ديكاف العرب تقدـ لكـ

القسـ الثاني -العصر الحديث كالمعاصر

مف عاـ ?;@8ـ (عاـ النكبة) إلى عاـ @900ـ

أكال -الشعػػراء
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ال تراعي

ال تيراعي إف ىدَّني كجؿ

 - 126كاحد مف أبرز عمماء العربيػة المجػدديف ػي العصػر الحػديث ،كلػد ػي مدينػة العمػارة (جنػكبي العػراؽ) عػاـ
=8@8ـ .عمؿ أستاذان ي الجامعات العراقية ،كأستاذان زائ ارن ي عديد مف الجامعات العربية ،كشارؾ ػي عوػكية

العديد مف المجامع المغكية العربية كاليندية .لو عشرات الكتب كمئات المقاالت كاألبحاث المغكية كاألدبيػة ،كمػا

جمع كحقؽ الكثير مف دكاكيف الشعر العربي .تك ي ي عاـ 9008ـ.
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غد مسرع الخطى عجؿ
ه
كغد يم ٍر ًزهـ كذك دجف

شامخ ي خطكبو جبؿ
آذنتني بقربو غير

غاـ كقي مف ىكليا ظمؿ

واؽ ذرعي كلست ي و
سعة
أف تراءت ىيَّابة جمؿ

ليت أني غنيت عف و
زمف
طيو دغؿ
قد تمطَّى ي ّْ
كىك بمكل ككيؼ أد عيا
كببلء الزماف متصؿ

غروا
الميالي تحيمنا
ن

كشخكصا أكدل بيا شمؿ
ن
ككأنا كقد أريد لنا
أف نكارم سكآتنا ىمؿ

كـ نعاني ما ال نطيؽ لو
ظمما كنحتمؿ
كندارم ن
ىك ىـ صميت ك دتو
طكر كتشتعؿ
تتخفى نا

كىك جرح نكأتو بيدم

عمرؾ اهلل كيؼ يندمؿ

ال تيراعي إف واؽ بي زمف
أك تياكت ي دربي الحيؿ
عذيرم أنى تيوَّمني

طارؽ مسرع الخطى كذؿ
ليتو أخطأ السبيؿ كقد
عاقو عف ببلئو شؿ

كطمكحي ما إف نشطت لو
بإبائي إال عرت عمؿ

السنا سببا
أتحرل إلى َّ
َّ
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قصرت سبؿ
إذا الح َّ

وؿ سعيي كزاد مف ألمي

أف سيمي ي القكـ منخذؿ
كأماني قد شقيت بيا

كلكـ ييميب األسى شغؿ
اقشعر بنا
ال تراعي إف
َّ
كؿ نور كأكحشت حمؿ
نكرة
كأيديمت منا يم َّ

كالميالي ي عسفنا دكؿ
ككأني منيا عمى نبأ

يتراءل ي شجكه أجؿ

إف تريني أسر ت ي حزف
الرزايا طكالع رتؿ
َّ

أك تريني أليبت قا يتي

دليمي إلى اليكل شعؿ

ال تراعي إف أرزمت ديـ

بالذم حشرجت بو ىطؿ
أنا منيا بيا سيعقبيا

مستفز مف شرىا كىؿ
أتقييا ببعض قا ية
ركم قد وامو كثؿ

قد تأتَّى ككاف مف نسبي

كىك طكعي إف رحت أرتجؿ

كىك مني كبعض ذم رحمي
كىك نفسي ال المبعد الكغؿ
روى
لست إال بو أناؿ ن

كىك زادم إف أخمؼ النزؿ
*****

ال تراعي إف رحت ي ألمي

-:-

أتقي تنة كأبتيؿ
أك تريني قد شفَّني كمـ

بارع ممحـ السدل خمؿ
فكؼ أنؽ
كريؼ يم َّ
كر يؽ ميدؿ ر ؿ

حا ؿ بالرؤل كقد يميبو
منيا مستكسؽ رسؿ

ىك ي األرض كالحمى شجف
كربكع ييا األسى أىؿ
*****

ال تراعي إف أكجع النغـ
كاستثيرت مسعكرة جمؿ
ال تراعي أنى تويفني
حشد و
ىكؿ يكاد يقتتؿ
أأداجي بو كأنخذؿ

أـ أصادم بو كأنفعؿ

أيككف المراح كالجذؿ
كديار الكراـ تختزؿ

ربكع ي "القدس" منيبة
كرحابو بالفرش تؤتكؿ

خوبت أرونا الطيكر دما
سفكح تيزىى بو قمؿ

إف تريني يغّْررت ي أمؿ
مكـ غاب ي دجى أمؿ

أك تريني قد صانني أدبي

عف وكؿ قد شانيا خطؿ
أك أكف لـ أنؿ سماحتو
خمكم عف حميو عطؿ
*****

ليؼ نفسي ليفنا يويؽ بو
-;-

اح ألكم بو ممؿ
ذك مر و

َّ
يتعزل بالشعر ي جمؿ
أيف منو محبر حمؿ

أأسيغ األسى أنيمو

كىك ممح يشقى بو عمؿ

نغما
ال تراعي إف أكحشت ن
كممات مطمبو خجؿ

ليت أني أقيؿ عثرتيا

بقشيب باىى بو غزؿ
أنا بيني كبيف مكعده

خطكات تدنك تنفصؿ

ليت مف كدَّعكا كقد رحمكا
أ تدييـ بالركح لك كصمكا
عند سدرة المنتيى سدرة

المنتيى عمى قاب قكسيف
ك يض مف الوياء العتى

كأريج يفكح مف جنة المأكل
يرش الروا عمى كؿ حي

انظرم  ..ال بأعيف نا ذات

لمدل الككف بؿ كرؤيا نبي

كاسمعي  ..ال بمسمعي  ..صمكات
اإلنس كالجف ي صداىا العمي

يالتسبيحة المبلئؾ حكؿ العرش
تسرم ي سبحيا األبدم
ىا ىنا ىؿ أحمد كشعاع

يربط األرض بالشعاع الخفي

أبصر النكر حيث ال حجب ..

ال أستار  ..بؿ حورة الصفاء الروى
كرأل ما رأل  ..كما لـ ير الخمؽ
كما كؽ كؿ عقؿ كوى
-<-

يقظة لمرؤل كاشراقة

لمركح ي ركعة الجبلؿ البيي
شؽ ييا المعراج سبعا طباقا

كموى الركب مكغبل ي الموي
سابحا مصعدا إلى المؤل األعمى
إلى منبع السنا السرمدم

جاز خير الكرل مقاـ النبييف
كأدناه مف عبل كؿ شي
إيو يا ليمة تغني بيا

الدىر كغنى لنفحيا القدسي

يؾ كاف اإلسراء كانت صبلة

الرسؿ جمعا خمؼ الرسكؿ النبي
واء ي نكرىا حمى المسجد
األقصى كلفتو ي أريج زكي

كموى طائر السبلـ مف القدس
يغني ي كؿ كاد قصى

رددت لحنو المآذف ي

خير نداء سرم عتى الدكم

انظرم القدس مف أباح حماىا
لمطايا بغي كعير بغي

دنستيا عصابة مف بني صييكف
تاىت عمى سراىا الشقي

كمشى إ كيا عمى كؿ درب
آثـ كؿ بكرة كعشي

ذبحت ي الظبلـ كؽ الثرل
الطيب ترنيمة الغراس الندل

كالحصى عذبتو ارتد يرمييا
بحتؼ مف السما مقوي

كمما أشعمت مف الغدر سيما
داميا رد ألؼ سيـ تى
-=-

متى يمسح السبلـ دمكع القدس
ي مشرؽ الصباح األبي

كيعكد األذاف ييتؼ لمنصر بكؿ
الذ ار بصكت عتي

كيغني الزيتكف يارب لحنا
عربيا لكعدؾ المأتي

رب إنا عمى الصراط مشينا

نشرب النكر ي صفاء كرم

كمشى غيرنا حيارل عمى الدرب
يمجكف ي عماء كغي

إنيـ تية نسكؾ ومكا

ثـ ىامكا عمى الطريؽ الغكم
ً
اىد يا رب لموياء سراىـ
بشعاع مف نكرؾ األ زلي

كاسقيـ خمرة الروا ليشدكا

مف خطاىـ عمى الصراط السكم.

 -2إبراىيـ السمرم()127
حكار بيف الشاعر كاألقصى
الشاعر

اإلباء
رمز
مسجد األقصى ،سبلمان
عشت يا ى
ى
ى
ٍ
لمرجاء
مت نبعان
عشت شمسان لممعالًي يد ى
ٍ
األعادم ي ً
ً
الكبرياء
رداء
يت
كـ ٌ
تحد ى
ٍ
ٍ
ٍ
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 -باحػػث إسػػبلمي كشػػاعر مصػػرم معاصػػر مػػف منطقػػة السػػنطة ػ ػ غربيػػة ،لػػو أبحػػاث ػػي الػػدعكة اإلسػػبلمية،

كشعر ي األقصى ،كمف أشير قصائده" :حكار بيف الشاعر كاألقصى".
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س ىؾ الدَّنايا ًمف ً ً
لـ ّْ
األغبياء
عاؿ
ٍ
تدن ٍ
الفواء
ذاؾ
كـ ٍّ
منؾ ي ى
ذاؽ كيبلن ى
عدك ى
ٍ
األنبػياء
صمَّػى
ى
ٍ
كر الكرامة يا يم ى
عشت مك ى
األقصى
ً
النشيد
إيو  ...ما أبياهي ًشع ارن رائعان يح ٍم ىك
ٍ
عيد
ليس يي ٍبدم أك يي ٍ
إنو ي
يبد ٍك كبلمان ى
ىؿ تىرل ً
ييكد ؟
يشف ٍي جراحان أثخنتٍ ًني ًمف
ٍ
إنني أبغي ً ىعاالن مف و
كالحديد
قمكب
ٍ
أيف ًمف ً
الرشيد ؟
ىاركف
أيف
ٍ
ي
عين ٍي رجا هؿ ؟ ى
الشاعر

عنؾ يح ٍزنان أىٍل ً
نيف
ً
صاح خفّْ ٍ
ؼ ى
الس ٍ
ؽ آالـ ٌ
ً
الغاصبيف
وى ًسبلحان ي ينحكر
ٍ
أم ى
ش ٍع يرنا ٍ
كـ رأينا ّْ
الخامديف
عر يي ٍعمًي أنفيسان ي
ٍ
الش ى
َّ
المبيف
الحؽ
ير
ٍ
ب األشك ى
يي ٍم ًي ي
اؽ ىدكمان ،يي ٍظ ي
ً
المسمميف
م ما ترل ي
ٍ
لك صحيحان ليس ييجد ٍ
اف" ك " و
حس و
ريف
مثؿ َّ
ى
كعب" حيف ىرُّدكا الكا ٍ
األقصى

الجفاء
إف ىب ىدا م ٌني
يؽ ٌ
الدرب يعذ ارن ٍ
يا ر ى
ٍ
الببلء
ط
كس ى
كنت أش يك ٍك ى
إ ٌنما قد ي
ٍ
كحدتي ٍ
كـ و
و
لياؿ ُّ
رجاء
قصكر ًمف
بت أبني ي
ٍ
بات ً
لمفناء
ييكم
دت قص ارن ى
شي ي
كمٌما ٌ
ٍ
قاء
أف أ ار يك ٍـ قكةن تمحكا ال ٌ
كاف يح ٍم ًمي ٍ
ش ٍ
أسرم بالر ً
أك َّ
يفؾ اهللي ً
ياء
جاؿ األك ٍ
ٌ
الشاعر
الحياه
بض
مسجد
األقصى يرىكٍي ىد ٍؾ ًش ٍع يرنا ن ي
ى
ٍ
ى
عر تى ً
موي كرةه ً
الش ً
عاع ّْ
الفبله
تطكم
ش ً
ًمف ي
ٍ
غاه
عد
س ي
الم ىع َّنى يصطمًي ًمنيا الطُّ ٍ
ى
تي ٍ
القمب ي
-?-

الد ً
ً
اه
جرحؾ ٌ
ى
ام ٍي ىنر ٍ
لست ردان يا رًيق ٍي ي
اإللو
ندع ٍك
لمج ً
ٍ
نأسى كمُّنا ي
كمُّنا ي
رح ى
اآلف أسر ٍؾ بالص ً
يباه
ٍ
ناديد األ ٍ
ٌ
أف يفي َّؾ ى ى
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ليمة اإلسراء كالمعراج
ػػػػػػػػػػػػر

إيػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػا ليمػػػػػػػػػة تغػػػػػػػػػػنى بػػػػػػػػػػيا الدىػػػػػػػػػػػػ
يػػػػػػػػػػؾ كػػػػػػػػػػاف اإلسػػػػػػػػػػراء كانػػػػػػػػػػت صػػػػػػػػػػبلة

ػػػػػػػػػي
كغػػػػػػػػػػػنى لنفحػػػػػػػػػػػيا القدسػ ّْ

الرسػػػػػػؿ جمعػػػػػػا خمػػػػػػؼ الرسػػػػػػكؿ

ػػػػػي
النبػ ّْ

وػػػػػػػػػػاء ػػػػػػػػػػي نكرىػػػػػػػػػػا حمػػػػػػػػػػى المسػػػػػػػػػػجد

ػػػػػػػػػي
األقصػػػػػػػػػػى كلفػػػػػػػػػػػتو ػػػػػػػػػػي أريػػػػػػػػػػج زكػ ّْ

السػػػػػػبلـ مػػػػػػف القػػػػػػدس

ػػػػػػػػػػػػػػػػصي
يغنػػػػػػػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كاد قػ
ّْ

انظػػػػػػػػػرم القػػػػػػػػػدس مػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػػػاح حماىػػػػػػػػػا

لمطػايػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػي
بػػػػػػػػػػػغي كعيػػػػػػػػػػػر بغػ ّْ

دنسػػػػػػػتيا عصػػػػػػػابة مػػػػػػػف بنػػػػػػػي صػػػػػػػييكف

الشػػػػػػػػػػػػػػقي
تاىػػػػػػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػػػػراىا
ّْ

كموػػػػػػى طػػػػػػائر
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القدس
دار الزعامػػػػػػػػػػة كاألحػػػػػػػػػػزاب كػػػػػػػػػػاف لنػػػػػػػػػػا
ى
ىػػػػػػػػؿ تػػػػػػػػذكريف كقػػػػػػػػد جاءتػػػػػػػػؾ ناشػػػػػػػػئة

غنيػػػػػػػػػػػػػػػػة دكنيػػػػػػػػػػػػػػػػا األركاح تفػػػػػػػػػػػػػػػػدييا

تػػػػػػػػكد لػػػػػػػػك كجػػػػػػػػدت يكمػػػػػػػػا أخػػػػػػػػا ثقػػػػػػػػة

لػػػػػػػػػػػػػديؾ يكسػػػػػػػػػػػػػعيا بػػػػػػػػػػػػػ ار كيحمييػػػػػػػػػػػػػا
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قوػػػػػػػػػػػػية منػػػػػػػػػػػػؾ ،وػػػػػػػػػػػػيعنا أمانييػػػػػػػػػػػػا

 -شاعر سكداني معاصػر ،كلػد بقريػة الدناقمػة كد ػف بيػا ،كتػك ى عػف عمػر نػاىز الخمسػيف عامػان .تػزكج ػي

حياتػػو ثبلثػػة نسػػاء كلػػو ابنتػػاف ...ك ػاف منػػذ صػػغره شػػغك ان بػػاألدب خاصػػة األدب الشػػعبي كشػػعر الحماسػػة

كالفركسية ،ككاف يحفظ الكثير مف األشعار الشعبية.

 - 129شاعر غزؿ ،مف مكاليد عاـ <8@0ـ ،مف أىؿ نابمس (بفمسػطيف) ،كبػرع ػي األدبػيف العربػي كاإلنكميػزم،
كتػكلى قسػـ المحاوػرات ػي محطػة اإلذاعػػة بفمسػطيف نحػك خمػس سػنيف ،كانتقػؿ إلػى بغػداد مدرسػان ،ككػػاف
يعاني مروان ي العظػاـ ،أنيكػو السػفر ،عػاد إلػى بمػده نػابمس مريوػاني ،،ثػـ حمػؿ إلػى المستشػفى الفرنسػي
بالقدس تك ي يو ككاف ذلؾ عاـ 8@;8ـ .لو ديكاف شعر مطبكع.

-@-

ػػػػؤا عفيػػػػػؼ الػػػػػنفس كا ميػػػػػا
مػػػػػا كػػػػػاف كفػ ن

ػػػػػػػػػػػي األنػػػػػػػػػػػػؼ راعييػػػػػػػػػػػػا
كال ِّ
أبيػػػػػػػػػػػػا حمػ َّ

كلػػػػػػػػـ تبػػػػػػػػاؿ بمػػػػػػػػا تمقػػػػػػػػى ليػػػػػػػػا حطبػػػػػػػػا

كال بػػػػػػػػػػػػأم كػػػػػػػػػػػػراـ النػػػػػػػػػػػػاس ترمييػػػػػػػػػػػػا

قوػػػػػػػػػػػػػية نبػػػػػػػػػػػػػذكىا بعػػػػػػػػػػػػػدما قيتمػػػػػػػػػػػػػت

ػػػػػػر يكارييػػػػػػػا
مػػػػػػػا وػػػػػػػر لػػػػػػػك تحػػػػػػػكا قبػ نا

ػػػػػػػػػػكؽ الػػػػػػػػػػببلد (زعامػػػػػػػػػػات) كتػػػػػػػػػػذكييا

كال أ ػػػػػػػػادت سػػػػػػػػكل األحقػػػػػػػػاد توػػػػػػػػرميا
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نداء األقصى
إذا كصػػػػػػػػػػؿ النبػػػػػػػػػػػاح إلػػػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػػحاب

مػػػػػػػػػيس العيػػػػػػػػػب ػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػبح الكػػػػػػػػػبلب

مػػػػػػػػكال األسػػػػػػػػد نامػػػػػػػػت مػػػػػػػػا اسػػػػػػػػتفاقت

تعيػػػػػػػػػػث سػػػػػػػػػػادىا ػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػؿ غػػػػػػػػػػاب

أنػػػػػػػػػا األقصػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػذم شػػػػػػػػػدت إليػػػػػػػػػو

رحػػػػػػػػػاؿ الخيػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػػعاب

أنػػػػػػػػا مسػػػػػػػػرل الرسػػػػػػػػكؿ أنػػػػػػػػا المبػػػػػػػػارؾ

أنػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػذككر ػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػص الكتػػػػػػػػػاب

أـ الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ األنبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء
كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ٌ
أنػػػػػػػػػػػػػا قمػػػػػػػػػػػػػب العركبػػػػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػػػػتفيقكا

أنػػػػػػػػػػا المعػػػػػػػػػػراج يبػػػػػػػػػػدأ مػػػػػػػػػػف ترابػػػػػػػػػػي
بنػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػدىر لػػػػػػػػػػـ تبػػػػػػػػػػدؿ إىػػػػػػػػػػابي

أيعقػػػػػػػػػػػػؿ أننػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػكـ أبقػػػػػػػػػػػػى

أصػػػػػػػػػػػػػارع كػػػػػػػػػػػػػؿ ذم ظفػػػػػػػػػػػػػر كنػػػػػػػػػػػػػاب

كىػػػػػػػػػػذا السػػػػػػػػػػكس كجيتػػػػػػػػػػو عظػػػػػػػػػػامي

كطيػػػػػػػػػػػػػر البػػػػػػػػػػػػػكـ ينػػػػػػػػػػػػػذر بػػػػػػػػػػػػػالخراب

يعػػػػػػػػػػػػض أنػػػػػػػػػػػػاممي الػػػػػػػػػػػػذئب الغػػػػػػػػػػػػدكر

ككػػػػػػػػػاف الغػػػػػػػػػدر مػػػػػػػػػف طبػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػذئاب

عػػػػػػػػدت نحػػػػػػػػكم جمػػػػػػػػكع الحقػػػػػػػػد تتػػػػػػػػرل

كصػػػػػػػػار قمبػػػػػػػػي ػػػػػػػػي مرمػػػػػػػػى الحػػػػػػػػراب

توػػػػػػػػػػػػػػا الميػػػػػػػػػػػػػػؿ نيػػػػػػػػػػػػػػراف القنابػػػػػػػػػػػػػػؿ

تريػػػػػػػػؾ الشػػػػػػػػيب ػػػػػػػػي ريػػػػػػػػش الغػػػػػػػػراب

أال ىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا أال لبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا

عػػػػػػػػػػػػبل صػػػػػػػػػػػػكت المػػػػػػػػػػػػآذف كالقبػػػػػػػػػػػػاب

أذيقػػػػػػػػػػػػػكىـ عػػػػػػػػػػػػػذاب اليػػػػػػػػػػػػػكف ىيػػػػػػػػػػػػػا

إالـ السػػػػػػػػػػػيؼ يقبػػػػػػػػػػػع ػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػراب

كقػػػػػػػػػػػد لبػػػػػػػػػػػى النػػػػػػػػػػػداء جنػػػػػػػػػػػكد عػػػػػػػػػػػز

كقػػػػػػػػار الشػػػػػػػػػيب ػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػزـ الشػػػػػػػػػباب

مبلئكػػػػػػػػػػػػػػػة كلكػػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػػػػػػػراب

كآسػػػػػػػػػػػػػػػػاد كلكػػػػػػػػػػػػػػػػف ػػػػػػػػػػػػػػػػي ثيػػػػػػػػػػػػػػػػاب

بنػػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػػزؿ قػػػػػػػػػػػد لبػػػػػػػػػػػكا نػػػػػػػػػػػدائي

بػػػػػػػػػػأركاح سػػػػػػػػػػمت ػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػاب

كاخػػػػػػػػػػػػػكاف ليػػػػػػػػػػػػػـ خمػػػػػػػػػػػػػؼ الحػػػػػػػػػػػػػدكد

يثيػػػػػػػػػػػر دمػػػػػػػػػػػكعيـ ىػػػػػػػػػػػكؿ المصػػػػػػػػػػػاب
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كتمػػػػػػػػػػػنعيـ جيػػػػػػػػػػػكش العػػػػػػػػػػػرب قيػػػػػػػػػػػ ار

كقػػػػػػػد ألفػػػػػػػكا الظيػػػػػػػكر عمػػػػػػػى الصػػػػػػػعاب

كلكػػػػػػػػػػػػػػف غمػػػػػػػػػػػػػػت األيػػػػػػػػػػػػػػدم مبػػػػػػػػػػػػػػكا

بنجػػػػػػػػػكل القمػػػػػػػػػب أك صػػػػػػػػػؿ الخطػػػػػػػػػاب

كالة األمػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػاذا قػػػػػػػػػػػػػػد دىػػػػػػػػػػػػػػاكـ

لمطعمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرغتـ كالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب

إلػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػأس المدامػػػػػػػػػػػة كالمعػػػػػػػػػػػازؼ

إلػػػػػػػػػػػػػى ليػػػػػػػػػػػػػؿ المعاصػػػػػػػػػػػػػر كالكعػػػػػػػػػػػػػاب

كطػػػػػػػػاب لكػػػػػػػػـ شػػػػػػػػراب اليػػػػػػػػكف سػػػػػػػػحقا

لمػػػػػػػػػػػف روػػػػػػػػػػػى المعيشػػػػػػػػػػػة كالػػػػػػػػػػػدكاب

كمػػػػػػػػػػػػف زرع الميانػػػػػػػػػػػػة ػػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػػؤاده

مػػػػػػػػيس لػػػػػػػػو سػػػػػػػػكل حصػػػػػػػػد السػػػػػػػػباب

نسػػػػػػػػػػػػػػيت بػػػػػػػػػػػػػػأنكـ نػػػػػػػػػػػػػػاس كأىمػػػػػػػػػػػػػػي

مػػػػػػػػف يتخػػػػػػػػؿ يسػػػػػػػػقط مػػػػػػػػف حسػػػػػػػػابي

سػػػػػػػػػػػبلمكمك خوػػػػػػػػػػػكع ػػػػػػػػػػػي خوػػػػػػػػػػػكع

كحربكمػػػػػػػػػػػك غػػػػػػػػػػػدت وػػػػػػػػػػػد الحجػػػػػػػػػػػاب

كمػػػػػػػػػف جعػػػػػػػػػؿ العتػػػػػػػػػاب لكػػػػػػػػػـ سػػػػػػػػػبيبل

أوػػػػػػػػػاع العمػػػػػػػػػر ػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػكـ العتػػػػػػػػػاب

كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكادر إال ىبلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

قػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػد المسػػػػػػػػػير إلػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػراب

كيعمػػػػػػػػػػػػػـ أننػػػػػػػػػػػػػي األقصػػػػػػػػػػػػػى األبػػػػػػػػػػػػػي

بػػػػػػػػػذكر العػػػػػػػػػز تغػػػػػػػػػرس ػػػػػػػػػي رحػػػػػػػػػابي

قيػػػػػػػػػػرت الشػػػػػػػػػػر جػػػػػػػػػػيبل بعػػػػػػػػػػد جيػػػػػػػػػػؿ

يػػػػػػػػػػػؿ أحنػػػػػػػػػػػى ألسػػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػػذباب ؟!
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انتفاوة األقصى
ػػػػد  ،أنػػػػا ال أريػػػػػػ
ػػػات الكلػ ٍ
الكلىػ ٍ
ػػػد ..مػ ى
مػ ى
ػػػات ى

الكلػػػػػد!
العػػػػػيش لكػػػػػػف يدكنػػػػػػى يكـ ىػػػػػػذا
ػػػػػػػد
ى
ٍ
ي
ػػػػػد
ػػػػػػػػػتيف اثػنػتػػػػػػػيف مالػػػػػػػو ػػػػػػي الكػػػػػػكف نػ ٍ

رجسػػػػػػػان صػػػػػػػاح مغػ ً
ػػػػػػاوبان
ساقػػػػػػػت بػػػػػػػو ٍ ى
ي
ػػػػػػػػػش الحجػػػػػػػػػػارًة قػػػػػػػػػػائبل :
َّ
دكل لػػػػػػػػػػو جػيػ ي

ػػػػد ٍد
ب سػػػػكقكا مػػػػف وػػػػمائركـ ىم ى
يػػػػػا عػػػػػيٍر ي
احتشػػػػػػػد
جػػػػػػيش النبيػػػػػػػيف
يكمػػػػػػػا ىنػػػػػػػا
ي
ٍ

أخػػػػػػ
ػػػػد األقصػػػػػى لنػػػػا  ..مػػػػف بعػػػػد ٍ
المسجػ ي

قػػػػػػد يد ٍحرجػػػػػػت مػػػػػػع ألػ ً
ػػػػػؼ ًقػ و
ػػػػػػد
سػتىػ ًبػ ٍ
ػػػػػرد يم ٍ

حػطػػػػػػػػػت عػميػػػػػػػػػو بيػػػػػػػػػكـ نحػػػػػػػػس بعػػػػػػػػرة

كصاعقػ ً
ً
قػدّْيسػ و
ػػػػػػػػػد
ػػػػػػػػػػة تىػتٍػػػػػػػػػػػرل
ػػػػػػػػػػة َّ
الر ىعػ ٍ
ػػػػػػػػػزير يع ٍد
ػػػػػػػػاف " غػربيػػػػػػػػػػان ػػػػػػػػػػيا ًخنػ
" كنعػ ي
ي
قػػػػػػػػاؿ سبحػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػذم أسػػػػػػػػػرل بػعبػػػػػػػػػد

ػػػػػػػػػر حجػػػػػػػػػػاروة
ػػػػػػػػػف لًػمفػمػ
ّْ
ىمػ ٍ
ػػػػػػػػػسطيني غػيػ ي
ػػػػػػػػػػـ " شػػػػػػػػػػاركنان كال
مػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػاف "إبػراىػيػ ي

رب
ىػػ ّْ
ػػػػػػػػػكد سػػػػػػػػػػكؼ يػػػػػػػػػػداك يؿ األيػػػػػػػػػػػاـ ه

ً
ؼ ييقىػ ُّ
ػػػػػد
ػػػػػػد حبػػػػػػػؿ األمػ
ػػػػػباح ىغػ ٍ
ػػػػػػريكاف صػ ى

ػػػػػػػػػػكد ػحػبػػػػػػػػػػػؿ اهلل مقطػػػػػػػػػػػكعه كسػػػػػػػػػػػك
ىػ ّْ
ػػػػػعب منتقػػػػػػى؟!
ىىػػػػػػػؿ يقػتػػػػػػػؿ األطػ ى
ػػػػػػفاؿ شػ ه
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ػػػػػػػػػد
ػػػػػػػػػػكف أصػ
أك يقػمػػػػػػػػػػػع الػزيتػ
ُّ
البمىػ ٍ
ى
ػػػػػػػػػػمي ى

 -كذا يك ًت ىب لقبو ي المكقع اإللكتركني (المركز الفمسطيني لئلعبلـ) كلـ نجد لو أية معمكمات أخرل.
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كيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي أف غػاصػػػػػػػػػػػػػػػػػبو حػصػػػػػػػػػػػػػػػػػد

ػػػػػػػػي
التػػػػػػػيف يشػػػػػػػػيد أف صاحبػػػػػػػػػو مػسطػػ ٌ
جػػػػػػػاءكا ىػنػػػػػػػا حسػػػػػػدان مػػػػػػف انفسػػػػػػيـ أال

ػػػػػػػػػػػث الحسػػػػػػػػػػد
مػيػنظػػػػػػػػػػػركا أيَّػػػػػػػػػػاف يي ٍجػتى ٌ
ػػػػػػػد
ػػػػػػػػجبلن جسػ ٍ
قمػػػػػػػػػنا عػبػػػػػػػػػدتـ ًب ٍعػ ي
ػػػػػػػػده ًعػ ٍ
ً
ػػػػػػد
بالجمىػ ٍ
ك ػػػػػػػػي الػكغػػػػػػػػى رجػػػػػػػػ هؿ يفػػػػػػػاخ ير ى

قػالػػػػػػػكا ألػػػػػػيس أرادنػػػػػػا "مكسػػػػػػى" ىنػػػػػػػا ؟
كػػػػػػـ أنػػػػػػت طفػػػػػػ هؿ أييػػػػػػا الطفػػػػػ يؿ البػػػػػرمء

اح ػػػػػػػػػيو كمػػػػػػػػػا البػػػػػػػػػىىرٍد
كتيطػػػػػػػػػؿ األ ػػػػػػػػػر ي
طفػػػػػ ىح َّ
وػػػػرىا ػػػػي النطػػػػػ ً
ػػػػد
مػػػػا
َّ
الزىب ٍ
ؽ أف ى ى
ًً
ػػػػػػكأ ىىٍ ،د
سػػػػػػػ ٍكرل شػربػػػػػػػػ ية بػىٍكلػػػػػػػػو نخػ ي
ػػػػػػب الػ ى
ى

ػػػػػي
ػػػػػي خػ ّْ
الحػ ٍ
ػػػػػزف األبػ ُّ
ػػػػد أمػػػػػػؾ ىي ٍيطيػػػػػػ يؿ ي

تػنطػػػػػػػؽ بنػػػػػػا
كػػػػػػؿ الدمػػػػػػػى الجك ػػػػػػاء إف
ٍ
ػػػػػػيخ العقػ ً
احمت
ػػػػػػػي خػػػػػػػػربة الشػ ً
ػػػػػػػيـ تػػػػػػػػز ٍ

ػػػػػػػػد ٍد
ػػػػػػػػي ًم ٍػينػتيػػػػػػػػػػيا  ،كخبػػػػػػػػػػرتيا المػ ى
البغػ ي
ػػػػػػػػد
أ عػػػػػػػػى بػىثَّػػػػػػػػػت ػػػػػػػػػي عيػ
ػػػػػػػػكنيـ َّ
الرىمػ ٍ
ي
ػػػػػػػػركا ومػائػرنػػػػػػػػػا بنػ ً
ػػػػػػػد
ػػػػػػػػار مػػػػػػػػف ىن ىكػ ٍ
ى ىجػ ي

مػػػػػػف مػػػػػػكحش الغابػػػػػػػات جػػػػػػػاءت قػػػػػػػردةه
جػػػػػػػػاءت بػػػػػػػػمبس حمامػ و
ػػػػػػت
ػػػػػػػة ثػػػػػػػػـ انثنػ ٍ
و
و
مغكمػػػػػػػػػػػػػة
َّػػػػػػػػػػػػػة ىم
ػػػػػػػػػػػػػي حػفػػػػػػػػػػػػػروة عػربػي

ػػػػػػػػػي ًر يج ٍػعمىػتيػػػػػػػػػػنا ل ىكػػػػػػػػػػـ
العػ ٍ
ىػػػػػػػػػػذا ختػػػػػػػػػاـ ي
ىػػػػػػػـ جػػػػػػيش ًسمػػػػػػػـ ىػػػػػػػـ بنػػػػػػػك أعمامنػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػػػػػرٍد
يذؿ كصػنػػػػػػػػػػػػػػػػدكؽ كطػاكلػػػػػػػػػػػػػػػػ هة كنػ
ٍ

ػػػػػػد
ػػػػػػػر إف يبسػنػػػػػػػػا ليػػػػػػػػـ قػػػػػػػدمان كيػ ٍ
ال ى
ويػ ى
إف تجتػػػػػػػػرئ لػػفَّػػػػػػػػت بحبػ و
ػػػػػػد
مسػ ٍ
ػػػػػػؿ مػػػػػػػف ى
ي
األقصػػػػػػػػػى كجػػػػػػػػػكدم باألبابيػ ً
ػػػػػػػرٍد
ػػػػػػػػؿ ي
الجػ ي

ً
أكتػارىػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػاج ير قىطَّ ىعػػػػػػػػػػػٍت
حتػػػػػػػػػػػى الحنػ
ي
قػدسيػػػػػػػػػة األكنػ ً
ػػػػػػػػاؼ ذكدم عػػػػػػػػف حمػػػػػػػػى
َّ

ً
عػ َّ
الرغػػػػػػػػػى ٍد
ب يػدانػييػػػػػػػػػا َّ
ػػػػػػػػر ه
ػػػػػػػزت مػػػػػػػػا تػ ٍ
ػػػػػػػؽ األقصػػػػػػػػى بغيػػػػػػػر و
ػػػػػػدد
دـ ىمػ ٍ
لػػػػػػػػف ييعػتػ ى

و
ػػػػػػػػدس لنػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػي كػػػػػػػػؿ بكتقػػػػػػػػة بيػػػػػػػػػا قػ ه
دبابػػػػػػػػػاتيـ
ثػػػػػػػػػكرم دمػػػػػػػػػان ػػػػػػػػػي كجػػػػػػػػػو ٌ

ػػػػػػػػػػػد
ال يتػقػػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػػي خػشيػػػػػػػػػػػػة اهلل أحػ ٍ
ً
ُّ
ػػػػػػػػػد
جيشػػػػػػػػػان
أس ٍ
أقػػػػػػػػػؿ جنػػػػػػػػػكده عػػػػػػػػػىٍزمان ى
و
ً و
الميػػػػػػػى ٍد
ػػػػػػي ىرٍممػػػػػػػة ػػػػػػي طكلػػػػػػػ ىكرـ ػػػػػػي ى

ػػػػػػػػػػي مثػػػػػػػػػػػ يؿ جػػػػػػػػػػػدكده
ػػػػػػػػػب الفػمػسطينػ ّْ
عيػ ي

يمتػػػػػػػػػٍنا لنحيػػػػػػػػا ػارقبػػػػػػػػػكا ػػػػػػػػػي شعبنػػػػػػػػػا
َّ ً
ػػػػػػػي ىغػ َّ
ػػػػػرة
ػػػػػزوة ػػػػػػي ىن يابػمػػػػػػػي ٍ
س ػػػػػػي الناصػ ى

ً
صفػػػػػػى ٍد
س ػػػػػي أريحػػػػػا ػػػػػي ى
ػػػػػي ىخانػيػػػػػػيكين ى
ػػػػػػد
يػا ػػػػػػػػا ك ػػػػػػػػي ر ػػػػػػػػى وح ك ػػػػػػػي حيفػػػػػػػػا كلػ ٍ

ػػػػػػي أـ حػػػػػػـ ػػػػػػي الخميػ ً
ػػػػيف
ػػػػؿ ػػػػػي جنػ ٍ

ػػػػػػػػػػي أرض راـ اهللي ػػػػػػػػػػي ع ٌكػػػػػػػػػػا ك ػػػػػػػػػي
ػػػػػي بئػػػػػر سػػػػبع ػػػػي الجميػ ً
ػػػب
ػػػؿ ػػػػي النقػ ٍ

ػػػػػند
ػػػػػي كػػػػػؿ جػػػػػزء عػ ي
ػػػػػرش أقصػػػػػػانا استػ ٍ

األرض مػػػػػػػذ يخػػػػػػػمًقت  ،لنػػػػػػا مػػػػػػذ جاءىػػػػػػا

ػػػػػػد
كجػ ٌ
التػاريػػػػػػػػخ يكتػػػػػػػػب شػػػػػػػػاىدان بػػػػػػػأب ى
سػػػػػػػػػػتىىرٍد
ميشػػػػػػػػػيد التاريػػػػػػػػػػخ كيػػػػػػػػػػؼ ستػي ٍ
ً
مػ و
ػػػػػد
سػ ٍ
ػػػػاض كلػػػػػك ػػػػػي ىك ٍجيػػػػػػو سػػػػػبعكف ى
ػػػػػػد"
س ىعػ ٍ
يسػػػػػػػقط لنػػػػػػا " زيػ ه
ٍ
ػػػػػد " يبػػػػػػارييـ " ى

ػػػػػػدس
ػػػػػػػػي كػػػػػػػػؿ شػػػػػػػبر مػػػػػػػف ثػػػػػػػػراىا مقػ ه
ػػػػػػػػػػي يعػػػػػػػػػػػر يو الثٌػػػػػػػػػػرل
ىد يمنػػػػػػػػػػػا الفػمسطينػ ُّ
اش ػػػػػػػػػإف
كػمٌنػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػي السػ ً
ػػػػػػػػػاح عػيػػػػػػػػػػٌ ه
لػػػػػػف يػرىػػػػػػػًب األقصػػػػػػى حػػػػػػيح ً
صػػػػػػبلليـ
ي
ى
ي

ػػػػػػػػد"
مػػػػػػػػػا داـ ػيػػػػػػػػػنا " قػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػك اهلل أحػ ٍ
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شػ ً
ت أىقػػػػػػػػػػ ً
داـ الغػػػػػػػػػزاة .
أى ٍ
ض لييػبػػػػػػػػػػان تػىحػػػػػػػػػػٍ ى
ػػػػػػػػػع ًؿ األ ٍىر ى
ٍ
أجػػػػػػػػداد أيبػػػػػػػػػاه .
كأمػػػػػػػؤل الدنيػػػػػػػػا وػػػػػػػجيجان يػػػػػػػا ابػ ى
ػػػػػػػف ٍ
ػػػػػػػرل ًعػ َّ
لىقٌػ ً
ػػػػػػػز الحيػػػػػػػاة .
ػػػػػػػف األى ٍنػػػػػػػػ ىذاؿ ىد ٍرسػػػػػػػػىان كػػػػػػػػي تىػ ى
شػػػػػػػان ػػػػػػػي يرىبػػػػػػػاه .
ػػػػػركدان ىبػ ٍ
سػػػػػػػ ىنا ىي ٍ
ػػػػػؿ يك يح ٍك ى
شكػػػػػػػيك قيػ ى
قي ٍد ي
و
و
ػػػػػػػػراه .
ات ىد ٍىػ ىا
بػػػػػػػػى ى
ػػػػػػػرن ػػػػػػػي ظػػػػػػػػػبلـ ػػػػػػػػي قػيػػػػػػػػػكد ال ىنػ ى
ػػػػػػػػػػت الصػػػػػػػػػػبلة .
ػػػػػػػػػو مػىيػػػػػػػػػػػٍ يد الرسػػػػػػػػػػالة إ ٌنػػػػػػػػػػػو ىب ٍػيػ ي
إً َّنػ ي
ػػػػػػػػػف ىي ٍحمػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػً ىماه .
ػػػػػػػػف ىمػ ٍ
ىدنػَّسػػػػػػػػػػيكهي حػىَّرقػػػػػػػػػػيكهي أ ٍىيػ ى

ػػػػػػػدس ىي ٍبكػػػػػػػػي إً ٌنػػػػػػػػػػى يو يدعػػػػػػػػػػك اإللػػػػػػػػػو .
ال تىظي ٌنػػػػػػػػكا القػ ى
ً
كف ىجػػػػػػػػاه .
أ َّ
نامػ ٍ
ػػػػػػي تى ٍحػيػػػػػػػػىا يد ى
يمتػػػػػػػي ى
ػػػػػػػت طىػػػػػػػػكيبلن ىك ٍىػ ى
اس ػػػػػػػػػي ً
إً َّنػيػػػػػػػػػػا تى ٍحيػػػػػػػػػػا ًبػػػػػػػػػ يذ ّْؿ ىكا ٍن ًتكػػػػػػػػػػ و
الػج ىػبػػػػػػػػػػاه .
ى
ى
ى
ػػػػػد ىبػنػػػػػػػىاهي مػػػػػػػى ٍف بػىنػػػػػػػػىاه .
ػػػػػرحان ىع ًظ ٍيمػػػػػػان قىػ ٍ
َّمتٍ ى
صػ ٍ
ىىػػػػػػد ى
ً
ىع ٍبػػػػػػػػػػر! ى أ ٍىزمػػػػػػػػػػ و
بالجػيػػػػػػػػػػاد ال ًسػػػػػػػػػػػكاه .
اف مديػػػػػػػػػدة
ى
ً
ً
ػػػػػػػػـ ىكػانػػػػػػػػػكا يد ىعػػػػػػػػاه .
ثيمَّػػػػػػػػػ هة ًمػ ٍ
ػػػػػػػف ىب ٍػعػػػػػػػػػد ثيمػػػػػػػػػَّة إنػَّ ييػ ٍ
اع ىك ًمػيػػػػػػػػىاه .
ػػػػػػف يػػػػػػػو مػػػػػػػػً ٍف بػًقػػػػػػػػى و
ىحػ َّ
ركا ىمػػػػػػػػا ىن ٍحػ ي
ػػػػػػػر ي
إً َّنيػػػػػػػػػػـ ىكػانػػػػػػػػػػػػكا أ ً
ىع َّ ً
ػػػػػػػػػػػاركا يحفىػػػػػػػػػػػاه
س
ي
ػػػػػػػػػػػـ ى
ػػػػػػػػػػػزه إ ٌنػى ييػ ٍ
ي ٍ
ركا ىػػػػػػػػىًذم األىراوػػػػػػػي نػػػػػػػػى ٍح يف ً ٍييػػػػػػػا كالجنػػػػػػػاة .
ىحػ َّ
ػػػػػػر ي
ػػػػػػػػؿ ىىيػػػػػػػػػػَّا لًمػ ًجيػ ً
ػػػػػػػػػاد يػػػػػػػػػػا يرعػىػػػػػػػػػػاه .
ػػػػػػػػػـ إى ٍف ًق ٍيػ ى
ىمالىػ يكػ ٍ
ٍ
ً
س اتجػػػػػػػػاه .
ػػػػػػػػـ لى ٍ
ػسنػػػػػػػػػىا ًبأىىػػػػػػػػػٍؿ س ٍرتيمػػػػػػػػػكا ىعػػػػػػػػػ ٍك ى
يق ٍمتيػ ي
ًسرتيمػػػػػػػػػػػكا ػػػػػػػػػػي يكػ ً
ػػػػػػػػػؿ ىد ٍر وب يمظػٍمػػػػػػػػػػػًوـ كا خػيبػتػػػػػػػػػػػاه .
ٍ
ي
ػػػػد ىخػػػػػ ىذ ٍلتيـٍ ىدمػ ى ً و
ػػػػػار ػػػػػي ىكجػػػػػػٍ ًو الطغػػػػػاة .
قىػ ٍ
ٍ
ػػػػع ط ٍفػػػػػػؿ ثػ ى
ً
ػػػػػػػػػػػػراه .
ب ىرًق ٍػيػ
ي
ًد ٍر يعػ ي
ػػػػػػػػػػػك ي
ػػػػػػػػػػػو ثىػ ٍ
ػػػػػػػػػػػػؽ أ ٍىك ًبػػػػػػػػػػػػػػبل د ٍر وع تػىػ ى
ي ٍق ً
لكػػػػػػػػف ىخصػٍمػػػػػػػػي يو غػػػػػػػػيمَّ ٍت يػػػػػػػػػى ىداه .
ػػػػػػػار
ػػػػػػػذ ي
ٍ
ؼ األ ٍ
ى
ىح ىج ى
ػػػػػػاش ىي ٍرًمػػػػػػػػي ال يػيبػػػػػػػػىالي مػػػػػػػػى ٍف ىرمػػػػػػػػىاه .
ىي ٍح ًمػػػػػػػ يؿ َّ
الر ى
شػ ى
يسػػػػػػػقيطي ً
ػػػػػػؾ الحصػػػػػػػاة .
شيػػػػػػػػًٍيدان مػػػػػػػػي ٍم ًسكان تى ٍمػ ى
الط ٍفػػػػػػػ يؿ ى
ىٍ
 - 132لـ نتمكف مف الحصكؿ عمى سيرة ذاتية لمشاعر أك أية معمكمات حكلو.
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ً
ػػػػف ًجر ً
ً
ً
ػػػػف ًدمػػػػػػػػىاه .
احػ ٍ
ػػػػر ًمػ ٍ
ػػػػو ىػ ى
ىػ ى
ػػػػاح م ٍ
ػػػػػاح ع ٍطػ ه
سػػػػػ هؾ مػ ٍ ى
ػػػػػػػػر ك ً
ً
َّ
ػػػػػػػػػداه .
ػػػػػػػػػت ًػػ ى
و ٍػيػػػػػػػػػػئان لى ٍيػتىنػػػػػػػػػػًي يك ٍنػ ي
ػػػػػػػػـ الث ٍغػ ً ى
ىباس ى
و
ً
يمػػػػػػػػػػػ ىة ً
ػػػػػػػػػػػػػػبلـ آه ! .
س
ػػػػػػػػػػػاد ٍت ًبمى ٍػي
ػػػػػػػػػو ىن
ػػػػػػػػػػػؼ أ َّ
أ ُّ
ى
يمػ ي
اإل ٍ

ً
ً
سمػًمػػػػػػػىاه .
أ ٍىيػ ى
ص ٍر ىخػػػػػػػتي كا يم ٍ
سػػػػػػم ٍعتي ٍـ ى
ػػػػػػـ ىىػػػػػػؿٍ ى
ػػػػػف أى ٍنتيػ ٍ
ً
ػػػػاد صػػػػػك ي ً
ػػػػداه .
صػ ى
ػػػػـ تػى ٍ
ىكػ ى ى ٍ
س ىمػػػػػػع ى
ت األيـ ىي ٍخ يبػػػػػك حيػػػػػػٍ ىف لىػ ٍ
ػػػػػػدك وء تػمػػػػػػػتىم ٍت ًم ٍنيػػػػػػا ً
ً
الشفىػػػػػػػاه .
ى
ػػػػػـ قىػػػػػػػالى ٍت ػػػػػػي يىػ ي ٍ ى ٍ ى
ثيػ ى
ب ىكفػػػػػػػػػػػىاه .
ىمػ ٍ
ب أىعػػػػػػػػػػىا ىنو مػػػػػػػػػػى ٍف لىػ ي
ػػػػػػػػف لىػ ي
ػػػػػػػػػو ىر ه
ػػػػػػػػػو ىر ه
ب ىكفػػػػػػػػػػػػىاه .
ىمػػػ ٍف لػىػػػ يو ىر ه

 - -8أبك عبد الرحمف()133
شك ارن شاركف
لػػػػػػػػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػػػػػػػػنحت لػػػػػػػػػػػػػػػػي رصػػػػػػػػػػػػػػػػة

لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرت لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركف صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيعو

بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ غبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء كبحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنفس ال شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ كوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعة

حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكؿ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيس كرامتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػػػي األقصػػػػػػػػػػػػػػى قبمػػػػػػػػػػػػػة ماوػػػػػػػػػػػػػػينا

لػػػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػػػػدر السػػػػػػػػػػػػػػػػػفاح بحػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ

أف زيارتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو المشػػئكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

قػػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػػزت ػػػػػػػػػػػي قمػػػػػػػػػػػب القمقػػػػػػػػػػػـ

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارد أمتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الميمكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

كأزاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف رأس القمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدادة جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكينة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػانطمؽ اإلعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػار اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػادر

ليزلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ أركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر

كيقػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ لكػػػػػػػػػػػػػػػػؿ بنػػػػػػػػػػػػػػػػي بشػػػػػػػػػػػػػػػػر

قػػػػػػػػػػػد ظيػػػػػػػػػػػر الحػػػػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػػر

شػػػػػػػػػػػػػػػك ار شػػػػػػػػػػػػػػػاركف عمػػػػػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػػػػػؿ

لػػػػػػػػػػػػػػػـ تقصػػػػػػػػػػػػػػػد أبػػػػػػػػػػػػػػػدا أف تفعػػػػػػػػػػػػػػػؿ

أظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت حقيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييكف

ككمػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػـ تظيػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػف أكؿ

كنزعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت قناعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

مػػػػػػػػػػػػػػػا انخػػػػػػػػػػػػػػػدع بػػػػػػػػػػػػػػػو إال مغفػػػػػػػػػػػػػػػؿ

ػػػػػػػػػػػػػػػرال العػػػػػػػػػػػػػػػالـ كجػػػػػػػػػػػػػػػو القػػػػػػػػػػػػػػػبح
مػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػدتـ تجػػػػػػػػػػػػػػػدكف ذريعػػػػػػػػػػػػػػػة

مسػػػػػػػػػػػػػػػ هخ خمػػػػػػػػػػػػػػػؼ قنػػػػػػػػػػػػػػػاع أىػػػػػػػػػػػػػػػزؿ

أك كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذبا أك حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبل تنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع

مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأتـ بالحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كبالغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

كبكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ع
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 -كذا جاء اسمو ي ركف القراء ي المكقع اإللكتركني لممركز الفمسطيني لئلعبلـ ،كلػـ نػتمكف مػف الحصػكؿ

عمى سيرة ذاتية لو ،أك أية معمكمات حكلو.
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ترمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأد حجارتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

عسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانا نخوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع أك نركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع

أبػػػػػػػػػػػػػػػػػدا يػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػار التػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ

أبػػػػػػػػػػػػػػػػدا لػػػػػػػػػػػػػػػػف نيػػػػػػػػػػػػػػػػزـ أك نقبػػػػػػػػػػػػػػػػع

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنعيد ألمتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أذاف العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدة ير ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع

لػػػػػػػػػػػػف نتػػػػػػػػػػػػرؾ مػػػػػػػػػػػػا عشػػػػػػػػػػػػنا أبػػػػػػػػػػػػدا

األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز كرامتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

جػػػػػػػػػػػػػذكر األقصػػػػػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػػػػػد زرعػػػػػػػػػػػػػت

تحػػػػػػػػػػػػػػػت مكػػػػػػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػػػػػػركح ينػػػػػػػػػػػػػػػا

ميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ بنجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ

لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزداد إال يقينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

المػػػػػػػػػػػػػػػػارد قػػػػػػػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ القمقػػػػػػػػػػػػػػػػـ

ػػػػػػػػػػػػػي الخمػػػػػػػػػػػػػػؼ ككسػػػػػػػػػػػػػػر القنينػػػػػػػػػػػػػػة
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مف قصيدة" :مدينة السبلـ كاآلالـ"
بحزنيا العتيؽ

تعيد صكرة األسطكرة
***
تشرئب ي زكايا العطر كالبريؽ
أنشكدة األياـ كالسنيف
أسير مغرما

بميفة البراءة النقية

ك ي التفاؼ كؿ منحنى

حكاية لحارس شرس
***
يا ليؼ الكنائس المنزرعة ي كؿ أشكاؾ الحقكؿ
ك ي عيكف حاممي صميبيا
كقبة األجراس ي أعيادىا

تتابع الفصكؿ
***
يا بيجة المساجد العالية األعناؽ
 - 134شاعر مسطيني مسيحي مف الناصرة ،مف مكاليد 8@::ـ ،غنت لو يػركز قصػيدة "مدينػة السػبلـ كاآلالـ"،
كلو أشعار اخرل قيمة.
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كيا امتداد كموة اإليماف
ي القمب كالشفاه
ككحدة الرحمف

 -01أديب ر يؽ محمكد()135

مف قصيدة" :كممات باألزميؿ عمى سكر القدس".
أسير ي الشكارع التي أحب شار نعا شارعا
أقمب العينيف ي الجدراف ،ي المطرز الفوفاض
ي الشمكع…

ثـ يموي الراكم مستكحيا تاريخ صبلح الديف :
أكاه يا مدينة السبلـ

يا ركعة الصييؿ ،كبة الخيكؿ

تعبر األبكاب ي كوح النيار؟
ىذا صبلح الديف

أكاه يا مدينة السبلـ ...أيف ركعتؾ
أقكؿ :أيف بيجتؾ؟

كلست مف قيس كال خزاعة

المعبد المنفي
أنا الطريد كالخميع ك ٌ
ي ببلدم المواعة
ىبلٌ عر ت ما أريد

أريد أف أككف صادحا كما الكنارم
أريد أف أككف واحكا كما الكليد
حريتي ىي التي أريد

الرب()136
 -00أحمد أبك ُّ
 - 135شاعر مسػطيني ،مػف سػكاف بمػدة عنبتػا ،كلػد ػي جنػيف عػاـ 8@::ـ ،عمػو الشػاعر الشػييد عبػد الػرحيـ

محمكد .مف أعمالو الشعرية كاألدبية :صمكات عمى مذبح الحياة كالمكت ،كأحبلـ الػدائرة الصػغيرة ،كطيػر ازرؽ

كجذكع بنيو،ك أكماـ تحت الجميد ،كركاية الحصار ،كعبد الرحيـ محمكد بيف الك اء كالذكرل.
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مػف كحػي بػيػت المػقػدس
مػكلػػػػػػػًيد
ىك ٍ

ػػػػػػػػػػػير أ ينػٍسػػػػػػػػػػػػي
سػ
ي
ى
ػػػػػػػػػػػناء ىم ىحػبػػػػػػػػػػػػَّتي ىك ىعػبػ ي
كنجػػػػػػك ل خػ ً
يحػػػػػػّْبي
ػػػػػيد
ػػػػاط ى،رمى كنػىشػ ي
ى ى ٍى
شػػػػػػػػػػػػػر و
ىكًق ٍبمػػػػػػػػػػػػ ية يكػ ّْ
ؼ ىعمػػػػػػػػػػػػػ ٍّي
ػػػػػػػػػػػؿ ذ م ى ى
ى
بػػػػػػػًالمٍَّي ًؿ أىسػػػػػػػٍىر ل
حاف الػػػػػػػىذم
ػػػػػػب ى
سػ ٍ
ىي
ً
تجػػىػػػػػػػػػػػػػػمَّى
ألكلىػػػػػػػػػػػػى القبمتػ
ػػػػػػػػػػػيف ىػػػػػػػػػػػػػ ىك ٍـ ى
ً
ػػػػر
الك ٍع ًد طيػ ِّا
ؼ ى،ل
ػػػػػد أ ٍىك ى
لىقىػػ ٍ
ػػػػك ىر ل بػػػػػػ ى
الػ ى
اإلسػػػػػػر ً
تػىتػػػػػػػػٍمكا
اء
ستٍ ًق َّ
صػػػػػػ ية ً ٍ
أىلػىيػػػػػػػٍ ى

ٍ ً
الم ٍػكلى ىكشمػٍػػسي
س ىر ل
ىك ٍم ٍ
صػؼ ى،كة ً ً،ً ،ً ،ى
ػػػػػػس عػػػػػػػي ً
سي
أىًبػػػػػػ ّْي
َّاؼ الػتػػػػػػػَّ ىخ ّْ
الػنػَّ ٍفػ ً ى
الػوػ ً
ًبمػًشػػػػػػػػ ً
ىد ٍر ً
س
ػػػػػػػي ًر
كاة ّْ
ػػػػػػػياء لػً ىخػ ٍ
ٍ
ً
ً
كف لػ ٍػبػ ً
ػػػػػػس
ػػػػػو
ىك ٍجػ ي
لىػ ي
ػػػػػػو ى
الحقػيػقىػػػػػػػة يد ى ي
ػػػػػػد ً
س
ػػػػػػك وؿ
ىكحػىػ ٍ
ىص ىدقػػػػػػػى يي ٍـ ىك ػػػػػػي قػػىػ ٍ
ىكأ ٍ
ًعظػ و
ػػػػػػػػر ً
س
ؽ
ػػػػػػات لػًمػنػػػػػػػُّ ىيى بػًػػػػػػػأ ىىر ّْ
ىج ٍ
ػػػػػف ىك ًإنػػػ ً
ػػػػػس
ًب ًيػػػػػا
ػػػػف ًجػ ٍّ
ػػػػػي ًف ًمػ ٍ
الػثػَّ ىقمىػ ٍ
ػػػػػد أىنجػ ٍبػ ً
ػػػػػر ً
س
ػػػػػبا
ػػػػػت ى
ىخػ ٍ
ش ٍعػ ن
ػػػػػي ىر ىغػ ٍ
لقػ ٍ ى
ً
ػػػػػػػػػؿ ىح ٍم ً
تػػػػػػػاؿ بػً يك ّْ
ػػػػػػػػس
ص ىدقػػػػػػػػيكا ال ًق ى
بػػػػػػػػيا ى
ػػػػػػب ً
س
ػػػػػػك ىر ل ًمػ ٍ
بػػػػػػػًيا ى
ػػػػػف غػػػػػػػىٍي ًر ًجػ ٍ
دكف الػ ى
بػًًعػػػػػػػػػػػػ ٍم ً
ؽ ىدوـ ػػػػػػػػػػػػىبل الػػػػػػػػػػػػتَّاري يخ يينػػػػػػػػػػػػػٍسي
ً
شمػػ ً
ػػػػػس
ػػػػـ أى ٍنػػػػػػك يار ىم ٍطمػػػػػػىع
ً ،يكػػػػػػؿى ٍ
ىك يىػ ٍ
ىدمػػ ً
أىديػػػػػػـ األ ٍىر ً
ػػػػػس
ػػػػػماء
ض مػ ٍ
ػػػػف ظى ٍمػػ ى
ٍ
ى
َّىػػػػر ً ،ػػػػي ىكسػػػػ و
طػػػػ ٍم ً
س
ؼ ىك ى
س الد ٍ
ٍ
ػػم ي
ىكشػ ٍ
ً
ً
العػػػػػػػػػبل ًمػػػػػػػػػػفٍ يكػػ ّْ
ػػػػػػػػػس
ػػػػػػػػػؿ ىنػ ٍفػػػ
ػػػػػػػػرَّكاد ي
ًبػ ي
كلػكج ًر ً
ػػؿ ًجػ ٍن ً
يػػاو ًػو ًم ٍف يك ّْ
س
ي ى
ؽ ًطػػػػػػ ٍر ً
س
ًمػػػػػػ ىف
التػَّاريػ ً
سطّْػػػػػػ ىر ػػػػػػىٍك ى
ػػػػػخ ي

أف نػيبػػػػػػػػػػػاىي
ىكفػػػػػػػػػػػانا
الػػػػػػػػػػػقدس خػػػػػػػػػػ ار ٍ
ي
عػػػػػػمى ًق ً
المعالػػػػػػي
ىيػػػػػا ىكطىنػػػػػي
ى
ػػػػػػػمـ ى
ى
ً
ػػػػػػػد و
ؽ
اؽ
صػ ٍ
نمػػػػػػػى ي
ىعػػػػػػػر ي
اى ٍـ لػًٍمعػػػػػػػيبل أ ٍ
ى
لػػػػػػػً َّ ً
الع ٍمػػػػػػػيا ىفػػػػػػازكا
ػػػػػػكا
س ىػعػ ٍ
مس ٍك ىر ة ي
ى

ليػػػػػػػػػػ ٍـ مػػػػػػػػػػا و
ض ىعػػػػػػػػػر يػ ه
ػػػػػػػػػؽ سػىطَّػػػػػػػػػػركهي
ى ي
ىعمػػػػػػىٍك ىف ػػػػػي ىم ٍرقىػػػػػى األىعػػػػػػالي
يىػػػػػ يـ
األ ٍ
ىأىيػػػػػػػػَّاـ لى ييػػػػػػػػـ ىك ُّ
الػنػ ً
ى،تجػػٍػػػػػػػػمك
ػػػػػػػكر
ٍ
ه
ػػػػػػػػػػػػناى ٍـ
سػ
ي
ػػػػػػػػػػػػػىأ ٍىزىى ىر ًت المػَّػػػػػػػػػػػػػيالي ًمػ ٍ
ػػػػػػػػػػػف ى

ػػػػػػك
سػػػػػػػمكا التَّػ
ى
ػػػػػاريخ ىعػػػػػػ ٍن يي ٍـ ػى ٍيػ ى
ى
اى ٍـ
ػػػػاج
المجػػػػػًٍد ً ،ً ،ىيأٍنػػػػػى ي
ػػػف ًسػػػػك ي
ؼً مػ ٍ
ًرتػ ي
ى
ً
بحاوػػ ً
ػػػػػػػػػػػػػياف
ػػػػػػػػػػػػػر نػػػػػػػػػػػػػػا بػىػ
ييكاسػػػػػػػػػػػػػػيناً
ه
األىمجػ ً
ػػػػػػاد ػػػػػػػػى ٍج نار
ػػػػػػػكةى
صػ ّْ
ػػػػػػػكير ىزٍىػ ى
يي ى
أ ٍىد ىرل

ب يك ّْؿ ىرٍم ً
ش ُّ
س
يػى ي
سػػػناهي ىغ ٍ
ػػػي ىي ى
ؽ ى
ً
ػس ىكنػ ٍك ً
ػش يدنػػػياهي ي تػ ٍع و
ػس
ىيع ٍ ٍ
ى
ى
ػػػػػػػػػػات الػعػػػػػػػػػػػبل رحػػػػػػػػػػػػب ً
ً
ػػػػػػػػػػػػس
الم ىج
يمنيفػ
ّْ
ى ٍ ى
ي

ً
ػػػػػػػػـ يػىصػػػػػػػػػٍ يد ٍ
ؽً حمػػػػػػػػػاهي
الم ٍ
ػػػػػػػػريء لى ٍ
إذا ىمػػػػػػػػا ى
البػػػػػػػاد
ػػػػػػب
ػػػػػػػم ٍف ىح َّ
ى
ى ى

ميمػػػػػػي ىكطىنػػػػػػي ىكقػي ٍدسػػػػػػػي
ىم ى

تػػػػػػػىراهي يػىٍرقػػػػػػػىى
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ػػػػف ىكػ ً
ىك ىمػ ٍ
ق الػ ًبػ ى
ػػػػػبلد تػػػػػػىر اهي
ػػػػر ى

ػػػػػػػػدى كلػىنػػػػػػػػػا
ػػػػػػػيأٍتينا ىغػ ه
سػ ى
ى
الػسػػػػػػػػنا ًلنػػػػػػػىصكغى
ى ىي ٍيػػػػػػدينا َّ

ػػػػير حػىػياتػػػػػػً ًو ػػػػػي يػػػػػػىٍكًـ
ىمصػ ى
ػػػػػػػػػو الػتَّػػػػػػػػػػأىسي
ػػػػػػػػكح لىنػػػػػػػػػػاً بيػػػػػػػػػػً ٍـ ىك ٍجػػػ ي
ىيمػ ي
ػػػػػػػيو صػػػػػػػرح الم ٍجػػػػ ً
ػػػػػػػج ور ًػ ً
ػػػػػػػد ين ٍرسػػػػػػػي
ًلفىػػ ٍ
ى ٍى ى
ىن ٍحػػ ً
ػػػػػس

ىي ٍمػػػػػػقىى
ػػػػػػػػباب
شػػػػ
ى
ه
أي ػٍقنػػػػػػػػا
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مف قصيدة :القدس التقية
ليس يميؽ بالقدس التقية
أف نؤبنيا بشعر جاىمي

نبرئ مف حقكؽ اهلل ييا
ثـ ّْ
ساحة الداعـ

الكؿ متيـ بقتؿ محمد

طفؿ السماء الدرة الغوية الممعاف

 -8:أحمد عبد الحميد عيسى()138
بشائر النصر
وػػػػػػحكت ك ػػػػػػي أحػػػػػػداقيا حػػػػػػزف عميػػػػػػؽ

كرمػػػػػػػت بحمػػػػػػػؿ دامػػػػػػػع ػػػػػػػكؽ الطريػػػػػػػؽ

كالحػػػػػػػػزف يرسػػػػػػػػـ ػػػػػػػػكؽ خػػػػػػػػدييا ىػػػػػػػػبل

الن دامعػػػػػػػػان كالخػػػػػػػػكؼ ييػػػػػػػػا يسػػػػػػػػتفيؽ

ػػػػػػػار ػػػػػػػػي ىمسػػػػػػػػاتيا
ػػػػػػػػي صػػػػػػػػمتيا إكبػ ه
ىػػػػػػػػػػػػي دعػػػػػػػػػػػػكة لمحػػػػػػػػػػػػب دكف تأنقػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػؼ كميػػػػػػػػ هؿ لميػػػػػػػػكل دكف الر يػػػػػػػػؽ
لطػ ه
ىػػػػػػي حبنػػػػػػا ىػػػػػػي قصػػػػػػة الجػػػػػػد العميػػػػػػؽ

ىػػػػػػػػي قدسػػػػػػػػنا كالػػػػػػػػدمع ػػػػػػػػي أحػػػػػػػػداقيا

نػػػػػػػػػػػػار تعػػػػػػػػػػػػذبنا كتكػػػػػػػػػػػػكم كػػػػػػػػػػػػالحريؽ

يػػػػػا قدسػػػػػنا ػػػػػي ميجتػػػػػي كىػػػػػج الشػػػػػباب

أنػػػػت اليػػػػكل كالحػػػػب ػػػػي صػػػػؿ الخطػػػػاب

يػػػػػػػا ركح ركحػػػػػػػي يػػػػػػػا ر يقػػػػػػػة بسػػػػػػػمتي

يػػػػػػػػا حمػػػػػػػػـ قمبػػػػػػػػي كانطبلقػػػػػػػػو كاإليػػػػػػػػاب
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بالقبػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػماء ترجػػػػػػػػػػػؼ أوػػػػػػػػػػػمعي

كعمػػػػػػػػػػػػى ربػػػػػػػػػػػػكع المسػػػػػػػػػػػػجد المتعبػػػػػػػػػػػػد

كبسػػػػػػػػػاحة األقصػػػػػػػػػى توػػػػػػػػػيع معػػػػػػػػػالمي

الكػػػػػػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػػػػػػياف بغيػػػػػػػػػػػػػػػر تػػػػػػػػػػػػػػػردد

مػػػػػػػا أجمػػػػػػػؿ الجبيػػػػػػػات عنػػػػػػػد المسػػػػػػػجد

تصػػػػػطؼ كػػػػػالفردكس مػػػػػف كػػػػػؿ الخطػػػػػكب

تػػػػػػػػػػػزداف بالحػػػػػػػػػػػب اإلليػػػػػػػػػػػي الرطيػػػػػػػػػػػب

يسػػػػػػرم وػػػػػػياءه مصػػػػػػمحا كػػػػػػؿ العيػػػػػػكب

المشػػػػػػػػػػػيد المنشػػػػػػػػػػػكد يبقػػػػػػػػػػػى خالػػػػػػػػػػػدا

كالشػػػػػػػػمس تتحفنػػػػػػػػا بأطيػػػػػػػػاؼ الغػػػػػػػػركب

كالمػػػػػػػػػػػػػػكف يبقػػػػػػػػػػػػػػى المعػػػػػػػػػػػػػػا متألقػػػػػػػػػػػػػػا

ىمسػػػػػػػػا يدغػػػػػػػػدغ كػػػػػػػػؿ أنػػػػػػػػكاع القمػػػػػػػػكب

اهلل اكبػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػرخة تػػػػػػػػػذكي الحمػػػػػػػػػاس

كالجنػػػػػػػػػػػد يقػػػػػػػػػػػدـ راجػػػػػػػػػػػبل أك راكبػػػػػػػػػػػكف

إف الرجػػػػػػػػػػػػػاؿ بحػػػػػػػػػػػػػزميـ ال ينػػػػػػػػػػػػػدمكف

إف الرجػػػػػػػػػػػػػاؿ لقدسػػػػػػػػػػػػػيـ ال يرجعػػػػػػػػػػػػػكف

إنػػػػػػػػػػػػػي أرل نػػػػػػػػػػػػػك ار ينيػػػػػػػػػػػػػر دركبنػػػػػػػػػػػػػا

كسػػػػػػػػػػػتنبض األحػػػػػػػػػػػبلـ قبػػػػػػػػػػػؿ قمكبنػػػػػػػػػػػا

اهلل مكالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

كالحػػػػػػػػػػػػػؽ يرعانػػػػػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػػػػػدم نبينػػػػػػػػػػػػػا

اصػػػػػػػػػرخ أيػػػػػػػػػا قدسػػػػػػػػػي يمبػػػػػػػػػكف النػػػػػػػػػدا

لممسػػػػػػػتحيؿ ىػػػػػػػـ السػػػػػػػبيؿ إلػػػػػػػى الفػػػػػػػدا

أبشػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػبلح الػػػػػػػػػديف لػػػػػػػػػف نتػػػػػػػػػرددا

كسػػػػػػػترجع القػػػػػػػدس العزيػػػػػػػزة مػػػػػػػف غػػػػػػػدا

إنػػػػػػػػػػػي أرل القعقػػػػػػػػػػػاع يبسػػػػػػػػػػػـ لمػػػػػػػػػػػردل

إنػػػػػػػػػػػي أرل خالػػػػػػػػػػػد كحمػػػػػػػػػػػزة يرصػػػػػػػػػػػػدا

إف اشػػػػػػػػتداد الظمػػػػػػػػـ يبشػػػػػػػػر بػػػػػػػػالخبلص

كالفجػػػػػػػر أوػػػػػػػحى الئحػػػػػػػان دكف انتقػػػػػػػاص

الميػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف حػػػػػػػكلي شػػػػػػػػديد االنفػػػػػػػػبلت

كالفجػػػػػػػػر يعػػػػػػػػدك قادمػػػػػػػػا نحػػػػػػػػك الجنػػػػػػػػاة

أبشػػػػػػػر ظػػػػػػػبلـ الميػػػػػػػؿ إف الظمػػػػػػػـ مػػػػػػػات

أبشػػػػػػػر ظػػػػػػػبلـ الميػػػػػػػؿ إف الظمػػػػػػػـ مػػػػػػػات
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لؾ يا قدس
أنػا يػا قػدس لسػت مػف باعػػؾ

أنػا يػا قػدس بػاؽ عمػى عيػدؾ
أنػا مػف كتػب التاريػخ بدمػػائو

أنػا لسػت مػف يبيػع دـ شيدائػو

أنػا لسػت مػف سػار خمػؼ ػبلف أك ػػبلف
أنػا لسػت ذاؾ الخػائف الجبػػاف

أنػػا لسػت مػف تػمؾ الك ػكد البائعػات
أنػا لسػت مػف القطعػاف
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أنػا لسػت ممػف يفيمػكا لغػة السػبلـ
سبلميـ كىـ ىباء خيط دخاف

سبلحي يا قػدس ليػس مػف جنػس سبلحيػـ
كبلمػي ليػس متف جنتس كبلمتيـ
غصنػي ال يشبػو األغصػاف

غصني مبارؾ سبلحػي غوػب
كبلمػي نػار تحػرؽ الطغيتاف

أنػا يػا قدس مف عانػؽ مػنؾ األسػكار
اسألػي يعبػد عػني اسألػي عصمػكج
اسألػي عػني األغػكار

اسألي طكلكػرـ ..اسػألي جػنيف ...اسػألي عني جػبؿ النػار
اسألػي يا قػدس إف شئت كػؿ الديػار

قصػتي يػا قػدس ستبقػى قصػة األحػرار
قصػة الثػكار

ىذه يػا قػدس كصيتػي كتبتيػا بدمػػي

أنػى لػف أبيػع الػدار ...أنػي لػف أبيػع الػدار
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سنعكد

َّ
ػػػػػػػػػػػػػػؿ لمبغػػػػػػػػػػػػػػػي الخمػػػػػػػػػػػػػػػكد؟
ىػػػػػػػػػػػػػػػؿ ظػ

ػػػػػػػػػػػػـ ػػػػػػػػػػػػػي الكجػػػػػػػػػػػػػكد؟
ىػػػػػػػػػػػػػؿ داـ ظمػ ه
و
ُّ
ػػػػػػػػػػػػػػب
ػػػػػػػػػػػػػػؽ يمطالػ
ىػػػػػػػػػػػػػػػؿ وػػػػػػػػػػػػػػػاع حػ

دكمػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػذكد؟
عػػػػػػػػػػػػػػػػف حقػػػػػػػػػػػػػػػػو ن
طالػػػػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػػػػى األسػػػػػػػػػػػػػر العيػػػػػػػػػػػػػكد

قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس إف
ال تيأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ًؾ الكريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
إف أثٍقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا يػ
ى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة بالسبلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كالقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد الييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػس أكغػ
رجػ
رؾ ٍ
ي

إف َّ
دنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى المبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
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إف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّلكا عطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر البنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػسج ػػػػػػػػػػػػكؽ أروػ ً
ركد)
ػػػػػػػػػػػؾ (بػ
ػػ
ً
ػػػػػػػػػػػالب ٍ
ى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدماؤه تيٍزكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار البسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة كالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكد

و
ػػػػػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػػػػػػييد
سػػػػػػػػػػػػػػػالت ًدمػػػػػػػػػػػػػػػا بطػ

ال تجزعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إذ كممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

َّ
بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هؿ جديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيحمؿ العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ العزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعزـ ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال ييبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

****

يد عمػػػػػػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػػػػػػدل لكػػػػػػػػػػػػػػف ييبيػػػػػػػػػػػػػػد

يػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػدس إ ٌنػػػػػػػػػػػػػػا يمػػػػػػػػػػػػػػ ٍذ ينكبػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا بالفجيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ال ننػ
ٍ
ًف ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي كالخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ

لسػػػػػػػػػػػػػػػنا بمػػػػػػػػػػػػػػػف يروػػػػػػػػػػػػػػػى الحيػػػػػػػػػػػػػػػا

ة كيبتغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا المقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ

السػػػػػػػػػػػػجك
إذ كيػػػػػػػػػػػػؼ نيجػػػػػػػػػػػػعي ػػػػػػػػػػػػي ٌ
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا داـ يينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أ ار

الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياين ية المئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ
وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينا َّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنثكر كالبركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ييػ
ٍ
خربػػػػػػػػػػػػػػػكا األقصػػػػػػػػػػػػػػػى كألػػػػػػػػػػػػػػػػ
مػػػػػػػػػػػػػػػف َّ

دل بطػػػػػػػػػػػػػػػػػػش أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء السػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ
الوػػػػػػػػػػػػػػػراـ
ػػػػػػػػػػػػػػػػقكا ػػػػػػػػػػػػػػػي جكانبػػػػػػػػػػػػػػػو ٌ
مزقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يمطَّ يخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الرغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ

أعبلميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنحيميا
ي
اليػػػػػػػػػػػػػػتٍ يـ سػػػػػػػػػػػػػػكؼ يصػػػػػػػػػػػػػػير ػػػػػػػػػػػػػػي
كي

صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيَّة كال يغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أعاديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ
الح ىمػ
ٍ
أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم االنتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف قنبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تصػ
مميػ
ُّ
ى
تفجرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
مميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف قنبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ّْ

ػ أشػػػػػػػػباح الظػػػػػػػػػبلـ

س النصػػػػػػػػر
ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ
الح ىمػ
ء عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى منازلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ى
ٍ
ؾ مػػػػػػػػػػػػػف يغيػػػػػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػدكاـ

ػػػػػػػػػػػػػكح شمػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػي ىف تمػ
كتفػ ُّ
ػػػػػػػػػػػػػر  ..حػ ٍ
ي
كيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ بالغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ُّ
ػػػػػػػػػػػػػػالحؽ ميمػػػػػػػػػػػػػػػا غػػػػػػػػػػػػػػػاب عػػػػػػػػػػػػػػػف
ػ
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 - 141كلد أحمد مطر ي مطمع الخمسينات ،ي البصػرة .ككتػب أشػعاره األكلػى ػي الغػزؿ كالركمانسػية كىػك ػي
السػمطة كالشػعب ،ػدخؿ المعتػرؾ السياسػي مػف
سف الرابعة عشرة ،ثـ استيكتو كتابة األشعار ي الصراع بيف ي
سػػمطة؛ ممػػا
خػػبلؿ مشػػاركتو ػػي االحتفػػاالت العامػػة بإلقػػاء قصػػائده التػػي تتمحػػكر حػػكؿ مكقػػؼ المػكاطف مػػف ال ي
اوطره لميركب إلى الككيت ي منتصؼ العشرينات مػف عمػره ،عمػؿ محػر ارن ثقا يػان ػي جريػدة (القػبس) ،التػي

كسػػجمت ال تاتػػػو دكف خػػػكؼ،
كانػػت الثغػػػرة التػػي أخػػػرج منيػػا رأسػػػو ،كباركػػت انطبلقتػػػو الشػػعرية االنتحاريػػػة،
ٌ
القراء.ككما يقاؿ كانت (القبس) تفتتح ببل تات أحمد مطػر كتختػتـ بمكحػة نػاجي العمػي
كساىمت ي نشرىا بيف ٌ
الكاريكاتيرية .كقد أثار ذلؾ حفيظة مختمؼ السمطات العربية ،تمامان مثمما أثارتيا ريشة  ،األمر الذم أدل إلى
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بيف يدم القدس
يا قدس يا سيدتي معذرة ميس لي يداف ،
كليس لي أسمحة كليس لي ميداف
كؿ الذم أممكو لساف ،

كالنطؽ يا سيدتي أسعاره باىظة  ،كالمكت بالمجاف

سيدتي أحرجتني ،العمر سعر كممة كاحدة كليس لي عمراف ،،،،
أقكؿ نصؼ كممة  ،كلعنة اهلل عمى كسكسة الشيطاف
جاءت إليؾ لجنة ،تبيض لجنتيف
تفقساف بعد جكلتيف عف ثماف ،
كبالر اء كالبنيف تكثر المجاف

كيسحؽ الصبر عمى أعصابو كيرتدم قميصو عثماف ،
سيدتي ،حي عمى المجاف حي عمى المجاف
كيقكؿ أحمد مطر أيوان:
أصناـ البشر

يا قدس معذرة كمثمي ليس يعتذر

مالي يد ي ما جرل األمر ما أمركا
كأنا وعيؼ ليس لي أثر ،

عار عمي السمع كالبصر ،
كأنا بسيؼ الحرؼ أنتحر ،

كأنا المييب كقادتي المطر ،
متى سأستعر ؟

لك أف أرباب الحمى حجر ،
لحممت أسا كقيا القدر ،

قػػد أحمػد مطػػر
صػدكر قػرار بنفييمػا معػان مػف الككيػت ،حيػث ت ار ػؽ اال ثنػاف مػف منفػى إلػى منفػى .ك ػي لنػدف ى ى
صاحبو ناجي العمي؛ ليظؿ بعػده نصػؼ ميػت .كعػزاؤه أف نػاجي مػازاؿ معػو نصػؼ حػي ،لينػتقـ مػف قػكل الشػر

بقممو .ك ي =?@8ـ ،اسػتقر أحمػد مطػر ػي لنػدف ،يليموػي األعػكاـ الطكيمػة ،بعيػدان عػف الػكطف مسػا ة أميػاؿ
كأمياؿ .كيحمؿ ديكانو اسـ (البل تات) مرقمػا حسػب اإلصػدار ( ال تػات  8ػ  9إلػخ )  ،كلمشػاعر شػعبية كبيػرة،
كقراء كثر ي العالـ العربي.
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ىكجاء ال تبقي كال تذر ؛
لكنما أصنامنا بشر ،

الغدر منيـ خائؼ حذر ،

كالمكر يشكك الوعؼ إف مكركا ؛

الحرب أغنية يجف بمحنيا الكتر ،
كالسمـ مختصر ،

ساؽ عمى ساؽ  ،كأقداح يعر ش كقيا الخدر ،
كمكائد مف حكليا بقر ،
كيككف مؤتمر ؛

ىزم إليؾ بجذع مؤتمر يسا قط حكلؾ اليذر ،
عاش المييب كيسقط المطر

كقاؿ أحمد مطر أيوان:
"لمف نشكك مآسينا"

لمف نشككا مآسينا ؟
كيجدينا ؟
كمف ييصغي لشككانا ي
أنشكك مكتنا ذالن لكالينا ؟
مكت سيحيينا ؟ !
كىؿ ه
نحف  ..كالجزار راعينا
قطيعه ي
كمنفيكف  ......نمشي ي أراوينا
قسر  ...بأيدينا
كنحم يؿ نعشنا نا

عرب عف تعازينا  ......لنا  ..ينا !!!
كين ي
كالينا ..
ػػ أداـ اهلل كالينا ػػ
طا
رآنا أم نة كس ن
ما أبقى لنا دنيا  .....كال أبقى لنا دينا !!
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***
ً
تـ
كالةى األمر  ..ما خنتـ  ..كال ى ٍن ٍ
كال أبديتـ المينا

خير
جزاكـ ربنا نا

كفيتـ أرونا بمكل أعادينا
كحققتـ أمانينا
كىذم القدس تشكركـ
في تنديدكـ حينا
ك ي تيديدكـ حينا
سحقتـ أنؼ أمريكا
مـ تنقؿ سفارتيا
مت
كلك ين ًق ٍ
..لويعنا مسطينا !!
***
كالة األمر
ىذا النصر يكفيكـ كيكفينا
 ....تيانينا

كيقكؿ أحمد مطر أيوان:
ار عكا أقبلمكـ عنيا

ار عكا أقبلمكـ عنيا قميبل

ك امؤل كا أ كاىكـ صمتا قميبل

ال تجيبكا دعكة القدس كلك باليمس
كي ال تسمبكا أطفاليا المكت النبيبل

دكنكـ ىذه الفوائيات استك كا بيا (غاد ار أك عػاد)
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كبكسكا بعوكـ ارتشفكا قاال ك قيبل
ثـ عكدكا ك اترككا القدس لمكالىا

ما أعظـ بمكاىا إذا رت مف الباغي لكي تمقى الككيبل
كيقكؿ أحمد مطر أيوان:

ي قصيدة بعنكاف "أنا السبب"
ي كؿ ما جرل لكـ

العرب
يا أييا
ٍ
أنياركـ
سمبتيكـ
ى
العنب
التيف ك
ى
ك ى
الزيتكف ك ٍ

أروكـ
أنا الذم
ي
اغتصبت ى
ككؿ و
ً
روكـ َّ ،
غاؿ عندكـ
كع ى

أنا الذم طردتيكـ
ىوبة الجكالف ك ً
النقب
مف ٍ
الجميؿ ك ٍ
القدس  ،ي وياعيا ،
ك ي
السبب
كنت أنا
ي
ٍ
السبب
نعـ أنا  ..أنا
ٍ

ذىب
أتيت :
أنا الذم َّ
ي
لما ي
المسجد األقصى ٍ
أمرت جيشي  ،ي الحركب كميا
أنا الذم
ي
انسحب
باالنسحاب
ٍ
أنا الذم ىزمتيكـ

أنا الذم شردتيكـ
القصب
كبعتكـ ي السكؽ مثؿ عيداف
ٍ
كنت أقكؿ لمذم
أنا الذم ي
يفتح منكـ ىم يو
Shut up
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 -07أسامة جاسر األغا()142

حديث القدس
آه مسطيف الحبيبة كلٌكف يا درتي يؾ المآذف كالقباب

إف ينفيت كغبت عف أغمى كطف مسكؼ أىفك يا ببلدم لمتراب
أنا ٍ
كحبلكة اإليماف ي قمبي معي
كالذكر لؤلكطاف يطرب مسمعي
لؾ يا ببلدم كؿ قمب مكلع

لؾ كؿ ركحي يا ببلدم ارجعي
نحك العقيدة يي أ وؿ منبع

كالشياب
نخف أك أظمـ ت ينا إنا
إف خانت الدنيا إنا لـ ٍ
ٍ
تبر كالبكادم كاليواب
يا قدسنا ميما بذلنا مف ٍ
ثمف ثراؾ ي
بيي المطمع
إبعادنا نكر ٌ

يدعي
نار عمى ىمف ٌ
كصمكدنا ي
يا قدسنا صب ارن جميبلن اسمعي
سنقكليا مف بيف ىذا المجمع
إنا جمعنا كؽ اطير مكوع

حسف كشيكخنا أيدييـ بأيدم الشباب
كد
قمكبنا قد زانيا ٌ
ٍ
إنا عمى و
الكتاب
عيد كاف طاؿ الزمف سأعكد يا أقصى بسيفي ك ٍ
سيطكؿ ىجرم يا ببلدم امنعي

كيد الييكد إف استباحكا اردعي
كلتوربي بالصخر أك بالمد ع

َّ
عؿ الشعكب تزيؿ كربي أك تعي
الرٌكع
إف السماء مع السجكد ٌ

ىذم المصائب ي الطريؽ ىي السنف إذا صبرنا سكؼ نحظى بالثكاب
الغياب
المحف سنعكد يا أقصى كغف طاؿ
ىي سنٌة ىذم الببليا ك ٍ
ٍ

 - 142مػػف مكاليػػد دكلػػة قطػػر ،أكمػػؿ دراسػػتو الجامعيػػة ػػي الباكسػػتاف .لػػو مكىبػػة شػػعرية متميػػزة ،كخاصػػة عنػػدما
يكتب عف مسطيف األرض ك مسطيف القدس ،لو ديكاف شعر بعنكاف (ىكيتي مسطيف).
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 -08أسعد جبر()143
منذ متى العدك يحترـ
منذ متى العدك يحترـ يا أمة المميار

ىؿ أصبح الزكاج عمى طريقة المسيار

منذ متى المص يقبؿ كتقاطع أخاؾ كىك بانتظار
ىؿ نسيتـ دـ إيماف كالدرة اـ قتميـ كاف ا تخار
اـ قتميـ ىدية تيدل لمعدك لباب الدار

كىدـ البيكت كالجسكر كاألقصى بانتظار

قالكا عبثي مف يفكر مقاكمة العدك الغدار

سمعناىا كثي ار إف قائمػػيا ال يشػػػػػعر كمحتػػػار
حراـ اف تقتمكا المقاكمة ليبل أك ي النيار
مػػع حػبي لشعػػػبي المجػاىػػػد كالصػػػػػابر

كقاؿ أسعد جبر أيوان:

القدس تستغيث كاألقصى
القدس تستغيث كاألقصى يستغيث
يا عرب يا مسمميف

ىؿ ىناؾ آذاف تسمع النداء؟؟؟؟

ىؿ ىناؾ عيكف ترل الجرائـ؟؟؟؟

بحؽ شعبنا كأقصانا كالقدس؟؟؟؟
ىؿ تكجد غيرة عمى بيكت

اهلل حيف تحرؽ كتدمر؟؟؟

أـ ىناؾ سكارل ال ترل كال تسمع؟؟؟؟
كحراس لمعدك كعمى شعبنا
سياطيـ تر ع؟؟؟؟

لماذا يا أمة العرب كالمسمميف؟؟؟؟
 - 143مف سكاف مخيـ البريج مف كسط قطاع غزة ،يكتب ي منتدل مسطيف لمحػكار ،كمنتػدل مسػطيف لؤلبػد ،لػو
أشعار كطنية جيدة.
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صكتكـ مكتكـ ال ير ع؟؟؟؟

ناقكس الخطر دؽ عمى األقصى
كالقدس كانتـ حيارل؟؟؟؟؟
تنتظركف أمر سكير

هلل ال يسجد كال يركع؟؟؟

مػع حػبي لشعبػي كأمػػػتي

 -09أ مح بف أحمد بف سميماف الكندم()144
عمى لساف األقصى الجريح
يػػػػػػا غػػػػػػارة اهلل مػػػػػػف قطػػػػػػب إلػػػػػػى قطػػػػػػب

أشػػػػػكك مػػػػػف الكيػػػػػؿ كالبمػػػػػكل مػػػػػـ تجػػػػػب

تػػػػػػػػا اهلل لػػػػػػػػكال نجيػػػػػػػػع األبريػػػػػػػػاء سػػػػػػػػرل

عمػػػػػػػى اليجيػػػػػػػر لمػػػػػػػت اليػػػػػػػكـ بالميػػػػػػػب

تػػػػػػػا اهلل لػػػػػػػكال صػػػػػػػدكر الثػػػػػػػائريف حمػػػػػػػت

حمػػػػػػػام مػػػػػػػا كنػػػػػػػت إال رىػػػػػػػف مغتصػػػػػػػب

طمبػػػػػػػػػػت نجػػػػػػػػػػدة بيػػػػػػػػػػت اهلل حسػػػػػػػػػػبكمك

مجػػػػدا إذا صػػػػنتمكا األقصػػػػى مػػػػف العطػػػػب

لػػػػػػػػك كػػػػػػػػاف غيػػػػػػػػر رسػػػػػػػػكؿ اهلل وػػػػػػػػمو

عمػػػػػػػػى سػػػػػػػػػكاه لمػػػػػػػػػا أرد ػػػػػػػػػت بالطمػػػػػػػػػب

ىبػػػػػػػػػكا خفا ػػػػػػػػػا ثقػػػػػػػػػاال مػػػػػػػػػف مراقػػػػػػػػػدكـ

" كلػػػػػػك حبػػػػػػكتـ عمػػػػػػى األذقػػػػػػاف كالركػػػػػػب"

ال تسػػػػػػػػػر كا بػػػػػػػػػالعزاء المػػػػػػػػػر كانتفوػػػػػػػػػكا

الخطػػػػػػػػب يػػػػػػػػد أر بػػػػػػػػاألركاح ال الخطػػػػػػػػب

أف ى،ل قسػػػػػػػػمة نصػػػػػػػػفت
أكاه يػػػػػػػػا ىػػػػػػػػي َّ

طفػػػػبل يشػػػػيب كشػػػػيخ الخصػػػػـ لػػػػـ يشػػػػب

يػػػػػػا قمػػػػػػة العػػػػػػرب جػػػػػػار الحاقػػػػػػدكف بنػػػػػػا

كمػػػػػػػػا طنػػػػػػػػت لكقػػػػػػػػت الجػػػػػػػػد كالمعػػػػػػػػب

تجػػػػػػػػاىبل منػػػػػػػػؾ أـ جيػػػػػػػػبل بمػػػػػػػػا عمػػػػػػػػكا

كبلىمػػػػػػػا عجػػػػػػػب مػػػػػػػف أعظػػػػػػػـ العجػػػػػػػب

تطػػػػػأطئي الػػػػػ أرس ػػػػػي محػػػػػراب سػػػػػمميمك

كمػػػػػػا السػػػػػػبلـ سػػػػػػكل التمكيػػػػػػو كالكػػػػػػذب

قػػػػػؿ سػػػػػارعكا لمػػػػػذم يروػػػػػى اإللػػػػػو كقػػػػػد

تسػػػػػػػػػػػػارع السػػػػػػػػػػػػادة القػػػػػػػػػػػػكاد لمرتػػػػػػػػػػػػب

يػػػػا"صػػػػمت"أوػػػػرمت نػػػػار الحػػػػؽ انطفػػػػأت

مػػػػػػػف بعػػػػػػػدكـ كغػػػػػػػدت مبمكلػػػػػػػة الحطػػػػػػػب

إف يصػػػػمت العػػػػرب األحجػػػػار قػػػػد نطقػػػػت

بأنيػػػػا ػػػػي الػػػػكغى أموػػػػى مػػػػف الشػػػػيب

يػػػػػػػا يرب صػػػػػػػمد جمػػػػػػػاد بػػػػػػػالييكد قوػػػػػػػى
مػػػػػػػا حػػػػػػػرؾ األمػػػػػػػة العظمػػػػػػػى مكاجعيػػػػػػػا

أك سػػػػػػػػارعكا عنػػػػػػػػو بػػػػػػػػالكيبلت كاليػػػػػػػػرب
لعميػػػػػػػػػػا اشػػػػػػػػػػػتغمت بالجػػػػػػػػػػػاه كالنشػػػػػػػػػػػب

 - 144شاعر يع ىماني معاصر ،لو قصائد شعبية ك صحى ،شارؾ ي العديد مف األمسيات كالممتقيػات الشػعرية ػي
سمطنة يع ىمػاف كخارجيا.
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كلػػػػػـ تصػػػػػؿ صػػػػػرخة األقصػػػػػى مسػػػػػامعيـ

أـ بػػػػػػػػػاغتتيـ بكقػػػػػػػػػت الشػػػػػػػػػرب لمعنػػػػػػػػػب

إف المذلػػػػػػػػػػػػػػػػػة داء اتػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ بيمػػػػػػػػػػػػػػػػػكا

تعػػػػػػػػدم صػػػػػػػػفك يمك بػػػػػػػػالخزم كػػػػػػػػالجرب

إنػػػػػػػي أناديػػػػػػػؾ يػػػػػػػا أرض الحجػػػػػػػاز كلػػػػػػػـ

ترعػػػػي حقػػػػكؽ حمػػػػى الػػػػرحمف..كاغوػػػػبي

حتػػػى جػػػرت دمعتػػػي ػػػي سػػػكح مصػػػر كلػػػـ

تقوػػػػػي الحبيبػػػػػػة لػػػػػي شػػػػػػيئا مػػػػػػف األرب

مػػػػػػذت بالشػػػػػػاـ قمػػػػػػت الشػػػػػػاـ ينصػػػػػػػرني

الجػػػػػػػػػار ظيػػػػػػػػػر كلكػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػزه طمبػػػػػػػػػي

يػػػػا مغػػػػرب العػػػػرب يػػػػا أىػػػػؿ المشػػػػارؽ يػػػػا

حمػػػػػػػاة ذا الػػػػػػػديف أىػػػػػػػؿ الفوػػػػػػػؿ كاألدب

مػػػػػػف أرض يا ػػػػػػا كحيفػػػػػػا كالخميػػػػػػؿ لكػػػػػػـ

تحيػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف ثغػػػػػػػػػكر الفتيػػػػػػػػػة النجػػػػػػػػػب

مػػػػػف عنػػػػػد "ياسػػػػػيف " سػػػػػيؼ اهلل ناصػػػػػره
كالقػػػػػػػػاطنكف بػػػػػػػػو قػػػػػػػػد أدركػػػػػػػػك ككعػػػػػػػػكا

ػػػػػػػي الجػػػػػػػػد كالنسػػػػػػػػب
عمػػػػػػػػى الغػػػػػػػػزاة عمػ ٌ
عػػػكد الػػػنفس كاألعوػػػا عمػػػى النصػػػب
قػػػد ٌ
مػػػػػػا تػػػػػػـ نصػػػػػػر بغيػػػػػػر العػػػػػػزـ كالسػػػػػػبب

كػػػػػػػأف ػػػػػػػي ميجػػػػػػػة "الياسػػػػػػػيف" تبشػػػػػػػرة

بنصػػػػػػػػػػػػرة اهلل لمثػػػػػػػػػػػػكار عػػػػػػػػػػػػف كثػػػػػػػػػػػػب

كػػػػػػػػػأنني بيمػػػػػػػػػك يمشػػػػػػػػػكف ػػػػػػػػػي نفػػػػػػػػػر

مػػػػػػػف المبلئكػػػػػػػة األخيػػػػػػػار ػػػػػػػي غوػػػػػػػب

تسػػػػػاكت األرض مػػػػػف سػػػػػيؿ كمػػػػػف جبػػػػػؿ

مػػػػػف مشػػػػػية الجنػػػػػد كالوػػػػػربات بالعقػػػػػػب

ليقػػػػػػػذؼ اهلل ػػػػػػػي عػػػػػػػيف العػػػػػػػدك قػػػػػػػذل

كقمبػػػػػػػػو ينػػػػػػػػزكم بػػػػػػػػالخزم مػػػػػػػػف رعػػػػػػػػب

ىػػػـ يطمقػػػكف رصػػػاص المػػػكت عػػػف رىػػػب

كنحػػػػػف نقػػػػػدـ ػػػػػي الييجػػػػػاء عػػػػػف رغػػػػػب

كػػػػػػػػػػػذاؾ أسػػػػػػػػػػػبل نا كالشػػػػػػػػػػػاىدات لنػػػػػػػػػػػا

صػػػػػحائؼ المجػػػػػد كاإلسػػػػػبلـ ػػػػػي الكتػػػػػب

نزيػػػػػػػد بأسػػػػػػػػا بحػػػػػػػػزب اهلل يػػػػػػػػا "حسػػػػػػػػف"

يػػػػػػػا عػػػػػػػػيف لبنػػػػػػػػاف لؤلحػػػػػػػػرار انسػػػػػػػػكبي

كػػػػػي مسػػػػػطيف مػػػػػف أسػػػػػر الييػػػػػكد كػػػػػـ

مسػػػػػػػػػتكطف مكلػػػػػػػػػع بالسػػػػػػػػػمب كالنيػػػػػػػػػب

خػػػػػػػػذم بثػػػػػػػػأر شػػػػػػػػييد أمػػػػػػػػو جيشػػػػػػػػت

يمػػػػػػكت يػػػػػػا نكبػػػػػػة مػػػػػػف أعظػػػػػػـ النػػػػػػكب

خػػػػػػػػػذم بثػػػػػػػػػأر صػػػػػػػػػغير تحػػػػػػػػػت كالػػػػػػػػػده

كطيبػػػػػػػي نفسػػػػػػػيا ػػػػػػػالنفس لػػػػػػػـ تطػػػػػػػب

كغيرىػػػػػػا مػػػػػػف نسػػػػػػاء المسػػػػػػمميف غػػػػػػدت

ثكمػػػػػػػػػػػػى كأرممػػػػػػػػػػػػة مثقكلػػػػػػػػػػػػة الكػػػػػػػػػػػػرب

يمػػػػػػػػػكت بعػػػػػػػػػؿ ليػػػػػػػػػا كاالبػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػابقو

يقػػػػػػػكؿ ركحػػػػػػػي كأنفاسػػػػػػػي ػػػػػػػداؾ أبػػػػػػػي

خػػػػػػػذم بثػػػػػػػأرىمكا يػػػػػػػا عصػػػػػػػبة سػػػػػػػطعت

عمػػػػػػى الكجػػػػػػكد بػػػػػػدت مكشػػػػػػك ة الحجػػػػػػب

قصػػػػػػػػػػؼ المػػػػػػػػػػدا ع بػػػػػػػػػػالتكبير يتبعػػػػػػػػػػو

أمػػػػػر سػػػػػيردييمكا ػػػػػي كوػػػػػع موػػػػػطرب

يػػػػػػػػػا غػػػػػػػػػارة اهلل ىػػػػػػػػػذا حػػػػػػػػػاؿ مكطننػػػػػػػػػا

إف شػػػئت جاىػػػدت أك إف شػػػئت لػػػـ تجػػػػب

حػػػػػػػػػر غيػػػػػػػػػكر شػػػػػػػػػجاع ػػػػػػػػػاىـ طػػػػػػػػػف
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الػػػػػػػػػدار مػػػػػػػػػا ييػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػكل األغػػػػػػػػػر ً
اب
ي

ػػػػػف تحظػػػػػػى بيػػػػػػا
ارحػ ٍ
ػػػػػؿ مػ ٍ

ػػػػػػػت! أبعػػػػػػػػدما بػػػػػػػػػي َّح اليػػػػػػػػكل
ػػػػػػػكـ جئػ ى
اليػ ى
ػػػت
ػػػدس راحػ ٍ
القػ ي

مػػػػػػػف ميتػ و
ػػػػػػؿ
ػػػػػػة ترجػػػػػػػك جزيػ ى

ك

ػػػػت
القػػػػديـ ك يحّْر ػ ٍ

جػػػػػػػك ً
اب

ػػػػػػػػػت ممنكعػػػػػػػػػػة اإلعػػػػػػػػػػر ً
اب
تحكلػ ٍ

تكقػػػػػػػػػػؼ البػػػػػػػػػػػاقي عػػػػػػػػػػف اإلوػػػػػػػػػػػر ً
اب
ك
ى

ػػػي القػػػدس يىػ ّْػػكىد كػػػؿ شػػػيء يػػػا أخػػػي

ػػػػػاف ك اليػػػػػػكـ اختفػػػػػػى كسػػػػػػر ً
اب
قػػػػػػد
كػ ى
ى
مرتاحػػػػػػػػان بػػػػػػػػدكف عقػ ً
ػػػػػػػاب
ػػػػػػػاـ
ك ينػ ي
ييبػػػػػػػؽ لمتػػػػػػػاريخ غيػػػػػػػر كتػ ً
ػػػػػػاب
لػػػػػػػـ
ى

ػػػػػؽ إلػػػػػػى المدينػػػػػة ىػػػػػػا ىنػػػػػػا
حتػػػػػى الطريػ ي
ػػػػػػػاء تراثيػػػػػػػػا
ػػػػػػػدس يسػ ي
ػػػػػػػرؽ مػػػػػػػػف يشػ ي
القػ ي
أمسػػنا
ػػي القػػدس مػػا ػػي القػػدس حتػػى ي

ػػػػػت إلػػػػػػى خمػ ً
ػػػػػؼ الغيػػػػػػكـ مػػػػػػف تػػػػػػرل
رحمػ ٍ
ػػػػي

ً
ػػػػػػػػػذاب
عػ

أم
ػػػػػػػػػاؽ َّ
ك تجػ َّ
ع العشػ ي
ػػػػػػػػػر ى

ػػػػػقؾ الماوػػػػػػي ك ىػػػػػػؿ
ػػػػػكـ تسػػػػػػأ يؿ عشػ ى
اليػ ى
ػػػػي

ً
بربػػػػػػاب

لمقػػػػدس

ػػػػي

األكطػ ً
ػػػر
ػػػاف غيػ ى

ػػػاب
غيػ ٍ

ػػػػاـ ك كممػػػػػا
القػػػػػدس
ه
أرض ال تنػ ي
القػػػػػدس مائػػػػػدةي اليػػػػػكل ًعبريػػػػػ هة

ك بيػػػػػػػػػػػا العركبػػػػػػػػػػػة تمتيػػػػػػػػػػػي بشػػػػػػػػػػػر ً
اب

أخػػػػػػػػي أال تػػػػػػػػرل
ػػػػػػػجد األقصػػػػػػػػى
َّ
ك المسػ ي

ػػػػػػػػػرهي لخػػػػػػػػػػر ً
اب
اب يجػ ُّ
الخػػػػػػػػػػر ي

ػػػػػي

ػػػػػػػػػػػت تنػػػػػػػػػػػػادم أيػػػػػػػػػػػػنيـ أحبػػػػػػػػػػػػابي
ديسػ ٍ
يػػػػػػػػػو

ػػػػػػػػػاف
لتحيطػ ي
ػػػػػػػػػو الغربػ ي

ػػػػػػػػػاجرت أسػػػػػػػػػػر يابيا
ػػػػػػػػػائـ ىػ
ك بػػػػػػػػػػو الحمػ
ٍ
ي
ػػػػػػػػػػػبـ احتفػػػػػػػػػػػا يؿ القػػػػػػػػػػػدس أم ثقا ػ و
ػػػػػػػػػػة
ٌ
ى

ػػػػػػف العركبػػػػػػػة يػػػػػػػا أخػػػػػػػا
أيػ ى
اج ي ً
مط يرىػػػػػػػػا بكػػػػػػػػؿ
معػػػػػػػػر ً ي

ػػػػػػت دمعػػػػػػػةى الػػػػػػػػ
كمدينػػػػػػػة اإلسػػػػػػػراء أمسػ ٍ
ػػػػػػػؿ تقػػػػػػػػك يؿ عركبػػػػػػػػ نة
ػػػػػػػف العركبػػػػػػػػةي ىػ ٍ
أيػ ى

ػػػػػػيد
ك
ػػػػػػبح سػ ى
الخمػػػػػػر أصػ ى
ي

ػػػػػػف العركبػػػػػػػةي ىػػػػػػػؿ تقػػػػػػػك يؿ عركبػػػػػػػةن
أيػ ى

ػػػػػػاعت مػػػػػػػع
أـ دميػػػػػػػة وػ
ٍ

ػػػػػػاـ
ػػػػػػرب
ك الغػ ي
ي
يحرسػػػػػػػنا أمػ ى

ػػػػػػػف العركبػػػػػػػػةي ىػػػػػػػػؿ تقػػػػػػػػك يؿ عركبػػػػػػػػة
أيػ ى

ػػاد
ك الوػ ي

ب ك أمريكػػػػػػػػػػا تصػػػػػػػػػػحح شػػػػػػػػػػعرىـ
ػػػػػػػػػر ه
يعػ ٍ

نيج ييػػػػػػػػػػػـ
ب ك أمريكػػػػػػػػػػػا تحػ
ي
ػػػػػػػػػػدد ى
ػػػػػػػػػػر ه
يعػ ٍ

ػػػي

ػػػػػػت كجييػػػػػػػا
ىعيػػػػػػػًىر ٍت ك غطَّ ٍ
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األعػػػػػػػر ً
اب
ً
سػػػػػػػػحاب
األكػػػػػػػك ً
اب؟
البػ ً
ػػػػػػاب؟
األلعػ ً
ػػػػػػاب؟

ً
صػػػك ً
اب!
ميػػػا بػػػألؼ ى

ػػػػػز مػػػػػػا تروػػػػػػى مػػػػػػف
ك تجيػ ي

تمشػػػػػػػػػي عركبتػػػػػػػػػػػينا المجيػػػػػػػػػػدةي كػػػػػػػػػػالتي

باألسػػػػػػػػػػر ً
اب

ً
اآلداب!

بنقػ ً
ػػػػػػاب

ً
ػػػػت عمػػػػػى
ػػػػي التػػػػػي انقمبػ ٍ
ك ىػ ى

ػػػػػػػػأم ثػ و
عارىػػػػػػػػػا
بػ ّْ
ػػػػػػػػكب كيػ ى
ػػػػػػػػؼ تخفػػػػػػػػػي ى

ػػدس مػػػا
القػ ي

ػػدس غيػػػر حكايػ و
ػػػي القػ ً
ػػة
ى

ػػػػػػمعيا تقػػػػػػػك يؿ
سػػػػػػػ ٍميا ستسػ ي
ػػػػػػػدف العركبػ ً
ػػػػػػػة
أخكاتيػػػػػػػػا مػ ي

األعقػ ً
ػػػػاب

ػػػػػػػػكت ًعتػ ً
ػػػػػػػػاب
ػػػػػػػػنص صػ
اء الػ
ّْ
أخفػ ٍ
ى
ػػػػػػػػت كر ى
ً
ت شػػػػػػػػػبابي
ػػػػػػػػر ي
تعسػػػػػػػػػان لكػػػػػػػػػـ إنػػػػػػػػػي خسػ ٍ

مجيبػػػػػػػة:
مثميػػػػػػػػا

ً
ً
خوػػػػػػػػػػػػػاب
بػػػػػػػػػػػػػدكف
لكنيػػػػػػػػػػػػػا تبػػػػػػػػػػػػػدك

ػػػػػػي شػػػػػػػمعةه
عربيػػػػػػػةه كانػ ٍ
ػػػػػػت ك ىػػػػػػػا ىػ ى

ػػػػؼ ألػ ً
بجػػػػػيش األلػ ً
وػ ً
ػػػػباب
ػػػػؼ ى

تخبػػػػػك

ب مػػػػػػا
ػػػػػر ي
ك ي
العػ ٍ

تشػػػػػػػيد يػػػػػػػا أخػػػػػػػي حريػػػػػػػػةن
القػػػػػػػدس
ال
ي
ي

ػػػػػـ!
القػ ي
ػػػػػدس عاصػػػػػػمة األجانػػػػػػب ،ىػػػػػػا ىػ ي

ػػػػػػػػاىـ
ب تمقػ
ػػػػػػػػر ي
ك ي
العػ ٍ
ٍ

ػػػػػػدس مػػػػػػػف لمقػ ً
شػػػػػػػيا
ػػػػػػؾ جيك ي
ػػػػػػدس تمػ ى
القػ ي
القػػػػػػػدس أوػػػػػػػحيةي الخيانػ ً
ػػػػػػة يػػػػػػػا أخػػػػػػػي
ي
ػػػػػػػػييكف ػػػػػػػػػكؽ راشػ ً
ػػػػػػػػو
قػػػػػػػػػد تمػػػػػػػػػػَّيا صػ
ي

اء حجػ ً
ػػػػػػػػاب
كر ى

تمشػػػػػػػي إلػػػػػػػى األعػ ً
ػػػػػػداء

بالترحػ ً
ػػػػػػاب

قػػػػػػػػيمًبت قداستػػػػػػػػييا عمػػػػػػػى

األعقػ ً
ػػػػػػاب

ػػػػػػػالؼ
ػػػػػػػر سػ
ي
ك لقػػػػػػػػد تغيػ ى

سػ ً
ػػػػػػػػػػػم ىع الجميػػػػػػػػػػػػعي نػػػػػػػػػػػػداءىا لكػػػػػػػػػػػػنيـ
ى

ىبػػػػػػكا ليػػػػػػا بالشػ ً
ػػػػػجب بعػػػػػػد

األنسػ ً
ػػػػػػػاب
خطػ ً
ػػػػػاب

لكنيػػػػػػػػػػػػا انكسػػػػػػػػػػػػرت إلػػػػػػػػػػػػى األغػػػػػػػػػػػػر ً
اب

ػػػػػػػػػي عزيػػػػػػػػػػزة
القػػػػػػػػػدس كانػ ٍ
ي
ػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػػا أخػ ٌ
ػػػػػػػػػػكـ ٌأك يؿ حفميػػػػػػػػػػػا
ن،كتقػػػػػػػػػػػك يؿ لػػػػػػػػػػػي :اليػ
ى

القػػػػػػدس
ي

ػػػػػر ًب مػػػػػػف أسػ ً
ػػػػػباب
ي
لمعػ ٍ

ػػػػدس غيػػػػػر سػػػػػر ً
اب
قػػػػػـ يػػػػػا أخػػػػػي مػػػػػا القػ ي
ي

ػػػػػؿ بػػػػػػدكف جػػػػػػك ً
اب
ػػػػػؿ ك ارحػ ٍ
تموػػػػػػي سػ ٍ

عاصػػػػػػمة الوػػػػػػياع أينمػػػػػػا

ػػػػػذاب الحػػػػػػزف بعػػػػػػد عػ ً
ػػػػػذاب
ك اسػػػػػػكب عػ ى

يػػػػكـ وػػػػياعيا
احتفػػػػؿ بالقػػػػدس
ػػػـ ك
ٍ
قػ ٍ
ى
و
غاصػػػػػػػب
ػػػػػػت ثقا تيػػػػػػػا ثقا ػػػػػػػة
أمسػ ٍ

ػػػػػػػػػػاجدىا بػػػػػػػػػػػبل ًمحػػػػػػػػػػػ ار ًب
غػػػػػػػػػػدت مسػ
ك
ٍ
ي
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قصيدة القدس

ك ازت ىذه القصيدة بالجائزة األكلى ي مسابقة البابطيف بمناسبة إعبلف القدس عاصمة لمثقا ة
العربية @900ـ.
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اإلعػػبلـ =900ـ .شػػارؾ ػػي مئػػات المػػؤتمرات كالميرجانػػات ،كنشػػر الكثيػػر مػػف أعمالػػو ػػي الػػداخؿ كالخػػارج،

كترجمػػت عػػدد مػػف أعمالػػو إلػػى عػ ٌػدة لغػػات .صػػدر لػػو ػػي الشػػعر أعمػػاؿ عديػػدة منيػػا :زمػػف الصػػعكد ،ك وػػاء
األغنيات ،كقصيدة القدس....الخ .كصدر لو العديد مف الدراسات دراسػات ػي األدب كالمغػة ،كنػاؿ الكثيػر مػف
الجكائز كالتكريمات.
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مػػػػػف سػ ً
ػػػػد ً
ػػػػاحؿ البحػ ً
س أىقٍداسػػػػػي
ػػػػر حتػػػػػى قيػ ٍ
ػػػػػػػػاب عمػػػػػػػػػى اآل ػػػػػػػػػا ً
ؽ سػػػػػػػػػاجدةه
ىنػػػػػػػػػا القبػ ي
ػػػػػػػػػػرعي خيػػػػػػػػػػػ يؿ المُّػ ً
ػػػػػػػػػػو أجنحػػػػػػػػػػػ نة
ىنػػػػػػػػػػػا تيشػ َّ
العيػػػػػد ػػػػػي المحػػػػػر ً
حت
ػػػػػد ٍ
اب ٍ
ص ى
ي
كير ًجػػػػػعي
إف ى
ٍ

ً
ػػػػػػػػاء ػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػدىا
ىنػػػػػػػػػا ال ى
شػ ى
ػػػػػػػػبابي يؾ كالح ٌنػ ي
ػػػػػركس عمػػػػػػى اإلجػ ً
ػػػػػبلؿ إف يرً ىعػػػػػػت
ىنػػػػػػا العػ
ي
ػػػػػػػػكالي عمػػػػػػػػػى ىن ىيػ و
ػػػػػػػػر
ىنػػػػػػػػػا يحقػػػػػػػػػكلي ،كمػ َّ

ػػػػػػػت يعمػػػػػػػػرم عمػػػػػػػػى زيتػػػػػػػػكف دمعتنػػػػػػػػا
كتبػ ي
ػػػػػػػػػػؿ متَّ ً
صػػػػػػػػػػػ هؿ
أرض كنعػػػػػػػػػػػاف َّ
يػػػػػػػػػػػا ى
إف الميػ ى ي
ػػػػػػػاد الوػ ُّ
ػػػػػػػد يقتيمنػػػػػػػػي
ككحػػػػػػػػدم األىىػ ى
ػػػػػػػؿ ،كػ ى
ٌ
ػػػػػػػػت
كتمػ ى
اء قػػػػػػػػػد يب ًعثىػ ٍ
ػػػػػػػػس كالغبػػػػػػػػػر ي
ػػػػػػػػؾ داحػ ي
ػػػػػػذه ػػػػػػػي ربػػػػػػػى ً
كىػ ً
ػػػػػػت
معػ ٍ
صػػػػػػػفٌ ى
يف قػػػػػػػد ىج ى
ي

ػػػػػػػػػػػبش األحقػ ً
ػػػػػػػػػػػاد آف لنػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػأكقفي ىغػ
ى
ػػػػػػد منػ و
ً
ػػػػػػاؼ حػ ً
ػػػػػػدىني
ػػػػػػيف تنػ ي
أنػػػػػػػا اهبػ ي
ػػػػػػف عبػ ى
لت
كالفػػػػػػػػػػػػػػػػاطميكف أخػػػػػػػػػػػػػػػػكالي إذا ىىػ
ػػػػػػػػػػػػػػػد ٍ
ى
ػػػػػػػػر و
س
كآ يؿ ٌأي
ػػػػػػػػكب ىم ٍ
ى
ػػػػػػػػف جػػػػػػػػاؤكا عمػػػػػػػػى ى ى
ككػػػػػػػاف ػػػػػػػي حانػ ً
ػػػػػػف يذىمػػػػػػػكا
ػػػػػػة ى
الخ ٌيػػػػػػػاـ ىمػ ٍ
ػػػػػػػػدم خا قيػ ً
ػػػػػػػػؾ ً ،لنػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػالـ يمػ ٌ
يػػػػػػػػػا ى
آكر سػ ى
و
ػػػػػػػػػػفة
ػػػػػػػػػػؿ عاصػ
ػػػػػػػػػػد ٌي مثػ ى
كحػػػػػػػػػػػاكلي ٍ
أف تىػ ي

تمتػ ُّ
ػػػػػػػػػد شمسػػػػػػػػػػي كأشػػػػػػػػػػجارم كأعراسػػػػػػػػػػي

ً
ػػػػػػػػػػػػاس
ػػػػػػػػػػػػكج بالمػ
تب ًرىػػػػػػػػػػػػػا كىنػػػػػػػػػػػػػاؾ المػ
ًب ٍ
ي
ً
ػػػػػػػػػػػاف ًمتٍراسػػػػػػػػػػػػي
البركػ
كيعتمػػػػػػػػػػػػي حمػػػػػػػػػػػػأةى ي
ً
ً
ػػػػػػػيبلد أجراسػػػػػػػػي
ػػػػػػػدس ػػػػػػػػي مػ
ػػػػػػػآذف القيػ
مػ
ي
ً
لطكبػػػػػػػػاس
ػػػػػػػػيؿ مػػػػػػػػف ع ٌكػػػػػػػػا
وػ ّْ
الس ى
يي ى
ػػػػػػػكعي ٌ
ً
ػػػػػػػػاس
بيػػػػػػػػػا اليػػػػػػػػػك ًاد يج مػػػػػػػػػف حيفػػػػػػػػػا أل ٍىرطػ
ػػػػػػػػجف حػ و
و
ػػػػػػػػاد آلماسػػػػػػػػػي
يجػػػػػػػػػرم عمػػػػػػػػػى شػ
ػػػػػػمس أطبلسػػػػػػػي
ػػػػػػػأزىرت ػػػػػػػي يراعػػػػػػػي شػ ي
ً
ػػػػػػػػػػػتح أ ٍراسػػػػػػػػػػػػي
ػػػػػػػػػػػدركب الفػ
ىػػػػػػػػػػػػأ ٍىرجعي لػ
ً

ً
ػػػػػػػػاس
جسػ
ػػػػػػػػب كىػػػػػػػػػذم أيخػ ي
ىػػػػػػػػػذا يكمى ٍيػ ه
ػػػػػػػػت ٌ
كسػػػػػػك ً
ػػػػػكس ،عمػػػػػػى ًر ٍجػ و
مػػػػػػع البسػ ً
اس
ػػػػػس ىك ٍ

أبنػػػػػػػػػاء ىعػػػػػػػػػػـو عمػػػػػػػػػى نػ و
ػػػػػػػػػاب كأوػػػػػػػػػػر ً
اس
ى
ٌ
ػػػػػػاس ،إ ٌنػػػػػػػي أ ً
أف ين ٍف ً
يتر ىعػػػػػػػت كاسػػػػػػػي
ٍ
ػػػػػػرغى الكػ ى
ً
ػػػػػػػػػػػػاس
عبػ
ػػػػػػػػػػػػتجيب عمػ
يسػ
ّّ
ػػػػػػػػػػػػي كابػ ي
ػػػػػػػػػػػػف ٌ
ي

يمػػػػػػػػي ،يكػػػػػػػػكف جميػػػػػػػػعي القػػػػػػػػكـ يجبلٌسػػػػػػػػي
أٌ
ً
ً
ص َّ
ػػػػػػػػػاس
ميػ
ػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػػريانان ًب ٌ
ىػػػػػػػػػػ ارقى ى
الش ً،عػ ي
و
ػػػػػػػػػػػػػػك ً
اس
ػػػػػػػػػػػػػػت خمػػػػػػػػػػػػػػػ ارن ًب ىنػ
ػػػػػػػػػػػػػػة ىم ىز ىجػ
بميمػ
َّ
ٍ
و
ػػػػػػػكرس ػػػػػػػػي سػػػػػػػػما ىج ٍمػػػػػػػػرم كأىقٍباسػػػػػػػػي
كنػ
ػػػػػػف ً ٍرىنػ ً
ػػػػػػاس
ػػػػػػارح لػػػػػػػكال ابػ ي
مػػػػػػػـ يصػػػػػػػؿ جػ ه

ً
اء سػػػػػػػػػػػػابح هة
ىػػػػػػػػػػػػذم
عباءتيػػػػػػػػػػػػؾ الشػػػػػػػػػػػػقر ي
ى
ػػػػريح التػػػػػي ىعبقػػػػػت
كييتػػػػػؼ ال ىن ٍخػػػػػ يؿ ػػػػػي الػ ً

ػػػػػػػػػػػػػػػػكف ك ً
ً
اآلس
لبيػػػػػػػػػػػػػػػػػارًة الميمػ
يخػػػػػػػػػػػػػػػػػذٍني ٌ

ػػػػػػػآمي كالنيػػػػػػػػ يؿ الػػػػػػػػذم ً
عر ػػػػػػػػكا ..
أنػػػػػػػا الشػ
ُّ

ؽ ككػ ُّ
الخ ٍمػػػػػػ ً
ػػػػػر ً
ؽ ًمػػػػػػف ناسػػػػػػي
ػػػػػف العػ ا
ػػػػػؿ ى
كابػ ي

ػػػػت ػػػػػي الشػػػػػاطئيف لنػػػػػا
ػػػػكس ! قػػػػػد ى ىيقىػ ٍ
يبػ ي
ػػػػػػػػػػػػبلـ ،عارمػػػػػػػػػػػػػ هة
العركبػػػػػػػػػػػػػ ية كاإلسػ
أنػػػػػػػػػػػػػا
ى
ي
ػػػػػػتعمت ٍ،
ػػػػػػيف الػػػػػػػذم اشػ
ٍ
أنػػػػػػػا البدايػػػػػػػ ية كالطػ ي
ُّ
كسػػػػػػد المػػػػػػاء إً ٍف عطشػػػػػػت
أنػػػػػػا المحػػػػػػيطي،

ػػػػػػي الغػػػػػػيـ تيمػػػػػػي كركدان ػػػػػػكؽ أقكاسػػػػػػي

كعمػػػػػػػػػػػك ً
اس
ػػػػػػػػػػار تيوػػػػػػػػػػػيء يذرل يا ػػػػػػػػػػػا ٍ
نػ ه
ً
ػػػػػػػػػػػات نبراسػػػػػػػػػػػػي
مراكبػػػػػػػػػػػػي ،كعمػػػػػػػػػػػػى الرايػ

ػػػػػػػػذاب ٍت ػػػػػػػػكؽ أنفاسػػػػػػػػي
النجػػػػػػػػكـ،
بػػػػػػػػو
ى
ي
ات ،كاألكراس أكراسػػػػػػػػػػػػي
ػػػػػػػػػػػر ي
ىػػػػػػػػػػػػذم المجػ ٌ

-:9-

ػػػػػػػت
ػػػػػػػض مػػػػػػػػا ىن ى
طقػ ٍ
كاألبجديػػػػػػػػ ية كانػػػػػػػػت بعػ ى

ػػػػػػرت
أنػػػػػػػا السػ
إف ىم ىخػ ٍ
ػػػػػػفائف مػػػػػػػف قرطػػػػػػػاج ٍ
ي

جػػػػػػػر سيشػػػػػػػػرؽ ػػػػػػػػي
أنػػػػػػػا القناديػػػػػػػػ يؿ ،ال
ه
سػػػػػػػػنيا
اح ٍ
أنػػػػػػػػا المناديػػػػػػػػ يؿ قػػػػػػػػد ى ى
ػػػػػػػػت ًب ٍ
سك ى
ً
شػػػػػػيقت
ػػػػػػقائؽ ػػػػػػي
ش
إف ى
أنػػػػػػا ال ى
اليػػػػػػاقكت ٍ
ي
أنػػػػػػػػػػا النيػػػػػػػػػػاز يؾ إصػػػػػػػػػػباح عمػػػػػػػػػػى ظيمى و
ػػػػػػػػػػـ
ه

البػػػػػػػػرؽ يك ٌراسػػػػػػػػي
بػػػػػػػػو حرك ػػػػػػػػي ،كػػػػػػػػاف
ي
ً
ػػػػػػفاؼ ،كحقمػػػػػػػي بػػػػػػػاذ هخ راسػػػػػػػي
عمػػػػػػػى الوػ
ػػػػاف ،سػػػػػكل مػػػػػف زيػ ً
ىػػػػػذا الزمػ ً
ػػػػت قرطاسػػػػػي

ً
ػػػػػػػػاس
كأنيػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػفح هة مػػػػػػػػػف ىزٍىػػػػػػػػػر ًن ٍرسػ
ػػػػػػػػك ً
اس
الجػ ً
رمانػػػػػػػػػ ية ي
ػػػػػػػػرح مػػػػػػػػػف ىرٍميػػػػػػػػػات قػ ٌ
ٌ
ػػػػػػب يح ػػػػػػػي إشػػػػػػػ ار ً
ؽ أغراسػػػػػػػي
ىكييػ
ي
الصػ ٍ
ػػػػػػكرؽ ي

ػػػػػػػػػػػـ كالفرسػ
ػػػػػػػػػػػاف صػػػػػػػػػػػػاعدةه
ي
أنػػػػػػػػػػػػا المبلحػ ي
ػػػػػػػكر البحػ ً
ػػػػػػػاؼ طيػ ً
إف غنجػػػػػػػػت
أنػػػػػػػػا ز ػ ي
ػػػػػػػر ٍ

ً
ً
ػػػػػػػػػػداس
ػػػػػػػػػػداس لميػ
ػػػػػػػػػػاطير ميػ
إلػػػػػػػػػػػى األسػ
ه
ريشػػػػػػػػػػػػاتييا أشػػػػػػػػػػػػعمت نػػػػػػػػػػػػا ارن بأمكاسػػػػػػػػػػػػي

ىنػػػػػػا السػػػػػػبلـ عمػػػػػػى العػ ً
شػػػػػػدكا
ػػػػػدؿ الػػػػػػذم ىن ى
ي
أنػػػػػػػػػػػػػػػا معمٌقػػػػػػػػػػػػػػػ ية الصػػػػػػػػػػػػػػػحراء باقيػػػػػػػػػػػػػػػ هة

ً
السػػػػػػػػػػػنابؿ يحنػػػػػػػػػػػك ػػػػػػػػػػػكؽ ىد َّر ً
اس
تػػػػػػػػػػػاج
ي
ػػػػػػحرم عمػػػػػػى ًح ٍبػػػػػػرم كأطراسػػػػػػي
مػػػػػػا داـ ًس ٍ

ػػػػػػػػػػػػر جممتييػػػػػػػػػػػػػا
ىنػػػػػػػػػػػػػا الرسػػػػػػػػػػػػػائ يؿ ال تفتػ ُّ

كشماسػػػػػػي
شػػػػػػيخي ينػػػػػػادم عمػػػػػػى ىح ٍبػػػػػػرم ٌ

و
ً
ػػػػػػػػاس
نجػػػػػػػػد لً ًم ٍك ىن
كىػػػػػػػػي الحوػػػػػػػػارةي مػػػػػػػػف

صػػػػػػػ ٍنعا إلػػػػػػػى حمػ و
ػػػػػػب
أنػػػػػػػا المػ
ي
ػػػػػػدائف مػػػػػػػف ى
ػػػػػػيد ػػػػػػػي بمػ و
شػ ً
ػػػػػػركس عبػ ً
ػػػػػػد
أنػػػػػػػا عػ
ػػػػػػاب ال ٌ
ي

ػػػػػػػاف لمػػػػػػػػر ً
يمتػػػػػػػػ ُّد مػػػػػػػػف أخمػػػػػػػػص المرجػ ً
اس

سػػػػػػػبي
اؽ ،ىمػ ٍ
أنػػػػػػػا البػػػػػػػر ي
ػػػػػػف يرقػػػػػػػى إلػػػػػػػى ىن ى
ػػػػػػت بػػػػػػػابي عمػػػػػػػى العشػػػػػػػا ً
ؽ ػػػػػػػاجتمعكا
تحػ ي

ػػػػػػػػؿء أكياسػػػػػػػػػي
دربػػػػػػػػػي السػ
ػػػػػػػػماء كزادم مػ ي
ي
ػػػػػػػػكبي كالفاسػػػػػػػػػي
م كالنػ
حػػػػػػػػػكلي؛ الحجػػػػػػػػػاز ُّ
ُّ

أنػػػػػػػػػػا يبػػػػػػػػػػكس ،كىػػػػػػػػػػذا اسػػػػػػػػػػـ لعاشػ و
ػػػػػػػػػقة
ي
ه
ػػػػػػػدنيا إذا ابتسػػػػػػػػمت
أنػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى ى
شػػػػػػػػفى ًة الػ ٌ

مت مائػػػػػػػػػػػػػدةى األنػػػػػػػػػػػػػك ً
ار ػػػػػػػػػػػػػامتؤلت
قػ ٌ
ػػػػػػػػػػػػد ي

ػػػػكردم اغتسػػػػػمي
س! ىػػػػػذا دمػػػػػي الػ
ُّ
يػػػػػا قيػ ٍ
ػػػػد ي
ػػػػػػػػػػػت
ػػػػػػػػػػػز إذ رىىجػ
حريتػػػػػػػػػػػػي ييتػ ٌ
ٍ
كرمػ ي
ػػػػػػػػػػػح ٌ

يػػػػػػا إيميػػػػػػا المجػ ً
ات أبػػػػػػي
ػػػػػد ! ىػػػػػػذم قنطػػػػػػر ي
كىػػػػػػػػػػػػػػذه شػػػػػػػػػػػػػػعم ية اإليمػػػػػػػػػػػػػػاف طالعػػػػػػػػػػػػػػ هة

السػ ً
ػػػػػػػف ىنفىثػػػػػػػػكا
اء ُّ
ػػػػػػػكر ىمػ ٍ
ككػػػػػػػػـ رمينػػػػػػػػا كر ى
ػػػػػػػفح خابيػػػػػػػػ نة
غػػػػػػػػدان نكػ ي
ػػػػػػػكف ،كيبػػػػػػػػدك السػ ي

كيػػػػػػػػرقص الطيػػػػػػػػر مػػػػػػػػذبكحان عمػػػػػػػػى كلىػ و
ػػػػػػػو
ى
ي
ي
ً
إنػػػػػػػػي أيحبػ ً
ػػػػػػػكل
ػػػػػػػؾ يػػػػػػػػا قيػ ٍ
ٌ
س الػػػػػػػػببلد ىػ ن
ػػػػػػػد ى
كمٌمػػػػػػػػػػػػػا ذكػػػػػػػػػػػػػركا عينيػ ً
ػػػػػػػػػػػػؾ ،سػػػػػػػػػػػػػيدتي

و
ػػػػػػػػػػػػػت نػػػػػػػػػػػػػايي كقي ٌداسػػػػػػػػػػػػػػي
جمع
ٍ
كج ٌنػػػػػػػػػػػػػة ى
ػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف عيػػػػػػػػػد يحػػػػػػػػػكر ً
اس
كخػػػػػػػػػا قي كتػ ه

بالروا  ..مف ىج ٍمرًة الطٌ ً
اس
ي
كأس الرؤل ٌ
كىػػػػػػػػػػػذه عاصػػػػػػػػػػػفاتي تحػػػػػػػػػػػت أرماسػػػػػػػػػػػػي
ػػػػػػػػكؽ أتراسػػػػػػػػػي
يػػػػػػػػػو ال ٌنجػػػػػػػػػائعي سػػػػػػػػػيبلن ػ
ى
ػػػػػػكا شػػػػػػػكبلن بمقيػػػػػػػاس
تعمػػػػػػػك عمػػػػػػػى مػػػػػػػا ىب ىنػ ٍ

ً
ػػػػػػػاس
ػػػػػػػو ىخ ٌنػ
عمػػػػػػػػى المٌػػػػػػػػكاكيف ترمػػػػػػػػي ىك ٍجػ ى
و
ً
ػػػػػػػػػػػػاس
ػػػػػػػػػػػػكـ كأجناسػػػػػػػػػػػػػان بأجنػ
قكمػػػػػػػػػػػػػان لقػ
مػػػػػػػف الصػ ً
ػػػػػػغار  ..تي ىغ ٌنػػػػػػػي ػػػػػػػكؽ أكداسػػػػػػػي
ً
ً
ػػػػػػػػػػػػػاس
سػ
كػػػػػػػػػػػػػػأنيـ ىعمَّقػػػػػػػػػػػػػػكا قمبػػػػػػػػػػػػػػان ًبم ٍن ى

ػػػػػػػػػكؽ ىد ٍقػػػػػػػػػػ ىة أوػػػػػػػػػػبلعي كاحساسػػػػػػػػػػي
يفػ
ي
أرل الفػػػػػػػػػػراديس ػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػر ً
أح ىداسػػػػػػػػػػي
آة ٍ
ى

-::-

ً
ػػػػػػػػاس
ػػػػػػػػات أيٍنسػػػػػػػػػان ػػػػػػػػػكؽ إينػ
بػػػػػػػػػو الفراشػ ي
ً
ػػػػػػػػػػاس
لػػػػػػػػػػػو الجػػػػػػػػػػػدائ يؿ ػػػػػػػػػػػي أقمػػػػػػػػػػػار ىكٌنػ

ً
ػػػػػػػػػـ الشػػػػػػػػػػقائ ً
الريحاف،عابثػػػػػػػػػػ نة
ؽك
يػػػػػػػػػػا اسػ ى
يحػػػػػػػػب كجيػ ً
و
ػػػػػػػبض كقػػػػػػػػد ىتفػػػػػػػػت
ػػػػػػػؾ ذك نػ
ٌ
ى

يكػػػػػػػكف بػػػػػػػدر الميػػػػػػػالي الطَّػ ً
ػػػػػػاع ىـ الكاسػػػػػػػي
ي
و
و
أمػػػػػػػػػػر ً
اس
ىحمٌػػػػػػػػػػكا ببيػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػبل سػػػػػػػػػػقؼ ك ٍ

إف ىع ًطشػػػػػػػػػكا
كالقػػػػػػػػػا مكف عمػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػتبلٌت ٍ
إف حوػػػػػػػػركا
كالقػػػػػػػػادمكف عمػػػػػػػػى األ يػػػػػػػػاء ٍ
ً
ػػػػػػػػػيض ثابتػػػػػػػػػػ نة
ى ىب ٍيػػػػػػػػػػتييـ كػػػػػػػػػػ يؿ ىػػػػػػػػػػذا الفػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػار ك ىكػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلٌ ً
و
س
أح ىجػ
ٍأرىكا ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػو دكف ٍ
ً
ً
ػػػػػػػػػػػػاس
ػػػػػػػػػػػػار كالبػ
بيتػػػػػػػػػػػػػان ،أقػػػػػػػػػػػػػامكه باإليثػ

ػػػػػػحاب ليػػػػػػػـ
ػػػػػػف كػػػػػػػاف السػ
ػػػػػػت ىمػ ٍ
أل ٌنػػػػػػػو بيػ ي
ي
يعػ ُّ
أف تبكػػػػػػي عمػػػػػػى كتفػػػػػػي
ػػػػػز يػػػػػػا
قػػػػػػدس ٍ
ي

ً
ػػػػػػػػػػػػاس
األنبيػػػػػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػػػػػى أعتػػػػػػػػػػػػػاب ىن ٌخػ
ك
ي
كح ٌراسػػػػػػػػػي
قي ٍدسػػػػػػػػػان تقػػػػػػػػػك يؿ :ىنػػػػػػػػػا أىمػػػػػػػػػي ي

ُّ
َّ
ػػػػػػػػػػػػػػالحؽ ين ٍر ًج يعيػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػز ،لكن ٌنػػػػػػػػػػػػػػػا بػ
يعػ

كيقكؿ د .المتككؿ طو أيوان:

ي مطكلة -واء األغنيات مشي ارن إلى القدس:
ككيؼ نقكؿ إنا عند باب القدس
كالعرباف قد ىربت

كخمٌتيا لتصبح أكرشميـ الييكؿ المزعكـ
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القدس مسمة كالكقت أزميميا
أقترح لي ىغ نة
ي

سمي المعجزةى مدين نة
كأو ٌ
ً
أمنح
لممدينة ذاكرةن
ك ي
ًم ٍف يحميوـ
و
كمرمر
كمرايا
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 -مف مكاليد مدينة المكصؿ عاـ >;@ ،8كمقيـ ي القاىرة .مؿ ي عػدة مكاقػع ثقا يػة كصػحا ية كاعبلميػة،

كدبمكماسية عراقية .مف إصػداراتو :نا ػذة لمبػرؽ ،أ ار ػؽ زىػرة األعمػاؽ ،الػببلد األكلػى ،الحصػف الشػرقي ،جػكار
السكر كؽ العشب ،قصائد حب ،رقيـ الفاك كغيرىا.
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أرىعي حممي بيرقا.
كيقظتي
سرًادقا.
ي
ً
القدس تىمي ُّ
جسدم
عباءةي
ؼ ى
ى
كتحتكيني رائيان
ك ارسان
ً
كعاشقا.

األرض إلى يحرك يا األكلى.
تنتبو
ي
ي
تصحك عمى ً
ويائيا ً
البكر
كينيض
الصباح كاجفان
ي
ي
ىكميبل.

الشمس
تستيقظي
ي
ً
تى ي ً
القصيدة التي تكتيبني
طر ىذه
ش ُّـ ع ى
الحزف ً
و ً
كؽ ً
ً
طائ ارن عميبل.
فاؼ
ى
يمشي عمى ًجر ً
اح ًو رسكال.
ً
ً
دمكع ًو الفيصكال.
يحم يؿ ي
لى ٍـ أىىن ٍـ
خمسيف قى ٍرنان لى ٍـ أىىن ٍـ
من يذ
ى
نت ألممً يـ ىم ىع الفى ٍج ًر
يك ي
الساىريف
انيس
ى
ك ى
كؽ ي ً
الح ىج ًر
ى
ش ير ات ى
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مف قصيدة" :بيت المقدس"
"ىنا المآذف الحزينة التي تسامر النجكـ

 - 148شاعر كأديب كصحفي كمفكر مف مكاليد البيرة ي مسطيف عػاـ 1933ـ .تنقػؿ بػيف مكاقػع إعبلميػة عديػده،
لو العديد مف األعماؿ األدبية منيا :ربيع القمب ،كخفقة قمب ،كعابر سبيؿ ،كقطػرة مػاء ،كمػع الػنفس كالجسػد،

ك ادع لنا بالمغفرة ..كغير ذلؾ .تك ي عاـ <900ـ.
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تمتد ي كجكـ
......
المسجد األقصى ىنا مسرل الرسكؿ
مشى المسيح ىا ىنا كأمو البتكؿ
زارىا ىنا الفاركؽ شاد مسجدا
ىنا صبلح الديف ركل العدا

ىنا الكليد كالمجيد كالشييد"
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تح أكرشميـ
لمٌػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػا أحمػػػػػػػػػػى البشػػػػػػػػػػير كقكلػػػػػػػػػػو

سػػػػػػػػقط اليػػػػػػػػبلؿ إلػػػػػػػػى الحوػػػػػػػػيض كداال

قبميػػػػػػا

ال ٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػاس كالػػػػػػػػػػػػػػػػػدكيبلت كاألجيػػػػػػػػػػػػػػػػػاال

شػػػػػػبابو

كعمػػػػػػػػػػػى الحػػػػػػػػػػػزيف اليػػػػػػػػػػػائس اآلمػػػػػػػػػػػاال

كعمييمػػػػػا

أبكييمػػػػػػػػػػػػػػا؛ كعمػػػػػػػػػػػػػػى األب األطفػػػػػػػػػػػػػػاال

بيػػػػػا

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلكا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػو األركاح كاألمػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاال

مػػػػػػف مبمػػػػػػغ األبطػػػػػػاؿ عنػػػػػػي

أ ٌننػػػػػػي

بػػػػػػػاألمس قطٌعػػػػػػػت الجزيػػػػػػػرة

قيػػػػػػػدىا

الصػػػػػػػػػػػيد كاألبطػػػػػػػػػػػاال
أىػػػػػػػػػػػكل القػػػػػػػػػػػركـ ٌ
كرمػػػػػػػػػػػت بكجػػػػػػػػػػػو الغاشػػػػػػػػػػػـ األغػػػػػػػػػػػبلال

كدعػػػػػػػت المظػػػػػػػالـ
كاليػػػػػػػكـ ٌ

أختيػػػػػػػا

كمشػػػػػػػػػػػػػػػػػيت تجػػػػػػػػػػػػػػػػػر ذبكليػػػػػػػػػػػػػػػػػا إدالال

الثٌػػػػػػػرل

ػػػػػػػػػدركب جمػػػػػػػػػػاال
بالطٌيػػػػػػػػػػب كامػػػػػػػػػػؤلف الػ ٌ
الوػػػػػػػحى سػػػػػػػرباال
كألبسػػػػػػػف مػػػػػػػف نػػػػػػػكر ٌ

بشػػػػػػرل نسػػػػػػينا كػػػػػػ ٌؿ شػػػػػػيء
ػػػػػف
ردت عمػػػػػػى ال ٌ
ٌ
شػػػػػػيخ المسػ ٌ

الصػػػػػديؽ صػػػػػديقو ،
كعمػػػػػى ٌ
لػػػػػك سػػػػػمكـ الخمػػػػػؽ الٌػػػػػذم كا ػػػػػى

ػػػػػػمخف
أبنػػػػػػػات أكرشػػػػػػػميـ وػ ٌ

ػػػػػػػر الفػػػػػػػػاتحكف
حتٌػػػػػػػػى يمػ ٌ
ػػػػػػػاخمعف أثػػػػػػػكاب الكآبػػػػػػػة

ػػػػػػػػإ ٌنيـ
كاألسػػػػػػػى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكف كاإلذالال
كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا األذل عػ
ٌ

كانفخػػػػػػف بالبسػػػػػػمات كػػػػػػ ٌؿ

سػػػػػػيمذع

خػػػػػػػػػػػاض العجػػػػػػػػػػػاج ككجيػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػتبلال

يزدىػػػػػػػي

يػػػػػػػػػػػػػػػػو  ،كلمحسػػػػػػػػػػػػػػػػناء أف تختػػػػػػػػػػػػػػػػاال

األلػػػػػػى

تحنػػػػػػػػى الػػػػػػػػرؤكس  ،لػػػػػػػػذكرىـ  ،إخػػػػػػػػبلال

ىػػػػػػػذا مجػػػػػػػاؿ لمفتػػػػػػػى أف

لصػػػػػػيد الغطار ػػػػػػة
يػػػػػػا قائػػػػػػد ا ٌ

 - 149إيميا أبك ماوػي مػف شػعراء الميجػر المشػيكريف .كلػد ػي قريػة "المحيدثػة" مػف قػرل لبنػاف سػنة 8?@8ـ،
ػف الحاديػػة عشػػرة إلػػى اإلسػػكندرية كمنيػػا إلػػى الكاليػػات
ك ػػي إحػػدل مدارسػػيا الصػػغيرة درس ثػػـ غادرىػػا ػػي سػ ٌ
المتحػػدة األمريكيػػة حيػػث كػػاف أحػػد أعوػػاء الرابطػػة القمميػػة البػػارزيف .لػػو ثبلثػػة دكاكيػػف شػػعرية ىػػي :تػػذكار
الماوي ،كالجداكؿ ،الخمائؿ .تك ي عاـ ><@8ـ
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تحمػػػػػػػييـ

كالقػػػػػػػػػػػػػػرد يحسػػػػػػػػػػػػػػنو أبػػػػػػػػػػػػػػكه غػػػػػػػػػػػػػػزاال

ػػػػػػف المغػػػػػػػكؿ جنػػػػػػػكدىـ
ظػ ٌ
ذعػػػػػر الطٌيػػػػػكر سػػػػػطا عمػػػػػييـ

كتكعػػػػػػػػػػدكا
ٌ
باشػػػػػؽ

حتٌػػػػػػػػػػػػػى طمعػػػػػػػػػػػػػت ػػػػػػػػػػػػػأجفمكا إجفػػػػػػػػػػػػػاال

كػػػػـ حجفػػػػؿ بعثػػػػكا إليػػػػؾ مػػػػع
طػػػػػػػاردتيـ ػػػػػػػكؽ الجبػػػػػػػاؿ

ػػػػدجى
الػ ٌ

كتحتيػػػػػػػا

الصػػػػػػػػػػباح  ،ػػػػػػػػػػزاال
القػػػػػػػػػاه جيشػػػػػػػػػػؾ  ،ك ٌ
كالميػػػػػػػػػػػػث يطػػػػػػػػػػػػرد دكنػػػػػػػػػػػػو األكعػػػػػػػػػػػػاال

مػػػػػػػؤلت ىاتيػػػػػػػؾ األبػػػػػػػاطح

الربػػػػػػػى
كٌ

بجسػػػػػػػػػػػػػػػػػكميـ كمؤلتيػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أىػػػػػػػػػػػػػػػػػكاال

كتيػػػػػػػػػػددكا
تػػػػػػػػػػألٌبكا
ٌ

كبنػػػػػػػػػػػػػػػػػات آكل أبصػػػػػػػػػػػػػػػػػرت رئبػػػػػػػػػػػػػػػػػاال

السػػػػػػيد عػػػػػػف
كحميػػػػػػت إالٌ ٌ
سػػػػػػػػاقكا إليػػػػػػػػؾ مثػػػػػػػػنيـ

كألػػػػػػػػك يـ

رقػػػػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػػػػقت إلػػػػػػػػػػػػػييـ اآلجػػػػػػػػػػػػػػاال

كصػػػػػػنعت مػػػػػػف أسػػػػػػيا يـ

كدركعيػػػػػػـ

لرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابيـ كزنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدىـ أغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلال

جبػػػػػػاليـ

عنػػػػػػػػػػػػػد الوػػػػػػػػػػػػػحى زلزلتيػػػػػػػػػػػػػا زلػػػػػػػػػػػػػزاال

إف يػػػػػػػأمنكا كجػػػػػػػدكا المنايػػػػػػػا

يمنػػػػػػػة

أك يأسػػػػػػػػركا كجػػػػػػػػدكا الجيػػػػػػػػكش شػػػػػػػػماال

كشػػػػكت خيكلػػػػؾ ػػػػي اليػػػػاديف

الػػػػكجى

عروػػػػػت صػػػػػدرؾ
كرأكؾ قػػػػػد ٌ
ى ٌنئػػػػػػػػت بال ٌنصػػػػػػػػر المبػػػػػػػػيف

لمظٌبػػػػػى

ػػػػػػػػػػػػف نعػػػػػػػػػػػػػاال
جعمػػػػػػػػػػػػت أرؤسػػػػػػػػػػػػػيـ ليػ ٌ

إنػػػػػػػػو

عروػػػػػػػػػػكا األكفػػػػػػػػػػاال
عنػػػػػػػػػػد الحصػػػػػػػػػػكف ٌ

ىػػػػػذم القمػػػػػكب نسػػػػػجتيا لػػػػػؾ

أحر ػػػػػا

ػػػػػػػػػز عمػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػكاؾ منػػػػػػػػػػاال
نصػػػػػػػػػػر يعػ ٌ

لػػػػػػػػػػػػك أسػػػػػػػػػػػػتطيع صػػػػػػػػػػػػنعتيا تمثػػػػػػػػػػػػاال

أروػػػػػيت مكسػػػػػى كالمسػػػػػيح

كأحمػػػػػدا

تعػػػػػػػػالى

لػػػػػػك لػػػػػػـ تسػػػػػػاقطيـ إليػػػػػػؾ

كمنعػػػػػػػػػػػػػػػػػت إالٌ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيـ األكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاال

أجفػػػػػػانيـ

كال ٌنػػػػػػػػاس أجمػػػػػػػػع كاإللػػػػػػػػو
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كر القي ٍد ً
س
طي يي ي

شػ ً
اد؟!
ػػػػػػػػػػف ىي ٍ
المػ ى
ىك ىمػ ٍ
ػػػػػػػػػػز ي
سػ ى
ػػػػػػػػػػرم إً ىذا ىك ى
ػػػػػػػػػػد ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد
س
تى ىخ َّرىميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا التَّ ىغ
ُّ
ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك يؿ ىكالفى ى

سػػػػػػػػػػػػػك و
قػػػػػػػػػػػػػاد
ؽ يي
ي
أ ىىرل ىكطنػػػػػػػػػػػػػا إًلػػػػػػػػػػػػػى ي
ػػػػػػػػت ًبأ ٍىي و
ػػػػػػػػد
ىك ىى ٍ
و ٍ
ػػػػػػػػؿ ًب ٍي ىع ٍ
ػػػػػػػػت ..؟! إًذا يع ًر ى

ً
اد
الجػ
إً ىذا ىكثيػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػر األى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعي ىك ى
ى
ى
كبركانػػػػػػػػػػػػػا  ...ىمػػػػػػػػػػػػػا أى ٍنػ ً
بلد
ػػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػػػ ًب ي
ى يٍ
ى

ػػػػػػػػػػػػػبلد ً
ً
اهلل يكػػػػػػػػػػػػػػكًني
ػػػػػػػػػػػػػادم :ىيػػػػػػػػػػػػػػا ًبػ
أيىنػ
ى
َّ
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى ًط ٍي نار
ىج ىيػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ىـ أ ٍىك لى ًي ٍي نبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يم ٍ
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شاعر يم ً
احدا مف أبرز شعراء
نا
أردني ،مف مكاليد جرش 8@>9ـ .اشتي ًي ىر
شاعر
 ٌالسبلـ ،كك ن
وا ال تٌ ٌ
عار ن
فاقيات ٌ
ٌ
احد قط مطبكع ،كلو العديد مف الدكاكيف المخطكطة
مرة .لو ديكاف ك ه
المقاكمة ،ي
س ًج ىف بسبب ذلؾ أكثر مف ٌ

الزنابؽ ،كقمبي عميؾ حبيبتي ،كالمشارؽ،
تنظر الطباعة قريبان منيا :خذني إلى المسجد األقصى ،كاألقمار ،ك ٌ

كرحمة الميبلد ،كالبيارؽ ،كطيكر القدس.

-:>-

عمػػػػػػػػػػػػػى أ ٍىب ً
ػػػػػػػػػػػػكد ّْ
ػػػػػػػػػػػػداد
الشػ
السػ
نائ ىيػػػػػػػػػػػػػا ُّ
ي
ي
ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف تى ٍغتى ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يؿ ً
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد
الع ىبػ
ىكًبالطُّك
ي
الج ىمػػػػػػا يد؟!
ىك ىمػػػػػػا تىػ ٍ
ػػػػػد ًرم  ...ىمتىػػػػػػى ىنطىػ ى
ػػػػػؽ ى

ب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًب ً
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد ٍت
ىكىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىر َّ
بلد إً ىذا تى
ى
ً
ػػػػػػػػكل طيك ػ ً
ػػػػػػػػكح
ػػػػػػػػاف ينػ و
ىمىػ ٍ
س لى ىيػػػػػػػػػا سػ ى
ػػػػػػػػي ى
ػػػػػػػػػػد ػػػػػػػػػػػي ًبػػػػػػػػػػػبلدم
ىصػػػػػػػػػػػناى ىـ تي ٍع ىبػ ي
أ ىىرل األ ٍ

العبػ ً
ب ىغاثنػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػي ً
ػػػػػػػػػػاد
اع ًتقىػ ي
ػػػػػػػػػػاد لىػ ي
ػػػػػػػػػػو ٍ
ي
ً
ػػػػػػػػػػػػػاد
ػػػػػػػػػػػػػكد ىكال يي ىعػ
ػػػػػػػػػػػػػر ،ىػػػػػػػػػػػػػػبل ىي يعػ
ي
ي
ىيط ٍيػ ي
إً ىذا مػػػػػػػػػػػػا ىقمَّػ ً
ػػػػػػػػػػػت األ ٍىد ىنػػػػػػػػػػػػى ً
ػػػػػػػػػػػاد؟!
الجيػ ي
ى
إًذان  ...ىعػػػػػػػػػػبلـ ًػػػػػػػػػػي بمىػ ً
ػػػػػػػػػاد؟!
ػػػػػػػػػدم تيقػ ي
ى
ى
ى

ػػػػػػػػػػػػؿ ىأر ٍىيػػػػػػػػػػػػػتي ٍـ
الب ىغػ
ي
ػػػػػػػػػػػػاث ى ىيػ ٍ
ّْسػػػػػػػػػػػػػيا ي
ييقىد ى
ً
اء
ب ىد ًعػ
ػػػػػػػػػػػػي أى ٍ
ّْ
شػ ى
ػػػػػػػػػػػػك ي
يقميػ ٍ
ػػػػػػػػػػػػك ه
ػػػػػػػػػػػػجع ىيا ىىػ ى

و
ً
ىكمػػػػػػػػػػػػػػا ىن ٍفػػػػػػػػػػػػػػعي ً
ػػػػػػػػػػػػػات
ط َّيمػ
الج ىيػ
ػػػػػػػػػػػػػاد يم ى
ى
سػ
ىيقيػ
ػػػػػػػػػػػػػػاف أبػػػػػػػػػػػػػػػاةه
ػػػػػػػػػػػػػػكد ى
ي
ه
الخ ٍيػػػػػػػػػػػػػػػ ىؿ ي ٍر ى

ػػػػػػػػػػؿ ي ٍجػ ً
ػػػػػػػػػػاد؟!
ػػػػػػػػػػخ َّ
ػػػػػػػػػػدم إً ىذا ين ًفػ ى
الرمػ ي
ىك ىىػ ٍ ي
ػػػػػػػػػػػي ىف ىي ٍقتىػ ً
ػػػػػػػػػػػاد
صػ ي
سػػػػػػػػػػػػتيثٍ ًم ير ًحػ ٍ
ب ى
ػػػػػػػػػػػر ي
الح ى
ى
ً
كف م ً
ػػػػػػػػػػػػػػعاد
الصػ
السػ
ذاقػ
ػػػػػػػػػػػػػػو ُّ
ػػػػػػػػػػػػػػم ير ّْ
ي
ٍ
ىكيد ى ى

ػػػػػػػػػاد
الس
ػػػػػػػػػكفَّ :
ىيقيكلي
ػػػػػػػػػبلـ  ...ى يق ٍ
ػػػػػػػػػؿ :ىرىم ه
ى
ى
و
ػػػػػػػػػػػػػػكف :اصػػػػػػػػػػػػػػػ ى ً
ػػػػػػػػػػػػػػات
وػ
ىيقيكليػ
فاك ى
ى ٍ
ط ًب ٍر ل يم ى
ً
ػػػػػػػػػػػػػر
ػػػػػػػػػػػػػبلـ أىىراهي يمػ ِّا
السػ
ى يقػ
ػػػػػػػػػػػػػر َّ
ٍ
ػػػػػػػػػػػػػؿ :ثى ىمػ ي

و
ػػػػػػػػػد األى يك َّ
ػػػػػػػػػف ىم َّ
ػػػػػػػػػكش
ػػػػػػػػػؼ إًلػػػػػػػػػى يك يح
ىك ىم ٍ
ػػػػػػػػػػػي و
ػػػػػػػػػػػاد تي ٍطًمػػػػػػػػػػػعي يك َّ
ؼ
أ ىىرل األى ٍغ ىم
ى
س ٍ
ػػػػػػػػػػػؿ ى
ً
و
ػػػػػػػػػػػػػار
ػػػػػػػػػػػػػائ ًم ٍي ىف ىعمىػػػػػػػػػػػػػػى ًب ىحػ
ػػػػػػػػػػػػػؿ لً َّمنػ
ى يقػ
ٍ

ػػػػػػػػػػػاد
الك يحػ
ي
ػػػػػػػػػػػكش ًب ىمػ ٍ
صػ ي
صػػػػػػػػػػػػي ى
ػػػػػػػػػػػف يي ى
َّدهي ي
تى ى
كلىػػػػػػػػػـ يطمًػػػػػػػػػع ج ىنػػػػػػػػػى ً
الع ىن ً
ػػػػػػػػػاد
ػػػػػػػػػب القىتى ي
ٍ ى
ى ٍ ي
ًمػػػػػػػػػػ ىف األىكىػ ً
ػػػػػػػػػاد
ػػػػػػػػػاؿ ُّ
ػػػػػػػػػد طىػ ى
ػػػػػػػػػاـ ،قىػ ٍ
الرقىػ ي
ٍ
ًبػ ً
ػػػػػػػػػػػو ً
ػػػػػػػػػػػاد
الك ىىػ ي
ػػػػػػػػػػػد لىػ ي
ػػػػػػػػػػػو ىن ىغ نمػػػػػػػػػػػػا تى ًم ٍيػ ي

ً
الر َّ
الحػ ُّ
ػػػػػػػػػػد ٍح
شػ
ػػػػػػػػػػؽ ًب َّ
اصػ ى
ػػػػػػػػػػرُّد ى
ػػػػػػػػػػاش ،ى ٍ
ييػ ى
ً
ػػػػػػػػـ ،ىك يك ُّ
ىع ىمػػػػػػػػى
ىص ُّ
لى ي
ػػػػػػػػؿ أ ٍ
ػػػػػػػػو يي ٍ
صػػػػػػػػغي األ ى

يػػػػػػػػػػػػػػراه ،كيسػػػػػػػػػػػػػػتىًب ٍي يف ًبػ ً
ػػػػػػػػػػػػػاد
شػ
ػػػػػػػػػػػػػو َّ
الر ى
ي
ى
ى ي ىى ٍ
ػػػػػػػػػػاب لً ًم ٍثػ ً
ػػػػػػػػػػاد
يييػ
اح ًت ى
شػ ي
سػػػػػػػػػػػ ٍط ىكًتيا ٍ
ي
ػػػػػػػػػػؿ ى
ّْ
اد
ىأر ٍىيػ
ػػػػػػػػػػػػت ى
الخ ٍيػ ى
ػػػػػػػػػػػػر ي
ى
ػػػػػػػػػػػػؿ ىىي ى
َّج ىيػػػػػػػػػػػػػا الطػ ى

شػ ٍ ً
ىك ىح ّْ
شػػػػػػػا
ٍصػػػػػػػى يج ييك ن
ػػػػػػكل األىق ى
ػػػػػػد ػػػػػػػي ىىػ ى
ً ً
ػػػػػػػع ًرم
صػ
إً ىذا ىن ى
ػػػػػػػر ي
طقىػ ٍ
ػػػػػػػاص شػ ٍ
كؼ ىر ى
ػػػػػػػت يحػ ي

الربػػػػػػػػى لى ىي نبػػػػػػػػا ىك ىع ٍزنمػػػػػػػػا
ػػػػػػػػت ًػػػػػػػػي ُّ
اج ٍ
ىك ىم ى
شػ ُّ
ػػػػػػػدكا
ؽ َّ
ػػػػػػػي ىف ى
أىىنػػػػػػػػا ى
ػػػػػػػك ي
ػػػػػػػح ىاب ًة ًحػ ٍ
الصػ ى
شػ ٍ

**

ػػػػػػػػػد ً
اد
ػػػػػػػػار ًب ىيػػػػػػػػػا إًلػػػػػػػػػى القي ٍ
ػػػػػػػػػر ي
الم ى
ىكطىػ ى
س ي
ٍصػػػػػػػػػػػى ،ىكثىَّكرىػػػػػػػػػػػا ً
ػػػػػػػػػػاد
الج ىيػ ي
إًلػػػػػػػػػػػى األىق ى
ى

ػػػػػػػػػػػػػي يؿ ،ىًإ َّنمػػػػػػػػػػػػػػا ىدم ىنػػػػػػػػػػػػػػا ً
ً
ً
الح ًب ٍي ىبػػػػػػػػػػػ ىة  ..يكػ ُّ
ػػػػػػػػػػػػػداد
المػ
ي
ػػػػػػػػػػر وح ** ىي ًسػ ٍ
سػػػػػػػػػػػط ٍي يف ى
مى ٍ
ػػػػػػػػػػؿ يجػ ٍ
ي
ً
ادا ** ع ً
اد
ػػػػػػػػػػػػػر الفيػ ى
ىم نعػػػػػػػػػػا يك َّنػػػػػػػػػػا ،ىك ىمػػػػػػػػػػا ًزٍلنػػػػػػػػػػا  ...يػ ى
ػػػػػػػػػػػػػؤ ي
ػػػػػػػػػؤ ن
صػػػػػػػػػػػػػػيِّا ًحػ ٍ
ى
ػػػػػػػػػػػػػي ىف ىي ٍنفىطػ ي
ػػػػػػػػػػاف ىذابػػػػػػػػػػػا ** عمىػػػػػػػػػػػػػى جسػ و
شػ َّ
ػػػػػػػػػػػػكمى يو الػ ً
داد
ػػػػػػػػػػػػد ،ىك ى
ػػػػػػػػػػػػك ي
ى
ػػػػػػػػػػكل ًرىئتىػ ً ى
ىكأىٌنػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػي ى
ى ى
اليػ ى
**
ػػػػػػػػػػكف ًب ىق ٍمػ ً
ػػػػػػػد ً
اد
ػػػػػػػػػػب ( ىع ٌمػ
ىي يكػ
س) ىن ٍزنػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػاف) ّْ
كؽ (القيػ ٍ
امػػػػػػػػتىؤل ٍ
ػػػػػػػػػػم ي
ػػػػػػػر ي
ى
ي
إً ىذا ٍ
ىت يعػ ي
الوػ ى
**
السػػػػػػػػ ٍم ًط) ّْ
ػػػػػػػاد
اسػػػػػػػػػػػػتى ىغاثى ٍت
صػ
ػػػػػػػف ( َّ
النجػ ي
ػػػػػػػكف لى ىيػػػػػػػػا ًمػ ى
ىي يكػ ي
ى
ىكًا ٍف ( ىنػ ي
ػػػػػػػػػػػاح ٍت ىك ٍ
س) ى
ػػػػػػػػػػػاب ٍم ى
**
ً
ً
ً
الخمً ٍيػ ً
ػػػػػػػػػػػؿ) ىذ ىكل لًقى ٍيػ و
عاد
ػػػػػػػػػػػر
ت( ى
سػػػػػػػػػػػػتى ي
ػػػػػػػػػػػك ي
ػػػػػػػػػػػرؾ) األىًب َّيػػػػػػػػػػػػة يي ٍ
صػ ٍ
ىكًا ٍف ى
ىفػػػػػػػػػػػػي (ال ىكػ ى
*
ػػػػػػػػػػػػياد
السػ
ىمػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ
بيسػػػػػػػػػػػػػػػػػاف) َّأرقىيػػػػػػػػػػػػػػػػػا
كا ٍف (
ػػػػػػػػػػػػد) يسػػػػػػػػػػػػػتىًب ُّد بيػػػػػػػػػػػػػا ُّ
ي
( إرًبػ ي
ي
ه
-:?-

ػػػػػػػػػػػػت األ ٍىيػ ً
ػػػػػػػػػػػػف ىغمَّػ ً
ػػػػػػػػػػػػفاد
الصػ
ػػػػػػػػػػػػدم ّْ
كلى ًكػ ٍ
ي
بػ ً
ػػػػػػػػػػػؾ ً
ػػػػػػػػػػػاد
سػ
اس لىػ ى
ػػػػػػػػػػػد ٍيمي ىؾ أ ٍ
ي
ىف ييػ ى
ى
الك ى
ػػػػػػػػػػػد ى

ػػػػػػػػػكث
ط ًنػػػػػػػػػي لي يي
ىحػػػػػػػػػريار ػػػػػػػػػي ىك ى
ه
ىكػػػػػػػػػ ىذا األ ٍ
ػػػػػػػػػػيم ٍف يػػػػػػػػػػرل كطنػػػػػػػػػػا ب ً
ػػػػػػػػػػؿ ً
ػػػػػػػػػػد ٍيبلن
ى يق ٍ
ى
ٍى ى ى ى
ً
ػػػػػػػد ً
ػػػػػػػكاىا
كر القيػ ٍ
سػػػػػػػػ ىك ىن ٍت سػ ى
س ىمػػػػػػػػا ى
طي ييػػػػػػػػ ي
ػػػػػػػػػػػػػر ّْ
ػػػػػػػػػػػػػر
اء ًب ىيػػػػػػػػػػػػػػا ىم ًرٍيػ نا
إً ىذا ىمػ َّ
الشػػػػػػػػػػػػػػتى ي

ػػػػػػػػػاد
ػػػػػػػػػك طىػ ى
ػػػػػػػػػك ى
ػػػػػػػػػاؿ ال ًب ىعػ ي
ؼ تى يعػ ي
ػػػػػػػػػكد لىػ ٍ
سػ ٍ
ىك ى
ً
ػػػػػػػػػػػػاد
ػػػػػػػػػػػع لى ىيػػػػػػػػػػػػا ىم ىع
الرًب ٍيػ ً
ؼ ًء َّ
ػػػػػػػػػػػي ًد ٍ
ي
ىفػ ٍ
ػػػػػػػػف طىػػػػػػػػػاب ً
ً
ػػػػػػػػاد
ػػػػػػػػكاهي  ...ىكًا ٍف ىي يكػ ٍ
الم ىيػ ي
ى
سػ ى

س ىب ٍحػ ً
ػػػػػػػػك ً
ػػػػػػػػر (يا ػػػػػػػػػا)
ىك ىمػػػػػػػػػا أىلًفىػ ٍ
ار ي
ػػػػػػػػت ىنػ ى
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػات
ػػػػػػػػػػػػػػػاني قى ًاد ىم
ىم
ص
ه
ٍ
ى ى
ػػػػػػػػػػػػػػػب نار  ...ىاأل ى
ػػػػػػػػػػػػػبلـ
ػػػػػػػػػػػػػو ظىػ
ػػػػػػػػػػػػػر يي ٍطمً يعػ
ي
أىلىػ ٍ
ػػػػػػػػػػػػػي ى
س الفى ٍجػ ي
ه

ػػػػػػػػاد
ػػػػػػػػكف ىع ٍ
ػػػػػػػػر وب  ...تى ىكػ ي
تى ىك ي
ػػػػػػػػاد تى يكػ ي
ػػػػػػػػف قيػ ٍ
اد؟!
سػػػػػػػػػػ ًبقي يو َّ
س ُّ
ػػػػػػػػػك ي
الصػ ٍ
أىلىػ ٍ
ػػػػػػػػػب يح ىي ٍ
السػ ى
ػػػػػػػػػي ى

كقاؿ د .أيمف العتكـ أيوان:
ً
ً
صى
المسجد األى ٍق ى
يخذني إلى ى
ً
ػػػػػػػرًـ
ػػػػػػػش ًد ىمػ ى
ىكا ٍنقيػ ٍ
ػػػػػػػاؾ ىعمىػػػػػػػػى ىب َّك ىابػػػػػػػػة ى
الحػ ى
ىو ي ً
ػػػػػػػػر الػػػػػػػػ ًب ً
ػػػػػػػػزةى األيم ً
ىج ٍم ً
ػػػػػػػػـ
بلد أ ى
ػػػػػػػػاؤكا ع َّ ى

احػ ً
س ىكا ٍلػػػػػػتى ًحًـ
ػػػػػر ًح
ػػػػػـ القيػ ٍ
ى
األرض ىك ٍ
ػػػػػد ى
ال تى ٍبػ ى
ػػر إً َّف القىا ًب ً
الج ٍمػ ً
وػ ٍػػي ىف ىعمىػػػى
ىكا ٍقػػػ ًب ٍ
ض ىعمىػػػى ى
ػػػػػػػػػر ً
ػػػػػػػػػؾ يكػ َّ
ىك ىخ ّْ
اك ًن ٍي ىف إًلػػػػػػػػػػى
ػػػػػػػػػؿ الػ َّ
ػػػػػػػػػؿ ىخ ٍمفىػ ى

سػػػػػػػػػا يغ ٍكهي ىػػػػػػػػػاتَّ ًيًـ
صػػػػػػػػػ ٍم ًح ى
الي ييػ ٍ
ػػػػػػػػكًد ىكًا ٍف ى
ي
ػػػػػػػػد ًر ى ٍابتى ًسػ ً
ػػػػػػػػـ
صػ
ىكًا ٍف أىتىػ ى
ػػػػػػػػاص ال ىغػ ٍ
ي
ػػػػػػػػاؾ ىر ى

ً
ت ىعػ ً
ػػػػر ىع يو
ػػػػارم َّ
ػػػػد ًر يم ٍ
الصػ ٍ
ػػػػك ى
ىك ىجا ًبػػػػػو ال ىمػ ٍ
شػ ى
ػػػػػػػػدس ع ً
ً
اشػػػػػػػػػقى هة
ػػػػػػػػف لمقيػ
ىك ىغػ ّْ
ػػػػػػػػدس إً ٌف القيػ ٍ ى ى
اىتى َّ
ػػػػػػػػػػػػز ىج ًان يبيػػػػػػػػػػػػػا
ط ًرىبػ
ىك يكمَّ ىمػػػػػػػػػػػػا ى
ػػػػػػػػػػػػت ىك ٍ
ٍ

ػػػػػت ػػػػػػي الػ َّ
ػػػػػن ىغًـ
ػػػػػك ى
ب إً ٍف ىبالى ٍغػ ى
ػػػػػر ي
سػ ٍ
ىك ى
ؼ تى ٍطػ ى
ػػػػػػػػد ً
ػػػػػػػػالح ىمًـ
سػػػػػػػػػاقى ى
ط ٍت ي
اء القيػ ٍ
س كػ ي
شػ ى
ػػػػػػػػي ىد ي
تى ى

ػػػػؽ ىك ىمػػػػػا َّ
الصػػػػػ ٍق ًر ػػػػػي ٍأر ىج ًائ ىيػػػػػا لى ىي ىبػػػػػان
ىحمّْػ ٍ
ػػػػػػػػػػػػػد ٍ ً
م ًب ىيػػػػػػػػػػػػػػا أىثىػ ىا
ػػػػػػػػػػػػػكًد ٍّ
ػػػػػػػػػػػػػرن
ىكال تىػ ى
ع ل ىي ييػ ٍ
ً
ً
ػػػػػي
ىك ٍ
ػػػػػع يػ ى
ػػػػػؤ ى
اخمىػ ٍ
اد ىؾ ًبػ ى
ػػػػػالكادم ي
المقىػػػػػػدَّس ىكػ ٍ
ػػػػػف رك وح عمىػػػػػػى جسػ و
ػػػػػد ً
ػػػػػد
القيػ ٍ
س مػ ٍ ي ٍ ى
ى ى
س أى ٍقػ ى ي
ػػػػػد ي
ػػػػػػكت ػػػػػػػي يكػ ّْ
ػػػػػػخ ىرًت ىنا
صػ ٍ
ىن يمػ ي
ػػػػػػكوـ يد ى
ػػػػػػؿ ىيػ ٍ
كف ى
ً
ً
ً
ػػػػػػػػػبكا
ىنقوػػػػػػػػػي ىع ىمالقىػػػػػػػػػ نة ىحتػػػػػػػػػى إً ىذا ىحس ي
ػػػػػػػي يكػ ّْ
صػػػػػػػقى ٍت
ػػػػػػر وب ير ي
كح ىنػػػػػػػا ا ٍلتى ى
ػػػػػػؿ ىذ َّرًة تيػ ٍ

احتىػ ً
اع يبػػػػػػػػػػػر ىح ىك ً
اج ىزىىػػػػػػػػػػػا ًب َّ
النػ ً
ػػػػػػػػػػدًـ
ػػػػػػػػػػار ىك ٍ
ىك ٍ
ٍ
ً
ػػػػػػػػػػػػائعك ًذمػ ً
ً
ػػػػػػػػػػػػـ
ػػػػػػػػػػػػكىا ىبػ
َّسػ
ى
يـ ىنج ي
ىػػػػػػػػػػػػػإ ٌن ٍ
ي ى
ػػػػػػف ىني ً
ػػػػػػك و
ػػػػػػـ
ييقىّْب ى
ػػػػػػف ى
ض ًم ٍ
ػػػػػػؿ األ ٍىر ى
ش ٍ
ؽ ىك ًم ٍ ى
ػػػػػؾ :يػػػػػا ر ً
ى يقػ ٍ ً ً
كحػػػػػي ىكيػػػػػا ىر ًح ًمػػػػػي
ػػػػؿ لقي ٍدس ى ى ي
ػػػػػػػػدًـ
س ىن ٍب ىخػػػػػػػػػ يؿ ىع ٍن ىيػػػػػػػػػا لى ٍح ى
ظػػػػػػػػػ نة ًبػ ى
ىكلىػ ٍ
ػػػػػػػػي ى

**

ػػػػػػػػدًـ
أ َّىنػػػػػػػػػا ا ٍنتى ىي ٍي ىنػػػػػػػػػا أىتينػ ي
العػ ى
ػػػػػػػػاى ٍـ ًمػ ى
ػػػػػػػػف ى
ػػػػػػػػؼ تى ٍفيػػػػػػػػػـ ىىػػػػػػػػػ ىذا ىى ٍي ىئػػػػػػػػػ ية األيمػ ً
ػػػػػػػػـ؟
ى
ى ىك ٍيػ ى ى ي

ػػػػز ال ىق ٍمػ ً
ػػػف يغم ً
ار ىحػػػػػػػػ هة **
ت ير ٍك ًحػػػػي ىي يح ُّ
اف ىج ً
ػػػػـ
ىيػػػػػػػػا أ َّ
ىحػ ى
ػػػك ي
ػػػػػػػز ي
ػػػػػػػر ًب ىكاأل ٍ
ى
صػ ٍ
ىك ى
يمػػػػػػػػ ىة ي
العػ ٍ
ػػػب مػ ٍ ى
ػػػػػرم لىمػػػػػػا سػػػػػػ ىك ىنت **
اآلالـ م ٍنقى ًس ً
ً
ػػػػػػػػػػكعي ىق ٍم و
ػػػػػػػػػػػـ
ػػػػػػػػػػػف
ٍ
ػػػػػك ىب ىك ٍيػ ي
ػػػػػػػػػػػب ًم ى
يد يمػ ٍ
ىكلىػ ٍ
ى
ي
ػػػػػت ىد ىمػػػػػػان يع ٍمػ ً ى
**
**
@-:
***

و ً
شػ ً
ػػػػػػػػػػف المَّمػ ً
ػػػػػػػػػػـ
ػػػػػػػػػػراذ يـ أى ٍقػ ى
ًب ىنػػػػػػػػػػػا ى ى
ػػػػػػػػػػكاـ مػ ى ى
الػػػػػػػػرىمًـ
ػػػػػػػػف
ّْ
الم ٍيتى ي
ػػػػػػػػد ٍك ىف ًب ىيػػػػػػػػا ىرٍتػػػػػػػػ هؿ ًم ى
ىك ي
ض الػ ّْ
ػػػػف ال ىغػػػػػ ىنًـ
ب ػػػػػي ى
ػػػػرّْك ي
ػػػػع وب ًمػ ى
ػػػػذ ٍئ ى
شػ ٍ
ييػ ى

الشػػػػػػػػػم يؿ ًبػػػػػػػػػاأل ٍ ً
ػػػػػػػػرىد ٍت
تىفىػ َّ
ػػػػػػػػر ى
ؽ َّ ٍ
ىى ىكاء ،ىكا ٍنفىػ ى
ً
ػػػػػػات تى ًائ ىيػػػػػػػ هة
ػػػػػػر ىك َّ
الر ىايػ ي
ىي ٍموػػػػػػػي ًب ىنػػػػػػػا ي
الع ٍمػ ي
ً
ض الػ ّْ
ػػػػػػػذ ىئ ً
ػػػػػػػر ًكٍي ً
ػػػػػػػف
اب ىك ىمػ ٍ
ىك ى
الحػػػػػػػػال يم ٍك ىف ًبتىػ ٍ

ً
ً
ػػػػػػػػيا
ػػػػػػػػر ى
سػ ى
اؾ ىم ٍم ىم ي
ػػػػػػػػي األى ىػػػػػػػػاعي ىكًا ٍف أى ٍغ ى
ى ى
ػػػػػػػػػػؼ ممطَّخػ و
ىنمػ ُّ َّ
ً
ػػػػػػػػػػة
ػػػػػػػػػػد ىكفػػػػػػػػػػػان إلػػػػػػػػػػػى ىكػ ٍّ ي
ي

ػػػػػـ ػػػػػي الدَّس ً
ػػػػػـ
ػػػػر ُّ
س تى ٍنفي ي
الس ّْ
ىمىػ ٍ
ى
ػػػػي ى
ػػػػػث ىغ ٍيػ ى
ج
ػػػمًـ
ػػػـ ىع ٍنػ ى
ػػػـ تىصػ ي
ػػػؾ ػػػػي ى
ػػػيح ًب ىمػػػػ ٍف يىػ ٍ
ىك ىكػ ٍ
صػ ى
ػػػػػػػػػػر َّ
النػ ً
بكف ًب ىغ ٍيػ ً
ػػػػػػػػػػرًـ
ػػػػػػػػػػار ىك َّ
ييخػػػػػػػػػػػا ى
ط ى
الوػ ى

السػػػػػػػي ً
ً
كؼ ىكال
ػػػػػػر ًع ُّ ي
ال ىي ٍ
ػػػػػػم يع ٍك ىف سػ ى
ػػػػػػكل قىػ ٍ
سػ ى
ػػػػػػػػػػؤتى ىم ور
ب ًب يمػ ٍ
ػػػػػػػػػػرًع يب يي ٍـ ى
شػ ٍ
ىكلىػ ٍ
ػػػػػػػػػػج ه
ػػػػػػػػػػي ى
س ييػ ٍ

ػػػػػػػػػؼ ًمػ ى ً
القمػ ً
ػػػػػػػػػـ
اج ًت ىمػػػػػػػػػاعه ،ىكال أىٍلػ ه
ىكال ٍ
ػػػػػػػػػف ى
ػػػػػػػػػكف لً ٍممػ ً
الجبػػػػػػػػػػارًة القيصػ ً
ػػػػػػػػػـ
ىي ٍع ينػ
ى ى ٍ
ي
ػػػػػػػػػكت ،ىك َّ ى
ػػػػػػػػػبلدم ىغ ٍيػػػػػػػػػػر م ٍمتىػ ً
ً
ػػػػػػػػػئًـ
ػػػػػػػػػر ىح ًب
لى ًك َّ
ػػػػػػػػػف يجػ ٍ
ي ي

ؼ م ٍحتىػ ً
السػ ٍ ً
لى ًكػ َّ
ػػػػػػػػػػد هـ
صػػػػػػػػػػػمً ٍي يؿ َّ
ػػػػػػػػػػن يي ٍـ ىك ى
ػػػػػػػػػػي ي
َّػػػػػػػػػػاـ م ٍمتى ً
ػػػػػػػػػػؿ جػػػػػػػػػػر وح مػػػػػػػػػػع األىي ً
ػػػػػػػػػػئ هـ
ىك يك ُّ ي ٍ ى ى
ي
جػػػػػػػػػػا ىد ً
ػػػػػػػػػػيا
ىمػ
ػػػػػػػػػػكًد ّّ
اـ ٍي ىيػػػػػػػػػػػا ىي ييػ ٍ
سػ ى
م يي ىن ّْج ي
ى

**

ؼ ي ٍكبػ ً
ػػػػػػالك ىرًـ
ييػػػػػػػا ي
سػ ٍ
ػػػػػػر ى
ػػػػػػر يح ىكػ ى
ىى
الجػ ٍ
ػػػػػػك ى ى ي ي

ػػػػػػػػدل سػ ً
ً
ػػػػػػػػحقيكا **
صػػػػػػػػػ ىك ً
ارٍي ًخ العػ ى ي
أى ٍطفىالي ىنػػػػػػػػػا ًب ى
ػػػػػػرم وء لىقىػػػػػػػد ىغػػػػػػػاليكا براءتػػػػػػػو **
ٍ
ػػػػػػـ ًمػ ٍ
ىى ى ى ي
ػػػػػػف ىبػ ً ٍ
ىكػ ٍ
أىبػػػػػػػػػكه لػػػػػػػػػـ يسػػػػػػػػػت ًطع ًمػػػػػػػػػنيـ ًحمايتػػػػػػػػػو **
ٍ يٍ ى ىى ي
يى ٍ ىٍ ى ٍ
**
ً
وػػػػػػػػػ ين يو
ى ىخ َّ
ػػػػػػػػػك ىي ٍح ي
ػػػػػػػػػر ىب ٍ
ػػػػػػػػػي ىف ىي ىد ٍيػػػػػػػػػو ىك ٍى ى
**
ػػػػػدل ًمى ً
ػػػػف ىد ًمػ ً
ػػػػػؿ العػػػػػػر ًب كالعجػ ً
ؽ األ ٍىر ً
ػػػػػـ)
ػػػػو:
ض ًمػ ٍ
( ًػ ى
ػػػػك ى
سػػػػػػط ٍي ىف يكػ ُّ ي ٍ ى ى ى
ىكجىخػػػػػطَّ ًبػ ي
ٍ
ػػػػالج ٍر ًح ىػ ٍ
*
ػػػػبلؿ الك ٍجػ ً
ً
و
َّث الطّْ ٍفػػػػػػػػػػ يؿ كاألى ٍنفىػػػػػػػػػػاس ً
ػػػػو يم ٍمػػػػػتى ًطًـ
ػ
خ
ت
ك
ػػػػ
ػ
م
ج
ػػػػك
ػ
م
ػػػػف
ػ
ع
الىثىػػػػػػػػػػ هة
شػػػػػػػػػػب ى
تىج ى
ى ٍ ى ًٍ ى ٍ
ى ى
ي
ى
اء الم ً
أىك صػػػػػر ىخ هة ػػػػػي سػػػػػػم ً
ػػػػػػػػػاة سػػػػػػػػػػك ى ً
ػػػػػػػػػيطى حيػ و
لى ىعػ َّ
ػػػػػدًـ
العػ ى
ؼ يي ٍنقػػػػػػػػػػ يذهي
ػػػػػػػػػؿ ىخػ ٍ ى ى
ى ٍ
ى ٍ
ػػػػػكت ىك ى
ٍ ى ٍ
ى ى
ت ػػػػي ال يغمػ ً
ًً
ػػػـ
ىوػػػػػػمي ًع ًو
ػػػاـ َّ
ػػػػػاح ىك ُّ
ػػػػػب ىي ٍم ًشػػػػػػي ًمػ ٍ
ػػػك ي
ػػػػػؿ ىء أ ٍ
الر ٍعػ ي
صػ ى
الصػ ٍ
ى ى
ى
أبػػػػي ىحب ٍيبػػػػي ،ىك ىغػ ى
ً
ً
ط ًنػػػػي
ػػػػف ًح ىمػػػػى ىك ى
اعػػػػان ىع ٍ
سأىقٍوػػػػي د ى ى
أىنػػػػا ى
ػػػػػػد إًلػػػػػػػى الب ٍيػ ً
ػػػػػػد ًتي
ىكجيعػ ٍ
اح ًم ٍم ًنػػػػػػػي لً ىكالًػ ى
ػػػػػػت ىك ٍ
ى
ػػػػػػػػد ً
ام ىع ىيا
ىكًا ٍف ىب ىكػ ٍ
ػػػػػػػػح ىمػ ى
سػ ٍ
ام ى
ػػػػػػػػت يح ٍرقىػػػػػػػػػ نة ى ٍ

اقػ و
ػػػػػػػػدم ح ً
ػػػػػػػػد ًبالقى ٍتػ ً
ػػػػػػػػؿ يم ٍنػػػػػػػػػتى ًقًـ
ىعمىػػػػػػػػػى ىيػ ى ٍ ى
ػػػػػػػػػػب ٍكهي ىعمىػػػػػػػػػػػى التَّ ٍف ًك ٍيػ ً
ػػػػػػػػػػالحميًـ
ػػػػػػػػػػر ًبػ
ي
اسػ ي
ىك ىح ى
ػػػػائر ً
ػػػػف ج ينػ ً َّ ً
ػػػػػي كا ًبػ و ً
ات يرًمػػػػػي
ػػػػؿ مػ ٍ ي
ى
ػػػػكف الطػ ى
ػػػػػاؿ جػػػػػػرح ٍاب ًنػ ً
ػػػػػدًـ
ػػػػػو ىخطٌػػػػػػان ىعمىػػػػػػى القىػ ى
سػ ى ي ٍ ي
ىك ى

ىػجػػػػػػػًإ ٍف أىىنػػػػػػػػـ ميتىػػػػػػػػان ك ٍحػ ً
ػػػػػػػدم ىػػػػػػػػبل تىػػػػػػػػ ىنًـ
ٍ ىٌ
ى
ىىجًديَّػػػػػػػػػػػ نة ،إً َّف ىىػػػػػػػػػػػػ ىذا ً
ػػػػػػػػػػػد ىدًـ
ػػػػػػػػػػػد ًع ٍيػ ي
الع ٍيػ ى

**

ػػػػػػػػػؿ ىػ ً
ػػػػػػػػػؽ َّ
ػػػػػػػػػد ًب يكػ ّْ
الشػػػػػػػػػػ ًي ٍي ًد ىز ىغ ً
ىحػ ُّ
ػػػػػػػػػـ
ارٍيػ ه

ػػػػػج ًب كال ىكمًػ ً
العػ ٍ ً
ػػػػػر َّ
أ َّيـ َّ
ػػػػػـ
ػػػػػػػػػػػو ** ىكال لىػ ى
الشػػػػػػػػػػػػ ًي ٍي ًد ىك ىمػػػػػػػػػػػػا ً ٍي ىنػػػػػػػػػػػػا يبطي ٍكلىتيػ ي
الشػ ٍ ى
ػػػػػدل ي
ػػػػػرب ىغ ٍيػ ي
ػػػػػػػؾ ال ىغػػػػػػػالي ح ًميَّتػػػػػػػو **
ًً
أى ٍغػػػػػػػرل ًبجػػػػػػػر ًح ٍاب ًن ً
ػػػػػػػدًـ
ػػػػػػػي يي ٍك ىف ًمػ ٍ
ػػػػػػػف قىػ ى
ى ي ي
صػ ٍ
ػػػػػػػرل ل ىبنػػػػػػػػي ي
ى ي ٍ
أىالٌ ىيػ ى
ػػػػػػػػػػػرم ًبػ ً
ػػػػػػػػػػػػػار ال ال ىقمىػ ً
يم ًتػػػػػػػػػػػػػػ ًو ًب َّ
ً
ى ٍمتى ٍف ىخػ ً
ػػػػػػػػػػػػػـ
النػ
ػػػػػػػػػػػػت ** ًعػ َّا
ش
ػػػػػػػػػػػػػزن أل َّ
ػػػػػػػػػػػد ىماهي إً َّن ىيػػػػػػػػػػػػا ىنقى ى
ٍ
**
ً
ً
ػػػػػػػرقىًـ
ش يدكا
العػ ّْ
ػػػػػػػد ىكالػ َّ
الع ٍر ًب لى ٍك ىح ى
ػػػػػػػكف ًم ٍم ييػ ى
ًم ٍم ييػ ى
ػػػػػػػر ى
ىكاهلل ...ىكاهلل ..ىما ي ي
ػػػػػػػكف ىغ ٍيػ ي
**
ج
*
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ػػػػػيد ك ً
ػػػػػػدكا
ػػػػػد ىر ى
ش ي
احػ ه
ػػػػػك ىكػ ى
لىػ ٍ
ػػػػػاف ػػػػػػييـ رشػ ه ى
شػػػػػػػػػػ ًي و
ػػػػػػػػػؿ لً يكػ ّْ
ػػػػػػػػػد ىنا
ى يقػ ٍ
ػػػػػػػػػت أ ٍىر ى
ػػػػػػػػػؿ ى
شػ ي
يد أى ٍنػ ى
ج

**

ً
ً
لى ًكػ َّ
العػ ً
ػػػػػػػػػػػػرًـ
ػػػػػػػػػػػػن يي ٍـ ىك يغثىػ
ػػػػػػػػػػػػاء َّ
السػػػػػػػػػػػػػائ ًؿ ى
ّْ
ػػػػػػػػػػػػالن ىعًـ
ت ًب
ىكأى ٍن
ػػػػػػػػػػػػت أى ٍك ىريم ىنػػػػػػػػػػػػا إً ٍذ ي ٍ
ػػػػػػػػػػػػز ى
ى

ػػػػت عمىػػػػػى با ًب ً
يخػػػػػذ ًٍني إًلػػػػػى المسػ ً ً
ػػػػاح ًتو **
ػػػػػرًـ
ػػػػػو ػػػػػي األى ٍ
ػػػػػي ًر ي
ى
ىمػ ٍ ى
سػ ى
ى ٍ
ش ي
ٍصػػػػػى ىك ى
ػػػػجد األىق ى
الح ي
أي
ً
َّ
ؽ ظى ًمػػػػي
ب األ
ىج ىم ًع ىيػػػػػػػػػػػػا ** إلػػػػى َّ
الم ي
ػػػك ي
ألن ي
ى
ىروػػػػػػػػػػػيف أ ٍ
السػػػػماكات ،ىكال ىق ٍمػ ي
ػػػػػػػػػػػر ي
شػ ٍ
ػػػػػػػػػػػو أى ٍقػ ى
ػػػب ى
ػػػػػؿ التُّػػػػػػر ً
ش ىعمىػػػػػػى يكػ ّْ
ىكا ٍنثيػػػػػػ ٍر ىعمىػػػػػػى يكػ ّْ
ػػػػػف ًح ىج ىارًتػػػػػػو ** لى ٍح ًمػػػػػي ،ىكير َّ
اب ىد ًمػػػػػػي
ػػػػػب ور ًمػ ٍ
ػػػػػؿ ًشػ ٍ
ى
ػػػػػػػػدم ػػػػػػػػػي حالًػ ً
ػػػػػػدان ** ًب ينػػػػػػػػػك ًرًه تىيتىػ ً
ػػػػػػػػؾ الظُّمىػ ً
لى ىعػ َّ
ً
ػػػػػػػػـ
ػػػػػػؿ يج ييػ
ػػػػػػؿ ىخ ٍيػ ى
سػػػػػػػمً ًم ٍي ىف ىغػ ى
ى
ٍ
ٍ
الم ٍ
ػػػػػػكش ي
**
تى يكػػػػػػػػػك ىف ركحػػػػػػػػػان كرٍيحا ىنػػػػػػػػػان لًػ ً
ػػػػػػػػذم أىلىػ ً
أ ٍىك ىعػ َّ
ػػػػػػػػـ
ػػػػػػػػػػت ىزىىػ ا
ػػػػػػػػػػرن
ػػػػػػػػػػو إً ٍف ىب ٍر ىع ىمػ ٍ
ػػػػػػػػػػؿ تيٍرىبتىػ ي
ىى ى
ٍ ىٍ ى
ى *
ً
ً
يك ُّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػك ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػـ
س تى ٍعمي ٍك ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىكال لي يجػ
ىكال ىػ
ػػػػػػػػر وج
ػػػػػػػػؿ ال يخ
ار ى
ى
يػػػػػػػػكؿ ًبأكطػػػػػػػػاني ًبػػػػػػػػبل ي
س ي
ػػػػػػي ىف ىنك ً
الخ ٍيػ ً
ػػاح ىػػػاقٍتى ًح ًمي
ػػػػػػد
ػػؿ :ىيػػػا ىخ ٍيػػػ يؿ ىىػ ًػػذم َّ
اصػػػػػػػي ى
ىك ى
إً ٍف ًق ٍيػ ى
ػػػػػػؿ يم ٍن ىع ًقػ ه
السػ ي
ػػػػػػر ىبػ ٍ ى
الخ ٍيػ ي
ً
ػػػػػزًـ كال ًيمػ ً
ػػػػػـ؟
و ٍ
ى
ص ى
ػػػػػي ىكات ى
ػػػػػب ىحان ىعمىػػػػػى ى
الع ٍ ى ى
ػػػػػاد (معتى ً
ىحفى ً
صػ ً
الم ًغ ٍي ً
ػػػػػـ)
ػػػػػرٍي ىف ًم ٍ
ػػػػػف أ ٍ
يٍ
ىخ ٍيػػػػػ يؿ ي
ً
ًحطّْػ ٍ ً
ػػػػػػػػرًـ
ػػػػػػػػاحة ى
سػ ى
ػػػػػػػػي يف ثىان ىيػػػػػػػػػ نة ػػػػػػػػػي ى
الحػ ى

ىمػ ٍ ً
ػػػػػػػد ً
س ىع ًاد ىيػػػػػػػػ نة
ػػػػػػػي يء ًب ىيػػػػػػػػا لً ٍمقيػ ٍ
ى
ػػػػػػػف ىيجػ ٍ
ػػػػػػػػػاح ًات ىيا أىلىقىػػػػػػػػػػان
ىغػ ى
سػ ى
ػػػػػػػػػدان تى يعػ ٍ
ػػػػػػػػػكًد إًلػػػػػػػػػػى ى
ً
ػػػػػػػػد ىنا
ص
ً
ػػػػػػػػبلح الػػػػػػػػد ٍّْي ًف) ،ىم ٍك ًع ي
ىكتى ٍمتىقػػػػػػػػي ( ًب ى

كقاؿ د .أيمف العتكـ أيوان:
ًىي القي ٍدس  ...ينكر ً
اهلل
ي
ي
ى
ػػػػػػػح ًر شػ ً
ك ىغيَّبيػػػػػػػػا ًػػػػػػػػي لي َّجػ ً
ػػػػػػػاى يد
ػػػػػػػة ّْ
السػ ٍ
ى ى
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػد
الخكالًػ
آم الكتػ
ػػػػػػػػػػػػػػػاب ى
ي
كبارىكيػػػػػػػػػػػػػػػػا ي
ى
ػػػػػػد
ًعيانػػػػػػا  ...ىكتى ٍح يبػػػػػػك ػػػػػػي ثىراىػػػػػػا الفىر ًاق ي

الفاتنػ ً
باىػػػػػػػػا ً
ػػػػػػػات ىمػػػػػػػػك ً
اريد
صػػػػػػػػفى ٍت ػػػػػػػػي ير ى
ى
ػػػػػػػػػػػػػي ً
ط َّي ىرىػػػػػػػػػػػػػػا ىىػػػػػػػػػػػػػػذا ال ٌنبػ
ىك ى
كسػ ُّ
ُّ
ػػػػػػػػػػػػػرهي
ػػػػػػػػري ًييػػػػػػػػػا َّ
ػػػػػػػػو
ىكىي ٍقػ ىأ
ػػػػػػػػاس ىمػػػػػػػػػا اهللي قىالىػ ي
النػ ي
ػػػػػدس ً
ً
ػػػػػكل
العت ٍيقىػػػػػػ ية ،كال يكػ ى
ػػػػػي القيػ ٍ ي ى
سػ ه
ى
ػػػػػماء ىػ ى

تػػػػػػػػػػػػاب قى ً
كآيػػػػػػػػػػػػات ً
ً
ػػػػػػػػػػػػد
الك
ػػػػػػػػػػػػكـ،
ين يج
بلئ ي
ي
ه
القبػػػػػػػػػػػػاب قىصػ ً
ػػػػػػػػػػػب ،ك ً
ىد ػ ً
ػػػػػػػػػػػائ يد
ػػػػػػػػػػػات ير يحػ ٍّ
ي
ً
اح ًيـ ،ىك ً
ػػػػػد
ػػػػػر ً
ػػػػػـ ػػػػػػي الػ ُّ
كح ر ًاقػ ي
الج ٍ
ًبػػػػػػأ ٍىرك ٍ
سػ ي
ػػػػػػػػػػكر ً
ً
ً
سػػػػػػػػػػاج يد
الم
ػػػػػػػػػت ًب ين
اهلل ًت ٍم ى
ى يج َّنػ ٍ
ػػػػػػػػػػؾ ى

ػػػػػػػاحيا
ىارىػػػػػػػػا ّْ
السػ ٍ
الحػػػػػػػػبل يؿ ،كسػ ي
ػػػػػػػح ير ى
ىكأ ٍىز ي
ػػػػػػؿ لى ٍيمىػ و
الع َّ
ػػػػػػاؽ ًػػػػػػي يك ّْ
ػػػػػػة
شػ ي
لىيػػػػػػا ىي ٍ
ػػػػػػع يد ي
ص ى
ػػػػػػػػػػػػكرهي؟!
ػػػػػػػػػػػػز ىؿ ين
ػػػػػػػػػػػػر أ َّ
ىف اهللى أى ٍن ى
ى
ػػػػػػػػػػػـ تى ى
أىلىػ ٍ

ػػػػػػػؾ سػ ً
ػػػػػػػاج يد
ى
ػػػػػػػكف ىحكلىػ ى
ػػػػػػػت ًبػ ٌ
ظ ىن ٍنػ ى
ػػػػػػػأف الكػ ى

ؽ تي ارًبيػػػػػػػػػػػا
شػ
الع ٌ
ػػػػػػػػػػك ى
ي
سػ ى
ػػػػػػػػػػاؽ ىػ ٍ
ػػػػػػػػػػج ىد ي
إً ىذا ى
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ػػػػػرل َّ
صػػػػػػ ين يو
الم ٍحػ ي
كف أ ٍىك ىر ى
ػػػػػز ى
الشػ ى
ؽ يغ ٍ
تىػ ى
ػػػػػج ىر ى
ػػػػػػػكل
ػػػػػػػب أ َّ
ىف َّ
الصػ ٍ
ػػػػػػػخ ىر أى ٍط ىرىبػ ي
سػ ي
ػػػػػػػو ى
اليػ ى
ىكتى ٍح ى

ك ىغ َّنػ ٍ ً
ً
ػػػػػػػػػػد
سػ
ػػػػػػػػػػتياـ األىكا ًبػ ي
ػػػػػػػػػػاء ال يم ٍ
ػػػػػػػػػػت غ ىنػ ى
ى
الصػػػػػ يخكر الج ً
ػػػػف َّ
ػػػػك ً
ػػػػد
ؽ ُّ
ى ىمالىػ ٍ
بلمػ ي
ػػػػت ًمػ ى
ي ى
الشػ ٍ
النػػػػػػػػكر ًبػ ً
ىف ىي ٍنطى ًفػػػػػػػػي ،ىك ُّ
ػػػػػػػد
ًبػػػػػػػػأ ٍ
ػػػػػػػاهلل خالًػ ي
ي

صػػػػػػػمًيا
ػػػػػػـ ىد ًعػ ٍّ
ػػػػػػي ًب ىك ٍ
ػػػػػػر لى ٍيمىػػػػػػػى ىكػ ٍ
ػػػػػػـ تىػ ى
أىلىػ ٍ
شػػػػػػػر ىؾ الػ ٌ ً
ً
الحػ ّْ
ػػػػػػرهي
ػػػػػػداعي إًلػػػػػػػى ي
ػػػػػػب ىغ ٍيػ ى
إذا ى ى

ىحػػػػػػػػػػػػبلـ الػػػػػػػػػػػػد ً
شػػػػػػػػػػػػك ً
اريد
َّع ّْي ى
تى ىغ َّنػػػػػػػػػػػػى ،ىكأ ٍ
ي
الشػػػػػػػػػرًؾ ً
ػػػػػػػػػد
ػػػػػػػػػد ىد َّؿ أ َّ
الح َّ
ىقى ٍ
اس ي
ىف ي
ػػػػػػػػػب ًب ّْ ٍ
ىىمًػ ً
ػػػػػػػػػػػد
ػػػػػػػػػػػو ،ىػ
ى
ىعمىػػػػػػػػػػػى أ ٍ
كف ىزك ًائػ ي
ػػػػػػػػػػػاآلخ ير ى
ػػػػػػػؤَّزر سػ ً
ػػػػػػػد ال ىكػ َّ
ػػػػػػػاع يد
وػ ى
ىك ىمػػػػػػػػا ىع ى
المػ ى ى ى
ػػػػػػػؼ ي

ػػػػػي ىد الػ َّ
ٍخ ٍر ىع ًزٍي ىمػػػػػػ نة
ػػػػػن ٍجًـ ىػػػػػػاذ ى
إً ىذا يرٍمػ ى
صػ ٍ
ػػػػػت ى
ػػػدس ىن ً
ػػػت ىػػػػي ًء ً
اهلل ػػػػي القيػ ً
متقػػػػي
ىغػ ن
ػػػدا تى ٍحػ ى ٍ

ػػػػػػر إالٌ الم ً
ب األ ٍىمػ ً
ػػػػػػد
ىمػػػػػػػا نػ ى
عانػ ي
ػػػػػػع ى
صػ ٍ
ػػػػػػاؿ ى
ي
الربػػػػػػػػى كالم ً
ػػػػػػػد
صػػػػػػػػفيك لىنػػػػػػػػا ًت ٍمػػػػػػػػؾ ُّ
عاىػ ي
ىكتى ٍ
ى
ػػػػػػػػؿ ىغ ًرٍيػ ً
ى يكػ ُّ
ػػػػػػػػد ً
ار ال يبػ َّ
ػػػػػػػػػد
ػػػػػػػػب الػ ٌ
ػػػػػػػػد ىع ًائ ي

ػػػػػدس ينػػػػػػكر ً
ً
اهلل  ...أ َّىنػػػػػػى لً ينػ ً
ػػػػػكرًه
ػػػػػي القيػ ٍ ي
ي
ىػ ى
ػػػػػؿ ً
ػػػػػف يكػ ّْ
صػػػػػػ ٍق وع ىكيب ٍق ىعػػػػػػ وة
لىقىػ ٍ
اءىػػػػػػا ًمػ ٍ
ػػػػػد ىج ى
ً
ىك يك ّّ
ػػػػػػػػو
كسػ ي
ػػػػػػػػؿ ىيراىػػػػػػػػا ػػػػػػػػػي ى
الحيػػػػػػػػاة ىع ير ى

ػػػػػػػػػػػػد
يك يحػ
ػػػػػػػػػػػػكش يي ىع ّْمييػػػػػػػػػػػػػا تى ًقػ ّّ
ه
ػػػػػػػػػػػػي ىكعا ًبػ ي
س ً
ك يكػ ّّ ً
ػػػػػػػػد ً
ػػػػػػػػد
الحػ ّْ
ػػػػػػػػب لً ٍمقيػ ٍ
عاقػ ي
اء ي
ػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػك ى
ى

ً
س لًمطُّ ٍيػ ً
ػػػػدلًَّني
ػػػػي القيػ ٍ
صػػػػػفَّى ،ىػ ي
الم ى
ػػػػد ي
ػػػػر ي
ىػ ى
ػػػػػػػد ً
ػػػػػػػب ىح ًب ٍي ىب ًتػػػػػػػػي
لىقىػ ٍ
وػ ى
اإل ٍيمػ ي
ػػػػػػػد ىع ى
ػػػػػػػاف ىق ٍمػ ى

ػػػػػػؾ ر ً
ػػػػػػذ ٍئب مػػػػػػػا ىغ َّن ٍيتىػ ً
ػػػػػػد
ػػػػػػو لىػ ى
اصػ ي
ػػػػػػك الػ ّْ ي
يىػ ى
ً
سػػػػػػػػػػػبلم ىؾ تى ٍح ًميػ ً
ػػػػػػػػػػو القىنػػػػػػػػػػػا ىك َّ
ػػػػػػػػػػدائ يد
الشػ
ى
ي
ػػػػػػػػز ًبػػػػػػػػػالمرًء ً
ػػػػػػػػد
ىك يىػ َّ
الع ٍجػ ى
قاعػ ي
ػػػػػػػػب ىػػػػػػػػػًإ َّف ى
ىٍ

شػػػػػػاة ًبأىر ً
و
ػػػػػػي ىف تىثٍ يغػػػػػػك يك ُّ
وػػػػػػنا
ػػػػػػؿ
ى يقػ ٍ
ػػػػػؿ ًح ٍ
ٍ
ػػػػػػػػؾ أىكىػػػػػػػػػاـى السػ ً
ػػػػػػػػبلـ ىًإ ٌنمػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػد ٍ
ىػ ى
ع ىع ٍنػ ى ٍ
ٌ
ىسػ ً
ػػػػػػػػيبلن ىكزيتنػػػػػػػػػا ىكر ىايػػػػػػػػػ نة
ػػػػػػػػر ٍج لىيػػػػػػػػػا ىخػ ٍ
ىكأ ٍ

ػػػػػد ً
كرىػػػػػػا
ىكتى ٍ
ػػػػػكر القيػ ٍ
شػ ي
س ًحػ ى
ػػػػػيف تىيز ي
ػػػػػدك طييػ ي

كقاؿ د .أيمف العتكـ أيوان:

المبارؾ ي 8@=@/?/98ـ
ي ذكرل إحراؽ المسجد األقصى
ى
رماد ىؾ يا أقصى
انفي ٍ
ض ى
ىعتا ًب ً
ػػػػػػػػػػػػو ىكقفيػػػػػػػػػػػػكا
األنبيػػػػػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػػػػى أ ٍ
ي
ػػػػػػػػػػو
الممىػػػػػػػػػػػ يؾ البػػػػػػػػػػػاني منازلىػ ي
ػػػػػػػػػػر ي
كالػ ٌ
كح ك ى
ػػػػػػػػجيِّا ػػػػػػػػػي مآذنػ ً
شػ ً
ػػػػػػػػو
يػػػػػػػػر ىغ ٌنػػػػػػػػػى ى
كالطٌ ي
يػػػػػػا أمتػػػػػػي كًن ً
ػػػػػػت
ػػػػػػدائي ًمػ ٍ
ػػػػػؿ يء مػػػػػػا ىح ىممى ٍ
ى
ٌ
يى ّْبػػػػػػي إًلػػػػػػى ال ىغػ ً
ٍصػػػػػػى يم ىم َّزقػػػػػػ هة
ٍ
ػػػػػكث؛ ىاألىق ى

**

ػػػػف ع ىنػ و
ً
ػػػػت
ػػػػاد ًمػ ٍ
تىكػ ي
ػػػػك ًؿ مػػػػػا ىي ٍمقػػػػػاهي مػ ٍ ى
ػػػػف ىىػ ٍ

ىمػػػػا كقيػػػػكًي؟ كمػػػػا ًشػػػػع ًرم؟ كمػػػػا أ ً
ػػػؼ
ىصػ ي
ٍ
ي
مػػػػػػا حرك ػػػػػػي الٌتػػػػػػي أبنػػػػػػي ك ٍ ً
ؼ؟!
ػػػػػػر ي
أحت ى
يي
ػػػػػي ًدم ىك ىمػػػػػػا ىغ ٌنػػػػػػكا كمػػػػػػا ىع ىزيػػػػػػكا
ػػػػػد ٍ
ىػ ى
ع ىن ًشػ ٍ
ً
ؼ
ػػػػػك ىف ك ُّ
ػػػػػج ي
السػػػػػػماك ي
السػ ي
ات كاأل ٍىروػ ٍ
ىىػػػػػػذم ٌ
ػػػػػػػػػػادهي ،ىكًب يجػػػػػػػػػػػ ٍن ًح المٌيػ ً
ػػػػػػػػػػؼ
ػػػػػػػػػػؿ ييختى ى
طػ ي
أى ٍك ىبػ ي
أقمػػػػػػار ىىػ ً
السػ ً
ػػػػػؼ
ػػػػػذم المَّيػػػػػػالًي ُّ
ػػػػػكد تى ٍن ىك ًسػ ي
ي
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ػػػػػػػػػػػف رك ًح ً
ً
ً
ػػػػػػػػػػػو ىن ً
ؼ
ػػػػػػػػػػػز ي
ػػػػػػػػػػػريا ين يو م ٍ ي ٍ
إالٌ كش ٍ
ػػػػػػكد عمىػػػػػػػى ً
الح ٍيطىػ ً
ؼ
ػػػػػػاف ىي ٍعتى ًكػػػػػػػ ي
ًم ى
الي ييػ ً ى
ػػػػػػف ى
ً
ؼ
إالٌ
ػػػػػػػػر ي
ككػػػػػػػػاف ًبيػػػػػػػػا ًم ٍ
ى
ػػػػػػػػف ىنتٍػػػػػػػػن ًي ٍـ طى ى

ىمػػػػػػػػػا يمػ ُّ ً ً
ػػػػػػػػكـ ىعمىػػػػػػػػػى ًث ىقػ و
ػػػػػػػػؿ
ىي
ى
ػػػػػػػػر بػػػػػػػػػو ىيػ ٍ ه
ػػػػػػػػػرل يكػ َّ
ػػػػػػػػػؿ ىم ٍكتي و
ػػػػػػػػػاح ًت ًو
ػػػػػػػػػكر ًبسػ ى
أمػػػػػػػػػا تى ى
ى
ػػػػػػػػػذبا ػػػػػػػػػػي أم ناحيػ و
ً
ػػػػػػػػػة
ىمػػػػػػػػػػا ىرتَّميػػػػػػػػػػكا ىكػ ن
ٌ
الم ٍب ىكػػػػى) ىك ىمػػػػا ىز ىع يمػػػػكا
البػػػػر ي
ىىػػػػ ىذا ( ي
اؽ) ىػػػػبل ( ى

ً
ؼ
ػػػػػػػػػػػػكندا كال ى
ػػػػػػػػػػػػر ي
سػ ٍ
كال أسػػػػػػػػػػػػػاط ٍي يريى ٍـ ي
الخػ ى
ػػػػػػػػار قىػ ً
س تى ٍن ىحػ ً
سػ و
ؼ
ػػػػػػػػر ي
ػػػػػػػػك ويـ لىػ ٍ
ػػػػػػػػي ى
إًلػػػػػػػػػى ىم ى

يػػػػػػا عػ ً
و
ً
كم ٍر ًج ىعيػػػػػػا
ػػػػػاد ىؿ
األرض ًمػ ٍ
ػػػػػف ىم ٍيػػػػػػؿ ي
ػػػػػػف ىكػ ً
سػ ً
ً
ػػػػػػؿ األ ٍطيػ ً
ػػػػػػذ وب
ػػػػػػي ُّ
ػػػػػػار ًمػ ٍ
الر ي
ي
كم ٍنجػ ى
ػػػػػػػػػػت م ٍن ًقػػػػػػػػػػػ ىذنا الحػ ً
ػػػػػػػػػػدتىنا
ػػػػػػػػػػامي ىع ًق ٍيػ ى
ى
ألى ٍنػ ى ي

ً
ػػػػػػػف ىعػ و
سػػػػػػػػفيكا
ىك ًمػ ٍ
ام يي ٍـ ىر ى
ػػػػػػػذاب ًبػػػػػػػػو أى ٍقػ ى
ػػػػػػػك ي
ىع ى ً
ص ً
ؼ ؟!!
ػػػؼ ىع ٍن ى
ػػػر ي
ى ىك ٍي ى
ػػػؾ إًلػػػى األ ٍ
ػػػداء ً ،ىن ٍن ى

و ً
ككيػػػػػػػػؼ تىػػػػػػػػأٍم يف لً ٍمج ً
ػػػػػػػػحيَّتي يو ؟!!
ى
ػػػػػػػػاني ى
ى
ى
ىك ىىػ ٍ
ػػػػػػػػدنيا ىجبػػػػػػػػػا ًب ىرةن
ػػػػػػػػت ىعمىػػػػػػػػػى الػ ٌ
ػػػػػػػػؿ ىأر ٍىيػ ى

يىػػػػػػـ ّْ
كف يمػػػػػػ ٍذ يع ًريػػػػػػكا
كر ى
الػػػػػػذ ي
ئاب ىك ىم ٍ
س ي
ػػػػػػع ي
ي
ً
ػػػػػػز ً
كـ أ ٍىك ىأر يػػػػػػػكا
الم ٍيػ ي
يكمػػػػػػػا ىر ىعػ ٍ
ػػػػػػـ ى
ن
ػػػػػػكا ذ ىمػ ى
ػػػػر ىمػػػػا ىع ىريػػػػكا ًػػػػي األ ٍىم ً
ًب ىغ ٍي ً
ػػػػد ىى ىريػػػػػكا
ػػػػر قى ٍ
سػػػػاغى ىكا ٍغتىىريػػػػكا
ىىػػػػا ينكا ىعمىػػػػى الػػػػ ٌذ ٌؿ حتٌػػػػى ى

كالقىػ ً
ً
كف ًبػػػػػػػػػػًإ ٍح ً
ػػػػػػػػػف
السػ
ػػػػػػػػػبلـ ىك ىمػ ٍ
ػػػػػػػػػائمي ى
بلؿ ٌ
ً
ً
ػػػػػػػػػػـ
السػ
ػػػػػػػػػػبلـ لح ٌكػػػػػػػػػػػاـ ٌ
ىد ًع ٌ
السػػػػػػػػػػػبلـ ى ييػ ٍ
ى
ػػػػػػػؿ ىع ٍنػ ى ً
ىك ىخػ ّْ
ػػػػػػػام ًت ًي ٍـ
يمػػػػػػػػا ًمػ ٍ
ػػػػػػػف ىز ىعػ ى
ػػػػػػػؾ ىزع ن

الصػػػػػػػمح أىك ًب ً
ػػػػػػػؼ
ػػػػػػػالخ ٍزًم ىي ٍمتى ًح ي
يي ىف ٍم ًسػ ي
ػػػػػػؼ ُّ ى ٍ
ػػػف ىر ىجفيػػػػكا
ػػػكؼ
كسػ ى
ػػػاعكا ىك ىمػ ٍ
ػػػد ىمػ ٍ
تحصػ ي
ػػػف ىبػ ي
ي

ػػػػػض ًب ىنػػػػػا الحػػػػػرب إً ٌف الحػػػػػرب ً
قادمػػػػػ هة
ىك يخ ٍ
ى ٍى
ى ٍى
ػػػػػػػكؼ ً
دىػ و
ػػػػػػػر أرًان ىبػػػػػػػػ يو
كسػ
تكشػ ي
ى
ػػػػػػػف ٍ
ػػػػػػػؼ ًمػ ٍ

ً
بالغاصػ ً
اعتىىريػػػػػػكا
ػػػػػف
كسػ ى
ػػػػػكؼ ٍتبمىػػػػػػعي ىمػ ٍ
ػػػػػب ٍ
ً
الي ييػ ً
وػ َّ
ػػػػػؼ
ػػػػػكىـ تىٍزىدلًػ ي
ػػػػػكد ٍ ...
إلينػػػػػػا ى
ػػػػػد ى
اليػ ٍ
ً
ػػػػػػػػاد تقتىػ ً
ؼ
ػػػػػػػػر ي
ىكمػ ٍ
ػػػػػػػػر ىؾ األكغػ ى
ػػػػػػػػف ًبػػػػػػػػػو تىػ ى

ً ً
سػػػػػ نة
ب يمػػػػػ ٍذ كانػ ٍ
ػػػػر ي
ػػػػي ى
ػػػػت يمقى ٌد ى
الحػ ٍ
ىىػػػػػذم ىػ ى
ٍصػػػػػػػانا بػػػػػػػبل ثى ىمػ و
ػػػػػػف:
ى يقػ ٍ
ػػػػػػؿ لً ىمػ ٍ
ػػػػػػف ىبػ ى
ػػػػػػاع أىق ى
يػػػػػػػػكـ ً
الحسػ ً
ػػػػػػػـ
ػػػػػػػب ال ىمفىػ َّ
ػػػػػػػاب قريػ ه
ػػػػػػػر لكػ ٍ
ي

**

ػػػػت
ٍصػػػػػى ى ىمػػػػػا ىك ىى ىنػ ٍ
ا ٍنفيػ ٍ
ػػػػض ىرمػ ى
ػػػػاد ىؾ يػػػػػا أق ى
ػػػػػع
ػػػػػف ىك ىجػ و
كخػ َّ
ػػػػػكؾ ى
إف ىح َّرقػ ى
السػػػػػػ ٍق ي
ؼ ًمػ ٍ
ٍ
ػػػػػر ٌ
ػػػػػػػػػػرنا بػػػػػػػػػػالطُّ ٍي ًر قائمػػػػػػػػػػ نة
ػػػػػػػػػػدمكا ي
أك ىى ٌ
ش ى
ػػػػػػػػت
ػػػػػػػػكؾ كلك ٌنػػػػػػػػػا ًبػ ى
ىح ىرقيػ ى
احتىرقىػ ٍ
ػػػػػػػػؾ ٍ
مػػػػػػػػػا أ ٍ
الوػ ً
ً
كف ىعمػػػى
ػػع ى
ػػف ٌ
ػػائ يع ى
يكمػػػا ،ىكىن ٍحػ ي
مػػػا وػ ٍ
ت ن

يف صػ ً
ً
ػػػػد ً
ػػػػان يع يو
ػػػػكر الػ ٌ
ػػػػر ى
الحػػػػػؽّْ؛ ينػ ي
يػػػػػا م ٍن ىبػ ى
حاممًػ ً
يف ً
ً
ػػػػػػػػػػػػد ً
ػػػػػػػػػػػػو
صػ
ً
ػػػػػػػػػػػػبلح الػ ٌ
كأ ٌننػػػػػػػػػػػػػا ل ى
ػػػػف ًر ٍجػ ً
ػػػػبكا
ػػػػس ىمػ ٍ
ػػػػرهى ًمػ ٍ
صػ ي
ػػػػف ىغ ى
حتٌػػػػػى ينطى ّْيػ ى

ً
ً
ػػػػػػػػػػػػؼ
األرض تى ٍن ىخ ًسػ
ػػػػػػػػػػػػاة
أروػػػػػػػػػػػػػنا ًبطيغػ
ي
ك ي
ػػػػػػزًائ يـ ىمػػػػػػا ىى ُّ
سػػػػػػفيكا
الع ى
ًم ٍن ى
ػػػػػػدكا كمػػػػػػا ىن ى
ػػػػػػؾ ى
ؼ
ػػػػػػؾ ُّ
ىوػػػػػػػمي ًعي يػػػػػػػا ىح ًب ٍي ًبػػػػػػػي يدكىنػ ى
السػػػػػػػقي ي
ىأ ٍ

ػػػػػػػؾ ًػػػػػػػػي حب ً
َّات ىيػػػػػػػػا
ػػػػػػػأع يي ًني لػ ى
ػ ٍ
ى
شػ ً
ػػػػػػػػػػام يخ
ػػػػػػػػػػت ال ٌ
مكبنػػػػػػػػػػػا؛ ؤلنػ ى
يق ي
ػػػػػػػػػػػػادل ثيػػػػػػػػػػػػـ ىن ٍختىمً
وػػػػػػػػػػػػي ً
ػػػػػػػػػػػػؼ
اعنا ىنتى ىع
ي
ى
ى ى
ٌ
ُّ
ؼ
ػػػػػػػر ي
الشػ ى
ً
ػػػػػػػػػػؼ
األنػ ي

**

ؼ
ػػػػػػي تى ٍ
ض أ ٌنػػػػػػػا يػ ى
ػػػػػػؾ نػػػػػػػأتىمً ي
ػػػػػػي ىد األ ٍىر ي
شػ ى
ىكػ ٍ
سػ ً
ػػػد ىز ىحفيػػػػكا
ػػػج ًد
األقصػػػػى لىقىػ ٍ
جنػ ه
الم ٍ
ى
ػػػد ،إلػػػػى ى
فاقػ ً
ػػػػػػػػػػػاحات ًو أك إلػػػػػػػػػػػػى أى ٍن ً
ً
ػػػػػػػػػػػو ىدلىفيػػػػػػػػػػػػكا
سػ
ى

-;:-

ػػػػػػػرهذ
الم ٍح
ػػػػػػػـ القىػ ى
يج ه
تػػػػػػػكـ ،ال يجػ ى
ػػػػػػػد ير ى
ي
نػػػػػػػد يى ي
ػػػػػج هد يػ ً
سػ ً
سػ ً
ػػػػػو يكػ ُّ
ػػػػػد يج ًم يعػػػػػػكا
ػػػػػؿ ُّ
ػػػػػؿ قػ ٍ
الر ٍ
ىم ٍ

وػ ً
ي ٍبقىػػػػػػػى عمىػػػػػػػى أىر ً
ػػػػػػؼ
ػػػػػػو ،أك ىك ٍم ىبػػػػػػػ هة تى ًقػ ي
ى
ى
ٍ
ػػػػػو ً
ىف تى ىم َّ
ػػػػػؼ؟!!
الج ىيػ ي
ػػػػػو أ ٍ
شػػػػػػى ىكقىػ ي
أ ٌنػػػػػػى لىػ ي
ػػػػػػي ً
ػػػػػػؼ
اء ىؾ
َّ
اج ىعػ ٍ
حات تىرتى ًجػ ي
بالصػ ٍ
كٍ
ػػػػػػم ى
ػػػػػػؿ ى
سػ ى

ػػػػػاض المػ ً
اآللًفػ ى ً
سػػػػػػ ًبقي يي ٍـ
ػػػػػكت  ...ىي ٍ
ػػػػػكف حيػ ى ى ٍ
ً
ػػػػػػػف شػػػػػػػػرًاذ ىم وة
ػػػػػػػع ًرم ىعػ ٍ
ػػػػػػػر شػ ٍ
إ ٌنػػػػػػػػي ألي ٍك ًبػ ي

ً
ػػػػعفيكا
الص
ػػػػحابة؛ مػػػػا ىكمُّػػػػكا ىكمػػػػا ى
ٍس ٌ
و ي
ىبػػػػأ ي
إف ك ً
صػػػػػػفيكا؟!!
ى ىك ٍيػ ى
األب ىيػ ي
ػػػػػؼ تى ٍعػػػػػػ يذ يرًني ٍ
ػػػػػات ٍ ي

ىح ّْ
ػػػػبا
ػػػػو ى
الخ ٍيػ ى
شػ ٍ
ػػػػد لىػ ي
ػػػػاح يو ىغ ى
وػ ن
سػ ى
امػػػػػؤلٍ ى
ػػػػؿ ىك ٍ
ػػػػػػػػػػؼ عمىػػػػػػػػػػػى با ًبػ ً
ك ًٍ
ػػػػػػػػػػو :اهللي غايتينػػػػػػػػػػػا
اىتػ ٍ ى
ػػػػػب ً
كػػػػػػؿ ق ٍمػ و
ػػػػػو َّ
ػػػػػر ىع ًط و
ذاكػ و
ػػػػػػش
اح ًمػ ٍ
ػػػػػؿ لػ ي
كٍ

ػػػػػػػػػػر ً
الفىػ ً
حكف لً ىغ ٍيػ ً
اهلل ىمػػػػػػػػػػػا ىىتىفيػػػػػػػػػػػكا
ػػػػػػػػػػات ى
شػ ً
ً
ؼ
شػ
إلػػػػػػػى ال ٌ
ػػػػػػكف ًب ىيػػػػػػػا ى
ػػػػػػغ ي
ػػػػػػيادة ىم ٍج ينػ ه

ػػػػػػؿ عالًيػ و
ؼ أ ًٍ
ػػػػػػي ً
شػ ً
ػػػػػػة
ػػػػػػعر ىك َّ
ًبال ٌ
السػ ٍ
يعمػػػػػػػي يكػ َّ ى
ً
ػػػػػػػػكا ًي ىك ٍىػػػػػػػػػي شػ ً
ػػػػػػػػارىدةه
ػػػػػػػػر القىػ ى
أىىنػػػػػػػػػا أىم ٍيػ ي
ى
ً
ً
ػػػػػػت يم ً
إمػػػػػػا ًمػ ُّ
غترنبػػػػػػػا
ًبػػػػػػاهلل  ...بػػػػػػػاهلل ٌ ...

