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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  
يف، كبعد الحمد هلل رب العالميف،كال عدكاف إال عمي الظالميف كالعاقبة لممتؽ

فقد كاف أحد أىدافنا مف الصالكف األدبي الذم ُيعقد كؿ أسبكعيف مرة يـك األربعاء في  
المنتدل التربكم برفح احتضاف المكاىب األدبية المدفكنة في األدراج كاألصحاب، فانطمقت 

شعرُا  )مف خالؿ الصالكف األدبي  مجمكعة رائعة مف المبدعيف في شتى مجاالت األدب 
، ككنا قد كعدنا المشاركيف في الصالكف األدبي (يرة كخاطرة كمسرحية كأنشكدةكقصة قص

براز مكاىبيـ، حتى يتسنى لمناس معرفة ىذه المكاىب، كنحف عند كعدنا بإصدار  بنشر كا 
نشرات متتابعة تحتكم عمي بعض مما أبدع ىؤالء، نجمع بيف القصيدة الشعرية، كالقصة 

تحفنا بو ىؤالء المبدعكف خالؿ عشريف صالكنُا أدبيان عمي القصيرة، كالشعر الشعبي، الذم أ
مدار أكثر مف عاـ، ككنا قبؿ إصدار ىذه النشرة قد عقدنا لممبدعيف منيـ عدة  أمسيات 

. شعرية أليبت حماس الجميكر الذم حضر ىذه األمسيات مف شدة إعجابيـ بأدبيـ
نية برافد قكم كميـ،كبمجمكعة مبشرة كأخيران أرجكا أف نككف قد رفدنا الحركة األدبية الفمسطي

بالخير مف خيرة أبناء ىذا الكطف الفمسطيني المسمكب، الذيف نرجك مف اهلل أف يعبركا 
بمسانيـ أجمؿ تعبير عف ىمكمو كآالمو كآمالو، منعشيف األمؿ في التغيير كاإلصالح 

ف عمي إثارة النخكة كالتحرير مف سيؼ االحتالؿ المرفكع دائمان فؽ رقابنا، كأف يعممكا جاىدم
العربية اإلسالمية األصيمة في نفكس العرب كالمسمميف إلعادة أمجاد المسمميف إلي سابؽ 

. عيدىا في العزة كالكرامة كالتحرير
. كاهلل أسأؿ أف يكفقنا لمال فيو الخير كأف يميمنا الصكاب في القكؿ كالفعؿ، الميـ آميف

 
مدير الصالكف األدبي  

رجػا جػياد يكسؼ الع. د
 
 

تقديـ 
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مصطفى سالمة عكض اهلل / لألستاذ 
الناقد كاألديب في الصالكف األدبي 

 
تكر الميالي كتمر السنكف ، الحمد هلل كالصالة كالسالـ عمي رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ 

لغة العربية قداستيا كركعتيا كسحرىا المعجز، كالسبب أف القرآف الكريـ أنزلو اهلل ؿكيظؿ 
م نبيو صمي اهلل عميو كسمـ أنزلو عربيان كبذلؾ كتب لمغة العربية البقاء في تاريخ سبحانو عؿ

. األمـ كحضارات الشعكب 
فيو الفضائيات كعالـ الصناعة المبير كشبكات  شغمتنا كاليـك نحف نعيش في عالـ صاخب 

سف إذا نحف لـ نحاالتصاؿ السريعة كىي تحاكؿ أف تأخذ منا أعمارنا كأكقاتنا الثمينة 
. االستفادة منيا 
ة كاآلف ليس لنا إال أف نراجع لمزيفاتنا بلقد تركنا القراءة كمع القراءة ذىبت الكتابة كمكت

شكاطئ األمف  بمراكبنا مرة أخرل جة كىذا اليدر فنرسكل نغادر ىذه الؿُّل حتالحسابات 
البحترم كجرير ك تكالنضرة كرغد الحياة ىناؾ حيث النابغة كعنترة كطرفة كلبيد كالكمي

. صر الحديثعة مف رجاؿ األدب في اؿؽىذه الصفكة الرائككالمتنبي كالباركدم ثـ 
نطالؽ إلي صؿ حاضرنا بماضينا لالفمنيا . مف ىذا المكقع جاءت فكرة المنتديات التربكية

. المستقبؿ مع كثبة فكرية عممية أدبية رائدة
نشيد كألكاف أدبية أخرم يشارؾ فييا اليـك أعماؿ أدبية نثراه كشعران قصة كمسرحية ك مناكأما

بمسيرة مف سبقنا مف  ؽبيا كنحف نحاكؿ أف نتخطى األسكار لنمحادآرجاؿ أحبكا المغة ك
. في قافمة اإلنساف أف كانكا حداةن  دكا أدكارىـ الحضارية يـكرجاؿ األدب كالعمـك كالذيف أ

ف أفكارنا كفيمنا لمحياة ، كلندرؾ التعبير علندرؾ جيدان أف القراءة طريؽ الكتابة كالكتابة أداة 
تريث في المحطات لمتأمؿ كضة بؿ أف فب أال يشغمنا بريؽ الحياة كحركتيا الراأيضان أنو يج

. نظـ قصيدة ءة كتيب أك صحيفة أك كتابة قصة أككالتفكير لقرا
ساف صدؽ الؿ بيا كمثمما يظؿ لمغتنا العربية ميابتيا كجالليا المبير يظؿ ألبنائيا المتكمميف

ج كعذكبة التعبير كيظؿ أبناؤىا كرامان ليا يح البياف مف جماؿ الصياغة كمتانة النسكفص
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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  ) العظيـ حراسان أمناء كاقفيف عمي بكابتيا كقد كتب عمي سكرىاررةن ب
 صدؽ اهلل العظيـ .(قرآنا عربيا لعمكـ تعقمكف قالر تمؾ آيات الكتاب المبيف إنا أنزلنا

 
 
 
 مصطفي سالمة عكض اهلل
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السيرة الذاتية لمشاعر 
أحمد محمد أحمد جمعة : االسـ رباعي
ـ 20/10/1978:تاريخ الميالد
. جامعة األزىر -طالب في كمية الحقكؽ –ـ 2005ثانكية عامة عاـ : المؤىؿ العممي

. 72-68 –شارع النصؼ  –رفح : العنكاف
 2136921: التمفكف
 0599574092: الجكاؿ
مف أجميا : أكؿ مشاركة اسـ 

. عضك نادم جماعي رفح -جمعية الثقافة كالفكر الحر –عضك الصالكف األدبي : العضكيات
 hotmail.com@ahmedjomaa2006: البريد االلكتركني

. سر الحب –ذكريات  –مف أجميا : أسماء المشاركات 
أحمد محمد جمعة 

سر الحب 
 
 

سيدم الطبيب 
فيو ؟   ىؿ تقدر أف تشفيني  مما أنا

أف تضمد  جرح ىذا القمب الجريح 
أراؾ تسألني عف عمتي 

إذف  فاسمع قصتي  مف بدايتيا 
لقد أحببت  أييا الطبيب 

نعـ أحببت  ككاف حبا طاىرا  نابعا  مف القمب  النابض بيف جكانحي 
كاف حبا  أكال  ككاف حبا  أخيرا 

متى رأيتيا  ألكؿ مرة ؟ 
جاءت لزيارتنا  أك ذىبت  ليـ  ال أذكر  حتى متى اكتشفت  ىذا الشعكر  الرائع  ال أذكر إنيا قريبتي  أراىا كمما

يدؽ قمبي  ليفسح  المجاؿ ليذا  الكائف  اليالمي الغامض الذيف يطمقكف  عميو اسـ الحب 
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الحب ىذا اإلكسير  السحرم  الذم حار فيو العمماء  كتفنف  في كصفو  الفالسفة كاألدباء  كتشكؽ الناس جميعا 
كعمى اختالفيـ إليو 

في البداية  رفضت  قمت لنفسي  ىذا حب المراىقة  المتذبذب  الذم يختزؿ المشاعر  كاألحاسيس في الجماؿ 
 ةالجسدم  كال يمتفت  لمعاطفة الصادؽ

كاقتنعت 
أك ىكذا  حاكلت إقناع نفسي كلكف الذم حدث  بعدىا لـ يكف كذلؾ 

بدأت  أعاني مف الميفة  عمييا 
يساؿ  عف أليفو  كيشكك مف يـك  ال يراه فيو   بدا  القمب

. بدأت  العيف تفضح  سر القمب  المكتـك  مف يـك ال يراه فيو 
بدأت أراجع  ابحث عف ىذا السر الغامض 

سر الحب 
إلى آخر  القائمة الطكيمة    (..ك,,..عيب كحراـ )لـ أكف  ألجرؤ  عمى مناقشة  األمر مع احد  فاإلجابة معركفة  

. يتحفكنؾ بيا  ناسيف  أك متناسيف  بكجكد  قمب ينبض بيف جكانحي  ال قدرة  لي عميو التي 
قمب يشعر بالفطرة الغريزة  الطبيعية  التي أكدعيا  اهلل  فينا لحكمة 
قمب في عصر الفضائيات كالحكايا  كقيس كليمى كركميك كجكلييت 

أراؾ  تحدؽ بي في ذىكؿ 
ىؿ يدىشؾ  ما أقكؿ ؟ 

عتقدكف  اإلنساف  آلة صماء  ليس ليا مشاعر أك أحاسيس لماذا ؟؟  أت
إف نفس اإلنساف  عالـ قائـ بذاتو  في داخؿ كؿ منا مدينة  كبيرة  مدينة قكاميا  عكاطؼ لكالىا لكانت الدنيا قاتمة 

مظممة أرجكؾ  ال تمنعني  مف الكالـ استمع إلي كإنساف  إنؾ لـ تصبح طبيبا إال  ألنؾ إنساف كبير 
. اإلنساف ىك الركح كالقمب كالكجداف . ف  ىك األصؿ ال الطبيب اإلنسا

باء بحثي بالفشؿ لـ أجد أحدا يعرؼ معنى الحب يكشؼ عف محتكاه  كأسراره  يشرح  لي طالسمو  كألغازه أتعرؼ 
؟ ..لماذا ألنو عاطفة  كىؿ رأيت أحدا  ميما بمغت بو البالغة  يستطيع  أف يعرؼ معنى العاطفة 

المي  خفي عف األنظار  قريب بعيد  نعيشيا  تسكف  في داخمنا  كلكننا  نعجز  عف فيميا  كتفسيرىا إنيا شيء ق
كنت مرتقيا  في عاطفتي  لـ أنزؿ  بيا لمستكل  ال أرضاه  لحبي 

كانت الزىرة  تنمك في قمبي بصمت  ترتكم  مف دمكع  القمب الغض  تعيش عمى أمؿ  كاحد  ينمك ركيدا ركيدا 
مف دراستي كأستطيع التقدـ ليا أف أنتيي 

كال أخفي عميؾ سرا  كأنا  أخبرؾ بأنيا كانت سبب نجاحي  كتفكقي 
كاف طيفيا  في الكتاب يمثؿ أمامي يخيؿ إلي أنو يأمرني باالجتياد كالمذاكرة  فأطيعو  في صمت كىدكء 

. كىؿ كانت أممؾ  غير ذلؾ ؟ 
حي اليـك لمقمب الذم أضناني بعده كاكتكيت بنار فراقو كفي يـك التخرج أمسكت  بشيادتي  فرحا  إنيا مفتا
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.. م في التقدـ  ألىميا لى المنزؿ  أىيئ نفسي  لمخاطبة أبأسرعت  ع
لـ أكف  أفكر في تكاليؼ مالية  أك تعقيدات اجتماعية  كانت كؿ ما ييمني 

: أرل أختي تقبؿ عمي  أسأليا في ليفة 
" ىؿ عاد أبي ؟ "  -

: كىي تقكؿ ضاحكة  لكحت بكرقة  في يدىا
" ال "  -

: كاستطردت  في مرح 
......  " . إنيا دعكة  لحضكر زفاؼ قريبتنا  ؟أال تعرؼ ما  في يدم"  -

كنار ممتيبة تفجرت  في أعماؽ القمب  المكمـك  كسكيف حادة  حزت في القمب الصغير  قبؿ  أف تشطره .. نار
نصفيف بال رحمة 

... نعـ أييا الطبيب
.. ـ أصدؽ نفسي  اعتقدت بأنني احمـ  كحمـ مزعج أيضا كلكنيا الحقيقة ؿ.. كانت ىي 

الحقيقة بكؿ ما فييا مف الـ كقسكة 
بقمب ينزؼ  دما أسرعت  إلى غرفتي ألقفؿ بابيا  كسط  نظرات أختي المندىشة كأجمس أضمد جراحي 

.. ليا أف  تشفى   كأنين 
.... ككانت البداية 

كيتألـ أللمي .. قمر  أبثو  شككام  شاعرا  بأنو الكحيد  الذم يفيمني بداية الميؿ أقضيو  عمى ضكء اؿ
كليمة الزفاؼ  شعرت  بأنني  لـ أعد  استطيع المقاكمة 

كنت ذاىال عف كؿ  مف حكلي 
خرجت أمشي بال ىدل  أتأمؿ  فيمف حكلي  إنيـ يمشكف ضاحكيف مرحيف  ال يحسكف بجرحي  كال 

.. ييتمكف لقمبي الجريح 
نفسي  كاقفا   أماـ عيادتؾ فدخمتيا  حتى رأيت 

فيؿ تستطيع  أف تشفي  ىذا القمب  العميؿ ؟ 
ىؿ تستطيع  أف تعيده  مرة ثانية  خاليا  مف  الحب  الذم جرحني كأدماني ؟؟ 

ليتؾ تستطيع 
أرجكؾ 
 

 
تمت 
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أحمد جمعة        ذكريات 
.. يسير في صمت 

. ئحة اإلحساس بالضياع في ىذا العالـ الكبير كلو را.. لو رائحة العجز كالحرماف .. صمت مؤلـ 
.. الدمكع تترقرؽ مف عينيو 

.. لكأنيا قطرات مف الميب تنزؼ قطرة قطرة .. دمكع حارة حزينة 
ما الذم جاء بو إلى ىنا ؟؟ 

أىي قدماه الصغيرتاف ؟؟ أـ قمبو الذم مازاؿ ال يصدؽ الحادثة ؟؟ 
ف فأتى بو إلى ىنا ليجدد األحزاف كيفتح الذكريات ؟؟ أـ تراه القدر يأبى عميو حتى محاكلة النسيا

.. دار بكجيو يتأمؿ حكلو 
.. يرقد أباه ...كىنا .. ىنا يرقد الراحمكف عف الحياة 
.. ياااه 

أما كفاؾ أنؾ تحمميف في طياتؾ ذلؾ اليـك المشئـك ؟؟ إنو .. حنانيؾ عمى الطفؿ البرمء .. حنانيؾ أيتيا الذكريات 
لكأف تفاصيمو قد رسمت في ثنايا عقمو كاستكطنت فيو .. حظة ليتذكره لحظة بؿ

.. كانت البداية ألـ بسيط بدأ يراكده منذ أياـ 
رىاؽ .. لـ يكترث  .. طمأنيـ بأنو مجرد تعب كا 

... كتمؾ الضحكة الصافية التي عشقيا حتى اإلدماف ترتسـ عمى شفتيو .. بكجيو المشرؽ المنير .. كاف كما ىك 
.. عمى بساط األماني كاألحالـ كاف يطير معو 

............ كلكف 
.. أشد ..  أقسى .. في صكرة أكبر .. األلـ مرة أخرل 

.. اختفت االبتسامة ليحؿ مكانيا النزع 
.. جمد كاقفا ال يستطيع حراكا 

.. صكت أمو يطمب منو أف ينادم الطبيب 
... برجاء ... بأمؿ ... انطمؽ بسرعة 

.. عاد كمعو الطبيب 
.. رب مف مدخؿ البيت اقت

.. أصكات بكاء كعكيؿ 
.. اقترب أكثر 

.. يتأمؿ حكلو ... دخؿ البيت ...تخترؽ أذنيو كصكال إلى قمبو .. األصكات تزداد ارتفاعا 
.. أقارب كجيراف يمتمئ بيـ 

