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 تقديم
 د.جهاد يوسف العرجا

 
مدًا ينير القلوب، ويغفر الذنوب، وأصلى على أحمدك اللهم، حمدًا كثيرًا، ح 

نبيك الكريم، المبعوث رحمة للعالمين، الذي بشر أهل الشام بأنهم في رباط 
إلى يوم الدين، وأن الفئة المرابطة المنتصرة المتمسكة بدينها تكون في بيت 
المقدس وأكناف بيت المقدس، وأسلم عليه تسليمًا يجزل الثواب، ويشفع لنا 

حساب، وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على دربه، وجاهدوا بأموالهم يوم ال
وأنفسهم حتى تحقق لهم الوعد بفتح بالد فلسطين، وا عادة القدس للمسلمين، 

والتابعين الذين ما ادخروا جهدًا في استردادها من أيدي الصليبيين بعد 
 د: معركة حطين، والذين ساروا على دربه بإحسان إلى يوم الدين، وبع

إن القدس هي وخزة القلب، وقلق العين، وتوهان األفكار، لكننا البد أن 
نتجاوز غصة الراهن إلى فضاء فسيح من األمل نداوي به األلم والوجع 

 والتمرد:
 أنا قد صحوت على الجراح تسيل من بعضي لبعض

ذا أنا ملقي بأرض غير أرضي                          أنا قد صحوت وا 
 وت على العروبة تزدري جهرًا وتغضيأنا قد صح

ذ به يا قوم عرضي                           أنا قد نظرت المستجير وا 
لكن القدس ال تحتاج منا إلى األلم والدموع فقط، بل تحتاج إلى 

مقاومة مستمرة لتحريرها، فال بد للمقاوم أن يتمرد على األلم و الجوع، وأن 
 لينا إال أن ننصت لهدير التمرد و المقاومة . يدعو شعبه وأمته للثورة وما ع

علينا أن ال نستكين للسياسة العربية المتخاذلة والمتماهية مع 
المشروع الصهيوني في وأد كل مقاومة في مهدها، والتي أدت إلى ضياع 
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فلسطين، فأهل فلسطين نفضوا عن كاهلهم التبعية وأخذوا على عاتقهم 
طين عشقًا بها، فبقدر الحب تأتي اللوعة، تحرير ترابها فقد هام أهل فلس

فنسافر في الذكريات ونعيش في وطن دون أن نعيشه، ونبكي عليه دون أن 
نراه إال من خالل ذكريات اآلباء و األجداد، ونهيم بوطن غادرتنا 
محسوساته ولم تغادرنا أحاسيسه، إننا إذا بكينا فلسطين، فإننا ال نبكي 

 العزة والكرامة. وطنا، بل نذكر عهدًا، عهد 
إن ارتباط ذاكرتنا بضياع فلسطين، ال يعني إال شيئًا واحدًا وهو 
اعتقادنا بحتمية االنتصار، بعودة الغريب إلى أرضه ووطنه، فمع التوجع 
الالمحدود للفراق، إال أن الخيال الساكن في فضاء فلسطين يوحي بالعودة، 

 فهو يحلق عند زيتونها و يجلس عند سهولها :
 ضحايا الظلم تفتح كل باب   ! ستعود آالف الضحايا أجل

وهذا ال يكون إال إذا نفضت األمة عن كاهلها آثار الهزيمة و 
 ضمدت جراحها  وعادت من جديد كالعنقاء تنفض عنها الوهن والهوان :

 سننتصر ؛ ألن البغي في البلدان ال يبقى
 وريح الموت أمواج تهددنا
 و تنهمرفتمطر من سحاب الحب أمطارًا 

 والحنون يزدهر
 ويشدو الورد أشعارًا و أشعارا
 فنسمع من ثنايا الصوت ألحانا

 سننتصر ... سننتصر
ن مقاومة احتالل القدس، ال يكون فقط بالمقاومة المسلحة، بل  وا 
يكون كذلك بكل ما نستطيع أن نقدمه للقدس ضد الذوبان والنسيان، بالكلمة 

 ة الثائرة . الطيبة، والقصيدة المقاومة، والقص
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من أجل ذلك قررت لجنة اآلداب المنبثقة  عن اللجنة الوطنية العليا 
م بالتعاون مع 2009إلحياء فعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية عام 

األولى المنتدى التربوي برفح، أن تعقد مسابقتين إبداعيتين من أجل القدس، 
وقد تم  ز عزتنا ": لطالب وطالبات الجامعات، بعنوان : " القدس رم

مايو  28م، وانتهى التسجيل فيها في 2009فبراير  14اإلعالن عنها في 
 الشعر و القصة القصيرة .م، في فرعين : 2009

والثانية :لطالب وطالبات المدارس الثانوية بعنوان : " قدسنا في 
وانتهى التسجيل  م،2009مارس  14في ، وقد تم اإلعالن عنها خطر"

والقصة القصيرة و النص  الشعرثالثة فروع :  يو فيما 17فيها في 
 المسرحي. 

إن الهدف من هاتين المسابقتين هو الحديث عن القدس والتي هي 
في قلوبنا وعقولنا، فضاًل عن تنشيط الحركة األدبية في فلسطين، وال يمكن 
تحريك هذه العملية أو تنشطيها إال من خالل المسابقات واألمسيات 

دبية، حتى ال تظل أعمال المبدعين الشباب رهن األدراج والندوات األ
 واألصدقاء . 

وقد تفاجئنا من غزارة اإلنتاج للطالبات و الطالب، وهذا يدل على 
أننا نسير في الطريق الصحيح ، وأن المبدعين في وطننا الحبيب يحتاجون 

 منا إلى مزيد من الرعاية واالهتمام . 
بتشكيل لجنة تحكيم متخصصة في هذا وقد قمنا في المنتدى التربوي 

 النوع من المسابقات من أهل االختصاص والخبرة، وهم : 
 رئيساً   د. جهاد يوسف العرجا  -1
2-  ًً  د. عبد الخالق محمد العف          عضوَا
 عضواَ   أ. مصطفى عوض هللا  -3
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 عضواَ    أ. سهيل أبو زهير  -4
كيم له باع طويل في وكل واحد من األخوة السابقين في لجنة التح

مجال األدب سواء في الصالونات األدبية أو األمسيات الشعرية أو 
 المسابقات األدبية . 

وقامت اللجنة بتحكيم األعمال األدبية للمسابقتين بطريقة األرقام 
السرية مزيدا من الشفافية و العدل، والحق أن كثيرًا ممن لم يفز بالمراكز 

 م على مستوى الفائزين فيها.األولى في هذه المسابقة ه
 أما الفائزون بالمراكز الثالثة األولى في المسابقتين فهم كما يلي  : 

 
 

 أواًل : المسابقة اإلبداعية للجامعات " القدس رمز عزتنا " 
 

 محور الشعر :  -1
 

 عنوان القصيدة االسم الترتيب
 كلمات بطعم الحنين أحمد محمد أحمد جمعة األول

 الثاني
حمد عبد القادر عليا أ

 النواجحة
 أنت يا

 الثالث
فداء محمد نجيب محمد 

 هويناها بال حد النمس

الثالث 
 مكرر

زهير بهاء الدين حسين أبو 
 قبلة العاشقين خاطر
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 محور القصة :  -2
 

 عنوان القصة االسم الترتيب
 غريب في القدس رائد أحمد محمد محمد األول
 ل الذي ال يموتاألص سعاد طاهر مقبل شعت الثاني
 على اإلسفلت البارد بهاء نافذ عطايا عليان الثالث

 
 

 ثانيًا : المسابقة اإلبداعية للمدارس الثانوية " قدسنا في خطر " 
 

 محور الشعر :  -1
 

 عنوان القصيدة االسم الترتيب
 للقدس أشدو عالم مازن فضل البنا األول
 سهرأنا و القدس وال حنين زاهد زياد بسيسو الثاني
 أبشر أروى على عبد الرازق  الثالث

  
 محور القصة :  -2

 
 عنوان القصة االسم الترتيب
 من يفك قيدي زينة تيسير حسن العشي األول
 كأنه لم يعتد لينا أبو سيف الثاني
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 ثالثة عشر يوماً  بهاء الدين عطا عطا هللا الثالث
 

  محور النص المسرحي : -3
 

 عنوان المسرحية االسم الترتيب
 حينما تنقلب الموازين هديل حجازي  األول
  عبير عبد المجيد الكردي الثاني
 من ثمار القراءة صالح عمر خالد الشوربجي الثالث

 
وقد أقام المنتدى التربوي احتفااًل كبيرًا لتوزيع الجوائز المادية والعينية 
على الفائزين والمشاركين، حضر هذا االحتفال عدد كبير من األدباء 

 المبدعين وأهلهم من شتى أنحاء قطاع غزة و 
، وهو رئيس كما حضره الدكتور/عطا هللا أبو السبح ممثاًل لوزارة الثقافة

اللجنة الوطنية العليا، والذي ألقى كلمة مؤثرة في االحتفال قال فيها: القدس 
كما تعلمون هي همزة الوصل بين األرض و السماء، ونحن ندرك تمامًا 

تي ال يلتفت إليها أحد من الزعماء الذين يدعون لمزيد من أهمية القدس ال
التطبيع ، ثم تحدث عن مشروع القدس عاصمة الثقافة العربية الذي كان 

م، الذين اجتمعوا في مسقط بعمان،  2006بقرار من وزراء العرب عام 
م ، إلى 2009لكن حرب الفرقان أجلت انطالق فعاليات القدس من يناير 

على المنتدى التربوي، وعلى  أثنى د. عطا هللا، وقد م 2009مارس  7
 كثافة الحضور واعتبره بشرى نصر بإذن هللا تعالى . 

الذي  د.نافذ الجعب رئيس جمعية المنتدى التربوي كما حضر االحتفال 
رحب بالجميع وأكد في كلمته على أهمية القدس في الوجدان العربي، مؤكدًا 
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الذات وتغيير ما في النفوس، معرفًا  أن تحرير القدس يبدأ من تحرير
بالمنتدى التربوي الذي ظهر على الساحة الفلسطينية للمساهمة الفعالة في 
بناء هذا الجيل عبر وسائل متعدد، كالصالون األدبي الذي يهتم باألدباء و 
الشعراء، والملتقى الثقافي، وملتقى إبداع ، وملتقى الدعاة، والدورات 

حاسوب، والمخيمات اإلبداعية، وغير ذلك من الوسائل المتنوعة، ومركز ال
 الهادفة إلى تحقيق شعار المنتدى : تربية ، تنمية، إبداع .

 .سمير الحوراني ممثاًل عن مديرية التربية والتعليم برفحباإلضافة إلى أ
ممثلة لوزارة التربية و التعليم الذي أكد في كلمته عن سعادته بمشاركة 

فرحتهم بتفوقهم في المسابقة اإلبداعية رغم حرب الفرقان الطالب والطالبات 
والحصار، مؤكدًا مكانة القدس في قلوبنا جميعًا، ودعا الكتاب واإلعالميين 

 إلى الكتابة عن مدينة القدس . 
كما حضر الحفل د.عبد الخالق العف رئيس لجنة اآلداب المنبثقة عن 

 .  اللجنة الوطنية العليا إلحياء فعاليات القدس
كلمة قصيرة  د.جهاد يوسف العرجا رئيس لجنة التحكيموفي الختام ألقى 

 عن المسابقتين، ثم قام بالنداء على من فازوا في المسابقتين . 
وحرصًا منا على استثمار هاتين المسابقتين، فقد عقدنا العزم على إصدار 

سرحيًا ) شعرًا وقصة و نصًا مكتاب يضم بين دفتيه معظم األعمال األدبية 
التي شاركت في المسابقتين، سواء من فاز أو من لم يفز، نحفظ هذه  (

األعمال األدبية من الضياع ونحفز أصحابها واآلخرين على مزيد من 
 العطاء و اإلبداع . 

الذي م.د.أسامة العيسوي  وقد عرضت الفكرة على وزير الثقافة المحترم،
الشكر لوزير الثقافة الفاضل  أبدى الموافقة السريعة على ذلك، فالشكر كل

الذي رعى فعاليات القدس واللجنة الوطنية العليا ممثلة  د.أسامة العيسوي 
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د.عبد الخالق  ؛برئيسهاولجنة اآلداب ممثلة  د.عطا هللا أبو السبح،برئيسها 
، وللجنة التحكيم د. نافذ الجعب ، ، والمنتدى التربوي ممثاًل برئيسه؛العف

   .هاد يوسف العرجاد. ج ؛ممثلة برئيسها
خراج هذا الكتاب من طاقم  ولكل من شارك أو ساهم في نجاح المسابقتين وا 
وزارة الثقافة المحترم، وموظفي المنتدى التربوي الذين كانوا الجنود 

و  أ.مدحت جمعةالمجهولين في إنجاح هذا العمل وعلى رأسهم الفاضل : 
 عريف الحفل المبدع .  أ.محمود الرنتيسي

ر أواًل وأخيرًا هلل عزوجل أن منًّ علينا بهذا النجاح الذي نأمل من هللا والشك
 العزيز القدير أن يكون في ميزان حسنات الجميع .    

 
    

 وهللا ولي التوفيق،،،،،
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 القسم األول
 
 

 المسابقة اإلبداعية
 امعاتلطالب وطالبات الج

 

  ""القدس رمز عزتناالقدس رمز عزتنا""
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 أوال
 
 

 رـور الشعـمح
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 محـور الشعـر
 محتويات

 

 عنوان القصيدة االسم  م.
 مات بطعم الحنينكل أحمد محمد أحمد جمعة 1-
 أنت يا عليا أحمد عبد القادر النواجحة  2-

 قبلة العاشقين  زهير بهاء الدين حسين أبو خاطر 3-
 نحو تحرير القدس  الحسن سليم شراب 4-
 شذرات قدسية  صدقي ممدوح كامل شراب 5-
 القدس ثقافة األمة  عبد هللا إبراهيم عبد هللا السدودي  6-
 لحن الثوار  لمغيرإسالم جمعة ا 7-
 ترنيمة قلب شيماء سهيل محمد الغول 8-

 صيحة القدس كريمة حسن محمد أبوشحمة  9-

 جرح العروبة منى سليمان سلمي عودة 10-
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 كلمات بطعم الحنين !! 
 أحمد محمد جمعة                                                                                    

 عام حقوق  ،غزة -امعة األزهرج
 محافظة رفح                                                                                  

 

 ألن الورد ال ينمو جوار الشوك
 أحببـت الـورود ..

 ألن النهر في وطني نقّي صادح
 مذ أن تّكون بالوجود ..
 ألن الطفل في شعبي أبيّ 

 .. أو يخشى اليهود ..ال يخاف الموت 
 أنـا أفخـر ..

 وأرفع قامتي بين المعابر والحدود .
 وبين جموع هذا العالم الدّوار

 أروي قصة اإلصرار في شمم ...
 وأُعلـن للوجـود .

 أخّط بدفتر األيام رسم قصيدة ..
 عنوانها قدس التحدي والصمود ..
****************** 
 هي موئل العشاق في التاريخ ..

 ت قبلة هلل .. يرنو نحوها األطهاركان
 في الزمـن التليـد ..

 وهي العروس بوسط شام الُعرب ..
 يحدوها النشيـد ..
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 وعلى مالمح وجهها األّخاذ ..
 يرتسم الضياء ..  يخاله الزّوار
 وجه طفولة وسنا ابتسامته البريئة

 من بعيـد ..
 وهي العبير شذاه يبعث بهجة ..

 من جديد ..ويزيد من عبق القداسة  
 وهي التسامح في نقاء مشاعر .
 لم تبلغ األحقاد يوما صدرها ..
 أو يرسم التاريخ يوما قهرها ..
 من حّطت األقدام في أرجائها ..

 فهو السعيد ابن السعيد ..
 ولمن أتاح العمر أن يأتي لها ..

 " بالضاد " سوف يصوغها لحن القصيد ..
****************** 

 أليام ..القدس تروي قصة ا
 لهف فؤادها .. طعم الحنين ..
 والعين ترنو في اشتياق ..
 أبكت الصّب الحزين ..
 فالقيد كّبل جيدها ..
 والنار تحرق وجهها ..

 والمسجد األقصى السجين ..
 " والنجمة الزرقاء "  ُترفع في سماء

 القدس ..
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 تضحك في شماتة قومها ..
 والغدر شيمة قلبها

 .والعجز زاد الالجئين .
 ويصيح طفل القدس ..

 شيخ القدس ..
 صوت القدس ..

 يا أحلى من األزهار يوم نضوجها ..
 ال ترحلين ..

 يا غّرة األيام منذ تكونت
 حقب السنين ...

 يا قطعة من قلب دين المسلمين ..
 يا جرحنا المغموس منذ رحيل صوت المؤمنين ..

 يا وحدنا ...

 يا وحدنا ...
 ة المليار ..يا  وجهنا والعجز راية أم

 تصمت في أنين ..
****************** 
 لكن برعم زهرة في األرض

 نادى بيننا ..
 يا أيها الشهداء في صمت ..

 سنرجع بيتنا ..
 والقابعون وراء قضبان الحديد ..

 ستنتهي أحزاننا ..
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 فالحق يصدح بالنهاية رغم أنواء الشتاء ..
 ومشّردون ببطن هذي األرض ..

 الضياء . سوف يعيدهم وهج
 ونصيح من فرح األحبة ..

 حين يكتمل اللقاء ..
 يا رب فاحفظ قدسنا ..
 أرض الطهارة والسناء ..
 يا رب واجعل موطني ..
 أبد الزمان بال شقاء ..
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 أنت يــا
 عليا أحمد عبد القادر النواجحة 

 إدارة أعمال ،جامعة القدس المفتوحة
 محافظة رفح                                                                                 

 

 في ظالم الليل صاَحت زهرتي
 فَبكى  السوُر  وأّنتْ  صخرتي
 ذقُت مّر البعِد ،، والبعُد اْشَتكى

 قدُسنا صاحْت ،،،  و آآآآهٍ  ،،، ُغْربتي
.. 
 

 أيها القادم  من عمق الــــرؤى 
 تــــي !هل رأيت  القدس تبكي وحد

 أمْ  رأيت النوَر في األُْفِق َخبـــــــــا
 عن سماء القدِس ،، تاهْت نجمتي !

.. 
 

 أيها العابر في هذا الُدجــــى
 نحو  بيتي ، أو بقايا حجرتي
 تْحِمْل الشوَق وفيضًا من دمي
 وسراجاً  ،،، َزْيتـُــهُ  من نكبتي
 لْو  بثثُت اآلهَ  في عمق المـــدى

 حزناً  ،، ُحرقتي لتهادى الكونُ 
 خّبر القدس حديثا طالمـــــا
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 راود النفس وأضنى مهجتي
 قل لها يا قدس أذكيت نارها
 بين أعماق الحنايا،، جمرتي
 قل لها يا قدس ظمآنٌ  أنا

 منك ماء القطر يسقي روضتي
 أنتِ  حبي  ،، واشتياقي ،،، والهوى 
 أنت ميالدي ،، شعوري ،، فطرتــــي

.. 
 ، خذني نحوهـــاأيها الّراحلُ ،

 تحَت جنح الطير،، أو في لغتيِ !!
 عّلني أسمو بعشقي مرةً 
 فيشّع النور من خيمتي
 ويذوب العشُق فينا كلّمــــــا

 نطق الفجر بــهِ  ،،  في شفتي
 
.. 

 أنتِ  يا قدس قصيدي والهوى 
 أنتِ  نزفُ  الشعر في  قافيتي
 أنتِ  يا قدسُ  سطوري ورؤى 

 فلسـَـــَفتيونبوءاتٍ  بهــــا ،، 
 فحنين الروح مشكاة لنـــــــا

 بعيوِن القدِس ،،، تسري ليلتي
 راودتني همســـــــــاتٌ  جّددت ْ 
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 أغنيــــــات البـــحر يا نورستي
 َصَلواتُ  ،، تشتهي ذاك الثّـــرى 

 سجـــدَ   القلُب ،، فكانتْ ،،  قبلتي
... 
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 قبلـة العـاشقيـن
                                                                                    زهير بهاء الدين أبو خاطر

                                                                                          المفتوحة جامعة القدس
 دبلوم التأهيل التربوي 

 محافظة رفح                                                                                         
 فلســــــــــــــــطين يــــــــــــــــا قبلــــــــــــــــة العاشــــــــــــــــقينا

 
 ومهــــــــــــــــد المســــــــــــــــيح ومســــــــــــــــرى نبينــــــــــــــــا 

 
 ســــــــــــتبقين رغــــــــــــم األعاصــــــــــــير طــــــــــــوداً 

 
 فأرضــــــــــــــــــــــــــك مقبــــــــــــــــــــــــــرة الطامعينــــــــــــــــــــــــــا 

 
ـــــــــــــدا ـــــــــــــى ن ـــــــــــــب لب  وشـــــــــــــوق مـــــــــــــن القل

 
 بمحــــــــــــــراب أقصــــــــــــــاك صــــــــــــــلى حنينــــــــــــــا 

 
 َفَمْكـــــــــُر العـــــــــدى بـــــــــّدل العـــــــــدل ظلمــــــــــاً 

 
 المســـــــــــــــــّرات فينـــــــــــــــــاوأطفـــــــــــــــــأ شـــــــــــــــــمس  

 
 ويستشــــــــــــــهد الِبشــــــــــــــر فــــــــــــــي مقلتيــــــــــــــك

 
 وينـــــــــــــــــزف جمـــــــــــــــــرًا ودمعـــــــــــــــــًا ســـــــــــــــــخينا 

 
 علـــــــــــــــى وجنَتينـــــــــــــــا كنهـــــــــــــــرين خّطـــــــــــــــا

 
 بـــــــــــــــــــآالم حـــــــــــــــــــزٍن لظـــــــــــــــــــى يحتوينـــــــــــــــــــا 

 
 بســــــــــــــــفن المواجــــــــــــــــع تبحــــــــــــــــر فيهــــــــــــــــا

 
ــــــــــا  ــــــــــى متنهــــــــــا الصــــــــــبر أرســــــــــى أنين  عل

 
ـــــــــــــــــــك  تـــــــــــــــــــآمر كـــــــــــــــــــل الطغـــــــــــــــــــاة علي

 
 )وبلفـــــــــــــــــور  ســــــــــــــــــارقك مــــــــــــــــــا نســــــــــــــــــينا 

 
ــــــــــــــوك   ــــــــــــــف اليهــــــــــــــود الغــــــــــــــزاة أت  وكي

 
 وطنوا فــــــــــــــــــي قرانــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــنيناليســــــــــــــــــت 

 
ــــــــــــروا أهلنــــــــــــا كــــــــــــي يقيمــــــــــــوا  لقــــــــــــد هجي

 
 بأرضــــــــــــــــــــــــــك دولــــــــــــــــــــــــــتهم مفســــــــــــــــــــــــــدينا 

 
ت  وســـــــــــــــــــالت دمـــــــــــــــــــاٌء طهـــــــــــــــــــوٌر وروي

 
ـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــراك بفعـــــــــــــــــــل المجـــــــــــــــــــازر فين  ث

 
 فشـــــــــــــــــرذمة مــــــــــــــــــن يهــــــــــــــــــوٍد تمــــــــــــــــــادوا

 
 علــــــــــــــــى جرحنـــــــــــــــــا رقصـــــــــــــــــوا فرحينـــــــــــــــــا 

 
 أمـــــــــــــام )الهجانـــــــــــــا  جثـــــــــــــوا خاضـــــــــــــعينا  وذليــــــــــــــت جيــــــــــــــوٌش لعــــــــــــــرٍب ُســــــــــــــكارى 
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 غـــــــــــــــدراً ُذبحنـــــــــــــــا بســـــــــــــــيف الخيانـــــــــــــــة 

 
 وضــــــــــــــــــــــــعف العقيــــــــــــــــــــــــدة والغافلينــــــــــــــــــــــــا 

 
 وصــــــــــــال اليهــــــــــــود بأرضــــــــــــي وجــــــــــــالوا 

 
 وداســـــــــــــــــــــــــوا الحرائــــــــــــــــــــــــــر واآلمنينــــــــــــــــــــــــــا 

 
 ودنــــــــــــــــــــــس أرَض الربـــــــــــــــــــــــاط بغـــــــــــــــــــــــاةٌ 

 
 وهـــــــــــــــــــــــــــــــّدوا مآذننـــــــــــــــــــــــــــــــا منتشـــــــــــــــــــــــــــــــينا 

 
 )فصــــــــــبرا  تعــــــــــاني وتبكــــــــــي )شــــــــــتيال 

 
 وتعــــــــــــــــزف )قانــــــــــــــــا  العنــــــــــــــــا واألنينــــــــــــــــا 

 
 ومحرابنـــــــــــا فـــــــــــي الخليـــــــــــل اســـــــــــتجارت

 
 دمـــــــــــــــــاء المصـــــــــــــــــّلين فيـــــــــــــــــه المعينـــــــــــــــــا 

 
 مســـــــــــــــرى الّنبـــــــــــــــّي يـــــــــــــــئن اشـــــــــــــــتعاالً و 
 

 بجمــــــــــــــــــــرات آالمــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــد كوينــــــــــــــــــــا 
 

 دمــــــــــــوع اليتــــــــــــامى تواســــــــــــي األيــــــــــــامى
 

ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــي ِجنين ـــــــــــــــــأر ترث  وتســـــــــــــــــتنفر الث
 

 وشــــــــــعبي يالقــــــــــي صــــــــــنوف العــــــــــذاب
 

 بغــــــــــــــــاٍل يضــــــــــــــــّحي ليبقــــــــــــــــى األمينــــــــــــــــا 
 

ــــــــمس مــــــــن غــــــــيم حزنــــــــي  تلّفحــــــــت الّش
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   وذلٌّ بإظالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يحتوين
 

 دمـــــــــــاٌء علـــــــــــى أرضـــــــــــنا كـــــــــــم أريقـــــــــــت
 

 حاقــــــــــــــــــــــــــــــدينابأنيــــــــــــــــــــــــــــــاب أوغــــــــــــــــــــــــــــــاٍد  
 

 أذاقـــــــــــــــوا الحرائـــــــــــــــر طعـــــــــــــــم المنـــــــــــــــون 
 

 ولـــــــــم يرحمــــــــــوا الشـــــــــيخ حتــــــــــى الَجنينــــــــــا 
 

 فإرهـــــــــــــــابهم فـــــــــــــــاق أقصـــــــــــــــى خيـــــــــــــــالٍ 
 

 وديــــــــــــــــــدنهم صــــــــــــــــــار طبعــــــــــــــــــًا قرينــــــــــــــــــا 
 

 فنكبتنــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــد روتهــــــــــــــــــــا دمانــــــــــــــــــــا
 

ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــي العالمين ـــــــــــــــــق ف  لكـــــــــــــــــل الخالئ
 

 فصــــــــــــــول توالــــــــــــــت بــــــــــــــأكواب ضــــــــــــــيمٍ 
 

 فمنهـــــــــــــــــا ُســـــــــــــــــقينا األســـــــــــــــــى وابُتلينـــــــــــــــــا 
 

 غــــــــــــــــدونا هبـــــــــــــــــاًء وصــــــــــــــــرنا طحينـــــــــــــــــا  وراحـــــــــــــــت رحاهـــــــــــــــا تـــــــــــــــدور ســـــــــــــــريعاً 
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ـــــــــــــــــــــــــا بابتهـــــــــــــــــــــــــاجٍ   وصـــــــــــــــــــــــــفق عالمن

 
 لــــــــــــــــــــدولتهم ثــــــــــــــــــــم أحنــــــــــــــــــــا الجبينـــــــــــــــــــــا 

 
 عـــــــــروس المــــــــــدائن يـــــــــا قــــــــــدس عــــــــــذراً 

 
 وصــــــــــــــبٌر جميــــــــــــــٌل لمــــــــــــــا حــــــــــــــل فينــــــــــــــا 

 
 بمســــــــرى الرســـــــــول اســــــــتبيحت صـــــــــالةٌ 

 
 بباحاتــــــــــــــــــــــــــه واحتضــــــــــــــــــــــــــنا األنينــــــــــــــــــــــــــا   

 
ــــــــــــــــــــــــــٍد واحــــــــــــــــــــــــــتاللٍ  ــــــــــــــــــــــــــٍر وتهوي  بحف

 
 تمــــــــــــــــادوا فــــــــــــــــذقنا العــــــــــــــــذاب المهينــــــــــــــــا 

 
 الطهـــــــــــر فيهـــــــــــا لقـــــــــــد أحرقـــــــــــوا منبـــــــــــر

 
 بنيـــــــــــــــــران حقــــــــــــــــــٍد وداســـــــــــــــــوا العرينــــــــــــــــــا 

 
ــــــــــــأبكوا صــــــــــــالحًا وأدمــــــــــــوا صــــــــــــباحاً   ف

 
ــــــــــــــا  ــــــــــــــد أذين ــــــــــــــي لكــــــــــــــم ق  فرحمــــــــــــــاك رب

 
ــــــــــد جــــــــــرب العــــــــــرب ســــــــــلمًا هــــــــــزيالً   لق

 
 فعــــــــــــــــــــم الخــــــــــــــــــــراب علينــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــنينا 

 
ـــــــــــــاعي ـــــــــــــت العـــــــــــــرب كـــــــــــــل األف  وهادن

 
 وراحــــــــــــــــــــــــــت تبــــــــــــــــــــــــــايعهم مــــــــــــــــــــــــــذعنينا 

 
ــــــــــــــادي لصــــــــــــــلٍح فســــــــــــــّنوا  مــــــــــــــددنا األي

 
   ســــــــــكاكينهم يــــــــــا تــــــــــرى هــــــــــل نســـــــــــينا 

 
ـــــــــــم انتفضـــــــــــنا ـــــــــــى الحـــــــــــق ث  فعـــــــــــدنا إل

 
 بوجـــــــــــــــــــــــــه المهـــــــــــــــــــــــــازل والمرجفينـــــــــــــــــــــــــا 

 
ــــــــــــــــٍل عــــــــــــــــدانا ــــــــــــــــا بصــــــــــــــــبٍر جمي  قهرن

 
 ومــــــــن عقــــــــدة الخــــــــوف هــــــــا قــــــــد شــــــــفينا 

 
ـــــــــــــــواه وأضـــــــــــــــحى ـــــــــــــــع شـــــــــــــــعبي ق  فجّم

 
 يقــــــــــــــــــــــــــــاومهم بالحجــــــــــــــــــــــــــــارة حينــــــــــــــــــــــــــــا 

 
 ثبتنـــــــــــــــــــــــــــا توحـــــــــــــــــــــــــــدنا وانتفضـــــــــــــــــــــــــــنا

 
ـــــــــــــــــــه المعينـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــا فكـــــــــــــــــــان اإلل  ُتركن

 
 وماجــــت قــــوى الشــــعب كالرعــــد تمضــــي

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــةً   ـــــــــــــــــــــــــــــــل موقوت ـــــــــــــــــــــــــــــــا قناب  ثائرين

 
 وتفـــــــــــــــدي حماهـــــــــــــــا ليبقـــــــــــــــى حصـــــــــــــــينا  بآيــــــــــــــــــــات عــــــــــــــــــــزٍّ ســــــــــــــــــــباٌع ترّتــــــــــــــــــــل
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 بـــــــــــــرغم المنايـــــــــــــا وخنـــــــــــــق الحصـــــــــــــار

 
ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــن نلين  ومـــــــــــــــوت الضـــــــــــــــمائر ال ل

 
 ســـــــــــــــنبقى كزيتونـــــــــــــــٍة فـــــــــــــــي البـــــــــــــــراري 

 
 بوجـــــــــــــــــــــه العواصــــــــــــــــــــــف مستبســــــــــــــــــــــلينا 

 
 ونمضـــــــــــي أســـــــــــودًا نغـــــــــــيظ األعـــــــــــادي

 
 ونبقـــــــــى علـــــــــى العهـــــــــد مـــــــــا قـــــــــد حيينـــــــــا 

 
 إذا مــــــــــــــــــــــــــا تمســــــــــــــــــــــــــكنا بالجهــــــــــــــــــــــــــاد

 
 ى انتصــــــــــــــــارًا وفتحــــــــــــــــًا مبينــــــــــــــــاســــــــــــــــنلق 

 
 فصــــــــــــــهيون حتمــــــــــــــًا ســــــــــــــيلقى جــــــــــــــزاه

 
 ويـــــــــــــأتي القصـــــــــــــاص المشـــــــــــــّفى يقينـــــــــــــاً  

 
 ويرجـــــــــــــــــع أهـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــتات لعكـــــــــــــــــا

 
 ويافــــــــــــــــــــا وحيفــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــدًا فاتحينــــــــــــــــــــا 

 
 وقـــــــــــــدُس العروبـــــــــــــة تغـــــــــــــدو عروســـــــــــــاً 

 
ــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــًا حزين  تــــــــــــــــــــوّدع عهــــــــــــــــــــدًا كئيب

 
 وتســــــــــتقبل النصــــــــــر فــــــــــي يــــــــــوم عيــــــــــدٍ 

 
ـــــــــــــــــــدنا ياســـــــــــــــــــمينا  ـــــــــــــــــــوق ال ـــــــــــــــــــر ف  وتنث

 
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــا أمن ــــــــــــــــــا فلســــــــــــــــــطين ي  فارقبين

 
 أتينـــــــــــــــا بجـــــــــــــــيش الهـــــــــــــــدى عاصـــــــــــــــفينا 

 
 نفـــــــــــــــــــك القيــــــــــــــــــــود التــــــــــــــــــــي أثقلتنــــــــــــــــــــا

 
 بخيبــــــــــــــــر عصــــــــــــــــرًا نصــــــــــــــــلي دعينــــــــــــــــا 

 
ــــــــــــــــــد عيــــــــــــــــــدًا ســــــــــــــــــعيداً   صــــــــــــــــــالة تخّل

 
ـــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــل واآلخرين  لكـــــــــــــــــــــــــــــل األوائ

 
 فنكبتنــــــــــــــــــــــــــــا حّولتهـــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــباعٌ 

 
 جحيمــــــــــــًا علــــــــــــى عصــــــــــــبة المجرمينــــــــــــا 

 
ـــــــــــــي فخـــــــــــــارٍ  ـــــــــــــاة هنـــــــــــــا ف  فإمـــــــــــــا الحي

 
مــــــــــــــــــا الجنـــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــع الخالـــــــــــــــــــدينا   وا 
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 ر القدسنحو تحري
 الحسن سليم شراب                                                                                

 دراسات إسالمية غزة،-الجامعة اإلسالمية
 محافظة خانيونس                                                                                

 

 وتنصلـوا منا ومـن تحريرنـا  باعـوا قدسنـاَلّما رأيِت القوم 
 منـك الكواسـَر يفتحون لزحفنا  قامت قيامتك األبيــَة فاْنَبرى 
 ِحْصـنا َمنيعًا قامعـًا لعــدونا  ولقـد بنيِت لقدسنـا بشبابنـا
 أضنـى يهـود فألقمـوه لظهرنا  فرأتك أنظمة العروبـِة خنجراً 
 فتحالفـوا كـي يفتكـوا بأبيِّنـا  وأبْوا عليِك ووسوسْت أحالمهم
 لبنـي الصهاينــة اللئام ربوعنا  وتبايعوا كي يهدموِك وُيسلمـوا
ذا بهم في الغرب قد غدروا بنا  عمالؤهم للشرق باعـوا دينهم  وا 
 وبنوا العروبِة يرقصون لِحْصِدنا  فأتى األعادي يذبحون ُجموعنا
ذا بهم في كـّل آن عطلـوا  ابـرِة األبـّي لقدسنـازحف الجب  وا 
 أين المروءُة والشجاعة قومنـا !  أين الشهامة واألخوُة والفــدا
 كانت هي األولى لوجـه نبينا !  هــل هذه ما تفعلون لقبلــةٍ 

 فـي غابـة يغتالنا أهـل لنـا !  أيصـدق العقل الحصيف بأننا
 ويـدوُس أصلحهم على مقبورنا  ويقدمـون رؤوسنـا لعـدونا
 فترابهـا سيعيـد ضـرب عدونا  أشالؤنا إن أفقـدوها روحهـا
 أبناء يعرب مع يهـوَد لضـربنا  تلك الخياناُت التـي قامـوا بها
 هلل قـــام ُمكـّبرا متيقنـــا!  ال لن تمر بغير ضربِة صادقٍ 
 بالشرق أو بالغرب أو بعميلنــا  ُلّمي الشتات وال ترومي نصرةً 

 فالوعـد بــات بنصرنا متأذنا  لـِه مجـدداً وتوجهي نحـو اإل
 أنيــا سنفتح قـدسنا بيميننــا  في سورة اإلسراء خير بشارةٍ 
 للكون يقدر أن ُيعــزي جموعنـا  لن ُتنصري إال بطاعـة خالق
 ما يرتضيه لكـي يبارك جهـدنا  فتمسكي بهدى اإللــه وحققي
 يحـدوك نصـر إلهنا كان الذي  وثقـي بـأني القدس آتيـة إذا
 للنصر في القرآن ال في ُعربنـا  هيـا عبــاد هللا إن سبيلكـم
 للكافــرين فإنهم لعبــوا بنـا  ولتقلعــوا عن طاعٍة وتنازلٍ 
 باتت تعرقل في الطريق لسيرنا !  هــل ُيستعاُن بهيئٍة دوليــةٍ 
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 نا !لمصـاِب إسرائيل ويح مصاب  هل ُيستعاُن بمن ُيجّن جنونـه
 فيـد اليهـود تديرهــا لُتعيُقنا  قـد أسسوها كي تضيع حقوقنا
 وُتشلُّ أيدينا وتذهـب ريحنــا  قـد أسسوها كي نضل طريقنا
 خــزيًا وذاًل خافضـًا لرؤوسنا  ولـدوا الزعامات التي ذقنا بها
 من شـأنها أن تستبـاَح حريُمنا  وغـدوا لتلميع القيادات التـي

 وقف الجهـاِد وكسر شوكِة ديننا  لصالحين وتبتغـيوتروم دك ا
 لخداعكم قامت ونصــر عدونا  ال تسمعـوا ألوامر من هيئـةٍ 
 يرجو الدمـار لكم ونهب ديارنا  إن الـذي َبَخعت إليـه رقابكم
 أولــوه ظهـرًا واسمعوا لنبينا  فتيقظـوا لعـدوكم وتنبهــوا
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 ةـْدِسي  ـذ راتٌ  ق  ـش  
 صدقي ممدوح كامل شراب                                                                       

 غزة-جامعة األقصى                                                                                   
 تخصص فيزياء ،كلية التربية 

 محافظة خانيونس                                                                                  

 َخّبرتُ  عْنكِ  الّسما
 غّنْيتُ  أهواك ِ 

نا ..  في أشفار الدُّ
 وأحرفي ُمْزهرات ٌ 
 يا قدسُ  إّنما

 أجدبت ُمَقلُ  الكالم ِ 
 وغّطاني الّضنا ..
 ذكرتُ  اْسَمك ِ 
 في محافلِ  الّسَنا
 يا قدسُ  سمْوت ُ 
 ..إلى فردوسِ  الُعال 

 واشتهْيتُ  ُكّل ُقْطف ٍ 
 ما إن أقولُ  يا ُقْدس ُ 

 حّتى دَنا ..
 
(1  

 
 ُمّدي للّشمس ،
 سنا الُقّبة ..



 - 27 - 

 من مْثُل القدس !
 ليَس من ِنْسبة ..

 
(2  

 
 شيءٌ  من الهمسِ  ،
 تهّدلت ُخَصلُ  البيان ِ 

 َعْنوْنتُ  األسطرَ  بُقْدس ِ 
 تغّنى بَها لساني !

 (3  
 

 أشرقت دمعةٌ  ،
 ت دهاليزَ  الغياب ..عبر 

لى جذورِ  زيتونة ٍ   وا 
 في ُتْرِبكِ  يا قدس ُ 
 سّجلتُ  انتساب !

... 
 

 تلكَ  مآذُنك ِ 
 شّماءً  ..

 تصدحُ  بالّنداء ِ 
 ما أبهاَك يا نداءُ  !
 وجباهُ  المصّلين َ 
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 حول محرابك ِ 
 قناديلٌ  ..
 قلوبهمُ  ،

 أسرجةُ  نور ٍ 
 وضياءُ  ..
 تقطرُ  لحاهم
  ً حّباتُ  سنا

 وفيضُ  سناءُ  ..
 يا قدسُ  ،
 وبي شغف ٌ 
 أَلُعب ي طيَبك ِ 
 وأمألَ  العين َ 
 من رحابكِ 
 والفمُ  تّواق ٌ 
 إلى ُرضاِبك ِ 

 وفيكِ  ، يا ُحلوةَ  الحلوات ِ 
 يطيبُ  المدحُ  ،
 ويحلو الثناءُ  !

(4  
 

 َشْهقةُ  التاريخِ  ؛
 ُتنبي بأحداثٍ  جديدة ..

 وليَس أعمق ُ 
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 سِ  المديدة !!من جذورِ  القد
 
(5  

 
 أتيُتكِ ،

 ووجهُ  البحرِ  غافي ..
 موجٌ  َوِهن ٌ 

 يناجي رملَ  الّسوافي !
 
(6  

 
 قمرٌ  أرسلُتُه ،

 فوق الُقّيةِ  يرنو ..
 لوجهٍ  رسمُتُه ،

 لهوا الُقْدسِ  يحنو !
... 
 

 غمرتُ  مابينَ  األضلع ِ 
 الذائبة

 وجداً  لقدسي ،
 وتحنانا ..

  ٍ وُسْقتُ  ألفَ  نجم
 ترعى أسوارَ  القدس ِ 
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 شرفاتِ  الورد ِ 
 والحيطانا ..

 وغرستُ  خلف ستائر
 ًِ الليلِ  ،

 أحداقَ  عاشقٍ  ؛
 تنتظرُ  اآلذانا ..
 باألهدابِ  أْكُنس ُ 
 عتباتِ  القدس ِ 
 أحّوطُ  نهارَها
 فالً  باسما ً 
 وأفنانا ..

 وأحّبكِ  يا قدس ُ 
 فبحبكِ  أدرك ُ 

 بأّني ،
 الزلتُ  إنسانا !!

... 
 القدسُ  تغمضُ  عينيها هذا المساء ،

 هذا المساءُ  كالّتالي :
 كوخٌ  من التبنِ  يقاسي شيئاً  من وحدة !

 شجراتُ  نخيلٍ  مبعثرة
 ترامت فوق تّلةٍ  صغيرة ..

 أرضٌ  مغرورقة بأعشابِ  الخبيزة الخضراء !
 شمسٌ  تكابدُ  غيماً  ..
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 ُغْصنُ  جوريةٍ  فقير ،
 دئ !وِقن ُّ  دجاجٍ  ها
 زمنٌ  رتيب ..

 رتيب ..
 رتيب ،

 وطفلٌ  أسمر ، حافيَ  القدمينِ  ، مشاكس ٌ 
 يفكُّ ضفائرَ  أختِه الصغيرة !
 آثارُ  ِهّرةٍ  على الّرمل ..
 طريقٌ  يؤدي إلى الشرق ..
 وآخر إلى أعراس الحّنون ،
 و " مارسيل خليفة " يغّني :

 "" حبيبانِ  نحنُ  إلى أن ينام القمر ! "
 

 سُ  تغمضُ  عينيها هذا المساء ،القد
 تفّكرُ  ملّياً  ،

 هل عادَ  أوالدي من السفرِ  سالمين  !
 
... 
(7  

 
 ُأَوْشوشُ  َدْمَع الحالمين ؛

 نيسانُ  مضى ..
 ولم يترك لي ُقّبرة ً 
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 أرسمُ  على جناحيها
 نقشاً  ُقدسّيا ً 

 وزهرةَ  نسرين !!
 
(8  

 
 وا لهفي !
 بقاعٌ  تباع ُ 
 وُتشترى ..

 القدسً  ِتْبرٌ  ،و 
 ُيكّحلُ  أجفانَ  الكرى !

 
(9  

 
 هّبت نسمةٌ  نسماء ..
 عبرت سفوَح الشهباء ،

 وارتمت
 في أحضانِ  الربى

 ربى القدسِ  الحسناء !
 
... 

 عّرج بنا ،
 يا حاديَ  الّركب ِ 
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 مللنا الُغَنا
 تمهل ؛

 ولنقف قليال ً 
 هناَك .. أو هنا ،
 هاتِ  لنا خبرا ً 
 ْسن ِ عن مدائنِ  الحُ 

 ربيباتِ  الخير ِ 
 والِغنى ،

 يا حادي  ..
 أَو تخدُعنا !!

 أَما اّدعيتَ  ِعلَمك َ 
 بمن زرعَ  ،
 ومن حصد َ 
 وجنى ..
 يا حادي ،
 أيُّ المدائن ِ 
 أثمرت ،

 بل تضّوعْت عطرا ً 
 وأزهرت بالّسنى ..
 مضى الحادي ،
 وبدأَ  بالُغَنا :
 يا قدسُ  ،

 يا ُحْلَم الفاتحين َ 
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 لُمنى !!وبوراقَ  ا
... 
 

 ماذا قالوا عنك ِ 
 يا بهّية التفاصيلِ  !
 كم شادوا بطهرك ِ 
 وأنشأوا التماثيل ..

 كم تغّنى بقدسكِ  شاعر ٌ 
 وألهبَ  الصدور َ 
 بفخرِ  األقاويل !

 قدسّية الحزنِ  والُبَكا ..
 قدسّية  األرض ِ 

 والّسَما ..
 قدسّية الحجرِ  والّنار ِ 

ْبح ِ   قدسّية  الصُّ
 والمسا ،

 قدسّية  الُمْزن ِ 
 قدسّية الّزهر ِ 
 والّندى ،

 قدسّية الجدبِ  والعطا  ..
 قدسّية الُيْسرِ  والعنا ،
ْهدِ  والكرى ..  قدسّية السُّ

 قدسّية الجبال ِ 
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 والنبعِ  الرّيان ِ 
 قدسّية الرُّبى !

 قدسّيةٌ  في أهلك ِ 
 قدسّيةٌ  في عصرك ِ 
 قدسيةٌ  في ثوبك ِ 
 قدسّيةٌ  يا قدس

 دك ِ في ميال
 وقدسّيةٌ  في الفنا !!

... 
 وهناك ،

 في خمائل القدسِ  الناضرة ..
 يتراءى فوق الفننِ  النشوان ِ 

 شحرورٌ  ،
 تميلُ  للحنهِ  مالئكٌ  ناظرة ..

 ويمرقُ  النسيم ُ 
 يغازلُ  ليلكةً  ساهرة ..

 وغيمةٌ  هناك ،
 تقّبلُ  شجرةَ  سروٍ  حائرة !

 وهناك ،
 في خمائلِ  القدس ِ 

 أُ  الزمن ُ يتجزّ 
 ينحشرُ  في ثقوبِ  ناي ٍ 

 تعزفه ُ 
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 أصابعُ  راعٍ  ماهرة !!!
... 

 يا معّتقةَ  الهوا
 يتسّربُ  إلى أنفاسِ  العاشقين !

 قد ألهبَ  الجوى ،
 يتركنا في الدربِ  حائرين ..

 يا قدسُ  ،
 قد طال النوى ..
 وهذي راحاتنا

 مخّضبةً  بالحنين !
... 
 

 وأنا صخرة ٌ 
 لّصهيل !في مراتعِ  ا

َهْيل ُ   أنا السُّ
 أنا البيرقُ  .. وأنا الصليل !

 أنا الفارسُ  األخير
 والقسطلُ  أنا ،

 وأنا ُمَشّتتُ  الفلول ..
 وأنا الغريبُ  في منازل ِ 

 الّنْصر ِ 
 أنا الّدخيل ...
 يا قدس ُ 
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 وأنتِ  من تؤّججُ  اللهيبَ 
 بصدري ،

 أنا في مخادعِ  الِعدا قنبلةٌ  ؛
 !!! أشعلوا الفتيل

 
... 
 

 حروُفكِ  اقتباساتُ  نورٍ  خالد ٍ 
 ُتلّبيكِ  األحداقُ  الظمأى ،

 وتشرئب ُّ نحوك ِ 
 قلوبٌ  ونجوى !

 يهفو لُتربكِ  الغيث ُ 
 ويعشقُ  طيَنك ِ 
 زنبقٌ  وِدفلى !

 
... 
 

 المدائنُ  ساكتة ..
 تّكاتُ  الّساعةِ  أشباح ٌ 

 أخيلةٌ  ..
 وظاللٌ  باهتة !
 وفي ٌكّل زقاق ٍ 

 رٌ  كتَب عليهِ  الصغار ُ جدا
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 بخطّ ٍ رديء :
 " القدسُ  لنا "

 
 امرأةٌ  عفيفة ،

 تقرأُ  في صمتِ  الليل ِ 
 سورةَ  المائدة !
 كانت لتّوها
 كنزةَ  صوف ٍ 
 طّرزت عليها :

 صورةَ  القدسِ  الماجدة !
 وكهل ٌ 

 ُيقّلبُ  صندوقَ  ذكرياته ِ 
 عّدلَ  من وضعٍ  عقاله ِ 

 ة صوب َ ومّد أصابعهُ  الّراجف
 القدس ِ 

 وتمّنى صادقاً  ،
 تمّنى لو تكونُ  مأوىً  لُرفاتهِ  !

 ُولدَ  فجرٌ  جديد
 تنّفسَ  ُصْبح ٌ 

 وأشرقت شمسُ  الحقّ ِ 
 على القولِ  الّسديد !

 
 أوراقٌ  حيرى 
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 نورسٌ  عقدَ  العزمَ  على الرحيل
 فما عادَ  الّزبدُ  أبيضا ً 

 وليلُ  البحرِ  يصدُح بالعويل ..
 غادرٌ  ؛موجٌ  

 حّطم مراكبَ  الصّيادين
باكَ  نحو غيهبٍ  طويل !  جرَف الشِّ
 نورسٌ  عقدَ  العزمَ  على الرحيل

 ُمْكَرهٌ  يا ُقدسُ  ُهو َ 
 سوف يغادرُ  الوطنَ  الجميل ..

 الزبُد ماعادَ  أبيضاً  ..
 ردموا الشاطئَ  البهيج ،

 وانقصفت أشجارُ  النخيل !!
 
... 
 

 أنصت ُّ ممعنا ً 
  األيامِ  العابرة ! ِ لهمس

 قدسٌ  تنوح ُ 
 ويحَ  األزمنِ  الغابرة
 أين سيوفُ  األماجد ِ 

 تفصلُ  الّرقابَ  الغادرة !
 

 ومشيتُ  ..
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 وصلتُ  إلى أجمةٍ  وافرة ..
 ترّيثتُ  ،

 وسّلمت علي ي أشجانٌ  مسافرة !
 حّدثتني الجذوعُ  ،
 واألفرعِ  الزاهرة ..

 باهلِل عليك َ 
 لقدس ِ إن مضيتَ  إلى ا
 فسالمٌ  عليها

 سالمٌ  حتى تنزاح َ 
 تلك األرجلِ  الفاجرة !
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 ةـة األمـافـدس ثقـالق
 عبد هللا إبراهيم عبد هللا السدودي 

 كلية التربية غزة،-جامعة األقصى                                                                            
 تخصص أساليب تدريس الرياضيات 

 محافظة رفح                                                                              

 

 ورا مبهراـي من اإلشراق نـيفض  راـالم تقهقـدر يسطع والظـالب
 راــل بهاء ساحـاال بـزادت جم  ةــونـي درة مكنـه فـلكأن
 راــافـــان مســا هلل كـبنبين  يـد أكرم الرحمن قدر مدينتـق

 رراـاءها الخطاب قبل محـد جـق  ةـوارها بكرامـه أنـت بـدام
 راـائـة حـي ذل المهانـوالكل ف  غدر من أعدائناـت بذاك الـسيئ

 راـا ثائـل فينـبالطوب كان الطف  دهــاللة جنـثم انتقى رب الج
 ابراـزا بالجهاد وصـأمضي عزي  دتيـادم بعقيـي قـاه إنـدسـق

 راـصاغ تـيسكوالعالم العربي   هـرحـاألقصى يئن بج دـالمسج
 شذاها عاطرانشـرت رة ـي زهـه  اـة كلهـالعروب مشكاةدس ـفالق
 رى ـاح تظل راسخة الثـرغم الري  يـا أن تنحنـى بمر زمانهـتأب

 ذراــا متجـأرضنـوالعز كان ب  اــمة معلـى للثقافـالقدس تبق
 ق يوما خاسراـون الحـال لن يك  اـولهـال والذي فطر السماء نق

 راــدو متاجـة للعـباع القضي  نـانة خائـإن الذي باء المه
 راـاخـن البهائم سـا بيـيستاقه  داء خير مطيةـن كان لألعـم

 الكرى  دون وا اللقاء شهادة ـترج  ن لربهاـوب المؤمنيـتاقت قل
 ى دم باطال هو مفتر ـوالحق يه  ودهـده بجنـر جنـهللا ينص

 اخراـل الذي باع الديار مفـمث  هاءــليس الذي هلل باع دم
 مزهرام فيه ـبالموت كان الجس  اء بكفهـذي حمل الدمـإن ال

 رى ــا وقد اشتـهلل باعوا أنفس  ساقوا النفوس إلى المنية جاهدوا
 ا أخضراـور وكان اللبس فيهـح  ةـزيمـريقهم بعـللسالكين ط
 ن الماء المطهر كوثراـى مـيسق  اـقدو بالشهيد محلـالطير يغ

 ه من طيب الكؤوس مخمراـتسقي  ةـت عليه الحور فيها خفـمال
 راـك مكسـنأتي نقض القيد عن  اـى المكبل إننـيا أيها األقص

 رراـراك محـوى أن يـوالقلب يه  رق ـتبكي ودمع العين منك مح
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 راـزمج وتدان ـفي حربها الفرق  اــلك الجحافل إنهـفانظر إلى ت
 راـأسمى من األرض المليئة جوه  ةــوت في فم المعارك منيـلمل

 راـيكتب في الصحاف مسط والعز  اـدونـه رقاب عـف ندك بـسي
 راـل الجراح مكبـى كـسمو علأ  اـل نفوسنـل هللا كـطابت ألج

 دراـحيم ـل منكـا نريد الشبـإن  واـانهضـا فـيا أيها األشبال هي
 راــل إثر الجيل يأتي سائـوالجي  اـن جيلنـافة قدسنا مـي ثقـنبن
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 وارـن الثـلح
 ٍإسالم جمعة المغير                                                                                  

 غزة-األقصى جامعة                                                                                
 تخصص انجليزي  ،كلية التربية       

 محافظة رفح                                                                             
 

 

 لو اشتعَل الكالُم لظًى فإنًّ 
 َأيا قدسي الحبيبُة كيَف أصمْت  
 وكيَف أبيُت ملئَ الجفٍن نوماً  

 ولي حقُّ سليٌب عند قومٍ 
 تشكو الليالي  طوَل هجرٍ  وقد

 أَيا حبًا تألَق في عيوني
 سأفدي القدَس بالغالي لديي 
 فإن جاَر الُبغاُة بيوِم نحس ٍ 
ْن صرخْت ثكالي من بعيدٍ   وا 

 لقدْ َعاثوا فسادًا ثم عاثوا
 أيا قّتال أحالمي َعدُّوي 

 َسمائي ُأشعلت جمرًا وأرضي
 فجاوْر من تريُد إليك عنِّي

 سٍ من دناياخلقت َعُيْوَف" نف
 فإنِّي ألعُن الَماِشين فخراً 
 سنحيا ما أراَد الربُّ ُعمَراً 
 فُربي وُربي نصٍر من إلهٍ 
اِعيَن خيرا ً  ِ للسي  سالُم َّللاي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لهيُب مقولتي  نوٌر ونارُ 
رار وَما من عادِة الحرِّ   السِّ

 وَيْحلو لي َلَدى الليلِ الَقَرارُ 
 ودارُ ولي أرٌض ولي قدٌس 

 متى   وعساُه أْن يأتي النهارُ 
 أِهيُم بِه كما كانوا وصاروا

 ِدَما نفسي لعينيها مَنارُ 
نْ َسَقَط الَعمامةُ والخمارُ   وا 

 وَضجي بعزٍة فيَك الَوقارُ 
 َلسَت ممن قد يغاُر   أِخي أوَ 

 ِلترحْل ُطهُر أرضي ال يَعارُ 
 لتنِكُرُكْم ويْعُلوها ِنفارُ 
 الجوارُ  َخِسئَت فما وال عزي 

نيا اقِتدارُ   ولي في هذهِ الدُّ
 بعزِّ زائٍف وهو اْحتقارُ 
 لَيعِرُفُه الُعال وهو الَمَزارُ 
 يعيُد المجَد يْعُلوهُ افتخارُ 

 بلوغُ ِرضاهُ ِحْرٌز وانتصارُ 
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 بـة قلـترنيم
 اء سهيل محمد الغول شيم                                                                                  

  غزة-الجامعة اإلسالمية                                                                                  
 كلية الشريعة والقانون                                                                                  

 محافظة رفح                                                                               

 ُيوجُعني عذاُب القدِس أنيى
 وَتأبى ُمقلِتي أْن َتْستريحَ 

ماءُ عديَم قلبٍ   فلن تشفي الدِّ
 أأنسى رغم جرحي أرض طهٍر  
 فكيف أبيُت ملَئ الجفن نومًا  

 َفانِّي َأشَتهي َخْطَب الَمنايا
 ي ثورةً فيفأْشِعْل يا ابن ُأمّ 

 فَقبلَ الليِل  صحراٌء َتلظيى
 وحين يثوُر حبُّ القدِس فينا

 تَتيهي يا بالدي فما َلِك ال
 أَغريكِ قوُل ُجهاٍل  بيوم ٍ 
 فكيَف يكوُن النوُم خالي ً 

 َأيا قدسي اْرُقبي فتحاً قريبا ً 
 اْجَمِعي تيَجاَن زهرٍ  ويا َدْعدُ 

 فاني غداً  ِلناِظِرِه قِريبٌ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ِلَمكلوٍم َعِشيٍق مْن رقاِد 
هادِ   وقد ُوِخَزتْ بأشواِك السُّ

 وتلمَس َشمَسنا بعضُ األيادي
 وأعلن  للعدى  كل  انقيادي
 وأنأى  بعدما  طال  ابتعادي

 يْرُفْضَنني فالُحبُّ َزاِدي إنو 
َدادِ  ْبع الشِّ  ثرى األْرِضين في السي

 وبعَد الليِل َبحٌر من ِجَياد ِ 
 ضَعْت جهنيُم  في فؤاديفقد وُ 

 على األقَطاِر بالمجِد الّتالدِ 
 ًٍ بأني بِنْيكِ أهٌل للِوَسادِ 
 لمن يهفو لتقبيلِ الّزناِد 

 وَزغِرْد  يا ضَيا في كّل وادي
 لَهاَماتِ الفواِرِس من بالدي
 َكُقرِب الَواِو من َداِل ا لِوَداد ِ 
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 دسـة القـصيح
 

 كريمة حسن محمد أبو شحمة                                                                    
  غزة-الجامعة اإلسالمية                                                                               

 صول الدين كلية الدعوة وأ                                                                              
 تخصص قراءات                                                                                 
 محافظة خانيونس                                                                                 

  اواةـللباذلين جهودًا للمس   للعالم الحر قد أسمعت صيحاتي 
 حققتم األمن يومًا والمسرات   إلى الذين سعوا نحو السالم فهل 
 باهلل رب األراضي والسماوات   سألتكم بالذي تصغي القلوب له  

 أما تزالون في نوم وغفالت  هل انتبهتم لما قد مس بلدتنا 
 قد دنس المعتدي الملعون راياتي  والقدس تبكي على ما مس ساحتها 

 قومي نسوا أنني مهد النبوات   مارًا ومعتصمًا نادت صالحًا وع
 قلبي تقطع من همي وآهاتي  والصخرة انتفضت من هول ما شهدت

 اتي ـالناس أتعبهم جري لقيم  حل الفساد بأرض القدس واأسفاه 
 كيف التخلص من أخطار آفاتي   هذا التبرج يبدو عندهم هدفًا 
 ا لها مااًل وطاقاتٍ حتى بذلن  نظنها سببًا نرقى بها قدمًا 

 كيف الخالص من المستكبر العاتي  والعرب باتوا حيارى ما ألم بهم 
 أن جمعوا بعضهم في عقد جلسات  رأوا جراحات أطفال فما لبثوا 

 قالوا رويدًا فإن النصر ذا آِت   من كل منطقة جاءوا ليجتمعوا 
 تسنبعد الحزن عنكم والمذال  ها نحن نجمع أموااًل وأدوية 

 لتبعد الظلم عنكم والمشقات   ها نحن نطلب أمريكا لتنفذكم 
 تعطيكم المال منها والمعونات  ها نحن نطلب أوروبا ومجلسها 

 يحيون في أرضنا في زي أموات   كيف استجرتم بمن لم يعرفوا خلقًا 
 عودوا لرازقكم علمًا وقوات  عودوا لشرعتكم عنوان عزتكم 

 كي تبعدوا الذل عنكم واإلهانات  وا لسنتكم عودوا لقرآنكم ، عود
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 كي تضمنوا أجركم حورًا وجنات   عودوا لخالقكم ال تيئسوا أبدًا 
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 ةـرح العروبـج
 منى سليمان سلمي عودة                                                                           

 كلية التربية غزة،-الجامعة اإلسالمية
 تخصص دراسات إسالمية                                                                         

 دير البلح –محافظة الوسطى                                                                         

 
 يــــــــا صــــــــخرة المعــــــــراج يــــــــا صــــــــرح العــــــــال
ـــــــــــــــــــــا قدســـــــــــــــــــــنا ـــــــــــــــــــــري ي ـــــــــــــــــــــر كب  هللا اكب

 جــــــــــيال يفتــــــــــدى نســــــــــجت لــــــــــك الخنســــــــــاء
 يــــــــــــا عــــــــــــزهم بــــــــــــاعوا الحيــــــــــــاة رخيصــــــــــــة
ــــــــــدى  حــــــــــور الجنــــــــــان مهورهــــــــــا جنــــــــــد الف
 قدســــــــــي تــــــــــئن وتشــــــــــتكي ظلــــــــــم العــــــــــدى
 لهفـــــــــــــي علـــــــــــــى قـــــــــــــدس تـــــــــــــئن جريحـــــــــــــة
 مــــــــاذا ســــــــأكتب عنــــــــك يــــــــا مجــــــــد الــــــــورى 
ــــــــــدجى ــــــــــور ال ــــــــــا ن ــــــــــا امــــــــــة اإلســــــــــالم ي  ي
ـــــــــــي ســـــــــــورة اإلســـــــــــراء نهـــــــــــج قضـــــــــــيتي  ف
 هــــــل غـــــــاب عـــــــن ارض العروبـــــــة ســـــــعدنا
ـــــــردى ـــــــأتي ال ـــــــوغى ي ـــــــا هـــــــاجرا ســـــــاح ال  ي
 حـــــــــــــن الفـــــــــــــؤاد ســـــــــــــجدة يـــــــــــــا مســـــــــــــجدي
 يــــــــا غنــــــــوة األبطــــــــال يــــــــا زحــــــــف الهــــــــدى
ــــــــــــــــدماء عقيــــــــــــــــدتي  قســــــــــــــــما ألفــــــــــــــــدي بال
ــــــــى جــــــــرح الفــــــــال ــــــــا صــــــــخرة وثبــــــــت عل  ي

 وي ـهذي خيول النصر أضحت ترت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يــــــــــــــــــــا درة اإلســــــــــــــــــــالم يــــــــــــــــــــا عبــــــــــــــــــــق الــــــــــــــــــــزمن
 هـــــــــــــــــــذا حفيـــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــالحنا نســـــــــــــــــــج الكفـــــــــــــــــــن
 فاستبشــــــــــــــري جنــــــــــــــد الــــــــــــــوغى عشــــــــــــــقوا العــــــــــــــدن

الـــــــــــــــــــــــــــثمنفالجنـــــــــــــــــــــــــــة الفيحـــــــــــــــــــــــــــاء غاليـــــــــــــــــــــــــــة   
 ذاك الشـــــــــــــــــهيد عـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــديار لقـــــــــــــــــد ظعـــــــــــــــــن
ــــــــــــــــــــــــال وطــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــون مشــــــــــــــــــــــــردون ب  والالجئ
 وصـــــــــــــــــــــــالحها عنـــــــــــــــــــــــد العروبـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــرتهن
ـــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــن كمـــــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــــذوب مـــــــــــــــــــــرارة  والقل
 عـــــــــــــــــاث اليهـــــــــــــــــود بقدســـــــــــــــــنا طهـــــــــــــــــر الســـــــــــــــــكن
ــــــــــــــــاف الشــــــــــــــــجن ــــــــــــــــى ســــــــــــــــترحل كــــــــــــــــل أطي  فمت
ــــــــــــى يــــــــــــا صــــــــــــمت يغشــــــــــــاك الوســــــــــــن ــــــــــــالي مت  ف
ـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــين العف ـــــــــــــــــرى ب  فمصـــــــــــــــــيرنا تحـــــــــــــــــت الث
ـــــــــــــــــــه المـــــــــــــــــــنن ـــــــــــــــــــه ونبتغـــــــــــــــــــي من  نرجـــــــــــــــــــو اإلل

وج هـــــــــــــــــــامتي رغـــــــــــــــــــم المحـــــــــــــــــــنصـــــــــــــــــــبرا يتـــــــــــــــــــ  
ــــــــــــــــــــزمن ــــــــــــــــــــا عبــــــــــــــــــــر ال  فالثــــــــــــــــــــأر عهــــــــــــــــــــدا بينن
ــــــــــــــــوطن  هــــــــــــــــذه حجــــــــــــــــارة األطفــــــــــــــــال تشــــــــــــــــدو لل

نــم الفتـدها رغـق مجـانــدا يعــمج  
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 غـريب  في القـدس..