ػػػػف ًػػػػػي ك ٍج ًيػ ً
ػػػػكؼ أيسػ ً
ػػػػو ىكقىفيػػػػػكا
ػػػػقطي ىمػ ٍ
كسػ ى ٍ
ى
شػ ً
ػػػػػػؼ
ػػػػػػاؾ ىػػػػػػػإ ٌني ال ٌ
ػػػػػػت :ىىػ ى
ػػػػػػاع ير ال ىكًمػ ي
ىكيق ٍمػ ي
ش ً
ػػػػػػػػػريكا
ػػػػػػػػػو يعظى
مػػػػػػػػػاء ال ٌ
ام ي
ػػػػػػػػػعر ىكا ٍن ى
ي
ص ى
ىم ى
أى

ً
ً
صػػػػػنا
ػػػػػف
األرض ًم ٍ
ىك يخػػػػػ ٍذ ًم ى
ػػػػػف ىزٍيتيكًنػػػػػو يغ ي
ػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػػى آياتػ ً
ػػػػػػػػػػو يد ىر ًرم:
إ ٌنػػػػػػػػػػػي كق ٍفػ ي
ت لً ٍممسػ ً ً
ػػػػػػػػػو
ٍصػػػػػػػػػػى ىرىك ًائ ىعػ ي
ىنػػػػػػػػػػ ىذ ٍر ي ى ٍ
ػػػػػػػػػجد األىق ى

شػػػػػػػػػػػيا؛ ى ًشػػػػػػػػػػػفى ًائي ًت ٍم يكػػػػػػػػػػػـ ُّ
كر َّ
ػػػػػػػػػػؼ
النطىػ ي
ي
ي
م ً
ػػػػػػػػؼ
بلئػػػػػػػػ يؾ اهلل ،ع ٌنػػػػػػػػػي اليػػػػػػػػػك يؿ ىي ٍن ىك ًشػ ي
ى
ػػػػػػرس ،كٍليسػػػػػػػ ىن ٍد ًبػ ً
ؼ
ىك ىك ّْ
ػػػػػػو ال ىك ًتػػػػػػػ ي
سػ ى
يٍ
ػػػػػػد الػ ٌاٍ ى

ىعتػ ً
ػػػػؼ؟!!
ػػػػاب تى ٍعتى ًكػ ي
ى ىك ٍيػ ى
ػػػػي عمػػػػػى األ ٍ
ػػػػؼ ىك ٍىػ ى
ػػػػػػف الحبيػ ً
عػ ً
ؼ
ػػػػػػب كطػ ى
ػػػػػػد ىن ي
ػػػػػػد كالػ ٌ
الب ٍعػ ي
ػػػػػػاؿ ي

ػػػػػف ىزٍي ًتػ ً
ػػػػػو ينطىفنػػػػػػا
اح ًمػ ٍ
ػػػػػؿ إلػػػػػػى ىكفى ًنػػػػػػي ًمػ ٍ
ٍ
سػػػػػػػأىلى ٍت
امػػػػػػػؤلٍ يع ييػػػػػػػكًني ًب ىيػػػػػػػا ىعمّْػػػػػػػي إذا ى
ىك ٍ

الحػ ُّ
ؼ
ػػػػػع ال ٌ
ػػػػػر ي
ال ىي ٍر ًجػػػػػػعي ى
ػػػػػؽ حتٌػػػػػػى ىي ٍر ًجػ ى
شػ ى

ػػػػػػػت
ػػػػػػػدتي يو ّْ
أ ٍن ى
ػػػػػػػو يب ًيتىػ ٍ
شػ ٍ
إمػػػػػػػػا قمتيػ ي
السػ ٍ
ػػػػػػػح ىر ٌ

كقاؿ د .أيمف العتكـ أيوان:
ىم ٍم ىح ىم ية األى ٍقصى

المأٍسػػػػػػػاةي ؟
ًمػ ٍ
ػػػػػػف تى ٍبػ ى
ػػػػػػف أ ٍىيػ ى
ػػػػػػدأي يػػػػػػػا تيػػػػػػػرل ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزـ َّ
َّ
بات
امػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تىػتىػقى
النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىك ي
ي
ىم ى
ىكأ ى
ي
ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأيك ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنات
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يؿ الطَّ ىػعػ
ارًه تىتىىك َّ
ي

ً
ػػػػػات
ػػػػػت ى ى
ىعظي ىمػ ٍ
الجػػػػػػكل اآلىػ ي
شػػػػػػفَّ ٍت ػػػػػػي ى
ػػػف ىن ٍكسػ و
و ً
ػػػم ًت يك ٍـ
ػػػة ؟ ًمػ ٍ
ًمػ ٍ
ػػػف ى
ػػػف ىن ٍك ىبػػػػة ؟ مػ ٍ ى
صػ ٍ
ػػػػػػع ىن وة ػػػػػػي ال ىق ٍمػ ً
ظػ َّ
ػػػػػؿ ىن ًزيفييػػػػػػا
ػػػػػب ى
ػػػػػف ى
ًمػ ٍ
طػ ٍ

ات)
ػػػػػػػػػػر ( ًد ٍجمىػػػػػػػػػػ هة) ( ىك يػػػػػػػػػػر ي
ىعػػػػػػػػػػ ٍن يي َّف ىي ٍق ي
صػ ي
ىف تى يعػ
ػػػػػػػػػػكد ىحػيػػػػػػػػػػػػاةي
ػػػػػػػػػػكلًي ،أ ىيؤ ّْمػػػػػػػػػػػػ يؿ أ ٍ
ى
ىحػ ٍ

ػػػػػػػػػػػػار ٍت أى ٍن ييػ ىا
صػ
سػ
ػػػػػػػػػػػػرن ىػ َّ
ػػػػػػػػػػػػك ىارةن
ٍ
ػػػػػػػػػػػػالت ى ى
ى
ى
المنايػػػػػػػػػػا يحػفَّػػػػػػػػػػػ هؿ
ًمػ ٍ
ػػػػػػػػػف أ ٍىبػ ى
ػػػػػػػػػف أ ٍىيػ ى
ػػػػػػػػػدأي ك ى
و
و
كج وة
ػػػػػػػػػػػف ًق َّ
ًمػ ٍ
صػػػػػػػػػػػػػة ًبػ يخػػػػػػػػػػػػػ ار ىة ىم ٍنسػػػػػػػػػػػػػي ى
ػػػػائي ؟ أ ً
شػ ً
ػػػػب ً
ػػػػي يح ىػػػػػبل أ ىىرل
ىح ى
ًمػ ٍ
ىصػ ٍ
ش أٍ
ػػػػف ىنػ ٍ

ػػػػػػػػػػك ارةي ؟
ػػػػػػػػػػػد ىحػػػػػػػػػػػػا ىك ىيا التَّ ٍم يمػ
قىػ ٍ
ي
ػػػػػػػػػػكد ىكالتَّػ ٍ
إًالٌ قى ًطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعان قىطَّ ىعتٍػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ير ىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةي
ي

ىك ىعمىػػػػػػى ًجػػػػػػد ً
ىسػػػػػػى
ار َّ
ػػػػػم ًت ىعمَّ ٍقػ ي
ػػػػػت األ ى
الصػ ٍ

ػػػػػػػػػػد ً
ػػػػػػػػػػات
الح َّيػ
ارم تىٍز ىحػ
ي
ي
ىك ىعمىػػػػػػػػػػػى ًجػ ى
ػػػػػػػػػػػؼ ى
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ً
ٍم وف
ػػػػػػػػػـ أى ٍ
شػػػػػػػػػػػتى ًيي أ ٍ
ىف أ ٍ
ىكػ ٍ
ىسػػػػػػػػػػػتىظ َّؿ ًب ىمػػػػػػػػػػأ ى
ػػػػػػػػػػػػؿ مك ّْحػ و
ػػػػػػػػػػػػد
كرًنػػػػػػػػػػػػي ًبػػػػػػػػػػػػػاأل ٍىم ًف يكػ ُّ ي ى
ىكىي يز ى
ػػػػػد يريك ٍـ ،أىنػػػػػػا أى ٍنػػػػػػتي يـ
أىنػػػػػػا ى
سػػػػػػ يك ٍـ ،أىنػػػػػػا ىبػ ٍ
ش ٍم ي

شػ ً
ات
ػػػػػػػػػد ًرًى ٍـ أ ٍىك تي ٍ
ػػػػػػػػف ىغػ ٍ
ًمػ ٍ
ػػػػػػػػم ي
ػػػػػػػػر ى
ؽ القى ى
سػ ى
ً
ات
قػػػػػػػػػػػاـ ًػػػػػػػػػػػي
سػػػػػػػػػػػاحات ىي َّ
ىكتي
الصػػػػػػػػػػػػمى ىك ي
ى
ػػػػػػػػػػػات
وػػػػػػػػػػػػػمَّ ًت ال ىغايػ
أىنػػػػػػػػػػػػا ىرٍمػ ي
ي
ػػػػػػػػػػػزيك ٍـ إً ٍف ى
ّْ
الػػػػػػػػػػػذ ىئ ً
ات؟
أىإًلىػػػػػػػػػػػى
اب تيسػىػػػػػػػػػػػػػمَّ يـ ال ىفمىػػػػػػػػػػػػ ىذ ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا أى ٍكمي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ىك يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداةي
ىػتىػمػىقَّػفىػتٍ
ه
ى

ػػػػػػػػػػػػيبل
وػػ
ٍ
ػػػػػػػػػػػػػت أى ٍقػ ى
ػػػػػػػػػػػػيبلن ى ًجػ ٍ
ػػػػػػػػػػػػد يارنا ًجػ ٍ
ىم ى
ػػػػػػػػػػدقيكا ًبك ٍعػ و
ػػػػػػػػػد يم ٍنػػػػػػػػػػ يذ ىكػػػػػػػػػػا ينكا
صػػ ى
ى
ى ىمػػػػػػػػػػا ى
اء ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍموـ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ لًبلَّ ًى ًثػ
ى يقػ
ٍ
ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ىف ىك ىر ى

ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍيبل
طػ
ىا
اى يـ ىد ٍىػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرن ى
ىك ىع ىاي ٍ
شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىن ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػيبل
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلم يي يـ ى ًتػ
سػ
ىجػ
ى
ٍ
ىكال أ ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل ى
ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبل
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان يذالِّ ىذلًػ
كرثي يك ٍـ ىغػ
سػػ
ى
ٍ
ي
ى

ً
ػػػػػػػػػػػػػاد ٍت
ػػػػػػػػػػػػػػػني ى ىعػ
ط
ػػػػػػػػػػػػػرٍرتي يـ ىك ى
ػػػػػػػػػػػػػد ىحػ َّ
لىقى
ٍ
ى
ػػػػػػػػػػػػر وب
ػػػػػػػػػػػاد ٍت ًبػ
ىك ىىػ ٍ
ه
ػػػػػػػػػػػؿ ىعػ ى
ػػػػػػػػػػػػبلد يد ٍك ىف ىحػ ٍ

ػػػػػػػػػػػػػػػيبل
ػػػػػػػػػػػػػػػػاد لى ىنػػػػػػػػػػػػػػػػا ىن ًبػ
ػػػػػػػػػػػػػػػو ىك ىعػػ
امتيػ
ى
ي
ٍ
ىك ىر ى
ػػػػػػػػػػػػػيفىان صػ ً
ػػػػػػػػػػػػق ٍيبل ؟
تي ىجػ ّْ
ػػػػػػػػػػػػريد لً ٍم ًعػ ى
سػػ ٍ ى
ػػػػػػػػػػػػدا ى
صػػػػػػػػػػمً ٍيبل
سػػػػػػػػػػتى ٍع ًدم ُّ
ػػػػػػػػػي ى
السػ ي
ىكتى ٍ
كؼ لى ىيػػػػػػػػػػا ى

صػػػػػػػػػػػػػػػالى ىيا
سػػػػػػػػػػػػػػػمَّ ٍمتي يـ أ ٍىك ى
أىنػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػ ٍم ىذةه ى
ػػػػػػػػر ٍت لًفىػ ً
صػػػػػػػػػػػا ًبيا
ػػػػػػػػادةه ىػ َّ
أىنػػػػػػػػػا ىغػ ى
ػػػػػػػػرط يم ى
ٍ

**********
أى ىما تىرك ىف م ً
آذ ًني ىكًقبا ًبي ؟!
ى ىٍ ى
ً
ً
الع ً
الخر ً
الحر ً
ذاب
اب إًلىى ى
اب إًلى ى
ىم ىف ى
يو ّْم يد يج ٍر ًحي َّ
ؽ ي يمصا ًبي
الن ٌغ ىار  ...أى ٍغ ىر ي
ىكأىنا أ ى
ى
الس ً
ً
ص ٍي ىح ًتي
ىكأىص ي
ماء ل ى
يح تىٍرتى ُّج َّ ي
كف ي ًت ٍم ىؾ ال ًي ً
يف ىك َّ
الزٍيتي ً
ىكىي ًس ٍي يؿ ىد ٍمعي التٌ ً
واب
ىكىي ًر ُّ
ب ًم ٍف ىح ىج ٍر
ؽ ىق ٍم ه
الص ٍخ ًر ًم ٍف يج ٍر ًحي ا ٍنفىطى ٍر
اد َّ
حتٌى يؤ ي
اع يكـ ً
إًالٌ يكـ  ...واع ٍت عمىى أ ً
آىات ىي الثَّ ٍكمىى
ى ى
ٍ
ىس ىم ٍ
ي
ىك ىجفَّ ٍت ىد ٍم ىع ًتي ًم ٍف ىحّْرىا
ب ال ىكمً ٍي ٍـ
ىكتىقىطَّ ىع ال ىق ٍم ي
بلـ َّ ً
ظ ً
الب ًي ٍي ٍـ
ىكىذ ىكل ًن ىد ًائي ًي ى
الص ٍمت ىكالمّْ ٍي ًؿ ى
ىك ىج ًم ٍيعي أى ٍط ً
الي يي ً
كف:
ّْد ٍ
كد يي ىرد ي
فاؿ ى
شمً ٍي ٍـ".
شمَّ ٍت ىي ًم ٍي ًني إً ٍف ىن ًس ٍيتي ًؾ أ ٍيك ٍر ى
" ي
**********

ً
ػػػػػػػػػػػػيبل
ػػػػػػػػػػػػػان ًي ٍـ ىنػ
وػػ
ػػػػػػػػػػػػامكا ىقمًػ ٍ
ىح ى
إًلػػػػػػػػػػػػػى أ ٍ
ي
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػزٍيبل
شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍك ىارن ىجػ
ًب يمػ
ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػؤتى ىمرًات ًي ٍـ :ي

اك ً
ػػػػػػػػػػػػػؿ لً َّمر ً
ّْ
ػػػػػػػػػػػػػػزوـ
ػػػػػػػػػػػػػػؿ ىعػ
ػػػػػػػػػػػػػػي ىف ًب يكػ
وػ
ىكيقػ
ٍ
ٍ
ٍ
ػػػػػػػػػػػر و
اس
ىكيقػ ٍ
ػػػػػػػػػػػؿ لً ٍم ىجالً ًسػػ ٍ
ػػػػػػػػػػػػي ىف ىعػػػػػػػػػػػػػمىى ىكػ ى

ً
صػػػػػػػػػػ ًي ٍيبل
سػػػػػػػػػػػػتى ٍعدم ال يخ ييػ ٍ
ىكتى ٍ
ػػػػػػػػػك ىؿ لى ىيػػػػػػػػػػا ى

-;<-

الزٍيتيػػػػػػػػػػػك ًف أىك يسػػػػػػػػػػػػمع ىىػ ً
ػػػػػػػػػػف َّ
ػػػػػػػػػػد ٍيبل
ًمػ ى
ٍ ٍ ىٍ ىٍ
ً
تى ًج ٍ ً
ػػػػػػػػػػيبل
ػػػػػػػػػػػكلًي ىدلً ٍ
ػػػػػػػػػػد ٍيػػػػػػػػػػو ىعػػػػػػػػػػػمىى قى ٍ

الم ٍحتىػ ُّ
صػػػػػػػػػػػ ىنان
ػػػػػػػػـ ىي ٍح ًمػ ٍ
ػػػػػػػػؿ يغ ٍ
ىكلىػ ٍ
ػػػػػػػػؿ لى ىنػػػػػػػػػا ي
سػ ً
ػػػػػػػػؿ التَّػ ً
ػػػػػػػػد ىيان
ػػػػػػػو ىى ٍ
س ًم ٍنػ ي
ػػػػػػػارٍي ىخ ىكا ٍقػػػػػػػػ ًب ٍ
ى

ً
ػػػػػػػػػػػؿ لً ٍمبػ ً
ػػػػػػػػػػػػبلدم
ػػػػػػػػػػػائ ًع ٍي ىف :ىد يعػػػػػػػػػػػػػكا ًبػ
ى يقػ ٍ ى
ػػػػػػػػػػػػػي
ػػػػػػػػػػػػػػح ًرٍي ور أىًبػ
ػػػػػػػػػػػػػػي يؿ تىػ
ػػػػػػػػػػػػػػيأ ًٍتي ًجػ
سػػ
ٍّ
ٍ
ٍ
ى
ى

السػػػػػػػػػػػػػػػ ًب ٍيبل
ػػػػػػػػػػػػػػكا يد ٍك ىف أىقٍصػ
ىخميػ
ػػػػػػػػػػػػػػػام َّ
ىكأ ٍ
ٍ
ى
ً
ي ً
يي ىحقّْ
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى ًح ٍيبل
الم ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ًبالج ىيػػػػػػػػػػػػػػػػاد ي

ػػػػػػػػػيبل
ػػػػػػػػػػػػػػػكهه إً َّنػػػػػػػػػػػػػػػػػ يك ٍـ إً َّمػػػػػػػػػػػػػػػػػا ى ىع ٍمػػػػػػػػػػػػػػػتي ٍـ
ىد يعػػ
ىمىػ ٍ
الج ًم ٍ
ػػػػػػػػـ ىىػػػػػػػػػ ىذا ى
ٍ
ػػػػػػػػف ىن ٍن ى
سػػػػػػػػػػػى لى يكػ ٍ
**********
الم ٍي يز ٍكيـ ىم ٍف قى ٍد ىى ىزىم ٍو ؟
ىى ٍؿ تيىراهي ىي ٍع ى
شي
ؽ ى
ً
ص ىم ٍو ؟
ؼ ىي ٍ
س ٍك ى
شتى ي
اؽ إًلى ىم ٍف قى ى
ىكقىت ٍي هؿ ى
ات عمىى أىقٍس ً
ً
ام ىيا يم ٍنقى ًس ىم ٍة
ىكك ىيا ىن ه ى
ى
الس ٍي يؿ ً
ط ٌٍـ
إً َّن يو َّ
الذم ىع َّـ ىك ى
ً
ؽ الم ٍي يز ً
كد (الد ٍُّكىن ىم ٍة)
كـ أ َّىنا ىكىي يي ي
ىم ٍنط ي ى
ناء ىع ٍـ
يكمُّنا أ ٍىب ي
ىيا لى يج ٍر وح ًي يؤ ًادم يم ٍن يذ قى ٍر وف ىما ا ٍلتىأ ٍىـ
كف م ٍن يذ أىٍل و
ؼ لى ٍـ تىىن ٍـ
ىك يع يي و ي
**********

ىسى ...
ىيا لىؤل ى
سا
س ىرتاهي  ....ىعمىى ى
ىك ى
اح ٍ
ط يي ٍك ور يد ّْن ى
ىكاىان  ....لًطى ٍع ىن ًة أى ٍك يب ود
ً
سى
ىسى ًم ٍف يج ٍر ًح ىيا لى َّما ٍ
احتى ى
سك ىر األ ى
ى
ش ًرٍب ي ً
سا
ىك ى
ت م ٍنيا أى ٍك يؤ ى
ًى ىي يغ ٍرىب هة ىم َّر ٍت ى ىم َّر ٍت ...
ال أىرل ألىس ً
سا
ام ٍييا يم ٍؤًن ى
ى ى
ى
**********
اى ٍـ ىن ىزليكا
ىىا أ ىىر ي
اح ًات ًو قى ٍد ىمثىميكا
أىٍل ي
س ى
ؼ ىم ٍج ين ٍك وف ىعمىى ى
الي ٍي ىك يؿ
الر ّْ
ىم ٍن ًز يؿ َّ
ب ىد ىع ي
قاـ ى
اى ٍـ ىك ٍي يي ى
كؽ
ؼ قى ٍر وف ً ٍي ىي ىد ٍي ًي ٍـ  ....أىٍل ي
أىٍل ي
ؼ يب ٍ
ىىمًي ىك ىما قى ٍد ى ىعميكا
ىكأ ىىرل أ ٍ
كؽ
كف يب ٍ
ى يي يـ ًم ٍم يي ي
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كؽ
امى ىب ٍي ىن يي ٍـ يك ُّؿ ال يخ ير ٍ
تىتىىن ى
اب ّْ ً ً ً
سر ً
امان
لى ىيثيكا ىخ ٍم ى
ؼ ىى
الس ٍمـ م ٍف ست ٍّْي ىف ىع ى
صميكا
ىكًالى ى
الي ٍكًـ ىك ىما قى ٍد ىك ى
اعكا ...
اعكا ىكىب ي
ىكلىقى ٍد ىب ي
ً
كؽ
اعكا ىكا ٍ
س ٍ
ثي َّـ ىب ي
شتىىر ٍكا ي يك ّْؿ ي
كؽ
ب  ...ىكتىىكلَّى ىع ٍن يي يـ يك ُّؿ ي
ش ير ٍ
ىكتىىكالَّ يى ٍـ يغ ير ٍك ه
ىم ىع و ً
ٍصى ىك ًح ٍي ىدا
أ ُّ
الم ٍ
س ًج ىد األىق ى
ار إ ٍف تىىرٍكنا ى
الس ٍي ً
ىك ٍح ىدهي ىي ٍبمىعي ىح َّد َّ
ؼ ىج ٍي ارن
عاني ً
كي ً
كدا
قاتبلن يم َّارن ىحقي ى
ىي
الذ ّْؿ ك ً
ؽ ُّ
و ٍينا ًي طى ًرٍي ً
الخ ٍزًم ىع ًب ٍي ىدا
ىك ىم ى
ى
ىكتىىنا ى ٍخ ىنا ا ًٍت ىخا ارن  ...ىكتىىنا ى ٍرىنا ىع ًد ٍي ىدا
ً
اء
يج ى
ثي َّـ يك َّنا ىزىب ىدان  ...م ٍم ىحان أ ى
اجان  ...ىك يغثى ٍ
اء
ىكتىأ َّ
اب ال يك ٍف ًر أ ٍ
س ىر ى
ص ًب ىح ىم ٍ
ىف يي ٍ
ىم ٍمنا ى
ً
اء
ض ىكتىٍن ىي َّؿ َّ
ىك ىعمىى أ ٍ
ب األ ٍىر ي
ىف تي ٍخص ى
الس ىم ٍ
**********
اى ٍـ
ىىا أ ىىر ي
َّمكا أ ٍىب ىك ىاب يو
ىىد ي
ىس ىك ىارهي
ىحطَّ يمكا أ ٍ
ً
دار
ىكىب ينكا األى ٍنفى ى
اؽ ىكا ٍن ىح يازكا إًلى يك ّْؿ ج ٍ
ًم ٍف ًحص و ً ً
ص ٍار
ار لح ى
ى

كف
ىقامكا تى ٍحتى يو ىما ىي ٍز يع يم ٍ
ىكأ ي
شر ً
ً
ً
كف
ات القيير ٍ
إً َّنيا أ ٍ
ىجيالي يي ٍـ م ٍف ىب ٍعد ىع ٍ ى
ج ً
الي ٍكىـ لًتىثٍأ ٍىر
اءت ى
ى ى
ار و
صً
خات :ىيا لى ىخ ٍي ىب ٍر
ى
كب ىكالم ٍر يع ً
كب ىكالم ٍن يك ً
أى ٍغم ىد ٍت ًي ىق ٍم ًبنا المثٍقي ً
كب ً ..خ ٍن ىج ٍر
ى
ى
ى
ى
ٍ
ً
ٍصى
ىيا ىح ًب ٍي ى
ب اهلل ىيا أىق ى
الم ىنى لً ُّ
اء
مش ىرى ٍ
ىكىيا أىق ى
ٍصى ي
ً
الي ٍكـ ىعمىى أ ٍىي ًدم قيير ٍكًد األ ٍىر ً
ض تيٍن ىح ٍر
إ ٍف تى يؾ ى ى
ى ً
ظفَّ ٍر)
ص و
الم ى
س ىيأٍتي ًج ٍي يؿ تى ٍح ًرٍي ور ىكىن ٍ
ص ور ( ًب ى
ى
بلح) ( ىك ي
ياء
وان ى
إً َّف أ ٍىر ى
ش َّرىتٍيا األى ٍن ًب ٍ
-;>-

ماء
س ًج ىدىا ( ًج ٍب ًرٍي يؿ) ًم ٍف ىر ّْ
ب َّ
الس ٍ
ىكىب ىنى ىم ٍ
اإل ً ً
اء
سبلـ ٍييا ال يخمىفى ٍ
ىكتىىكلَّى ىب ٍي ىع ىة ً ٍ
اح ٍت ًي ثىىراىا الثَّّْر يك ُّؿ ُّ
اء
استىىر ى
الش ىي ىد ٍ
ىك ٍ
ّْماء
سقىتٍ ىيا ًبالد ٍ
ىك ى
ص ٍر
س ٍك ى
ؼ تيٍن ى
ى
ً
اىا :اهللي أى ٍك ىب ٍر
س ىم ى
ستى ٍعميك ي ى
ىك ى
**********

الح ُّ
ػػػػػػػػػػػػاش
ش
ؼ ىك ىر ٌ
ػػػػػػػػػػػػي ه
ي
ػػػػػػػػػػؽ يي ٍر ًج يع ي
س ٍ
ى
ػػػػػػػػػػو ى
ػػػػػف يكتي ً
ػػػػػػب التَّػ ً
ػػػػػػػب ىرتىيا
اسػػػػػػتى ٍك ًح ًمػ ٍ
ػػػػػارٍي ًخ ًع ٍ
ى ٍ
ػت
ػص) ىىػ ٍػؿ ًب ّْ
الس ػ ٍمًـ قىػ ٍػد يًت ىحػ ٍ
ىك ٍ
اس ػأ ٍىؿ (أ ىىبػػا ىح ٍفػ ى

و ً
ىك ى ً
َّػػػػػػاش
ػػػػػػر ًب ىجي ي
س ى
ب ػػػػػػي ى
ػػػػػػار ه
ػػػػػػار ه
الح ٍ
الحػ َّ
ػػػػػػاش؟
ىىػ ٍ
ػػػػػػؽ ىخػػػػػػػ َّك ه
اؼ ىك ىر َّعػ ي
ػػػػػػع ى
ػػػػػػؿ أ ٍىر ىجػ ى

ً
شػػػػػػكا؟
ػػػػػحا ًب ٍّي لى ىيػػػػػػا ىجا ي
أ ٍىـ أىٍلػ ي
صػ ى
ػػػػػؼ أىٍلػػػػػػؼ ى
ػػػػػػػاش
ػػػػػػػػاف ،ىكلًػػػػػػػػي ىيػػػػػػػػػا ير ٍكيـ أ ٍىرىيػ ي
ىمػ ه
لى يكػ ٍ
ػػػػػػػـ أ ى

ػػػػد) عمىػػػػػى اليرمػ ً
ػػػػف الكلً ٍيػ ً
ػػػػي ٍـ
ػػػػكؾ ى ىاك ى
ى
وػ ي
( ىك ٍابػ ى ى
ىٍ ي
ً
سػػػػػػػأىليكا:
ػػػػػـ يي ًجػ ٍ
ػػػػػػك ى
المػػػػػػ ٍكت إً ٍذ ى
ػػػػػب يي ٍـ ىجػ ى
أىلىػ ٍ
اب ى

شػػػػػػػػػر ًب ًدمػ ً
ً
ػػػػػػاش
ػػػػػػاء الػ ُّ
ػػػػػػر ٍكًـ ىعطَّػ ي
إً ّْنػػػػػػػي ل ي ٍ
ى
ً
ػػػػػػػػػاش
ػػػػػػػػكًـ ىن ٍعتى
ي
إً َّنػػػػػػػػػا ىعمىػػػػػػػػػى إً ٍرًثػػػػػػػػػػ يك ٍـ ل ٍم ىيػ ٍ

ػػػز)
س) يػػػػا (قيطيػ ه
صػ ي
ػػػر ي
ى ىيػػػػا ( ى
ػػػػبلح) ىكىيػػػػا ( ًب ٍي ىبػ ٍ
ػػػػػـ( :القى َّ
وػػػػػػان
ىحفىػ ي
ػػػػػػاـ) يم ٍنتى ًف ى
أٍ
سػ ي
ػػػػػاد يك ٍـ ىىػػػػػػا يىػ ي
ار م ً
ػػػػػػػػػػػػػي هة
او
ىكًت ٍم ى
ػػػػػػػػػػػؾ قىا ًمىػػػػػػػػػػػ ية األ ٍ
ى
ىح ى
ػػػػػػػػػػػػػر ً ى
ػػػػػػػػي يد آبػ ً
ػػػػػػػد ىعػػػػػػػػػمً يمكا
ػػػػػػػؾ ّْ
أيكلى ًئ ى
ػػػػػػػائي لىقىػ ٍ
الصػػػ ٍ ى
سػ ً
ػػػػػػاحتى يو
ىى
سػ ى
الم ٍ
ٍصػػػػػػػػػى ىك ى
ػػػػػػػج ىد األىق ى
ط َّيػ ي
ػػػػػػركا ى
ً
ػػػػػػم ٍكا
ػػػػػر ّْ
ب َّ
ػػػػػما أ ٍىرىك ى
ىبػ ي
ػػػػػـ ى ى
اح ييػ ٍ
ػػػػػاعكا لػ ى
سػػ ى
السػ ى

ػػػػػػػػػؾ رمػػػػػػػػ يؿ تي ارًبػ ً
المسػػػ ً
ػػػػػػػػت ً
ػػػػػػػػػو
ىكػػػػػػػػأ َّ
ىف ى ًت ٍي ى
ٍ
ىٍ
ى
ىكقى ٍطػػػػػػػػػػر َّ
النػ ى
ػػػػػػػػػك ى
ػػػػػػػػػػك ىرهي
ػػػػػػػػػدل ىكاأليق ي
اف ىكىنػػ ٍ
ٍحػ ى
ى

ػػػػػمتٍ يو ػػػػػػي (يع ًبػ ً
طػ ً
اش
ػػػػػد) األ ٍىب ى
وػ َّ
ػػػػػر ي
ػػػػػاؿ أ ٍ
ى
ىٍ
ىحػ ى
ػػػػػػز) (ك ً
ػػػػػػاش)
ػػػػػػػي هف) ( ىك ىع َّيػ ي
( ىع ٍبػ ي
ياسػ ٍ
الع ًزٍيػ ً ى
ػػػػػػد ى
ػػػػػػػػػػػػػػاش
ىح ىنػ
ػػػػػػػػػػػػػػكد ثى ىػعػا ًب ٍػيػ
الي ييػ
أ َّ
ي
ى
ه
ػػػػػػػػػػػػػػػف ىكأ ٍ
ىف ى
ػػػػػػد ً ٍيػ ً
ػػػػػػو لًؤل ٍىكىبػ ً
ػػػػػػػاش
ىعػ ى
شػػ ي
ػػػػػػـ تى يعػ ٍ
ػػػػػػاش أ ٍ
ىمىػ ٍ

**

اهلل مػػػػػاتيكا ،كً ٍيػ ً
ًػػػػػي ً
شػػػػػػكا
ػػػػد ىعا ي
ػػػػو قى ٍبػػػػػ يؿ قىػ ٍ
ى
ى

ػػػػػػػػػػػيب مبل ًبػ ً
ي ً
تىىن ىازعػػ ً
ػػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػػػت اآل ىػ
ى
ػػػػػػػػػػاؽ طػػ ٍ ى ى
ػػػػػػػت إً ىىا ًب ً
كمػػػػػػػاء ال ىغم ً
ػػػػػػػاـ الطُّ ٍي ً
ػػػػػػػو
ػػػػػػػر تى ٍح ى
ىى ى ى
ػػػػػػػد سػػػػػػػػػػ ىك ىن ٍت أىركاحيػػػػػػػػـ ًعػػػػػػػػػ ٍن ىد با ًبػ ً
ػػػػػػػو
ى
ىكقىػ ٍ ى
ٍى يي ٍ

ض َّ
ّْما
ػػػػػػػػد ىر ًكىيػ ٍ
لىقىػ ٍ
ػػػػػػػػت أ ٍىر ي
النػ ًب ّْػي ٍػيػ ى
ػػػػػػػػػف ًبالػػػػػػػػػد ى
ى ًفػػػػػػػي يكػ ّْ
ػػػػػػػراهي ًح ىك ىايػػػػػػػ هة
ػػػػػػػب ور ًمػ ٍ
ػػػػػػؿ ًشػػػ ٍ
ػػػػػػػف ثىػ ى
ً
اف ( ىي ٍعقيػ و
ػػػػػػػكين و
ػػػػػػػػز ً
س)
ىحػ ى
أل ٍ
ػػػػػػػكب) ىكأ ٍىكىبػػػػػػػػػػة ( ييػ ٍ

ؽ ًخطا ًبػ ً
ػػػػػخ مرىىػػػػػػػفىان تىسػػػػػػمع لً ً
ً
ػػػػػد ً
ػػػػػو
صػ ٍ
ٍ ىٍ
أىصػ ٍ ي ٍ
كد ا ٍغ ًت ارًبػ ً
ً
ً ً
ػػػػػػػػي ً
ػػػػػػػو
سػػػػػػػػى) ػػػػػػػػي يعػ ي
كآالـ (ع ٍي ى

ً
سػػ ً
ى ىج ّْيػ ٍ
ػػػػػػػز لىػ ي
ػػػػػػػػر ىج ي
ػػػػػػػك ىءهي
وػ ٍ
ػػػػػػػو ىزٍيػتىػػػػػػػػػان لتي ٍ
ػػػػػػف ي ٍب ًكػػػػػػي عمى ٍيػ ً
ػػػػػػد ٍم ًع ًو
ػػػػػو ًبػػ ى
ى ىمػػػػػػا ىكػ ى
ى
ػػػػػاف ىمػػ ٍ ى

ػػػػػػػػػػػػيفىان يػػػػػػػػػػػػرُّد المعتىػ ً
ػػػػػػػػػػػدم ًبػ يذ ىبػػػػػػػػػػػػػا ًب ًو
سػػ ٍ ى ي ي ٍ
ىك ى
ػػػػػػػػو ًبعػػػػػػػػالًي ًح ارًب ً
ػػػػػػػػاف ي ٍح ًم ٍي ً
ػػػػػػػػو
ىك ىم ٍ
ػػػػػػػػف ىك ى ى
ى
ى

ػػػػػػػث ىى ً
ػػػػػػػزل ىك ىغ ٍيػ و
اطػ و
تىىنػ َّ
سػػػػػػػػػػحا ًب ًو
ػػػػػػػؿ ًمػ ٍ
ػػػػػػػف ى
وػػػػػػػػػػا ًب ًو
ػػػػػػػػت أ َّ
ػػػػػػػػك ٍرىد ىب ٍعػ ي
أل ٍىد ىرٍكػ ى
ػػػػػػػػض ًخ ى
ىف الػ ى

ػػػػػػكف جػػػػػػػر وح مرع و
ًً ً
َّػػػػػػػؼ
ىعمىػػػػػػػى ى
سػػػػػػػاحو م ٍم ييػ ي ي ٍ ي ى
ػػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػكال ىأرى ٍيػتىػ ي
ػػػػػػػػػارتىىكل ىك ٍرهد ىمىػ ٍ
ى
سػػػػػػػػػػػػقىى ىػ ٍ

-;?-

**********
َّت األ َّ ً ً
شد ً
اؿ
الب ٍي ًت ّْ
الر ىح ٍ
ى
يم ية ل ٍم ىك ٍع ىبة ىك ى
س ًائر و
بلؿ
ات ًي ىج ٍ
ى ى
يم ية لً ٍمقي ٍد ً
س تى ًس ٍير
ى ىمتىى األ َّ
ٍصى ىكتى ٍد يعك لً َّمن ًف ٍير
الم ٍ
س ًج ىد األىق ى
ىكتى يح ُّج ى
بلؿ)
تىٍرىعي َّ
َّدهي ىي ٍك ىمان ( ًب ٍ
ت ًب ىما ىرد ى
الص ٍك ى
اؿ:
تار ىرَّدان لً ُّ
مس ىؤ ٍ
ىكًب ىما أ ٍ
الم ٍخ ي
ىعمى ىن يو ي
أ َّىك يؿ َّ
الن ً
اس يد يخكالن لً ًج ىن ً
الخ ٍم ًد ؟
اف ي
اء.
قى ى
اؿ :األى ٍن ًب ىي ٍ
ثي َّـ ىم ٍف ؟
اؿُّ :
اء
قى ى
الش ىي ىد ٍ

ثي َّـ ىم ٍف ؟
اؿ :م ٍف أ َّىذ ىف ًي ً
الح ىر ٍاـ  ...ىكأىقى ٍاـ
الب ٍيت ى
ى
قى ى ى
ثي َّـ ىم ٍف ؟
اؿ :ىم ٍف أ َّىذ ىف ًي القي ٍد ً
مصبل ٍة
ادل لً َّ
قى ى
س ىكىن ى
الجنَّ ًة
إً َّنيا ىب َّك ىاب ية ى
اه
ىكالفى ًائ يز ًبال يخ ٍم ًد ىعمىى قى ٍد ًر يد ىع ٍ
بلؿ
االح ًت ٍ
إً َّن يو ىم ٍي ىما تى ىم ى
ادل لى ٍي يؿ ىى ىذا ٍ
اؿ
ش َّؾ – إًلىى ىد ٍح ور ىكقى ٍي ور ىك ىزىك ٍ
ى ٍي ىك – ال ى

ً ً
آؿ
الح ّْ
الم ٍ
ىكلً يج ٍند اهلل ىك ى
ؽ ى
**********
كىذا ال يك ٍفػػػػػػر مي يزكمػػػػػػان كقىػ ٍ ً
ُّ
َّ
الحػ َّ
ػػػػػرل
الػػػػػػػذ ىار
صػ ىا
ػػػػػػػد ىبمىػػػػػػػغى
ػػػػػػكرن ىكقى ٍ
أ ىىرل ى
ى ىٍ ٍى ى
ى
ػػػػػػؽ ىم ٍن ي
ػػػػػي الثػ ى
ػػػػػد ىروػ ى
ػػػػػػػاؼ ًج ٍيػػػػػػػ يؿ مح َّم و
كمػػػػػػػا ىداـ ًػػػػػػػي األى ٍك ىن ً
ىػػػػػػػػبل يبػ َّ
ػػػػػػػر
اء ىكىي ٍظ ىيػ ىا
ػػػػػػػد
ىف ىي ٍرقىػػػػػػػػى َّ
ػػػػػػػد أ ٍ
يى
ػػػػػػػم ى
السػ ى
ىى
ى
يمػ و
سػ ً
ػػػػػػة
ػػػػػػدةي أ َّ
ٍصػػػػػػػػى ىع ًق ٍيػ ى
الم ٍ
ػػػػػػػج يد األىق ى
يىػ ى
ػػػػػػك ى
كًا ّْنػػػػػػػي كًا ٍف ىنػػػػػػػػػام ٍت عمىػػػػػػػى الػ ُّ
يم ًتػػػػػػػي
ػػػػػػذ ّْؿ أ َّ
ى ى
ى
ى

ػػػػػػػػػػػػو ً
ػػػػػػػػػػػؿ ًبػ ً
ظػ ُّ
ػػػػػػػػػػػرل
تى ى
هلل ىم ٍ
شػػ ي
ػػػػػػػػػػػػد ٍكىدةى ي
العػ ى
ػػػػػػػػؤَّزىار
صػ ىا
ػػػػػػػػػرن يم ًب ٍي ىنػػػػػػػػػان يمػ ى
أل ٍىر يجػػػػػػػػػػػك لى ىيػػػػػػػػػا ىن ٍ

ػػػػػػػؿ ىع ً
ػػػػػػػػز
ػػػػػػػـ ىي ٍبميػ ً
الم ىؤثَّػ ى
ػػاجػ ه
الم ٍجػ ى
ىكلىػ ٍ
ػػػػػػػد ي
ػػػػػػػغ ى
ػػػػػؿ لً يخيػ ً ً ً
سػػ ً
ػػػػػػج ًد ٍارىك ًبػػػػػػي
الم ٍ
ى يقػ ٍ ي ٍ
ػػػػػكؿ اهلل ػػػػػػي ى

ؼ ً
ػػػػػػػػد ًب ىار
ػػػػػػػر ى
ػػػػػػػاف يمػ ٍ
اـ ىمػ ٍ
اإل ٍقػ ى
ػػػػػػػف ىكػ ى
ىكال ىعػ ى
ػػػػػػػػد ى
ً
كع ً
ػػػد ً
سػػػػ ىك ىار
ػػػاح ًة القيػ ٍ
سػ ى
س ىع ٍ
ىى ٍ
سػػػػك ٍر لى ىيػػػػا ػػػػي ى

ػػػػػػكَّد لى ٍيمينػػػػػػػا
ٍس ىي ٍغػػ ي
ػػػػػػػز ٍكىنا ،إً ىذا ٍ
اسػ ى
ىػػػػػػػبل ىيػػػػػػػأ ى
ً
ػػػػػػػك ًب ىع ًم ٍيقىػػػػػػػػ نة
ىح ىم ٍم ىنػػػػػػػػا ًج ىر ى
احػػػػػػػػان ػػػػػػػػي ال يقميػ ٍ

اليػػػػػػػػأ ً
ػػػػػػػك ىار
ػػػػػػػب ىحان يم ىنػ َّ
سػػػػػػػػ ىن ٍج ىع يؿ لى ٍيػ ى
صػ ٍ
ػػػػػػػؿ ى
ٍس ي
ى
ػػػػػػػػع ىار
سػ َّ
ىػ ى
ػػػػػػػػز ى
ٍسػػػػػػػػػان يم ى
اد ٍت ًب ىنػػػػػػػػػا ىع ٍزىمػػػػػػػػػان ىكىبأ ى
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**********
آف ًي ك ٍج ًو أىس ً
ؼ
اط ٍي ىر تي ىؤلَّ ٍ
ى
إً َّن يو القي ٍر ي ٍ ى
إً َّن يو مصحفي ىنا ًي ك ٍج ًو (تىكر و
ؼ
اة) يم ىح َّر ٍ
ي ٍى
ى
ٍى
اه) (ك ًم ٍكر و
ش ىن و
ىح ًاد ٍي ي َّ
َّؼ
صطىفىى ً ٍي ىك ٍج ًو (تى ٍم يم ٍكود) ( ىك ًم ٍ
اه) يم ىزي ٍ
ىكأ ى
الم ٍ
ى ى
ث الن ًب ّْي ي
الي ٍي ىك ًؿ
اـ ى
إً َّن يو األىق ى
ٍصى أ ى
ىم ى
ً ً و ً
ً ً
ً
س ٍب وت يم ٍخ ًج ًؿ
إً َّن ىيا ي
الح ٍرىم ية ل ٍم يج ٍم ىعة ي ىك ٍجو خ ىيا ىنات ل ى
ؼ
ص ٍبهر ىكتى ىعفُّ ٍ
إً َّنيا طي ٍيهر ىكًا ٍي ىم ه
اف ىك ى
ى ٍيي ي ً ً
الم ٍن ىز ًؿ
آيات الكتىاب ي
ى
ً
ىح ىم ٍد)
سى) ىك ٍى ىي ( أ ٍ
سى) ىك ٍى ىي (ع ٍي ى
ىك ٍى ىي ( يم ٍك ى
ك ٍىي ً
ؽ  ...ىك ٍى ىي ىع ٍي هد  ...ىك ٍى ىي ىك ٍع هد ىيتىأى َّك ٍد
ص ٍد ه
ى ى
**********

ٍصى الذم ىما ىز ى
ٍصى ًي يعبلهٍ
أىي ى
اؿ أىق ى
ُّيا األىق ى
ت ...
ت يم ٍذ يك ٍن ى
أى ٍن ى
ً
الح ىياةٍ
ىعمىى ىكفَّ ٍي ىؾ تى ٍخ ى
و ُّر تىىباش ٍي ير ى
ت ىكًا ٍف لً َّنا
ت ىما لً ٍن ى
أى ٍن ى

ت ىكًا ٍف يى َّنا
ىك ىما يى ٍن ى
ٍت لً ٍم ىع ًادم ً
اه
طأٍ ى
ىك ىما ى
طأ ى
الج ىب ٍ
اور  ...كالم ٍب ًك ُّي كالب ً
إً َّن ىؾ ال ىغ ًائب ك ً
اكي
ى ى
ي ى ى
الح ي
ى ى
ت َّ ً
الصبل ٍة
الم ٍزير ٍكعي ًي طي ٍي ًر َّ
الم ٍ
ىكأى ٍن ى
ش يي ٍكيد  ...ىك ى
الشاى يد ى
س  ...ك َّ ً ً
الر ً
اس يخ ًي األى ٍنفي ً
إً َّن ىؾ َّ
العتىاةٍ
الساخ ير م ٍف يك ّْؿ ي
ى
إً َّن ىؾ القى ًائ يؿ ً ٍي ىؾ اهللي  ...ىج َّؿ اهللي ًي ً
آم يى ىداهٍ
اؿ( :س ٍبح ى ً
ىس ىرل) ًب ًو
قى ى ي ى
اف الٌذم أ ٍ
ً
ىس ىارًب ًو
آي ية َّ
ىكتى ىجمَّ ٍت ى
الر ٍح ىم ًف ي أ ٍ
َّس
الب ٍي ي
إً َّن ىؾ ى
المقىد ٍ
ت ي
ات َّ ً
إً َّن ىؾ الطُّير الذم ر ٍغـ ىنجاس ً
َّس
الصم ٍي ًب ّْي ٍي ىف ىي ٍك ىمان ىما تىىنج ٍ
ى ى ى ى
ٍي
ًي يقمي ً
اء
كب األ ٍىكلً ىي ٍ
ٍ
اء
اج َّ
إً َّن ىؾ األ ٍىر ي
ض التي ىب ىارىك ىيا اهللي ىك ًم ٍع ىر ي
الس ىم ٍ
ىج ً
ً
اء
ب الذم ي
إً َّن ىؾ التٍُّر ي
ساد يك ّْؿ األى ٍن ًب ىي ٍ
و ّْم ىخ م ٍف أ ٍ ى
ؽ تير ً
س
اب ال ىق ٍم ًب يي ٍغ ىر ٍ
إً َّن ىؾ ي
اآلس الذم ى ٍك ى ى
ً
اآلس ىن ٍبتىان ىك ىع ًب ٍي ىار
ى ىيط ٍي ي
ب ي
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ً ً
س ير ٍك ىار
ىكىي يذ ٍك ي
ب ال ىق ٍم ًب م ٍف ط ٍي وب ي
ً
وي يء َّ
ٍما ارن ىكين ٍك ىار
الن ٍف ي
س أىق ى
ىكتي ٍ
إً َّن ىؾ ً
اف ...
اإل ٍي ىم ي

اف آما هؿ ًب ىنص ًر ً
ىك ً
اهلل
ٍ
اإل ٍي ىم ي ى
ىس
ىكال يك ٍف ير ًبأ ٍ
ٍسى ىكتى ٍيأ ٍ
ىف تىأ ى
س
إً َّن ىؾ ُّ
الص ٍب يح إً ىذا ىما قى ٍد تىىنفَّ ٍ
الح َّ
س  ...لى ىنا ىح ّّ
ؽ أ ٍىبمى ٍج
ىمى ىنا ى
ؽ ىكًا َّف ى
ش ٍم ه
ً
ً
كلىيـ لى ٍي هؿ ى ً
س
س ىع ٍ
شد ٍي هد ىحال يؾ الظُّ ٍم ىمة ىع ٍ
ى يٍ
كلىيـ ب ً
اطمي يي ٍـ ىم ٍي ىما تىمى ٍجمى ٍج
ى يٍ ى
إً َّنما الب ً
ىع ىك ٍج
اط يؿ أ ٍ
ى ى
الزٍي ً
اف َّ
س
الح ّْ
ؼ أٍ
س ي
س ي
ؽ ىكو ه
اف ى
ىخ ىر ٍ
َّاح يم ًب ٍي هف  ...ىكلً ى
ىكلً ى
ً
الغرىب ً
س
ًى ىي ى
اؿ تي ٍح ىب ٍ
س لى ٍي ى
ش ٍم ه
س ًب ٍ
ً
ً
ً ً
س
لى ىؾ طي ٍي ير اهلل ي ىذ َّرات ىؾ البلَّتي تي ىد َّن ٍ
ؼ ىيأ ًٍت ٍي ىيا ًم ىف الظُّ ٍم ىم ًة ىم ٍخ ىر ٍج
س ٍك ى
ى
ستي ٍف ىر ٍج ...
ىك ى
ُّؾ  ...تي ٍف ىر ٍج
شأٍ ىرب ى
إً ٍف ىي ى
و ير
ات ال يخ ٍ
الج ىن ىب ي
ىكتى يع ي
كد ى
الح َّن ً
ًبالع ٍنب ًر ك ً
اء ىكالمَّ ٍي يم ً
كف تىأ ىٍر ٍج
ىى ى
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سج ٍؿ أنا القدسي
ّْ
سج ٍؿ أنا القدسي
ّْ
أرض ُّ
النبكاتً
أنا ي

أنا زىر المدار ً
ات
ي
المدائف ك ً
ً
القمكب الغوبةً الحي ٍة
درر
أنا ي
ً
اف ك أىدابي عربي ٍة
أنا
لممجد عنك ه
أنا درب البطك ً
الت
ي

 - 151مف مكاليػد طػكلكرـ العػاـ 8@=:ـ مسػطيف .عمػؿ ػي حقػكؿ التعمػيـ كالصػحا ة كالتسػكيؽ الطبػي .لػو عػدة
قصائد كمقاالت كدراسات أدبية منكعة .كمف مجمكعاتو الشعرية :مػف كصػايا النػزؼ ،كتغريبػة القمػر العائػد ،ك

صباح الخير يا ىانكم .كلو كتاب ي النقد بعنكاف" :الشعرية كالشاعرية".
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أنا باب الحوار ً
ات
ي
ً
ً
الشمس أغني نة سماكي ٍة
جبيف
أشرؽ ي
يك ي
كؽ ً
ىاـ الككفً ممحم نة دائي ٍة
كأعمك ى
أنا القدسي

أنا القدس..ي...............
القدس
سج ٍؿ أنا
ىّْ ،
ي
أنا األنك يار مشرع هة

ً
اف محرق نة
أنا
لمغاصب النير ي
الحاور
األمجاد ك
أنا التاري يخ ك
ي
ٍ
أنا األسك يار أنشكدةٍ
أنا عربي هة حرةٍ
أنا أسطكرةي الثكرةٍ
اإلنساف
أنا
ٍ
اف
أنا األحز ٍ

تقتمني
ليس
ٍ
لكف ى
ٍ
كؼ و
أنا ي ّْ
ليبمغني
خاض ممحم نة
طفؿ
ى
ٍ
رجع زغركد ٍة/
أنا ي ً
ً
الميب
شيداء كاند عت إلى
ألـو قدمت
ى
أنا القدسي

أنا القدس.ي............

القدس
سج ٍؿ أنا
ىّْ ،
ي
ً
عتمة ً
الدم
أنا ي
الميؿ قنادي هؿ ألك ٍ
كج ً
نات الفدا قبم ٍة
كأطبعي كؽى ٍ
بيف أوبلعي ليـ غنك ٍة
كأحم يؿ ى
أحبائي
تعالكا يا
ٍ
أعيادم
اليكـ
أقمت
إني قد
ي
ٍ
ى
عد
تعالكا مثمما الر ي
البركاف
تعالكا مثمما
ٍ

اف
تعالكا مثمما الطك ٍ
تعالكا ً
نزرع الكردةٍ
-<9-

تعالكا نصنع العكدةٍ
القدس........
أنا
ي
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نحف يا أخت عمى العيد

لػػػػػػػػػػػػػبس الغػػػػػػػػػػػػػار عميػػػػػػػػػػػػػو األرجكانػػػػػػػػػػػػػا

كبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء لممعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداني

لثمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بخشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفتانا

قػػػػػػػػػػد روػػػػػػػػػػعناه مػػػػػػػػػػف الميػػػػػػػػػػد كبلنػػػػػػػػػػا

كعبتانػػػػػػػػػػػػػا كىػػػػػػػػػػػػػكل العػػػػػػػػػػػػػرب ىكانػػػػػػػػػػػػػا

يػػػػػػػػػػػا جيػػػػػػػػػػػادان صػػػػػػػػػػػفٌؽ المجػػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػػو

ػػػػػػػػػػػػػطيف بػػػػػػػػػػػػػػو
شػػػػػػػػػػػػػػرؼ باىػػػػػػػػػػػػػػت مسػ
ه

إف جرحػػػػػػػػػػػػان سػػػػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػػػػف جبيتيػػػػػػػػػػػػا
يثػػػػػػػػػػػػػرب كالقػػػػػػػػػػػػػدس منػػػػػػػػػػػػػذ احتممػػػػػػػػػػػػػا

نحػػػػػػػف يػػػػػػػا أخػػػػػػػت عمػػػػػػػى العيػػػػػػػد الػػػػػػػذم

كيقكؿ بشارة الخكرم أيوان:
لمسة تسبح بالطيب يدانا

لمسػػػػػػػػػػػػػة تسػػػػػػػػػػػػػبح بالطيػػػػػػػػػػػػػب يػػػػػػػػػػػػػدانا

ىبػػػػػػػػو صػػػػػػػػكـ الفصػػػػػػػػح ىبػػػػػػػػو رموػػػػػػػػانا

حقنػػػػػػػػػػػا نمشػػػػػػػػػػػي إليػػػػػػػػػػػو أيػػػػػػػػػػػف كانػػػػػػػػػػػا

قػػػػػػػػػـ إلػػػػػػػػػى األبطػػػػػػػػػاؿ نممػػػػػػػػػس جػػػػػػػػػرحيـ

قػػػػػػػػـ نجػػػػػػػػع يكمػػػػػػػػان مػػػػػػػػف العمػػػػػػػػر ليػػػػػػػػـ

إنمػػػػػػػػػػػا الحػػػػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػػػػذم مػػػػػػػػػػػاتكا لػػػػػػػػػػػو

? -9بياء الديف رمواف السيد()153
 - 152كلػػد ػػي بيػػركت عػػاـ <??8ـ كتػػك ي ييػػا عػػاـ ?=@8ـ .أنشػػأ جريػػدة البػػرؽ عػػاـ ? ،8@0يتسػػـ شػػعره
باألصالة ،كقكة السبؾ كالديباجة ،كجزالة األسمكب ،كط ار ة الصكرة ،كتنػكع األغػراض كتعػددىا .صػدر لػو ديػكاف

(اليكل كالشباب) 8@<:ـ ،كديكاف (شعر األخطؿ الصغير) 1961ـ.

 - 153كلد بمدينة طيطػا عػاـ ==@8ـ ،عوػك اتحػاد كتػاب مصػر ،كيشػرؼ عمػى الصػفحة الثقا يػة بجريػدة كطنػي
كد ًرسػت أعمالػو وػمف عػدد مػف الرسػائؿ الجامعيػة.
سكىاج األسػبكعية .كتػب عنػو مجمكعػة مػف كبػار النقػاد ،ي
كترجـ لو ي عدة مكسكعات كمعاجـ منيا :معجـ أدباء مصر ي األقاليـ ،كالييئة العامػة لقصػكر الثقا ػة .لػو
أعماؿ شعرية جيدة.

-<:-

القدس
مدينة عيكنيا سبلـ
كقمبيا  . .كعقميا

وجيجيا . .كخبزىا
أحجارىا  . .كأىميا

أ راحيا كحزنيا سبلـ

يحكطيا الزيتكف كالحماـ

 -29تميـ البرغكثي()154
ي القدس
مررنا عمى دار الحبيب ردنا

عف الدار قانػكف األعػادم كسكرىػا
قمت لنفسي ربما ىي نعمة

ماذا ترل ي القػدس حػيف تزكرىػػا
ترل كؿ ما ال تستطيع احتمالو

إذا ما بدت مف جانػب الػدرب دكرىػا
كما كؿ نفس حيف تمقى حبيبيا
تسر كال كؿ الغياب يويرىا
إف سرىا قبؿ الفراؽ لقاؤه

ميس بمأمكف عمييػػا سركرىػػػا

ً
تبصر القدس العتيقة مرة
متى

سكؼ تراىا العيف حيث تديرىا

****
ي القدس بائع خورة مف جكرجيا

154

 -تميـ البرغكثي شاعر مسطيني كلد بالقاىرة عاـ >>@8ـ ،حصؿ عمى الدكتكراه ي العمكـ السياسية مف

جامعة (بكسطف) األمريكية عاـ ;900ـ ،يعمؿ حاليان أستاذان مساعدان لمعمكـ السياسية ي جامعة جكرجتاكف

بكاشنطف .لو خمسة دكاكيف شعرية ،منيا( :ميجنا) ك( ي القدس).

-<;-

برـ بزكجتو يفكر ي قواء إجازة أك ي طبلء البيت
ي القدس تكراة ككيؿ جاء مف منياتف العميا
يفقو تية البكلكف ي أحكاميا

ي القدس شرطي مف األحباش يغمؽ شارعا ي السكؽ
رشاش عمى مستكطف لـ يبمغ العشريف
قبعة تحيي حائط المبكى

كسياح مف اإل رنج شقر ال يركف القدس إطبلقا

تراىـ يأخذكف لبعويـ صك ار مع امرأة تبيع الفجؿ ي الساحات طكؿ اليكـ
دب الجند منتعميف كؽ الغيـ
ي القدس ٌ
ي القدس صمٌينا عمى اإلسفمت
ي القدس مف ي القدس إال أنت
***
كتمفَّت التاريخ لي متبسما

أظننت حقا أف عينؾ سكؼ تخطئيـ كتبصر غيرىـ
ىاىـ أمامؾ متف نص أنت حاشية عميو كىامش

أحسبت أف زيارة ستزيح عف كجو المدينة يا بني حجاب كاقعيا السميؾ لكي ترل ييا ىكاؾ
تى سكاؾ
ي القدس كؿ ن
كىي الغزالة ي المدل
حكـ الزماف ببينيا

مازلت تركض خمفيا
مذ كدعتؾ بعينيا

ار ؽ بنفسؾ ساعة
إني أراؾ كىنت

ي القدس مف ي القدس إال أنت
***
يا كاتب التاريخ ميبلن
المدينة دىرىا دىراف

دىر أجنبي مطمئف ال يغير خطكه
ككأنو يمشي خبلؿ النكـ
كىناؾ دىر كامف متمثـ
-<<-

يمشي ببل صكت حذار القكـ
كالقدس تعرؼ نفسيا

اسأؿ ىناؾ الخمؽ يدلمؾ الجميع

كؿ شيء ي المدينة ذك لساف حيف تسألو يبيف
ي القدس يزداد اليبلؿ تقكسا مثؿ الجنيف
حدبا عمى أشباىو كؽ القباب
ٍ
تطكرت ما بينيـ عبر السنيف
عبلقة ً
األب بالبنيف

ي القدس أبنية حجارتيا اقتباسات مف اإلنجيؿ كالقرآف
ي القدس تعريؼ الجماؿ مثمف األوبلع أزرؽ

كقو  -يا داـ عزؾ -قبة ذىبية تبدك برأيي مثؿ مرآة محدبة
ترل كجو السماء ممخصا ييا
تدلميا كتدنييا

تكزعيا كأكياس المعكنة ي الحصار لمستحقييا
أمة مف بعد خطبة جمعة
إذا ما ٌ
مدت بأيدييا

ك ي القدس السماء تفرقت ي الناس تحمينا كنحمييا
كنحمميا عمى أكتا نا حمبل

إذا جارت عمى أقمارىا األزماف
***
الداكنات كأف تعريؽ الرخاـ دخاف
ي القدس أعمدة الرخاـ
ي
كنكا ذ تعمك المساجد كالكنائس

أمسكت بيد الصباح تريو كيؼ النقش باأللكاف
يك يقكؿ" :ال بؿ ىكذا".
تقكؿ" :ال بؿ ىكذا".

حتى إذا طاؿ الخبلؼ تقاسما
الصبح حر خارج العتبات

لكف إف أراد دخكليا عميو أف يروى بحكـ نكا ذ الرحمف
***
-<=-

ي القدس مدرسة لمممكؾ أتى مما كراء النير
باعكه بسكؽ نخاسة ي أصفياف
لتاجر مف أىؿ بغداد

أتى حمبا خاؼ أميرىا مف زرقة ي عينو اليسرل
أعطاه لقا مة أتت مص ار

أصبح بعد سنيف غبلب المغكؿ كصاحب السمطاف
***
ي القدس رائحة تركز باببل كاليند ي دكاف عطار بخاف الزيت
كاهلل رائحة ليا لغة ستفيميا إذا أصغيت

كتقكؿ لي إذ يطمقكف قنابؿ الغاز المسيؿ لمدمكع عمي" :ال تحفؿ بيـ"...
كتفكح مف بعد انحسار الغاز كىي تقكؿ لي" :أرأيت"..
ي القدس يرتاح التناقض كالعجائب ليس ينكرىا العباد
كأنيا قطع القماش يقمبكف قديميا كجديدىا
كالمعجزات ىناؾ تممس باليديف
ي القدس لك صا حت شيخا
أك لمست بناية

لكجدت منقكشا عمى كفيؾ نص قصيدة – يا ابف الكراـ – أك اثنتيف
ي القدس رغـ تتابع النكبات ريح طفكلة ي الجك.
ريح براءة

ي القدس رغـ تتابع النكبات ريح براءة ي الجك.
ريح طفكلة

ترل الحماـ يطير يعمف دكلة ي الريح بيف رصاصتيف
***
ي القدس تنتظـ القبكر كأنيف سطكر تاريخ المدينة كالكتاب ترابيا
الكؿ مركا مف ىنا

القدس تقبؿ مف أتاىا كا ار أك مؤمنا

أمرر بيا كاق أر شكاىدىا بكؿ لغات أىؿ األرض

ييا الزنج كاإل رنج كالقفجاؽ كالصقبلب كالبشناؽ كالتتار كاألتراؾ أىؿ اهلل كاليبلؾ كالفقراء
كالمبلؾ كالفجار كالنساؾ
ييا كؿ مف كطأ الثرل
-<>-

أرأيتيا واقت عمينا كحدنا

يا كاتب التاريخ ماذا َّ
جد استثنيتنا

يا شيخ متعد القراءة كالكتابة مرة أخرل أراؾ لحنت
العيف تغمض ثـ تنظر

سائؽ السيارة الصفراء ماؿ بنا شماال
نائيا عف بابيا

كالقدس صارت خمفنا

كالعيف تبصرىا بمرآة اليميف

تغيرت ألكانيا ي الشمس مف قبؿ الغياب
إذ اجأتني بسمة

لـ أدر كيؼ تسممت ي الدمع قالت لي كقد أمعنت ما أمعنت:
"يا أييا الباكي كراء السكر ..أحمؽ أنت

أجننت ..ال تبؾ عينؾ أييا المنسي مف متف الكتاب
ال تبؾ عينؾ أييا العربي كاعمـ أنو

ي القدس مف ي القدس لكف ال أرل ي القدس إال أنت ...

كيقكؿ تميـ البرغكثي أيوان:

مف قصيدة بعنكاف بياف عسكرم:
بياف عسكرم اقرأكه قد ختـ النبي عمى البياف
يقكلكف ي نشرة العاشرةٍ
إف جيشان يحاصر غزة كالقاىرةٍ
يقكلكف طائرة قصفت منزالن
كسط منطقة عامرةٍ
أويؼ أنا
الحاوريف
لف يمر زماف طكيؿ عمى
ٍ

ديف
لكي ىي ىريكا المسمميف كأىؿ الكرامة مف كؿ ٍ

-<?-

يعيدكف عيسى المسيح إلى الناصرةٍ
كالنبي إلى القدس ،ييدم البراؽ كاكو مف زرعنا
كيطكقو بدمش و
الياسميف
ؽ مف
ٍ
***

محكريف
يقكلكف جيش يياجـ غزة مف
ٍ

كدبابتيف
يقكلكف تجرم المعارؾ بيف رويع
ٍ
أقكؿ أنا

عيف
سكؼ تجرم المعارؾ ي كؿ صدر ك ي كؿ ٍ

كذب
كقد تقصؼ المد عية ي كجو ربؾ ما تدعي مف ٍ
يككف
كيقكؿ العدك لنا ميكف ما
ٍ
يجب
نقكؿ لو ،ميكف ما ٍ
***

الجبيف
بياناتنا العسكرية مكتكبة ي
ٍ
تقترب
لـ تكف حكمة أييا المكت أف
ٍ

يف
لـ تكف حكمة أف تحاصرنا كؿ ىذم السن ٍ

لـ تكف حكمة أف ترابط بالقرب منا إلى ىذه الدرج ٍة
قد رأيناؾ حتى حفظنا مبلمح كجي ىؾ
ً
أكمؾ
عادات ى
أكقات نكم ىؾ
ى
ً
حاالتؾ العصبي ىة
شيك ً
ات قمب ىؾ

وعفؾ ،نعر يا
حتى مكاوع
ى
احذر
أييا المكت
ٍ

كال تطمئف ألنؾ أحصيتنا
أكثر
نحف يا مكت ٍ
كنحف ىنا،
-<@-

بعد ستيف عامان مف الغزك،
تبقى قناديمنا مسرج ٍة
بعد ألفي سن ٍة
مف ذىاب المسيح إلى الثالث االبتدائي ي أرونا،
تتعب ٍؾ
قد عر ناؾ يا مكت معر ة ي
أييا المكت نيتنا معمنة
نغمب ٍؾ
إننا ي

أجمعيف
كاف قتمكنا ىنا
ٍ
أييا المكت خؼ أنت،

نحف ىنا ،لـ نعد خائفيف .

 -31تك يؽ زياد()155
سنعكد مف القبكر
اقتمكا األطفػػاؿ ي األرحػػاـ
ار عػػػػكا الرايات كاألعػػبلـ
اقطعكا الزيتكف..

اسحقكا الميمكف..

لكثكا أحبلـ طفؿ ..مزقكا كجػػداف أـ
حرمكا الكبلـ ..حطمػػكا األقػػبلـ..
لكف تذكركا..

أنكـ لف تقدركا..
 - 155كلػد ػػي مدينػػة الناصػػرة بفمسػػطيف المحتمػػة عػػاـ @8@9ـ .مناوػؿ مػػف أجػػؿ حقػػكؽ شػػعبو ،شػػغؿ منصػػب

رئيس بمدية الناصرة ثبلث ترات انتخابيػة .عوػك كنيسػت ػي سػت دكرات عػف الحػزب الشػيكعي اإلسػرائيمي،
ك يمػا بعػد عػف الجبيػة الديمقراطيػة لمسػبلـ كالمسػاكاة .رحػؿ تك يػؽ زيػاد نتيجػة حػادث طػرؽ مػركع كقػع ػي
الخػامس مػف تمػكز مػف عػاـ ;@@ 8كىػك ػي طريقػو السػتقباؿ ياسػر عر ػات عائػدان إلػى أريحػا بعػد اتفاقيػات

أكسمك .ترجـ مف األدب الركسي كمف أعماؿ الشاعر التركي ناظـ حكـ .لو الكثير مف األعماؿ الشعرية ،كقػد
أشػد عمػى أيػاديكـ ،كاد نػكا مكتػاكـ كانيوػكا ،ك
طبعت أعمالػو الشػعرية الكاممػة مػرتيف .مػف أشػير قصػائدهٌ :
كممات مقاتمة...الخ.

-=0-

أف تقمعكا جذكر غرسػػة الزيتكف
أف تمنعكا أريج زىرة الميمكف
ستبقى قبة األقصى ىنا
عمى صدكركـ كالنار

ك ي حمكقكـ كقطع الزجاج..
كالصبار

ستبقى قبة األقصى ىنا

ي عيكننا كالمؤلؤ المكنكف
ك ي قمكبنا كزىر الجمنار
تذكركا أنكـ لف تقدركا

أف تطفئكا ألؽ العيكف

أف تمنعكا أريج زىرة الميمكف

أف تقمعكا جذكر غرسة الزيتكف

ماذا تحسبكف ...إلى أيف أنتـ ذاىبكف؟؟؟
نحف شعب ال يخاؼ مف السجكف
نحف تخشانا المنكف...

متحفركا اليكـ الجحكر
متسحقكا اليكـ الزىكر

غدا سأعكد مف القبكر..

سأعكد مف ماوي العصكر..
مف القبكر إلى القبكر

ترقبكا ..بمساف كؿ عربي أقكؿ لكـ ..ترقبكا
سأعكد يكما حامبل كفني

سأعكد يكما قاصدا كطني
يكما سأخكض معركتي

كال يوير إف كنت الرماد أنا..
أك كاف طاغيتي

بؿ الميـ ىك تفجير عاطفتي كصكف تاريخي كمدرستي
يكميا أنصب لعدكم حبؿ مشنقة
بشرياني ..بأكردتي..
-=8-

كأركم كؿ شبر مف ثرل كطني

كأكسر بندقيتكـ بأسناني ..كأصير مد عيتكـ بنيراني
يذا ىك كطني ككجداني

كلف أروى بديبل عنو ..كلك عمقت مف شرياف شرياني

 -:8جمكؿ ر يؽ()156

قصيدة حب ي أكرشميـ
إليؾ ً
ترتحؿ القصائد ً
أنت
أنؾ كما ً
كيشيد التاريخ ً
كنت

تمردت عمى قمبي كعميو تغيرت
كيسألكنني عنؾ مف أنت
يويع مني الجكاب

كؿ الذم يحكـ ي خاطرم
ذكريات مف العذاب
كلف أريح قمبي

حتى ييقف يؿ الكتاب
كأف نكر القمر
يعتذر راىنت

خطكاتؾ إليا

يا ابنة العـ أثقمت

ثـ بعذابي آمنت
كقر ً
أت كمماتي الجميمة

كمزقت رسائمي الطكيمة

ت ن ،ي ،أنؾ جميمة
كحينيا اعتر ى
كلف أغير يؾ بديمة
أكرشميـ يا كردة تفكح حبا
كيا شكؿ عنقكد العنبا

 - 156كاتػػب كشػػاعر عربػػي معاصػػر مػػف الجزائػػر ،كمػػف أصػػكؿ بسػػكرية ،يعػػيش بػػكىراف ،لػػو الكثيػػر مػػف
األشعار الكطنية .ييتـ بكتب األدب كالفمسفة.

-=9-

كيا تاريخا يركم ما ي الكتبا
يا لكعة تشعؿ ي اليدبا
يا قمما يقذؼ الكممات

كيا أعينا تذرؼ العبرات

نيوت ن ،ي ،مف حممي يا ليجة عممي
ى
الكممات تطفك عمى قمبي
كالعبرات تمحك ذنبي

أنا كالعجـ كباقي العرب

 -:9جماؿ إسماعيؿ حمداف زيادة ()157
عممنا يا طفؿ األقصى
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ لً ٍم ًق ىمػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ًم ٍثمىػ
ىف ىن ٍرقىػ
ى
أٍ
ٍ
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمًـ
صػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ٍي ًمػ
شػ
اء ىي ٍ
ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ى
ىد ىك ن
ى
اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػر ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػي
اىا ىد ًم
اء ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػد ى
ى
ٍر ى
ض ً ٍ
ى
ٍ
ً
ػػػػػػػػب ًر عمىػػػػػػػػػى األىلىػ ً
ػػػػػػػػـ
ػػػػػػػػي َّ
الصػ ٍ ى
ىد ٍرسػػػػػػػػػان ػ ٍ
ى
ػػػػػػػػػػح ا ٍل ىك ٍيػػػػػػػػػػػػ يؿ ،ىػػػػػػػػػػػبل تىػػػػػػػػػػػ ىنًـ!
قىػ ٍ
ػػػػػػػػػػد طىفىػ ى
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًـ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػة ،ىكا ٍل ىحػػ
وػ
تىٍرينػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػك لً ٍم ىر ٍك ى
ٍ
ى
ػػػػػػػػػػػػف ً،ثٍػػػػػػػػػػػػػػمي ًؾ ىير ىعػػػػػػػػػػػػػى لًمػ ّْ
ػػػػػػػػػػػػذ ىمًـ؟
ىمػ
ٍ
ٍ
ى
ػػػػػػػػػػػػػػدًـ
ػػػػػػػػػػػػػػد لى ىنػػػػػػػػػػػػػػػػا يم ٍنػػػػػػػػػػػػػػػ يذ ا ٍل ًقػ
كا ٍل ىم ٍجػ
ى
ي
ػػػػػػػػػػػػػػف ىي ٍنفى ىعػػػػػػػػػػػػػػػػ ىنا ىد ٍمػػػػػػػػػػػػػػػعي َّ
ػػػػػػػػػػػػػػدًـ
النػ
لىػ
ٍ
ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم ىن ٍخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكةى معتى ً
ً
كأ ً
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ!
صػ
ىع ٍيػ
ى يٍ
ٍ
ى
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ لً ٍم ًق ىمػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ًم ٍثمىػ
أى ٍف ىن ٍرقىػ
ى
ٍ
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمًـ
صػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ٍي ًمػ
شػ
اء ىي ٍ
ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ى
ىد ىك ن
ى

ػػػػػػػػػػػى
ىعمّْ ٍم ىنػػػػػػػػػػػا ىيػػػػػػػػػػػا ًط ٍفػ ى
ػػػػػػػػػػػؿ األىق ى
ٍصػ ى
ػػػػػػػػػػػدا ا ٍل ًم ٍقػػػػػػػػػػػػبلىع
ىعمّْ ٍم ىنػػػػػػػػػػػػا ىك ٍيػ
ى
ػػػػػػػػػػػؼ ىغػ ى
ػػػػػػػف ًط ٍفػ و
ل
ىج ىمػ ى
ػػػػػػػؿ ًمػ ٍ
ػػػػػػػؿ ىنػ ى
ىمػػػػػػػػا أ ٍ
ػػػػػػػاد ى
و
َّ
ػػػػػػػػػػػػػػاء
ػػػػػػػػػػػػػػػزةى ًبًإ ىبػ
ػػػػػػػػػػػػػػي ىغػػ
ػػػػػػػػػػػػػػب ًػ
ىي ٍكتيػ
ي
ٍ
ىمػػػػػػػػػا
ىيػػػػػػػػػا ىخ ٍيػ ى
ػػػػػػػػؿ ى
صػػػػػػػػػبلى ًح الػػػػػػػػػد ٍّْي ًف أ ى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
قبمىتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىنا األ ٍيكلىػ
ىا ٍل ىم ٍيػ
ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ،ىك ٍ
ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػد ىن و
اف
يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىة ىع
قيػ
ػػػػػػػػػػػػػػػك ًم ٍي ىيػػػػػػػػػػػػػػػػا أ َّ
ٍ
ٍ
ػػػػػػػػػػػػػات َّ
ً
ػػػػػػػػػػػػػت
ػػػػػػػػػػػػػر لى ىنػػػػػػػػػػػػػا ىكا ىن
ص
ىر ىاي
ٍ
ي
الن ٍ
و
ػػػػػػػػػػػػػػؿ
ػػػػػػػػػػػػػػػر أىًبا ًب ٍيػ
ط ٍيػػ
سػ
ػػػػػػػػػػػػػػمان ىيػػػػػػػػػػػػػػػا ى
قى ى
ى
ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج ٍي وؿ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارًة ًسػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارًم ٍي ًب ًح ىج
ى
ّْ
ٍ
ى
ػػػػػػػػػػػػػػػى
ٍصػ
ىعمّْ ٍم ىنػػػػػػػػػػػػػػػا ىيػػػػػػػػػػػػػػػا ًط ٍفػ
ى
ػػػػػػػػػػػػػػػؿ األىق ى
ى
ىعمّْ ٍم ىنػػػػػػػػػػػػػا ىك ٍيػ
ى
ػػػػػػػػػػػػدا ا ٍل ًم ٍقػػػػػػػػػػػػػبلىعي
ػػػػػػػػػػػػؼ ىغػ ى
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 -شاعر مسطيني األصؿ كالمنشػأ ،مػف مكاليػد غػزة /خػاف يػكنس ;<@8ـ ،سػكيدم اإلقامػة كالجنسػية .عمػؿ

تػػرة ػػي العربيػػة السػػعكدية كاإلمػػارات .أصػػدر مجمػػكعتيف شػػعريتيف بعن ػكاف "الحمػػدانيات" ،كنشػػر العديػػد مػػف
القصائد ي عدة جرائد كمجبلت عربية ،كناؿ كثي ارن مف الجكائز كالتكريمات.
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قاؿ ي إحدل قصائده " :التمسكا غير الصخرة "
التمسكا غير الصخرة
غير األقصى
غير القدس

سكر القدس منيع ال ييدـ

كقاؿ جماؿ قعكار أيوان:

قصيدة بعد االنتفاوة خاطب ييا القدس:
"العنكاف الجديد"
جددم يا قدس عيدا

كاكتبي ي الككف مجدا

كانشرم ي أومع المحتؿ رعبا
ليس ييدا
***
لتعكد القدس حره

كلتبقى أبدا ي جبية التاريخ غره

; -:جماؿ مرسي()159
صكت مف القدس
ه

مجيػػػػػػب ؟
مسػػػػػػطيف تصػػػػػػر يخ ىػػػػػػؿ مػػػػػػف
ي
ٍ
ػػػػمس النيػ ً
ػػػػار
ػػػػث الػ
كىػػػػػؿ تبعػ ي
ػػػػدؼء شػ ي
ى
158

كىػػػػؿ
بميػ و
ػػػػػػؿ

مػػػػف دك و
ػػػػب ؟
اء ك ىػػػػػؿ مػػػػػف طبيػ ٍ
ػػػػػػب ؟
جفػػػػػػػاهي الكػػػػػػػرل ك الحبيػ ٍ

 -كلػد الشػاعر د  .جمػاؿ قعػكار ػي الناصػرة  19ديسػمبر عػاـ 1930ـ .حصػؿ عمػى إجػازة الػدكتكراه مػف

جامعة تؿ أبيب .يمتاز شعره بمتانة األسمكب كالميؿ إلػى التػزاـ العمػكد الشػعرم العربػي ،يمتػزـ السػرد القصصػي
ي بعض قصائده كلو محاكالت ػي التحػرر مػف عمػكد الشػعر .مػف مؤلفاتػو الشػعرية"" :أغنيػات مػف الجميػؿ"،

ك"غبار السفر" ،ك"ليمى المريوة" ،ك"الريح كالشراع" ،ك"عبير الياسميف"؟.

 - 159مػف مكاليػد كفػر الشػيخ برايػر ><@8ـ ،عوػك اتحػاد الكتػاب المصػرييف ،صػدرت لػو مجمكعتػاف شػػعريتاف
(غربة ،كأصداؼ البحر كآللا الركح) ،باإلوا ة إلى مجمكعة ثالثة مع عدد مف الشعراء العػرب (عمػى شػر ة
القمر).
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يػ ً
ػػػػػي األمػ ً
ػػػػػيف
بكػػػػػػى
ػػػػػو مسػػػػػػرل النبػ ّْ
ً
ػػػػػػػػػػاض الجميػػػػػػػػػػػؿ
ػػػػػػػػػػر الريػ
كصػ ّْ
ي
ػػػػػػػػػػك ىح زىػ ي

ػػػػػػػػب
ػػػػػػػػػأيىريؽ دمػػػػػػػػػعي ُّ
الوػػػػػػػػػحى ك المغيػ ٍ
عػػػػػػػػف شػ ً
ػػػػػػػدليب
ػػػػػػػدكًه العنػ
كأمسػػػػػػػػؾ
ٍ

خمَّفىػ ً
ً
ػػػػػػػػػكر
ػػػػػػػػػمت القبػ
ػػػػػػػػػمت صػ
ػػػػػػػػػت الصػ
ى
ى
ً
عمػػػػػػػػػى
أرخػػػػػػػػػت
ممتيػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػدكالن

بخػػػػػػػػا ً
ؽ

ػػػػػػػأيف

المػػػػػػػركءةي  ،ىػػػػػػػؿ داىمتيػػػػػػػػا

فػػػػػػػي

ػػػػػػكـ ً
ػػػػػػؿ يػ و
كػ ّْ
ػػػػػػر الوػػػػػػػحايا
تخػ ُّ

سػػػػػمكا
كمػػػػػػػا
ػػػػػػػػت
تفتٌػ ي

كعنػػػػػػػد

ػػػػػكش
جيػ ي

ػػػػػػػر أك يسػػػػػػػػتجيب
مػػػػػػػػا
عػػػػػػػػاد ييبصػ ي
تسػػػػػػػقطي أشػػػػػػػبلؤىا ػػػػػػػي الػػػػػػػدركب
ك

" درة " القػ ً
عمػػػػػا جنػػػػػاهي
ػػػػدس ٌ
ػػػػػػاف " إذ َّ
مزقتيػػػػػػػا
ػػػػػػب " إيمػ ى
ذنػ ي

ً
اص الغريػػػػػػػػػػػػػب
ليرتىػ
ى
ػػػػػػػػػػػػع يػػػػػػػػػػػػػو رصػػػػػػػػػػػػػ ي
ػػػػػبيف ك مػػػػػا مػػػػػػف رقيػػػػػػب ؟
ي
يػػػػػد الغاصػ ى

ػػػػػػباح  ،كعنػػػػػػػد المسػ ً
ػػػػػػاء
الصػ ً

ػػػػػػػب
ػػػػػػػؼ جػ
و
ك ألػ ي
ػػػػػػػريح نجيػ ٍ

و
ػػػػػػػػركد
أحشػػػػػػػػػاءىا ػػػػػػػػػي بػ

ػػػػػػػركب
ػػػػػػػاركف" عنػػػػػػػػد الغػ
ػػػػػػػات "شػ
رصاصػ ي
ى
ٍ

ػػػػػػػييد
شػ
ه

و
يبيػػػػػػػدت
زيتكنػػػػػػػة قػػػػػػػد أ
ػػػػػػػرـ
كمػػػػػػػا
ٍ
يج ي
عالمنػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػد تعامػػػػػػػػػت
كأعػػػػػػػػػيف

كذاؽ

كماتػػػػػػػت

ػػػػػػػػػػييكف ػػػػػػػػػػػي كػ ّْ
ػػػػػػػػػػؿ ً ،ك واد
ػػػػػػػػػػاء صػ
كأبنػ
ى
ي
ػػػػػػػػػػػػكف ظيممػػػػػػػػػػػػػان ًبػ ً
يعيثػ
ػػػػػػػػػػػػو أك سػػػػػػػػػػػػػادان
ى
ػػػػػػػإف

ػػػػػػػػػػبل
كال

ػػػػػبلـ البيػ ً
الظػ ً
ػػػػػيب ؟
ػػػػػيـ العصػ ٍ
ىػػػػػػػػذا الزمػ ً
ػػػػػػػب
ػػػػػػػاف العجيػ ٍ

ػػػػػػػػػػب
المػػػػػػػػػػػرىار نخيػػػػػػػػػػػ هؿ رطيػ ٍ
القمػػػػػػػكب
مػػػػػػػف االنكسػػػػػػػار
ٍ

جحػػػػػػػػػػػػػا ميـ يػ ً
ػػػػػػػػػػػػب
ػػػػػػػػػػػػو ليسػػػػػػػػػػػػػت تغيػ
ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػب
البكػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالنحيػ
كيحتر ػ
ى
ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػكف ي

ً
ػػػػػػذئاب
ػػػػػػث الػ
عاىػ
ػػػػػػدكؾ  ،يخبػ ي
ى
ػػػػػػػػػدعن ىؾ مػػػػػػػػػػا يدَّع ًيػ ً
َّ
ػػػػػػػػػو
يخػ

كاف

دعػػػػػػػػاةي

ػػػػػػػػد الكػػػػػػػػػذكب
كاعػ
ى
ػػػػػػػػدكؾ  ،كعػ ي
ػػػػػػػبلـ  ،فيػ ً
السػ ً
ػػػػػػػو المييػػػػػػػػب

ً
حماتيػ ً
ػػػػػػػػػػتداد الخطػػػػػػػػػػػكب
ػػػػػػػػػػؾ رغػػػػػػػػػػػـ اشػ
ي

يػػػػػػػأس يػػػػػػػا أمػػػػػػػ ىة الخيػ ً
ػػػػػػر  ،إنػػػػػػػا

خيػػػػػػػك يؿ

ػػػػػالت
كميمػػػػػػا
ػػػػػاف ك صػ ٍ
اسػػػػػػتطاؿ الزمػ ي
ػػػػػػػػػد أف تيشػ ً
بلبػ َّ
ؽ الشػ
ػػػػػػػػػمس يكمػػػػػػػػػػان
ػػػػػػػػػر ى
ي

العػػػػػػػدك بمسػػػػػػػرل الحبيػػػػػػػب
ّْ

ً
كتخمػػػػػػػػػػػػع ثػػػػػػػػػػػػكب ً
الكئيػػػػػػػػػػػػب
ػػػػػػػػػػػػداد
الح
ٍ
ى
ى
عػػػػػػػػكد لنػػػػػػػػا يػػػػػػػػا سػػػػػػػػميب
ت
غػػػػػػػػداة
ي

ً
ً
األذاف
ػػػػػػػػػػػػػػػبض
ػػػػػػػػػػػػػػػدس نػ
ػػػػػػػػػػػػػػػع لمقػ
كيرجػ
ي
ى

كقاؿ جماؿ مرسي أيوان:
انتفاوة األقصى

اهلل أكبػػػػػػر يػػػػػػا سػػػػػػيبلن مػػػػػػف

الغوػ ً
ػػػػػب

اهلل أكبػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػا أبطػػػػػػػػػاؿ

أمتنػػػػػػػػػا

ػػي سػػاحة القػػدس ػػي يا ػػا ك ػػي النقػ ًػب

حجػػػػػػػػارتكـ

ػػػػػػػػاغ ك أطماعػػػػػػػػػان لمغتصػ ً
ػػػػػػػػب
حصػػػػػػػػػنان لبػ و

اهلل أكبػػػػػػػػر كػػػػػػػػـ دكػػػػػػػػت

يػػػػا قاصػػػػفان مػػػػف ريػػػػاح النػػػػار ك

-=<-

الميػػػػب

كػػػػػػـ ثػػػػػػار بركػػػػػػانكـ ييمقػػػػػػي

قذائفػػػػػػو
ي

لػػػػػػـ ييػ ً
ػػػػػش ك
ػػػػػثف ىمػػػػػػتكـ بطػ ه
شػػػمَّ ٍت  ،مػػػا َّرقػػػت ػػػي القتػػػؿ
ي

ػػػي كجػػػو أعػػػدائكـ كالنػػػار ػػػي

الرىىػ ً
ػػػػب
َّ

ألقػػػػػت بيػػػػػا عبثػػػػػان كػ ّّ
ػػػػؼ مػػػػػف

قنبمػػػػػػ هة

الحطػ ً
ػػب

طفػػػػػػؿ بكػػػػػػػى مػػػػػػف خكًػ ً
و
ػػػػػػو ك ً
إب
مػػػػػػابيف

رميتيػػػا
أمتنػػػػػػػػػا

ً
ػػػػػػذىب
انػػػػػػػتـ رجػػػػػػػا هؿ مػػػػػػػف اليػػػػػػػاقكت ك الػ

يػػػػا مػػػػف بػػػػذلتـ ألجػػػػؿ القػػػػدس

أنفسػػػػكـ

أركاحنػػػػػا معكػػػػػػـ ػػػػػػي القػػػػػدس لػػػػػػـ تغػ ً
ػػػػػب

أركاحنػػػػػػػا معكـ،باحػػػػػػػت بيػػػػػػػا

عمنػػػػػػػان

اهلل أكبػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػا أطفػػػػػػػػػاؿ

لػػػػك كنػػػػت بينكمػػػػك  ،كنػػػػت

ا تػػػػديتكمك

اهلل أكبػػػػػػػػر يػػػػػػػػا طفػػػػػػػػبل
ػػػػرب أعػػػػػداء ديػػػػػف اهلل ػػػػػي
اوػ ٍ

بػػػالركح ك القمػػػب ال بالشػػػعر ك

دقػػػػػػػػات أ ئػ و
ػػػػػػػدة ػػػػػػػػي الشػػػػػػػػارع العربػػػػػػػػي
كانػػػػػت إلػػػػػى قمبػ ً
ػػػػو أحمػػػػػى مػػػػػف

ػػػػػػػػو
حجارتي ي

اوػػػػػرب ػػػػػإف يػػػػػد الػػػػػرحمف

رغػػػػػـ العتػ ً
ػػػػاد مػػػػػف البػػػػػاركد ك

ػػػػزع
ػ و

بطشػػػػػتيا

شػػػػػػاركف َّ
دنسػػػػػػنا  ،أدمػػػػػػى

أكبادىػػػػػػػػػا لكعػػػػػػػػػ نة مػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػدة ُّ
ػػػػػػػػك ًب
النػ ى
قػػػػػػد َّ
الصػػػػػػمي ًب
دنسػػػػػػتيا جيػػػػػػكش
الػػػػػػدي ًر ك ُّ
ٍ
تػػػػػدعكا أيػػػػػا إخػػػػػكةن ػػػػػي الػػػػػديف كالعصػ ً
ػػػػب

منػػػػػػابرهي

أعطػػػػػػكا حجارتنػػػػػػا دعمػػػػػػان مػػػػػػف ُّ
ػػػػػػي ًب
الش ي

لثكرتنػػػػػػػا
مشػػػػػػاعرنا

ػػػػػػػػػػر ًب
بػػػػػػػػػػػاراؾ أمطرنػػػػػػػػػػػا بػ
ػػػػػػػػػػالحر ًب ك ى
ٍ
الحػ ى
ػػػػػي عظػػػػػػيـ القػػػػػػدر كالحسػ ً
ػػػػػب
مسػػػػػػرل النبػ ّْ

رسػػػالتكـ

ػػػػػػػػرةى األنبػ ً
ػػػػػػػػاء كالكتػ ً
ػػػػػػػػب
قػػػػػػػػػد زيَّنػػػػػػػػػت طيػ َّ

و
ػػب مػػػف
بالحػ ّْ
كػػػـ مػػػف شػػػييد ركل ي
بعزًتػ ً
َّ
كػػػػػـ مػػػػػف عزيػ و
ػػػػو
ػػػػز أبػػػػػى طعنػػػػػان
يػػػا أمػػػة الخيػػػر ػػػي األقصػػػى ،

دم ً
ً
ػػػو

اىتػػػػػاج منتفوػػػػػان كالميػػػػػث ػػػػػي الغوػ ً
ػػػػب

قد طالعتيا عيكف الناس قاطب نة ي الشػرؽ
استبشػػػػرم أمتػػػػي بالنصػػػػر ػػػػي
عمػػػػػا قريػ و
ػػػػػب يعػػػػػكد الحػ ُّ
ػػػػػؽ
ٌ

اليمىػ ً
ػػػػب
ى

ػػػػػػدك عػ ً
ػػػػػػديـ األصػ ً
ػػػػػػؿ كالنسػ ً
ػػػػػػب
نحػػػػػػػك العػ ّْ

ػػب عػػػف الػػػكؼ المبليػػػيف التػػػي احترقػػػت
ينػ ٍ
خمسػػكف عام ػان ك سػػاح القػ ً
ػدس ػػي خطػ وػر
يى ُّبػػػػػػػكا لنجػػػػػػػدتنا  ،ثػػػػػػػكركا

المُّ ىعػ ً
ػػػػب

وػ ً
أشػ ُّ
ػػػػػػب
ػػػػػػد بطشػػػػػػػان مػػػػػػػف األرمػػػػػػػاح كالقي ي

اوػػرب ك صػ ّْػكب نبػػاؿ الصػػخر ػػي شػ و
ػمـ

خمسػػػػػػكف عامػػػػػػان ك أقصػػػػػػانا

ال يخطى ً
ػػػب

ػػػي الغػػػرب  ،ػػػي الكديػػػاف

وػ ً
ػػب
ػػػي ال ًي ى

ػػػػػب الييػػػػػػكد بػ ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
ػػػػػر ًب
وػَّ
الصًػي ى
ػػػػػو ٍ
كبػػػػػػبلن مػػػػػػف ال يكػ ى
ميمػػػػػػا اسػػػػػػتطاؿ زمػػػػػػاف الزيػػػػػػؼ كالكػ ً
ػػػػػذب

كطػ و
ػػػف
منتصػػػػػػ ارن

كقاؿ جماؿ مرسي أيوان:
مسطيف الحبيبة

ػػػػػػػػػػػػػػػككت
أألجمنػػػػػػػػػػػػػػػػا التبػػػػػػػػػػػػػػػػاكي ك السػ
ي

مسػػػػػػػػػػػػػطيف الحبيبػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػا دىانػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػػػكت
متنػػػػػػػػػػػػػػا أك كػػػػػػػػػػػػػػذا كػػػػػػػػػػػػػػدنا نمػ
ي

ك ألقػػػػػػػػػػػػػى ػػػػػػػػػػػػػي وػػػػػػػػػػػػػمائرنا خرابػػػػػػػػػػػػػا
-==-

و
يػػػػػػػػػػكـ
جرعنػػػػػػػػػػا األسػػػػػػػػػػى ػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػؿ
يي ّْ
و
ػػػػػػػػػػكؼ
ك طفػػػػػػػػػػػ هؿ سػػػػػػػػػػػربمكهي قمػػػػػػػػػػػيص خػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػت
ػػػػػػػػػػػػػػػػد ػػػػػػػػػػػػػػػػػظه مقيػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػدك حاقػ
عػ
ي
ه
ه
ك ثكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى قمبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ك و
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
اه تيػ
ي
ػػػػػػػػػػت
ك أقرانػػػػػػػػػػػي ك أىمػػػػػػػػػػػي ممػػػػػػػػػػػا حييػ ي
س اإللػ ً
ػػػػػػػردك ً
ػػػػػػػيت
ػػػػػػػو قػػػػػػػػد
روػ ي
بفػ ٍ

ػػػػػػػػداؾ يػػػػػػػػػا أقصػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػغارم
تقػػػػػػػػػك يؿ ػ
ى
ابتعػػػػػػػػػػػت ًم ّْنػػػػػػػػػػػي
ػػػػػػػػػػػإف قايوػػػػػػػػػػػتني ك
ى

< -:جياد إبراىيـ دركيش()160
القدس يا أمي الدليػػؿ

يا قدس يا نكر العيكف منارة العز التميد
سبحاف مف أسرل ..

تنفس جرؾ الزاىي الكليد
ً
مبست بالتكحيد أبيى حمة

سعدت بؾ الدنيا  ..بمكلدؾ السعيد
حممت ً
إليؾ مف البشائر نسمة

تجرم كماء النير كسط الزىر ي ركض الحديث
أكناؼ بيت القدس ..
أرض الشاـ ..

معراج التقاة كسنبؿ المجد الحثيث
تي ٍحيي الرباط عقيدة
رغـ البغاة ككيدىـ

رغـ الغزاة كرغـ محتؿ خبيث
ً
رسمت بالصمكد
يا مف

160
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كاالجتماعية ،نشرت ي مكاقع كمنتديات إلكتركنية ،كمف ىذه القصائد :ممحمة غزة ،كىػا قػد جئػت يػا
عيد ،كاليؾ أشكك مكصكالن بحب ...الخ.
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طً
ش ٌـ النخيؿ
خريطة الكطف الذبيح يي ى
اكلى ٍف ي
كسمكت رغـ القير أر ً
ً
عبت ا ٍل ًع ىدا
ٍ
خسا الدخيؿ

ً
كنقشت أيس العز ي دنيا الكرل
)القدس يا أيمي الدليػؿ)

ً
الغر ليبلن أسرجكا ..
ي وفتيؾ ٌ
ر عكا الجبيف
حممكا الجياد منارة ..

كأمارة لمفتح كالنصر المبيف
خشعت لزحفيـ الجباؿ..
ييزغرد األمػؿ الد ػيف
) ىكلً ىي ٍد يخميكا (

صكت يي ىج ٍم ًجؿ ي السما
ه
صدحت بو آم الكتػاب
الكعد ىح ّّ
ػؽ قد أتى ..
ىا قد دنا يكـ الحساب
بالحػؽ رقانان سنعمك

ي القدس ي المسرل ك ي المحراب نعنك
كلسكؼ يطرؽ زحفنا مف كؿ باب

= -:د .جياد بني عكدة()161
(المية بيت المقدس)

تقع ي مئة بيت  ،نشر جزء منيا باسـ "أمة ي كاحد" كألقيت ي جامعة النجاح الكطنية يكـ
السبت قبؿ يكـ مف ىجكـ المستكطنيف عمى بيت األقصى .

 - 161طبيب بيطرم مف بمدة "طمكف" بفمسطيف ،كشاعر مكىكب معاصر ،لو كثير مف القصائد الطكيمة مثؿ :دالية
بني عكدة كالمية بيت المقدس كغيرىما .عوك بمدية طمكف ،كعوك رابطة أدباء بيت المقدس.
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ىػػػػػػػػي حػػػػػػػػرةي ك رأيػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػؾ خبل لىيػػػػػػػػػا

كدمػػػػػػػػػػػانء حػ و
ػػػػػػػػػػر إذ تسيػػػػػػػػػػػ يؿ خبلى ليػػػػػػػػػػػا

كىػػػػػػػػػي العزيػػػػػػػػػػزةي إنمػػػػػػػػػا كانػػػػػػػػػػت لنػػػػػػػػػػا

كأعػػػػػػػػػػػػػػػزةن ىكتيرابػيػػػػػػػػػػػػػػػػا كػنػػػػػػػػػػػػػػػػا لػيػػػػػػػػػػػػػػػػا

أزكػػػػػػػػػػى ليػػػػػػػػػػا
قويػػػػػػػػػػت أنػػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػإذا
ى
ن
ىػػػػػػػػػػػػػي أمنػػػػػػػػػػػػػا ك تحبػنػػػػػػػػػػػػػا أنجالىػيػػػػػػػػػػػػػا

بجمستػػػػػػػػػػػؾ الكقػػػػػػػػػػػكرةي ىكقىيػػػػػػػػػػػا
تزكػػػػػػػػػػك
ى
أرونػػػػػػػػػػػا
يػػػػػػػػػػي الى ىحنكىنػػػػػػػػػػػ ية كالكلػػػػػػػػػػػكدةي ي

ً
بنفكسػنػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػدل
أنػػػػػػػػػػػػػا داىػػػػػػػػػػػػػا تيفػتػ
ى
در المجػػػػػػػػػػػػػػػد طػػػػػػػػػػػػػػػاؼ بأىروػنػػػػػػػػػػػػػػػا
هلل ُّ

كدماؤنػػػػػػػػػػػػا سقيػػػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػػػا
دماؤىػػػػػػػػػػػػـ
ي
ك ي
شمسيػػػػػػػػػػا ك ًىبل لىيػػػػػػػػػػا
كاختػػػػػػػػػار منيػػػػػػػػػػا ى
كجماليػػػػػػػػػػػػػػا ك ىجمالػيػػػػػػػػػػػػػػا
كجماليػػػػػػػػػػػػػػا ى
ى

شيخيػػػػػػػػػػا ىكطبيبيػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػار منيػػػػػػػػػػاى ى
كاختػ ى
و
ػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػؿ ناز و
كرييػػػػػػػػػػة
لػػػػػػػػػػة ك كػػػػػػػػػػؿ

ػػػػػػػػػر عظيػ و
تبعػػػػػػػػػػكه ػػػػػػػػػػي أمػ و
ػػػػػػػػػـ خالػػػػػػػػػػد

ػػػػػػػػػػػد َّ
ل أبطاىليػػػػػػػػػػػػا
ألفىيتىيػػػػػػػػػػػػـ أٍسػ ى
الشػػػػػػػػػػػػر ى
كاألسػػػػػػػػػيـ البلتػػػػػػػػػػي تبعػػػػػػػػػػف نصاليػػػػػػػػػػا

يػػػػػػػػػػا أييػػػػػػػػػا الجبػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػذم بثباتػػػػػػػػػػو

يػػػػػػػػػزف الجبػػػػػػػػػػاؿ إذا كزنػػػػػػػػػػت جباليػػػػػػػػػػا

قػػػػػػػػد كنػػػػػػػػػت ينػػػػػػػػػا امػػػػػػػػػة ػػػػػػػػػي كاحػػػػػػػػػد

كعجيبػػػػػػػة ػػػػػػػي الػػػػػػػدىر ال مثنػػػػػػػػى ليػػػػػػػػا

إف المعالػػػػػػػػػػػػػػػي إذ رأتػػػػػػػػػػػػػػػؾ تفكقػيػػػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػرت إليػػػػػػػػػػؾ ك حممتػػػػػػػػػػػؾ حماليػػػػػػػػػػػا

لمػػػػػػػػػػػػػا رأتػػػػػػػػػػػػػؾ المكرمػػػػػػػػػػػػػات مكػرمػػػػػػػػػػػػػا

كاستعروػػػػػػػػت بػػػػػػػػيف الطػػػػػػػػػكاؿ طكاليػػػػػػػػػا

بػػػػػػػػػػرزت أطكليػػػػػػػػػػػـ ككحػػػػػػػػػػػدؾ قاعػػػػػػػػػػػد

ركعػػػػػػػػػت إليػػػػػػػػػػؾ ك ألبستػػػػػػػػػػؾ عقاليػػػػػػػػػػا

(لػػػػػػػػـ تقػػػػػػػػدر البمػػػػػػػػػكل بمػػػػػػػػػكغ عمػػػػػػػػػكه)

أتػػػػػػػػت إلػػػػػػػػى رجميػػػػػػػػػو تنػػػػػػػػػدب حاليػػػػػػػػػا

مشػػػػػػػى بيػػػػػػػا ك مشػػػػػػػػت بػػػػػػػػو لتحيمػػػػػػػػو

أذاقيػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػف بأسػػػػػػػػػػػػو ك أحالػيػػػػػػػػػػػػا

ىمػػػػػػػػػػػػػػـ كبػػػػػػػػػػػػػػار النػفػػػػػػػػػػػػػػكس كبػيػػػػػػػػػػػػػػرة

بمغػػػػػػػػػػػػت بييكمػػػػػػػػػػػػؾ العميػػػػػػػػػػػػؿ كمالػيػػػػػػػػػػػػا

ممكتيػػػػػػػػػػػا كعميػػػػػػػػػػػؾ بسمػػػػػػػػػػػة صابػػػػػػػػػػػر

ىػػػػػػػي جممتػػػػػػػؾ لكػػػػػػػػي تكػػػػػػػػكف جماليػػػػػػػػا

قاتمػػػػػػػػت إسػػػػػػػػرائيؿ ػػػػػػػػي ربػػػػػػػػػػع امػػػػػػػػرئ

استرىبتػػػػػػػػػػػػػػػؾ كأرسمػػػػػػػػػػػػػػػت إرسػػػػػػػػػػػػػػاليا

مقػػػػػػػػد رأيػػػػػػػػت بػػػػػػػػػأـ عينػػػػػػػػػي أذ عمػػػػػػػػػت

كرأيػػػػػػػػت ػػػػػػػػي عينيػػػػػػػػػؾ تمػػػػػػػػػؾ زكاليػػػػػػػػػا

كػػػػػػػـ سػػػػػػػائؿ عػػػػػػػػف حػػػػػػػػاؿ غػػػػػػػػزة بعػػػػػػػػده

أك قائػػػػػػػػؿ بعػػػػػػػػػد الفجيعػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػا؟

أممػػػػػػي بػػػػػػأف يروػػػػػػى اإللػػػػػػو دعػػػػػػػا بيػػػػػػػا

كمقكلػػػػػػػػػػػػػة مفعكلػػػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػػػد قالػيػػػػػػػػػػػػػا

أتعبػػػػػػػت غػػػػػػػزة بعػػػػػػػد مكتػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػا أبػػػػػػػػي

أطفاليػػػػػػػػػػػػػػا ك نساءىػػػػػػػػػػػػػػا ك رجالػيػػػػػػػػػػػػػػا

مػػػػػػػػػػف المعػػػػػػػػػػػزم كالمعػػػػػػػػػػػزل ييمػػػػػػػػػػػا

أمػػػػػػػػف يجػػػػػػػػد لنفكسيػػػػػػػػػـ سمػػػػػػػػػكل ليػػػػػػػػػا

مػػػػػػػا زاؿ طيفػػػػػػػؾ حاوػػػػػػػ ار ػػػػػػػػي باليػػػػػػػػا

كتظػػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػػػي تحيػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػو أجياليػػػػػػػػػػا

مقػػػػػػػد نزلػػػػػػػت نػػػػػػػزكؿ ىاشػػػػػػػػـ أروػػػػػػػيا

ىػػػػػػػػػػػـ سػػػػػػػػػػػػكدكؾ كسػػػػػػػػػػػدكؾ رماليػػػػػػػػػػػػا

كاهلل نسػػػػػػػػػػػػػػػػأؿ أف تنػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ جػػػػػػػػػػػػػػػػػكاره

ػػػػػػػي جنػػػػػػػػة نػػػػػػػػاؿ المنػػػػػػػػى مػػػػػػػف ناليػػػػػػػػا
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لمػػػػػػا ارتقػػػػػػػى جػػػػػػػاءت حمػػػػػػػػاس طبيبيػػػػػػػػا

ألقػػػػػػػػػػػػػػػت عميػػػػػػػػػػػػػػو بػعػػػػػػػػػػػػػػزة أثقالػػػػػػػػػػػػػػيا

ذاؾ الػػػػػػػػػػذم بالحػػػػػػػػػػػؽ يفػػػػػػػػػػػرم ريػػػػػػػػػػػو

مػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػاف إال جكلػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػد جاليػػػػػػػػػػا

أسػػػػػػػد عميػػػػػػػو مػػػػػػػػف الطبيػػػػػػػػب مبلمػػػػػػػػح

كاألسػػػػػػػػػد تعطػػػػػػػػػػي لمرجػػػػػػػػػػاؿ خصاليػػػػػػػػػػا

كرأيػػػػػػػػػت ػػػػػػػػػػي كيػػػػػػػػػػو ز ػػػػػػػػػػرة كاسػػػػػػػػػػر

كتػػػػػػػػػػرل الككاسػػػػػػػػػػػر إذ تػػػػػػػػػػػراه خياليػػػػػػػػػػػا

صػػػػػػػػقر ك ػػػػػػػػي عينيػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػدة جػػػػػػػػػارح

تغوػػػػػػي الجػػػػػػكارح لػػػػػػك نظػػػػػػػرف حياليػػػػػػػا

عبػػػػػػػػػد العزيػػػػػػػػػػز كعػػػػػػػػػػز حػػػػػػػػػػؽ ناطػػػػػػػػػػؽ

ػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػؿ ممحمػػػػػػػػػػػة أدار سجاليػػػػػػػػػػػا

حمػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػكاء إلػػػػػػػػى المنايػػػػػػػػػا حاسػػػػػػػػػ ار

متجػػػػػػػػػػػػػردا حتػػػػػػػػػػػػػى رمتػػػػػػػػػػػػػو نبالػيػػػػػػػػػػػػػا

لمػػػػػػػػػا رأيػػػػػػػػػت الميػػػػػػػػػػث يحمػػػػػػػػػؿ رايػػػػػػػػػػة

قمػػػػػػػػػػت الوػػػػػػػػػػػكارم عػػػػػػػػػػػددت أشكالػػػػػػػػػػػيا

قسػػػػـ المصػػػػػاب عمػػػػػى المصػػػػػاب ظيكرنػػػػػا

احدكدبػػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػػـ تحتمػػػػػػػػػػػؿ أحماليػػػػػػػػػػػا

ليفػػػػػػػي عميػػػػػػػو طبيػػػػػػػػب حػػػػػػػػؽ صػػػػػػػػادح

كعمػػػػػػػػػػى حمػػػػػػػػػػػاس إذ نعػػػػػػػػػػػكا رئباليػػػػػػػػػػػا

األكرمػػػػػػػػػكف السابقػػػػػػػػػػكف إلػػػػػػػػػى العمػػػػػػػػػػى

كػػػػػػػػػاف إذا وػػػػػػػػػػاؽ الصبػػػػػػػػػػكر جماليػػػػػػػػػػا

ستظػػػػػػػػػػػػػؿ تذكركػػػػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػػػػبلد أثكمػػػػػػػػػػػػػت

تبكػػػػػػػػػػػي كتنػػػػػػػػػػػدب لمزمػػػػػػػػػػػاف عياليػػػػػػػػػػػا

كالػػػػػػػنفس تسػػػػػػػألني جبنػػػػػػػت إلػػػػػػػى متػػػػػػػػى

حتػػػػػػى إرعكيػػػػػػت كمػػػػػػا أطقػػػػػػت سؤاليػػػػػػػا

كتفمتػػػػػػػػػػػػػػت منػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػ ار ار ليتػيػػػػػػػػػػػػػػا

إذ ألجمػػػػػػػػػػػت قػػػػػػػػػػػد قطعػػػػػػػػػػػت أحبالػػػػػػػػػػػيا

مػػػػػػػف لػػػػػػػي بنفػػػػػػػػس ال اصػػػػػػػػد جماحيػػػػػػػػا

مػػػػػػػػف لػػػػػػػػي بػػػػػػػػػركح ال أطيػػػػػػػػػؽ عقاليػػػػػػػػػا

(ذىػػػػػػب الػػػػػػذيف يعػػػػػػاش ػػػػػػػي أكنا يػػػػػػػػـ)

كخشػػػػػػػػػػيت خاتمػػػػػػػػػػػة كال عقبػػػػػػػػػػػى ليػػػػػػػػػػػا

كقػػػػػػػػػػؿ اعممػػػػػػػػػػػكا أف الجنػػػػػػػػػػػاف تزينػػػػػػػػػػػت

تدعػػػػػػػػػػػػػك إلييػػػػػػػػػػػػػا لمعػػػػػػػػػػػػبل عمالػيػػػػػػػػػػػػػا

ال تجزعػػػػػػػػػػػػػػف إذا الميالػػػػػػػػػػػػػػػي أدبػػػػػػػػػػػػػػػرت

كاصػػػػػػػػػبر ليػػػػػػػػػػا ثػػػػػػػػػػـ انتظػػػػػػػػػػر إقباليػػػػػػػػػا

تػػػػػػػأتي الحػػػػػػػكادث ػػػػػػػي الحيػػػػػػػػاة لتبتمػػػػػػػػي

كاهلل قػدرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا غربالػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

يػػػػػػػػا قػػػػػػػػػكـ إنػػػػػػػػػا معشػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف امػػػػػػػػػة

تخشػػػػػػػػى النصػػػػػػػػارل كالييػػػػػػػػػكد رجاليػػػػػػػػػا

كتخػػػػػػػػاؼ منػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػي زمػػػػػػػػػاف سباتنػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػإذا صحكنػػػػػػػػػػا انػػػػػػػػػػو أكلػػػػػػػػػػى ليػػػػػػػػػػػا

عػػػػػػػػػػزت عمػػػػػػػػػػػى ذؿ الزمػػػػػػػػػػػاف ألىميػػػػػػػػػػػا

كتػػػػػػػػرم الخبلئػػػػػػػػػؽ صنعيػػػػػػػػػا ك عاليػػػػػػػػػػا

نحػػػػػػػػػػػف العمالقػػػػػػػػػػػة الذيػػػػػػػػػػػف تجبػػػػػػػػػػػركا

قبػػػػػػػػػػؿ اليػػػػػػػػػػدل أك بعػػػػػػػػػػده إنػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػا

الدىػػػػػػػػػػػػر قمػػػػػػػػػػػػب كالزمػػػػػػػػػػػػاف دكاليػػػػػػػػػػػػا

أمجادنػػػػػػػػا تسعػػػػػػػػػى لنػػػػػػػػػا نسعػػػػػػػػػى ليػػػػػػػػػا

عيػػػػػػػػػػػد الكتائػػػػػػػػػػػب ال تبػػػػػػػػػػػدؿ عيدىػػػػػػػػػػػا

ك كعيػػػػػػػدىا مػػػػػػػا ينبغػػػػػػػػي أنػػػػػػػػى ليػػػػػػػػا؟

خػػػػػػػذم مسػػػػػػػطيف الحبيبػػػػػػػة كارتوػػػػػػػػي

تيديػػػػػػػػػػػؾ بعػػػػػػػػػػػػد نفكسيػػػػػػػػػػػا أمكاليػػػػػػػػػػػػا

كوػػػػػػػػػعي الجماجػػػػػػػػػػـ زينػػػػػػػػػػة كتمائمػػػػػػػػػػا

كػػػػػػػي يعممػػػػػػػكا تمػػػػػػػؾ العػػػػػػػػركس دالليػػػػػػػػا
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كتجممػػػػػػػػػػػػػي ينػػػػػػػػػػػػػا بػكػػػػػػػػػػػػػؿ سػبلمػػػػػػػػػػػػػة

حتػػػػػػػػػػػى نكػػػػػػػػػػػكف بجيدىػػػػػػػػػػػا سمساليػػػػػػػػػػػا

إف الجميمػػػػػػػػػػػػػػة تزدىػػػػػػػػػػػػػػي بجمالػيػػػػػػػػػػػػػػا

ك تػػػػػػػػػػػرل جميػػػػػػػػػػػبل مثميػػػػػػػػػػػا خمخاليػػػػػػػػػػػا

ىػػػػػػػذم حمػػػػػػػاس كذاؾ بعػػػػػػػض صنيعيػػػػػػػػا

أك لػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػركا يمػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػركا أ عاليػػػػػػػػا

ػػػػػػػإذا قوػػػػػػػى منيػػػػػػػػا الرجػػػػػػػػاؿ ربمػػػػػػػػا

د عػػػػػػػػػػػػت إليكػػػػػػػػػػػػـ لمػػػػػػػػػػػػردل أطفالػيػػػػػػػػػػػػا

كتنػػػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػػػؿء عيكنيػػػػػػػػػػػػػا ؤلنيػػػػػػػػػػػػا

تركػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػى اثػػػػػػػػػر ليػػػػػػػػػا أشباليػػػػػػػػػا

أ ػػػػػػػػبل تػػػػػػػػذكرتـ ك ػػػػػػػػػي الذكػػػػػػػػػرل ىػػػػػػػػػدل

مقػػػػػػػػد خبػػػػػػػػرتـ ػػػػػػػػػي الزمػػػػػػػػػاف محاليػػػػػػػػػا

كلقػػػػػػػػػد رأيتػػػػػػػػػػـ لػػػػػػػػػػك رأيتػػػػػػػػػػـ بأسيػػػػػػػػػػا

أك ىكليػػػػػػػػػػػػػػا إف أخرجػػػػػػػػػػػػػػت أىكاليػػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػي األرض أنفػػػػػػػػػػػاؽ كنػػػػػػػػػػػار ممؤىػػػػػػػػػػػا

كقذائػػػػػػػػػػػؼ كػػػػػػػػػػػاف الفوػػػػػػػػػػػاء مجاليػػػػػػػػػػػا
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ػػػػػػػػػػػاره ،ى
إشعالى ى
ى
ىنػ ه

ً
ً
ػػػػػػػػػػػػكد ًب َّأنػ ىنػػػػػػػػػػػػػا
ػيػ
إلبرىىػػػػػػػػػػػػػة ى
الي ي
قيكليػػػػػػػػػػػػػكا ى
ييػػػػػػػػػبل
ىػػػػػػػػػًإ ىذا ىغ ىدرتيػػػػػػػػػـ ىيػػػػػػػػػا ىي ييػ ي
ػػػػػػػػكد ى ىح ى

ىمى ىن ً
ػيػػػػػػػػػػػػػػػػا
َّ
ورىبػ
ػػػػػػػػػػػػػػػف ًب ى
ػيػػػػػػػػػػػػػػػػا ىكًب ىغرًب ى
شرًق ى
اء ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػا
َّ
خر ىج
ام ى
ػيػػػػػػػػػػػػػػػا ىك ىك ىر ى
ىكلى ىن ي
أم ى
ػػػػػػػػػػػػػػػف ى

ىك
ىك

ىك
ىك

لى ىن ً
ػيػػػػػػػػػػػػػػا
َّ
حرقىػ
ػيػػػػػػػػػػػػػػا ىك ى
ػػػػػػػػػػػػػف ىج ين ى
ش ىمالى ى
كب ى
ً
َّ ً
ػيػػػػػػػػػػػػػا
ط ىع
لى ىنق ى
ػيػػػػػػػػػػػػػا ىك ش ىمالى ى
ػػػػػػػػػػػػػف ىيمي ىن ى

كىنفي َّ ً
بد ىىػػػػػػػػػػػا ىك ًط ىحالى ىيػػػػػػػػػػػا
نيػػػػػػػػػػػا ىك ى
ػػػػػػػػػػت م ى
حتَّػػػػػػػػػػػػػى ىيقكليػػػػػػػػػػػػػػكا يز ً
لزلى ىيػػػػػػػػػػػػػػا
لزلىػػػػػػػػػػػػػػت ًز ىا

ّْ
يػػػػػػػػػػػػػػع يجػثَّػػػػػػػػػػػػػ نة
ػػػػػػػػػػػػػؿ ًر
ػػػػػػػػػػػػف ًب يك
َّ
ترىكػ
و
لى ىن ي
ديػد ىىػػػػػػػػػػػػػػا
َّ
لى ىنخمًطىػ
ػيػػػػػػػػػػػػػػا ًب ىح ى
حكم ى
ػػػػػػػػػػػػػف لي ى

ً
ػػػػػػػػػػػػػر ً
ػيػػػػػػػػػػػػػػا
ىكتى يجػ ُّ
أمري ىكػػػػػػػػػػػػػػا ًبػػػػػػػػػػػػػػو أ ىيالى ى
ً
ػػػػرل لى ىيػػػػػػا
اليػ ى
ىبمىػ ي
ػػػػد ي
ػػػػدل ى
سػػػػػي يؿ الػػػػػدّْماء ىجػ ى
يػػػػػػػػػػػػر ى ً
إجبل لى ىيػػػػػػػػػػػػا
إيم ًان ًيػػػػػػػػػػػػـ ى
ى ى
كف مػػػػػػػػػػػػف ى

ػػػػػػػػػػريـ َّ
ػػػػػػػػػػو
الشػ
ػػػػػػػػػػر يؾ ًيميػ ي
ي
ػػػػػػػػػػاركف ىيبػ ي
ىكاألشػ ى
ػػػػػػػف ىك ىمػػػػػػػػا ىعمًمتيػػػػػػػػـ َّأن ىيػػػػػػػػا
ويػ ى
ػػػػػػس ىم ى
ىخمػ ه
النصػ ً
يمػػػػػػ ىة ً
ػػػػػػار ىك َّ
الم ىميػ ً
ػػػػػػف
ىيػػػػػػا أ َّ
ػػػػػػؼ الَّذيػ ى

ػيػػػػػػػػػػػػا
لىبّّػػػػػػػػػػػػكا ًن ىد ى
اىػػػػػػػػػػػػا ىكاستىفىيػقيػػػػػػػػػػػػكا َّإن ى

ػيػػػػػػػػػػػا
ىعقىػ ى
آمالى ى
ػػػػػػػػػػدت ىعمىي يكػػػػػػػػػػػـ ى
إخكتػػػػػػػػػػػي ى
ػػػػػػػػػػكىدت يج َّيالى ىيػػػػػػػػػػػا
سػ َّ
ىيػػػػػػػػػػا أ َّ
يمػػػػػػػػػػػ نة قىػػػػػػػػػػػد ى

ً
يكػ ُّ
ػػػػػػػػػػؿ ُّ
ىخي ىارىىػػػػػػػػػػػا
الشعػ
ػػػػػػػػػػكب ىي ي
سكد ىىػػػػػػػػػػػا أ ى

وػػػػػػػمَّت ػػػػػػػي َّ
الزىمػ ً
ػػػػػػبل لىيا
وػ ى
ىذلَّػػػػػػت ىك ٌ
ػػػػػػاف ى
ثىػػػػػػػاني البي ً
والى ىيػػػػػػػػػا
ػػػػػػػكت أىلىػػػػػػػـ تى يعػػػػػػػكا أى ى
يي

عدمػػػػػػػػػػا
ىكا ىنػػػػػػػػػػت ى ىبا ىنػػػػػػػػػػت ىاستى ىكا ىنػػػػػػػػػػت ىب ى
ً
ً
ىمػػػػػػػػػػػػرًه
اإلسػػػػػػػػػػػبلـ أ َّىك يؿ أ
ػػػػػػػػػػػي ًقبمىػػػػػػػػػػػ ية
ًى
ى
ػػػػػػػبلد ىكاف ىعمىػػػػػػػػت يكفيػػػػػػػػؤان لى ىيػػػػػػػػا
ػػػػػػيس ال ًبػ ي
لىػ ى

ػػػػػػػػػػػرل ًمثقىالى ىيػػػػػػػػػػػػا
قبمػػػػػػػػػػػكا ىبػ
ى
ال تى ى
ػػػػػػػػػػيف القيػ ى
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ً
الخبل ىػ ً
ػػػػػػد ً
ػػػػػػػة ًػػػػػػػػي َّ
اآلخػ ً
الزىمػ ً
ػػػػػػػر
ػػػػػػػاف
ىبمىػ ي
ػػػػػػػدل
كمػػػػػػػػا)
باليػ ى
ن
ىمػػػػػػػتىح يك ىم َّف القيػ ي
ػػػػػػػدس ( ير ى

ىعمالى ىيػػػػػػػػػا
ىك تى
ي
ػػػػػػػػار الػ ى
كػػػػػػػػكف أ ى
ىمصػ ي
ػػػػػػػػك ىرل أ ى
اـ تي ً
َّ
ىبدالى ىيػػػػػػػػػػا
ك
خػػػػػػػػر يج بالتُّقىػػػػػػػػػى أ ى
الػػػػػػػػش ى ،ي

جػػػػػػػػػػػػيء
ػػػػػػػػػػػػدل ىك ىي
الي ى
ىكأأل ي
ػػػػػػػػػػػػـ ىب ي
ي
ىرض تى ي
نع ي
ات الًٌتػػػػػػػػػػػي ًبم ًج ً
وػػػػػػػػػػػار ً
يئ ًيػػػػػػػػػػػـ
ًت
ى
مػػػػػػػػػػؾ ى
الح ى ى
ى

ً ً
يسػػػػػػػػػػػػػى قى ًاتػػػػػػػػػػػػػػبلن ىدجَّالى ىيػػػػػػػػػػػػػػا
ير ي
كح اهلل ع ى
ً
ػػػػػػـ ُّ
س ىعالى ىيػػػػػػػػا
ىنتىقىػػػػػػػت ًمػػػػػػػف ُّ
السػ ّْ
الز ىعػػػػػػػػاؼ ي
الريػ ً
اسػػػػػػالىت ىعمػػػػػػى يحسػ ً
ػػػػػاض يزال لى ىيػػػػػػا
ػػػػػف ّْ
ى

ػػػػػػػػػارًة ىكصمى ىيػػػػػػػػػا
يػػػػػػػػد ى
ىك ين يع ي
الح ى
ػػػػػػػػػس ى
أندلي ى
و ى
قير ًش َّيػػػػػػػػػ نة مػػػػػػػػػف عبػ ً
شمػ و
ػػػػػػػػرة
ػػػػػػػػس يحػ َّ
ػػػػػػػػد ى
ى
ى

صالى ىيػػػػػػػػػا
ؼ لىيػػػػػػػا ػػػػػػػػي أف ُّن
ى
ػػػػػػػر ه
ى
عيػػػػػػػد ًك ى
ش ى
ن ،ىك لى ىعػ َّ
ركبػػػػػػػػػػػا تىينػػػػػػػػػػػك يؿ ىم ىنالى ىيػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػؿ يأك َّ

ً
ً
ػيػػػػػػػػػػػػػػػا
ػام
ػػػػػػػػػػػػػػػة إذ أ ى
ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػاح نتىا ين ى
ىمى ىكالقي ىم ى
ك رمػػػػػػػت إلي ىنػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػف ىخميػػػػػػػػ ًط حثىالىػ و
ػػػػػػػة
ي
ى ىى
حػ ى ً
بيي ىيػػػػػػػا
ػػػػػػكف ى
ػػػػػبلب ىػػػػػػػبل تىكػ ي
ػػػػػاش الكػ ى
ى
ش ى
ً
اء إال ىدكلىػػػػػػػػػػػػػ نة
الػسػ
مػػػػػػػػػػػػا ىىػ
ػػػػػػػػػػػذه َّ
ى
ػػػػػػػػػػػكد ي

ً
ً
ي َّ
ػيػػػػػػػػػػػػػػػا
شذا ىذ ىىػػػػػػػػػػػػػػػا ىك ك ىبل ىب ىيػػػػػػػػػػػػػػػا ك ن ىعالى ى
ػػػػػػػاش ّْ
ػػػػػػػػكف ًمثىالى ىيػػػػػػػػػا
النعػ ى
حػ ى
ػػػػػػػػاؿ ك ال تىكػ ي
ػػػػػػػػػػي الدَّىػ ً
أدالى ىيػػػػػػػػػػػا
العمًػ ُّ
ػػػػػػػػػػي ى
ػػػػػػػػػػر ك اهللي ى
ػيػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػبلح أ ىا
مصػ
ً
ك إف استىقىم ىنػػػػػػػػػػػػػا لً َّ
ىزلى ى

ً
ىػ ً
ػػػػػػػػػدت
موػ
ػػػػػػػػػإف استى ىمم ىنػػػػػػػػػػا لً َّ
ػػػػػػػػػبلؿ تىىكطَّػ ى
ش ًرىىػػػػػػػػػػػا لىفيفػػػػػػػػػػػان ىى ييػ ىنػػػػػػػػػػػا
ىجػ
ػػػػػػػػػػاءت ًل ىمح ى
ى
ػػػػػػػػبلف مػػػػػػػػػا ا ىنفى َّكػػػػػػػػػا تىمػػػػػػػػػكيذ ًبك ً
ً
احػػػػػػػػػد
ىحبػ
ى

ىػػػػػػػػػػػاهللي ىمكال ىنػػػػػػػػػػػػا ىك ال ىمكلىػػػػػػػػػػػػى لى ىيػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػاء ًح ىبالى ىيػػػػػػػػػػػػػػا
شػ
ىك اهللي ىيقطىػػػػػػػػػػػػػػعي إذ ىي ى
ي

ػػػػػػػػػػػػارةن أمثىالى ىيػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػذكؽ ًم ٌنػػػػػػػػػػػػػا تىػ
ىك تىػ
ي
ى
ػػػػػار ػػػػػػي األيخػػػػػػرل لىيػػػػػػا ىمثػػػػػػكل لى ىيػػػػػػا
كال ٌنػ ي

سػػػػػػػػدكا ًبػػػػػػػػو
ػػػػػػػر
األمػػػػػػػػر الَّػػػػػػػػذم ى ى
ى
ىك ينتىّْب ي
الحيػ ً
وػػػػػػػب ك ًخػػػػػػػزم ػػػػػػػػي ً
ػػػػػػػاة ىكًذلَّػػػػػػػػ هة
ه
ىغ ى ه ى
ػػػػػػػػػػروة
ك القيػ
ػػػػػػػػػػدس ىند يخمي ىيػػػػػػػػػػػا ىكػػػػػػػػػػػأ ٌىك ًؿ ىمػػ َّ
ي
األرض َّ
ػػػػػػػػػػػدل
ػػػػػػػػػػػؤّْذ يف
ىكتيػ ى
اليػ ى
ي
الشريفػػػػػػػػػػػػ ية ًب ي

أغبلليػػػػػػػػػػػػػا
ىك ينزيػػػػػػػػػػػػ يؿ ىعنيػػػػػػػػػػػػػا ثانيػػػػػػػػػػػػػان
ى
إلييػػػػػػػػػػػػػا ًلػػػػػػػػػػػػػؤل ً
ىذاف ًببل لى ىيػػػػػػػػػػػػػا
تى ي
دعػػػػػػػػػػػػػك ى
ً
ػػػػػػػػػػد ىحػ و
ػيػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػح ىبعػ ى
ىك اهلل ييصمػ ي
ػػػػػػػػػػاؿ ىحالى ى

ػػػػػػػػػػػػة م ً
ػػػػػػػػػػػػاهلل يكمى يػؤىػػػػػػػػػػػػػا ًبرحػمػ ً
نػعػ و
ػػػػػػػػػػػػـ
ى
ي
ى ى

ػػػػػػػػػت ًييػػػػػػػػػػا ًني ً
ً
َّػتػػػػػػػػػػي
الميَّتػػػػػػػػػػي ى
أخؿ ى،صػ ي ى
ظ ًمػػػػػػػػػػػي
ييػػػػػػػػػػػا ىمػػػػػػػػػػػا ىرآهي األىع ى
أدركػػػػػػػػػػ ي
ػت ى
ى

أخكًتػػػػػػػػػػي ىمػػػػػػػػػػف قىالى ىيػػػػػػػػػػا
ىك اهلل ىي ى
ػػػػػػػػػـ ى
رحػ ي
إقبالى ىيػػػػػػػػػػػػا
ىيػػػػػػػػػػػا أ َّ
أدرىكػػػػػػػػػػػػت ى
يمػػػػػػػػػػػػ نة ىمػػػػػػػػػػػػا ى

كقاؿ جياد بني عكدة أيوان:
مكجة األخدكد

المػػػػػػػآذف وػػػػػػػؿ عنػػػػػػػؾ المنطػػػػػػػؽ

مػػػػػػػػػػػػاؿ المػػػػػػػػػػػػآذف خػػػػػػػػػػػػرس ال تنطػػػػػػػػػػػػؽ

أـ

مػػػػػػػػػػػاؿ المسػػػػػػػػػػػاجد غمقػػػػػػػػػػػت أبكابيػػػػػػػػػػػا

كالعيػػػػػػػػػػػػػد ييػػػػػػػػػػػػػا إنيػػػػػػػػػػػػػا ال تغمػػػػػػػػػػػػػؽ

أعفػػػػػػػػػػت تصػػػػػػػػػػفر بالريػػػػػػػػػػاح ك أميػػػػػػػػػػا

يحرقػػػػػػػكا

صػػػػػػػفر الكجػػػػػػػكه يػػػػػػػذبحكا ك
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ركبػػػػػكا الفيػػػػػا ي كالفوػػػػػاء  ،رمػػػػػكا بيػػػػػا

أعتػػػػػػى السػػػػػػبلح ك بالحديػػػػػػد

عػػػػػػػاثكا بيػػػػػػػا عػػػػػػػكث الجػػػػػػػراد بركوػػػػػػػة

يميػػػػػػػػػػكف ػػػػػػػػػػي أجسػػػػػػػػػػادىا ك يمزقػػػػػػػػػػكا

السػػػػػػجكد ك نكمػػػػػػكا بجػػػػػػراحيـ

ك الػػػػػػػػػػركح ػػػػػػػػػػي أجسػػػػػػػػػػادىـ تتػػػػػػػػػػد قكا

ػػػػػػػػػر متوػػػػػػػػػػكعا
كالجػػػػػػػػػػرح يثغػػػػػػػػػػب عنبػ ا

مسػػػػػػػكا ك مػػػػػػػف كػػػػػػػؿ األطايػػػػػػػب أعبػػػػػػػػؽ

حػػػػػػػػزف عمػػػػػػػػى حػػػػػػػػزف كعنػػػػػػػػدم ك ػػػػػػػػرة

أرؽ عمػػػػػػػػى أرؽ ك

مثمػػػػػػػػي يػػػػػػػػأرؽ

مػػػػػػػػػا إف اقمػػػػػػػػػب شاشػػػػػػػػػتي لبشاشػػػػػػػػػتي

ألفػػػػػػػػػػي العيػػػػػػػػػػكف بػػػػػػػػػػدمعيا تغػػػػػػػػػػركرؽ

األخػػػػػػػدكد كػػػػػػػاف كقكدىػػػػػػػا

نخػػػػػػػػػػػػب الرجػػػػػػػػػػػػاؿ لعزىػػػػػػػػػػػػا يتحرقػػػػػػػػػػػػكا

بيػػػػػا

شػػػػػػػػػػمخت ليػػػػػػػػػػا كالراسػػػػػػػػػػيات كاشػػػػػػػػػػيؽ

كتجػػػػػػػػػػػػػػػػردت لمطاحنػػػػػػػػػػػػػػػػات كراتيػػػػػػػػػػػػػػػػا

طرقػػػػػػػا ك حرقػػػػػػػا

كالمعػػػػػػػادف تطػػػػػػػرؽ

ك تعمقػػػػػػػػػػػػػػػػػت أبناؤىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ببنائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

إف المكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارـ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكراـ تعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ

يطمػػػػػػػبيـ ك ىػػػػػػػـ طبلبػػػػػػػو

أبصػػػػػػػر بيػػػػػػػـ حػػػػػػػيف المقػػػػػػػاء إذ التقػػػػػػػكا

حيمػػػػػػة

أسػػػػػػػكؽ ركحػػػػػػػي ػػػػػػػكؽ تربػػػػػػػؾ تزىػػػػػػػؽ

أ ػػػػػػػػديؾ نفسػػػػػػػػي ثػػػػػػػػـ أمػػػػػػػػي أك أبػػػػػػػػي

صػػػػػػكتؾ يعتػػػػػػؽ

قتمػػػػػػكا

مكجػػػػػػػة

جبلئػػػػػؿ األحػػػػػداث قػػػػػد عوػػػػػت

كالمػػػػػػػكت

مكجػػػػػػة اإلسػػػػػػبلـ مػػػػػػا لػػػػػػي

كلػػػػػػدم ػػػػػػداؤؾ ثػػػػػػـ

تحمقػػػػػػكا

مقػػػػػػػػػػػػػػػد نزلتػػػػػػػػػػػػػػػؾ كاألذاف مجمجػػػػػػػػػػػػػػػؿ

ك لػػػػػػػػو رنػػػػػػػػيـ ػػػػػػػػي سػػػػػػػػماؾ ك ركنػػػػػػػػؽ

ناحيػػػػػػػة بيػػػػػػػػا

اهلل اكبػػػػػػػػػػػػػػػػػر نبوػػػػػػػػػػػػػػػػػيا ال يخفػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ

مكجػػػػػػػػػػة الطيػػػػػػػػػػر العفيػػػػػػػػػػؼ حػػػػػػػػػػداؤىا

بطننػػػػػػا ال يسػػػػػػرؽ

مئػػػػػػػة تػػػػػػػدؽ بكػػػػػػػؿ

ػػػػػػي كػػػػػػؿ حػػػػػػيف

مكجػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػديف الحيػػػػػػػػػػػؼ لسػػػػػػػػػػػانيا

إف المعػػػػػػػػػػػػػػػػالي بػػػػػػػػػػػػػػػػالعكالي الصػػػػػػػػػػػػػػػػؽ

اإلسػػػػػػبلـ قػػػػػػد بيوػػػػػػتيا

ارض السػػػػػػػػػػػػػػػكاد نبتيػػػػػػػػػػػػػػػا متػػػػػػػػػػػػػػػكرؽ

قػػػػػػػػػػػػػكلي لسػػػػػػػػػػػػػعد كالمثنػػػػػػػػػػػػػى انػػػػػػػػػػػػػو

كسػػػػػػػػرل

كرسػػػػػػػػتـ بػػػػػػػػالعراؽ تعرقػػػػػػػػكا

سػػػػػػػػتظؿ تفمػػػػػػػػج ( جػػػػػػػػكرجيـ) مكجػػػػػػػػة

حتػػػػػى يغيػػػػػب عػػػػػف الكجػػػػػكد

مػػػػػا عػػػػػاد ييػػػػػا مػػػػػف يػػػػػبش (لبشػػػػػيـ)

تحػػػػػػػػػػػػػػدك بنػػػػػػػػػػػػػػا لمعاليػػػػػػػػػػػػػػات األينػػػػػػػػػػػػػػؽ

كصػػػػػػػحبو ك جنػػػػػػػكده

ك(الحوػػػػػػػػػػػػرمي) الفػػػػػػػػػػػػارس المتنطػػػػػػػػػػػػؽ

كالرايػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػكداء جػػػػػػػػػػاء زمانيػػػػػػػػػػا

المػػػػػػػػكاء األردنػػػػػػػػي (األزرؽ)

يػػػػػػا بيوػػػػػػة

(الظػػػػػػػاىرم)

حمػػػػػػػػؿ

ػػػػػػػػي كػػػػػػػػؿ ممحمػػػػػػػػة ىػػػػػػػػـ

طػػػػػػػػكبى لقاعػػػػػػػػدة الجيػػػػػػػػاد ك شػػػػػػػػيخيا

كتشػػػػػرؽ

يتػػػػػػػػألقكا

قػػػػػد غربػػػػػت أمػػػػػـ مػػػػػع الغػػػػػرب الكفػػػػػكر

كانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ دكف البرايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقكا

النبػػػػػي محمػػػػػد صػػػػػدقكا

بمػػػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػػاء الرسػػػػػػػػػػػػػػكؿ كصػػػػػػػػػػػػػػدقكا

جػػػػػػػػػادكا إذا طػػػػػػػػػاؿ الزمػػػػػػػػػاف كأىممػػػػػػػػػكا

إف أىممتػػػػػػػػػػو يتعتػػػػػػػػػػػؽ

إنػػػػػا ألخػػػػػكاف

كالشػػػػػػػػػػيد

->:-

مػػػػػػػػػػػف أرسػػػػػػػػػػػمكا لمعػػػػػػػػػػػالميف ىػػػػػػػػػػػداىـ

نػػػػػػك ار ك مػػػػػػف مػػػػػػؽ الصػػػػػػبيحة

أحوػػػػػػػارة الكػػػػػػػذب القمػػػػػػػيء  ،زناتيػػػػػػػػا

كلصػػػػػػػػػػػكص أقػػػػػػػػػػػكات العبػػػػػػػػػػػاد تفرقػػػػػػػػػػػكا

أمريكػػػػػػا ك نيمػػػػػػؾ غيرىػػػػػػا

إنػػػػػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػػػػػا ك لغيرىػػػػػػػػػػػػػػا نتشػػػػػػػػػػػػػػكؽ

أروػػػػػنا

حمقاتيػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػػػكـ أوػػػػػػػػػػيؽ

يػػػػػػا قكمنػػػػػػػا ىػػػػػػػذا تخصصػػػػػػػنا ،الػػػػػػػكغى

بسػػػػػػػػػػػعارىا تتعمػػػػػػػػػػػؽ

سػػػػػػتزكؿ

وػػػػػاقت بمػػػػػا رحبػػػػػت عمػػػػػيكـ

ك نفكسػػػػػػػػػػػنا

ا مػػػػػػؽ

ك طيمنػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػالمكت يميػػػػػػػػػػك عابثػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػؿ نازلػػػػػػػػػػة ك يػػػػػػػػػػو يحػػػػػػػػػػدؽ

الػػػػػػػػذيف تمرغػػػػػػػػت بترابنػػػػػػػػا

كػػػػػػػػػػػػؿ الحوػػػػػػػػػػػػارات التػػػػػػػػػػػػي تتعممػػػػػػػػػػػػؽ

تكاليػػػػػػػػا

نعػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػذيف عمػػػػػػػػػى المكػػػػػػػػػاره خمقػػػػػػػػػكا

كسػػػػػػػػػػماء أمريكػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػديث عيػػػػػػػػػػده

العيػػػػػػػد حػػػػػػػي ينطػػػػػػػؽ

نحػػػػػػػػف

كنبػػػػػػػػؾ أعنػػػػػػػػاؽ الغػػػػػػػػزاة

لمػػػػػػػا يػػػػػػػزؿ ك
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القدس

(  )0مف جبيف القدس
ُّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدادا ييجػ
إف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمس مػ
ن
كحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة قطرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيؿ

كعيكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذؿ
ُّ
ػػػػػػػػػػػػػؿ
كرد كيػ
مػػػػػػػػػػػػػػف جبػػػػػػػػػػػػػػيف القػػػػػػػػػػػػػػدس ه

كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكو يتجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

ػػػػػػػػػػػػػػي نجػػػػػػػػػػػػػػاد أمػػػػػػػػػػػػػػره بػػػػػػػػػػػػػػات كػػػػػػػػػػػػػػؿ

كجمكعػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػربت مػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػؤكس النػػػػػػػػػػ
ن

ػػػػػػػػػػػػػػػػكر قسػػػػػػػػػػػػػػػطنا كاسػػػػػػػػػػػػػػػتفاؽ المقػػػػػػػػػػػػػػػؿ

حممػػػػػػػػػػػػػػػػت أكفػػػػػػػػػػػػػػػػانيـ كبػػػػػػػػػػػػػػػػدأ المػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػكت حيػػػػػػػػػػػػػػػػاء كجيػػػػػػػػػػػػػػػػو يسػػػػػػػػػػػػػػػػتيؿ

ادعػػػػػػػػػػػػػػاء الخػػػػػػػػػػػػػػكؼ يثنػػػػػػػػػػػػػػي التعػػػػػػػػػػػػػػدم

أك صػػػػػػػػػػػػػػرير الميػػػػػػػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػػػػػػػردم األ ػػػػػػػػػػػػػػؿ

عػػػػػػػػػػػػػػػابني العمػػػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػػػأمس تػػػػػػػػػػػػػػػكلى

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار
ه

راعنػػػػػػػػػػػػػػػػي منػػػػػػػػػػػػػػػػو خيػػػػػػػػػػػػػػػػكط كمػػػػػػػػػػػػػػػػتف

رنػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػكقي سػػػػػػػػػػػػػػػػػنا ال يسػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

بنػػػػػػػػػػػػػػػػاء الفكػػػػػػػػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػػػػػػػػيس بخػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ

بػػػػػػػػػػػػػؿ بجيػػػػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػبله األجػػػػػػػػػػػػػؿ

 - 162مػػف مكاليػػد األردف عػػاـ 0966ـ ،يحمػػؿ درجػػة الػػدكتكراه ػػي المغكيػػات ،يعمػػؿ أسػػتاذان مسػػاعدان ػػي العمػػكـ

المغكيػة كميػارات االتصػاؿ ػي جامعػػة البمقػاء التطبيقيػة .شػارؾ ػي العديػػد مػف الفعاليػات كالمػؤتمرات الشػػعرية

كاألدبية .لو العديد مف األبحاث المغكية ،لو ديكاف شعر منشكر بعنكاف" :مداد الركح".
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بػػػػػػػػػػػؿ بجمػػػػػػػػػػػر يصػػػػػػػػػػػبغ النػػػػػػػػػػػكر نشػػػػػػػػػػػ ار
كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ أنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كالمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ رداء

ػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ
نا
أك بػػػػػػػػػػػػػػػػدرب ػػػػػػػػػػػػػػػػاع عطػ
كالرحػػػػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػػػػيف بصػػػػػػػػػػػػػػػػير أبػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

ك ػػػػػػػػػػػػػػػػؤادم ػػػػػػػػػػػػػػػػي رحػػػػػػػػػػػػػػػػاه طحػػػػػػػػػػػػػػػػيف

كدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي دكاة تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

كيػػػػػػػػػػػػؼ أنسػػػػػػػػػػػػى الغػػػػػػػػػػػػار أك آم ربػػػػػػػػػػػػي

أك زمػػػػػػػػػػػػػػػاني كيػػػػػػػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػػػػػػػاد يظػػػػػػػػػػػػػػػؿ

إف غػػػػػػػػػػػدان سػػػػػػػػػػػأغدك كاف ظػػػػػػػػػػػؿ أسػػػػػػػػػػػمك

أنػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػاألمس كمنػػػػػػػػػػػػػػػي المطػػػػػػػػػػػػػػػؿ

( ) 2بيف جدار كالقدس
أبمػػػػػػػػػػػغ كنانػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػأف الميػػػػػػػػػػػؿ مرتحػػػػػػػػػػػؿ

كانصػػػػػػػت لمػػػػػػػا قالػػػػػػػو الصمصػػػػػػػاؿ كاألصػػػػػػػؿ

إف الحوػػػػػػػػارة مػػػػػػػػف عػػػػػػػػرب كمػػػػػػػػف عجػػػػػػػػـ

مػػػػػػرت ىنػػػػػػا كاسػػػػػػتقت مػػػػػػف مائيػػػػػػا الػػػػػػدكؿ

مػػػػػػف حكليػػػػػػا مسػػػػػػرح كالفكػػػػػػر ػػػػػػي جػػػػػػدد

كالشػػػػػػػػػعر خمػػػػػػػػػدىـ حتػػػػػػػػػى أبػػػػػػػػػي الكمػػػػػػػػػؿ

كالعمػػػػػػػػػػـ مخػػػػػػػػػػرجيـ مػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػؿ نائبػػػػػػػػػػة

كأصػػػػػػػػػؿ دكلػػػػػػػػػتيـ عػػػػػػػػػدؿ بػػػػػػػػػو اعتػػػػػػػػػدلكا

كدع سػػػػػػػباتؾ كارقػػػػػػػب عقػػػػػػػد مػػػػػػػف رحمػػػػػػػكا

كانظػػػػػػػػر بنػػػػػػػػي نحػػػػػػػػكت الصػػػػػػػػخر ترتجػػػػػػػػؿ

كامػػػػض كسػػػػر ػػػػكؽ جمػػػػر الظمػػػػـ منتصػػػػبا

ال تبأبػػػػػػػػو المسػػػػػػػػع يػػػػػػػػو النصػػػػػػػػر متصػػػػػػػػؿ

يػػػػػػػػػػؿ رأيػػػػػػػػػػت عيػػػػػػػػػػكف القػػػػػػػػػػكـ المعػػػػػػػػػػة

أـ ىػػػػػػػػػؿ رأيػػػػػػػػػت عظػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػرأس تعتػػػػػػػػػدؿ

أـ أف قمػػػػػػػػػػػػػػػبيـ قػػػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػػػاد قائمػػػػػػػػػػػػػػػو

يػػػػػػػػػػػػػػدب منتشػػػػػػػػػػػػػػيا كالػػػػػػػػػػػػػػكرد مكتيػػػػػػػػػػػػػػؿ

أعيػػػػػػػػػػػػدنا مػػػػػػػػػػػػثميـ أـ عيػػػػػػػػػػػػدنا عجػػػػػػػػػػػػب

أـ أنػػػػػػػػػػو ػػػػػػػػػػي ظػػػػػػػػػػبلـ القػػػػػػػػػػرب مقتبػػػػػػػػػػؿ

اقػػػػػػػػػػػػذؼ بخك ػػػػػػػػػػػػؾ كاألىػػػػػػػػػػػػكاؿ مد نػػػػػػػػػػػػة

كارسػػػػػػػػػػػـ بجرحػػػػػػػػػػػؾ إشػػػػػػػػػػػراقا كاف قتمػػػػػػػػػػػكا

جنػػػػػػػػػػػػػػيف عاصػػػػػػػػػػػػػػفة النػػػػػػػػػػػػػػار صػػػػػػػػػػػػػػائمة

كالقػػػػػػػػػدس غاوػػػػػػػػػبة كالسػػػػػػػػػيؼ ال يصػػػػػػػػػؿ

كالػػػػػػػػدار ىالكػػػػػػػػة ػػػػػػػػي صػػػػػػػػبحيا الغػػػػػػػػادم

كالنخػػػػػػػػػػػػػؿ غػػػػػػػػػػػػػائرة كالجػػػػػػػػػػػػػرح كالعمػػػػػػػػػػػػػؿ

أصػػػػػػػػػػػرؼ شػػػػػػػػػػػؤكنؾ كاإليمػػػػػػػػػػػاف حا زىػػػػػػػػػػػا

كارقػػػػػػب صػػػػػػخكر دمػػػػػػي ػػػػػػي قمبيػػػػػػا عمػػػػػػؿ

قػػػػػػػػػػػػالكا :زمانػػػػػػػػػػػػؾ بطػػػػػػػػػػػػف األرض منػػػػػػػػػػػػو

قػػػػػػػػؿ نػػػػػػػػار ثكرتنػػػػػػػػا ػػػػػػػػي جك يػػػػػػػػا شػػػػػػػػعؿ

حػػػػػػػػػػػػكريتي سػػػػػػػػػػػػبقت أحبلميػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػنة

كمػػػػػػػا سػػػػػػػرل نجميػػػػػػػا يرنػػػػػػػك لػػػػػػػو األمػػػػػػػؿ

ىػػػػػػػذم عيػػػػػػػكني فييػػػػػػػا الشػػػػػػػمس مبصػػػػػػػرة

تنيػػػػػػػػػر حػػػػػػػػػكلي كنػػػػػػػػػكر الحػػػػػػػػػؽ مكتمػػػػػػػػػؿ

-><-
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ي حكار بينو كبيف المسجد األقصى يقكؿ:
كقفػػػػػػت ػػػػػػي المسػػػػػػجد األقصػػػػػػى أسػػػػػػائمو

كالنػػػػػػػار ػػػػػػػي جنبػػػػػػػات الصػػػػػػػدر تسػػػػػػػتعر

مػػػػػػػػا بػػػػػػػػاؿ محرابػػػػػػػػؾ الطيػػػػػػػػرم تفجػػػػػػػػره

ظػػػػػػػػبلؿ غػػػػػػػػـ دجاىػػػػػػػػا لػػػػػػػػيس ينحسػػػػػػػػر

كمػػػػػػػػػػػػػا لمنبػػػػػػػػػػػػػرؾ القػػػػػػػػػػػػػدس مكتئبػػػػػػػػػػػػػان

مػػػػػػػػا عميػػػػػػػػو لصػػػػػػػػكت الحػػػػػػػػؽ منتبػػػػػػػػر

كمػػػػػػػػػا لممػػػػػػػػػآذف قػػػػػػػػػد غابػػػػػػػػػت أىمتيػػػػػػػػػا

مػػػػػػػػػا عمييػػػػػػػػػا إلشػػػػػػػػػراؽ اليػػػػػػػػػدل أثػػػػػػػػػر

قػػػػػػػػػػػػاؿ مسػػػػػػػػػػػػتعب ارن كالػػػػػػػػػػػػركع ينطقػػػػػػػػػػػػو

كاألرض مػػػػػػػػف تحتػػػػػػػػو البركػػػػػػػػاف ينفجػػػػػػػػر

رمػػػػػػػػى البغػػػػػػػػاة رحػػػػػػػػابي رمػػػػػػػػي منػػػػػػػػتقـ

كلػػػػػػيس لػػػػػػي مػػػػػػف مرامػػػػػػي حقػػػػػػدىـ كزر

كلػػػػيس لػػػػي مػػػػف ذكم القربػػػػى اخػػػػك شػػػػمـ

كلػػػػػيس لػػػػػي مػػػػػف طغػػػػػاة الجػػػػػكر منتصػػػػػر

 -39حسف يكسؼ كماؿ()164
القدس ي ذاكرتي
القدس ي ذاكرتي
عمى بالي دكمان..
قدس
يا ي
ييزمني..
لف ى

يأس
دكنؾ ي
ً
شييد
األكناؼ
صريع
ه
..كالبدر

عرس
يقاـ لو
ي
قتبلىـ..

يموكف حيارل
ى
163

 -شاعر مسطيني معاصر مف قطاع غزة -مسطيف -عمؿ مدرسا لمغة العربية كآدابيا ي عدة دكؿ عربيػة.
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 -شاعر كاذاعي بحريني معاصر كبير ،لو مشاركات عديدة ي كثير مف المجاالت اإلعبلمية كالشعرية.

أصدر ستة دكاكيف منيا :مخاض اليزيمة ،كلف نركع ،كدمعة ي عيف القدس ،كمف كحي الحجارة.

->=-

ً
اكبيـ ترسك
قتبلؾ مر ي
ي بالي..
القدس
مسكنيا
ي
ي خمدم..
ً
تجكليف
أنت
ٍ

الديف
كجنكد لصبلح
ٍ
ه
كخيك هؿ تعدك..
كصيي هؿ..
كغبار..
ه

حطيف
ي ساحة
ٍ
أغمض ً
عيني ..
أرل يع ىم ارن..

القساـ..
كأرل
ى
ياسيف
أرل
ٍ
ي قمبي..

تقيميف
أنت
ٍ
أصحك..
ً
كلتاريخؾ أىفك

كعمى (جغ ار ً ىي وة)
أغفك..

ي حممي ..
ً
أرسمؾ طي ارن

ُّ
كيرؼ
لمقب ًة يرنك
ٌ
أرسم ًؾ قيدان مكسك ارن
ي
منثك ارن..

ُّ
الكؼ
ىزمتٍ يو
صكر تطفك
ي ذاكرتي
ه
ً
تاريخؾ..
عممني األمبل

عممني أف أبقى رجبل
->>-

و
نكبات صابرةن..
خيم ىة
شج ارن..
زيتكنان مشتعبل

عممني أ ًريد أشرعتي
ي ال ٌن ٍك ًء..
كال أخشى البمبل

حيطانؾ ألثميا قي ىببل

صيرني بطبل
تاريخؾ ٌ
قدساهي..
ً
أنت ي بالي..
ي أعصابي..

ي أكصالي
ً
قدس..
كأنا مف غيرؾ يا ي
رمواف..
ه
مف غير ً
ىبلؿ

بؿ أيقكنة و
كطف
لف أق ى
أك أروان..
بمقاس نعالي

أقبؿ بح ارن..
لف ى
ي و
كأس
أك شطان..
دكف ً
مف ً
رماؿ

لف أبمع ً
ص ٌنارة و
سمـ
حمامتيـ..

صقر نز ًاؿ

كسأ قس ألعاب الحاكم
بع ً
يمقي ً
ص ٌي..
ً
كحباؿ

->?-

مكالي:
كسأبقى ي
أنشد ٌ
تباعدنا..
طاؿ
إف ى
ٍ
ي
غدان..
ً
ألقاؾ..

أحسف ً
ً
حاؿ
ي

كنعيد كصاالن..
ً
بكصاؿ
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القدس يا مسرل النبي

القػػػػػػػػػػػػػػػدس يػػػػػػػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػػػػػػػرل النبػػػػػػػػػػػػػػػي

كمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ األبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

يػػػػػػػػػػػػػػػػا أخػػػػػػػػػػػػػػػػت مكػػػػػػػػػػػػػػػػة كالمدينػػػػػػػػػػػػػػػػة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراث الطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب

ىتػػػػػػػػػػػػػػػػؼ الجيػػػػػػػػػػػػػػػػاد بنػػػػػػػػػػػػػػػػا إليػػػػػػػػػػػػػػػػؾ

جاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم كترقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ الثػػػػػػػػػػػػػػػػػػأر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف

أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدائنا تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىبي

المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػممكف تكا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكا

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ أك مغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب

المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجد األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

دييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ لعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز المطمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب

رايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات أحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أقبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت

تحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ رحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

نعػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الفػػػػػػػػػػػػػػػػػداء اليػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ يػػػػػػػػػػػػػػػػػك

ـ القائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد المتكثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب

بػػػػػػػػػػػػػػػػػذؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ الغػػػػػػػػػػػػػػػػػالي كغػػػػػػػػػػػػػػػػػا

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمظى المتميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب

ليزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكاف العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك

المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتبد األجنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
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 - 165كلد بمكة المكرمة عاـ ?8::ىػ8@8@ -ـ .عمؿ ي مكاقػع حككميػة عديػدة ،منيػا :كزيػر لمحػج كاألكقػاؼ.
شاعر مجيد ،ككاتب مقالة بارع ،مف أىـ مؤلفاتو :ديكاف حسػيف عػرب ،المجمكعػة الكاممػة ،كمحاوػرات ثقا يػة

(عمؿ مشترؾ) .تك ي ي مكة المكرمة عاـ 8;9:ىػ.

 - 166مف مكاليد القاىرة عاـ =8@8ـ ،كاف كزيػ ارن لمػرم ػي عيػد الخػديكم إسػماعيؿ ،كانػت أكلػى قصػائده بعنػكاف

"الكردة الذابمة" ،ككانت مرثية البنة عـ لو تك يت .نظـ الشعر بالفرنسػية ،كتػرجـ الشػعر عػػف اإلنجميزيػة ،قػد
أجػاد ثمػػاني لغػػات ،ككػػاف أسػػتاذان جامعيػان كأديبػان كشػػاع ارن بػػآداب الشػػعكب اإلسػػبلمية ،كعميػػدان لػػؤلدب اإلسػػبلمي

->@-

يا قدس
عميػػػػػػػػػػػػػؾ القمػػػػػػػػػػػػػب بالخفقػػػػػػػػػػػػػات حامػػػػػػػػػػػػػا

كمػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػدىر بعػػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػػاـ عامػػػػػػػػػػػػا

إليػػػػػػػػػػػؾ الشػػػػػػػػػػػكؽ ييفػػػػػػػػػػػك ثػػػػػػػػػػػـ ييفػػػػػػػػػػػك

كيوػػػػػػػػػػػػػػػػػػني بالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاب المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتياما

كمنػػػػػػػػػػؾ الخطػػػػػػػػػػك يػػػػػػػػػػدنك بػػػػػػػػػػي كيػػػػػػػػػػدنك

كنػػػػػػػػػػػت الطيػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػا بمػػػػػػػػػػػغ الغمامػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػػػدر
نا
ػػػػػػػػػػػػػديما زدت ػػػػػػػػػػػػػػي البمػػػػػػػػػػػػػػداف قػ
قػ
ن
ػػػػػػػػػػػػػػػر
نا
كبعػػػػػػػػػػػػػػػػد ظبلمػػػػػػػػػػػػػػػػو أطمعػػػػػػػػػػػػػػػػت جػ

كرامػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف دنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه رامػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
عػػػػػػػػػػػف كجػػػػػػػػػػػو المنػػػػػػػػػػػى د ػػػػػػػػػػػع المثامػػػػػػػػػػػا
لتشػػػػػػػػػػػػػػػبو ىػػػػػػػػػػػػػػػذه األخػػػػػػػػػػػػػػػرل تمامػػػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػػماء
كأنػػػػػػػػػػػػػت جعمػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػف أرض سػ
ن
تسػػػػػػػػػػػػػػػػاكييا كلكػػػػػػػػػػػػػػػػف ػػػػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػػػػبلء

كمػػػػػػػػػػػا قمَّػػػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػػػف األخػػػػػػػػػػػرل مقامػػػػػػػػػػػا

نبػػػػػػػػػػػػػػػي اهلل ػػػػػػػػػػػػػػػكؽ ثػػػػػػػػػػػػػػػراؾ يخطػػػػػػػػػػػػػػػك
حمػػػػػػػػػػائـ ػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػمائؾ كىػػػػػػػػػػي تشػػػػػػػػػػدك

كػػػػػػػػػػػػػػاف ثػػػػػػػػػػػػػػراؾ مسػػػػػػػػػػػػػػ نكا أك خزامػػػػػػػػػػػػػػى

تيدىػػػػػػػػػػػػػػد ػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػمائؾ السػػػػػػػػػػػػػػبلما

كلكػػػػػػػػػػػػػػػف أيػػػػػػػػػػػػػػػف أنػػػػػػػػػػػػػػػت اآلف منػػػػػػػػػػػػػػػي

كانػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اآلف محتػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ ىيامػػػػػػػػػػػػػػػػػػا؟!

أطػػػػػػػػػػػػػرب باألكتػػػػػػػػػػػػػار لحنػػػػػػػػػػػػػي
ككيػػػػػػػػػػػػػؼ
ّْ

كدمعػػػػػػػػػػػي اليػػػػػػػػػػػكـ ينسػػػػػػػػػػػكب انسػػػػػػػػػػػكابا؟!

كأنػػػػػػػػػػػػؾ أنػػػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػػػي ذكػػػػػػػػػػػػرل حبيػػػػػػػػػػػػب

بجفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي زاد ذيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ المنامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

كجػػػػػػػػػػػػػػانحتي تحػػػػػػػػػػػػػػرؽ ػػػػػػػػػػػػػػي لييػػػػػػػػػػػػػػب

كذاؾ تحرقػػػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػػػػػػؼ دامػػػػػػػػػػػػػػػا

أريػػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػػكد ػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػكـ لػػػػػػػػػػػػدارم

ألسػػػػػػػػػػػػػػأؿ عػػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػػييد أك يتػػػػػػػػػػػػػػامى

كمػػػػػػػػػػػاذا كػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػد الوػػػػػػػػػػػكارم

أتكنػػػػػػػػػػػػػػا ينشػػػػػػػػػػػػػػركا ييػػػػػػػػػػػػػػا الحمامػػػػػػػػػػػػػػا

كأ عػػػػػػػػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػػػػػػػػد تمػػػػػػػػػػػػػػػػكت تحتكييػػػػػػػػػػػػػػػػا

لتنفػػػػػػػػػػػػػػث ػػػػػػػػػػػػػػي نكاحييػػػػػػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػػػػػػماما

أال إنػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ كبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

كمػػػػػػػػػػػػا إف طقػػػػػػػػػػػػت حربػػػػػػػػػػػػا أك صػػػػػػػػػػػػداما

كىػػػػػػػػػػػا عظمػػػػػػػػػػػي أنػػػػػػػػػػػا نوػػػػػػػػػػػك حسػػػػػػػػػػػير

مػػػػػػػػػػػػػف اإليمػػػػػػػػػػػػػػاف جػػػػػػػػػػػػػػردت الحسػػػػػػػػػػػػػػاما
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لحاجة ي نفس يعقكب !!
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كجػراح ،كشػاعر  -صػحى ك نبطػي ك محػاكرة سػعكدم األصػؿ كاإلقامػة كاليػكل ،مػف مكاليػػد
 -طبيػب باطنػة َّ

8@?0ـ .مؤسس منتدل عيكف ىالة اإللكتركني ،كنشر يو قصائده الشعرية كمنيا :كيؼ أرثيػؾ يػا أبػي ،كالػى
أمي ،كقكلي لو ،كحبيبتي تغرد خارج السرب.
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أبتاهي إف جاؤكؾى يكمان يييرعكف
الحزفً كا تعمكا البكاءى ..
كتظاىركا با ي
كمارسكا كذبى العيكف ..
الد ـ الممطخً ي قميصي ..
كأتكؾى با ٌ
ال تيصدؽ أنيـ ال يكذبكف !
الذئبي يا أبتي برمءه مف دمي كىـي ..
الذئابي الجائعكف !!
كىـي المصكصي السارقكف ..
أنا يا أبي عامافً يممقى ي غياباتً العركبةً
لستي أدرم مف أككف !!

أنا طائري الفينيؽً أـ شجري الصنكبرً ..
أـ ظبلؿي الزيز كف !!
أـ رعي داليةو تسمؽى حائطى المبكى ..
كعادى ببل غصكف !!
بعوي ىنا متبعثره بيف الحركؼً ككؿي كمي ..
ي جدائؿً عيتركف !!
عيناؾى ال تبيضي يا أبتاهي مف حزفو
كال ىـ يحزنكف !!
إف صكركني برجكازيان ك اشيان كرجعيان ,,
قؿ ىـ كاذبكف !
كاقصص ليـ رؤيام عف شمسً السماءً
عف القمرً المنيرً ..
عف الككاكبً ..
كيؼى أني ي المناـً رايتيـ ..
-?8-

لي يسجدكف !!
أبتاهي ي قصرً العزيزً ارل ..
الخبلعةى كالمجكف !!
إف العزيزى لديوً إمرأةه جميمة ..
كقميصيى الثاني يخاؼي مف الرذيمة ..
كالبابي مغمؽي كالعزيزي يغطي ي نكـو ..
كحراسي الجميمةً نائمكف !!
كأرل كبلبى القصرً تأكؿي ..
كالرعيةي جائعكف !!
,كأرل حشكدى الشعرً كالشعراءً ..
ي كادم المدائحً ىائمكف !!
يناؾى أحمدي كالفرزدؽي كابف بردً ..
كاقفكف !!
يا معشرً الشعراءً ماذا تفعمكف !
ىؿ تكتبكفى قصائدان ي العشؽ ..
ي سحرً العيكف؟ !
أـ تكتبكفى الشعرى ي ليمى ك ي قيسو ..
ك ي زمفً الجنكف !!
أـ تكتبكفى عف القصكرً ..
عف الممكؾً ً ،تمجدكفى كتمدحكف !!
القدسي تسحبي مف وفائرىا ..
كأنتـ توحككف !!
القدسي يييتؾي عرويا مميكف مرة ..
القدسي تذبحي كؿى يكـو الؼى مرة ..
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كالماؿي يشرم ألؼ شاعر ..
يشرم الؼى غانيةو ..
كالؼ قصرو
كألؼى يختو ..
كييزي كؽ الماءً أٌ الؼى األسرة!!
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القدس تبكي مجدىا
 -8القدس تبكي مجدىا
كفػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػمتا قػػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػػاء احتمػػػػػػػػػػالي

ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ
ػػػػػػػػػػػػػػػػات الجبػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػؾ أنػ
أمػػػػػػػػػػػػػػػػػا تكفيػ
ى
ي

كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ اآلف يعنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد؟!

أنػػػػػػػػا القػػػػػػػػػدس التػػػػػػػػي قػػػػػػػػػد طػػػػػػػػاؿ ليمػػػػػػػػػي

ككيػػػػػػػػػػػػػؼ أراؾ مػػػػػػػػػػػػػف غػػػػػػػػػػػػػيـ تيبػػػػػػػػػػػػػالي؟!
كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أدرم أيبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ذاؾ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي؟

ػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم أراه
كذاؾ الحشػ
ي

الممػػػػػػػػػػػ يؾ عنػػػػػػػػػػػد مجػػػػػػػػػػػد القتػػػػػػػػػػػاؿ
ليػػػػػػػػػػػاهي ي

ػػػػػػػػػػػػػدتؾ يػػػػػػػػػػػػػػا كليػػػػػػػػػػػػػػدم ال تخػػػػػػػػػػػػػػاؼ
عيػ
ى

ػػػػػػػػػػارع كػػػػػػػػػػػي ينػػػػػػػػػػػاؿ اليػػػػػػػػػػػكـ يمم نكػػػػػػػػػػػا
تصػ
ى
ػػػػػػػػػػدس ػػػػػػػػػػػي ليػ و
ػػػػػػػػػػؿ طػػػػػػػػػػػكاه
تناسػػػػػػػػػػػى القػ
ى

صػػػػػػػػػػراخي ػػػػػػػػػػي ربػػػػػػػػػػكع الكػػػػػػػػػػكف يعمػػػػػػػػػػك
تغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا بالجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكد السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفيف

ػػػػػػػػػػػػػػاف منػػػػػػػػػػػػػػػا؟!
ػػػػػػػػػػػػػػـ كاإليمػ
ػػػػػػػػػػػػػػػأيف العمػ
ي
ي
و
ػػػػػػػػػػػكـ
كمػػػػػػػػػػػػا ييعمػػػػػػػػػػػػي اإللػػػػػػػػػػػػو ركػػػػػػػػػػػػاب قػ
حسػػػػػػػػػػػػبي خػػػػػػػػػػػػالقي كصػػػػػػػػػػػػبلح دينػػػػػػػػػػػػي

ػػػػػػػػػػػػش الميػػػػػػػػػػػػػالي
ػػػػػػػػػػػػب النػػػػػػػػػػػػػار أك بطػ
لييػ
ى
ى

ػػػػػػػػػػػػػػكب النوػػػػػػػػػػػػػػػاؿ
مػػػػػػػػػػػػػػػزؽ سػػػػػػػػػػػػػػػيفيو ثػ
ى
أصػػػػػػػػػػػػػبح يشػػػػػػػػػػػػػتيي دمػػػػػػػػػػػػػع الرمػػػػػػػػػػػػػػاؿ

كمػػػػػػػػػػا تعمػػػػػػػػػػك الغشػػػػػػػػػػاكةي عػػػػػػػػػػف رجػػػػػػػػػػالي
كمػػػػػػػػػػػا يغنػػػػػػػػػػػي الغنػػػػػػػػػػػاء عػػػػػػػػػػػف ً
الفعػػػػػػػػػػػاؿ
كأيػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػزـ كػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػدنك المعػػػػػػػػػالي؟!
تمػػػػػػػػػػػػػادكا ػػػػػػػػػػػػػي الجيالػػػػػػػػػػػػػة كالوػػػػػػػػػػػػػبلؿ
ػػػػػػػػػػػػػز لمجػػػػػػػػػػػػػػبلؿ
كأغػػػػػػػػػػػػػػدك القػػػػػػػػػػػػػػدس رمػ نا

 -9ثكرة كعتاب

ػػػػػػػػػػػػػػػػرخات مػػػػػػػػػػػػػػػػػف قمػػػػػػػػػػػػػػػػػب ثػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٍئر
صػ
ه
ىعبػػػػػػػػػػػػػػػػرات تسػػػػػػػػػػػػػػػػقط مػػػػػػػػػػػػػػػػف عينػػػػػػػػػػػػػػػػي
168

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػائر
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح غػ
أنػ
ه
ٍ
كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياـ الحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة تقتمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 -لـ نتمكف مف الحصكؿ عمى سيرة ذاتية لمشاعر ،أك أية معمكمات حكلو.

-?:-

القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير ينتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب

ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػـ
يشػػػػػػػػػػػػػػػػػكك مػػػػػػػػػػػػػػػػػف أغػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ الظُّمػ

كعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف يممؤىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر

تختػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمطاف جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائر

صرخات مف قمب ثائر
ػػػػػػػػػدس ..ىمػػػػػػػػػػف البػػػػػػػػػػاكي؟!
عجبػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػا قػ
ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
تبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة كالمجػ
ى

صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارت لمظممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ار
صرخات مف قمب ثائر

ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ
ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء زمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ألقػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أرض تغتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكي
ػػػػػػػػػػػػػػػائر
كنػػػػػػػػػػػػػػػػداء الفجػػػػػػػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػػػػػػػك الحػ
ٍ

طمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات تقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاال

كالػػػػػػػػػػػػػػػػدمع السػػػػػػػػػػػػػػػػاكف قػػػػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػػػػاال

يحرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجد تينتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ
كاالـ يي ّْ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىـ
منينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػ
ي
صرخات مف قمب ثائر

كالصػػػػػػػػػػػػػػػمت الخػػػػػػػػػػػػػػػائؼ قػػػػػػػػػػػػػػػد طػػػػػػػػػػػػػػػاال
كىتػػػػػػػػػػػػػػاؼ مػػػػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػػػػكت خػػػػػػػػػػػػػػػائر؟!
ه

 -:كجو آخر

لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أدع الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمت يحطمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

لػػػػػػػػػػػػػػػػػف أكػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ صػػػػػػػػػػػػػػػػػكتا حػػػػػػػػػػػػػػػػػاكرني

كسأرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو المأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمكف األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد أرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمو

و
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف أحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أجعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
كبمػ
عينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه دكائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر رائغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذات
ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديا
ى
تبحػػػػػػػػػػػػػػػػػث عػػػػػػػػػػػػػػػػػف كجػػػػػػػػػػػػػػػػػو تسػػػػػػػػػػػػػػػػػكنو

ال يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع األنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات

و
أرض
ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم يبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف

كانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائمو

كانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أحجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار دعائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

كانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرياف النبوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات

كػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ يغػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد مميك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػػػػػي تمػػػػػػػػػػػػػػػؾ الركوػػػػػػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػػػػػػػػدعكىا

أف ترسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكا يعمكىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ييمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكت المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذات
كتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ
لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الركوػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تبػ
ى
ألنػػػػػػػػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف خمػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ جػػػػػػػػػػػػػػػػػػدار

يحجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب الطعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات

كالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ يعربػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػي زىػػػػػػػػػػػػػػػػػػك

يختػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ كيوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحؾ مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرك ار

كيجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككا منثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ار
ّْ

ليفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكت الثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرات

ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ
ال يحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب حمػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم كحشػ
قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكا :ىنػ
ّّ
ّّ
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ
ال يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفار سػ

-?;-

ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
كتناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الطعنػ

ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرخات
كتناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الصػ

اآلف
كالمكحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ية تكتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ
لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الينػ
َّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر
عربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػ
ى

ً
الطمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
ال يرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ

; -دماء الشييد

الرجػػػػػػػػػػػػػػاؿ
دمػػػػػػػػػػػػػػاء الشػػػػػػػػػػػػػػييد كعػػػػػػػػػػػػػػزـ
ٍ
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاؾ تيحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرر أرض الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكد

الجبػػػػػػػػػػػػػاؿ
كصػػػػػػػػػػػػػكت الحجػػػػػػػػػػػػػارة بػػػػػػػػػػػػػيف
ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ
بػػػػػػػػػػػػػػػػػذاؾ تحطػػػػػػػػػػػػػػػػػـ كػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ المحػ
ٍ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة رب الكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد
كأبشػ
ٍ
يػػػػػػػػػػػػػػذم األراوػػػػػػػػػػػػػػي تناديػػػػػػػػػػػػػػؾ ىيػػػػػػػػػػػػػػا

قػػػػػػػػػػػد طػػػػػػػػػػػاؿ ليمػػػػػػػػػػػي كعػػػػػػػػػػػز السػػػػػػػػػػػؤاؿ

قػػػػػػػػػػػػػػػػـ لمصػػػػػػػػػػػػػػػػبلة كقػػػػػػػػػػػػػػػػـ لمجيػػػػػػػػػػػػػػػػاد

ػػػػػػػػػػػػػد المنػػػػػػػػػػػػػػاؿ
مػػػػػػػػػػػػػػيس الصػػػػػػػػػػػػػػباح بعيػ
ى
كنصػػػػػػػػػػػػػػر قريػػػػػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػػػػػأرض القتػػػػػػػػػػػػػػاؿ

أتروػػػػػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػػػػ يذلّْؾ بػػػػػػػػػػػػػػػيف األنػػػػػػػػػػػػػػػاـ؟!

ػػػػػػػػػػػػـ عوػػػػػػػػػػػػػاؿ؟!
أتروػػػػػػػػػػػػػى بظمػػػػػػػػػػػػػـ كسػ ٍّ
ػػػػػػػػػػػػػػكد الوػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ
ػػػػػػػػػػػػػػكؿ العػػػػػػػػػػػػػػػدك جنػ
مػ
ى
ى

ػػػػػػػػػػػػػػػػر الييػػػػػػػػػػػػػػػػػكد
ػػػػػػػػػػػػػػػػـ كبػ
ييػػػػػػػػػػػػػػػػػا نحطػ
ى
ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػي ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
كىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػي العربػ
ُّ
ػػػػػػػػػػيئا صػػػػػػػػػػػكت الشػػػػػػػػػػػييد
كال تخػػػػػػػػػػػش شػ ن

ػػػػػػبض احتمػػػػػػػاؿ
مػػػػػػػا عػػػػػػػاد ػػػػػػػي القمػػػػػػػب نػ ي
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد كذاؾ الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ

كبيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ذاؾ المقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكك

كأنػػػػػػػػػػػػػػت المجاىػػػػػػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػػػػػػر الزمػػػػػػػػػػػػػػاف
ً
طػػػػػػػػػػػػػيف بػػػػػػػػػػػػػاألمس كانػػػػػػػػػػػػػت دلػػػػػػػػػػػػػيبل
كح
ي

ريػػػػػػػػػػػػػػػد المثػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ
ػػػػػػػػػػػػػػػيـ
كأنػػػػػػػػػػػػػػػت العظػ
ي
ي
كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفنا يطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أرض النوػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ

الجػػػػػػػػػػػػػػداؿ
ػػػػػػػػػػػػػدكم يحطػػػػػػػػػػػػػػـ صػػػػػػػػػػػػػػكت
يػ
ّْ
ٍ

< -إلى لبناف

ىيػػػػػػػػػػػػػػػا كدّْعػػػػػػػػػػػػػػػي األحزانػػػػػػػػػػػػػػػػا
لبنػػػػػػػػػػػػػػػاف ى
أرض العركبػ ً
ػػػػػػػػػػة  -بػػػػػػػػػػػالمنى
كتىزينػػػػػػػػػػػي  -ى

ػػػػػػػػػػؿ ً
العػػػػػػػػػػػدا يجرذانػػػػػػػػػػػا
ػ
ػػػػػػػػػػاليكـ قػػػػػػػػػػػد رحػ ى
ى
ػػػػػػػػػػػػػػرر يمزدانػػػػػػػػػػػػػػػا
نا
عػػػػػػػػػػػػػػػاد الجنػػػػػػػػػػػػػػػكب يمحػ

قػػػػػػد شػ َّ
ػػػػػكت غنائنػػػػػػا
ػػػػػمت الميػػػػػػؿ صػ ي
ػػػػػؽ صػ ى

ػػػػػػػػػػػيدنا  ..سػػػػػػػػػػػػحقنا لمػػػػػػػػػػػػف عادانػػػػػػػػػػػػا
كىنشػ
ي
و
ػػػػػػػػػػػػػيش يقتػػػػػػػػػػػػػػ يؿ الكلػػػػػػػػػػػػػػدانا
سػػػػػػػػػػػػػػحقنا لجػ
ي

كػػػػػػػػػػـ َّ
دنسػػػػػػػػػػكا طييػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػبلـ بغػػػػػػػػػػدرىـ

كػػػػػػػػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّلكا أ راحنػػػػػػػػػػػػػػػػػا أحزانػػػػػػػػػػػػػػػػػا

كرجالينػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػـ يفزعػػػػػػػػػػكا ..لػػػػػػػػػػـ يجبنػػػػػػػػػػكا

كػػػػػػػػػػػػػػػػػانكا بعػػػػػػػػػػػػػػػػػزة ربيػػػػػػػػػػػػػػػػػـ رسػػػػػػػػػػػػػػػػػانا

مػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػد ًعقػػػػػػػػػديف  ..اإللػػػػػػػػػو َّ
أعزنػػػػػػػػػػا

سػػػػػػػػػحقنا لسػػػػػػػػػػيؿ الغػػػػػػػػػدر ػػػػػػػػػػي أكطاننػػػػػػػػػػا
ي

ػػػػػردكا
كػػػػػػـ دمػػػػػػركا  ..كػػػػػػـ خربػػػػػػكا ..كػػػػػػـ شػ َّ

ً
ػػػػػػػػػؿء جفػػػػػػػػػػكنيـ
بػػػػػػػػػالنكـ مػ
لػػػػػػػػػـ ينعمػػػػػػػػػػكا
ى
ً
ػػػػػػػػػػػػدكىـ
ػػػػػػػػػػػػكت جيػػػػػػػػػػػػػادىـ لعػ
قػػػػػػػػػػػػػالكا بصػ
ّْ

ػػػػػػػػػػػػػبحانو ..بالنصػ ً
ػػػػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػػػػػد ٍأكالنػػػػػػػػػػػػػػا
سػ
ي

كػػػػػػػػػػػػػػػـ قتَّمػػػػػػػػػػػػػػػكا أبطالنػػػػػػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػػػػػجعانا

لػػػػػػػػػػػػػػـ يعشػػػػػػػػػػػػػػقكا مم نكػػػػػػػػػػػػػػا كال سػػػػػػػػػػػػػػمطانا

كيػػػػػػػػػػػػػؼ المنػػػػػػػػػػػػػاـ كبيػػػػػػػػػػػػػنكـ أسػػػػػػػػػػػػػرانا؟!

-?<-

مترحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا كلتطمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا أبناءنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
تمػػػػػػػػػػػػؾ المقاكمػػػػػػػػػػػػػ ية العظيمػػػػػػػػػػػػ ية قػػػػػػػػػػػػػدَّمت

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذؿ كالخزيانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
أك متنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكا الػ
ى
أركاحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كدماءىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا القربانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ً
رب العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالميف جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادىـ
هلل ّْ

اف ػػػػػػػػػػػػػػػي لبنانػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػػتحطٌـ العػػػػػػػػػػػػػػػدك ي

"بػػػػػػػػػػا ار يؾ" يصػػػػػػػػػػرخ بػػػػػػػػػػالجنكد أف اىربػػػػػػػػػػكا

ػػػػػػػػػػػػػدكد كخمفكػػػػػػػػػػػػػػـ مكتانػػػػػػػػػػػػػػا
تمػػػػػػػػػػػػػػؾ الحػ
ي
ػػػػػػػػد التػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػد أغوػػػػػػػػػبت ًحمبلنػػػػػػػػػا؟!
قيػ ي

ػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػك يؿ الظمػػػػػػػػػػـ عنيػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػدما
رحمىػ ٍ

عجبػػػػػػػػا ..ػػػػػػػػأيف سػػػػػػػػبلحكـ ..أيػػػػػػػػف العنػػػػػػػػا
ن

اف كأعمنػػػػػػػػػػػػػكا اإلذعانػػػػػػػػػػػػػا
ذاقػػػػػػػػػػػػػكا اليػػػػػػػػػػػػػك ى

ً
عيػػػػػػػكف جنػػػػػػػكدكـ؟!
أيػػػػػػػف الشػػػػػػػمات ية ػػػػػػػي

ػػػػػػػػػػػكد ..ػػػػػػػػػػػػأيف ذاؾ اآلنػػػػػػػػػػػػا؟!
ػػػػػػػػػػػر الجنػ
ػ َّ
ي

كلتفرحػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػا أيمتػػػػػػػػػػػػػى..كلتبشػػػػػػػػػػػػػرل

الجكالنػػػػػػػػػػػا
النصػػػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػػػدعك القػ
ػػػػػػػػػػدس ك ي
ى

ػػػػػػػػػػػػػػػاء ًؾ
جمعػػػػػػػػػػػػػػػػي أبنػ
لبنػ
ػػػػػػػػػػػػػػػاف َّ
ىيػػػػػػػػػػػػػػػػا ّْ
ي
ى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف كالعمرانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
كلتر عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي البنيػ
ى

= -زىرة المدائف

ػػػػػػػػػػدس الكرامػػػػػػػػػػػة كالفػػػػػػػػػػػدا
اء يػػػػػػػػػػػا قػ
ى
غػػػػػػػػػػػر ي
يػػػػػػػػػػػا زىػػػػػػػػػػػرةن بػػػػػػػػػػػيف المػػػػػػػػػػػدائف ترتقػػػػػػػػػػػي

اء يػػػػػػػػػػػػا أرض المكػػػػػػػػػػػػارـ كاليػػػػػػػػػػػػدل
غػػػػػػػػػػػػر ي
يػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػزةن ػػػػػػػػػي الكػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػف تتبػػػػػػػػػددا

سػػػػػػػماءؾ
أقصػػػػػػػى المسػػػػػػػاجد قػػػػػػػد أوػػػػػػػاء
ى

ً
ػػػػػػػػػػػػػػػدـ أحمػػػػػػػػػػػػػػػػدا
ػػػػػػػػػػػػػػػػاهلل كرمػػػػػػػػػػػػػػػػو بمقػ

أنػػػػػػػػػػػت العظيمػػػػػػػػػػػ ية رغػػػػػػػػػػػـ كػػػػػػػػػػػؿ مكػػػػػػػػػػػابر
كالحػػػػػػػػػػػػػائط الميمػػػػػػػػػػػػػكف سػػػػػػػػػػػػػار براقػػػػػػػػػػػػػو

لػػػػػػػػػػيس البكػػػػػػػػػػاء بشػػػػػػػػػػأنو كيػػػػػػػػػػؼ البكػػػػػػػػػػا
يػػػػػػػػػػػػػػا قدسػػػػػػػػػػػػػػنا ال تفزعػػػػػػػػػػػػػػؾ طمقػػػػػػػػػػػػػػاتيـ

أنػػػػػت العزيػػػػػػزة ػػػػػػي الكجػػػػػػكد ك ػػػػػػي المػػػػػػدل

ػػػػػػػكر السػػػػػػػػعادة كالروػػػػػػػػا
ػػػػػػػػي األ ػػػػػػػػؽ مك ػ ى
يء ..كقػػػػػػػػػػػػػد تبسػػػػػػػػػػػػػـ لمكجػػػػػػػػػػػػػكد كغػػػػػػػػػػػػػردا
أحجػػػػػػػػػػػػارؾ الغوػػػػػػػػػػػػبى تثػػػػػػػػػػػػكر تنجػػػػػػػػػػػػدا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػالفجر و
آت كالظػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ سػػػػػػػػػػػػػػػػػينجمي

كاليػػػػػػػػػػكـ يموػػػػػػػػػػي ثػػػػػػػػػػـ نرتقػػػػػػػػػػب الغػػػػػػػػػػدا

أحجػػػػػػػػػارؾ ليػػػػػػػػػب تػػػػػػػػػأجج ػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػدجى

كىتا نػػػػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػػػػرم يختػػػػػػػػػػػػػرؽ العػػػػػػػػػػػػػدا

اهلل أكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتنا كدعاؤنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
أطفالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كرجالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكخنا

ػػػػػػػػػػػػػػػادا أمجػػػػػػػػػػػػػػػػدا
اهلل أكبػػػػػػػػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػػػػػػػػا جيػ
ن
سػػػػػػػػمعكا النػػػػػػػػداء عػػػػػػػػانقكا صػػػػػػػػكت النػػػػػػػػدا

جميعػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء كرددكا
كقفػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا
ن
كػػػػػػػػػػػػػـ دبػػػػػػػػػػػػػركا أف ييػػػػػػػػػػػػػدمكا أقداسػػػػػػػػػػػػػنا

تمػػػػػػػػػؾ الجحا ػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػف تيبيػػػػػػػػػد المسػػػػػػػػػجدا

كاهلل  -رغػػػػػػػػػـ الغػػػػػػػػػدر  -كػػػػػػػػػاف المنجػػػػػػػػػدا

تبسػػػػػػػػػػػػػمي يػػػػػػػػػػػػػا قدسػػػػػػػػػػػػػنا ال تحزنػػػػػػػػػػػػػي

ػػػػػػػػالنكر مػػػػػػػػف ػػػػػػػػكؽ المػػػػػػػػآذف قػػػػػػػػد بػػػػػػػػدا

> -أبي ..ال تبالي ...نداء مف الشييد محمد الدرة إلى أبيو..

-?=-

أبػػػػػػػػػػػػػػػي ال تبػػػػػػػػػػػػػػػالي تمػػػػػػػػػػػػػػػؾ حيػػػػػػػػػػػػػػػاتي

ػػػػػػػػػػػػػي الممػػػػػػػػػػػػػػات
ػػػػػػػػػػػػػت الشػػػػػػػػػػػػػػييد أبػ
ألسػ
ي
ٌ
كداعػػػػػػػػػػػػػػا لزيػػػػػػػػػػػػػػؼ المغػػػػػػػػػػػػػػات
قمػػػػػػػػػػػػػػت:
ن

أنػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػدرة العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػة أسػػػػػػػػػػػػػػػػػمك

ػػػػػػػػػػػػػآذف عنػػػػػػػػػػػػػػد الصػػػػػػػػػػػػػػبلة
كأعمػػػػػػػػػػػػػػك المػ
ى

ػػػػػػػػػػػػػػػبلـ تػػػػػػػػػػػػػػػػردَّل
تنػػػػػػػػػػػػػػػػادكا قػػػػػػػػػػػػػػػػالكا غػ
ه
ػػػػػػػػػػػػريع
ػػػػػػػػػػػػؿ كلسػػػػػػػػػػػػػت الصػ
مسػ
ػػػػػػػػػػػػت القتيػ ى
ي
ى
دعػػػػػػػػػػػػػػػػاني اإللػػػػػػػػػػػػػػػػو الكػػػػػػػػػػػػػػػػريـ إليػػػػػػػػػػػػػػػػو
كأىػػػػػػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػػػػػػماء يز ػػػػػػػػػػػػػكف يعرسػػػػػػػػػػػػػي
فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزت بجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة رب الكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد

أتػػػػػػػػػػػػػػػػذكر يػػػػػػػػػػػػػػػػا كالػػػػػػػػػػػػػػػػدم صػػػػػػػػػػػػػػػػرختي
الصػػػػػػػػػػػػػػػػػبي الصػػػػػػػػػػػػػػػػػغير
أال ترحمػػػػػػػػػػػػػػػػػكف
َّ

أنػػػػػػػػػػا الفجػػػػػػػػػػػر أمحػػػػػػػػػػػك ظػػػػػػػػػػػبلـ الجنػػػػػػػػػػػاة
نمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت المكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارـ كاألمنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات

ً
ػػػػػػػػػػػػػػاة
يقكلػػػػػػػػػػػػػػػكف :أىػػػػػػػػػػػػػػػبل بنبػػػػػػػػػػػػػػػت التقػ

و
ػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ بغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكات
نعػ
ػػػػػػػػػػػكد الطغػػػػػػػػػػػػاة؟
كصػػػػػػػػػػػػراخؾ ترجػػػػػػػػػػػػك جنػ
ى
أال ترحمػػػػػػػػػػػػػػػػػكف بػػػػػػػػػػػػػػػػػرمء الصػػػػػػػػػػػػػػػػػفات؟

ػػػػػػف  -كمػػػػػػػا شػػػػػػػئت  -كاىػػػػػػػذم
قػػػػػػػالكا :تمػ َّ

كذاؾ الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػغير لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدينا
ػػػػػػػػػػػػػاد كيقتػػػػػػػػػػػػػػؿ يحممػػػػػػػػػػػػػػا
سػػػػػػػػػػػػػػيحيي الجيػ
ى
كعػػػػػػػػػػاد النػػػػػػػػػػداء مػػػػػػػػػػف الغػػػػػػػػػػدر يشػػػػػػػػػػكك

ػػػػػػػػػػػػػػػـ
أبػػػػػػػػػػػػػػػػي ال تبػػػػػػػػػػػػػػػػالي كىيػػػػػػػػػػػػػػػػا تبسػ
ٍ

إنػػػػػػػػػػػػػػا كتمػػػػػػػػػػػػػػؾ الصػػػػػػػػػػػػػػخكر القيسػػػػػػػػػػػػػػاة

و
بسػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػف الثػػػػػػػػػػػػػػػػكرات
ػػػػػػػػػػػػػػػذير
نػ
ه
بػػػػػػػػػػأرض مػػػػػػػػػػف النيػػػػػػػػػػؿ حتػػػػػػػػػػى الفػػػػػػػػػػرات
ػػػػػػػػػػػػدت بػػػػػػػػػػػػػذاتي
كحػػػػػػػػػػػػػاف العطػػػػػػػػػػػػػاء ..يجػ
ي
ػػػػػػػػػػإف الخػػػػػػػػػػبلص مػػػػػػػػػػف الظمػػػػػػػػػػـ آتػػػػػػػػػػػي

? -لكحة مسحكرة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ يرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطكرة
رسػ
ه
لػػػػػػػػػػػػف ينطػػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػػف ينطػػػػػػػػػػػػؽ دكمػػػػػػػػػػػػا

صػػػػػػػػػمت ػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػكرة؟
ىػػػػػػػػػؿ ينطػػػػػػػػػؽ
ه

لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف المكحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحكرة

أركػػػػػػػػػػػػػػػػػاف المكحػػػػػػػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػػػػػػػد ثػػػػػػػػػػػػػػػػػارت

لػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ىياكػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ منثػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرة

لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلال خا تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

تقبػػػػػػػػػػػػػػػع ػػػػػػػػػػػػػػػي الظممػػػػػػػػػػػػػػػة مأسػػػػػػػػػػػػػػػػكرة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدثنا
تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ األحجػ
ي
ً
ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات العصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياف
تر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ر

كالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكت ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز المعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرة

الحجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائر ييسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعنا
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدماء الثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرة ترتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع

اىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركرة
تيخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرس أ ك ن
قطعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىة مكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيقى مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكرة

كالقائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد طفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ قدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

شمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا منصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرة
لتطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكؿ
ن
يحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ العصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفكرة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجيؿ بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده
أحجػ
ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػادا قػػػػػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػػػػػكبكا
ترىػػػػػػػػػػػػػػػػػب أكغػ
ن

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباحا مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعكرة
تقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أشػ
ن
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؼ المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذعكرة
طمقػ

-?>-

كػػػػػػػػػػػػػػػػـ سػػػػػػػػػػػػػػػػخركا بػػػػػػػػػػػػػػػػدمكع صػػػػػػػػػػػػػػػػغير

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدماء األـ الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكرة

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػمبكا
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنيف رجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداما صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارت مبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرة
أقػ
ن
يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاؽ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكرل مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطكرة

ػػػػػػػػػػػػػػػر
ػػػػػػػػػػػػػػػرؾ ػػػػػػػػػػػػػػػػي المكحػػػػػػػػػػػػػػػػة جػ
كتحػ
ى
ه
سػػػػػػػػػػػػػػػػطرت بػػػػػػػػػػػػػػػػدماء قػػػػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػػػػالت
ي
لػػػػػػػػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػػػػػػػػرض بسػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ يحصػػػػػػػػػػػػػػػػدىا
أتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىـ نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف رب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ تعانقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
حطػ
ي

لػػػػػػػػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػػػػػػػػرض بػػػػػػػػػػػػػػػػأرض مقيػػػػػػػػػػػػػػػػكرة
نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا محسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرة
كيخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ ن
ينصػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػف ينصػػػػػػػػػػػػػػػر دسػػػػػػػػػػػػػػػتكره
أكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبر نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاؽ زىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكره
تغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المكحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركرة

كالمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجد يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطع كالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر

األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ..األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرره

َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػز جػػػػػػػػػػػػػػػػػذكره
سػػػػػػػػػػػػػػػػػنحطـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػف ىػ

أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطكرةي حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادق هة

ػػػػػػػػػػػػػػػدا لػػػػػػػػػػػػػػػػف تصػػػػػػػػػػػػػػػػبح أسػػػػػػػػػػػػػػػػطكرة
كغػ
ن
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ديكاف « :ي القدس قد نطؽ الحجر»
يكـ األقصى
قصػػػػػػػػػػيدم حػػػػػػػػػػكؿ معصػػػػػػػػػػميا سػػػػػػػػػػكار

كأبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي إذا عريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت دثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار

تمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػط شػػػػػػػػػػػػػػػػػػعرىا بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػياـ كج

يخوػػػػػػػػػػػػػب كفيػػػػػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػػػػػى العػػػػػػػػػػػػػرار

كاف نز ػػػػػػػػػػػت دمػػػػػػػػػػػى يغػػػػػػػػػػػذك حشػػػػػػػػػػػاىا

كاف جاعػػػػػػػػػػػػػػػػت ػػػػػػػػػػػػػػػػأكالدم الثمػػػػػػػػػػػػػػػػار

كاف طمبػػػػػػػػػػػت غيػػػػػػػػػػػث حػػػػػػػػػػػيف نعطػػػػػػػػػػػى

كاف منعػػػػػػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػػػػػػيمتنا اصػػػػػػػػػػػػػػطبار

كاف بػػػػػػػػػػػػػػػػػرح الفػػػػػػػػػػػػػػػػػراؽ بميجتينػػػػػػػػػػػػػػػػػا

حبػػػػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػػػػكؽ بينيمػػػػػػػػػػػا القطػػػػػػػػػػػار

عمػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػطآف يا ػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػاـ شػػػػػػػػػعرم

ك ػػػػػػػػػى بيسػػػػػػػػػاف قػػػػػػػػػد طػػػػػػػػػاب المػػػػػػػػػزار

كحيػػػػػػػػػػػػػػػػػا
دعاىػػػػػػػػػػػػػػػػػا اهلل باإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػراء ن

كيػػػػػػػػػػكـ المسػػػػػػػػػػجد األقصػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػعار
شػػػػػػػػػػػػػراييف الصػػػػػػػػػػػػػخكر ليػػػػػػػػػػػػػا تثػػػػػػػػػػػػػار

كعنػػػػػػػػػػػد المسػػػػػػػػػػػجد األقصػػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػػبلة
كعنػػػػػػػػػػػد المسػػػػػػػػػػػجد األقصػػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػػبلة

رداء األنبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الفخػػػػػػػػػػػػػػػػػػار

كعنػػػػػػػػػػػد المسػػػػػػػػػػػجد األقصػػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػػبلة

تصػػػػػػػػػػػػػدع مػػػػػػػػػػػػػف قراءتيػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػديار

 -169شاعر مسطيني معاصر ،مف سػكاف قطػاع غػزة ،لػو أشػعار كطنيػة عديػدة ،كبخاصػة ػي القػدس كاألقصػى؛
كلذلؾ لقب بشاعر األقصى .كمف أشير دكاكينو :ي القدس قد نطؽ الحجر.

-??-

يػػػػػػػػػؿ لبنػػػػػػػػػى النوػػػػػػػػػير بػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػبلة

كتحػػػػػػػػػػػػػت جػػػػػػػػػػػػػداره يحبػػػػػػػػػػػػػك البػػػػػػػػػػػػػكار

جمكعػػػػػػػػػػػا
لييكػػػػػػػػػػػؿ حقػػػػػػػػػػػدىـ جمعػػػػػػػػػػػكا
ن

كرمػػػػػػػػػػػػز مسػػػػػػػػػػػػيرىـ ييػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػدمار
كتحػػػػػػػػػػػت أديميػػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػيداء ثػػػػػػػػػػػاركا

كأروػػػػػػػػػػػػى كقيػػػػػػػػػػػػا مميػػػػػػػػػػػػكف شػػػػػػػػػػػػبؿ
كأطفػػػػػػػػػػػػاؿ الحجػػػػػػػػػػػػارة ػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػبلدم

كبػػػػػػػػػػػػػػػار ػػػػػػػػػػػػػػػي محبػػػػػػػػػػػػػػػتيـ كبػػػػػػػػػػػػػػػار

أىػػػػػػػػػػػػذا مسػػػػػػػػػػػػجد العمػػػػػػػػػػػػريف يبكػػػػػػػػػػػػى

عمػػػػػػػػػػػػى أعتػػػػػػػػػػػػاب مكػػػػػػػػػػػػة أـ وػػػػػػػػػػػػرار

تػػػػػػػػػػػػذيب دمكعػػػػػػػػػػػػو عر ػػػػػػػػػػػػات حزنػػػػػػػػػػػػػا

تمتيػػػػػػػػػػػػػػػػب المشػػػػػػػػػػػػػػػػػاعر كالجمػػػػػػػػػػػػػػػػػار
مػػػػػػػػػػػػػف األحيػػػػػػػػػػػػػاء لممػػػػػػػػػػػػػكتى الفػػػػػػػػػػػػػرار

كيرسػػػػػػػػػػػػػؿ لمبقيػػػػػػػػػػػػػع صػػػػػػػػػػػػػراخ حػػػػػػػػػػػػػي
تثائبػػػػػػػػػػػػػػت الغيػػػػػػػػػػػػػػكـ كطػػػػػػػػػػػػػػاؿ ليػػػػػػػػػػػػػػؿ

ككسػػػػػػػػػػد ػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػراب لنػػػػػػػػػػا نيػػػػػػػػػػار

كأرعػػػػػػػػػػػػػػػػدت السػػػػػػػػػػػػػػػػماء كال سػػػػػػػػػػػػػػػػحاب

كشػػػػػػػػػػػػػاىت ػػػػػػػػػػػػػي ترقبيػػػػػػػػػػػػػا القفػػػػػػػػػػػػػار

كلفعػػػػػػػػػػػػػػػت المنايػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػؿ ليػػػػػػػػػػػػػػػث

الصػػػػػػػػػػػػػغار
كتػػػػػػػػػػػػػكج ػػػػػػػػػػػػػي مرابعنػػػػػػػػػػػػػا ّْ

كىػػػػػػػػػاجر ػػػػػػػػػي ميػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػريح كعػػػػػػػػػد

كسػػػػػػػػػػػػػػػػربؿ رأس أيػػػػػػػػػػػػػػػػاامي الػػػػػػػػػػػػػػػػدكار

كأطفػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػي عيػػػػػػػػػكف النيػػػػػػػػػر نػػػػػػػػػكر

كعربػػػػػػػػػػػػػد ػػػػػػػػػػػػػكؽ أكفػػػػػػػػػػػػػاني الغبػػػػػػػػػػػػػار

أ ػػػػػػػػػػتش ػػػػػػػػػػي دمانػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػف زئيػػػػػػػػػػر

يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػفعني التػػػػػػػػػػػػػػػػػػأكه كالخػػػػػػػػػػػػػػػػػػكار

بػػػػػػػػػػػػبلدم تأكػػػػػػػػػػػػؿ البمػػػػػػػػػػػػكل حشػػػػػػػػػػػػاىا

كيػػػػػػػػػػػػنيش جيػػػػػػػػػػػػدىا ظممػػػػػػػػػػػػا إسػػػػػػػػػػػػار

ػػػػػػػػػبل سػػػػػػػػػفني تمػػػػػػػػػكح ليػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػكاني

كال لمنسػػػػػػػػػػػػر ػػػػػػػػػػػػي أروػػػػػػػػػػػػى مطػػػػػػػػػػػػار

كال أنصػػػػػػػػػػػػار يثػػػػػػػػػػػػرب ػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػبلدم

كال السػػػػػػػػػػػػاحات ييػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػف يغػػػػػػػػػػػػار

كلؤلحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء مأتمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
كذاؾ النيػػػػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػدئت خطػػػػػػػػػػػاه

خالػػػػػػػػػػػػػدا ييػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػذمار
كيبكػػػػػػػػػػػػػى
ن
مقيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة أال بػػػػػػػػػػػػػػػػػػئس المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػار

تيممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراييف اليتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامى

كمػػػػػػػػف عطػػػػػػػػش الوػػػػػػػػفاؼ بػػػػػػػػو تحػػػػػػػػار

كألجػػػػػػػػػػػػػػـ كػػػػػػػػػػػػػػؿ أربػػػػػػػػػػػػػػاب المعػػػػػػػػػػػػػػانى

كحكػػػػػػػػػػػػػـ ػػػػػػػػػػػػػي رقػػػػػػػػػػػػػابيـ الصػػػػػػػػػػػػػغار

كوػػػػػػػػػػػاقت ػػػػػػػػػػػي طػػػػػػػػػػػرابمس األمػػػػػػػػػػػاني

ك ػػػػػػػػػػػى بيػػػػػػػػػػػركت اجأنػػػػػػػػػػػا الحصػػػػػػػػػػػار

أيػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػدس األرامػػػػػػػػػػػػػؿ كالثكػػػػػػػػػػػػػالى

سػػػػػػػػػػػػمى األعػػػػػػػػػػػػراب أيػػػػػػػػػػػػف االقتػػػػػػػػػػػػدار

كطػػػػػػػػػػػػػك ي حػػػػػػػػػػػػػكؿ مػػػػػػػػػػػػػؤتمر كبيػػػػػػػػػػػػػر

عمػػػػػػػػػػػػػػى أرجائػػػػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػػػػزداف عػػػػػػػػػػػػػػار

يػػػػػػػػؿ يرجػػػػػػػػى مػػػػػػػػف األمػػػػػػػػكات غػػػػػػػػكث

كىػػػػػػػػػػػػػؿ تػػػػػػػػػػػػػركل برارينػػػػػػػػػػػػػا البحػػػػػػػػػػػػػار

كحيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إذ تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاديكـ ىتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ

لػػػػػػػػػػػؾ األسػػػػػػػػػػػؼ الشػػػػػػػػػػػديد كاالعتػػػػػػػػػػػذار

أىػػػػػػػػػػػػػػذل أمػػػػػػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػػػػػػبلـ ػػػػػػػػػػػػػػيكـ

أـ األصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناـ تعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزار

مػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػرؼ الشػػػػػػػػػػػػيامة مسػػػػػػػػػػػػتذؿ

كمػػػػػػػػا نػػػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػػػمكس ىنػػػػػػػػػا قصػػػػػػػػػار

-?@-

تصػػػػػػػػػػػػػػيينتـ كبعػػػػػػػػػػػػػػتـ يػػػػػػػػػػػػػػكـ بػػػػػػػػػػػػػػدر

كدجػػػػػػػػػػػػػػف ػػػػػػػػػػػػػػي مكاقػػػػػػػػػػػػػػدكـ شػػػػػػػػػػػػػػرار

عر نػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكـ إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دؽ طبػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

يجمػػػػػػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػػػػػػامكـ كحػػػػػػػػػػػػػػؿ كعػػػػػػػػػػػػػػار

شػػػػػػػػػػػػػػػػغمتـ بالسفاسػػػػػػػػػػػػػػػػؼ كالمنايػػػػػػػػػػػػػػػػا
كعبػػػػػػػػػػػػد اهلل ػػػػػػػػػػػػي األصػػػػػػػػػػػػفاد غمػػػػػػػػػػػػكا

حربػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػدار
عمػػػػػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػػػػػر اتنا ن
كعبػػػػػػػػػػػػػد التبػػػػػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػػػػػيمتو الفػػػػػػػػػػػػػرار

أال تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاديكـ كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحقنا

الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػغار
لبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػداف يسكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ ّْ

أال نطػػػػػػػػػػػػؼ بظيػػػػػػػػػػػػر النخػػػػػػػػػػػػؿ حتػػػػػػػػػػػػى

يزغػػػػػػػػػػػػػػرد رحػػػػػػػػػػػػػػػة منػػػػػػػػػػػػػػو البػػػػػػػػػػػػػػػذار

كينوػػػػػػػػج ػػػػػػػػي جمػػػػػػػػكد العػػػػػػػػرب حػػػػػػػػس

عمػػػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػػػيكاتو ارتفػػػػػػػػػػػػع المنػػػػػػػػػػػػار
***

أحبػػػػػػػػػػػػػػائي كأنػػػػػػػػػػػػػػتـ نػػػػػػػػػػػػػػكر عينػػػػػػػػػػػػػػي

كآمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي كأحبلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار

كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ إرث يرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾ كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر

كأنػػػػػػػػػػػػػػتـ ػػػػػػػػػػػػػػي عيػػػػػػػػػػػػػػكنيـ الغبػػػػػػػػػػػػػػار

أنػػػػػػػػػػػػػػاديكـ ك ػػػػػػػػػػػػػػى قمبػػػػػػػػػػػػػػي حنػػػػػػػػػػػػػػيف

ك ػػػػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػػػػفتي طػػػػػػػػػػػػػاؿ االنتظػػػػػػػػػػػػػار

أنػػػػػػػػػػػػػادل نخػػػػػػػػػػػػػكة اليرمػػػػػػػػػػػػػكؾ ػػػػػػػػػػػػػيكـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػما تناديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديار
كمعتصػ
ن
يػػػػػػػػػػػػػػداكل جرحػػػػػػػػػػػػػػو منػػػػػػػػػػػػػػو الكقػػػػػػػػػػػػػػار

حجػػػػػػػػػػا
أ ػػػػػػػػػػيكـ مػػػػػػػػػػف يسػػػػػػػػػػير الميػػػػػػػػػػؿ ِّ

ك ػػػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػػاحات حػػػػػػػػػػػج كاعتمػػػػػػػػػػػار

ٍػػػػػػػػػد
أ ػػػػػػػػػيكـ مػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػبلح الػػػػػػػػػديف ىكق ه
أ ػػػػػػػػػػيكـ يػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػباب الجيػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػعد

كعكرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يبايعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار

عمػػػػػػػػػػػػى اليرمػػػػػػػػػػػػكؾ أعػػػػػػػػػػػػبلـ تجمػػػػػػػػػػػػت

معػػػػػػػػػػػػػامع ال يشػػػػػػػػػػػػػؽ ليػػػػػػػػػػػػػا غبػػػػػػػػػػػػػار

كػػػػػػػػػػػػػػأف مبلعػػػػػػػػػػػػػػب التػػػػػػػػػػػػػػاريخ يػػػػػػػػػػػػػػو

ػػػػػػػػػػػػػر كمككبنػػػػػػػػػػػػػػا المنػػػػػػػػػػػػػػار
لنػػػػػػػػػػػػػػا حكػ نا
تفتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدائف كالقفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار

كأسػػػػػػػػػػػػػرجنا النجػػػػػػػػػػػػػكـ لنػػػػػػػػػػػػػا مطايػػػػػػػػػػػػػا

إلػػػػػػػػػػػػػى العميػػػػػػػػػػػػػاء ار قنػػػػػػػػػػػػػا انتصػػػػػػػػػػػػػار

شػػػػػػػػػػػػباب الجيػػػػػػػػػػػػؿ قكلكىػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػدكم

مػػػػػػػػػػػػػف يجػػػػػػػػػػػػػدم يمػػػػػػػػػػػػػيف أك يسػػػػػػػػػػػػػار

كفرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعاكل زائفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات

بػػػػػػػػػػػػالقرآف قػػػػػػػػػػػػػد كوػػػػػػػػػػػػح المسػػػػػػػػػػػػػار

تحنػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػي القمػػػػػػػػػكب الحػػػػػػػػػب لمػػػػػػػػػا

كقاؿ خالد أبك العمريف أيوان ي:
ي القدس قد نطؽ الحجر

()8
مروا على صحراء قلبً ٌورق األمل
تخضر تحت خطاكم األرض وتشتعل
-@0-

مروا فأصغركم هو البطل
مروا خطاكم تحتها الٌنبوع ٌكتمل
والقدس ٌحمٌها لنا طفل
والقدس أرض األنبٌاء
والقدس حلم الشعراء
والقدس للدنٌا القمر
فً القدس قد نطق الحجر
ال مؤتمر ..ال مؤتمر
أنا ال أرٌد سوى عمر
أنا ال أرٌد سوى عمر
()9
اضرب تحجرت القلوب ومالها إال الحجر
اضرب فمن كفٌك ٌنهمر المطر
فً «خان ٌونس» فً «بالطة»
فً البوادي والحضر
ولً زمان الخوف
ّ
أثمر فً مساجدنا الشرر
فً فتٌة «األنفال» و«الشورى»
و«لقمان» وحفاظ «الزمر»
من صخرة المعراج تنطلق األوامر والعبر
العمري"
فً المسجد األقصى وفى "
ّ
قد نطق الحجر:
شاهت وجوه بنى النضٌر
تدافعوا نحو الحفر
شاهت وجوه االنتهازٌٌن
ُع ّباد البشر
اضرب لغزة وحدها بزغ القمر
اضرب لنابلس األغانً والدرر
اضرب فال استسالم بعد الٌوم
-@8-

ال  ..ال مؤتمر
هذى طرٌق القدس من عظمى تمر
أنا الذي دمى ٌسٌل صاخ ًبا كما النهر
وتسكن الرعود فً جبٌنً األغر
أنا الذي تكسرت ضلوعه
فبان تحت الجلد للعرب الزهر
أنا الذي تهدمت قرٌتنا
فال َح من جهاتها الشرر
أنا الذي أح َّبه الحجر
وإخوتً فً البئر ألقونً
وما تركوا أثر
ٌأٌها المرتد والسمسار والمحتال
موعدكم سقر
فً القدس قد نطق الحجر
ال مؤتمر ..ال مؤتمر
أنا ال أرٌد سوى عمر
أنا ال أرٌد سوى عمر
():
الضابط المهزوم والدجال والطبال
والجاسوس والكذاب والسمسار
فً جنح المساء
ٌتداولون فصول مذبحة
تدبج فً الخفاء
هجموا على أجفان زٌتونً
لٌقتطفوا زهور الشهداء
جاءوا كبرهة ،سواد وجوههم
ٌلد الغباء
هذا زمان قد مضى لن تسرقوا منى اللواء
ستظل راٌات الصحابة
-@9-

فً ٌمٌنً كالضٌاء
للقدس رائحة اإلباء
للقدس طعم الشهداء
والقدس أرض األنبٌاء
والقدس للدنٌا القمر
فً القدس قد نطق الحجر
ال مؤتمر ..ال مؤتمر
أنا ال أرٌد سوى عمر
أنا ال أرٌد سوى عمر
(;)
لن تسرقوا دمنا وال حلم السنابل
أطفالنا كبروا ،هدٌر هتافهم صوت الزالزل
هللا أكبر فً ضمٌر الشعب تسرى فٌقاتل
هللا أكبر ٌنحنً كل الطغاة وكل فرعون لزائل
هللا أكبر ٌهتف األٌتام والجوعى وهاتٌك الثواكل
إسالمنا ملء القلوب نعود كاألسد األوائل
هذى لحانا والمصاحف والفضائل
قد قٌدونً بالسالسل
وهم عٌون للعدو على الحدود على السواحل
وألن كفى تكتب التارٌخ تبذره مشاعل
وألن أحجاري تمزق ستر هاتٌك القبائل
وألن أحجاري تحطم رقعة الشطرنج
تهزأ بالسالسل
وألن عظمى هشموه وشوهوا كل المفاصل
سنعٌدها أسفار بابل
والقدس باإلسالم ٌحمٌها المقاتل
والقدس أرض األنبٌاء
والقدس حلم الشهداء
والقدس للدنٌا القمر
-@:-

فً القدس قد نطق الحجر
ال مؤتمر ..ال مؤتمر
أنا ال أرٌد سوى عمر
أنا ال أرٌد سوى عمر
(<)
سقطت شعارات الفراعنة الصغار
واسود وجه العابثٌن من الٌمٌن من الٌسار
من لحٌة الشهداء ٌخرج أمتً
ضوء النهار
لمشاٌخ األرض القرار
والقدس مجد وفخار
والقدس للدنٌا القمر
فً القدس قد نطق الحجر
ال مؤتمر ..ال مؤتمر
أنا ال أرٌد سوى عمر
(=)
ٌا إخوتً فً اللد فً ٌافا وفى أرض النقب
ال تسمعوا صوت العرب
ال تفقهوا لحن العرب
ركعوا فما بقٌت ركب
ال تلقموا الطعم ولو كان ذهب
وحجارة السجٌل عنوان الغضب
أو كلما أضاءت بأفقً نجمة
جاءت لتطفئها جٌوش أبى لهب
لك ٌا حبٌب القلب روحً والعصب
ورمى بك هللا العظٌم
بنً قرٌظة والعرب
ورفعت راٌات الجهاد
وما تعبت من التعب
-@;-

والقدس نار ولهب
والقدس للدنٌا القمر
فً القدس قد نطق الحجر
ال مؤتمر ..ال مؤتمر
أنا ال أرٌد سوى عمر
(>)
تجرى الشموس على أصابع قاذف
المقالع تعطٌنا الهوٌة
وعلى جبٌن مخٌمات المجد
نكتب قادسٌة
وإذا تهدم منزلً
تحت الجدار أرى الوصٌة
ال تتركوا علم الجهاد
فتلكم أغلى قضٌة
مازال فً صدري بقاٌا أخوٌة
أٌن الصوارٌخ وأٌن القاذفات العربٌة؟!
أٌن المدافع والجحافل والجٌوش األموٌة؟!
أٌن الفرات وأٌن نٌلك ٌا كنانتنا األبٌة؟!
بل أٌن هارون الرشٌد ٌعٌد أمجادي إل ٌّه؟!
أنا ال أرٌد مسٌرة
أنا أرٌد البندقٌة
واأمة اإلسالم ،واعربً أرٌد البندقٌة
والقدس وا خجلً ضحٌة
والقدس للدنٌا القمر
فً القدس قد نطق الحجر
ال مؤتمر ..ال مؤتمر
أنا ال أرٌد سوى عمر
(?)
ٌأٌها الزعماء أعطونً سالحا
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ٌأٌها الزعماء نصر هللا الحا
ٌأٌها الزعماء أثخنتم جراحا
ٌأٌها الزعماء أعطونً صالحا
وصالح مطعون من الظهر
وصالح فً دوامة األسر
وصالح باعوه لمؤتمر
والقدس كالبحر
تأتى مع الفجر
فً القد قد نطق الحجر
هل أنتم عرب؟
تحمٌكم الخطب
وحروبكم هرب
سبعون عاما كلها كذب
سجن ومذبحة وال حرب
الخ ُ
ذبحوا النساء وأنتم ُ
ب
ش ُ
هدموا البٌوت ولٌلكم طرب
هل أنتم العرب؟
«الصور» ٌنفخ والبلى قامت
وما قامت لكم ترب
والقدس قبره
قد هدها التعب
والقدس أغنٌة
فً صدرها عتب
والقدس للدنٌا القمر
فً القدس قد نطق الحجر
ٌا مسلما ً ٌا صائ ًما ٌا قائما
اضرب فدٌتك راجما
اضرب ٌهودٌن فال ،لن ُتهزما
هذي ذراعً فاتخذها قنبله
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هذي ذرارٌنا كعمق الزلزله
هذى بداٌتنا وهذى البسمله
ٌا قدس أنت المقصله
ٌا قدس أنت الكبرٌاء
والقدس أرض األنبٌاء
والقدس حلم الشعراء
والقدس حب الشهداء
والقدس للدنٌا القمر
فً القدس قد نطق الحجر
ال مؤتمر ..ال مؤتمر
أنا ال أرٌد سوى عمر
أنا ال أرٌد سوى عمر

كقاؿ خالد أبك العمريف أيوان ي ديكاف « :ي القدس قد نطؽ الحجر»
أناشيد عمى أبكاب القدس
كؽ لكحات دميمة

كعمامة لمبحترم ترقعت كىى الكريمة

ماذا عمى الكتر الرويع يداعب الصكر اليتيمة
ىؿ تكقظ السكراف صمصمة الحركؼ
عمى جدار الخكؼ أك تحيى رميمة

ىؿ يرجع األمكات لطـ أك عكيؿ أك تميمة
أك يرجع الغياب زمجرة كأشعار سقيمة

أك ىؿ سياط الشعر تميب ظير ليبلء بييمة
***

يا كجو أمي يا كت نابا مف عبير
يا قدس يا حبي الكبير
قكمي قد انطفأ النيار

كتاه ي الميؿ الصغير

-@>-

قكمي إني راحؿ

زكادتي قمب كسير
مؿ الرحيؿ خطام

يا أمي كأنيكني المسير
يا قدس يا حبي الكبير

زيتكنة ترنك لعيف الشمس
تقتات العبير

رماف خدييا تألؽ كؽ أكتاؼ النجكـ
يا ا تداعب ي وفائرىا الكمكـ
حيفا تنادل عمرىا

أقبؿ بسيؼ صارـ القسمات ىندم صميـ
يأييا الميؿ الممثـ باليمكـ

مقمتي بوكئيا دعيا تقكـ
دعني أعبا
ٌ
أركم صخكرؾ بالندل المزخكر ي عمقي تخكـ
كأعانؽ السرك الذم

ثكمتو أوبلعي عمى كجو األديـ

دعني أقبؿ راحتييا تنجمي ظمـ الكجكـ
***

يا قدس يا حبي الكبير

يا دمبلن ي القمب يا كجع الومير

الصخر يبكينا كأبكيو ترثينا القبكر

كالعار كؽ قبابؾ الشماء طاحكف يدكر
كأنا أدكر

ال األسد تعرؼ ساحتي
كال تيممنا النسكر

كقبائؿ األعراب ال كرـ كال حتى سرير
عمي يا أمي كجبلد حقير
يتناكبكف َّ
كيذبحكني كي تعكد القدس!!

ىذا مف طبلسميـ ،يؿ قيت حمير!
قد ارقت عينام أحداقي
-@?-

أ تش عف نصير

أيف الجيكش العربية؟
كالنفط أيف النفط

واع كما لمكقدنا بقيو
***

يا قدس يا حبي الكبير

كتابا مف عبير
يا كجو أمي يا ن
كؿ الطيكر تعكد ي ذيؿ النيار
كؿ الكحكش تعكد لؤلككار

إال أنا يا قدس أخطأني القطار
***

يا قدس يا حبي الكبير
يا بمدة الشرؼ العريقة

كأنا غريب ي ببلدم الحقكني «بالكثيقة»
كالرعد بيف جكانحي أخفى بريقو

اء كحديقة
كالخير أنثره
عمكما كدك ن
ن
عجبا لو المطركد ير ع رأسو كؽ الخميقة
ن

غمكه كيما يستباح عمى الدركب كمكا حقكقو

استنز كا أحبلمو ،أكالده ،راياتو ،مصكا عركقو
سبعكف سيفنا ي الشراييف الدقيقة

كابككه ي المذياع ي الصحؼ الر يقة

كلتنصركه عمى المنابر بالعبارات الرقيقة
كلتعشقكه ي الخطب
يا بذرة ألبى ليب

يا أمة حمالة الحطب

ىؿ رقت دمى القبائؿ يا عرب

سبعكف سيفا كؽ نحر الفجر تقتحـ الصباح
سبعكف سيفا تمتطى ظير الرياح

حتى إذا ما ارقتو الركح ىبكا بالنكاح
سبعكف سيفا بالحركؼ العربية
-@@-

قمنا ىدل اإلسبلـ قالكا يعربية

قمنا ىدل اإلسبلـ قالكا اشتراكية
قمنا ىدل اإلسبلـ قالكا كاقعيو

سبعكف سيفا بالحركؼ العربية
***

قالكا تبقى منو صكت كنغـ
نريد جثتو و
ببلء أك نعـ
كنريد جثتو عمـ

كنريد نسكتو خدـ
كنريد ىامتو قدـ

كنريد ىعبرتو خوـ
كنريد إصبعو قمـ
أبدا رقـ
كنريده ن
أبدا عدـ
كنريده ن
كال نريد بنا ندـ

ليظؿ ي الكتب
الصقيمة متيـ
** *

يا قدس يا أحمى بمد
نعكذ باهلل األحد

مف كالد كما كلد

مف حاسد إذا حسد

ىس و
كد كمف أسد
مف أ ٍ
مف قمة ي جيدىا حبؿ مسد
ي رأسيا كؿ العقد

ي قاعيا شعب رقد
نعكذ باهلل األحد

مما نعانى أك نجد

مف إخكة مثؿ الزبد

صاركا عيكنا مف رمد
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يا خالؽ األقصى مدد
يا خالؽ األقصى مدد
يا مسجدم األقصى

بمنبرؾ القكا ي تتحد
متعطني ليبا

بعينيؾ اتقد

يا قدس يا أحمى بمد

متمنحيني نشكة الفرساف
ي عيف الكلد

كلتمسحي بيديؾ أجفاف الكبد

كلتزرعي كؽ الشفاه المجدبات الشعر
يا قدس كتد

نعكذ باهلل األحد

مف شاعر الؾ ألقصيده
مف كاتب قاء الجريدة
أك قائد دكف عقيدة
كنعكذ باهلل السميع

مف ماجف أك مف خميع
مف كؿ مف باع كبيع
***

يا قدس يا حبي الكبير
يا قدس ىـ أعداؤنا

يا قدس سكؼ تدكسيـ أقدامنا
يا قدس تعمك ي السما راياتنا

سكرية تركية نجدية ي الميمنة
مصرية ليبية ي الميسرة

كردية ي القمب عكرمة ليا أك حيدرة
يا قدس كنت المفخرة

يا قدس لؤلكغاد أنت المقبرة
يا قدس ىزم الشجرة
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يا قدس ىزم الشجرة

ي مسجد الفاركؽ يسجد ميسره
كأخي خميؿ سار يتبع منذ ار

كشبابنا كالسيؿ جاءكا أني ار
يا قدس يا حبي الكبير

يا كجو أمي يا كتابا مف عبير

يا أمة اإلسبلـ ي الزمف المرير
ىؿ مف نصير؟
ىؿ مف نصير؟
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معمقة غزة ..عمى أسكار القدس
يريد
لنخيؿ غزة  ..ما أراد  ...كما ي
أريد ..
كما ٍ

لنجكمو األصفى  ...تككف قصيدتي قم ارن

كبيتا النتصار البر  ..ي لغتي ..كزيتكنان ...
كدار ...
ٍ

دائـ
بيني  ..كبيف البحر قتؿ ه
بيني  ..كبيف القدس نيراف مركب هة
كنار ..
ٍ

البيكت ..
أنا حارس الحمـ النبيؿ عمى شبابيؾ
ٍ
ً
بالجميؿ
سأعكد ي نارنجة حممت طكيبل

و
لدالية
أعكد كي أجد الخميؿ  ..ألصطفي قمبا

 - 170شػػاعر مسػػطيني معاصػػر ،كلػػد ػػي سػػيمة الظيػػر سػػنة >8@:ـ ،كىػػك ابػػف الشػػييد الكبيػػر محمػػد صػػالح
السيبلكم (أبك خالد) ،أحد أعظـ أبطاؿ مسطيف عاـ ?8@:ـ .عمؿ مذيعان تمفزيكني .كلمع كشاعر منذ المطمع

الستينيات .طػرد مػف الككيػت عػاـ ;=@8ـ؛ بسػبب قصػيدتو (عمػى الصػميب) ،كىػك أحػد مؤسسػي االتحػاد العػاـ

لمكتٌاب كالصحفييف الفمسطينييف .لو أكثر مف عشرة أعماؿ شعرية كمسرحية ،منيا :تحي (مسرحية) ،كالرحيؿ
باتجاه العكدة (قصيدة طكيمة) ،كتغريبة خالد أبك خالد(شعر).

-809-

تمكت ...
ي

ً
الصياد
كال تمكت غزالة  ..قطعت عمى
نشكتو  ..ككزعت الشظايا  ..انتيى
القتيؿ ...
الصياد ي نعش
ٍ

يحدث ..
لنخيؿ غزة أف يرل  ..ما سكؼ
ي
أك جرل  ..لدـ المدائف  ..كالقرل ..

الكريد ..
بيف الرصاصة  ..كالقذيفة  ..ك ٍ

لسماء قريتنا تغني نخمة ي القدس – عالي ىة
الجبيف – كال تؤرقيا القصيدة  ..أرقتيا

الحريؽ ..
كردة المعنى  ..تؤرقيا الطفكلة ي
ٍ
كيحيميا المكت المفاجا جمم نة

الصباح ..
ي د تر الشعراء  ..أك صحؼ
ٍ
لربيع أطفالي الربيعي ..

ً
المرجاف
لزرقة البحر المسا ر ي دـ
أخور ...
كاليندم
ٍ

مذبحتيف ..
أركم الحكاية  ..كالحكاية بيف
ٍ
الجميؿ ..
مذبحة الجميمة  ...ك
ٍ

ككسرة الخبز المغمس ي الردل ..
عتر ..
زيتا  ...كز ٍ

أركم الحكاية لمرعكد  ....كلمبرك ً
ؽ ..
كلمرياح ..
ٍ

ألدبؾ
إني أخاصر بئرنا األكلى ..
ى
السياسي البمي ًغ ..
خارج النثر المركاغ ي
َّ
أك البميد ..

لنخيؿ غزة  ..أف يحاكـ ي الرمادم الشقي ً
ؽ ..
أسكد ..
رماده  ..ليظؿ
ٍ

أنا ي الرماد نيوت مرات بأجنحتي ..
أنيض ..
ك ي النيراف ..
ٍ

أنا لي مف األحبلـ  ..أحبلمي  ...بما يكفي ..
ألصمد ..
ٍ
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أحمر ..
أنا لي مف األلكاف  ..لكف صكاعقي  ..كاأل ؽ
ٍ
أمت ..
كاف المقرر أف أمكت  ..مـ ٍ

أغب ..
كاف المقرر أف ّْ
يغيبني الرحيؿ  ..مـ ٍ

كاف المقرر أف أعيش مجردان مف ذكرياتي ..
أف أككف كشاخص اإلسفمت  ..منسيان
كأنسى ..

كموى المقرر ي الدخاف  ..كصار رمسا

كتشيد ...
لقبلع عكا  ..أف ترل دمنا . .
ٍ
نمت البطكلة  ..ي الطفكلة حال هة ...
لنصعد ..
كبرت
ٍ

يمكت
أما الوفاؼ  ..مموفاؼ  ..كلمف
ي
الوفاؼ ..
عمى
ٍ
كيظؿ حيا نيرنا المتد ؽ العارم  ..المصفَّ ٍد ...
الغناء
الريح أجمؿ بالغناء  ..الريح يحمميا
ه
ً
الغناء ..
إلى
ك ً
أجمؿ ..
أنت مكسيقى  ..ك ٍ
ً
أنت لمًشقّْيؽ أعراس  ..كلؤلعر ً
اس
كبيدر ..
أجراس ..
ٍ

لنخيؿ غزة كحده جدلية الرؤيا  ..كمعر ية
الصديؽ ..
العدك مف
ٍ

الجنكف ..
كىك الذم وح الجريمة  ..ك
ٍ
كلو الدخكؿ إلى الصدل  ..كلو المدل

الذاىبيف
كلو جماؿ القادميف إلى العريش ..
ى
ً
السعيدة
إلى صبلة الفجر  ..ي القدس
المخممي ..
ي البعيد
ٍ

األبدم
كلو نشيدم ي النشيد المطمؽ
ّْ
ً
البديمة ..
ي لغتي

الجيات
لي
أنا لي شمالي ي الجنكب َّ ..
ي
الفصكؿ ..
كلي
ٍ
جميعيا َّ ..
الغيكـ ..
لجنكب مكالي  ..مكاكيؿ
ٍ
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السيكب ..
لشماؿ مكالي  ..مكاكيؿ
ٍ
الجباؿ ..
كلغرب مكالي  ..مكاكيؿ
ٍ

تؤكؿ ..
كلشرؽ مكالي  ..مكاكيمي
ٍ

أذىب
لنخيؿ غزة ػ طاى ار كالزنبؽ البرم ػ
ي
ً
الطفكلة ...
ي مكاكيؿ

ع ..
لجماؿ سيدة تساىرىا الدمكع  ..عمى الشمك ٍ
ً
الشمس ..
لبرتقالتيا الكريمة  ..برتقاؿ
الجميؿ ..
ػ ي العسؿ
ٍ

سر ائتبلؼ السـ ي الد مى
حنكف ػ
مع الكرد ال ٍ
الحوكر
لمساء قيكتيا ..
ٍ

ً
البعيد ..
لي األغاني تحت شر تيا  ..جباؿ ي
َّ
ً
الغمكض
تعيش ي السحب البعيدة  ..ك
الطركب ..
األجمؿ الشتكم  ..ي الزمف
ٍ

الخيكؿ ..
لجماليا نفرت قصائدىا خيكالن ي
ٍ
كألنني دميا  ..اشتعمت محمقان نحكم
النسكر ..
لتشتعؿ
ٍ

الطيكر ..
لنخيؿ غزة  ..أف يساىرىا  ..عمى البمح
ٍ
كلو المساحة ..كالنكا ذ كميا ..

الجسكر ..
حرية اإلبداع ي الزمف
ٍ

ً
صكرتاف ..
لحريؽ أىمي  ..صكرة  ..أك
ً
كصكرتاف
كصكرتاف  ..كصكرتاف ..
كصكرتاف ..
ٍ

طيبكف ..
أىمي الغبلبا ..
ٍ

كبعض أىمي يغمقكف عمي بابي
المكاف ..
ي الزماف  ..ك ي
ٍ

الميرجاف ..
بيدؽ ي
كبعض أىمي ...
ٍ
ه
الممح
كبعض أىمي ي قصكر
ً
ً
يحاصركف عدكنا ..
بعض ي الحصار ..
ه
ركف ..
حاص ٍ
يي ى
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ً
العدك
كبعض أىمي  ..والعكف مع
ككالقطيع ...
ٍ

كبعويـ زرع الكراسي  ..ي الكراسي ..
صكلجاف ..
كاشترل بدـ الطفكلة
ٍ

لنخيؿ غزة أف يحاكـ بعويـ ي الوك ًء ..
يخكف ..
أك قبؿ اكتماؿ الميؿ  ..ي ليؿ
ٍ

لكتابة القمب المعمؽ ػ لمصبي  ..كلمصبية ػ
بالقمكب ..
ٍ

الدركب ..
لكتابة تجد انتشارم  ..ي المنا ي  ..ك
ٍ
و
الحركب ..
ككتابة  ..كشفت  ..م اررات
ٍ
المؤقت ..
لفجيعة الزمف
ٍ

كجدت كتابة شاعر  ...منذكرةن
الفاجعات ..
كيما تزكؿ
ٍ
ً
معنياف ػ
كأنا الكتابة ػ لك تنا ر

معنياف ..
دـ الكتابة ي الكتابة  ..لك تآلؼ
ٍ
شجر  ..كمفتاح الكتابة  ..نكر أمي ..
الشمعداف ...
ثكبيا ك
ٍ

عمي ..إلى المقدَّس
لنخيؿ غزة أف ّْ
يحممني َّ
ً
الكتابة ..
أف يعممني القراءة  ..ك

أف يقدمني إلى المعنى  /نخيبل ي النخيؿ  /لكي
الجميؿ ..
أرل المبنى  ..كأشتؽ
ٍ

لطيكر غزة قكة األشياء  ..خاطى ىرىا
استجاب ..
السحاب إذ استجبت  ..أك
ٍ
باب ..
طير الحماـ عمى القي ٍ

ً
القيامة
برج القيامة ناطر  ..يكـ
النخيؿ ..
ي
ٍ

البحار ..
يكـ العبكر إلى السكاحؿ  ..ك ٍ
الخويؿ ..
لنخيؿ غزة ميجانا  ..يا ميجانا الحزف
ٍ
لنخيؿ غزة أف يمـ صغاره  ..ي ً
العيد
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ً
البسيط
ي الفرح

ً
مكعداف
لو عمى البرؽ المؤجؿ ...

الدمار ..
مكعد لصغاره الناجيف  ..مف زبد
ه
ٍ
كمكعد يوع الحدكد لـ يؤنسف ذئب نة
السبلـ ..
باسـ الذىاب إلى
ٍ

الس ٍن ًد
لنخيؿ غزة أف يراسؿ صخرة ي ّْ
اؽ ..
أك نخؿ العر ٍ

اؽ
لنخيؿ غزة بكصبلت الدـ  ..ي جسد البر ٍ
ً
العدك ..
يركجو
لنخيؿ غزة أف يقاطع ما ّْ
كما ّْ
تركجو المزارعي
أف يحاكر كؿ مف جاؤكا إليو مف الشكار ًع
الموارع ..
كؿ مف كصمكا إلى الفعؿ
ٍ
أنا ال يؤرخني الغ ازةي
كال يؤرخ طفمتي عبد الغ ازةٍ ..

