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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
الكلمة الترحیبیة التي ألقاھا الدكتور جھاد العرجا في األمسیة الشعریة التي أقامھا الملتقى 

ي بالمنتدى التربوي بعنوان جرح واحد من الق دس إل ى بغ داد ی وم الخم یس المواف ق          األدب
  .م١٦/١٢/٢٠٠٤

   
  :الحمد هللا رب العالمين والعاقبة على المتقين وال عدوان إلى على الظالمين وبعد

 من ا ونوعاً لهواالستنهاض وحالة من حاالت اإلسناد لألمة اً جديد يا من تشكلون فجراًاألعزاء القراء  أيهافيا  
 مـن   الخـارجي  الردة والتبعية الداخلية من جهة واالستحواذ        أشكال تستهدف مواجهة    التياليقظة الحضارية   

 بمدينـة رفـح   التربوي شعرية يقيمه ويشرف عليه المنتدى      أمسية ترحيب في    أجمل بكم   أرحب ،   أخرىجهة  
ع ونـستمتع    نستم األدبيت الملتقى   افعالي للفكر و الثقافة بمدينة خانيونس ضمن        الوطنيالمنبثق عن التجمع    
 وباألخص  وعرضه العربي بمسك الشهداء ومتلون بدم الضحايا الممتد في طول الوطن   يجميعا بشدق إنتفاض  

  .ةمضيئ مشرقة صفحات لحظات المقاومة والصمود في أروعفي بلدين حضاريتين على مر التاريخ، سجال 
 يعبرون عما يجيش في صدورنا ألنهملذين نعتز بهم ونتفاعل معهم  من شعراءنا اأربعةنقف اليوم مع فرسان     

  : مسلم من المحيط إلى المحيط وهمعربيوصدر كل 
   السبحأبو عطا هللا.د
   ي العسولمعبد الكري.أ
  ناجي حمدان .أ
  هشام غانم.أ

ر فحـسب علـى    وقع آثار الفعل المقاوم في نطاقاته الجغرافية المحدودة  بحدود فلسطين المحتلة ال تقتص             إن
  اإلقليمية   أبعاده ونطاقات اكبر وتتجاوز إلى حيث       أوسع بل تتعداه إلى مديات      الصهيوني أو الفلسطينيالداخل  

 ذا صفة حضارية ترتكز عليه آمال عراض  لوقف عجلـة             نهضوياً  لتشكل بذلك مشروعاً   واإلسالميةوالعربية  
 التي شئونها بما يؤهلها لمجابهة التحديات الخطيرة وإصالح  األمةالتخلف السياسي والثقافي واالجتماعي في   

   األبدتستهدف طمس حضارتها و مسخ كيانها وإغراقها في دوامة الذل و التبعية إلى 
 عربـي  يتحدث عن شالل الدم الهادر من القدس إلى بغداد هو شعر يتعلق بقضيتنا وقضية كل                الذيإن الشعر   

وب ما تزال تجاهد في سبيل اهللا أوال وفـي سـبيل اسـترجاع             وكل مسلم هو شعر يتعلق بنضال شعب بل شع        
  .مقدساته وأرضه ووطنه لينال حريته

إنه شعر يستمد قوته وسطوته من رجال سطروه من خالل إيمان راسخ باهللا وبرسوله أوال وبعدالة قـضيتهم                  
ء الكفار يهجونـه    عندما اخذ الشعرا  ,نافح عنى يا حسان     : لحسان بن ثابت    ) ص(ثانيا يرشدهم قول الرسول     

إن من الشعر لحكمـة وإن      ): ص(وقول الرسول ,  وروح القدس معك   اهجهم: وفى موقف آخر قال    ,بأشعارهم
  .من البيان لسحراً

 بأرديـة  يتـشح  العربي بل هو نسيج وحده إنه شعر مقاومة          األدبإن شعر المقاومة لم يكن إضافة كمية إلى         
 الثـائرة   المثوبـة ي في وجدان الجماهير العربية المـسلمة        الثورة ويتشوف الحرية ويمارس دوره التحريض     
  . وإقامة الدولةوالتحريرويرسم مالمح المرحلة المقبلة مرحلة المقاومة 
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 ضد االحتالل والقمع و شعر االنتفاضة       جماعي ثوري انقالبإن االنتفاضة في العراق ومن قبلها فلسطين هي         
ته ولذلك يعد الشعر المقاوم وثيقة تاريخية تعكس وقائع تجربة           روحه وللشعر حيوي   لإلبداع أعادت أدبيةثورة  

 التـي نضالية رائدة يسطر صفحاتها شعب فلسطين والعراق بدمه ودموعه بآالمه وآماله  بعقيدته الراسـخة                
 تصديقا لما خطوه من شعر منهم بأنفسهم نموذجا جهاديا فذا و في هذا المجال نتذكر شعراء لنا ضحوا      أفرزت
  :يزان هما عزأخوان

  إبراهيم المقادمة .د .١
   يعبد العزيز الرنتيس.د .٢
 ما يالحظ على شعر المقاومة أن المعاني صادقة واضحة بسيطة ليس فيها تكلـف وال إغـراق فـي                    ؤولإن  

   أحاسيسهالخيال سواء حين يتحدث الشاعر عن 
ر المقاومة هو وليد التجربة  حين يصور ما حوله في الوطن المحتل فهو ال يعرف المغاالة وال المبالغة فشع         أو

 وعي ال يعوق الحركة النفسية وتدفق       أو الشعورية المحضة التي انطلقت في لبوسها اللفظي في عفوية غالباً         
البوح والنجوى وهو إفضاء بما في النفس المشحونة همومـا وآالمـا            : األدبيالمشاعر ومن مظاهر الصدق     