 رائد أحمد محمد محمد                                                               
 كلية أصول الدين  غزة،-ميةالجامعة اإلسال     

 النصيرات -محافظة الوسطى                                                                           

جموع المشيعين ال تنفك عن تأدية واجب العزاء، وال تنفك عن التهامس 
 أيضًا!

 الحاج محمد المقدسي في ذمة هللا.. 
 يتين لكي تنشغل دروب القرية بالخبر الكبير،كلمتان خفيفتان، كانتا كاف

 "الحاج محمد المقدسي في ذمة هللا.." 
نوعان من األخبار يبدوان مؤهلين ألن يكونا أسرع من النار في الهشيم، 
أكثر األخبار أهمية، وأكثرها غرابة كذلك، لهذا انتفضت القرية كالسيل عند 

 سماع الخبر..
ن، وشوقي عبد هللا يرقد في العزاء جموع المعزين ال تنفك عن السيال

 مستقباًل الجموع المنهمرة لتعزيته في والده..
 عظم هللا أجرك يا شوقي..-
 البقية في حياتك يا شوقي..-
 تسلم راسك يا شوقي..-

لم يعجز شوقي أن يكتشف الغموض الذي يكلل كل هذه المجامالت!ولم 
فحه معزية، كان يعجز أن يتسامع التهامس المحيط، كل يد كانت تصا

 يشعر أنها ترتد على عقبيها ساخرة!
بماذا يتهامس الناس عني..كان السؤال األكثر حضورًا في رأس شوقي، 
ربما كان هذا التساؤل أكثر حتى من التأمل في حيثيات المصاب 

 الجلل!!وأكثر من تأثيرات فقد العزيز الكبير..
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 يغزوه السؤال انفض العزاء، وارتحل المعزون تاركين شوقي عبد هللا
 الكبير..

ما الذي يختزنه الناس في قلوبهم وتثقل به عيونهم فتعجز عن الكتمان، أبي 
الحاج محمد المقدسي مثال للطهر والنبل والوطنية، هو أكثر من تصدى 
لليهود في محاوالتهم لشراء أراضي القرية المقدسية، هل يعرف الناس عنه 

ورث العز والسؤدد واالحترام كابرًا  ما جهلته في خمس وعشرين سنة، لقد
 عن كابر..

وارتضى شوقي أن يظل أسيرًا لهذا اإلحساس المنيف! وطيلة انكفائه على 
ذاته وأحزانه ولجته ذكريات وأيام وكلمات كانت تتقافز من الوعيه إلى 
كينونته الحاضرة، دائمًا كان يشعر بنظرات كبار السن الغريبة تجاهه، لم 

ها إرهاصات لهمسات اليوم الراعدة، ولم يتوقع أن تنبت بذرتها يفهم يومًا أن
لتشمل كل الذين يعرفهم اآلن، فيخالطهم ليرمقونه بهذه النظرات الغيبية 
القاتمة، وبعد ثالثة أيام بالتمام والكمال قرر أن يواصل حياته اليومية كما 

 كانت قبل الفقد الكبير، والسؤال الكبير، والنظرات الغريبة.
تلع نفسه من غياهب أحزانه المتواصـلة، سـار إلـى دكـان أبيـه الكبيـر، كـان اق

مســتيقنًا أنــه لــن يجــد صــعوبة فــي ممارســة دوره كتــاجر ابــن تــاجر كبيــر، فقــد 
أهليــه والــده لهــذه اللحظــة منــذ أمــد بعيــد، وبمجــرد أن نــزل إلــى الشــارع الترابــي 

ة، شـــعر أن المـــؤدي للـــدكان فـــي منتصـــف القريـــة، عاودتـــه النظـــرات الغريبـــ
تحالفـــت علــــى هــــذه النظـــرات المتواصــــلة، وكــــٌل ينظــــر  -كــــل القريــــة-القريـــة

بطريقتــه الخاصــة، مــنهم مــن ينظــر إليــه مخفيــًا ســخرية واضــحة! ومــنهم مــن 
كان يبادله النظـرات والتحايـا علـى عجـل، ومـنهم مـن كـان يتحاشـى كـل ذلـك 

بهـا، فكـادت أصاًل، تعمد أال يجابـه هـذه النظـرات، فاسـتنجد بـاألرض محـدقًا 
 أن تتحاشى نظراته بدورها، ألنه كاد أن يتعثر بمجرد أن حّدق إليها!!
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وحــــين وصــــل الــــدكان، وجــــد "عبــــدون" راقــــدًا هنــــاك، ذلــــك الطفــــل الزنجــــي، 
صاحب الوجه األسود كليل قاتم، كـان يعطـف عليـه الحـاج محمـد المقدسـي، 

رأى  فقبــــل أن يعمــــل مســــاعدًا فــــي الــــدكان مقابــــل طعــــام يومــــه، وبمجــــرد أن
عبـــدون شـــوقي قادمـــًا مـــن بعيـــد، أقبـــل عليـــه مهلـــاًل، فكـــان أول المســـتقبلين 
لشوقي دونما غموض أو ريبة، استقبله شوقي بدوره مرحبًا، ثـم افتـتح دكانـه، 

مـن خـالل الـدكان، بـل  -كـل القريـة-جلس فيه، كان بإمكانه أن يـرى القريـة 
اجياتــه، مــرت بإمكانــه أن ينفــرد بكــل نــاظر علــى حــدة عنــد ولوجــه لشــراء ح

ســاعة ولــم تتغبــر باحــة الــدكان بقــدم، مــرت ســاعتان وثــالث..وال أثــر ألحــد، 
وبمجرد أن غابت الشمس، أغلـق دكانـه، انتظـر سـاعًة، ثـم تجـول فـي أرجـاء 

 القرية على غير عادته، وفي نهاية تجواله..
 اكتشف أال دكان جديد افتتح في القرية كلها!!!!

*** 
لي أثقل من أي يوٍم مضى، حملته شـوارع القريـة استيقظ في صباح اليوم التا

الصغيرة، وعندما اقترب من الدكان، استوقفه الحاج جبر درغـام، سـّلم عليـه، 
اطمأن على أحواله، ثم انصرف! وكان الحاج جبـر درغـام هـو آخـر شـخص 
يتوقع أن يصادفه أو يصافحه في الطريق!قبل أسـبوعين فقـط مـن وفـاة والـده 

َزوج ابنتــه لشـــوقي، وســط دهشــته العارمــة، فهــو لـــم رفــض الحــاج جبــر أن يــ
يتقدم لخطبتها أصاًل إال بنـاًء علـى رغبـة والـده، متنـازاًل عـن طموحـه بـالزواج 
مـن بنـات المـدن اللــواتي يصـادفهن فـي رحالتـه الشــرائية للـدكان، ويـوم تنــازل 
ُرِفض، ويـوم ُرِفـض أخذتـه الدهشـة ألبعـد مـدى، كيـف ُيـرفض مـن هـو مثلـه، 

ـــه فـــي القريـــة، بياضـــه الناصـــع وشـــعره هـــل يوجـــد  مـــن هـــو أكثـــر وســـامة من
المتهـــدل كليـــل، وعينـــاه المتحالفتـــان مـــع خديـــه كخـــط األفـــق البعيـــد، يؤهالنـــه 
ليكــون األكثــر فتنــًة لنســاء القريــة الخجــالت، كيــف ُيــرَفض وثــروة والــده تكفــي 
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لـــتمأل قـــالع األرض ذهبـــًا، وبيتـــه المهيـــأ يســـتطيع أن يســـتقبل نصـــف ســـكان 
 كسكان دائمين! القرية

لم يكترث كثيرًا يومها، لكنه استغرب هذا الرفض، واستغرب أكثر من تعامل 
أبيه مع هذا الـرفض، فقـد تعامـل أبـوه مـع األمـر كـأن شـيئًا لـم يكـن، فاسـتمر 
فــي ِمــَواِدة جبــر درغــام كــأن شــيئًا لــم يكــن، وأعيتــه الدهشــة حينمــا وجــد والــده 

 مين فقط من يوم الرفض الكبير!وجبر درغام يتسامران في البيت بعد يو 
افتتح الدكان، يرقب الالقدمين للشراء! الشيء يلوح في األفـق، ال أحـد يتقـدم 
ليمــزق ســكون الــدكان، وشــوقي جــالس يتأمــل الســائرين، تنكســر نظراتــه أمــام 
كل من يرد أو ال يرد عليه السالم، جرد كل حسابات الدكان، حصر الديون 

ت، وحصــر الــديون الكبيــرة علــى كبــار التجــار الصــغيرة فــي القريــة ثــالث مــرا
خـــارج القريـــة، اتخـــذ قـــرارًا ُيشـــعره بأنـــه يفعـــل شـــيئًا، قـــرر أن يســـافر فـــي الغـــد 
لمطالبــــة كبــــار التجــــار بالــــديون الكبيــــرة الرازحــــة علــــيهم، أخــــرج ورقــــة دون 
األسماء، ودون األرقـام الفلكيـة، حـاول أن يكـرر األمـر فـي ديـون أهـل القريـة 

خجل حين تخيل األمر، أخذ يداعب المسبحة المئوية الملتفـة  الصغيرة، لكنه
ـــه كشـــيخ طريقـــة، قـــرأ ســـورة الواقعـــة والمعـــوذات واإلخـــالص وآيـــة  علـــى عنق
الكرســي، لكــن لــم يتقــدم أحــد ليكســر هــدأة هــذا الســكون المحــيط، وبينمــا هــو 
علــى حالــه اســترعى انتباهــه صــوت لخيــول جامحــة خــارج الــدكان، وصــوت 

 لة!لعجالت عربة محمو 
 قام من مكانه، وسمع صوتًا أجشًا ينادي:

 أين نجد شوقي عبد هللا.. -
راعه أن ينادى اسمه بهذه الطريقة الفظة، وكانت طبيعة الصـوت تزجـي قلقـًا 
ال ينقضــي، فتحامــل مــن مكانــه ليــرى مــن الســائل، وعنــدما وقــف علــى بــاب 
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وشـــعر  الـــدكان، رأى ثالثـــة رجـــال، غـــالو شـــداد يتقـــدمون إليـــه، ابتلـــع ريقـــه،
 بخوف شديد، ساءل نفسه:

 ماذا يريد هؤالء، من أين أتوا، ماذا يريدون..-
قفــــل إلــــى داخــــل الــــدكان راجعــــًا، تظــــاهر بانشــــغاله فــــي ترتيــــب األغــــراض 
الموجودة، وقطع انشغاله دخولهم الصاروخي، ومن ثم وجدهم واقفين أمامه، 

القريـة الكـرام، يحدقون فيـه بنظـرات أكثـر لهيبـًا مـن تلـك التـي يرمقـه بهـا أهـل 
 بدأهم هو بالكالم:

 هل من خدمة يا بهوات..-
 لم يبُد أنهما استمعوا لكالمه، فأجاب كبيرهم:

 هل أنت شوقي عبد هللا..-
حدق جيدًا في الوجوه السائلة، وشعر بنـذر قادمـة، فأجـاب محـاواًل االسـتنجاد 

 ببسمة طارئة:
 نعم أنا شوقي..هل من خدمة أقدمها لكم.. -

ا كثيرًا لسماعه، تقدم اثنـان منهمـا، جـذباه بشـدة، وتناوبـا علـى دفعـه لم يكترثو 
لخارج الدكان، قاوم بدوره، حاول أن يتشبت بالكرسي الخشـبي الـذي كـان قـد 
ثبتـــه أبـــوه جيـــدًا فـــي األرض، لـــم تفلـــح مقاومتـــه، تـــم "شـــحطه" علـــى األرض، 

قر اختلط جسده بتراب المكان، شعر بأن مسامات جسـده تتسـع وتتسـع، لتسـت
ــــــة،  ــــــم الشــــــديد، واإلهان بــــــداخلها حبيبــــــات الحصــــــى الصــــــغيرة المســــــببة لألل

 واالستغراب..
 ما بالكم..من أنتم..أال تعلمون من أنا..- 

وحـين نطـق بتسـاؤله األخيـر، انفجـروا بضـحك صـاخب غاضـب، وصـاح بــه 
 كبيرهم:

 نحن نعلم من أنت جيدًا يا شوقي..-
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جــاء بــك عمــي محمــد  نحــن نعــرف عنــك ربمــا أكثــر مــن نفســك ، أنــت ولــد
المقدسي من الشوارع، فستر عليك، وربـاك، وعلمـك، وكبـرك، لكـن عليـك أال 
تنسى نفسـك، أنـت مـن الشـارع، وسـترجع اآلن إلـى الشـارع، كـل إنسـان يحـن 
إلى التربـة التـي ُجِبـل منهـا، وأنـت ُجِبلـت مـن الشـارع، لهـذا سـتعود إليـه، هيـا 

 .انصرف من هنا، هيا..أيها اللقيط الحقير..
*** 

 لقيط حقير.. 
 هي اإلجابة على السؤال الكبير:

وفهــم حينهــا تأويــل كــل النظــرات والهمســات التــي جابههــا فــي أرجــاء القريــة، 
علم لماذا كان التردد والالتمادي هـو عنـوان كـل عالقاتـه مـع أفرادهـا، عـرف 
لماذا لم يقبلوه كصديق دائم ألبنائهم، وكشريك حيـاة لبنـاتهم، وكبـائع لسـلعهم 

 رغباتهم، وتخيل أنهم رأوه كيوم وجدوه أول مرة....، و 
علــــــى أي بــــــاب مســــــجد وجــــــدوه، فــــــي أي زقــــــاق فــــــي أي زاويــــــة أو كومــــــة 
زبالـــة..يحق لهـــم إذن أن يطـــردوه مـــن حيـــاتهم وأيـــامهم، فالزبالـــة تظـــل زبالـــة 
سـواء كانــت فـي بيــت كبيـر أو صــغير، سـواًء كانــت مخلفـات لغنــي أو فقيــر، 

تبــأت خلــف خــط األفــق البعيــد، وغابــت عنــه، ثــم هــذه هــي المعــاني التــي اخ
قفزت في وجهه دفعـة واحـدة، لقـيط حقيـر، خمـس وعشـرون عامـًا يمشـي فـي 
أزقـــة القريـــة ودروبهـــا كعريـــان، دونمـــا تنبيـــه أو تحـــذير، دونمـــا مصـــارحة أو 
مكاشــفة، دونمــا نســيان أو تغافــل، مــاذا كــان يضــرهم لــو أنهــم ســتروا عورتــه 

لــو أنهــم ألبســوه بعضــًا مــن ألبســتهم المتســخة  متغاضــين، مــاذا كــان يســوؤهم
الباليــة المهترئــة..هل كــان مصــابًا بــالعمى طيلــة األيــام المنصــرمة، كيــف لــم 
ينتبـــه إلـــى أن ال عالقـــة البتـــة بـــين اسمه"شـــوقي عبـــد هللا"واســـم والـــده "محمـــد 
المقدســـي" ال عالقـــة البتـــة، كيـــف لـــم ينتبـــه لـــذلك، وهـــل كـــان عليـــه أن يـــدفع 
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ه الطريقة، ألن "ُيشَحط" كما الدواب من الدكان إلى الشـارع، جريرة خطأه بهذ
أمــام أعــين أهــل القريــة كلهــا، دونمــا تــدخل أو مســاعدة، دونمــا دفــع لضــريبة 
عشـرة عمــر أو عشــرة مكــان، وخــرج مــن القريــة عريانــًا كيــوم دخلهــا أول مــرة، 
هائمــًا علــى وجهــه، تتقاذفــه غيبوبتــه مــن مكــان لمكــان، مــن أرض ألخــرى ال 

ع فيهـا كلهـا، لـم يشــتِه طعامـًا طيلـة ثالثـة أيــام، ولـم يتـذوق طعمـًا لألكــل متسـ
مـــدة ســـبعة أيـــام، تجتاحـــه النظـــرات دفعـــًة واحـــدة، وتغـــادره فـــرادى فرادى!!مـــا 
الــذي جنــاه، وهــل قــدر لــه ان تنتهــي حياتــه متوجــة ببئــر موعــود، وهــو الفتــى 

ودونمــــا الغــــض الطــــري الوســــيم، لمــــاذا تهرســــه هكــــذا الحيــــاة دونمــــا إنــــذار، 
 محاكمة أو مناقشة..

لـى األبـد، ألـف سـكنى  قادته أيامه إلـى الكـون الفسـيح الـذي خذلـه أهلـه مـرًة وا 
الغابـــات، اعتـــادت قـــدماه الحافيتـــان وخـــزات العيـــدان اليابســـة، واعتـــاد صـــدره 
العــاري أن يتصــدى لكــل الريــاح المعارضــة، وأشــبع رأســه بمقــدرة علــى تحمــل 

والتقلبـــات، أحـــب أن يـــتخلص مـــن أدران  كـــل مســـببات صـــداع الحيـــاة واأليـــام
األيـــام الســـالفة، فـــتخلص أواًل مـــن حذائـــه، ثـــم ألقـــى بطاقيتـــه، وخلـــع قميصـــه 
الذائب من حـرارة الشـمس، وبينمـا هـو يحـاول أن يواصـل مسـيرته االنقالبيـة، 
أراد ذات مرة أن يفعل ذلك بسرواله القديم، فلمست يداه ورقة خشنة الملمس، 

ا هـي ورقـة األرقـام الفلكيـة المتعلقـة بـديون كبـار التجـار أخرجها، تلمسها، فإذ
 للدكان البائد القديم..والتمعت في رأسه فكرة همامة.

*** 
قادته خطـاه إلـى كبـار التجـار، فـردًا فـردًا، مـا مـن أحـد مـنهم إال وأكـرم نزلـه، 
رأوه في كامل أناقته التنكرية!أقنع معظمهـم بضـرورة سـداد الـديون المتراكمـة، 

انطلــق يضــع األســاس المفتقــد لمســتقبل ســقط حاضــره دفعــة واحــدة،  ومــن ثــم
انطلــق إلــى المدينــة، عمــل فيهــا لــياًل ونهــارًا، صــبحًا ومســاًء، تجــارة وزراعــة، 



 - 57 - 

بدايًة افتتح دكانًا يشـبه دكـان القريـة القـديم، وهنـا اسـتطاع أن يـرمم شـيئًا مـن 
أكبـر وأكبـر  ذكريات حاضـره القريـب، ومـن ثـم لـم يقتنـع بـذلك، فغـامر بتجـارة

فغدا تاجرًا للجملـة ال بـأس بـه، وهنـا بـدا يلـوح فـي األفـق مسـتقبله الجديـد، لـم 
يقنـع بـذلك، فالمسـاحة الفارغـة للماضـي، للنسـب والعائلـة والقريـة القديمـة تلـح 
بوخزات مؤلمة، دارى آالمه بنجاحات تجارية كبـرى، عمـل بـالحالل والحـرام، 

ح، اشــترى أراٍض زراعيــة وباعهــا، تــاجر بالحشــيش والطحــين والعلــف والســال
وفــــي غمــــرة تجاربــــه التجاريــــة المتعــــددة، وجــــد أال تجــــارة أجــــدى مــــن تجــــارة 
األراضي المحرمة!هي األسرع ربحًا واألكثر ضمانًا ونجاحًا، ال شيء يعدلها 
ســهولة، يكفــي إغــراء الفالحــين بــبعض مــن األمــوال لشــراء أراضــيهم ومــن ثــم 

ن، وعليــه فقــد غــدا سمســارًا ناجحــًا! مشــكلته بيعهــا إلــى اليهــود بــأغلى األثمــا
الوحيـــدة كانـــت تكمـــن فـــي تشـــبت هـــؤالء الفالحـــين بأراضـــيهم، وعـــدم تنـــازلهم 
عنهـــا بســــهولة، لهــــذا لــــم ُيعــــدم هـــو الوســــيلة والحيلــــة، فكــــان يعــــالج المســــألة 
بــــاإلغراء المــــالي الكبيــــر، وألن هــــذه المعالجــــة كانــــت ال تفلــــح غالبــــًا، فكــــان 

ى نفعــًا، فمــن خــالل كونــه تــاجر جملــة كبيــر، كــان يضــطر إلــى طريقــة أجــد
بإمكانه أن يساهم بفرض حصار كبير على قرى زراعية بعينها، يقطع عنهـا 
كــل مســتلزمات العمليــة الزراعيــة، مســتعينًا بمــالكي األرض الموعــودين، كــان 
يقطع عنها الحبوب والسماد والدواب والعلف..ومن ثـم كـان يـأتي دوره كمنقـذ 

ين، فيشتري منهم أراضيهم بأبخس األثمان أو أغالها، ومـن ثـم لهؤالء الفالح
تواصـــل األرض دورتهـــا الممجوجـــة بانتقالهـــا المباشـــر أليـــدي اليهـــود بأثمـــان 
أغلى وأغلى..وعلى الرغم من انتفـاش جيوبـه بـاألموال واألراضـي والـدكاكين، 

المـال إال أن هذا لم يـرِو ظمـأه مطلقـًا، وظـل أسـيرًا لشـهوة المـال الجامحـة، فب
يرمم أطالل الماضي البائدة، فباع الحشـيش، واشـترى أراض وباعهـا لليهـود، 
ــــى فالحــــين متمترســــين  ــــاق عل ــــك، اضــــطر ألن يضــــيق الخن ــــي ســــبيل ذل وف
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بأرضـــــهم ألبعـــــد مـــــدى، فاضـــــطرألن يســـــرق وألن يحـــــرق محاصـــــيل ســـــنوية 
ألراضــي بأســرها، وألن يســمم دواب، وألن يقتــل أنــاس وبشــر ظلــوا متجــذرين 

م كـــل محاوالتـــه، وأهلتـــه سمســـرته المربحـــة ألن يصـــعد ويصـــعد بأرضـــهم رغـــ
لمســتقبل عــالي الشــمم، لكــن أجبرتــه غريــزة معينــة ألن ال ينســى قريتــه التــي 

 طرد منها يومًا وأهين كما الدواب..
وذات ليلــة أســرته األرض التــي ألقــي فيهــا يومــًا، وجــد رغبــة عارمــة تجتاحــه 

بارهــا مــن بعيــد، تحســس وتجســس، ألن يمــر علــى قريتــه القديمــة، َتَســميع أخ
حتــى أتــت اللحظــة التــي قــرر فيهــا أن يرتحــل إليهــا، أن يزورهــا، وأن يواصــل 
حمالتــه التجاريــة فيهــا كسمســار!أعد عدتــه، ركــب ســيارته التــي ســتعد حــدث 
العام عند دخولها لطرقات القرية الترابية، فأهل القرية ما اعتـادوا أن يـروا إال 

مـارة علـى أراضـيهم، وبمجـرد أن دخـل القريـة، لمـح سيارات اإلنجليز واليهود 
 الحاج جبر درغام من بعيد.

*** 
لمــح الحــاج جبــر درغــام ماشــيًا تحــت مظلــة شمســية تقيــه الحــر، ولمــح فتــًى 
زنجيًا ممسكًا بالمظلة، تذكر عرض الزواج المرفوض، غدت السيارة الخطى 

 حتى واكبت السائرين، أطل من سيارته مخاطبًا:
 كم، كيف حال الحاج درغام،السالم علي-

 استوقف سالمه الحاج درغام، وبدا غير مميز لمخاطبه، فرد مستغربًا:
 وعليكم السالم،...هل من خدمة نقدمها لك يا سيادة البيك...-

 راقه الرد، لكنه استعجل قائاًل:
 كيف حالك، ألم تعرفني، أنا شوقي عبد هللا..-

وعلى وجه غالمه الزنجـي، وفـي وبدت الدهشة جلية على وجه الحاج درغام 
هـــذه اللحظـــة نـــزل شـــوقي مـــن ســـيارته مصـــافحًا االثنـــين، وبمجـــرد أن نـــزل 
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استطاع أن يميز وجه الفتـى الزنجـي، إنـه عبـدون بشـحمه ولحمـه، لكنـه غـدا 
اآلن شابًا في مقتبل العمر، اكتسى عظمه بعضالت مميزة، وغدا أكثر طواًل 

 وحجمًا،..
 من..عبدون..-

ى الزنجـــي عرفــــه مـــن أول لحظــــة، فمضـــى إليــــه معانقـــًا وســــط وبـــدا أن الفتــــ
نظرات الحاج جبر المستغربة، طلب شوقي مـن الحـاج جبـر أن يوصـله إلـى 
الغايــة التــي يريــد، تمنــع الحــاج جبــر فــي البدايــة إال أنــه استســلم أمــام إصــرار 

 شوقي الشديد.
*** 

قريـــة كـــل يـــوم راقـــه المشـــهد، وراقـــه حـــال القريـــة أكثـــر، وبـــدا منســـاقًا لزيـــارة ال
تقريبـــًا، واقعـــًا تحـــت وطـــأة غريـــزة معينـــة ال يمكـــن ردهـــا، وبعـــد مـــدة قـــرر أن 
يستوطن القرية وأن يسـترجع السـكنى فيهـا، لكنـه اضـطر هنـا ألن يسـكن فـي 
أرض بـــور ال مالـــك لها!فـــأي مـــن أهـــل القريـــة أبـــى أن يتنـــازل عـــن بيتـــه أو 

ـــك مشـــاعر غـــدت مكبوتـــة صـــرارهم فغـــذى ذل عبـــر  أرضه!صـــفعه رفضـــهم وا 
الزمن، فمضى يرقـب الغـد المنتظـر، غيابـه عـن القريـة خفـف وطـأة النظـرات 
ن لم تذوي هذه بدورها إلـى حالـة الصـفر، اسـتعان بفتـاه الزنجـي  الغامضة، وا 
عبـــدون فـــي أعمالـــه هـــذه المـــرة، افتـــتح دكانـــًا يشـــبه دكانـــه القـــديم، حـــاول أن 

مــا مــن أحــد قبــل، يســتميل أهــالي القريــة ألن يبيعــوا أراضــيهم التــي يملكــون، 
مارس حصاره المعتاد، مارس اإلغراءات، أغدق األموال، مـا مـن أحـد تنـازل 
أو قبل، لم ينتبه اليـأس، حـدج القريـة بنظـرة متحديـة، درسـها جيـدًا، شـعر أن 
كـــل إخفاقاتـــه تعـــود إلـــى أن أهـــل القريـــة يســـتمدون تشـــبتهم مـــن الحـــاج جبـــر 

يب، لكنهم يتمترسون درغام، صحيح أنهم ينتمون لألرض بحب شوفوني عج
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خلـــف الحـــاج جبـــر أيضـــًا أمـــام كـــل اإلغـــراءات والعطايـــا الكبيـــرة، لهـــذا قـــرر 
 المواجهة..مع الحاج جبر هذه المرة.

تعمــد أن يصــلي العصــر فــي مســجد القريــة الصــغير، انتظــر تــدافع المصــلين 
ثــم تقــدم للقيــا الحــاج جبــر منفــردًا، ســلم عليــه، اســتنجد ببســمة مرســومة علــى 

تنــز بــالوجوم والحنــق والرغبــة، اســتقبله الحــاج جبــر بــدوره مرحبــًا، وجهــه المك
 أفلح أن يبدأ الحديث من حيث أراد فقال:

الحقيقــــة يــــا حــــاج جبــــر أننــــي أريــــد أن أصــــارحك فــــي طلــــب خجلــــت منــــه -
 طوياًل..

 رمقه الحاج جبر بريبة، كأنه يعلم بالطلب المبتغى، ثم قال:
 تفضل يا بني، لك عيوني إن استطعت!-
 ينتظر فقال يستعرض عرضه أواًل:لم 
أنـــت تعلـــم حجـــم ارتبـــاطي بالقريـــة، وأنـــت تعلـــم أن اإلنســـان مهمـــا دار فـــي -

األرض فلن يجد متسعًا له خير مـن أرضـه، لهـذا أحببـت أن أسـتقر هنـا، أن 
ـــى أرضـــها ترعرعـــت  ـــدت، وعل ـــي التـــي ول أختـــزل أعمـــالي وتجـــارتي فـــي قريت

اء مقابـــــل أن تمنحنـــــي وتربيـــــت، لهـــــذا جئـــــت اليـــــوم أعـــــرض عليـــــك مـــــا تشـــــ
 أرض"الجميز" التي تملك..

 لم ينتظره الحاج جبر أن يكمل، فقال مقاطعًا:
يــا بنــي، أعلــم مــدى ارتباطــك بــاألرض والقريــة، لكــن أنــت تعلــم أن ال شــيء -

أعـــز علـــى اإلنســـان مـــن أرضـــه التـــي ورثهـــا عـــن أجـــداده! األرض بالنســـبة 
دل شـبرًا منهـا، ففـي ثراهـا لإلنسان هي أمه التـي لـم تلـده، ملـك سـليمان ال يعـ

ثُـــِوَي عـــرق األجـــداد وشـــقاهم ودمـــاؤهم، ليســـت المســـألة هنـــا يـــا بنـــي مرتبطـــة 
بالمــــال وال بــــالكنوز، المســــألة مرتبطــــة بــــذكريات ومعــــاٍن مثويــــة فــــي التــــراب 

 المتواصل منذ األزل...
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 قاطعه شوقي:
أقــدر يــا حــاج جبــر ذلــك، أعلــم مــدى االرتبــاط األبــدي واألزلــي بــين األرض -

واإلنسان هنـا، لكـن كـل الـذي رغبـت بـه جـزًء مـن هـذه األرض، جـزء صـغير 
 أستعيد به حق الذكريات التي كانت لي في القرية..

 عاجله الحاج جبر قائاًل: 
ال عليك يا بني، بإمكانك أن تستغني عن أرض الجميز، وتستعيض عنهـا -

اء بأرض بـور كـالتي تقطـن فيهـا، تسـتطيع أن تستصـلحها وتمـارس الـذي تشـ
 بها......

*** 
وانصرف من المسجد هائمًا على وجهـه، "األرض بالنسـبة لإلنسـان هـي أمـه 
التي لم تلده"، ال مكان لـه فـي القريـة إال أرض البـور إذن، فهـي مثيلتـه التـي 
ال تضاهى، ال عرق ألجداد، وال ذكريات، مشاعًا لكـل النـزالء هـي!ال تنتمـي 

ا لمــن يريــد، كائنــًا مــن كــان، دون ألحــد، وال تبخــل علــى أحــد، تجــود بعطاياهــ
أن تمنحــه ذكريـــات أو نســـب أو صـــلة، والعـــرق المســـكوب فـــي أحشـــائها هـــو 
عرق نجس األجدر باإلنسان أن يستحي منه، ال أن يتباهى بشمه واالعتـزاز 

 به...
أورثــه ذلــك همــًا ال ينقضــي، ورغبــة عارمــة فــي االنــدثار، أوصــى عبــدون أن 

 يدفنه إن مات في األرض البور.
*** 

مرت أيام والرغبة العارمة ال تنثني، علم ذات يوم أن ابنة الحاج جبر درغام 
قد تَرميلت، زوجها تـوفي بعـد أن داسـته أقـدام بغـل فـي أرض"الجميـز" التابعـة 
لنســيبه، تــذكر هنــا أنــه قــد أهمــل نفســه أكثــر ممــا ينبغــي، كيــف شــغلته الحيــاة 

ال ينفـك عــن النســب  عـن أمــر زواجـه، كيــف غفــل أن تـرميم الماضــي بالمــال
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والذرية واألبناء، شاركه عبدون في انتقاء الزوجة الموعودة!والح فـي الفضـاء 
البـــارد رفـــض متواصـــل، لـــم يقبـــل أي مـــن أهـــل القريـــة أن يزوجـــه ابنتـــه، بـــدأ 
بسقف عال من الفتيات، ثم نزل درجة درجة، حتـى أشـار عليـه عبـدون ذات 

الوسط الوحيد الذي يؤهله ألن  مرة بأرملة جبر درغام، فهي على األقل الحل
يلــج بيــوت وعقــول ونفــوس أهــل القريــة، راقتــه الفكــرة دونمــا انــدفاع، ولمــا تقــدم 
للزواج، جوبه برفض معتاد، فازداد همًا علـى هـم، وترسـخ لديـه أن ال فائـدة، 
ال عــالج يجــدي فــي قريتــه الستصــالح البــوار الســاكن فيــه وفــي أصــله وفــي 

رغبتـه العارمـة بـالزواج، ولـم يجـد أفضـل مـن أرضه، لكن ذلك لم يكبحه عن 
بنــات المــدن اللــواتي لطالمــا حــديث نفســه عــن جمــالهن يــوم كــان ابنــًا لمحمــد 
المقدســي الراحــل الكبير!وفــي ظــرف أســبوع أتــى بفتــاة ناصــعة البيــاض غايــة 
فــي الجمــال!لم يصــنع فرحــًا كبيــرًا، فهــو لــيس بحاجــة إلــى نظــرات جديــدة، وال 

ه الوحيـــد فـــي المســـألة عبـــدون، فهـــو الوحيـــد الـــذي إلـــى همســـات، كـــان شـــريك
شــارك فــي مراســم الفــرح، وبــدا منظــر الفــرح باعثــًا أكيــدًا للضــحك والســخرية 
والهمســات، كــان موكــب الفــرح يتكــون مــن ســائق زنجــي أســود هــو عبــدون، 
يجلــس خلفــه قمــران أشــقران، همــا شــوقي وزوجتــه الحســناء البيضــاء الشــقراء! 

الفـــرح أكثـــر انـــدماغًا فـــي عقـــول أهـــل القريـــة، فقـــد وألن شـــوقي أراد أن يكـــون 
أسدى أوامره لعبدون أال تمر الليلة دون أن تهيئ األجـواء لعـزاء كبيـر للحـاج 

 جبر درغام.
*** 

واســـتيقظ فـــي الصـــباح البـــاكر علـــى صـــوت الزغاريـــد المنبعثـــة مـــن القريـــة، 
أن زغاريد تليق بعريس مثله، فقد ناحـت النسـوة علـى الحـاج جبـر درغام!بعـد 

وجـــده المـــارة مســـجًى فـــي أرض الجميـــز وفـــي رأســـه أثـــر لطلقـــة ناريـــة كانـــت 
كافية لتفقده الحياة!غادر منامه ومن ثم نزل إلى الشارع الترابي مؤديًا واجـب 
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العــزاء، هــو ورفيــق الــدرب عبــدون، وانتظــر اللحظــة المناســبة بعــرض جديــد 
هــو القائــد  علــى الورثــة الكــرام، وغمــر االنتظــار حرائــق وســرقات كــان عبــدون 

الميـــداني لهـــا، مـــر شـــهر واثنـــان وثالثـــة، ومـــثلهن مـــن الســـنين!والمبالغ التـــي 
يعرضها على الورثة تكفـي لشـراء قريـة بأكملهـا، والـرفض متواصـل ال يشـوبه 
تردد، وهل يبيع الناس أمهاتهم!! وتذكر هنا أن السنين المنصـرمة لـم تمنحـه 

ولد يواصـل رحلـة المسـتقبل من ال يتاجر بأرض البور بعد موته، ولم تمنحه 
لماضي مبتور منذ بدايته، عـرض زوجتـه علـى أطبـاء المدينـة، كلهـم أخبـروه 
أنها "ساغ سليم" وبالتالي فهي أرض خصبة للولد واألحفـاد المبتهـل قـدومهم، 
وأبـــى أن يعـــرض نفســـه علـــى أي مـــنهم، مهابـــة اإلجابـــة المشـــئومة!لكن هـــذه 

ليست قليلة، فعـرض نفسـه بعـد ذلـك  المهابة بدورها خبت بعد فترة من الزمن
على طبيب كبير، ومن ثم طبيب أكبر وأكبر...فأجمعوا جميعًا على التوقيـع 
على شهادة الوفاة للمستقبل المبتـور بـدوره، ووجـد نفسـه عقيمـًا مبتـور النسـب 
بمستقبله كما هو مبتور الصـلة بماضـيه، ووجـد سـلواه فـي دنيـاه المترهلـة مـع 

، وذات ليلــة الح فــي األفــق رمــق لحياتــه تشــبت بــه عبــدون وزوجتــه الشــقراء
بشغف دافق، فقد شـاء هللا أن تحمـل زوجتـه بـالحلم الموعـود، نعـم لقـد حبلـت 
زوجتــه كمــا كــل النســاء، وبــدا أنــه مــؤهاًل ألن يكــون أبــًا ككــل الرجــال، أورثــه 
ذلك فرحًا وسـعادة لـم يـرزح تحـت وطأتهـا إنسـان!وتحت وطـأة العجلـة الذاتيـة 

د نفســــه منســــابًا فــــي القريــــة، جــــذالنًا، يمــــنح ويعطــــي، يمــــد اليــــد للفــــرح، وجــــ
للمساعدة والعطاء غير مباٍل بنهش من هنا أو عِض من هناك، غمر القرية 
ـــر، شـــارك بعـــد طـــول  ـــف والســـماد بعـــد الحصـــار الكبي بالحـــب والـــدواب والعل
انقطــاع األفــراح واألتــراح فــي القريــة، ســاهم فــي بنــاء ُكّتــاب جديــد، واستصــلح 

بــورًا وبنــى عليهــا مســجدًا جديــدًا وأوصــى أن يــدفن بــه بعــد موتــه، وجــد  أرضــاً 
اللــــذة المفتقــــدة فــــي كــــل تفاصــــيل الحيــــاة، بعــــد أن منحتــــه وجــــع العموميــــات 



 - 64 - 

المسيطر، وألنـه وجـد مسـتقبله يبـدو يانعـًا فـي أرض البـور الـرازح عليهـا، فقـد 
ن قــدر لــه إ-أراد توثيقــًا أشــد وأعلــى لهــذه البــور المأمولــة، فأوصــى أن يــدفن

في أرض المسجد المبني، وقادته التفاصيل الجميلة ألن َيَتَمتيـع حتـى -الموت
في بناء قبره هناك، أراده قبرًا واسعًا يليق لمستقبل يتسع ويتسـع ليشـمل مـدى 
األفق الكبير، لكن على الرغم من ذلك، ظل مواصاًل لتجارة األرض الحـرام، 

تـــل هنـــاك، والمحاصـــيل تســـرق، علـــى األقـــل خـــارج قريتـــه، وظلـــت الـــدواب تق
ورجال يجدهم الناس مسجين على أرض تشبه أرض الجميز القريبة، ومـرت 
التســعة شــهور الالزمــة للمســتقبل كتســعة قــرون، وفــي الليلــة الموعــودة، أحــس 
أن صــــرخات المخـــــاض لزوجتـــــه، كأنهـــــا ســــيمفونية عذبـــــة األلحـــــان، جلـــــس 

كنت زوجته عن الصراخ، وعبدون يترنمان في انتظار الولد الموعود، ولما س
علــم أن الصــبح انــبلج عــن المســتقبل المرتجــى، ولمــا جــاءت القابلــة بالوليــد، 

 وضعته في يد عبدون وانصرفت دونما انتظار "للحلوان" الكبير..
 وجاء الولد المنتظر، كما يأتي مطر الصيف المنهمر!    

 زنجيًا أسودًا يشبه عبدون إلى حٍد كبير..
بـر المشـيد، حيـث َتَمتيـع ذات يـوم فـي بنائـه، ولمـا وضـعت ُنقل بعـدها إلـى الق

الـــرأس فـــي األســـفل، تعالـــت القـــدمان ألعلـــى، ولمـــا وضـــعت القـــدمان ألســـفل 
 سمت الرأس ألعلى..لم يتسع القبر الموعود حتى..

 لفظته األرض كما األب واألم والمجتمع والدنيا والناس..
 لقيطًا..

 كيوم ولد أول مرة...
 

 
 

 ال يمـوت األصـل الـذي
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 سعاد طاهر مقبل شعت                                                       
  غزة-الجامعة اإلسالمية                                                                                     

 قسم اللغة عربية ،كلية اآلداب     
 محافظة خانيونس                                                                                      

 أعلنت حالة الطوارئ القصوى....

ورنت صفارات اإلنذار في كل مستشفيات الوطن.. واتشحت السطوح واألعمدة سوادا فوق 
أدركت سوادها.. حتى الشوارع الُمتسخة فرشت على أرصفتها سجادات الصالة.. والعيون التائهة 

أخيرًا من أين يمر الطريق.. تجمدت أغصان التين في مكانها بال حراك .. وذبل الريحان .. 
 حتى أن شجر الزيتون انحنى بخشوع كاألنبياء..

تساوى العاقل والمجنون.. المؤمن والمنافق.. وصار الناس في الطرقات ُيحدثون أنفسهم كالمرفوع 
 عنه القلم..  وكأنهم مجانين آخر زمن..

أحد األطفال الُمدللين كان جسمه يرجف من شدة البكاء.. ورغم صغر سنه فقد كان ُيدرك معنى 
 الحدث..

وفي المستشفى العام بالقلعة كان أحد األطباء ينفجر غاضبًا . ودموعه تخنق ما تبقى من صمت 
 الرفاق:

 اآلن صحوتم يا سادة .. وتذكرتم من تكونون..
 أكبر ..بعد ماذا ..   األم تموت .. فكيف ُترانا سنعيش.  اآلن فرجتم عن أصالتكم.. هللا

وفي ساحة الملعب كان صبية الحي ممددين على العشب األخضر الباكي..وعيونهم تنطق 
بالصمت الموجع.. صمت العجز واألم تموت.. عدا الكابتن يحيى كان شاردا ينظر في عيون 

ة أخفاها مسرعًا.. وأخذه خياله يوم أن فاز رفاقه  األنقياء  برغم الرعد ..سقطت من عيناه دمع
ببطولة األمم ..وحين تسلم الكأس الُمزين بُقدسيتها .. وماليين العيون تحسده.. وقف شامخا 

 جبينه وهو يشير إلى صورتها المعلقة بصدره:
 إنها من تستحق .. ال أنا....

 مي في أحضانها.. تذكر حين عاد بعد احترافه في انجلترا وقد احتضنته هي قبل أن يرت
 نظر للسماء ودون أن يشعر بدموعه المنهمرة كغيث ندٍي ُيذكر القلب بوجعه..تمتم قائاًل:

 األم قد تموت .. فلمن يا هللا سأكمل المشوار .  
وعلى بعد مئات األمتار كانت العجوز السمراء جالسة على الرصيف تنظر في عيون األوالد 

 -مة يتفجر بقلبها.. والحال يصرخ:المارين على جراحهم. وقهر األمو 
 عيني عليك يازمن .. األم بتموت بسكين ولدها يا وطن..
 وعلى غير عادتها لم تكن تمد يديها لتتسول وهي ُتغني:
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 هلل يامحسنين .. حسنة قليلة تمنع بالوى كثيرة..
ن  داومت على فللمرة األولى أدركت بفطرتها أن ماوقع من البالء لن تمنعه كل كنوز الكون ، وا 

 تسولها صبح مساء..
 -وفجأة دقت صفارة اإلنذار األخير..والممرضة ُتهرول لغرفة األطباء :

 جهاز القلب توقف.. األم تموت..
وانهارت مغشيا عليها تبكى وجع الضمير.. ولم تكن الوحيدة.. كثيرون حين سمعوا صفارة 

 بهم للجحيم ثأرًا أللمها.. اإلنذار انهاروا يستجدون في وجدانهم مالك الموت أن ُيسرع
هرع األطباء كلم .. والعجب بالمناسبة أنهم وألول مرة تجدهم سويا كخلية النحل..دون حقٍد 

 دفين..
الدكتور سعيد أدرك أخيرا أن الفرق يكون بإخالص العمل لخدمة اإلنسانية.. حين وقعت عيناه 

مجدًا تناطح به السحاب.. تذكر  على زميله .. محمود.. ابن المخيم الذي صنع من عجز الخيمة
 استهزائه منه ومن فقره.. وُخيل إليه أن األم تحتضنهما سويا بكل الشوق الذي تجذر فيها..

 اقترب منه وبال سابق إنذار احتواه بكل الحب التائه في الدروب..وهو يوشوش في أذنه:
 األصل  ال يموت  يارفيق..

كالهما سقط أرضًا من شدة البكاء .. وفي  حتى عباس الُسكرجي وعصام أشهر النصابين،
 لحظات تبللت األرض بدموعهما.. وصار عباس يناجي ربه:

يا هللا منك أطلب المغفرة.. أنساني الشرب آدميتي فصرت كالحيوان بال عقٍل..وهاأنا اليوم ألجلها 
 أعلن توبتي.. ألجل ُقبلة على جبينها أرجو بها عفوها..

بشواربه الجبلية أن يهب أمواله كلها للفقراء.. وأن يعود فقيرًا كما  أما عصام النصاب فقد أقسم
 كان ليبدأ حياته من جديد خادما على أعتابها..

كانت السماء تبرق وترعد.. والمطر يبكى كما العجائز .. واألبناء في الشوارع ساجدين حالهم 
 كأغرب ما يكون.. جامدين في أماكنهم كحال الذي ينتقم من نفسه..

 قد كان الجميع ُيدرك أنها العقوبة اإللهية للولد الذي طعن قلب أمه..ف
 وفي المستشفى العام صرخ الطيب المسئول:_

 لن نقدر على عمل شيء .. األم تموت ونحن عاجزين..
لكن أقدامهم لم تعجز.. فبال وعي سار األطباء كلهم إلى المسجد.. وهناك اجتمعوا وطالت 

 م..فقد كان  كل واحد منهم خطيٌب لنفسه..سجداتهم .. وكُبرت دموعه
 لكن ابن المخيم .. الدكتور محمود كان ُيحدث نفسه:_

 حتى هذا لن ينقذها.. 
 الطعنة ال تداويها الدموع.. وال ترانيم الدعاء..محال يارفاق..
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وعلى أحد جبال القدس ..، وبعيدًا عن كل العيون كان أحمد واقفا ينظر لألسفل.. وقد اتخذ 
ه.. وفي ذات الحال كان أخيه محمد بالجبل المقابل دون أن يشعر أحدهما باآلخر.. فلقد شاء قرار 

 القدر أن يجمعهما ولو ُرغمًا..
كان محمد يستجمع شجاعته.. ورغم شدة آالمه كان الصمت يحكى حال عينيه.. فبقلبه أدرك أن 

 الدمع ال يساوى   ثمن  ما ضاع..
 . وكذا كان حال أحمد..جال بخياله في األيام الخوالي.

تذكر يوم كان هو وأخيه الذي تجرأ ورفع السالح في وجهه.. في مواجهة جيش االحتالل.. يوم 
كانوا سويا يلعبون بساحات القدس.. وحين يلمحون الجنود ُيسارع بإعطاء أخيه الحجارة وهو 

فتحتويهم القدس  يقذفهم بالحجارة الُوحَدوية.. وسرعان ما يهربون وهم يضحكون دون خوٍف.. 
بأمومتها الصامدة.. وُيجن الجنود بالبحث عنهم دون فائدة .. لم يكن ُيبعدهم عن الموت الكثير.. 
فذات يوم استطاع أحد الجنود وكان ُيدعى بنيامين أن يمسك بأخيه وهو ُيحضر زجاجة 

.. كيف وثب مولوتوف، لكنه كان أصياًل وشجاعا يومها .. نعم الزال يتذكر برغم غبار السنين 
على الجندي وأعمى له عينه بحجره..  !! وحين أمسكه الجنود ركله الجندي كالوحش. ورماه 

 بجانب أخيه وهو يهددهم بكل عنجهية :_
ًٌ وستُرون.. ًٌ  عندما تكبرون ستدفعون الثمن غاليا.. وال تدوم ُأُخوتكم .. هذا وعُد

ن غاليا.. ودارت األيام وِلعبت وصدق بنيامين .. صدق ابن صهيون ألول مرة .. وكان الثم
 لعبتها.. وتفرق العنوان.. وصارت المعركة مع ابن البطن الواحد.. وُقدام عيون األم..

في ذات الوقت كان أحمد يبكى ويسائل قلبه.. كيف ضاعت حالوة البندقية يا أخي..   كيف 
م كانوا يلعبون الكرة سويا ، غيرت األيام بوصلة قلوبنا..   فامتألت حقدًا وغيظا أليمًا.. منذ أعوا
 ويأكلون سويًا، وُيصلون الفجر سويًا ويتسابقون لحضن األم سويًا..

وحين قرروا دخول كلية الهندسة بجامعة الوطن..كانت عقولهم عبقرية بنقاوتها..وكان الكون كله 
شهاديين يتحدث عنهم..وذات ليلة ال ُتنسى وفي المخزن القديم لجدهم كانوا ُيحضرون أحد االست

 .. وطرا تغيير على الخطة..حين قال محمد مخاطبًا أخيه:
أتذكر مكان الزيتونة التي خبرنا جدي عنها.. تلك التي على ثراها قتل جدنا اليهودية.. أخبرتني 
جدتي منذ مدة حين رأيتها تبكى وحيدة أن اليهود أقاموا محلها ُمتحفًا تذكاريا للمتطرفين.. وعيد 

 م قد اقترب .. وكالروح التي تسكن جسدين فهم األخ أخيه.استقاللهم المزعو 
وفي ليلة العملية كان وجه الجدة غريبا ، فلقد كان جميال كأنها عروس اليوم..كانت فرحة جدا 

 وهي ُتخبرهم بأنها رأت في منامها أن الزيتونة تعود ألصحابها..
 عنة األرض تنتفض..ونجحت العملية نجاحا ُمذهال حين أذاعت القناة العربية بأن ل
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ومن وسط ذكرياتهما .. من وسط األصل الكامن في القلوب.. صرخ كالهما وسويًا .. والجبال 
 تردد صدى الروح العائدة: ال يا عدوى.. األصل ال يموت..

بليس ُيسابقهم كالمجنون: توقف ..لن يسامحك ..  وأسرع كالهما كالصقر يعانق أخاه .. وا 
السالح  في وجهه.. لن ينسى أنك سجنته وعذبته ودمرت حلمه..  سيقتلك.لن ينسى أنك رفعت

 توقف.. توقف..
ن ضل  لكن األصل ال يموت والحب الذي من رحم األم ال يموت .. ال يضيع.. حتى وا 

 الطريق.. الوجع ُتمحيه أصالة الذكرى..
 و قساوة المحتل وحقارته..

 الدنيا تغفر لنا .. وهللا خالقها يغفر ويصفح..
 ا أخي أسرع خطاك ..فالقدس للعناق تنتظر ..هيا ي

 لي ولك.. من لها سوانا ..  
 قلبى وقلبك توأمان ..جرحى وجرحك لن يهدئان..

 الجرح واحد يا محمد.. والعدو واحد يا أحمد..
 والولد ال يطعن ُحب أمه..

 واقتربت الُخطوات..وهناك كانت معجزات رب الكون تقلب كل المعايير..
ة سكنت السماء ، وتعانق المارون على جراحهم، وشفيت الجراح..والكابتن يكرر ففي نفس اللحظ
 صدق مقولته:

 أنت التي تستحقين..
 والعجوز السمراء صارت تزغرد وهي تعود لعادتها القديمة..وتغنى بصوتها الخشن:_

 هلل يا محسنين.. شوية ُحب بتغير األحوال.. وبتخلى العدو ينكاد..
ألطباء كاألطفال فرحين بما أنعم هللا عليهم بعد البالء..ودقات قلب وفي المستشفى وقف ا

 الدكتور محمود وسعيد تدركان الخبر القدس ستعود لتحضن بنيها من جديد..
وأسرعت الخطوات أكثر .. واشتدت حتى إبليس نفسه تعب فعاد خائبا يصلى بنار غضب 

 األخوة..
 الحب الذي ال يموت.. والتقت العيون تحت أغصان زيتونة تنحني لعظمة

 للقدس نغني .. وللقدس يهون ذلنا .. وتهون أرواحنا..
 والتحمت الروح الواحدة في الجسدين.. 

 والنبض للقدس .. للعشق األزلي يعود.. والكل يغني للقدس:
 لبيك يا أيها األصل الذي ال يموت...

 عرف زمانك من تكون:
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 الجيء وحتمًا سأعود
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 على اإلسفلت البارد
 بهاء نافذ عطايا عليان                                    

  غزة-الجامعة اإلسالمية                                                                                     
 قسم لغة انجليزية ،كلية التجارة 

 محافظة غزة                                                                                         
 

على رصيف اإلسفلت البارد، انهارت أحالمها وتالعب الهواء واستخفي بالكثير المرسوم في 
مخيلتها، تهوي المخططات واألمنيات كبيٍت ورقّي علم بأن ال  ِقَبل له بالرياح العاتية، لكنيه كان 

 .يأمل أن تطير به بسالم، وتحط دونما كبوات
الدموع الحارة وجدت مخرجها من مقلتيها الالتقليديتي اللون، كأنما حمم بركانية سلكت طريقها 
فوق وجنتيها، حرقة وحسرة ال توصفان، بين ذراعيها رأس ذاك النائم بال حراك، تتجمد مالمحه 

 حرارة وشكاًل، بابتسامة اعتلت فاه، نام في ذراعيها بسالم.
قد عاشت "سارة" أروع لحظات حياتها، في شتاٍء منصرٍم منذ عامين، كان شتاًء دافئًا من قبل، ل

عندما وصلت العائلة السويدية إلى مدينة القدس في رحلة سياحية، كانت فرحتها جمة، لطالما 
أحبيت القدس ورغبت في زيارتها، كانت تميل بطبعها كثيرًا إلى حضارة عريقة مندثرة، كانت األيام 

ى األيام في الجنية، جابت "سارة" القدس، شوارعها، حاراتها، أزقتها، شميت األولى في القدس كأول
رائحة التاريخ والحضارات في كل حجر داخل القدس، كانت مولعة بالتاريخ والحضارات، والقدس 
لها كانت تعني الكثير، زادت بها المدينة جمااًل، فقد شهدت أجمل أيام مرح تلك الشابة الطفلة، 

ع المدينة، تجوبها، تذهب هنا وهناك وابتسامتها الساحرة ال تفارقها، تالزمها أينما تذكرها شوار 
 ذهبت.