الجياد ..
إني أؤرخ ي الببلد  ..لما تؤرخو
ٍ
بالحديد ..
كما تشكؿ
ٍ
كبالرماد..
ٍ
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ىبة الغصب
كػػػػـ ليمػػػػة عصفػػػػػت
تيتػػػػز ( عكػػػػا ) عمػػػػى

(القػػػدس) باكيػػػة كالنػػػػاس

يػػػػػا سػػػػػكء منقمػػػػػب

ػػػػي

تعػػػػب

أسكارىػػػػػا حمػػػػػـ

مػػػػػػػات الربيػػػػػػػع بمػػػػػػػػكت الثػػػػػػػػأر كالغمػػػػػػػػب

كعصػػػػبة الغػػػػػدر تجثػػػػػك ػػػػػكؽ (يػػػػػا انػػػػػػا)

كالغػػػػة مػػػػف دمػػػػي تقوػػػػي عمػػػػػى نسبػػػػػي

تموػػي الميػػالي عمػػى (الحيفػػا) لتعصػػفيا

(بيسػػػػػاف) حيػػػػػرل ببحػػػػػر التيػػػػػػو كالنػػػػػػكب

(

كحػػػػػػػاؿ

تػػػػػػػؿ الربيػػػػػػػع ) باألحػػػػػػػبلـ نائػمػػػػػػػة

ساكنيػػػػػػػا مشمكلػػػػػػػة الػركػػػػػػػب

 - 171كلد ي مخيـ الفارعػة بنػابمس -مسػطيف عػاـ 8@>0ـ ،عوػك رابطػة أدبػاء بيػت المقػدس .لػو ديػكاف شػعر
مخطكط بعنكاف "ىبة غوب" ،كلو مجمكعة قصصية مازالت مخطكطة ،كدراسات أدبيػة كنقديػة متفرقػة منشػكرة
ي المجبلت كالصحؼ.
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بالنػػػػػػػار كالحطػػػػػػػب

تغػػػػػدك بيػػػػػا الػػػػػريح ال تمػػػػػكم عمػػػػػػى احػػػػػػد

تجتػػػػػػػث أركانيػػػػػػػا

ىػػػػػبل مػػػػػررت ببػػػػػاب ( القػػػػػػدس) تسألػػػػػػيا

كيػػػؼ الرجػػػاؿ تػػػرل األنفػػػاؽ عػػػف

كثػػػب؟

مػػػػػػػػػػػاذا إذا ىػػػػػػػػػػػدرت أ كاجكػػػػػػػػػػػـ حممػػػػػػػػػػا

ػػكؽ الػػرؤكس عمػػى األعػػداء ػػي صػػبب

ىػػذا ىػػك (المسػػجد األقصػػى) ك ػػي كوػػح

تػػػػػداس مػػػػػف حكلػػػػػو األقػػػػػػداس كاعجبػػػػػػي

ألمػػػػي

كالجػػػػرح جرحػػػػي ..ك ػػػػي أحزانيػػػػا نصػػػػبي

إنػػػػػػػي الشديػػػػػػػػد إذا مػػػػػػػػا أمتػػػػػػػػي حزمػػػػػػػػت

صػػدقا

فػػي مجػػدىا مجػػدم عمػػى الحقػػػب

ىػػػػػػػػػػذم سبيمػػػػػػػػػػي لكجػػػػػػػػػػو اهلل خالصػػػػػػػػػػة

كذا كتػػػػػابي كرب

ال يسػػػػػكت الشػػػػػعب يموػػػػػي لمفػػػػػػدا قدمػػػػػػا

يشػػػػتد بنيانػػػػػو  ..... .يمتػػػػػد

لمشيػػػػػب

الصػبػػػػػػػػػػػػػػػػر ديدنػنػػػػػػػػػػػػػػػػا كاهلل غايتػنػػػػػػػػػػػػػػػػا

كالسػػػػػيؼ منيجنػػػػػا يػػػػػػا ثػػػػػػكرة

أقتربػػػػػػي

أرنػػػك إلييػػػا  ......فػػػي آالميػػػػا

يػػػػػا (يػػػػػكـ معركػػػػػة) األقػػػػػداس يػػػػػػا كىجػػػػػػا
ييػػػػػا

أوػػػكاؤه سػػػطعت

تتطايػػػػػػػرت األحػػػػػػػداث صارخػػػػػػػة

كالكقػػت أوػػػيؽ كاألحػػداث
ػػػػي

ػػػػي

ىبػػػػة الغوػػػػب

غػػػرة القػػػدس تشػػػكك الحفػػػػرii
يبنػػػػػػػي

ػػػػي عجػػػػؿ

كيػػػػػنفخ الصػػػػػكر مػػػػػف بػػػػػػكؽ يصػػػػػػب بػػػػػػو
كػػػػؿ ركػػػػػف

العػػػػػػرش لػػػػػػـ يغػػػػػػب

كتيػػػػػػػدـ كاألخبػػػػػػػار كالػكػػػػػػػذب

نػػػكر مػػػف الشػػػكؽ أك نػػػػار

عمػػػػػت نػػػػػار مؤججػػػػػة

كىبػػة الشػػعب كاإلعصػػار

)نػػابمس) تغمػػي(....جنػػيف) مػػاج ماردىػػػا

كالسمػػػػب

مػػػػف الميػػػب
ػػي iiصػػخب

ػػػػي (طػػػػكلكرـ) جمػػػػكع الثػػػػأر

كالشيػػػػػب

كثػػػػػػػػكرة الحػػػػػػػػؽ (راـ اهلل) مػػػػػػػػػا انطفػػػػػػػػػأت

ىػػػػػذم القػػػػػرابيف مػػػػػػف أبنائػػػػػػؾ

النجػػػػػػب

تمػػػػػػؾ (الخميػػػػػػؿ) تػػػػػػػدكم اليػػػػػػػكـ ثكرتيػػػػػػػا

يػا (بيػت لحػـ) قبػاب (القػدس) مػف ذىػب

يػػػػػػا (غػػػػػػزة) النػػػػػػار كاإلعصػػػػػػػار عاصفػػػػػػػة

النػػػػكب

يػػػػا عصػػػػبة الغػػػػدر

أبنػػػاؤؾ الصػػػيد كاآلسػػػػاد
(القػػدس)

مػػػػا خػػػػػارت عزائمنػػػػػا

ػػػػي

ػػي العػػيف كاألحػػداؽ كاليػػػدب

اهلل أكػػػػػػػػػػػػػػػػػبر كاألنػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاء لمػشػيػػػػػػػػػػػػػػػػػب

قكا ػػػػؿ الحػػػػؽ لػػػػـ تنوػػػػػب كلػػػػػـ

اهلل أكبػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػكت الشعػػػػػػػػػػب مؤتمػػػػػػػػػػؽ

ىيػػػػػػػػػا أ يقػػػػػػػػػكا فجػػػػػػػػػر اهلل لػػػػػػػػػـ يغػػػػػػػػػب

أكبػػػػػػػر يػػػػػػػا أنػشػػػػػػػػكدة انطمقػػػػػػػػي

النصػػػػػػػر رائػػػػػػػدنا يسػػػػػػػػرم مػػػػػػػع الشيػػػػػػػػب

قػػػػػػػػ اررات مدجػجػػػػػػػػة

مػػػػػف صػػػػػفحة بيديػػػػػػر القصػػػػػػؼ كالميػػػػػب

ىيػػػا اصػػػرخكا مػػػف ربػػػى األقػػػداس عػػػزتكـ

ىيػػػػػػػػا اقصػػػػػػػػمكا بسيػػػػػػػػػكؼ اهلل كالغمػػػػػػػػػب

ىيػػػػا ابػػػػدءكا ثػػػػكرة األحػػػػػرار كانطمقػػػػػكا

كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدىا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أـ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة كأب

اهلل

ىيػػػػػػػػا أعمنكىػػػػػػػا

كالقػػػػػػدس شػػػػػاىدة

ػػػػػػػػػػػالنفس ثائػػػػػػػػػػػػرة كالخػيػػػػػػػػػػػػؿ قػادمػػػػػػػػػػػػة
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تخػػػػػب

يػػػػػػا أمػػػػػػة العػػػػػػرب
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مجزرة األقصى
ناديػػػػػػػػػػػػػت مختنقػػػػػػػػػػػػػا أ َّف ٌ،ا بمعتصػ ً
ػػػػػػػػػػػػـ

ٌأكاهي يػػػػػػػا ألمػػػػػػػي مػػػػػػػػف ىػػػػػػػكؿ مجػػػػػػػػزرة
أ ٌنػػػػػػػػا بمنقػػػػػػػػذنا مػػػػػػػػف مبوػػػػػػػػع شػػػػػػػػرس

أنفسػػػػػػػنا شػػػػػػػاةن مػػػػػػػف الغػػػػػػػنـ
قػػػػػػػد ظػػػػػػػف ى
مػػػػػػف ظممػ ً
ػػػػػو تتػػػػػػرل مػػػػػػف أقػػػػػػدس األيمػػػػػػـ

ػػػػػػػػره
دمنػػػػػػػػػا تنسػػػػػػػػػاب أنيػ ي
يحمػػػػػػػػػك لػػػػػػػػػو ي
نفػػػػػػػديؾ يػػػػػػػا أقصػػػػػػػى ك الػػػػػػػركح يعممىتينػػػػػػػا

الجسػػػػػػػـ
ػػػػػػػي قبوػػػػػػػيا ػػػػػػػرح لمػػػػػػػنفس ك ٍ

ػػػػػارض ىن ًكػ و
و
ػػػػػد ػػػػػػي حالػػػػػػؾ الظٌمىػػػػػػـ
مػػػػػػف عػ
ً
ػػػػػػػػػػػر ىىفيا ػػػػػػػػػػػػ ىة األ ىكػػػػػػػػػػػػـ
ى
شػػػػػػػػػػػػقٌيقييا ىنوػ ه
ػػػػػػػػػػؽ مك ػػػػػػػػػػكرةى الػ ّْ
ػػػػػػػػػػن ىعـ
ربيعيػػػػػػػػػػا ىع ًبػ ه
ك ي

ػػػػػػػػيص أقصػػػػػػػػػانا
كسنسػػػػػػػػػتطيع معػػػػػػػػػان تخمػ
ى
ػػػػػػػػػطيف زيتكينيػػػػػػػػػػا ىخوػػػػػػػػػػر
أروػػػػػػػػػػي مسػ
ه
ؽ ك شػػػػػػػػػػػػػتاؤىا ىم ًطػػػػػػػػػػػػػر
خريفييػػػػػػػػػػػػػا ىك ًر ه

ػػػػػػػػػػػاس يم ٍبتىسػػػػػػػػػػػػـ
ػػػػػػػػػػػر تييدىػػػػػػػػػػػػدهي أنفػ
ي
بحػ ه
ػػػػػػالقكؿ منػػػػػػو نػ و
ػػػػػد كالفعػػػػػػ يؿ منػػػػػػو ىدنػػػػػػي

ػػػػػػػؽ
أنظػػػػػػػػر لبيجتيػػػػػػػػا ك الصػ ي
ػػػػػػػيؼ منطمػ ه
ً
ػػػػػػػػس بػػػػػػػػػالظمـ ٌلكثيػػػػػػػػػا
حتػػػػػػػػػى أتػػػػػػػػػى ىدنػ ه
ً
ػػػػػػػػػػػػر
لىػػػػػػػػػػػػػـ يػ
ػػػػػػػػػػػػرك تي ى
دـ طى ًيػ ه
ربتيػػػػػػػػػػػػػا إال ه

ػػػػػػػاؿ ك نزيػ ً
مػػػػػػػػف جػػػػػػػػرح أبطػ و
ػػػػػػػؼ ممتػػػػػػػػثـ

ّْ
ػػػػػػػػػالعز ك ال ًي ىمػػػػػػػػػػـ
أغبطيػػػػػػػػػػا بػ
ك الٌمػ ي
ػػػػػػػػػو ى
ػػػػػػت مػػػػػػػف األ لىػػػػػػػـ
أم ًتنػػػػػػػا ذاقػ ٍ
ػػػػػػـ نػ ي
ػػػػػػاس ٌ
كػ ٍ
عبػػػػػػؤكا يزمػػػػػػ ارن سػػػػػػاحان مػػػػػػف الحػػػػػػرـ
كػػػػػػـ ٌ

ػػػػػػػػػػػػػد ىع ٌم ىرىػػػػػػػػػػػػػػا
أرض مباركػػػػػػػػػػػػػػة ك المجػ ي
ه
شػ ً
ػػػػػػرنا
سػ
ػػػػػػتككف شػػػػػػػاىدةن ػػػػػػػي يػػػػػػػكـ مح ى
ي
ٍّ
محتػػػػػػػؿ
كػػػػػػػـ جاىػػػػػػػدكا صػػػػػػػدقان أنجػػػػػػػاس

ػػػػػػػػرب ًي يـ ىامػػػػػػػػػاتييـ شػػػػػػػػػمخت
سػػػػػػػػػجدكا لػ ّْ
ً
مدججػػػػػػػػػػػ هة
بالغػػػػػػػػػػػدر عػػػػػػػػػػػاجميـ
جنػػػػػػػػػػػد ٌ
ه

ػػػػػػحكا بأنفسػػػػػػػيـ ػػػػػػػي باحػػػػػػػة الحػػػػػػػرـ
وػ ٌ
ػػػػب يػػػػػو ىعمػػػػػي
جػ ه
ػػػػقـ ك القمػ ي
ػػػػيش بػػػػػو سػ ه
تخػػػػػػػػالييـ قكمػػػػػػػػان مػػػػػػػػف أنجػ ً
ػػػػػػػب ييـ
ػػػػػػػس الػ ي

لػػػػػػػػػػػػـ يرقبػػػػػػػػػػػػكا إالٌ ينػػػػػػػػػػػػا ك ال عيػػػػػػػػػػػػدا

كالطٌفػػػػػػػ يؿ مػػػػػػػ ٍن ً
ش ًمػػػػػػػف كا ًبػ ً
ػػػػػػرـ
ػػػػػػؿ ّْ
كم ه
الوػ ى
ي
ً
ػػػػػػػػاص يم ٍن ىيػ ً
ػػػػػػػػزـ
اىما يكشػػػػػػػػػفا لًرصػ
صػ ٍ
ػػػػػػػػدر ي
ى

ػػػػؼ م ٍكم ًنػ ً
أب مػػػػػف ىخ ٍمػ ً
لػػػػػـ ي ٍجػ ً
ػػػػكت و
ػػػػو
ػػػػد صػ ي
ي
ى ى
ركح ييمػػػػػػا ػػػػػػي ىن ٍفػ ً
ػػػػػس يمنتصػػػػػػر
سػػػػػػداف ى
ىج ى

ػػػػػػامخ ً
الق ىمػػػػػػػـ
أم ًتنػػػػػػػا ػػػػػػػي شػ
ً
أك عػ ي
ػػػػػػيش ٌ
ػػػػػػمـ
أس ػػػػػػي ى
ػػػػػاـ مرتفػػػػػػعه ك الػػػػػػر ي
ش ى
ك اليػ ي

ػػػػػػػػػـ ً
ػػػػػػػػػت لىك ً
ػػػػػػػػػو ػػػػػػػػػػي داىػ و
أشػػػػػػػػػػر
ىب ىرقىػ ٍ
ام يعػ ي
غايتينػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػخ ػ
وػ ٍ
ي
أبتػػػػػػػػػػاه ال تىٍر ى
ػػػػػػػػػالمكت ى
ػػػػػػػػض
ػػػػػػػػي مػػػػػػػػػا ًع ٍرني يننػػػػػػػػػا ىخ ًفػ ه
ال يػػػػػػػػػا يب ىنػ ٌ
ػػػػػػػػب غارسػػػػػػػػػ هة
ال لػػػػػػػػػف تػ
لمحػ ّْ
ى
ػػػػػػػػزكؿ ىيػ ه
ػػػػػػػػد ي

ػػػػػب و
ػػػػػبـ
ؽ لمقتػػػػػػؿ ػػػػػػي ى
لممػػػػػػكت ػػػػػػي ى
شػ ى
شػ ى
ً
ً
الحػػػػػػػػرـ
لمٌػػػػػػػػو وػػػػػػػػارع هة ػػػػػػػػي المسػػػػػػػػجد ى
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ً
ػػػػػػػدـ
العميػػػػػػػػا أصػ
ػػػػػػػحابيا تىػ ي
ي
ػػػػػػػػي ى
الج ٌنػػػػػػػػة ي
ػػػػػػػػػػػػت قىك ً
ام يعيػػػػػػػػػػػػػا ًذ ٍكػػػػػػػػػػػػػ ارن لً يم ٍنػػػػػػػػػػػػػتى ًقـ
ىم ىن ىعػ
ٍ
الشػػػػػػػػػػر ىم ٍن ىبػػػػػػػػػػتي يي ٍـ ًبأسػػػػػػػػػػا ًؿ الػػػػػػػػػػ ٌذ ىمـ
ك
ٌ

ػػػػػػدت بػػػػػػػالر ً ً
سػػػػػػػيا
ػػػػػػاء حػػػػػػػيف ػ ى
كح ىم ٍقد ى
أحيػ ي
ٌ
ػػػػػػػاد يم ٍجتىػ ً
ػػػػػػػرئ
سػػػػػػػػقى ارن أجسػ ي
ستى ٍ
صػػػػػػػػطىمي ى
ك ى
ً
صػػػػػػػػػػائ يريى ٍـ
ػػػػػػػػػػي ىب
ى يق
مػػػػػػػػػػكب يي ٍـ يغ ٍم ه
ي
ػػػػػػػػػػؼ يع ٍم ه
ػػػػػػػػو
دمػ ي
مػػػػػػػػػاذا ىدىػػػػػػػػػاهي ٍابنػػػػػػػػػي ىىػػػػػػػػػؿ أرل ى

ػػػػػدـ
ػػػػػكؿ يم ٍحتىػ ى
أـ ىػػػػػػؿ يي ىخٌيػػػػػػ يؿ لػػػػػػي مػػػػػػف ىىػ ٍ
شػػػػػػػػفيني مػػػػػػػػف ألىمػػػػػػػػي
ػػػػػػػرهي ىي ٍ
ك المٌػ ي
ػػػػػػػو أذكػ ي

أم ًسػػػػػػػػػػ يك يو
ػػػػػػػػػز ىع ٌف أبػػػػػػػػػػي ػ
ال تى ٍجػ ى
ٍ
ػػػػػػػػػالجر يح ٍ
ىأبتػػػػػػػػػػػػاهي ال تىخشػػػػػػػػػػػػى المٌػػػػػػػػػػػػو يرقي يبنػػػػػػػػػػػػا

ً
ػػػػػػدمي
ػػػػػػار القػ
ػػػػػػدس ىرٌكٍيتييػػػػػػػا ًبػ ى
ىػػػػػػػذم ديػ ي
ػػػػيش مػػػػػف ً
الح ىمػػػػػـ
كاحػػػػػذر قػػػػػد يػػػػػأتي طػ ه

ألصػػػػػػػػػ ًب ىر ٌف أبػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػبل تكػػػػػػػػػف قمقػػػػػػػػػا
ك ٍ
يم ًتنػػػػػػػػػػػػػا تعمػػػػػػػػػػػػػك ىمطّْيَّتىيػػػػػػػػػػػػػا
شػ
ي
ػػػػػػػػػػػػيداء أ ٌ

ػػػػػػر ارن ػػػػػػػي الػػػػػػػركض ػػػػػػػي الػ ّْ
ػػػػػػن ىعـ
أرل ي
سػ ى
تزىػػػػػػػػػك بمفخػػػػػػػػػروة عػػػػػػػػػف سػ ً
األمػػػػػػػػػـ
ػػػػػػػػائر ى

ربػػػػػػػاه قتمػػػػػػػكا ابنػػػػػػػي طفمػػػػػػػي أجػػػػػػػب،إ ٌني
ٌ
أعنػ و
ػػػػػػاب
ك ييحيطييػػػػػػػا ظيمىػػػػػػػ هؿ مػػػػػػػف ػػػػػػػيء ٍ

ً
ػػػػػػػػر ػػػػػػػػػي ػ ً
ػػػػػػػػارًه األ ىكػػػػػػػػػـ
ك نخيمييػػػػػػػػػا ك ػ ه
حيػػػػػػان بيػػػػػػا رزقػػػػػػي مػػػػػػف أى ٍط ىي ً
ػػػػػػر الطٌ يعػػػػػػـ
ٌ

ً
المػػػػػػػػكلى
ألقػ ى
ػػػػػػػاؾ ييػػػػػػػػا أبػػػػػػػػي بمشػػػػػػػػيئة ى
داء ًع َّزًتنػػػػػػػػػػا
ك الػ
أسػػػػػػػػػػمى ىميا ي
ي
ػػػػػػػػػركح ٍ
شػ ى
ػػػػػػػػػي ي
ً
ً
ػػػػػػػػػـ ىي ٍقتىػ ً
ؼ ىذ ٍنبػػػػػػػػػػان
ػػػػػػػػػر ٍ
ط ٍفػػػػػػػػػػ هؿ ًب ىم ٍم ىع ًبػػػػػػػػػػو لػ ٍ

ػػػػػػػـ َّأكاهي يػػػػػػػػا ألىمػػػػػػػػي
ػػػػػػػػي َّ
الصػ ٍ
ػػػػػػػد ًر يد َّرتي ييػ ٍ
األدـ
ػػػػػػػػػػػػػو بيػ
ػػػػػػػػػػػػػأف لىػ
َّ
إالٌ بػ
ػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػف ى
ه
ي

ػػػػػػػي كجػػػػػػػو غاصػػػػػػػبنا ىبػػػػػػػت سػػػػػػػكاعدنا

ترمػػػػػػػػػي بسػػػػػػػػػجيؿ جنػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػرمـ

مػػػػػػػػػػػػا زاؿ يػػػػػػػػػػػػرعبيـ ذكػػػػػػػػػػػػر لميمػػػػػػػػػػػػتيـ

لمػػػػػػػا سػػػػػػػرل أسػػػػػػػد ػػػػػػػي حالػػػػػػػؾ الظمػػػػػػػـ

لمػػػػػػػػػػػػا تربصػػػػػػػػػػػػيـ خػػػػػػػػػػػػرت قػػػػػػػػػػػػكائميـ

رغمػػػػػػػػػػت أنػػػػػػػػػػك يـ ػػػػػػػػػػي أسػػػػػػػػػػفؿ األدـ

تنػػػػػػػػػػاثركا شػػػػػػػػػػيعا عميػػػػػػػػػػت بصػػػػػػػػػػائرىـ

ك أصػػػػػػػػػػػابيـ مػػػػػػػػػػػس بػػػػػػػػػػػالرأس لمقػػػػػػػػػػػدـ

لػػػػػػػػـ تجػػػػػػػػدىـ نفعػػػػػػػػا عسػػػػػػػػس مطػػػػػػػػكرة

ك الطػػػػػػائرات قوػػػػػػت ػػػػػػي ليميػػػػػػا تحػػػػػػـ

قتمػػػػػػػػػػػكا بأيػػػػػػػػػػػدييـ أجنػػػػػػػػػػػادىـ ذعػػػػػػػػػػػ ار

تػػػػػػػػػػػػرل تػػػػػػػػػػػػدججيـ بالنػػػػػػػػػػػػار كػػػػػػػػػػػػػالقرـ

ك حمػػػػػػى الغوػػػػػػنفر مػػػػػػف بػػػػػػأس يكابػػػػػػده

مػػػػف ػػػػكؽ سػػػػبع سػػػػـ مػػػػف كطػػػػأة األلػػػػـ

رب حمػػػػػػػػػػػاه مػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػطاعكا دربػػػػػػػػػػػا

ك مػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػركا نسػػػػػػػػػػ ار مػػػػػػػػػػف األجػػػػػػػػػػـ

عوػػػػػػػد أصػػػػػػػيب مػػػػػػػا أرخػػػػػػػى عزيمتػػػػػػػو

ك جركحػػػػػو نػػػػػزؼ ك الظيػػػػػر منػػػػػو دمػػػػػي

ػػػػػػػػػي غابػػػػػػػػػو ليػػػػػػػػػث يسػػػػػػػػػعى لمأمنػػػػػػػػػو

مػػػػػػا أقعدتػػػػػػو صػػػػػػركؼ الخػػػػػػكؼ ك الكمػػػػػػـ

حتػػػػػػى أتػػػػػػى نػػػػػػزال مػػػػػػف بعػػػػػػد مػػػػػػا عنػػػػػػت

يػػػػػػػو رجػػػػػػػاؿ العػػػػػػػز خػػػػػػػاؿ مػػػػػػػف الػػػػػػػتيـ

نقمػػػػػػػػػكه لممشػػػػػػػػػفى مػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػدما كبػػػػػػػػػد

ػػػػػي حصػػػػػنيـ أقػػػػػركا ليثػػػػػا مػػػػػف األكػػػػػـ

ربوػػػػػػت أشاكسػػػػػػيـ تحميػػػػػػو مػػػػػػف غػػػػػػدر

ك تحيطػػػػػػػػػو بقمػػػػػػػػػكب الحػػػػػػػػػب ك الكػػػػػػػػػرـ

أنيػػػػػػػػػاره غػػػػػػػػػزر تجػػػػػػػػػرم مػػػػػػػػػف القمػػػػػػػػػـ

قػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػاـ يعوػػػػػػػػػده بعػػػػػػػػػد الرحيػػػػػػػػػؿ دـ
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لػػػػػػػػػـ يسػػػػػػػػػتطع أعػػػػػػػػػداء اهلل أف يصػػػػػػػػػمكا

لقػػػػػػػػػػػػراره يكمػػػػػػػػػػػػا أك يسػػػػػػػػػػػػقطكه رمػػػػػػػػػػػػي

حتػػػػػػػػػى تػػػػػػػػػأججيـ حقػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػا لبثػػػػػػػػػكا

إال أف اتخػػػػػػػػػػذكا ىػػػػػػػػػػد ا مػػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػػمـ

مػػػػف بعػػػػد مػػػػا ثػػػػأر ػػػػي قمػػػػب مػػػػا احتمػػػػكا

مػػػػػػف رعػػػػػػػبيـ ىػػػػػػػاـ سػػػػػػػقت ك لػػػػػػػـ تقػػػػػػػـ

بالقاذ ػػػػػػػػػػػات رمػػػػػػػػػػػكا حصػػػػػػػػػػػنا بأكممػػػػػػػػػػػو

أحجػػػػػػػػاره ىػػػػػػػػدمت مػػػػػػػػف باسػػػػػػػػؽ ىػػػػػػػػرـ

شػػػػػػػػػػػػيداء أمتنػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػعدكا لجنػػػػػػػػػػػػتـ

مػػػػػف تحػػػػػت أنقػػػػػاض مػػػػػف باسػػػػػؿ ىػػػػػرـ

ك تػػػػػػػػػرل ىنػػػػػػػػػاؾ دمػػػػػػػػػا عبقػػػػػػػػػا يعطػػػػػػػػػره

ريػػػػػػح الجنػػػػػػاف مػػػػػػف الفػػػػػػردكس ك الػػػػػػنعـ

أشػػػػػػػػػػػػراؼ بمػػػػػػػػػػػػدتنا ىبػػػػػػػػػػػػكا لنجػػػػػػػػػػػػدتيـ

غصػػػػػػػػت بجرحانػػػػػػػػا مػػػػػػػػف داىػػػػػػػػـ سػػػػػػػػقـ

حفػػػػػػػػت جنػػػػػػػػازتيـ ػػػػػػػػي حشػػػػػػػػدىا أمػػػػػػػػـ

مائػػػػػػػػػػػػػة مؤلفػػػػػػػػػػػػػة ىتفػػػػػػػػػػػػػت بمنػػػػػػػػػػػػػتقـ

ك اهلل أنقػػػػػػػػػػذ مػػػػػػػػػػف مكػػػػػػػػػػركىيـ بطػػػػػػػػػػبل

ك تكعػػػػػػػػػدكا صػػػػػػػػػدقا شػػػػػػػػػاركف بػػػػػػػػػالحمـ

غصػػػػػػػػػػػت بجمعيػػػػػػػػػػػـ سػػػػػػػػػػػاح مػػػػػػػػػػػدينتنا

ك لقتمػػػػػػػػو أوػػػػػػػػحى نكعػػػػػػػػا مػػػػػػػػف الحمػػػػػػػػـ

ىنػػػػػػػػػػكد لػػػػػػػػػػـ يشػػػػػػػػػػأ الػػػػػػػػػػرحمف مقتمػػػػػػػػػػو

أك قتػػػػػػػػػؿ قائػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف حفػػػػػػػػػكه بػػػػػػػػػالكرـ

ميقصػػػػػػػػػفكا حصػػػػػػػػػنا ك ليقػػػػػػػػػذ كا بيتػػػػػػػػػا

ك ليقتمػػػػػػػػكا طفػػػػػػػػبل مػػػػػػػػف أطيػػػػػػػػر األمػػػػػػػػـ

ك لييػػػػػػػػػدمكا ركنػػػػػػػػػا أك يسػػػػػػػػػجنكا شػػػػػػػػػعبا

أك يكلػػػػػػػػػػػػكا أمػػػػػػػػػػػػرىـ لمقاتػػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػػنيـ

ميمػػػػا ىمػػػػػك عمػػػػكا لػػػػػف يروػػػػخكا قكمػػػػػا

بػػػػػػػاهلل معتصػػػػػػػما لػػػػػػػـ يػػػػػػػأت مػػػػػػػف عػػػػػػػدـ

تاريخنػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػكر  ،عػػػػػػػػػػػػز ك مفخػػػػػػػػػػػػرة

لمشػػػػػػػػر مقبػػػػػػػػرة ك الكفػػػػػػػػر ػػػػػػػػي الػػػػػػػػردـ

ػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػؿ ممحمػػػػػػػػػة أبطاليػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػدمت

مػػػػػػف بعػػػػػػد مفػػػػػػرزة مػػػػػػف قػػػػػػيظ موػػػػػػطرـ

ػػػػػػػػد ًتنا مػػػػػػػػػف أىقػ ً
السػػػػػػػػػقىـ
ػػػػػػػػذر َّ
يى ٌبػػػػػػػػػكا لً ىن ٍجػ ى
ػػػػػػػػػؿ المٌػ ً
ً
سػ ً
سػ ً
ػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػج ًدىا طػػػػػػػػػػو ك َّ
أـ ًب ير ٍ
ل ىم ٍ
أشػػػػػػػػياعي ىم ٍن ىبػػػػػػػػتي يي ٍـ مػػػػػػػػف مػػػػػػػػار ً
ممػػػػػػػػـ
ؽ الٌ ى

كػػػػػػػػػؿ أىر ً
وػػػػػػػػػ يك يـ
أم ًتنػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػي
أشػػػػػػػػػر ى
ّْ ٍ
اؼ ٌ
مػػػػػػػػػػػػػػف ً
و
أسػػػػػػػػػػػػػػرل
غاصػ
ػػػػػػػػػػػػػب أروػػػػػػػػػػػػػػان ٍ

ػػػػػػػػو
ػػػػػػػػكد مػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػنيـ لمعيػػػػػػػػػد حا ًظيػ ي
ييػ ي
ػػػػػػػػيـ ًبيػػػػػػػػػا ال ٍأبتىغػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػدالن
أروػػػػػػػػػي أقػ ي
ً
أشياعي
القػػػػػػدس م ٍم ىحمػػػػػػ نة
سػػػػػػطى ىر ٍت أيادينػػػػػػا ػػػػػػي
ى

ً
ػػػػػػػػػارغ ال ىكمًػػػػػػػػػػـ
ػػػػػػػػػرىا ال ػ
ً
بالسػػػػػػػػػػيؼ ي
أنصػ ي
ػػػػػػػات كػػػػػػػػالبلئي ػػػػػػػػي ً
لممجػ ً
ػػػػػػػدـ
القػ ى
ػػػػػػػد آيػ ه
وػ و
ػػػػػػػػػػػو معتى ً
بالمٌػ ً
ػػػػػػػػػػػرع يم ٍمتىػ ً
ػػػػػػػػػػػزـ
ػػػػػػػػػػػد بالشػ
ً
يٍ

ػػػػػػػػػػػات أمتَّػ ً
ػػػػػػػػػػػؾ و،
ػػػػػػػػػػػرى يع َّف غػػػػػػػػػػػػدان رايػ
ك لتيػ ٍ
ي ي
ً
بارىكػػػػػػػػػػ نة
لب ٍَّيػػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػػا بمػػػػػػػػػػدم أروػػػػػػػػػػان يم ى

ػػػػػػار ك الػ ّْ
وػػػػػػػطَّ ًيدم بالعػ ً
ػػػػػػنقىـ
ك ييحػػػػػػػاطي يم ٍ

ً
ػػػػػػػر
فريف غػػػػػػػػدان ػ
ك سػػػػػػػػتى ٍظ ى
ػػػػػػػالخير يم ٍنتىصػ ه
ي

ػػػػػػػػي ىف ػػػػػػػػػي عػ ٍّ
العمىػػػػػػػػػـ
تى ٍبقىػ ٍ
ػػػػػػػػز ىم ٍر كعػػػػػػػػػ ىة ى
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 -48داكد معبل()173
سماء القدس
يا سماء القدس يا أغمى سماء
يا منار الحؽ يا جر الوياء..
قد تنادينا مبينا النداء
نحف لف نروى بغير الحؽ راية
اسممي يا قدس يا رمز اليداية
***
ار عي الراية يا قدس كسيرل بالنشيد
كأعيدم منطؽ التاريخ بالفجر الجديد
أنت ينا آية الركح كنبراس الخمكد
اسممي يا كعبة اإلسراء يا عطر الكجكد
***
أقبمت تحمؿ لمدنيا األماف
استقرت حكليا عيف الزماف
ال تقكلكا لمكرل كنا ككاف
نحف لف نروى بغير الحؽ راية
اسممي يا قدس يا رمز اليداية
***
اقرئي ي صفحة الماوي كجكه الشيداء
 - 173يكلد الشاعر داكد مكسى معبلٌ عاـ 8@::ـ ي قرية المالحة مف وكاحي مدينة القدس بفمسطيف ،ك ي عػاـ
?;@8ـ أخرجػػو الييػػكد مػػع أسػػرتو مػػف أروػػيـ كبيػػكتيـ إلػػى منطقػػة الخميػػؿ .أصػػدر ديكانػػو األكؿ بعن ػكاف:

"الطريؽ إلى القدس" الذم كتب مقدمتػو الػدكتكر أحمػد نك ػؿ ،كمػا أصػدر ديكانػان ثانيػان بعنػكاف" :حػديث الػريح"
الذم كتب مقدمتو الدكتكر عمر الساريسي.
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كانظرم ي صفحة الحاور أجياؿ الفداء
كاسمعي كقع خطاىا كالصدل مؿء الفواء
اسممي يا جنة الشرؽ كميد األنبياء
***
قد صحا التاريخ ينا يا سنيف
كمحكنا الشؾ عنا باليقيف
اخرجكا مف أرونا يا معتدكف
نحف لف نروى بغير الحؽ راية
اسممي يا قدس يا رمز اليداية

كقاؿ داكد معبل أيوان:
القدس

كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ درب إذا أ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت جفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

ػػػػػػػػػأزؿ كحشػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػرل يػػػػػػػػػا وػػػػػػػػػياء

لػػػػػػػي منػػػػػػػؾ السػػػػػػػنا يطيػػػػػػػر إلػػػػػػػى قمبػػػػػػػي

أنيسػػػػػػػػػػػػػػا ك ػػػػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػػػػبلؾ السػػػػػػػػػػػػػػناء
ن
مػػػػػػػػػػػف الخمػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػػا إحصػػػػػػػػػػػاء

مػػػػػػػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػػػػػػػابح بعممػػػػػػػػػػػػػػؾ ال تػػػػػػػػػػػػػػدرل

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداه العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ كالعممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

كاذا مػػػػػػػػػػا أتػػػػػػػػػػكا بعمػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػف عنػػػػػػػػػػدؾ

مػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػئت كػػػػػػػػػػػاف ال مػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػاءكا

سػػػػػػبحت باسػػػػػػمؾ المبلئػػػػػػؾ ػػػػػػي الكػػػػػػكف

كأثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾ األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياء

يػػػػػػػػكـ أرسػػػػػػػػػمت خػػػػػػػػاتـ الرسػػػػػػػػػؿ األمػػػػػػػػػي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالككف مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ كوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

شػػػػػػػػيد الخمػػػػػػػػؽ آيػػػػػػػػة الحػػػػػػػػؽ باإلسػػػػػػػػراء

لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أتميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء

صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعد مثممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أراد لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اهلل

أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف تحفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو األمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

قيػػػػػػػؿ يػػػػػػػا قػػػػػػػدس ىػػػػػػػذه مسػػػػػػػحة النػػػػػػػكر

أ اوػػػػػػػػػػػػػػت كابشػػػػػػػػػػػػػػرم يػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػماء

بػػػػػػػػػارؾ اهلل ػػػػػػػػػي رحابػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػدس

كنػػػػػػػػػػػػػػادل النصػػػػػػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػػػػػػؾ النػػػػػػػػػػػػػػداء

عنػػػػػػػػػػػػدما جػػػػػػػػػػػػاءؾ الخميفػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػالفتح

كأرخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت زماميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الكجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

كأناخػػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػػى المكبػػػػػػػػػػػر كاألقصػػػػػػػػػػػى

تعػػػػػػػػػػػػػػػالى مػػػػػػػػػػػػػػػف جانبيػػػػػػػػػػػػػػػو النػػػػػػػػػػػػػػػداء

رب بينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت لمخبلئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ آيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات

-88:-

قيػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػذل مفػػػػػػػػػاتح البمػػػػػػػػػد الطيػػػػػػػػػب

ػػػػػػػػػػػػانظر مػػػػػػػػػػػػف أمػػػػػػػػػػػػره مػػػػػػػػػػػػا تشػػػػػػػػػػػػاء

أقػػػػػػػػػاـ العيػػػػػػػػػكد ييػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػى العػػػػػػػػػدؿ

كسػػػػػػػػػػػػػػاكل الكػػػػػػػػػػػػػػؿ ييػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػكاء

سػػػػػػػػػػػػػمحة تمكػػػػػػػػػػػػػـ القيػػػػػػػػػػػػػادة اآلبػػػػػػػػػػػػػاء

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزت كأمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف األبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

يػػػػػػا ليػػػػػػكـ مػػػػػػف السػػػػػػنا مشػػػػػػرؽ الكجػػػػػػو

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفحة ألالء

مبػػػػػػػػػػػػػدأ ىػػػػػػػػػػػػػذب النفػػػػػػػػػػػػػكس قامػػػػػػػػػػػػػت

مثػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػاـ بالعميػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػدكاء

كاسػػػػػػػػػتنارت بػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػبلد مػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػرؽ

ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحة كركاء

ىػػػػػػػػػػؿ أتتػػػػػػػػػػؾ األنبػػػػػػػػػػاء عػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػاحة

الغػػػػػػػػػػػػػرب كعمػػػػػػػػػػػػػا يبيػػػػػػػػػػػػػت األعػػػػػػػػػػػػػداء

مػػػػػػػػػػف الغػػػػػػػػػػرب جػػػػػػػػػػاء لمقػػػػػػػػػػدس قػػػػػػػػػػكـ

حػػػػػػػاربكا الحػػػػػػػؽ كاليػػػػػػػدل حػػػػػػػيف جػػػػػػػاءكا

ر عػػػػػػػػػػػػػػكا رايػػػػػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػػػػػميب كلكػػػػػػػػػػػػػػف

خمػػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػػا ير عػػػػػػػػػػكف كػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػداء

ػػػػػػػػػػػػػـ
زعمػػػػػػػػػػػػػػكا نصػػػػػػػػػػػػػػرة المسػػػػػػػػػػػػػػيح كأيػ ي
أعممػػػػػػػكا السػػػػػػػيؼ ػػػػػػػي المصػػػػػػػميف منػػػػػػػا

الحػػػػػػػػػػػػؽ أف المسػػػػػػػػػػػػيح مػػػػػػػػػػػػنيـ بػػػػػػػػػػػػراء
كأريقػػػػػػػػػػػت باسػػػػػػػػػػػـ الصػػػػػػػػػػػميب الػػػػػػػػػػػدماء

كأقػػػػػػػامكا ػػػػػػػي القػػػػػػػدس ظممػػػػػػػا كعػػػػػػػدكانا

كحػػػػػػػػػػػػػػػاؽ الػػػػػػػػػػػػػػػردل كعػػػػػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػػػػػببلء

كيػػػػػػػؼ كانػػػػػػػت جمػػػػػػػكعيـ تمػػػػػػػؤل الرحػػػػػػػب

ككيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتحالت األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياء

ىػػػػات مػػػػف صػػػػفحة الجيػػػػاد صػػػػبلح الػػػػديف

نجمػػػػػػػػػػػػػػػا يشػػػػػػػػػػػػػػػع منػػػػػػػػػػػػػػػو الوػػػػػػػػػػػػػػػياء
ن

كاسػػػػػػأؿ القػػػػػػدس عػػػػػػف مسػػػػػػيرتو الكبػػػػػػرل

إمامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تيابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو األعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء
ن
ػػػػػػػػػػػػػػػأكلى عمػػػػػػػػػػػػػػػى يديػػػػػػػػػػػػػػػو الرجػػػػػػػػػػػػػػػاء

حكلػػػػػػػػػػػػػو المسػػػػػػػػػػػػػممكف يمػػػػػػػػػػػػػؽ عػػػػػػػػػػػػػزـ

كرجػػػػػػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػػػػػػف النصػػػػػػػػػػػػػػارل كفػػػػػػػػػػػػػػاء

ػػػػػػػػػػػػػػػإذا جمعيػػػػػػػػػػػػػػػـ طميعػػػػػػػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػػػػػػر

عمػػػػػػػػػػػػػـ القػػػػػػػػػػػػػػدس نػػػػػػػػػػػػػػكره الكوػػػػػػػػػػػػػػاء

ػػػػػػػػػػعا إلػػػػػػػػػػػى اهلل بػػػػػػػػػػػالفتح
طأطػػػػػػػػػػػأكا خشػ ن
سػػػػػػػػػنة اهلل مػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػدىر تبػػػػػػػػػديؿ

ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اهلل حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىـ كالثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

نصػػػػػػػػػػػر الحػػػػػػػػػػػؽ كاسػػػػػػػػػػػتجاب إلػػػػػػػػػػػى اهلل

كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا آف لحكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء
***

مػػػػػػػػػػف لبمفػػػػػػػػػػكر قػػػػػػػػػػائبل غػػػػػػػػػػرؾ الػػػػػػػػػػدىر

كىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بطبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاء

متػػػػػػػػػػػػػػى كنػػػػػػػػػػػػػػت مال نكػػػػػػػػػػػػػػا ألراوػػػػػػػػػػػػػػينا

تعطػػػػػػػػػػػػػػى أعػػػػػػػػػػػػػػداءنا مػػػػػػػػػػػػػػا تشػػػػػػػػػػػػػػاء
حقػػػػػػػػػػػػػػػكؽ ػػػػػػػػػػػػػػػي أروػػػػػػػػػػػػػػػنا كرمػػػػػػػػػػػػػػػاء

كمتػػػػػػػػػػػى كانػػػػػػػػػػػت الفرنجػػػػػػػػػػػة أصػػػػػػػػػػػحاب
مكنػػػػػػػػكا دكلػػػػػػػػة العصػػػػػػػػابات ػػػػػػػػي األرض

كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءت بحمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

ػػػػػػػػػيما كػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػيـ
قسػػػػػػػػػػمكا األرض أسػ
ن
كبػػػػػػػػػػػػػػػػبلء إف يسػػػػػػػػػػػػػػػػتييف بعيػػػػػػػػػػػػػػػػد اهلل

دكلػػػػػػػػػػػػػػػػة أىميػػػػػػػػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػػػػػػػػا غربػػػػػػػػػػػػػػػػاء
بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض الخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيط كالعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلء
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إف يػػػػػػػػػػػػػؾ الغػػػػػػػػػػػػػرب كمػػػػػػػػػػػػػو أصػػػػػػػػػػػػػدقاء

بعػػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػػـ األعػػػػػػػػػػػداء

أكالة عمػػػػػػػػػػػػى األمػػػػػػػػػػػػكر كقػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػانكا

ليػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ موػػػػػػػػػػػػػػػػػى لنػػػػػػػػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػػػػػػػػراء

يػػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػؤامرات تكالػػػػػػػػػػػت

قػػػػػػػػػػػػػػػاد بػػػػػػػػػػػػػػػالكبر نارىػػػػػػػػػػػػػػػا األمػػػػػػػػػػػػػػػراء

أشػػػػػػػػعمتيا (األنػػػػػػػػا) عمػػػػػػػػى كػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػدر

مكغػػػػػػػػػؿ ػػػػػػػػػي الجفػػػػػػػػػاء كىػػػػػػػػػك جفػػػػػػػػػاء

أمػػػػػػػػػار
يطمػػػػػػػػػب المسػػػػػػػػػتحيؿ مػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػؿ َّ

إلػػػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػػكء كىػػػػػػػػػػػك يػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػكاء

ينصػػػػػػػر الظػػػػػػػالـ الغريػػػػػػػب عمػػػػػػػى القربػػػػػػػى

كيروػػػػػػػػػػػػػػػػػػى لقكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أف يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءكا
***

حمػػػػػػػؿ الفجػػػػػػػر ػػػػػػػي حزيػػػػػػػراف صػػػػػػػيحات

المنايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كرددتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

كعمػػػػػػػػت تمكػػػػػػػػـ الشػػػػػػػػرارة ػػػػػػػػي الشػػػػػػػػرؽ

كىاجػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػف ىكليػػػػػػػػػػػػػا الييجػػػػػػػػػػػػػاء

كاذا بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكل يرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػظايا

تتيػػػػػػػػػػػػػاكل مػػػػػػػػػػػػػف حكليػػػػػػػػػػػػػا األرجػػػػػػػػػػػػػاء

سػػػػػػػػػكؼ نقوػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػى العصػػػػػػػػػابات أك

كػػػػػػػػػػػدنا إنػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػى المقػػػػػػػػػػػا أكفػػػػػػػػػػػاء

ال أقمػػػػػػػػػػػػت أرض عصػػػػػػػػػػػػابات إسػػػػػػػػػػػػرائيؿ

يكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كال أظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماء
ن
ىابطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات أط ار يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكداء

حػػػػػػػػامبلت األنبػػػػػػػػاء (بالنكسػػػػػػػػة الكبػػػػػػػػرل)

كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ إف صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحت األنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

كاذا بالفوػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ينفػػػػػػػػػػػػػػػػػػث أرجا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

كيػػػػػػػػػػػػػػزكر ػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػمانا الوػػػػػػػػػػػػػػياء

كاذا بالصػػػػػػػػػػػػػػػػػراخ إنػػػػػػػػػػػػػػػػػذار مشػػػػػػػػػػػػػػػػػئكـ

تزكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبلء

ىػػػػػػػػػػػػذه ليمػػػػػػػػػػػػة الفجيعػػػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػكـ

كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركـ بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاء

كصػػػػػػػػػػػحكنا عمػػػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػػفينة تجػػػػػػػػػػػرل

ػػػػػػػػػػػػػػي عبػػػػػػػػػػػػػػاب تحيطػػػػػػػػػػػػػػو األنػػػػػػػػػػػػػػكاء

كاذا البحػػػػػػػػػػػػػػػػػر غػػػػػػػػػػػػػػػػػارؽ بالوػػػػػػػػػػػػػػػػػحايا

كاذا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرب سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحة حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء

رب ر قػػػػػػػػػػػػػػػػػا بمروػػػػػػػػػػػػػػػػػعات اليتػػػػػػػػػػػػػػػػػامى

كبطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ يخيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو االعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء

أينيػػػػػػػػػا قمػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػرة ػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػنفس

إذا وػػػػػػػػػػػػػػاع مػػػػػػػػػػػػػػف حبيػػػػػػػػػػػػػػب رجػػػػػػػػػػػػػػاء

عميػػػػػػػػػػػػػػت أعػػػػػػػػػػػػػػيف السػػػػػػػػػػػػػػعادة عنػػػػػػػػػػػػػػا

كرأتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بعينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الظممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

كػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػاة تقاذ تيػػػػػػػػػا أيػػػػػػػػػادم اإلثػػػػػػػػػـ

يبكػػػػػػػػػػػػػػػى العػػػػػػػػػػػػػػػراء ييػػػػػػػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػػػػػػراء

طفمػػػػػػػػػػػة كيػػػػػػػػػػػح أميػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػؿ رأتيػػػػػػػػػػػا

كىػػػػػػػػػػػػػى تعػػػػػػػػػػػػػدك كخمفيػػػػػػػػػػػػػا األعػػػػػػػػػػػػػداء

كتنػػػػػػػػػػػػػػادل أمػػػػػػػػػػػػػػاه ىػػػػػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػػػػػمعتيا

حينمػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػز بالمنػػػػػػػػػػػػػادل النػػػػػػػػػػػػػداء

كروػػػػػػػػػيع مػػػػػػػػػا زاؿ ػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػو الثػػػػػػػػػدم

ككفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه خوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبتيا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدماء

كعجػػػػػػػػكز مالػػػػػػػػت يػػػػػػػػداه عمػػػػػػػػى العكػػػػػػػػاز

طػػػػػػػػػػػػػػػػػاك قػػػػػػػػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػػػػػػػػده اإلعيػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

كاذا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالغيكـ مرتفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
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قػػػػػػػاؿ كالػػػػػػػدمع مػػػػػػػؿء عينيػػػػػػػو ىػػػػػػػا قػػػػػػػد

ذىػػػػػػػػػػػب الصػػػػػػػػػػػيؼ كاسػػػػػػػػػػػتقؿ الشػػػػػػػػػػػتاء

كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيانت بمحيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريح

حتػػػػػػػى كشػػػػػػػفت عػػػػػػػف مػػػػػػػدارىا األشػػػػػػػياء

رحػػػػػػػػػـ اهلل عيػػػػػػػػػد عثمػػػػػػػػػاف ػػػػػػػػػي األرض

كوػػػػػػػػػػػػػػمتو ػػػػػػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػػػػػػى العميػػػػػػػػػػػػػػاء

اتحػػػػػػػػػػػػػػػػا كمغيػػػػػػػػػػػػػػػػ ار
مقػػػػػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػػػػػاف ن

كنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ار هلل يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء
كزاد النمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء كاإلنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

قػػػػػػاد ػػػػػػػي عيػػػػػػػده الجيػػػػػػػاد إلػػػػػػػى الحػػػػػػػؽ
نصػػػػػػر المسػػػػػػمميف ػػػػػػي الشػػػػػػرؽ كالغػػػػػػرب

كوػػػػػػػػػػػػػجت مػػػػػػػػػػػػػف زحفػػػػػػػػػػػػػو األعػػػػػػػػػػػػػداء

ليػػػػػػػت شػػػػػػػعرم ىػػػػػػػؿ يرتوػػػػػػػى أف تسػػػػػػػاـ

القػػػػػػػػػػػدس قسػػػػػػػػػػػ ار كأف ييػػػػػػػػػػػاف المػػػػػػػػػػػكاء
***

أخػػػػػػػػػػػػػذكني كرىػػػػػػػػػػػػػا كشػػػػػػػػػػػػػدكا كثػػػػػػػػػػػػػاقي

كتعالػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػػػكلي الغكغػػػػػػػػػػػػػاء

كمشػػػػػػػػينا ػػػػػػػػي شػػػػػػػػارع عػػػػػػػػج بالنػػػػػػػػػاس

كرجػػػػػػػػػػػػػػػبلم قػػػػػػػػػػػػػػػد براىػػػػػػػػػػػػػػػا العيػػػػػػػػػػػػػػػاء

قيػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػؾ المكبػػػػػػػػػؿ باألصػػػػػػػػػفاد

يسػػػػػػػػػػػػػػػعى مػػػػػػػػػػػػػػػف حكلػػػػػػػػػػػػػػػو الرقبػػػػػػػػػػػػػػػاء

ػػػػػػػػػػقي
قيػػػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػف الرعػػػػػػػػػػػاع شػ
ّّ

أثقمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الجريمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة النكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء
أثقػػػػػػػػػػػػػػؿ القيػػػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػػػاىمي كالػػػػػػػػػػػػػػرداء

تكقفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ال لخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؼ كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف

كاذا بيػػػػػػػػػػػػنيـ عيػػػػػػػػػػػػكف كػػػػػػػػػػػػأف الحقػػػػػػػػػػػػد

نبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ..ك ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ازدراء

شػػػػػػػػػػػػيد الحػػػػػػػػػػػػؽ كالعدالػػػػػػػػػػػػة كالتػػػػػػػػػػػػاريخ

أف الحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء منيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء

بعػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػمت قػػػػػػػػػػاؿ المسػػػػػػػػػػمط مػػػػػػػػػػاذا
قاليػػػػػػػػػػػػػػا كىػػػػػػػػػػػػػػك ممسػػػػػػػػػػػػػػؾ بعصػػػػػػػػػػػػػػاه

ػػػػػػػػػػػػػػي؟ أمػػػػػػػػػػػػػػػا كفػػػػػػػػػػػػػػػى أغبيػػػػػػػػػػػػػػػاء
أغبػ
ّّ
عػػػػػػػػػػػػػػابس الكجػػػػػػػػػػػػػػو أمػػػػػػػػػػػػػػره إيمػػػػػػػػػػػػػػاء

قمػػػػػػػػت ىػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػي إلػػػػػػػػى الكػػػػػػػػبلـ سػػػػػػػػبيؿ

قػػػػػػػػاؿ ال ..ثػػػػػػػػـ قػػػػػػػػاؿ قػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػا تشػػػػػػػػاء

قمػػػػػػػػػػػت ميػػػػػػػػػػػبل عمػػػػػػػػػػػى العبػػػػػػػػػػػاد مػػػػػػػػػػػا

الظػػػػػػػػػػػػؿ ببػػػػػػػػػػػػاؽ كال الزمػػػػػػػػػػػػاف صػػػػػػػػػػػػفاء

قصػػػػػػػػػػتي أننػػػػػػػػػػي خرجػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػف األرض

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أراد العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء
بعيػ
ن

أمػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػدؿ أف أنػػػػػػػػػػاـ عمػػػػػػػػػػى األرض

عػػػػػػػػػػػػػػػراء كلػػػػػػػػػػػػػػػيس دكنػػػػػػػػػػػػػػػي كقػػػػػػػػػػػػػػػاء

وػػػػػػػػاؽ بػػػػػػػػي حكليػػػػػػػػا السػػػػػػػػرل كالبقػػػػػػػػاء

ػػػػػػػػػدا
ثػػػػػػػػػػـ أمسػػػػػػػػػػيت ػػػػػػػػػػي الفػػػػػػػػػػبلة كحيػ ن

أر ػػػػػػػػػع الشػػػػػػػػػكؾ مػػػػػػػػػف مكػػػػػػػػػاني كقمبػػػػػػػػػي

راجػػػػػػػػػػػػؼ كالريػػػػػػػػػػػػاح حػػػػػػػػػػػػكلي غطػػػػػػػػػػػػاء

أحتمػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػالتراب منيػػػػػػػػػػا كباألحجػػػػػػػػػػار

عمػػػػػػػػػػػػػػػػى أغفػػػػػػػػػػػػػػػػكا كحػػػػػػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػػػػػػببلء

كاذا بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػدبيب حػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلي أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػباح

كجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكارد كغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاء

تممسػػػػػػػػػػػػػػت حػػػػػػػػػػػػػػكؿ ظػػػػػػػػػػػػػػؿ قريػػػػػػػػػػػػػػب

راحتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كلمقريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب رجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

ػػػػػػػػػػػإذا بػػػػػػػػػػػي ىنػػػػػػػػػػػػا لتعجػػػػػػػػػػػؿ أمػػػػػػػػػػػػرم

إف بعػػػػػػػػػػػػض القوػػػػػػػػػػػػاء يػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػفاء
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كىنػػػػػػػػػػػػػػا أطػػػػػػػػػػػػػػرؽ المسػػػػػػػػػػػػػػمط حتػػػػػػػػػػػػػػى

خمػػػػػػػػػػػػػػت أف الػػػػػػػػػػػػػػدكاء كػػػػػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػػػػػداء

كػػػػػػػػػػاف مثمػػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػػرل مػػػػػػػػػػف النػػػػػػػػػػاس

ػػػػػػػر ك ػػػػػػػػى اإلسػػػػػػػػار عنػػػػػػػػاء
يػػػػػػػػؤذكف كثيػ نا
إذا وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ بالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباب المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاء

أنػػػػػػػػا يػػػػػػػػا قػػػػػػػػدس مػػػػػػػػف ترابػػػػػػػػؾ عطػػػػػػػػرت

جبينػػػػػػػػػػػػػػي كنػػػػػػػػػػػػػػاؿ منػػػػػػػػػػػػػػى القوػػػػػػػػػػػػػػاء

أنػػػػػػػػا يػػػػػػػػا قػػػػػػػػدس ػػػػػػػػي مياىػػػػػػػػؾ ذكبػػػػػػػػت

دمػػػػػػػػػػػػػكعي كمػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػدمعي انتيػػػػػػػػػػػػػاء

وػػػػػػػػػػػاع منػػػػػػػػػػػى األمػػػػػػػػػػػاف يػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػدس

كاحتػػػػػػػػػػار نيػػػػػػػػػػارم كوػػػػػػػػػػاقت األرجػػػػػػػػػػاء

أيػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػؿ التػػػػػػػػػاريخ ممػػػػػػػػػف أقػػػػػػػػػػامكا

شػػػػػػػػػػػػامخ المجػػػػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػػػػتقاـ البنػػػػػػػػػػػػاء

أ نروػػػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػػأف يقػػػػػػػػػػػػػاـ إلسػػػػػػػػػػػػػرائيؿ

ػػػػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػػػػػدس مػػػػػػػػػػػػػػػكطف كبقػػػػػػػػػػػػػػػاء

أعبيػػػػػػػػػد نبػػػػػػػػػاع ػػػػػػػػػي القبمػػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػػى

كتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى بناتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

كػػػػػػػػاف أحػػػػػػػػرل بنػػػػػػػػا مػػػػػػػػف الػػػػػػػػذؿ ىػػػػػػػػػذا

أف تغطػػػػػػػػػػػػػػػى أرض الػػػػػػػػػػػػػػػببلد الػػػػػػػػػػػػػػػدماء

لسػػػػػػػػػػػػميماف أـ لػػػػػػػػػػػػداكد ىػػػػػػػػػػػػذا الممػػػػػػػػػػػػؾ

أـ لمػػػػػػػػػػػػػػػذيف مػػػػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػػػػػػاءكا

لػػػػػػػػػػػػف يقػػػػػػػػػػػػر التػػػػػػػػػػػػاريخ ىػػػػػػػػػػػػذا كلػػػػػػػػػػػػف

ػػػػػػػػػػكد اإلسػػػػػػػػػػػراء
تروػػػػػػػػػػػى العػػػػػػػػػػػبل أف ييػ َّ

ىكػػػػػػػػػذا يػػػػػػػػػكميـ ػػػػػػػػػإف طػػػػػػػػػاؿ ػػػػػػػػػاألمر

عسػػػػػػػػػػػػػػػير كلػػػػػػػػػػػػػػػف يطػػػػػػػػػػػػػػػكؿ الػػػػػػػػػػػػػػػببلء

كلنػػػػػػا يكمنػػػػػػا ػػػػػػإف جػػػػػػاء لػػػػػػف تحمػػػػػػييـ

األرض دكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماء

يػػػػػػا ليػػػػػػذا العجػػػػػػكز مػػػػػػف مكقػػػػػػؼ الشػػػػػػر

@; -راشد الزبير أحمد الشريؼ السنكسي()174
تحية أدباء المغرب العربي

يػػػػػػػػا أشػػػػػػػػقاءنا حممػػػػػػػػتـ عمػػػػػػػػى الرحػػػػػػػػب

كأنػػػػػػػػػػػػػػى جئػػػػػػػػػػػػػػتـ سػػػػػػػػػػػػػػتمقكف عيػػػػػػػػػػػػػػدا

أقبمىػػػػػػػػػت ػػػػػػػػػي ركػػػػػػػػػابكـ ػػػػػػػػػرؽ الطيػػػػػػػػػر

تغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ربيعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا المكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدا

كأتػػػػػػى الشػػػػػػعب  ..مػػػػػػؿء كفيػػػػػػو ترحيػػػػػػب

يحيػػػػػػػػػػػػػي باسػػػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػػػببلد الك ػػػػػػػػػػػػػكدا

نػػػػػػػػػػػػاثر مػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػعكره أرج الحػػػػػػػػػػػػػب
نا
يػػػػػػػػػػػا أشػػػػػػػػػػػقاءنا عمػػػػػػػػػػػى دكؿ المغػػػػػػػػػػػرب

ك ػػػػػػػػػػػكؽ الػػػػػػػػػػػدركب يمقػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػكركدا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا تميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا
أف تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعيد مجػ
ن
ػػػػػػػر مديػػػػػػػػدا
مػػػػػػػػف خػػػػػػػػدمنا اإلسػػػػػػػػبلـ عمػ نا
بأ ريقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدا

نحػػػػػػػػػػػػػف أبنػػػػػػػػػػػػػاء طػػػػػػػػػػػػػارؽ ك زىيػػػػػػػػػػػػػر
كر عنػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػكاءه شػػػػػػػػػػػػػامخ الػػػػػػػػػػػػػرأس
174
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كعبرنػػػػػػػػػػا المحػػػػػػػػػػيط لمجنػػػػػػػػػػة الخوػػػػػػػػػػراء

نحمػػػػػػػػػػػػي دينػػػػػػػػػػػػا  ،كنرعػػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػػدكدا

إف تكػػػػػػػف جكلػػػػػػػة نفػػػػػػػدم بيػػػػػػػا القػػػػػػػدس

ػػػػػػػػػػػػػػػػػأحرل أال نوػػػػػػػػػػػػػػػػػػيع الجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدا

أنػػػػػػػػػػػػػػار الػػػػػػػػػػػػػػدنيا كأحيػػػػػػػػػػػػػػى الرقػػػػػػػػػػػػػػكدا

ػػػػػػػدا يتيػػػػػػػػو عمػػػػػػػػى الػػػػػػػػدىر
ك أقمنػػػػػػػػا مجػ ن
فمسػػػػػػػػطيف لػػػػػػػػـ تعػػػػػػػػد تطمػػػػػػػػب العػػػػػػػػكف

دمكعػػػػػػػػػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػػػػػػػػػفكحة أك قصػػػػػػػػػػػػػػػػػيدا
معصمييا

القيػػكدا

يشكػػك

الييػكدا

ذاؾ نيػػػػػػػػػػػػج أذليػػػػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػػػػذ عشػػػػػػػػػػػػريف

كأبقػػى

ػػي

كصػػػػػػػمة تمػػػػػػػؾ أف نػػػػػػػرل ذلػػػػػػػة القػػػػػػػػدس

كمسرل

الرسػكؿ

ك إذاعاتنػػػػػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػػػػػيـ لنػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػدنيا

ك

لػػػػػػػػيس أجػػػػػػػػدل مػػػػػػػػف أف نػػػػػػػػدعـ تحػػػػػػػػا

مف

حركػػػػػػػػػػػػػت ىمػػػػػػػػػػػػػ ىة الفػػػػػػػػػػػػػداء كأذكػػػػػػػػػػػػػت

بالدـ

كمشػػػػػػت ترسػػػػػػـ الطريػػػػػػؽ عمػػػػػػى النصػػػػػػر

جيػػػادا

سػػػػػػػػعى الكػػػػػػػػؿ خمفيػػػػػػػػا عاقػػػػػػػػد العػػػػػػػػزـ

ينقعػي

تبدت
الحر

جػبنا
ي
ػػي
حقػػان

،

كنعػػمي

األ ؽ

نشػػيدا

جػػ ار

كليػػدا

النفكس

الصمػػكدا

ينيػػػؿ

الخػمكدا

قيػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػارؾ اإللػػػػػػػػػػػػػػػو الجيػػػػػػػػػػػػػػػكدا

 -<0راشد حسيف ()175
القدس  ...كالساعة
كجريحا كدقيقو
كانت الساعة ي القدس قتيبلن
ن
كليذا كمما مرت بمحتمٌي عيكف القدس طفمو
طفمة بنت صغيره

تشت أعينيـ آالتيـ ي
صدرىا

ي رحميا
ي عقميا

عف قنبمو

شيئا أصركا
كاذا لـ يجدكا ن
 - 175كلد ي أـ الفحػـ بفمسػطيف سػنة 0936ـ ،ك ػي عػاـ 0967ـ سػا ارلى أمريكيػا ،كعمػؿ ػي مكتبػة منظمػة
التحرير ىناؾ ،ثـ سا ر إلى دمشؽ عػاـ 0970ـ لممشػاركة ػي تأسػيس مؤسسػة الدراسػات الفمسػطينية ،ك ػي

عاـ  0973عاد إلى نيكيكرؾ كعمؿ مراسبلن لككالة األنباء الفمسطينية "ك ػا" .تػك ي ػي األكؿ مػف شػير شػباط

عاـ 0977ـ.
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"ىذه البنت الصغيره
كلدت ي القدس

كالمكلكد ي القدس
سيوحى قنبمو

صدقكا… المكلكد ي ظؿ القنابؿ
سكؼ يوحى قنبمو"

 -50رشاد محمد يكسؼ()176
حدثي يا قدس
حػػػػػػػدثي يػػػػػػػا قػػػػػػػدس يػػػػػػػا مسػػػػػػػرل النبػػػػػػػي

حػػػػػػػػػدثي عػػػػػػػػػف رحمػػػػػػػػػة النػػػػػػػػػكر السػػػػػػػػػني

كيػػػػػػػػػؼ سػػػػػػػػػار الركػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػف أـ القػػػػػػػػػرل

يعبػػػػػػػػػػػػػر اآل ػػػػػػػػػػػػػاؽ لمبيػػػػػػػػػػػػػت القصػػػػػػػػػػػػػػي

حػػػػػػػػػػدثي عػػػػػػػػػػف ليمػػػػػػػػػػة طػػػػػػػػػػاب السػػػػػػػػػػرل

ػػػػػػػػي دياجييػػػػػػػػا كطابػػػػػػػػت ػػػػػػػػي العشػػػػػػػػي

سػػػػػػػػػػػػػػػػبح الكػػػػػػػػػػػػػػػػكف كحيػػػػػػػػػػػػػػػػا ركبػػػػػػػػػػػػػػػػو

كتنػػػػػػػػػػػػػػاجى كػػػػػػػػػػػػػػؿ مخمػػػػػػػػػػػػػػكؽ كحػػػػػػػػػػػػػػي

يقطػػػػػػػػػػػػػػػع البيػػػػػػػػػػػػػػػد ك ػػػػػػػػػػػػػػػى أحداقػػػػػػػػػػػػػػػو

كػػػػػػػؿ مػػػػػػػا ييفػػػػػػػك لئلسػػػػػػػبلـ ػػػػػػػي الفػػػػػػػتح

ينيػػػػػػػػؿ الكجػػػػػػػػػداف مػػػػػػػػف ػػػػػػػػػيض السػػػػػػػػػنا

مػػػػػػػػػػػػف عطػػػػػػػػػػػػاء اهلل مػػػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػػػكر كرل

إنػػػػػػػػػػػػػػػػو الكػػػػػػػػػػػػػػػػكف كتػػػػػػػػػػػػػػػػاب نػػػػػػػػػػػػػػػػاطؽ

مػػػػػػا سػػػػػػكل الػػػػػػرحمف مػػػػػػف يطكيػػػػػػو طػػػػػػي

ػػػػػػػػػػػػػاقتبس مػػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػػؿ آل حكمػػػػػػػػػػػػػة

كالػػػػػػػػػػػػتمس ىػػػػػػػػػػػػذا العطػػػػػػػػػػػػاء القدسػػػػػػػػػػػػي

ىػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػك القػػػػػػػػػػػػدس كىػػػػػػػػػػػػذا ركنػػػػػػػػػػػػو

وػػػػػػػػػـ ػػػػػػػػػي أعطا ػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػنفح الشػػػػػػػػػذل

جمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيـ
أنبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء اهلل ٌ

أحمػػػػػػػػػػد كالبػػػػػػػػػػدر ػػػػػػػػػػي الميػػػػػػػػػػؿ البيػػػػػػػػػػي
و
و
أمػػػػػػػػػػػػػػػػيف كقػػػػػػػػػػػػػػػػكم
حػػػػػػػػػػػػػػػػاد ك
خيػػػػػػػػػػػػػػػػر

كسػػػػػػػػػػػػما جبريػػػػػػػػػػػػؿ بالوػػػػػػػػػػػػيؼ الزكػػػػػػػػػػػػي

حػػػػػػػػػػدثي كيػػػػػػػػػػؼ ارتقػػػػػػػػػػى ثػػػػػػػػػػـ ارتقػػػػػػػػػػى
قػػػػػػػػػػػػػػاب قكسػػػػػػػػػػػػػػيف جػػػػػػػػػػػػػػبلؿ كروػػػػػػػػػػػػػػا

نػػػػػػػػػػػػػػػػكر قدسػػػػػػػػػػػػػػػػي
كدنػػػػػػػػػػػػػػػػا يعمػػػػػػػػػػػػػػػػكه
ه
ػػػػػػػػػػػي رحػػػػػػػػػػػػاب اهلل كالنػػػػػػػػػػػػكر الكوػػػػػػػػػػػػي

كجػػػػػػػػػػػػك هار طػػػػػػػػػػػػاب لػػػػػػػػػػػػـ يسػػػػػػػػػػػػعد بػػػػػػػػػػػػو

أم مبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكث كال أم صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى

 - 176ىك شاعر مصرم مف مكاليد محا ظة كفر الشيخ عاـ 0993ـ .عمؿ بييئة االتصاالت .لو الكثير مف

األشعار التي نشرت ي المجاالت األدبية كالمكاقع اإللكتركنية .كتكلى اإلشراؼ عمى صفحات الشعر بمجمة

األزىر الشريؼ صدر لو ديكاف بعنكاف( :مف الكحي).
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التحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات لربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي :قاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

كىػػػػػػػػػػك ػػػػػػػػػػي حوػػػػػػػػػػرة رحمػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػى

ػػػػػػػػػػػػػػػرأل اإلشػػػػػػػػػػػػػػػراؽ يغػػػػػػػػػػػػػػػزك قمبػػػػػػػػػػػػػػػو

بكموػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اهلل الغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

كرأل السػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرة غشػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىا السػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا

ػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػاج النػػػػػػػػػكر كاأل ػػػػػػػػػؽ العمػػػػػػػػػي

أمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رب أدرؾ خطكىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

كاىػػػػػػػػػػػػدىا يػػػػػػػػػػػػا رب لمػػػػػػػػػػػػدرب السػػػػػػػػػػػػكم

نجيػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػػر كاحميػػػػػػػػػػػا

يػػػػػػػػا كػػػػػػػػريـ العفػػػػػػػػك مػػػػػػػػف إ ػػػػػػػػؾ كغػػػػػػػػي

كارض عنيػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاغتفػػػػػػػػػػػػػػػػػر زالتيػػػػػػػػػػػػػػػػػا

بالروػػػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػػػمح كبػػػػػػػػػػػالعفك الينػػػػػػػػػػػي

كيجػػػػػػػػػػػاب الوػػػػػػػػػػػيؼ محمػػػػػػػػػػػكد القػػػػػػػػػػػرل

كالعطايػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػػػػدم رب سػػػػػػػػػػػػخي

حػػػػػػػػػػػدثي يػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػدس عػػػػػػػػػػػف إسػػػػػػػػػػػرائو

عػ َّ
ػػػػػػػؿ ػػػػػػػػي الػػػػػػػػذكرل خػػػػػػػػبلص لمشػػػػػػػػجي

عمنػػػػػػػػػػػػػػا نجمػػػػػػػػػػػػػػع أشػػػػػػػػػػػػػػتات القػػػػػػػػػػػػػػكل

كنعيػػػػػػػػػػػػػد النػػػػػػػػػػػػػػكر لمبيػػػػػػػػػػػػػػت القصػػػػػػػػػػػػػػي
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حساب الحؽ
احسػػػػػػػب حسػػػػػػػاب الحػػػػػػػؽ يػػػػػػػا متجبػػػػػػػر

ميػػػػػػػػج العبػػػػػػػػاد خسػػػػػػػػئت يػػػػػػػػا مسػػػػػػػػتعمر

اليػػػػػػػػػػػكـ تفتخػػػػػػػػػػػر العمػػػػػػػػػػػى أف تثػػػػػػػػػػػأركا

تػػػػػػػػػأبى المػػػػػػػػػركءة أف تنػػػػػػػػػاـ كيسػػػػػػػػػيركا

قبػػػػػػػػػؿ الرحيػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػد إلػػػػػػػػػييـ يػػػػػػػػػذكركا

الحػػػػػػػػػؽ منػػػػػػػػػؾ كمػػػػػػػػػف كعػػػػػػػػػكدؾ أكبػػػػػػػػػر

تعػػػػػػػػػػػد الكعػػػػػػػػػػػكد كتقتوػػػػػػػػػػػي إنجازىػػػػػػػػػػػا

يػػػػػػػا عػػػػػػػرب كالثػػػػػػػارات قػػػػػػػد خمقػػػػػػػت لكػػػػػػػـ

يػػػػػدعكؾ شػػػػػعبؾ يػػػػػا صػػػػػبلح الػػػػػديف قػػػػػـ

نسػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػميبيكف مػػػػػػػػػػػا عممػػػػػػػػػػػتيـ
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مف صكر العطاء
بالقيػػػػػػػػػػػد ػػػػػػػػػػػػ كيػػػػػػػػػػػبله ػػػػػػػػػػػػ سػػػػػػػػػػػجينو

قػػػػػػػػػػػدس يػػػػػػػػػػػا أحمػػػػػػػػػػػى مدينػػػػػػػػػػػو
يػػػػػػػػػػػا
ي

 - 177كلد ي لبناف عاـ >??8ـ ،ىاجر إلى البرازيؿ عاـ 8@8:ـ  ،قاـ بأعماؿ أدبية كاعبلميػة عديػدة ىنػاؾ ػي
الميجر ،كبعد خمسة كأربعيف عامان عاد إلى كطنو لبناف ،ككانت ك اتو عاـ ;?@8ـ.

 - 178لـ نتمكف مف الحصكؿ عمى سيرة ذاتية لمشاعر ،أك أية معمكمات حكلو.
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و
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد يم ىع ٍربػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ قيػ
أدمػ
ي
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ًتٍ ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هة
وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحَّى ألجمًػ
يتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّمكف صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ً
اعقنا
ى
ى
ي
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
نا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؤؾ أ ٍنيػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ٍت دمػ
ىجػ
ى

ػػػػػػػػػػػػػػو
قػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػاع لمشػػػػػػػػػػػػػػػيطاف د ًي ىنػ
ٍ
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ييـ مكينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
كاأليسػ
ػػػػػػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػػػػػػس ذا مػػػػػػػػػػػػػػػا تكرىي ىنػ
يػػػػػػػػػػػػػػػا نفػ
ٍ
ي
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػت غاليػػػػػػػػػػػػػػػػ هة ثمينػػػػػػػػػػػػػػػػو
كػػػػػػػػػػػػػػػػـ أنػ
ً
ػػػػػػػػػػػػػخينو
سػ
ػػػػػػػػػػػػػػي عبػػػػػػػػػػػػػػرة اوػػػػػػػػػػػػػػت ى

أـ َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٍت
بسػ
الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييد تى َّ
ُّ
ى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػـ لعميػػػػػػػػػػػػػػػػا ً
تخفػػػػػػػػػػػػػػػػي ًأنينػػػػػػػػػػػػػػػػو

كأزاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت القمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الرحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا أ يخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكه مكانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

ىػػػػػػػػػػػػػػػؿ غيػػػػػػػػػػػػػػػره يحمػػػػػػػػػػػػػػػي ىع ًرينػػػػػػػػػػػػػػػو

دماؤنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد يؿ الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييد ي
أـ ًجئنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف يذ ىرل
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُّ
مػػػػػػػػػػػػػػػات الصػػػػػػػػػػػػػػػغير شػػػػػػػػػػػػػػػييد حػػػػػػػػػػػػػػػػ

صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفد كبيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف الحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينو

و
ػػػػػػػػػػػػػػات ثخينػػػػػػػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػػػػػف جراحػ
ٍّ
ػػ

كتحاممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَّرت
ٍ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمع أف تييينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت لػ
ك ىأبػ
و
ٍ

أيوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رىينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
ق لصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنتي يو ن
ي
األـ الحزينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
قالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ُّ

كلػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػكا
لػػػػػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػػػػػي
ه

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت بإصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر و
ار كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
نظػ
ٍ
و
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمت كاألسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
كموػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بصػ

وػػػػػػػػػػػػػنينو
لػػػػػػػػػػػػػت
ٍ
ي
لسػػػػػػػػػػػػػت بالثػػػػػػػػػػػػػاني ى
يقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات أعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكينو
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صرخة إلى كؿ مف ييمو أمر القدس
يػػػػػػػػا ثالػػػػػػػػث الحػػػػػػػػرميف إف العيػػػػػػػػد ػػػػػػػػي

أعنػػػػػػػػػػاقنا قػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػار عيػػػػػػػػػدان أكبػػػػػػػػػ ار

ليفػػػػػػػػػػي عميػػػػػػػػػػػؾ كلمسياسػػػػػػػػػػػة مكػػػػػػػػػػػػرىا

أتبػػػػػػػاع ػػػػػػػي سػػػػػػػكؽ الطػػػػػػػػغاة كتشػػػػػػػترل

كيػػػػػػػػػػػػػشيد أبنػػػػػػػػػػػػاء اليػػػػػػػػػػػػػيكد بغيػػػػػػػػػػػػػيـ

الطػػػػػػاىرات معسػػػػػػك ار

ػػػػػػكؽ الربػػػػػػكع

أتػػػػػػػػػػػداس أقػػػػػػػػػػػداس الجػػػػػػػػػػػػدكد تعنػػػػػػػػػػػػتان

كمسػػػػػػػػاجد التقػػػػػػػػكل تيػػػػػػػػاف كتػػػػػػػػزدرل ؟!

كالمسػػػػػػػػجد األقصػػػػػػػػى يخوػػػػػػػػب بالػػػػػػػػدما

يػػػػرل ؟!

كالكػػػػكف كػػػػؿ الكػػػػكف أعمػػػػى ال

 - 179مف مكاليد منطقة عسير بالعربية السعكدية عاـ  0354ىػػ ،يحمؿ درجة األستاذية ،كيعمؿ اآلف أستاذان ي

الدراسػػات العميػػا بجامعػػة األمػػاـ محمػػد بػػف سػػعكد اإلسػػبلمية بالريػػاض .لػػو الكثيػػر مػػف األعمػػاؿ ػػي الدراسػػات

اإلسبلمية كالتاريخية  ،كلو أيوان العديد مف القصائد الشعرية.
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مف قصيدة (خ ار ة السبلـ)  :سنة 8@=0ـ
ىػػػػػػػؿ لػػػػػػػي إلػػػػػػػى ميػػػػػػػد السػػػػػػػبلـ سػػػػػػػبيؿ

الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ داج كالطريػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ طكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

ليفػػػػػي عمػػػػػى القػػػػػدس انطػػػػػكت أعبلميػػػػػا

ػػػػػػػػػػت بأشػػػػػػػػػػػباؿ النوػػػػػػػػػػػاؿ خيػػػػػػػػػػػكؿ
ككبػ ٍ
ى

إ ٌنػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػيدنا مػػػػػػػػػف ركايػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػممكـ

نفسػػػػػػػػػػػػنا التمثيػػػػػػػػػػػػ يؿ
صػػػػػػػػػػػػبلن ،قػ ٌ
ػػػػػػػػػػػزز ى
أبطالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كعظاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو التنكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

مػػػػػػػػػػػػػػا وػػػػػػػػػػػػػػحاياه شػػػػػػػػػػػػػػعب آمػػػػػػػػػػػػػػف

أروػػػػػػػػػػػػػػى اإللػػػػػػػػػػػػػػو غالػػػػػػػػػػػػػػو قابيػػػػػػػػػػػػػػؿ

القػػػػػػػػػػػػػػدس مسػػػػػػػػػػػػػػرحو ،كأكالد الخنػػػػػػػػػػػػػػى

=< -زىير أبك خاطر()181
حزف ككآبة

حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزف كدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع ككآبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

كوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباب تعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكه سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحابة

كالشػػػػػػػػػػػػػػمس قػػػػػػػػػػػػػػد غابػػػػػػػػػػػػػػت عنػػػػػػػػػػػػػػا

كالطفػػػػػػػػػػػػػػػؿ كمػػػػػػػػػػػػػػػف ظمػػػػػػػػػػػػػػػـ شػػػػػػػػػػػػػػػابا

كشػػػػػػػػػػػػػػعاع ال ٌنصػػػػػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػػػػػد انقطػػػػػػػػػػػػػػع

كال ٌنػػػػػػػػػػػػػػكر عػػػػػػػػػػػػػػف األقصػػػػػػػػػػػػػػى غابػػػػػػػػػػػػػػا

كذئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب تغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرس أنيابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػػػػي القمػػػػػػػػػػػػػػب كتصػػػػػػػػػػػػػػميو عػػػػػػػػػػػػػػذابا

كعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابات باتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت دكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان

تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقينا ال ٌذلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أككابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

و
و
ػػػػػػػػػػػػػػداـ
ػػػػػػػػػػػػػػيـ مقػ
تبحػػػػػػػػػػػػػػػث عػػػػػػػػػػػػػػػف شػ

يتحمٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابا

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكـ أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء اهلل
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أرض القػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس أال تػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرم

رد ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدان كذآبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ٌ

قػػػػػػػػػػػػػػػد أسػػػػػػػػػػػػػػػمكا صػػػػػػػػػػػػػػػبرم إرىابػػػػػػػػػػػػػػػان

قػػػػػػػػػػػػػػالكا عػػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػػعبي إجرامػػػػػػػػػػػػػػي

إف حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكؿ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد األحزابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 - 180مسيحي مشرقي كشاعر مف شػعراء الميجػر األمريكػي كلػد ػي األرجنتػيف عػاـ =8@8ـ ،كانتقػؿ مػع أسػرتو
بعد ست سنكات إلى سكريا مسقط رأس أبكيو ،اوطر إلى ترؾ المدرسة كاتجو إلى العمؿ؛ ليسػاعد عائمتػو ػي

كسػػب القػػكت الوػػركرم لمعائمػػة ،ثػػـ عػػاد إلػػى الميجػػر ثانيػػة .مػػف أشػػعاره :سػػعاد ،نػػار كنػػكر ،أل ػكاف كألحػػاف،

ىكاجس ،عطش كجكع ،كمف أعمالو أيوان :مسرحية نثريػة "تحػت سػماء األنػدلس" ،كمسػرحية شػعرية " الثػكرة

السكرية ".

 - 181مف مكاليد قطاع غزة عػاـ =>@8ـ ،يحمػؿ درجػة البكػالكريكس -ىندسػة حاسػكب مػف الجامعػة اإلسػبلمية.
يعمؿ ميندسان لمحاسكب بمديرية التربية كالتعميـ بر ح .
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ىػػػػػػػػػػػػػػػذا المحتػػػػػػػػػػػػػػػؿ غػػػػػػػػػػػػػػػ از أروػػػػػػػػػػػػػػػي

كالنصػػػػػػػػػػػػػػػػر بعيػػػػػػػػػػػػػػػػدان قػػػػػػػػػػػػػػػػد غابػػػػػػػػػػػػػػػػا

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجكنان يبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ارن

يممؤىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبان كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابا

كالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب بغابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات تموػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

ال تممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ظفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ارن أك نابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػانيض مػػػػػػػػػف نكمػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػعبي

كاجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ نيرانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ليابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

تصػػػػػػػػػػػػػػمي األعػػػػػػػػػػػػػػداء بػػػػػػػػػػػػػػبل خػػػػػػػػػػػػػػكؼ

كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكس جباىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كرقابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذؿ قصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ارن كقبابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
لمػ

الج تصػػػػػػػػػػػػػػنع نصػػػػػػػػػػػػػػػ ارن بػػػػػػػػػػػػػػؿ تبنػػػػػػػػػػػػػػػي

جج
كنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكالن كحرابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

متػػػػػػػػػػػػػػػى نسػػػػػػػػػػػػػػػتيقظ يػػػػػػػػػػػػػػػا ربعػػػػػػػػػػػػػػػي

ػػػػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػػػػدس سػػػػػػػػػػػػػػادان كخرابػػػػػػػػػػػػػػا

لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنحطـ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييكنيا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاث
و
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
كنعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ألكطػ

قػػػػػػػػػػػػػػػد عاشػػػػػػػػػػػػػػػت ظممػػػػػػػػػػػػػػػان كعػػػػػػػػػػػػػػػذابا

كقاؿ زىير أبك خاطر أيوان:
قمر النصر

قمػػػػػػػػػػػػػػر النصػػػػػػػػػػػػػػر الثػػػػػػػػػػػػػػائر طػػػػػػػػػػػػػػالع

ػػػػػػػػػػػػػػي آ ػػػػػػػػػػػػػػاؽ القػػػػػػػػػػػػػػدس يصػػػػػػػػػػػػػػارع

كينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا استشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيادم

و
عػػػػػػػػػػػػػػػزـ كبشػػػػػػػػػػػػػػػك و
ؽ دا ػػػػػػػػػػػػػػػع
ػػػػػػػػػػػػػػػي

كغيكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كظبلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابع

أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاالن كعكاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكم

ٌن كاسػػػػػػػػػػػػػػػػع
نػػػػػػػػػػػػػػػكرؾ يمنػػػػػػػػػػػػػػػػى ظػػػػػػػػػػػػػػػبل

يػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػدر األحػػػػػػػػػػػػػػػرار استبشػػػػػػػػػػػػػػػر

نحػػػػػػػػػػػػػك القػػػػػػػػػػػػػدس يطيػػػػػػػػػػػػػر يسػػػػػػػػػػػػػارع

مػػػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػػػرياني يبػػػػػػػػػػػػػػػزغ جػػػػػػػػػػػػػػػر

ػػػػػػػػػػػػػػي أروػػػػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػػػػزداد مطػػػػػػػػػػػػػػامع

كبػػػػػػػػػػػػػػبلدم ػػػػػػػػػػػػػػي األسػػػػػػػػػػػػػػر تنػػػػػػػػػػػػػػادم

أحجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارم أوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحت كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا ع

منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرجـ أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء اهلل

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع
تحريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ حتمػ
ٌ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامع
تكبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ارن لتيػ
ٌ

ػػػػػػػػػػػػػػاعمـ يػػػػػػػػػػػػػػا أقصػػػػػػػػػػػػػػانا كاسػػػػػػػػػػػػػػمع

كلتعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي راياتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ كار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع
و
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياع كظػ
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرغـ وػ
و

جػػػػػػػػػػػػػػر النصػػػػػػػػػػػػػػر اليػػػػػػػػػػػػػػادر طػػػػػػػػػػػػػػالع

كنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ التحريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر تبللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

ػػػػػػػػػػػػػػػػي ركػػػػػػػػػػػػػػػػب لمبػػػػػػػػػػػػػػػػدر البلمػػػػػػػػػػػػػػػػع

لمتحريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاع سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطع

كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرغـ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاد األحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاف

و
ػػػػػػػػػػػػػػػػب يبػػػػػػػػػػػػػػػػػدك رائػػػػػػػػػػػػػػػػػع
ػػػػػػػػػػػػػػػػػي ترتيػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػطؼ
كعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الجنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ستصػ
ٌ
كاألمجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتنزؿ أروػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

كالماوػػػػػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعكد موػػػػػػػػػػػػػػػػػػارع
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد زالزؿ كتكابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع

كالكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف سيشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد تغييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ارن
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كقاؿ زىير أبك خاطر أيوان:
عاصمة القمب

يػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػبلدم يػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ مدينػػػػػػػػػػػػػػػػػة

أم مدينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
مدينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ك ٌ
قمبػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػد بناىػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػنينا

يػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػبلدم القػػػػػػػػػػػػػػػػدس ييػػػػػػػػػػػػػػػػا

صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ اهلل األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديف أتاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلح الػ
ٌ

بجيشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفتح المبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف

إنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة قمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

كاليػػػػػػػػػػػػػكـ عػػػػػػػػػػػػػادت تبكػػػػػػػػػػػػػي حزينػػػػػػػػػػػػػة

كاليػػػػػػػػػػػػػكـ عػػػػػػػػػػػػػادت تبكػػػػػػػػػػػػػي حزينػػػػػػػػػػػػػة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمي لمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس العركسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

ميػػػػػػػػػػػػػر كركحػػػػػػػػػػػػػي ليػػػػػػػػػػػػػا رخيصػػػػػػػػػػػػػة

ككػػػػػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػػػػػيء عنػػػػػػػػػػػػػػدم ػػػػػػػػػػػػػػداىا

حتػػػػػػػػػػػػػػى أراىػػػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػػػرة محركسػػػػػػػػػػػػػػة

أبشػػػػػػػػػػػػػرم يػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػدس العركبػػػػػػػػػػػػػة

كعػػػػػػػػػػػػػػػد اإللػػػػػػػػػػػػػػػو أمسػػػػػػػػػػػػػػػى قريبػػػػػػػػػػػػػػػا

يػػػػػػػػػػػػػا إليػػػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػػػد ػػػػػػػػػػػػػاض ينػػػػػػػػػػػػػا

ظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد كاألقربينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكات المعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدينا

كالصػػػػػػػػػػػػػػػػمت أصػػػػػػػػػػػػػػػػكات المسػػػػػػػػػػػػػػػػممينا

ػػػػػػػػػػػػالعجز ػػػػػػػػػػػػييـ سػػػػػػػػػػػػبب اليزيمػػػػػػػػػػػػة

كبعػػػػػػػػػػػػػدىـ عػػػػػػػػػػػػػف ديػػػػػػػػػػػػػف الفوػػػػػػػػػػػػػيمة

ج

 -57زىير محمد ىدلة()182
عمى بكابات القدس
(مكسى ابف أبي غساف ارس غرناطة الذم ر ض تسميميا كقاتؿ حتى استشيد)
أ ً
يقات يؿ كحدم

يدم
ٍسي بيف َّ
كأحم يؿ أر ى
كلكنني ال أيسمّْ ٍـ

َّ
ت يرمحي
حت سيفي كأش ىر ٍع ي
تكش ي
182

 -شػػاعر سػػكرم معاصػػر ،كعوػػك اتحػػاد الكتػػاب العػػرب ػػي سػػكرية .لػػو عػػدة أعمػػاؿ شػػعرية مطبكعػػة منيػػا:

أزاىير السحر ،كأزاىير مػف دمػاء ،كيػا قمػر ،كلمػاذا أحبػؾ .يكتػب لمكبػار كالصػغار كينشػر أعمالػو ػي الصػحؼ
كالدكريات العربية .يعمؿ مكجيان تربكيان ،كيخمؿ عوكية مجمس إدارة تجمع شعراء ببل حدكد.
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ً
كناديت َّ
الممكؾ
كؿ
ي
َّ
و
صغير
ككؿ

يسمّْـ غرناطتي لمييكًد

َّ
يـ عاندكني كباعكا
كلكن ٍ
بيكسؼ مف خ ٍم ً
بحر ُّ
ؼ ً
الزقا ً
ؽ
ت
ى
ص ىر ٍخ ي
ى
ت ً
تحت لك ًائ ٍؾ
أقات يؿ ى
كق ٍم ي
ب األ ً
ىيائ ٍؿ
َّاد يح َّ
يشاطر عب ى
إ ٌني أ ي
ؼ
يكس ٍ
كأبطأ ي
كواع ندائي
ى

ت
ص ىر ٍخ ي
ى
بذاؾ الصغ ً
صكركهي أمي ارن
ى
ير الذم ٌ
ً
تساك ٍـ
لو ال
ت ي
كق ٍم ي
َّ
يمب
كلكن يو ٍلـ ّْ
ً
أمي
وفائر ّْ
كر ى
اح يبيعي
كلح ىـ صغارم
ٍ
كتاريخ أىمي
ى

ً
البرتقاؿ
الجداكؿ ك
س
ٍ
كىم ى
ٍ
يزكير َّ
وحايا بكاتييو
ّْ
كؿ ى

اء
وحايا
يـ ٍ
ى
مف ى
القو ٍ
كيكتييب ٍ
ً
ً
الكتاب
صفحات
مف
ي
ؽ ٍ
كيمز ي

ً
كعيد ًر اقي
كثائؽ عيدم
ى
ً
لمركـ يرمحي كسيفي كرأسي
كيسمً يـ
ٍ
و
سنيف
حم ىؿ
ي
كيجيض ٍ
تحت
العرم ى
مف الجكًع ك ي
ً
االنتظار
شرًد ك
خياـ التَّ ُّ
ٍ
ائريف
كيخنؽ
أنشكدةى الثَّ ٍ
ى
ي
أ ً
يقات يؿ كحدم
يس ّْ
بالرٍم ًح مكتي
ط ير ُّ
كأ ي
ىعرؼ أ ٌني أ ى
ً
كأ ٌني أيدا عي َّ
احتيف
بالر ٍ
ظؿ اليزيمة ٌ
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كلك ٌنني ال أيسمّْ ٍـ
إ ٌني أ ى ّْ
و يؿ مكتي احتراقان
ً
السماء
كشي ًب
ٍ
الميا ىن ٍة
كليس
انطفاء ٍ
بكح ًؿ ى
ن
ى
اف
ألفكنس يشح يذ
أنياب ذ ٍئ وب كناجزًتي أي عك ٍ
ى
ي
يريد أيسمّْـ كي يتشفَّى بقتمي
ي
كؽ ً
جدار المدي ىن ٍة
أسي ى
كير عى ر ى
ؼ ً
يو صغارم
ّْ
يخك ي
كؿ و
يريد ييدّْـ َّ
بنيت
بناء ٍ
ي ي
كؿ و
رؽ َّ
كتبت
كتاب
ٍ
س ي
ى
كي ٍ
كي ً
سقطي م ٍن يو
ي
أسماء أىمي
عناكيف أىمي ،ك
ى
ى
كيكتب اسـ ً
أبيو كجدّْهٍ
ي ى
اث
ص بعض التُّر ٍ
لكي َّ
يتقم ى

يريد ُّ
يدؾ
ي
هلل ً
شي يد ً
بالك ٍب ًر َّ
أذاف
كؿ ٍ
ى
مآذف ت ٍ ى
ساح ًة
ّْ
األمكم كؤكسان
كي ٍ
رب ي ى
ش ي
الخمر ً
ً
مع ىدمي
مف
يمز يجيا ٍ
بجكً ٍو
يص ُّ
ب الفر ى
ي
ات ٍ
يريد ي
بابؿ
كدجم ىة ٍ
كني ىؿ الكنان ٍة

ً
بجكً ٍو
كزيت
ى
الحجاز ٍ
ؼ خيمي لن ٍق ًؿ ً
بريد ٍه
يريد يكظّْ ي
ي

كليبلم خادم نة ي قي ً
صكرهٍ
ى
ككك ىك ىب نة مف ً
خيار رجالي
ٍ
ً
لمزبائ ٍف
نسكتى يو
ى
يقكدكف ى
ً
المساء
كحدم ىذا
أقات يؿ
ٍ
ى
و
َّ
الرجاؿ
س يأتي
كبيف
ٍ
ى
خيكط ٍ
لفج ور تنف ى
ً
الحرب عاشكا
رجا هؿ مع
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ً
المكت كاليأ ً
ٍس عاشكا
مع
ى
اف
مع
ّْ
الكب ًر كالعنفك ٍ
الحب ك ٍ
ى
اتساع َّ
ماف
بحجًـ
ً
الز ٍ
رجا هؿ ٍ
رجا هؿ
طاى ٍـ
تمكر الجبا يؿ ً
لكقع يخ ي
ي
ُّ
جكـ ىتا اتي يي ٍـ
كتيصمي الن ى
ىناؾ
اى ٍـ ٍ
أر ي
مثؿ ً
اإللو
كعيد
يجيئكف ى
ٍ
ى

ً
كؽ ً
الكتائ ًب :ىذم
بنكد
كأق أري ى
خيك يؿ المثنى

الكليد
جياد
ى
ٍ
كتمؾ ي
ينجد خالً ٍد
اىـ ٍ
ىناؾ ،قتيب ية ي
أر ٍ
كسع هد ً
قريش
يعاو يد مكسى كص ٍق ىر
ٍ
ٍ
ً
ً ًً
مصامة ابف ىم ىع ٍد
كص
بسيؼ اإلماـ ى
و
ّْ
خيكؿ
ككؿ

لمجياد
مسك ىم نة
البع ًث كانت َّ
ٍ
ى
مف ٍ
ً
الصباح
شعاع
مثؿ
ً
الفجر ى
ٍ
اىـ معى
أر ٍ
و
مف ّْ
لببلد
كؿ
ناحية ي ا ٍ
يجيئكف ٍ
ى
كحدم
أيقات يؿ
ٍ
يدم
أسي بيف َّ
كأحم يؿ ر ى

مكج األىعادم ىكحيدان
أمخر ى
ك ي
الس ً
ص ً
يكؼ كيأٍسي
ميؿ ُّ
ى
كبيف ى

كحم ىح ىمة ً ،الخيؿ ىحكلي
ٍ
ً
بصكت و
رجاؿ
الجيات
توج
ي
ٌ
أكب ٍر
أكبر ،اهللي ى
أكبر ،اهللي ٍ
يصيحكف :اهلل ٍ
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?< -زياد مشيكر مبسمط()183
أنا القدس  ..ىؿ تذكركني ..؟؟؟
(بمناسبة قياـ إحدل العصابات الصييكنية ،كتدعى (أمناء جبؿ الييكؿ) كبمكا قة كمباركة

حككمة العدك الصييكني ،بكوع حجر األساس لمييكؿ الييكدم الثالث المزعكـ الذم يسمكنو
كتب ىذه الكممات)
(ىيكؿ سميماف) بالقرب مف المسجد األقصى  ...أ ي
مرهٍ
ألؼ ألؼ ٌ
ي ك ٌؿ و
كلحظو
يكـ
ٍ
يكتب التاريخ ي القدس
ي

قتمو !!!!!!...
أشرهار ك
أنجاس ٍ
ه

المقدسي
صفحة التاريخ
ٌ
مرٍه !!!!!!
ي،تسرؽ ي اليكـ ألؼ ألؼ ٌ
مرٍه !!!!!
يكتكتب ي اليكـ ألؼ ألؼ ٌ
ال بأقبلـ و
بحث ك أدلٌو !!!!!
لك ٌنيا ،
شيطانية التزكير
عبثي ية التفكير ،
ٌ
الحج ٍو
كاىية البرىاف ك ٌ

صفحة التاريخ المقدسي ..
ؽ  ..ي لمحة و
ي كموة بر و
عيف
مرٍه !!!!!
زك ارن  ..يتكتب ألؼ مميكف ٌ
تكتبو
تاريخ أقصانا الجريح
ي
مف األشرار زمرٍه !!!!!!

183

 -كاتب كشاعر مسطيني ،مف مكاليػد 1960ـ ػي بمػدة طكبػاس بمنطقػة جنػيف – مسػطيف .نشػرت قصػائده

كمقاالتو ي عدة صحؼ كمجبلت عربية .تحصؿ عمى عدة جكائز .لػو العديػد مػف المجمكعػات الشػعرية منيػا:

كممات مسطينية ،ك "شمكع ال تنطفا" ،كدراسة كثائقية مكجزة بعنػكاف المسػجد األقصػى كخطػر التيكيػد نشػرتيا
مجمة أقبلـ الفمسطينية تحت عنكاف قراءة ي الفكر الصييكني.
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القك ٍه !!!!
بالقصؼ كالتدمير كالقتؿ ك ٌ
و
صييكف
جماعات
ي

تحرقو
تاريخنا القدسي
ي
بالنار كالصاركخ تقذ وي
و
صييكف ..
أبناء

زك ارن ك بيتانا  ...ظممان ك عدكانا ...
وو
صفحة التاريخ المقدسي العربي المشرؽ تر ي
صفحة التاريخ العربي المقدسي
غيركىا
زكركىا ٌ ...
بدلكىا ٌ ..
ٌ

زكركا التاريخ
ٌ
غيركا التاريخ ٌ .....
أكثر مف عدد الشعب العربي

أكثر مف عدد الشعب المسمـ
مرٍه !!!!!!
ألؼ ألؼ ألؼ مميكف مميكف ٌ

القك ٍه !!!!!
بالنار ك الصاركخ ك التدمير ك ٌ
لع ٍرب ك اإلسبلـ ...
كخيك يؿ ا ي
كبم هة عمياء تمشي
يم ٌ

ي و
ممو !!!!!
ليؿ
سرمدم حالؾ الظٌ ٍ
ٌ
لواد أحرقكىا
أبجدية ا ٌ

مدينة القدس أكرشميـ أسمكىا
ك أقصانا كصخرتنا
جبؿ الييكؿ ي تاريخيـ الزائؼ المزعكـ
يكتبكىا ......؟؟؟!!!!!!!!!
مدينة القدس  ..زىرة المدائف
دمركىا ..
احرقكىا ٌ ..

يصرخ األقصى  ،كتبكي دمان كدمعان
قبة الصخرة ..؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ٌ
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ىيا اسمعي ..
امة اإلسبلـ ٌ
آىات  ..أنات قدسنا الحرة

مو ؟؟؟؟!!!!!
مكب ٍ
ي قيد صييكف أسيرةن ٌ
تبكي عمى حزنيا

الجبا يؿ  ...التبل يؿ  ..الرما يؿ  ،كاألطبل يؿ ...
الماء ...
الخمجاف ك
البحار ك
ياء ..
السماء ..
الفواء ٌ ..
ي
ي
الو ي
ي
ي
ي
األطيار ك األشجاري
األحجار ك
ي
ي

الفجر ك المي يؿ ..
الطف يؿ ك الكي يؿ ...
ي
كمٌيا تبكي ألمان ك حسرهٍ

مػرهٍ
أمة اإلسبلـ ٌ
اسمعييا ٌ

حره
القدس  ..ما عادت القدس ٌ
مػرهٍ
أمو اإلسبلـ ٌ
اسمعييا ٌ
يصرخ األقصى ...

كتبكي دمان كدمعان قبة الصخره
ىيا أنقذكني
امة اإلسبلـ ٌ

امة اإلسبلـ ىيا انجدكني
غاصب  ..و
و
حاقد  ..صييكني
مف
ي دـ الطفؿ الفمسطيني البرمء الطٌاىر
اغسمكني  ..اغسمكني  ..اغسمكني
أييا الثكار ك األحرار ك األبطاؿ انقدكني
إف كاف اسمي غريبان عميكـ
القدس  ،ىؿ تذكركني ..؟؟
أنا
ي
طيرني
عمر الفاركؽ أتاني ٌ ،

صبلح الديف
األيكبي ،
حررني
ُّ
ي
ٌ
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 -59د .سالـ صبلح سالـ()184
قدس مكتي
أيا ي
العناء
قدس يمكتي كال تقحميني بذاؾ
ٍ
أيا ي
كال تستغيثي بشخصي كال تطمبيني
النداء
ما عدت أصغي لذاؾ
ٍ
كاف ً
كنت تبغيف حربان بل تستكيني

البكاء
كلكف دعيني كال تزعجيني بصكت
ٍ
كاف ً
كنت تبغيف لعني ييا العنيني كال رؽ عندم
اء
سك ٍ
كم ٍدحي ى
قد صار ىذ ٌمي ى
بل تحممي لي لكاء العركبة قد
صرت نذال خسيسان ذليبلن
ي

اء
كما ي
عدت أىبل لذاؾ المك ٍ
و
و
ماء
بكجو
بعت عروي
بشكش ك ي
كقد ي
ألبست أىمي رداء اإل ٍ
اـ
أحنيت ظيرم لً ىكي يعتميني ه
أعمنت عف بيع نفسي ك ي
ك ي
ييكد كر ه
الء
ك ي
أعمنت حبي ليـ كالك ٍ
العداء
أنسيت نفسي سنيف
ك
ي
ٍ
كيؼ أخكف الذيف اعتمكني

اء؟!!
ألسنا رجاال إذا ما كعدنا نجيد الك ٍ

يا قدس يمكتي كال تذكرم لي حقكؽ اإلخاء
قواء
كال تبعثي لي بأشبلء طفؿ قد مات عبلن كىذا
ٍ
كاني بصد و
اء
ؽ حزيف حزيف كيكما سآتي ألخذ العز ٍ
كمكتي
بل تقمقي كلكف دعيني لشأني ي
كال تذكرم لي رداء الكرام ٍة قد
صرت عبدان
ي
أسقطت مف قبؿ ذاؾ الرداء
ك
ي

 - 184طبيب أمراض جمديػة ،كشػاعر مصػرم معاصػر ،مػف مكاليػد 8@?9ـ ،لػو عػدة دكاكيػف شػعرية منيػا :ديػكاف
"دعيني أحبؾ" ،كديكاف "قصائد ندمت عمى كتابتيا" .كمف قصائده المطيفة :قصيدة " قط ً
إليؾ"" ،رسالة إلى قمػب
حجرم".
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ببلد تنادم تسمى ببلدم
كما ىز قمبي ه
كما ىز قمبي صراخ النساء كأصبحت خبل لسيؿ الدماء
الفناء
يا قدس يمكتي كال تيتعبيني إني جباف خشيت
ٍ
كاف ً
كنت تبغيف ماالن إليؾ بمالي
ً
ألبي
كاف كنت تبغيف حفبلن سآتي ٌ
الغناء
إني كشعبي نجيد
ٍ
كلكف حياتي دعييا دعييا

ما زلت أحيا كويعا حقي ار

كرغـ التدني..أحب البقاء

النواؿ
أيا قدس يمكتي كال تذكرم لي زماف
ٍ
الوبلؿ
صرت نبتان بأرض
ما عاد يجدم قد
ٍ
ي

محاؿ
عت ذال زمانا طكيبل صار انتصارم لمجدم
ٍ
تجر ي
كقد صار سيفي كسيحان كسي ار يحب التكلي كيخشى القتاؿ
النعاؿ
أكصيت أىمي بمسح
كجيزت أروى ألقداـً غيرم ك
ٍ
ي
يا قدس يمكتي كال تطمبيني
الرجاؿ
عدت أيحصى بحزب
ٍ
ما ي
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صرخة طفؿ مف األقصى
لغة القنابؿ
كالمدا ع

ي خطاب بني الييكد!
قد أحرقت بالنار

مجدا سمٌمتو لنا الجدكد!
كأنا أنادم
يا ببلدم

185
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يا ببلدم

أيف أ كاج الجنكد؟!
لكف قكمي
ٌ
ي زماف الذ ٌؿ
نامكا

كاستفاقكا خاوعيف

يخيفيـ صكت الرعكد!

متى يفيؽ صبلح ( و
حطيف)
كينفض عنو

أرطاؿ التراب مف المحكد؟!!
تمزؽ أمتي الشماء
كمتى ٌ
أكراؽ الكعكد؟!

قد آف أف نحيا كأف تفنى
سبلالت القركد!

يئف
المسجد األقصى ٌ
كقد تسربؿ بالحديد ؛ صار يرسؼ
ي القيكد

كأنا أنادم :يا ببلدم يا ببلدم
غير أ ٌني ال أهجاب

ثـ سكل الصدل المخنكؽ
كليس ٌ
يرجؼ مف بعيد!!
يا مف تنادم
مف تريد ؟!
كماتريد؟!!

قد مااااااااااااااااااااات أبطاؿ الجياد

كوااااااااااااااااااااااااااع سيؼ ابف الكليد!!!
ىز (نقفك ار)
سطر) ٌ
باألمس ( ه
كزعزع ممكو
كقوى عمى البأس الشديد

لما أتى مف أرض (ىاركف الرشيد)!
ٌ
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كاليكـ آالؼ الرسائؿ

تحرؾ (شعرة) ي رأس (شاركف)
ال ٌ
المدجج بالسبلح كبالبنكد!!
***

ىذا ىك (األقصى)

تصاعد ي الدخاف إلى السماء
كقد تعفٌر ي الرماد!!
مف ينادم؟!!

ىؿ ينادم مف يجيب قنابؿ التممكد
النشيد
باأللحاف أك صكت
ٍ
سحقا ليا مف زمروة
تبكي عمى المجد التميد!!
إف لـ نحرر( قدسنا)

بالمكت تحت قذائؼ القصؼ العنيد
إف لـ نحرر (أرونا)

بكتاب خالقنا المجيد
مننتظر ي كؿ و
عاـ (نغم نة) أك (دمع نة)
جديد!!!
جرح
تبكي عمى و
ٍ
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حكار ي ساحة األقصى
ً
مأسػػػػاتي
ػػػػي مػػػػدل ىعي ىنيػػػػؾ ى

قػػػػد أكرقػػػػت ػػػػي مػػػػدل عينيػ ً
ػػػؾ أسػػػػئمتي
ٍ
ناديتييػػػػػػػػػػػا ،كىػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػاألحز ً
اف ذاىمػػػػػػػػػػػ ية

ػػػت
كرقىػ ٍ
أغر ى
ك ى
ّْ
ب ػػػػػػي أحزانيػػػػػػا ذاتػػػػػػي!
عنػػػػػػي ،
ّْ
أذك ي
ّْ
أنػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػاري يخ المعانػػػػػػػػػػاة
كأنمػػػػػػػػػا

ػػػػػػػؼ عػػػػػػػػاـ كخطػػػػػػػػكاتي َّ
مػػػػػػػػف ألػ ً
معذبػػػػػػػػ هة

ػػػػػاخ
ىػػػػػػذم الفخػ ى

خبػػػػػا لػػػػػي
ال تصػػػػػمتي كأجيبػػػػػي  ،مػػػػػف يي ّْ

ػػػػػر ً
عمػػػػػػى كػ ّْ
ات
ػػػػػؿ الممػ َّ

 - 186أسػػتاذ جػػامعي يعمػػؿ بكميػػة التربيػػة األساسػػية بجامعػػو الككيػػت ،نشػػر لػػو دكاكيػػف عػػده ػػي مصػػر كالككيػػت
كمنيا" :خيكط مف قميص يكسؼ" ،ك "الكتابة عمى صدر الريح" ،ك" قمح كأسئمة" ،كالقدس كعتػاب المحظػات
األخيرة"،ك "لغك العصا ير" ،ك" ما قالت الريح لمنخيؿ" ،ك"حدث ي الجزيرة الخوراء".
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المممػ ً
ػػػػات
ػػػػخر" ليػػػػػا  ،عنػػػػػد
َّ
قػػػػػد كػػػػػاف "صػ ه
ال تجمػػػػػػػػػػػػػػديني بصػػػػػػػػػػػػػػخر أك معاكيػػػػػػػػػػػػػػة

شػػػػػػػتاف مػػػػػػػا بػػػػػػػيف

شػػػػػػػػتاف مػػػػػػػػا بػػػػػػػػيف رأم لػػػػػػػػيس ييغمػ ي
ػػػػػػػدهي
لػػػػػػػػػك أطٌمعػ ً
ػػػػػػػػت عمينػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػيف يأ يخػػػػػػػػػذنا

ػػػػػر  ،كمػػػػػػا بػػػػػػيف
ىدىػ ه
ػػػػػػد وث
كلّْيػػػػػػػت عػػػػػػػف ىحػ ى

كفٌػػػػػي  ،كال

ػػػػيدتي
تػػػػػذكرم الخنسػػػػػاء سػ ٌ
ػػػػػػر ً
ػػػػػػر و
ات
اس ك ػ َّ
ػ َّ
تمفيػػػػػػ و
ؽ الػػػػػػتعبلَّ ًت
منػػػػػػػا ك ػػػػػػػبلَّ ًت

ػػػػػؼ العبػػػػػػار ً
ات
ػػػػػاس
تزييػ ي
اسػػػػػػتىر ى
ىب النػ ى
ػػػػػػػػم ً
ات
سػػػػػػػػػاد
كأننػػػػػػػػػا عقػػػػػػػػػ يؿ يح َّ
كشػ َّ
الخر ػ ً
ػػػػػػػات
ُّا
سػػػػػػػخيفة ػػػػػػػػي تػػػػػػػػكاريخ

إذا تبػػػػػػػػػػارل  ،تبػػػػػػػػػػارل ػػػػػػػػػػي يمراكغػػػػػػػػػػة

عجيبػػػػػػػػػ هة نحػػػػػػػػػف  ،ال نخفػػػػػػػػػي مكاجعنػػػػػػػػػا
دماؤنػػػػػػػػػػػػػا تتمػػػػػػػػػػػػػكل مثػػػػػػػػػػػػػؿ أحجيػػػػػػػػػػػػػة

الز ار ػ ً
ػػػػػػات

ػػػػػػػي الكػ ً
ػػػػػػبلـ  ،بأعنػػػػػػػا ً
ؽ

نموػػػػػػػي إلػػػػػػػى الػ ّْ
ػػػػػػذؿ أعناقػػػػػػػان مطأطػػػػػػػأةن

أسػػػػػػػػػيرةه أنػػػػػػػػػت ؟ ىحر ػػػػػػػػػي ال ييطػػػػػػػػػاكعني

الخر ػ ً
ػػػػػػػات
ُّا

سػػػػػػػخيفة ػػػػػػػػي تػػػػػػػػكاريخ

الز ار ػ ً
ػػػػػػات

ك ػػػػػػػي الكػ ً
ػػػػػػبلـ  ،بأعنػػػػػػػا ً
ؽ

كيػػػػػؼ ألقػػػػػى أبػػػػػي إف حػػػػػاف لػػػػػي أجػػػػػ يؿ

ػػػػػيف ّْ
ذؿ
مكسػػػػػػكرةه ىبػ ى
ي

ػػػػػبلح الػػػػػػديف أك عمػػػػػػ ارن
ككيػػػػػػؼ ألقػػػػػػى صػ ى

األمػ ً
ػػػػػس كاآلتػػػػػػي

ػػػػػػػؿء ربػػػػػػػػكع األرض مسػػػػػػػػمم هة
أقػػػػػػػػك يؿ  :مػ ي
ػػػػػػػكف بئػ و
ػػػػػػػر اترعػػػػػػػػت ذىبػػػػػػػػان
أقػػػػػػػػك يؿ  :مميػ ي
ككمُّيػػػػػػػػػػا  ..كمُّيػػػػػػػػػػا أك كمُّنػػػػػػػػػػا احتىرقػػػػػػػػػػت

ػػػػػػتر ذلػػػػػػػي
ككيػػػػػػػؼ أسػ ي
ػػػػػػػؿء
تخطفتيػػػػػػػػا ييػ ه
ػػػػػػػكد مػ ي

عمػػػػػػى

ػػػػػػػو  ،غرقنػػػػػػػا ػػػػػػػي
عقكلػ ي

"كػػػػػػـ

ػػػػػػؼ أحكػػػػػػػي ألكالدم
ككيػ ى

ػػػػػت ليمػػػػػػي بأسػػػػػػباب ممفَّقػػػػػػة
جئػ ي
ػػػػػاء منػ َّ
ػػػػػؾ ناز ػػػػػػ هة
قميصػػػػػػي دمػ ي

زراع
يم َّ
نوػػػػػػػػػػ ارن  ،بػػػػػػػػػػيف َّ

مػػػػػا كػػػػػاف أكثػػػػػر أسػػػػػبابي

ػػيت لػػػك كاسػػػى أخػػػك نػػػدـ
ػػيت  ..كاسػ ي
كاسػ ي

ؼ مػػػػف عمػػػػؿ
ػػػات السػػػػي ي
كفػ َّ
دمكعػػػػؾ مػ ى
ػػػي ي
الحرؼ مف و
زمف
كلي
ك
ي
ي
الحرؼ  ،ما الحرؼ؟ َّ

كانكسػػػػػػػاراتي
حػػػػػػػػارات
كزيػػػػػػػػػػات
َّ
النفايػػػػػػػات
كعبلتػػػػػي"!!
ياقػػػػػاتي

مػػػػاء مػػػػؿء
ك ػػػػي مػػػػي منػػػػػؾ
ه
كىػػػػؿ سػػػػتجديؾ ػػػػي البمػػػػكل مكاسػػػػاتي؟

حزينػ و
ػػػػػخؼ
ػػػػػة  ،زادىػػػػػػا سػ ي

ػػػػػػعر نػػػػػػػاف أبػػػػػػػك ليػػػػػػػب
ػػػػػػاء
جػ ى
أشػ ى
كػػػػؿ الحكايػػػػا عػػػػف اإلسػػػػبلـ قػػػػد سػػػػقطت

ػػػػػػؼ
كأصػػػػػػػبح الفػػػػػػػف تزييػ ى
تىَّبػػػػػػت  ..كأـ جميػ و
ػػػػػؿ ػػػػػػي

صػػػكغي نشػػػيدؾ مػػػف نػػػا ور كمػػػف غوػ و
ػػب ً،
ي
األلػػػػػػى زر يعػػػػػػكا
أـ
أـ المػػػػػػدائف  ،يػػػػػػا َّ
َّ
عمػػػػػى مآذنيػػػػػا كػ ُّ
ػػػػؿ العصػػػػػكر

حكايػػػػػػػاتي؟

ػػػػي القيػ ً
شػػػػفت
ػػػدس  ،كان ىك ى

صػػػػػحت

الزحا ػ ً
ػػػػػات

البطيػػػػػػػك ً
الت
ي

الحكيمػ ً
ػػػػػات

الركايػ ً
كػ ُّ
ػػػات
ػػػؿ ّْ

ػػػعر مػػػػف ػػػػي
أنػػػػت أشػ ي
ػػػػي جبيػػػػة الػػػػدىر يػػػػكـ

الفػػػػتح رايػػػػاتي

قػػػػػػكمي إلػػػػػػى الحجػػػػػػر القدسػػػػػػي سػػػػػػيَّدتي

ككبػػػػػػػرم ،كدعػػػػػػػي كىػػػػػػػـ
ّْ

الشػػػػػػػعارات!

يػػػػػػػا طفمػػػػػػػ نة مػػػػػػػؤلت بالصػػػػػػػخر حجزتيػػػػػػػا

ألنػػػػػػػػػػت أمػػػػػػػػػػي كأـ

رسػػػػػػػػالة لػ ً
ػػػػػػػؾ يػػػػػػػػا أمػػػػػػػػي كيػػػػػػػػا أممػػػػػػػػي
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األرض مػػػػكالتي

ً
المجػػػػػػػػػػدليات

خػػػػػػػػػػذم حزامػػػػػػػػػػؾ لؤلحجػػػػػػػػػػار أكردتػػػػػػػػػػي

كصػػػػػيحة الغوػػػػػب المكظػػػػػكـ

الشماء
صػػػػػػػارتحجارتؾ
صارت
عاصمتيعاصػػػػػػػمتي
الشػػػػػػػماء
حجارتػػػػػػػؾ ي
ي
شػػػػػػػػيبان
صػػػػػػػػ ّْبي عيكنػػػػػػػػؾ ػػػػػػػػي آ ػػػػػػػػاقيـ ي
ي

آىػػػػػاتي!

كصػػػػرت عاصػػػػمة اإلبحػػػػار ػػػػػي
يزرقػػػػػان  ،كقػػػػػكلي ألصػػػػػحاب

حمػػػػ ارن  ،كمػػػػا كػػػػذبت يكمػػػػان

إنػػػػػػػػػي ألبصػػػػػػػػػر خمػػػػػػػػػؼ الميػػػػػػػػػؿ ألكيػػػػػػػػػة

مػػػػػف كػػػػػاف يػػػػػا سػػػػػادتي مػػػػػنكـ بػػػػػبل خطػ و
ػػػػأ

ميػ ً
ػػػػرـ لػػػػػي حجػػػػػ ارن ػػػػػي يػػػػػكـ
!!

ذاتػػػػػي

ً
الحػػػػػداثات

نبػػػػكءاتي!!
مأسػػػػػاتي

 -=9د .سميـ صابر()187
باب القدس مكصد
أيف أنتـ؟

أيف رحمتـ؟

ىنا الباب مكصد
كالريح تصفر

كطفمة تصرخ

كالميمكف ييترئ ي بيساف!
تعالكا...

انظركا مف ثقب الحوارة
مف جيؿ المنفى

مف كطف الزيتكف
مف ماء عكا

انظركا إلى قدس التاريخ

أيا قدس أترينيـ يمكتكف؟

ىنا البحر الميت يستغيث!

ىنا بحر مف أمكاج حيفا كيا ا
ىنا بحر مف أشباؿ مسطيف
كصبية يعانقكف التراب

تعفٌر أكجييـ دماء نظيفة
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كيعانقكف أقبلـ الريح

يعانقكف الشيادة ي المخيمة
كيعانقكف أرض القدس!
تنيمر أيادييـ كالحجارة
تنيمر ي زكبعة الزمف
كالريح تصفر

كالباب مكصد

أكصدكه بأنامميـ

أكصدكه برغـ الطعنات

كالدماء تشمي كىـ يزغردكف
ال يدخمو سكل صكت غميظ
صكت الخيانة ي انببلج
كالفجر يراقب ي ذىكؿ
كالبحر ي مكجو غار

مشيد سكريالي النغمات

قسمات شرؽ بغيض يمكت!
صكت الخيانة يعمك
يحاكؿ شؽ الباب
يحاكؿ تقكيوو
يحاكؿ ىدمو

كسكيف ي حدقة الريح ييكم
كتعكم سكاكيف بني إسرائيؿ
تعكم كؽ جراحنا

تعكم انيما ار كاص ار ار
كنعكم غيظا

كتتكاثر الطعنات عمى الباب
كيبقى الباب الخشبي يعاند
يبقى مكصدا رغـ أنك يـ
خشبية ىي عقكليـ

غارقة ىي عقكلنا ...ناعسة
-8:>-

ترتع ي أحبلـ الزمف

كالزمف يستعيدؾ يا قدس

يستعيدؾ كيستعيد ز راتنا
يستعيد زغردة الصغار

كيستعيد الباب منيـ ..أكلئؾ الكحكش!
أيف أنتـ؟

أيف رحمتـ؟

ىذا الباب مكصد
كالريح تصفر
كأـ تنتحب

كالزيتكف ييقتىمع
كصكت الريح ي صفير...
يداكـ اليدـ ىذا الزمف
ىدـ أمكاج البحر
كت ي ،ى
ي
ىدـ بكابة القدس
ت ي ،ى
ي
كتبقى صامدة صامدة
رغـ إصرارىـ صامدة

كبحرىـ يرغي زبدا ي قاع
كتنياؿ الطعنات

ال ...لـ تتكقؼ

كتأخذىـ نكبات الجنكف

زكبعة جنكف األحرار قادمة
كالباب ال يزاؿ مكصد
رغـ الصرير مكصد

كصكت الخيانة ي إصراره يمكت!
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 -=:سميماف العيسى()188
بطاقة إلى األقصى
سبلـ عمػى األقصػى  ..يخوبػػو دـ
كطفػؿ قتيػؿ  ..ػي الدمػػار يبرعػـ

سػبلـ عمػى األقصػى  ..كنحػف حجػارة
تصػب عمييػا النػار رعبػان جيػػنـ

سبلـ عمى األقصػى  ..كتخػبك انتفاوػة
لتشعػػؿ ألفا..

ىػذه األرض اكػرـ

سػبلـ عمػى األقصػى
كليس بحاجػة

إلى شاعػر  ..حػيف الدمػا تتكمػػـ
سػػبلـ عمػى األقصػى ..
ككػؿ رصاصػة

ستكقػظ جيػػبلن  ..بالشيػادة يحمػػـ

سػبلـ عمػى األقصػى  ..طكيػؿ لقاؤنػػا
إلى أف يػرل نػكر الحقيقػة مجػرـ

 -64سميماف جكادم()189
القدس لنا ك رقصات أخرل
القدس لنا

القدس ليـ
القكؿ لنا

كالفعؿ ليـ
188
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ك لدينا يا أبتي ي الجعبة أسرار
ك لدينا يا أبتي ي الجعبة أخبار
ك لدينا ك لدينا األشعار
أشعار الثكرة يا أبتي

أشعار الثكرة ك الثكار

ك الغوب الساطع يا أبتي
الغوب الساطع حمـ
ك لدينا كؿ األحبلـ

حاربنا إسرائيؿ يا أبتي
مزقناىا  ...شردناىا
ك أعدنا القدس

مسحنا ي لبناف دمكع األيتاـ
ك أعدنا لمصر عركبتيا
أرجعنا لمكقعيا األىراـ
الحمـ جميؿ يا أبتي

سنكاصؿ ىجعتيا الحمكة

ما أحمى النكـ النكـ النكـ
ك سنكمؿ رقصتنا
دـ تاؾ تاؾ

دـ تاؾ تاؾ تاؾ

كـ يعجبني يا أبتي ىذا الخصر
ك ىذا السػػػاؽ

كـ يبعث ي ىذا الثغر مف األشكاؽ
ىؿ تدرم يا أبتي

أني لما أرقص أصبح مكجكدا

ك العالـ كؿ العالـ يصبح مفقكدا
ك الجنس لنا
القدس لنا

ك الغوب الساطع

دـ تاؾ تاؾ  ...دـ تاؾ تاؾ تاؾ
-8;0-

<= -سميماف محمد غزاؿ()190
انتفاوة األقصى
الرسػ ً
ػػػػػاالت
ػػػػػر ػػػػػػي أرض ّْ
يػػػػػػا شػػػػػػعبنا الحػ ٌ
مػػػػػػف عصػػػػػػبة الفسػػػػػػؽ أعػػػػػػداء الديػ ً
ػػػػػػانات

بدمػػػػػػػػػػػػؾ آيػػػػػػػػػػػػات البطػػػػػػػػػػػكالت
سػػػػػػػػػػػػطٌر ّْ
كطيػػػػػػػر المسػػػػػػػجد األقصػػػػػػػى كصػػػػػػػخرتو
ّْ

بقػػػػػػػػػػكة البػػػػػػػػػػػأس ال ر ػػػػػػػػػػع الشػعػػػػػػػػػػػار ً
ات

ػػػػػػػػػػف
كعمّْػػػػػػػػػـ النػػػػػػػػػاس أف النصػػػػػػػػػػر
مرتي ه
ى

الدعػايػ ً
ػػػػػػػػات
بصػػػػػػػػادؽ الجيػػػػػػػػد ال زيػػػػػػػػؼ ٌ

كأف مػػػػػػػف يطػمػػػػػػػػب األمجػػػػػػػاد تػػػػػػػأت لػػػػػػػو

ً
ػػػػػػػػبلالت
لمػػػػػػػػػا دىػػػػػػػػػتيـ شػيػاطػيػػػػػػػػػػف الوػ
ٌ
ػػػػػػػػدم ألصػػػػػػػػحاب الحميػ ً
ػػػػػػػػات
نحػػػػػػػػك التٌػحػ ٌ
ٌ

در بنػػػػػػػػػػػػي األقػػػػػػػػػػػػػػصى كقػػػػػػػػػػػػد زأركا
هلل ٌ
"شػػػػػػػػػاركف" يقػػػػػػػػػػػدميـ كالحقػػػػػػػػػد يد عػػػػػػػػػو

ً
ػػػػػػػػركءات
تػخػك ػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف أذل أىػػػػػػػػػػؿ المػ
ٌ
عنػػػػػػػو الػجػنػػػػػػػػكد كلػػػػػػػػك قػػػػػػػامكا بجػػػػػػػك ً
الت

كحكلػػػػػػػػػػو الجنػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػاآلالؼ تحرسػػػػػػػػػػػو
لػكػنػػػػػػػػػػػػػػػػػٌو ذاؽ ذالٌ ليػػػػػػػػػػػػػػػػػس يغسػػػػػػػػػػػػػػػػمو
"شاركف" يا قائد األكغاد
ذؽ حممان
ٍ

مػػػػد الصػػػػػخر أك ص ٍمػػػػػد الحجػػػػػار ً
مػػػػف ج ٍم ً
ات
ً
البػػػػػػػػػػػنايات
ػػػػػػػػػػػكا بجػػػػػػػػػػدراف
كقػػػػػػػػػػػد
تػحػام ٍ
ى
ً
ػػػػػػػػػبلت
مػنػػػػػػػػػػيا أصيػػػػػػػػػػبكا بخسػػػػػػػػػراف ككيػ

ػػػػػػبف جنػ ً
ػػػػػػدؾ كاألبػػػػػػػػطاؿ تقذ يػػػػػػػػـ
يػػػػػػػا جػ ى

"كاهلل أكبػػػػػػػػػػػػر" قػػػػػػػػػػػػػد زادتػيػػػػػػػػػػػػػـ ىػػػػػػػػػػػػػمعا

لػكػنػيػػػػػػػػػػػػـ كثبػػػػػػػػػػػكا أسػػػػػػػػػػػدا ىػػػػػػػػػػػػصكر ً
ات
ٍ
ت ليػػػػػػػػػذا الػحمػػػػػػػػػػؽ جػػػػػػػػػػك ً
الت
إذا
ٍ
أعػػػػػػػػػػد ى

يسػػػػػد قػػػػػد كىنػػػػػكا
قػػػػػد كنػػػػػت تحسػػػػػب أف األ ٍ
مػػقػػػػػػػػػػػٌنكؾ دركسػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػكؼ تػػػػػػػػػػذكرىا

ات ميينػ ً
و
ػػػػػػػػػػات
قػذائػفػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف حػجػػػػػػػػػػػػار ي

ٍػػػػػػػت مػػػػػػػا ذاؽ "جكسػػػػػػػباف" كطيػػػػػػػػ ٍغمتو
كذق ى

ً
بجحفػػػػػػػػؿ الغػػػػػػػػدر أشػتػ ً
ػػػػػػػػصابات
ػػػػػػػػات العػ

ػػػػػػػكا إلػػػػػػػػى "بػػػػػػػػاراؾ" يػػػػػػػػػ ٍنجدكـ
ير ٍحػػػػػػػػ ى
ػت تػ ٌ
سمٌػػػػػػػػػػػػط الػػػػػػػػػػػػمجرـ المأٍ ػػػػػػػػػػػػكف آلػػػػػػػػػػػػتو

ً
عمػػػػػػػػػػى الميػػػػػػػػػػكث بػطػمػقػ و
ػػػػػػػػػػميتات
ػػػػػػػػػػات مػ
قػػػػػػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػػػػػجميع بأ عػػػػػػػػػػػػاؿ زىػػيػػػػػػػػػػػػػ ً
ات
ٌ
ً
كػثػيػػػػػػػػػػػػفات
اصػػػػػػػػػػػكا بنيػػػػػػػػػػػراف
كقػػػػػػػػػػػػػد تك
ٍ

الربػػػػػػكع كقػػػػػػػد
ٌ
يبػػػػػػت األسػػػػػػد ػػػػػػي كػػػػػػؿ ٌ

ػػػػػػج الػػػػػػػبغاة بػػػػػػو
مػػػػػػف الفػػػػػػداء الػػػػػػذم وػػ ٌ
ػػػػػػػػػف آلػتػيػػػػػػػػػػـ لػػػػػػػػػـ تػ ً
ػػػػػػػػػبمىنا
ػػػػػػػػثف أ ٍ
لػكػ ٌ
شػ ي

إذ إنيػػػػػػػػػـ أيروػػػػػػػػػػعكا شػػػػػػػػػػيد الػػػػػػػػػػبطك ً
الت
ً
ػػػػػػػػػػػيات
مػنػػػػػػػػػػػػٌا ألشبػػػػػػػػػػػػالكـ أزكػػػػػػػػػػػى التػحػ
ػػػػػػدكر ػػػػػػػي السػػػػػػػماك ً
يػػػػػػػػويء مثػػػػػػػػؿ بػ و
ات
ٌ

قػػػػػػػػد جعمػػػػػػػػتـ أسػػػػػػػػاطير الفػػػػػػػػداء سػنػػػػػػػػػا

أمتنػػػػػػػا
يػػػػػػػػا قػػػػػػػػادة الػػػػػػػػنصر يػػػػػػػا آسػػػػػػػاد ٌ
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كأنػتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم هة كاهلل ناصػركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

ككػػػػػػػػػػػثرة الػػػػػػػػػػػبغي تيػػػػػػػػػػػمنى بالخسػػػػػػػػػػار ً
ات
ٍ
ػػػػػػػعفكا حينمػػػػػػػػا صػػػػػػػػاركا دكيػػػػػػػػبلتً
وػ ً
كاستي ٍ

لمػػػػػػػػػػا رأكؾ خػػػػػػػػػػػميسا ػػػػػػػػػػي نكاظرىػػػػػػػػػػػـ
ٌ
لمخمػػػػػػػد يػػػػػػػا بطػػػػػػػبل يزىػػػػػػػك الزمػػػػػػػاف بػػػػػػػػػو

ػػػػػػدب ذعػػػػػػػر بػػػػػػػذاؾ الػػػػػػػػػجحفؿ العػػػػػػػاتي
ػ ٌ
ػػػػػػػػػػػات كجنػ ً
و
ػػػػػػػػػػات
ػػػػػػػػػػػك ا بػػػػػػػػػػػيف ركوػ
مػطػ َّ

جبنػػػػػػكا
كالعػػػػػػرب كالمسػػػػػػممكف اليػػػػػػكـ قػػػػػػد ي

ً
الرصاصػػػػػػات
قوػػػػػػيت بز ٌخػػػػػػات
يػػػػػػا مػػػػػػف
ٍ
ً
ػػػػػػػػػػػميانات
كىػػػػػػػػػػػـ ألػػػػػػػػػػػكؼ ػعػػػػػػػػػػػػادكا بالػ

ػػػػػػػػزتنا
درة" المجػػػػػػػػد يػػػػػػػػا رمػ نا
ػػػػػػػز لػعػ ٌ
يػػػػػػػػا " ٌ
أرىبػػػػػت كحػػػػػدؾ جػػػػػيش البغػػػػػي يػػػػػا أسػػػػػدا

ػػػػػػػػػػصيد كاألسػػػػػػػػػػد األبيػ ً
ػػػػػػػػػات
كحكلػػػػػػػػػػػؾ الػ ّْ
ٌ
لػكػػػػػػػػػنيـ عمػػػػػػػػدكا جمػػػػػػػػػعا إلػػػػػػػػى الػػػػػػػػ ٌذ ً
ات
ٍ
ً
ػػػػػػػػػػػابات
لػعػػػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػػػائميـ يمقػػػػػػػػػػػى اإلجػ

ػػػػػي كال تينػػػػػػي
صػػػػػػب ار " مسػػػػػػطيف" ال ٍ
تخشػ ٍ
لػػػػػػػـ يركنػػػػػػػكا لػػػػػػػػجيكش الػػػػػػػػغير تنجػػػػػػػدىـ
مػػػػػػف بعػػػػػػدما سألػػػػػػػكا عػػػػػػف إخػػػػػػػكة لػػػػػػػيـ

أيػػػػػػػػف الميػػػػػػػػاميف أصػػػػػػػػحاب الكرامػػػػػػػػػات؟
ردحػػػػػا مػػػػػف الػػػػػدىر ػػػػػي عيػػػػػد النبػػػػػك ً
ات؟
أكىػػػػػػػػػػت عزيمتيػػػػػػػػػػػـ دنيػػػػػػػػػػا الػمػػػػػػػػػػػم ٌذ ً
ات

أيػػػػػػػػف اإلخػػػػػػػاء الػػػػػػػذم غابػػػػػػػت معالمػػػػػػػػو

أيػػػػػػف األشػػػػػػاكس مػػػػػػف دانػػػػػػت ليػػػػػػـ دكؿ

حميػػػػػػػػػتيـ ،غابػػػػػػػػػت مركءتػػػػػػػػػػيـ
ماتػػػػػػػػػت ٌ
ػػػػػػػػػػػب يجمعيػػػػػػػػػػػػـ ،ال رأم ينفعيػػػػػػػػػػػػػـ
ال حػ ٌ
ػػػػػمؿ ،كالحػػػػػػاؿ ػػػػػػي خمػ و
الفكػػػػػػر ػػػػػػي شػ و
ػػػػػػؿ

ً
ػػػػػػػػػويبلت
ال قمػػػػػػػػػب يػػػػػػػػػد عيـ نحػػػػػػػػػك الػفػ
ػػػػػػػػز كز ػػػػػػػػػر ً
و
مخ و
ات
كالكػػػػػػػػ ٌؿ ػػػػػػػػي
خجػػػػػػػػػؿ ٍ
مػػػػػػػرابع الػػػػػػػقدس مػػػػػػف أىػػػػػػؿ ال ٌنجاسػ ً
ػػػػػات
ً
الحكايػػػػػػػػات
كاحػػػػػػػػػككا ألطفػػػػػػػػػالكـ أحمػػػػػػػػى

كأنػتػػػػػػػػػـ قػػػػػػػػد حػػػػػػػػػميتـ يػػػػػػػػا أشاكسنػػػػػػػػػا
ّْ
سػػػػػػػػػػػطركا بمػػػػػػػػػػػداد الػػػػػػػػػػػفخر نصػػػػػػػػػػػركـ

== -سميح القاسـ()191

مف قصيدة" :أيخذة األميرة يبكس"()
مػف سيػف السػػر إلى حػاء الحػب
يػػػػا رب

 - 191كلد لعائمة درزية مسطينية ي مدينة الزرقاء األردنية عاـ @8@9ـ ،كيعد مف أبرز شػعراء مسػطيف ،سػجف
أكثػػر مػػف مػػرة ،كمػػا كوػػع رىػػف اإلقامػػة الجبريػػة بسػػبب أشػػعاره كمكاقفػػو السياسػػية .أى ٍكثى ىػػر مػػف ذكػػر كفػػاح
الفمسطينييف كمعاناتيـ ي شعره .نشر لو الكثير مف المجمكعات الشعرية التي حازت عمى شػيرة كاسػعة ،كمػا

نشر لو عددان مف الركايات .مف أعمالو الشعرية :مكاكب الشمس ،كأغاني الدركب ،كدمػي عمػى كتفػي ،كدخػاف


البراكيف ،كسقكط األقنعة .كلو أعماؿ مسرحية كركائية كنثرية أخرل.

 -كتعني (األيخذة) رقية كالسحر يعمؿ بيا ،كقد الحظنا أف الشاعر ومف القصيدة سبعة تخطيطات ىي رقى،

ك ييا رسكـ كحركؼ ي أشكاؿ متباينة ،كالقصيدة تقع ي سبع مقطكعات ،ك ييا رد غير مباشر ،عمى أكلئؾ

يدعكف بداية تاريخ القدس بأنيا كانت ي زمف الممؾ داكد ،كالشاعر ىنا يمجأ إلى لغة السحر تارة ،كالى
الذيف ٌ
المغة الصك ية تارة أخرل ،ككأنو كاىف جديد يتبلعب بالحركؼ القدسية.
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يػػا رب األشيػػاء جميعػا
يػا رب جميػع األشيتاء

وع ي قمب يبكس جميػع الميػػؿ
إلى مقتبؿ السػيف كمكتمػؿ الحػػاء
يا إيؿ المقتػدر عمػى الرغبػػػات
مر كلبػاف كبخػكر
كحػدائؽ نتكر

يا إيػؿ القػدكس

ثـ يموػي ػي القػكؿ
يتوػرع كاىػف إيػؿ

إف العاشؽ كحػده منحػى .منجػى .كدليػؿ
كالفػارس كحػده يقطػؼ ىػذم الػػػكردة

كيقكؿ أيوان سميح القاسـ ي حكار طريؼ بينو كبيف يركز ي قصيدة حممت
عنكاف ( :زنابؽ لمزىرية يركز)
 مف أيف يا صديقةً
حممت المزىرية
كالنظرة الشقية ؟

 -1مف القدس العتيقة.
 كمف ترل رأيتي عتمة القناطر

مف شعبنا المياجر
ً
سمعت؟
كمف ترل

عم ٍؾ
أيت ى
 -2ر ي
بنت ٌ
حزينو
ي طاقة
ٍ
لممدينو
تبكح
ٍ
كىم ٍؾ
بيميا ٌ

خف
رأيت ي المدا ٍ
جريحو
عصفكرة
ٍ
-8;:-

كسيحو
كطفمة
ٍ
المآذف
تبكي عمى
ٍ

>= -سمير عطية()192
بك ً
ً
القدس
ابة
عمى َّ
ً
الحبس
كعند المسجد الباكي مف األصفاد ك
ً
األقمار عند مكاجد الشمس
كخمؼ مكاجع
مثؿ قيبَّروة(*) عمى ً
أ ّْ
األيؾ :
يغني ى
(عمى أطبلؿ يا ا يا أحبائي

ك ي كوى حطاـ الدكر بيف الردـ كالشكؾ
كقفت كقمت لمعينيف
ي
يا عينيف
قفا ً
نبؾ)

كقمت اليكـ لمدنيا  :أال تبكي ؟!
ي
ً
قد جفت حكاصميا مف المأساة
يكف
األرض ٍ
يع ي
كجيش ً
الممياة
ي
الميؿ ىي ي
كتب مف ىدمي ى
أال تبكي؟؟!
ً
الحجر
قصيدةي عشقنا يذبحت عمى
كصكتي َّ
ظؿ مخنكقان يغنيني ببل ً
كتر
ىنالؾ كؽ ربكتيا

تدغدغني مكاجدىا
تكشكشني منائرىا

كتكتب ي خطاب العشؽ تسألني عف الذكرل
عف الصكر

192

 -شػػاعر مسػػطيني معاصػػر ،أصػػمو مػػف قريػػة سػػيمة الظيػر ػػي مسػػطيف ،مػػف مكاليػػد الككيػػت ،كحاصػػؿ عمػػى

بكالكريكس كمية اآلداب جامعة صنعاء ،يشػغؿ منصػب نائػب المػدير العػاـ لمؤسسػة مسػطيف لمثقا ػة .لػو باقػة

رائعة مف القصائد الكطنية منيا" :قصيدة دـ كاحدة تكفي" ،كقصيدة "عمى بكابة القدس".

*  -المقصكد بالقيبَّرة ىي الشاعرة الفمسطينية الراحمػة ػدكل طكقػاف كمػا بػيف القكسػيف مػف قصػيدة ليػا بعنػكاف (
لف أبكي ).
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كتسألني عف المكاؿ ما معناه
مف الراعي الذم غناه
عف الجف ار كعف صب ار
كعف أكاه بعد اآله

تحدثني عف الفرس الذم قد عاد مف منفاه
كما عاد الذم تيكاه
****
عمى بك ً
ً
القدس
ابة

ً
الحبس
كعند المسجد الباكي مف األصفاد ك
ً
ً
الشمس
األقمار عند مكاجد
كخمؼ مكاجع
المنبر
أردد
بيف َّ
كقفت ي
ي
األشعار ى
الصحف ك ٍ
ى
ً
عدناف
رأيت التاجر الميككس مف أنساؿ
التكت لآلتيف مف ركما
يبيع
ى
الميجر
يبيع التيف لآلتيف مف برليف ك
ٍ
كبيف المنبر المكجكًع كالميجر

تمائميـ
تحاصرنا
ٍ
يـ
كتذبحنا قنابم ٍ
ً
يـ
أنجم ٍ
كتحرؽ سكرةى اإلسراء ي المحراب ي
اكبيـ
تحاصرني مك ٍ
اجع ييـ
تراكدني عف األشعار كي تحكي مك ى
كأسأليـ  :مك ً
اج يع يكـ ؟!
****
كقفت ً
بقرب أشجاني
ي

عمى بكابة األقصى بقرب المدمع الثاني
يئف صكت الحؽ ي الساحات
كحيف ُّ
كرقات
م ي
ألممـ حزني الشعر َّ
ٍ
كأرسـ كجو جثماني
***
أصمي عند أحزاني

كأحزاني عمى بكابة األحرار مأسكرة
تبيت ىنا ببل مأكل
-8;<-

نفتش ي الندل عنيا

نمفييا عمى الطرقات مغدكرة...
****
جرح ً
بقرب المدمع الثاني
كقفت ىناؾ مف و
ي
الحمـ بالكممات كالشعر
أبيع
ى
بل حممي يغادرني
كال شعرم يفارقني

الكممات قد بيعت بأمك واؿ كأكز ً
اف
كال
ي
رحت أقك يؿ لمدنيا مكاكيمي
دركب القدسً يرجعيا سيك هؿ مف و
دـ قاني
***
كاني رغـ أكجاعي بباب العش ً
ؽ يا أبتي
أسا ير ي شراييف الغد اآلتي
ً
الصمت
كاني يا نداء الصكت ي
ً
المكت
كيا ريحانة األركاح ي
كقفت بقرب أسكارم
أغني نبض قيثارم

أقكؿ ليـ حنيف األرض مكعدنا

صبلةي الجمعة الغراء باألشكاؽ تجمعنا
إف خنقكا ىكياتي
أك اعتقمكا حكاياتي
رائحتي مف الزعتر

ً
المكز يبقى دائمان أخور
كحممي مثؿ ىذا
كتفاح
كليمكف
زيتكف
شفتي
كي
َّ
ه
ه
ي
اح
يعانؽ دمعيا بدمي تز ي
غرد يو أ ر ي

ظبلـ الميؿ أكصا ي مف الد تر
ٍ
إف يمحك ي
الخنجر
سأذبح ظممو بيدم  ،كينطؽ ي دمي
ي
ٍ
لنكبر ي دركب القدس أطفاال كشبانا
لنكبر مثمما كبركا

كنصنع مف ندل التكبير ي اليرمكؾ إيمانا
***
-8;=-

الحرؼ ك ً
ً
الحتؼ
عر تؾ يا نداء
ً
بالقسط ال تبكي عمى خك ي
عر تؾ قائما
منتظر
صاحب األكراؽ
أنا يا
ى
ي
بقرب الساحة الخوراء

عند القبة الصفراء منتظ ير
ًً
اء
إف المسجد األقصى حصيرةي ساحو حمر ٍ
تزدىر
غير الراية البيواء
ي
كما ي راية األعراب ي
أصطبر
أنا يا صاحب األنات كاألكجاع
ي
ً
أنتظر
لؤلمجاد
عمى بكابة المعراج
ي
اآلتيف مف ً
بعد
ترقب
ى
كعيني ي
كقمبي يرقب اآلتيف ي ً
كجد

عمر
ييفتش عف شمكس المجد يقدـ ركبيا ي
********
سأنقش عند باب الشكؽ أشعارم
ي
صعي ي جبيف الشعر تذكارم
أ ىير ّْ
كأىتؼ لمندل اآلتي :
ً
القدس
عمى بكابة

ً
رسمت قصيدة األشكا ً
كالدرس
ؽ لؤلطفاؿ
ي
ً
الشمس
كخمؼ حكاية اآلتيف مف بكابة
سماَّرم
أغني مثمما ىغنى عمى األقمار ي
إلى دارم
ً
حكاي ىة و
اآلىات ك َّ
الن ً
ار
جنة يكلدت مف

 -68شادم المناصرة()193
آىات القدس

آىػػػػػػػػػػات صػػػػػػػػػػدر الػقػػػػػػػػػػدس يػػػػػػػػػػا أمػػػػػػػػػػػـ

عػػػػػػػػػف كصفيػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػد يعجػػػػػػػػػػز القمػػػػػػػػػػـ

صػػػػػػػػرخات قدسػػػػػػػي قػػػػػػػػد تعالػػػػػػػػت لكعػػػػػػػػة

دكت لتسمػػػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػو صمػػػػػػػػػػػػػـ

 - 193شاعر ككاتب مسطيني معاصر مف الخميؿ بفمسطيف المحتمة ،كتب عف القدس ،كلو أعماؿ كطنية أخرل.
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انيػػػػػػض صػػػػػػبلح الػػػػػػديف انظػػػػػػػر حاليػػػػػػػػا

قػػػػػػػػػػػػد دنسػػػػػػػػػػػػػت ك انتابيػػػػػػػػػػػػػا السقػػػػػػػػػػػػػـ

ك صػػػػػػػػػػراخ أقصػانػػػػػػػػػػا تفجػػػػػػػػػػر داكيػػػػػػػػػػا

بمػػػػػػػػػػػػػػػرارة أصغػػػػػػػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػػػػػػو الحػػػػػػػػػػػػػػػرـ

القػػػػػػػدس قػػػػػػػػد جرحػػػػػػػػت ك أدـ جرحيػػػػػػػػا

ىييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات أف الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح يمتمػئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

يػػػػػا قمعػػػػػػة شمخػػػػػػت عمػػػػػػى مػػػػػر السػػػػػنيف

تأبػػػػػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػػػػأف ينتػابيػػػػػػػػػػػػػػػا األلػػػػػػػػػػػػػػػـ

الصخػػػػػػػػػػػػرة الثكمػػػػػػػػػػػػى تػػػػػػػػػػػػأف جراحيػػػػػػػػػػػػا

قػػػػػػػػػػػػػػد يرجػػػػػػػػػػػػػػت الكديػػػػػػػػػػػػػاف ك القمػػػػػػػػػػػػػػـ
مػػػػػػػػػػػف آىػػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػػد نكػػػػػػػػػػػػٌس العػمػػػػػػػػػػػػـ

كاألقصػػػػػػى أثػػػػػػكاب الحػػػػػػداد قػػػػػػػد ارتػػػػػػػدل
عيػػػػػػػػد عمػػػػػػػى الثػػػػػػػػكار أف يبقػػػػػػػػكا ػػػػػػػػدل
سممػػػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػػػد الثػائػػػػػػػػػػػريف ك دربيػػػػػػػػػػػـ

ػػػػػػػػػػػؽ العيػػػػػػػػػػػػد ك القسػػػػػػػػػػػػـ
لمقػػػػػػػػػػػػدس حػ
ٌ
ر وػػػػػػػػػػكا القيػػػػػػػػػػكد ك لكسػػػػػػػػػػرىا عزمػػػػػػػػػػكا

ػػػػػػػػد الرحػػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػكب كئيبػػػػػػػػػة
ىيػػػػػػػػػا نشػ ٌ
ٌ

السػػػػػػػػػػػكر ك األبػػػػػػػػػػػكاب قػػػػػػػػػػػػد سئمػػػػػػػػػػػػكا
لنعيػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػا الظػػػػػػػػػػبلـ قػػػػػػػػػػػد ىدمػػػػػػػػػػػكا

ػػػػػػػػد الرحػػػػػػػػؿ طػػػػػػػػاب مسيػػػػػػػػػركـ
ىيػػػػػػػػػا نشػ ٌ
ٌ

بصػػػػػػػػػػػػػػػػػراخيا تستنيػػػػػػػػػػػػػػػػػض اليمػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

يػػػػػا ليػػػػػت مػػػػػف يصػػػػػغي يدمػػػػػػؿ جرحيػػػػػػا

الحػػػػػػػػػػػاؿ ينطػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػو بكػػػػػػػػػػػـ

ادعػػػػػػػػػى؟
أتغمٌقػػػػػػػػت أ ػػػػػػػػػكاه كػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف ٌ

مػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػكؿ ذلػػػػػػػػػؾ أشفػػػػػػػػػػؽ الصنػػػػػػػػػػـ

أتحجػػػػػػػػػػػرت كػػػػػػػػػػػ ٌؿ القمػػػػػػػػػػػكب بقسػػػػػػػػػػػكة؟
ٌ

حػػػػػػػػػػػػػػؽ ىػػػػػػػػػػػػػػك ال شػػػػػػػػػػػػػػ هؾ كال كىػػػػػػػػػػػػػػـ
ه

ثػػػػػػػػػػػػػكرة الحجػػػػػػػػػػػػػر طػريػػػػػػػػػػػػػؽ النصػػػػػػػػػػػػػر
كستعػمػػػػػػػػػػػػػكا رايػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػرآف ػػػػػػػػػػػػػكؽ

مشػػػػػػػػػػػار ؾ ك كػػػػػػػػػػػؿ جػػػػػػػػػػػػرح سيمتئػػػػػػػػػػػػـ

حمػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػراكد أمػػػػػػػػػػػػػة المسػمػمػػػػػػػػػػػػػيف

يػػػػػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػػػػػت أف يتحػقػػػػػػػػػػػػػػؽ الحمػػػػػػػػػػػػػػـ

ربػػػػػػػػػػاه أرزقنػػػػػػػػػػػػي الشيػػػػػػػػػػػادة عػندىػػػػػػػػػػػػا
ٌ

ػإننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بالػشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة مػغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرـ
بشفػػػػػػػػػػػػاه قدسػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػكؼ أبتسػػػػػػػػػػػػـ

بعيػػػػػكف قدسػػػػػي سػػػػػكؼ أبصػػػػػر مػػػػػكطني
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عمى أسكار أكرشميـ

أطكؼ بأكرشميـ كأرقى الركابي أك أىبط الكاديا
أشار يؾ عيسى بأكجاعو كأحنك عمى قبره جاثيا
كأصعد رابي ىة العبرات كأخمك بزيتكنيا باكيا

 - 194كلد ي زحمة عاـ <8@0ـ كتعمـ بيا كتك ي عاـ >>@8ـ .ىػاجر إلػى البرازيػؿ كاشػتغؿ بالصػناعة كالتجػارة.

أسس مع نخبة مف أدباء الميجػر العصػبة األندلسػية عػاـ 8@::ـ كتػكلي رئاسػة تحريػر مجمتيػا .مػف دكاكينػو

(عمى حدكد عبقر ،لكؿ زىرة عبي ،رنداء المجاذيؼ ،مجامر العنادؿ).
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و
طائؼ ترل ظمو رائحان غاديا
شبح
لي مف و
يا ى
نبي ىع ىراه الذىك يؿ غادره رانيان ساىيا...
كأني ه
*******

مت ي القمة الفاديا
جثكت عمى الطيكر كالطرؼ و
ساج ككمٌ ي
ي
عبلـ التدني إلى األرض كانتبذ المؤل العاليا
قمت ى
مؽ األلكىة ي الناس كالناس لف يدرككا ما ىيا
تكخيت ىخ ى
ى
عكدىـ القاسيا
تميف
ألـ تيعجـ
ى
العكد قببلن كيؼ ٌ
ي
البيـ ي يدكرىـ كلـ يش ًبعكا الجائع الطاكيا
أما أتٍخمكا ي
أكردكا ماءىـ ظامئان قي ارن ،كال أنعمكا حا يا
كال ى
ككـ مف و
زناة بثكب العفاؼ ترل أنيـ رجمكا الزانيا
أحقر مف أف يثكب كيدرؾ مأربؾ الساميا
ىك المرء ى
تمنيتو ىح ىمبلن طاى ارن كاف كلما يزؿ واريا
عيدت إليو بغصف السبلـ أصبح ي كفو داميا
ى
كعاث بأعكاد ذاؾ الصميب أورميا شر ارن حاميا
*******

عمكت بطر ي نحك الفواء ألفيتو خاليان خاكيا
ي
كرحت أنادم الك اؽ مـ أ يؾ أسمع إال الصدل النائيا
ي

بعصبة صييكف اند عت تنشد الشاطيا
ٍ
تياكت سفي هف ي
اليـ ما غامركا مكجو الطاميا
لعمرؾ ال يسمـ القكـ ي ى
كلف يستقيمكا عمى ثبج المكج كالريح حطٌمت الصاريا
عصكؼ ستجتاح ي و
غد الظالـ العاتيا
ريح
ه
ممحؽ ه
أال مف يبمٌغ بمفكر أف لنا مجدنا الكارؼ الوا يا
كأف خار العركبة ليس ييباع رخيصا كال غاليا
مصمح يزعمو مفسدان عاصيا
يقكـ عمى قكمنا
ه
ّْ
كينصبو آم ارن ناىيا
الطريد الشريد
يحكـ ينا
ى
ٌ

و
الغريـ بو قاويا
الكريـ صار
أمض
يا
لزماف ٌ
ي
ى
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القػػػدس أنػػػػت
ػػػت  ،كأنػ ً
النػػػػكر أىنػ ً
ػػػؽ ى ،ىم ير
ػػػت ال ى
ػػػمس  ،كاٍلػ ى
شػ ي
ي
ػػػك ٍىًـ  ،ػػػػي صػ و
ػػػكر
ػػػكى َّ
ػػػت بعػ ى
تكىمػ ي
ىكلىػ ٍ
ػػػض الػ ى

ً
ػػػػػر
ػػػػػيس إالَّ ٌ،ؾ  ،ىيروػػػػػػى السػػػػػػمعي ك ى
الب ى
كلػ ى
صػ ي
ً
ػػػػػػػػػػكير
الصػ ى
ىبيرتٍنػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػى أشػػػػػػػػػػػكاليا ي
أل ى

ػػػػػػػػػػػػػػذاكرتي
ػػػػػػػػػػػػػػار بػ
ػػػػػػػػػػػػػػـ تىػػػػػػػػػػػػػػػؤلأل أىقمػ
ىك ىكػ
ً
ه
ٍ
ػػػػػػػػك أكرثىتٍنػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػك ىار الػػػػػػػػػنجـً قا يػػػػػػػػػ هة
لىػ ٍ

ً
ً
ً
ػػػػػػػػر
ػػػػػػػػاء ٍت ى
ش ى
إالٌ ؾ أنػػػػػػػػػت ،أوػ ى
مسػػػػػػػػػيا الف ىكػ ي
ً
ػػػػػد ير
ػػػػػد الشػػػػػمس لػػػػػي قى ى
مػػػػػت ىكحػػػػػدؾً ً ،ع ٍن ى
لق ي

ػػػػمك ال ىكػػػػػبلـي إلػػػػػى
كأ ٍ
ىج ىمػػػػػ يؿ القىػ ٍ
ػػػػك ًؿ  ،أف يسػ ي
ً
ً
ػػػـ ليغػػػػة
يػػػػا أىنػػػػت  ،يػػػػا أيغنيػػػػات الشػػػػعر  ،ىكػ ٍ

دركب الػػػػػػػنجـً ػػػػػػػي ألػػػػػػػؽو
ت
سػػػػػػػمى ٍك ي
ى
ىكلىػ ٍ
ػػػػػػك ى
ػػػػت مػػػػا
ىحمي ٍم ي
ى
كػػػػاف لػػػػي ػػػػي الحمػػػػـً يمتسػػػػعه

ػػػػػػػػػت
إف ىغ ًفمػ ٍ
ػػػػػػػػػـ مسػػػػػػػػػػتكدعي األركاح ٍ
كالحمػ ي
ػػػػػػػػت لكػ ٍ ً
ػػػػػػػػي اآل ػػػػػػػػػاؽي شػػػػػػػػػاردةه
ىحمي ٍمػ ي
ػػػػػػػػف بػ ى
ػػػػت
ػػػػف ًبػػػػػي ىرحيمػػػػػان أينمػػػػػا ىر ىحمىػ ٍ
يػػػػػا ليػػػػػ يؿ يكػ ٍ
ىك ػػػػػػي الزمػ ً
ػػػػػر
ػػػػػافً الػػػػػػذم مػػػػػػا ىح ٍكلىػ ي
ػػػػػو ىخطىػ ي
سػػػػػ نك ىن ٍت
يػػػػػا لىيػػػػػ يؿ يك ٍ
لػػػػػي ر يقػػػػػان أىينمػػػػػا ى
ػػػػػف ى
ً
ػػػػػي العيػػػػػػد ػػػػػػي زمػػػػػػف
ىك يكػ ٍ
ػػػػػف ى
صػػػػػػديقان ك ػ ٌ
ػػػػػيد أ َّىرقنػػػػػػي
تىحػ َّ
ػػػػػكؽ بػػػػػػي  ،كالسػ ي
ؽ الشػ ي
ػػػػػر ى

سػػػػػػػػفىهر  ،أىك غػػػػػػػػالني قىػػػػػػػػدر
مػػػػػػػػا ىػػػػػػػػدَّني ى
ً
يػػػػػا ليػػػػػ يؿ يكػ ُّ
دركب الشػػػػػك ً
ػػػػـ
ػػػػؿ
ؽ  ،لػػػػػي ىن ىغػ ه
ػػػػػػػػػػػت أحزانيػػػػػػػػػػػػا  ،ىب ٍحػػػػػػػػػػػػ ارن كقا يػػػػػػػػػػػػ نة
ىغ َّن ٍيػ ي

زم ىنػػػػػػػا
مػػػػػػػا يك ٍنػ ي
ػػػػػػت أىحسػ ي
ػػػػػػـ ى
ػػػػػػب أنػػػػػػػي كاىػ ه
كقصػ ً
ػػػػػػت ًي ٍـ
ػػػػػػاف عمػػػػػػػى أىىمػػػػػػػي َّ ،
أتػػػػػػػى ى
الزمػ ي
ً
دسػػػػػػػػػػ هة
ػػػػػػػػػار  ،كأىكػ
ػػػػػػػػػداس يم ىك ى
ه
أىتػػػػػػػػػػى الحصػ ي
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ػػػػػػاـ عر ى ً
مقػ ً
ػػػػػػر
ػػػػػػكهي ي
شػػػػػػػؾ  ،تىخشػػػػػػػى ىخ ٍطػ ى
ىٍ
الحفىػ ي
ى
ػػػػػػػػػػف قى ٍبػػػػػػػػػػػ يؿ  ،إالٌ أنػ ً
ػػػػػػػػػػت ال أ ىذ ير
ػػػػػػػػػػت ًمػ ٍ
ىعر ػ ي

ً
ػ ٌ ً
ػػػػػػر
ػػػػػػر ى
ػػػػػػإف ع ٍنػػػػػػػ ىدؾ طىػ ٍ
ؼ العػػػػػػػيفً لػػػػػػػي ىنظىػ ي
سػػػػػػػػفىير
أف
ككنػػػػػػػػت أحسػػػػػػػػب َّ
ي
الحمػػػػػػػػـ لػػػػػػػػي ى
ى

ً
ػػػر
الحمػػػػـً أكجػػػػاع ىمػ ٍ
ػػػػي ي
ػػػف ػػػػي الحمػػػػـً ىي ٍن ىحسػ ي
ً
تر
ىك ػػػػػػي الحقيقػػػػػػة مػػػػػػا ػػػػػػي الحمػػػػػػـً ىيسػػػػػػتى ي

أطيا ييػػػػػػػا ،أىك ىىمػػػػػػػى ػػػػػػػػي ك ٍج ً
ػػػػػػػر
ػػػػػػػدنا ىم ى
ٍ
ى
طػ ي
سػػػػػػػػ ًي ير
ػػػػػػػو ىم ى
ػػػػػػػر  ،مػػػػػػػػا ىب ٍعػ ى
مػػػػػػػػا قبمػ ي
ػػػػػػػدهي ى
طػ ه
ً
ػػػػػػػػػر
ًر ي
غيميػػػػػػػػػا  ،ىييمػػػػػػػػػي ىكي ٍن ىيم ي
ياحيػػػػػػػػػا  ،ي
يػػػػػػػػػػو المػػػػػػػػػػركءات  ،ال تيبقػػػػػػػػػػي كال تىػػػػػػػػػػ ىذ ير
ىكقا يػػػػػػػػػػػػػاتي  ،عمػػػػػػػػػػػػػى أىكزارىػػػػػػػػػػػػػا تىػ ً
ػػػػػػػػػػػػزير

ػػػػػػػػػر
أك ىى َّمنػػػػػػػػػػي ىب ى
ػػػػػػػػػر  ،أك ر ى
اع ىنػػػػػػػػػػي ىخطىػ ه
شػ ه
ػػػػػػػػػػػػر
ػػػػػػػػػػػػؾ  ،ال عػ
ػػػػػػػػػػػػر ذلػ
ى
ه
ػػػػػػػػػػػػكد كال ىكتىػ ي
ىكغيػ ي
ً
ً
ػػػػػػػػر
كقمػ ي
ػػػػػػػػت أىزما ىنيػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػي الشػ ٍ
ػػػػػػػػع ًر تى ٍنتىظػ ي
ً
ً
ػػػػػػػػػػػػر
كال تى َّخيمػ
ػػػػػػػػػػػػت ى
ي
ػػػػػػػػػػػػر الميػػػػػػػػػػػػػؿ ىي ٍن ىكسػ ي
ظ ٍيػ ى

ً
ػػػػػػػػػػػر
ىشػ َّ
ػػػػػػػػػػػرىدتٍنا  ،عمػػػػػػػػػػػػى تىشػػػػػػػػػػػػريدنا التىتىػ ي
ً
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ير
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدار تى ٍقتىػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  ،كاألىقػ
التكابيػ
ي
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دار لىنػػػػػػػػػػا ييػػػػػػػػػػا مآذنيػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػـ تى ٍبػ ى
ػػػػػػػػػؽ ه
لىػ ٍ
ػػػػػػػػػػػػؿ ي ٍخػػػػػػػػػػػػػرج مسػػػػػػػػػػػػػرك ارن ًب ىنزكًتػ ً
ػػػػػػػػػػػػو
ال يكػ ُّ ى
ى
ي ى
ػػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػػػأٍتي كال ىيػػػػػػػػػػأٍتي بػػػػػػػػػػبل أىمػ و
ىكال يكػ ُّ
ػػػػػػػػػؿ

ربػػػػػؾ ػػػػػي القػ ً
ػػػػد ٍت
سػػػػبحاف ُّ
ػػػػدس التػػػػػي يكعػ ى
ى
ػػػر ٍت
ػػػبحاف ّْ
ربػ ى
سػ ى
ػػػؾ  ،ػػػػي القػػػػدسً التػػػػي يذكػ ى

َّدىػػػػػػػػػػػػا
سػ
ػػػػػػػػػػػبحاف ّْ
ربػ ى
آف رد ى
ػػػػػػػػػػػؾ  ،كالقػػػػػػػػػػػػر ي
ى
ي
يػػػػػػػا كيمىنػػػػػػػا ًػػػػػػػي سػ و
ػػػػػػد ٍه
ػػػػػػبات طػ ى
ػػػػػػاؿ ىم ٍك ًعػ ي
ي
ى
ػػػػػدنا ػػػػػػي ىزمػػػػػػافو ىمػ ٍ
يػػػػػػا ىك ٍعػ ى
ػػػػػف سػػػػػػيذ يؾ ي،رهي
ػػػػػػػػػػػرخ ٍت
صػ
ى
ىكىد ي
اسػػػػػػػػػػػػيا ى
رب آالميػػػػػػػػػػػػا  ،أجر ي
ستىصػ ً
ػػػػػػػػػدىا
ػػػػػػػػػدنيا معابػ ي
ػػػػػػػػػكـ كالػ ي
تى ٍ
ػػػػػػػػػر يخ القىػ ى
َّع نة
المػ
ػػػػػػػػركءةي  ،أ ٍ
ىف تىبقػػػػػػػػػى يموػػػػػػػػػي ى
ى
تىػػػػػػػػػأبى ى
تىػػػػػػػػػػأبى ال ىكرامػػػػػػػػػػ ية ،أف تىبقػػػػػػػػػػى م َّ
سػػػػػػػػػػ نة
دن ى
ي
ى
ؽ ً
يسػػػػػػػػطّْر ػػػػػػػػي أىعمػػػػػػػػا ً
ذاكرتػػػػػػػػي
ىمػػػػػػػػاذا أ ى

كف ػػػػػػي ً
ػػػػػز وف
ػػػػػف ىحػ ى
الكجػػػػػػدافً ًمػ ٍ
ىمػػػػػػاذا أ ٌيد ي
اء ال ًحػ ّّ
سػػػػػػػػفىهر
صػ ٍ
صػ ٍ
ػػػػػػػؿ كال ى
ػػػػػػػحر ي
اء ..ى
ػػػػػػػحر ي
ى

كالعمػػػػػػر ػػػػػػي ىغ ٍفمػ و
ػػػػػة ييطػػػػػػكل ًبػػػػػػبل ىزىمػ و
ػػػػػف
يٍ ي
أىستى ٍغ ًفر اهلل  ،ىؾ ى،ـ ػي الع ً ً
سػؼو
صػر م ٍػف ىخ ى
ى
ي ى
ٍ
أىسػػػتى ٍغ ًف ير اهللى  ،ىكػ ٍػػـ
ً
ػػػـ
أىسػػػػتى ٍغف ير اهللى  ،ىكػ ٍ

ػػف ىخطىػ و
ػػر
الج ٍيػػػؿً ًمػ ٍ
ػػػي ى
شػػػػطى وط
ػػػف ى
ػػػكؿً ًمػ ٍ
ػػػػي القىػ ٍ
ػػػػػػػػػدار عابسػػػػػػػػػػ هة
 ،كاألقػ
ي

أىسػػػػػػػػػػتى ً
ػػػػػػػػػو
غف ير المٌػ ى
ػػػػػػػػػػاف تائيػػػػػػػػػػػ هة
أىسػػػػػػػػػػػتى ٍغفىير المٌػ ى
ػػػػػػػػػػو ،كاألىكطػ ي

ػػػػػدةه
ػػػػػبلـ يم ٍق ىعػ ى
ػػػػػاـ كاألحػ ي
ػػػػػاـ  ،يػػػػػػا شػ ي
يػػػػػػا شػ ي
ػػػػػف ىحمػػػػػػداف  ،كاعجبػػػػػػان
ارس ًمػ ٍ
أيػ ى
ػػػػػف الفػػػػػػك ي
ػػػػػػػػػف بنػػػػػػػػػػك قىػػػػػػػػػػكمي ىك ًعػ َّ
ػػػػػػػػػزًت ًي ٍـ
كأىيػػػػػػػػػػف أىيػ ى
ىف
ػػػػػػػػف أ َّ
ػػػػػػػػرةه
مػػػػػػػػا ًزٍل ي
ػػػػػػػػت أيك ًم ي
الشػػػػػػػػاـ ىم ٍف ىخػ ى
ى

ػػػػػت أ ً
ىحمػػػػػػ يؿ ػػػػػػي ظى ٌنػػػػػػي ىمحاسػػػػػػ ىنيا
مػػػػػػا ًزٍلػ ي
ػػػػػػف الفيػػػػػػػر ً
ػػػػػػاـ شػػػػػػػاىدةه
" يػػػػػػػا ابػ ى
اتيف " كاأليػ ي

ػػػػػػػػركا
كال سػػػػػػػػػبي هؿ لىنػػػػػػػػػا كالحػػػػػػػػػا يؿ  ،مػػػػػػػػػا ىذ ىكػ ي
صػػػػػػػػػ ًي ير
ىكال
الي ّْ
ق ػػػػػػػػػي ى
ػػػػػػػػػـ ىي ٍن ى
شػػػػػػػػػعكر ىؿ ى ،ي
ه
ػػػػػػػػؿ آمػػػػػػػػػالًيـ ػػػػػػػػػي الكحػػػػػػػػػؿً  ،تى ٍنحػ ً
ىك يكػ ُّ
ػػػػػػػػد ير
ى
ى
ٍ
َّ
ػػػػػػػب يح
الصػ ٍ
ػػػػػػػػأذف ي

ػػػػػػػر
ييػػػػػػػػا كانتىشػػػػػػػػى ى
الح ىجػ ي
ػػػػػػػج ير
ييػػػػػػػػا كارتىػػػػػػػػكل ال ى
شػ ى

ػػػػػػػر
كأينػ ى
ػػػػػػػع الىطيػ ي
ػػػػػر "
ىمسػػػػػػرل ال ىنبػ ّْ
ػػػػػي  ..ك ييػػػػػػا سػ ه
ػػػػػاجد يع ىمػ ي
ػػػػػػرير
ػػػػػػر  ،أىك ىم َّ
س ى،ىػػػػػػا ى
لى ٍ
و ى
ػػػػػػك طالىيػػػػػػا ىخطى ه

إذا تىجمَّ
ػػػػػػػػػػػػػت بيػػػػػػػػػػػػػا اآليػػػػػػػػػػػػػات ك ُّ
النػػػػػػػػػػػػػ يذ ير
ٍ
ً ً
ً
ىكٍيػػػػػػػػ هؿ ألىسػ و
ػػػػػػػر
ػػػػػػػر لىيػػػػػػػػا ػػػػػػػػي القى ٍيػػػػػػػػد ىي ٍنأىسػ ي
ػػػػػػػػػػػػػر
ػػػػػػػػػػػػػب  ،كال ًحػ
كال يمجيػ
ّّ
ه
ػػػػػػػػػػػػػس  ،كال ىخ ىبػ ي
ً ً
ً
ػػػػػر
كمكمػػػػػػ ىة ى
الك ٍجػػػػػػد  ،ػػػػػػي األىحشػػػػػػاء تى ٍنفىطػ ي
ىم ى
ً
ػػػػػػػػػػار ىي ً
ػػػػػػػػػػػر
يزيمنػػػػػػػػػػػا  ،ك ى
ػػػػػػػػػػي ىي ٍنتىص ي
كالعػ ي
الب ٍغػ ي
ػػػػػػػر
ػػػػػػػر ينػػػػػػػػا  ،ىكان ىكػػػػػػػػكل ى
تى ىغمَّػ ى
الح ىجػ ي
ػػػػػػػب القى ٍيػ ي
ػػػػػػػػج ير
ػػػػػػػػاء كال ى
شػ ى
ىال ىق ٍمػ ي
اء  ،ال مػ ه
صػػػػػػػػػحر ي
ػػػػػػػػب ى
ػػػػػػػػػػػػػػم ير
سػ
ػػػػػػػػػػػػػػار  ،كال ىن ٍجػ
ىكال ًبحػ
ػػػػػػػػػػػػػػـ  ،كال ى
ه
ى
ه

ػػػػػػػو طػػػػػػػػك هؿ حػ َّ ً
مػػػػػػػا ىى َّمنػػػػػػػػا يػ ً
ػػػػػػػر
ى
ػػػػػػػؿ أ ٍىـ ق ى
صػ ي
و
ػػػػػػر
ػػػػػػف يك
الب ى
سػػػػػػكؼ تنػػػػػػكارل ىخ ٍم ى
ىك ًم ٍ
ق ى
ػػػػػػؼ ى ،ي
شػ ي
ػػػػػػػباب  ،تىػػػػػػػػكار ٍت ىخ ٍمفىػ ي ً
وػ و
ػػػػػػػر
ىك ًمػ ٍ
ػػػػػػػف ى
ػػػػػػػو الف ىكػ ي
ى
ً
اب ًبػ ً
ػػػػػػػػف ىخػػػػػػػػػر و
ػػػػػػػػرير
ػػػػػػػػو ىيسػ
ػػػػػػػػتفح يؿ َّ
ىك ىمػ ٍ
الوػ ى

ػػف وػ ٌػػيعكا ػػػي األىمػ ً
َّخػ يػػركا
ػػس مػػػا اد ى
ػػكس ىمػ ٍ
يعبػ ى
ى ً
و
ػػػػػػػػػػػر
وػ
ىم شػ
كأ ُّ
ػػػػػػػػػػيء إذا مػػػػػػػػػػػا ى
ػػػػػػػػػػاع ىي ٍن ىكس ي
ً
ىك يكػ ُّ
سػػػػػػػػػقىير
ػػػػػػػػؿ ذم ىك ىجػػػػػػػػػعو  ،ػػػػػػػػػي قم ًبػػػػػػػػػو ى

ً
ػػػػػػػر
ػػػػػػػيفي ًؾ  ،سػ ي
كأيػ ى
سػ ٍ
ػػػػػػػف ى
ػػػػػػػيؼ الدكلػػػػػػػػة الى ىبتػ ي
ػػػػػػػػػػر
ػػػػػػػػػػف العركبػػػػػػػػػػػ ية  ،كاإلسػ
ػػػػػػػػػػبلـ كاأل ى
أ ٍىيػ ى
يخػ ي
ي
كدارىػػػػػػػػػػػا العػ ُّ
ػػػػػػػػػػج ير
ػػػػػػػػػػز  ،كالبسػ
ػػػػػػػػػػتاف كال ى
ي
شػ ى
ي
ػػػػػػز ٍؿ ػػػػػػػي ىخيػػػػػػػالي طيفييػػػػػػػا ً
ػػػػػػر
ػػػػػػـ ىيػ ى
ى
العطػ ي
ىكلىػ ٍ
ػػػػػػػػأكًه يعمػػػػػػػػػك كي ٍنحػ ً
ً
ػػػػػػػػد ير
ػػػػػػػػر ػػػػػػػػػي ى
ي ىى ى
شػ ً ى
كالن ٍ
سػ ي
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ػػػر" يكػ ُّ
ػػػؿ الخيػ ً
"يػػػػا دجمػػػػ ىة الخيػ ً
ػػػد
ػػػر يػ ى
ػػػؾ ىكقىػ ٍ
ػػػػػف ىد ٍىػ ً
ػػػػػريك ٍـ ىحػػػػػػ ىذ ارن
أىىػػػػػػؿ العػػػػػػراؽً يخػػػػػػذكا ًمػ ٍ
ػػػػػػػز ٍؿ سػػػػػػػػاح ية الميػػػػػػػػدافً راقصػػػػػػػػ نة
ػػػػػػػـ تىػ ى
ىكلىػ ٍ
ػػػػػػػدار العػ ً
ػػػػػػػؼ جػ ً
ػػػػػػػار تى ٍطح يننػػػػػػػػا
ػػػػػػػف ىخ ٍمػ ى
ىكىن ٍحػ ي
ػػػػػػػاف ًػػػػػػػي ىع ىجػ و
ػػػػػػػؿ
ػػػػػػػيـ إىلػػػػػػػى ليبنػ ى
ىكيػػػػػػػا ىنسػ ي
ػػػػػػؿ ألىىمػػػػػػي ىك ىربعػػػػػػي  ،مػػػػػػا ىن ًسػػػػػػيتي كال
ىكيق ٍ
ىكتىػ ُّ
ػػػػػػت
المحبػػػػػػػكبً  ،مػػػػػػػا ىرىك ىعػ ٍ
ػػػػػػؿ ىزعتى ًرنػػػػػػػا ى
أرب
ػػػػػي اليػ ّْ
يػػػػػػا ى
ػػػػػع ىبنا  ،يػػػػػػا ىعمػ َّ
ػػػػػـ لػػػػػػي ه
شػ ٍ

ماخ ىمػػػػػ ىد ٍت
ػػػػار ى
اقػ ٍ
ػػػػبض عمػػػػػى ىج ٍم ًرىػػػػػا  ،النػ ي
ػػت
برحػ ٍ
ػػدس مػػػا ى
اقػػػبض عمػػػى ىج ٍم ًرىػػػا  ،القػ ي
عكد ً
تنػػػػػػػػػا
ىكيقػ ٍ
ػػػػػػػػف ًب ى
ػػػػػػػػـ  ،عيػ ي
ػػػػػػػػدنا ىرٍىػ ه
ػػػػػػػػؿ لىيػ ٍ
ػػػػػػػػاؾ إًلػػػػػػػػػى مصػ و
ػػػػػػػػر ىكىق ٍم ىع ًتيػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػف يىنػ ى
ىك ًمػ ٍ
يػػػػػػػا دارةى النيػ ً
ػػػػػػركا
ػػػػػػؿ  ،كاألبطػػػػػػػا يؿ قىػ ٍ
ػػػػػػد ىع ىبػ ي
ػػػػػػػف ىزمػ و
ػػػػػػػر ًب كاألىحػػػػػػػػر ً
ػػػػػػػف
ار ًمػ ٍ
يػػػػػػػػا درةى ي
العػ ٍ
يػػػػػؾ السػػػػػؤا يؿ ك ًم ٍنػ ً
ً
ػػػػػؾ القػػػػػك يؿ مػػػػػا ىب ًرحػػػػػػكا
ي
ً
ػػػػـ
السػػػػػؤا يؿ  ،اذا اٍحتػػػػػار الجػػػػػك ي
يػػػػػؾ ي
اب ك ىكػ ٍ
ارحػػػػػؿ إلػػػػػى الم ً
يػػػػػـ
غػػػػػرب
العربػػػػػي يق ٍ
ّْ
ك ى
ى
ػػػػػؿ لى ي
ػػػػػرب
يػػػػػػا أىىػ ى
ػػػػػؿ أىنػػػػػػدلسً التػػػػػػاريخً  ،يػػػػػػا عػ ه

مػػػػػػػػا بػػػػػػػػاؿ أىنػػػػػػػػدلسو تيغشػػػػػػػػى بأىنػػػػػػػػدلسو
ػػػػػب إىلػػػػػػي ًي ٍـ  ،إًلػػػػػػى ً
ػػػػػؿ
دار الممػػػػػػكؾً كيقػ ٍ
ى
اذىػ ٍ
ػػؾ الممػ ً
ت ى،حايػػػا إًلػػػى ممًػ ً
ػػؿ
كا ٍب ىعػ ٍ
ػػكؾ  ،ىكيقػ ٍ
ػػث ى
ى

ػػػػػػػػػر
ػػػػػػػػػر ى
ػػػػػػػػػر كال ىغفىػ ي
الجحفػػػػػػػػػػبلفً  ..ال يك ٍفػ ي
تىقى ٍيقىػ ى
ً
بػػػػػػػػر
ػػػػػػػالؼ
تىحػ
البغػػػػػػػػي  ،كال ى
ى
ػػػػػػػي ي
شػ ٍ
طاف  ،ىكالك ي
ي

ً
ػػػػػػر
كالخيػػػػػػػ يؿ ييػػػػػػػا  ،ك ييػػػػػػػا الػ
ػػػػػػركـ تى ٍن ىكسػ ي
ي
ًعظامنػػػػػػػػػػػا  ،كعمػػػػػػػػػػػػكج األرضً ى ً
ػػػػػػػػػػػر
ي
ى
ت ٍ،نتىظػ ي
ي

ػػػر
ػػػب ار ي
صػ ٍ
إًلػػػػى الشػػػػقيؼً  ..إًلػػػػى ى
،ىمػػػػا األىثىػ ي
ً
ً
ػػػػر
أنسػػػػػى ىزمانػػػػػان ىموػػػػػى ػػػػػي ى
الك ٍجػػػػػد ىي ٍختىمػ ي
ػػػػب يركا
ػػػػات ىمػ ٍ
ػػػػك ٍت ىامػ ي
صػ ى
أوػ ي
ػػػػف ى
ػػػػبلع يو  ،أىك ىىػ ى
ىف تيسػػػػػػػػػتىجار  ،ىييػػػػػػػػػكم دكىنػػػػػػػػػؾى ً
الصػػػػػػػػػ ىغ ير
أٍ
ى
ػػػػػريح ًمػ ٍ ً
ػػػػػد ير
ػػػػػر  ،كال ىكػ ى
كالػ ي
ػػػػػف حكليػػػػػػا  ،كالقى ٍيػ ي
ػػػػػػػار تىسػػػػػػػػتىًع ير
ييػػػػػػػػا الػ
ي
ػػػػػػػذئاب ،ك ييػػػػػػػػا النػ ي
ً
ػػػػػركا
ػػػػػك أىكرثيكنػػػػػا ًج ى
نػػػػػاف ال ىك ٍ
لى ٍ
ػػػػػكفً  ،مػػػػػا ظىفػ ي

ػػػػػػػػد ىرير
إًلػػػػػػػػػى شػ
ً
ػػػػػػػػو الػ ي
ػػػػػػػػمكخ ىغػػػػػػػػػك واؿ  ،دكىنػ ي
ػػػػػػػػػطركا آيػػػػػػػػػػ ىة التحريػ ً
ػػػػػػػػػركا
ػػػػػػػػػر  ،كانتى ى
صػ ي
كسػ ي
ػػػػػػاؿ  ،يػ ً
كيػػػػػػػا زمػػػػػػػاف رجػ و
ركا
ػػػػػػؾ مػػػػػػػا ا ٍنػ ى
ػػػػػػدثى ي

ػػػػي كرمػ ً
ػػػف بالػ ً
ػػػة الػ ً
ػػػد يركا
ػػػدار قىػ ٍ
ػػػدار  ،ىمػ ٍ
ػػػد ىغػ ى
ػػػػػؾ ً
ػػػػػاف الكػػػػػػبلـ ك ًم ٍنػ ً
ػػػػػر
الف ٍعػػػػػػ يؿ ٍ ،
يخ ى
كػ ى
ت ى،صػ ي
ي

ً
ػػػػػػػػر
اعد  ،لًسػػػػػػػػػك ًاد الىػ
سػػػػػػػػػك ه
ػػػػػػػػدىر يػػػػػػػػػا يم ى
وػ ي
ً
ػػػػػػػػػػر
ػػػػػػػػػػاك ىؿ البػ
ػػػػػػػػػػيف  ،كالتىبيػ ي
ي
تطػ ى
ػػػػػػػػػػاف ىي ٍن ىحسػ ي
كمػػػػػػػػػػا تىحػػػػػػػػػػر ىؾ ػػػػػػػػػػي أىحشػ ً
ػػػػػػػػػائنا
ٌ

ػػػػػػػػػر
ى
الخطىػ ي
ػػػػػر
تحتىوػ ي

ػػػػػدس
ىيػػػػػػا لىجنػػػػػػةى القػػػػػػدسً َّ
،إف القيػ ى
ً
ػػػر
ىمػػػػا ًشػ ى
ػػػار يػػػػا عمػ ي
ػػػئت لمشػػػػعب  ..يػػػػا مختػ ي
ممتنػػػػػػػػػا  ،ال يك ُّ ً
ػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػكر ظي ً
ػػػػػػػػػر
ى
ػػػػػػػػػؿ ىي ٍنتىح ي

يػػػػػػػػا كٍيػػػػػػػػح ً
أمتنػػػػػػػػا  ،ػػػػػػػػي لىيػػػػػػػػؿ أمتىنػػػػػػػػا
ى ى
وػػػػػػػمَّ ٍت ىخنػ ً
ػػػػػػاج يريك ٍـ
مػػػػػػػاذا ىدىػػػػػػػا يك ٍـ  ،ىكقهػ ٍ
ػػػػػػد ى
ػػػػاف ػ ً
ػػػػانتظرم
ػػػػكهد عمػػػػػى ىبػػػػػدء  ،يػػػػػا ىع َّمػ ي
ىعػ ٍ

ً
يسػػػػػػػػػ ير
أغرقىػ ٍ
ػػػػػػػػت ىد ىميػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػي ىد ٍمعيػػػػػػػػػا األ ى
يػػػػػػػػػا مكطنػػػػػػػػػان ً
،عػ ُّ
ػػػػػػػػي ير
ػػػػػػػػاد ك ّْ
ػػػػػػػػزهي األمجػ ي
السػ ى

ػػػػػػػأكىـ يمػػػػػػػػا ييحػػػػػػػػا يؾ كالى
لىػ ٍ
ػػػػػػػف ىيبمغػػػػػػػػكا شػ ى

ػػػػػػػػد ير
لىػ ٍ
كم ٍن ىحػ ى
ػػػػػػػػف يسػػػػػػػػػتكم ًع ٍنػ ى
ػػػػػػػػدنا طىػ ٍ
ػػػػػػػػكهر ي

يػ ً
ػػػؾ الصػػػػحاب ية  ،يػػػػا طي ٍيػػػػر التيػػػػر ً
اب  ،كيػػػػا
ى
ػػػر
يػػػػا أخػػػػكةى العيػػػػد  ،إذ ػػػػي القىػػػػكؿً يم ٍختىصػ ه

ً
سػػػػػػػركا
ػػػػػػاء ى
طيػػػػػػػر المكػػػػػػػاف  ،ك يػػػػػػػؾ األىنبيػ ي
ػػػػػػػػػػر
ػػػػػػػػػػد كالعيػ ي
العيػ ي
ػػػػػػػػػػد  ،ال لىغػ ه
ػػػػػػػػػػك كال ىبطىػ ي
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ػػػػػػػف ىمحبتنػػػػػػػا
كاقػػػػػػػ أر كبلمػػػػػػػان  ..شػػػػػػػعك ارن ًم ٍ
ػػػػدنا  ..ػػػػػي ً
دار ىد ٍكلتنػػػػػا
ػػػػدس ىم ٍك ًعػ ي
ػػػػػي القػ ى

ػػػػػػركا
يردف  ،قى ٍ
أ ي
مػػػػػػك ىحفى ي
ػػػػػػد ىخسػػػػػػئكا ىميمػػػػػػا يى ي
ػػػػػػػػػػر
تعمػػػػػػػػػػػك بعكدتنػػػػػػػػػػػا  ،كالخػػػػػػػػػػػكؼ يي ى
زدجػ ي

ػػػػػػػػػر
ػػػػػػػػػت  ،ال ىن
صػػػػػػػػػر يم ٍنتى ى
ىكيق ٍ
ػػػػػػػػػؿ إذا أقبمى ٍ
ظ ه
ي
ً
ً
ػػػػكا
ػػػػؾ ػػػػػي السػ
ىكيقػ ٍ
ػػػػؿ ألىىمًػ ى
ػػػػكداف ،مػػػػػا ىعممػ ي

ً
ػػػػػػػػػػػػػػػط ير
شػ
كا ٍف تىكلَّػ
ػػػػػػػػػػػػػػػت  ،باألشػػػػػػػػػػػػػػػػرار تى ٍن ى
ٍ
ػػػػػركا
ىكمػػػػػا شػػػػػيدناهي  ..مػػػػػا يقمنػػػػػاهي  ،مػػػػػا ىخ ىب ي

ػػػػػػػػػدك ًبك ٍحػ ً
ً
ػػػػػػػػػدتنا
ػػػػػػػػػػي اهلل ينصػػػػػػػػػػرتينا  ،تىبػ ي ى
ػػػػد إلػػػػػى النيػ ً
ػػػػت
ػػػػؿ كالسػػػػػكدافً  ،مػػػػػا ى
تئػ ٍ
ىك يعػ ٍ

ػػػػػػت
الكحػػػػػػػدة الكحػػػػػػػدة ال يكبػػػػػػػرل ًبمػػػػػػػا ىح ىممىػ ٍ
ٍ
ػػػػػػف عمػػػػػػػى ىق ٍمعػ ً
ػػػػػػيج إذا
ػػػػػػد الخمػ ً
ػػػػػػة ً ،ع ٍنػ ى
ىك يكػ ٍ ى
ى
ػػػػػػػكف كا ٍف ػػػػػػػػي ى ً
ػػػػػػػكر"
" َّ
العيػ ى
إف ي
ط ٍر يػػػػػػػػا ىحػ ه

ػػػػي  ،إلػػػػػى يكػ ّْ
ػػػػيج  ..يىنػػػػػا
ػػػػؿ الخمػ ً
ػػػػف يدبػ ٍّ
ك ًمػ ٍ
ً
ػػػػؿ
الحػػػػػراـ  ،ىكيقػ ٍ
كاذ ٍ
الب ٍيػػػػت ى
ٍىػػػػب إلػػػػػى ىم ٌكػػػػػة ى
دار ىم ٌكػػػػ ىة"  ،يػػػػا ىميػػػػكل الفػػػػؤ ًاد  ،ىكيػػػػا
"يػػػػا ى
ػػؤ ً
شػػػيقى ٍت
وػػػحايا البػ ٍ
س قىػ ٍػػد ى
المنايػػػا  ،ى
ىػػذم ى
مظالميػػػػػا
طػػػػػكب  ،كقػػػػػد يج َّنػػػػػت
ىػػػػػذم ال يخ
ي
ي
ػػػػت كرامتييػػػػػا
الوػػػػػحايا  ،التػػػػػي غيمىػ ٍ
ىػػػػػذم ى

ػرت
وػػحايا الظمػ ًػـ مػػا ا ٍنتىظػ ٍ
الوػػحايا  ،ى
ىػػذم ى
ػػػػػكؿ ً
اهلل يػػػػػػا أىمػػػػػػبلن
ػػػػػيدم  ..يػػػػػػا ىرسػ ى
يػػػػػػا سػ ٌ
الحػػػػؽ  ،كا أسػػػػفا
سػػػػيدم  ..يػػػػا ىنبَّػػػػي
ّْ
يػػػػا ٌ

ػػػػػدس ػػػػػػي األكحػػػػػػاؿ غارقػػػػػػ هة
إًسػػػػػػر ي
اؤ ىؾ القػ ي
تىػػػػػأتي صػػػػػبلةه ،كتىموػػػػػي "جمعػػػػػ هة"  ،كتىػػػػػرل

ً
ً
ػػػػػػػر
تىموػػػػػػػي ىعمػػػػػػػػى ىيػػػػػػػدنا  ..تىعميػػػػػػػػك ىكتىٍزىدىػ ي
ً
ػػػػػػػػػر
يػػػػػػػػػػوً الصػػػػػػػػػػر ي
اعات  ،كاألحقػػػػػػػػػػاد تى ٍنفىجػ ي

ً
ػػػػػػر؟
ػػػػػػف بػػػػػػػالر ً
أم بػػػػػػػالر ُّ
كالػػػػػػػر ُّ
أم  ،ىمػ ٍ
أم ىي ٍن ىكسػ ي
طػػػر
ناد ٍي ى
ى
ػػػر  ،يػػػا ىب ٍح ي
ػػػريف  ،يػػػا قى ي
ػػػت  ،يػػػا ىب ٍح ي

ػػػػػر
ػػػػػػي لى ٍمحيػػػػػػا ىب ى
ػػػػػر  ..ػػػػػػي ىك ٍخزىػػػػػػا إبػ ي
صػ ه
الىحػػػػػػػػػػػا يؿ بالحػ ً
ػػػػػػػػػػد ير
ػػػػػػػػػػاؿ  ،ال ًخػ ٍ
ػػػػػػػػػػدهر كال ىخػ ى
ً
ػػػػػػرير
اسػػػػػػػتخارتينا  ،مػػػػػػػا اسػػػػػػػتىكقى ىد ال ى
يػػػػػػػؾ ٍ
شػ ى
نػػػػػػكر القمػ ً
ػػػػػػر
ػػػػػمعي ك ى
الب ى
ػػػػػكب  ،كم ٍنػػػػػػؾ ى
السػ ٍ
ص ي
ى

ً ً
ػػػػػػػر
قىيػػػػػػػ ارن ،
ى
جػػػػػػػاء ٍت عمػػػػػػػى األكبػػػػػػػاد تى ٍعتىم ي
ػػػػػج ير
ى َّ
ػػػػػأس  ،ييػػػػػػا كاسػػػػػػتىكل ى
الوػ ى
عمػػػػػػر اليػ ي
ػػػػػػػػد تسػ ى ً
ػػػػػػػػر
ىكقىػ ٍ
ػػػػػػػػاـ ك ى
البقىػ ي
ػػػػػػػػاك ٍت بيػػػػػػػػػا األغنػ ي

إال لتفوػػػػػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػػػػػف بالعػػػػػػػػػػػػػػار يػػػػػػػػػػػػػػد ً
َّث ير
ً
ػػػػػػػػػػػدر
ػػػػػػػػػػػار تيٍبتىػ
كيػػػػػػػػػػػػا ىن ٌ
ى
ي
بيػػػػػػػػػػػػان بػػػػػػػػػػػػو األقمػ ي
ً
ػػػػػػذر
حػػػػػػف عمػػػػػػػى
عػػػػػػذ ارن  ،كىن ي
األعػػػػػػذار  ،ىنعتىػ ي
م ٍنيكبػػػػػػػػػ هة  ..كاألىسػػػػػػػػػى ػػػػػػػػػي ح ً
مقيػػػػػػػػػا ىزىكير
ى
ى
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػر
دكر
العبػػػػػػػػػػػػػػػػادة ،ال ىجمػػػػػػػػػػػػػػػػعه كال ىنفى
ي
ى
ً
ػػػػػػػػػػر
ىيسػ
ى
دكرىػػػػػػػػػػػا د ىيػ ي
ػػػػػػػػػػتكطنكف  ،كتىعمػػػػػػػػػػػك ى

ً
ػػػػػػػػػبيف ًبيػػػػػػػػػػا
الغاصػ
كاآلف ىي ٍف ًتػػػػػػػػػػ يؾ ىرٍىػػػػػػػػػػطي
ى
تىشػػػػػػػػػػػكك إلػػػػػػػػػػػى ً
الػػػػػػػػػػػدنيا مآذ ينيػػػػػػػػػػػا
اهلل ك
ي
ي
يػػػػػػػا رب ػػػػػػػاٍرحـ عبػػػػػػػادان ػػػػػػػي مصػ ً
ػػػػػػائبيـ
ٌ
ىٍ
ى

ً
ػػػػػػػػػػػػر
جير  ،ىػػػػػػػػػػػػػبلى جػػػػػػػػػػػػػار كال أجػ ي
كتىسػػػػػػػػػػػػػتى ي
ػػػػػػالرج ً
كدمػػػػػػػر الػ ً
س يػػػػػػػأٍتى ًزير
ػػػػػػف بػ
ّْ
جس  ،ىمػ ٍ
ٍ
ػػػػػػر ى

رب  ،ىػػػػػػػػػذا قميػػػػػػػػػ هؿ ًمػػػػػػػػػ ٍف كبػػػػػػػػػائرًى ٍـ
يػػػػػػػػػا ٌ
ػػػػػػر ً
ػػػػػػر ديػػػػػػػا ارن  ،لًغيػ ً
ػػػػػػت
اهلل مػػػػػػػا ىرىك ىعػ ٍ
ا ٍنصػ ٍ

ً
ػػػػػػػؿ شػ و
ىك يكػ ُّ
ػػػػػػػر
ػػػػػػػيء  ،إذا مػػػػػػػػا ًشػػػػػػػػ ٍئ ى
ت ي ٍن ىحسػ ي
ػػػػػػػر يجمكعػػػػػػػػان بػ ً
ػػػػػػػؽ تىػػػػػػػػأٍتى ًم ير
ػػػػػػػأمر الحػ ّْ
كا ٍن ي
صػ ٍ

ً
يـ
ػػػػػدؾ  ،ىع ّْجػ ٍ
رب ىك ٍعػ ى
يػػػػػػا ٌ
ػػػػػؿ ػػػػػػي ىىػػػػػػزيمت ٍ
ػػػػـ
ػػػػف طػ ى
ام ىحػ ٍ
ػػػػؽ ًنفاقػػػػػان لًمػ ٍ
ػػػػاؿ السػ ي
كٍ
ػػػػبات بيػ ٍ

ػػػػدس  ،كاألقصػػػػػى الػػػػػذم أسػػػػػركا
ّْ
كطيػػػػػر القػ ى
ً
ػػػػػػػر
ػػػػػػػـ ىكقػ ي
ػػػػػػػـ  ،ك ػػػػػػػػي آذانيػ ٍ
ػػػػػػػي  ،يكبكػ ه
عمػ ه
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ي أبريؿ سنة 0982ـ ،اعتدل الصييكني "جكدماف" عمى المصميف ي مسجد قبة الصخرة
ػػػػػػػػػكدت أف تى ٍن ىيػػػػػػػػػػ َّؿ منػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػدامعي
تعػ
ي

لترسػػػػػػـ ػػػػػػي كجيػػػػػػي خطػػػػػػكط المكاجػػػػػػع
ألجتػػػػػػػػػػػر آالمػػػػػػػػػػػي كأخفػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػكاجعي

كأصػػػػػمت حػػػػػيف الصػػػػػمت ال ينفػػػػػع الفتػػػػػى
كلمغوػػػػػػب الممتػػػػػػاث ػػػػػػي الػػػػػػنفس ثػػػػػػكرة

تي ّْ
قطػػػػػػػػع أنفاسػػػػػػػػي  ..كتكػػػػػػػػكم أوػػػػػػػػالعي

كلكننػػػػػػػػػػػػػي أدركػػػػػػػػػػػػػت أنػػػػػػػػػػػػػي وػػػػػػػػػػػػػائعه

كلػػػػػػػيس لػػػػػػػدل األكغػػػػػػػاد حػػػػػػػؽ لوػػػػػػػائع

غيػػػػػػػػػػػر كاقعػػػػػػػػػػػي
لعػػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػػدييا مػػػػػػػػػػػا يي ّْ

كليػػػػػػػػذت إلػػػػػػػػى األكىػػػػػػػػاـ أنشػػػػػػػػد زكرىػػػػػػػػا

و
ػػػػػػػػػػػػدماف كليفػػػػػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػػػػازع
بخيبػػػػػػػػػػػػػة نػ

تائيػػػػػػػػا
عػػػػػػػػدت رىػػػػػػػػيف اليػػػػػػػػأس أليػػػػػػػػث ن

ليصػػػػػػير زيػػػػػػؼ الشػػػػػػرؾ ػػػػػػكؽ الببلقػػػػػػع

بنػػػػػػػػي أمتػػػػػػػػي كالنػػػػػػػػكر أشػػػػػػػػرؽ ػػػػػػػػيكـ
أمػػػػػا كػػػػػاف أحػػػػػرل أف يكػػػػػكف لنػػػػػا ىػػػػػدل

كنقػػػػػػػػبس مػػػػػػػػف إشػػػػػػػػعاعو كػػػػػػػػؿ نػػػػػػػػا ع؟

أمػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػاف أحػػػػػػػػػػػػػػػرل أف يبػػػػػػػػػػػػػػػدد

تصػػػػػػكر ىػػػػػػكؿ الخػػػػػػكؼ بػػػػػػيف الخكانػػػػػػع؟

يوػػػػػػػيؼ إلػػػػػػػى البػػػػػػػاكيف طفػػػػػػػبل كطفمػػػػػػػة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج هلل كراكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع
بقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ يمنػ
و
كيكسػػػػػػػػع خرقػػػػػػػػا مػػػػػػػػا اسػػػػػػػػتجاب لراقػػػػػػػػع

حمكة
ػػػػػػػػػػر يؾ "جكدمػػػػػػػػػػػاف" لينفػػػػػػػػػػػث حقػػػػػػػػػػػده
يأيتػ
*****
كحرمػػػػػػػػة بيػػػػػػػػت اهلل لػػػػػػػػـ تغػػػػػػػػد حرمػػػػػػػػ نة

أمػػػػػػػػػػاـ لئػػػػػػػػػػيـ ػػػػػػػػػػي التسػ ُّ
ػػػػػػػػػفؿ وػػػػػػػػػػالع

كمػػػػػػػػا ىػػػػػػػػك إال ظػػػػػػػػاما كابػػػػػػػػف ظػػػػػػػػاما

الح كرادع
لسػػػػػػػػػفؾ دمػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػف غيػػػػػػػػػر و

تقفَّػػػػػى يخطػػػػػى مػػػػػف أوػػػػػرـ الحقػػػػػد نػػػػػارىـ

عمػػػػػػى القبمػػػػػػة األكلػػػػػػى كمػػػػػػف غيػػػػػػر كازع
َّ
تنكػػػػػػػػػػر ػػػػػػػػػػي كفػ و
ػػػػػػػػػر لكػػػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػػػرائع

ػػػػػػػػب بػػػػػػػػػو النيػػػػػػػػػراف غػ و
ػػػػػػػػؽ
ييشػ ُّ
ػػػػػػػػاك ك اسػ ه

ػػػػػػػػػكيد يػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػؿ أبػػػػػػػػػػيض ناصػػػػػػػػػػع
تيسػ ّْ

تنػػػػػػػػػد ع النيػػػػػػػػػراف تسػػػػػػػػػعى جسػػػػػػػػػكره

كأسػػػػػػػػػػػمع لؤلقصػػػػػػػػػػػى أنػػػػػػػػػػػيف وػػػػػػػػػػػر و
اعة

كنحػػػػػػػػػػػف كجػػػػػػػػػػػكـ بػػػػػػػػػػػيف اله كىػػػػػػػػػػػاجع

بنػػػػػػػػي أمتػػػػػػػػي كالشػػػػػػػػر يعمػػػػػػػػك حيحػػػػػػػػو

كتغمػػػػض عػػػػيف الحػػػػرص عػػػػف كػػػػؿ ػػػػاجع
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كيسػػػػػمبني أروػػػػػي كعروػػػػػي كمػػػػػا معػػػػػي

كيتػػػػػػػػػػػػػرؾ ثعبػػػػػػػػػػػػػاف لينفػػػػػػػػػػػػػث حقػػػػػػػػػػػػػده
ي

يوػػػػػيؼ إلػػػػػى الميمػػػػػكـ شػػػػػتى المكاجػػػػػع

كلػػػػػػػػيس لػػػػػػػػدل مثمػػػػػػػػي سػػػػػػػػكل الحػػػػػػػػزف

لمعتصػ و
ػػػػػػػػػـ يصػػػػػػػػػػغي لصػػػػػػػػػػرخة جػػػػػػػػػػازع

يغتمي
إننػػػػػػػػػا نحتػػػػػػػػػاج ػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػؿ مكقػػػػػػػػػؼ
أال

ػػػػػػػػػػػػدا مػػػػػػػػػػػػػؤثَّبلن
يجػػػػػػػػػػػػػدد لئلسػػػػػػػػػػػػػبلـ مجػ ن

بنػ و
ػػػػػػػكر مػػػػػػػػف التنزيػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػالحؽ سػػػػػػػػاطع
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ً
السفىر
ترانيـً َّ
ي
نشيد العائد مف ى
يا قدس قكمي
يا قدس قكمي سػمٌمي
خير َّ ً
كع ّْممي
السػبلـ ى
ى
كاستىف ًيمي  ...ك ى ّْيمي
يريد ً
بكف مف القىتيؿ؟!
ماذا ي
الناع ى

كجؼ الدمع ي المَّ ً
َّ
حظ الجميؿ ؟!!
دمعه ...
ي
كت ي طىر ً
ؼ الفىتيؿ ؟!
صكت...
كغاب َّ
الص ي
ه
ى
ى
ً
القتيؿ ..إلى القتيؿ
كشكا القتي يؿ  ..مف
الب ً
البديؿ
ديؿ ..إلى ى
ككذا البدي يؿ ..مف ى

المجد األثيؿ ؟
ماذا نقكؿ إذا انتىوى
ي
ماف إلى ىع و
شكا َّ
ميؿ  ...مف ىعميؿ ؟
كى
الز ي

ىاف القىبي يؿ عمى القى ً
بيؿً ...ببل قىبيؿ !!
! ى
***
سػمّْمي
دس قػكمي ى
يا قي ي
المػغػرًـ
ػبلـ
ىرٌكم ى
ى
س ى

السبيؿ ؟
حار الدَّلي يؿ  ..ما َّ
ى
ً
ب ال َّزماف
صى
يا قدس قكمي ىدغدغي ىع ى
اب ً
أىغفى عمى أبك ً
مجدؾ  ..كاستىكاف
ً
لمر ً
ىاف...
اد
الحمـ ىيعدك ّْ
كموى جك ي
ى
الرىاف ؟؟
ما ّْ
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لصكلجاف ؟!
ىجميم هة قامكا عمى أبكابيا باه َّ
أى
زف  ..كاي ً
يب يح و
متياف !
امتيا  ..باتىت ىن ى
داسكا كر ى
دائمىيا م ً
أـ طفم هة جعمكا ج ً
ؽ لؤلماف ؟!
شان ى
ى ى
ى
باب ى ً
كعفيف هة ي ً
نتح ىر الحناف ؟!!
مخدعيا قد اه ى
ى
****
سمّْمي
قدس قكمي ى
يا ي
ً
أعجمي
أعك ىج ى
بمساف ى

سمي لمػثُّػعميباف
كتب َّ
ى
نحبي
غصي باه يلبكا  ...ال تى ى
دس ٌ
يا قي ي
بيحت مركبي
ىاج بحرم كاستي ى
قد ى

ك ىكبا حصاني  ...ىع َّز دكني ىمطمىبي
ً
عربي
ص نا
قدس ٌ
يا ي
بر يا معاق ىؿ ىي ي
لمسبي
قد خاننػي حظٌي لتىبقىي َّ
يا ًقبم ىة األحر ً
ار يا ىمسرل النَّبي
ً
َّ ً
تنحبي !
كمثٌمكا يؾ ..اصبرم ..ال ى
إف ىعذبكؾ ..ى
*****
سمّْمي
نا
صبر كقكمي ى
ىدرء لً ىك ً
ً
المجػرًـ
يد
ن
صبي !
ال ى
ير أف تيغتى ى
وى

العرب !
صمتنا  ..ىكذا ي
شأف ى
قدس ى
يا ي
نامت ىحمىب !!
صرخي  ..ناـ
ي
ال تى ي
الخميج  ..كقىبمى يو ى
ال تىطميبي ًع ِّاز  ...قىد ىع َّز الطَّمىب !
ً
ً
العجب
كلتىكتيمي
الح ٌرل ألياـ ى
أنفاسؾ ى
ى
ال تستىغيثي  ...كمُّيـ الذكا ًبأى ً
طب
ياء ال يخ ى
ً
وب !!
صر
الظبلـ عمى ال ىغ ى
نامي  ..لينتى ى
ي
****
عد قكمي سمّْمي
مف ىب ي
قدسنا  ،كتىىرحَّمي
يا ي
ً
ألمجاد العرب
صكنا
ى
ً
و َّرعي
قدس قكمي بالدعاء تى ى
يا ي
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َّ ً
ً
زم ًع
الم ى
كاستىجمعي يك َّؿ النشاط ي
صرخي أشتاتىيـ ...إي ً
كاستى ً
اؾ أف تىتىىكَّرعي
ٌ
الكبلـ الم ً
كاستى ً
ً
خدمي َّ
قن ًع
كؿ
ي
و َّرعي..
كتى ى
شفَّعي  ..كتى ى
كتىمى َّكعي ...كتىفىجَّعي...
ّْ ً ً
الكجكًه تىقى َّنعي !!
كبكؿ أقن ىعة ي
*****

عد قكمي سمّْمي
مف ىب ي
قدسنا كتىظىػمَّمي
يا ي
ً
الكعي
ي
الككف ما ىعد ىـ ى
قدس قكمي  ..ال قينكطى مع الحياة
يا ي

الر اة
الر اةي عمى ُّ
فاءلي ..يحنك ُّ
كتى ى
كاستى ً
الخير آت !
صرخي اآلتي ...لى ىع َّؿ
ى
ً
الحادثات
تر ٍع ًؾ
ال تى ى
فزعي ...ال ..ال ي
الزماف مكاسـ متى ً
عاقبات
إف
َّ
ى
ه ي
ىذم مبلمح يو ً
تط ُّؿ يم ىب ّْ
شرات
ى ي
يؾ م ً
سيبزغي ً
السمات
يد َّ
م ّْ
جر ي
ه
ن
*****
ذاؾ قكمي سمّْمي
ىمً ى
ياقدسنا ...كتىقدَّمي
ي
لمج ّْد..ال لؤل ً
يمنيات
ى
األـ الحكيمة
كم ىة ّْ
يا ي
قدس قكمي قى ى

ناـ َّ
خيمة
الز ي
ماف ..ت ىنبَّيي ..ي
العقبى ىك ى
ى
ً
ً
ً
العظي ىمة
بقامتؾ ى
يا ي
قدس كانتىصبي ى

س ىك ىف َّ
زيمة
الز ي
ماف ..كوي ى
كـ ى
ى
الع ى
َّع القى ي
كعمى كر ً ً
الكليمة
ليم ية تىبتىدم قى ى
بؿ ى
امتؾ ى
الك ى
ى
كي ً
الكقت ىن ً
س يـ ال ىغنيمة
ك ي
سرقي يو ..ى
سرقينا ..كتيقتى ى
*****

اآلف..قػكمي سمّْػمي

نػدمي
قدسػنا لف تى ى
يا ي
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نت ي األعر ً
ىؤل ً
اؼ قيمة
قدس قكمي ...كاستىًع ٌدم لمّْقا
يا ي

عد َّ
ً
الشقا
ىع ىق ىؿ
ىمريىـ ىب ى
األعار ي
بأ ى
َّو المأزكـ مف ىأز ً
مات ًو ..ثـ اهرتىقى
كتىىنب ى ى ي
ً
ً
ابيؿ َّ
النقا
سر ى
كأتاؾ يممتىشقان ى
تييَّئي لمم ً
جد مع ً
البقا
طكؿ ى
ى
ى
ً
تاج التُّقى
كتىمىفَّعي
بالغار يا ى
*****

سمّْمي
قدس قكمي ى
يا ي
ً
المح ىكًـ
ى
عيف ٌ
السبلـ ي
بلـ يم ىحقَّقا
بات َّ
ى
الس ي
يؾ ً
قىرم عيكناَّ ..إن يو السمـ الم ىؤَّزر ً
قادـ
ٌ ي
ي ي ي
عؾ ب ً
ال ..لف ّْ ً
ً
المساكـ
نكؾ ك ي ًي يـ البط يؿ
يوي ى
ك ىغ ً
الم ً
كؽ يج ً
ً
قاكـ
صائ يف
حم يؿ ى
ثماف ي
الزيتكف تي ى
المجاز ًر ك ً
ً
ً
المبلحـ
حكايات
ونت
كبيكتي ًؾ اهحتى ى
ي
ًً
ً
لممعالًـ
ى
سارةي األياـ تى ى
كج ى
بالمعالـ ..ى
شر يح ى
از ًر كالم ً
المؤ ً
سكرًؾ مف تى ً
مؼ ً
داىـ
كـ ىخ ى
ي
دابير ي
*****
ً
سمّْػمي
يرحماؾ قكمي ى
يا قدسػنا ...كترنَّمي
كؿ العك ً
تييي عمى ّْ
اصـ

يا قدس قكمي يا أميرةي لمم ً
فاخر
ي
ى
ات الخطيرةي  ..كالم ً
حاور
ىمى ًؾ الممىفٌ ي
ى
لؾ الم ً
شاكر  ،كالمناكر ..لؾ الم ًس ُّرً ..
جاىر
ي ٍ
الم ً ي
ي
ي
كلؾ ي
الم ً
كلؾ الي ً
حاكر
الم ىن ّْ
سي
مفاك ي
ؽ ..ك ي
ض ..ك ي
ندكب بالم ً
ّْ
طمكب حاور !
الم ي ى
كبكؿ يمؤتى ىم ور لؾ ى
ً
عماء ً ..
كًب ًق َّم ًة الز ً
أنتً ..بر ً
شاكر!
قائمة التَّ ي
أس ى
َّد ..كالم ً
كلًع ً
ين ًؾ َّ
حاذر !!
الم ى
شد ي
الش ي
ى
ي
جب ي
*****
باهلل قػكمي سػمّْػمي
-8<?-

قدسػنا ..كتىػ ىن َّػعمي
يا ي
حاورةى الحك ً
رت ً
ص ً
قد ً
اور
ى
قدس قكمي صفّْقي  ..ىح ٌني الكفكؼ
يا ي

الصفكؼ
أنت
العركس  ،ى ىعّْرمي كؽ ُّ
ي
ً ًً
َّ
الم ً
ؼ  ،ك ُّ
الد كؼ
عاز ي
كتىىرنحي ..م ىعينؾ التىقىت ى

المغنى قيطكؼ
األلحاف  ،ك
كلعينؾ
ي
ي
األشجاف  ،ك ى
عاز و
كلًع ً
المجد اهرتىقىً ..ب ىم ً
لصفكؼ
ينؾ
ص ا ُّ
ؼ  ،ىر َّ
ي
ى
كلًع ً
ين ًؾ ارتى ىع ى َّ
سيـ عمى ُّ
الشفكؼ.
ى
ش الن ي
*****
ً
أرجكؾ ! ..قكمي سمّْمي
يا قدسػنا ...كلىممًػمي
عاط ًر الم ً
مف ً
الصنكؼ
جد ُّ
ى
مت ً
يا قدس قكمي ...ال ع ًد ً
القائميف
ى
ًً
الح ٌرل ...كال تيبدم ُّ
الشجكف
ي
ش ٌدم عمى أ ٌناتؾ ى
فاؾ ً
ال ..ال تىبكحي ! ..قد ىك ً
البائحكف !
ال ..ال تىنكحي ! ..قد ً
كفاؾ النائحكف !
كتىىنبَّيي لتى ىقمُّ ًب َّ
الخؤكف
الزىم ًف ى
كؽ الفيتكف
ال ..ال تيكني ...كاشمخي ى
*****

يعذ ارن ...كقكمي سمػمي
صرخي ...كاستى ً
كاستى ً
قدمي

ش ّْػكقيف
المػتى ى
ى
أحػبابؾ ي
يا قدس قكمي يا ىحبيب ية ..أىق ًبمي
رو ًؾ ً ،
دكف ًع ً
عز الم ً
قاتمي
قات يؿ ى
َّ ي
َّ
النصير ..تى ىع َّززم ..كتى ىج َّممي
عز
ي
ًً
ً
الح ٌرل لً و
يكـ يمق ًب ًؿ
كاستىجمعي أ ٌناتؾ ى
أىمكؾ _ ً
ً
أممي !!
غدركا _
يؾّْ ..
لـ ىي ي
باح الم ً
اد ً
جف ًؿ
الميؿ ًست ارن َّ
ل ًبسكا سك ى
لمص ً ي
ً
اد يىـ ..كتى ىيمٌمي .
يىـ
سك ي
ى
عائدكف  ،بل ىي ير ٍعؾ ى
بال ًب ً
شر قكمي سممي
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قدسنا ..كتى ىعمَّمي
يا ي
بر ..كال تتى ىعجَّمي
ص نا
ى
*****

يا قدس قكمي  ..كانظيمي يدرر القى ً
صائد
ي
ىى
عائ ىدةن ً ،
دك ً
بالش ً
كاستىق ًبمي َّ
كعائد

ً
المك ًائد
ىـ
قادمكف ى
ى
اآلف مف ىخمؼ ى
قادمكف ..ىي ّْيئي ليـ َّ
الن ً
ؽ كالفىر ًاقد
ىـ
مار ى
ى
ي
أعناق ًيـ يدرر القى ً
ً
بلئد
تيجا ينيـ تىسمك ..ك ي
ىي
ب  ..قدسي ...ثـ تييي بالم ً
بع ً
حامد
الح ّْ
يف ي
نامي ى
ى
يد الم ً
التيركريست) ى ً
عاىد
ؽ(
ي
قد ىار ى
أروؾ ..كانطىكل ىع ي ي
ىمتىفتىحي صدر المحب ً
لمخكاجا) ك (الح ً
خاـ) ّْ
ككؿ كا ًد
َّة ( ى
ى
ى ى ىى
*****

يا قدس قكمي سمٌػمي
المغػ ىنًـ
انسي يع ى
ك ى
قػكد ى
كدعي ظينكنا ،أك ىمقاصد
ى

ً
المقا ًبر
كلتىبكني يا ي
تم ٌناني ى
قدس حيان ..ال ى
أعتاب الحك ً
اور
ند
كلتبكني يا قدس ىنسيان ًع ى
ً ى
ً ً
المسا ًر
قدس يع نا
مر ى
كلتبكني يا ي
ط َّي أمت ىعة ي
ؽ الم ً
كلتىبكني يا قدس ًس ا ً
حاور
ه
ن
فر م ٍؿ ىء أك ار ً ى
جاىيؿ الم ً
ً
ياجر
ير ي ىم
قدس طى نا
كلتبكني يا ي
ى
كلتبكني يا قدس ريحا صرص ار تشكك الم ً
جامر
ي ن ى ىن
ى
كلتبكني يا قدس ركحا ممَّيا صبر الم ً
حاذر
ى ي ي
ن ى
األياـ قابمى نة  ..كغا ًبر
كيت تى ىممُّني
أنا إف ىب ي
ي
قات أيامي ًبأ ً
المعا ًبر
شي ي
كتى ىممُّني ى
ىككار ى

كيممُّني لي يؿ ي ً
المخا ًر
يممُّني يج ي
بف ى
اليركب ...ى
ى
***
نكف ،كم ً
ً
فاخر
متىبكني يا قدس طى ن
قسا مف يج و ى
حـ ً
كلتىبكني جيبلن تح َّكر عمرهي ي ر ً
عاقر
ى
ى ى ي
سيت بمك ىغ يو ..الحظُّ ً
عاثر
ى
كلتىبكني ىج ارن ىن ي ي

دت أ يميا ..كما ى ً
في ىمني المنا ًبر
عادت لتى ى
ما يع ي ى ي
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يض ًدجمى ىة كالقى ً
ناطر
ىع ًط ى
شت يخيكلي ..ما ىركاىا ى ي
ست أدرم ...أحتىكييا ..أـ أيكا ًبر ؟!
كىنأت يمكلي ...لى ي
متى ً
بكني يا قدس  ..مجدم يخنػتي يو
أع ُّز  ...كىؿ أيسا ًير ؟!!
ككقى ي
فت أسأ يؿ  -:ىؿ ي
شني  ...ك ىجرم ال ير ّْحب بالم ً
قامر
ناك ى
ليمي تى ى
يى ي ي
*****
ً
لمبك ًادر
البكاد ير ى
يا قدس قكمي سممي ...تىرنك ى
كنت الم ً
عيكف مجدؾ لف تي ى ّْ
غادر
ي
سم ىمني ...كاف ي ي
يويؽ ّْ
ً
بكؿ صا ًب ىروة كصا ًبر
صدرًؾ لف
كحناف
ى
ي
*****

يا قدس قكمي سمّْمي  ..يحنك العشير عمى الم ً
عاشر
ى
ى ي
ي
كعمَّتي  ...أ ٌني المعاني  ،كالم ً
ماذا أقك يؿ ً
عاذر
ي
ي
س ىبت يدم..
كم ى
صيبتي أ ٌني بما ىك ى
ي
ً
دارت عمى قمبي َّ
الدكائر
ً
لطكؿ تىيا يتي...
كبميَّتي أنٌي
ً
دت أ ً
البشائر !!
كيؼ تىأتيني
يدر يؾ ى
ما يع ي
*****
ً
ً
حكـ...
ىمتىبكني يا قدس أيمن ىي نة تى ي
قيـ  ...كال تيسا ر !!
بل تي ي
كلتى ً
كر تى ىعطَّ ىؿ ...
بكني ً نا
شير  ...كال يي ً
شاكر
ال يي ي
كلتبكني ...ال تى ً
ً
بكني ...