.. تبكي .. تحتضنو .. أمو تقبؿ نحكه 
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.. يا اهلل 
.. سكينتؾ ما يخفؼ مف آالمو صكت أمو يعمف لو اليتـ إلى األبد  أسبغ عميو مف.. رحماؾ يا اهلل بيذا الطفؿ اليتيـ 

.. كاأللـ في تكجعو  .. لكأنو الرعد في قكتو 
.. حياة دمكع كذكريات ..إنو يعيش حياة جديدة اآلف 

 ..رحماؾ يا اهلل 
 
 

تمت
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السيرة الذاتية  السيرة الذاتية  

أحمد حساف حسني أبك عكيضة  أحمد حساف حسني أبك عكيضة  : : االسـ االسـ 
ـ ـ 19851985//66//44: : تاريخ الميالدتاريخ الميالد

في كمية اليندسة قسـ مدني في كمية اليندسة قسـ مدني   33طالب سنة طالب سنة : : العمميالعممي  المؤىؿالمؤىؿ
رفح تؿ السمطاف برج أبك مرقة رفح تؿ السمطاف برج أبك مرقة : : العنكافالعنكاف

طالب طالب : : العمؿ الحاليالعمؿ الحالي
  21484292148429::التمفكفالتمفكف
  05993247540599324754: : الجكاؿالجكاؿ

لبيؾ يا أقصي لبيؾ يا أقصي : : اسـ أكؿ مشاركةاسـ أكؿ مشاركة
منتدل أبحار المنتدل التربكم منتدل أبحار المنتدل التربكم : : العضكياتالعضكيات

أربع مشاركات تحت النقد أربع مشاركات تحت النقد : : المشاركات األدبيةالمشاركات األدبية
. . في الجامعة اإلسالمية في مدح، كرثاء الشيخ أحمد الياسيففي الجامعة اإلسالمية في مدح، كرثاء الشيخ أحمد الياسيف: : ألدبيةألدبيةالمسابقات االمسابقات ا

  

  كتاب العزكتاب العز
أحمد حسان أبو صويضة /  للشاصر

 
 
 

 أبتاه ماذا قد يخط بناني 
 

   كالقدس كالنفس أسيراف
 قد تشاغؿ الناس كالشباب

 

 في الحب كالرقص كاإلدماف
 

 كقمدكا كؿ تافو في الزماف   فرحكا كطربكا باألغاني
 

 أبتاه قد أدبؿ الدمع المقؿ 
 

 كالظير قد قسمو السجاف
 

 سجنت أبتي ألني أرفض 
 

 الذؿ كتيمتي كانت إخكاف
 

 قيدت ألني رفعت القرآف   ألسرت ألني مسمـ مؤمف
 

 فصرخت مف خمؼ القضباف
 

 اهلل ناصرم كدليؿ برىاف
 

 فكانت ىديتي زنزانة
 

 مقركرة صخرية الجدراف
 

 فصحت كقمت أنا حي
 

 إف شنقت عمى العيدافك
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 سيد سبقني كىك أمامي
 

 في الظالؿ الصبر أكفاني
 

 عممني كيؼ أعيش حرا ن 
 

 أنفر مف الكذب كالبيتاف
 

 كيؼ أككف جبيف الظمـ 
 

 كأركم بالدـ األكطاف
 

 ىذا أمامي فمف أمامؾ
 

 يا مسكيف فأنا لست مداف
 

 فقالكا أنت اآلف إرىاب 
 

 متعاكف مع األعداء لمخذالف
 

 قد حكما عميؾ بالمكت 
 

ىذا القرار مف السمطاف  شنقا ن
 

 فقمت إف أرادني اهلل شييدا 
 

 فأنا مف طالب الجناف
 

 كاعممكا أف الحياة كريمة
 

 إف تكجت بمقاء الرحمف
 

 فيا رب ارض عني كسامح
 

 ىذا الجالد كذاؾ السجاف
 

 فك اهلل إني أعمـ مف كضػ 
 

 ػعيـ  مف أمرىـ إنيـ األعكاف
 

 تاه ىذا كتاب العزأب
 

 قد كتب في ليمة القرباف
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 السيرة الذاتية

. ـ21/12/1980أحمد عبد الحميد حسيف عيسى كلد بتاريخ  :االسـ 
. بمخيـ الشابكرة –كيسكف مدينة رفح 

ـ 2002بمدتو األصمية حتا ، كقد حصؿ عمى بكالكريكس محاسبة مف كمية التجارة بالجامعة اإلسالمية بغزة عاـ 
. عماف  –كيعمؿ حاليان مكظفان في بنؾ القاىرة . ير جيد جدان بتقد

كقد نشرت في  (سعيد كسممى كالصغير )ـ ككانت أكؿ قصة لو 1996بدأ الكتابة القصصية عاـ : الكتابة القصصية 
. جريدة القدس اليكمية 

:  األعماؿ المنشكرة 
:  المشاركات . (الحب الخالد  )،  ( ممؾ بدكف تاج )قصص قصيرة متفرقة نشرتيا الصحؼ اليكمية منيا 

. ـ كحاز عمى الترتيب األكؿ 7/10/2004مسابقة ميرجاف رفح الكارثة كالمقاكمة بتاريخ 
مسابقة منتدل أمجاد في أدب المقاكمة لمقصص القصيرة كالقصائد الشعرية كحاز عمى الترتيب األكؿ في القصص 

 .ـ 2003القصيرة في عاـ 

 .ـ 2003كالفكر الحر كحاز عمى المركز األكؿ في القصص القصيرة كذلؾ في عاـ مسابقة جمعية الثقافة 

 .ـ  2004مسابقة جمعية الثقافة كالفكر الحر كحاز عمى المركز الثاني في القصص القصيرة كذلؾ في عاـ 

 

 بشائر النصر
 أحمد عيسي

 

 

كرمت بحمؿ دامع فكؽ الطريؽ ضحكت كفي أحداقيا حزف عميؽ 
ال دامعا كالخكؼ فييا يستفيؽ كؽ خدييا ىال كالحزف يرسـ ؼ

لطؼ كميؿ لميكل دكف الرفيؽ في صمتيا إكبار في ىمساتيا 
ىي حبنا ىي قصة الجد العميؽ ىي دعكة لمحب دكف تأنقا 

نار تعذبنا كتككم كالحريؽ ىي قدسنا كالدمع في أحداقيا 
ب أنت اليكل كالحب في فصؿ الخطايا قدسنا في ميجتي كىج الشباب 
يا حمـ قمبي كانطالقو كاإلياب يا ركح ركحي يا رفيقة بسمتي 
كعمى ربكع المسجد المتعبد بالقبة الشماء ترجؼ أضمعي 

فالكؿ سياف بغير تردد كبساحة األقصى تضيع معالمي 
تصطؼ كالفردكس مف كؿ الخطكب ما أجمؿ الجبيات عند المسجد 
كؿ العيكب  يسرم ضياءه مصمحاتزداف بالحب اإلليي الرطيب 
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كالشمس تتحفنا بأطياؼ الغركب المشيد المنشكد يبقى خالدا 
ىمسا يدغدغ كؿ أنكاع القمكب كالمكف يبقى المعا متألقا 

كالجند يقدـ راجال أك راكبكف اهلل اكبر صرخة تذكي الحماس 
الرجاؿ لقدسيـ ال يرجعكف  إفالرجاؿ بحزميـ ال يندمكف  إف

كستنبض األحالـ قبؿ قمكبنا إني أرل نكرا ينير دركبنا 
كالحؽ يرعانا بيدم نبينا كاهلل مكالنا كناصرنا ىنا 

لممستحيؿ ىـ السبيؿ إلى الفدا اصرخ أيا قدسي يمبكف الندا 
كسترجع القدس العزيزة مف غدا أبشر صالح الديف لف نترددا 
إني أرل خالد كحمزة يرصدا إني أرل القعقاع يبسـ لمردل 

كالفجر أضحى الئحا دكف انتقاض يبشر بالخالص  إف اشتداد الظمـ
الميؿ مف حكلي شديد االنفالت 
كالفجر يعدك قادما نحك الجناة 
ابشر ظالـ الميؿ إف الظمـ مات 
ابشر ظالـ الميؿ إف الظمـ مات 
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األمؿ 
أسامة أبك زيد  / لمكاتب

 
ممتاعة   انتفض ليا قمبي فنيضت كالممسكع  ألتبيف  األمر  لـ أكد  أنيي مف صالتي حتى اخترقت   أذنام صرخة  

ألنني  عرفت عمى الفكر مف صاحب الصرخة  المرتاعة  كرأيتيا كالقمؽ  مرتسـ عمى مالمحيا  فنظرت  إلييا في 
تساؤؿ  كبصكت   مخنكؽ  أجابتني  أف ىناؾ مف ينادم  في الناس  أف ييبكا  في مسيرة  تضامنية لفؾ الحصار 

ركب  منذ أياـ  عمى  حي تؿ السمطاف  كالخكؼ  ينيش قمبيا  عمى أخي الصغير بعد سماعيا  بأف المسيرة  المض
قد  تعرضت  لقصؼ كحشي مف طيراف العدك الصييكني  فارتج عمى األمر  لمحظات  ثـ ما لبثت  بأف تمالكت  

كخرجت مف البيت  بخطكات  مسرعة    نفسي  كحاكلت طمأنتيا  بأنني  سأبحث  عنو في الحي  كأعيده  ليا سالما
ا أيقنت   فداحة الحدث  فالشكارع  دـكاألفكار  السكداء   تنيبني  نيبا  حتى كصمت  أخيرا  إلى مركز المدينة كعف

مارات  اليمع  بادية عمييا كىي تحاكؿ  إيقاؼ سيارة   اكتظت  بالناس ككانت  إحدل  األميات  تحث في سيرىا كا 
 شفى  الذم تـ نقؿ الجرحى إليو  كؿ ىذه  المشاىد  جعمت  قمبي ينقبض عمى  أخي الصغير  ذلؾلتقميا إلى المست

الكائف المشاغب الذم طالما  أحاؿ  حياتي جحيما مف كثرة شقاكتو  كتمنيت  مرات عدة أف أخنقو  بذراعي العاريتيف  
مؿ أمي حدكث أم  مكركه  لو  كطاؼ كلكف في ىذه المحظة  أدركت  كـ ىي غالية  حياة ىذا الصغير ككيؼ ستحت

بي مشيدىا  كىي ترجكني  بمكعة  أف ابحث  عنو كأعيده  إلييا  كلـ أجد  بدا  إال  أف  أستقؿ إحدل  السيارات  
متجيا إلى المستشفى كباقي األىالي  كىناؾ  ىالني مشيد  الزحاـ  كالمسعفيف  ينقمكف  أجساد الجرحى  المثخنة 

ا  فمـ أجد  أخي بيف المصابيف  أك الشيداء  فيدأت  نفسي  التي ما لبث الشؾ  أف تسمؿ  إلييا  بالجراح  كبحثت كثير
فقررت  الذىاب  عمى مكاف المجزرة كحؿ أخير  إلنياء كؿ مخاكفي  كىناؾ رأيت حجـ  الجريمة التي أرتكبيا  العدك  

مجمكعة مف المسعفيف  كييتؼ بأف ىناؾ  كطكاقـ  اإلسعاؼ  تنقؿ الجرحى  كالشيداء  كسمعت أحدىـ يجرم  نحك 
صبي  مصاب بجركح  خطيرة  كأسرعت  خمفو كطير ذبيح  كدقات  قمبي تتسارع مف  ليكؿ  ما سأرل  كالخبر الذم 
ينتظر أمي  المسكينة  كشققت  طريقي بيف الكاقفيف  ألراه  كنظرت  فرأيتو كاأللـ  يعتصر تغره الصغير  كىك يمفظ  

كتراجعت بخطكات  متثاقمة  ألجكؿ ببصرم في المكاف  كارل الكجكه الحزينة المنيكة  كفجأة أنفاسو األخيرة  
اصطدمت  عيني بو أخيرا  كىك يحدؽ  في الجميع  مذعكرا تائيا  كصرخت  عميو باسمو  فعرفني عمى الفكر  

شؽ السماء أزيز  مركحية  كلكف... كجرل نحكم  كالغريؽ  الذم كجد طكؽ النجاة  أمامو  كأسرعت  إليو بميفة  ك 
عسكرية  فساد  الذعر  الجميع  كما ىي  إال  لحظات  حتى دكل  بعدىا صكت  انفجار  ىز المكاف  بقكة  مما 
جعؿ أخي يصرخ  خكفا كىمعا فاحتضنتو    بيف ذراعي  ألحميو  مف أم خطر  كلكف يبدك  أ، شظية قد اخترقت 

حمة كأطمقت مف أعمؽ أعماقي  آىة ألـ  لتخرج  مف بيف شفتي ظيرم  لتسرم في جسدم كتمزؽ أحشائي بال ر
مكتكمة  فسقطت  جاثيا  عمى ركبتي كشعرت بالبركدة  تسرم في أكصالي  كسائؿ الحياة يفارؽ جسمي  فضممت 
أخي  إلى صدرم بقكة أكثر أكثر  كأحسست  بدقات  قمبو  المتسارعة كتالقت  أعيننا  ألرل  اليمع  البادم  عمى 
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فاغتصبت ابتسامة  شاحبة  ألبث فيو شيئا مف الطمأنينة  كأنا  مكجكد بآخر أنفاسي  ألشبع بصرم  مف   كجيو
. ليبقى ىك  ليبقى الغد كاألمؿكجيو  قبؿ أف أرحؿ 
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عيد في المستكطنة 
 ججمعة محمد أبكالحا

ككاف الطريؽ ممئ بالسيارات المختمفة يصؿ إلى .. جية دير البمح  (أبك ىكلي)تكقفت السيارة بالقرب مف حاجز 
حتى ما . كما بعد الجميزة بكثير .. الجميزة حتى أصبحت مف العالمات المميزة الشاىدة عمى معاناة ىذا الشعب 

تحرؾ السائؽ بيف األشجار في مكاف معركؼ لمسائقيف خمؼ ديكاف أبك .. بعد جامع الفرقاف جية مدينة دير البمح 
.. ىكلي 

كاهلل يا : كيرد أحد الركاب بفكاىة.. الصبر طيب يا جماعة ... عندما يفتح الحاجز نتحرؾ مف ىنا : قاؿ السائؽ
. كالحمد هلل... جماعة أكمنا الصبر بشككو 

كاف الكقت بداية شير رمضاف المبارؾ كبالتحديد في اليـك الثالث مف ىذا الشير الفضيؿ كقبؿ صالة العصر بقميؿ 
 ...

