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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
 

تقديـ 
 

جياد يكسؼ العرجا . د
رفح  –مدير الصالكف األدبي 

 
ك أشيد أف ال إلو إال اهلل كعد ك كعده الحؽ بنصر المسمميف , ركان فيو حمدان كثيران طيبان مبا, الحمد هلل رب العالميف 
ك , ك أف محمدان رسكؿ اهلل إماـ المتقيف ك قائد الغر المياميف , " كتب اهلل بأغمبف أنا ك رسمي " المجاىديف الصامديف 

. بعد 
يذبكف عف حياض , أبناء اإلسبلـ العظيـ  حؽٌّ اتبعو طائفة مف, التي فرقت بيف الحؽِّ ك الباطؿ , فإنيا حرب الفرقاف 

كما بشرنا  –يقبضكف عمى ما يؤمنكف بو مف مبادئ ك مثؿ عميا مف عدؿ ك حؽ ك حرية , الديف ك الكطف ك العرض 
أك , فيك إما عدك صييكأمريكي بعيد , ك ىك جمره اختمفت ألكانو ك أشكالو , كالقابض عمى الجمر  –رسكلنا الكريـ 

. انحاز إلى رأم ك فكر األعداء قريب مف جمدتنا 
الذيف كقفكا , ىي الفاضحة التي أزاحت كرقة التكت عف عكرات أشباه الرجاؿ , أييا اإلخكة الكراـ إف غزة ىي الفارقة 

. فضحتيـ ك كشفت زيفيـ –لكف غزة ىذه المرة  –إلى جانب العدك سران 
أك دكلة ك يتبم ذلؾ عدـ رضا العـ ساـ ك مف سار عمى دربو  فإما أف تككف مم تيار المقاكمة فردان أك حزبان أك تنظيمان 

, فيك إما شييد أك أسير أك جريح , ك ما في ذلؾ مف حصار ك تجكيم ك حرب ضركس , مف الصياينة ك عمبلئيـ 
 أك ييدـ بيتو أك يجرؼ حقمو أكغير ذلؾ مف أمكر ال يطيقيا إال, أك يصاب في أبنائو ك أىمو أك أصدقائو أك جيرانو 

. ك أف األمر بيف شيئيف إما نصر أك استشياد , ك اعتقد أف النصر مف اهلل , مف امتؤل قمبو باإليماف 
الذم قد يعيش في , فإذا لـ يكف مم تيار المقاكمة فبالضركرة أف يككف مم تيار اإلحتبلؿ المستسمـ لرغباتو الشخصية 

لة ك الميانة التي استطابيا ىذا الفريؽ ك التي يرل فييا لكفِّ ىذا العيش مغمكس بالذ –ظاىريان  –بحبكحة مف العيش 
ال مانم عنده أف يتعاكف مم , كؿِّ أممو في أف يعيش ك أف يأكؿ ك أف يشرب ك أف يتحرؾ تحت سمم ك بصر العدك 

. العدك بدعكل أف ذلؾ يسيؿ طريؽ السبلـ المزعـك 
الصييكني الغاشـ بكؿ ما حشده مف طائرات ك دبابات ك استطاع أف يصمد أماـ العدك  –المقاـك  –إفِّ الفريؽ األكؿ 

حيث تجمى لكثير , إال أف إيماف ىذا الفريؽ مف الصمكد بفضؿ ك عكف مف اهلل , مدافم ك تكنكلكجيا عسكرية متقدمة 
. مف المراقبيف قدرة اهلل عز ك جؿ في نصر مف ينصره 

فقد قاؿ فيو , ك الذم حرض عمى استمرارىا , م بيذه الحرب كالذم طاب لو أف يقـك العدك الصييكف: أما الفريؽ الثاني 
: الشاعر أمؿ دنقؿ 

قمت لكـ في السنة البعيدة  
عف خطر الجندم 
ك عف ىمتو القعيدة 



يحارب األعداء  
بالقعقعة الجكفاء 
ك القيقية الشديدة 
يحرس مف يمنحو  

راتبو الشيرم 
ك زيو الرسمي 

كر ك العقيدة ك لكف إف يحف الكقت فداء الكطف المقو
فٌر مف الميداف  

ك حارب السمطاف 
في المذياع  
ك الجريدة 

ك يرسـ لؤلجياؿ القادمة صفحة , إف حرب الفرقاف بحاجة إلى التأريخ الحقيقي الذم يكفي المقاكميف الصابريف حقِّيـ 
سممكا ألعدائيـ بؿ البدَّ أف مف صفحات المجد التميد الذم سطره أبطاؿ المقاكمة كي يأخذكا العبر فبل يستكينكا كال يست

. يسيركا عمى طريؽ المقاكمة ك الجياد كما سار أبطالنا 
" أمسية شعرية بعنكاف  –كما جرت العادة  –ك قد نظمنا ,  -فيك سجؿ مآثر العرب  –ك مف طرؽ التأريخ الشعر 

دل التربكم برفح تخميدان لذكرل شارؾ فييا عدد مف شعراء الصالكف األدبي في المنت" آيات الرحمف في معركة الفرقاف 
. ك إحياءن لركح المقاكمة في النفكس , ىذه المعركة 

. ك جعؿ ذلؾ في ميزاف حسناتيـ , بارؾ اهلل في كؿ مف شارؾ في ىذه األمسية مف منظميف ك شعراء 
 
 ك اهلل كلي التكفيؽ



 
باقكف 

جميداف امكسى أبك : األستاذ 
 

باقكف لك شنكا عمينا ألؼ غارة 
زقكا أشبلءنا في كؿ حارة لك ـ

لك ردمكا المكاقم ك المراكز كالكزارة .. باقكف 
لمثأر ننبت يا أخي مف بيف أككاـ الحجارة 

 ************
فمينفخ األذناب ك العمبلء لمنمركد ك ليحمكا جكاره 

ك ليكقد السفاح ناره 
كي يحرؽ الجكعى مم المرضى مم الضعفاء 

أخذ الغطاء 
خكاف رائحة الشكاء حيف استطاب كالتنا اؿ

كببل حياء 
سعاره  –بكؿ عجرفة  –ىزكا الرؤكس يبارككف 

شراره  –في صمؼ  –فيـ الرعاة كمف قصكرىـ الجبانة يقدح المحتؿ 
 ************

!! أك تعجبكف ؟
ىـ إخكة يتناصركف 

كالخصـ أنت ألنؾ المغركس في رحـ القضية ال تيكف 
كال تخكف 

الحقارة  كأبيت أف ترعى المذلة في دكاليب
أنت العدك ألنؾ العنكاف لمشرؼ الرفيم ك لمطيارة 

 ************
ماضكف في درب التألؽ ك الجدارة 

لسنا نبالي بالميب 
ال نرىب الكحش الجمكح كال كبلب أبي ليب 

ك أبك رغاؿ ذالؾ حماؿ الحطب 
سيداس ليس لو مف األرباب حصف أك إجارة 

ق دثار –عف عمد  –قد مزؽ المفتكف بالمحتؿ 
سيظؿ يصفم بالنعاؿ 



كفي المآؿ 
يكب في جرؼ القذارة 
 ************
باقكف ننتظر البشارة 

كنشـ رائحة الكرامة في األفؽ 
عبقت مف األشبلء تنثر في الطرؽ 

إزاره  –في زىك  –كعمى الجريحة يمقي الصديؽ 
ذا بيا ترتد مبصرة تحمحـ في جسارة  كا 

 ************
 

في كطني منارة باقكف نصنم مف دـ الشيداء 
كمف دمكع الثاكبلت 
مف الجراح النازفات 

مف العكائؿ إذا أبيدت بالدكاىي الراجمات 
مف أسرة قد شردت تتكسد اآلىات تفترش المرارة 

كىي التي ال دؼء مف زمف رأتو كال إنارة 
مف شمك طفؿ مزقكه 
كمف جنيف أسقطكه 

كمف كليد بالشظايا أمطركه 
صغاره  –عمى عجؿ  –ان يقيت بيا كمف عجكز عاد بالكسرات مكدكد

ب داره رىافاستيدؼ اإل
ذا الطفكلة تحت أككاـ المنية تستعيذ مف الحضارة  كا 

مف عالـ حر تمدذ بالجراح كبالنكاح 
كغدا بشرعتو الدنيئة في كؿ شيء مستباح 

ج بالعدالة كالسماح لوك يخادع الدنيا في
كالحؽ ينحر ثـ ال ينفضى بشجب أك عبارة 

بيمس أك إشارة كبل كال حتى 
إف الثعالب مف يـر إنصافيا يجف الخسارة 

 ************
باقكف رغـ النائبات عمى الثكابت 

في غمرة المحف الشداد النصر نابت 
كالفارس المكمكـ ال ينسى مدل األياـ ثاره 



نياره  –في شغؼ  –ينداح يرقب بعد ليؿ الضيـ 
فإرادة األحرار ال ترنك لدكالر كماس 

لخساس كال تطأطئ ؿ
كىي التي نيمت إباء ك انتشاء مف حماس 

فاىتاج إسماعيؿ يزأر في حرارة 
يعمف في سما العز انتصاره  –حيف استنعج الكبراء  –ينساب 

ال ال اعتراؼ بمصنم اإلجراـ راعية الدعارة 
إف المبادئ ليس تخضم لئلعارة 
كال تقايض في مزاد أك تجارة 

 ************
مكخنا لف يسقطكا أبدان قبلع ش

لف يكسركا العزمات في أطفالنا كنسائنا ك شيكخنا 
فمتى استشاط الرعب مف صاركخنا 

أبدل شديدىـ فراره 
باقكف لك شنكا عمينا ألؼ غارة 

كشدد الجاني حصاره 
كأعمف النذؿ الحسكد ببل مداراة خكاره 

أك خكاره 
آتكف نغسؿ باحتراؼ المكت عاره 

مف بيف أنقاض المنازؿ 
غمي كالزالزؿ آتكف كالبركاف ف

كنحيؿ حبات الرماؿ إلى قنابؿ 
مف يزرع اإلرىاب في أرضي غدان يحصد ثماره 

كتظؿ غزة في الصدارة 
في عزة كشيامة تختاؿ في ثكب اإلمارة 

 ستظؿ غزة في الصدارة



غزة تتحدم المكت   
عبد الكريـ العسكلي  : األستاذ 

بيت األحبار مكتان كأتكا شرا كعار  
راكينان كنار  كأعاصيران تدكل كب

كخنازيران تصمي تشتيى فأر انتصار  
قد بنكا لمفرج برجان ثـ عادكا بانكسار  
كقطيم مف خراؼ ساقيا ليث النيار  

 ************
أييا العادكف ميبلن يا طكاغيت العذاب  
أشعمكا المكت كصبكا حقدكـ في كؿ باب 

ك اقبركا حمـ العطاشى ك ازرعكا األرض خراب 
ان تشتيي لحـ الذئاب  إف في غزة أسد

تعشؽ المكت كتسعى لممعالي كالثكاب  
 ************

 
غزة األحرار ىبي دؽ ناقكس العمؿ 
صفدم القيد بقيد كافتحي باب األمؿ  

كاطحني ناب السكارل كاجدعي أنؼ ىبؿ 
كانسجي الشمس كسامان لمفدائي البطؿ 

ك ازرعي ليبله نجمان كاحفظيو في المقؿ  
 ************

أرتاؿ التعدم  كاقذفي سيـ الكفاح   دكي
كاركبي ىكؿ المنايا ك امتطي خيؿ الفبلح  
كاصنعي المجد كسيرم فجرنا يا أـ الح 
ىا ىك الحزف يكلي كشذا األفراح فاح  
إنيا األياـ تحمكا  ترتدم ثكب الصباح  