 األحاسيسلمثقلة وشاعر المقاومة ال يفرض إرادته الفنية على ويتخذ الشعراء وسيلة يخففون به عن ذواتهم ا
 يتحرى نقل الحقيقة من خالل الشعور والمعاناة نقال واقعيا في           أميناً  بل يحاول نقلها إلى لوحاته نقالً      واألشياء

 وهمومه وهي رسـالة يقـدمها الـشاعر    أحاسيسهتصوير معبر فالقصيدة لم تعد ملكا للشاعر يعبر فيها عن           
 تكون اللغة متفاعلة مع لغة      أن تكون القصيدة قريبة من لغة الشعب وروحه بل يجب           أن ال بد    وبالتاليشعب  لل

 إنهـا  في القـضية وعرفـت   النضاليالشعب حتى النخاع وهى قصيدة مناضلة مجاهدة مقاومة عرفت دورها       
 تستخدم لغة التحـدي  فهيذلك  كان بكافة مالمحه ل  أينماتواجه عدوا شرسا يحاول جاهدا إلغاء الوجه المقاوم         

  . من الشعب المقاوم واستخدام لغتهاقترابهاوالصمود من خالل 
 يضمدوا الجراح الغائرة من  أن يحاول بكلماته الشعرية المؤثرة في النفوس المكلومة         الذيإن الشاعر المقاوم    

 األكثـر تعبر عنه وهي في     القدس إلى بغداد هو شعر كامل الصياغة فتراكيبه تامة ولها رصيد من المدلوالت              
 بما فيها مـن آالم جـسدية        االحتالل  تجربة    معاناة مدلولها فيها صدق فني من       أداءمدلوالت حسية تستوفي    

 عن  نأتفجاء التعبير صورا لهذه التجارب واستجابة الشاعر للنظم في ظل التجربة استجابة عفوية              ,ونفسية  
  .وحشية والغرابة  قريبة منا بعيدة عن الاأللفاظالصنعة فجاءت 

 يريد بالتكرار   وكأنه من مرة    أكثروالالفت للنظر في شعر المقاومة ظاهرة التكرار للفظة معبئة فقد كرر لفظه             
 يسلط الضوء على نقطة حساسة في التعبيـر         أنقرع آذان السامعين لتشب عندهم العاطفة الخامدة فهو يريد          

 على السامع لجذبه ومشاركته ما يعانيه بطريقة ال التأثير  بها يبغي من وراء ذلك  اهتمامه ويكشف عن    اللفظي
  .شعورية 

 على ما يقولونه وكـذلك ال  للتأكيد تستعمل التي الدالة على القسم األلفاظإن شعر المقاومة مشحون بكثير من       
 األخرى اإلنشائية األساليب والطلب وغيرها من     واألمر البالغيتكاد  تخلو قصيدة من صيغ النداء واالستفهام         

  . تعبر بقوة عند مشاعر المتكلم وهى الوظيفة التعبيرية للكالم أنوصيغ النداء من شانها 
  . تسمو بشعر المقاومة إلى مرتبة عالية التي األبدية اإلنسانيةإنه الجمال البالغي والروعة الفنية والحقيقة 
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  الخاتمة
نظمه شعراء االنتفاضة والمقاومة وهم يعـانون        الذي الواقعة والصدق الفني هما سمة الشعر        أنوهكذا نرى   

تجربة خالصة فالوصف عندهم يمثل التصور الحقيقي لواقعهم وللبيئة التي يعيشون في كنفها مبتعـدين قـدر       
قادة وجمـاهير   ( الشعب   أفراد من   األمر عن التكلف والزخرفة فالقصيدة رسالة موجهة إلى من يهمهم           المكان

  . للحفظ وابلغ في التعبير أسهلتكون فيضمنها جوامع الكلم حيث )
 نكون على صلة دائمة بكم مـن خـالل الكلمـة            أن نعدكم   األدبيوإننا في المنتدى التربوي من خالل الملتقى        

 أو أدبيـة  صـالونات  أو شعرية أمسياتمن خالل  الصادقة والقصيدة الهادفة والقصة المعبرة نعرض لكم ذلك     
 أن شعبنا أبناء من األدبية والمهتمين بالحركة األدباء جميع ندعو  فإنناكتب و دواوين شعرية مطبوعة ولهذا      

معا و سويا سوف  , عليناأغلق النيرة تفتح لنا ما بأفكارهم أو األدبيةهم تلوا  معنا وان  يراسلونا بانتاجا يتواص
 وإقامة  األوطانرير   مكانه في مقدمة الركب الساعي لتح      واألديب بالناد فيها   يأخذ أدبيةنعمل على قيام نهضة     

  .الدولة على ترابا الوطني بعد تحريره من دنس المحتل الغاشم 
   الحمد هللا رب العالمينأنوآخر دعوانا 
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  الدكتور عطا اهللا أبو السبحالدكتور عطا اهللا أبو السبح: : أوًال أوًال 
  

  .عطا اهللا عبد العال محمد أبو السبح : االسم   •
  . م  ١٩٥٠من مواليد مدينة رفح عام  •
 .شرقيةالبلدة األصلية سوافير ال •

أتم دراسته الجامعية بالجامعة اإلسالمية في كلية الشريعة وحصل على البكالوريوس ثم أكمل دراسته  •
 .الجامعية في جامعة أم درمان بالسودان وحصل على الدكتوراه في الفقه المقارن  

ويعمل حالياً عمل مدرساً بالجامعة اإلسالمية وتدرج في العديد من أقسامها وعمل عميداً لشئون الطالب   •
 .أستاذ مساعد في كلية الشريعة بالجامعة اإلسالمية  

