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أعكذ باهلل مف الشيطاف الرجيـ 
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

جياد يكسؼ العرجا .د :تقديـ 
كنحمدؾ حمدا يكافي نعمؾ ، كيكافئ مزيدؾ ، كنشيد أف ال إلو إال اهلل الميـ إنا نستعينؾ ، كنستيديؾ ، كنتككؿ عميؾ ، 

، كنشيد أف محمدا عبده كرسكلو إماـ "  إنا لننصر رسمنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا" ، كلي الصابريف القائؿ 
.  المتقيف ، كقائد الغر المياميف 

:  أييا الجمع الكريـ 
:  البطكلة كاإلباء ، كأحييكـ جميعا بتحية اإلسالـ العظيـ  أرحب بكـ أجمؿ ترحيب عمى أرض رفح

فالسالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو  
منا وكل األوفياء كل التحايا والوفاء 

أىل القيادة واإلباء لرجال أمتنا وىم 
كل القطاع عمى السواء في غزة الشماء بل 
صمدت وما عرفت بكاء فجنوبو رفح التي 
رمز البطولة والفداء وشمالو يبقى لنا 
وصغاره ثم النساء برجالو وشبابو 

   
:  أييا األخوة 

نحاكؿ اليـك أف نسجؿ لحظة تاريخية عز فييا الرجاؿ ، لحظة غابت فييا األمة ، كتكاطىء فييا الزعماء كالقادة كأشباه 
صالح / قمعة الشيخ الشييد  –ة قمعة الجياد كالرباط كالشياد –الرجاؿ ، فاشتعمت آيات الفداء ىناؾ في بيت حانكف 

شحادة ، مؤؿ النكر كالطيارة كاإلقداـ ، فتجمت بطكالت فريدة عز نظيرىا ، كسجمت صحائؼ القضية الجيادية سطكرا 
مكممة بالعز كالفخار ، حيف تقدمت نسكة محجبات يحممف المصاحؼ ، يبددف ىيبة الجيش الصييكني المدجج بكافة 

رىابا ،  أدكات القتؿ كالبطش كالدما ر ، كتفكقف عمى آلتو العسكرية التي تقطر دما كحقدا كا 
ما أعظـ المرأة الفمسطينية كىي تكدع أبناءىا كفمذات أكبادىا ، كىـ يذىبكف لمجياد في سبيؿ اهلل كتمزج بيف الدمكع 

مشاعر الممتيبة ، كما أركعيا كالزغاريد في آف كاحد لتؤكد لمعالـ أنيا ىي المرأة الكحيدة التي تمتمؾ اإلرادة الحقيقية كاؿ
كىي تنضـ إلى خندؽ المقاكمة كتمتؼ حكليا كتقدـ نفسيا رخيصة في سبيؿ سبحانو كتعالى فداء لمشيداء كاألسرل 

.  كالجرحى 
إلرضاء ضميرنا الذم يتألـ لما يرل ، كيتعذب لما يسمع ، كيقؼ  -كىي غير كافية-إف كؿ ما نقـك بو ىك محاكلة منا 

، كال نممؾ إال أف ندعك ليـ ، نشاركيـ أحزانيـ ، كنشد عمى أيادييـ ، بآية قرآف ، بحديث شريؼ ، ببيت مكبؿ اليديف 
شعر ، بكممة ، بصكرة  تتكارد إلى الذىف ، مع تكارد المعاني إلى القمب كالجناف ، صكرة البطكلة المتمثمة في صكرة 

. فيفات يدافعف عف كرامة األمة الصبايا كالعجائز ، صكرة األـ كاألخت كالبنت ، صكرة الع
المكت باالنتظار ، التيديد كالكعيد ، النيراف تقذؼ مف كؿ جانب ، صمت العرب  كظمـ ذكل القربي ، في ىذه  

.  السياقات قررت فدائيات الحصار جعؿ االستشياد سبيؿ الحياة 
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يكما لمخركج عمى شرط الخراؼ ، كيكما  ـ ،2006تشريف الثاني / في بيت حانكف ، كاف يـك الجمعة الثالث مف نكفمبر 
.  لمتمرد عمى أقانيـ الذبح ، في ذلؾ اليـك أعمنت النساء العيد الفمسطيني لممساكاة بيف البشر تحت قير االحتالؿ

