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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 السجن و السجين ...ـ تاريخًا و شعراً 

 أ.د جهاد يوسف العرجا 
ى نبيك الكريم و أسلم تسليمًا يجزل لحمدًا كثيرًا ينير القلوب ، و يغفر الذنوب ، و أصلي عأحمدك اللهم     
  واب ، و يشفع لنا يوم الحساب ، وبعد الث

لمؤمنون إخوة " . ًة واحدًة ، ارتبط أفرادها برابطة األخوة اإليمانية " إنما افإنَّ هللا قد جعل المسلمين أم    
هم و جمع كلمتهم ، و السعي بما فيه صالحهم و استقامة مجتمعاتهم ، و يسؤوهم ما فيه يفرحهم ما فيه عز 

 هوانهم وتفريق صفهم ، وفّل وحدتهم . 
مرة ، وفرح غير مسبوق عندما أعلنت المقاومة اإلسالمية بسعادة غا –عربًا و مسلمين  –لهذا شعرنا جميعًا     

عن أسرها لجندي من جنود االحتالل ، وزاد فرحنا و سرورنا عندما تكللت هذه الجهود المقاومة عن تحرير 
ثين عامًا ، فاهتزت تحت بعض أسرانا البواسل من سجون االحتالل وقد مضى على أسر بعضهم أكثر من ثال

ن من أولها إلى آخرها فرحًا بمقدم و تحرير هؤالء األبطال ، فاختلطت المشاعر فرحًا بلقاء سطيأقدامهم أرض فل
 األبطال مع ذويهم ، فدمعت العيون و فرحت األفئدة . 

لقد عشنا لحظات بل أيامًا كنا نعدها من األحالم التي يمكن أن ال تتحقق ، لكن الصبر والصمود و الثبات     
 قة واقعة ال غبار عليها . جعلت هذه األحالم حقي

عمن غاب بنفسه و حضر بمأساته و جرحه ، فهم غائبون عنا و هم منا، إنهم األسرى  -هنا-إن الحديث    
الذين ما زالوا يقبعون في ظالم السجون ، الذين ال يرون الدنيا و هم منها ، تكاد تسبق فيهم الدموع و العبارات ، 

ات ، إنهم الذين يقبعون وحدهم خلف أسوار الظلم و الطغيان ، آلمنا بعدهم وتختنق فيهم الكلمات بغصص العبر 
أصبح من األحرار و لكن  تنسم عبير الحرية ، فقد وتهم و أهلهم ، فحديثي لن يكون عمن، وتنائيهم عن بي
 ساعة الفرج و الفرح ، وهي قريبة بإذن هللا .  ون خلف القبضان ينتظر  وامازال حديثي عن الذين

اإلنسان في سبيل تحقيق أغراضه و مطامعه التي تضمن له دوام السيطرة و االستئثار بمنافع الحياة ، يلجأ و     
للقتل و التصفية الجسدية و يلجأ للسجن و البطش و التنكيل و الترويع و كذلك يلجأ إلى جملة من الممارسات 

تحقيق أغراضه التي قد تكبر إلى حد القمعية التي تهدف إلى اجتثاث من يعترض طريقه ومن يحول دونه و 
عن ذلك  تفي السيطرة ، و قد تصغر إلى حد إشباع الرغبة كما عبر الرغبة الجامحة في بسط النفوذ و التوسع 
ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن و ليكونًا قائلة للنسوة "  –عليه السالم  –امرأة عزيز مصر و هي تطلب يوسف 

 لسجن كوسيلة لقهر اإلرادة و إذالل النفس عن طريق تحطيم الجسد . " ، فقد لوحت با من الصاغرين
فلما ذهبوا به إن الشواهد التاريخية تشير إلى بني إسرائيل كأول من تآمر على أخيهم يوسف للتخلص منه "     

  و أجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب و أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم ال يشعرون "
" ما جزاء من للتخلص منه قبل أن تتوعده امرأة العزيز  –عليه السالم  –لجب هو السجن األول ليوسف إن ا    