 ************
غزة الينبكت قكمي  كانفضي عنؾ الركاـ  

ـ العظاـ  ال تذلي أك تيكني كارفعي ىا
مف يذؽ لممجد كأسان لـ يزؿ ييكم الحماـ  
ال يبالي سيـ مكت أك جراح أك سقاـ  
يعتمي شمس التحدم عابران بحر الظبلـ  



 ************
كـ كرعنا الذؿ دىران في المنافي ك القيكد  
كالمطارات الذميمة كالمعابر كالحدكد 
كـ نزفنا الغالي عمى باب حقكد  

أزالـ جحكد  كسكرنا مف عذابات ك
قد رمكنا في صحار شككيا سـ لدكد  

 ************
غزتي ىيا استعدم كاطردم بـك الظمـ 

كالبسي برد المغاني كافرشي األرض نعـ  
ىا ىك البمبؿ يسعى طائران فكؽ األلـ  
عاشقان حمك الركابي كالبساتيف الحمـ  
عائدان لمعش يزىك شاديان أحمى نغـ  

 ************
غر يافا عذب ماء سمسبيؿ  سكؼ نركم ث

نزرع الحب بحيفا ك أريحا كالخميؿ  
كنضيء الحؽ شمساص فكؽ أقصانا العميؿ 
يا ببلدم سكؼ نحيا غيثؾ البر النبيؿ  
نممؤ األرض ربيعان كطيكران ك ىديؿ  

 



آىات  
إبراىيـ عبد اهلل عيسى  : األستاذ 

 
 يا خيمة عبثت بيا األنكاء 

 

  كتناثرت مف حكليا األشبلء 
 

 مف كؿ شيء جاءىا ما ىميا 
 

 كالشيء يأتي بعده أشياء 
 

 الحكؿ حاؿ عمى الدمار ك لـ يزؿ
 

 صكت المعذب مالو أصداء 
 

 أـ اليتامى لـ تزؿ آىاتيا 
 

 تحكي الحكاية كالكعكد خكاء 
 

 مف حكليا الجكعى تضـ لصدرىا 
 

 كالقدر صيؼ كالعيكف شتاء 
 

 ما يصنم الطفؿ المعذب لمطكل
 

 طعت مف ىكلو األحشاءكتؽ 
 

 ضربكا ىنا قصفكا ىنا ماتكا ىنا
 

 غفت الديار كغابت األحياء 
 

 لكنيـ رغـ الدمار بقكا ىنا
 

 أسدان كفييـ عزة ك إباء  
 

 ىدمكا أساطير المقيطة كميا 
 

 فالكىـ يصنعو لنا الجبناء  
 

 كعدان تمقت أف يداكم جرحيا
 

 قبؿ الربيم فأغمقت سيناء 
 

 م النيؿ إنا أىمكـيا أىمنا ؼ
 

 مف قاؿ يكمان إننا أعداء 
 

 مف ذا الذم جعؿ المكدة بيننا
 

 بغضان تدمر ريحو اليكجاء 
 

 مم أنني كنت المقدـ عندكـ 
 

 كلكـ لدل معزة ك إخاء 
 

 يا أىمنا في النيؿ لست عدككـ
 

 فالكذب مف ذم كذبة يستاء 
 

 فعدككـ ال زاؿ يرقب أرضكـ
 

  في كؿ زاكية لو عمبلء 
 

 كيغض عنو الطرؼ عمدان كيؼ ذا 
 

 ككأنكـ عف دينكـ غرباء 
 

 ككأنكـ صرتـ عبيد عدككـ 
 

 كبكـ يقكد الرحؿ كيؼ يشاء  
 

 كنسيتـ ما كاف في بحر البقر
 

 كقبكلكـ عف مثميا عمياء  
 

 غابت عف الساح األسكد كأقمبت
 

 نحك الجمكع طبكليا الجكفاء 
 

 لـ يفيمكا أك يفيمكا لكنيـ 
 

 صياحيـ سمعت ليـ ضكضاء ب 
 

 ذا مقسـ أف ال حصار ك ال يرل 
 

 أف الجدار جريمة حمقاء  
 

 كتدافعت لمزكر كؿ شيادة 
 

 كلذم الجريمة طكع اإلفتاء  
 

 ذا حقيـ ىـ سادة لكنيـ 
 

 عند المحؿ ثيابيـ خرقاء  
 

 فمبساىـ نسج المساف كزيفو 
 

 كالخزم فييـ فرشة كغطاء 
 

 العار ذا  اهلل أكبر مف جدار
 

 كبنا برحمتو رضا ك رجاء  
 

 يا ربنا ىـ مف بنى ىذا الجدار 
 

 فاشيد بأنا منيـ برآء  
 



نداء األقصى 
إبراىيـ عيسى 

فميس العيب في نبح الكبلب إذا كصؿ النباح إلى السحاب 
كىذه شرعة في كؿ غاب فصمت األسد جرأ كؿ جرك 
ؿ الشعاب رحاؿ الخير مف ؾأنا األقصى الذم شدت إليو 
أنا المعراج يبدأ مف ترابي  أنا مسرل الرسكؿ أنا المبارؾ 

ـٌ الرسكؿ األنبياء   كقد خمدت في آم الكتاب كبي أ
بنات الدىر لـ تبدؿ إىابي  أنا قمب العركبة فاستفيقكا 
أصارع كؿ ذم ظفر كناب أيعقؿ أنني يا قـك أبقى 

اب كطير البـك ينذر بالخركىذا السكس كجيتو عظامي 
كدمي القمب شرذمة الذئاب يعض أناممي الكمب العقكر 

كصار قمبي في مرمى الحراب عدت نحكم جمكع الحقد تترل  
تريؾ الشيب في ريش الغراب تضئ الميؿ نيراف القنابؿ 

عبل صكت المآذف كالقباب أال ىبك أال لبكا بيذا  
إالـ السيؼ يقبم في القراب أذيقكىـ عذاب اليكف ىيا 

كقار الشيب في عـز الشباب لبى النداء جنكد عز كقد 
كآساد كلكف في ثياب مبلئكة كلكف مف تراب 
بأركاح سمت في كؿ باب بني العزؿ قد لبكا ندائي 

خكاف ليـ خمؼ الحدكد   يثير دمكعيـ ىكؿ المصاب كا 
كقد ألفكا الظيكر عمى الصعاب  كتمنعيـ جيكش العرب قيرا 

جكل القمب أك فصؿ الخطاب بفكلكف غمت األيدم فمبكا 
لمطعمكـ فرغتـ كالشراب كالة األمر ماذا قد دىاكـ  

إلى ليؿ المعاصر كالكعاب إلى كأس المدامة كالمعازؼ 
لمف رضى المعيشة كالدكاب كطاب لكـ شراب اليكف سحقا 
فميس لو سكل حصد السباب كمف زرع الميانة في فؤاده  

قط مف حسابي فمف يتخؿ يسنسيت بأنكـ ناس كأىمي 
كحربكمك غدت ضد الحجاب سبلمكمك خضكع في خضكع 
أضاع العمر في لـك العتاب كمف جعؿ العتاب لكـ سبيبل 

فقد جد المسير إلى السراب كليس بكادر إال ىبلكا 
بذكر العز تغرس في رحابي كيعمـ أنني األقصى األبي 
! فيؿ أحنى ألسراب الذباب ؟قيرت الشر جيبل بعد جيؿ 

 



أسركا النجكل ك
إبراىيـ عيسى 
 

ما ىمنى أنني قد جئتو لصا  قد جئتو كجنكد الكفر ال تحصى  
أك بالغميظ لكي ينساؽ فاستعصى  قد جئتو برقيؽ القكؿ أطمبو  

مف ذا تراه بذم األكىاـ قد كصى ماذا يظف أيستعصي عمى مثمي  
تفنى الحياة كال ترجك ليا نقصا ال زاؿ عندم لئليذاء أسمحة  

ما يجعؿ الميث في ذىف الكرل درصا ال زلت أممؾ في اإلعبلـ أكذبو 
يفني الببلد فبل يبقى بيا شخصا إني لدم سبلح الفتؾ أخطره  

كالتبر عندم قد ىامكا بو حرصا كالناس حكلي قد باعكا ضمائرىـ  
إذا أمرت كلك بالمكت ال أعصى  الكؿ عندم قد أحنكا رقابيمك 

حتى كلك قنصت أركاحيـ قنصا ينصاعكا متى أدؽ طبكؿ الحرب 
ف أدؽ طبكؿ العزؼ ينقادكا  ىذا يغني كىذا يشعؿ الرقصا كا 

مف قد عصى سيباد اليـك أك يقصى جٌمعت جندم كاستفززت حقدىمك 
يا البس الخزم ىؿ تجني عدا الغمصا كركا ففركا كثكب الخزم يفضحيـ  

مت لتقتصا أيف المفر كقد قفالبر كالبحر كاألجكاء ترقبني  
ما كنت أجمب لؤلحشاء ذا المغصا لك كنت أعقؿ ما داست ىنا قدمي  
قبمي كقد كقصت أعناقيـ كقصا كنت استفدت مف األقكاـ جاءكىا 
فيؾ الفضائؿ كالحرماف بي اختصا يا جنة األىؿ يا نار العدا جمعت 
ىؿ يجرع الشكؾ مف بالماء قد غصا  إني غصصت بمائكمك فكاعجبا 

المسجد األقصى  : مف ذا تككف ؟ فقاؿ بعجزم اآلف خبرني   إني أقر
  



عذوبة الجراحات 
عبد هللا السدودي 

 
در جلدتنا معا ـرصاص وغــسكب ال*** ال الدم فً صدر  الوطن ـرح أسـج

ؾ المساجد والمدارس والسكن ــقص*** د فقدوا ــزؾ  واآلالؾ قــدم ٌنــوال
دن ـان إن ضعؾ البـؾ اإلٌمــال ٌضع* **أن الموت ٌذهب عزمنا ـوا بــحسب

ن ـي الثمــان هـــل والجنــــوهللا ٌقب*** ا ــوا أنفســـاعـــا هلل بـــداؤنــــشه
ن حضن ـوفً مـد تـن  وقــديـالوالــب*** ل  ٌحتمً ـالء  طؾـــرقت أشـــوتؾ
ن ــالزمر ــرة عبــام لعبـــي الركــبق*** ت ــا وتفتـــزق شملهـــــر تمــــأس
ن ـا الكؾـوا فٌهــابر مزقــى المقـــحت*** ن األطفال بسمة ثؽرهم ـرقوا مــس

ال مصر نشهدها والالحجاز والعدن *** أٌن المؽارب والمشارق فً العرب 
ن ـؤتمـدا مـــا وعهــانتنـــانت أمـــخ*** ت ساد من الزعامات التً ـوالصم

ن ـت بالعؾــأصٌب..دئتــوبهم صـوقل ***ة ـانـــا ومكــالوا منصبـــى ٌنـــحت
زن ــب والحـوائـد والنـدائـي الشــفه*** ارهم ـا نـروس أشعلتهــرب ضـــح