وهو بين ذراعيها ساكن بال حراك، اعتادته حيويًا ال يفارق األمل من بصحبته، يهوي اآلن صامتًا 
 تاركًا إياها.

ع، تراه دائما يجوب هناك عهدته كما لم يفارق مخيلتها، "علي" الشاب المقدسي الذي يحبه الجمي
المدينة القديمة وأزقتها وأسواقها، كأنما ال يبدأ يومه إن لم يتفحص المدينة بأشبارها، تذكرت المرة 
األولى التي رأته فيها، كانت تتجول في سوق المدينة القديمة، تحاول أن تناقش أحد الباعة 

والتي لم تصل، فوجئت بشاب  وتسأله عن حاجتها، بعد عناء طويل إليصال المعلومة إلى البائع
طويل، حسن الهندام والمنظر، تكتسي وجهه لحية ليست بالبارزة كثيرًا، تدخل "علي" ليساعدها 

 في التواصل مع البائع، كان لطيف جدا معها في ذلك اليوم.
ان قدرت "سارة" مساعدة "علي" لها كثيرًا، وجعلها هذا تلتقيه مرارًا وتبادال الكثير من األحاديث، ك

"سارة" مفتونة بشخصية الشاب المقدسي المكافح، الذي يتعايش رغم كل معاناته، وال تفارق 
االبتسامة وجهه، تعلمت من "علي" الكثير، ولم تعد تنكر أنه بدأ يجذبها كثيرًا، كان ألحاديثه 
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مذاق آخر، مذاق لم تجده في بالد الحجر والحديد، وجدت أناس يعيشون الحياة، بعذابها 
بتها، تمضي أيامهم بابتسامة وكلمة حمد للمولى، كان "علي" من الشباب ذوي العقول وصعو 

الراجحة، ذوي القضية واإليمان، وبدأت "سارة" تحب أن تسمع كل ما لديه، كانت دائمًا تسمع له 
أكثر مما تتكلم، كالمه كان كالسحر، شعرت بمعاٍن جديدة تجتاح عقلها وقلبها، أحست بمدى 

 الحقها طوال السنين. الفراغ الذي
توالت الفصول، و"علي" و"سارة" يزدادان تعلقًا ببعضهما، بدأت "سارة" تشعر بأنها واحدة من أهل 
القدس، لم تعد تتخيل كيف ستعود إلى بلدها، كان وقتًا عصيبًا ذاك الوقت الذي احتاجت فيه إلى 

منها، إن بقيت بالقدس، كان اتخاذ قرارات صعبة ومصيرية، أبدى "علي" لها استعداده للزواج 
تحديًا ليس بالسهل أن تقنع أهلها بأنها ستتزوج ذاك المقدسي الغير منتمي لبلدها ودينها، ضاقت 

 بها األمور حينها، وشعرت بأنها ستخسر أحدهم، أتخسر األهل أم الحبيب .
 في ليلة مقمرة، بالقرب من الحرم المقدسي كان "علي" و"سارة"  يتجوالن،

ارة" تشكي لعلي مدى الصعوبة فيما هي مقبلة عليه، نظر "علي" في عينيها وقال بثقة بدأت "س
تامة:"فقط افعلي ما تريدينه من الداخل، انظري بداخلك وابحثي عن نفسك، وبعدها ستعرفين ماذا 

 ستختارين ".
عليه، مرت  لم تدم أيام الحيرة طوياًل، خالل أيام معدودة كانت "سارة" قد أبلغت أهلها بما ستقدم

أوقات صعبة على "سارة" وعائلتها، دارت نقاشات كثيرة، وحاول الكثير منعها، وشاءت األقدار 
أن ال يمنع حبهما شيء، اضطرت "سارة" أن تخسر أهلها لتتزوج من "علي"، سافر أهلها وتركوها 

ون، بدأ لوحدها بالقدس، حيث انتمت للمكان وللشخص، كانت أيام الزواج األولى كأجمل ما تك
"علي" رويدًا يحدث "سارة" عن الدين اإلسالمي ومحاسنه، وبعد شهر من زواجهما كانت قد 

 أعلنت إسالمها.
على اإلسفلت البارد، عال النحيب، تبكي من لن يغيب عن عقلها وقلبها، ال زالت تحمله بين 

األيام األسوأ،  ذراعيها، بال حراك، كأنما هو طفل تخشى أن توقظه، جرفها تيار الذكريات إلى
عادت بالذاكرة إلى ما بعد زواجها بثالت شهور، كانت صدمة كل المقدسيين ما حدث بالمسجد 
األقصى من اقتحام لليهودي "شارون" ثارت موجات الغضب العارم وانتقلت كالهواء بين كل 
 جدران المدينة، كان الوضع مخيف، بدأ الجميع يثورون على المحتل الصهيوني، يتمردون،
يتقدمون، بصدورهم العارية يتصدون، كان "علي" من أوائل الشباب الذي ثاروا ضد المحتل 
الصهيوني، وكان قلب "سارة" يخفق كلما خرج "علي" للتصدي للصهاينة، أطال غيبته في إحدى 
 ًُ الليالي، وبدأ القلق يأخذ منها موضعه، وتسلسل في كل أنحاء جسدها، شعرت بأن شيئًا

دخل "علي" في أي لحظة إلى المنزل، لتبرد النيران المشتعلة بداخلها، تعالت  سيحدث، تمنت لو
 النيران بداخلها وبلغت مبلغها.
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وعلى اإلسفلت البارد وجدته، مستشهدًا نائمًا بال حضن يدفئه، احتضنته بين ذراعيها، وأطلقت 
 من قلبها صرخات ممتدة.

تتالشى، الرصيف ال زال باردأ، هو على  الغيوم التفت في سماء القدس، وألوان النهار أخذت
األكتاف محمواًل إلى طريقه يمضي بثبات، وكذلك تفعل هي، على قدميها تسير، ونحو هدفها 
تسرع، وهم به يسرعون، وهي كذلك تسرع، وضعوه مزينًا بأعالمه في القبر، وهي هناك رفعت 

عليه، سبابتها تعلو  وجهها للسماء، وتلفظت بكلمات لم يسمعها غيرها، التراب ينهال
 .....انفجـــــــار...
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 كـان لنـا بـيت 
 محمد عبد الرحيم محمود المجدالوي                                                     

 ضياتكلية التربية قسم الرياغزة، -صىجامعة األق                                                                     
 النصيرات -محافظة الوسطى                                                                              

ذات مســاٍء  بــارٍد، الشــوارع مليئــة بالميــاه المنهمــرة؛ فــي ليلــة شــديدة المطــر مــا أشــد هطــول  
واشتد هبوبها، ولكـن،  المطر في تلك الليلة! واكتنزت السماء بالسحب السوداء، وعصفت األرياح،

ما إن بدأ الرعد يقصف، حتـى أيقـن سـامي وهـو يشـاهد أشـعة البـرق تختـرق ظلمـة الغرفـة: إنـه لـن 
يطــول المقــام بــه حتــى يرجـــع المطــر إلــى الهطــول، لعــل وحشـــة المكــان، وبــرد الشــتاء الــذي جـــاء 

 متأخرًا هذه األيام أنسيته أيامه الخالية وذكريات الماضي.
 

لى بعض أكوام القش، في غرفة حجريـة منزويـة فـي أطـراف المدينـة، يمـدد كان مستلقيًا ع 
أطرافه المقرورة ويلف جنبيه بين الفينة واألخرى يحاول أن يشعر بدنـه بطاقـة شـحيحة مـن الـدفء 
المسلوب، ويجري البرد بسكينه القاسية على خاصرته النحيلة وسرعان ما تمتـد بـه حتـى أخمصـيه 

ن، ويطبقان فكيه دونما فتور، يحـدث نفسـه: مـا هـذا الشـتاء عـديم الرأفـة، وتتراقص شفتاه المتشققتي
تكاد تنفطر يدي، وينشق عن عظمي لحمي وتخـر أسـنانه عـن  فكـه؛ مـا عسـاي أن أفعـل. ويـدير 
رأسـه فجـأة، ويعـدل ظهــره المتخشـب، ويسـنده إلـى الحــائط وتمتـد يـده إلـى  جيبــه فيخـرج منهـا علبــة 

ن سـيجارة ويشـعلها ويلـتقم طرفهـا المبلـل متـأماًل فـي حبـات المطــر كبريـت ويخـرج معهـا مـا تبقـى مـ
وهــي تميــل وتتمايــل، كفتــاة حســناء فــي يــوم ربيعــي، وترشــف جــدران الغرفــة كــرة بعــد أخــرى. وتأخــذ 
طريقهــا إلــى الــداخل، يقــول وهــو يســتل األنفــاس األخيــرة مــن ســيجارته: يــا حبيبــي هــذا الــذي كــان 

ل أيضـًا، مـزراب ميـه، لقـد حـاول جاهـدًا أن يقضـي ليلتـه هـذه ناقص، ال يكفي برٌد يفلق الصـخر بـ
كيفمــا كــان بــالبرد بمــاء المطــر الــذي لــم ينفــك يتطلــع علــى خبايــا غرفتــه اللعينــة حالكــة الظلمــة لــو 
مصــباح الشــارع الــذي آنســه بنــور خفــيض لقــد مــر علــى مكوثــه هنــا أســبوع، أبــو يزيــد قلــياًل، آخــر 

ســتطيع أن يأخــذ منــه قضــمة واحــدة. لقــد عــز عليــه التهامــه رغيــف كــاد أن يأكلــه العفــن وهــو، ال ي
وكــادت تفتــرق عنــه روحــه تنــبجس أنفاســه األخيــرة. هــذه هــي الحقيقــة إن لهــذا الرغيــف، ذكــرى لقــد 
خشي أن يهم بقضمه فتضـيع آخـر لمسـة فـوق ظهـر الرغيـف، لقـد كانـت هـذه لمسـة ألمـه العجـوز 

يبقــى منهــا ســوى أثــر علــى رغيــف حنطــي   أمــه عائشــة ذات الســبعون عامــًا ونيــف، أمــه الــذي لــم
أسود، أمه التي كانت يجمعها بها بيت رخامي ذو باحة مزدانة بحوض نافورة ماء ذهبية اإلنشاد، 
وتعتــرك فــي قلبــه الخــواطر وتشــتغل فــي رأســه األحــالم، وتهمــد رأســه المســتديرة علــى كومــة القــش 

ذلـك البيـت ال ريـب. فيـه أنـه كـان ليغوص في بحر لجي يتالطم فيه عبابه في ليل مـدلهم خاشـع، 
فــي رأس العــامود خلــف حــارة الســعدية فــي القــدس الشــريف لــيس بعيــدًا عــن الحــرم وشــوارع حارتــه 
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الضــيقة تكـــاد ال تكــف تضـــرعها األقـــدام وهــو أيضـــًا ال يمــل طلوعـــًا فيهـــا وال نــزول. كـــأن الشـــوارع 
فــي المســاء ويعــود إلــى البيــت تمتلـئ بــالمطر شــتاء ولكــن مــا تلبــث تكــرع نــزواًل إلـى الحــي المجــاور 

مبتاًل ثيابه ويجد أمـه تعـد لـه حسـاء اليقطـين مـن الزنجبيـل وتجلـس للحياكـة كـان وال شـك فـي ذلـك 
أن أمه تجيد الخياطة والتطريز وكان أجمل ما حاكته له تلك الكنزة الصوفية ذات الخيوط الشائكة 

ًا رأســه علــى فخــذيها ويســامرها وفــي ليلــة شــتوية أحــب الجلــوس إلــى أمــه مقربــًا جســمه منهــا واضــع
ســامي بحــديث ويــدير رأســه إلــى الجنــب اآلخــر وفجــأة تقــول لــه أمــه: يــا ابنــي هــذا البيــت... البيــت 
انظــر إلــى جدرانــه.... انظــر هنــاك... انظــر فــي كــل زاويــة... فــي تلــك الناحيــة كــان ينــام أخــوك 

لك الزاوية كنت في يوم من األيام سعيد.... هللا يطرح له الخير... يا هللا ما أغرب هذه الدنيا في ت
مريضًا وكانت الحمى قد أطنبت طبولها على رأسك وكانت رأسـك تغلـي مـن شـدة الحـرارة فأمسـيت 
ال تعــي شــيء إال قولــك وأنــت ال تعــي: يــا أمــي متــى تخبــزين الخبــز أنــا جوعــان أريــدك أن آكــل... 

ليـوم جـاء أخـوك سـعيد ورأسـه وأضع على رأسك كمـادات المـاء البـارد... ثـم تـردف قائلـة فـي ذلـك ا
تقطــر دمــًا، ومالبســه تخضــبت حمــراء قانيــة، تتركــه صــارخة: مــا الــذي جــرى لــك يــا ســعيد !! فيــرد 
بنفس منقطع كأنه يصـعد فـي السـماء: الكـالب، فتقـول: مـين هـم ! يـرد وهـو يضـع يـده علـى رأسـه 

ائـد مـن عملـي إلـى البيـت حاشرًا دمه المندلق باسفاف: اليهود مين غيرهم، لعنـة هللا علـيهم، وأنـا ع
رأيــت أحـــدهم يضــرب شـــاب بعــد ســـيل مـــن الشــتائم المهينـــة، فانتفضــت وهبـــت فــي صـــدري نواشـــد 
الحمية، وصار دمي يغلي فهببت مهاجمًا إياه وضربته بيدَي كلتيهما فصرخ سـعيد مـن األلـم وأمـه 

اًل: فما كان تحاول أن تضمد جراحه وتمسح بأخراها: آه آه طيب ما الذي حصل بعد ذلك  يرد قائ
من الجنود إال أن هموا مسعورين يضـربوننا بهـرواتهم حتـى أدمـوني وسـقط متلبسـًا يـا ألمـي، يقطـع 
ســامي حــديث أمــه مستفســرًا، مــا الــذي حصــل بعــد ذلــك  وتكمــل أمــه: أال تــذكر مــا الــذي جــرى !! 

، لـم صحيح وكيف تذكر ذلك، ولقد استمرت الحمى عليـه ملزمـة إيـاك بـالجلوس بـالفراش أسـبوعين
نـدري مــاذا نفعــل بمرضــك كنـا قلقــين عليــك، تترجــف قلوبنـا التــي فــي صــدورنا مـن شــدة تعــب البــال 
وطول االنتظـار، ولكـن بعـد طـول انتظـار، كانـت العجـوز أم سـعيد وأبـو سـعيد، وفـي صـباح دافـئ 
يتناوالن طعام اإلفطار حتى خرج عليهم سامي يمشي مترنحًا من غرفته إلى أرض الحوش حيث، 

وجــودين وتلفتــت العجــوز ورائهــا وتقــول بدهشــة شــديدة: انظــر يــا أبــا ســعيد ورائــك فيلتــف أبــا كانــا م
سعيد بسرعة إلى ولده قائاًل: الحمد هلل... الحمـد هلل هللا شـفاك وأذهـب عنـك مرضـك ويتقـدمان إلـى 
الســفرة وتســكب أم ســعيد  كــوب مــن الشــاي الســاخن بالنعنــاع يــذهب، ســكرة المــرض ويفــتح لبــاب 

ذا بجرس الباب يقرع قرعًا. يسرع أبو سـعيد متوجهـًا إلـى الدماغ و  يرفع سامي الكأس هامًا بشربه وا 
ذا بــأختي ســميرة وزوجهــا البــدين وابــنهم هيــثم قــد جــاءوا مــن عمــان ليطمئنــوا علــى  البــاب ويفــتح، وا 
سـالمتي ســعيد وسـامي يومهــا لــم يـرق لزوجهــا البـدين المقــام فــي البيـت وكأنــه كـان مغصــوب علــى 

كان من عـادة أبـي أن يهـم بالـذهاب إلـي وكأنـه كـل صـباح فـي أول السـوق القديمـة كـان  المجيء،
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يعمل في بيع الزيت، وكان ال يقطع فرضًا  إال وصله في الحرم كان يوصينا بذلك، وبعد العصر 
يحضر لتناول الغذاء والعشاء يذهب إلى مقهى في آخر السوق حتى يقضي ليله يتسـامر مـع مـن 

له، وفي ثالث يوم لوجود أختي سميرة جاءنا من يخبرنا أن أبا سعيد قد توفي. لم بقى من أبناء جي
تتحمل أمي هذا الخبر، وهمت أختي بالبكاء كان يومًا مأساويًا لدرجة بالغة وبكل ما تعنيه الكلمـة 
من معنى، ومن بين ما أخبرنا به جارنا أبو سمير الذي كان له دكان وكان يبيع القماش أنه وهـو 

بــالخروج مــن دكانــه وآخــر الطريــق كــان هنــاك فتيــة مــن اليهــود المتــدينين، ذو القبعــات الســود يهــم 
مســرعين وكــان ينــزل بــبطء عــن الــدرج الطريــق فاصــطدموا بــه فتــدحرج مرتطمــًا رأســه بالحــائط وقــد 
فــارق الحيــاة، فقلــب كفــي  قــائاًل ألخــي ســعيد أمــا عســانا أن نفعــل، لــيس لنــا إال الــذهاب وتشــييع 

فقام أخي سعيد كان ما يزال مصابًا في رأسه وتحركنا نحن وأهل الحي متوجهين بجثمانه جثمانه، 
إلى المسجد األقصى ثـم انطلقنـا بـه إلـى المقبـرة المجـاورة لـم أرى أخـي سـعيد قـد انفلتـت منـه دمعـة 
واحــدة كــان أشــد منــي صــالبة وحزمــًا بعــد مــرور ثالثــة أيــام وبعــد أن انفــض النــاس معــزيين هــدمنا 

العزاء، غادرتنا أختي وزوجها وكانت شـديدة التعلـق بأبيهـا وكانـت المفضـلة لـه بيننـا ألنهـا  سرادق 
كانت األصغر بيننا ومن بين ما أذكر ونحن في طريقنا إلى المقبرة، مررنا بحشد مـن اليهـود ذوي 
القبعــات الســود حــاملين المصــنوعات الخشــبية للهيكــل المزعــوم، وبيــد أحــدهم البــوق ال يكــف عــن 

قامه والنفخ فيه بين الحين واآلخر وبعضهم حاماًل األعالم اليهودية لم يدعنا الجـيش نمـر حتـى الت
فرغ هؤالء الراقصون والمتمـايلون والمترنحـون مـن خـزعبالتهم وهلوسـاتهم، رجعنـا أنـا وأخـي مثقلـين 

بي يمثل لنا كان أ –رحمة هللا عليه  –بأحمال الحزن واأللم ولوعة القلب مرارة الفراق لقد كان أبي 
شيئًا ال يمكن وصفه حتى أن أمي تلقبه بعـامود البيـت، أبـي مـن مواليـد مدينـة القـدس، شـديدًا رغـم 
عجزه وهرم جسده، تلمح في عينه وشموخ وكبرياء وكانت له لمساته الحنونة وحيث زرع في قلوبنا 

يت من دكانه وصدورنا حب األرض والعمل. وفي أيام الشتاء القارص كان فطوره المفضل جبن ز 
والخبــر والخبــز المحمــص الــذي كانــت تتفــنن فــي إعــداده أمــي طبعــًا مــع البــيض المســلوق وبعــض 
العسل ال زلت أذكر طعم العسل الذي كان يحضره لنا من عمان وكان يحب أن يصـطحبني معـه 

ج إلـى ولكن لوال هؤالء اليهود ومشيئة هللا تعالى هللا يرحمه. من تلك الواقعة قرر أخي سعيد الخـرو 
عمان بحثًا عن لقمة عـيش لـه وألسـرته لـم يوفـق فـي الحصـول علـى عمـل فتـابع سـفره إلـى الخلـيج 
لعله يعثر على عمل هناك. وفي آخر رسالة أرسلها إلينا كتب فيها، ال تغفل عينك عن أمـك هـي 
أمانــة فــي عنقــك. فبعثــت أرد عليــه: ال توصــني بهــا هــي فــي قلبــي بعــد أســابيع ســئمت العمــل فــي 

أبــي ومــن قبلــه جــدي، فــي دكــان الزيــت بصــراحة ال أحــب بيــع الزيــت والعمــل وســط حوانيــت  دكــان
يملئها رجال طال عليهم األمد وشابت قلـوبهم وعقـولهم فقمـت بعـد مشـورة أمـي، ببيـع الـدكان ألحـد 

القدس  بيني وبيـنكم لـم تكـن أمـي راضـية  –التجار وشراء سيارة أجرة والعمل على الطريق رام هللا 
عل ولكن ثقل المرض لم يكن يتركها تمنعني من القيام بما يحلـو لـي وكنـت دائمـًا أعـود مـع عما أف
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مغيــب الشــمس أفــاجئ بالقــارورات وأكيــاس القمامــة وقــوارير الخمــرة مرميــة ومكومــة ومكســورة أمــام 
من يا تـرى قـد فعـل ذلـك ! مـن سـواهم أولئـك المتحـايلون السـكان الغربـاء األسـرة اليهوديـة  –البيت 

ي قامت بطرد جارنا أبو أسعد بحجة انه ال يملك أوراق تثبت ملكيته للبيـت وسـكنوا فـي الطـابق الت
ـــيم الكتـــاب المقـــدس لهـــم فأصـــبحت الحـــارة تعـــج  العلـــوي وخصصـــوا الطـــابق الســـفلي كمدرســـة لتعل
بمعتمـــري القبعـــات الســـوداء والثيـــاب الســـود ذو الســـوالف الطويلـــة الملتويـــة والبـــدل المديلـــة بخيـــوط 

وبيضــاء ملتويــة.  غيــر مكتــرث بوجــودهم ألقــي نظــرة إلــى األعلــى فأجــد امــرأة تــربط منــدياًل ســوداء 
علــى رأســه وتحمــل طفــاًل لهــا جالســة علــى شــرفة البيــت حيــث كانــت أم أســعد تجلــس علــى كرســيها 
الهــزاز فأرمقهــا بنظــرة كاســرة. فأشــيح بــوجهي عنهــا وأزيــح مــا خلفــوه وأدخــل البيــت، كــان البيــت فــي 

ال تســمع إال همــس وأمــي تضــيء غرفتهــا طريحــة الفــراش مريضــة حيــث اشــتد عليــه  أركانــه معتمــاً 
مرضها فكنـت خيـر عـون لهـا أقبـل يـدها كـل مسـاء وأعـد لهـا طعـام العشـاء ثـم أتركهـا متوجهـًا إلـى 
غرفتي حتى أغط في نوٍم عميق. لم أكن أعلم بأنه يأتي يومًا تكون فيه حالتنـا فـي أسـوء مـا تكـون 

ســيأتي يومــًا يكــون أســوأ مــن مــا مضــى وكالعــادة وأنــا عائــد إلــى البيــت ســمعت لــم أكــن أدري أنــه 
أصوات من داخل البيت فتجهمت  قائاًل يا ترى من هذا الذي داخل البيت، يا هللا نسيت أن أغلق 
البيــت بالمفتــاح، وصــعدت مســرعًا دافعــًا البــاب بيــدي صــارخًا مــن هــذا  ركضــت إلــى غرفتــي أمــي 

ًا مــن فــي الغرفــة، رجــل مــن ذوي القبعــات الســود معــه امــرأة بجــواره يهــم قــابض علــى البــاب، متفاجئــ
بوضع أصـبع أمـي اإلبهـام علـى الـورق فانـدفعت إليـه ممسـكًا بتالبيـب ثوبـه شـادًا إيـاه إلـي صـارخًا 
فــي وجــه: مــا الــذي تفعلــه يــا كلــب وكيــف تجــرؤ  علــى الــدخول إلــى البيــت دافعــًا إيــاه إلــى الخزانــة 

قـائاًل: أمــك تريـد بيـع البيــت فقلـت كيـف تقــول ذلـك أمـي ال تريــد بيـع كرســي الطمـًا إيـاه بكــف، فـرد 
واحد، وأمسكت أوراقه وقمت بتمزيقها وقلت لـه: اخـرج يـا خنزيـر مـن هنـا أنـت ومـن معـك هيـا، ثـم 
رجعت إلى أمي وهي تبكي بكاء ساخن انكببـت أحضـنها وأمسـح دموعهـا المتسـاقطة سـاخنة علـى 

هذه اللحظـة ثـم قمـت بـإغالق البـاب حيـث لـم أنـم وكنـت خائفـًا خدها وهي ال تعي ما حصل حتى 
على مصيرنا وبعد أيام قليلة قمت ببيع السيارة لتوفير المال لعالج أمي حيث اشتد عليهـا مرضـها 
فقررت إدخالها المستشفى وتحمل التكاليف الباهضة في إحدى المستشفيات اإلسرائيلية كانت أمي 

زمـة  الرضـيع حليـب أمـه، وكنـت عنـدما أرجـع إلـى البيـت غالبـًا مـا ال تكاد مالزمة الـدواء مثـل مال
أجد الشـبابيك محطمـة والقمامـة علـى حالهـا، وهـؤالء الغربـاء اليهـود علـى طـول غبـاء وصـراخ لـياًل 
ونهارًا، عندها خلدت إلى السرير قلت في نفسي هذا البيت الذي قضـيت فيـه زهـرة عمـري مـا زلـت 

الذاكرة وأحالم الطفولة والماضي القريب يا ترى هل يطـول بقائنـا أم فيه ما ال ينسى وال يسقط من 
نفقـــده إلـــى يـــوم الوعيـــد ... ال ... ال علـــى جثتـــي وربـــي يشـــهد ولكـــن العيشـــة ال تطـــاق مـــع هـــؤالء 

 جرذان التاريخ  قد لوثوا التاريخ والمكان والحاضر والمستقبل. 
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ي كادت أن تخرج روحها من في اليوم الثاني، ذهبت إلى المستشفى ألحضر أمي الت 
جسدها عندما خرجت من عتبة البيت حتى مررنا في طريق عودتنا إلى مقبرة وأحبت أمي زيارة 
قبر أبي وقراءة الفاتحة فأكبت على الشاهد تحضنه وتبكي مرارة وحزنًا ولتشكي همومها وأحزانها 

عليه أعيننا الجنود محيطين ثم توجهنا إلى البيت ونخرج من الزقاق المحادي للبيت أول ما وقعت 
بالمنزل معهم ذلك الرجل ذو القبعة السوداء والمرأة الذين جاءونا ذات ليلة، أيحدث ما تحدثني به 
نفسي تركت أمي ترتكز على الحائط مسرعًا إليهم صارخًا في وجوههم ما الذي تفعلونه ما الذي 

المحامي وهذا الرجل معه ما يثبت تريدونه !!... يقترب مني رجل يعرف عن نفسه، قائاًل: أنا 
أنك ووالدتك قد بعتم البيت له فقال سامي: ال هذا كذب افتراء ليس له عندي شيء لم أبع له 
البيت قط ويقترب منه الرجل السمين يا حبيبي هذا البيت صار لي ... لي مش لك، ضاحكًا 

ًا، متجهمًا سامي ما بأعلى صوت والغربان السود قد راق  لهم المشهد وبدءوا بالضحك أيض
يحدث اندفع بقوة إلى المنزل فإذا الجنود يدفعوا به ودخل في عراك معهم  يحاول الوصول البيت 
فيدفع هذا وذاك ويقول: ابتعدوا هذا البيت لي وليس لكم حق فيه ... يا كالب ... يا خنازير 

ذا بصرخة أخيرة من وراء ه ترتمي أمه أرضًا ... و ويخرج من عينه دمعة وال يكاد يريد الرجوع وا 
ينفك مسرعًا بصرع وبعنف ... أمي .... ويمسك بيدها الباردة وهي تلفظ أنفاسها يا ابني.... هذا 
ياك تفرط فيه.... وتغمض عيناها  وشخص سامي إلى السماء قائاًل: يا رب يا هللا من  بيتنا وا 

فقد البيت واألم هذا بيتنا...  حرقة ولوع وتدوي في أرجاء نفسه كلمات أمه األخيرة سامي  الذي
  بيتنا إياك تفرط فيه.
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 صابـر وعبـود 
 عالء الحاج يوسف                                               

 غزة-الجامعة اإلسالمية                                                                                               
 ريعة والقانون كلية الش 

 محافظة رفح                                                                                                      

ساعاٌت طويلة مريت، وأوشكت الشمُس أن تواصل مسيرة عطائها في جانٍب آخـر من 
ة حيث تتوارى مالمُح هذه البسيطة، وفي طريقه كان األصيُل ليسدَل ستائَره البهيّ 

ُع العيوَن التي أحبتهـــا، وُتْوِدُع النفوسَ دفَء نوِرهـــــا  الشمس فــي نهاية األفق، ُتَودِّ
 وتمضـــي .

وهاهو جالٌس على صخرته الجميلة على جانب الطريق المرتفع عن مدينـــِة القدس، 
َحْملُق فيها وفي حيث تجلُس في تواضعٍ  بين هذه المدنِ الفلسطينيةِ الخالبة، يُ 

 مناِزلها التي تربُض في ِعزيٍة لَيُشمي حينها فقط َعَبق أصالتها ورحيَق تألقها البديع .
وكم استراَح حين َأْطلـَـَق تْنِهيدةً طويلةً حميلها أوجاَع الكونِ ، وَأْشَهر إفالسه من كلِّ  

التي تتجلى واضحًة في  وصٍف ِلَما ُيبِصُره اآلَن من بهاٍء ومجٍد وعظمة رغم البساطة
معالِم المدينة المقدسة، ولم تكــن لتفارَق شفتيه حين يرى هذا المشهد 
امِتَعاُضةُ األسفِ تلك حسرةً على ما ذهَب من أمجادِ ُأمِتهِ ، ثمي وقف، ألقى نظرًة 

 متمعنةً أخيرةً واستداَر عائدًا إلى منزله .
عبد المنتقم  فكيفَ ال يأخــذُ ولو دقائقَ مــن طوال طريقهِ إلى بيته إذ بهِ يتذكُر زميَله 

 تفكيره أليَس بتوأم روحه ورفيِقِ دربه وكاتمِ أسراره  
ٌة أْوَجَعت حْلقه، حين َطِفَق يعود ساعاٍت بذاكرته ليمري كالُم عبود سريعًا،  غصي ًُ

حٍة ويتركه في هالٍةِ من الحسرةِ والشكِّ واأللم، كيف أن ذاك األخير يتشدُق بكل وقا
ها مثاًل   بأنه ال ُيُحــبُّ اسمه هذا ومناسبَتُه التي ال يكلُف نفسه عناء التفكير في ذمِّ
ه التي َبقَرت قوات الصهاينة بطنها في  وهو يقـول أن والده وّصاُه أن يأخذَ بثأر أمِّ
مخيمِ  شاتيال حين كانت تحمُل في أحشاِئهـا ربما عبود ما آخر، وازدرائُه دومًا لعقلية 

 الده المتخلفة التي ال تؤمن بالسالمِ على حدِّ تعبيره.و 
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هذه هي الكلمات التي أيقظت بركانًا خامدًا داخل  صابر ، وشعوره المتواصـل 
بالذنب إلخفاقه في انتقاِء صديٍق حقيقي يؤمُن بما يؤمُن هو به من حقه الكامـلِ في 

 أرضــه واسترداده لكل منهوٍب مسلوٍب مغصوب .
ر طريقه، يجتاُز الشوارعَ الواسعةَ ال يرى إال مخيلتُه التي َجثمـْت ويتابع صاب

صـورةُ عبود الذي يقهقُه في مرحٍ  غبيٍّ عليها، وأفكار تتخبطُ داخله غير تلك 
 التساؤالت التي آلمته بشدة: 

 كيف يمكن لفلسطين أن تعود بشباب   كعبد المنتقم  ال يؤمنون أنهم أهل الحق   -
 على أمثاله أن يبيعوا القدس ثم فلسطين بكل بساطٍة   ترى أسهٌل   -
 وهل كانوا يستحقون أن ُيَعِلَق عليهم أهلهم وذويهم أي ُّ أمٍل حميٍد     - 

 َأْجَهَد صابر نفسه وعاتبها قائال :
كيف تمرُّ كل تلك الساعات يا ابن  أصيلة دون أن ترى قّرة عينك ، سأعود  -

أو حتى ألهرب من أفكار سيئةٍ  كأفكار عبود  ألرتمي في حضنها، ألختبأ فيه
، وألتمُس شيئاً من أمان .  وأشمُ ِعطر الحــبِّ

وأثناء ُولوجه الزقاق المؤدي لمنزله، إذ بصفارات اإلنذار تدوي في المدينة المقدسـة، 
وأصواُت الغربان تنعق من جديد، ابتسم صابر وفِرحَ ألنيه يعلم أن هذا الصوت رغــم 

إال أنه ُيسعد العصافير الصغيرة، ثمي أسرع ودخل البيت حيث وجده ضوضائيته 
خاليـًا، وصوُت المذياِع يأتي من غرفة والديه، اتجه نحوها فإذا عائلته كلها تنصت 
للمذيـــاع في صمٍت وترقٍب كبيرين، لكني أنظاَرهم كانت موجهًة إليه، وليته كان يفهم 

تعلن عناَء ثواٍن مّرت فكانت في حساب الخوف  لغـة العيون وقتها، ليوفَر على نفسه
مجهول السبب سنين، ويعلُن المذيع خبراً عاجاًل،ً ليبدَأ قلُب  صابر  يدُق بعنٍف " 
عمليٌة استشهاديةٌ في القدس الغربية، وهي هجومٌ بجرافٍة ضخمٍة نحو حافلة ُتِقُل 

ة صهيونية ، تعلُن اسم جنودًا صهاينة وأنباٌء عن عدٍد كبيٍر من القتلى ومصادر مؤكد
 المنفذ وهو الشهيـد عبد المنتقم علي الحاج محمد من سكان القدس الشرقية .

تســـــــــمير فـــــــــي مكانـــــــــه ونظـــــــــر إلـــــــــى أمـــــــــه  فـــــــــي ذهـــــــــوٍل ثـــــــــم اســـــــــترَجع مـــــــــا كــــــــــان 
 يشُغلهُ " فلسطين "  " شاتيال"   " يبيعوا القدس "   " أمٌل حميد ".
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والمَ الراحة والحنان، وها هو يقترُب ببطٍء وها هي أمه تباعُد بين ذراعيها لتفتَح له ع
دون شعور، ُتَطاِلُعُه ضحكاُت عبود وبسماته الغامضة، ويتقدم، كان ُيخفي سرًا، أمرًا 

 ما في قلبه، يقترب، لماذا لم يخبرني   ثم يرتمي على صدرها وتهمُس في أذنه :
يطلبه كشايِّ  ولدي حبيبي كان صديُقك هذا حين يطلُب مني أن أصنَع له الشاي، -

ه الذي كنيا نشربه ونساء المخيم في شاتيال، خفيفًا سكُره، ثقيلةً نكهُته .  أمِّ
ه بدموعه، وما يدري قد تكوُن هنا شاتيــال أخـرى ويكـون  ويبكي صابر ليبلَل ثوبَ أمِّ

 هو عبُد منتقمٍ  آخر في زمان آخر .
تبتسُم أمُّه ابتسامةَ فخٍر ورضا قائلةً:   ثم ي

أتبكي أنت  وقد قالت لي أمُّه قبل المذبحة بيومين حين كنيا جلوسًا ونساءَ المخيم  ُبني
أنيه سيكون بطالً وَسَتَرْي يا أصيلة  لم يكْن يومها يتجاوُز الشهرين من عمرِه، لم 

صدري هذا تْرضعُه أمُّه سوى شهرين وأنا ُبنيًّ لم أكْن أشكُّ للحظٍة بأنيني أرضعتَك من 
لينِ أو َيزيد.حولينِ كام
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 ملحمـة الفـداء 
 يوسف بسام زكي أبو هالل                                                      

  غزة-جامعة األقصى                                                                                          
 قسم اللغة العربية ،كلية التربية

 محافظة رفح                                                                                                 

 هنا بدأت الحكاية حكاية كل مقدسي .....     
 إنها الملحمة التي سيظل التاريخ يشهد لها ....  
 ملحمة عداء الشجر والبشر والحجر.... 
 ر أبناء الشعب الفلسطيني كما سائ–ملحمة التحام المقدسي  
 إنها ملحمة البطولة والفداء .... 

 شعارها، القدس في العيون نموت وال تهون ...
رحمه -في بيت فلسطيني بسيط مكون من طابقين عل طراز قديم، زرع الجد      
فيه شجرة بدت كنساء فلسطين، تدلت من آذانها قراريط العنب األسود، تشابكت –هللا 

كأنها رجال فلسطين القوة والصالبة واإلباء إنها" زيتونة الي َشْرِقييٍة َواَل  مع شجرة بدت
 َغْرِبييٍة َيَكاُد َزْيُتَها ُيِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُه َناٌر ".....

لـــــم تكـــــن تعلـــــم أم أحمـــــد أن حصـــــاد الزيتـــــون هـــــذا العـــــام ســـــيكلفها غاليـــــًا وغاليـــــًا      
 جدًا....... 

شاحنته الصغيرة قبالة مزرعته الواقعة في إحدى قرى قضاء أوقف أبو احمد    
القدس ونزل، وسرعان ماقفز من مؤخرة الشاحنة ولديه احمد وعبد هللا وهما ابنا تسعة 
عشر وسبعة عشر، أسرع أحمد فتح الباب اآلخر ألمه تناول عبد هللا أخته غادة ذات 

 الخمس أعوام من يدي أمه....
 .باشر الجميع العمل ...  
أبو أحمد ..خمسة وأربعون عامًا رسمت فيها الحياة معالمها الواضحة على وجهه،    

غزا الشيب فوذيه وشاربه وذقنه ...ورث لبس العمامة والعقال عن والده، لكنه لم يكن 
 مرتديًا سروااًل بل بنطااًل...

 أحمد اصعد على السلم....  -   
 ارغة من مؤخرة السيارة... عبد هللا، اجلب لنا أكياس الدقيق الف -   
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 أم احمد ،جهزي لنا الفطور....-   
 كان صوت المذياع عاليا.....

وردنا قبل قليل أن مجموعة  -توقف الجميع عن قطف الزيتون  -وفي خبر عاجل -
من اليهود المتطرفين مكونة من تسعة شباب يقودهم حاخام قامت باالعتداء على 

تهجيرهم من أراضيهم بعدما فشلت مساعي الحكومة بعض المزارعين المقدسيين بغية 
 للغرض ذاته معنا اآلن للتعليق حول هذا الخبر..................   

 أبو أحمد الفطور جاهز...   -
 هيا قادم، هيا احمد هيا عبد هللا .....أين غادة     

 جلس الجميع يتناولون طعامهم .....           
 شهية مثل هذا الطعام...آه منذ زمن بعيد لم نأكل ب -
 ال.... يا أبو احمد واألكل الذي أقدمه في البيت ليس شهيا... -
 انت البركة يا أم احمد، هللا يقدرنا على معروفك..... -

 تشرب شاي      -

 ولم ال... -

 واحتسى الجميع شايهم ....  

 احمد يابني خذاخاك واذهبا لتكمال العمل .... -

 طباق في السيارة..تعالي يا غادة ، نضع الصحون واأل -

ذهبتا معا الحظت أم احمد مجموعة من األشخاص يتجهون نحوها 
 بسرعة...نادت بصوت عال:

 أبو أحمد أبو أحمد . -
 نعم ماذا تريدين  !  -
 بصوت مرتعش تعال تعال ... -

 ماذا هناك     –وهو يلهث  –أسرع أبو أحمد في مشيته ماذا 
 أنظر من هؤالء يا ترى    -

 يده على رأسه ليحجب الشمس ...وضع أبو أحمد 
 كم عددهم    -
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 عشرة. -
 تسعة وواحد، مشكلة هللا يستر، يارب ما يكونوا هم..... -تمتم بكلمات

 وسرعان ما أعدى زوجته بقلقه..
 مالك يا أبوأحمد....   -
 ال....ال شيء  أين الطفلة    أين غادة     - 
 مالك يا أبو أحمد ومن هؤالء .-
 لكن يجب أن نكون حذرين...ال ال أدري و -
 هل تظن أنهم يريدون بنا شرًا... -
دار عقله بسرعة ماذا لو كانوا هم  وماذا سيفعل  وأخذ يلقي -وتنهد–اسكتي -

 باللوم على نفسه... لماذا أخرج اليوم لو أجلتها لوقت آخر  
 .كان العشرة يقتربون بسرعة مريبة، ولم يبد أنهم سيتحولون عن مسارهم...     

بينما كان أبو احمد مستغرقا في التفكير أهرب.. ال.. البد أنهم مسلحون ماذا   
 افعل  اسمعي يا امرأة :

 خذي البنت واذهبي.... -
 وأنت، ماذا ستفعل    -
 بينما كان يضغط على أسنانه خذي البنت و اذهبي... -

 حملت أم احمد غادة وصعدت نحو التلة جاء عبد هللا ....

 ماذا هناك    -
   اعرف.. ال-

تقترب المجموعة.. كان من بينهم رجل يلبس قبعة سوداء تشبه التي يرتديها 
 الطباخون، أسدل من جانبيها ظفيرتي شعر...

 وكان معه تسعة شباب مسلحين بالعصي واحد منهم كان لديه مسدس....
 أيقن أبو احمد الحقيقة المرة إنهم هم ... 

 ماذا تريدون  ومن انتم  -
 ، ولم يجبه أحد ، وعندما توقفوا..... لم يلتفت أحد
 تكلم الحاخام:
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اسمع أنت ال تغيد أن توقع نفسك في مشاكغ ، أنصحك بان تبيغنااألرض -
تكلم بهذه اللهجة  -عندكم يقولون غصفوغ في االيد وال عشغة على الشغغة ...

- 
 هنا صاح عبد هللا :

 وال حتى على رقابنا..يا أنذال....-
 وداء عن وجهه ومسح عرقه بظهر يده وقال:أزال النظارة الس

طيش الشغاب اسمغ انت راجغ كبيغ وبتعرف مصلغتك كويس اوعاك ترد عغا -
 شغاب موش فاهم اشي انتو موش قدنا... 

 رد أبو احمد:
ال نحن اقوي منكم بالحق الذي معنا ، صحيح قد نرى القوة بأيديكم لكن البد أن -

 الغلبة لصاحب الحق...
 بتهكم : رد الحاخام

انت ناوي تغلبنا ...ايش رغيك نديك بيت مريخ ومزرغة واسغة في أي منتقة غير -
 اورشليم القدس....

إيه... اسمع لو تعطيني كل شئ فلن أعطيك والشبر من ارض القدس ولو تحرمني  -
 كل شئ فلن تحوز أي شئ...

لى عبوس حرك رأسه إلى أعلى وأسفل وانقلبت تعابير وجه الحاخام إ -مممممممم
 هاتوه..... -دون أن يلتفت عن ابواحمد –تكلم مع  الذين خلفه  -كالح

 قفز عبد هللا وضرب احدهم بلكمة ....
 ...-كان الصوت مخنوقا–عبد هللا عبدا هلل  -

 نظر عبد هللا فوجد احدهم قد امسك بذراعي والده واآلخر يحاول أن يضربه....
 -وأسرع يريد تخليص أبوه-يا كالب..... -

 تفاجأ ...لقد اقبض احدهم على يديه ولفهما للخلف حاول تخليص نفسه....
 ولكن.... 

 فجأة....
 لقد شعر نفسه يريد أن ينام يريد أن يرتاح....
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 أدرك الحاخام ما حدث :
 هيا هيا اخرجوا من هنا......-

 وخرجوا.....
 -أسرع أبو احمد–عبد هللا عبد هللا  -

 ركبتيه وضع رأس عبد هللا على فخده .... أسرعت أم احمد جثا أبو احمد على
 انه يشعر بغصة في حلقه نزلت الدموع بكى  آه...

 صاحت أم احمد:
 الااااااااااااااااا عبدهللا حبيبي مازلت شابا ال ال ترحل اآلن أرجوك....-

 اطل احمد من فوق التلة،
 ماذا هناك   -

 نزل حشرج صوته
 عبد عبد  

 أسرع احتضن وجه أخاه وبكى...بلع ريقه بغصة الااااااا... 
 كان عيارا ناريا غادرا من مسدس كاتم للصوت...

 انه األسبوع األول....
 دخل أبو احمد يجر خطاياه:

 أم احمد ال يصح.... ستهلكين نفسك.... -
 كانت تحدق في الطاولة رفعت رأسها وقالت:

 أبو احمد ماحصل ليس قليال .....-
 لجبل ما تحمل ....آه وهللا لو حصل ماحصل لنا  -
 أين احمد  -
 في غرفته مازال يسرح في خياله.....-

 وغادة    
 يا ليتنا مثل غادة لم نعي من الدنيا شئ....

 تنهد الصعداء رفع رأسه إلى السقف بدا وكأنه يفكر في حيلة ثم خرج .....
 صعد إلى غرفة احمد...



 - 86 - 

 طرق الباب .
 احمدا حمد-

 فتح احمد الباب ...
 أدخل  -
 نعم، تفضل.. -
 اسمع ولدي أنا احبك... -
 وأنا أيضا..  -
 اسمع... -
 تفضل، كلي آذان صاغية...  -
يا ولدي هذه الدنيا آجلنا فيها محدودة ربما قد يقبضني هللا اليوم أو غدا هللا اعلم -

 المهم أني  لست مخلدا..
 أطال هللا عمرك ...-
ما نملك من األرض، احذر أن ياولدي أوصيك بأمك وبأختك خيرا، ثم أوصيك ب-

تنازل عن شبر من حقك في قدسك قدس األقداس مسرى نبيك، حتى لو كان 
 فداء ذلك روحك، التي بها قلبك ينبض....

 فهمت يا ولدي   
 اقبل احمد على يدي أبوه يقبلها....

 و صيتك في العين والقلب... -
 وقف أبو احمد ربت على كتفي احمد ثم عانقه بقوة

 ..وخرج...
 وفي إحدى الليالي ....

 أبو احمد ينظر إلى الساعة 
 يتقلب على الشق األيمن ثم الشق األيسر...

 تنهد... 
 ثم قام ..

 إلى أين أبو احمد   -
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 ادخل الخالء.. -
 ذهب أبو  احمد توضأ وصلى...

 وعندما حان الوقت... خرج ....نظر إلى بيته نظرة وداع ....
 ..نظر الصورة المسجد األقصى .

 ذرفت عيناه ...
 تنهد للمرة األخيرة....

 وعند الفجر...
 فتحت الرسالة..

 أم احمد لقد اشتقت لعبد هللا... -
 أم احمد غدا نلتقي في الجنان بإذن الرحمن ... 
 خرجت تنادي في الظالم أبو احمد أبو احمد....

بحزام ناسف، لقد انضم أبو احمد منذ عدة أيام إلى مجموعة مسلحة ، وطلب أن يجهزوه 
وقام في تلك الليلة بعملية هي من أروع العمليات، ودك قلب الكيان، واثبت للجميع أن ما 

 اخذ بالقوة ال ولن يسترد إال بالقوة ،  نعم إنها ملحمة البطولة والفداء...
 انه عشق الروح.. الذي تقدم فيه الروح رخيصة فداءا للدين واألرض و العرض...
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 ـزوغ أمـلصرخـات ألـم مـع ب
 ضحى شريف علي حماد                                                                   

  غزة-الجامعة اإلسالمية                                                                               
 كلية العلوم عام                                                                               

 محافظة خانيونس                                                                              
 

كم كنت سعيدة عندما وصلني طلب موافقة علي العمل كطبيبة في مستشفى أمراض نفسية       
لتالي ولبست أفضل ما لدي وغادرت المنزل وعصبية لم انم ليلتها واستحممت في صباح اليوم ا

بعد أن قبلت يدا أبي وأمي ونهلت  من دعواتها الكثير ودخلت المشفى وكلي شغف برؤية ما 
يقبع خلف تلك األسوار العالية وتعرضت لتفتيشات كثيرة أثارت إزعاجي وبعد ساعة دخلت علي 

تعرف علي األطباء والمرضى مدير المشفى الذي كلف طبيبا يدعى "باسم" بأخذي في جولة أل
وتعرفت علي الكثير من المرضى واألطباء في غرف كثيرة ولكن ما لفت انتباهي مريضا يدعى 

" رغم أنني كررت السالم مرتين إال انه لم يرد علي وبقي محلقا عينيه 12"صفوان" في غرفة رقم "
لكنه زال عندما في سقف الغرفة دون أي مباالة فأثار ذلك حفيظتي وشعرت بغضب شديد 

اخبرني "باسم" بان ذلك المريض منذ قدومه الي هنا لم يقل كلمة واحدة لكن من أتي به الي هذه 
المستشفى اخبرنا بان كامل عائلته استشهدت تحت سقف بيتهم وهو أصيب بانهيار عصبي 
كامل افقده اإلحساس باآلخرين فأشفقت عليه وشعرت بالحزن ألجله وال اعرف هل من سوء 
حظي أو حسن حظي أني كلفت بمتابعه حالته كتدريب رغم بان ليس هناك أي تطور في حالته 
عدت الي بيتي ويمالني شعور الخوف والشفقة واليأس فالخوف من مصير ذلك الشاب والشفقة 
عليه واليأس من حالته ولكني بعد حديث طال مع أبي شعرت ببعض االصرارعلي أني سأساعد 

قدر عدت في يوم آخر وكثيرا ما كنت أمر عليه واكتب له بعض األدوية ذلك الشاب بكل ما ا
لكن تلك األدوية لم تجدي نفعا معه وفي يوم من األيام لمحته ينظر الي صورة معلقة علي 
الحائط فيها طفل يحمل حجرا أمام دبابة ما زلت اذكر اسمه " فارس عودة" يا خسارة سقط شهيد 

ته بالسؤال : هل تعرفه  فلم يرد عليه فحاولت استفزازه : أنت ال بعد ذلك الموقف الجريء فبادر 
تعرفه فأنت مجرد شخص لديه مشاكل نفسه أو مجنون كما يطلقوا عليك   وقفز قلبي فرحا 
عندما وجدته يصرخ في وجهي أنا لست مجنونا أنت ال تعرفين شيئا انتم ال تفهمون ماذا كنتم 

موت ال لن تفهمون ألنكم  ال تعرفون ما ذلك الشعور  العجز ستفعلون عندما ترون إنسانا عزيزا ي
والوحدة بدأت استدرجه في الكالم كنا سعداء أنا وأبي وأخوتي الثمانية نعيش في بيت متواضع 
ترفرف فيه السعادة ولكن تلك السعادة  لم تدم  فسقط أبي شهيدا ولم نستطع فعل شيء وبعد 

صص الطب في جمهورية مصر العربية ودعت أمي سنوات غادرت البالد ألدرس تخ 7مرور 
واعرف أنها خائفة علي بعد وفاة أبي وبدأت ادرس وكنت اجتهد ألسعد أمي بعد تعاستها وبعد 
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سنوات تلقيت رسالة من صديقي محمد من مدينة القدس يخبرني فيها باني يجب أن  6مرور 
فلسطين وقلبي مليء  احضر اآلن الي فلسطين وخفت وارتبكت وحملت أحمالي وعدت الي

بالخوف وكان في انتظاري محمد فامسكني من يدي وفي عينيه عبرات فقلت له ماذا حصل  هل 
جرى ألهلي شيء هل مات احد   فقال لي : أريدك أن تذهب معي   فذهبت أنا وهو  وهنا بدا 

أن  يتحدث وهو يبكي أمك وأخوتك استشهدوا لم استوعب األمر ماذا   هل تمزح ال ال يمكن
يحدث ذلك كيف قال : تلقت أمك إنذارا بإخالء المنزل من مدة عشرة أيام لهدمه فلم تسمع أمك 
التهديدات فقتلوا أخاك عصام واغتصبوا أختك وقتلوها ورغم هذه المصائب لم تخرج أمك وأخوتك 
 الباقين من البيت وهدم علي رأسها فاستشهدت واستشهد أخوتك معها فما وجدت نفسي اسمع تلك
ذا بي اركض نحو بيتي فما أن وصلت حتي وجدته سوي باألرض فصرخت ولم أعي  القصة وا 
إال واجد نفسي في هذه المستشفى ولكني علمت بعد ايام بان صديقي محمد هو الذي جاء بي 

أيام هذه قصتي هل أرضيت  3الى هذا المكان بعد محاوالت فاشلة إليقاظي من غيبوبة استمرت 
ولين علي مجنون أيبقى احد ال يجن بعد كل هذه المصائب فخرجت من فضولك هل مازلت تق

عنده دون أي كلمة وذهبت الي مدير المشفى وطلبت منه أن اذهب أنا وذلك الشاب في مشوار 
ياه الي بيته المهدوم فجلس علي األرض واخذ يبكي بحرقة وبدأت  عالج فوافق وذهبت أنا وا 

جلسات عديدة ولتكون النتيجة انه شفي وبإمكانه أتحدث معه وحاولت إضحاكه فنجحت بعد 
الخروج من المشفى وخرج ووعدني بأنه سيعود وهو يحمل شهادة البكالوريوس وعاد بعد عام وبين 
يديه شهادة الطب وهدية اخبرني بأنه قد أصبح طبيبا وأراد أن يكافئني عن جهدي معه وقدم لي 

ن من فضة فاستغربت ذلك فقال أنا أريدك زوجة هدية أصر أن افتحها ففتحتها فكان فيها خاتمي
لي وأتمنى انك توافقي فاستحيت وطلبت منه زيارتنا في المنزل وطلب يدي من أبي وبعد تأكيدي 
له باني موافقة عليه فعال وتزوجنا ولدي منه اآلن طفلين اسميهما مريم واحمد علي اسمي أب وأم 

يمحى من قلوب الفلسطينيين وسنبقى ما يبقى زوجي وما زلت اذكر كلمات أبي بان األمل لن 
 الزيتون والبد يوما أن نعود ونعيد أمجادا ترفرف عليها راية الصمود .
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 صحـوة ضميـر

 يامن حسام جابر الحاج                                                                       
 غزة-جامعة األزهر                                                                                   

 كلية الطب البشري عام                                                                                  
 النصيرات -محافظة الوسطى 

 

الساطعة، ومع نسمات الهواء الصافية، ومع تغاريد  مع أشعة الشمس    
النوم مبكرًا كعادته وأخذ يهيئ نفسه ليبدأ  الزاهية، استيقظ جون منالبالبل 

أتم االستعداد للمغامرات التي  يومه الصغير بنشاط كبير، حتى يكون على
أكثر وقته في  تنتظره حيث أنه كان مولعًا ومتيمًا بها، وكان يمضي

 الرحالت و االكتشافات، وساعده على ذلك أنه كان وحيد والديه، عالوة

على أنه مشرد فهو فلسطيني األصل هاجر إلى أحضان فرنسا لينعم بدفء 
ويشعر بأنه في أمانٍ  تام بعيدًا عن أي مظاهرٍ  للعنف  أنوار برج إيفل،

أجساد الرحمة والحنان. كان جون يخرج من بيته  والدمار اللذين يمزقان كل
اتٍ  تضفي يكشف بين طياته مغامر  بابتسامةٍ  صافية تتفاءل بصباحٍ  سعيد

كان دعاء الوالدين  على النفس ريحًا من الهناءة والسرور، وكما المعتاد
 . يرافقه عند خروجه ليكون درعًا له من أي خطر قد يواجهه في رحالته

أحب جون كثيرًا النهر الذي بجانب منزله وكان يشكو له كل همومه وآالمه 
ته، خرج جون من نهر السين الصديق األوفى لجون طيلة حيا ،وبذلك كان

ليعايشه همومه وآالمه،آماًل أن ينطق في يوم  المنزل وذهب إلى نهر السين
وبينما جون يسير على طول النهر  من األيام بلسانٍ  يزيل عنه كل ذلك،

ذا بقارورةٍ  محكمة اإلغالق تتزين بلباسٍ  قديم تعلق بين قدمي جون  وا 
وقال للنهر  إليها نظرة يائسةبإحكام ، أمسك جون على الفور القارورة ونظر 

 بأعلى صوته :أحدثك عن همي وألمي وأنا أنطق إليك كل يومٍ  واليوم الذي

تنطق أنت فيه تحاكيني بقارورةٍ  من أيام أجدادي وأسالفي ،فهل هي الحل 
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مفاتيح أبواب سعدي  قل لي فما لي صديق سواك، سارع  لهمومي  أم هي
ذا ةٍ  تشبه خريطة الكنز ترنو بين يدي بخريط جون إلى فتح القارورة، وا 

أن يكتشف أٌيًا من رموزها  جون ،نظر جون مندهشًا إلى الخريطة، حاول
يعرف أبدًا  ولكن دون جدوى، باءت كل محاوالته بالفشل، ولكن قاموسه ال

كلمة تحمل معنى اليأس، ذهب جون مسرعًا إلى والده حيث أيقن أنه 
نه عالم آثار ،وعندما وصل إلى المنزل على علم تام بهذه الرموز أل سيكون 

الوالد عن يومه وكيف أمضاه  وكان أول ردٍ  مباشرٍ   وجلس مع والده سأله
واالستغراب ،حيث قال لوالده :لقد وجدت  لجون يحمل كل معاني الدهشة

موقع الكنز ،فهل لك إلى  خريطة أشبه بخريطة الكنز وبها رموز تدل على
إلى الكنز  م الرموز وتدلني على وسيلة الوصولأن تنظر إليها عسى أن تفه

 المنشود ،أمسك الوالد بالخريطة ونظر إليها وبعد لحظاتٍ  صامتة انهمرت

دموع الوالد بغزارة وكأنما مصيبة حدثت، ارتعش قلب جون وسارع بسؤال 
أخبره الوالد بحزنٍ  شديد أن هذه الخريطة هي خريطة  والده عما حدث،

العزيز ويأبى إال وأن يزين بالورود من  يحضن بيتناالوطن الحبيب الذي 
على لونه بعدما كان  جديد بعدما كثرت األشواك من حوله وغلب السواد

 البياض يتجلى في وجهه ، وأن هذه الرموز هي أعالم وآثار في مدن

الوطن الحبيب وربوعه، وبكائي هذا لم يأِت من فراغ ،فاليوم هو الذكرى 
الفلسطيني. كلمات ثقيلة، جبال من الهموم، عالمات شعبنا  الستون لنكبة

لهذه الكلمات خيمت على فكر جون. لم يفهمها  استفهام وتعجب واستغراب
وطعنت بسهام الظلم على مر  بمعناها المقصود ألن الحقيقة سلبت وعذبت

ومن يقتل  الزمان بل وأكثر قلبت وأصبح الظالم مظلوم والمتجبر رحيم
ء يكرم بجوائز السالم ويصفق له في كل مكان، امتأل ويسفك دماء األبريا

جون بكل المعاني التي تبعده عن الوطنية ،وبكل سيوف الحقد التي  فكر
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القومية ،نعم لم يفهمها جون ولم يعيرها أي اهتمام ولكن  تشق له كل أحبال
أن الرموز في الخريطة والكنز المنشود  من شدة حبه للمغامرات وعلمه

هذه المغامرة ولكن  ٍة عظيمة قرر بل أصر على أن يخوضسينشآن مغامر 
الحنين  بعقله دون قلبه ،ألن قلبه بعيد كل البعد عن أي مظهرٍ  من مظاهر

للوطن الحنون . فرح والد جون كثيرًا إلصرار جون على خوض هذه 
أن تهب رياح الحنين لقلبه ويعرف الحقيقة المضطهدة في كل  المغامرة آمالً 

وبعد أيام رتب كل شيء وأصبح جون  عن شعبه ووطنهمكان وزمان 
ولده، طلب والد  مستعدًا ليخوض هذه المغامرة ولكي يطمئن الوالد على