 صنو العذاب األليم . ، فالسجن  أراد بأهلك سوءًا إال أن يسجن أو عذاب أليم "
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العصور يمضغ في الظالم جسد المسجون ، و يدفع جدران روحه بالطحالب  رّ وقد ظل السجن على م    
 موحشة ، يغلق دون السجين أبواب الحياة ، و يفتح نوافذ األوهام . ال

إن المعتقالت الصهيونية في فلسطين ليست سوى صورة من صور البطش والقمع و العقاب الجماعي للشعب 
م ) مؤتمر بال في سويسرا ( . إال أن   1897الفلسطيني ، لقد بدأت الهجمة الشرسة نظريًا على فلسطين عام 

بقيام دولة الكيان المزعومة ،  م ( و 1917ة عمليًا بدأت بعد وعد بلفور ) في الثاني من تشرين الثاني الهجم
 اإلبعاد . لألفراد و الجماعات و التهجير و  استمرار المقاومة الفلسطينية ، وتمثلت تلك الوسائل بالقتل المباشرو 

لمعتقالت الصهيونية كوسيلة متميزة تمارس من ومع استمرار الرفض و المقاومة و تعدد وسائلها برزت ا    
 خاللها ماذكر من قتل و تجويع وتهجير و محاوالت ترويض . 

قد أصر الصهاينة على التعامل مع المعتقلين كخارجين على القانون و ليس كأسرى حرب ، و مع استمرار و     
تقلين يتغير ، فبعد أن كانت المعتقالت المقاومة الفلسطينية التي أخذت تتجه نحو التنظيم فقد أخذ وضع المع

  .الصهيوني في إنشاء معتقالت حديدة ، ومنها : عسقالن ، بئر السبعأشبه بالمعسكرات النازية فقد بدأ الكيان 
ضال إن وجود األسرى وراء القضبان و األسالك الشائكة كان و ما يزال محرضًا على تواصل المقاومة و الن    

 فالسجن هو بعض إفرازات االحتالل الوحشية .  ،للغاصبين فعل مقاومكنتيجة طبيعية ورد 
فالسجن هو فيض العزم على تواصل الفداء و مرحلة التعليم اإللزامي على حب الوطن فعندما تطبق الجدران 

 على الجسد تنجح الروح باإلفالت من بين األسالك في رحلة البحث الواعي . 
و زرعوا شمعاتهم على أكفهم ليبدوا عتمة الغياهب المظلمة أكتب هذه الكلمات  فإلى الذين كتبوا بمداد ألمهم ،

 علها تخفف بعض األلم و تعيد للنفس األمل . 
 يا لهف قلبي عليهم 

 أنعزي النفس على طول هجرانهم 
 قلبها الذي صار رمادًا ال ينبض ؟ عزي أم األسير على أم ن
 لتها ؟ عزي زوجته التي ملت الدموع من قبل ومأم ن

  أم نرسل اعتذارًا إلى والده الذي ابيضت عيناه من الحزن ... فهو كضيم ؟
إلى الوراء ، و بلمحة خاطفة إلى تاريخ أمتنا التليد ، و نظرنا في موقف أمراء المسلمين نحو لو رجعنا قلياًل     
لمسلمين في األسر في زمن جدنا العجب العجاب ، فعندما وقع بعض اى وما بذلوه في سبيل فك أمرهم لو األسر 

هم لكل و قال له : أعط –بعث إليهم عبد الرحمن بن عمرة لفك أسرهم  –عمر بن عبد العزيز  –أمير المؤمنين 
مسلم ما سألوك ، فو هللا لرجل من المسلمين أحبُّ إلي من كل مشرك عندي ، إنك ما فديت به المسلم فقد 

 ظفرت به ، إنك إنما تشتري اإلسالم . 
علجًا من علوج الروم لطم امرأة أسيرة في عمورية ، فقالت : و امعتصماه ، فقال لها  لما بلغ المعتصم أنَّ و     

