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 بسم هللا الرحمن الرحٌم 

تقديم 
هاد ٌوسف العرجا ج. د                                                                                                     

رئٌس قسم اللغة العربٌة بالجامعة اإلسالمٌة                        
ومدٌر الصالون األدبً بالمنتدى التربوي برفح                                                                                            

 

ذ بكجيؾ الكريـ مف العيجب بما نحسف كمف التكمؼ لما  نحمدؾ الميـ ، كنستعينؾ ، كنستيديؾ ، كنعك
ال نحسف ، كنصمي كنسمـ عمى خير خمقؾ ، كخاتـ أنبيائؾ ، سيدنا محمد ، كعمى آلو كصحبو كالميتديف بيديو 

/  إلى يـك الديف ، كبعد 
:  أييا األخكة الكراـ 

كرحمة اهلل كبركاتو لـ تحظ مدينة مف  فالسالـ عيكـ: أرحب بكـ أجمؿ ترحيب كأحييكـ بتحية اإلسالـ العظيـ 
المدف في التاريخ اإلسالمي بما  حظيت بو مدينة القدس مف اىتماـ سياسي كاستراتيجي كتاريخي كأدبي ، فيي 

.  مف أقدـ المدف في العالـ كأقدسيا ، فاسميا مشتؽ مف القدسية 
دينة ، ميما بمغت قدسيتيا ، كال اختصار كال يعني الحديث عف القدس اختزاؿ الصراع مع العدك الصييكني عمى ـ

مساحة ىذا الصراع بقدر ما ىك تكثيؼ لو في رمز مف الرمكز النادرة في التاريخ كالثقافة كالسياسة كالحضارة ، 
رمز نعني بو كؿ الحدكد كالكجكد ، ككؿ ما بيف البحر كالنير كالبحيرة ، كمف رأس الناقكرة في شماليا إلى أقصى 

ىا عند قرية أـ الرشراس ، بما تضـ ىذه الحدكد مف مساجد كمقدسات  زاكية في جنكب
سالـه عمى القدس الشريؼ كمف بو  
عمى جامع األضداد في إرث حبو  
عمى البمد الطير الذم تحت تربو  

قمكبه غدت حباتييا بعض تربو 
أنظار البشر منذ أقدـ العصكر  إنيا أكلى القبمتيف كثالث الحرميف الشريفيف ، مسرح النبكات كزىرة المدائف كمكضع

كتقع مدينة القدس في كسط فمسطيف تقريبان إلى الشرؽ مف البحر المتكسط ، كترتفع عف سطح البحر الميت . 
ـ  750ـ ، كعند سطح البحر المتكسط 1150نحك 

لقدس ، كقيؿ كقد اختمؼ المؤرخكف في اسميا بانييا ، فقيؿ ىك ايمياء بف ساـ بف نكح ، كايمياء ىك أحد أسماء ا
" مميؾ صادؽ " ، كقد عيرؼ " يبكس " أحد ممكؾ اليبكسييف ، كالتي سميت عمى اسمو " مميؾ صادؽ " ىك الممؾ 

، كمف ىنا جاء اسـ مدينة سالـ ، كقد غمب عمى المدينة " ممؾ السالـ " بالتقكل كحب السالـ حتى أطمؽ عميو 
.  الذم ىك بيت اهلل  (بيت المقدس  )، ككذلؾ سميت بػ الذم ىك اسـ مف أسماء اهلل الحسنى " القدس " اسـ 

عمارىا عدة مرات ، منيا  :  كقد تـٌ تكسعتيا كا 
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عمارىا ، فبنى فييا الدكر كشيد القصكر ، كامتدت في عيده  (عميو السالـ  )النبي سميماف  - قاـ بتكسعتيا كا 
.  مف الفرات إلى تخـك مصر 

 عنو قاـ بعدة اصالحات فييا  الخميفة الثاني عمر بف الخطاب رضى اهلل -

 ىػ بنى عبد الممؾ بف مركاف قبة الصخرة كالمسجد األقصى 72سنة  -

 . ىػ شرع الخميفة الفاطمي السابع عمى أبك الحسف في بناء سكر لمدينة القدس  425سنة  -

لو ىػ جدد السمطاف سميماف القانكني السكر الحالي الذم يحيط بالمدينة القديمة كالذم يبمغ طك 1542 -
 . قدمان  40ـ كارتفاعو 4200

أما المسجد األقصى المبارؾ فيك اسـ لكؿ ما دار حكلو السكر ، كيشمؿ كالن مف مسجد قبة الصخرة المشرفة 
معمـ آخر ما بيف مسجد كمباف  200ذات القبة الذىبية ، كالجامع القبمي ذك القبة الرصاصية فضالن عف نحك 

.  مدارس كغير ذلؾ كقباب كأسبمة مياه كمصاطب كأركقة ك
:  أييا األخكة الكراـ 

ف ما تحممو القدس مف مكانة كأىمية في قمب  إف الدالالت كاإلشارات تعني زخمان لممعاني كالتخيؿ الغني ، كا 
.  ككجداف القارمء يفتح الطريؽ أماـ الكاتب إلى قمكب القراء 

 

كفتية القدس أطيار أبابيؿ حجارة القدس نيراف كسجيؿ 
كمنطؽ القدس آيات كتنزيؿ مسجد األقصى تمكج بيـ  كساحة اؿ

إف خيبة األمؿ كبيرةه تجاه ما حدث كما يحدث في القدس ، كما قاـ بو الحكاـ مف التخاذؿ الذم كاف لو الدكر 
الكبير في نكبتنا  