بكم الرطل من المحم البشري يباع  
سئل القرد المربوط بقعر الدبابة  

لكنو المسعور لم يفتح فمو  
كانت إجابتو قذائف  

يد الحقد  من حد
والخوف المغمف بالشظايا والرصاص  

من ذا يذكرىم  
أن موعدنا القصاص 

لن تيزم اإليمان ىاتيك القنابل والسعار 
لن يرىب األطفال خوف جاثم في مصفحة الدمار  

لن ينيي الجرح العميق النبض  
في قمب الوطن  

ال تجزعي يا بيت حانون  ... ال تجزعي 
  كل البيوت بموطني بيت حنون
أنت البطولة سطرتيا الشمس  

في وجو السماء  
أنت البطولة لمرجال مع النساء 
أنت البطولة في عيون الكون  

األرض تنبت في نواحيك  
الشيامة والشيادة والفداء  

:  أييا األخوة الكرام 
المشاعر اإلنسانية ، كبث ىي كافية ليز  (أـ الفدائيات  )فاطمة النجار / إف العممية االستشيادية التي نفذتيا الحاجة 

الميف كالرقة في أقسى القمكب ، كأعتى النفكس البشرية ، كتحقيؽ التأثير اإليجابي المبالغ الذم يرفد المقاكمة بنماذج 
رفيعة المستكل عظيمة اليمة ، عالية العطاء ، شديدة اإليماف ، راسخة العـز  ،كاثقة النفس ، عميقة الحب لمديف 

خماد سائر األقالـ المسمكمة التي أكغمت في مكاقؼ كأفكار كالكطف كالقضية ،  ككانت كافية إلخراس كافة األلسف ، كا 
. كمبادئ كسياسات كتكجيات الحركة اإلسالمية نيشا كطعنا كتجريحا  

وثبت نسيبة في جموع الفارسات  
 السيدات الشمس تشرق من عيون 

الثائرات عمى الموانع والحصون  
المسجد المطعون  
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رخ في الوجوه الكالحات  يص
والميل تصفعو النجوم  

ىذي الصقور تالحق الغربان 
والطير الغريب  

ال تحزني .. ال تجزعي 
لن تزىر األحزان في أرضي  

سوى جمر الغضب  
  "

كاليـك كقد اشتد الحصار ، كطاؿ الرغيؼ كالدفتر كقمـ الرصاص ، كالتقت المصالح ، كغمقت األبكاب ، كأخذ البعض 
البعض اآلخر عف ثكابتو ، كتحكؿ بعض مف الضحية ليجيز عمى بعضو اآلخر ، كاشتدت المساكمة عمى سالح  يراكد

ال كألؼ ال ، ال : المقاكمة ، عندىا انتفضت المرأة المجاىدة عمى كؿ عكامؿ الشٌد العكسية ، كقالت بمساف عربي مبيف 
لخبز مغمكس بالدـ كالذؿ  

اإلباء مة والكرامة والمجد يرقص لمشيا 
لة والرجولة في النساء واألرض تضحك لمبطو 

حانون لبين النداء فبناتنا في بيتنا 
ىذي جميمة والنساء أخواتنا أعالمنا 

م خضن معركة الوفاء ميرفت وروضة وابتسا 
يروي مشاىدىا الفضاء أسماؤىن مالحم 
ومشاعل نحو السماء أجسادىن قنابل 
الفناء تحمي الرجال من وعيونين مراصد 

يا أييا المدمنكف عمى مشيد الدماء كاألشالء المتناثرة عمى مدل الجغرافيا العربية ، كيمكـ مف غضبة النساء ، عندىا لف 
تفي كؿ أمكاؿ الدنيا بتسديد فاتكرة الدـ المنيمر مف عركؽ األحبة كالحبيبات فكؿ قطرة دـ إنما تنزؼ مف قمكبنا قبؿ 

. عركقيف 
، ألنيا ىبة اهلل كنعمتو ، كلكف كرامة األمة كاألكطاف كحريتيا تعمك فكؽ كؿ الدماء ، كمف ىنا  الحياة عندنا مقدسة 

فإننا نسترخص األركاح كاألبناء كاألزكاج في سبيميا ، فنفرح بالشيادة باعتبارىا كسيمتنا الكحيدة الباقية لدينا نحك كطف 
.  حر كريـ كمجتمع منتج ، كأمة شامخة بيف األمـ 
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:  يؿ السياسي التحؿ
لمسيرة فدائيات الحصار 