ن ـة الفتـاصؾـرٌح عــي للـــأو تنحن*** راح كلٌلة ـي الجــزة ؾـــوا بػــحلم
ا عرفوا الوهن ـال مـرجالها األبطـــب*** ة ـــوع أبًـــى الخنـــــأبـا تــــلكنه
ن المحن ـالعاتٌات مــأبهوا بـــم يـــل*** ون الوؼى ـاؾــال ال ٌخــا رجـــفٌه

ن ـزة ٌمتهــي أرض غــا ؾــدونـــوع*** دها ـوا جنـانـان كـــام والريـــفصً
ا فٌها حسن ـل مـور كــوا   لحـــرحل***  شهـــداء ؼـــزة للـرحمــن قد لبوا

د أذن ــرا قــــالم نصــــــهللا لإلســـؾ* **قد قالت الفرقان أن النصر مكتوب 
رهان لموت ؼزة من رهن ـر الــخس*** ت ـزة قد مضــام غــائب القســـبكت

د أمن ـوق دبــابة كــالفـاتحٌــنى ــعل*** ود محمال ـان ٌرقب أن ٌعــن كـــم
ر نصنعه إذن ـؾ النصــت كًــإن ؼب*** رقان شمسك لم تؽب ـزة الؾــا غــي



 

 قدس عاصمة الثقافة العربيةاؿ

 

 عبد اهلل السدكدم : الشاعر 

 

 مبيرا يفضػي مف اإلشراؽ نػكرا **** البػدر يسطػػم كالظػبلـ تقيقػػرا

  جمػػػاال بػػػؿ بيػػاء ساحرا زادت **** لكػػأنػػػػو فػػػػي درة مكنػػكنػػػػة

 مسػػػافػػػػػػرا بنبينػػػػػا هلل كػػػػػاف **** قػد أكـر الرحمف قػػدر مدينتػػي

 جػاءىػػا الخطػػاب قبؿ محررا قػد **** دامػت بػػو أنكارىػػػػا بكػػرامػػة

 حػائػػػرا كالكػػؿ فػي ذؿ الميانػػػة **** سيئػت بذاؾ الػغدر مػػف أعدائنا

 الطفػؿ فينػػا ثائرا بالطػػكب كػػاف **** انتقػػى رب الجػػبللػػة جنػده ثػػـ

 عزيػزا بالجيػػاد كصابرا أمضػػي **** بعقيػػدتػػي قدسػػػػاه إنػػي قػػادـ

 صاغرا كالعالػػـ العربػػي يسكػػت **** المسجػد األقصػػى يئػف بجػرحػو

 عاطرا ىػي زىػرة نشػرت شذاىا **** مشكػاكة العركبػة كميػا فالقػدس

 راسخة الثرل رغػػـ الريػاح تظؿ **** بمػػر زمانيػػا أف تنحنػػي تأبػػػى

 كالعػػز كػػاف بػأرضنػػا متجػػػذرا **** تبقػػػى لمثقافػػػة معممػػػا القػػدس

 خاسرا ال لػػف يكػكف الحػؽ يكما **** ال كالذم فطػػر السمػػاء نقػكليػػا

 لمعػػدك متػػاجػػػرا بػػاع القضيػػة **** الػػػػذم بػػاء الميػانػػة خائػػف إف

 ػػاقيػا بيػف البيائػػـ سػاخػرايست **** مػف كػػاف لؤلعػػػداء خيػػر مطيػػة

 الكرل ترجػكا المقاء شيادة دكف **** تػػاقػػت قمػػػكب المؤمنيػف لربيػػا

 بػػاطبل ىك مفترل كالحػػؽ ييػدـ **** ينصػػػػػر جنػػػػده بجنػػػػػػػكده اهلل

 مثػػػؿ الذم بػػاع الديػػار مفػاخرا **** لػػيس الػػػػذم هلل بػػػػاع دمػػػػاءه

 مزنرا بالمػػكت كػػاف الجسػـ فيو **** لػػػذم حمػػػػؿ الدمػػػاء بكفػػوإف ا

 كقػػد اشتػػػرل هلل بػػاعكا أنفسػػا **** النفكس إلى المنية جاىدكا ساقكا

 ككػػاف المبس فييػا أخضرا حػكر **** لمسالكيػػػػف طػريقيػػػػـ بعػزيمػػػة

 ككثرا ػى مػف المػػاء المطيريسؽ **** الطيػػر يغػػػدك بػػالشييػػد محمقػػػا

 مخمرا تسقيػو مف طيب الكؤكس **** عميػػو الحػػكر فييػػا خفػة مالػػػت

 القيػػد عنػؾ مكسػػرا نأتػػي نقض **** أييػػا األقصػػػى المكبػػؿ إننػػػا يػػا

 ييػػػكل أف يػراؾ محػررا كالقمب **** تبكػػي كدمػػم العيػػف منؾ محػرؽ

 زمجرا في حربيػػا الفرقػاف دكت **** ػمؾ الجحػػافؿ إنيػافػػانظػػر إلػػى ت

 مف األرض المميئة جكىػرا أسمى **** لنممػػػكت فػػي فػػـ المعػػارؾ منيػة

 كالعز يكتب في الصحاؼ مسطػرا **** سيػؼ نػػدؾ بػػػو رقػػاب عػدكنػػػا

 مكبػػرا حأسمػػك عمػػػى كػؿ الجرا **** طابػػت ألجػػػؿ اهلل كػػػؿ نفػػكسنػا



 الشبػػؿ منكػػـ حيػػدرا إنػػػا نريػػد **** أييػػا األشبػػاؿ ىيػا فػانيضكا يػػا

 سائػػرا كالجيػػػؿ إثػػر الجيؿ يأتي **** نبنػػػي ثقػافػػة قدسنػػا مػف جيمنػا

 



 
فداء كانتماء ... لؤلقصى 

عبد اهلل السدكم : الشاعر 
 

 يسقػػػي ترابؾ قدسنا مدرارا **** يػػػػا ليت دمعي نػػازؼ أنيػػػػارا

 حكلؾ األسكارا أبني بػو مف**** أك كاف عظمي في حماؾ مكسػرا 

 بتػػػارا آتيػػؾ يكمػػػا حامػػػبل**** قمبػػػي يحبػػػؾ يػا بػػبلدم إننػػي 

 األقدارا صعبػػػا ، كربػي قدر**** يػػػػا أييػا األنجاس ليس زكالكػـ 

 جػػار يػػػػا رب إف عدكنػػا قد**** يقػة يػػػػا مػػف إليػػو تعػكد كػؿ خؿ

 أحجػػارا أرسػػؿ عمييـ ربنػػا**** رب فاجعميػـ كعصؼ زائػػؿ  يػػػػا

 كالنػػػار حتى يركف عذابيػػـ**** فكقيـ مف تحتيـ مػف خمفيـ  مػف

 إصرارا تقكل عزائـ نصرىـ**** يػػػػا قدس تاتيؾ الجيكش جحافبل 

 األقطار صػكت الكتائب ييسمم**** لجػؿ بعقيػػػدة التػػكحيد جػػػاء مج

 إعصػارا صػار الغبار كرائيـ**** ككتػػػائب القسػػاـ تمضػي أسدىـ 

 
 
 
 
 

 
 



عاـ مف الصمكد كالتحدم 
محمكد أبك جندم . أ: الشاعر 

مضت في الحرب عزَّ نظيرىا  سنكف ه
 

فأكدت بأركاح و كأكدت بأعبلـً   
 

فكانت سعيران طاؿ نقم أكارىا  
 

نت خرابا ن مستطارا ن بإجراـً ككا 
 

كسرنا بعزـو ثابتو كصرامةو 
 

فطارت ىباءن مكفيران كأسناـً  
 

مضينا إلى درب القتاؿ بساحةو 
 

 لنحيا بعزٍّز أك نمكت بإقداـً  
 

كبل اثنييما لـ يضعفاني بحربيـ 
 

فكانكا أماـ الزحؼ كصفر أرقاـً  
 

ككنا بميؿو دامسو حالؾ الدجى 
 

هلل في المكقؼ الدامي كلـ نخش إال ا 
 

ككاف رفاقي رافعي الرأس كالقنا  
 

فمـ يخشكا األلغاـ أك رمية الرامي  
 

كمف حكلنا األعراب في كؿ دكلةو 
 

دىتنا بيـ أحداثي مف صنم حكاـً  
 

مئات مبلييفو بدكف كشائجو 
 

كما فييـ بأسان أك ركح إقداـً  
 

ككاف األعادم صكبنا بدركعيـ 
 

ر ترمي بإجراـً مم طائرات الغد 
 

تذكرت أصحاب النبي كرىطيـ 
 

قداميـ في الحرب ككرِّ ضرغاـً   كا 
 

كأبكي كقد أبكي لخذؿ عركبتي 
 

إلدبارىـ عنا نككصا ن بإصراـً  
 

كأني بيـ صرعى مف صكلة العدل 
 

    1تردكا إلى قعر و خسيسو بإقتاـً  
 

أنكء بأرزاءو بيا القمب يكتكم 
 

حبلمي فتحرؽ أكبادم كتكدم بأ 
 

تعست بيا في عمةو بعد عمةو 
 

فقد غالت األحشاء كجارت بأسقاـً  
 

 عف الحاضر المخزم عف الكاقم الدامي دىشت مف الحكاـ كما كنت غافبلن 
                                                 

1
 إظالم أو إعتام: إقتام  



  
كلكف عزانا أف فينا ليكثنا  

 
ترابط كقت البأس في الفيمؽ الحامي  

 
فيذا صياـه كمعو ريافي في الكغى 

 
آجاـً ىصكراف كسط النقم كيزر  

 
كىذم دركعه أقبمت في ىديرىا 

 
كتمقي بأطنافو تسعى إلرغامي  

 
تصدل ليا المأمكف في خطك فارسو 

 
 2كلـ يخش بأسان قاتبلن مف أيد ضرَّاـً  

 
فما زلت ليث الفيد ال أرىب الردل 

 
عزاز إسبلمي   كأسعى لنصر اهلل كا 

 
مضى العاـ في حزفو كضيؽ معيشةو 

 
دىى األحرار في   المككب السامي حصار ه

 
كظفَّ العداة السكد أنا سننكفي 

 
إلى اليأسً بعد النصر أشباه أقزاـً  

 
إذا كاف طيب العيش صنكان إلى الكرل 

 
سيضحى سراة القكـ أسرل لخدَّاـً  

 
فما ىك جدكل العيش في دار ذلةو 

 
كما ىك جدكل العيش في زم أغناـً  

 
حظائري أغناـو بيا كىـ تتفؿو 

3 
 

لنكل كاليكؿ حمت بأقكاـً براىا ا 
 

ـي إني بالجراحات مثخفه  كيا عا
 

كىذه المنايا الحمري تجثك بإرزاـً  
4 

 
 رأيت المنايا السكدى تفرم بأىمنا

 
 رأيت بيكتى العز تنيار قدامي  

 
 فتضحي ركامان قد تحطـ صحبو

 
 كأنقاضو دكَّت ىاماًت أجساـ ً  

 
 كأشفقت في حزفو عمى الربًم إذ قضكا 

 
 اعان عف اإلسبلـً ماتكا بإرغاـً دؼ 

 
ـي قد فاضت إلى الجنة العبل  صناديدي أىؿ الحؽِّ في الفيمؽ الدامي  كيا عا

                                                 
2

هو الذي يشعل نار الفتنة : الضزام  
3

هو الثعلة : التتفل  
4

 الغضة: االرسام  



  
 فقد ناؿ ىذا الحي ضربات فاجرو 

 
 كأبدل صمكدى األيٍسًد دفاعان عف الذَّاـً  

 
 رثيت لشعب العرب جبف صنيعيـ

 
 فأيف الميكث الحمر تمضي بإقداـً  

 
 بيض تمضي بعزةو كأيف النكاصي اؿ

 
 تكرُّر عمى األعداًء كميث آكاـً  

 
 فتخضمي أعداءن تمادكا بغييـ 

 
 كيشرؽ كجو الحؽِّ مف بعد إظبلـً  

 
 كيا ربم ما لي أنزكم بجراحنا

 
 كيمعفي إخكافه في قطم أرحاـً  

 
 كىبت حياتي حرةن كرخيصة ن 

 
 