 .متزوج وله سبعة أوالد ستة ذكور وسبعة إناث  •

 . م حيث كتب قصيدة بعنوان النزوح إلى األردن ١٩٧٦بدأ ينظم الشعر في العام  •

 :له أربعة مجموعات شعرية  وهي  •

  .أحالم ورؤى الجيء  •
 .إني لمن أحب أغني  •

 . عمرو بن أم كلثوم إلى أم قشعم ما لم يقله •

 .بغداد وأخواتها  •

نشر ت له  العديد من قصائده في الصحف المحلية مثل جريدة الرسالة وفي مجلة فلسطين المسلمة وكتب  •
 .أدبية مختلفة  

شارك في مسابقات وأمسيات وندوات شعرية وأدبية متعددة  أبرزها مسابقة في القلب يا بغداد ومهرجان  •
 .رثة والمقاومة رفح الكا
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  عيدنا
  م٧/١٩٨٩ /١٤ – ١٣ الجمعة –الخميس  ليلة عيد األضحى المبارك

   المحزون فادي الالجئكوجه أتانا العيد مكسور الفؤاد                  
  وعين العيد تثقل بالسهـادأتانا والقيود بمعصـميه                          

  وأطفال تنادوا للجهـــادأتانا باألضاحي من رجال        
  وأشالء المني   وأسى بالديأتانا بالصبايا  بائسـات                        

  تثج  بها قلوب في الرقــادوشمس العيد تغرق في دماء                      
  ألعـاديها  ابيوأم العيد يسيلعب بالمنايا                      وطفل   العيد

  حكايا  الثأر تكتب  بالرمادوبسمة عيدنا  كالجرح تروي                 
  ونور العيد فيض من سوادأغاني العيد آهات الثكالى                     
  أتين العرس  في ثوب الحدادوفرح العيد أشجان اللواتي                   

  على من كان عونا في الشداد  في نواح             بالحزانىأتانا 
  فقد غاب  المؤذن والمناديأتانا  والمآذن  باكيات                       

  فجاء  الصبح مكتوف األياديوكم  صرخت مآذننا بصبح                
  تمزق قلبه  فبكى ينــــاديوعاث اللص في المحراب حتى                

   كفــاديفأضحى  عمره فرداًضنه بليل                      حبيبا  كان يح
  واد فأزهرت  المنى في كـــلفسألت دمعة من عين سجني                
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  أمي
  م٨/٩/١٩٩٢ ظهراً الموافق ٣االثنين 

  
   أحزاناًنسجت لي ثوباً

  .....أمي مذ كنت ومذ  كانا 
  في القرية  كانت لي وطناً

  ...  يحضن  لي قلبي  ويغني ويكسر دفئاًَ.. جراًش..قمراً...شمساً
   ... أدماناًقيداً

    ولهاناًويهدهد قلباً
  في القرية كانت لي وطناً

  يحفظ لي  جسداً.. يضحكني ..  يمسح لي دمعي ...يحملني .. يزهر  لي شوكي 
  أثخنته بالغدر جبان 

    يختال جمال فتاناًأمي قد  كانت  لي زمناً
  طرقا  يتحدث  الموج إن ارتعشت  مني األفالك أمي قد كانت لي 

   وشراك ال تأبه لصاً ويشق البحر كبارقة من نور
   في طرب يئسي آمالي وحنيني يرقص لي دوماًأمي قد  كانت لي فرحاً

  وخز األشواك 
    يحرمني  لذة شيطان   دفاقاًأمي قد كانت لي حزناً

  التحنان أمي قد  كانت  تضعني  بحنان ال يعرف  أبدا إال 
  أمي قد ذهبت في قلبي 
  أمي قد نبتت في دربي 

  أمي قد  جلست في حجري 
  أمي قد  سكنت صدري

  إني اإلنسان .. في صدر يهتف يا أمي 
  إني اإلنسان ... إنسان يهتف  في صدري 

  أمي قد ذهبت في قلبي 
  من يحمل  عني أشواقي 
  من يحمل عني أحالمي 
  من يحمل عني ساكنتي 

  فليأخذ  مني  ساكنتي .....ما  أعدامي من يطلب  يو
  اإلنسانولينزع  مني  ظلما بيديه روح 
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  )٢(انطالقة 
   م ٣٠/٩/١٩٨٩صباح الجمعة 

  هـ١٤٠٩/ذي الحجة /٢٦
  

    وحطم صخرنا كيد العبيد                 فجرنا فأتى  بعيد  تألأل 
  ديديرويها  المنى بدم جــ              وثغر الصبح أشرق من قلوب

  حماس أقبلت  من نقع بدر               فأهال بالفواتح بالــجدود
  وأهال سيد الكون طه                   يغذ السير  للكفر الــعنيد

                يصافح قدسنا بيد الشهــيدوأهال مصعب يختال فخراً
  وأهال جعفر  يأتي كالنسر              يحلق فوق يافا بالبـــنود

               لتحرق ناره  كيد اليهـــودر  سيفه جبريل  برقاًويشه
  يسير بركبه  أجناد سعد               فيهوي كعبهم  رأس الكــنود

  حماس أقبلت تمضي بعزم               وسيف النصر  يقصف بالرعـود
  عزمة األحرار عـــودي: حماس أقبلت من قلب طفل            ينادي

  صخر عكا           وشمس الحق تضحك للولــيدفيحمل كفه من 
   جالوت  من أيدي اليهــودإلىويقذف هاتفا  باهللا موتا              

  تذكرنا  عزيمته بعـمرو              ووثبته     تذكّر باألســود
  وتحضن أمه  جسدا طهورا           فتزهر  روحه سر الوجــود

   الشيخ   القعــــيدإلى   وترفعه  وتغسله العزائم من حماس         
  ألف حر بالعـــــهود فتثمر          دوي نبضة الثأر المرجى     فت
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 ٩