 نساء بيت حانون سجمن أسطورة: قادة إسرائيل
 06-11-2006المقاومة وتأثيرىا عمى إسرائيل 

صالح النعامي  / األستاذ 
 

عدد مف القادة كالمعمقيف اإلسرائيمييف أف ما قامت بو النساء الفمسطينيات المكاتي قمف بفؾ الحصار عف المقاكميف  اعتبر
يكسي بيميف الذم شغؿ " ميريتس " فقد قاؿ رئيس حركة ". تاريخية  أسطكرة" م بيت حانكف الخميس الماضي يمثؿ ؼ

 كاالحتراـفي الماضي منصب كزير القضاء أف ما قامت بو ىؤالء النسكة ىك أسطكرة، كمكقؼ بطكلي سيضفي الصدقية 
اعة اإلسرائيمية بالمغة العبرية صباح اليـك ، اعتبر بيميف كفي مقابمة أجرتيا معو اإلذ. عمى النضاؿ الكطني الفمسطيني

أما . أف ىؤالء النسكة سيصبحف مثاؿ سيحرص عمى اقتدائو الفمسطينيكف كالعرب كالمسممكف في جميع أرجاء العالـ
بإيماف  ، فقد قاؿ أف ىؤالء النسكة صنعف تاريخان بعد أف تزكدف"ىارتس " الجنراؿ زئيؼ شيؼ المعمؽ العسكرم لصحيفة 

عف مقتؿ ثالثة كجرح عدد كبير منيف مف أجؿ  أسفرتكبير كعقيدة صمبة جعمتيف يقدمف عمى ىذه المخاطرة التي 
كاعتبر شيؼ أف ما قامت بو . العمؿ عمى فؾ الحصار عف المقاكميف الفمسطينييف الذيف كانكا محاصريف في المسجد

مف . لشنطي سيسجؿ كحدث ىاـ كسيدرس في كتب التاريخنساء بيت حانكف بقيادة النائب عف حركة حماس جميمة ا
ناحيتو قاؿ عامكس ىارئيؿ المعمؽ العسكرم البارز أف أحداث بيت حانكف تدلؿ بما ال يقبؿ الشؾ عمى الدكر الكبير 

ة في أف الكثيريف سيكتبكف عف دكر المرأة الفمسطيني كاعتبر. الذم تقكـ بو المرأة الفمسطينية في مقاكمة جيش االحتالؿ
مف ناحيتو قاؿ المعمؽ الصييكني لمشؤكف العربية داني ركبنشتايف أف كقكؼ الجميكر . الكفاح الكطني ضد االحتالؿ

جانب المقاكميف في مكاجيتيـ جيش االحتالؿ في بيت حانكف، رغـ ما يتعرض لو ىذا الجميكر مف  إلىالفمسطيني 
شرخ بيف  أحداث، األمر الذم يدلؿ عمى بؤس الرىاف عمى أذل، يدلؿ عمى أف الشعب الفمسطيني يمتؼ حكؿ مقاكمتو

المقاكميف يمثؿ  إنقاذنساء فمسطيف عمى التضحية بأركاحيف مف أجؿ  إقداـكاعتبر أف . الشعب الفمسطيني كمقاكميو
ك المعمقيف في إسرائيؿ عمى أف إسرائيؿ ستفشؿ في تحقيؽ أم مف  المسئكليفكاجمع كؿ . الدليؿ القكم عمى ذلؾ

التحتية اإلسرائيمي بنياميف بف اليعازر  يةكقاؿ كزير البف. ة عمى بيت حانكفىداؼ التي كضعتيا لمعممية المتكاصؿاأل
لقد اقتحمنا غزة مرات كمرات، كقتمنا كاغتمنا المئات مف مقاكمييا، كمع ذلؾ لـ " مكجيان حديثو لقادة الجيش الصييكني 

" عف بف اليعازر قكلو  األحداعة اإلسرائيمية بالمغة العبرية صباح اليـك كنقمت اإلذ". نستطع أف نحسـ المكاجية معيـ 
مف ناحية ثانية كشفت ".  أخرلصكاريخ القساـ، ببساطة لف نستطيع، فمنبحث عف أساليب  إطالؽلف نستطيع كقؼ 