منبر لمسيؼ أك لمقمـ أمتي ىؿ لؾ بيف األمـ 
في حمى الميد كظؿ الحـر أإلسرائيؿ تعمك رايةه  

مؿء أفكاه البنات اليتـٌ كامتعصماه انطمقت  ريبٌ 
لـ تالمس نخكة المعتصـ ال مست أسماعيـ لكنيا 
إف يؾ الراعي عدك الغنـ ال يالـ الذئب في عدكانو 
فالقمبي ينزؼ شكقان في حناياه رباه فيٌؾ قيكد القدس رباه 

فكاحان بيف الكركد كقد حمت بنا اآله  ما عاد نكر الضحى في القدس 
عمى عزيز قمبي تمناه ا قدس أبكي عميؾ اليـك كا أسفي م

أرض القيكد كنبت الحزف لٌباه أبكي عميؾ كدمعي ساؿ كي يركم 
أـه لو فانبرت نيراف شككاه  أبكي عميؾ بكاء الطفؿ إذ ماتت 

: أييا األخكة الكراـ 
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التي ال تعرؼ طريقيا إلى التنفيذ لقد كثر فرساف الكالـ الذيف يعقدكف االجتماعات ، كال يخرجكف بغير قرارات 
  :

أييا الحاكمكف باسـ بالدم ، ما الذم تغزلكف خمؼ الستار  
قمـه؟ أم قمةو كفمسطيف كراء الدمكع كاألسكار 

أصبحت ىذه العكاصـ بعد القدس ركنان في متحؼ اآلثار 
قرركا الزحؼ لمجياد إذا ىـ أخذكا يزحفكف خمؼ قرار 

كا أماـ االستعمار  حرمكنا حرية المكت حتى يتباه
يا مدينتي  ....... يا قدس 
يا حبيبتي  .......يا قدس 

غدا سيزىر الميمكف ... غدا 
كتفرح السنابؿ الخضراء كالزيتكف 

كتضحؾ العيكف 
كترجع الحمائـ المياجرة  

إلى السقكؼ الطاىرة  
كيرجع األطفاؿ يمعبكف 
كيمتقي اآلباء كالبنكف 

عمى رباؾ الزاىرة   
ر لمقدس عف تقصير العرب كزعمائيـ ال يقصد منو االعتذار بقدر ما يقصد منو ىجاء الحكاـ إف االعتذا

:  بسبب تقصيرىـ تجاه مف تستحؽ االعتذار بعد التقدير كالتبجيؿ 
يا قدس معذرة كمثمي ليس يعتذر  
مالي يد فييا جرل فاألمر ما أمركا 

كأنا ضعيؼ ليس لي أثر 
كأنا بسيؼ الحرؼ أنتحر 

كقادتي المطر ... ىيب كأنا الؿ
فمتى سأستعر   

ىزم إليؾ بجذع مكعر 
يساقط حكلؾ اليذر 

كيسقط المطر  ... عاش المييب 
تتكقؼ الكممات تعمف عجزنا  

غامت رؤام فال أرل 
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ناره تمزؽ أضمعي 
كحسفه يمزؽ أضمعؾ  
ترككؾ كحدؾ شيخنا 
أركاحنا بقيت معؾ 

لك كنت ترجع بالدمكع لكاف دمعي أرجعؾ  
ىداء الذيف يقضكف ذيايان عف قضايا أمتيـ اإلسالمية العظيمة ، كالذيف يبقى ذكرىـ خالدان عند اهلل إنيـ الش

كعند الناس ، كتستمر ذكراىـ كاحة ظميمة يفيء إلييا كؿ مف ٌصده غيث السرل ، كعناء طكؿ المسير ، لقد 
شان ، أف نعيش في كنؼ شيخنا شاءت حكمة اهلل أف نعيش مكاقؼ الجميؿ الرباني الكريـ كاقعان عمميان معا

مامنا الجميؿ  ، كالمفكر الفيمسكؼ   (عبد العزيز الرنتيسي . د  )، كأسد حماس  (أحمد ياسيف  )كا 
، لقد أحببناكـ حبان يفكؽ حب الماؿ كالنفس كالكلد ، كىذا دليؿ كاضح لرضى كقبكؿ مف  (إبراىيـ المقادمة . د)

.  اهلل عزكجؿ 
:  أييا األخكة الكراـ 

ف اإلسالـ قد حرر إرادة اإلنساف مف الكىف كالضعؼ ، كحرره مف حب الدنيا ككراىية المكت ، كتحرير إرادة إ
:  اإلنساف ىي المقدمة الطبيعية لتحرير أرضو 
عياش أنت الحٌي أنت برغـ ككنؾ في التراب 

فبذاؾ حدثنا الرسكؿ كأنبأت آم الكتاب 
ف جادكا المناصب كالرغاب  كسكاؾ أمكاته كا 

اش أنت الرمز حقان حيف تعترض الصعاب عي
كسكاؾ زيؼ حيف نمحقو سنكتشؼ السراب 

عياش ال ترحؿ فجكلد شتيف ينتظر الجكاب  
إف شعراء الدعكة اإلسالمية ىـ شعراء مقادمة مف شعراء الحرية ، يدافعكف عف أىميـ كشعبيـ ككطنيـ السميب 

فتفجرت قصائدىـ في أفعاليـ المتتابعة ، كبشركا  ، يقفكف في كجو أعداء اهلل ، ارتبطكا بأصحاب القضية ،
بمرحمة جديدة  