  )١٣(بلدي
  م٥/٢/١٩٩١الثالثاء 
   صباحا٨:٤٠ًالساعة 

  سكنت  فضج الكون يهتف مالها                  وأتت شموس تنحني  لجاللها 
              أنياب حيات  تخر جباهـها نظرت  الى قمم الجبال فراعها          

  ورأت عيون التين  تبكي حسرة                   والزيت  يحرق من لظى أصفادها
  ورأت وجوه الورد شاحبة اللمى                فالقيد أدماها وشاه جمالــــها
  ورأت مروج السهل يهتك عرضها             قرد وخنزير وأفعى   ساءهــا

  تي حمل السالم ألرضها                   فجرا فصار النور من  أحداقها طهر ال
  فسرت بها  عزمات أحمد مشعال                متوقدا  ومقلدا  أطفالهــــا 
  سيف الكرامة  ال يعود  لجفنه                   حتى تعود لسهولها  وجبالها  

   لبراعم أبت الصدود  وجاءها فتبسمت  منها  الثغور بنشوة                 
  عزم أثيل من سواعد خالد                      تأبى  الحياة  إذا  استباح حياضها 

  أحفاد كعب أو سفاهة مشكم               أو  كيد  سالومي   وفتل  حبالها  
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  )٣(مخاسية للحب واجلمال 
  م٢/٧/١٩٨٩األحد 

  هـ١٤٠٩ ذو الحجة ٢٨
  

  الجمال لسحرها                   وتعطرت أنفاسها بمحمــدأرضي التي سجد 
  وتباركت أكناف مسجدها  الذي                  عرج البراق بخير الخلق أحمـد
  التين والزيتون والطور الـــذي                 وقف الكليم به رسول األوحد

  ألبناء قطعا    للــيدالذ الذي استحيا  العدو  نساءه                     ويذبح ا
  ثم  استباحوا  حرمة  قدســية                    فتضجرت  إال نبات الغرقــد

*****  
   بنوره                         وسمت تباهي بالمفاتن أنجمااإللهأرضي الذي غمر 

  قد جاءها جبريل يوما حامال                          بشري بعيسي باألمانة مريماً
  فتحركت أحقادهم وفجورهم                        تبني صليبا للمسيح ليعدما

  وهم الذين تواطأوا في خسة                           واستذبحوا يحيي النبي األكرم
  وهم الذين تعودوا في ذلة                               نبذ العهود تخاذال وتأثما

                           ****      
  أرضي التي لثمت جباه جدودنا                        وجذورنا ضربت قلوب األعصر
  وعظامنا نبتت رجاال للوري                            كانوا حماة الالئذ المستنصر
  ونشيدنا للنصر كان تدافعا                               نحو اإلله وجندنا لم تخفر

  كتاب جهادنا                             فوعت طريق الحق لم تتقهقروسيوفنا قرأت 
  حتى إذا تهنا السبيل تكسرت                             أسيافنا ما بالها لم تجبر
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  األستاذ عبد الكریم العسولياألستاذ عبد الكریم العسولي: : ثانیًاثانیًا
  

  عبد الكريم حامد محمود العسولي: االسم  
  . م ١٩٤٩من مواليد مدينة خانيونس عام  •
 .البلدة األصلية خانيونس   •

 . م ١٩٧٥أتم دراسته الجامعية بجامعة اإلسكنرية بمصر في كلية اآلداب قسم اللغة العربية في العام  •

 .عمل مدرساً بالمدارس الثانوية في مدينة خانيونس ويعمل اآلن وكيالً لمدرسة خانيونس الثانوية للبنات  •

 .إناث متزوج وله سبعة أوالد ثالثة ذكور وأربعة  •

 .بدأ ينظم الشعر في نهاية المرحلة الثانوية حيث كتب قصيدة عن حرب أكتوبر  •

 :           أصدر ثالثة دواوين شعرية وهي  •

  . م ٢٠٠٠دموع وشموع أصدره في العام  -١
 . م ٢٠٠١النار والحجر في العام  -٢

 . م  ٢٠٠٣ شقائق التعمان  -٣

ل جريدة الرسالة واإلستقالل وفي كتب أدبية مختلفة نشر ت له  العديد من قصائده في الصحف المحلية مث •
 .في الجامعة اإلسالمية 

شارك في مسابقات وأمسيات وندوات شعرية وأدبية متعددة  أبرزها مسابقة في القلب يا بغداد ومهرجان  •
 .رفح الكارثة والمقاومة 

 .يؤمن بالشعر الملتزم بقضايا الوطن السياسية واإلجتماعية  •
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  جني القدس الس
  يا قدس يا وطن  يئن مكبال 
  في مقلتيك العزم واإلصرار
  أنت الحبيبة والفؤاد متيم

  أنت الطبيب والشجا أمطار 
  أرض الجبابرة  الكرام أصالة 
  أرض البتول عظيمة أقدار 

  مسرى  ومعراج الرسول محمد 
  في بقعة صلى بها األخيار 
  يا قدس يا ملكا بزي مدينة 

   للكون أنت هداية ومنار
  يا قدس يا عشق  تملك مهجتي 
  وهفت  إليه الروح واألنظار 

  يا بيت أجدادي ومرتع صبيتي 
  وهوى  فؤادي والسنا  النّوار
  يا قدس يا مهد النبوة  إنني 

  خلف  الحواجز جذوة وشرار  
  أصبو إليك  وال أطيق تجلدا 

  قد ذبت  شوقا  والجوى مرار 
  تجثين وحدك في القيود عليلة 

  يقطر والقذا أحجار والدمع 
  تشكين من وجع وصوتك خامد 
  والصدر يضبح  والدما أنهار
  والثغر ذابل والخدود جريحة 
  والجسم ناحل والسنون قطار 
  ترنو إليك العين وهي كليلة 
  والقرب يبعد والمدى أمتار 