 ألحميى ىذا الحي مف كيد أخصامي 
 

 كككبو لقد كاف ىذا الحي كأنكار 
 

بأطياؼو تيسقى بأنساـً    يشم ُّر
 

 فعاره عمينا أف نبيمى تراثنا 
 

 كنستبدؿ اآليات في سكء أكىاـً  
 

 لقد صار شعب العرب فؿَّ رزيةو 
 

 5تقاذفو األعداء ككبًش جمَّاـً  
 

 كيا ربمي مالي ضمَّختني سياميـ
 

 مف عضة الياـً 6فأضحيتي كالمعضكب  
 

 أليس بعارو أف نبارم عدكنا 
 

 كنيطعف مف خمؼ و كنيككل بإضراـً  
 

 فإني لعمرك اهلل ما خنت عيدىـ
 

 كقد عشت إكراىان مم التيو أعكاـً  
 

 فقد ضيعكا اآلماؿ في حكمة الكغى
 

 فعادكا غثاءى السيؿ أشباهى أصناـً  
 

 سأصنمي أمجادان بنكر دمائنا 
 

 كأسرجي تاريخان مف فكرً إليامي 
 

ف  عميَّ شراري القكـ يبغكف إقحاـً   جنى سأمضي حياتي في الجياًد كا 
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 كىبت حياتي لؤلقادس راضيان 

 
 سأفضي بآمالي مف غيًر  إيياـً  

 
 فككنكا أباةن أييا الربمي كابذلكا

 
 قصارل جيكد البذؿ مف دكف إحجاـ 

 
 أعدكا رجاالن لمقتاؿ بأرضنا

 
 كال تضمركا حقدا ن يأتي بأكراـً  

 
 قكةو فإف تركبكا األىكاؿى مف غيًر 

 
 تبلقكا الردل المشئكـى يفرم بأقكاـً  

 
 فعالمنا المشئكـ أضحى فريسةن 

 
 بأيًد الييكًد الخبًث في صنًم أزالـً  

 
 يماركف أىؿ ى الكفًر في كؿِّ مكطفو 

 
 كقد نسجكا اإلعبلـى مف سكًد أقبلـً  

 
 فكككبنا ىذا كقد غاب رشده 

 
 فصار ببل عنكاف مف نسج ىدَّاـً  

 
 دافعت عف عرينيا فطكبى لغزة 

 
 فصارت جيكش الكفر مف تحت أقداـً  

 
 



 
القدس يتحدى الحصار 

 

محمود أحمد أبو جندي / لمشاعر 
 

ىذا ببلغ بأف القدس ينتحب  
 

وشعب غزة محزون به عضب  
ماذا دىى العرب في أخبلقيـ ىزمكا  

 

كشعب غزة في أعراضيـ سمبكا  
إف العذارل مف األكباش قد ىتكت  

 

ا مف شرار الناس تغتصب أمكالف 
كا البكارل بجـر ال مثيؿ لو    فضَّ

 

في الككف طار شعاع الظمـ محترب  
فرض الحصار عمى األبطاؿ ما كىنكا  

 

إخكاننا عف مديد الغكث قد رغبكا  
سخركا مف العرب كاإلسبلـ في سخؼ   

 

سخركا مف الديف كاألمكاؿ تنتيب  
منم الدكاء كمعو الغكث مف عرب   

 

صار بالمنم مكفكر الينا تبب ك 
يا لمميانة إف العرب قد كىنكا   

 

ما عاد يجدييـ ديف كال حسب   
إف القطاع تدىدل يبتغي مددان   

 

كالكؿ ينظر ميزكمان كقد حجبكا  
يا كيح أمتنا بالجبف قد كصمت   

 

عف الجياد تخمكا كىي ترتعبي  
خانكا كذلكا كلؤلعداء قد رضخكا   

 

ـ رجسان بو الكذب  كدشنكا جبنو 
يا لمميانة إف العرب قد عجزكا   

 

عف القصاص كأرض القدس تستمب  
لبيؾ أحمد إف الجند قد زحفكا   

 

إلى فمسطيف كالتحرير يقترب   
كالقدس ىب إلى األحرار مرتديان   

 

ثكب الجياد ينادييـ أف ارتقبكا  
يكماي عزيزان يعز اهلل أمتنا  

 

قد غمبكا كيمحؽ الشرؾ كالكفار  
 

   

   

   

   

   

   

   



كيشيدي التاريخ 
 

محمد كليد المدلؿ :  الشاعر 
ػػمي        تينسىى عمى إٍثًرىا النعماءي كالمتػىػػمي ًسٌتكف عامػػان كفينا الحزفي كالكىجى

يعيمُّريا الخكؼي كاألفزاعي كاليمىػػػمي كأنيػػا مثؿى غاباتو نعيشي بيػػػػا   
ٍيـً حالكػػػةن   إذ ال تزاؿي  كال تزكؿي غكاشييػػػا كتنقًشػػمي ليػػالي الضَّ

كالمكتي يحصد أركاحػان كيقتىمػًػػمي   كالقٍيري أبمى قمكبػػػان فيي مٌيتػػػةه  
فبل تظػػػفُّر بأف المكتى يمتنػػػمي إف أقصػػدى المرءى يكمان كي يباغتىػػػوي      

ٍيبه كال جػػػزىعي حآجاؿي كؿِّ الكرل في المكح قد نيسخػٍت    ؽٌّ عمينػا فبل رى
ة الدنيػػا كنىنتقػػمي دار الزمافي كمػػا ييكل فأبقانػػػا    نخكضي في ليجَّ
يمضي كنحػف كراءى الدىًر نتٌبػػػمي كسار ىذا الزمػػافي الفظُّر يأًسرنيػػػا   

كأنيا مثؿى نػػػاًر الحرب تندلػػمي كـ أٍرىقىتنػػػا كأٍعيىتنا بكاًئقينػػػػا   
حتى يكػادى بيذا الحقًد ينفًجػػػمي فييقذىؼي القمػػػبي في بيٍغضو فتحرقيػػو  
فالعىيفي تبصرىػػػا كاأليٍذف تستمػمي ترل كتسمػػمي في أحكاًلنا عجبػػػان   
رذي في نيػػػـ و   دارٍت رحى الحرًب ال تيبقي كال تىدىعي لمػػا تداعٍت عمينا الجي
دَّ الظبل فبل يىبيتي بيػػػذا الميػػًؿ ميدًَّرعي ـي بػػػو  كاستٍحكـى اليٍكؿي كاسكى

بقكمي الخٍطبي كاشتػػػػٌدٍت    معاًكؿي الشرِّ كاألسيػػاًؼ تمتمػمي كقد ألـ َّ
نعػػكا إف شئتى فاسأؿ عف األشباًح ما فعمػٍت    فالكيؿُّر يشيدي في الميداًف ما صى

ـٍ    ـي كيؿَّ الًعمـً منبىتىيػػػ رعػػػكا فًبئسى ما شيٌ كالكػػٌؿ يعم دكا يكمان كما زى
ـٍ    مثؿى النَّعاـ إلى أككارىـٍ ىىرىعػػػكا جٍممه إذا ىػػاجى نٍقمي الحرًب تيبصريىػ

ػػػؿو    ٌبيا لحيػػػاة الذًؿ تتسػػػمي نٍفسه تأثَّػؿى فييا الجبفي مف كىجى كحي
لىػػػمو    ؤيكؿي الضَّركبي الحيُّر في كى ضػػػمي إلى القتاًؿ فبل ييمًقػي كال مى أما الصَّ

ييصارعي األيٍسػدى إف جاؤكه كاجتمعكا تجٍدهي بيف كيمػػاًة الجند منتفضػػػان   
ٍكًح اهلل يىندفػػمي فذاؾى مف مٍشيًد األبطػاؿ في زمػػفو    ـى ًبرى تىرل الييمػػا
فكيؼى يينسى ككيؼ العقؿي يقتنػػمي ما ضاعى حؽٌّ كمػػػػا غابٍت بشائريه   

البيدى لمكىٍرب أف ييجمى كينقىشػػػمي في ألـو    ميما يطكؿي األسى كالنػػػاسي 
طريؽى نٍصػػرو كنحك العزِّ نرتفػػمي كيٍطميمي الصبحي نبراسان ييضيئ لنػػػػا   
ـي في فىرحو    ٍمػػ َـّ ببلدم السِّ ـي كالشِّيػىػمي حتى يىعيػػ يحظى بنعمتػًػًو األقكا

 
 
 
 



 قدساه عذران 
            محمد كليد المدلؿ: الشاعر 

 ٌه َِٓ دثْة اٌمذط أٌفُ حتْــــــــــــــــــــــــــحّْا لذطُ ّـــــــــــــــــا ًطــــــــــــــــــــــَٓ اٌنثْني الُُىل   

 ّا ِيذَ وً سعاٌـــــــــــــــــــحٍ دّنْــــــــــــــــح ّْا لذطُ ّا ِغشٍ إِــــــــــاَ الٔثْــــــــــــــــــــــــا  

 ّا فخش َوـــــــــــً عشالحٍ أصٌْـّـــــــــــــــــــحْنَ يف اٌمٌٍب خمٍــــــــــــــــــــــــذٌ   عاهُ روشُدق

 ِٓ ٌٍذََِّ ًلضْـــــــــــــــــحٍ ِنغّْـــــــــــــــــــــحْلذعاهُ عزساً فاٌشعـــــــــــــــٌبُ غُفُــــــــــــــــٌيٌ   

 ذشىـــــــــــــــــــٌ ٌشتِ صِشج ًًثنْــــــــــــــح ْـــــــد ّذاُ ذضشعـــــــــــــــاً   ّا لذطُ لذ سُفعـــ

 ذثىْه َّا لـــــــــــذطَ اٌعـــــــــال ًطنْــــــــح ّْا لذطُ فاضد فــــــــــــِ اٌعٌْْ دٌِعُنــــــــــــا   

 لٍيب ذفطَّش ٌٌعـــــــــــــــــــــــحً ًأرّــّــــــــــــــــــــح ْــــــــا  ّا لذطُ لذ طـــــــــاي أرظاسُ تعذ ِــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــح ًْاملغجـــــــــذُ اللصَ ّنادُ صاسخــــــــــــاً     أّٓ اٌعشًتح ُخنــــــــــــــٌجُ اٌمٌِْـَـّ

 ّا سِضَ وـــــــــــــًِّ أصاٌح عشتْــــــــــــــــــحْــــــــــــــــــــاً  ألصاهُ ّا جمذاً ذٍْــــــــــــــــــــذاً شاخمــ

 ساّاخُ عض يٍف اٌفضاء جٍْـّــــــــــــــــــــــــــــحًْعٍَ ِآرٔهَ اٌعٍْـــــــــــــــحِ لــــــــــــــــــذ مسَدْ   