ان عكؼ عميو في عددىا الصادر اليكـ األحد أف العدكاف اإلسرائيمي عمى بيت حانكف أحبط مخطط" ىارتس " صحيفة 
 أبككحسب الصحيفة، فأف . حككمة حماس إلسقاطكؿ مف رئس السمطة الفمسطينية محمكد عباس كاإلدارة األمريكية 

مازف اتفؽ مع كؿ مف المبعكثيف األمريكييف ديفيد ككلش كاليكث ابراماز عمى أف يقـك أبك مازف بإلقاء خطاب لمشعب 
. نية، كتشكيؿ حككمة طكارئ حتى يتـ تنظيـ انتخابات تشريعية جديدةالفمسطيني يعمف فيو عف حؿ الحككمة الفمسطي

كأشارت الصحيفة أف شف العدكاف الصييكني عمى بيت حانكف كاستيداؼ عناصر حركة حماس بشكؿ خاص مف قبؿ 
، الجناح العسكرم لحركة حماس في "كتائب عز الديف القساـ " جيش االحتالؿ كسقكط ىذا العدد الكبير مف عناصر 
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كأضافت الصحيفة أنو تبيف ألبك مازف أنو ال يمكف تنفيذ ىذا المخطط في الكقت . مازف كثيران  أبكىذه المكاجيات، أحرج 
الصحيفة أف تكلي حماس قيادة المقاكمة في بيت  كأكدت.  عناصر حماس كأبطاؿ إلىالذم ينظر فيو الفمسطينيكف 

 .نية بشكؿ غير مسبكؽق إسماعيؿحانكف عزز شعبية رئيس الكزراء الفمسطيني 
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زحف الحرائر 
موسى أبو جميدان .أ 
 

كتفكح رائحة بيا زكية  المكت ينيش بيت حانكف األبية  
كالراجمات تصب أطناف المنية كالحتؼ يعكم فكؽ أطالؿ األسى 

نبت الشجكف عمى ركابييا البكية  ظممكا الطبيعة أحرقكا أثكابيا  
شيخ أك رضيع أك صبية  أشالء كتمكذ راعفة بأحضاف الردل  

! أيف األسكد ذكك المكاثيؽ الندية  ٌ كالحمـ في شدؽ الذئاب مكفكفا  
! فيو الجراح فمف يذكد العنجيية  يا لكعة القمب الكجيب تكدست  

سكراتيـ عند المعامع حيدرية  ىـ في الشماؿ عمى التخـك تكثبا  
كشبابيـ شيب مسددة ذكية أطفاليـ كنساؤىـ كشيكخيـ  

شمس الضحى تجمك تالفيؼ الدنية  أسمعت عف خنساء غزة طاكلت  
في نفرة كسرت غركر المدفعية  قذفت بنييا لمفداء كنافحت 

شرؾ النذالة بانتفاضتيا الكفية  ىزأت بأرتاؿ الحديد كأربكت  
كسجؿ مجد زاخر بالعبقرية  زحؼ الحرائر لمحمى أسطكرة  
بعممقة الفمسطينية  أزىك أنا قد نسجت مف البالغة حمة  
! تمؾ الكتيبة في زماف العنترية   أك ليس بحرا لممفاخر أف نرل  
سكح البطكلة كؿ بادرة فتية  هلل در الشامخات صنعف في  

كىنا العقائؿ درع ممحمة عصية  رتب أنيخت كاستكانت في الكغى 
كلكؿ عبرم كغربي مطية  أضحى دجاجمة العركبة سبة  
عنيا تقاصر زمرة العجز الخصية  فاركم ليـ أف النجابة ىمة  

كتكحشي زىك المركءة يا أخيو تييي تباىي كافتخرم كتألقي  
كثرل الزعامة مجدب دنس الطكية  يا بنت خكلة كيؼ ثأرؾ طافح 

كتفجرم عبقا كسبقا يا سمية  فتقدمي أسماء صبحا زاىرا 
لكلييف ىبي يا صفية  حقد السإف أسفر القرظي غدرا أك غمى  
حس الكفاح كأثمرت نبض اليكية  لـ يحضف التاريخ مثمؾ أيقظت  

لمثائريف كمكئدا لمبربرية  ستظؿ ىمتؾ الحصيفة منيال 
كنت الشذا أختاه كالغيث الركية  فإف اكفير الخطب كاعتسؼ األذل  

شماء تيشـ كؿ داىمة عتية  فسممت يا أـ المكاـر صخرة  
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! ذبيحة ولكن 
زىير أبو خاطر / الميندس 
 