  سدوا عليك الباب فبي زنزانة 
  وتمترسوا  خلف  الجدار  جدار 
  مصوا  دماك وأوجعوك  خناجرا 

  أسقوك كأسا  سمه  قبار 
  زعموا  بأن جدودهم  كانوا هنا 
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  وبأننا  غرب هنا  شطّار 
  وتسرطنوا في كل  عرصة  منزل  

  فوق الجبال وفي السهول  بحار
  شقّوا  سراديب  الخراب بمسجدي 

  مكروا ومكر الظالمين بوار 
  فطردت  من كرم  روته  مدامعي 

  نته  البوم  واألشرار واستوط
  والذئب يرتع  في الربوع  معربدا 

  والقيد لليث  المجيد  سوار 
   وجنان  بيتي للطغاة  مالعب 
   ومعابدي  للعابثين  مزار 

  يا قدس  قلبي  بالعذاب  مقرح 
  والجرح  يكبر واألسى منشار 
  يا قدس  إني  لن أبيع هويتي 

  كنعان جدي هاهنا اآلثار
  لرسول  محمد وأبي سليل  ل

  والبيت  بيتي شاده العمار 
  والحقل  حقلي والجبال مراتعي  

  والسهل والوديان واألغوار
  يا قدس إني في الديار مرابط
  كالطود ال يغتاله اإلعصار

  يا قدس  إني في السماء  مبشر 
   القدس قدسي  هكذا  األقدار 

  يوم سيأتي المحالة باسم 
   والذئب  يرحل واألسى والعار 

  وتعود أهلي للديار  مواكبا
  والبيت يفرح والثرى والجار
  والغيث يرجع للحقول مقبال 
  والكرم يثمر والربا  أزهار 

  وتعود أسراب  الطيور  غريدة 
  فوق الغصون  تضمها  األشجار 
  يا قدس  إني  بالنبوة  واثق 
  فالفجر آت  والظالم   فرار
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  الشبل العراقي

  سادتي يا سيداتي
  بل العراقيإنني  الش

  يالتلمني يا أخ
  ضمد جراحي النازفات
  واسقني يا صاحبي

  عذب المنى
  ال تكلنى

  للصحاري اليائسات
  وانتشلني يا صديقي
  من أخاديد الدجى
  والدموع البائسات

  سوف أحيا رغم قهري
  جدول األرض

  وحقل  السوسنات
  سوف أسمو  فوق حزني

  أشعل المصباح
  من جمر األسى
  ولظا اآلهات

  اد أرفرفحول بغد
  ناشرا  عطر الروابى
  في الربوع الباكيات

  سوف أحيا
  حضن بغداد  عريني
  وشراييني فراتي

  رابضا  خلف صمودي
  عاشقا  طين  جدودي
 والمآذن  أغنياتي

  قد رضعت العز دوما
  من شماريخ النخيل

  ومن صدور الماجدات
  جدتي الخنساء تسطع
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  في األعالي
  من شروق التضحيات

  وخديجة خير أم
  الدنافي 

  قد روت  همم الهداة
  كنت بابل في علو

  مطلع الشمس  بكفى
  والحضارة  صنع ذاتي
  وأبي هارون يزهو

   في كل أرضعابراً
  بالعلوم الزاهرات

  همة في الكون  تسعى
  تحصد الكفر الموات
  تزرع النور وتسقي
  تصنع المجد آلت
  يا عراقي ال تبالي

  كن سحابا
  كن عبيرا

  كن حنين الساقيات
  الهام  عزيزاوارفع  

  كالرواسي
  والنخيل  الشامخات
  واصطبر يا ولدي
  عند العواصف

  وانطلق في صولة
  كالعاديات

  ال تبالي من صدود
  أو برود

  أو جحود أو سكات
  كفكف الدمع  عراقي
  إخوة هدموا الوصايا
  والعهود الراسخات
  إخوة  وأدوا األخوة

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٦

  والعمومة والنبوة
  والصالت

  يا عراقي  ال تهن
  ا األبيضيا ثورن

  وانتفض في النازالت
  أبدا ال تنحنى
  إن تنحني

  كل القبيلة سوف تسجد
  للطواغيت  الغزاة

  يا عرقي لست وحدك
  كلنا نحمل جرحك

 في القلوب الحانيات
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  كلنا إال بقايا
  

  لنا  اال بقاياك
  من عروش الراقصين
  على الجماجم  والرفات
  يا عرقي سوف ترحل

  كل غربان النوى
  باتوالحدا والناع

  يا عراقي  سوف تبقى
  نخل بغداد

  وتبقى نهر سعد
  والبوادي الشاعرات
  يا عروبة أعذرينا

  قد سئمنا
  من بطوالت األسرة
  وانتصارات  الحناجر
  والطبول الكاذبات
  يا عروبة حررينا
  من قيود العقل
  واالحساس

  والزمن المغموس
  بالهموم الحالكات
  حررينا من عبيد

  أسلمونا  للضواري
  لألفاعي

  الطيور الجارحاتو
  مزقونا

  هشموا  أحالمنا
  واستحلوا غرفة النوم

  وحتى  ذكرياتي
  حررينا من عبيد
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  استباحونا
  وباعوا قدسنا

  بالليالي الماجنات
  قطعوا أوصالنا
  فتتوا بغدادنا

  أثخنوها بالجراح
  القاتالت

  يا عروبة حررينا
  من كوابس الجاللة

  والفخامة
  وارحمينا

  من صناديد الهوى
  اتوالغاني

  يا عروبة  اعذرينا
  قد دفناك بيوم

  أصبحت بغداد عرساً
  للعلوج وللزناة

  يا عروبة
  سوف تبكين  طويال
  إن كبا نهر الفرات

  سوف تصحين  قريبا
  من رقاد وسبات

 لتنوحى  مرة  أخرى

  على برد  الشام
  ونيل مصر

  أم كل الجاحدات
  يا عروبة ال تنامي
  عاصف الريح شديد
  سوف يجتاح الحمائم

  مائموالع
  والعروش الراكعات
  ها هو  التاريخ يرنو
  التكوني  مرة  أخرى
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  رماح الطامعين
  وال عيون الخائنات
  كالتي  أكلت  بنيها