 ّــــــــــــــــــــح ْعشيف اٌمْذ ّنذَةُ تىشجً ً ــــــــــو ُ  ّا هلـــــــــــــــفَ ٔفغِ ًاٌمْـــــٌدُ حتْطـُــــــ

 ذُعٍِ اٌنذاءَ تصشخـــــــــــــــحِ عَُّشّـّــــــــــــــــحْجُ اٌشّّاءُ فــــــــــــــــــــِ عٍْْائيِــــــــــــــــــــــــا   ًاٌمةّ

 ًإىل اٌشيادج ٌٍجِناْ سضْـــــــــــــــــــــــــــــــــح ْأّٓ اٌزّــــــــٓ ذغاتمـــد أسًادُيُـــــــــــــــــــــُ ْ  

 ششف ًوً ِناصي ٍعٌٍّـــــــــــــــــــــــــــــــح ْأّٓ اٌزّـــــــٓ عٌٍَْا ِعايل اجملــــــــــــــــــــــــذ فـــِ   

 أضغـــــــــــــــــاهنا حبشٌدىا اٌناصّـــــــــــــــــــح ْاٌىفش ِحتصِذُ دمذَىــــــــــــا  ًغذخ مجٌع ُ

 إجشاِيا جبذافــــــــــــــــً دِــــــــــــــــــــــــٌّـحْدرَ ّعْثَ تمذعنـــــــــا إفغادُىــــــــــــــــــــــــا   

ـــــــــــــــــــــح ٍْ   ًاٌغْظُ ِىظٌٌَ وــــــــــزٌه ًالعـ  ًاٌنفظُ ذؤعــــــــفُ ٌإلٌو تىْـَـّ

 ِغرنجذاً تىـــــــــــــــــــــــــشاِح ًمحْــــــح ْإر ال ّضاي اٌمٍةُ ّشىـــــــــــــــــــــٌ جـيشج ً  

 تشّــــــــح ْ جلٌّع وفــــــــــــــش ٍىُُْ ششاسًُّخٌ ٌصّرىُُ اٌشىْــــــــــــــــة ذــــٌدداً   

 تً تاي فْو ثعاٌـــــــــــــــــــةُ اٌٌدشْـــــــــــــــــح ْغفٍد ضّائشُوُ ًأُغٍك مسعىـُُْ   

 حتزًْ يف ُٔضاُلخ وــــــــــً دْٔــــــــــــــــح ْذثغٌْ فخشاً أٔرــُـــــــــــُُ هبٌأىــــــــــــُ ْ  

 تغْاىة يٍف عْشـــــــــــــــــحٍ أتذّـــــــــــــــــــــحْـــــــــــــــال   رسىُ تإغٌاءٍ ّيٌّْا يف اٌثــــــــــ

 ذشجٌ مســـــــــاح َششارٍَ مهجْــــــــــــــــــــــح ْذاهلل ِ لـــــــــــــــــذ خاتد ِطاٌةُ أِـــــــــــــــــحٍ   



 ًلِيت ٔصشُ اإلٌـــــــــــــــــو ىذّــــــــــــــــــــــح ْٔنــِــــا   فثمشبِ ٔصش اٌٍــــــــــــــــــــو عــــــــــضجُ دُ

  ٍ فاٌنٌس ٌُِِّضُ يف ظـــــالَ عشْـّـــــــــــــــــــــح ًلْ تاٌفؤْي اٌصذْـــــــــــــــــخ تشـــــــــــــــاسج ً  



 حصارؾ في  زيد 

 غازل كمخ.د

 زيدم حصاًرؾ

 يامصر مبارؾ ككيدم 

 كٌبي ع كتفي الًكيد الييكدمكرى 

 كبني جداًرؾ

 إسمنت كفكالذ حديدم.. أسبلؾ  

 إمنعي عني اليكا كالدكا

ليدم  كالحميب إمنعيو عف طفمي ككى

 يمكف يرضى باراؾ عنؾ

 لك غزه تبيدم

 !!كينؾ ياشعب مصر ؟؟

 يافبلح يأصيؿ ياصعيدم

 ياقمعة صبلح الديف

 كىريدميانيؿ كاف يصيب ًؼ  

 امصطفى كامؿيأزىر ياعرابي م

 يابكرسعيدم ك رىشيدم

 إحنا كالدؾ كأىمؾ

 كجدكدؾ ىـٌ جدكدم

 الخكؼ مش مني



 ........الخكؼ مف إلمي

 ميىٌدد كجكدؾ ع األرض ككجكدم 

 مف إلمي سرؽ األقصى

 ع سينا كبغداد كعينك 

 لمفرلت مف النيؿ  

شم الييكدم  إمتداد الجى

 يامصر المحركسو

 لؤلزىر عيكدم



 !!.. أقصى يا صبرؾ

 غازل كمخ.د

 ًكف ساؿ دمىؾ...أقصى يا صبرؾ

 كؿ األٌمو ؼ قمبيا تضٌمؾ

 ىىٌمؾ تحًمؿ

 تقطم إيد تنمىد ليىدمىؾ

 

 أقصى يا صبرؾ

ليؾ العتمو كى  ميما تزيد حى

 دمعىؾ كيسيؿ

 فجرؾ طالم عى ًكجو الصخره

كاني  كالمىرى

 إخكاني كالجيش" رائد صبلح"

 يكًسر شككة حاقد شيطاني

 

 ق بتصحااألـٌ .. أقصى يا صبرؾ

 قرآني الجيؿ... كجيؿ شمكخ

 أقصى يا صبرؾ

 راجم مف ثاني" صبلح الديف"

 العدكاني يزلزؿ كياف الشر

 لك شاء ربؾ يمحيو ًؼ ثكاني

 

 بتصحا األٌمو...أقصى يا صبرؾ

 كجام المىد

 كياف الغاصب راح ينيىد

 كبىدينا العىد

 ! كيؿ الخايف يا

 !!! عمى ى حالك جاني

 

 أقصى يا صبرؾ

 أحبلـ كأماني مش مجٌرد كبلمنا

 كالنصر حقيقو...شفنا الفرقاف

 "شاليط"كشريط ؿى 



كىالي  دقيقو ًؼ حى

ٌرات   كاألسيرات حي

 عزيزات ك األيادم طميقو

 فرىضنا شركط

 قيكد ككسىرنا

 كأسرنا جنكد ييكد

 !!! ك ىىٌي الطريقو

 !! أقصى يا صبرؾ

 !!! نشعميا حريقو عى راس الغاصب

 

 أقصى يا صبرؾ



لى طريقة أبك نضاؿ النضاؿ ع
سامي أبك الخير . أ

بدا التكتر كاضحان عمى أبك نضاؿ ك ىك يجكب المكاف ك يمتفت ىنا ك ىناؾ ، ثـ ما لبث أف أخرج ىاتفو الجكاؿ ك 
أيف أنت يا أبك صخر ، أنت : " ضرب األرقاـ ك انتظر حتى سمم صكت محدثو فأجابو بميجة فييا شيء مف الغضب

" المكاعيد تعمـ كـ أحب الدقة في 
ك لكنني لـ أتأخر مكعدنا في السادسة مساء ك اآلف الساعة تشير : " جاءه صكت محدثو عمى الفكر في نبرة دىشة 

! "  لمخامسة اآلف 
اما أنت فيجب أف تككف قبميـ ، نريد ( الشباب ) ك لكف أنت مساعدم ك ذراعي اليميف ،  ىذا مكعد باقي "  -

، ينبغي أف تـ عمى أكمؿ كجو ، أنت تعمـ كـ ىي ميمة ك ستحقؽ فارقان بيننا  أف نضم الرتكش النيائية لمعممية
 " .ك بيف اإلسرائيمييف 

ك لكننا انتيينا بالفعؿ مف كؿ الرتكش ، أصبح كؿ شيء جاىزان منذ اجتماع األمس ك تحديد ميمة كؿ "  -
 "شخص 

 " دقائؽ عندم  قمت لؾ يجب أف تككف حاالن لف أسمح ألم خطأ يحدث ف أريدؾ خبلؿ خمس"  -

ما إف أنيى أبك نضاؿ مكالمتو حتى رف جرس ىاتفو مف جديد فتمتـ بعبارة مبيمة قبؿ أف يفتح الياتؼ ك دكف أف 
إف .. ال أعذار اليـك أنت تعمـ ما ىي أىميتيا بالنسبة لنا .. خير يا أبك فتحي "  –يسمم الطرؼ اآلخر بادره بالقكؿ 

" ىكدان ، إنيا بمثابة قفزة نكعية في طرؽ النضاؿ مثؿ ىذه العممية ستصنم تاريخان مش
ك لكف أخي أبك نضاؿ ، لقد تكفت أمي صباح اليـك ، مف الصعب أف أترؾ المعزيف ك آتي اليـك ، أعمـ "  -

 " .بصعكبة األمر ، ك لكف يجب أف تقدر ظركفي 

ؿ ، الحي أبقى مف الميت ، إف أخي أبك فتحي ، أكالن عظـ اهلل أجرؾ في أمؾ ك ثانيان كما يقكلكف في األمثا"  -
كانت أمؾ الصغرل قد تكفاىا اهلل ، فأمؾ الكبرل تناديؾ ، أنا أقدر المكقؼ ك لكف يجب أال نترؾ لمعكاطؼ 

مكاف في عممنا ، خصكصان ك أنؾ أفضؿ مف يقكـ بالميمة المكمؼ بيا ، ال أجد في المنطقة مف أفضؿ منؾ 
 "أجؿ فمسطيف ، أنت تعمـ كـ ىك ميـ ك كـ أف ىذه العممية مؤثرة  لمقياـ بيذا ، يجب أف ننجز ىذا العمؿ مف

 " ك العائد المادم سيككف كبيران لك تمت عمى أكمؿ كجو " ثـ أردؼ بميجة ذات مغزل 

 "حسنان أخي أبك نضاؿ ، سأحاكؿ الحضكر في الكقت المناسب "  -

كميا ، عممية ينبغي أف تسجؿ في تاريخ النضاؿ تنيد أبك نضاؿ بعد سماع تمؾ العبارات ، ك شعر بأنو أنقذ العممية 
الفمسطيني ألنيا مف كجية نظره عممية ستقمب مكازيف الصراع ك تدفم بيا التجاه آخر ، لذلؾ نجده حريص أشد 

. الحرص عمى أف ينجز كؿ شخص ميمتو عمى أتـ كجو 



ك صخر الذم رفم إليو يده مرحبان ، عاد لممكاف ك بدأ ينظر لمتجييزات ، ك ما ىي إال ثكاف حتى كقم بصره عمى أب
حتى تذكر أبك صخر شيئان ميمان  . شرع االثناف بتذكير بعضيما بتفاصيؿ العممية ك كيفية تنفيذىا 

 !، لـ يأت منيـ أحد حتى اآلف لتكثيؽ ما نقـك بو ! المكثقكف  -

 ال تقمؽ إنيـ دقيقكف جدان سيأتكف بالكقت المناسب ك عمى المكعد  -

إنيـ أدؽ منا " أرأيت " مجمكعة مف المصكريف يدلفكف لممكاف فابتسـ أبك نضاؿ ك قاؿ ألبك صخر بعد دقائؽ كاف 
. نحف العرب في مكاعيدىـ ، ليذا يتفكقكف عمينا دكمان 