 جون من أحد أصدقائه مرافقة جون وكان يدعى خالد، وكان على علمٍ  تام

بكل رموز الخريطة ومواقعها وبذلك تأكد الوالد أن المغامرة ستحقق هدفها. 
د وهما على أتم االستعداد ألي عائقٍ  يواجهانه في وخال سافر جون 

القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية  طريقهما ،كانت محطتهم األولى
بحروف من ذهب،  حيث األهرامات التي سجلت نفسها في صفحات التاريخ

 واستحقت بأن تكن من عجائب الدنيا السبع، ذهب جون وخالد مباشرة إلى

بطاقة األولى من أصل ستة بطاقات نقش على كل األهرامات ليبحثاعن ال
حروف األبجدية، وبينما هم في طريقهم إلى األهرامات  بطاقةٍ  حرفًا من

وجد إال سواعد لم تمل من العمل، وما  نظر جون إلى أبناء هذا البلد فما
جون لهذه المواقف  وجد إال محبة لم يغطيها أي حقد أو غدر، تعجب

مزج  بثيابها الناصعة البياض ، ويتغير فكره الذي وبدأت الحقيقة تظهر له
بكل أشباح الظلم واالستعباد، حينها هبت نسمة من نسمات الحنين على 

يتعلم من عادات شعب مصر ليثبت عروبته وليرسخها في  قلب جون وبات
إلى األهرامات ووجد جون البطاقة  قلبه.وبعد ساعات وصل جون وخالد

باتت الرحلة بالقلب والعقل، وبعد ذلك استعدا األولى وحملت حرف الفاء و 
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سيوف  للسفر مباشرة إلى ربوع الوطن، للعودة إلى حضنه الذي طعن بكل
 الظلم والحقد على مر الزمان ، وللعودة أيضًا إلى ترابه الذي احمر من كثرة

الدماء والشهداء في كل مكان، حيث كانت محطتهم األولى في ربوع الوطن 
صرار وعندما وصال أخد خالد  هي مدينة غزة، توجها صوبها بعزيمةٍ  وا 

المدينة قبل أن يتوجها صوب المسجد  جون لكي يعرفه على معالم هذه
الطيور بأجنحتها  العمري موطن البطاقة الثانية، وخالل الرحلة رفرفت

 الخالبة فوق خالد وجون لتعطي منظراً تهواه أي نفس من النفوس، وهبت

أل جون عن شعبه الفلسطيني الذي يعيش تحت نسمات الحنين حيث س
خالد أن يرد عليه ولكن وجهه إلى النظر إلى شعبه  خنقة الحصار، لم يشأ

وطنه في قلبه بكل أطياف  والتعايش معه حتى يستطيع أن يحفر حب
تصميمه  الحنان، وفي النهاية توجها إلى المسجد العمري وشاهدا بديع

لثانية فوجدها خالد وكانت تحمل حرف وجمال منظره وبحثا عن البطاقة ا
وبذلك أصبح مع جون وخالد حرفان من أصل ستة حروف، انتهت  السين،

أهلها بعدما عاش معهم أيامًا من السعادة  الرحلة في غزة وودع جون 
الخالدين لتقل لكل ظالم حقود لن  والسرور، أيامًا قد دونت نفسها في سجل

تحضن كل  له بل ستظل مشرقةتغيب شمس الوطن عن أي شبل من أشبا
آهاتهم وآالمهم. أشرقت الشمس بنورها الحزين على مدينة الخليل بعدما 

تعيش ليالٍ  سوداء تضيء من شدة اللهيب، رغم كل هذا استقبلت  كانت
صافية وحضنتهم بحضنها الدافئ الحنون ولم تشأ أن  جون وخالد بابتسامة

طال ويعذب األطفال وقلبه ال يقتل األب تعٌكر سعادتهم بحالها، ولكن من
أو غريب ،صغير أو  ينبض بأي مظاهر الرحمة لألشبال ال يعرف قريب

 كبير، ال يفرق بين الحجر والشجر، أبى إال وأن يخضع جون لحال شعبه

طيلة سنوات وسنوات، أبى إال وأن يشوه الطفولة البريئة برصاصات الغدر 
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ه، لحظات ضعف وخوف جون لحظات هي األولى في حيات الدنيئة، عاش
أن هذه الحياة هي الحياة الحقيقية  خيما على حاله وأسرا قلبه ،أيقن جون 

المهشمة التي تتناقلها األلسنة  التي يعيشها الشعب الفلسطيني وليست الحياة
رحلوا من قتلوا، رحلوا  . كي تشوه البيت الفلسطيني وتبعد أبناءه عن ربوعه

أن يطمسوا  ن مهما فعلوا لن يقدروا علىمن أسروا وعذبوا من الخليل ولك
 قدسية هذه المدينة العريقة فكانت وما زالت الحضن الدافئ لكل الشهداء من

قديم وحديث، وبعدما خرج الظالم ودعاء المظلوم يرٌن في أذنيه توجه جون 
الحرم اإلبراهيمي لكي يحصلوا على البطاقة الثالثة، وعلى الفور  وخالد إلى

يحمل حرف الطاء. وبعدها توجه جون وخالد إلى  قشهاوجدوها وكان ن
التي هناك وهي حرف الالم.  موطن جبال النار وحصلوا على البطاقة

أبوابها العظام  وبدت الرحلة في نهايتها وها هي المحطة قبل األخيرة تفتح
ليمر جون وخالد من أي باب أشاءوا ،نعم هي مدينة القدس الشريف 

األبدية ،هبت رياح الحنين ونسماتها على قلب فلسطين األبية و  عاصمة
المدينة المقدسة ولكن سرعان ما تحول نهارها إلى  جون عندما خط بهذه

دمار، دخل الظالم مرة أخرى إلى  ليل، هدوءها إلى ضوضاء،أمانها إلى
أبناء القدس  القدس الشريف، ورأى جون بعينيه االضطهاد الذي يعيشه

 صلون هناك. رأى جون بعينيه الدماء ، وزفوأكثر من ذلك ما يعيشه الم

بيديه الشهداء، وأصبح قلبه نار يغلي على األعداء، توجه هو وخالد إلى 
األقصى المبارك وأثناء توجههم إلى هناك أمطرت السماء رصاصًا،  المسجد

تهدأ نفسه إال بعد انتهاء سقوط هذه األمطار ، ولكن  ارتعب جون كثيرًا ولم
لحظات وأين هو اآلن   بحث عنه جون في  مع جون قبل أين خالد !! كان

ذا يجده مستلقٍ  على األرض ودمه يروي تراب وطنه، حينها  كل مكان ،وا 
لى كل  دب الغضب على وجه جون وأيقن أن وطنه بحاجة ماسة إليه وا 



 - 95 - 

أمثاله، تمالك نفسه وزف خالد إلى السماء شهيدًا ضحى بدمه من أجل أن 
وحيدًا إلى المكان ووجد البطاقة الخامسة التي  يحيى الوطن، أسرع جون 

جون الرحلة وحيدًا ليس معه أحد إال  نقش عليها حرف النون ،أكمل
والتضحيات. توجه إلى  الخريطة التي شهدت على كل ما سبق من الدماء

آثارها ،وبعد  المحطة األخيرة صوب مدينة أريحا أقدم مدينة في العالم وزار
لفسيفساء في قصر هشام حيث انبهر بجمالها ذلك توجه صوب لوحة ا

عندها البطاقة األخيرة وهي حرف الياء، واآلن اكتملت البطاقات  ووجد
مكان الكنز، نظر بتمعن إلى الخريطة فوجد البحر الميت  الست ولم يبق إال

المقصود، توجه مسرعًا إليه وأخذ يبحث  أخفض بقاع األرض هو المكان
البطاقات الست في كلمة  ة طلبت منه أن يجمععن الموقع وفجأة وجد لوح

يعرفها ولكن  واحدة كي يفتح الكنز. نظر جون إلى البطاقات، في البداية لم
خالد  تذكر أيامه السابقة، تذكر الظلم الحاقد، تذكر الدماء والشهداء، تذكر

الشهيد، تذكر أيام الخليل الدامية، تذكر...وتذكر... وفجأة أتت الكلمة في 
أتت فلسطين بشمسها التي ال تغيب، أتت بحضنها الدافئ الحنون  باله،

الحروف لتشكل اسم وطنه الحبيب فلسطين، بدم  ،وبسرعة رٌكب جون 
وأمثاله الكثير من الشهداء، بكرم  أبطال الخليل والقدس الشريف، بدم خالد

جون الكلمة في مكانها  الوطن، وعندما وضع أبناء غزة ونابلس وكل ربوع
ذا ب ذا بكلماتٍ  من ذهب تقول لجون وا  بأن:  نوٍر ساطع غطى الظالم، وا 

فلسطين أغلى ما في الوجود. انهمرت عينا جون بالبكاء كما انهمرت من 
والده ،فكانت هذه المغامرة كافية لتعيد إلى فكر جون الحقيقة بل  قبله عينا

اك الوطنية والعروبة في نفسه أبد الدهر ، ولكن هن كل الحقيقة، ولترسخ
فكرهم على عكس الحقائق، فهل سيبقى  الكثير من أمثال جون ممن استيقظ

ضمير صادق رأي آخر .  نهر السين يهدي لهم الحقائق بمغامراته، أم لكل
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 فإلى كل من يحاول أن يطمس فلسطين تحت أنقاض الحطام مدى

الزمان،الولن تغيب شمس فلسطين عن أي مكان ، وستظل تشرق رغم 
ن طال الفراق ان،وستبقىاأللم بكل الحن  . تحضن أبناءها وا 
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 سنـون وألـم
 فاطمة عادل محمد الزاملي                                                                        

 كلية التربية غزة،-الجامعة اإلسالمية
 تخصص تربية ابتدائي                                                                      

 محافظة رفح                                                                   

تتربــــع فــــوق التلــــة الخضــــراء، تــــئن منــــذ ســــنون وســــنون، مــــرٌض عضــــال     
أصــابها وانتشــر فــي الجســد فأعياهــا، و أفقــدها أطرافــًا وأجــزاء ودمــر أنســجًة 

 وخاليا.
لمتآكــل، تنتظــر لعــل قادمــًا مــن بعيــد يشــفق لحالهــا أو ارتمــت ببقايــا جســدها ا

ـــداوي طرفـــًا مـــن أطرافهـــا إن اســـتطاع  تخطـــي األشـــواك  قادمـــًا مـــن قريـــب ي
 المحيطة بالتلة .

مرٌض عضال أثبت األطباء إمكانية نـزع جـذوره فقـد تـم استئصـاله مـن  قبـل 
ًا ولكن من تعطيه عزته دفقًا الستئصـاله فقـد عقمـت العروبـة أن تصـنع طبيبـ

 آلهاتها.
يتوغل المرض في جسدها أكثر فأكثر ويدمر أنسجة وخاليـا جديـدة، وبالكـاد 
تفــتح عينيهــا، تنظــر بحــزن نحــو بــاب العــامود عــل أحــدًا مــن أبنائهــا الــواقفين 

 تحت الشمس يسمح له بزيارتها فترتد إليها بعض أنفاسها برؤيته .
زين :ارحمــوني أنــا يخــيم الليــل علــى التلــة ويعلــو األنــين وبصــوٍت متقطــٍع حــ 

 أمكم عذبت من سنين متى يتحرك أطباء مرضي  
يترنح الليل على جنباتهـا، وتـذهب بهـا الـذاكرة إلـى الماضـي المجيـد إلـى مـن 
أزال أسقامها في حطـين وعـين جـالوت، وتتـوالى ذكريـات عـٍز وفجـأة يقطعهـا 

نهـا صـوت أقـدام فتبتسـم أيكـون الطبيـب ولمـا يقتـرب يسـقيها كأسـًا يفقـدها تواز 
وتبدأ في الدوار فتقول:أهذا الدواء  فيقهقه سـاخرًا هـذا الفنـاء وتعـرف أنـه مـن 
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جرعهـــــا غصـــــص  الـــــبالء، فتتماســـــك قائلـــــة:األلم زائـــــل ولـــــو طالـــــت ســـــنين 
 فيقول:أو تحلمين بالزوال وتعلو ضحكاته ويغادرها مرددًا 

 ..               عبارة متقطعة: أنا بوليس .....وما بعد أنا بوليس..... القادم أكبر ...

يســــري الســــم فــــي الجســــد ويشــــتد الليــــل فتحاصــــرها اآلالم وتتســــاقط دموعهــــا 
متمتمة بـبعض كلمـاٍت لـم تكملهـا فلتسـتيقظ خـاالتكم فـي األفـق غـازاٍت سـامة 

 وأبخرة ........
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 حلـم لـم يكتمـل

 ء خالد أحمد أبو رضوان أسما                                                                        
  غزة-الجامعة اإلسالمية                                                                     

 قسم الرياضيات ،كلية التربية                                                                      
 محافظة خانيونس                                                                   

 

كانت واقفة حائرة تسآئل نفسها أين أنا يا ترى  وما هذا المكان 
الغريب  إنه مسجد كبير  يتوافد إليه عدد كبير من الناس لقد حان موعد 
الصالة بدأ اإلمام وصلى الناس من خلفه وصلت معهم رغم شعورها بأنها 

وعندما انتهت سمعت امرأة عجوز بجانبها  ال تعرف شيئا عن هذا المكان
تقول: لقد تعبت كثيرا حتى وصلت إلى القدس اليوم ولقد ردوا ولدي ولم 
يسمحوا له بالدخول ألنه تحت سن الخامسة واألربعين هللا ينتقم منهم. هزت 
رأسها وقالت: القدس ال ال هذا غير معقول، القدس أولى القبلتين و ثالث 

القدس ذلك المكان الذي لطالما حلمت أن أزوره وأصلي  الحرمين الشريفين،
فيه، لقد أحسست أني في مكان عظيم فلقد شممت رائحة غريبة تختلط 
بعبق تاريخ عريق لكن القدس!! كيف  ولماذا  ومتى حصل هذا ...ال يهم 
ال يهم خاطبت نفسها المهم أنني هنا اآلن وعلي التمتع بهذه اللحظات 

ول في المكان تنظر للكتابات المدهشة التي كانت تمأل الجميلة ، أخذت تتج
الجدران، وشاهدت منبر صالح الدين ذلك القائد الذي حرر القدس من ظلم 
الصليبيين الغاصبين وأدركت عظمة الفن اإلسالمي الذي تجلى أمامها في 
كل شيء تراه وخرجت لترى قبة الصخرة أمام عينيها لم تستطع أن تخفي 

تها بشدة ألنها ال تريد أن تنسى هذه المعالم الرائعة.  توجهت انبهارها تأمل
إلى البلدة القديمة أخذت تسير وسط شوارعها  وتشم رائحة أبنيتها وهوائها، 
تجولت في السوق فرأت الباعة هنا وهناك، هذا يبيع الفواكه، وذلك يبيع 
الخضراوات وآخر الحلوى، ورابع المكسرات، وفي الممر الذي خصص 
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ر الناس كان يتخلل بعض األطفال الذين يحمل بعضهم سالله ليبيع ما لسي
فيها، ذلك يساعد أباه في بيع الزيت وهذا في بيع الحلي والزينة، ووقعت 
عينيها على عقد في سلة ذلك األخير فنادته والتقطت العقد أخذت تتأمله " 

دس، يا له من عقد جميل!" إنه لقبة الصخرة وكتب عليه بخط  جميل الق
سألت الطفل بشيء من المرح: كم سعر هذا العقد  ودون أن تسمح له بأن 
يرد على سؤالها أخرجت من حقيبتها بعض النقود وأعطته إياها، فقال 

 الطفل: ولكنه أرخص من ذلك! ، فردت قائلة: الباقي لك.
ال يهمها بكم هو وكم سعره كل ما كان يهمها أن تحصل على شيء يخلد 

المكان، وأخذت تشتري من هنا وهناك، من هذا البائع ومن لها ذكرى هذا 
ذلك، أخذت تشتري كل ما يعجبها، تارة لها وتارة لغيرها. عزمت على أن 
تفرح الذين ينتظرونها ببعض الهدايا ومهما رخص سعرها أو ارتفع لن يكون 

 لذلك أهمية ألنه من ريح القدس وال يمكن رفضه أو التفريط فيه .
تها أخذت تتأمـل الطبيعـة مـن حولهـا، هللا مـا أجملهـا! ، عـن وفي طريق عود

يمينها هناك من بعيد يرقد جبل العاصـور، والخضـرة تغطـي سـفوحه العاليـة، 
تصـطف األشــجار كــالجنود الطــائعين لقائــدهم، واألزهــار تتــراقص علــى أنغــام 
زقزقة العصافير، كأنها تؤدي استعراضُا لرقصة جميلة، والبرتقـال الئـح علـى 

شــجار كالمصــابيح المعلقــة تعطــي منظــرُا خالبــُا لألشــجار، وامــتأل المكــان األ
برائحة رائعة أخذت تستنشقها ، وأخرجت تنهيدة ارتياح ال حدود لها، وتمنـت 
أال تعود، إنها تريد أن تبقى هنا في هذا المكـان، طلبـت مـن السـائق التوقـف 

ة قبـل أن تودعهـا، دون قلياُل لتلقي نظرة أخيرة علـى هـذه اللوحـة الفنيـة الرائعـ
ذا بهـا تـرى  أن تدري هل ستراها مرة أخرى ، أخذت تتأمل السماء الصافية وا 
طـــائر جميـــل ال تعـــرف كـــم لـــون يشـــمل ريشـــه فهـــي كثيـــرة، وأشـــعة الشـــمس 
الذهبية زادته جمااُل، إنه يتجـه نحوهـا وكأنـه حـزين علـى رحيلهـا، مـدت يـدها 
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ـــــه يقـــــف عليهـــــا، فـــــاقترب منهـــــا أكثـــــر وأكثـــــر و  أكثـــــر ..... وفجـــــأة..... لعل
استيقظت على صوت مزعج كاد أن يصم أذناها، إنه قريـب منهـا .... إنهـم 
هـــم.... لقـــد جـــاءوا ليعتقلـــوا أباهـــا كالعـــادة... يـــا إلهـــي أتالحقوننـــا حتـــى فـــي 

 أحالمنا !!
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 أنيـن أب

 رين صقر فايز أبو فسيفس صاب                                                                             
 كلية التربية  ،جامعة القدس المفتوحة

 قسم لغة عربية                                                                             
 محافظة رفح                                                                           

 

نت أعيش في كنف أسرتي وأوالدي ،حياة هادئة في يوم من األيام ك
ملؤها السعادة والوئام، وكان أهلي ممن يسكنون بعيداً  عني، أو في بلدان 
أخرى، كانوا يزورونني، خاصة في مواسم الحج،أتدرون لماذا، ألنه يربطنا 

 رباط قوي هو ) اإلسالم  .
ؤية جمالي، وكانوا إذا زاروني تشوقوا للصالة جماعة عندي، وتشوقوا لر 

وجمال داري وبلدي،وبعدها يرحلون على أمل أال يطول البعاد بيننا، وأن 
 يكون اللقاء الذي بعده قريباً  .

وكان أوالدي يعيشون معي، يحرثون أرضي، ويزرعونها ، ويسقونها 
ويحرسونها من الغرباء، وفي يوم من األيام هجم األعادي علي ودنسوا 

أوالدي،وهجروا الباقين منهم واقتحموا أرضي قداستي وحرماتي،وقتلوا بعض 
وأحرقوا ما عليها من أشجار وثمار، واستوطنوا فيها،وأحرقوا األخضر 

 واليابس ،واألدهى من ذلك أنهم سموها بأنها أرضهم كذباً  وافتراًء . 
وراحوا يهدمون آثاري اإلسالمية بزعمهم البحث عن آثارهم وباتوا يغيرون 

ات التي أجروها علي. وفي يوم من األيام قاتل أوالدي مالمحي بكثرة العملي
،وناضلوا من أجلي ،فحررني ابني صالح الدين وأصبحت حراً واحتضنت 
أوالدي مرة أخرى، ولكن السعادة تلك لم تدم طويالً ، فبعدها أغاروا علي 

 مرة أخرى، وفعلوا مثلما فعلوا من قبل .
زيدني وهن أبنائي المهجرين وها أنا قد تعبت ووهنت وزاد أنيني. وما ي

المغتربين عني، ولكن أملي بالنصر والتحرير باٍق إلى يوم الدين، فأنا 
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أستمد هذا األمل من وعد هللا لنا بالنصر، ثم أستمده من أوالدي القريبين 
مني الذين يجاهدون دائماً من أجل العودة لي، وتحريري من دنس 

يس من أجلي، فيضحون بأنفسهم المعتدين، فأوالدي يقدمون الغالي والنف
وأبناءهم في سبيل ذلك،" فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وما بدلوا 

 تبديال " .
فأنا غاٍل جدا بالنسبة لهم . أما بعض أهلي ممن خذلوني وناصروا عدوي 
عليي فأنتظر يوماً يعودون فيه إلى هللا ، ويقفوا بجانب أوالدي يداً  بيد، كي 

صروني . ويرجع لي أبنائي كي أحتضنهم؛ فأنا اشتقت لهم . يحرروني وين
 أتدرون من أنا يا مسلمين   " إنني مسجدكم األقصى "
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 القسم الثاني
 
 

 المسابقة اإلبداعية
 لطالب وطالبات المدارس

 
  ررــا في خطا في خطــقدسنقدسن
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 أوالً              

 
 محـور الشعـر
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 دوـدس أشـللق
 عالم مازن البنا                                                                             

 الصف الحادي عشر                                                                                      
 التفاح -محافظة غزة 

 

 بعرس ثقافة القدس
 ذكرها نفسيتهيم ب

 وتلهب ساحة الوجدان
 عند الجن واإلنس
 ففي قلبي وفي عيني
 شذى التاريخ من أمسي
 يسجل للورى مجدا
 بهام النجم والشمس
 بها جاست جحافلنا
 وخيل هللا  في الغلس
 وأسياف لها  وقع

 على األعناق والرأس
 تطهر تربها المأسور
 من روم ومن فرس
 شذى اإلسالم عطرها

 سوطهرها من النج
 وباألمجاد نذكرها
 وال أمل مع اليأس
 وباألرواح نفديها

 تجود النفس بالنفس
 لتبقى في العال قدسي
 بهام الكون كالشمس
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 رـدس والسهـا والقـأن

 حنين زاهر بسيسو
 الصف العاشر                                                                                               

 محافظة غزة                                                                                              
 أردت منذ خليقة  النعاس أن استجدي النوم

 ولكني  ال أنام
 أردن  أن أعلق بوابة  عيني  ) العنيدة    ولكن الحارس هرب

 وأخذ مفاتيح  األبواب
 وبقيت  عيني بال أبواب

 تحرس الظالم
 

 منذ خليقة  النعاس ونحن في غرفتنا الصغيرة
 يحوم الزمن على جثث األحالم  السعيدة

 ويبدأ بقص كل  حلم  جميل
 من ورق األدمغة  النائمة

 ويبدأ بقصها  ويمهر توقيعه عليها
 ثم يرميها

 منذ خليقة النعاس وأنا والقدس
 نغتاب  األيام

 فهي ال تنام  منذ  القدم
 نمت منذ أعواموأنا ما 

 كنت أتمنى  أن أجرب النوم
 وأن أجرب األحالم

 فما كان  بوسعي إال أن أغرق 
 في أحالم  اليقظة

 فهي تعوضني عن  تجربة  المنام اليائسة
 وتنسيني شكلي

 ومالمح  وجهي العابسة
 وخالل اليقظة
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 وفي حلم  غريب أفزعني
 والحلم  مالم

 كنت أريد  أركل غطائي
 ولكني  ركلت  قدمي
 وعلى هفواتي السالم

 ضجيجي ايقظ  النائمين  الصغار
 فوق سريرهم  األعرج

 ففتحوا مزمار ) صراخهم    المزعج
 أيقظتهم من كابوسهم اللعين

 كان علي منذ أول ) نومة    أن أخرج  الكابوس
 نــدفيـال

 ولكني لهفواتي  سجين
 فبدؤوا يشرحون أنهم  كانوا ضعفاء في أحالمهم

   يدينوأنهم كانوا بال
 فأكبرهم حلك  بوحش أتاه

 وأوسطهم  بقتل السعادة والرفاه
 وأصغرهم  حلم  بعضة األسد

 وأنا أستمع بال أذنين
 وأنا ساهر ليالي بال عدد

 
 وفي  سمرهم  الطويل
 وهل إلنهائه  سبيل

 تذكرت القدس في شبابها
 لوزة، ياسمينة ، مروة

 ليس لها مثيل
 إذا الحت  في الجو

 تكون العنقاء
 إذا فتحت يديها  ألعلى

 تقترب السماء
 هي الحقيقة  الوحيدة من  كل
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 كذب  نيسان
 باختصار هي االستثناء
 تذكرتها للقدس الصديقة
 وشرعت  أحدث الصغار

 عن الرقيقية:
 كانت القدس في شبابها تتحضر

 لحفل زفاف يافا
 على الساحل

 جهزت نفسها كفيروز نيلي
 لم يكن خلفها حرس

 مقاتل وال جيش
 اولت أن تقلد  سندريالح

 ولكنها أحلى من سندريال
 ورائحتها أزكى من الفانيليا

 كانت  تمثل شجاعة  صالح الدين
 وعدل عمر

 وجمال الياسمين
 هي قنديل يمشي  على الرباب

 ال يزعجها رمي الجنادل
 جذالنة على فرس سرحوب

 تتبعها كل الجداول
 

 ، وبأمر سفر)الملوك  الثالث بغتة 
  وسفر)عاموس

 هذا اليوم على القدس
 عبوس

 وتتعثر إيلياء وتقع في شباك حابل
 فتلغي مواعيد الحفل

 وتلغي  صوت  العنادل
 يا قدسي ، يا كرة ذهبية
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 يا زاوية تحفظ توازن 
 الكرة  األرضية

 بأمرهم وأمرهم غير مطاغ
 سيأمرون بما ال يستطاع

 رجالك في المدينة يمسحون زجاج عينيك
 وعينك تلمع كالمرمر

 أنت ال زلت تبكينو 
 ودمعك سكر

 أخشى منهم أن يسرقوا السكر
 ويضعونه في )شايهم  المر

 
 وأحباءك هنا

 في الطرقات كنا وال زلنا
 ندافع عن رموشك الطويلة

 نغلق الشوارع ، والالفتات الكبيرة
 تشاركنا الذود

 وتشاركنا حزن  العود
 

 ازرعوا هياكلكم سما عليكم  واحضروا
 لها حارث

 الهيكل الثالثلن ينبت 
 بأمرهم يا عزيزتي وأمرهم غير مطاع
 سيسرقون قطعة من جسدك ويدسون 

 فيها هيكل ثالث وهياكل
 والسرقة تفوح وتفوح
 كريهة على األنوف
 كظربان خائف

 اجمعوا روائحكم في قنينة شمسنا
 في قنينة قمرنا

 سنصيرها عليكم هما نازل
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 واحصروا أقدامكم التالفة هنا
 تهاوالمنتهية صالحي

 ليستعجل المسيح في الظهور !
 وهل من بعد كل هذا
 ألمتهم حضور 
 وهشيم الخبر

 على المساحات الممتلئة
 انتشر

 وعال صوته
 كدوي القنابل

 والمؤتمر يتمتم عنك
 أما علمت أن كل المؤتمرات تتكلم

 عن الخبر العاجل
 وأنت الخبر وأنت الشريط اإلخباري أحمر

 وأنت تعب السنابل
 ذوات عينينومؤتمراتنا 

 وأربعة ألسن
 وقراراتنا غير موجودة
 قرارنا في المرارة يعيش
 على العذاب يفطر

 وعلى كالم الدول العظمى
 يسكر

 قرارنا في حانة
 ال يعرف الليل وال الصبح

 متى يظهر
 ونهضم حماقتنا
 ونشرب أخطاءنا

 ونقول ونردد: أننا الشعب الباسل
 نحن فعال الشعب الباسل

 بر الممتدألننا الحزن األك
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 من نواكشوط لبابل
 وألن كل الهموم تقربنا والحزن 

 في بيتنا عجوز واغل
 ونمتص أخطاءنا يا قدسي الكبيرة

 ونجدد البيعة  لحبك
 الناعم  الملمس

 نجدد البيعة لكسر السالسل
 ولجفنك الالزوردي الساهر
 الذي انتظرته أن ينام

 كحدث مؤكد
 كما انتظرت عودة مناخ الحلم الجميل

 إقليم منامنا إلى
 يا  يبوس

 هل لنا على الحزن 
 أن ندوس

 وهل له أن يغلق محله
 المفتوح على الدوام
 فلقد تعب األنام

 فاليوم يوم الجمعة وغدا السبت
 وبعد ذلك األحد

 وهو غير مكترث يفرش بضاعته
 مددت في مدد

 وأنت الرحى السحرية
 تقهر الحزن وتفتته

 قمحا وشعيرا
 لنحيا كما يحيا اآلخر

 دون كشف حساب لألعمارب
 وكم تبقى من األعمار
 لكي نظل محتفظين

 بالرؤوس
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 كنت  أتخيل كيف يكون الوطن بدونك
 مربع بدون أضالع !
 دائرة  وليس فيها قطر
 مثلث بدون زوايا

 كيف الرسم لتمردك الحلو ولقصتك
 من البداية حتى النهاية

 
 يا قدس األقداس

 يقولون أن امتهاني )محام عنك نفاق
 ل الكتابة رغما عن أنف الجالوزة نفاقوه

 وهل الكتابة  بالروح هي النفاق
 ولكنه ألجل قلبك هو

 السباق
 

 يا قدس...
 شعبك هنا لوريدك

 يقاتل
 يوشع لم يقدر أن يطأ على زهرك

 ألنك سيدة بال مقابل
 إن كنا على خط االستواء

 نراك منتصبة
 مضيئة كالمشاعل

ن كنا على خط العاشق  وا 
 وبةفأنت المحب

 وروحنا العاشق المناضل



 - 115 - 

 
 رــأبش

 أروى علي عبد الرازق 
 عشرحادي الصف ال                                                                                       

 ةمحافظة غز                                                                                          
 أبشر إن  غرست غرسا  وانتظرت

 عاما طويال أو حتى عامين
 أبشر لو نجحت في عد  النجوم أو رسبت

 قد يخطئ المرء العجول مرتين
 أبشر لو كفت كل دودة  في األرض عن نبش الثرى 

 بقيت أنت
 بقيت ماءا ..... شمسا تنير الكون 

 ابشر لو جفت آبار  النفط
 أو عاد " نيرون " القديم من سكوت

 لينثر الزهور  في " روما "  نسرينا وفالً 
 وأفرح  لو  ذابت  هموم األمس

 أو  أبصرت في ثنايا  الليل موتا قد يموت
 فما لوجهك ارتضى حكم  القنوط

 وال تخف إن جاء  يغزوك  المساء..... ستنتصر
 ما دام يحميك اإلباء .... ستفتخر
 إن  اعتليت  عروش الشمس البهية

 أو زخات المطر
 المساء .... سيندثر  أما

 وثم ال تبشر إن سلبوك القدس  الحبيب عنوة
 أو إن طعنت في الفؤاد  خلسة
 أو  إن  أشهرت الضعف قوة

 وهجرك المجد التليد
 وبعت  بالبخس القليل

 نصيبك المحتوم من وصية العلياء
 لتسكن القعر السحيق
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 دهورا أو برهة
 فلب لألقصى  ناده

 أدعيةقم واحمل في قلبك المغوار 
 أو حتى صالة

 سر والهج بدعا المولى من سواه
 قد يمنح  المظلوم  نصرا  أو حتى  نجاة
 خذ مفتاح جدك  المقتول على العشب

 في رحاب الزيتونة
 ولب  لألقصى  ناده

 قاتل برشاش الثائر التعب
 واشحذ رصاصا من عيون محزونة

 ثم  اقترب
 وارقب طلوع الفجر

 اجيورقصة  األنوار في  ساح الدي
 وتعالي ابتهاالت  موتانا وتصفيق األيادي

 بالقدس حور الحسن  مفتونة
 يا  جاهال  من نحن
 للقدس عشاق كثير

 مكثوا في ديار حب  يحتضر
 سنين مرة

 وقد  مضوا بال حياة .... إلى حياة
 فأغضب ما دامت هان  قضبان ودماء

 اغضب ألجل القدس مرة
 واهتف تعالي يا رياح الموت

 بالحب حيةفإن جذورنا 
 أشعل حروبا في أكوان اإلله
 عد بعد شيب  العزم جبارا فتيا

 ولب  لألقصى ناده
 وال تصالح

 ألجل   قدس العرب كافح
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 وال تصالح
 

 نبوءة نصر
 ال تفرح  أن  أبكي

 أو انني قد ألقي من  فوق أبراج الحمام
 مالبسي الممزقة

 وأبصر األفق النائي كالضباب
 وال أنام
 لبغيضوأنت  كالفار  ا

 لتنهش األقصى  رويدا  في انتقام
 كي أبكي

 تعذب القدس انتصارا للسالم
 ألنوف التاريخ من ظفر وناب

 تبني  القصور الشاهقات على جرحي عمرا
 مواجع  فيه العذاب

 فهل  سألت  من تكون 
 حدق في  مالمح  األرض الوفية

 حتما يخزيك  الجواب
 أجئت من زيف الذاكرة  

   أجئت مجهول الهوية
 وصنعت المجد العليل من تراب
 تريد  دفن  الزهر في جوف البرية
 كي ينعم  العمر القصير بالسراب

 كم أخطئت
 لما حكمت

 بأنني مثل البقية
 لم  يعلموا
 قد قدموا

 إلخوة  في الساح والمحراب
 دهرا  من سخف األذية
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 في وقت نصبوا خيمة  الضياع
 على حروب غربة وذهاب

 ضابوسجنوا أصوات ثوار غ
 فصاحبت  نور القمر

 كانت في سناه  عالية ظنوها دنية
 لقد  بعثت  الروح  للماضي قوية
 بصالح  أتيت  والجيش المظفر
 سنابك الجياد  يشجيها الغبار
 فلتنقشع كسمعة  األغراب

 كغيمة بال مطر
 وتندثر

 كفرقة  األحباب
 إن هم  أرادوا الليل والجوى  نديما للسهر

 ابي أو  حضوري جرب طعم الويل في غي
 إكراما لجرح   طفل  مغدور

 في رجليه
 أو فقده أبويه
 بيد عمياء شقية

 لن أنسى نحيبك  المجنون 
 وسط القبور

 تفتش األحجار بحثا عن فراش
 وتقلق الموتى  هنا

 وأنا   أنعم  بالقدس والقباب
 وأصلي .. قد ابكي

 بعد العذاب  راحة أو نشوى 
 وحينها سيطرد  الموتى كل غريب

 يحفظ  طهر الديار  لم
 فلتنتظر ميعاد يوم القيامة

 سيزأر الزبانية
 مرحى بمستقرك  المفروش
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 نيرانا ولهيبا
 وتساق ظالما ذليل
 ألقوه في هي النار

 مرحى  منا  ألف مرحى !!!!
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 ةـربيـدس العـالق
 هديل نبيل حجازي                                                                                            

 الصف الحادي عشر
 محافظة غزة                                                                                            

 

 حملوا إلى الدنيا الضياء وبشروا  يا قدس يا وطن النبيين األلى

 للمسلمين ترى تهون وتصغر  يا ثالث الحرمين أول قبلة

 عمراً  وتاريخاً  يضيء ويزهر  عربية أرضاً  سماء محتدا ً 

 لك في الخفاء وهيئوا وتنكروا  عربية يا قدس مهما دبروا 

 يملي على التاريخ فيك ويأمر  عربية عمر ببابك واقف 

 باهلل بالقرآن قيك تجمهروا  وأبو عبيدة والصحابة حوله

 الزمان وتعمرتبقى على مر   حملوا إليك العدل أرفع راية

 قمم الجبال الشامخات وتنذر  عربية هللا أكبر تعتلي

 لك شادهم شعب عظيم خير   هم يحلمون بأن تضيع معالم 

 لواؤه والملتقى والمحشر  هيهات واإلسالم أنت مناره

 ووهادها أبد الزمان نعسكر  إنا هنا في القدس فوق جبالها

 هما حاولوا أو دبروايا قدس م  تبقين ما بقي الزمان عزيزة 
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 ون ـى العيـل ننسـوه
 سميرة حسن أبو صفية                                                                          

 الصف الحادي عشر                                                                                        
 بيت الهيا –محافظة الشمال   

 

 وتشدقت كل الذقون   مهما تعاقبت السنون 
 على المقابر في السجون   وتناثر اللحم البريء
 وذاق ألوان المنون   واستمطر الحر الدموع
 وعم في الشعب الشجون   وتلبد الجو الكئيب
 البد أنا عائدون   البد أنا قادمون 

 ننساك هل ننسى العيون    ال تحزني يا قدس لن
 في باحة الحرم األمين  الجنود تمترسواإن 

 كذلك منبرنا الحزين  دكت مدائننا الشداد
 حمر وقالت لن نهون   وتخضبت راياتنا
 ونساءنا قتلوا الجنين  قتل العدو شيوخنا

 أطفئوا شمع السنين  حرقوا السنابل يانعات
 فلتهتدوا يا مسلمين  قد الح نجم مستبين
 كبروا مستيقنينو   وقفوا على باب الخليل
 إنا حمى األقصى نصون   فاستبشروا يا مسلمون 
 تصبري رغم األنين  فلتنفضي ثوب الشقاء

 ب الصابرينـيح  وتسلحي بالصبر فالمولى
 الصادق البر األمين  يا قدس يا مسرى الرسول

 يا من بمنزلة الجفون   يا قدسنا يا درة
 لن نبقى نحن الظامئون   لن نبقى نحن مشردون 
 سنظل نحن الصامدون   مهما تعاقبت السنون 
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 ىـد األٌقصـالمسج
 سحر فضل الدبر                                                                             

 الصف الحادي عشر                                                                                       
 دير البلح  -محافظة الوسطى

 

 أن يفزعوا من قبل أن يتهودا  المسجد األقصى ينادي أهله
 صدوا عدواً  باغياً  متوعدا ً   المهد يصرخ في العروبة هاتفا ً 
 والغرب للسفاح قام مؤيدا   قد استباح الغاصبون دماءنا

 أينام قوم خصمهم قد عربدوا  لسنا نياماً  قد سهوا عن قدسهم
ذا تقهقرنا بغى واستأسدا  العدو إذا نقاتل ينحني  إن  وا 

 صدق اإلله وعهده إن عاهدا  النصر يقدم ما ابتغاه مجاهد
 الرب يغضب إن رآه مهددا  القدس يبسم ما القباب مصونة 
 ويزيدنا باساً  وعزاً  موقدا  إن الحصار يزيد من إصرارنا
 الراكعين السجدا قتلوا الشيوخ  نكث اليهود عهودهم يا ويحهم 
 ومقاوماً  يفري الجحافل مفردا  القدس أنجب مؤمناً  ومجاهدا ً 
 كٌل فداك يتوق أن يستشهدا  وطني الحبيب المستحق دماءنا 
 بيتاً  هو األقصى الشريف المفتدى  إن الذي رفع السماء بنى لنا 
 لألنبياء ولآلذان المسجدا  وتخير القدس الطهور منازال ً 

 أولى لمن صلى وللحق اهتدى  مسرى الرسول وقبلة القدس 
 مسرى رسول العالمين المفتدى  القدس قبلتنا التي نهفو لها
 هللا أكبر زلزلت كيد العدا  هللا أكبر فوق كيد عدونا

 وتبددوا جمع العدو األنكدا  فاستعصموا باهلل حقاً  تنصروا 
 اوأفسدوبغيره عاث العدو   بسوى الجهاد بالدنا مغصوبة
 قد صار جبريل األمير القائدا  هب المالئك ينصرون جنودنا
 وقتيل هودا في الجحيم تمددا   شهداؤنا أحياء في جنانهم

 صبراً  ففرحة نصرنا تأتي غدا ً   وطي األبي برغم إرهاب العدا
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 دسـاب القـبب
 بهاء الدين عطا مصطفى عطا هللا

 الصف الحادي عشر                                                                                    
 محافظة غزة                                                                                   

 يا ربِّ لم لم تؤتني في الوصف أبرع ما يكون 
 لو أني ُأتيت 

 ما شقيت اليوم في وصف المصون 
 ستجدي الدفن من باٍب ..و ما كنت  أ

 وما كنت حتى  ألدعوها المصون 
 لكن هي القدس تعطيك القياد بفجأة 

 وفجأة أخرى ترديك مجنون !
ذ بي قتيال مسجىً ،ترقبه الطقوس   وا 

 على الوطن المفتت بالطائرات
 كان بابا ومتراسا ، 

 وحارسا للقصيدة من تآويل الممات 
 كان موتا جاهليا بالليل يعرفني ،  

 واآلخرون يباعدون الفجل عن كيس الحياة   
 كأن ما دون المدنية كل المدائن ُأسقطت !
 واآلخرون يالقفون الغيم أثواب الصالة
 والموت إذا ما طل ضّمد وجهه فينا 

 وادعى   شرف الوالدة فيها من همُ الجناة  
ذ تعبر الريح في فمي ،  وا 
 و في جسدي النحيل 
 ملني تمّلكني ألكثر من ضباب ليح

 إلى القدس من  خلف القبور تعففا 
 عن هذي الحياة .. 

 هذي الحياة ،
 تصم مسامع األضداد فيها 
 وبعد الصم ُيسمعهم عويل 
 يصارخهم شريف القوم أن هبوا
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 فذا الموت بالباب ...فذا الموت البليلْ 
 أجيب من َمهاجر الروح أني  ...

 ، -عفوا سيدي -
 أني قتيل !

 ،   كان بابا من األيام
 ال يغيره المكوث  في الوقت 

 ويمشي مع نشرة األخبار إن نسي الخريطة مرغما   
 وفي الليل 

 تسير الخطايا أمامه باللثام
 واآلن يمنعني  

 فلقد جهلُت الجثة المقطوعة النسب التي فيّ  
 وسرت أمام السور مكشوفا  
 أبحث عن قدس في يدي ّ 

 وأطعم النعش من تراب األرض 
 التذمر والكالم   كي يكف عن

 وأسأل المئذنة عني  من بعيد ٍ 
 لتبصرني  قتيال ،عاريا 

 بال نعلين مرميا ،
 بال كيس يغلفني  إذا غضب الحمام 

 وتأخذ لي بجانب بائع الرمان سترا 
 هناك  

 في القدس أعني .. 
 أرى أني آكل الرمان ، 

 و وجهي الموءود  ينسل من جسدي خيوطا 
  

 ميتا ، ميتا 
 ،قتيال  قتيال

 جثة ،جثة
 تمر الجنائز من أمامي 
 تأكل ما تبقى من النعش 
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 وتزرع الغيم في األحالم 
 والثلج يكسو عظام القبة الخضراء التي فيها

 شيئا فشيئا 
 ال يفتح الباب ،   

 وال يقرؤونا السالم 
 

 كان بابا ، 
 و ما جاءت بيَ  األرض نبيا 
 كي يحذرني من الصلب 

 ض حيا وما جاءت بَي األر 
 كي يمنع عن مصابيحي  السهام ، 

 معبئا بالرؤى 
 وتصنيف الزقاق إلى الروائح 
 خلف لون الشمس الذي فيه 

 و التأريخ واألعالم 
 كان بابا 

 عن القدس يمنعني 
 ولموئلي األول اآلخر 

 ال يمكنني 
 و أسأله الدخول 

 والدخول 
 والدخول 

 وأرجوه التوجه لألمام !
 

 اآلن ، 
 ، كان بابا 
 وغدا ، 

 بطول مجرة ، 
 ينسج القدس خلف ردائه  

 يغيرها متى شاء 
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 ويقضم منها زاد مكوثه جيشا 
 في الفراغ ، 

 يحجبني عن الضوء في لغتي 
 وفي أرضي 
 وفي شعبي 

 وفي تعاليم البناء ! 
 

 كان بابا ، 
 وكنت جثة مرميةً 

 يغلفها  الرصاص بألف ثوب آخرٍ  في الضباب ، 
 ثة من هذه ال يعرف الباب ج

 والقدس ترجوه أدخلها إلّي ، 
 والباب يمنعني 
 ويسألني الغياب 
 والباب يمنعني 

 يا هللا ،
 بالقدس باب 
 بالقدس باب 
 ياله من باب !
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 اديـى ينـي األقصـي أمتـأفيق
 إبراهيم يوسف أبو ندى

 الصف العاشر                                                                                            
 محافظة رفح                                                                                         

 أفيقي أمتي ..األقصى ينادي
 إلى فلسطين أين الرجال
 كتاب هللا يدعوكم لزحف
 فجودوا بالكثير وبالقليل
 صالح الدين منا ما نسينا

 الد كان في الساحات يلبيوخ
 يا أيها الوطن الحبيب تحية
 يا معبداً  ضجت به صلواتي

 وكـوك وعذبـقد قسم
 وأغرقوا عينيك غي بحر من الظلمات

 طردوا كم الجدران كل صبية 
 عذراء أطهر من ندى الزهرات
 ومشوا إلى الشيخ الوقور بخنجر

 ذبحوه وهو يرتل اآليات
 قهرا ً  طردنا من جنان القدس

 وكان فراقها يوماً  عبوسا ً 
 يسام المسجد األقصى هوناً  
 يعيش بطهره أعداء موسى
 شباب المسلمين بكل واد 

 وأسد الغاب هي على الجهاد 
 نريد الحق فوق األرض يعلو
 ولو عصفت بأمتنا العوادي
 نريد الثورة الكبرى تلظى 
 ونحن وقودها وبها ننادي

 لمسك نفحتهمن كل جرح تفوق ا
 يا أمة العرب ضمي السيف والتئمي
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 ال ترني لكفور بات يخدعنا 
 بيدي الوداد ويخفي السم والدسم
 ال تغمدي السيف إن اليوم موعده
 قبل الضياع وفقد الروح والقيم
 خذوا أوالدنا للقدس حصنا ً 
 خذوا األكباد لألقصى وقودا ً 
 خذوا القرآن نبراساً  ونورا ً 

 اس يمنحنا الصمودإله الن
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 ادةـالشهـر صق
 رياض علي أبوشباب
 الصف الحادي عشر

 محافظة رفح                                                                                             

 وقلبا صبورا يكيد  الغزاة  عهدناه ليثا جريئا صمودا
 بعيدا مداهورمحا جسورا   وسيفا قويا يخشى لقاه

 قصدت الجهاد ونور اإلله  رفضت الخضوع لذل الطغاة
 وترنو إلى المجد حتى نراه  سقطت شهيدا تنير الطريق
 فكيف الخضوع لذل الطغاة  فيا قلب عذرا فروحي فاده
 وأنت المنير لكل ألهداه  فأنت الحق فوق الثريا

 ألرض تواري رفاهففخرا   وأنت الشهيد ومسك  شذاك
 وشمس النهار تنير سماه  وا فصلوا فهذا شهيدفقدم

 إلى القدس أرضي وارض الجهاد  أفيقوا ولبوا نداء الشهيد
 فهيا  نهب وراء الزناد  وحق علينا نداء الشهيد

 ول اكان يوم معيد البالد  فال السلم مجدي يا أخوتي
 فصبرا نعود لكيد األعادي  يا قدس عذرا طال المغيب

 وفينا دماء ونبض الفؤاد  دي لحظةولن يهنا المعت
ني نذرت  حياتي جهادا  ودربك طارق عزمي وزادي  وا 
ني عنيد كشوك العناد  وهذا عهدي إلى  أن  أموت  وا 
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 زانـن األحـات مـدفق
 هبة عبد هللا أبو عميرة 

 الصف الثاني عشر أدبي                                                                                    
 محافظة الشمال                                                                                          

 بيت الهيا                                                                                          
 

 دمعات قدس حالك األحزان  من بين أشالء الزمان تراقصت

 رق الظالم لقلبه المتفان  وتهامس األقصى الحزين لدمعه

 عزف الزمان بأنامل النسيان  وتزاحم الغضب الدفين بمهجة

 تبكي الشعوب ونخوة الشجعان  ونسجت من در الكالم قصائدا ً 

 أنات قدس قاهر الطغيان  من بين األحضان السحاب تضمني

 وتثور في مشاعر اإلنسان  يرة خلفهاوتذوب أحزاني األس

 سجل بدمعك واقع اإلنسان  يا أيها األقصى الحزين بدارنا 

 خفق الفؤاد برقة وحنان  وانثر علي شلو الزمان دموعنا 

 عاثت عليها مصائب األزمان  ولتشرقي بين الحطام ضمائر

 أغدق علينا رحمة النسيان  يا أيها الشوق السجين بدمعنا 

 تشفي العيون وتسحقي أحزان  على مر الجراح دماءناواسكب 
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 دسـول للقـوص
 فاطمة موسى شهاب

 الصف الثاني عشر                                                                                          
 محافظة غزة                                                                                           

 انـن المكـبرك
 وبأبعد زاوية في أسطر النسيان
 كانت صفراء دوار الشمس هنالك

 في إحدى سجون األوطان
 تتهافت لزوار مدينتنا
 تتدحرج أناتها قلقا ً 

 خوفاً  من اغتيال شقيقتها 
 القدس تختلس البسمات راوية للنور

 بح خلف السورتماماً  كأبعد ما يكون الص
 ال تقلقي فأنا منك وأنت مني

 والذي يخرج منا تنتظره في السماء الحور
 السجان ال يتقن فن زخرفة المكان

 ال وال يجيد شيئاً  
 ال وال حتى تزوير الشطآن

 قد يأتي خبر يوما ً 
 من أبعد البلدان

 يخبر الكون بأنها ال زالت
 بعمق األرض بطيات الزمان

 لقدس عروس األوطانال زالت ا
 وألجلها يرسم الصبي ويكتب الشبان

 ألجلها أكتب وأكتب
 وسأكتب

 أيا قدس يا عذراء يا بتول
 يا أطهر المدائن يا بتول

 بدر البدور قمراً  في الحلول 
 ماذا علي أن أقول  
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 أنك الحلم والقلم
 وألجل عيناك يتألم األلم

 يةيا أيتها المخملية السرمدية النرجس
 الزهرية

 تتراقص الحروف تتبعثر وتتالطم
 قدسي شرقية شرقية
 قدسي عربية عربية

 كم كنت غريبة بال قدس
 بال منفى
 وعابرون 

 ما زالوا هناك والقدس
 في عداد الجرحى
 ال أملك سوى حبر

 نثراً  وورق 
 يا قدس سأرسمك

 سأكتب لك سأعشقك
 والحب مقتول في هذا الزمن 

 ب أناديهأناجي الر 
 احفظ األقصى بحفظك
 طهر المسرى بطهرك
 وكن عليه رقيبًا بعينك
 ماذا علي أن أقول  
 ما زال الطريق فارغا
 محال علي الوصول
 إال أن المدينة القديمة

 بقيت وجهاً  لمرآة العقول
 واألقصى والكنيسة 
 كزنبق الفرح والسرور
 ماذا علي أن أقول  

 في صمتي
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 في مهجتي
 في أدمعي

 أنين أطفال األقصى يرادوني
 أمتي

 يتيم مقدسي كتب بنفسه آخر أشعاره
 وقال فيها :

 عبور إلى المنفى
 أو ربما

 فتافيت مطر على مقابر الموتى
 ال تكفيني حتى اآلن

 أليقن نفسي مع الصرعى
 صرعى أتوا لزيارتها
 وصوال للمسجد للسوق 

 لكنائسها
 وصوالً  للقدس

 اوصلو 
 وال يصل الحبيب إلى حبيبه

 إال شهيدا ً 
 أو شريدا ً 
 وصلوا 

 غنوا للقدس سالماً  ثم سكنوا
 وبأقصى مدارات السماء حلقت أرواحهم
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 اـدتنـدس وحـبالق
 محمد خضر كــــالي

 الحادي عشر الصف                                                                                         
 الشجاعية  -محافظة غزة 

 ليس خيارا اكتب شعرا فهذا الشعر فيض حنيني
 ليس خيارا تدمع عيني فقيدك يا قدس يدميني

 انثر أقف  واخط بقلمي فمدادي حبكي حبر شراييني
 فيا أبناء ديني القدس هناك تحتضر 

 وعدوها فرض اإلبادة
 ادةقيدها بحصار وأسرها بجدار ومنع بها العب

 أثخنها حرقا ونهبا وهدما وتدنيسا وكيدا بل وزيادة
 حفرا هنا وسلبا هناك والدعوة إصالح ال إزالة

 قدسي تئن ومن هنا اسمع صدى األنين 
 هل من مغيث فمن يجيب السائلين
 فيا أبناء ديني من للقدس غيرنا

 مت سيجمع بها شملنا 
 أم انه فرض علينا صار صمتنا

 ا الرثاء وكفاكي يا قدس بكاءإذا فحال امتن
 فبأبنائكي يا قدس اهنئي وقري عينا وسالم
 فالبدين ازدادوا حماسا فالطفل أسد ومقدام
 إلى رضا هللا يسعى ولو أغضب به األنام

 فنحن أقوى باإلله باهلل رب العالمين
 سندك عرش الظالمين سنعيدها بدرا وخيبرا

 سنعيد مجد المسلمين
 نا فلتسمعوا صرخاتنايا أوليا أمور 

 ولتوقفوا هذا النزيف من الدماء
 فيا أخوتنا التوحد في العقيدة واإلرادة
 وحينها سنعيدها وسنستعيد السيادة

ال سيهدمها العدو ويهدمنا بال هوادة  وا 
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 دسـا قـي
 بسمة عبد الناصر حبوب

 الصف العاشر                                                                                          
  تل الهوي  -محافظة غزة 

 

 دس ـيا ق
 يا قدس يا مدينة تفوح أنبياء 

 يا أقصر الدروب بين األرض والسماء
 يا قدس يا منارة الشرائع
 يا قدس يا مسرى الرسول

 حزينة عيناك يا مدينة البتول
 يا راحة ظليلة مر بها الرسول

 لشوارع حزينة حجارة ا
 حزينة مآذن الجوامع

 يا قدس يا جميلة تلتف بالسواد
 يا قدس يا مدينة األحزان

 يا دمعة كبيرة تجول في األجنان
 من يوقف العدوان  
 من ينقذ القرآن  
 من ينقذ اإلسالم  
 من ينقذ اإلنسان  

 من ينقذ القدس من الحفريات  
 من ينقذ أهلها من التهجيرات  

 ... القدس ... القدس ...القدس .
 القدس يا عرب

 فأنتم كالتماثيل من الحجارة نعم
 لست خجولة حين أصارحكم بحقيقتكم
 إن حظيرة الخنازير أطهر من أمثالكم

 وأنتم ال تهتز لكم عين
 ال يوجد عندكم نخوة



 - 136 - 

 أولئك أعدؤك يا وطني 
 من باع فلسطين سوى أعدائك ... 

 أولئك العرب يا وطني 
 من باع فلسطين 

 وأثرى باهلل
 سوى قائمة الشحاتين على عتبات الحكام

 ومائدة الدول الكبرى 
 من باع فلسطين  
 سوى الثوار الكتبة 
 لن يبقى عربي واحد

 إن بقيت حالتنا هذي الحال
 بين حكومات النكسة

 القدس..القدس يا عرب..
 القدس يا مسلمون 

  هل وطن تحكمه األفخاذ الملكية
 هذا وطن  
 أم مبغى    
 إني أصرخ فيكم

 أصرخ أين شهامتكم  
 إن كنتم عرباً  بشراً  حيوانات

 انصروا قدسنا 
 فالقدس عروس عروبتكم

 انصروا أقصاكم 
 انصروا أولى القبلتين 

 انصروا ثالث الحرمين الشريفين
 من األيدي اللعينة

 تقوم بالحفريات تحت مسرى رسول هللا
 دس منكم براء بعدما بعتمفالق

 تراب قدسي ألقواٍم مرابينا 
 يا أحقر الناس يا قوماً  بهاقينا 
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 بعتم فلسطين من زكمن لغاصبها
 فال بارك هللا فيمن باع موطننا 
 من أجل كرسي حكم يا زعمائنا 
 غدا حسابكم في النار موقدها 
 أنتم حجارتها يا مستبديا 
 لى فمي ففي القدس أبكي والدموع ع

 أبكي من قلب فلسطين فاسلمي
 ال تحزني إني من فداك
 يا قدس يا مدينتي
 يا حبيبتي...

 يا قدس.. يا عاصمتي 
 غدا...سيزهر الليمون 

 وتضحك العيون...وترجع الحمائم المهاجرة
 ويرجع األطفال إلى السقوف الطائرة

 إلى المدينة اآلمنة 
 يرجع األطفال يلعبون 

 باء بالبنون ويلتقي اآل
 على رباك الزاهرة

 يا بلدي...يا بلد اآلمال والزيتون 
 يا قدس السالم
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 ةـروبـروس العـع
 آية شرف عابدين                                                                                          

 الصف الحادي عشر
 محافظة  رفح                                                                                                

 ثكلتك العيون والقلوب تفطر
 ثكلتك المساجد والتراب بالدماء تخضب

 خلف قضباني الحرية تقيد
 وماتت الضمائر على صرخة أم البنها تفقد

 وقبضة في يد إنسان مستعبد
 باتت المروءة والشجاعة تتنهد

 ا من تمجديا شعبي ي
 إن حقي اليوم لن يبدل
 وعروس العروبة لن تهدد
 يا عالم انظر وتأمل بروية
 قتلوا األطفال بوحشية

 وصغيري المذبوح ضحية
 وتموت الضمائر و تنتحر اإلنسانية
 انظر يا من تهتف بالديمقراطية

 عـل راضـلطف
 عـل جائـلكه
 عـق ضائـلح

 ألمل على جدار التهاون راكع
 اء قلبي اخترق مشهد شالل الدم

 باب األوجاع طرق 
 وضمير العالم بات ساكنا

 بل احترق 
 مـاأللـا هن
 زفـا النـهن
 ررـد تتكـمشاه

 براكين المقاومة تستعر
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 وثورة الغضب تتفجر
 يا أمتي معا لنعيد األمل من جديد

 معا ليسري الدم في الوريد
 لتتحرر بالدنا ويوم النصر لنا عيد

 ميا أمتي إن عرس العروبة قاد
نما بعد الليل صبح دائم  وا 

 ومن تجرع الجراح
 وحمل السالح

 وعرف معنى الكفاح
 حتما سيرى شمس الصباح
 حتما سيرى شمس الصباح
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 انطالقة من قلب الحصار
 مها ياسر حماد                                                                                           

 رالصف الحادي عش
 محافظة  رفح                                                                                                

 
كبار  يا قدس يا بلد األحرار  لك كل تحية وا 
 مكافح ومناضل وجبار  لك كل تحية من انسان

 من أجلها أكتب أجمل األشعار  القدس شجرة مكللة بالثمار
 تطير وتغرد أروع األطيار  القدس الصافيةفي سماء 

 صمودك كاألحجار في وجه األشرار  يا قدي يا منبع األسرار
 على عتبات فؤادك المغوار  يا قدس أال تسمعين خطى طفلي القادمة

 من قهر ودمار وحصار  لقد أصبحت حياتنا مظلمة
 لقد أصبح ليلنا نهار  تشتعل بالدنا بنار وحريق

 إال كان لهما من العذاب مقدار  طفل وال فتاةلم يتركوا 
 مكاناً  إال وأحاطوه باألسوار  حاصروا القدس ولم يتركوا

 فعلينا أن نقبل باألقدار  لن نقول متى ولماذا
 وتعلمهم القوة واإلصرار  هذه أم تحكي ألبنائها آالم بالدنا
 كي تزول وتختفي عن األنظار  أكتب أحزاني على أمواج البحر

 فال يوجد مكان لألسرار  ها أنا أتكلم بصراحة
 فالحقيقة فوق كل اعتبار  فلم أعد أهاب الموت

 وال أميز بين الليل والنهار  لم أعد أرى النجوم في السمار
 مع صرخة أطفال صغار وكبار  مع كل طول انتظار

 تراب أسقيه باألنهار واآلبار  أنا في انتظارك أصبح شعري 
 وحولوها إلى حجار  ودمروها حطوا القدس

 سرعان ما تحولت إلى غبار  كومة من الحجار المتراكمة
 في قلوبكم رحمة كالثعلب المكار  ارحموا القدس أفال يوجد
 فماذا تنتظر بعد هذا الدمار  استيقظ يا ضمير العرب
 بل عليكم أن تتبعوا الحوار  ال تقولوا هذا فعال وهذا ال

 ف نطرد منك كل غدارفسو   اصبري يا قدس
 أن يدوس الديار  ولن نسمح ألي محتل
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 ولن نخضع لمخالب االستعمار  لن نركع ولن نستسلم
 حتما سيظهر نور النهار  فرغم الحصار ورغم االستعمار

 فعليك أن تذوق مرارة الثوار  لقد تذوقنا الحياة بمرها
 فعليكم أن تتخذوا قرار  هبوا يا زعماء العرب
 وتصبح آمالكم بحار محاطة بالنار  قبل أن يفوت األوان

 ولن نسمح لكم باالنتصار  لن نقبل منكم أي اعتذار
 فالحرية هدف األحرار  أبداً  لن نستسلم أبدا ً 
 سينقذنا ربنا القهار  صبراً  أيها الثوار
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 يـقصت
 آالء هاني الددا                                                                                          

 الصف العاشر                                                                                            
 التفاح -محافظة غزة 

 إليكم سأحكي قصتي
 لكن ..ال تسألوا حقيقة أم خيال  
 فحكايتي جزء من كل األشكال

 ستريح تحت ظل زيتوناتيكنت يوماً  أ
 أفكر ... أحلم . أسترجع ذكرياتي ..
 وما كان إال صوت مزق السكون ..
 كأنها صرخة حبست منذ قرون ..