  يوم الجوع
  ثم ماتت  حسرة

  يوم الممات
  يا عروبة
  بعد بغداد
  طالق بائن

  بيني وبين عروبة
  ليست  سوى

  أكذوبة  الكذبات
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  األستاذ ناجي حمداناألستاذ ناجي حمدان: : ثالثاً ثالثاً 
  

  .ناجي موسى أحمد حمدان : االسم   •
  . م  ١٩٦٧من مواليد مدينة رفح عام  •
 .البلدة األصلية يبنا •

 .حصل على دبلوم تجارة وإدارة مكاتب ودبلوم حاسوب متقدم    •

 .يعمل حالياً موظفاً في دائرة الصحة بوكالة الغوث   •

 .متزوج وله أربعة  أوالد بنت واحدة وثالثة أوالد  •

 .ة المرحلة الثانوية  بدأ ينظم الشعر مع بداي •

  .           ٢٠٠١أصدر ديواناً بعنوان كوني فلسطيني عام  •

شارك في مسابقات وأمسيات وندوات شعرية وأدبية متعددة  أبرزها مسابقة في القلب يا بغداد ومهرجان  •
 .رفح الكارثة والمقاومة 
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 بغداد ال تستسلمي
  عنة األوغادرغم الجراح وط بغـداد ال تستسلمي رغـم األلم

 نزلت كطعنات على الكباد بغـداد إنـا قـد بكينـا حرقـة

 وعلى عراق العز واألمجاد نبكي علـى نهر الفرات ودجلـة

 نهشت من األوباش والجالد نبكيك يـا بغـداد مثـل عفيفـة

 قد دمرت وتحولت لرمادي واللـه لـو أن المـدائـن كلهـا

 ل على ثرى بغدادمثل السيو مـا كـان أن تسيـل سيـولـه

 ال خير في عرب بغير جهاد ال خير فى مدن العفونة دونهـا

 هل كبلت بقساوة األصفاد أين العروبـة أين مات بريقهـا

 وتقدمي للعرس واألعياد بغـداد ال تتألمي مـن غدرهـم

 وتهيئي بالسيف واألجناد وترصعي بالعـز يا فخر العرب

 نصر لألصفادمكسوة بال وتــزينـي بعبـادة ورديــة

 ومرارتي ومرارة األوالد بغـداد يا ألمي ونبض مشاعري

 شمخت عليها غضبة اآلساد هـذا جحيم النار يرمي صخـرة

 حتى يصير عراقها كرماد يبغون تدميـر الحضـارة كلهـا

 منها سروج العلم من أجداد ويدمـرون معالمـا قـد أشرقت

  ربى بغدادفخر الحضارة في ماذا أقـول ألمـة قـد أسلمـت

 حكامنا رجسا من اإللحاد يا أمـة األمجـاد يا صرح العال

 وجبنهم جبن على استعباد حكامنا وحـل العفونـة تاجهـم

 أم قد تحول قلبهم لجماد أفال يـرون المـوت يقهر طفلة

 تبكي بكاء الحر والجواد أم عميت أبصارهـم عن صبية

 رة األوتاديوما وكانوا زم أم لم يكونوا من رجال عروبـة

 ال يستعيد النبض لألجساد أم صار فيهم ذل عيش ساكـن

 فوق الصدور ملوحا بزناد أم قد تربـع موتهم منـذ األزل

 وتلبسوا بالغدر واألحقاد بغداد قـد زحف التتار بخيلهـم

 أن تصمدي وتقاتلي بعناد يستحلفـونـك بااللـه شعوبنـا

 شحي بسوادال تسقطي وتو يا درة التاريخ يا سيف العال

 هبت على قوم بغير معاد وتهيأي للثأر مثل عواصف

 هم في البالد تزيني بحداد ولتعلني زمن الحداد وطالما

 فجر يضئ بقوة وعناد فرياح يوم الثأر أشرق فجرها

 سيعلق الباغي على األعواد فجر إذا زأر األسود بصدره

  بالعز باإليمان باألجناد بغداد فلتأتي إلينا ثانيا
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 ٢٢

  فلسطينيكوني 
  

  أم جئت من بعد النعيم اآلخر هل جئت من خلف الظالم المظلم
 ومضى إلي ممزقا بالخنجر قد شد ترحال الخطوب رحاله