جرم أتى  ...يبدك بعيدان!! ...
نحػػكهي إ ٌنػػػي يمػسػػا ًػػر
ى
*****
يا قدس قكمي سممي
كت كؿ ىمغانمي
أدر ي
ى
يبؽ إال أف أي ً
اخر
لـ ى
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 ->:صالح عبد اهلل الجيتاكم()198
مف ديكاف "قناديؿ عمى مآذف القدس"
نقكش نجدية عمى حائط األقصى

أيكػػػػػػػػتّْـ ػػػػػػػػي قمبػػػػػػػػي لييػػػػػػػػب مجػػػػػػػػامرم

ػػػػػبل غػػػػػرك إف أشػػػػػجى كأشػػػػػجف شػػػػػاعرم

كىػػػػػػػػػػػػػؿ ألسػػػػػػػػػػػػػير الغػػػػػػػػػػػػػربتيف تعمػػػػػػػػػػػػػة

ػػػػػػي الػػػػػػػد اتر
سػػػػػػػكل نفثػػػػػػػات الػػػػػػػركح طػ َّ

يميػػػػػػػػػػؿ إلييػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػػػكـ ىنييػػػػػػػػػػة

سػػػػػػػػػػػػراقة أيػػػػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػػػػدركب العػػػػػػػػػػػػكاثر

عمػػػػػػى كقػػػػػػع أنػػػػػػات مػػػػػػف القػػػػػػدس مػػػػػػرة

كترجيػػػػػع سػػػػػرب ػػػػػي الػػػػػدكاىي الككاسػػػػػر

كصػػػػػػػػػػػػرخة أكطػػػػػػػػػػػػاف كأحػػػػػػػػػػػػزاف أمػػػػػػػػػػػػة

كآمػػػػػػػػػػػاؿ ممتػػػػػػػػػػػاح شػػػػػػػػػػػركد الخػػػػػػػػػػػكاطر

يشػػػػػػػيـ مػػػػػػػف الماوػػػػػػػي تراتيػػػػػػػؿ حاوػػػػػػػر

لمطمػػػػػػػع جػػػػػػػر مػػػػػػػف سػػػػػػػحيؽ الػػػػػػػدياجر
***

ػػػػدا ػػػػػي الريػػػػػاض قوػػػػػيتو
سػػػػػقى اهلل عيػ ن

يانعػػػػػػػا ػػػػػػػي خػػػػػػػكاطرم
كمػػػػػػػا زاؿ غوػػػػػػػا ن

كػػػػػػػػػػػػأني عمػػػػػػػػػػػػى أعطا ػػػػػػػػػػػػو كظبللػػػػػػػػػػػػو

أعػػػػػػػػػػانؽ أحػػػػػػػػػػبلـ الشػػػػػػػػػػباب النكاوػػػػػػػػػػر

أعػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػكاقيو إذا اسػػػػػػػػػتحكـ الظمػػػػػػػػػأ

يبػػػػػػػػػػػرد مػػػػػػػػػػػا أكراه لفػػػػػػػػػػػح اليػػػػػػػػػػػكاجر

زمػػػػػاف عمػػػػػى صػػػػػفك األحبػػػػػة قػػػػػد موػػػػػى

تنػػػػػػػػػػػػػػػاغـ آمػػػػػػػػػػػػػػػاؿ كريػػػػػػػػػػػػػػػا أزاىػػػػػػػػػػػػػػػر

يطػػػػػػػػػػارحني صػػػػػػػػػػبح الػػػػػػػػػػكداد عذكقػػػػػػػػػػو

بػػػػػػإخكاف صػػػػػػدؽ مػػػػػػف شػػػػػػتيت الميػػػػػػاجر

عػػػػػػػػػزائـ خيػػػػػػػػػر ػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػراح نشػػػػػػػػػيده

عمػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػكات أشػػػػػػػػػػػرقت بالبشػػػػػػػػػػػائر

كنمشػػػػػي عمػػػػػى (مػػػػػاء النمػػػػػار) كننثنػػػػػي

إلػػػػػػى عتبػػػػػػات الطيػػػػػػر مػػػػػػف كػػػػػػؿ زاىػػػػػػر

كػػػػػػػػأني كقػػػػػػػػد ىػػػػػػػػاج ادكػػػػػػػػارم مسػػػػػػػػا ر

أسػػػػػػػيغ غبكقنػػػػػػػا عنػػػػػػػد (كادم الدكاسػػػػػػػر)

كرب غػػػػػػػػداة ػػػػػػػػي (النفػػػػػػػػكذ) قوػػػػػػػػيتيا

أكابػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف كعثائػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػير عػػػػػػػػػاثر

كممشػػػػػػام نػػػػػػاء ػػػػػػي (الركيوػػػػػػة) حػػػػػػده

أعػػػػػػػػايف مػػػػػػػػا أنيػػػػػػػػاه شػػػػػػػػد (الػػػػػػػػدكازر)

 - 198شاعر مينػدس مػف مكاليػد 8@;:ـ ػي قريػة جيػت ،غػرب نػابمس .عمػؿ ػي مجػاالت ىندسػية متنكعػة ػي
األردف كالسػػعكدية ك مسػػطيف .مػػف إصػػداراتو األدبيػػة :صػػدل الصػػحراء ،كدي ػكاف شػػعر( ،قػػكؿ متػػدارؾ عمػػى البحػػر

المتدارؾ -بحث عركوي) ،كقناديؿ عمى مآذف القدس ،كديكاف شعر.
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أسػػػػػػػػير كطبػػػػػػػػػع الجػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػزـ مػػػػػػػػػؤازر

عمػػػػى ىػػػػاجس مػػػػف وػػػػمة ػػػػي المحػػػػاكر

إذا لكحػػػػػػػػػػػػػػػػػت (زعابػػػػػػػػػػػػػػػػػة) بذؤابػػػػػػػػػػػػػػػػػة

تزايػػػػػػػػػػؿ نفسػػػػػػػػػػي مكحشػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػرائر
***

كذات غػػػػػػركب غػػػػػػاب عنػػػػػػى الحجػػػػػػا بػػػػػػو

كأيلبسػػػػػػػت مػػػػػػػف طبػػػػػػػع العنيػػػػػػػد المكػػػػػػػابر

ك ػػػػػػػى لجػػػػػػػة البيػػػػػػػداء لجػػػػػػػت جيػػػػػػػالتي
يمػػػػػػػت عمػػػػػػػى كجيػػػػػػػي طريػػػػػػػد دجنػػػػػػػة

يكمػػػػػػػػػػػا لمبػػػػػػػػػػػكادم بسػػػػػػػػػػػابر
كلػػػػػػػػػػػـ أؾ ن
كأكغمػػػػػػػػػت ال أدرل إلػػػػػػػػػى أيػػػػػػػػػف آخػػػػػػػػػرم

يجػػػػػػػػػػػػانبني آت كقػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػاء ظنػػػػػػػػػػػػو

إذا مػػػػػػػا غمػػػػػػػزت النػػػػػػػكر غمػػػػػػػزة حػػػػػػػائر

كػػػػػأني عمييػػػػػا (الشػػػػػنفرم) تسػػػػػتريب بػػػػػي

تجفػػػػػػػػػػػػؿ منػػػػػػػػػػػػى خيفػػػػػػػػػػػػة أـ عػػػػػػػػػػػػامر

ممػػػػػػا بػػػػػػدت لػػػػػػي قػػػػػػاب قػػػػػػكس منيتػػػػػػي

تجمػػػػػػػػت عمػػػػػػػػى ذنبػػػػػػػػي كرامػػػػػػػػة غػػػػػػػػا ر
***

كمػػػػػا عشػػػػػت لػػػػػف أنسػػػػػى مراحػػػػػا ظننتػػػػػو

بمأمنػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػكـ كعثػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػاطر

سػػػػػػػرت كلػػػػػػػـ أطػػػػػػػك النصػػػػػػػيؼ لبغيتػػػػػػػي

إذا بشػػػػػػػػػػػميـ مػػػػػػػػػػػف كليػػػػػػػػػػػد المخػػػػػػػػػػػاطر

ككنػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػأمف ال أراع لػػػػػػػػػػػك أننػػػػػػػػػػػي

بصػػػػػرت مػػػػػـ أخػػػػػرج كلػػػػػـ يعػػػػػش نػػػػػاظرم

زمجػػػػػػػػػرت الكديػػػػػػػػػاف يربػػػػػػػػػك حصػػػػػػػػػيميا

كمػػػػػػارت عمػػػػػػى تمػػػػػػؾ البطػػػػػػاح الفػػػػػػكاغر

ك ػػػى (مقطػػػع السػػػرداح) غاصػػػت ركػػػكبتي

رائصػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا خفاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كاألبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعر

ظممػػػػػػػػت بيػػػػػػػػا ليمػػػػػػػػى أجيػػػػػػػػؿ خػػػػػػػػكاطرم

عمػػى مستوػػاـ ػػي ربػػى (القػػدس) صػػابر

يطػػػػػػػػػالع ػػػػػػػػػي إرث الجػػػػػػػػػدكد عصػػػػػػػػػابة

كتموػػػػػػػى بػػػػػػػو األيػػػػػػػاـ رىػػػػػػػف المخػػػػػػػا ر

يجالػػػػػػػػػػػػد أنيػػػػػػػػػػػػاب األ ػػػػػػػػػػػػاعي بكفػػػػػػػػػػػػو

كيسػػػػػػػتخرج األحػػػػػػػبلـ مػػػػػػػف ػػػػػػػؾ كاسػػػػػػػر

يسػػػػػػػكف ػػػػػػػي قػػػػػػػذؼ الحجػػػػػػػارة غيظػػػػػػػو

كىػػػؿ ػػػي الحصػػػى وػػػر (لػػػذات الجنػػػازر)

يدميػػػػػػػػػػػو إرسػػػػػػػػػػػاؿ الحػػػػػػػػػػػراب رىيفػػػػػػػػػػػة

تناكشػػػػػػػػػػػو ػػػػػػػػػػػي ظيػػػػػػػػػػػره كالخكاصػػػػػػػػػػػر

كيرجػػػػػػػػع قػػػػػػػػد ىاشػػػػػػػػت عميػػػػػػػػو ظنكنػػػػػػػػو

يجيػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى الػػػػػػػدنيا نػػػػػػػداء الوػػػػػػػمائر

(أقيمػػػػػػكا بنػػػػػػى أمػػػػػػي صػػػػػػدكر مطػػػػػػيكـ)

مػػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػالبلحي كال بالمنػػػػػػػػػػػا ر

كلكننػػػػػػػػػػػػي هلل أنيػػػػػػػػػػػػى ظػػػػػػػػػػػػبل متػػػػػػػػػػػػى

ىػػػػػػػػػكاني عمػػػػػػػػػيكـ كاعػػػػػػػػػتبلؿ أكاصػػػػػػػػػرم

كيقطػػػػػػع تييػػػػػػامى عمػػػػػػى القػػػػػػرب صػػػػػػكو

لصػػػػخر رمػػػػػاه السػػػػػيؿ مػػػػف ظيػػػػػر حػػػػػادر
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كأنظػػػػػػػر ػػػػػػػي أمػػػػػػػر انبتػػػػػػػاتي ككحػػػػػػػدتي

كسػػػػػػػػػػػيؿ كليػػػػػػػػػػػؿ بالمخػػػػػػػػػػػاكؼ زاجػػػػػػػػػػػر

أبصػػػػػػػػرىا قػػػػػػػػد شػػػػػػػػاكمت حػػػػػػػػاؿ أمتػػػػػػػػي

ركاسػػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػػكء جرائػػػػػػػػػػػر
خركجػػػػػػػػػػػا كا ن

تكلػػػػػػػػػت كقػػػػػػػػػد كانػػػػػػػػػت تػػػػػػػػػرد عصػػػػػػػػػييا

لػػػػػركف شػػػػػديد ػػػػػي حمػػػػػى خيػػػػػر ناصػػػػػر

تبيػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػى أمػػػػػػػػػف كشػػػػػػػػػبع كعػػػػػػػػػزة

كتصػػػػحك عمػػػػى صػػػػكت المنػػػػى كالبشػػػػائر

يامػػػػػػػػػػت نشػػػػػػػػػػك از ػػػػػػػػػػي القفػػػػػػػػػػار ً
كردَّة

أدمػػػػػػت سػػػػػػقكطا ػػػػػػي شػػػػػػراؾ الحفػػػػػػائر

إلػػػػػػػى أف تدىػػػػػػػدت ػػػػػػػي غيابػػػػػػػة حالػػػػػػػؾ

ليػػػػػػػػا مثػػػػػػػػؿ ػػػػػػػػي الخاطئػػػػػػػػات الغػػػػػػػػكابر
***

ر عػػػػػػػػت أكفػػػػػػػػى ػػػػػػػػي وػػػػػػػػراعة كاجػػػػػػػػؼ

إليػػػػػػػػي أقمنػػػػػػػػي مػػػػػػػػف حماقػػػػػػػػة شػػػػػػػػاعر

مػػػػػػػػا ىػػػػػػػػي إال سػػػػػػػػاعة ػػػػػػػػي وػػػػػػػػراعة

بصػػػػػػػػػدؽ كاخػػػػػػػػػبلص كتكبػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػاغر

إذا بزحػػػػػػػػػكؼ الفجػػػػػػػػػر حػػػػػػػػػكلي كنجػػػػػػػػػدة

تػػػػػػػػػكة (نجػػػػػػػػػد) مػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػراـ العشػػػػػػػػػائر
***

يػػػػا سػػػػػابؽ الفػػػػػكت الػػػػػذم بسػػػػػط الروػػػػػا

كقػػػػػد كنػػػػػت مصػػػػػدك ار يانػػػػػت مصػػػػػادرم

أنػػػػػػر عتبػػػػػػات الخيػػػػػػر ػػػػػػي كجػػػػػػو أمتػػػػػػي

كجمػػػػػػػػػؿ مسػػػػػػػػػاعييا برشػػػػػػػػػد البصػػػػػػػػػائر

كأنعػػػػػـ عمػػػػػى المسػػػػػرل قػػػػػد آده السػػػػػرل

بميػػػػػػػػؿ خمػػػػػػػػكؼ مػػػػػػػػف عشػػػػػػػػار الفػػػػػػػػكاقر

عمػػػػػػى ىمػػػػػػو يموػػػػػػى ىبػػػػػػكب مشػػػػػػاعرم

كتعػػػػػػػػػزؼ أكتػػػػػػػػػارم كتيمػػػػػػػػػي محػػػػػػػػػابرم

لعػػػػػػػػػؿ دعػػػػػػػػػائي مسػػػػػػػػػتجاب ،كدعػػػػػػػػػكتي

إجابػػػػػػػػػػػػػػة خيػػػػػػػػػػػػػػاؿ ككثبػػػػػػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػػػػػػا ر

كقاؿ أيواه صالح عبد اهلل الجيتاكم:

(لي ي ىكاؾ مدائف)  ...مف ديكاف "قناديؿ عمى مآذف القدس"
لييييييييً فييييييييً هييييييييواك مييييييييدائن ومرابييييييييع

وعليييييييييى شيييييييييجاك سيييييييييحائب تتيييييييييدافع

وعلييييييييى جبٌنييييييييك قبلتييييييييً ،وأهلتنيييييييييً

للبشيييييييييييييييرٌات عيييييييييييييييزائم وطالئيييييييييييييييع

ٌييييا قييييدس ٌييييا فييييرح الحٌيييياة ،إذا ارتييييوى

ظميييييييأ ،فمييييييين عٌنٌيييييييك فٌيييييييه نيييييييوازع

وإذا شييييدا فييييً األٌيييييك صييييب فهييييو فيييييً

سييييييييير ابتسيييييييييامتك الحزٌنييييييييية خاشيييييييييع

رسيييييييييم الوجيييييييييود جمالهيييييييييا وكمالهيييييييييا

وظاللهيييييييييييييا ،والحادثيييييييييييييات ذرائيييييييييييييع
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وأنيييييييا عليييييييى شيييييييفة الخليييييييود معييييييياقر

طٌيييييييب اللَّميييييييا ،وفيييييييم األثٌيييييييرة شيييييييافع

وعليييييييى ميييييييدى إٌمييييييياء عٌنيييييييك قيييييييائم

وعليييييييييى شيييييييييذاك ميييييييييرابط ومقيييييييييارع

إن كييييييييييان حبييييييييييك حجيييييييييية مبييييييييييرورة

ٌحيييييدو لهيييييا الحيييييادي وٌهفيييييو السيييييامع

فأنيييييا ببابيييييك ناسيييييك ،وعليييييى رموشيييييك

عاشييييييييق ،وعلييييييييى بحييييييييورك ضييييييييارع

روٌييييييت شييييييعري فييييييً صييييييالتك مثخنييييييا
َّ

والقلييييييب فييييييً سييييييبحات وجهييييييك راكييييييع

والبيييييٌض تسيييييجد فيييييً أرومتيييييك التيييييً

يييييف الغمييييييام لهييييييا وأوفييييييى الييييييزارع
َوطِ ي َ

فيييييييييييً راحتٌيييييييييييك حميييييييييييائم ووالئيييييييييييم

وكتائيييييييييييييب ومواكيييييييييييييب ومصيييييييييييييارع

حيييييييييييالَّك بيييييييييييدر ،والبيييييييييييدور أهلَّييييييييييية

حيييييييييدبت علٌيييييييييه ،مبيييييييييارك ومبييييييييياٌع

حفليييييييت بيييييييه اليييييييدنٌا ليييييييدٌك ،وأشيييييييرق

المسييييييييرى وقامييييييييت للخٌييييييييال مجييييييييامع

جلَّييييى جبٌنييييك مييييا الخٌييييال ومييييا السييييرى

صيييييينعا ،فمييييييا بخييييييال ،وجييييييل الصييييييانع

وهيييييييييج الكرامييييييييية كعبييييييييية للعاشيييييييييقٌن

إقاميييييييييييييييية وشييييييييييييييييفاعة ومييييييييييييييييدامع

فضييييييل العلييييييى علييييييى الصييييييفً والٌيييييية

و الكييييييييون بيييييييياألمر المهييييييييٌمن صييييييييادع

تبقيييييييييى القليييييييييوب حٌالهيييييييييا مشيييييييييبوبة

وإذا غفيييييييييييت فعليييييييييييى رؤاك هواجيييييييييييع

ٌييييييا قييييييدس مييييييالً فييييييً هييييييواك تقٌيييييية

فييييييييييالعمر دونييييييييييك أجييييييييييدب وبالقييييييييييع

ٌرضيييى اليييذي ٌرضيييى ،وٌسيييخط سييياخط

سييييييٌان عنييييييدي ،لسييييييت فٌييييييك أصييييييانع

ميييييا ظيييييل غٌييييير ُحشاشييييية أُرميييييى بهيييييا

ولييييييييئن رمٌييييييييت بهييييييييا فيييييييي نً بييييييييائع

حطييييم الزمييييان عمييييود روحييييً ،وانثنييييى

ولييييييييج الطيييييييييامع
لضييييييييلوع مملكتيييييييييً،
َّ

فأنييييا الغرٌييييب علييييى حٌاضييييك ،والمييييدى

لميييييييييع السيييييييييراب ،وأعبيييييييييد تتصيييييييييارع

رعييييوا
جاسييييوا بأنفيييياس الصييييدور ومييييا َ

إال ،وأوحييييييييييييى شييييييييييييٌخهم فتبيييييييييييياٌعوا

ميييييين تيييييياجر شييييييرب الييييييدماء رواحييييييال

أو خييييييييييانع أدمييييييييييى قفيييييييييياه الصييييييييييافع

أو فيييييييييياجر ألقتييييييييييه أقبٌيييييييييية الييييييييييردى

بيييييٌن الضيييييلوع ،وميييييا عسييييياه الضيييييالع

سييييكران مييييا عييييرف الصييييالة وال الهييييدى

والٌييييييييييوم عيييييييييين عتباتهييييييييييا ٌترافييييييييييع

ُ
سييييييوح الطميييييياح قضييييييٌة
هزلييييييت علييييييى ُ

فرسيييييييييانها عيييييييييوار هيييييييييوا المتيييييييييدافع

قيييييييالوا السيييييييالم ،قيييييييل السيييييييالم عليييييييى

السيييالم ،وقيييل عليييى هيييذا السيييالم زعيييازع

أأنيييييييييا المليييييييييوم إذا رفعيييييييييت عقٌرتيييييييييً

ييييييييييً بالبيييييييييييل وسيييييييييييواجع
فهفيييييييييييت إلي
َّ

أأنيييييييييا المليييييييييوم إذا رجميييييييييت خطٌئييييييييية

َّ
أط الحطيييييييييييييٌم لهولهيييييييييييييا والجيييييييييييييامع

القيييييييدس قدسيييييييً والقبييييييياب صيييييييوامعً

ولهيييييييييم كهيييييييييوف للخنيييييييييا وصيييييييييوامع
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***
ٌيييييييا قيييييييدس ال تهنيييييييً ،فأنيييييييت حظ ٌَّييييييية

الييييييييدنٌا ،وللبشييييييييرى علٌييييييييك طوالييييييييع

كفييييييى الييييييدموع فمييييييا المرٌييييييد بكيييييياذب

كييييييييال ،وال سيييييييياري الشييييييييهادة راجييييييييع

فييييييييً جٌييييييييدك العشيييييييياق عقييييييييد ميييييييي ثر

خشييييييييع الزمييييييييان لحسيييييييينها ٌتواضييييييييع

تلييييييك المهييييييور علييييييى هتافييييييك تنتخييييييً

جييييييييين الهٌيييييييييام فحمحميييييييييت تتسيييييييييارع

شيييييييدت (حمييييييياس) سيييييييروجها فكأنهيييييييا

قييييييييييييدر ٌمييييييييييييوج وأنجييييييييييييم تتييييييييييييدافع

هِمييييييم علييييييى هييييييام النجييييييوم عجاجهييييييا

تتثييييييياءب (الزهيييييييراء) ،وهيييييييى طواليييييييع

تسيييييتن بت الحسييييينات فيييييً نيييييار اليييييردى

والمرجفيييييييون عليييييييى الهيييييييوان أشييييييياٌع

تتييييييييييربى األٌييييييييييام وهييييييييييى كواسيييييييييير

وتصيييييييييابر األحيييييييييالم وهيييييييييى ميييييييييدامع

ترنيييييييييو لموعيييييييييدها وتيييييييييزرع طفلهيييييييييا

نخيييييييييالً ،وٌرعييييييييياه الخٌيييييييييال الواقيييييييييع

الٌييييييييوم للغييييييييد ٌيييييييية ،فيييييييي ذا اسييييييييتوى

قييييييييييدر ،فللزفييييييييييرات بييييييييييون شاسييييييييييع

وعيييييييد عليييييييى األحيييييييداق ٌرسيييييييم ظليييييييه

ميييييييييا شيييييييييد طفيييييييييل أو تفجييييييييير ٌيييييييييافع

صيييييييييدق ،وتعرفييييييييييه الٌهيييييييييود وإنييييييييييه

رعيييييب ٌهيييييٌمن فيييييً القليييييوب مضيييييارع

ٌحييييدو لييييه حجيييير الطفوليييية فييييً المييييدى

نهيييييييييدت إ لٌيييييييييه سيييييييييوادس وسيييييييييوابع

هيييييييذى اليييييييدماء عجالييييييية ،أو (جاهييييييية)

والملتقييييييى ٌييييييا قييييييدس بحييييييرك واسييييييع

فٌييييييك الرضييييييا ولييييييك الرضييييييا ،ولكحييييييل

عٌنٌيييييييك الفضييييييياء ،جمييييييياجم وأصيييييييابع

;> -صبحي ياسيف()199
القدس تنادينا
دعينا ال تنادينا قد جفت مكانينا

ليبلم ...
ك كؽ رؤكسنا الجك اء يا
ى
 - 199ثػائر ككاتػب مسػطيني كلػد ػي شػفا عمػرك عػاـ  8@9:ـ شػارؾ ػي الثػكرة العربيػة الكبػرل ػي مسػطيف ،
كأصيب بعدة إصابات .ثـ انوـ إلى طبلئع جيش اإلنقاذ .بعد النكبة لجأ ياسيف إلى دمشؽ .ي عاـ <<@8ـ

شكؿ مجمكعػات دائيػة نفػذت عػدة عمميػات تحػت اسػـ " رقػة خالػد بػف الكليػد" .ك ػي أكاخػر الخمسػينات إلػى

السػتينيات انصػرؼ ياسػيف إلػى التػأليؼ ،كوػع مجمكعػة كتػب سياسػية ،منيػا :الثػكرة العربيػة الكبػرل ػي
مسػطيف ،كطريػؽ العػكدة إلػى مسػطيف ،حػرب العصػابات ػي مسػطيف .اغتيػؿ عمػي يػد أحػد العمػبلء كسػقط

شييدان ي أكتكبر عاـ ?=80ـ .كشارؾ ي جنازتو قادة منظمة التحرير الفمسػطينية كالػرئيس المصػرم جمػاؿ

عبد الناصر.
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قد سقطت صكارينا

ليبلم أف الشمس ...
أال تدريف يا
ى
قد ىجرت شكاطينا
كأف ببلبؿ المكزات قد رت
كما عادت تناغينا

دعينا ال تنادينا قد شاخت أمانينا
كيكفينا

كنحف ىنا
كعف بعد

نساندكـ
نؤيدكـ

نطمئنكـ

))بأف قمكبنا معكـ((

سمت -
كأف سيك نا تيتز  -إف ي
لتدعمكـ

لكـ منا حناجرنا
لكـ منا محابرنا

لكـ منا عيكف الشعر كاألدبً
كأطناف مف الخطب

كشبلؿ مف الغوبً
*** ***
دعينا
ال تنادينا

قد رجفت أيادينا

كصارت رنة الدينار ...
ي الدنيا لنا دينا

***
ليبلم ...
أال تدريف يا
ى
أف أصابع الجبلد ..
تمؤل اىنا طينا
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كتزرع ي ركابينا

األنفاس ...
عيكنان تحسب
ى
لك سخنت تقاوينا

حس ..
دعينا ي ثقكب األرض ال ٌ
خبر
كال ي
دعينا ي ظبلـ القبر

قمر
ال شمس كال ي
دعينا ي ((مصار نا((
نوـ األ لؼ لؤللؼً
دعينا ي مقاىينا

ندس اإلصبع المشمكؿ ي األنؼً

نحف (( مكاكبي )) تمشي ببل رأس ً،

كنحف (( نكاد هؿ )) ي ساحة العرس ً،
أوعنا راية األمس
نسينا صخرة القدس

 -75صييب عبد العاؿ أبك راتب (نشيد)()200
إلى القدس ىيا نشد الرحاؿ
الرحػػػػاؿ

نػػػػػػػػػػدكس القيػػػػػػػػػػكد نخػػػػػػػػػػكض المحػػػػػػػػػػاؿ

إلػػػػى

ك نمحػػػػػػػػػػػػػػػكا عػػػػػػػػػػػػػػػف األرض جارىػػػػػػػػػػػػػػػا

بعصػػػػػػػػػػؼ الجبػػػػػػػػػػاؿ ك سػػػػػػػػػػيؿ النوػػػػػػػػػػاؿ

بعػػػػػػػػػػػزـ األسػػػػػػػػػػػكد ك قصػػػػػػػػػػػؼ الرعػػػػػػػػػػػكد

كنػػػػػػػػػػػػار الحديػػػػػػػػػػػػد ك نػػػػػػػػػػػػػكر اليػػػػػػػػػػػػػبلؿ

يػػػػػػػػػػػػػػبل سمعتػػػػػػػػػػػػػػػـ أيػػػػػػػػػػػػػػػا إخكتػػػػػػػػػػػػػػػي

حنػػػػػػػػػػػػيف التػػػػػػػػػػػػراب ك نػػػػػػػػػػػػدب الرمػػػػػػػػػػػػػاؿ

ك نػػػػػػػػػػػػػكح المػػػػػػػػػػػػػػآذف ػػػػػػػػػػػػػػي لكعػػػػػػػػػػػػػػة

ك آه الحصػػػػػػػػػػػػػػػى ك أنػػػػػػػػػػػػػػػيف التػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ

ك شػػػػػػػػػػػػعبي الشػػػػػػػػػػػػريد يسػػػػػػػػػػػػيؿ دمػػػػػػػػػػػػػا

ك مسػػػػػػػػػػرل الرسػػػػػػػػػػكؿ يػػػػػػػػػػأف اشػػػػػػػػػػتعاؿ

الرحػػػػػاؿ

نػػػػػػػػػػدكس القيػػػػػػػػػػكد نخػػػػػػػػػػكض المحػػػػػػػػػػاؿ

إلػػػػى
200

القػػػػدس

القػػػػدس

ىيػػػػا

ىيػػػػا

نشػػػػد

نشػػػػد

 -كلد صييب عبد العاؿ أبك راتب ي غزة كدرس ييا  .....أعطاه اهلل مكىبػة جمػاؿ لصػكت صػدح بأناشػيد

الجياد كاإلسبلـ العظػيـ .استشػيد ػي أكؿ يػكـ مػف أيػاـ الحػرب الصػييكنية عمػى قطػاع غػزة ػي أكؿ ىجمػة

عمى مقرات األمف الفمسطيني حيث كاف يعمؿ ي دائرة الجكازات.
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ك نمحػػػػػػػػػػػػػػػكا عػػػػػػػػػػػػػػػف األرض جارىػػػػػػػػػػػػػػػا

بعصػػػػػػػػػػؼ الجبػػػػػػػػػػاؿ ك سػػػػػػػػػػيؿ النوػػػػػػػػػػاؿ

بعػػػػػػػػػػػزـ األسػػػػػػػػػػػكد ك قصػػػػػػػػػػػؼ الرعػػػػػػػػػػػكد

كنػػػػػػػػػػػػار الحديػػػػػػػػػػػػد ك نػػػػػػػػػػػػػكر اليػػػػػػػػػػػػػبلؿ

إلػػػػػػػػػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػػػػػػػػػي أسػػػػػػػػػػػػػػػػػكد الػفػػػػػػػػػػػػػػػػػدا

مػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػاد يجػػػػػػػػػدم مقػػػػػػػػػاؿ ك قػػػػػػػػػػاؿ

لقػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػاف يػػػػػػػػػكـ انتفػػػػػػػػػاض األسػػػػػػػػػير

ك دقػػػػػػػػػػت طبػػػػػػػػػػكؿ الفػػػػػػػػػػدا ك النوػػػػػػػػػػاؿ

أبطاليػػػػػػػا

أيػػػػػػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػػػػػػي ك أيػػػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ

الرحػػػػػاؿ

نػػػػػػػػػػدكس القيػػػػػػػػػػكد نخػػػػػػػػػػكض المحػػػػػػػػػػاؿ

ك نمحػػػػػػػػػػػػػػػكا عػػػػػػػػػػػػػػػف األرض جارىػػػػػػػػػػػػػػػا

بعصػػػػػػػػػػؼ الجبػػػػػػػػػػاؿ ك سػػػػػػػػػػيؿ النوػػػػػػػػػػاؿ

بعػػػػػػػػػػػزـ األسػػػػػػػػػػػكد ك قصػػػػػػػػػػػؼ الرعػػػػػػػػػػػكد

كنػػػػػػػػػػػػار الحديػػػػػػػػػػػػد ك نػػػػػػػػػػػػػكر اليػػػػػػػػػػػػػبلؿ

إمػػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػػر ػػػػػػػػػػي طريػػػػػػػػػػػؽ اإللػػػػػػػػػػػو

ننػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػزة ػػػػػػػػػػكؽ شػػػػػػػػػػػـ الجبػػػػػػػػػػػاؿ

ك ال بػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػالنكر يكمػػػػػػػػػػػػػػا نعػػػػػػػػػػػػػػكد

ك ال بػػػػػػػػػػػػػد لمقيػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػف أف يػػػػػػػػػػػػػػزاؿ

ك تعمػػػػػػػػػػػػػػكا المػػػػػػػػػػػػػػػآذف ػػػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػػػزة

ً
ػػػػػػػػػػػػػػاؿ
لتعػػػػػػػػػػػػػزؼ لحنػػػػػػػػػػػػػا طكتػػػػػػػػػػػػػػو الميػ

الرحػػػػػاؿ

الرحػػػػػاؿ

كنػػػػػػادت ربػػػػػػا
إلػػػػى

إلػػػػى

القػػػػدس

القػػػػدس

القػػػػػػػدس
ىيػػػػا

ىيػػػػا

نشػػػػد

نشػػػػد

إلػػػػى

القػػػػدس

ىيػػػػا

نشػػػػد

 -76طمعت سقيرؽ()201
شجر مقدسي
سمـ
مقدسي
شجر
ٍ
ىنا ه
ه
عمى ً
ً
الجميؿ ً،
الصباح ً،
كجو ىذا
ً
كسمـ
ٍ
و
يذىبكف
صبية و،
عمى
ى
ً
و
حكايات ً ،عش و
ؽ
نجمة مف
إلى
كسمـ
ٍ
عمى و
حجر ليس يغفك
شارد
كىذا المدل
ه
شارد
كالصدل
ه

 - 201مسطيني األصؿ كلد ي طػرابمس لبنػاف 0953ـ ،نشػأ ػي دمشػؽ ك ييػا تمقػى تعميمػو ،،عمػؿ ػي صػحيفة
((صػكت مسػطيف)) ،كتػب ػي الشػعر كالقصػة القصػيرة كالنقػد األدبػي ،مػف أعمالػو" :لحػف عمػى أكتػار اليػكل"

ك"ىذا الفمسطيني اشيد" ك" أنت الفمسطيني أنت" ...كغير ذلؾ.
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أطمقت شكقيا
كالعيكف التي
ٍ
ً
ي و
الذكريات
ببلد مف

النداء
تجمد ييا
ى
ي
ً
األخير
ككفؾ تسقطي عند الكداع
ى
أف
تستفيؽ قميبلن
تحاكؿ ٍ
ى

نام
اف و
تمـ عف القدس أحز ى
ٌ
كتشيد
ٍ
و
و
تعر ٍت
ٌ
كأف السطكر عمى جسد مف مساء ٌ
ً
ً
التبلميذ
صكت
اآلف
ى
خذ ى
ً
الصفكؼ
كوى
براءةى عيني ىؾ
و
خكؼ
لحظ ىة

ً
اآلف ك ٌؿ عصا ير عمر ىؾ
خذ ى
اشيد
ك ٍ
أنتى شمكس ي،الذيف أتكا
ً
مف و
بالذكريات
زماف تكوأى

بطير الحناف إلى بيت و
أىؿ
ً
بسبحة و
عمر
ً
و
األغنيات
واء جميؿ مف

ك ً
يتجدد
صؿ النداء الذم
ٍ
ً
األماف
كأنت الذم كنت صكت
و
صكت
صمبكؾ عمى صدر
كقد
ى
ينقطي حزنان...

انتظارؾ
أطمؽ زىكر
ى
ٍ
اشيد
ك ٍ

اقؼ عند صؿ الرجكع
ىنا ك ه
برد
كك ٌؿ الشبابيؾ ه

صكتؾ
تشعؿ اآلف
أف
ى
ى
تحاكؿ ٍ
تستعيد دركس القر ً
اءة
أف
ى
ى
و
حركؼ
ترسـ كؽ الد اتر بعض
-8>0-

ً
لمببلد
كخارطةن

ً
النداء
كتطمؽ بحر
مسطيف ىاتي ً
يديؾ احمميني

أستعيد الطفكلة مف سارقييا
لكي
ى
النظيؼ
لكي أستعيد اليكاء
ى
ً
الرصاص
كتسقط عند اصطداـ
جسمؾ
ىمسؾ..
بصكتؾ..
ى
ى
ى
ً
الطفكلة
حممؾ ..كؿ
ى

تبكي الشكارعي تصر يخ ..تصر يخ
كجيؾ ألؼ سؤ واؿ
يطمؽ
ى
يشيد
كأنت القتيؿ الذم جاء
ٍ
تتنيد
أنت الدماء التي
ٍ
ك ى
و
صامت
تط ٌؿ عمى عالوـ و،

و
و
واء
دمعة مف
ثـ تموي إلى
كتسقط ..تسقطي ..

مساء ثقي هؿ
ىذا
ه
يتردد
كال شيء غير الصدل
ٍ

يشيد
كعمرؾ
ى
ٍ
صباح عمي ىؾ
خاتـ مف
و
بكى ه
و
إليؾ
سمـ مف
عذاب و ،ى
موى ي
أناديؾ حتى حدكد التمز ً
ؽ ً،
ى
ال ..ال تممني
دمي شمع هة ..دمع هة

كركد
كانتفاض الكريد
ه
احتيؾ
يحطٌ الغماـ يمامان عمى ر ى
يسمـ ك ٌؿ مناديؿ ىذا الصباح
كيشعؿ ليبلن طكيبلن

تشيد
كأنت الذم أنت
ٍ
تعر ٍت
جميع الببلد ٌ

جميع المدائف صارت رمادان
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تناـ
تناديؾ..
ى
ى
تبكيؾ ..تصر يخ ..ثـ ٍ
بغير و
إصبعيؾ
ثياب عمى
ى
بل تبتئس حيف مكتؾ يأتي ثقيبلن
كيعكم بصحراء ىذا الزماف
ألف جميع الببلد أق ٌؿ كثي ارن
ٌ
مف النبض ي ىؾ
كمف شمس كفٌ ٍي ىؾ
تعر ٍت
كؿ الببلد ٌ
تشيد
كما زلت
ٍ

>> -األخكيف /عاصي كمنصكر رحباني()202
"زىرة المدائف"

ألجمؾ يا مدينة الصبلة أصمي
ألجمؾ يا بيية المساكف

يا زىرة المدائف يا قدس
يا مدينة الصبلة أصمي

عيكننا اليؾ ترحؿ كؿ يكـ
تدكر ي اركقة المعابد
تعانؽ الكنائس القديمة

كتمسح الحزف عف المساجد
يا ليمة اإلسراء

يا درب مف ىمركا الى السماء
عيكننا اليؾ ترحؿ كؿ يكـ ..
202

 -عاصي الرحباني زكج المطربة المشيكرة يركز ،كأخكه منصكر قدما مػع يػركز المئػات مػف األغػاني التػي

أحدثت ثكرة ي المكسيقى العربية ،لتميزىا بقصر المدة كقكة المعنى كبسػاطة التعبيػر كعمػؽ الفكػرة المكسػيقية

كقػدـ عػدد كبيػر
كتنكع المكوكعات ،قد غنت يركز لمحب كلؤلطفاؿ ،كلمقدس لتمسػكيا بالقوػية الفمسػطينيةٌ .
مف ىذه األغاني ومف مجمكعة مسرحيات مف تأليؼ كتمحيف األخكيف رحبػاني كصػؿ عػددىا إلػى خمػس عشػرة

مسػرحية .تنكعػت مكوػكعاتيا بػيف نقػد الحػاكـ كالشػعب كتمجيػد البطكلػة كالحػب بشػتى أنكاعػو .تػك ي عاصػي

الرحباني عاـ =?@8ـ.
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كانني أصمي!!

الطفؿ ي المغارة ..

كأمو مريـ كجياف يبكياف  ..يبكياف..
تشردكا
ألجؿ مف َّ

ألجؿ اطفاؿ ببل منازؿ

ألجؿ مف دا ع كاستيشيد ي المداخؿ
كاستشيد السبلـ ي كطف السبلـ
كسقط العدؿ عمى المداخؿ

حيف ىكت مدينة القدس تراجع الحب
ك ي قمكب الدنيا استكطنت الحرب

الطفؿ ي المغارة كأمو مريـ كجياف يبكياف
كانني أصمي..
الغوب الساطع و
آت كأنا كمي ايماف
الغوب الساطع و
آت سأمر عمى األحزاف
آت بجياد الرىبة و
مف كؿ طريؽ و
آت
آت و
آت و
كككجو الطفؿ الباسـ و
آت

لف يقفؿ باب مدينتنا أنا ذاىب هة ألصمي

سأدؽ عمى األبكاب كسأ تحيا األبكاب
ٌ
كستغسؿ يا نير األردف كجيي بمياة قدسية
كستمحك يا نير األردف أثار القدـ اليمجيو
آت بجياد الرىبة و
كالغوب الساطع و
آت
القكة
القكة سييزـ كجو ٌ
كسييزـ كجو ٌ
البيت لنا كالقدس لنا
كبأيدينا س ينعيد بياء القدس
بأيدينا لمقدس سبلـ و
آت
آت و
آت و
و
آت

كسييزـ كجو القكة
البيت لنا ك القدس لنا

ك بأيدينا سنعيد بياء القدس
-8>:-

بايدينا لمقدس سبلـ و
آت

ميشير ي الدنيا
سيؼ
ه
ٍ
تصدع
اؽ
ٍ
ٍ
كلتصدع أبك ه

اآلف اآلف كليس غدان ..
متقرع
اس العكدة
ٍ
أجر ي
مسطيف..
أنا ال أنساؾ
ي
كيشد ُّ
ُّ
البعد
يشد بي ي
نسريف
أنا ي أ يائؾ
ي

الكرد
أنا زىر الشكؾ أنا
ي
سندؾ ُّ
ُّ
ندؾ األسك ىار
الغار
نستميـ ذاؾ ٍ
كنعيد إلى ً
الدار
الدار ى
ً
النار
نمحك
بالنار ٍ
متصدع..
متصدع
ٍ
ٍ

دـ األحر ٍار
اس
ٍ
أبك ه
اؽ أجر ه
تقرع قد يج َّف ي

 -78عاطؼ كامؿ()203
بانت مسطيف
ػػػػػػػػػي هـ ًبيػػػػػػػػػػكل األكطػ ً
ػػػػػػػػػاف  ،ىمكبػػػػػػػػػػػك يؿ
يمتىػ ٌ
شػػػػػػػكيعر مػػػػػػػف عػ ً
ػػػػػػداد النػػػػػػػاس مجيػػػػػػػك يؿ
ي
ه
ً
الحشػػػػػػػػر تأميػػػػػػػػػ يؿ
كلػػػػػػػػي ًبميقيػػػػػػػػاهي يػػػػػػػػكـ

ػػػػػػػػب ىمتبػػػػػػػػػك يؿ
ػػػػػػػػت مسػ
بانػ ٍ
ػػػػػػػػطيف ٌ
ي
إف القمػ ى

ػػػديؾ مػػػػف بػػػػيف الػػػػكرل رجػػػػ هؿ
ػػػب يفػ ى
يػػػػا كعػ ي
ػػب عنػػػد المصػػػطفى شػػػر ان
قػػػد ًنمػ ى
ػػت يػػػا كعػ ي
ػػػػػػت بػ ً
ػػػػػػو
أىلقػػػػػػػى عميػ ى
ػػػػػػردا حظيػ ى
ػػػػػػؾ لػػػػػػػو يبػ ٍ
ػػػػػػت بيػػػػػػػا
سػػػػػػػعادان" إذ ىكمًفػ ى
ػػػػػػت أنػ ى
ىبكيػ ى
ػػػػػػت " ي
و
أرض تى ىعمقٌيػػػػػػػػػا
سػػػػػػػػػعادم ًسػػػػػػػػػكل
كمػػػػػػػػػا ي
ػػػػػػػر الثػػػػػػػػرل كأنػػػػػػػػا
ىعشػ ي
ػػػػػػػقت تيربتىيػػػػػػػػا خيػ ى

مػػػػػػا كػػػػػػاف يأمػػػػػػ يؿ أف يحظػػػػػػى بػػػػػػو قيػػػػػػ يؿ

ً
العػػػػػػيف ميمػػػػػػػك يؿ
ىك
ي
رحػػػػػػت أبكػػػػػػي كدمػػػػػػعي
قمػػػػػػػػػػػب ًبقيدسػ ً
ػػػػػػػػػػية األكطػ ً
ػػػػػػػػػػاف ىمتبػػػػػػػػػػػك يؿ
ه

ًطفػػػػػػ هؿ صػػػػػػغير عمػػػػػػى الراحػ ً
ػػػػػات محمػػػػػػك يؿ
ه

 - 203ىػك الشػػاعر عػػاطؼ كامػػؿ حياتمػػو ،مػػف مخػػيـ اليرمػػكؾ – دمشػػؽ -سػػكريا ،أصػػمة مػػف منطقػػة الشػػجرة
مخيـ اليرمكؾ عاـ =900ـ كد ف ىناؾ.
بفمسطيف المحتمة ،لو عدد مف القصائد ي مسطيف ،تك ي ي ٌ
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ط َّكقػػػػػػػػ هة
ػػػػػػػت يم ى
ػػػػػػػت شػػػػػػػػكقان كمػػػػػػػػا ناحػ ٍ
كين ٍحػ ي
ػػػػكؿ البكػ ً
ػػػػف مػػػػػف طػ ً
ػػػػؿ
تىقػ َّ
ػػػػاء ،يػ ٍ
ػػػػر ىح الجفػ ي

ػػػػػػػػػيف الخرائػ ً
ػػػػػػػػػجتيا الزغاليػػػػػػػػػػ يؿ
بػ ى
ػػػػػػػػػب أشػ ى
ػػػػػػػػػدمي يؿ
ػػػػػػػػػدمعي المقػ
ييرجػػػػػػػػػػى لًمػ
ً
ػػػػػػػػػركح تػ ٍ
ى

ػػػػػطيف -ىكٍيمػػػػػػي -مػػػػػػف ييبم ٌغيػػػػػػا
أبكػػػػػػي مسػ ى

ىر ىمخجػػػػػك يؿ
ػػػػبلـ  ،ػػػػػإ ٌني الػ ٌ
ػػػػد ى
ع ٌنػػػػػي السػ ى
ػػػػػػػت ً
ػػػػػػػاف بيػػػػػػػػا ػػػػػػػػالقك يؿ مقبػػػػػػػػك يؿ
قمػ ي
الجنػ ي

**********

ػػػػػػػدقت كا ٍف
صػ
ي
إف قمػ ي
ػػػػػػػت ىجػػػػػػػػكىرةي الػػػػػػػػدنيا ى
ػػػػػػػت ً
كأ ٌنيػػػػػػػػا مػػػػػػػػف ىتيػ ً
ػػػػػػػؾ تيربتييػػػػػػػػا
المسػ ى

ػػػػػػػػػاف ىمجبػػػػػػػػػػك يؿ
ىكطي ينيػػػػػػػػػػا ًب ى
شػػػػػػػػػػذا الريحػ ى
الصػػػػػػبا بشػػػػػػذا اإلسػػػػػػر ً
اء مشػػػػػػمك يؿ
ػػػػػح َّ
ريػ ي
ً
حبػػػػػػػػاب معمػػػػػػػػػك يؿ
يم ىك ٌجػػػػػػػػعه ً ، ،بيػػػػػػػػػكل األ
ػػػػػػػار  ،بنػ ً
ػػػػػػػكر اهلل مكصػػػػػػػػك يؿ
سػ ي
مس ٍ
تى ى
ػػػػػػػو نػ ه

ػػػػػػػػػػائمو
ػػػػػػػػػػر ليمكنيػػػػػػػػػػػا تيزجػػػػػػػػػػػي نسػ
كزىػ ي
ي
ً
ػػػػػػػػػػػر ين ٌكارىػػػػػػػػػػػػا ييشػػػػػػػػػػػػفي ب ىنفحتػػػػػػػػػػػػو
كعطػ ي

ػػػػػػػـ
ػػػػػػػكر
ي
ي
يوػػػػػػػيء كلػ ٍ
كزيػػػػػػػت زيتكنيػػػػػػػا نػ ه
**********
ه ً
ػػػػػػػػػػػػػػػكت كتقتيػػػػػػػػػػػػػػػػ يؿ
كدكف يرؤيتيػػػػػػػػػػػػػػػػا مػ
ؤيتيػػػػػا
كعػػػػػب" قػػػػػد ىى ٌزنػػػػػي
يػػػػػا "
ه
ى
شػػػػػكؽ ل ير ى
ي
ػػػػت ً
َّ
ؽ الخيػ ً
ػػػػػـ  ،مػػػػػػف ًعتػػػػػػا ً
ػػػػػؿ مسػػػػػػرك يؿ
بػػػػػو
ػػػػر ىكمً ٍفػ ي
يػػػػػؿ ىيجػ ي
ػػػػكب الحمػػػػػى يميػ ه
يمط ىيػ ه
بكػػػػػػػػػػؿ ثانيػ و
ّْ
ػػػػػػػػػػة ييطػػػػػػػػػػػكل بيػػػػػػػػػػػا ميػػػػػػػػػػػػ يؿ
سػ ً
ب كالعقػػػػػػػػػػ يؿ مقفػػػػػػػػػػك يؿ
ػػػػػػػػػر ه
كالػػػػػػػػػػدمعي يم ٍن ى

ػػػػػػػدت
ػػػػػػػب
األرض بػػػػػػػػي سػػػػػػػػيارةه ىنيػ ٍ
ى
أـ تىنيػ ي
ػػػػػػػػر
يرحمػ ى
الم ٌ
إف القمػ ى
ػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػػك ى
ػػػػػػػػب يمنكسػ ه
ػػػػػيف يم ً
ػػػػػطيف ىمػػػػػػرأل العػ ً
عكلىػػػػػػ نة
ىػػػػػػذم مسػ
ي

أف صػػػػػػػػكلكا
ػػػػػػػبلـ ٍ
تناشػ ي
العػ ى
ػػػػػػػد ي
ػػػػػػػرب كاإلسػ ى
ػػػاح مطمػػػػك يؿ
سػػػػقان  ،ػػػػذا ىد يميػػػػا ػػػػي السػ ً

ً
ػػػػكج بيػػػػػا
عركسػػػػػ ية
األرض قػػػػػد عػ ى
العمػ ي
ػػػػاث ي
شػ و
ػػػػػرؼ
ػػػػػكف عػػػػػػف ى
ػػػػػـ_ الىػ ى
العػ ي
ك ي
ػػػػػرب_كيمي ييػ ي

ػػػػػػػػد ىممطػػػػػػػػػك يؿ
ىك ٍ
ػػػػػػػػـ كعػػػػػػػػػدكا الكعػ ي
إف ىػ ي
ػػػػػػػػػف العكيػ ً
عػ ً
ػػػػػػػػػزـ ىمفمػػػػػػػػػػك يؿ
ػػػػػػػػػؿ أـ َّ
اف العػ ى
أً
آم كانجيػػػػػػػػػػػ يؿ
يىػ
ى
ػػػػػػػػػػيف ػػػػػػػػػػػي قيدسػػػػػػػػػػػيا ه

ػػػػمـ
ػػػػرب_ ٍ
يػػػػػا يعػ ي
كيم يكػػػػػـي _ ىػػػػػؿ نػػػػػاب ىك ٍـ ى
صػ ه
ػػػػػد ال ينبػػػػػػك ً
ات تبكػػػػػػي مػػػػػػف ىيػ ً
ػػػػػر ُّ
ؽ ليػػػػػػا
ميػ ي

ػػػػػػػػرجت ػػػػػػػػػي ٌمجارييػػػػػػػػػا األقاكيػػػػػػػػػ يؿ
شػ
ىك ىح ٍ
ٍ
ينػػػػػػػػػػػػػػػك ً
شػػػػػػػػػػػػػػػغك يؿ
اح يك َّف  ،كا ىف البػ
ػػػػػػػػػػػػػػاؿ ىم ٍ
ى
ً
ً
اآلالـ مشػػػػػػػمك يؿ
ػػػػػػػدعة
ص
ك
الجسػػػػػػػـ مػػػػػػػف ى
ي

ػػػػت
صػػػػػت مػػػػػا ىنطقػ ٍ
سػػػػػاءلتييا مػػػػػا بيػػػػػا ىغ ٌ
ػػػػائـ المسػ ً
ً
ػػػػت عمػػػػػى
ػػػػجد األقصػػػػػى ي ًج ٍعػ ي
ىحمػ ي
ػػػػػػػػػػػػػو
اح يك َّف ىػػػػػػػػػػػػػػرل قمبػػػػػػػػػػػػػػي ىك ىم ىزقٌػ
ي
ينػػػػػػػػػػػػػػك ي

*********

ػػػع العفػ ً
ػػػك ىؾ قػػػػد
يػػػػا كاسػ ى
الم ،ىعفػ ي
ػػػك يػػػػا مػػػػك ى
ػػػد يحيا
وػ ٍ
ػػػاقت عػػػػف الحصػػػػر لكػ ٍ
ػػػاف أ ػ ى
ػػػف كػ ى

ػػػك مػػػػأمك يؿ
ػػػت ذنػػػػكبي  ،كمنػ ى
طى ىمػ ٍ
ػػػؾ العفػ ي
كغرتنػػػػػػػػي التعاليػػػػػػػػػ يؿ
ت
أ ٌنػػػػػػػػي قىعػ ٍ
ػػػػػػػد ي
ٌ
ػػػعر كتيكيػػػػ يؿ
يي ٍجػػػػػدم ًبسػ ً
ػػػاح الػػػػكغى شػ ه

ػػػػت أرمػػػػػي ً
بشػػػػػعرم الغاصػ ً
ػػػػؿ
ػػػػبيف كىػ ٍ
كر ٍحػ ي
ي
يػػػػا غػػػػا ر الػ ً
ػػػؾ ىمغفػػػػػ ىرةن
ػػػب لػػػػي منػ ى
ػػػذنب ىىػ ٍ
ى

ً
ػػػػػػعيؼ لػػػػػػػدل مػػػػػػػكالهي مقبػػػػػػػك يؿ
الوػ
يعػػػػػػػذ يٍر ٌ
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و
مػػػػػػػػاذا أقػػػػػػػػػك يؿ
لقػػػػػػػػكـ ويَّعػػػػػػػػػكا حػػػػػػػػػرمان

ً
ػػػػػريك يح ًجبريػػػػػػ يؿ
ٍ
أسػػػػػػرل _ ًبطػػػػػػو _ إليػػػػػػو الػ ٌ
العػ ً
ػػػف اإلسػ ً
ػػػرب مسػػػػؤك يؿ
ىرىػ ى
ػػػار ،أمػػػػا ػػػػي ي

ػػػػت ىزمنػػػػػػان
مشاعػػػػػػ يؿ أمجػػػػػػ واد ىزىػ ٍ

الز ً
كمػػػػػػػػػا ىخبػػػػػػػػػا ًباتّْقػ ً
يػػػػػػػػػت ًقنػػػػػػػػػػدي يؿ
ػػػػػػػػػاد ى

ش َّ
ً
ً
ػػػػػػػػػػػػذ واذ كرامتنػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػت ًب
يس
اقػػػػػػػػػػػػداـ ي
ٍ
د ى
ػػػػكر الغػػػػػز ً
ػػػػؿ األىػػػػػ يؿ مػػػػػف جػ ً
ػػػػف
ىك يح ّْمػ ى
اة كمػ ٍ

أمػػػػػػػػػػا لًيػػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػػذم نمقػػػػػػػػػػاهي تىبػػػػػػػػػػدي يؿ

كمسػػػرل المصػػػطفى ىغػػػدتا
ػػد المسػ ً
ميػ ي
ػػيح ى
ت ألػػػػػ َّـ ًب يكػػػػػ ٍـ
ػػػم ه
يػػػػا سػ ى
ػػػادةى ي
العػ ٍ
ػػػر ًب مػػػػا صػ ٍ
ػػػاألمس سػػػػدتـ ً
ً
ً
األرض قاطبػػػػػ نة
جػػػػاج
بػ
ى
ي ٍ

ػػػػت
ىخ ىبػ ٍ

ٍركـ يػػػػػػػا قكمنػػػػػػػا قػػػػػػػػكلكا
بػػػػػػػاهلل مػػػػػػػا يعػػػػػػػذ ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػكـ اكزاعه شماليػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يؿ
كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ اليػ
ى

**********
ً
ػػػػػػـ بػ ً
َّ
ً
ػػػػػػػػػػػػػػار ىمممػػػػػػػػػػػػػػػك يؿ
ػػػػػػػػػػػػػاد النػ
ػػػػػػػػػػػػػػو برمػ
كأنػ
ػػػػػػو
ػػػػػػب مػػػػػػػف جػ و
ػػػػػػرح ألىػ َّ
ي
تىصػػػػػػػد ى
َّع القمػ ي
ػػػػػػػيايف مػػػػػػػػا ال يفعػػػػػػػػ يؿ الغػػػػػػػػك يؿ
الصػ
عمػػػػػت
الم قػػػػػد
ػػػػاؾ ير
ى
يرحمػ ى
ٍ
ي
ًبنػػػػػػػػػا ٌ
حمػػػػػاؾ يػػػػػا مػػػػػك ى
الع ً
تىىن ُّكػ ً
ػػػػػػػػرب مػػػػػػػػا ال يحمػػػػػػػػؿ الفيػػػػػػػػ يؿ
ػػػػػػػر ي
ً
ػػػػػػػػػػاس ميازيػػػػػػػػػػػ يؿ
ػػػػػػػػػػاالت أ ٍىككػ
الحثػ
مػػػػػػػػػػػف ي
ه

ػػػػػػػػػو
سػ ي
كى
احسػػػػػػػػػػرتاهي عمػػػػػػػػػػى األقصػػػػػػػػػػى تي ىد ّْن ي

ػػػػػػػاز _ غيئػػػػػػػكال كشػػػػػػػاؤك يؿ
ابػػػػػػػيف _ مك ي
ر ي
ُّ
تػػػػػػػػػػػػاريخيـ إ ػػػػػػػػػػػػ هؾ كتوػػػػػػػػػػػػمي يؿ
ككػػػػػػػػػػػػؿ
ٍ

ػػػػػػبتي يو
ػػػػػػاركف_ شػ
شػ
ي
كعصػ ى
ػػػػػػامير_ كاىانػػػػػػػا ي
ي
عاشػػػػػػػكا عمػػػػػػػػى ىد ً
جػػػػػػػؿ ال يك ٌيػ ً
ػػػػػػػاف أزمنػػػػػػػػ نة
كحر ػػػػػػػػػػػػكا ىكمًػػػػػػػػػػػػـ التػػػػػػػػػػػػكر ً
اة كاحتىىر ػػػػػػػػػػػػكا
ىٌ
ى
األرض مػػػػػػػػػف قىػػػػػػػػػر و
ً
ً
ؼ
ػػػػػػػػاج
تىقى َّيػػػػػػػػػأتٍ يي ٍـ جػ ي
ى

يف ،ىػػػػػؿ ػػػػػي القتػػػػػؿ تحميػػػػػ يؿ
قتػػػػػؿ ّْ
ى
النبيػػػػػ ى
ممىفَّ
منػػػػػػػػػػػػػػػاكير  ،ىماليػػػػػػػػػػػػػػػ يؿ
قػػػػػػػػػػػػػػػػكف ،
ى
ه
ي
ػػػػػػػػػؼ كتػػػػػػػػػػدجي يؿ
ػػػػػػػػػػد "لًبمفػ
ػػػػػػػػػػكر " تزييػ ه
ىكعػ ه
ى

تىسػػػػػػػػػػمٌمكا كاأل ػػػػػػػػػػاعي الرٍبػػػػػػػػػػػد ي ً
ىـ
حفػ ي
ى
ػػػػػػػػػػز ٍ
ي
ػػػػػد جػ ُّ
ػػػػػـ
كطػػػػػػا كلكنػػػػػػا كىػػػػػػـ لػػػػػػك جػ ٌ
ػػػػػد يىػ ي
ػػػػػػػػتخ َّ
ؼ بنػػػػػػػػػػا
لك ٌننػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػدما يى َّنػػػػػػػػػا اسػ ى

ً
اـ مساحيػػػػػػػػػػػػػ يؿ
عنػػػػػػػػػػػػد التطػػػػػػػػػػػػاكؿ أقػػػػػػػػػػػػز ه
الخمػػػػػػػػػػػػػ ً
ؽ أشػػػػػػػػػػػػرهار مناكيػػػػػػػػػػػػػ يؿ
يحثػػػػػػػػػػػػال ية ى

ً
ػػػػػػػعيـ
ػػػػػػػميبيكف تمسػ
ػػػػػػػاء الصػ
بػ
ى
ػػػػػػػاألمس جػ ى
ٍ
كغػػػػػػػػػادركا كسػػػػػػػػػياطي النصػ ً
تجمػػػػػػػػػدىـ
ػػػػػػػػر
ٍ

سػػػػػػػػػياطي حقػ و
ػػػػػػػػد  ،كىكالكػػػػػػػػػػك كمكغػػػػػػػػػػك يؿ
ػػػػػػكؼ يطػػػػػػػكم يغػػػػػػػ ازةى اليػ ً ً
ػػػػػػجي يؿ
ػػػػػػكـ سػ ٌ
كسػ ى ى

مػػػػػػػػف الفػػػػػػػػػر ً
ػػػػػػػتيـ
ػػػػػػػػاؽ دكلػ
ات ادَّعػػػػػػػػكا آ ػ ى
ٍ
ً
ػػػر دعػػػػكل القػ ً
ػػػدس عاصػػػػم نة
ػػػـ الظيػ ى
ىكتى ٍقصػ ي

إلػػػػػى التيخػػػػػػكـ التػػػػػي ىيجػػػػػرم بيػػػػػا النيػػػػػػ يؿ
ً
ػػػػػػػػػػػػػػت أباطيػػػػػػػػػػػػػػػؿ
ػػػػػػػػػػػػػػاء  ،أال خابػ
لؤلدعيػ
ٍ

**********

يمتَّنػػػػػػا
الم مػػػػػػاذا دىػػػػػػى -يرحمػ ى
مػػػػػػك ى
ػػػػػاؾ -أ ى
مػػػػػػػا لًممػػػػػػػك ً
ازيف قػػػػػػػد أكىػػػػػػػى بيػػػػػػػا ىخمىػػػػػػػ هؿ

ػػػػػػػت كمػػػػػػػا لػػػػػػػك أصابتيػػػػػػػػا عقابيػػػػػػػ يؿ
أمس ٍ
ى
ػػػػػػػؽ تمييػػػػػػػ يؿ
حادىػػػػػػػػا عػػػػػػػف سػػػػػػػبيؿ الحػ ّْ
ىك ى
ً
ُّ
ػػػػػػػػػػػؽ  ،ىمخػػػػػػػػػػػذك يؿ
لمح
ّْ
ػػػػػػػػػػػـ خػػػػػػػػػػاذ هؿ ى
ى يكم يي ٍ

ػػػػػػػـ
ػػػػػػػكـ ال خػ
سػػػػػػػػد ى
ى
تىىك ى
ػػػػػػبلؽ ليػ ٍ
َّ ،األمػ ى
ػػػػػػر قػ ه
مرؤكا الػػػػػػػػػػ يذ َّؿ ال يثػ ً
ػػػػػػػػػػؽ
اسػػػػػػػػػػتى ي
ػػػػػػػػػن يي ٍـ يخميػ ه
ي
ك ٍ

ػػػػػػػكـ كتخجيػػػػػػػػ يؿ
كلػ ى
ػػػػػػػيس يي ٍجػػػػػػػػػدم بيػ ٍ
ػػػػػػػـ لػ ه
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ً
الج ٍبػ ً
كىػػػػػػؿ عػػػػػػؿ ً
ػػػػػاغكت تىعكيػػػػػػ يؿ
ػػػػػت كالطػ
ػػػػػػػػات ليػػػػػػػػا ػػػػػػػػي القمػ ً
ػػػػػػػػب تىبجيػػػػػػػػػ يؿ
يمقىدَّسػ ه
ً
األمػ ً
ػػػػػػػػػػػػر تى ٍعميػػػػػػػػػػػػػ يؿ؟
ػػػػػػػػػػػرّْب يك ٍـ أ ليػػػػػػػػػػػػػذا ٍ
ًبػ ى

كحالفػػػػػػػػػكا ً
ػػػػػػػـ
ػػػػػػػت كالطػ
ى
الج ٍبػ ى
ػػػػػػػاغكت ٍ
كيمى ييػ ي
ػػػػػػػػػػػد المجػ ً
ك ىَّرطػػػػػػػػػػػكا ًبتىميػ ً
ػػػػػػػػػػت
ػػػػػػػػػػػد ا ٍنتي ًي ىكػ ٍ
و
ى ً
يي ىي ً
ػػػػػػػػػياينة
ػػػػػػػػػع صػ
ركلػ
صػػػػػػػػػػػ ٍم وح مػ ٍ
ػػػػػػػػػػكف ل ي
ػػػػػػػػؽ
ػػػػػػػػزف الػ
البطػ ى
ػػػػػػػػؿ يم ٍن ىع ًتػ ه
ػػػػػػػػنفس ٌ
كي ٍحػ ي
أف ي
ي
ى

ػػػػػػػػػؽ باألصػ ً
ػػػػػػػػػفاد مغمػػػػػػػػػػك يؿ
ػػػػػػػػػػر الحػ ّْ
ٍ
كجكىػ ي
ػػػػػػػػكز كمعػػػػػػػػػزك يؿ
ػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػر َّ
أم م ٍغمػ ه
كصائػ ي

كمػػػػػػػػػػػؤتى ىم هف
ػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػر َّ
أم صػ ٌ
ػػػػػػػػػػد ه
ك اسػ ي
يؽ ي

**********
**********

ككمكػػػػػػػـ ػػػػػػػي غػ و
ػػػػػػد ال بػ َّ
ػػػػػػد

أرض القػػػػػدس تسػػػػػألكـ
العػػػػػرب ي
يػػػػػا قػػػػػادةى ي
ػػػاـ نسػػػػكتكـ
ػػػكـ ىػػػػؿ عقيمػػػػت أرحػ ي
يػػػػا قػ ي
ػػػػآذف ً
القبمػػػػػة األكلػػػػػى
مػ ي

مػػػػػدف (صػػػػػػبلحا) ثانيػػػػػا؟ قكلػػػػػػكا
عػػػػػف أف ىي ى

لكػػػػػـ صػػػػػرخت

ػػػػػػػػػكـ تأميػػػػػػػػػػ يؿ
ليػػػػػػػػػػا ب ينصػػػػػػػػػػرتكـ يػػػػػػػػػػا قػ ي
ػػػػػػكش ،كىاتيػػػػػػػؾ األسػػػػػػػاطي يؿ؟
ىػػػػػػػذم الجيػ ي

كلمػػػػػػػف
السػػػػػػػبلح الػػػػػػػذم أىعػػػػػػػددتي يـ
أيػػػػػػػف
ٍ
ي
ػػػػػػػػف
ػػػػػػػػات لمػ ٍ
ػػػػػػػػات لمػ ٍ
ػػػػػػػػف ،كالراجمػ ي
كالقاذ ػ ي

ػػػػػػػػػػػػػػر تمثيػػػػػػػػػػػػػػػ يؿ
اف األمػ
ألمييػػػػػػػػػػػػػػػكد؟! أـ ٌ
ى
يػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػادةى العػ ً
ػػػػػػػػرب أـ تمكػػػػػػػػػـ أقاكيػػػػػػػػػ يؿ

ً
ػػػػػـ
بػػػػػػؿ أيػػػػػػف مػػػػػػا
ٍ
ألألت ػػػػػػي أمسػػػػػػياه قمػ ه
كاهلل يػػػػػػػا قػػػػػػػكـ ال يينجػػػػػػػي سػػػػػػػكل قػ و
ػػػػػػبس
ي
سػ َّ
ػػػػػػر ٍت
ػػػػػن هة
ينػػػػػػا الكتػ ي
ػػػػػاب ك ينػػػػػػا ي
طى ييػ ى

مػػػػف اليػػػػدل ،اىتػػػػدكا يػػػػا قػػػػكـ أك زكلػػػػكا

ككػػػػػػػػػػ ٌؿ مػػػػػػػػػا دكنيػػػػػػػػػػا إ ػػػػػػػػػ هؾ كتوػػػػػػػػػمي يؿ
ً
ػػػػػػػػػػكؿ تنزيػػػػػػػػػػػػ يؿ
ػػػػػػػػػػريح القػ
ػػػػػػػػػػػاءنا ًبصػ
كجػ
ً
ى

ػػػػػػذاؾ _ طػػػػػػػو _ نبػػػػػػي ً
اهلل
ًب ى
ٌ
ػػػػدكا بحبػػػػػؿ اهلل كاعتصػػػػػمكا
يػػػػػا قػػػػػكـ شػ ٌ

أخبرنػػػػػػػا
ى

ً
الكفػػػػر قػػػػد
يػػػػتـ ،غػػػػك يؿ
ػػػػإف أ ىىب ٍ

مسػػػػػػػؤك يؿ

مػػػػػػػيس عػػػػػػػف مػػػػػػػنيج القػػػػػػػرآف تحكيػػػػػػػػ يؿ
ً
ػػػػػػزرؽ المعاصػػػػػػػيؿ
ػػػػػػو الػ
ي
أنيابػ ي
ػػػػػػػي يػػػػػػػو ي

لمعػػػػت
ٍ

**********

ً
ػػػػػػػػػـ النصػ ً
ػػػػػػػػػدنيا تياليػػػػػػػػػػ يؿ
ػػػػػػػػػر  ،الػ ي
ىعبلئػ ي
ػػػػػػػازـ األحػػػػػػػػز ً
ػػػػػػػـ عمػػػػػػػػى ىػ ً
اب تعكيػػػػػػػػ يؿ
لىيػ ٍ
يقػػػػػػػكدىـ ػػػػػػػػي الػػػػػػػكغى ً
ػػػػػػػيد بياليػػػػػػػػ يؿ
صػ ه
ى
ػػػػػػركًع(جبريػػػػػػػ يؿ)
ػػػػػػكـ الػ ى
إذا عػػػػػػػبل النقػػػػػػػعي يػ ى
عػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػػ ً
أكىػػػػػػػػػػاـ عسػػػػػػػػػػػاقي يؿ
بلـ  ،ك
ه
التيـ تىػػػػػػػػػػركم المراسػػػػػػػػػػي يؿ
كعػػػػػػػػػػف يبطػػػػػػػػػػك ٍ
سػػػػػػػػػػػرابي يؿ
صػ ٌ
ػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػردل عػػػػػػػػػػػنيـ ى
كال ىي ي

ػػػػت
ػػػػالؽ اإلصػ ً
ػػػػباح قػػػػػد ىبز ىغػ ٍ
الم يػػػػػا ػ ى
مػػػػػك ى
ى ً
يـ
ػػػػػػػػػطيف ىى ٌبػػػػػػػػػػكا
ىبنػػػػػػػػػػك مسػ
ى
بانتفاوػػػػػػػػػػت ٍ
ػػػػػائب مػػػػػػف بقايػػػػػػا ىبػػػػػػدر قػػػػػػد كثبػػػػػػكا
ىعصػ ه
ػػػػػػػػػػكف ليػػػػػػػػػػػكـ البعػ ً
ػػػػػػػػػػدىـ
ػػػػػػػػػػث ىيريػ
يمرابطػ
ى
ٍ
ػػػػػػػػؤتجر
شػػػػػػػػاهي يم
ؼ ىك ٌ
خػػػػػػػػر ه
مػػػػػػػػا ىغ ٌ
ه
ىـ يز ي
ػػػػػػػػر ٍ

صػػػػػػػػػمدكا
ػػػػػػػػدثت عػ
تىحػ ٌ
ػػػػػػػػنيـ األقمػػػػػػػػػار إ ٍذ ى
ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف م ً
عكف بإيمػ
بلحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدةن
ييقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار ى
و ى
ػػػػـ
مػػػػػا ىػ ٌ
ػػػػت ػػػػػي ىعػػػػػزميـ أك عػ ى
ػػػػاؽ ىزحفيػ ي
( كػػػػػػ ٌؿ ابػػػػػػف أنثػػػػػػى كاف طالػػػػػػت سػػػػػػبلمت يو
عصػػػػػر البطػػػػػكالت ىػػػػػذا ،عصػػػػػر ممحمػ و
ػػػػة

ػػػػػػػدمير  ،كتقتيػػػػػػػػ يؿ
ػػػػػػػبس  ،كتػ
قتػػػػػػػػ هؿ  ،كحػ ه
ه
يكمػػػػػػػا عمػػػػػػػى آلػ و
ػػػػػػدباء محمػػػػػػػك يؿ )
ػػػػػػة حػ
ى

ػػػػػػػار مسػػػػػػػػمك يؿ
تيعيػ ي
ػػػػػػػد ( حطػػػػػػػػيف )  ،كالبتػ ي
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اريخ ىػػػػػذا ،عصػػػػػر قاذ و
ػػػػػة
عصػػػػػر الصػػػػػك ً

ً
ػػػػػػػػػكيب يبيمػػػػػػػػػػك يؿ
ػػػػػػػػػاذؽ التصػ
ىيقكدىػػػػػػػػػا حػ
ي
كييركشػػػػػػػػػػػػػػيما  ،ىتبكييػػػػػػػػػػػػػػا مثاكيػػػػػػػػػػػػػػ يؿ

ػػػػبح مكعػػػػػدىا
ػػػػب الصػ ي
ىيرمػػػػػي بيػػػػػا تػػػػػؿ أبيػ ى
يـ
إذ ى
ذاؾ ال ىحجػ ه
ػػػػػػػػػػػػػر يحمػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػكلى ي
كتىػػػػػػػػػػػنعـ القػػػػػػػػػػػدس باإلسػػػػػػػػػػػر ً
اء ثانيػػػػػػػػػػػ نة
ي
ي

ػػػػػػد ػػػػػػػي التيػ ً
ػػػػػػرب مغمػػػػػػػك يؿ
كػػػػػػػبلٌ  ،كال ىغرقػ ه
ػػػػػػػػػػر كتيميػػػػػػػػػػػ يؿ
ػػػػػػػػػػر الكػ
ى
ػػػػػػػػػػكف تكبيػ ه
يغمػ ي
ىك ي

@> -عبد الحميد الصائح()204
تحية إلى األقصى

ينظؼ الناس كاألرض
ي
الصباح
أحييؾ ىذا
ى

أف كجيي ببل غبار
كيؤسفينيٌ :
الوباب
بالركض ثاني نة ك
ٍ

كال عذ ىر لي
كليس عمى بدلتي بقع مف ً
دـ الوحايا
ه
و
بانتظاـ
نبو يو
كيؤسفيني ٌ
أف قمبي يكاص يؿ ى
عتاب
أيت عمى كج ًي ًؾ مسح نة مف
إف ر ي
ٍ
باب
يدخ يؿ نا ذةن أك يرابطي عند ٍ
ً
الخكؼ مف صد ًة المكت
بعيدان عف
الصباح
أحييؾ ىذا
ى

 -?0د .عبد الخالؽ العؼ()205
قرمط يحرؽ األقصى

عيـ القرامطة مك ىة ي مكسـ الحج ،كقتؿ آالؼ الحجيج المتعمقيف
" ي عاـ > :8ىػ دىـ ز ي
 - 204شاعر عراقي معاصر مف مكاليد الناصرية ،صحفي كناشط ي حقكؽ اإلنساف ،كرئيس تحرير صحيفة –
إنساف – كمجمة – الومير – الفصمية التػي تصػدرىا المنظمػة العربيػة لحقػكؽ اإلنسػاف ػي بريطانيػا ،يقػيـ

ي لندف .لو أعماؿ شعرية عديدة منيػا( :المكػكث ىنػاؾ – شػعر) ك(كقػائع مؤجمػة – شػعر) ك(نحػت الػدـ –

شعر) ،ك(عذر الغائب – شعر) ك(قصيدة العراؽ – شعر).

 - 205كلد ي غزة عػاـ 8@=8ـ ،يحمػؿ درجػة الػدكتكراه ػي األدب كالنقػد .كيعمػؿ ػي قسػـ المغػة العربيػة بكميػة
اآلداب ي الجامعة اإلسبلمية – غزة .لو العديد مف المشاركات األدبية كاالجتماعية كالبحثية.
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بأستار الكعبة بمبلبس اإلحراـ ،كطرحيـ ي بئر زمزـ ،كعرل الكعبة مف كسكتيا ،كاقتمع بابيا
كسرؽ الحجر األسكد ،كأصدر أم ارن بتحكيؿ القبمة إلى المسجد األقصى ،كلـ يحج أحد مف
المسمميف إلى الكعبة بعد ذلؾ حتى عاـ > :9ىػ ".
ى ً
عاـ
كبعد ألؼ ٍ
ُّ
الركاـ
يطؿ مف خرائب
ٍ
ً
الرخاـ
بركدة
كيشع يؿ المييب ي
ٍ
الرجكـ ي م ار ا النياـ
كيقذؼ
ي
ى
عاـ
كبعد ألؼ ٍ
السبتي
يعكد قرمط
ُّ
المذبكح
يسبي طيرنا
ى

يمحك مف ثنايا الرك ًح

الصباح
إشراؽ
ٍ
الز ً
كينسج مف خيكط ّْ
يؼ
باح
خارطة المكاف المست ٍ
عاـ
كبعد ألؼ ٍ
يا سادتي الكر ٍاـ
الحاخاـ
يعكد قرمط
ٍ

اب
يبكي عمى البراؽ ىيكؿ السر ٍ
اب
غصت بيا
الرياح كالتر ٍ
ي
بدمعة ٌ
ع
يعكد بيدبا لينثر الدمك ى
دبشميـ
ي ببلد
ٍ
كينتيي المتاه

كيدَّعي الخوكع لئللو

أكرشميـ
مانح الحاخاـ أرض
ً
ٍ
ى ً
عاـ
كبعد ألؼ ٍ

ً
السبلـ
أرض
اؾ ي
يأتي ييكدا يزرعي األشك ى
ٍ
ً
الغرقد
يركم جذكر
ً
الفرقد
متكىمان أ نانو تخفي شعاع
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ً
الظبلـ
ليقيـ مممكة

عمى ركاـ المسجد
ً
عاـ
كبعد ألؼ ٍ
لخيبر
قيصر
كبعدما حباىا
ٍ
ي

كف
ك
ي
المارؽ المأ ي
عتر
أحرؽ خورة الزيتكف كالز ٍ
كأجرل مف دمي سيبلن

ييراؽ عمى ثرل األقصى
أخور
ينبت سنببلن
ي
ٍ
عاـ
كبعد ألؼ ٍ
يا سادتي الكر ٍاـ

زبد
يا
مميار يا ي
ي
أال تغمي دماء الثأر

و
الصمد
غصف نماه الكاحد
ي
ي
ً
القدس
كمف يبكي عيكف
النكد
يدمييا المظى
ي
كمف لممسجد األقصى
سكل و
أيد مطيروة
تي ُّ
العقد
حؿ بسيفيا
ي
تجدد عيد ارك و
ؽ

بأف تبقى جذكر الثأر

تخد
ي ٌ
خد الثرل ي
كعيدان يا صبلح الديف أف تبقى
جيكش ّْ
العز

ي رحـ الثرل تمد

كقاؿ د .عبد الخالؽ العؼ ي قصيدة (ثكرة النساء)
الخمػػػكد

إلػػػػػػػػى بيػػػػػػػػت حػػػػػػػػانكف رمػػػػػػػػز الصػػػػػػػػمكد

زحك ػػػان إلػػػى

القػػػدس

نحػػػك

شػػػػػػػػػػػػػقيقة عمػػػػػػػػػػػػػار شػػػػػػػػػػػػػدت رحػػػػػػػػػػػػػاال

كقصػػػػػػػؼ الرعػػػػػػػكد

سػػػػػػػمية ثػػػػػػػارت
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كخكلػػػػػػػػػػػػػػة تر ػػػػػػػػػػػػػػع ينػػػػػػػػػػػػػػا البػػػػػػػػػػػػػػػػنكد

كأـ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة تحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الثغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر

كقاؿ د .عبد الخالؽ العؼ أيوان:
ستكف عامان

سػتكف عامػػان
تنز مػف جػرح النخػ ً
كالدمػاء ُّ
يؿ

تزؿ رغـ العكاصػؼ كاقفػ ٍو
كلػـ ٍ
نحك الشمػ ً
ُّ
س
تمتد ى
تي ً
شرعي
بيض
ى

دل
ي المػ ى
الصػنائ ًع

خور المرابػ ًع
ى
سكد الكقائػع
ى

حمر المكاوػي
ى
س المتشػائ يؿ
ذاؾ ماوػي  ..ييمػ ي

رخاـ األورحػ ٍة
اركض برجمؾ ك
ٍ
اكسرف ينا ى
سيؼ األماني المفرحػ ٍة
امتشؽ
كاجمب بخيمؾ ك
ى
ٍ
...................
ستكف عامان  ..يا مسطيف  ...يا ميجة الرك ًح
ً
عذابات السنيف
كيا
ما ازاؿ شدك ببلبؿ الدك ًح المع ٌنى

الزمف
أسماع
مؿء
ً
ٍ
الكطف
خالد كالمثنى ي شراييف
ٍ
كدماء ى
ي
الطابكف
كالتيف كالزيتكف ك
ٍ
أنيف ً
ك ً
لحف الياسميف

صكت يدكم ي المدل إنا لتربؾ عائدكف
ه
......................
ستكف عامان

العاشقيف
كالمفاتيح العتيقة  ..كؽ صدر
ى
قبلدةه قدسي هة تأبى الفناء
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الج ُّد ير ع كفو متورعان نحك السماء
ك ى
يا رب حنت لمرجكع أوالعي
كالركح تاقت لمقاء

ياء
تشرؽ
ىذم كصية جدنا  ..كالجبية الشماء
ي
ٌ
كالو ٍ
إنا ر ونا االنحناء
سنعكد يا كلدم ألرض األنبياء

كعد السماء
سنعكد لؤلقصى  ..كذا ي
...................
ستكف عامان

شامخات شاخصات لمعبل
كالسنابؿ
ه
مؤلل بأنات الثكالى كالعصا ير

مجير
جير كال
ٍ
التي تبكي عمى قدـ الرياح كتستى ي
الومير
إالؾ يا غكثي قد د ف
ٍ
نصير يرتجى
خمت الديار بل
ه
ً
مسرجات
الشيادة
إال قنادي يؿ
ه
باإلر ً
الغاليات
ادة كالدماء
ٍ
ً
السبات كأسرجكا
دعكا

االنتصار
صيكات خيؿ اهلل نحك
ٍ
***

ستكف عامان

س
كالبيارؽ مشر ه
عات ي البيادر لـ تن ٌك ٍ
كتحركت كالطكد كالبركاف كالطك اف
كتائب الزحؼ المقدس
ستكف عامان

كالصكارـ غادرت غمد اليز ً
ائـ
ي
الحمائـ
كاألجنة غادرت رحـ
ٍ

كتعممقت ييا الخكا ي كالقكادـ

ارس
ارس كالنك ي
قد حمقت ي أ ؽ أمتنا الفك ي
كالبنكد الخا قات عمى ركابي العز

ىكج الريح ي سكد الغمائـ
رؼ رغـ ً
ما زالت تر ي
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لـ تسقط القبلع لـ تيدـ الحصكف

جذكرنا ي أرونا كالقدس ي العيكف
متفرحكا بحصادكـ يا سادتي العمماء
نكاركـ قد أثم ار كصبحكـ قد أسف ار

ك ي ربكع أرونا بستانكـ قد أزى ار
متينئكا بغراسكـ يا أييا الشيداء
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يا أرض األقصى ما نسينا
انسػػػػػػػػينا

يػػػػػػػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػػػػػػػرل اليػػػػػػػػػػػػػػػادم نبينػػػػػػػػػػػػػػػا

يػػػػػػػػا أرض األقصػػػػػػػػى مػػػػػػػػا

بحػػػػػػػػػػػػػكر الشػػػػػػػػػػػػػكؽ بتكبػػػػػػػػػػػػػر يػنػػػػػػػػػػػػػػػا

بحػػػػػػػػػػػػػكر الشػػػػػػػػػػػػػكؽ بتكبػػػػػػػػػػػػػر يػنػػػػػػػػػػػػػػػا
***

يػػػػػػػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػػػػػػػا أروػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػارؾ اهلل

أنتػػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػػدس كمػػػػػػػػػػػػش حيػػػػػػػػػػػػا اهلل

بػػػػػػػػػػإذف اهلل

كراح نطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الفجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار

كتحريػػػػػػػػػػرؾ جايػػػػػػػػػػة

***
ينػػػػػػػػػػدـ

ميمػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػؾ العػػػػػػػػػػػػػػػادم يحمػػػػػػػػػػػػػػػـ

بكػػػػػػػػػػرة يػػػػػػػػػػزكؿ كرايػػػػػػػػػػح

كشػػػػػػػػػػػػػػعبي تربػػػػػػػػػػػػػػؾ ال مػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػمٌـ

بعػػػػػػػػػػػػػػػػد الميػػػػػػػػػػػػػػػػؿ بيجػػػػػػػػػػػػػػػػي نيػػػػػػػػػػػػػػػػار
***

يصػػػػػػػػػير

مػػػػػػػػػػػػػػػا ييمنػػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػػدـ كتيجيػػػػػػػػػػػػػػػر

ميمػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاف كميمػػػػػػػػػا

كعػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػف ربػػػػػػػػػػػػػػػػي التحريػػػػػػػػػػػػػػػػر

بتنيػػػػػػػػػػار

كاليمػػػػػػػػػػة ينػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػا
***

يػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػدس األحػػػػػػػػػػػػػػػرار اسػػػػػػػػػػػػػػػتني

نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ جايػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كراح تتينػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

زىػػػػػػػػرة نػػػػػػػػي

يػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػػػػاج مطػػػػػػػػػػػػػػػػػرز بالغػػػػػػػػػػػػػػػػػار

يػػػػػػػػا ركحػػػػػػػػي كيػػػػػػػػا

***
يػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػاس األقصػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػـ يشػػػػػػػػػػكي
206

قصػػػػػػػػػة كيػػػػػػػػػؿ كدمػػػػػػػػػع

بيحكػػػػػػػػػي

 -شاعر مسطيني معاصر ،مف أبناء المخيمات الفمسطينية ي األردف ،يعمؿ ػي مجػاؿ اإلعػبلـ ،لػو أشػعار

كطنية .عوك رابطة أدباء مسطيف ،كرابطة الشعراء الفمسطينييف الشعبييف.
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ال تتركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدار

كالقبػػػػػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػػػػػفرة عػػػػػػػػػػػػػػـ تبكػػػػػػػػػػػػػػي
***
المػػػػػػػػي يجػػػػػػػػكد

كيكسػػػػػػػػػػػػػػر قيػػػػػػػػػػػػػػدم مػػػػػػػػػػػػػػف الييػػػػػػػػػػػػػػكد

يػػػػػػػػا نػػػػػػػػاس مػػػػػػػػيف

حتػػػػػػػػػػػػػػػى العػػػػػػػػػػػػػػػز بأروػػػػػػػػػػػػػػػي يعػػػػػػػػػػػػػػػكد

سمسػػػػػػػػار

كيخػػػػػػػػزل كػػػػػػػػؿ خػػػػػػػػايف
***

يكفينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ

ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذبات يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكىا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ

االنتقػػػػػػػػػػػػػاـ

بجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار

ىػػػػػػػػػػػػػػػبل كقػػػػػػػػػػػػػت
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القدس قدسي
مف ديكاف دماء عمى اإلسفمت
القدس قدسي..

يمامة صيؼ ي غيتيا.
تطير  .تيجيني..

بأشكاقيا  ..كغيتيا.

اكراني مف يد صيادىا
أنا أغيتيا!!

اكراني صكت األذاف الحي
ي "حطيف"

كمخبي ي ومكعي قمبؾ
يا "صبلح الديف"..

شايؿ صراخ اليتامى
كلكعة المساكيف

 - 207كلد عاـ 1938ـ ي قرية أبنكد بمحا ظة قنا ي صعيد مصر .كىك مف أشير شعراء العامية ي مصر .مف
أشير أعمالو السيرة اليبللية التي جمعيا مف شعراء الصعيد كلـ يؤلفيا .كمف أشير كتبو كتاب (أيامي الحمػكة)

الذم نشر ي حمقات .لو أكثر مف عشريف ديكانان شعريان ،منيا :األرض كالعياؿ ،كأنا كالناس ،كصمت الجػرس،

كسيرة بني ىبلؿ ( ي خمسة أجزاء) .كمػا كتػب األبنػكدم العديػد مػف األغػاني كالمسمسػبلت .حصػؿ عمػى جػائزة
الدكلة التقديرية عاـ 2001ـ ،ليككف بذلؾ أكؿ شاعر عامية مصرم يفكز بجائزة الدكلة التقديرية.
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اكراني كفف الشييد
كخيمة البلجئيف
كأكؿ األتقيا..

كآخر الياربيف..
***
تجيني كتبكسني

كتممس عمى خدكدم

ىاربة بػ حدكدىا القداـ
تتحامى ي حدكدم
تبكي عمى صدرم

دبكة حزف عمى عكدم
تبكي ك اكرة حد ىدىا
كأسكتيا!!
أنا..

يالمي مف مكت شراييني
اتنسج مكتيا
كصكتي..

يكـ الغنا الباطؿ
بمع صكتيا

ما يش ي قمبي
كال آىة أمكتيا

كؿ اآلىات ميتة

أنا حبيس ىمسي

نزعت صكرتيا مف يبكرايا
مف أمسي

حطيف كال حطيني

كال قدس اليمكـ ..قدسي
كال عار ة تنساني

زم ما تيت ..كنسيتيا!!
***
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القدس..

تيجي يمامة نكر
مطفية

طالعالي ـ البرد

لمصيؼ الجديد تسعى
اكرة ي كفي طعاـ
كؼ قمبي أخكية

ىية المي مش كاعية..

كاال أنا المي مش باكعى..؟
ال دمع يسقى عطش عيني
كال مية.

يا حزف ال تترجمو أىة..
كال دمعة..
***
ما كنا اكرينا
أطفالؾ

يا ست الكؿ.

الكدب ما يجيبش ىمو
إحنا مش أطفاؿ

ككنا اكرينا أبطالؾ
أيادم السيؼ

سيك نا مف قش
كدم..

ماىيش إيديف أبطاؿ
ويعنا ع القيكة
نص العمر
نتاكب

نتمنكا مف ربنا..

تتحسف األحكاؿ!!
***
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يا قدس

لمي جناحؾ كارجعي تاني.
كال تصدقي قكلي..
كال تتمني
أحواني

نامي ي حوف العدك
ىكه العدك األكؿ
يا قدس..

خا ي قكم..

مف العدك الثاني.
الخنجر المختفي
كانتي اكراه
ومع

األ عى ك ار
وحكتي..

كالمكت ي أسناني.

كصفحتي ي النواؿ
بيوا بياض التمج!!
***
لمي الجناح يا قدس
لمي الجناح..

"البناني" ؼ قمبي مسككنة
بيماـ  ..غريب الكطف.
يكـ ما التيـ خورتؾ
داف ك ار داف.

يكـ ما طرد أسرتؾ
إنساف ك ار إنساف.

يكـ ما ىدـ مادنتؾ
ككسر الصمباف
َّ
***
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يا قدس..

قكلي لحيطانؾ
اثبتي بقكة

حيخمصؾ ابنؾ

المي أنا  ..مانيش ىكه
ال تبحثي عف حمكؿ
الحؿ مف جكه
الحؿ مف جكه
الحؿ مف جكه
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يا قدس
مػػػػا كػ ُّ
ػػػػركؼ
ػػػػف نطقػػػػػكا الحػ
ى
ػػػػؿ ىمػ ٍ
ً
ػػػػػػػػػػػػاء شػػػػػػػػػػػػػريف هة كمماتييػػػػػػػػػػػػػا
لغػػػػػػػػػػػػػة الك ػ
أبػػػػػانكا

ػػػػػػػػػػاف
مقػػػػػػػػػػػد ىيػ
ػػػػػػػػػػذكب بمػػػػػػػػػػػا يقػػػػػػػػػػػك يؿ لسػ ي
ي

ػػػػدؽ الشػػػػػعكر إلػػػػػى الػ ُّ
ػػػػذ ار
يسػػػػػمك بيػػػػػا صػ ي

ػػػػػػػػػػػز ُّ ً
ػػػػػػػػػػػداف
ػػػػػػػػػػػر حرك يػػػػػػػػػػػػا الكجػ
كيػ ي
ي
ؼ ع ٍطػ ى

ؽ ػػػػػػػػي النفػػػػػػػػكس جمالييػػػػػػػػا
ػػػػػػػر ى
لغػػػػػػػػ هة تىىرٍقػ ى
يجػػػػػػػػػرم بيػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػعرم إلػػػػػػػػػيكـ مثممػػػػػػػػػا
ػػػػػػػف يجيػػػػػػػػد حرك ىيػػػػػػػػا
كمػ ٍ
لغػػػػػػػػ ية الك ػػػػػػػػاء ،ى

أرسػػػػػػػػػػػػمتييا شػػػػػػػػػػػػع ارن ييحػػػػػػػػػػػػاط بمككػ و
ػػػػػػػػػػػب

ػػػػػػػػػب األصػ ً
ػػػػػػػػػاف
ييػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػف الحػ ّْ
ػػػػػػػػػيؿ ىبيػ ي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بجبلليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األىذىػ
كتألَّقػ
ٍ
ي
المتفوػػػػػػػػػػػػػؿ ً
ػػػػػػػػػػػػاف
الع ٍر ػ
يجػػػػػػػػػػػػػرم إلػػػػػػػػػػػػػى
ّْ
ي

إال الخبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذؽ َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف؟
الفنػ
ي
ػػػػػػػػػػػػػاف
مػػػػػػػػػػػػػػف ليفتػػػػػػػػػػػػػػي ،كتزُّػػػػػػػػػػػػػػو األلحػ
ي

ػػػػػػػػػػػػدؽ الشػػػػػػػػػػػػػعكر كًا َّنمػػػػػػػػػػػػػا
كيزُّػػػػػػػػػػػػػو صػ
ي

نفسػػػػػػػػػػػػو ً
ػػػػػػػػػػػاف
اإل نسػ
ي
بالصػػػػػػػػػػػػدؽ ير ػػػػػػػػػػػػع ى

ػػػػػػػزؿ
ػػػػػػػمت شػػػػػػػػعرم ك َّ
السػػػػػػػػفين ية لػػػػػػػػـ تػ ٍ
أرسػ ي

ػػػػػػاف
ُّ
الرَّبػ ي

ػػػػػػي البحػػػػػػر ،حػػػػػػار بأمرىػػػػػػا
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كالقػػػػػػػػػػػػدس أرممػػػػػػػػػػػػ هة يمفّْعيػػػػػػػػػػػػا األسػػػػػػػػػػػػى

اف
كتيميػػػػػػػػػػػػػت بيجػػػػػػػػػػػػػ ىة قمبيػػػػػػػػػػػػػا األحػػػػػػػػػػػػػز ي

شػػػػػػػػػػػػػبلَّ يؿ أ ٍىد يم ًعيػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػى د ىقاتػػػػػػػػػػػػػو

ػػػػػػػػػػػػػاف
ثػػػػػػػػػػػػػػار البخػػػػػػػػػػػػػػار غامػػػػػػػػػػػػػػت األىجفػ
ي

ػػػػػػػػػػدك بمػػػػػػػػػػػد وع
حسػ
ػػػػػػػػػػناء صػػػػػػػػػػػبَّحيا العػ ُّ
ي

ػػػػػػػػػػػػػاف
تىيػػػػػػػػػػػػػػكم عمػػػػػػػػػػػػػػى طمقاتػػػػػػػػػػػػػػو األركػ
ي

ػػػزؿ
تػ ٍ

اف
َّ
العػػػػػػػػػػػػدك ي
اء وػػػػػػػػػػػػاؽ بصػػػػػػػػػػػػبرىا ي
شػػػػػػػػػػػػم ى

الرصػػػػاص كلػػػػـ
أ ٍىد ىمػػػػى ىمحاجرىػػػػا َّ

م بعجمػػػػػػػػػػػػػو
السػػػػػػػػػػػػػامر ُّ
ٍلقىػػػػػػػػػػػػػى إلييػػػػػػػػػػػػػا َّ
ػػػػػػػػػؿ وػػػػػػػػػػبللًو
ػػػػػػػػػابر َّ
ىنسػػػػػػػػػػي المكػ
أف ًع ٍجػ ى
ي

ػػػػػػػػػػػػػذات أىنػػػػػػػػػػػػػػك و
ً
اط ىزىىػػػػػػػػػػػػػػا َّ
اف
الش
كبػ
ػػػػػػػػػػػػػػي ى
ط ي
ٍ

اف
سػػػػػػػػػػػػػػيذكب حػػػػػػػػػػػػػػيفى تى ُّمسػػػػػػػػػػػػػػو النيػػػػػػػػػػػػػػر ي

داىميػػػػػػػػػا ّْ
كدارىػػػػػػػػػا
الشػ
حسػ
ي
ي
ػػػػػػػػتاء ،ي
ػػػػػػػػناء ،ى
كوػػػػػػػػػػػػػػػػجيج غػػػػػػػػػػػػػػػػار ً
العدكىيزيػػػػػػػػػػػػػػػػدىا
ات
ّْ
ى

ػػػػػػػػػػػػاف
وػػػػػػػػػػػػاعؼ عنػػػػػػػػػػػػده الى ىخفقػ
ي
ى ىزعػػػػػػػػػػػػان تى ى

ً
كحميمييػػػػػػػػػػػا
بػ
ػػػػػػػػػػاألمس كدَّعيػػػػػػػػػػػا اب ينيػػػػػػػػػػػا ى

ػػػػػػػػػػػػاف
حسػ
ػػػػػػػػػػػػف اٍختيػػػػػػػػػػػػػا كصػػػػػػػػػػػػػديقيو َّ
ي
كابػ ي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
ػػػػػػػػػػػػػػػػػيعيا يعريػ
ميدكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هة ،كروػ
ي
ي

كاليػػػػػػػػػػػػكـ صػػػػػػػػػػػػب ً
َّحت المػػػػػػػػػػػػدا عي ىحيَّيػػػػػػػػػػػػا

اف
بمييبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ،تفػ
َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ الجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ي

و
ػػػػػػػػػػػػػػػػػف كال
زكج كال إًبػ
باتػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل و

و
ػػػػػػػػػػػػاف
صػ
جػ
ي
ػػػػػػػػػػػػار ىيصػػػػػػػػػػػػػكف جك ىارىػػػػػػػػػػػػػا ي
كي ى
ً
ػػػػػػػػػػػػاف
حرمػ
ي
كتىبيػػػػػػػػػػػػػت يعصػػػػػػػػػػػػػر ى
قمبيػػػػػػػػػػػػػا ال ٍ

ػػػػػػػػػاءىا
ػػػػػػػػػر عشػ ى
ػػػػػػػػػار الفقيػ ى
تىسػػػػػػػػػػتطعـ الجػ ى

ػػػػػػػػػػػػاف
جك ىعػ
ي
كمتػػػػػػػػػػػػػى سػ ي
ػػػػػػػػػػػػره الي ٍ
ػػػػػػػػػػػػيطعـ غيػ ى

ػػػػناء طػػػػػاؿ
ػػػػدس يػػػػػا حسػ ي
يػػػػػا قػ ي

ارقينػػػػػا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاف
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بقمكبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األىشػ
كتبلعبػ
ٍ
ي

اجز
مػػػػػف أيػػػػػف نػػػػػأتي ،كالحػػػػػك ي

بيننػػػػػا:

ػػػػػػػػػت كنػػػػػػػػػػك ازن ىج َّمػػػػػػػػػػة
كيحيػػػػػػػػػػا ىممىكػ ٍ
يػػػػػػػػػػا ى
الرجػػػػػػػػػػػاء ،كا َّنمػػػػػػػػػػػا
صػ
ػػػػػػػػػػارت محطَّمػػػػػػػػػػػ ىة َّ
ٍ

العػػػػػػػػػدك بخيمػػػػػػػػػو
مػػػػػػػػػف أيػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػأتي ،ك
ُّ
ػػػػػػػػػػػػد العركبػ ً
ػػػػػػػػػػػػة ىر ٍجفىػػػػػػػػػػػػػ هة ممػػػػػػػػػػػػػدكدةه
ى
كيػ ي ي
ػػػػػػػػػؿ تقُّػ و
كدعػػػػػػػػػػاةي كػ ّْ
ػػػػػػػػػدـ قػػػػػػػػػػد أصػػػػػػػػػػبحكا
ي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكت ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
اإل نسػ
برجائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يتقػ
َّ
ي

و
اف؟
يم
و
ؼ ك ي ٍرقىػػػػػػػػػػػػػػ ية أ َّ
ػػػػػػػػػػػػػػع ه
ػػػػػػػػػػػػػػة ى
كىػػػػػػػػػػػػػػك ي
ى
ٍ
ً
اف؟
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ،متحفّْػ
كبر ٍجمػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز ىي ٍق ى
ه
ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي
ى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف؟
كبنػ
ي
لممعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم كاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارةه ى
اف
متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأخريف،
ثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابيـ أ ٍىد ىر ي
ي

ػػػػػػػػػػػػػػػػركف أشػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّىـ
متحػػػػػػػػػػػػػػػػػدّْثكف ييثىٍرًثػ
ي

اف
كعيػػػػػػػػػػػػػػان صػػػػػػػػػػػػػػػريعه لميػػػػػػػػػػػػػػكل ىح ٍيػػػػػػػػػػػػػػػر ي

كمػػػػػػػػػػف التقػػػػػػػػػػدُّـ مػػػػػػػػػػا يكػػػػػػػػػػكف تخمُّفػػػػػػػػػػان

العصػػػػػػػػػػػػػػياف
شػػػػػػػػػػػػػػعاره
لمػػػػػػػػػػػػػػا يكػػػػػػػػػػػػػػكف
َّ
ي
ى

ػػػػػػػػػػػػعار تقػػػػػػػػػػػػػدوُّـ ،كدلػػػػػػػػػػػػػيمييـ
ر عػػػػػػػػػػػػػكا شػ
ى

أيػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػذيف تمثَّمػػػػػػػػػػػػػكا بكعػػػػػػػػػػػػػكدىـ

لً
كاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف أك ًميشػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يؿ أك
ي
ي
أيػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػذيف تػػػػػػػػػػػػػػػكدَّدكا كأىالنػػػػػػػػػػػػػػػكا؟
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أصػػػػػػػبحكا

ػػػػػػػػػػػاف
ػػػػػػػػػػػميا القيعػ
كػػػػػػػػػػػػرؤل َّ
السػػػػػػػػػػػػراب توػ َّ
ي

ائج
لمػػػػػػػا تزاحمػػػػػػػت الحػػػػػػػك ي

السػػػػػػػػر ً
تائػػػػػػػػو
يؤمػػػػػػػػؿ
كػػػػػػػػرؤل َّ
اب ،مػػػػػػػػا ّْ
ه

ػػػػػػػػػػػػآف؟
منيػػػػػػػػػػػػػا ،كمػػػػػػػػػػػػػاذا يطمػػػػػػػػػػػػػب الظمػ
ي

يػػػػػػػػا قػػػػػػػػدس ،كانػػػػػػػػتفض الخميػػػػػػػػ يؿ ك ىغػ َّ
ػػػػػػػزةه

الف
ك ّْ
الوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفتاف كتاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ي

كتمفَّػػػػػػػػػػػت األقصػػػػػػػػػػػى ،ك ػػػػػػػػػػػي نظراتػػػػػػػػػػػػو

ػػػػػػػػػػػػػػػاف
ػػػػػػػػػػػػػػػـ ك ػػػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػػػاحاتو ىغمىيػ
أىلىػ
ي
ه

يػػػػزؿ
ٍ

ػػػػػػػػػػػػػػاف
كدخػ
لمجػػػػػػػػػػػػػػػرح ييػػػػػػػػػػػػػػػا ىجػػػػػػػػػػػػػػػذٍكةه ي
ي

ػػػػػػرت عمػػػػػػػى أىػػػػػػػدابيا
يػػػػػػػا قػػػػػػػدس ،كانكسػ ٍ

ىجفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
ظراتييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كتراخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت األ
ىن ى
ي

ػػػػبلح لػػػػػي
يػػػػػا ي
س ،كانحسػػػػػر المّْثػػػػػاـ ػ ى
ؽ يٍ ،د ي

ّْ
اسػػػػػػػػػػػػػتيطاف
كجيػػػػػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػػػػر يػ
ي
ػػػػػػػػػػػػدنس ى
قمػ ه

يجتاحيػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػاف األسػػػػػػػػػػى
أيػػػػػػػػػػت طك
كر
ي
ى
ي

ػػػػػػػػاف
كلقػػػػػػػػػد يكػػػػػػػػػكف مػػػػػػػػػف األسػػػػػػػػػى الطك ػ ي

كيختفػػػػػي

ػػػػػػػػػػػاف
عػػػػػػػػػػػػف ناظرييػػػػػػػػػػػػا العطػػػػػػػػػػػػؼ كالتَّحنػ
ي

يػػػػا قيػػػػدس ،كانبيػػػػر ّْ
ػػػػداء كلػػػػـ
الن ي

ػػػػب
ػػػػف تحػ ُّ
كػػػػػادت تفػػػػػارؽ ىمػ ٍ

أحبػ و
لػػػػػػػػػػكال ىنسػػػػػػػػػػائـ مػػػػػػػػػػف عطػ ً
ػػػػػػػػػة
ػػػػػػػػػاء َّ
ي
سػ ً
لسػػػػػانيا
ػػػػكؽ
ػػػػع ىد ٍت بمػػػػػا بػػػػػذلكا ،ك ػ ى
ى
لكػػػػػػػأنني بالقػػػػػػػدس تسػػػػػػػأؿ
مػػػػف أيػػػػف ىػػػػذا البػػػػذ يؿ ،مػػػػا ىػػػػذا
ىػػػػػذا سػػػػػؤاؿ القػػػػػدس كىػػػػػي
سػػػػتقكؿ ،أك سػػػػأقكؿ ،مػػػػا ىػػػػذا
ىػػػػػػذا َّ
النػػػػػػدل ،ىبػػػػػػ ٍذ يؿ الػػػػػػذيف

نفسػػػػػػػيا
ى
َّ
النػػػػدل

جريحػػػػػ هة

ػػػػػػػػػػػػاء ببػػػػػػػػػػػػػذليـ كأعػػػػػػػػػػػػػانكا
رسػػػػػػػػػػػػػمكا الك ػ
ى
ؽ ُّ
اف
ىن ىبػ
ُّعاء كأ ٍىك ىر ى
ى
الشػػػػػػػػػػػػػػػػػكر ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػػػػػػػد ي
ػػػػػػػػػاف؟
مػػػػػػػػػػف أيػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػذا الياطػػػػػػػػػػ يؿ الىيتَّػ ي

ػػػػػف يىػػػػػػـ
ىييمػػػػػػي عمػ َّ
كمػ ٍ
ػػػػػي ،ى

اف؟
األىعػػػػػػك ي

ماف؟
سػػػػػػػػ ٍم ي
تشػػػػػػػػكك ،كيػػػػػػػػؼ ينجيػػػػػػػػب يػػػػػػػػا ى

النػػػػدل

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
الم َّنػ
إالَّ عطػ
ي
ه
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقو ى

ػػػػػكبيـ
قمػ ي

اف
بك ائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كحنانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تىػ
ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزىد ي

ػػػػػػػػرقت
ػػػػػػػػاء ىػػػػػػػػػذم األرض ييػػػػػػػػػا أىشػ
ٍ
أبنػ ي
صػػػػػػػنعكا كشػػػػػػػاح المجػػػػػػػد مػػػػػػػف إًيمػػػػػػػانيـ

ػػػػػػػػػػػػػب الزمػػػػػػػػػػػػػػاف ،كأينػ ً
آف
ًحقىػ
ػػػػػػػػػػػػػزؿ القػػػػػػػػػػػػػػر ي
ي
نعػػػػػػػػػػػػػـ الكشػػػػػػػػػػػػػاح كًنعمػ ً
اف
ػػػػػػػػػػػػت األىلػػػػػػػػػػػػػك ي
ي ٍى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىـ ،كتكالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت األىزمػ
أخبػ
ي
ي

ػػػػػػػم ٍت بػػػػػػػػو
كتشػ َّ
ػػػػػػػرؼ التػػػػػػػػاريخ حػػػػػػػػيف ى
سػ ى
و
ػػػػػػػػاىد
ػػػػػػػػر شػ
ػػػػػػػػػي أروػػػػػػػػػنا لمنػػػػػػػػػاس أكبػ ي

ػػػػػػػػػػػػػػػاف
ػػػػػػػػػػػػػػػف كدنيػػػػػػػػػػػػػػػػا ،نعمػػػػػػػػػػػػػػػػ هة كأىمػ
ديػ
ي
ه

ػػػػػػػذكرىا
ػػػػػػػاز جػ
وػ َّ
ػػػػػػػـ الحجػ ي
ىػػػػػػػػي دكحػػػػػػػػ ية ى
ى

ػػػػػػػػػػاف
كمػػػػػػػػػػػف الريػػػػػػػػػػػاض امتػػػػػػػػػػػدَّت األىغصػ ي

ط ٍيبػػػػػػػػػػػ هة
األصػػػػػػػػػػػؿ مكػػػػػػػػػػػ ية ،ك
الميػػػػػػػػػػػاج ير ى
ى
و
ػػػػػػػػػػػػدة
ػػػػػػػػػػػػيـ العركبػػػػػػػػػػػػػة تمتقػػػػػػػػػػػػػي بعقيػ
شػ
ي

ػػػػػػػػػػػاف
البػػػػػػػػػػػػ ٍذ يؿ كاإلحسػ
ي
يفػػػػػػػػػػػػيض منيػػػػػػػػػػػػا ى

و
ػػػػػػػػػػػػػػػػة ى ٍي ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػا يف
ض ىعراقػ
كالقػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػدس ىر ٍك ي
ي
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ػػػػػػؽ ػػػػػػػي مشػػػػػػػاعر أروػػػػػػػنا
لمقػػػػػػػدس يع ٍمػ ه

بػػػػػػػػػػػػػػاف
شػػػػػػػػػػػػػػيدت بػػػػػػػػػػػػػػو
اآلكػػػػػػػػػػػػػػاـ كال يكثٍ
ٍ
ي
ي

ػػػػػػػػاجر حينمػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػار ىػ
ى
شػػػػػػػػػيدت بػػػػػػػػػو آثػ ي

ػػػػػػػػػػاف
ٍ
الكديػ ي
أصػػػػػػػػػػغت لصػػػػػػػػػػكت روػػػػػػػػػػيعيا ي

شػػػيدت بػػػو البطحػػػاء كىػػػي تػػػرل

الثػػػرل

ييتػ ُّ
ػػػػػػػػػػػػػاف
ػػػػػػػػػػػػػز حتػػػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػػػالت الي ٍحمجػ
ي

اىيـ ينشػػػػػػػػػػػػػر عطػػػػػػػػػػػػػره
كدعػ
ي
ػػػػػػػػػػػػاء إبػػػػػػػػػػػػػر ى

كقمبػػػػػػػػػػػػو اطمئنػػػػػػػػػػػػاف
ػػػػػػػػػػػػي الخػػػػػػػػػػػػا قيف ،ي

ىػػػػػػػذم الكشػػػػػػػػائج بػػػػػػػيف ميػػػػػػػػبط كحينػػػػػػػػا

اف
كالمسػػػػػػػػػػػجد األقصػػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػػي العنػػػػػػػػػػػػك ي

ىػػػػػػػػػػػك ًقبمػػػػػػػػػػػ هة أيكلػػػػػػػػػػػى ألمتنػػػػػػػػػػػا التػػػػػػػػػػػي

األديػػػػػػػػػػػػػػاف
نبييػػػػػػػػػػػػػػا
يختمػػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػديف ّْ
ي

ػػػػػػػػػػـ يقػػػػػػػػػػػؿ عبػػػػػػػػػػػدالعزيز كقػػػػػػػػػػػد رأل
ىأك لىػ ٍ

ػػػػػػػػػػػػاف
الرىبػ
كيػػػػػػػػػػػػػؼ ا ٍلتقػػػػػػػػػػػػػى األحبػػػػػػػػػػػػػار ك ُّ
ي

ػػػػػػػػػػػػػكر اليياكػػػػػػػػػػػػػػ ىؿ كمَّيػػػػػػػػػػػػػػا
كأقػػػػػػػػػػػػػػاـ ب ٍمفيػ
ي

البركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
لمغاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيف كزمجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ي

كتنمػػػػػػػػػػػػر البػػػػػػػػػػػػاغي ك ػػػػػػػػػػػػي أعماقػػػػػػػػػػػػو
َّ

ػػػػػػػػػػاف
يجػ
حقػ ه
ي
ػػػػػػػػػػد ،لػػػػػػػػػػػو ػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػدره ىى ى

ػػػػػػػاطرت مػػػػػػػػف كػ ّْ
ػػػػػػػس
كتقػ
ٍ
صػ ٍ
ػػػػػػػك وب أ ٍنفيػ ه
ػػػػػػػؿ ى

ػػػػػػػػػػػػػاف
ػػػػػػػػػػػػػي كالطغيػ
الب ٍغػ
ي
منيػػػػػػػػػػػػػػا يفػػػػػػػػػػػػػػكح ى
ي

ك ػػػػػػػػػػػػد الييػػػػػػػػػػػػكد أمػػػػػػػػػػػػاميـ أحقػػػػػػػػػػػػادىـ

الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمباف
ككراءىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تتحفَّػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ُّ
ي

ىأك لػػػػػػػػػػػـ يقػػػػػػػػػػػؿ عبػػػػػػػػػػػدالعزيز ،كذى ينػػػػػػػػػػػو

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ،كلرأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ير ٍج ىحػ
متكقػ
ه
ي

ػػػػػػػػزؿ
كحسػػػػػػػػػاـ تكحيػػػػػػػػػد الجزيػػػػػػػػػرة لػػػػػػػػػـ يػ ٍ
ي

ػػػػػػػػػػػػداف
ىر ٍطبػػػػػػػػػػػػان ،يفػػػػػػػػػػػػػكح بمسػػػػػػػػػػػػكو الميػ
ي

ك ػػػػدكا إلػػػػى القػػػػدس الشػػػػريؼ،

ػػػػار
ػػػػػي حينيػػػػػا ىنفػ ى
ػػػػض ال يغبػ ى

شػػػػعارىـ

ػػػػجمى ٍت
كسػ َّ

ػػػػػػػػر كًانمػػػػػػػػػا
ىأك لػػػػػػػػػـ ىي يقػ ٍ
ػػػػػػػػؿ ،كىػػػػػػػػػك الخبيػ ي
البػػػػػذ ً
يمػ ُّ
ٍؿ الصػػػػػحيح ىة
ػػػػدكا يػ ى
ػػػػد ى

كادعمػػػػػكا

ػػػػػػػػػػػػاف
ػػػػػػػػػػػػك األكطػ
ى
ي
ػػػػػػػػػػػػريد األصػػػػػػػػػػػػػيؿ لتخمػ ى
طػ ٍ

ً
اف
الصػ
َّىناء ك ُّ
َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ي
ىع ىزماتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ي
ػػػػػػػػػػػاف ي:،
الع ٍظمػػػػػػػػػػػػى يقػػػػػػػػػػػػكـ كيػ
ي
بػػػػػػػػػػػػالخبرًة ي

ػػػػػػػػػػػػػعب ً
ػػػػػػػػػػػػػػاف
س
اإل
شػ
ي
ى
بػػػػػػػػػػػػػػاء ػػػػػػػػػػػػػػإنيـ ي ٍر ى
ى

ػػػػػػػػػػت
ب ،مسػ
ى
ػػػػػػػػػػطيف العزيػػػػػػػػػػػزةي أىنبتػ ٍ
ي
ػػػػػػػػػػع ه
شػ ٍ

اف
يػػػػػػػػػػػو اإلبػ
ػػػػػػػػػػبو ىىػػػػػػػػػػػك ي
ػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػػـ ييصػ ٍ
ى

ػػػػػػػػػداء ىبػػػػػػػػػػدا لػػػػػػػػػػو
ب إذا يذكػػػػػػػػػػر الفػ
ى
ػػػػػػػػػع ه
شػ ٍ
ي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناف
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب كسػ
أم ثاقػ
ىعػ
ٍ
ي
ه
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزهـ كر ه
الخاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػأس كاليخػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاليف
اف اليػ
ي

َّت عميػػػػػػػػػػو يمصػػػػػػػػػػيب هة
شػ
ػػػػػػػػػعب إذا اشػػػػػػػػػػتد ٍ
ه
ً
ػػػػػػػػػامف أروػػػػػػػػػػيـ
ال تيخرجػػػػػػػػػكىـ مػػػػػػػػػػف ىمكػ

ػػػػػػػػػػػركجيـ مػػػػػػػػػػػػف أروػػػػػػػػػػػػيـ يخسػػػػػػػػػػػػراف
خػ
ي

ػػػػػػػػػت
ىػػػػػػػػػػي حكمػػػػػػػػػػ هة َّ
بدكيػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػا أدركػ ٍ

ػػػػػػػػػػػػػاف
ىبعادىػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػي حينيػػػػػػػػػػػػػػا األىذىػ
أ ى
ي

ٍسػػػػػػػػي فػػػػػػػػي أجفاننػػػػػػػػا
يػػػػػػػػا قي ٍ
س ال تىأ ى
ػػػػػػػػد ي

ً
ً
ُّ
نػػػػػػػػاف
القمػػػػػػػػكب ًج
الحبيػػػػػػػػب ،ك ػػػػػػػػي
ظػػػػػػػػؿ
ي
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أف يػػػػػػػرل
ىمػػػػػػػ ٍف يخػػػػػػػدـ الحػػػػػػػرميف يػػػػػػػأىىن ي
ؼ ٍ
ً
ػػػػػػػػادـ
يػػػػػػػػػا قيػ
ي
ػػػػػػػػدس صػػػػػػػػػب ارن انتصػػػػػػػػػارؾ قػ ه

ػػػػػػػت عمػػػػػػػػى
ػػػػػػػر الصػػػػػػػػغير رسػػػػػػػػال هة ين ًقمىػ ٍ
ىح ىج ي
دت
ػػػػػػػػدس ،كانبثػػػػػػػػػؽ الوػػػػػػػػػياء
ياقػ
َّ
كغػػػػػػػػػر ٍ
ي

ػػػػي
يػػػػػا قػػػػػدس ،ك
التفتػػػػػت إًلػ َّ
ٍ

كالمٌػ ً
ػػػػر
ػػػػو لػػػػػف يجتػ ى
ػػػػاز بػػػػػي بحػ ى

أقسػػػػػمت
ك
ٍ
األسػػػػػى

ً
ً
الييػ ً
ػػػػػػػػاف
ػػػػػػػػكد يييػ ي
صػػػػػػػػػمىؼ ى
أقصػػػػػػػػػاؾ ػػػػػػػػػي ى
ً
ػػػػػػػػػػاف
ػػػػػػػػػػداء ىج ىبػ
ػػػػػػػػػػد الفػ
كالمّْػ
ُّ
ػػػػػػػػػػص يػػػػػػػػػػػا ىبمىػ ى
ي
ثغػػػػػػػػػػػػر ُّ
اف
الشػػػػػػػػػػػػمكخ أصػػػػػػػػػػػػغت األكػػػػػػػػػػػػك ي
َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاف
ؽ البسػ
ىطيارىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كتػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأن ى
ي
أ ي
ىيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث األ
كبربنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال تح ىنػ
ي
ي

آف
إالَّ قمػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب ز ي
ادىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ي
ه

كقاؿ عبد الرحمف العشماكم أيوان ي قصيدة:
رسالة إلى مسطيف

كاقطفػػػػػػػػػػػػػػػػػي كردة لينبػػػػػػػػػػػػػػػػػت رمػػػػػػػػػػػػػػػػػح

إنمػػػػػػػػػػػػػػا تيػػػػػػػػػػػػػػزـ العػػػػػػػػػػػػػػدك الرمػػػػػػػػػػػػػػاح

قدسػػػػػػػػػػػػنا كالقيػػػػػػػػػػػػكد تػػػػػػػػػػػػدمي يديػػػػػػػػػػػػو

كالمنػػػػػػػػػػػػػى تحػػػػػػػػػػػػػت رجمػػػػػػػػػػػػػو تنػػػػػػػػػػػػػداح

ليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػػػػػػػػػػرمدم ال يتػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاني

عػػػػػػػػػف ظػػػػػػػػػبلـ يتيػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػو الصػػػػػػػػػباح

أيػػػػػػػػػف يغػػػػػػػػػدك؟ لقػػػػػػػػػد دعػػػػػػػػػا تبلشػػػػػػػػػى

صػػػػػػػػكت الحػػػػػػػػر حػػػػػػػػيف وػػػػػػػػج النبػػػػػػػػاح

وػػػػعيؼ

يجيػػػػػػػػػب الصػػػػػػػػػدل كييػػػػػػػػػكم الجنػػػػػػػػػاح

كينػػػػػػػػػػػػادم القػػػػػػػػػػػػكم حػػػػػػػػػػػػيف ينػػػػػػػػػػػػادم

تمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداءه األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباح

كانػػػػػػػػػػػػػػػػت القػػػػػػػػػػػػػػػػدس كردة لمحػػػػػػػػػػػػػػػػب

يأسػػػػػػػػػػػػر القمػػػػػػػػػػػػب عطرىػػػػػػػػػػػػا الفػػػػػػػػػػػػكاح

ً
آه مػػػػف عصػػػػرنا  ...ينػػػػادم

اف:
كيقكؿ عبد الرحمف العشماكم عف األقصى ي قصيدة بعنك ن
"شاىد التاريخ "

ً
ً
مػػػػػػػػاء ىن ً
الكػػػػػػػػكثر
يػػػػػػػػر
اسػػػػػػػػقني مػػػػػػػػف
كانطمػػػػػؽ بػػػػػي ػػػػػي ميػػػػػاديف

ػػػػػػػػػػػػرب نة تغسػػػػػػػػػػػػػؿ عنػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػدرم
شػ
ى
ى
ً
ً
ػػػػػػػػػػػػػػات العبقػػػػػػػػػػػػػػػرم
المكرىمػ
ػػػػػػػػػػػػػػاف
بحصػ
ي

اليػػػػػدل

الحػ ً
عبػػػػػػػػػر
ػػػػػػػػزف الػػػػػػػػػذم لػػػػػػػػػـ ىي ي
مركػػػػػػػػػب ي
ّْ
غػػػػػػػػػػػذم سػػػػػػػػػػػيرم
ىمػػػػػػػػػػػي يي
ً،سػػػػػػػػػػػاى ارنّْ ،

ال تػػػػػػػػػػدعني كاقفػػػػػػػػػػػان كحػػػػػػػػػػػدم عمػػػػػػػػػػػى
ال تػػػػػػػػػػػػدعني خائفػػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػػػنحي ليمػػػػػػػػػػػػي
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ػػػػػػػػي يدجػػػػػػػػى الظممػ ً
ػػػػػػػد القمػػػػػػػػر
ػػػػػػػاء ،ىقػ ي
ى
المنتى ًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
ػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ مثػ
تىبػ
ى
ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ األدب ي
و
ػػػػػػػػػػػػػػاء نػػػػػػػػػػػػػػػ و
شػػػػػػػػػػػػػػػر
ً،بك ػ
ادر ػػػػػػػػػػػػػػػي الب ى

ػػػػػػػػػػػػػنجـ الػػػػػػػػػػػػػػذم أىثكمػػػػػػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػػػػػب الػ
أرقػ
ي
ى
حػػػػػػػػػػػارس َّ
النبػػػػػػػػػػػع كال
اسػػػػػػػػػػػقني يػػػػػػػػػػػا
ى

أنػػػػػػػػػػػػػػػا أحمػػػػػػػػػػػػػػػؿ قمبػػػػػػػػػػػػػػػان خا قػػػػػػػػػػػػػػػان

ً،
طػ ً
ػػػػػػػػػػـ الخصػػػػػػػػػػػب بكػ ّْ
ػػػػػػػػػػر
الم ى
ػػػػػػػػػػؼ ى
مكسػ ي
ىمتيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حيا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػركح َّ
الزىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

ىػػػػػػػػػػػػػذه كفٌػػػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػػا ىحيا

ػػػػػػػػػػػػادؽ
ػػػػػػػػػػػػب صػ
ػػػػػػػػػػػػكؾ يحػ
ّّ
ه
مػػػػػػػػػػػػػدَّىا نحػ ى
ىمجػػػػػػػػػػػاد عػػػػػػػػػػػف تاريخنػػػػػػػػػػػػا
أىسػػػػػػػػػػػأى يؿ األ
ى

ػػػػػػػػػػػكر
ىبيػػػػػػػػػػػػى ُّ
ً،تيرينػػػػػػػػػػػػي منػػػػػػػػػػػػو أ ى
الصػ ى
ػػػػػػػػػػػػػؿ ً
ُّ
الع ىبػػػػػػػػػػػػػػر
ىجػ
ين ًق ى
شػػػػػػػػػػػػػػت ييػػػػػػػػػػػػػػا أ ى

كتيرينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لكحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نة مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرق نة

ًبػ،ػػػػػػػرزت ػػػػػػػػي البيػ ً
ً
الحجػػػػػػػػر
ػػػػػػػت عنػػػػػػػػد

كتيرينػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػكرةى المجػػػػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػػػػي

ظػ َّ
ػػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػػػركم خبػػػػػػػػػػ ارن عػػػػػػػػػػف ىخ ىبػػػػػػػػػػر

ػػػػػػػػجد األقصػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػذم
كتيرينػػػػػػػػػي المسػ ى

البنػػػػػػػػػػػػاء األىثىػػػػػػػػػػػػرم
ً،حفظػػػػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػػػػذا
ى
ًك،
مػػػػػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػػػػػـ ينػػػػػػػػػػػػػدحر
األز
اجػػػػػػػػػػػػػو ى
ى
ى

صػػػػػػػػامدان ػػػػػػػػي رحمػػػػػػػػة الحػػػػػػػػؽ التػػػػػػػػي
الوػػػػػػػػػػػػخـ الػػػػػػػػػػػػذم
ثابتػػػػػػػػػػػػان كالجبػػػػػػػػػػػػؿ َّ

ً،سػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ً
حات األي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً
ؽ المزدىػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
ي
ي
ً ػ،ػػػػػػػػػػػػي نيػػػػػػػػػػػػػار األىمػ ً
ػػػػػػػػػػػػؿ المنتظىػػػػػػػػػػػػػر
ى
ً،
ػػػػػػػػػػػكؽ المنبػػػػػػػػػػػػر
شػػػػػػػػػػػاىد التػػػػػػػػػػػػاريخ
ى
ى

م ػػػػػػػػػػػػي
عاليػػػػػػػػػػػػان كالكككػػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػػدُّر ّْ

ػػػػػػحى
كابتيػػػػػػػاج الشػػػػػػػمس ػػػػػػػي ىرًأد ُّ
الوػ ى
ػػػػػػػػجد ،مػػػػػػػػػا زلنػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػرل
أيُّيػػػػػػػػػا المسػ ي

ً،داخػ ً
ػػػػػػػػػػػػؿ القمػ ً
ػػػػػػػػػػػػؽ األىثىػػػػػػػػػػػػػر
ػػػػػػػػػػػػب عميػ
ي
الصػػػػػػػػػػػػادؽ لػػػػػػػػػػػػـ ينحػػػػػػػػػػػػدر
لىً،فظييػػػػػػػػػػػػا
ي

ػػػػػػػجد ػػػػػػػػي
ػػػػػػػت أقصػػػػػػػػى أيُّيػػػػػػػػا المسػ ي
أنػ ى
لػػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػػزؿ تيمقػػػػػػػػػػي عمينػػػػػػػػػػا يخطبػػػػػػػػػػ نة

ً،سػػػػػػػػػػػػػػػػػكؼ استنيوػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ ُّ
بالنػػػػػػػػػػػػػػػػػ يذ ًر

ػػػػػػػػػػاس اسػػػػػػػػػػػمعكني إننػػػػػػػػػػػي
أيُّيػػػػػػػػػػػا النػ
ي
ػػػػػػي
سػػػػػػفي يف األيػػػػػػاـ
أبحػػػػػػرت بػػػػػػي ي

و
و
ممزكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىخطىر
َّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
ليج
أسػػػػػػػػػػػػيبت ييػػػػػػػػػػػػا كلػػػػػػػػػػػػـ تختصػػػػػػػػػػػػر

ػػػػػػػػػػػص
كػػػػػػػػػػػػاف لؤلمػػػػػػػػػػػػكاج ييػػػػػػػػػػػػا قصػ
ه
ػػػػػػام مػػػػػػػف جيػ و
ػػػػػػؿ موػػػػػػػى
كػػػػػػػـ رأت عينػ ى

ً،
سػػػػػػػػػػػػػػػفىر
َّامػػػػػػػػػػػػػػػو ػػػػػػػػػػػػػػػي ى
كطػػػػػػػػػػػػػػكل أي ى
ي ً
صػػػػػػػػػر
ً،طػػػػػػػػػك يؿ مػػػػػػػػػا ييػػػػػػػػػا شػ
ػػػػػػػػديد الق ى

جربتييػػػػػػػػػػػػػا
ىكػػػػػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػػػػػدنيا ،كمػػػػػػػػػػػػػا َّ

ًنػ،
و
ػػػػػػػػػػػػرب قػػػػػػػػػػػػػذ ت َّ
ػػػػػػػػػػػػػرر
ػػػػػػػػػػػػار حػ
بالش ى
ى
ً،
سػػػػػػػػػقىر
لػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػزؿ يعكػػػػػػػػػس معنػػػػػػػػػى ى

أرل

ػػػػػاس اسػػػػػػمعكا ،إنػػػػػػي
أيُّيػػػػػػا النػ ي
الييػػػػػػػػػػػػػػػػكدم الػػػػػػػػػػػػػػػػذم
مػػػػػػػػػػػػػػػػب
كأرل ىق
ّْ
ى

ً
و
َّ
ػػػػػػػػػػػػػػذر
ػػػػػػػػػػػػػػب ىحػ
ػػػػػػػػػػػػػػؿ لبيػ
ً،سػػػػػػػػػػػػػػػبقت كػ

ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب ،ربمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
كأرل يخطَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىة ىح

ػػػػػػػػػػػػدر
ً،لػػػػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػػػػزؿ كاقفػػػػػػػػػػػػ نة لػػػػػػػػػػػػـ تى ي

كأرل دائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةن يمح ىك ىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نة

ً
ػػػػػػػػػػػػػدر
لًػ،ػػػػػػػػػػػػػك روػػػػػػػػػػػػػػينا بحيػ
ػػػػػػػػػػػػػاة ى
الخػ ى

ػػػػػػػػػػػرىدل
ػػػػػػػػػػػك الػ َّ
ربمػػػػػػػػػػػػا دارت بنػػػػػػػػػػػػا ىنحػ ى
ػػػػػػػػػػاس أ يقػػػػػػػػػػػكا ،كاذكػػػػػػػػػػػركا
أيُّيػػػػػػػػػػػا النػ
ي

ػػػػػػػػػػػي األ ً
ً،صػػػػػػػػػػػػكرةى ابػ ً
ىشػػػػػػػػػػػػر
العمقمػ ّْ
ػػػػػػػػػػػف ى
ً،
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مػػػػػػػػػػػػات التَّتىػػػػػػػػػػػػػر
حػػػػػػػػػػػػيف كانػػػػػػػػػػػػػت ىى ىج
ي
ػػػػػػػػػػػدر
ً،كيػػػػػػػػػػػػؼ سػػػػػػػػػػػػاقىتنا إلػػػػػػػػػػػػى المنحػ ى

ػػػػػػػػػػداد كيػػػػػػػػػػػؼ احترقػػػػػػػػػػػت
كاذكػػػػػػػػػػػركا بغػ
ى
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػاـ األسػػػػػػػػػػػػػػػػػى
كرةى أيػ
كاذكػػػػػػػػػػػػػػػػػركا ىد ى
ػػػػػػػػكد عػػػػػػػػػف
س المفقػ ى
كاسػػػػػػػػػألكا األنػػػػػػػػػدلي ى

ً،طػػػػػػػػػػائر العػػػػػػػػػػزـ الػػػػػػػػػػذم لػػػػػػػػػػـ ىي ًطػػػػػػػػػػر
شػػػػػػػػػػػر
ً،مسػ
الب ى
ي
ػػػػػػػػػػرل لخيػػػػػػػػػػػر ى
المسػ ى
ػػػػػػػػػػجد ى
ً،أنػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػي ىك ً
ػػػػػػػػػػػػػدر
ردىػػػػػػػػػػػػػػا ك َّ
الصػ ى

ػػػػػػػػػػػاس ،أنػػػػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػػػػجدكـ
أيُّيػػػػػػػػػػػػا النػ
ي
ػػػػػػػػػػػػداث بػػػػػػػػػػػػػي داميػػػػػػػػػػػػػ نة
ػػػػػػػػػػػػر ًت األحػ
مػ َّ
ي

ػػػػػػػػػػػميب القى ً
ً
ً
ػػػػػػػػػػػذر
الص
ً،مػػػػػػػػػػػف
خيانػػػػػػػػػػػات َّ

ػػػػػػػت األسػػػػػػػػى بعػػػػػػػػد األسػػػػػػػػى
مكػػػػػػػػـ ذقػ ي
ػػػػػػػػػػة حالكػ و
يػػػػػػػػػػػا لىيػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف ظيممػ و
ػػػػػػػػػػة

ً،سػػػػػػػػ َّكىدت كجػػػػػػػػو المػػػػػػػػدل ػػػػػػػػي نظػػػػػػػػرم

ػػػػػػب حتػػػػػػػى ًخمتينػػػػػػػي
وػ ى
ىرحػ ي
ػػػػػػاؽ بػػػػػػػي األ ى
ػػػػػػػػػػؤس حتػػػػػػػػػػػى َّ
ىزنػػػػػػػػػػػي
البػ
كطػػػػػػػػػػػكاني ي
ي

ػػػػػػػػػػدر
لػمػػػػػػػػػػف أذكؽ َّ
ػػػػػػػػػػفك بعػػػػػػػػػػػد ال ىكػ ى
الصػ ى
ً،ذلػػػػػػػػػػػػؾ َّ
ػػػػػػػػػػػي العبقػػػػػػػػػػػػرم
الشػ
ػػػػػػػػػػػيـ األىبػ ُّ
ي
م
ركل شػػػػػػػػػػػػػػػػجرم
كبغيػػػػػػػػػػػػػػػػث الحػ
ّْ
ػػػػػػػػػػػػػػػؽ َّ

ػػػػػػػػػػػػكر إلػػػػػػػػػػػػػى أركقتػػػػػػػػػػػػػي
أرسػػػػػػػػػػػػػؿ النػ
ى
ػػػػػػػػػػػارس
ػػػػػػػػػػػبلح الػػػػػػػػػػػػديف إال ػ
مػػػػػػػػػػػػا صػ
ي
ه

شػ َّ
ػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػف أزرم كجمَّػػػػػػػػػػػى بصػػػػػػػػػػػرم

ػػػػػػػػػػػكج لػػػػػػػػػػػػـ ينحسػػػػػػػػػػػػر
سػػػػػػػػػػػػاحتي كالمػ
ي

ػػػػػػػػػػككب عمػػػػػػػػػػػى
قػػػػػػػػػػػادني كالميػػػػػػػػػػػؿ مسػ
ه

كرمػػػػػػػػػػػػى نحػػػػػػػػػػػػكم بػػػػػػػػػػػػأغمى الػػػػػػػػػػػػد ىُّرر

غسػػػػػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػػػػػاطا مػػػػػػػػػػػػف أدرانػػػػػػػػػػػػو

ػػػػػػػػػػػػفاء ػػػػػػػػػػػػػي جبػػػػػػػػػػػػػيف القمػػػػػػػػػػػػػر
ً،كصػ
ن
ً
ػػػػػػػػػػارس المنتصػػػػػػػػػػػر
ػػػػػػػػػػح الفػ
ً،عنػػػػػػػػػػػد يرمػ ً

كأرانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم نة مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرق نة
ليػػػػػػػػػػت َّأيػػػػػػػػػػامي ىنػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػد كقفػػػػػػػػػػت

ػػػػػػػػػػػػػػدر
ػػػػػػػػػػػػػػدرةه مػػػػػػػػػػػػػػػف يغػ
ً،قتمتيػػػػػػػػػػػػػػػا ىغػ
ى
ى
ً
ػػػػػػػػػػػزر
ً،كسػػػػػػػػػػػػبايا الفيػ
ػػػػػػػػػػػرس عنػػػػػػػػػػػػد ى
الخػ ى

ليتىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَّ ،
يمنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هة
لكنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أ َّ

ػػػػػػػػػػػػكر الػػػػػػػػػػػػذم صػػػػػػػػػػػػيَّرني
ىك
عػػػػػػػػػػػػد ًبمفي
ي
ى
ػػػػػػػػػػاس أى يقػػػػػػػػػػػكا ،كارحمػػػػػػػػػػػكا
أيُّيػػػػػػػػػػػا النػ
ي

ً،
نصػػػػػػػػػػػػػ ًير
أمػػػػػػػػػػػػػبلن ػػػػػػػػػػػػػي قمبػ
الم ى
ػػػػػػػػػػػػي ي
ى
ى
ًً ،
المسػػػػػػػػػػتىًعر
يغم ى
سػػػػػػػػػػت ػػػػػػػػػػي حقػػػػػػػػػػدىا ي

ػػػػػػػػػػػػس
ػػػػػػػػػػػػكد ال ىغػػػػػػػػػػػػػدر إال أىنفػ
مػػػػػػػػػػػػػا ىييػ
ي
ه
لػػػػػػػػػػػػػـ أزؿ أشػ
ػػػػػػػػػػػػرب كأسػػػػػػػػػػػػػان يمػ َّ
ػػػػػػػػػػػػرةن
ي

ػػػػػػػػػػجرم
ًم،ػػػػػػػػػػػف رزايػػػػػػػػػػػاىـ كأشػػػػػػػػػػػكك ى
وػ ى

زرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ىكمىيـ قنبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نة

المنفجػػػػػػػػػػر
احػػػػػػػػػػذركا مػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػكتيا ي

حفظػػػػػػػػػت قػػػػػػػػػدرم كصػػػػػػػػػانت جػػػػػػػػػكىرم

سػػػػػػػػػػػػمبكني نعمػػػػػػػػػػػػ ىة األمػػػػػػػػػػػػف التػػػػػػػػػػػػي

البطىػػػػػػػػػػػػر
شػػػػػػػػػػػػت ييػػػػػػػػػػػػا حػ
يًنً،ق ى
ي
ػػػػػػػػػػػركؼ ى
الربػػػػػػػػػػا كالم ً
يسػػػػػػػػػػر
ً،ػػػػػػػػػػي توػػػػػػػػػػاعيؼ ّْ
ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأم لممنتظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
ًك ،ىخ ىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الػ
َّ

ػػػػػػػػػػػػكد الغػػػػػػػػػػػػػدر إال يعممىػػػػػػػػػػػػػ هة
مػػػػػػػػػػػػػا ىييػ
ي

يعممىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هة زائفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هة ،قيمتييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػادـ
ػػػػػػػػػػػرد قػ
ػػػػػػػػػػػرد ،قػ
إف موػػػػػػػػػػػػى ًقػ
ه
ه
ه
مػػػػػا لكػػػػػـ يػػػػػا قػػػػػكـ ،ىػػػػػؿ ترجػػػػػكف مػػػػػف

ػػػػػػػػؿ األطفػ ً
قاتػ ً
شػ ً
ػػػػػػػػر؟!
المع ى
ػػػػػػػػاؿ يحسػ ى
ػػػػػػػػف ى
خسػ ً
ػػػػػػػر
تخسػػػػػػػػر المجػ ى
ػػػػػػػد ،كػػػػػػػػأف لػػػػػػػػـ تى ى

ً
أمتنػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػا لبثىػػػػػػػػػػػػػػػت
آه مػػػػػػػػػػػػػػػف َّ
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كىػػػػػػي ػػػػػػي سػػػػػػكؽ الػػػػػػدَّعاكل تشػػػػػػترم

ػػػػػػػػدت سػػػػػػػػػكؽ الػػػػػػػػػدَّعاكل ىحكلىيػػػػػػػػػا
كسػ ى
ى
أزىػػػػػػػػػرت كػ ُّ
الرىبػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػف حكليػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػؿ ُّ

كىػػػػػػي ػػػػػػي ىجػػػػػػدب األسػػػػػػى لػػػػػػـ تيزًىػػػػػػر
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
البقىػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده إالَّ جنػ
عنػ
ى
ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف ى

ػػػػػػػػرب ،كىػػػػػػػػػؿ
لػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػزؿ تسػ
ي
ػػػػػػػػتنجد ال ىغػ ى
و
كيػػػػػػػػػؼ ترجػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػر و
ػػػػػػػػاذب
اب كػ

شػػػػػػػػػػػػػرب نة لمظػػػػػػػػػػػػػاما ،الم ً
حتوػ ً
ػػػػػػػػػػػػر؟؟!
ى
ى
ي

ػػػػػػػػػػح
مػػػػػػػػػػػنيج اإلسػػػػػػػػػػػبلـ عنػػػػػػػػػػػدم كاوػ ه

ػػػػػػػػػػػػد ًر
بػػػػػػػػػػػػػو أسػػػػػػػػػػػػػمك عػػػػػػػػػػػػػف
المنحػ ى
ى

أننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال أىنثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لمخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

ػػػػػػػػػػػجد األقصػػػػػػػػػػػػى أنػػػػػػػػػػػػا ،أيخبػػػػػػػػػػػػركـ
مسػ
ي

الحفىػ ً
ػػػػػػػػػػػر
اشػػػػػػػػػػػػتكي مػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػككو ك ي

رب المجػػػػػػػػػػػػػػػػػد ،ال
كبػػػػػػػػػػػػػػػػػو أسػػػػػػػػػػػػػػػػػمؾ ىد ى
صػػػػػػػاحبي مػػػػػػػنكـ ،ىػػػػػػػك َّ
ػػػػػػيـ الػػػػػػػذم
الشػ ي

ػػػػػػػػػػػب الثَّ ىمػ ً
ػػػػػػػػػػػر
يجعػػػػػػػػػػػػؿ ال يغصػ ى
ػػػػػػػػػػػف قريػ ى
ػػػػػػػػػػػدس نشػػػػػػػػػػػػيد الظَّفىػ ً
ػػػػػػػػػػػر
ييسػػػػػػػػػػػمع القيػ
ى
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػر
كيرينػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ىجبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىة المنكسػ
ي

صػػػػػػػاحبي مػػػػػػػنكـ ىػػػػػػػك الحػػػػػػػادم الػػػػػػػذم

صػػػػػػػػػػػاحبي ،ىمػػػػػػػػػػػف ال ييرينػػػػػػػػػػػي ىغفمىػػػػػػػػػػػ نة
صػػػػػػػػاحبي ىمػػػػػػػػف يحمػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػرآف ػػػػػػػػي

ػػػػػػػػػػػػج ًر
الوػ
قمبػػػػػػػػػػػػػو يكسػػػػػػػػػػػػػر بػ
ػػػػػػػػػػػػاب َّ
ى
ى
الح ىجػ ً
ػػػػػػػػػػػر
ييسػػػػػػػػػػػػمع الػػػػػػػػػػػػدنيا غنػ
ػػػػػػػػػػػاء ى
ى

ػػػػػػػػػزؿ
ػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػـ ىيػ ى
صػػػػػػػػػػاحبي طفػػػػػػػػػػ هؿ أىبػ ّّ

كيقكؿ عبد الرحمف العشماكم أيوان:
األقصى

ػػػػػػػي يػػػػػػػػا أحبػػػػػػػػابي
قيطػػػػػػػػع الطريػ ي
ػػػػػػػؽ عمػ ٌ
حكايػػػػػػة
ذكػػػػػرل احتراقػػػػػػي مػػػػػػا تػػػػػػ از يؿ

ػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػيف مكػػػػػػػػػػػابر كمحػػػػػػػػػػػابي
ككقفػ ي
ً
ػػػػػػػػػػباب
تيػػػػػػػػػػػركل لكػػػػػػػػػػػـ مبتػػػػػػػػػػػكرة األسػ

ىأك مػػػػػػػػا سػػػػػػػػمعتـ مػػػػػػػػا تقػػػػػػػػكؿ مػػػػػػػػآذني
ىأك مػػػػػػػا قػػػػػػػرأتـ ػػػػػػػي مبلمػػػػػػػح صػػػػػػػخرتي

عنيػػػػػػػا  ،كمػػػػػػػا ييػػػػػػػدلي بػػػػػػػو محرابػػػػػػػي؟
مػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػطٌرتو معػػػػػػػػػػػاك يؿ اإلرىػ ً
ػػػػػػػػػػاب؟

ػػػػػػػػي كػػػػػػػػؿ عػ و
ػػػػػػػاـ تقػػػػػػػػرؤكف صػػػػػػػػكلىيا

لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكـ ال تمنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف ىجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي

غرسػػػػػػػتو كػ ُّ
ػػػػػػؼ الغػػػػػػػدر بػػػػػػػيف ًق ىبػػػػػػػابي؟

ػػػػػػػر البغػػػػػػػػي الػػػػػػػػذم
ىأك مػػػػػػػػا رأيػػػػػػػػتـ خنجػ ى
أخػػػػػػػػكام ػػػػػػػػي البمػػػػػػػػد الحػػػػػػػػرًاـ كطيبػ و
ػػػػػػػة
ى

يترقبػ ً
ػػػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػػػػى الطريػػػػػػػػػػػ ً
ؽ إيػػػػػػػػػػػابي

رد جػػػػػػػػػػػػك ً
اب
يػػػػػػػػػػػا ليتنػػػػػػػػػػػػي أسػػػػػػػػػػػػتطيع ٌ

يتسػػػػػػػػػػاءالف متػػػػػػػػػػى الرجػػػػػػػػػػكع إلييمػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػد ببػػػػػػػػػػػابي
يقػػػػػػػػػػػؼ
ُّ
الييػػػػػػػػػػػكدم العنيػ ي
ً
األىػػػػػػػػػػػػػػػػداب ً،
ناريػػػػػػػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػػػػػػػمكم ىة

ػػػػػػػػية
ىكأنػػػػػػػػػا يىنػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػي قبوػػػػػػػػػة كحشػ ٌ
ػػػػػػػػػي كفٌػػػػػػػػػو الرشػػػػػػػػػاش ييمقػػػػػػػػػي نظػػػػػػػػػرة

مطيػػػػػػػػػػػػػر األثػػػػػػػػػػػػػك ً
اب
كا ػػػػػػػػػػػػػى إلػ
ػػػػػػػػػػػػي ٌ ى
ٌ

ػػػػػػػدر المصػػػػػػػػمٌي كميمػػػػػػػػا
يرمػػػػػػػػي بػػػػػػػػو ى
صػ ى
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كاذا رأل ػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػاحتي
متكجيػػػػػػػػػػػػػان
ٌ

ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػؽ دكىنػػػػػػػػػػػػػػػػػو أبػػػػػػػػػػػػػػػػػكابي
هلل  ،أغمػ
ى

ػػػػػػػد النبػػػػػػػػك ً
ات التػػػػػػػػي
لػػػػػػػػـ أكػػػػػػػػف ميػ ى
ٌ
ػػػػػػػػغ
اج خيػػػػػػػػػر مبمٌػ و
لػػػػػػػػػـ أكػػػػػػػػػف معػػػػػػػػػر ى

تحػػػػػػػػػػت نكا ػػػػػػػػػػ ىذ حكمػ و
ػػػػػػػػػة كصػػػػػػػػػػك ً
اب؟

يػػػػػػػػػػا ليتنػػػػػػػػػػي أسػػػػػػػػػػتطيعي أف ألقاىمػػػػػػػػػػا
ً
ػػػػػػػػجديف إلييمػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػث مسػ
ػػػػػػػػت ثالػ ى
أ ىىك لسػ ي
ىأك
ىأك

توػػػػػػػػػػػػػػـ رحػػػػػػػػػػػػػػػابي
رحابيمػػػػػػػػػػػػػػا
ُّ
كأرل ى
األك ً
اب؟
شػ ٌ
ػػػػػػػػػػػػػد ٍت ًرحػػػػػػػػػػػػػػا يؿ المسػػػػػػػػػػػػػػمـ ٌ

ً
كتػػػػػػػػاب ؟
ػػػػػػػر
عػػػػػػػػف ٌ
ربػػػػػػػػو لمنػػػػػػػػاس خيػ ى
ً
ػػػػػػػػػػػاب
جيئػػػػػػػػػػػػة كىذىػ
شػػػػػػػػػػػػاىدتيو ػػػػػػػػػػػػي ٍ

ػػػػػػػر أننػػػػػػػػي
أنػػػػػػػػا مسػػػػػػػػجد اإلسػػػػػػػػراء أ خػ ي
يػػػػػػػػا كيحكػػػػػػػػـ يػػػػػػػػا مسػػػػػػػػممكف  ،كأنمػػػػػػػػا

ً
اإلنجػػػػػػػػػػاب
ػػػػػػػػػػت كػػػػػػػػػػرامتكـ عػػػػػػػػػػف
ىع ًق ىم ٍ
ً
األعقػػػػػػػػػاب
ىمػػػػػػػػػتكـ عمػػػػػػػػػى
كنكػػػػػػػػػكص ٌ

ػػػػػػػػػد خوػػػػػػػػػػكعكـ
ككػ َّ
ػػػػػػػػػأف مأسػػػػػػػػػػاتي تزيػ ي

يسػػػػػػػػػػػركـ
ػػػػػػػػػػػـ المعتػػػػػػػػػػػديف
ُّ
ٌ
ككػػػػػػػػػػػأف ظي ٍم ى
غيبتمػػػػػػػػػكني ػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػراديب األسػػػػػػػػػى
ٌ

ػػػػدك ببلبمػػػػػي يسػػػػػرم
عيػػػػػدم بشػ ٍ

ككػػػػػػػػػػػػػػػأ ٌنكـ تستحسػػػػػػػػػػػػػػػنكف عػػػػػػػػػػػػػػػذابي
ً
غيػػػػػػػاب
أشػػػػػػػد
كيػػػػػػػؿ قمبػػػػػػػي مػػػػػػػف
يػػػػػػػا
ى
ٌ
نعيػػػػػؽ يغػػػػػر ً
اب ؟!
قمبػػػػػي  ،كيػػػػػؼ غػػػػػدا
ى

إلػػػػػى

مػػػػػػػػػػػػف أنجػ ً
ً
ػػػػػػػػػػػـ كككاكػ و
ػػػػػػػػػػػحاب
ػػػػػػػػػػػب كسػ

كىػػػػػػػػبلؿ مئػػػػػػػػذنتي يعػػػػػػػػانؽ مػػػػػػػػا عػػػػػػػػبل

و
و
ػػػػػػػػػػػػػػػاكؿ
ػػػػػػػػػػػػػػػب متطػ
أ تػػػػػػػػػػػػػػػػأذنكف لغاصػ

أف يػػػػػػػػد ف العميػػػػػػػػاء تحػػػػػػػػت ترابػػػػػػػػي؟!
ٍ
كحثالػػػػػػػ ية األكػػػػػػػك ً
اب ؟؟
ىرجػػػػػػػعي الصػػػػػػػدل ،ي
تجتػػػػػػػػػػاز باإليمػػػػػػػػػػاف كػػػػػػػػػػ ٌؿ حجػ ً
ػػػػػػػػػاب ؟؟

يػػػػػا مسػػػػػممكف  ،إلػػػػػى متػػػػػى يبقػػػػػى لكػػػػػـ
يػػػػػػػػا مسػػػػػػػػممكف  ،أمػػػػػػػػا لػػػػػػػػديكـ ًى ٌمػػػػػػػػة

اصػػػػػػػػػػػؿ األقطػ ً
ػػػػػػػػػػاب؟!
ى
ػػػػػػػػػػر تك ي
أبعػػػػػػػػػػاد سػ ٌ
ً
ذئػػػػػػػاب
عيػػػػػػػكف
الخبيػػػػػػػر بيػػػػػػػا ،
كأنػػػػػػػا
ى
ي

أنػػػػػػػػا ثالػػػػػػػػث البيتػػػػػػػػيف ىػػػػػػػػؿ أدركتمػػػػػػػػك
ػػػكف مػػػػف وػػػػحككا
إنػػػػي رأيػ ي
ػػػت عيػ ى

لكػػػػـ

وػ ً
ػػػػػػػاب
ػػػػػػػر قمبػػػػػػػػي مػػػػػػػػف أعػ ٌ
ػػػػػػػز ىخ ى
كا حػ ٌ
عػػػػػػػػػػػف عروػػػػػػػػػػػو  ،كمقػػػػػػػػػػػاكـ كثٌػ ً
ػػػػػػػػػػاب

ػػػػػػػابيـ
ىػػػػػػػػـ صػػػػػػػػا حككـ كالػ
ػػػػػػػدماء خوػ ي
ي
ػػػػػػػػػاء مناوػ و
ػػػػػػػػػؿ  ،كمنػػػػػػػػػػا وح
ىػػػػػػػػػػذم دمػ ي

ػػػػػػاء شػ و
ػػػػػػيخ كػػػػػػػاف يحمػػػػػػػ يؿ مصػػػػػػػحفان
كدمػ ي
و
ػػػػػػػػو
أمػ ي
كدمػ ي
ػػػػػػػػاء طفػػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػػاف يسػػػػػػػػػأ يؿ ٌ

يتمػػػػػػػػػػػػك خػػػػػػػػػػػػكاتىـ سػػػػػػػػػػػػكرة األحػػػػػػػػػػػػز ً
اب
ػػػػػػد البػ ً
ػػػػػػاب
ػػػػػػر قتػػػػػػػؿ أبيػػػػػػػو عنػ ى
عػػػػػػػف سػ ٌ

ػػػػػػػػدمكا حطبػػػػػػػػػان لمكقػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػاركـ
ىػػػػػػػػػـ قػ ٌ

ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػاب
كتظػػػػػػػػػػػػػػػػػاىركا بعػػػػػػػػػػػػػػػػػداكة الحطٌػ

ً
ػػػػػػػػػػػاب
ابؿ اإلغوػ
صػػػػػػػػػػػػا حتمكه  ،سػػػػػػػػػػػػن ى

ػػػػؼ ىمػػػػػف
إنػػػػػي ألخشػػػػػى أف تػػػػػركا ػػػػػي كػ ٌ

ػػػػػف كػػػػػػاف معتػػػػػػادان عمػػػػػػى اإلرىػ ً
ػػػػػاب؟؟
ىمػ ٍ
سػػػػػػػػػػػ ٍف ًر الزمػػػػػػػػػػػاف كد تػػػػػػػػػػػر األحقػ ً
ػػػػػػػػػػاب

عجبػػػػػػػػػػػان أيرعػػػػػػػػػػػى لمسػػػػػػػػػػػبلـ عيػػػػػػػػػػػكده
ى
مػػػػػػػف مسػػػػػػػجد اإلسػػػػػػػراء أدعػػػػػػػككـ إلػػػػػػػى
ً
صػػػػػػػػػػػفحاتو
عمٌكػػػػػػػػػػػـ تجػػػػػػػػػػػدكف ػػػػػػػػػػػي

ثمنػػػػػػػػػػػكف خطػػػػػػػػػػػابي
مػػػػػػػػػػػا قمتيػ ي
ػػػػػػػػػػو  ،كتي ٌ
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كيقكؿ عبد الرحمف العشماكم أيوان:
أنا مسرل نبيكـ..

رسالة المسجد األقصى إلى األمة اإلسبلمية
طىفىػػػػػػػػػػح الكيػػػػػػػػػػ يؿ يػػػػػػػػػا بنػػػػػػػػػػي اإلسػػػػػػػػػػػبلـ

ؽ
ػػػػػػتقر العػ ُّ
كاسػ َّ
ػػػػػػػك ى
ػػػػػػػدك ىػ ٍ

يحطامػػػػػػػػي

ػػػػػزف كاألسػػػػػػى ػػػػػػي عركقػػػػػػي
كسػػػػػػرل الحػ ي

ػػػػػػػاء
كشكػ ٍ
ػػػػػػػت مقمتػػػػػػػػي جفػ ى

منامػػػػػػػػي

ييقبػػػػػػػػؿ الفجػػػػػػػػر وػػػػػػػػاحكا  ،كىكعنػػػػػػػػػدم

يتػمػظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بػػجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكة اآلالـ

جػػػػػػ ارن

ػػػػػػػػػػػػي دياجيػػػػػػػػػػػػر ليمنػػػػػػػػػػػػا المترامػػػػػػػػػػػػي؟

كيػػػػػػؼ تحمػػػػػػك الحيػػػػػػاة ػػػػػػي نفػػػػػػػس حػػػػػػػر

داره أصبحػػػػػػػػػػػػػػػػػت مقػػػػػػػػػػػػػػػػػر المػئػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ؟

أال

الركػػػػػػػػاـ

كيػػػػػؼ بػػػػػاهلل  ،تبصػػػػػر العيػػػػػػف
ػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف داره مػػػػػػػػػـ يػمػػػػػػػػػؽ

جثػػػػػػػػث األبريػػػػػػػػاء تحػػػػػػػػت

قتمػػػػػػػػػػػػكا طفمػػػػػػػػػػػػػو الصغيػػػػػػػػػػػػػر ،كثنػػػػػػػػػػػػػكا
كيػػػػؼ يروػػػػى ػػػػؤاده  ،كىػػػػك

بفػتػػػػػػػػػػػػاة  ،كثمػثػػػػػػػػػػػػكا

بػغػػػػػػػػػػػػػبلـ

يمشػػػػػي

ػػػػػػػػػػػػػػػػي دركب مزرعػػػػػػػػػػػػػػػػة األلغػػػػػػػػػػػػػػػػاـ؟

كيػػػػػػػؼ تغفػػػػػػػك عػػػػػػػيف تػػػػػػػػرل كػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػكـ

كجػػػػػػو شػػػػػػاركف كالحػػػػػػا ػػػػػػي الزحػػػػػػػاـ؟؟

يرسػػػػػػػػػػػؿ البسمػػػػػػػػػػػة القبيحػػػػػػػػػػػة سيمػػػػػػػػػػػا

لمخػصػػػػػػػػػػػاـ

عػػػػػاث ػػػػػي سػػػػػاحتي الكريمػػػػػػة

يتمػظػػػػػػػػػػػى بشػكقػػػػػػػػػػػو

قتػػػػػػبل

كيػػػػػػػؼ أروػػػػػػػى كسػػػػػػػاحتي ػػػػػػػي عػػػػػػػػذاب
كػػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػػكـ أرل دمػػػػػػػػػاء
كأرل الباكيػػػػػػػػػات حػػػػػػػػػكؿ

كسػػػػػػقى األبريػػػػػػػاء كػػػػػػػأس

الحمػػػػػػػاـ

ك مسػػػػػػػطيف كميػػػػػػػػا ػػػػػػػػي

وػػػػػػػػراـ؟؟

قتػيػػػػػػػػػؿ

كأرل قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػكة ككسػػػػػػػػػػػػػػػػػػر عػظػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ

الشظايػػػػػػػػػا

مػقػػػػػػػػػداـ

مزقػػػػػػػػػت جسػػػػػػػػػـ ػػػػػػػػػارس

كأرل ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ منػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ ىدمكىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

قػاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اهلل قػسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكة الػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداـ

اسػػػػػػػألكني عػػػػػػػػف الشبػػػػػػػػاب

لمػػػػػػػػاذا

الحػػػػػػزاـ؟؟

اسألكنػػػػػػػي مػػػػػػػاذا تعانػػػػػػػي

حمػػػػػػػاس

كتعػانػػػػػػػػػػي كتػائػػػػػػػػػػب

اسألكنػػػػػػػػي  ،المعتػػػػػػػػدم

مستػبػػػػػػػػد

مظمػػػػػػـ الصػػػػػػدر  ،مغػػػػػػػرـ

بالصػػػػػػػداـ

ػػػػػػػػػي دركبػػػػػػػػػي مآثػػػػػػػػػر

األقػػػػػػػػػػداـ

كاجيػػػػػكا المعتػػػػػدم بنسػػػػػؼ

بمػػػػػػػػػػػػػغ الظمػػػػػػػػػػػػػـ منتيػػػػػػػػػػػػػاه واعػػػػػػػػػػػػػت
أنػػػػػػػا مسػػػػػػػرل نبػػػػػػػيكـ  ،لسػػػػػػػػت أنسػػػػػػػػى

القػسػػػػػػػػػػاـ ؟
َّ

ليمػػػػػػػػػػػػػػة لكنيػػػػػػػػػػػػػػا بػديػػػػػػػػػػػػػػع الػظػػػػػػػػػػػػػػبلـ
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يػػػػػػكـ صػػػػػػمى محمػػػػػػػد ػػػػػػػي
لػػػػػػػـ أزؿ أذكػػػػػػػػر البػػػػػػػػراؽ

رحابػػػػػػػي

بالنبييػػػػػػػػػػف  ،يػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػف إمػػػػػػػػػػػاـ

تسامػػػػػػػػى

يػػػػػػا بقمبػػػػػػي إشػػػػػػػراؽ ذاؾ

التسػامػػػػػػػي

يتجمػػػػػػػػػػى كراء نػػػػػػػػػػػدؼ

الغػمػػػػػػػػػػاـ

حينيػػػػػػػػا  ،صػػػػػػػػرت ال أرل غيػػػػػػػػر نػػػػػػػػػكر
كعنػػػػػػػدم

شاىػػػػػػػػػد الحػػػػػػػػػؽ يػػػػػػػػا بنػػػػػػػػػي اإلسػػػػػػػػػبلـ

أنػػػػػػا مسػػػػػػرل خيػػػػػػر العبػػػػػػاد

أسػػػػػػػػػمعكني لحػػػػػػػػػف الجيػػػػػػػػػاد شكقػػػػػػػػػػي

ػػػػػػػػػػػػػػي ترانيػػػػػػػػػػػػػػـ لحنػػػػػػػػػػػػػػو كىيامػػػػػػػػػػػػػػي

مػػػػػػػػػا قكانيػػػػػػػػػػف عصرنػػػػػػػػػػا ؟ ال تسمنػػػػػػػػػػي

يػػػػػا مػبلمػػػػػػي

يػػػػػا سؤالػػػػػػي ،ك ال تمػػػػػػـ

صػػػػػاغيا األقكيػػػػػاء ػػػػػػي جنػػػػػػح

ليػػػػػػؿ

جيػػػػػػؿ البػػػػػػدر يػػػػػػػو معنػػػػػػػى

سػػػػػكبكا الخمػػػػػر ػػػػػي الكػػػػػؤكس

ممػػػػػػا

شربكىػػػػػػػػا جنػػػػػػػػت عمػػػػػػػػى

التمػػػػػػػاـ
األحػػػػػػػػبلـ

أنكػػػػػػركا الفجػػػػػػر واحكػػػػػػػا

لمركابػػػػػػػي

مثممػػػػػػػػػا ينكػػػػػػػػػػر الوحػػػػػػػػػػى المتعامػػػػػػػػػػي

لمقكانيػػػػػػػػف وجػػػػػػػػة ػػػػػػػػي

زمانػػػػػػػػي

ركجتػيػػػػػػػػػػػا كسػائػػػػػػػػػػػؿ

اإلعػػػػػػػػػػػػبلـ

يتمظػػػػػػػى بيػػػػػػػػا الوعيػػػػػػػػؼ

ك ييػػػػػػػػا

يجػػػػػػػػػػػػػػد األقكيػػػػػػػػػػػػػػاء ر ػػػػػػػػػػػػػػع الػمػػػػػػػػػػػػػػبلـ

ييػػػػػػػا

األقػػػػػػػػػػػبلـ

أثػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف تحػامػػػػػػػػػػؿ
بػاف كجػو المغتػاب كالنمػاـ
مػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ إال تػطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكؿ األقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاـ

كرأينػػػػػػػػػػػػا يػ ً
ػػػػػػػػػػػؾ انتياكػػػػػػػػػػػػا صريحػػػػػػػػػػػػا

لحػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ الشػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػكخ كاأليػتػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ

تتجمػػػػػػػػػػػػػى يػ ً
ػػػػػػػػػػػػؾ العادلػػػػػػػػػػػػػة حفػظػػػػػػػػػػػػػا

حقػػػػػػػػػػكؽ القسػيػػػػػػػػػػس

كالحػاخػػػػػػػػػػاـ

كتظميػػػػػػػػػػػػػػف رمػػػػػػػػػػػػػػز ظمػػػػػػػػػػػػػػـ كجػػػػػػػػػػػػػػػكر

حػػػػػيف تبكػػػػػي ليمػػػػػى كيصػػػػػرخ

كبػػػػػػدت صػػػػػػفحة مػػػػػػف الظمػػػػػػػـ
رسمت لكحة مف القبػح  ,ييػا
يػػػػػػػػػػا قكانيػػػػػػػػػػػف عصرنػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػا رأينػػػػػػػػػػػا

يػػػػا قػػػػػكانيف عصػػػػػرنا  ،كيػػػػػػؼ
كيػػػػػؼ يغػػػػػدك مستنقػػػػػػع المػػػػػػاء

تحمػػػػػػي

الكئػػػػػػػاـ

نبعػػػػػػا

يرتػػػػػػػػكم مػػػػػػػػف معينػػػػػػػػو كػػػػػػػػػؿ ظامػػػػػػػػػي؟

حقػػػػػػػكد

قمبػػػػػػػػػػػػػػو مجمػػػػػػػػػػػػػػر لنػػػػػػػػػػػػػػار انتػقػػػػػػػػػػػػػػاـ؟

يػػػػػػا غػػػػػػػرك ار

لثػػػػػػػػاـ

كيػػػػػػؼ يرتجػػػػػػى مػػػػػػػكدة مػػػػػػػف
يػػػػػػا قكانيػػػػػػػف عصرنػػػػػػػا

راجمػػػػػػات الشػػػػػػقاؽ صػػػػػػػرح

رامػػػػػػي

مػػػػػػػػف عػػػػػػػػدكا أمػػػػػػػػاط كػػػػػػػػؿ

يػػػا غػػػركر اإلنسػػػاف  ،أثخنػػػت

عصػػػػرم

بجػػػػػػػػػػراح اإلعػػػػػػػػػػراض

أيػػػػػػػف يغػػػػػػػدك المستكبػػػػػػػػركف

لمػػػػػػػػاذا

غفمػػػػػػػػػػكا عػػػػػػػػػػف تقػمػػػػػػػػػػب

األيػػػػػػػػػػػاـ

كػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػا ردده كىػػػػػػػػػػػػـ

إنػػػػػػػػػػػػا

قػػػػػػػد كبرنػػػػػػػػا عػػػػػػػػف ىػػػػػػػػذه

األكىػػػػػػػػاـ

****
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كاإلحجػػػػػػػػػػاـ

يػػػػػػا بنػػػػػػػي أمتػػػػػػػي سػػػػػػػػبلـ

ليػػػػػت شػػػػػعرم  ،أتسػػػػػمعكف

عميػكػػػػػػػػـ

سػػػػػبلمي؟!

ليػػػػػػػػت شػػػػػػػػعرم  ،أمػػػػػػػػا سمعتػػػػػػػػػـ نػػػػػػػػػداء

مػػػػػػػػػػػػػػف كراء الشػػػػػػػػػػػػػػػيكر األعػػػػػػػػػػػػػػػػكاـ؟!

لسػػػػػػػػت أدرم مػػػػػػػػف أيػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػدأ قكلػػػػػػػػػي

كبػػػػػػػػػػػػػأم المغػػػػػػػػػػػػػات أيلقػػػػػػػػػػػػػي كػبلمػػػػػػػػػػػػػي

ثكمػػػػػى

األنػغػػػػػػػػػػاـ

لغتػػػػػي أصػػػػػبحت مػػػػػف الحػػػػػزف

كالقكا ػػػػػػػػػػي مجركحػػػػػػػػػػة

حمحمػػػػػػػػػػت خيمػػػػػػػػػػنا األصائػػػػػػػػػػؿ تبكػػػػػػػػػػي

حالنػػػػػػػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػػػػػػػػة كانػيػػػػػػػػػػػػػػػزاـ

أسمعتنػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػف الصييػػػػػػػػػػػػؿ بكػػػػػػػػػػػػاء

المستيػػػػػػػػاـ

أشػػػػػػعمت ركوػػػػػػيا  ،كلكػػػػػػػف

ناطقػػػػػػػػا عػػػػػػػػف ؤادىػػػػػػػػا

دىاىػػػػػػػا

خػػػػػػػػػػػػكؼ رسانيػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػف اإلقػػػػػػػػػػػػداـ

ينػػػػػػػا

بكػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػؤس سرجيػػػػػػػػػػػػا كالمجػػػػػػػػػػػػاـ

أيػػػػػػػػػػػف منيػػػػػػػػػػػا المبػػػػػػػػػػػادركف ،إذا مػػػػػػػػػػا

قالػػػػػػػػت الحػػػػػػػػرب مػػػػػػػػا تقػػػػػػػػكؿ "حػ ً
ػػػػػػػذاـ"؟

اعذركنػػػػػػػػي

أف رأيػػػػػػػػػػتـ مكاجعػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػي احتػػػػػػػػػػػداـ

يػػػػا قمػػػػػكب المميػػػػػار  ،مازلػػػػػت

أخشػػػػػػى

أف تمػػػػػػكت الزىػػػػػػكر ػػػػػػػي

األكمػػػػػػػاـ

إف سػػػػػط ار ػػػػػي د تػػػػػر الكػػػػػكف

يغنػػػػػػي

عػػػػػػػف مئػػػػػػػػات األبػػػػػػػػراج

كاألىػػػػػػػػراـ

يػػػػػػا بنػػػػػػي أمتػػػػػػي  ،لكػػػػػػـ خيػػػػػػػر صػػػػػػػرح

شامػػػػػػػػػخ بيػػػػػػػػػف زمػػػػػػػػػزـ

كالمػقػػػػػػػػػاـ

كلكػػػػػػػػػػػػػػػـ منػبػػػػػػػػػػػػػػػع نػقػػػػػػػػػػػػػػػي جػمػػػػػػػػػػػػػػػي

بػػػػػػػػػػػػػيف طػػػػػػػػػػػػػػو كالحجػػػػػػػػػػػػػػر األنعػػػػػػػػػػػػػػاـ

صػػػػػػػػػػػكت أمجػػػػػػػػػػػادكـ ينػػػػػػػػػػػػادم يقػػػػػػػػػػػػكا

ال يفػػػػػػػػػػػػؿ الحسػػػػػػػػػػػػاـ غيػػػػػػػػػػػػر لحسػػػػػػػػػػػػاـ

لؤلعػػػػػػػػادم

الحػجػػػػػػػػػػػاـ

ىاليػػػػػػا مػػػػػػػا رأت مػػػػػػػف الػػػػػػػذؿ
أنػػػػػػػا مسػػػػػػػػرل نبيكػػػػػػػػـ

إف خفوػػػػػػػتـ رؤكسكػػػػػػػػـ
ػػػػػػي دركب العػػػػػػبل صػػػػػػعاب

تحػػػػػػػػػػػركا مػشػػػػػػػػػػػارط
يتخطػػػػػػى الصػػػػػػعاب كػػػػػػػؿ

كلكػػػػػػػف

عصامػػػػػػػي

كمػػػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػػػار أف تكػػػػػػػػػػػػػكف مامػػػػػػػػػػػػػا

كتػػػػػػػػراؾ األحػػػػػػػػداث غيػػػػػػػػر

ىمػػػػػػػػاـ

أنػػػػػػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػػػػػػرل نبيكػػػػػػػػػػػػػػـ الميالػػػػػػػػػػػػػػي

شاىػػػػػػػػدات أنػػػػػػػػي عظيػػػػػػػػـ

المقػػػػػػػػاـ

إف غفمتػػػػػػػػػػػػـ عنػػػػػػػػػػػػي عنػػػػػػػػػػػػدم ىػػػػػػػػػػػػاـ

مػػػػػػػػػف دعػػػػػػػػػائي  ،تمقػػػػػػػػػػي كراء سيػػػػػػػػػػاـ

سػػػػػكؼ أدعػػػػػك إلػػػػػى الشػػػػػمكخ

كأبقػػػػػػى

كاألكىػػػػػػػاـ

أثقمػػػػػػػػت كاىمػػػػػػػػي القكانيػػػػػػػػف

ظممػػػػػػػػا

غيػػػػػػػػر أنػػػػػػػػي أعػػػػػػػػددت صبػػػػػػػػػر الكػػػػػػػػػراـ

يػػػػػا قػػػػػكانيف عصػػػػػرنا  ،كيػػػػػػؼ

نرجػػػػػػك

منػػػػػػػؾ عػػػػػػػدال  ،كأنػػػػػػػت رمػػػػػػػز الخصػػػػػػػاـ؟

كلكػػػػػف

لػػػػػـ نجػػػػػد مػػػػػف يصػػػػػكف معنػػػػػى السػػػػػػبلـ

نحػػػػف أىػػػػؿ السػػػػبلـ  -كاهلل

-

ػػػػػػكؽ معنػػػػػػػى الظنػػػػػػػكف
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اعػػػػػػػػػػػػػػػػػذركني إذا قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػكت ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ

أمامػػػػػػػػػػػي مػصػػػػػػػػػػػارع

شػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػا يصنػػػػػػػػػػع العبػػػػػػػػػػاد نظػػػػػػػػػػػاـ

ػػػػػػػػي قػكانينػػػػػػػػو انتيػػػػػػػػػاؾ

يقكؿ عبد الرحمف العشماكم ي قصيدة:
أيككف القمب صخ ارن ؟؟
اسألي" ،أساـ" ك"القدس" ك"شاتيبل كصب ار"
اسألي كؿ و
قتيؿ
ً
مر
المكت َّا
ذاؽ طعـ
اسألي كؿ يتيـ

عربد الخنجر ي صدر ً
أبيو

كقاؿ عبد الرحمف العشماكم أيوان ي قصيدة:
ي طريؽ الحزف

ي طريؽ الحزف. .

كاجيت تاة مسممة

تحمؿ الطفؿ الذم يحمؿ أعمى األكسمة
لـ يكف يبكي. .

كال ال مست الشككل مو
-غير أني كأنا أنظر

أبصرت عمى الثكب دمو
ي
ردت. .
حينما
سممت ٍ
ي
كىي عني محجمو

استدارت كأنا أسمعي بعض الغمغمو
ك
ٍ
كسؤاال كاد يجتاح مدل سمعي
ً،لمو.؟؟

كالصدل يرتد مف كؿ الزكايا المظممو
صارخان ي كجو إحساسي
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األقػػػػػػػػػػػػكاـ
النػظػػػػػػػػاـ

ً،لمو؟؟

عجبان مف ً
أنت يا ىذم كماذا تقصديف
كلماذا تحجميف!؟

كلماذا ىذه العقدة
تبدك ي الجبيف

حينيا.
أبصرت برقان
ي
كغ از سمعي رنيف

ككأني بنداء جاء ممزكجان بأصكات األنيف
ىذه القدس

أما تبصر آثار السنيف

أك ما تبصر ي مقمتيا خارطة الحزف الد يف؟؟
أك ما تبصر جكر الغاصبيف؟؟

ىذه القدس التي يطفح مف أىداب عينييا الوجر
لـ تزؿ تسأؿ عف مميار مسمـ

أك ما يمكف أف تبصر ييـ كجو مقدـ!؟
ىذه القدس التي أسعدىا الطفؿ األغر
حينما كاجو رشاش األعادم بالحجر
حينما أقسـ أف يقتحـ اليكـ الخطر
يا جراح الطفؿ أشعمت جراحي

كقتمت البسمة الخوراء ي ثغرم
كأحييت نكاحي

يا جراح الطفؿ ىيوت جناحي
أنت حركت عمى قارعة الحزف
رياحي

.يا جراح الطفؿ عذ ارن
أجمت كفاحي
حيف
ي
كتغا مت عف الميؿ

مـ أنثر لو نكر صباحي. .
يا جراح الطفؿ

يا كصمة و
عار ي جبيني
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يا بيانان صارخان يعمنو دمع حزيف
يا جنكف األلـ القاسي الذم
أذكى جنكني

يا يد األـ التي تمتؼ حكؿ الطفؿ
مقتكالن

كتبكي

ألجمتيا شدة اليكؿ ما تستطيع
تحكي

كجييا لكحة آالـ كتعبيرات ونؾ
أنت يا أـ البطؿ

لمممي حزنؾ ىذا كا تحي باب األمؿ
نحف ال نممؾ تأخير األجؿ
ليت لي طكالن

لكي امسح ىذا الحزف عنؾ

يا صغي ارن مات ي عمر الزىكر
يا صغي ارن وـ ي جنبيو
كجداف كبير

يا صغي ارن كاجو الرشاش. .
مرتاح الومير

يا صغي ارن مد عينيو لجنات كحكر
يا صغي ارن

سجمت أشبلؤه أسمى حوكر
أنت رمز لممعالي يا صغيرم
ما الذم أكتب؟؟
قد جؼ مدادم

ال ترل عيني سكل نار كأككاـ رماد
كبقايا مف شظايا كرؤكس كأيادم
كبقايا لعبة الطفؿ الذم مات.
ببل ماء كزاد.

صكرة تنبا عف حقد األعادم
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ىذه األشبلء ي األقصى تنادم
مف تنادم ؟؟

ليت شعرم مف تنادم

ىذه الصخرة ركع تتألـ

قمبيا مف شدة اليكؿ تحطـ
لـ تزؿ تممح
ما يجرم. .

مف البغي المنظـ

ثغرىا ما زاؿ مقتكؿ السؤاؿ
أيف أنتـ يا أباة الويـ
يا أىؿ النواؿ

أيف انتـ يا رجاؿ

أنسيـ أف باب المجد مفتكح

شدكا إلى األقصى الرحاؿ
لمف ٌ
يا أخا الكعبة كالبيت المطير
يا حبيبان

حبو ي خا ؽ األمة أزىر

حبو أكوح مف ناصية الشمس كأظير
يا مدل ذاكرة التاريخ
كالماوي المعطر

أييا األقصى الذم تنعشو (اهلل أكبر)
مقمة اإلسراء ترنك

كيد المعراج تمتد كتدنك

ك ـ األمجاد يدعككـ بأصكات األكائؿ
اكسركا ىذم السبلسؿ

اكسركىا أييا األبطاؿ عف يد تناوؿ
اكسركىا

قيدكا األيدم التي ترمي
عمى القدس القنابؿ
اكسركىا
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كاجعمكىا ي أيادم

مف ييزكف المعاكؿ

يعمنكف الحرب ي كجو اليتامى
كاألرامؿ

كييدكف عمى األطفاؿ جدراف المنازؿ
قيدكا ييا ييكديان
ببل كعي يقاتؿ
اكسركىا

كأعيدكا ذكريات المجد ي
ذات (السبلسؿ)

حطمكا تمثاؿ كىـ.
ظؿ يبنيو الييكد

كاعممكا أف سبلـ القكـ كىـ.
مالو ي ىذه الدنيا كجكد

أييكد كسبلـ ؟؟ كسبلـ كييكد ؟؟
ىذه األكذكبة الكبرل

ك ي التاريخ آالؼ الشيكد
اكسركا ىذم السبلسؿ
ال تقكلكا :مات رامي.
كأخك رامي زياد

كبكت مف قسكة األحداث
لبنى كسعاد

كتداعت أمـ الكفر
عمى أىؿ الرشاد

ال تقكلكا :إف قكات الييكد استكطنت
كمف األقصى دنت

ال تقكلكا :إف باراؾ إلى شاركف عاد
كؿ ىذا أييا األبطاؿ
عنكاف الكساد

عندكـ أنتـ مف اإليماف
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ما تحتاجو كؿ الببلد

ا تحكا بكابة النصر كقكلكا

إف باب النصر ال يفتح إال بالجياد

كيقكؿ عشماكم أيوان ي قصيدة:
"يخبللؾ الجك"

سمعت قائبلن يقكؿ:

القدس –عفكان يا أحبتي-
أقصد " ،أكرشميـ"

تشاىد القتيؿ كالجريح كاليتيـ
تعيش تحت كطأة المئيـ

كتشتكي مف جرحيا القديـ

يا كيمكـ  ..ما عاد يستثيركـ صراخيا األليـ
القدس – يا أحبتي – حزينة عميمو
تبيت تحت كطأة القنابؿ المسيمو

كاعجبان مف حجر يغار حينما يرل نظرتيا الكميمو
كأمتي غارقة ي ليكىا ذليمة!!
سمعت قائبلن يقكؿ:

ياشفة البركاف ال تتمتمي

ال تنطقي بميجة الدخاف كالحمـ
أمتي تدير قيكة الكالء لؤلمـ
كتشرب الحثالة

تكزع الطحيف لؤلمـ
كتأكؿ النخالو

كأمتي تعمف ي كسائؿ اإلعبلـ
رسالة يسمعيا األناـ

تعمف أنا تقكـ بالرسالة
كأنيا نمكذج البسالة
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كأنيا ال تقبؿ العمالة
سمعت قائبلن يقكؿ:

يا شفة البركاف ال تعبرم

سياف عندم أف تككني لكحة لمصمت
أف تزمجرم

إنني عر ت مكردم كمصدرم
كانني...

تئف تحت كطأة الج ارح أسطرم
كانني..

سمعت أف تاج ارن معمقان بثكبو المعصفر
يبيع تحت جنح ليمو...
و
مسفر
كجو صباح

يبيع دكف رىبة كيشترم
سمعت قائبلن يقكؿ:

يا قمـ الحقيقة ً
أحذر

قؿ ما يشاء القكـ أك قؼ

أما سمعت أحر ي تصيح ي د اترم:
يا دكلة الييكد زمجرم
كزمجرم

كقدمي كأخرم

"يا لؾ مف قبروة بمعمر

خبل لؾ الجك بيوي كاصفرم
كنقرم ما شئت أف تنقرم"
يا قائؿ المقالة الجباف

نسيت أف أمتي عظيمة الكياف
كأنيا تمكذ بالرحماف

يا قائؿ المقالة الجباف

مف قاؿ  :أف جمة تطاكؿ القمر؟!
كاف نممة ستكسر الحجر ؟!

كاف أجذـ اليديف يعرؼ الكتر؟!
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مف قاؿ أييا المكابر العنيد:

مف غبا ارن ينزؿ المطر
كاف ريح و
قيظ تنعش الشجر
كاف ًشدة الحذر

تنجي مف القدر

الغريب.
يا قائؿ المقالة
ى

رجاؤنا ي اهلل لف يخيب
رجاؤنا ي اهلل لف يخيب

;? -د .عبد الرحمف باركد "أبك حذيفة"()209
ي قصيدة (عاـ موى)
أـ القػػػػػػػػرل  .طيبػػػػػػػػة  .القػػػػػػػػدس الشػػػػػػػػريؼ

الينػػػػػػػػػػػػػابيع منيػػػػػػػػػػػػػا النػػػػػػػػػػػػػكر ينسػػػػػػػػػػػػػكب

كصػػػػػػكرىا

بػػػػػػػػػأف يكػػػػػػػػػكف ليػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػبؽ كالغمػػػػػػػػػب

الػػػػػػ

إيمػػػػػػػػػػاف كالشػػػػػػػػػػكؽ كاألنػػػػػػػػػػكار كالقػػػػػػػػػػرب

نحػػػػػػف البنػػػػػػكف كىػػػػػػف األميػػػػػػات

لنػػػػػػا

ليػػػػػػػػف ػػػػػػػػي كػػػػػػػػؿ قمػػػػػػػػب جحفػػػػػػػػؿ لجػػػػػػػػب

طػػػػػار البػػػػػراؽ مػػػػػف البيػػػػػت العتيػػػػػؽ

إلػػػػػى

األقصػػػػػػػػػػػػػى كجبريػػػػػػػػػػػػػؿ خيػػػػػػػػػػػػػر الخمػػػػػػػػػػػػػؽ

معا
قوػػػػػى الػػػػػذم خمػػػػػؽ الػػػػػػدنيا

حمػػػػاميف القمػػػػػكب البػػػػيض يجػػػػػذبيا

بقائػػػػػػػدىـ

ىنػػػػػػا التقػػػػػػػى قػػػػػػادة الػػػػػػػدنيا
ىنػػػػػا السػػػػػماكات بػػػػػاألرض التقػػػػػيف

يصطحب
ػػػػػػػػػػػػد كلػػػػػػػػػػػػػو المعػػػػػػػػػػػػػراج منتصػػػػػػػػػػػػػب
محمػ

كقػػػػػد

عػػػػػػػـ السػػػػػػػركر جميػػػػػػػع الكػػػػػػػكف كالطػػػػػػػرب

خػػػػػػذ المػػػػػػكاء أنػػػػػػت اليػػػػػػكـ

صػػػػػػػاحبو

كالكارثػػػػػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػػػػػو إخكانػػػػػػػػػػػػػؾ النجػػػػػػػػػػػػػب

يظػػػػػػػؿ يخفػػػػػػػؽ حػػػػػػػ ار ػػػػػػػي

معػػػػػػػاقمكـ

حتػػػػػػػػى تبعثػػػػػػػػر عػػػػػػػػف أصػػػػػػػػحابيا التػػػػػػػػرب

مقدسػػػػػة

حيفػػػػػػػػػػػػا كيا ػػػػػػػػػػػػػا كأـ الفحػػػػػػػػػػػػػـ كالنقػػػػػػػػػػػػػب

مقػػػػػدس أييػػػػػا األقصػػػػػى

.
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ىذه الفترة ،كا تو المنية يكـ السبت >9080/;/8ـ ي أحد المستشفيات بالسعكدية.
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كقاؿ عبد الرحمف باركد أيوان :
القدس

قمو !
يا ع ٍم ٍ
ً
مو
سكخة
المم
ٌ
المقز ٍ
يا ابف الدُّمى ٍ
أم ٍو
القدس لـ تي ٍخمؽ ىنا لقيط نة كال ى

ممو
س ٍي ٍ
ىٍ ،يزني بيا الدَّجَّاؿ ثنـ ي
كمب يو نم ى
أت عرش ا ً
مو
القدس م ٍذ َّ
سمى ٍ
لجباؿ يم ٍ
تبك ٍ ٍ
ًرّْبيَّ هة ً ..قدّْيس هة ً ..
َّمو
صدّْيق هة  ..يمقد ٍ
ً
الزماف  ..ك َّ
ب َّ
شؽ يب ٍر يع ىم ٍو
الزماف ٍلـ يي ى
ت ٍر ي
مو
الغر مف َّ
إحدل الثَّبلث ّْ
أم ًاتنا المعظَّ ٍ
ٍ

مو
أمو
ال يجيؿ
َّ
كج ىو ّْ
المحر ٍ
ي
الكليد ٍ
طي و
مو
بة كم ٌكة
المكر ٍ
لمقدس ي
كجو ٍ
ٌ
ً
مو
سي
الم ٍح ىك ٍ
تىٍر ي
ؼ ي أصفادىا بيف القبلع ي
مو
المزنَّ ٍ
السكد ك ٌ
حطٌ ٍت عمييا القبَّعات ٌ
الوفائر ن
كؿ ً
مف ّْ
أى ٍغ ًرىب هة ً
مو
ص ٍق وع ًش ٍرًذ ٍ
غريب هة ٍ
س َّم ىم ٍو
الم ى
تى ٍغ ًريز ي أ ٍراخنا أ ٍظ ى
فارىا ي
مو
نكـ القدس مف عيكنيا
َّ
المكر ٍ
كطار ٍ
اتيـ
مف كقٍع ٌ
دباباتيـ ككقع حفٌار ٍ
َّمو
ككقٍع َّا
جر اتيـ ي يدكرىا الميد ٍ

ً
لعرب ؟
بللي  ..كأيف عنتر
ٍ
أيف يكمى ٍي ه
ب  ..كأبك زيد الي ٌ
كفص الم ٍمح ي الماء كلـ يظير ىح ىب ٍب
ذابكا
ّْ
مو
سحقا أل ٍطناف ىى ىك ٍت قيمام نة يمقى َّم ٍ
رن و
طن و
انة َّ
مف رتى وب َّ
مو
انة ك ٍأك ًس ٍ
ي
و
كآنؼ َّ
مو
مخز ٍ

المجرمو
لك تى ٍق ًد ير القدس عمى بعض الكجكه
ٍ
صبت عميو ألؼ قي ٍبقى و
مو
أعظي ٍ
اب كدقٌ ٍت ٍ
ٌ
مجمو
ص مف زنزانة كالقبر يو يج
تىًب ُّ
ٍ
ممو
تيسائؿ
الم ٍظ ٍ
النجكـ ي ٍ
جكؼ ال يخطكب ي
ى
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الممحمو
الممحمو الممحمو ..
عف جر يكـ
ٍ
ٍ
بسيؼ و
و
و
خالد كطار و
كعكرمو
كمصعب
جعفر كحمزوة
ؽ
ٍ
ً
َّم ٍو
الممىج ى
الم ٍخص ٌية ي
ال بسيكؼ الخشب ى
ً
األركاف
حفر أبا حاييـ حتى تى ٍخرؽ
ٍ
ا ٍ
احفر إلى أف ىي ٍخرج الحفَّار مف قاع المحي ٍط

األمريكاف
غرب ببلد
ٍ
ى
الحيتاف
ثـ اسأؿ اإلسفنج كالمرجاف كاألسماؾ ك
ٍ
عف عابر ي ً
األزماف
أرونا  ..ي غابر
ٍ

الجاف
تى ىخطَّفىتٍ يو
ٌ
ىنا يبكس  ..كاليب ً
اف
كس ٌيكف مف ك ٍنع ٍ
ىي
ىي
كنعاف ؟
مع ًدنيا
زنيـ . .
ٍ
أكرشميـ ٍ ..
ٍ
ألـ تى يق ٍؿ لؾ التٌكراة يا ٍ
طيكرنا
ككرنا  ..نحف ىنا
ي
نحف ىنا يك ي
دكرنا
نحف ىنا قبكرنا  ..لـ ٌ
تتغير ي
اف
لـ تي ٍقتىمى ٍع جذكرنا  ..منذ ا ٍنجمى الطٌك ٍ

و
القدر
األرض مف عؿ تيدار  ..األرض كقىيا ٍ
المطر
الدما ٍر  ..كييطؿ
يي ًطؿ ٌ
مف السماء ٍ
ٍ
منذ عيكد أكر السحيقة القر ٍار
إخاؿ ىامة الزماف ي يدك ٍار
ى

نار
نار ككني ) ٍ
أخ ىم ىد ٍت ٍبركاف ٍ
(يا ي
و ً
طار
لمح
البصر ي ركوة م ٍع ٍ
ٍ
كصار إبراىيـ ي ٍ
النار
سقر ٍ
بيف جباؿ ٍ
يجر ي ٍ
كبات مال هؾ ٌ
الجبار ًع ٍجبل لو يجؤ ٍار
ىنمركنذا ٌ
ربنا -صمى عميو اهلل -ي ٍقطع الفيا ًيا
كجاءنا خميؿ ّْ
يمياج ار ًب ًدينو يمجاك ار يمصا يا
كغاديا
ائحا
َّ
ن
نكرت بو الشا يـ ر ن
كعاليا
عاليا ..
ن
كحمٌقى ٍت كؽ األناـ  ..ن
مسا هر ٌ
ييجعي
ممكعه  ..ال ٍ
متي هـ ٌ

ي ٍطكم الظٌبلـ قائما كقاعدا  ..كساجدا ..كباكيا
كأف ي راشو لً ىج ٍن ًب ًو ىمكا ًكيا
ٌ
كيركب المٌياليا
ي ٍنزؿ عف بعيره ٍ
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ً ُّ
الرحيؿ
لما دعاه خم يو إلى ٌ
ٌ
ً
ً
يؿ
الدمكع مف عيكنيـ تس ٍ
كصى بنيو ك ٌ
ٌ
ً
ربنا األج ٌؿ ..
بني ٌ ..
إف ٌ
حذار يا ٌ
ديف
قد اصطفى لنا اإلسبلـ خير ٍ
مسممكف
األجؿ إال كأنتـ
تمكتف إذا أتى
بل
ٍ
ٍ
ٌ
بيؿ
خده ال ٌن ٍ
كحطٌ ٌ
ً
الخميؿ
كسادة التٌراب ي مدينة
عمى
ٍ
كناـ نكما ىانيا

القديـ
المقدس
حينا
ربنا األج ٌؿ  ..ي ّْ
ٌ
كشاء ٌ
ٍ
البطؿ
السمف كالعسؿ  ..عرشا لداكد العظيـ  ..كالبنو
ٍ
عمى ركابي ٌ
يمر مثميا
ي دكلة
ٌ
لمحؽ لـ ٌ
األزؿ
منذ
ٍ

و
كالجبؿ
شماء
ٍ
عمبلقة  ..ي عالـ األقزاـ ٌ ..
خيؿ
الخميؿ كال ٌن ٍ
صمٌى عميكـ اإللو ما تغ ٌنت الطٌيكر ي ى
العميؿ
كما ترٌنحت وفائر الغصكف  ..ي نسيميا
ٍ
ممف يى يمك
م ٌنا يى يمك  ..كنحف
منيمك  ..بل تى يق ٍؿ ٌ :
ي
أخكى يمك
كالمصطفى  ..أميرىـ ..
ي

القائد
كسمٌما . . -كما أ اد
ي
األنبياء -صمى عمييـ ربنا ى
احد
أبناء ىعبلت يى يمك  ..لكف
أبكىـ ك ي
ٍ
اليدل تويء ي نفكسنا
ًن ٍع ىم ٍت
ي
مصابيح ي
تاج عمى رؤكسنا
بخ و
ككمٌيـ  ..و
بخ  ..ه
ً
و ٍو
كا ٍن
كسرت ي غابة ٌ
سأهٍ ٍ ..
ٍ
األر ى
الزيتكف م ٍن ى
أتت عمييا ى
و
وو
دكلتيكـ يم ٍنقى ًر ٍ
قد أ ٌذ ٍ
نت ببل ـ ٍ
القمر
كغاب عف ببلدنا
ٍ
بلـ
عمى سميماف المبارؾ ٌ
الس ٍ

ىم ٍف س ٌخر المكلى لو
األناـ
ٌ
الجف كالطيكر ك ٌ
الرياح ك ٍ
در ..
ٍس عمى ٌ
كأ ه
كؼ القى ٍ
البشر ..
تصيح ي بني
ٍ
ً
ماـ
ٌ
ىيا إلى الح ٍ
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كخيـ الظٌبلـ كأى ٍمت ّْ
ماـ
ٌ
الز ٍ
ً ً
عر ً
شيف
كا ٍن ٌ
الم ٍمؾ ن ٍ
العرش ٌ
صفى ٍيف  ..ك ٌ
شؽ تاج ي
كعادت األصناـ يا عيني ..
عج ً
ميف
عجؿ األمس ٍ ..
كعاد ٍ
ت لمعجكؿ يا يغ ىد ٍر ؟
رج ٍع ى
ى
ً
البقر؟
يا عاشؽ ٍ
قمر
ٌ
سنو ٍ ..
تغزلكا ي
بح ٍ
كج يي يو ٍ
( ً
األغصاف
بؿ
كعك" يا ب ٍم ى
ٍ
بكر ى
كت يا " يع ي
كأعيف ً
الف
الغ ٍز ٍ
تسحر ٍ
اف ٍ
عيناؾ ٍ
ماف
الج ٍ
شم ٍ
أسنانؾ ي
عداف ٍ
ٍ
قرناؾ ٍ
ً ً
اف
الرٌي ٍ
الم ىف ٍمطح ٌ
م ٍف ىمؾ ي
البياف
سالت لنا جكاىر
ٍ
ٍ
ناف )
يؽ لً ٍم ًج ٍ
كىذ ٍيمي ىؾ الطٌر ي

ىج ٍؿ
َّ
ذرل رمادهي ؟  ..أ ى
حرقى يو مكسى؟  ..أ ى
ىج ٍؿ ٌ
أجؿ
لقد أباده ؟ ٍ ..
لك ٌنو الغر ٍاـ
يناـ
كظ ٌؿ ( يع ي
كعك) ي قمكبكـ ٍ
كالس ً
الدك ٍاـ
امر ُّ
يكمك عمى ٌ
ٌ
م ي
و
أصـ
كحطَّمكا ٍ
مصباحيـ  ..بك ٌؿ يج ٍم يمكد ٌ
بقت ك ٌؿ الظُّمى ٍـ
أ ٍط ٍ
الغنـ
ذب ي
حكى يمك كما تي ٌ
كاألنبياء ٌ
ذبح ٍ
طبؽ
ىدية عمى ٍ
كرأس يحيى ٌ
قدمكا ٌ
ً و
ؽ
مسعكروة أطار لي ٌبيا ال ٌ
ش ىب ٍ
ل ىك ٍم ىبة ٍ

أب
كخير ٍ
أما أبكه  ..كىك خير كا وؿ ٍ ..
ٌ
قد كثبتمك  ..ببل  ..جريرة  ..كال سبب
تقطعكف جسمو  ..كما يقطع الخشب
ككىيف قؼ  ..ال تقترب
بؾ الجذاـ كالجرب

كاىرب إذا استطعت اليرب

دع عنؾ إبراىيـ كالزـ األدب
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أنت ي ميزانو

كحزمة مف الحطب

ال تقترب  . ..البعر نجس الذىب
كال تقؿ مكسى

أيف مف مكسى الكميـ أنت  ..يا مزكر الكتب ؟
السكس خرب القصب

جندم داكد العظيـ أنت؟
أيف التراب كالحصى

مف النجكـ كالشيب؟

لك عاد داكد العظيـ بعد ىذه الحقب

لجز منؾ الرأس يا خؤكف  ..كالذنب
تقكؿ صفكة الكجكد أنت؟

خسئت يا دجاؿ يا أبا الكذب
يا لمعجب!!! … كال عجب

قمبو مف صخرة
ىٍ ،مف ي
األدب
ميس يعرؼ
ٍ
و
ٍ
مؤبدهٍ
بؤ بألؼ لعنة كلعنة ٌ
ده
مف عند رب العرش كالقذيفة
ٌ
المسد ٍ
ده
ت ٍنسؼ ي طريقيا بركجؾ
المشي ٍ
ٌ
الممحده
ت كؿ مارؽ مف القركف
سب ٍق ى
ٍ
جف  ،عنده
إبميس ٌ
جسدهٍ
إبميس إنس ٌ

كده
يكاد مف إعجابو ييمقي إليؾ ًم ٍق ٍ
ً
نده
س ٍ
س ٍر كراءه كخذ بذيمو كي تى ٍ
تطـ
طـ الفساد كا ٍل ٍ
ٌ
سي هؿ كال أ ٍل ً
الع ًرٍـ
فاف ٍ
مف ٍ
سي ًؿ ى
القمـ
السيؿ أ ٍغرؽ
ٌ
ٍ
س ٌخر اهلل عميكـ ريح عاد

األمـ
مزقتٍكـ ي
ٌ
ٍ
الحساب
ؽ ا ٍتتح
ش ٍي ى
كجاءؾ الفرعكف ى
شٍ
ٍ
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كيـ
شقٌيا مف أكرشميـ  ..إلى ى
ش ٍ
نيب
كعاد مثٍقبل بما ٍ

ىب
مف الحرير كال ٌذ ٍ
ك ٍأيقظتٍؾ مف راشؾ الكًثير
المطير
ي ليمًؾ
ٍ
آشكر
الصكاعؽ اسميا
صاعق هة مف ٌ
ٍ

الكريـ
س ٍر يجكف إلى ببلطؾ
ٌ
كخؼ ى
ٍ
شكيـ
األسباط ي
دمر ٍ
ٌ
ٍ
بالغار
الديار  ..ثـ ا ٍنثنى  ..مكمٌبل
كحرؽ ٌ
ٍ
ٌ
أمامو
كساقى ىؾ الجنكد بالعصا
ي
س ًب َّي نة  ..ببل ًخمار  ..كال إز ٍار
ى

جبار ً
بابؿ
كجاء – ي
ص ٍر ٌ ..
بعد -يب ٍختيىن ٌ
الدمار  ..ك ً
القنابؿ
بال ٌنار ك ٌ
ً
الكثيؼ
س ٍب ىي يو
كساؽ منؾ ى
الس ً
بلسؿ
مقرنيف ي ٌ
ٌ
الج ً
كعاد بالغنائـ ً
ساـ
حطاـ
كأكرشميـ خ ٍمفو ..
ٍ
بالح ىم ٍـ
البركاف ي
كظ ٌؿ ي ٍقذؼ ٍ

األمـ
ٍت ي
ك ٌؿ ٌ
ممزؽ يم َّزق ى
ٍ
كساؽ باألظعاف سائؽ يحطى ٍـ

مقاـ
كلـ ي
يع ٍد لكـ ي أرونا ٍ
كطي ّْي ىر ٍت مف ذلؾ الممعكف جنة الشاـ
غاـ
كأنفو المجدكع ي ُّ
الر ٍ
أـ القرل
يا ٌ
سيد ٌ
السادات مف ٌ
عمى جكاد ليس يممس الثٌرل

الدجى  ..إذا سرل
كأ ٌنو ٍبرؽ ٌ
س يو سائس مف الكرل
يس ٍ
كلـ ي
ي ٍطكم الجباؿ كالكىاد كالقرل

ال يقرب الماء كال يبغي القرل

مسكا أ ٍذ ار
أمسى تراب القدس ٍ
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تخطك كقو مظفٌ ار
كأنت ٍ

بييف ىنا
جيش ال ٌن ٌ
تشد
اح ٍ
ي المسجد األقصى ٍ

لـ يي ىر
مجرة
ٌ

أبد
قطٌ م ٍثمو مف أزؿ إلى ٍ
عدد
سية ما ل ي
شمكسيا ٍ
إ ٍن ٌ

أحد
يغب منيـ ٍ
أقبمكا مـ ٍ
مف ك ٌؿ ٌج ى
يرحبكف باألمير القائد الذم ك ٍد
ٌ
حسد
اصطفٌكا ببل وغينة كال
ٍ
كخمفؾ ٍ
كلد
تحت لكائؾ
الد كما ٍ
األشـ ك ه
ٌ

مد
الص ٍ
ٍ
أمدد يمينؾ ٍ
الفرد ٌ
استمـ كديعة ٍ
الجسد
كالركح تعمر
ٍ
القدس عقر داركـ ٌ

حد
المسجد الحراـ  ..باألقصى المبارؾ اتٌ ٍ
استند
عمكد م ٍمكؾ الذم عميو م ٍمكؾ
ٍ

السيكؼ ي أرض الحديد ك ُّ
الزىرٍد
ال تي ٍغمد ٌ
و
أسد
مسجد ككؿ
ك ٌؿ بيت
مكلكد ٍ
ه
البشر
أعجزت بني
يا ٍ
مكية قد ٍ
سدرة يع ٌ
ٍ
نظر
يعقد ٍرط يح ٍ
ٍ
سنيا لساف كؿ مف ٍ
ً
ً
ىجر
تحكي ثمار ٍ
ٍ
نبقيا تمؾ القبلؿ م ٍف ٍ
البصر
عسجد يكاد يخطىؼ
راشيا مف ٍ
ٍ
حور
بدر البدكر قد
أت ٍ
لما ر ٍ
تزي ٍ
ٌ
ٍ
نت ٌ
رر
احتفى بؾ الكجكد كارتدل لؾ ٌ
قد ٍ
الد ٍ

أمر
ييكم إلييا كؿ ما بو مميكنا ٍ
كشر
كيصعد الذم جنى العباد مف خير ٌ
ارتقيت كؽ مستكل ً
الف ىك ٍر
تقيت ك
ى
ثـ ٍار ى
القدر
حتٌى رأيت ي العبل أنكار خالؽ ٍ
غمر
ربنا
ي
اوت عطايا ٌ
كجكده لنا ٍ

سمعت عنده ً
القدر
حتٌى
ى
صريؼ أقبلـ ٍ
و ٍر
كالفرض
الك ى
خمس عندنا يغس ٍمننا مف ى
ه
استقر
كىف عند ربنا خمسكف أجرىا
ٌ
ٌ
األغر
ت غانما عمى حصانؾ
رجع ى
ثـ ٍ
ٌ
ٌ
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ً
سفى ٍر
الفجر ي حجابو خمؼ الجباؿ ما ى
ك ي
السفر
العبل ن ٍفديؾ يا أخا
يا سف ار إلى ي
ٍ
و
أعجكبة مف العجائب ال يك ىب ٍر
كـ يو مف
الص ىك ٍر
ىنقى ٍ
ت مف ٍ
شى
عد وف عمى قمكبنا أحمى ٌ

سقر
رح وؿ حطٌكا ّْ
خب ٍرتىنا عف ٌ
ٌ
الرحاؿ ي ٍ
كأ ٌنيـ أمامنا رأم ً
الخبر
العياف ال
ٍ
المكبر ا ٍل ً
صاحب
الجنكب  ..يا
تف ٍت إلى
يا جبؿ
ّْ
ٍ
ي
الجنادب
الج ٍرًد  ..حيث تقفز
ي
الصحارل ي
إلى ٌ
العقارب
الصبلؿ ك
ٍ
ي
كتزحؼ ٌ
عالب
كتسرح
الذئاب ك ّْ
الوباب كالثٌ ي
ي
ٍ

الع ٍقباف كالصقكر لمقتاؿ
ٍ
كتيبط ي
مف ّْ
الجباؿ
ككي ي شكاىؽ
ٍ
عشيا ال ٌ
ش ٌ
صاحب
يا
ي

غالب
شراؾ جاءؾ الحبيب الغائب كاهلل
بٍ
ي
شمكس كاألقمار كالككاكب
كأ ٍ
طيبة ال ٌ
شرقت مف ٍ
أتاؾ غيث ر ً
اع هد
ً
اوب
بركقيو األس ٌنة الحداد كالقك ي
شدائد
فيرت ال ٌ
إذا ا ٍك ٌ

كخالد
عامر
الج ىببلف
ي
كسار يو ى
ه
اىد
م ٌ
ٍ
الز ي
كيدخؿ القدس عمى بعيره العبقر ٌ
أميرنا عمر ف ٌكو مف ًنيرًه

ككبر الخميفة المجاىد
ٌ
رت كراءه الجباؿ ك ً
الجبلمد
الكىاد ك
كب ٍ
ي
ٌ
جرت دمكعو مف الفرح
كالمسجد األقصى ٍ
ساجد
لربو العظيـ
ي
كىك ٌ
المساجد
ريات واءت حكلو
ي
ككالثٌ ٌ

القيكد
مت بيا
يا
خمس ع ٍ
ٍ
شرة التي تحطٌ ٍ
ى
بدرية
ىجرية ٌ ..
ٌ
الكجكد
بيا تعطٌر
ٍ
الخمكد
لؾ العبلء ك
ٍ
-98<-

كقمٌد الخميفة العظيـ إيمياء
غاليو
قبلدة مف الكركد
ٍ
و
و
محفكظة
بعيدة

باقيو
الدىكر
ٍ
عمى ٌ
اليانيو
إليمياء األمف كالسبلـ  ..كالحياة
ٍ
الركـ كالمٌصكص
ال يسك ىن ٍف بإيمياء ٌ
الييكد
 ..كال أحد  ..مف
ٍ
لكـ عمى ما ي الكتاب عيد اهلل ..

عمر
الرسكؿ  ..كالمؤمنيف …… ٍ
كذمة ٌ
ٌ
معاكيو
عميو يشيد  :ابف عكؼ  ..خالد  . ..عمرك ..
ٍ
بانيو
حراسيا ٌ
الز ٍ
القدس بيت ربنا ٌ
الياكيو
ىكت بو ي
ٍ
مف خانيا أك شانيا ٍ
مساكيو
أخت ليا
ٍ
بعد اثٍنتيف  ..ماليا ه

الخاكيو
أسكدىا ال ي الطٌبكؿ
ك ٌ
ٍ
العز ي ي
كقٌ ٍع ىنا  ..كقٌ ٍع ىنا  ..كقٌ ٍع ىنا  ..كقٌ ٍع ىنا
الحيطاف
يحرؾ
ٍ
ي أراجكز نحف ٍأـ أماـ ساحر ٌ
األكطاف
تحركت جنازة
ٍ
ٌ
غزة إلى ناقكرة ..
مف ٌ

عسقبلف
مجدؿ أسدكد عكا ..
ٍ
حيفا كيا ا ٍ
سياف
ٌ
لد كرممة  ..يا حسرتا  ..ي سمٌة ال ٌن ٍ
كؿ الجميؿ واع  ..ال طبريا ..

الجباف
ال صفد  ..كواع مف قامكسنا
ٍ
بحت
أص ٍ
ك ٌؿ الببلد ٍ
ي خبر المرحكـ (كاف)

اف ؟
كأيف وفٌتي ؟  ..ماذا لنا عمى الخك ٍ
اف
يو  ..مقطٌ ٍ
أرل رؤكسا طا ٍ
عو  ..تصيح ي الطٌك ٍ
اف
يدؽ رأسيا
كأيف ٌ
غزتي؟ ٌ ..
السج ٍ
ٌ
كاسح ..
مالح  ..كالجكع
ه
الماء ه
األكفاف
مؼ ي
صفيا يي ٌ
ٍ
كًن ٍ
كاف؟
شع يبنا الذم قد ٍ
كأيف ٍ
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البلمكاف
مشرد ي البلزماف  ..ك
ٍ
ٌ
ككمٌما أراد أف يقكؿ :
متاف
أسو
مكطني" ٌ
الكسير ًك ٍم ٍ
تدؽ ر ي
" ٍ
ي
كقٌ ٍع ىنا  ..كقٌ ٍع ىنا  ..كقٌ ٍع ىنا  ..كقٌ ٍع ىنا
البشر
األياـ ي بني
ٍ
سبحاف مف ييداكؿ ٌ
ٍ
يخ ًف ي ً
عو
ٍ
كير ٍ
قس ي
ض حينا ٍ
طو ًب ىع ٍدلو ٍ ..
ييعطي المميؾ يم ٍمكو ك ي ثكاف ي ٍن ًز يع ٍو
فعو
كالفي يؿ إف يح ٌـ القوا ًج ٍريم يو ال ي ٍن ٍ

عو
تى ي
تصر ٍ
ش ٍك يو ي ٍ
عينو بعكو هة ٍ
مت  ..يا قاتمي
تصر ٍ
عشركف قرنا قد ٌ

سيدم العظيـ  ..عيسى الرسكؿ
عيد ركح اهلل ٌ
مف ٍ
شمائؿ  ..زيف المحا ؿ
يح ٍمك ال ٌ
كأمو البتكؿ

عشركف قرنا ثـ خمسة

مذ جاء بختنصر عاصفة مف بابؿ
ىدا  ..كالقواء النازؿ
ييد ٌ
ٌ
عشركف قرنا ثـ سبعة

مف عيد سرجكف بف آشكر ممزؽ الجحا ؿ
كعدت يا خؤكف آخر الدىكر لي

تغمي عمي غمي ألؼ مرجؿ كمرجؿ

قرف موى منذ ىرتزؿ  ..عراب بازؿ
محرؽ المنازؿ  ..مرمؿ األرامؿ
كأنت يا خؤكف منشب ..

أنيابؾ الصفراء ي مقاتمي

ي ك ي شعبي ك ي بيتي ..

ك ي حقمي  ..ك ي سنابمي

مدججا بالكغد بمفكر  ..كثمة األراذؿ
يطرحني أروا لكـ  ..يدؽ أعظمي
يد نني حيا  ..محطما مي
قريتي
تى ٍيدم ٍ
ألىؿ ٍ
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ً
الجماجـ
كك نما مف
ٍ
ًب ًح ٍف و
شك ًاق ًؿ
نة مف ال ٌ

ً
القياصر ..
بقيصر
مدججا ٍ ..
ثـ ٍ
أتيتني ٌ
ٌ
ً
كحاور
مف غائب
ً
اليائؿ ..
الييمماف
ذم ٍ
قاؿ لي  ..كقاؿ لي  ..كقاؿ لي

ص ًر
ص ور ي
كب ٍن ي
ا ٍنظر إلى أناممي ً . .ب يخ ٍن ي
ً
كا ٍذ بذلؾ التٌ ً
الجاىؿ ..
عيس

ش ً
الد ً
بأزر ً
امؿ
ي ٍميك ٍ
مار ال ٌ
ار ٌ
البشر
األياـ ي بني
ٍ
سبحاف مف ييداكؿ ٌ
ٍ
البقر
ت رعكف
ٍ
بح ى
أص ٍ
ٍ
الزماف يا عاشؽ ٍ
البشر
أصبحت قاركف الزماف يا آكؿ
ٍ

البطر
أصبحت جالكت الزماف أعمى مف
ٍ
أصبحت يا ككىيف  . .ىكالكك التٌ ٍتر
أما أنا
ٌ
إف قرآني ىنا ك ي ً
الحجر
يدم ىذا
ٍ
ٌ ٍ
ت ي ً
الم ٍحراب  ..عف
كرثٍ ي
عمر
ٌ
جدم أبي ح ٍفص ٍ
بلع داكد الذم
م ٍق ى
يد القى ىد ٍر
ٍ
رمت بو ي
الحجر الذم بو
ك ي

فجر
دماغ جالكت ا ٍن ٍ
فر
بعد -يا
ي
ال  ..ما كص ٍمنا  -ي
جالكت  ..آخر ٌ
الس ٍ
و
كىارب مف حتٍفو
أع يي ىن ٍو
غٌ
مار ٍ
شى ال يخ ي
كأ ٌن يو ًغ ىرىارةه
ش ًع ً
ير يم ٍن ًت ىن ٍو
ًم ىف ال ٌ
عميو مف و
عؿ
سمَّ ٍت ٍ
ي
كنو
س ٍ
كم ٍ
ىم ىذلٌ هة ى

نو
تغكص ي ؤاده أس ٌن نة مس ٌن ٍ
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ليبعثف) ..
كج ٍم ىجمى ٍت (
ٌ
ى
حنو
كي ت ٍط ٍ
خ ٍمفو ٍ ..
أكل إلى جب و
نو
انة مف الحركب مثٍ ىخ ٍ
ٌ
ى
نو كق و
نو
معة
محص ٍ
شادىا مستكطى ٍ
ٌ
ىبريدىا ًم ىجنٌ نة
س ىن ٍو
الردل أ ٍلفى ٍي ى
مف ٌ
الردل
كما درل أف ٌ
ألقى بو ي ً
الم ٍط ىح ىن ٍو
قمو ..
يا ع ٍم ٍ

قمو
كجد ّْ
كم ٍف كراء ع ٍم ٍ
قموٌ ..
جد عمى ى
ى
محمد ىنا
جيش ٌ
ٍترب
خيبر اق ٍ
كيكـ ٍ
قدسنا
كلف تويع ٍ
ٍ
العرب
كلف يي ىي َّكد
ٍ

<? -عبد الرحمف رحانة()210

آىات أمكية ي محراب األقصى
()8

آه يا مسرل المختار
الميؿ طكيؿ ..

يتمطى ي جبؿ الزيتكف
كيمؼ الصخرة كاألسكار

كعيكف المجد تطارد ينا كجو العار
كىناؾ المسجد ي طيبة
محراب اليادم يو يغار

210

 -كاتب كشاعر مسطيني معاصر مقيـ بالسػعكدية ،لػو أشػعار جيػدة ػي األقصػى كالقػدس كالعػراؽ منيػا ىػذه

القصيدة "آىات أمكية ي محراب األقصى" ،كقصيدة :الفمكجة عركس عباسية.
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كمآذف مكة تنتظر األخبار
قريظة تقطع درب قكا منا

كتبيع عكاصمنا السكرل سمـ األشرار
كالقيصر ي القصر األبيض
يغرس جذع كرامتنا
ي عمؽ الكحؿ

كيصب النفط كيؽ الطيف
كي تنبت تربتنا

شيئا مف عكلمة الفجار

ركما ي سكؽ النفط تغازلنا ..
كتعاىدنا

لكف قريظة تمحك حبر العيد
كتمـ حكالينا جيش الكفار
()9

آه يا مسرل المختار

ساحاتؾ تغرؽ ي شرؼ
بنجيع الشيداء األطيار

كيدكس الخنزير الصييكني
عنكاف الكحي
كعكاصمنا

تتبلشى مف خارطة األشياء

تتخندؽ خمؼ الصمت المقتكؿ
كشكاىد أجداث خمؼ األسكار

عند المتكسط ي أحواف الدؼء
تتيامس أزىار الميمكف

ي الكرمؿ تصرخ أكراؽ الغار

ىؿ حقا كلد الشرؽ غبار اليرمكؾ ؟
ىؿ حقان  ..أف السيؼ يغار
صمت األعراب

سكت الر ض المغمكب
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ي عمؽ مدائننا

ال كؼ يدعك بالمحراب

ال سيؼ يشرع ي كجو الكفار

كالمصحؼ مقمكب خمؼ األبكاب
كأبك ذر يمشي ي الصحراء
يبكي حينا ..

كيصمي حينا  ..شكقا لؤلحرار
():

آه يا مسرل المختار

ىؿ تذكر سجدة (أحمدنا) المختار
 ..كبراؽ األخيار

ىؿ تذكر كجو صبلح الديف

العز لنكر الديف
ىؿ تذكر سيؼ ٌ
كخيكال كانت عند الصبح تثار
ىؿ تذكر صكت صييؿ الخيؿ
كقكا منا كانت ..

تمؤل كجو الشرؽ غبار
كالقيصر يد ع جزيتو
كخميفتنا ..

يغزك عاما ..

لمجبار
كيحج العاـ اآلخر رقٌا ٌ
صمت المسرل

اب يحكي
ال محر ه
ال ينطؽ يو جدار
لكف مآذنو قالت :

اشتاؽ اليكـ السيؼ كرائحة الباركد
اشتاؽ اليكـ  ..لصكت الثار
(;)

آه يا مسرل المختار

يشتاؽ الصبح خيكط الشمس
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تشتاؽ األرض ندل األسحار
شماء
كمآذنؾ ال ٌ

تتعالى  ..رغـ القير العبرم
منقكش كؽ حجارتيا
و
عزمات لمثكار

محرابؾ ينفث آىات أمكية
ساحاتؾ تختزف األسرار
يتكوأ ييا الصخر ..
بدـ األبرار

ماداـ الصبح يئكب

ما دامت عينا أمي الصامدتيف
تتجكؿ بيف الزيتكف
ما داـ الجرح يفكر

كوفاؼ الجرح تغار
لف ير ع ىيكميـ

لف ير ع كؽ األحجار
(<)

آه يا مسرل المختار

يحدث سمع األخبار
القيد ٌ
الدار
كالباركد القرظي يزلزؿ جذر ٌ
غزم
الدرة) طفؿ ٌ
(ك ٌ
قتمكه أماـ األنظار

أزىار المكز تقكؿ :

ىؿ يصمت مكج النيؿ ؟

ىؿ تسكت طنج ىة  ..كاألىكار
الكممات
ىؿ تنتحر
ٍ
كتمكت األشعار

ال أرغب تصديؽ األشياء

قد تكلد ي رحـ المكت األقدار

كي تنقش ي صدر األرض المغصكبة
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عنكاف حياة ..

لمثكار
كدركبا ٌ ..
ي قمبي

عاصمة األحزاف
شيء ينمك

الصبار
مثؿ الشكمر  ..مثؿ
ٌ
النكار
يعبؽ مثؿ ٌ

أمؿ يكلد ي المسرل

كيطاكؿ صفصاؼ الكرمؿ
التيار
يتحدل أمكاج ٌ
(=)

آه يا مسرل المختار
تجرم حطيف إليؾ

كخيكؿ الميؿ  ..أراىا
تعدك بعيكف األطفاؿ

كمدائف بيت المقدس تبتدأ المشكار
المخرز يكبر ي حيفا

الفحـ ..
ي أـ
ٍ
ً
الوفة ..
ي غزةن  ..ي
 ..ي األغكار

كيجمجؿ صكت الشعب المغكار
ي راـ اهلل  ..ي جبؿ الناٌر
بمآذف أقصانا

سنمزؽ أكباد األحبار

كسنشكم أعيف صييكف
ي جمر الغوب العربي

كسيصير خيبر جمر ال ٌنار

-99:-

كقاؿ عبد الرحمف رحانة أيوان:
زيتكنة بيت المقدس ال تذبؿ

زيتكنتينا
الصخر
المتكسط ي أحواف
بنت
ي
ٌ
ٍ
الجذر
تحت األغصاف ك كؽ
ٍ
الفجر
صمٌى الفاركؽ ىناؾ صبلة
ٍ
كبجذع مخرك و
ؽ ييا
و
النصر
ربط الفرساف خيكؿ
ٍ
زيتكنتينا
بحب ًات ٍؾ؟
ىؿ ٌ
جؼ الزيت ٌ
ً
بأغصان ٍؾ؟
ىؿ مات الزىر
الفجر؟
ت  ..كمات
ىؿ يم ّْ
ٍ
***
يا ابف األقصى
زيتكن ية ً
تذبؿ
بيت المقدس ال ٍ
ور
دكما ٍ
تخ ٌٍ
ن
السكداء
كبرغـ الغرباف
ٍ
األغبر
كصدكع الزلزاؿ
ٍ
ُّ
الثأر
سأظؿ أناجى يكـ ٍ
يا ابف األقصى
المجدؿ
حبة قمبي ي سيؿ
ٍ
يا ٌ
طؿ
القس ٍ
القساـ ٌ
بغزة ك ٍ
ك يخطا ٌ
تعجؿ
ال  ..ال
ٍ
الميؿ
مف بيف سكاد ٍ
الفجر
يستيقظ لكف
ٍ
***
الخمفاء
يا أحفاد
ٍ
الكرمؿ
مف طنج ىة حتى صفصاؼ
ٍ
مف دجم ىة حتى كادم رغان ٍة
كابؿ
ي الشاـ ك ى ٍ
ي ّْ
كؿ عكاصمنا
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األكبر
ي أرجاء الكطف
ٍ
الفاركؽ
بايعت
أ ىنا
ٍ
ي
األكؿ
منذ الفتح
ٍ
ثـ اعترؼ الكفٌار بإيماني
ٌ
الشمس
كوكء
كالعيف
ٍ
الجذر
كالساؽ كعمؽ
ٍ
أداعب أحبلمي
كظمى ٍمت
ي
منجؿ
كالسنبمة الخوراء ببل
ٍ
الغرباء لقريتنا
حتى جاء
ي

البيدر
سرقكا
ٍ
لكف الظممة لف تبقى
ٌ
تتطاك يؿ كؽ الساؽ كأغصاني
لكـ:
كأقك يؿ ٍ
تذبؿ
زيتكن ية بيت المقدس ال ٍ
الحرميف
كالنخمة ي أرض
ٍ
تعمك  ..تى ٍك يب ٍر
اء
كمآذف مك ىة ي جكؼ الصحر ٍ
ُّ
ستظؿ تي ىكبر

كقاؿ عبد الرحمف رحانة أيوان:
أنا األقصى مف أنتـ؟؟؟
أنا (األقصى)

أييا المتثائبكف آناء الميؿ كأطراؼ النيار.
أتعر كنني..؟!

بدء الخمؽ.
أنا المسجد الثاني ي األرض منذ ٍ
أنا القبمة األكلى ،كميكل أ ئدة المؤمنيف عبر الزماف.

أنا آية كريمة ي قرآف ربكـ ،كعقيدة ي صدرككـ ،معكـ ي الدـ كالركح ،ي الثقا ة كالجغ ار يا،
ك ي الديف ك ي الدنيا ،أنا معكـ أينما كنتـ ،ال خبلص لكـ مني؛ إال إذا كفرتـ بدينكـ كعركبتكـ.
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أـ أنبياء اهلل
أنا الذم زارني رسكلكـ األكرـ صمى اهلل عميو كسمـ ي اإلسراء ،ك ي ساحاتي ٌ
عمييـ السبلـ عمى صعيد كاحد؛ اعتمدت حتى قياـ الساعة خبل تكـ ،كمف عمى صخرتي
المشر ة عرج بالمصطفى إلى السماء ،ليقترب ىناؾ القربى الجميمة عند سدرة المنتيى.
أنا يا سادة األرض المستقيميف مف ميمتكـ..
أنا محطة األرض المقدسة ،كأنا بكابة السماء المشرعة .كـ مف نبي زارني كربط دابتو عمى

سكرم الغربي المغتصب اليكـ مف بني قريظة؛ ي غفمة مف قبائمنا الغا ية ي كاحات النفط ي
الصحراء ،كأكلئؾ الراقديف بصمت عمى وفاؼ النيؿ كال ار ديف ،كقد قدت ذاكرتيـ كميـ بريؽ
كوب ىح الخيؿ كصييميا.
السيكؼ كقرابيا،
ٍ
أنا «األقصى»

أنا المبارؾ يا ىؤالء مف كؽ سبع سمكات كما حكلي ،جاءني أميركـ ..أمير المؤمنيف الفاركؽ

ماشيان يشؽ غبار الصحراء عمى ناقتو األعز مف كؿ مدرعاتكـ ،أكرمني كطيرني مف كؿ دنس،
كبنى مآذني لتكبر اهلل ي األرض المباركة ،كمؤل وائي ع ازن كمجدا ،كآنسني بخشكع الخمفاء،

كيقيف األتقياء؛ حتى إف أحجارم ما زالت تتذكر لمس أصابعو حيف مسيا كأ اض عمييا مف عزة
المجاىديف.

أنا «أقصى» صبلح الديف ..كالفاتحيف

أنا «أقصى» األنبياء كالخمفاء كاأليكبييف كالعثمانييف كالشيشاف كالقرغيز ،ككؿ العرب كجؿ
العجـ.

أنا «أقصى» السادة كاألمراء كالشعراء كالعماؿ كالحماليف ي أسكاؽ المدف ي الكطف الكبير مف
طنجة حتى جاكرتا .أنا «أقصى» كؿ مف تعانقت شفتاه لتحتوف شيادة التكحيد.
أنا «أقصاكـ»

أربعكف عاماي أك أكثر ،كصييكف تدنس ساحاتي المقدسة برجزىا ،يحفركف تحت أساساتي حتى
بت معمقان ي اليكاء؛ كشيقة النداء تمؤل حمقي صراخان كؿ يكـ ..بؿ كؿ ساعة ..بؿ كؿ دقيقة
لعؿ العكاصـ الغا ية تستفيؽ .عمى بعد أمتار مف سكرم الغربي الحزيف يبنكف ما يسمكنو
«ىيكؿ الخراب» ،كبناؤه عندىـ عبلمة عمى ىدمي.

-99=-

أسكارم تنتظر الخراب ،كمآذني تقؼ عمى ىاكية الدمار ،كساحاتي تحرـ مف جباه الساجديف

المكحديف ،أما أساساتي تنخرىا األنفاؽ كالسكائؿ الكيميائية المذيبة لمصخكر ،حتى أشجارم ي
تعرت جذكرىا ،بدت معمقة ي اليكاء ي أجكاؼ األنفاؽ.
الساحات ٌ
يا سادتي ي كؿ أ ؽ تكبر يو مئذنة

يا كؿ مف يحرؾ سبابتو بالشيادة ،ككؿ مف يجرم ي عركقو دـ العركبة.

أنا عمى شفير الخراب ،الحقكا بي قبؿ أف تصمت مآذني عف التكبير ،كقبؿ أف تغدك أسكارم
صكرة سريالية مف الركاـ.

يا أمة المميار ..كالمميارات

كاهلل لك كاف لكؿ حجر َّي شفة لصرخت ي كجكىكـ مف أنتـ؟
عرب أنتـ؟!
مور الكبرل
ىؿ تعر كـ؟

ساسانيكف؟!

مف نسؿ أباطرة الركـ؟!

ىؿ أنتـ مف عرؽ السكسكف؟
قكلكا :أستحمفكـ

كىج الجرح الممتد
عمى أسكارم
يحرقني

يستكطني كجعي
مف أنفا و
ؽ تنخرني..

تتناسؿ تحتي.
حتى صحر ً
اء مشاعركـ
مف أنتـ؟
محرابي

ال يفقو نكـ قبائمكـ
كشخير ومائركـ

ال يفيـ عجز سكاعدكـ
أك صمت حناجركـ
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مف أنتـ؟

قكلكا لي..
مف أنتـ؟

قمت لكـ مف أنا ،كمف أككف ،إف عر تـ مف أنتـ ،أنا مسجدكـ المبارؾ ي األرض المقدسة..

بمحرابي المفعـ بالخشكع ،كمآذني الجميمة ،كساحاتي العتيقة ..أنا ىناؾ أقؼ أنتظركـ عمى شر ة
األمؿ .يؿ ستأتكف؟ جكاب سيسمعو التاريخ منكـ كيكتبو عنكـ.
بأمثؿ منكـ ،كلكني
كاف تثاقمتكـ ستطرحكـ سنة التاريخ كتأتي
ى
أرغب أف تأتكني أنتـ؛ ألف كؿ حجر ٌي يحبكـ.

كقاؿ عبد الرحمف رحانة أيوان:

إلى رساف المسرل ي الجمعة الحمراء
صبر
نا
الشيداء
يا بيت المقدس ك
ٍ
غوبا
ازدد
ك ٍ
ن
الغرباء
ي كجو قريظة ك
ٍ
رسانؾ ي ليؿ المسرل
يبا
تتألؽ
أعينيـ ي
ش ن
ٍ
البيداء
تتحدل كجو الظممة ي
ٌ
ٍ
يناشدىـ
العيد
ٍ
يا رساف الزمف المورم اآلتي
الباركد
خنقتنى رائحة
ٍ
األشبلء
ت البيجة بيف
ى ىد ى ٍن ي
ٍ
عيدا
ال لف أبقى ن
دماء
كاألقصى يغرؽ ي طك اف
ٍ
عذر يا أقصانا
نا
ي غربتنا
ي أطراؼ مدائننا
اء
قتمتٍنا الفرقة ي الصحر ٍ
الصمت
رس خمؼ جدار
ٍ
ىنتىمتٍ ي
الظمماء
ىكىن يع ُّد نجكـ
ٍ
***
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يا رساف المسرل
الشيداء
ى بيت المقدس ك
ٍ
العزة ي كجو النببل ٍء
يا جذر ٌ
بكـ
المجد ي
يميؽ ٍ
الجرح
ال تنتظركا ..كامشكا ى كادم
ٍ
غربا  ...شرقنا
ن
المكت
كشماؿ جباؿ
ٍ
باركدتكـ
كلتي أز
ٍ
الكجياء
مف أحبلـ
ٍ
مف خيبتنا
مف صمت مقابرنا
الجرح
نادكا مف كؽ وفاؼ
ٍ
و
عنؼ
ىزكىا ..ي
ٌ
الجبناء
أقفاؿ قمكب
ٍ
ممح لقبائمنا
أنتـ ه
صكت لحناجرنا
ه
كخناجر تذبح صمت ومائرنا
نير..
أنتـ ه
البؤساء
يسقى أحبلـ
ٍ
يا رساف المسرل
اء
ي جمعتنا الحمر ٍ
لكـ
البحر ٍ
لكـ
كالنير ٍ
مسجدكـ
كاألقصى
ٍ
كقمكب عكاصمنا..
تشتاؽ ً
مآقيكـ
لماء
ٍ
لكـ..
ٌ
كيحف ٍ
الجدباء
ظمأ األرض
ٍ
أنتـ باقكف لنا أمبلن
كقناديبلن تتحدل..
أستار الميؿ العربي
شيئا
ال تنتظركا م ٌنا ن
صمت مقتك هؿ
ينا
ه
-99@-

مجبك هؿ بالحزف األندلسي
الحكماء
كتكابؿ مف خكؼ
ٍ
***
يا رساف المسرل

الشيداء
ي بيت المقدس ك
ٍ
أنتـ عنكاف كرامتنا
اعدكـ
مف بيف سك ٍ
اىـ أعناؽ سنا ًبمنا
ٌ
تتحد ٍ
بنادقكـ
مف ثغر
ٍ
يمعنيـ
المتكس وط
مكج
ٌ
ٍ
أيديكـ..
كالمنجؿ ي
ٍ
السفياء
يحصد أكىاـ
ٍ
مناكبكـ
كتقك يؿ الشمس كراء
ٍ
ما أشيى ذا األمؿ اآلتي
ما أعذب ميبلد الحمـ
و
الشيداء
أرض تزرع أكباد
ي
ٍ
***

يا سادة قمبي
ً
النيؿ
دراؽ
الغكطة ..حتى ماء ٍ
مف ٌ
و
قباء
كالى نجد ..كنخيؿ ٍ
ومائركـ
أقصاكـ يشكك نكـ
ٍ
ٍ
أسير
كيئف نا
ُّ
الغرباء
ي أيدم
ٍ
لكـ
يشتاؽ ٍ
يبكى مف رقتك ٍـ
مف ثار و
ات ..
اء
كلدتيا داحس كالغبر ٍ
لكـ
ٌ
كيحف ٍ
الخمفاء .
كلرايات
ٍ
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كقاؿ عبد الرحمف رحانة أيوان:
القدس تيمس ي أذف الفاركؽ
الكبير
حبيبي
ٍ
كبؤبؤ عيني
كشمس نيارم
ً
الرسكؿ ..
كصكت
بعم ً
الومير
ؽ
ٍ
إلي حبيبي
تعاؿ ٌ
أمير
ما زلت لممؤمنيف ٍ
إلي..
تعاؿ ٌ
و
بخيؿ..
صبح..
ك و
و
كسيؼ..

يحز الرءكس
ٌ
ليرسـ بالدـ كجو المصير

مفتاح بابي ..
يحف إليؾ
ٌ
يحبؾ زيتكف تمي
كيشتاؽ سكرم إليؾ
لعينيؾ تبكى..
قيكد األسير
أميرم
ذككر
كراءؾ صار الرجاؿ نا
يغ ٌذكنيا..
ً
النساء..
بطكف
أجنة و
ذؿ
ليبقى الغراـ ك رش السرير
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كقاؿ عبد الرحمف رحانة أيوان:

شجكف مقدسية تحت أستار الكعبة
سألتني الصخرة ي األقصى
عف اسمي
عف سابع و
جد ي نسبى
عف أمي
عف عنكاني
و
شيء يشبو كجو أبى
عف
المقدس
التائو ي بيت
ٍ
عف بيدرنا
و
تينات
عف
كانت تتناجى ي حاككرتنا
عف عزمة و
ثأر ي صدرم
سألتني ي و
ألـ
عف مصحؼ عثماف األمكم
عف كعبة إب ارىيـ الرباني
عف كجو خميفتنا
و
أسياؼ و ،و ،لفكارسنا
عف
لف أنسى كجو أبى
كسنابؿ أحبلمي
لف أنسى صكت (محمدنا)
ما بيف الكعبة كالصخرةٍ
ليبلن يسرل
اطئو؟
ىؿ ينسى البحر شك ي
ينابيعو؟
ىؿ ينسى النير
ٍ
ىؿ ينسى الصبح ..
الميؿ؟
شعاع الشمس السارم ..ي كبد ٍ
منقكش ..ي األ ؽ الغربي
اسمي
ه
كبريؽ عيكني ..يممع ي كجيي
كالرمح الكنعاني كىكية أجدادم
ٌ
تتمطى ي شك و
ؽ
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تحت األىداب كأجفاني
مخبكء ي كجيي
ه
عف غوبتنا
عف نخكتنا
عف آ ا و
ؽ نستزرع ييا أشتاالن لكرامتنا
و
أحبلـ تستكطنني
عف
كتقاتؿ أعماقي
تتحدل د ؽ شراييني
ٌ
ثأر مخزكمي
كي ييكلد ي كفى ه
***
يا (إسرائيؿ)
و
تممكد عبرم
يا كذبة
لف أنسى عنكاني
كتجاعيدم
قسامى
ه
بركاف ٌ
يمشى الشيداء عمى كبدم
كيمزؽ صدرم ..
ٌ
جماجميـ
عظـ
ٍ
منتفوا
لكنى أبقى
ن
منقكش ي عودم
ه
سيؼ أيكبي
ه
ض
اف لمر ٍ
قمبي عنك ه
أنا ي ىذل األرض
كتد عربي
ه
ليثبت جذر قبائمنا
جنيف
ي صدر
ٍ
المد
ي غزةى ك ّْ
ً
المجدؿ  ..ي تؿ القاوي
ي
با و
ؽ ي ىذل األرض
أعينيـ
كالشككة تنخس
ٍ
با و
ؽ  ..لف أموى ..
مثؿ جر و
اب إغريقي
***
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و
غوب
نادتني الصخرة ي
مف يحبس عنى أحبابي
كيت
أس  ..ىب ٍ
ي
طأطأت الر ى
جففت الدمع بأستار الكعب ٍة
ي
نادتني ..
ىزت أركاني
ٌ
ىـ؟
مف ٍ
ي قمب مدائننا
عرب
ه
اليرمكؾ
كلدتيـ رايات
ٍ
أـ ىـ مف و
نسؿ جرماني؟
قالت
ٍ
الطكر:
سمعتيا زيتكنات
ٍ
ال أممؾ غير اآله
السكر العثماني
ال أممؾ غير ٌ
اف
كأ تٌش خارطة األحز ٍ
ي أعيف أطفالي
لكنى أبقى انتظر الغوب اآلتي
الديف
ي كجو صبلح
ٍ
كسيأتيني
بد سيأتيني
ال ٌ
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القدس تصرخ
القػػػػػػػدس

تصػػػػرخ تسػػػػتغيثؾ

كالجنػػػػػػب منػػػػػػي بػػػػػػات يجفػػػػػػك موػػػػػػجعي

اسمعػػػػػػي

211
 يكًلد عاـ 0947ـ ي قرية يبنا (بيف عسقبلف كيا ػا) .لجػأت أسػرتو بعػد حػرب 0948ـ إلػى غػزة كاسػتقرتي مخيـ خاف يكنس لبلجئيف ككاف عمره كقتيا ستة شيكر .حصؿ عمى درجة الماجسػتير ػي طػب األطفػاؿ
كعمؿ طبيبان ي مستشفى ناصر ي خاف يػكنس  .كمػا ً
ً
عمػؿ محاوػ ارن ػي الجامعػة اإلسػبلمية ػي غػزة .مػف

مؤسسي حركة حماس ي غزة .اعتقؿ مرات عدة ،كأبعد إلى جنكب لبناف .اختير بعد اغتيػاؿ الشػيخ ياسػيف

زعيمػان لحركػػة "حمػػاس" ػػي غػػزة .استشػػيد مػػع اثنػػيف مػػف م ار قيػػو ػػي  07نيسػػاف (أبريػػؿ) 2114ـ بعػػد أف
قصفت سيارتيـ طائرات األباتشي الصييكنية ي مدينة غزة.
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كلػػػػػػػػذا شػػػػػػػػدم

ػػػػػػػػػالمكت خيػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػاة الخنػػػػػػػػػع

ىمتػػػػػػػػي كتشػػػػػػػػجعي

إف تصػػػػػػػػبرم يػػػػػػػػا نفػػػػػػػػس حقػػػػػػػػا تر عػػػػػػػػي

ػػػػػػػػػي جنػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػرحمف خيػػػػػػػػػر المرتػػػػػػػػػع

إف الحيػػػاة كاف تطػؿ يأت النعػػي

ػػػػػػػػػػػإلى الػػػػػػػػػػػزكاؿ مآليػػػػػػػػػػػا ال تطمعػػػػػػػػػػػي
إال بنيؿ شيػػادة تشفعػػي
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أال ُّلبكا منادييا
أال لبُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا منادييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب داعييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىػ
َّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأرض القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعككـ

كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزت أمانييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم عزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنجـ عالييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
يفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ الػ
ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماء المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تبنييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
سػ
ي

تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم ػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكـ ىممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان
ي
تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم كثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكـ
ممغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء

و
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار عادييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
يسػ
كأ ٍ
تزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أراوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييا

ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحات أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلء

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدانييا كقاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقبيـ
األـ تػ
كتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ُّ
ي

كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالت مآقييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا طفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هؿ تكدعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ٍت
كذاؾ كليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا يب ًتػ
ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف أنقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاض
كآخػ
ي
أـ تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاديكـ
كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ٍّ

و
يحمميكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ طفػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ّْ
و
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعؼ كجمػ
ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يمستوػ
ٍ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرخ بكػ
ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ مستصػ
و
ي
اج يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤمميكـ
ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ر و
212

كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار القمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكييا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكييا
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو األعوػ
ي
تيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمّْمو لبارييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يفرييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكت اليػ
كصػ
ّْ
ي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ كادييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
دمػ
ن
ات يمقييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو النظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ي
و
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيبلت يقاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييا
لػ
نجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةن مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات باغييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 -شاعر سعكدم كمعمـ كمربي تربكم معاصر مف منطقة القصيـ بالخبر ،لو أشعار كطنية قيمة منيػا :نشػيد

النصر ،كأشبلء درة!! ،كيا شامخ العز ،كالعالـ بيف كأسيف .تك ي عاـ @ 8;9ىػ.

-9:<-

اعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ألمتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
أال
ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيف تطع ينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل السػ
ى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت كرامتىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد باعػ
ٍ
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلن يبادرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

تعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب لباكييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
كال
ٍ
تكرميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كتجزييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ي
بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذؿ تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرييا
ببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنفس يفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدييا

كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػببلن حميَّتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب اهلل ىيركييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
كتػ
ي

غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان تزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ركابينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

كيشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك ُّ
عزنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

مفاخرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
أال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطر
ى

لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري يخ ىيركييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

كقاؿ عبد العزيز بف عبد اهلل العزاز أيوان:
نشيد النصر

يػػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػر النصػػػػػػػػػػػػػر متػػػػػػػػػػػػػى غػػػػػػػػػػػػػده

قػػػػػػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػػػػػػاف السػػػػػػػػػػػػػػػػاعة مكعػػػػػػػػػػػػػػػػده

الحػػػػػػػػػػػػػػػػػت ػػػػػػػػػػػػػػػػػي األ ػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػػػػػػػػػكادره

كاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ اشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتد سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاعده

النصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر تر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ رايتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

كالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبح تنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاىده

كاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ نعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ألمتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

إشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؽ المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد نجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدده

إف أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مخالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

حينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؼ نعانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده

أك أرخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ حبائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاد الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبر نجالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده

نادانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس لنجدتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

كييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكده

كتنجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كتدنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

كبمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديف تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدده

كعثػػػػػػػػػػػػػػػت ػػػػػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػػػػػدس لتفسػػػػػػػػػػػػػػػده

كحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار الظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدده

كػػػػػػػػػػػػػػـ طفػػػػػػػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػػػػػػػد قتمػػػػػػػػػػػػػػت قيػػػػػػػػػػػػػػ ارن

كعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف األـ تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىده

كػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أشػػػػػػػػػػػػػػػػػبلء قطعػػػػػػػػػػػػػػػػػت مزقػػػػػػػػػػػػػػػػػان

كالغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاؾ تؤيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده

كشػػػػػػػػػػػػػػػػػييد وػػػػػػػػػػػػػػػػػرج ػػػػػػػػػػػػػػػػػي دمػػػػػػػػػػػػػػػػػو

قػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػعب يجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػده

كالشػػػػػػػػػػػػػػػػيخ شػػػػػػػػػػػػػػػػكا مػػػػػػػػػػػػػػػػف غربتػػػػػػػػػػػػػػػػو

كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرده

كػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أعػػػػػػػػػػػػػػػػػراض ىتكػػػػػػػػػػػػػػػػػت قسػػػػػػػػػػػػػػػػػ ارن

كحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانده

كديػػػػػػػػػػػػػػػػػار قػػػػػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػػػػػيمت خسػػػػػػػػػػػػػػػػػفان

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركف ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أك سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيده

ػػػػػػػػػػػػػػػػػع ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػح
جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف كغػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة مػ
ٍ

تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكك التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكطيف كتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيده
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كاألمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كفٌاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجب

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلح القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ تجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرده

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤتمر؟!
أيحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرر قدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان مػ
ه

أك بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلج ارـ ننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدده
كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف تمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مكائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده

يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب بمذتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة إال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنتنا

ككتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب اهلل نمجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلح القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكة عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدتنا

كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديف اهلل نكحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده

كسػػػػػػػػػػػػػػػػػيعمك الحػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ لنػػػػػػػػػػػػػػػػػا يكمػػػػػػػػػػػػػػػػػان

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعاء اهلل نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردده

كالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنمحك ظممتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكؼ العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز نبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدده

ىاجػػػػػػػػػػػػػػػػػت أطيػػػػػػػػػػػػػػػػػار السػػػػػػػػػػػػػػػػػعد لنػػػػػػػػػػػػػػػػػا

النصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر قريبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان تنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده

?? -عبد العزيز جكيدة()213
يا قدس انعدمت رؤام
()8
ْ
غامت ُرؤاي
قدس قد
ٌا
ُ
قدس أن ِ
سجٌنة
ٌا
ت َ
ُ
والقٌ ُد َّأولُ ُه ٌداي
قدس أحلُ ُم ُكل َّ ٌوم
ٌا
ُ
ض َّمكِ ساعِ داي
أنْ ٌ ُ
قدس َم ْثقوب أنا
ٌا
ُ
َك ُثقُو ِ
ب ناي
تعزفً ُحزنً ألبكً
َف ْل ِ
ْ
هدَأت ُخطاي
ُر َّبما
قدس ِجسمً َطل َقة
ٌا
ُ
َف ْل ُتطلقٌها واعلمً
 - 213شاعر مصرم مف مكاليد 8@=8ـ ،مف سػاكني القػاىرة ،شػاعر معػركؼ ،كمػف أىػـ إصػداراتو :ال تعشػقيني،
كأنػػت المفاجػػأة األخيػػرة ،كمحمػػد الػػدرة ،كقصػػائدم ػػي الحػػب (المجمكعػػة الكاممػػة لؤلشػػعار العاطفيػػة) .طبعػػت

دكاكينو الشعرية أكثر مف مرة ،كترجمت جميػع إعمالػو إلػى المغػة اإلنجميزيػة .لػو العديػد مػف النػدكات كالبػرامج
التميفزيكنية كاإلذاعية.
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ْ
البدا ٌَ َة منكِ
كانت ُمنتهاي
أنَّ ِ
()9
قدس قالوا مِن سِ نٌنْ :
ٌا
ُ
أشجار أرضِ كِ
ٌاسمٌنْ
سوف ُتز ِه ُر َ
َ
ُ
عار علٌنا
عار ال ُعرو َب ِة وادفِنً فً الطٌنْ
َك ِّفنً َ
ح الجئٌنْ
المزارع فٌكِ َتطر ُ
ُكل ُّ
ِ
سئلنا مِن صِ غار
فبأي وجه إنْ ُ
ِّ
ٌَسألونَ عن الوطنْ :
ار َطة َفلسطٌنُ التً
فً ِّ
أي َخ ِ
ما عادَ ٌَذ ُك ُرها الزمنْ ؟
ماذا نقولْ ..
لسطٌن ال َمراثً ،
والطِ فل ُ ٌُولَ ُد فً َف
ِ
فلسطٌن المحنْ ..
فً
ِ
ش ُّد على ِّ
ِب ٌَد َت ُ
الزنا ِد
وفً الٌ ِد األُخرى َك َفنْ ؟
():
قدس ٌا ُحز ًنا ٌُساف ُر فً َجوانِحِنا
ٌا
ُ
و ٌَ ْك ُب ُر كال َّنخٌلْ
للجلٌلْ"
مِن ِ
أرض "ٌافا" " َ
فً كل ِّ شبر َك ْم قتٌلْ
بلون الدَّ ِّم ،
رحا
ٌا
قدس ٌا ُج ً
ُ
ِ
لون األصٌلْ
أو ِ
أ ُ ِّمً على با ِ
ض ْر
ب ال ُمخ ٌَّ ِم ُتح َت َ
ُ
والموت ٌأ ُكل ُ وج َه َها
الرح َ
ْ
ب الجمٌلْ
أمً تقول ُ وصو ُتها ُم ِّ
تقطع :
َكف ٌد ُّ
ُق المستحٌلْ
نً
َج ِّه ْز ُخٌولَ َك ٌا ُب ْ
واق ُتلْ عد َُّو َك قبل َ أنْ تغدو
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قتٌلْ
(;)
ٌا
الحنونْ
قدس ٌا وطنً َ
ُ
هل نحنُ ح ًقا عائدونْ ؟
أم أ َّنها أُك ُذو َبة
ٌستمر الحاكمونْ ؟
كً
َّ
قدس مجروح أنا
ٌا
ُ
ف فً جنونْ
ٌنز ُ
والجر ُ
ُ
ح ِ
قدس مذبوح أنا
ٌا
ُ
ّ
والذب ُح ممتد مِنَ ال ُّ
رٌان حتى ُمهجتً
ش ِ
ْ
طالت ُغربتً
دس
ٌا قُ ُ
قالواُ :محال عودتً
لك َّننً بعزٌمتً
ُّ
سأشق جسمً خند ًقا
م ِّنً إلٌك ْم
ث َّم أعب ُر ُج َّثتً
(<)
قدس ٌق ُتلُنً ال َّت َذ ُّك ُر ،والتف ُّك ُر،
ٌا
ُ
والحنٌنُ إلى ُرؤاكِ
قدس معذور أنا
ٌا
ُ
ً
ُ
رهبة
أسج ُد
كنت
إنْ
ُ
لو صادف ْتنً َن ْف َحة فٌها َ
ش َذاكِ
ٌعٌش بداخلً
فالمس ِج ُد األقصى
ُ
سبحانَ َمنْ أسرى وبار َك فً َثراكِ
ُ
قدس " َم ْر ٌَ ُم" ال ٌزال ُ ِبحضنِها "عٌسى"
ٌا
ُ
ً
نخلة
َف ُه ِّزي
الر َط ُ
سا َقط ُّ
ٌَ َّ
ب الجمٌلْ
ٌا
ُ
قدس هذا مستحٌلْ
ْ
انتهت
قدس "حِطٌنُ "
ٌا
ُ
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ح" عادَ ُمك َّبالً فً ُظلم ِة
و"صال ُ
األسر الطوٌلْ
ِ
أصاب قلو َبنا
وال ُعق ُم داء قدْ
َ
وأصاب
َ
َ
أشجار النخٌلْ
(=)
ٌا
قدس أحلُ ُم أنْ أعودْ
ُ
قدس ضِ ْق ُ
ت مِنَ التس ُّك ِع فً إشارا ِ
ٌا
ت الحدودْ
ُ
قدس ج َّث ُة طفلتً
ٌا
ُ
تطفو بعٌنً ُكلما دمعً ٌجودْ
قدس هذا َموطنً
ٌا
ُ
قدس أحلُ ُم أنْ أُصلِّ ًَ فً الرحا ِ
ب
ٌا
ُ
وال أعودْ
أرجاس الٌهودْ
وبأن أُط ِّه َر مِن دمائً ُكل َّ
ِ
س ًما إذا
َق َ
ٌو ًما دخلنا المسجدَ األقصى
سأفرش َج ْفنَ عٌنً للسجودْ
ُ
وأظل ُّ أص ُر ُ
خ فً
القٌام وفً القُعودْ
ِ
قدس ٌا عرب ٌَّ ًة
ٌا
ُ
ْ
البداٌة
ُمن ُذ
كلً ً
حيف ينفى ُّ
الكجكد
ض
ٍ
@? -عبد الغني أحمد الحداد()214
يا قدس

ػػػػػػػؾ السػػػػػػػػمح قػػػػػػػػد عػػػػػػػػراه الػ ُّ
كجيػ ً
ػػػػػػػذىكؿ
ي
كتمطػػػػػػػػػى الظػػػػػػػػػبلـ ػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػؿ أ ػػػػػػػػػؽ

يمػػػػػػػػ ٍذ تػػػػػػػػراءل عمػػػػػػػػى الربػػػػػػػػكع الػػػػػػػػدخيؿ
كالسػػػػػػػػػػػػػػنا ػػػػػػػػػػػػػػي قييػػػػػػػػػػػػػػكده مغمػػػػػػػػػػػػػػكؿ

 - 214شاعر مف أصؿ سكرم معاصػر ،تعاقػد لمعمػؿ مدرسػان ػي الككيػت ػي بدايػة السػبعينات ،لػو ديػكاف مطبػكع،

كدكاكيػف بصػدد الطبػع ،منيػػا " :وػاءات لمحػزف" ،ك"لمفػػرح أحيانػا" ،كمجمكعػة شػػعرية لؤلطفػاؿ بعنػكاف «معػػا
نغني لمحياة» .از بعدة جكائز ،منيا :جػائزة المجمػس الػكطني عػف قصػيدة «الشػاعر كالقمػر» .دخمػت بعػض
أشعاره كأناشيده ي المناىج المدرسية.
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َّ
كيخنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ التَّيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
يتنػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزل ي
كاألمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني غاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا التَّ ٍقتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

آه يػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػدس  ..كاألذاف سػػػػػػػػػػػػػػجيف
آه يػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػدس  ..كالػػػػػػػػػػدمكع تيػػػػػػػػػػاكل
أيػػػػػػػػف مسػػػػػػػػرل الرسػػػػػػػػكؿ َّ
دنسػػػػػػػػو الغػػػػػػػػد

السػػػػػػػيكؿ؟
ر  ..ك اوػػػػػػػت مػػػػػػػف الػػػػػػػدّْماء ُّ

أيػػػػػػػػف عطػػػػػػػػر األمجػػػػػػػػاد  ..بػػػػػػػػدَّده البغػػػػػػػػػ

ػػػػػػى  ..كأنحػػػػػى عمػػػػػى ال يغصػػػػػكف الػػػػػ ٌذبكؿ؟

كطيػػػػػػػػػػػكؼ التػػػػػػػػػػػاريخ تنثػػػػػػػػػػػاؿ حيػػػػػػػػػػػرل

راعيػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػي الربػػػػػػػػػػكع ليػػػػػػػػػػ هؿ طكيػػػػػػػػػػؿ

أيػػػػػػػف منيػػػػػػػػا صػػػػػػػػبلح؟ أيػػػػػػػػف الخيػػػػػػػػكؿ؟

ػػػػػػبلح"
سػػػػػػػيكؼ "صػ و
تبحػػػػػػػث اليػػػػػػػكـ عػػػػػػػف ي
ىػػػػػػػػػػػػذه أمتػػػػػػػػػػػػي الجريحػػػػػػػػػػػػة تموػػػػػػػػػػػػي

ػػػػػػػػػي المتاىػػػػػػػػػات  ..كالجمػػػػػػػػػكع يمػػػػػػػػػكؿ

و
ػػػػػػػػػػػيؼ يفػ ُّ
ػػػػػػػػػػػؿ حػ َّ
ػػػػػػػػػػػد أخيػػػػػػػػػػػػو
كػػػػػػػػػػػػؿ سػ

كعمػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػذات حػػػػػػػػػػػػػده مسػػػػػػػػػػػػػمكؿ

و
ك ّْ
ػػػػػػػػػػػػػيف
ادنػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػؿ حػ
الشػػػػػػػػػػػػػػعارات ز ي

يكمػػػػػػػػا طيبػػػػػػػػكؿ؟
ىػػػػػػػػؿ تيعيػػػػػػػػد الحقػػػػػػػػكؽ ن
كػػػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػػػكـ مػػػػػػػػػػف الكػػػػػػػػػػبلـ ميػػػػػػػػػػكؿ!