 

 

حرت لكصفؾ كانبرت أقالمي نكف الذبيحة كـ أنا يا بيت حا
كالعقؿ يبغي صيده بسيامي كترل الكالـ يفر مني عاصيا 

كتفجرت في صدره آالمي كالقمب فاض مف اليمـك ككـ بكى 
عف صبرىـ كجياد شير دامي ماذا سأكتب عف مالحـ أىمؾ 

قصص العظاـ كسيرة األعالـ ىؿ يستطيع الشعر أف يحكي لنا 
كقفت بكجو المكت في إقداـ يعبر عف أصالة أمة أك أف 

عـز النساء كذلة الحكاـ ميما كصفت فمف أحاكي مطمقان 
مف قبضة العدكاف كاإلجراـ لما نساؤؾ حررت أبطالنا 

ببسالة عزت مدل األعكاـ قامت تكاجو بالعزيمة جيشيـ 
لف يكفي األبطاؿ أم كساـ لـ يشيد التاريخ يكمان مثميا 

كتفجرت في جندىـ بحزاـ بينيف صبية  كتقدمت مف
عاد الرجاؿ جميعيـ بسالـ كبفضؿ ربي ثـ فضؿ جيكدىـ 
أحرارنا فازت عمى الظالـ قد خاب مكر المعتديف كسعييـ 
صمد الشماؿ كما الجنكب السامي رغـ الدمار كرغـ سيؿ دمائنا 

ردم أجيبي ىؿ أصاب كالمي ىؿ قد أجاد الشعر كصؼ جيادؾ 
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صور 
إبراىيم عبد اهلل عيسى  /األستاذ

أك كؿ ما أعيا الرجاؿ محاؿ ما كؿ ما تيكل النفكس يناؿ 
كالقير يحسف قيره األبطاؿ كالذؿ تمبسو النفكس ضعيفة  

بأكلى الشيادة تضرب األمثاؿ في ظممة كشؼ الكماة سكادىا 
سابقت نحك اليدل األجياؿ فترسـ الرسكؿ لنا الطريؽ بيديو  
حؽ يضيع كالرجا يغتاؿ رفضكا الدنية فاستجار بعزىـ 

ىدل المصاحؼ فييمك يختاؿ فاستصغر المكت الجبابرة األلى  
نكر اإللو طيارة كجالؿ برزكا لو كالنكر زاف كجكىيـ  

لكنيـ يـك الكغى زلزاؿ ليف كرفؽ بالخالئؽ كميا 
يعة تنطؽ األفعاؿ  يـك الكؽنار تحرؽ كؿ كىـ زائؼ  

أأراكمكا صدؽ الكعكد رجاؿ    كسمكا أناسا قد تبدد كىميـ  
صدؽ العزيمة تكشؼ األىكاؿ في كؿ معترؾ تركف بالءىـ  
فييف مف نكر الرسكؿ جماؿ كتركف آيات كسيف طيارة  

إف كاف مف حؽ األناـ كماؿ  الكامالت بما منحف فضائال  
سير في غير النشكر جباؿ فتيبرزف إف حمى الكطيس بييبة  
كانقض مف ىكؿ الردل أغكاؿ فإذا رصاص المكت أذ أزيزه  
كاصفر كجو كارتخت أكصاؿ  كتسابقت دقات قمب الضيغـ  
كتعانؽ الدـ الزكي رماؿ  يمضيف في ثقة يعز نظيرىا  

كتضئ فجرا إف غفت آماؿ  فيناؾ تشرؽ لمحقكؽ شمكسيا  
في ساح الكغى أفياؿ  كالفيؿكأبك رغاؿ نعؿ كؿ أشيـر  

الذؿ عز كالحراـ حالؿ  كالنفس إف سقطت فذلؾ دينيا  
الفيؿ آت كالصمكت خباؿ  تراجعكا  : فينا ينادم بالرجاؿ 

الحرث أجدب كالسنكف طكاؿ كىناؾ يصرخ ياجياع تمردكا  
داء الخيانة في القمكب عضاؿ  كلو عيكف بالكماة تربصت  

منو يقينو اإلذالؿ  كابتاع لعف الذم باع يقينو  
ما ساء مف قكؿ ففيو يقاؿ  كالخزم يسكف قمبو ككيانو 
ليكمك  ماذا يقـك أكلئؾ األنذاؿ كيقكؿ إني منكمك كا 