 قمت أجري خلف الصوت القادم من بعيد ..
 لم أستطع تمييزه ..أكان عتاب أم وعيد  !
 إلى أن وصلت مكاناً  ليس بغريب ..

 ح ..أحقاً  أنا أمام القدس  وقفت أستري
 نعم .. كانت القدس تناجي .. كانت تزأر ..

 تنادي على من استتر ..
 من يسمع ..   الشجر ..أم الحجر   

 أين أنتم يا بشر   
 هبي يا أمتي ..
 أنيري ظلمتي..

 خلصيني من حبستي ..
 متى سأرى منكم جيوش وجنود  !

 متى سأرى تحطم السالسل والقيود  !
 ألن أرى الفجر من جديد   

 أنعم بعد اليوم بعيد   ألن
 وقفت صامتة ..أسمع اآلهات ..
 محاولة كبت سيوالً  من العبرات ..

 وكان هناك صوتاً  آخر للمسجد األقصى ..
 كان يصرخ ..أنجدوني ..دنسوني
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 أستتركوهم يهدموني ..  
 اليوم تسمعون عن حفريات ..
 وغدا انهيار األساسات ..
 ألصبح أنا من الذكريات ..

 قدر على الصمت ..لم أعد أ
 وقفت أصرخ ..
 ال ال لن تهدم ..

 صرخت .. صرخت
 وما لبثت أو وقعت ..
 واآلن ..أين أنا   

 عدت ألجد نفسي هنا ..
 في بيتي الذي كنت نائمة فيه..
 أكان ذلك ..مجرد منام    ! ..

 شرعت أركض دون أن أنظر إلى األمام ..
 اآلن ..أنا خارج البيت ..لكن الكل نيام ..

 أصرخ ..وأصرخ ..س
 استيقظوا يا نيام..
 كفاكم أحالماً  ..

 تحاولون أن تروا الحرية والسالم ..
 لكنكم بهذا ..ستعيشونها ..مجرد أوهام
 آهٍ  صالح الدين .. آهٍ  صالح الدين ..

 أما من تكرار لحطين   
 أين الرجال الميامين   
 أضعت يا فلسطين  

 لكل رجل ..امرأة ..عجوز ..أو صبي..
 أخاطبك أخي ..مسلم أو عربي ..

 قوموا نعيد مجدنا األبي ..
 هبوا لنحارب عدونا الباغي ..
 هبوا لنوقف سطوة الطاغي ..

 هبوا لنكتب على صفحات االغتصاب ..
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 الغي ..
 ال تتخاذلوا ..فلم نكن إال األوفياء ..

 ال تخافوا ..فالخوف في قلوب الجبناء ..
 أيحتمون بأسلحة وبارود   

 ..أبناء الحجارة .. ولكن
 نحن من يقف أمام المدفعيات

 بخرقة أشعلت بشرارة ..
 هلموا ..فهناك من يحيك خططاً  ومكائد ..

 هلموا ..فما زلنا نملك هذه السواعد ..
 قفوا ..فالعدو لن ينتظر ..

 قفوا ..فاألقصى أوشك أن يحتضر ..
 قفوا ..فلن يتركه يندثر ..
 سراء ..يا قدس يا مدينتي ..يا أرض اإل

 يا قدس ..ال تجزعي ..فما زال منا األوفياء ..
 وأنا زهرتك الفلسطينية ..
 سأعيش ألرد لك الحرية ..

 ولن أموت سوى شامخة أبية ..
 وما زلت أصرخ والقدس تصرخ ..

 وال أعلم ..إلى متى  
 وهذه هي قصتي

 التي ما وجدت لها نهاية ..
 فهل سأرى منكم أبطال   

 لنهاية   !!يتكلفون بصناعة ا
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 ثـانيــاً:
 

 ةـور القصـمح
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 محـور القصة 
 
 

 عنوان القصة االسم  م.
 من يفك قيدي زينة تيسير العشي 1-

 كأنه لم يعتد  لينا أبو سيف -2

 ثالثة عشر يوما  بهاء الدين عطا مصطفى عطا هللا -3

 هات فى لظالم آ  ايمان سامي شفيق ابو الجديان -4

 عاشق .. خلف الحدود اديسمية عصام و  -5

 الزيتونه  شوق على حسن ابوالجديان -6

 أمل وألم فداء ماضي -7

 36السجين رقم  عال البردويل  -8

 عظمة اإليمان  كمال أحمد الصوراني -9

 عائشة المقدسية  آيات ناهض السقا -10

 و تحقق احلم  حنين مهدي معارك الوحيدي -11

 يقتل الحلم فى الياسمين لن  ايه اشرف عابدين  -12

 ألجلك يا قدس حنين مية -13
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 ِصراٌع على أبواب المدينة 
ي                                                                                       زينة العش 

 الصف الثاني عشر
 محافظة غزة                                                                                           

  هـ ( 1429 –السابع والعشرون من شو ال  –) األحد 
 نعاٌس شديٌد يداِعُب عينيها اْلُمَسْرَبَلَتْيِن بالّدموع ... أّيهما سيقوى على اآلخر           

ــٍن ســحيق ...َصــْمتٌ  ــْن َزَم ــيٍّ جــاَء ِم ــِه َكطــائٍر ُخراِف ــَبْيِه علــى  اللييــُل َيْبُســُط جناَحْي ــُق بأْخَش َثقيــٌل ُيْطِب
ِتـِه سـوى نقيـِق ضـفاِدَع ، وُنبـاِح كـالٍب يتـرّدُد مـن حـيٍن آلخـر ... سـتائُر  المكاِن فـال َيْكِسـُر ِمـْن ِحدي
الّناِفذِة تحّركها رياُح الليْيِل وكأّنها أنصاُف أشـباٍح فـريْت ِمـْن مقَبـرة ... َعَبثًـا ُتحـاِوُل اْنِتـزاَع ذاِتهـا ِمـْن 
ــِة علــى جــداٍر  ــغيرة اْلُمعليَق ــَذِتها الصي ــرمديية التــي تغــرق فيهــا ... َتْنُظــُر ِمــْن ناِف ُطيــوِف الــّذكريات السي
قوُق والّتصّدعاُت مناِظَر أشَبَه بلوحٍة كالسيكيية في َمرسـِم فّنـاٍن سـريالّي ... ُتمـاِرُس  َرَسَمْت فيه الشُّ

ـــفراء َتـــَرَف الُحـــزِن وَتْلقائييـــة البكـــاء بذاتييـــ ـــَة الصي ٍة منقطعـــة الّنظيـــر ...تمـــدُّ َبَصـــرها ِلُيعـــاِنَق تلـــك الُقبي
المضــيئة ... كثيــًرا مــا كانــت تقــاِرُن بينهــا وبــيَن حّظهــا فــي الحيــاة .... تتســاءُل عــن ذلــك الّتقــاطع 
ــِع المريــر والمصــير المجهــول ... َتْســَمُع أنينهــا كــلي صــباٍح ومســاء ، فــال  الريهيــب بينهمــا فــي الواِق
تملــك إاّل أْن َتــُردي بــأنيٍن مشــابه ... حاَوَلــْت أكثــَر ِمــْن مــّرٍة أْن َتْعــِرَف ســبَب ُحْزِنهــا ولكــني محاوالتهــا 

 تبوء بالفشل . 
 

ــٍة ... ال إجابــَة ...      ْهــُت نحــو ُغْرَفتهــا بعــد أْن أخــذُت واجــب الّضــيافة ...َطَرْقــُت البــاَب بخفي توجي
 ا. أمٌر غريب! ناديُت :طرقته ثانيًة ...ال إجابَة أيًض 

، أنـا صـديقتك هنـد أْيَن أْنِت   هـا أنـا َقـْد َحضـرت، هـل تسـمعينني   أنـا هنـد، صديقتي، عزيزتي -
 ... ال إجاَبة أيًضا .

  
موع التــي      اْضــُطِرْرُت أَلْن أفــَتَح البــاب وأدخــل الغرفــة عليهــا ، فــإذا هــي تغــرُق فــي َبْحــٍر ِمــن الــدُّ

.. حزينـٌة هـي أييمـا ُحـزن ،  بـل قـل : إّنهـا محـور االرتكـاِز الـذي تـدور حولـه زادتها أنوثًة وجمـااًل .
أحزاُن هذا الكون المهول ، لكأني بهـا بقايـا دمعـٍة تتمـاهى فـي صـحراء الّتيـه ...إّنهـا رفـاُت ُحُلـٍم لـم 

 يتحّقق . بادرُتها قائلًة :    

  ! ألسِت أنت القـ....يا هللا !!! ألْسِت أنت الفتاَة التي قابْلُتِك منُذ عامين  -

بلى يـا صـديقتي أنـا بـذاتها ... أنـا " اْلُقـْدُس " ... أنـا التـي َترحـُل إليهـا القلـوب المؤمنـة الخاشـعة  -
 كّلما أذيَن مؤذٌن ، وأقيمت صالة . 

 ، ما سرُّ ذلك الحزن اْلُمعّتق الذي َيْنساُب بين عينيك الجميلتين   ولكن -
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الحْســَرَة َتْنَخــُر فــي فـؤادي ألني شــابًّا وســيًما جــاَء ِلِخْطَبتــي ِمــْن أبــي  ال تسـتغربي إْن ُقْلــُت لــك : إني  -
اليــذي ســرعاَن مــا أبــدى موافقــًة فورييــًة دوَن استشــارتي ... ال أدري كيــف يحــدث ذلــك وأنــا فتــاٌة ِبْكــٌر 

 وَلْسُت َثيًِّبا .

 وَمْن ذا اليذي تقّدم ِلِخْطَبِتك    -

ـفوِف ، ُمعطيـٌر برائحـة البتـرول ، شابٌّ وسـيٌم ، َخْمـريُّ الَبْشـ  - َرِة ، َيْلـَبُس عبـاَءة حريـٍر أرقي ِمـَن الشي
إْن كاَن لبعِض األْغنياِء ِبْرَكـُة مـاٍء فـي حديقـة القصـر فـإني لـه ِبحـاًرا وُخْلجانـًا ، إنيـُه ثَـٍر أييمـا ثـراء ، 

 ْستهاُن بها من الخليج العربّي . ثراٍء جعَلُه َيْمِلُك ُجزًءا ِمَن اْلَبْحِر األحَمِر ، ومساحًة ال يُ 

َم لك َمْهًرا أْعَظَم ِمْن أْن ُتْدِرَكـُه العقـول ؛ َفَيْنتَـِزَعُكْم ِمـْن بـينِ  -  وال شكي أّنِك َقِبْلِت بِه َزْوًجا لك ؛ ِلُيقدِّ
 أْنياِب ذلك الفقر اليذي كاد يفتُك بأسرتك

ـــخُص اليـــذي ســـيتربيُع علـــى عـــ - رِش فـــؤادي ... ال ، ولـــن تكـــون ِتْلـــَك طبًعـــا ال ، لـــيس هـــذا هـــو الشي
المليــاراُت العميــاء َمهــًرا لــي ... أّنــى يكــون ذلــك وهــذا القيــُد ُيــْدمي ِمْعَصــمّي  ! لقــد رفضــتُُّه رفًضــا 
قاطعًا ، وُحليِت المسألُة بإرادٍة إلهييٍة ، وكأني شيًئا َلْم َيُكن . ولكني الُمْعِضَلة األدهـى واألمـّر أني أبـي 

 بحُث لي عن شاٍب آخَر حّتى عَثَر عليه . ما فتئ ي

 وهل هو غنيٌّ مثل األّول      -

ِتْلَك هي ُمصيبُتِك يا صديقتي تعتقدين أني الِغنى والماَل هما سرُّ سعادِة اإلنسان ، نعم إّنه غنـيٌّ  -
معونـاِت علـى وثٍر ولكـني ثـراءه َمْرهـوٌن بأشـياَء ال ُيْحَسـُد عليهـا ... فهـو عالـٌة علـى غيـره ، يتلّقـى الْ 

ـــُه بمليـــارات الـــّدوالرات ... َســـِمْعُت مـــريًة ِمـــْن أّمـــي أنهـــم منحـــوه ســـبعَة  هيئـــِة ِمـــَنٍح شـــهرييٍة ... َيِعدوَن
ملياراٍت من الّدوالرات ... لكن تبييَن لي أنها كانت مجّرد ُنْكتة ، نسمع فيها األرقاَم وال نرى شيًئا . 

 ًة وال يرى َطْحًنا . فحاُلنا معه كحاِل َمْن َيْسمُع َجْعَجع

 ما اسمُه يا " ُقْدس "    -

َل َحــــْرٍف ِمــــْن اْســــِمِه هــــو " الّســــين " ... آآآه ...  - اســــُمه ... يــــاه ... لقــــد نســــيت ... أظــــنُّ أني أوي
 صحيح ، لقد تذكيرت ... اسمُه " َسالم " . 

ـال - ِم فـي اْلَكـْون   فالّسـالُم سالم .... يا سالم !! اسـٌم رائـٌع وجميـل ... وهـل هنـاَك أْجَمـُل ِمـَن السي
تحييُة أهـِل الجنيـة . وكثيـًرا مـا كنـُت أسـمعُهم يـرّددون : " آالُم الّسـالِم َخْيـٌر ِمـْن َوْيـالِت اْلُحـروب " . 

 المهّم أّنك قد َقِبْلِت به . 

ا اليـذي ِمْسكينٌة أنت يا ِهْند ... وهل تعتقـدين أني " َسـالم " هـذا سـيفعُل لـي شـيًئا   وأيُّ سـالٍم هـذ -
تتحــّدثين عنــه ونحــن نــذوق ويالتــه ، فــإْن كانــت تلــك هــي ويــالت الّســالم التــي يــذيقني إّياهــا قــاتلي 
ًٍ هــذا اّلــذي ســأجريه مــع مــن ســرَق أرضــي ،  وجــاّلدي فكيــف ســتكون ويــالُت الحــروب   أيُّ ُحــواِر

وسـاومني علـى  وَنهَب حضارتي ، وشّوَه تاريخي ... ذلك الّلُص المعتدي اليذي تسـّلق سـور منــزلي
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ْوَجَة ، وُخـْذ  زوجي وأبنائي ، يريد أن ُيقاِسمني إّياهم .. يقول لي ِلَنقِسَم األسرة قسمين : أعِطني الزي
 أبناءك .... وبعد ذلك تعتقدين أّن " الّسالم " المزعوم هذا هو من سيفّك أسري  !  

تتلّفعــــين ِبــــرداء الُحــــزِن ، ولِكــــْن إلــــى متــــى يــــا " ُقــــْدُس "   إلــــى متــــى يــــا عزيزتــــي ســــتبقين هكــــذا  -
 وتتوّشحيَن بخيوِط دمعاِتِك الفضيية   

ـــَي إمبراطوريـــَة ُحـــْزٍن ال يفـــكُّ  - ـــى أْبِن ـــذي ُيضـــيُرني يـــا صـــديقتي   ســـأظلُّ أْبكـــي وأبكـــي حّت ومـــا الي
 طالِسَمها إاّل من سيرسُم مالِمَح خارِطِة الطيريِق إلى َقْلبي . 

ــدس " إلــى أ - ــذي ســيفوز بشــرف مســح دموعــك إذن ســأتركك تبكــين يــا " ُق ن يــأتي ذلــك الّشــاب الي
 الحاّرة ... وداًعا يا صديقتي ... وداًعا . 

ِهْند ، أْيَن َذَهْبِت   ِهْند صديقتي ... ال تتركيني وحدي ... ال تتركينـي وحـدي .... ال تتركينـي  -
  آآآآآآآآآآآآه .وحدي ... أنا خائفة ...

 

ــْن نَ      ــْدُس " ِم ْوِمهــا َفِزعــًة علــى طرقــاِت البــاب المتتاليــة ، وَصــَرخاُت أّمهــا تنــادي انتفَضــِت " الُق
عليها .... َهْروَلْت إليها أمُّها مسـرعًة ومعهـا صـديقتها ِهْنـد ... ضـّمتها إلـى َصـدرها وصـارت تقـرأ 

 عليها آياٍت من القرآن الكريم . 
 ما بك يا ابنتي   َخْيًرا    -
 .. كابوس ... يا إلهي لم أُعْد أحتمل ... لم أعد أحتمل .  ُحُلٌم ُمزعٌج يا أّمي ... إّنه كابوس -

 

وعـــادت لتلقـــَي برأســـها علـــى صـــدر أّمهـــا ِلُتمـــاِرَس ولـــو شـــيًئا يســـيًرا مـــن طفولتهـــا التـــي تآكلـــت      
واْخُتِزَلْت في سنواٍت من البكاء المريـر ، أخـذت صـديَقُتها هنـد ُترّبـُت عليهـا ... أّمـا هـي فقـد بـدأت 

، فرّبما يصبُح هذا اْلُحُلُم حقيقًة علـى أرض الواقـع .... وبالفعـل لـم يمـري عليهـا يومـان ُتهيُئ نفسها 
 اثنان حّتى حَدَث ما كانت تخشاه . 

 

  هـ ( 1429 –التاسع والعشرون من شو ال  –) الثالثاء 
 نه وبين نفسه : الّدقائُق تمرُّ ِبُخطًى وئيدٍة كأّنها َسنواٌت ِعجاٌف ِثقال .... َتساءَل واِلُدها بي   
أمــٌر غريــب ... مــا بالــُه لــم يصــْل حّتــى الّلحظــة   ! أُتــراُه نســَي أْم تناســى  ! وماليــين الــّدوالرات  -

 التي بحوزته  !... يا إلهي ..لقد نَفَد َصْبري . 

ــا ... أمســك  ْخِصــّي ... رقــٌم غريــب ... ازداد حيــرًة وقلًق ومــا هــي إاّل لحظــاٌت حّتــى رني جواُلــُه الشي
 ال بيٍد راجفة ، وقال : الجوّ 

 هالو .. َمْن معي    -

أنـــا .. أ أ .. أنـــا .. أنــــ نــــ نــــا .. َلـــْن .. لـــن أســـتطيع الحضـــور .. لقـــْد خســــ .. لقـــْد خســـررر ...  -
وُت في غياهب الّطمع .   وتالشى الصي
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رقـاُت شـّدًة لم َيَكْد ُيْكِمُل حديثه بالجّوال حتى سمع طرقاٍت شديدًة على بـاب المنــزل ... ازدادت الطّ 
... الُقْدُس في غرفتها تِئنُّ وتبكي ... األمُّ تموُت على ابنتها ألف مّرٍة كلي دقيقة .... أْسَرَع ُمَهـْرِواًل 
نحو الباِب ليفتحه ... وفي الطريق دقي جرُس الهاتف ، فانشغل به عن الباب ... أمسـك الّسـماعة 

ْقِع َطَرقاِت الباب من ناحية ، وأنيِن اْبَنِتِه " القـدس " مـن وبدأ يتلّقى كلمات المكالمة الهاتفيية على وَ 
وُت كأّنه صواعُق رعدّيٌة في يوم ُمْدَلِهّم :    ناحيٍة أخرى . جاءه الصي

أبــو أحمــد ... أبــو أحمــد ... أيــن أنــت يــا رجــل   اذهــْب بســرعٍة وشــاِهِد األخبــاَر العاجلــَة التــي  -
 قناة " الجزيرة مباشر" .  ىتتوالى عل

 

ـــُه دائـــُم الِعثـــاِر ِبحّظـــِه األْســـود ....أدار         أســـرَع نحـــو الّتلفـــاز ... كـــاَد يقـــُع علـــى األرض ، إّن
 ،،،  ، وخبٌر عاجلموسيقى صاخبةالمفتاح ... 

خساِئُر فادحة ... انهيار معظم أسواق المال العالميية ... وأّولها البورصات الخليجييـة ... الخسـائُر 
  مليــار دوالر ... معظــم المســاهمين خســروا أســهمهم ... يبــدو أّنهــا بــواكير 500)  األولييــة تقــّدر بـــ

 انهيار الّنظام المالّي العالمّي المسيطر على العالم ... هل حقًّا ستنتهي الرأسمالية  

يا ويلي ... اآلَن َعَرْفُت من اليذي كان على الجّوال ، ال شّك أّنه خطيب ابنتـي " القـدس " ...  -
 تاه ... لقد تالشْت أحالمي وتبّددت فأصبحت كسراٍب بقيعٍة يحسبه الّظمآُن ماًء .  وامصيب

  
ــْم تصــّدْق نفســها أّنهــا تحــّررت مــن هــذا الّشــاب العربــّي      كــادِت " القــدُس " تطيــُر مــن الفرحــة ، َل

اتـه الملعونـة مهـًرا الّثرّي الذي جاء إليهـا ليأسـَر قلبهـا بماليينـه المعّبقـة برائحـة البتـرول ، ويقـّدم دوالر 
لها يساوم بها أباها . ولكْن أيُّ ُحْلٍم هذا اّلذي لم يكتمل  ! وأّيـُة فرحـٍة هـذه التـي أبـت إاّل أن تكـون 
عـدّوًة لهـا   فهـا هــو أبوهـا َيْعِقـُد َصـْفقًة أخــرى مـع الّشـاب الوسـيم " ســالم " . وبالفعـل أعطـاه موعــًدا 

 محّدًدا تتّم فيه الِخْطَبة . 
   ب  م . 4/5/1994الموافق  -عاًما (  14بل )الموعد ، إن ه الموعد ذات ه ق واقت ر 

ــَة  هّيـأ أبــو أحمــد نفسـُه الســتقبال ِصــْهِره البــديل ... أْقِصـُد الجديــد . اســتقّل أبـو أحمــد ســّيارته الخاصي
 واّتجه نحو المطار الستقبال صهره اْلُمدّلل " سالم "

ِد تمامًا ودوَن أييِة عوائَق تُـْذَكُر مـن الجانـب اإلسـرائيلّي وصلت الّطائرة مطار رفح في الموعد اْلُمحَ  دي
... المطار ُمحاٌط بأرتاٍل من الّدّبابات اإلسرائيليية التي تلفُّ المكاَن كأّنها نخيـل العـراق علـى طـول 

ًَ واْلُفـرات ... َتعاَنَقـا عناًقـا شـديًدا وسـَط تصـفيٍق الجنـود الّصـهاينة ، وع َتْي ِدْجَلَة لـى وْقـِع تـرانيَم ِضفي
توراتيية ُمَشْعَوذٍة تقول " شالوم شـالوم شـالوم ، أْخـاًل يـا خبيبـي شـالوم ".. اسـقاّل الّسـيارَة مًعـا وتوّجهـا 
َصـــْوَب البيـــت .. دخـــَل أبـــو أحمـــد وصـــهرُه الجديـــد المنــــزل ... توّجهـــا ُمَتَهلَِّلـــْيِن نحـــو ُغْرَفـــِة اْلُقـــْدِس 

ـــَب بعريســـها الجديـــد . ولِكـــ ْن كانـــت المفاَجـــأُة غيـــُر اْلُمتوقيعـــة ... ُجـــني ُجنوُنـــُه ...نـــادى بـــأْعلى ِلُترحِّ
 َصْوِته: 
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 أم أحمد ، أم أحمد ، أْيَن أنِت   أْيَن ّذَهَبْت ابنتي " القدس "    -
 القدس   آآه ... أظّننن ...أظننننها .. أُظّنها ذهبْت إلى اْلَمْحكمة الّشرعيية بغّزة .  -

ر  -  عيية   ولماذا   ماذا   المحكمة الشي

 ِلَتْعِقَد ِقراَنها على اْبِن عّمها " ُمجاِهد " .  -

ما ذا   ماذا تقولين يا امرأة   ومتـى حصـل ذلـك ، وكيـف ... كيـف ... كيـف   يـا إلهـي أكـاُد  -
أجّن . ولكن لن تستطيع أن ُتِتمي ِخْطَبتها طالما أّني لْسُت موافًقا ، فأنا ولـيُّ أمرهـا ، وَلـْن َيْعِقـَد 

رعّي بدوني .   لها المأذون الشِّ

وهل نسيَت يا أبو أحمد الّتعّهد اليذي أَخْذَتُه على نفسك أمام هللا وَكَتْبَتُه ُموّثًقا بينك وبـين أخيـك  -
 " أبو مجاهد"  قبل استشهاده رحمة هللا عليه .  

 ال لم أنَس ، ولكني سأْبِطُله وألغيه ، بل سأحرقه .  -

لقــدس" َعَثــَرْت عليــه وأَخَذْتــُه وتوّجهــت هــي وابــن عّمهــا إلــى المحكمــة ، لقـد فــات األوان ، ألني "ا -
 وكنُت معهما شاهدًة أنا وأخي أبو " عمر " .   

يا ويلي .. ماذا تقولين ... ما هذه المصائب التيي تتساقُط فوق رأسي كأنها حّباُت مطـٍر أسـود  -
   

 

ًهـا نحـو المحكمـِة لعّلـه يسـتطيُع أْن يفعـل شـيًئا . خرَج أبـو أحمـد ُمْسـرًعا ، واسـتقلي سـّيارته مّتج     
دخل المحكمة ، ولكن َبْعَد فوات األوان ، فقـد تـّم عْقـُد اْلِقـران بشـروطه الوردييـة الجميلـِة التـي أْملتهـا 

 تلك الفتاة اْلَعفيَفُة النيِقييُة الّطاهرة " القدس " على ابن عمها " مجاهد " . 
 

حكمـة هائًمـا علـى وْجِهـِه َمهـيَض الجنـاح ، مـدي َبَصـَرُه فـإذا بـاْبِن أخيـه " خرج أبو أحمـد مـن الم     
ُق أذنيه وهو يسمع الحوار الذي يدور بينهما :   مجاِهد " ُيْمِسُك بيد ابنته ، َلْم َيَكْد ُيَصدِّ

 هل اّتفقنا يا بن عّمَي الحبيب ... هل اتفقنا يا مجاهد     -
ــِك يابنــة  - ــُع أّنــك بهــذه مــا بــك يــا "قــدُس"   مــا ِب ــْم أُكــْن أتوقي ــَم هــذا اإلصــراُر والعنــاد  َل عّمــي   ِل

 الّصالبِة التي َلْن تقلَِّل ِمْن أنوثتك وجماِلِك في عيني. 

أال ُيْعِجُبِك مْنَظري وأنا ُمّتِشٌح بأحزمتي الناسفة ، أَضُع رّشاشي على َكِتفي األيمن وَكفني على  -
 كتفي األيسر   

 ْن ُكْنَت َتْعَتِقَد أني اْلُبْنُدقييَة وحدها تكفي مهًرا لي . ُمْخِطٌئ يا بن عّمي إ -

أْمـٌر غريـب يــا " ُقـدس " ... ألــيس هـذا هـو اّتفاقنــا مـذ ًكّنــا أطفـااًل َنْلَعـُب ســويًّا وَيْضـِرُب َبْعَضــنا  -
ريين عنـــدما ُقلـــِت لـــي أريـــدَك أن تتزّوجنـــي يـــا مجاهـــد ، ولكـــن أحضـــر لـــي  الـــبعض . أال تتـــذكي

يرة وبندقييـــة " ... عشـــرون عاًمـــا أمضـــيتها بـــين زّخـــات الّرصـــاص وتحـــت دوّي "عروســـًة صـــغ
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المــدافع ، أتــدرب علــى حمــل الّســالح بعــد أن اْلَتَحْقــُت بصــفوف المقاومــة ، واآلَن عنــدما ِجْئــُت 
 ألخطبك ها أنت تتهّربين . 

ليهــا فــي عقــد مــا بــك يــا "مجاهــد" أنــا ال أتهــّرب يــا بــن عّمــي ، أَنِســيَت الّشــروط التــي وّقعنــا ع -
ـــدي أن  ـــان ال ب ـــاِن يـــا مهجـــة قلبـــي ... شـــرطان اثن ـــراَك تناَســـْيت   همـــا شـــْرطاِن اثن ـــّزواج أْم ُت ال
ــَذُهما ، فزواُجنــا َمْرهــوٌن ِبهمــا ، ولــن تترّبــع علــى عــرِش قلبــي إاّل بهمــا .. هــل تتــذّكرهما أم  تنّف

 أذّكرك   

همــا جّيــًدا ، فُشــروُطِك َحْتًمــا ملّبــاٌة ياْبَنــَة عّمــي .. ال يــا ُقــْدُس ال تــذّكريني ، إّننــي أْعِرُفُهمــا وأْدِركُ  -
هادِة الجامعيَّةأْن أْحفظ  كتاب  هللانعم : هما شرطاِن اثناِن ال ثالث لهمـا :   ، وأحصل  على الش 

 . 

ــْرَطْيِن يـــا " مجاهــد " هــا أنــا ذي ســـأْبدأ أَُهيِّــُئ نفســي لــك عروًســـا  - إذن ... حتّــى ُتَنفِّــَذ هــذين الشي
ُن أبهـــى زينـــة ، وســـأْبدأ ِمـــن الغـــّد أضـــُع أول خـــيط ألحـــوك ثـــوبَي األبـــيض و" َطْرَحتـــي " وأتـــزيي 

اّل تفاَجْأَت ِبَمْن هَو أسرُع ِمنك إلى قلبي .   الورديية . ولكن عليك أاّل تتأّخر كثيًرا وا 
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دينة بأكملها وعيناه تعانق قدماه حيث يدري وال يدري ما سر هذا المكان يرسم المأخذته       
، كان ينظر إليها بحسرة ودائم البحث لماذا أحبها   ابتسم هاتفاً : ما زال يحيطك شبح قلبها

، تذكر ه للشجرة ورفع عيناه للسماء تبسمالنسيان هكذا كان ينطقها منذ أن كان صغيراً  أسند رأس
ن كلما حاول أن يبتعد يعود حيث هي .. مالمح ذكرى تواقة تعود من حيث ال يدري كيف كا

حين قرر في لحظة يأس أن يهرب ، يتركها وراءه دون حتى أن يلتفت خلفه .. لحظة وصله نبأ 
 استشهاد صديقه فركب البحر يشكو القسوة عله يواسيه ففاضت عينا البحر بدموع  

 نجا وعاد..أغرقت كل من في السفينة لكنه 
انــــــــــتفض جســــــــــده فــــــــــي هــــــــــذه اللحظــــــــــة وأخــــــــــذ يتأملهــــــــــا ..تضــــــــــج بنــــــــــاس مــــــــــن عــــــــــالم آخــــــــــر 

 ..لماذا أتوا إلى هنا  
ال يعـــــــــرف ! هـــــــــب واقفـــــــــاً  علـــــــــى قدميـــــــــه ..كأنمـــــــــا تـــــــــذكر شـــــــــيئاً  .. وأخـــــــــذ يجـــــــــري بجنـــــــــون 
ــــــــم يعــــــــد يراهــــــــا كمــــــــا رآهــــــــا قبــــــــل لحظــــــــات ..بعيــــــــدة اآلن ،أمامهــــــــا عشــــــــرين  نحوهــــــــا ..لكنــــــــه ل

ة ..عشـــــــــــرون مـــــــــــروا .. تنهـــــــــــد بغضـــــــــــب ..ينظـــــــــــر للســـــــــــماء التـــــــــــي غريبـــــــــــاً  وبوابـــــــــــة صـــــــــــغير 
 تتكيء على رأسه أو باألحرى هي األخرى تشكو له همها ..

زفــــــــــــر بعصــــــــــــبية ..أخــــــــــــذ ينظــــــــــــر .. حــــــــــــان دوره ... كــــــــــــل يــــــــــــوم اســــــــــــكتش صــــــــــــغير أمــــــــــــام 
ــــــــــو الوجــــــــــوه  ــــــــــود ينظــــــــــرون بســــــــــخرية ... الســــــــــخط يعل حــــــــــاجز مــــــــــن مليــــــــــون حــــــــــاجز .. الجن

ــــــــــي العيــــــــــ ــــــــــار يتربــــــــــع ف ــــــــــت ون الســــــــــؤالاالحتق   ونفــــــــــس اإلجابــــــــــة نفســــــــــه يتكــــــــــرر لمــــــــــاذا أتي
ـــــــــرض نفســـــــــها جئـــــــــت ألصـــــــــلي فيبتســـــــــمون  ن لـــــــــم نســـــــــمح لـــــــــك تف   فـــــــــي ســـــــــخرية هـــــــــاتفين وا 

الجنــــــــــــدي يقهقــــــــــــه بجنــــــــــــون هاتفــــــــــــاً  نفــــــــــــس الهــــــــــــدوء يتكــــــــــــرر فيهتــــــــــــف ســــــــــــأعود ! فينطلــــــــــــق 
ــــــــــو اادخــــــــــل ــــــــــد أن نزيــــــــــد اإلرهــــــــــابيين واحــــــــــداً  .. فنــــــــــدخل الواحــــــــــد تل آلخــــــــــر ، هــــــــــه .. ال نري

: قريبــــــــاً  ســــــــأكون واحــــــــداً  مــــــــنهم .. توقــــــــف أمــــــــام بوابــــــــة  بصــــــــمت ً كماشــــــــية ،ابتســــــــم هاتفــــــــا
ـــــــــــدين مســـــــــــرعة .. طأطـــــــــــأ  ـــــــــــوش صـــــــــــالح ال ـــــــــــه ينتظـــــــــــر أن تخـــــــــــرج جي ـــــــــــاب العمـــــــــــود وكأن ب
رأســــــــه ومســــــــح دمعــــــــة مشــــــــاغبة فــــــــرت مــــــــن عينــــــــه ..كــــــــان كــــــــل مــــــــرة يختــــــــار بابــــــــاً  ليــــــــدخل 

ولـــــــــى التـــــــــي يـــــــــدخل للمســـــــــجد األقصـــــــــى ليصـــــــــلي ..تقـــــــــدم بهـــــــــدوء فهـــــــــي لـــــــــم تكـــــــــن المـــــــــرة األ
، فقــــــــد دخلهـــــــا مــــــــرات عديــــــــدة ولكــــــــن كـــــــل مــــــــرة كانــــــــت بطعــــــــم مختلــــــــف حــــــــة المســــــــجدفيهـــــــا با

..أخــــــــــذ يرمــــــــــق جماعــــــــــة المســــــــــتوطنين الــــــــــذين كــــــــــانوا فــــــــــي باحــــــــــة حــــــــــائط البــــــــــراق يصــــــــــلون 
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ــــــــــف ســــــــــتندحرون ..عــــــــــال صــــــــــوت  ــــــــــي هــــــــــدوء وأخــــــــــذ يهت ــــــــــم ابتســــــــــم ف ــــــــــة ث صــــــــــالتهم العجيب
 األذان ولكنـــــــــه كـــــــــان صـــــــــامت كجـــــــــرح قلبـــــــــه يصـــــــــلي بصـــــــــمت هللا أكبـــــــــر .. هللا أكبـــــــــر  بـــــــــدأ
المصـــــــــــــلون بالتوافـــــــــــــد ، كـــــــــــــان فـــــــــــــي الصـــــــــــــف األول كمـــــــــــــا اعتـــــــــــــاد لكنـــــــــــــه فجـــــــــــــأة تنـــــــــــــاهى 
لمســـــــــامعه صــــــــــوت صــــــــــراخ ، لـــــــــم يأبــــــــــه المصــــــــــلون فقــــــــــد اعتـــــــــادوا علــــــــــى هــــــــــذا المشــــــــــهد أن 
ــــــــى  ــــــــم يعتــــــــاده هــــــــو أن يقــــــــوم أحــــــــدهم بالتعــــــــدي عل ــــــــذي ل يقــــــــوم أحــــــــدهم بالتعــــــــدي ، ولكــــــــن ال

ســـــــــجد واتجـــــــــه إحـــــــــدى النســـــــــاء أمـــــــــام ناظريـــــــــه ..هـــــــــب واقفـــــــــًا وبســـــــــرعة خـــــــــرج مـــــــــن بـــــــــاب الم
ـــــــــم  ـــــــــه تكل ـــــــــد منهـــــــــا   اتركهـــــــــا لحـــــــــال ســـــــــبيلها ، لكن ـــــــــت مـــــــــاذا تري ـــــــــق : أن ـــــــــاً  بحن نحـــــــــوه هاتف
ســــــــاخراً  هــــــــه وأنــــــــت مــــــــا شــــــــأنك   وانفجــــــــر ضــــــــاحكاً  هــــــــو ومــــــــن حولــــــــه ، وجــــــــذبها إليــــــــه .. 
شــــــــد غطــــــــاء رأســــــــها ..فاتجهــــــــت العيــــــــون تنظــــــــر إليهــــــــا حتــــــــى هــــــــو ذاتــــــــه لــــــــم يتمالــــــــك نفســــــــه 

صــــــــــراخها .. لقـــــــــد عرفهـــــــــا هتـــــــــف فـــــــــداء ! إنهــــــــــا أمـــــــــام عينيهـــــــــا الـــــــــرائعتين والـــــــــدمع يلـــــــــتحم ب
خطيبـــــــة صـــــــديقه دار فـــــــي خلـــــــده لكـــــــن مـــــــا الـــــــذي أتـــــــى بهـــــــا إلـــــــى هنـــــــا .. لكنـــــــه تـــــــذكر أنهـــــــا 
بعــــــــد استشـــــــــهاد صـــــــــديقه انضـــــــــمت للفـــــــــدائيين .. هتــــــــف : أجـــــــــل لقـــــــــد نـــــــــددوا بـــــــــالرد العاجـــــــــل 
علـــــــــى الحفريـــــــــات التـــــــــي شـــــــــقت قلـــــــــب القـــــــــدس البـــــــــد أنهـــــــــا كانـــــــــت لتفجـــــــــر جســـــــــدها الرقيـــــــــق 

ى أن يقـــــــــــرر التفكيـــــــــــر متـــــــــــزج مـــــــــــارد الغضـــــــــــب فـــــــــــي جســـــــــــده ودون حتـــــــــــبـــــــــــين أجســـــــــــادهم !ا
ال جــــــــــذبها صــــــــــارخا ً  ــــــــــا حقيــــــــــر .. صــــــــــرخ الضــــــــــابط بغضــــــــــب : دعــــــــــك منهــــــــــا وا  : اتركهــــــــــا ي

ســــــــأطلق النــــــــار لكنـــــــــه ســــــــرعان مــــــــا تراجـــــــــع وجنــــــــوده والخــــــــوف يطـــــــــل مــــــــن عيــــــــونهم ابتســـــــــم 
ـــــــــرأى النـــــــــاس تطـــــــــل مـــــــــن عيـــــــــونهم نظـــــــــرة  ـــــــــتهم ..نظـــــــــر حولـــــــــه ف ـــــــــاً  : البـــــــــد أنـــــــــي أخف هاتف

ــــــــاة ويحميهــــــــا الخــــــــوف وال ــــــــو اآلخــــــــر .. صــــــــفوا كــــــــدرع يحمــــــــي الفت ــــــــدموا الواحــــــــد تل غضــــــــب تق
هــــــــــي ! تراجـــــــــــع الضـــــــــــابط وجنــــــــــوده .. دقـــــــــــت أجـــــــــــراس الكنــــــــــائس تعلـــــــــــن الخـــــــــــوف .. أخـــــــــــذ 
يســـــــــير ويتجـــــــــول فـــــــــي المكـــــــــان رافعـــــــــاً  رأســـــــــه كمـــــــــا كـــــــــان يتمنـــــــــى هتـــــــــف مبتســـــــــماً  : لكـــــــــن 

 وتمنـــــــــى  ً البندقيـــــــــة تنقصـــــــــني ! تـــــــــذكر بندقيتـــــــــه الخشـــــــــبية التـــــــــي كـــــــــان يلعـــــــــب فيهـــــــــا صـــــــــغيرا
ــــــــون الواقــــــــع ..  ــــــــذكرى وأخــــــــذ ينظــــــــر بعي ــــــــى هــــــــذه ال أن تكــــــــون معــــــــه اآلن .. ســــــــرعان مــــــــا نف
اســـــــــتطاع أن يهـــــــــرب الفتـــــــــاة .. فلقــــــــــد صـــــــــنع هـــــــــذه المـــــــــرة فارقــــــــــاً  .. فجـــــــــأة ســـــــــقط أرضــــــــــاً  
لكنــــــــه وقــــــــف علــــــــى قدميــــــــه .. وكأنــــــــه يقــــــــول لــــــــم أمــــــــت !! تلقــــــــى طلقــــــــة أخــــــــرى .. ســــــــقط .. 

ـــــــــدماه هـــــــــ ـــــــــه ق ـــــــــالنظر جـــــــــاءت أمســـــــــك صـــــــــدره حـــــــــاول أن يقـــــــــف .. خانت ـــــــــاكتفى ب ذه المـــــــــرة ف
قــــــــــوات الــــــــــدعم تبســــــــــم هاتفــــــــــاً  لنفســــــــــه : وأخيــــــــــراً  عرفــــــــــت شــــــــــعور مــــــــــن يستشــــــــــهد ! كــــــــــانوا 
يتفرقــــــــــــون وكــــــــــــذلك النــــــــــــاس يمــــــــــــرون عنــــــــــــه كمــــــــــــرور أول مــــــــــــرة .. وهــــــــــــو ال يــــــــــــزال ينظــــــــــــر 
ــــــــزال ينظــــــــر .. طــــــــوق المكــــــــان مــــــــن  وينتظــــــــر !! أســــــــر مــــــــن أســــــــر وســــــــقط مــــــــن ســــــــقط وال ي

ئاً  لــــــــــم يكــــــــــن بــــــــــاختالف أنــــــــــه اآلن مغمــــــــــوس جديــــــــــد وعــــــــــاد إلــــــــــى صــــــــــمته األول كــــــــــأن شــــــــــي
بــــــــــالحزن والــــــــــدم معــــــــــاً  .. عــــــــــال صــــــــــوت هللا أكبــــــــــر .. هللا أكبــــــــــر .. بصــــــــــمت كــــــــــان وعــــــــــاد 
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ـــــــا لـــــــك   ـــــــد .. ي ـــــــة أيضـــــــاً  مـــــــن بعي ـــــــاً  وهـــــــو ينظـــــــر للمدين ـــــــرة هاتف ـــــــظ أنفاســـــــه األخي ـــــــدأ يلف .. ب
 من عروس مأ أغلى مهرك !! سيأتي صالح الدين !!! 
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 ا !ـومـر يـة عشـالثـث
 الدين عطا مصطفى عطا هللابهاء 

 الصف الحادي عشر                                                                                    
  محافظة غزة                                                                                   

 حسنًا،
 ة فحسب !، هناك ،فقط ازدواجية مكانيهنا

، ال يبدو األمر أكثر من مجرد فراغ زماني كبير تتابعت أشياؤه لتصل إلى منحنًى فوضوي جداً 
 ، ولكن بمعنى آخر ) النهاية  .وفة لهذا الوجود تأخذ منحاها هناالبداية المنمقة الالمعر 

 ،حسناً   
   ال اعتبار للزمن ولألجندة الموضوعة على جدار العقل ، ِلمَ فقط لنقل أنه  

 عظمة المكان أكبر من ان تتصل بالزمن ، فقط وجود وحسب ، 
 فقط بشر ...! 

 

 إسحاق -
 نعم سيدي الحاخام   -
 ماذا تفعل عندك في هذا الوقت المتأخر -

 يلقى إسحاق  الجاروف من يده مرتبكا 
 من .. أ . .أنا   -
 ههه .. نعم أنت . !  -
 ال أعلم سيدي ، فقط وجدت نفسي هنا   -

 حه الحاخام بلهجة ساخرة يماز 
 هل تقوم بتجربة روحية ما خارج األطر الصفية لهذا المكان   -

 يرتبك هذا الشاب العشريني الواقف وفي يده جاروف صغير ال يعلم من أين جاء  ، 
 ال أعلم ، لربما أحاول ،  لكن ال أعلم  !  -
 وهل لي بسؤالك ماذا تفعل بالجاروف   -
 " ال أعلم ، ال أعلم  -
 كيف ال تعلم ، يا بني ما بك    هههه .. ال تقل لي أنك خائف من يوم غد . !  -

 

ينظر إليه إسحاق نظرة طفلة تريد من أمها حبة بسكويت أخرى ، يلقي من يده الجاروف الخشبي 
 وكأنه يسأل نفسه هل أنا خائف   ، وينظر في نفسه نظرة تأملية صغير ةالحديدي–
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قد كنت مثلك يملؤني التوتر في مثل هذه الليلة قبل ثالثين عاما ، يملؤني إنه يوم كبير ،لأعلم، 
التوجس مما هو قادم . أتساؤل في نفسي ، هل حقا سأمنح غدا لقب الحاخام ،هل حقا سأحمل 

، لخدمة مثل هذا الدين العظيم . الرب اختارنا  مالتلمود وأنا مستحق لمثل حمل هذا الكتاب العظي
  .ق ، لكن أتعرف  إنه الرب يا إسحا

سم ت أفكر بأني سوف أقابل )الكبير  سوف أصافحه وتبكل هذا التوتر كان يزول عندما كن 
، وأعتقد يا بني أنه من األفضل لك بدال بالنشوة الروحية لمجرد ذلك فسحب كنت أشعر لي،

مك من لعبك بهذا الجاروف أن تبدأ بتحضير نفسك، وتجهيز كلمتك  التي ستقولها عند استال
ذا مة تستحق االستعداد، ليست بسيطة الجائزة غدا . هذه كل أردت أي مساعدة فأنا جاهز وا 

جائزة وما كان أحد ، مع أني أعلم انك ال تحتاجها . فأنت لها، وأنت جدير بمثل هذه اليا بني
، وأتنبأ لك ) أنت أفضل طالب في هذا المكان  ، سأصارحك إسحاق. يا سيستحقها سواك

فأنت غدا ستعين اخامي مجيد ، من يعلم لربما غدا تكون الكبير ... ولم ال   بمستقبل ح
 ال تتوتر، ال تبتئس، تفاءل ...هيا ... اذهب اآلن وراجع كلمتك . ،كبيرا على زمالئك

 حسنا سيدي أفيخاي  -
 

 يترك إسحاق الحاخام ، ويولي ظهره النحيل له ،  يتوجه لمخدعه ببطء وهو يفكر في كلماته .  
 إسحاق  ) يناديه الحاخام مرة أخرى   -
 ، تذكرت 

قبل ذهابك لغرفتك ، أرجو أن تحضر لي حصاني من اإلسطبل ، ) إسطبل القبة   ، تعرف 
 حصاني ، قابلني به عند البوابة الشمالية .

 

 :حاال   -
ار الذي يحمل رائحة الغب ، ويمشي مسرعا في الطريق الرملييغير إسحاق وجهته تجاه اإلسطبل

، ينظر خلفه للجاروف وللحفرة الصغيرة التي ي منتصف الطريق يتوقفثم فجأة فوالِضيق، 
 أحدثها ، يبدو مستغربا  يتأمل في األمر أكثر،  يتساءل 

 حقا، ما الذي كنت أفعله .وكيف وصلت إلى هناك    -
يقاطع نفسه ، يتذكر مهمة إحضار الحصان ، فيعود للمسير . يمشي ببطء مرة أخرى  
 :يسأل نفسهو 
لم يريد الحاخام الحصان في مثل هذا الوقت  ...ال ال ،ال حق لي بالتساؤل عن أفعالهم  -

. 
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يشعر بالبرد  فيشد على نفسه الرداء ،  يفرك يديه ثم ينفخ فيهما ، يتأمل الهواء الدافئ من فمه  
يق الرملي كان قصيرا  . لقد كان الليل باردا جدا هناك يدفع المرء لإلسراع ال إراديا ، وألن الطر 

 يجد نفسه أمام بوابة اإلسطبل ، يضحك في نفسه )كيف أن إسطبال لونه أزرق!  . 
، له أكثر من باب تفاصيل في العمارة والفن البنائي، يحمل جداً  ، ضخماً مهيباً  لقد كان إسطبالً 

، وفي سرجةألحصنة الحاخامات ومناطق للتبن واأل، ومقسم إلى مخادع كثيرة ي إلى الداخليفض
. كان هذا اإلسطبل باإلضافة ات التي تحمل قناديل تضيء المكانالجدران العديد من المشكاو 

إلى أنه يحمل رائحة األحصنة والروث المتعفن والتبن  كان يحمل رائحة شيخ كبير في السن 
 ! أجهد نفسه كثيراً 

 جداً  وعالياً  لباب واضحاً يدخل فيسمع صدى أزيز ايدفع إسحاق الباب الضخم، وفي أبهاء المكان 
كل األحصنة استيقظت على هذا الصوت ع صوت خطواته المنفردة في المكان، وكأن ينكسر م

 ،ان، يحمله ويتوجه لمكان الحصجدار المخدع. يضيء أحد القناديلفأخرجت رأسها من خلف 
  :يعدهم ،واحداً  يعبر أمام األحصنة المختلفة يعرفهم واحداً 

 هذا حصان الحاخ.. ... ،ان الحاخام ديختر، هذا حصان الحاخام إيهودهذا حص -         
، وميض من ير عادية مرت من أمامه بشكل خاطف جعلته يتوقفحركة ما غ ،ثم فجأة يتوقف 

يجول ببصره في  ،الوعي في وعينا، يتفقد المكان حوله بعنايةالنوع الذي نراه إذا ما أردنا فقدان 
ال شيء. يستغرب في نفسه لوهلة،  ، ولكنسمح النور الذي في يده بذلكفيم يالزوايا المختلفة و 

مكان الحصان المنشود، كان  إرادياً  ، يحاول أن يتذكر الثم يكمل المسير، ينظر لألحصنة
وقف مرة يت، ثم، نفس الفجاءة، نفس الوميض، قوياً  ، جامحاً وداكن السواد جداً  أسوداً  حصاناً 

إلى دور حول نفسه وحول المكان وحول بصره ويشير بالقنديل ، يأخرى، يطرق السمع بعناية
األماكن المختلفة حتى يكشفها، يجزم أن أحدا هنا، لربما فأر ما، أو حيوان صغير أو طائر ما، 

ختفي. يتفقد ومضات غير عادية تدخل حاجز الرؤية لديه لوهلة ثم تهنالك حركة غير عادية، 
، يتأمل التبن والقنديل الذي في يده لكروي والجدران المتشققةالسقف ا، يتأمل المكان بعناية أكبر

 ،الشيء مرة أخرى .
يجد نفسه أمام الحصان . .. يمسك السرج من  يخرج حركة وجه تنم عن االستغراب ،يتعجب 

ذلك الوميض .  مرة أخرى يدخل رأسه ،ثم فجأة يسقطه على الحاجز الصغير  يحمله بكلتا يديه 
لكنه ال يبحث عن أحد، يقنع نفسه أنه  ، هي صورة ضبابية جداً ال يعرف ،تدخل صورة ما رأسه

 ، التوتر لربما .اإلرهاق فسحب
من ضربة ما قد تصبيه دون  يضع السرج على الحصان بهدوء وهو ينظر ويقشعر ظهره خوفاً  

مكانه  توقع لوقتها ، ثم يمسك الحبل ، يقود الحصان للبوابة  يطفأ القنديل بهواء فمه ويضعه في



 - 159 - 

 . ينظر نظرة تفقدية أخيرة على المكان . ..يقفل الباب 
 .ثم إلى البوابة الشمالية

كان إسحاق رجال أبيض الوجه ، يحمل تعابير الصوفية الدينية في وجهه ، والنقاء المالئكي في 
 القلب ، كان نحيال ويمشي بعرجة خفيفة ،   

أود أن يحدث لي غدا وأنا أمام الحشد ما حدث ، علّي أن أريح نفسي الليلة، ال إني مرهق -    
    .للتو فأضطر للتوقف لسبب تافه

يمر بجانب أحد زمالئه وهو  يتمشى في الساحة  الرملية ، كان الطريق عبارة عن ساحة كبيرة 
لى مبان عدةتفضي   ،إلى اتجاهات كثيرة وا 

 هال إسحاق   -   
 يده ، يفكر في نفسه  يبتسم له ثم يكمل مسيره هو والحصان األسود في

، اووه لطالما أراجع الكلمة .غدا سأقابل الكبيرال بد لي من قسط من الراحة ، علّي فقط أن  -   
 حلمت وحلمنا جميعا بهذا اليوم . 

 ، ما الذي كنت أفعله هناك  لكن، حقا
 يتوقف أمام مكان الجاروف  

 ،  يضحك بصخب
 ههههه ، البد أني بدأت أهلوس .  -

ألصوات، تحمل صوت قطار لمشوشة اا فس الومضة ، تلك الصورة الضبابيةتمر به نوفجأة 
الحجارة  ، نفس رائحةطبل واألخشاب والقناديل التي فيه، و رائحة بنفس رائحة اإلسسريع جداً 

 ،  يضحك أكثر ، ال يعيرها اهتماماً المشققة والسقف الكروي 
 )حفرة صغيرة    ينفجر ضحكا . 

تجاه  ناظراً  يميل برأسه جانباً يتأمل الجاروف الملقى على األرض، و  ،وقفثم فجأة يصمت، يت
يعلم  . يعلم أنه ليس توتراً  الحفرة الصغيرة، كأن شيئا ما يدفعه للتفكير و تضييق عينيه استغراباً 

 للوراء كمن تلقى خبراً  ، يرجع رأسه قليالً دقق النظر أكثر وتضيق عيناه أكثر، ينه ليس إرهاقاً أ
 ثم يضحك ! صادماً 

 . وينظر للخلف مرة أخرى  ،يكمل المسير، يتوقف
 لم تأخرت   -
 ال تؤاخذني سيد أفيخاي ، فقط أشعر باإلرهاق . -
 يا بني ال بد أن تأخذ قسطا من الراحة .  -
 هذا ما كنت أفكر فيه .  -

 ويلة  .  يصعد الحاخام الحصان بثوبه األسود، يثبت القبعة جيدا  ويمرر يده على لحيته الط
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 إذا سأل عني الحاخامات ، قل لهم أني توجهت للتو لالجتماع . -
  حسناً  -

النظري الذي يراقبه إسحاق بصمت حتى تنتهي اإلضاءة من األفق ينطلق الحصان بسرعة، 
 ويمشي ببطء على األفق .  ،ذلك الحصان جداً  ، أصبح اآلن صغيراً تسمح له عينه بذلك

حفرة  في الساحة الرملية ثم ه لغرفته يلقي نظرة خاطفة للجاروف والوجهه ... يتوجيدير إسحاق 
كبيرة  حتى بدأ بصعود الدرج  بسرعة  وما أن وصل باب مبنى السكن  ،يكمل، يبدأ باإلسراع

 ، درجتين درجتين . يقفز
 قفزة ، قفزة 

 بسرعة 
 يسقط شيء ما من جيبه أثناء قفزة ما   

فيها  ، كان جسده حفيفاً ف ألنه أحس بخفة القفزة األخيرةيتوق ثم ،يقفز درجتين دون أن يدرك ذلك
  ! 

إنها )توراته    ،يستغرق في النظر وهلة، يحدق النظرما من جسده  ينظر خلفه لعله أسقط جزءاً 
يسرع ينقض ليلتقط الكتاب  ثم، يتدارك الموقف وشماالً  رأسه بعنف يميناً باستغراب أكثر يهز 

يباغته نفس الوميض المجهول، يهز بالضباب كامل وجدانه، كامل يتوقف  ثم ،بيديه، يقبله بحرارة
 ، بالتفكير والتقبيل !معرفته الكونية، حقائقه المدركة بالحواس

 ثم يصرخ في الدرج الطويل  
ِلَم ...ِلَم استغرقت كل هذا الوقت حتى أنتشله من على األرض  ، أي خطيئة ارتكبت يا  -

 إسحاق .
، ال يبدو األمر مر، يمر به مشهد اإلسطبل األزرق في مثل هذا األتفكيره و ألن الوميض يغلق 

، تمر به اللحظة التي أشعل بها ضوء القنديل لمرة  عند التساؤل عن سبب زرقتهمضحكا هذه ا
 ، يفكر بن ورائحة الروث وصابون األحصنة... تمر به أكوام القش والت

 لربما كنتـــ ...  ،قال الحاخام أنني لست متوترًا كماحتى  ،لست مرهقاً  -    
 ، وت دخيل على مصفوفة التفكير تلكيقاطعه ص

 ، هاااي أنت .إسحاق ... إسحاق -    
 ،يرد بقوة

 نعم ، نعم ، نعم ،نعم .  -
 ما بك    -  

 ، المفقود حين يتركه الوميض و شأنهيتدارك وعيه 
 ،  أنا  ... الشيء  .. . الشيء إيهود . من،  أنا  -   
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 ، غرفتك من هذا االتجاه. ينظر إليه باستغراب، الشيء... ههههه، إذا قد تكون نائمًا للعلم فقط
 ، مكان الذي تشير يدا ايهود إليه وكأنه يراه ألول مرةينظر إسحاق إلى ال

 ، ربما )مرهق  ! إيهود، ال أعلم ما بي ، شكراً حقاً  -  
 كلنا كذلك  -  

يلقي  ،يدخل ... ثم يقفله بتوتر ،للغرفة، يدفع الباب بعنف اً يقطع إسحاق الحديث و يتوجه مسرع
، يقفل عينه ويقف لبرهة هكذا ،د وتهتز، يتنهدظهره على الباب ويديه من الخلف على القفل تشت

 ،  احة الفكرية في السواد الذي يراهيحاول البحث عن الر 
 ، ما الذي حدث ... )يا هللا  ما الذي مررت به للتو -
 ، يتفقد بهما أرجاء الغرفة أة ليرتطم برائحته هو وغرفته هونيه فجيفتح عي 
 هههه ... الحمد هلل يوجد سرير!   -

فخ علــــــــــــى ، يــــــــــــنلــــــــــــة الصــــــــــــغيرة المســــــــــــتديرة المخصصــــــــــــة لــــــــــــهيضــــــــــــع التلمــــــــــــود علــــــــــــى الطاو 
رذاذ الضــــــــــوء  . ينتهــــــــــيالقنــــــــــديل الوحيــــــــــد فــــــــــي الغرفــــــــــة،  ثــــــــــم يلقــــــــــي بنفســــــــــه علــــــــــى الســــــــــرير

الظلمــــــــــة والســــــــــواد، فقــــــــــط ومــــــــــيض عينيــــــــــه النــــــــــاظرتين  تعمهــــــــــاالــــــــــذي تبقــــــــــى فــــــــــي الغرفــــــــــة، 
 للسقف من يضيء له عتمة التفكير !