قػػػػػػػػػد ثممنػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف الكػػػػػػػػػبلـ  ..زحػػػػػػػػػؼ

و
ػػػػػػػػػػػػػػػػات  ..كعزميػػػػػػػػػػػػػػػػػا مفمػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ
يائسػ

كالنفػػػػػػػػػػكس العطػػػػػػػػػػاش لمبػػػػػػػػػػذؿ تيػػػػػػػػػػكل
يػػػػػا سػػػػػيكؼ اليرمػػػػػكؾ..ىػػػػػؿ صػػػػػدئ الحػػػػػػ

ػػػػػػػػد  ..ككمَّػػػػػػػت عػػػػػػػف ً
الجػػػػػػػبلد ُّ
النصػػػػػػػكؿ؟

الصػػػػحراء  ..ىػػػػؿ عقػػػػـ البػػػػذ
شػػػػمكخ َّ
يػػػػا ي

ؿ  ..كنامػػػػػػػت عػػػػػػػف الجيػػػػػػػاد ُّ
ػػػػػػػبكؿ؟
الش ي

سػػػػػػػػػػاطع ُّ
النػػػػػػػػػػكر  ..كالظػػػػػػػػػػبلـ يػػػػػػػػػػزكؿ

ػػػػػػػر مػػػػػػػػف دمػػػػػػػػاء الوػػػػػػػػحايا
ييكلػػػػػػػػد الفجػ ي

 -@0د.عبد الغني بف أحمد التميمي()215
رسالة مف المسجد األقصى
-1ً
بيتي ي يدم
لـ ىي ىز ٍؿ م ي
فتاح ى
أحو يف ذكرل بمدم
لـ ىأز ٍؿ ٍ،
ي

ت
اليأس – يا جبلٌ يد – يكمان
ما عر ي
ى
ش ىحذٍىا...كىذا ًج ٍمدم
ىذه آالتيؾ ا ٍ
لـ تىىز ٍؿ
ركحي تحيا أمبلن
ى
ً
سدم
كسياطي
القير تشكم ىج ى

ؼ لمخمك و
ؽ كال
أوع ٍ
يم ٍذ عر ي
ت اهللى لى ٍـ ي
 - 215كلد ػي راـ اهلل بفمسػطيف سػنة ?=8:ىػػ ،عػاش ػي العربيػة السػعكدية ،كأكمػؿ دراسػتو الجامعيػة ييػا .لػو
دكاكيف شعرية عدة مطبكعة ،كأخرل مخطكطة.
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ارتىجي مف ً
ربي ىم ىددم
غير ٌ
أييا القات يؿ يكمي يب ٍؤ ًب ًو
أنت ال تقكل عمى ً
قتؿ غدم
ى
–-2
شفى ٍؾ
الر ٍكًع ىع ٍ
لـ ىي ىز ٍؿ ي
لكف دمي يحكي ليكـ ٌ
لسككف الٌ ً
ً
ميؿ ىخ ٍك ى ٍؾ
دمعي يركم
لـ ىي ىز ٍؿ
ى
حجرم ي ً
مغركر – وعفى ٍؾ
ؼ لمعالىًـ – يا
كش ي
ىى ٍ ى
ي
ً
المكت جك ى ٍؾ
عب
ىب ىدمي
ي
أسكنت ير ى
بدمي ً
جزيار – سيفى ٍؾ
أكس ير – يا ٌ
–-3
أرباب اليكل
ش يد
خك ٍني ًبما يح ي
ي
ال تي ٌ
و ً
الك ٍىًـ ىكل
خك ني
ال تي ٌ
بأسطكؿ م ىف ى
ً
ً
سمى بمك ً
ازيف القيكل
بدمي أيسقطي مف أصنام ًي ٍـ ما يي ٌ
–-4
اع ٍي ًو إلينا كاحتكانا
تح المنفى ذر ى
ى ى
كتشتٌتٍنا ريقى ٍي ًف كأل ىغ ٍت
األرض يخطانا
ىذه
ي
الع ٌزًة ي ً
اق يد ً
فريؽ ً
مكط ًن ًو
ه

اق يد ال ٌذ ً
ريؽ ً
ات زمانان كمكانان
ك ه
اليكـ – رىيبان
كاف يكمان – ذلؾ ي

ب ي ً
الميؿ أبانا كأخانا
أ ُّ
يمنا ي
تند ي
الفج ًر – يتامى
كاذا ي
نحف  -ىم ىع ٍ
اخ الطٌير يز ٍغبان ،كاذا الجكعي ًقرانا
ىك ًفر ً
نحف
اـ ،كىا ي
عاـ ،كأعك ه
كموى ه
كنت ترانا
ترانا ًم ٍثمىما ى

–-5
ذات و
كعمرم
ى
يكـ سألكني عف طيمكحاتي ...ي
ايو ؟ !
سألكني مع بعض المكر :ما نكعي اليك ٍ
ى
-9;9-

دايو
ترككني ،ليس لي يع ٍمهر كال عندم ًب ٍ
اي ي
ً
األرض
كؽ ىذم
قد أقمتي ٍـ مف ًعظامي ى

أبراجان ًعظىاما
ىىرمان ًش ٍي ىد مف ُّ
الذ ّْؿ الذم ييدعى سبلما !
ى
كسرقتي ٍـ ًمف شبابي َّ
كؿ أحبلمي القيدامى
ستكف عاما
ى
عمرهي
أنا طف هؿ ي
ار عكا ع ٌني ا ً
صاي ٍو
لك ى
ً
لحـ أعوائي ىقى ٍد
أىطعمكني ى
أ ً
عاي ٍو
مت مف يخ ٍب ًز ٌ
يتخ ي
الد ى
ستيف عاما
أنا مف
ى
طعاما
بز
اطح يف ال يخ ى
ى
ى
ستيف عاما
أنا مف
ى
ى ً
ياما
ازرعي
األرض خ ى
عامى
لـ ت يك ٍف أعي ين يك ٍـ
عمياء ٍ
ى
لكف تىتى ى
ما ًت ٍئتي ٍـ ً
نامى
سكف
تغر ى
ى
اليأس كعدان ىيتى ى

عاما
ي مدل
ى
ستيف ى
ؼ ً
ً
طاما
الع ٌزًة
تتياكل أسقي ي
لؤلرض يح ى
ً
المأساة ،ىاما
كمُّ يك ٍـ كاف شريكان ي ىكل
اما
كترامى ى
عند ًر ٍجمى ٍييا ىغر ى
لـ تيبالكا أ ٌننا يك ٌنا ،كما ًزٍلنا ىيتىامى
–-6
ً
ً
اليازئي منٌي
ب حقٌي ،أييا
أيُّيا الغاص ي
ً
مغركر التمنٌي
الكىـ
أسير
ى
أ ٌنني أحيا ى
أ ً
كد ٍعني
عط ًني حقٌي ى
حؽ ً
حؽ خك ي َّ
حؽ أيذٍنيَّ ،
عين ٍي َّ
َّ
حؽ أ ٍىمني
كدمكعي؟
سمٌ ى
يؾ دمائي ي
أتي ى
يكفيؾ ما يفع يؿ سجاني ً
كسجني؟
أ ىىك ما
ىٌ
ى ى
ً
ذاؾ شأني
كد ٍعني ،كيؼ أحيا ؟ ى
اعطني حقٌي ى
–-7
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ً
م
أنا ال أطمي ي
ب مف يع ٍم ًر ىؾ تمديدان ل يع ٍمر ٍ
لنفسي أك لغيرم
ب ىم ٌنان ،ال
أنا ال أطمي ي
ى
ً
األرض كحدم
أأنا ي

كتيديد لعصرم؟
ىاب
لمح ّْ
ه
ؽ إر ه
طمبي ى
المم ىغى مف العالىًـ كحدم ؟ !
أأنا ي
أأنا الممنكعي مف تحديد دكرم ؟ !

–-8
ً
القكـ ً
أكجاعنا
عف اليي ىك ًؿ ي
يبحث
ي
ي
ً
ً
أسماعنا
المسجد األقصى عمى
ركف
ى
يحف ى
يستبيحكف ًحمانا ً
كدمانا
ى
ً
مكف ُّ
أوبلعنا
الذ َّؿ ًتمثاالن عمى
رس ى
ي ي
ً
القير
ىؿ رأيتي ٍـ مث ىؿ ىذا
ً
ً
أكواعنا ؟ !
اإلذالؿ ي
ك
قد
ٌأييا التاري يخ ال تكتي ٍب لنا شيئان ٍ
ً
أطماعنا
الكـ مف
س ىـ الحال ىة ىذا ُّ
ىر ى

–-9
رصة الس ً
رجاؿ البك ً
كداء ي سك ً
بلـ
يا
ى ٍ
ؽ ٌ
ٌ
الس ٍ
قاـ
سكقي يك ٍـ يذ ُّؿ عمى يذ ٍّؿ تي ٍ
ً
س ىم ًة ،ىى ٍؿ
ى
دس لمق ٍ
تطرحكف القي ى
ً
المقاـ ؟
سخ ى
ؼ ي
األمر إلى ىذا ى
و
بشيء
المسجد األقصى
ساـ
ي
يأي ي
مف ين و
ساـ ؟
فكذ ّْ
العـ ٍ
الذ ّْؿ ً
ىد َّكلىتٍنا يدك يؿ ُّ
صرٍنا
ى
و
ًسمى ىعان ي ّْ
ساـ
كؿ
تخفيض ين ٍ
رجاؿ البكرص ًة الس ً
كداء ي سك ً
بلـ
يا
ى
ؽ ٌ
ٌ
ى
الس ٍ
ً
واع ًم ىف
يكمٌما
ى
األكطاف يرٍبعه
ساـ
يمتطي أكتا ى يك ٍـ – منيـ – ًك ٍ
ً
يشيب المي يؿ ،لى ٍف
وكا حتى
اك ي
ى
ّْ
غير ًث ً
مئاـ
مار ٍ
ي
المؤًـ مف أيدم ال ٍ
تحص يدكا ى
-9;;-

– - 10
الحرب ً ار ار
غد ًت
ى
ي
ً
طؽ ً
الحرب عا ار
بذكر
كغدا ال ٌن ي
ارت قبم ية الر ً
اح ى ىخا ار
أس لسفٌ ً
ص ٍ
حيف ى
ً
ً
الم ىغ ً
اك ٍر
الج ّْ
ب ي
سح ى
ي
ندم مف عّْز ى
ً
مف ثي ً
غكر
المجد مغمكالن
إلى ًخ ٍزًم المعا ًب ٍر
لمج ّْ
ؽ رصاصان
ى
ندم  :ال تيطمً ٍ
قيؿ ي
ى ً
ً
كحاك ٍر
أس
طأٍط ًا الر ى
أف ىيسقيطى رأسان
الح ُّر ٍ
أ يىي ي
طيؽ ي
عمياء ً
ً
ثائ ٍر
مف يذ ار
ً
صاغ ٍر
المكت الى ًذلٌ ًة
ؽ
يع ى
ى
شي

أكياس و
رمؿ
المعتدم
غد ٍكنا لد ً
قد ى
ى
اع ي
ً
كحزامان مف ىىك و
سك ًات ٍر
اف ىك ى
الريؽ ي أ ك ً
َّ
اىنا
جؼ ىذا
ي
بح ً
ات م ٌنا ارحمكنا
َّت األصك ي
ي
ً
الحناج ٍر
كارحمكا ىذم

– - 11
ص ىر ٍخنا
ايع يذركنا ٍ
إف ى
ً
المكت ُّ
الزؤ ٍاـ
أعماقنا
إف ي
ى
ٌ
بلـ
إف
الصارخ
ال أظي ُّف
ى
المذبكح – ٍ
ى
ى
صاح – يي ٍ
اى ىنا
مرةن أ ك ى
ايعذركنا ٍ
إف ى ٍ
تحنا ٌ
ؽ مف ى ّْ
الح ٍم ً
مثاـ
أى ٍنتىىن ٍت ألفاظينا ي ى
ش ّْد ال ٍ
ً
شاخ ٍت
ًك ٍم ىم ية
المعركؼ ى
بلـ
ٍ
كى ىي تحيا ي الظٌ ٍ
َّ
الحؽ ىج ٍي ارن ؟
نقكؿ
أف
ى
ٍ
يب ٍ
أى ىك ىع ه
ظاـ ؟
أٍ
ىى ىك ىخ ٍر ه
ؽ لم ٌن ٍ
ت الحر ٍاـ !
قب ىح اهللي لسانان يألى ي
الص ٍم ى
ٌ
ؼ ٌ
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ً
ترككني مف ًش ً
األرض ٍأك
عار
اي ي ٍ
شعار ً
السخيفو
ات
تمؾ ال ٌ
ٍ

ً
لتواريس ببلدم
ىتر ٍكني
صرت عبدان
ي
أى
ً
المناخات المطيفة ؟
ك
ىخ ّْؿ ع ٌني
ً
أعب يد ي المك ً
كالغير –
اطف –
أنا ال ي
ًشتىاهي ٍأك خريفى ٍو
حنيفو
ال أرل رقان كبي ارن بيف معبكود
ٍ
كا و
اس رغيفى ٍو
لو
ٍّ
كطني ي
يعب يد ال ٌن ي

– - 13
يا أخي ي ً
ريح
اهلل ،ىذا
ي
المسجد األقصى ىج ٍ
ميؿ – لك تسمعي – كالطٌ ً
ككف الٌ ً
س ً
يصيح
فؿ
ٍ
ي ي
جرح يو ً
الغائ ير ال تش ًب يي يو ُّ
الجركح
كؿ
ٍ
ي ي
يقيح
أليـ
ى
داخؿ الق ٍم ًب ٍ
إ ٌن يو يج ه
رح ه
يم وة
إ ٌنو يج ي
رح بقايا أ ٌ
كركح
كاف ييا ًع ٌزةه تسمك
ى
ٍ
– - 14
آه ما آلىـ جرح ً
ً
الك ً
ياء !
ى يٍ ى
بر ٍ
ً
ً
كاء !
األحشاء –
آه ما أ ٍىك ىج ىع – ي
مكتكـ ي
الب ٍ
ى
طع يف ي ًع ٌزًتنا
حي ىنما ين ى
ساء
حي ىنما نبكي كما تبكي ال ٌن ٍ
نحف ال ىنمم يؾ مف ىن ٍخ ىكًتنا
ي
و
داء
غير صرخات تي ٌدكم كًن ٍ
ى

– - 15
أرس ىؿ األقصى ًخطابان يو لكـ ك ً
ياؽ
اشت ٍ
ى
ه
قاؿ لي ىك ٍى ىك يعاني
ى
ًم ٍف ىىك و
طاؽ :
اف ال يي ٍ
-9;=-

ً
األم ىة ع ٌني
ىحدّْث ٌ
األم ىة أ ٌني
ىبمّْ ًغ ٌ
أسر ك ً
عيؿ صبرم بيف و
اؽ
ى
احتر ٍ
الييكدم خشكعي
الع ٍي ير
ُّ
ىىتى ىؾ ي
ًم ٍف يركا و
اؽ
ؽ يلرك ٍ
ساحاتي األخرل ي يجك ار
أشعمكا
ى
ى
كسفك ار
كصفي ارن ى
كد ىنايا ي
َّ
كني ك ًمحرابي الطَّيك ار
دنسكا ير ٍ
اليكـ – أيعاني
أنا – ى
بؿ أيعاني من يذ و
دىر

ً
القير أسي ار
أىلى ىـ
ثاؽ
قيدم
لى ٍـ ىي ىز ٍؿ
الك ٍ
ى
مشدكد ى
ى
أ ىىك ما ىيكفي ًنفاقان ؟
ً
فاؽ
ت مف ىذا ال ٌن ٍ
و ٍق ي

ً
الد ً
لي مف
ً
يف خيبلن
صبلح ٌ
أرسمكا ٍ
ً
ش ًاـ ىكىن ٍج ود
أرسمكىا مف ًحمى ال ٌ
انيف ً
ً
صرٍ ،أك ىعر ً
جيش ًم و
ؽ
ًم ٍف سرايا
الع ار ٍ
ً
اؽ
ش ير الييب ىة
تن ي
المر ٍ
لئلسبلـ ٌ
بالد ّْـ ي
تزرني ً
و
ىذ ًه الخيؿ العتاؽ
من يذ دىر لـ ي ٍ
– - 16
لي األقصى سبلمان
ى
قاؿ ٍ
عبد – سبلمي
األم ىة – يا ي
ًبمّْ ًغ ٌ
مف معاني سكرًة اإلسر ً
اء قي ٍد ًس َّي ال ًي ً
ياـ
ل الك ٍج ًد س ٌن َّي ً
العنا ً
ؽ
ي
أىثىر َّ ى
خائف ال ٌن ً
الم ىذا ً
ؽ
شأة ًع ٍب ًر َّ
سبلمان
ى
ال ى
م ى
– - 17
ً
بعويا
س ٍؿ ى
األم ىة ٍأك ى
كاسأؿ ٌ
ً
الج ً
يساؽ ؟
مر أ ٍ
كيؼ لممكت عمى ى
كيؼ
أثريان
ي
أصبحت مكانان ٌ
-9;>-

نكؼ ً
بص ً
الفس ً
ؽ واؽ ؟
ي
م
كيؼ قد يبد ى
ّْؿ طيير ٍ
م
لمعرًم ييغر ٍ
مسرحان ي
و ٍّـ ك ً
اعتنا ً
التصاؽ ؟ !
ؽك
ٍ
بيف ى

و ُّـ إلى الحمر ً
اء مف أندلي و
س
ي
كدت أى ٍن ى
ً
طاؽ
ي ىن ىعايا
العصر ،ي ذاؾ ال ٌن ٍ

يا بني اإلسبلـ ،ما َّ
بكـ ؟ !
حؿ ٍ
باؽ ؟
الس ٍب ًع الطٌ ٍ
بكاب ية ٌ
ىؿ نسيتي ٍـ أ ٌنني ٌ
ً
اؽ
اص ىؿ الرحم ىة ي
البر ٍ
الككف ي
مف ىنا قد ك ى
- 18قيد
ب األقصى ك ي ًرجميو ي
كتى ى
كعمى أبكا ًب ًو – مف بقايا عب ًَّد الطٌ ً
جند :
اغكت – ي
ي
لصميؿ الس ً
يؼ يشدك
طاؿ شكقي
ى
ً ٌ

ً
ً
ط ال ٌن ٍق ًع تعدك
كصييؿ
سى
الخيؿ ىك ٍ
الديف – يكمان – ي ً
رجاؿ ً
القكـ يبدك؟
ىؿ
صبلح ٌ
ي
ىؿ ستأتي ي نساء ً
كىند ؟
القكـ
خنساء ي
ه
أـ تيراىا ً
اليكـ
أرحاميا
عق ىم ٍت
ي
ى
سعد ؟ !
ٍ
يكلد ي
مف ى
ً
واعت
األكطاف ىد ارن
ي
القكـ أواعكا" :كأعدكا "
عندما
ي

– - 19
بيف ً
البيت كاألقصى ًرباطان ىأب ًديان
آف ى
ربطى القر ي
لـ ي يك ٍف ذاؾ ًخيا ارن
عربيا
ٍأك ق ار ارن ٌ
لـ ي يك ٍف ذاؾ ًشعا ارن

أجنبيان
يمستعا ارن
ٌ
ؽ بيف ً
ُّ
البيت كاألقصى ىقى ٍد
كؿ ىم ٍف ىٌر ى
النبيا
آف أك ى
ب القر ى
خاف ٌ
ىك ٌذ ى

-9;?-
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أرس ىؿ األقصى ك ي عي ىن ٍي ًو دمعي :
ى
عيف بيا
األم ىة ال ه
ما ىد ىىى ٌ

س ٍمعي ؟
ترص يد
ى
األحداث ،أك ييرىى ي
ؼ ى
ي
أعبيد ً
الع ً
جؿ يح ٌراسي ك ي
ي
ً
سعي ؟
أمة اإلسبلـ لئلقداـ يك ٍ
ٌ
نت ي ً
أعين ًي ٍـ
أـ تىراني ًى ي
فدل
دمي يي ى
ال ٍ
كال ى ً
جع ىي ى ٍجعي ؟

– - 21
نار
كتى ى
ب األقصى ك ي المحراب ي
ً
ً
عار :
مز
الر ى
ه
كيمك يؾ الم ى
نب ىر ٌ
لييب كاست ي
كؿ ما ي ك ً
أ ىىك ىذا ُّ
كـ ؟
ي ٍ
سع ٍ
ً
الماء ييا ك ًجريار ؟
بكف
الء تجمي ى
ى
أىد ه
ينتقـ
الماء كال
لي
ي
أنا ال ىي ي
ي
ثأر ٍ
ً
كدـ
الثأر
ه
ييطفاي ى
رصاص ه
كدمار
كشظايا كوحايا
ي
لست ًس ٌجادان كال مبنى ،أنا
ً
عار
ي ين
صكص الديف ه
ديف كش ي
ً
كـ
ًك ٌركا
ى
الماء عمى أنفيس ٍ
ً
ً
نار
نار الحقد ي
إ ٌنما يطفاي ى
ما عدا ذلؾ ال أعري يو
إ ٌنو ي منط ً
عار
ؽ
ً
التاريخ ه
بف ي اعتقادم كًريار
ىك ٍى ىك يج ه

- 22تب األقصى حزينان يشتكي كوعان بئيسا :
ىك ى
وجَّركا – مف قىٍب يؿ – مكسى
ى
ً
عيف
الغدر
كمُّ يي ٍـ ي
إبميس ل ي
ه
ً
العجكز الدردبيسا
الغدر
ينيد ي
ى
طفمييـ ي
-9;@-

دركس ً
صادركا َّ
ً
العمـ ي ًظمٌي
كؿ
الدركسا ؟
ى ىم ٍف ييحيي ٌ
آف جرم
سرقكا قر ى

كم ىح ٍكا أ ٌىك َّؿ صفٌي
ى
بالح ً
فر ىجك ي
ٌ
مزقى ٍت آالتي يي ٍـ ى

ؼ أنفي
أف
مكتي ىحتٍ ي
كأشاعكا ى
ٍ
ىذه
األنفاؽ تحتي تىزرعي
ي
أوحيت كاأل ً
يسا
أإذا
ي
طبلؿ ميجك ارن ىد ًر ى

ً
بالتكبير بكقان كطيقكسا
لت
كاذا يب ٌد ي
ابي كساحاتي كنيسا ؟ !
أإذا
ى
أصبح محر ٍ
– - 23
استفيقكا

لست أدعك يك ٍـ إلى يخطٌ ًة يأسي
ي
لي
ٍأك
لترثكني دمكعان أك ي
لتأسكا ٍ
ٍ

ؤسي
جراحاتي ي
كب ٍ
كؽ رأسي
أصر يخ ك الييك يؿ ييب ىنى ى
إ ٌنني ي
صر مف أمثالً يك ٍـ
يأيرجَّى الن ي
بنفسي
نفسي
أنعى لكـ
أـ تيرل ى
ٍ
ٍ

– - 24
بحزـ ك ً
المسجد األقصى و
واب :
قاؿ
ثـ ى
ي
اقت ٍ
ىمف – تيرل – المسؤك يؿ ي يك ٍـ
الرد عمى ىذا ً
كمتى ي ً
رس يؿ َّ
طاب ؟
الخ ٍ
ي
عي
ي
قمت ك ي
اآلالـ تىشكم أىومي ٍ
كخيالي ً
ليس معي
شارهد ى
الماوي مطعكنان ًب يذ ّْؿ الك ًاق ًع
أعب ير
ي
ى
ثـ أىلكم سابحان ي أ ٍىد يمعي :

يدعي
ٌأييا األقصى ،كمف ذا ٌ
عما ىي ٍجتى ًرٍـ
أ ٌنو المسؤك يؿ ٌ
عف "ال" ىرٍى ىب نة
يجب يف ٍ
ٌ
إف ىم ٍف ي
-9<0-

يقكل عمى ً
نع ٍـ "
قكؿ " ى
ى ٍي ىك ال ى
الج ً
بف ىك ىم ٍف
أصب ىح ي ي
كمُّنا ى
عيناف ي الر ً
ً
أس ىك ى ٍـ
لو
ما ي
قائ هد تى ً
ليس ينا ً
حممي يو

باتٌ ً
ً
قدـ
جاه
الحرب ه
ساؽ ٍأك ٍ
ً
الحرب التي تعرييا
ساح ية
أ ً
يكص ىد ٍت أبك يابيا مف ىزىم وف
اإلقداـ مف أكلى التُّ ىي ٍـ
أصبح
ى
ي

ٌأييا األقصى لؾ اهللي ى ىك ٍـ
ككـ
تطمي ي
ب ال ٌنجدةى مكمكمان ٍ
ما تينادم مف بقايا يجثى وث
يج ُّؿ مف تدعك ًم ٍف ال ٌن ً
اس ًرىم ٍـ
كب و
طكف كليقى ٍـ
يجمُّيـ أىسرل
و
ركج ي
ٍو ىى ٍـ
يج ُّؿ ىم ٍف
يطرق ي
ى
ناديت لـ ي
ىـ ً
أى ٍـ
الذات ال
غير ّْ
شيء ى
ى
ي
ً
الخكؼ ىمى ٍـ
الخكؼ مف
ش
ى
عاي ى
ى
يستى ًس ٍغ لمم ٍج ًد ك ً
ط ٍع ٍـ
الع ٌزًة ى
ى
جمُّنا أصبح مف ًذلًٌتوً
ى
ي
رح إلى ٌج ٍن ًب ىرقى ٍـ
و ُّـ ي الطٌ ً
رقمان ىي ٍن ى
يجمُّنا – يا أييا األقصى – قى ىزٍـ
قبؿ اف ً
انيزـ
الس ٍم يـ
ؼ ما
الحرب كما ّْ
ى
يعر ى
ي
ٍ
 - 25صاب
الم ٍ
أييا األقصى ،كقد ىج َّؿ ي
ستجاب ؟
الصار يخ أ ٌنى يي
ٍ
صكتي ىؾ ٌ
جيكش ً
ذاب ٍت
ي
القكـ ى
ي أيادييا ً
اب
الحر ٍ

كشباب ً
القكـ تميك
ي
باب
ركح ال ٌ
ش ٍ
ىقى ىد ٍت ى
ً
ً
األرض كانظي ٍر
جيات
تمفَّ ٍت ي
-9<8-

اب ؟
ىؿ ترل إالٌ سرابان ي سر ٍ
و ىحايا ال ًتر و
كذئاب ؟
اس،
ٍ
ىؿ ترل إالٌ ى
اعت ًبرنا أم نة ً
وائع نة
ٍ ٌ
كا ٍلتى ًمس ي و
اب
الجك ٍ
أمة أخرل ى
ٍ
ٌ
- 26يقكؿ :
كتب األقصى
ٍ
كأخي ارن ى
أ ًيمكني ،كيؼ أىىكل ً
قاتمي ؟
كيؼ أ ً
يىديو دمي مع قيىبمي ؟
أف ما ً
لي
يحيي سارقي بؿ ٌ
يسر ي
أدعيٌ ،
كأ ٌ
ؽ مني ى
ليس ٍ
لغ هة لمذؿ ال أ يميا ،اطميبكىا ي ح ً
ماة اليي ىك ًؿ
ي
ي
ً
ً
برياء ؟
آه ما آلى ىـ يج ٍر ىح الك ٍ
ً
ً
كاء !
األحشاء –
آه ما أ ٍىك ىجعى – ي
مكتكـ ي
الب ٍ
ى
حي ىنما ين ٍط ىع يف ي ًع ٌزًتنا
ساء
حي ىنما نبكي كما تبكي ال ٌن ٍ
نحف ال ىن ٍممً يؾ مف ىنخكًتنا
غير صر و
داء
خات ىك ى
ش ٍج وب كًن ٍ
ى ىٍ
الجريح
المسجد األقصى
المسمـ ،ىذا
يا أخي
ي
ٍ
ي
الميؿ – لك تسمعي – كالطٌ ً
سككف ً
ً
يصيح
فؿ
ي
ٍ
جرح يو ً
الغائ ير ال تيش ًب يي يو ُّ
الجركح
كؿ
ي
يٍ ي
إ ٌن يو جرح أليـ ً
داخ ىؿ ً
قيح
القمب ىي ٍ
ي ه ه
أم وة
إ ٌن يو يج ٍر يح بقايا ٌ
ً
كرك ٍح
ى
كاف ييا ع ٌزةه تسمك ي

كيقكؿ د.عبد الغني بف أحمد التميمي أيوان:
قصة القدس

نغوب
ليس لمتيف أك الزيتكف
ٍ
ننسب
نحف لئلسبلـ ال لؤلرض
ٍ

انا
ليس لممكز أك الميمكف أك قمح المك ٍ
اطا
نحف لسنا مف عبيد الطقس ديداف الشك ٍ
-9<9-

ما عشقنا ي مسطيفً صباىا
أكى صباىا ،أك رباىا

تتطي ٍب
ما عشقناىا عركسان ي بياىا ٌ
تخوب
كفٌيا ي ليمة الح ٌناء
ٍ
ما عشقناىا مناخان ،ك صكالن
كجباال كىوابان كسيكال

دكيان كصميبل
بؿ عشقناىا ٌ

كغبا ار ي سبيؿ اهلل ييسفى ،كصييبل
تكتب
كسطك ار بؿ صكال ي كتاب المجد
ٍ
عبر أجناديف ،أك حطيف ،أك غزة طكال

تصمب
أمة الكفر عمى صدر صميب الكفر
ٍ
كسرايا ٌ
)(2
كعشقنا ي مسطيف مف األىكاؿ جيبل

تخطب
جعؿ التكبير كاألحجار أقكل خطبة لمعصر
ٍ
و
أبطاؿ مف األطفاؿ ي الوفة يي ٍن ىج ٍب
جيؿ

يتمي ٍب
ىكذا تبقى مسطيف ومي ار  ،ككيانا ي دمانا َّ
تسمب
ىي ي عمؽ ىكانا درة مف درر اإلسبلـ
ٍ
نغوب
كليذا ليس لمتيف أك الزيتكف
ٍ
)(3
ألؼ كبل .ثـ كبل
ما عشقناىا كيانا مستقبل

جمٌو يحكـ بالتممكد مومكنا كشكبل

كبقايا ما تبقى ير ع الراية تسميما كذال
)(4
ألؼ كبل
ما عشقناىا شعا ار أك ق ار ار

بؿ عشقناىا شبابا لذرل المجد تبارل
و
لصكص
ما عشقناىا لفيفا مف
تسرؽ الحب نيا ار

تخطؼ الخبزة مف أيدم يتامانا اتّْجا ار
كتخمٌييا خمك ار لييكد كنصارل
-9<:-

أيعيد الكطف المحتؿ يا قكـ سكارل مف سكارل
)(5
ألؼ كبل
تطر ت كجاكزت اإلطا ار
ال تقكلكا قد َّ
ىذه األشعار ليست كممات

شب نا ار
إنيا أدخنة مف ؤاد َّ
)(6
أخبركني
القويو؟
أيف أكراؽ
ٍ

الذىبيو؟
أىي ي تمؾ المباني كالكراسي
ٍ

اليكيو؟
أىي ي مجمس محك األمف ي محك
ٍ
أىي ي أنياب ذئب أطمسي؟
َّو؟
أـ ثكت ي رأس حي ٍ
ألؼ كبل

إف بيت الداء ي أنفسنا

كىنا تكمف أسرار القويَّة
)(7
ألؼ كبل  .ثـ كبل

صرخة المسمـ مف نجد إلى تطكاف غربا
بخارل .كسفكح الصيف شرقا  .المكبل
ألؼ كبل

ما أردناىا كنيسا بؿ مصمى
)(8
ألؼ كبل  ،ثـ كبل

كؿ ٍّ
حؿ ليس ي القرآف كالسنة ال نرواه حبلٌ
)(9
ّْ
طريؽ
مزقكنا كانثركا المحـ عمى كؿ
ٍ
الحريؽ
ال تبالكا  ،حرقكنا كارقصكا حكؿ
ٍ
ّْ
كزعكنا ي الصحارم  ،أطعمكنا لمحكت
كؿ ىذا ي نظاـ الغاب جائز

غير أنا لف نبيع القدس أك أم مدينة
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ىؿ يبيع المؤمف الصادؽ لؤلعداء دينو
)(10
ارحمكنا مف تفاىات حمكؿ ي المزاد
كدركس مف مساؽ الذ ٌؿي تق أر يكتعاد

عار
ما روينا ،قبكؿ الظمـ ظمـ ،كالروى بالعار ٍ
قد نذرنا دمنا زيتا لقنديؿ الجياد
الجياد
حمٌنا يأتي عزي از كؽ صيكات
ٍ
ليس ي األكفاف محمكال إلى "أرض المعاد"
)(11
جردكنا مف رداء المجد مف نبض الفويم ٍة
ّْ
أسعركا الحرب عمينا بقكانيف القبيمة
لـ نكف يكما عمى ديف ( يغ ًزيَّ ٍة)

بؿ عمى أقدامنا تنيار دعكل الجاىمي ٍة

مسجد
عيدنا باؽ إلى آخر
ٍ
مكح ٍد
لف نبيع القدس يكما ما بقي ينا ّْ
)(12
ثـ ماذا قيؿ عف ىذم القوي ٍة

كجنكد
اد كبار
ٍ
كقك ه
قاؿ حكاـ ٌ ،
أروكـ أرض ّْ
ككؿ األرض ي ىذا الكجكد

ال تزيدكا كجع الرأس عمينا كاترككىا لمييكد

ىي ال تينبت د ار أك زبرجد
ليست األحجار ييا مف عقيؽ ال كال التربة عسجد
قمت :ياقكـ أقمكا إنيا مسرل محمد

إنيا معراجو المفوي ألطباؽ السماء

األنبياء
كبيا صمى بكؿ
ٍ
ىؿ رأيتـ ي رؤل الماوي ،أك الدنيا الجديدة

ىؿ عممتـ  ،أك سمعتـ ،أك قرأتـ ي كتاب أك جريدةٍ
أف عبدا مؤمنا يطرح لمبيع (عقيدة)
َّ
)(13
القدس
ىذه
مزيج مف صمكد كمرارهٍ
ه
ي
لـ تكف يكما لبيع أك إعارةٍ
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ىي لؤلمة (ميزاف الحرارٍة)

ناطؽ التاريخ ي أحيائيا يطمب ثارٍه
كؿ شبر مف ثراىا يو لمتممكد غارة
ىذه القدس نسيج مف سناء كطيارةٍ

ىا ىك الفاركؽ ي أ يائيا ير ك إزاره

كصبلح الديف يمحك أثر الكفر
ّْ
الصميبي كعارهٍ
ثـ ي غفكة قكمي
قبض الراية أطفاؿ الحجارٍة
)(14
ثـ ما ذا ؟ كلماذا؟

كتمعب
تسعة األصفار تبقى أمة تميك
ٍ
أدمى نحف؟ رجاؿ مف عجيف نتقكلب
ن
ظيكر كمطايا "كؿ مف يرغب يركب"؟
أـ
ه
سخر التاريخ َّ
منا

دمنا يرخص كالماء كال كالماء يشرب

إف تكف تعجب مف كثرتنا الجبف أعجب
يؼ الذئب مف أنيابو مميار أرنب
قد يي ًخ ي
)(15
ً
الببلد؟
ذات يكـ سألكني  :أنت مف أم
طريد
الجاه أنت
ه
شيء غير عادم
يؾ
ه

ًخ ٍمتيو كاف سؤاال َّ
شؽ كالسيـ ؤادم
إف أروي كؿ أرض تعشؽ التكبير ي صكت المنادم
)(16
قد تجاكزنا عصكر البمقن ٍة
كتخطَّ ٍينا خطكط المبنن ٍة
ال تحاكمني إلى األ غاف أك لؤل غنة
كطف اإلسبلـ أروي
ي
كانتمائي لمجمكع المؤمنة

كببلدم حدىا شرقا كغربا أك شماال كجنكبا مئذنة
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)(17
سألكني ذات يكـ عف بقايا ذكرياتي
عف حياتي كيؼ كانت
كيؼ مرت أمسياتي

ً
الصفحات
معجميان ىائؿ الحجـ ،كثير
تصفَّ ٍحت كتابا
ٌ
كؿ حرؼ يو يحكي قصصا
ً
كشتات
لجركح كنزكح
ذلؾ المعجـ يحكم أدبا غير الذم تعر و
سمو أنت إذا شئت حياتي
ّْ
)(18
آه ! كاقدساه مف ظمـ قريبي

البعيد
كىك يككيني  ،كمف كيد
ٍ
ال تمكميني عمى غمي كحزني

ال تمكميني عمى بؤسي ككىني

غيبتي مف سكء ّْ
ظني
ال تظني ٍ
أك قعكدم عف لظى الحرب لج ٍبني ،أك ً
لس ّْني
ي
ال تمكميني إني

حديد
رجمي :قيد مف
زرعكا قيديف ي
َّ
ٍ
حدكد
العض  ،كقيد مف
مدمف
ّْ
ٍ
ي
)(19
لمعبكر
كمما جئت مطا ار أك قطا ار
ٍ

قدَّـ القكـ اعتذا ار :أنت ممنكع المركر!!
ىذه أكراؽ إثباتي بأني عربي

مكلدم ،أمي ،أبي ،عمي ،أخي ،جد أبي
سحنتي ،لكني ،لساني ،نسبي

الدينصكر
عشت ي ىذم البرارم منذ عاش
ٍ
القشكر
المر كمنقكع
ت الحنظؿ َّ
كأك ٍم ي
ٍ
قذ كا األكراؽ ي كجيي كلفٌكا طمبي

سر المنع أني عربي
كجيا ار أقسمكا لي  :أف ٌ
ىذه التيمة ميما بمغت نصؼ الحقيقة
نصفيا اآلخر يكمف ي تمؾ "الكثيقة"
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كتب الكاتب ييا أنني مف أىؿ " َّ
غزة"
قرركا أف يشطبكىا ،كرىكىا
إنيا تشبو ي األحرؼ " ًع َّزة"

)(20
حرمكني مف صغارم  ،مف عيكني  ،كيديَّا

عمي
الح َّ
َّ
ب َّ
حرمكا ي
جربكا كؿ سياط القير َّي
َّ
صادركا الحرؼ الذم أقكل عمى النطؽ بو
شفتي
كقصكا
قمعكا األوراس مف ّْكيُّ ،
َّ
حطَّمكا كؿ عظامي
ً
الحطاـ
مارسكا اإلرىاب ي ذاؾ
كبع ٍنؼ ى
كتبل القاوي عمى الناس اتّْيامي:

أصكلي أجيد العربية
إنني شخص
ّّ
كلدل نفسي بقايا مف حميَّة
القوي ٍة
أنني " يم ٍع ود" لككني َّي " يركس"
َّ
)(21
ثـ ماذا ؟

الصبلح
ذات يكـ أبصركا ي شعر كجيي بعض آيات
ٍ
ىذه الشعرات عنكاف الرجكل ٍة
البطاح
تنادل عمماء النفس كالخبرة مف كؿ
ٍ
درسكني كطنيا
درسكني عربيا

درسكني عالميا

إذا التقرير قد أكصى بنتؼ الشعر بحثا عف سبلح
)(22
ثـ ماذا ؟
ذات يكـ ىدمكا جدراف بيتي
كرمكني ي العراء

تحت نيش البرد كالظممة ي صؿ الشتاء

ليس شيء بيف جمدم كصقيع األرض أك ىن ٍدؼ السماء
رجفت أعواء جسمي كاستقر المكت ي لحمي كعظمي
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تنادكا الكتشا ي

رصدكا كؿ خفايا حركاتي باىتماـ

بانتظاـ
حصكا نبوات قمبي كدمائي
ٍ
درسكني كطنيا
درسكني عربيا

درسكني عالميا

كأداركا آلة التنقيب عف أسرار ىمي

أتى التقرير مختكما بتكقيعي كختمي:

حركي
دمكم
ىك شخص
ّّ
ّّ
قمبو يخطر ي أعماقو "قمب ّْ
النظاـ"
)(23
ثـ ماذا ؟

ً
الكائنات
ذات يكـ كقؼ العالـ يدعك لحقكؽ
كؿ إنساف ىنا  ،أك حيكاف ،أك ً
نبات
كؿ مخمكؽ لو كؿ الحقكؽ

النص صريحا جاء ي كؿ المغا ًت
ىكذا
ٌ
قمت لمعالـ  :شك ار أعطني بعض حقكقي
حؽ أروي ،كقرارم ،كحياتي

تداعى عمماء األرض كاألحياء مف كؿ الجيات
درسكني عالميا

ً
الممات
أتى التقرير ال مانع مف إعطائو حؽ
)(24
قاؿ قكـ ال تنادكا لمفداء
يغوب الساسة مف ىذا النداء
يخجؿ الساسة مف ىذا النداء

لغة الحرب تكلَّت ي األساطير القديمة

ليجات الحرب بادت كالسبلالت الكريمة
عربي
نحف ي عصر سبلـ
ٍّ
قد نزعناه بكعي مف تبل يؼ اليزيمة

كعمى ذلؾ الحرب أك التفكير ي الحرب جريمة
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)(25
كدعينا لنقيمو
كمما يجدّْد لمذؿ احتفاؿ ،ي
رقصت أوراسنا شكقا إلى تمؾ الكليمة
ٍ

لمعزة قيمة
ىؿ نشأنا كسيكؼ العصر ال تعرؼ ٌ
)(26
ي ببلدم آلة الحرب معاقة
كؿ صاركخ كرشاش بيا شدكا ىكثاقو

نحف ال نعشؽ ورب الغاصب المحتؿ
عناقو
بؿ نيكل
ٍ
)(27
آلة الحرب التي نممكيا جاءت ىدية
قيؿ ال تعمؿ إال عند حرب عالمية

كتبكا تاريخ االستعماؿ ييا بحركؼ أجنبية
ال عمينا

نحف أىؿ المغة الفصحى بل نق أر إال العربية
)(28
األمة ثغر
كمما احتي َّؿ مف َّ
كمما يمّْزؽ قطر
كمما أكغمت النكبة قمنا  :ما عمينا
أخبركني

أيف ألقي غوب نة هلل ي العالـ أينا؟
)(29
ً
أمسيت ببلدم ؟
كيؼ
ً
أصبحت ببلدم؟
كيؼ

جكؾ مغمكؿ األيادم
كيؼ أمسى البدر ي ٌ
ال تمكمي صارخا يصرخ ي كؿ النكادم
كيؼ يخفي نازؼ الدمع عيكنو

ال يبلـ الكالو المكركب إف أبدل أنينو
)(30
قصة القدس التي تيركل حزينة
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قصة القدس دماء كجراح

طعينو
ككرامات
ٍ
ليست القدس شعا ار عربيا كي نخكنو

ال كال القدس يتامى  ،كطحينا كمعكنو

إنيا القدس كحسبي أنيا أخت المدين ٍة
)(31
بسط البغي ليا كفٌا مف الغدر لعينو
ُّ
كؼ جزار رىيب جعؿ اإلرىاب دينو
لمسمـ يديو كقركنو
قبؿ أف يبسط ّْ

مد لؤلغكار رجميو كلمنفط عيكنو
)(32
كاقرؤا القرآف يا قكمي لما ال تقرؤكنو ؟
يقتمكنو
كتقي دكف حؽ
نبي
ٍ
ٍّ
كـ ٍّ
ييدركنو
كـ عيكد خفركىا كاتفاؽ
ٍ

حصكنو
كدمرتـ
ٍ
لك ىدمتـ ليـ األقصى ٌ
يطمبكنو
كبنيتـ ليـ الييكؿ أك ما
ٍ
ثـ أىديتـ مسطيف ليـ دكف مؤكن ٍة

طالبككـ عبر أمريكا كأكركبا بإبداء المركنة
يحزنكنو
ىذه القصة ..ال سمـ كال ما
ٍ
)(33
كمجازر
قصة القدس انتقاـ ،صفقات ،
ٍ
و
جيكش
قصة القدس خيانات

و
ككبائر
كعركش
ٍ
كاسكبكا الشمع عمى الفكر بفييا
يمنع التصريح ك التمميح ييا

بالخسائر
ما خسرنا نحف قكـ ال نبالي
ٍ
لـ يزؿ ي خطنا األكؿ لمزحؼ إلييا
ألؼ رقَّاص ك اجر
)(34
قصة القدس طكيمة

مسرحيات ،كأ بلـ ،كأقبلـ قتيمة
-9=8-

ككتاب مف نزكح كتب الظمـ صكلو

المقاـ
كذركني أجمؿ القصة ي ىذا
ٍ
قاـ قصاص ككعاظ كتجَّار كبل ٍـ

عالمي ال يواـ
بشركنا بسبلـ ،كنظاـ
ٌ
ىكذا يزعـ أقطاب النظاـ
)(35
يا لقكمي

منحة السمـ عصا  ،طبخة السمـ حصى
ىؿ سنطيك مف حصى السمـ الطعاـ؟
يا بني قكمي اسمعكىا

صرخة مني تدكم ي األناـ
عف قريب

عف قريب تمد األجكاء إعصار السبلـ
كعمينا كعميكـ  ..كعمى الدنيا السبلـ

كيقكؿ د.عبد الغني بف أحمد التميمي أيوان:
أعيركنا مدا ىع يك ٍـ

معاذ اهلل! إف خبلئؽ اإلسبلـ
تمنعكـ كتمنعنا

ألسنا يا بني اإلسبلـ إخكتكـ؟ !
أليس مظمة التكحيد تجمعنا؟ !
أعيركنا مدا ىع يك ٍـ
رأينا الدمع ال يشفي لنا صد ار

كال ييبرم لنا يجرحا
أعيركنا رصاصان يخرؽ األجساـ
رزن كال قمحا
ال نحتاج ال ٌا
تعيش خيامنا األياـ

ال تقتات إال الخبز كالممحا

ميس الجكع يرىبنا أال مرحى لو مرحى
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ٍّ
بكؼ مف عتيؽ التمر ند عو
كنكبح شره كبحان

أعيركنا ككفكا عف بغيض النصح بالتسميـ
نمقت ذلؾ النصحا

أعيركنا كلك شب ارن نمر عميو لؤلقصى

أتنتظركف أف ييمحى كجكد المسجد األقصى
كأف ينمحى

كيقكؿ د.عبد الغني بف أحمد التميمي أيوان:
القدس غوب

القدس لى ىي ٍب
و ٍب
القدس ىغ ى
ي
ي
و ٍب
القدس
القدس القدس ىغ ى
ي
ي
القدس القدس لى ىي ٍب
القدس
ي
ي
القدس عمى الكفٌ ً
مار
ي
ار ىد ٍ
تسحقييـ سحقان ً
تقذ يـ
يٍ
خمؼ األسك ٍار
ى

نار
س عمى
ى
القد ي
الغازيف مدين ية ٍ
كعزيم ية و
ؼ إال اإلصر ٍار
شعب لـ يألى ٍ
***
القدس تقك يؿ
القدس تقك يؿ
ي
ي

عما يجرم كيؼ القات يؿ يقت يؿ جرم؟
ال تسأ ٍلني ٌ
جرم جرم
يسرؽ بدرم؟
السارؽ
كيؼ
ي
ي
بدرم بدرم

سطٌير تاريخان سط ارن سط ارن
القدس تي ى
ي
شرىارى
شرىارن ى
تخطيب ى
***
القدس تقكؿ
القدس تقك يؿ
ي
نقوكني حج ارن ىح ىج ار
لك ي
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لك سرقكني قم ارن قى ىم ار
ً
ً
لجيش
ظ ُّؿ
سأ ى
الغاص ًب مقبرةن
كيمكت طريدان يم ٍنتى ًح ار
ي
***
اليتًٍـ تي ىعطّْير ًمنديمي
ستظى ُّؿ دمكعي ي
الزيت ً
ً
ُّ
لقنديمي
األطفاؿ
دـ
ى
سيظىؿ ي
كحجارتي يي ٍـ تبقى ىخرم تر عي قى ٍدرم
ً
ُّ
أبابيؿ
طيكر
ستظؿ عمى الكفٌا ًر
ى
جيؿ تموي إلى ً
مف و
جيؿ
ً
تيدر ً
لمنيؿ
مف دجم ىة ي ي
***
ىذم أروي

شيء ليـ
شيء ليـ ال
ال
ى
ى
ً
الحد
قاـ
عميو ٍ
ي
السارؽ سكؼ يي ي
اليد
يدهي اليمنى كارمكا تمؾ ٍ
صكا ى
قي ٌ
شيء ليـ
ال
ى

الممتد
شيء ليذا السرطاف
ال
ٍ
ى
القطعاف جمكعان مف و
بشر
ليست ىذم
ي
بؿ تمؾ يغ ىد ٍد
***
تقكؿ
القدس تقك يؿ
ٍ
ي

عرب أنتـ؟
أيف
العرب؟ ه
ي
لستـ عربا

تحي ٍك ىف كال ىذ ىنبان
ال رأسان ى
الجيش الغاصب ي صمى و
ؼ
ي
ي
ى

اغتص ىبا
ىد ىـ
قتٌ ىؿ ىن ىيبا ى
ى
أرض اإلسر ً
سمىبا
اء ى
ي
غد ٍت ى
م ٍف منكـ س ٌؿ سبلحان أك ىغ ً
وبان
ى
ثث أنتـ
يج ه
مستكردةه
ى
لستـ ًم ٌني ،لستـ ًمنٌي
أنتـ يغ ىرىبا
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***
تقكؿ
القدس تقك يؿ
ٍ
ي

الد ٍار
يا
سارؽ ً
شمع ٌ
ى
يا م ً
طفاي ييا األنك ٍار
ي
ال تقطي ٍ ً
ىار
ؼ ٌي األز ٍ
ً
األحجار
س ً ٌي
ال تمم ٍ
ٍ
س ّّـ
مائي ي

حجرم لي ٍغ يـ
عار
يا ىن ىجسان يا رجس ىة ٍ
ً
تممؾ ي
القدس طريقان
لف ى
و
غبار
لف نظفر ييا
بغبار ،أك ً
ريح ٍ
و
و
مرجكـ
استعمار
ب
يا ىذ ىن ى
استعمار
يا نع ىؿ
ٍ

كيقكؿ د.عبد الغني بف أحمد التميمي أيوان:
مجػػػػػزرة

ً
ساحة األقصى
ي
تدكر ى
مجزرهٍ
ي
مدا عه منصكب هة
كجثى ه
ث يمنتىًثرهٍ
ي
رجالينا نساؤىنا

أطفالينا مستنفى ىرهٍ
دماؤنا ناز و

محسره
نساؤنا
ٌ
منابرً ،
مآذ هف
ه
ً
تحت الحر ً
اب صابرٍه
ى
ً
ساحة األقصى
ي
بكؿ ً
ّْ
مكو وع يم ىج ٍن ىزىرهٍ
ً
كف
كحكلىنا
مشج ٌع ى
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ناك ىرهٍ
الم ى
ى
مارسكا ي
ركف
كمثمي يي ٍـ يم ىنظٌ ى
المناظرة
أتقنكا ي

كآخركف يرقيصكف
ى
ً
الم ىج ً
اك ىرة
ي ال يغ ىرؼ ي
َّس إال ال يكره
يمقىد ه
عكف أ ٌننا
ٌ
كمد ى
جماع هة م ً
نتحره
ي
ىأيا يدعاةى يذلّْنا

تاجرهى
كفى بنا يم ى
سبلـ ً
أم و
قذ ور
ُّ
جكف ق ىذ ىره
ترك ى
ٌ
ؽ ً
أم اتفا و
آثوـ
ُّ

سطّْ ىره
يندعى لكي ين ى
إف لـ ت يك ٍف
و يو ٍ
نري ي
جماجـ ً
ً
العدا محا ًب ىره
ي
فاكوكا ك ً
ً
اكوكا
مسمسبلت ً
خاسره
ه
كطبعكا ك ً
استنجدكا
ّْ
بكؿ يج و
ّْ
شره
عؿ ىح ى

ً
استنصركا
كدمركا ك
ٌ
بكؿ و
ّْ
نذؿ ىن ًك ىره
عيد حقَّنا
مف يي ى
صاد ىره
الم ى
ك ى
أرونا ي
ذى وب
قمـ مف ى
ال ه

ام ىره
يكقٌعي المؤ ى
كال خرائطه ذليم هة
مقسكم هة ً
ط ىره
بالمس ى
طب وة
كال ين ي
عيدهي ب يخ ى
ظاى ىره
كبلٌ كال يم ى
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و
شعكب طيًب ىع ٍت
كال
بالج ً
بف حتى ال ىغ ٍر ىغ ىره
ي
و
ىميا
كال
جيكش ُّ

مسح (القندره(
إتقاف
ً
ي
لقد ش ًبعنا ًق ىم ىمان
ٍأكًقفكا ىذا َّ
الش ىره

دماؤنا
لحكمنا ي
ي
عمى التر ً
اب يمي ىد ىره
كتي ً
ركف يج ىمبلن
صد ى
ىىزيم نة يمستن ىكرة
ً
ً
المكرره
الذليمة
البيانات
تكقٌفكا عف
ٌ
صاف (ىذه(
لمف تي ي
َّخره ؟
المد ى
األسمح ية ي
شنا
لمف تيرل جيك ي
ي ً
أرونا منتشره ؟

جنكدنا
قد أصبحت
ي
عكاتقان مخدَّرة

أجساميا
ناعم نة
ي

أظفارىا ( يم ىم ٍنقىره(
ي
ؼ ُّ
مف لـ ىي ىخ ٍ
عدكهي
سبلح يو يك (مره(
ي
تآم ىر الطغاةي
ميما ى
الماكركف الفى ىج ىره
ى
لف يكقفكا ًح ىجارةن
ىرميتييا مؤثّْره

ً
بالرصاص
كفى ىكانان
يج ٍب ىن يو أك ىخ ىك ىره
يا أىمىنا َّ
الجياد
حؽ
ي

ا تحكا معا ًب ىره
الع يد َّك
نحف ال نخشى ى
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ش ىره
ش يو كأ ى
بط ى
ش ً
يادات
ب ال ٌ
نحف طيبلٌ ي
رجا يؿ ً
اآلخ ىره
ّْما
ما ر ى
اعنا لك يف الد ى
ً
الطائ ىره
الرؤكس
كال
ي
الغريب حينما
نخشى
ى
يس ُّؿ ينا ىخ ٍن ىج ىره
ي
يا أىمىنا َّ
حؽ الجياد
مف ييب ً
ناص ىره
يٌ
لقد شبعنا ًقممان
المؤ ىازرة
عقيم ىة ي
لقد شبعنا ًقممان

ً
المناذرة
معشر
يا
ى
ات كمُّيا
مؤتمر ه
الجياد ً
ً
عاقره
مف

أقكلييا صريح نة
يج و
مختصره:
ممة
ي
ى
رصاص هة كاحدةه
ش ىره
خير لنا مف ىع ى
ه
صاص ً
ً
اص هؿ
الر
قك يؿ ٌ
كما ًسكاهي ثرثىىره
خير لنا
رصاص هة ه
ألؼ ً
مف ً
ألؼ يحنجره

كقاؿ د.عبد الغني بف أحمد التميمي أيوان:
أقكليا صريحة
()8

القيكد
كحرةن ال تألؼ
أقكليا صريح نة ال تعرؼ
ٍ
ٍ
الحدكد ٌ
الكركد
أقكليا جريئ نة بريئ ىة الصدكر ك
ٍ
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شيكد
أقكليا كأنتـ ككؿ أىؿ األرض كالسما
ٍ
ً
األلؼ
لممرة
أقكليا صريحة ٌ
ً
الخكؼ
إلى متى نظؿ طعم نة لعقدة
أمية؟
إلى متى نظؿ أمة ٌ

ً
الحرؼ
أمية
أمية العقكؿ ال ٌ
ٌ
***
)(2
أقكليا صريح نة

مف ىذه الجزيرة العزيزة البنكد

مف ىذه الجزيرة التي أ اؽ ي كجكدىا الكجكد

ذراتيا مف دنس الييكد
كىذه الجزيرة التي ٌ
تطيرت ٌ
مف ىاىنا مف ساحة البيت العتيؽ نمتطي الخيكؿ
البيد
كالقاىرات ٍ
الخمكد
شد ي مسيرىا أنشكدة
تيٍن ى
ٍ
مف أرض طيبة الجميمة البياء ترتقي

مسامع الزماف تىسمع النشيد
الحشكد
مف ىاىنا متنطمؽ ل ينصرة األقصى
ٍ
كمف ىنا تنطمؽ كعيدنا بيا

التكحيد
جحا يؿ
ٍ
قكا ؿ الشيادة التي ي زحفيا الشييد راكوا
ييزاحـ الشييد
كمف ىنا يقرر اإلسبلـ كحده
الجديد
نظاـ العالـ
ٍ
)(3
أقكليا صريح نة

تزؿ
يا أييا السكداف لـ ٍ

األمؿ
لؤلمة الجريحة
ٍ
ٌ
متمض كاثقا ال تبتئس لما
الدكؿ
تكيده
ٍ

ش ٍؿ
تحاليؼ البغي ى ى
اثٍ يب ٍت كراسخ ال يقمؿ
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الجبؿ
اصؼ
ٍ
تقمع العك ي
تقمع العك ي
اصؼ الجبؿ ،لف ى
لف ى
***
)(4
أقكليا صريح نة
يا أييا السكداف

أخاؼ أف تخاؼ أك تم ٌؿ
الخكؼ ي قيادة الكرل شمؿ
متنطمؽ مسددان

ميؿ
كلك عمى ى

بالع ىج ٍؿ
عرؼ اإلنجاز ى
ال يي ى
ممكف قىبكلو  ،بؿ ممكف
ككؿ شيء
ه
حصكليو

إال الرجكع القيقرل تنازؿ
إنو ال ييحتمؿ
***
)(5
أقكليا صريحة

النصر مطمب جمؿ

قيد البذؿ س ٌن نة
كالنصر ي
يستحؽ النصر إال مف بذؿ
ال
ٌ

اإلسبلـ راي نة ال يعرؼ الكمؿ
مف ير ع
ى
كمف يكف منتص ار باهلل ال ييذ ٌؿ
ُّ
الوعيؼ صالح العمؿ
أجؿ حصف يحتمي بو
ي
***
)(6
أقكليا صريحة
يعيب
الفقر ال
ٍ
يغيب
در عف الفقير كحده
ما
ٍ
الفجر كالب ي
ي
يا أييا السكداف بؿ يا أييا الحبيب
بالجيكب
ال تيصنع األمجاد
ٍ
القمكب
العمى العقك يؿ ك
ٍ
بؿ تىصنعي ي
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الخطكب
كباليدل كبالتٌقى تذلٌؿ
ٍ
كؿ و
يخيب
بناء لـ يكف أساسو التقى
ٍ

بالذنكب
األركاف
األكطاف ك
تقكض
كانما َّ
ي
ي
ٍ
***
)(7
أقكليا صريحة
يا أييا السكداف أخاؼ أف تخاؼ
خك ي عمى قكا ؿ ً
الفدا ييزىا اإلرجاؼ

أخشى عمى قكا ؿ اإلنقاذ االلتفاؼ
أخشى الذنكب إنيا م ً
قاتؿ األمـ
ى
العجاؼ
سنيو
ٍ
كلست أخشى الفقر واغطا ،كال ٌ
كلست أخشى المكت ليس المكت آخر المطاؼ
المكت ال يعيؽ أمة ،أىدا يا جميمة

كالمكت يبقى ىد ا مف ىذه األىداؼ
***
)(8
أقكليا صريحة
يا أييا السكداف

كأنيـ لـ يقرؤا تاريخؾ الطكيؿ

كأنيـ لـ يسمعكا نشيد نير النيؿ

يقكؿ :منبعي ك ار دم ،ككؿ قطرة تصب ي مكاردم
شكاطئي  ،موايقي ،مصايدم
و
ككؿ و
كنبتة تعيش ي الوفاؼ كالسيكؿ
كائف ،
بؿ كؿ ذرة تقكؿ:

اليجكـ
يميحكمكا
ٍ
و
و
و
و
تعكـ
لف يظفركا بقطرة  ،بشعرة ،بصخرة ،أكقشة ٍ
مائي عمى أمثاليـ سمكـ
أنشكدة ألفيا النيؿ العظيـ

قصيدة خالدة تينشدىا الخرطكـ
***
)(9
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أقكليا صريحة

رماح
سكداننا  ،أشجاره
ٍ
سبلح
أمطاره ،أزىاره ،أحجاره
ٍ
شعب ك و
جراحو مبعث و
اعد
اح
كانما تحيى
الشعكب بالجر ٍ
ي
***
)(10
أقكليا صريحة

بحار
كبار ،كبارنا ٍ
ىكاؤنا أسك ٍار ،أطفالنا ٍ
و
نار
ككؿ رممة بأرونا عمى الغزاة ٍ

أصفار
قكتيـ تظ ٌؿ ي حسابنا
ميما تكف ٌ
ٍ
ٍمي ً
حكمكا الحصار
ي

دكحنا األطيار
لف ييسكتكا عمى غصكف ٍ
العزة مف أطفالنا الروع بالدكالر
لف يسرقكا مف أرونا النيار ،لف يشتركا ٌ
نصنع القرار
لف يشتركا قرارنا  ..نحف الذيف ٍ
***
)(11
أقكليا صريحة:
اب
الح ٌر ال يي ًذ ٌؿ ن ٍفسو  ..لك أكؿ التٌر ٍ
ي
الغاب
ميحشدكا جيكشيـ  ،كحكشيـ مف واريات
ٍ
كناب
مف كؿ ذات مخمب
ٍ
اب
كليجمعكا األحز ٍ
ٍم ىي ٍعقدكا األحبلؼ خمس نة ٍ ،
باب
لف نقتؿ اإلباء ي شبابنا  ،يذخرنا ال ٌ
ش ٍ

الحجاب
لف ن ٍنحر الحياء ي نسائنا  .لف ين ٍمغي
ٍ
ىاب
ص ًدركا لنا براءةن مف اإلر ٍ
يلي ٍ
ىاب أف نقكؿ ال لسا كي دمائنا
إف يكف اإلر ي
ىاب
شعبنا مصدر اإلر ٍ
ٍ
***
)(12
أقكليا صريحة

المساء
بسمتنا ىي الصباح ك
ٍ
سمرتنا صبغة لكف الكبرياءٍ ،
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أخبلقنا  :تكاوع ،ليكنة لكؿ مسمـ يي ًزينيا اإلخاء
األعداء
كشدة كغمظ هة ي ساحة الفدا يذكقيا
ٌ
ٍ
أسسكا مدارس الفداء
نحف الذيف ٌ
أصمكا حوارة جميمة العطاء
ك ٌ

ال نرتوي حياتنا لغير ديننا الكالء
لف تقدركا يا قادة الظٌبلـ كالكباء
لف تقدركا أف تقيركا السماء

تاء
أك تكقفكا عف الثٌرل ي أرونا ال ٌ
ش ٍ
لف تممككا حؽ الحياة كال ٌدكاء  ،لف تكقفكا َّ
ّْماء
وخ الد ٍ
ي كؿ حارة ،كىجرة ،كقرية ين ًشيد "مصنع ّْ
فاء"
الش ٍ
كيستمر مككب البناء
ٌ
يا قادة الظبلـ كالكباء

لف يرجع التاريخ لمكراء
الصنـ األكبر قد ىكل
ٌ
ً
كسادف األصناـ مات

القبعات
لقد موى زماف قير ٌ

موت سياسية ُّ
اإلمبلء
النفكذ ك
لقد
ٍ
ٍ
***
)(13
أقكليا صريحة

الحقكؽ
ماذا عف اإلنساف ك
ٍ
ي يعرؼ ىذا العالـ ي ظؿ بطش المجرـ؟

أم حقكؽ ىذه؟
ٌ
أم حقك و
ؽ ال تصكف لي كرامتي ،كمكطني كال دمي؟
ٌ
دعكل الحقكؽ ً ٍرية مكشك ة  ،تدعك إلى التٌي ٌكـ
معزك ة كريية  ،مف عازؼ متٌيـ
أخرـ
ش ٍنشنة نعر يا مف ٍ
***
)(14
أقكليا صريحة
نؤصؿ ّْ
واؿ
نموي حشكدا مف ىنا ّْ
الن ٍ
-9>:-

جباؿ
إيماننا
ٍ

ٍأيماننا تيصا ح األىكاؿ
األنفاؿ
أىدا نا ،أكصا نا تقرؤىا ي سكرة
ٍ

ّْ
كبالشماؿ
نموي حشكدا نصنع التاريخ باليميف مف ىنا
***
)(15
أقكليا صريحة
اليبكب
عكاصؼ األرض تصكغ مف ز يرىا
ٍ
عصفيا َّ
الشماؿ بالجنك ٍب>/b
يمتٌقي ي ٍ

نموي حشكدا مف ىنا ،قكارع الخطكب ال تيخيفنا
طكب
أمة َّ
نحف َّ
تخرجت ي معيد ال يخ ٍ
***
)(16
كالخياؿ
كالوياء ،
ماوكف كالمواء ،
ّْ
ٍ
حاؿ
ٍ
الم ٍ
نخترؽ ي

ييمنا ما قيؿ أك ييقاؿ
ماوكف ال ُّ
جاؿ
سكداننا يظؿ قمعة ّْ
الر ٍ
ُّ
ماؿ
يظؿ كاحدا
ش ٍ
جنكبو يعانؽ ال ٌ
ي
ماؿ
كصخ يرهي ييصا ح ّْ
ٍ
الر ٍ
ككؿ حبَّة برم ً
مو تيمارس ّْ
واؿ
الن ٍ
ٍ

ككؿ حبَّة برم ً
االحتبلؿ
مو عصيَّ نة عمى جيكش
ٍ
ٍ
***
)(17
ركب
ماوكف دربنا منارة ٌ
الد ٍ

تذكب
أمة ممسكخة
ٍ
أتحسبكف ألؼ مميكف كربعيا ي ٌ
قريب
ال ٌنصر ي يقيننا ميما يطي ٍؿ إنو
ٍ
***
)(18
أقكليا صريحة
الس ٍمـ
سكداف ى ٍمتى يج ٍد بباقة مف ٌ
لمقدس إنيا مشكقة يشفُّيا التَّىي ٍـ

ش ٍـ
تم ٍت  ..مازاؿ أنفيا ي ى
القدس لـ ي
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أشـ
ما زاؿ أنفيا ٌ
ً
ً
مـ
ما زالت األحجار ي قيعانيا تطاكؿ الق ٍ
ىرـ
ككؿ حصكة مف الحصى بأرويا ٍ
***
)(19
اإلسبلـ
القدس لـ تزؿ تييـ ي ىكل
ٍ

األقداـ
صامدة ثابتة
ٍ
ميما تكاثرت بأرويا األ اعي ،كاعتمى األقز ٍاـ
حي نة
لف تحوف التٌممكد ٌ
األصناـ
لف تعبد
ٍ

ماـ
ىامتيا تعانؽ ال ىغ ٍ
يقاـ
القدس ىام هة  ،كالمسجد األقصى عمى مفرقيا ٍ
محرابو متٌصؿ بالمسجد الحراـ
القدس لـ تى ً
و ٍع
مـ تزؿ تحرسيا كتائب القساـ
***
)(20
األياـ
تقصيا
قصة حزينة ٌ
القدس ٌ
ٍ

ماـ
سبلميا مو ٌرج ،أنفاسيا يح ٍ
العظاـ
الدماء كالعركؽ ك
كثكبيا مصنكعة خيكطو مف ٌ
ٍ
بالدـ األحمر ال بالحبر ييصنع السبلـ
ٌ
***
)(21
أقكليا صريحة
إف السبلـ دربو الخنادؽ

كاليكؿ كاآلالـ ال الفنادؽ

المكت يحيي ركحو كالسيؼ ال الكثائؽ
عزة كىيبة تثبتيا الحقائؽ
إف الجياد ٌ
ال ييبطؿ الجياد إال مارؽ منا ؽ
***
)(22
أقكليا صريحة
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إمع ٍة
ليس السبلـ أف تككف ٌ
معو
كؿ خانع مصفّْؽ تيرل ٍ
كقبع ٍة
منحنا لكؿ ياقة ٌ

نأٍبى السبلـ صفحة بذلّْنا مكقٌعة
مكزعة
شعبنا ٌ
نأباه ًذلٌة عمى جميع ى

مدرعة
إف السبلـ كاقع تفروو ٌ
ويعو
مف ييشيد مكطنا عمى اليدل مف ٌ
أبشعو
ما أقبح السبلـ يم ٍي ًد ار لحقّْنا ك
ٍ
***
)(23
أقكليا صريحة

القدس ي وميرنا أكبر مف مدينة تيحيطيا األسكار
َّ
األحجار
مرصك ة
ٍ
أكبر مف أزقة ٍ
قدسية ّْ
عار
القدس ي قمكبنا عقيدة
ٌ
الش ٍ
كنار
حرك يا مسطكرة
و
بأدمع ٍ
ّْجار
القدس ليست سمعة ي سكؽ اال ت ٍ
يخوع لمحك ٍار
ليست ممفٌا غاموا ٍ

تصييف القر ٍار
ينت ،كلك
تص ٍي ٍ
ٍ
القدس ما ى
***
)(24
القدس ىكذا

القياد
كىكذا نعشقيا مدينة ،عزيزة
ٍ
الصييؿ ك ً
ياد
الج ٍ
الصميؿ ك ٌ
كمكطنا يفروو ٌ
كذا مسطيف التي نعشقيا

مسمم نة مؤمن نة تيعمف لؤلشياد
المكساد
ال مكطنا تصنعو دسائس
ٍ
***
)(25
ألؼ نعـ لمكطف حدكده الحدكد
يحكمو القرآف ال التُّممكد

تسكد
كال لعممانية خبيثة
ٍ
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الييكد
كألؼ ال  ،لمكطف حدكده ترسميا
ٍ
***
)(26
ىناؾ قرية تعيش خورة عمى التٌبلؿ دائمة
مطرز باألوحيات الغائم ٍة
نيارىا ٌ
كليميا يم ىزٍركش مك رأيت أ ٍن يج ىم ٍو
ٍ
تمؾ البيكت الحالمات مكطني

ت ي معالمي معالمو
سي
ىغ ىر ٍ
ت مف زيتكنو كًتينو أسمحة كأكسم ٍة
كص ٍغ ي
أ ًيقيـ مخفر بأرض قريتي
يحترؼ المساكم ٍة
ٍ
يزعجو "األذاف" "كالصبلة قائمة"

ىاجمو
كاف رأل عند طمكع الفجر نك ار
ٍ
العدك بالمياكمة
أظنو يعمؿ ي دائرة
ٌ
يعمؿ ً
ومف خطٌة تقاكـ المقاكم ٍة
***
)(27
كقريتي بريئة  ،لـ تألؼ الحصار
حاصرىا عساكر قمكبيـ أحجار

سيك يـ مسمكمة  ..ال ييرحـ القريب ي قانكنيـ كالجار
يحاربكف اهلل جيرةن  ..يطاردكف العدؿ مف دار لًدار
***
)(28
أعشقيا طاىرة اإل ز ٍار
أحب قى ٍريتي ،لك ٌنني ٍ
أنا ٌ
دار
ٍأر ض أف تككف ىم ٍرقصا ًب ىخ ٍمروة يي ٍ
العار
أر ض أف ييباع ًع ٍر ي
ويا ألمسيات ٍ
***
)(29
أقكليا صريحة
ىييات ال تحاكلكا
نحف مسممكف

تى ٍعر نا المشاعؿ  ،كساحة الفداء إذ ين ىنازؿ
-9>>-

و
ىخ ىذ ٍت
نظيفة أكفُّنا إف أ ى
نظيف نة إذا تناكؿ

قي ٍدنا كاف العدؿ ميزانا عمى ميزانو ينعامؿ
حؽ اصؿ
يقمنا كاف قى ٍكلنا كفعمنا ،كالكؿ ٌ

يدعيو قائؿ
لـ ىي ٍبؽ بعد قكلنا ما ٌ
الزماف سيرةٌ لنا كال َّ
و ٍيفنا المنازؿ
ما غيَّر ٌ
تنك ٍ
رت ًل ى
***
)(30
عزم نة
ماوكف ما موى الزماف ٍ
كلك ىغمى ٍت بنا المراجؿ
قا مة ماوية تىتٍبعيا قكا ؿ

المكت ال ييخيفنا
ً
المعجكف ىن ٍخترع القنابؿ
مف ىدمنا ٍ

ي كؿ قطرة يم ىراقة كتيبة تيقاتؿ
غوبتنا ليست ألرض ال كال حمية
ٍ

و
سيرنا إلى الفدا قبائؿ
كال
إلقميمية راياتنا مر كعة ،كال يقكد ٍ
***
)(31
ىييات ال تحاكلكا
كنحف بلحكف

تعر نا المعاكؿ  ،كالطير كالجداكؿ
أكفُّنا سنابؿ  ،عيكننا مناجؿ
الجكع ال ييخيفنا

أمة شعارىا القنكع
الجكع ال ييزـ َّ
بالرككع
كلـ تدف قطٌ لغير اهلل ٌ

بالزركع
مـ تزؿ سيكلنا كريمة تجكد ٌ

كلـ تزؿ مياىنا نقية مف لكثة التٌطبيع
الجكع ال ييخيفنا  ،لسنا نخاؼ الجكع
ند عو بكسرة ،بتمرة كي ٍنتيي المكوكع
***
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)(32
ىييات ال تحاكلكا

أعزة
نمكت عف آخرنا ٌ
كليس ي قامكسنا التٌنازؿ
***
)(33
و ٍت
خمسكف عاما قد ىم ى

خمسكف عاما يا مسطيف الجريح ٍة
ً
في ويح ٍة
ككؿ عاـ شاىد أ ٍل ٍ
ككؿ يكـ تتعرل يو أجساد شعارات كرايات قبيح ٍة
خمسكف عاما قد موت
كلـ تىىز ٍؿ ًخيامنا مزركعة تستقبؿ النصيح ٍة
***
)(34
كىا أنا أقكليا صريحة ال أ ٍيب ًيـ
معمن نة ال أكتـ

صريح ليس لي م ار ؽ ييتىٍر ًج يـ
تعجبكا أني
ه
ال ٍ
يكذا عمٌمني اإلسبلـ دائما
سمً يـ
كانني بكؿ خر يم ٍ
***
)(35
كمف ىنا أقكليا صريحة
ال لف أككف م ٍطمقا لغير مؤمف مبايعا
لك قطعكا أعواء جسمي كعظامي ًقطى نعا
عقيدة كاوح نة
كمنيج الءاتو ثكابت

اجعا
استسبلـ  ،ال
يأس  ،ال
ى
تطبيع ،ال تر ى
ال ى
ى
***
)(36
كمف ىنا أعمنيا صريحة
بل لدكلة أسيرة المعابر

سجينة األقٍبلـ كالمنابر
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كال لدكلة تيراقب األ كار ي الوَّمائر
كتيعمف الحرب عمى المشاعر
تقكد شعبا مسمما ىدية لكا ر

كألؼ ال لدكلة ىزيمة  ،دخيمة المناىج
كسيرة كسيحة مصابة بالفالج

ككالة ال دكلة ،ككالة رسمية لكؿ سؽ رائج
أقكليا صريحة:

إف لدينا كثرة مف ىذه النماذج ؟

كقاؿ د.عبد الغني بف أحمد التميمي أيوان:
مف نحف ؟؟؟

لمعػػػػػػػػػبل
كعمػػػػػػػػػى يخطانػػػػػػػػػا ي

رس يػمػػػػػػػػػ
ىيتى ٌ

ػػػػػػـ
ػػػػػر الخوػ َّ
ىأك ىي ى
جيػػػػػػ يؿ البحػ ى
أرض لم ًيدايػ ً
و
ػػػػػػػػػي كػ ّْ
ػػػػػػػػة
ػػػػػػػػؿ

ػػػػػػكيـ؟
العػ َّ
ي

ػػػػػػػػػػػػػو يتعػمُّ
ػػػػػػػػػػػػػػـ
الزمػػػػػػػػػػػػػػاف كخ ٍط يبػ
ػ ٌنػػػػػػػػػػػػػػا
ي
ي
ي
ً
إننػػػػػػػػا
الزمػػػػػػػػاف
جػػػػػػػرح
كاذا طمػػػػػػػى
ي

رحػ ً
شفػػػػػػػػاء لج ً
ػػػػػػػـ
ػػػػػػػو
ػػػػػػف ال ٌ
نحػ ي
كى
ي ي
الب ٍم ى
سػ ي
ً
ػػػػي ىػػػػػذم الشػ ي ً
ػػػػػـ
رـ
لمع ٍمػ ً
ي
يم ٍظمػ ي
ػػػػمس جػػػػػػ ه
الدنيػػػػػػػػػػا بكػ ّْ
ػػػػػػػػػـ؟
ػػػػػػػػػؿ ًعالًنػػػػػػػػػػا
تتكػمٌػ ي

ػػػػػكف
ػػػػت تجيػ ى
ػػػػؿ ىمػ ٍ
ٍ
إف كنػ ى
ػػػػف نكػ ي
ػػػػػػكف
ىع ىجبػػػػػػان
أتجيػػػػػػ يؿ مػ ٍ
ػػػػػػف نكػ ي
ى

ػػػػػػػػـ
ىم ٍعمىػ ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
إال لخالًػقػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كال تستػسػمًػ
ي

جيمينػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػذم
إف كنػ ى
ػػػػػػػت تى ى
ػػػػػػـ ال
نحػػػػػػف الػػػػػػذيف
ي
رؤكس ييػ ٍ

ػػػت ،ال مػػػػف نحػػػػف ،يػػػػا
مػػػػف أنػ ى

ً
ػػػػػػػػػػادم بالمفػاخػ ً
ػػػػػػػػػػـ
ػػػػػػػػػػر
إال أيػ
ى
تيٍنػعػ ي
ػػػػػػـ
ػػػػػكس كمػػػػػػا يسػ ي
أحػػػػػػدان يسػ ي
ػػػػػػكس المسمػ ي
ً
عنػػػػػػػد السيػ ً
ػػػػػػػـ
ػػػػػػػكف
ػػػػػػػادة أك نخػ ي
ٌ
كنظمػ ي
ػػػػػػػػػػػـ يػنػػػػػػػػػػػػا كال
ال ظالػ ه
ػػػػػػػػردل
ػػػػػػػت طفػ ن
أرأيػ ى
ػػػػػػػػبل بالػ ٌ

ّْ
ػػػػػػػػػػػـ
يمتىظػمػ ي
ػػػػػػػػـ؟!
ىيتىىن ٌعػ ي

الج ً
ػػػػػػػػكؽ ً
بػػػػػػػػاؿ
كعقيػػػػػػػدةن
ى

ػػػػػػػػـ
كأع ى
ظ ي
أـ
تػػػػػػػػك ي

كىػػػػػػػذه
يمتجػػػػاىبلن
آثارنػػػػػػػػػا
ي

ػػػػج ً
ا ػػػػػتى ٍح سػ ً
ً
ػػػػػركف مػػػػػػف
بلت القي
كسػ ً
ػػػػػنائع ىػػػػػػؿ
الصػ
ى
ػػػػػؿ الكقػ ى
ػػػػػائع ك ٌ
ى
ػػػػػػػػػكـ ال ىن يغ ُّ
ػػػػػػػػػػش
إ ٌنػػػػػػػػػػا لىقػ ه
حكمنػػػػػػػػػػا العدالػػػػػػػػػػ ية
كاذا ٍ

تنحنػػػػػػػي
تػػػػػػرل
أت
رٍ

عػيػػػػػػػػػػ نة
ر ٌ

ػػػػػػػػػج
منػيػ ه

ػػػػػرر
أطفالينػػػػػا يكلػػػػػػدكا عمػػػػػػى ي
س ي
ػػػػػػػػاال راسيػ و
مثممػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػات
يكلػػػػػػػػػدكا ًجبػ ن
عشػػػػقكا الشػػػػيادةى مػػػػف ً
ً
ػػػكؽ مػػػػا
صػ ي
ػػػباىـ ػ ى
كىػػػػػـ الركاسػػػػػي ػػػػػي الػ ً
ػػػػببلء عزيمػػػػػػ نة
ي ي ٌ
ال يعبئػػػػػػػكف بحػ و
ىد ىىػػػػػػػػى
ػػػػػػادث ميمػػػػػػػػا

ػػػػد ٍت عمػػػػػى ىػػػػػذم الحيػ ً
ػػػػػـ
ػػػػػاة
يكلًػ ى
ي
األنجػ ي
شػػػػػر ً
ً
ػػػػػـ
يعشػػػػػؽ ال ٌ ي
الم ى
اب لػػػػػذم اليػػػػػكل ك ى
طع ي
الدكاىػػػػػػػػي
ػػػػػػػد ٌ
ػػػػػػـ كمػػػػػػػػا تمػ ي
ى ييػ ي

إ ٌنمػػػػػػا
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ػػػػػػردل
الػ ٌ

ػػػػػاء ،أىلًمقوػ ً
ًحمػػػػػػـ القوػ ً
ػػػػػاء
ى ي
ً
بنشيػدىػػػػػػػػػػػػـ
جػذالنػػػػػػػػػػػػ نة

يمقػ ً
ػػػػػػاكيـ؟!

إنيػػػػػـ
ػػػػـ؟ ال،
ػػػف قػ ى
مػ ٍ
ٍ
ػػػاؿ أطفػػػػػا هؿه،ه،ه ،ىػ ي
ػػػػػر إلػػػػػػى األحجػ ً
ػػػػػػـ
ػػػػػار ػػػػػػػي
انظيػ ٍ
أيدييػ ي

ػػػػػػػػػػػـ
تىتىػرٌنػ ي
ػػػػػػػـ؟
تي ى
رجػ ي

ػػػػػػاء األبالػ ً
ػػػػػػػس
تىيػػػػػػػكم كأبنػ ي
ػػػػػػػػف
تيحنػػػػػػػػى
رؤكس اآلخريػ ى
ي

ػػػػؼ ُّ
ب ػػػػػي
ػػػػت كيػ ى
أرأيػ ى
ػػػػي ي
الشػ ٍ
أل ىقػ ّْ
المدلٌػػػػػػػػ يؿ
ػػػػػػؿ مػػػػػػػػا صنػ ى
ػػػػػػػع ي

ػػػػػػػػريـ
كتىيػ ى
ػػػػػػػػػػػػػػػـ"
تتحطٌػ
ػػػػػػػػػػػػػػـ الدنيػػػػػػػػػػػػػػػا كال "تىتى ىحػطٌ
ي
ي
تيقى ً
ً
ػػػػػػػاكيـ
القػػػػػػػركف
مػػػػػػػر
أبػػػػػػدان عمػػػػػػػى
ّْ

ػػػػػػػرد عمػػػػػػػػػى اليػػػػػػػػػك ً
إال ييػ ُّ
اف
ً
ػػػػػػػكف
يسػ ي
المنػ ى
أٍ
ػػػػػػد الجزيػػػػػػػرة ك ى
ػػػػعد
الرسػػػػػك يؿ بيػػػػػا كسػ ه
ىيقوػػػػػي ٌ

ػػػػػػػػد
الف الحديػ ي
قبواتييػػػػػػػػػـ ى
ألًفػػػػػػػكا مسػ
ػػػػػػطيف الصػػػػػػػػراعي
ى

مػػػػػػا جاءىػػػػػػػا غػ و
ريػػػػػػػد
ػػػػػػػاز يي ي
كليػػػػػػػػا بأى نػ ً
ػػػػػػػػاء الجزيػػػػػػػػػرًة

ػػػػػػػػزيـ
كييػ ى
ي
تفاىمػػػػػػػػكا
ى

لًبنػػػػػػػػي قيريظػػػػػػػػ ىة ً
ػػػػػػػد
مكعػ ه

ػػػػػـ
ىي ٍح يكػ ي
ػػػػػػػػد يـ
تتقػ ٌ

لمكغػػػػػػػػػى
يسػ ي
ػػػػػػػػد ى
أٍ
الجزيػػػػػػػػػرًة ى
ً
ػػػػػػػػػػػػػـ
ينػػػػػػػػػػػػػػا دمػ
ػػػػػػػػػػػػػاء بالعقػيػػػػػػػػػػػػػػدة تي ى
ه
فػعػ ي
الدمػ ً
ػػػػػػػػػػـ
ػػػػػػػػػػاء كال يجيػ
لػ
ه
ػػػػػػػػػكف ٌ
ي
ػػػػػػػػػػكش تى ي
يجػ ي
ػػػػػػف
ر جػػػػػػاؤكا إلييػػػػػػػا كا ريػ ى

ػػػػػػػر
يػػػػػػػا قىينقػػػػػػػاعي كيػػػػػػػػا ىنويػ ي
ػػػػػػاء إ ٌنػػػػػػػا لػػػػػػػـ
يػػػػػػا أييػػػػػػا ي
الجبنػ ي

ً
ػػػػػطيف التػػػػػػػي مػػػػػػػا
سػ ي
ىػػػػػػذم مى ٍ
ػػػرةه تىػ ً
ث الطُّغػػػػاةى عمػػػػى
ػػػر ي
ىػػػػي يحػ ٌ

ىسمىمػػػػػػػكا
أٍ

ػػػػػػػػػزداف منػػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػرهـ يػ
ى يم ىكػ َّ
ي
ػػػػج ال ٌنفػ ً
ػػػػكس
رصػػػػػدكا لػػػػػو يم ىيػ ى

ػػػػػػػػػريـ
يمػ ىكػ َّ
كقٌدمػػػػػػكا

ػػػػػؿ الطيػ ً
تسػػػػػػمك عمػػػػػػى كػ ّْ
ػػػػػػكر

* **
ً
ػػػػػػـ
حمائػ ي

إف السياسػػػػػػػػػػ ىة ىػكػػػػػػػػػػذا
ٌ
ً
ػػػػكل ،ال
يحشػ ى
ػػػػي ٍت ىكانػػػػػان أك ىػ ن

ػػػػػػػػػزداف منػػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػرهـ يػ
ى يم ىكػ َّ
ي
صػػػػػػا ىن ٍت ًحمػػػػػػاهي كمػػػػػػا تىػػػػػػػ از يؿ

تى ىعمٌػمػػػػػػػػػػكا
تسػػػػػأمكا

السحػ ً
ػػػػػػػت حتػػػػػػػػى
ػػػػػػيف ُّ
لآلكمػ ى
ػػػػػردل
يذالن بػػػػػو ينسػػػػػقى الػ ٌ

ػػػػػف السياسػ ً
ً
ػػػػػػكف
ػػػػػة أف تكػ ى
أمػ ى ٌ
تتصػػػػػػػ ٌنعكف مػػػػػػػػع الشييػ ً
ػػػػػػػد

ػػػػػػػػـ
تىتى ٌ
رحػ ي
تىعمىػمػػػػػػػػػكا

ػػػػػػػػػـ ككأ ٌن يكػػػػػػػػػـ لػػػػػػػػػـ
ى
كلي ٍكتي ٍ
ػػػػػاح
كالمسػ ي
ػػػػػجد األقصػػػػػػى ييبػ ي

ً
ػػػػػػػـ
ػػػػػػػـ بػػػػػػػػؿ رأيتيػ ٍ
كلقػػػػػػػد ىعممتيػ ٍ
ػػػػػػف السياسػ ً
ً
ػػػػػػة تمػػػػػػػػؾ أف
أم ى ٌ

ػػػػػػد يـ؟
كييػ ى
ي

ػػػػاح لحػػػػػـ القػ ً
ػػػػدس كىػػػػػػك
كيبػ ي
ي
ً
ً
ػػػػػػر
أمػ ى
ػػػػػف ٌ
السياسػػػػػػة أف ىيصيػ ى

تخمػػػػػػػػكا
يي ى

ػػػػػاكيـ؟
كنسػ ى

ً
ػػػػػػركؼ
الحػ
ػػػػػػنص عبػػػػػػػر ُّ
كالػ ُّ
م ي

لينػػػػػػػكا كىكنػػػػػػػكا كاخوػػػػػػػعكا

ػػػػػػػػؿ الًممفٌػ ً
ػػػػػػػػات
كتعػػػػػػػكدكا حمػ ى
ٌ
ػػػػػػرب
المجػ َّ
ىػػػػػػذا الخيػ ي
ػػػػػار ىػػػػػػك ي

ػػػػػػػػريـ
ػػػػػػػػو
السػ
يمحػ َّ
كحمميػ ي
ي
أمػػػػػػػػػا ٌ
ػػػػػػػػبلح ٍ
ٌ
ػػػػػػػػػػػػـ؟!
صػػػػػػػػػػػخ ارن ػػػػػػػػػػػػبل تحنػػػػػػػػػػػػك كال تتألٌ ي
كعمػػػػػػػػى الييػ ً
قمكبكػػػػػػػػػـ
ػػػػػػػػكد ي

ػػػػػػكف
قػػػػػػالكا السياسػػػػػػ ية أف نكػ ى

كيصػػػػػػػير صفحػػػػػػػػ ىة ذلٌ و
ػػػػػػػػة
ى

ػػػػػػػـ
يم ى
ترجػ ي
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أىيمانيػػػػػػـ

ػػػػػػػـ
ييػ ي
لً ىعزًميػػػػػػػػػا
حياتييػػػػػػػػا
ىىكا ىنيػػػػػػػػا

ػػػػػػػػر
ناصػ ه
ككتيبػػػػػػػػ هة
ىىبػػػػػػػػكا
تىأ ٌ
ػػػػػػز ٍؿ
تىػ ى

اع ىيػػػػػػػا
رى
المػػػػدل
ى

ػػػػػػػػػريـ
يمػ ىكػ َّ
ً
ػػػػػػب
كتائػ ه
ً
حمائمػػػػػػػان
كتذلٌمػػػػػػػػكا
التػػػػػػػػػي
كحػ ى
ػػػػػػدهي

ػػػػػػـ
ي
قمكب يكػ ٍ
تعاطفػػػػػػػػان
حالىنػػػػػػػػا
تتفرجػػػػػػػػكا
ٌ
س
يمقػ ٌ
ػػػػػد ه
جيادنػػػػػػػا
ي

مكتكبػ و
ػػػػػػػػة

ػػػػػػػـ؟
ىن ٍف ىيػ ي

ساسػػػػػػػػ نة ال
غد ٍكنػػػػػػػػا
حتػػػػػػػى ى
ى
ػػػػػػؿ تمػػػػػػػػؾ ًش ً
نش ىنػػػػػػػػ هة كىػػػػػػػػذا
بػ ٍ

ػػػػػػػزيـ
أٍ
ىخػ ى
***
ىد يـ

قربػيػػػػػػػػػػػـ إليػنػػػػػػػػػػػا أك
سػ ه
ىن ى
ػػػػػػػػػػب يي ٌ
ػػػػػػػـ
ربػػػػػػػػى كلسنػػػػػػػػا
مػػػػػػػا بيننػػػػػػػػا قي ى
ي
منيػ ي
الخػ ً
عدمػػػػػػػػػػكا
نكف جزاؤىػػػػػػػػػػـ أف
يي ى
ػػػػػػػػائ ى
م ً
ػػػػػػػػػركف
ػػػػػػػػػركف كآخػ
جاىػ
ى
ى
ي

ػػػػػػػػػـ
ك ىػ ه
ػػػػػػت
ظىمٌػ ٍ

يي ّْ
سبػػػػػػػػػػح ذاكػػػػػػػػػػ ارن
ػػػػػػغ يعقكًلنػػػػػػػػا
وػ ً
ًب ىم ٍ

تىكتٌمػػػػػػػػػػكا

ً
ػػػػػػػػػـ
ي
كيتىمػتػ ي
َّ
ػػػػػػػـ؟
تىتىوخػ ي

ػػػػػػػت ميسػػػػػػػػت
اى ييـ ىب ًك ىمػ ٍ
أ ػػػػػػػك ى
شػػػػػػكك لمػػػػػػػا نمقىػػػػػػػى
تحنػػػػػػك كال ىي ٍ

ً
السياسػػػػػػ ية
أى
ىخمػػػػػت ًمػ ى
ػػػػف الفىيػػػػػـ ٌ

عندنػػػػػػا
ى

ػػػػارجكف عمػػػػػى العقيػ ً
ػػػػدة مػػػػػػا
الخػ
ى

ػػػػػـ
ي
ليػ ٍ
كال

السياسػػػػػ ية قػػػػػد ىع ىرٍنػػػػػػا
ىػػػػػذم ٌ

ليسػػػػػػػػػكا لنػػػػػػػػػا أبػػػػػػػػػدان كال م ٌنػػػػػػػػػا

أىمىيػػػػػػا

عامػ و
ً
ػػػػػػػد

خانػػػػػػػػكا عقيدتىيػػػػػػػػـ خيانػػػػػػػػ ىة
ً
الجريمػػػػػػػة
ػػػػػػب يؿ
كتنك ىعػ ٍ
س ي
ٌ
ػػػػػت ي
ػػػػػػػػح أىمىنػػػػػػػػػا ال
كيػ ه
ػػػػػػػػد تي ىذ ّْبػ ي
ى

تىٍر ىعػػػػػػػػػكم

ػػػػػػػكف مػػػػػػػػا
ػػػػػػكف ككاتبػ ى
كمثقٌفػ ى

دىػػػػػػػػى

عند يىػػػػػػػـ
ى

شػػػػػػػػػعار ً
ات التػػػػػػػػػػي
ػػػػػػػػاب ذكم ال ٌ
مػػػػػػػػػاذا أصػ ى

ػػػػػػػـ؟
تىب ىغػ ي

ػػػػػػـ
ىػ ي
اش ُّ
ػػػػػػػػف الفػػػػػػػػػر ً
ػػػػػػػػكيـ:
حتػػػػػػػػى ىي ييػ َّ
النػ َّ
ػػػػػػػب ًمػ ى
ً
ىػػػػػػػػػذم يخيػػػػػػػػػػك يؿ ً
ػػػػػػػػػـ"
الفاتحيػ ى
ػػػػػػػػػف تي ىح ٍمحػ ي

ػػػػػػػد
يػ ه

ػػػػػػػار كال
ػػػػػػػـ ىيغػ ي
ىخ ىنسػػػػػػػكا ػػػػػػػبل قمػ ه
و
يعيػدىػػػػػػػػػػػػػػػػػا
احػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػة كأ ي
سأقكلييػػػػػػػػػػػػػػػػػا بصر ى
تمزقػػػػػػػػي
ػػػػػػاد يػػػػػػػا حػ
ػػػػػػػدكد ٌ
ي
ػػػػػػب الجيػ ي
" ىك ىجػ ى

كقاؿ د.عبد الغني بف أحمد التميمي أيوان:
رسػالة  ..مف حػراس المسػجد األقصػى
متى تغوب ؟؟؟
أعيركنا مدا ىع يك ٍـ و
مدامع يك ٍـ
ليكـ ...ال
ى
أعيركنا كظمُّكا ي مكاقع يك ٍـ
اجع يك ٍـ
اجعنا مك ي
بني اإلسبلـ! ما زالت مك ى
مصار ىعنا مصار يع يك ٍـ
إذا ما أغرؽ الطك اف شارعنا

سيغرؽ منو شار يع يك ٍـ
كجع
يشؽ صراخنا اآل اؽ مف و
مسامع يك ٍـ؟!
أيف تيرل
ي
* ** **

ألسنا إخكةن ي الديف قد كنا  ..كما زلنا
يؿ يىنتـ  ،كىؿ يى ٌنا
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أنصرخ نحف مف و
ألـ كيصرخ بعوكـ :دعنا؟
يأيعجبكـ إذا وعنا؟
يأيسعدكـ إذا يجعنا؟

كما معنى بأف «قمكبكـ معنا»؟

ً
حدكد
نسب بكـ ػ كاهلل ػ كؽ
لنا ه
ىذم األرض ير عنا
كا ٌف لنا بكـ رحمان
أنقطعيا كتقطعنا؟!

معاذ اهلل! إف خبلئؽ اإلسبلـ
تمنعكـ كتمنعنا

ألسنا يا بني اإلسبلـ إخكتكـ؟!
أليس مظمة التكحيد تجمعنا؟!
أعيركنا مدا ىع يك ٍـ
رأينا الدمع ال يشفي لنا صد ار

كال ييبرم لنا يجرحا
أعيركنا رصاصان يخرؽ األجساـ
رزن كال قمحا
ال نحتاج ال ٌا
تعيش خيامنا األياـ

ال تقتات إال الخبز كالممحا

ميس الجكع يرىبنا أال مرحى لو مرحى
ٍّ
بكؼ مف عتيؽ التمر ند عو
كنكبح شره كبحان

أعيركنا ككفكا عف بغيض النصح بالتسميـ
نمقت ذلؾ النصحا

أعيركنا كلك شب ارن نمر عميو لؤلقصى

أتنتظركف أف ييمحى كجكد المسجد األقصى
كأف ينمحى
أعيركنا كخمكا الشجب كاستحيكا
سئمنا الشجب ك (الردحا)
* ** **
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تغوب؟
أخي ي اهلل أخبرني متى
ٍ
إذا انتيكت محارمنا

تغوب
إذا ينسفت معالمنا كلـ
ٍ
إذا قيتمت شيامتنا إذا ديست كرامتنا
تغوب
إذا قامت قيامتنا كلـ
ٍ
تغوب؟
أخبرني متى
ٍ

إذا ينيبت مكاردنا إذا نكبت معاىدنا
إذا يىدمت مساجدنا كظؿ المسجد األقصى
غصب
كظمت قدسنا تي ٍ
تغوب
كلـ
ٍ

تغوب؟
أخبرني متى
ٍ

عدكم أك عدكؾ ييتؾ األعراض
يعبث ي دمي لعبان

الممعب
كأنت تراقب
ٍ
تغوب
إذا هلل ،لمحرمات ،لئلسبلـ لـ
ٍ
تغوب؟!
أخبرني متى
ٍ
رأيت ىناؾ أىكاالن
رأيت الدـ شبلالن

عجائز شيَّعت لممكت أطفاالن
رأيت القير ألكانان كأشكاالن
تغوب
كلـ
ٍ
تغوب؟
أخبرني متى
ٍ

المكتب
كتجمس كالدمى الخرساء بطنؾ يمؤل
ٍ
تنكب
تبيت تقدس األرقاـ ؾ األصناـ كؽ ممفٌيا
ٍ
رأيت المكت كؽ رؤكسنا ينصب

تغوب
كلـ
ٍ
صارحني ببل و
نسب؟!
خجؿ ألية أمة تي ٍ
الثأر ما نمقى
إذا لـ يي ٍح ًي يؾ ى

تتعب
بل
ٍ
مست لنا كال منا كلست لعالـ اإلنساف منسكبا
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أرنب
كمت ٍ
عش ٍ
أرنب ي
ألـ يحزنؾ ما تمقاه أمتنا مف ّْ
الذؿ

ألـ يخجمؾ ما تجنيو مف مستنقع ّْ
الحؿ
كما تمقاه ي دكامة اإلرىاب كالقتؿً

ألـ يغوبؾ ىذا الكاقع المعجكف باليكؿً
ً
األكؿ!!
كتغوب عند نقص الممح ي
* ** **

تنتفض
كفي
ألـ تنظر إلى األحجار ي َّ
ي
ألـ تنظر إلى األركاف ي األقصى
ً
نتقض
بفأس القير تي ي
حي أنت!
ألست تتابع األخبار؟ ّّ

المرض
أـ يشتد ي أعماقؾ
ي
أتخشى أف يقاؿ يشجع اإلرىاب
كيعترض
أك يشكك
ي
كمف تخشى؟!

ىك اهلل الذم ييخشى
ىك اهلل الذم ييحيي

ىك اهلل الذم يحمي
كما ترمي إذا ترمي
ىك اهلل الذم يرمي

كأىؿ األرض كؿ األرض ال كاهلل

ما وركا كال نفعكا  ،كال ر عكا كال خفوكا
ما القيتو ي اهلل ال ً
تحفؿ
إذا سخطكا لو كروكا

ألـ تنظر إلى األطفاؿ ي األقصى
عمالق نة قد انتفوكا

و
موض
تقكؿ :أرل عمى

الموض؟! أتنيض طفمة العاميف غاوبة
كماذا ينفع
ي
كص َّناع القرار اليكـ ال غوبكا كال نيوكا؟!
ي
* ** **
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ألـ ييززؾ منظر طفمة مؤلت

الحفر
مكاوع جسميا
ي
ىمع
كال أبكاؾ ذاؾ الطفؿ ي و
يستتر
بظير أبيو
ي
ما رحمكا استغاثتو

كال اكترثكا كال شعركا
ميتان
خر لكجيو ٍ
ٌ
حتور
كخر أبكه يي
ٌ
ي

الخكر؟
متى ييستؿ ىذا الجبف مف ى
جنب ٍيؾ ك ي
ينتصر؟
جنب ٍيؾ
متى التكحيد ي ى
ي
ينفجر
الغوبي لئلسبلـ
متى بركانؾ
ُّ
ي
يذر؟
بل ييبقي كال ي
عيشؾ
أتبقى دائمان مف أجؿ لقمة
ى
ً
تعتذر؟
المغمكس باإلذالؿ
ي
تعتبر؟
متى مف ىذه األحداث
ي
كقالكا :الحرب كارث هة
تريد الحرب إعدادا

كأسمح نة كقكادان كأجنادا
كتأييد القكل العظمى

تمؾ الحرب ،أنتـ تحسبكف الحرب
أحجا ارن كأكالدا؟

أعددتي يـ لمحرب مف و
زمف
نقكؿ ليـ :كما
ٍ
كعكادا؟
أألحانان ٌ
كطباالن ٌ
سجكنان تأكؿ األكطاف ي و
نيـ
و
جماعات كأ رادا؟

حدكدان تحرس المحتؿ تكقد بيننا
األحقاد إيقادا

كما أعددتـ لمحرب مف و
زمف
أما تدعكنو ٌنػا؟

غربكا ع ٌنا؟
أأ كاجان مف البلىيف ممف ٌ
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أأسمحة ،كال إذنا

بيانات مكررة ببل معنى؟

كأف الخمس كالخمسيف ال تكفي
لنصبر بعدىا قرنا!

ب
أخي ي اهلل! تكفي ىذه ال يك ىر ي
الغوب
رأيت براءة األطفاؿ كيؼ ييزىا
ي
تختوب
بالدـ
ي
كربات الخدكر رأيتيا ٌ
تنتحب
م األقصى لكاألطفاؿ
ي
رأيت سكار ى
و
صمؼ
كتييتؾ حكلؾ األعراض ي
ترتقب
كتجمس أنت
ي
الجرب
كيزحؼ نحكؾ الطاعكف ك ي

المعب؟
أما يكفيؾ بؿ يخزيؾ ىذا الميك ك ي
عرب
كقالكا :كمنا ه
العرب!
سبلـ أييا
ي

شعارات مفرغة أيف دعاتيا ذىبكا
ب؟
كأيف سيك يا ى
الخ ى
شي

شعارات قد اتَّجركا بيا دى ارن
أما تعبكا؟

ككـ رقصت حناجرىـ

الخطب
ما أغنت حناجرىـ كال
ي
بل تأبو بما خطبكا
كال تأبو بما شجبكا
* ** **

الجنػدم تطمؽ نارؾ الحمما؟
متى يا أييا
ُّ

الجندم تركم لمصدكر ظما؟
متى يا أييا
ُّ
متى نمقاؾ ي األقصى لديف اهلل منتقما؟

متى يا أييا اإلعػبلـ مف غوب تبث دما؟
عقكؿ الجيؿ قد سقمت

مـ تترؾ ليا قيمان كال ىمما

أتبقى ىذه األبكاؽ ييحشى سميا دسما؟
-9?>-

دعكنا مف شعار و
ات مصيينة

كأحجار مف الشطرنج تممييا
كدمى
لنا ي

تترجميا حركؼ ىكاننا قمما
* ** **

أخي ي اهلل قد تكت بنا عمؿ

كلكف صرخة التكبير تشفي ىذه العمبل
أصغ ليا تجمجؿ ي نكاحي األرض
ما تركت بيا سيبلن كال جببل
عجمى
تجكز حدكدنا ٍ
كتعبر عنكة دكال

ُّ
تقض مواجع الغا يف
تحرؽ أعيف الجيبل

الج ٍب ًف
بل نامت عيكف ي
ً
الع ىمبل
كالدخبلء ك ي
* ** **

كقالكا :المكت يخطفكـ كما عر كا

بأف المكت أمنية بيا مكلكدنا احتفبل

كأف المكت ي شرؼ نطير لو إذا نزال
كينتبعو دمكع الشكؽ إف رحبل

قؿ لمخائؼ الرعديد إف الجبف
لف يمدد لو أجبل

كذرنا نحف أىؿ المكت ما عر ت
لنا األياـ مف أخطاره كجبل

«ىبل» بالمكت لئلسبلـ ي األقصى
كألؼ ىبل
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كقاؿ د.عبد الغني بف أحمد التميمي أيوان:
مرسكـ

جػاء مرسػ ً
القمػ ًة يقوػي:
ى
كـ م ىف ٌ
ه
شاركف دى ار
أم ًيمكا
ى

بعد "صب ار" صبرتى ً
يف أك ثبلثػان
أميمػكهي ى
ً
األكثر عش ار
كعمى
كاصػبركا صػب ارن ...صػب ار
ال تقكلكا كاف – يكمان–
كاحدان مف ىؤ ً
الء القىتىمى ٍة

بعد ىذا ً
العاـ
ًامنحكهي ى
ً
عاميف كنصػفان كي ىي يحػ َّؿ المشكمػ ٍو
ًامنحكهي رصػ نة – يا قػ ً
كـ – أخػرل
الع ىجمو ؟
كلماذا ى
شتىٍيػ و
بلت
امنحػكهي ى
مثؿ (شاتيبل) ي
شاتيبل كصب ار ىم ٍي ىزلى ٍو
ربما مف ً
بعد ىخ و
مس

سبع ..بعد ًتس وع
بعد و
ى
شمى ٍو
سيبلقي ى ى

عندىػا ػي مجمػ ً
س األمػ ًف
المسألو
أثيركا
ٍ
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القدس السجيف
ػػػػػػػػػػػزـ كاإلصػػػػػػػػػػػػػريار
ػػػػػػػػػػػػي مقمتيػػػػػػػػػػػػ ًؾ العػ
ي
أنػ ً
ػػػػػػػػػػت الطَّبيبػػػػػػػػػػػ ية ك َّ
ػػػػػػػػػػػار
الشػػػػػػػػػػػجا أمطػ ي

ػػػػػػػئف مكبػػػػػػػػػػبل
ػػػػػػػدس يػػػػػػػػا كطنػػػػػػػػان يػ ُّ
يػػػػػػػػا قػ ي
ن،أنػ ً
اد يمتيػَّػػػػػػػػػػػػـه
ػػػػػػػػػػت الحبيبػػػػػػػػػػػ ية كالفػػػػػػػػػػػؤ ي
216

 -مف مكاليػد مدينػة خػاف يػكنس عػاـ @;@8ـ ،حاصػؿ عمػى ليسػانس لغػة عربيػة-جامعػة اإلسػكندرية ،عمػؿ

مدرسان ي مدارس التعميـ ،ثـ انتقؿ إلى العمؿ ي جامعة األقصى .لو مجمكعة دكاكيف شعرية.
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ل مدينػػ و
ػػػػػػػػة
ػػػػػػػدس يػػػػػػػػا ممىكػػػػػػػػان بػػػػػػػػز ّْ
يػػػػػػػػا قػ ي
ػػػػؾ ميجتػػػػػي
ػػػػدس يػػػػػا عشػػػػػقان تممَّػ ى
يػػػػػا قػ ي

لمكػػػػػػػػػػػػػكف أنػ ً
َّك يار
ػػػػػػػػػػػػت ًسػػػػػػػػػػػػػراجو الػػػػػػػػػػػػػػػد َّ
ػػػػػػػػػار
كىفػػػػػػػػػػت إليػػػػػػػػػػو الػ
ي
ػػػػػػػػػركح كاألنظػ ي

أرنػػػػػػػػك إليػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػا الغريػػػػػػػػب يصػػػػػػػػدني

ػػػػػػػػػػػش
كحػ
ه

خامػػػػػػػد
تشػػػػػػػكيف مػػػػػػػف كجػػػػػػػعو كصػػػػػػػكتؾ
ه

ػػػػػػػػػدر
ك َّ
الصػ ي
ػػػػػػػػػػـ
كالجسػ ي

ػػػػػػػػػػػػار
دمػػ
ظمػ
ػػػػػػػػػػػكـ اتػػػػػػػػػػػػ هؾ َّ
ي
ه
ػػػػػػػػػػػار
ػػػػػػػػػػر كالقػػػػػػػػػػػذل أحجػ ي
ىيقطػ ي

ػػػػػػػار
كمنػػػػػػػػى ػػػػػػػػؤادم كاليػػػػػػػػكل المعطػ ي
ي
خمػػػػػػػػػػؼ الحػػػػػػػػػػػكاجز جػػػػػػػػػػػذكةه كشػػػػػػػػػػػريار

ػػػػػػػع صػػػػػػػػبيتي
يػػػػػػػػا بيػ ى
ػػػػػػػت أجػػػػػػػػدادم كمرتػ ى
يػػػػػػػا قػػػػػػػدس يػػػػػػػا حقػػػػػػػؿ النبػػػػػػػكة إننػػػػػػػػي
ػػػػػػػػػأراؾ ػػػػػػػػػي ليػػػػػػػػػؿو يػػػػػػػػػدكر كلكعػ و
ػػػػػػػػػة

كالػػػػػػػػػػدمعي

ػػػػػػػػػدكد جريحػػػػػػػػػػػ هة
ػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػػذبؿ كالخػ
ي
كالثغػ ي
مصػػػػػػػػػػػكا دمػػػػػػػػػػػاؾ كأكجعػػػػػػػػػػػكؾ خنػػػػػػػػػػػاج ارن

ػػػػػػػػػػار
يوػػػػػػػػػػبح كالػػػػػػػػػػدما أنيػ ي
ػػػػػػػػػػار
ينحػػػػػػػػػػػؿ كالسػ
ي
ػػػػػػػػػػنكف قطػ ي

أسػػػػػػػػػػػػقى ً
ػػػػػػػػػػػػار
كؾ كأسػػػػػػػػػػػػان سػػػػػػػػػػػػمو قىبػَّػػ
ي
ػػػػػػػػػػدار
كتمترسػػػػػػػػػػكا خمػػػػػػػػػػؼ الجػػػػػػػػػػدار جػ
ي

ػػػػػػػػؿ العمػػػػػػػػػر ػػػػػػػػػي زنزانػػ و
كرمػ ً
ػػػػػػػػكؾ كػ َّ
ػػػػػػػػػة

ػػػػػػػػػػػػار
شطَّػػػ
كبأننػػػػػػػػػػػػا يغػ
ػػػػػػػػػػػرب ىنػػػػػػػػػػػػا ي
ه
ي
ً
ػػػػػػار
ػػػػػػػكؽ الجبػػػػػػػاؿ ك ػػػػػػػى السػػػػػػػيكؿ بحػ ي

زعمػػػػػػػػكا بػػػػػػػػأف بػػػػػػػػذكرىـ يغرسػػػػػػػػت ىنػػػػػػػػا

كتسػػػػػػػػرطنكا ػػػػػػػػي كػػػػػػػػؿ ىرحػ ً
ػػػػػػػة منػ و
ػػػػػػػزؿ

ػػػػػػػردت ًمػػػػػػػػف كػ و
ػػػػػػػرـ ركتػػػػػػػػو مػػػػػػػػدامعي
كطيػ
ي
ً
ً
ػػػػػػػػػػػاف بيتػػػػػػػػػػػػي ُّ
لمزنػ
كجنػ
ػػػػػػػػػػػاة مخػػػػػػػػػػػػػػادعه
ي

ػػػػػػػػػػػػػػػكـ كاألشػػػػػػػػػػػػػػػػػريار
كاسػػػػػػػػػػػػػػػػتكطنتو البػ
ي
كمعابػػػػػػػػػػػػػػػػػدم لمعػػػػػػػػػػػػػػػػػابثيف ىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزيار

ػػػػػػػػر هح
يػػػػػػػػا قػػػػػػػػدس قمبػػػػػػػػي بالعػػػػػػػػذاب يمقػ َّ
أصػػػػػػػػػػػػبك إليػ ً
ػػػػػػػػػػػؽ تجمُّػػػػػػػػػػػػػػدان
ػػػػػػػػػػػؾ كال أطيػ ي

ػػػػػػػػػار
كالجػ ي
ػػػػػػػػػر كاألسػػػػػػػػػػى منشػ ي
ػػػػػػػػػرح يكبػ ي
ػػػػػػػػػػػار
كالقػ
ي
ػػػػػػػػػػرب يبعػػػػػػػػػػػد كالمػػػػػػػػػػػدل أمتػ ي

كأبػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػمي هؿ لمكػػػػػػػػػػػريـ محمػػ و
ػػػػػػػػػػػد

الع َّمػػػػػػػػػػػػػار
ت بيتػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػاده
كالبيػػػػػػػػػػػ ي
ي

أنػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػك ي الثائػػػػػػػػػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػػػػػدريار
ػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػػبر ترقػػػػػػػػػػػد اآلثػػػػػػػػػػػػػػػار

ػػػػػػدس إنػػػػػػػي لػػػػػػػف أبيػػػػػػػع ىكيػػػػػػػػػػتي
يػػػػػػػا قػ ي
كنعػػػػػػػػاف جػػػػػػػػدم ػػػػػػػػي الثػػػػػػػػرل متجػػػػػػػػػذر

ػػػػػػػػػػػػػػػار
كالتػػػػػػػػػػػػػػػيف كالزيتػػػػػػػػػػػػػػػكف كاألطيػػ
ي
الػػػػػػػػػػػذئب يرحػػػػػػػػػػػػؿ كاألسػػػػػػػػػػػػى كالعػػػػػػػػػػػػار
ك
ي

كالحقػػػػػػػػػػؿ حقمػػػػػػػػػػي كالكػػػػػػػػػػركـ مراتعػػػػػػػػػػي

ػػػػػػػػػػـ
ػػػػػػػػػكـ سػػػػػػػػػػيأتي ال محالػػػػػػػػػػ ىة باسػػ ه
يػ ه
كتعػػػػػػػػػػػكد أىمػػػػػػػػػػػي لمػػػػػػػػػػػديار مكاكبػػػػػػػػػػػػان

ػػػػػػػػػػار
كالبيػ ي
ػػػػػػػػػػت يفػػػػػػػػػػػرح كالثػػػػػػػػػػػرل كالجػ ي
ػػػػػػػػػػػػػػار
كالكػػػػػػػػػػػػػػرـ يثمػػػػػػػػػػػػػػر كالربػػػػػػػػػػػػػػا أزىػػ
ي

كالغيػػػػػػػػػػػث يرجػػػػػػػػػػػع لمحقػػػػػػػػػػػكؿ يمقػ ّْ
ػػػػػػػػػػببلن

ػػػػػػػػجار
ػػػػػػػػػكؽ الغصػػػػػػػػػكف توػػػػػػػػػميا األشػ
ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفجر و
ػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريار
آت كالظػ
ي
ي

اب الطيػػػػػػػػػػػكر غريػػػػػػػػػػػدةن
كتعػػػػػػػػػػػكد أسػػػػػػػػػػػر ي
ػػػػػػػػػؽ
يػػػػػػػػػا قػ
ػػػػػػػػدس إنػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػالنبكءة كاثػػ ه
ي
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كقاؿ عبد الكريـ العسكلي أيوان:
الػقػدس
ىػي
ي

القدس
ىي
ي
ً
العيف أركييا
بدمع

ليرقص زىر كادييا
كأرعاىا كأحمييا

كأنشر ي أزقتيا

عبير الكرد كالريحاف
ينعشيا كيشفييا

القدس
ىي
ي
عمى أنغاـ ربكتيا

أىدىد ميجتي دكمان

ً
الزيتكف
كتزىر ي كركـ المكز ك
رحتنا

ً
األحبلـ
مع األياـ ك
تزىك ي أغانينا

الجنات
ىي
ي
ترسؿ عطرىا الحاني
ً
اآلىات
عمى
تسعدنا كترقينا

القدس
ىي
ي
عمى أكتا يا الحمر ً
اء
ً
األجداد
تكبر قصة

ً
األرض
تسرم ي عركؽ

تصنعنا جذك ارن ي مغانييا
القدس
ىي
ي
اب
اب كاألبك ي
ىي المحر ي
العنبر
كالحار ي
ات ك ٍ
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الككثر
ىي
ٍ
ى
المرمر
ىي
ي
الياقكت ك ٍ
ىي الدنيا كما ييا
مف أنسى مفاتنيا
كلف أنسى

عتر
حقكؿ شقائؽ النعماف كالز ٍ
يمكج بعطره ييا
كلف أنسى

ً
العمر-
 كلك واعت كنكزمسجدنا كصخرتنا

سأبقى يا منى ركحي

الحس ً
كف
حبيب الكرـ ك ُّ
يشدك لحنو الدا ي
ببيدرىا كنادييا

يا أمبلن أراه دنا

كيا نك ارن سيبقى ساكنا ييا
سنعمرىا

 كلك طاؿ العذاب بنا-كنزرعيا-بإذف اهلل-
أ راحان كنسرينا

ك ي حاراتيا نميك

كنمرح ي ركابييا

كقاؿ عبد الكريـ العسكلي أيوان:
عمى أبكاب القدس
عمى أبكاب بمدتنا

أماـ حكاجز المكت

الشمس
حرؽ كجينا
تي ّْ
ي
كخنزير يعربد ي حقائبنا
ه
-9@9-

كيزرعنا طكابي ار طكابي ار
أماـ غركره ينصمب
يبعثر ي كرامتنا

كيصفع كؿ مف يرغب
ىنا بربكع مقدسنا

تكاري هخ لنا تيشطب
ىنا كأماـ صعمك وؾ
دمكع العيف ناز هة

كجرح القمب ال ينوب
عمى أبكاب بمدتنا
و
مكتكر
ىنا بنعاؿ

الع ً
رب
تيداس عمائـ ي
كيقتؿ حممنا دكما
ي

كيشكك ظممة الدرب
ىنا كأماـ أغر و
اب

ً
الكمب
نعيش حقارة
تغكر جراحنا ينا
كال نحكي

تنكح الطير حاني نة عمى صمبي
ً
الغوب
تيب الريح عاتي نة مف
كيصرخ صكت مئذنتي
كيمعف نكسة الحرب

ىنا كأماـ (محسكـو )
و
كسائؿ ً
تعس
كقفت
و
ريحاف
ذبمت كعكد
ببل و
ً
شمس
ماء كال

و
كطير لـ يجد عشان
ً
البؤس
بناه بأدمع
كظمآف بصحر و
و
اء

ً
النحس
يظممو غماـ اليـ ك
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عمى أبكاب بمدتنا

ىناؾ كمف عمى و
بعد

بطرؼ العيف ألمحيا

كتبر الشمس صخرتنا
ىناؾ بيكت أجدادم
ً
ثعباف
تذكب بجكؼ
كيرتع ي ركابييا

كيجني خير بستاني
عمى أكتاؼ بمدتنا
ىناؾ تمكح أبني هة
ً
لشيطاف
كأنياب

ىناؾ تغكص أحبلمي
بطيف الذؿ ك ً
الكحؿ
ىناؾ يمكت خبلَّني

ميؿ عمى ً
عمى و
ميؿ
ىناؾ أرل بيادرنا
تكمّْؿ ىامة ّْ
التؿ

يدؽ القمب مشتاقان ن،

يكاد يطير خفاقان
جؿ عمى ً
عمى ىع و
عجؿ
يعانؽ ثغر مسجدنا
و
ثانية
أذبح بعد

و
محسكـ)
عمى أصكات (
و
غوب
يصيح بنا ك ي
و
بغطرسة
يقكؿ لنا
مساجدكـ
كنائسكـ
كرامتكـ
بأيدينا

أنتـ ال يحؽ لكـ
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عبكر الحاجز األحمر

ىنا ي الشمس نصمبكـ
ىنا ي الثمج نجمدكـ
المفتاح
إنا نممؾ
ى
المعبر
كالتصريح ك ٍ
عمى أبكاب بمدتنا

تيب رياح ماوينا
ُّ

كتحرؽ كؿ حاورنا
ً
المجد
كتحكي قصة
أكاسرةه
أباطرةه

لكقع خيكلنا سجدكا
ً
الركـ
كذلت عزة

ً
األسد
كدانت ىامة
و
و
و
كجالكت
كحطيف
بيرمكؾ

شمكس النصر قد سطعت
مف الشر ً
ؽ
ً
الغرب
مف

ً
الجند
أبادت زمرة

أعادت عرس مسجدنا
ً
الكجد
أذابت شعمة
عمى أبكاب بمدتنا

ىنا غنت سكاقينا

كمف زيتكف زيتكني
ترعرع جدنا األكبر
ىنا مرت جحا منا

اح قد عسكر
ىنا ىج َّر ي
عمى أبكاب بمدتنا

تكردس جيشنا يكمان
و
جنكيز
كساؽ جيكش
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كحكؿ القدس قد كبَّر
ىنا بدركب بمدتنا

أسكد العاص قد عبرت
مقابرىـ

تويء ركابي القدس
مآذنيـ

بأعمى التؿ قد شمخت
مزارعيـ

بعطر الركض ي الربكات
قد عبقت

و
خطاب
ىنا أسياؼ

بياـ القدس قد لمعت

ىنا زأرت خيكؿ صبلح

رأس الذئب قد حصدت
عمى أبكاب بمدتنا

ً
المكت
كخمؼ حكاجز

أشـ ركائح الريحاف كالعنبر
ىنا أىمي

ىنا بظبلؿ كرمتنا

ىنا بجكار صخرتنا
ىنا زرعكا

ىنا حصدكا
ىنا ركعكا

ىنا سجدكا
ىنا عاشكا
ىنا رقدكا

ىنا رشكا تبلؿ القدس
بالزيتكف كالزعتر

ىنا سالت مدامعيـ
ىنا كدت سكاعدىـ
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ىنا مزجت دماء جراحيـ
بالعشب ك ً
الطيف

ىنا صمى بمسجدنا
نبي اهلل

ً
الديف
كزاف ككاكب

عمى أبكاب بمدتنا

و
محسكـ)
ىنا كأماـ (
كقفت أماـ سجاني
و
خكؼ كال ً
كجؿ
ببل

كصحت بصكت إيماني
يقكؿ كتابنا أم ارن

بأف القدس ي و
يكـ

ستصحك بيف أحواني

كقاؿ عبد الكريـ العسكلي أيوان:
ً
القدس
ألجؿ
ً
القدس
ألجؿ

أتعب
ال أشكك كال ٍ
أعتب
كلف
ٍ

إذا احترقت ركابينا

إذا واعت كنكز العمر
عمى أعتاب مسجدنا
إذا أدمت

دركب الشكؾ أرجمنا

كشاخت مف سيكؿ الدم ًع
أعيننا

أعتب
مف
ٍ
إذا اإلعصار مزقني
َّ
كصب البكـ بركانان
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عمى جسدم

ىب
مف أر ٍ
ً
القدس
ألجؿ

المطمب
ىاف الصعب ك
ٍ
أنا مف ر مف كرب إلى كرب
كما الجاني

ً
العمر
أ تش عف بقايا
الع ً
رب
بيف مكائد ي
أنا مف عاش

ً
الحرب
كؿ حقارة

قدت بذكر أحبلمي

عمى أعتاب سكر و
اف

يبيع األرض بالكرسي ك ً
الحب

كيرمي بالمبلييف
و
ً
الغرب ً،
ساقطة و ،مف
عمى أذياؿ
ً
السجف
كقدسي ي دجى
ً
العشب
تمكؾ مرارة
ً
القدس
ألجؿ

أسكنت األسى قمبي
ً
اآلىات
كبرت بصحبة
ً
الشكؾ
ي ك واد مف

ببل و
ً
صحب
أىؿ كال

ً
الدرس
ىجرت مقاعد
حرقت مبلبس ً
العيد
ً
األناشيد
كأنغاـ

ً
األطفاؿ
كعشت براءة
ً
الذئب
بيف مخالب

ً
الرشاش
ىتاؼ المد ع
يطربني

كيحممني
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ً
المكت
كيكقفني أماـ صكاعؽ
و
خكؼ كال ر ً
ىب
ببل
أمطرىـ

مساميرم

جنازيرم كأحجارم

أطاردىـ ببل و
كمؿ كال ً
تعب
ً
القدس
ألجؿ
ي و
سفر

سمكت الدرب ي حب كا ً
يماف
كسممت الردل نفسي
و
بركاف
كصرت أتكف
و
سجاف
حرؽ قمب
يي ّْ
جنى أروي

سبى عروي

كأحرؽ رحتي دكمان
َّ
كىشـ حمـ سيقاني

ً
القدس يا قدسي
ألجؿ
ً
خديؾ
أنا آت إلى
أسقي حقؿ ريحاني
أنا و
آت

ً
القدس
أكحؿ مف عبير
ّْ
أجفاني
أنا و
آت

أعيد الشمس مشرق نة
بغيطاني
أنا و
آت

كطفمي سكؼ يعمرىا
كيحصد قمح كدياني
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كقاؿ عبد الكريـ العسكلي أيوان:
القدس العاشقة

القدس ال تيكل سكل العشاؽ
مف يمتطى ىكج الرياح
كصيكة المشتاؽ

ىي تعشؽ الصب الذم
ال يشتيى إالىا

كيعيش يحرؽ شمعو
بحثا عف الترياؽ
كالقدس تعشؽ

مف يسا ر ى الدجى

كي يقطؼ الفجر الجميؿ لحمكة
ىرمت مف الميؿ الطكيؿ
كحنظؿ اإلخفاؽ

ذبمت عمى مر السنيف عيكنيا
كتقرحت كجناتيا

مف حرقة الدمعات كاإلرىاؽ
كالقدس تعشؽ

مف يبيع ألجميا

مسؾ الدماء كلؤلؤ األحداؽ
كالقدس تعشؽ

مف يطاكؿ حبو

حب األحبة كميـ

كيصارع البحر الغوكب
مثاب ار ي لجة األعماؽ

القدس ال تيكل سكل العشاؽ
ىي عبم هة

ىي عزةه كبثين ية
ىي اطم ٍة
-:00-

ىي عائشة

زينب
ىي ه
ىي كؿ ىذا الحب

ينبع مف سنا األعراؽ

القدس تعشقني كأعشقيا
كأحمميا عمى كتفي
ك ى قمبي

كأيكب ألكؾ الصبر سكاحا
بأثقالي كأشكاقي
أحببتيا

كنقشتيا كشما عمى صدرم
كذقت ألجميا

مر اليكاف كغصة اإلمبلؽ
ىي شككتي
ىي كردتي

ىي ذلؾ العشؽ الذم
يركل جذكرم عزة

أصير نخبل طيب اإلغداؽ
يا قدس يا حمما

تساقط ي خريؼ عركبتي
كىكل مف اليامات

مصمكبا عمى الطرقات كاألسكاؽ
أبحرت ي سفف العذاب بنكبتي
كمؤلتيا حزف القباب
زرعتيا نا ار

بكؿ مدينة كزقاؽ

لكنيا تحت الصقيع تكفنت

كرجعت ي دمع الغريب محمبل
بذخيرة األبكاؽ

يا قدس إني ذلؾ الحب الذم
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ال يرتوى إال أنا لمعشؽ

أقطؼ ميجتي كيدية كصداؽ
أنا المكلو باليكل

كأجكب قفر البيد أشدك بالجكل
متسمحا بعزيمة اإلغراؽ
أنا اخورار األرض
عيف المكز

كجو القمح

منقكشا عمى طيني كأعبلقى
كأنا خمكد الشمس
ي أرض اليدل

كأنا جنكف الريح

يكـ اليكؿ كاإلحراؽ

كأنا غناء الطير ي عرس الربا
كجداكؿ األرض الكدكد
كأجمؿ العشاؽ
أحبيبتي

لك يستجيب لي القدر

كصبلح يشرؽ مف جديد
سابحا بخيكلو

كؽ التبلؿ مكب ار

يطكل الظبلـ بكفو العمبلؽ
لك أستطيع حبيبتي

لقطفت أكثر مف قمر

كغرستيـ بجبينؾ الذىبي
ي ليؿ األسى الد اؽ
لك أستطيع حبيبتي

ىشمت أنياب الدجى
كي تمرحي

كعمى بساط الريح
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ي قمـ الفواء

تحمقيف طميقة ي جنة اآل اؽ
لك أستطيع حبيبتي

لقذ ت قكمي بالحجر

ي كؿ عاصمة حجر
ليعكد خطاب لنا

كتعكد كؿ سحابة
كخراجيا لعراقي
أحبيبتي

لك أستطيع

حمبت أحداؽ الزىر

كسقيت قمبؾ شيدىا

كي تبعثي مثؿ الشجر
كنعكد نعبر عمرنا
ي نشكة كعناؽ

القدس ال تيكل سكل العشاؽ
كأنا ليا مجنكنيا

دمعي عمى أكتا يا

يحكى حكاية مف ىكل
كدمى يقكؿ بصكتيا
ىذا الحبيب المبتمى
ىك أعظـ العشاؽ

كقاؿ عبد الكريـ العسكلي أيوان:
العكدة إلى القدس

سنعكد يا قدسي إليؾ
كما القمر

سنعكد يكما

لف تبعثرنا الرياح
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كلف يمزقنا المطر
سنعكد لمزيتكف

لممرمية العطشاء

مازالت تحف كتنتظر
سنعكد مثؿ الطير

يزجره حنيف لمبيادر كالثمر

سنعكد مثؿ شقائؽ النعماف
تزىك

كؽ أكتاؼ الركابي تزدىر
سنعكد مع ركب الربيع

مع النسائـ كالببلبؿ كالزىر
يا مقدسي

كـ طاؿ شكؾ الغاصبيف
عمى تبللؾ كانتشر

كـ ناح طفمؾ ي المقابر
يشتكي ظممات قبر
قد ىكل يو القمر
كـ حامت األطيار

كؽ جبالؾ الحمراء

ترثي باقة عشقت حجر
يا قدس مات الحب

ي قمب العركبة كانقبر

ترككؾ يا قدسي تئف مف األسى
ترككؾ تغرؽ ي الدماء كتندثر
ترككؾ لمثعباف

يبتمع المباسـ كالحناجر كالبصر
يا قدس يا كطني المعذب
كـ بكيت

ككـ شككت

ككـ سالت دماؤؾ
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أني ار ال تنحسر
يا قدس

جرحؾ ي ومكعي
ثائر متجدد

كالشكؽ ي قمبي كقكد يستعر
يا قدس

كـ نادل المنادم ي العكاصـ
صخرتي ي النار تيكم
كالمآذف تحتور
لـ يسمعكا

كانكا عمى أذياؿ راقصة

يصبكف المدامة كالدرر
يا مقدسي

ىذا زماف الساقطيف

بحوف (باراؾ) القذر

ىذا زماف العار كالمكت البطيء
زماف طأطأة الرؤكس
زماف تجار الغجر

ىذا زماف أبي ليب
كأبي جيؿ

كأبي رغاؿ

كزماف أذناب البقر
يا مكطني

سنعكد يكما لمديار

مكبريف إلى الركابي

ار عيف سيكؼ عمرك كعمر
سنعكد يا كطني

نعيد إلى البيادر

رحة الشادم كلحف المنتصر
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كقاؿ عبد الكريـ العسكلي أيوان:
صراخ القدس

تاىت قبلع سفينتي

الطريؽ
كتقطعت أكصاؿ نجمي ي
ٍ
أحرقت كؿ األغنيات
كسكبت مر الدمع شكقا لمشركؽ
كؿ الجراح تناثرت ي خيمتي

كالبدر مات بقريتي كسط الحريؽ
نوبت مياه جداكلي يا أخكتي

كالدرب يخمك مف شقيؽ أك ر يؽ
كالظممة العمياء تقتؿ خطكتي

المسير
عند
ٍ
الشكؾ ينبت ي خدكد حبيبتي
حبكر
كالمكت يجثـ ي
ٍ
اع
إني أسير ببل شر و
كسط أمكاج البحكر
يا مجدلية كبرم

ىزم جذكع كرامتي
كي قيكد مذلتي

الكحش يقتمع الجذكر

يا مسجدم األقصى ديتؾ ميجتي
إني أراؾ معذبا بمدينتي

رسمكا بصدرؾ كؿ ألكاف الفجكر
حفركا خدكدؾ

دنسكا مؾ العطكر

صمبكؾ مشدكدا بذؿ عركبتي
قتمكؾ يا قدسي بسكيف حقير
ما أدمعت عيف المميؾ
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كال الرئيس كال األمير
يا قدس مات أحبتي

كشقائؽ النعماف ما حممت بذكر
يا قدس وج األنبياء ببمدتي
كتحركت ىمـ القبكر

الساجدكف
يا عرب أيف
ٍ
الثائركف
يا عرب أيف
ٍ

صبكا كؤكس العار يا عرب النباح
كلتشربكا دكما صديد مذلتي
كلتسكركا مر القداح

يا قدس شدم مف عركؽ عزيمتي
العرب ال تشفي الجراح

يا قدس ىبي كاغوبي
العرب ألجمت السبلح

العرب دكت كؿ جدراف الحدكد

كتسمحكا بالغانيات كبالكؤكس كبالنقكد
القدس ترجؼ تشتكي

كالعرب تحمـ بالخمكر كبالقدكد

القدس تصرخ بيف أنياب الييكد
كالدـ يجرم ساخنا

كالصكت تخنقو القيكد

يا أمتي العرجاء قدسي تحتور
أيف الصكارـ كالفكارس كاألسكد
النار تأكؿ كرمتي

النار تحرؽ عكدتي

حكؿ المآذف كالكنائس تنبت األشكاؾ
تعمك كالسدكد

كؽ السيكؿ ك ي الربا
بحر يمكج ببل حدكد
بكـ تحكـ بحارتي
-:0>-

حمر كصفر

يمرحكف ببل قيكد

كأنا غريؽ كسط أمكاج الييكد
يا قدس صبي حزنؾ القاسي
عمى رأس العبيد
يا بف الكليد

حممت بالسيؼ المجيد

كحممت باليرمكؾ تصحك مف جديد
كحممت بالخطاب لؤلقصى يعكد
كحممت أف اهلل يمطرنا جنكد
يا قاتمي متنتظر

مف كسط صرخات الشتاء
مف العكاصؼ كالمطر
تتخمؽ األشجار
ينبثؽ الثمر

مف صرخة األنات كالدمعات
يكلد ثائر يرمي حجر

يا عرب ذكبكا ي الخمكر
ك ي الكحكؿ ك ي القيبؿ
ال تر عكا رأسا

كال تمقكا حجر

ال تستحقكا أف يقاؿ لكـ بقر
ديست كرامتكـ بنعؿ قويتي
ذلت عمائمكـ لمحتؿ قذر

القدس يا جبناء تاج لممدائف كالبشر
لف أنتظر

مف عذب أنيار الشيادة أرتكم
سيؼ الكليد بقبوتي
لف أنتظر

يا مسجدم
-:0?-

يا صخرتي
يا كرمتي

لف أنتظر
لف أنتظر
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باب العمكد
لباب العمكد
تعكد دمشؽ

آذف
كمريـ تحمػؿ حػزف المػػ ٍ
بلـ
كتسقػي القكا ػؿ بعػض السػ ٍ

كتسقػي الكػبلـ خبلصػة آيتيػا الساحػػرة
كتسأؿ أطفاليا القاعديف
صائد
بباب الق ٍ
نبيان يعكد إلى الناصرة
ٌ

 -@:د .عبد المطيؼ عقؿ()218
أنا ي القدس  ...كمف ي القدس
أنا ي القدس

كمف ي القدس
217
ش ّْػرد مػع القا مػة األكلػى عػاـ ?;@8ـ ،أقػاـ كأسػرتو ػي دمشػؽ كمػازاؿ
 كلد ي مدينة صفد عػاـ  ،8@;9ك يييا ،نشر عدة مجمكعات شعرية ي دكريات سكرية كلبنانية.

 - 218شاعر ،كأديب ،كمفكر ،ككاتب مسطيني مبدع .كلد عػاـ  0940ػي قريػة ديػر إسػتيا  -نػابمس  /مسػطيف،

خرج عمػى يديػو أجيػاؿ مػف طمبػة جامعػة النجػاح الكطنيػة ػي
يحمؿ درجة الدكتكراه ي عمـ النفس التجريبي ،ت َّ

نابمس .مف أىـ أعمالو التي القت صدل كبير عالميا كخصكصا ػي أكج األكوػاع السياسػية التػي عػانى منيػا
الشعب الفمسطيني مسرحيتو "الببلد طمبت أىميا" ،كمسرحية "الحجر ي مطرحة قنطار" .لو الكثير مف األعمػاؿ

الشػػعرية ،منيػػا" :شػكاطا القمػػر" ،كديػكاف "بيػػاف العػػار كالرجػػكع" ،كمػػف أعمالػػو المسػػرحية :المفتػػاح ،كالعػػرس.
معمقة ،اكتسبيا مف ثقا ات متنكعة ،تك ي عاـ 0993ـ.
كيمتاز شعره بمغة ثكرية ٌ

-:0@-

يمتػؼ بو السػكر ،كما مف حجػر ي السػكر
إال كلو صدر مكشى

بالرصاص الطػائش العمػد ،كأعشػاش حمػاـ
المسجد األقصى كآالؼ المصميف

ارتص كالعمبػة
كعبد اهلل ي بػاب الخميػؿ
ٌ
أ ٌخ يا ىذا الرصػاص الطػائش العمػػػػػد،
أنا القػدس كتغريػد التي يعر يػا الجنػػد
كال تعرؼ أميػػا كالصبػػح كالد تػر
كالمػكت كركح الشعػػب كاألرض
ك ييا تشتيػي األنثى األحاديػث
عف األعػراس ػي الصيػؼ
كتطريز ساتيف القصػب
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القدس عنكاني
ال القدس أنساىا كال تنساني
أغصانيا ي القمب كاألبداف

مؤلت ؤادم مف مفاتنيا التي

ستظؿ طكؿ العمر ي الكجداف
فراقيا ي مقمتي متد ؽ

ككصاليا نير ببل شطآف

قيثارة العرباف مسجدىا الذم

دكما ي دمي كلساني
سيعيش ن
القدس ييا مسكني كسعادتي

كالقدس تعرؼ دائما عنكاني
*****
سحرت قمكب الطامعيف صكركا

219

 -لـ نتمكف مف الحصكؿ عمى سيرة ذاتية لمشاعر ،أك أية معمكمات حكلو.

-:80-

أحبلـ صييكف المئيـ الجاني
زعمكا بأف عيكنيا بيت ليـ

كالقدس تصرخ ألؼ ال  ..كتعاني
يا أييا السجاف ميما كدت لي
لف تبمغكا مني كمف خبلني
ميما تطاكلتـ ستدرؾ أنني
مشدكدة لعركبتي ككياني

ميما سمبتـ (برتقالي) خمسة
البرتقاؿ بميجتي يرعاني

يا أييا السجاف اعمـ أف لي

كلدا سيأتي  ..مدرنكا عنكاني

<@ -عثماف حسيف عثماف()220
لبيؾ يا أقصى

أنػػػػػػػػػػػػػػيف
ػػػػػػػػػػػػػـ يقطٌػػػػػػػػػػػػػػع ميجتػػػػػػػػػػػػػػي ك
ألػ
ّّ
ه

ػػػػػػػػػس طيرىػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػاركف
القػػػػػػػػػدس د ٌنػ ى
أك قهطعػػػػػػػػػػػت ًمزقػػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػػػيس تيػػػػػػػػػػػػكف

يػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػدس أقػػػػػػػػػداس العقيػػػػػػػػػدة إننػػػػػػػػػا

تفػػػػػػػػػػػػػػديؾ منػػػػػػػػػػػػػػا أنفػػػػػػػػػػػػػػس كعيػػػػػػػػػػػػػػكف

تفيػػػػػػػػػدؾ يػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػرل النبػػػػػػػػػي دماؤنػػػػػػػػػا

كنصػػػػػػػػػػػكف
ي
كنظػػػػػػػػػػػؿ نحػػػػػػػػػػػرس طيػػػػػػػػػػػرهي

مػػػػػػػػػػػػػاذا أقػػػػػػػػػػػػػكؿ كأمتػػػػػػػػػػػػػي مشػػػػػػػػػػػػػمكل هة!

قػػػػػػػػػػاركف
ركنػػػػػػػػػػت لمػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػد حاكػػػػػػػػػػو
ي

نيػػػػػػػػركف ىػػػػػػػػذا العصػػػػػػػػر أنشػػػػػػػػب ظفػػػػػػػػره
ٍ

ػػػػػػػػػػػي جسػػػػػػػػػػػميا أيخيفنػػػػػػػػػػػا النيػػػػػػػػػػػركف!

كلػػػػػػػػػنحف مػػػػػػػػػف لبػػػػػػػػػى النػػػػػػػػػداء مكبػػػػػػػػػ ارن

قسػػػػػػػػمان ليػػػػػػػػا ،نحيػػػػػػػػا ،بيػػػػػػػػا ،كنكػػػػػػػػكف

لػػػػػػػػك ىانػػػػػػػػت الػػػػػػػػدنيا عمػػػػػػػػى أصػػػػػػػػحابيا

 - 220شاعر كاعبلمي مسطيني يقيـ ي ر ح بقطاع غزة ،عمؿ ي عدة صحؼ عربية خميجية ،مؤسس كرئيس
جمعية عشتار لمثقا ة كالفنكف ،شغؿ منصب رئيس القسـ الثقا ي ي صحيفة الكحدة الظبيانية ي اإلمارات،

ككذلؾ سكرتير اتحاد الكتاب الفمسطينييف .كقد اصدر الشاعر عدة أعماؿ منيا" :ر ح أبجدية مسا ة كذاكرة"

باالشتراؾ مع خالد جمعة ،ك"البحار يعتذر عف الغرؽ" ،ك"مف سيقطع رأس البحر" ،ك"األشياء المترككة إلى
الزرقة" .كلديو عدد مف المخطكطات الشعرية التي لـ تصدر بعد.
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بثػػػػػػػػػػػكرة األطفػػػػػػػػػػػاؿ نحمػػػػػػػػػػػي طيرىػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػػػػػانكف
كدـ الشػػػػػػػػػػػػػػػػييد لصػػػػػػػػػػػػػػػػكنيا قػ
ي

موػػػػػػت الشػػػػػػيكر ك ػػػػػػي الشػػػػػػيكر مػػػػػػبل
ماوػػػػػػكف ػػػػػػي دعػػػػػػـ انتفاوػػػػػػة قدسػػػػػػنا

ػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػا ار يؾ ذاؽ كباليػػػػػػػػػػا ،شػػػػػػػػػػمعكف
حػ ه
ماوػػػػػػػكف يػػػػػػػا أقصػػػػػػػى كلػػػػػػػيس نخػػػػػػػكف

عيػػػػػػػد الك ػػػػػػػاء عمػػػػػػػى الفػػػػػػػداء تصػػػػػػػكنو

حيفػػػػػػػػػػػػا ،كيا ػػػػػػػػػػػػا ،تػػػػػػػػػػػػذكر المطػػػػػػػػػػػػركف

تعػػػػػػػض عمػػػػػػػى الجػػػػػػػراح تكتػػػػػػػكم
عكػػػػػػػا
ٌ

ػػػػػػػػػػػػيف
ػػػػػػػػػػػػى ج ٌنػ
بمييػػػػػػػػػػػػػب لكعتيػػػػػػػػػػػػػا أسػ
ي
ن

ياسػػػػػػػػػػػػػيف نقرؤىػػػػػػػػػػػػػا كتابػػػػػػػػػػػػػان منػػػػػػػػػػػػػزالن

ػػػػػػػػػػيف
ػػػػػػػػػػب ً،ق بػػػػػػػػػػػاراؾ أتػػػػػػػػػػػى الياسػ
ي
كلجػ ٍ

مػػػػػػػػػػػػد ٌؾ طػػػػػػػػػػػػاغكت العػػػػػػػػػػػػدك رجكتيػػػػػػػػػػػػو

ػػػػػػػػػػػػػػػفيف
كبنعشػػػػػػػػػػػػػػػػو المسػػػػػػػػػػػػػػػػمار كاإلسػ
ي

ذد عػػػػػػػػػػف محارمنػػػػػػػػػػا كحػػػػػػػػػػرر أروػػػػػػػػػػنا

ػػػػػػػػػيف
أنػػػػػػػػػت الجػػػػػػػػػدير بيػػػػػػػػػا كأنػػػػػػػػػت قمػ ي

لػػػػػػػػك خانػػػػػػػػت الػػػػػػػػدنيا عيػػػػػػػػكد شػػػػػػػػعكبيا

ػػػػػػػػػػػػيف
ؤلنػػػػػػػػػػػػػت حػػػػػػػػػػػػػا ظ عيػػػػػػػػػػػػػدنا كأمػ
ي

ىػػػػػػػػز العػػػػػػػػدك شػػػػػػػػباكيا
حمػػػػػػػػاس مػػػػػػػػا
ٌ

ػػػػػػػػػػػػػكيف
ػػػػػػػػػػػػػز رقبتػػػػػػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػػػػػػي السػ
كلحػ ٌ
ي

ىػػػػػػػػك ػػػػػػػػي الخوػػػػػػػػيرة مكتػ و
ػػػػػػػك بمييبيػػػػػػػػا

مك ػػػػػػػػػػػػاز مػػػػػػػػػػػػف وػػػػػػػػػػػػرباتيا مجنػػػػػػػػػػػػكف

حنقػػػػػػػػػػػػػػان يجػػػػػػػػػػػػػػرر خيبػػػػػػػػػػػػػػ نة كمػػػػػػػػػػػػػػرارة

ػػػػػػػػػػػػكف
كالػػػػػػػػػػػػػدمع مػػػػػػػػػػػػػف كجناتػػػػػػػػػػػػػو تيتػ
ي

خابػػػػػػػػػػػت مسػػػػػػػػػػػاعيو كخػػػػػػػػػػػاب رجػػػػػػػػػػػاؤه

ىيف
كلشػػػػػػػػػػػػػػارة مػػػػػػػػػػػػػػف بأسػػػػػػػػػػػػػػيا لػػػػػػػػػػػػػػر ي

ىػػػػػػػػك يقػػػػػػػػذؼ المػػػػػػػػكت الػػػػػػػػزؤاـ مػػػػػػػػدا عان

ػػػػػػػػػػكف
المعتػػػػػػػػػػػكه ال يشػػػػػػػػػػػفى عػػػػػػػػػػػراه جنػ
ي

كغػػػػػػػػػدت تناكشػػػػػػػػػو الكسػػػػػػػػػاكس مثممػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػأمكف
ػػػػػػػػػيخض شػػػػػػػػػػككتو الفتػػػػػػػػػػى المػ
ػ
ٌ
ي

ػػػػػػػػػػػنغص عيشػػػػػػػػػػػػو
بحجػػػػػػػػػػػػارة باتػػػػػػػػػػػػت تػ
ي

كتػػػػػػػػػػػػػػد يؾ أسػػػػػػػػػػػػػػك هار لػػػػػػػػػػػػػػو كحصػػػػػػػػػػػػػػكف

سػػػػػػػػػػػػيظؿ يجتػػػػػػػػػػػػر اليزيمػػػػػػػػػػػػة الحقػػػػػػػػػػػػان

ػػػػػػػػػػػػػػػػكف
ػػػػػػػػػػػػػػػػاكس كظنػ
كتعاكرتػػػػػػػػػػػػػػػػػو كسػ
ي
ه

أنػػػػػا ػػػػػي الجنػػػػػكب يىزمػػػػػت شػػػػػر ىزيمػػػػػة

ػػػػػػػػػػكف
إف جػػػػػػػػػػػاءت األخػػػػػػػػػػػرل ػػػػػػػػػػػأيف أكػ
ي

يػػػػػػا أمػػػػػػة األقصػػػػػػى اسػػػػػػتفيقي كانيوػػػػػػي

ض الػػػػػػػػػرحمف يػػػػػػػػػك يعػػػػػػػػػيف
ػػػػػػػػك ى
مػػػػػػػػػف ػ ٌ

بتكاثػػػػػػػػػػػػػب األشػػػػػػػػػػػػػباؿ نػػػػػػػػػػػػػدرؾ ثأرنػػػػػػػػػػػػػا

مفتػػػػػػػػػػػػػػػػػكف
كجميعنػػػػػػػػػػػػػػػػػا بجيػػػػػػػػػػػػػػػػػادىـ
ي

الػػػػػػػػػػػػػدرة المعطػػػػػػػػػػػػػاء حطػػػػػػػػػػػػػـ قيػػػػػػػػػػػػػدنا

ػػػػػػػػػػػػيف
كسػػػػػػػػػػػػػبيمو يػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػاحبي لمبػ
ي

يػػػػػػػػػػػػػػك السػػػػػػػػػػػػػػبيؿ لعػػػػػػػػػػػػػػزة مثمكمػػػػػػػػػػػػػػة

ػػػػػػػػػػػػيف
كسػػػػػػػػػػػػكاعد القسػػػػػػػػػػػػاـ لػػػػػػػػػػػػيس تمػ
ي

سػػػػػػػػػػػتظؿ لؤلقصػػػػػػػػػػػى نجػػػػػػػػػػػدد عيػػػػػػػػػػػدنا

يمػػػػػػػػػػػكف
عمػػػػػػػػػػػى دمػػػػػػػػػػػاء المسػػػػػػػػػػػمميف
ي

ػػػػػػػػػػػػكف
جنكبنػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػي زعمػػػػػػػػػػػػػو ممعػ
ي

ػػػػػػػػػػرار يمعػػػػػػػػػػػؽ جرحػػػػػػػػػػػو
ذا جيشػػػػػػػػػػػو الجػ ٌ
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قسػػػػػػػمان سػػػػػػػنرجع الػػػػػػػديار مػػػػػػػع اليػػػػػػػدل

ػػػػػػػػػػيف
كالكعػػػػػػػػػػػد عنػػػػػػػػػػػد الصػػػػػػػػػػػادقيف يحػ
ي

قسػػػػػػػػػػػػػػمان سػػػػػػػػػػػػػػنر ع رايػػػػػػػػػػػػػػة خفاقػػػػػػػػػػػػػػة

ػػػػػػػػػػػػيف
كبيػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػتعمك جبيػػػػػػػػػػػػػة كجبػ
ي

أقسػػػػػػػػػمت لؤلقصػػػػػػػػػى سنسػػػػػػػػػرج خيمنػػػػػػػػػا
ي

ػػػػػػػػػػػػػيف
كتعػػػػػػػػػػػػػػكد تفعػػػػػػػػػػػػػػؿ عميػػػػػػػػػػػػػػا حطػ
ي

كمػػػػػػع الجيػػػػػػاد عمػػػػػػى الجيػػػػػػاد عصػػػػػػاب هة

يف
راحػػػػػػػػػػػػػت تف ٌنػػػػػػػػػػػػػد زعميػػػػػػػػػػػػػـ ،كتػػػػػػػػػػػػػد ي

ىيػػػػػػػػػػػػػا نكحػػػػػػػػػػػػػد عزمنػػػػػػػػػػػػػا كموػػػػػػػػػػػػػاءنا

ػػػػػػػػػيف
اوػػػػػػػػػػت مشػػػػػػػػػػاعرنا كجػػػػػػػػػػاش حنػ ي

لمقػػػػػػػػػػدس لؤلقصػػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػػرل أحمػػػػػػػػػػد

ػػػػػػػػجكف
لنػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػكاه مكاجػػػػػػػػػع كشػ
ي

عمػػػػػػػػػػػػػى ربػػػػػػػػػػػػػاه تعانقػػػػػػػػػػػػػت أركاحنػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػنككف
ػػػػػػػػػػحى سػ
كليمػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػداجي وػ
ي
ن

=@ -د .عدناف بف عمي روا بف محمد النحكم()221
إلى القدس
يػػػػا قػػػػدس ،يػػػػا نجػػػػكل الزمػػػػاف كليفػػػػة الػػػػػ

أ ػػػػػػػؽ المطػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى ربػػػػػػػاؾ! ػػػػػػػأجممي

يػػػػػػػا قػػػػػػػدس ،يػػػػػػػا إشػػػػػػػراقة الفجػػػػػػػر النػػػػػػػد

م كبسػػػػػم نة طمعػػػػػت مػػػػػع الصػػػػػبح الجمػػػػػي
ّْ

يػػػػػا قػػػػػػدس ،يػػػػػا عطػػػػػػر الػػػػػدىكر كنفحػػػػػػة

ماجػػػػػػػت عمػػػػػػػى األمػػػػػػػؿ الغنػػػػػػػي المرًػػػػػػػؿ

يػػػػػػػا قػػػػػػػدس ،يػػػػػػػا رؼ الحنػػػػػػػيف كخفقػػػػػػػة

مػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػؿ قمػػػػػػػػػػػب خاشػػػػػػػػػػػع متبتػػػػػػػػػػػؿ

يػػػػا قػػػػدس ،يػػػػػا عبػػػػؽ الفتػػػػكح كنسػػػػػمة ن،

سػػػػػػػػارت بريػػػػػػػػا المسػػػػػػػػؾ ػػػػػػػػكح قرنفػػػػػػػػؿ

يػػػػػػا قػػػػػػػدس ،يػػػػػػػا نػػػػػػػكر النبػػػػػػػكة أشػػػػػػػرقت

ػػػػػػػي الػػػػػػػداجيات كيػػػػػػػا صػػػػػػػفاء المنيػػػػػػػؿ

كػػػػػػػػػؿ النبػػػػػػػػػكات التػػػػػػػػػي بعثػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػعت

شػػػػػػػػػػػػػكقنا إليػػػػػػػػػػػػػؾ بنكرىػػػػػػػػػػػػػا المتيمػػػػػػػػػػػػػؿ

كػػػػػػػػـ أشػػػػػػػػرقت ػػػػػػػػي كػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػاح آيػػػػػػػػة

هلل تنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنبي األكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

إليػػػػػػػػػػػػػؾ أسػػػػػػػػػػػػػرم بػػػػػػػػػػػػػالنبي محمػػػػػػػػػػػػػد

ليػػػػػػػػػػػػػؤميـ ،يػػػػػػػػػػػػػا لئلمػػػػػػػػػػػػػاـ األعػػػػػػػػػػػػػدؿ

ثػػػػػػػػػػػػػـ ارتقػػػػػػػػػػػػػى لمعػػػػػػػػػػػػػارج مكصػػػػػػػػػػػػػكلة

بمغػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػو أعمػػػػػػػػػػى رؤل أك منػػػػػػػػػػزؿ

 - 221شػػػاعر سعػػػػكدم ،كلػػػد بصػػػفد ػ مسػػػطيف ػ 8:;=/>/9:ىػػػػ المكا ػػػؽ <8@9?/8/8ـ .يحمػػػؿ درجتػػػي
الماجسػػتير كالػػدكتكراه ػػي ىندسػػة االتصػػاالت الكيربائيػػة مػػف مصػػر .درجػػة الزمالػػة مػػف معيػػد الميندسػػيف

الكيربائييف بإنكمت ار .عمؿ مدرسػان ػي سػكريا كالككيػت ،مػدي ار لئلذاعػة ػي حمػص بسػكريا ،كمػدير المشػاريع
اإلذاعية ي كزارة اإلعبلـ ي المممكة ..غيػر ذلػؾ مػف الكظػائؼ اليامػة .داعيػة مسػمـ لقرابػة نصػؼ قػرف .

متفرغ حاليان لمدعكة اإلسبلمية .شارؾ ي كثير مف المؤتمرات كالندكات المحميػة كالعالميػة .لػو الكثيػر كالعديػد
ٌ
مف األعماؿ الشعرية القيمة ،كقد قدمت كثير مف الدراسات كاألبحاث الجامعية عمى أشعاره كأعمالو.
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ار مباركػػػػػػػػػػػػػػػػػة كأنفػػػػػػػػػػػػػػػػػاس اليػػػػػػػػػػػػػػػػػدل

ييػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػى ركض أغػػػػػػػػػػػف مظمػػػػػػػػػػػؿ

المسػػػػػػػجد األقصػػػػػػػى بسػػػػػػػاحؾ ،يػػػػػػػا لػػػػػػػو

مػػػػػػػف مسػػػػػػػجد بيػػػػػػػدل العصػػػػػػػكر مجمػػػػػػػؿ

بػػػػػػػػػػػالحؽ باإلسػػػػػػػػػػػبلـ بالػػػػػػػػػػػديف الػػػػػػػػػػػذم

حممتػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػؿ نبػػػػػػػػػػػػػكة أك مرسػػػػػػػػػػػػػػؿ

طػػػػػػػػػاؼ الجمػػػػػػػػػاؿ بكػػػػػػػػػؿ أرض كانتيػػػػػػػػػى

لربػػػػػػػػػاؾ مجمػػػػػػػػػكا ،قيػػػػػػػػػؿ ىنػػػػػػػػػا انػػػػػػػػػزؿ

كاذا ربػػػػػػػػػػػاؾ غنيػػػػػػػػػػػة خفػػػػػػػػػػػؽ اليػػػػػػػػػػػكل

ػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػؿ ركػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػالجبلؿ مكمػػػػػػػػػػؿ

أرض المبلحػػػػػػػػػػـ حػػػػػػػػػػدثي عػػػػػػػػػػف أمػػػػػػػػػػة
ى

تركتػػػػػػػػػػؾ ػػػػػػػػػػي أسػػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػػديد مثقػػػػػػػػػػؿ
مستسػػػػػػػػػػػػػػػػػمـ أك جاىػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ متنصػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

أرض المبلحػػػػػػػػػـ حػػػػػػػػػدثي عػػػػػػػػػف غا ػػػػػػػػػؿ
طيبػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػطيف الحبيبػػػػػػػػػػة أشػػػػػػػػػػرقي

أمػػػػػػػػػػػػػبل تجػػػػػػػػػػػػػدده الػػػػػػػػػػػػػدماء كىممػػػػػػػػػػػػػي

سػػػػػػػػػػتظؿ أروػػػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػػػالمبلحـ سػػػػػػػػػػاحة

لممػػػػػػػػػػػػػؤمنيف كعيػػػػػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػػػػػكـ مقبػػػػػػػػػػػػػؿ

سػػػػػػػػػػػتظؿ أروػػػػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػػػػالمبلحـ شػػػػػػػػػػػعمة

لتشػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػف ظممػػػػػػػػػػات ليػػػػػػػػػػؿ أليػػػػػػػػػػؿ

ال تيأسػػػػػػػػػػي ،ػػػػػػػػػػاأل ؽ مػػػػػػػػػػزدحـ بطمػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػعة أمػػػػػػػػػػة مكصػػػػػػػػػػكلة لػػػػػػػػػػـ تجيػػػػػػػػػػؿ

ككتائػػػػػػػػػػػػػػػػب مرصكصػػػػػػػػػػػػػػػػة ال تنثنػػػػػػػػػػػػػػػػي

إال عمػػػػػػػػػػػػػى نصػػػػػػػػػػػػػر أعػػػػػػػػػػػػػز كأجمػػػػػػػػػػػػػؿ

كقاؿ د .عدناف بف عمي النحكم أيوان:
القدس ي خطر

القػػػػػدس ػػػػػي خطػػػػػر؟! كيحػػػػػي! كيفزعنػػػػػي

طػػػػػكؿ الشػػػػػكاة كطػػػػػكؿ العتػػػػػب كالصػػػػػخب

النػػػػػػاس بػػػػػػيف مغػػػػػػاني الميػػػػػػك تصػػػػػػرعيـ

أىػػػػػػػػػػكاؤىـ كأمػػػػػػػػػػاني العجػػػػػػػػػػز كالرعػػػػػػػػػػب

َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػت أنغػػػػػػػػػػػػػػػػاـ مخػػػػػػػػػػػػػػػػدرة
أنػػػػػػػػػػػػػػػػى تمفػ
كالقػػػػكـ ػػػػي غفػػػػكة! ػػػػي التيػػػػو! ػػػػي ظمىػػػػـ

كنشػػػػػػػػػػػػػكةه كليػػػػػػػػػػػػػاؿ ىزىػػػػػػػػػػػػػا الطػػػػػػػػػػػػػرب

يمفيػػػػػػػـ مػػػػػػػف ديػػػػػػػاجير اليػػػػػػػكل حجػػػػػػػب

عكاصػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػف شػػػػػػػػتات األمػػػػػػػػر نازلػػػػػػػػة

ػػػػػػػػػػػييـ كثػػػػػػػػػػػائرة اإلعصػػػػػػػػػػػار تقتػػػػػػػػػػػرب

تمزقػػػػػػػػػػكا رقػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػتى يػػػػػػػػػػدكر بيػػػػػػػػػػـ

مػػػػػػػر الصػػػػػػػراع كىػػػػػػػكؿ الشػػػػػػػر كالحػػػػػػػرب

ألقػػػػػػػػػى العػػػػػػػػػدك تاتػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػانبركا رقػػػػػػػػػا

تنا سػػػػػػػػػػػكىا أليػػػػػػػػػػػاىـ ىػػػػػػػػػػػكل كػػػػػػػػػػػذب

مػػػػػػػػا لػػػػػػػػي ألػػػػػػػػكـ عػػػػػػػػدكم كممػػػػػػػػا نزلػػػػػػػػت

بػػػػػػػػي اليػػػػػػػػزائـ أك حمػػػػػػػػت بنػػػػػػػػا النػػػػػػػػكب

نحػػػػػػػػػف الممكمػػػػػػػػػكف! عيػػػػػػػػػد اهلل نحممػػػػػػػػػو

كقػػػػػػػػػد تخمػػػػػػػػػؼ منػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػزـ كالسػػػػػػػػػبب
***
أيػػػػف السػػػػنكف التػػػػي مػػػػرت بيػػػػا الكػػػػرب؟!

القػػػػػػػػدس ػػػػػػػػي خطػػػػػػػػر؟! اآلف؟! كاعجبػػػػػػػػا

-:8;-

أيػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػكاعظ دكت ػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػامعنا؟

أيػػػػػػػػػف النػػػػػػػػػذير كأيػػػػػػػػػف اآلم كالكتػػػػػػػػػب؟!

أيػػػػػػػػف القػػػػػػػػكارع ىػػػػػػػػزت كػػػػػػػػؿ ذم صػػػػػػػػمـ

كلػػػػػػػػـ ييػػػػػػػػػز لنػػػػػػػػا عػػػػػػػػػزـ كال قوػػػػػػػػػب؟!

كخطػػػػػػػػة القػػػػػػػػكـ تموػػػػػػػػي بيننػػػػػػػػا زمنػػػػػػػػا

تطػػػػػػػكؿ ػػػػػػػي دكاعػػػػػػػي المكػػػػػػػر كالريػػػػػػػب

كنحػػػػػػػف نموػػػػػػػي عمػػػػػػػى أحبلمنػػػػػػػا كىنػػػػػػػا

تنػػػػػػػػػازال ػػػػػػػػػي دركب التيػػػػػػػػػو نوػػػػػػػػػطرب

مسمسػػػػػػػػػ هؿ! كػػػػػػػػػـ نزلنػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػو منحػػػػػػػػػد ار

ييػػػػػػػػكم بنػػػػػػػػا ! ىػػػػػػػػاف العػػػػػػػػزـ كالطمػػػػػػػػب
جنػػػػػػػػػػػت عكاطفنػػػػػػػػػػػا! تعمػػػػػػػػػػػك كتمتيػػػػػػػػػػػب

دكت شػػػػػػػػػػػػػػعاراتنا! بحػػػػػػػػػػػػػػت حناجرنػػػػػػػػػػػػػػا!
وػػػػػػػػجت شػػػػػػػػػكايتنا ػػػػػػػػي كػػػػػػػػػؿ معتػػػػػػػػػرؾ

مػػػػػػػػع اليزيمػػػػػػػػة تطػػػػػػػػكل ثػػػػػػػػـ تحتجػػػػػػػػب

لييئػػػػػػػػػة مزقػػػػػػػػػت ػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػاحيا أمػػػػػػػػػـ

يػػػػا سػػػػكء مػػػػا عمػػػػكا ػػػػي األرض كارتكبػػػػكا

لقػػػػػػػػػػد ركنػػػػػػػػػػا لكيػػػػػػػػػػد الظػػػػػػػػػػالميف كلػػػػػػػػػػـ

نػػػػػػػزؿ عمػػػػػػػى كيػػػػػػػدىـ نشػػػػػػػقى كننقمػػػػػػػب

لػػػػػػػػـ نشػػػػػػػػ يؾ لمػػػػػػػػي لػػػػػػػػـ نمجػػػػػػػػأ لرحمتػػػػػػػػو

مػػػػػػا اسػػػػػػتقاـ عمػػػػػػى نيػػػػػػج اليػػػػػػدل أرب
كمػػػػػػػػػا يعػػػػػػػػػز بػػػػػػػػػو اإلحسػػػػػػػػػاف كالػػػػػػػػػدأب

أعطػػػػػػػػػاكـ اهلل مػػػػػػػػػا يرجػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػو أمػػػػػػػػػؿ
ىػػػػػذم المبليػػػػػيف ػػػػػكؽ األرض قػػػػػد نثػػػػػركا

كك ػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػف كنػػػػػػػػػكز األرض كالػػػػػػػػػذىب

كمكقػػػػػػػػػعه كسػػػػػػػػػطه ػػػػػػػػػي األرض متصػػػػػػػػػ هؿ
بػػػػػػػػػػػػػدلكا بعطػػػػػػػػػػػػػاء اهلل مػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػذرت

يوػػػػػػػػـ ذلػػػػػػػػؾ حػػػػػػػػػب الػػػػػػػػديف كالسػػػػػػػػػبب
بػػػػػػػػػو أيػػػػػػػػػادم عػػػػػػػػػدك جػػػػػػػػػكده عطػػػػػػػػػب

بػػػػػػػدلكا العيػػػػػػػد كيحػػػػػػػي لػػػػػػػـ يعػػػػػػػد ليػػػػػػػـ

إال الشػػػػػػػػػػعارات دكت عنػػػػػػػػػػدىا العصػػػػػػػػػػب

أصػػػػػػػػػػػػبحكا شػػػػػػػػػػػػيعا شػػػػػػػػػػػػتى ممزقػػػػػػػػػػػػة

كسػػػػػػػاحيا ػػػػػػػي يػػػػػػػػد األعػػػػػػػداء تنتيػػػػػػػػب
***

القػػػػػػػدس ػػػػػػػي خطػػػػػػػر؟ مػػػػػػػا زاؿ يػػػػػػػذىمني

حقػػػػػػػػا كيفزعنػػػػػػػػي مػػػػػػػػف أمرنػػػػػػػػا عجػػػػػػػػب

القػػػػػػػػدس يػػػػػػػػا أمتػػػػػػػػي ليسػػػػػػػػت بمنعػػػػػػػػزؿ

عػػػػػف الػػػػػديار ،كال الخطػػػػػب الػػػػػذم خطبػػػػػكا

القػػػػػػػػػدس يػػػػػػػػػا أمتػػػػػػػػػي مكصػػػػػػػػػكلة بعػػػػػػػػػ ار

كبالحبػػػػػػػاؿ التػػػػػػػي يزكػػػػػػػك بيػػػػػػػا النسػػػػػػػب

بالبيػػػػػػػػػت ،بالكعبػػػػػػػػػة الغػػػػػػػػػراء ،عركتيػػػػػػػػػا

ػػػػػػػي النػػػػػػػػكر تأتشػػػػػػػػب
شػػػػػػػػدت بيػػػػػػػػا ،بغنػ ّْ

عيػػػػػػدا إلػػػػػػى أمػػػػػػة اإلسػػػػػػبلـ مػػػػػػا صػػػػػػدقت

أمانػػػػػػػػة العيػػػػػػػػد كالحػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػذم يجػػػػػػػػب

عيػػػػػػػدا مػػػػػػػع اهلل حقػػػػػػػا لػػػػػػػيس ينقوػػػػػػػب

كبالمدينػػػػػػػػػػػػة حبػػػػػػػػػػػػ هؿ غيػػػػػػػػػػػػر منفصػػػػػػػػػػػػـ
***
مػػػػػػػػف مكػػػػػػػػة كظػػػػػػػػبلؿ الكعبػػػػػػػػة انطمقػػػػػػػػت

ركائػػػػػػب الحػػػػػػؽ يحػػػػػػدكىا اليػػػػػػكل العػػػػػػذب

مسػػػػػػرل الرسػػػػػػكؿ ،كجبريػػػػػػؿ األمػػػػػػيف بػػػػػػو

كد قػػػػػػػة النػػػػػػػكر ػػػػػػػي اآل ػػػػػػػاؽ تنسػػػػػػػكب

يطػػػػػػػػكم البػػػػػػػػراؽ عمػػػػػػػػى أشػػػػػػػػكاقو أمػػػػػػػػبل

إليػػػػػػؾ يػػػػػػا قػػػػػػدس ييفػػػػػػك قمبػػػػػػو الكجػػػػػػب
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تراجعػػػػػػػػػت دكنػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػاحات كالحقػػػػػػػػػب

تطػػػػػػػكم الزمػػػػػػػاف كتطػػػػػػػكم البيػػػػػػػد كثبتيػػػػػػػو

كالكػػػػػػػكف مػػػػػػػف حكلػػػػػػػػو يرنػػػػػػػك كيرتقػػػػػػػػب

المصػػػػػػػػطفى ،كجػػػػػػػػبلؿ الػػػػػػػػكحي يحرسػػػػػػػػو
أرخػػػػػػػػػػػى البػػػػػػػػػػػراؽ جناحيػػػػػػػػػػػو بسػػػػػػػػػػػاحتو

انشػػػػػػػػؽ جػػػػػػػػر مػػػػػػػػع األيػػػػػػػػاـ مرتقػػػػػػػػب

ىػػػػػػػػػذا النبػػػػػػػػػي ،كىػػػػػػػػػب األنبيػػػػػػػػػاء لػػػػػػػػػو
ىنػػػػػا التقػػػػػى عػػػػػالـ الغيػػػػػب الػػػػػذم طمعػػػػػت

ب
الي ي
ػػػد ي
مػػػف عػػػالـ الغيػػػب ،تغوػػػي عنػػػده ي

رؤاه كالمشػػػػػػػيد الحػػػػػػػؽ الػػػػػػػذم صػػػػػػػحبكا

ػػػػػػػػػػػػأميـ ،كجنػػػػػػػػػػػػكد الحػػػػػػػػػػػػؽ شػػػػػػػػػػػػاىدة

بػػػػػػػػػأف تمػػػػػػػػػؾ الربػػػػػػػػػى لمحػػػػػػػػػؽ تنتسػػػػػػػػػب

أمانػػػػػػػػة ػػػػػػػػي رقػػػػػػػػاب المسػػػػػػػػمميف ليػػػػػػػػـ

يػػػػكـ الحسػػػػاب أمػػػػكر غيػػػػر مػػػػا احتسػػػػبكا

موػػػػػػػى البػػػػػػػراؽ يشػػػػػػػؽ األ ػػػػػػػؽ منطمقػػػػػػػا

بكموػػػػػػػػػػػة لمسػػػػػػػػػػػمكات كالعػػػػػػػػػػػبل يثػػػػػػػػػػػب

ط ٍيبػػػػػة ػػػػػكح العصػػػػػكر سػػػػػرل
كمػػػػػف ربػػػػػى ى

مسػػػػػػػػكا غنيػػػػػػػػا كنشػػػػػػػػ ار لػػػػػػػػيس يجتمػػػػػػػػب
***

يػػػػػػا قػػػػػػدس ،يػػػػػػا ليفػػػػػػة األكبػػػػػػاد صػػػػػػادقة

كليفػػػػػػػػػة عميػػػػػػػػػا اإلعصػػػػػػػػػار كالغوػػػػػػػػػب

ير ّْجعيػػػػػػا
يػػػػػػا طمعػػػػػػة الشػػػػػػكؽ كاألقصػػػػػػى ى

ػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػارـ ً
مػػػػػػػػػػػع العصػػػػػػػػػػػكر كحػ ّّ
ب
ذر ي

ػػػػػػكـ تػػػػػػػاريخ تجػػػػػػػكد بػػػػػػػو
القػػػػػػػدس يػػػػػػػا قػ ي
أرض الرسػػػػػػػػاالت كػػػػػػػػـ مػػػػػػػػدت مبلحميػػػػػػػػا

تيػػػػب
أرض الرسػػػػاالت ،مػػػػا أزكػػػػى الػػػػذم
ي
دمػػػػػػا عمػػػػػػى سػػػػػػاحيا بالمسػػػػػػؾ ينسػػػػػػكب

القػػػػػػػػػػػػػدس زىػػػػػػػػػػػػػػرةي تػػػػػػػػػػػػػاريخ معطػػػػػػػػػػػػػػرة

جػػػػػػػذكرىا ػػػػػػػي بطػػػػػػػكف األرض تحتجػػػػػػػب

صػػػػػػػػبت مجامرىػػػػػػػػا السػػػػػػػػاحات كالحقػػػػػػػػب

القػػػػػػدس يػػػػػػا أمتػػػػػػي ػػػػػػرح العصػػػػػػكر بيػػػػػػا

تمػػػػػػػؾ العػػػػػػػ ار جفػػػػػػػت العيػػػػػػػداف كالقصػػػػػػػب

ػػػػػػػػػػإف تقطعػػػػػػػػػػت األحبػػػػػػػػػػاؿ كانفصػػػػػػػػػػمت

تظػػػػػػػػؿ تعبػػػػػػػػؽ ػػػػػػػػي سػػػػػػػػاحاتيا الكثيػػػػػػػػب

كاف تيػػػػػػػرل قطعػػػػػػػت تمػػػػػػػؾ الجػػػػػػػذكر يػػػػػػػؿ

عنػػػػػػػػدم لكػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػييد كنػػػػػػػػػت أرتقػػػػػػػػػب

تقػػػػػػكؿ :كػػػػػػبل ،قػػػػػػد خبػػػػػػأت كػػػػػػؿ شػػػػػػذل

و
ػػػػػػػػػػػػكؼ لػػػػػػػػػػػػػيس تنقمػػػػػػػػػػػػػب
نديػػػػػػػػػػػػػ نة لزحػ

خبػػػػػػػػأت كػػػػػػػػؿ عطػػػػػػػػكرم ػػػػػػػػي مجامرىػػػػػػػػا
**

يػػػػػػػا قػػػػػػػكـ ،كػػػػػػػؿ ركابينػػػػػػػا عمػػػػػػػى خطػػػػػػػر *

كقػػػػػػػػػػد تكسػػػػػػػػػػرت األسػػػػػػػػػػياؼ كالقوػػػػػػػػػػب

كسػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػبيؿ لمجيػػػػػػػػػػاد بيػػػػػػػػػػا

ػػػػػػب
أيػػػػػػػف السػػػػػػػبيؿ؟ كأيػػػػػػػف الفتيػػػػػػػة النجػ ي
زحفػػػػػػا يمػػػػػػكج بػػػػػػو جػػػػػػيش ليػػػػػػـ ً
لجػػػػػػب

المجرمػػػػػػػػكف طغػػػػػػػػاة األرض قػػػػػػػػد زحفػػػػػػػػكا
***
القػػػػػػػدس ػػػػػػػي خطػػػػػػػر؟ كيحػػػػػػػي ،أير عػػػػػػػو

عنػػػػػا القصػػػػػيد كيشػػػػػفي صػػػػػدرنا الخطػػػػػب

كػػػػػػـ ميرجػػػػػػاف ككػػػػػػـ مػػػػػػف نػػػػػػدكة طمعػػػػػػت

يػػػػػػػػػػدكر ييػػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػػاف الشػػػػػػػػػػعر كاألدب
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مػػػػػػػػػػػا أجمػػػػػػػػػػػؿ األدب الفػػػػػػػػػػػكاح تطمقػػػػػػػػػػػو

حمػػػػػر النصػػػػػاؿ ك ػػػػػي الميػػػػػداف يختوػػػػػب

كلمييػػػػػػػػػػػػكد ميػػػػػػػػػػػػاديف القنػػػػػػػػػػػػا تحػػػػػػػػػػػػت

كػ ّّ
ػػػػػػػػؿ بأىبتػػػػػػػػػو ػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػاحتيا يثػػػػػػػػػب

شػػػػػػػادكا مػػػػػػػف العمػػػػػػػـ مػػػػػػػا ىػػػػػػػابتيـ أمػػػػػػػـ

بػػػػػػػو كمػػػػػػػا عػػػػػػػز يػػػػػػػو القػػػػػػػاطع الػػػػػػػذرب

عػػػػػػػػػزائـ لػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػزؿ تبنػػػػػػػػػي مصػػػػػػػػػانعيا

مػػػػػف السػػػػػبلح الػػػػػذم يرجػػػػػى بػػػػػو الغمػػػػػب

يػػػػػػػذه الصػػػػػػػيف تسػػػػػػػعى ػػػػػػػي مػػػػػػػكدتيـ

ميابػػػػػػػػػػػػة ،كسػػػػػػػػػػػػكاىا مقبػػػػػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػػػػدب

قكمػػػػػكا إلػػػػػى سػػػػػاحيا يػػػػػا قػػػػػكـ كانتصػػػػػركا

هلل ػػػػػػػي جكلػػػػػػػة يجمػػػػػػػى الػػػػػػػدـ السػػػػػػػرب

كقاؿ د .عدناف النحكم أيوان:
المسجد األقصى

و
ػػػػػػػػػػػػػيـ بػػػػػػػػػػػػػػاأل ًنريج يم ىح َّمػػػػػػػػػػػػػػؿ
ىرَّيػػػػػػػػػػػػػػا ىن ًسػ
اليػػػػػػػػػدل المت ىنػ ّْ
ػػػػػػػػز ًؿ
ى
كرحا ًبػػػػػػػػػو قىصػػػػػػػػػص ي

ػػػػػػػػػػؼ ح ًن ً
ينػػػػػػػػػػػو
المسػ
ي
ػػػػػػػػػػجد األقصػػػػػػػػػػػ ر يػ ي ى
المسػ ً
ٍصػػػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػػػى ىربك ًاتػػػػػػػػػػػو
ٍ
ػػػػػػػػػػج يد األق ى
ػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػكر مػػػػػػػػػػع التػػػػػػػػػػاريخ يم ٍؤتىمًػ ي
نػ ه

ً
ػػػػػػػػػػػداة كينجمػػػػػػػػػػػػي
اليػ
ىي ٍغنػػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػؤلألة ي
ػػػػػػػػؽ ىنػ ً
وػ ً
ػػػػػػػػؿ
أكلػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػى ىحػ ٍّ
ػػػػػػػػد ٍّ
م يم ٍخ ى

ً
ػػػػػػػػػكب المػػػػػػػػػػؤمنيف ك ًق ٍبمىػػػػػػػػػػ هة
ىم ٍيػػػػػػػػػػكل يقمػ
ً
اليػػػػػػػػدل
كربػػػػػػػػى مؤلل ىئػػػػػػػػ ية ىيشػػػػػػػػعٌ بيػػػػػػػػا ي

ػػػػػػػػػؿ رٍكػػػػػػػػػػف بالبيػ ً
ػػػػػػػػػاء م ىجمَّػ ً
ػػػػػػػػػؿ
ى
مػػػػػػػػػػف كػ ّْ ي
ي
بمكبػ و
سػػػػػػػػػػػػػاحيا ك ميمّْػػػػػػػػػػػػػؿ
ّْ
ػػػػػػػػػػػػر ػػػػػػػػػػػػػي ى

ػػػػػػػػػػت
النبػ َّ
شػ َّ
ى
ازد ىىػ ٍ
ػػػػػػػػػػكة ك ى
ػػػػػػػػػػع ٍت بػػػػػػػػػػػأنكار ي
وػػػػػػػػػمت ميػػػػػػػػػاديف ً
الجيػػػػػػػػػ ًاد ك ٌك ىحػػػػػػػػػت
ى ٌ
ػػػػػػػػة أحمػ و
ىػػػػػػػػػي ممػػػػػػػػػ يؾ أيمػ ً
ػػػػػػػػد ك جنػ ً
ػػػػػػػػكده
ٌ
ػػػػػػػػػػو رسػػػػػػػػػػػال هة عػػػػػػػػػػػبل بيػػػػػػػػػػػا
صػػػػػػػػػػفٌان ىب ىنتٍػ ي

ً
ػػػػػػػػف ً
تب ًسػ ً
دـ صػػػػػػػػػاد و
ػػػػػػػػؿ
بػ
ػػػػػػػػالعطر ًمػ ٍ
سٍ
ؽ يم ٍ
كالسػػػػػػػػػػػائريف عمػػػػػػػػػػػى يىػػػػػػػػػػػداهي األمثى ً
ػػػػػػػػػػػؿ
ٍ
ً
هلل مػػػػػػػػػػػػػػا تبنػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػذاؾ كتعتمػػػػػػػػػػػػػػي
***

ػػػػػػػػػػػي ىف ً
كتمفَّ
أنينػػػػػػػػػػػػو
ى
ػػػػػػػػػػػت األقصػػػػػػػػػػػػى ك بػ ٍ

كحنين ً
ً
ػػػػػػػػػز ًؿ
ػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػككل ك
أع ى
صػػػػػػػػػرخ ية ٍ
ٍ
ػػػػػػب كػ ُّ
مؤمػػػػػػػؿ
ػػػػػػؿ َّ
الصػػػػػػػدل كيغيػ ي
يي ٍطػػػػػػػكل ٌ

ػػػػػػػف
كدـ ىي ًسػػػػػػػػي يؿ ! كلى ٍفتىػػػػػػػػ هة ! أى ى
ػػػػػػػاح ىعػ ٍ
شػ ى
ه
ػػػػػػػػػػج يد األقٍصػػػػػػػػػػػى ! يػػػػػػػػػػػا أل ً
المسػ ً
ىنينػػػػػػػػػػػو
ى

ػػػػػػػك و
اف يم ٍخ ًجػػػػػػػػؿ
سػ و
ػػػػػػػاح تى يمػ ي
ػػػػػػػكج عمػػػػػػػػى ىىػ ى
ى
ً
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاره المتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىذلَّؿ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كًاسػ
كحنينػ

ػػػػػػػدل
ككػ َّ
ػػػػػػػأف صػ ى
المػ ى
ػػػػػػػرختىو تغيػ ي
ػػػػػػػب مػػػػػػػػع ى

األجمػ ً
ًف كن ٍف ىحػػػػػػػػػػ ية األمػ ً
ػػػػػػػػػؿ
ػػػػػػػػػؿ النػ
ػػػػػػػػػدم ٍ
ٌ
ى
ػػػػػػػيف مػ ً
و
ػػػػػػػذى ًؿ
يعتبػػػػػػػػى عمػػػػػػػػى صػػػػػػػػمت يمبػ و ي

ػػػػػػػػػػػؽ الجنػػػػػػػػػػػػا
كدـ يسػػػػػػػػػػػػي يؿ كأ ٌنػػػػػػػػػػػػو ىعبػ
ي
ه
ػػػػػػػػػاب ػػػػػػػػػػي
تنسػ ي
كدـ يسػػػػػػػػػػيؿ! كدمعػػػػػػػػػػ هة ى
ه

***
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ً
األك ًؿ
ٍترنػػػػػػػػػػػػػػػك كطيبػػػػػػػػػػػػػػػ ية،
بػػػػػػػػػػػػػػػالحنيف َّ
ً
ػػػػػػػالنكر الجمػػػػػػػػي
ػػػػػػػك ىف بػ
م ٍنيػػػػػػػػا كعػ َّ
ػػػػػػػـ الكػ ٍ

ػػػػػػػػت األقٍصػػػػػػػػػى! ك م ٌكػػػػػػػػػ ية بػػػػػػػػػاليكل
كتمفٌػ ى
و
اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل
ػػػػػػػػػػػػػػػػػائر طىمىػ
در منػ
هلل ُّ
ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػع ي

المسػػػػػػػػػػجد األقصػػػػػػػػػػى! كليفىػػػػػػػػػػ ية م ٌك و
ػػػػػػػػػػة
ي
ٍ
شػػػػػدّْم عمػػػػػى العيػ ً
ػػػػد المكثٌػػػػػ ً
ؽ ك انيوػػػػػي
ي
ىٍ
زحػ و
ػػػػػػػػـ المػػػػػػػػػؤمنيف! يشػ ُّ
ػػػػػػػػؽ ىد ٍر
ػػػػػػػػؼ ىيوػ ُّ

طي ىبػػػػػػػػػ ىة! يػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػائر أ ٍق ًبمػػػػػػػػػي
كحنػ ي
ػػػػػػػػيف ٍ
و
ً
ػػػػػػػػػػػػػػر يم ىع َّجػػػػػػػػػػػػػػػؿ
زحػ
ػػػػػػػػػػػػػػؼ ىأبػ َّ
هلل ػػػػػػػػػػػػػػػي ٍ
يجتىمػػػػػي
يجمػػػػك مػػػػف منػػػػاهي ك ٍ
ب ال ٌنصػػػػر ! ٍ
ى

الكػػػػػػػػػكف كػ ُّ
ػػػػػػػػؿ الكػ ً
ؽ قبابيػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػك ى
ػػػػػػػػكف ػ ٍ

العمػػػػػػػػػػػػػي
ػػػػػػػػػػػػكر يمػ
نػ
ي
ػػػػػػػػػػػػكج كآيػػػػػػػػػػػػػة اهلل ى
ه

كقاؿ د .عدناف النحكم أيوان:

رسالة المسجد األقصى إلى المسمميف
ػػجد األىقصػػػى ! كىػػػذم
أنػػػا المسػ ي

المرابػػػعي

ػػػػػػي
ىي ُّ
ػػػػػػػاء عمػ ِّ
ومػػػػػػػػكف أىحػنػ ن
ػػػػكؼ مػػػػػع األىيػ ً
ػػػػاـ مكصكلػػػػػػ ية
يزحػ ه

أع ييػنػػػػػػػػان
كٍ

ػػػػػت بػػػػػيف المؤمنيػػػػػػف
لقػػػػػد كنػ ي

ػػػػػػبلح
إًذا أعػ ى
ػػػػػػكـ السػ ي
ػػػػػكز القػ ى
ػػػػػػػي
ػػػػػػػد مػػػػػػػػع اهلل العمػ ّْ
كع ٍػيػ ه
ى

ػػػػػالحؽ
ػػػػػػاف ال يخػػػػػػػمد بػ
ٌ
كٌ
أف ًجنػ ى
ػػػػب نػ و
ػػػػػر
مكاكػ ي
ػػػػكر يمػػػػػؤل الػدىػ ى

بقايػػػا ! كذكػػػرل ! كاألىسػػػى

كالفكاجػػػػعي

ػػد ً
ػػي كسارعػػػػكا
ىبػػػكا إًلػ َّ
عمػػػى الػ ٌ
ىر مػػػا ٌ
كتحرسػػػػني ًمػػػػ ٍنيـ سيػ ه
ػػػػكؼ قػكاطػػػػػعي
ي
عػػػزـ ُّ
الزحػػػػكؼ المرابػػػػع
ُّ
تػػػرتج مػػػف ٍ

كديػعػػػػػػ نة

العػػػػػػ ار
ي

ػػػػػػػكب بالك ػػػػػػػػا
تجػ ي
ػػػػػػػكد قيػمػ ه

تكاثيبػػػػػػػكا

بػػػػػػأف الػمػػػػػػرىء هلل
َّ
يػقػػػػػػيف
ه
كبالػػػػػػػػدَّـ تي ٍجمىػػػػػػػى سػاحػػػػػػػػ هة

يػشػػػػػػػػدُّهي

كأوالػػػػػػػػعي
رً
اجػػػػػػعي

ً
ككقػائػػػػػػػػعي
ً
ييشػ ي
ػػػػرؽ منيػػػػا ىغ ٍي ىيػ ه
ػػػػب كمطػالػػػػػعي
ً
ً
ىتيصػػػغ ٍي ليػػػا ػػػي الخػػػا قىيف المسامػػػػعي

تي ٍجتىمىػػػػػػػى
زحفييػػػػػػا
ٍ
ربيػػػػػػا
ّْ

ػػػػػر ػػػػػي الدنيػػػػػػا رسػالػػػػػػ ىة
كتىن ي
ش ي
ػػػػػػػب
ػػػػػػػر أنػ
كتن ي
سػ يكػ ي
ػػػػػػػداء كتى ٍ
ن
شػ ي

كابػػػػػػػػبلن

ػػػابكا
مػػػػا بػػػػا يؿ قػػػػكمي اليػػػػكـ غػ ي

ىك يغ ّْيبػػػػػكا

ػػاد ػػػي اآل ػػػػا ً
كمػػػا عػ ى
ػػنيـ طبلئػػػػعي
ؽ مػ ٍ
ً
ػػػػػت
غاب ٍ
ه
ى
ميػاديػػػػػف ليػػػػػـ كمصانػػػػػعي

سػاحيػػػػػػـ
ى

الديػ ً
ػػػػؿء ٌ
ػػػػار ىم ىراتػػػػػعي
ػػػـ مػ ى
ػػػػار لى ييػ ٍ
صػ ى
ً
كتى ٍن يد يبنػػػػػي بيػػػػػف القصيػػػػػد المدامػػػػػعي

ػػػػػات ىذ ىك ٍت
تخوػ ُّ
ػػػػػر ساحػ ه
ٌ

ى
كبػبلقػػػػػػعي

***
ػػػاح ىة
كمػػػػا بػػػػاؿ قػػػػكمي بػػػػدَّلكا سػ ى

الكغػػػػػى

يـ!
يـ تىػػاىكا عػػػف الػ
ى
ػػدرب،كي ىح ٍ
كمػػا ىبػػالي ٍ
ػػػػػػداء مػػػػػػا أجػ َّ
ػػػػػػاءه
ػػػػػػؿ
غػ ى
ىعػطػ ى
ػػػػػػاب نػ ه

شيػ ً
ػػػػػادة
ػػػػاديف ال ٌ
ككانػ ٍ
ػػػػت ميػ ي
ػػػػؿ يػ و
ك ػػػػػي كػ ّْ
ػػػػػاف
ػػػػػكـ ىم ٍي ىر ىجػ ه

اؤىـ ك
جالػ ٍ
ػػػػت بيػػػػـ أىػػػػػك ٍ
ػػػػػرد يدهي ػػػػػي كػػػػػػؿ أ ػػػػػػ و
ؽ
تيػ ٌ

و ُّمنػػػػػػي
ىي ي
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المطامػػػػػعي
ً
مػجػامػػػػػػعي

غنيػػػػػػػ نة
ٌ

دمػػػػػػػاء المؤمنػػػػػػػيف
ككانػػػػػػػت
ي
ػػث ىم ٍجمػ و
ػػس
ت  ،يػػػا كيحػػػي ،أىحاديػ ى
أصػ ىػػب ٍح ي
جػكلػػػػػػ هة
ػػػػدكم ػػػػػي المياديػػػػػػف
ككػػػػػاف ييػ ٌ
ػػػػـ
يد ي
مكعيػ ٍ

ػػػت أىرجػػػػك أف تكػػػػكف
ػػػـ ك ٍنػ ي
ىككػ ٍ

***

ىب ٍع ىػدىػػػػػػػا

ػػػػػػكف
أىيذ ىٍب يحنػػػػػػػي ي
كيبكػ ى
أىمػػػػػػي ى
ً
و
مػػػػػي ًس ٍم ىعػػػػػػ نة
تاجػػػػػػر أىلقػػػػػػى
ػػػػػػـ
ى ىك ٍ
بمى ٍح ى
يػػػػػػػػذا ينػ ً
ػػػػػػػادم بالتجػػػػػػػػارة
ػػػػػػػرةن
ي
ىج ٍػيػ ى
الك يحػ ً
ػػػػػػكؿ
غاصػػػػػػػكا جميعػػػػػػان ًب ي
ي

ىك يغيَّبػػػػػػكا

ػػػػػػدكر
مػػػػػػا أىنػػػػػػػا يجػ ٍ
ػػػػػدر ه
اف تىػ ي
ُّ ً
ػػػػػي
ػػػػػي اآل ػ ى
ػػػػػػاؽ كحػ ي
ىي يػمػػػػػػػد لػ ى

***

ػػػػػػو
ػاحػ ه
كس ى
ى
رسػالػ و
ػػػػػػة

ػػػػػي
ػػػػػؽ ىغػنػ ُّ
كلك ٌنػنػػػػػػي أي ٍػ ه
ػػػػػيف لممنػ ً
ػػػػػاز ًؿ
كح ٍبػػػػػػ هؿ متػ ه
ى

ً
كمػػػػػػػػآذ هف

ػػػػػد ّْكم بال ٌنػػػػػػداء
ػػػػػكت تػ ى
بيػ ه

ً
ىجػكامػػػػػػعي
ً
ىك ىكدائػػػػػػعي

ات بيػػػػػا
ػػػاح ه
ًم ى
سػ ى
كم ىرابػػػػػعي
ػػػف الطٌيػػػػػب ى
ى
و
ػػي إلػػػى الحػ ّْ
ك ًمػ ٍ
ػػف ى
ػػػؽ دا ػػػػعي
طيبػػػة كحػ ه

ػػػر ُّ
ػػػاض ىيػ ً
ػػػب منيػػػػػا
ريػ ه
ؼ الطيػ ي
ػػػف ميج ً
ً
ػػػػػة ً
ىم ٌكػػػػػ ىة خفقتػػػػي
سػػػػػبلـ
مػ ٍ ي ٍ ى
اإل ٍ
ك ٍ
أوميػػػػػػعه

ػػػػػػػؿ عػػػػػػػػركقي بػالحيػ ً
ػػػػػػػاة
تظػ ُّ ي
ىم حػيػ و
دكف ذلػػػػػػػػؾ
ػػػػػػػػاة ى
كأ ُّ ى

ً
عمػ َّ
سػ ٍ
ػػػاءت بػػػػذاؾ الصنائػػػػػعي
ػػػي ؟ ! لقػػػػد ى
ً
كقىػ ٍػػد ىعػ َّػػز ػػػي األسػػػكا ً
ؽ منيػػػا
ى
البوائػػػػعي
مػخػ ً
ً
ػػػػػػػػار
ػػػػػػػػادعي
كذاؾ ييػكاريػػػػػػػػػو شعػ ه
و
ذاؾ
ػػػػػػي ىف ى
المصػػػػػػػػارعي
كدار ٍت ىبػ ٍ
ى
بتيػػػػػػػػو ى
ً
ككاسػػػػػػعي
ً
جػامػػػػػػعي

كتى ٍغتىنػػػػػي

ػػػػػػػؿ و ً
كمػػػػػػػػف كػ ّْ
ػػػػػػػر
دار مػ ىنبػ ه
ػػػػؽ الحيػ ً
ػػػػػاة
ػػػػػكب ليػػػػػػا خفػ ي
يقمػ ه

ً
اح الشيػػػػػػ ً
كد
صػ ُّ
ػػػػػب كأرك ي
تػدا ػػػػػػعي
تي ى
بكػ و
ً
أدمػػػػػع َّ
ػػػػػاء ىحكتٍػػػػػػو
ك
المواجػػػػػػعي
ى
صػػػػػػػار يػػػػػػػدكم بالشعػػػػػػػار ً
ات
ذائػػػػػػػعي
ى ي ٌ
ً
ً
ػػػرٌكل ًمػػػػف ًغناىػػػػػا
ى
البػبلقػػػػػعي
دمػ ن
ػػػػاء تيػ ى

ػػػػػت
تجيػ ي
ػػػػػش كآمػػػػػػا هؿ ىغػمىػ ٍ

ً
إذا اتٌصػ ٍ
ػػػمت بػػػػيف ٌ
الديػػػػػار الشػرائػػػػػعي
ً
إذا ى
انتز ٍعتنػػػي ًمػ ٍ
ػػف ي
وػػػمكعي المطىامػػػػعي

غنيػػػػػػػػ نة
َّ

تي ٍػرتىػجػػػػػػػػػى
***

و
س يب ىنػػػػػػا
كنػ ى
ػػػػادل يمنػػػػػػاد ىح ٍ
ائـ
كطا ػ ٍ
ػػػػت عمػػػػػى الدُّنيػػػػػػا اليػػػػػػز ي

ػػػادل ًسػػػػ ىػكاهي ىن ٍرتىجػػػػػي
كىنػ ى

ًكسػػػػػػرةه ىنػػػػػػا
كمُّيػػػػػػا

ػػػػػد ٌكم أك ذليػػػػػ هؿ
شعػػػػػار يي ى
ه
ػػػػػػػو
ػػػػػػػر لػ ي
ىكىي ٍجتىػالينػػػػػػػػي ىمكػ ه

وػػػػػػػ ية يم ٍجػ ً
ػػػػػػرًـ
قب ى
ٍ

ش ُّ
ػػػػػػكىـ
تى ي
ػػػػػػد عمػ َّ
ػػػػػي اليػ ٍ
ػػح ىن ٍفسػػػي،
ك ػػػي كػػػ ٌؿ يػػػكـ  ،ىكٍيػ ى
ػػػػػؼ
ػػػػد يار خيػػػػػكطي الم ٍكػػػػػػر ىخ ٍمػ ى
تيػ ى
كي ٍطػ ً
ػػػػام
ى
ػػػػػكم ىعمػػػػػى يىػ ٍ
ػػػػك وف أسػ ى

تيمػ َّ
ىكصالػػػػػػػي كتيٍنػ ى
ػػػػػػزعي
ػػػػػز ى
ؽأ ى
كي ٍجػػػػركف
ػػػر " ي
يقكلػػػػكف " تحريػ ه

ػمييػػػػػػا
ػػػػػد يار كأ ٍ
تيػ ى
اء ىع ٍ
ىىػػػػػػك ه
ػػػػػػػػف آمػػػػػػػػػا يؿ ىع ٍمييػػػػػػػػػا
كتي ٍػعمىػ ي

ػػارح
سػ ه
ىم ى

ستارىػػػػػػا

ً
ػػػػػد ٌكم أك أمػ و
ػػػػػاف
ػػػػػار ييػ ى
ش ىػعػ ه
صػػػػػر ك ُّ
النفػػػػكس
كيطمىػ ي
ي
ػػػػب ىن ٍ ه

ً
كذلتػػػػػػي
يم ٍيجتػػػػػػػي

ػػػيكد ً
وامنػػػػػكف
ىع ٍمييػػػػػا ي
شػ ه

ص ٍفقىػػػػػ نة
ى
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ً
كينصػانػػػػػعي
كوػػػػػارعي

كأصػابػػػػػػػػعي

تىػنػ ى
ػػػػػازعن

ً
لىػكامػػػػػػػػػعي

ركائػػػػػػعي
ً
ىخكاوػػػػػعي
كبػائػػػػػعي

يقكلػػػكف " تقريػػػػر المصػػػير ! " كا ٌنػػػػو

ً
و
لىتدميػػػػػػر آمػ و
ػػػػػاؿ  :ى يم ٍعػػػػػػط كمػانػػػػػػعي
ي
كقػػػد ىم َّيػ ى
ػػػد ٍت ىع ٍبػػػػر السػ ى
ػػنيف الكقائػػػػعي

ليػػػػػا

جػامػػػػع

ػػػػػب
كثعمػ ه
ًبحالًيػػػػػػا

ػػػػب
يفػ
ي
ػػػػػاكض يػػػػػو الشػػػػػػاةى ذئػ ه

ػػػػػكف  :أىػػػػػ يؿ الػػػػػدار أدرل
يقكلػ ى

ػػـ ؟ ! إنػػػي إلػػػى اهلل
كأيػػػػف يىػ ي
ػػزـ ػػػي الميػػػػاديف
مػػػف اهلل عػ ه

يمػ و
ػػػػة
ػػػي ! كمػػػػا أىمػػػػي سػػػػكل أ َّ
كأىمػ ٍ
كصػ ّّ
ػػػػػػؼ يشػ ُّ
جميعيػػػػػػػـ
ػػػػػػد المػػػػػػؤمنيف
ي

ػػػػاف  :عػ و
َّ
الب ٍنيػ ي
ػػػػـ ي
ػػػػاؿ كمػانػػػػػعي
كأىن ييػ ي
كػ ّْ
ػػؿ الػػػذم يي ٍر ىجػػػى ىعمػػػى
السػ ً
ػػاح وائػػػػعي
ٌ

و
ىحمػػػػػد
أمػػػػػ ية أ
َّ

ػػػػـ ػػػػي األرض
لػػػػػـ تىقي ٍ
إذا ٍ
ىقصػػػػػى ! حنا ىنيػػػػػؾ
ى
حنانيػػػػؾ يػػػػا أ ى

وػػػػارعي

يكمَّمػػػػػا

ػػػػػػؾ
ت كشدَّتنػػػػػػػي إليػ ى
ػػػػػػر ى
ىخطىػ ٍ

ال ٌنػػػػػػػكازعي

كقاؿ د .عدناف النحكم أيوان:
يا ربػكة األقصػى

ػػػػػيف صػ ٍ ً ً
ػػػػػف جػػػػػػػكل لىػػػػػػـ ي ٍكتىػ ً
ػػػػػػـ
ػػػػػد ًرؾ مػ ٍ ى ن ٍ ي
كأنػ ي ى
ػػػػػػػار المحكػ ً
ؽ ً
ػػػػػػف ىرىىػػػػػػػ ً
ػػػػػػػـ
يي ٍن ًجيػػػػػػػػؾ ًمػ ٍ
اإل ى
سػ ً ي
ػػػد ًؾ ػػػي الػػػػك ىغى لىػػػـ يحطػ ً
ػػػـ
عصػػػفى ٍت ! ىكقى ٍيػ ي
ٍ ي
ى

ً
ً
ٍصػػػػػػػػػى ىحني ينػػػػػػػػػؾ ٍأد يمػػػػػػػػػعه
ػػػػػػػػكةى األق ى
ىيػػػػػػػػا يرٍبػ ى
ػػػػػػػػػػار الفىتىػػػػػػػػػػػى
تىتىمىفًَّتػػػػػػػػػػػيف ! ىك ٍأيػ ى
ػػػػػػػػػػف إً ٍع ى
صػ ي

تىتىمىفًَّتػػػػػػػػػػػػػيف ! ىك يكػ ُّ
ػػػػػػػػػػػػكرةه
ػػػػػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػػػػػػػكـ ثػ ٍ
أم ٍ،ػ ى
ػػػػػػػػػػكهي
ٍ
ػػػػػػػػػػف الفىتىػػػػػػػػػػػى هلل ىي ٍػد ىػػػػػػػػػػػعي خػطػ ى
اب ً
الجػ ىنػ ً
ػػػػػػػػػػد ُّ
ػػػػػػػػػػاف عمىػػػػػػػػػػى ىدوـ
كيػ ي
ؽ ٍأبػػػػػػػػػػػك ى
ى

وػ ً
ىكثٍبػػػػػػػػػػان ىك ىبػػػػػػػػػار و
ػػػػػػػػػارـ أك لى ٍيػػػػػػػػػػ ىذًـ ؟!
ؽ ى

ػػػػػػػر كعيػ و
ػػػػػػػد ػػػػػػػي الك ىغػػػػػػػػى لىػػػػػػػـ يثمىػ ً
ػػػػػػػـ
ي
يحػ ّْ ى ٍ
ى
***

***

سػ ً
ػػػػػػػػػج الفىػ ً
ػػػػػػػػػـ
تر ّْ
ص ىد ٍقػ ى
ػػػػػػػػػت ىن ٍيػ ى
ىك ى
الم ى
ػػػػػػػػارس ي
ً
ى ً
المعصػ ً
ػػػػػػػػػػـ
ػػػػػػػػػػار ىػ
ػػػػػػػػػػكؽ ىج ًبين ىيػػػػػػػػػػػا ك ٍ ى
كال ىغػ ي

ػػػػػػػػض إًذا أ ٍىك ٍيػػػػػػػػت يخطٌػػػػػػػػػ ىة يمؤ ًمػػػػػػػػػف
ا ٍن ىيػ ٍ
ػػػػػػػز ٍت يكػ ُّ
س ىنيػػػػػػػػا
ػػػػػػؿ ُّ
كتحفَّػ ى
ى
الربػػػػػػػػى ! ىيػػػػػػػا يح ٍ

بػالز ً
احفػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ىك َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػـ
ػيػ
ك ٌازَّي ىنػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػت ٌ
ٍ
ػأن ي
ٍ
ػػػػػػػػػػػػؿ المي ً
ػاد ٍي ً
ػػػػػػػػػػػػف التػػػػػػػػػػػػي ىى ٌي ٍجتىػيػػػػػػػػػػػػػا
يك ُّ ى ى

ػػػػػػػػدًـ
ػػػػػػػب ً
ػػػػػػػػؽ َّ
الع ٍن ى
ىمى ي
الص ى
بيػػػػػػػػر ى
اح ىجػػػػػػػػبلى ىع ى
ػػػػػػػػػػػػار كلىيفىػػػػػػػػػػػػػ ية معمىػ ً
ػػػػػػػػػػػػـ
ػػػػػػػػػػػػات ىخػطَّػ
ىى َّػبػ
ي
و ٍ
يٍ
***

***

ػان ىنػػػػػػػػػػػػػا ك يك ً
أجفى ً
بػكدنػػػػػػػػػػػػػا
أمػػػػػػػػػػػػػ هؿ ىعمػػػػػػػػػػػػػى ٍ
ى

المبسػ ً
ػػػػػػػػػػـ
ىك ىعمػػػػػػػػػػى يم ىحيَّػا ىنػػػػػػػػػػػا ىك ػ
ى
ػػػػػػػػػػكؽ ٍ
ً
ػػػػػػػػػػػكًـ
الػحػ َّ
كر يفيػ ي
ػػػػػػػػػػػو ىبػ ٍ
ػػػػػػػػػػي ىف الطُّػيػػػػػػػػػػػػكؼ ي
ى

س ىمػاتػػػػػػػػػو
أمػػػػػػػػػ هؿ ىكػػػػػػػػػأ َّ
ػػػػػػػػر ػػػػػػػػي ىب ى
ىف الفى ٍجػ ى
ى
ػػػػػػػكل
وػ ُّ
ىحنائنػػػػػػػػا ى
ػػػػػػػـ ػػػػػػػي أ ٍ
ىكىن ي
اليػ ٌ
ػػػػػػرؼ ى
شػ ى

ػػػػػػػػػػػح كم ىكتَّػ و
ؽ ىب ٍػيػ ى َّ
ك َّ
ػػػػػػػػػػػـ
ػػػػػػػػػػػك ي
الش ٍ
ػػػػػػػػػػػف يم ىجنػ و ي
ىز و
سػ ً
ػػػػػػػػػػػػر َّ
ػػػػػػػػػػػػـ
الزىمػػػػػػػػػػػػاف يم ىػك َّ
اه ىعمػػػػػػػػػػػػى ىمػ ّْ
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
الػيػتَّػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػد ألٍألىةى الػفيػتيػ
لًتيعيػ
ً
ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػكح ي

هلل مػػػػػػػػػا تىيفيػػػػػػػػػك ال يقميػػػػػػػػػػكب إلػػػػػػػػػى ىغػ و
ػػػػػػػػػد
ي
ٍ
ً
اإليمػ ً
ص ىػرىىػػػػػػػػػػا
كمكاكػ ي
ػػػػػػػػاف تى ٍجمػػػػػػػػػك ىن ٍ
ػػػػػػػػػب ى
ى
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اهلل أ ٍكػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أقٍبػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كتىػقىػد ً
َّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
ى
ى
ي
وػ ً
ك ىكػػػػػريـ ًعر ً
ػػػػؾ ػػػػػي ا ٍلػػػػػك ىغى لػػػػػـ ي ٍكمػ ً
ػػػػػـ
ٍ ي
ى
ى
ي ٍ
كآيػػػػػػ ية َّ
الشػػػػػػك ً
ػػػػػػي
ؽ الظَّمػ ً
ػػػػػاب الج ىنػػػػػػػاف ى
ىبػ ي

ً
ّْد ىح ٍكلػيػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػرد ي
ىك ىم ىجػامػػػػػػػػػػػعي الدُّنيػػػػػػػػػػػػا تي ى
ً
ؽ
ش
ػػػػػػػػػػػػػػػػح يمػ ٍ
ال تى ٍنثىنػػػػػػػػػػػػػػػػي إًال ىك ىػتٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػر ه
ه

ىدار مبػاركػػػػػػػػػػػػػػػػ هة كسػػػػػػػػػػػػػػػػاح ًرب ً
ػاط ىيػػػػػػػػػػػػػػػػا
ي ى
ه ىى
ى
ػػػػػػػػاؾ قى ىػكا ًػػػػػػػػػ هؿ
ػػػػػػػار ٍت يى ىنػ ى
ػػػػػػػػكـ ٍ
أف ثىػ ى
ىيػػػػػػػػا ىيػ ى

ػػػػػػػف العجػػػػػػػػػاج األىقٍتػ ً
شػ ُّ
ػػػػػػػػـ
ػػػػػػػػرل تى ي
ػػػػػػػػؽ مػ ى ى ى
تىتىػ ى
اؾ ً
ً
ػػػػػػػػػػػػػرًـ
سػ
ىذ ى
ػػػػػػػػػػػػػار كال ى ىػد ى
اإل ى
احػػػػػػػػػػػػػػ ية يم ٍغػ ى
ً
ً
ػػػػػػػػػػػػاة ُّ
ػػػػػػػػػػػػكًـ
ػػػػػػػػػػػػبلـ ال يغفىػ
أحػ
الػنػ َّ
ىك ىىػػػػػػػػػػػػك ي
اف ٍ

ً
أسػػػػػػػػى
صد ي
العتػػػػػػػاد كال ى
ػػػػػػػر ى
ىمػػػػػػا ى
َّىػػػػػػػػـ ى ٍقػ ي
ػػػػػػػػدر القى ًريػ ً
ػػػػػػػػكًه
صد ي
ػػػػػػػػب كلى ٍيػ ي
ىمػػػػػػػػا ى
َّىػػػػػػػػػـ ىخػ ى ي

ػػػػػػػد العزيمػ ً
ػػػػػػة ػػػػػػػي لى ًييػ و
ػػػػػػػرًـ
ػػػػػػػب يم ٍ
وػ ى
ك ٍقػ ي ى ى
ػػػػدت ػػػػػي األي ٍػػػػػ ً
ػػػػاد الكمػػػػػػي
ؽ إً ٍر ىعػ ى
قػػػػػد ٍأر ىعػ ى

َّ
شػ ُّ
ػػػػػػػػػػػػػأف ًزىنػا ىد ىىػػػػػػػػػػػػػػػا
َّ
ػػػػػػػػػػػػػـ كػ
ػػػػػػػػػػػػػدكا أ يكف ي
ػيػ ي
الحصػػػى
ىمػػػا ىكػػػاف ًييػػػا لػػػك نظػ ٍػػر ى
ت سػ ىػػكل ى

الجيػ ً
ػػػػػػػػاد كمأٍتىػ ً
ػػػػػػػػر ً
ػػػػػػػػـ
مػػػػػػػػا ىب ٍيػ ى
ػػػػػػػػف ٍ
اس ً ى
أعػ ى
ىى
الو ار ىغػ ً
ً
ً
ػػػػػػػػػـ
ىر ٍعػ ه
ػػػػػػػػػر ّْ ٍ
ػػػػػػػػػد يي ىج ٍمجػػػػػػػػػ يؿ أىك ىزئيػ ي

ػػػػػػػػػػت
صػ ي
المدا ًػػػػػػػػػػػع كٍل ىكلىػ ٍ
ك ىك َّأن ىيػػػػػػػػػػػا قى ٍ
ػػػػػػػػػػؼ ى
ىك ىح ً
نػاجػ و
َّيػػػػػػػػػػػػا
َّ
ػػػػػػػػػػػت ىكػ
ػػػػػػػػػػػر ىخفىقىػ ٍ
ػػػػػػػػػػػأف ىدكي ى

ػػػػػػػػػػكم ًبم ٍنصػ ً
ػػػػػػػػػػدع ً
ػػػػػػػػػػدار يم ىيػػػػػػػػػػػدًَّـ
الجػ ى
تى ٍيػ ً ي ى

ػػػػػػػػػػػبلع ال ىغاصبيػػػػػػػػػػػف َّ
كػأنيػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػت ًقػ
ترىك
ٍ
ى

كقاؿ د .عدناف النحكم أيوان:
يربا األقصى

دعػ و
ػػػػػػػػػػد كىنػػػػػػػػػػػد
يركيػػػػػػػػػػػدؾ  .دع ىػػػػػػػػػػػكل ٍ
كدار بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؾ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحمف ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
نا

ػػػػػػػػػػب  ..كأنجػػػػػػػػػػػد الطَّمػػػػػػػػػػػؿ الحزينػػػػػػػػػػػا
كىػ َّ
ي
تمػ ُّ
السػػػػػػػػػػػػػنينا
ػػػػػػػػػػػػد بفػػػػػػػػػػػػػيض رحمتػػػػػػػػػػػػػو ّْ
ي
حممػػػػػػػت عمػػػػػػػى الزمػػػػػػػاف بيػػػػػػػا الشػػػػػػػجكنا

اح
يربػػػػػػػا األقصػػػػػػػى  ..ػػػػػػػديتؾ مػػػػػػػف جػػػػػػػر و
مرابػػػػػػػػػػػػػػػع كممػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػرت عمييػػػػػػػػػػػػػػػا

عصػػػػػػػػػػػكر طأطػػػػػػػػػػػأت كحنػػػػػػػػػػػت جبينػػػػػػػػػػػا

و
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة متحمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينا
شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباب عقيػ

اسػػػػػػػػػػػػػػا
كألقػػػػػػػػػػػػػػت ػػػػػػػػػػػػػػي ركابييػػػػػػػػػػػػػػا غر ن
تحمػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف دـ الشػػػػػػػػػػيداء ًمسػػػػػػػػػػ نكا

كتنشػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف ظػػػػػػػػػبلؿ الػػػػػػػػػكحي دينػػػػػػػػػا

كقفػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػى ربػػػػػػػػػكع الشػػػػػػػػػرؽ بابػػػػػػػػػان

يصػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػف الربػػػػػػػػػػػػػكع المعتػػػػػػػػػػػػػدينا

شػػػػػػػػػػػمخت عمػػػػػػػػػػػى الرزايػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػتذلت

أمامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ زىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكة المتكبرينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

العػػػػػػػػػػػػداة تػػػػػػػػػػػػدؽ يػػػػػػػػػػػػو
تظػػػػػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػػػػػد ي
كتخػػػػػػػػرؽ مػػػػػػػػف سػػػػػػػػياج الحػػػػػػػػؽ خرقنػػػػػػػػا

لتفػػػػػػػػػػػػػػػتح دكنػػػػػػػػػػػػػػػو تقنػػػػػػػػػػػػػػػا ميينػػػػػػػػػػػػػػػا
ييمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؽ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػممنا ذالن كىكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

كأ يػػػػػػػػػػػػػػػاء حممػػػػػػػػػػػػػػػف بيػػػػػػػػػػػػػػػا ثمػػػػػػػػػػػػػػػا ارن

مباركػػػػػػػػػػػ نة  ..ك وػػػػػػػػػػػف بيػػػػػػػػػػػا عيكنػػػػػػػػػػػا

تنيػػػػػػػػػػػػػب منػػػػػػػػػػػػػو خيػػػػػػػػػػػػػر و
ات حسػػػػػػػػػػػػػانا

ػػػػػػػػػػػػػدا كلينػػػػػػػػػػػػػػا
ككديانػػػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػػرت رغػ ن
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آللػػػػػػػػػػػػػا تنشػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػكىج المبينػػػػػػػػػػػػػػا

كتاريخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض براحتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
ن
و
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
كأمجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد النبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكة زاىيػ

يصػػػػػػػػػػػػمف عمػػػػػػػػػػػػى مرابعيػػػػػػػػػػػػا القركنػػػػػػػػػػػػا

ربػػػػػػػا األقصػػػػػػػى  ..ػػػػػػػديتؾ  ..أم طيػ و
ػػػػػػؼ
ي
لمحػػػػػػػت عمػػػػػػػى جنػػػػػػػاح الغيػػػػػػػب مسػػػػػػػرل

ألحمػػػػػػػػػػد  ..حيػػػػػػػػػػث القػػػػػػػػػػى المرسػػػػػػػػػػمينا

ػػػػػػػػػػػػؤ ُّميـ بسػػػػػػػػػػػػػاحؾ ثػػػػػػػػػػػػػـ يموػػػػػػػػػػػػػي
يػ ي

يشػػػػػػػػػػػػػػػؽ براقػػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػػقفا مكينػػػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػـ  ..أليػػػػػػػػػػػب الجػػػػػػػػػػػرح الػػػػػػػػػػػد ينا
ألػ َّ

تػػػػػػػػػػػػػذكب بػػػػػػػػػػػػػو قمػػػػػػػػػػػػػكب الخاشػػػػػػػػػػػػػعينا

بحػػػػػػػػر
نا
دنػػػػػػػػا شػػػػػػػػكقنا  ..مػػػػػػػػاج النػػػػػػػػكر
ك تَّحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب لناظريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

كآيػػػػػػػػػػػػػػػات جػػػػػػػػػػػػػػػرت يدنيػػػػػػػػػػػػػػػا كدينػػػػػػػػػػػػػػػا

ىػػػػػػػػػػػػػػك اإلسػػػػػػػػػػػػػػبلـ آصػػػػػػػػػػػػػػرة كقيربػػػػػػػػػػػػػػى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر يمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتبينا
نا
كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقرآف ذكػ
ييكثػػػػػػػػػػػػػؽ ػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػراه المسػػػػػػػػػػػػػػممينا

كعطػػػػػػػػػػػػػرؾ ظػ َّ
ػػػػػػػػػػػػؿ نفػػػػػػػػػػػػػخ المؤمنينػػػػػػػػػػػػػا

كظػ َّ
ػػػػػػػػػػػػػى
ػػػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػػػػذاؾ لئلسػػػػػػػػػػػػػػبلـ مغنػ
ن
ػػػػػػػػػػػيد الرسػػػػػػػػػػػػؿ األمػػػػػػػػػػػػاني
جمعػػػػػػػػػػػػت بسػ ّْ

جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاء الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ريف المعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدينا

ػػػػػػػػػركدا
اعجبػػػػػػػػػػا  ..لمػػػػػػػػػػف يمسػػػػػػػػػػخكا قيػ
ن
ك ن

عمػػػػػػػػػػػى دنػػػػػػػػػػػس الوػػػػػػػػػػػبللة يمبمسػػػػػػػػػػػينا

كمػػػػػػػػف عبػػػػػػػػدكا عمػػػػػػػػى األىػػػػػػػػكاء عجػػػػػػػػبلن
فػػػػػػػػػر
كقػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػؤل كا الػػػػػػػػػدُّنى ًسػػػػػػػػػقنا ك يك نا
أيػػػػػػػػػػػػػػػزعـ ىػػػػػػػػػػػػػػػؤالء إليػػػػػػػػػػػػػػػؾ قيربػػػػػػػػػػػػػػػى

كمػػػػػػػػػػػػػػا حفظػػػػػػػػػػػػػػكا لعيػػػػػػػػػػػػػػدىـ يمينػػػػػػػػػػػػػػا
يربػػػػػػػا األقصػػػػػػػى  ..برئػػػػػػػت كطبػػػػػػػت طينػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػكل كلينػػػػػػػػػػػا ..
ػػػػػػػػػػاما جػػػػػػػػػػػريف ىػ
ن
كأنسػ ن

و
أروػػػػػػػػػا
كطبػػػػػػػػػت يربػػػػػػػػػا ..كسػ
ػػػػػػػػاحات  ..ك ن

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الجبينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
َّ
كزيػ
آللئيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َّ ..

شػػػػػػػػػػػػػطآنا نثػػػػػػػػػػػػػرف عمػػػػػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػػػػػدييا
كي

ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَّقف َّ
الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا كالياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمينا

ػػػػػػػػػػػػكدا
ككديانػػػػػػػػػػػػػا جمعػػػػػػػػػػػػػف ليػػػػػػػػػػػػػا يعقػ
ن

كتيغوػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػف تبتميػػػػػػػػػػػػا الجفكنػػػػػػػػػػػػا

دعػػػػػػػػػػػػػاء
كػػػػػػػػػػػػػأف عمػػػػػػػػػػػػػى مباسػػػػػػػػػػػػػميا
ن
إليػػػػػػػػػػػػي  ..أيػػػػػػػػػػػػف أبنػػػػػػػػػػػػائي كقػػػػػػػػػػػػكمي

كمػػػػػػػػف ر عػػػػػػػػكا إلػػػػػػػػى العميػػػػػػػػا الحصػػػػػػػػكنا

ػػػػػػػػػػػػد
مشػػػػػػػػػػػػػاعميـ مػػػػػػػػػػػػػف اإليمػػػػػػػػػػػػػاف ىك ٍقػ ه

أوػػػػػػػػػػػاءكا دكنيػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػدرب األمينػػػػػػػػػػػػا

و
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد و
ؽ هلل ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
بعيػ

جنػػػػػػػػػكد محمػػػػػػػػػد  ..سػػػػػػػػػتيب  ..تيػػػػػػػػػك ي

ألصػػػػػػػػػػػػػنع ذلػػػػػػػػػػػػػؾ النصػػػػػػػػػػػػػر المبينػػػػػػػػػػػػػا

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنتظر الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي ال أيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي

يظػ ُّ
ػػػػػػػؿ صػػػػػػػػدل مػػػػػػػػف اإلسػػػػػػػػراء يسػػػػػػػػرم

ػػػػػػػػػػػرؾ بػػػػػػػػػػػػيف أوػػػػػػػػػػػػبلعي الحنينػػػػػػػػػػػػا
ييحػ ّْ

كقاؿ د .عدناف النحكم أيوان:
-:99-

الطفكلة كالحجر ي أرض المسجد األقصى
يػػػػػػػػػػػػػػا لمطفكلػػػػػػػػػػػػػػة مزقػػػػػػػػػػػػػػت أحشػػػػػػػػػػػػػػاءىا

كتنػػػػػػػػػػػػػػاثرت عبقنػػػػػػػػػػػػػػا ك ػػػػػػػػػػػػػػكح قرنفػػػػػػػػػػػػػػؿ

هلل در عزيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارت بأشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا

ؽ الطفكلػػػػػػػػػػػػػػػػة بالحصػػػػػػػػػػػػػػػػى كالجنػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ

عػػػػػػػز السػػػػػػػبلح ،يػػػػػػػب كػػػػػػػؿ تػػػػػػػى رمػػػػػػػى

بػػػػػػػػػدكم صػػػػػػػػػخر ػػػػػػػػػي الربػػػػػػػػػكع مجمجػػػػػػػػػؿ

ككأنمػػػػػػػػػػػػػػا األكبػػػػػػػػػػػػػػاد تطمػػػػػػػػػػػػػػؽ دكنيػػػػػػػػػػػػػػا

شػػػػػػػػػػػػعبل توػػػػػػػػػػػػيء بعزميػػػػػػػػػػػػا المتيمػػػػػػػػػػػػؿ

تفجعػػػػػػػػػػػا
يػػػػػػػػػػػا لمنسػػػػػػػػػػػاء كقػػػػػػػػػػػد خػػػػػػػػػػػرجف
ن

ػػػػػػػػػػكؿ
مػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف مغيػػػػػػػػػػػث حػػػػػػػػػػػكليف معػ َّ

ليفػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػى تمػػػػػػػػػػؾ األرامػػػػػػػػػػؿ كاليتػػػػػػػػػػا

ليفػػػػػػػػػػػػي ،كتصػػػػػػػػػػػػطاد الرجػػػػػػػػػػػػاؿ كػػػػػػػػػػػػأنيـ

مػػػػػػى ،لػػػػػػيس مػػػػػػف مػػػػػػأكل ليػػػػػػـ أك محمػػػػػػؿ
ػػػػػػػب الرصػػػػػػػػاص كصػػػػػػػػيد كػػػػػػػػؿ مجيػػػػػػػػؿ
نيػ ي

ليفػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػى تمػػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػػدماء تفجػػػػػػػػػرت

غوػػػػػػػػػػػػػػػبا لكػػػػػػػػػػػػػػػؿ جريمػػػػػػػػػػػػػػػة كتيػػػػػػػػػػػػػػػكؿ

سػػػػػػػػػػػػػتظؿ أحجػػػػػػػػػػػػػػار الطفكلػػػػػػػػػػػػػػة لعنػػػػػػػػػػػػػػة

تنصػػػػػػػػػػػػػػب ػػػػػػػػػػػػػػكؽ ميػػػػػػػػػػػػػػرج كممثػػػػػػػػػػػػػػؿ

سػػػػػػػػػػػػػتظؿ ترمػػػػػػػػػػػػػي الجػػػػػػػػػػػػػاىميف بمعنػػػػػػػػػػػػػة

كالنػػػػػػػػػػػػػػائميف كمػػػػػػػػػػػػػػف يظػػػػػػػػػػػػػػؿ بمعػػػػػػػػػػػػػػزؿ

*****

*****

ليفػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػى تمػػػػػػػػػؾ المنػػػػػػػػػازؿ ىػػػػػػػػػدمت

كالنػػػػػػػػػػػػػػػاس بػػػػػػػػػػػػػػػيف مشػػػػػػػػػػػػػػػرد كمقتػػػػػػػػػػػػػػػؿ

وػػػػػػػػاقت بيػػػػػػػػـ سػػػػػػػػبؿ النجػػػػػػػػاة كأطبقػػػػػػػػت

عصػػػػػػػػػب تسػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػدركب كتبتمػػػػػػػػػي

يػػػػػػػػػػػا لمنسػػػػػػػػػػػاء كقػػػػػػػػػػػد خػػػػػػػػػػػرجف تفجعػػػػػػػػػػػا

ىػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف مغيػػػػػػػػػػث لمحمػػػػػػػػػػى كمعػػػػػػػػػػكؿ

يمػػػػػػػػددف أيػػػػػػػػدييف ػػػػػػػػي عػػػػػػػػرض الفوػػػػػػػػا

ء عمػػػػػػػػػػػػػى رجػػػػػػػػػػػػػاء خائػػػػػػػػػػػػػب كتكسػػػػػػػػػػػػػػؿ

وػػػػػػػاع الصػػػػػػػدل ػػػػػػػي كػػػػػػػؿ أ ػػػػػػػؽ وػػػػػػػائع

بػػػػػػػػػػػيف الغيػػػػػػػػػػػكـ تمبػػػػػػػػػػػدت لػػػػػػػػػػػـ تنجػػػػػػػػػػػؿ

لػػػػػػػػػػػـ يبػػػػػػػػػػػؽ إال نظػػػػػػػػػػػرة الطفػػػػػػػػػػػؿ التػػػػػػػػػػػي

تػػػػػػػػػػػاه السػػػػػػػػػػػؤاؿ بيػػػػػػػػػػػا كاف لػػػػػػػػػػػـ تنػػػػػػػػػػػزؿ

عينػػػػػػػػػػػػاه تائيتػػػػػػػػػػػػاف :أيػػػػػػػػػػػػف كعػػػػػػػػػػػػكدىـ؟

أيػػػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػػػعارات التػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػـ تنػػػػػػػػػػػزؿ

ماجػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػى عينيػػػػػػػػػػو دمعػػػػػػػػػػة حيػػػػػػػػػػرة
حتػػػػػػػػػػػػى إذا ىػػػػػػػػػػػػاج األسػػػػػػػػػػػػى كتفجػػػػػػػػػػػػرت

ػػػػػػػػػذىؿ
كنػػػػػػػػػػدت عمػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػفتيو أنػػػػػػػػػػ ية مػ
ى

أحزانػػػػػػػػػو يقػػػػػػػػػكؿ :يػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػيف اىممػػػػػػػػػي!