ف عاشكا ىنا  فاألرض فييا الزرع كاألكحاؿ ليسك لنا أىال كا 
ف كنا بجسـ كاحد   فالرأس رأس كالنعاؿ نعاؿ حتى كا 

  



 10 

عطر خاص 
ىيام حمد 

قداميف الطيب خذكا مف تحت أ
كتعجبكا 

ىزكا الرءكس 
لمشيد اليـك العجيب 
كتحدثكا حتى الصباح 
عف قكارير نكاعـ 
يجمعف بيف أنامؿ 

كؿ المكاـر 
كتعجبكا مف فعميف 
كتطيبكا مف خطكىف 
انظر لربات الخدكر 
في لحظة قدسية 

فسارت .. ثارت 
كجميمة تتقدـ 

بخطكة األسد اليصكر 
ىذم النساء تثكر 
امة كتخط سفرا لمكر

مف ذلؾ الرجؿ المعظـ .. كاضحؾ 
يدفف الرأس المغطي بالعمامة 

باحثا في الرمؿ عف كىـ السالمة 
كاضحؾ .. انظر ليـ 

مف مناضميف 
شعارىـ النعمة 

ىذم النساء تثكر 
كتطير لممجد المضمخ بالعطكر 

في بيت حانكف البطكلة 
قافمة النسكر 
ذىبت تثكر 

فقأت عيكف غرباف 
أضميا ضالؿ الغي 
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اىا الغركر كأعـ
في بيت حانكت تثكر 
كاألعكر الدجاؿ في 

دبابة بمياء 
يغكر .. يتالشى 

تتعممؽ الشيماء 
فتعانؽ الجكزاء 
كالقـز المحاصر 
يرخي قبضتيو 

عطرىا الخنساكم 
يككم رئتيو 

كيخكر .. فيخكر 
أخت قسامي ىنا 

كانداح البخكر .. برعـ الريحاف 
بنت قسامي ىنا 

فينا لمعـز صرح كحضكر 
تفدم الكرامة بالنحكر كىنا 

 كىنا تفدل الكرامة بالنحكر
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زىرة حنون 

غازي كمخ  . د
 

زىرة حنكف ؼ بيت حانكف تحاكي 
بيضا ندية ... كردة جكرية و 

... ع الغصف األخضر 
ؼ الفجرية فاح شذاىا 

صمى ككبر .. صاح الديؾ 
رد حسكف عف ظير الجامع 

يا الحرية فجرؾ طالع .. فجرؾ طالع 
سكدة  غصبف عف حدايو

تنفخ رياح سمـك كزكابع 
صكاريخ كمدافع طيارات 
تشعؿ نار ؼ عش حسكف 

تحرؽ بيكت مزارع بيارات .. الجامع  
تقصؼ عنؽ الكردة البيضة 
تصير بمكف الدـ السايح 
انيزت شجرة تمر الحنة 
لبت دعكة أىؿ الجنة 

جميمة الشنطي .. أختي 
ىػ الفدائية 

فٌزت صاحت أخكيو محاصر 
لكاحد منيـ يسكل ميو ا.. مع إخكانو 

ىدت حصار اإلجراـ .. مدت ..ىبت 
فدائيات اإلسالـ 

تحمي رجالؾ يا قساـ .. رمكش العيف 
يشيد دمؾ يا ابتساـ 

عزيزة الركح بس األغمى األقصى 
كاألغمى رجالؾ يا قساـ 
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إنما نحن الرصاص 
نصر فحجان /األستاذ

 
... لبيت حانكف القصيدة 

... لعيكنيا تأتي القصائد كميا 
... لعيكنيا ىذا النشيد

.. كلقمبيا
.. كلقمبيا الخنساء تنيض مف جديد 

... كلصكتيا المجركح
يصرخ صكتنا المكجكع 

.. لترابيا الممزكج بالمسؾ المعتؽ
... تتفتؽ األزىار كالنكار 

.. كاألمطار تيطؿ تغسؿ الشيداء كالثكار كالجرح العنيد 
لدـ تعطر باألريج 

خرجت جميمة كالصباح 
 * * * * *

ذاؾ الصباح 
كانت جميمة كالرياح 

كالريح تحمؿ شكقيا نحك الصباح 
... كاف الرصاص يمزؽ الجدراف كاألككاـ كاألشياء 

.. دبابة حمقى تحاكؿ أف تصد الشكؽ 
.. كجميمة تمضي بشكؽ 
.. كىناؾ رتؿ مف جنكد 

.. قطعكا الطريؽ 
.. كجميمة تمضي بعـز في الطريؽ 
تمضي يطاردىا الرصاص 

.. ال رجكع : جميمة قالت 
.. إما الصباح أك الشيادة : قاؿ النساء 

!! نعـ الشيادة كالجناف .. نعـ الصباح يمفنا : قالت جميمة 
.. نعـ الشيادة كالجناف : صرخت رجاء مف بعيد 