ور يضـــــــــيء الســـــــــاعات فـــــــــي العصـــــــــر عينـــــــــان زرقـــــــــاوان تبـــــــــدوان كشـــــــــيء مـــــــــن مـــــــــادة الفســـــــــف 
ــــــــف رأســــــــه يمعــــــــن علــــــــى اتــــــــزان الســــــــرير،  ، ويضــــــــبط ظهــــــــره جيــــــــداً الحــــــــديث، يضــــــــع يــــــــده خل
 النظر في السقف و يغط في النوم ..!

 

 ما راوده  ، وكأن كابوساً ، يستيقظ إسحاق مذعوراً باحاً الرابعة والنصف ص
 ، صور كثيرة  ، ليس واحداً نفس الصورة  نفس الوميض -

 ، يبحث عليه عن شيء مايقفز من السرير إلى مكتبه
 محابر الريش  رخ في األوراق والدفاتر والكتب و يص

 ، أين هي   الورقة أين هي -
علــــــــــــى األرض بهســــــــــــتيرية يفـــــــــــرغ المكتــــــــــــب مــــــــــــن كــــــــــــل شــــــــــــيء ، يســـــــــــقط كــــــــــــل شــــــــــــيء 

 ضيقة ،
ـــــــي وجـــــــد  ـــــــة الت ـــــــى الورق ـــــــدأ بتســـــــليطه عل ـــــــم يب ـــــــم ث ،  يتمـــــــتم ويتمـــــــتم هايجـــــــدها يمســـــــك القل

  ويتمتم ينتهي و يضعها جانباً 
، يضـــــــــع قبعتـــــــــه يتـــــــــأنق بأفضـــــــــل المالبـــــــــس الســـــــــوداء -إنهـــــــــا السادســـــــــة  -يرتـــــــــدي مالبســـــــــه 

أوج زينتهــــــــا وينظــــــــر مــــــــن النافــــــــذة إلــــــــى الســــــــاحة الكبيــــــــرة فيــــــــرى المنصــــــــة التــــــــي أعــــــــدت فــــــــي 
 ، الخشبية التي ال تريح الظهر أبداً واستعدادها وصفوف كثرة من  الكراسي 
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  .لربما الساعة الثامنة  ،الحفل سيبدأ في الصباح الباكر- 
 ينزل للساحة يساعد في ترتيب األمور . 

 الساعة الثامنة :
 تخرج هتافات وأصوات ما 

 ها هو الكبير    -
 يرد عليه صوت أخر

 أين   -
والدينية و الساحة ممتلئة بالرجال والنساء واألطفال والحاخامات والرموز السياسية والثقافية 

 ،  بهرجات االحتفاالت
 ، أترى ذلك ،ما يشبه الهودج بستار أسود  ذاك -
 إنه داخله   -

 :صوت آخر
، فقط يمد يده للمصافحة والمباركة من حد شكل )الكبير  وال يسمعون صوته، ال يعرف أنعم -

خارج الهودج والستار األسود السميك الذي يغلفه ويحجبه عن تدنيس عينيه برؤية شيء بشري 
 تافه ، إنه قبس من اإلله!

  
 ، يأتي صوت إسحاق مفاجئاً 

 أين الحاخام أفيخاي   -
 " ال نعلم ، لم    -

 ال أعلم متى سأخرج بكلمتي !-
 ههه ،عندما تستلم الجائزة  -
 أعلم ،لكن متى   -
 اصبر  -
 بدأ الحفل ي

تعادة الهيكــــل، واســــ ،يــــةثـــم يمــــر بعــــدد مـــن الكلمــــات المملــــة التــــي تصـــب كلهــــا فــــي الديانـــة اليهود
صــــــــدار أوامــــــــر والكبيــــــــر فــــــــ وعــــــــن داود وســــــــليمان ي هــــــــودج أســــــــود يخــــــــرج يــــــــده للمصــــــــافحة وا 

 !باإلشارة
ــــى المن إســــحاق إيهــــود - ــــادي أحــــد الحاخامــــات عل  ،صــــة   أفضــــل الحاخامــــات لهــــذه الدفعــــة)ين

م يخــــرج إســــحاق مــــن بــــين الحشــــد وهــــو يفــــرك يديــــه مــــن التــــوتر ، وينظــــر لزمالئــــه وهــــفليتفضــــل 
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م يمــــــد يــــــده لمصــــــافحة الكبيــــــر ثــــــم يســــــتل صــــــعد الــــــدرجات التــــــي تبــــــدو كبيــــــرة جــــــدًا،، ييصــــــفقون 
 يعدل صوته بنحنحة صغيرة :الجائزة ويتجه إلى منصة الحديث، 

ـــــــــة - ـــــــــم كيـــــــــف ينتهـــــــــالحتمي ـــــــــداخال، ال أعل ـــــــــل هـــــــــذه الت ـــــــــا المطـــــــــاف لمث ت، هـــــــــل نحـــــــــن ي بن
ـــــــــــه ـــــــــــا مـــــــــــا ندعي ـــــــــــا كـــــــــــذلك ، ، أم هحف ـــــــــــك شـــــــــــيئا المفهومـــــــــــا جعلن ـــــــــــل هـــــــــــذه نال ـــــــــــم مث ال أعل

ــــــــة فــــــــي داخــــــــل اإلســــــــطبل  ــــــــي كوابيســــــــا فــــــــي المنــــــــام وأشــــــــياء متطفل الومضــــــــات التــــــــي تمــــــــر ب
ــــــــــــــة أم المجهــــــــــــــول .. ــــــــــــــر هــــــــــــــي شــــــــــــــيء مــــــــــــــن الحتمي ــــــــــــــاالت تعب أم أن األمــــــــــــــر مجــــــــــــــرد خي

م هــــــــل أصــــــــدق ، أاليــــــــوم ر بــــــــالفخر ألنــــــــي مــــــــا أنــــــــا عليــــــــهبالمــــــــذكرات اليوميــــــــة .. هــــــــل أشــــــــع
ــــــــــة ــــــــــأن األمــــــــــر مجــــــــــرد أكذوب ــــــــــاه باســــــــــم )المكــــــــــان   ب ــــــــــذي لطالمــــــــــا عرفن ، هــــــــــذا المكــــــــــان ،ال

،هــــــــــل يعقـــــــــــل أنــــــــــه ال يحمـــــــــــل اســـــــــــما ســــــــــوى )المكـــــــــــان   أم أن شـــــــــــيئا قــــــــــد تعـــــــــــدى الـــــــــــذروة 
الجغرافيــــــــــة وأعطــــــــــى مفــــــــــاهيم تخلــــــــــق الواقــــــــــع والــــــــــزمن  قــــــــــد تصــــــــــنعنا التجــــــــــارب الروحيــــــــــة ، 

 م نمسك به في منتصف الليل .. قد ننظر أحيانا لجاروف ونتساءل ل
 قد تقودني التساؤالت لخروج عن هذا الصف لكني مازلت فيه ... شكرا لكم . 

،  ينـــــــــــزل مـــــــــــن ب ..ويتســـــــــــاءلون عمـــــــــــا كـــــــــــان يتحـــــــــــدث عنـــــــــــهيصـــــــــــفق الحضـــــــــــور باســـــــــــتغرا
علـــــــــى المنصـــــــــة عـــــــــن نفـــــــــس الـــــــــدرجات التـــــــــي تبـــــــــدو حقيـــــــــرة جـــــــــدا اآلن بعـــــــــد أن فكـــــــــر فـــــــــي 

 ، ال يتجه لمقعده و يركض فجأة للتوليد الباردة التي سلكت عليه تلك ا
 ينام ! ،  يترك الحفل و يتوجه لغرفته ، إلى السرير فوراً 

** 
 إسحاق  إسحاق، -
 ماذا   -
 أيعقل انك تركت الحفل اليوم    -

 بصوت ناعس جدا يرد عليه إسحاق 
 كم الساعة يا إيهود   -
 بك  ... لم تركت الحفل ما  ،، الحاخام أفيخاي غاضب جدا منكإنها الخامسة عصراً  -
، تمزق تفكيري عر بدوار كبير، هنالك صور ضبابية  تدخل دماغي، فقط أشال أعلم يا إيهود  -

، إنني أعاني منها منذ لها تفسيرا منطقيا  تؤرقني جداً وتقودني لشيء مشوش جدا ، ال أعرف 
روائح تشبه أي شيء وب زمن ،لكني أقنع نفسي أنه اإلرهاق ، مشوشة جدا وبأصوات تشبه السوق 

يد حاًل، هذه المرة هي قوية جدًا، ال أر  الراحة )ثم يصرخ   تنزع عن جسدي ثوبإال أنا ، 
 عن مثل هذا األمر  ، أرجوك ، هل تعرف شيئاً أحتمل

 

 ، يفكر إيهود
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هذه الصور أو ، وما ماهية لك و جد حالً  لَم لْم تقل لي مسبقًا، أو للحاخام، لربما -
  .، أم ماذا يا إسحاقها، هل تفقدك الوعي ، التفكيراألشياء التي ترا 

 ال أعلم ال أعلم  -

، لكني ال أعتقد أنها ) المكان  تهتم بمثل هذه األمور، لقد سمعت عن عرافة خارج مممم -
 ، كل العرافين دجالون .  ستساعد كثيراً 

 وأين أجدها    حقا ، حقا ،  -
 يدلك الناس . ، لكن اسأل عنها خارج ) المكان   سال أعلم - 
 

ال يلبس سوى  ما زال بمالبس االحتفال السوداء )أصالً ة، يقفز من السرير، بسرعينهض إسحاق 
 .األسود  

وأني سأعوضها عليه في  مهرجان  يوم أفيخاي أني آسف  د، أخبر السيسأذهب إليها حاال ً -
 يوم . 13العيد بعد 

 

 من أنت    -
 ،   يل جداً لكن إسحاق لم يجب على هذا السؤال الدخ

 ويهمس ن بتوجس أرجاء المكايتفقد 
 لكنها غريبة  – ال ليست كريهة إطالقاً  –الرائحة غريبة  مظلم جداً  -

ــــر مفهومــــةينظــــر للجــــدار المطلــــي باأل  ــــق عليــــه صــــور غي ــــار الــــذيســــود والمعل  ، يتحســــس الغب
 وط ، والمعتــــق فــــي زجاجــــات نصــــفها خيــــعليهــــا ، للمكــــان رائحــــة الصــــندل  والبخــــور الدســــم جــــدا

 للعناكب 
  جداً  وعجوزاً  جداً  يأتيه الصوت قوياً 

 أقول لك ، من أنت يا هذا    -
 ،  يدير إسحاق وجهه بسرعة

 أنا  ،  أنا  ،  إسحاق  ، هل أنت العرافة      - 
 ، وبجفاء جداً 

   ماذا تريد    -
 ينظــــــر إلــــــى وجههــــــا العجــــــوز والتجاعيــــــد التــــــي تملــــــؤه وتشــــــققه كجــــــدران اإلســــــطبل األزرق  وألن
ــــم يســــتطع إســــحاق أن يحــــدد شــــكل  جــــدائل شــــعرها األبــــيض المتشــــابكة كانــــت عشــــوائيا جــــدا ، ل

 وجهها !
 جئت إليك ألسلك عن أمر ما  ، قالوا لي لربما تفيديني فيه .  -
 وما هو    ،أنجز -  
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كـــــل مـــــا مـــــر ، و حادثـــــة الجـــــاروف  واإلرهـــــاق والتـــــوتريخبرهــــا إســـــحاق عـــــن الصـــــور والـــــوميض و 
ــــام الســــ الالمفهومــــة ، و عــــن الكلمــــة رهــــا عــــن يــــد )الكبيــــر   البــــاردة جــــداً ، يخبابقةبــــه خــــالل األي
 التي ألقاها في الحفل،
 ، ثم تنظر إليه بحزم  يشرد نظر العرافة قليالً 

 ، أنت حاخام أليس كذلك   ممم، تقول لي صور غريبة،  ضبابية -
 نعم كيف عرفت   
ــــــدو أن األمــــــر ســــــيرهقك - ــــــي! لكــــــن يب ــــــرمالبســــــك أيهــــــا الغب ــــــه ،  أكث ممــــــا قــــــد تســــــتطيع احتمال

 أخبرني  هل أنت متأكد أنك تريد العالج وانك ستتحمل الكلفة   
 ،  لكن أريحيني  من هذا األرق  نعم ، نعم ، أي شيء - 
 حسناً  -
، ســــــتار أســــــود عليــــــه خربشــــــات لونيــــــة مــــــاتقــــــوم العرافــــــة مــــــن مكانهــــــا تــــــدخل مكانــــــا يحجبــــــه    

ــــي كــــان عليهــــا أ ــــداخل وبعــــض الخــــرزات الكثيــــرة الت ن تبعــــدها حتــــى تمــــر، تمضــــي برهــــة فــــي ال
سحاق مازال غارقاً   ،  في غرابة المكان ورائحته و صوره الكثيرة جداً  وا 

 تعود  العرافة تحمل شيئا ما  
 

ــــي لمــــا أتيــــت أصــــال، أنــــا رجــــل ديــــن! لــــو كــــان األمــــر مماهــــذا ،  كتــــاب  -  ،تعلقــــا بكتــــاب دين
 أال ترين    

 خذ اقرأه وستجد اإلجابات .  اب دين   له، ومن أخبرك أنه كتأيها األب -
 

قديمــــة يعلــــوه كتــــاب جلــــدي كبيــــر أشــــبه بالمجلــــدات اليأخــــذ إســــحاق الكتــــاب ثــــم يتأمــــل فيــــه، إنــــه 
 عرض ال يمّكن  من  حمله إال بكلتا اليدين.الغبار بكثافة كبيرة، وله ثقيل و 

  ، ح بيده على غالفه الجلدي المتعرج، ويمسينفخ إسحاق على الكتاب بقوة 
 ، إنها نفس صورة إسطبل القبة !اما هذ -

يأخــــذ تفكيــــره منحــــى يجعلــــه يضــــيق عينيــــه ويحــــدق فــــي الكتــــاب والعرافــــة يفكــــر إســــحاق قلــــياًل، و 
  .في آن واحد

 كم ثمنه    حسنًا، لربما يفيد، - 
 

  .تضحك العرافة بلؤم شديد 
 ستعرف الحقا.    - 

 ويقفل الباب .   ، يدخل غرفته مسرعاً يعود إسحاق إلى ) المكان  
، يفتح الكتاب الجلدي الضخم الذي أخذه ، يسلط الضوء الصغير عليه فتبدو كلماته بارزة جداً 

، تزداد فيه الرغبة بالقراءة أكثر، ما أن ينهي صفحة حتى يبدأ القراءة باهتمام، صفحة صفحة
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ناء القراءة كان . أثجداً  يركز ضوء القنديل على الصفحات ويسكبه على وجهه الذي يبدو شاحباً 
، ثم لكتاب يقرأ، يترك الكتاب تارة، ثم يعود لنه يفتح النافذة يتأمل في شيء ماينهض من مكا
العرافة، للتلمود، يفتح الشباك، يقفل الشباك ، لكتاب . يعود لكتاب العرافة، للتلمود يذهب "للتلمود"
ثم ال وصمت قليال .ة فجأة ، توقف عن القراء... وهكذا حتى صارت الثانية فجراً ،ينهض، يجلس

، همس في صوت عبر الساحة حتى وصل مكان الجاروف فتح باب الغرفة وتوجه لألسفل إرادياً 
 خافت 
 .   اكما كان ةما زال والحفرة الصغير  -

أخذ الجاروف وبدأ بالحفر بقوة، دون تفكير أخذ ينزع الرمل عن األرض ويلقيه على األرض ،   
ولم في  ،ولم الحفر بالذات ،هذا الفعل، ال يعلم لم يقوم بهذا الحفرثل ال يعلم ما الذي يقوده لم

  :يتساءل في نفسههذا المكان بالذات، 
 لم أقوم بهذا   -
رادته ،كأنه شخص آلي مبرمج للحلكن األمر أكبر منه  فر دون أن يسأل ، األمر فوق طاقته وا 

 ، لربما كان هذا ما ندعوه القدر !عن السبب
أن ينظر للخلف ثم يترك البقعة دون  ،يلقي بالجاروف أرضًا، يتنهد من التعبيتوقف فجأة، 

، يتوجه لغرفته، يخفي لم في الوعيه أنه أمر منطقي وحسب، وكأنه كان يعخطواته ثابتة جداً 
 الكتاب الجلدي الضخم في مكان ما تحت السرير، وينام!

، يبة جدًا، والتي تبدو وكأنها تتحركلكتاب ذو الصفحات البنية العريضة، والصور الغر كان ذاك ا
، ووجدته العرافة في مقبرة أثرية للكتب ، وكأنه كان مطموراً على اإلدراك جداً  جديداً  كان شيئاً 
، و كانت تقاسيمه المجعدة توحي برائحة التعب أو أنه كان مصممًا لهذا االعتقاد بالصدفة .

 ن الدماء والمالحم الكبيرة !واإلعياء ، وكانت رائحته هو نفسه تبث في النفس لو 
. راتيل اليهودية ويصانع الحاخامات، يتلو التيصحو إسحاق يقوم بيوم عادي: يتعبد على حائط ما

أ بنهم أكبر هو ، وما يجعله يقر ة، يخرج الكتاب ويبدأ بالقراءةوعندما يحل المساء يعود للغرف
 لكنها اآلن مفضوحة جداً ة، مشوش ، نفس الصور التي كانت تستحوذ عليهالصور، تلك الصور

ومضات لدماغه بصور متحركة أحيانا كانت تأتي يعتم مالمحه الصوت، واضحة جدًا، أو قطار 
جهادا كلما استغرق في التفكير والقراءةوأصوات، وتصبح  أكثر قوة  تح النافذة ، ويفأكثر، يقرأ  وا 

، ولكن سرعان ما يعود لكتاب ما ود أحيانا وكأنه يتحقق من أمر، يفتح التلميتأمل ثم يعود يقرأ
، يذهب للجاروف عليه الطاقة الالإرادية في الجسد، تستحوذ رافة، تصير الساعة الثانية فجراً الع

 ثم يكمل الحفر .!
 .  يوماً  13استمر على هذه الحالة 

 ،فيجبيهم الكبيرة التي وصلت لعمق المترين  سأله زمالءه أثنائها عن الحفرة
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 ال تردموها  -
 فيجبيهم وه عما يفعله في الغرفة ليال ً سأل 
 أستعد للحفل  -

، حتى أن بعضهم لجميع تغير تصرفاته وطريقة كالمه، وشروده الدائم، وتوحده الكبيرالحظ ا
 ما أصابه  اعتقد أن مساً 

 ، ثالثة عشر يوممرت ال
، ومن  ، حفل ضخم سيقام في الساحة بحضور )الكبيرو اليوم هو يوم عيد الحاخامات

 فروض أن يلقي إسحاق كلمة في هذا الحفل ) تسمى كلمة الثالث عشر  !الم
، وناس الساحة اآلن مدججة بالبشر، من مختلف األعمار الحاخامية، كانت المنصة ضخمة جداً 

، ، كانوا متزاحمين كعلب السردينال مكان في الساحة يتسع اآلن لشخص إضافي واقفون زحاماً 
ى هودج )الكبير  األسود، وكان ضجيجهم كخلية نحل كبيرة، ة، و إلمتوجهين إلى تلك المنص

 ،اآلن يأتي دور إسحاق
وشعره األسود  الحضور ليؤدي كلمته بوجهه األبيض، وبعينيه الضيقتين في التفكيريخرج على 

ل ، ثم ينزله كطفواء ألول مرة فيرفعه بهدوء خافتالطويل المنسكب على وجهه الذي يالمسه اله
جسده النحيل  يبدأ بصوت واثق ، وب، ينظر للجميع نظرة خاطفة يتنفس بعمقصغير على جبينه

 جدًا:
 )أورشليم  .  -

 

 يسمع الحاخامات هذا االسم ... ثم ينظرون لبعضهم باستغراب  
 

 أنه اسم هذا المكان   على مسامعنا لكن أليس غريباً  ، هو اسم غريب جداً أو لربما القدس -
 

   يزداد استغراب الحاخامات 
   الوجود الكاذب، هذا ما نحن عليه اآلن، الخديعة ومنصب ديني زائف حقير، ماذا نحن -

ة أكبر من هذا أو دعونا نقل )قتلة  ال... فالحقيق ين جئنا   أي تساؤالت جميلة  هذهمن أ
 .أسأل نفسي )كيف   ،، التراث لهذه األرض أكبر من هذا، ال المسمى )مزورون  

، الوميض الذي يتداخل في أذهاننا وذاكرتنا المزيفة جميعاً  ،القديمةي الصور، صورالمدينة ه 
 يمن الفراغ الزماني الكبير الذالسموم التي تسكننا من الماضي و  لكننا ال نلقي له باال بسبب

صور اإلسطبل الذي لطالما تساءلت لم هو  ،يجمعنا، صور من قتلناهم لنحكم األرض
)يدعى قبة   أه بالمناسبة كانت ذهبية سقف جمالي كهذا بأزرق ... أو لم قد يكون اإلسطبل 

. 
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قيقة أكبر ، هذه  الصور هي  من تجعل الحن نفيناهم، وادعينا ملكية أرضهملكن هي صور م
، و من مماطلتنا الغبية لكف التاريخ القدس ... القدس ... تلك اللعنة التي أرهقتني طوال زيفنا

ن قتلنا أهلهاها البلالسنين التي كنت فيها هنا أي  ،وأقنعنا التاريخ بأنها لم تكن شيئاً  ،هاء، حتى وا 
، وتقدمنا بعد صراعنا معهم لنكون القاطنين بها رض أفرغت من محتواها الزمني لنابأن هذه األ

، هذه العشوائية الزمنية لماضي القادم أو المستقبل الغابر)ستبقى القدس  في الحاضر أو في ا
، ستعود تلك الصور لعقرنا و مسحنا جدرانهم وسحقنا أطفالهمحتى ل .ناالقتيلة تحت جدار ذاكرت
أعرف حتى كيف أتيت هنا أو من ) القدس   غريب لكني ... ال       تؤرقنا ستبقى هذه األرض

 ، أو ابن من  أنا
ونموت فداء لألكذوبة ..أوأل نصحو على األكذوبة وننام على األكذوبة ونولد من أجل األكذوبة  

 .. 
 فى أيها الصابئ ك -

،  البنية أسود الوجه معتم المالمح ، يخرج رجل كبير السن ضخميدوي صوت من مبنى السكن 
 يشير بسبابته نحو إسحاق .

 كفى ... كفى  -
 

 يقف جميع الحاخامات مفاَجئين 
 أيها الكبير!!  -

 يخاطبهم الرجل الذي خرج بازدراء شديد 
 ، لقد كلفتموني هويتي  هكذا أيها الحمقى، كيف سمحتم له بالحديث -

 

 يتساءل الحضور 
 الكبير   !  -
 إن كان هذا الكبير، فمن إذا داخل الهودج     -

 

يزيل الستارة ويمسح لحيته بيديه ، داخل الهودج مطأطئ الرأس بكل بطءيخرج الشخص الذي 
 ويعدل قبعته  

 

 !! ) يصرخ رجل من داخل الحضور  أفيخايالحاخام   -
 

 رجل الذي خرج يتكلم ال
نزل لهذا المستوى من أجل حفالتكم، سأخاطر بمكانتي وأنني سأ ، هل اعتقدتم بأنني فعالً كفى -

 ، أنا ) الكبير   !ال حياتي أغلى
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بطنه  يصرخ والضحك يخرج من فمه قبل الكالم يضع يده على ،اآلن يضحك إسحاق، بل يقهقه
  ويثني ظهره للخلف قليالً  ،من شدة الضحك

.على هوية كاذبة  ... أكذوبة الكذابين، كبير الالشيء، كبيرعلى ماذا أيها األحمق كبير  -
 من صنع مؤسسة دينية غبية  

 ويصرخ بأقصى قوته 
 ) هذه لعنة القدس     -

 ًً توحي  يشيرون باالستغراب وباإليماءات التيفيم بينهم و  يأخذ الناس في الساحة بالتحدث جانبيًا
  د،بعدم الفهم والطمع للمزي

، ت الجميع لمجرد سماع الصوت األول، ويدوي صوت التصفيق بعد أن سكيصفق الرجل ببطء
 يرد عليه  بصوت معاتب 

بله من أين جئت بتخاريفك هذه، ما الذي فعلته اقترفته أيها األإسحاق، إسحاق، ما الذي  -
    كنت سأوصي بتعيينك مكاني  لكنك أبله . ما الذي حدث   لكن أتعلم  لمستقبلك

شر يوم، لكني ، كانت تصلني أخبارك طوال الثالثة عيهم، لقد تماديت كثيرًا بتخاريفكال     
من البناء  ، دمرت سنيناً ن تأكدت بأنك مريض أكثر مما يجب، واآلاعتقدت بأنك مريض وحسب

 ما قبلنا . إسحاق ... في هذا )المكان   دمرت الفراغ الزمني الذي نسكن فيه والذي أخيراً 
  
 جه بصوته نحو الحاخامات بحزم يت
 تعرفون ما عليكم فعله !   -

 

م في هذا على إسحاق ككلب يبحث عن اللح جميعاً ما أن يسمعوا هذه العبارة، حتى انقضوا  
نعالهم، يمزقون ثيابه بأظافرهم ، يصفعونه، يضربونه بيسقطونه أرضاً الجسد  يبدؤون بضربه، 

 ، الطويلة السوداء
 أيها الصابئ   -

يقيد به يدي إسحاق ثم   ، يخرج أحدهم حبالً بنهم شديد، يودون التهام عناصرهربونه يض
ض ، يرفالخيول التي استقدمها أحدهم أيضا، ويضربون الخيل كي يركضيربطه آخران بأحد 

ءوا بسوط يشتد الضرب عليه  حتى جا الحصان  الحركة، يضربونه أكثر، وهو يرفض
وجهه األبيض ... و يعدو بجسد إسحاق النحيل و  أخيراً ، يتحرك حديدي وجلدوا الحصان به

، يحز على الساحة ويرتطم به الرمل كالسهام ، يدور به فيئكي، وبعينيه الزرقاوينالمال
 ، جسده بخيوط من الدم و الدم والدم

 أترون... هذا هو جزاء الصابئين    -
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، تتدفق دمائه على حركونه بالسوط الحديدي المسنن أيضا، والحصان يتيتمزق جسده، يضرب
    و يترقبون ت مصدوم جدًا، رمال الساحة والجميع صام

 ويصرخ الكبير بغل 
 تمزق  هيا، تمزق، تمزق،  -
، عيناه لم تعودا مكانهما يدور اق الصغيرة على االنسالخ عن جسدهتوشك أعضاء إسح 

ائري الكبير، إسحاق رك آثاره كالطريق الدالحصان وجلد إسحاق يتهتك ويتفتت على الرمل و يت
كله بلون أحمر قان جدًا وساخن تداخل وجهه والدم يطليه ال يبدي أي مقاومة، هو مسّلم تمامًا، 

ي جسمه من الضرب بالسوط يسقط الحصان من التعب واأللم وخطوط الدم التي غارت فجدًا، 
 )في منتصف الساحة  المسنن      

 ، جداً  ويأتي األمر غليظاً 
 فكوه .  -
 ون ـ، ثم يتوقفيلتصق بعـض لحمـه المـمزق في نعالهـم، ؤون بضربه مرة أخرى يبد
دعــــــــــــوه تأكــــــــــــل  ال يســــــــــــتحق هــــــــــــذا الشــــــــــــرف ،دعــــــــــــوه  حتــــــــــــى يــــــــــــتعفن هنــــــــــــا، ال تــــــــــــدفنوه - 

 ، دعوه لمن يعتبر . النسور من جسده هنا
 

ا   نبرة صوته ويتجه بها ناحية الحاخامات المجهدين من كثرة ما استهلكو روفجأة يغير )الكبي
 ) أفيخاي    طاقتهم في الضرب كان أكثرهم إجهاداً 

 لكن من أين عرف كل هذا  -
 

 ، اتجاه نظرات الجمهور لشيء آخر أثار تمتمتهم أسعفتهم من اإلجابا
، يستغربون   ثم يرون ما يشبه الجثة فيه يتحرك، إلى اللحم المتفتت من جسد إسحاق ينظر الجميع

 ، ال حتى أنه يزحف . ركإنه يتح
 إلى  أين أيها الميت    هههه -
 

، الكل يترقب خلفه، يزحف أكثر فأكثر ، ويترك دماءه أثراً يزحف بأطراف الجسد التي تبقت
، وكأنه يناضل يتحرك مسافة معدومة مع كل حركة تبدو ، وهو يزحف بإصرار شديدمستغرباً 

 لمثل هذه الكتلة اللحمية المتفتتة. وكبيرة جداً  ضخمة جداً 
 ات ساخرة ، تأتيه األصو 

 إلي أين ... لربما سيهرب ..ههه. "  -
، يكح الزحف، وكأن هنالك شيئا ما يدفعه، يبصق الدم والعناصر التي تكونهلكنه يصر على 
 الروح بصخب . 

 يزحف أكثر فأكثر ،         
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 ، فأكثر أكثر         
 شيئا فشيئا          

 رويدا رويدا ،          
 لعجز ، لكنه يزحف ويزحف و يزحف ، يخرج تنهدات تدل على ا

  
 )غريب كيف يقدونا القدر ألشياء ال نملك مفاتيح معرفتها إال عند وقوعها  "

لكن يكن يعرف لم يحفرها! و يسقط فيها، ال ليس ليدفن نفسه فحسب يصل لتلك الحفرة التي لم 
سقوطه لينزع  ، وكأنه صممة كبيرة على الجدار الذي بجانبهاما أن سقط حتى انكشفت لوح

 الضماد عن اللوحة فتنزل هكذا بيضاء وعليها جملة بخط عريض جدا 
 

 يقرأ الكل ما كتب عليها بصوت عالٍ  
 

 )لم  لْم تقتلوا العرافة ؟(
 

الكل يصرخ في وجه البعض بصاعقة قد شجت رأس الجميع،  ينظر جميع الحاخامات لبعضهم
 اآلخر 

 لك بنفسي لقد فعلت ذلك بنفسي ... لقد فعلت ذ -
 

 ، الريح وفوق الدم واللحم والحصان ويأتي صوت قهقهة يعبر في
 ،هههههههههههههه -

 يضحك الكبير 
 ، لم تمت لم نقتل العرافة، لم تمت، لم تمت ،لم نقتل العرافة ،هههه -
 صرخ بأقصى طاقته     
 ألنك ال تستطيع قتل القدس   -

 لن نمحو القدس .، لن نمحو القدس ... و مازالت ّ  ،ة القدسهي لعن
 

، وتنزع أة وكأن جبال ما سقط على ركبتيهتكبله المفاج ،ثوعلى ركبتيه ينهار بضعف عليهمايج
 عن فمه الكبير الكلمات .
 ، ينظر لذلك القبر الغريب جدا ...بجانب أثر الدماء واللحم

 يردد ) هي لعنة القدس   !!!
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 الظالمات في ـآه
 إيمان سامي أبو الجديان                                                       

 الحادي عشر الصف                                                                  
 بيت الهيامحافظة                                                                                  

 
حتى ، أحبس أنفاسي عش، والخوف ينشب مخالبه في قلبيتخطيت عتبة الباب وفرائصي ترت

، لكن نفسي الكارهة لفقر المخيم وذل شظف شارفت على االختناق، ترددت وهممت باالنكفاء
العيش السرمدي فيه كانت قوة تدفعني كقوة غامضة للمضي في تنفيذ مآربي .. خطوات متعثرة 

 كانت كافية أن توصلي إلى .... 
، منذ ولدت وأنا أراه على حاله في نفس المكان يرشحه سواد لقلعة الحصينةالصندوق ...تلك ا

 األيام وهوان المكان . 
، وتلك اللحية زمن اللجوء والتشرد على وجه جدي وقع بصري على تلك األخاديد التي حفرها

، شخير في طفولتي وأحس معه باألمانالشائبة قهرًا وتمزقًا ... كمن كنت أحب صوت هذا ال
 ، فقررت النكوص عن فعلتي ... لحياء منه يسري في شراييني كالسمت باشعر 

وقبل أن أستدير كان صوت ) أبو حجير   في المرة السابقة يجلجل مسامعي متوعدا بفضح 
، أمري هذه المرة . وآه لو عرف أبي، ذاك الطور الشامخ، ذاك الصابر الصامت كم يحبني

ستكون خيبة أمله ، كم البنات بعد استشهاد أخي األكبرن يدللني ألني الولد الوحيد بين ست م
 من إتمام هذه المهمة .  إذن يجب أن ال يعرف، لذلك ال بد، بي

لمفاتيح المربوطة ) بقمباز   جدي، بدأت أفكها، سمعت جلبة في هذه المرة مدت يدي إلى رزمة ا
 ، فأوشك قلبي على اإلنفطار والسقوط من موضعي الخارج

 ، ماذا لو أمسكني متلبسًا   بي جاء ليتفقد جديفال بد هذا أ
، تسللت لنفسي أطياف هدأت من روعي فهويت أرضا اختبئ تحت سرير جدي وفي تلك اللحظة

ه من شقاء النهوض في منتصف الليل، ليتخطى حواجز إن ما أقوم به هو من أجل والدي ألرحم
يحصل منه إال على القليل من مال ال  الجبال والجدران ليصل إلى عمل ملعون ال ، عابراً اإلذالل

 يفي لحياة عادية بل أقل من عادية وما فائدة األوراق البالية وهناك من يستعد لدفع الماليين ثمناً 
بين جنباته ما هو أثمن من أن هذا الصندوق يحوي  لها ، ثم تداخلت صورة جدي يخبرني يوماً 

  إنه األوراق التي تثبت ملكيتنا للقدس ا جديالحياة، إنه يحوى أوراق الطابو، ما هو الطابو ي
 وحقنا في الصالة في مسجدها . 

، ونفسي تقول أي قدس تلك يا جدي   الجلبة حيث لم يكن صوت قدوم أبي نهضت بعد انتهاء
، إن الشمس أقرب لنا من تلك الصالةأما زلت تعيش في هذه األحالم   كما قال ) أبو حجير   
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، من أجل أحالم ونبقى معها على العيش في هذه الجحور ألوراق الرثةماذا نبقى على هذه افل
ثمنها حياة الملوك، رغدًا وتنعمًا، المقيتة  نصطف كاألسماك في علب السردين وبيدنا أن نحيا ب

، وأتبرع للفقراء وغير الفقراء زوج ) هبة   أجمل فتاة في المخيمأتنبني القصور ونركب السيارات و 
. انتزعت رزمة المفاتيح وبدأت أحاول الواحد تلو اآلخر حتى حاب المال والجاهأصليعلموا أننا 

 ، شعرت بفرحة كبيرة . هتديت إلى المفتاح المناسب فشعرتا 
كاألنين مما كرس حالة الغثيان في أعماقي عاودت فكرة  فتحت دفة الصندوق وهي تصدر صوتاً 

ن جير   ألمري مددت يدين متخشبتي، فصدها خوف من فضح ) أبو حعن أمري تراودنيالعدول 
، أو خوفا منها فكأنها تعاتبني وبينما أنا هكذا سمعت صياح حملت األوراق برفق خوف إتالفها
، وأنا أرى جدي يتململ ات قلبي وتصاعد دم يغلي إلى رأسيديك يأتي من بعيد ، تسارعت دق

اءه ، انتعل حذلمقابلةيل جلس على حافة السرير امن تحت غطائه ثم راح ينهض بجسده النح
، إنه جا من الغرفة دون أن يشعر بوجودي، سحب ساقيه خار البيتي وهو يسبح ويحمد ويكبر
 يذهب للوضوء ليصلى الفجر . 

بألوانه محافظًا هذا الكهل الجالس على حافة الموت الذي شرب المر طوال حياته وتجرع الفقر 
بيعها وأتنعم بثمنها ماذا لو أخبر ) أبو حجير   ، أما أنا فها أنا ذا أحملها ألعلى هذه األوراق

والدي بأنني كنت أستدين منه النقود منذ عامين ألنفقها على أمور تافهة مجاراة ألصدقاء السوء 
ما لذي يحصل ألبي عندها هنا راودني سؤال لماذا كان ) أبو حجير   يعطيني المال    أكان 

  .يستدرجني إلى هذا األمر  
جدي تقترب فأقفلت الصندوق برفق وأخفيت نفسي تحت السرير مجددًا مد سمعت خشخشة 

 الرجل سجادة الصالة وراح يصلي بصوت الضعيف المتهدج ... وأنا أرقبه بإعجاب وتقديس
، ألتحف بذراعيه النحيفتين أحلق في خيال حكاياته وآتيه لذه فلطالما جلست في أحضانه الدافئة
بعذوبة وحالوة عن إسراء الرسول ومعراج وفضل الصالة في وأنا أستمع لذلك الصوت ينسكب 

المسجد األقصى التي تعادل فيه الصالة خمسمائة صالة صوت ) أبو حجير   هذه المرة يعدني 
، تحفزت للفرار ن ذكريات ولت وواقع ملون بالمراربالماليين ثمنا لهذه األوراق فتتقاطع األحالم بي

ذه المرة فرأيته متهداًل ، مرتخيًا ساكنا ساروني شكل كاد عندما سجد جدي لكن سجدته طالت ه
أن يقتلني ... أي فعل أفعل   وأي ذنب أقترف   فما وجدتني إال وأنا ألقي بنفسي عليه وأهزه 
وأناديه اآلن يا جدي   لحظة تنهد بعمق ورفع رأسه ليجلس بعد السجود قائاًل بصوته الضعيف 

 المتهدج : هللا أكبر 
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 دودـف الحـق خلـاشـع
 سمية عصام وادي                                                                                         

 الصف الحادي عشر
 محافظة خان يونس 
 

استيقظت هذه الليلة على غير عادتي رغم أني لست متعبًا فأنا لم أساعدهم في نقل 
غم أنني أيضًا لم أقم الليلة في األقصى فقد أصبح بعيدًا عني أمتعتنا بذلك الليلة إلى غزة ، ور 

وأشعر أنني فقدت شيئًا من جسدي الساعة اآلن الخامسة والنصف مر ساعة على أذان الفجر 
 فاتتني الصالة في المسجد ال بأس هذه المرة سأعتاد على هذه الجو هذه اإلجازة . 

 فقط من أجل أقاربنا فقد جئنا لزيارتهم .. 
ليت الفجر واستعددت لالنطالق فقد كان علينا أن نصل مع شروق الشمس بدأت أجهز في ص

الهدايا التي أحضرناها ألوالد عمي أشياء مصنوعة من خشب الزيتون الفاخر و مجسمات للقدس 
 واألقصى ومصنوعات جميلة . 

شيقته أيقظت ، كأنني عاشق فقد ععانق أرضه تارة ونتجول في ساحاتهوجهزت صورًا لنا ونحن ن
أمي ريثما يجهزان وفي الوقت الذي كانوا يستعدون و  أخي الصغير ليصلي الفجر وانتظرت أبي

 فيه كنت قد أرسلت رسائل بريدية إلى أصدقائي أخبرهم أنني وصلت وأنني بأحد فنادق غزة . 
 شارع الجالء  –، أعطينا السائق العنوان : غزة انطلقنا بسيارة أجرة

ق مسرعًا وروحي تسبق سرعة السيارة من شدة لهفي وشوقي لرؤية أوالد عمي و انطلق بنا السائ
يوم الجمعة  ، كنا نذهب معاً معهم عندما كنا صغارًا في القدس بنات عمي الذين كنت ألعب

 للصالة ثمن نذهب خلف ساحاته نلعب . 
في تزاحم ابنه عمي تسنيم أسعد األوقات .. أذكر ذلك اليوم الذي ضاعت فيه  ونمضي معاً 

وتمامًا كالفارس القوي صرت أبحث عن المنزل ومع المساء وجدونا نائمين تحت شجرة  المصلين،
 سرو في األقصى . 

، أمسكت يد أخي عالء الصغير الجالء وأخذنا الحقائب من الخلف توقفت السيارة بجوار عمارة
، سأله رونا منذ عشر سنواتالمنزل وفتح لنا الباب طفل صغير، لم نعرفه، فهي لم تزو  وقفنا أمام

 أبي : أين عمك فريد   
 رد الطفل : فريد جدي وليس عمي 

أدركت بسرعة أنه ابن وداد فأمسكته أقبله وأعانقه جاءت بنت صغيرة البنية وعليها مالمح 
الشباب وعلى رأسها منديل وضعته لترى من بالباب نظرت مستغربة فعرفتها قبل أن تراني . 

 عمي أبو الوليد وركضت بلهفة .  صرخت بفرحة : أتى
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حارًا وخاصة ابن عمي ورفيقي  ، أتى أوالد عمي وكان لقاءً ي بشدة و الدموع في عينياعانقت أب
 طارق .

طويل أمام المنزل الدخلنا المنزل واتصلوا بعمي فريد وخالد واستقبلونا بلهفة وجلسنا بعد الفراق 
اء كانت ابنه عمي طارق وحدنا وتحدثنا عن أيامنا وكانت أشبه بحفلة كبيرة تقام للملوك واألمر 

وأوضاعنا الدراسية وظروفنا التي نعيشها أخبرته أننا رغم المعاناة إال أننا  جداً  طعمه لذيذاً 
  .سعيدون ومسرورون بحياة العز التي نعيشها  ألننا قرب المسجد األقصى

مرت ساعات الليل  ،اليهودهد ونحن نلقي الحجارة على وحدثته عن صديقي فؤاد الذي استش
، ثم ذهبنا للصالة وعدنا إلى النوم وأخبروني أنهم أكملها تحت ضوء القمربسرعة قضيناها ب

غرفة فوق سطح المنزل ونام  أوالد عمي فيخذوننا حيث جرف االحتالل أراضيهم، نمت أنا و سيأ
 أمي وأخي عالء في المنزل . أبي و 

أوالد عمي ال يزالون يغطون في نوم عميق أيقظتهم استيقظت الساعة العاشرة نهضت فوجدت 
ما تبقى من أشجارها . على الكروم المجرفة والبرتقال والزيتون و  وتناولنا اإلفطار وذهبنا نتفرج

وصلت فيما بعد نساء أعمامي وأمي وبنات أعمامي وكنا قد صلينا الظهر تناولنا الغذاء وجلسنا 
 نتحدث وعدنا مع المساء . 

نت آخذ تلك اإلجازة بدورات ممتعة ودروس للثانوية العامة مع ابن عمي طارق وك التحقت في
. مر شهر ونصف كنت يوميًا أسمع أخبارها وال جديد سوى أن قلبي أخي معي فهو يشعر بالغربة

 يتمزق لشدة شوقي لها .
ى ذات يوم استأذنت أمي للذهاب إلى بيت عمي فريد ذهبت هناك وجلست أنا وطارق نتفرج عل

برنامج فرأيت خبرًا عاجاًل يقول أن ثمة حصار سوف يفرض على أرض غزة ويمنع الدخول أو 
 الخروج منعا لم أعبأ بذلك الخبر . 

: ما كل هذا يا أبي   د جلبوا معونات كثيرة فسأله طارق مرت نصف ساعة جاء أعمامي للبيت وق
الدخول أو الخروج وكذلك  ألم تسمع ما حدث سيفرضون علينا حصارًا وتمنع كل البضائع من

: لم أفهم أعد ما قلتي يا عمي رد بهدوء مصطنع : ال تقلق والمسافرون قلت لعميالمرضى 
 .ستصلح األمور قريبًا 

ومن  لحظات مرت كالبرق الخاطف حولي لكنها جلبت لي من الماضي ما يشدني ويحرقني
يا فريد   .. تمالك نفسك يا أبا  . جاء والدي مذعورًا : ماذا حصلالمستقبل ما يقتلني ويمزقني

عات وربما ليال وربما ... ! لم ينطق عمي  كدت االوليد فنحن ال نعرف كم يستمر هذا ربما س
ونرى ما هناك بأنفسنا   قال  : علي أي حال سنذهب للمعبرقال أبي أن أنهار على األرض 

ًا يوصلني إلى هناك  : اذهب يا طارق وات بامرأة عمك وعالء وأنا سأذهب ألحضر سائقعمي
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مرت تلك الساعة طويلة كما لو كانت عمري قضيته بدونك يا محبوبتي أيمكن أن يبعدني عنك 
 شيء   

ني عاشق انطلقنا بسرعة البرق كنت أشعر أن شيئَا ما سيحدث وفي نفس الوقت أحسست أن
وأقرب المسافة  ، كان قلبي يخفق وأكاد أقفز من مكاني ألشد الطرق  سيلتقي محبوبته بعد لحظا

األسود قد  فجأة المعبر ليس على الحال الذي تركته بها إلى المعبر!! وقد طفح الكيل وصلنا
، يقطعون ويصلون مع معشوقتي يلعبون به كما يرديون يمسكون بحبل وصلي  أصبحت جرذاناً 

لوا من : اهدأ يا وليد ! نز ردني أبي صرخت من تفكيري  " ما هذه اإلهانة " يسمحون و يمنعون 
هم ثم سبقتهم وركضت ألرى الطريق الذي يوصلني لها الجرذان بدأت تغلق البوابة ثم تبعتالسيارة 

وعلى الضفة األخرى أناس جاءوا مشتاقين أو عائدين كأنني العريس منعت من رؤية عروسي 
هل أعيش انتظر عودتها   أم أنساها   البوابة تغلق و بقي منفس صغير تدخل منه نسمات 

فة محملة بعبق ريحها أين ذهبت عنك   أترى غادرت أم الزمان قد حال بيننا   أيعقل تمر خفي
األيام دون أن أصلي بك   بل منعت حتى من رؤيتك أعذريني يا حبيبتي فكل ما أستطيع فعله 
هو أن أرسل قلبي من هذا المنفس الصغير و أعيش بدونه إلى أن ألقاك ولو بعد حين ال تقلقي 

كثيرا سأظل عندك روحًا وقلبًا لكن جسدي محروم من التطهر بترابك كنت إن فاتتني لن أبتعد 
صالة الظهر وأنا في المدرسة أقضي نهاري كله فيكي أما اآلن فكل شيء تغير ال ظهر وال 

أن لي جناحان ألطير نحوك  عصر فقط دموع تعصر مقلتي وقلب يخفق دون أن يدري لو
، أتكفيه الكلمات   أيعبر الشوق عما بداخله   أيصحو فارق مهجتهماذا يفعل العاشق إن  ،فألقاك

  .ليبحث عنها   أم ينام ليلقاها   أم يجوب عالم المستحيل ليجد حاًل  
كل ذلك لن يجد فالحقيقة أننا تحت وطأة احتالل غاشم و صار ذلك أمرا ال مفر منه وكأنني 

 وضعت تحت نصل السكين أو هو أعظم ! 
ن و أطعن بألف د الباب إلى أجل غير مسمى قد يكون سنوات سأقتل بمئة سكيالباب أغلق س 

قهرًا بعد اليوم ستقف القدس وحدها تصد األعداء لن أكون بجانبها فقد خنجر وأموت شوقا و 
 اختاروا لي البعد والجفاء أغلقت البوابة تماما ولم يعد هناك أي مالمح للعودة  . 

 .أين أمشى أللقاها   كل الطرق مغلقة  كل جسمي يركض ويلهث ال أعرف من
مي تقف على باب السيارة وهي تبكي، أطرق ربت أبي على كتفي  مطأطئًا رأسه و يائسًا و إذا بأ

  .في دوامة أفكاري  ، انسحب الجميع و بقيت غارقاً أبي رأسه وقال: هيا بنا نعود
ولت أن أسأل أحدًا لكن صرت أركض نحو الباب لكن ال جدوى لن تنجح أيها الباكي لن تصل ح

كلهم عادوا من حيث أدوا ومن ال ملجأ له افترش األرض والتحف السماء ريثما يعود اتجهت نحو 
السيارة مثقل الخطى و محماًل بالهموم ماذا عساي أن أفعل غير الصبر واالنتظار أيمكن للشوقي 

هذه الجرذان  ركبت السيارة أن يكسر هذه البوابة الحديدية يومًا ما   و يدوس تفجر بركاني كل 
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ذا بشالل الذكريات يتدفق مع تدفق العبرات من عيوني أكاد أن أقتل نفسي لصعوبة كتمانها  وا 
  فالحقيقة أن قلبي مأسور في ه حكيم صابر محتسب لكن ماذا أفعلخجلت من أخي الصغير كأن

صيدهم كما ، أذكر عندما كنا نتذهبت عني فرص الشهادة على أرضها هواها و باحاتها
يتصيدوننا ونضربهم كما يضربوننا و نخيفهم كما يخيفوننا كنا أشبااًل في حضن ذلك الليث 

، لم ف المنزل أفكر فيما أفعله بدونها، جلست وحدي خلنا ليث عمي وقد أعياني خبر الهجروصل
ي حول يتبق لي إال الذكريات تهز قلبي ووجداني عدنا في تلك الليلة البيت وقد تناقش أبي وعم

 مسائلة منزل لنا و نقل معامالت أبي التجارية . 
أسلم عليه و مرت األيام وكل يوم بألف انظر للنافذة وألمح القمر كأنه أحد أبواب القدس أدخله و 

الوضع ليس كما كان أصحابي ويقولون أن كل شيء تغير و ، أحيانا أكلم أصلى ركعتين ثم أعود
عن القدس و يحفرون تحتها بقوة فأشعر بأنها ماتت و عليه و االحتالل يشن حمالت عنيفة 

أذهب كل يوم أبلل قبرها وأضع األزهار عليها ومرت تلك السنون وقد توالت النكبات على 
المسجد األقصى دخلت إحدى الجامعات وتخصصت كيميائيا رغم إني كنت أنوي أن أكون عالم 

 ى و أصفه للناس كما وكأنه أمامي . آثار وقد كنت أشارك بندوات تثقيفية عن المسجد األقص
ذا بخبر عاجل يقول: أن ثمة مسيرة وذات يوم كنت عائدًا من المدرسة التي ك نت أعمل بها وا 

تظاهرت أمام المعبر واستمرت تلك المسيرة ثالثة أيام وكل يوم تقف تلك الجموع انطلقت و 
جر البركان استنفر الناس الغاضبة و قوات االحتالل تمنعهم لكن دون جدوى فقد حان وقت تف

قواهم وكسروا البوابة والخناق الذي دام سنين طويلة جاءني الخبر كالصاعقة اهتز البيت بأكمله 
: قبل أن يحصل شيء جهزنا دس وجاء أعمامي بسرعة وقالوا هياو صرخت بفرحة أبي إلى الق
ن البوابة وكأنني أعانق نا م، خرجكلهم وصلنا فوجدنا البوابة مكسرةأمتعتنا بسرعة ووعدنا أقاربنا 

لقاء طال انتظاره و غابت  يطيب قلب العاشق وتحضن روحه حبيبتهالليل ساعات و  أودعالفجر و 
، وصلنا بعد أربعة ساعات لكن الحواجز تضاعفت واألمور تعقدت وصلنا بوابة البلدة أنواره

يلية أو التصريح رد أبي: ال سرائالقديمة كدت أطير لكن استوقفنا الجنود الصهاينة أين الهوية اإل
الساعة الثامنة فهو يفتح حتى العاشرة مساء سننتظر أربعة ساعات على نملك قالوا إذن تعودوا 

 الباب ممنوع أن أراها دون تصريح كيف حالها اآلن وأي ثوب ترتدي . 
لى نذهب إ حاولت أن ألمحها لكن دون جدوى فالبوابة مغلقة طلبت من والدي أن نبقى هنا وال

، جلست وأنا ممزوج بمشاعر الفرح والغيظ مرت الساعات أضعافًا مضاعفة السنين مكان آخر
التي مضيتها خارج القدس ضربات قلبي تخفق بشدة وأرى األشياء حولي تتسارع والشمس غابت 

 ما هذا أيها األقصى العشيق   
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يتك   أراك أسدًا رابضا أعياك انتظاري أم الزمان قد جار عليك   أين جمالك و علوك   أين حر 
و مقيدًا   أين زئيرك عندما كان يأتون لباحاتك ويجلون   وأنت بال حراك ألم تكن أسدًا وكنا 

 أشبااًل في حضنك يكاد قلبي يتمزق لهول ما رأيت . 
القدس تقبع في األسر و الفئران يدوسون كبريائها الدموع تنمهر كالمطر والجسد ال يملك االنفعال 

ج سامحيني يا حبيبتي ليست سوى ثائرا حرم من رؤيتك سامحيني إلني لم أقف بجانبك واالرتجا
 وأنت تحفرين وتهدمين حرمت من تقبيلك والصالة فيك عمرًا طوياًل . 

أما اآلن فلن يبعدني عنك إال الموت وسأقف بجانبك و أحميك بروحي وأطلب الشهادة في 
 رحابك. 
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 قصة قصيرة بعنوان 
 "ونةــالزيت"

 شوق علي أبو الجديان
 الصف الحادي عشر

 بيت الهيا  –محافظة الشمال 

 أمسكتها 
 ، كدت أقع على األرض دار رأسي، ثقلت يدي

 تالشت بين أغصانها  ،طارت صوب شجرة أحببتها
 أقترب..يخونني النظر 

 أين أنت يا عصفورة   أكرر النداء: أين
 تخيلتها تقول :ها أنا ذا فوق الزيتونة يا أمل 

 يلفها الربيع  ،أشم عبقها ،قت تراب الزيتونة، أحببت أوراقهاعش
 أتوقف بالقرب منها 

 يسقط نويارها األبيض على يدي ...أمسك بورقها 
 ناعم أخضر

 زرعناها أنا وأبي سوياً  ..سقيناها بأباريق الفخار 
 انطلق صوت المؤذن..أبي ينادي :

 أخر عن موعد الصالةال أريد أن أت ،أسرعي بأباريق الفخار يا أمل
 أركض ..ال تقلق يا أبي ..فاألقصى قريب 

 جمعت ما يكفي من الماء وصرت به صوب شجيرة الزيتون ألسقيها 
 ينفض أبي يديه ..أتمنى أن يبارك هللا في هذه الزيتونة

 يتوضأ ..ثم يسارع إلى الصالة
 تمضي السنون..
 وكبرت الزتيونة..

 الدراسي األول  بقي أسبوع واحد على افتتاح العام
 كم لعبنا بالعشب األخضر من حولها ..كان بلون مريول المدرسة الجديد..لم ألبسه بعد

 األطفال يلعبون 
 تختلط ضحكاتهم بزقزقة العصافير ..

 يسود الصمت
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 توقف كل شيء
 البيت محاط بدبابات األعداء 

 تسارعن نبضات قلبي ..سكنتني رعشات متتالية 
 صمتصوت ضجيج صاخب يحطم ال

 البيت غير مرخص 
 نمهلكم ثالث ساعات إلخالئه

ال...  وا 
 أصوات صراخ ..عويل..نحيب..

 تمأل المكان
 ويدخل من يمتلك الترخيص 

 ولم ال ...
 هم عائلة منى أشباه البشر

 ترتدي مال بس سوداء طويلة بقبعات كبيرة 
 احتلوا البيت 

 واقتلعوا الزيتون 
 يفتح العام الدراسي أبوابه

 لي شعري ،تطبع قبلة على جبيني  أمي تصفف
 وهي تقول:

 يذكرني لون شعرك الذهبي بلون قبة الصخرة
 وتمسح دمعة تسللت من عينيها

 أرتدي مريول المدرسة
 وبغمضة عين
 اختفت خضرته

 وتحول إلى أزر ق مقلم
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 م ـل وألـأم
 فداء ماضي                                                                                                

 الصف الحادي عشر
 محافظة غزة                                                                                                 

 
المخيم الهادئ يلف المكان ، حيث هناك في آخر حارة في القدس، وفي أحد أزقتها القديمة

، واألمر بمنع التجوال ندى تزلف أوراق األشجار، والصمت يخيم على المكانوقطرات ال، بستاره
 قد أصدر من قبل قوات االحتالل . 

نة من ، مكو م في هذه الحارة توجد أسرة صغيرة، وفي بيت عربي قديوفي غفوة من غفوات الحياة
أمها التي قد توفت ، ألنه كان يرى في وجهها مالمح بنته الغالية، كان يحبها كثيراً االعم جابر و 

 بعد أن أنجبتها في إحدى المعتقالت الصهيونية . 
، فبدأت تتدهور حالتها الصحية إلى أن توفت بعد أن رميت أمها في السجن وهي حامل بهافقد 

، لكن أمل كبرت اآلن و أصبحت شابة جميلة في التاسعة ملوضعت مولودتها التي اسمتها أ
، تمنت لية الحقوق في إحدى جامعات القدساألولى في ك عشر من عمرها في السنة الجامعية

، وكانت أمل تحمل وها فخورًا بها فبني عليها آماله، كان أبتكون محامية تدافع عن المظلومين أن
، ألمها التي لم تعرفها ولم تحصل منها على تقدير لوالديهافي قلبها جل االحترام والحب و ال

، لكنها أيضًا الذي كان األم واألب في وقت واحد، وألبيها لرعات الحب والحنان كباقي األطفاج
، الذي سلب ا وحقدا ومقتا لذلك العدو اللعينمقابل كل هذا كانت تحمل في عروقها وشرايينها كره

 الفرحة من القلوب والنوم من العيون . 
، فإذا لبابق الباب ... فتح العم جابر ا، دم وهي مستعدة للذهاب إلى جامعتهاوفي إحدى األيا

منه التوقيع على استالم به يرى أمامه رجاًل شرطيًا يحمل تبليغا من المحكمة اإلسرائيلية ويطلب 
، لباب، وفتح ورقة التبليغ ليقرأهاوقع العم جابر على استالمه التبليغ ثم دخل بيته وأغلق ا التبليغ،

، لكن كانت اإلجابة العم ت أمل تسأل والدها عما في الورقةفإذا باألب يصعق لما قرأ ، أخذ
أن  ، فإذا بهذا التبليغ ينص علىالورقة من يد والدها وأخذت تقرأ جابر الصمت ، لذا تناولت أمل
، وهو أن البيوت ومجموعة مة اإلسرائيلية، لسبب تدعيه الحكو يرحل عن البيت سكانه ويتركوه

 بلدية القدس . البيوت المجاورة له غير قانونية وغير حاصلة على ترخيص بناء من 
، ذا الخبر كوقع الجبل على رأسيهما، فقد جاء هبقراءة الورقة أقل من تأثر أبيهافلم يكن تأثر أمل 

، لن نسكت، لن نستسلم، لن يضيع هذا البيت :قال العم جابر بالفعل إنها كارثة، لكن أمل قالت
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يحاول سلب  ، وعاصفة من غضب وغصة في قلوب مننواصل دربنا كي يكون شعلة من نارس
 أرضنا . 