كاطرح بعيدان كؿ أسباب الكىف قـ لمكطف كادفع دماؾ لو ثمف 
فمرب ذؿ داـ ما بقي الزمف فالمكت أىكف مف غبار مذلة  
يجمك كما الترياؽ أكصاب البدف أفمف يذكؽ المكت كأسان كاحدان 
ـ البال فيرد كال ال كلف طعأمف يعيش العمر ميتان يشتيي 

قد لطخ التاريخ صناعي الكثف  قـ كاصنع التاريخ كاسمؾ غيظو 
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ي ؼنَّد إُْي اُشْ                 
نصر فحجان  : شعر 

 ًاؿٍَ ػٌْٗـَــــــــــــــــــــــي إٕ قٓؼي ؼاىهُ تُسَّ اُشٌِّاّـحَ إٕ نتـــــــــي ٗــــــــــــــــــــــاصه ُ
 ظاتهُ ِ نبُّ أٍُــــــــــــــاء ٌَُ ًٍْهٍ   ًانْكغ ظناؼَي ٍُِٔـــــــــــــــــــــاء كإمنـــــــــــــــــا

                        ٖٓ ٓوِرْْـــــــــــــــي كإمنا ىــــــــــــــــــــــــٌ شائهُ اُكٓــــــــــــــــــــــــغَ احلَهًنَ إلا ظَهٍَال حتثًِ 
 ًـَؽَــــــــــــــــدْ ـؽاى هٌِتُنـــــــــا ًتصائهُ    أٗد اُمُ هك ٌان ٌريَى ًٌٓــــــــــــــــــــةٌ

 ال حئـــــــــــــــــــَُ اذلَّْ اٌُثريَ صٌاؿهُ كإٗــــــــــــــــــــــو ـــــــــــــــــٌَّ احلائهَّٖكامحَ مهـــ
حتْا هبـــــــــــــــــــا أنًاؼُنـــــــــــــا ًٌهائهُ ال مينؼنَّي هرُِيْْ ٓــــــــــــــٖ صهــــــــــــــــــــحٍ 

ًاتٍُػ ّكّـــــــــــــي كصؽٌُْٗا ُٓرٔــــــــــاؼهُ ــٖ ًظناذنــــــــــــــــــا ـــًاٗلطْ ؿثانَ اُمٍ ػـــــــ

ٓألَ اُِْــــــــــــايل ًاحلٍــــــــــــــــاُّ احلـاٌهُ ــــكن اُمُ ؼنَّدْ إُْـــــــــي اُشًٔ ًاُثـــــــــــ

اُرنيُ ًاُىّرـــــــــــــٌُٕ تؼــــــــــــــــــــكُ ٌٗاظهُ ًتِ ؼنَّد ُصٌذي ًَُّ أؼْــــــــــــــــــــــانِ اُهُّ

إٕ ذٍرـسْ تاهلل كيْــــــــــــــــــٌ اُنــــــــــــاصهُ ّاٌنيُ إٕ اُِـــــــــــــــــــــــــو ٗاصهُ هِـــــــــــــــــــــحٍ 

نبُّ أٍُـــــــــــاء ٌَُ ًٍْـه ٍظاتهُ اء كإمنا كانكغ ظناؼـَــــــــــــــــــي ٍُِٔــــــــــــــــ

إال اُونٌغُ ًًْـــــــــــــــــق ّونَـػُ صاتهُ شين اُلرَ ال اٍُعُُٖ ال اُرورَُْ هـــــــــــــــــــــــك ُُ

ــــــــــــاىهُ اهللُ كـــــــــــــــــٌم اٌَُ نبٌّ هـكِرَرْــــــــــــَُ ًِنْقَىَ ال ّعهُّىَ تأٌُيُــــــــــــــــْْ 
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ابشر يا أقصى 

غازي كمخ . د                                                           
 

كل المي باممك حبة مشاعر 
صادقة وبريئة 

بس الحقيقة ف الحق جريئة 
شعمة مشاعر 

ع األقصى تشاور .. اتخمي الكواكب
يبعت رسايل .. والورد نادي
بو قمب طاىر  يا.. والنور ينادي 

الحب زادك .. حكيم وشاعر
تبمغ مرادك .. خميك مع اهلل 

يا أقصى وأضمك .. مرادي ازورك
أرده عنك .. كيد األعادي 
وظمو ساكت ..سمعني األقصى

وصوتو خافت .. محرابو قايد 
قال مش بالتمني .. سابني أغني 

وال بالقصايد 
وال بالتباكي .. مش بالجرايد 

حول الموائد 
أخرس وشاكي .. جب وناحب ما بين شا

والرد واحد ..الشكوى هلل 
وسيفو يحكي .. عرفو خالد 

عن صالح الدين وعمو نور الدين وعماد الدين زنكي 
عمى أمة المميار ونصف يبكي .. محرابو شاىد 

باكستاني  وتركي .. إيراني .. عربي 
محوط لو شبرين .. كل واحد 
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ىي يبا.. فرحان عمييا فييا .. عامل لو دولو 
.. ىذي ممكي