!!! آه ما أحمى الشيادة " ابتساـ " ردت عمييا 
 *******



 14 

عاد الرصاص يطارد الشكؽ الكبير 
ائر يا نساء ماجدات يا حر: قالت جميمة 

أك مفر ... ما مف مفر 
.. سكل التقدـ كالتقدـ لألماـ 

كفي األماـ مقاكمكف محاصركف 
في بيت حانكف األسيرة 

ال بد حتما أف نفؾ حصارىـ 
سنظؿ نمضي 

.. ال نخاؼ مف الرصاص
حتى نفؾ حصارىـ 
ليعكد فجر مف جديد 

كجميمة تمضي بعـز كالرصاص 
" رجاء"سقطت 

مقدس بالدماء كتضرج الشجر اؿ
كجميمة تمضي بعـز كالرصاص 

تزخ كما السماء " إنعاـ " كدماء 
تخضب الترب الجسكر 

تحكي حكاية عاشؽ لمجنة العميا فتمضي 
حيث اليناءة كالسركر 

كجميمة تمضي بعـز في الطريؽ كما الرصاص 
ىا نحف نخترؽ الحصار : قالت جميمة لمرصاص 

دمنا يحطـ سيفكـ : قالت جميمة لمرصاص 
ىا نحف نخترؽ الرصاص 
ىا نحف نكسر رمحكـ 
رفعت جميمة راية 

لمنصر فانكسر الحصار 
سكت الرصاص 

يا حرائر إنما نحف الرصاص : قالت جميمة 
نحف الرصاص .. نحف الرصاص 
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أعيفي الزعماء .. فال نامٍت 

ىشاـ عثماف غانـ .أ
 

!!! ىرٍة ػػأك بس أسو ػػقايضكا القدسى بؾاؿو ذاتى مرة     ػػػػػػػىٍؿ سمعتـ عف رج
َّـم  ـٌ ل !! دىعكا المكتى كًذٍكرىٍه : في الفدا    قالكا نتـ  ػػػػػػػأيف ؾي : ألكىـ ػػا سػٌ ث

!! عىرَّمة ػػاره كـى ػػئي عػػػا الالجػإنـ: الكا ػػفؽ  مِّ ػػبعضي في الغى ػكتمادل اؿ
  !ىرىهػػزِّ ظػنيف العػم لجػػػثـ يعطازم  ػػػنيؼو بالمخػػاىى في جػػػػيتب

  !رَّمةػػاكم في ضمير الشعًب قً ػػال يسيفو  ػػػػػلكؽي مف ذؿٍّ كطػػػػذلؾ المخ
رَّمة  ػػػػػسي ًعزٍّ كاف مف إبداًع حي ػشـلينا  ػرقٍت فيًو عى ػػػػػػػػريبَّم يكـو أش

سرة  ػػشى عي ػادم   جيػعندما نادل المف  تٍ صاريؼ ػػػاءو ؾػػػىٍؿ سمعتـ عف نس
ٍترىه  ػػً كرةى العادم كسػػفٍت أسطػػكشنايا  ػػػكخو كالـػػػبَّمٍت في شـػػيكـى قى 
برىه  ػػػتؿَّم صػػقدى المحػاؼو أؼػػكىتابو  ػػػػػػاؼو كحجػػيًب عؼػػبجالب

برة  ػػاًس عً ػػكؿِّ الفػػةن فييا ؿػػقصصًر كما أدراؾى يركم  ػػػػجدي الفػػمس
صرة ػػػػدادنا كفي ػػثكاًر إـػػدعكةى اؿل  ػػى م حيفى لبٌ ػػيشي خنساكاًت شعبػػج