تفقد أبك صخر ك أبك نضاؿ المكاف لممرة األخيرة ك تأكد مف تكاجد الجميم قبؿ أف يمسؾ بمكبر صكت كاف معدان 
بالجميم ك بدأ يذكر أىمية ما سيقكمكف بو  مسبقان ك بدأ يرحب 

 ! .ك أما الجميم أعمف عف الشركع في إعداد أكبر صحف حمص في العالـ 



القدس 
ىشاـ غانـ  

ـٍ  يا أختى مكةى كالمدينًة كالحـر                      سبحافى مىف أسرل كعمَّـ بالقم
لعبدي السميمي كذك الصمـ ال يستكم األعمى الكفيؼي كمىف يرل          ال يستكم ا

" اليـر " ك" طابا " كقد استكل في عيًدنا كزماًننا             المسجدي األقصى ك 
ليس الزنى ذنبنا كليس جريمةن                      لكفَّ تقكل اهلًل في رأًس التُّريـ 

عـ " إسرائيؿي " ليا خاؿي ك " أمػػػػػػػػػػػػريكا "األمةي الممياري يا لمعاًر 
نعػػػػـ : ألؼي ال             كتقكؿي لمعمبلًء في سىفىوو : قالٍت ألصحاًب المركءةً 

أركافي مسجًدنا الحبيًب ترنحٍت                      كبنك قريظةى يحفركفى ببل سىأـ 
حفركا األخاديدى العميقةى تحتىوي                       ليصيرى مسرل مصطفانا لمعدـ 

ـي ىيكمييـ إذٍف ؟؟؟                     حاشا أم! يا كيمتى  فذلؾ دكنىوي أنياري دـ !! قا
مىف ساعدى المحتؿَّ في عدكاًنًو                           ىك يا عبادى اهلًل أكؿي ميتَّيـ 

أعمى قامةن                  في الحؽِّ منو فذاؾ أنَّى ييحتـر " غكلدستكفي " مىف كافى 
ذا رأل األعداءى صافحى كابتسـ ىك قائده يأبى  يصافحي شعبىوي                       كا 
مؿءى جفكًنًو                         كلديًو آالؼه ييبىكِّييا األلـ " شاليطى " يبكي عمى 

ذا استدار يمفو ىـ كغـ  كيبش إف لقي األعادم صاغرا                         كا 
ـى شيئنا إفَّ  ىـ                       لف يفعمكا شيئا سكل عقًد القمـ ال تسألكا الحكا

يتحججكف باالنقساـ كأنيـ                          ليسكا بأكؿ مف تفرؽ كانقسـ 
القدس عند ممككنا ليست سكل                   ذكرل تميييـ عف الشيء األىـ 

!!! اسكر كنـ : لكؾ أكتعممكف أىـ شيء عندىـ                 إف األىـ لدل الـ
!! إف األىـ لدل ممكؾ ببلدنا                       ىك يا عباد اهلل مكسيقى كلحـ 

يا أخت مكة إف يكف أىؿ الخنا                 باعكؾ كي يرضى األعادم كالعجـ 
فحماس كالقساـ كاإلخكاف في                 أرض اليدل بعظاميـ كتبكا القسـ 

في أكطاننا                           باألمف فالقساـ بركاف الحمـ  لف ينعـ المحتؿ
ال لف يككف مقاميـ كمناميـ                      إال عمى األشبلء مف لحـ كعظـ 
يا قدس ال كاهلل لسنا نشتكي                      ميما طغى األعداء فالبمكل أعـ 

فقدكا المركءة كالرجكلة كالقيـ          كحقيقة البمكل بأف ممككنا               
كالجيش في الييجاء ضاع صكابو                  في ست ساعات ترنح كانيـز 

أما الشعكب فنصفيـ جكعى كنصػػػػػػػؼ     يشتككف مف البدانة كالتخـ 
كبرغـ ذاؾ يطبمكف كبعضيـ                       ينسى المآسي باألغاني كالنغـ 

عمى بقايا أمة                         كانت شعاع النكر في ليؿ األمـ كا حسرتاه 
لـ يبؽ إال فتية عشقكا الفدا                            كتعاىدكا أال تزؿ ليـ قدـ 



المكت حسنى الحسنييف شعارىـ             كالزحؼ نحك القدس كالكطف األشـ 
كبحبؿ ىذا الديف آمف كاعتصـ      جيؿ مف الياسيف أشعؿ عزمو                

في درب رياف البطكلة قد مضى                     كبدعكة اإلخكاف بايم كالتـز 
يحمي ثكابت شعبو ال ينحني                      ال يرتضي األسياد أخبلؽ الخدـ 
ىي دعكة هلل نحف جنكدىا                       جئنا لنرفم في ربى القدس العمـ 

 
       

 
 



 أنيف األقصى 

زىير أبك خاطر  
 

 القدس تنادم يا عربي 
 

 ىبكا فاألقصى يغتصبي  
 

 في كؿ صباحو كمساءو 
 

 مف ظمـ ييكدو ينتحبي  
 

 بأساسات المسجد عبثكا
 

 حفركا األنفاؽ كما تعبكا 
 

 يبغكف زكالؾ يا أقصى
 

 كالييكؿ بعدؾ ينتصب 
 

 فنبي اهلل سميماف
 

 كذبكالـ يبني الييكؿ بؿ  
 

 أما داككد فنجمتو
 

 تمفيؽه ككذلؾ كىـ 

 

 فاألقصى مكجكده أصبلن 
 

 كالغرباء لحقي سمبكا 
 

 قبمتنا األكلى في خطرو 
 

 كالجرح عميؽه يمتيبي  
 

 شذاذ اآلفاؽ تمادكا
 

 في تدنيس األرض كنيبكا 
 

 بعدان ليـي سحقان ليـي 
 

 ال لف يتحٌقؽ حمميـي  
 

 فظبلـ األعداء سييمحى
 

 م حتمان جمعيـي كيكؿٌ  
 

 صبران يا أقصى ال تحزف
 

ـي    سيطيب الجرح كيمتئ
 

 كترفرؼ رايات النصر
 

 فكؽ األسكار كتبتسـي  
 

 يا أمتنا ككني سيفان 
 

ـي    يقطم أيدييـ ينتق
 



 كنطير مسرل أحمدنا
 

 كندكس الرجس كنقتحـي  
 

 كبإذف اهلل سنقمعيـ
 

 كنتٌبر دكلة حقدىـي  
 

 كالحجر سينطؽ كالشجر
 

 ا مسمـ حاف حصادىـي م 
 

  ****** 



عركش الكرامة عركش الكرامة   
محمكد سمير الرنتيسي . ـ                                                                             

 كركدي الداًر أحرقيا الحقكدي 
 كأشعؿ أرضيا بمييًب غىدر
 حريؽ ىائؿ بمظاه يمضي
 رمى بالنار أطفاال كشيبا

 اىا لمضحاياكلـ ييعر انتب
 يفجر منزال في قاطنيو
 يبلحؽ ميتا كيدكس قبرا

 كيرمي بالقذائؼ فكؽ مشفى
كليا ركاما  بيكت الناس حَّ
 مدارسنا بمدفعًو أصيبت

 كيخمط في الدجى أشبلء شيخ
 جرائـ حقدىـ بمغت مداىا
 كىذم حاليـ قتؿ كحرؽ
 كمف بيف المآذف قاـ جند
 تراىـ سائريف بدرب نصر

 ؽ تجرمدماىـ في سبيؿ الح
 كتمؤل جكىـ عطرا كمسكا

 بسيـ الحؽ يرمكف األعادم
 مقاكمة تدؾ بكؿ بأس

 ثبات لمرجاؿ يفيض عزما
 يركف الفجر يرمقيـ قريبا

 قمكب الناس أقكل مف صخكر
 عجائبي صبرىـ بمغت عنانا
 يركف بيكتيـ ىيدمت عمييـ
 إذا ظف الجيكؿ بأف قمبا

 فقؿ لي كيؼ ينتظر المنايا
 ف صدركال يعرل مم اإليما

 رجاؿ ال تميف لنا قناة
 إذا قيصفت مساجدنا بميؿ
ف سكبت بعزتنا دمانا  كا 

لتيمسي بالنسائـ ال تجكدي 
لئبل ينبرم في األرض عكد 
فبل غرس يظؿ كال نجكد 
فضج ليكؿ فعمتو الكجكد 
كصاح تبجحا أيف المزيد 
كيقصؼ مسجدا كىـ سجكد 
فتشكك مف جرائمو المحكد 

 أدرم كربي ما يريد فبل
كدكر العمـ أحرقيا الجحكد 
فصَّكب كالرصاص لو بريد 
بطفؿ دامم يمضي يكيد 
فبل تعجب فإنيـ الييكد 
صحائفيـ عمى األياـ سكد 
ألجؿ األرض في عـز يذكد 
تراىـ يزأركف كما األسكد 
لتنبت مف مكاقعيا الكركد 

النشيد  افيحمك في مرا بعو
ليـ في الحرب إقداـ شديد 

م في مكاكبيا الرعكد تدك
فيخجؿ مف صمكدىـ الصمكد 
كرايات الجياد ليا صعكد 
بغزةى ىـ جباؿ ال تميد 
ليـ في كؿِّ قارعة شييد 
فتبدأ بالبناء ليـ زنكد 
بو اإليماف يصرعو الجمكد 
صغار بالفخار ليـ ردكد 
كال تبقى مم العـز القيكد 
كيعجب مف صبلبتنا الحديد 
ففي قرآننا تبقى العيكد 

بة الدماء غدا خمكد فعاؽ



عركش كرامة كبنا تسكد إذا ىيدمت حجارتنا فيذم 

 



احنا كاهلل ما نسينا 
مازف أبك مطير 

 
أرض أكالدم ... أرض أجدادم ... ىادم أرضي أرض ببلدم 

منيا لك ركحي بتركح ....الـز نطرد ىاألكغاد 
 ****************

يا ما عمييا بكينا ... يا ما ناضمنا كضحينا ... فمسطيف غالية عمينا 
ا قاسينا الجركح يا ـ

 ****************
كاهلل بركحي راح أفدييا .... بعشؽ جبميا ككادييا .. ببلدم ما بفرط فييا 

حتى نحرر ىالسفكح 
 ***************

ميما طالت ىالسنيف ... حؽ العكدة لفمسطيف ... ما ننسى حؽ البلجئيف 
عمييا راح نرجم كنركح 
 **************

ميما زادت ىاليمـك ... ىما في قمكبنا عالدـك ...  أسرانا في العالي نجكـ
كرمالف بنضحى بالركح 
 *************

زرنكقة كديراف ... يبنا ... يافا عكا كعسقبلف ... لد كرممة مم بيساف 
 ترابا بدـ أجدادم يفكح



األرض األرض 
 

محمد العرجا  / لمشاعر 
طردكنا  .. ىجركنا  

ىاالستعمار   
شكفكا المسمـ ما بغار  
صرنا الجئيف   48في  
 

 
بنستنى معكنة الصميبييف  

كاحنا عارفيف   
إنك األرض ألىؿ األرض  
ما تنفرضكا عمينا فرض  
بيكفي عفف راح الكطف  
يا أىؿ الرطف  
بدنا نرجم لمبيارة  
ستي الختيارة   
لتحكيمنا قصة ىاليجانة   
القضية بدىا أمانة   
ما بدنا أكسمكا   
ال طريؽ  ال جنيؼ  
بيؿ االتفاقيات كؿ ما تنحؿ بضيؽ   
بدنا كممة حؽ تنقاؿ   
ترجم إلنا عيد األبطاؿ  
قمنا كقيؿ كقاؿ  ... بيكفي   