ضائعة .. بعينين شاردتين ، وأخذت  تسير بين الطرقات بخطوات ثم خرجت إلى جامعتها
، ينان تبحثان في البعيد عن ال شيء، وعامتة تنساب على خديها المتوردتيندموع ص حزينتين،

منذ أن هل كل ما جرى كان حلمًا أو ربما كابوسا   هي ال تعرف .. ال تدري .. ال تعلم .. ف
وانتظار المجهول . وصلت  علمت ألول مرة كان ذلك كفياًل لكي تقضي أيامها بين القلق

األخت لها،  ، وجدت صديقتها سلمى التي كانت بمثابةالجامعة، ولم تحس كيف أوصلتها قدماها
، وبطبيعة اديا عليها عالمات القلق والتوتر، فقد كان بفتعجبت سلمى لحالها، سألتها عما بها

 ، تفاجأت سلمى وأخذت تواسي صديقةل بما حدث معها في الصباح الباكرحال صارحتها أمال
، لكن مصيبة أمل كانت أكبر بكثير من مواساة سلمى لها عمرها على هذه المصيبة التي حلت

، ر أمرهم، لكن الفترة كانت قصيرةولكرم الحكومة اإلسرائيلية فقد منحت أهالي البيوت فترة لتدب
ل الشهر مدة كافية لتدبير مكان إقامة جديد   أم أنهم يستطيعون بناء بيت جديد مثاًل شهر .. وه

، كان الذي كان يقضى حاجاتهم  لكن والدها لم يكن يملك سوى هذا البيت و عمله البسيط 
الوقت أخذ الحزن يخيم على المكان، أصبح النوم الوضع سيء جدا بوجود االحتالل منذ ذلك 

، تلحق بأمها لتستريح من هذا األلم، تمنت لو أنها ت الدنيا سوداء كحبر قلم أملأصبح، عدوًا لهم
توضأت، صلت ثم نامت، فهي لم  ،غزيرتان من عينها في تلك اللحظة، قامت تدحرجت دمعتان

ماذا سيحدث ، هر كلمح البصر، بقيت أيام قالئل، انقضى ثلث الشتنم منذ أن علمت بالخبر
 أنه لن يخرج من بيته حتى لو هدم فوق رأسه . : بعدها   أبو أمل يقول

، ورغم معاناتها كانت تحضر ، وكانت االمتحانات على األبوابكانت أمل تذهب إلى جامعتها
لم تكن تحرك ساكنًا في محاضراتها، لمح أستاذها تغير في وضعها، كل محاضراتها ، لكنها 

في دراستها كثيرًا، وكانت متميزة عن  ل كانت متفوقة، وبما أن أموسرحانا في أثناء المحاضرات
، يها ليسألها، فبعث إلدرة ليسألها عن حالها وسر تغيرها، هذا ما دفعه إلى المباباقي زميالتها

ما بها وأنه غير متاح ، فسألها عخجلة منها، والحزن يكسو مالمحهاذهبت إليه مطأطئة رأسها 
نه شجعها بأن تبوح له، وقال ، لكلم تجبهامتة ولم تنطق ببنت شفة و ، للحظات هي صلحالها هذا

، فقال لها بأنه داخلها : ربما أستطيع المساعدة ، كانت كلماته مشجعة لها كي تبوح له بما فيلها
، فتساءلت عن كيفية وف يساعدها ويبذل قصار جهده لذلك، فأسرت له بما في داخلهاس

المحكمة اإلسرائيلية العليا وسيحاول مساعدته لها   فقال لها بأنه : سوف يقوم برفع قضية إلى 
 الطعن في الحكم . 

، فباألمل والعمل يمكن تحقيق عن وجههاوطلب منها أن تتفاءل وأن تمحو هذه المالمح الحزينة 
 المستحيل ، وبكلماته هذه استطاع أن يرسم ابتسامة على وجه أمل الحزين . 
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 ، لكن القاضي رفض الدعوة . لمحكمة العلياستئناف الحكم في انفذ األستاذ كالمه ورفع الدعوة ال
، وأسدل ستار الظالم في وجه أمل وأبيها كون القاضي قد قطع كل خيوط األملبهذا الرفض ي

، أجهشت أمل تبكي ن هذا الحكم بمثابة حكم باإلعداموغيرهم ممن يعانون من نفس المشكلة وكا
ء، ووقفت منتصبة، وأخذت تمشي أة برقت عيناها وتوقفت عن البكاوتبكي بحرقة وألم ، فج

ما يدور ، لم تكن سلمى تدري بوعيناها تحمالن هدفا واحدًا، لكن لم يفهم أحد تصرف أمل، ببرود
 ، لكنها كانت تعلم أن هناك شيئًا ما كانت تخفيه . في عقل أمل وبما تفكر به

الفتيات بمراجعة  ، وفي آخر يوم أمام باب الجامعة أخذتأمل أيامًا في تقديم االمتحانات قضت
لما  ، يضعن الخطوط العريضةالجامعية األولى في كلية الحقوق  ما حدث لهن خالل السنة
ريبا جدا نذهب معا لتسلم ، لكن سلمى التفتت إلى أمل وقالت لها قيسكون عليه في العام القادم

: ماذا قائلة ا.. ربما، ردت سلمى عليها، ردت عليها أمل قائلة : أجل ربما نتسلمها معالنتائج
وكل  ،ا تتحكم بناتقصدين بقولك هذا   ألن تأتي معي لتسلم النتائج   فقالت أمل : األقدار وحده

 شيء قد يتغير في طرفة عين.
، فقد أخذت تمنى ا : كل شيء قد يتغير في طرفة عيناآلن علمت لم كانت أمل محقة بقوله

 ام بعمق . نفسها بنوم عميق ولم تدر أنه كان عليها فعاًل أن تن
يًا ليعلن أن ، بل ألن ما كان ينتظرها في الغد كان كافا بلغت جهدًا مضنينًا في الدراسليس ألنه

 ، وأن أوكازيون السهر كان مفتوحًا إلى أجل غير مسمى . وقت النوم قد انتهى
 الباب ، سارت بخطوات ناعسة وفتحتي اليوم التالي أيقظتها من نومهافطرقات الباب العنيفة ف

ليها ما بك : أال تزالين نائمة حتى اآلن فردتت سلمى عليطالعها وجه صديقتها لمى، تقول لها
لمى أفزعت وأزلت : كلمات وه ألحد  قلت لمى: أمل يا سلمى، هل حدث مكر تبدين شاحنة الوجه
ن ، فانتبهت سلمى فجأة إلى الدموع من عيون لمى التي انحدرت بغزارة ممن عينها النعاس

، فتجيبها قائلة فصرخت سلمى في وجهها، ماذا تعنين   ماذا حصل لسلمى  أجيبي هيا مقلتيها،
جأت إلى ، بعد أن كانت قد لهادية في مقهى صهيوني هذا الصباح: سلمى نفذت عملية استش
، لقد استشهدت أمل و روحها تعانق السماء ، لتسجل أجمل أسطورة إحدى التنظيمات السياسية

 س الطاهرتضحية على تراب القد
، لقد تسمرت في مكانها تعد تدور، وأن عقار بالساعة لم لحظة خيل لسلمى أن الزمن قد توقفل

، وما كادت تثملم أشالء نفسها حتى أخذت تصرخ ة عاجزة عن استيعاب ما قالته لمىمذهول
ن ، لقد وعدتني أبها ، أي هراء هذا   أنت تكذبين، أمل لم تمت، كانت هنا البارحة كالمجانين

 نظل معنا ، وأن تكون األولى على دفعتها تقولي لي بأنك تمزحين .. 
 ، لكن ما حال والدها اآلن    قاتها عندما علمت بنبأ استشهادهاهكذا كانت صدمة أعز صدي
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لى ابنته التي كانت أغلى ما الغريب أن العم جابر والد أمل لم يذرف لو حتى دمعة واحدة ع
ا ، لكنه كان أعلم الناس بابنته فلم يفاجأه مف يحصل وينتظرهنه كان يعلم ما سو ، وكأيملك
 ، وعلى فراش خشن بارد . في المعتقل، بين جدرانه الرطبة ، فهي ولدتحصل

كان يوم استشهاد أمل هو يوم تنفيذ الحكم بهدم البيت ولما جاء الجنود لهدم البيت خرجت من 
، اخله قائاًل : قطفتم زهرة بستانين الذي بد، حتى فجر البكرالقه شهقة، واختنق حلقه بالكلماتح

شمعة دربي، زرعتم الشوك بين أقدامي، جعلتم قلبي مهد أحزاني، قطعتم شراييني، كتمتم أطفأتم 
كانه بعد أن ، إال أنه ظل في محولتم حياتي إلى جحيم، وما كان منه في ذلك الوقت، أنفاسي

، بعد أن هدم البيت فوق ئلة من الحجارةبيته تحت كومة ها ، فدفن فيرفض الخروج من البيت
 ، فليس لحياته معنى بعد زوجته وابنته . هرأس
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 36م ـن رقـالسجي
 عال محمد البردويل

 الصف العاشر                                                                                              
 محافظة غزة                                                                                                 

 

، فالشوارع مضاءة واألقصى جامع ما أجمل منظر المدينة، عند النظر إليها من أعلى الجبل
للناس بداخله وما حوله بانتظاره صالة العشاء ، والصخرة متأللئة بقبتها الذهبية، تقف شامخة 

فقد بح صوتا استنجادًا بالمسلمين، وال حياة لمن تنادي، ، صى الفضية الحزينةتعانق قبة األق
 ، ويسمع أحفاد عمر وصالح الدين أنينها ... وال حياة لمن تنادي . فاكتفت باألنين

، م الخناقأما أبناء هذه المدينة ال يحق لهم التحرك هنا وهناك فاألسوار تحيطهم وتضيق عليه
، كل ذلك بفعل االحتالل الصهيوني البغيض يمكن المرور دون عراكعترضهم وال والحواجز ت

وممارسات أخرى يمارسها ضد من يدير البقاء في مدينة القدس ألنهم يريدون طمس الهوية 
 الفلسـ.... " 

لم يكمل جالل حامد كالمه .. إذا بجماعة من الجنود تنقض عليه وتوسعه ضربا ويقودونه إلى 
تي تفوح منها رائحة الظلم واالضطهاد و التعذيب . تحقيقات .. أسئلة .. أحد مراكزهم النجسة ال

وغفلت عنها  ،الحال في زنزانة عفى عنها الزمانصفعات ... ومن سجن آلخر حتى انتهى به 
  لماذا أنا في هذا ن هذا المكان يتساءل : ماذا فعلت، كما غفل العالم عجمعيات حقوق اإلنسان

ى أهان وغيرها من التساؤالت تدور في رأسي جالل حتى غلب عليه المكان   ماذا أجرمت حت
 التعب والكلل . وفي العاشرة صباحًا تنبه على صوت غليظ أنقر يناديه 

 جالل هاميد .. "  36جالل هاميد .. السجين رقم  36قائاًل : " السجين رقم 
 رد جالل " بتحٍد " : نعم أنا جالل 

خرج معي فالمحامي بانتظارك ، نشوف راح يكدر يطلعك ) من ، افقال السجان " بحقد " : هيا
 هون ... هيه باستهتار   

، حتى ال يلفقون له جريمة االعتداء بالضرب فنظر إليه جالل، وأراد أن يهم بضربه، ولكنه تراجع
، وبقى مطرقا يسير خلف السجان اقإضافة إلى ما يلفقونه له اآلن بسبب كالمه مع بعض الرف

 ل إلى الغرفة التي يجلس فيها المحامى إلى أن وص
 ، أنا هنا ألدافع عنك السالم عليكم يا جالل، كيف حالكالمحامي : 
، ما التهمة التي عليكم السالم ورحمة هللا وبركاته، حالي كحال بقية إخواني السجناء: و رد جالل

 جئت تدافع عني من أجلها 
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الل .. أنت متهم بتهديد أمن دولة : اخفض صوتك يا ج فقال المحامي " بصوت منخفض "
 إسرائيل 

جالل بتهكم : أمن دولة إسرائيل ... أنا .. وهل الحديث عن حب الوطن ووصف جمال القدس 
يهدد أمن دولة إسرائيل وأي دولة هذه التي أقيمت على االغتصاب واالعتداء ... وأي أمن 

 يبحثون عنه 
ت على الئحة االتهام الموجهة ضدك فأمرك المحامي " بهدوء" : هدئ من عصبتك ، فقد اطلع

 مكشوف لديهم وهم على إطالع بما تقوم به في التنظيم . 
 ، ثم سأله كيف عرفوا ذلك   فوجئ جالل بأقوال المحامي

 المحامي " هامسًا " : يبدو أن التنظيم مخترق 
جمع رفاق جالل ، وخرج المحامي متجهًا إلى مكان تل " إلى زنزانتهوانتهى اللقاء ورجع " جال

 وأخبرهم أن الحكم بعد ثالثة أيام 
 سأل أحد الرفاق " بلهفة " : هل اعترف " جالل " بشيء 

 المحامي " مطمئنًا " : " جالل " كما عهدناه صامد كتوم لم يبح بشيء 
 الرفيق : وكم تتوقع مدة حكمه   

 المحامي " بثقة " : لن يكون كثيرًا لعدم وجود أدلة أو اعترافات 
ن وكان دائم التفكير ، قضاها كأنها عاماالثالثة وحكم على جالل مدة شهرينوانقضت األيام 
ن كان كذلك من ذا الذي عمن وشيء به ، وهل صحيح أن التنظيم الذي ينتمي إليه مخترق   وا 

ن تم التعرف عليه   ما العقاب الذي سيعاقب به   وهل لخيانة  سولت له نفسه خيانة وطنه   وا 
 قاب سوى الموت   الوطن ع

، وبدأت الظنون لتقى برفاق الجهاد واجتمعوا سرًا، وافتقدوا أحد أعضاء المجموعةخرج جالل وا
تدور في رؤوسهم واتفقوا على البحث عنه وتتبعه في حركاته وسكناته حتى يقطعوا الشك باليقين 

 أو أن يكون بريئًا فال يظلموه في ظنونهم . 
صلوا إليه وتابعوا تحركاته على الحواجز وال حظو كثرة مروره عبر وبعد بحث طويل هنا وهناك و 
، والحظوا وقوفه مع الضابط م هللا والقدس على الطريق السريعحاجز " قلنديا " الفاصل بين را

ذا بالضابط يتناول هويته ، ويأخذ منها قصاصة من الورق ويدس مكانه قطعة  على الحاجز ، وا 
، در " عميل للمخابرات اإلسرائيليةباليقين وتأكدوا أن صديقهم " نانقدية هنا قطع الرفاق الشك 

 ن للوطن ـخائ
، ولبى دعوتهم دون ى نادر وأكدوا عليه ضرورة الحضورعقد الرفاق اجتماع طارئ وأرسلوا إل

، ودخل المكان " يتصنع الفرحة " : جالل حمدًا هلل رهعلمه بنيتهم فقد كان يعتقد أنهم لم يكشفوا أم
 المتك متى خرجت على س
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 قال جالل " بحقد ": حمد هلل على سالمته .ههه
 ارتجف نادر فقد شعر أنه مكشوف للرفاق وكاد يغمى عليه ولكن استجمع قواه 

 وسأل : لماذا تخاطبني بهذه اللهجة يا جالل 
 أحد الرفاق : لقد انكشف أمرك بالدليل القاطع وما كنا نتوقع منك الخيانة 

عت عن التنظيم طوال مدة سجني .. ولماذا تتردد كثيرا على حاجز قلنديا وماذا : لماذا انقطجالل
 ناولت الضابط أثناء إعطائه هويتك ... وماذا أعطاك 

قاطع نادر جالل : وصرخ وهو يضع يده على رأسه قائاًل كفى كفى أرجوك جالل محاواًل تهدئته 
 : اهدأ يا نادر اهدأ 

ى جالل منتظرًا منه النطق بالحكم على رفيقهم نادر : هل سادت لحظة صمت، والجميع ينظر إل
 سيكون الحكم بالطرد ال ال هذا قليل ، هل سيكون الحكم بالموت ، نعم أنه ال يستحق إال الموت 
ولكن .. بعد لحظات فوجئوا بصوت جالل قد هدأ . فصمتوا جميعًا ليستمعوا إله جالل موجهًا 

ه " : نادر أمامك فرصة لتعود إلى الصف وتثبت توبتك كالمه إلى نادر " يضع يده على كتف
 وحبك لوطنك 

 نادر " بلهفة " : ما هي .. أنا مستعد  بفعل أي شيء 
 جالل : قبل أن أخبرك أريد منك عهدًا على اإلخالص و قسمًا أن تعمل من أجل الوطن . 

 لى اإلخالص للوطن نادر " يرفع يمناه " : أقسم باهلل العظيم أن أعود إلى الصف وأعاهدك ع
 جالل : أريدك أن تبقى مستمرا في التعامل مع االحتالل 

 دهش الجميع وهم ينظرون إلى صديقهم ينكرون عليه ما قال 
جالل يواصل : أنت فرصتنا اآلن في تضليل العدو ستعمل " كعميل " مزدوج نعطيك األخبار 

 المضللة ، حتى نبعدهم عن جماعتنا 
 ية ... فكرة رائعة ... كيف وصلت لهذه الفكرة هلل الجميع فكرة جنون

، تستطيع أن ه : وألنك عميل لهم لن يشكوا فيك، ولن يقوموا بتفتيشكيواصل جالل عرض خطت
، ثم يمد يده لمصافحة الضفة بأمان .. توكلنا على هللا تحمل السالح للرفاق في باقي محافظات

 نادر 
 مصافحة الجميع توكلنا على هللا ويمدون أيديهم لل

 جالل " محذرًا " : اعلم يا نادر أنك مراقب حتى تسترد ثقتنا بك 
 نادرًا " معاتبًا " : العد بيننا يا جالل

وهكذا استطاع الرفاق إعادة نادر إلى الصف واستطاع نادر أن يطهر نفسه من دنس العمالة 
، في حين ة للعدوآخر وينقل األخبار الكاذبوعاد يعمل من أجل الوطن وينتقل من حاجز إلى 

، أن تنزلق سيارته عن تحت المقاعد، إلى أن شاء القدر يقل في سيارته األسلحة والمنشورات
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الطريق السريع بفعل األمطار الغزيرة وانقلبت عدة مرات ، وقفز منها ناحيًا نفسه من الحادث 
، اقتادوه للتحقيقخارج السيارة، و ولكنه لم ينجح من جنود االحتالل تحيطه وقد تناثرت األسلحة 

، وهو ريفًا مناضاًل يعمل من أجل الوطنسجين ش 36وانتهى به األمر في السجن وكل رقم 
يؤمن أن السجن مرفوع الرأس خير من الحرية بال كرامة وال وطنية 
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 انـة اإليمـعظم
 كمال أحمد الصوراني

 الصف العاشر                                                                                               
 محافظة غزة                                                                                               

 

، فتى صغير نحيل الجسم، لم يتجاوز أقرانه في شوارع القدس وأزقتها كان يلهو مع
، وشارعي ير القامة، معروف في حارة الشرف، قصسمرةعشرة من عمره، يميل إلى ال الخامسة

، يحفظ ي دراسته، متفوق فطان بعفة اللسان، والسلوك الحسن، محبوب من الجميعالسلسلة والسل
الده المعلم بمدرسة ذكور ، ويرجع الفضل في ذلك إلى و هللا، يحمل هموم وطنه منذ الصغركتاب 

 في عقله ويختزن حب األرض والقدس في قلبه .، الذي علمه كيف يجمع ذاكرة الوطن أبو ديس
 

، وفجأة سمع مكبرات الصوت تدوي في سماء مية عاد إلى بيته يعد صالة الظهروكعادته اليو 
، هبوا لحماية منتهى اإلسراء ومبدأ اإلعراج ومفتاح س ....... "أنقذوا المسجد األقصىالقد

 السماء ........ المسجد األقصى في خطر".
 

رع  مدينة القدس ، وكانت أزقة شواما تبقى من النداءات فخرج مسرعا الفتى سماعلم ينتظر 
، وفي لحظات وصل إلى المسجد األقصى وعرف كما عرف الجميع أن أفرادا من كالبركان الثائر

لوضع حجر  ،دية " دخلت المسجد األقصى بالقوةجماعات ما يسمى " أمناء جبل الهيكل اليهو 
 وا عادة تشييده .........األساس لهيكل سليمان 

، وكان من المتصدين لهذه الهجمة البربرية لمواجهات في ساحة المسجد األقصىاندلعت ا
صى .... الصهيونية ، بالحجارة والزجاجات الفارغة وبالصدور العارية المليئة اإليمان وحب األق

لفتى بعدة أعيرة ، وأصيب اوكثف الجيش الصهيوني إطالق نيرانهوازدادت المواجهات ضراوة، 
، نقله مع  آخرين بسيارات اإلسعاف ، وتمبعد إصابته لجندي صهيوني في رأسه، بخاصة نارية

، حيث السقط في هذه المذبحة واحد وعشرون شهيدا وما يزيد لتي تسابقت في نقل المصابينوا
 على ثالثمائة جريح ....
ته أدخل على الفور غرفة ولخطورة حال ،مقاصد الخيرية بين الحياة والموتنقل الفتى إلى مشفى ال

بقائه على قيد الحياة .. لكن العناية اإللهية كانت تحرسه  ة، والجميع على يقين باستحالالعمليات
 .. 

رويدا بدأ الفتى يفيق من المخدر، وعندما استعاد وعيه بدأ يردد:هل المسجد األقصى  رويدا
رضة اطمئن يا ابني لقد استطاع الشباب صد أجابته الممبخير     هل المسجد األقصى بخير  

الهجمة الصهيونية ، وهذه المدينة المباركة يحميها وسيظل يحميها رب العرش العظيم ، فالمسجد 
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طهر األرواح  وأزكى لى أعتابه  وبين أروقته  تعانقت أ، وعقلعة الصمود  والبقاء واإلباءاألقصى 
 ى قبلة الشهداء وعهد الشرفاء .... الدماء ... فاطمئن يا ابني، فالمسجد األقص

م مرة ثانية، استيقظ الفتى ثانية، واستعاد ، وعاد للنو ى لسماع هذه الكلمات وتنهد عميقااطمأن الفت
، وأراد أن يتحسس جسده بيده اليمنى وعيه كامال هذه المرة، وتحسس جسده النحيل بيده اليسرى 

حدى ساقيه ..  فوضع رأسه على ........ لكنه لم يجدها !!! وعرف انه فقد ذراع ه اليمنى وا 
، فهمت منها الممرضة متم بكلمات غير مفهومة، ويته ، وبدأت الدموع تنهمر من عينيهوسادت

بأنه فداء للقدس والمقدسات ... وبدأ صوته واضحا ومفهوما وهو يقول :" يا رب ساعدني أن أعد 
.. لقد حاولت ولكني عجزت عن  ألدافع عن ديني وعن أقصانا "" يا رب ساعدني أن أركع
 الركوع !! أعطني يا رب القوة حتى أتمكن من الركوع لك .. 

استغربت الممرضة من هذا الدعاء .. فالناس يطلبون من هللا في مثل هذه الحالة أن يساعدهم 
حدى ساقيه فلماذا يطلب من هللا أن  على الوقوف وليس الركوع    وهذا الفتى فقد ذراعه وا 

 على المشي والحركة .. يساعده 
، لماذا تطلب من هللا في مثل هذه فتى بنوع من االستغراب واالندهاشوعندئذ سألت الممرضة ال

 الحالة أن يساعده على الركوع   ولم تطلب منه أن تمشي وتجري... !!
، وانه ال يريد ست الممرضة أنها قطعت دعاء الفتى، وأحالفتى سكت ولم ينطق بكلمة واحدة لكن

إنها اخذها يا رب، : ال تؤ باالبتعاد عنه، وهنا سمعته يقولن يسمع أحد كلماته مع هللا فتظاهرت أ
ي ، بأنن، إذا ما ساعدتني على الركوع لك، وتجهلضة ساذجة، ال تعرف عظمتك وقدرتكممر 

، وانك يا رب ستسمع دعائي في صلواتي فتساعدني على أن سأتمكن من عبادتك بصورة طبيعية
 ري ...أمشي  وأج

دد: أي عمالق هذا القادم من ، وكفكفت دموعها وأخذت تر سمعت الممرضة هذا الكالم  العجيب
  بين جدران سور األحزان  أي نبات أسطوري الصاعد، أي فتى هذا الخارج من رحم القدس

 القدس!!
 انتبهت الممرضة من شرودها فجأة على صوت الفتى وهو يطلب شربة ماء.....

، وحمد هللا وشكره وأغمض ال كأن الحياة عادت إليه من جديدلماء وتنهد طويشرب قليال من ا
 عينيه ..... 

 ، وشردت بخواطرها مرة  ثانية ...نظرت الممرضة إليه مليا
، إنه الزارع لقمح المقاومة في كل مكان، إنه يا ترى من هذا الفتى   انه مزيج من الواقع والخيال

اوالت ، مثل هذا الفتى بإيمانه جاء ليمحو كافة محكل مكان المقدسية التي ستزرع في الوردة
 اإلذالل.
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، ويرتل ما تيسر من القرآن الكريم استيقظت الممرضة من شرودها على صوت الفتى وهو يدعوا
 وآخر ما سمعته من الطفل قوله تعالى: " قل لن يصيبنا إال ما كتب هللا لنا ". 
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 ةـة المقدسيـعائش
 آيات ناهض السقا

 الصف العاشر                                                                                              
  محافظة خان يونس

 

يقرع جرس المدرسة وتخرج عائشة منطلقة إلى بيتها مؤملة أن تنجز ما اتفقت عليه وأمها مساء 
، خاصة ونحن في خريف وتهذيب أزهارها ات حديقة البيت،أمس ، لقد اتفقنا على تقليم شجير 

 تسلل فيه البرد  مبكرا مبشرا بشتاء ماطر بإذن هللا.
، وتراءت لها من بعيد قبة مفضي إلى حي جبل المبكر في القدسقطعت عائشة الشارع ال

، ودار في خلدها حديث المعلمة هذا الصباح عن المشرفة  تتألأل تحت شمس الظهيرةالصخرة 
، وشعرت بكلمات المعلمة تهز كيانها وهي تردد ة وعن الحلم الذي لم  يتحقق بعدبالعدالة الغائ

 على لسان شاعر عربي :
 أخي إن في القدس أختا لنا                        أعد لها الذابحون المدى

، وتشويه جسدها المثخن بالجراح !!!  الهي هذه المدى في انتهاك معالم قدسناإلى متى ستستمر 
 ا    من يخفف عنها   ومن ينتشلها من فم هذا التنين الذي يفغر فاه ليطول كل شيء  من له

ون رقيب، ودون أن يهتز لعربي ، ويتجولون في ساحاته الطاهرة دأنهم يجوسون المسجد األقصى
 ، أو ترى لمسلم تحركا بقدر حرمة هذا البنيان !! فإلى متى يا معلمتي !! كيان

 

لها منه إال أصوات صرخات منبعثة من بيتهم القريب .. صرخات تمزق ، ولم ينتشطال سرحانها
 ، وينام عليه أهلها كمدا وخنقا .لها حزن اليتم الذي تعانيه القدسهدوء ظهيرة يجل

، وتكبيرات أبي !! إنها صرخات فيها حشرجة !! ما الذي يجري    انه صوت أمييا إلهي
ا المقدسي نفسه وحيدا أمام األفواه النهمة آلليات الشعور بالظلم والعجز والوحدة التي يجد فيه

 االحتالل .
أنهم يطردون أهلك من بيتكم يا عائشة ، بحجة عدم البناء بال ترخيص، تعالي يا ابنتي عندنا 

بيتكم، حتى ال يلحق بك ما لحق بإخوتك ووالديك فقد أوسعوهم إلى أن ينصرف الجند عن 
 ية الهدم .، واعتقلوا شقيقك ألنه قاوم عملضربا

 هكذا قالت لها صديقة أمها أم احمد التي اعتادت زيارتهم في كل مناسبة.
مام ، وليس ألبيت ال تلوى على أي شيءتجاهلت عائشة نداء أم أحمد وانطلقت مسرعة صوب ا

، ا إال ركام متداع، ودموع منهمرة، وأم مكلومة، وحجبت عنها الرؤيعينيها التين جللتهما الدموع
 الجناح .منهوب الخاطر.وأب كسير 
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، ها الجنود المنتشرون على المفترق، وصرخوا بها إن ترجع، صوبوا أسلحتهم نحوهااعترض
 وصرخت في وجوههم:

أنا عائدة لبيتي أيها الدخالء، عائدة ألقلم أشجار الحديقة، عائدة ألفي بوعدي ألمي، لن تردوني 
ي ، لن يطول المدى ألنكم فجسد مدينتنا أكثرم في أجسادنا  و ولن يطول المدى لتعملوا مداكأبدا، 

رة المدائن، بلد الشهادة ، وألنكم في زهالقدس مهبط الرساالت واألنبياء، ومهوى األفئدة والقلوب
 والشهداء.

، وتناهى سياراتهم العسكرية مكبلة اليدين ، وحملوها  إلى إحدىتكالب عليها الجنود من كل ناحية
ها صوت جرافة صهيونية ، وهدر من خلفير  المنبعثة من البيتصوات التكبلسمعها من بعيد أ

تظر ، عرفت أن الجنود يخلون أثاث البيت بنية هدمه بهذه الجرافة السوداء التي تنتتقدم نحوه
، تخيلت هي تئن تحت أنياب البلدوزر الضخم، تخيلت األشجار و أوامر التهام البيت بأنيابها

، ورأت أن الظالمين ورأت أحالمها تنهار دة من القدس،غرفتها الصغيرة التي تطل على البل
ينفردون باألهالي.. باألمس بيت الجيران.. واليوم بيتهم وغدا بيت آخر ، فإن طال الصمت فدور 

انها غضب ما عرفت له مثيل من قبل، وشعرت أنها البيوت األخرى قادم ال محالة .. اجتاح كي
تكون، تصورت نفسها  بدون  ، فإما أن تكون أو الللحظةقيمة وجودها مرتبطة بهذه ا ، وانتختنق

وق الشمس على قبة الصخرة ، واعتالء سطحه كل صباح لرؤية شر البيت، والسمر في جنباتها
 ، واعتبرت ذلك سحقا إلنسانيتها ومعنى وجودها .المشرفة

فض مع ا بالتعامل البعد أن اطمأن الجنود إلى  وضع عائشة في سياراتهم العسكرية انشغلو 
، لكن عائشة انتفضت من مكانها فجأةعالم التي هبت لتغطية الحدث، و المتضامنين ووسائل اإل

إذ شعرت بقوة داخلية تجتاح كيانها أكبر من أن تستطيع كبتها، فاستلت عبوة زجاجية فارغة 
بعد أن حزت قيدها بأسفل المقعد الذي تجلس عليه..  كانت الجنود يضعونها في سيارتهم 

ت على أقرب جندي منها ... شجت رأسه ...أسقطته أرضا... وارتدت تبحث عن دخيل وانقض
، تقدمت بكل ما أوتيت من عزم رهبها ولن امنعها من تحقيق حلمهاآخر تثبت له أن أسلحته لن ت

، فأطفأت لهيب الشرر نت تعاجلها وتستقر في جسدها الغض. إال أن رصاصات الغدر قريبة كا
 المتقد في عينيها .

، واختلطت صرخات االحتجاج بحشرجات األلم والحزن علت الصيحات .. ارتفعت الهتافات
ولكن جنود االحتالل  ،محاولة نقل عائشة إلى أقرب مشفى وانطلقت سيارة إسعاف فلسطينية

 حالوا دون ذلك ...وتركوا عائشة تنزف إلى أن فارقت الحياة .
، وغصة الهدم همها ونكبتها ، تتجرع كأس الموت أكمل المحتلون هدم البيت وتركوا العائلة على

. 



 - 194 - 

وفي المساء كانت وسائل إعالمهم تردد أن " مخربة قتلت إثر أطالق النار عليها  بعد أن 
 هاجمت جنديا بالسالح األبيض وأصابته بجراح".
، وكانت ى للصالة عليها، كان نعشها هودجاحملت عائشة في اليوم التالي إلى المسجد األقص

في حين كانت أمها تحمل في  ،ر المقدسيين التي تلهج بالتكبير. كادت تختنق بها الكلماتجحنا
يدها واحدة من شجيرات الحديقة التي كانت قد اتفقت مع عائشة على تقليمها سويا بعد عودتها 

روتها بالدمع، بكت بكاء مرا وسمعت من  رست األم الشجيرة عند ضريح عائشةمن المدرسة غ
 صوتا يردد: جهة الضريح
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 لن يقتل الحلم في الياسمين 
 آية أشرف عابدين
 الصف الحادي عشر 
 محافظة رفح 

، جلس يبحث عن أمل ضائع وحلم مقتول عن وسط حطام بيته المهدم، على أطراف المخيم
التي هجر منها، ولترابها ذكريات الماضي المؤلم وعن حنينه ألريج أزهار مدينته المقدسة 

قله ، كان يقطن هنا بينما كان عطر، لشجرة زيتون في بيته القديمالزكي المع ، لثمرهاالمسكي
، وقف فوق الحجارة المحطمة الشريد هناك حيث جبال الزعتر، و شوارع القدس وأزقتها العريقة

ه بدأ شريط الذكريات يتأمل خط األفق الممتد البعيد وهو يراقب غروب الشمس وأمام عيني
، تذكر تلك الصورة التي حفرت في الماضي أمامه كطلقة رصاص تمر صور، و يسترجع نفسه

، م بموته وبدمه وبحياته أروع صورة، تذكر تاريخ شعب أسطورة رسقلبه ألم مرير وعذاب سنين
، رجع بذكرياته إلى الماضي المؤلم وأخذ كل شيء جميل على أنياب عدو لعين تذكر كيف انهار

، كانت ائدًا من مدرسته يحمل شهادة تفوق ن كان عيراجع أفكاره ومواقف حياته ، تذكر حي
: أمي أزف إليك خبر ق الباب ودق قلبه معه، فتحت أمه، دامة حينها مرسومة على شفتيهاالبتس

الحزن قالت : هنيئًا لك يا  نجاحي بتفوق : قال أحمد صمتت األم برهة وبعبارات متقطعة ملؤها
ي أمه فقال بنبرة ملؤها الخوف : أمي .... ماذا ، حينها ال حظ أحمد أن الدموع مألت عينولدي

 حدث    
، هز علتها عاجزة على النطق بحرف واحد، وجتجبه أمه فالصدمة أفقدتها وعيها، بل وأخرستها لم

 أحد كتفيها بعنف وكرر : أمي .... ماذا حدث    
صعق أحمد لما  ،شنجة قالت: مبارك يا ابن الشهيداستجمعت أمه قواها على الكالم وبعبارات مت

، ه وبدون استئذان تنهمر كمطر غزير، وما هي لحظات حتى بدأ ت دموعسمعه وجثم منهاراً 
كيف حدث ذلك أمي  قال دموعه الساخنة التي أحرقت وجنتيه حاملة معها كل األلم و الحزن 

: بينما كان يدافع عن وطنه وقدسه وعرضه أصابته رصاصة فانتقل أحمد باستنكار فأجابت أمه
، تلك الصورة التي صورة ليرسى في ميناء صورة أخرى لى رحمة هللا . ثم أقلع أحمد عن هذه الإ

تذكر فيها كيف حرم من طفولته حيث كان طفاًل صغيرًا يلعب بأمن و سالم أمام بيته في مدينته 
خوته الصغار ليلجأ إلى بيت في  القديمة وكيف هجم اإلسرائيليون على بيته وطردوه هو وأمه وا 

 ، وكيف حرم من أن يصلي في أكناف المسجد األقصى  لمخيما
، صنع من ألمه دة كبيرة يتحدى بها الزمن الجبار، بل جعل من مأساته إرالكنه حينها لم يضعف

، منذ تلك اللحظة لم ن سالح اإلرادة والعزيمة و الصبرسالحًا لم يكن حديدًا وال حجرا إنما كا
االحتالل وكيف حرك من حنان و عطف األبوة في مرحلة  ينسى أحمد معاناته ولم ينسى قسوة
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  وكيف داوي جراحه يتجرع كؤوس المرارة والهم ويصبر البراءة و الوداعة وكيف نشأ يتيمًا متشرداً 
، فاستيقظ من شروده فوجد نفسه اردًا أيقظه أزيز الرصاص المنهمربنفسه   وبينما هو متأماًل ش

، و طردوني ي ودنسوا قدسي، قال : أال يكفي أنهم قتلوا أبوسط حجارة بيته المخيمي المحطم 
من بيتي القديم ، وهدموا بيتي هذا   ماذا يريدون منا   وبينما هو يشتكي إلى نفسه جاءه صوت 

 )اسم زهرة المدائن (لم ، يريدون أن ينسونا اسم القدسيقول : يريدون منا أن نركع لهم وأن نستس
، هيهات أن نتنازل ن يسلم كبرياءه لهم، ليس منا من يركع أو يخضع وهللا ليس منا م، اللكن ال

 .عن قدسنا وأرضنا 
 قال ذلك صديقه محمود 

: أتذكر يا محمود يوم هجم المحتل الغاشم على مدينتنا المقدسة وقبض بأنيابه على رد أحمد
   .قدس العروبة  )األرض الزكية ، وطوق بفكيه عروس المجد 

دماء التي سالت على جدران األقصى واألطفال التي يتمت والنساء التي التي : أذكر القال محمود
 رملت والقدس التي أصبحت في خطر 

، مساء ولو روينا أرضنا شالل دماء : لكننا سنعود حتى لو قطعنا أشالء وأصبح نهارناأحمد
 ونظر إلى محمود مربتًا على كتفه قائاًل : 

 هل تسمعني   
 بنا الدهر  نعم ، سنعود و لو طال

   يعقل أن تداس ونحن صامتين واجمين، فهل القدس أمنا والقدس عروس عروبتنا وأكمل قائاًل :
 : لو أدركت كل الضمائر الميتة قيمتها لما تركتها تحت أنياب العدو الغاصب أحمد

 ، وعاصمة الثقافة العربية و ليسمع البشر أجمع هذا محمود: القدس عاصمتنا
 ، ستظل القدس في عيوننا بنا محمود مهما فعلوا: اطمئن يا أحمد

 : نعم القدس في العيون نفني وال تهون محمود
ن ويقتلون وال يدركون ، يصرخو لون لحم أوالدي و يلعقون جراحاتي، تراهم يأكأحمد: انظر إليهم

، أصوات الذعر تغمرني وجبال الهم تهواني وعقول الحنطة تقتلني وغفوتهم هي حتى صيحاتي
  دائي

ثم صمت االثنان برهة ونظرا إلى مختار البلدة الحكيمة الذي جاء قدما وقال : أعرف ما 
 تتحدثونه يا أبنائي ولكن هكذا حال األيام 

، م تقاتل، بعزم وقوة تجني المآثر، دنيانا لها األناالنوائب وتعزفنا االيام بالمالحمتطالعنا األقدار ب
ديمًا و قال النكبة النكبة وعندما وقف ثم أكمل بنبرة ملؤها ثم أدخل يده في جيبه وأخرج مفتاحًا ق

 االستنكار وبعيون تلوم من كان السبب : كم كانت الغفوة   
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ركوا بنادقهم نحو ، بدم بارد حالمي وعلى المشانق أعدموا أوالديكم كانت الغفوة   ذبحوا كل أح
 ، نحو قلوب ال تعشق غير الحرية الصدور البريئة
 هناك الكثير من القلوب التي عذبت بال حدود  قال محمود :

 : لكننا صامدين كالجلمود رد أحمد
 ، ال مزرعة محمود: ال وطن، ال بيت، ال أهل

  .، رمز وطني الحزينالذكرى، غير مفتاح بيتي القديم، وتراثي الحميم : ال نملك غيرالشيخ
ماليين تقول لهم من القدس إلى : والقدس التي اغتصبت تنادي األمة الكبرى وتهتف بالقال أحمد

 .ترفع في سماء الكون أعالم فلسطينحرب تدك الظلم تزهق روح صهيوني و 
فؤادي، فدمائها تسيل منذ ميالدي، بعناء ، هي لحن تعزفه أوتار محمود: القدس هي أرواحنا

 ، وأفكار تموت بغير سؤال يستبيح قالعي
 اًل : وامتألت عينيه بالدموع ثم رفع رأسه شامخًا قائ

 يا قدس ال تحزني ، سنعود إليك يوما وتسطع في سماء أرضك شمس ال تغيب 
 ، وليقتلوا منا الكثير ولكن لن يقتلوا القدس في قلوبنا : نعم ، فليفعلوا بناء ما شاؤوا أحمد

 الشيخ : ال تحزن وابتسم فال بد للشمس أن تشرق 
، دوما نسرق رى من وقت نوم الشوارع  غفوة وأخرد محمود : أي مكنون يتيح للقرب ابتسامة 

  وصهوة العشق للوطن وابتسام راق أي ابتسامة والليل يبكي وحدهالوقت يسرقنا ويكلل رحلينا الف
القلب في وجهة الشفق يحمل يدا في وداع كفها أمواج عيون وتردد أمنيات ثم وجه نظرة إلى 

 االفق البعيد متسائاًل : 
 ربيع تخطنا إخضرارا   هل يمكن أن نسطر أيامنا في ال

 هل نستطيع النوم في النهار دون خوف المآذن   
 هل يمكن أن نمارس طقوس العيش على طريقة األنبياء   

 هل نملك حق الحب وحق الحق وكأننا نعيش العمر لالنتهاء  
 هل نملك حق البداية   

 هل نحكم النهاية  
مل للغد حين يمر صباحا علينا ولننتظر من ، بل دعنا نبني األنظر إليه الشيخ وقال:ال تتساءل

  .المد بشارة
، وانظر إلينا ننام نا وقبابنا تقع تحت غطرسة المحتل: قدسنا تأسر وآثار قال أحمد:انظر إلى حالنا

 ونصحو من شدة العاصفة والقلوب النازفة والعواطف الخائفة 
 ط :        آه يا قدس جرحنا بعيد الغو شهق محمود متنهدًا وقال 

 آه يا قدس عيوننا ترحل إليك كل يوم
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 يا نفسنا فيجبين الكبرياء
 سدا آذانهم عن صوت النداء

 قال أحمد : القدس فاتحة العواصم 
 القدس آخر كلمة في الحلم تنطقها العزائم 

 فإذا مضت القدس نحو البحر .... فالطوفان قادم 
 ول : ثم خيم الصمت من جديد على المكان ليقتله صوت الشيخ ويق

 نحن لن نسام على قضيتنا وعلى قدسنا 
 لن نسام ولن نهادن وسنبقى احرار 

 ، دمنا يوقد نار لن نسام ولن نهادن
 من لصرخات الثكالى قال محمود : أسالك يا مختار، 

 من ألنات الصغار       
 من لقدسنا تشتكي ذاًل وعار   

 أجاب الشيخ الحكيم : 
 نحن لها يا مغوار 

 ، سنعود إليك يا دار اسنعود لقدسن
 ونسمع أمواج بحرك المهدار 

 سنعود وترفرف في سمائك أجمل األطيار 
 ، وسنعود إليك يا ديار لن نسام  يا أبنائي

 قال أحمد بغضب : يموت البغي و الطغيان ويحيا شعبنا 
 يموت البغي والطغيان وتحيا قدسنا 

 ون االحتالل قال محمود : من األحباب في المنفى إلى القدس في سج
 وان تجمع األحباب سنذكر كل هذا الشوق ونرسمه مع الشمس التي وقفت على األهداب 

 قال الشيخ : ال تحزنوا يا أبنائي 
 ونغرق في دافئات المنى  سنرجع يوما إلى القدس 

 وتنأى المسافات بيننا   سنرجع مهما يمر الزمان               
 مهما طال الزمان ، سوف تعود حرة لحبالقدس قبلة ا

رؤية القدس في ثوب النصر وأنبتت حركت هذه الكلمات مشاعر أحمد وهاجت عواطفه تشوقا ل
الت الدماء النازفة وعيون دامعة، ، ثم نظر حوله فوجد شالفي قلبه حب الدفاع وحب المقاومة

 لم يئن.، وكهل من األجراح غائرة، حناجر صارخة، وجد رضيع يقتل
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ان الوقت لينقذ قدسه ووطنه من هذه المأساة أيقن أنه ال بد من واجب ديني فأيقن حينها أنه ح
 .وطني يحتم عليه أن يفعل شيئًا 

وتوقد الغضب في قلبه كجمر ملتهب، فحمل  وهنا اشتعلت نار االنتقام لوطنه وأبيه الشهيد
 : أحمد إلى أين   سالحه و خرج مهروال، نادته زوجته

لى ابنه الرضيع نظر غليها  : لنجدة وطني وشعبي في حضنه   قال وا 
: وهل ستتركنا وتترك ابنك وحيد ينازع هذا الزمن الجبار حن أحمد البنه ووقف وقفة حيرة قالت

بين مناغاة ، وابنه من حضن أمه يناديه بين ثأر أبيه و ن قدسه وابنه وطنه يطلبه ويناشدهبي
   صغيره ، وقف موقف ضعف، احتار من يختار

: لو كان نصيبي الشهادة فأرجو أن د عزمه ونظر إلى زوجته وقال لهاقرر وش لكن سرعان ما
ع حملت معها كل حنان وعطف األبوة، تربي أبني على دربي ثم نظر إلى ابنه وتبسم ابتسامة ودا 

، فوجد مكانه بين المجاهدين في سبيل هللا فانقض على عدوه وانطلق مسرعا فهناك من ينتظره
  .رادتهبزخات رصاصه وبقوة إ

، يمة متيقنا إما النصر أو الشهادةكان يقاوم ويدافع عن وطنه بكل قوته وبكل ما عنده من عز 
 تذكر كلمات أبيه التي كانت تتردد على مسامعه إما حياة كريمة أو موت شريف . 
ه ليكون هدفه فأيقظ في قلبه جفون الشجاعة و رسم بمخليته صور الكفاح وكتب عنوانا في خاطر 

صرار " رحلة حمد أمام قذائف وصواريخ الطائرات، لم يخفيه عتاد عدوه " لم يتراجع أجهاد وا 
اخله وصرخة صغير تترد لم يرعشه موت شريف كما قال ألبيه فصرخة الضميرتدوي بد الوفير،

 على مسامعه.
 موعدك الجنة. ن: يا نفسي ال تهني وال تحزني فإ خاطب نفسه قائالً 

، وال بد أن فجر قادم وما بعد الليل صبح دائم: ال بد أن الول فيهام بعث برسالة إلى وطنه يقث
، عبق رائحة وجد األرض محضبة بالدماء الطاهرةتشرق شمس الحرية يوما ثم نظر حوله ف

، إنما تشوقه غيرهالمسك الفواح وحينها أيقن أنه اختار الدرب الصحيح ولن يدفعه التخاذل ندم وال 
، مكث الليل بظلمته في نضاله وعدم تردده دقيقة واحدةلى استمراره ألن يفك قيد الحرية شجعه ع

ألن يحرر وطنه ووحشته وهو يدافع عن أمجاد قدسه وبينما هو بين دوي الرصاص وحنين األمل 
، إذا برصاصة غادرة قاتلة تخترق قلبه فينتقل إلى جنات العال عزيزا كريما أو يرى عرس شهادته

تاركا وراءه ابنه الذي تمنى أن يسلك نهجه وتاركًا وراءه أمنياته  بموت شريف عند جنح الفجر ،
 بأن يرى خيوط الفجر تقتل ظلمة الليل الحالك 

 ، متيقنًا بأن الحلم لن يقتل في الياسمين  .آماًل بأن ما بعد الليل صبح مديد
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 دسـا قـلك يـألج
 حنين محمد مية
 الصف العاشر
 محافظة شمال غزة

 

لم ذت دموع كمال تتساقط كقطرات الندى على وجنتيه وهو يردد في أللمرة العاشرة أخ
، يد الموت شهيدا في ميدان المعركة، أقاتل، أحمل البندقية، أر واضح ال أريد الموت على فراشي

  .أمضي مجاهدًا في سبيل هللا
ن شاء هللا يشفيك فال تقنط وادع هللايا أخي أجل أن  بالشفاء من ، عليك بحمد هللا على نعمه وا 

 تحقق هدفك.
، إني وهللا راض كل الرضى نني لست راضيًا عما قدره هللا ليهل تعتقدين يا أختى العزيزة أ

 .ولكني أحب الموت في ساحة المعركة والجهاد شهيدا رافعا راية اإلسالم خفاقة عالية 
 ابتسمت في حنان 

ر قد قرده هللا لك وبأمر هللا إذا عليك بالدعاء واالستغفار والتوكل على هللا وال تحزن من أم
 ستكون نتائج التحاليل إيجابية 

 ابتسم في مرارة 
 كيف ذلك عزيزتي وقد وضعوا لي ثالث وحدات من الدم   

 أسرعت تبادره في لهفة 
 هذا ال يعني أنك مريض 

وهنا لم تحتمل سلمى تجمع الدموع في عينها اعتذرت بحجة أمر تريد إتمامه لتخرج منهارة تبكي 
. تدعو هللا بالشفاء لشقيقها الطيب وينعم بحياة كبقية الشباب في مثل عمره ... مسحت دموعها .

 وذهبت لغرفة الطبيب لتطمئن على صحة شقيقها . 
 دخلت في أدب قائلة : السالم عليكم أيها الطبيب 

 رفع الطبيب رأسه عن بعض األوراق : وعليكم السالم تفضلي 
حببت االستفسار عن حالة المريض كمال فهل ظهرت نتائج التحليل أعتذر عن اإلزعاج ولكنني أ

   
 أطرق رأسه أسفًا وتمتم بحزن نعم ولكن 

 ازدادت دقات قلب سلمى في جزع وخوف .. أخبرني باهلل عليك 
 تنهد الطبيب مدركا لأللم الذي أصاب سلمى الحقيقة النتائج ال تبشر بخير 

 لقد أصيب أخيك بسرطان في الدم 
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 عينا سلمى في جزع واضح لم تدرك األمر بل م تستوعبه فقالت    جحظت
 ماذا   ... سرطان   أخي مصاب بسرطان في الدم تأكد أرجوك هل هي تحاليل كمال   

 أطرق رأسه بحزن نعم إنها لكمال وهذه مشيئة هللا عزوجل 
 لوحت سلمى بيدها تحاول استدراك األمر : كيف   ... كيف سأخبره   

 زالل شابا صغيرًا .. انهمرت الدموع من عينيها بغزارة إنه ما 
 ولكنه يحلم بأن يموت شهيدا في ساحة المعركة مقاتال مرابطا من أجل القدس 

هز رأسه متفهما : أدرك هذا ولكنه قدر هللا وهلل األمر من قبل ومن بعد خرجت سلمى تجر 
ا بأرضها ، بهوائها ، بكل شيء فيها قدميها بصعوبة .. ضاقت الدنيا بعينيها ... بها ، بسمائه

... شعرت باالختناق .. تفكر كيف ستخبره بحقيقة مرضه ... يا إلهي كم تحبه ... إنه طيب 
أحبت في الطيبة والصدق ، أحبت فيه إحسانه لوالدته . حبه للقدس أغلى شيء لديه تنهدت في 

اليوم الذي يفتح فيه بابك بالبندقية مرارة ... آه يا مدينتي األسيرة ماذا سأقول له   وهو ينتظر 
يفتح قلبك بالحب   ينتظر اليوم الذي يسيل فيه دمه على ترابك الطاهرة وتصعد روحه إلى 

 ÷ سمائك لتطوف حولك وتحميك من أي شيء يؤذيك ... آه ... ثم آ
نظـــــرت إلـــــى ســـــاعة يـــــديها فــــــإذا بهـــــا تجـــــاوزت الرابعـــــة عصــــــرا فأســـــرعت خطاهـــــا لتصـــــل إليــــــه 

ــــم تغــــرب بمشــــاركتهم  بســــرعة فتحــــت ــــه ل بــــاب غرفتــــه لتجــــد مجموعــــة مــــن األقــــارب جــــاؤوا لزيارت
مــــــن الحــــــزن الحضــــــور حتــــــى ال تتعــــــرض لألســــــئلة عــــــن أخبــــــار مــــــرض شــــــقيقها والكــــــم الهائــــــل 

 الذي ارتسم على مالمحها.
 ت حتى انصرفوا ودخلت الغرفة ر انتظ

 ابتسم شقيقها في حنان 
 أين كنت   

 حب . بادلته االبتسام في ود و 
 نا بجوارك ه

 نأملها باهتمام 
 ماذا بك   أشعر بنبرة الحزن في صوتك هل هناك شيء   

 أسعرت تجلس على طرف سريره قائلة   
 ال .. إطالقا كل شيء على ما يرام 

 سألها قائاًل : 
 حسنا هل ظهرت نتائج التحاليل   

 خفق قلبها بشدة وتظاهرت ترتيب سريره 
 :  أعاد سؤاله قائال
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 هرت نتائج التحاليل   هل ظ سلمى
 ابتسمت له ولكن سرعان ما اختفت ابتسامتها قائلة : 

 ولم االستعجال يا عزيزي ... اطمئن ستكون النتائج إيجابية إن شاء هللا تعالى 
 أشعر في صوتك ومالمحك وجهك عدم .. الصدق أرجوك ..

 صدقني كل ما في األمر أنني مرهقة 
 آسف لقد أتعبتك معي 

 في لهفة  أسرعت تقول
: م تستطع التحمل فقالت بصوت متقطعأي تعب   ال أريد سماع هذا الكالم مرة أخرى ولكنها ل

 إنك أغلى ما لدي أحبك يا شقيقي العزيز والصغير أحبك حبين حب القلب وحب العقل 
 احتضن يديها في يده قائاًل : 

 إذا أصدقيني القول يا أختي الحبيبية 
 ي أغسل وجهي ... وخرجت تخاطب نفسها : حسنا أمهلني فقط دقيقة ك

 أي وجه ستغسله   كم شعرت بالمرارة والحزن والشفقة ... كيف   
ستخبره   ... هل تواجهه مباشرة   هل تصدمه بالموت .. بالسرطان يا إلهي إنه الموت .. هزت 

ة حتى أستطيع رأسي بعنف .. ال .. رفعت يديها إلى السماء اللهم ألهمني الصبر والسلوان والجرأ 
 إخباره بالحقيقة 

 أخبره ... مسحت دموعها على أثر سماع صوته 
 أين أنت   ... هل هذه دقيقة يا سلمى   

 رفعت صوتها محاولة أن يكون طبيعيًا و لكن الشجاعة خانتها : 
 حااًل ها أنا ذا يا عزيزي ، 

ن هيهات فلم تمض كانت تسير ببطء عّل الثواني تصبح دقائق والدقائق تصبح ساعات ولك
 لحظات غال وكانت تقف أمامه ... تقف أمام الحقيقة المرة 

 وكانت تقف أمامه الحقيقة المرة .... 
 ولكنها قالت : 

 شقيقي العزيز .. أريد سؤالك شيئا 
 ابتسم في ثقة ... تفضلي  
   فضل عند هللا أنت أم النبي أيوببادلته االبتسامة : من األ

 نبي أيوب قال بسرعة وثقة : ال
   اله هللا أكثر أنت أم النبي أيوبمن ابت
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: ال وهللا إنه هو ولست أنا لقد ظهرت نتيجة التحليل في أسئلتها الغربية ولكن أجابها تأمل شقيقته
 وأخبروني أنك بمريض بـ..... لم تستطع إكمال كالمها فأكمل هو .. سرطان الدم أليس كذلك   

 نظرت إليه بدهشة : 
 : ال تنظري إلى هكذا لقد أحسست بهذا واستشعرته رارةابتسم في م

 احتضنت يده .. لم تستطع التفوه بكلمة فدموعها هي التي تكلمت وأرسلت له رسالة حب وسلون 
  .الحقيقة

مضت األيام بطيئة ثقيلة ثقل الجبال أحس فيها كمال بكل ثانية وكأنها عام ولم يفارق لسانه 
 ي ال تعد وال تحصى  حمده هلل وشكره على نعمه الت

 مرت أيام أخرى .. ليخرج بصحبة شقيقته قائاًل في مرح : 
 أشعر اآلن بالحرية .. والنشاط فأنا أكره رائحة المستشفى 

 لم تفارق رنه األلم حلق سلمى 
 فعاًل جو المستشفى خانق يشعر اإلنسان فيه بأنه أسيرًا فحمد هلل على سالمتك 

 أجابها بنبرة حزينة 
 ! ثم أتبعها بتنهيده : نحمد هللا على كل حال  سالمتي

 همست متلعثمة 
 آسفة أخي لم أقصد إيذاءك 
 ربت على يدها في حنان 

 ال تتأسفي إنني أمزح معك 
 ابتسمت قائلة 

 أرى معنوياتك مرتفعة 
 الم الحمد هلل .. ثم تابع قائاًل : سلمى أرجو أال تعلم والدتي بحقيقة مرضي فأنا ال أريد لها أن تت

 أطرقت رأسها في ألم وحسرة : 
 كما نريد ... كما تريد 

 وصلوا إلى البيت وقدم تحياته إلى والدته وقبل يدها 
 داعبت األم شعره بحنان 

 يا ولدي لو كنت أستطيع زيارتك لما تأخرت 
 قبل يدها في حب : 

 ، يا أغلى الناس لو استطعت ألتيتك زحفا أقبل قدميك بيبةيا والدتي الح
 ، حياتي ولدي الحبيب أنت كنزي، فؤادي يا
 : اد إخفاء الحزين في عينيه قائالً أر 
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 ضميني .. ضميني يا أمي .. كم أحتاج إلى حضنك !!
 أجهشت األم بالبكاء ، فقد شجا قلبها وتمزقت أضالعه 

 بقى كمال ساعات وهو ملق برأسه على صدر أمه يشعر بالراحة والحب 
 تهدده وتغني له أغنية الطفولة  يشعر باألمان كطفل صغير أمه

 نهض كمال وتوضأ وقبل يد أمه وأستأذن منها للذهاب إلى المسجد 
 ا بني صل هنا فأنت ما زلت متعبًا.: يفقالت

: لست متبعًا يا والدتي فهذه فريضة يجب االلتزام بها، شعرت األم بشيء غريب ابتسم في حنان
  .قةيعصف قلبها .نظرت تبحث في وجوههم عن الحقي

، وصل ج المنزل بثقة واجب هلل ونصرة لهأدرك كمال تعابير وجه أمه الحزينة فأسرع الخطى خار 
المسجد واستقبله اإلمام بابتسامة كذلك الشباب تعلو وجوههم بشائر السالمة رغم النظرة المشفقة 

 في عيونهم والتي شعر بها كمال وحاول التغاضي عنها .
 س : التفت إلى شيخه قائاًل في هم

   أريد التحدث معك هل تسمح لي
 بالطبع يا بني تفضل كلي آذان صاغية . 

تردد كمال كيف يبدأ الحديث ... ثم استجمع قواه قائاًل أنت تعرف أنني أريد لهذه األرض الحرية 
أريدها أن تتحرر من أيدي المغتصبين أريد أن تتطهر قدسي الحبيبة من دنس اليهود أفديك 

 حبيبتي بروحي و دمي يا 
 داعب الشيخ لحيته الصغير قائال في ود واحترام : 

 أعرف ذلك يا كمال 
 سأله بلهفة : إذن فرجائي منك أن تساعدني بالبقاء على موقعي كما كنت 

 تردد الشيخ في عطف قائاًل : 
 ولكن ..............