مميي بالتوافو .. األول 
مبمي بالبالوي .. والثاني 

دجال وحاوي ..والثالث 
من شعبو خايف .. لمجن مخاوي .. والرابع 

مخبط ودايس .. ع رقاب جيرانو .. والخامس 
.. ال بد وخانس .. والسادس 

فرعون زمانو .. مع إنو شايف ف حالو 
قطيع وداشر ..تاسع وعاشر ..سابع وثامن 

بعصاه ودوالره .. العدو سايقيم 
كان القرآن ف قمبو عامر وداره .. إال من 

" اقرأ " صنف ثاني من أمة .. محمد حبيبو 
وأعدوا ما استطعتوا 

أسد مقاوم .. مجاىد مرابط 
محمد وجيشو بالنصر قادم .. اهلل أكبر 

ابشر يا أقصى .. محمد وجيشو بالنصر قادم 
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ّا ٓالحمو اُشهّلح أشههِ                                                  
 ىْاّ محك:  شؼه    

 

 

 ُــــــــــُ ًذأُوِ ًذأُنــــــــــــــــــًذأُن ج أشههِــــــــــــــــّا ٓالحمو اُشهّق

 ًان كْيا ذِروِـــــــــــــــــًاُؼى ًاألٕ نهــــــــــــــــاجملك يف ػْنْو ّثين هص

قا تاألػايل ذهذوِ ـــــــــــــظِ تؼِمتال ىــــــــــــق اُؼىّى متــــّا ٌْكُ ػة

ذِ ًحتههِ ـــــــــــــّئِ كْظيه ٌُعا ــــــــــــــػِ ّـاُة تؼعو ٓرؽهمقّ

ج ًذؼِن ـــــــــــــى تِيقـــــــــــــذهٌٗ إيلاحلثْثح مل ذىٍ    (ّثنا)قُ ـــــــــــــــــّا ٌِ

م ــــــــــــواٗد ظكائِيا تؽٌم اُىٗةاتا تاُثْاض ُؼهٌيا ـــــــــــخ شِؽَصةَ

قم ـــٓص ؿري اخــــــــوج بًذهاب ؽخ ـــــــًاُوكي يف ٌّّ اُهؼَْ ذأّْ

م ٍّــــــــح ضًٓيط صه ًاألنقّٕمبًق احلهاّ ـــــــاحلىٕ يف تـكاق ًاُثَ

اقّ كرتكوِ ـــــــــــــــتي مّا أنض غِيف ٌّٓيا ٗاؼد محائْ يف اخلَِْ 

ائي ٓنؽوِ ــــــٖٓ تو ـعَِ ذٌانٍائكُ ــــــــــّا ٌْكُ ػثك اُؼىّى هص

ُ ــــــــــــــُ ًذأُوِ ًذأُنــــــــــــــًذأُنشههِ ٓالحمــــــــــــــــــــو اُشهّلح أّا 

ًنهِ ًٕ أــــــــــــــــاُْاٗؼاخ ًّا ؿصادلٌْٕٔ تشه تاُصٔان  ّا ونػـــــــــــــو

الوٍ اُهائن ذانّؿ ػٔهى ًاُىــــــي ػىج هك ؼىخ ًَ اُؼى كاٌْ

ًه ٓرلٌم ــــــــــــَ ٓلـــــــــــــى ًذثىــــــــــــــد ٓربو يف ٌاؼح اُشؼهاء إٔ
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ًاٍُهاب ًأٗد حمط ؼوائن  ىْــــــــــــــــــحٌ يف ٌاؼح اُؼِٔاء أٗد ػالّ

نم ـــًاُِْس ذٍؽن ًَ تاؽ أؾّ قّـــــــــــــــــيف ٌاؼح اُلهٌإ أٗد ٓن

ذوِ  ٌّــــــشو صاقمٌ ًهٌّْ ػقٌخ أٓريىْ ـــــــــــــــيف ًاؼح األتهان إٔ

ُن ــــــــه كرؿــــــــــــــــىٌ لا اُشيْك خبِناً ــــــــــــــــــــٌُهاّ ذشثوتا ّا ٖٓ أنقخ

ًٔــــــــا اُنٌن اجملـــــكق ٓا توِ تام، ّا ٌْكُ إٕ ًند ػنا لاىثـــــــــــــــــــاً 

ه ؼِ ذهوم ـــــــــــــــــــــــكألٗد ػنك اَُال ـــــــــــــــّا ٌْكُ إٕ ًند ػنا ناغ

اٗن ــــــــــــه ًعــــــــــا صاكػ ّكًُُشْفٖـــــــــــــــــــــا ا ُِؽثْة إٓآٖـــــــــــتِؾ ٌالّ

م ــــــــــًٍ هٌٍ اٌُازـــــــــــــًٌننرصه ًاُنــــــغ ً صـريا مل ٗةـــــــــــــــــــهك هِد شربا ٍ

ُ ــــــــٍٗرن ا ػىّىٌــــــــــــٖٓ ٌٗن ٗثؼي ُا ــــــــــــــــــًِٔاخ ٌٗن صـريا كعْٔؼٖ

ق األهصَ ؼىّٖ اخلاكن ــــــــــــًادلٍطه ــــإٌٌُ يف لًهاى ّمنف قٓغ

ج صلوِ ــــــــــــــّا ٓاظكاخ ًّا ًهاّؿهقُ يف ٌّّ لًهاى اٌُهميح و
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بالدي 
ىدل مصمح النكاجحة  

 
أعاد اهلل أيامؾ  عشقتؾ يا سنا ركحي  
كجمؿ عذب ألحانؾ رعاؾ مف سقى ركضؾ 

كجمؿ عذب ألحانؾ  عشقتؾ مف سقى ركضؾ  
كأكثر عبؽ ريحانؾ تعالى الرب مبدعؾ 
يعز عمي فقدانؾ بالدم أنت في قمبي 