و  –أبلق  المعتصم جيشه بثمانية عشر ألف فرس: ال يجيء المعتصم إال على فرس أبلق . فسير لها العلج 
لى دين هللا ، ففتحها هللا على يديه ، و وسار إليها بقوة العزم و صدق النية و الغيرة ع –قيل ثمانون ألف 

 أحضر العلج و المرأة و هو راكب على فرس أبلق ، و قال له : قد جئتك على فرس أبلق . 
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أن نضحي بالغالي و النفيس في سبيل تحرير أسير فلسطيني أو عربي أو مسلم  –أيها المسلمون  –فال غرور 
 و احد من سجون الظلم و الطغيان . 

 طيورنا 
  بد أن تعود لعأعشا  ال

 و شعبنا مصمم أن يطرد األوبا 
 ألف ) صالح ( عندنا 
 ألف ) عماد ( عندنا 

 ولكننا ) عيا  ( 
إن األسير الذي خرج إلى الحرية بعد أكثر من عشرين أو ثالثين عامًا و قد و جد أن الغرس قد كبر و     

 دات ، فقال مخاطبًا طفلته التي أصبحت أمًا : األطفال الذين تركهم خلفه قد أصبحوا رجااًل و نساء صام
 ال تفزعي يا طفلتي من منظري 
 أو تخجلي من هيئتي وثيابي
 شيخ أنا يا طفلتي من يعرب 

 عصف الزمان بسحنتي وشبابي
 وأحالني شيخًا تغضن وجهه 

 قد كنت في ماضي الزمان معززاً 
 خبزي الكرامة واإلباء شرابي

 حٌر أبٌي ال ُتمس كرامتي
 ُأكشر في الوغى عن نابي أسدٌ 

 إن جارني أحد حفظت جواره 
 وحفظت حق المستجير ببابي
ذا أتاني الضيف قمت مرحباً   وا 

 سقيه ماء العز من أكوابيأ
 وأغض طرفي عن محارم جارتي
 ونشرت بين الناس كل فضيلة
 نور الرسالة شع من محرابي
 لكنهم وبرغم كل محاسني 
 حكموا علّي بأنني إرهابي!

إننا نستمد عزمنا و إصرارنا و قوتنا من قوتهم و عزمهم و صمودهم ، فقد أفنوا زهرات أعمارهم وراء القبضان و 
 لكنهم : أيقنوا أن السجن هو أحد الطرق لتحرير فلسطين : 

 قالت:
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 أخاف عليك السجن
 قلت لها:

 من أجل شعبي
 ظالُم السجن ُيلَتَحفُ 

 لو يقصرون الذي في السجن
 من غرٍف،

 ى اللصوصعل
 لهّدت نفسها الغرف!

 لكْن بها أمل
 أن يستضاف بها حر

 فُيزهر في أرجائها الشرفُ 
 قالت:

 حلْمُت بطفلٍ 
 ال أريد له أبا سجينًا..
 فقلُت: الحلُم يعتكف

 أتحملين بطفلٍ 
 قلب والده عبٌد؟!

 أعيذك من عبٍد له َخَلفُ 
ا ، و جندًا ال يهزم ، و حصنًا حصينًا ال يهدم ، جعل الصبر جوادًا ال يكبو  –سبحانه و تعالى  –إن هللا     

فهو والنصر أخوان شقيقان ، فالنصر مع الصبر ، و الفرج مع الكرب ، و العسر مع اليسر ، و هو أنصر 
اصبروا إن هللا مع " و ن الظفر كمحل الرأس من الجسد ألصحابه من الرجال بال عدة و ال عدد ، و محله م

" عجبًا ألمر المؤمن إنَّ أمره كّله خير ، و ليس ذلك ألحد إال الكريم عن الصبر  و قال رسولنا الصابرين "
 المؤمن ، إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له ، و إن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له " . 