 من الدروب عميقة كاألبحر وتمزقت كل الدروب وأصبحت

 ثوب الضياع بخسه المتآمر وتناثرت جنباتها حيث ارتدت

 لمتحجرحين ارتوت من ظهر ا من ذا الذي أنهى عذاب سياطهم

 أهواؤهم وتظنها من ساحر قالوا خطابات على تقودها

 بحر الجحيم بدفة المستعمر كوني فلسطيني تجوب مراكبي

 أرضي تضيع أمام عجز المبصر وتكبل األغالل أرضي حيثما

 في ظله أو يحمني من جائر لم يبق لي في األرض مأوى أحتمي

 لمبحروالموج يصعق بالجريح ا حتى البحار مطارد في عمقها

 تجري دمائي كالشتاء الممطر أألنني بالقدس عشت متيما

 موت يميت مشاعراً كمشاعري من كان يبغي أن أموت فما هنا

 روحا تنادي الموت فوق المنبر ولينزعوا قلبي فأحيا بعده

 اسمي فلسطين ورمز الثائر هذا شعاري ولن أعيش بغيره

 لغادررغم الرياح ورغم غدر ا إني بقدسي صامد لن انحني

 راسي بوجه الظالم المتكبر سأعيش فوق تالل ارضي رافعا

 للمسجد األقصى الطهور العامر أين السالم وقد أباحوا حرمة

 قتل البريء بقسوة وتنكر يعدوننا قوال ولكن فعلهم

 وسالمهم أعمى كليل مقفر ويحدثون عن السالم صحائفاً

 لحائرمصر الحزينة بالعراق ا من خلف أسوار الخطيئة تلتقي

 مات الفداء بها كموت األزهر مصر التي ولد الفداء بأرضها

 قل للكالب تجمعي وتآزري إن كنت يا أسد الكالب زعيمهم

 وغدا ستصعقكم بقدرة قادر فاليوم تجتاح الرياح دارنا

 غلب اليهود بقهرهم للقاهر نحن الذين أتوا اليهود لقهرنا

 صبر الصابروالصبر فينا فاق  وبنا فداء والفداء أميرنا

 حتما سيبقى رغم مكر الماكر وقد انتفضنا والقرار قرارنا

 رسموا الخطا بصمودهم للسائرين والشيخ والطفل الرضيع بضعفهم

 وادفع بقوتنا وقل لن تقهري اهللا رب الكون فانصر ضعفنا

 والقدس تحيا للعزيز الناصر فالشعب قرر ان يموت لقدسه
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   مسلمأناسجل 
  

  سجل أنا مسلم
   عقيدتي صدق الوالءورمز

  ال الشرق يملكني
  وال أجثو لتقبيل الحذاء

  والغرب ابصق فوق هامته
  واصدح بالنداء

  والنائمون على عروش الحكم
  ابغضهم سواء
  سجل أنا مسلم

  وابحث عن أمير خالفتي
  ومعاركي
  وكرامتي

  سجل والئي للذين جباههم
  مرفوعة صوب السماء
  ودماؤهم مطر الشتاء

  فاءوعيونهم رمز الص
  للواقفين على ثغور القدس

  رمز للفداء
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  ھشام غانمھشام غانم: : رابعاً  رابعاً  
  

  .هشام عثمان محمود غانم  : االسم   •
  . م  ١٩٦٧من مواليد مدينة رفح عام  •
 .البلدة األصلية حتا •

 .أنهى دراسته الثانوية  ثم حصل على دبلوم في إدارة األعمال  •

 . .متزوج وله ستة أوالد  •

 .ندوات شعرية وأدبية متعددة  أبرزها مسابقة في القلب يا بغدادشارك في مسابقات وأمسيات و •
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ِريم الكتائب
َ ُ

  
  

فقط وإنما رداً على أولئك الذين اختزلوا دور المرأة في الحياة " ريم الرياشي" إنما كتبت هذه األبيات ليس من أجل 
" ران أربعة وادعوا جهال أو جرأة وكأنها ال تصلح إال أما أو مرضعة وجعلوا مساحة هذا الدور محصورة داخل جد

  ..!!أن دورها في الحياة يبدأ حيث يشير لها اآلخرون .. على علم هو منهم بري " بغير وعي 
وفي الفيافي .. في اليابسة وفوق الماء ..  ونسي هؤالء وغيرهم أن المرأة مكانها في األرض وفي الفضاء 

  ..!!وقد يمتد بعده .. وينتهي أيضا مع الرجل ..!!  ل وربما قبله وأن دورها يبدأ مع دور الرج.. والصحراء
  ١٩/١/٢٠٠٤في 

  
  شُدي الحـزام وسلِّمـي تسليمـــا                 ثم اقرأي األنفــاَل والتحريمـا
ـَا             وملكت عــرشَ قلوبِنا يا ريمــا ـَتْ ملوك بالدنا كُلَّ الخَنــ   ملَكــ

  وزعيما.. مواطـنًا ..   سمع الكالم      والكــالم لكـلِّ من " لح صا" يا أم 
  لو كان في حكـــامِ قومـي فارس            ما احتاج أقصى المسلمـين حريمـا
ـُريِ كلَّ رذيلــة              فاستسلموا   وتنـاوبوا التسليمـا   جمعتْ ملوك العــ

ـَد الشعــوبِ لطيمـاماتتْ عروبتُــــنا وزاد هوا   نُنـــا            حتى غدا خ
  زعمـاؤنا  ال تُسـتفز شفاهـــهم             إال إذا وضعـــوا  لهم برسيمــا

  قد أجدبـتْ أرض العروبة فانْبتـــي            يا أخـتَ خـولةَ وردةً  برعومــا 
           ولم نجــد على المحيط الخليج رجــالً  يساوي في الفدا مليمـافاض     

ـًا  ونعيمــا   فترجلتْ ريــم الكتـــائبِ وحدهـا             تبغـي خلـودا دائم
  واستحضرتْ تاريخَنا في لحظـــة               تاريـخَ  عــز زادها تصميمــا

ـًا     تْ العدا تحطيمـاوحطَّم..  ريم الكتائبِ زلزلتْ أركانَـــــهم              رعب
ـَبتْ على رأسِ الملوك  جحيمـا   ضغطتْ على زر الكرامةِ  ضغطـةً                ص
ـْمِ ريـمِ بالدنـــا  تعليمـا   يا عبقريـات اليهـود تعلمــــي             من عل
  اريم التي ضحكتْ عليكم عندمـــا             خلطـتْ  لكم لحم العفـاف  سمومـ
ـُكم وجنـــودكم                فتطايرتْ نارا لظــــى ولحوما   وتجمعتْ ضباطـ
  الخير أصبـــح في البالد تخصصا             والشـــر طافَ بأرضنا تعميمــا
ـُه الحلقومــا   طعم الهزيمـــة في لساني حنظٌل              والنصر يشبه طعمـ