ترعرعنا بأحضانؾ األب كاألـ  فأنت
كغنينا لغدرانؾ  شربنا الحب مف مائؾ 

تضمينا بأحشائؾ كسرنا في مراعيؾ 
تيدىدنا بتحنانؾ تغنينا بالبمؾ 

أال ىبكا اآلذانؾ كشمسؾ تكقظ سكرتنا 
كتصرخ كؿ أركانؾ تنادينا مآذنؾ  

كتحكي سر أحزانؾ  جراح القدس دامية  
أسيراف لسجانؾ كمسرانا كصخرتنا  
قد اشتقنا ألسكارؾ  بالدم تقنا لمنكر 

نحف عمارؾ .. صالة قد اشتقنا إلى الفجر 
فما أغاله قربانؾ ألجمؾ نحف ضحينا 
لتمحك الميؿ أنكارؾ كقدمنا لؾ الميج  

كتغمر كؿ أرجائؾ لتشرؽ شمس عزتنا  
نتحمى بتيجانؾ  كنمبس حمة األحرار  

مف بابؾ بركح البشر فيا حربة قدمت 
كنحف اليـك طالبؾ كأنت جنة الدنيا  
أما اشتقت ألبنائؾ أما حنت مرابعؾ  
كأفجعنا بأبنائؾ لقد جفت مآقينا  

كىكد كؿ أركانؾ كقالكا جدركا أرضؾ  
منافس تحت أعتابؾ لقد زعمكا ألقصانا 
ليمحك جذر آثارؾ أقامكا ىيكالن كذبا 
لعمرانؾ كأديانؾ بحجة أنيـ أىؿ  



الصالون         ٌا أقصى نحن فداك   
 األدبً

13 

كأعراسؾ كأثكابؾ صؿ لبيدرؾ  كىـ أ
كترنيمات أسحارؾ  كىـ أكتار قيثارؾ  
كال نعمكا بأحالمؾ  فال قرت عيكنيـ  
سنمقي فكقيـ نارؾ سنصمييـ كنقمقيـ  
سننزع سيؼ إرىابؾ فمف نخشى لقاءىـ 

ليحيا المجد في دارؾ  نجكد بكؿ ما نممؾ  
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أصل الحكاية 

هشام غانم  

 نا العمؿأكرثى  العجزى  ا فففَّن عذرن               ض اليدل                 يا ميبط البركات في أر
 ف نزؿـى  أكؿي  فنحفي  كاف النزاؿي              كحيثما                          كال نفرُّر  ا نكرُّر فَّن ؾي 

كلـ نزؿ  لمغزاةً ا صرنا عبيدن                     عنا القنا                       بً  أفٍ  ف يكـً لكننا ـً 
األزؿ  نا منذي لنا أغالؿي  لقتٍ خي                      كأننا                    مع الزمافً  طاؿ اليكافي 
كالدجؿ  ذكك الجيالةً  العبادً  أمرً                فاستكلى عمى                     ثـ ابتالنا اهللي 

فمقاؤىـ ييضفي عمى الطيًف البمٍؿ                          ال تنتظٍر شيئنا إذا اجتمعى اليىمىؿ        
خيره مف الشجًب الميرقَّنًع بالخجٍؿ                       يا ليتيـ سكتكا ففف سككتىيـ                   

سيفاجئكف بًو العدكَّن إذا دخؿ                             شجبه عمى شجبو كشجبه جاىزه    
َّـن  " اليىبؿ"طبعى العمالًة كالنذالًة ك                           ًتنا األكارـي أدمنكا           كزراءي أ

ا بآالًؼ القيبىؿ                             كممكؾي أمَّنًتنا األفاضؿي ىاجمكا         أعداءىـ دكمن
!! ال كما قالكا قديمنا في المىثىؿإ                         جئناؾ يا عبدى المعيًف فمـ نجٍد        

حتى نعيدى الحؽَّن لمشعًب البطٍؿ                              سنعقدي كؿَّن يكـو ًقمةن        : قالكا 
كاستحضركا شكؿى الصراًع الميحتمٍؿ كتجمَّنعكا كتناقشكا كتباحثكا                    

كاشتدَّن الجدٍؿ , طىمبى الكغى كالحربى         كثالثه         , كذا يىسيبُّر , ىذا يييبُّر 
ا : قالكا                     كاستصدركا فكرنا بياننا صاخبنا            ا بالعمؿ عميف.. كفى نكمن

ا    نا                          ندعك لضبًط النفًس ضبطنا ميحكمن !!  ميما قتؿٍ ,, ميما استفزَّن عدكُّر
تي الفرصى اؿ إفَّن الحربى ال تأتي بحٌؿ ,, لمحربً                          تي يسعى بيا     سنفكِّ
كؿ المحاكـ حيث حؿ أك ارتحؿ                               في    " بالقانكف"سنالحؽ المحتؿ 

بٍؿ عمةه مف شرِّ أنكاًع الًعمٍؿ نستنكر اإلرىابى فيك جريمةه                           
فالدعـي يحيي في نفكًسيـ األمٍؿ ؿي الدعـى السخيَّن لشعًبنا                       كنكاص

صنًع السالـً بال خيمكؿو أك كىسىٍؿ كنشكري كيؿَّن مىف يسعى إلى                   .. ىذا 
الدكؿ  كي تنعمكا بكرامة بيفكاهلل يبقينا كيحفظينا لكـ                                