يدعػػنا أعػػجيشي  ا كخً ػػاًد تسميػػنبعى اإلفسػػـل  ػػػجزى جيشنا كاف ي برة  ػػحن
ا باهلًل لك لـ يبػػػقس زـي كيفرىه  ػػنو..  اكاًتنا ػػيري خنسػػػغينا  ػػػػػؽى ؼػػمن
رة  ػػكزه.. افه ػػافه كريحػػىيفَّم فرسل  ػػػس يففػػيده ليػػفَّم كاهلًل رصػػقي 
مرة  ػػطاًس خى ػخكةى في ًففػػقعكا الفػفى اؿو  ػػفعًؿ خيره مف رجػكةه في اؿػػػسف
اًف ديرَّمة  ػػػػفَّم لألكطػي اتو ؾػػػػكبفىاتو  ػػػػاءو أـػػػؼي مرحى لنسػػأؿ

ثكرة  ػػػػيفى بػػػػحيفى يدعكىيفَّم يأتاءو ػػػػػػاـً جيشان مف نسػػػإفَّم لمقس
ذا أيعط خرة  ػػػػػكص.. يىفتديفى القدسى محرابناامنا  يفى في يكـو حزػػػػػػػػكا 

ٍف باعى بالدم في ج اكم مف تراًب األرًض ذرَّمة  ػػػػػال يسنيؼو  ػػػػػػػإفَّم مى
اةي شىعرة  ػػػػػػرٍؾ فييـ المأسػلـ تحاًب قرارو في بالدم  ػػػػػػريبَّم أصح

ػػػالن يركبي عندى البػػأسً ما رأينا في زعامػػػاًت بػػػػالدم  ػػيرة  رىجي مي
خيريىـ ييمقػػي عمى البػػػاقيفى شىػػرَّمه بؿ رأينػػاىـ كلػػػػػػكٍف كالرزايا 
لـ نػػػجٍد فينا لردِّ الظػػمـً قيػػػػدرة حسػػػػبينا اهللي فمكال الديفي فػػػػينا 
ػػػكرة كرجػػػػػاؿه ال يحػػػػبكفى المنايا  ـٍ كىرىبِّ الػػعرًش لألكطػاًف عى ىي

أرىه  ػػغكاري ثػم الثائري الـػػيؼ يطؼػػؾذؿِّ ذيال ن ػػػػػػػنا في اؿبٍؿ كمما زادى 
ا  ػػيتى الشػرؽى بػػػإفَّم مىٍف أح ٍحرىه  ػػػحتؿُّل في حانكفى جي ػػرؽى الـػػأحعًب يكمن

سرة  ػػػىره كحػػلؤىا ؽػػاةو ـػًمف حي قى  ػيره كأبػل خػكتو في الكغػػريبَّم ـ
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درىه  ػػعرؼي ؽػػػعدكم أنَّموي مػػػػػببي  ػػػػسزأي الالىي بصاركخي كحػػيو
كفى ًكٍزرىه  ػػؿي الالهػػـه يحـػم إثػػقارو  ػػػػربي فػاةه ليس فييا ضػػػكحي

ـى سبعػى إفَّم مىٍف ؽ عبى كأمرىه  ػػػيممؾي الش.. كخو ػػفي شـيدنا  ػػػػػػيفى شوػػػدَّم
ٍبرىه  ػػػػػى ال يعرؼي ؽ ىيدو ماتى ػػػكشرنا  ػػػكفي قصػػؼي فرؽو بيفى مىٍف يسػػأؿ

ـى أـػبيفى مىٍف ؽى  حرىه  ػػػػػكفى فػدـ في حافػػكالذم ؽادم  ػػػػػػػنان لألعػػدَّم
ـى ػػعبنا أسػػػأٍف يرل شأكلى  "    لعادى ػػػج "م عمىػػإفَّم مىف يبؾ رىه  ػؿَّم أسػػيرنا 

رىه  ػػصرى فجػػيؿي كي نبػػػأٍف يزكؿى الؿل  ػػػػى كٍف نتمفٌ ػػػػرهي الظُّلممةى ؿػػنؾ
رىه  ػػػػدـي أجػػػل هلًل ال يعػػػمىٍف سىعى الي  ػػػػرءي في درًب المعػػال يخيبي الـ

يرىه  ػػؽي غػػػشؽي النصرى كال يعشػػػيعادم  ػػػػػـه كىفػػبنا فيو رمػػػإفَّم شع
 
 

        
 الشريطتم ترتيبو حسب االستماع إلى 

 