كػػػػػػػػػػػأنني قػػػػػػػػػػػد وػػػػػػػػػػػعت بػػػػػػػػػػػيف مزمػػػػػػػػػػػر

غنػػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػػكاه لنػػػػػػػػػػػػا كبػػػػػػػػػػػػيف مطبػػػػػػػػػػػػؿ

يػػػػػػا أمتػػػػػػػي! كػػػػػػػـ مػػػػػػػف دمػػػػػػػاء قػػػػػػػد صببػػػػػػػػ

ػػ ً
ػػػػػػت كمػػػػػػػف صػػػػػػػريع ػػػػػػػي الػػػػػػػديار مجػػػػػػػدؿ

كػػػػػػػـ جػ ً
ػػػػػػدت بػػػػػػػالكؼ السػػػػػػػخي عمػػػػػػػى ميػػػػػػػا

ديػػػػػػػػػف النػػػػػػػػػزاؿ كجمعيػػػػػػػػػا! لػػػػػػػػػـ تبخمػػػػػػػػػي

قػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػدت بالمػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػك ير كبالػػػػػػػػػدما

ء ،بكػػػػػػػؿ غصػػػػػػػف مػػػػػػػف شػػػػػػػبابؾ مخوػػػػػػػؿ

كػػػػػػػػـ مػػػػػػػػف نسػػػػػػػػائؾ قػػػػػػػػد خمعػػػػػػػػف قبلئػػػػػػػػدا

زانػػػػػػػت ،كجػػػػػػػدف بكػػػػػػػؿ غػػػػػػػاؿ مػػػػػػػف حمػػػػػػػي
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كطفكلػػػػػػػػػة ىبػػػػػػػػػت تكاثػػػػػػػػػب ػػػػػػػػػي الحمػػػػػػػػػى

كثبػػػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػػػى الميػػػػػػػػػػػداف! لػػػػػػػػػػػـ تتميػػػػػػػػػػػؿ

جعمػػػػػػػػكا مػػػػػػػػف الحجػػػػػػػػر األصػػػػػػػػـ مبلحمػػػػػػػػا

دكت! كمػػػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػػزـ ىػػػػػػػػػػػػدل المتأمػػػػػػػػػػػػؿ

كأنػػػػػػػػػػو العمػػػػػػػػػػبلؽ ىػػػػػػػػػػب كدكنػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػ

أقػػػػػػػػػػػزاـ ػػػػػػػػػػػي ىمػػػػػػػػػػػع كطػػػػػػػػػػػكؿ تمممػػػػػػػػػػػؿ

بطػػػػػػػػػػػؿ تعػػػػػػػػػػػز بػػػػػػػػػػػو البطكلػػػػػػػػػػػة كالفػػػػػػػػػػػدا

بصػػػػػػػػػػػػػػػفائو كأنػػػػػػػػػػػػػػػو ػػػػػػػػػػػػػػػي جحفػػػػػػػػػػػػػػػؿ

د عتػػػػػػػػػػػػػػو طرتػػػػػػػػػػػػػػو النقيػػػػػػػػػػػػػػة ػػػػػػػػػػػػػػانثنى

بطػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل كعزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تبخػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

ً
بػػػػػػػذلت مػػػػػػػػع السنػػػػػػػػػ
يػػػػػػػا أمتػػػػػػػػي! ميػػػػػػػػبل!

ػػػػػػيف تطػػػػػكؿ! أيػػػػػف جنػػػػػى العطػػػػػاء المجػػػػػزؿ
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القدس عاصمة السماء ،القدس عاصمة الجذكر:
ً
السماء،
دس عاصم ية
القي ي

ب ،كقىت يؿ،
ك ي
أرويا ،ير ٍع ه
الج ً
ذكر،
القدس عاصم ية ي
ي

يسكقييا ىك ٍغ هد ،كىن ٍذ يؿ.
ً
األرض،
جاءكا إلييا مف صقيع
صنكب ىرىا،
اقتمعكا
ى
ً
كزيتكناتيا،
البيكت،
احتمٌكا
ى

الؿ،
كسممكا
الز ى
الماء ي
ى
ٌ
ك ي رغيؼ الخبز ىحمَّكا

القدس حارس ية الثي ً
غكر،
ي
عب ،كقى ٍت يؿ.
ك ي
أرويا ،ير ه

أقفرت
جاءكا إلييا كالجراد،
ٍ
فت،
و ير المراعي ،كالسكاقي يجفٌ ٍ
يخ ٍ
 - 222مػف مكاليػد الخميػؿ بفمسػطيف ػي  0946ـ ،يحمػؿ درجػة الػدكتكراه ػي األدب المقػارف ،كيعمػؿ منػذ أسػتاذا
مشػػػاركا بجامعػػػة يبلدلفيػػػا األردنيػػػة ،تنقػػػؿ بػػػيف العديػػػد مػػػف البمػػػداف منيػػػا :مسػػػطيف كاألردف كلبنػػػاف كالجزائػػػر

كبمغاريا .صدرت لو عدة مجمكعات شعرية منيا :يا عنب الخميؿ ،كالخركج مف البحر الميت ،كقمر جرش كػاف
حزينا ...كغير ذلؾ.
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ثـ استغمٌكا
ٌ
ً
ً
ً
الصخكر،
العيكف الدا قات مف
ماء
ى
الم ً
كغاب ًظ ٌؿ.
كرقات،
ى
ي
بكرخيس) ،ك (إسماعيؿ كادارم)،
كاستأجركا( ،
ى
الرخيص،
جنكيز) ،
ك( ى
ى
يـ ،كلدكا ىنا ًم ٍثمي
كأ ٌن ٍ
ً
األرض ،قى ٍبمي
كلكي يقكلكا ،إ ٌنيـ ي
القميص
ذاؾ
سخكا
ى
كبدلكا ى
العقكؿٌ ،
ٍ
ىم ى
بقميص أمريكا العتي ً
ؽ،
لع ٌؿ جائزةن تى ًي ُّؿ

مصباح ال ين ً
ذكر،
القدس
ي
ي
ب ،كقى ٍت يؿ.
ك ي
أرويا ،ير ٍع ه
ً
الدماء،
القدس عاصمة
ي
يجيء،
مطر
ي
كصكتييا يشكك ،كال ه
األياـ ،ىم ٍح يؿ.
اسـ ٌ
مك ي
يا دكل ىة الخازك ً
ؽ،
يا قتٌال ىة الشعر ً
اء،

ً
الح ٌن ً
سراقة ً
األزياء،
اء ،كاألوكاء ،ك
يا َّ

كاألجداد ،كاألبناء ،كاآلباء ،كاألشياء،
الخر ً
ً
المالكؼ.
جات ،ك
ٍ
ك ٌ
المكاؿ ،كالرايات ،ك ى ٍ
يا دكلة الخازك ً
ؽ،

ً
سراقة اإلبريز ،كاإل ً
التطريز،
ريز ،ك
يا ٌ
ً
اح ،كالح ٌنكف ،كالنارنج،
ك
الميمكف ،كالتفٌ ً
كاألحجار ،كالتاريخ ،ك ً
األكؼ).
اآلىات ،حتى (
ٍ
القدس عاصم ية الطيكر،
ي
أشعار ،كي ُّؿ
ك ي
أرويا ،ه
قمح ،ك ه
ً
بلعيا،
ميما تشي يخ ق ي
الساحات،
اؽ ،ك
ي
تتعتؽ األسك ي
ي
يتمك

ً
الغابات،
أىزكج ىة
-:9<-

س ٍي يؿ
ى
عظيـ،
ب
ي قاعيا ،ىغ ى
وه
ه
صؼ يحمك.
ه
الع ٍ
جارؼ ،ك ى
ً
البيواء،
شر ة
ًخ ّّؿ لنا ي ال ي
يمشي،
و
تمكح،
مثؿ بارقة ي
ً
النخؿً ،خ ُّؿ.
كليس كؽ

ً
الكعكد،
نامكا عمى يخطىب
الكعيد
يـ سئمكا
ٍ
كأ ٌن ٍ
ً
النمؿ ،التي
يم ىة
يا أ ٌ
زحفى ٍت إلى ت ٌؿ المكائد،
ى
شيا،
كي تناـ جيك ي

ش ير اتيا،
ك
الصمت ي ي
ي
سعيد.
كرد
ٍ
ه

يا أم ىة ال ٌن ً
مؿ الذليم ىة،
ٌ
ً
النمؿ ،إالَّ
صفات ً
ليس ييا مف

البميد
س ًؿ
ٍ
ىكثٍرةي ال ىن ٍ
ما لمجحا ًؿ عند مح ىنتيا ..تى ً
ؽ ًُّ ،ؿ.
ً
القمكب،
القدس عاصم ية
ي
ذبح كقت يؿ.
ك ي
أرويا ،ه
ً
الساحات،
إف زمجر األعداء ي
ٍ
تريد
تريد ،كال ٍ
تسمعي ما ي

المجيد
الرمز
شباح ،ك ى
ٍ
اح ،كاأل ى
تستحور األرك ى
ي
البعيد
لتمكىذ ىارب نة إلى الزمف
ٍ
أكيد
ص ىم هـ ٍ
ي
كيصيبيا ى
ما لمجحا ًؿ،

عمييـ
ناد ٍت
يكمٌما ى
ٍ
ً
تومح يؿ.
ً
السماء،
القدس عاصم ية
ي
كصمتييا ،قى ٍيهر ،ك يغ ُّؿ.
-:9=-

جاءت مع الفجر األني ً
ؽ،
جر ًاتنا،
لكف ٌا
َّ
ٍ
الغار،
لكي تيعيد ى
ىا ،يى ٍـ ،قد أطمٌكا
عصر ال ً
م ،يزلز يؿ الدنيا،
حذاء العبقر ّْ
ي
الرؤكس ،مياب نة،
ترتفع
ي
ككأف تاريخان جديدان ،قد يي ًط ُّؿ
ٌ
ككأف أقما ارن تيشعُّ،
ٌ
كأف َّ
كؿ المؤمنيف ،تدا عكا
ٌ
دخمكا إلى األقصى ،كصمٌكا.

ً
الغازيات،
صكت الذئاب
ميما ىعبل
ي
ً
ً
القاتبلت،
القادمات ،الماكرات،
ً
القدس،
صكت
إف،
ى
ٌ
ر ٍغـ ا ً
لميؿ،
ي

ثـ يعمك.
ثـ يعمكَّ ،
يعمكٌ ،
شركط التيدئة:

كحيد
ىك شرطه
ٍ
يكد
اثيؽ ًسّْرَّي نةٍ ،أك يع ٍ
ال مك ى

نكد
ٍأك
س ٍر َّ
ى
دي نةٍ ،أك يب ٍ
تفاصيؿ ى
ً
الخيكؿ،
تجاىؿ صمت
ال نريد
ى
ً
نكد
مذابح
الي ٍ
ى
أرض ي
نريد.
ال ٍ

كحيد
ىك شرطه
ٍ
أف تي َّ
القبلع
فك ىؾ أكصال يك ٍـ ،ك
ٍ
ٍ
تقع
القبلعي ،التي أك ى
ش ىك ٍت أف ٍ

الرماةي،
حيف صاح ي
ً
الجنكب .
جنكب
تىىزٍل ىز ىؿ حائطي يك ٍـ ي
ٍ
أف تي َّ
فك ىؾ ُّ
تفاصيمكـ :
كؿ
ٍ
ٍ
النقكش ،التي يزّْك ىر ٍت،
ي
لحمنا،
ي
السجكف ،التي أى ىكمى ٍت ى
-:9>-

كخذكا معكـ َّ
كمز ً
ً
اميريك ٍـ،
كؿ
أسفاريك ٍـ ،ى
ً
لكـ
ما عدا ،س ٍف ىر ٌأي ى
كب ،ليس ٍ
عربي ،أكي ٍد .
َّإن يو،
ّّ
القبكر ،خذكىاً ،
متاحفى يك ٍـ،
ى
ليس ييا لنا ًم ٍف طى ىم ٍع

أف تزرعكا دكل نة،
تستطيعكف ٍ
ً
و
الم ٍرتىفى ٍع
ي أكركبا
الجميمة ،ى
دكف يحدكد عمى ي
ش ٍع
تبتىنكا حائطان مف ىج ى
تستطيعكف ٍ
أف ٍ
ليف تشتاق يك ٍـ،
َّ
لندف ،جاىزةهَّ ،
ثـ بر ي
إف ى

س ٍرديَّة المحرقى ٍة
كببلد
ي
ككلكمبس ،تحفظي ى
ى
س ٍع .
ي رنسا ،ل يك ٍـ ،ىمثىبلن ،يمتَّ ى
كحيد
ىك شرطه
ٍ
سقط الر ً
أس ،ك ً
الجذر،
ٍ
أف ى
نعكد إلى ىم ٍ
مسطيف مف ح و
تنتظر
رقة
حيث
ي
ي
ي
ٍ
سقط الر ً
أس،
ٍ
أف تعكدكا إلى ىم ٍ
الخ ىزٍر
أجداد يك ٍـ ي ببلد ى
الو ً
بلؿ،
كخذكا معكـ
كيرباء ى
ى
مع الغاز ،ك ً
الكاز ،كالتد ئ ٍة.

يد
ىك شرطه كح ٍ
أف ي يك َّ
الرصاص عف التيدئ ٍة
ؼ
ي

أف ي يك َّ
الرصاص عف التيدئ ٍة.
ؼ
ٍ
ي

كيقكؿ د .عز الديف المناصرة أيوان:
ي قصيدة "كنيسة القيامة"
" أما صبلح الديف

شارعو دمع كطيف

شارعػػو تفاحػة كأنجػـ ككيربػػاء
القدس يا مرياـ

جاراتيا مفؿ الغراـ
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حرك يػا مف ذىػب قػد خطٌيػا " صيػاـ "
الصخرة الخوراء
السركة الخوراء
نقكشيا خوراء

سماؤىا وية زرقاء

جذكرىػػػا ػي القمػب كالشػػػركش "

?@ -عصاـ عمي خميفة()223
كيبقى النخيؿ
عذر
أيا قدس نا
أنا لست نبتنا

ىر
أنا لست ز نا
ليؿ و
أنا حزف و
عقيـ طكيؿ
كايقاظ تفكيرنا المستقيؿ
كغيظ كحقد كىـ ثقيؿ
كأشبلء و
مجد
و
عرض
كانقاذ

كبركاف ر و
ض ..بأرض النخيؿ
*****

س ميبلن
أيا قي ٍد ي
أنا لست حقبلن

يدقٌكف رأسي بفأس الطغاة

بيـ الحياة
كيسقكف صدرم ّْ
أنا الجدب حيف يصير المزارع ظَّ الصفات
كصحراء تحكم دجى الذكريات
ؽ يكف الجركح القديمة
كأ ه
كأرض عقيمة

 - 223شػػاعر كسياسػػي كأسػػتاذ متفػػرغ بالجامعػػة المبنانيػػة ببيػػركت ،كلػػد ػػي حتٌػػكف ،قوػػاء البتػػركف (لبنػػاف) عػػاـ
?;@8ـ ،لو العديد مف األعماؿ السياسية ،كاألشعار التي يندب ييا الكرامة كالحؽ العربي.
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مف النيؿ ..حتى وفاؼ الفرات
كلف أجرع اليكـ كأس السبلـ
أنا اليكـ أعمنت بدء الصياـ
صيامي عجكز..

شقكقي ستزداد مثؿ التجاعيد ي كؿ عاـ
دماء تسيؿ
أريد الطعاـ
ن
تسد الشقكؽ ..كتركم النخيؿ
*****

صفحا
أيا قدس
ن
قمحا
أنا لست ن

يجيء الجياع..
لكي يطحنكه

رجى
ك كؽ المكائد تأتي القيادات مف كؿ و
إلى االجتماع..
لكي يأكمكه

كقبؿ نياية كؿ اجتماع
كقبؿ الفراغ..

رسما ليكـ التبلقي
يخطكف ن
أيا قدس إني برغـ التشتت ال بد عائد
كأرسمت عبر حدكد اختناقي..
ندائي إلى كؿ و
عبد كقائد
خبز ليذم المكائد
أنا لست نا
أنا برد و
ليؿ

كحر اشتياؽ

أنا بيت و
شعر مرير المذاؽ
تجيء المعاني تبكي لديو
تمكت المغات كتحيا عميو
عمى راحتيو..

سيكلد جر الببلد الجديد
كمف مقمتيو..
-::0-

تسيؿ الدمكع كساعي البريد
تجكب الببلد كقبؿ الرحيؿ..

تبث الحياة ..بأرض النخيؿ
*****

صبر
أيا قدس نا
قبر لكؿ القصائد
صرت نا
إذا
ي
إذا واع مني زماـ العبارة

كأ سحت صدرم لكؿ النقائض

شيئا غريب الحدكث بكؿ مقاييس تمؾ الحوارة
سيمقاني ن
كويؽ البحار
كجدب السكاقي..
كدمع الحجارة
يما
سيمقاني ن

يسكؽ البكارج نحك الغرؽ

سيخنؽ كسط الدخاف الذم..
يغادر سطاطنا المحترؽ

كاف بات يفرض حظر التجكؿ

سيمقاني خك نا ..بصمت الطرؽ
سيمقاني عند احتقاف األ ؽ

كعند العيكف الصغار المكاتي حممف الشفؽ
سيمقاني ليبلن..
كمالي نجكـ..
سئمت النجكـ
كرىت النجكـ

ألف النجكـ تخيؼ الكبار
ألف النجكـ تثير القمؽ

ألف النجكـ تحث المرارة كالذكريات..
لتسكف ي صدرنا المختنؽ

ألف النجكـ ستخفي الدليؿ

-::8-

كحيف نسير بيدم النجكـ..

نوؿ الطريؽ ..بأرض النخيؿ
*****

أيا قدس مرحى
قد صرت نخبل

يكما..
إذا جعت ن
يزم بجذعي

كاف طاؿ يؾ انتظار الطريؽ
كما مف ر يؽ..
نامي بظمي

كال تعجبيف..

إذا تكجكنا بعيد الطفكلة

كقالكا عمينا ..بأنا صغار

كأنا نسالـ مثؿ السنابؿ ..مثؿ الزىكر
يـ يجيمكف..

بأنا ىجرنا صفات الزىكر

نسينا الجماؿ ..ر ونا العبير
حيف يحؿ الجفاؼ العسير

تمكت السنابؿ كسط الحقكؿ
كتفني الزىكر..
كيبقى النخيؿ.

@@ -عمي الخميمي()224
"كال تتدحرج عف صدرؾ"
أف تذكب ي القدس ،كأف

تتحسس المجاعة كالتاريخ
 - 224شاعر ككاتب قصة كرائي كباحث مف مكاليد نابمس بفمسػطيف عػاـ 8@;:ـ .عمػؿ معممػان كصػحفيان ،نشػر لػو

أكثر مف عشريف كتابأ .كما نشر لو أكثر مف عشر مجمكعات شعرية منيا :جدلية الكطف ،كالوحؾ مف رجػكـ
الدمامة ،كنابمس تموي إلى البحر ...كغيرىا.
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كؿ جماؿ ككؿ حي ،كتقكؿ ي
سرؾ إف ىذا السكر جسدؾ
كاف ىذه المدينة بابؾ إلى
الدنيا

أف تغرؽ ي أحزاف القدس
لتخرج منيا ك ييا نحكىا

كيداؾ أـ أ ؽ األسكاؽ القديمة
المغمقة؟

نيوت مف قبرؾ ،كبحثت عف
نفسؾ ي مخطكطة قديمة

ك ي ذركة تكحده مع القدس يقكؿ:
ال تسقط القدس عف صدرؾ
كال أنت تكبك

كيقكؿ عمي الخميمي أيوان:
يا قدس ىذه جيعتي
يا قدس ىذه جيعتي،

كىذه نياية اإلنشاد ي مدينتي،

كىذه ببلغة المطاؼ ي شيادتي؟
ىييات! ىييات!

كلي جثة ىنا  ،أقكؿ إنيا ىناؾ ،جثتي
مرة أك مرتيف دكف خا ؽ
تدب ٌ
كدكف طارؽ

إليؾ نحك الخا ؽ القديـ ،نحك الطارؽ العتيؽ ي إىابؾ،
ماذا يمكح ي المدل،

كيحفر العيكف باألظا ر

كيحفر الصخكر بالعيكف كالشفاه
كيحفر البيكت بالصراخ

-:::-
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رجاؿ القدس
نعػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػدس تفػػػػػػػػػػديؾ الدمػػػػػػػػػػػاء

لػػػػػػػػػػػػػػػػؾ األركاح يجذبيػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػكالء

كديف ي،ػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ال تؤديػػػػػػػػػػػػػػػػػو الكعػػػػػػػػػػػػػػػػػكد
ي

كال الصػػػػػػػػػػػػػػخب البعيػػػػػػػػػػػػػػد كال العػػػػػػػػػػػػػػكاء

كال شعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ينمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكب
كال خطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب يرددىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاة

نػػػػػػػػػػػػأل عػػػػػػػػػػػػف أصػػػػػػػػػػػػغريو االنتمػػػػػػػػػػػػاء
ذكك يػػػػػػػػػػػػػػػـ إذا جػػػػػػػػػػػػػػػػػاء المسػػػػػػػػػػػػػػػػاء

رجػػػػػػػػػػػػاؿ القػػػػػػػػػػػػدس عشػػػػػػػػػػػػاؽ المنايػػػػػػػػػػػػػا

كيغمػػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػدكرىـ الفػػػػػػػػػػػػػػداء

ك كاحػػػػػػػػػدىـ عمػػػػػػػػػى الخمسػػػػػػػػػيف يرمػػػػػػػػػي

يقذ يػػػػػػػػػػػػػػػػػـ كيغمػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاء

لػػػػػػػػو ػػػػػػػػي ال ٌنػػػػػػػػاس إذ يػػػػػػػػركل موػػػػػػػػػاء

ػػػػػػػػػػػػػز ٌ،كف العػػػػػػػػػػػػػػدك كاف بقػػػػػػػػػػػػػػػكؿ
ييػ ٌ
رجػػػػػػػػػػػػاؿ القػػػػػػػػػػػػدس أطفػػػػػػػػػػػػاؿ صغػػػػػػػػػػػػػار
عػػػػػػػػراة الصػػػػػػػػػػدر مػػػػػػػػا حفمػػػػػػػػػكا لػػػػػػػػػدرع

ليػػػػػػػػػػػػػػـ ىمػػػػػػػػػػػػػػـ منازليػػػػػػػػػػػػػا السمػػػػػػػػػػػػػػػاء

كال يبطئػػػػػػػػػػػػػػكف إف سمػػػػػػػػػػػػػػػع النػػػػػػػػػػػػػػػداء

كذرتيػػػػػػػػػػػػػـ محمػػػػػػػػػػػػػد طػػػػػػػػػػػػػػار ذكػػػػػػػػػػػػػػ ار
ٌ
بحوػػػػػػػػػػػف أبيػػػػػػػػػػػػو لؤلمجػػػػػػػػػػػػاد حوػػػػػػػػػػػػػف

تػػػػػػػػػػػػػػؤلأل ػػػػػػػػػػػػػػي محيػػػػػػػػػػػػػػػػػاه اإلبػػػػػػػػػػػػػػػػاء

محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػد حمٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت محػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل
كأـ
ٌ
ػػػػػػػػػػي
سػػػػػػػػػػػمكا بػػػػػػػػػػػػاراؾ ىػػػػػػػػػػػؿ يكػػػػػػػػػػػػـ أبػ ٌ

يبلزميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كيتبعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

ك ػػػػػػػػػػػػكؽ الػػػػػػػػػػػػرأس يرتفػػػػػػػػػػػػػع المػػػػػػػػػػػػػكاء
كيػػػػػػػػػػذا الشبػػػػػػػػػػؿ ػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػض سػػػػػػػػػكاء

م
سيخرسػػػػػػػػػػػػػو إذا مػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػاؿ خػػػػػػػػػػػػػػز ه

كال يجديػػػػػػػػػػػػػػػػػو أك يغنػػػػػػػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػػػػػػراء
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مف أنشكدة الجياد ي يكـ مسطيف

ً
ػػػػػػػػػػدل
ػػػػػػػػػػاك ىز الظػ
المػ ى
ى
أىخػػػػػػػػػػػي جػ ى
ػػػػػػػػػػالمكف ى
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػركب
العػ
ى
أىنتػػػػػػػػػػػػػػػػػريك ييـ ىيغصػػػػػػػػػػػػػػػػػبكف ي

المتقارب

ػػػػػػػػػػػػػؽ ً
ػػػػػػػػػػػػػؽ ً
َّ
َّ
ػػػػػػػػػػػػػػدا
الف
كحػ
الج ىيػ
ىحػ
ى
ي
ػػػػػػػػػػػػػاد ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤد ىدا
السػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد األ ىيبػ
ةى ىمجػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًة ك ُّ
َّ
ى
ى

 - 225لـ نتمكف مف الحصكؿ عمى سيرة ذاتية لمشاعر ،أك أية معمكمات حكلو.

 - 226شػػاعر مصػػرم معػػركؼ ،كثيػػر الػػنظـ ،كلػػد بالمنصػػكرة عػػاـ 8@0:ـ ،مػػف أعػػبلـ مدرسػػة أبكلػػك التػػي أرسػػت
أسػس الركمانسػية ػػي الشػعر العربػػي ،لػو دككايػيف عديػػدة ،طبػع بعوػػيا .مػف أشػيرىا المػػبلح التائػو ،كالػػكحي

الخالد ،كزىر كخمر ،كالشكؽ العائد .كمف أشير قصائده "الجندكؿ".تك ي بالمنصكرة كد ف بيا @;@8ـ .
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صػػػػػػػػػػػػكتان لنػػػػػػػػػػػػا أك صػػػػػػػػػػػػدل
يبػ
ى
يي ًج ي
ػػػػػػػػػػػكف ى

ً
ً
ً
ػػػػػػػػػػػيكؼ
الس
ص
كليسػػػػػػػػػػػكا
ػػػػػػػػػػػميؿ ُّ
بغيػػػػػػػػػػػر ى
ي
ػػػػػػػػػػػػػرد حسػػػػػػػػػػػػػػام ىؾ مػػػػػػػػػػػػػػف ًغمػ ً
ػػػػػػػػػػػػػد ًه
ى ىجػ ّْ ي ى
ى

غمػػػػػػػػػػػػػػػدا
مػػػػػػػػػػػػػػػيس لػػػػػػػػػػػػػػػو ىبعػ
ي
ػػػػػػػػػػػػػػد أف يي ى
أىرل اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ م ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػدا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػدنا ال ىغػ
كعػ
ى
ى
ى
ى
ػػػػػػػػػػػػدل
الي ى
ػػػػػػػػػػػػرُّد الوَّػػػػػػػػػػػػبلى ىؿ كتيحيػػػػػػػػػػػػي ي
تى ي

ػػػػػػػػػػػػػػي
ػػػػػػػػػػػػػػي األىبػ
أىخػػػػػػػػػػػػػػػي أىيُّيػػػػػػػػػػػػػػػا العربػ
ُّ
ُّ
يم و
ػػػػػػػػػػؿ َّ
ػػػػػػػػػػة
الشػ
ػػػػػػػػػرؽ ػػػػػػػػػػي أ َّ
ىقب ى
ي
أىخػػػػػػػػػػي أ ى

َّ
المػػػػػػػػػػػػػدل
أعػػػػػػػػػػػػػد ليػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػذابحكف ي

إف ػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػدس أختػػػػػػػػػان لنػػػػػػػػػا
أخػػػػػػػػػي َّ
ً
ريف
ػػػػػػػػػػػبرنا عمػػػػػػػػػػػػى ىغػػػػػػػػػػػػدرىـ
قػػػػػػػػػػػػاد ى
صػ ى
ً
ػػػػػػػػػػػػكف
الم ين
طمىعنػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػييـ طيمػػػػػػػػػػػػكعى ى

ػػػػػػػػػػػػػػػد ارن يمرصػػػػػػػػػػػػػػػػدا
ليػػػػػػػػػػػػػػػػـ قىػ
ى
ك يك َّنػػػػػػػػػػػػػػػػا ي
ػػػػػػػػػػػدل
ػػػػػػػػػػػاركا ىى ىبػ
سػ ى
ػػػػػػػػػػػاركا ي
ن
ػػػػػػػػػػػاء كصػ ي
طىػ ي

ل ىن ً
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػجدا
حمػػػػػػػػػػػػػػػػػي الكنيسػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىة كالمسػ

أىخػػػػػػػػػي قيػػػػػػػػػـ إلػػػػػػػػػى ًقبمى ً
المشػػػػػػػػػرقى ً
ً
يف
ػػػػػػػػػة
يسػػػػػػػػػػػػكع الشػػػػػػػػػػػػػييد عمػػػػػػػػػػػػػى أروػػػػػػػػػػػػػيا

يعػػػػػػػػػػػػػػانؽ ػػػػػػػػػػػػػػػي جيشػػػػػػػػػػػػػػػو أحمػػػػػػػػػػػػػػػدا

أخػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػـ إلييػػػػػػػػػػا نشػ ُّ
ػػػػػػػػػار
ػػػػػػػػػؽ الغمػ ى
أخػػػػػػػػػػػػي ظمئػػػػػػػػػػػػت لمقتػػػػػػػػػػػػاؿ السػػػػػػػػػػػػيكؼ

ػػػػػػػػػػػػػػػى مرعػػػػػػػػػػػػػػػػدا
دمػػػػػػػػػػػػػػػػان قانيػػػػػػػػػػػػػػػػان كلظػ
ن
المصػػػػػػػػػػػػعدا
شػػػػػػػػػػػػباىا
ػػػػػػػػػػػػأكرد ى
الػػػػػػػػػػػػدـ ي
ى

أخػػػػػػػػػي إف جػػػػػػػػػرل ػػػػػػػػػي ثىىراىػػػػػػػػػا ىد ًمػػػػػػػػػي

ػػػػػػػػػػػدا
اليػ ى
ىطبقػ ي
صػػػػػػػػػػػػاىا ى
كأ ى
ػػػػػػػػػػػت ػػػػػػػػػػػػكؽ ىح ى

كيقكؿ عمي محمكد طو أيوان:
اـ
ىؿ ي ربكع القدس ين َّك ي

اـ البسيط
ين َّك ي
ػػػػػػكؾ أ ً
ُّ
اـ
ػػػػػػيت عنيػػػػػػػا يػػػػػػػي نائمػػػػػػػ هة
ككيػػػػػػؼ ىػػػػػػؿ ػػػػػػي ربػػػػػػكع القػػػػػػدس ينػ َّ
ظنػ ى
يقصػ ى
ػػػػػك ي
كتمػػػػػػػػػؾ أطمػػػػػػػػػاعيـ ػػػػػػػػػي كػ ّْ
اـ
ػػػػػػػػؿ ناحيػػػػػػػػػة
ػػػػػػػيؼ مػػػػػػػػنيف ػػػػػػػػكؽ الخمػػػػػػػػؽ قػ َّ
السػ ي
ػػػػػػػك ي

ػػػػػػػـ لمػػػػػػػػنطقيـ
قػػػػػػػػالكا غػ
ى
ػػػػػػػدرت كلػػػػػػػػـ أ يػ ٍ
ػػػػػؾ عػػػػػػف أىػ و
ػػػػػؿ كعػػػػػػف كطػ و
ػػػػػف
أ ػػػػػػي د اعػ ى

أحكػػػػػػػػػػػػػاـ
حكمػػػػػػػػػػػػػان كلكنمػػػػػػػػػػػػػا لمقػػػػػػػػػػػػػكـ
ي
اـ
غػػػػػػػػػػػدر ٍ
إذف جيػ ي
ػػػػػػػػػػاد الظمػػػػػػػػػػػـ إجػػػػػػػػػػػر ي

ػػػكتيـ
ػػػرؽ ال تخػ ى
ػػػرؽ يػػػػا شػ ي
يػػػػا شػ ي
ػػػدعؾ دعػ ي
الزيػ ً
عيػػػػػػػػكف َّ
ً
ػػػػػػػت دا قػػػػػػػػ نة
ػػػػػػػر
أكػػػػػػػػاف غيػ ى
ككػػػػػػػػػاف غيػػػػػػػػػر أنابيػ و
ػػػػػػػػب يحػػػػػػػػػكط بيػػػػػػػػػا

أكىػػػػػػػاـ
الحػػػػػػػؽ
حػػػػػػػديث
ّْ
كاقػػػػػػػبض يػػػػػػػدان
ي
ي
اـ
ػػػػػػؾ الغػ ّْ
مػػػػػػػف قمبػ ى
ػػػػػػض ييجػػػػػػػرييف سػ ٌ
ػػػػػػج ي

ُّ
صػػػػػرًت ًو
قػػػػػالكا ىػػػػػك
الحػػػػػؽ مػػػػػا نسػػػػػعى ل ين ٍ

ػػػػػػو كػػػػػػػـ ىػػػػػػػك و
ػػػػػػو سػػػػػػػامكا
اف أىمػ ي
سػ ي
يػػػػػػػا يبؤ ى

قيػػػػػػػػػػػػػار كظػ َّ
ػػػػػػػػػػػػبل يـ
ع صػ
ى
وػػػػػػػػػػػػػمك ى
ػػػػػػػػػػػػدرؾ ٌ
ه
َّ
ً
و
اـ
إال لحػػػػػػػػرب ليػػػػػػػػا ػػػػػػػػي الكػػػػػػػػكف إوػػػػػػػػر ي

مكؾ مطػػػػػػػػار و
ات كمػػػػػػػػا عممػػػػػػػػكا
قسػػػػػػػػ ى
قػػػػػػػػد ٌ
ػػػػت غيػػػػػر الفػػػػػدل ػػػػػي غيػػػػػر توػ و
ػػػػحية
أ يكنػ ى
ى

و
بسػػػػػػرب لمػػػػػػػردل حػػػػػػػامكا
ػػػػػػؾ
إف ىػػػػػػـ عميػ ى

-::<-

َّاـ
ػػػػػػػػػؾ ال يخػ
كاسػ
ػػػػػػػػػمع لحقّْػ ى
ٍ
ٍ
ػػػػػػػػػدع ىؾ ىػػػػػػػػػػد ي
ػػػػػػاـ
بػػػػػػػو كػػػػػػػـ اجتي ًر ىحػ ٍ
ػػػػػػت ػػػػػػػي السػػػػػػػمـ آثػ ي

ػػػيني الػػػػذم صػػػػنعكا
سػ ٍ
ػػػؿ بالحسػ ّْ
يػػػػا شػ ي
ػػػرؽ ى
سػػػميـ عػػػف َّ
الشػػػرؼ المكعػػػكد كػػػـ غػػػدركا

ذاـ
ػػػػػػػػػػػػػػػديتؾ ال غػ
ػػػػػػػػػػػػػػػمـ ػ
أسػ
ى
ه
ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػبف كال ي
ّْ
ػػػػػػػػػػاـ
ػػػػػػػػػػى يحػ ٍّ
ػػػػػػػػػػر كًاليػ ي
ػػػػػػػػػػي لكػػػػػػػػػػػؿ تػ ن
كحػ ه

ػػػػػػػػو
كبتػ ي
كأنػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػا أيُّيػػػػػػػػػا الفػػػػػػػػػادم يع ير ى

جيػػػػػػػػػػادؾ الحػ ُّ
ػػػػػػػػػؽ مظمكمػػػػػػػػػػان كمغتربػػػػػػػػػػان

كقاؿ عمي محمكد طو أيوان:
جمر يمكش يؾ الثَّكر ً
اف
ي القدس ه
أىي ٍن ً
ػػػػػيـ ىنييػػػػػػ نة
ػػػػػت لػػػػػػي الوػ ي
صػ ي
ي
ػػػػػيؼ العظػ ي
يقكلػػػكف نػػػار الحػػػرب ػػػي الغػػػرب أ ً
ػػػدت
يخم ٍ
ي
ػػػػػت بالشػ ً
ػػػػػتاء الجيػػػػػػـ ػػػػػػكؽ تخكمػػػػػػو
ىم ى
شػ ٍ

الطكيؿ

ػػػػػكت جنػػػػػػاني
كيسػػػػػػمع لػػػػػػي الفػ
ػػػػػاركؽ صػ ى
ي
ب دخػ ً
ػػػاف
سػ ٍ
ػػػح ى
مػػػػا لػػػػي أرل ػػػػي الشػػػػرؽ ي
بر ٍعػ ً
ػػػػػػػػػػػػد حسػ و
ً
ػػػػػػػػػػػػناف
ػػػػػػػػػػػػاع سػ
ػػػػػػػػػػػػاـ كالتمػ
ً

ػػػػػػر يمكشػػػػػػػ يؾ الثَّػػػػػػػكر ً
اف
ك ػػػػػػػي القػػػػػػػدس جمػ ه
و
ػػػػػػػػػػػػاء ػػػػػػػػػػػػػي و
ً
دـ ً
ػػػػػػػػػػػػاف
غرقػ
جريحػػػػػػػػػػػػػا إًبػ

صػػػػػػيحات ك ػػػػػػي الشػػػػػػاـ وػػػػػػجة
اف
ه
بػػػػػػًإير ى

الغربػػػػػي مػػػػػف آؿ طػػػػػار و
ؽ
ك ػػػػػي السػػػػػاحؿ
ّْ

ػػػػػػػػػترت كجيػػػػػػػػػػان ليػػػػػػػػػػا ببنػ ً
ػػػػػػػػػاف
كمػػػػػػػػػػا سػ
ٍ

ػػػػػػػػػػػػت قناعيػػػػػػػػػػػػػا
طماعيػػػػػػػػػػػػػ هة يػػػػػػػػػػػػػو أزالػ
ٍ
ػػػػػػػػت عػػػػػػػػػف يػ و
ػػػػػػػػز ٍت
ػػػػػػػػد قفَّ ىازىػػػػػػػػػا كتحفَّػ ى
رمػ ٍ

و
اثف جػػػػػػػػػػػاني
ػػػػػػػػػػب
وػػػػػػػػػػػار أك بػػػػػػػػػػػر ى
مخالػ ى

ػػػػس األمػ ً
ػػػػف اسػػػػػألكا
ػػػػػًإف قيػػػػػؿ ىػػػػػذا مجمػ ي
ػػػػػػػديثيـ
السػػػػػػػػ ٍمًـ طػػػػػػػػاؿ حػ
ػػػػػػػيـ دعػػػػػػػػاة َّ
ٍ
كػ ى

ً
ػػػػػػػػػػػػػػنآف
شػ
عػػػػػػػػػػػػػػػبلـ توػ
ُّ
ػػػػػػػػػػػػػػج األرض بال ٌ
عمػػػػػى غيػػػػػر معنػػػػػى مػػػػػف ًروػػػػػى ك ً
أمػػػػػاف
ن
ن
َّك ىر ً
اف
ى
كد ىاكر حتػػػػػػػػػػػػػػػى ارغى ػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػد ى

ػػػػػػػاف كالظػ ّْ
ػػػػػػػؿ طامسػػػػػػػػان
ػػػػػػػـ حتػػػػػػػػى بػ ى
كأ ٍيب ًيػ ى
و
غاصػػػػب
أرل اليػػػػكـ مثػػػػؿ األمػػػػس صػػػػكرةى

و
صػػػػػػػػػػبغة كدىػ ً
ػػػػػػػػػػاف
ػػػػػػػػػػك ىر ٍت ػػػػػػػػػػي
كًاف يح ّْ

ػػػػػػػدت بمػػػػػػػػا ًشػػػػػػػػدتـ ػػػػػػػػرادل ككمكػػػػػػػػـ
أى
شػ ي

ييفػػػػػػػػػػاخر جيػػػػػػػػػػ هؿ بالػػػػػػػػػػذم يىػػػػػػػػػػك بػػػػػػػػػػاني

و
مقالػػػػػة
ممػػػػػكؾ الشػػػػػرؽ كػػػػػـ عػػػػػف
إلػػػػػيكـ
ى

ػػػػػػػػػػاء ىدعػػػػػػػػػػػاني
ثنػػػػػػػػػػػاني حيػػػػػػػػػػػائي كالك ػ
ي

ً
ػػػػػػػػػػػػػػاف
تييػػػػػػػػػػػػػػػددهي ػػػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػػػكزوة ككيػ

ػػػػػػػػػػامع
ػػػػػػػػػػيف مطػ
أناشػػػػػػػػػػػد يك ٍـ كالشػ
و
ي
ػػػػػػػػػػرؽ بػ ى

ً
ّْ
ػػػػػػػػػػػػػاف
ػػػػػػػػػػػػػى بالطٌيبػػػػػػػػػػػػػػات يمعػ
ػػػػػػػػػػػػػؿ تػ
بكػ
ن
كمػػػػػػػا زاؿ مػػػػػػػف يخ ٍمػ ً
ػػػػػػؼ الكعػ ً
ػػػػػػكد يعػػػػػػػاني

يػػػػػػػػػػػبل جمعػػػػػػػػػػػتـ أمػػػػػػػػػػػره كاسػػػػػػػػػػػتعنتمك

األمػػػػػػػس لػػػػػػػـ ىي ٍح ًفمػػػػػػػكا بػػػػػػػو
أرل يحمفػػػػػػػاء ٍ

-::=-

كقاؿ عمي محمكد طو أيوان:
المسجد األقصى
ي

ػػػػػػػػجد األقصػػػػػػػػػى يػ ُّ
ػػػػػػػػكد لػػػػػػػػػك أنػػػػػػػػػو
المسػ ي
ػػػػػػؾ ػػػػػػػي الصػ ً
كػػػػػػػـ كقفػ و
ػػػػػػبلة كأنمػػػػػػػا
ػػػػػػة لػ ى

الكامؿ

أسػػػػػػػػػرل إليػ ً
ؽ
ػػػػػػػػؾ الخيػػػػػػػػػا يؿ الشػ ّْ
ػػػػػػػػو بػ ى
ػػػػػػػػي ي
تحػ ُّ
ػػػػػػػؽ
ػػػػػػػكب كتخفيػ ي
ػػػػػػػؼ بػػػػػػػػو القمػ ي
ػػػػػػػر ي
عمػ ه
و
مطػػػػػػػػػرؽ
حػػػػػػػػػاف
أنػػػػػػػػػت لديػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػرح ك
و
ي
ى
ػػػػػػػػؽ
ػػػػػػػػو عميػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف الطيػػػػػػػػػارًة ىركنػ ي
كجػ ه
ػػػػػػػػؽ
مح ي
ػػػػػػػػي الشػػػػػػػػرؽ أكج ىحوػػػػػػػػاروة ال يي ى

اب مػػػػػػػػػف
ػػػػػػػػت تمفٌػ ى
لمػػػػػػػػػا كقفػ ى
ػػػػػػػػت المحػػػػػػػػػر ي
ً
اجو
كيكػػػػػػػػاد مػػػػػػػػف ىب ىيػػػػػػػػج يوػ
ػػػػػػػيء سػػػػػػػػر ى
ي
ػػػػػػػػـ
أحييػػػػػػػػت سػػػػػػػػػن ىة مػ
ى
ى
ػػػػػػػػالكيف سػػػػػػػػػما بيػ ٍ

ػػػػػػػػؽ
بعػػػػػػػػػد األيلكىػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػا ييحػ ُّ
كي ٍع ى
شػ ي
ػػػػػػػػب ي
ًشػػػػػػػػػيـ الممػ ً
ػػػػػػػػكؾ بػػػػػػػػػو أحػ ُّ
ػػػػػػػػؽ
ػػػػػػػػؽ كأخمػ ي
ي

ػػػػػػب اإللػػػػػػػو كلػػػػػػػف تػػػػػػػرل
ػػػػػػػانيف ػػػػػػػي حػ ّْ

ػػػػػػػباب كانمػػػػػػػػا
ػػػػػػػم ى
ت بػػػػػػػػو الشػ ى
ػػػػػػػر ىع ى
صػ ٍ
طي ٍيػ ه
ػػػػػػػػػػكس ميابػػػػػػػػػػػ نة
ػػػػػػػػػػؾ النفػ
تيغوػػػػػػػػػػػي لرقٌتػ ى
ي

ػػػػػػػػػػكف تيشػ ً
ً
ؽ
ػػػػػػػػػػالنظر العيػ
ػػػػػػػػػػـ بػ
كتيػ ُّ
ػػػػػػػػػػف ي
ي
ي
ػػػػػػػػػػؽ العظمػ ً
ػػػػػػػػػػؽ
ى
ػػػػػػػػػػاء حػػػػػػػػػػػيف تيرَّػ ي
كخبلئػ ي

ػػػػػػػػػيكؼ تييػػػػػػػػػػاب كىػػػػػػػػػػي رقيقػػػػػػػػػػ هة
إف السػ
َّ
ى

ً
ػػػػػدائف كالقػػػػػػرل
ػػػػػير عمػػػػػػى المػ
ألقػػػػػػى البشػ ي
ػػػػػػػفاؼ الحالمػ ً
مسػػػػػػػػحت
الوػ
ىعبػػػػػػػػر ّْ
ػػػػػػػات َّ
ى

ػػػػػػػؽ
نبػػػػػػػأن كصػػػػػػػكت
ً
الػػػػػػػكحي سػػػػػػػاع ىة يطمى ي
َّ
ؽ
ػػػػػػػػػػػػػب نخيميػػػػػػػػػػػػػػا يتػ
ىجفنػػػػػػػػػػػػػػان كىػ
ػػػػػػػػػػػػػأن ي
ٌ

ػػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػػف ً
إيثارىػػػػػػػػػػػػػػا
آثرتيػػػػػػػػػػػػػػا حبتٍػ
ى
ٍ
ػػػػػػػػػػات إذا بػػػػػػػػػػػدا
ػػػػػػػػػػر الرائعػ
ىممكػ
ي
ي
ػػػػػػػػػػات مصػ ى

ػػػػػػػػػػػؽ
الء المطمػ
ي
تاجػػػػػػػػػػػػان شػػػػػػػػػػػػعائرهي الػػػػػػػػػػػػك ي
ػػػػػػػػػػؽ
كػ ه
ترم ي
ػػػػػػػػػؼ تشػػػػػػػػػػير لػػػػػػػػػػو كعػ ه
ػػػػػػػػػيف ي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ
ائر تترقػ
ي
صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّاح هة كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ه
ػػػػػػػؽ
أدنػػػػػػػػى لقمبػ ى
ػػػػػػػؾ ػػػػػػػػي الحيػػػػػػػػاة كألصػ ي

اطر
ػػػػػػػػرح تىمثٌػ ى
ػ ه
ػػػػػػػػر يػػػػػػػػػي خػػػػػػػػػك ه
ػػػػػػػػؿ مصػ ى
ً
ػػػػػػػػػػػػػػت الرعيػػػػػػػػػػػػػػػ ية أنيػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػكـ آم ىنػ
اليػ
ى

ػػػػػػػؽ
كي ٍع ىبػ ي
كمػػػػػػػػف الطيػػػػػػػػارة مػػػػػػػػا ىيوػػػػػػػػكعي ى

كحػ
ػػػػػػػػػػػػػػػديث أرك و
ي
اح ىيوػػػػػػػػػػػػػػػػكعي عبيػػػػػػػػػػػػػػػػرهي
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يا قدس يا خر الحوارة
يػػػػا قػػػػدس يػػػػا خػػػػػر الحوػػػػػػارة ك ً
القػػػػػػدـ

يػػػػػػا صػػػػػػرخة اإلسػػػػػػبلـ ػػػػػػي ىػػػػػػذا العػػػػػػدـ

كوػػػػػػػػػػاءةن نزىػػػػػػػػػػػػػك بيػػػػػػػػػػػػػػػػا
يػػػػػػػػػػا آيػػػػػػػػػػ نة ٌ

و
ليػػػػػػػػؿ أصػػػػػػػػػػػػػػـ
لمحػػػػػػػػؽ ػػػػػػػػي
ك منػػػػػػػػارةن
ٌ

 - 227لـ نتمكف مف الحصكؿ عمى سيرة ذاتية لمشاعر ،أك أية معمكمات حكلو.

-::>-

كػػػػػػػـ أغػػػػػػػرؽ التػػػػػػػاريخ ػػػػػػػي عبراتػػػػػػػػػػػػػػو
يػػػػػػػػكـ اعتػػػػػػػػدل الغربػػػػػػػػاء يػػػػػػػػكـ تخػػػػػػػػػػػػػػػػا

بيوػػػػػػػػػابؾ الخوػػػػػػػػػراء إذ تيػػػػػػػػػركل بػػػػػػػػػدـ

ذؿ الجيػػػػػػػػػػػػػػػراف ك ارتػػػػػػػػػػػػػػػػػاع الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرـ

إذ يمكػػػػػػػركف ك مكرىػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػكدم بيػػػػػػػػػػػػـ

ػػػػػػػػي آخػػػػػػػػػػػر األيػػػػػػػػاـ إف طػػػػػػػػاؿ األلػػػػػػػػػػػـ

عجبػػػػػػػػػان لصػ ً
ػػػػػػػػبرؾ قػػػػػػػػػد أذ ٌؿ غركرىػػػػػػػػػػػػػػػـ

ػػػػػػػزوة طعػػػػػػػػـ النػػػػػػػػػػدـ
ك أذاقػػػػػػػػػػػيـ ػػػػػػػػي عػ ٌ
موػػػػػػػى سػػػػػػػريعان كسػػػػػػػط ظمػ و
ػػػػػػـ مػػػػػػػزدحـ

شيػػػػػادة قػػػػػد موػػػػػيت إلػػػػػى عمػػػػػ نى
ػػػب ال ٌ
ركػ ى

اىنػػػػػػػػػػأ ك ال تعبػػػػػػػػػػأ ك أبشػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػال ٌنعـ

ك أنػػػػػػػػػػار لمركػػػػػػػػػػب األجػػػػػػػػػػ ٌؿ طريقػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
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اقتحاـ القدس

الطيػػػػػػػب

كاسػػػػػػػػػتعر الكػػػػػػػػػأس كوػػػػػػػػػج الموػػػػػػػػػجع

صػػػػػػػػاح يػػػػػػػػا عبػػػػػػػد ػػػػػػػرؼ

مػػػػػػػػػػػػػػنتيى دنػػػػػػػػػػػػػػياه نػػػػػػػػػػػػػػيد شػػػػػػػػػػػػػرس

ك ػػػػػػػػػػػػػػػـ سػػػػػػػػػػػػػػػمح كخػػػػػػػػػػػػػػػصر طػػػػػػػػػػػػػػػيع

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكم أكرؽ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصخر لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسمسبيؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبمقع

الػػػػػػػػػػنخكة كالػػػػػػػػػػكبر عمػػػػػػػػػى

تػػػػػػػػػػػػػػػرؼ األيػػػػػػػػػػػػػػػاـ جػػػػػػػػػػػػػػػرح مكجػػػػػػػػػػػػػػع

ػػػػػػػػػػإذا

كانػػػػػػػػػػػػطكت تمػػػػػػػػػػػؾ السػػػػػػػػػػػيكؼ القطػػػػػػػػػػػع

ىػػػػػػػػانت الػػػػػػػػخيؿ عمػػػػػػػى رسػػػػػػػانيا

كعػػػػػػػػػكت ػػػػػػػػػييا

كالػػػػػػػػػػػػػخياـ الػػػػػػػػػػػػػشـ مالػػػػػػػػػػػػت كىػػػػػػػػػػػػكت

الريػػػػػػػػاح األربػػػػػػػػع

قػػػػػػػاؿ يػػػػػػػا حسػػػػػػػناء مػػػػػػػا شػػػػػػػئت اطمبػػػػػػػي

ػكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلنا بػالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغكالي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلع

أخػػػػػػػػػػػػػػتؾ الػػػػػػػػػػػػػػشقراء مػػػػػػػػػػػػػػدت كفيػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػاكتسى مػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػؿ نجػػػػػػػػػـ إصػػػػػػػػػبع

ييفػػػػػػػك لػػػػػػػو

مػػػػػػػػػػػػػػعصـ غػػػػػػػػػػػػػػض كجػػػػػػػػػػػػػػيد أتػػػػػػػػػػػػػػػمع

كتػػػػػػػػػػػػبلشى الػػػػػػػػػػػػطيب مػػػػػػػػػػػف مخدعػػػػػػػػػػػو

كتػػػػػػػػػػػػػكاله

الػػػػػػػػػػػػسبات الػػػػػػػػػػػػممتع

كالػػػػػػػػػػػػػػػػذليؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػعبد دكف البػػػػػػػػػػػػػػػاب ال

يػػػػػػػػػػػػػػػػغمض الطػػػػػػػػػػػػػػػرؼ كال يوػػػػػػػػػػػػػػػطجع

كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبطكالت عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربتيا

ػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػغانينا جػػػػػػػػػػػػػػػياع خػػػػػػػػػػػػػػػشع

عمػػػػػػػػى

غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصبييا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكذا تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسترجع

ػػػػػػػػانتقي أكػػػػػػػػرـ مػػػػػػػػا

ىػػػػػػػػػكذا تػػػػػػػػػقتحـ الػػػػػػػػػقدس

 - 228شػػاعر كأديػػب كدبمكماسػػي سػػكرم مشػػيكر ،كلػػد عػػاـ 8@88ـ ألب سػػكرم كأـ مسػػطينية ،مػػف كبػػار شػػعراء
كأدبػػاء العصػػر الحػػديث ،عمػػؿ ػػي مكاوػػع دبمكماسػػية عديػػدة ،تػػك ي ػػي مدينػػة الريػػاض ػػي المممكػػة العربيػػة

السعكدية  8@@0ثـ نقؿ ر اتو إؿ حمب.

-::?-

كيقكؿ عمر أبك ريشة أيوان:

ي قصيدتو" :عركس المجد"

يػػػػػػػا عػػػػػػػركس المجػػػػػػػد تييػػػػػػػي كاسػػػػػػػحبي

الرمؿ

لػػػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػػػرم حػػػػػػػػػػػفنة رمػػػػػػػػػػؿ كقيػػػػػػػػػػا
***

مغانػػػػػػػػػينا ذيػػػػػػػػػكؿ الشػػػػػػػػػيب

ػػػػػػػػي

ػػػػػػػػػػػي
لػػػػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػػػػعطر بػػػػػػػػػػػدما حػػػػػػػػػػػػر أبػ ٌ

أيػػػػػػػػف ػػػػػػػػي القػػػػػػػػدس ومػػػػػػػػػكع غوػػػػػػػػة

لػػػػػػػػػػػػـ تبلمسػػػػػػػػػػػيا ذنابػػػػػػػػػػػػي عقػػػػػػػػػػػرب؟!

ػػػػػػػػي محػرابػػػػػػػػػيا

كقفػػػػػػػػػػػػػػػػة المرتجػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ الموػػػػػػػػػػػػػػػػطرب

كقػػػػػػػػؼ التػػػػػػػػػاريخ

***
رؤل عيسػػػػػى عػػػػػؿ جفػػػػػف النبػػػػػي

يػػػػػػا ركابػػػػػػي القػػػػػػدس يػػػػػػا مجمػػػػػػى السػػػػػػنا

يػػػػػا

دكف عميائػػػػػػػػػؾ ػػػػػػػػػي الرحػػػػػػػػػب المػػػػػػػػػػدل

صمػػػػػػػػية الخيػػػػػػػؿ ككىػػػػػػػج

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ى،ت اآلالـ َّ
منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمم ىنا
لػ
َّ
ي
ػػػػػػػػػر أغػػػػػػػػػػاني جمَّػػػػػػػػػػ و
ؽ
ػػػػػػػػػػإذا
مصػ ي

ً
ػػػػػػػػػػػػػب
ػػػػػػػػػػػػػت مابيننػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػف نسػ
كنمػ
ٍ
ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد نجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل يثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب
كاذا بغػ
ي

القوػػػػػػػب!

ً
و
غوػػػػػػػػػػػب
ػػػػػػػػػػتات شػ
ػػػػػػػػػػيم ًو أشػ
سػ
ى
ػػػػػػػػػػعب يم ى

ػػػػػػػػػب كػػػػػػػػػـ لػ َّ
ػػػػػػػػؼ عمػػػػػػػػػى
بػ
ى
ػػػػػػػػكرؾ الخطػ ي

كقاؿ الشاعر عمر أبك ريشة أيوان:
ي قصيدتو المشيكرة :أمتػػػي

أمتػػػػػػػػػػػي ،ىػػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػػػػيف األمػػػػػػػػػػػـ

منبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر لمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؼ أك لمقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

أتمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ كطر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ

خجػػػػػػػػػػػػػبلن مػػػػػػػػػػػػػف أمسػػػػػػػػػػػػػؾ المنصػػػػػػػػػػػػػرـ

أإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرائيؿ تعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك رايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

ػػػػػػػي حمػػػػػػػى الميػػػػػػػد

كظػػػػػػػؿ الحػػػػػػػرـ

كيػػػػػػػػػػؼ أغفيػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػذؿ كلػػػػػػػػػػـ

تنفوػػػػػػػػػػػػػػي عنػػػػػػػػػػػػػػؾ غبػػػػػػػػػػػػػػار الػػػػػػػػػػػػػػتيـ

كامعتصػػػػػػػػػػػػػػماه انطمقػػػػػػػػػػػػػػت

مػػػػػػػػػػػػػػػؿء أ ػػػػػػػػػػػػػػػكاه البنػػػػػػػػػػػػػػػات اليػػػػػػػػػػػػػػػتـ

المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماعيـ لكنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

تبلمػػػػػػػػػس نخػػػػػػػػػكة المعتصػػػػػػػػػـ

رب
ٌ

أمتػػػػػػي

كػػػػػػـ

صػػػػػػنـ

لػػػػػػػػػـ

لػػػػػػػـ يكػػػػػػػف يحمػػػػػػػؿ طيػػػػػػػر

عبدتػػػػػػػو

اليػػػػػػػػػػػػػػبلـ الػػػػػػػػػػػػػػذئب ػػػػػػػػػػػػػػي عدكانػػػػػػػػػػػػػػو

الصػػػػػػػنـ

إف يػػػػػػػػػػػػػؾ الراعػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػدك الغػػػػػػػػػػػػػػنـ

-::@-

مػػػػػػػكالؾ لمػػػػػػػا

كػػػػػػػػػػاف ػػػػػػػػػػي الحكػػػػػػػػػػـ عبيػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػدرىـ

احبسػػػػػػػي الشػػػػػػػككل

كيػػػػػػػػػػػػػػػؼ تبغػػػػػػػػػػػػػػػػي أمػػػػػػػػػػػػػػػػة عزتيػػػػػػػػػػػػػػػػا

كبيػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػبو جميػػػػػػػػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػػػػػػػػردـ

إف أرحػػػػػػػػػػػػػػػاـ البغايػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػـ تمػػػػػػػػػػػػػػػد

المجػػػػػػػرـ

مجرمػػػػػػػان ػػػػػػػي شػػػػػػػكؿ ىػػػػػػػذا

كقاؿ الشاعر عمر أبك ريشة أيوان:
ي قصيدة :حماة الويـ

ىؿ ي ركابي القدس كيؼ عبادة

خشب الصميب عمى الرماؿ مخوب
إذا سبيؿ الحؽ منفض الصكل
كاذا قكا مو العجاؼ طريدة

جر السنيف كراءه
كـ متعب ٌ
مكدعا
متمفتان صكب الديار ٌ

حرة لـ تدر عيف الشمس ما
كـ ٌ
كبناتيا كجمى توج أماميا
بمف استجارت ىذه الزمر التي
العرم ينشرىا عمى أنيابو
ً
أحبارًه
تحنك جكانبو عمى

بدماء مف نعمكا بطيب جكارًه
تاىت بو الطمقاء مف زكارًه
كالبغي يقذ يا بمارج ناره

كمشيبو يبكي جبلؿ كقاره

كخطاه بيف نيكوو كعثاره

ي خدرىا أغوت بطرؼ كاره
كالرجس يد عيا إلى أككاره
مد الزماف ليا يد استيتاره

كالجكع يطكييا عمى أظفاره
مرب سكير شدا مترٌنحا
ٌ
كلرب متبلؼ أشاح بكجيو
ٌ
-:;0-

حسبت بناء العرب مسمكؾ الذرل
إذا البناة عمى ذليؿ كسادىا
كدمكعيا ممزكجة بعقاره

عنيا كمؿء البيد سيؿ نواره
تتحطـ األحداث دكف جداره

تغفك عف الشرؼ الذبيح كثاره
ميبلن حماة الويـ إف لميمنا

ماناـ جفف الحقد عنؾ كانما

ج ارن سيطكم الويـ ي أطماره
ىي ىدأة الرئباؿ قبؿ نفاره

 -014عمر القاوي()229
دمػكع القػدس
لمقػدس شػفاه كعػيكف كدمػكع

لمقػدس سبلـ كصػبلة كخشػكع
لمقػدس صياـ كقيػاـ كشػػمكع

لمقػدس حناف كجناف كينبػػػكع

لمقػدس عيػكف محمد كيسػػكع
لمقػدس ؤاد كقػمكب كوػػمكع

لمقػدس سػيكؿ كجػباؿ كربػكع

لمقدس كنائس كمػآذف كمسػػاجد
لمقدس إليػو كنبػي كمعػػػػابد

لمقػدس شييػد كجريػح كمجػاىد
لمقػدس أسػػير كبعيػد كمكػابد

لمقػدس عنػاؽ ك ػراؽ كحػػنيف
لمقػدس بكاء كدمػكع كأنػػػيف

لمقػدس صميب كىػبلؿ مؤمنػػيف
 - 229شاااعر سهياامين معاُاار سعاارا عاساام عااا انااى  .يكحااف سااا مىال ا ننكحرونيااة أ عيااة وشااعرية محع ا ة ،ونااو
م ونات أ عية ننكحرونية ،نشر سيها أشعا ه انحا جناونث مىضىعات محع ة ومخحهفة.

-:;8-

لمقػدس جدار كحصار كسػػػجيف
لمقػدس كبار كصغػار كجػػػنيف

لمقػدس شفاه كعيػكف كدمػػكع
لمقػدس سػػبلـ

كلعشػاؽ القػدس ألػؼ سػػبلـ

 -015عمراف الياسيني()230
أنػػا كالػقػػػدس
ً
غنيػت أًشػػػػعػارم كالػحػػانػػي
لمػقػدس
ي
عبػر أحػداقػػػي ككجػدانػػػي
كصنتييػػا ى
ُّ
ػػأسػػػتػمذ بػأشػػػػػكاقػي كنػيػػرانػػػي

ػي ً
البعد عنيػػا ىمػػكمػي ال تفػارقينػي
ً
األيػػػاـ أحزانػػػػي
كال تػػػزك يؿ مػػػدل
ك ػػي التدانػػي حياتػي كػمييػػا ػػػىىر هح
كياسػػػػمػػيػف عػمػى ي ٍّ
ً
كريػحػػػػػاف
ػػؿ
ه

ً
حبيبتي ىي ي ً
الظركؼ  ....ككػػـ
كؿ
ى
أحيا ىكاىا أزاىيرم  .......كأحيانػي
مثػػػؿ صحػػػر و
أصير أنػػػػا
اء
بدكنيػػا ى
ي
ً
النػػػكـ أجفانػػي
تػػػذكؽ لػػذيػػ ىذ
كال
ي
تػغػيػػب ثػػػك و
مخيمىتػػػي
كال
اف عػػػف ٌ
ي
العمػػر عنكانػػػي
إتجيػت تظػػ يؿ
َّأنى
ي
ى

ً
كنبض القمب أحممييا
تعيػش ....
معي
ي
مػػي الذم يسرم بشػػريػانػي
كمثػػؿ ىد ّْ
ً
كتجمعنا
كعاشػػػػػػقيف معان نبقى ...
ي
حيػػف ألقاىػػػا ...كتمػقػانػي
محبػػ هة
ى
ككػػػ يؿ و
ً
ػػو
حػػب بيػػذا
الكػػكف أمم يك ي
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صدرىا الحاني
إف لحظ نة َّ
ٍ
وـ رأسػػي ي
ً
مممم يو
دمعه عمى خد"أقصاىا"  .....تي ي
ً
الكنيسة " ..أوناني كأبكاني !
كؼ"

انداح ثاني نة
سػػػرًه ....
ي
ى
سألت عف ٌ
و
و
ً
كحرماف
كآىات ....
بؤس ...
كمكج
ً
قمت :مف يا ترل يحنك  ...يكقفي يو
ي
مف بيف أىمي  ..كأحبابي كاخكاني؟
سػػػػػكؼ يينصفينا
ومير
ىناؾ
كىؿ
ى
ى
ه
ً
أكفػػػاف؟
ػػػت عبػػػر
أـ
الومػائر ليفٌ ٍ
ي

كىؿ بدنيا الكرل
ه
سػػػػػػيؼ ين ٌ
قد يرهي
ً
نسػػػػػياف؟
أشبلء
غدت
السيكؼ
أـ
ي
ٍ
ى

صكرم
مف سيسمعي صكتي ..مف يرل ي
ً
و
كعميػػاف؟
طرشػػػػػػاف
بيف
كىؿ أنا ى
جاءت يممبيػػػ نة
ناديتييا باسميا...
ٍ

ً
بسػػػػػتاف
الكرد ي راحتييا ألؼ
ك ي
ميػػػزةه
كبػػػػسم هة مف عمى ييػػا يم ٌ
ً
ً
نيساف !
كجنا ًت
كزىػػرًة
المكز ػي ٍ
ركوت ليا
كعندمػػا ىػػي نادتني
ي
ً
كبركػػػاف
الكجد يغمي بأعماقػػػي
ك ي
عانقني طكيػػػػػػػػػػػبلن كىي قائم هة

دؼ أحوانػػػػي
ذؽ يػػا حبيبػػػي كطفؿ ٍ
ٍ
ترحؿ كمف رحمكا
أنت الك ُّي  ...بل
ٍ
ى
ً
لغربػػػاف
كال تيػػسمّْ ٍـ عصػػػػا يػػرم
أنت الك ُّي  ...بل تبخؿ كمف بخمكا
ى
ً
بالنفيػػس ككف مف خير أعكاني
يج ٍد
أنا ىنا منذ ً
بدء الخم ً
ؽ باقيػػػػػػػػػػ هة
إلعصار كطك ً
و
اف
ما اىتز رمشػػػػػي
كما
أمػػاـ المعتدم أبػػػػػػدان
ي
جبنت ى
ً
سػػػػػػػجاني
أغبلؿ
تأثرت مف
كما
ي
ٌ
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كما تزحزح قمبي قيػد أينػػمػػمى و
ػػػة
عف ً
ً
بنيػاف
حقو .....أك تداعى مثؿ
ً
األرض راسػػخ هة
أنا جذكرم بيذم

ك ي السػػػػػماء سػػتبقى ك يؿ أغصاني
و
لمػمكؾ أك جبابػػروة
لػػػف أنحنػػػػي
لػػو ً
ثػػػػاف !
إلو
رحيػـ ما ي
معػػػػي ه
ه
ػظػػػػػػػػػو
رب كا ٌف اهلل حا
لمبيت ّّ
ي

ظمـ إنسػػػػػػػاف !!
كلف يعمر يو ي
يػـ
أنا التي تحت أقدامي جحا مػي ٍ

أكترث يكمان بعػدك ً
اف
ماتت ...كلـ
ٍ
ٍ
النصر مف و
ً
أحػد
شيد
كلست
أطمب ى
ي
ي
ً
خذالف !
ىف
غير ربي -ر ي
كميـ – ى
ً
سػت بمائدتػػي
ك يؿ
السمكـ التي يد ٍ
كتبلشت خط ية الجاني
تكشفت ...
ٍ
ٍ
ً
طارت الى كبػدم
السياـ التي
كؿ
ٍ

تكسرت كؽ تصميمي كايمانػػي !
ٍ
ظف يكمان أنني ىح ىم هؿ
قد خاب مف ى
ً
ذؤبػػػػػاف
أنياب
كسكؼ تموغني
ي
يعر نػػي
أنا القكي ية ...كالتاري يخ ي
ً
رحمػػف
كقكتي ىبػ هة مػف عػنػد

إلو الككف عا يتي
كسكؼ يرعى ي
كما رعى طيم ىة األزماف قرآني !!!!
******
ً
مقالتيا
اطؼ قمبي مف
جاشت عك ي
ٍ
أنكب يمتيـ كفييػػػا بػػإم ً
عػػػاف
َّ
تحت نعمييا ييقبمي يو
حتى الثرل ى
بكؿ و
و
ً
كتحناف
خبلص..
حب  ..كا

اح
كر ى
ً
بكجو

يقذؼ مف أحشائو حممان
ي
أخ ! ي ً
خك ً
اف !
كؿ و
ثكب ٌ
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كيزدرم أسدان يختا يؿ منتفخان
ص ٍم ًب ئػػػػػػر ً
اف !!
كأصمي يو أرةه مف ي
القػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس !!
حبيبتي
ي

أىكاىا كأعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقييا
بقدر نار الجكل ي ً
ً
ىيماف
قمب
النخاع أنػػا
مدمف حتى
كانني
ً
ه
يزيد ً
ً
القدس إدماني
بحب
ككـ ي

كنبض ً
ً
القمب أحممييا
تعيش
معي
ي
دمي الذم يسرم بشرياني
كمثؿ ّْ

أقكؿ أنا يكمان ليا كطنػػػػػي
مف ى
القدس أىكطاني!!!!!
إف
بؿ سكؼ
ي
أىتؼ ٌ :
ى
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قالكا تحب القدس
ػػػػػػػػكد
دمعتػػػػػػػػػي تػعػ ي

ػػػػػػػج ػػػػػػػػي صػػػػػػػػدرم الحػ ً
ػػػػػػػػكد
ػػػػػػػزيف رعػ ي
كتوػ ي

صغػػػػػػػاره

شيػػػػػػػػػكد
كبنػػػػػػػك أبػػػػػػػي ػػػػػػػػػي الحاوريػػػػػػػػف ي

كرأيػػػػػػػػػػػػت كيػػػػػػػػػػػػػؼ تصدعػػػػػػػػػػػػػت أركا ينػػػػػػػػػػػػػو

ػػػػػػػػػػػػد
مػ
ٍ
َّرت أف ستميػ ي
ػػػػػػػػػػػػادت كمػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػد ي

أحػػػػػػػػػػػػػبلـ الصغػػػػػػػػػػػػػار كثػمػػػػػػػػػػػػػة
ذلتػػػػػػػػػػػػػو
ىخ
ي
ي

ىحميػػػػػػب الغػ ً
ػػػػػدر يػػػػػػػي ىحقػػػػػػػكد

مالػػػػػػػػػي أكفكػػػػػػػػػؼ

ػػػػػػح
كطنػػػػػػي كقػػػػػػد شػ
ي
ػػػػػاىدت ذبػ ى

ػػػػػعت
روػ ٍ

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

يػػػػػػػا

ً
ػػػػػػػي أنػػػػػػػػت مصيبتػػػػػػػػي
أييػػػػػػػا
الكرسػ ُّ

ػػػػػػػػكد
عجبػػػػػػػػان إلػػػػػػػػى األحتػػػػػػػػػاؼ كيػػػػػػػػػؼ تقػ ي

ى ،مػػػػػيس ييبصػػػػػر بعدىػػػػػػا

درب اليػػػػػػػػػػػػػػػػدل ..كيغػػػػػػػػػػػػػػػػره التقمػيػػػػػػػػػػػػػػػػد

لػػػػػػػػػػػو

كالغاصػػػػػػػػػبكف عمػػػػػػػػػػى الحػػػػػػػػػػدكد قيعػػػػػػػػػػكد

تيغػػػػػرم الشػػػػػريؼ

يظػػػػػػػػػػف أف الفػػػػػػػػػػكز مغنمػػػػػػػػػػة
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ػػػػػػػي حفػػػػػػػظ العػػػػػػػدك رصيػػػػػػػد

قػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػي بربػػػػػػػػؾ كيػػػػػػػػػؼ يفمػػػػػػػػػح مؤمػػػػػػػػػف

كلديػػػػػػو

حتػػػػػػػػػػػػى إذا كقعػػػػػػػػػػػػت ..كشػػػػػػػػػػػػػب أكارىػػػػػػػػػػػػػا

حصػػػػػػدتو كالتقمتػػػػػػػو كىػػػػػػػي

ػػػػػػكد
حصػ ي

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/
قمػػػت ىػػػي اليػػػػكل
القػػػدس
تحػػػب
قػػػالكا
ي
ي
ى

منيػػػػػػػػػػػػا ابتػػػػػػػػػػػػدآ كلحونيػػػػػػػػػػػػا سيعػػػػػػػػػػػػكد

اـ ك ىكبػػػػػػػرت
الكػػػػػػػر ي

لبنػػػػػػػػي الصػػػػػػػػحابة ػػػػػػػػػي الجػػػػػػػػػكار يبنػػػػػػػػػكد

صػػػػػػمى بيػػػػػػا الػػػػػػرىط

كػػػػػػػـ راكدكىػػػػػػػا كػػػػػػػػي تحػػػػػػػػػؿ

استعصػػػػػػػػػػمت بالحػػػػػػػػػػػؽ كىػػػػػػػػػػػي ىعنػػػػػػػػػػػكد

إزارىػػػػػػػػػا

تناكشتػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بالػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاب أ يكفيػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

بكػػػػػػػػػػػػػى ليػػػػػػػػػػػػػكؿ ىعذابيػػػػػػػػػػػػػا األخػػػػػػػػػػػػػدكد

ػػػػػػػػػػػرؼ األنػػػػػػػػػػػػاـ كصبرىػػػػػػػػػػػػا
كاهلل مػػػػػػػػػػػا عػ
ى

صبػػػػػػػػػ ارن كاف

عػػػػػػػػػادكا ليػػػػػػػػػا ستزيػػػػػػػػػد

ليفػػػػػػػػػػػي عمييػػػػػػػػػػػػا إذ توػػػػػػػػػػػػـ صغارىػػػػػػػػػػػػا

مػػػػػػف كػػػػػػػاف ييػػػػػػػا أك طكتػػػػػػػو

أك طػػػػاؼ يسػػػػعى ػػػػي الخػػػػبل ئػػػػؽ يرتجػػػػي

أف يسعفػػػػػػػػػػػػػػػػػكه كعانػدتػػػػػػػػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكد

ػػػػػػػػػػػػاء يػصػػػػػػػػػػػػػده
غػػػػػػػػػػػػػدا كسيفػػػػػػػػػػػػػان كالحيػ
ي

ػػػػػػػػػػػػػػر كأسػػػػػػػػػػػػػػػػكد
ػػػػػػػػػػػػػػو حػرائػ
نمتٍػ
ي
ه
مقػػػػػػػػػػػػػػػد ى

العػػػػػػدك مػػػػػػيس يطمػػػػػػػب غيػػػػػػػره

ميمػػػػػػػػػا تى َّ
ػػػػػػػػػر ػػػػػػػػػػي الكجػػػػػػػػػػكًه ييػػػػػػػػػػكد
نكػ ى

ػػػػػػػػػػػره
مستمسػػػػػػػػػػػػ هؾ بالحػػػػػػػػػػػػؽ ليػػػػػػػػػػػػس ىيوػ ُّ
عػػػػػػرؼ

لحػػػػػػػكد

صػػػػػػػػػػػػػد كليػػػػػػػػػػػػػس ييخيػفػػػػػػػػػػػػػو التيػديػػػػػػػػػػػػػد
ه

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/
ػػػػػػع مػػػػػػػع النػػػػػػػدل
ػػػػػػـ بالربيػ ً
أتحمػ ي

ً
ػػػػػػػػػػػػػػرف يكركد
ػػػػػػػػػػػػػػاض إذا يى ًجػ
مػػػػػػػػػػػػػػػا لمحيػ
ٍ

سمائػػػػػو

كلديػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف تمػػػػػػػػػؾ الحشػػػػػػػػػكد جنػػػػػػػػػكد

اؾ بنصػػػػػػػرة
ػػػػػت أطمػػػػػػعي مػػػػػػف سػػػػػػػك ى
مػػػػػػا كنػ ي
ػػػػػػػػكض محمػ و
ػػػػػػػػد
ػػػػػػػكض حػ
مػػػػػػػػاداـ ذاؾ الحػ
ى
ي

ػػػػػػػػػػػػػرؾ قػانػػػػػػػػػػػػػػعه كسعػيػػػػػػػػػػػػػػد
إنػػػػػػػػػػػػػػي بنصػ
ى
السمػػػػػػػػاء
مػػػػػػػػو
ي

ػػػػػػػػػرؼ أىمػػػػػػػػػو
كالمسػػػػػػػػػجد األقصػػػػػػػػػى سيعػ
ي

ػػػػػػح الكجػػػػػػػكه
صبػ ً
تىغشػػػػػػاه مػػػػػػف ي

ػػػػػػكد
كػ ي

كانػػػػػػػا بػػػػػػػأرض القػػػػػػػدس أنصػػػػػػػب رايتػػػػػػػػي

كبنػػػػػػك أبػػػػػػػي مثمػػػػػػػي ىنػػػػػػػاؾ

سجػػػػػػػكد

قػػػػػػالكا

يػػػػػػػا ىرب أنػػػػػػػػت

كعدتنػػػػػػػػي صدقتنػػػػػػػػي

ربػػػػع ػػػػػكؽ عػػػػػرش
يػػػػا مػػػػف تى َّ

كعػيػػػػػػػػػػػػػكد
بينػػػػػػػػػػػػػي كبينػػػػػػػػػػػػػؾ مكثػ
ه
ػػػػػػػػػػػػؽ ي

-:;=-

بخيرىػػػػػػػػا ستػجػػػػػػػػكد
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مرثية حمـ
دعنػػػػػػػي كجرحػػػػػػػي قػػػػػػػد خابػػػػػػػت أمانينػػػػػػػا

ىػػػػػؿ مػػػػػف زمػػػػػاف يعيػػػػػد النػػػػػبض يحيينػػػػػا

يػػػػا سػػػػاقي الحػػػػزف ال تعجػػػػب ػػػػي كطنػػػػي

نيػػػػػر مػػػػػف الحػػػػػزف يجػػػػػرم ػػػػػي ركابينػػػػػا

كػػػػػػـ مػػػػػػف زمػػػػػػاف كئيػػػػػػب الكجػػػػػػو رقنػػػػػػا

كاليػػػػػػػكـ عػػػػػػػدنا كنفػػػػػػػس الجػػػػػػػرح يػػػػػػػدمينا

جرحػػػػػػي عميػػػػػػؽ خػػػػػػدعنا ػػػػػػي المػػػػػػداكينا

ال الجػػػػػػػرح يشػػػػػػػفى كال الشػػػػػػػككل تعزينػػػػػػػا

كػػػػػػػاف الػػػػػػػدكاء سػػػػػػػمكما ػػػػػػػي وػػػػػػػمائرنا

كيػػػػػػػػػؼ جئنػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػداء كػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػداكينا
***

ىػػػػػػؿ مػػػػػػف طبيػػػػػػب يػػػػػػداكم جػػػػػػرح أمتػػػػػػو

ىػػػػػػؿ مػػػػػػف إمػػػػػػاـ لػػػػػػدرب الحػػػػػػؽ ييػػػػػػدينا

كػػػػػػػاف الحنػػػػػػػيف إلػػػػػػػى الماوػػػػػػػي يؤرقنػػػػػػػا

كاليػػػػػػكـ نبكػػػػػػي عمػػػػػػى الماوػػػػػػي كيبكينػػػػػػا

مػػػػػف يرجػػػػػع العمػػػػػر مػػػػػنكـ مػػػػػف يبػػػػػادلني

يكمػػػػػػا بعمػػػػػػرم كنحيػػػػػػي طيػػػػػػؼ ماوػػػػػػينا

إنػػػػػػػػػا نمػػػػػػػػػكت مػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػالحؽ يبعثنػػػػػػػػػا

لػػػػػـ يبػػػػػؽ شػػػػػيء سػػػػػكل صػػػػػمت يكاسػػػػػينا

صػػػػػػػػرنا عرايػػػػػػػػا أمػػػػػػػػاـ النػػػػػػػػاس يفزعنػػػػػػػػا

ليػػػػػػػػػػؿ تخفػػػػػػػػػػى طػػػػػػػػػػكيبل ػػػػػػػػػػي مآقينػػػػػػػػػػا

صػػػػػرنا عرايػػػػػا ككػػػػػؿ األرض قػػػػػد شػػػػػيدت

أنػػػػػػػػػػػػػػػا قطعنػػػػػػػػػػػػػػػا بأيػػػػػػػػػػػػػػػدينا أيادينػػػػػػػػػػػػػػػا
***

يكمػػػػػػػا بنينػػػػػػػا قصػػػػػػػكر المجػػػػػػػد شػػػػػػػامخة

كاآلف نسػػػػػػػػػػػأؿ عػػػػػػػػػػػف حمػػػػػػػػػػػـ يكارينػػػػػػػػػػػا

أيػػػػػػػػػػػف اإلمػػػػػػػػػػػاـ رسػػػػػػػػػػػكؿ اهلل يجمعنػػػػػػػػػػػا

اليػػػػػػػػػأس كالحػػػػػػػػػزف كالبركػػػػػػػػػاف يمقينػػػػػػػػػا

ديػػػػػف مػػػػػػف النػػػػػػكر بػػػػػػيف الخمػػػػػػؽ جمعنػػػػػػا

كديػػػػػػػػػػػف طػػػػػػػػػػػو كرب النػػػػػػػػػػػاس يغنينػػػػػػػػػػػا

يػػػا جػػػامع النػػػاس حػػػكؿ الحػػػؽ قػػػد كىنػػػت

ينػػػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػػػركءة أعيتنػػػػػػػػػػػػا مآسػػػػػػػػػػػػينا

بيػػػػركت ػػػػي الػػػػيـ ماتػػػػت قدسػػػػنا انتحػػػػرت

كنحػػػػػف ػػػػػي العػػػػػار نسػػػػػقي كحمنػػػػػا طينػػػػػا

 - 232شػػاعر مصػػرم معاصػػر مػػف مكاليػػد =;@ ،8تخػػرج ػػي كميػػة اآلداب قسػػـ صػػحا ة عػػاـ ?=@8ـ .ك ىػػك مػػف
األصػكات الشػػعرية الصػػادقة كالمميػػزة ػػي حركػػة الشػػعر العربػػي المعاصػػر .نظػػـ كثيػ ار مػػف ألػكاف الشػػعر ابتػػداء

بالقصيدة العمكديػة كانتيػاء بالمسػرح الشػعرم .قػدـ لممكتبػة العربيػة  90كتابػا مػف بينيػا  8:مجمكعػة شػعرية.

الفمسطينية ،كالكوع العربي الراىف ،كيجعؿ مػف
كمف أىـ دكاكينو "قصائد ي رحاب القدس" تناكؿ يو القوية
ٌ
المقدسػة ،كمػا حكليػا مػف أرض
القػدس البلزمػة التػي تتكػرر ػي معظػـ قصػائد الػديكاف ،إ ٌنػو يتغ ٌنػى بالمدينػة
ٌ

مباركػػة .ترجمػػت بعػػض قصػػائده كمسػػرحياتو إلػػى لغػػات عالميػػة عػػدة منيػػا االنجميزيػػة كالفرنسػػية كالصػػينية
كاليكغكسبل ية ،كتناكؿ أعمالو اإلبداعية عدد مف الرسائؿ الجامعية ي الجامعات المصرية كالعربية.

-:;>-

بغػػػػػػػػػػداد تبكػػػػػػػػػػي كطيػػػػػػػػػػراف يحاصػػػػػػػػػػرىا

بحػػػػػػػػر مػػػػػػػػف الػػػػػػػػدـ بػػػػػػػػات اآلف يسػػػػػػػػقينا

ىػػػػػػػػػػػذم دمانػػػػػػػػػػػا رسػػػػػػػػػػػكؿ اهلل تغرقنػػػػػػػػػػػا

ىػػػػػػؿ مػػػػػػف زمػػػػػػاف بنػػػػػػكر العػػػػػػدؿ يحمينػػػػػػا

أم الػػػػػػػػػػػدماء شػػػػػػػػػػػييد كميػػػػػػػػػػػا حممػػػػػػػػػػػت

ػػػػػي الميػػػػػؿ يكمػػػػػا سػػػػػياـ القيػػػػػر تردينػػػػػا

القػػػػدس ػػػػي القيػػػػد تبكػػػػي مػػػػف كارسػػػػيا

دمػػػػػػػػػػػع المنػػػػػػػػػػػابر يشػػػػػػػػػػػكك لممصػػػػػػػػػػػمينا

حكامنػػػػػػػػػػا وػػػػػػػػػػيعكنا حينمػػػػػػػػػػا اختمفػػػػػػػػػػكا

بػػػػػػػػػػػاعكا المػػػػػػػػػػػآذف كالقػػػػػػػػػػػرآف كالػػػػػػػػػػػدينا

حكامنػػػػػػػا أشػػػػػػػػعمكا النيػػػػػػػراف ػػػػػػػػي غػػػػػػػػدنا

كمزقػػػػػػػكا الصػػػػػػػبح ػػػػػػػي أحشػػػػػػػاء كادينػػػػػػػا

مػػػػػػالي أرل الخػػػػػػكؼ ينػػػػػػا سػػػػػػاكنا أبػػػػػػدا

ممػػػػػػػػف نخػػػػػػػػاؼ ألػػػػػػػػـ نعػػػػػػػػرؼ أعادينػػػػػػػػا؟

أعػػػػداءنا مػػػػف أوػػػػاعكا السػػػػيؼ مػػػػف يػػػػدنا

كأكدعكنػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػجكف الميػػػػػػػػػػؿ تطكينػػػػػػػػػػا

أعػػػػػػػداؤنا مػػػػػػػف تػػػػػػػكارل صػػػػػػػكتيـ زعػػػػػػػا

كاألرض تسػػػػػػػػػػػػػبى كبيػػػػػػػػػػػػػركت تنادينػػػػػػػػػػػػػا

أعػػػػػػػػػػػدائنا أكىمكنػػػػػػػػػػػا آه كػػػػػػػػػػػـ زعمػػػػػػػػػػػكا

ككػػػػػػػػـ خػػػػػػػػدعنا بكعػػػػػػػػد عػػػػػػػػاش يشػػػػػػػػقينا

قػػػػػػػػػد خػػػػػػػػػدركنا بصػػػػػػػػػبح كػػػػػػػػػاذب زمنػػػػػػػػػا

كيػػػػػػػػػؼ نأمػػػػػػػػػؿ ػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػأس يمنينػػػػػػػػػا
***

أم الحكايػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػتركل عارنػػػػػػػػػػا جمػػػػػػػػػػؿ

نحػػػػػػػػػف اليػػػػػػػػػكاف كذؿ القػػػػػػػػػدس يكفينػػػػػػػػػا

مػػػػػػػف باعنػػػػػػػا خبركنػػػػػػػي كميػػػػػػػـ صػػػػػػػمتكا

كاألرض صػػػػػػػػػػػػػارت مػػػػػػػػػػػػػ ازدا لممرابينػػػػػػػػػػػػػا

ىػػػػػػؿ مػػػػػػف زمػػػػػػاف نقػػػػػػي يػػػػػػؼ وػػػػػػمائرنا

يحيػػػػػػي الشػػػػػػػمكخ الػػػػػػػذم كلػػػػػػػى يحيينػػػػػػػا

يػػػػػػا سػػػػػػاقي الحػػػػػػزف دعنػػػػػػي إننػػػػػػي ثمػػػػػػؿ

إنػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػربناه قيػػػػػػػػػػػ ار مػػػػػػػػػػػا بأيػػػػػػػػػػػدينا

عمرم شمكع عمى درب المنى احترقت

كالعمػػػػػػػػػر ذاب كصػػػػػػػػػار الحمػػػػػػػػػـ سػػػػػػػػػكينا

كػػػػػػـ مػػػػػػف ظػػػػػػبلـ ثقيػػػػػػؿ عػػػػػػاش يغرقنػػػػػػا

حتػػػػػػػػػػػى انتفوػػػػػػػػػػػنا مزقنػػػػػػػػػػػا دياجينػػػػػػػػػػػا

العمػػػػػر ػػػػػي الحمػػػػػـ أكدعنػػػػػاه مػػػػػف زمػػػػػف

كالحمػػػػػػػػػػػـ وػػػػػػػػػػػاع كال شػػػػػػػػػػػيء يعزينػػػػػػػػػػػا

كنػػػػػػا نػػػػػػرل الحػػػػػػؽ نػػػػػػك ار ػػػػػػي بصػػػػػػائرنا

كاآلف لمزيػػػػػػػػػػؼ حصػػػػػػػػػػف ػػػػػػػػػػي مآقينػػػػػػػػػػا

كنػػػػػػػػا إذا مػػػػػػػػا تػػػػػػػػكارل الحمػػػػػػػػـ عانقنػػػػػػػػا

حمػػػػػػػػػػـ جديػػػػػػػػػػد يغنػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػي ركابينػػػػػػػػػػا

كنػػػػػػػػػػػػػػا إذا خاننػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػرع نقطعػػػػػػػػػػػػػػو

ك ػػػػػػػػػػكؽ أشػػػػػػػػػػبلءه تموػػػػػػػػػػي أغانينػػػػػػػػػػا

كنػػػػػا إذا مػػػػػا اسػػػػػتكاف النػػػػػكر ػػػػػي دمنػػػػػا

ػػػي الصػػػبح ننسػػػى ظبلمػػػا عػػػاش يطكينػػػا

كنػػػػػػا إذا اشػػػػػػتد ينػػػػػػا اليػػػػػػأس كانكسػػػػػػرت

منػػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػػيكؼ كنادانػػػػػػػػػػا ..منادينػػػػػػػػػػا

عػػػػػػػػػػػدنا إلػػػػػػػػػػػى اهلل عػػػػػػػػػػػؿ اهلل يرحمنػػػػػػػػػػػا

كاآلف نخجػػػػػػػػػػؿ منػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػف معاصػػػػػػػػػػينا

اآلف يرجػػػػػػؼ سػػػػػػيؼ الػػػػػػزكر ػػػػػػي يػػػػػػدنا

كيػػػػػؼ صػػػػػارت كيػػػػػػكؼ الزيػػػػػؼ تؤكينػػػػػػا
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ىػػػػػؿ مػػػػػف زمػػػػػاف يعيػػػػػد السػػػػػيؼ مشػػػػػتعبل

ال شػػػػػػػػيء كاهلل غيػػػػػػػػر السػػػػػػػػيؼ يبقينػػػػػػػػا

يػػػػا خالػػػػد السػػػػيؼ ال تعجػػػػب فػػػػي زمنػػػػي

بػػػػػػػػػػػاعكا المػػػػػػػػػػػآذف كالقػػػػػػػػػػػرآف راوػػػػػػػػػػػينا

ىػػػـ مػػػف ترابػػػؾ يػػػا ابػػػف العػػػاص ػػػي دمنػػػا

ثػػػػػػػػػأر طكيػػػػػػػػػؿ لييػػػػػػػػػب العػػػػػػػػػار يككينػػػػػػػػػا

قػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػبلؿ كأذف صػػػػػػػػػمتنا عػػػػػػػػػدـ

كػػػػػػؿ الػػػػػػذم كػػػػػػاف طيػػػػػػ ار لػػػػػػـ يعػػػػػػد ينػػػػػػا

ىػػػػؿ مػػػػف صػػػػبلح بسػػػػيؼ الحػػػػؽ يجمعنػػػػا

ػػػػػي القػػػػػدس يكمػػػػػا يحيييػػػػػا ..ك يحيينػػػػػا

ىػػػػػػؿ مػػػػػػف صػػػػػػبلح يػػػػػػداكم جػػػػػػرح أمتػػػػػػو

كيطمػػػػػػػػػع الصػػػػػػػػػبح نػػػػػػػػػا ار مػػػػػػػػػف ليالينػػػػػػػػػا

ىػػػػػػؿ مػػػػػػف صػػػػػػبلح الشػػػػػػعب ىػػػػػػده أمػػػػػػؿ

مػػػػػػػػا زاؿ رغػػػػػػػػـ عنػػػػػػػػاد الجػػػػػػػػرح يشػػػػػػػػفينا

ىػػػؿ مػػػف صػػػػبلح يعيػػػد السػػػػيؼ ػػػي يػػػػدنا

كلتبتركىػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػػمت أيادينػػػػػػػػػػػػا
***

حزنػػػػػي عنيػػػػػد كجرحػػػػػي أنػػػػػت يػػػػػا كطنػػػػػي

ال شػػػػػػيء بعػػػػػػدؾ ميمػػػػػػا كػػػػػػاف ..يغنينػػػػػػا

إنػػػػػي أرل القػػػػػػدس ػػػػػػي عينيػػػػػػؾ سػػػػػػاجدة

تبكػػػػػػػػػػػي عميػػػػػػػػػػػؾ كأنػػػػػػػػػػػت اآلف تبكينػػػػػػػػػػػا

آه مػػػػػف العمػػػػػر جػػػػػرح عػػػػػاش ػػػػػي دمنػػػػػا

جئنػػػػػػػػػػػا نداكيػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػأبى أف يػػػػػػػػػػػداكينا

مػػػا زاؿ ػػػي العػػػيف طيػػػؼ القػػػدس يجمعنػػػا

ال الحمػػػػػػػػـ مػػػػػػػػات كال األحػػػػػػػػزاف تنسػػػػػػػػػينا

ال القػػػػػػػدس عػػػػػػػادت كال أحبلمنػػػػػػػا ىػػػػػػػدأت

كقػػػػػػػػػػػػػد نمػػػػػػػػػػػػػكت كتحيينػػػػػػػػػػػػػا أمانينػػػػػػػػػػػػػا

مػػػػػػػا أثقػػػػػػػؿ العمػػػػػػػر ..ال حمػػػػػػػـ كال كطػػػػػػػف

كال أمػػػػػػػػػػػػػاف كال سػػػػػػػػػػػػػػيؼ ...ليحمينػػػػػػػػػػػػػػا

كقاؿ اركؽ جكيدة أيوان:
ي رسالة إلى شاركف

ىػػػػؿ يمتقػػػػي الطيػػػػر يػػػػا خنزيػػػػر بػػػػالرمـ؟

ارحػػػؿ عػػػػف القػػػػدس كاتػػػػرؾ سػػػػاحة الحػػػػرـ
ٍ
و
أرض يمطيػػػػػػػػػرة
كيػػػػػػػػػؼ اجتػػػػػػػػػرأت عمػػػػػػػػػى

أيسػػػػػػػرم بيػػػػػػػا خيػػػػػػػر خمػػػػػػػؽ اهلل كاألمػػػػػػػـ
مػػػػػا زاؿ يصػػػػػرخ بػػػػػيف النػػػػػاس ػػػػػي ألػػػػػـ

ىػػػػػػػػذا التػػػػػػػػراب الػػػػػػػػذم لكثػػػػػػػػت جبيتػػػػػػػػو

كجئػػػػػت كالكمػػػػػب ػػػػػي حشػ و
ػػػػد مػػػػػف الغػػػػػنـ

أعتابػػػػػػػػػػػػا مباركػػػػػػػػػػػػ نة
لكثػػػػػػػػػػػػت بالعػػػػػػػػػػػػار
ن

لكػػػػػػؿ أطفالنػػػػػػا  ..ػػػػػػي القبػػػػػػر كالػػػػػػرحـ

تاريخػػػػػػػػػػػػػػؾ اآلف باألكحػػػػػػػػػػػػػػاؿ نكتبػػػػػػػػػػػػػػو

كالنيػػػػػػؿ عنػػػػػػدم  ..كػػػػػػاألعراض كػػػػػػاليرـ

داسػػػػػػػػػػػا كمئذنػػػػػػػػػػػ نة
القػػػػػػػػػػػدس ن
أروػػػػػػػػػػػا كقي ن
يػػػػػا أقػػػػػذر النػػػػػاس تميػػػػػك ػػػػػي مسػػػػػاجدنا

كتقػػػػػػػػػذؼ القػػػػػػػػػدس بػػػػػػػػػالنيراف كالحمػػػػػػػػػـ
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ػػػػػػفيا
كيػػػػػػؼ اجتػػػػػػػرأت عمػػػػػػى أقداسػػػػػػػنا سػ ن

كجئػػػػػػت كػػػػػػالمكت  ..بػػػػػػالحراس كالخػػػػػػدـ
***
أقػػػػػػػػػدامؾ السػػػػػػػػػكد بالصػػػػػػػػػمكات كالحػػػػػػػػػرـ

مػػػػػػف حقػػػػػػؾ اآلف أف تزىػػػػػػك بمػػػػػػا عمػػػػػػت
مػػػػػػف حقػػػػػػؾ اآلف أف تختػػػػػػاؿ ػػػػػػي سػ و
ػػػػػفو

كأف تػػػػػػػػػدكس جبػػػػػػػػػيف القػػػػػػػػػدس بالقػػػػػػػػػدـ

مػػػػػػػف حقػػػػػػػؾ اآلف أف تسػػػػػػػبي مسػػػػػػػاجدنا

سػػػػػػػيفؾ الكغػػػػػػػد ػػػػػػػكؽ الكػػػػػػػؿ محػػػػػػػتكـ

مػػػػػػػف حقػػػػػػػؾ اآلف مػػػػػػػا دامػػػػػػػت عزائمنػػػػػػػا
صػػػػػػػػػػػاب ار شػػػػػػػػػػػاتيبل كأنيػػػػػػػػػػػار مسػػػػػػػػػػػا رة

ػػػدىا العجػػػػز كاسػػػػترخت إلػػػػى العػػػػدـ
قػػػػد ىػ ٌ
مػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػدماء كأنػػػػػػػػػػػات بكػػػػػػػػػػػؿ ػػػػػػػػػػػـ

ػػػػػػػػي راحتيػػػػػػػػؾ دمػػػػػػػػاء أغرقػػػػػػػػت زمنػػػػػػػػا

كجػػػػػػػو الصػػػػػػػػغار كأذكػػػػػػػػت نػػػػػػػػار منػػػػػػػػتقـ
***

ارحػػػؿ عػػػػف القػػػػدس كاتػػػػرؾ سػػػػاحة الحػػػػرـ

لػػػػػف يسػػػػػتكم القػػػػػزـ يػػػػػا عربيػػػػػد بػػػػػالقمـ

منػػػػػػػػذ ابتمينػػػػػػػػا بػػػػػػػػػداء السػػػػػػػػمـ شػػػػػػػػػردنا

بػػػػػػػيف الجمػػػػػػػػكع خػػػػػػػػراب األرض كالػػػػػػػػذمـ

السػػػػػػػػػػػمـ بػػػػػػػػػػػالعجز تػػػػػػػػػػػابكت كمقبػػػػػػػػػػػرة

كثػػػػػػػػكب عػ و
ػػػػػػػار كدعػػػػػػػػكل كػػػػػػػػؿ منيػػػػػػػػزـ

كالسػػػػػػػػػػمـ بالسػػػػػػػػػػيؼ أكطػػػػػػػػػػاف محػػػػػػػػػػررة

كنخػػػػػػكة ػػػػػػي وػػػػػػمير الشػػػػػػعب لػػػػػػـ تػػػػػػنـ

السػػػػػػػػمـ أف يحػػػػػػػػرس الفرسػػػػػػػػاف رايػػػػػػػػتيـ

كأف نصػػػػػػػػػكف الحمػػػػػػػػػى بالػػػػػػػػػدـ كالقمػػػػػػػػػـ

السػػػػػػػػػػػػمـ أال نػػػػػػػػػػػػرل طفػػػػػػػػػػػػبلن يطػػػػػػػػػػػػارده

سػػػػػػػػػػيؼ جبػػػػػػػػػػاف كقنػػػػػػػػػػاص بسػػػػػػػػػػيؿ دـ

ػػػػػبر حػ و
ػػػػػػي كػػػػػػؿ شػ و
ػػػػػزيف مػػػػػػف شػػػػػػكارعنا
***

دمػػػػػا مػػػػػف سػػػػػكرة األلػػػػػـ
تبكػػػػػي العيػػػػػكف ن

يػػػػػػػػا سػػػػػػػػيدم يػػػػػػػػا رسػػػػػػػػكؿ اهلل أرىقنػػػػػػػػا

وػػػػػػعؼ العػػػػػػزائـ صػػػػػػار الشػػػػػػبؿ كػػػػػػاليرـ

ىػػػػػػػذل الشػػػػػػػعكب التػػػػػػػي عممتيػػػػػػػا زمنػػػػػػػا

ينبػػػػػػػؿ الفوػػػػػػػائؿ ػػػػػػػي األخػػػػػػػبلؽ كالقػػػػػػػيـ

قػػػػػػػد أثقمتيػػػػػػػا قيػػػػػػػكد العجػػػػػػػز انكسػػػػػػػرت

بػػػػػػػػػػػيف التشػػػػػػػػػػػتت كاألكىػػػػػػػػػػػاـ كالسػػػػػػػػػػػأـ

يػػػػػػػػا لمعركبػػػػػػػػة قػػػػػػػػد باعػػػػػػػػت كارسػػػػػػػػيا

كاسػػػػػػػػػػتبدلت خيميػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػالعير كالغػػػػػػػػػػنـ

يػػػػػػػػا لمعركبػػػػػػػػة قػػػػػػػػد شػػػػػػػػاخت ع ازئميػػػػػػػػا

أعمنػػػػػػػػػػت حربيػػػػػػػػػػا بالشػػػػػػػػػػعر كالحكػػػػػػػػػػـ

يكيانيػػػػػا ػػػػػي ليػػػػػالي األنػػػػػس قػػػػػد غرقػػػػػكا

كأسػػػػػػػػػكركا الكػػػػػػػػػكف بػػػػػػػػػاأل راح كالػػػػػػػػػنغـ

كشػػػػػػػيدت مجػػػػػػػدىا ػػػػػػػي مككػػػػػػػب األمػػػػػػػـ

سػػػػػػادت عمػػػػػػى األرض كاإلسػػػػػػبلـ رايتيػػػػػػا

ىػػػػػـ يمرحػػػػػكف مػػػػػع الطغيػػػػػاف ػػػػػي سػ و
ػػػػفو

و
أرض كال نعػػػػػػػػـ
لػػػػػػػػـ يحفظػػػػػػػػكا اهلل ػػػػػػػػي

ػػػي القػػػدس شػػػعب عنيػػػد قػػػاـ ػػػي شػ و
ػػمـ

بالثػػػػػػػػأر أقسػػػػػػػػـ سػػػػػػػػكؼ يبػػػػػػػػر بالقسػػػػػػػػـ

يػػػػػا أمػػػػػة الحػػػػػؽ يىبػػػػػي اآلف ػػػػػي غوػ و
ػػػػب

كيػػػػػػػؼ اسػػػػػػػتكنت لػػػػػػػذؿ العجػػػػػػػز كالنػػػػػػػدـ
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أشػػػػػبلؤنا لػػػػػـ تػػػػػزؿ ػػػػػي القػػػػػدس داميػػػػػ نة

كػػػػػػػؿ طفػ و
ػػػػػػؿ بيػػػػػػػا يغفػػػػػػػك عمػػػػػػػى لغػػػػػػػـ

ػػػح
يػػػػا شػػػػعبنا الحػػػػر ػػػػي الجػػػػكالف ػػػػي ر ػ و

عنػػػػػد الخميػػػػػؿ ك ػػػػػي لبنػػػػػاف ػػػػػي الحػػػػػرـ

إنػػػػػا عمػػػػػى العيػػػػػد عنػػػػػد القػػػػػدس يجمعنػػػػػا

جػػػػػػر كليػػػػػػد بػػػػػػدا ػػػػػػي صػػػػػػحكة اليمػػػػػػـ

محمػػػػػػػد يػػػػػػػا شػػػػػػػييد القػػػػػػػدس يػػػػػػػا أمػػػػػػػبلن

دكمػػػػػػػػػػا خيػػػػػػػػػػر معتصػػػػػػػػػػـ
كاهلل لمحػػػػػػػػػػؽ ن
مػػػػا زاؿ يحبػػػػك ككجػػػػو الصػػػػبح ػػػػي الظمػػػػـ

يػػػػػػػػا درة العمػػػػػػػػر يػػػػػػػػا أغمػػػػػػػػى مباىجػػػػػػػػو

أدميتنػػػػػػػػػا باألسػػػػػػػػػى كالحػػػػػػػػػزف كالسػػػػػػػػػقـ

منعتصػػػػػػػػػػػػـ بمػػػػػػػػػػػػكاء اهلل ػػػػػػػػػػػػي جمػ و
ػػػػػػػػػػػد

ػػػػػػي كجيػػػػػػؾ اآلف تصػػػػػػحك كػػػػػػؿ مئذنػ و
ػػػػػة
ػػػػػػػػػػي قبػػػػػػػػػػرؾ اآلف بركػػػػػػػػػػاف يحاصػػػػػػػػػػرنا

الحمػػػػـ
وػػػػاقت بيػػػػا األرض بػػػػيف اليػػػػأس ك ي
كيشػػػػػػػتكي عجزنػػػػػػػا  ..كيثػػػػػػػكر بػػػػػػػالحمـ

يػػػػا صػػػػيح نة مػػػػف وػػػػمير الحػػػػؽ أسػػػػكتيا

صػػػػػػػػكت الوػػػػػػػػبلؿ ككيػػػػػػػػاف بػػػػػػػػبل ذمػػػػػػػػـ

ػػػػػػػؿ بػػػػػػػػرمء الكجػػػػػػػػو مبتسػ و
لكػػػػػػػػؿ طفػ و
ػػػػػػػـ

ػػػػػػػػػي عينػػػػػػػػػؾ اآلف مصػػػػػػػػػباح كأغنيػػػػػػػػػة

كػػػػػػػؿ نقطػػػػػػػة و
حجػػػػػػػر قػػػػػػػد
نا
دـ أنبتػػػػػػػت
اىػػػػػػدأ صػػػػػػغيرم ػػػػػػإف القػػػػػػدس عائػػػػػػدة

ميمػػػػػػا تمػػػػػػادل جنػػػػػػكف المػػػػػػكت كالعػػػػػػدـ

إف خػػػػانني الشػػػػعر ػػػػي حزنػػػػي مػػػػي أمػػػػؿ

أف ييػػػػػدر الشػػػػػعر كالبركػػػػػاف مػػػػػف قممػػػػػي

يكسػػػػػػػر القيػػػػػػػد أك ييػػػػػػػكم عمػػػػػػػى صػػػػػػػنـ

***
بربػػػػػػؾ قػػػػػػؿ لػػػػػػي كيػػػػػػؼ تميػػػػػػك كتمعػػػػػػب

كجػػػػػػرح حمانػػػػػػا غػػػػػػائر لػػػػػػيس ينوػػػػػػب؟

أتينػػػػػػػػػػػأ حقنػػػػػػػػػػػا كالحصػػػػػػػػػػػكف تيػػػػػػػػػػػدَّمت

كصػػػػػػار غػػػػػػراب الخػػػػػػزم كقػػػػػػؾ ينعػػػػػػب!؟
يييػ ُّ
ػػػػػػػػػػػػز بزلػػػػػػػػػػػػػزاؿ العػػػػػػػػػػػػػدك كيقمػػػػػػػػػػػػػب!

يسػػػػػػػػنا
كسػػػػػػػػاغ لػػػػػػػػؾ األكػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػيي كأ ُّ

كتغػػػػػدك سػػػػػيح الػػػػػنفس تشػػػػػدك كتطػػػػػرب

ػػػػػػػػركوع
تبيػػػػػػػػت ىنػػػػػػػػيء البػػػػػػػػاؿ غيػػػػػػػػر يمػ َّ

كتؤىػػػػػػػػػػػػػػب
تعػػػػػػػػػػػػػػد قكاىػػػػػػػػػػػػػػا خمفنػػػػػػػػػػػػػػا
ٌ

كىػػػػػػػذم ييػػػػػػػكد المكػػػػػػػر باتػػػػػػػت لسػػػػػػػحقنا

إذا الح كجػػػػػػػػو الصػػػػػػػػبح تطفػػػػػػػػا نػػػػػػػػكره

غيػػػػػػػكـ تغطػػػػػػػي األ ػػػػػػػؽ عنػػػػػػػا كتحجػػػػػػػب

ثػػػػػػارت شػػػػػػجكف الكػػػػػػكف قبػػػػػػؿ شػػػػػػجكننا

َّ
كدؽ ػػػػػػػػػػػػؤاد األرض لمػػػػػػػػػػػػذؿ يغوػػػػػػػػػػػػب!

كسػػػػػػالت دمػػػػػػكع القيػػػػػػر كالميػػػػػػؿ سػػػػػػاكف

كناحػػػػػت طيػػػػػكر البحػػػػػر كالبحػػػػػر يصػػػػػخب

كدمدمت الصحراء كالريح ال ح

ييػػػػػػػػػػدكم بأقطػػػػػػػػػػاب النخيػػػػػػػػػػؿ كيوػػػػػػػػػػرب
َّ
مػػػػػػػزؽ األطفػػػػػػػاؿ نػػػػػػػاب كمخمػػػػػػػب
كقػػػػػػػد

ػػاء ػػػي العػػػركؽ مػػػف األسػػػى
كصػػػاحت دمػ ه
كرددت البطحػػػػػػػػػػػػاء رجػػػػػػػػػػػػع صػػػػػػػػػػػػياحيا

ػػػػػػػػر لػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػرؽ طعػػػػػػػػػيف كمغػػػػػػػػػرب
خػ َّ

كيػػػػػػػػػؼ إذف تيػػػػػػػػػكل الحيػػػػػػػػػاة كظميػػػػػػػػػا

كتأكػػػػػػؿ ييػػػػػػا مػػػػػػا اشػػػػػػتييت كتشػػػػػػرب؟

كىػػػػػػػػػػػذم أحابيػػػػػػػػػػػؿ األعػػػػػػػػػػػادم كثيػػػػػػػػػػػرة

ىيبػػػػػػػػػا كتنصػػػػػػػػػب
تقػػػػػػػػػاـ لنػػػػػػػػػا حتفنػػػػػػػػػا ر ن
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تػػػػػػػداعى بنػػػػػػػاء المجػػػػػػػد بعػػػػػػػد حوػػػػػػػاروة

أغػػػػػػار عمييػػػػػػا الػػػػػػذئب كالػػػػػػذئب ينيػػػػػػب!

كصػػػػػػػرنا لػ ٍّ
ػػػػػػذؿ لػػػػػػػـ نعػػػػػػػش قبػػػػػػػ يؿ مثمػػػػػػػو

كيػػػػػػؼ يطيػػػػػػب العػػػػػػيش بعػػػػػػد كيعػػػػػػذب؟

لػػػػػػػػدنيا نػ و
ػػػػػػػاء ُّ
عزىػػػػػػػػا اليػػػػػػػػكـ ييسػػػػػػػػمب؟

أمانيػػػػػػػا
ككيػػػػػػػؼ أنػػػػػػػاجي ػػػػػػػي الميػػػػػػػالي
ن

ػػدبر
أ ػػػؽ  ..الػػػدجى كلَّػػػى مػػػع األمػػػس مػ نا
ككدّْع ػػػػػػػراش النػػػػػػػكـ كانفػػػػػػػض خمكلػػػػػػػو

كدنيػػػػػػػا ظػػػػػػػبلؿ الػػػػػػػذؿ ػػػػػػػالمكت يقػػػػػػػرب

كخػػػػػض بفػػػػػؤاد الصػػػػػبر عاصػػػػػفة الػػػػػردل

خػػػػػػػػػػكض دكاىييػػػػػػػػػػا أعػػػػػػػػػػز كأصػػػػػػػػػػمب

كشػػػػػػػػػػػػدكا أغانييػػػػػػػػػػػػا ييػػػػػػػػػػػػزؾ رجعػػػػػػػػػػػػو

كريػػػػػػػح شػػػػػػػذاىا ػػػػػػػي الشػػػػػػػدائد أطيػػػػػػػب

كالح نيػػػػػػػػػػار الجػػػػػػػػػػد كالجػػػػػػػػػػد أصػػػػػػػػػػعب

أ ػػػػؽ مػػػػػف س و
ػػػػبات مػ َّ
ػػػػؿ ذا الكػػػػكف طكلػػػػػو
ي

حكلػػػػػػػػػػػػػػؾ آالؼ المػػػػػػػػػػػػػػذابح تنػػػػػػػػػػػػػػدب!

و
مقصػػػد
ائعا ػػػي التيػػػو مػػػف غيػػػر
يػػػا وػػػ ن
قػػػد وػ َّ
ػػدل
ػػؿ مػػػف سػػػارت خطػػػاه بػػػبل ىػ ن

تعمَّػػػػػػػؽ بركػػػػػػػب النػػػػػػػكر التيػػػػػػػو مرعػػػػػػػب
كلػػػػػػػػيس لػػػػػػػػو بػػػػػػػػيف الخبلئػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػأرب

كقاؿ اركؽ جكيدة أيوان:

ماذا تبقى مف أرض األنبياء؟
ماذا تبقى مف ببلد األنبياء..

ال شيء غير النجمة السكداء
ترتع ي السماء..

ال شيء غير مكاكب القتمى
كأنات النساء

ال شيء غير سيكؼ داحس التي
غرست سياـ المكت ي الغبراء
ال شيء غير دماء آؿ البيت
مازالت تحاصر كرببلء
الككف تابكت..

كعيف الشمس مشنق ية
كتاريخ العركبة

سيؼ بطش أك دماء..

ماذا تبقى مف ببلد األنبياء

-:<9-

خمسكف عامان

كالحناجر تمؤل الدنيا وجيجان
ثـ تبتمع اليكاء..
خمسكف عامان

كالفكارس تحت أقداـ الخيكؿ

تئف ي كمد ..كتصرخ ي استياء
خمسكف عامان ي المزاد

ككؿ جبلد يحدؽ ي الغنيمة
ثـ ينيب ما يشاء
خمسكف عامان

كالزماف يدكر ي سأـ بنا
إذا تعثرت الخطى

عدنا نيركؿ كالقطيع إلى الكراء..
خمسكف عامان

نشرب األنخاب مف زمف اليزائـ

نغرؽ الدنيا دمكعان بالتعازم كالرثاء
حتى السماء اآلف تغمؽ بابيا

سئمت دعاء العاجزيف كىؿ تيرل
يجدم مع السفو الدعاء..

ماذا تبقى مف ببلد األنبياء؟

أترل رأيتـ كيؼ بدلت الخيكؿ صييميا
ي ميرجاف العجز…

كاختنقت بنكبات البكاء..
أترل رأيتـ

كيؼ تحترؼ الشعكب المكت
كيؼ تذكب عشقان ي الفناء
أطفالنا ي كؿ صبح

يرسمكف عمى جدار العمر
خيبلن ال تجيء..

كطيؼ قنديؿ تناثر ي الفواء..
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كالنجمة السكداء

ترتع كؽ أشبلء الصميب
تغكص ي دـ المآذف

تسرؽ الوحكات مف عيف الصغار
األبرياء

ماذا تبقى مف ببلد األنبياء؟
ما بيف أكسمك

كالكالئـ ..كالمكائد كالتياني ..كالغناء
ماتت مسطيف الحزينة

اجمعكا األبناء حكؿ ر اتيا
كابككا كما تبكي النساء
خمعكا ثياب القدس

ألقكا سرىا المكنكف ي قمب العراء
قامكا عمييا كالقطيع..
ترنح الجسد اليزيؿ

تمكثت بالدـ أرض الجنة العذراء..

كانت تحدؽ ي المكائد كالسكارل حكليا
يتمايمكف بنشكة

كيقبمكف النجمة السكداء

نشركا عمى الشاشات نعيان داميان

كعمى الر ات تعانؽ األبناء كاألعداء
كتقبمكا ييا العزاء..

كأماميا اختمطت كجكه النساء
صاركا ي مبلمحيـ سكاء

ماتت بأيدم العابثيف مدينة الشيداء
ماذا تبقى مف ببلد األنبياء؟
ي حانة التطبيع

يسكر ألؼ دجاؿ كبيف كؤكسيـ
تنيار أكطاف ..كيسقط كبرياء

لـ يترككا السمسار يعبث ي الخفاء
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حممكه بيف الناس

ي البارات ..ي الطرقات ..ي الشاشات
ي األككار ..ي دكر العبادة
ي قبكر األكلياء

يتسممكف عمى دركب العار
ينكفئكف ي صخب المزاد
كير عكف الراية البيواء..

ماذا سيبقى مف سيكؼ القير
كالزمف المدنس بالخطايا
غير ألكاف الببلء

ماذا سيبقى مف شعكب
لـ تعد أبدان تفرؽ

بيف بيت الصبلة ..كبيف ككر لمبغاء
النجمة السكداء

ألقت نارىا كؽ النخيؿ

غاب وكء الشمس ..جؼ العشب
كاختفت عيكف الماء

ماذا تبقى مف ببلد األنبياء؟

ماتت مف الصمت الطكيؿ خيكلنا الخرساء

كعمى بقايا مجدىا المصمكب ترتع نجمة سكداء
العجز يحصد بالردل أشجارنا الخوراء
ال شيء يبدك اآلف بيف ربكعنا
غير الشتات ..ك رقة األبناء

كالدىر يرسـ صكرة العجز المييف ألمة
خرجت مف التاريخ

كاند عت تيركؿ كالقطيع إلى حمى األعداء..
ي عينيا اختمطت

دماء الناس كاألياـ كاألشياء
سكنت كيكؼ الوعؼ

كاسترخت عمى األكىاـ
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ما عادت ترل المكتى مف األحياء

يك ٌيانيا يترنحكف عمى دركب العجز
ينتفوكف بيف اليأس كاإلعياء
ماذا تبقى مف ببلد األنبياء؟
مف أم تاريخ سنبدأ

بعد أف واقت بنا األياـ
كانطفأ الرجاء

يا ليمة اإلسراء عكدم بالوياء

يتسمؿ الوكء العنيد مف البقيع
إلى ركابي القدس

تنطمؽ المآذف بالنداء
كيطؿ كجو محمد

يسرم بو الرحمف نك ارن ي السماء..
اهلل أكبر مف زماف العجز..

مف كىف القمكب ..كسكرة الوعفاء
اهلل أكبر مف سيكؼ خانيا
غدر الر اؽً ..
كخسة األبناء
جمباب مريـ

لـ يزؿ كؽ الخميؿ يويء ي الظمماء
ي الميد يسرم صكت عيسى
ي ربكع القدس ني ارن مف نقاء

يا ليمة اإلسراء عكدم بالوياء
ىزم بجذع النخمة العذراء
يتساقط األمؿ الكليد
عمى ربكع القدس

تنتفض المآذف يبعث الشيداء

تتد ؽ األنيار ..تشتعؿ الحرائؽ
تستغيث األرض

تيدر ثكرة الشر اء

يا ليمة اإلسراء عكدم بالوياء
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ىزم بجذع النخمة العذراء

رغـ اختناؽ الوكء ي عيني
كرغـ المكت ..كاألشبلء

مازلت أحمـ أف أرل قبؿ الرحيؿ
رماد طاغية تناثر ي الفواء

مازلت أحمـ أف أرل كؽ المشانؽ

كجو جبلد قبيح الكجو تصفعو السماء
مازلت أحمـ أف أرل األطفاؿ
يقتسمكف قرص الشمس

يختبئكف كاألزىار ي دؼء الشتاء
مازلت أحمـ…

أف أرل كطنان يعانؽ صرختي

كيثكر ي شمـ ..كير ض ي إباء
مازلت أحمـ

أف أرل ي القدس يكمان

صكت قداس يعانؽ ليمة اإلسراء..
كيطؿ كجو اهلل بيف ربكعنا
كتعكد ..أرض األنبياء

كقاؿ اركؽ جكيدة أيوان:

شيداؤنا بيف المقابر ييمسكف
شيداؤنا بيف المقابر ييمسكف..
كاهلل إنا قادمكف..

ي األرض ترتفع األيادم..

تنبت األصكات ي صمت السككف..
ي
كاهلل إنا راجعكف..
تتساقط األحجار يرتفع الغبار..
تويء كالشمس العيكف..
كاهلل إنا راجعكف..
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شيداؤنا خرجكا مف األكفاف..

كانتفوكا صفك نا ،ثـ راحكا يصرخكف..
عار عميكـ أييا المستسممكف..
ه
كطف ييباع كأم هة تنساؽ قطعانا..
ه
كأنتـ نائمكف..

شيداؤنا كؽ المنابر يخطبكف..

قامكا إلى لبناف صمكا ي كنائسيا..
كزاركا المسجد األقصى..

كطا كا ي رحاب القدس..
كاقتحمكا السجكف..
ي كؿ شبر..

مف ثرل الكطف المكبؿ ينبتكف..

مف كؿ ركف ي ربكع األمة الثكمى..
يخرجكف..
أراىـ
ٍ

ييتفكف..
شيداؤنا كسط المجازر
ٍ
الجنكف..
اهلل أكبر منؾ يا زمف
ٍ
الجنكف..
اهلل أكبر منؾ يا زمف
ٍ
الجنكف..
اهلل أكبر منؾ يا زمف
ٍ
****
يتقدمكف..
شيداؤنا
ٍ

أصكاتيـ تعمك عمى أسكار بيركت الحزينة..
ييدركف..
ي الشكارع ي المفارؽ
ٍ
حاربكف..
إني أراىـ ي الظبلـ يي
ٍ
رغـ انكسار الوكء..

ي الكطف المكبؿ بالميانة..
كالدمامة ..كالمجكف..
كاهلل إنا عائدكف..

ً
القدس..
يكما ي رحاب
أكفاننا ستويء ن
الحصكف..
سكؼ تعكد تقتحـ المعاقؿ ك
ٍ
****
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يصرخكف..
شيداؤنا ي كؿ شبر
ٍ
المتنطعكف..
يا أييا
ٍ

كيؼ ارتويتـ أف يناـ الذئب..
كتأمنكف؟
ي كسط القطيع
ٍ

بعرض الككف ييعرض ي المزاد..
كطف ٍ
ك طعمة الجرذاف..
ي الكطف الجريح يتاجركف..

أحياؤنا المكتى عمى الشاشات..
ي صخب النياية يسكركف..

مف أجيض الكطف العريؽ..

ككبؿ األحبلـ ي كؿ العيكف..
يا أييا المتشرذمكف..

سنخمص المكتى مف األحياء..

مف سفو الزماف العابث المجنكف..
كاهلل إنا قادمكف..

"كال تحسبف الذيف قتمكا ي سبيؿ اهلل أمكاتنا
بؿ أحياء عند ربيـ يرزقكف"
****
شيداؤنا ي كؿ شبر..
يزمجركف..
ي الببلد
ٍ

يسألكف..
جاءكا صفك نا
ٍ

تفعمكف..
يا أييا األحياء ماذا
ٍ

تصمبكف..
ي كؿ يكـ كالقطيع عمى المذابح
ٍ
تتنازلكف عمى جناح الميؿ..

تيركلكف..
سر لمذئاب
كالفئراف ِّا
ٍ
كأماـ أمريكا..

تسبحكف..
تيقاـ صبلتكـ
ٍ
كتطكؼ أعينكـ عمى الدك ً
الر..

الساجدكف..
كؽ ربكعو الخوراء يبكي
ٍ
ً
الشاشات..
صكر عمى
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جرذاف تصا ح بعويا..

يوحككف..
كالناس مف ألـ الفجيعة
ٍ

ي صكرتيف تيباع أكطاف ،كتسقط أم هة..
ً
كتركعكف..
النعاؿ..
كرؤكسكـ تحت
ٍ
ي صكرتيف..

تيسمَّـ القدس العريقة لمذئاب..
كيسكر المتآمركف..
****
يصرخكف..
شيداؤنا ي كؿ شبر
ٍ
بيركت تسبح ي الدماء ك كقيا
جنكف..
الطاغكت ييدر ي
ٍ

بيركت تسألكـ أليس لعرويا

وكف؟
حؽ عميكـ؟ أيف ر ال ار
ٍ
البائعكف؟
كأيف غاب
ٍ

الياربكف؟
كأيف راح..
ٍ

الكاذبكف..
الصامتكف ..الغا مكف..
ٍ
جميعا..
صمتكا
ن

العيكف..
كالرصاص اآلف يخترؽ
ٍ

يتصايحكف..
كاذا سألت سمعتىيـ
ٍ
ىذا الزماف زمانيـ..

يتحكمكف..
ي كؿ شيء ي الكرل
ٍ
****
ال تسرعكا ي مككب البيع الرخيص إنكـ
خاسركف..
ي كؿ شيء
ٍ

كمكـ
لف يترؾ الطك اف ن
شيئا ٍ
يكما غارقكف..
ي اليـ ن
ً
المكت
تجركف خمؼ
ك َّ
النخاس يجرم خمفكـ..

عروكف..
كغدا بأسكاؽ النخاسة تي
ٍ
ن
يكما..
لف يرحـ التاريخ ن
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يخكف..
يفرط أك
مف ّْ
ٍ
يترنحكف..
كياننا
ٍ

ىائمكف..
كؽ الكراسي
ٍ

ً
الطغياف..
ي نشكة السمطاف ك
يسكركف..
راحكا
ٍ

كنامت..
كشعكبنا ارتاحت
ٍ
السجكف..
ي غيابات
ٍ

يتثاءبكف..
ناـ الجميع ككميـ
ٍ
النائمكف؟
متى يفيؽ
ٍ

متى يفيؽ النائمكف؟.

كقاؿ اركؽ جكيدة أيوان:
ي رسالة أخرل إلى شاركف
قبيح كجيؾ المرسكـ مف أشبلء قتبلنا

جباف سيفؾ المسمكـ ي أحشاء مكتانا
كويع صكتؾ المرصكد ي أنات أسرانا
إنجيبل  ..كقرآنا

قبيح أنت يا خنزير كيؼ غدكت إنسانا
قبيح كجيؾ الممعكف

مياف يا زماف العار أكسمة كتيجانا
ذليؿ يا زماف العجز كيانا كأكطانا

جباف يا زماف القير مف قد باع أك خانا
خيكؿ أسممت لميأس أريتيا
صار الجبف نيشانا

خيكؿ باعيا الكياف أمجادا كتاريخا ك رسانا
صارت ساحة الفرساف يا لمعار غممانا
كسيح يا زماف العجز

حيف يناـ سيؼ الحؽ بيف يديؾ خزيانا
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قبيح يا زماف اليأس

حيف يصير كجو القدس ي عينيؾ أحزانا
يبكؿ الفاسؽ العربيد جي ار ي مساجدنا
يواجع قدسنا سفيا

كيقوي الميؿ ي المحراب سكرانا
قبيح كجيؾ الممعكف

كيسألني أماـ القبر طفؿ

لماذا ال يزكر المكت أكطانا سكانا

لماذا يسكر العربيد مف أحشاء أمي
كيجعؿ خمره دكما … دمانا
أماـ الكعبة الغراء صكت

يصيح اآلف يصرخ ي حمانا
أيا اهلل صار العدؿ سجانا
أيا اهلل صار الحؽ بيتانا

أيا اهلل صار الممؾ طغيانا
كأوحى القير سمطانا
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عاـ موى ي القدس
ً
القدس
عاـ موى ي

كاآلما يؿ وائع هة
قابع
كالميؿ منبسط األسارير ٍ
ي حمة التأطير
يشدك غربة طالت كناـ

شعر التياكيـ
الشعر ي ى
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ليؾ كتبت أغنيتي ،كنيايات مؤسفة ...الخ.
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اتع
ر ٍ
*******

عاـ موى كالقدس تنأل عف
مبلمحيا

كيبتعد المدل

كالدرب منتبو اإلشارات
شاسع
ٍ
*******

ً
الفواء
عاـ برل الجزار أسناف
مقابر
ككزع الدنيا
ٍ
كتصدرت أظفاره
م
المحـ الطر ٌ
كىشـ المعنى

ك ار منو الطير مذبكحا
المعابر
عمى كتر
ٍ
عاـ جرل،

ي القدس يصمت نايو،
كتكقفت دكراتو

يعامد جرحنا
كسعى
ي
خاسر
كيعكد
ٍ
*******

ً
الحقيقة
عاـ تركح ظبللو مثؿ

كالمبلءات الممزقة المساحات،
المنتفة الحركؼ،

كشكميا سرب مف األكىاـ
حائر...
ٍ

*******
عاـ...،
ه

شياب حياتنا صاـ الزماف بو،
ً
األكتار
كعمى حنيف معازؼ
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تبنيو المقامات التي انحدرت محابرىا...
دمعا يسا ر ي المدل،
مكابر
يخطك
ٍ
*******

موت
عاـ ييقى ّْنعنا بأياـ
ٍ
تميك بنا

كتطكح النفس السقيم ىة

ايات الحركن ية عابثتنا
كالغك ي
كاستدارت منذ كاف الميؿ ي أككاره
كمشت بنا دكائرىا
و
ً
دخاف الفجر
كخيط مف
عاقر
ٍ
*******

عاـ موى ي القدس

المر
كارتحؿ
النيار ُّ
ي
كانتفخت أصابع عازؼ

المشاعر
كواع المحف ي شجف
ٍ
كالتقت ينا
بغربتنا

ً
األصكؿ
الحكايات المقطعة
ً
البكاء،
صدح
كأنيا
ي
كأنيا العمر المسا ٍر....
*******

عاـ موى ي القدس

كالشعر يبحث عف قصيدتو

لتنتحر النيايات الغريبة ي
سطكر اليأس

مقامر.
ي ليك
ٍ
*******
عاـ موى
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كيمر عاـ تبحث الذكرل عف الذكرل
كانعدـ السؤا يؿ
كجرجرت لغة الغريب مجازىا
كسما المحا يؿ
مرتبا أشياءه ىشا،

يحاكره المقا يؿ
بأف القدس تنأل عف أماكنيا
ي غربة تزداد إيواحا
يوطرب المجا يؿ
ي
*******

عاـ موى ي القدس
يا أكجاعنا

خانع
كالكؿ
ٍ
عاـ موى ي القدس
يا أشباحنا

كالكؿ خاسر
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رسالة القدس ي عرس السبلـ
ىذا دـ القدس الذم يسيؿ يا عرب..

كالكجع الذم يدمي العيكف  ..كجع المآذف ك المنبر..
ىذا دـ المسجد يا عرب..

كالمحـ المحركؽ  ..بعض لحـ أىمو الصابريف
حجر كحجر  ..حجر كقدر..

ستصعد الركح  ..ي اثر الركح  ..لكف النار ستستعر..
قامة ال تذكد عف حكويا تفنى..

كأمة تستكيف سيذبحيا نصؿ السكيف مف الكريد إلى الكريد..
 - 234كاتب كشاعر كصحفي أردني معاصر ،كرئيس تحرير جريدة السبيؿ األردنية.
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كلف تعيد كلف تزيد.

إال ميكؼ الصراخ الذلي يؿ قميبلن
إال ميستح الصامتكف  ..اآلثمكف قميبلن

إال ميخجؿ الذاىمكف عف أنفسيـ مف أنفسيـ قميبلن
دـ القدس أغمى مف الذىب

كنار المسجد – إذا ما أكقدت – اشد مف الميب
كأمة ال تنيض بؾ اقتدارىا  ..ليست امة العرب
***
يا سادتي العرب..
القدس لـ تنتظر صحكتكـ  ..ككيؼ تنتظر ؟!

كخذالنكـ ي العيكف كعمى الدركب الماحبلت لـ يجؼ بعد كلـ يندثر.
لـ تنتظر  ..صبلح الديف منذ أكؿ قطرة دـ  ..جاء شاى ارن سيفو.
كابف الكليد جاء كعمرك كبنك العباس جاءكا كبنك ايمية.

يما ظممتـ تعدكف الشيداء  ..تكتبكف القصائد كالخطب.
***
يا أييا الشعب المصابر  ..متقاتؿ ميما استبد الكجع كزاد النزؼ..
كاحترقت العيكف.

الجرح ميما بدا عميقان سيمتئـ سريعان  ،كالشيداء "ال خكؼ عمييـ كال ىـ
يحزنكف"

كالغاصبكف عما قريب سيندحركف.

ما غاصب كؼ يده قبؿ اشتعاؿ أصابعو بالنار

كالنار اشتعمت  ،كستحرؽ أصابعيـ كقمكبيـ  ،كستجمؿ القاعديف بالعار..
يا أييا المستبسمكف عمى ارض القداسة

متد عكا المكاجيات إلى غاياتيا الشريفة

أقسى مف الذبح القعكد  ..أك النككص قبؿ اكتماؿ الخاتمة

كحذار مف التسكيف اك التسخيف المشكبة  .أك التمتمات الكاجفة
***
يا أييا الفتى المقدسي  ..يا أييا الفتى الغزم..
يا ابف الجميؿ كأـ الفحـ كالناصرة

انيض مف كجع الجرح  ..أشير دمؾ ي كجكه القاتميف
-:==-

انيض كلتر ع راية الجرح ي كجكه الخكالؼ  ..كنظارة البكاء كاالستئساد
المريض ..
كالخائنيف.

التقط دمؾ  ..عبئو ي زجاجات المكلكتكؼ  ..أشعؿ بو أبراجيـ  ..تحصيناتيـ
مرأل الدـ المقاتؿ يفزعيـ  ..كىـ يمتذكف حيف ينيزـ الدـ أماـ انيمار
رصاصيـ ..

ككيدىـ الممعكف
***
يا أييا الشيداء الذيف لـ يأتكا بعد

القدس ي خطر  ..كىذا ىك الطك اف..

كقبمكـ شيداء ي ساحة الحرـ يتكاثركف..
يتكاثركف كما لـ يتكاثركا مف قبؿ ..
الشييد يحمؿ الشييد

الشييد يسقط كؽ الشييد..
يا ألمة العرب

قر يقاتؿ ي الشكارع..

كتخمة تتكا عمى نفسيا..
تعاني ىوميا العسر
حجر كحجر

كمصر يتجشأ بط ارن
ه
كعمى كفيو طيف ك ي عينية طيف  ..كطيف  ..كسير
***
سبلـ رخيص ىذا الذم تيدار بو الكؤكس..
سبلـ أتفو مف أف تسيؿ مف أجمو قطرة دـ
لكنيا القدس  ..كالحرـ

ك"أرض مباركة" ىي لممؤمنيف أـ كأب  ..خاؿ كعـ..
كيؼ يسكغ الصمت  ..ككيؼ يطكؿ بكـ صمـ
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يا قدس ال تستبشرم

ردان عمى المؤتمر اإلسبلمي بالرباط ي أكائؿ الثمانينيات ،الذم كاف شعار "أبشرم يا
قدس".

قدس ال تنتظرم
يا ي
قدس ال تستبشرم
يا ي

ً
المؤتمر
دكسي عمى المؤتمريف ...دكسي عمى
بكلي عمى تيجانيـ

ً
بالخنجر
بكلي عمى سيك يـ ،كمسحي
كنت إسبلمي نة لففي ً
لك ً
ً
بع ىم ًر
زت بابف
العاص أك ي
لك ً
و
ً
أحمر
جيش
أم
كنت سك يتي نة ُّ
لك ً
كنت ركماني نة لـ تى ٍع ىدًـ مف ق ً
يصر
ً
لك ً
ً
باإلسكندر
عثرت
كنت إغريقي نة
يعربي هة
لكف حسرةى التاريخ َّ
ً
أف يد َّرةى
التاريخ ي
تحسرم
قدس يا مقركح نة ليا َّ
يا ي

ً
بالمئزر
يا قدس ما الذم
يع ٍد متصبلن
يصنعو َّ
الرباطي ،ك ّْ
ي
الرباطي لـ ي
ً
ً
العظاـ
تذرعي
بالكمب يا مكسكرةى
ً
ال تذرعي ً
بممؾ يغطُّ
كؽ منبرم
خصيتيو ي مست و
األذاف ى
ى
نقع كير عي
ً
اإلسبلـ ...يا حبيب ىة اإلسبلـ
يا صخرةى
يصنعو اإلسبلـ
ما الذم
ي
و
غربية
ىذا صبلح الديف ي خماروة
البائعكف بالكك ً
ية البيواء يا مف يشترم
نادل عميو
ى
ً
اإلسبلـ
تعمميف يا حبي ىة
ىؿ
ى
ً
اإلسبلـ
أنيـ قد راىنكا عمى بكارًة
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و
ً
كميسر
كمخانة كأغرقكا ي خمروة
ي
ً
ً
البتركؿ
جمجمة
المصمكب ي
كالكطف
ي
ً
و
كمتجر
متجر
بيف
سمع هة ما ى
قدس ال تستبشرم
يا ي
اإلسبلـ
يصنعو
قدس ما الذم
ي
يا ي
ي

السرير
األصناـ ي
الجرباء تعبد
كالزعام ية
ي
ٍ
ى
السرير
األمجاد ي
ى
كتصنعي
ٍ

ً
السرير
ش ي
كتيزـ
الجيك ى
ٍ
ي
كيطمبكف ً
أف تي ىك ّْب ًرم
حفيـ ك ٍ
منؾ ٍ
ى
أف تيممي لز ٍ
قدس ال تستبشرم
يا ي
النار ك ً
إالَّ
بمسع ً
الحديد
ً

اع السمراء كالحقيقة الحمراء ي معسكرم
كالسك ً

كيقكؿ كزم البكرم أيوان:

ي قصيدة" :ىؿ يسكت بيت المقدس؟" مف ديكاف "صعمكؾ القدس القديمة":
قدسو اهلل… سبحاف اهلل
ماذا ي بيت المقدس

يا عرب النفط /القحط /السخط
يا كؿ دراكيش الجامعة العربية
متسقط كؿ منابركـ

كليسقط كؿ أساطيف المغط
ماذا ي بيت المقدس

غير األلـ كغير الفقر كغير الجكع
ماذا ي بيت المقدس
غير األقصى

بيتا لمساكيف األرض المحتمة مر كع
ىؿ يسقط بيت المقدس؟
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يا عار العرب

كيا خزم اإلسبلـ

كيا حزف التاريخ المسمكع!!!

 -888كزم شداد()236
أنا ال أخاؼ البندقية
أنا ال أخاؼ البندقية

كىـ كقطعاف غبية
جمكعكـ ه
القدس أروي

القدس عروي

القدس أيامي كأحبلمي النديػػة
يا مف قتمتـ أنبياء اهلل األتقيػػاء

يا مف تربيتـ عمى سفؾ الدمػػاء
الذؿ مكتػكب عميكـ كالشقػػػػػاء

يا بني صييكف يا شر البريػػة
يا قركدان ىمجيػػػة
يا خنازي ارن شقيػػػة

القدس ليست ككركـ

القدس تأبى جمعكـ

القدس تمفظ رجسكـ

القدس يا أنجاس عذراء تقية

كالقدس يا أدناس طاىرة نقية
أنا ال أىاب البربرية

ما داـ قمبػي مصحفػي كمدينتي

ما داـ عنػدم ساعػدم كحجارتي
 - 236لـ نتمكف مف الحصكؿ عمى سيرة ذاتية لمشاعر أك أية معمكمات حكلو.
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ما دمت ح ارن لست سمسار القويػة
مف أىاب جمكعكـ

كلف أخاؼ البندقية

 -002يصؿ قرقطي()237
جرح القركف

ىي القدس تشعؿ أجراسيا
ي دمي ،شفقان مف دعاء
أذاف الظييرة ىمس لقرآنيا كالنجاة
زٌت يميني الحياة
إلى ً
ظؿ بساتينيا ي الحياة
"طمعنا عمييـ طمكع الصبلة"
كانكا رصاصان ككانكا دماء!
سأبدأ … البد أبدأ
استبد بي السحر ي دعة األكلياء
ميما
ٌ
يناـ المصمكف ..ال تنحني الصمكات
يغني المحبكف… ال تنتيي المعجزات
كتبت احتراؽ الشفاه عمى تعب القكؿ ،كانت طيكر المساء
تومد جرحان ،كتبني ألعشاشيا ي جراحي الحياة.
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"يػا قػػػدس"
يػػػػا قػػػدس صػػػبي مػػػف دمػػػاؾ عمػػػى دمػػػػػي

كدعػػػػػػػي البكػػػػػػػاء ككبػػػػػػػرم مػػػػػػػؿء الفػػػػػػػـً

ىػػػػػاتي أزاىيػػػػر األلػػػػى نبتػػػػكا مػػػػف الصػػػػمت

المغمػػػػػػػػػػػػػػػػػس بػػػػػػػػػػػػػػػػػاألنيف كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدـ

كتوػػػػػػػػػمخي بػػػػػػػػػدـ الشػػػػػػػػػػػيادة كار عػػػػػػػػػي

ىػػػػػػػػاـ الكرامػػػػػػػػػة ػػػػػػػػي الصػػػػػػػػباح الغػػػػػػػػائـ

كلتشػػػػػػػػػػمي ينػػػػػػػػػػػػا المحبػػػػػػػػػػة كاليػػػػػػػػػػػػػكل

كلتغرسػػػػػػػػػػػينا ػػػػػػػػػػػػػي وػػػػػػػػػػػجيج عػػػػػػػػػػػػارـ

مػػػػػا عػػػػػاد يرىبنػػػػػا الرصػػػػػاص كال الػػػػػػػردل

ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم ذراؾ مميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئة بركاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

ىػػػػػػػػػػػػػذم مكاكبنػػػػػػػػػػػػا بصػػػػػػػػػػػػدر أعػػػػػػػػػػػػزؿ

راحػػػػػػػػت تػػػػػػػػذكد عػػػػػػػػف الحػػػػػػػػػمى بعػػػػػػػػزائـ

* ***

يػػػػػػػا قػػػػػػدس ليػػػػػػؿ الػػػػػػذؿ سػػػػػػػكؼ نزيمػػػػػػػػو

كنجػػػػػػػػيء كػػػػػػػػالفجر الكوػػػػػػػػيء المميػػػػػػػػـ

ىػػػػاتي قناديػػػػؿ األلػػػػػى بزغػػػػػكا مػػػػف المػػػػػػيؿ

الممفمػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ بالدخػػػػػػػػػػػػػػػػػاف األسحػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

ػػػػػػػػػػدماؤىـ زيػػػػػػػػػػػت يوػػػػػػػػػػػيء سبيمنػػػػػػػػػػػػا

كصػػػػػػػػػػػػػراخيـ نػػػػػػػػػػػػار لنػػػػػػػػػػػػا توػػػػػػػػػػػػػرمي

كلتعمنيػػػػػػػػػػػػػيا ػػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػػػػآذف أنػنػػػػػػػػػػػػػػا

جنػػػػػػػػػػػد يحبػػػػػػػػػػػػػكف الػػػػػػػػػػػػػردل كترنمػػػػػػػػػػػي

ىػػػػػػػػػاتي األىػػػػػػػػػازيج التػػػػػػػػي قػػػػػػػػد جػػػػػػػػرت

منػػػػػػػػػا الػػػػػػػػدماء عمػػػػػػػػى جبػػػػػػػػيف الصػػػػػػػػارـ

كاذا تفجػػػػػػػػػػػػػػػػرت الدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مترقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

رحػػػػػػػا عمػػػػػػػى شػػػػػػػفة الشييػػػػػػػػػػد الباسػػػػػػػـ

*****

يػػػػػا قػػػػػدس صػػػػػبي مػػػػػف دمػػػػػػاؾ كدمدمػػػػػػي

مقػػػػػػػػػػد تراجعػػػػػػػػػػت البنػػػػػػػػػػادؽ ارجمػػػػػػػػػػػي

ىػػػػػػػػذا زمػػػػػػػػػػاف الشػػػػػػػػجب طػػػػػػػػػػاؿ أكانػػػػػػػػو

كالشػػػػػػػجب عػػػػػػػار ػػػػػػػي جبػػػػػػػيف المجػػػػػػػرـ

يػػػػػػػػػا قػػػػػػدس ىػػػػػػاتي مػػػػػػف أزاىيػػػػػػر األلػػػػػػى

عز ػػػػػػػػكا تػػػػػػػػرانيـ الصػػػػػػػػمكد مػػػػػػػػف الػػػػػػػػػدـ

كتفجػػػػػػػػػػػػػػػركا أسطػػػػػػػػػػػػػػػػكرة محمػػكمػػػػػػػػػػػػػػػػػة
ٌ

ػػػػػػػػػػػإذا السمػػػػػػػػػػػػػاء مميئػػػػػػػػػػػػػة بركاجػػػػػػػػػػػػػػـ
كيمػػػػػػػػػػػػػا يزيمػػػػػػػػػػػػػكا ليػػػػػػػػػػػػػػؿ ذؿ جػػػػػػػػػػػػػػػاثـ

ػػػػػػػدمكا مػػػػػػػػؿء الفوػػػػػػػػػاء وجيػػػػػػػػػجيـ
كتقػ ٌ

سػػػػػػػػػيما قكيػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػؤاد الظػػػػػػػػػػػػػالـ

"اهلل أكبػػػػػػػػػػر" صػػػػػػػػػػرخة صػػػػػػػػػػػػػاركا بيػػػػػػػػػػا

*****
 -238شاعر كأستاذ محاور ي الجامعة اإلسبلمية بغزة ،كناشط ثقا ي بارز ي مسطيف .كلد ي مخيـ النصػيرات
بغػػزة عػػاـ >=@8ـ ،كتػػب الشػػعر ػػي الشػػيداء .كشػػارؾ ػػي كثيػػر مػػف المػػؤتمرات العمميػػة كاألدبيػػة كالمنتػػديات
اإللكتركنية األدبية ،لو الكثيػر مػف األعمػاؿ الشػعرية الجيػدة منيػا :كتحتػبس الػدمكع ،كعيػدم ،كربيػع الفقػراء،

كما زاؿ قيس يتذكر!! ،كما لـ يقمو قيس ! ،كالكصايا.

-:>9-

ال تر عػػػػػػػػػػػػي أبػػػػػػػػػػػػدا شػػػػػػػػػػػػعار المػػػػػػػػػػػػػػػأتـ

وػػػػػي عػػػػػف معالمػػػػػؾ األسػػػػػى
يػػػػػػا قػػػػػدس ٌ

الم ٍعػػػػػػػػػػدـ
ال تػػػػػػػػػػذر ي دمػػػػػػػػػػع الحزيػػػػػػػػػػػػف ي

كلتمبسػػػػػػػػػػي ثػػػػػػػػػػػػكب التفػػػػػػػػػػػاني كالفػػػػػػػػػػدا

إف الحػػػػػػػػػػػػػػػػػداد إف شيػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػػػػكرل

مػػػػػػػػكت الفػػػػػػػػداء عمػػػػػػػػى ثػػػػػػػػػػراؾ المسػػػػػػػػمـ

يػػػػػػػا قػػػػػػدس إنػػػػػػا عػػػػػػازمكف عمػػػػػػى الفػػػػػػدا

متسػػػػػػػكبي دمػػػػػػػؾ اليتػػػػػػػكف عػػػػػػػػمى الػػػػػػػدـ

ىػػػػػػػػػػػػاتي الزىػػػػػػػػػػػكر كعطرينػػػػػػػػػػػا بالػػػػػػػػػػػدما

كلتشػػػػػػػػػػػػعمي منػػػػػػػػػػػػػػػا تيػػػػػػػػػػػػؿ األنػػػػػػػػػػػػػػجـ

ىػػػػػػػػػػػػػذم الػػػػػػػػػػػػببلد تزينػػػػػػػػػػػػت بدمائنػػػػػػػػػػػػػا

يػػػػػػػا قػػػػػػػدس ميحيػػػػػػػا ترابػػػػػػػؾ كاسػػػػػػػػػػممي.

كقاؿ د .كماؿ غنيـ أيوان:

مف قصيدة :ما لـ يقمو قيس !
ىػػػي القػػػدس عشػػػقي ػػػي الرحيػػػؿ سػػػكنتيا

إلييػػػػػػا موػػػػػػت تمقػػػػػػي السػػػػػػفيف مراسػػػػػػيا

ػػػػػػركس تجمٌػػػػػػػى ػػػػػػػي دمػػػػػػػائي عبيرىػػػػػػػا
عػ
ي
ػػػػػػػػبل نمػػػػػػػػت إف ظمػػػػػػػػت ديػػػػػػػػارم أسػػػػػػػػيرة

كقمبػػػػػػػي تيػػػػػػػادل ػػػػػػػي اليػػػػػػػدير مكازيػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػؤز الغكا يػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػاش يػ
شػ
ٌ
كال نػػػػػػػػػػػػاـ ر ٌ
ه

صػػػػػحائؼ
ػػػػػبل البػػػػػكح يكفػػػػػي عنػػػػػدىا أك
ه

ػػػػػر مػػػػػػف الحبػػػػػػر جاثيػػػػػػا
كلػػػػػػك جاءنػػػػػػا بحػ ه

سػػػػػػػػقى اهلل يكمػػػػػػػػان يستوػػػػػػػػيؼ التبلقيػػػػػػػػا

نقػػػػػػػك يؿ :كىػػػػػػػؿ ىنػػػػػػػتـ كىانػػػػػػػت قمػػػػػػػكبكـ

كقاؿ د .كماؿ غنيـ أيوان:
أكبريت القدس

مسرحية غنائية قصيرة
ككرس جماعي (يدخل في أثنائه فارس في ثياب صالح الدين ،وفي الخمفية سور القدس):
موػػػػػػػت السػػػػػػػنكف كنحػػػػػػػف نجػػػػػػػرم

ػػػػػػػػػػػػػكؽ أشػػػػػػػػػػػػػبلء السنيػػػػػػػػػػػػػػػف

كالبحػػػػػػػػػػػػػػػػر يقػػػػػػػػػػػػػػػػذؼ دمعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

كدماءنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لمعابريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف

كالعظػػػػػػػػػػػػػػػـ تطحنػػػػػػػػػػػػػػػو الرزايػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػي وػػػػػػػػػػػركس الغاصػػػػػػػػػػػبيف

كصػػػػػػػػػػػػراخنا قػػػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػػػػػػاه ػػػػػػػػػػػػي

أ ػػػػػػػػػػػػػؽ الغفػػػػػػػػػػػػػػػػاة النػػػػػػػػػػػػػائميف

قػػػػػػػػد راح يبحػػػػػػػػث ػػػػػػػػي الصػػػػػػػػدكر

عػػػػػػػػػػػػػػػف األبػػػػػػػػػػػػػاة الحػػػػػػػػػػػػػازميف

قػػػػػػػػػػد راح يبحػػػػػػػػػػث ػػػػػػػػػػي القمػػػػػػػػػػػػك

ب عػػػػػػػػػف األسػػػػػػػػػاة العاشػػػػػػػػػقيف

-:>:-

صبلح الديف (مترجال عن حصانه متوشحا سيفه في شكل حالم):
مػػػالي أراكػػػـ تمبسػػػكف األسػػػػػكدا

كالميػػؿ كلػػى مػػف زمػػاف كانقوػػى؟

كالقػدس يوػػحؾ سػػكرىا كأذانيػػا

كالجنػػػػػػد تطفػػػػػح عػػػػػزة كتمػػػػػردا؟!

القدس (فتاة صغيرة تمبس األبيض الممطخ بالدماء):
لكننػػػي قػػػد وػػػعت بعػػػدؾ مػػػف زمػػػف

كتعثػػرت قػػدمام ػػي كحػػؿ المحػػف

كلبسػػػػت ثػػػػكب الحػػػػزف بعػػػػدؾ مػػػػػرة

كدخاف نار الحقػد يغمرىػا الشػجف

كاذا لبسػػػػػت األبػػػػػيض الثمجػػػػػػػػي يػػػػػك

م ػان مػػا تػػردد أف يكػػكف لػػي الكفػػف

الشييد األكؿ (مع انقشاع شكل الحمم):

يػػا قػػدس صػػبي مػػف دمػػاؾ عمػػى دمػػي

كدعػػي البكػػاء ككبػػرم مػػؿء الفػػـ

ىػػػػػػػػذم مكاكبنػػػػػػػػا بصػػػػػػػػدر أعػػػػػػػػػػػػػزؿ

راحػت تذكد عف الحمى بعزائـ

الشييد الثاني:

يػػا قػػدس ليػػؿ الػػذؿ سػػكؼ نزيمػػػو

كنجػػػيء كػػػالفجر الكوػػػيء المميػػػـ

يػػػػا قػػػػدس وػػػػي عػػػػف معالمػػػػؾ

ال تر عػػػػػػي أبػػػػػػدا شػػػػػػعار المػػػػػػػػػأتـ

األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

الشييد الثالث
((يتقدم لمكالم ،فتوقفه القدس بإشارة من يدها)).
القدس:

أنا ىا ىنا أبكي أغني منذ أزماف اإلبػػػػػػػػادة

كأنا البكاء أنا الدمكع أنا الشييد أنا الشيػػػػػػادة

كأنا ىنا كؽ األسنة كالرماح ىي الكسػػػػػػػادة

كدمي يسيؿ عمى التراب ليحتسي كػػػػأس اإلرادة

تعسا ألجفاف غفت مذ جاءنا زمف الرمػػػػػػادة!

-:>;-

ككرس أطفاؿ (تتقدـ المجمكعة مخاطبة القدس):
ميػػػػػػػػػػػػػبل مدينػػػػػػػػػػػػػػػػػة التقػػػػػػػػػػػػػاه

ميػػػػػػػػػػػػبل مدينػػػػػػػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػػػبله

تقػػػػػػػػػػػػػػػػدـ اآلبػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

لنػػػػػػػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػػػػػػػدـ األبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه

كنحػػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػػدىـ نجػػػػػػػػػػػػػػػدد

العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد لئللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

ال تحزنػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػدس ال

سنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد الطغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه

نكفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ الدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع

نصنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة

(صكت انفجارات؛ يتقدـ جريح يحمؿ طفمو الشييد):

الجريح:

تفجػػر ينا رصاص لعيػػػػف

صكاريػخ مكت كحقد د يػػػف
يذا جريػػػػح ،كىذا سجيػف

كىذا شييػػػػد طكتو المنػكف

كىذم بيكت طكاىا الجنػػػػكف
صػارت رمػادا عػبله األنيػػف

كحطيف حمػـ طكتػو السنػػكف
صبلح الديف (يتقدـ شبح صبلح الديف مشي ار إلى األطفاؿ):
ىػػػػػػػػذا صػػػػػػػػبلح الػػػػػػػػديف ػػػػػػػػيكـ

كػػػػػػػػػػػػـ صػػػػػػػػػػػػبلح تنظػػػػػػػػػػػػركف؟!

متصنعػػػػػػػػػػػػػػػكا مػػػػػػػػػػػػػف بيػػػػػػػػػػػػػنكـ

ألفػػػػػػػػػػػػػػا كألفػػػػػػػػػػػػػػا ينقػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكف

أطفػػػػػػػػػػػػػػالكـ لػػػػػػػػػػػػػػـ ينحنػػػػػػػػػػػػػػػػػكا

كنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؤكـ ال تستكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف

ىػػػػػػػػػذا طريػػػػػػػػػؽ العػػػػػػػػػز يسػمػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػكو الشػػػػػػػػػػػباب الثائػػػػػػػػػػػػػركف

الشييد الثالث:

متسكبي دمؾ اليتكف عمى الدـ

يا قدس إنا عػازمكف عمػى الفػدا

الشييد الرابع:

يػػا قػػدس ميحيػػا ترابػػؾ كاسػػممي

ىػػػػذم الػػػػببلد تزينػػػػت بدمائنػػػػػػا

-:><-

ككرس جماعي (الجميع يمتفكف حكؿ القدس):

اهلل أكبػػر قد ىتفنا ال نكػؿ كال نميػػػػػػف

مع كؿ زخات الحجػػػارة كؽ رأس المجرميف
مع د قػػػػػػة الدـ الزكية مف دماء الثائريف

مع لكعػػة األـ التي انتظرت رجكع الغائبيػػف

اهلل أكبػػػػػػػر ما انبثقنا مف ركامات األنيف

اهلل أكبػػػػػر ما انتفونا ي كجكه الغاصبيف!
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يا مسجدم ...باعكؾ لمشيطاف

يػػػػػػػػا مسػػػػػػػػجدم .....بػػػػػػػػاعكؾ لمشػػػػػػػػيطاف

قبوػػػػػػػػكا المصػػػػػػػػػاغ بمجمػػػػػػػػػس الغممػػػػػػػػػاف

يػػػػػػػا مسػػػػػػػجدم عػػػػػػػذ ار  ...ػػػػػػػاني مقعػػػػػػػد

كرسػػػػػػػػي اإلعاقػػػػػػػػة  ...ممنػػػػػػػػي كرمػػػػػػػػاني

أيػػػػػػػار عػػػػػػػاد ....كقدسػػػػػػػنا ػػػػػػػي أسػػػػػػػرىا

كحصػػػػػػار شػػػػػػعب مػػػػػػف قػػػػػػكل اسػػػػػػتيطاف

أيػػػػػػػػار مػػػػػػػػاذا قػػػػػػػػد يفيػػػػػػػػد  ....رجكعػػػػػػػػو

شػػػػػػػػيخا كبيػػػػػػػػر السػػػػػػػػف ػػػػػػػػي الجثمػػػػػػػػاف

ىػػػػػػػػػذم مسػػػػػػػػػطيف التػػػػػػػػػي كانػػػػػػػػػت لنػػػػػػػػػا

تػػػػػػػػدعك ممػػػػػػػػكؾ العػػػػػػػػرب ػػػػػػػػي نيسػػػػػػػػاف

لمعػػػػػػػػكدة الكبػػػػػػػػرل قػػػػػػػػد طػػػػػػػػاؿ النػػػػػػػػكل

كالقػػػػػػػػػػػدس رىػػػػػػػػػػػف القيػػػػػػػػػػػد كالسػػػػػػػػػػػجاف

كالمسػػػػػػػػجد األقصػػػػػػػػى ىنػػػػػػػػا مستصػػػػػػػػرخا

ال كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع لمتكبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ......كاألذاف

أيػػػػػػػػػػار عػػػػػػػػػػاد كشػػػػػػػػػػعبنا ػػػػػػػػػػي أروػػػػػػػػػػو

تغتالػػػػػػػػػػػو .....زمػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػف القطعػػػػػػػػػػػاف

ػػػػػػػػي مكسػػػػػػػػـ الزيتػػػػػػػػكف يمنػػػػػػػػع أىمنػػػػػػػػا

عػػػػػػػػف أروػػػػػػػػيـ مػػػػػػػػف زمػػػػػػػػرة الياجػػػػػػػػاف

كمعسػػػػػػػػػكرات الجػػػػػػػػػيش حالػػػػػػػػػت بيػػػػػػػػػنيـ

كالقصػػػػػػػػػػػػػؼ لؤلحيػػػػػػػػػػػػػاء  ...بػػػػػػػػػػػػػالطيراف

ال عػػػػػػػػػػػيش بعػػػػػػػػػػػد اليػػػػػػػػػػػكـ إال عنػػػػػػػػػػػدما

شػػػػػػػػعبي يعيػػػػػػػػد القػػػػػػػػدس مػػػػػػػػع جػػػػػػػػكالني

العػػػػػػػيش عػػػػػػػيش الشػػػػػػػعب نصػػػػػػػرة حقػػػػػػػو

ػػػػػػي كػػػػػػؿ عاصػػػػػػمة ......مػػػػػػف البمػػػػػػداف

 - 239شػػاعر مسػػطيني مخوػػرـ كلػػد عػػاـ =8@:ـ ابػػف مسػػطيف األك ػػى كشػػاعرىا األقػػدر نظػػـ الشػػعر ػػي جميػػع
المناسبات كاألغراض الشعرية ،يفيض شػعره بالحكمػة ،حاصػؿ عمػى شػيادة الػدكتكراه ػي األدب العربػي ،عمػؿ

صػحفيان لمػػدة خمسػػيف عامػان .نػػاف كرسػاـ بػػارع ،أسػػتاذ جػػامعي متقاعػػد ،أنشػأ عػػدة صػػحؼ ،حصػػؿ عمػػى لقػػب
شاعر األرض المحتمة عاـ >=@8ـ .صدر لو أكثػر مػف  =8ديكانػان عربيػان بالفصػحى .كمػف أىػـ مؤلفاتػو :زىػكر

كأشكاؾ عمى الدرب ثكرة =8@:ـ ،كنكبة مسطيف ?;@8ـ ،كنكسة >=@8ـ.
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أيػػػػػػار عػػػػػػاد .......كلػػػػػػـ تػػػػػػزؿ كػػػػػػك يتي

ػػػػػي السػػػػػجف تػػػػػرزح ػػػػػي لظػػػػػى السػػػػػجاف

أيػػػػػػػػار مػػػػػػػػا معنػػػػػػػػاه .........إال عػػػػػػػػكدة

لميجػػػػػػػػرم كطنػػػػػػػػي .......بكػػػػػػػػؿ مكػػػػػػػػاف

النصػػػػػػػر سػػػػػػػكؼ يكػػػػػػػكف حقػػػػػػػا نصػػػػػػػرنا

لمػػػػػػػا نسػػػػػػػير .....عمػػػػػػػى ىػػػػػػػدل القػػػػػػػراف

النصػػػػػػػػر سػػػػػػػػكؼ يكػػػػػػػػكف حقػػػػػػػػا عيػػػػػػػػدنا

لمػػػػػػػػػا تعػػػػػػػػػكد .......قكا ػػػػػػػػػؿ الفرسػػػػػػػػػاف

النصػػػػػػػر  ....يػػػػػػػكـ نقػػػػػػػيـ دكلتنػػػػػػػا ىنػػػػػػػا

كالقػػػػػػػػػػػدس تعػػػػػػػػػػػزؼ أجمػػػػػػػػػػػؿ األلحػػػػػػػػػػػاف

النصػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػكـ يعػػػػػػػػػكد حقػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػامبل

كالعػػػػػػػػػػػيف تبصػػػػػػػػػػػر بيػػػػػػػػػػػرؽ األكطػػػػػػػػػػػاف

النصػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػكـ تعػػػػػػػػػكد حيفػػػػػػػػػا كالحمػػػػػػػػػا

كالمػػػػػػػػػد ..يا ػػػػػػػػػا .....منبػػػػػػػػػع الشػػػػػػػػػجعاف

مػػػػػػػػع ديػػػػػػػػر ياسػػػػػػػػيف الحبيبيػػػػػػػػة قريتػػػػػػػػي

كالقسػػػػػػػػػػػػطؿ العربػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػف زعػػػػػػػػػػػػراف

كتعػػػػػػػػػػػكد ناصػػػػػػػػػػػرتي ككرمػػػػػػػػػػػؿ أروػػػػػػػػػػػنا

عفػػػػػػػػػكلتي ...صػػػػػػػػػفدم ..الػػػػػػػػػى كنعػػػػػػػػػاف

كتعػػػػػػػػػكد لػػػػػػػػػي عرابتػػػػػػػػػي  ...سػػػػػػػػػخنينيا

مػػػػػػع ديػػػػػػر حنػػػػػػا ...بركتػػػػػػي  ...أطيػػػػػػاني

كيعػػػػػػػػكد لػػػػػػػػي راس العمػػػػػػػػكد ...متكجػػػػػػػػا

بػػػػػػػػػالعز كاأل ػػػػػػػػػراح ......ػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػمكاف

كتعػػػػػػػػػكد لػػػػػػػػػي ارض الخميػػػػػػػػػؿ كركميػػػػػػػػػا

كالسػػػػػػػػػػػبع كالعػػػػػػػػػػػركب مػػػػػػػػػػػع حكسػػػػػػػػػػػاف

كأريحػػػػػػػػػا جبػػػػػػػػػؿ النػػػػػػػػػار غػػػػػػػػػزة ىاشػػػػػػػػػـ

راـ اهلل كالمطػػػػػػػػػػػػػػػركف بيػػػػػػػػػػػػػػػت عنػػػػػػػػػػػػػػػاف

ارض الجميػػػػػػػػػؿ كمػػػػػػػػػرج عػػػػػػػػػامر كػػػػػػػػػامبل

بػػػػػػػػػدك ..القبيبػػػػػػػػػة .....تمػػػػػػػػػة القرعػػػػػػػػػاف

كالػػػػػػػػػػػػراـ وػػػػػػػػػػػػاحية البريػػػػػػػػػػػػد كأىميػػػػػػػػػػػػا

حزمػػػػػػػػػػػا كجبػػػػػػػػػػػػؿ الطػػػػػػػػػػػػكر كالصػػػػػػػػػػػػكاف

كالعيزريػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػع أبػػػػػػػػػك ديػػػػػػػػػس الػػػػػػػػػذم

حممػػػػػػػػػػػػت ماسػػػػػػػػػػػػي ىجػػػػػػػػػػػػرة السػػػػػػػػػػػػكاف

كجنػػػػػيف مػػػػػع محسػػػػػير مػػػػػف تكػػػػػكا بيػػػػػا

مػػػػػػػػػػع كفػػػػػػػػػػر قاسػػػػػػػػػػـ كميػػػػػػػػػػا أكطػػػػػػػػػػاني

يػػػػػػػا عػػػػػػػيف سػػػػػػػينا مػػػػػػػا نسػػػػػػػيتؾ إننػػػػػػػي

بمخػػػػػػػػػػػيـ الجمػػػػػػػػػػػزكف يػػػػػػػػػػػك جنػػػػػػػػػػػاني

ػػػػػػي األمعػػػػػػرم ػػػػػػي كػػػػػػؿ بقعػػػػػػة مػػػػػػكطف

ببنػػػػػػػػػي نعػػػػػػػػػػيـ أتػػػػػػػػػكؽ يػػػػػػػػػػا طرعػػػػػػػػػػاني

ػػػػػػػػي بيػػػػػػػػت ريمػػػػػػػػا ثػػػػػػػػـ عػػػػػػػػابكد ىنػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػي طػػػػػػػػػكلكرـ ككفػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػرع العػػػػػػػػػاني

ػػػػػػػػػي ديػػػػػػػػػر غسػػػػػػػػػاف كعمػػػػػػػػػكاس أنػػػػػػػػػا

كعركرتػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػمكاد كىػػػػػػػػػػػج كيػػػػػػػػػػػاني

ػػػػػػػي بيػػػػػػػت عػػػػػػػكر ثػػػػػػػـ رمػػػػػػػكف التػػػػػػػي

حوػػػػػػػنت كفػػػػػػػاح الشػػػػػػػعب مػػػػػػػف أزمػػػػػػػاف

كبػػػػػػػػػػػدير دبػػػػػػػػػػػكاف كبرقػػػػػػػػػػػا  ...يطتػػػػػػػػػػػي

إذنػػػػػػػػػػػػػػا ...كدك ار ..منبػػػػػػػػػػػػػػػع الغػػػػػػػػػػػػػػػزالف

ػػػػػػػي قمػػػػػػػب صػػػػػػػكريؼ الحبيبػػػػػػػة صػػػػػػػامد

طكبػػػػػػػػاس ػػػػػػػػي طمػػػػػػػػكف ػػػػػػػػي البػػػػػػػػاداف

كعصػػػػػػػػػػيرتي األكلػػػػػػػػػػى كثانييػػػػػػػػػػا ىنػػػػػػػػػػا

عقابػػػػػػػػا ػػػػػػػػي السػػػػػػػػمكع ػػػػػػػػي خراسػػػػػػػػاف

ػػػػػي الجيػػػػػب عػػػػػيف عريػػػػػؾ ػػػػػي طمػػػػػكزة

جبػػػػػػػػػؿ المكبػػػػػػػػػر ......سػػػػػػػػػحره ربػػػػػػػػػاني

ػػػػػػي بيػػػػػػت لحػػػػػػـ كبيػػػػػػت سػػػػػػاحكر ىنػػػػػػا

ػػػػػػػػي صػػػػػػػػكر بػػػػػػػػاىر زارعػػػػػػػػا أغصػػػػػػػػاني
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أيػػػػػػػػار عػػػػػػػػاد ...ك ػػػػػػػػي ػػػػػػػػؤادم غصػػػػػػػػة

يػػػػػػػا بيػػػػػػػت جػػػػػػػاال ....ارحمػػػػػػػي أحزانػػػػػػػي

مػػػػػػا زلػػػػػػت ػػػػػػي اروػػػػػػي ىنػػػػػػا متمسػػػػػػكا

بيػػػػػػػػػػػكيتي بػػػػػػػػػػػاألرض مػػػػػػػػػػػع ككشػػػػػػػػػػػاني

ألحرر األقصى مف الخصياف

ػػػػػػػػػػكطني
ال بػػػػػػػػػػػد يكمػػػػػػػػػػػا أف أعػػػػػػػػػػػكد لمػ
لطفي الياسيني أيوان:
كيقكؿ د.

تحرير القدس

قسػػػػػػػػػػما بمػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػقطكا ىنػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػبلحيـ كػػػػػػػػػػاف الحجػػػػػػػػػػر
كلػػػػػػػػف نيػػػػػػػػادف لػػػػػػػػـ يػػػػػػػػزؿ ينػػػػػػػػا عمػػػػػػػػر

لػػػػػػػػف نسػػػػػػػػتكيف

قسػػػػػػػػػػػػػما بمقػػػػػػػػػػػػػبلع الصػػػػػػػػػػػػػغار كجػػػػػػػػػػػػػيش جيػػػػػػػػػػػػػؿ منتظػػػػػػػػػػػػػر
شػػػػػػػػػػعبنا كأسػػػػػػػػػػيرنا عنػػػػػػػػػػد التتػػػػػػػػػػر

قسػػػػػػػػػػما بجرحػػػػػػػػػػى

كالسػػػػػػػػػػػػػنديانة صػػػػػػػػػػػػػامديف نمػػػػػػػػػػػػػكت ال .....لػػػػػػػػػػػػػف ننكسػػػػػػػػػػػػػر

قسػػػػػػػػػػما

بػػػػػػػػػػدمعات الثكػػػػػػػػػػالى كاأليػػػػػػػػػػامى يػػػػػػػػػػا بشػػػػػػػػػػر

قسػػػػػػػػػػػما

بكػػػػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػػػػبية كبكػػػػػػػػػػػؿ طفػػػػػػػػػػػؿ مفتخػػػػػػػػػػػر

باالنتفاوػػػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػػػائريف عمػػػػػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػػػػػيادة ...لمػػػػػػػػػػػػػػكطر
كبكػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػف حمػػػػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػػػػبلح ككاجػػػػػػػػػػػو اليػػػػػػػػػػػكـ الخطػػػػػػػػػػػر

الكيػػػػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػػػػؿ

الكيػػػػػػػػػػػؿ لؤلذنػػػػػػػػػػػاب أتبػػػػػػػػػػػاع البقػػػػػػػػػػػر

الكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ لممتػػػػػػػػػػػػػػػػػػآمريف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف البػػػػػػػػػػػػػػػػػػداكة كالحوػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

الكيػػػػػػػػػػػؿ

لممتسػػػػػػػػػػػاقطيف ىنػػػػػػػػػػػا....دعػػػػػػػػػػػاة المػػػػػػػػػػػؤتمر

الكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ لؤلكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاش لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء العقػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ المنتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
لؤلدعيػػػػػػػػػػػػػاء الغػػػػػػػػػػػػػارقيف ىنػػػػػػػػػػػػػاؾ ػػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػػرب الخمػػػػػػػػػػػػػر

عػػػػػػػػػرب الدشػػػػػػػػػاديش األ لػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػاعكا المبػػػػػػػػػادئ

لمػػػػػػػػػدلر

سػػػػػػػػػػػػػكركا ىنػػػػػػػػػػػػػاؾ كعربػػػػػػػػػػػػػدكا لعبػػػػػػػػػػػػػكا القمػػػػػػػػػػػػػار المحتقػػػػػػػػػػػػػر

مجػػػػػػػػكا الحشػػػػػػػػيش كأتقنػػػػػػػػكا ػػػػػػػػي ارض

أمريكػػػػػػػػا السػػػػػػػػير

وػػػػػػػػحككا عمػػػػػػػػى لحياتنػػػػػػػػا مػػػػػػػػف اجػػػػػػػػؿ

بػػػػػػػػكش المحتقػػػػػػػػر

بػػػػػػػػػػػػػػاعكا الػػػػػػػػػػػػػػببلد لعػػػػػػػػػػػػػػاىر ىكالكػػػػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػػػػنيـ معتبػػػػػػػػػػػػػػر

بػػػػػػػػػػػاعكا كرامػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػعبنا ػػػػػػػػػػػي اإلسػػػػػػػػػػػت قػػػػػػػػػػػد دؽ الػػػػػػػػػػػكتر

عػػػػػػػػػػػادكا حبػػػػػػػػػػػالى كالنسػػػػػػػػػػػاء

جنيػػػػػػػػػػػنيـ ذا مبتكػػػػػػػػػػػر

سػػػػػػػػػػػػحمكا ك ػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػجبلتيـ مثػػػػػػػػػػػػؿ المخػػػػػػػػػػػػاط المنشػػػػػػػػػػػػطر
الحمػػػػػػػػػػػػير ىنػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػر

كتنكػػػػػػػػػػػركا لعركبتػػػػػػػػػػػي ركث
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قدسػػػػػػػػػػػي غػػػػػػػػػػػدت مػػػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػػػرميـ لآلبقػػػػػػػػػػػيف عمػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػفر
اكالد ميتػػػػػػػػػػػػة ىنػػػػػػػػػػػػا بعقػػػػػػػػػػػػكليـ

حكمػػػػػػػػػػػػكا البشػػػػػػػػػػػػر

كزعامػػػػػػػػػػة خسػػػػػػػػػػئت مػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػنيـ خبػػػػػػػػػػر

عػػػػػػػػػػادكا بخفػػػػػػػػػػي الحنػػػػػػػػػػيف كميطعػػػػػػػػػػيف

بػػػػػػػػػػبل اثػػػػػػػػػػر

بنعػػػػػػػػػػػػكش شػػػػػػػػػػػػعبي شػػػػػػػػػػػػارككا كتزاحمػػػػػػػػػػػػكا بػػػػػػػػػػػػئس النفػػػػػػػػػػػػر

يتػػػػػػػػػػػآمركف عمػػػػػػػػػػػى انتفاوػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػعبنا أـ

القػػػػػػػػػػػدر

ػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػؿ بيػػػػػػػػػػػػػت لكعػػػػػػػػػػػػػة إجػػػػػػػػػػػػػراميـ لػػػػػػػػػػػػػف يغتفػػػػػػػػػػػػػر

طرشػػػػػػػػاف بػػػػػػػػات حػػػػػػػػكارىـ ينػػػػػػػػدل الجبػػػػػػػػيف لػػػػػػػػو

خسػػػػػػػػر

أ كاىنػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػد ألجمػػػػػػػػػػػػػػػكا ال ذنػػػػػػػػػػػػػػػب ػػػػػػػػػػػػػػػييـ يغتفػػػػػػػػػػػػػػػر
يػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػعب كاصػػػػػػػػػؿ ثػػػػػػػػػكرة القيػػػػػػػػػد أكشػػػػػػػػػؾ

ينكسػػػػػػػػػر

ارض الخبل ػػػػػػػػػػػة ىاىنػػػػػػػػػػػا كببيػػػػػػػػػػػت مقدسػػػػػػػػػػػنا

عمػػػػػػػػػػػر

كلعبػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػركاف بيػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػاض كحاوػػػػػػػػػػر

معتبػػػػػػػػػػر

كارادة األحػػػػػػػػػػػػػػػػرار سػػػػػػػػػػػػػػػػكؼ قطا يػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػؤتي الثمػػػػػػػػػػػػػػػػر
ىػػػػػػػػػػػػي مركػػػػػػػػػػػػز لمنػػػػػػػػػػػػكر ػػػػػػػػػػػػي محرابيػػػػػػػػػػػػا زنكػػػػػػػػػػػػي أمػػػػػػػػػػػػر

ككليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا يبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أياميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالمنتظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
ميػػػػػػػػدم كاف رجالػػػػػػػػو ػػػػػػػػي القػػػػػػػػدس ىػػػػػػػػـ

اثنػػػػػػػػا عشػػػػػػػػر

كىنػػػػػػػػػػػػػػػا طبلئػػػػػػػػػػػػػػػع احمػػػػػػػػػػػػػػػد دسػػػػػػػػػػػػػػػتكرىـ نيػػػػػػػػػػػػػػػج أغػػػػػػػػػػػػػػػر

قػػػػػػػػػػػػػػرانيـ كعقيػػػػػػػػػػػػػػدة البػػػػػػػػػػػػػػد يكمػػػػػػػػػػػػػػا

تنتصػػػػػػػػػػػػػػر

كلسػػػػػػػػػػكؼ يجمػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػف ىنػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػيطاف أؤلمػػػػػػػػػػرت األشػػػػػػػػػػر

كعمػػػػػػػػػػػى مآذنيػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػبل ؿ مكبػػػػػػػػػػػ ار قبػػػػػػػػػػػؿ

السػػػػػػػػػػػحر

كعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كنائسػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاقيس العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة تنتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

آف األكاف قػػػػػػػػد موػػػػػػػػى سػػػػػػػػبعكف عامػػػػػػػػا ػػػػػػػػي

األسػػػػػػػػر

اهلل اكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر زلزلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاة المبتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
ىبػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػكلى لنػػػػػػػػػػا داكد يشػػػػػػػػػػيد

كالحجػػػػػػػػػػر

إف الخػػػػػػػػػػػبلص عمػػػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػػػدم طفػػػػػػػػػػػؿ ك ػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػده حجػػػػػػػػػػػر
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كيقكؿ د .لطفي الياسيني أيوان:
"انقذكا بيكت القدس"
يعر ني سكؽ القطانيف

يعر ني سكؽ المحاميف
درج الطابكف

يعر ني حكش الشام ...

كخاف الزيت كسكؽ الباشك ار
مف عيد صبلح الديف
يعر ني حي الكاد

كباب المجمس كاإلصبلحية
حماـ العيف

كعيف العذ ار

باب األسباط

قبكر الصبلح

يعر ني باب العامكد
كباب الساىرة

كسكؽ الفبلحيف

يعر ني حي مغاربة الميبلد األكؿ
يشيد مستشفى اليكسبيس
كزاكية األ غاني

يشيد حي البسطامي
عقبة شداد

سكؽ الدباغيف

تشيد زاكية ىنكد القدس
كحي المصرارة...

أني ي القدس كلدت...
بدير ياسيف

قبؿ النكبة كاف الميبلد المحزكف
يشيد حي التكتة
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حي السعدية

كالمئذنة الحمراء...
كحي األمريكاف...
كعقبة صييكف

أني صاحب ىذم األرض
ك بلح األرض

قبيؿ كجكد النازييف

تشيد كؿ قبكر الشيداء المد كنيف
حي الجثمانية
كالصكانة
كالطكر

كسكؽ العطاريف

أف جذكرم ي رحـ األرض العطشى
مف قبؿ العصر الحجرم...
كقبؿ الركماف

كقبؿ العثمانييف

أف القدس كأقصاىا
كبراؽ المسرل
كالمعراج

كقبة صخرتيا

كاسطببلت سميماف...
كسجف الجاف

كمركز تكزيع الغكث

عمى كؿ بطاقات التمكيف
أني اممؾ طابك
ككشاف االرض
كمفتاح العكدة
منذ اليجرة

عف أرض مسطيف

ي مرتفعات الجكالف
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أراوي السكرييف
تعر ني حيفا
تعر ني يا ا

تعر ني عكا

تعر ني ارض الناصرة
كجبؿ القفزة
كالنيف

تعر ني

عرابة ..سيؿ البطكؼ
كسخنيف

كالمجدؿ ..غزة ىاشـ..
أـ الرشراش
كحطيف

أني مف ىذم األرض
ببلد الكنعانييف

استشيد مثؿ الشجرة
ي أرض جنيف
ي جبؿ النار

خميؿ الرحمف

ككادم ككيف

بلح أصمي مف ىذم األرض
كتشيد حكساف
كنحاليف

أممؾ كؿ األكراؽ
كأتحدل

عير العالـ
أمريكا

كالصييكنييف
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األقصى خط أحمر
صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييكف الحاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد يتجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

يتغطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرس دكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بتكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

كيعربػػػػػػػػػػػػػػػد ػػػػػػػػػػػػػػػي زمػػػػػػػػػػػػػػػف الغفمػػػػػػػػػػػػػػػة

لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاـ نتعثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفكت دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اء

ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمت بيكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تتكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

جر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أالؼ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكنمات

كحصػػػػػػػػػػػػػػػػػرت الزيتػػػػػػػػػػػػػػػػػكف األخوػػػػػػػػػػػػػػػػػر

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىت معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ قريتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

كقطعػػػػػػػػػػػػػػػػػػت النػػػػػػػػػػػػػػػػػػرجس كالزعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

مزقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أكاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدتنا

بجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدار الحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد المتكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

إيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكـ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيس األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

األقصػػػػػػػػػػػػػػػى لنػػػػػػػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػػػػػػػط احمػػػػػػػػػػػػػػػر

زىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلدم ميتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

رممػػػػػػػػػػػػػػػػػت لنسػػػػػػػػػػػػػػػػػاء يػػػػػػػػػػػػػػػػػا أبتػػػػػػػػػػػػػػػػػر

كحرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت آالؼ األكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد

بقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػباب قػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

يػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػ ار يػػػػػػػػػػػػػػزرع ػػػػػػػػػػػػػػي األرض

يكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكـ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ار يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بربػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

نتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل عمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أف تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمكت ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؾ كمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ

األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز عقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدتنا

كالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخرة شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامخة تفخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؾ محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد قبمتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

نيديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء تتفجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتطير األرض براكينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباؿ كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباب تثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأر

إيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكـ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيس األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

األقصػػػػػػػػػػػػػػػى لنػػػػػػػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػػػػػػػط أحمػػػػػػػػػػػػػػػر

األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدينتنا

ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكمكـ إ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكر

تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديتـ مكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

بعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة عجمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ األغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

قتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل كدعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدماء الحرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تتفجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

قتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء......

إرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب ال رحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكر

إيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكـ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيس األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

األقصػػػػػػػػػػػػػػػى لنػػػػػػػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػػػػػػػط أحمػػػػػػػػػػػػػػػر

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكرنا

دكمػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػي اإلسػػػػػػػػػػػػػػػراء نتفكػػػػػػػػػػػػػػػر

نتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك آيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطرة

ك سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد األرض لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكر
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إف عػػػػػػػػػػػػػػػدتـ عػػػػػػػػػػػػػػػػدنا أيػػػػػػػػػػػػػػػػا رجػػػػػػػػػػػػػػػػا

برجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ كاألسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزأر

تطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أدراف البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغي

كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكس ىامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات المنكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيب شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابنا كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكخنا

نتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل لمخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر األكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنجكد بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنفس كبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ

لػػػػػػػػػػػػػػػػف نبخػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أبػػػػػػػػػػػػػػػػدا ال نقيػػػػػػػػػػػػػػػػر

كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنر ع رايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدة

خفاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة دكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تستبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

كيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بعزتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحات المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجد تتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرر

إيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكـ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيس األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

األقصػػػػػػػػػػػػػػػى لنػػػػػػػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػػػػػػػط أحمػػػػػػػػػػػػػػػر

إيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكـ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيس األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

األقصػػػػػػػػػػػػػػػى لنػػػػػػػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػػػػػػػط أحمػػػػػػػػػػػػػػػر
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المػػػػػػكت

كالقػػػػػدس

يوػػػػػػحؾ كاألعػػػػػػداء تنتحػػػػػػب

أقسػػػػػـ ػػػػػيمف دكنػػػػػو ذىبػػػػػكا

أف سػػػػػػػػػػكؼ تػػػػػػػػػػنعـ بػػػػػػػػػػالتحرير مقمتػػػػػػػػػػو

لمػػػػػػػػػا بسػػػػػػػػػاحتو اآلسػػػػػػػػػاد قػػػػػػػػػد كثبػػػػػػػػػكا

قائمػػػػػػػة

سػػػػػػمبكا

كطٌػػػػػػػف ػػػػػػػؤادؾ اف الحػػػػػػػرب

كالنصػػػػػػر آت كآت كػػػػػػؿ مػػػػػػا

عػػػػػػػػزـ الحجػػػػػػػػارة لػػػػػػػػف يثنيػػػػػػػػو مػػػػػػػػد عيـ

كػػػػػػػػبل كال ينثنػػػػػػػػي اإلبطػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػك تعبػػػػػػػػكا

إف الرجػػػػػػػػػػػاؿ األلػػػػػػػػػػػى هلل قػػػػػػػػػػػد كىبػػػػػػػػػػػكا

كىبػػػػكا

كالحػػػػػػر

أركاحيػػػػـ قػػػػد ػػػػدكا لمقػػػػدس مػػػػا

ينبئػػػػػػؾ عمػػػػػػا جػػػػػػف خا قػػػػػػو

أ عالػػػػو حػػػػػيف يعمػػػػػك ػػػػي الػػػػػكغى صػػػػػخب

إف قػػػػػػػػدـ الػػػػػػػػنفس دكف األرض أوػػػػػػػػحية

ػػػػػػػػاعمـ بػػػػػػػػأف سػػػػػػػػبيؿ النصػػػػػػػػر يقتػػػػػػػػرب

كككبػػػػة

قػػػد سػػػددكا وػػػربة ػػػي قمػػػب مػػػف سػػػمبكا

إنػػػػػػػي ألعجػػػػػػػب مػػػػػػػف مػػػػػػػكت يحػػػػػػػؿ بنػػػػػػػا

لكػػػػػػػػػف أعػػػػػػػػػداءنا مػػػػػػػػػف مكتنػػػػػػػػػا غمبػػػػػػػػػكا

ػػػػػػػػاهلل شػػػػػػػػاءت بيػػػػػػػػذا اليػػػػػػػػكـ حكمتػػػػػػػػو

إف يحصد النصر مف ىػـ بالػدـ اختوػبكا؟؟

اهلل ال زادكا كال نقصػػػػػػػكا

إذ أجمػػػػػػؿ القػػػػػػكؿ قػػػػػػكال كػػػػػػاف مقتوػػػػػػب

ثػػػػػػـ اسػػػػػػتداركا إلػػػػػػى األعػػػػػػداء يسػػػػػػػبقيـ

عػػػػػػػػػزـ كحػػػػػػػػػزـ كديػػػػػػػػػف دكنيػػػػػػػػػـ يثػػػػػػػػػب

كاليػػػػكـ وػػػػحى ألجػػػػؿ القػػػػدس

قػػػػػػػد كبػػػػػػػركا
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الميػػػػػداف مػػػػػا بػػػػػرزت

لػػـ يرىبػػػكا المػػػكت بػػػؿ قػػػؿ نحػػػكه انجػػػذبكا

حتػػػػػى إذا سػػػػػاحة

كالعشػػػػػؽ كػػػػػأس يػػػػػرل الفػػػػػردكس شػػػػػاربو

ػػػػػػػػبل غرابػػػػػػػػة إف ىػػػػػػػػـ نحكىػػػػػػػػا ذىبػػػػػػػػكا

أمنيػػػػػػػة

كػػػاف الرصػػػاص ليػػػا مػػػف خيػػػر مػػػا ركبػػػكا

يشػػػػػػػػتاؽ لممػػػػػػػػكت أحػػػػػػػػدىـ كحػػػػػػػػؽ لػػػػػػػػو

اذ جنػػػػػػػػػة اهلل خمػػػػػػػػػؼ المػػػػػػػػػكت ترتقػػػػػػػػػب

مػػػػػػا كػػػػػػاف إال غشػػػػػػاء المػػػػػػكت يفصػػػػػػميـ

رغبػػػػػكا

حتػػػػػػػى كػػػػػػػأف منايػػػػػػػا القػػػػػػػكـ

كارجػػػػع الػػػػى

عػػػػػف رؤيػػػػػة اهلل ػػػػػاتركيـ كمػػػػػا

نفسػػػػؾ الحيػػػػرل لتخبرىػػػػا

إف الحيػػػػػػػػػػػػػاة بػػػػػػػػػػػػػبل عػػػػػػػػػػػػػز لتجتنػػػػػػػػػػػػػب

حتػػػػػػػاـ يحػػػػػػػدكا بنػػػػػػػك صػػػػػػػييكف أرجمنػػػػػػػا

نحػػػػػك الحوػػػػػيض كأقصػػػػػى ردنػػػػػا الخطػػػػػب

حتػػػػػى ـ أرخػػػػػص مػػػػػف تػػػػػرب الفػػػػػبل دمنػػػػػا

نحػػػػف العبيػػػػد

كىػػػػـ دكف الػػػػكرل نخػػػػب

حتػػػػػػػػػى ـ يػػػػػػػػػرغـ أنػػػػػػػػػؼ المسػػػػػػػػػمميف كال

ييتػػػػػػػز ينػػػػػػػا لػػػػػػػر ض عػػػػػػػاليـ عصػػػػػػػب

حتػػػػػػػى ـ يػػػػػػػرتيف األقصػػػػػػػى لػػػػػػػدل نفػػػػػػػر

كالكػػػػػػذب

ػػػي كػػػؿ يػػػكـ

أقصػػػػػػى وػػػػػػائميـ الغػػػػػػدر

ليػػػـ ػػػي القػػػدس مجػػػزرة

كال يحػػػػػػػػػػػرؾ ىػػػػػػػػػػػذم األمػػػػػػػػػػػة الغوػػػػػػػػػػػب

إنػػػػػػػػػي يئسػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػدنيا برمتيػػػػػػػػػا

حيػػػػػػػث الحقيقػػػػػػػة ميمػػػػػػػا قيػػػػػػػؿ تنحجػػػػػػػب

انطمسػػػػت

عمييػػػػػا ىػػػػػـ ليػػػػػا حجبػػػػػكا

حيػػػػث العدالػػػػة عيناىػػػػا قػػػػد

كالقػػػػػائمكف

إنػػػػػي يئسػػػػػت مػػػػػف اإلنصػػػػػاؼ ػػػػػي زمػػػػػف

سػػػػػػاد الييػػػػػػكد بػػػػػػو رغػػػػػػـ الػػػػػػذم ارتكبػػػػػػكا

إنػػػػػػػػػي يئسػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػف األحػػػػػػػػػزاب كميػػػػػػػػػـ

طالمػػػػا كػػػػذبكا

إال حماسػػػػػػػػا

مػػػػف أدعيػػػػاء الجيػػػػاد إذ

كحػػػػػػػػزب اهلل اف ليػػػػػػػػـ

ىػػػػػػـ كالجيػػػػػػاد عػػػػػػاؿ الصػػػػػػدؽ تحتسػػػػػػب

إال كتائػػػػػػػػػػػب عػػػػػػػػػػػز الػػػػػػػػػػػديف ال كىنػػػػػػػػػػػت

يوػػػطرب

إال كتائػػػػػػػب عػػػػػػػز الػػػػػػػديف

يػػػي التػػػي بػػػات منيػػػا الكفػػػر
شػػػػػػيخ

يقػػػػػػػدميا

ػػػػػي إلػػػػػػى اإلسػػػػػػبلـ ينتسػػػػػػب
أبػ ٌ

إالؾ يػػػػػػػػا احمػػػػػػػػد الياسػػػػػػػػيف يػػػػػػػػا رجػػػػػػػػبل

قػػػػػػػػد صػػػػػػػػرت لمنػػػػػػػػاس حقػػػػػػػػا قائػػػػػػػػد كأب

كجػػػػو كمثػػػػؿ وػػػػياء البػػػػدر يسػػػػطع

ػػػػي

ليػػػػػػؿ تػػػػػػراكـ ػػػػػػي أط ار ػػػػػػو

السػػػػػػحب

الجيػػػاد كشػػػيخ الثػػػائريف

لقػػػد

أذكيػػػػػت ػػػػػي النػػػػػاس حسػػػػػا بػػػػػات يمتيػػػػػب

كالػػػػػػػػديف جمػػػػػػػػرة إحسػػػػػػػػاس اف اشػػػػػػػػتعمت

حطػػػب

رمػػػز

تغػػػدكا األعػػػادم ليػػػا ميمػػػا أتػػػت

-:?<-
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أنت ي القمب ...مقطع مف قصيدة  :ممر ال يشابيو ممر
أنػػػت

ػػػي القمػػػب ..

وػػػميني كمػػػا

زادنػػػػػي البعػػػػػػػد حنينػػػػػػػا

مثممػػػػػا

زادت الريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح لييػػػػػػػػػػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػبس

أرض الحمػػػػى
قاصػػػػدان ى

كديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ار تفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل باألنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس

جئػػػػت
ي

مشػػػػيان

..

كػػػػػػػػػػػي تظػ َّ
األرض
ػػػػػػػػػػؿ
ي

مػػػػػػا ر عنػػػػػػا شيدانػػػػػػػػػا … لمسمػػػػػػػا
ػػػي الشػػػػمس تصػػػػب
ىػػػػا ىػ ى
كأنػػػػػػػػا امشػػػػػػػػػػػػي

لػػػػػػـ

كنػػػػت

ػػػػي

عيػػػػد الصػػػػبا

ً
الػػػػكنس
ك

الحم ىمػػػػا
ى

ً
ػػػػػػػػػػس
لممختمػ

كالفوػػػػػػػػػا حػػػػػػػػكلي قميػػػػػػػػػ يؿ

ً
ػػػػػػػػػس
النفى

كأخفػػػػػػػػػي األلمػػػػػػػػػا

كأغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرجس

أكػػػػػػف أمشػػػػػػي كحيػػػػػػػدا  ..إنمػػػػػػػػػا

كصػػػػػػؼ الحػػػػػػرس

كاحػػػػػػدا كنػػػػػػا

..

نيػػػػػػػػػػػبط الغػػػػػػػػػػػػػػػكر كنرقػػػػػػػػػػػى القممػػػػػػػػػػػػػا

كالمنايػػػػػػا

كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ أمانينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

أعظػػػػػػػػػػػػـ الشػػػػػػػػػػػػكؽ لبيػػػػػػػػػػػػت المقػػػػػػػػػػػػدس

 ..مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػي

المػػػػػدل

المفتػػػػػرس
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تاة القدس

ىذل تاة القدس نعر يا
القد
عربية الغرمات ك ّْ

رىج المعارؾ كحؿ عينييا
َّ
كتحزمت بالعزـ كالجد

كدـ الجراح خواب كفييا
 - 242كلد ي مدينة المػد ػي >;@8ـ .كاسػتقر ػي راـ اهلل .عمػؿ ػي مجػاؿ تػدريس المغػة اإلنجميزيػة ػي األردف
كالككيت ،ثـ ي مجاالت اإلعبلـ كالمطبكعات كالتحريػر كالترجمػة ػي قطػر ،كاألردف .نشػر قصػائده ػي صػحؼ

عربية ،كشارؾ ي أمسيات شعرية عديدة .حرر عددا مف المطبكعات األدبية كالسياسية .صدر لو ديكاف شعر

بعنكاف "ممر ال يشابيو ممر" ،كعمؿ رئيسا لمصندكؽ القكمي الفمسطيني.
243

 -شاعر مسطيني كلد عاـ ;8@:ـ ي جكرة عسقبلف بيف يا ا كغزة ،ىاجر بعد النكبة إلػى غػزة كعػاش ػي

مخيـ الشاطا ،عمؿ مدرسان ي الككيت ثبلثيف عامان ،معظـ شعره يدكر حكؿ القدس كاألقصػى كاالنتفاوػة ،لػو

ديكاف مطبكع (مف جنيف إلى حطيف).

-:?=-

ككساميا ى الصدر كالكرد
كىتا يا« :اهلل ناصرنا

سبحاف ربى صادؽ الكعد»
عمدا بمد عو
كاغتاليا ن
مستكبر مف أمة الحقد

أخت الفدا نالت شيادتيا
تقربت هلل بالحمد

بدمائيا كتبت كصيتيا

كؽ الصخكر بشاىد اليد
نالت تاة القدس أمنية
كالركح زارت جنة الخمد

حممت عمى األكفاف مؤمنة
المد
ى مككب كالبحر ى ّْ

عرس الشيادة ال نظير لو

اسأؿ ممكؾ الصيف كاليند
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ناحت القدس
ناحػػػػػػػػػػػػػت القػػػػػػػػػػػػػدس كوػػػػػػػػػػػػػج الحػػػػػػػػػػػػػرـ

ػػػػػػػػػػي ربػػػػػػػػػػكع نػػػػػػػػػػاؿ منيػػػػػػػػػػا المجػػػػػػػػػػرـ

مػػػػػػػػػػكطف المعػػػػػػػػػػػراج أمسػػػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػػػرحان

لوػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ كطغػػػػػػػػػػػػػػػاة قػػػػػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػػػػػكا

خػػػػػػػػػػػػػػيـ الحػػػػػػػػػػػػػػزف عمػػػػػػػػػػػػػػى أركاحنػػػػػػػػػػػػػػا

كثػػػػػػػػػػػػػكل ػػػػػػػػػػػػػي الجػػػػػػػػػػػػػرح ذاؾ األلػػػػػػػػػػػػػـ

نكبػػػػػػػػػػػػة التشػػػػػػػػػػػػريد باوػػػػػػػػػػػػت نكسػػػػػػػػػػػػة

رزايػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػدىر ينػػػػػػػػػػػػػػػا تمتػػػػػػػػػػػػػػػئـ

جرعتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا غصصػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػئكمة

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربناىا كؤكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

مػػػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػػدك أحمػػػػػػػػػػػػؽ ذم صػػػػػػػػػػػػمؼ

غػػػػػػػػػػػػػػره منػػػػػػػػػػػػػػا الخػػػػػػػػػػػػػػبلؼ المحكػػػػػػػػػػػػػػـ

كتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػادل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػركر كأذل

حػػػػػػػػيف لػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػنيض بقػػػػػػػػكمي اليمػػػػػػػػػـ
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 -021د .محمد اسحؽ الريفي()245
ألجمؾ أنظـ شعرم
مسػػػػػػػػػػػػػػػطيف العركبػػػػػػػػػػػػػػػػة أنػػػػػػػػػػػػػػػػت دارم

كأغنيتػػػػػػػػػػي كشمسػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػي نيػػػػػػػػػػػارم

ػػػػػػػػػػار توػػػػػػػػػػػػيء سمػػػػػػػػػػػػاء ليمػػػػػػػػػػػي
كأقمػ ه
حبػػػػػػػػػؾ ػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػؤادم سػػػػػػػػػمك ركحػػػػػػػػػي

كتؤنسػػػػػػػػػػػني كتطفػػػػػػػػػػػا لفػػػػػػػػػػػػح نػػػػػػػػػػػػارم
دـ بالشػػػػػػػػػػكؽ جػػ و
ػػػػػػػػػػار
ك ػػػػػػػػػػي جسػػػػػػػػػػدم ه
لكنػػػػػػػػػػػت رجػػػػػػػػػػػكت مػػػػػػػػػػػكتي كاندثػػػػػػػػػػػػارم

كلػػػػػػػػػػػػػكال أ ٌننػػػػػػػػػػػػػػي أىػػػػػػػػػػػػػػكل بػػػػػػػػػػػػػػبلدم
كحبػػػػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػػػػا مسطيػػػػػػػػػػػػػف احتكانػػػػػػػػػػػػػي

أكسػػػػػػػػػػػػػػبني موػػػػػػػػػػػػػػػاءة ذم الفقػػػػػػػػػػػػػػػار

كزاد بػػػػػػػػػػػػو سنػػػػػػػػػػػػػا قممػػػػػػػػػػػػػي كميوػػػػػػػػػػػػػان

كصػػػػػػػػػار ألحر ػػػػػػػػػي كمػػػػػػػػػض الشػػػػػػػػػػرار

ألجمػػػػػػػػػػػػؾ أنظػػػػػػػػػػػػـ الشعػػػػػػػػػػػػػر احتراقػػػػػػػػػػػػػان

كالمتػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ال أدارم
كأنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
ٌ

ػػػػػػػػػػػػف قمبػػػػػػػػػػػػػي
كيكػػػػػػػػػػػػكم أوػػػػػػػػػػػػمعي يئػ ٌ

كيشػػػػػػكك لػػػػػػي مػػػػػػف الصػػػػػػبر اصػػػػػػطبارم

كالسعػػػػػػػػػػػػار
يػػػػػػػػػػػذيب شػػػػػػػػػػػغاؼ قمبػػػػػػػػػػػػي ٌ

ػػػػػػػػػػػإف شكقػػػػػػػػػػػػي
ػػػػػػػػػػز النشػػػػػػػػػػػيد ػ
كا ٍف عػ ٌ
ٌ

و
ػػػػػػػػػػػػار
ليرسػػػػػػػػػػػػـ دمعيػػػػػػػػػػػػػا أبيػػػػػػػػػػػػػى شعػ

يحتػػػػػػػػػػبس انفعالػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػي عيكنػػػػػػػػػػػي

و
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأل ىيكار
حرك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان الىبػ

ػػػػػػػػػػػث لييػػػػػػػػػػػػػب أشكاقػػػػػػػػػػػػػي كحزنػػػػػػػػػػػػػي
أبػ ٌ
أنػػػػػػػػادم مػػػػػػػػؿء جرحػػػػػػػػي ػػػػػػػػي البػػػػػػػػػرارم

ك ػػػػػػي الكديػػػػػػاف أجػػػػػػرم ػػػػػػي الصػػػػػػحارم

ػػػػػػػػػاح
أحمٌػػػػػػػػػؽ ػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػماء بػػػػػػػػػػبل جنػ و

كأصػػػػػػػػػػػرخ ػػػػػػػػػػػي عميقػػػػػػػػػػػػات البحػػػػػػػػػػػػار

مسػػػػػػػطيف اسػػػػػػػممي مػػػػػػػف مػػػػػػػاء بحػػػػػػػػرم

إلػػػػػػػػػػػى نيػػػػػػػػػػػرم ىنػػػػػػػػػػػػا كطنػػػػػػػػػػػػي كدارم

مسطينػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أجاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ال أبالػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

كأر ػػػػػػػػػػػػػػػض عيػػػػػػػػػػػػػػػػش و
صغػػػػػػػػػػػػػػػػار
ذؿ أك ى

بنػػػػػػػػي صػػػػػػػػييكف ىػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػكج بحػػػػػػػػػرم

أتػػػػػػػػػػػػاؾ كال منػػػػػػػػػػػػػاص مػػػػػػػػػػػػػف الفػػػػػػػػػػػػػرار

كأعػػػػػػػػػػػددت الفنػػػػػػػػػػػػاء لكػػػػػػػػػػػػـ جسػػػػػػػػػػػػػك ارن

إلػػػػػػػػػػػػى النيػػػػػػػػػػػػػراف ػػػػػػػػػػػػػي دار القػػػػػػػػػػػػػرار

ػػػػػػػػػػػػذم نيػػػػػػػػػػػػراف أسمحتػػػػػػػػػػػػػي ستمقػػػػػػػػػػػػػي

رصاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ثقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلت العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػار

كنحيػػػػػػػػػػػػت المثػػػػػػػػػػػػػاـ عػػػػػػػػػػػػػف انتمائػػػػػػػػػػػػػي
ٌ

كأعمنػػػػػػػػػػػػػػػػت الجيػػػػػػػػػػػػػػػػػاد كذا قػػػػػػػػػػػػػػػػػرارم

و
ػػػػػػػػػػػػػػػػػات أك حػػػػػػػػػػػػػػػػػػكار
كليػػػػػػػػػػػػػػػػػػس بتسكيػ

نحػػػػػػػػػػػرر أرونػػػػػػػػػػػػا بجيػػػػػػػػػػػػاد شػػػػػػػػػػػعبي
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كأطمقػػػػػػػػػػػت العنػػػػػػػػػػػاف لسػػػػػػػػػػػيؼ حر ػػػػػػػػػػػػي

ألكشػػػػػػػػػػػؼ عيػػػػػػػػػػػر أنظمػػػػػػػػػػػػة ً
الوػػػػػػػػػػػػرار

لقػػػػػػػػد خػػػػػػػػذلكؾ يػػػػػػػػا كطنػػػػػػػػي كشعبػػػػػػػػػي

كبػػػػػػػػاعكا القػػػػػػػػدس بػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػ ٌؿ الديػػػػػػػػػػار

الػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكار
كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٌؿ بعينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو داء ي

ػػػػػػػػػػـ دىػػػػػػػػػػػ ارن
كػ ٌ
ػػػػػػػػػأف جمػػػػػػػػػػيعيـ قػػػػػػػػػػد ي
صػ ٌ
سمٌطػػػػػػػػػػػػػػكا ظممػػػػػػػػػػػػػػان عمينػػػػػػػػػػػػػػا
بغػػػػػػػػػػػػػا هؿ ي

كىػػػػػػػػػػذا الجحػػػػػػػػػػش مػػػػػػػػػػف ذاؾ الحمػػػػػػػػػػػار

ىحػػػػػػػػػذار مػػػػػػػػػف القعػػػػػػػػػكد غػػػػػػػػػػدان ىحػػػػػػػػػػذار

يػػػػػػػػػػػػػػػا أبنػػػػػػػػػػػػػػػاء أمتنػػػػػػػػػػػػػػػا كشعػبػػػػػػػػػػػػػػػي

ػػػػػػػػركف إلػػػػػػػػػى طػػػػػػػػػػكؿ انتظػػػػػػػػػػار
ػػػػػػػػػبل نػ
ٍ
و
بيػػػػػػػػػكـ يػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػ ٌؿ انتصػػػػػػػػػػػارم

كطػػػػػػػػػػيس الحػػػػػػػػػػرب قػػػػػػػػػػد زادت سػػػػػػػػػػعي ارن
تباشيػػػػػػػػػػػػػر الجػػػػػػػػػػػػػػبلء تيػػػػػػػػػػػػػ ٌز قمبػػػػػػػػػػػػػػي

أكاف النصػػػػػػػػػػػر حػػػػػػػػػػػاف ػػػػػػػػػػػػبل تحػػػػػػػػػػػػارم

يػػػػػػػػا أقصػػػػػػػػى كيػػػػػػػػػا قػػػػػػػػدس استعػػػػػػػػػػدم

كقاؿ د .محمد اسحؽ الريفي أيوان:
ال تحزني يا قدس

يػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػدس كػػػػػػػػػػػـ أبكيػ ً
ػػػػػػػػػػت أعي ىننػػػػػػػػػػػا

ً
ػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػؿء العػػػػػػػػػػػػػػيف أزمانػػػػػػػػػػػػػػا
كبكيػ

كبكػػػػػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػػػػؾ الشػػػػػػػػػػػػػعراء كانتحبػػػػػػػػػػػػػكا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكؾ أغنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نة كألحانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
شػ
كى
ى

كالعاشػػػػػػػػػػػػػػػقكف لطيػػػػػػػػػػػػػػػرؾ احتبسػػػػػػػػػػػػػػػت

عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراتييـ حزنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كتحنانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

كػػػػػػػػػػػـ حػػػػػػػػػػػ ٌؿ بػػػػػػػػػػػؤس ػػػػػػػػػػػي ً
مآذنيػػػػػػػػػػػا
ه

كقبابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكك كأقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانا
ي

القبمػػػػػػػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػػػػػػػى بيػػػػػػػػػػػػػػا كجػػػػػػػػػػػػػػع

صػػػػػػػػػػػػػرخت بنػػػػػػػػػػػػػا عجمػػػػػػػػػػػػػان كعربانػػػػػػػػػػػػػا

و
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكارىا ترنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك لمعتصػ

و
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػابات كقطعانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكك عصػ

يحررىػػػػػػػػػػػػػا
ترجػػػػػػػػػػػػػك صػػػػػػػػػػػػػبلحان كػػػػػػػػػػػػػي ٌ

جػػػػػػػػػػػػػػػد أشػػػػػػػػػػػػػػػقانا
يمحػػػػػػػػػػػػػػػك ىكيانػػػػػػػػػػػػػػػان
ٌ
أـ أكرث الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذالف إدمانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا؟

ىبػػػػػػػػػػػػػػػكا ك كػػػػػػػػػػػػػػػكا أسػػػػػػػػػػػػػػػر قبمػػػػػػػػػػػػػػػتكـ
جيكشػػػػػػػػػػػػػنا ػػػػػػػػػػػػػي الميػػػػػػػػػػػػػك غارقػػػػػػػػػػػػػة

جمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذالن كخسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرانان

كجمػػػػػػػػػػػػػػكعيـ قػػػػػػػػػػػػػػد قادىػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػنـ

أرغػػػػػػػػػػػػػػػى ليػػػػػػػػػػػػػػػـ جبنػػػػػػػػػػػػػػػا كخػػػػػػػػػػػػػػػذالنا

حكامنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعكا كرامتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

كديارنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ظممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كطغيانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

بػػػػػػػػػػػػػػؿ إنيػػػػػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػػػػػاعكا وػػػػػػػػػػػػػػمائرىـ

ػػػػػػػػػػػػما كعميانػػػػػػػػػػػػػا
صػػػػػػػػػػػػػاركا دمػ
ػػػػػػػػػػػػى صػ ٌ
ن

وػػػػػػػػػػػػػػحكا بنػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػعبان كأكطانػػػػػػػػػػػػػػا
ٌ

مػػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػمطاف بػػػػػػػػػػبل شػػػػػػػػػػرؼ

-:?@-

اليفػػػػػػػػػػػػػي
ػػػػػػػػػػػػرب ك ى
متػػػػػػػػػػػػػى يفيػػػػػػػػػػػػػؽ العػ ٍ

ػػػػػػػػػرب أخزانػػػػػػػػػػا
يػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػكـ صػػػػػػػػػػمت العػ ٍ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػث غرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىـ
نجتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحيـ نجتػ
ٌ
كىػػػػػػػػػػػػػػػـ ىػػػػػػػػػػػػػػػيكميـ
نتبػػػػػػػػػػػػػػػر ٍ
كغػػػػػػػػػػػػػػػدان ٌ

كرمانػػػػػػػػػػػػػػػػا
نسػػػػػػػػػػػػػػػقي دمػػػػػػػػػػػػػػػػان تينػػػػػػػػػػػػػػػػان ٌ
كنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػانؽ الزيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف أحوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانا

كنػػػػػػػػػػػػػذيؽ صػػػػػػػػػػػػػييكف الػػػػػػػػػػػػػزؤاـ بمػػػػػػػػػػػػػا

ظممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا كغسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمينان كأكفانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان

غػػػػػػػػػػػػػػدان نجػػػػػػػػػػػػػػيء إليػػػػػػػػػػػػػػؾ رسػػػػػػػػػػػػػػانا

ال تحزنػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػدس أك تينػػػػػػػػػػػػي
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ػػػػػػػػػػػػػكر
الصػ
ػػػػػػػػػػػػر ببػػػػػػػػػػػػػػا ًبؾ شػػػػػػػػػػػػػتَّى ُّ
ٍ
كثيػ ه
ً
الزمػػػػػػػػػػػػػاف
لسػػػػػػػػػػػػػاف
أع ىيػػػػػػػػػػػػا
ى
كذ ٍكػػػػػػػػػػػػرؾ ٍ
أنػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػدس يػػػػػػػػػا ممتقىػػػػػػػػػػى األنبيػ ً
ػػػػػػػػػاء
ي
الكجػ ً
كيػػػػػػػػػػا كاحػػػػػػػػػػ نة منػػػػػػػػػػذ جػ ً
ػػػػػػػػػػكد
ػػػػػػػػػر ي
ػػػػػػػػػػػػكف ػػػػػػػػػػػػػي ًح ٍجػ ً
ػػػػػػػػػػػػػرىا
تىىربػػػػػػػػػػػػػى النبيػ
ى
ػػػػػػػػػدؼ ًء أحوػػػػػػػػػػا ينيا
ػػػػػػػػػمتٍو ػػػػػػػػػػي الػ
كوػ َّ
ٍ
ػػػػػػػػػػػػتكل كقىػيػػػػػػػػػػػػػػا
كلمػػػػػػػػػػػػػا ىح ىبػػػػػػػػػػػػػا كاسػ
ى
ػػػػػػػػػػػػػكب عمػػػػػػػػػػػػػى با ًبيػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػت شعػ
كدقَّػ
ٍ
ه
ندىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل ًع ى
كأك يؿ خػػػػػػػػػػػػػػػػػيط ي
َّ
َّ
ػػػػػػػػػػػػػػاء
ػػػػػػػػػػػػػػؿ الويػ
ػػػػػػػػػػػػػػكة ىػ
كلمػػػػػػػػػػػػػػا بمػ
ي
ً
أنظاريىػػػػػػػػػػػػػـ
النػػػػػػػػػػػػكر
ك ىغطػػػػػػػػػػػػكا عػػػػػػػػػػػػف
ى
شػػػػػػػػى ػػػػػػػػي ظػ ً
ػػػػػػػبلـ ُّ
النفيػػػػػػػػػكس
ػػػػػػػاد م ى
عنػ ه

ػػػػػػػػػػػػػػؾ ً
ً
ػػػػػػػػػػػػػػر
الع ىب
ػػػػػػػػػػػػػر منيػػػػػػػػػػػػػػػا ٍلديػ
ٍ
كأكثػ ي
ً
لعمػػػػػػػػػػػ ً
ػػػػػػػػػػػػر
الحكايػػػػػػػػػػػا
ؽ
كطػػػػػػػػػػػكؿ ّْ
ى
الس ىي ٍ
***

***

ػػػػػػػػػػػػر
ذاؽ
أمػػػػػػػػػػػر َّ
كم ٍ
ػػػػػػػػػػػف ى
السػػػػػػػػػػػما أتى ىم ٍ
ى
ى
ػػػػػػػػػػػػػر
تى ىج َّمػ
ى
ػػػػػػػػػػػػع ييػػػػػػػػػػػػػػا اليػػػػػػػػػػػػػدل كا ٍنتىثىػ ٍ
َّ
ػػػػػػػػػػػػػر
ػػػػػػػػػػػػعت الحػ
ك ى
أروػ ى
ػػػػػػػػػػػػؽ حتػػػػػػػػػػػػػى ىك يبػ ٍ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػر
شػ
كساقىتٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
أنفاسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ا ٍنت ى
ي
ٍ
ػػػػػػػػػػػػػر
أتىتٍػػػػػػػػػػػػػػيا الممػػػػػػػػػػػػػك يؾ تقػ
ُّ
ػػػػػػػػػػػػص األىثىػ ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج كذا ىي ٍػعػتى ًػمػ
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا ىي يحػ
ُّ
ٍ
ّْ
البشػػػػػػػػػػػػػػػر
كػػػػػػػػػػػػػػػؿ
ػػػػػػػػػػػػػػػكؽ
كآخػػػػػػػػػػػػػػػًيره
ى
ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػر
ػػػػػػػػػػػػػػريش ك ازغى البصػ
شػػػػػػػػػػػػػػػى قػ
أع ى
ى
ٍ
لكػػػػػػػػػيبل يشػ ُّ
ػػػػػػػػػر
ػػػػػػػػػد ي
اليػػػػػػػػػػدل ىمػػػػػػػػػف نظىػ ٍ
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػر
انفػجػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػرىا
كداس عمػػػػػػػػػػػػػػػػى كفػ
ى
ى
ٍ
ػػػػػػػػػػر
كيبػػػػػػػػػػػمىعي ػػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػػػكًو مػػػػػػػػػػا ظ ى
ػيػ ٍ

ً
ػػػػػػػػػػػػػاء
الويػ
ػػػػػػػػػػػػػـ خيػػػػػػػػػػػػػػكطى ّْ
ظبلمػػػػػػػػػػػػػا يميػ ُّ
ن
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ػػػػػػػدس خػػػػػػػػيطي الرجػ ً
ً
ػػػػػػػاء
ػػػػػػػدلَّى عمػػػػػػػػى القيػ
تػ ى
ػػػػػػػدس بػػػػػػػػاب السمػ ً
ً
ػػػػػػػػاء
ّْح ػػػػػػػػي القػ
ي
ك يػػػػػػػػت ى
ً
ػػػػػػػػػػكب
ػػػػػػػػػدس يػػػػػػػػػػا راحػػػػػػػػػػ نة لمػقػمػ
يػػػػػػػػػػا قػ
ي
السمػػػػػػػػػػػػػػػػاء
كياصػػػػػػػػػػػػػػػخرةن المستٍيػػػػػػػػػػػػػػػػا
ي
ً
َّ
كلكنيػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػيف حوػ ً
ػػػػػػػػػػػػاء
ػػػػػػػػػػػػف السمػ

***

ً
ػػػػػػػػػػػػاء
ػػػػػػػػػػػػب كػػػػػػػػػػػػؿ الويػ
ػػػػػػػػػػػيء كتغمػ
تيوػ
ي
ي
ػػػػػػػػػػػػيء ك ػػػػػػػػػػػػػػي قم ًبيػػػػػػػػػػػػػػا زيتييػػػػػػػػػػػػػػا
تيوػ
ي

ػػػػػػػػػػاح
تيصػػػػػػػػػػػمي عمػػػػػػػػػػػى جانبييػػػػػػػػػػػػا الريػ
ي
ػػػػػػػػػػػػػر
ػػػػػػػػػػػػؼ جنػ
تيعيػػػػػػػػػػػػػػد ىحفيػ
و
ى
ػػػػػػػػػػػػػاح يطيػ ي
ػػػػػػػػػاح
أف تسػ
ك ًمػػػػػػػػػػف قى ٍبػػػػػػػػػػؿ ٍ
ػػػػػػػػػتجيب الريػ ي
ى

ػػػػػػػػػركح ػػػػػػػػػػي ً
تظىػ ُّ
ديننػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػؿ يمنػػػػػػػػػػى الػ ُّ
كمػػػػػػػػػف ىا ىنػػػػػػػػػت القػػػػػػػػػدس ػػػػػػػػػي ً
دينػػػػػػػػػو
ي
ى
ً
بيح
ػػػػػػػػػػر يؾ الجيػػػػػػػػػػػاد إذا مػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػتي ى
كتػ ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءه
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد كأعبػ
شػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الجيػ
ٍ
أتخ ى
ى
ى
كزف ً
الحسػ ً
ػػػػػػػػػػد ً
ػػػػػػػػػػاب
كيمىنػػػػػػػػػػػا ًعنػ ى
يػػػػػػػػػػػا ٍ
ً
ػػػػػػػػػػػػػاؽ إلػػػػػػػػػػػػػػى ىع ٍر ًشػػػػػػػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػػػػػيف ينسػ
كحػ
ي
ى
ً
يـ كا ٍميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًو
كلػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال َّ
ٍ
الرحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي

ػػػػػػػاف الجميػػػػػػػػ يؿ
ػػػػػػػس المكػ ي
ػػػػػػػدس ديػ ى
أيػػػػػػػػا قيػ ي
كسػػػػػػػػػػػػػيقى ٍت لػ ً
ً
ػػػػػػػػػػػػػبل ىن نة
ػػػػػػػػػػػػؾ النػ
ػػػػػػػػػػػػار ىخ ٍجػ ى
ي
موػػػػػػػػػػػكا ي ً
قػػػػػػػػػػػد ً
ػػػػػػػػػػػركف
حف
ك ػػػػػػػػػػػي
ى
ى
ميؾ ى
ى
ػػػػػػػػػػػػػغار
الصػ
كف ّْ
سػػػػػػػػػػػػػػؾ المسػػػػػػػػػػػػػػمم ى
ى
حر ي
ي
كي ي
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت عػمػاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقينا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف تخمَّػ
كح
ٍ
ى

حجػػػػػػػػػػر
نػػػػػػػػػػكر كال ىػػػػػػػػػػي
ػػػػػػػػػبل ىػػػػػػػػػي
ٍ
ه
ػػػػػػػػػػػف الػتػػػػػػػػػػػػػر ً
كحوػ ً
ػػػػػػػػػػػػر
اب ليػػػػػػػػػػػػا يمستىقىػ ٍ

إذا قػ َّ
ػػػػػػػػػػػػر
ػػػػػػػػػػػػؿ ػػػػػػػػػػػػي جن ًبػيػػػػػػػػػػػػػا أك ىكثيػ ٍ
ػػػػػػػػػػر
ػػػػػػػػػػدىا الشػ
ػػػػػػػػػمس قبػ ى
كتحسػ ي
ي
ػػػػػػػػػؿ القىمػ ٍ
ُّرر
اـ الػػػػػػػػػػػػػػد ٍ
تخجػػػػػػػػػػػػػػ يؿ منيػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػر ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
اسػتىمػ
تبقَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تكى ي
ى
ُّػجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ك ٍ
ٍ
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػر
المطىػ
بالعػطػ
ى
كيغسػػػػػػػػػػػػػػػػػمييا ي
ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػكر ى
ً
ً
ػػػػػػػػػػػػػػر
قػداستيػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػـ ىي ًطػػ
ػػػػػػػػػػػػػػر
لغيػ
ٍ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكز يف بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ً
أحجػارىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ُّر
كتيػ
ى
ي
البػػػػػػػػػػ ار ً
ؽ
بيػػػػػػػػػا ىخفقػػػػػػػػػ هة مػػػػػػػػػف جنػ ً
ػػػػػػػػػاح ي

تجمَّػػػػػػػػى ّْ
ً
ػػػػػػػداء
النػ
إلػػػػػػػػى القػ
ػػػػػػػدس حيػ ي
ػػػػػػػث ى
ي
داع أقػ
ك َّأك يؿ و
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلةى
ى
كلػػػػػػػػػػػػػػك ً
الؾ ( َّ
مكػػػػػػػػػػػػػػ ىة) مػػػػػػػػػػػػػػا اتىيػػػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػر
المنت ى
اليػ ى
ككػػػػػػػػػػاف ي
ظػ ٍ
الم ىنػػػػػػػػػػى ي
ػػػػػػػػػػدل ك ي
ػػػػػػػػػػػر
المصطفىػػػػػػػػػػػػى
ى
بالخبػ ٍ
كجػػػػػػػػػػػاء ل ىنػػػػػػػػػػػػا ي
ػػػػػػػػػك ٍر
سػػػػػػػػػػكرة مػػػػػػػػػف ًطػػػػػػػػػػك ًاؿ ُّ
السػ ى
كيػػػػػػػػػا ي

و
ػػػػػػػػػػػػر
إلنػ
ػػػػػػػػػػػس عمػػػػػػػػػػػػى منك ًبيػيػػػػػػػػػػػػػا ى
عبػػ ٍ
و
ُّ
ػػػػػػػػػػػػػػػر
حػوػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػي كريػ
ػػػػػػػػػػػػػػؿ نبػ
كػ
ٍّ
ػػػػػػػػػػػػػػػـ ى
ٍ

***

***
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػات َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػر
النػظػ
أدار إلييػػػػػػػػػػػػػػػػػػا التفػ
ى
ٍ
ى
البػػػػػػػػػػصر
اشػػػػػػػػػتياؽ
غػػػػػػػػػاب عنيػػػػػػػػػا
كال
ي
ى
ٍ
ػػػػػػػػػػػػػر
كأكلػػػػػػػػػػػػػى مراحمًنػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػي َّ
السفىػ ٍ
ػػػػػػػػػػر
كمػػػػػػػػػػف
يكػ
ى
ي
ىػػػػػػػػػػاف حتػػػػػػػػػى كفى ٍ
ػػػػػػػػكف ى
ً
ػػػػػػػػػػػػر
بػػػػػػػػػػػػػبلطي الشعػ
ػػػػػػػػػػػػائر إحػ ى
ػػػػػػػػػػػدل ال يك ىبػ ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػر
المستىًع
كال نتَّ ًقػػػػػػػػػػػػػػػػػي ىج
ٍ
ى
مػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا ي
و ً
ً
ً
ػػػػػػػػػػػػػر
التػبلقػػػػػػػػػػػػػي
نػػػػػػػػػػػػد
كع
ى
بيػػػػػػػػػػػػػكـ ىعس ٍ

ػػػػػػػػػػػػػرنا المقتػػ ً
ً
ػػػػػػػػػػػػػد ٍر
أم
كي
ى
حكػػػػػػػػػػػػػـ ػػػػػػػػػػػػي ٍ
ي
ي ى
و
ػػػػػػػػػػػػػر
ػػػػػػػػػػػػػيء بقيػ
كجػ
ػػػػػػػػػػػػػكـ أ ى
ىىم ٍكنػػػػػػػػػػػػػػا ي
ى
يخػػ ٍ
ً
كغطَّػػػػػػػى عمػػػػػػػى الطُّ ً
ػػػػػػػر
يػػػػػػػر ًر ٍج ه
ػػػػػػػس أىش ٍ
ً
ػػػػػػػػػػػػػؾ َّ
ػػػػػػػػػػػػػرير
ػػػػػػػػػػػػػكح ىعميػ
ػػػػػػػػػػػػػاد ىي ينػ
ككػ
ى
ي
الشػ ى
ً
ػػػػػػػػػػػر
تىشيػ
ػػػػػػػػػػػؽ تحػ ى
ي
ػػػػػػػػػػت يعػػػػػػػػػػػػبلؾ ي
الحفىػ ٍ
ػػػػػػػػر
الخ ى
ػػػػػػػار ى
عمػػػػػػػػى ًحػػػػػػػػيف خػ ى
طػ ٍ
ػػػػػػػاؼ الكبػ ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػر
الخفىػ
تػػػػػػػػػػػػػػػػػكلَّى الصػ
ات ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػداـ ىذك ي
ٍ
ى

ً
ػارىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
العصا يػ
ُّ
تىسػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػف ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػر منقى ى
ي
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػاص
الرصػ
عنػػػػػػػػػػػػػػػد ّْ
دكم َّ
كتي
ى
يػػػػػػػػػػػػػػػرعي
ى
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىا
ػأف الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصاةى بمنقػ
كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َّ
ػػػػػػػػػػػػػؿ ػػػػػػػػػػػػػػي صفّْيػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػأف األبابيػ
َّ
كػ
ى
ػػػػػػاجديف الكػػػػػػػرًاـ
كلػػػػػػػي ػػػػػػػي ًح ىمػػػػػػػى السػ
ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآ ىذا ين يو ت ٍن ً
تػشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألى ىذ ً
اف
ً
ً
ييػ ُّ
ػػػػػػػػػػػػػاؿ
ػػػػػػػػػػػػػاؿ الثقػ
ػػػػػػػػػػػػكب الجبػ
ػػػػػػػػػػػػز قمػ
ى
ُّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عػمػالًقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ىي ٍن ًسميػ
يشػ
ى
العيػػػػػػػػػػػػػكف
صػػػػػػػػػػػػفيك نا تي ّْ
ػػػػػػػػػػػر رصػػػػػػػػػػػػد ي
حيػ ي
ً
ػػػػػػػػػػػػرير ّْ
الشفىػػػػػػػػػػػػػػاه
صػ
ّْ
تعبػػػػػػػػػػػػػئيـ ػػػػػػػػػػػػػي ى
ً
ػػػػػػػػػػػػػكد
السجػ
كػ
ّْ
اى ىيػػػػػػػػػػػػػػـ ػػػػػػػػػػػػػي ُّ
جب ى
ػػػػػػػػػػػػأف ى
ً
مػػػػػػػػا ػػػػػػػػاتىيـ ػػػػػػػػي ىعميػػػػػػػػ ً
ػػػػػػػػػبلة
الص
ؽ َّ
كيسػػػػػػػػػػػػػػػػتى ً
يػػػػػػػػػػػػػػػػػر
العمػػػػػػػػػػػػػػػػي القى ًػد
غفركف
َّ
ى
ى
كف ػػػػػػػػػػػػي غابػ و
ً
ػػػػػػػػػػػكش
ػػػػػػػػػػػة لمكحػ
ييصػػػػػػػػػػػػمُّ ى
ػػػػػػػػػػػػػابو
ػػػػػػػػػػػػكت تخطػػػػػػػػػػػػػاي أسبػ
بيػػػػػػػػػػػػػا المػ
ي
ي
يخطػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف حكلىػػػػػػػػػو ػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػر ً
اء
ى ى
ي ى
ػػػػػػػاد الحيػ ً
بيػػػػػػػػذا العمػػػػػػػػى ػػػػػػػػي حصػ ً
ػػػػػػػاة
ىى
ع المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجزاتً
كايمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ينيـ طػ
َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػك ى ي ٍ
ػػػػػػػػػػػػت أقػػػػػػػػػػػػػداميـ ػػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػػػر ً
اب
كأ ٍن ىب
ى
ى
ػػػػػػػؽ الحيػ ً
َّ
ػػػػػػػاة
مػ ٍ
ػػػػػػػار يعمػ ى
ػػػػػػػف تىحػػػػػػػػرؽ النػ ي

ػػػػػػػػػػرًمي عمػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػد ً
ػػػػػػػػػر
َّارًع ى
يف ى
الح ىجػ ٍ
كتىػ ٍ
عشيػػػػػػػػػا ػػػػػػػػي أعػػػػػػػػالي َّ
إلػػػػػػػػى ّْ
ػػػػػػػػر
الشجػ ٍ

***

ػػػػػػػػػػػر
رمػػػػػػػػػػػى خالػ ه
ػػػػػػػػػػد ٍ
سي ىػم ى
ػيػػػػػػػػػػػػا انتى ى
صػ ٍ
ى
ً
ػػػػػػػػػػػػػر
عبػػػػػػػػػػػػػا
تي ّْ
أحجػارىػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػف ى
سقىػ ٍ
ى

ػػػػػػػػػػػػػر
ىنػ
ى
ػػػػػػػػػػػػػاؾ ػػػػػػػػػػػػػػؤ ه
اد ى
دعػػػػػػػػػػػػػا كاصطى ىبػ ٍ
إذا انػػػػػػػػػػداح ػػػػػػػػػػي غبشػ ً
ػػػػػػػػػػر
ػػػػػػػػػات َّ
ى
ى
الس ىحػ ٍ
الرمػ ً
ػػػػػػػع َّ
ػػػػػػػر
كيرًمػػػػػػػػي عمػػػػػػػػى َّ
ػػػػػػػؿ دمػ ى
الزىػ ٍ
ٍ
ػػػػػػح ًف ػػػػػػػي يخطيػػػػػػػك و
الحػػػػػػػذر
ات
إلػػػػػػػى َّ
الصػ ٍ
ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
أ ػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ ىمػبلئ هكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أـ ىبشػ
ٍ
سػػػػػػػػػػيـ ػػػػػػػػػػي الطريػػػػػػػػػػ ً
ػػػػػػػػػػكر
السػ
ؽ ُّ
حر ي
ٍ
كتى ي
ػػػػػػػػػػػد ٍ ً
ػػػػػػػػػػر
يعيػ
اس ى
ػػػػػػػػػػػكف تيجيػ ي
ى
احتػػػػػػػػػػػر ى
الخفىػ ٍ
اء ً
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب ً
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
اإل ىبػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدار ىد
الج
ي
كر ى
ٍ

***

ػػػػػػػػػػػر
ن
ىنيئػػػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػػػـَّ ،إنػػػػػػػػػػػو قػ ٍ
ػػػػػػػػػػػد غفىػ ٍ
تى ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج بأنيػا ًبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالظُّفيػ
وػ
ُّ
ٍ
و
ُّ
ػػػػػػػػػػػػػػر
ػػػػػػػػػػػػػػاف يذعػ
ػػػػػػػػػػػػػؼ جبػ
كيرميػػػػػػػػػػػػػػو كػ
ٍ
ٍ
ً
ػػػػػػػػػػػػدار اسػػػػػػػػػػػػتىتىٍر
كيأ يخػػػػػػػػػػػػػ يذ ىمػػػػػػػػػػػػف بالجػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ٍر
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ إيما ينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ بالقىػ
تعػمػ
َّ
ى
ى

ً
ػػػػػػػػػػػر
ػػػػػػػػػػػػكب األمػ
ػػػػػػػػػػػبس ثػ
كألػ
الخ ى
ػػػػػػػػػػػاف ى
ى
ى
طػ ٍ
ػػػػػػػػػػػػت التػػػػػػػػػػػػػر ً َّ
ػػػػػػػػػػػػػر
ػػػػػػػػػػػػػع تحػ
أينػ
ى
ى
اب الث ىمػ ٍ
ػػػػػػػؼ جػػػػػػػػذ ىٍر َّ
ػػػػػػػف تى ٍحصػػػػػػػػد الكػ ُّ
ػػػػػػػج ٍر
كلػ ٍ
الشػ ى

كقاؿ محمد التيامي ي ديكانو "يا إليي" أيوان:
األقصى

صيييييييييييييييي ْر
أراهُ بعٌ َني
لء ال َب َ
يييييييييييييييً ميييييييييييييييي َ
َّ
َ

يييييييييير
الح َج
ييييييييييس
ييييييييييس لَ ْم
وأَ ْل َم
ْ
البنييييييييييان َ
َ
ُ
ِ

فميييييييييا عييييييييياد أ ْقصيييييييييى ولكييييييييينْ َه َفيييييييييا

َّ
وعذ َبيييييييييييه ال َّ
ُ
يييييييييير
شي
حضي ْ
ييييييييييوق حتيييييييييييى َ

يييييييييف الجمييييييييييا ِد
يييييييييو طٌي
ُ
وعييييييييييا َن َقنً وهْ ي َ

وذاب ال َب َ
ييييييييييييييييييييييير
شي
ذاب الجمييييييييييييييييييييييييا ُد
ْ
َ
َ

-:@9-

***
ضييييييه ال ُم ْسيييييي َتغٌِ ُ
يييييرى فييييييً دَ ِمييييييً ن ْب ُ
َجي َ

َّ
فعيييييييييييذبنً ِم ْنيييييييييييه وخ َييييييييييي ُ
ييييييييييير
رز اإلِ َب
ْ

سيييييييي اهُ
تعلَّيييييييي َق بييييييييً ٌح َتميييييييي ً ِميييييييينْ أَ َ

َّ
يييييير
مع حتيييييييى ا ْن َف َجي ْ
وغطيييييييى عليييييييى اليييييييدَّ ِ

يييييييييٌض الييييييييييدُّموع
يييييييييو ًٌّا  ،وفي
ُ
َب َكٌنييييييييييا َ
سي ِ

اسييييييي َت َع ْر
ف ِمييييييين َج ْمرنيييييييا ميييييييا ْ
ٌُضييييييياعِ ُ
***

فٌييييييييييييا لخٌييييييييييييال َّ
وع
ضييييييييييييلُ َ
تخطييييييييييييى ال ُّ

وداس عليييييييييى ال َقلييييييييي ِ
يييييييير
ب حتيييييييييى ان َف َطي ْ
َ

ييييييييور ليييييييييً عال ًميييييييييا فيييييييييً َميييييييييداهُ
وصي َّ

يييييييييو ْر
صي َ
الحكاٌييييييييييا و َت ْبكييييييييييً ال ُّ
َتضِ يييييييييي ُّج َ

وحييييييييييييدَّ ثنً عيييييييييييين ِجييييييييييييدار َعتٌييييييييييييد

وم َ
يييييييييياش فٌهييييييييييي ا ال َقمييييييييييي َ ْر
ِئذنييييييييييية عي
َ
ْ
درات بهيييييييييييييا ليييييييييييييم َتيييييييييييييد ُْر
األرض
إذا
ُ

يييييع ِ صييييييوت أقييييييا َم الصييييييال َة
َ
وعيييييين َر ْجي ِ
المسيييييييٌر ؟
يييييياء َلنً :أ ٌْييييييينَ ٌَمضيييييييً
ُ
وسي َ

فج ْل َجييييييييييل فٌيييييييييييه ال ُهيييييييييييدى وانت َ
شييييييييييي ْر
الغيييييييييي ُد ال ُم ْن َ
وكٌييييييييييف ٌَجييييييييييً ُء َ
ييييييييير ؟
تظي ْ

ييييييييييع
ييييييييييدار الرفٌي
قر الجي
ُ
ُ
وهيييييييييييل ٌَسييييييييييي َت ُ

شييييييييييمو ُ
وٌبقييييييييييى ال ُّ
ييييييييير ؟
خ لييييييييييه وال ِك َبي ْ

وهيييييييييييلْ ٌَسيييييييييييترٌ ُح بظيييييييييييل ِّ القبيييييييييييا ِ
ب

َجيييييييييييالل عليييييييييييى جانِ َبٌهيييييييييييا ُحفِييييييييييي ْر؟

رابهييييييييييييييييي ا
أقييييييييييييييييي ا َم طيييييييييييييييييوٌالً بمِح ِ

السفييييييييي ْر
ولي
ييييييييٌس ليييييييييه َرغبييييييييية فيييييييييً َّ
َ

المكيييييييييييان
َّ
أحيييييييييييب المكيييييييييييانَ وأهيييييييييييل َ
ِ

َّ
واست َقييييييييييي ْر
وحي
ييييييييييط عليييييييييييى أرضِ يييييييييييه ْ
َ

الراسييييييييييٌا ِ
ت
وعيييييييييين قُبيييييييييية َتغل
ِييييييييييب َّ
ُ
َ

***
ييييييير الغاصيييييييبونَ
فهيييييييل َ ٌيييييييا ُتيييييييرى ٌَ ْكسِ ُ

ِّ
يييييييييييييييق ال تنكسيييييييييييييييي ِ ْر ؟
للحي
قواعييييييييييييييييدَ َ

وهييييييييل ٌييييييييا ُتييييييييرى َتسييييييييتقٌ ُم الصيييييييي الةُ

بأقداسِ ييييييييييييييييينا لع بييييييييييييييييي اد أُخييييييييييييييييي ْر ؟

وهييييييييل ٌَنحنِييييييييً الحي ُّ
يييييييق فييييييييً قُدسِ ييييييييه

ييييييييييزور عي َ
ُ
يييييييييير ؟
ييييييييييال َنج ُميييييييييييه
لي
وانتصي ْ
َ

ح فيييييييً ُط ْهرهيييييييا
يييييييع
اليييييييرو ُ
ُّ
وهيييييييل تر َك ُ

ييييييير ؟
ل َب ْغييييييييً علييييييييى ِر ْجسِ ييييييييه مييييييييا َط ُهي ْ

يييييييٌره
يييييييع ال ُّني
ُ
وهييييييييل ٌَر ِجي ُ
يييييييور عيييييييين سي ِ

در ؟
و ٌَثنٌيييييييييييه عييييييييييين ُمبتغييييييييييياهُ ال َقييييييييييي ْ

ُ
ييييييييييات الحٌ ييييييييييي ا ِة
وهيييييييييييل هيييييييييييذه خاتمي

ُ
سيييييييييييوق لنيييييييييييا قاسٌييييييييييي ا ِ
ت ال ُّنيييييييييييي ُذ ْر
َت
***

ُ
تارٌخنييييييييييييييييييي ا
ٌلُييييييييييييييييييي ُّم بق ييييييييييييييييييي اٌاه
و َتبكيييييييييً عليييييييييى قُدسِ ييييييييينا ِّ
ُ
رٌات
الذكييييييييي

و ٌُغرقُهيييييييييييييييا دم ُعهييييييييييييييي ا ال ُمنه ِمييييييييييييييي ْر

ف َت ْخ َفيييييييييييييييى و ٌُغفِلُهيييييييييييييييا اليييييييييييييييذاكِرونَ

السييييييييي ٌَ ْر
سي
ييييييييطورا بماضيييييييييً ِّ
ً
و َتبقيييييييييى ُ

تقُييييييييييييييييول ُ :تملَّ َكه يييييييييييييييي ا
الوارثييييييييييييييييونَ
ِ

فليييييييي ْم ٌعرفييييييييوا قييييييييدْ َر غييييييييالً اليييييييي د َُّر ْر

و ٌَمضييييييييييً إلييييييييييى َوهييييييييييدَ ة ال ُمنحييييييييييدَ ْر

-:@:-

خرجييييييييوا ميييييييين دُوار الصييييييييراع
ولييييييييم ٌَ ُ

بغٌييييييييير ال ُبكييييييييياء عليييييييييى ميييييييييا اند َثييييييييي ْر

بقاٌييييييييييييا ُنييييييييييييواحه ُم فييييييييييييً القضيييييييييييياءِ

ُتعلِّيييييييييم فيييييييييً النييييييييياس مييييييييي َن ٌَع َت ِبييييييييي ْر

ف َمييييييينْ نيييييييام فيييييييً غفلييييييية عييييييين حِمييييييياه

َ
َ
الخطييييييييي ْر
أحي
يييييييياط بيييييييييه فيييييييييً حِمييييييييي اهُ

فٌصييييييييييييحو وقييييييييييييد َك َّبل ْتييييييييييييه القٌييييييييييييو ُد

وليييييييييٌس ليييييييييه ٌو َمهييييييييي ا ِمييييييييي ن مفييييييييي َ ْر

 -899محمد أميف أبك بكر()247
أمانة ي أعناؽ المسمميف
دمػػػػػػػػػػاء جر ً
احنػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػي كػ ّْ
ػػػػػػػػػؿ نػػػػػػػػػػادم
ي
ػػػػػػػاح الحػ ً
ػػػػػػػكؼ عمػػػػػػػػى بطػ ً
ػػػػػػػزف نيػػػػػػػػ ارن
تطػ ي

ػػػػػػػؼ ػػػػػػػػي ػػػػػػػػؤادم
عمػػػػػػػػى الغبػػػػػػػػراء تعصػ ي
ػػػػػػػػػػػر كالبػػػػػػػػػػػػكادم
توػػػػػػػػػػػػج لػػػػػػػػػػػػو الحكاوػ ي
ً
ػػػػػػػػػػػػػاد
تكلػػػػػػػػػػػػػػكؿ بػػػػػػػػػػػػػػيف أطػػػػػػػػػػػػػػبلؿ العبػ

كػػػػػػػػػػػػػـ ػػػػػػػػػػػػػي غابػ ً
ً
اآلالـ ثكمػػػػػػػػػػػػػى
ػػػػػػػػػػػػة

ػػػػػػػي عمػػػػػػػػى الجيػ ً
ػػػػػػػاد
مػػػػػػػػف األعمػػػػػػػػاؽ حػ َّ

بػػػػػػػراؽ المصػػػػػػػطفى ػػػػػػػي القػ ً
ػػػػػػدس نػػػػػػػادل
ػػػػػػػػػػػػيد الثقمػػػػػػػػػػػػػيف ييػػػػػػػػػػػػػا
كمسػػػػػػػػػػػػػرل سػ ّْ

ػػػػػػػػػػػػػػػػير العػػػػػػػػػػػػػػػػػكادم
تصػػػػػػػػػػػػػػػػػارعو أعاصػ
ي
نػػػػػػػػػػػػداء يصػػػػػػػػػػػػػطمي نػػػػػػػػػػػػار األعػػػػػػػػػػػػػادم
ي

كعػػػػػػػػػػػػادت كاألسػػػػػػػػػػػػى ػػػػػػػػػػػػي يم ٍقمتى ٍييػػػػػػػػػػػػا

تصػػػػػػػػػػػػكغ حرك ػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػكد األيػػػػػػػػػػػػادم

ػػػػػػػػػيف لعمػػػػػػػػػػع ػػػػػػػػػػي رباىػػػػػػػػػػا
بكػػػػػػػػػػت حطػ ي
َّ
ػػػػػػػػػػػػػػؿ ييػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػببلد لعػ
ك تشػػػػػػػػػػػػػػػت الػ
ى

ىمامػػػػػػػػػػػػػان جػػػػػػػػػػػػػاز سػػػػػػػػػػػػػكر اإلنقيػػػػػػػػػػػػػاد
مػػػػػػػػػػػػك يؿ قريظػػػػػػػػػػػػة ييػػػػػػػػػػػػا النػػػػػػػػػػػػكادم؟
َّ
ّْ
ػػػػػػػػػػػػػػذ ًاذ الػػػػػػػػػػػػػػػببلد؟
ػػػػػػػػػػػػػػؿ شػ
مراتػػػػػػػػػػػػػػػع كػ

أبعػػػػػػػػػد مبلحػػػػػػػػػـ ابػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػاص تبنػػػػػػػػػي

أبعػػػػػػػػػػػػػد كثيقػػػػػػػػػػػػػة الفػػػػػػػػػػػػػاركؽ تغػػػػػػػػػػػػػدك

إلػػػػػػػػػى الييجػػػػػػػػػاء ػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػكـ التنػػػػػػػػػادم

كنػػػػػػػػػػػػػػزعـ أننػػػػػػػػػػػػػػا نموػػػػػػػػػػػػػػي أسػػػػػػػػػػػػػػكدان

ػػػػػػػػػػػػػارـ البتَّػ
ك ينػػػػػػػػػػػػػػا الصػ
ػػػػػػػػػػػػػار دكمػػػػػػػػػػػػػػان
ي
ي
ػػػػػػػػػػػػػػي
كلكػػػػػػػػػػػػػػػف األبػػػػػػػػػػػػػػػاة اليػػػػػػػػػػػػػػػكـ عمػ
ي

يقػػػػػػػػػػػػكد البمػػػػػػػػػػػػؽ شػػػػػػػػػػػػامخة اليػػػػػػػػػػػػكادم

عػػػػػػػػػػػف األقصػػػػػػػػػػػى المغطَّػػػػػػػػػػػى بالسػػػػػػػػػػػك ًاد
يزمجػػػػػػػػػػػػػػػػػر بالسػػػػػػػػػػػػػػػػػكارم كالغػػػػػػػػػػػػػػػػػكادم

ػػػػػػػـ عػػػػػػػػف رصػػػػػػػػاص المػػػػػػػػكت يػػػػػػػػو
كصػ ُّ

ً
ػػػػػػػػػػػػاد
ػػػػػػػػػػػػدكء النػػػػػػػػػػػػػكـ أك طعػػػػػػػػػػػػػـ الرقػ
ىػ
ى
ككػػػػػػػػػػـ نػػػػػػػػػػامكا عمػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػكؾ القتػ ً
ػػػػػػػػػاد

ػػػػػػػػػكت لػػػػػػػػػػـ يعػػػػػػػػػػرؼ بنػػػػػػػػػػكه
مػػػػػػػػػػكال المػ
ي
كػػػػػػػػػػػػػػػـ ألفػػػػػػػػػػػػػػػك معػػػػػػػػػػػػػػػاقرة المنايػػػػػػػػػػػػػػػا

خبلياىػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػف الصػػػػػػػػػػػػػـ الصػػػػػػػػػػػػػبلد

كنحػػػػػػػػػػػػػػف اليػػػػػػػػػػػػػػكـ نرمقػػػػػػػػػػػػػػو بعػػػػػػػػػػػػػػيف

ً
النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآد
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزارع لمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكازؿ ك

تػػػػػػػػػرل ػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػبر مػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػراه
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يبػػػػػػػػػاع ىنػػػػػػػػػاؾ ػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػكؽ الكسػ ً
ػػػػػػػػاد

تػػػػػػػػػػػػػػرل أشػػػػػػػػػػػػػػبلء أمتنػػػػػػػػػػػػػػا حطامػػػػػػػػػػػػػػان

ً
ػػػػػػػػػػػػػاد
كتسػػػػػػػػػػػػػػيؿ بػػػػػػػػػػػػػػيف أشػػػػػػػػػػػػػػباه العبػ

يوػ َّ
ػػػػػػػػػػػج الكػػػػػػػػػػػػكف بالمأسػػػػػػػػػػػػاة ذرعػػػػػػػػػػػػان

إذا الحاخػػػػػػػػػػاـ أمعػػػػػػػػػػف ػػػػػػػػػػي التمػػػػػػػػػػادم

راعنػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػكالـ لػػػػػػػػػػػػػػػف يبػػػػػػػػػػػػػػػالكا

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع البمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل بداىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ً
دآد

كمجمػػػػػػػػػػػس "رعػػػػػػػػػػػبيـ" يحنػػػػػػػػػػػك عمينػػػػػػػػػػػا

كشػػػػػػػػػػػػػػامير تػػػػػػػػػػػػػػبَّجح ػػػػػػػػػػػػػػي ًحمانػػػػػػػػػػػػػػا

كطالبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بالغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد

ػػػػػػػػػؽ الجيػ ً
ػػػػػػػػػاد
كىػػػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػػػيمت بنػػػػػػػػػػا بمػ ي
ً
صػػػػػػػػػػػػػػاد
أنػػػػػػػػػػػػػػيف ممػػػػػػػػػػػػػػزؽ كنػػػػػػػػػػػػػػداء

يػػػػػػػػػؿ ثػػػػػػػػػارت سػػػػػػػػػيكؼ الحػػػػػػػػػؽ ينػػػػػػػػػا
كىػػػػػػػػػؿ أدمػػػػػػػػػى القمػػػػػػػػػكب عمػػػػػػػػػى ثرانػػػػػػػػػا

عمػػػػػػػػػػى العربػػػػػػػػػػي إف نػػػػػػػػػػادل المنػػػػػػػػػػادم

تػػػػػػػػػػػػػػػػرل أبنػػػػػػػػػػػػػػػػاء أمتنػػػػػػػػػػػػػػػػا لييبػػػػػػػػػػػػػػػػان

ً
ػػػػػػػػػػػػاد
أصػػػػػػػػػػػػػابعيـ تنػػػػػػػػػػػػػاـ عمػػػػػػػػػػػػػى الزنػ

إذا إخػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا ينيـ عطسػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا بميػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

إلػػػػػػػػػػػػػػييـ مثػػػػػػػػػػػػػػؿ أسػػػػػػػػػػػػػػراب الجػػػػػػػػػػػػػػرًاد

يسػػػػػػػػػػػػػػػػػكقكف الجحا ػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كالمنايػػػػػػػػػػػػػػػػػا

كنػػػػػػػػػػػػادل القػػػػػػػػػػػػكـ ػػػػػػػػػػػػكجا بالحيػ ً
ػػػػػػػػػػػاد

كاف يح َّمػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػى األقصػػػػػػػػػػى الرزايػػػػػػػػػػا

عمػػػػػػػػػػػػػػى الغبػػػػػػػػػػػػػػراء تمػػػػػػػػػػػػػػؤل كػػػػػػػػػػػػػػؿ ك ًاد

دمػػػػػػػػػػػػػاء القػػػػػػػػػػػػػدس كاحزنػػػػػػػػػػػػػاه ينػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحيا بعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرك أك زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد
تصػ
ّْ

كتائػػػػػػػػػػػػب الفػػػػػػػػػػػػاركؽ عنيػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػأيف
ي

ً
كأيػػػػػػػػػػػػػف خيػػػػػػػػػػػػػك يؿ بكػ و
ػػػػػػػػػػػػاد؟!
ػػػػػػػػػػػػر أك إيػ

ػػػػػػػػػػػػػماء ينػػػػػػػػػػػػػػا
كأيػػػػػػػػػػػػػػف النخػػػػػػػػػػػػػػكةي الشػ
ي
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قا ية عمى دمكع القدس
وياع ىذه الميمةٍ

ىمكت ثكانيوً
تيذ ٌكرني بتاريخي الذم
ٍ
ً
شرقيةٍ
أىداب
عمى
ٌ

تيحمّْؽ بي عمى طيش المسا ات النسائيو ٍ،
يا إشراقة الميؿً
حماسيوٍ
حماسي ك أحبلمي
أنا رج هؿ
ٌ
ٌ
ردة األجراس ي أعما ً
ؽ إحساسي
أطارد ٌ
أطاردىا..
ي

م مف مكاليد 0987ـ ،ليسانس لغة عربية كآدابيا  ،صدر لو ديػكاف شػعر بعنػكاف " :أنػا
 -248شاعر كأديب جزائر ٌ
يا أنت" ،كلو مجمكعات شعرية أخرل تنتظر الطبع.
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ترسـ نقطة سكداءى
ي
تدخ يؿ عبر أنفاسي
قوائي أف أثكر عميؾ يا قمبي
إف بدايتي نكسوٍ

كاف نيايتي نكسوٍ

كتبت عمى دمكع القدس قا يةن غراميوٍ
ي
كرحت بيا إلى الكالي
ي
أعطاني سماحتيو دناني ار ييكديوٍ
كأكرمني

سياسيوٍ
كأىداني خطابات كأقكاال
ٌ

تمبد كؽ أرض الجرح أعكاما
أنا رجؿ ٌ
الحرقوٍ
ييبلحظ مكطف ي
صكر دمعة الكردً
يي ٌ
ذبابة القردً
كيشيد رحة الناجيف مف ٌ

كلما عانقت كفٌي مداد الشمس ك البيجو ٍ،
ٌ
الجندم
أمطر جاءني
ك لما كدت
ُّ
ي
ناداني...