... فمنصؿ العصر يا جماعة : ئؽقاؿ السا
.. إلى مكالمات الجكاؿ التقميدية المعركفة  (أحد الركاب)بعد الصالة جمس مف جمس في السيارة كاستمع أبك محمد 

: كأخذ يسجؿ في ذاكرتو
يفتح قريب .. إف شاء اهلل ... (OK)...  أنا عمى الحاجز بالقرب مف ديكاف أبك ىكلي ... الطريؽ مقفمة  -

. ماشي... 
ف شاء اهلل نككف .. ميف؟ : كحديث آخر مف إحدل األميات أنت كيف؟ طيب األكؿ في الثالجة كمكا أم شئ كا 

... يىمو خالص سكِّر مش باقي معي إال ثالثة شيكؿ ... قبؿ اإلفطار عندككا 
.. ك ىكلي ديكاف أب... قريب مف الديكاف .. يىمو أنا ىنا عمى الحاجز : كمكالمة أخرل مف إحدل بنات الجامعة

ىيؾ .. طيب أنا عارفو .. إف شاء اهلل .. ماشي بعد نصؼ ساعة عندككا ... تأخرنا شكيو في المحاضرات 
. ماشي مع السالمة.. حظنا 

في حكالي الساعة الثالثة كالنصؼ مف : "كقبؿ المغرب بنصؼ ساعة كاف ىناؾ خبر عاجؿ مف صكت الشباب 
ىذا حيث أفادت .. قاـ األكؿ باشتباؾ مسمح .. مكراج الصييكنية فجر ىذا اليـك دخؿ استشيادياف مستكطنة 

كقامت المركحيات كقتمت ىذا .. إذاعة العدك أنو جرح اثناف مف جنكدىا جراح أحدىما طفيفة كاآلخر متكسطة
كاحد جراحو : "يقكلكف : قاؿ أحد الركاب... كما زالت تبحث عف اآلخر  (حسب قكؿ إذاعة العدك)المخرب 
. كاهلل يا جماعة يمكف في ىذه العممية قيتؿ مف الخنازير أكثر مف ستة أشخاص" آلخر متكسطةطفيفة كا

كتمضي األحداث كيؤذف أحد الركاب أذاف المغرب كفي تمؾ المحظات كبعد األذاف مباشرة يبدأ التكافؿ كالتعاكف 
ة يحمؿ صينية مف الرطب أحد سكاف المنطؽ... البدكم األصيؿ بكؿ صكره كمعانيو الرائعة ... االجتماعي 

إحدل ... أحد الركاب يقدـ التمر لمركاب المكجكديف معو في السيارة .. كيتجكؿ بيف الركاب ليقدـ ليـ اإلفطار 
الكؿ يحاكؿ أف يقدـ خدمة ليناؿ الثكاب مف .. السيدات تحمؿ صينية خبز ساخف كاممة كتتجكؿ بيف الركاب 

...  الناس المحجكزيف  ثـ تقاـ صالة الجماعة مف جميع... اهلل 
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منيـ مف يقضي الكقت .. كيمر الكقت بعد صالة المغرب كالركاب مف رجاؿ كنساء كأطفاؿ في نفسيات متباينة 
كمع أذاف العشاء ... كمنيـ مف يقضي الكقت كىك في غاية القمؽ .. بيف األشجار بنفسية صابرة مرتاحة 

اركبكا يا جماعة كتتحرؾ .. الحاجز فتح : أبك محمدقاؿ .. تحدث حركة معركفة عند الركاب كالسائقيف 
كتتعدل ... السيارات خمؼ بعضيا البعض الكؿ يحاكؿ أف يسبؽ اآلخر في حركات غير منتظمة إطالقان 

... يـك مثؿ أياـ قبمو ... السيارات الحاجز كينتيي يـك مف المعاناة 
..  كتمر األياـ كالشيكر كالسنكات عمى تمؾ الحاؿ 

كفي بيت أبك ... ف قكات العدك في مختمؼ قرل كمدف القطاع كعمميات استشيادية مف كقت آلخر اجتياح ـ
... محمد جاءت أـ محمد إلى المكاف الذم يجمس فيو زكجيا ككلده محمد كابنتو سعاد كىي غاية في السعادة 

عند دير البمح مع الفجر كيقتؿ ثالثة  (كفار دارـك)استشيادم يقتحـ مستكطنة                                                        سمعتـ آخر األخبار؟: تقكؿ
كتمر األياـ  ... كتعـ حالة مف الفرح في بيت أبك محمد ككؿ البيكت ... جنكد كيستشيد 

مالؾ يا سعاد؟ عساؾ بخير؟ كترد : تقكؿ ليا كالدتيا... تأتي سعاد طالبة الجامعة في المساء كىي حزينة 
تسعة ... الييكد مف فجر ىذا اليـك كىـ مجتاحيف جباليا .. سمعتـ آخر األخبار : ىي تغالب دمكعيا سعاد ك

... عمقكا الدراسة في الجامعة فذىبت عند خالتي أستريح .. عشر شييدان لغاية العصر 
ر عمى ىؤالء تككمي عمى اهلل كاهلل غير ننتص.. الصبر طيب يا بنتي ... حسبي اهلل كنعـ الككيؿ : تقكؿ األـ
تجمس كعادتيا في المساء أماـ .. تجمس األسرة أسرة أـ محمد ... كتمر الشيكر .. قتمة األنبياء ... الكالب 

خبر عاجؿ  .. شاشة التمفاز فيقرأ محمد 
قاـ أحد االستشيادييف باقتحاـ مستكطنة عتصمكنا في الفجر كيقتؿ سبعة مف المستكطنيف كيصيب حكالي )

  (اثنيف كعشريف
اهلل أكبر كهلل الحمد كفي حماس شديد كفرحة عارمة ترفع صكتيا ... كفي لحظة كاحدة ييمؿ جميع أفراد األسرة 

.. أـ محمد كتقؼ كىي رافعة يدىا إلى السماء 
"  كيرحمؾ يٌمو كيجعمؾ مف الشيداء" يسمـ البز إلي رضعؾ يا بنيو"

" ككؿ الشيداء ..أيكه ىيؾ أخذت لنا بثار شيداء جباليا كرفح : "كتستطرد
ذلؾ البطؿ الذم ظيرت صكرتو فيما بعد كأمو الخنساء تكدعو كىك يذىب " محمد فرحات"مف الشييد ؟؟؟ إنو 

اجتياحات مف ييكد كيكرمنا اهلل بالشيداء كالقتمى منيـ ... كتمر األياـ كالشيكر كالسنكف ... إلى الشيادة 
تنسحب إسرائيؿ مف جميع ...كيأتي النصر ... تمة منيـ كعمميات استشيادية كيكرمنا اهلل بالشيداء كالؽ... 

لماذا اندحر األعداء يا جماعة ؟ ردت عميو أـ .. قاؿ أبك محمد كىك يجمس سعيدا ن مع أسرتو .. المستكطنات 
. الرجاؿ الذيف يصمكف الفجر ثـ يذىبكف إلى لقاء اهلل ..اسألكا المقاكمة المتكضئة : محمد بسرعة 

حمد بعد االنتصار في أمسية سعيدة بعد يـك كاحد مف اندحار العدك مف جميع المستكطنات تجمس أسرة  أبك ـ
الساعة الثانية قبؿ الفجر كنحف نرل أرتاؿ  (نيفيو ديكاليـ  )دخمنا مستكطنة : يقكؿ محمد بكؿ فرح .. 

 عميؾ يا محمد حدثني باهلل: قاؿ أبك محمد .. الدبابات اإلسرائيمية كىي مندحرة في فرحة كشعكر ال يكصؼ 
كيؼ كاف المكقؼ في ذلؾ الكقت ؟  
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شباب المقاكمة المخمصيف ..رأينا يا كالدم الدبابات كىي تخرج ميزكمة ككاف الجميع يكبر : يقكؿ محمد 
شباب األمف الكطني يكبركف بكؿ فرح كانتصار ال أريد أف أقكؿ لؾ أسماء الفصائؿ التي رأيتيا ..يكبركف 

رأيت شبابا ن يا كالدم كىـ ..أبناء الشيداء كأخكة الشيداء ..باب فمسطيف المخمصيف أريد أف أقكؿ فقط ش..
كىـ يضعكف عمييا الرايات المختمفة كأبرز الرايات كعمـ فمسطيف ، كقفت يا  (النجمة )يصعدكف عمى ما تسمى 

دك الييكدم مندحر كالدم فجأة كذىبت بخيالي إلى ىذا الذم أراه اآلف كىك يحدث في قرل كمدف فمسطيف ، الع
أفقت مف خيالي ..كىي ترفرؼ فكؽ قبة األقصى األسير  (ال إلو إال اهلل )، ذىبت بخيالي إلى حيث راية 

تعاؿ بنا يا محمد لنرل النصر في كؿ مكاف ..كأحسست بدفعة مف صديقي أحمد كىك يقكؿ لي بكؿ فرح 
السكافير كأكحؿ عيني مف شجرة الجميز عمى يا مف درل يا محمد يمو نرجع بمدنا  )تقكؿ األـ كىي تتنيد ..

 (..يا مف درل يا أبك محمد نرجع لغرؼ الطينة المي كاف كرا الدار ..باب دارنا 
أياـ النصر يذىب أبك محمد إلى غزة دكف حكاجز ليسجؿ في ذاكرتو مما تراه عيناه ..كفي عبؽ ىذه األياـ 

السكسي سابقا ن  (قباء الحديد )في غزة في مسجد  يصمي الظير..المستكطنات كىي ميدمة ..أجمؿ المناظر 
بجياد المخمصيف ، كثبات المجاىديف ، : كيمفت نظره المكتكب عمى جدراف المسجد كيسجؿ في دفتره الصغير 

" كيكمئذ يفرح المؤمنكف بنصر اهلل " كدعاء القانتيف دحرنا الغاصبيف كفي القرآف الكريـ 
ينظر أبك  (نتساريـ  )كعندما تصؿ السيارة بمحاذاة مستكطنة  سيكف كتنطمؽ السيارة بأبي محمد جية خاف

محمد مف النافذة كيطمب برجاء حار مف السائؽ كالركاب أف يبطئ السائؽ في ىذا المكاف بالذات كيقكؿ أبك 
نتساريـ كتؿ أبيب كيستطرد أبك محمد : ىذه نتساريـ يا جماعة المي قاؿ عنيا شاركف : محمد بكؿ حماس 

أكؿ مرة يا جماعة الخير أعرؼ معنى .. ىفة كحماس كىك ينظر إلى ما كاف يسمى نتساريـ كىي خراب بكؿ ؿ
ىذا ىك الدار كىذا ىك الخراب كىذا ىك اليبكط كىذا الخسؼ في ىذه المستكطنة ىك عز  (اليبكط إلى القمة )

كتقكؿ امرأة كىي ..ق في حياتي كاهلل يا جماعة انو أحسف خراب رأيت.. لنا ، كارتفاع بنا إلى قمة االنتصار 
 )كاهلل يا إخكتي لقد مررت في ىذا المكاف بعد يكميف فقط مف استشياد الطفؿ : تغالب الدمكع في عينييا 

..  اهلل يرحمو كيرحـ كؿ الشيداء  (محمد الدرة
... تفصيؿ كيصؿ أبك  محمد إلى البيت كيحكي بعد أف يرتاح ألفراد أسرتو في جمستيـ المسائية ما رأل بكؿ 

صحيح يا كلدم يـك الجمعة سيككف : كبعد سككت مف الجميع يبدأ أبك محمد الحديث ككأنو كجد شيئا ن غاليا ن 
..  سنذىب جميعا ن يا أـ محمد : يقكؿ الكالد بثبات  ( ـليديكانيفيو  )احتفاؿ لحماس في 

فعال ن ..انت الطريؽ إلى الحفؿ كؾ..كفي عصر أكؿ جمعة بعد االنسحاب تذىب األسرة سيرا ن عمى األقداـ 
.. ميرجاف نصر ..طريؽ ميرجاف 

كتصؿ أسرة أبك محمد إلى مكاف االحتفاؿ الذم كاف يعج بالناس عمى مختمؼ أعمارىـ مف الرجاؿ كالنساء 
كأثناء الكممات كانت تدكم مف ..كبارا ن كصغارا ن كتمقى الكممات كأكليا أحسف الكالـ كالـ اهلل مف سكرة الحسر 

سننتصر يا شاركف ..سننتصر يا بكش :  مالشييد عبد العزيز الرنتيس..قت آلخر كممات أسد فمسطيف ك
كاهلل يا أبا خالد أكاد أحس أف ىذه : كفي لحظتيا يقكؿ أبك محمد لصديقو أبك خالد الذم يجمس بجانبو ..

تيا محفكرة عمى مستكطنة كفار النجمة ككأنيا تيتز كتنشؽ حيف يزمجر الدكتكر بيذه الكممات الخالدة التي رأم
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: يقكؿ أبك محمد فيما بعد ..القكية ..أـ محمد فرحات بكمماتيا المدكية ..كتأني مفاجأة االحتفاؿ ..درـك 
أحسست لحظة كممة ىذه السيدة أف ركح ابنيا ترفرؼ خضراء فكؽ رأسيا كحكلو آالؼ الشيداء ككأنيـ 

حسست لحظة كممة ىذه السيدة أف ركح ابنيا محمد ترفرؼ أ: يبارككف يقكؿ أبك محمد ألصدقائو فيما بعد
نحف ىنا يا أـ : خضراء فكؽ رأسيا كحكلو آالؼ الشيداء ككأنيـ يبارككف ىذه األـ الطاىرة كيقكلكف ليا

ال تحزني نحف نرم االنتصار معؾ كتستعد لنبارؾ االنتصار الكبير فكؽ األقصى األسير تقدـ أـ .... محمد
كتصؿ إلييا كتعانقيا بكؿ .... كؿ أدب كليفة تطمب مف المسئكليف أف تسمـ عمي أـ نضاؿمحمد مف مكانيا كب

ال بد أف كلدـ مر مف : أنا أـ محمد مف خاف يكنس..... حرارة كىي تحس أنيا حصمت عمي الشيء الكثير
معؾ كلك تقكؿ أـ محمد اسمحي لي يا أـ نضاؿ أف، أتحدث ... كقتؿ الييكد (عتصمكنا )عندنا إلي مستكطنة

انظرم يا أـ نضاؿ : تقكؿ أـ محمد....... بكؿ احتراـ قكلي يا أختي ما تشائيف: فترد عمييا أـ نضاؿ.... قميال
..... كمف يافا .... كبعضيـ مف السكافير مثمنا كمف المد ..... بعضيـ مف المجدؿ ...... إلي ىؤالء الناس 

حتنا إال أذا دحرنا الييكد مف كؿ بالدنا كرجع كؿ كاحد لبمده كمف حمامة كاهلل يا أـ نضاؿ يا غالية ما بتكمؿ فر
. كيكميا يككف النصر بحؽ كحقيقة..... 

: تقكؿ أـ نضاؿ كىي تنظر جية الجنكب ككأنيا تستميـ اإلجابة مف ركح كلدىا كتقكؿ بكؿ قكة كثبات
...... ىذا اليـك يا أختي يا أـ محمد عيد في المستكطنة

أيادم ..... د لنا في كؿ بقعة مف بقاع فمسطيف كلكف بشرط أف تككف األيادم المقاكمة أف شاء اهلل تككف أعيا
نو ....متكضئة كمصمية الفجر كيكميا ندكس عمي دـ الصياينة حتى نصؿ إلي القدس عبر قرانا كمدننا  كا 

 نصر أك استشياد...... لجياد 
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لمشاعر / السيرة الذاتية
صطفي حسيف يكنس  جياد ـ: االسـ الرباعي
ـ 1959: تاريخ الميالد

  –ليسانس آداب لغة عربية : المؤىؿ العممي
. دبمـك عاـ تربية 

. حي الجنينة –رفح : العنكاف
 2137321: التمفكف
 0599541068: الجكاؿ

قصة  –زىرة المخيـ : اسـ أكؿ مشاركات أدبية
. قصيرة 

مصطفي   –زىرة المخيـ : المشاركات األدبية 
 
 
 

يـ المخزىرة / قصيرة بعنكافقصة 
جياد يكنس ؿ

 

ألقت زىرة بنظرة فاحصة مف شؽ باب البيت الذم اختبأت فيو إلى الشارع كعندما اطمأنت لخمكه مف الجنكد  
خرجت ميركلة في ذلؾ الشارع الترابي المنحدر كقدماىا تغكصاف في رمالو مثمما غاصت ىي في أفكارىا مسترجعة 

. النيار ذكرياتيا حكؿ ما حدث طكؿ
ككاف أىميا عندما رأكا أف األحداث قد ىدأت خرجكا يبحثكف عف ابنتيـ التي فقدكا آثارىا مساء ذلؾ اليـك كعندما 

رأتيـ مقبميف في الشارع ألقت بنفسيا في حضف أبييا  كىي تجيش بالبكاء حنينا كشكقا إليو ككانت حزينة 
. عيف الذم أطمؽ النار عمي ابف الجيراف متألمة؛ ألنيا لـ تستطع أف تناؿ مف ذلؾ الجندم الؿ

أيف كنت يا بنيتي؟ لقد قمقنا عميؾ كخفنا عميؾ خكفا كبيرا ،فقد غبت كثيرا عف البيت فأنت : قاؿ ليا أبكىا كأخكتيا
. مكركهلحؽ بؾ ككذلؾ صغيرة  السف كقد ظننا أنو قد  بنت