 يا دامي العينين و الكفين إنَّ الليل زائل 
 ال غرفة التوقيف باقية وال زرد السالسل

 نيرون مات
 مت روما بعينيها تقاتلولم ت

  لوحبوب سنبلة تجف ستمال الوادي سناب
سحق الروح ، فإن سحق الجسد الذي هو مقدمة ل ة باإليمان واثقة في دورها في الحياةر فإذا كانت النفس عام    

 وتشويه معالمها لم يفلح في إنهاء المقاومة للغاصبين ، يقول عمر خليل : 
 برغم السجن والسجان والقيد
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 غم زنازين التعذيب والتحقيقر ب
 والتعليق من قدم ومن زند

 أرسلهاورغم مطارق الجالد واللعنات 
 والبرد يدورغم الق

 سيعلو صوتي المحبوس كالرعد 
 ولن اركع ولن اركع

 و يقول آخر : 
 ن لم يكن دمنا الوقودإالنور كيف ظهوره 

 ن لم نكن نحن الجنودإكيف نعيده  والقدس
 أحٌد أحد  

 مد فرٌد ص
 لن نستكين لغيره  

 مهما تجبر واستبد  
 أحٌد أحد  
 ردديها   غزةبطحاء 

 فاألعادي تحتشد  
 أعماقهمصكي بها 

 وليعلم الباغون أّنا  
 ثائرون.. إلى األبد  

 ورصيدهم من عمرهم  
 بحساب أرضي قد نفد  

قوى فيتحدى السجان ليفضح إن الشاعر يتخذ من السجن بداية ال نطالقة جديدة أو والدة أخرى تكون أ    
 أعماله الوحشية : 

 و يأتي الليل يطرق بابنا المقفل 
 و يمضي الليل ، هيا دونكم جسدي 
 وهات القيد ، فرق معصمي األجدل 
 وهات الكيس ، و اكتم زفرتي الحرى 
 وصب الثلج ، في كانون في صدري 

 فإن قلبي كالمرجل 
 وهات الغاز و احرق مقلتي الحرة 

 فذ األنفاس في رئتي و سد منا
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 لن أوجل 
 أيها األسرى سالمًا : 

يمضى عليكم الليل و النهار ال تعرفون بينهما فرقًا ، والفضاء المترامى األرجاء قد ضاق عليكم فصار كسم     
 الخياط ، في زنازين سوداء الجدران ، تعانق الحزن و األسى صباح مساء ولكنكم أيها األسود : 

 يا بواديهانحتم األرض ما أح
 وفي البحار لكم دانت شواطيها

 نتم ذرى المجد والتأريخ يكتبهاأ
 صحائف سطرت أبهى معانيها
 صمودكم أبهر الدنيا بروعته

 وهكذا الخيل تزهو في نواصيها
 وقد قدمتم فكان هللا رائدكم

 وفيلق الحق قد أرسى رواسيها
ن عنف الجالد و قمعه لن يحني هامة األسير إن ظالم السجن ال يهد السجين الصابر ، و ال يهدم ذات     ه ، وا 
 بل يحفز فيه التحدي و المواجهة و يجعله يقذف في وجهه صرخة تحٍد مدوية : ، 
 ن درب العز مفرو  بأنَّات الجراحإ

 باألذى العذب، بأشواك الطريق
 بالضحايا، باليتامى والثكالى، بزنازين العذاب

 بالمعاناة التي تستولد العزم وتحيي
 نفحة اإليمان في ميت القلوب

 تبعث اإلصرار للثأر العنيد
 يا شغاف القلب عهدًا لن نحيد

، يحبس دمعته و يكتم آهاته و إن الشاعر السجين مرهف الحس ، لين الطبع ، عواطفه جياشة متدافعة     
،  ها أو تقبيلهايداري زفراته ، يبث في الشعر همومه و أوجاعه بينما صغيرته تجلس أمامه ال يستطيع حمل