أك نزؿ  ال بيدَّن منوي إذا تىقدَّنربالمكلى فففَّن قضاءه                                 آمنتي 
ىذه الدنيا الرزايا كاليىمىؿ في المؤمنكف الطاىركف يقكديىـ                           

كَّنعكف كغيريىـ                          عسؿ  يتربَّنعكف عمى مكائدى مفكالثائركف ييجى
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كذؿ  كالمؤمنكف ليـ زنازيفه منكف ليـ كزيره جاىزه                              المد
الجيؿ  ظممات أفكار العبيط أبيالنفطي تحتى نعاًلنا كنبيتي في                          
نا                            كلنا الجحيـ لمف تكضأى كاغتسؿ الماءي يجرم تحتىنا لعدكِّ

نا                              نجني ثمارى  ؿ كالناسي يمألي بطنىيا بصؿه كخبالًدنا لعدكِّ
ؿ كالشعبي يغرؽي في البطاطا كالبصكالمحـي يمقى في مزابًؿ سيدم                   

كعمى الفدائييفى ييغمؽي ألؼي ًقفؿ كحدكدينا يجتاحييا أىؿي الخنا                           
كنخؿ  بزيتكفو " البيتزا" نقايضي ؼنا                          لعابً  سيكؿي " يتزالمب" كتسيؿي 

حؿ كؿُّر الشعكًب كأخضعٍت كؿَّن الفِّ ىذم حكايةي أمةو دانٍت ليا                         
ًؾ في السيكًؿ كفيقٍؿ لمسحابًة يا سحابةي مىف غدا                   الجبؿ  يجني ثمارى

الغزؿ  لـ يبؽى إال بعضي أشعارً كغابى تاريخي الكرل                     ىاركفي غابى 
م المعتقؿ في المكًت أك في اليىِـّ أك ؼكاألمةي الشماءي خيري جنكًدىا                    

غرسكؾى في حىبِّ العيكًف كفي الميقىؿ يا ثالثى الحرميًف حسبيؾى فتيةه                    
قد اتصؿ  بميراث الرسكؿجيشنا       با                        أتكؾى كتائن  أبناءي قساـو 

أبطاؿي ياسيفى الذم قيرى الشمؿ أبناءي عزِّ الديًف جندي المصطفى                        
أجؿ  :نادل المنادم لمفدا قالكا إٍف                      " الزىارً "ك" إسماعيؿى "إخكافي 
َّـن  كالبدرً                  ا       تبقى شامخن  كراؾى ذفي  ياسيفي  ا اكتمؿ يزىك بالضيا ل
ؿ كىٍز  دٍّد في جى  الحدِّ  حدَّن  سنككفي نا                             بأفَّن  كاليميفي  عيده  فالعيدي 
كصؿ  فقد الجيادً  ف سار في دربً ـى نا                    نا كسبيؿي طريؽي  الجيادً  دربي 

الفشؿ  أك أك النييؽي  ليـ النعيؽي نا                        كغيري  مع الفالحً  نجاحي كلنا اؿ
ضؿ  ىا في الدربً عف ميثاؽً  مف حادى ىا                 البالد كأصؿي  سيدةي " حماسي ك" 

فاندمؿ  اقى دـى  عمى الشريافً  سكبتٍ            كطالما            الجراحً  تعمك عمى كؿِّ 
فَّنى كدىٍؿ                     " ناياسيفى "كيا ," أقصى"يا , قدسي "يا  خيري الكالـً لدمَّن ما كى
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قدساه عذران 
محمد المدلؿ 

 
لؾ مف حبيب القدس ألؼ تحية  يا قدس يا كطف النبييف األكلى 
يا ميد كؿ رسالة دينية  يا قدس يا مسرل إماـ األنبيا 
قة أزلية  يا فخر كؿ عراقدساه ذكرؾ في القمكب مخمد 
مف لمحمى كقضية منسية  قدساه عذران فالشعكب غفكؿ 

تشكك لربي زمرة كثنية  يا قدس قد رفعت يدام تضرعان  
تبكيؾ يا قدس العال كطنية يا قدس فاضت في العيكف دمكعنا 
قمبي تفطر لكعة كأذية يا قدس قد طاؿ انتظارم بعد ما 
نخكة القكمية  أيف العركبةكالمسجد األقصى ينادم صارخان  

يا رمز كؿ أصالة عربية  أقصاه يا مجد تميدان شامخان 
رايات عز في الفضاء جمية  كعمى مآذنؾ العمية قد سمت 
في القيد ينحب بكرة كمسية  يا ليؼ نفسي كالقيكد تحيطو 

تعمي النداء بصرخة عمرية  كالقبة الشماء في عميائيا 
لى الشياأيف الذيف تسابقت أركاحيـ  دة لمجناف رضية  كا 

شرؼ ككؿ منازؿ عمكية  أيف الذيف عمكا معالي المجد في 
أضغانيا بحشكدىا النازية  كغدت جمكع الكفر تحصد حقدىا 

إجراميا بجحافؿ دمكية  حتى يعيث بقدسنا إفسادىا 
كالنفس تأسؼ لإللو بكية  كالغيظ مكظـك كذلؾ كاألسى 
بكرامة كحمية  مستنجدان إذ ال يزاؿ القمب يشكك جيرة  
لجمكع كفرىـ شرار برية  كيح لصمتكـ الرىيب تكددان  