سأخرج كسأقذفيـ بالحجارة إلي !  ال ال  :يجب عميؾ أف ال تخرجي مف البيت في ظؿ ىذه الظركؼ فصرخت قائمة
إف دماء ابف الجيراف لـ تجؼ  بعد ، ...... سأقتمو....... أف أعثر عمي ذلؾ الجندم كأضربو  بحجر في عينو 

! أتريدكنني أف أنسي ما رأيت ك أف أنسى كطني المغتصب؟
المخيـ لف يستطيع أحد أف يمنعني  إف أجبرتمكني عمي المككث في البيت سأىرب ، عندما يأتي الجنكد إلي شكارع

يا بنيتي ىدئي مف  حسنا حسنان : كتفيا كيمسح عمي شعرىا مف أشفي غميمي فييـ ، فقاؿ األب كىك يربت عمي
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ركعؾ غدا بإذف اهلل سيككف خيرا ، سيكبر أخكتؾ كيقاكمكف االحتالؿ دفاعا عف الكطف المغتصب كانتقاما لدماء 
. ة ابف الجيراف كلكف بطريقة مختمؼ

فعانقتيا كقبمتيا كامتزجت  حضنياكرجعكا إلي البيت كما إف دخمكه حتى جاءت أميا مسرعة فألقت زىرة بنفسيا في 
. دمكعيما كأحست زىرة بخفقاف قمب أميا كىي تحتضنيا كأحست األـ أف ركحيا قد عادت إلييا 

 تي ؟ لقد تقطع قمبي خكفا عميؾ كاحتارلماذا تأخرت يا بني: عاتبت األـ ابنتيا كالدمكع تسيؿ مف عينييا قائمة 
 لحؽ بؾ كف شكارع المخيـ  ككانت تراكدنا مخاكؼ مف أف مكركىان يمؿأبكؾ كأخكتؾ أيف سيبحثكف عنؾ كالجنكد 

كأعدت األـ طعاـ العشاء فجمسكا جميعا حكؿ المائدة ككانكا يسترقكف النظر الكاحد لآلخر كفي عيكنيـ كالـ كثير، 
عميؽ كلكف  م ألـ بيا ذلؾ اليـك غاصت في نـك شيا كدست نفسيا فيو كمف شدة التعب الذك ذىبت زىرة إلي فرا

. في مناميا كانت ىناؾ أشياء كثيرة تنتظرىا 
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ييا الشعراء يا أ

خالد الجزار 
السيرة الذاتية 

خالد حرب خميس الجزار : االسـ رباعي
ـ 25/1/1967: تاريخ الميالد
ىندسة مدنية   – سبكالكريك: مالمؤىؿ العمـ

. حي الجنينة  –رفح : العنكاف
ككالة الغكث :  العمؿ الحالي

 213032: التمفكف
 0599609473: الجكاؿ

يا أييا الشعراء : اسـ أكؿ مشاركة أدبية
الصالكف األدبي : العضكيات 

 
 

كتذكركا لحف القريض األكًؿ  يا أييا الشعراء عكدكا لمكرا 
كعذكبةو كسيكلةو كتنمؿ  اؿ كدقةو كصؼ الجـ ببالغةو 
صكر الخياؿ كلـ يكف بمكبؿ  صاغ الشعكر مجسدان  ببراعةو 
عا ن  كالعقدً  يا قكتو ببراعةو كتسمسؿ  في جيد الحساف مرصَّ

فترقرقت منيا مياه الجدكؿ  مرت كلكف أمطرت  كسحابةو 
لما أفاضت مف عؿ  تفترعرع أك عشبةو باتت كئيبة أمسيا 

كبدا كأف بو رشاقة بمبؿ  عمى ىزيج غنائيا رقص اليزار 
ما أركع المحف الرقيؽ المخمؿ  كتمايؿ الزىر الجميؿ متمتما ن 
أقبؿ بيمس أك ببعض تأمؿ  يا أييا الشعر الجميؿ صياغةن 
حكمان كأمثاالن كصكت تعقؿ  كـ شاعر نظـ القصيد ركائعان 
م محفؿ في السمـ كالييجاء أك ؼ فتشدقت فيو الشفاه شكاىدان 
تصؼ الربيع بدقة كتخيؿ  يا أييا الشعراء ىؿ لحداثةو 
مف ضعفيـ في نظـ بيت مكمؿ  كصفكؾ بالشعر الممؿ رتابةن 
تشقى إذا فسرتيا بتعمؿ  أـ كاتب نثر الرمكز بسرده 

أك تطرب اآلذاف إف لـ تقفؿ  ال تطرب األطيار إف سمعت بيا 
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غرابة المتقبؿ القت صدان ؿ كـ آلمتنا في النفكس كتابةن 
متفاعمف متفاعمف متفاعؿ  ما الشعر إف لـ يحتكم تفعيمةن 
ذىبت ألدراج الرياح بأذيؿ  كاليمس في أذف األصـ حكايةن 
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سيرة ذاتية 
  زىير بياء الديف حسيف أبك خاطر : االسـ
  ندسة الحاسكب مف الجامعة حاصؿ عمى شيادة البكالكريكس في ق: المؤىؿ الدراسي الحاصؿ عميو

. اإلسالمية بغزة 
  ـ 1999: سنة التخرج
  ـ15/9/1976: تاريخ الميالد  
  901366153: رقـ اليكية 
  كلي ابنتيف متزكج : الحالة االجتماعية ، .
 فمسطيف-رفح  –البرازيؿ :  (محؿ اإلقامة) مكاف السكف 

  0599849050: جكالي الشخصي 
  2135218:تميفكف المنزؿ 

 2140126: ف العمؿ تميفك  

  بريد إلكتركنيEmail  :Zuheir_Khater@yahoo.com 

 عيدنا يكـ عكدتنا 
أبك خاطر  بياء الديف زىير/ لمميندس

 كالمحتؿ بعيد يأتي اليـك العيد

 كغدا الكؿ سعيد عف غزة قد كلى

 كبنا الكرب شديد كـ مف عيد جاء

 في أرضي كيبيد كالصييكني يطغى

 في اإلرىاب عنيد كالمستكطف يمضي

 يستكطف كيزيد يتفجر أحقادان 

 كأجاد التسديد قد أردل أصحابي

 مجركحان كشييد منيـ مف قد صار

 أك طعمان لمعيد لـ نعرؼ أفراحان 

 كضحايا التيكيد بؿ عشنا أمكاتان 

 يأتي اليـك جديد أما العيد اآلف

mailto:Zuheir_Khater@yahoo.com
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 كبو الكؿ يشيد يالليفيو النصر 

 كاألفراح تزيد يتزاحـ عيداف

 ما أحمى التجديد لمنصر كلمفطر

 ربي كالتمجيد شكران لؾ كالحمد

 كيككف التكحيد كلؾ الفضؿ يعكد

 ليـ المجد مديد كالشيداء جميعان 

  تغمرىـ كتزيد رحمات مف ربي
 

 في يـك التحرير كقفت غزة تبكي            

 ىذا القدس أسير قالت يا أبنائي

 مشمكؿ ككسير ال تنسكا أقصانا

 يشكك دكف مجير يستنجد كينادم

 فيو الكضع خطير فيك القمب النابض

 يسعى لمتدمير يؤذيو محتؿ

 !دكف القدس يصير ؟ ربيكيؼ العيش ك

 تقتيؿ تفجير في أرض فمسطيف

 تركيع تيجير تيديـ تجريؼ

 مكمـك كأسير كليا جسـ يشكك

 عضك فيو صغير كانيكأنا يا إخ

 لألكطاف كبير أما القدس فقمب

 بركاف كسعير فيو جراح تغمي

 محتّؿ شّرير قد دنس مسراه

 فمو الشكؽ يطير قد باركو اهلل

 مف أجؿ التحرير كاألركاح تيكف

 أضحى الصعب يسير مف أجمؾ يا أقصى
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 كغدا المكت مصير أضحى العمقـ حمك

 منا الجكد كفير مف دمنا نركيؾ

 نحك القدس نسير فمنمض أيا شعبي

 بجيادو كفير لنحرر أقصانا

 حيف الفتح ينير اكالعيد سيأتينف

 في يـك التحرير يتباىى مسركران 
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/ قصة قصيرة بعنكاف 
اليوم األول 

: السيرة الذاتية
سامي عبد العزيز عامر أبك الخير  : االسـ رباعي
ـ 1980-3-27: تاريخ الميالد
بكالكريكس رياضيات : المؤىؿ العممي

مقابؿ الدفاع المدني  –تؿ السمطاف  –رفح :  العنكاف
مدرس : العمؿ الحالي

 2148197-2147134: التمفكف
 0599616247:الجكاؿ

 (1994 )الثمف :/ اسـ أكؿ مشاركة أدبية
الصالكف األدبي : العضكيات

. أعماؿ عديدة : المشاركات األدبية
مسابقة االنسحاب مف قطاع غزة  :بيةالمسابقات األد

 samcelona@hotmail.com: ؿاأليمي

 
سامي أبك الخير : لألخ الفاضؿ 

ـ األكؿ في عامو إنو اليك جرفو تيار األلـ اليادر في قمبو، يعتصر الحزف كيانو ، ك م نحك المدرسة،يسير بخطى ثابتة 
. ىك األكؿ في كؿ شيء  الجديد، الدراسي

فيك أكؿ يـك يذىب فيو إلى المدرسة بعد إجازة طكيمة تحكلت إلى إعصار مرير جرؼ في طريقو كؿ لحظة بريئة كاف يتمنى 
. أف يحياىا 

. كحده دكف تكأمو الذم رافقو طكاؿ حياتو ،ك شاركو في كؿ شيء حتى  رحـ أمو  المدرسةىك أكؿ يـك يذىب فييا إلى 
ذلؾ الطريؽ المختصر الذم  أقامكهكؿ يـك يسير في ىذا الطريؽ االلتفافي الطكيؿ بعد أف أغمؽ الجدار العنصرم الذم أىك 

. كانت يرتاده دكمان في طريقو 
. كؿ يـك يسير دكف أف يمتفت لما يحدث حكلو ،ك دكف أف يبدم تعميقاتو الصغيرة عمى كؿ شيء في الطريؽ ىك أ

ك تكأمو  ك دمكعو الغزيرة ال تكاد تسمح لعينيو بالراحة ، ك كيؼ يرتاح ك قد فقد رفيقو األبدم مدرسةاؿكؿ يـك يذىب إلى ىك أ
. دكمان ك إلى األبد  معان الصغير الذم تعاىد معو عمي أف يككنا 

ك لكف أبت رصاصات االحتالؿ أف تكمؿ حمميما الصغير ك اقتمعت نصؼ ركحو بأبشع الكسائؿ حيف كانا يميكاف خمؼ 
. زليما المطؿ عمى إحدل المغتصبات ، ك في لمح البصر كانت الدبابات تحاصرىما ك تطمؽ النار بكؿ الحقد ك الغضب مف

mailto:samcelona@hotmail.com
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، رأل  إصابتوك حينما أفاؽ مف غيبكبة . تذكر كيؼ اخترقت رصاصاتيـ جسد شقيقو ك نجا ىك مف أنياب المكت بمعجزة 
لف  أبدايكميا تمنى لك لحؽ بأخيو ، فيك . دان إلى حيث مسكنيا األخير جسد أخيو يمتحؼ بالدماء ك قد حمقت ركحو الطفمة بعي

. لكف أبت أقداره إال أف يبقى ىك كحيدان يجتر ذكرياتو ك يتجشـ معاناتو ك أحزانو  ينسى ما حدث،ك
اؾ ، سعيديف كصؿ أبكاب المدرسة ك الدمكع ال زالت ترافؽ كجنتيو ، نظر إلى األطفاؿ في المدرسة ، كانكا يميكف ىنا ك ىف

إال ىك ، الذم اتخذ مف الحزف رفيقان ، ك جمس كحيدان بعيدان في انتظار أف ينتيي .بعاـ جديد ،ك  زم جديد ، ك أصدقاء جدد 
رأل ثمة  ك حاف مكعد االنصراؼ، ق ، فمقد سافر ىناؾ ، حيث شقيقو،الذم مضى بطيئان ممالن ، لـ يكف عقمو مع. اليـك األكؿ 

. يغمقكف الطريؽ االلتفافي الذم يسمكو إلى بيتو مف العدك مف بعيد 
ك بكؿ الغضب الذم يسكف قمبو ، رماىـ بحجارتو الصغيرة بعد أف رفضكا السماح لألطفاؿ بالعكدة . قكتو  ؿاتجو نحكىـ بؾ

جؿ كؿ في سليبدأ يكمو األ كؿ في المدرسةك ىذه المرة كدع يكمو األ ،شعر برصاصيـ يخترؽ جسده البرمء لمنازليـ، 
 .الشيداء 
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للشاعز / الظٍزة الذاحٍت

 

غاسي راحب عبد الزحوي كلخ  : االسم رباعي

هخشوج  : تاريخ انميالد

الشهالت فً العٌاٌت الوزكشة  –الطب والجزاحت  صبكالىرٌى: انمؤهم انعهمي

خاى ٌىًض  : انعنوان

هظخشفً ًاصز   –هدٌز قظن العٌاٌت الوزكشة : انعمم انحاني

 2053063:  انتهفون

 0599352546: انجوال

 ghazikalkh@hotmil.com: انبريد االنكتروني

هلخقً اإلبداع األدبً   –الخجوع الىطًٌ للفكز والثقافت  :انعضويات

. العدٌد هي الٌدواث والوهزجاًاث الىطٌٍت والشعبٍت:  انمشاركات األدبية

ارطن  -شفج الفزق ٌا عبد الوعطً –شاعز روهاًظً  -بطل قظاهى: كاتأسماء انمشار

ٌا هجزوحت  –ابعث روحك  -ححج الزجلٍي –الزًخٍظً والٍاطٍي  -وحفٌي واحكً لً

. ححج الدق –خوض دروص ٌىم الٌكبت  -راجل وهللا ٌا عن ححظٍي

 

 

بطل قظاهى 

 

 غازم كمخ 0د:شعر

 
 
 

 بطؿ قسامى00بدمو كتبيا 

فمسطيف  00كقؼ إسالمي
سيكليا جبميا  00بدمو جبميا

مف جنيف  00إستشيادم
ؼ الفدا آية  00طمعت راية

خضرا راية عز الديف 
فكر البنا , ياسيف تبني
محتميف  00شعب يجاىد 

mailto:ghazikalkh@hotmil.com
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جكا قمكبنا  00يبنا00يافا 
أقصي مسرل طو أميف 

كيف ما كنا ,كفر كنا 
ميف ينسى دير ياسيف 

قدس كغزة 00أرض العزة 
الديف  ليكـ00إليا معزة 
إنيزت مميكف ىزة , أرض العزة 

يـك فراؽ الشيخ ياسيف 
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الرنتيسي ك الياسيف 
 

 غازم كمخ0د:شعر

 
 

كدـ بتدمع منيا العيف 00لشمس تمزع قمب ا
 فع الرنتيسي كاليابسي

نكر بيممع  00فجر بيطمع 
بيف نجكمؾ يا فمسطيف 

فع راسي ار ام 00بيف نجكمؾ 
برغي ؼ كرسي الشيخ ياسيف 

كرسي يدكس ع الجيش الغاصب 
جيش النازم 

الخاينيف  00كاهلل يجازم 
اىمو كربو 00المي يحارب 
مصيره يصير 00كيخكف شعبو 

تحت الرجميف 
عز الديف  00كتحت سنابؾ خيؿ العز 

حتى جاكرتا 00مف مراكش 
رفح كحتى كجبؿ الشيخ 

يخ كركح الش00قائد أكؿ يا رنتيسي 
ع األقصى ترفرؼ 
تصمي كتحمؼ 

كاهلل ما يخمؼ كعده 
نصره  كمجده 

يا إما النصر مبيف 00شيادة 
 يا إما النصر مبيف00شيادة 
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كماؿ أبك حسنة  
/ السيرة الذاتية لمشاعر