   أبطالَـه               خرج الجميـع  أحبـــةً وخصومالما دعا وطن الفــــدا
ـُها غدا محكومــا   يا أمــةً قد باتَ يمـــلك أمرها              قزم وحاكمـــ
ـُكم            أم باتَ رحم المسلمــات عقيمـــا   يا أمـــةَ المليارِ أين رجالــ

ـَر السمــاء وإنمـا             عشــقوا الظــالم فزادهم تعتيمـا                            ال والذي فَطـ
ـًا   مهزومـــا             مليـــار مهزومٍ يلــوغُ بأرضنا             ويبايعـون منافقـ
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ـَلُّوا وأصبح قلبـهم مختومـا   واِهللا يا أختـــــاه لو صدقوا لما              ضـ
  ةُ أمـــة             تستوعب البلوى وترضى الضيمــالكنـــــها يا ريم قص

ـُربى  وتُدني المعـتدي               تفـدي البغـي وتظـلم   المظلوما   تستبعد القـ
  وتهــــادن األعداء في عدوانهم               وتذيقُ جند المصطــفى الزقومـا

       وإذا أفاقـــتْ  تعــبد القدومـاأســد على الثوارِ قـرد في الوغى         
ـَّاً شامـخًا وعظيمـا"            صالح " ولسوفَ يكـــبر ذاتَ يومٍ  ـُراً  أبيـ   حـ

ـَا بلـغَ المعالـي بعض من              رضـع العـال عاما وعاشَ يتيمـا   ولَطَالَمـ
   لم يزْل معصـــوماٍ" بيـتمحراب"القــدس غاليةٌ وأغلـى ما بهــا            
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  عملية املعرب 
  )براكني الغضب (

  ١٢/١٢/٢٠٠٤األحد 
  

وبحر رر              واحفروا األنفاقَ في ببع نيكفي م ، روا المعبرمد  
فيها أو حفر ساعد نبوركتْ تلك األيادي ، بوركتْ                 كلُّ م  

  عاجزٍ بين البقر" عجٍل " طانه             مثَل في سل" شارون " واجعلوا 
  في علياِئه                   واجعلوا الثأر مليًئا بالعبر " للشيخِ "  واثأروا 

أرعبوهم دوخوهم وازأروا                     واكتبوا فيهم بيانًا بالصور  
  لم يكن للشعبِ فخر يفتخريا جنود العز لوال جهدكم                      

  إنما أنتم قناديُل الهدي                            حين تبدو تتجلى كالقمر 
  جيشُ إسرائيَل هذا ، لم يكن                يعرفُ القهر ،  وأنتم من قَهر
  إنها ذكرى انطالق للفدا                       مولد للنورِ من نارٍ وصخْر

  مجريها هنا             حيث ترسو في المكانِ المنتظر" الياسين  " أطلقَ
  نَظَم " القدر" الياسين تْ عندما شاءبها                    ثم هاسم أنغام  

  الحقِّ هذي مركب               يصُل الراكب فيها إن صبر"  حماس" و
        أو طريدا في كويت أو قطرِإن شهيدا أو جريحا لم يزْل            

  هي سيفُ اِهللا في أرضِ الهدى              وهي نور اهللاِ ، نبراس البشر
  دعوةُ اهللاِ تجلَّى نورها                        مثَل غيث في بوادينا انهمر
  وهي بركان إذا أعداؤها                      جاوزوا الحد تعالى وانفجر

  أس الحربة العظمى لنا                    وهي رمح وكتاب وأثروهي ر
  وال تنسوا الذي            جعَل األرض جحيما من سقَر" يحيى"واذكروا 
  الغجر"  دالفين" المفْتَدى             حين غنَّى في " للحوثري " واهتفوا 

  ازينوهات الرزايا يوم مرالمغوارِ في                 ك" عبد الباسط " ثم 
  العز َأنعم بالفتى                        ودع األم وأبلى وظَفر" فرحاتُ " 
  القى ربه                    بجنود جاوزوا اإلثني عشر" عماد العقِل " و

  أسدا يرعب جيشًا لو زأر"                    رنتيسينا " واذكروا بالخيرِ 
  كَم من األعداء ولَّى دبره                    كَم من الضباط عانى وانتحر
  واسألوا األعداء عنَّا تعرفوا                   أننا الجيشُ الوحيد المنتصر
  دمروا المعبر،، يكفي من عبر             واقصفوهم في الليالي والسحر
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                      يلجأ األعداء منها للحفَربصواريخٍ إذا ما ُأطلقتْ      
  دمروا مستوطنات أصبحتْ                    كلها ساحات رعبٍ وخطر

  نام كلُّ الناسِ عنكم فاسهروا                 في سبيِل اهللاِ ما أحلى السهر
  دررالفدا عقْد ال" كابوُل " فاستبشروا                وهي " فلوجتنا " هي 

  هي منَّا وهي في مهجتنا                           وهي منا ولنا فيها أثر
  وهي ذاتُ الجرحِ فينا لم يزْل              وهي نفس الكأسِ تسقينا األمر

  باعونا بتخطيط ومكر"  ـــان    العربــ" و"  إسرائيل"و " أمريكا" هي 
ـًا              حيثُ يرضى ربنا ،، حيثُ َأمرنحن هللاِ  سنبقى دائمــــ

  إما النصر ، أو في جنة            أو جنانٍ ،، وهي أحلى مستقر: وهي 
  ليس شرطًا يوم أن نزرع بِذرا                 أن نرى تَواً تباشير الثمر

دالم موالنا الثواب نرى                       عند اً أنبح خرإنما نزرع  
  

  
  
  
  
  
  

  تم بحمد اهللا تعالى

  مع تحیات المنتدى التربوي
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