بدنا نرجم لمعقاؿ   
نحصد كنزرع   
 

 
ليش السؤاؿ  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

بدنا نرجم لمفاس  
لطيف الكطف  
صدؽ الناس  
سيبكا المخمة   
تغكر يجعميا   
ما تصحى   
بدنا نرجم لؤلصؿ   
يا ىؿ نسؿ   
 

 
األرض  

 
 

القضية بدىا أمانة  
مش كممة تعبانة  
 
 



 

الزيتكف يناطح السحاب /قصة بعنكاف 
 جمعة محمد أحمد أبو الحاج/ األستاذ 

 
يتكف المباركة مف ككانت صبلة الفجر في مسجد تيحيط بو أشجار الز..... كاف الشير رمضاف المبارؾ 

مَّى ركعتي تحية المسجد .... جيتيف  ...... ككاف أحمد بعد أف صى
انتقمت بو الذاكرة في تمؾ المحظات اإليمانية .... جك إيماني رائم .... جمس أحمد ناظران في أنحاء المسجد 

 )حيث تتحدث الجريئة مف جنيف .... إلى تمؾ الطفمة الجميمة  (كىي تعني الكثير  )مف حيث ال يدرم 
أسمحتيـ نزلت عمينا  " (كىي تعني أسمحة الييكد عند اجتياح جنيف  ): كتقكؿ  (كفي عيكنيا نظرة التحدم 

... "  مف إيديف مرخية ... مف إيديف خايفة ... ألنيا مف إيديف فاشمة ... زم المٌي 
ـي  مم الشيخ المنشاكم كالطفؿ ... عمـ ثـ انتقمت الذاكرة بو إلى جمستو التي يخشم بيا كثيرا ن مم المنشاكم ال

التي  (كىي األىـ  )ثـ انتقمت بو الذاكرة إلى تمؾ الرؤيا ... القرآف الكريـ ... في قراءة أحسف الكبلـ ... 
... رآىا كلـ ييسعفو المؤذف ليعيش مم أحداث تمؾ الرؤيا كأقاـ لصبلة الفجر 

تو قبؿ أف يخرج ييقبؿ يد أمو كجبينيا كيطمب بعد أف صمَّى أحمد ركعتي الشركؽ ذىب إلى البيت ككعاد
...  منيا الدعاء 

ييرابط عمى الثغكر ... يمتشؽ أحمد سبلحو كيذىب إلى مكاف الشرؼ ... تدعك األـ ألحمد مف كؿ قبميا 
 .....

... كثيران جدان ... في ذلؾ الصباح أراد أف يصؿ بسرعة إلى مف أحبو كثيران 
خاصة في  )... الثمانيف عاماي كالذم يعرفو كىك ييقيـ الميؿ أنشط مف الشباب الشيخ ذك المحية الحمراء ذك  

.... يسكف كحيدان قريبان مف الحدكد  ... (العشرة األخيرة مف رمضاف 
.... ىكذا أراد اهلل لو بعد أف ماتت زكجتو كاستشيد كلديو كىما ييرابطاف عمى ثغكر الكطف 

: يو كقىبَّؿ يده كجبينو كجمس بجانبو كقاؿ لو سمَّـ عؿ.... كصؿ أحمد إلى بيت الشيخ 
دم _  أيريد أف أتحدث لؾ عف رؤيا رأيتيا الميمة الفائتة بعد صبلة العشاء  ... جى
.... تفضؿ يا بني إني أسمم لؾ كأنت تعرؼ كـ أيحبؾ ألنؾ صديؽ كأخ لكلدٌم الشييديف  -
.... كتكبر .... راي زيتكنة مباركة تكبر رأيت يا جدم فيما يرل النائـ كفي المكاف الذم أرابط عنده كثي -

 ....كتكبر حتى كصمت إلى السحاب ككأنيا تيناطح السحاب 

كيتجمم عمى األرض كيتحرؾ كالكادم جية الشرؽ ... ينزؿ الزيت مف حكليا مف جميم الجيات !!! كفجأة 
.. .فجأة يظير زكرؽ لـ أرى مثمو في حياتي كحكلو أصدقائي كأخكتي مف الشيداء .... 



كسار بنا الزكرؽ ... ركبت معيـ كسبلحي في يدم ... يمتفكف في فرح كبير حكؿ الزكرؽ كيينادكني ألركب 
كابتسامات عريضة ... لـ أرى منيـ إالَّ نظرات أمؿ كبيرة .... كأنا مذىكؿ .... عمى صفحة الزيت جية الشرؽ 

حتى كصمنا إلى األقصى  
ذا بعدد مف الشكارع المضيئ .... كسريعان قرأت في بداية كؿ شارع اسـ قرل مف فمسطيف .... ة فجأة نظرت كا 

سمسـ ، عكا ،  : رأيت.... مكتكبة مف نكر 
تو ... الجمدية ... بيت عفا  عرفت أف ىذه ... زرنكقة  قيرل كثيرة مكتكبة مف نكر ....يبنا ... المجدؿ .... حى

... ىي الطرؽ إلى كؿ الكطف 
... شارع ميمكحان لي بيده نزؿ الشيداء كجرل كؿ منيـ في 
ككأنو مترككا لي دخمت الشارع كسبلحي بيدم كرأيت اسـ ككأف اسـ ... إاٌل شارعان كاحدان لـ يدخؿ منو أحد 

:  رأيت ... قريتي أمامي مكتكب بالنكر 
لى عندما أنييت حديثي نظرت إ... عرفت ما يريد الشيداء مني ... بيت دراس الغالية .... بيت دراس الحبيبة 

:  كأخذ يىضيمني كييقبمني كيقكؿ لي ... عيكف جدم التي فاضت بالدمكع 
 أكالدم.... كداعان يا أحمد كسمِّـ لي عمى أعز ما أممؾ  -

.... ىذه أمانة أضعيا عندؾ ألنني أحس أف لحاقي بأخكتي قد حاف .... جدم   -
 م؟ قؿ يا غالي ماذا تريد ما ىي األمانة التي تريدىا مف.... قيؿ يا أحمد  -

 ....أريدؾ أف تزرع زيتكنة .... مكاف استشيادم أيريدؾ كبيدؾ الطاىرة .... جدم الحبيب  -

... كيأتي الميؿ 
:  كأكؿ ما نطؽ بو الشيخ .... كيأتي الثيمث األخير كيصحك الشيخ عمى صكت انفجار قكم ىزَّ المكاف 

: يا حبيبي يا أحمد 
يصعدا إلى ... كيصعد آذاف الفجر ميعانقان صياح الديؾ . ..كيصعد آذاف الفجر مف المسجد القريب شاىدان 

...  عناف السماء 
... عمى شييد جديد .... كتطمم الشمس عمى الدنيا 

مىة إلى األقصى ... عمى قنديؿ أخضر ييكضم بجانب القناديؿ المسرجة بالدـ  كيأتي الشيخ في ... الميكىصِّ
...  يبحث عف المكاف  نفس اليـك حاضنان بيف يديو أحمى كأغمى زيتكنة

... يمؤل الشيخ يده بالتراب الميختمط بدـ الشييد ... آثار دـ الشييد أحمد ال زالت باقية تينير المكاف كلؤلبد 
.... كيقبمو 

.... يزرع الشيخ الزيتكنة 
لى الشرؽ ميتخيبلن ذلؾ النير مف الزيت ككأنو يرل أحمد راكبان ....يقؼ الشيخ ناظران إلى الزيتكنة  الزكرؽ  كا 

 .في زفة عريس .... ميتجيان إلى األقصى 



 
شروق رغم الدخان / قصة بعنوان 

 جمعة محمد أحمد أبو الحاج/ األستاذ 
ف إلي ارض الكطف مف ميحدث أبك إسماعيؿ أبناء أخيو العائد (ال تشبو ليالي الحرب عمي غزة أبدا  )في ليمة ىادئة 

.... داخؿ تراب الغربة  (هلل عميو رحمو ا)بعد أف ترككا كالدىـ ... الخميج 
كىي بشرم )أكد أف أعيد عمي مسامعكـ .... عمي غزة  ةدالييكدية الحاؽ بتي معكـ عف الحرمقبؿ أف أبدا حكا: يقكؿ 

 (... عظيمة كثقة باهلل كبيرة
ريؽ سمعتيا مف داعية إسبلمي فمسطيني مف بريطانيا عف ط.... كممات رائعة سمعتيا في عز الحرب عمي غزة 

:  يقكؿ .. المذياع 
" عندىـ الطائرات كلنا ما فكؽ الطائرات .... عندىـ الدركع كلنا ما بيف الضمكع "

....  كاآلف أبدا الحكاية .... كممات أراحتني كثيرا رغـ ما أسمعو كقتيا مف دكم إنفجارات حكلنا كبعيدا عنا ... 
فجأة سمعت صكت عده إنفجارات مفاجأة ... الظير بقميؿ  خرجت كعادتي في كثير مف األحياف إلي المدينة قبؿ آذاف

جدا حسبتيا ألكؿ كىمة تفريغ صكت مف الطائرات اإلسرائيمية التي تعربد دائما في جك ببلدنا عرفت بعد قميؿ أف ىذا 
لماذا  بعد ذلؾ بقميؿ سمعت آذاف الظير مف عدد مف المساجد ال أدرم... قصؼ إسرائيمي بالطائرات لممكاقم في بمدنا 

شعرت باف ىذه ..... شعرت بأننا سنظؿ أقكياء رغـ ىذا العدكاف ... شعرت باالطمئناف  (رغـ ىذا الجك المخيؼ  )
رحت بعيدا متجكال ... بعد أف صميت الظير في المسجد القريب .... اهلل اكبر .... الطائرات لف تككف أعمي أبدا مف 

حتى أنني سمعت .. كفكؽ المائة .. مائة : اسمم أرقاما ... لراديك أرم تجمعات مف الناس ىنا كىناؾ حكؿ أجيزة ا
ييكدية شرسة عمي أبناء شعبنا كنت في تمؾ المحظة أشعر  ةعرفت أف ىذه ىجمة صييكني.... لحظو لفظ فقط مائتيف 

... كلكف الحمد هلل عمي كؿ شيء ... بالخكؼ كالقمؽ عمي أحباب لي كثيرا 
... اقتربت مف المسجد الذم صميت بو الظير كالقريب مف البيت ... المدينة  بعد جكلتي الحائرة في أطراؼ

جمست عند صديؽ لي كالمذياع بيننا نتجاذب أطراؼ الحديث حكؿ الكضم المخيؼ الذم نعيشو اآلف كعف العدد الكثير 
ككما يقكلكف ... ليا افيـ مف خبل... كتككف المحادثة بيني كبيف ابف عـ لكـ ... يرف الجكاؿ ... جدا عف الشيداء 

أصؿ ... آخذ معي الشباب بسرعة ... فكرا أترؾ المكاف قاصدا البيت .... افيـ ما بيف السطكر أف ابف عمكـ استشيد 
... الجك يكحي أف ابف عمكـ استشيد فعبل ... المكاف 

كصؿ .... صر بقميؿ أصبحنا اآلف في انتظار كصكؿ الشييد مف المستشفي لمصبلة عميو ككاف الكقت بعد صبلة الم
كصمينا ... كصؿ الشييد اآلخر ... فانتظرنا قميبل ... عممنا أف شييدا آخر سيصؿ بعد قميؿ ... الشييد المسجد 

... ككاف أغمبيـ شباب ربما يأتي عمييـ الدكر .... ثـ حمؿ الشييداف عمي أعناؽ الرجاؿ  فصبلة الجنازة عمي الشييدم
... .حمؿ شييدنا كما الشييد اآلخر 

عممت جيدم فاقتربت ... كنت أجارم الشباب في السير بالقرب مف الشييد .... كغادرنا المسجد إلي المثكل األخير 
... كحممت بعضا مف الكقت في ابف أخي ثـ حانت مني التفاتو عمي قدـ الشييد الظاىرة فأخذت بالمسح بيدم عمييا 

.... اشعر بأنني أتبارؾ بيا 



قبرة كاف الركب مسرعا فمـ أستطم مجاراتو كفي نفس الكقت كاف حرصي أف احضر لحظة الدفف عندما اقتربنا مف الـ
... لحظة مكاراة الحبيب التراب لكداعو كلك بقمبي كعينام .... 