 كماؿ يكسؼ أحمد أبك حسنة: االسـ رباعي
ـ 26/5/21969: تاريخ الميالد

متزكج : الحالة االجتماعية
لغة عربية  – سبكالكريك: المؤىؿ العممي

 خمؼ جامعة القدس المفتكحة – ةحي الجنيف –رفح : العنكاف
 مدرس في مدرسة ذككر ابف سينا: العمؿ الحالي

 2138262: التمفكف
 0599852885:الجكاؿ

 kamal@hotmil.com: البريد االلكتركني
 بريؽ عينييا: كة أدبيةاسـ أكؿ مشار

 منتدل أحرار فمسطيف: العضكيات
 اندحار االستعمار/ بشرل كنصر / بريؽ عينييا: المشاركات األدبية
 قصيدة بشرل كنصر/ فرحة اندحار االستعمار: المسابقات األدبية

بشرى ونصر 
كماؿ أبك حسنة  

 
 ىمت بشائر النصر 
بعد الخراب كالحصر 
أبراجيـ انتيت كسر 

نس ؟ أيف الؾ
دمرىا  
حطميا  
فجرىا 

ال تبًؽ شيء 

 أنطقو رشاشاتكـ
فمينظركا ألكانكـ 

أحمر بمكف الشيداء  
أبيض فعنكاف الفداء  
أسكد بمكف االقتحاـ 
اخضر كال تفريط في  

كؿ التراب 
يا مف سمعتـ مستغيث 

mailto:kamal@hotmil.com
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ال نرغب ذكراىا 
مسمار جحا مممناه 

مؿء الفاه بنقميا 
تحرير غزة ال خياؿ 

بالتضحيات ناؿ الرجاؿ 
كالقدس تنظر  إلينا 
ماذا فعمنا إلييا ؟ 

مف حقيا أف تنادم  
فالعالـ المجـر نظر 
كيؼ الحجر ؟ 

كالشجر 
كالبشر 
انتصركا 

الصبر جاء ؼ
بعد العناء 

غنكا بكؿ األلحاف 
أسمعو ما عندكـ 

 

نيديؾ ىذا االنتصار 
كالشعب مف خمفؾ سار 
ينشد نشيد االندحار  
ينشد نشيد االنتصار  

ئر الفرح ىمت بشا
مف حقنا يا أخكتي  

غنكىا كنسمعيا ليـ أف ترسمكىا بؿ 
حتى يمكتكا غيظا ن  

فميندحر 
أك ينتحر 
مف أرضنا 

صاحت طيكر المجدال 
تنسى دماء الشيدا 

حطـ قيكد العنصرية يا أسير 
غنت لنا  
أفراحنا 
عدتـ لنا 
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السيرة الذاتية 
مازف إسماعيؿ أبك مطير : االسـ  

 ـ  1965كاليد رفح عاـمف ـ .
 البمدة األصمية كادم حنيف. 

  ككاف قد أنيى دبمـك التربية مف معيد  1997أتـ دراستو الجامعية بالجامعة اإلسالمية بكالكريكس تاريخ عاـ
 .المعمميف 

  كيعمؿ اآلف مدرسان لممكاد االجتماعية. 

 حبيبتي يا قدس"ف بدأ ينظـ الشعر مع بداية المرحمة الثانكية حيث كتب قصيدة بعنكا
 (مازف إسماعيؿ أبك مطير0أ)"  األقصى خط أحمر "

 
 

 صييكف الحاقد يتجبر
 

 يتغطرس دكما يتكبر
 

 ك يعربد في زمف الغفمة 
 

 لسنا نكامان نتعثر
 

 كسفكت دماء الشرفاء
 

 ىدمت بيكتا تتكسر
 

 جرفت أالؼ الدكنمات
 

 كحصدت الزيتكف األخضر
 

 شكىت معالـ قريتنا
 

 لنرجس  ك الزعتركقطعت ا
 

 مزقت أكاصر بمدتنا
 

 بجدار الحقد المتكبر
 

 إياكـ تدنيس األقصى
 

 فاألقصى لنا خط أحمر
 

 زىرات بالدم ميتمة
 

 رممت نساءن يا أبتر
 

 ك حرقت آالؼ األكباد
 

 بقتؿ شباب قد كبر
 

 يا شرا يزرع في األرض
 

 يكفيكـ شرا يا بربر
 

 نتحدل عمنان أف تقدـ
 

 كمقدر فالمكت ىالؾ
 

 ستصير األرض براكينان 
 

 أشباؿ ك شباب تثأر
 

 إياكـ تدنيس األقصى
 

 فاألقصى لنا خط أحمر
 

 األقصى رمز عقيدتنا
 

 ك الصخرة شامخة تفخر
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 مسراؾ محمد قبمتنا
 

 نيديو دماء تتفجر
 

 األقصى رمز مدينتنا
 

 ىيكمكـ إفؾه كمزكر
 

 كدرتـ مكسى بزماف
 

 بعبادة عجمكـ األغبر
 

 تـ رسالن ك دعاةن قتؿ
 

 بدماء الحرمة تتفجر
 

 ديدنكـ قتُؿ كدماء
 

 إرىاب ال رحمة تذكر
 

 إياكـ تدنيس األقصى
 

 فاألقصى   لنا خط أحمر
 

 سكر القرآف تذكرنا
 

 دكما في اإلسرا نتفكر
 

 نتمك آياتو عاطرةن 
 

 كفساد األرض لكـ يذكر
 

 إف عدتـ عدنا أيا رجسان 
 

 برجاؿ كاألسد كتزأر
 

 ر أدراف الباغيفتطو
 

 كتنكُس ىامات المنكر
 

 سنيب شبابا كشيكخان 
 

 نتصدل لمخطر األكبر
 

 سنجكد بنفسو كبماؿو 
 

 لف نبخؿ أبدا لف نقير
 

 كسنرفع رايات العكدة
 

 خفاقة دكما تستبشر
 

 كيعكد األقصى بعزتو
 

 ساحات المسجد تتحرر
 

 إياكـ تدنيس األقصى
 

 فاألقصى لنا خط أحمر
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 السيرة الذاتية لمشاعر
محمد جياد يكسؼ العرجا : االسـ رباعي
ـ 28/1/1948: تاريخ الميالد

أعزب : الحالة االجتماعية
ثانكية عامة : المؤىؿ العممي

. شارع الفالكجة –حي الجنينة  –رفح : العنكاف
 2138339: التميفكف

حقيقة : اسـ أكؿ مشاركة أدبية
الصالكف األدبي : العضكيات
األقصى في خطر : ات األدبيةالمشارؾ

 
حقيقة            محمد جياد العرجا 

خمس سنيف 
خمس أياـ 

كؿ يـك بيحككا أحالـ 
إيش كمنك كالـ 

حيعكدكا الالجئيف : قالكا
حنصمى في القدس أجمعيف 

مف سنيف  امش ىيؾ بيحكك
حنا ال شفنا زيد  كا 
كالحتي زفت الطيف 
مف يـك حكييـ 
حيعكدكا الالجئيف 

حكي كؿ كالميـ 
نترجى ميف 

انسحبكا الييكد : قاؿ
بالعكس أتشددت القيكد 
كالفمتاف طرح رماف 
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كالفكضى صارت مكضة 
كؿ مسئكؿ صار يعمؿ 

صار يقكؿ 
مش ىي الكاقع 
يا شعب يا أبطاؿ 

لسو بتقكلكا عنيـ شطار 
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شعاع النصر لمشاعر / بعنكافشعر 
محمكد الرنتيسي 
: شاعرالسيرة الذاتية لؿ

محمكد سمير محمكد الرنتيسي : االسـ رباعي
ميندس مدني : تاريخ الميالد

حي الجنينة  -رفح: العنكاف
ميندس مكقع : العمؿ الحالي

 2137190:التمفكف
 0599851499: الجكاؿ

" . أخكة اإلسالـ" قصيدة بعنكاف: اسـ أكؿ مشاركة أدبية
. امعيفعضك نقابة المندسيف، جمعية الخريجيف الج: العضكيات

لص  -شعاع النصر–تقكيـ الذات  –صمت الكالـ  –نبض المجد  –نداء الفطرة  -أخكة اإلسالـ: المشاركات األدبية
. في ساحة الدنمارؾ  –كتاب اهلل في ككبا –ترجؿ البطؿ  –الخكخ 

أمسية األقصى  –مسابقة رفح الكارثة كالمقاكمة ، مسابقة االحتالؿ يندحر كالمقاكمة تنتصر : المسابقات األدبية 
. في خطر  مسابقة مجمس طالب الجامعة اإلسالمية األدبية 

 
 .

الشمس تؤذف  بالرحيؿ مساءا 
<<< 

 

 كشعاعيا مؤل البالد سناءا
 

 يمضي يداعب زىرىا متشكقا
 

 أمال بعكدتو يفيض بياءا
 

 كالطير عائدة إلى كنؼ الدجى
 

 كحنينيا غمر  الحقكؿ غناءا
 

ا لكنيـ حسدكا أريج زىكرف
 
 

 كأغاظيـ عبؽ  يفكح فداءا
 

 جاءكا بعصبة جيشيـ  متعطشا
 

 كتكالبكا متشربيف عداءا
 

 مثؿ الذئاب تسممت قطعانيـ
 

 حممت شراسة حقدىا كدىاءا
 

 براءة كالميؿ  يكشؾ أف يعـٌ 
 

 كنيكبيـ برزت تريد دماءا
 

 جاءكا بغطرسة تجاكز حدىا
 

 زعمكا السالـ دعاية كمراءا
 

 باطميـ ىدلقالكا بأف ظالـ 
 

 قتمكا الشيكخ تكبرا كغباءا
 

 حتى الطفكلة  أسكتكا صرخاتيا
 

 سكبكا الدماء أماميـ ككراء ا
 

 نادت عمى أمـ الجياد دمائنا
 

 ىتفت تردد مف يجيب نداءا
 



 40 

 
 

 

 قامت ليكث ديارنا  في عزة
 

 كسيكفيا سطعت تشع مضاءا
 

 راحت تفجر  حقدىـ  في نحرىـ
 

 ءاكتذيقيـ  ضنؾ  الحياة شقا
 

 قساـ يضرب في الشماؿ مزلزال
 

 نفؽ يزمجر في الجنكب إباءا
 

 محفكظة شيدت بشائر نصرنا
 

 ببسالة كشجاعة تتراءل
 

دبابة سمخ األباة إىابيا 
 
 

 جعمكا صفائحيا  تصير عراءا
 

 أرتاليـ قعدت لتندب حظيا
 

 ثكناتيـ رجفت تكد جالءا
 

 عياش قد رسـ الطريؽ إلى العال
 

 ىادة ككفاءاكمضى األلكؼ ش
 

 ياسيف كدع شعبنا متفائال
ج 
 

 بمصير مف رفعكا الجياد لكاءا
 

 عبد العزيز مضى يعمـ جندنا
 

 طمب الشيادة بكرة كمساءا
 

 مكفاز غزة بحرىا متمكف
 

 عمما يرفرؼ بيجةن كعالءا
 

 قد فٌر جندؾ مف ىنا بحياتو
 

 ىربان ييركؿ ال يريد بقاءا
 

 شاركف مف ىدـ البيكت بأرضنا
 

 شرب المرارة كاستزاد سقاءا
 

 لـ تكفو  مائة ليسرؽ صبحنا
 

 عبثا  يحاكؿ  بؿ يزيد عناءا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أمحمد فرحات يزحؼ جاءا قد بات يفزع في المناـ  مسائالن 
 كي تعممكا أبدا بأف شعاعنا

 

 ىـ كجزاءاحرؽ الغزاة بنار
 

 بشراؾ غزة قد قيرت فمكليـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كلبست مف ثكب الفخار رداءا
 

 

أحيكا المنابر ىمةن كبناءا يا رافعيف رؤكسنا بجيادكـ 
فالقدس تنزؼ في القيكد  بكاءا كلترفعكا  أبدا سيكؼ شمكخكـ 

في ضفة  يتطمعكف  إخاءا إخكانكـ رفعكا كمثؿ شعاركـ 
رجاءا  تردى يارب نصرؾ ال يرجكف عز بالدىـ برباطيـ 

ميما شكرنا ال  نفيؾ ثناءا اسع  متكـر يا رب فضمؾ  ك
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السيرة الذاتية  
. االسـ نافذ سميماف عبد الرحمف الجعب• 
. ـ1962/  1/  11مف مكاليد • 
. بمدتو األصمية البطاني الغربي كيقيـ حاليان في حي الجنينة برفح• 
. حصؿ عمى بكالكريكس فيزياء مع إعداد تربكم• 
. ؿ التربيةحصؿ عمى ماجستير في أصك• 
. يعمؿ مدرس عمكـ في مدارس ككالة الغكث• 
. متزكج كلو خمسة أطفاؿ• 
الشعر  –الخط  –الخطابة : اليكايات كالميارات • 
عضك مجمس إدارة الجمعية اإلسالمية برفح - 
عضك مجمس إدارة التجمع الكطني لمفكر كالثقافة كرئيس دائرة الفكر - 
. ة في رفحالقائـ بأعماؿ رئيس رابطة الدعا- 

 يا قدس ال تبكي عمييـ

نافذ الجعب 
 

ليا في القمب قمب ينبض رغـ محاكالت األقزاـ لتقطيع ...كميد النبكات ...ك أكبر الحضارات ...القدس تاج الكممات 
كسماء ,القدس ىكاء يستنشؽ ...كليا في العيف نكر رغـ العتمة التي تفرضيا خفافيش الظالـ  ...شراييف الحياة 

. تحدىا المستكطنات الف جذكرىا ضاربة في ألؼ مميكف قمب عبر مساحة الدنيا الفسحة  ال,كأرض تتدفؽ ,ؽ افتتع
بثي أرتجؿ في ضمكع المجيد يا زىرة في حضف قمب ميد 
نما  أبكي إليؾ العرب عذرا فاشيدم أنا ما بكيت عمى الحياة كا 

مثؿ البغاث أماـ نسر أعند عصب الطكائؼ ال تالـ عمى الخفا 
عند الكريمة في ديار المسجد عشركف حبشيا في صحارم ال ترل 

تتقاطر األجناد عند المكعد أما إذا جير الكريـ بصكتو 
أـ عاد في ثكب كرمو أسكد ؟ ىؿ زاؿ عف أرض العركبة غاصب 
ففيالؽ اإلسالـ بانت ترعد يا قدس ال تبكي عمييـ كاصبرم 
فمتسجد كلكجو رب كاحد مف منيؿ األنكار غذت جندىا 
شتاف بيف منافؽ كمسدد سمر السكاعد كالجباه  كضيئة 
إما حياة العز أك في الممحد عزمكا العزـك الراسخات بأنيـ 
فيـ عباد أىؿ بأس شدد ىذا كتاب الو يعطي كصفيـ 
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فيـ كىذا المكت كالمتعاقد ال يرىبكف المكت عاجؿ أمرىـ 
حاقد مف كؿ صكب كاتجاه كاليكـ أشتات البغاة تجمعكا 
أبناء شعب ثائر متكحد عصب الييكد المارقيف كأنيـ 
لتعاد أمجاد السراب البائد مف كؿ أخالط البالد تدافعكا 
قد أف يرجعكا كسط األتكف الكالـ ييأسكا رغـ التشرد كاألذل 
ال يرتضي غير المكاف القائد حتى يقيمكا دكلة الشعب الذم 
النياب شدائد  كالميث مكسكركالعرب أصفار بدكف عقيدة 
إال بأيدم الخائنيف القكد لـ يرتفع عمـ الصياينة األلى 

كسر القيكد كفجر عيد ماجد تجي يا أمة تبغي الخالص كتر
كلترفعي صكت الشجاعة مف غد فمتغسمي ثكب الضاللة  باليدل 
كالسيؿ كاف عرمرما ن في كاىد فالشعب دكما ن إف أراد تحررا ن 