أمر مف الكالي
معي ه
الع ٍطشى
حراـه أف تغيثى األمة ى

قمة القاؼ ً،
يا بعوي الذم أسقطتيو ي َّ
عيني تشتع يؿ؟
لـ األكراؽ ي
ٌ
لً ىـ األلكاف ترتح يؿ؟
لً ىـ البمكل تسير عمى شعاع الشمس ي كطني
إلى األركاح تنتق يؿ؟
كيا نصفي الذم أغرقتيو ي قمة الداؿً
كيا كمّْي:

صمبت القمب ي أنفاس ت ٌنيف
ى
دكامة السيفً
كر ى
حت تطكؼ ي ٌ
ي

صت اليكـ ي إحساس عاشقتي
ك يغ ى
يت النكل دكني
جئت ألقٌ ى
كلما ي
-:@=-

أعرؼ طريؽ الخكؼ كاليربً
قدس لـ
ٍ
أنا يا ي
خمارة العرب ً،
كلـ
ٍ
أشرب نبيذ الغدر مف ٌ
زكرت إحساسي
كما ٌ
كلكف خانني تعبي

ألثـ ـ البمكل ك لـ أسرؽ عركس أبي
كلـ ٍ
كلـ أيخمؽ مف الميبً
كلك ٌني

انيارت أمانينا
الع ٍرب
ٍ
عر ت ي
الظبلـ يدم
الصمت اجتاح
نت
ى
ك يخ ي
ي

اإليماف لمعربً
الكفر لؤلكراؽ ك
كًب ٍع ي
ى
ت ى
إني كا ر بالخكؼ ي صحكم ك ي سحبي

أذىب
أذنب ك ٍلـ
أنا يا قدس ٍلـ
ٍ
أكذب ك ٍلـ ٍ
ٍ
كلك ٌني..
جعمت الشعر ك األحبلـ عينيؾً
ي
كذقت الحمك مف أعناب خديؾً

أطارد األشباحى مف كجو إلى كجو و،
كرحت
ي
ي
قدسيوٍ
أكتب ي عيكف الغيد
ٌ
ك ي

قدسيوٍ
أرسـ ي بحار الخمر ك اإلحساس
ٌ
ك ي
ألحمؿ كجيؾ المنفي ي كفي
ى
إلى مدف ببل بشرو
ننً أ ض خيانيّو ْ
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قدساه عذ ار
يػػػػػػا قػػػػػػدس يػػػػػػا كطػػػػػػف النبيػػػػػػيف األكلػػػػػػى

لػػػػػػؾ مػػػػػػف حبيػػػػػػب القػػػػػػدس ألػػػػػػؼ تحيػػػػػػة

يػػػػػػػا قػػػػػػػدس يػػػػػػػا مسػػػػػػػرل إمػػػػػػػاـ األنبيػػػػػػػا

يػػػػػػػػػػػػا ميػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػؿ رسػػػػػػػػػػػػالة دينيػػػػػػػػػػػػة

قدسػػػػػػػػاه ذكػػػػػػػػرؾ ػػػػػػػػي القمػػػػػػػػكب مخمػػػػػػػػد

يػػػػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػػػػؿ عراقػػػػػػػػػػػػة أزليػػػػػػػػػػػػة
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قدسػػػػػػػػػػػاه عػػػػػػػػػػػذ ارن الشػػػػػػػػػػػعكب غفػػػػػػػػػػػكؿ

مػػػػػػػػػػػػف لمحمػػػػػػػػػػػػػى كقوػػػػػػػػػػػػػية منسػػػػػػػػػػػػػية

يػػػػػػا قػػػػػػدس قػػػػػػد ر عػػػػػػت يػػػػػػدام توػػػػػػرعان

تشػػػػػػػػػػػػػػػكك لربػػػػػػػػػػػػػػػي زمػػػػػػػػػػػػػػػرة كثنيػػػػػػػػػػػػػػػة

يػػػػا قػػػػػدس اوػػػػػت ػػػػػي العيػػػػػكف دمكعنػػػػػا

تبكيػػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػدس العػػػػػػػػػػبل كطنيػػػػػػػػػػة

يػػػػػا قػػػػػدس قػػػػػد طػػػػػاؿ انتظػػػػػارم بعػػػػػد مػػػػػا

قمبػػػػػػػػػػػػػػػي تفطػػػػػػػػػػػػػػػر لكعػػػػػػػػػػػػػػػة كأذيػػػػػػػػػػػػػػػة

كالمسػػػػػػػػػجد األقصػػػػػػػػػى ينػػػػػػػػػادم صػػػػػػػػػارخان

أيػػػػػػػػػػػػػف العركبػػػػػػػػػػػػػة نخػػػػػػػػػػػػػكة القكميػػػػػػػػػػػػػة

أقصػػػػػػػػػػاه يػػػػػػػػػػا مجػػػػػػػػػػد تميػػػػػػػػػػدان شػػػػػػػػػػامخان

يػػػػػػػػػػػا رمػػػػػػػػػػػز كػػػػػػػػػػػؿ أصػػػػػػػػػػػالة عربيػػػػػػػػػػػة

كعمػػػػػػػػػى مآذنػػػػػػػػػؾ العميػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػمت

رايػػػػػػػػػات عػػػػػػػػػز ػػػػػػػػػي الفوػػػػػػػػػاء جميػػػػػػػػػة

يػػػػػػػػا ليػػػػػػػػؼ نفسػػػػػػػػي كالقيػػػػػػػػكد تحيطػػػػػػػػو

ػػػػػػػػػي القيػػػػػػػػػد ينحػػػػػػػػػب بكػػػػػػػػػرة كمسػػػػػػػػػية

كالقبػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػماء ػػػػػػػػػػػػػي عميائيػػػػػػػػػػػػػا

تعمػػػػػػػػػػػػي النػػػػػػػػػػػػداء بصػػػػػػػػػػػػرخة عمريػػػػػػػػػػػػة

أيػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػذيف تسػػػػػػػػػػػػابقت أركاحيػػػػػػػػػػػػـ

كالػػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػػػيادة لمجنػػػػػػػػػػػاف روػػػػػػػػػػػػية

أيػػػػػػف الػػػػػػذيف عمػػػػػػكا معػػػػػػالي المجػػػػػػد ػػػػػػي

شػػػػػػػػػػػػػػرؼ ككػػػػػػػػػػػػػػؿ منػػػػػػػػػػػػػػازؿ عمكيػػػػػػػػػػػػػػة

كغػػػػػػدت جمػػػػػػكع الكفػػػػػػر تحصػػػػػػد حقػػػػػػدىا

أوػػػػػػػػػػػػػػػػػغانيا بحشػػػػػػػػػػػػػػػػػكدىا النازيػػػػػػػػػػػػػػػػػة

حتػػػػػػػػػػػػى يعيػػػػػػػػػػػػث بقدسػػػػػػػػػػػػنا إ سػػػػػػػػػػػػادىا

إجراميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بجحا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ دمكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

كالغػػػػػػػػػػػيظ مكظػػػػػػػػػػػكـ كػػػػػػػػػػػذلؾ كاألسػػػػػػػػػػػى

كالػػػػػػػػػػػػػنفس تأسػػػػػػػػػػػػػؼ لئللػػػػػػػػػػػػػو بكيػػػػػػػػػػػػػة

إذ ال يػػػػػػػػػػػزاؿ القمػػػػػػػػػػػب يشػػػػػػػػػػػكك جيػػػػػػػػػػػرة

مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتنجدان بكرامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كحميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

كيػػػػػػػػػػػػح لصػػػػػػػػػػػػمتكـ الرىيػػػػػػػػػػػػب تػػػػػػػػػػػػكددان

لجمػػػػػػػػػػػػػػكع كفػػػػػػػػػػػػػػرىـ شػػػػػػػػػػػػػػرار بريػػػػػػػػػػػػػػة

غفمػػػػػػػػػت وػػػػػػػػػمائركـ كأغمػػػػػػػػػؽ سػػػػػػػػػمعكـ

بػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػاؿ يػػػػػػػػػػو ثعالػػػػػػػػػػب الكحشػػػػػػػػػػية

تبغػػػػػػػػػػػػػػكف خػػػػػػػػػػػػػػ ارن أنػػػػػػػػػػػػػػتـ بيػػػػػػػػػػػػػػكانكـ

تحػػػػػػػػػػذكف ػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػزالت كػػػػػػػػػػؿ دنيػػػػػػػػػػة

ذرىػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػإغكاء يييمػػػػػػػػػكا ػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػببل

بغياىػػػػػػػػػػػػػػب ػػػػػػػػػػػػػػي عيشػػػػػػػػػػػػػػة أبديػػػػػػػػػػػػػػة

تػػػػػػػػػػاهلل قػػػػػػػػػػد خابػػػػػػػػػػت مطالػػػػػػػػػػب أمػػػػػػػػػػة

ترجػػػػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػػػػماح شػػػػػػػػػػػػراذـ ىمجيػػػػػػػػػػػػة

بقػػػػػػػػػػػػػرب نصػػػػػػػػػػػػػر اهلل عػػػػػػػػػػػػػزة ديننػػػػػػػػػػػػػا

كألمتػػػػػػػػػػػػػػي نصػػػػػػػػػػػػػػر اإللػػػػػػػػػػػػػػو ىديػػػػػػػػػػػػػػة

كألف بالفػػػػػػػػػػػػػػػػأؿ الصػػػػػػػػػػػػػػػػحيح بشػػػػػػػػػػػػػػػػارة

ػػػػػػػالنكر يػػػػػػػكمض ػػػػػػػي ظػػػػػػػبلـ عشػػػػػػػػية

-:@?-
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األقصى بحت حناجره استنجادا
األقصى هبحػت حناجره استنجادان
استنجادا
حػت حناجره
األقصى يب ٍ
ن
العػرب
يا أمة ي

يا أمة اإلسبلـ

األرض تحت األقصى تمكر
يا أمة اإلسبلـ

لمييكؿ يكوعػت الجذكر
ما اىػتػزت قصبة
كأنما األقصى

يخاطب أىؿ القبكر

استنجادا
حػت حناجرىا
القدس يب ٍ
ن
استنجادا
حػت حناجرىا
القدس يب ٍ
ن
العػرب
يا أمة ي

يا أمة اإلسبلـ

مسطيف ببلدم

ي كؿ صكب تنادم
أمة العرب

أمة اإلسبلـ
لب
ّْ

حيا عمى الجياد
حيا عمى الجياد

ما اىػتػزت قصبة
كأنما القدس

 - 250شاعر مسطيني معاصر مف األرض المحتؿ ،لو عشرات القصائد الشعرية ي مسطيف كمآسػييا ،مػف ىػذه
القصػػائد :ابنتػػي ،ك يصػػؿ الحسػػيني أثبػػت براءتػػؾ ،كرجػػاؿ الجنػػكب ،كنجػػكـ الميػػؿ عاشػػقة ،كأبػػي طػػاؿ الف ػراؽ،
كأجراس الرحيؿ ،كأحزاف شاعر كبير ،كغارت اآلىات ي صدرم ،كغير ذلؾ.
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تخاطب أىؿ القبكر
لمقدس

لؤلقصى

شعب مسطيف يقدـ األركاح ميكر
القدس عائدة
مسطيف لنا

كلنا ىناؾ جذكر
إنا عائدكف

إلى حيث الجذكر
إنا عائدكف

إلى حيث الجذكر
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كعد عمى راية القدس
كالػػػػػدمعي كمَّػػػػػس  ،رغػػػػػػـ الصػػػػػبر أحػػػػػػداقي
ػػػػكؽ ىػػػػػذه أعمػػػػػاقي
نػػػػػبض الجػػػػػراح  ،كشػ ه

ػػػـ الجػػػػراح عمػػػػى قمبػػػػي  ..ك ػػػػي سػػػػاقي
ألػ ي
ػػػػػػت  ،أيػػػػػػػػا قدسػػػػػػػػاهي يد عنػػػػػػػػي
لكػػػػػػػػف أتيػ ي
أنػػػػػػػػا المعمٌػػػػػػػػؽ ػػػػػػػػي مميػػػػػػػػكف مقصػ و
ػػػػػػػمة

شػػػػػػػػػػا ً
ؽ
كأنػػػػػػػػػػا المسػ َّ
ػػػػػػػػػي يد ػػػػػػػػػػي آالؼ ع ٌ
ً
ػػػػػػػػداء أ ػػػػػػػػػا ً
ؽ
ب ػػػػػػػػػي أصػ
ػػػػػػػػذك ي
كأنػػػػػػػػػا المػ ٌ
ػػػػد الك ػ ً
ػػػػاء  ..كحفػػػػػظي العيػػػػػد أخبلقػػػػػي
ىعيػ ى

ػػػػدف ػػػػػي اآل ػػػػػاؽ " :أعشػػػػػقييا"
كأنػػػػػا المدنػ ي
كأنػػػػػػػا  ...سأقسػػػػػػػـ ػػػػػػػي كفيػ ً
ػػػػػػؾ ػػػػػػػاتنتي

ػػػرب إشػػػػراقي
إف قمػ ي
ػػػت " :أشػػػػرؼ" كػػػػاف الغػ ي

دمعيمػػػػػا
ػػػػدس يجرحػػػػػي ػػػػػي عينيػػػػػؾ ي
يػػػػػا قػ ي
ػػػػػػرب ىػػػػػػػذا اليػػػػػػػكـ منتشػػػػػػػيان
أك قمػ ه
ػػػػػػت أشػ ي

أشػػػرب  ،غػػػاب الكػػػأس كالسػػػاقي
بالنصػػػر
ي

ألفيػػػػػػػػػػػت خيمػػػػػػػػػػػؾ لؤلحػػػػػػػػػػػزاف تتركنػػػػػػػػػػػي
ي

ػػػػػػػػب جػػػػػػػػػكؼ أنفػػػػػػػػػاؽ
كالحمحمػ ي
ػػػػػػػػات نحيػ ه

ػػػػػػيف الخنػػػػػػػدؽ الػػػػػػػكاقي
بػػػػػػػيف المييػػػػػػػب كبػ ى

ػػػػػرجيا
أك قمػ ي
ػػػػػرج ىػػػػػػذم الخيػػػػػػؿ أسػ ه
ػػػػػت أسػ ي

 - 251كاتب كاعبلمي جزائرم ،مف مكاليد >=@8ـ .كىك مف أكثر اإلعبلمييف كالكتػاب العػرب إنتاجػان .قػد صػدر لػو
أكثر مف أربعيف كتابا ي السياسة كالركاية كاألدب .كما أسس منابر إعبلمية عدة ،منيا قناة البل تػة الفوػائية
التػي يػرأس مجمػػس إدارتيػػا .مػف أكبػػر أعمالػػو المكسػػكعة الحمػراء ،كتقػػع ػي  80مجمػػدات ،كثَّػؽ ييػػا الكاتػػب

الجرائـ األمريكية .ترجمت بعض أعمالو مف كتب كمقاالت إلى لغات عالمية.
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ػػػػػز أعمػػػػػػاؽ
ػػػػػكؽ ىػ ٌ
نػػػػػػبض الجػػػػػػراح  ،كشػ ه

ػػػػػػػػت أيػػػػػػػػػا قدسػػػػػػػػػاه يػػػػػػػػػد عني
لكػػػػػػػػػف أتيػ ي
و
ػػػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػػػـ جرحػػػػػػػػػػػػان ال حػ
ػػػػػػػػػػػدكد لػ ي
ى
آت ألممػ ي
و
ػػػػػض الشػػػػػػعر مػػػػػػف رئتػػػػػػي
آت ألنفػػػػػػخ بعػ ٌ

ػػػػب سػػػػػباقي
بػػػػػيف المحيطػػػػػات  ..ىػػػػػذا الحػ ُّ
كالنػػػػػػػار تأكػػػػػػػؿ ػػػػػػػػي األشػػػػػػػعار أكراقػػػػػػػػي
بػػػػػػػػيف الريػػػػػػػػاح ك ػػػػػػػػي تمػػػػػػػػكيح خفػػػػػػػػا ً
ؽ
ب:ػػػػػػيف الشػػػػػػييد كبػػػػػػيف الغاوػػػػػػب البػػػػػػاقي

لكػػػػػػػػف سػػػػػػػػأكتب ىػػػػػػػػذا البيػػػػػػػػت منفػػػػػػػػردان
ػػػنعو
ػػػف نصػ ي
"الشػػػػمس تشػػػػرؽ  ،كعػػػػدان نحػ ي
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أيا قدساه معذرة
أيا قدساه معذرة...
قد سقطت نكف الحرب مف يدنا
كأتقنا نكف العشؽ ي أحواف ماجنة ،عمى و
كأس مف الخمر
كجيش الغاصب المحتؿ يرتع ي ركابينا
كيمبس مسحة الطير
نحف ىزيمة أخرل إذا عدَّت ىزائمنا!!
***
أيا قدساه معذرة إذا ما خانني قممي،
مذبكحا ،بحزف بات يأكمني
كقمت الشعر
ن
إف الشعر كالكممات ما كاف سكل سيؼ
يرد الغاصب الباغي ،كيرجع َّ
عز ماوينا
يعيد البسمة البيواء لؤلزىار ،كاألطفاؿ،
ً
الغصف
ك
***
مجركحا،
يا غصنا مف الزيتكف بات اآلف
ن
 - 252لـ نتمكف مف الحصكؿ عمى سيرة ذاتية لو ،أك أية معمكمات حكلو.
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كينزؼ كؽ مسجدنا،
كيتمك سكرة اإلسراء «سبحاف الذم أسرل»
يحاكؿ أف يرل أمبلن
يسأؿ عف «صبلح الديف» يطمب ي الكرل« ،عم ار»
يحاكؿ أف يرل أمبلن..
يداكل جرحو المجركح ،يرجع مسحة الطير
يحاكؿ أف يرل أمبلن..
يرد النار بالنار ،كيمسح دمعة الحزف
كيعمف حكمة الدىر:
(بأف الحؽ ليس يعاد بالكممات ي أحواف مؤتمر)
***
يا قدساه معذرة..
ما نحف بجيؿ النصر
الخيؿ
جيؿ النصر تعر و ظيكر
ٍ
العمر
كجيؿ النصر تعر و سيكؼ مف قديـ
ٍ
كجيؿ النصر تعر و رماؿ األرض
كجيؿ النصر تعر و ليالي القير
***
يا قدساه معذرة...
ما نحف بجيؿ النصر
كلكف نصفنا «ليمى»
كنصؼ صار كػ «المجنكف»
لييب الشيكة الحمقاء يشعؿ بيننا الحربا
عجبا
كال ن
-;09-

قد سقطت نكف الحرب مف يدنا
كأتقنا نكف العشؽ ي أحواف ماجنة عمى و
كأس مف الخمر
خمعنا مسحة الطير..
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مػؤامػرة

القػػػػػػػػػػػػػػػدس الحػػػػػػػػػػػػػػػرة ػػػػػػػػػػػػػػػي ً
ػػػػػػػػػػػػػػدًـ
القػ
ى

تبكػػػػػػػػػػػػػػػي األحػػػػػػػػػػػػػػػرار مػػػػػػػػػػػػػػػف األلػػػػػػػػػػػػػػػـ
ككنيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرـ

كتقػػػػػػػػػػػػػكؿ لمػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػاعكا األقصػػػػػػػػػػػػػى
مػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػاعكا القػػػػػػػػػػدس بػػػػػػػػػػبل ثمػػػػػػػػػػف

القػػػػػػػػػػػػػػػػػدس الحػػػػػػػػػػػػػػػػػرة لػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػػػػػػػػػنـ

رغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ المتخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذؿ كالمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآمر

مػػػػػػػػػػػػػػػف يعػػػػػػػػػػػػػػػرب أك مػػػػػػػػػػػػػػػف عجػػػػػػػػػػػػػػػـ
كالبيػػػػػػػػػػػػػػػت األبػػػػػػػػػػػػػػػيض ػػػػػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػػػػػ ً
دـ

موػػػػػػػػػػػػي لممشػػػػػػػػػػػػرؽ يسػػػػػػػػػػػػأؿ عػػػػػػػػػػػػف
سػػػػػػػػػػػػػػػػػأؿ الجػػػػػػػػػػػػػػػػػزار قػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػػػػػػػػػػو

كػػػػػػػػػػػبش قػػػػػػػػػػػد ييشػػػػػػػػػػػبع ػػػػػػػػػػػي الدسػػػػػػػػػػػـ
الكػػػػػػػػػػػػػػبش األكبػػػػػػػػػػػػػػر ػػػػػػػػػػػػػػي اليػػػػػػػػػػػػػػرـ

موػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يستروػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطره

كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكس الجبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بالقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ

تتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرغ عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد موػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجعيـ

ػػػػػػػػػػػػػي البيػػػػػػػػػػػػػت األبػػػػػػػػػػػػػيض كالخػػػػػػػػػػػػػدـ

الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيش األحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر يخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعيـ

كيبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الزكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ًيـ

و
ػػػػػػػػػػػػػػػف
يبيػػػػػػػػػػػػػػػػعي القػػػػػػػػػػػػػػػػدس بػػػػػػػػػػػػػػػػبل ثمػ

ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
بػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ إف المػػػػػػػػػػػػػػػػػرأة لػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تمي

و
ػػػػػػػػػػػػػػب
كالعػػػػػػػػػػػػػػػالـ ينظػػػػػػػػػػػػػػػر ػػػػػػػػػػػػػػػي عجػ
مج يقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدييا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالع ي
ٍ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنغـ
بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ يخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرج كػ
ى
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة لمعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكج األحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ يتبعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

كالتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارس لمغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

كرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بطانتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتى

ػػػػػػػػػػػػػـ
خػػػػػػػػػػػػػػاؼ الػػػػػػػػػػػػػػكزراء مػػػػػػػػػػػػػػف الحكػ
ٍ
ً
كبالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمـ
كروػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبكـ

كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكر المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأة كالنحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

رغبػػػػػػػػػػػكا عػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػكؿ الحػػػػػػػػػػػؽ لنػػػػػػػػػػػا

 - 253كلػػد ػػي "بيػػت حػػانكف" بغػػزة سػػنة ><@8ـ ،أسػػتاذ العمػػكـ المغكيػػة ػػي قسػػـ المغػػة العربيػػة  -كميػػة اآلداب
بالجامعػػة اإلسػػبلمية .كتػػب الشػػػعر ػػي كا ػػة أغراوػػػو األدبيػػة ،كعمػػؿ خطيبػػػان ككاعظػػان لػػدل كزارة األكقػػػاؼ
كالشئكف الدينية منذ ثمانية كعشريف عامان ،كعمؿ كذلؾ رئيسا لجمعية رابطة الخريجيف المعػاقيف بصػريا ،لػو

ديكاف شعرم بعنكاف "أناشيد المقاكمة".

-;0:-

كجميػػػػػػػػػػػػػػػع القػػػػػػػػػػػػػػػادة قػػػػػػػػػػػػػػػد برعػػػػػػػػػػػػػػػكا

ػػػػػػػػػػػػػػػػي بيػػػػػػػػػػػػػػػػػع الممػػػػػػػػػػػػػػػػة كالػػػػػػػػػػػػػػػػػذمـ

لػػػػػػػػػػػػـ يبػػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػػف اإلسػػػػػػػػػػػػبلـ لنػػػػػػػػػػػػا

غيػػػػػػػػػػػػػػػر األسػػػػػػػػػػػػػػػماء مػػػػػػػػػػػػػػػع األمػػػػػػػػػػػػػػػـ

لػػػػػػػػػػػػػػػػـ تبػػػػػػػػػػػػػػػػؽ أكاصػػػػػػػػػػػػػػػػر تربطنػػػػػػػػػػػػػػػػا

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أرض أك لغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كدـ

خزيػػػػػػػػػػػػان لػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػذكر ػػػػػػػػػػػػي ً
ػػػػػػػػػػػد ٍـ
القػ ى
أربعػػػػػػػػػػػػػػػػة اقػػػػػػػػػػػػػػػػػت كػػػػػػػػػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًيًـ

بػػػػػػػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػػػػػػػجؿ حاوػػػػػػػػػػػػػػػػر أمتنػػػػػػػػػػػػػػػػا
و
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكش
يزيمتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بجيػ
كىزيمتنػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػنفس ليػػػػػػػػػػػػػػا

أثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ال يكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقمـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػير كا أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي
القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس أسػػػ
ه
كالمسػػػػػػػػػػػػػػػجد قػػػػػػػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػػػػػػػادل زمنػػػػػػػػػػػػػػػان

مػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػف رجػػػػػػػػػػػػػػػؿ أك معتصػ ً
ػػػػػػػػػػػػػػـ

ً
ػػػػػػػػػػػػػػػـ
كالكعبػػػػػػػػػػػػػػػة تصػػػػػػػػػػػػػػػػرخ ػػػػػػػػػػػػػػػػي ألػ
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرـ
كتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد البسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة لمحػ

يعيػػػػػػػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػدس لنػػػػػػػػػػػػػػػػا

أكبػػػػػػػػػػػػػػػػػر حػػػػػػػػػػػػػػػػػ ارن مػػػػػػػػػػػػػػػػػؿء مػػػػػػػػػػػػػػػػػي
ك ٌ
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػـ
قػػػػػػػػػػػػػػػػد بشػػػػػػػػػػػػػػػػرنا ىػػػػػػػػػػػػػػػػادم األمػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكنو
كأعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد لبيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أسػ
ي

ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هؿ يرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

كقاؿ د .محمد رمواف البع أيوان:
يػا عػرب

القػػػػػػػدس تػػػػػػػرزح تحػػػػػػػت ظمػػػػػػػـ المعتػػػػػػػديف

كالكػػػػػػػػؿ يركػػػػػػػػع تحػػػػػػػػت أقػػػػػػػػداـ السػػػػػػػػنيف

ىػػػػػػػػػػػذل قمػػػػػػػػػػػكب المسػػػػػػػػػػػمميف تمزقػػػػػػػػػػػت

كعيػػػػػػػػػكنيـ نز ػػػػػػػػػت ألقصػػػػػػػػػاىا الحػػػػػػػػػزيف

باتػػػػػػػػت منػػػػػػػػابره تصػػػػػػػػيح مػػػػػػػػف األسػػػػػػػػى

جعمػػػػػػػػػػكه يقبػػػػػػػػػػع مسػػػػػػػػػػرحان لمسػػػػػػػػػػائحيف

كالشػػػػػػعب يػػػػػػركض خمػػػػػػؼ أعػػػػػػداء الثػػػػػػرل

زمػػػػػػػػػػػػ ارن كييتػػػػػػػػػػػػؼ إننػػػػػػػػػػػػا ال نسػػػػػػػػػػػػتكيف

حتػػػػػػػػى بػػػػػػػػراعـ شػػػػػػػػعبنا صػػػػػػػػرخت أسػػػػػػػػان

ػػػػػػػػػػػػػكة اقػػػػػػػػػػػػػػديف
ألمػػػػػػػػػػػػػػان ألسػػػػػػػػػػػػػػنا لؤلبػ ٌ
إف السػػػػػػػػبلح رمػػػػػػػػى ،كأ قػػػػػػػػدنا الحنػػػػػػػػيف

أ ػػػػػػػػػبل إذا قػػػػػػػػػد الحنػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػف امػػػػػػػػػرئ

أ ػػػػػػػػػبل يمػػػػػػػػػكت ،إذان نمػػػػػػػػػكت مجاىػػػػػػػػػديف

ػػػػػػػػػاألرض تعطػػػػػػػػػش لمػػػػػػػػػدماء كترتػػػػػػػػػكم

بػػػػػػػػػػػػدمائنا  ،أبناءىػػػػػػػػػػػػا المستشػػػػػػػػػػػػيديف

شػػػػػػػػػر ان كتمفػػػػػػػػػظ مػػػػػػػػػف حشػػػػػػػػػاىا ز ػػػػػػػػػرة

جثػػػػػػػػػث الغػػػػػػػػػزاة الطػػػػػػػػػامعيف الغاصػػػػػػػػػبيف

حتػػػػػػػػى ببلبػػػػػػػػؿ أروػػػػػػػػنا ر وػػػػػػػػت غنػػػػػػػػى

باتػػػػػػػػت تكلػػػػػػػػكؿ مػػػػػػػػف أزيػػػػػػػػز القػػػػػػػػاتميف

ىجػػػػػػػػػػرت موػػػػػػػػػػاجعيا ألجػػػػػػػػػػؿ مخا ػػػػػػػػػػة

كترقبػػػػػػػػػػػػػان لتعػػػػػػػػػػػػػكد بػػػػػػػػػػػػػيف العائػػػػػػػػػػػػػديف

يػػػػػػػػا معشػػػػػػػػر العػػػػػػػػرب المئػػػػػػػػاـ أال كفػػػػػػػػى

تمػػػػػػػػؾ المنػػػػػػػػاظر لمكحػػػػػػػػكش الغاصػػػػػػػػبيف

ىػػػػػػػػػؿ لمحيػػػػػػػػػاة حػػػػػػػػػبلكة مػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػدىا
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سػػػػػػػػػجد الجميػػػػػػػػػع ليػػػػػػػػػا ليسػػػػػػػػػأؿ ربػػػػػػػػػو

كطنػػػػػػػػػان لنػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػ ارن كلسػػػػػػػػػتـ سػػػػػػػػػاجديف

تنعمػػػػػػػػػػػػػكف معيشػػػػػػػػػػػػػة عجبػػػػػػػػػػػػػان ليػػػػػػػػػػػػػا

كعمػػػػػػػػػػػى بسػػػػػػػػػػػاط أخوػػػػػػػػػػػر متمػػػػػػػػػػػرغيف

تتنػػػػػػػػػػاكبكف عمػػػػػػػػػػى النسػػػػػػػػػػاء بػػػػػػػػػػبل أذل

كحميػػػػػػػر عثػػػػػػػؿ لػػػػػػػيس يتعبيػػػػػػػا خػػػػػػػزيف

إف الحميػػػػػػػػػػػػػر تمػػػػػػػػػػػػػؿ نػػػػػػػػػػػػػكـ أتانيػػػػػػػػػػػػػا

كبقيػػػػػػػػػػػػتـ كلعػػػػػػػػػػػػػان ى ،بيػػػػػػػػػػػػا متزايػػػػػػػػػػػػػديف

بعػػػػػػػػػػػتـ وػػػػػػػػػػػمائركـ بػػػػػػػػػػػأبخس عممػػػػػػػػػػػة

كعيػػػػػػػػػػػكنكـ نظػػػػػػػػػػػرت لنػػػػػػػػػػػا متفػػػػػػػػػػػرجيف

كحجػػػػػػػػػػػارة صػػػػػػػػػػػماء لػػػػػػػػػػػيس لصػػػػػػػػػػػمتيا

عجػػػػػػػػب يمزقيػػػػػػػػا السػػػػػػػػبلح بػػػػػػػػبل أنػػػػػػػػيف

يػػػػػػػػػػػػا أييػػػػػػػػػػػػا المتعبػػػػػػػػػػػػدكف قصػػػػػػػػػػػػكركـ

سػػػػػػػػػػػفيان كعربػػػػػػػػػػػدة كأسػػػػػػػػػػػفؿ سػػػػػػػػػػػا ميف

بػػػػػػػػػػػػاهلل أسػػػػػػػػػػػػألكـ أمػػػػػػػػػػػػات وػػػػػػػػػػػػميركـ

أـ تفرحػػػػػػػػػكف بػػػػػػػػػأف نعػػػػػػػػػيش مشػػػػػػػػػرديف

إف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ذا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ان لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

متعممػػػكا الف الحديػػػد كنحػػػف كػػػبل ال نمػػػيف

كلتعممػػػػػػػػػػػػػػكا َّأنػػػػػػػػػػػػػػا أبػػػػػػػػػػػػػػت خمجاتنػػػػػػػػػػػػػػا

عيشػػػػػػػػان ليػػػػػػػػا لتكػػػػػػػػكف بػػػػػػػػيف الخالػػػػػػػػديف

ػػػػػػػػػػاألـ تفػػػػػػػػػػرح عنػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػد حبيبيػػػػػػػػػػا

كتقكليػػػػػػػػػػػػػػا يفػػػػػػػػػػػػػػديؾ أرض الثػػػػػػػػػػػػػػائريف

كلػػػػػػػػػػػدم كنفسػػػػػػػػػػػي ذاتيػػػػػػػػػػػا كبعػػػػػػػػػػػكلتي

حتػػػػػػػػػػػػى تعػػػػػػػػػػػػكدم حػػػػػػػػػػػػرة تتبختػػػػػػػػػػػػريف

توػػػػػػػػػػػػعيف ًحمػػػػػػػػػػػػبلن لمعػػػػػػػػػػػػدك حممتػػػػػػػػػػػػو

كرىػػػػػػػػا كمػػػػػػػػف نجػػػػػػػػػس لػػػػػػػػو تتطيػػػػػػػػػريف

شػػػػػػػػػػػػػػعارنا أبػػػػػػػػػػػػػػدان يظػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػدكيان

ػػػػػكؽ الجبػػػػػاؿ ك ػػػػػي نفػػػػػكس الصػػػػػامتيف

اهلل ناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا كنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػف جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػكده

كالنصػػػػػػػػر ال يػػػػػػػػأتي بػػػػػػػػبل خمػػػػػػػػؽ كديػػػػػػػػف

ػػػػػػػػػػػالحؽ يػػػػػػػػػػػدعكنا لسػػػػػػػػػػػاحة مجػػػػػػػػػػػده

وػػػػػػػػػػػػد الغػػػػػػػػػػػػزاة كزمػػػػػػػػػػػػرة المتػػػػػػػػػػػػآمريف

إف الجيػػػػػػػػػػػػػػػػػاد سػػػػػػػػػػػػػػػػػبيمنا كطريقنػػػػػػػػػػػػػػػػػا

اهلل أكبػػػػػػػػػػػر ػػػػػػػػػػػػكؽ كيػػػػػػػػػػػد المعتػػػػػػػػػػػػديف

شػػػػػػػػػرؼ لنػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف أف نمػػػػػػػػػكت بذلػػػػػػػػػة

أال نعػػػػػػػيش كمسػػػػػػػجد األقصػػػػػػػى سػػػػػػػجيف

ػػػػػػػػػػػػػالمكت آتينػػػػػػػػػػػػػا كبػػػػػػػػػػػػػات ييمنػػػػػػػػػػػػػا

أف ال نمػػػػػػػػكت عمػػػػػػػػى ر ػػػػػػػػات الجػػػػػػػػائعيف

كقاؿ د .محمد رمواف البع أيوان:
القػدس

القػػػػػػػدس تعمػػػػػػػك عمػػػػػػػى البمػػػػػػػداف كػػػػػػػالعمـ

كالقػػػػػػػػدس خيػػػػػػػػر كػػػػػػػػبلـ خطػػػػػػػػو قممػػػػػػػػي

كالقػػػػدس ػػػػي الػػػػديف أكلػػػػى القبمتػػػػيف لنػػػػا

كثالػػػػػػػػػػػػث الحػػػػػػػػػػػػرميف ثالػػػػػػػػػػػػث القمػػػػػػػػػػػػـ

لػػػػػػػػكال القداسػػػػػػػػة لمقػػػػػػػػدس الجميمػػػػػػػػة مػػػػػػػػا

صػػػػػمى النبػػػػػي تجػػػػػاه القػػػػػدس ػػػػػي القػػػػػدـ

كالقػػػػدس تبقػػػػى كثػػػػاني المسػػػػجديف سػػػػرل

لػػػػػػػػػيبل إلييػػػػػػػػػا حبيػػػػػػػػػب الخمػػػػػػػػػؽ كميػػػػػػػػػـ
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محمػػػػػػػػػد خػػػػػػػػػاتـ الرسػػػػػػػػػؿ الكػػػػػػػػػراـ بػػػػػػػػػو

زادت طيارتيػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػي خطػػػػػػػػػػكة القػػػػػػػػػػدـ

صػػػػػػػػمى إمامػػػػػػػػا لجمػػػػػػػػع األنبيػػػػػػػػاء بيػػػػػػػػا

قبػػػػػػػػػؿ العػػػػػػػػػركج بػػػػػػػػػو لمسػػػػػػػػػدرة العمػػػػػػػػػـ

كحػػػػػػػػػػث أمتػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػد الرحػػػػػػػػػػاؿ ليػػػػػػػػػػا

أرض الربػػػػػػػػػػػػػػاط سػػػػػػػػػػػػػػنفدييا بكػػػػػػػػػػػػػػؿ دـ

كالقػػػػدس أبيػػػػى بيكتػػػػان ػػػػي المسػػػػاكف بػػػػؿ

لػػػـ تسػػػمع األذف مثػػػؿ القػػػدس ػػػي األمػػػػـ

زىػػػػر المػػػػدائف ػػػػي الماوػػػػي ك ػػػػي زمنػػػػي

لػػػـ تنظػػػر العػػػيف مثػػػؿ القػػػدس ػػػي الحمػػػـ

كالقػػػػػػػػدس عاصػػػػػػػػمة تبقػػػػػػػػى لنػػػػػػػػا أبػػػػػػػػدان

ميمػػػػػػا يكػػػػػػف ميرىػػػػػػا يػػػػػػا ىيئػػػػػػة األمػػػػػػـ

شػػػػػػاء الييػػػػػػكد بيػػػػػػذا األمػػػػػػر أـ ر وػػػػػػكا

خػػػػػػاب الجميػػػػػػع كخابػػػػػػت عصػػػػػػبة الممػػػػػػـ

كمػػػػػػػػػػػػا تمثمػػػػػػػػػػػػو الخػػػػػػػػػػػػدراء مػػػػػػػػػػػػف دكؿ

ييػػػػػا كمػػػػػف عػػػػػرب حمقػػػػػى كمػػػػػف عجػػػػػـ

كمػػػػػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػػػػػرره لممسػػػػػػػػػػػػػػمميف ىنػػػػػػػػػػػػػػا

ىنػػػػػػػػػاؾ غػػػػػػػػػد ارن ككيػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػذئب لمغػػػػػػػػػنـ

ممػػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػػرره عػػػػػػػػػػػـ اليػػػػػػػػػػػكاف بنػػػػػػػػػػػا

ظممػػػػػػػان يػػػػػػػا كيحيػػػػػػػا مػػػػػػػف مرتػػػػػػػع كخػػػػػػػـ

كالقتػػػػػػػػػؿ زاد بنػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػؤتمر

ياليػػػػػػػػػػت أمتنػػػػػػػػػػا تصػػػػػػػػػػحك كلػػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػػنـ

مػػػػػػػػاذا أقػػػػػػػػكؿ ألىػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػرؽ قاطبػػػػػػػػة

تسػػػػػػػػػػػػػػػكقيـ دكؿ الكفػػػػػػػػػػػػػػػار كالخػػػػػػػػػػػػػػػدـ

مػػػػػػػػاذا أقػػػػػػػػكؿ كقدسػػػػػػػػي تسػػػػػػػػتباح ليػػػػػػػػـ

قػػػػػد دنسػػػػػكا أروػػػػػيا ػػػػػي السػػػػػيؿ كاألكػػػػػـ

ىػػػػػػػػػػػذل مسػػػػػػػػػػػاجدنا تبكػػػػػػػػػػػي مآذنيػػػػػػػػػػػا

كتنػػػػػػزؼ الصػػػػػػخرة العظمػػػػػػى مػػػػػػف األلػػػػػػـ

أىػػػػػػػػػػؿ الزعامػػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػػامكا دكنمػػػػػػػػػػا أرؽ

مػػػػػػاذا أقػػػػػػكؿ كأىػػػػػػؿ الػػػػػػديف ػػػػػػي صػػػػػػمـ

ال يسػػػػػػػمعكف أنػػػػػػػيف القػػػػػػػدس كا أسػػػػػػػفي

كال يمبػػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػػداء الػػػػػػػػػػػػديف كالػػػػػػػػػػػػرحـ

يػػػػا قػػػػدس قػػػػد سػػػػجؿ التػػػػاريخ ػػػػي خجػػػػؿ

نػػػػػػاـ الجميػػػػػػع كوػػػػػػاعت أشػػػػػػرؼ القػػػػػػيـ

القػػػػػدس يػػػػػا قػػػػػكـ نبػػػػػراس يوػػػػػيء لنػػػػػا

طػػػػػػػػكؿ الزمػػػػػػػػاف سػػػػػػػػبيؿ العػػػػػػػػز كالكػػػػػػػػرـ

؟أيػػػػػػػف الرجػػػػػػػاؿ كأىػػػػػػػؿ العػػػػػػػزـ كاليمػػػػػػػـ؟

كالقػػػػػػػػػػدس تصػػػػػػػػػػرخ لمتحريػػػػػػػػػػر قائمػػػػػػػػػػة
ياليتػػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػػر يصػػػػػػػػػػػػحك ينقػػػػػػػػػػػػذنا

كأيػػػػػػػػف مثػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػبلح بػػػػػػػػؿ كمعتصػػػػػػػػـ

كأيػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػا قالػػػػػػػػػػو اليػػػػػػػػػػادم ألمتػػػػػػػػػػو

كمػػػػػػػػػػا أشػػػػػػػػػػار إليػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػذكر بػػػػػػػػػػالكمـ

خيػػػػػػػر المنػػػػػػػازؿ عنػػػػػػػد اهلل تكمػػػػػػػف ػػػػػػػي

أجػػػػػػر الشػػػػػػييد بػػػػػػأرض القػػػػػػدس كالحػػػػػػرـ

يػػػػا قػػػػدس يػػػػا خيػػػػر أرض اهلل يػػػػا كطنػػػػي

أعطػػػػػػػػػاؾ ربػػػػػػػػػؾ كػػػػػػػػػؿ الخيػػػػػػػػػر كالػػػػػػػػػنعـ

يػػػػػا قػػػػػدس يػػػػػا أمػػػػػبل يرجػػػػػى كيػػػػػا شػػػػػر ا
يػػػػػػػا قدسػػػػػػػنا لػػػػػػػؾ نشػػػػػػػدك ألػػػػػػػؼ أغنيػػػػػػػة

يفػػػػػػدم كيػػػػػػا كطنػػػػػػا يعمػػػػػػكا عمػػػػػػى القمػػػػػػـ
أنػػػػػػػػػػت أجمػػػػػػػػػػؿ لفػػػػػػػػػػظ قمتػػػػػػػػػػو بفمػػػػػػػػػػي

ػػػػػالطير أنػػػػػت كأنػػػػػت الحػػػػػب ػػػػػي خمػػػػػدم

كالعيػػػػػد أنػػػػػت كأنػػػػػت العيػػػػػد ػػػػػي الػػػػػذمـ

الخمػػػػؽ يػػػػا مػػػػف تسػػػػكنكف بيػػػػا
يػػػػا أ وػػػػؿ ى

يػػػػػػػا خيػػػػػػػر اسػػػػػػػـ كيػػػػػػػا قدسػػػػػػػية الػػػػػػػنغـ
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يػػػػا قػػػػدس يػػػػؾ حػػػػركؼ القػػػػدس نعمميػػػػا

القػػػػػػاؼ قمبػػػػػػػي كاف الػػػػػػداؿ يػػػػػػػؾ دمػػػػػػػى

كالسػػػػػػػػيف يػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػبلـ تمنحيػػػػػػػػو لمػػػػػػػػف

أعطػػػػػػػي الػػػػػػػكالء لػػػػػػػرب الكػػػػػػػكف كالنسػػػػػػػـ

كقاؿ د .محمد رمواف البع أيوان:
لقدس تصرخ
ا ي

ىػػػػػػػي القػػػػػػػدس تصػػػػػػػرخ ػػػػػػػي العػػػػػػػالميف

تنػػػػػػػػػػػػػػادم أيػػػػػػػػػػػػػػا أمػػػػػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػػػػػمميف

أ يقػػػػػػػػػػػػػكا كفػػػػػػػػػػػػػاكـ سػػػػػػػػػػػػػباتان موػػػػػػػػػػػػػػى

كفػػػػػػػػػػػػػاكـ كبلمػػػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػػػػركر السػػػػػػػػػػػػػنيف

كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكـ وػػػػػػػػػػػػػػػػػػياعان كذالن ي ،كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

كعػػػػػػػػػػػػػػكدكا لػػػػػػػػػػػػػػرب كػػػػػػػػػػػػػػريـ معػػػػػػػػػػػػػػيف
كسػػػػػػػػػػػػيركا بصػػػػػػػػػػػػدؽ كعػ و
ػػػػػػػػػػػزـ كديػػػػػػػػػػػػف

رجػػػػػػػػػػػػػػػاالن نسػ
ػػػػػػػػػػػػػػاء قكمػػػػػػػػػػػػػػػكا معػػػػػػػػػػػػػػػان
ن
أيػػػػػػػػا أخػػػػػػػػكتي كيػػػػػػػػؼ أنسػػػػػػػػى األمػػػػػػػػيف

ككيػػػػػػػػػػػؼ سينسػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػذاب الجنػػػػػػػػػػػيف

مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيف تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؼ أحشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؤىا

ػػػػػػػػػػػدمع حػػػػػػػػػػػػزيف
مسػػػػػػػػػػػػطيف تبكػػػػػػػػػػػػي بػ
و

تػػػػػػػػػػػػػػػكدع يكمػػػػػػػػػػػػػػػان شػػػػػػػػػػػػػػػييدان عػػػػػػػػػػػػػػػبل
كتحوػػػػػػػػػػػػػػف يكمػػػػػػػػػػػػػػان كليػػػػػػػػػػػػػػدان أتػػػػػػػػػػػػػػى

يكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كاهلل لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكيف
ي

لترمػػػػػػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػػػػػػداه العػػػػػػػػػػػػػػدك المعػػػػػػػػػػػػػػيف

كييتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ اهلل أكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف

جيػػػػػػػػػػكش األعػػػػػػػػػػادم مػػػػػػػػػػع الخػػػػػػػػػػائنيف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػز بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
إمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةي ين ُّعػ
ي

كامػػػػػػػػػػػػػا مماتػػػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػػػػع الصػػػػػػػػػػػػػالحيف
ػػػػػػػػػػػػػػػأيف الوػػػػػػػػػػػػػػػمير؟ كأيػػػػػػػػػػػػػػػف األدب؟

كيػػػػػػػػػػا أخػػػػػػػػػػكتي ػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػبلد العػػػػػػػػػػرب
كأيػػػػػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػػػػػركءة ػػػػػػػػػػػػػػػيكـ لنػػػػػػػػػػػػػػػا؟

كأيػػػػػػػػػػػػػف اإلبػػػػػػػػػػػػػاء؟ كأيػػػػػػػػػػػػػف النسػػػػػػػػػػػػػب؟

جيػػػػػػػػػػػػكش األعػػػػػػػػػػػػػادم تعيػػػػػػػػػػػػػث ىنػػػػػػػػػػػػػا

كتػػػػػػػػػػػػػزرع ػػػػػػػػػػػػػػي األرض داء الجػػػػػػػػػػػػػػرب

كأنػػػػػػػػػػػػػػتـ تػػػػػػػػػػػػػػركف دمػػػػػػػػػػػػػػائي جػػػػػػػػػػػػػػرت

كجسػػػػػػػػػػػػػػػػمي يمػػػػػػػػػػػػػػػػزؽ قطػػػػػػػػػػػػػػػػع اإلرب

ػػػػػػػػػػػػرد
كبيتػػػػػػػػػػػػػي ييػػػػػػػػػػػػػدـ ،طفمػػػػػػػػػػػػػي يشػ
ي

زرعػػػػػػػػػػػػػػػػػي ييجػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ دكف السػػػػػػػػػػػػػػػػػبب

كيػػػػػػػػػػا أخػػػػػػػػػػكتي ػػػػػػػػػػي ربػػػػػػػػػػكع الػػػػػػػػػػكطف

بمصػػػػػػػػػػػػػػر كسػػػػػػػػػػػػػػكريا كأرض الػػػػػػػػػػػػػػيمف

أجيبػػػػػػػػػػػػػكا صػػػػػػػػػػػػػراخ الثكػػػػػػػػػػػػػالى ىنػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػػػػػداء بكػػػػػػػػػػػػػػػػاه الػػػػػػػػػػػػػػػػزمف
كلبػػػػػػػػػػػػػػػػكا نػ
ن
يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف لمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجدنا المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتيف

ػػػػػػػػػػػػػػػنحف الػػػػػػػػػػػػػػػذيف ر عنػػػػػػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػػػػػػكا

حممنػػػػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػػػػبلح لبسػػػػػػػػػػػػنا الكفػػػػػػػػػػػػف

كسػػػػػػػػػػػػػػػػرنا نجاىػػػػػػػػػػػػػػػػد ػػػػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػػػػزوة

نحػػػػػػػػػػػػػب الشػػػػػػػػػػػػػيادة نػػػػػػػػػػػػػأبى الػػػػػػػػػػػػػكىف

لمػػػػػػػػػػػػػاذا السػػػػػػػػػػػػػككت يػػػػػػػػػػػػػا لمعجػػػػػػػػػػػػػب

ػػػػػػػػػػػػػػػػأيف الرجكلػػػػػػػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػػػػػػػػا أمتػػػػػػػػػػػػػػػػي

كىبػػػػػػػػػػػػػكا جميعػػػػػػػػػػػػػان كثػػػػػػػػػػػػػكركا مػػػػػػػػػػػػػف
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نمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكت كتحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيننا
كيػػػػػػػػػػػػػػا قدسػػػػػػػػػػػػػػنا ال تبػػػػػػػػػػػػػػالي الػػػػػػػػػػػػػػرمـ

احنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػف
أرك ي

رجػػػػػػػػػػػػػػاالن رزايػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػنيع العجػػػػػػػػػػػػػػـ

أوػػػػػػػػػػػاعكا الػػػػػػػػػػػببلد كسػػػػػػػػػػػامكا العبػػػػػػػػػػػاد

نػػػػػػػػػػػػكف العػػػػػػػػػػػػذاب كبػػػػػػػػػػػػاعكا الػػػػػػػػػػػػذمـ

يػػػػػػػػػػػػػػػػذا يفػػػػػػػػػػػػػػػػاكض ػػػػػػػػػػػػػػػػي يذلنػػػػػػػػػػػػػػػػا

كذاؾ يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكـ بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرـ

ػػػػػػػػػػػػػبلح يقػػػػػػػػػػػػػػكد الػػػػػػػػػػػػػػكغي
قػػػػػػػػػػػػػػاـ صػ
ه

ػػػػػػػػػػػػػػد يعيػػػػػػػػػػػػػػػد اليمػػػػػػػػػػػػػػػـ
كشػػػػػػػػػػػػػػػي هخ قعيػ
ه

أنػػػػػػػػػػػػػاركا الطريػػػػػػػػػػػػػؽ لنيػػػػػػػػػػػػػؿ العمػػػػػػػػػػػػػى

ػػػػػػػػػػػػطيف بػػػػػػػػػػػػػيف األمػػػػػػػػػػػػػـ
كتحيػػػػػػػػػػػػػا مسػ
ي

ػػػػػػػػػػػػػػاد كيحيػػػػػػػػػػػػػػػى رجػػػػػػػػػػػػػػػا هؿ قمػػػػػػػػػػػػػػػـ
عمػ
ه

أال انصػػػػػػػػػػػػػػػػػركا ربكػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تنصػػػػػػػػػػػػػػػػػركا
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سفر القدس
اإلصحاح األكؿ " لقاء "
تفريف ً
أنت عمى ً
آخر السكر
ى
بخار قداسة
ى
تنفجريف ى
و
دمعة ي العيكف
كتنكسريف عمى
ى

كاف ما كاف أك سيككف
أر ى
اؾ كاف ى
أرل الدكر تنحطي عنؾً كتبديف كردة

أحم يؿ ما قد تساقطى مف ىامتي ي حبكر
اد ي انتكاسو
أرل
العمر إذ ز ى
ى
أزكر القداسة
ي
كلكنو يسمح اآلف لي ى
كاف ما سيككف
أككف كاف ى
ي
ً
األرض كالرمز يؾ
سيد
أنا ي
سيد لمحوكر
أنا ه
تغير يؾ ىنا
كماذا ى
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 طالب ي كمية اليندسة ػي الجامعػة اإلسػبلمية بغػزة ،مػف مكاليػد خػاف يػكنس @?@8ـ ،يعمػؿ مػدققان لغكيػانكمحػػر ارن كمعػػد ب ػرامج .عوػػك تأسيسػػي ػػي رابطػػة الكتػػاب الفمسػػطينييف .صػػدر لػػو دي ػكاف عػػف كزارة الثقا ػػة
الفمسطينية "عناكيف قابمة لمنسياف" كىػي محػاكالت أكلػى ،كلػو مقػاالت نقديػة منشػكرة ػي مجػاالت كصػحؼ،

كلػػو ديػكاف آخػػر مخطػػكط ػػي انتظػػار الطباعػػة بعنػكاف" :سػػنابؿ القمػػح" سيصػدر عػػف رابطػػة األدبػػاء كالكتػػاب

الفمسطينييف إف شاء اهلل.
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أنت ً
أنت أنا

درب ً
نزؿ سائريف عف ً
ذات السطكر
كحدنا لـ ٍ
ى
ً
ً
ً
المنكف
نياية كردتنا ي
البدء حتى
مف
أـ ال ترتديؾ السنكف
أيا ي
ً
ككـ سقطت ً
دكر النخاسة
عف الياـ ي
ً
اسـ القداسة
ى
كتبقيف ي األرض ى
كاف أك سيككف
كاف ما ى
كاف ى

اإلصحاح الثاني " الدخكؿ "
ي
األشياء بعيدةه عني
ىذه
ي
حدكد الركح
كلكني أرل ييا
ى
األحجار
كيؼ تنيرني
ى
ي
تصقمني كما شاءت
كتفتح بابيا المكصد
ي
و
يصيب
لتأكيؿ
ي

الركح يفزعني
ى
ألكمؿ صمت إيماني
كيد عني
ى
مثقؿ القمب
أحمؿ ى
ك ى
عيد أحزاني
زمانان ى

كأركم مف نزيؼ ً
القمب

أحجا ارن أأنساىا تنساني؟!
ظبلؿ سيك نا؟
كانت
ى
أما ٍ
تككف دليمنا الثاني
كغدا
ي
ً
جنكف األرض
خيـ ي
ٍ
ً
بركاف
ركح
تى ٍن يب ٍت ي
كأىمؾ نسمنا

ً
األرض أغصاني
لترل خكابي
ً
األغبلؿ أحكميا
وع
ً
سجف سجاني
إني
ي
-;0@-

ً
القدس مف دمنا
اج
سر ي
مزؽ َّ
كؿ شرياني
ً
الشكؾ إكميبل
كىات
ى
كسمر صدرم العاني
ٍ
عمى أبك ً
اب نكبتنا

عمى أخشابً صمباني
ً
كسـ براقنا المبكا
كغير َّ
كؿ عنك ً
اف
ٍ

اإلصحاح الثالث " ي المدينة "
ً
قصائدنا؟
تسميؾ
ماذا
ي
أقديسة؟

ينزؼ؟
أجرحان ي ببلد اهلل
ي
ً
الكجكد مع الغياب
لغز
أه ...يا ى
ً
القباب
ىذا الوبابي عمى
أعرؼ
كلست
ي
أثار المدينة؟
ى
أيف ي

ً
أثخنت بالط ً
الطاعكف
عف ك
ارع
ك يؿ الشك ً
ٍ
يا ركحي الحزينة...
ً
الدىر المعينة؟
ادث
ىؿ أ رعتٍ ًؾ حك ي

ً
اريخ السجينة؟!
أـ أف
كجيؾ لـ يزؿ يحمي التك ى
اإلصحاح الرابع " مكاساة "
ػػػػػت عينيػ ً
ػػػػػدمع ابتسػػػػػػمي
ػػػػػد الػ ً
ػػػػػؾ عنػ ى
أتيػ ي
ػػػػػياـ الغػ ً
ػػػػػدر ػػػػػػي ظيػػػػػػرم
أدرم بػ َّ
ػػػػػأف سػ ى

ػػػػػػػػػكؽ قمػ و
ذاب تػػػػػػػػػرتيبل
كلتربطػػػػػػػػػي
ى
ػػػػػػػػب ى
ػػػػػػػػػف حسػػػػػػػػػػ ىن ًؾ ينسػػػػػػػػػػيني التيػػػػػػػػػػاكيبل
لكػ َّ
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػؾ أعمينػػػػػػػػػػػػػػػػاهي إكمػػػػػػػػػػػػػػػػيبل
جرحػ
ى
كذاؾ ي
ً
ػػػػػػػذكب تيمػػػػػػػػيبل
ػػػػػػػى ليػ
ى
وػػػػػػػػمي إليػػػػػػػػؾ تػ ن
ػػػػػو لػػػػػػـ يحػ ً
ػػػػػف تػػػػػػذليبل
ػػػػػكت ى
اجئػ ي
مػػػػػػا المػ ي

أـ ممحػ ً
ػػػػػػػػكف بخاصػػػػػػػػػرتي
ػػػػػػػػؾ معجػ ه
يػػػػػػػػػا ُّ ي
ػػػػػػػػدمع أكردتػػػػػػػػػي
أـ ال تػػػػػػػػػكجعي بالػ
ً
يػػػػػػػػػا ُّ

ػػػػػػػػػػع البحػ ً
ػػػػػػػػػػار إذا
المػ
عممػ ي
ي
ػػػػػػػػػػو طبػ ى
ػػػػػػػػػػكج ى
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ً
كفػ ً
ػػػػػػػي ً
ً
ػػػػػػدىر أحجيػػػػػػػ هة
ػػػػػػركؼ الػ
ػػػػػػو لصػ
***
تح بميػ ً
ػػػػػدرؾ العػػػػػػارم
ػػػػػؿ الميػػػػػػالي صػ ى
ػػػػػػا ٍ

ػػػػػػػػاف قنػػػػػػػػػديبل
ػػػػػػػػـ الميػػػػػػػػػ يؿ إال كػ ى
مػػػػػػػػػا أظمػ ى
التخػػػػػػش مػػػػػػف سػػػػػػيفيـ مكتػػػػػػان كتنكػػػػػػيبل
ى
كػػػػػػػػافى الرحيػػػػػػػػؿي كصػػػػػػػػب ار ثػػػػػػػػـ شػػػػػػػػاتيبل

ػػػػػػػػػػت لممػػػػػػػػػػػكتً ألكانػػػػػػػػػػػان مذبحػػػػػػػػػػػ هة
عر ػ ى
ػػػػػػػػػؿ ثاكمػ و
كتمػػػػػػػػػػؾى غػػػػػػػػػػزةي تيػػػػػػػػػػدم كػ َّ
ػػػػػػػػػة

اء كتغريػػػػػػػػػػػػػدان كمنػػػػػػػػػػػػػديبل
قمبػػػػػػػػػػػػػان عػػػػػػػػػػػػػز ن
ً
ػػػػدماء  ،كىػػػػػذم السػػػػػيرةي األكلػػػػػى
ػػػػكؽ الػ
ػ ى

ػػػكب منتصػ و
ػػػر
زيػ ه
ػػػالبس ثػ ى
ػػػؼ ىػػػػك الجػ ي
ػػػرح ػ ٍ
ً
األرض ألكيػػػػػػ هة
مػػػػػػف دمػػػػػػي لػػػػػػدمي ػػػػػػي

ػػػػػؼ مسػػػػػػمكال
تر ػػػػػػك الػػػػػػكداعى كتعمػػػػػػي السػ ى

اإلصحاح الخامس "أجمؿ الممكات"
ػػػػػػؿ الممكػ ً
ػػػػػػات قػػػػػػػكمي كارجعػػػػػػػي
يػػػػػػػا أجمػ ى

دقػػػػػي دمػػػػػي

يس ً
غيػػػػػد
ػػػػػاقط
الػػػػػزمف الر ي
ي
ٌ

ػػػػػيؼ الطكائػ ً
ػػػػػد
ػػػػػؼ ال
سػ ي
ػػػػػدكـ كال يعيػ ي
يػ ي
ػػػػػػػػد
ػػػػػػػػارؼ
ػػػػػػػػد طػ
ه
كتميػ ي
يحػػػػػػػػػدكهي مجػ ه

ركحيػػػػػػػػػػػػـ
كلتخمعػػػػػػػػػػػي عربػػػػػػػػػػػان تنػػػػػػػػػػػاثر ي
و
مقاتػػػػػػػػؿ
سػػػػػػػػيؼ
ػػػػػػػير
ى
قيػ ه
ػػػػػػػد غػػػػػػػػدان سيصػ ي
ػػػػػػػػداد أعػ ً
متخمعػػػػػػػػػي ثػػػػػػػػػكب الحػ ً
ػػػػػػػػد لػػػػػػػػػي
ى

ػػػػػػػػػػػنعكد ز ػػػػػػػػػػػػرةى عاشػػػػػػػػػػػػ و
ؽ متميػػػػػػػػػػػػؼ
سػ
ي
ً
ػػػػػػػػػػػنعيد لمقػ
سػ
ػػػػػػػػػػػدس الفتػػػػػػػػػػػػاةً نوػػػػػػػػػػػػارةن
ي

أروػػػػػػػان وػػػػػػػم ية عاشػػػػػػػقيف
ً
ً
لمػػػػػػػببلد
منفػػػػػػػى
كػػػػػػػؿ
مػػػػػػػف
ن
لػػػػػػؤلرض الخصػ ً
ً
ػػػػػيب
ػػػػػكد
كيعػ ي

ػػػػػو
بعػػػػػض الميػػػػػؿً
قيػػػػػؿ
قػػػػػد
ى
بعوػ ي
ي
ي
يحػػػػػرؽ ى

ػػػػػد جرحنػػػػػػا
ػػػػػبح مكعػ ي
كالصػ ي

ركح العركبػ ً
ػػػػػػػػة نكسػػػػػػػػػ هة
كتػػػػػػػػػزك يؿ عػػػػػػػػػف ً

ػػػػػػػػػػػػاف قطعػػػػػػػػػػػػػان ػػػػػػػػػػػػػكقيـ
ػػػػػػػػػػػػر البنيػ
لنتبػ َّ
ى
يػػػػا قػػػػدس عاصػػػػمة العكاصػ ً
ػػػـ ػػػػي اليػػػػدل
ي
ً
ً
ػػػػػػػب
كػػػػػػػػ يؿ العكاصػػػػػػػػـ مػػػػػػػػف سػػػػػػػػناؾ ككاكػ ه

ػػػػػػجكد
سػ
ي
نعػػػػػػػكد
ي

جػػػػػػدكد
ي

كيػػػػػزك يؿ عػػػػػف مسػػػػػرل الحبيػ ً
ػػػػب

ػػػػكد
جنػ ي

ػػػػػف عػػػػػػف الجيػ ً
ػػػػػاد
ػػػػػإالـ نحػ ي
ػ ى
شػػػػػعرم إليػػػػػؾ عمػػػػػى القػػػػػريض

ػػػػػكد؟
قعػ ي

ػػػػػت عميػ ً
ػػػػػؾ كأنػػػػػػت أنػػػػػػت
نظمػ ٍ

ػػػػػكد
المكعػ ي
ػػػػكد
يسػ ي

ػػػػػد
الجيػ ي

أندلس عمى كتريف"
اإلصحاح السادس "
ه
بالتأسػػػػػػػي

ػػػػػػؽ العػ ً
ػػػػػػع نفسػػػػػػػي
مكثػ ى
ػػػػػػيف ،شػػػػػػػارقان دمػ ى

أعػػػػػػػػػػػػػكاء عمػػػػػػػػػػػػػى الحػػػػػػػػػػػػػك ً
ائط يبكػػػػػػػػػػػػػي
ه

ً
ػػػػػػػػرس
ػػػػػػػػآذف خػ
مػ
ى

ػػػػػػرح جئتييػػػػػػػا
صػػػػػػامت الجػ ً
ى

ػػػػف بعػ ً
ػػػػد طػ ً
ػػػػكؿ
ػػػػرت مػ ٍ
ػػػػف صػ ي
أيػ ى

بعػ و
ػػػػاد

ً
ػػػػػػػػػػػػدس
ػػػػػػػػػػػػت بقػ
أغريبػػػػػػػػػػػػػان عمػػػػػػػػػػػػػا ابتنيػ
ي
ػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػى
كبكػ ه

و
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ثكاكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ دكف حػ
كليػ
ّْ

و
ػػػػػػػػػػػػػػػؿ
ػػػػػػػػػػػػػػػؿ ليػ
ػػػػػػػػػػػػػػػيـ مثػ
اب مخػ
ى
كغػػػػػػػػػػػػػػػػر ه
ه
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كقبػ و
ػػػػػػػػاب

ً
ػػػػػػػػػػػػس
ػػػػػػػػػػػػاح ليمػػػػػػػػػػػػػ ىة نحػ
أذىبتٍيػػػػػػػػػػػػػا الريػ
ي

ػػػػػػػػت ػػػػػػػػػي ىكاىػػػػػػػػػا
تأنقػ ٍ

ً
ػػػػػد
ػػػػػدس كىػػػػػػي بعػ ي
شػػػػػػاخت القػ ي
ػػػػػب ػػػػػػي عيكًنػ ً
ػػػػػؾ
ػػػػػر الحػ َّ
أبصػ ى

ً
ػػػػػػػرس
ػػػػػػػد عػ
ػػػػػػػد معصػػػػػػػػمان بعػ ى
ػػػػػػػبس القيػ ى
تمػ ى

تػػػػػػاةه
ظػػػػػػبلن

ً
ً
و
درس
ػػػػػػػػػػػػػػػػػب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػاف كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرًة القمػ
لمبػ

كػ ُّ
ػػػػػػػػػػػؿ ركػ و
ػػػػػػػػػػػاد
ػػػػػػػػػػػف يقػ
ػػػػػػػػػػػيـ يػػػػػػػػػػػػو رمػ ه
ي
ػػػػػػػػػبلؿ لعبػ و
جػ َّ
ػػػػػػػػػد
ػػػػػػػػػف ػػػػػػػػػػبل ظػ
ى
ػػػػػػػػػؼ غصػ ه

ً
لمػػػػس
ػػػى عنػػػػد
ينبػػػػاي العػ ى
ػػػيف عػػػػف أسػ ن
ً
لخمػػػػػػس
ع
الشػػػػػػكؽ
يحمػػػػػػ يؿ
كالػػػػػػدمك ى
ى

"أحػػػػػػػػػػػػػراـ عمػػػػػػػػػػػػػى ببلبمًػ ً
الػػػػػػػػػػػػػدكح
ػػػػػػػػػػػػو
ي
ه

لمطيػػػػػػر مػػػػػػف ً
ً
كػػػػػػؿ
حػػػػػػبل هؿ

رجػػػػػػػػػع شػػػػػػػػػكقي بكػ ً
ػػػػػػػػاؾ يػػػػػػػػػا أندلسػػػػػػػػػي
ي
ً
ػػػػػػػماء بيمػ ً
ػػػػػػػس
ػػػػػػػيـ ػػػػػػػػي السػ
حػ ى
ػػػػػػػدث الغػ ى
ً
ػػػػػػػػػػػػاـ حػ َّ
ً
ػػػػػػػػػػػػرس
ػػػػػػػػػػػػؿ بجػ
أـ الرخػ
قمػ
ػػػػػػػػػػػػب ّْ
ى

و
أنػػػػػػػػدلس
ػػػػػػػزف شػػػػػػػػكقي بكػػػػػػػػى لػػػػػػػػدل
حػ ي
يػػػػػػا

ً
أمػػػػػػكم
المجػػػػػػد كاليػػػػػػكل
ابنػػػػػػ ىة
ه

ً
يػػػػػػؾ َّ
رؽ

الكػػػػػػبلـ  ،نسػػػػػػمعي نبوػػػػػػان
ي

ً
ػػػػػػػػـ
أيػ ى
ػػػػػػػػف ي
ثكبػػػػػػػػػؾ المعظػ ي

ً
جػػػػػػنس"

ً
ً
ػػػػػػػػػػػدمقس
ريػػػػػػػػػػػر الػ
صػػػػػػػػػػػيحان مػػػػػػػػػػػف الح

بػػػػػػػػػاآلم

و
ػػػػػػػػػػػأرض
ػػػػػػػػػػػماء بػ
ػػػػػػػػػػػدس كالسػ
آهً يػػػػػػػػػػػػا قػ
ي
ي
ً
أه يػػػػػػػػػػػػا قػ
أزكر غريبػػػػػػػػػػػػان
ي
ػػػػػػػػػػػدس ىػػػػػػػػػػػػؿ ي
ً
ػػػػػػػػػػػػمعت أنينػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػؿ سػ
أ َّ
ىف قمبػػػػػػػػػػػػػي يػ ٍ

تتجمػػػػػػػػػػػى

ً
ػػػػػػػػػػبس
دكف لػ
بآييػػػػػػػػػػػا ى

ػػػػؿ
ػػػػدىر مثممػػػػػا قيػ ى
أـ ىػ ى
ػػػػك الػ ي
بػػػػػػػػػبلدهي ليػػػػػػػػػؿ
لفػػػػػػػػػؤ واد
ي

ينسػػػػػي؟!
ً
رمػػػػػػػػػس
ي،

ىف قمبػػػػػػػػػػػػػػػػػي إ ٍذ أنبأتػػػػػػػػػػػػػػػػػو عيػػػػػػػػػػػػػػػػػكني
أ َّ

و
ػػػػػػع
بعػ
ػػػػػػركس عمػػػػػػػى المكاجػ ً

و
ػػػػػػػػػػػػػػمس
ػػػػػػػػػػػػػػباح بشػ
أذف الصػ
كاذا مػػػػػػػػػػػػػػػا ى
ي

ػػػػػػػػكف لمقمػ ً
ً
ػػػػػػػػأس
ػػػػػػػػكب مػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػؿ كػ
كعيػ ه

جنػػػػػػػ هة

تمسػػػػػػػي

ً
ػػػػػػػػػػػمس
ػػػػػػػػػػػز كشػ
ركحيػػػػػػػػػػػػا العزيػ ي
ز يػػػػػػػػػػػػا ي

ػػػػػػكف مػػػػػػػف كػػػػػػػؿ حسػ و
لمعيػ ً
ػػػػػػف

اإلصحاح السابع" الخركج" كداعان كداعا…
أختـ أغنيتي بالكداع
ك ي
كنت كؽ الشراع
أراىا كلكنني ي
كتصيح الكداع
تمد مناديميا
أرىا ي
ي
ً
الرحيؿ
أقبميا قبؿ ىذا
أبحث عف و
تربة لموياع
ك ي
بعض الدمكًع
ي
أجفؼ ى
كأبني مكانئنا لمرجكًع
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القبلع ألبني الخياـ
كأنسى
ى
ً
حصى
الببلد
أناـ كك يؿ
ي
ن
ً
كك يؿ الجيات وياع...
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الميب القدسي
ػػػػػػػػػػػػػػر قمػػػػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػػػػف خبايػػػػػػػػػػػػػػػاه
ٌأ
إذا تبػ
ػػػػػػػػػب أعنفػػػػػػػػػػو عنػػػػػػػػػػدم ك أك ػػػػػػػػػػاه
ك الحػ ٌ

ػػػػػػػػػػػب قمبػػػػػػػػػػػػي خبايػػػػػػػػػػػػاه ك يعبػػػػػػػػػػػػدىا
يحػ ٌ

طفكلػػػػػػػػة الػػػػػػػػركح أغمػػػػػػػػى مػػػػػػػػا أد ٌؿ بػػػػػػػػو

أحمػػػػػػػػى مػػػػػػػػف النػػػػػػػػكر نعمػػػػػػػػاه كبؤسػػػػػػػػاه

ػػػػػػػكف الػػػػػػػػدنيا بجذكتػػػػػػػػو
قمبػػػػػػػػي الػػػػػػػػذم لػ ٌ
ػػػػػػػػػر ك أر ػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػو غرارتػػػػػػػػػػو
غػ ٌ

ػػػػب – أدىػػػػػاه
ػػػػب – جػػػػػ ٌؿ الحػ ٌ
ك أنػػػػػذؿ الحػ ٌ

لػػػػػػػـ يػػػػػػػرده ألػػػػػػػؼ جػػػػػػػرح مػػػػػػػف كاجعػػػػػػػو

حتٌػػػػػػػػػػػى أصػػػػػػػػػػػيب بسػػػػػػػػػػػيـ منػػػػػػػػػػػؾ أرداه

منمقػػػػػػػػػػػػة
مػػػػػػػػػػػػا الحسػػػػػػػػػػػػف إالٌ لبنػػػػػػػػػػػػات ٌ

ػػػػػػػػػي موػػػػػػػػػػرمو
آمنػػػػػػػػػػت بالمٌيػػػػػػػػػػب القدسػ ٌ

لكػػػػػػػػػػػػػػػف يؤليػػػػػػػػػػػػػػػو أنػػػػػػػػػػػػػػػاٌ عشػػػػػػػػػػػػػػػقناه
***

ػػػػػػػػػػػػػزيف الػػػػػػػػػػػػػػركح قربانػػػػػػػػػػػػػػا لفتنتػػػػػػػػػػػػػػو
نػ
ٌ

أذكػػػػػػػػػى األلكىػػػػػػػػػة ينػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػيف أذكػػػػػػػػػاه
ػػػػػػػػػػف تسػػػػػػػػػػػتجدل منايػػػػػػػػػػػاه
ك قػػػػػػػػػػػد يوػ ٌ

ك لػػػػػػك أقػػػػػػاـ الوػػػػػػحايا مػػػػػػف مصػػػػػػارعيا

آلثػػػػػػػػػػػػػرت مكتيػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػو وػػػػػػػػػػػػػحاياه

ألعبقريػػػػػػػػػػػػات كىػػػػػػػػػػػػج مػػػػػػػػػػػػف لكا حػػػػػػػػػػػػو
ٌ

ػػػػػػػػكة إحػػػػػػػػػدل ىػػػػػػػػػداياه
ك الشػػػػػػػػػمس مجمػ ٌ

ك تػػػػػػػػػػػألييف بيػػػػػػػػػػػدم مػػػػػػػػػػػف عقػػػػػػػػػػػكليـ

ػػػػي مػػػػػا تػػػػػاىكا
لػػػػػك ٌ
يممػػػػػكا المٌيػػػػػب القدسػ ٌ

مػػػػػػا راعنػػػػػػا الػػػػػػدىر بػػػػػػالبمكل ك غمرتيػػػػػػا
إف نحمػػػػػػؿ الحػػػػػػزف ال شػػػػػػككل ك ال ممػػػػػػؿ

المػػػػػػػػػػػػػػر رعنػػػػػػػػػػػػػػاه
لك ٌننػػػػػػػػػػػػػػا باإلبػػػػػػػػػػػػػػاء
ٌ
األحبػػػػػػػػة حػػػػػػػػزف مػػػػػػػػا احتممنػػػػػػػػاه
غػػػػػػػػدر
ٌ

ك مػػػػا رعانػػػػا عمػػػػى عصػػػػؼ الخطػػػػكب بنػػػػا

ىػػػػػػػػػػػػكل حبيػػػػػػػػػػػػب رعينػػػػػػػػػػػػاه ك نرعػػػػػػػػػػػػاه

 - 255مف أعبلـ الشعر المعاصر ي سػكريا ،كلػد ػي محا ظػة البلذقيػة عػاـ  8@?8ـ .انتخػب نائبػان ػي المجمػس
النيابي عدة مرات .كتكلى عدة ك ازرات منيا الصحة ،كالدعاية كاألنباء .غادر سكريا =<@8ـ متػنقبلن بػيف لبنػاف

كتركيا كتكنس قبؿ أف يستقر ي سكيس ار .عػاد إلػى سػكريا 8@=9ـ  .معظػـ شػعره كطنػي كقػكمي ،كلكنػو نظػـ
أيوان الكثير ي الغزؿ .قاؿ عنو الشاعر (سعيد عقؿ( انو أحد قبلئد الشعر ي الدنيا ،كشيد لػو الشػاعر الكبيػر

نزار قباني كقاؿ انو(السيؼ اليماني الكحيد المعمؽ عمى جدار الشعر العربي).
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ليػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػذيف ك ىبنػػػػػػػػػػػاىـ سػػػػػػػػػػػرائرنا

ػػػػػي زحمػػػػػة الخطػػػػػب أغمػػػػػكا مػػػػػا كىبنػػػػػاه

ك ال ك ػػػػػػػػػػػػاء لقمػػػػػػػػػػػػب حػػػػػػػػػػػػيف نػػػػػػػػػػػػؤثره

حتػػػػػػػػػػػػػػى تكػػػػػػػػػػػػػػكف رزايانػػػػػػػػػػػػػػا رزايػػػػػػػػػػػػػػاه

أشػػػػػػػػامت عنػػػػػػػػد جبلٌ نػػػػػػػػا ك مػػػػػػػػا نزلػػػػػػػػت

ػػػػػػػػػب ك اإليثػػػػػػػػػػار جػػػػػػػػػػبلٌه
إالٌ عمػػػػػػػػػػى الحػ ٌ

ىػػػػػػػػػاف ك محنتػػػػػػػػػي العصػػػػػػػػػماء داميػػػػػػػػػة

ػػػػػػػػماء سػػػػػػػػػقياه
راك ك مػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػكعتي الشػ ٌ

ػػػػػػج ػػػػػػػي قمبػػػػػػػو جػػػػػػػرح كابػػػػػػػده
مػػػػػػػا وػ ٌ

ػػػػػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػػػػػػو كجػػػػػػػػػػػػػػػد عانػػػػػػػػػػػػػػػاه
ك ال ألػ
ٌ

شػػػػػػػػػػػػػفت إيمانػػػػػػػػػػػػػا بمعبػػػػػػػػػػػػػده
مػػػػػػػػػػػػػا تر ٌ

ك ال شػػػػػػػػػػممت طيكبػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػي مصػػػػػػػػػػبلٌه

القمػػػػػػػػػػػب أخوػػػػػػػػػػػبو بػػػػػػػػػػػالنكر أسػػػػػػػػػػػخاه

ػػػػػػػػػػرل جكانحػػػػػػػػػػػو
توػ ٌ
ػػػػػػػػػػف بالمٌيفػػػػػػػػػػػة الحػ ٌ
نػػػػاء عػػػػف ال ٌنػػػػار لػػػػك طػػػػاؼ المٌييػػػػب بػػػػو

الػػػػػػػػػػػػدنيا شػػػػػػػػػػػػظاياه
لكىجػػػػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػػػػذه
ٌ
ٌ

قػػػػػد ىػػػػػاف حتٌػػػػػى سػػػػػمت عنػػػػػو وػػػػػغينتنا

مػػػػػػػػػػا حقػػػػػػػػػػدنا عميػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػؿ رحمنػػػػػػػػػػاه

يروػػػػػػػػػػيو أف يتشػػػػػػػػػػفٌى مػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػدامعنا

لػػػػػػػػػػػـ نبػػػػػػػػػػػؾ منػػػػػػػػػػػو ك لك ٌنػػػػػػػػػػػا بكينػػػػػػػػػػػاه

األحبػػػػػػػػػػػة ذالٌ عػػػػػػػػػػار غػػػػػػػػػػػدرىـ
حسػػػػػػػػػػب
ٌ

ػػػػػػػػػػػػػزة أ ٌنػػػػػػػػػػػػػػا غفرنػػػػػػػػػػػػػػاه
ك حسػػػػػػػػػػػػػػبنا عػ ٌ

يينيػػػػػػػػػؾ أ ٌنػػػػػػػػػؾ ػػػػػػػػػي نعمػػػػػػػػػى لمحنتػػػػػػػػػو

أف غػػػػػػػػػػدرؾ قبػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػدىر أشػػػػػػػػػػقاه
ك ٌ

جػػػػػػػػػاه خمقنػػػػػػػػػاه مػػػػػػػػػف ألػػػػػػػػػكاف قػػػػػػػػػدرتنا

كيػػػػػػػػػػؼ بكفػػػػػػػػػػر ينػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف خمقنػػػػػػػػػػاه

رؼ حبػػػػػػػػػؾ ػػػػػػػػػي بيػػػػػػػػػداء الىبػػػػػػػػػة
لػػػػػػػػػك ٌ

عمػػػػػػػػى الظمػػػػػػػػػاء رحيقػػػػػػػػا مػػػػػػػػػا كردنػػػػػػػػػاه

حمػػػػػػػكت طيفػػػػػػػؾ عػػػػػػػف عينػػػػػػػي أسػػػػػػػممو

إلػػػػػػى الػػػػػػدجى ك إلػػػػػػى اإلعصػػػػػػار مػػػػػػأكاه

يػػػػػػػػػػا لكنػػػػػػػػػػز شػػػػػػػػػػكت منػػػػػػػػػػو جػػػػػػػػػػكاىره

لمػػػػػػػػا أوػػػػػػػػعناه
ك وػػػػػػػػاع عػػػػػػػػف نفسػػػػػػػػو ٌ

ػػػػػػػػػػرل الجػػػػػػػػػػػراح ك لمممنػػػػػػػػػػػا بقايػػػػػػػػػػػاه
حػ ٌ

صػػػػػػػػحا الفػػػػػػػػؤاد الػػػػػػػػذم قطٌعتػػػػػػػػو مزقػػػػػػػػا

كيقكؿ محمد سميماف األحمد (بدكم الجبؿ) أيوان:
"مف كحي اليزيمة"

أف مسػػػػجدىا األقصػػػػى

مػػػػػػػػػػػػػػػكاف مػػػػػػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػػػػػػػمو مػػػػػػػػػػػػػػػيجكر

ىػػػػؿ درت عػػػػدف

أيػػػػػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػػػػػرل البػػػػػػػػػػػػراؽ كالقػػػػػػػػػػػػػدس

كالميػػػػػػػػػد كبيػػػػػػػػػت مقػػػػػػػػػدس معمػػػػػػػػػػكر؟!

لػػػػػػػػػػػػـ يػرتػػػػػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػػػػػرآف أحمػػػػػػػػػػػد ػػػػػػػػػػػػيو

كيػػػػػػػزار المبكػػػػػػػى كيتمػػػػػػػػى

الزبػػػػػػػػكر

َّ
ػػػػػػػػػػرؼ جناحػػػػػػػػػػػػاه
ىػػػػػػػػػػػػؿ درل جعفػػػػػػػػػػػر ػ

إلػػػػػػػػػػػػى المسػػػػػػػػػػػجد الحػػػػػػػػػػػزيف يطػػػػػػػػػػػػير؟!
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ناجػػػػػػت

سػػػػػػػػدرة المنتيػػػػػػػى كظػػػػػػػػؿ طيػػػػػػػكر

المسػػػػػػجد الطيػػػػػػػكر كحنػػػػػػػت

أيػػػػػػػف ركمػػػػػػػا؟ كجػ َّ
ػػػػػر
ػػػػػػؿ ىح ٍبػ ه
اغيت
صػػػػػػػػػػمب الػ
ػػػػػػػػػركح مػػػػػػػػػػرتيف الطػػػػػػػػػػػك ي
ى

ميػػػػػد عيسػػػػػى يشػػػػػكك كيشػػػػػكك البخػػػػػكر!

بركمػػػػػػا

جػػػػػػػػػػراح

يػػػػػػػػا لػػػػػػػػػذؿ اإلسػػػػػػػػػبلـ كالقػػػػػػػػدس نػػػػػػػػػيب

كػػػػػػػػػػما يصػػػػػػػػػػكغ العبيػػػػػػػػػر

ىتكػػػػػػػت أروػػػػػػػػو أيػػػػػػػػف

ال تشػػػػػػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػػػػػػجيكب ػػػػػػػػػػػػي محنػػػػػػػػػػػػة

الغيػػػػػػػكر؟!

القػػػػػػػػػػدس كلكنيػػػػػػػػػػا تشػػػػػػػػػػػؽ الصػػػػػػػػػػػدكر
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اء
كف  ،يي ىن ّْ
سقي ى
و ى
ىيتىفى ىاك ي
الع يد ّْك ًببلى ىح ىي ٍ
كف  ،ىمعى ى
ب التَّ ً
كى يؤالى ٍء
م أ ٍيكالى ًء ى
س ىي ٍكتي ي
اري يخ ىما يي ٍخ ًز ٍ
ىى

ً
ُّخبلىء ً -
ؼ ى ً
اء
ًق ٍ
ود ى
بالع ىك ٍ
َّؾ – ي
شامخان  ،كٍل ىي ٍمؤل الد ى ي
 - 256مف مكاليد الجكرة بفمسطيف .القائـ بأعماؿ رئيس الجامعة اإلسبلمية بغزة كخطيب المسػجد األقصػى المبػارؾ
(سابقان) قبؿ أف تبعده قكات االحتبلؿ الصييكني إلى خارج مسطيف .عوػك رابطػة األدب اإلسػبلمي العالميػة.

لػو عشػرات القصػػائد الشػعرية المنشػػكرة ػػي العديػد مػػف الصػػحؼ كالمجػبلت .شػػارؾ ػػي كثيػر مػػف المػػؤتمرات
األدبيػػة كالميرجانػػات الشػػعرية .أصػػدر عػػدة دكاكيػػف شػػعرية ،كيسػػتعد حاليػػا إلصػػدار ديػػكاف شػػعرم خػػاص

بانتفاوة األقصى.
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ج ىنب ً
اء
ات ىذا ال ىك ٍك ًف ىب ٍؿ كٍل ىي ٍممى يئكا ىحتَّى الفى ى
ى ى
و ٍ
** 

الص ي ً
اء
اب ًببلىًدنا ّْ
َّ
أما ى
ش ىب ي
األكً ىي ٍ
اـ ٍ
يد الك ىر ي
اة األ ٍ ً
كؾ ًم ىف ال يغ ىز ً
اء
كف لً يي ٍن ًق يذ ى
و ى
س ىي ٍن ىي ي
شق ىي ٍ
ىى
ً
ً ً
اء
س ٍك ى
يريى ٍـ ع ٍن ىد المّْقى ٍ
كلى ى
ؼ ىي ٍعمى يـ ىى يؤالىء ىمص ى
***

ً
ؼ ى ً
ب ىح ٍكلى ىؾ ًم ٍف ىببلى ٍء
ص ُّ
ًق ٍ
شامخان  ،ىر ٍغ ىـ الَّذم ىي ٍن ى
ر ٍغـ الًَّذم ىزعمكه ًم ٍف ىك ًذ وب  -عمى ٍي ىؾ ً ً -
اء
ىي ي
أك ا ٍت ىر ٍ
ى ى
ً
ىر ٍغ ىـ التَّىك ً
اء
ار ً
الي ىراء  ،ك يك ُّؿ ىما ىز ىع يمكا يى ىر ٍ
يخ ي
ً
اء
س ًج يد
األقصى ىح ًب ي
يب اهلل  ،ىم ٍي يد األ ٍن ًب ىي ٍ
الم ٍ
ى
ى
ً
س ىرل  ،ىم ٍف ًب ىيذا الد ً
اء
ّْيف ىج ٍ
كم ٍ
كالق ٍبمى ية األ ٍيكلىى ى
شً
اء
شعَّ ّْ
امخان  ،ك َّ
ًق ٍ
الص ٍح يف ًم ٍف ىج ىن ىب ًات ًو ى
ؼ ى
الو ىي ٍ
***

ً ً
ً
كيقيكـ  -ي ً
الم ٍحر ً
اء
اب  -يعب ه
َّاد  ،ىعميقيكا اال ٍنت ىم ٍ
ى
ى ي
كف ) يع ٍن ىك ً
اء
ىأ
َّى يمكا عمىى( ى
ت ىرد ي
كر ٍىي ى
ش يار ى
اف ال ىغ ىب ٍ

اؾ  -بالحج ًر المقىد ً ً
اء
يف أتى ى
و ىريبكهى ً -ح ى
ى
ّْس كالح ىذ ٍ
ىى ي
ً
ي ً
اء
ب ال يغ ىازةي  ،ىأ
س ىح ى
ٍس يي ٍـ  -بالخ ٍزًم – ىب ٍ
كر ي
كى ىنال ىؾ ا ٍن ى
** 

الشم ً ً
ً
ؼ ى ً
اء
ًق ٍ
كخ كاال ٍرًتقى ٍ
شامخان ً ،ب ىمآذ وف ىرٍم ًز ُّ ي
ً
اء
اء  ،ى ىما الح ىك ىاي ية ي ال ًب ىن ٍ
ىحتَّى ىكًا ٍف قى يد ىـ ال ًب ىن ي
إف ً
الح ىك ىاي ىة ي األى ىذ ً
اء
َّ
الص ىب ً
اف ً ،م ىف َّ
س ٍ
الم ى
اح إلىى ى
ؽ حتَّى ً
ك " اهلل أ ٍكبر " يك َّؿ ى ٍج ور ً
اء
الع ى
صاد و ى
ش ٍ
ى
ي ىي
كتىىن ُّز ًؿ البرىك ً
ات كالتَّ ٍق ًد ً
اء
يس ًم ٍف ىر ّْ
ب َّ
الس ىم ٍ
ىى
***

ً
شً
اء
ًق ٍ
امخان  ،ى ي
ؼ ى
كبنا هلل تى ٍجأ يىر بالد ى
ش يع ي
ُّع ٍ
ً
أف ي ٍفتىح اهلل الح يد ى ً
اء
ٍ ى ى ي ي
كد  ،ل ىك ٍي تىيرَّد عمىى الع ىد ٍ
إف ُّ
اء
َّ
كب إذا ىن ىك ٍت ىتى ىك ٍت كأي ى
َّدىا القى ى
الش يع ى
و ٍ
-;8=-

شعكبنا الى ي ٍفتى ًقر ىف  ،إلىى الع ًز ً
اء
الم ى
ك يي ي
و ٍ
ى ٍ
يمة ك ى
ى ى
ً ً
أبدان كالى لمتَّ ٍ ً ً
اء
وح ىيات  ،كلً ٍم ىحميَّة ك ى
ى
اإلب ٍ
***

ؼ ى ً
ت ىرٍمهز ل ٍم ىكالى ٍء
ًق ٍ
الكالى يء  ،كأ ٍن ى
شامخان  ،كلى ىؾ ى
ً
َّ
اء
ض
الم ًم ّْ
كبالشقى ٍ
ىم ٍي ىما ٍابتىبلى ىؾ القى ٍكيـ ى
بالع ىنت ي
***

األى يؿ  -حكلى ىؾ  -ص ً
ام يدك ىف  ،كلى ٍف ىي يي َّزيى يـ ٍاب ًتبلى ٍء
ٍ
ىٍ
ى
اء
ؼ ى
ص ىرَّن يي يـ اإل لى يو ً ،ب ىما ىي ى
اء ك ىك ٍي ى
ش ٍ
ش ي
كلى ىي ٍن ي
اء
الم ٍحتى ُّؿ  -ىح ٍكلى ىؾ  -لى ٍف ىيطي ى
كؿ لى يو ىبقى ٍ
الم ٍج ًريـ ي
ك ي

كقاؿ د .محمد صياـ أيوان ي قصيدة بعنكاف:
"القدس تنيشيا الذئاب"

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أمػتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػامي ىنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

ػالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكـ أ وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ لمقوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيو

نػامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما مػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان كػيػاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؾ البميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل كال كػانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا

يػكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان زعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامات غبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامي كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؼ يحمٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

العالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخب الك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد
ٌ
* **

كلػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبث الخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ المئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ

بػكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ سػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أك ثنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقدس تنيشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذئاب

ركيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
بػخػسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل ٌ

كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكس مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل المصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطفى

ب التتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار البربريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
يعػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص ي
ى

نػامػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػا أحمػػػػػػػػػػػػػػػػى المنػػػػػػػػػػػػػػػػاـ

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعاض أك حميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

نػامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنائميف

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركف أحػبلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييو
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" ً
اؽ "
لؾ األشك ي
اؽ تمتيػػػػػػػػػػػػػػب ً
ً
التيابػػػػػػػػػػػػػػا
لػػػػػػػػػػػػػػؾ األشػػػػػػػػػػػػػػك ي
ي
ك كػػػػػػػػػػـ كنػ ً
صػػػػػػػػػػبح
ػػػػػػػػػت الحنػ ى
ػػػػػػػػػيف بكػػػػػػػػػػ ٌؿ ي
ٍ
ناحػػػػػػػػػػػػػػػػوي ًعشػػػػػػػػػػػػػػػػقان إليػػػػػػػػػػػػػػػػؾ
يمػ
ٌ
ػػػػػػػػػػػػػػػد ىج ى
كمػػػػػػػػػكجً البحػ ً
ػػػػػػػػر ػػػػػػػػػي لي ىجػػػػػػػػػجً الظػػػػػػػػػبلـ
ك ليػػػػػػػػػػػتى المػػػػػػػػػػػكجى ىيقبمنػػػػػػػػػػػي دلػػػػػػػػػػػيبل ن،
ك ليػػػػػػػػػػػػتى الميػػػػػػػػػػػػؿى يقبمنػػػػػػػػػػػػي لىييبػػػػػػػػػػػػا ن،
شػػػػػػػػػػعاعا ن،
يح ًممنػػػػػػػػػػي ي
ػػػػػػػػػر ٍ
ك ليػػػػػػػػػػتى الفجػ ى
ك ليػػػػػػػػػػتى الغربػػػػػػػػػػةى الحمقػػػػػػػػػػاءى ت ٍنسػػػػػػػػػػى
سػػػػػػػػيادم
ػػػػػػػر يطػػػػػػػػكم لػػػػػػػػي ي
ك ليػػػػػػػػتى العمػ ى
سػػػػػػػػػػػيدم يػػػػػػػػػػػؾً ي ً
ػػػػػػػػػػؼ النجكمػػػػػػػػػػػا
ختطػ ي
ى
ي

ػػػػػػػػكض إليػ ً
األىػػػػػػػػػكاؿً بحػػػػػػػػػ ارن
أخػ
ػػػػػػػػؾ ػػػػػػػػػي ٍ
ي

المنايػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػؾً يح ٌبػػػػػػػػػػػػان
ك ال ٍ
أخشػػػػػػػػػػػػى ى
صػػػػػػػػػبرم
الػػػػػػػػػد ىماءً
ػػػػػػػػد ػػػػػػػػػي
ٌ
تكقٌػ ى
ي
لييػػػػػػػػػب ى

ً
ػػػػػػػػػعرم
ػػػػػػػػػـ أىػػػػػػػػػػديؾً شػ ٍ
يػػػػػػػػػػا قدسػػػػػػػػػػاهي كػ ٍ
ك يػػػػػػػػػػػػػا قدسػػػػػػػػػػػػػاهي أ ػػػػػػػػػػػػػديؾً ًب يركحػػػػػػػػػػػػػي
دمػػػػػػػػػػػػػػائي
ك يػػػػػػػػػػػػػػا قدسػػػػػػػػػػػػػػاهي تفػػػػػػػػػػػػػػديؾً ى
ػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػف براكينػػػػػػػػػػػػػػػػي لظاىػػػػػػػػػػػػػػػػا
تفجػ
ٌ
ي
صػػػػػػػػػدرم ػػػػػػػػػػي الميػػػػػػػػػػالي
ٌ
تمػػػػػػػػػد عظػػػػػػػػػػاـى ى

ً
ػػػػػػػػػػػػػػػاع يؿ باشػػػػػػػػػػػػػػػػتعالي
ك تشػػػػػػػػػػػػػػػػتع يؿ المشػ
ػػػػػػػػػػػكؽ أشػػػػػػػػػػػػكاؾً اتٌقػػػػػػػػػػػػادم
ػػػػػػػػػػػؼ ػ
ك أزحػ
ي
ى

شػػػػػػػػػػػظايا
أحبػػػػػػػػػػػك ػػػػػػػػػػػكؽى أسػػػػػػػػػػػنافً ال ٌ
ك ٍ

السػػػػػػػػػرايا
ػػػػػػػػير لػػػػػػػػػؾً ٌ
عمػػػػػػػػػى ىجسػػػػػػػػػدم تسػ ي
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ً ً
الصػػػػػػػػػػػحابا
كػػػػػػػػػػـ كنػػػػػػػػػػت األح ٌبػػػػػػػػػػة ى ،ى ،ك ٌ
ٍ
ػػػػػػػػػػػطرب اوػػػػػػػػػػػػطرابا
لقمػػػػػػػػػػػػبو يػػػػػػػػػػػػؾً يوػ
ي
ػػػػػػػػػيف بػػػػػػػػػػوً اص ً
ػػػػػػػػػػطخابا
ك يصػ
ػػػػػػػػػطخب األنػ ي
ي
ٍ
ً
ك إ ٌنػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػـ ً
سػػػػػػػػػػػػابا
أك ٌ
ػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػوي ا ٍنت ى
ٍ
شػػػػػػػػػػػػػػبلئي ًرىك ىابػػػػػػػػػػػػػػا
تكػػػػػػػػػػػػػػكفي إليػػػػػػػػػػػػػػوً أ ٍ

ىػػػػػػػػػػد ي ً
صػػػػػػػػػػابا
ؽ ىدمػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػوً بمػػػػػػػػػػغى ال ٌن ى
وػػػػػػػػػػػػابا
سػػػػػػػػػػػػيكلؾً ك ال ًي ى
ػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػوً ي
أنيػ ي
يراقػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػي أزيػػػػػػػػػػػدى لػػػػػػػػػػػؾً ً
اقت ىرابػػػػػػػػػػػا
ى
شػػػػػػػػػػػػعابا
ػػػػػػػػػػػػأطكم لػػػػػػػػػػػػؾً الفيػػػػػػػػػػػػا ي ك ال ٌ

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػيابا
ك يييػػػػػػػػػػػػػػػػػػديؾً الثٌىرٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ك ال ٌ
الصػػػػػػػػػػػػػػػعابا
أخشػػػػػػػػػػػػػػػى النكائػ
ك ال ٍ
ى
ػػػػػػػػػػػػػػب ك ٌ

شػػػػػػػػػػػدم بػػػػػػػػػػػو الثقابػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػب
ٌ
أنػػػػػػػػػػػا ىحطى ه
الرحابػػػػػػػػػػػػا
أشػ
ي
المػػػػػػػػػػػػدل لػػػػػػػػػػػػؾً ك ٌ
ػػػػػػػػػػػعمت ى
ً
الجكابػػػػػػػػػػػػػػا
صػ
ػػػػػػػػػػػػػار بػػػػػػػػػػػػػػوً ى
ي ٍغتػػػػػػػػػػػػػػا يؿ الح ى
ي
ػػػػػػػػػت ك قمبػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػؾ ً،ذابػػػػػػػػػػا
ك قىػػػػػػػػػػد ذابػ ٍ
اصػػػػػػػػػػػػػير ً
ػػػػػػػػػػػػز لػػػػػػػػػػػػػؾً األع ً
وػػػػػػػػػػػػػابا
تيػ ٌ
الغ ى
ى
ي
ى
العجابػػػػػػػػػا
ك تفعػػػػػػػػػ يؿ ػػػػػػػػػي المييػػػػػػػػػبً لػػػػػػػػػؾً ي
العػػػػػػػػػػػػذابا
بخطػػػػػػػػػػػػكو يػػػػػػػػػػػػؾً يسػػػػػػػػػػػػتيكم ى

اسػػػػػػػػػػػػػػػػػتى ىجابا
إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػا
الثػػػػػػػػػػػػػػػػػأر ىد ٌكل ك ٍ
ي
إذا حمػػػػػػػػػػػػؿى الجػػػػػػػػػػػػكل منػػػػػػػػػػػػؾً ً
العتابػػػػػػػػػػػػا
ى
ىى
عشػػػػػػػػؽ ً
الخوػػػػػػػػابا
قػػػػػػػػد
بصػػػػػػػػدرو يػػػػػػػػؾً
ٍ
ى
ً
ً
السػػػػػػػػػػػػرابا
عطاشػػػػػػػػػػػػان ك ىػػػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػػػتىح يـ ٌ
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البرايػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػيف أرتػ
ك تىسػػػػػػػػػػػػػػقي العػ
ى
ي
ػػػػػػػػػػػػػاؿ ى
ػػػػػػػػردل ركحػػػػػػػػػي يج از ػػػػػػػػػا
ك أ ٍلقػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػي الػ ٌ
ػػػػػػػػػػػبض و،
ػػػػػػػػػػػرؼ ػ
تر ػ
ي
ى
أقصػػػػػػػػػػػػانا ب ىنػ ٍ
ػػػػػػػػػػػكؽ ى
ك تػػػػػػػػأبى العػػػػػػػػيشى ػػػػػػػػي اآل ػػػػػػػػاؽً ثكمػػػػػػػػى
الج ٌنػػػػػػػػػػػػةي الفيحػػػػػػػػػػػػاءي تيػػػػػػػػػػػػكم
أ ٍنػػػػػػػػػػػػتً ى

الجػػػػػػػػر ىح ىك ٍجػػػػػػػػدان
كػػػػػػػػـ
ك
ي
أيقظػػػػػػػػت يػػػػػػػػؾً ي
ٍ
كح تنسػػػػػػػػػػػػػاؾً ًب يع ٍمػػػػػػػػػػػػػرو
ػػػػػػػػػػػػؼ
كيػ
ى
الػػػػػػػػػػػػػر ي
ٌ

م
ألقاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىعناقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان تيػ
ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ٌك ٍ
كفيػػػػػػػػػػػ ارن
المقػ ٌ
مػػػػػػػػػػػف ال ىغ ى
ػػػػػػػػػػدسً يم ٌ
وػػػػػػػػػػػبً ي
لمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياينةً الٌمئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً
تفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتحي ٌ

جمكعنػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف يكػػػػػػػػػػػؿٌ ىػػػػػػػػػػػج
تيػػػػػػػػػػػبٌ
ي
ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكخ
ش
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًبقييا ي
ي
بأشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباؿو يي ى
ػػػػػػػػػػر
تػػػػػػػػػػػؤـٌ القػػػػػػػػػػػدس يك ٍج ىيػػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػػ ٌؿ يحػ ٌ
ػػػػػػػػػػػػاح ٍت ًسػػػػػػػػػػػػػباقا
ػػػػػػػػػػػػك ناديػػػػػػػػػػػػػتً ال ٍنسػ
ى
ىمػ ٍ

العبابػػػػػػػػػػػػػػا
شػ
ػػػػػػػػػػػػػر ٍت تى ي
ٌ
ػػػػػػػػػػػػػؽ لػػػػػػػػػػػػػػؾً ي
إذا ىع ىبػ ى
الرقابػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػر إليػػػػػػػػػػػػػػػؾً تجتػ
تطيػ
ي
ػػػػػػػػػػػػػػاز ٌ
ي
اغترابػػػػػػػػػػػػػػا
طػػػػػػػػػػػػػػكل األ ٍنػػػػػػػػػػػػػػكاءى يبعػػػػػػػػػػػػػػدا ك ى
بعيػػػػػػػػػػػػػدا عنػػػػػػػػػػػػػؾً تحتى ً
السػػػػػػػػػػػػػحابا
وػ ي
ػػػػػػػػػػػػف ٌ
شػػػػػػػػػػػػػػػػػقا يمسػػػػػػػػػػػػػػػػػتطابا
اح ىع ٍ
األرك ي
لػػػػػػػػػػػػػػػػػؾً ٍ
الي ىبابػػػػػػػػػػػػػا
ى ييحيػػػػػػػػػػػػػي
بػػػػػػػػػػػػػالحنيفً لػػػػػػػػػػػػػؾً ى
ى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرهي ىطىابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؾً ىذ ٌخػ
أف ىىػ
ىؾ ىٌ ،
ى
ى
ػػػػػػػػػػػػػػػر تى ٍج ىعميػػػػػػػػػػػػػػػػو ىخرابػػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػػدؾٌ ال يكفػ
تػ
ي
ى
ػػػػػػػػػػػػػػر نػػػػػػػػػػػػػػػا ارن ٍأك تىىبابػػػػػػػػػػػػػػػا
ييػػػػػػػػػػػػػػػذيؽي الكفػ
ى
جيػػػػػػػػػػػػػػ ٌنـ نسػػػػػػػػػػػػػػتعيدي بيػػػػػػػػػػػػػػا ً
الحسػػػػػػػػػػػػػػابا
ى
ى

عميػػػػػػػػػػػػػػؽو كػػػػػػػػػػػػػػي تيػػػػػػػػػػػػػػذيقيـ ً
العقابػػػػػػػػػػػػػػا
ى
شػػػػػػػػػػػػبابا
تصػػػػػػػػػػػػبٌ لػػػػػػػػػػػػؾً ال ٌ
ك ٍأك ى
ديػػػػػػػػػػػػةو ي

ػػػػػػػػػػػػػرل ثىكابػػػػػػػػػػػػػػا
ىغيػػػػػػػػػػػػػػكرو ىيبتىغػػػػػػػػػػػػػػي ي
البشػ ى
األبطػػػػػػػػػػػػػاؿي تمتى ًيػػػػػػػػػػػػػب ً
التيػاػػػػػػػػػػػػػبا
لػػػػػػػػػػػػػؾً ٍ
ي

كقاؿ محمد عبد الرازؽ أبك مصطفى أيوان:
رسػىالػىةه إلػػىى الػقػػي ٍدس

األىػػػػػػػداب
قػػػػػػػدس دقٌػػػػػػػت ػػػػػػػي دمػػػػػػػي
يػػػػػػػا
ي
ي
ػػػػػػي ىـ ػػػػػػػي ػػػػػػػؤادم ٍأد يمعػػػػػػػا ن،
ك الشػ ي
ػػػػػػكؽ خػ ٌ
ػػػػػػػػدمكعي عينيػػػػػػػػؾً لظػػػػػػػػىن ػػػػػػػػي يم ٍي ىجتػػػػػػػػي

المػػػػػػدل
الصػ ي
ػػػػػكت المػ ٌ
ك أني ينػػػػػػؾً ٌ
ػػػػػدكم ػػػػػػي ى
ً
ػػػػػػد ىجى
ػػػػػػر ػػػػػػػي تػػػػػػػرانيـ ً ،الػ ٌ
ػػػػػػبر ييبحػ ي
ك الصػ ي

رحمتػػػػػػػي
كػػػػػػػ ٌؿ ال ٌنػػػػػػػكارسً ػػػػػػػي شػػػػػػػكاطا ًٍ ،
ػػػػدس اليػػػػػكل
ػػػػر إليػػػػػؾ ً ،يػػػػػا قػ ى
ركحػػػػػي تطيػ ي
ك تفػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف ثى ىك ً
ناتيػػػػػػػػػا رغػػػػػػػػػـى األسػػػػػػػػػى
ٌ
رجك يعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ك إذا تى ًيػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػـ بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدةو ي
ٌ

ػػػػػػػػػػػػػػػػاب
ػػػػػػػػػػػػػػػػتدت األطنػ
أكتادىػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ،ك اشػ
ٌ
ى
ي
األحبػػػػػػػػػػػػػاب
تجتػػػػػػػػػػػػػاحني ميمػػػػػػػػػػػػػا دنػػػػػػػػػػػػػا
ي
ي
اب
داـ ػ
ى
ػػػػػػػػػػػػػكؽ ت ارًبػػػػػػػػػػػػػػؾً األغػػػػػػػػػػػػػػر ي
مػػػػػػػػػػػػػا ى
اب
ػػػػػػػػػػك ي
الصػػػػػػػػػػػدل جػ ٌ
ػػػػػػػػػػر الميػػػػػػػػػػػالي  ،ك ٌ
عبػ ى
ػػػػػػػػػػػاب
لسػػػػػػػػػػػػفيف ً ،يمفٌ ييػػػػػػػػػػػػفى يعبػ
مثػ ى
ي
ػػػػػػػػػػػؿ ا ٌ
أسػػػػػػػػباب
ترسػػػػػػػػك  ،ك ركحػػػػػػػػي مػػػػػػػػا ليػػػػػػػػا
ي

اب
ميمػػػػػػػػػػػػػػا تىعالػ
ٍ
ػػػػػػػػػػػػػت حكليػػػػػػػػػػػػػػا األبػػػػػػػػػػػػػػك ي
لتطػػػػػػػػػػكؼى حكلػػػػػػػػػػؾً ك ً
ػػػػػػػػػاب
الجيػ ي
ػػػػػػػػػات ىيبػ ي

ػػػػػػػػػػػػػػذاب
ػػػػػػػػػػػػػػيب شػػػػػػػػػػػػػػػائؾي كػ
ػػػػػػػػػػػػػػر عصػ
ي
ه
أمػ ه
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ػػػػػػػػػػػػػؽ ىيكمػػػػػػػػػػػػػػي بثبلثػػػػػػػػػػػػػػة
طمٌػ
ركحػػػػػػػػػػػػػػي تي ى
ي

ػػػػػػػػػػػاب
ػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػؿٌ ثانيػػػػػػػػػػػػة و ، ،ك ال ترتػ
ي

القسػػػػػػػػػماتً ركحػػػػػػػػػي ترتجػػػػػػػػػي
صػػػػػػػػػك ٌيةي
ٌ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاب
الجػ
أف يحتكييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًسػ
ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾً ى
ٌ
ً
ػػػػػػػػػػياب
ػػػػػػػػػػى ك ًشػ
ي
ليػػػػػػػػػػػب و ،ىليخطفىيػػػػػػػػػػػا لظػ ن
ييػػػػػػػػػػػػػػا تيػػػػػػػػػػػػػػذلٌ يؿ لمغػػػػػػػػػػػػػػراـ ًً ،
ػػػػػػػػػػػػػػعاب
ص
ي
ى

المنػػػػػػى
كح إال أنػػػػػػتً يػػػػػػا
الػػػػػػر ي
ى
مػػػػػػا ٌ
قػػػػػػدس ي
ػػػػػػدة ن،
ػػػػػػكف بعيػ ى
مػػػػػػػا نفػػػػػػػعي ركحػػػػػػػي لػػػػػػػك تكػ ي

الوػػػػػػػكءً التػػػػػػػي تيفػػػػػػػك إلػػػػػػػى
كفراشػػػػػػػة ًٌ ،
الحػػػػػػػػػػػب يػػػػػػػػػػػؾً مخػ ً
ػػػػػػػػػػحرية ه،
ػػػػػػػػػػاطهر ًسػ
ٌ
ٌ
ً
ػػػػػػػػػػػية ه،
الـ قدسػ ٌ
ك الحػ ٌ
ػػػػػػػػػػػب يػػػػػػػػػػػػؾً عػػػػػػػػػػػػك ه
ػػػػػػػػػػػػب يػػػػػػػػػػػػػؾً تٌىبتٌػػػػػػػػػػػػػ هؿ ك عقيػػػػػػػػػػػػػدة
ك الحػ
ٌ
ػػػػػػػػػػػؼ ال تنثنػػػػػػػػػػػي
الحػػػػػػػػػػػب يػػػػػػػػػػػؾً مك ًاق
ك
ه
ٌ

صػػػػػػػػبابة ه ،ك رك ىايػػػػػػػػة ه،
ك الحػ ٌ
ػػػػػػػب يػػػػػػػػؾً ى
ػػػػػػػػػػػػفح ًاتنا
صػ
بالػ ٌ
ى
ػػػػػػػػػػػػدـٌ نكتييبيػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػى ى
الوػػػػػػػػػػحى
ػػػػػػػػػج ٌ
تعمػػػػػػػػػػك بيػػػػػػػػػػا راياتينػػػػػػػػػػا كىػ ى

اب
ػػػػػػػػػػر ي
ك ألنػػػػػػػػػػػتً ركحػػػػػػػػػػػي ك الحيػػػػػػػػػػػاةي ى
سػ ى
عػػػػػػػف ػػػػػػػيضً ً
عػػػػػػػذاب
اؽ
ركحػػػػػػػؾً ػػػػػػػالفير ي
ي

اب
لمسػػػػػػػػػػػػػػػػما أبػػػػػػػػػػػػػػػػػك ي
ييػػػػػػػػػػػػػػػػا تيفىػػػػػػػػػػػػػػػػتٌ يح ٌ
ػػػػػػػػػػاب
شػػػػػػػػػػػيادة ه ،يسػػػػػػػػػػػعى ليػػػػػػػػػػػا ال يخطٌػ
ك ى
ي
ػػػػػػػػػاب
ك بطكلػػػػػػػػػةي اآلسػػػػػػػػػػادً ك ىػػػػػػػػػي ًغ ى
وػ ي

ػػػػػػػػػػػػػػػػاب
ػػػػػػػػػػػػػػػػيدةه تى ٍنسػ
ال تنتيػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ،ك قصػ
ى
ي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػباب
شػ
أطفالينػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ك شػػػػػػػػػػػػػػػػػػيك يخنا ك ى
ي
ػػػػػػاب
ك توػ ي
الرجػػػػػػػاؿً رحػ ي
ػػػػػػيؽ ػػػػػػػي زحػػػػػػػؼً ٌ
اب
أسػػػػػػػػػػػػػر ي
كػػػػػػػػػػػػػالطيرً سػػػػػػػػػػػػػا ًب ىحةو ليػػػػػػػػػػػػػا ٍ

شػػػػػػػمسً ك ٍقػػػػػػػعي جحا ػػػػػػػؿ
ػػػػػػكء ال ٌ
ػػػػػػرٌد وػ ى
ك يػ ي
ط ىر ٍت
ػػػػػػػػج كػػػػػػػػالحجيج ً ،تىقىػػػػػػػػػا ى
مػػػػػػػػف كػػػػػػػػ ٌؿ ى ٌ

ػػػػػػػػػػاب
ػػػػػػػػػػجد األقصػػػػػػػػػػػى ليػػػػػػػػػػػا ًت ٍر ىحػ
ك المسػ
ي
ي

ادة
أس ال يكفػػػػػػػػػػػػرً
ك
ػػػػػػػػػػػػك ى
ى
دكف ىى ى
نػػػػػػػػػػػػدكس ر ى
ي
حتػػػػػػػػػػػػػػى نػيتبػػػػػػػػػػػػػػٌىر لمييػػػػػػػػػػػػػكدً حصػػػػػػػػػػػػػكنيـ

ػػػػػػػػػاب
أنسػ
سػ
ػػػػػػػػػيعكد ػػػػػػػػػػي ىك ٍعػػػػػػػػػػد و ،لػ ي
ي
ي
ػػػػػػػػػو ى
داب
يحميػػػػػػػػػػػػػػػو ً ،أك ًسػ
ممجػػػػػػػػػػػػػػػأه ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػر ي
ال ى
ٍ
اب
ك تمػ
ي
ػػػػػػػػػػكت ػػػػػػػػػػػي أككػػػػػػػػػػػػىارىا األحػػػػػػػػػػػز ي

ك دمػػػػػػػػػػػكعي رح ًتػػػػػػػػػػػوً بعػػػػػػػػػػػكدة ً ،ج ٍنػ ً
ػػػػػػػػػػده
ي
ٍى
ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػتع ٌدم لممك ً
ً
اكػػػػػػػػػػػػػػػػػبً ٍر ىحػػػػػػػػػػػػػػػػػة ن،
متسػ
ٍ
زحفييػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػب اإليمػػػػػػػػػػاف ً ،ىحتٍمػػػػػػػػػػا نٍ ،
كتائػ ي

ػػػػػػػػػػػػػحاب
سػ
ي
غيػػػػػػػػػػػػػػثه تػػػػػػػػػػػػػػز ى
اح ىـ ػػػػػػػػػػػػػػكقى يي ٌف ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػتع ٌد ل ىنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا ً
ً
اب
الم ٍحػ
س
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ي
ٍ
ك ىلي ٍ
ى
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لخر ً
ترسمكف؟
اب ماذا
ٍ
 - 258شػاعر كمينػدس مػدني ،مػف مكاليػد غػزة ;?@8ـ ،كتػػب ػي الشػعر بمختمػؼ أنكاعػو :الغنػائي ،كالمسػػرحي،
كالممحمػي .كقػد صػدر لػو ديػكاف شػعر بعنػكاف" :م ار ػا الشػفؽ" ،كلػو أعمػاؿ أخػرل غيػر منشػكرة ،منيػا :ديػكاف

بيارؽ مقدسية .كلو ممحمة شعرية تاريخية بعنكاف :األلفية الرائية ي تاريخ القدس العمية ،ككذلؾ لو مسرحية
شعرية بعنكاف :تح القسطنطينية .كلو أيوان أعماؿ مسرحية أخرل عروت عمى خشبة المسرح.
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كخر ً
اب ىم ٍف؟

الشيداء مف متردًَّـ؟؟
غادر
ي
ىؿ ى
أـ ىؿ ً
نسيتيـ نحف ىم ٍف؟
كج و
ً
النياـ ً
ال تحسبكا َّ
يفة
كؿ

ً
عيف
المناـ
البعض يكفيو
بنصؼ ٍ
ي
ي
المغادر ً
ً
ً
كالزمف
ب
كيي ُّ
عاصفان
ي
ً
ً
كـ
كيقك يؿ مكتكا ى
كؽ قيبة مكت ٍ
ً
مرتيف
كرر
قى ٍك يؿ
ٍ
الزماف إذا ى
أذيع بل يي ي
و
بح يو
مكتكا عمى و
ثدم بذمء قد ىزرعتـ قي ى
ً
ً
ي ً
حسناء
جسـ
النساء كاف ييا يد َّمبلن
ً
ً
نت ىف
الحميب يم َّ
شكىان
ُّ
اؽ األزقَّ ًة أف ىمي ُّمكا
كيشد ي َّ
س ى
يف
قرب
يبيح
المسجد ٍ
ى
الخمر ى
ىا قد أ ى
ي
المسجديف
قرب
يبيح
ٍ
الرقص ى
ىا قد أ ى
ي
المسجديف
قرب
ٍ
يبيح النفطي ى
ىا قد أ ى
الشيداء مف متردًَّـ؟؟
غادر
ي
ىؿ ى
أـ ىؿ ً
نحف ىم ٍف؟
نسيتي ٍـ ي
نحف الذيف ببل و
أب

و
و
و
حصف
جيكش ..دكف
كركش أك
عركش أك
كببل
ٍ
كببل ز و
ىكر ي طري ً
ؽ المدرس ٍة
ؽ أك و
كببل رحي و
لكف
دكف ٍ
بياء ى
التاريخ ينتصر الجياعي ي ً
يـ
كبس َّن ًة
ً
ي
بحزن ٍ
ي
حزف
الحزف
ع
كؽ ٍ
المعربد ى
ى
ما أرك ى
ى

ارس ّْ
بطف
كصار
طكف
كؿ ٍ
ع الجك ى
ما أرك ى
الب ى
ركب ي
ع الذم ى
ى
ى
تنس ٍك ىف دكمان نحف مف!
كـ ..ى
يا كيمى ٍ
أف محمدان..
تنس ٍك ىف َّ
يا كيمكـ ى
ً
َّ
ي خند ً
استقؿ القنبم ٍة
المكت
ؽ

جذر قد َّ
ض َّ
كؿ و
عبتيف
كغدا ّْ
أطؿ ب ي
ش ٍ
يحر ي
ً
ش َّيان ي طري ً
ؽ الحا م ٍة
طعـ
المكت ى
ى
تنس ٍك ىف ى
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يؤمف أنَّ يو..
بات
تنس ٍك ىف شعبان ى
ي
ى
تفكز بجنةو
ّْ
صؿ الصبلةى لكي ى
بجنتيف
تفكز
ك ٍ
اقتؿ ييكدان كي ى
ٍ

جيش أبرى ىة الذم..
يا ى
و
حرـ
بكعبة
البناء
ر ىع
عرجاء حتى ال تى ى
ى
ى
بيف ذ ار ال ٍ
جيش أبرى ىة الذم..
يا ى
امير ً
بات ُّ
ياؿ المز ً
الحرـ
ليدـ ذ ار
يحث أ ى
بعد ى
مف ي
ٍ
ً
مـ
نحف
الطيكر الراجماتي يك يمك ح ٍ
ي
ً
الطيكر كليس ُّ
ً
مـ
كؿ بني
نحف
ي
الطيكر ىرىم ٍت ح ٍ
ي

ً
مـ
الطيكر ىرىم ٍت كرامتىيا
بعض
كماتت ّْ
ٍ
ي
كالر ٍ
ً
ً
كجي يو
الطيكر تبك يؿ نفطان ي
بعض
ي
ّْا ى
الكنيس لكي تيىكو ى
ي ً
مـ
حيف
كتبك يؿ قكالن يم َّ
خمميان ى
تنعقد الق ٍ
ً
كبعويا..
الطيكر
بعض
ي
ي
كؿ و
متحذركا ما ُّ
ً
محترٍـ
مذاؽ
لمطيكر لو
لحـ
ه
ى

رقاب ً
ً
ً
أف زرعنا ي ً
نسائنا..
يتـ ٍ
يا ىؤالء يؿ نس ٍ
ً
ىف
رسـ
قد ٌٍ
الخريطة يع ى
ى
و
ً
ً
يف
ى
شتؿ المخيـ ى
نقش ح َّناء نما بأكفّْ ٌٍ
الحجر الذم..
كنسيتـ
الممي ى
ى
تكؼ ك ى
المقبلع ك ي
ي
ً َّ ً
دـ
يكـ ى
رسـ الخريط ىة ي كجكه يم ىخنث ٍ
نقش ٌٍ
ى

َّ
ألم ًو..
قصؼ
الطفؿ الذم
كنسيتـ
عاد ّْ
ى
ى
المجن ىد بالحجارًة ثـ ى
ي
دـ
أماهي كاكا ي يدم
ي
كنزيؼ ٌٍ

يصكف تر ىاب يو
الجميؿ إذا
الطفؿ
ع
ى
ى
ما أرك ى
ي
التمفاز..
مؽ
الجيش
أقبح
ٍ
ى
اب يغ ي
المدجج حيف يدعكهي التر ي
ى
ما ى
ً
كنصؼ ي الصحا ًة كي ييديف
بنصؼ عكرًت ًو
عيـ
عرض سكؼ
الصبح
عند
ً
ه
ه
يستمقي ى
ي
يحورهي الز ي
ً
ىـ
بشبو ٌٍ
يا ىؤ ً
الء ترجمكا عف كج ًينا

كترجمكا عف صيكًة األ ً
عشؽ اإلقام ىة بي ىننا
ؽ الذم
ى
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ً
أشبعيا ىع ىنا
األرض
كلترحمكا ىك ىرمان خبيثان عف ؤ ًاد
ى
تكك ىف عند نزك ً
السنيف
ات
كلترحمكا ًجنسان لقيطان قد َّ
ٍ

البنيف
الذئاب مع
ترع
ٍ
إف ترحمكا ى
ي
وف ظيمي ً
ً
بح ً
إف ترحمكا تستم ً
السجكف
مات
ؽ أنك يار
ٍ
الشمكس ي
إف ترحمكا
اهلل باب ًج ً
تفتح سماء ً
نانيا
ٍ
ى
ي
ً
ً
الشجكف!
انقوت
الفردكس ك
األرض ك
الفرؽ بيف
مقد تبلشى
ٍ
ٍ
ي

كقاؿ ـ .محمد العكشية أيوان:
اصمت..
ٍ

"حيف زرت السفارة األمريكية ي القدس ي عاـ > ،900لعمؿ إجراءات الحصكؿ عمى التأشيرة
األمريكية لمدراسات العميا"

ًا ً
سكبت ألفى ٌٍي قنبم ٍة
نطقت
إنؾ إف
صم ٍت ى
ى
ى
ً
الميممى ٍة
الكالحات
كحفرت حزىن ىؾ ي السفارًة كالكجكًه
ى
ى
ً
ً
بالعركبة
اصم ٍت صمتي ىؾ
يستعيف محا ًذ ارن
ي
صم َّ
ت ألف سيفى ىؾ بالسفارًة ًمقصمى ٍة
مقد ى
ً
أحمد ي السفارًة واح هؾ؟!
كذاؾ
كيؼ السبي يؿ إلى
الكبلـ ى
ي
يحتوف الجميم ىة ي الركا ً
ؽ
كببل يؿ
ي

الخمكر عمى الطري ً
متأزـ
طعميا
ؽ
بصؽ
كمال هؾ
ى
ى
ي
ه
ً
ً
كالعشب ي ً
س ٍك ىرنا ..ييبدم خفايا المشكم ٍة
طيف
الجميؿ كذاؾ يكقظي ي
ً
قوباف ً
ً
ىـ
ككب
كماء يا ا ممس هؾ
الكبلـ
كيؼ السبي يؿ إلى
ى
ي
سفير ٍ
حم ىـ ًرجمى يو
ُّؾ القندي يؿ َّ
بني جد ى
كييزني أق ًب ٍؿ َّ
قيربي
َّ
ككصى أف يي ىرَّد ىجمي يؿ ىغسمي الحقان
ً
أقبؿ حنظم ٍة..
مزمت
صمت ىي حيف ى
ي
ً
بقاع ً
ً
ىـ!!
ككب
المزيد مف
سكب
المياه ً
ى
ى
سفير ٍ
َّ
كؽ تمَّ ًة يعش ًبنا
ؽ ك يو يقتميني
المخن ي
ث ى
جئت يقتميني الطري ي
أنا ي
بز و
ىك يستعي يذ مف الت ً
ناظري ٍو..
رقة ي
ّْبلؿ ي
ٍ
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ً
كزٍرقييا
و ير
العيكف ي
ىذم التبل يؿ تيخيفييا يخ ٍ
ً
كح ٍم يرىا
ش ٍق ير
كتيخيفييا ي
الرؤكس ي

ً
ً
العيكف مكبَّم ٍة
سكداء
ب
ىذم التبل يؿ ًب يح ّْ
ً
العيكف يم ىك َّحم ٍة
سكداء
حب
ىذم التبل يؿ تي ُّ
ى
و
صبية
ش ٍع ىر
ىذم التبل يؿ ُّ
تحب ى
ار عمى يغ ً
قد ر ر ت أط ار ي يو كؽ ً
الجر ً
بللة ثكًبيا
ً
ً
ً
الجباؿ المثقمة
أكتاؼ
كؽ
كالميؿ ر ى
رؼ ى

اب كعظـ جدَّاتي ىنالؾ ي نك ً
كؽ التر ً
ً
ممقى أسفمي
األرض
اة
سائر ى
أنا ه
ي
ن
تحتي عمى عم ً
عظام يي َّف ك ًم ٍك ىحمى ٍة
اح
ؽ الجر ً
ي
و
الزماف ك ًاتحان ً
ً
اب عمى الطري ً
صفحات يج يد ٍد
لميكـ
كجو
ىز ىح ى
ؽ مغطّْيان ى
ؼ التر ي
ً
أشبلء الطري ً
مسارنا
ؽ
كؽ
لنرس ىـ ى
جئنا ي
ى
ذات و
بعيريى َّف المث ىقمى ٍة
كمسار جدَّاتي المكاتي ى
يكـ عند ركما قد أ ىن ٍخ ىف ى
ى
ً
ً
أرجمى ٍو
قد يق ٍم ىف
ً
لمتاريخ أ ٍ
ىخف ٍ
ض ناظ ىرٍي ىؾ ىخ َّر يحني ي
كؽ أسك ً
ار الطري ً
مسارنا
ؽ
جئنا
لنرسـ ى
ى
ى
ككؿ ً
ً
الكبلب ُّ
استأسدت ُّ
آساد الطري ً
ؽ استكمى ىب ٍت
كؿ
ٍ
شارد
بعير
أيت
ه
كر ي
قكمي ال يي ىنا يخ ليـ ه
ى
خي ً
مات ًي ٍـ
ال تكقى يد النير ي
اف ي ٍ

ات
قد ى
بغداد
تعمَّقى ٍت
ي

اف الميزلى ٍة
عيد
ي
السامقيف كذا أك ي
ى
ي ً
ىاـ المشان ً
المرجمى ٍة)!!
ؽ ذاؾ شك يؿ ( ى

ً
يم وة
القدس
ي
أبصرت انحناءةى أ َّ
ي
كؽ ً
أقداـ ال يغز ً
كؽ ً
الكويع متمتمان :ىذم
عاتقيا تدلَّى نع يؿ حادييا
تسكب
كي
ً
اة ك ى
َّس ى
ى
الماء المقد ى
ى
ً
الحركب مع البطؿ!
نيايات
ي
ً
ؽ عمى الطري ً
القدس العتي ً
ات القيىب ٍؿ
ؽ
شارع
ي
ً
تذكب أصك ي
ي
ُّ
تبارز ما تبقَّى مف ًممى ٍؿ
تسبح ي الحكارم كي
كتظؿ
ى
ي
ً
كؽ الطري ً
الفسؽ
كتفوح
األنبياء..
تخكف ييا
الحياء..
الصبية ك
جمباب
ب
ؽ تى يج ُّ
ى
أحوا ين يي ٍـ ى
ي
ي
ى
ى
ى
المعيف عمى تر و
اب معت ىق ٍؿ
ى
ً
ً
ُّ
ً
التؿ قا ي هة ً
ي ّْ
يستفز
نام
أنيف و
أنساـ
كصكت
الجباؿ
تئت تقا يؿ عمى
ببحر
ً
الرجز ما ٍ
ي
الصباح ي
شجكىنيا

ً
المدائف حكلىيا
اء
تقك يؿ أسم ى
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زمف ً
الحر ً
كتقكؿ مف ً
اب حكاي نة
أف يا كراـ صبي هة ً
ً
ً
عشقى ٍت عمى ّْ
الرماؿ
تؿ
محاربان
ٍ
ي
ً
ً
كلمقمر
كلمربيع
كلمسماء
لمحياة
اشتياء
ً
دعى ي يم ىحيَّاهي
ساليس يي ى
ه
ي
ٍ
ض الطبيع ىة الذراعي ً
ً
القتاؿ َّ
الح ً
وف البيي ية
سيؼ
بعيد ًى ٍـ
ي
كانت ذراعاهي انتفاو ىة قكوة كتمردان ىرى ى
كجن ية ي
ً
ً
العناء.
حكايات
المساء كغاب هة تركم
ي
ٍ
ً
السماء
الصبح
عانؽ
عيف
ً
حيف يي ي
الصبح ى
كلديو ي
ي
ٍ
ش مف ليالًي الك ً
ً
جد ك ُّ
اشتياء
الخد
كلديو ًرٍم ه
ٍ
ى
ً
ً
اء
تجتاح
ات
الحركب كثكرةه
كلديو أصك ي
ي
أحجاـ اليك ٍ
ى
ً
ً
قمبيا
ساليس
طاككس القبيمة ليس يبص ير ى
ي
ي
ً
كتقك يؿ أشعا ارن ً
لو
كمكف
الرمؿ باىت نة ي
ً
القرب ً
ً
وات
بميجتيا لوي
نب ه
ات ى
الح ٍم ًب ٍ
بعد ى
كتؤرجح ٍ ى
ي
ً
سر الج َّر ً
النبع رجف ية قمبيا
ات بعد
عند ً
المؿء ى
كتي ىك ّْ ي ى
ً
و
يعكد
بصكت
ساليس
كحصاف
ً
ي
حيف ي
المشي ى
ي
تعرؼ خطكهي

الحبيب ً
ً
انتظر..
ألجؿ قمبي
رس
كتقك يؿ يا ى
ٍ
رب الينابيع المصابة باليكل..
قي ى
ً
ً
القربات مف ً
بالقمر
العيف الكحيم ىة
المياه كأمؤلى
عذب
كي أمؤلى
ى
ٍ
كبمحظة تدنك سناب يؾ ً
و
قمبو

و
كبمحظة تعمك سناب يؾ قمبيا
ً
سر الج َّر ً
النبع رجف ية قمبيا
ات بعد
عند ً
المؿء ى
كتي ىك ّْ ي ى
ً
ً
ذاؾ ُّ
ً
التؿ قا ي هة ً
كؽ ّْ
كصكت
الجباؿ
الرجز ما تئت تقا يؿ عمى
ببحر
كتذكب حتى
التؿ ى
ي
المكت ى
ي
ً
ُّ
يستفز شجكىنيا!!
نام
أنيف و
أنساـ
ً
الصباح ي

ً
الكأس ي ً
ً
عر ي و
الش ً
أشجاف ذاؾ ّْ
رياح ّْ
فاح
قدت قى ٍف ىؿ
ككنت
كأس
ي
ي
ي
درب القصيد ى
التؿ أعطتني ى
ً
ً
األلـ
ريح
الشعر منسك ى
ي
ب ٍ
ً
الفتاة كانني مف ً
ً
إني أنا ُّ
المحارب كالثرل
نسؿ غطرس ًة
ركح
التؿ
ي
الحزيف كانني ي
استقؿ العمر منطمقان ً
َّ
حصار الفي ً
ً
ً
بو..
رس جدم
المكز أى ٍط ىع ىـ ي
حفيد
يركم الثرل ّْأني
المكز ..ذاؾ ي
ي
ى
ً
ً
ً
لحمؿ ًش ً
سبللتي..
المنتقاة
الببلد
كتزك ىج األنثى الكحيدةى ي
َّ
عر ي
يحكي الثرل قؼ يا تى راجع قصيدؾ ال تقمو ًب ًي َّم وة
سكًقي أنا..
ي
سكؽ الثرل..
ي

العمائـ كمُّيا
باتت
تياجرهي
ي
ي
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و
عمامة كالميؿ دكف نجكمو
دكف
الفخر ى
ك ي
كالنام دكف شجكنو
كالقدس دكف عمامتي.
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اإلسراء كالمعراج
ىممٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا كار عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّعاء

إنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماء

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدةه

ب النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر كالوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياء
تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يك ي

ٍعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل
ىكق ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرىا كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ىك ىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل قػ
ي

رج يعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكز الفوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء
ٍ
ليمػػػػػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػػػػػدر ػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًحػػػػػػػػػػػػػػػػػراء

العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلء
استوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ى

ليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هة غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرىا

ػػػػػػػػػػػػدس ػػػػػػػػػػػػػي ً
ً
ازدىػػػػػػػػػػػػػاء
صػػػػػػػػػػػػػخرة القيػ

مكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هة عانقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

يقطػػػػػػػػػػػػػػػع البيػػػػػػػػػػػػػػػد ػػػػػػػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػػػػػػػاء

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل محمػ
ه
حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ٍ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػك و
اف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

كالمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ات تنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكم

اؽ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم موػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ي
كي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد موػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء
كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أحمػ
ه

حػػػػػػػػػػػػػػػطَّ ػػػػػػػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػػػػػػػجد الػػػػػػػػػػػػػػػذم

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٌى بأنبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم يو عطٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاء
سػ
ىن ٍ
ي
يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤل األ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ بالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّجى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب نػ
مككػ
ه
ٌ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف بالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا
يغمػ
ي
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؾ اهلل حكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

يػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ أسػػػػػػػػػػػػػػػػػرل لػػػػػػػػػػػػػػػػػو كجػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد جبريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ركبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

ػػػػػػػػػػػػػػػي يعػػػػػػػػػػػػػػػركج ك ػػػػػػػػػػػػػػػي ارتقػػػػػػػػػػػػػػػاء
و
ػػػػػػػػػػػػػػػماء إلػػػػػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػػػػػماء
مػػػػػػػػػػػػػػػػف سػ

و
برحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يموػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب باحتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء
الرٍكػ
ىحفَّػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت َّ
ٍ
ى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي األعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي مبلئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هؾ

بالتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابيح كالثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدىـ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك نشػ
ثػ
ي
ٌ
ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
آم ّْ
قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد رأل ى

لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رأل ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء

قػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب قكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف قػػػػػػػػػػػػػػػػػػد د ٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب كالعطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء
منتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الحػ
ّْ

 -لـ نتمكف مف الحصكؿ عمى سيرة ذاتية لمشاعر ،أك أية معمكمات حكلو.

-;9=-

نزلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هة لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس مثميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا ج ٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ية البقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

خصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحب العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرش َّ

يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطفي اهلل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

يػػػػػػػػػػػػػػػػك ػػػػػػػػػػػػػػػػي الخمػػػػػػػػػػػػػػػػ ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػرد
ؽ مفػ
ه
و
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء أحمػ

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لمعراجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو انتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

لػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ًمثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػو النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

و
و
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ كليمػ
كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ يػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػػػػػػبلة لنػػػػػػػػػػػػػػػػػا لقػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

ىىمّْميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا كار عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّعاء

كاذر ػػػػػػػػػػػػػػكا الػػػػػػػػػػػػػػدمع ػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػخاء

و
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
إف مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل محمػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كالعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء
ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّهي األسػ
ي
ُّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أيامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتبلء
كػ

ُّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعاتو أسػ
كػ
ن
يجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثي يـ القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ الطي ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كالنقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء
ىي ٍخ ينػ
ي
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكت كاألداء
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ الصػ
يم ٍرىىػ
ي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أذانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
خا
ه
و
َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ بقعػ
ىد ٍنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا يكػ

باركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت حكليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماء

ػػػػػػػػػػػػػػػيد مػػػػػػػػػػػػػػػف طػػػػػػػػػػػػػػػاىر الػػػػػػػػػػػػػػػػدّْماء
ًش
ى

حرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا المنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم
ٌ

عمٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقط البنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتباحكا أساسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالن كال ادعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكف ىدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ يخشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف بأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا

ػػػػػػػػػػػػػػػرًيـ يغثػػػػػػػػػػػػػػػػاء
نحػػػػػػػػػػػػػػػػف ػػػػػػػػػػػػػػػػي يعػ
ٍ
قػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػدا الػػػػػػػػػػػػػػػبغض كالعػػػػػػػػػػػػػػػداء

كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم كال صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل
ُّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ يوػػػػػػػػػػػػػػػػػػيع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
كػ

أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف غا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء

ام ييـ
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس يخفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارغ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ كالبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

و
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
خطبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هة إثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر خطبػ

ُّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػا تحتػػػػػػػػػػػػػػػػػكم يجفػػػػػػػػػػػػػػػػػاء
كػ

و
لغاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
إف روػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتيـ
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ُّ
رد ًعمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكاء
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء كالػ
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكـ الػ
ٌ
ٌ

منجاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ىك ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثميـ

كٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييـ اقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

لمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل تر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاء

كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ خيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

ػػػػػػػػػػػػػػف النصػػػػػػػػػػػػػػر ػػػػػػػػػػػػػػي الفػػػػػػػػػػػػػػداء
ي ٍك يم
ي

اطمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكت تينصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركا

إف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكت ىع ٍمقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان

إف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاء

ػػػػػػػػػػػػػػػػي يربػػػػػػػػػػػػػػػػى القػػػػػػػػػػػػػػػػدس أصػػػػػػػػػػػػػػػػمو

رعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكر السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماء

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحؽ كبريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

أييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجد الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم

-;9>-

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ع الوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ باإلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامد رغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره
صػ
ه

و
ُّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػى انجػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلء
ػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ليػ
كػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ينجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
يرقػ
ي
و
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدائـ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ بػ
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس ظمػ
ه
إف لمغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع نة

جكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر النتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء
بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحكة الوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياء

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز اهلل كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده
يي ٍن ًجػ
ي

يػػػػػػػػػػػػػػػػك ػػػػػػػػػػػػػػػػي كعػػػػػػػػػػػػػػػػده الك ػػػػػػػػػػػػػػػػاء

يقكؿ محمكد الشاىد مخاطبان "المسجد األقصى" قمب القدس كرمزىا العظيـ:
يا مسرل الرسكؿ

" يا مسرل الرسكؿ كأنت ٍترنك
بطر ىؾ
لمعدك كمبتػغػػػاهي
ٌ
ٍ
ثـ تى ٍي ًكم
يريدؾ أف تي ٌ
يكد ٌ

كيعمك الييكؿ َّ
الز ٍع يـ عسػػاهي!
كي هؿ لمعركبة إف تخمَّ ٍت

كم ٍبتبله
عف األقصى الجريح ي
إف القدس مفتاح القوايا
ٌ
إف ىذلَّ ٍت تىًذ ٌؿ بيا الجباه".
ٍ

كيقكؿ مخاطبان "المسجد الحراـ" صنك "األقصى" كأخاه:
أخا اإلسراء

أسير
"أخا اإلسراء كاألقصى ه
ً
شمٌ ٍت يداه
حبيس
الصكت قد ي
ي
أخا اإلسراء إف القدس تشكك

كصكت القدس ال يمقى صداه

أخا اإلسراء أقصى اهلل نادل
كال ىم ٍف يستجيب إلى نداه
اج تبكي
كىذم الصخرةي المعر ي
كىذا الخصـ مكصك هؿ أذاه
-;9?-

أيف المسممكف كأيف مني

يمتي ي ما نكاه؟!
عركب ية أ ٌ
الع ٍرب عنٌي
لقد
ٍ
نامت عيكف ي

كص ٌـ المسممكف لما اعتراه!".
ي
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مسطيف
سػػػػػػػيظؿ يػػػػػػػنيش ػػػػػػػي عركقػػػػػػػي ثأرىػػػػػػػا

حتػػػػػػػػػػػػػى تكبػػػػػػػػػػػػػر لمصػػػػػػػػػػػػػباح ديارىػػػػػػػػػػػػػا

حتػػػػػػػػػى يعػػػػػػػػػكد الميػػػػػػػػػؿ ػػػػػػػػػكؽ ترابيػػػػػػػػػا

أشػػػػػػػػػػبلء ليػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػب يػػػػػػػػػػو نيارىػػػػػػػػػػا

حتػػػػػػػػى تػػػػػػػػذكب مػػػػػػػػع الظػػػػػػػػبلـ خياميػػػػػػػػا

كتعػػػػػػػػػػكد تكتسػػػػػػػػػػح الػػػػػػػػػػدجى أسػػػػػػػػػػكارىا

حتػػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػػداىميا الوػػػػػػػػػػحى بيمينػػػػػػػػػػو

كبيػػػػػػػػػا ييفػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػف القيػػػػػػػػػكد إسػػػػػػػػػارىا

حتػػػػػػػػػػػػػى ييمػػػػػػػػػػػػػؿ رحػػػػػػػػػػػػػ نة شػػػػػػػػػػػػػيداؤنا
حتػػػػػػػػػػػى تزمجػػػػػػػػػػػر بالفيػػػػػػػػػػػالؽ حكمػػػػػػػػػػػة

ػػػػػػػػػػػػره أحريارىػػػػػػػػػػػػػا
لمبعػػػػػػػػػػػػػث يحمػػػػػػػػػػػػػؿ جػ ى
طػػػػػػػػػػػػػي ر ػػػػػػػػػػػػػاتيـ أكزارىػػػػػػػػػػػػػا
كتبيػػػػػػػػػػػػػد
َّ
عربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ال يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتريح أكارىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

حتػػػػػػػػػى تعػػػػػػػػػكد إلػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػديار غريبػػػػػػػػػ هة

لكتائػػػػػػػػػػػػب األبطػػػػػػػػػػػػاؿ تظمػػػػػػػػػػػػأ نارىػػػػػػػػػػػػا

كيكبػػػػػػػػػػػػر الجبػػػػػػػػػػػػ يؿ الخميػػػػػػػػػػػػؿ لمككػػػػػػػػػػػػب

تينػػػػػػػػػػػػك إليػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػيكليا كقفارىػػػػػػػػػػػػا

كبػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف التػػػػػػػػاريخ ييغسػػػػػػػػػؿ عارىػػػػػػػػػا

حتػػػػػػػػى يػػػػػػػػراؽ دمػػػػػػػػي عمػػػػػػػػى جنباتيػػػػػػػػا
حتػػػػػػػػػػػى يبيػػػػػػػػػػػد الغاصػػػػػػػػػػػبكف بأروػػػػػػػػػػػيا

بشػػػػػػػػرل مػػػػػػػػف الػػػػػػػػرحمف عػػػػػػػػاد مزارىػػػػػػػػا

كيػػػػػػػػد العركبػػػػػػػػة ػػػػػػػػي السػػػػػػػػماء كأنيػػػػػػػػا
ييػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػع األقػػػػػػػػػػدار مكعػػػػػػػػػػد أمػػػػػػػػػػة

غوػػػػػػػػػػػػب كأوػػػػػػػػػػػػرـ ثارىػػػػػػػػػػػػا ثكارىػػػػػػػػػػػػا

ييػػػػػػا مصػػػػػػير عصػػػػػػابة ،يفنػػػػػػى المػػػػػػدل

كالتيػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػاف كمػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػ از يؿ شػػػػػػػػػعارىا

ييػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػاء الغاصػػػػػػػػػػػػبيف ،كانػػػػػػػػػػػػػو

لنيايػػػػػػػػػػػػػ هة لمظمػػػػػػػػػػػػػـ رحاتػػػػػػػػػػػػػو قرارىػػػػػػػػػػػػػا

ييػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػطيف الجريحػػػػػػػػػة أجيشػػػػػػػػػت

بقوػػػػػػػػية ػػػػػػػػي البغػػػػػػػػي طػػػػػػػػاؿ جكارىػػػػػػػػا
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ييػػػػػػػػا ليػػػػػػػػكـ الزحػػػػػػػػؼ غوػػػػػػػػبة مػػػػػػػػارد
قػػػػؿ يػػػػا "جمػػػػاؿ"  ..كنحػػػػف شػػػػبلؿ المظػػػػى

ييبمػػػػػػػػػػػي الطغػػػػػػػػػػػاة المعتػػػػػػػػػػػديف شػػػػػػػػػػػرارىا
نحػػػػػػػػػػػػف المنايػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػددت أعمارىػػػػػػػػػػػػا

الكحػػػػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػػػػرل طريػػػػػػػػػػػؽ نوػػػػػػػػػػػالنا

لمنصػػػػػػػػػػر ..ميمػػػػػػػػػػا كابػػػػػػػػػػدت أسػػػػػػػػػػفارىا

سنسػػػػػػػػير نقػػػػػػػػتحـ العكاصػػػػػػػػؼ كالػػػػػػػػدجى

ميمػػػػػػػػػػػػا تكػػػػػػػػػػػػاثؼ حكلنػػػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػػػتارىا

سنسػػػػػػػير نختػػػػػػػرؽ السػػػػػػػدكد ،كننبػػػػػػػرم..

حتػػػػػػػى كيػػػػػػػكؼ الكيػػػػػػػد نحػػػػػػػف دماؤىػػػػػػػا!

نيػػػػػػػػػػػكم عمييػػػػػػػػػػػا باتحػػػػػػػػػػػاد صػػػػػػػػػػػفك نا

يعكدىػػػػػػػػػػػػا قبػػػػػػػػػػػػؿ المقػػػػػػػػػػػػاء خسػػػػػػػػػػػػارىا

شػػػػػػػػػػقت "كميكبػػػػػػػػػػات ار" التػػػػػػػػػػآمر مثممػػػػػػػػػػا

شػػػػػػػػػػػػؽ المحػػػػػػػػػػػػيطى المػػػػػػػػػػػػدليـ نارىػػػػػػػػػػػػا

صػػػػػػػػػػػػمدت لحيػػػػػػػػػػػػات المكائػػػػػػػػػػػػد آيػػػػػػػػػػػػة

لمبػػػػػػػػػػػأس كمػػػػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػػػر غارىػػػػػػػػػػػا

كقفػػػػػػػػػت ليػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػؿ العركبػػػػػػػػػة كقفػػػػػػػػػة

جبػػػػػػػػػػػػارة غػػػػػػػػػػػػذت النوػػػػػػػػػػػػاؿ ثمارىػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػي كذاب ػػػػػػي
سػػػػػػقى ليػػػػػػا النصػػػػػػر األبػ ُّ

شػػػػػػػػػؿ الدسػػػػػػػػػائس مػػػػػػػػػا أراد حصػػػػػػػػػارىا
يػػػػػػػا ليػ و
سػػػػػػػعارىا
ػػػػػػكؿ يفيػ ي
ػػػػػػؽ بػػػػػػػالجحيـ ي

كغػػػػػػػػػػػدا إلسػػػػػػػػػػػرائيؿ غوػػػػػػػػػػػب ية زاحػػػػػػػػػػػؼ
غصػػػػػػػػػػبت تػػػػػػػػػػراب األنبيػػػػػػػػػػاء برجسػػػػػػػػػػيا

كىػػػػػػػػي التػػػػػػػػي أغػػػػػػػػرت بيػػػػػػػػـ أشػػػػػػػػرارىا

مػػػػػػا زاؿ ػػػػػػي خسػػػػػػب الصػػػػػػميب كقدسػػػػػػو

عػػػػػػػػػػػار الجريمػػػػػػػػػػػة دقػػػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػػػمارىا!

أرض السػػػػػػرل كالقػػػػػػدس كيػػػػػػؼ يدكسػػػػػػيا

رجػػػػػػػس؟ كيخفػػػػػػػؽ ػػػػػػػي ثػػػػػػػراه منارىػػػػػػػا؟!

أرض النبػػػػػػػػػكات التػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػكال الوػػػػػػػػػحى

مػػػػػػػف كفيػػػػػػػا ،طمػػػػػػػس العقػػػػػػػكؿ غبارىػػػػػػػا

ػػػػػػػػابيح الكجػػػػػػػػػكد ..كظممػػػػػػػػػ هة
كانػػػػػػػػػت مصػ
ى

ػػػػػـ مػػػػػػدارىا
ػػػػػي الغػػػػػػرب
يصػػػػػخب كالخوػ ّْ
ي

كانػػػػػػػػت نيػػػػػػػػا ار عالمػػػػػػػػا ..مػػػػػػػػف حكلػػػػػػػػو

لػػػػػػػػػيبلت جيػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػزاح سػػػػػػػػػيارىا

غػػػػػػػػػػػذت الحيػػػػػػػػػػػاة كنػػػػػػػػػػػكرت أرجاءىػػػػػػػػػػػا

كعمػػػػػػػػػػى الوػػػػػػػػػػياء تفتحػػػػػػػػػػت أبصػػػػػػػػػػارىا

ػػػػػػػػػػػػػػػػاف بغػػػػػػػػػػػػػػػػػدره كببطشػػػػػػػػػػػػػػػػػو
دار الزمػ
ي

كطغػػػػػػػػى الػػػػػػػػدجى كتألػػػػػػػػب اسػػػػػػػػتعمارىا..
لمعػػػػػػػرب يسػػػػػػػطع ػػػػػػػي الظػػػػػػػبلـ نيارىػػػػػػػا

كأتػػػػػػػى الصػػػػػػػػباح ..كتمػػػػػػػػؾ آيػػػػػػػػة جػػػػػػػػره
ػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػػػػكـ لمقيػػػػػػػػػػػكد مقػػػػػػػػػػػابر

كمغػػػػػػػػػػػػػاكر ييػػػػػػػػػػػػػكم بيػػػػػػػػػػػػػا جارىػػػػػػػػػػػػػا

كقيامػػػػػػػػػػػػػة تئػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػدجى عربيػػػػػػػػػػػػػ هة

ػػػػػػػي الكحػػػػػػػدة الشػػػػػػػماء ىػػػػػػػب مسػػػػػػػارىا

يحػػػػػػػػػػػدك مقالػػػػػػػػػػػدىا ،كتحػػػػػػػػػػػدك خطػػػػػػػػػػػكه

عػػػػػػػػػػػػيف السػػػػػػػػػػػػما ،كيعنيػػػػػػػػػػػػو أقػػػػػػػػػػػػدارىا

كقاؿ محمكد حسف إسماعيؿ أيوان:
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بعد حريؽ المسجد األقصى اآلثـ ي  98أغسطس سنة @=@8ـ
كجئت أصمى مع المسجد األقصى
كجئت أصمى

 ..كرغـ اندالع الدجى كالبراكيف حكلي،

كرغـ األعاصير ترمى خطاىا بسفحي كجرحى،
كساحات ىكلي،
أتيت أصمى!

كرغـ احتراؽ الدركب!

كنيش الخطكب ،لحبات قمبي كرممي!
أتيت أصمى!

كرغـ اند اع الذئاب ،عمى كؿ باب،
بو حسرة مف شراييف أىمى!

كرغـ الشياطيف تعكم بغيظي كشجكم
كبالنار تشكم كتككم مزامير خطكم

كرغـ الرزايا  ..كتجكاليا ي خميمي كأيكي
كعشبي ،كسيمي!

كليؿ المنايا عمى راحتييا

يزمزـ كالجف خمؼ جنازات ثكمي
دىست السدكد
كدست القيكد

كجزت المدكد  ..كجئت أصمى !!
 ..كجئت أصمى،

ك جرت ذاتي لييبا جديدا،
يمزؽ أغبلؿ رقي كذلي..
عبدا
كما كنت ن
قيدا
كال ذقت ن

خفيا مف اهلل يممي!!
كلكف صكتنا ن
إذا حدت عنو ،تردل صباحي بميمى!

-;:8-

مما تباعدت عنو،

دىاني بأشبلء حبمى!
كأغرل بي النار،

يكما أصمى!!
حتى رماىا بكجيي  ..كقد جئت ن
ال حيا  ..جديد الحياة ،جديد الصبلة ،جديد التجمي
أراه بقمبي ،أراه بدربي

أراه بكؿ المدارات حكلي..

كرغـ الظبلـ الذم ذقتو مف شركدم كميمي
نفوت الدجى عف كجكدم كمزقت كيمي!
ككبرت هلل  ..قمبي يكبر
قبؿ اختبلجات قكلي

كجئت لو كؽ نارم  ..كمف كؿ نارم ..
أسمي !!

كجئت إلى أكلو القبمتيف

كبنت السماء التي ومت النكر بالساعديف
كبيت الوياء الذم رشو اهلل بالراحتيف
وياء كعطرا،

كقدسا كطيرا،

ككحيا يسبح ي آيتيف
كجئت،

كجاء بجنبي صكت األذاف

مع الصمت يصرخ :أيف األذاف؟
كجاءت بكفي تكبيرتاف

ىما رحمة اهلل ي كؿ آف..

كجاءت معي ركعتاف ،كجاءت معي سجدتاف
كايماءتاف إلى اهلل مشدكدتاف

بجفنيف لمنكر كؽ المعارج تستطمعاف...
 ...كجاءت معي ليمة

عانقت بيا سدة العرش تسبيحتاف
بيا اهلل سمـ ...
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 ..ال كؼ تبدك ،كال طيؼ شيء يسمى بناف!
كجبريؿ حاد لمسركجة

تقاصر عنيا خيار الزماف!
كنكر ينادل ...
كنكر يمبى..

كنكر يعانقو المشرقاف!
كمف قاب قكسيف

راحت تويء ،جبيف السما ىالتاف!
ككاد الذم ال تراه العيكف،
يراه "محمد" رؤيا عياف!!

 ...كجاءت معي مف يد األنبياء
مصابيح مبيكرة ي الوياء

 ..كجاءت حركؼ اليدل ،تستجير
كتمعف مف مس قدس البناء!
 ..كجاءت خطا "عمر"

كالكجكد عمى سيفيا مستطير المواء
 ..كجاءت تزمجر دنيا "صبلح"
كتعصؼ مشدكىة ي إباء

 ..كجاءت لجالكت عيف تطؿ

كتزكر مف ىكؿ ىذا المقاء...
جميعا نصمي ...
 ...أتينا
ن
كما كاد يفتح لمنكر باب،

كيكمض لمخطك حزف التراب..

كقفنا  ..ككادت خطانا تشؿ بأعتابو!
ككادت رؤانا تغؿ عمى بابو!
ككدنا نحس..

بأنا بأرض وممنا إلييا طريؽ الصبلة
كأنا اتجينا إلى ساحة

ليا نسب بفجكر العصاة

كحاشا  ..كحاشا  ..لبيت اإللو!
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كجدنا الصبلة  ..بغايا مف الشر ترقص كؽ الحريؽ
كجدنا األذاف ..

شياطيف لغك  ..تياتر باإلثـ عبر الطريؽ
كجدنا المصمى ..

مياديف ليك ،تحاصر ييا الخنا كالفسكؽ
كجدنا الحماـ الذم كاف يصغى

لصكت الحكاميـ يخور منو السككف العريؽ،
 ..كييدؿ بالطير نشكاف

يشرب مف كؿ حرؼ ،خشكع الرحيؽ
ذبيح األماف

جريح المكاف

يكلكؿ ي صمتو ال يفيؽ!8

 ..كجدنا التراب الذم يو صمى " ..محمد"
حريقا  ..بو لعنة اهلل ترغى ،كتزبد!!
 ..كجدنا المنابر ..

تحكى مجازر لمطير مخنكقة ي العركؽ
 ..كجدنا عمى صخرة الحؽ
 ..ليبلن  ..ينادل الشركؽ
كنار  ..تشد يد النكر
نا
مف قاع ليؿ عميؽ
كصكتا مف اهلل ...

يزأر ي كؿ ركف عتيؽ:

كلك ىدمت كؿ تمؾ القباب!
كباتت مآذنيا

أذرعا لطغاة الخراب!

سنموى لمحرابيا القدس جمعا نصمى

كلك غالنا المكت  ..لـ يبؽ أنفاس شيخ كطفؿ!
مف الدـ ،كالعظـ نعمى ذراىا

مف الركح نرجع لؤل ؽ أعتى نداىا ..
بيكـ  ..سيزحؼ بالقادسية
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كبالغوب الحر ي كؿ نفس أبية
كبالثأر  ..كىك الصبلة الزكية

كصكت اإللو إلى كؿ ركح تقية

بيا يعجؿ النصر  ..جمع الصفكؼ
كاصرارىا  ..ي صمكد الكقكؼ

ييا  ..إلى الثأر  ..مف كؿ سفح كسيؿ
كىيا  ..كىيا ..

عمى المسجد القدس  ....جمعا نصمي!!

كقاؿ محمكد حسف إسماعيؿ أيوان ي "ديكاف القدس":
خيمة البيتاف

أخي  ..قد مزقت ريح الدجى بيتي كأيامي
كساقتني عمى األرض بيذا الييكؿ الدامي

كىذا الشبح المطركد ي ىذا األسى الطامي
ينادل :أيف ممؾ اهلل تخبط يو أقادمي؟

كأيف األرض تحممني ،كتد ف بعض آالمي؟

كبعض خطام ي ىذا الدجى المتفجر اليامي..
ىنا ي كبكة األقدار بيف السيؿ كالكيؿ
كبيف عكاء شيطاف طريد الجف مختؿ

يقعقع لمرعكد السكد مأخكذا مف اليكؿ
سمعت حيح ثعباف عمى رئتي منسؿ

تد ؽ جسمو المقركر بيف حفائر السؿ

كبيف شتاء بستاف بدؼء المكت مخوؿ..
***

ىنا ي خيمة البيتاف كالطغياف كالزكر..

لدل مأكل كمحد الميت ي النسياف محفكر
رميت كدعكة كقفت عمى درب المقادير

يصب التيو ي خمدم خطا الظممات ي النكر
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أشرب حيرتي كبكام مف كؼ األعاصير

كأذرؼ أدمعي الخرساء ي صمت الدياجير!!
***

أخي  ..قد غاؿ ذئب الجكع أطفالي مع الفجر
كبعثرىـ جنكف السيؿ بيف مداخؿ الصخر
بل أدرل ليـ شجنا عمى نعش كال قبر

كما كانكا ىنا  ..عادكا ،ببل سكف كال عمر

ظممت أنكح  ..يا رباه ! بعض نداؾ لمجمر ..
جاء المكت يفغر اه لمظممات كالقفر!
***

سمكىـ  ..كاسألكا ما شئتـ اإلسبلـ كالعربا..
ككيؼ عمى تراب الذؿ لـ يتمزقكا غوبا!
ككيؼ عدت " مسطيف" بيـ تتجرع النكبا

تنكح عمى سبلسميا كتشكك القيد كالميبا
كىـ لمذابح الطغياف ساقكا الميك كالمعبا

كقالكا :الشرؽ! قمت :صحا عمى أ كاىكـ كذبا..

كقاؿ محمكد حسف إسماعيؿ أيوان:
ي "ديكاف القدس"
المسجد الصابر
لست ي عالـ القداسات مسجد
ى
إنما أنت ىالة  .مف محمد !!
يؾ راح النبي هلل يسجد

قبؿ أف ير ع البناء الممرد..
كالنبيكف خمفو ي تيجد

زمر  ..صاحبتو مف غير مكعد ..
نا
 ...تمفت تجد إباء الميالي
كاظـ الغيط ،ىاتفا ي الرماؿ:
-;:=-

رغـ ىذا الدجى سيعمك أذانؾ
كيدكل بكؿ سمع لسانؾ..

كالبغاة المسمطكف الحيارل

مثمما جرعكؾ  ..يسقكف نا ار

مف دمى  ..مف دماء كؿ مكحد
عاىد اهلل ي خفكت التشيد

كموى ي قيامو التأثر ينشد ..
 ..كبركا لمجياد ،كاهلل أكبر !!

سيعيف الحمى ،كيرعى  ،كينصر ..
اكبت الدمع ي مآقيؾ ،كاصبر

 ..ي غد  ..كالسماء حكلؾ تزأر ..
سترل اهلل  ..حاديا ي كفاحؾ

كترل الحؽ  ..داعيا ي صباحؾ ..
كترل ي األثير  ..مف كؿ مشيد
آية النصر ،ر ر ت مف "محمد"!!
لست ي عالـ القداسات مسجد
إنما أنت  ..ىالة مف محمد !!
إف يكف قد طغى الظبلـ كعربد
كأ اعيو ناشت كؿ معبد

كموت بالسمكـ ترغى كتزبد..

إف يكف ليميا  ..تمادل بشمسؾ
ك حيح الفساد أكدل بيمسؾ

كخطا المجرميف عاثت بقدسؾ
كأىالت برجسيا طير أمسؾ

ال ترع  ..إف رأيت خطك الخطيئة

كرؤل اإلثـ ي ذراؾ المويئة ..
إنيا صيحة السماء ألىمؾ

كرياح النشكر ىبت  ..ألجمؾ
كأعاصير ترعش اليامدينا..
كمقادير تشعؿ الخامدينا..
-;:>-

كتيز الغفاة كالغا مينا

كتؤز الحراؾ ي الجامدينا
كتمد الطريؽ لمكاقفينا

كتوـ الصفكؼ لمزاحفينا..
ليردكا لمنبر اهلل صكتو

كيبيدكا مف صخرة الحؽ صمتو ..
كيعيدكا صدل األذاف المصفد
ي قباب مف األسى تتنيد

كتنادل مف كؿ أ ؽ  ..كتجأر ..
كبركا لمجياد  ..كاهلل األكبر ..

سيعيف اليدل  ،كيحمى  ،كينصر ..
اكبت الحزف ي لياليؾ  ..كاصبر
ي غد  ..كالسماء كقؾ تيدر ..
سترل اهلل  ..حاديا ي كفاحؾ

كترل الحؽ  ..شاديا ي صباحؾ

كترل ي األثير  ..مف كؿ مشيد ..
أية النصر جمجمت مف "محمد"!!
لست ي عالـ القداسات مسجد
إنما أنت  ..ىالة مف "محمد"!!
مف ثراؾ الطيكر حفؿ براقو

ييتؾ الحجب لمسماء اشتياقو
كؽ طير أذاب كنو الكجكد

سره  ..ي الخيار كالتجسيد ..

كيؼ يرقى ؟!  ..ككيؼ ييفك جناحو ؟
كيؼ شؽ الدجى  ..كعمى صباحو؟
رب سبحانؾ  ..اجتمى الغيب أمرؾ
كدنا نكرؾ المصفى كسرؾ

يا لقدس المقاء!  ..كؿ وياء

شع ي الككف دكنو ي الصفاء ...
قبس النكر لمحياة  ..كشقا
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لعناؽ الصبلة باهلل  ..أ قا
يو آيات ربو قدراىا

لسبلـ األككاف تجرل سناىا ..
***

ثـ عاد الوياء  ..لؤلرض يسرل
بصبلة الكجكد  ..ي كؿ شبر !
 ..إذا اشتاؽ لممصميف بابؾ
كلنكر اإلسراء حنت رحابؾ
كلذكر المعراج أنت قبابؾ

تمفت  ..ما يزاؿ وياؤه

ىاتفنا ي السماء يعمك نداؤه:
كبركا لمجياد  ..كاهلل أكبر!

سيذيب الدجى  ..كيحمى  ..كيقير ...

اكظـ النار  ..كارقب الثار  ..كاصبر ..
ي غد !! كالسماء باليكؿ تجأر..

 ..سترل اهلل  ..حاديا ي كفاحؾ
كترل النكر وا يا ي صباحؾ

كترل ي الفواء مف كؿ مشيد

آية النصر ..أقبمت مف "محمد"!!

-;:@-
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عما عمت
مف ديكاف ال تعتذر ٌ
ي القدس
السػػػػػػػكر القػػػػػػػديـ

ػػػػػػػي القػػػػػػػدس ،أعنػػػػػػػي داخػػػػػػػؿ

أسػػػػػػػػػػير مػػػػػػػػػػف زمػػػػػػػػػػف إلػػػػػػػػػػى زمػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػبل ذكػػػػػػػػػػرل
تصػػػػػػػكبني .ػػػػػػػإف األنبيػػػػػػػاء ىنػػػػػػػاؾ

يقتسػػػػػػػمكف

ػػػػػػػػدس ....يصػػػػػػػػػعدكف إلػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػماء
تػػػػػػػػػاريخ المقػ ٌ
ك يرجعػػػػػػػػػػكف أقػػػػػػػػػػؿ إحباطػػػػػػػػػػا ك حزنػػػػػػػػػػا المحبػػػػػػػػػػة
ك السػػػػػػػػػبلـ مقدسػػػػػػػػػاف ك قادمػػػػػػػػػاف إلػػػػػػػػػى المدينػػػػػػػػػة.
ػػػػػػػس كيػػػػػػػػؼ
كنػػػػػػػػت أمشػػػػػػػػي ػػػػػػػػكؽ منحػػػػػػػػدر ك أىجػ ي
يختمػػػػػػؼ الػػػػػػركاة عمػػػػػػى كػػػػػػبلـ الوػػػػػػكء ػػػػػػي حجػػػػػػر؟
أمػػػػػػف حجػػػػػػر شػػػػػػحيح الوػػػػػػكء تنػػػػػػدلع

الحػػػػػػركب؟

أسػػػػػػػػػير ػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػكمي .أحممػػػػػػػػػؽ ػػػػػػػػػي منػػػػػػػػػامي .ال
أرل أحػػػػػػػػػدا كرائػػػػػػػػػي .ال أرل أحػػػػػػػػػدا

أمػػػػػػػػػامي.

ػػػػػػؼ .أطيػػػػػػػر
كػػػػػػػؿ ىػػػػػػػذا الوػػػػػػػكء لػػػػػػػي .أمشػػػػػػػي .أخػ ٌ
ثػػػػػػػػـ أصػػػػػػػػير غيػػػػػػػػرم ػػػػػػػػي
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التجمػػػػػػػػي .تنبػػػػػػػػت

 -كلد عاـ 0940ـ ي قرية البركة ،ىاجر إلى لبناف مع أسرتو عاـ النكبػة ،ثػـ عػاد إلػى قريتػو متسػمبلن عػاـ

0949ـ ،انتسػب إلػػى الحػػزب الشػػيكعي اإلسػرائيمي كعمػػؿ ػػي صػػحا تو ،اعتقػػؿ مػػف قبػػؿ السػػمطات اإلسػرائيمية

مرات عديدة .يعتبر أحد أىـ الشعراء الفمسطينييف كالمغة العربية الذيف ارتبط اسميـ بشعر الثكرة كالػكطف .كمػا

يعتبر أحد أبرز مف ساىـ بتطكير الشعر العربي الحػديث كادخػاؿ الرمزيػة يػو .يمتػزج ػي شػعره الحػب بػالكطف
بالحبيبة األنثى .قاـ بكتابة كثيقة إعبلف االستقبلؿ الفمسطيني التي تـ إعبلنيا ي الجزائر .استقاؿ مف المجنػة
التنفيذية لمنظمة التحرير احتجاجان عمػى اتفاقيػة أكسػمك .أسػس مجمػة الكرمػؿ الثقا يػة .حصػؿ عمػى عػدد كبيػر
مف الجكائز المحمية كالعالمية .تك ي ي  9أغسػطس 2118ـ بعػد إجػراء عمميػة قمػب مفتػكح لػو ػي أمريكيػا.

كد ف ي قصر راـ اهلل الثقا ي ،الذم سػمي بعػد ذلػؾ باسػمو .طبعػت أعمالػو الشػعرية ػي عػدة مجمػدات باسػـ
أعماؿ محمكد دركيش الكاممة.
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الكممػػػػػػػػػػػػػػات كاألعشػػػػػػػػػػػػػػاب مػػػػػػػػػػػػػػف ػػػػػػػػػػػػػػـ أشػػػػػػػػػػػػػػعيا
ػػػػػػػكم(( :إف لػػػػػػػػـ تؤمنػػػػػػػػكا لػػػػػػػػف
النبػ ٌ

تػػػػػػػػأمنكا((

أمشػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػأني كاحػػػػػػػػػػد غيػػػػػػػػػػرم .ك جرحػػػػػػػػػػي كردة
بيوػػػػػػػاء إنجيميػػػػػػػة .ك يػػػػػػػدم مثػػػػػػػؿ

حمػػػػػػػامتيف

عمػػػػػػػػػػػى الصػػػػػػػػػػػميب تحمقػػػػػػػػػػػاف ك تحمػػػػػػػػػػػبلف األرض.
ػػػػػػػػػي

ال أمشػػػػػػػػػي ،أطيػػػػػػػػػر ،أصػػػػػػػػػير غيػػػػػػػػػرم

التجمػػػػػػػػػػػػي .ال مكػػػػػػػػػػػػاف كال زمػػػػػػػػػػػػاف .مػػػػػػػػػػػػف أنػػػػػػػػػػػػا؟
أنػػػػػػػػػػػا ال أنػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػي حوػػػػػػػػػػػرة المعػػػػػػػػػػػراج .لك ٌنػػػػػػػػػػػي
أ كػػػػػػػػػػػػػػػػر :كحػػػػػػػػػػػػػػػػده كػػػػػػػػػػػػػػػػاف النبػػػػػػػػػػػػػػػػي محمػػػػػػػػػػػػػػػػد
يػػػػػػػتكمـ العربيػػػػػػػة الفصػػػػػػػحى(( .كمػػػػػػػاذا

بعػػػػػػػد؟))

مػػػػػػػػػاذا بعػػػػػػػػػد؟ صػػػػػػػػػاحت جػػػػػػػػػأة جنديػػػػػػػػػة :
ىػػػػػػػػػػػػػػػػػك أنػػػػػػػػػػػػػػػػػت ثانيػػػػػػػػػػػػػػػػػة ؟ ألػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أقتمػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ؟
قمػػػػػػػػت :قتمتنػػػػػػػػي  ...كنسػػػػػػػػيت ،مثمػػػػػػػػؾ ،أف أمػػػػػػػػكت.

كقاؿ محمكد دركيش أيوان ي:
كنغني القدس
يا أطفػػاؿ بابػػؿ
يا مكاليػد السبلسػؿ
ستعػكدكف إلػى القػدس قريبػا
كقريبػنا تكبػركف

كقريبػان تحصػدكف القمػح مف ذاكػرة الماوػي
كقريبػان يصبػح الدمػع سنابؿ
ـ
آه يػا أطفػاؿ بابػؿ
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ستعػكدكف إلى القػدس قريبػا
كقريبػان يصبػح الدمػع سنابػؿ
آه يػا أطفػاؿ بابػؿ
ستعػكدكف إلػى القػدس قريبػان
(ىممػكيػا)()

كقاؿ محمكد دركيش أيوان:
تحيا ببلدم
تحيا ببلدم
مف الصفر حتى الجميؿ
كيحممف بالقدس بعد امتحاف الربيع كطرد الغزاة
خديجة ال تغمقي الباب خمفؾ
ال تذىبي ي السحاب
ستمطر ىذا النيار
رصاصا
ستمطر ىذا النيار
ن
ستمطر ىذا النيار

كقاؿ محمكد دركيش أيوان:

ي قصيدتو التي تحدث ييا عف ىجرة المقاكمة
بعد حرب أيمكؿ سنة 8@>0ـ مف األردف إلى سكرية كلبناف ،يقكؿ:
كنمتقي ي القدس
كتقاسمتني ىذه األمـ القريبة كالبعيدة

( - ىممكيا) لفظ كرد ي التكراة نشيد جماعي أك جكقة يتردد صداه ي نياية الفقرة خاتمة اإلصحاح.
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كؿ قاض كاف ج از ارن
تدرج ي النبكءة كالخطيئة
كاختمفنا حيف صار الكؿ ي جزوء ؟
كصار الجرح كردتنا جميعان
كابتعدنا
اذىب إلى المكت الجميؿ
ذىبت
كحدم كنت
قمتـ  :نحف ننتظر الجنازة باألكاليؿ الكبيرة كالطبكؿ
كنمتقي ي القدس

كيشير محمكد دركيش أيوان إلى صخرة القدس ي قصيدة بعنكاف:
األرض ...أنا األرض ي جسد

كىذا خركج المسيح مف الجرح كالريح
أخور مثؿ النبات يغطي مساميره كقيكدم
كىذا نشيدم
كىذا صعكد الفتى العربي إلى الحمـ كالقدس
خمس بنات يخبئف حقبلن مف القمح تحت الوفيرة
كيحممف بالقدس بعد امتحاف الربيع كطرد الغزاة
اشتبكي يا نباتات  ،كاشتركي ي انتفاوة جسمي  ،كعكدة
حممي إلى جسدم
يا كطف األنبياء … تكامؿ
كيا كطف الزارعيف … تكامؿ
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كيا كطف الشيداء … تكامؿ
كيا كطف الوائعيف … تكامؿ
كؿ شعاب الجباؿ امتداد ليذا النشيد
ككؿ األناشيد يؾ امتداد لزيتكنة زممتني
أييا الذاىبكف إلى صخرة القدس
مركا عمى جسدم
أييا العابركف عمى جسدم
لف تمركا
أنا األرض ي جسد
لف تمركا!

كأشار أيوان محمكد دركيش إلى القدس ي قصيدة:
"قتمكؾ ي الكادم" التي يقكؿ ييا:
أىديؾ ذاكرتي عمى مرأل مف الزمف
أىديؾ ذاكرتي
ماذا يقكؿ البرؽ لمسكيف
ماذا يقكؿ البرؽ
ىؿ كنت ي حطيف
رم ازن لمكت الشرؽ
كأنا صبلح الديف
أـ عبد الصميبييف!
أىديؾ ذاكرتي عمى مرأل مف الزمف
أىديؾ ذاكرتي
ماذا تقكؿ الشمس ي كطني
ماذا تقكؿ الشمس ؟
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ىؿ أنت ميتة ببل كفف
كأنا بدكف القدس ؟

كأشار أيوان محمكد دركيش إلى القدس ي قصيدة
"سرحاف يشرب القيكة"

لماذا شربتـ زيكتان ميربة مف جراح المسيح ؟
كسرحاف يوحؾ ي مطبخ الباخرة.
يعانؽ سائح نة  ،كالطريؽ بعيد عف القدس كالناصرة
ىنا القدس
يا امرأة مف حميب الببلبؿ  ،كيؼ أعانؽ ظمي…
كأبقى ؟
خمقت ىنا  ،كتناـ ىناؾ
مدينة ال تناـ  ،كأسماؤىا ال تدكـ  ،بيكت تغير
سكانيا  ،كالنجكـ حصى
ىنا القدس
يا امرأة مف حميب الببلبؿ  ،كيؼ أعانؽ ظمي..
كأبقى

يقكؿ محمكد دركيش ي قصيدتو التي بعنكاف (طريؽ دمشؽ)
"أنا ساعة الصفر"
جئت أقكؿ:
أحاصرىـ قاتبلن أك قتيؿ
أعد ليـ ما استطعت  ..كينشؽ ي جثتي قمر المرحمة
كأمتشؽ المقصمة
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أحاصرىـ  :قاتبلن أك قتيؿ
كأنسى الخبل ة ي السفر العربي الطكيؿ
إلى القمح كالقدس كالمستحيؿ
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مف غزة لمقدس
يا قدس خبلصؾ بات ىنا
ي أروؾ بيف األكناؼ

يزحؼ نحك السكر بعزـ
كيكبر ي درب يقيف

يقمب أحجار بني صييكف
كيقطع أكصاؿ الغرقد
يا قدس

قد وج المارد
لمصاب بنيؾ
كخطب ذكيؾ

يب كقاـ عمى عجؿ

كتخمص مف ذؿ المرقد
ينظر لمقبة ي حزف
يغمي كيحدؽ ي ألـ

ألـ مف سالؼ ىجعتنا
ألـ مف حارؽ دمعتنا

تنساب مقابؿ شمعتنا
كتبمؿ أشبلء جفت

كتكدع أركاحان ك ت
262

 -شاعر كميندس مسطيني شاب ،مف مكاليػد ر ػح بقطػاع غػزة عػاـ ;?@8ـ ،أصػمو يعػكد إلػى منطقػة "يبنػا"

بفمسطيف المحتمة .خريج كمية اليندسة بالجامعة اإلسػبلمية بغػزة ،لػو العديػد مػف األشػعار الكطنيػة ،كمػا شػارؾ
ي العديد مف الندكات كاألمسيات كالمؤتمرات الشعرية.
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تمتشؽ المجد كقد ىعفت
عف درب صغار كتبمد
لـ تخمع يكمان ألمتيا

تموي بالثأر لمئذنة

ثكميا الغدر بمسجدىا
كنا ي ظؿ جكانبيا

ي الساحة كنا نتكحد

نسمع عف شعب أبي طالب
نسمع ي يكـ الفرقاف

عف جيش اإلسبلـ الغالب
نسمع مف أـ ي غزكة
عف قصة حادثة اإل ؾ
نفرح ببراءة ساحتيا

كنسير لنكفر بالشرؾ

نسمع ي خيبر عف مرحب
كعمي بالسيؼ مجرب

ككذلؾ نسمع عف خالد
نصير بشكؽ نتميب

كنا نتجكؿ ي التاريخ
نزىك مع حؽ يتخمد
كنراقب ظممان يتبدد

نقكـ ليرجع ماوينا

كيظؿ المجد بكادينا

كالميث ىصك ارن يتكسد
يا قدس

كانا مف غزة

ي زمف الفسفكر األبيض
نموي لنقاتؿ ي عزة

كنسير إليؾ كال نغمض

لك سمب الغاصب أعيننا
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لك بترت غد ارن أيدينا
سيظؿ لكانا مر كعان

كيظؿ يذكرنا مصعب
كالعزـ بأ ئدة رجاؿ

يغمي لخبلصؾ يترقب
يا قدس

كمف تحت ركاـ

كدخاف كدكم مدا ع

عيدا نقطعو ي ثقة
لك متنا حتى آخرنا

كدماء
لك صرنا لحمان
ن
أشبلء
لك صرنا حمان
ن

عف شر ؾ سنظؿ ندا ع
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يا أخت عمكرية
السػػػػػػػػػػػػامعكف طػػػػػػػػػػػػكيبل
قمنػػػػػػػػػػػػا كأصػػػػػػػػػػػػغى ٌ
كالصػػػػػػػػػػباح ليػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػا
سػػػػػػػػػػقنا األدلٌػػػػػػػػػػة
ٌ

لمسػػػػػػػػػػػػػػيكؼ قمػػػػػػػػػػػػػػيبل
خمٌػػػػػػػػػػػػػػكا المنػػػػػػػػػػػػػػابر ٌ
الصػػػػػػػػػراح تػػػػػػػػػيبل
أغنػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػف الحػػػػػػػػػؽ ٌ

ػػػػػػػػػمت اآلذاف لػػػػػػػػػػـ تسػػػػػػػػػػمع سػػػػػػػػػػكل
إف صػ ٌ
الرجػػػػػػػػكـ حرك يػػػػػػػػا
لغػػػػػػػػة الخصػػػػػػػػكـ مػػػػػػػػف ٌ

قصػػػػػػػػػػػػػؼ المػػػػػػػػػػػػػدا ع منطقػػػػػػػػػػػػػان معقػػػػػػػػػػػػػكال

مػػػػػػف يسػػػػػػتد ٌؿ عمػػػػػػى الحقػػػػػػكؽ مػػػػػػف يػػػػػػرل

لمػػػػػػػػػػػػػػػا أبػػػػػػػػػػػػػػػكا أف يفيمػػػػػػػػػػػػػػػكا إال بيػػػػػػػػػػػػػػػا
ٌ
أدت رسػػػػػػػػػػػػػػػػػالتيا المنػػػػػػػػػػػػػػػػػابر كانبػػػػػػػػػػػػػػػػػرل
ٌ
السػػػػػػػبلـ مػػػػػػػـ أجػػػػػػػد
كلقػػػػػػػد بحثػػػػػػػت عػػػػػػػف ٌ
يػػػػػػػػػػا آؿ إسػػػػػػػػػػرائيؿ أيػػػػػػػػػػف الممػػػػػػػػػػؾ ىػػػػػػػػػػؿ
263

مثػػػػػػػػػؿ الحسػػػػػػػػػاـ عمػػػػػػػػػى الحقػػػػػػػػػكؽ دلػػػػػػػػػيبل
ميقػػػػػػػػػػػػػرؤكا منيػػػػػػػػػػػػػا الغػػػػػػػػػػػػػداة صػػػػػػػػػػػػػكال

رحنػػػػػػػػػػػػػػػػػا نرتٌميػػػػػػػػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػػػػػػػػػرتيبل

السػػػػػػػػػػػػػػػػبلح بػػػػػػػػػػػػػػػػدكره ليقػػػػػػػػػػػػػػػػكال
حػ
ٌ
ػػػػػػػػػػػػػػػد ٌ
بالسػػػػػػػػػػػػػػػبلـ كفػػػػػػػػػػػػػػػيبل
كإراقػػػػػػػػػػػػػػػة الػ
ٌ
ػػػػػػػػػػػػػػدـ ٌ
موػػػػػػػػػػػػت الريػػػػػػػػػػػػاح بممػػػػػػػػػػػػؾ إسػػػػػػػػػػػػرائيبل؟

 -شاعر مصرم مف مكاليد قرية" مميج" ،إحدل قرل محا ظة المنك يػة عػاـ 8@08ـ .لػو العديػد مػف األشػعار

التي نشرت ي عدة دكاكيف ،منيا ،ديكاف" :صرخة ي كاد" ،كديكاف " :ي ظبلؿ الثكرة" ،كديكاف "رجػع الصػدل".
كلو أيوان العديد مف المسرحيات الشعرية .ككانت ك اتو عاـ 8@>9ـ.
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أتحققػػػػػػػػػػػػػػػػت آمػػػػػػػػػػػػػػػػالكـ ػػػػػػػػػػػػػػػػي دكلػػػػػػػػػػػػػػػػة
خػػػػػػػػػدعتكـ األحػػػػػػػػػبلـ ػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػنة الكػػػػػػػػػرل

ػػػػػػػػػد عروػػػػػػػػػػان ػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػببلد كطػػػػػػػػػػكال؟
تمتػ ٌ
مػػػػػػػػػػػػػػػا أكػػػػػػػػػػػػػػػذب األحػػػػػػػػػػػػػػػبلـ كالتػػػػػػػػػػػػػػػأكيبل

يػػػػػػػػػػػػا بانيػػػػػػػػػػػػان بالمػػػػػػػػػػػػاء حػػػػػػػػػػػػائط ممكػػػػػػػػػػػػو

ػػػػػػػػػػػػكؽ العبػػػػػػػػػػػػاب أرل البنػػػػػػػػػػػػاء ميػػػػػػػػػػػػيبل

ىػػػػػػػػػػػي بنيػػػػػػػػػػػة قامػػػػػػػػػػػت بغيػػػػػػػػػػػر دعػػػػػػػػػػػائـ

ىػػػػػػػػػػػي دكلػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػد أنشػػػػػػػػػػػئت لتػػػػػػػػػػػزكال

لمػػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػػتيمٌت راح يطمػػػػػػػػػػػػب أىميػػػػػػػػػػػػا

ميػػػػػػػػػػدان كػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػ ٌنعش منػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػديبل

طمبػػػػػػػػػػػػػكا القكابػػػػػػػػػػػػػؿ إذ دنػػػػػػػػػػػػػا ميبلدىػػػػػػػػػػػػػا
قػػػػػػػؿ لؤليلػػػػػػػى نفخػػػػػػػكا بيػػػػػػػا مػػػػػػػف ركحيػػػػػػػـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزرائيبل
اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقبمتيا كػ
ٌ

ىييػػػػػػػػػػػات قػػػػػػػػػػػد كلػػػػػػػػػػػد الجنػػػػػػػػػػػيف قتػػػػػػػػػػػيبل

شػػػػػػػػػػػػارديف بمسػػػػػػػػػػػػكف
لػػػػػػػػػػػػيس الثٌػػػػػػػػػػػػرل لم ٌ

رحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب كال لممتعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزيبل

كلقػػػػػػػػػػد يصػػػػػػػػػػػير لنػػػػػػػػػػاب ليػػػػػػػػػػػث طعمػػػػػػػػػػػة

مػػػػػػػف بػػػػػػػػات ػػػػػػػػي غػػػػػػػػاب المٌيػػػػػػػػكث نػػػػػػػػزيبل

"حيفػػػػػػػػػا" ػػػػػػػػػديتؾ مػػػػػػػػػا لجفنػػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػػاىدان

شػػػػػػػػػػادم اسػػػػػػػػػػتحاؿ عػػػػػػػػػػكيبل؟
كلمحنػػػػػػػػػػؾ ال ٌ

أعػػػػػػػػػزز عمػػػػػػػػػى أبنػػػػػػػػػاء يعػػػػػػػػػرب أف يػػػػػػػػػركا

ُّ
ػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػى حمػػػػػػػػػػاؾ دخػػػػػػػػػػيبل
عممػػػػػػػػػػان يػ

ػػػػػػػركدان كشػػػػػػػػراؾ قػػػػػػػػد
مػػػػػػػػا بػػػػػػػػاؿ أىمػػػػػػػػؾ شػ ٌ

أمسػػػػػػػػػػػػػػػى بغيػػػػػػػػػػػػػػػر ليكثػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػأىكال

الجػ
ػػػػػػػػػػػػػػك يرقػػػػػػػػػػػػػػػب خفقػػػػػػػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػػػػػػػتنك ارن
ٌ
ال جػػػػػػػػػػػػاده الغيػػػػػػػػػػػػث اليتػػػػػػػػػػػػكف كال ىفػػػػػػػػػػػػا

لػػػػػػػػػػػػػػػيبلن بر عتػػػػػػػػػػػػػػػو ال ٌنسػػػػػػػػػػػػػػػيـ عمػػػػػػػػػػػػػػػػيبل

عمكريػػػػػػػػػػػػة ٌلبيػػػػػػػػػػػػؾ قػػػػػػػػػػػػد
يػػػػػػػػػػػػا أخػػػػػػػػػػػػت ٌ

دقٌػػػػػػػػػػػػػػت حماتػػػػػػػػػػػػػػؾ لمحػػػػػػػػػػػػػػركب طبػػػػػػػػػػػػػػكال

ناديػػػػػػػػػػػػػت معتصػػػػػػػػػػػػػمان كػػػػػػػػػػػػػاف غياثػػػػػػػػػػػػػو

كالطٌيػػػػػػػػػػػػػػػر ينظػػػػػػػػػػػػػػػر نحػػػػػػػػػػػػػػػكه مػػػػػػػػػػػػػػػذىكال

ػػػػػػػػػػػػػػدماء أكػػػػػػػػػػػػػػػكال
جيشػػػػػػػػػػػػػػػان شػػػػػػػػػػػػػػػركبان لمػ
ٌ

مػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػاف باأللفػػػػػػػػػػاظ جػػػػػػػػػػرس جكابػػػػػػػػػػو

بػػػػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػػػػاف قعقعػػػػػػػػػػػة ككػػػػػػػػػػػاف صػػػػػػػػػػػميبل

ػػػػػػػػػػػػب شػػػػػػػػػػػػػكاظيا
كأزيػػػػػػػػػػػػػز أسػػػػػػػػػػػػػراب تصػ
ُّ

ػػػػػػػػػػػكؽ الحصػػػػػػػػػػػكف تسػػػػػػػػػػػتحيؿ طمػػػػػػػػػػػكال

لػػػػػػػػػػػف يغفػػػػػػػػػػػر العػػػػػػػػػػػرب األيبػػػػػػػػػػػاة لغػػػػػػػػػػػادر

ػػػػػػػػػػػػػدـ المطمػػػػػػػػػػػػػػكال
ىتػػػػػػػػػػػػػػؾ الحرائػػػػػػػػػػػػػػر كالػ ٌ

إ ٌنػػػػػػػػػػػا لقػػػػػػػػػػػكـ لػػػػػػػػػػػيس يمحػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػارىـ

حتٌػػػػػػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػػػػػػرل بػػػػػػػػػػػػػػدمائيـ مغسػػػػػػػػػػػػػػكال

تخوػػػػػػػػػػػبي
غوػػػػػػػػػػػب األيبػػػػػػػػػػػاة لعروػػػػػػػػػػػيـ
ٌ

يػػػػػػػػػا أرض ك اجػ ً
ػػػػػػػػر يػػػػػػػػػا دمػػػػػػػػػاء سػػػػػػػػػيكال

ميشػػػػػػػػػػػػػػػػػيد التػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ "لميرمػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾ"أك

"ذم قػػػػػػػار" ػػػػػػػي العصػػػػػػػر الحػػػػػػػديث مثػػػػػػػيبل

كلػػػػػػػػػػػػيعمـ الػػػػػػػػػػػػثٌقبلف أ ٌنػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػـ نػػػػػػػػػػػػزؿ

نحمػػػػػػػػػى كمػػػػػػػػػا حمػػػػػػػػػت األيسػػػػػػػػػكد الغػػػػػػػػػيبل

الصػػػػػػػػارـ العوػػػػػػػػب الػػػػػػػػذم ػػػػػػػػتح الػػػػػػػػكرل
ٌ
متطمػػػػػػػػػب األكطػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػاءتو مػػػػػػػػػف

مػػػػػػػػػػػػا زاؿ ػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػد أىمػػػػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػػػػمكال
دمنػػػػػػػػػػػػػػػا تجػػػػػػػػػػػػػػػده مرخصػػػػػػػػػػػػػػػا مبػػػػػػػػػػػػػػػذكال

لممعتػػػػػػػػػػػػػػػدل
إ ٌنػػػػػػػػػػػػػػػا جعمنػػػػػػػػػػػػػػػا أروػػػػػػػػػػػػػػػنا ي

قبػػػػػػػػػػػػػػػػػ ارن كظػػػػػػػػػػػػػػػػػبل لم ٌنزيػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ظمػػػػػػػػػػػػػػػػػيبل

ال ٌنيػػػػػػػػػػػػؿ ال يروػػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػػكاف أخ كلػػػػػػػػػػػػك

ػػػػػػػػػػدماء بكػػػػػػػػػػػ ٌؿ قطػػػػػػػػػػػر نػػػػػػػػػػػيبل
أجػػػػػػػػػػػرل الػ ٌ

-;;@-

أبصػػػػػػػػػػػػػرت بػػػػػػػػػػػػػيف صػػػػػػػػػػػػػفك و جبػػػػػػػػػػػػػريبل

الصػػػػػػػػػػػػبلحييف سػػػػػػػػػػػػار كػػػػػػػػػػػػأنني
جػػػػػػػػػػػػيش ٌ
ككػػػػػػػػػػػػػػأنني بػػػػػػػػػػػػػػابف الكليػػػػػػػػػػػػػػد كطػػػػػػػػػػػػػػارؽ

كأبػػػػػػػػػػػػػػػى عبيػػػػػػػػػػػػػػػدة يركبػػػػػػػػػػػػػػػكف خيػػػػػػػػػػػػػػػكال

قمبػػػػػػػت طر ػػػػػػػي ػػػػػػػي الجنػػػػػػػكد مػػػػػػػـ أجػػػػػػػد

يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال
إال ركعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان يتبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف أ ي

يتسػػػػػػػػػػػػػػابقكف إلػػػػػػػػػػػػػػى المقػػػػػػػػػػػػػػاء كأ ٌنمػػػػػػػػػػػػػػا
الطٌعنػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػ ٌنجبلء تحكػػػػػػػػػػػػى عنػػػػػػػػػػػػدىـ

الريػػػػػػػػػػاض أصػػػػػػػػػػيبل
ىػػػػػػػػػػك نزىػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػيف ٌ
ػػػػػػػػػػػػػػر مذاقػػػػػػػػػػػػػػػو معسػػػػػػػػػػػػػػػكال
يجػػػػػػػػػػػػػػػدكف مػ
ٌ

طر ػػػػػػػػػػػػػان غويوػػػػػػػػػػػػػان جفنػػػػػػػػػػػػػو مكحػػػػػػػػػػػػػكال

كيكػػػػػػػػػػػاد يحسػػػػػػػػػػػبيا الجػػػػػػػػػػػريح بجسػػػػػػػػػػػمو

ثغػػػػػػػػػػػػػػػ ارن يػػػػػػػػػػػػػػػػكما نحكىػػػػػػػػػػػػػػػا تقبػػػػػػػػػػػػػػػػيبل

كيسػػػػػػػػػػػػارعكف إلػػػػػػػػػػػػى الحمػػػػػػػػػػػػاـ كػػػػػػػػػػػػأ ٌنيـ
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القدس تتحدث ي سنتيا
أنػػػػػػػػا القػػػػػػػػدس أىػػػػػػػػديكـ سػػػػػػػػبلمي أنػػػػػػػػا القػػػػػػػػدس ػػػػػػػػي

أنػػػػػا القػػػػػدس

ىػػػػػؿ

غػػػػػػػػؿ العبيػػػػػػػػد

ينسػػػػػى صػػػػػمكدم أنػػػػػا القػػػػػدس لػػػػػـ تيكسػػػػػر قيػػػػػكدم

أنػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػدس ال تسػػػػػػػػػأؿ خميمػػػػػػػػػي بحوػػػػػػػػػني غفػػػػػػػػػا أغمػػػػػػػػػى

شػػػػػػػػػييد

أغػػػػػػػػػػػاركا عمػػػػػػػػػػػى أىمػػػػػػػػػػػي ببيتػػػػػػػػػػػي كسػػػػػػػػػػػالت دمػػػػػػػػػػػائي مػػػػػػػػػػػف كريػػػػػػػػػػػدم
بطفػػػػػػػػػػػػػػؿ بخػػػػػػػػػػػػػػكد أك قعيػػػػػػػػػػػػػػد

ككػػػػػػػػػػػػػػانكا كحكشػػػػػػػػػػػػػػان ال تبػػػػػػػػػػػػػػالي

أنػػػػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػػػػدس ال أروػػػػػػػػػػػػػى غريبػػػػػػػػػػػػػان كال مػػػػػػػػػػػػػاء صػػػػػػػػػػػػػييكني كمػػػػػػػػػػػػػائي
كمػػػػػػػػا كػػػػػػػػاف ػػػػػػػػي

التيكيػػػػػػػػد نصػػػػػػػػرم كمػػػػػػػػا كػػػػػػػػاف" لمييػػػػػػػػكد" انتمػػػػػػػػائي

سػػػػػػمكا عػػػػػػرش كسػػػػػػرل يػػػػػػكـ كلػػػػػػى سػػػػػػمكا عرشػػػػػػي ركمػػػػػػا عػػػػػػف

كالئػػػػػػي

سػػػػػػػػػػػمكا الينػػػػػػػػػػػد كالصػػػػػػػػػػػيف البعيػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػمكا الخمػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػف داف كنػػػػػػػػػػػاء

أنػػػػػػػػا القػػػػػػػػػدس رغػػػػػػػػـ القيػػػػػػػػػد

يبقػػػػػػػػى لركػػػػػػػػػب الفػػػػػػػػدا دكمػػػػػػػػػان غنػػػػػػػػػائي

أرل اآلف ػػػػػػػػػي اآل ػػػػػػػػػػاؽ زحفػػػػػػػػػان حثيػػػػػػػػػػث الخطػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػالي

المػػػػػػػػػػكاء

يػػػػػػػػػػػػػا مككػػػػػػػػػػػػػب التحريػػػػػػػػػػػػػر ىيػػػػػػػػػػػػػا كيػػػػػػػػػػػػػا ركػػػػػػػػػػػػػب عػػػػػػػػػػػػػزم ال تػػػػػػػػػػػػػدائي

 - 264كلد ي قرية المشيد ،قواء الناصػرة ػ الجميػؿ عػاـ 0957ـ .حصػؿ عمػى عػدة جػكائز أدبيػة أصػدر كتبػان
عدة ،منيا :السيؿ ي الصػعب  -مجمكعػة شػعرية ،كحػركؼ جامحػة  -مجمكعػة شػعرية ،ك ػيض الخميػؿ-
مجمكعة شعرية ػ نثرية ،ك ي ظبلؿ الحركؼ  -مقاالت نقدية ي الشعر كالنثر ،كديكاف الحكمػة  /مائػة مثػؿ
كعبرة ػ يشتمؿ عمى أمثاؿ كحكـ منظكمة عمى جميع بحكر الشعر العربي...إلخ.

-;<0-
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األقصى ي القمب يسكف
و
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
أقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ ٌأك يؿ قبمػ
و
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجد
أقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني مسػ

الم ىقػػػػػػػػػػػػػػؿ
ػػػػػػػػػػػػػػي القمػػػػػػػػػػػػػػب يسػػػػػػػػػػػػػػكف ك ي

ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ثالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرميف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي األرض ىم ٍبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي اكتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

و
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
محمػ
ىم ٍ
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل ٌ
الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ ٌ

ػػػػػػػػػيج كمػػػػػػػػػػا ٍارتحػػػػػػػػػػؿ
مػػػػػػػػػػا حػ ٌ
ػػػػػػػػػج الحجػ ي
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمكع خشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتنا اغتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

نمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػك و
ؽ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ الٌزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة بالقيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
كعػػػػػػػػػػػػػا ال ننثنػػػػػػػػػػػػػي ميمػػػػػػػػػػػػػا حصػػػػػػػػػػػػػؿ

الربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط إذا
كطػ
ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ٌ
ال ينثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ينصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروة

مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب بالخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
إال
ه
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قدساه يا أماه  ...عكدم
القمػػػػػػب ينػػػػػػزؼ شػػػػػػكقا ػػػػػػي حنػػػػػػػػاياه

ربػػػػػػاه ػػػػػػؾ قيػػػػػػكد القػػػػػػدس ربػػػػػػػاه

مػػػا عػػػاد نػػػكر الوػػػحى ػػػي الكػػػكف منتشػػػ ار بػػػيف الزىػػػكر كقػػػد حمػػػت بنػػػا اآله
يػػػا قػػػدس أبكػػػي عميػػػؾ اليػػػكـ كاااأسػػػفي عمػػػي شػػػييد موػػػي كالمحػػػد كاراه

أبكػػػػػي عميػػػػػؾ كىػػػػػذم العػػػػػيف مػػػػػا دمػػػػػػعت

إال عمػػػػػي غائػػػػػب قمبػػػػػي تمنػػػػػػاه

أبكػػػػػي عميػػػػػؾ بكػػػػػاء الطفػػػػػؿ حػػػػػيف يػػػػػػرم

مػػػػػرارة اليػػػػػتـ بعػػػػػد األـ تغشػػػػػػاه

أبكػػػػي عميػػػػؾ كسػػػػاؿ الػػػػدمع منيمػػػػ ار
قػػػػػد كانػػػػػت األـ دكمػػػػػا كػػػػػؿ غايػػػػػػػتو

يمجػػػػػا إلييػػػػػا إذا مػػػػػا الخػػػػػػطب أرقػػػػػو

ػػػػكؽ الرمػػػػاؿ كنبػػػػت الحػػػػزف لػبػػػػػاه

قػػػػػد كانػػػػػت األـ ػػػػػي الغػػػػػارات مػػػػػأكاه
كجنػػػػػة الخمػػػػػد يروػػػػػاىا كتروػػػػػػػاه

 - 265مف مكاليد عاـ 8@;9ـ ي قرية يخ ٌبيزة قواء حيفا المحتمة ،بعد اليجػرة اسػتقر ػي قريػة عػيف سػينيا بػراـ
اهلل ،عمؿ معممان كمشر ا تربكيان ي مدارس الحككمة ،كمػدي ارن لمجمعيػة الخيريػة اإلسػبلمية ػي البيػرة ،ثػـ عوػكان
ػي المجمػس التشػريعي الفمسػطيني عػف دائػرة راـ اهلل .تعػرض لبلعتقػػاؿ مػرات عديػدة عمػى يػد قػكات االحػػتبلؿ

اإلسرائيمي.

 - 266من مىاني محاسظة انجيزة ،يعمم حانيا ً
مصححا ً نسغىياا ً عكراري سو انحرةماة واننشار ساا اناىرن انعرعاا ،لػو
ِّ
أشػػعار جيػػدة نالػػت ج ػكائز أدبيػػة منيػػا :قصػػيدة "إف تنصػػركا اهلل" ك" قدسػػاه يػػا أمػػاه عػػكدم" ،قصػػيدة "عركبتنػػا

وكء القمر) ،كلو عدة أعماؿ شعرية أخرل تحت الطبع.
تناديكـ" .لو ديكاف شعر صحى بعنكاف (ال تذبحكا
ى

-;<8-

كماتػػػػػت األـ انيالػػػػػت مدامػػػػػػعو

يػػػػا

كالنػػػػػار أوػػػػػحت لػػػػػو  -بػػػػػالرغـ  -مثػػػػػكاه
كال تمػػػػكتي ػػػػإف القػػػػػمب أكاه

قػػػػدس إنػػػػي كيػػػػذا الطفػػػػؿ انتػػػػػػػظرم

يػػػا قػػػدس قمبػػػي كيػػػا أحػػػبلـ قا يػػػػػػتي الشػػػعر سػػػاؿ عمػػػي خػػػدم أدمػػػػػاه
كالحػػػزف قػػػاـ مػػػف المحػػػراب عانقػػػػني كوػػػمني قمػػػت :مػػػف يأتيػػػؾ قدسػػػػاه

قدسػػاه عػػكدم أعيػػدم العػػرب صػػاعقة كاسػػترجعي -أمنػػا  -مػػا قػػد سػػمبناه
كنػػػػػا نسػػػػػكد الػػػػػكرل عػػػػػ از ممكػػػػػػػػناه

ىيػػػػػا أعيػػػػػدم لنػػػػػا مجػػػػػدا كمممػػػػػػػكة

منبػػػػؾ دىػػػػ ار عمػػػػي ممػػػػؾ أوعػػػػػػناه

كاليػػػػكـ ىػػػػر الػػػػكرل كاألسػػػػد ينيشػػػػػنا

**********
ذؿ كعػػػػػػار مػػػػػػف األكغػػػػػػاد نمػػػػػػػػػػناه

رجػػػػػػس الييػػػػػػكد بأقصػػػػػػانا كمقدسػػػػػػػنا

كىػػػػػؿ مريػػػػػر األسػػػػى كمػػػػػا محػػػػػػكناه؟

يػػػػؿ سػػػػػعينا بجػػػػد نحػػػػػك نصػػػػػػػرتو؟

كىػػػؿ شػػػيرنا سػػػيكؼ الحػػػؽ انتصػػػرت؟ كىػػػؿ طريػػػؽ اليػػػدم يكمػػػا سػػػمكناه؟

يػػػا عػػػرب قكمػػػكا قػػػدس اهلل تأممػػػػػكـ أسػػػدا كجيشػػػا جميػػػع النػػػاس تخشػػػاه
**********
"صػػديؽ " أن ػت الػػذم صػػدقت قدكتػػػنا" خطػػاب " أنػػت الػػذم قػػد نمػػت دع ػكاه
"عثمػػاف " أنػػت الػػذم أعميػػت رايػػػػتنا " عمػػي " أنػػت الػػذم مػػا غػػرؾ الػػػجاه
كنػػػػػػتـ ألحمػػػػػػد يمنػػػػػػاه كيسػػػػػػػػػػػػراه

أصػػػػػػحاب طػػػػػػو كيػػػػػػا أزىػػػػػػار أمتػػػػػػػػػنا

ممػػػػػػػػا رأتػػػػػػػو كممػػػػػػػػا قػػػػػػد رأيػػػػػػػػػناه

مػػػػػػدكا إلينػػػػػػا يػػػػػػدا لمقػػػػػػدس تنقػػػػػػػػذىا

القػػػدس أوػػػحت يػػػدا ػػػي ألػػػؼ سمسػػػمة تبكػػػي عمػػػي حاليػػػا ممػػػا جنيػػػػػػػػناه

يػػا قػػدس عػػذ ار صػػبلح الػػديف ارقػػػػػنا كالجنػػد ػػي سػػاحة الميػػداف قػػد تػػاىكا
شػػػؽ قمبػػػي صػػػار القمػػػب مجػػػػػػػراه

أبكػػػي كدمعػػػي حبػػػيس لػػػـ يسػػػؿ خجػػػبل

***********
يػػػػػػا

قدسػػػػػػنا إننػػػػػػي آت إليػػػػػػؾ غػػػػػػػػػػدا

بسػػػػػيؼ " بػػػػػدر " كبػػػػػيف الكفػػػػػر أطمػػػػػػػقو

أبغػػػػػػي عػػػػػػدكم يمقػػػػػػاني كألػػػػػػػػػػػقاه

حتػػػػػػػى يعػػػػػػػكد سػػػػػػػػبلـ اهلل يرسػػػػػػػمنا زىػػػػػػػػ ار
متبصػػػػػػػرم قدسػػػػػػػنا كلتزرعػػػػػػػي أمػػػػػػػبل
ػػػػػػػػنحف جنػػػػػػػػد رسػػػػػػػػكؿ اهلل قائػػػػػػػػػدنا

شػػػػػعب أتانػػػػػا رسػػػػػكؿ اهلل قػػػػػاؿ لػػػػػػػنا

كىػػػػػػـ ييػػػػػػكد غػػػػػػدا إبمػػػػػػيس قػػػػػػػػائدىـ

مثػػػػػؿ"البػػػػػراؽ"ك ػػػػػي األحشػػػػػاء مسػػػػػػراه
كرب الػػػػػػػػكرل النصػػػػػػػر يػػػػػػػػػرعاه

كاسػػػػػػػتيزئي بالػػػػػػػذم الكتػػػػػػػو أ ػػػػػػػػػػكاه

كالػػػػػػػػذكر دسػػػػػػػػتكرنا يكمػػػػػػػػا عر ػػػػػػػػػػػػناه

" :إنػػػػػي بشػػػػػير  ....أطيعػػػػػكني" أطعنػػػػػاه
كالحقػػػػػػد ػػػػػػييـ قػػػػػػديما قػػػػػػد لمسػػػػػػػػػػناه
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شػػػػػػػعب إذا رمػػػػػػػت مػػػػػػػدحا قمػػػػػػػت :شػػػػػػػرذمة

كاف أردت ىجػػػػػػػاء لسػػػػػػػت تمقػػػػػػػػػاه

كيػؼ ينصػر شعػب ال إلػو لػو ؟ ككيػؼ ييػػزـ شعػػب ربػو اهلل ؟!!!