بؿ باؿ فيو ثعالب الكحشية  غفمت ضمائركـ كأغمؽ سمعكـ  
تحذكف في نزالت كؿ دنية  تبغكف فخران أنتـ بيكانكـ  

بغياىب في عيشة أبدية  ذرىـ بفغكاء يييمكا في البال 
راذـ ىمجية  ترجك سماح شتاهلل قد خابت مطالب أمة  
كألمتي نصر اإللو ىدية  فبقرب نصر اهلل عزة ديننا  
فالنكر يكمض في ظالـ عشية  كألف بالفأؿ الصحيح بشارة  
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قمر النصر 
زىير أبك خاطر 

 
في آفاؽ القدس يصارع قمر النصر الثائر طالع 
لغيـك كظالـ قابع أىكاالن كعكاصؼ تدكم 
افع في عـز كبشكؽ دىتؼ استشيادم ثائر 

نكرؾ يمنى ظال كاسع يا بدر األحرار استبشر 
نحك القدس يطير يسارع مف شرياني يبزغ فجر 

في أرضي تزداد مطامع كبالدم في األسر تنادم 
أحجارم شيب كمدافع فمنرجـ أعداء اهلل  

تحريرؾ حتمي كاقع  فاعمـ يا أقصانا كاسمع 
تكبيران لتيز مسامع  كاشمخ باليامة كلترفع 

فجر النصر اليادر طالع ـ ضياع كظالـ فبرغ
لمتحرير شعاع ساطع كبرغـ سكاد األحزاف 
في ركب لمبدر الالمع كنجـك األحرار تاللي 

في ترتيب يبدك رائع كعمى الجنبيف ستصطؼ 
كالماضي قد عاد مضارع كاألمجاد ستنزؿ أرضي 
مف بعد زالزؿ كتكابع  كالككف سيشيد تغييران  
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حرب الدمكع 
ر أبك خاطر زىي

 
قالكا كقالكا كالكالـ قد انتشر قالكا بأرض القدس قد جاء الخطر 
كالدمع مف كؿ العيكف قد انيمر حتى غضبنا ثـ سرنا في ضجر 
كالمعتدكف ترقبكا منا الضرر ثرنا صرخنا في جنكف قد زأر 
غضبا تطاير بالكعيد كبالشرر ظنكا حمار العيف مف دمعاتيا 

في كؿ شبر بالعتاد كبالحذر جمعكا فاستجمعكا قكاتيـ كت
مف عربنا كالشجب ال المكت األمر لكنيـ لـ يسمعكا غير البكا 

لممسجد األقصى فأمسى في خطر ضحككا كزادكا في التعدم كاألذل 
سحقا لشجب زاد محتال بشر يا ليتيـ لـ يصرخكا أك يغضبكا 
سر يمحك عذبا أك يداكم ما انؾفالشجب كالتنديد ال يجدم كال 
كدعك التباكي جرح أقصانا انفجر يا أييا العرب النياـ تكحدكا 

زخكا الرصاص عمى األعادم كالمطر قد حانت الحرب الدركس تجيزكا 
يـك الجالء لسكؼ يخبرنا الحجر حتى يعكد المسجد األقصى كفي 
ىييات ينجك الذئب مف ليث حضر  كسينطؽ الشجر المظمؿ أرضنا 
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يا مسجدم 
نتيسي محمكد الر
 

اثبت عمى أرض الجدكد فأنت عنكاف الصمكد 
كازرع إذا زرع الييكد بكؿ شبر غرقدا 

ازرع مالييف الكركد 
جيز إذا جاء الغزاة ليسرقكا أمجادنا 

جيز مياميف الجنكد 
عمى صفحات ليمؾ فرقدا  رسـكا

ليضيء باألقصى 
كيطمس ظممة الغدر الحقكد 

عذرىـ ال تبتئس فبفذف ربي لف يصيبؾ : يا مسجدم 
كلسكؼ تبقى شامخان 

تحكى إلى األجياؿ ممحمة الكجكد 
قد جئت أسعى طالبا ن عيش الخمكد 

كأريد عزة أمة سارت عمى جنب الطريؽ 
مالي أراكـ صامتيف كقد أصاب األمس مسجدنا الحريؽ 

كتناثرت حبات لؤلؤة عمى أرض المصمى 
لـ يعد يكسك مالمحيا البريؽ 

كأنقذ المجد الغريؽ  السحيؽ دكر في الفمؾسألك كنت في الدنيا كأني قشة  
بيا ثكبا  فكلك كنت إبرة حائؾ ير
بي الجرح العميؽ  فيعمى مر الزماف كددت أف  ير
يا مسجدم 

لك كنت طيرا في السماء محمقان 
لطمبت أسران كي أراؾ غدان طميؽ 

فمقد أتاؾ المصطفى ليال  : يا مسجدم 
ىـ مف البيت العتيؽ كرأل ىناؾ األنبياء جميع
لى السماء مضى ىنالؾ صاعدا  كا 
يا أمتي فمتعرفي باب المعارج لمعال 

فمتى نفيؽ ؟  
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يا مسجدم 
أترل نفيؽ كنيتدم ؟ 

يا مسجدم 
ىذم جيكش الغدر حكلؾ ترتدم 
ثكب الخيانة كالرداء األسكد 

أجمكع قكمي مالكـ 
لـ تتعبكا مف طكؿ ىذا المرقد 

كسيكؼ عزم أقدمي 
آف األكاف تجردم 

قصى كقكمي جددم ذكدم عف األ
عيد األباة كسددم 

ىذم الخطى نحك الصكاب كأرشدم 
فمصابنا أف السجيف بقدسنا 

قد كاف قبمة أحمد 
يا طير قدسي باألصالة غردم 
في كؿ جنس في المساء كرددم 
كلتسمعي الدنيا أنيف المسجد 