كجنكده األفذاذ خير مجاىد صيره كاهلل مف فكؽ األناـ ف
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. ىشاـ عثماف محمكد غانـ  : االسـ  
. ـ3/4/1967كلد بمدينة رفح بتاريخ 

 .البمدة األصمية حتا

 .أنيى دراستو الثانكية  ثـ حصؿ عمى دبمـك في إدارة األعماؿ 

  ثالث بنات ككلديفمتزكج كلو ستة أكالد 

 .دبية متعددة  أبرزىا مسابقة في القمب يا بغدادشارؾ في مسابقات كأمسيات كندكات شعرية كأ

 .م، وٌظكي اَى بودٌٌت رفح1992، 91، 90، 89، 88أعخقل أربع هزاث، ها هجوىعه طٌخاى فً طٌىاث 
 

 الياسينية

     هشام غانم: بقلم  
 

 

 

ٍزفي الرجاًؿ بفعًميـ  ال بالذم                     قىالكهي أك كىتبكهي في األسفاًر ,كى
غاًر عي  شَّاؽي جعجعًة الكالـً تكافوه                       عاشكا الحياةى بذلةو كصى

ال عيشى إال بالمركءًة كالكفا                      إفَّ المركءةى مسمؾي األحراًر 
بقميًؿ قكؿو مىٍع كثيًر فعائؿو                       ىذا لعمرم في الحياًة خيارم 

دكنما تذكاًر , م حكلىنا                  مف غيًر ذكرل كالناسي تأتي ثـ تمض
ًممكا لحازكا المجدى في اآلثاًر  ًممكا كلك                  عى ليتى الذيف تىعمَّمكا عى
ـى الدنيا كما                         مىسىؾى الدكاةى كعمبةى األحباًر  ياسيفي ىذا عمَّ

بكتائبو في قكًة اإلعصاًر                      بإشارًة العينيًف جرَّدى جيشىوي     
ٍكًؿ القائًد المختاًر  كالًمقعدي الميمكـي يعرؼي أنوي                       يسعى ًبحى
طكافةن بيفى العزائـً كالتقى                             رحالةن مف سجًنًو لمداًر 

خيطى الشعاًع ككمضةى األنكاًر    سيارةن بيفى العكاصـً كمِّيا                    
كزفي الرجاًؿ بما يسيؿي مف الدما                    ال بالجيكًب تنكءي بالديناًر 
رُّ طمَّؽى عيشىنا                    ليصاىرى األمجادى في استكباًر  ياسيفي ىذا الحي

الناًس كاألقداًر  عىقىدى التحالؼى مىٍع مقاديًر النكل                   ما بيفى قيرً 
لـ ينثني لـ ينحني لـ يرتضي                      إال الجنافى بصحبًة األبراًر 
فرأيتيو يبني الميجمَّعى مثمما                         نكحه بني فيمكنا عمى اإلقفار 
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نكحه عمى الجكدمِّ أرسى فيمكىوي                  كمجمعي الياسيًف في استمراًر 
ا                        رغـى التفاؼو حكلىوي كحصاًر ال  زاؿى كالدان عظيمنا شامخن

ىذا المجمعي بذرةي الخيًر التي                   نبتت عمى تيربو عمى األحجاًر 
ـى جامعةن تنيري دركبىنا                         لتككفى ثانيى خطكةو في الثاًر  كأقا

جى جيشينا                   منيـ عمادي العقًؿ مىٍع سنكاًر تخرَّ " أرقًمنا" ًمف داًر 
" رائًد العطار"مع ياسرو مع "               صالحه "العنيدي ك" الغكؿي " ك"كالضيؼي "

نما                       ىي ممتقى العمماًء كالثكاًر  ليسٍت كمثًؿ الجامعاًت كا 
" الزىارً "فتراه مبتسمنا مع             بيا يشعشعي نكريهي         " عبدي العزيزً "

نبعه ييرتجى                         عندى الظما كممكحًة األفكاًر " اإلخكافً "كميةي 
تيدم الحيارل لمطريًؽ كتبتغي                       مرضاةى ربٍّ خالؽو جباًر 

كالمسماًر " ائيؿى إسر"في ظيرً "                حماسىنا"أسَّس في البالًد " ياسيفي "
ىي مركبه نحكى الشكاطئ سائره                   كالبىرُّ فييا غايةي المشكاًر 

اريىا  اًر " الياسيفي "بىحَّ ـٍ بيذا القائًد البحَّ مع إخكاًنًو                          أنع
المشمكؿي يحكي قصةن                      عف ماردو متحمسو مغكاًر " كرسيُّوي "

ـٍ يخشى الردل               ليعكدى نحكى الحيِّ في إصراًر صى  لَّى صالةى الفجًر ل
باًر  طارٍت صكاريخي الردل كتكجيٍت                  نحكى القعيًد الصائـً الصَّ

نا في مقتؿو                   ليطيرى نحكى المجًد في استكباًر  كلقد أصابٍت شيخى
ىـ                    ال  بالمخازم أك بذؿِّ العاًر كالناسي دكمنا ييكزنكف بطيرً 

مشمكؿه كسىيؿي عطاًئًو                    في الخيًر مثؿي تدفًؽ األنياًر " ياسيفي "
قصتينا التي ال تنتيي                       سنظؿُّ نقرأيىا مع األذكاًر " ياسيفي "

غىسؿى القمكبى بغيًثًو المدراًر    مىمىؾى العركشى إمامةن كزعامةن                 
كممككينا ميزانييـ بمحكًميـ                         بالطِّفِّ أك بالرطًؿ بالدكالًر 
أك بالشكارًب كالمحى أك ربما                    بالطكًؿ أك بالعرًض باألمتاًر 

 مميارو عمى مميارً  الكرامًة كزنيوي                            مثقاؿي " ياسيفى "لكفَّ 

عؿى البناءى سبيمىوي كطريقىوي                       في ًىمَّةو  لـ يكتفي بشعاًر ,, جى
وي                 لـ يكتٍب األشعارى في األسحاًر  بحى لـ يعرٍؼ الميؿى الطكيؿى كصي

عاًر ياسيفي ألبسى نفسىوي ثكبى التقى                     كالناسي بيفى مرقِّعو أك 
؟ أشؾُّ كال أرل             شمال ،ن كيبقى الشؾُّ في أفكارم  ىؿ كاف مشمكال ن

ـٍ بًو شمؿي القعيًد إذا غدا                         ىيجافى مكجو صاخبو ىداًر  أنع
دربه كحيده لمنجاًة كغيريهي                          كؿُّ الدركًب مصيريىا لمنَّاًر 

نَّةو مآلل بخيًر ثماًر دربه يجازم الصاد قيفى بصدًقيـ                     في جى
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ال لف يمكت الشيخ ميما باعدٍت                 بيف الجسـك بكاطفي األغكاًر 
تفنى جيسيكـي الناًس لكٍف ذكريىـ                 يبقى ، كتمضي ميمةي األعماًر 

كصحاًبًو كجنكًدًه األخيارً   ًق                    كآؿً  كاليمو بارؾى في النبيِّ                    
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تية لمشاعر 1السيرة الذ        
يكسؼ عبد الكىاب الجكراني / االسـ رباعي
ـ 10/10/1985/تاريخ الميالد

أعزب : الحالة االجتماعية 
. طالب جامعي سنة أكلي: المؤىؿ العممي

 (مؤقت )دكار الجكازات : العنكاف 
لب طا: العمؿ الحالي

 0547325332:الجكاؿ
إلي متى : اسـ أكؿ مشاركة 

المنتدل التربكم : العضكيات 
قصة كمسرح : المشاركات األدبية
قصة كشعر : المسابقات األدبية

. مسرحية –إلي متى : أسماء المشاركات

/ قصة بعنوان  

إلى متى إلى متى 
بد الكىاب الجكراني يكسؼ ع                                                               

 
تتابع أحد البرامج المحبكبة ، كفجأة انقطع اإلرساؿ ليعمف المذيع عف  زالكقت مساءن  ، ك األسرة ممتفة حكؿ التمفا

خبرو عاجؿو كصؿ لمتك كالمحظة كىك استشياد ثالثة عشر فمسطينيان في حي الشجاعية بمدينة غزة في اجتياح 
. غادرو لـ ييبؽ أخضران كال يابسان 

: سأؿ الصغير محمد أباه في خكؼ  
لماذا يقتمنا الييكد يا أبي ؟ لماذا ؟  

 ،  أيركم لو الحكاية المرة كالمأساة الفاجعة ؟ كىؿ يستطيع عقمو الصغير إدراكيا.. لـ يعرؼ األب ماذا يقكؿ البنو 
ف ركل فعف ماذا يركم ؟عف دير ياسيف كقبي ـ عف صبرا كشاتيال كتؿ ة؟ أبكىك الذم لـ يتجاكز التسعة أعكاـ؟ كا 

الزعتر؟ أـ جنيف كرفح ؟أـ يحكي لو عف شيداء رككا بدمائيـ الطاىرة أرض فمسطيف ؟أـ يدع كؿ ىذا كيركم 
حكاية األسرل المعمدة بالدـ كاأللـ كاألمؿ أبي لما ال تجيبني؟ انتبو األب مف تأمالتو ،كأخذ بيد ابنو كأجمسو في 

سأركم لؾ قصة شعبؾ،كىي قصة ه ركاىا التاريخ مف قبمي بأحرؼ مف نكر  اسمع يا بني: حضنو قبؿ أف يقكؿ لو
كنار، قصة شعب و كاف يعيش عمى أرضو بأماف كسعادة قبؿ أف يأتي غزاة ه محتمكف متكحشكف ال يعرفكف كممة 
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ؿ يا أبي؟ الرحمة أك اإلنسانية كاحتمكا بالدنا كقتمكا شبابنا كنسائنا كشيكخنا كحتى األطفاؿ قتمكىـ، حتى األطفا
ال تخؼ يا بني ال تخؼ ىذه : قاليا الطفؿ بخكؼ كقد بدت عميو عالمات الرعب فضمو األب لصدره ،كىك يقكؿ

إرادة اهلل كىذا كمو ابتالء مف اهلل ، فإف صبرنا كتحممنا ذىب ىذا االحتالؿ البغيض إلى غير رجعة لكف إف 
قكا محتميف لبالدنا ىؿ فيمت اآلف يا محمد؟ نعـ يا أبي استسممنا كخفنا منيـ فسيقتمكف منا الكثير كالكثير كسيب

قؿ يا محمد ما ىك؟ لماذا يقتؿ الناس بعضيـ بعضا ؟ لماذا ال يعيش الناس . كلكف عندم سؤاؿ ال أجد لو إجابة
جميعا ن في أمف كسالـ كمحبة كاطمئناف ؟ لماذا يسفككف دماء بعضيـ؟ نظر األب في كجو ابنو لمحظات قبؿ أف 

اإلنساف يا كلدم ثالثة . إنو الطمع يا كلدم الطمع كالحقد ككره اآلخريف كالرغبة في االستيالء عما  لدييـ  :يقكؿ 
أما النكع األكؿ فيك إنساف قكم الشخصية يحب الجميع ال يعرؼ معنى الحقد أك الكراىية ، كالثاني إنساف : أنكاع  

لمحركميف كارتجاؼ الخائفيف ىذا النكع مف الناس قد حاقد شرير تجد سعادتو في سماع صراخ البائسيف كبكاء ا
ك النكع الثالث . ركبو الغركر كسيطر عميو الشيطاف المعيف ، فيك يحركو كيفما شاء لينشر في العالـ الدـ كالنار 

يا أبتي ؟ النكع الثالث يا كلدم ىك اإلنساف المتردد بيف ىذا كذاؾ شيطانو يكسكس لو كيحرضو عمى الشر كلكف 
ة مف إنسانيتو تزجره كتحاكؿ قدر استطاعتيا أف تمنعو ، كنحف ال نعرؼ مف منيما سيفكز في ىذا الصراع ، بقي

ف كنا نأمؿ كندعك أف تنتصر إنسانيتو عمى شيطانو  كلكني خائؼ يا أبي ، لقد قمت لؾ ما حدث لزميمي رائد . كا 
ال يا بني ال ىذا ىك ما : قبؿ أف يقكؿ لو ضمو األب في حضنو أكثر . لقد قتمكه كىك ذاىب إلى المدرسة أخاؼ 

يريده عدكنا أف ننشئ جيال ن أمِّيا ن غير متعمـ لئال نقاكميـ كليتمكنكا مف السيطرة عمينا كلكننا لف نسمح ليـ بذلؾ  
 .

عمى الحكاجز أنا خائؼ يا أبي إنني أشاىد ؼ م  كلكنيـ ييدمكف المدارس أيضا ن بؿ كحتى يفتشكننا كيكقفكننا كثيرا ن
لماذا يا أبي ؟ قاليا . التمفاز  صكر األطفاؿ في العالـ يعيشكف في سعادة كأماف ال يخافكف مف شيء إال نحف 

ال تخؼ يا : الصبي قبؿ أف ينخرط في البكاء ، فازداد ضـ األب لو ككأنو يحميو مف عدك مجيكؿ قبؿ أف يقكؿ لو 
. راشؾ لتناـ كعندما تستيقظ ستنسى كؿ شيء ىيا حبيبي ال تخؼ لف يحدث لؾ شيء ال تخؼ كاآلف اذىب إلى ؼ

متثاقال ن قاـ كىك يجر جسده جرا ن حتى استمقى عمى الفراش كفجأة أخذت صكر زميمو الشييد تتكالى عمى رأسو 
سريعة متالحقة ، كأحس بخكؼو شديد يجتاحو كأخذ يتمتـ بينو كبيف نفسو متى أحيا مثؿ باقي أطفاؿ العالـ؟ متى 

ستي بال خكؼ كال رعب مف الحكاجز؟ متى أعيش طفكلتي ؟ متى  متى ؟ أخذ يردد ىذا الكالـ حتى أذىب إلى مدر
أخذه النـك كسرعاف ما استغرؽ فيو كأثناء نكمو خيؿ إليو فيما يرل النائـ أف جنكد االحتالؿ قد دخمكا مدرستو 

شفقة كرأل أحد الجنكد يضرب صديقو كعاثكا فييا فسادا كأنيـ أخذكا يضربكف التالميذ كالمدرسيف بال رحمة كال 
تامر كالمسكيف يصرخ كيبكي دكف مجيب كقبؿ أف يستفيؽ مف دىشتو كذىكلو لمح أحد الجنكد يتقدـ نحكه كيرفع 

ما بؾ : يده يريد أف يضربو بيا كىنا صرخ صرخة قكية قبؿ أف يستيقظ مف النـك ليجد أباه بجانبو يسألو في قمؽ 
ىـ يا أبي رأيتيـ كانكا يضربكف المعمميف كالطالب كصديقي تامر أيضا ن ضربكه ، كعندما يا محمد أخبرني ؟ لقد رأيت

جاء أحدىـ ليضربني صرخت كصرخت كرأيتؾ بجانبي عرؼ األب أنو كاف يحمـ فضمو إلى صدره ،كىك يقكؿ لو ال 
أبيو قبؿ أف يقكؿ في ضراعة تخؼ يا بني لقد ذىبكا كلف يعكدكا  لف يعكدكا غير أف االبف ازداد تشبثا ن كتعمقا ن ب
.كالرعب يطؿ مف عينيو متى سينتيي ىذا الصراع إلى متى 
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 شخصيات أدبية 

الدكتكر عطا اهلل أبك السبح 
 

محمد كعمى الحمد هلل كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ المرسميف كالخمؽ سيدنا . أعكذ باهلل مف الشيطاف الرجيـ بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
 ...آلو كصحبو كسمـ كعمى مف عمؿ بدعكتو كاستف بسنتو إلى يكـ الديف ، إخكاني األحباب السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو 

: الشعر أجاب االمقفع عندما سئؿ لماذا ال تتمك فقديمان قاؿ اب 
 قبؿ نفسي عميو    كأما جيده فال يقبؿ عميٌ تي ال ؼ رديئةفأما 