ربػػػػػػػػاه ػػػػػػػػؾ قيػػػػػػػػكد القػػػػػػػػدس ربػػػػػػػػػػػاه القمػػػػػػػػب ينػػػػػػػػزؼ شكقػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػي حنػػػػػػػػػاياه

مػػػػا عػػػػاد نػػػػكر الوػػػػحى ػػػػي الكػػػػكف منتشػػػػ ار بػػػػيف الزىػػػػكر كقػػػػد حمػػػػت بنػػػػا اآله
قػػػػػدس أبكػػػػػي عميػػػػػؾ اليػػػػػكـ كاااأسػػػػػفي عمػػػػػي شػػػػػييد موػػػػػي كالمػػػػػػحد كاراه

يػػػػػا

أبكػػػػػػػي عميػػػػػػػؾ كىػػػػػػػذم العػػػػػػػيف مػػػػػػػا دمػػػػػػػػػػعت إال عمػػػػػػػي غائػػػػػػػب قمػػػػػػػػبي تمنػػػػػػػاه
أبكػػػػػػػي عميػػػػػػػؾ كسػػػػػػػاؿ الػػػػػػػدمع منيػػػػػػػػػم ار ػػػػػػػكؽ الرمػػػػػػػاؿ كنبػػػػػػػت الحػػػػػػػزف لبػػػػػػػػاه

أبكػػػػػػػي عميػػػػػػػؾ بكػػػػػػػاء الطفػػػػػػػؿ حػػػػػػػيف يػػػػػػػػػرم مػػػػػػػرارة اليػػػػػػػتـ بعػػػػػػػد األـ تغشػػػػػػػػاه
قػػػػػػػد كانػػػػػػػت األـ دكمػػػػػػػا كػػػػػػػؿ غايػػػػػػػػػػتو قػػػػػػػد كانػػػػػػػت األـ ػػػػػػػي الغػػػػػػػارات مػػػػػػػأكاه
يمجػػػػػػػػا إلييػػػػػػػػا إذا مػػػػػػػػا الخػػػػػػػػػطب أرقػػػػػػػػو كجنػػػػػػػػة الخمػػػػػػػػد يروػػػػػػػػاىا كتروػػػػػػػػػػػاه

كماتػػػػػػػػت األـ انيالػػػػػػػػت مدامػػػػػػػػػعو كالنػػػػػػػػار أوػػػػػػػػحت لػػػػػػػػو  -بػػػػػػػػالرغـ  -مثػػػػػػػػكاه

يػػػػػػا
يػػػػػا

قػػػػػػػدس إنػػػػػػي كيػػػػػػػذا الطفػػػػػػػؿ انتػػػػػػػظرم كال تمػػػػػػػكتي ػػػػػػػإف القػػػػػػػػػػمب أكاه

قػػػػػدس قمبػػػػػي كيػػػػػا أحػػػػػبلـ قا يػػػػػػػتي الشػػػػػعر سػػػػػاؿ عمػػػػػي خػػػػػدم أدمػػػػػػاه

كالحػػػػػزف قػػػػػاـ مػػػػػف المحػػػػػراب عػػػػػانقني كوػػػػػمني قمػػػػػت :مػػػػػف يأتيػػػػػؾ

قدسػػػػػػاه

قدسػػػاه عػػػكدم أعيػػػدم العػػػرب صػػػاعقة كاسػػػترجعي -أمنػػػا  -مػػػا قػػػد سػػػمبناه
ىيػػػػػػػػا أعيػػػػػػػػدم لنػػػػػػػػا مجػػػػػػػػدا كمممػػػػػػػػػػكة كنػػػػػػػػا نسػػػػػػػػكد الػػػػػػػػكرل عػػػػػػػػ از ممكػػػػػػػػػػػػناه

كاليكـ ىػػر الكرل كاألسػد ينيشػنا منبػؾ دىػ ارن عمػى ممػؾ أوعػػناه
**********

رجػػػػػػػػػس الييػػػػػػػػػكد بأقصػػػػػػػػػانا كمقدسػػػػػػػػػػنا ذؿ كعػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػف األكغػػػػػػػػػاد نمػػػػػػػػػػػػناه
يػػػػػػػؿ سػػػػػػػعينا بجػػػػػػػد نحػػػػػػػك نصػػػػػػػػػرتو؟ كىػػػػػػػؿ مريػػػػػػػر األسػػػػػػػى كمػػػػػػػا محػػػػػػػػكناه؟

كىػػػػػؿ شػػػػػيرنا سػػػػػيكؼ الحػػػػػؽ انتصػػػػػرت؟ كىػػػػػؿ طريػػػػػؽ اليػػػػػدم يكمػػػػػا سػػػػػمكناه؟

يا عرب قكمكا قدس اهلل تأممػػكـ أسدا كجيشػا جميػع النػاس تخشػػػاه
**********

"صػػػديؽ " أنػػػت الػػػػذم صػػػدقت قدكتػػػػنا "خطػػػاب " أنػػػػت الػػػذم قػػػد نمػػػت دعػػػػكاه
"عثمػػػػاف " أنػػػػت الػػػػذم أعميػػػػت رايػػػػػػتنا " عمػػػػي " أنػػػػت الػػػػذم مػػػػا غػػػػرؾ الػػػػػجاه

أصػػػػػػػػػحاب طػػػػػػػػػو كيػػػػػػػػػا أزىػػػػػػػػػار أمتػػػػػػػػػػػنا كنػػػػػػػػػتـ ألحمػػػػػػػػػد يمنػػػػػػػػػاه كيسػػػػػػػػػػػػػػػػراه

مػػػػػػػػػدكا إلينػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػدا لمقػػػػػػػػػدس تنقػػػػػػػػػػػذىا ممػػػػػػػػػا رأتػػػػػػػػػو كممػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػد رأيػػػػػػػػػػػػػػػػػناه
القػػػػػدس أوػػػػػحت يػػػػػدا ػػػػػي ألػػػػػؼ سمسػػػػػمة تبكػػػػػي عمػػػػػي حاليػػػػػا ممػػػػػا جنيػػػػػػػػػناه

يػػػػا

قػػػػدس عػػػػذ ار صػػػػبلح الػػػػديف ارقػػػػػػػنا كالجنػػػػد ػػػػي سػػػػاحة الميػػػػداف قػػػػد تػػػػاىكا

أبكي كدمعي حبيس لـ يسؿ خجبل شػػؽ قمبػي صػار القمػب مجػػػػراه
-;<:-

 -8;9مصطفى أحمد النجار()267
قاكـ
قالكا :انتييت ،كذب األكفاف قاكـ
بمييب جرحؾ كاستعر

اصعد عمى لغة التفتح كاسترؽ

مف كشكشات األرض ما عانى القمر
زاحـ بأجنحة الصقكر طقكسيـ

بتكثب مثؿ اشتعاؿ الجمر تحت رمادىـ
كابدأ حياتؾ كانفجر

كاصدح بما ييكم الجدار عمى الجدار
يناؾ ي األ ؽ البعيد بؿ القريب

سرب مف األىميف عانقو اليبلؾ
مرت سنكف العمر سارت خطاؾ

زاحـ بأجنحة المنائر ما استبد مف الدجى
زاحـ بأجنحة الربيع صقيعيـ
يناؾ يا ا ي الدماء

كالقدس زامنيا اليبلؾ
متى تحررىا يداؾ

ابدأ إذف تربت يداؾ
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مف دكحة اإلسراء كالمعراج
ػػػػػػػػػر
ػػػػػػػػػإذا الكجػػػػػػػػػكد بػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػ ٌنى يتفجػػ ي

ػػػػػػػػػير
نػػػػػػػػػكر مػػػػػػػػػف العميػػػػػػػػػػػاء أقبػػػػػػػػػػػؿ يبػػػ ي

 - 267شاعر كأديب سكرم معاصر .كلد ي حمب عاـ 8@;:ـ ،يمتاز شعرة بالرقة كالحب كالسػحر ،لػو مجمكعػات
شعرية عديدة ،صدر منيا( :شحارير بيواء -قصيدة نثر) ،ك(مف سػرؽ القمػر -شػعر) ،ك(مػاذا يقػكؿ القػبس

األخور -شعر) ك(مف ر يؼ الركح -شعر) ،ك(كممات ليست لمصمت -شعر).

 - 268شػػاعر مصػػرم معاصػػر مػػف مكاليػػد @;@8ـ ،مينتػػو :أكػػاديمي/تعميمػػي (مكجػػو سػػابؽ بػػاألزىر) ،لػػو أشػػعار
إسبلمية ككطنية جيدة ،كمقاالت أدبية رائعة نشرت ي مجبلت عربيػة كاسػبلمية ،مثػؿ :مجمػة الػدعكة بالمممكػة

العربية السعكدية ،كمنبر اإلسبلـ بمصر ،كدار اإلسراء باألردف.
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ىػػػػػك ػػػػػي الحقيقػػػػػة نػػػػػكر أحمػػػػػد عنػػػػػػػدما

نػػػػػػػػػػػػاـ الكجػػػػػػػػػػػػكد كانػػػػػػػػػػػػو مستبشػػػػػػػػػػػػػػػػػر

و
ػػػػػػػػػػػادر
ىػػػػػػػػػػػػػػػاـ الفػػػػػػػػػػػؤاد بحػػػػػػػػػػػب رب قػػػػ

يرعػػػػػػػػػػػػى األنػػػػػػػػػػػػاـ كعينػػػػػػػػػػػػو ال تفتػػػػػػػػػػػػػػػر

نػػػػػػػػػػػػكر النبػػػػػػػػػػػػػػػكة كاوػػػػػػػػػػػػح متػػػػػػػػػػػػػػػػػأل و
ؽ

مػػػػػػػػػػػػاذا يػػػػػػػػػػػػركـ معانػػػػػػػػػػػػد أك منػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر

َّ
يػػػػػػى
السػػػػػػر ػػػػػػي اإلسػػػػػػراء ىػػػػػػز ذكم الن ي
مكرمػػػػػػػػػػػا
أسػػػػػػػػػػرل بػػػػػػػػػػو رب الكجػػػػػػػػػػػػػػػكد
ن

كاألمػػػػػػػػر ػػػػػػػػي المعػػػػػػػػراج شػػػػػػػػيء يبيػػػػػػػػر
كدعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه لمعميػػػػػػػػػػػػػػػػػاء رب يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر
ركح مػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػرحمف كىػػػػػػػػػػػك مقػػػػػػػػػػػػػػدر

مػػػػػػػػػف مكػػػػػػػػػػػػػة البمػػػػػػػػػد الحػػػػػػػػػراـ يز ػػػػػػػػػػػػو

جبريػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػع ميكػػػػػػػػاؿ حػػػػػػػػػػكؿ ركابػػػػػػػػػو

كىنػػػػػػػػػػػػاؾ إسػػػػػػػػػػػػ ار يؿ كػػػػػػػػػػػػاف يبشػػػػػػػػػػػػػػػػر

كىنػػػػػػاؾ ػػػػػػي القػػػػػػدس الشػػػػػػريؼ رسػػػػػػكلنا

أـ الكػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ المرسمػػػػػػػػػػػػػػػػػيف كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػركا

حتػػػػػػػى ارتقػػػػػػػى السػػػػػػػبع الطبػػػػػػػاؽ نبينػػػػػػػػػػا

كزىػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػو المعػػػػػػػػػػراج ثػػػػػػػػػـ الككثػػػػػػػػػػػر

قػػػػػػالكا سػػػػػػرل بػػػػػػالركح قمػػػػػػت بػػػػػػؿ ارتقػػػػػػى

أ ػػػػػػػػػؽ السمػػػػػػػػػػػػاء محمػػػػػػػػػد استبشػػػػػػػػػركا

بػػػػػػػػػالركح كالجسػػػػػػػػػـ الشػػػػػػػػػريؼ رسكلنػػػػػػػػػػا

جػػػػػػػػػػػاب السمػػػػػػػػػػػػػػكات العػػػػػػػػػػػبل تػػػػػػػػػػػدبركا

أتػػػػػػػركف ػػػػػػػي ىػػػػػػػذا الصػػػػػػػنيع عجيبػػػػػػػػػػة

اهلل ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادر كمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر

أك لػػػػػػيس مػػػػػػف عجػػػػػػب نعػػػػػػيش كعصػػػػػػرنا

يػػػػػػػػػػػو البػػػػػػػػػػػكارج كالبػػػػػػػػػػػكاخر تمخػػػػػػػػػػػػػػر

يػػػػػػػو األثيػػػػػػػر يشػػػػػػػؽ صػػػػػػػػػكرة عصػػػػػػػرنا

يػػػػػػػػػػػػو اإلذاعػػػػػػػػػػػػة كاليػػػػػػػػػػػػكاء يخبػػػػػػػػػػػػػػػر

كنػػػػػػػػػرل الصػػػػػػػػػكاريخ العظيمػػػػػػػػػة حكلنػػػػػػػػػػا

عبػػػػػػػػر الفوػػػػػػػػاء بيػػػػػػػػا الفػػػػػػػػؤاد محيػػػػػػػػػػر

إف تحسػػػػػػػػػبكا الصػػػػػػػػػاركخ ىػػػػػػػػػذا معجػػػػػػػػػ از

صػػػػػػػػػػػػنائع الػػػػػػػػػػػػرحمف حقػػػػػػػػػػػػا أكبػػػػػػػػػػػػػػػػر

اهلل أكبػػػػػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػػػػػا محمػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػا أرل

إالؾ معجػػػػػػػػػػػػػػػػػزة تثيػػػػػػػػػػػػػػػػػر كتبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

يػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػاحب اإلسػػػػػػػػػ ار تحيػػػػػػػػػػة أمػػػػػػػػػػػة

تفػػػػػػػػػػػديؾ بػػػػػػػػػػػالميج العػػػػػػػػػػػزاز كتؤثػػػػػػػػػػػػػػػر

يػػػػػػػا صػػػػػػػاحب اإلسػػػػػػػراء صػػػػػػػعكدؾ رائػػػػػػػد

لمنػػػػػػػػاس كػػػػػػػػي يرقػػػػػػػػكا ككػػػػػػػػي يتحػػػػػػػػرركا

مقػػػػػػػد سػػػػػػػريت ككػػػػػػػاف مسػػػػػػػراؾ اليػػػػػػػػدل

كالقػػػػػػػػدكة العصػػػػػػػػماء بػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػك أكثػػػػػػػػػػػر

ز تػػػػػػػػػؾ ػػػػػػػػػي حمػػػػػػػػػؿ الجػػػػػػػػػبلؿ مبلئػػػػػػػػػػػؾ

كحبػػػػػػػػاؾ رب العػػػػػػػػرش مػػػػػػػػا ىػػػػػػػػك أكبػػػػػػػػػر

كلػػػػػػػػػػػؾ الجنػػػػػػػػػػػػاف تفتحػػػػػػػػػػػػت أبكابيػػػػػػػػػػػػػػػا

كالسػػػػػػػػػػدرة العصػػػػػػػػػػماء نػػػػػػػػػػك ار تقطػػػػػػػػػػػػػػر

يػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػاتـ الرسػػػػػػػػػؿ الكػػػػػػػػػراـ تحيػػػػػػػػػػػػػة

مػػػػػػػػػف عر يػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػدنى تتعطػػػػػػػػػػػػػر
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قصيدة "يا قاتمتي" ...القدس عركس عركبتكـ
مف باع مسطيف كأثرل باهلل

سكل قائمة الشحاذيف عمى عتبات الحكاـ
كمائدة الدكؿ الكبرل ؟
إذا أجف الميؿ

تطؽ األككاب باف القدس عركس عركبتنا
أىبل أىبل أىبل

مف باع مسطيف سكل الثكار الكتبة ؟

أقسمت بأعناؽ أباريؽ الخمر كما ي الكأس مف السـ
كىذا الثكرم المتخـ بالصدؼ البحرم ببيركت
تكرش حتى عاد ببل رقبة

أقسمت بتاريخ الجكع كيكـ السغبة

لف يبقى عربي كاحد إف بقيت حالتنا ىذم الحالة
بيف حككمات الكسبة

القدس عركس عركبتكـ

مماذا أدخمتـ كؿ زناة الميؿ إلى حجرتيا ؟؟

ككقفتـ تستمعكف كراء الباب لصرخات بكارتيا
كسحبتـ كؿ خناجركـ
كتنا ختـ شر ا

كصرختـ ييا أف تسكت صكنا لمعرض
 - 269شاعر عربػي عراقػي كاسػع الشػيرة ،كلػد ػي بغػداد ػي عػاـ ;8@:ـ ألسػرة ثريػة أرسػتقراطية ،كتػب الشػعر
صغي ارن ،تعرض كالػده الثػرم إلػى ىػزة ماليػة عنيفػة أ قدتػو ثركتػو ،ػي عػاـ 8@=:ـ ،اوػطر إلػى مغػادرة العػراؽ

ىركب ػان مػػف الص ػراعات الحزبيػػة ،إال أف المخػػابرات اإليرانيػػة ألقػػت القػػبض عميػػو كسػػممتو إلػػى األمػػف السياسػػي
العراقي ،حكـ عميو باإلعداـ ،ثـ خفؼ الحكـ إلى السجف المؤبد .غير أنو ىرب كمجمكعة مف ر اقو ،ثػـ أعيػد
إلي السجف مرة ثانية ،كعفي عنو بعد تدخؿ بعض السياسييف .غادر بغداد إلى بيركت ،ثـ إلػى دمشػؽ  ،كأخػذ

ينتقؿ بيف العكاصـ العربية كاألكركبية ،حتى استقر بو المقاـ أخي ارن ػي دمشػؽ .كػرس حياتػو لتجربتػو الشػعرية
كتعميقيا ،كالتصدم لؤلحداث السياسػية التػي تبلمػس كجدانػو الػذاتي كوػميره الػكطني .لػو العديػد مػف القصػائد

النقدية البلذعة لمزعماء العرب.
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ما أشر كـ

أكالد القحبة ىؿ تسكت مغتصبة ؟
أكالد القحبة

لست خجكال حيف أصارحكـ بحقيقتكـ
إف حظيرة خنزير أطير مف أطيركـ
تتحرؾ دكة غسؿ المكتى أما أنتـ
ال تيتز لكـ قصبة
اآلف أعريكـ

ي كؿ عكاصـ ىذا الكطف العربي قتمتـ رحي
ي كؿ زقاؽ أجد األ زالـ أمامي
أصبحت أحاذر حتى الياتؼ

حتى الحيطاف كحتى األطفاؿ
أقيء ليذا األسمكب الفج

ك ي بمد عربي كاف مجرد مكتكب مف أمي
يتأخر ي أركقة الدكلة شيريف قمرييف

تعالكا نتحاكـ قداـ الصحراء العربية كي تحكـ ينا

أعترؼ اآلف أماـ الصحراء بأني مبتذؿ كبذمء كيزيمتكـ .يا شر اء الميزكميف
كيا حكاـ الميزكميف
كيا جميك ار ميزكما

ما أكسخنا  ..ما أكسخنا ..ما أكسخنا كنكابر
ما أكسخنا

ال أستثني أحدا .ىؿ تعتر كف
أنا قمت بذمء

رغـ بنفسجة الحزف

كايماض صبلة الماء عمى سكرم

كجنكني لموحؾ بأخبلؽ الشارع ك الثكنات
كلحس الفخذ الممصؽ ي باب المميى

يا جميك ار ي الميؿ يداكـ ي قبك مؤسسة الحزف
سنصبح نحف ييكد التاريخ

كنعكم ي الصحراء ببل مأكل
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ىؿ كطف تحكمو األ خاذ الممكية ؟
ىذا كطف أـ مبغى ؟

ىؿ أرض ىذه الكرة األروية أـ ككر ذئاب ؟
ماذا يدعى القصؼ األممي عمى ىانكم ؟

ماذا تدعى سمة العصر ك تعريص الطرؽ السممية ؟

ماذا يدعى استمناء الكوع العربي أماـ مشاريع السمـ
كشرب األنخاب مع السا ؿ ( كرد) ؟

ماذا يدعى تتقنع بالديف كجكه التجار األمكييف ؟
ماذا يدعى الدكالب الدمكم ببغداد ؟

ماذا تدعى الجمسات الصك ية قي األمـ المتحدة ؟
ماذا يدعى إرساؿ الجيش اإليراني إلى (قابكس) ؟
كقابكس ىذا سمطاف كطني جدا

ال تربطو رابطة ببريطانيا العظمى

كخبل ا ألبيو كلد المذككر مف الميد ديمقراطيا

كلذلؾ تسامح ي لبس النعؿ ككوع النظارات

كاف أف اعتر ت بمآثره الجامعة العربية يحفظيا اهلل
كأحدل صحؼ اإلمبريالية

قد نشرت عرض سفير عربي

يتصرؼ كالمكمس ي أحواف الجنراالت
كقداـ حفاة (صبللة)

كلمف ال يعرؼ الشركات النفطية

ي الثكنات ىناؾ يراجع قدراتو العقمية
ماذا يدعى ىذا ؟؟

ماذا يدعي أخذ الجزية ي القرف العشريف ؟
ماذا تدعى تبرئة الممؾ المرتكب السفمس ؟
ي التاريخ العربي

ك ال يشرب إال بجماجـ أطفاؿ البقعة
أصرخ يكـ

أصرخ أيف شيامتكـ..؟

إف كنتـ عربا ..بش ار ..حيكانات
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الذئبة ..حتى الذئبة تحرس نطفتيا
ك الكمبة تحرس نطفتيا

ك النممة تعتز بثقب األرض

كأما انتـ القدس عركس عركبتكـ
أىبل..

القدس عركس عركبتكـ

مماذا أدخمتـ كؿ السيبلنات إلى حجرتيا
ككقفتـ تسترقكف السمع كراء األبكاب
لصرخات بكارتيا

كسحبتـ كؿ خناجركـ
كتنا ختـ شر ا

كصرختـ ييا أف تسكت صكنا لمعرض
أم قركف أنتـ

أكالد قراد الخيؿ كفاكـ صخبا

خمكىا دامية ي الشمس ببل قابمة

ستشد وفائرىا كتقيء الحمؿ عميكـ
ستقيء الحمؿ عمى عزتكـ

ستقيء الحمؿ عمى أصكات إذاعتكـ
ستقيء الحمؿ عميكـ بيتا بيتا
كستغرز أصبعيا ي أعينكـ
أنتـ مغتصبي

حممتـ أسمحة تطمؽ لمخمؼ
كثرثرتـ كرقصتـ كالدببة

ككني عاقرة أم أرض مسطيف

ككني عاقرة أم أـ الشيداء مف اآلف
يذا الحمؿ مف األعداء
ذميـ كمخيؼ

لف تتمقح تمؾ األرض بغير المغة العربية
يا أمراء الغزك مكتكا

سيككف خرابا ..سيككف خرابا
-;<@-

سيككف خرابا

ىذم األمة البد ليا أف تأخذ درسا ي التخريب !!
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إلػػو أكرشميـ

لتنسني يميني
لتنسني عيكف
حبيبتي

لينسني أخي

لينسني صديقي الكحيد
لينسني الكرل

عمى سرير سياد
مثمما السبلح

ي عنفكاف المعركة

ينسى يد المحارب
كمثمما الناطكر

ينسى عمى كركمو الثعالب
إذا نسيت

أف بيف ثديي أرونا ببيت
ٌ
إلو أكرشميـ
أف مف قطكؼ
كٌ
دمنا يعتصر

 - 270كلد ي مدينة غزة بفمسػطيف عػاـ =8@9ـ ،بػدأ النشػر ػي مجمػة "الحريػة "اليا اكيػة ،كتخػرج ػي الجامعػة
األمريكية ي القاىرة عاـ 8@<9ـ مف قسـ الصحا ة .انخرط ي العمؿ الكطني كالػديمكقراطي مبكػرا ،كعمػؿ ػي
الصحا ة كالتدريس  .نشر ديكانو األكؿ (المعركػة) 8@<9ـ .سػجف ػي المعػتقبلت المصػرية مػرتيف .لػو الكثيػر
مف األعماؿ الشعرية كالنثرية ،مف أعمالو الشعرية :المعركة ،كالمسا ر ،كحينما تمطر الحجار ،كآخر القراصنة

مػػف العصػػا ير .مػػف أعمالػػو النثريػػة :يكميػػات غػػزة  -غػػزة مقاكمػػة دائمػػة ،ك  88يػػكـ خمػػؼ متػػاريس بيػػركت.
استشيد ي أثناء أداء كاجبو الكطني ي لندف عاـ ;?@8ـ.
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الشيد كالمبف

السنيف
كخمرة ٌ
لكي يعيش

كيفرخ الكحكش
ككي أشيد

مف الدمكع

جدار مبكى ككي أحيؿ
خيمتي منديؿ
لمعكيؿ

عمى الذىاب
ببل إياب

***
لتنسني يميني

المغردة
لتنسني عيكف شعبي
ٌ
إذا نسيت

أف أغرس الطريؽ

بياراتنا كلمكركـ
لصدر ٌ
سيفا مف الجحيـ

عيني إلو أكرشميـ
ي
ٌ
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القدس صبارة الركح
لؤلرض قصيدتنا..

لمشمس قصيدتنا..

كقصيدتنا أحمى األشعار..
271

 -مػػدرس كشػػاعر سػػكرم مػػف مكاليػػد 8@>:ـ ،صػػدر لػػو مػػف األعمػػاؿ الشػػعرم :دي ػكاف كػػرـ الغػػزؿ بالميجػػة

المحكية ،كديكاف :نػام بػبل حنػيف بالمغػة الفصػيحة ،شػارؾ ػي العديػد مػف األمسػيات الشػعرية ،نشػر شػعره ػي
العديد مف المكاقع اإللكتركنية.
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كالثكرة تعشقنا..

كالنجمة تعشقنا..

ما دمنا ّْ
نغني لمثكار..

يا كطف الثكرة يا كطني..
طرزتؾ ي كفني..
إني َّ

زنبق نة تشم يخ كؽ النار..
نغني ّْ
لمقدس ّْ
كنغني..
لؤلمؿ القادـ كاإلعصار

أطفاؿ مسطيف انتفوكا..
كلتسقط ُّ
كؿ رمكز العار..

لف نخشى لف نخشى أبدان..
كسنصمد ي كجو التيار.
ي

>; -8مكسى أبك جميداف()272
ز رات القدس
القػػػػػدس ػػػػػي األسػػػػػر كاألغػػػػػبلؿ تنسػػػػػحب

كالػػػػػػدمع مػػػػػػف صػػػػػػخرة المعػػػػػػراج ينسػػػػػػكب

كاسػػػػػتنجد المسػػػػػجد المحػػػػػزكف مػػػػػف كمػػػػػد

أيػػػػػػف المػػػػػػرؤة أيػػػػػػف البػػػػػػأس يػػػػػػا عػػػػػػرب

تغػػػػػػػػػكؿ العصػػػػػػػػػؼ كالتيكيػػػػػػػػػد ينيشػػػػػػػػػني

صػػػػػػبحان عشػػػػػػيان بسػػػػػػاحي ينعػػػػػػؽ الجػػػػػػرب

ىػػػػػػػػذم المػػػػػػػػآذف مػػػػػػػػا عػػػػػػػػادت مدكيػػػػػػػػة

كالمنبػػػػػػػػػػر اليػػػػػػػػػػكـ ميجػػػػػػػػػػكر كمكتئػػػػػػػػػػب

كىيكػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػزكر تػػػػػػػػػػػدنيس كمكذبػػػػػػػػػػػة

كاهلل يشػػػػػػػػػػػػػػػػيد كالتػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ كالكتػػػػػػػػػػػػػػػػب

ػػػػػػػنقض قػػػػػػػكمي كعػػػػػػػادتيـ بػػػػػػػبل خجػػػػػػػؿ

ػػػي مجمػػػس األمػػػف قػػػد دانػػػكا كقػػػد شػػػجبكا

يػػػػا مجمػػػػس الجػػػػكر لػػػػـ تسػػػػمع بمظممتػػػػي

غػػػػػارت جراحػػػػػي كحػػػػػؽ الشػػػػػعب مغتصػػػػػب

أنػػػػػػػػػػػتـ رعػػػػػػػػػػػاة لئلرىػػػػػػػػػػػاب كمفسػػػػػػػػػػػدة

أنػػػػػػػػػػتـ بغػػػػػػػػػػاة كمػػػػػػػػػػنكـ يبػػػػػػػػػػ أر المقػػػػػػػػػػب

سػػػػػػػػياط شػػػػػػػػاركف مػػػػػػػػا زالػػػػػػػػت تمزقنػػػػػػػػي

كال صػػػػػػػػػػػػبلح كال الفػػػػػػػػػػػػاركؽ ينتصػػػػػػػػػػػػب

ىػػػػػػػػذا البػػػػػػػػراؽ تػػػػػػػػذيب القمػػػػػػػػب محنتػػػػػػػػو

البيػػػػػػػػت يخنػػػػػػػػؽ كالمحػػػػػػػػراب موػػػػػػػػطرب

 - 272مف مكاليد ر ح 8@>9ـ ،يحمؿ درجة الميسانس -لغة عربية – جامعة األزىر بغزة .يعمؿ مدرسا ي مدرسة
بئر السبع الثانكية بر ح.
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ػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػؿ دكلػػػػػػػػػة تيػػػػػػػػػريج كميزلػػػػػػػػػة

طػػػػػػػكؽ بغػػػػػػػيض كىػػػػػػػذا السػػػػػػػر كالعجػػػػػػػب

ككيػػػػػػػػػؼ تغمػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػيؼ الثػػػػػػػػػأر أمتنػػػػػػػػػا

كعصػػػػػػػػبة السػػػػػػػػػمب لئلسػػػػػػػػػراع تجتمػػػػػػػػػب

يجمعػػػػػػػػػػكف ػػػػػػػػػػبل التكطيػػػػػػػػػػع يػػػػػػػػػػردعيـ

كال وػػػػػػػػػػػػػجيج كال نػػػػػػػػػػػػػدب كال صػػػػػػػػػػػػػحب

استأسػػػػػػػػػد الباطػػػػػػػػػؿ المئكػػػػػػػػػكـ منتشػػػػػػػػػيان

كاسػػػػػػػتمرؽ القػػػػػػػادة اإلغػػػػػػػراء كاغترظػػػػػػػكا

يػػػػا معشػػػػر الػػػػذؿ قػػػػد حػػػػزتـ عمػػػػى مػػػػس

أمػػػػػػا الييػػػػػػكد بكػػػػػػؿ الطػػػػػػيف قػػػػػػد ذىبػػػػػػكا

يػػػػػػا سػػػػػػادة الجػػػػػػبف كفػػػػػػكا عػػػػػػف ميػػػػػػاترة

أبنػػػػاء صػػػػييكف حتػػػػى المػػػػاء قػػػػد سػػػػمبكا

تستأنسػػػػػػػػػػػػػػػػكف بتطبيػػػػػػػػػػػػػػػػع كتيدئػػػػػػػػػػػػػػػػة

مػػػػػع مػػػػػف لكػػػػػؿ صػػػػػنكؼ الجػػػػػرـ يرتكػػػػػب

أيػػػػػػف المبليػػػػػػيف يػػػػػػا كيحػػػػػػي لقػػػػػػد جبمػػػػػػكا

عمػػػػػػى الميػػػػػػازؿ ػػػػػػركا اليػػػػػػكـ كانسػػػػػػحبكا

يػػػػا صػػػػاحب الحػػػػؽ صػػػػرت اليػػػػكـ متيمػػػػا

كالمػػػػػػػػػػص لمسػػػػػػػػػػمـ كا أسػػػػػػػػػػفاه ينتسػػػػػػػػػػب

ال تخػػػػػػػػػدعنؾ رعػػػػػػػػػكد الصػػػػػػػػػيؼ أمتنػػػػػػػػػا

ػػػػػالككف يصػػػػػغى عميػػػػػو الزيػػػػػؼ كالكػػػػػذب

ال يصػػػػػػػػمح الػػػػػػػػرأس مخمػػػػػػػػك ار كال غفػػػػػػػػر

لعبػػػػػػػػػد ػػػػػػػػػرج ىػػػػػػػػػكاه المػػػػػػػػػاؿ كالػػػػػػػػػذىب

كنػػػػػػػػتـ ألك ػػػػػػػػا لكػػػػػػػػـ يصػػػػػػػػغي عمالقػػػػػػػػة

طكعػػػػػػػػا ككرىػػػػػػػػا كىػػػػػػػػاأنتـ ليػػػػػػػػـ ذنػػػػػػػػب

مػػػػػػف يحمػػػػػػؿ السػػػػػػيؼ كاإليمػػػػػػاف معقمػػػػػػو

كالعػػػػػػػػػدؿ قاربػػػػػػػػػو حتمػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػو الغمػػػػػػػػػب

يػػػػػػػػا مسػػػػػػػػممكف ىػػػػػػػػك اإلسػػػػػػػػبلـ عػػػػػػػػزتكـ

لمػػػػػػػػػا تمممػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػذا الكفػػػػػػػػػر كارتعبػػػػػػػػػكا

كػػػػػػػػؿ الحمػػػػػػػػكؿ سػػػػػػػػكا التكحيػػػػػػػػد كاسػػػػػػػػدة

إف أشػػػػػػرؽ النػػػػػػكر زالػػػػػػت عػػػػػػنكـ الريػػػػػػب

ىيػػػػػػػػا خكوػػػػػػػػكا عراكػػػػػػػػان تطفئػػػػػػػػكف بػػػػػػػػو

كيػػػػػػد العػػػػػػداة ػػػػػػبل يبقػػػػػػى ليػػػػػػـ سػػػػػػبب

كأعمنكىػػػػػػػػػػا إلسػػػػػػػػػػرائيؿ ىػػػػػػػػػػادرة نحػػػػػػػػػػف

الرصػػػػػػػػػػاص كنحػػػػػػػػػػف النػػػػػػػػػػار كالشػػػػػػػػػػيب

شػػػػػاركف أبصػػػػػر ػػػػػإف الصػػػػػبح مكعػػػػػدكـ

شػػػػػػػػػػػػػػػػعارنا ال التنديػػػػػػػػػػػػػػػػد ال الخطػػػػػػػػػػػػػػػػب

نحػػػػػػػف الصػػػػػػػكاعؽ يػػػػػػػكـ الثػػػػػػػأر تعر نػػػػػػػا

نحػػػػػػػف القبلقػػػػػػػؿ نحػػػػػػػف البػػػػػػػرؽ كالميػػػػػػػب

نحػػػػػػػػػف الرعػػػػػػػػػكد زكاؿ البغػػػػػػػػػي مطمبنػػػػػػػػػا

نبغػػػػػػػػػػػي المنايػػػػػػػػػػػا لنصػػػػػػػػػػػر هلل نرتقػػػػػػػػػػػب
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يا قدس ال تبكي عمييـ
يػػػػػػػػػا زىػػػػػػػػػرة ػػػػػػػػػي حوػػػػػػػػػف قمػػػػػػػػػب ميػػػػػػػػػد

بثػػػػػػػي أرتجػػػػػػػؿ ػػػػػػػي وػػػػػػػمكع المجيػػػػػػػد

أنػػػػػػػػا مػػػػػػػػا بكيػػػػػػػػت عمػػػػػػػػى الحيػػػػػػػػاة كانمػػػػػػػػا

أبكػػػػػػي إليػػػػػػؾ العػػػػػػرب عػػػػػػذ ار اشػػػػػػيدم

 - 273مف مكاليد ر ح 8@=9ـ ،حاصؿ عمى بكالكريكس يزياء كيعمؿ مدرسان ي مدارس ككالة الغكث.
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عصػػػػػػب الطكائػػػػػػؼ ال تػػػػػػبلـ عمػػػػػػى الخفػػػػػػا

مثػػػػػػػػػؿ البغػػػػػػػػػاث أمػػػػػػػػػاـ نسػػػػػػػػػر أعنػػػػػػػػػد

عشػػػػػػركف حبشػػػػػػيا ػػػػػػي صػػػػػػحارم ال تػػػػػػرل

عنػػػػػػػد الكريمػػػػػػػة ػػػػػػػي ديػػػػػػػار المسػػػػػػػجد

أمػػػػػػػػػػػػػا إذا جيػػػػػػػػػػػػػر الكػػػػػػػػػػػػػريـ بصػػػػػػػػػػػػػكتو

تتقػػػػػػػػػػػاطر األجنػػػػػػػػػػػاد عنػػػػػػػػػػػد المكعػػػػػػػػػػػد

ىػػػػػػػػؿ زاؿ عػػػػػػػػف أرض العركبػػػػػػػػة غاصػػػػػػػػب

أـ عػػػػػػػاد ػػػػػػػي ثػػػػػػػكب كرمػػػػػػػو أسػػػػػػػكد ؟

يػػػػػػػػا قػػػػػػػػدس ال تبكػػػػػػػػي عمػػػػػػػػييـ كاصػػػػػػػػبرم

فيػػػػػػػػػػػالؽ اإلسػػػػػػػػػػػػبلـ بانػػػػػػػػػػػػت ترعػػػػػػػػػػػػد

مػػػػػػػػػف منيػػػػػػػػػؿ األنػػػػػػػػػكار غػػػػػػػػػذت جنػػػػػػػػػدىا

كلكجػػػػػػػػػػػػػػػػػو رب كاحػػػػػػػػػػػػػػػػػد متسػػػػػػػػػػػػػػػػػجد

سػػػػػػػػػػمر السػػػػػػػػػػكاعد كالجبػػػػػػػػػػاه موػػػػػػػػػػيئة

شػػػػػػػػػػػػتاف بػػػػػػػػػػػػيف منػػػػػػػػػػػػا ؽ كمسػػػػػػػػػػػػدد

عزمػػػػػػػػػػػكا العػػػػػػػػػػػزكـ الراسػػػػػػػػػػػخات بػػػػػػػػػػػأنيـ

إمػػػػػػػػا حيػػػػػػػػاة العػػػػػػػػز أك ػػػػػػػػي الممحػػػػػػػػد

ىػػػػػػػػػػذا كتػػػػػػػػػػاب الػػػػػػػػػػو يعطػػػػػػػػػػي كصػػػػػػػػػػفيـ

يػػػػػػػػػػـ عبػػػػػػػػػػاد أىػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػأس شػػػػػػػػػػدد

ال يرىبػػػػػػػػػػػكف المػػػػػػػػػػػكت عاجػػػػػػػػػػػؿ أمػػػػػػػػػػػرىـ

يػػػػػػػػػػػـ كىػػػػػػػػػػػذا المػػػػػػػػػػػكت كالمتعاقػػػػػػػػػػػد

كاليػػػػػػػػػػػػػكـ أشػػػػػػػػػػػػػتات البغػػػػػػػػػػػػػاة تجمعػػػػػػػػػػػػػكا

مػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػػكب كاتجػػػػػػػػػاه حاقػػػػػػػػػد

عصػػػػػػػػػػػب الييػػػػػػػػػػػكد المػػػػػػػػػػػارقيف كػػػػػػػػػػػأنيـ

أبنػػػػػػػػػػػػػاء شػػػػػػػػػػػػػعب ثػػػػػػػػػػػػػائر متكحػػػػػػػػػػػػػد

مػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػؿ أخػػػػػػػػػػبلط الػػػػػػػػػػببلد تػػػػػػػػػػدا عكا

لتعػػػػػػػػػػػػاد أمجػػػػػػػػػػػػاد السػػػػػػػػػػػػراب البائػػػػػػػػػػػػد

لػػػػػػػػػػػػـ ييأسػػػػػػػػػػػػكا رغػػػػػػػػػػػػـ التشػػػػػػػػػػػػرد كاألذل

أف يرجعػػػػػػػػػكا كسػػػػػػػػػط األتػػػػػػػػػكف الكاقػػػػػػػػػد

حتػػػػػػػػػى يقيمػػػػػػػػػكا دكلػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػعب الػػػػػػػػػذم

ال يرتوػػػػػػػػػػي غيػػػػػػػػػػر المكػػػػػػػػػػاف القائػػػػػػػػػػد

كالعػػػػػػػػػػػػػرب أصػػػػػػػػػػػػػفار بػػػػػػػػػػػػػدكف عقيػػػػػػػػػػػػػدة

كالميػػػػػػػػػث مكسػػػػػػػػػكر النيػػػػػػػػػاب شػػػػػػػػػدائد

لػػػػػػػػػـ يرتفػػػػػػػػػع عمػػػػػػػػػـ الصػػػػػػػػػياينة األلػػػػػػػػػى

إال بأيػػػػػػػػػػػػػػػػػدم الخػػػػػػػػػػػػػػػػػائنيف القػػػػػػػػػػػػػػػػػكد

يػػػػػػػػػا أمػػػػػػػػػة تبغػػػػػػػػػي الخػػػػػػػػػبلص كترتجػػػػػػػػػي

كسػػػػػػػر القيػػػػػػػكد ك جػػػػػػػػر عيػػػػػػػد ماجػػػػػػػػد

متغسػػػػػػػػػػمي ثػػػػػػػػػػكب الوػػػػػػػػػػبللة باليػػػػػػػػػػدل

كلتر عػػػػػي صػػػػػكت الشػػػػػجاعة مػػػػػف غػػػػػد

الشػػػػػػػػػػػػػػػعب دكمػػػػػػػػػػػػػػػان إف أراد تحػػػػػػػػػػػػػػػر ارن

كالسػػػػػػػيؿ كػػػػػػػاف عرمرمػػػػػػػان ػػػػػػػي كاىػػػػػػػد

كاهلل مػػػػػػػػػػػػػف ػػػػػػػػػػػػػكؽ األنػػػػػػػػػػػػػاـ نصػػػػػػػػػػػػػيره

كجنػػػػػػػػػػػكده األ ػػػػػػػػػػػذاذ خيػػػػػػػػػػػر مجاىػػػػػػػػػػػد
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القدس
ىسػػػػػ ٍقيا ألرض القػػػػػدس مػػػػػف ج َّن و
ػػػػػة يع ٍميػػػػػا
ى
ي
ً
َّ
ً
عػػػػػػػػػػػزت الػػػػػػػػػػػدنيا
إف
ألىػػػػػػػػػػػؿ
القػػػػػػػػػػػدس ٍ

ػػػػت لنػػػػػا الػػػػػدنيا
عمػػػػػى جبػػػػػؿ الزيتػػػػػكف كانػ ٍ
سػ ٍقيا لعيػ ًػد القػ ً
ػدس عيػػدان محبَّبػػػىا كسػػقيا
ىك ى ،ي
كلمسػػػػػػكر مػػػػػػف حػ ً
ػػػػػكؿ المػػػػػػآذف كالحمػػػػػػى
ي

اس ػػػػػػػي ظميػػػػػػػا سػ ً
كلمػػػػػػػدُّكر كاألجػػػػػػػر ً
ػػػػػػقيا
ي

ػػػػػم يح الػػػػػػكرل
كيػ ى
ػػػػػؼ بأىمييػػػػػػا ،كىػ ٍ
ػػػػػـ أسػ ى
ػػػػػر كالتُّقػػػػػػى
ػػػػػر كال ًب ٍ
شػ ي
إلييػػػػػػا تنػػػػػػاىى الطيػ ي

ػػػػػػػػػػعيا
سػ ٍ
ػػػػػػػػػػريىـ أصػػػػػػػػػػػبلن كأشػػػػػػػػػػػرييـ ى
كأعػ ي
الك ٍحيػػػػا
كباركيػػػػا ػػػػي
ً
ػػػف أ ى
الػػػػكحي ىمػ ٍ
ٌنػػػػزؿ ى

َّ
ً
كلمشػػػػػػػػػػػف ً
ػػػػػػػػػػكؽ قي ىبا ًبيػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػكر ػ
ؽ المنثػ
ى
ػػػػػػػػرط بيػػػػػػػػػاء ػػػػػػػػػي حجػػػػػػػػػارًة ً
كػ ً
أروػػػػػػػػػيا
ن

كلمعبػػػػػػػػػػ ً
ربيعيػػػػػػػػػػاى ن،
ّْ
ؽ المػػػػػػػػػػذركر عطػػػػػػػػػػ ارى
ى
ػػػػػػػكف تيػػػػػػػػر و
كلػ ً
اب قػػػػػػػػد تخػػػػػػػػا يؿ بػػػػػػػػو ىكئيػػػػػػػػا

مػػػػػػف القػ ً
اب ليرقػػػػػػى ليػػػػػػا ىرقيػػػػػػا
ػػػػػدس أبػػػػػػك ٍ
ً
أطيرىػػػػػػػػػػػػػػػا َّأيػػػػػػػػػػػػػػػا
األرض
أم
كيعمػ
ػػػػػػػػػػػػػػـ َّ
ي
ي
مثيػ و
ػػػػػػػت ير ٍؤيػػػػػػػػا
ػػػػػػػف كال حمَّقىػ ٍ
ػػػػػػػؿ ليػػػػػػػػا ىج ٍفػ ه

ػػػػػػػػػػػت
أسػػػػػػػػػػػػرل
ّْحػ ٍ
ّْ
بػػػػػػػػػػػالنبي ك يت ى
عشػػػػػػػػػػػي ىة ٍ
ػػػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػػػث يفػ
ُّ
ػػػػػػػػػػػؾ أدرل حيػ ي
كربػ ى
ػػػػػػػػػػػتح بابػ ي
ي
ً
ػػػػػػؽ عمػػػػػػػى
ػػػػػػالـ كػ
ػػػػػػاألحبلـ ،لػػػػػػػـ ينطبػ ٍ
معػ ي
ػػػػػت بيػػػػػػا ػػػػػي يع ٍمػ ً
ط ٍرىػػػػػػ هة
ػػػػػي ى
عي ٍي ىن َّ
ىن ًع ٍم ي
ػػػػػر ى

ػػػػػػؿ لعينيَّػػػػػػػا
كانػػػػػػػت ىػػػػػػػي
العمػػػػػػػر الجميػ ى
ى
ػػػػػػد لمقػ ً
ػػػػػػدس ال كانػػػػػػػت الػػػػػػػدُّنيا
أعػ ٍ
إذا لػػػػػػػـ ي

ػػػػػػػػائـ
أقػػػػػػػػك يؿ كقػػػػػػػػػد ناحػ ٍ
ػػػػػػػػت بقمبػػػػػػػػػي حمػ ه
طػػػػػػػػاؿ كدكٌن ٌنتػػػػػػػػا
الػػػػػػػػدرب
أيػػػػػػػػت
َّ
ى
كلمػػػػػػػػا ر ي
ى

ػػػػػػػد األ ػػػػػػػػ ً
ؽ ً ،كالسػ َّ
معػػػػػػػػار يؾ ىمػ َّ
ناريػػػػػػػػا
ػػػػػػػد َّ
ػػطر القػ ً
طيػػػا
ػػدس أطػػػكم المػػػدل َّ
ىك َّ
ػػت ى
يم ٍمػ ي
شػ ى

ً
ػػػاف النػ ً
ُّجى
ىمػ ي
ػػػزت حصػ ى
ػػػار ػػػػي يحم ىكػػػػة الػػػػد ى
و
ألىػػػػػػػػكف يح ٍرقىػػػػػػػػ نة
ؽ أنػػػػػػػػي
ػػػػػػػػإف
أحتػػػػػػػػر ٍ
ٍ
ي

ػػػات مسػػػػبيَّا
مػػػػف المسػػػػجد األقصػػػػى كقػػػػد بػ ى

ً
ػػػػػػػو
صػػػػػػػبلح
كىػػػػػػػـ
ً
الػػػػػػػديف َّ
ُّ
ىمػػػػػػػي ،كخيمي ي

ػػػػػػػػاف صػػػػػػػػػميبيَّا
ركػػػػػػػػػابي ،كاف كػػػػػػػػػاف الزمػ ي
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القساـ يصعد إلى أحراش يعبد"
كقاؿ ناىض الريس ي قصيدةَّ " :
ذاك ارن األقصى:

الحؽ الشاى ًر سيفا
زمف
ّْ
ىذا ي
يشير ّّ
حؽ سيفا
خير إذا ٍلـ
ٍ
ال ى
ً
ً
نحك األقصى
عيف
كا ٍط ىع ٍف ى
التنيف الزاحؼ ى
با أقصى...

يا قبمتنا األكلى
ً
و
ً
أرض باركيا
جبية
الككف عمى
رب
يا قبمة ّْ
حببلن ...سيبل...

امرأة ...رجبل...
رسكؿ ً
ً
اهلل إلى المؤل األعمى
اج
يا معر ى
أعطيؾ دمي
ً
ً
ً
صحائفو
كؽ
مصباح ىؾ
ي
لمساىر ى
يتمك ً
آيات النُّ ً
كر

مثؿ الصب ًح
بياف ى
ن
الفتح
مثؿ
ً
كبشرل ى
ي
يا أقصى
يا ىعمىمي

ً
الجمعة مك ًطا ً
قدـ
يكـ
سح لي ي
ى
أ ٍ
ىٍ ى
صحنؾ ى
إليؾ
جئت ى
ىا أنا ي
سابؽ ركحي قدمي
تي ي
كيسابؽ سيفي قممي

إليؾ
جئت ى
ىا أنا ي
ً
ً
ركب نحك ىؾ
جاج
األرض يد ه
ي
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ً
عركبتنا
عركس
القدس
ي
ي
ً
عركبتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػركس
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس عػ
القػ
ي
ي
القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ية ً
حاوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا
ي
م
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس ىتػ
القػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ّّ
ه
ي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس ىكيتينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
كالقػ
ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ية ماوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينا
كالقػ
ي
ً
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديف ينادينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلح
كصػ
ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
كىكاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مفطػ
ه

اـ عقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدتنا
القػ
ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف عزائمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس رىػ
القػ
ي
ي
ػػػػػػػػػػػػدس صػػػػػػػػػػػػػبلةه ػػػػػػػػػػػػػي األقصػػػػػػػػػػػػػى
القػ
ي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارت حينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
إف خػ
ٍ
ينسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمبيا ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردد آمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف يػ
كالكػ
ي
ي
كاألقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل ىادينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

كاألقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى قبمتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كتمكينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريفان
ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس لًنادينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد القػ
لتعػ
ى
ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطينا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الخيػ
كيعػ
َّ
ي

كاألقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى باركػ
ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اهللي
ى ً
ىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خيػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اهلل أال ٌ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى يجمعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
كيعػ
ى

ككتب نجـ روكاف أيوان:
القدس موعدنا
ُ
القدس مكعدنا
ي
ببلؿ
قـ يا ٍ
ٍ

بانفعاؿ
أى ٌذ ٍف ،كأى ٌذفٍ
ٍ
سجاؿ
عادت
الحرب ما
ٍ
ٍ
ي

ببلؿ
قـ يا ٍ
ٍ
ً
ىاماتنا
اصعد عمى
ك ٍ
القدس َّ
االحتبلؿ
جنكد
دنسيا
ٍ
ي
ي
ً
لمقدس ي قمبي
القدس يا
ك ي
ليا ُّ
ابتياؿ
كؿ
ٍ
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كصاؿ
جاؿ
ُّ
العدك بأرويا زىكان
ٍ
ى
التبلؿ
خمؼ
ٍ
كبنك النوير تجمعكا ى
الناس جكعى
ك ي
لكؿ أ و
ييتفكف ّْ
كواؿ
ٌاؾ
ٍ
ى
شعكبنا
الحاكمكف
ك
ى
ى

الوبلؿ
عككف عف
ٍ
ال ير ى
سمبكا األماني جيرةن
النواؿ
ود
ٍ
كتكحدكا ى

الببلد رخيص نة
باعكا
ى
ً
اؿ
بيع
السياـ أك النب ٍ
ى
كالظالمكف بغكا عمينا
بعدما َّ
الرجاؿ
عز
ٍ

اىـ كىنكا
أتير ي
الرحاؿ
أـ يا تيرل شدكا
ٍ

اح
كالر
اقصكف عمى الجر ً
ى
الرماؿ
مثؿ
ٍ
ُّىـ ى
تعد ٍ

الساقطكف عمى الطري ً
ؽ
ك
ى
محاؿ
ىـ :ىذا
ٍ
شعار ٍ
ي
رؤكسيـ
كالناكسكف
ى
ذؿ ً
بيـ ُّ
عاؿ
الف ٍ
ينأل ٍ
ببلؿ
قـ يا ٍ

بانفعاؿ
أ ىذ ٍف كأ ٌذف
ٍ
الخباؿ
يستيقظكف مف
معميـ
ٍ
ى

الكباؿ
يسعكف ي درًء
كلعميـ
ٍ
ى
ٍ
ببلؿ
قـ يا ٍ
ٍ
ً
اؿ
يج يد ير
المذلة سكؼ يطكييا الزك ٍ
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كقاؿ نجـ روكاف أيوان ي قصيدة:
ي ذكرم معركة جنيف

دكد
نظمت
أنا ما
الشعر يكمان لمتَّ ٌ
غز ًؿ بال يخ ٍ
ي
ى
غيد
أنا ما
نظمت الشعر مدحان طالبان عيشان ر ٍ
ي
األرض َّ
لكف سأرثي َّ
ً
الييكد
دنسيا
جن نة ي
ٍ
ٍ
ً
َّ
عكد
لمصابيا
كالصاعقات ليا ير ٍ
حؿ األسى ي
ً
ً
الصمكد
البطكلة ك
الشيادة ك
أجنيف ،ممحم ىة
ٍ
ي

ً
كعريف أ و
الخمكد
الجباه إلى
ش َّـ
قد قوكا ي
ٍ
يسد ٍ
ى
اآلالـ ي ّْ
جرح ًؾ ً
الكجكد
كؿ
لكف
ٍ
الجرح ي
ي
ي
ً
ً
ػيكد
درًؾ كػـ
سمػكت َّ
أبي نة َّ
هلل ُّ
الع ٍ
مػر ي
حكامنا أكصدتـ َّ
الحدكد
كؿ
تبػان لكـ
ٍ
ٌ
ى
ي
مف ً
الجنكد
كيد
جنيف ُّ
كتركتـ – بغيان –
ٍ
تئف ٍ
ى
ي
يسكد
الظمـ دكمان ال
حكامنا
تبػان لكـ
ٍ
ٌ
ى
ي
ثمكد
تب ٍت ٍ
تبػان كما ٌ
تبػان لكـ حكامنا ٌ
ٌ
خك و
الجاحديف ّْ
حقكد
اف
تبػان لكؿ
ٍ
ى
ٌ
ككؿ ٌ

و
تبػان ّْ
لمييكد
مساكـ ليبيعى أروي
لكؿ
ٍ
ٌ
المدكد
الخصـ
كنقير
الشريؼ
سنحرير القدس
ى
ٍ
ٌ
ي
ى
سنحرر األقصى الجريح ً
الييكد
نقيو مف أيدم
ٍ
ٌ
الػقيكد
قرآننػا بيميننػا بشػمالنا ُّؾ
ٍ
لمدماء الز ً
ً
كلمشييد
اكيات
سنثأر
قسمان
ٍ
ي
شيكد
لو
شاىد ك
قسمان كربي
ٍ
الكائنات ي
ي
ه
جنة ً
لقاء يرتجى ي ً
كالى و
اهلل الكدكد
ي

كقاؿ نجـ روكاف أيوان ي قصيدة:
لف ننكسر رغـ الجراح

الزيتكف ك ً
ً
التيف
كتسألني عف
كتسألني عف األقصى

ً
كقد مكركا لحر ً
مسجده
ؽ جدارً
-;=@-

كمنبرًه

كقد عمكا

عكـ
ليبنكا الييك ىؿ المز ى
قد مكركا

ظنيـ
خاب
ٍ
كلكف ى
ي
مكر اهلل يكفيني
ي
ً
كتسألني عف الزعماء إ ٍذ كلَّكا
كجكىان شطرى أمريكا
إلوبللي كتدجيني

كما عر كا كما ظنكا
بأف اهللى ييديني
َّ
كيحميني

ً
الدحنكف
كتسألني عف
ً
أك عف ً
ياسيف
دير

كعف صب ار كشاتيبل

ً
كتؿ الز ً
ّْ
المخوكب
عتر
ً
بالمكف الفمسطيني

أيمكؿ تسألني
كعف
ى
ٍ
اؾ يا أيمك يؿ ينسيني
كمف ذكر ى
ً
ً
النكسات
النكبات ك
كتسألني عف
أك عف ً
ً
تشريف
حرب
ً
كنير البارد المكمكـ

مؿء العيف يبكيني
ً ،ى
كغزة ىاشـ الشماء
ما زالت تناديني :

يذب يح يا بني قكمي
أٌ
كأنتـ ال تيغيثكني
أشبلئي ممزق هة

كنزؼ ي شراييني
ه
يـ
كع ه
ي
رب ى
ليس ٌ
ىم ي
-;>0-

ً
ً
صييكف ً،
إرواء
سكل
شركاء ي خنقي
ىـ
ي
ي
كتجكعي كتكفيني
كلكني

ً
القير
برغـً
صامدةه
بر ً
غـ الجكًع
شامخ هةه،

برغـ ً
القتؿ
باقي هة
بحكؿ ً
ً
اهلل

ناصرةه أنا ديني
كتسألني عف التاري ًخ

حكايتو
إذ يحكي
ي
عف الجرح الفمسطيني
سيحكييا

كسكؼ ُّ
يظؿ يحكييا
ى
ً
التحرير لؤلقصى
كنحم يؿ رايةى
ً
بر ً
الشيداء كالجرحى
غـ قكا ًؿ
بر ً
غـ قكا ًؿ األسرل

كرغـى أذل ذكم القربى
نصر ً
اهلل آتيني
ي
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 -8<8نزار قباني ()276
الػقػدس
بكيت  ...حتى انتيت الدمكع

صميت  ....حتى ذابت الشمكع
ركعت ...حتى ممني الرككع

سألت عف محمد ..يؾ كعف يسكع
يا قدس يا مدينة تفكح أنبياء

يا أقصر الدركب بيف األرض كالسماء
********

يا قدس  ...يا منارة الشرائع

يا طفمة جميمة محركقة األصابع
حزينة عيناؾ يا مدينة البتكؿ

يا كاحة ظميمة مر بيا الرسكؿ
حزينة حجارة الشكارع
حزينة مآذف الجكامع
********

يا قدس  ...يا حبيبتي

غدا ..غدا  ..سيزىر الميمكف

كتفرح السنابؿ الخوراء كالغصكف  ..كتوحؾ العيكف
كترجع الحمائـ المياجرة ...إلي السقكؼ الطاىرة
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كيرجع األطفاؿ يمعبكف  ...كيمتقي اآلباء كالبنكف عمي رباؾ الزاىرة
يا بمدم  ...يا بمد السبلـ كالزيتكف..
********

يا قدس ..يا مدينة تمتؼ بالسكاد
يا قدس ..يا مدينة األحزاف
مف يكقؼ العدكاف؟

مف يغسؿ الدماء عف حجارًة الجدراف؟
مف ينقذ اإلنجيؿ؟
مف ينقذ القرآف؟

مف ينقذ المسيح ممف قتمكا المسيح؟
مف ينقذ اإلنساف؟

كلنزار قباني أيوان:

مسطيف واعت يكـ واعت عقيدة
لك أف القدس ليا شفت ...الختنقت ي ميا الصمكات
كنحف نمد ليا حببل شعرم الكممات

كنمد ليا ا منديبل طرز بالدمع كالدعكات

يا قدسي الطيب يا بمدم قتمتؾ سكاكيف الكممات
********

تغمغؿ الييكد ي قدسي  ...كنحف كراء المكر كف مناومكف
صاركا عمي مصريف مف أبكابي  ....كنحف راجعكف
نامكا عمي راشي  ....كنحف راجعكف
********

مسطيف واعت يكـ واعت عقيدة ...كبات ساد الحاؿ أقبح مقتني

أيجمد ديف أكرد العرب سؤددا ...كينقض ما شاد النبي كما بني ؟!

ليروي عنا الغرب حينا كيحتفي ...بنا الشرؽ أحيانا ..كنفقد ذاتنا ؟
كما زادنا ىذا التذبذب عزة  ...كلكف حصدنا دكنو الشكؾ كالعنا
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كيقكؿ نزارأيوان:

ي قصيدة "الخطاب"
كنت بعد الظير ي المقيى..
ككاف البيمكاف..

يمبس الطرطكر بالرأس..

كيمقي ك ٌؿ (ما يطمبو المستمعكف)
عف مسطيف التي صارت مع األياـ،
(ما يطمبو المستمعكف)

كاحتفاالن مثؿ عيد الفطر ..كاألوحى..
أراجيح ،ككعكان ،ك طائر..
كزيارات مقابر..

كتذكرت مسطيف التي صارت حقيبة
ما ليا ي األرض صاحب.

كيقكؿ نزار قباني ي قصيدة الخطاب أيوان:
بمبلييف الشعار ً
ً
نمت
ات ..
خدركني
ٍ
ٌ
ً
الحمـ ..
القدس ي
كأركني
ى

استفقت
حيف
القدس  ،كال
أجد
ٍ
كلـ ى
أحجارىا  ،ى
ى
ى
وحكت
كنت
ٍ
السادةي  ،إف ي
اعذركني ٌ ،أييا ٌ
وحكت
م أف أبكي  ..كلك ٌني
ٍ
كاف ي ٌ
ى
كد ى

كيقكؿ نزار قباني ي قصيدة:
" مسطيف"
يا ٌأييا الثكار...
ً
ً
الخميؿ،
القدس ،ي
ي

بيساف ،ي األغكار..
ي
ى
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ي ً
بيت و
حيث كنتـ ٌأييا األحرار
لحـ ،ي
تقدمكا..
تقدمكا..

مسرحيو..
قص ية السبلـ
ٌ

مسرحيو..
كالعد يؿ
ٌ
احد
مسطيف
إلى
طريؽ ك ه
ه
ى
ً
بندقيو..
كىة
يمر مف
ُّ
ٌ

كيقكؿ نزار قباني أيوان:

منشكرات دائية عمى جدراف إسرائيؿ
__1
لف تجعمكا مف شعبنا
شعب ىنكد حمر
نحف باقكف ىنا

ي ىذه األرض التي تمبس ي معصميا
إسكارة مف زىر
يذه ببلدنا

ييا كجدنا منذ جر العمر

ييا لعبنا ...كعشقنا ...ككتبنا الشعر
مشرشكف نحف ي خمجانيا
مثؿ حشيش البحر

مشرشكف نحف ي تاريخيا

ي خبزىا المرقكؽ  ..ي زيتكنيا
ي قمحيا المصفر

مشرشكف نحف ي كجدانيا
باقكف ي آذارىا

باقكف ي نيسانيا

باقكف كالحفر عمى صمبانيا
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باقكف ي نبييا الكريـ ...ي قرآنيا
ك ي الكصايا العشر.....
__2
ال تسكركا بالنصر
إذا قتمتـ خالدا

سكؼ يأتي عمرك
كاف سحقتـ كردة

سكؼ يبقى العطر
__3
ألف مكسى قطعت يداه

كلـ يعد يتقف ف السحر

ألف مكسى كسرت عصاه
كلـ يعد بكسعو...

شؽ مياه البحر...

ألنكـ...لستـ كأمريكا
كلسنا كالينكد الحمر

سكؼ تيمككف عف آخركـ....
كؽ صحارم مصر....

__4
المسجد األقصى  ..شييد جديد
نويفو إلى الحساب العتيؽ

كليست النار  ،كليس الحريؽ

سكل قناديؿ تويء الطريؽ...
__5
مف قصب الغابات...
نخرج كالجف لكـ...
مف قصب الغابات
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مف رزـ البريد ..مف مقعد الباصات
مف عمب الدخاف...

مف صفائح البنزيف...
مف شكاىد األمكات

مف الطباشير ..مف األلكاح..
مف وفائر البنات..

مف خشب الصمباف..
مف أكعية البخكر..
مف أغطية الصبلة

مف كرؽ المصحؼ نأتيكـ..
مف السطكر كاآليات

لف تفمتكا مف يدنا...

نحف مبثكثكف ي الريح..
ك ي الماء...
ك ي النبات..

كنحف معجكنكف...

باأللكاف كاألصكات...
لف تفمتكا..
لف تفمتكا..

كؿ بيت يو بندقية

مف وفة النيؿ إلى الفرات
__6
لف تستريحكا معنا..
كؿ قتيؿ عندنا..

يمكت آال ا مف المرات...
__7
انتبيكا!..
انتبيكا!..

أعمدة النكر ليا أظا ر
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كلمشبابيؾ عيكف عشر
كالمكت ي انتظاركـ

ي كؿ كجو عابر...

أك لفتة ...أك خصر
المكت مخبكء لكـ

ي مشط كؿ امرأة

كخصمة مف شعر...
__8
يا آؿ إسرائيؿ ..ال يأخذكـ الغركر
عقارب الساعات إف تكقفت
البد أف تدكر

إف اغتصاب األرض ال يخيفنا

الريش قد يسقط عف أجنحة النسكر
كالعطش الطكيؿ ال يخيفنا

الماء يبقى دائما ي باطف الصخكر
ىزمتـ الجيكش ..إال أنكـ
لـ تيزمكا الشعكر..

قطعتـ األشجار مف رؤكسيا
كظمت الجذكر...

__9
ننصحكـ أف تق أركا..
ما جاء ي الزبكر

ننصحكـ أف تحممكا تكراتكـ
كتتبعكا نبيكـ لمطكر

ما لكـ خبز ىنا...

كال لكـ حوكر...

مف باب كؿ جامع

مف خمؼ كؿ منبر مكسكر

-;>?-

سيخرج الحجاج ذات ليمة
كيخرج المنصكر....
_ _ 10
انتظركنا دائما..

ي كؿ ما ال ينتظر

نحف ي كؿ المطارات..

ك ي كؿ بطاقات السفر
نطمع ي ركما...
ك ي زيكريخ...

مف تحت الحجر

نطمع مف خمؼ التماثيؿ..
كأحكاض الزىر

رجالنا يأتكف دكف مكعد

ي غوب الرعد..كزخات المطر
يأتكف ي عباءة الرسكؿ...
أك سيؼ عمر
نساؤنا

يرسمف أحزاف مسطيف ..عمى دمع الشجر
يقبرف أطفاؿ مسطيف ..بكجداف البشر
نساؤنا..

يحممف أحجار مسطيف..
إلى أرض القمر....
_ _ 11
لقد سرقتـ كطنا..

صفؽ العالـ لممغامرة..

صادرتـ األلكؼ مف بيكتنا
كبعتـ األلكؼ مف أطفالنا
صفؽ العالـ لمسماسرة

سرقتـ الزيت مف الكنائس..
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سرقتـ المسيح مف منزلو ي الناصرة
صفؽ العالـ لممغامرة..
كتنصبكف مأتما

إذا خطفنا طائره...
_ _ 12
تذكركا..

تذكركا دائما

بأف أمريكا_عمى شأنيا_

ليست ىي اهلل العزيز القدير
كأف أمريكا_عمى باسيا_

لف تمنع الطيكر مف أف تطير
قد تقتؿ الكبير باركدة

صغيرة ..ي يد طفؿ صغير..
_ _ 13
ما بيننا ..كبينكـ
ال ينتيي بعاـ..

ال ينتيي بخمسة ..أك عشرة
كال بألؼ عاـ..

طكيمة معارؾ التحرير..كالصياـ
كنحف باقكف عمى صدكركـ
كالنقش ي الرخاـ...

باقكف ي صكت المزاريب..
ك ي أجنحة الحماـ

باقكف ي ذاكرة الشمس...
ك ي د اتر األياـ

باقكف ي شيطنة األكالد ..ي خربشة األقبلـ
باقكف ي الخرائط الممكنة..

باقكف ي شعر أمرمء القيس..
ك ي شعر أبي تماـ..
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باقكف ي شفاه مف نحبيـ

باقكف ي مخارج الكبلـ...
_ _ 14
مكعدنا حيف يجيء المغيب..
مكعدنا القادـ ي تؿ أبيب

((نصر مف اهلل ..ك تح قريب))
_ _ 15
ليس حزيراف سكل..
يكـ مف الزماف

كأجمؿ الكركد ما

ينبت ي حديقة األحزاف....
_ _ 16
لمحزف أكالد سيكبركف

لمكجع الطكيؿ أكالد سيكبركف
_لمف قتمتـ ي حزيراف..
صغار سكؼ يكبركف
لؤلرض..

لمحارات..

لؤلبكاب ..أكالد سيكبركف
كىؤالء كميـ..

تجمعكا منذ ثبلثيف سنو
ي غرؼ التحقيؽ..

ي مراكز البكليس ..ي السجكف
تجمعكا كالدمع ي العيكف
كىؤالء كميـ..

ي أم .أم لحظة

مف كؿ أبكاب مسطيف ..سيدخمكف
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_ _ 17
كجاء ي كتابو تعالى:

بأنكـ مف مصر تخرجكف
كأنكـ ي تيييا..

سكؼ تجكعكف كتعطشكف

كأنكـ ستعبدكف العجؿ ..دكف ربكـ
كأنكـ بنعمة اهلل عميكـ
سكؼ تكفركف..

ك ي المناشير التي يحمميا رجالنا
زدنا عمى ما قالو تعالى
سطريف آخريف:

))كمف ذرل الجكالف تخرجكف))..
((كوفة األردف تخرجكف))..
((بقكة السبلح تخرجكف))..

_ _ 18
سكؼ يمكت األعكر الدجاؿ..
سكؼ يمكت األعكر الدجاؿ
كنحف باقكف ىنا..
حدائقا..

كعطر برتقاؿ..

باقكف ي ما رسـ اهلل..
عمى د اتر الجباؿ

باقكف ي معاصر الزيت
ك ي األنكاؿ..

ي المد ..ي الجزر..

ك ي الشركؽ كالزكاؿ

باقكف ي مراكب الصيد

ك ي األصداؼ ..كالرماؿ

باقكف ي قصائد الحب..
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ك ي قصائد النواؿ..

باقكف ي الشعر ..ك ي األزجاؿ
باقكف ي عطر المناديؿ..
_ك ي(الدبكة)..ك(المكاؿ)

ي القصص الشعبية ..ي األمثاؿ..
باقكف ي الكك ية البيواء..
كالعقاؿ...

باقكف ي مركءة الخيؿ..
ك ي مركءة الخياؿ..

باقكف ي (الميباج) ..كالبف
ك ي تحية الرجاؿ لمرجاؿ

باقكف ي معاطؼ الجنكد..
ي الجراح ..ي السعاؿ

باقكف ي سنابؿ القمح..
ك ي نسائـ الشماؿ

باقكف ي الصميب..
باقكف ي اليبلؿ..

ي ثكرة الطبلب ..باقكف
_ك ي معاكؿ العماؿ

باقكف ي خكاتـ الخطبة
ي أسرة األطفاؿ..

باقكف ي الدمكع..
باقكف ي اآلماؿ..
_ _ 19
تسعكف مميكنا..

مف األعراب،خمؼ األ ؽ غاوبكف
يا كيمكـ مف ثأرىـ..

يكـ مف القمقـ يطمعكف....
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_ _ 20
ألف ىاركف الرشيد ..مات مف زماف
كلـ يعد ي القصر..

غمماف ..كال خصياف..
ألننا نحف قتمناه..

كأطعمناه لمحيتاف...

ألف ىاركف الرشيد..
لـ يعد إنساف

ألنو ي تختو الكثير

ال يعرؼ ما القدس  ،كما بيساف
قد قطعنا رأسو..

أمس  ،كعمقناه ي بيساف

ألف ىاركف الرشيد ..أرنب جباف
قد جعمنا قصره

قيادة األركاف........
_ _ 21
ظؿ الفمسطيني أعكاما عمى األبكاب
يشحذ خبز العدؿ مف مكائد الذئاب
كيشتكي عذابو لمخالؽ التكاب..
كعندما..

أخرج مف إسطبمو حصانو

كزيت الباركدة الممقاة ي السرداب..
أصبح ي مقدكره

أف يبدأ الحساب...
_ _ 22
نحف الذيف نرسـ الخريطة...
كنرسـ السفكح كاليواب
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نحف الذيف نبدأ المحاكمة

كنفرض الثكاب ك العقاب..
_ _ 23
العرب الذيف كانكا عندكـ
مصدرم أحبلـ...

تحكلكا_ بعد حزيراف_ إلى
حقؿ مف األلغاـ

كانتقمت (ىانكم) مف مكانيا
كانتقمت يتناـ............

_ _ 24
حدائؽ التاريخ  ..دكما تزىر

في ربى السكداف قد ماج الشقيؽ األحمر
ك ي صحارم ليبيا

أكرؽ غصف أخور

كالعرب الذم قمتـ عنيـ تحجركا
تغيركا..
تغيركا..
_ _ 25
أنا الفمسطيني...

بعد رحمة الوياع كالسراب
أطمع كالعشب مف الخراب

أويء كالبرؽ عمى كجكىيـ
أىطؿ كالسحاب
أطمع كؿ ليمة

مف سحة الدار ..كمف مقابض األبكاب
مف كرؽ التكت ..كمف شجيرة المببلب
مف بركة الماء ..كمف ثرثرة الزراب..
أطمع مف صكت أبي..
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كمف كجو أمي الطيب الجذاب

أطمع مف كؿ العيكف السكد ..كاألىداب

كمف شبابيؾ الحبيبات ،كمف رسائؿ األحباب
أطمع مف رائحة التراب..
أ تح باب منزلي..

أدخمو  .مف غير أف أنتظر الجكاب
ألنني السؤاؿ كالجكاب.....

_ _ 26
محاصركف أنتـ  ..بالحقد كالكراىية
مف ىنا ..جيش أبي عبيدة
كمف ىنا معاكية..
سبلمكـ ممزؽ
كبيتكـ مطكؽ

كبيت أم زانية..
_ _ 27
نأتي بكك ياتنا البيواء كالسكداء
نرسـ كؽ جمدكـ...
إشارة الفداء

مف رحـ األياـ نأتي  ..كانبثاؽ الماء
مف خيمة الذؿ الذم يعمكيا اليكاء
مف كجع الحسيف نأتي

مف أسى اطمة الزىراء..
مف أحد..نأتي كمف بدر
كمف أحزاف كرببلء..

نأتي  ..لكي نصحح التاريخ كاألشياء
كنطمس الحركؼ...

ي الشكارع العبرية األسماء....
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كيقكؿ نزار قباني أيوان:
أنا مع اإلرىاب

أنا مع اإلرىاب...

إف كاف يستطيع أف ينقذني

مف المياجريف مف ركسيا...

كركمانيا ،كىنغاريا ،كبكلكنيا...
كحطكا ي مسطيف عمى أكتا نا
ليسرقكا  ...مآذف القدس...
كباب المسجد األقصى...
كيسرقكا النقكش...
كالقباب...
***
أنا مع اإلرىاب...

إف كاف يستطيع أف يحرر
المسيح...

كمريـ العذراء...

كالمدينة المقدسة...

مف سفراء المكت كالخراب!!
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رسالة حب ألبي تماـ ي ذكرل حريؽ المسجد األقصى الخامسة كالثبلثيف
حػػػػػػػػػط الرحػػػػػػػػػاؿ أبػػػػػػػػػا تمػػػػػػػػػاـ كاقتػػػػػػػػػػرب

كانشد معي الشعر أك اوحؾ مػف الغوػب

كىمػػػػػػـ حمػػػػػػؽ معػػػػػػي ػػػػػػي أ ػػػػػػؽ غربتنػػػػػػا

تعػػػػػػػػب الحنػػػػػػػػيف لػػػػػػػػدمع منػػػػػػػػا منسػػػػػػػػكب

كىمػػػػػػػػـ أبصػػػػػػػػر معػػػػػػػػي أطفػػػػػػػػاؿ خيمتنػػػػػػػػا

يصػػػػػحك الوػػػػػمير إذا اإليمػػػػػاف لػػػػػـ يغػػػػػب

كىمػػػػػػػـ نمسػػػػػػػح دمعػػػػػػػان عػػػػػػػف قصيدتنػػػػػػػػا

كىمػػػػػػػػػـ نعشػػػػػػػػػؽ أرض التػػػػػػػػػيف كالعنػػػػػػػػػب

كىمػػػػػػػـ نبكػػػػػػػي سػػػػػػػكيان عػػػػػػػف حماسػػػػػػػتنا

كىمػػػػػػػػـ نعشػػػػػػػػؽ أرض الشػػػػػػػػعر كالحػػػػػػػػب

 -277مف مكاليد ر ح عاـ 8@>8ـ بمدتو األصمية يبنا .يعمؿ اآلف مدي ار مساعدا إلحدل مدارس ككالة الغكث.

-;?>-

كىمػػػػػػػػػـ نبكػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػكيان عنػػػػػػػػػد متكػػػػػػػػػا

نيػػػػػػكل الػػػػػػردل أك نمػػػػػػكت ألييػػػػػػا سػػػػػػبب

ارث السػػػػػػػػػػيكؼ أبػػػػػػػػػػا تمػػػػػػػػػػاـ كانتحػػػػػػػػػػب

متػػػػػػػػثمـ حػػػػػػػػدىا ػػػػػػػػي السػػػػػػػػمـ كالحػػػػػػػػرب

تبكػػػػػي السػػػػػيكؼ كترنػػػػػك القػػػػػدس لمشػػػػػيب

كتميػػػػػػػػػؿ غػػػػػػػػػزة نحػػػػػػػػػـ الميػػػػػػػػػؿ كالميػػػػػػػػػب

كالسػػػػػيؼ يبكػػػػػي كلػػػػػيس الػػػػػدمع يسػػػػػعفو

ال يسػػػػعؼ السػػػػيؼ مثػػػػؿ الطعػػػػف كالوػػػػرب

كالسػػػػػيؼ لػػػػػكاله يكمػػػػػان مػػػػػا اسػػػػػتقاـ لنػػػػػا

ديػػػػػػػػف كلػػػػػػػػكال سػػػػػػػػيكؼ اهلل لػػػػػػػػـ نيػػػػػػػػب

عفػػػػػػكان كمعػػػػػػذرةن مػػػػػػا كنػػػػػػت ػػػػػػي ريػػػػػػب

السػػػػػػيؼ أصػػػػػػدؽ إنبػػػػػػاءن مػػػػػػف الكتػػػػػػب

ال يكجػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػيؼ إال ػػػػػػػػػي متاحفنػػػػػػػػػا

ك ػػػػػي السػػػػػجكف لصػػػػػكف التػػػػػاج كالرتػػػػػب

ػػػػػػػػػػػار ع لمعتصػػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػػاهلل صػػػػػػػػػػػرختنا

القػػػػػػدس ناحػػػػػػػت عمػػػػػػى أجفانيػػػػػػػا كتبػػػػػػػي

عشػػػػػركف معتصػػػػػمان بػػػػػاتكا عمػػػػػى امػػػػػر و
أة

استصػػػػػرخت قػػػػػالكا قػػػػػد كػػػػػاف ػػػػػي الكتػػػػػب

تسػػػػػػتجدم غػػػػػػزة أعػػػػػػكادان مػػػػػػف الحطػػػػػػب

كالػػػػػػػنفط يغػػػػػػػرؽ أرض المجػػػػػػػد كالحسػػػػػػػب

كالقػػػػػدس تبكػػػػػي ػػػػػإف القػػػػػكـ قػػػػػد عػػػػػاثكا

ييػػػػػػػا سػػػػػػػادان كأمػػػػػػػا نحػػػػػػػف كاعجبػػػػػػػي

تػػػػػأبى الطيػػػػػكر الػػػػػدنى طيػػػػػ ارن عمػػػػػى قػػػػػرب

كنسػػػػرنا اليػػػػكـ نحػػػػك السػػػػيؿ ػػػػي سػػػػرب

حػػػػػػػػػػط الرحػػػػػػػػػػاؿ أبػػػػػػػػػػا تمػػػػػػػػػػاـ كاقتػػػػػػػػػػرب

تػػػػػػركم الرصاصػػػػػػة أخبػػػػػػا ارن كمػػػػػػا العجػػػػػػب

عػػانؽ معػػي الشػػمس ػػي كػػانكف قػػد طمعػػت

ػػػماء مػػػػؤلل بالسػػػػحب
كػػػػانكف قػػػػد كػػػػاف سػ ن
كموػػػػت تقاتػػػػػؿ ػػػػي عػػػػػزـ ك ػػػػي غوػػػػػب

ىػػػػػػػذم الجمػػػػػػػكع قػػػػػػػد انحػػػػػػػازت لخالقيػػػػػػػا
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ساحة األقصى
يػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػاحة األقصػػػػػػػػػػػػػى اشػػػػػػػػػػػػػيدم

حتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ الفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى المتعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

قػػػػػػػػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػػػػػػػػاء يحمػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ركحػػػػػػػػػػػػػػػػػو

ػػػػػػػػػػػػػػػػي كفػػػػػػػػػػػػػػػػو الغػػػػػػػػػػػػػػػض النػػػػػػػػػػػػػػػػدم

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ مكابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ار
ليصػ
ٌ

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذ ٌؿ ذاؾ المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركف جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءؾ مفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا

ال بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؾ اهلل خطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ

أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيع المحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

نتػػػػػػػػػػػػػػػف كغيػػػػػػػػػػػػػػػرؾ مػػػػػػػػػػػػػػف ر اقػػػػػػػػػػػػػػؾ

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو المػرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
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 -شػػاعر مسػػطيني معاصػػر ،لػػو العديػػد مػػف األعمػػاؿ الشػػعرية ،منيػػا :زمػػف العجائػػب ،ك األمسػػية الشػػتكية،

كمناجاة ،كأغالب نفسي ي ىكاؾ ،كالطفؿ كالبحر ،كأسطكانة المدير مشركخة.

-;??-

يػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػاحة األقصػػػػػػػػػػػػػى اشػػػػػػػػػػػػػيدم

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
قتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الصػػ
ٌ
أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرانو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاف

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد المسػتأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٌؿ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ بػاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرد بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجد
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الطريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرمدم

تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكم كتمفظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة

كنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيح :يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أحبلمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

وػػػػػػػػػػػػػػػػػاعت  ،كال مػػػػػػػػػػػػػػػػػف ييتػػػػػػػػػػػػػػػػػدم

أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلمنا كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلتنا

كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابنا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

يتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقطكف كنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف نكظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

غيظنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  :زمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ردم !!

كرؤكس أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياد تطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٌؿ

عمػػػػػػػػػػػػػػػػى المشػػػػػػػػػػػػػػػاىد ػػػػػػػػػػػػػػػي الغػػػػػػػػػػػػػػػد
كيصكنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالفرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٌؿ يعظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركح األكحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أف اهلل عظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمو
كيظػ
ٌ

المتعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
أعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف
ٌ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بػأ ٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل  ،كظػ
ٌ

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػػػيعمك ػػػػػػػػػػػػػػػػػي غػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

لك ٌنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداث تظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
كمػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػذم يزكػػػػػػػػػػػػػػك كيطيػػػػػػػػػػػػػػر

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤدد

يػػػػػػػػػػػػػػػا أييػػػػػػػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػػػػػػرب انيوػػػػػػػػػػػػػػػكا
كاستنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػركا النصػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
كقػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ
ٌ

كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػػػػػػػػػدم

ال تخجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلمنا

ػػػػػػػػػػػػػػػػالحمـ يسػػػػػػػػػػػػػػػػرم ػػػػػػػػػػػػػػػػي الغػػػػػػػػػػػػػػػػد

ال تجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيوكا أحجارنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبت كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار المكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
شػ
ٌ

ػػػػػػػػػػػػبار
كتػ
ػػػػػػػػػػػػذكقكا شػػػػػػػػػػػػػيئا مػػػػػػػػػػػػػف الصػ ٌ
ٌ
كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتنفركا إسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلمكـ

الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ
ٌ

كاستعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكا بالمرشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

أطفالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقطكف

كىػػػػػػػػػػػػػػػػـ كمػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػكرد النػػػػػػػػػػػػػػػػدم

ػػػػػػػػػػػػػػدكا أيػػػػػػػػػػػػػػػاديكـ
يػػػػػػػػػػػػػػػا إخػػػػػػػػػػػػػػػكتي مػ
ٌ

وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعكىا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم
أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرـ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد

يػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػيدم امػػػػػػػػػػػػػػػدد يػػػػػػػػػػػػػػػػديؾ

الػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرد تحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ محصػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرجة بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء
كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم موػ
ٌ
كنزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ قمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتغيث

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب المعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفؽ البعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد األبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفحة
كدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يمػ
ٌ
أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ىانػػػػػػػػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
يػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٌ

األمجػػػػػػػػػػػػاد ػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػزمف الػػػػػػػػػػػػردم
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنف الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ األمجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

ىانػػػػػػػػػػػػػػػت كلػػػػػػػػػػػػػػػػـ تنيػػػػػػػػػػػػػػػػػض بيػػػػػػػػػػػػػػػػا

-;?@-

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب الممحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تركناىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا

كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف بمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردم

ػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ يكػػػػػػػػػػػػػػػػكف
ال بػ
ٌ

 -154ىاركف رشيد روا()279
يا قدس

يػػا قػػدس يػػا كطػػف النبيػػيف األلػػي
يػػػػػػا

ثالػػػػػػث الحػػػػػػرميف أكؿ

الػػػػػدنيا الوػػػػػياء كبشػػػػػركا

حممػػػػػكا إلػػػػػي

قبمػػػػػػة

لممسػػػػػػػػمميف تػػػػػػػػرم تيػػػػػػػػكف كتصػػػػػػػػغر

يػػا قػػدس مػػذ أسػػرم النبػػي تشػػكقا لػػؾ

كالػػػػػػػػػػػػػػدنا بػػػػػػػػػػػػػػؾ تيتػػػػػػػػػػػػػػدم كتنػػػػػػػػػػػػػػكر

مػػػػػػػاذا نقػػػػػػػكؿ

غػػػػػػػدا ألجيػػػػػػػاؿ لنػػػػػػػا

ػػػػػػػػي الغيػػػػػػػػب ترتقػػػػػػػػب النيػػػػػػػػار كتنظػػػػػػػػر

كاذا العركبػػػػػػػػػة

لمممػػػػػػػػػت أذياليػػػػػػػػػا

كتقيقػػػػػػػػرت كىػػػػػػػػكم الشػػػػػػػػياب المقمػػػػػػػػر

كطنػػػي الكبيػػػر

تػػػرم

صػػػػػػػػػػػػػػػػػمت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ األذاف ال تتػػػػػػػػػػػػػػػػػػأثر

أرم لػػػػػػديؾ أركمتػػػػػػي

باتػػػػػػػػػػػػػت ميػػػػػػػػػػػػػددة كأنػػػػػػػػػػػػػت مقصػػػػػػػػػػػػػر

أطمقيػػػػا األلػػػػي

األمانػػػػػػة مخمصػػػػػػيف ككبػػػػػػركا

أسػػػامع أـ

كطنػػػػػي الكبيػػػػػػر
عربيػػػػة

قػػػػدس

يػػػػا

عربيػػػػػػػػة أروػػػػػػػػا
عربيػػػػػػػػػػػة عممتنػػػػػػػػػػػا
تبقػػػػػػيف مػػػػػػا بقػػػػػػي
لبيػػػػؾ

يػػػػا

قػػػػدس

يػػػا

حممػػػػػػكا

سػػػػػػػػماء محتػػػػػػػػدا

عمػػػػػػػػػػػ ار كتاريخػػػػػػػػػػػػا يوػػػػػػػػػػػيء كيزىػػػػػػػػػػػػر

أف الفػػػػػػػػػػػدا

درب إلػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػؽ السػػػػػػػػػػميب كمعبػػػػػػػػػػر

الزمػػػػػػاف عزيػػػػػػزة

يػػػا

دبػػػػركا

السػػػػبلـ كمرحبػػػػا

بالعاديػػػػػػػػػػػػات ككيػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػف ال ينفػػػػػػػػػػػػر

قػػػدس

ميمػػػا حػػػاكلكا أك
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إلى القدس
ػػػػػػػػػػػػػػػػؿ إ ٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػػػػػػػػدس
أجػ
ٍ
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ك ييػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػد نمػػػػػػػػػػػػػػػػػا غرسػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 -شاعر مسطيني معاصر ،لو أشعار كطنية ي مسطيف كالقدس ،منيػا قصػيدة (يػا قػدس) التػي نشػرت ػي

بعض المكاقع اإللكتركنية

.

 - 280شاعر مسطيني كبير ،كلد ي حي الزيتكف بغزة عاـ  1927ـ .أطمؽ عميو ىػذا االسػـ نسػبة إلػى الخميفػة

العباسي ىاركف الرشيد ،عمؿ ي مكاوع تربكيػة كاعبلميػة عػدة .أصػدر عشػريف ديكانػان شػعريان أكليػا "الغربػاء"

عاـ ;<@ ،8ك"عكدة الغرباء" =<@ ،8ك"مفكرة عاشؽ" عف القدس ،ك"غزة غزة" عػف مدينػة غػزة كغيرىػا ،ككتػب
أيوػػا أربػػع مسػػرحيات شػػعرية ،منيػػا :مسػػرحية "سػػقكط بػػارليؼ" التػػي قهػػدمت عمػػي المسػػرح القػػكمي بالقػػاىرة،

كغنيت لو أكثر مف  @0قصيده مف أشعاره ،غناىا مطربكف عرب مشيكركف.

-;@0-

الصػػػػػػػػػػػػػػمد ،ك ػػػػػػػػػػػػػػي الممػػػػػػػػػػػػػػس
ػػػػػػػػػػػػػػي ٌ
كمػػػػػػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػػػػػدناف ،مػػػػػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػػػػػيس

جػػػػػػػػػػػػذكرم ػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػركؽ الصػػػػػػػػػػػػخر

ػػػػػػػػػػػػػػػبض
كمػػػػػػػػػػػػػػػػف كنعػػػػػػػػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػػػػػػػػي نػ
ه
مػػػػػػػػػػػػف الماوػػػػػػػػػػػػي ،مػػػػػػػػػػػػف الحاوػػػػػػػػػػػػػر
عريػػػػػػػػػػػػؽ المجػ ً
كاألنسػػػػػػػػػػػػاب
ػػػػػػػػػػػد

مػػػػػػػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػػػػػػػكمي ،كمػػػػػػػػػػػػػػػف أمسػػػػػػػػػػػػػػػي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكد إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمس
مشػ
ه
كأمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأس

الػػػػػػػػػػػدنيا

بيػػػػػػػػػػػا أختػػػػػػػػػػػا يؿ ػػػػػػػػػػػي
أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أعطيتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم

حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان ،أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكنتيا ٌ

ر يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع كالجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرس

أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا غ ٌنيتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ار

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ كالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤس
ببحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ال
ٌ
عمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤس

أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا منيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاف غرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا منيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاف حطٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت

ٌؽ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبجس
ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ى
أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنفس

دمػػػػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػػػػػػػػذم يجػػػػػػػػػػػػػػػػرم
أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا منيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كأ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدييا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس
لمحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٌؿ كمنػ
ٌ
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الركمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف كالفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرس
و
ػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ كمػػػػػػػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػػػػػػػدس
مػػػػػػػػػػػػػػػػػف قػ

كال أروػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذالٌ

ردت
ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ٌ
ككػػػػػػػػػػـ ػػػػػػػػػػي خػػػػػػػػػػاطر

التػػػػػػػػػػاريخ

ً
ػػػػػػػػػػػػػػػدس
كىػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أزىػػػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػػف القػ

عػػػػػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػػػػػدس ،كىػػػػػػػػػػػػػػؿ أسػػػػػػػػػػػػػػمى

كلمشاعر ىاركف ىاشـ رشيد أيوان:
ألجؿ القدس

لك نكسر ىذا الخكؼ
لك نورب

ألجؿ القدس

لك نزحؼ نحك الثأر
لك نغوب

ألجؿ القدس
لك تيجمعي ًك ٍممتنا
عمى كحدة

كيعطي كؿ عربي
ليا..

بعض الذم عنده
ى
-;@8-

و
شيء
كينسى كؿ
غير يكـ اليكؿ
الشده
ك ٌ

لك أنا نمتقي
كأقكليا..

الحده
مشبكبة ٌ

لتحمك ي رحاب المسجد األقصى
لنا السجدة ..

كقاؿ ىاركف ىاشـ رشيد أيوان:
مؤذف األقصى

ألف صكتؾ لـ يصؿ
أمؤذف األقصى حزنت ٌ
السريعة تقتتؿ
كألف أيمتؾ التي تدعك لنجدتؾ ٌ
ي ك ٌؿ يكـ ثكرة لمحقد ييـ تشتعؿ
ي ك ٌؿ يكـ بيف ىابيؿ كقابيؿ صراع متٌصؿ

اإلخكة األعداء قكمؾ  ..احتمؿ ما تحتمؿ

كتأس بالخطب المرٌنة ،كالخطيب المرتجؿ
ٌ
الزحؼ العجؿ
كاسمع ىدير الصارخيف بمكعد ٌ
كاق أر ق اررات المجالس ي تكاترىا الممؿ

الساجديف بساحة األقصى الخجؿ
كاعصب عيكف ٌ
عرب كاسبلـ  ..كأنت تياف ،تحرؽ ،تنخذؿ
ك"اهلل أكبر" زلزلت كسرل كقيصر  ..لـ تذ ٌؿ
ك"اهلل أكبر" أيف منيا كثبة الجيش المطؿ

أسياؼ يعرب لـ تعد لمحرب تشرع أك تسؿ

"اهلل أكبر" أيف منيا ك ٌؿ كثٌاب عجؿ
كيويع صكتؾ ي المحا ؿ كالمجالس ال يصؿ
الرجاؿ" تظ ٌؿ تصرخ ي الفراغ كال تك ٌؿ
"أيف ٌ
يمة الكبرل بأعياد اليزيمة تحتفؿ
كاأل ٌ

الزمف اليزؿ
أعيادىا  ..ما أكثر األعياد ي ٌ
-;@9-
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قصيدة كصية الجا
أنا يا بني غػػػػػدا سيطكينني الغػػػػسػؽ
لـ يبؽ مف ظػػػػػؿ الحػػػياة سكل رمػؽ

ك حطاـ قػػمب عػػػػاش مشػبكب القػػمؽ
قد أشػػػرؽ المصػػػباح يكما ك احترؽ
جفػػػت بو آمػػػػػػػػػػػػػػػالو حتى اختنؽ
*****

مأسػاتنا مأسػػػػػػاة ناس أبريػػػػػػػػػػاء

ك حكاية يغمى بأسػػطرىا الشقػػػػػػػاء
حممت إلى اآل ػػاؽ رائحػػة الدمػػػػػاء

ك جريمتي كانت محػػاكلة البقػػػػػػػػاء

أنا ما اعتديت ك ال ادخرتؾ العتػػػداء
*****

لكف لثػػػػأر نبعػػػػػػو داـ  ..ىػػػػػػػػػػػنا

بيف الوػمكع جػػعمتو كؿ المػػػػػػػػػػنى

ك صبغت أحػػبلمي بو كؽ اليوػػاب
ك ظمئت عمػرم ثـ مػػت ببل شػػػراب
*****

كػػػػػانت لنا دار ك كػػػػاف لنا كطػػػػػػػف
ألقػت بو أيدم الخػػػػػػػػيانة لممػػػػػحػف

ك بذلت ي إنقػػػػػاذه أغػػػػػػمى ثػػػػػمف

بيدم د ػػػػػػػنت أخػػاؾ يو ببل كػػػػػفػف
إال الدمػػػػػاء  ،ك ما ألـ بي الكىػػػػػف

 - 281شاعر مصرم اسمو الحقيقي :سيد بف جامع بف ىاشـ بف مصطفى الر اعي كلكنو اشتير باسـ جػده ىاشػـ

لشيرتو كنبكغو ،كلد 1935ـ ي بمدة أنشاص بمحا ظة الشرقية بمصر .قتمو جماؿ عبد الناصر قبػؿ أف يتخػرج
سنة 1959ـ ،كذلؾ ليجائو لو ي قصائده الشعرية كشككاه مف تسمط عبد الناصر كأجيزتو األمنية .مف أشػير

قصائده عمى اإلطبلؽ "رسالة ػي ليمػة التنفيػذ" ،يتحػدَّث ييػا عػف شػييد ينتظػر إعدامػو ،كمػف أشػير قصػائده
أيوان :قصيدة " شباب اإلسبلـ" ك قصيدة "أغنية أ ٍّيـ".
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*****

إف كػنت يكما قػد سػػػػػكبت األدمعػػػػا
ؤلنني حمػمت قػػػػػػدىما  ..معػػػػػػػػػا

جػرحاف ي جنبي  :ثكؿ ك اغتراب

كلد أويع  ..ك بػمدة رىػف العػػػػػػذاب
*****

تمؾ الربكع ىناؾ قد عر تؾ طفػػػػػػػبل

يجنى السنا ك الزىر حيف يجكب حقبل
اوت عميؾ رياويا ماء ك ظػػػػػػػػبل

ك اليكـ قد دىػمت لؾ األحداث أىػػػبل
ك مركجؾ الخوراء تحنى اليػػاـ ذال
*****

حيفا تأف  ،أما سمعت أنيف حػػػػػػػػػػيفا

ك شممت عف بعد شذل الميمكف صيفا
تبكى إف لمحت كراء األ ؽ طػػػػػػػيفا

سألتو عف يكـ الخػػػبلص متى ككيؼ

ىي ال تريدؾ أف تعيش العمر وػػػػيفا
*****

ىـ أخرجكؾ عد إلى مف أخػػػػرجكؾ
يناؾ أرض كاف يزرعػػػػػػػػػيا أبكؾ

قد ذقت مف أثمارىا الشػػػػيد المذاب
إالـ تتركػػػيا أللسنة الحػػػػػػػػػػراب؟
*****

سيحػػػػدثكنؾ يا بني عف السػػػػػػػػبلـ
إياؾ أف تصغي إلى ىذا الكػػػػػػبلـ

كالطفؿ يخػػػػدع بالمنى حتى يػػػػػػناـ
صدقػػػتيـ يكما آكتني الخػػػػػػػػػػياـ

ك غدا طعامي مف نكاؿ المحسػػػنيف

يمقى إليؾ  ..إلى الجػػػػياع النػائميف
*****
-;@;-

إف جئتيا يكما ك ي يدؾ السػػػػػػػبلح
ك طمعت بيف ربكعيا مثؿ الصػػػػػباح

اىتؼ عمى سمع الركابي ك البطاح

إني أنا األمس الذم ومد الجػػػػػراح
لبيؾ يا كطني العزيز المسػػػػػػػػتباح
*****

أ كلست تذكرني أنا ذاؾ ا لػػػػػػػػػغبلـ
مف أحرقكا مأكاه ي جنح الظػػػػبلـ

بمييب نػػػػػػار حكلػػػيا رقص الذئاب

لفت حياتي بالدخػػػػاف ك بالوػػػػػباب
*****

ال تبكيف ما بكػػػت عيف الجػػػػػػػػناة

ىي قصة الطغياف مف جر الحػػػػياة
ارجع إلى بمد كػػػػنكز أبى حػػػػػصاه

قد كنت أرجك أف أمػكت عمى ثػػػػراه

أمؿ ذكل  ،ما كاف لي أمػػػػػؿ سػكاه
*****

إذا نفوت غػػػػبار قبرم عف يدؾ

ك مويت تمتمس الطػػريؽ إلى غدؾ
اذكر كصية الجا تحػػػت الػػػػػتراب
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كالقدس تنتظر العرب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس
كالقػ
ي
ب
العػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػر ي
ك ي
ٍ

قالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم ر ىأييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ٍ

دربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
عر ػ
ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم ى
ػػػػػػػػػػػػػػب
ػػػػػػػػػػػػػػف أحػ
كالمػػػػػػػػػػػػػػػػريء يفػػػػػػػػػػػػػػػػدم ىمػ
ٍ
ٍ
ذىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم لمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل
ٍ
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر العػػػ
تنتظػ
ٍ
ي
ً
درب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ممػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكف ٍ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبيا
تفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم شػ
ى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنب
كممك يكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىحمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا الشػػػ
ٍ

 -مف مكاليد ر ح8@=>/ـ .حاصؿ عمى دبمكـ إدارة األعماؿ ،يعمؿ مكظفان ي بمدية ر ح.
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األدب
كرجاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا التزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا
ٍ
ػػػػػػػػػػػػػب
ػػػػػػػػػػػػػػتبت حػػػػػػػػػػػػػػػرك نا ًمػػػػػػػػػػػػػػف ذىػ
كػ
ٍ
ٍ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم قكلىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
قالػ
ٍ
ً
بعظامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا كدمائػًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا
ً
ُّ
ػػػػػػػػػػػػػػػكب
ػػػػػػػػػػػػػػؿ القمػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػت بيػػػػػػػػػػػػػػػا كػ
رحػ
ٍ
ػػػػػػػػػػػػػكرًؾ يػػػػػػػػػػػػػػا ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػادم
ػػػػػػػػػػػػػكر نػ
كالنػ
ي
ي
قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا
القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكك
ك
ى
ي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتب
الع
ٍ
كعيكينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ى

و
ػػػػػػػػػػػػػػػػػماعات كغاصػػػػػػػػػػػػػػػػػكا
عقػػػػػػػػػػػػػػػػػدكا اجتػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
لمرىكػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازم ُّ
ٍ

ػػػػػػػػػػػػػػػػيب
ؽ ألبػػػػػػػػػػػػػػػػي لػػػػ
كلػػػػػػػػػػػػػػػػـ تىػ
ػػػػػػػػػػػػػػػر ٍ
ٍ
ي
ىيتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعالى ُّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ٍب
كالشػػ
ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػب
ػػػػػػػػػػػػػػػػرىا ككمػػػػػػػػػػػػػػػػا يجػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػي سػ
ّْ
ٍ
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
تحريرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى ال يخطىػ
ٍ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعك ربَّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
كالنػ
ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ يمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقكف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
كالقػ
ي
َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل
كاستجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعكا كػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقب
المرتػىػ
ٍ
لبلجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع ي
و
ّْ
دب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ عوػ
لػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍنتى ٍ

ّْ
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمكا أحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى المجػػ
ليشػػ
َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ القوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايا
كيناقشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا كػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ ٍب
صػ
ى
ى
دكف كوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أك ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ىحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى ٍب
ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػف دبػ
َّ

األرض الحبيػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىة
كيحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرركا
ى
و
لقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعة
تكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكد ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي السػػ
أف الحػ
َّ
ى
ٍ
ً
ػػػػػػػػػػػػػػب
ػػػػػػػػػػػػػػػمب النقػ
ػػػػػػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػػػػػػف قػػ
يصيػ
ٍ
ي

ً
ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركف الر
كاذا
ى
استنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركا طاقاتػًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب
ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ استعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكا لميػ
ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج ٍب
شػ
تخمَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصكا ًم َّمػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ى
ٍ
ى

ػػػػػػػػػػػديف
ػػػػػػػػػػػػف يػ
يبػػػػػػػػػػػػؽ منػػػػػػػػػػػػػيـ ىم
لػػػػػػػػػػػـ
ٍ
ى
ي
نبوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ
ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ استعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادكا ى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ الكػػ
كتربػَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعكا ػ
ى
ٍ

أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ارر و
ستكتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا
ات
ي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركؼ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف خشػػػػ
حػ
ه
ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادركا ًم َّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الرطػػ
ٍ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
قػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكا  :إذا حرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا النخيػػ
ى

ػنب
كأكر ى
اؽ العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ

نسػػػػػػػػػػتكيف  ،،سػػػػػػػػػػنأك يؿ الكيػػػػػػػػػػكم
لػػػػػػػػػػف
ى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب
كممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك يكنا ىممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككا الطىػ
ٍ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم أمػ
مػمػكػ
ٍ
ى
ارب كالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى
ى
أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ي

ص ٍب
أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف
ى
الم ٍغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى ى
ي
األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػر ٍب
أف يسػػػػػػػػػػػػػػػػػعى … ىىػ
كقبػ
ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ٍ
ى

السػػػػػػػػػػػػػػػبلح عمػػػػػػػػػػػػػى قفػػػػػػػػػػػػػػاه
كوػػػػػػػػػػػػػع
ى
ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
َّت يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداه القابوػػػػ
تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ٍ
ي

أدب
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الخصػػ
ّْ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل ٍ
بالخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ً
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىب
اتـ ك
ٍ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعو الحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين ية
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أصابػ
تىَّبػ
ٍ
ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتصب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير المغػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعف األمػ
ليػ
ى
ٍ
ي

ً
ًمػػػػػػػػػػػػػػػف رأسػً
الػػػػػػػػػػػػػػػذنب
ػػػػػػػػػػػػػػػػو حتػػػػػػػػػػػػػػػػى
ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصب
االت القػػ
ٍ

جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءكا كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادكا كالبطػاطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
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ً
ُّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكؼ تكسػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ السػػػ
كػ
ٍ
و
أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاي ية

ط ٍب
كأصػػ
العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى
ى
داء ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابيا ي
العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجب
تاري يخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًػو
ٍ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيد
يحكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا العػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ
كاليػ
ي
ي
ى
مػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػاد يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا نخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكةه
ى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمب
اف عزًتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا انقػ
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيز ي
ٍ

ً
ُّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػاب
ػػػػػػػػػػػػػػػؿ الرقػ
ػػػػػػػػػػػػػػػت ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػ
دانػ
ٍ

َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتى ٍب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعت كػ
كأخوػػ
ُّ
ٍ
ُّ
كػػػػػػػػػػػػػػػػػمب
كػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكغي ييػػػػػػػػػػػػػػػػا
ٍ
الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمب
حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
ٍ
كنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؤهي
ى
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ ىر ٍب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف بألػػ
يؤمنػػ
ى
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجدكا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أعقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابيـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ رجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي يو
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ينػػ
كطػػ
ه
ي
و
ػػػػػػػػػػػػػػػير كعػػػػػػػػػػػػػػػادكا
صػػػػػػػػػػػػػػػػمُّكا بػػػػػػػػػػػػػػػبل طػػ
ى
صػػػػػػػػػػػػػامكا كحجػػػػػػػػػػػػػػكا ػػػػػػػػػػػػػي رجػػػػػػػػػػػػػب

تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىكا كوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمُّكا دربػػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ

كاسػػػػػػػػػػػػتكطنكا ػػػػػػػػػػػػي يجحػ ً
ػػػػػػػػػػػب
ػػػػػػػػػػػر وػ
ٍ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف أكليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا ىػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا
ليكػ
ى
و
ّْ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىك ىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ قمػ
مػ

ّْ
ػػػػػػػػػػػػػػكب
صػ
كالمنتػػػػػػػػػػػػػػػيى ػػػػػػػػػػػػػػي كػ
ٍ
ػػػػػػػػػػػػػؿ ى
َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػمب
ػػػػػػػػػػػػػػؿ قىػػ
ػػػػػػػػػػػػػػديف يجػػػػػػػػػػػػػػػػمعي كػ
كالػ
ي
ٍ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىير الغوػػ
إال جمػػ
ٍ
ي
المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب
الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرارةي ك
ٍ

ببلدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف تستػػػ
لػ
ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيد ى
ى
ً
تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطمؽ
التكحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
بجحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًؿ
ي
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اعب ٍر إلى األىقصى ..عمى ىجسدم
ي
ىك َّ
ىخير
ىذا ى
الش ٍكطي األ ي
صفَّ يد ي ىحنايانا إلى األ ىىب ًد
ىكىي ٍنتىيي األ ى
الم ى
ىؿ ى ،يـ ي
الم ُّر
س ىي ٍنطىفي ينا ُّ
ىك ى
السؤا يؿ ي
ً ً
الم ىد ًد
ىع ٍف إطبل لىة ى
ً
ىح ندا....
ال تى ٍنتىظ ٍر أ ى
ميس يى ى ً
ىح ًد
ناؾ م ٍف أ ى
ى
الم ً
اليكـ
ليؾ
بلييف التي تىٍرينك إً ى
يك ُّؿ ى
ى
الرىم ًد
مف َّ
لـ تى ٍب ىأٍر ى
ريؾ ي أ ً
ً
ىحبلميا ىمكثكقى هة،
يك ُّؿ
المبلييف التي تي ٍج ى
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ك ٍ ً
س ًد
الحب يؿ م ٍف ىم ى
س ٍك ىرًتيا...
ىن ٍ
شكل ًب ى

ىما تىدرم ًب ًذلًَّتيا،
كال ًب ىمرىارًة َّ
الزىرًد
ال تى ٍنتى ًظ ٍر....
المبلييف التي واقى ٍت عمى أ ً
ً
ىصفارىا
يك ُّؿ
ىخ ىر ىج ٍت .....كلـ تى يع ًد!!
***
ىك َّ
ىخير،
الز ٍح ي
ىذا ى
ؼ األ ي
ؼ
بل تى ًق ٍ
ال كق ى ً
ُّم ًد
ى
ٍت لمو ي

ً
ام ً
المنايا
ًا ٍل ىع ٍ
ؽ ًجر ى
اح ىؾ ،ك ٍ
ض ي ىد ٍرب ى
ً
ً
الج يد ًد
ساخ نار ًب ًجراح ىؾ ي
حد ىؾ تى ٍمتىطي قى ىد ىم ٍي ًف
ت ىك ى
ما ًزٍل ى
طيّْرىزتا ًبرًائ ىح ًة التُّر ً
اب
ً
الجمىًد
ىكىن ٍك ىية ى

ؼ،
حد ىؾ ال تى ًق ٍ
ت ىك ى
ما ًزٍل ى
ؽ إالَّ ىكثٍ ىب هة،
لـ ىي ٍب ى

سدم
ي
اعب ٍر إلى األىقصى عمى ىج ى
اس ًر ٍج ىي ىد ٍي ىؾ،
ك ٍ
ىخير كىن ٍنتىيي:
ىًإ َّن يو ى
الح ىج ير األ ي
شتىًعمى ٍي ًف
و ىن ٍي ًف يم ٍ
ًح ٍ
ىك ى ً
البمىًد!!
ؽ ىبياد ًر ى
ٍ
***
ىخير
الج ي
ىك ي
ىذا ى
رح األ ي

ىكىي ٍنتىيي َّ
الم ىب ٍرىم يج ي يعركًق ىؾ يكمّْيا
الن ي
زؼ ي
ًً
ً
ىم ًد
م ٍف سالؼ األ ى
لؾ التَّاري يخ
كا ٍكتي ٍب كما يحمك ى
ً
س ٍؿ
ي ىع ٍ
جارًة ال تى ى
ص ًر الح ى
ع ٍف أ َّ ً
الب ىد ًد
يمة ى
ى
-;@?-

دكؾ،
لف يي ٍن ًج ى
ال تى ٍمتى ًف ٍت ٍ ...
ؼ تيٍر ىجى ىن ٍج ىدةه،
ىك ىك ٍي ى
ً
ً
الع ىد ًد؟!
م ٍف خائ ًب ي
ال تى ٍمتى ًف ٍت...
يم هة
كا ىن ٍت يىنالً ىؾ أ َّ

كبتىيا ...ىكلى ٍـ تى ىك ًد
ص ى
ىقى ىد ٍت يخ ي
عيش ًبثى ٍد ًييا
ىم نة تى ي
ىحتَّى ىغ ىد ٍت أ ى
طاء لـ تيكلى ٍد ...ىكلى ٍـ تىمً ًد
ى
ش ٍم ى
ال تىمتى ًف ٍت...
طيكبى لًمعرىك ًة الد ً
ّْماء
ى ى ى
س ُّؿ ًم ٍف أ ً
ىنياب يعتٍ ىم ًتنا
تى ي
ً
ياء ىغ ًد
و ى
طيكبى لًمعرىك ًة الد ً
ّْماء  .....كا ٌنني
ى
ى
الز ً
أىخشى عمى ىذم الد ً
اكيات
ّْماء ى
ً
ّْجارًة....
م ىف الت ى
يكـ ب ً
عد ىغ ًد!!!
ى ى
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"يا قدس"
قػػػػػػػػػػدس يػػػػػػػػػػا محػػػػػػػػػػراب يػػػػػػػػػػا مسجػػػػػػػػػػػد

يػػػػػػػػػػػػػػػا درة األكػػػػػػػػػػػػػػػكاف يػػػػػػػػػػػػػػػػا رقػػػػػػػػػػػػػػػػد.

سػػػػػػػػػػػفكحؾ الخوػػػػػػػػػػػر ربػػػػػػػػػػػكع المنػػػػػػػػػػػػى

كتربػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الياقػػػػػػػػػػػػػػػػػػكت كالعسجػػػػػػػػػػػػػػػػػػد .

كػػػػػػػػػػػػـ رتمػػػػػػػػػػػػت ػػػػػػػػػػػي ا قيػػػػػػػػػػػػػا آيػػػػػػػػػػػػة

ككػػػػػػػػػػػػػػـ دعانػػػػػػػػػػػػػػا لميػػػػػػػػػػػػػدل مرشػػػػػػػػػػػػػػد .

أقػػػػػػػػػػػداـ عيسػػػػػػػػػػػى باركػػػػػػػػػػػػت أرويػػػػػػػػػػػػا

ك ػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػماىا قػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػرل أحمػػػػػػػػػػػد.
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يػػػػػػػػػا أ ػػػػػػػػػرع الزيتػػػػػػػػػكف ػػػػػػػػػػي قدسنػػػػػػػػػػا

كػػػػػػػػػـ طػػػػػػػػػاب ػػػػػػػػػي أ يائيػػػػػػػػػا المكعػػػػػػػػػػد .

أبعػػػػػػػػػد ليػػػػػػػػػث ػػػػػػػػػي عريػػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػػرل

يحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب راح يستأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد .

أبعػػػػػػػػػػػػػد كجػػػػػػػػػػػػػػو مشػػػػػػػػػػػػػػرؽ بالتقػػػػػػػػػػػػػػى

يحػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كجػػػػػػػػػػػػػػػػو كالػػػػػػػػػػػػػػػػح أربػػػػػػػػػػػػػػػػد .

إف ػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ الغاصػػػػػػػػػػػػػػػػػب أرحامنػػػػػػػػػػػػػػػػػا

كقكمنػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػي األرض قػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػردكا .

مػػػػػػػػػػا لنػػػػػػػػػػػا غيػػػػػػػػػػػر ىتػػػػػػػػػػػاؼ العػػػػػػػػػػػبل

إنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اهلل ال نسػجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد .

يقكؿ يكسؼ العظـ أيوان:
لمف أبث شكاتي

لمػػػػػػػف أبػػػػػػػث شػػػػػػػكاتي كالشػػػػػػػفاه غػػػػػػػدت
ػػػد منػػػػي
مػػػػف ذا الػػػػذم ىػ ٌ

ػػػػـ؟
خرسػػػػػاء لػػػػػيس ليػػػػػا ػػػػػي الحادثػػػػػات ػ ي

سػػػػاعدان كيػػػػدان

ػػػػػدـ
ىػػػػػػؿ وػػػػػػاع دربػػػػػػ ىي أـ زلػػػػػػت بػػػػػػي القػ ي

كالصػػػػػػخرة اليػػػػػػكـ باتػػػػػػت غيػػػػػػر شػػػػػػامخة

صػػػػػػػػييكف ليػػػػػػػػا عمػػػػػػػػـ

لقػػػػػد

جرعنػػػػػا كػػػػػؤكس الػػػػػذؿ مترعػػػػػة

كالقػػػػدس ػػػػي العػػػػار ،كالمحػػػػراب

ألف نجمػػػػػػػػة

كالحػػػػرـ

كيقكؿ يكسؼ العظـ أيوان:
ؤاد األقصى الجريح

ينػػػػػػػادم

أيػػػػػػػػػػػف عيػػػػػػػػػػػد اليرمػػػػػػػػػػػكؾ كالقادسػػػػػػػػػػػية

ك ػػػػػػػؤاد األقصػػػػػػػى الجػػػػػػػريح

ػػػػػػػػػي يزجػػػػػػػػػػي الصفػػػػػػػػػػػػػكؼ كيعمػػػػػػػػػػي
كعمػ ٌ
أيػػػػػػػػػف عيػػػػػػػػػد الفػػػػػػػػػاركؽ غيػػػػػػػػػر ذليػػػػػػػػػػؿ

ػػػػػػػػػػػي ذرل المجػػػػػػػػػػػد رايػػػػػػػػػػػة ىاشػػػػػػػػػػػمية

كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء لمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائييف حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارل

ػػػػػػؼ قػػػػػػػكالن
عػ ٌ

أيػػػػػػػػف خنسػػػػػػػػاؤنا كأيػػػػػػػػف

كرمػػػػػػػػػػاح ػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػؼ خكلػػػػػػػػػػػة تزىػػػػػػػػػػك

كسػػػػػػػػػػػػػيكؼ ػػػػػػػػػػػػػي راحػػػػػػػػػػػػػة المازنيػػػػػػػػػػػػػة

-<00-

كنيػػػػػػػة
كطػػػػػػػاب عػػػػػػػبلن ٌ
سميػػػػػػػػػة

ثانيان -الشػكاعػػر

-<08-
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عائدكف يا قدس
سػػػػػػػػػػػػػػػػنعكد قريبػػػػػػػػػػػػػػػػان يػػػػػػػػػػػػػػػػا كلػػػػػػػػػػػػػػػػدم

نقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ لؤلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

نسػػػػػػػػػػػػػترجع ذكػػػػػػػػػػػػػرل مػػػػػػػػػػػػػف وػػػػػػػػػػػػػحى

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدماه تحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا البمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

كاتخػػػػػػػػػػػػػػػذ العيػػػػػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػػػػػى قسػػػػػػػػػػػػػػػـ

أف يثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأثر ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأر المتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

اقػػػػػػػػػػػػػػػػتحـ المػػػػػػػػػػػػػػػػكت كلػػػػػػػػػػػػػػػػـ يعبػػػػػػػػػػػػػػػػأ

برصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاص أثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

ميمػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػد طػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الحرمػػػػػػػػػػػػػػػاف

كتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ زمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

ال بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كأف تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمس

تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنعـ بوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياىا األكطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدينا كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بالبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل

ذكػػػػػػػػػػػػػػػػر بمغنػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػػػػرحمف

ينبئنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أف لؤلقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنعكد كيجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الطغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعب كثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب لميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

متحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم الخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكة كالكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكب األنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقف

يقظػػػػػػػػػػػػػػػػاف األعػػػػػػػػػػػػػػػػيف لػػػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػػػنـ

يتنظػػػػػػػػػػػػػػػر المكعػػػػػػػػػػػػػػػد ػػػػػػػػػػػػػػػي ليػػػػػػػػػػػػػػػؼ

كػػػػػػػػػػػػػػي يكشػػػػػػػػػػػػػػؼ أسػػػػػػػػػػػػػػتار الظمػػػػػػػػػػػػػػـ

عػػػػػػػػػػػػػػػف زيػػػػػػػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػػػػػػػدك ىمجػػػػػػػػػػػػػػػي

ال يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ معنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرـ

يػػػػػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػػػػػت المقػػػػػػػػػػػػػدس ال تحػػػػػػػػػػػػػزف

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعكد بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤذف

كتػػػػػػػػػػػػػػػػػدكم ػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا

أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء المنتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤمف

كيرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع طيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ ألحا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان

تتػػػػػػػػػػػػػػػردد عمػػػػػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػػػػػؿ األلسػػػػػػػػػػػػػػػف

كتر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ زىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكان كعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكان

رايػػػػػػػػػػػػات النصػػػػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػػػػى األغصػػػػػػػػػػػػف

قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمان بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهلل أؤكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده

كجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ تؤيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده

سػػػػػػػػػػػػػػتعكد ألروػػػػػػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػػػػػػا كلػػػػػػػػػػػػػػػدم

كيطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب بحفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ مرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده

كنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيش كرامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان بجمعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

كطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ال شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيء ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدده

كنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكت كتبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ذكرانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

قصصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىر يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردده
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 -شاعرة مسػطينية مػف قطػاع غػزة ،عوػك اعػؿ ػي المنتػدل اإللكتركنػي "الصػالكف األدبػي" ،ليػا مشػاركات

شعرية نشرت ي ىذا المنتدل ك ي منتديات أخرل ،منيا :عائدكف يا قدس ،كيا قدس ىبي.
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كقالت إيماف نبيؿ مطر أيوان:
يا قدس ىبي

يا قدس ىبي ىبي

ال ما نروى الظبلـ

يا قدس ثكرم ثكرم
أحيي ذكرل القساـ

يا قدس ارمي ارمي
أشكاظاي مف نيراف

انظر أطفاؿ الحجارة
يطاردكف السيارة

ما ييابكف المكت

كال حكـ الطاغكت

ىميـ تحرير األكطاف
تحت الطغياف

يا قدس ىبي ىبي

ال ما نروى الظبلـ

خرجكا كاهلل كالصكاعؽ
قكة تفكؽ الخكارؽ
مع صكت النفير
رددكا التكبير

ردكا كيد العدكاف
بعكف الرحمف

يا قدس ىبي ىبي

ال ما نروى الظبلـ

ربي انصر ىالنشامة
كاىزـ أتباع الخيانة
خمي الحجر نار
تقدح كالشرار
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اىزـ أتباع الشيطاف
يمكت الجباف

يا قدس ىبي ىبي

ال ما نروى الظبلـ

يا قدس ثكرم ثكرم
أحيي ذكرل القساـ

يا قدس ارمي ارمي
أشكاظاي مف نيراف
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قدساه
رغـ الجراح الذم أخفاه قمبي أيامان كأعكامان

رغـ الصمت الذم اندثر بقمبي سبعة عشػر

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
اآلفان
عامػ آف األكاف لنكسػػر حػػاجز الصػػمت
أمػػا

أمػػػػا آف األكاف لنحػػػػرر قدسػػػػانا مػػػػف ىػػػػذا

الزمػكاف
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
ػػاف
العػأف نوػػالكـ قػػد انتيػػى ػػي ىػػذا
أـ

أـ أف قمكبكـ قد جفت مػف الػدمكع كاألحػزاف

قمبػػػػي جػػػػريح كيحتػػػػاج لمػػػػف يداكيػػػػو مػػػػف

أيػػػػف أنػػػػتـ يػػػػا شػػػػعبي حػػػػدثكني شػػػػامخيف

اف
األحػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالػزػذؿ
تنػاديكـ أف ىممػكا إلييػا كحرركىػا مػف

قدسػػػػاه تصػػػػرخ كتطمػػػػب العػػػػكف كالكجػػػػداف

اليك
أمسػافػػػػػػػػػػػح عنػػػػػػػػػػػػؾ دمعػػػػػػػػػػػػة األحػػػػػػػػػػػػزاف

ال يػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػدس ال تبكػػػػػػػػػػي كال تحزنػػػػػػػػػػي
ال يػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػدس ال تبكػػػػػػػػػػي كال تحزنػػػػػػػػػػي

سػػػأدا ع عنػػػؾ حتػػػى كلػػػك أغمقػػػت األجفػػػاف

ال يػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػدس ال تبكػػػػػػػػػػي كال تحزنػػػػػػػػػػي

سػػػػػػػػػػأحررؾ مػػػػػػػػػػف الظمػػػػػػػػػػـ كالطغيػػػػػػػػػػاف

بقمبػػػػػػػػػي أنػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػا قدسػػػػػػػػػاه محفػػػػػػػػػكرة

كمػػػف يخطػػػؼ قمبػػػي مػػػف جسػػػد الشػػػجعاف

سػػػػػيحفر اسػػػػػـ القػػػػػدس ػػػػػي كػػػػػؿ مكػػػػػاف

كتنػػػػػػػػػػػػادم بػػػػػػػػػػػػأعمى صػػػػػػػػػػػػكت أحػػػػػػػػػػػػزاف

أنػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػدس ػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػذا الزمػػػػػػػػػػاف

كسػػػػػػػػػػػػػيبقى لػػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػػكت ككيػػػػػػػػػػػػػاف

كسػػػػػػػػأبقى عاصػػػػػػػػمة مسػػػػػػػػطيف األمػػػػػػػػاف

كسػػػػػأبقى أرض المرصػػػػػاد ليػػػػػذا العػػػػػدكاف
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منيا :يا قدساه ،كدمكع جباليا تنزؼ ،كأنا كاليمكـ.
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قصيدة القدس ،كيؼ أرسـ لكحتي
مف ديكاف قراءة ي سفر العدالة
القدس:

كيؼ أرسـ لكحتي!؟
ىذا مكتي

كىذا ز ا ي

ىذا أعراس األعالي
تعالكا يا أبنائي
دكنكا أسماءكـ
عمى جمدم

عمى أسكارم

عمٌقكا حرك كـ
تعالكا

سمعت بكاء أطفالي

مع الميؿ سرقت جثتكـ المترككة
كسرقت دمائي
ي
ىذا ليس بحمـ أك أسطكرة
كلف أختار الحمـ

كلف أختار األسطكرة
كفنت راحتي

كزعت ي صدرم
أطفاالن ،شبابان

كزىك ارن كطنية
 - 287مػػف قريػػة يمػػة المثمػػث بفمسػػطيف عػػاـ 0958ـ ،كاحػػدة مػػف الشػػاعرات الفمسػػطينيات الم ػكاتي يكتػػبف الػػنص
الشعرم الكطني ،ليا حوكر شعرم متميز ،أصدرت العديد مف الدكاكيف الشعرية التي تمثؿ حمقة مف حمقات

حياتيػا المتصػمة بػاألرض كالػكطف ،منيػا :عنػدما ترخػى السػدكؿ ،كدخمػت حػدائؽ أمتػي ،كال تقتمعينػي أيتيػا
الريح .ترجمت بعض دكاكينيا إلى المغة العبرية كالفرنسية.
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لكني مف البرؽ يصرخ
أال تريد انبعاثي
ركيدؾ ،ركيدؾ

أدركت انكسار شعاعي
كأدركت سر انبعاثي

 -385زينب حبش()288
قصة القدس الحزينة
ً
قائي
أصد ٍ
أحب األصدقاء
يا ى
ت ىحزي ىن ٍة
ال
تمكمكني إذا ك ٍن ي
ٍ
أنا ٍ ً
م
الحز يف خمار ٍ
م
يم ٍد ىغ از
األعداء دار ٍ
ي
اء
دتي ى
الخور ى
كأحالكا ىب ٍم ٍ
أى ٍطبلالن قىديم ٍة
الحياةٍ
ىدمركا ييا ى

الصبلةٍ
ىدنسكا ييا ىم ىح ٍ
اري ى
ب ٍ
اء
ىكالكجكهي
الحمكةي السمر ي
ى
قيم ٍة
قى ٍد صارت ى
س ى
الصغار
ابتسامات
ك
ي
ٍ
ىمزقكىا
بالمد ً ٍع
ى
ىبالقنابؿ

الرصاص
ىب
ٍ
ىحرقكا الفى ٍر ىح ىة ي ً
الصغار
عيف
ٍ
 - 288كاتبة عربية مسطينية حرة كشاعرة لدييا العديد مػف المختػارات مػف الػدكاكيف الشػعرية كاألعمػاؿ األدبيػة.

كلدت عاـ 8@;:ـ ي بيت دجف يا ا ،ليا الكثير مف األعماؿ الشعرية كالقصصية ،كلدراسات التربكية ،كقػد
ترجـ بعض أعماليا إلى لغات أخرل .كمف أعماىا الشعرية :ديكاف الجرح الفمسطيني ،كديكاف حفركا مػذكراتي
عمى جسدم ،كديكاف عقد مف النجمات ...كغيرىا.
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بالمد ً ٍع
ى
ىبالقنابؿ

الرصاص
ىب
ٍ
ً
غار
ىزىر ٍعكا بالر ٍع ًب
أحبلـ الص ٍ
ى
المد ً ٍع
ب ى
ىبالقنابؿ
الرصاص
ىب
ٍ
قدس أىنا
ىب ٍ
مدم ا ٍل ي

أنغاـ ىحزي ىن ٍة
ك ي
القدس ي
المدي ىن ٍة
ىكالدمكعي الص ٍف ير تى ي
جتاح ى
األحباب
إخكتي
م
ي
ى
لست أىدر ٍ
ٍ
ىيف سأ ٍىب ىدأ
مف أ ى
ً
الحزي ىن ٍة
قص ىة
القدس ى

اليكـ
ت ييا
ط ٍف ي
ى
طريؽ
ي كؿ
ٍ
ً
ع ي
حارةٍ
أد ٍ
لى ٍـ ى
القدس ى
كميا

تناديني
كانت
كميا يا ٍ
إخ ىكتي ٍ
ٍ
بد و
معات ىحزي ىن ٍة
ى
ً
صارت
بالدكر قى ٍد
إذا
حجارةٍ
ٍ
ى
ات الجميمى ٍة
كالعمار ي
ذارةٍ
قى ٍد أحالكىا قى ى
ً
القدس
ت ي
ط ٍف ي
ديؽ
ص ٍ
ىكلي ييا ى
ً
ٍت
آه ىذا الكق ى

الصديؽ
ماى أغمى
ٍ
كعمى ً
الباب...
ى
اعذركني...
باب!
أم ٍ

عد يا إخكتي لمب ً
باب
لـ ىي ٍ
يت ٍ
ى
ى
-<0>-

ً
آثار ي،
لـ ىي ٍ
عد ل ىمبيت ه
اب
سكل ىذر التر ٍ
لمحي
لـ ىي يع ٍد
ً
الحي
كؿ ً

آثار
ي
سكل ً
اب
ذر التر ٍ
ً
القرب
كعمى

دبكف
رجا هؿ ىي ٍن ٍ
ات
نائح ه
نساء ى
ىك ه

معبكف
صغار ىي
ٍ
ىك ه
جدر و
اف قىديم ٍة
ىح ٍك ىؿ ٍ
ىكصديقي أ ٍىي ىف!
اف
ىكالجير ي

األصحاب
ىك
ي
كنكف
ىك ي
س ٍ
اآلالؼ ٍ
ممف ىي ٍ

اب*!!
لؾ الحي ى
ىذ ى
الخر ٍ
صغيرٍة
ىك ى
قيؿ لي حكاية ى
الب ٍي ًت
كاى ٍ
نت بيذا ى
كاف ىب ٍي ٍت
لما ى
ىأ
امرىةه قيرةٍ
قى ٍد ىقى ىد ٍت لسنيا
ص ٍر
ألسمع ىك ى
ى
الب ى
ىكىي ٍك ىميا

بالقنابؿ
البيكت
إذ ىدمركا
ٍ
ى
مت ب ىق ً
الب ٍي ًت
ظى ٍ
مب ى
لى ٍـ تىفر
فتت
تى ٍ
و
البي ًت
كأم
قطعة ي ٍ
جر
أ ٍىك ىح ٍ
ىكىي ٍك ىميا
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لذباب
كـ بكى ىعمى أىشبلئيا ا ٍ
لى ٍ
ٌك ىح ٍكليا
الذئاب
جر
ى
ٍ
تزٍم ي
نابؿ
ع كالقى ٍ
ىكتى ٍق ي
ذؼ الدمك ى
زج الصبلةى
تم ي
ىك ٍ
ائؿ
بالرىذ ٍ

ً
القدس
ت ي
ط ٍف ي
بدمع ال يجؼ
و
بأبك ً
المساجد
اب
ٍ
ىك ٍ

الكنائس
ىك
ٍ
المكاف
أخطأت
ت
ٍ
ي
ت أني ك ٍن ي
خ ٍم ي
اىـ قى ٍد أحالكا
أتر ٍ
لمسباح ٍة
ببلجان
ى

ً
لممناجاة
أ ٍىـ "بيكتان"
ك ً
أعماؿ الكقاح ٍة

كـ ىب ىك ٍت
ركحي دمكعان
ٍ
ٍ
ذاب
ٍ
مف ىع ٍ
الطاىر
عي
ى
ىد ٍم ى
انزؿ

ال تجؼ

طى ً
اب
ير
ى
الحيطاف ك ٍ
األبك ى
المساجد
ي كؿ
ٍ

الكنائس
ىك
ٍ
الرشاش يا ىق ٍمبي
احمؿ
ى
ىك ٍ
ذاب
كدس ٍك ى
الع ٍ
ٍ
ؽ ى
األحباب
إخكتي
ى
الحدكد
مف خمؼ
ٍ
ال تمكمكني
لت ىحزين ٍة
ما ز ي
الختاـ
كالي يكـ ي
ٍ
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كؿ أشكاقي كآالمي الد ين ٍة

يميف الثأر
ىك ي
العدك
ىف
أٍ
نسقي ى
ٍ
و
قاـ
ى ٍك ى
ؽ ما ذقٍناهي مف ىىـ ىكقى ٍت وؿ ىك ى
س ٍ
السبلـ...
ام
ىكٍلتر ٍ
ٍرؼ ىب ٍع ىد ذا ر ي
ٍ
السبلـ
ك
ٍ

كقالت زينب حبش أيوان:
القدس عمى مرمى حجر

ردا عمى عبارة األخ القائد أبك عمار"الدكلة عمى مرمى حجر"
كطني

قي ٌبرة تتغنى
كتيصمي

كنيار
ليبلن ....
ٍ
كطني

و
صفكر
أجمؿ يع
يا
ى
يكتب عنا
ي
األشعار
أحمى
ٍ
كطني

رد و
كس
يا جن ىة ٍ
ي ىع ٍي ىنييا

اإلبحار
يحمك
ٍ
و
آه يا كطني
يا كطني

األقطار
يا زين ىة ٌك ًؿ
ٍ
خذني
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لرمكشؾ سنبم نة ن،
ى
كلثكبؾ
ى
زنار
خذني ٍ
خذني

لعيكنؾ مكحم نة ن،
ى
كلشدك ىؾ
خذني قيث ٍار
خذني

لجبينؾ إكميبلن
ى
و
زيتكف
مف

ً
الغار
مف
شجر ٍ
يا بسم ىة و
كعد
يا أمبلن

يحممني

األقمار
ىع ٍب ىر
ٍ
كطني

شقي و
ؽ
يا باق ىة ى
تيسقى
ً
بدماء األحر ٍار
كطني

يا قاركرةى و
عطر
نز تيا

الثك ٍار
ي
أجساد ٌ
ً
العصر
أسطكرةى ىذا
تصير
ي
أيا كطنان

اإلعصار
شؽ
ٌ
ٍ
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حممتني

إليؾ
عب ىر المكج ى
ٍ
اشات
ر ه
التيار
ود
ٌ
ٍ
الحقد القات يؿ
ال
ي
أخرىا

المكت
ال
ي
كال طكؿ المشك ٍار
كطني

يا نا ارن تتمظٌى

أحبلـ األشر ٍار
تحرؽ
ي
ى
مقبلعه
يسبؽ مقبلعان
ي
كالشعب ية
مثؿ الشناٌٍر
داكد"
" ه

يقتؿ "جالكتان"

الجبار
الكطني
بالحجر
ٍ
ٌ
ً
بزجاجة و
نار
و
حارقة

كؼ و
غبلـ
ي ٌ
مغك ٍار
ً
بطفكلة و
شبؿ
يحب
لـ ي
ً
الميد
ي

ً
الدار
كساحات ٍ
ً
بالميفة

أمي
ي ى
شفىتىي ٌ
ً
الثرثار
الحمؿ
كثغاء ى
ٍ
يا أمي
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الد ٍؾ
ىاىـ أك ي
جاءكا

اليد ٍار
كالس ًيؿ ٌ
ىار
أز ه
تعشؽ أزىا ارن

كنجكـ
ه
أقمار
تعشؽ
ي
ٍ
جاءكا

ً
األرض
بقاع
مف ك ٌؿ ً
األقطار
كمف أعماؽ
ٍ
و
جبيف
ي ك ٌؿ
زنبق هة

األخبار
تركم لممجد
ٍ
جاءكؾ
اصؼ مف ىىر وح
عك ى
كنسائـ و
كعد
ى
ك ى ىخار

ال تبتئسي

النصر لنا
ي
يا أمي

األقدار
غـ
ٍ
رى
دربي

مفركش
ه
يا كطني
ً
ً
النار
بالشكؾ
البلىب ك ٍ
يحكي لمعالـ
قص ىة شعب
ٌ
الحري ىة ى،
عشؽ ي
اختار
ٍ
يا كطني
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ال
ىمان
ٍ
تحمؿ ٌ
النصر
ي

قريب المشك ٍار
ي
القدس
ك ي

عمى مرمى و
حجر
كالدكلةي
صارت

الدار
ي ٍ

كقالت زينب حبش أيوان ي:
"اشتعا يؿ الحمـ"

ىا أنت تحمي يـ
كاشتعا يؿ الحمـ نا ذةه
تي ُّ
طؿ عمى المقد ً
َّر

القدر
ال ٍ
خرساء
الح ٍم ىـ ي قاركروة
ىـ يحبسكف ي
ى
القدر
ى
س َّم ٍكىا ٍ
ىـ يحميمكف بأننا

الحؽ الذم
ال نمم يؾ
ٌ
المؤتمر
سيومنا ي
ُّ
ٍ

رت
ص ٍ
قاماتينا قى ي
الحركؼ
كمف أ كاىنا خطفكا
ى
الحناجر
كصادركا م ٌنا
ٍ
ً
الرقاب
كعمى

تثاءبت كالبر ً
الخناجر
،آالؼ
ؽ
ي
ٍ
ٍ
،إف ك ٌنا نسينا
ننس ٍ
لك ٌننا لـ ى
َّ
حؽ الرجكًع لشعبنا
ً
َّ
الصبلة
حؽ
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ً
الطيكر
األرض
عمى ثرل
ٍ
ً
القدس
قباب
أما ي
كاألقصى

ً
ً
الصبكر
الكطف
مآذف
ككؿ
ٍ
ستظ ٌؿ ،كال ً
بركاف،تشع يؿ كمو ىة
ً
اإليماف
ً
التصميـ
ك
ينا

;= -8زينب عمي عامر()289
ماذا بعد يا قدس؟
يا قدس قد سالت دمكعي كأعيني أوحت جريحة
براءة األطفاؿ قد صارت ذبيحة
كالمسجد األقصى تدكسو قدـ قبيحة
كدماء طاىرة تسيؿ عمى أرض سيحة
ما زاؿ ىذا الطفؿ يسكف ي دمي
كيداه تمسؾ ي أبيو كتحتمي
أبتي احمني! مف غادر قد جاء يسفؾ لمدـ
محذر لآلثـ
نا
كأبكه ير ع ي يديو
محمد الطفؿ الشييد ينادم
أبتي احمني! مف غادر كمعادم
 - 289الممقبة بخنساء اإلمارات .مف مكاليد مدينة أبػك ظبػي 8@?9ـ ،خريجػة قسػـ المغػة العربيػة كآدابيػا بجامعػة
اإلمػارات بػالعيف<900ـ  ،تعمػؿ رئػيس تحريػر ػي قسػـ األخبػار بإذاعػة أبػك ظبػي ،حاصػمة عمػى عػدة جػكائز
أدبية كليا مشاركات عديدة ي الساحة المحمية كالخميجية .تحصمت عمى العديػد مػف الجػكائز األدبيػة ،منيػا:

درع (شاعر اإلنسػانية) ػي مسػابقة أميػر الشػعراء .قامػت بػالكثير مػف المشػاركات كالنشػاطات ،منيػا :تمثيػؿ
الفتاة اإلماراتية ي برلماف المرأة \ كمجمس استكتمندا البمدم.
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كابعث ىناؾ لمجياد منادم
احمؿ سبلحؾ كانتصر لببلدم
يا قدس قكمي كانفوي عنؾ غباره
قد طاؿ صبرؾ كانقوى زمف انتظاره
كعيكف صييكف تحدؽ ي جسارة
ما عاد يجدم االنتفاوة مف حجارة

<= -8سارة مشعؿ()290
قمرم يا قدس
رأيت امرأة ككأنيا القمر ي حمتيا السكداء
تخطؼ عقكؿ البشر
تمشي بركية كالبدر ليمة السمر
سألتيا باهلل مف ً
أنت يا قمر
قالت :أنا القدس  ،أكلـ تعر يني ؟!
قمت ليا  :ككيؼ أتعرؼ عميؾ كيكمان لـ ألقى ًؾ
ً
بسيماؾ
قالت  :كلكني عر تؾ
كباألغبلؿ التي تحمميا ً
يداؾ
اتركيني يا بنيتي أكمؿ طريقي
قمت ليا  :باهلل عميؾ أريد أف أبكح لؾ ببعض ما يكدر صفك ؤادم
قالت  :تفومي يا بنيتي
 - 290كاتبة كشاعرة معاصرة مغمكرة مف سكاف قطاع غزة ،عوػك نشػيط ػي منتػدل شػبكة مسػطيف لمحػكار ،ليػا
مقاالت سياسية ،كأشعار كطنية منشكرة ي ىذا المنتدل.
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قمت:
الناس كؿ و
يكـ حكلؾ
أنا أرل
ى
منسيا يعاني
يمكت ىذا كتقطع أشبلء ىذا ،كصار شعبؾ
ِّ
ابتسمت لي كحطت يدييا الحانيتيف عمى كتفي تجاكبني:
ال تقكلي ذلؾ يا بنيتي ،ما تريف ىـ أبنائي
كاصطفيتيـ مف العرب لكي يككنكا حماتي
بل تجزعي كال تخا ي أنا اخترت ليـ آخرتي
ػف أنيا ال تروع أكالدم
الدنيا ورتي كأكًق ي
كاآلخرة ىي دارم كالييا سأرقى بأكالدم
قمت :كلكف يا قدس
سألني أحد أكالدؾ  :لماذا أنا عنؾ أحكي ؟
أجبتو كقمت  :ألني أنا ليا  ،كىي التي باسمي تنادم
قاؿ لي  .. :لست مف مسطيف
قمت لو  :كلكنيا لكؿ عربي تنادم
نادتني القدس  :نعـ  ،إني لكؿ عربي كلكف لمذم يريد نجاتي
قمت  :يا قدس أريد زيارتؾ كأنا ممنكعة اإل رنج كالييكد صاركا ييا المتحكميف كالويكؼ كنحف
نرائي
قالت لي  :يا أيتيا المنسية أيتيا العربية الشقية أنا ال أرل سك ً
اؾ
الىكف بالتفرج عمى حيطاني يأخذكف صك ار ألنفسيـ كيظنكف أني ليـ
اإل رنج حكلي ي
كلكني ال أرل سك ً
اؾ
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ً
أنت بداخمي
كاسمؾ منقكش ي مقدساتي
و
صاؼ كعميؿ
قمت  :سمعت أف ىكاءؾ
كأريد أف أصمي داخمؾ كلك ركعة ي حياتي
قالت ..يا بنيتي ّْ
صؿ كادعي لي اإللو أف يفرج كرباتي
كيحررني مف نجاسة مف حكلي يـ كالقمامة يعكركف طيرم كمقدساتي
اطمئني يا بنيتي
أنا لست لغيركـ  ،أنتـ أبنائي كأكالدكـ أحفادم
كتركتني مكمم نة لطريقيا

 -066سحر محمد عكاد()291
نػػػػػػداء
النػػػػػػػػػػػػػػػكر ييػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػف األقصػػػػػػػػػػػػػػػى

كربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس تػنػادينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

كالحػػػػػػػػػػػػػػػكر العػػػػػػػػػػػػػػػيف تحػػػػػػػػػػػػػػػيط بنػػػػػػػػػػػػػػػا

كتكفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع مآقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينا

كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركح الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىر تر عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماء الخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كتبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينا

كطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر الجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعيا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى لتكاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينا

كجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ يناجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى درتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

أمحمػػػػػػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػف مسطيػػػػػػػػػػػػػػػػػنا

دع خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؼ األرض كظممتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

كارؽ لمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ يعميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا

ال خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؼ اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ كال حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزف

كمبلئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينا

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييد الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٌعو

رب األكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاف غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا

طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبى لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركح كلمجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

كيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف كانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت تحمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل بالظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعرش

كلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء جميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع نبيينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
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 -شاعرة مصرية معاصرة مف المنصكرة بجميكرية مصر العربية ،ليا أشعار ي العركبة ك مسطيف كالقػدس،

س ًج ىؿ معظميا ي المكاقع كالمنتديات اإللكتركنية.
ي
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بروػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػرحمف غػػػػػػػػػػػػػػدا ترقػػػػػػػػػػػػػػى

كروػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ يحيينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ار يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا درة أقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانا

يػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػف أيقظػػػػػػػػػػػػػػػػػت مآقينػػػػػػػػػػػػػػػػػا

عر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أف ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ٌ
أيقظػػػػػػػػػػػػػػػت الغيػػػػػػػػػػػػػػػػرة ػػػػػػػػػػػػػػػي دمنػػػػػػػػػػػػػػػػا

أروػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػػػػدس تنادينػػػػػػػػػػػػػػا
كدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء جميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع محبينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

يػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػبض قمػػػػػػػػػػػػػػػػكب مؤمنػػػػػػػػػػػػػػػػة

ال تنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا أرض مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطينا

 -067سماح ويؼ اهلل المزيف()292
درس آخر"
مف قصيدة " ه
يحدثنا معممنا

عف األكطاف ي يأسً
اليكـ أبنائي
يقكؿ
ى
معظـ الدرسً
نمخص
ي
ى

جذكر عدكنا الماوي
ي
ً
أخبث الغرسً
تمث يؿ
ى
سنبقى كي نحاربيـ

كامؿ القدس ً،
كنرجعي ى
يحدثنا معممنا
شبو معمكمة
كيذكر ى
ي
ً
القير منظكمة
بطعـ

قيمت
عف األكطافً قد ٍ
األكطاف مظمكمة
بيا
ي
يحدثنا عف الدنيا
أشياء مرسكمة
كعف
ى
ألـ
كعف جسدو بو ه
بؿ اآلالـ معمكمة
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 -مف مكاليد مدينة خاف يكنس عاـ كاحد كثمانيف ميبلدية ،خريجة عمػـ المكتبػات مػف جامعػة األقصػى بغػزة.

ليا أكثر مػف  >0قصػيدة مختمفػة المكوػكعات :إسػبلمي ،كطنػي ،اجتمػاعي ،ككػذلؾ بعػض القصػص كالخػكاطر
كالمقاالت األدبية ،كسػيناريك األ ػبلـ الكثائقيػة كالتمثيميػة ،ليػا ديػكاف مشػترؾ مػع مجمكعػة مبدعػة مػف شػكاعر

القطاع تحت النشر.

-<8@-

كقالت سماح المزيف ي:
الكرقة األخيرة
بعض العيد
كلما َّ
مر ي
ربيعػنا األخور
َّ
مر ي
كمرت بعده المكجة
كلكف!!

حيف جاء خريؼ

ككادت تسقطي الكرقة
َّ
يشد عدكنا عزمو

يقاكـ نكبةى ي ،التخريؼ
ي
يمر ص يؿ خريؼ
حيف ُّ
الصيؼ
نبئو رحي يؿ
يي ّْ
ٍ
عف كقت المقاـ عمى
الذؿ تػ ً
عركش ّْ
خو يعنا
ي
و
كبيت ىخ ً
ار وب أسكد
***

فشؿ بأرضً النفط
ذاؽ ال ى
أتبع يو عمبلن ي سخط
ى

نادم
كاقترب مف القدسً يي ٍ
رد عميو صدل ً ً
َّ
عمتو
مخبكؿ
قسمناىا يا
ٍ
كلقد نابؾ منيا ًقس ٍط

قـ حاالن كانشر قصتنا
أكمؿ ما قمنا سمفان
قـ ٍ
ٍ
ننتظر جكابؾ بتميؼ

العيد المتخمّْؼ
كي ننسى
ى
ً
كلتكمؿ مشكار النكبة
ستككف ألمريكا الغمػىبة
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?= -8سماىر عبد الجكاد()293
قدس آلمتؾ الجراح
يا ي
أيػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػدس آلمتػػػػػػػػػػػػػػػؾ الجػػػػػػػػػػػػػػػراح

لػػػػػػػػـ يعػػػػػػػػد لمقمػػػػػػػػب بعػػػػػػػػد

انشػػػػػػػػراح

قػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ الربيػػػػػػػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػػػػػػػف كجػػػػػػػػػػػػػػػػػده

يمممػػػػػػػـ الجػػػػػػػرح مػػػػػػػف ػػػػػػػـ

الريػػػػػػػاح

كيسػػػػػػػػػػػػا ر إلػػػػػػػػػػػػى القمػػػػػػػػػػػػب المكجػػػػػػػػػػػػكع

ليكسػػػػػػػػػػػػػػر القيػػػػػػػػػػػػػػد بحػػػػػػػػػػػػػػد الرمػػػػػػػػػػػػػػاح

ىػػػػػػػػػكاءه العميػػػػػػػػػؿ

يشػػػػػػػػػػػػفي مػػػػػػػػػػػػف األسػػػػػػػػػػػػقاـ كالجػػػػػػػػػػػػراح

كالفػػػػػػػػػػػػػارس النبيػػػػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػػػػى بابػػػػػػػػػػػػػو

يحمػػػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػػػيفو كيطػػػػػػػػػػػػارد الػػػػػػػػػػػػذباح

موػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أكؿ الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

يػػػػػػػػػػػػداعب

بابتسػػػػػػػػػػػػامتو األركاح

كيكفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمع المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػككب

عمػػػػػػػػػػػػػػى كجنتػػػػػػػػػػػػػػي أمػػػػػػػػػػػػػػو بسػػػػػػػػػػػػػػماح

المسػػػػػػػػير اتجػػػػػػػػو لمصػػػػػػػػبلة

ينػػػػػػػػػػػػػػاجي ربػػػػػػػػػػػػػػو بطػػػػػػػػػػػػػػكؿ انفتػػػػػػػػػػػػػػاح

إليػػػػػػػػػػػؾ

يػػػػػػػػػػػػػػػػا ربػػػػػػػػػػػػػػػػي الكػػػػػػػػػػػػػػػػريـ الفتػػػػػػػػػػػػػػػػاح

أكرمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بالنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كالظفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

دعػػػػػػائي إليػػػػػػؾ ربػػػػػػي ػػػػػػي كػػػػػػؿ صػػػػػػباح

ىػػػػػػػػػػذه العيػػػػػػػػػػكف التػػػػػػػػػػي تنظػػػػػػػػػػر إلػػػػػػػػػػي

ترقػػػػػػب الصػػػػػػباح

ػػػػػػػػػذاؾ نسػػػػػػػػػيـ

كقبػػػػػػػػؿ

أنػػػػػػػػػػػا األسػػػػػػػػػػػير بحبػػػػػػػػػػػو

مػػػػػػف بعيػػػػػػد أراىػػػػػػا

يػػػػػػذا كعػػػػػػد اهلل النكسػػػػػػار

ػػػػػػػػػػػػػػػإذا كػػػػػػػػػػػػػػػاف الصػػػػػػػػػػػػػػػبح قريػػػػػػػػػػػػػػػب

السػػػػػػفاح

كقالت سماىر عبد الجكاد أيوان:
جكدم يا نفس جكدم
جكدم يا نفس جكدم
جكدم بدمي كزنكدم
كاسرحي خيؿ األرض

عمى أكتاؼ شبؿ كردم
كمدم لمدنا يديؾ

كلحني ي العتمة ليمي
جكدم يا نفسي جكدم
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جكدم بدمي كزنكدم

وحيت بركحي كبدمي
مشاف األقصى كالقبة

يا أروي عيكني عميؾ

كبدم سراج األقصى يظؿ
بالحنة حنيت عركقي
كبالدـ خوبت ترابي

يا كؿ الدنيا اسمعيني

ما بيع أروي كلك يذبحكني
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ؽ
حب ٍّ
يعم ي
ه
بحب ي

ؽ
اليػيػػػػػػػػاـ تػ َّ
ػػػػػػػأر ي
ىػػػػػػػػذم عػيػػػػػػػػكني ػػػػػػػػي ي
زيتكنػنػػػػػػػػػػػػا نػاحػػػػػػػػػػػػت عػميػػػػػػػػػػػػو حمامػػػػػػػػػػػة

ػػػػػػػشؽ
لػػػػػػػيس السقػػػػػػػػاـ كانمػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػك مػعػ
ي
ػػػػػػػت تػػػػػػػػنادم كسػػػػػػػػط لػيػػ و
ػػػػػػػطبؽ
ػػػػػػػؿ ييػ
كقفػ ٍ
ي

قمػػػػػػػت ا تديتػػػػػػػػػي ًؾ يػػػػػػػػا حمامػػػػػػػػةي بالػػػػػػػػػذم
ي
قػػػػػػػػد ىر
قالػػػػػػػػت جراحػػػػػػػػي ليػػػػػػػػػس تنػػػػػػػػزؼ
ٍ

ؽ
ػػػػػػػػػػػر ي
بػػػػػػػػػػيف الومػػػػػػػػػػػكع كبالػػػػػػػػػػذم يتػحػػ ٌ

ؽ ؟!
ػػػػػكب عمػػػػػى الحبيػػػػػب تحػ َّ
ػػػػػر ي
أيػػػػػػف القمػ ي

أيػػػػػػػف الػػػػػػػذيف تػكارثػػػػػػػػكا مػػػػػػػػف جػػدّْىػػػػػػػػـ؟!

ػػػػػػػػػرؽ
األذاف كقبػػػػػػػػػػةه كالػبػيػػ
مػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػزؼ
ي
ي

ؽ
بكػػػػػػػػػت األزقػػػػػػػػػػةي مػصػحػفػػػػػػػػػػنا
ٌ
يػتمػػػػػػػػػػز ي
ػػػػمس ػػػػػي األقػػػػػػى غػػػػػدت ال تشػػ ً
ؽ
ػػػػػر ي
كالشػ ي

نز ػػػػػػػت بيػػػػػػػػكت الػقػػػػػػػػدس ػػػػػػػي حاراتيػػػػػػػا

اؽ
كساحػ ي
نػػػػػػػػػػػػزؼ البػػػػػػػػػػػػر ي
ػػػػػػػػػػػو كسػػػػػػػػػػػماؤهي
ي

ػػػػػػػػػؽ
ػػػػػػػػػب يمػشػفػ ي
ػػػػػػػػدر كقمػ ه
ىف عػػػػػػػػػػتادىـ صػ ه
ثػػػػـ اجعمينػػػػي ػ يػػػػا رعػػ ً
ػػػػؽ
ػػػػاؾ ػ أحمػػّْػ ي
ٌ
ً
ؽ
ػػػػػح القػ
ػشػ
ػػػػػػعب ي
ي
ػػػػػػدس مػػػػػػػنيا تػ ي
ػػػػػػممت ريػ ى

أف
ػػػػػر ٍ
كالجػ ي
ػػػػػػند ػػػػػػػي األقػػػػػػػصى قميػػػػػػ هؿ غيػ ن
ً
جنػػػػػػاحؾ سػػػػػػاعة
قمػػػػػػت احونينػػػػػػي ػػػػػػػي
ي

ً
ريػشػاتػػػػػػػػػػيا
ومتػػػػػػػػػػني إلػػػػػػػػػى
دمعػػػػػػػػػت ك َّ
ٍ
ػػػت أال أسػػػػرعي
رت ػػػػي شػػػػكقي كقمػ ي
صػػػػ ًي ي
ي
ػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػى الحػػػػػػػػكاجز يشػػػػػػػػتكي
كالمقػدسػ ُّ

ػػػػػػػػابؽ
ػػػػػػػػؿ البػػػػػػػػػراؽً نػسػ
ػػػػػػػػػإذا بنػػػػػػػػػا مػػثػػ ى
ي

ؽ
كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيةه بػنػفػاقػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػػتػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػزر ي
ٌ
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تعجػػػػػرؼ
ػت
زؽ ليػػػػـ
زرقػػػػػاء
ي
ػ ال ًر ه
ي
ً
ػػػػػف ػػػػػي األ ػػػػػؽً المػ
ػػػػػويء أسيػػػػػػرةه
كالعيػػ ي

ػػػػػػػػػدؽ
ػػػػػػػػػػب يصػ
ي
كىػكيػػػػػػػػػػػةي اإلسػػػػػػػػػػػبلـ قػمػػ ه

اس
أقػػػػػػػػػػك ى
ػػػػػػػب
كالقمػ ي

ػػػػػػػػر ك ار الشييػػػػػػػػػؽً مسابقػػػػػػػػػنا
ىػ ٌ
ػػػػػػػب الز يػ ي
ػػػػػػك كنػػػػػػػت كجمػػػػػػػروة
ك برغػػػػػػػػـ لػطػػػػػػػػؼ الجػ ّْ

تػرمػػػػػػػػػػػػؽ
قبَّػتنػػػػػػػػػػػا الحزيػنػػػػػػػػػػػة
ي
ػػػػػػػي عػنػ و
ػػػػػػػؼ مػيػ و
ػػػػػػػؽ
ػػػػػػػكؿ يخفػ ي

كبػػػػػػػرغـ ريػػػػػػػػحو ظػ َّ
ػػػػػػػرؽ
ػػػػػػػؿ جسمػػػػػػػػي يعػ
ي

طمػَّػػػػػػػػت مػػػػػػػا أبيػػػػػػػى المقػػػػػػػػاء ك ً
أجممػػػػػػػػى ٍف
ى
ػػػػػػػػػػتربت إذا الحشػػػػػػػػػػػا يمتػفطػػػػػػػػػػػّْر
لمػػػػػػػػػػػا اقػ
ي
ٌ

ؽ
بمقػائنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاألمنيػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػات تػحػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَّ ي
ي
ك الصػػػػػػدر ػػػػػػي صػ و
ػػػػػمت ثقػيػ و
ػػػػػػطؽ
ػػػػػػؿ ينػػ ي
ي
يػمحػػػػػػػؽ
أىػػػػػػبل بمػػػػػف سبقػػػػػػػكا كمػػػػػف قػػػػػد
ي

ه،قالػػت ػ كقػػد كانػػت وػػيائي ػػي الػ ُّػدجى ػ:

ػػػػػػت عمػػػػػػى الحبيػػػػػػػبة ً
ػػػػػؽ
تنفػ ي
أثػبػػػػػػػت ،ػأنػػ ى

مجك نعػػػػػا
ػػػػػر ػػػػػي القطػ ً
ػػػػاع َّ
يػػػػػا مػػػػػف تػي ى
حاصػ ي
إف النػصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر و
آت عػػاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل
كاهلل ٌ

ػػػػػػػػػكثؽ
ػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػف اهلل الػػعػػػػػػػػػػظيـ ك ىمػ
ي
كعػ ه
ؽ
ػػػػػػػػػػػػػػػػدا بػعػػػ
كمجػاىػ
ّْ
ػػػػػػػػػػػػػػػػدكًه ال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ي
ن

ػػػػػػػػػػػػػاهلل ينػصػػػػػػػػػػػػػر مؤمػنػػػػػػػػػػػػػنا متيقػّْنػػػػػػػػػػػػػا
و
كسػػػػػػػنة
كابقػىػػػػػػػػكا عمػػػػػػػى نيػػػػػػػج الكتػػػػػػػػاب
إف خػػػػػػػػػػاف كاحػػػػػػػػػػدكـ مػيػػػػػػػػػػػس بكاحػػ و
ػػػػػػػػػػد

تػتػفػرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا
كتػراثػكػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا كال
َّ
ؽ
منػػػػػػػػػػػػػي كال مػنػكػػػػػػػػػػػػػػـ  ،إذف يػمػػفػػػػػػػػػػػػػػىّْر ي

ً
ػػػػػػػػػػػػغكر مرابطػػػػػػػػػػػػػنا متيػقػػػػػػػػػػػػػّْظنا
يعػػػػػػػػػػػػػد لمثػ
الم ًحػػػػػػب
ػػػػػػت اصػػػػػػدقيني ىػػػػػػؿ ّْ
قمػػ ي
تحبػػػػػػيف ي
ت مػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػكمي إذا بأذاننػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػك ي
ى
صحػ ٍ

ّْؽ؟
ػػػػػػػػػت تصػػػػػػػػػػد ي
يمػتػىنفػػػػػػػػػػَّسي أنػتػػػػػػػػػػـ ،ألسػ ى
و
ػػػػػػػؽ
يعمػ ي
قػػػػػػػػػالت:أجػػػػػػػػػؿ ،حػػ ه
ػػػػػػػػب بػحػػػػػػػػػػب ي
ػػػػػػػػػػؽ
ػػػػػػػػػي غػػػػػػػػػػػزوة يعمػػػػػػػػػػك الػدنػػػػػػػػػػا يتألػػَّػ ي
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أخي ي القدس ال ترحؿ
مف ديكاف (الجرح العربي)
أخػػػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػػػدس ال ترحػػػػػػػػػػػػػػؿ
ػػػػػػػػػػػػػػػػدل
َّػػػػػػػػػػػػػػػػدكؾ يمػ
ػػػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػػػػك قي
ك يك
ى
ٍ
ن
ػػػػػػػػػػػػػر ػػػػػػػػػػػػػػي سمػػػػػػػػػػػػػػػاء الحػػػػػػػػػػػػػػػؽ
كنسػ نا
و
و
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف يمػدَّبػبػ
بػأسػنػ

َّثً ،
أمسػػػػػػػػػػػػػؾ
شػػػػػػػػػػػػب ٍ
تى ى
تجػ ُّ
ػػػػػػػػػػػػػد ال
ػػػػػػػػػػػػػز القيػ ى

األروػػػػػػػػػػػػػا
ى
تروػػػػػػػػػػػػػػى
ى

نقػوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر يم َّ

ُّ
عوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
تعػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض قمكبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ َّ

قػوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
يمن َّ

 - 295شػػاعرة مصػػرية مشػػيكرة ،غنيػػت كلحنػػت قصػػائد عديػػدة مػػف أشػػعارىا .تخرجػػت ػػي كميػػة دار العمػػكـ جامعػػة
القاىرة سنة 8@?8ـ .ليػا مشػاركة اعمػة ػي كثيػر مػف الجمعيػات كالمؤسسػات .عممػت ػي كثيػر مػف المكاقػع
كالمركز ،كحصمت عمى العديد مف الجكائز األدبية .كطبع ليا الكثير مف الدكاكيف كاألعماؿ الشعرية.
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ً
ػػػػػػػػػػػػػػػاـ
ػػػػػػػػػػػػػػف ػػػػػػػػػػػػػػػػي ظممػػػػػػػػػػػػػػػػة األيػ
ك يكػ
ٍ
زجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾ
نا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض
ك يخ
بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر إذا ُّ
ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػيبلن مػػػػػػػػػػػػػػػػف النيػػػػػػػػػػػػػػػػر ً
اف
ك يكػ
ٍ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
ػيػ
كبركػانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ييشتّْػتي ي
ٍ
اآلف
اب األرض صػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح ى
ى
تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ي

ػػػػػػػػػػػػػؿ
أخػػػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػػػدس ال ترحػ
ٍ
أخػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػا ثػػػػػػػػػػػكرةن أقػػػػػػػػػػػكل

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤلت قمكبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يرعػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا
مػ
ى
و
أسمػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر دكف
نا
ىج
ػػػػػػػػػػػػػػػيء مػػػػػػػػػػػػػػػػا
ك ػػػػػػػػػػػػػػػي عينيػػػػػػػػػػػػػػػػؾ شػ
ه

ً
ػػػػػػػػػػػػػؤلرض ،أروػػػػػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػػػػػي
أنػػػػػػػػػػػػػػا لػ

ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أبكػيػ
كطفمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لسػ
ي
ػػػػػػػػف حقدىػػػػػػػػػػـ قتمػػػػػػػػػػكؾ
ػػػػػػػػك
ًمػ ٍ
كلػ ٍ
الثػػػػػػػػػػػػػرل
يناديػػػػػػػػػػػػػؾ
أىػػػػػػػػػػػػػػػبلن
ى
إف
َّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث بػالػثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل َّ
تشػب
ٍ

ػػػػػػػػػػػػؽ
كموػػػػػػػػػػػػػا عانػ
ى
ن
ى ،يػػػػػػػػػػػػػو كاصػػػػػػػػػػػػػؿ

الػػػػػػػػػػػردل
كػػػػػػػػػػـ جػػػػػػػػػػػاء
َّ
ٍ
ػػػػػػػػػػػر ييػػػػػػػػػػػػػـ
كين ي
شػ ي
ّْد
كيػػػػػػػػػػػػػػؼ نبػػػػػػػػػػػػػػد ي
ػػػػػػػػػػػبثً ،
َّ
أمسػػػػػػػػػػػػػؾ
تشػ
ٍ

الكموػػػػػػػػػػػػػا
الخػكوػػػػػػػػػػػػػا
ى
يوػػػػػػػػػػػا

الفكوػػػػػػػػػػػػػى
ً
العػروػػػػػػػػػػػػػػا
األروػػػػػػػػػػػػػا

ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الطك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف كالػنػ

َّ
ػػػػػػػػػػػػػض
ػػػػػػػػػػػػػؾ يػ
ألنػ
ى
ي
ػػػػػػػػػػػػدؾ
كعنػ
ى
ػػػػػػػػػػػػػح
يصيػ
ي

ػػػػػػػػػػػػض
بعػ
ي
ّْ
ػػػػػػػػػػػػػؿ
بكػ

يبػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كقػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ً
ػػػػػػػػػػػػػار
إعػصػ
ً
ػػػػػػػػػػػػار
أحجػ
إصػػػػػػػػػػػػػػػر ً
ار
دارم

سآخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ منيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارم
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر دكف إنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذار
نا
ىغػػ
ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكارم
ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف
َّ
كسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلن
ي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد نزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يؿ أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ً
ار
الشييػ
ى
أحػػػػػػػػػػػػػػػػػر ً
ار
ػػػػػػػػػػػػػػػف
ػػػػػػػػػػػػػػػر كابػػ
حػ
ي
ه

ُّ
ً
األرض:
ػػػػػػػػػػػف ػػػػػػػػػػػي
ينطػػػػػػػػػػػؽ
كػػػػػػػػػػػؿ ىم ٍ
ي
************

ػػػػػػػػػػت
أخػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػا دمعػػػػػػػػػػػ نة نزلػ ٍ
ػػػػػػػػػػػػػر ٍت ػػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػػػدك ًء النػػػػػػػػػػػػػػػكر
كمػ َّ

أتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
كلمكطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الكبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ً
ً
اهلل
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بيػ
كراحػ
ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد رسكلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كقفػ
كعنػ
ٍ
ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الدنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ش ًيػ
كعػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادت تي ٍ
ٍ
ي

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى قمػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
يػزتػ
ي
باألقػصػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
ى

كباألطػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ

عػاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزةن
ً
و
ػػػػػػػػػػػػػػػؿ ثػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
بح ٍػمػ
و
ػػػػػػػػػػػػػػزف
عمػػػػػػػػػػػػػػػى يخػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػو
أبػكػتػ
ي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػو
أىػدتػػ
ي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
كحػيَّػتػ
ي
ػػػػػػػػػػػػػػػو
ألقػتػ
ي
َّ
ػػػػػػػػػػػػػػو
تبنػتػ
ي

****************
و
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أىحػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ببسمػ
أنػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس كاصمػ
أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال تبتئػ
ٍ
ى
ٍ
ى
ػػػػػػػػػػرل
ػػػػػػػػػـ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدت يكبػ
احػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىؾ إذ غػ
ٍ
جر ي
تكػػػػػػػػػػػف ي
صغػ ى
جراحػػػػػػػػػػي لػ ٍ
ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكح
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ المذبػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ىحبي ًبػ
كعػ
ً
ى
ي

ّْإنػػػػػػػػػػػػػػي أحمػػػػػػػػػػػػػػ يؿ
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ػػػػػػػػػػػػػرل
ي
البػشػ ى

ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر خزيانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
سيموػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي القيػ
ي
سيف ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ إسرائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

ػػػػػػػػػػف يمقىػػػػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػػػو
كلػ ٍ

أنػػػػػػػػػػػػػػػػػت بوعفػيػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

****************
أخػػػػػػػػػػػػػي ىك ً
ع اليػػػػػػػػػػػػػػأ ً
ٍس
فكػ
ٍ
ػػػػػػػػػػػػؼ دمػػػػػػػػػػػػػك ى

ّْ
ػػػػػػػػػػػػػش
لمعػ
يعػ
ٍ
ػػػػػػػػػػػػػد ي

ألقػػػػػػػػػػػػػػاؾ
مػػػػػػػػػػػػػػف
ى
ٍ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
شيػ
كميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بط ي
ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ
النيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار ى ًث
إذا اغتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
ٍ
ي

سيرجػػػػػػػػػػػػػػع
َّ
مػػػػػػػػػػػػػػرةن

ّْ
األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤذف جػ
يػ
ى
ى
ػػػػػػػػػػػػػؿ
أخػػػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػػػدس ال ترحػ
ٍ

ػػػػػػػػػػػػؽ حكلىػػػػػػػػػػػػػو"
تحمّْػ
ي

يمنتػصػػػػػػػػػػػػػػ ار
يمنكػسػػػػػػػػػػػػػػ ار
أيخػػػػػػػػػػػػػػػرل

العػػػػػػػػػػػػػذ ار"
ى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػرل صبػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ار
ػػػػػػػػػػػػػػػػي تػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػبر كػ
نا
كصػ
ى
ٍ
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حيا
شعبي لـ يزؿ ن
هلل درك ٌا شعبً األبً
رغم الحصار ورغم الظلم
لم تركع ولم تهن
ورغم مكائد الكفار
ودناءة العمالء
ظلت صامدًا
واق ًفا
ً
شامخا كالجبل
هلل درك بعد الذي لقٌت
وهلل درك بعد الذي اشتكٌت
وهلل درك من أعراب كالبهٌم
باعتك فً السوق وخانت العهود
مفرج
حسبك هللا وما سواه ّ
إنما أمره إذا قضى شٌ ًئا
296

ػػػػػػػػػػػرل
ىم ٍ
سػ ى
أدرل
ى

 -لـ نتمكف مف الحصكؿ عمى سيرة ذاتية لمشاعرة ،أك أية معمكمات حكليا.
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أن ٌقول له كن فٌكون
هون علٌك أٌا شعبً
ّ
فاهلل حامٌك
والشباب باألرواح تفدٌك
واألقصى شامخ ٌلبٌك
هللا أكبر تناساها الجمٌع
وظلت وحدك ٌا أقصى ترددها
هللا أكبر هللا أكبر
هللا أكبر هللا أكبر
بل وتعلٌها
تنادي تنادي
وهل من مجٌب؟
وهل لً أٌا قدسً الحبٌبة
أن أسكت وأصمت
وهل لً أن أهدأ
وعشقً لألقصى األسٌر
هللا أكبر من زمان ظالم
هللا أكبر من صمت قاتل
هللا أكبر من عدو جاهل
هللا أكبر من حٌاة فً الباطل
هللا أكبر رددها ف ن لها صدى
ٌبٌد الظالم ٌعٌد الهدى
ٌمد الضٌاء ٌزٌد الرضا
فٌا رب ال تحرمنً من المسجد
واجعل ذهابً إلٌه ٌا رب
منً بأقرب

ف ن األسى ٌا إلهً منً ٌشتكً

-<9=-

طول الغٌاب وبعد اللقاء
فٌا رب ٌا رب متى نلتقً

 -8>9اطمة عادؿ جكدة()297
بركاف األقصى تفجر
كبر ..
ه
صكت عمى جبؿ المكبر ٌ
اهلل أكبر  ..عمى كؿ مف طغى كتجبر ..
اهلل أكبر  ..اهلل أكبر ..
نشيدنا  ..كعزنا ..

اهلل أكبر  ..اهلل أكبر ..
سبلحنا  ..كنصرنا ..

اهلل أكبر  ..اهلل أكبر ..

قصة لؤلجياؿ أركييا ..

بؿ دـ الشيداء يركييا ..
ترل ما ىذه القصة ؟؟
تمعف قارئي كتدبر ؟؟

القصة  ..خطكة خبيثة ..

كشعب عمى اإلثر بركانو تفجر ..

خطكة ي ساحة األقصى المطير ..

خطاىا شاركف الييكدم كىك يجير ..
ظف حقده أنيا لو نصر مؤزر ..

مشى المتغطرس مختاال ي خطاه يتمختر ..

كمف خمفو جند مدججكف بالسبلح المشير ..
مشى كاثقان  ..يحكي باسمان ..

لـ يعد ىناؾ مرابطكف  ..كلٌى أمرىـ كأدبر ..
كأىؿ مسطيف  ..واع شمميـ  ..تبعثر ..

 - 297كاتبػة كشػاعرة مسػطينية معاصػرة ،تسػكف مدينػة الريػاض بالعربيػة السػعكدية ،ليػا العديػد مػف األشػعار ػي
القدس كغزة منيا" :هلل أنت يا أىؿ غزة".
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كطير المسمميف  ..زاؿ عيده  ..تبخر ..
ك ي بياء زائؼ  ..كزىاء خائب ..

رسـ ابتسامة الغدر عمى محياه المكسر ..
ر ع جبينو إلى السماء كىك يسخر ..
أيف صبلح الديف ؟؟

أيف تاريخ المسمميف المظفر ؟؟
قدسيـ  ..سأدكسيا ..

رؤكسيـ  ..سأحطميا ..
أعبلميـ  ..سأنكسيا ..
ىاماتيـ  ..سأذليا ..

أسطكرة العرب  ..سأسحقيا ..

ىا ىـ يميثكف خمفي  ..طابكر تمسمر ..

يدم لخدمتي مسخر ..
كأنا  ..سبلح أمريكا بيف ٌ
سأستفردىـ  ..كاحدان  ..كاحدان ..
كميـ ػ لي أنا ػ سكؼ يذؿ كيركع ..

ثـ أحرقيـ  ..كما عؿ بنا (نحف الييكد) ىتمر ..
كأنادم ي العالميف ..

أنا القكم  ..أنا العزيز  ..أنا األكحد األكبر ..
ك جأة ..

صرخ األقصى األبي  ..كنادل ..

يا تي اإلسبلـ كفاؾ نكمان  ..أ ؽ  ..تبصر ..
غزة  ..كأريحا  ..شعار لمسبلـ أبتر ..

دنسني الحقير  ..كعف أنيابو بالحقد كشر ..
سفاح صب ار كشاتيبل منؾ اليكـ يسخر ..
يا أمة اإلسبلـ ..
يا أمة اإليماف ..

يا أمة ال إلو إال اهلل  ..كاهلل أكبر ..
ىاج شاركف ..

كمف خمفو باراؾ جر كتكبر ..

كأمريكا تمدىـ بالماؿ كالسبلح  ..كأكثر ..
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الع ٍرب ..
يا أمة ي
يا أمة منيا النبي محمد ..

كالفاركؽ  ..كخالد  ..كعنتر ..
يا أمة الخيؿ كالبيداء ..

يا أمة العز  ..كالك اء ..

ىتؾ المجرمكف عروكـ ..

كمقدساتكـ  ..حطـ  ..كدمر ..

حي عمى الجياد  ..اهلل أكبر ..

ييب  ..بصدره يتصدر ..
إذا الشعب ٌ
بسـ اهلل  ..كلنصرة اهلل ..

تكحد الجمع  ..بيمة ال تكؿ كال تفتر ..
صكت ..
كاذا القمكب كالحناجر
ه
ككبر ..
ٌلبى النداء  ..ىتؼ ٌ ..
لبيؾ يا قدس ..

لبيؾ  ..لبيؾ  ..اهلل أكبر ..

صعؽ الفاسؽ شاركف ..
ي
أرعبو الصكت المدكم المعطر ..

كأ زعو الحجر  ..كالمقبلع  ..كالخنجر ..
خابت ظنكنو ..

ك ٌر ىاربان ..
كسي ارن كما النعاج ..
يس ًد تزأر ..
أماـ شباب كما األ ٍ
مف السبلح أعزؿ ..
عمر ..
كلكف قمبو باإليماف ٌ
زحؼ شباب األقصى ..

تحت راية ال إلو إال اهلل  ..كاهلل أكبر ..
زحؼ مييب ثائر ..

عف ساعد الجياد شمر ..

ىب المرابطكف ..
مف كؿ ٌج ٌ
لؤلقصى الحبيب  ..دماؤىـ تثأر ..
-<9@-

الشيب  ..الشباف ..

كالطفؿ الذم باإليماف أكالن ..
ثـ بالحجر المقدس ..

نقش حركؼ النصر عمى صدره كسطر ..
شعب صنع التاريخ بمجده ..
ه
رسـ الحدكد  ..رابط  ..كعسكر ..
قمب المكازيف بانتفاوتو ..

َّ
تحد الييكد كرؤكسيـ بالحجارة أمطر ..
أقض موجعيـ  ..تخبطكا ..
أ سد أحبلميـ  ..أجرمكا ..

يج ٌف جنكنيـ  ..العقؿ ييـ تدىكر ..
لـ يترككا شيخان  ..كال طفبلن ..
الشجر اقتمعكه  ..كالطير شردكه ..

العالـ بأسره شيد إجراميـ كأبصر ..

كبركاف لمقدس تفجر ..
حارؽ ..
لييب
كالشعب
ه
ه
ه

 -073دكل طكقاف()298
مف قصيدة "إلى الكجو الذم واع ي التيو" مشيرة إلى القدس
و
صمت
األل ييطؿ ،ليؿ القدس
ه
كقتاـ

حظركا التجكاؿ ،ال تيطرؽ ي
قمب المدينة
غير دقٌ ً
الدمكية
ات ال ٌنعاؿ
ٌ
سبيو
تحتيا تنكمش القدس كعذراء ٌ
الساحة طائر
كعمى ٌ
خرؽ السيـ جبينو

 - 298كلدت ي نابمس عاـ > 8@8ألسرة عريقة كغنية ،شكمت عبلقتيا بشقيقيا الشاعر إبراىيـ عبلمة ارقة ي
حياتيػػا ،إذ تمكػػف مػػف د ػػع شػػقيقتو إلػػى وػػاء الشػػعر ،اسػػتطاعت أف تشػػارؾ بنشػػر قصػػائدىا ػػي الصػػحؼ
المصرية كالعراقية كالمبنانية ،تك يت ي عاـ 900:ـ.

-<:0-

دخاف كحطاـ
كعمى األرض
ه
.....
شر ة المبنى ،كطيفاف يطبلَّف عمى -
ليؿ المدينة

كاف ي الركف حقيبو

ات مف األرض الحبيبو
كثياب ك ٌ
ادكار ه
تمتد -
كانت الزرق ية ي عينيو ٌ
بحير و
ات حزينو
كاألسى يطفح مف شطآنيا ممحان
كماء

الصك َّي كانت
كانت القدس ىكاهٌ ،
حبو ٌ
كيقينو
كأنا أىذم كأىذم :
"آه يا حبي لماذا

ىجر اهلل ببلدم ؟ كلماذا

حبس النكر  ،تخمٌى عف ببلدم
لبحار الظممات ؟ "!

كأرل العالـ ت ٌنينان خ ار ٌيان
عمى باب ببلدم
كأنادم " :يا حبيبي

يكشؼ
مف يفؾ المٌغز مف
ي
سر الكممات ؟ "
َّ
آه :عشركف قمر
مر عشركف قمر
َّ
كحياتي تستمر
كغيابؾ

يستمر
كحياتي
ُّ

كمعي ذاكرةه كاحدةإل  :كجو ببلدم
كجييا الحمك يغطٌي كؿ قمبي
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كقالت دكل طكقاف أيوان:

ي قصيدة "إلى الشييد كائؿ زعيتر"مشيرة إلى القدس
يا بعيدان  ،يا قريبان  ،نـ عمى الصدر الذم
يفتحو ((عيباؿ )) مف أجمؾ أسند

رأسؾ الشامخة اليكـ إلى ((القبة))
الصخرة ي القدس احتكتؾ اآلف
حيف المكت أعطاؾ الحياة
أنت يا

عفٌنت ٌلبان كقش ارن

عطبت لحمان كعظمان  ،أنت يا
باعث اليزة ي الدنيا المكات

و
ارض عمى
أنت يا ممقى ببل أىؿ ببل
ممقى ناز ان تحوف
أرصفة الغربة
ن
ي الصدر بساتيف الكطف
كسماكات الكطف

كالسيكؿ الحالمات

باألخاديد كبالمحراث كاألمطار  ،يا مف
حزنو كاف بأرض التيو كالتشريد خب ازن،
نبع و
ماء  ،قم ارن ((ال)) لممكت كالتيو

كلمكجو الذم عشريف عامان ظ ٌؿ مسركؽ
اليكيو
ٌ
أنت يا شمس القويو

نـ ىنا ي الكطف الحاني أنت اآلف يو
يا بعيدان كقريبان

يا مسطيني أنت !

أييا ال ار ض لممكت ىزمت المكت حيف
مت.
اليكـ ٌ
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كقالت دكل طكقاف ي قصيدتيا:
"إلى السيد المسيح ي عيد ميبلده"
ال تسألكا متى ككيؼ تنتيي
الوياع
حكاية الشتات ك ٌ

لف تفيمكا اليكـ الجكاب
أحبتي
كحيف تكبركف يا ٌ
تنبيكمك األياـ

كيكميا ستحممكف العبء مثمنا
كتأخذكف الدكر مثمنا
ي قصة الكفاح

قصتنا  ،طكيم هة
طكيمة ٌ
حكاية الكفاح

كيكميا يا كنزنا المنذكر
ستعر كف

متى كأيف يمتقي المشتٌتكف
ككيؼ تنتيي حكاية الشتات
كالوياع

الكراميف قالكا يما . . .
كلكف أكلئؾ َّ

ىممكا نقتمو يككف
بينيـ  :ىذا ىك الكارث ٌ .
لنا الميراث  .أخذكه كقتمكه كأخرجكه مف
يا سيد  ،يا مجد األككاف

ي عيدؾ تصمب ىذا العاـ
أ راح القدس

سيد ك ٌؿ
صمتت ي عيدؾ يا ٌ
األجراس
مف ألفي عاـ لـ تصمت
ي عيدؾ إال ىذا العاـ
حداد
قباب األجراس ه

-<::-

ممتؼ بسكاد
اد
ه
كسك ه
***
القدس عمى درب اآلالـ

تجمد تحت صميب المحنة –
تنزؼ تحت يد الجبلٌد
منغمؽ
قمب
ه
كالعالـ ه
دكف المأساه

ىذا البلمكترث الجامد يا سيد

انطفأت يو عيف الشمس و ٌؿ -
كتاه

لـ ير ع ي المحنة شمعو
لـ يذرؼ حتى دمعو

تغسؿ ي القدس األحزاف
***
سيد –
الكرامكف الكارث يا ٌ
قتؿ ٌ
كاغتصبكا الكرـ

ريش ييـ طير –
كخطاة العالـ ٌ
كانطمؽ يد ٌنس طير القدس

شيطانيان ممعكنان  ،يمقتو حتى الشيطاف
***
يا سيد يا مجد القدس
اليكة  ،مف –
مف بئر األحزاف  ،مف ٌ
قاع الميؿ
مف قمب الكيؿ

يرتفع إليؾ أنيف القدس

رحماؾ أجز يا سيد عنيا ىذم الكأس!
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كقالت دكل طكقاف أيوان:

ي قصيدة "إلييـ ك ارء القوباف" مشيرة إلى القدس

(إلى بناتنا كأبنائنا الذيف التيمتيـ السجكف ي إسرائيؿ ك ي كؿ مكاف)
 -5مف مفكرة ((تيسير)):
يا ىذه الجدراف

األخكة األحباب كاألىمكف
ما يفعمكف اآلف ؛؟

لع ٌؿ قاطفي الزيتكف يقطفكف
لع ٌؿ زيتكف الجباؿ
كي المعاصر
يئف بيف ٌ
دمو يسيؿ . .
لع ٌؿ ٌ
يا حامؿ القنديؿ

الزيت ك هر  ،أطعـ القنديؿ
كار عو لمساريف
ار عو مثؿ الشمس

الكعد لقيا ي ربى ((حطيف))

كالكعد لقيا ي جباؿ ((القدس))

كقالت دكل طكقاف ي قصيدة "اليقظة" مشيرة إلى القدس
كحي المكدم
نفخت ي بنيؾ  ،انطمؽ العاني ٌ ،
كىب الكابي ٌ ،
كتداعكا مف ىينا كىنا  ،كانتظمكا تحت بندؾ المعقكد
ما تراىـ تسايمكا بيف عينيؾ خفاقان  ،مف قاىـ كنجيد

كىبكا بعزمو المشدكد
نفركا نفرة
األبي كقد ويـ ٌ ،
ٌ
بعث اليامدكف  ،آمنت بالبعث  ،بآيات يكمو المشيكد !
يمف اهلل يكمان
يا بني الشرؽ ٌ ،
قمتـ يو مف ىكاف القعكد

أتـ الطيبكف  ،صبَّابة العرب  ،حماة الحمى  ،بقايا الجدكد
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محدكان بركح ي بردتيو جديد
ىك ذا العيد أقبؿ اليكـ
ٌ
يو شيء مف اعتزاز قديـ
عر تو لو خكالي العيكد

يكـ لعرب مقعد ي النجكـ الزىر  ،يزىك بركنو المكطكد
ي ؤاد القدس الجريح اىتزاز

جده المنككد
لكـ رغـ ٌ
انثنى  ،مكجعان عمى الجرح يشدك
كيحيي أ راحكـ ي العيد
ٌ
قاـ يزجي لكـ عذارل القكا ي
ر و
اقصات مكقٌعات النشيد

شقي أك أغنيات سعيد!
قدس الشعر  ،إنما الشعر أ ٌنات
ٌ
ٌ

كقالت ي قصيدة " ككابيس الميؿ كالنيار "
مشيرة إلى القدس

أصحك مف أحبلـ الكبت

أحسك القيكة عمّْي أكقظ ىذم
الرأس المخمكرة

أكغؿ ي أبعاد الصمت

أتعمؽ أحزاني المطمكره
ٌ
او ٌؿ الدرب
يا رب لماذا يا رب؟

كيرد الصمت
ٌ
****
عيني
ي صحؼ القدس اليكمية أرمي
ٌ
أق أر خب ارن كاألخبار :
اق أر شككل مر كعو
لكزير الحرب :

ذات األخبار . .

ال شيء جديد ي األخبار .
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ال شيء مثير . .

المر
يغشاني الغثياف ٌ
يا دكدة عم و
ؽ ي قمبي تغزك قمبي
تمص دماء القمب !
كتظ ٌؿ
ٌ
ما ىذا ما ىذا يا رب؟
كيرد الصمت.
ٌ
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ر عتـ رأسنا تييا

ىذه القصيدة مر كعة إلى ويمة الشيخ كماؿ خطيب كرجاؿ األقصى كالى كؿ مف عانقت

جباىيـ سجادات األقصى كالمست دماؤىـ ساحاتو ...ويمة الشيخ عمي أبك شيخة ،ك ويمة

الشيخ أحمد أبك عجكة ،كاألستاذ شحادة خمايسي ،ك ويمة الشيخ مكسى قعداف ،كالى كؿ مف
نصر األقصى ،كعذ ار إف كنت قد نسيت أحدا ،األقصى لف ينسى.

صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباح الخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبيا

كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ أركييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

صػػػػػػػػػػػػػػػػػباح العػػػػػػػػػػػػػػػػػز يػػػػػػػػػػػػػػػػػا أقصػػػػػػػػػػػػػػػػػى

أرتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا أغنييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس اهلل لممسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل

كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد حامييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

لنػػػػػػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػػػػػيش مػػػػػػػػػػػػػػػػػف األشػػػػػػػػػػػػػػػػػباؿ

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألركاح صانكىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراة الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر تحوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيـ

قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب تزدىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

بنخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتيـ شيامتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادت كلبكىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناديد أتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا يحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ركييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
كممقاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يي ٌ

كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخنا أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

أتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ار يينادييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الفرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ينصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخفؼ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مآسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييا

بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبر كاألذل وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ
كيمنحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياء العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف
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مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف المحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ييبكييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبض القمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب يييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدييا

 -شاعرة مسطينية مبدعة مف شعراء المناطؽ العربية بفمسطيف المحتمة عػاـ ?;@8ـ .ليػا عشػرات القصػائد

كالخ ػكاطر األدبيػػة الرائعػػة ،كمػػف ىػػذه القصػػائد :حاصػػركنا ،كقصػػيدة تراتيػػؿ النيايػػة ،كمميػػؾ الػػركح ،كبش ػراكـ،
كصباح المسؾ كالعنبر ،كسأعذرؾ ،كعار عميكـ ثـ عار.

-<:>-

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحب األىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ييفرحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

كتحنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ييغذييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإف اهلل يمنزلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا

ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف نتمكىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانؽ األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلمي عػ
ألرض القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس منزلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

ً
كخوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ركابييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
نبػػػػػػػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػػػػػرل ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

كلئلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ مرجعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد امتمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا نكاصييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلد الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ

زىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عبللييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أحييكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعتـ رأسنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػت العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف

حػامييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كراعػييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

كقالت مقبكلة عبد الحميـ أيوان:
بشراكـ

إلى مف سطركا كما زالكا يسطركف مبلحـ الصمكد...إلى شبابنا المرابطيف ي األقصى
الشريؼ...كالى جريح األقصى عبد اهلل زيداف

جػػػػػػػػكؼ الظػػػػػػػػبلـ عيػػػػػػػػكنكـ ترعػػػػػػػػاه
قػػػػػد جػػػػػاء يػػػػػبطش داخػػػػػبل لًحمػػػػػاه
كسػػػػػػػػماه
ينػػػػػػػػكم اغتصػػػػػػػػاب تيرابػػػػػػػػو ى
كالعػػػػػػػػػيف ترصػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػيكةن تغشػػػػػػػػػاه
بالصػػػػػػػػدر كنػػػػػػػػتـ حاوػػػػػػػػنيف ىػػػػػػػػكاهي
ًبثػػػػػػػراه
تمػػػػػػػؾ الػػػػػػػدماء تكحػػػػػػػدت
كتماكجػػػػػػػػػػػػػػػت نشػػػػػػػػػػػػػػػكانة تمقػػػػػػػػػػػػػػػاه
ً
بربكعػػػػػػػػػػػػػو تيػػػػػػػػػػػػػكاه
كصػػػػػػػػػػػػػمكدكـ
زىػػػػػرات كرد قػػػػػد نمػػػػػت بربػػػػػاه
ػػػػػػداه
كالنػػػػػػبض ينػػػػػػا كالعيػػػػػػكف
النصػػػػػػػػر و
آت لػػػػػػػػف يطػػػػػػػػكؿ مػػػػػػػػداه
كحمػػػػػػػػػػػػا يك يـ مكػػػػػػػػػػػػر العػػػػػػػػػػػػدك  ..اهلل

يػػا سػػاىريف ىنػػاؾ ػػي األقصػػى ك ػػي
ػػػػػد مػػػػػػف
كتػػػػػػذكد بالغػػػػػػالي لتحػػػػػػبط كيػ ى
متحفػػػػػػػهز ينػػػػػػػكم المسػػػػػػػاس بأمنػػػػػػػو
الكيػػػػػد باألحشػػػػػاء يبػػػػػدك جيػػػػػرة
أىمػػػػػػػو
أنػػػػػػػى ليػػػػػػػـ ىػػػػػػػذا ؟ كأنػػػػػػػتـ
ي
اوػػػػػػت  ،ليعبػػػػػػؽ عطرىػػػػػػا كأريجػػػػػػو
تعطػػػػػػػرت بالمسػػػػػػػؾ حبػػػػػػػات الثػػػػػػػرل
مقػػػػػد كتبػػػػػتـ بالصػػػػػمكد مبلحمػػػػػا
قدسػػػػػػػػػنا
أرض المكػػػػػػػػػارـ كالمػػػػػػػػػآذف ي
ػػػػػى كمسػػػػػػرلن نػػػػػػابضه بعركقنػػػػػػا
أقصػ ن
يػػػػا حارسػػػػيف ًحمػػػػا العقيػػػػدة أبشػػػػركا
حييتمػػػػػكا أبنػػػػػاء قػػػػػكمي ك ً
الفػػػػػدل
ي
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<> -8ىالة صبحي إسماعيؿ()300
أنا القدس
أمكت عمى رصيؼ العمر
بحثا ..عف ثرم كطني
بل جكع  ..يؤرقني

كال شمس  ..تحرقني
أنا القدس

كاخكاني  ..ىـ العرب
كأشبلئي ممزقة

كأبنائي ليـ رب
أنا القدس

كجرحي  ..غارؽ ي الممح
مف منكـ

يداكيني؟

أنا القدس

أعيش عمى بقاياكـ

كتقتاتكف مف كجعي

أداكم جرحكـ بالممح
أصرخ ي ومائركـ

كرغـ الممح ي جرحي
كرغـ المر ي حمقي
كرغـ اآلىة الكبرل

صدل صكتي ىك الباقي

 - 300نم نحمكن من انحصىل عهً سيرة ذاجية نهشاعرة أو أية معهىمات حىنها.

-<:@-

المصادر كالمرجع()

أكال -القرآف الكريـ

ثانيان -الحديث الشريؼ

 -1مسند ابن حنبل -مؤسسة قرطبة -القاهرة -مصر -بدون تاريخ

ثالثان -الكتب األدبية كالدكاكيف الشعرية:

 -1أبو ريشة ،عمر :ديوانه  -دار العودة -بيروت 1988م.

 -2أبو ماضي ،إيميا :ديوانه – دار العودة – بيروت 1982م.
 -3البرغوثي ،تميم :في القدس  -دار الشروق -ط - 1القاهرة ،مصر 2009م.

 -4البرغوثي ،مجيد :ديوان ممر ال يشابهه ممر  -دار الشروق لمطباعة والنشر2006 -م.

 -5البكري ،فوزي :ديوان صعموك في القدس القديمة  -إصدار الصوت -الناصرة 1982م.
 -6التميمي ،د .عبد الغني :ديوان رسالة من المسجد األقصى -بيت فمسطين لمشعر 2009م.

 -7الجبل ،بدوي (محمد سميمان األحمد) :ديوان بدوي الجبل – دار العودة – بيروت – ط-1
1978م.

 -8الخميمي ،عمي ديوان" :وحدك ثم تزدحم الحديقة"  -منشورات البيادر -القدس 1984م.

 -9الخوري ،بشارة :ديوان شعر األخطل الصغير  -دار الكتاب العربي -بيروت -ط - 3بدون
تاريخ.

 -10الخوري ،رشيد سميم (الشاعر القروي) :ديوانه جـ -1اتحاد الكتاب العرب -دمشق .1982
 -11الرشيد ،هارون هاشم :األعمال الشعرية الكاممة – دار العودة – بيروت 1981م.
 -12العتوم ،د .أيمن :ديوان "خذني إلى المسجد األقصى"  -مؤسسة فمسطين لمثقافة.
 -13العظم ،يوسف :ديوان في رحاب األقصى والسالم الهزيل  -نشر عام 1970م.
 -14القاسم ،سميح :ديوانه  -دار العودة  -بيروت 1987م.

 -15القاسم ،سميح :ديوان أخذة األميرة يبوس  -دار النورس -القدس 1990م.
 -16الكحموت ،د .يوسف :مختارات من " شعر انتفاضة األقصى المباركة" -الجزء األول – ط-2
المركز الدولي لمنشر.

 -17النجار ،مصطفى أحمد :فابدأ إذن تربت يداك ،مجمة البيان -الكويت -العدد  251شباط
1987.


 تـ جمع ىذه المكسكعة الشعرية مف مصادر كمراجع أدبية كشعرية ،كمكاقع كمنتديات إلكتركنية كثيرةكمتعددة يصعب حصرىا ،كما يذ ًكر ي ىذا الثبت إالٌ القميؿ منيا.
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 -18النحوي ،عدنان :ديوان مواكب النور – منشورات الفرزدق التجارية– ط– 8الرياض 1985-م.
 -19النواب ،مظفر :وتريات ليمية -منشورات صالح الدين -القدس فمسطين 1977م.

 -20الياسيني ،عمران :ديوان النزيف رقم ( -(5دار أسامة لمنشر والتوزيع – عمان ،األردن
2005م.

 -21بسيسو ،معين :األعمال الشعرية الكاممة – دار العودة – ط  - 3بيروت 1987م.
 -22جويدة ،فاروق :قصائد في رحاب القدس  -دار الشروق القاهرة  -ط -1مصر 2009م.

 -23حسين ،راشد :األعمال الشعرية لمشاعر راشد حسين -مركز إحياء التراث الطيبة 1990م.
 -24درويش ،محمود :األعمال الكاممة لمحمود درويش -دار العودة -ط  -12بيروت 1987م.

 -25سميمان ،خالد :فمسطين في الشعر العربي الحديث –– دار قنبر لمطباعة – لندن 1983م.
 -26شحادة ،إدمون :ديوان مواسم الغناء وجراح الذاكرة  -دار المشرق -شفا عمرو1994م.

 -27شنار ،أمين :قصيدة بيت المقدس – مجمة األفق الجديد – السنة األولى – ع1962 – 1م.
 -28طه ،المتوكل :ديوان فضاء األغنيات  -دار الكتاب  -القدس 1989م.
 -29طوقان ،إبراهيم :ديوانه  -منشورات دار األسوار -عكا -بدون تاريخ.

 -30طوقان ،فدوى :األعمال الشعرية الكاممة لمشاعرة فدوى طوقان  -المؤسسة العربية لمدراسات
والنشر1993 -م.

 -31عبد الرحيم ،عبد الكريم :ديوان "صاعداً إلى الطوفان"  -صدر عن و ازرة الثقافة السورية
1997م.

 -32عبد الصبور ،صالح :ديوانه -جـ -1دار العودة -بيروت 1973م.

 -33عبد الصبور ،صالح :قصائد عمي محمود طه  -دار العودة -بيروت 1972م.

 -34عقل ،عبد المطيف :ديوان حوارية الحزن الواحد  -مؤسسة العودة  -القدس1998م.
 –35عيد ،جوزيف :الصالة في أغاني فيروز – 1974م .

 -35غنيم ،د .كمال :ديوان "جرح ال تغسمه الدموع"  -مؤسسة فمسطين لمثقافة -الطبعة األولى.
 -36قباني ،نزار :األعمال السياسية الكاممة– منشورات نزار قباني– بيروت– ط 1993 -5م.
 -37قعوار ،جمال :ديوان زينب  -الناصرة  1989م.

 -38قنصل ،زكي :مجمة العربي -الكويت -العدد  -24نوفمبر 1960م.
 -39محمود ،أديب رفيق :ديوان صموات عمى مذبح الحياة والموت  -منشور صالح الدين-
القدس 1977م.

 -40محمود ،عبد الرحيم :ديوان روحي عمى راحتي  -مركز إحياء التراث -مطبعة الحكيم-
الناصرة 1985م.

 -41محمود ،عبد الرحيم :ديوانه  -دار العودة بيروت  -بيروت 1987م.
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 -42مطران ،خميل :ديوان الخميل  -جـ – 3الكتاب العربي -ط -3القاهرة 1967م.

 -43ندوة القدس الماضي والحاضر والمستقبل  7ـ  8يونيه 1998م ،دار األوب ار المصرية ـ مكتبة
القاهرة الكبرى.
رابعان -المجبلت كالصحؼ:

 -1صحيفة االتحاد (حيفا) 1976/1/16م.
 -2دفاتر ثقافية  -رام اهلل  -العدد الثالث -يونيو 1996.م.

 -3مجمة األزهر  -الجزء السابع  -السنة الحادية والسبعون -رجب 1419هـ.
 -4مجمة األفق الجديد  -القدس  -العدد  - 7كانون الثاني 1962م.
 -5مجمة البيان -الكويت -العدد  - 251شباط 1987م.

 -6مجمة الرسالة – القاهرة  -العدد  -783أيمول 1948م.
 -7مجمة الصنارة – الناصرة 1996/3/30 -م.

 -8مجمة العربي -الكويت -العدد  -24نوفمبر 1960م.
 -9مجمة مشارف – حيفا  -العدد السابع  1996 -م.

خامسان -مكسكعات شعرية إلكتركنية:

 -3الموسوعة العالمية لمشعر العربي/ http://www.adab.com:
 -4موسوعة الشعر العربي اإلصدار األول 4227م :مؤسسة محمد بن راشد المكتوم:

 -5موسـ ـ ـ ـ ــوعة الشـ ـ ـ ـ ــعر العربـ ـ ـ ـ ــي اإلصـ ـ ـ ـ ــدار الثالـ ـ ـ ـ ــث -إنتـ ـ ـ ـ ــاج :شـ ـ ـ ـ ــركة الع ـ ـ ـ ـ ـريس لمكمبيـ ـ ـ ـ ــوتر:
http://www.adabwafan.com/
 -6موسوعة الشعر العربي/http://www.arabicpoems.com :
 -7موسوعة الشعر العربي؛ http://www.neelwafurat.com

 -8موسوعة الشعر واألدب والتراث العربي اإللكترونية ا/http://benzaben.a3a3.com
www. arpoetry.com

سادسان -المكاقع كالمنتديات اإللكتركنية:

 -1موقع الجزيرة عمى اإلنترنتwww.aljazeera.net/NR/exeres :
 -2موقع المركز الفمسطيني لإلعالم /http://www.palestine-info.info
 -3موقع الشاعر الدكتور أيمن العتومaymanotoom.com :

 -4موقع الشاعر عمران الياسينيhttp://www.omranelyassini.ps/ar/poem- :
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 -5موقع القدس أون الين/http://www.alqudsonline.com :

 -6موقع شبكة فمسطين لمحوار /http://www.paldf.net/forum :
 -7موقع عالم ابن مصرhttp://www.ebnmasr.net/forum :
 -8موقع قصيد األناhttp://qsayed.elaana.com/poems :
 -9منتدى الصالون األدبيhttp://www.adabeh.com :
 -10منتدى أمجاد الثقافي/http://www.amjad.ps :

 -11منتدى فمسكين لألبدhttp://www.palestineonly.net :
 -12منتديات أبناء البمدhttp://www.wepal.net :

 -13منتديات األخت المسممة http://www.muslma1.net :

 -14منتديات أمواج سات الفضائيةhttp://www.amwajsat.com :
 -15منتديات فوستا– منتدى األدب والشعرhttp://forums.fosta.net :

يػرس القسػـ الثاني مػف المكسكعػة
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أكالن – الشعػػراء:
اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعر

القصػػػػػػػػيدة أك المقطكعػػػػػػػػة الشػػػػػػػػعرية الصفحة

ر.ـ
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أ.د .إبػػػػػػػػػػػػػػػػػػراىيـ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػامرائي

ال تراعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

9
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إبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراىيـ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمرم

حػػػػػػػػػكار بػػػػػػػػػيف الشػػػػػػػػػاعر كاألقصػػػػػػػػػى

?

-:

إبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراىيـ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالح

ليمػػػػػػػػػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػراء كالمعػػػػػػػػػػػػػػػػػراج

@
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إبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراىيـ طكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

80

<-

إبػػػػػػػػػػػراىيـ عبػػػػػػػػػػػد اهلل عيسػػػػػػػػػػػى

نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

80
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ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػكنس

انتفاوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

88

>-

أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء

انتفاوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

8:

?-

أبػػػػػػػػػػك عبػػػػػػػػػػد

الػػػػػػػػػػرحمف

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ارن شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركف

;8
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إدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحادة

مدينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ
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أديػػػػػػػب

محمػػػػػػػكد

-88

أحمػػػػػػػػػػػد

كممػػػات باألزميػػػؿ عمػػػى سػػػكر القػػػدس
كاآلالـ
بػيػػػػػػػػػػػػت
مػػػػػػػػػػػػف" كحػػػػػػػػػػػػي

=8

-89

د .أحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر

ر يػػػػػػػؽ

ػػػػػػػػػػرب
أبػػػػػػػػػػػك الػ ُّ

>8

المػقػدس
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس التقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
القػ

?8

-8:

أحمػػػػػػػد عبػػػػػػػد الحميػػػػػػػد عيسػػػػػػػى

بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائر النصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

@8

;-8

أحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

90

<-8

أحمػػػػػػػػػػػػػػد محمػػػػػػػػػػػػػػػكد مبػػػػػػػػػػػػػػػارؾ

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنعكد

98

=-8

أحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

99

أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناـ البشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

9:

لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكك مآسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينا

9:

ار عػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا أقبلمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ عنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

<9

أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبب

<9

>-8

أسػػػػػػػػػػػػػػػامة جاسػػػػػػػػػػػػػػػر األغػػػػػػػػػػػػػػػا

حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديث القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

=9

?-8

أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعد جبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

منػػػػػػػػػػػػػذ متػػػػػػػػػػػػػى العػػػػػػػػػػػػػدك يحتػػػػػػػػػػػػػرـ

>9

القػػػػػػػػػػػػػدس تسػػػػػػػػػػػػػتغيث كاألقصػػػػػػػػػػػػػى

>9

@-8

أ مح بف أحمد بف سميماف الكندم

عمػػػػػػػػػى لسػػػػػػػػػاف األقصػػػػػػػػػى الجػػػػػػػػػريح

?9

-<;;-

-90

السػػػػػػػػػػػػػػػيد أحمػػػػػػػػػػػػػػػد الماجػػػػػػػػػػػػػػػد

أكرشػػػميـ عاصػػػمة الثقا ػػػة العربيػػػة

:0

-98

د .المتككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

قصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدة القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

:9

مػػػػػػػػػف مطكلػػػػػػػػػة وػػػػػػػػػاء األغنيػػػػػػػػػات

;:

-99

أمجػػػػػػػػػػػػػػػػد محمػػػػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػػػػعيد

القػػػػػػػػدس مسػػػػػػػػمة كالكقػػػػػػػػت أزميميػػػػػػػػا

<:

-9:

أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنار

مػػػػػػػػػف قصػػػػػػػػػيدة" :بيػػػػػػػػػت المقػػػػػػػػػدس"

=:

;-9

إيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ماوػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتح أكرشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميـ

=:

<-9

د .أيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف العتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ً
س
طي يي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر القي
ٍ
ي
ً
ً
ٍصػػػػػػػػى
المسػػػػػػػػجد األىق ى
يخػػػػػػػػذني إلػػػػػػػػى ى
ػػػػػػػػػػػػػػدس  ...ينػػػػػػػػػػػػػػكر ً
اهلل
ًى
ػػػػػػػػػػػػػػي القي
ٍ ي
ي
ى
ػػػػػػػػػػػاد ىؾ يػػػػػػػػػػػػا أقصػػػػػػػػػػػػى
انفيػ
ٍ
ػػػػػػػػػػػض رمػ ى

?:

=-9

أيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف المبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج ٍؿ أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدسي
سػ
ّْ

>-9

بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرم

نحػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػا أخػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػى العيػػػػػػػػػد

<:

لمسػػػػػػػػػػة تسػػػػػػػػػػبح بالطيػػػػػػػػػػب يػػػػػػػػػػدانا

;<

?-9

بيػػػػػػػاء الػػػػػػػديف رموػػػػػػػاف السػػػػػػػيد

القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

;<

@-9

تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ البرغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكثي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

;<

مػػػػػػػػػف قصػػػػػػػػػيدة "بيػػػػػػػػػاف عسػػػػػػػػػكرم"

@<

-:0

تك يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنعكد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف القبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر

=8

-:8

جمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ ر يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ

قصػػػػػػػيدة حػػػػػػػب ػػػػػػػي

أكرشػػػػػػػميـ

=9

-:9

جمػػػػاؿ إسػػػػماعيؿ حمػػػػداف زيػػػػادة

عممنػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػا طفػػػػػػػػػػػػؿ األقصػػػػػػػػػػػػى

;=

-::

جمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكار

التمسػػػػػػػػػػػػػػػػػكا غيػػػػػػػػػػػػػػػػػر الصػػػػػػػػػػػػػػػػػخرة

;=

العنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاف الجديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

<=

;-:

جمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ مرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس
صػ
ه

<=

ىم ٍم ىح ىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ية األىقٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

انتفاوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

@:
;9
;:
<;
<9

==

مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيف الحبيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

>=

<-:

جيػػػػػػػػػػػػػاد إبػػػػػػػػػػػػػراىيـ دركيػػػػػػػػػػػػػش

القػػػػػػػػػػػػدس يػػػػػػػػػػػػػا أمػػػػػػػػػػػػػي الدليػػػػػػػػػػػػػػػؿ

?=

=-:

عػػػػػػػػكدة

المقػػػػػػػػػػدس

@=

د .جيػػػػػػػػاد بنػػػػػػػػي

الميػػػػػػػػػػة بيػػػػػػػػػػت

-<;<-

مكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ألخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكد

>:

>-:

حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ العفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرم

القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

<>

?-:

حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف البحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم

حػػػػكار بينػػػػو كبػػػػيف المسػػػػجد األقصػػػػى

=>

@-:

حسػػػػػػػػػػػػػػػف يكسػػػػػػػػػػػػػػػؼ كمػػػػػػػػػػػػػػػاؿ

القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ذاكرتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

>>

-;0

حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب

القػػػػػػػػػػػػدس يػػػػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػػػػرل النبػػػػػػػػػػػػي

?0

-;8

حسػػػػػػػػػػػػيف مجيػػػػػػػػػػػػب المصػػػػػػػػػػػػرم

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

?0

-;9

حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد العصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمي

لحاجػػػة ػػػي نفػػػس يعقػػػػػكب

!!

?8

-;:

حمػػػػػػػػػػػػػػػػدم محمػػػػػػػػػػػػػػػػد عطػػػػػػػػػػػػػػػػا

القػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس تبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا

;?

;;-

خالػػػػػػػػػػػػػػػػػد أبػػػػػػػػػػػػػػػػػك العمػػػػػػػػػػػػػػػػػريف

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

@?

ػػػػػػػي القػػػػػػػدس قػػػػػػػد نطػػػػػػػؽ الحجػػػػػػػر

@8

أناشػػػػػػػػػػيد عمػػػػػػػػػػى أبػػػػػػػػػػكاب القػػػػػػػػػػدس

?@

<;-

خالػػػػػػد أبػػػػػػك خالػػػػػػد (السػػػػػػيبلكم)

معمقػػػػة غػػػػزة ..عمػػػػى أسػػػػكار القػػػػدس

80:

=;-

خوػػػػػػػػػػػػػػر يكسػػػػػػػػػػػػػػؼ صػػػػػػػػػػػػػػػبح

ىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الغصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب

?80

>;-

د .خميػػػػػػػػػػػػػؿ

عيسػػػػػػػػػػػػػى

مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزرة األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

880

?;-

داكد معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماء القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

88:

القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

;88

@;-

راشػػػػػػد الزبيػػػػػػر أحمػػػػػػد الشػػػػػػريؼ

السنكسي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف
راشػ

تحيػػػػػػػػػة أدبػػػػػػػػػاء المغػػػػػػػػػرب العربػػػػػػػػػي

?88

القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس  ...كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعة

@88

-<8

رشػػػػػػػػػػػػػػػاد محمػػػػػػػػػػػػػػػد يكسػػػػػػػػػػػػػػػؼ

حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدثي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

890

-<9

رشػػػيد سػػػميـ الخػػػكرم القػػػركم

حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ

898

-<:

ركحػػػػػػػػي عبػػػػػػػػد الغنػػػػػػػػي صػػػػػػػػالح

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر العطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

898

;<-

د .زاىػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػكاض األلمعػػػػػػػػػػي

صرخة إلػى كػؿ مػف ييمػو أمػر القػدس

899

<<-

زكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

مػػػػػػػػػف قصػػػػػػػػػيدة (خ ار ػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػبلـ)

89:

=<-

زىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػك خػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطر

حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزف ككآبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

89:

قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر النصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

;89

عاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة القمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب

<89

><-

زىيػػػػػػػػػػػػػػػػػر محمػػػػػػػػػػػػػػػػػد ىدلػػػػػػػػػػػػػػػػػة

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بكابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

<89

-<0

-<;=-

مشػػػػػػػػيكر مبسػػػػػػػػمط

أنػػػػػا القػػػػػدس  ..ىػػػػػؿ تػػػػػذكركني ..؟؟؟

=89

?<-

زيػػػػػػػػاد

سػػػػػػػػالـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتي
أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػ
ي
صػػػػػػػػػػرخة طفػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف األقصػػػػػػػػػػػى

8:9

@<-

د .سػػػػػػػػالـ صػػػػػػػػبلح

-=0

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعكد الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعدم

األقصػػػػػػػى

<8:

-=8

د .سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيد شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكارب

حػػػػػػػكار ػػػػػػػي سػػػػػػػاحة

-=9

د .سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميـ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابر

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس مكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

>8:

-=:

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميماف العيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

بطاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

8;0

;=-

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميماف جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكادم

القػػػػػػػػػدس لنػػػػػػػػػا ك رقصػػػػػػػػػات أخػػػػػػػػػرل

8;0

<=-

سػػػػػػػػػػػػػػميماف محمػػػػػػػػػػػػػػد غػػػػػػػػػػػػػػزاؿ

انتفاوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

8;9

==-

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميح القاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

مػػػػف قصػػػػيدة" :أيخػػػػذة األميػػػػرة يبػػػػكس"

8;:

زنػػػػػػػػػػػػػػػػػابؽ لمزىريػػػػػػػػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػػػػػػػػػركز

;;8

>=-

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمير عطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

ً
ً
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة القػ
بكابػ
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى َّ

?=-

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم المناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة

آىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

?;8

@=-

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيؽ المعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؼ

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػكار أكرشػػػػػػػػػػػػػػػػػػميـ

@;8

->0

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياب محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت

8<8

->8

شػػػػػػػػكقي محمػػػػػػػػكد أبػػػػػػػػك نػػػػػػػػاجي

صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرخة حبيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

<<8

->9

صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالح احمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

->:

صػػػػػػػػػػالح عبػػػػػػػػػػد اهلل الجيتػػػػػػػػػػاكم

ً
السفىر( يا قػدس
ترانيـً َّ
ي
نشيد العائد مف ى
قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمي)
نقػػػػكش نجديػػػػة عمػػػػى حػػػػائط األقصػػػػى

8::

<;8

=<8
8=:

لػػػػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػػكاؾ مػػػػػػػػػػػػػػدائف

<=8

;>-

صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحي ياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف

القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس تنادينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

>=8

<>-

صػػػػػييب عبػػػػػد العػػػػػاؿ أبػػػػػك راتػػػػػب

إلػػػى القػػػدس ىيػػػا نشػػػد الرحػػػاؿ

@=8

=>-

طمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيرؽ

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجر مقدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

8>0

>>-

عاصػػػػػػػػػي كمنصػػػػػػػػػكر رحبػػػػػػػػػػاني

زىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدائف

8>:

?>-

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطؼ كامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

بانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيف

<>8

@>-

عبػػػػػػػػػػػػػػد الحميػػػػػػػػػػػػػػد الصػػػػػػػػػػػػػػائح

تحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

@>8

-?0

العػػػػػػػؼ

قػػػػػػػػػػػػػػػػرمط يحػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ األقصػػػػػػػػػػػػػػػػى

@>8

ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرة النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

8?8

د .عبػػػػػػػد الخػػػػػػػالؽ

-<;>-

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكف عامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان

8?9

-?8

عبػػػػػد

الػػػػػرحمف أبػػػػػك شػػػػػندم

يػػػػػػػػػا أرض األقصػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػػينا

;?8

-?9

عبػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػرحمف األبنػػػػػػػػػػػػػكدم

القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس قدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

<?8

-?:

عبػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػرحمف العشػػػػػػػػػػػماكم

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

@?8

رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيف

8@:

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىد التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ

8@:

األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

=@8

أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل نبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكـ..

?@8

أيكػػػػػػػػػػػػػػػػكف القمػػػػػػػػػػػػػػػػب صػػػػػػػػػػػػػػػػخ ارن ؟؟

908

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي طريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزف

908

"يخبللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك"

=90

;?-

د .عبػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػرحمف بػػػػػػػػػػػػػاركد

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ موػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

?90

القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

@90

<?-

عبػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػرحمف رحانػػػػػػػػػػػػػػة

آىػػػػات أمكيػػػػة ػػػػي محػػػػراب األقصػػػػى

990

زيتكنػػػػػة بيػػػػػت المقػػػػػدس ال تػػػػػػذبؿ

<99

أنػػػػػػػػػػػا األقصػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػف أنػػػػػػػػػػػتـ؟؟؟

=99

إلػػػػػى رسػػػػػاف المسػػػػػرل ػػػػػي الجمعػػػػػة

@99

الحمر
اء تيمػػػػػس ػػػػػي أذف الفػػػػػػاركؽ
القػػػػػدس

9:9

شػػػجكف مقدسػػػية تحػػػت أسػػػتار الكعبػػػة

9::

=?-

د .عبػػػػػػػػػػد العزيػػػػػػػػػػز الرنتيسػػػػػػػػػػي

القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرخ

<9:

>?-

عبػػػد العزيػػػز بػػػف عبػػػد اهلل العػػػزاز

أال ُّلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا منادييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

=9:

نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد النصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

>9:

??-

عبػػػػػػػػػػػػػػػػد العزيػػػػػػػػػػػػػػػػز جكيػػػػػػػػػػػػػػػػدة

يػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػدس انعػػػػػػػػػػػػػػػػدمت رؤام

?9:

@?-

عبػػػػػػػػد الغنػػػػػػػػي أحمػػػػػػػػد الحػػػػػػػػداد

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

9;8

-@0

د.عبػػػد الغنػػػي بػػػف أحمػػػد التميمػػػي

رسػػػػػػػػػالة مػػػػػػػػػف المسػػػػػػػػػجد األقصػػػػػػػػػى

9;9

قصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

9<:

-<;?-

أعيركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا ىع يك ٍـ
القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس غوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب

-@8

عبػػػػػػػػػػػػػػد الكػػػػػػػػػػػػػػريـ العسػػػػػػػػػػػػػػكلي

9=:
;=9

مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزرة

==9

أقكليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريحة

@=9

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ؟؟؟

9?8

متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تغوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ؟؟؟

9?:

مرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ

9@0

القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجيف

9@0

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس
ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػقػ
ي

9@9

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

9@:

ً
القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس
ألجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

?@9

القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس العاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقة

:08

العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدة إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

;:0

صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراخ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

>:0

-@9

عبػػػػػػػػػد الكػػػػػػػػػريـ عبػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػرحيـ

-@:

د .عبػػػػػػػػػػػػػد المطيػػػػػػػػػػػػػػؼ عقػػػػػػػػػػػػػػؿ

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد

:80

أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

:80

;@-

عبػػػػػػد الناصػػػػػػر محمػػػػػػكد النػػػػػػادم

القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاني

:88

<@-

عثمػػػػػػػػػػػػػاف حسػػػػػػػػػػػػػيف عثمػػػػػػػػػػػػػاف

لبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

:89

=@-

د .عػػػػػػدناف بػػػػػػف عمػػػػػػي النحػػػػػػكم

إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

;:8

القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي خطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

<:8

المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجد األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

?:8

رسػػػػالة المسػػػػجد األقصػػػػى لممسػػػػمميف

@:8

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكة األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

:98

يربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
الطفكلػػػػة كالحجػػػػر ػػػػي أرض األقصػػػػى

:99

>@-

د .عػػػػػػػػػػػػز الػػػػػػػػػػػػديف المناصػػػػػػػػػػػػرة

األقصى
ػػػػػدس
القػ

-<;@-

عاصػػػػػػمة

السػػػػػػماء

;:9
<:9

كنيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة القيامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

@:9

?@-

عصػػػػػػػػػػػػػػػاـ عمػػػػػػػػػػػػػػػي خميفػػػػػػػػػػػػػػػػة

كيبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى النخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

::0

@@-

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الخميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

كال تتػػػػػػػػػػػػػػػدحرج عػػػػػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػػػػػدرؾ

:::

يػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػدس ىػػػػػػػػػػػػػذه جيعتػػػػػػػػػػػػػي

;::

رجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

<::

 -800عمػػػػػػػػي محمػػػػػػػػد (أبػػػػػػػػك حذيفػػػػػػػػة)
 -808عمػػػػػػػػػػػػػػػػػي محمػػػػػػػػػػػػػػػػػكد طػػػػػػػػػػػػػػػػػو

مػػف أنشػػكدة الجيػػاد ػػي يػػكـ مسػػطيف

<::

اـ
ىػػػػػػػػؿ ػػػػػػػػي ربػػػػػػػػكع القػػػػػػػػدس ين َّ
ػػػػػػػػك ي
ػػػػر يمكشػػػػػ يؾ الثَّػػػػػكر ً
اف
ػػػػػي القػػػػػدس جمػ ه

=::

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجد األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
المسػ
ي

>::
?::

 -809عمػػػػػػػػػػػػػػػػار حػػػػػػػػػػػػػػػػرب حجػػػػػػػػػػػػػػػػاج

يػػػػػػػػا قػػػػػػػػدس يػػػػػػػػا خػػػػػػػػر الحوػػػػػػػػارة

?::

 -80:عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ريشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

اقتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

@::

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركس المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

:;0

أمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

:;0

حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة الوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ

:;8

; -80عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر القاوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

:;9

الياسػػػػػػػػػػػػيني

أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

:;:

= -80عيسػػػػػػػى محمػػػػػػػد عبػػػػػػػد الفتػػػػػػػاح
>-80

ػعدكم
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركؽ جكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة

قػػػػػػػػػػػالكا تحػػػػػػػػػػػب

القػػػػػػػػػػػدس

=;:

مرثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

?;:

ػػػػػػػػػػػػي رسػػػػػػػػػػػػالة إلػػػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػػػاركف

:<0

مػػػػػػػاذا تبقػػػػػػػى مػػػػػػػف أرض األنبيػػػػػػػاء؟

:<:

شػػػػػػيداؤنا بػػػػػػيف المقػػػػػػابر ييمسػػػػػػكف

?<:

ػػػػػػي رسػػػػػػالة أخػػػػػػرل إلػػػػػػى شػػػػػػاركف

:=9

?-80

ػػػػػػػػػػػػػػػػػراس حػػػػػػػػػػػػػػػػػج محمػػػػػػػػػػػػػػػػػد

عػػػػػػػػػػػػاـ موػػػػػػػػػػػػى ػػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػػدس

:=:

@-80

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرج شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمكب

رسػػػػػالة القػػػػػدس ػػػػػي عػػػػػرس السػػػػػبلـ

==:

-880

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكزم البكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم

يػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػدس ال تستبشػػػػػػػػػػػػػػػػػرم

@=:

ىػػػػػػػػػػػؿ يسػػػػػػػػػػػكت بيػػػػػػػػػػػت المقػػػػػػػػػػػدس

:>0

< -80عمػػػػػػػػػػػػراف

-<<0-

-888

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكزم شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد

أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ البندقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

:>8

-889

يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ قرقطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركف

:>9

 -88:د .كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ غنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

:>:

مػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػـ يقمػػػػػػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػػػػػػيس

;>:

أكبريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

;>:

يػػػػػػا مسػػػػػػجدم ...بػػػػػػاعكؾ لمشػػػػػػيطاف

>>:

تحريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

@>:

أنقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكا بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكت القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

:?8

< -88مػػػػػػػػػػػػػػػػػازف أبػػػػػػػػػػػػػػػػػك أمطيػػػػػػػػػػػػػػػػػر

األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط أحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

;?:

= -88مبػػػػػػػػػػػػػارؾ صػػػػػػػػػػػػػالح النجػػػػػػػػػػػػػادة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

<?:

> -88مجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد البرغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكثي

القمػػػػػػػػػػػػػػب

>?:

? -88محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

>?:

@ -88محمػػػػػػػػػػػػػػػػد أحمػػػػػػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػػػػػػبح

ناحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

??:

 -890د .محمػػػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػػػحؽ الريفػػػػػػػػػػػي

ألجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ أنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعرم

@?:

ال تحزنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

:@0

الػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

:@8

األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

:@:

; -88د .لطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيني

 -898محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد التيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامي

أنػػػػػػػػػػػػػػت ػػػػػػػػػػػػػػي

 -899محمػػػػػػػػػػػد أمػػػػػػػػػػػيف أبػػػػػػػػػػػك بكػػػػػػػػػػػر

أمانػػػػػػػػػة ػػػػػػػػػي أعنػػػػػػػػػاؽ المسػػػػػػػػػمميف

 -89:محمػػػػػػػػػػػػػػد أمػػػػػػػػػػػػػػيف سػػػػػػػػػػػػػػعيدم

قا يػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػى دمػػػػػػػػػػػكع القػػػػػػػػػػػدس

=@:

; -89محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدلؿ

قدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ ار

?@:

ترعػػػػػػػػػػػػاني

األقصػػػػػػى بحػػػػػػت حنػػػػػػاجره اسػػػػػػتنجادا

;00

= -89محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد جربكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

كعػػػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػػػى رايػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػدس

;08

> -89محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ظ

أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذرة

;09

? -89د .محمػػػػػػػػػػػػد رموػػػػػػػػػػػػاف البػػػػػػػػػػػػع

مػؤامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة

;;0

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب

<;0

القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

=;0

< -89ـ .محمػػػػػػػػػػػػد

-<<8-

<@:

@ -89ـ .محمػػػػػد سػػػػػميماف أبػػػػػك نصػػػػػيرة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرخ
القػ
ي
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفر القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

الجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ)

 -8:8د .محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياـ
 -8:9محمػػد عبػػد ال ػرازؽ أبػػك مصػػطفى
 -8::ـ .محمػػػػػػػػػد محمػػػػػػػػػكد العكشػػػػػػػػػية
; -8:محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىد

< -8:محمػػػػػػػػػػػكد حسػػػػػػػػػػػف إسػػػػػػػػػػػماعيؿ

= -8:محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد دركيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػش

@;0

اإلصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاح األكؿ " لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء"

@;0

ػػػػػػػػػػحاح الثػػػػػػػػػػػاني " الػػػػػػػػػػػدخكؿ "
اإلصػ
ي

;80

اإلصػػػػػػحاح الثالػػػػػػث " ػػػػػػي المدينػػػػػػة "

 -8:0محمػػػػػد سػػػػػميماف األحمػػػػػد (بػػػػػدكم

?;0

;88

اإلصػػػػػػػػػػػػحاح الرابػػػػػػػػػػػػع " مكاسػػػػػػػػػػػػاة "

;88

اإلصػػػحاح الخػػػػامس "أجمػػػؿ الممكػػػػات"

;89

أندلس عمػى كتػريف
اإلصحاح السادس :ه
كتريف"
اإلصػ
ػحاح السػػابع" الخػػركج" كداع ػان

;89

كداعا…
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب القدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
الميػ

;8:
;;8

"مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اليزيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة"

<;8

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمك يخ األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

=;8

"القػػػػػػػػػػػػػػدس تنيشػػػػػػػػػػػػػػػيا الػػػػػػػػػػػػػػػذئاب"

?;8

ً
اؽ
لػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ي
رسػىالػػػػػػػػػػػػػػػػػػىةه إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىى الػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ٍدس
كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب!!

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمت..
اصػ
ٍ

@;8
;90
;98
;;9

اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء كالمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراج

>;9

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ

@;9

أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء

@;9

مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيف

;:0

كجئػػػت أصػػػمى مػػػع المسػػػجد األقصػػػى

;:9

خيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة البيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

=;:

المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجد الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابر

>;:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

;;8

كنغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

;;9

-<<9-

تحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلدم

;;:

كنمتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

;;:

ػػػي جسػػػد

;;;

ػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػكادم

<;;

سػػػػػػػػػػػػػػػػػرحاف يشػػػػػػػػػػػػػػػػػرب القيػػػػػػػػػػػػػػػػػكة

=;;

أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعة الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفر

=;;

> -8:ـ  .محمػػػػػػػكد سػػػػػػػمير الرنتيسػػػػػػػي

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة لمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

>;;

? -8:محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد غنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت عمكريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

@@;

@ -8:محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد مرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

القػػػػػػػػػػدس تتحػػػػػػػػػػدث ػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػنتيا

;<8

 -8;0محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمح

األقصػػػػػػػػػػى ػػػػػػػػػػي القمػػػػػػػػػػب يسػػػػػػػػػػكف

;<9

 -8;8مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطفى الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزار

قدسػػػػػػػػػػاه يػػػػػػػػػػا أمػػػػػػػػػػاه  ...عػػػػػػػػػػكدم

;<9

 -8;9مصػػػػػػػػػػػػػطفى أحمػػػػػػػػػػػػػد النجػػػػػػػػػػػػػار

قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكـ

<<;

 -8;:مصػػػػػػطفي عبػػػػػػد العزيػػػػػػز ىنػػػػػػداـ

مػػػػػػػػػف دكحػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػراء كالمعػػػػػػػػػراج

<<;

;; -8مظفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاب

القػػػػػػػػػػػػػػدس عػػػػػػػػػػػػػػركس عػػػػػػػػػػػػػػركبتكـ

><;

<; -8معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف بسيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك

إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أكرشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميـ

=; -8مفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد نبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزك

القػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس صػػػػػػػػػػػػػػػػػػبارة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػركح

;=9

>; -8مكسػػػػػػػػػػػػػػػى أبػػػػػػػػػػػػػػػك جميػػػػػػػػػػػػػػػداف

ز ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

;=:

?; -8نا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ الجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب

يػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػدس ال تبكػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػييـ

;=;

@; -8نػػػػػػػػػػػػػػاىض منيػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػريس

القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

==;

القسػػػػػاـ يصػػػػػعد إلػػػػػى أحػػػػػراش يعبػػػػػد
َّ

>=;

األرض  ..أنػػػا األرض
قتمػػػػػػػػػػػػكؾ

 -8<0نجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ روػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاف

ً
عركبتنػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػركس
ػػػػػػػػػػػػػػدس عػ
القػ
ي
ي
القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس مكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنا
ي
ػػػػػػػػػػػػي ذكػػػػػػػػػػػػرم معركػػػػػػػػػػػػة جنػػػػػػػػػػػػيف

 -;<8نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزار قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني

;=8

?=;
?=;
;>0

لػػػػػػػػػػػػف ننكسػػػػػػػػػػػػر رغػػػػػػػػػػػػـ الجػػػػػػػػػػػػراح

;>0

الػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

;>:

مسػػطيف وػػاعت يػػكـ وػػاعت عقيػػدة

;>;

-<<:-

الخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب

<>;

مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيف

<>;

منشكرات دائية عمى جدراف إسرائيؿ

=>;

أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع اإلرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب

??;

 -8<9نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر حجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

رسػػػػػػػػػػػػػالة حػػػػػػػػػػػػػب ألبػػػػػػػػػػػػػي تمػػػػػػػػػػػػػاـ

??;

 -8<:نعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدة

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحة األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

@?;

;< -8ىػػػػػػػػػػػػػػػػاركف رشػػػػػػػػػػػػػػػػيد روػػػػػػػػػػػػػػػػا

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

;@8

رشػػػػػػػػيد

إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

;@8

ألجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

;@9

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤذف األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

;@:

=< -8ىاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعي

قصػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدة كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػية الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

;@;

>< -8ىشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانـ

كالقػػػػػػػػػػػػػػػػػدس تنتظػػػػػػػػػػػػػػػػػر العػػػػػػػػػػػػػػػػػرب

=@;

?< -8ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارع

اعبػ ٍػػر إلػػػى األىقصػػػى ..عمػػػى ىجسػػػدم
ي

?@;

<< -8ىػػػػػػػػاركف ىاشػػػػػػػػـ

@< -8يكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

<00

لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاتي

<08

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤاد األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػريح

<08

ثانيػاني -،الشكاعػػر:
عائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

<0:

 -8=0إيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف نبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مطػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس ىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

;<0

 -8=8دعػػػػػػػػػػػػػػاء بسػػػػػػػػػػػػػػاـ القاوػػػػػػػػػػػػػػي

قدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه

<<0

 -8=9د .رقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداف

القػػػػدس،

لػػػػكحتي

=<0

 -8=:زينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبش

قصػػػػػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػػػػػدس الحزينػػػػػػػػػػػػػػػػػة

><0

القػػػػػػػػػػػدس عمػػػػػػػػػػػى مرمػػػػػػػػػػػى حجػػػػػػػػػػػر

<88

اشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعا يؿ الحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

<<8

مػػػػػػػػػػػػػػػاذا بعػػػػػػػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػدس؟

=<8

;= -8زينػػػػػػػػػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػػػػػامر

-<<;-

كيػػػػؼ

أرسػػػػـ

<= -8سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعؿ

قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

><8

== -8سػػػػػػػػػػػػػػػػػحر محمػػػػػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػػػػػكاد

نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء

@<8

>= -8سػػػػػػػػػػماح وػػػػػػػػػػيؼ اهلل المػػػػػػػػػػزيف

درس آخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
ه

<90

?= -8سػػػػػػػػػػػػػػػماىر عبػػػػػػػػػػػػػػػد الجػػػػػػػػػػػػػػػكاد

قػػػػػػػػػػػػدس آلمتػػػػػػػػػػػػؾ الجػػػػػػػػػػػػراح
يػػػػػػػػػػػػا
ي

@= -8سػػػػػػػػمية محسػػػػػػػػف أبػػػػػػػػك عيطػػػػػػػػة
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