كؿ المساجد طيرت كأنا عمى الشرؼ العظيـ 
. في سجف العدك المعتدم  أقيـ
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نداء األقصى 
إبراىيـ عيسى 

 

فميس العيب في نبح الكالب إذا كصؿ النباح إلى السحاب 
تعيث فسادىا في كؿ غاب فمكال األسد نامت ما استفاقت 
رحاؿ الخير مف كؿ الشعاب أنا األقصى الذم شدت إليو 
أنا المذككر في نص الكتاب أنا مسرل الرسكؿ أنا المبارؾ 

أنا المعراج يبدأ مف ترابي بياء  كبي أـٌ الرسكؿ األف
بنات الدىر لـ تبدؿ إىابي  أنا قمب العركبة فاستفيقكا 

أصارع كؿ ذم ظفر كناب أبقى أيعقؿ أنني يا قـك
كطير البـك ينذر بالخراب عظامي كجيتو السكس كىذا 

ككاف الغدر مف طبع الذئاب عض أناممي الذئب الغدكر م
ار قمبي في مرمى الحراب كصعدت نحكم جمكع الحقد تترل  

تريؾ الشيب في ريش الغراب تضئ الميؿ نيراف القنابؿ 
عال صكت المآذف كالقباب أال ىبك أال لبكا بيذا  

إالـ السيؼ يقبع في القراب أذيقكىـ عذاب اليكف ىيا 
كقار الشيب في عـز الشباب كقد لبى النداء جنكد عز 
اب كآساد كلكف في ثيمالئكة كلكف مف تراب 
بأركاح سمت في كؿ باب بني العزؿ قد لبكا ندائي 

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

بنجكل القمب أك فصؿ الخطاب كلكف غمت األيدم فمبكا 
لمطعمكـ فرغتـ كالشراب كالة األمر ماذا قد دىاكـ  

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

فمف يتخؿ يسقط مف حسابي نسيت بأنكـ ناس كأىمي 
كحربكمك غدت ضد الحجاب سالمكمك خضكع في خضكع 
أضاع العمر في لـك العتاب كمف جعؿ العتاب لكـ سبيال 

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

 

 
بين القدس وبين الشاعر 

أحمد عيسى 
قمت ليا 

يا قدس سأكتب عنؾ قصائد مثؿ النار 
يف ثنايا الكممات مدافع أحمؿ ب

كألجؿ عيكنؾ سأدافع 
بقذائؼ شعر بمييب قكافي 

فأنا كبغضبة شاعر كاالعصار 
سأدكف خمؼ جدارؾ أشعارم 
سيككف بمسراًؾ  شعارم 
كاليـك ستنتفض األقدار 

 *****
.. نظرت نحكم 

فاض القمب مف االالـ  
كيؼ تعيد لكائي باألشعار 
كيؼ تحرؾ إصبعؾ لنصرم 

بيف حماـ 
شاعر  ال يا

اف كالمؾ محض كالـ 
ظاىره عز كفخار  
لكف باطنو استسالـ 

كيؼ ستنصرني أشعارؾ 
لك كانت أقصى أحالمؾ 
أف تكدعيا صفحة شعرو 

صدر كتاب 
أف تمقى استحساف السادة في الحفالت 

كي تسمع تصفيؽ نيامان 
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كاألمكات 
كي تقبض ثمف الكممات 

 
 *********

يا شاعر بيف جمكع نياـ 
... قـ 
تر أشعارؾ مزؽ دؼ

كاحفر بيف األحياء قرارؾ 
قؿ ما شئت مف الكممات  

لكف خذ حنجرة صالح الديف  
لتفعؿ  

فمقد كاف يقكؿ كيفعؿ  
 

ليتؾ تفعؿ 
ليتؾ تسأؿ 

كيؼ تحرؾ جند صالح 
كيؼ بخالد نكر الشمس يضئ الدنيا 
نكر النصر يحرؾ صفحات التاريخ 
يسكب كجع اآلىات ، فيفعؿ شيئا 

ؼ كيؼ يرقب نكر الفجر كيعر
كيعرؼ أيف 
كيمضي دكما 
دكف كالـ 
دكف عكيؿ 
دكف صراخ 

أرني أشعار الدنيا 
بيف يديؾ 

أرني في عينيؾ 
مالمح فجرم 

فمسانؾ أطكؿ مف يدؾ الممدكدة نحكم 
يـك تعكد لنصره أرضي فكؽ جكاد جامح 

يـك تعانؽ أرضي  
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كتمزؽ أشجار الغرقد 
 

أعرؼ أنؾ حيف تمكت شييدا فكؽ ذراعي  
 

ستكلد 
حرؾ أشعارؾ سيفؾ يـك ت

سأكف مثمؾ 
فتحرؾ يا عربي النخكة 

أخرج سيفؾ 
اصنع مف ليب األرض قناديؿ النصر 

كحيف تغني باألشعار ، كأنت عمى بغمة خالد 
أعرؼ أنؾ صرت قكيان 
كاستحققت بأف تسمع 

قؿ يا مارد 
كارفع صكتؾ 

فكؽ ثنايا أسكارم 
فأنا ال أسمع غير مجاىد 

 ********
 
 