اهلل الفقر كؿ خير  جزمعندما استعصى عميَّ الجيد كالحقيقة  الردمءلست ابف المقفع فرضيت أف أكتب نني ألب الشعر كبالتالي لـ أكت
 .  كأكتب ، فالفقر كاف كراء أنني أمسؾ القمـ

عمى  قصرت ىمتي أف تتحصؿ ىذه مف لكف كآهكلكف .. ككنت أحمـ أف أككف طبيبان  ،أنييت الثانكية العامة 1966بداية في سنة 
كقد  1967كفي سنة  ،عية كذاتية فأعدت الثانكية العامة كقيبمت أكراقي في جامعة اإلسكندرية في كمية التجارةضكات لظركؼ مكالـالع

 1967عاـ حزيراف قامت الدنيا عمى رأس الشعب الفمسطيني كاألمة العربية ، في ظؿ  عندماالثانكية العامة ، المتحافخمسة أياـ بقي 
،  1967/  10/  19كنت طالبان في معيد معممي راـ اهلل كفي  بالضبط يـك 12كشيكر 4بعد  إال ان امتحافقدـ فحرب كلـ قامت اؿحيث 

 فألؼ كتاب تحديدا ، كأنا خارج مف مخيـ الالجئي 17كفي معيد معممي راـ اهلل ذىمت مف المكتبة كاف فييا يكمئذ أك أياميا 
كعمى رأم زميؿ لي أيف ذاىب ؟ ذاىب إلى الحج  ، أنيـ يذىبكف إلى المقاىي في راـ اهللفاستيكاني نظرا ألف الشباب في مثؿ سني 

ألؼ  17بينما كاف يذىب لكي يحب كأنا ليس معي إمكانات الحب كفعالن أقكؿ ثالثة أمكر كالحمد هلل رب العالميف جعمتني أجمس بيف 
ثانيان أني أخ ألخكات  ،ألنو الذىاب كاإلياب إلى المكتبة يكٌمؼ كثيرا أف أغادر المكتبة؛ كتاب منيا أني ال أممؾ القرش الذم يسمح لي

فكجدت أني أجمس كأكتفي ..  حب ألف الحب يحتاج إلى شكؿ كىنداـ  ؛ كالثالثة شكمي ليس بشكؿ ،كأنا أصغر مف أصغر كاحدة فييف
يميا أبك ماضي كميخائيؿ نعيمة كأجمس طكيالن مع جبراف ك جمست طكيال مع جبرا إبراىيـ جبرا، الشاعر بصحبة إلياس أبك شبكة كا 

، جمست طكيالن مع إسحاؽ مكسى الحسيني األدب الفمسطيني الناقد الفذ الفمسطيني الذم يفترض بأف يحتؿ مكاف الصدارة في
،كماتت  جمست كثيرا مع مي زيادة  كأحببتيا كما أحبت ىي  جبراف حتى المكت، كخصكصان في كتابو األكثر مف رائع مذكرات دجاجة

كجدت نفسي أعيش في خكالجيا ، كخكالج جبراف   " مجنكنة بحبو كمات كىك يتمنى لقاءىا  كأعجبني كثيران جدان كتابيا سكانح فتاة
كعميو كاف شاعر الميجر كىذا الشعر اإلبداعي الذم كاف يميؿ إلى عدـ التقيد بأكزاف الخميؿ بف أحمد كابتكار بحكر جديدة  كثيران ما 

كما أعجبتني كثيرا الميفة إلى الكطف كالحنيف إليو كخصكصان مع فكزم المعمكؼ شاعر السيارة الذم عرؼ بيذا االسـ . أعجبتني 
، "ألف أقرأ كتابا أممكو ثالثة مرات خير لي مف أف أقرأ ثالثة كتب ال أممكيا :"كجدت نفسي أقرأ الكتاب عدة مرات عمالن بمقكلة العقاد

خاصة أف الفترة التي كصمت بيا راـ . بيف ىذه الكتب كىذه المؤلفات فعال  ككجدت نفسي  تاب مرة كمرةفيك كاف يمكف أف يعيد الؾ
تحصؿ عمى شيادة كقميالن  كأخيران " آكؿ شارب كنايـ " اهلل لـ تكف الدراسة فييا بالشكؿ الجاد كالمرىؽ كالمتعب  ككاف ممكف أف تككف 

كانكا يجمسكف كسرعاف ما يمٌمكف فكانكا  أمثالي كأرجع كأقكؿ بأف الفقراء مف . ـ الكافي ىـ مف شبابنا الذيف أكلكا القراءة االىتما
قبؿ عمييـ الشباب جدا كاتب القصة المبناني اب القصة الذيف مي يذىبكف إلى إحساف عبد القدكس كيكسؼ إدريس ك كاف ىناؾ مف كتٌ 

ب الفراش ذم عافتو نفسي إف جاز لي أف أسمي ىذا األدب أدكخميؿ حنا تادرس الذيف يكتبكف أدب الفراش كاؿإدريس سمير مطر 
كىي نزكح أحب  ، رقبتي كالسكيف كىك بصراحة قمة أدب حتى كانت أكؿ تجربة بالنسبة لي حزت ىكذا كاف يطمؽ عميو أدب، 

إلى الجسر لمحقت بيا ، إلى األردف كالذم نفسي بيده أنو أكثر مف مرة  لك كنت أممؾ قرشان يحممني  1968نزحت سنة  ، شقيقاتي لي
سنة كقد تكفيت رحمة اهلل عمييا ككما قاؿ  12كتكبرني ب  ـ1936كىي مف مكاليد  ،كأختي ىذه كانت بمثابة أمي الثانية أك يزيد

: الشاعر
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قد يجمع اهلل الشتيتيف بعد ما        يظناف كؿ الظف أف ال تالقيا 

 
سافرت كقد كٌقعت عند المستشار القانكني  1993حتى عاـ  1983لسفر منذ كقد منعت مف ا 1993شاء اهلل عز كجؿ أنو كفي عاـ 

كىي ساكنو في مخيـ جرش  ، بعدـ العكدة إلى القطاع إال بعد سنتيف ، فذىبت لمدكتكراه كرجعت فكاف بيتيا أكؿ ما دخمتو في األردف
عيني ألنو  ؛لكف عندما دخمت عمييا البيت أنكرتياككانت كجييا كالقمر كة جدان ككانت حمكة جدان، ، لكف كانت أختي كالكردة جميؿ

. أصبح عندىا شمؿ نصفي في كؿ  بدنيا كىدت قكاىا ، كىي لـ تعرفني لكال أنني أعرؼ أف ىذا ىك البيت
كقعدت  ، صرخت فأحسست كأنيا طمقة في قمبي رحمة اهلل عميوككبعديف  ، (أنت ميف؟  )فمما قدمت عمييا كقبمتيا بعنؼ قالت  

  .سنتيف مترددان ما بيف صكيمح حيث كنت أسكف كجرش ألذىب لزيارتيا كؿ أسبكععندىا 
، فأنا أياميا بشكؿ الئؽ ، كأنا أعني بيذا المشيد أف الالجئ الفمسطيني مؤىؿ ألف يككف شاعران يعبر عف مشاعرهعنرجع إلى المكضك

غرب إلى ما شاء اهلل لي أف أبكي بعد منتصؼ الميؿ عمى أختي ما بيف الـ ان مر كجدت نفسي أبكي كأنا في معيد معمميف راـ اهلل، بكاءن 
اإلستنادية ألف معيد  رمحفكر بيف جداريف مف الجدلمعمميف كىك خندؽ التي نزحت كأنا ال أقدر أف ألحؽ بيا ككاف حكؿ معيد ا

 "عزيزة"كتب أكؿ أبيات عف ، كأمسكت قمـ ككرؽ ألدر ألتذكر أختيجاء في مكقع جبؿ فكنت أختبئ في شجرة الس ؛معممي راـ اهلل
، ككجدت نفسي كأنا الذم نقر جدار البيضة كخرج منيا أختي التي نزحت كلـ أراىا ، ثـ كجدت نفسي كأنما مثؿ العصفكر أك الكتككت

. كيعبر عني يعجبني أنا شخصيان  كقان شكالما مـأكتب 
ف كاف  بيني   -اهلل يسيؿ عميو  –ككاف يكجد عندنا أستاذ في األدب  ، أنني أحمؿ فكران كبينو صدامات في الفكر حيث كنت أزعـ كا 

ككاف يعممنا األدب العربي بشكؿ جيد كمف كثر ما أنو درسنا كدرس معنا  "كامؿ كماؿ"ككاف اسمو ، ككاف الرجؿ  يحمؿ فكر التحرير
كذىب الشنفرة  فرة فأخذ الناس كالطالب ، نسكا اسـ كامؿ كماؿ كأصبحكا يقكلكف جاء الشنفرة فالمية العرب لمش

كنا نتنابز باأللقاب  في االبتدائية ان الحقيقة لقد أصابني كجؿ مف أف أصبح الشنفرة الثاني كأنسى اسمي كأتذكر أنو عندما كنا صغار
كننسى أسمائنا  كبالتالي كانت تنشب بيننا المعارؾ  (فالف كذا كفالف كذا )

ىذه  (يعني  )فأنا اعتبرت كممة  (يعني  )يتو ىذا الكالـ فنظر فيو كقاؿ فأنا أصبحت بيني كبيف ىذا األستاذ صحبة فأمسكتو كأعط
كأنني مشيت خطكتي األكلى في طريؽ األلؼ ميؿ ، ككنت أياميا أقرأ ما ألقاه مف كتاب كألخصو ، كبالتالي كاف عندم  ،رافعة

ألنني كجدت نفسي  ؛يقة أعجبني ما كاف يفعموكالحؽ  (مف مكتبتي  )ممخصات كثيرة ، كيمكف فيما بعد قرأت كتاب لمعقاد كاف اسمو 
قٌيدك العمـ   )أعمؿ ماكاف يفعمو  قبؿ أف يقكؿ أفعؿ ، فكنت أقرأ كألخص، كسمعت بعد ذلؾ حديث لمرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ 

،    (بالكتابة 
  .1969/  9/  13كتكظفت بالككالة في  ان ، كعممت مدرس 1969تخرجت مف معيد معممي راـ اهلل سنو 

متزكجة مع رجؿ يعني لسانو عصا كيده عصا كقدمو عصا ككاف يعني " كاسميا سارة "بدأت أكتب ككانت أختي الثانية   9 -28في  
أختي صبرت كاحتممت أذل ىذا الرجؿ كثيرا بدرجة أنيا يأكؿ بعصاه، ك تسميو عصايو ، ىذه العصابة بال عقؿ ، كاف  يتييأ لي حتى

ك لؤلسؼ الشديد   ( -تعني أكالدىا  –أظؿ معيـ أخدميـ  )رت بيف الطالؽ كالبقاء كلكنيا اختارت البقاء كقالت أنيا أكثر مف مرة خيٌ 
كصمني كتاب أنو ضربيا بجذع شجرة فأمسكت كرقة كقمـ كبدأت أكتب بكائية عف أختي ، طبعان أنا ال أتذكر ما كتبت  كلكف إف بحثت 

ألنيا تنزؿ بسرعة أم ليس  ؛(ىاممة  )أسمي دمعتي ابة كجدت نفسي أبكي كعمى فكرة أننيكانأ مستمر في الكت. في أكراقي سأجدىا 
..  ليا الشجاعة أف تصمد ثـ بعد ذلؾ القصة أنني أصبحت أكتب شيئان مف الخكاطر ألمي كأبي 

يدة المكاكب لجبراف ، قصكمسحتيا مف مخي أعجبتني كثيران حتى أكاد أقكؿ أنني أحفظيا عف ظير قمب ، كلكف المساحة اشتغمت 
كأيضا أعجبني   (أعطني النام كغني  )خميؿ كقصيدة المكاكب بحد ذاتيا ديكاف شعر ككتبيا عمى بحريف رائعيف كغنت منيا فيركز 

 ر منيا ، كالذم أخذناه  في الثانكية أك غيرىا فجزء يسير جدان كالرجؿ فيمسكؼ عظيـ جدان السـ  التي كنا نقرأ الجزء المسطقصيدة الط
... ىذا نصراني كىذا  )كليذا دعنا مف قكؿ   (الفف فف  )، كبغض النظر أف الفف ليس لو كطف ، كليس لو ديف كليس لو جنس أم 
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كلذلؾ كتب كتابو الرائع جدان كأنا أقكؿ رائع جدان كتحتيا   -يعني لـ يكف يؤمف بأدياف  –رغـ أني أعرؼ أف جبراف نصراني كال ديني   (
مرتا  )حيث أنو كتبو في األصؿ بالمغة اإلنجميزية فالرجؿ بحؽ شاعر ، كتعاطفت كثيران مع  ، رجـكتي  (النبي  ) خطيف حمر ، كتابو

التي كتبيا في األجنحة المتكسرة  ، ككجدت أف مرتا ىي أختي التي كانت تضرب بجذع شجرة ، مع الخالؼ أف مارتا كما  (البانية 
كفعال !! لقمب كلكنيا كانت ال تمنع أحدا مف لمسيا ، فكاف جبراف يتكمـ عنيا بأنيا طاىرة كاف يصكرىا جبراف ، طاىرة النفس نقية ا

األدباء ممكف أف يزينكا لنا الرذيمة ، لكف ىـ يركف بالعيف السادسة أك السابعة أك العاشرة  ، فيـ ليـ عيكف مركبة كبالتالي يركف ما 
ال نراه  

مكتبة في المدرسة التي اشتغمت بيا ، اؿبالرغـ مف  أنني كنت حريصان أف امسؾ  ان أدبرجعت كاشتغمت مدرس كاستعصى عمي أف أكتب 
فسادا ،  ؛فقدر لي أف أعمؿ في مدرسة ، لـ تمتد إلييا أيادم النيب الفمسطينية ألف األيادم الفمسطينية عاثت في المدارس فسادا كا 

 -(سبحاف اهلل  )يقكؿ أحدىـ ىذا المسمار لي كىذا لؾ ، كالناس ، فكانكا يتقاتمكف عمى المسمار ك (مسامير البنكؾ  )حتى أخذت 
 57، إال مدرسة ابتدائية في رفح ، كاف الييكد قد سكنكىا سادس مرة كفي   -أسأؿ اهلل عز كجؿ أال يتكرر ىذا المشيد مرة أخرل 

قرب مدارس   (مدرسة ىػ  )ية ليـسكنكىا  كبمجرد أنيـ دخمكا المدرسة ، كاستكطنكىا ، كأصبحت ثكنة عسكر 67سكنكىا  كفي 
كاف الييكد منسحبيف مف المدرسة بعد أشير /  9/ 13كفي ..  84لعاـ  69سنة منذ  15كالتي قدر لي أف أعمؿ فييا "العرب 

ني شاب ككجدت نفسي نفسي أصبح أمينان ليا كخصكصان أف كسممكىا لمككالة بخيرىا ، ككانت مكتبتيا أغنى مكتبة في رفح ككجدت
كما أعجبني بعض  ان كثيران بالقراءات الفمسفية بدأت أقرأ جيدان ما ىك مكجكد في الكتاب ، فأعجبني نيتشو كجكتيو كغيرىـ كثيرأعجب 

ككجدت نفسي أقرأ لو بشكؿ جيد جدان ، ككميا كميا مترجمات كىنا أصؿ " بكشفيف " الشعراء في الغرب كخصكصان أمير شعراء ركسيا 
فأنت لكي تصبح شاعران البد أف تقرأ  (األسد عبارة عف مجمكعة مف الخراؼ في معدتو  )كما يقكلكف بأف  إلى نقطة معينة ، كىي أنو

.  كتقرأ حتى تكتب فالقراءة ميمة جدان 
ككجدت نفسي بيف المتظاىريف أعتمي ظيكرىـ في  ،حتى النخاع فكجدت نفسي ناصريان مات عبد الناصر  1970/ 9/  28كفي 