كانت عربو اإلذاعة تردد كممات الحماس ... مشتاقا لمقاء ربو ... أحسست رغـ انو مسجي عمي النعش أنو أسرع منا 
...  لفت نظرم كجعؿ الدمكع تفيض مف عينام كممات الكداع  في نشيد كأكثر ما.... 
سكؼ يمضي بنا مركب لمكداع  "" 

...."" كالدمكع الشراع ... يستحث الخطا                                
لمة الرجاؿ ككاف ؾ... إلي آخر كممات النشيد الجميمة الحزينة التي تجارم الكداع تمت لحظات مكاراة الشييد التراب 

كفي تمؾ المحظة نظرت إلي جية الشماؿ في نفس الكقت الذم ...كممة مف القمب قكية مف أخ ألخيو ... عمي القبر 
فرأيت مئذنة عالية أحسست أنيا شاىده عمي كداع الشييد كخيىؿ إليى ككأنني أسمم كبلما .... أنظر إلي قبر الشييد 

:  منيا يقكؿ 
...  كىكذا الحياة ... عدنا بعد ذلؾ إلي بيت العزاء ... ة لو دائما اآلف فانا حارس ااذىبك.... 

كالنشيد يصدح مف عربة ... كلآلف يأتي عمي ذاكرتي ذلؾ المنعطؼ مف الطريؽ المؤدية إلي المقبرة كالجك عصرا 
: ....  اإلذاعة 

"" سكؼ يمضي بنا مركب لمكداع "" 
مف أكؿ لحظو نتقبؿ فييا العزاء لـ أشيد ... يت العزاء ال ينفض أبدا كاف ب: يقكؿ أبك إسماعيؿ مسترسبل ألبناء أخيو 
في صباح يـك مف أياـ العزاء فتحت عينام عمي شاشة التمفاز في بث .... عددا مف المعزيف قبؿ ذلؾ بيذا العدد 

المممكءاف بغبار  شعرىا الطكيؿ ككجييا... صامت عف رجاؿ اإلنقاذ كىـ ينتشمكف جثة طفمة كأكثر ما يمفت النظر فييا 
.... الركاـ األسكد 

إلي  ةفي مساء ذلؾ اليـك كنت راكبا السيار.... ينتشمكف أختيا حية معافاة تماما مف بيف الركاـ .... كفي نفس الكقت
: لو معبرا عف مشاعرم : البيت دار الحديث بيني كبيف جارم في المقعد حكؿ ىذا المشيد فقمت 

كنحف ىنا في فمسطيف تتفتح عيكننا ... أك باقة كرد في البيت ... ـ عمي حديقة أزىار الناس في أكركبا تتفتح عيكنو
عمي أشبلء أطفالنا تخرج مف بيف الركاـ كيقكلكف عف أنفسيـ بأنيـ عالـ متحضر كديمقراطي كنحف عالـ ثالث متأخر 

.... كلكف حسبنا اهلل كنعـ الككيؿ عمي الييكد أبناء القردة كالخنازير ... 
بكؿ صبر عمي لساف  (أبك الشييد)فترة استراحة بسيطة مف استقباؿ المعزيف يركم لي عمكـ .... لحظة ىدكء  كفي

القصؼ األكؿ جية الجنكب الشرقي مف البيت حيث مكاف عمؿ  كيؼ أنيا رأت الدخاف بعد... زكجتو أـ الشييد عماد 
.... لقد استشيد عماد : فقالت ... الشييد 

نا إليو  ...  راجعكف  إنا هلل كا 
...  قالتيا بقمب األـ الذم يحس قبؿ الجميم 

.... كيسترسؿ أبك إسماعيؿ في الحديث ألبناء أخيو كعمي كجيو عبلمات االفتخار بالشييد 
..... مم الشييد .... أثناء كجكدنا في بيت العزاء يركم أحد أفراد الشرطة العامميف 

بقميؿ طالبا منو إجازة لزكاجي فبادرتو بالقكؿ ككمي أمؿ في قبكؿ طمبي ذىبت بالشييد عماد قبؿ آذاف الظير : فيقكؿ 
... ألنني أعرؼ لمف أتحدث



...: ػ إنني ال أريد أسبكع فقط بؿ أريد أكثر مف ذلؾ فرفم الشييد عماد رأسو قائبل
لف .... ق السمراء ابتسامو فكؽ لحيت... ناظرا إلي بكؿ الحب كاالبتسامة تمؤل كجيو .... ػ اذىب كخذ إجازة مفتكحة 

... ك سأراىا دائما  في ابتسامات كسعادة أطفالي ... أساىا أبدا ما حييت
ك كاهلل ما أف كصمت إلي الباب الخارجي لمركز الشرطة إال كصار القصؼ الغادر ...خرجت مف عنده سعيدا لمقابمتو 

ذا بالدمار ك.... نظرت ككأنني في حمـ .... كانت المفاجأة ... مدكيا  فمـ ..... الدخاف كالحجارة تتطاير بسرعة كا 
كبعد ذلؾ عرفت أف الحبيب عماد ككؿ مف ىناؾ قد ذىبكا ... أحسست أف عقمي تكقؼ عف التفكير .... أحس بنفسي 

 ....
لقد أعطاني الشييد عماد إجازة مفتكحة لزكاجي كرحؿ عنا دكف أف ... كيسترسؿ رجؿ الشرطة كعيناه تفيضاف بالدمكع 

كفي عز أياـ الحرب صحكت ... كآمؿ مف اهلل أف يككف رحيمو إلي الجنة كبعد انتياء بيت العزاء ....  يحضر عرسي
أك غزة ىذا ... غزة اآلف : ككأف البث يقكؿ ... كأنا في بيتي عمي شاشة التمفاز في بث حي كمباشر في الصباح 

.... الصباح 
كىذا الحقد الييكدم الذم ... شرقة رغما عف ىذا الدخاف كلكف شمس اهلل ـ.... في شرؽ غزة ... دخاف كثيؼ أسكد 
... كستشرؽ غدا .... أحسست يقينا أف الشمس مشرقة اآلف رغـ الدخاف ... كلكني تفائمت  ... يمؤل األرض كميا 

دخاف الييكد الحاقد عمي أبناء ... كغدا حتى تعكد القدس ككؿ فمسطيف ستشرؽ الشمس رغـ الدخاف األسكد ...كغدا 
 ..... (بدكف تمييز )كيا ليت الجميم يا أبنائي يفيـ كممتي ... كؿ أبناء فمسطيف بدكف تمييز ... لسطيف ؼ

.... كالشيكر القميمة .... كتمر األياـ 
قدر اهلل لي أف التقية في احدم الدكائر الحككمية كأنا ابحث عف مصدر يعينني في الكتابة عف أفضؿ سيرة مسجد تـ 

قاؿ لي عمي مسمم مف زمبلئو المكظفيف كبكؿ ... بعد أف عرفتو بنفس كأني عـ الشييد.... لفرقاف تدميره في معركة ا
انفعاؿ  

 (شعرت لحظتيا بالعبلقة الحميمة بينو كبيف ابف أخي )
أمعف ...ػ كنت ادخؿ المسجد فانظر فأتكقؼ فجأة ككأنني أرم الشييد عماد في نفس المكاف الذم اعتدت أف أراه فيو 

ذا بو شخص آخر النظر  كيتابم  ....رحمة اهلل عميؾ يا عماد.... ال حكؿ كال قكة إال باهلل : فأقكؿ في نفسي ... كا 
.... كاهلل يا أخي كاف ىذا يحدث لي عدة مرات .... الصديؽ 

: كيسترسؿ الصديؽ بكؿ اىتماـ 
الصغيرة حيث رأم كالدتو مم  حدثني الشييد عماد في مساء نفس اليـك الذم كاف يزكر فيو ىك كزكجتو قبر ابنتو

.... كاهلل يا أمي ال أدرم مف منا سيمكت أكال : مجمكعة مف النساء في المقبرة في زيارة إيمانية كقاؿ ليا عمي انفراد 
... كلكنني أحس أنني سأمكت قبمؾ فترد األـ بميفة 

ككاف .... شييد كأمو يـك األربعاء كفعبل كاف ىذا الحديث بيف اؿ" يا ريت يمو يكمي قبؿ يكمؾ ... ال يا عماد " 
.... سبحاف اهلل .... استشياد عماد يـك السبت الذم يميو 

: كيتابم أبك إسماعيؿ قصة ابف أخيو الشييد عماد 
مف خبرؾ : ابتسمت كقالت لي ... عندما التقيت مم زكجة أخي في جمسة عائمية كقمت ليا ما سمعتو مف صديؽ ابنيا 

... بمقائي مم صديؽ الشييد  بيذا الحديث؟ فأخبرتيا



... ىذا صحيح كأصبحت تعيد الحكاية التي ربما أخطأت أنا في سردىا إليكـ : فقالت لي األـ 
.... تعيد حكاية كلدىا الشييد كالدمكع تغالب عيكنيا 

: كقالت كىي تبتسـ بيف الدمكع 
.... يكميا ناداني باسمي بنكع مف المحبة كالدعابة 

كىانتـ قد عدتـ إلي أرض الكطف كىانذا أحدثكـ اآلف عف الحرب عمي غزة كعف ابف عمكـ ... ركتمر األياـ كالشيك
... البطؿ الذم نحسبو عند اهلل شييدا 

ركح الشييد عماد ليصعدا معا إلي ... أخي الحبيب الذم مات في الغربة ... ككمي أمؿ في اهلل أف تعانؽ ركح أبيكـ 
أعيد عمي مسامعكـ مرة أخرم ... معكـ ىذه الميمة كىذه القصة عف أبناء شعبكـ  كقبؿ أف انيي.... الفردكس األعمى 

... الكممات الخالدة التي بدأت بيا قصتي 
" كعندىـ الطائرات كلنا ما فكؽ الطائرات .... عندىـ الدركع كلنا ما بيف الضمكع : "كأقكؿ 

... كأذكركـ أيضا بذلؾ المنظر الذم ال أنساه أبدا 
... شركؽ الشمس .... كالدخاف األسكد كرغما عنو .....ق في صباح أحد أياـ الحرب الطاحنة عمي غزة كالذم شاىدت

مف المؤكد ... كبعد ذلؾ  ... (كىنا يسمم آذاف الفجر  )
ستشرؽ الشمس 
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