 نظر إليه باهتمام : أرجوك ال ترفضي طلب 
 يض ال تستطيع تحمل مشاق تأمله الشيخ في حزن .. ولكنك مر 
: بل أستطيع فالمرض لن يهزم عزيمتي ألن هدفي واضح قال بصوت واثق و بصوت أجش

 النصر للقدس أو الشهادة 
 ، أعذرني إنني أرفض طلبك ك لدينك ولقدسك ولكنني ال أستطيعتنهد الشيخ .. أعرفك وأعرف حب

 توسل كمال في لهفة أثارت شفقة الشيخ 
تحرمني شرف الرباط ال تحرمني تنفيذ متعة أمر هللا فأنت تعرف مقدار حبي  أرجوك يا شيخي ال

 لهذا .. 
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، وتتضرع إلى هللا بالشفاء يا بني ولكن رجائي أن تهتم بصحتكأجابه الشيخ : أعرف ذلك 
 لتحظى بموقعك مرة أخرى 

 خرج كمال من المسجد وهو يجر أذيال الخيبة يائسًا حزينًا 
 : مبارك لقد أخذت الموافقة ا ذهب للصالة ناداه الشيخ قائالً في اليوم التالي عندم

 تهللت أسارير كمال يشكره ويدعو له بطول العمل 
 هل وافقوا بأن أرابط   
 : ال لم يوافقوا ابتسم الشيخ في حنان

 أطرق كمال برأسه حزنا وألمًا وترقرقت دموع الحسرة في عينيه على رسلك يا كمال ال تحزن فقد
  .وافقة بأن ترابط ليوم واحد فقطأخذت الم

ضحك كمال ضحكة بريئة صافية تركت آثار الرضا على وجه شيخه وحمد هللا على نعمة فرباط 
يوم وليلة خير من الدنيا وما فيها .. ومرت األيام واألسابيع وحالة كمال تتدهور وتتراجع .. كان 

يأخذ جرعات الدواء ويدعو هللا عزوجل أن إصراره قويا نابعًا من إيمانه بقضاء هللا وقدره .. كان 
يشفيه ولكنه قدر هللا شيء كن فيكون ...وجاءت اللحظات األخيرة .. أمسك بيد أخته سلمى كان 
يودعها فقد ضغط على يدها ثالث األخيرة ضغطات قائال بصوت متقطع ووجه يشرق بابتسامة 

 اهتز لها وجدان سلمى ثم أعطاها مصحفًا قائاًل : 
: أوصيك بأن تبري بوالدتي يا أختاه وأوصيك بتقوى هللا والعمل بما أنزل وأشهد هللا ثم قائاًل 

  .أشهدك أنني ال أؤمن إال باهلل ربا وبنبيه رسواًل عاهديني للمضي قدما من أجل تحرير القدس
: أعاهدك يا أخي بأنني ماضية على دربك ناصرة للحق ولن أحيد عينيها نزلت دموع المرارة من

  .أبداً  عنه
 وفاضت روحه إلى بارئها وهو مازال ممسكًا بيد سلمى شادًا عليها وكأنه يذكرها بما قال .

، يمأل قلبها الحزن على فراق أخيها وحملوه إلى جبينه رافعة رأسها كشموخ الجبال قبلته أخته من
 .والدته وابتسامته ما زالت تمأل محياه وتظهر على وجهه نور الصباح في يوم صحو ..

: رضى هللا عنك يا ولدي وأدخلك فسيح جناتك وأسكن . مسحت األم على رأس ابنها قائلة..
 سرح في الجنة حيث تشاء بإذن ربها.روحك في حواصل طير خضر ت

 ألم الفراق ترجع أألهل فيهما مرارة الحسرة و مر أسبوعان .. 
ت من الشعر كان فتشت سلمى في أغراض كمال فوجدت مفكرة تخصه كان قد كتب فيها أبيا

 يرددها ويا لها من أبيات تنم عن إيمان عميق  وفطرة صافية : 
 وكم من عليل عاش حينا من الدهر   فكم من صحيح مات من غير عله 
 وأكفانه تنسج في الغيب وهو ال يدري    وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكًا 

 بد من يوم يسير إلى القبر    فمن عاش ألفا وألفين فال 
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  ما أعظمك وأصبرك يا أخي !!يا هلل
 ، حببت هللا فأحبك .. وصدقته فصدقكلقد أ

 أحببت قدسك فأحبتك وبررتها فبرتك 
 رحمك هللا يا أخي رحمة واسعة فو رب العزة إنا على دربك لسائرون 

 ماضون قدما لتحقيق ما تمنيته 
 ا ، عروسا في ليلة زفافهالقدس، أن تراها وهي حرة كريمة تمنيت أن تحرر

 تلبس أجمل ثيابها وقد توجت بتاج العز والكرامة والفخار 
تمنيت التحرير رغم ما ألم بك من أسى و حزن ولم يثنك المرض عن الجهاد والمشاركة في 

 تحرير القدس الحبيبة 
 فستتحرر بإذن هللا 
 فاهلل أكبر يا قدس 

 سيأتي النصر ... سيأتي النصر 
 يد بيد ... وعهدا بعهد 

 بيلك موتا في س
 على ترابك تسيل الدماء 

 وفي سمائك تتعانق 
 القلوب واألرواح تصرخ هيا 

 هيا تقدموا .. تقدموا .. تقدموا 
 ألجلك يا قدس 
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 حينما تنقلب الموازين
 هديل حجازي                                                                                                 

 الصف الحادي عشر
 محافظة غزة                                                                                             

 

مسرحية ذات فصل واحد مكون من مشهدين وهي مسرحية رمزية تجسد واقع األلم الفلسطيني 
 المتجدد عبر السنين 

 

 الزمان : ساعة من ساعات المعاناة الفلسطينية 
 طينية المكان :أرض فلس
، صابر ) شاهد عيان  ، المتهم ) فلسطين  ، محامي الدفاع، وكيل النيابة، الممثلون : القاضي
  .، الحاجبوفيه ) شاهد عيان  

 عدد م الممثلين يقومون بمجموعة من األدوار الثانوية 
الديكور : قاعة محكمة مكتظة بالحضور ، ويترأس الجلسة قاض بجواره وكيل نيابة ، خلفهما 

 عار كبير لميزان العدالة ، على اليسار قفص االتهام تجلس فيه المتهمة فلسطين ش
 

 ، يفتح الستار على منظر محكمة تضاء األنوار
 .1/1القاضي : نستكمل مناقشتنا للقضية المركزية رقم 

 وكيل النيابة : سيدي القاضي ... حضرات المستشارين 
... قضية تحدث عن ماضي أمة القضايات ها نحن نجتمع اليوم لنناقش قضية ليست ككل 

، شعب بناؤه، ويتم أطفاله !ونهبت أرضه، وحاضر شعب مسلوب مقهور .. شعب شرد أعريقة
 سرق تاريخيه العريق في أرض الميعاد ! ودمرت عاصمته أورشليم !!

، حديث كل ذلك وأكثر بسبب هذه المجرمة القاتلة ) فلسطين نعم حضرات القضاة و المستشارين
 .والماثلة أمام عدالتكم الموقرة في قفص االتهام   

 .فلسطين : تصرخ من داخل فقص االتهام 
، وفي في هذا التنكيل والتشريد ألبنائي، أال يكيكفيكم ما فعلتم بيهللا أكبر .. هللا أكبر .. أال 

 زورا وبهتانا بأني سرقت تاريخكم، ودمرت حضارتكم. النهاية تتهموني
 ربية كنعانية منذ أقدم العصور !أتنسون أني أرض ع

   ني مهبط الديانات ومسرى األنبياءأتتجاهلون أ
   سول صلى هللا عليه وسلمأتنكرون كوني مهد المسيح و مسرى الر 

 : ل النيابة مقاطعا باستنكار شديد وكي
 سيدي القاضي أرجو أال تميل قلوبكم لمثل هذه السخافات 
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، وال عجب في ذلك فهي تم مجرمة احترفت القتل منذ األزلفلسطين هذه المجرمة الماثلة عدالك
 التاريخ.، وكسرت الصليب و زورت لتي قتلت األنبياء وشردت األطفالا

ولكن .. ولألسف الشديد فهي تحاول بدموعها الكاذبة وكالمها المعسول هذا أن تؤثر في 
.. تلك الدموع التي  عواطفكم وأن تثير وجدانكم .. فحذار .. حذار من دموع التماسيح هذه

 تحاول تشويه صورة المجني عليها !
 هذه المسكينة ... البريئة .. إسرائيل !!

 دون بينة .. أو برهان ..ز أو أزكى دليل !!
 القاضي : اعتراضك مقبول 

 الجمهور : يتعرض أصوات صخب وضجيج تمأل المكان 
 القاضي : يطرق بالمطرقة ، أرجو الهدوء 

 اضي حضرات المستشارين الدفاع : سيدي الق
 القاضي من حضرتك 

 الدفاع : محامي الدفاع عن المتهمة ) فلسطين   
 القاضي : تفضل بالمرافعة 

 ، لن أتكلم شيئًا ولكني أطالب سيادتكم باالستماع إلى الشهود الدفاع : سيدي القاضي
 القاضي : عن أي شهود تتحدث   

 لقاضي الدفاع : هل هي أسماؤهم أمامك يا سيادة ا
 وهؤالء الشهود ليسوا سوى مجرد عينة صغيرة ، فهناك منهم إن أردت الكثير الكثير 

    1القاضي مخاطبًا الحاجب : نادي على الشاهد رقم ) 
 الحاجب : السيد صابر محمد صابر 

 صابر : موجود 
 القاضي : أنت السيد صابر 

 صابر : نعم سيدي 
 القاضي : اسمك رباعي 

 مد صابر عكاوي صابر : صابر مح
 القاضي : سنك 

 عام  45صابر  :
 القاضي : عنوانك 
 صابر : يسكت 

 لحظة صمت طويلة 
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 القاضي : ماذا   أال تعرف عنوانك   
 صابر : ينفجر بالبكاء 
 القاضي : ما الحكاية 

 صابر : سيدي لقد كان عنوان وأرض وبيت وأهل و ... و ... ولكن .. 
   القاضي : لكن ماذا يا صابر 

 صابر : ضاع .. ضاع كل شيء 
 القاضي : قل لنا يا صابر : كيف ضاع   

 حتى نحاول أن نسادك ونعيد لك حقوقك المسلوبة 
صابر : يتحدث بسخرية .. ضاع .. ضاع كل شيء بعد أن هاجمتنا هذه المسكينة البريئة والتي 

 تصفونها بالمجني عليها 
 ، وأرغون ، وأشتيرن فقد هاجمتنا بعصابتها اإلجرامية من هاجنا 

يه ماذا حدث     القاضي : متثاقاًل .. وا 
صابر : الذي حدث هو أننا تحولنا وبطرفة عين من شعب صاحب أرض وحضارة .. إلى شعب 

 الجيء ، جائع ، ضائع .. 
 شعب مشرد يعاني الغربة والتيه والحرمان .. في كل مكان ... 

 يان .. شعب استبدل األمن بالحرمان .. والعدل بالطغ
 فهو يعيش في زمن .. فقد اإلنسان فيه معنى اإلنسان 

 الدفاع : سيدي القاضي 
 اكتفي بهذا القدر من شهادة الشاهد أألول .. وأطالب باالستماع إلى شهادة الشاهد الثاني .. 

 القاضي للحاجب : ناد على الشاهد الثاني يا ابني 
 / وفية أحمد نصارالحاجب : السيدة

 دة وفيه : موجو 
 القاضي : أنت السيدة وفية   

 وفيه : نعم سيدي 
 القاضي : اسمك رباعي   

 وفية : وفيه أحمد نصار الصفدي 
 القاضي : سنك   

 عام  41وفيه : 
 القاضي : عنوانك   

 وفيه : الجئة بدون عنوان 



 - 212 - 

 القاضي : وبتذمر شديد : أوه .. عدنا لنفس الحكاية 
 الحقيقة وفيه : تحملين يا سيدي فهذه هي 

، ويبت ومسكن في مدينتي الجميلة صفد .. إلى أن هاجمنا هؤالء لقد كان لي أنا األخرى عنوان
المجرمون فشردونا .. شردونا من ديارنا .. من باقي القرى .. والمدن المجاورة .. نعم يا سيدي 

 ال تعجب .. 
 البشر التائهين الحياري  فقد خرجنا جماعات كبيرة ومتتالية تجاوزت عشرات بل مئات اآلالف من

كنا نجرى خائفين مذعروين .. نتنقل من قرية إلى قرية .. ومن مكان إلى آخر .. لعلنا نجد فيه 
 أمننا المفقود

ولكن قطعان المجرمين ... تطاردنا .. لم تتح لنا فرصة اللتقاط أنفاسنا .. فالدبابات والطائرات 
 تحيط بنا في كل مكان . 

 ي .. آه يا سيدي .. ما أصعبها من لحظات وفية :  آه يا سيد
، أتحلى بقدر كبير من الجمال، كنت أجرى برفقة يها ما أزال صبية في متقبل العمركنت ح

 زوجي محتضنة بين ذراعي طفلي أحمد 
 ولكن .. 

 وبعد أيام من اإلرهاق والمعاناة ، أوقفنا حاجز للجنود 
لة على ما فعلناه بك ، بإمكانك اآلن أن تعودي إلى نظر إلى أحدهم قائاًل : اعذرينا أيتها الجمي

 ديارك سالمة غانمة . 
 فوجئت مما قالوا : 

 تمسكت بذراعي زوجي ... أحق ما تقولون   
 اقترب أحدهم منى مبتسما : نعم سيدتي الفاتنة ، ولكن بشرط أن تصبينا قلياًل 

 زوجي انتزع يده من بين ذراعي 
 غاد صفعه بها .. صرخ : أيها األو 

 أال يكفيكم إنكم ضيعتم أرضنا و ديارنا 
 أال يكفيكم كل ذلك 

 أترغبون في سرقة شرفي أيضًا 
 وقبل أن ينهى عبارته ، كانت زخات الرصاص قد انهالت علينا من كل حدب وصوب 

جئين الذين لم يدروا ماذا في تلك اللحظات لمن نكن وحدنا ، بل كنا في وسطن آالف من الال
   يفعلون 

ف يتصرفون   أمام هذا الكم الهائل من الرصاص ... والقصف المرعب .. الذي يحيط بهم وكي
 من كل مكان ..
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، أينما نظرت كنت ترى جثثا تحل المكان كله إلى اللون األحمرلم تمض بضع دقائق حتى 
 وأجسادًا مقطعة ... وانتشرت رائحة الموت في كل مكان .. .

 لحظات من الصمت 
 وج بالبكاء وفية : بصوت ممز 

، طفلي أحمد أيضًا لم يرحمه رصاص العدو فقد يدي كان زوجي أبو أحمد واحد منهمولألسف س
 ، وهو ال يزل رضيعًا في حضن أمه .. خطيرة أدت فيما بعد إلى بتر ساقهأصباه إصابة 

 رفعت يدها لتمسح دمعة تسللت من عينيها وقالت : آه يا سيدي لقد كنت من القالئل الذين نجوا
 وبأعجوبة هذه مجزرة الرهيبة . 

 وكيل النيابة ساخرًا : بسرعة حولت القصة إلى مجزرة .. وأيضًا رهيبة 
 سيدي القاضي : منذ البداية وأنا أحذركم من دموعها الالذعة وكالمها المعسول .. 

 وفيه :إن لم يكن كل ذلك مجزرة ، فما المجزرة إذا   
، ال تنسوا بأنكم في قاعة لمثل هذه المناوشات الكالميةاعي القاضي : يطرق بمطرقته .. ال د

 محكمة 
، فنحن مة وهذا بالضبط ما أريد أن أوضحهوكيل النيابة : نعم سيدي أنا احترم وجودي في المحك

تفي بمثل هذه االتهامات ، فالمحكمة ال تكة تحتاج إلى شواهد وادلة وبراهينفي جلسة رسمي
 ، واإلدعاءات الكاذبة المغلوطة

 الدفاع : الشاهد في المقابر الجماعية المنتشرة في كل مكان 
 والدليل في الدم المسفوك على الجدران 

 فهي الدليل على ظلم اإلنسان ألخيه اإلنسان 
 وكيل النيابة : أكرر قولي بأن هذا ال يكفي ونحن بحاجة إلى المزيد من أدلة اإلثبات 

 القاضي : نعم هذا ال يكفي .
 اآلن على براءة المتهمة فلسطين  وال دليل حتى
 رفعت الجلسة 

، حسبي هللا وكيل، حسبي هللا ونعم الوكيل: حسبي هللا ونعم الفلسطين: تصرخ من داخل القفص
 ونعم الوكيل

 موسيقى حزينة 
 تطفأ األنوار 

 يعم الظالم في كل مكان 
 يغلق الستار
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 المشهد الثاني : 
 ما زال الظالم يمأل المكان 

 ستار مع وجود الظالم يفتح ال
 تركز بقعة من الضوء على منظر ) المتهمة فلسطين   

 ، وقد ارتدت ثيابًا سوداء .. وسط قفصها الحديدي
 من صور أبنائها األشالء والضحايا.تجلس باكية وقد أحاطت بها مجموعة كبيرة 

 يسمع صوت موال حزين 
 ضاع الضمير يا ناس 

 زيدوا العذاب واأللم 
 مات الندم 

 ضاع الضمير يا ناس
 خلو العذاب ألوان 

 قتلوا الحنان 
 وضاع األمان 

 وضاع معه اإلنسان 
 ضاع الضمير يا ناس 

 قتلوا الحياة 
 واالبن تاه 

 وشردونا من أرضنا 
 ضاع الضمير يا ناس 

 يهود 
 وعدم الوفا من أصلهم 

 والخيانة طبعهم 
 وكيف ننسى ظلمهم 

 ضاع الضمير يا ناس 
 ناس  ضاع الضمير يا
 صوت موسيقى 
 تضاء األنوار 

 ، ووفيه بزيها الفلسطيني في نفس الوقت وكل واحد من نحية يدخل صابر بكوفيته -



 - 215 - 

 يتبع كل واحد منهم قاطرة ألشخاص يرتدون أعالم الدول العربية المختلفة  -
 ن ـ، يعطون وجوههم للجمهور وظهرهم لفلسطييتقدمون إلى المسرح، ويصطفون بطوله

 : سطين من داخل القفصتصرخ فل
 االنفجارات في كل مكان 

 الجرحى ينزفون 
 الشهداء باآلالف

 أحصيناهم .. لم نجد سوى األطفال 
يمان   منهم .. محمد وا 

 لحظة صمت 
 تخرج فلسطين من قفصها 

 تتجه إليهم .. تخاطبهم من األمام : 
يمان   أال تسمعون  ! منهم محمد وا 

 يلتفت الصف ويعطيها ظهره 
 حرام عليكم  فيهم :  تصرخ

يمان     منهم محمد وا 
 آه : متى سيثور البركان   
 متى سيثور البركان   

 يلتفت الصف ليعطيها وجهه 
 ، يمسك يدها يقبلها بين عينيها يخرج صابر من الصف

 أماه ال تحزني 
 ، وينقضي الطغيان سيثور البركان

 سنعيش بأمان ... وينتهي الحرمان 
 اإليمان فقط ... بالوحدة و 

 يمسك يد فلسطين ويدخلها وسط الصفوف 
 تتشابك باأليدي .. وترفع األعالم 

 بصوت واحد 
 سيثور البركان 

 ونقضي على الطغيان 
 فقط بالوحدة واإليمان 

 بالوحدة واإليمان 
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 بالوحدة واإليمان 
 يغلق الستار 

 ويصفق الجمهور 
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 رةـالمسي
 عبير عبد المجيد الكردي 

 شرالصف الحادي ع
 محافظة غزة                                                                                            

 الشخصيات الرئيسية :

 أم أحمد

 أبو أحمد

 أحمد

 
 

 الشخصيات الثانوية :

 الشباب الثالثة

 المشاركون في المظاهرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 218 - 

غرفة مكونة من مقاعد متواضعة، في المنتصف طاولة سرح ، يظهر على خشبة الم" يرفع الستار
، في الجانب كرسي بجوار نافذة تطل وعة من زهور القرنفل حمراء اللون ، بها مجمعليها زهرية

 على الشارع "
تظهر " أم أحمد " تحمل قطعة من القماش تتجه إلى الكرسي بجوار النافذة وتجلس تواصل 

 التطريز على القماش . 
، يخرج النظارة من حمد " حاماًل صحيفة في يده، ويجلس على مقعد في المنتصفأبو أ يدخل "

 جيب قميصه 
 ويفتح الصحيفة ويبدأ القراءة باهتمام 

   أحمد " هل أعد لك كأسا من  الشاي" أم 
 ، ربما فيما بعد أبو أحمد " ليس اآلن "

 " أم أحمد " هل من جديد في صحف اليوم   
إخطارات اإلخالء واإلنذارات بالهدم ومصادرة األراضي والتوسعات  " أبو أحمد " المزيد من

 اإلستطانية
 أم أحمد : ) تتنهد بحسره   : هيه ، لك هللا يا قدس 

 " تتعالى أصوات وهتافات من الخارج " 
 صوت : سحقًا سحقًا يا يهود 

 الجمهور : جيش محمد سوف يعود . 
 صوت : أقصانا ال هيكلهم 

 بالدم نفديك يا أقصى  الجمهور : بالروح
 صوت : ال لتهويد القدس 

 الجمهور : ال لتدنيس المقدسات 
 صوت : ال لسياسة هدم البيوت 
 الجمهور : ال لمصادرة األراضي 
 " أبو أحمد " : ما هذا   ما هذا   

 أم أحمد : ) تلقى ما بيدها وتقف على النافذة لتستطلع ألمر   
 من أول الشارعأم أحمد : سيل بشرى يتجه صوبنا 

أبو أحمد : يبدو أنهم متجهون إلى منزل جارنا " أبو خالد " فقد تسلم باألمس أخطارًا إلخالء 
 منزله 

 أم أحمد : إخالء منزله   لماذا   
 أبو أحمد : لقد صدر قرار المحكمة الصهيونية بهدم المنزل بحجة أنه أقيم دون ترخيص 
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 وهو مقام منذ عشرات السنين !  أم أحمد : لكن المنزل ورثه عن والده ،
 أبو أحمد : لقد قام بتوسيع المنزل ببناء غرفة مجاورة 

 واتخذها اليهود ذريعة لالستيالء على األرض 
 أم أحمد : يا خوفي يا أبو أحمد .. صار الهدم حدنا .. يا خوفي من اللي جاي 

بن " أحمد " في العاشرة اال" يرتفع صوت أزيز الرصاص في الخارج "  بينما يندفع إلى الصالة 
 ، متجها صوب الباب هاما بالخروج من عمره

 " أم أحمد " إلى أين يا ولدي   
 أحمد : أريد أن أشارك في المظاهرة االحتجاجية . 

 ، أرجوك ابق هنا ، ال تخرج فالرصاص ينهمر كالمطراألم : ال يا ولدي
، المشاركة في المظاهرات واجب وطنين   لقد أخبرنا المدرس اليوم أأحمد : كيف أبقى يا أمي

 فنحن مسئولين اليوم أمام هللا عن هذه األرض 
 ، أترك ذلك للشباب والرجال . حمد ": أخاف عليك، ال زلت صغير" أم أ

أحمد " بحماس " أماه ، ألم ترى أطفال غزة على التلفاز يتصدون لالحتالل وقد فاقوا الرجال ، 
 هي فرصتي قد حانت كم تمنيت أن أكون مثلهم وها 

 ، أتركيه يذهب أحمد " بهدوء" أتركيه يا أم أحمدأبو 
، االت تسمع اإلسعافات وهي تهرع لنقل بإشفاق   : أال تسمع صوت الرصاص أم أحمد )

 ، وسط هذه الحشود الزاحفة   مصابين وماذ سيقدم طفل في سنهال
الناس وما تصدت للصهاينة  ، ما اجتمعتو أن كل أم منعت ولدها خوفا عليهأبو احمد : ل

  .، اذهب بأمان هللاه لولده قائاًل : " اذهب يا ولدي، ثم ويوجه حديثاللئام
 أم أحمد : لكن .... ويقاطعها " أبو أحمد " قائاًل : ) قل ما يصيبنا أال ما كتب هللا لنا   

قلق من الشباك ينطلق " أحمد " إلى الخارج في حين تتعالى أصوات الهتاف وتعوود األم تنظر ب
، س على الكرسي فيتعالى صوت الرصاص، ثم تجلتمتم ) يا ساتر ، يا ساتر يارب  وهي ت

  .، يارب سترك ولطفك  ستر، استر يا للي بتسارع بالوقوف ثانية قائلة: استرفت
خفاء قلقة يقول: اهدئي يا ، محاواًل السيطرة عفي حين يجلس األب يواصل القراءة لى انفعاالته، وا 

  .، سيعود أحمد بخير بإذن هللاود جبناء يضربون الرصاص في الهوا، اليهأحمد أم
 ، ربنا يسلمهم وجيب العواقب سليمة م أحمد ": كيف أهدأ يا ابو أحمد  قلبي على كل هالشباب" أ

 ، ويهرع إلى الباب   ) صوت طرقات شديدة على الباب، يلقي األب الصحيفة من يده
يسندون " أحمد " وهو ينزف دما من كتفه ، يسير على قدم واحده  ) يدخل ثالثة من الشباب

  .ويرفع القدم األخرى وقد أصيبت  
 ي، ولدي.) تفقز األم من مكانهاه " صارخة "   ولد
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، حتى أصبح في المقدمة أحمد " أن يخترق صفوف المتظاهرين: لقد استطاع " " أحد الشباب "
  .جاءت لهدم بيت " أبو خالد "وبدأ يقذف الحجارة على الجرافة التي 

" شاب آخر " : لقد كان " أحمد أشجعنا في المواجهة ، واستبسل في صد جرافات االحتالل ، 
 أراد أن يلقي بنفسه ليوقفها ويمنعها من هدم البيت 

، وتجلسه على كرسي متسع وترفع قدمه وتسارع إلحضار وعاء به ماء وقطن ) تأخذ األم ولدها
  .لتنظف الجرح  

 أبو أحمد : يسأل الشباب بلهفة : ماذا حدث   هل هدم المنزل   
، في حين الرصاص موجه إلى ف يا عمي استمرت الجرافات بالهدمأحد الشباب : لألس

 المتظاهرين حتى أجبرتهم على التراجع واالنسحاب . 
 وب كالجرذان " شاب آخر " : وهللا يا عمي ، لو معنا أسلحة لقضينا عليهم وأجبرناهم على الهر 

، نواجه بصدور عارية تلك و   هذا هو واقعنا عزل من السالح" شاب آخر " : وماذا تفيد كلمة ل
 القوة العاتيه . 

 ‘) تعود األم تحمل زجاجة المطهر والقطن وتبدأ بإسعاف ولدها 
 األم : حمدًا هلل على سالمتك يا ولدي ، حمدًا هلل 

، ) ويوجه كالمه للشباب : أنت في بيت المقدس يا ولديب "أبو أحمد : " يربت على كتف الشا
 الثالثة باثا األمل في نفوسهم   قائال : أنتم المرابطون الذين بشر بكم النبي صلى هللا عليه وسلم 
أحد الشباب : أجل المرابطون ، ولكن ماذا نحن فاعلون   فاإلستيطان مستمر ومصادرة 

، وماذا نحن فاعلون سات ، كل ذلك تحت حماية الجيش األراضي وهدم المنازل ، وتدنيس المقد
  أمام كل هذا 

هذا وعد هللا وهللا ال يخلف أبو أحمد ) بتفاؤل   : ثق باهلل يا ولدي ، ثق باهلل فالنصر آت ، 
 وعده.

 ، سنزوركم لالطمئنان على أحمد نستأذنكم باالنصراف أحد الشباب : بعد صالة العشاء
 أبنائي ، في أمان هللا  أبو أحمد : شكرا لكم يا

) ينصرف الشباب ويغلق أبو أحمد  الباب ويعود للجلوس بجانب " أحمد " ويمد يده يمسح على 
 رأسه   قائاًل : 

 ، بل أنت بطل أنا فخور بك يا ولدي ، أنت رجل
 ، ليتني في غزة ألنضم إلى معسكرات تدريب األشبال أحمد ) بيأس  : بطل بال سالح

وماذا سيصيبك إن تحقق له ، األب   بقوله: اسمعي يا أم أحمدحيث يمازحها  ) تضحك األم في
  كما ستفعلين لو غاب للرباط أو للجهاد، ماذا ما تمنى، غاب عشر دقائق فانهارات أعصابك

 يغيب مرابطوا غزة عن أهليهم 
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ادة ، كيف تدفع األمهات أبنائها للشهيح يا أبو أحمد وهللا الضنى غالياألم بتعجب : صح
 واالستشهاد في سبيل هللا   

، فربين أبناءهن أبو أحمد " : إنهن أمهات مؤمنات، صابرات، مرابطات علمن جزاء الشهيد "
 .على حب الشهادة ، تأكدي يا أم أحمد لن يتحرر القدس إال بأبناء مثل هؤالء األمهات 

 .أم أحمد : حقا ، األم في غزة مدرسة للجهاد واالستشهاد 
  .با والديه : ياريت أمي من غزة علشان ما تخاف علي وتتركني أتصدي لليهودأحمد مداع
، تخاف األم في غزة تملك قلبًا كقلب أمك، يضحك بصوت مرتفع   : ال يا ولدي أبو أحمد )

 علي ولدها وتحبه ولكنها غلبت حب الوطن على حب الولد 
يقين أنه ذاهب إلى جنان النعيم حيث  ، ألنها علىفعها لولدها في سبيل هللا حبا لهبل قد يكون د
 الحور العين 

ستنطق  : سمعت الشباب يتحدثون عن مسيرة يوم الجمعة التي" أحمد " موجها كالمه إلى أمه "
 ، أريد أن أشاركهم يا أماه " من المسجد األقصى المبارك
 .ت رجاًل ، شاركهم بحفظ هللا ، لن أمنعك بعد اليوم فقد أصبحأم أحمد : شاركهم يا ولدي

 أحمد " يوجه سؤاله ألبيه " هل تأتي معي يا أبي   
رك في ، ومن ثم نشامسجد األقصىأبو أحمد : أجل يا ولدي سننطلق مبكرين للصالة في ال

، فهذا أضعف اإليمان يا ولدي فنحن مسؤلون يوم القيامة عما قدمنا المسيرة بعد الصالة مباشرة
 لحماية مقدساتنا . 
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 راءةـار القـثمن ـ: مـةمسرحي
 صالح عمر الشوربجي

 الصف العاشر                                                                                             
 محافظة غزة                                                                                            

 

 الفصل األول
 

واستمعوا إلى  –وانتظم التالميذ في الطابور وأدوا التمارين الرياضية بنشاط  –رع جرس المدرسة ق
 اإلذاعة المدرسية ثم ذهبوا إلى الفصول بنظام . 

 وقف التالميذ احتراما للمعلم 
 المعلم : السالم عليكم ورحمة وبركاته 

 التالميذ : وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته 
 تابع واجبات التالميذ البيتية المعلم : ي
 ، ثم يكتب اسم الدرس على السبورة يؤدي مقدمة الدرس المعلم :

 المعلم : يقرأ الدرس قراءة جهرية 
 المعلم : من يقرأ الدرس   
 التالميذ : يرفعون أيديهم 

 المعلم : ينظر إلى جميع التالميذ ثم يقول اقرأ يا عادل 
 جيدة عادل : يقرأ عادل الدرس قراءة 

 المعلم : حسبك . أحسنت يا عادل 
 عادل : يبتسم ، وينظر إلى زمالئه متباهيًا 

 المعلم : اقرأ يا أحمد 
 أحمد : يبدأ بالقراءة ، يتلعثم أحمد أثناء القراءة ويحمر وجهه
 المعلم : لم تضحكون يا أبنائي   أتسخرون من زميلكم   

  :معلم بشرح الموقف للتالميذ ويقولثم يبدأ ال
 ال نيأس وال نأخذ باألسباب دائمًا.، المهم نا القراءة بالتحريق، وكلنا بدأهللا لم يخلقنا متعلمين

: من سلك طريقا يلتمس به علما ، سهل هللا له ول هللا ) صلى هللا عليه وسلم   فقد قال رس
  .طريقا إلى الجنة

منوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن " يا أيها الذين آيا أبنائي محرمة لقول هللا تعالى:فالسخرية 
 يكونوا خيرًا منهم .. " 
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، ولنشــــجع بعضــــنا الــــبعض علــــى الدراســــة حتــــى نتفــــوق علــــى فلنبتعــــد يــــا أبنــــائي عــــن الســــخرية
  .األمم

: يا معلمنا الفاضل عرفنا أن السخرية حرام فلن نسخر من بعضنا التالميذ : قال التلميذ حسن
 بعد اليوم 

 علمنا الفاضل سنشجع بعضنا على الدراسة قال التلميذ علي : يا م
 قال التلميذ مصطفى : يا معلمنا الفاضل سنجد ونجتهد حتى نتفوق على األمم . 

 ، ولن نكرره مع أي تلميذ آخر نأسف يا أحمد على ما فعلناه معك قال التلميذ محمود :
، ولتكون عنا بجهودكمطبقوها، ليزدهر مجتمالمعلم : أشكركم يا أبنائي على آرائكم وأتمنى أن ت

 ى األمم واآلن هينا فلنكمل درسنا.أمتنا من أرق
 يـانـل الثـالفص                                          

 

  .، واعتذروا لزميلهم أحمدانتهى الدرس وعرف التالميذ خطأهم
 لدراسي ورجع التالميذ إلى بيوتهم.انتهى اليوم ا

  .اول وجبة الغذاءعادل : يعود إلى البيت ... يتن
أصدقاء عادل : يقرعون جرس البيت ويخرج لهم عادل . هيا اذهب معنا لصيد العصافير .. 

  .انتظروا قلياًل سأذهب معكم
 قائه فيمضي يومه في الصيد واللعب.عادل : يذهب لصيد العصافير مع أصد

ح حقيبته وبدأ يقرأ ، بل فتبخلع مالبسه . ولم يبحث عن طعام أحمد : يرجع إلى بيته فلم يقم
  .الدرس بصوت عال

 ، وعندما شاهد أحمد أبيه ذرفت الدموع من عينيه . يدخل والده عليه فيجده يقرأ
 دث يا ولدي   ويضم أحمد إلى صدره.والد أحمد : ماذا حدث يا بني   ماذا ح

  .أحمد : ألنني كنت أتلعثم أثناء قراءة الدرس
 آلن اهتم بدروسك وسأقوم بمساعدتك.، فمن اه في حياتكهذا الموقف ستستفيد منوالد أحمد : 

، ووعد ابنه بتقديم هدية له في كل عام يحصل بنه في المدرسة والمنزلوالد أحمد : أخذ يتابع ا
 ه. على درجة أعلى من العام السابق.في

  .أحمد : مرت األيام ونجح أحمد في المدرسة وأصبح من التالميذ الممتازين
 .درسة واتجه إلى العمل عادل : ترك الم

 أحمد : نجح في الثانوية العامة ودخل كلية الطب
 ثـالـل الثـالفص                                       
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 .، وتخرج أحمد من الجامعة وعمل في مستشفى المدينة ومرت السنوات تزوج عادل
حمد يجلس على مكتبه عادل لم يستطع أن يخرج للعمل ألنه مريض ، فجلس أبنائه جانبه . أ

  .في ما مر به منذ أن كان مقصرا وابتسم عندما تذكر تلعثمه في القراءة .ويفكر
 .وفجأة عادل : أه أه أه أه 
  .ويحمل أبنائه إلى الطبيب

  .الطبيب أحمد : أجلسوا أبيكم على السرير ويقوم الطبيب أحمد بفحص عادل
 .أحمد  عادل : ينظر إلى الطبيب بدهشة ... ويقول أنت

 .الطبيب أحمد : نعم أنا أحمد كيف حالك يا عادل   ويقدم الطبيب أحمد بالعالج الالزم لعادل 
  .الطبيب أحمد : ما عملك يا عادل  

 .عادل : أعمل عامال في البناء 
 الطبيب أحمد : لماذا اتجهت إلى العمل   وأنت كنت من الممتازين في المدرسة   

  .كثيرة يا دكتور عادل : اكتفى بقول أسباب
  .الطبيب أحمد : ينظر إلى أوالد عادل ويطمئنهم على والدهم

  .أوالد عادل : شكرا يا دكتور أتعبناك
  .عادل : أعطوا يا أبائي للطبيب أجره

  .الطبيب أحمد : أجرى اشتروا به هدية ألبيكم
 ل : بارك هللا فيكم يا طبيب أحمد.عاد

  .بون إلى البيتأبناء عادل : يحملون أبيهم ويذه
، ويتذكر كل شيء عن الماضي ويندم على عدم صل إلى البيت ثم ينام على السريرعادل : ي

  .إكمال دراسته
 عادل : تعالوا يا أبنائي وينظر إليهم ..
 أبناء عادل : لماذا جمعتنا يا أبي   

متفوقا عليه عادل : اآلن عرفت خطئي   ولقد كنت أنا والطبيب أحمد في نفس الفصل وقد كنت 
 .ي كنت أضيع وقتي في اللعب والصيدفي الدراسة وكنت اسخر منه ! ولكنن

ولم أذاكر دروسي ولكني أوصيكم بأن تذاكروا دروسكم جيدًا حتى يكون منكم الطبيب والمهندس 
  .والمدرس
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 ارـك الحصـذا نفـهك
 وسام السكني                                                                                           

 الصف الحادي عشر
 محافظة غزة                                                                                             

 د األولـالمشه
، وزي مـا قلنـا ع مع بعض قصة صالح الدين األيـوبيخلينا اليوم يا شباب نراج المدرس العجوز:

ومـا تعرضــت لـه مــن تــدمير ، صــل صـالح الــدين خبــر القـدس الســجينةالـدرس اللــي فـات إنــه لمـا و 
، وعليـه كـان خليفـة المسـلمين فـي ذلـك الوقـت، اءها على يد أعداء هللا الصـليبين، وقتل ألبنوخراب

فقـام صـالح  ،ايتهم من كل سوء أو شر قد يصيبهمالعمل على رفعة شأن اإلسالم والمسلمين وحم
وأراد هللا  ،رأس جيشـه الجـرار، ووضع الخطط لمهاجمـة األعـداد وكـان علـى باإلعداد للحربالدين 

 هو نصرة اإلسالم والمسلمين . أن يكون النصر حليفه، ألن هدفه كان هدفا ساميا و 
، وما منـه هللا عليـه مـن قـوة رافعا رأسه بما حققه من مجد كبير، وبذلك دخل بيت المقدس منصورا

 يعيد اعتبارها وكرامتها واقتص ظلم القدس وأهلها . استطاع بها أن 
أثنــاء الشـــرح يكـــون هنــاك طفـــالن فـــي الفصــل أحـــدهما أبـــيض اللــون متقلـــب الحـــال نرمــز بـــه إلـــى 

 االحتالل الصهيوني الذي يسعى إلى تفرقة الدول العربية . 
أحد قادة الـدول واآلخر يجلس بجواره يرتدي مالبس فخمة تبدو عليه عالمات الثراء نرمز له بابن 

صـــرة القـــدس ولنســـمي األول ) أيهـــودا  ولنســـمي الثـــاني       العربيـــة المفتخـــرة بأموالهـــا وتتخـــاذل عـــن ن
 ) أنور .

ثـارة الفوضـى وكـان المـدرس يتجـاوز  كان أيهودا يحث أنور على المشـاغبة والثرثـرة أثنـاء الـدرس وا 
ن شـرح القصـة بـدأ بمناقشـتها مـع انتهى المـدرس مـ ، وبعد أنعن كل أفعاله بصبر منقطع النظير

 . التالميذ
 م، فيشير المدرس إلى أحد الطلبة.المدرس : ماذا فهمتوا عن القصة   يرفع التالميذ أيديه

ت ، فنصرة المسلم لبييشعر بالمسؤولية تجاه بيت المقدسالطالب : يجب على كل مسلم أن 
 ، وجميع المسلمين .المقدس من نصرة للدين اإلسالمي

  .: ممتاز أشكرك على ذلك ويتوجه إلى طالب آخر المدرس
 والمسلمين سوف يؤيده هللا بنصره. الطالب : الذي ينصر اإلسالم

  .المدرس : عظيم
 .يشارك في المناقشة فيطلب منه ذلكوهنا يرى المدرس ) أنور   رافعا يده ، فيظن أنه يريد أن 

  .لكن أنور قال للمدرس ضاحكاً 
  .د أن أذهب إلى الحمامعن إذنك يا أستاذ أري
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 فيضحك التالميذ من أنور 
 ، إلزم مكانك مدرس موجها كالمه إلى أنور، عمرك ما تنفع وال تفلحال

 ، اسمه عمر طالبا منه االشتراك في المناقشة الطالب آخر
: القيـــادة تكليـــف ولـــيس تشـــريفا وعلـــى القـــادة أن يعملـــوا بضـــمير لتخلـــيص شـــعوبهم وأوطـــانهم مـــن 

 د ، مش زي بعض القادة في هاأليام وهنا يتدخل ابن أحد القادرة أنور قائاًل : احتالل يهو 
اسمع يا عمر ، إيش يعني قصك بالقادة زمان والقادة هاإليام يعني القادة اليوم بيعملـوش بضـمير 
للــي زيــه وهللا عــال رغــم كــل إللــي عملــوه وبيعملــوه  أنــا بســمحلوكوش بــالتجريح والتلمــيح علــى بابــا وا 

 جبكم . ومش عا
 عمر : مفش حدا زيك إللى في قلبه عظام بيحسس عليها 

 المدرسة موجها كالمه ألنور : 
إنت مـن أول السـنة شـايف حالـك علـى زمايلـك مفـش حـدا مـالي عينـك علـى إيـش يـا أخـي أي هـو 
مفش حدا زيك ابن مسئول اسمع أقولك ، تفضل بره نمش إلك دخول على الصـف إال لمـا تجيـب 

 يتعهد بترتيبك معي فيخرج أنور من الفصل قائاًل :  ولي أمرك عشان 
أنــا أطلــع مــن الصــف ، حاضــر بطلــع لكــن بحــب أقولــك إنــه إللــي زي بابــا بجــيش ع المدرســة وال 

 يتعهد لحدا 
مـــدرس قـــائال: يـــا أســـتاذ اهـــدأ وهنـــا يقـــف التلميـــذ إيهـــودا متـــدخال وبـــدون إذن ممـــثال دور الناصـــح لل

، وبـدك أبـوه يعنـي يجـي ع المدرسـة عشـان يتعهـد لـك ن مـينشوية، إنت مش عارف يعني أنور اب
  .إنت هيك بتوقع حالك بمشاكل

نت كمان اتفضل بره وهات كل العالم لم يدخلك على حصة من الحصص إحنـا مـش  المدرس : وا 
لزمنــا فــي هالبلــد ثعــابين ســامة تــبخ الســم والفوضــي بــين األهــل واإلخــوان يــا إمــا يتعهــد أ وك إنــت 

 ا إما ملكاش مكان بينا يا إيهودا.عدم تدخلك يكمان بترتيبك و 
 فيخرج إيهودا من الفصل صاغرا هو اآلخر وهو يقول :
، إحنــا لــوا بــدنا تبــرع عشــان نصــلح المدرســةأنــا أطلــع بســيطة بطلــع ، بــس بكــره متبعتــوش إلنــا وتقو 

 مش راح نتبرع بأي شي .
م تســمعهم وتفهمهــم صــح عشــان ، والز ، بــدي أقولــك كلمتــين قبــل مــا تطلــع: اقــف يــا ايهــوداالمــدرس

للي بحبوك تفهمهم للي أكبر ، إلـي بتقـدموا برعـوا، بتتبرعـوش بإشـي مـن جيـابكو، إنتوا لما تتمنك وا 
حنـا مـش ، إن بدكو تحملونا جمايـل، بكفـي عـاد، وكماكثر من فتات خير بالدنا وبترولناإلنا مش أ

ظ علــى خيــر بالدنــا ونشــتغل ، أجــا الوقــت نــدور علــى حالنــا ونحــافقــادرين نتحمــل أكثــر مــن هيــك
 ، ويكون خيرنا إلنا مش ألعادينا ن نرفع من شأن بالدنا وشعوبنابضمير عشا

 ، وبتمني كالمي يكون وصلك عشان يوصل ألسيادك يا هلل بره
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 : وجود مقعدا فارغا في الفصل فيقولفيخرج إيهودا من الفصل يالحظ المدرس 
 هو حبيب غايب اليوم كمان   

 ، حبيب زي ما أنت عارف عمره ما غاب ستاذ، ويظهر إه مريضعمر: نعم يا أ
 المدرس : هللا يشفيه وياخذ بيده هو وكل مريض 

 ويقرع الجرس فيخرج المدرس من الفصل  
، ويقترح عليهم أن يقوموا بزيارة حبيب في بيته على بعض زمالئه الطلبة في الفصل عمر ينادي

 :قائال ً 
 ، إيش رايكو نروح نزوره   مره ما غاب عن المدرسةالزم نزور حبيب تعبان، ألنه ع

أحد التالميذ : أنا راح أحضر الدروس إللى أخذناناها وهو غايب عشان يدرسها ويقدر يكمل 
 .معانا باقي دروس المنهج 

إيش رايكو تروحوا اليوم بعد صالة العصر   باقي التالميذ بصوت واحد موافقين طالب آخر:
 .وتقفل السيارة

 انيـد الثـالمشه                                          
 

حبيـب  نرمز لهم باللذين يسكنون بالقدس وليس في إيديهم حيلة  –تفتح الستارة ونرى حبيب وأمه 
تضع له كمادات ماء بارد على رأسه، لتخفف ، وأمه بجواره على األرض راقد على فراش متواضع

  .تملك من وسائل العالج سوى ذلك نظرا لفقرهم، ذلك ألنها ال من حرارته المرتفعة
، ثـم تنظـر إلـى ابنهـا اجيه ربها قائلة: يارب، يـارب تشـفيه وترفـع عنـه يـاربوترفع رأسها للسماء من

  .المريض ز قائلة يا ريت أنا وال إنت يماه
 .وهنا نسمع صوت التالميذ ينادون على حبيب من خارج المسرح

، ويسـلمون عليـه ويحـاول حبيـب أن يـنهض هم ويدخلون على حبيـبومة الستقبالفتخرج األم المهم
  .رغم األلم والضعف الشديد ولكنه لم يستطع

 أحدهم : سالمتك وهللا الصف من غيرك ماله طعم وال لون 
 آخر : إيش قالك الدكتور   

خـف ، إن شـاء هللا كلهـا يـوم وال اثنـين وببرد مش مسـتاهلة أروح علـى الـدكتورحبيب : كلها شوية 
  .إن شاء هللا و باجي على المدرسة

 أحدهم مبتسمًا : إنت معرفتش إيش إللى صار اليوم في الصف 
 حبيب باهتمام : إيش إللي صار 

أحدهم : اليوم األستاذ صابر طرد أنور من الصف عشان غلبتـه إللـى مالهـاش حـدود وقـال لـه مـا 
 يجيش على المدرسة غال ومعاه ولي أمره 
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 ، ألنه وقف يدافع عن أنور بأسلوب وقح ، وكمان طرد عنان ر : ومش بس هيكآخ
، ذا إللي كان الز يصير من زمان، وبالنسبة لعنـان، هـو دايمـا هيـك طـول عمـره متملـقحبيب : ه

  .عموما بيستاهلوا التنين
، وبــراد للشــاي مرحبــة بأصــدقاء ولــدها الحبيــب ولكــن ا تــدخل األم ومعهــا بعــض مــن الكــؤوسوهنــ

، ويعتــذر بلطـــف عــن شـــرب الشـــاي ، ومســـلما علــى حبيـــب مـــع بــاقي زمالئـــه اعمــر يقـــف مســتأذن
  .ويخرج من خشبة المسرح

 وتقولم األم البنها حبيب : 
 ، إن شاء هللا هللا بياخذ بيدك وبطيب وبكره بتروح على المدرسة يا هللا يماه، شد حيلك

 حبيب إن شاء هللا يماه 
 المات الفقر وخيبة األمل ، وتبدوا عليه عيدخل والد حبيب إلى المسرح

 أم حبيب : هللا يعطيك العافية يا أبو حبيب 
 ، يتوجه لالطمئنان على حبيب قائالأبو حبيب : هللا يعافكي

 كيف حالك بابا اليوم   إن شاء هللا أحسن 
 حبيب : الحمد هلل بابا

 كتور ، إن شاء هللا جهزت حالك عشان نأخذ الولد عالداألم : إيش اعملت يا أبو حبيب
 ، مقدرتش الزوج : ال وهللا يا بنت الحالل

 ثم يستطرد قائاًل والدموع تمأل مقلتيه : 
ني انعقـد فـي ، زي متقـولي لسـاخويا عشـان أطلـب منـه يـدايني قرشـين، لكـن مقـدرتش أطلـبرحت ل

، وقمت من عنـد تمي  نفسي عزت عليا، وأخويا عارف حالنا، هو منتخاش لحالوا عشان يساعدنا
، واطلعـت رامتـي مـا سـمحتليشحت عند جارنـا أبـو المجـد ونفـس اإلشـي مقـدرتش أطلـب كويا ور ×أ

  .من عند أبو مجد ورحت لمعلمي وأول ما خشيت عنده صرخ بوجهي
 ، إنتو عمال سكة ومن هالكالم ل لي : ليش مش رايح عالشغل اليومقا

حت وال إجيت، و مش حاسس في، سحبت حالي واجيبت، ويا ريتني ما ر كيف بدك أطلب منه وه
 . خلقنا بينسناش، ربك الزم يعدلها، إللي وكليها هلل يا بنت الحالل

، جة : والنعم باهلل يـا أبـو الحبيـب، لكـن الولـد زي مـا انـت شـايف، راح يـروح منـا يـا أبـو حبيـبالزو 
، ووجـــه زي مـــا أنـــت شـــايف صـــار بياكـــل وال بينـــام، وحرارتـــه عاليـــةصـــارلوا يعنينـــي ثـــالث أيـــام ال 

 فر صار خيال يا موتي عليه . أصفر أص
لكـن إيـش طـالع بيـدي يـا  ،انـا قـادر أشـوفه وال أطلـع فـي وجهـه، وهللا مبعـرف يـا أم حبيـب الزوج :

رة، هو أنا طالبع بيدي شي ومقصر، ما هو ابني زي ما هو ، العين بصيرة واإليد قصيبنت الناس
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، وتبدأ دموع اآلسي تذرف شيويمكن أكثر عشان مش طالع بيدي ، وقلبي بيتمزع عليه زيك ابنك
 .من عينه

 وتقفل الستارة .....
 ثـالـد الثـالمشه                                         

المســـرح ليصـــبح موحيـــا بـــالغني والرفاهيـــة حيـــث نـــرى عمـــر فـــي بيتـــه يراجـــع بعـــض دروســـه وأمـــه 
 جنبية جالسة تطالع مجلة أسبوعية.األ

، مر بالدول الضعيفة المسيطر عليها، ونرمز لوالد عة المسرحل يدخل والد عمر إلى خشبوبعد قلي
 : دأ بمداعبة ابنه ويسأله عن دروسهوالد عمر يعمل طبيبا ، ويب

 األب كيف دروسك يا بابا   
 عمر : الحمد هلل 

 األب : أنا بدي إياك تجتهد وتصير دكتور عشان تشتغل معي في المستشفى . 
، ويـا ريـت مـا أطلب منك طلـب صـغير كثيـر يـا بابـا إذا بتسمحلي، بس عمر : إن شاء هللا يا بابا

  .تكسفنيش وتوافق عليه
 .األب : اكسفك ، إنت تأمر ، عيني إلك يا بابا 

، كــل إلــي بــدي إيــاه يــا بابــا إنــك توافــق وتيجــي معــي عشــان نــزور عمــر مبســتمًا : ال بــديش عينــك
  .زميلي المريض ، إللي ابوه مش قادر ياخذه عالدكتور

، أي هـو زميلـك، بـس اسـمحلي أرتـاح شـوية وبعـدين بنـروح سـوى لب : بس كده، حاضر يا بابااأل
  .أنا قادر على زعلك

وهنــا تــدخل الســيدة األجنبيــة والــدة عمــر لنرمــز لهــا بالــدول المســيطرة ولنســميها ) مريكــا   وموجهــة 
 كالمها لزوجها : 

، تشـوفيه إنتـي خليكـي فـي شـغلك ألشـان، ي بدك تروخـوا علـى صـاخبوا سـوى سـوى ، إنتشو بتقولي
، وكمان مين اليوم ياخذني عشان نتعشى برهوبس كمان إذا إنتي بتروخي تشوفي صاخب أومر . 

 .يشتريلي أولبه مكياج طلبتها الصبخ 
، وبشـتريلك المكيـاج إللـي بـدك إيـاه ،زوجها الطبيب :حاضر، حاضر، أنا راح أخـذك وعشـيكي بـره

 بس يعني زميل انبك 
، أنــا بقولــك مــش الزم تروخــي يعنــي لــة : ال زميــل ابنــك وال زميــل زوجــكوجــه مريكــا قائفتقاطعــه ز 

، إذا كنتــي نســيتي أنــا بحــي عشــان ي نســيتي حالــك وصــرتي دكتــورة كبيــرةمــش الزم تروخــي وال إنتــ
  .تتذكري زمان كنتي مش قادرة تدفعي للجامعة وانا دفعتلك



 - 230 - 

ا ، أي هـو أنـا بقـدر أنسـى طـول مـجـةش وال حافيقاطعها الزوج قائال : ال يا سـتي خلـص أنـا منسـت
 ، خلص .. خلص مش رايح أنت في وجهي ومنكدة على عيشيتي
 وتنظر الزوجة إلى ابنها عمر قائلة : 

، وكمان إنتي مش لشان أبعتك تتعلمي بره في أمريكا، عند خالكأومر شوفي دروسك وخلص ، ع
، أمـك بيـر، مـش زي مسـتوى النـاس الثانيـةش على مستوانا إحنا مسـتوانا كالزم يكون إلك زمايل م

 من أمريكا وكمان أبوكي دكتورة كبيرة وبكره إنتي بتصيري دكتورة كمان . 
 عمر مستاء : بس يا ماما الواحد الم يشعر بشعور إخوانه وزمالئه 

 ، أنا بقول شوفي دروس وبس األم : بالش كالم فاضي وشعارات
 ي البكاء وتخرج من المسرح في حين أن عمر يبدأ ف

فيتوجــه األب إلــى ابنــه قــائال : متــزعلش يــا بابــا أنــا بعــد مــا أريــح شــوية زي مــا قلتلــك بنعمــل حالنــا 
عند زميلك بس إنت أوعى تقـول  ، وبنروح سوى سوق علشان نشترى علبة مكياج ألمكرايحين عال

 لها.
 فيبتسم عمر وينظر إلى والده نظكرة فيها مزيج من السخرية واالمتنان 

 ة لخوفه من زوجته واالمتنان له ألنه سوف يذهب معه لزيارة صديقه وزميله المريض السخري
 .وتقفل الستارة 

 المشهـد الرابـع                                            
 

، فيدخل مع أبيه إلى خشبة على حبيب لتستقبله أم حبيب مرحبةعمر منخارج المسرح ينادي 
 ع حيث يرقد حبيب في فراشه ويظهر عليه اإلعياء والمرض المسرح أو البيت المتواض

 ويسلمان على حبيب الذي يحاول جاهدا االبتسام رغم األلم 
 ويبدأ الطبيب والد عمر في فحص المريض 

وبعد االنتهاء من الفحص يخرج الطبيب من شطنته دفتر الروشتات ويقوم بكتابة روشة الدواء 
  .للمريض

 حبيب ، حيث يالحظ عمر ذلك  ويضع الروشة تحت وسادة
فقير الذي ال يستطيع شراء ، ذلك ألن والده لم يحس بإحساس مريضه التسماوينظر إلى والده مب

، ويسلم مع أبيه على حبيب و ة من تحت الوسادة ويضعها في جيبه، فيأخذ الروشتة خلسالدواء
 .يخرجون من المسرح وتقفل الستارة 

 المشهد الخامس                                         
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بيب وبعد ما فحصه : أنا أمبارح أخذت بابا على بيت حيجمع زمالءه في الفصل ويقول لهم عمر
لشـــان هيـــك مـــا ، ويبتســـم لكـــن يظهـــر إنـــه مامـــا عـــادة المصـــاري اللـــي فـــي جيبـــه عكتبتلـــه الروشـــته

راءة مــا ورد فيهــا مــن ، ويخــرج الروشــتة مــن جيبــه ويبــدأ بقــإشــتراش الــدواء لحبيــب، وهــاي الروشــتة
 عالج بصوت مرتفع على زمالئه :

 حبة مسكن ألم 
 شرط وحده 

 كبسولتين تضامن 
 زجاجة تصميم 

 كورس تقوية جبهة داخلية 
 حبتين محبة وحنان 

 وجبة ضمير 
 فيضع التالميذ كل يده في جيبه ويخرج ما فيها من نقود متبرعا لشراء الدواء لحبيب 

  شيكل 4الثاني : انا معي 
 شيكل  9الثالث : وأنا معي 
 شيكل  7عمر : وأنا معي 
 قديش بصير معنا 

 شيكل  26آخر : بيصيروا هيك 
، ويخلع ساعته من يده معوا أنا بابا شرى لي ساعة جديدة، اسعمر :أطن إللي جمعناه بكفيش

 ويضعها على ما جمعوه من مال قائاًل : 
 إشي بنشترى له هدية ، عن زاد يع الساعة كمان وبنكمل حق الدواءونب

 وهنا يتدخل إيهود قائال 
ياههما أهاليكو بيعطوكوا المصروف ع ، لشان تشتروا الدواء لحبيب ولغيرهحيلك ، حيلك إنت وا 

ذا معوش يدبر حاله وال مان، خلي أبوره يشتريلوه الدواءبكفيش إنكوا زرتوه وجبتوا الدكتور ك ، وا 
نسوا الهم خلي الدنيا تحلىداين، راجعوا مصاريكوا لجيابكوا، و حتى ي أي هو انتو بدكوا تصلحوا  ،ا 
 العالم.

 فينظر إليه زمالئه نظرة حادة فيها الكثير من الحقارة 
 وتحدث المفاجأة : 

 أنور موجها الكالم ل أيهودا قائال بحدة واحتقار : 
ال ، مفـش عنـدك شو اللي بتحكيه هادا، أي هو إنتا مش إنسان، مش بشر، مفـش فـي قلبـك رحمـة

  .ضمير وال إحساس
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مــع  ، وخلينــا نعمــل إللــي علينــاا بســكوتك، بــس عاألقــل نقطنــوهــو إنتــا متســاهمش فــي حــق الــدواء
 زميلنا وأخونا، يا بتعد عنا.

 يصمت أيهودا صاغرا وخاصة بعد أن يرى نظرة الزمالء له 
 : نور بعد ذلك كالمه إلى عمر قائالويوجه أ

نتـــا كمـــان يـــا عمـــر نتـــوا رجعـــوا وأخوكـــو انتـــو بـــس هـــو حبيـــب زميلكـــوا ،وا  ، رجـــع ســـاعتك إليـــدك وا 
 مصاريكوا لجيابكوا 

 ، ونروح سوى وبنقدملوا إياه باسمنا كلنا أنا إللي راح أشترى الدواء لحبيب
، أما إنت لحالـك تتحمـل حـق الـدواء هـذا أحد األوالد : ال يا أنور، إذا حبيت تساهم معنا حياك هللا

 الحمل إذا بتوزع بنشال إشي بنرفضوا كلنا والمثل بقول 
 أنور موجها كالمه لعمر : طيب يا عمر رجع ساعتك إليدك وأنا بكمل ثمن الدواء 

 فيفرح الجميع ويخرجون من الفصل متوجييه إلى الصيدلية لشراء الدواء 
 .وتقفل الستارة 

 ادسسالمشهد ال                                        
 

، ويخـــرج فراشـــه ظـــاهر عليـــه اإلعيـــاء والمـــرض و راقـــد فـــيتفـــتح الســـتارة علـــى حبيـــب وهـــ

األطفال وزمالؤه من جمهور الحضور وكل منهم يحمل نوعا من أنواع الدواء يصعدون إلى خشبة 

المسرح ويقوموا بتقديم الدواء لحبيب كي يشـرب الـدواء ويرفـع ذلـك الغطـاء عـن جسـده ويهـب واقفـا 

خوانه بعد أن قدموا له الدواءوهذا يرمز إلى أن حبيب شفي من مرضه بسبب    .تعاون زمالئه وا 

ويشـبك اإلخـوة إيـديهم ويقفـون بكـل فخـر وفخــار واعتـزاز بـالنفس ويـرددون بصـوت واحـد أغنيـة يــال 

  .معنا يد بيد بمصاحبة الموسيقى

 
  
 

 