 لعصافير ( : ا وبينهما الشبك اللعين ) صائد
 على الشبك، أواجه صوتها الرنان

 يهتف صائحًا أبتي
 فيعزف أعذب األلحان

 وتقفز كالعصفورة انحطت على شرك  
 مدت أصابعها والقلب يرتجف

 لكي تمس أصابعي والدمع ينذرف
 يا للصغيرة بات الشوق يعصفها



 7 

 فتصيح يا أبتي
وتر اإلبداع مشدودًا على وقع خطوات الفجر ، ومازالت السجون الصهيونية تلوك بين شفتيها بهاء ا زال وم    

عمر اآلالف ، يتوسدون حروف الكرامة و يحلمون بأعذب قصائد التحرير ، فيغنون بصوت حزين يميل إلى 
 :  ومة لوحة وجدانية يبثونها أخوة السجناء الصامت ، يرسمون بدموعهم المكتالبك

 كتبت إليكم شعري ، و هل شعري سوى نفسي ؟ 
 فكل كالمي المكتوب في األشعار ثورة رقة الحس 

 فما شعري 
 سوى نهر من األحاسيس أو سيل من الشمس 

 و الحبس  يا صحبتي غنيت رغم الجرح و السيافأنا 
ير فينتقل من المناداة د األخإن الشاعر السجين قد تركنا في حالة من مراجعة الذات و محاسبة النفس أمام المشه

 اة إلى الخطاب : إلى المناج
 اسمي عمر 

 من أبسط البسطاء في بلد المطر 
 بلد الجبال الخضر و الطير الحذر

 جدي عمر .. أعرفته ؟ 
 زرع التحدي في دمي منذ الصغر 

 جعل القصيدة موقفًا .. لهبًا من الكلمات و الزفرات و الخطوات . 
 بالبشر جدي ترفق بالجماد و

 يا أخوتي 
 أنا لست إال أول الموتى ، فماذا تطلبون من الحياة ؟ 

 بيتًا و تلفازًا و زوجه 
 ا .. وعالوة سيارة ... طفاًل يناديكم و مرتب

 و يلعب حول أحواض الزهور 
 اسمًا شهيرًا ال تعرقله الغيوم عن الظهور 

 اسمي عمر .. سأموت لكن لن أغني للحجر 
 د تلوح بالحجر إني أغني إخوتي لي

لقد حول الشاعر صورة الفلسطيني الالجئ المستجدي و المتوسل للحق الشاكي من الممارسات الصهيونية و     
المنتظر الخالص دون جدوى إلى صورة المجاهد الذي وجد الجواب والرد على الدمع و االستجداء في عين 

 بندقية 
 أجمع الوثائق 

 قضيت ألف دورة من الزمان
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 لتاريخ عن وثائقأنقب ا
 يتألمنع الجرادعن صديق

 مالمحي، أصالتي او أمنع الذئاب أن يشوهو 
 و يطمسوا حقيقتي

 و أمنع التتار و المغول
 أن يحرقوا األشجار والزنابق
 قضيت ألف دورة من الزمان

 وفي دمي تزمجر الحرائق
 أستعطف القلوب أو أستدرج الضمائر
 أقول: إن هللا قادر أن يكشف الحقائق
 بكيت واستجديت وانطرحت في المفارق 

 ألجمع الوثائق
 وعندما وجدتها

 وجدتها.....في أعين البنادق
تعاليم اإلسالم ومبادئه إن الشاعر المؤمن بالقيم اإلسالمية التي تستمد زادها من الموروث العربي الملون ب

 بناء أمته العربية اإلسالمية:قد حول تلك القيم إلى أنشودة عذبة يتغنى بها ويرددها من خلفه أالسمحة، 
 يوم سنفرح بالشمس في ذات
 ستشرق توقظ كل النيام

 وترشد كل الحيارى 
 ويصحو عليها السكارى 

 فننهض بالنور نحي الحياة
 ونفتح بالحب دارا فدارا

 ونشرق بالضوء عند الشروق 
 وال نمنع الفضل جارا

 فال تسرقوا الشمس منا
  نهم ، وأن يفك أسرهم، ويردهم إلى أهلهم كي تقّر عيونهم و ُتمسح دموعهم.نسأل هللا الكريم الجواد أن يفرج ع