حتى رماني البعض أنني  (يا مصرم اعمؿ بكصية جماؿ  )م أجريت في قطاع غزة ككؿ الكطف العربي كأىتؼ الجنازة الرمزية الت
:  مجنكف لكف ىذا ما حصؿ ، ككجدت نفسي أكتب بكائية عف عبد الناصر قمتيا مف دـ قمبي لدرجة أنني أتذكر أنني قمت 

قسمان بركحؾ يا جماؿ      نقفكا خطاؾ لمعمياء 
كأنا أتذكر انو لما مات كنت قد  ، ب مرثية طكيمة جدان عف عبد الناصر رغـ أنو لـ تكف ىناؾ عالقة مع عبد الناصرككجدت نفسي أكت

كبعد ذلؾ قرأت قصيدتيف  ،(لفرنجا الينديا  )أعجبني جدان كتاب لماذا نجح عبد الناصر ..  ان كتاب ( 45 )قرأت عنو كبدكف أم مبالغة 
 ...  (طشقند  )كالثانية كانت لمحمكد دركيش الذم كاف أياميا في مؤتمر  ، (قتمناؾ يا آخر األنبياء  )األكلى كانت لنزار قباني  كىي

كجاء أنكر السادات كبدأ يخرج مف في ..  كقد عاتبني الكثير لكتابتي القصيدة كخصكصان أف الحركة اإلسالمية بدأت تطؿ برأسيا 
  1971لناصر طكيالن ككنا كقتيا عمى أبكاب عاـ السجكف ك يفسح المجاؿ لمكتاب الذيف سجنيـ عبد ا

كنت خارجان لشـ النسيـ عمى العريش أنا كمجمكعة مف األصدقاء فحصؿ أننا لـ نجد سيارة ، فكجدنا أنفسنا نشـ  1971كفي العاـ 
، كلما أخذني عميو تعرجان ؽ المحية ككاف يمشي كحده ـكفي ذلؾ اليكـ رأيت الشيخ أحمد ياسيف ألكؿ مرة ككاف رجال حمي ، النسيـ بغزة

كلـ أكف ميذبان ، فقمت كالمان فحصؿ أنني نمت عند الشيخ أحمد ياسيف تمؾ الميمة  صديؽ مف أصدقائنا كيكميا كاف لساني طكيالن 
في  ، كالذم أعجبنيبكالمو ، يعني ربما ألنني كنت ضعيفا فأخذتدرجة ، ككاف عنده منطؽ فيو سحر 180فالذم حصؿ أنو نقمني 

ـ  في غزة مميئة بالكتب ، 3×  3، كغرفة رميد ، الشاطئ الشمالي في غزةنو كاف في الجدار في غرفتو التي ىي مف ؽكع ،أالمكض
ألؼ كتاب في معيد معمميف راـ اهلل ، كجدت كتب فكر إسالمي  17تختمؼ عف العالقة ب  بيافنظرت إلى الكتب فرأيت أف عالقتي 

.... كمحمد قطب كفالف كفالف كفالف كألكؿ مرة أعرؼ أنو يكجد سيد قطب ، 
ألف قامكسي المغكم متأثر بجبراف كبالغراميات كالحب  دربكة خطيرة في دماغي ؛ كأكؿ مره أعرؼ أف ىذه المسألة عممت لي
درجة  180الخ  بطريقة الناس التي كانكا يكتبكف بيا يعني النقمة الفكرية كانت ب ........ كالركمانسيات كالحب كالتشاـؤ كالتفاؤؿ 

  .كالذم أثٌر فٌي كثيرا.. خاصة بعد أف قرأت كتاب البكابة السكداء ألحمد رائؼ 



 51 

 أحفظ أغنيات عبد الحميـ كأـ كمثـك ، ككنت... مف األغنيات القديمة أحفظيا %  60، كعندما تنكش بداخمي كفي ذاكرتي  تجد أف 
 ان كىميان كجكدم ان لكامؿ الشناكم ككاف شاعر  (الذيف أحبكا مٌي  )أت كتاب ككنت قد قر  ،(اليكل غاٌلب  )أغني ألـ كمثـك جيدان  كأترنـ 

. الذم يكتبو  بمل مف العمر عتيا كلـ يتزكج ، ككاف يكتب شعر كعنده ندرة حيث كاف نادرا جدان 
الشناكم أخكه كال شؾ كلكنو كاف قميؿ اإلنتاج ككامؿ الشناكم مف عائمة معظميا شعراء ، كمأمكف  ان عمالؽ كامؿ الشناكم كاف رجالن 

مف أغاني المغنييف كالمغنيات بقمـ مأمكف الشناكم ، كلو في %  50ف أكثر مف ، كا  (الشعر الغنائي  )أنو أمير األنشكدة المغناة 
...   رؼ فيك صاحب نكتة كنكتو خطيرة جدان الصحافة كلو في الظي 

الكتاب مأمكف الشناكم يأتي بالنصؼ كالذم كتب الكتاب أيضا  كفي ىذا. في الصحافة المصرية "الظرفاء"كمف ىنا ظير كتاب اسمو  
كتب عف الشيخ عبد العزيز سميـ البشرم فكاف يعجبني جدان ما يكتب ، ككجدت نفسي أستعيد ما بداخمي مف قراءات كمطالعات مع 

فبعثت ألشترل مجمكعة الشاعر  ( قرشيف أك ثالثة )في أحد األياـ معي  ، ككنت ، عبد اهلل النديـ كالذم كاف يكتب الجزؿ المصرم
.  بيـر التكنسي كالذم قرأت لو بشغؼ 

كخاليا  كسطحيان  فجان  كاف  نعكد إلى حقبة عبد الناصر حيث كجدت نفسي أكتب كالما غير الذم كنت أكتبو قبؿ ذلؾ لكنني أعترؼ أنو
يجب أف تيد كيأتي بدال منيا الفكر كاألدب إلى أف كجدت نفسي أف الفكر الذم كنت أحممو كالقراءات .. مف الشعكر كاإلحساس 

استعرضت فييا محنة اإلخكاف المسمميف ككانت  (معاناة  )اإلسالمي الذم أخذت أقرأ ليما حتى كجدت نفسي أكتب قصيدة أسميتيا 
..  مجمكعة مف خماسيات 

ككاف  ، د التي كانت قريبة مف الشيكعييفكأنا مف أجبف خمؽ اهلل عمى أف أنشر ما أكتب كأتذكر أنني بعثت مرة لمجمة الفجر الجدم
ككاف ىذا الرجؿ صاحب قمـ ممتيب كشديد عمى الممؾ حسيف ممؾ األردف كطغمتو كاختطؼ مف  (نصر يكسؼ نصر  )رئيس تحريرىا 

.. قبؿ المخابرات األردنية كلـ يعرؼ لو مكاف حتى اآلف 
أيضا أتذكر أنني كتبت ما يقارب ديكانا مف .حباط مف ىذا األمر الميـ أنني بعثت ليذه المجمة قصيدة فمـ ينشركىا فحصؿ لدم إ 

في مدارس ككالة الغكث فاقتادني أحد  سان ككنت أياميا مدر (ذكريات مف بمدم بالبمدم  )الشعر البمدم بالميجة العامية كأسميتو 
يتكمـ فيو  (درب الصعمكؾ  )رائع جدا اسمو كلو ديكاف  ، كىك رجؿ أديب كناقد ضميع ،(عبد الحميد طقش  )الزمالء إلى بيت األستاذ 

ككاف ىذا . عف عركة بف الكرد بشكؿ ذكي جدا كما ابتدع في ىذا الديكاف كابتكر أكزاف جديدة غير مكجكدة عند الخميؿ بف أحمد 
كفي جمسة   ،شيكعي حتى النخاع ككاف مبتكر الساعد كال يحمؿ إال شيادة الثانكية العامة –كىك مف سكاف خاف يكنس  –الرجؿ 

فأنا بصراحة أرضى فٌي غركر الشعر  (!! أنت كيف كنت متخبي ؟ )أخذت أقرأ لو مف الديكاف فكقؼ كقاؿ  فضمت بعض الشيكعيي
عف إذنكـ ألذىب  )كلكنني أيضا تكجست مف أف يككف قد عمؿ لي مصيدة كأذف لصالة العصر فكقفت كقمت  ، ( 1974 )أياميا  

  (طفؿ صغير كرجعي  )ىدت في عينو كاعتبرني فيبدك أنني ز (لصالة العصر 
التي  –اهلل يسيؿ عمييا  –ككاف أياميا يعقد ميرجاف لمشعر في جامعة بيرزيت كرشحتني مفتشة المغة العربية السيدة نيمة البنا 

ت بعض أبيات شعر في كرقة حتى أنني أتذكر أنو في أثناء دكرة كانت تعطينا إياىا عف التقييـ التربكم كتب.. كانت أديبة كقديرة جدا 
ككانت المكافأة ميرجاف شعرم ..  ىا بعد المحاضرة ءلقانى أف إككضعتيا عندىا فمما قرأتيا سألت لمف ىذه فقمت أنيا لي فطمبت ـ

..  في الككالة كنت أنا نجمو المتميز
كىذا أصبح فيما بعد شاعرا كبيرا  (..  كليد )خالصة األمر أف عبد الحميد طقش عندما قاؿ ىذا الكالـ ككاف يكتب معي شاب اسمو 

برازىـ .. كأنا بقيت شاعرا صغيرا .. كعممكا لو ىالة كبيرة كدعاية  . كىذا يمفتنا إلى نقطة أف الشيكعييف أقدر منا عمى رفع الشعراء كا 
محمكد  –يح القاسـ سـ )شيكعييف  –إف لـ يكف كميـ  –كمف ىنا لك استعرضنا الشعراء المشيكريف في فمسطيف لكجدنا أغمبيـ 

راشد حسيف كالذم أعتبره مف أفضؿ مف كتب القصيدة الفمسطينية كىك بالمناسبة مف سكاف  –مي عمكش  –تكفيؽ زٌياد  –دركيش 
  (..... داخؿ الخط األخضر كتكفي كىك في سف الشباب 

برزت مرة كاحدة كليس عمى مراحؿ متتابعة الميـ ذىبت إلى بيرزيت لممشاركة في الميرجاف كىناؾ كانت الكاتبة الفمسطينية التي 
كىي تكتب الشعر كالقصة باقتدار كجدارة  ، (سحر خميفة  )كذىبت إلى مصر كاحتفى بيا األدباء المصريكف احتفاء ال مثيؿ لو كىي 
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كىي مف  ، ؼ في مصركطبعتيا دار المعار (لـ نعد جكارل لكـ  )سحر خميفة ىذه كتبت ركاية بعنكاف .. باإلضافة لككنيا فتاة جميمة 
.  عمى شاشة التميفزيكف  "مفيد فكزم"كما استضافيا المذيع المصرم .. أشير دكر الطبع كالنشر في الكطف العربي 

قابمتني كمعي أحد الشيكعييف الكبار في قطاع غزة  –حيث كانت تعمؿ سكرتيرة  –قابمتني في بيرزيت  "سحر خميفة"خالصة األمر أف 
كقصيدة . يا سامعيف الصكت صمكا عمى النبي )كقصيدة طكيمة بعنكاف  (ذكريات مف بمدم بالبمدم )لشعرية ككاف معي مجمكعتي ا

الميـ بعد كصكلي إلى بيرزيت تفاجئنا بقرار لمحاكـ العسكرم اإلسرائيمي بإلغاء الميرجاف فعدنا  . (أخرل كىي     سنبمة مف بمدم 
...  بخفي حنيف بؿ تركنا الخفيف ىناؾ 

كألقيتيا في ميرجاف  –مف كجية نظرم طبعا  –كىي مف أحمى ما كتبت  (صكرة أمي  )كدتي كجدت نفسي أكتب قصيدة كبعد ع
فقد كاف صنك ركحي كاغتالتو  ، رحمة اهلل عميو (إسماعيؿ الخطيب  )شعرم في الجامعة كصفؽ ليا الكؿ كأعجبكا بيا كمنيـ الدكتكر 

.. دة بالمركز األكؿ في الجامعة اإلسالمية متفكقا حتى عمى بعض األساتذة الذيف شارككا يد الغدر كالخيانة كفازت أيضا ىذه القصي
 ..  (بكائية عمى رفات الجئ  )كما كتبت قصيدة طكيمة جدا بعنكاف 

 ) –المغمكر لؤلسؼ  –الميـ بعد ذلؾ كجدت نفسي أميؿ إلى الشعر اإلسالمي غير التقميدم كأعجبني جدا الشاعر اإلسالمي السكرم 
..  كغيره كثير مف شعراء الصحكة اإلسالمية  "عمر األميرم"الذم أعجبت بو جدا كأيضا الشاعر  (محمد منال غزيؿ 

فكجدت نفسي في يكـ عيد كأنا جالس .. يفجر ما بداخؿ اإلنساف مف ككامف  –بالمناسبة  –كالسجف .. كىنا جاء االعتقاؿ األكؿ لي 
:  أقكؿ فييا  (عيدنا  )ناسبة أكلى قصائدم مف داخؿ السجف بعنكاف في خيمة السجف أكتب قصيدة كىي بالـ

أتانا العيد مكسكر الفؤاد              ككجو الالجئ المحزكف فادم 
أتانا كالقيكد بمعصميو               ككجع العيد يكسكه السكاد 

ناث أنا أب لثالثة عشر ما بيف ذؾ – (عالء  )كما كتبت قصيدة أيضا ألكبر أبنائي  كالذم أحبو جدا ككنت خائفا عميو فكتبت  –كر كا 
ما لـ يكتبو عمرك بف كمثـك عف أـ قشعمة  )كما كتبت قصيدة أخرل بعنكاف  ، بيتا مف الشعر 52في  (حنيف إلى عالء  )لو قصيدة 

في دكرة المياه نكاية في  كنا نكتب عمى ظير عمبة السجائر بعد أف نرمي السجائر التي بداخميا –بالمناسبة  –كنحف في السجف  (
مف الشعر  ان بيت 120كأـ قشعمة ىي المكت فأنا رمزت بيا ألمريكا كبدأت أحاسبيا في ىذه القصيدة التي اقتربت مف .. المدخنيف 

.  .الذم كاف قريبا مني في السجف  (عبد العزيز الرنتيسي  )عمى جرائميا ضد المسمميف في كؿ مكاف كأريتيا لطيب الذكر الدكتكر 
رباعية كانت عبارة عف حديث لمنفس  50كىي عبارة عف رباعيات كصمت إلى  (مرايا  )كما كتبت عمال أعتز بو كثيرا كىك بعنكاف 

..  كاجيت فييا كؿ ما في داخمي 
..  أيضا تأثرت ببغداد ككتبت ليا كباالنتفاضة كرفح كىمكـ المسمميف كآالميـ في كؿ مكاف ككتبت فييا 

ذا أىممتيا لحظة تذىب كتندثر كىييات أف تأتي الشعر .. خالصة  ..  ال يأتي بالتكمؼ بؿ ىك لحظة إذا اقتنصتيا كتبتيا كا 
ألف الشعر الغزلي يفتح لؾ آفاؽ الشعر كيطير بركحؾ إلى أعمى  ؛مف لـ يكتب شعر الغزؿ فميس بشاعرإضافة أخيرة أقكؿ فييا إف 

  ..
كىك بالمناسبة كاف يجتيد دائما عمى أف  –أف طو حسيف في ندكة عامة في القاىرة كىي أنو أتذكر  ، كما أف ىناؾ مالحظة ثانية

أم أنو لكي تصبح كاتبا ال بد مف أف  ؛ (اذىب كاكتب  )فقاؿ لو بسرعة  (كيؼ أصبح كاتبا ؟  )سألو أحد الطالب   -يتكمـ بالفصحى 
ألننا أصحاب قضية  ؛كنحف بحاجة حقا إلى كتاب كأدباء األكلى،مف خالؿ أعمالو ككتاباتو  ألف الكاتب إنما ينتج ؛تكتب كتكتب كتكتب

.  كتحتاج إلى أقالـ أديبة كشاعرة . كأصحاب ىـ كألـ كمأساة تحتاج لمكتابة كالتدكيف 
لة بارؾ اهلل فيكـ كجزاكـ خيرا كاعتذر عف اإلطا
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