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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 قراءة في ديوان مواجهات

 ندوة أدبية بمركز المسحال الثقافي بغزة  
 يوسف شحدة الكحموت. د

 
لل عبء ّعو أؽّل اٌو٠فٟ فٟ ِعظّٗ ّعًوا ١ٍبٍي١بً ِؾبٛيبً ثبٛيبه يميلٞ ا ٕٚيبكهاً ييٓ 

و إٔي١ً ا هإ٠خ ٚاٙؾخ ا ِٚزًٍَؾب ثّٕٙظ أ١ًٕ ا ٌّٚيب ويبْ اٌْيبيو ٕيبؽت ِيٕٙظ لي٠ُٛ ا ٚفىي

 : فالثل أْ ٠ٕطٍك فٟ أّعبهٖ ٚأيّبٌٗ األكث١خ ِٓ ٘نا اٌفىوا ٚ٘ٛ اٌمبئً

 ( ٙك٠ٛاْ ِٛاعٙبد آ )

 

ٍزّل اٌؾ١ـــب                 ُُ  حٔؾٓ عٕل اٌٝ اٌْٙبكح َٔعٝ       ِٚٓ اٌّٛد َد

 ٔؾٓ  ٌٍؾك ٚاٌؾمٛق ١ٍـبط       ٚعجبي فٟ األهٗ ها١ٍبد                

 ٔؾٓ فٟ أهٕٙب ثواو١ٓ رغٍٟ     ٚث١ٛد رمبَ  ف١ٙب اٌٖــــالح                

 ٚكِبء يٍٝ اٌضوٜ عبه٠ـبد        ٚي١ْٛ ِٓ اٌزمٝ ثبو١ــــبد               

 

ٚألْ اٌْييبيو يييب٠ِ األؽييلاس ا١ٌَبٍيي١خ اٌزييٟ أٌّييذ ثبٌمٚيي١خ اٌفٍَييط١ٕ١خ ثىييً كلبئمٙييب 

اس رٖي٠ًٛوا كل١ميبً فيٟ ِعظيُ األؽ١يبْ ا ف١ينوو ٚأثعبك٘ب ا ٌنا فبٔٗ ٠ٖٛه ٌٕب فٟ ك٠ٛأيٗ ٘ينٖ األؽيل

أٍٍٚٛا ٚي١ٍّخ اٌَالَ ا ِٚنثؾخ اٌؾوَ اإلثوا١ّٟ٘ ا ٚاالٔزفبٙخ ا ِٚنثؾخ ع١ٕٓ ا ٚاٌمُّ اٌعوث١خ 

 .ٚغ١و٘ب 

 

ييجر ّييعو اٌو٠فييٟ فييٟ ِعظّييٗ ثٖييجغخ اٌضٛه٠ييخ اٌزييٟ رؾّييً ِعٕييٝ اٌزؾييلٞ أؽ١بٔييبً ا   ُٕ ٌمييل 

    -:أِضٍزييييٗ لٌٛييييٗ فييييٟ لٖيييي١لح ٚؽييييلٔب  ٠ٚظٙييييو مٌييييه ثٛٙييييٛػ فييييٟ ّييييعوٖ اٌعّييييٛكٞ ا ِٚييييٓ

 (4ِٗٛاعٙبدآ)

 

 فٟ ٛو٠ك اٌّغل ّٟٔٚ  للِـبً      ٍٚٛأب فٍفٕب ٠مفٛ فطبٔـــــب               

 ٔجــني األهٚاػ ال ٔوٙــٝ ٌٙب      غ١و ٍبػ اٌلَ ٚإٌبه ِىـبٔـب               

  ال ٠وٜ اال أٍٛكاً ِٓ ٠وأــبكِٕب ؽـــــــــو ِٚو ٌؾّــــــٕب                      

 ٔعْك اٌّٛد ٍج١ال  ٌٍعــــــال       لل أر١ٕـــبٖ ِــواهاً ٚأربٔــــــب               

 

" ؽّيبه مويٟ "٠ٚؤرٟ ّعوٖ ٍبفواً ِزٙىّبً ف١ؾ٠ٛٗ غبٌجبَ ّيعواٌزفع١ٍخ ا وّيب فيٟ لٖي١لح   

ِ ٚأعييلاَ اٌٚيي١ّو يٕييل ؽ١ييش ٠جييلٚ رّييوك اٌْييبيو يٍييٝ األٚٙييبو ثعييل أٍٚييٍٛ ِٕٚٙييب ِظييب٘و اٌغيي

 .اٌَّئ١ٌٛٓ 

 

ٌٚمل ىفو ك٠ٛاْ ِٛاعٙبد ثبٌؾيل٠ش ييٓ اٌْيٙبكح ٚاٌْيٙلاء ا فيال رىيبك رقٍيٛ لٖي١لح ِيٓ  

ِيُٕٙ اٌْي١ـ " ؽّيبً " مٌه ا ٚلل أفوك اٌْبيو ِغّٛيخ ِٓ اٌمٖبئل فيٟ هصيبء اٌميبكح ِيٓ ّيٙلاء 

ٍييخ ا ٚاصٕزيي١ٓ ِييٓ اٌْييعو اٌْيي١ٙل أؽّييل ٠بٍيي١ٓ اٌيينٞ افزٖييٗ ثييؤهثي لٖييبئل اصٕزيي١ٓ ِييٓ ّييعو اٌزفع١

اٌعّٛكٞ ا وٛٔٗ لبئلاً ِٚئٍَؤً ٌٍؾوويخ ا وّيب ٚهصيٝ اٌْي١ٙل يجيل اٌعي٠يي اٌؤز١َيٟ ا ٚاٌّمبكِيخ ا 

ٚيّبك يمًا ٠ٚؾ١ٝ ي١بُ ا ٚأثب إٌٙٛك ا ِّب ٠ْيٟ ثعٍيٛ ليله ٘يئالء فيٟ ٔفيٌ اٌْيبيو ٚايغبثيٗ 

 .ثُٙ 



 ٕ 

بئلٖ ِجييوىاً ألعييوُ٘ ٘يينا ٚلييل عييبء ؽل٠ضييٗ يييٓ اٌْييٙبكح ٚاٌْييٙلاء ِٕضييٛهاً فييٟ ِعظييُ لٖيي

ِٕٚيٌزُٙ يٕل هللا ا ٌٚعً اٌْيبيو ثىضيوح ؽل٠ضيٗ ييُٕٙ ٠عىيٌ هغجيخ فيٟ ٔفَيٗ ٌٍؾٖيٛي يٍيٝ ٘ينا 

  -:ؽ١ش لبي " اٌْٙلاء ال ٠ّٛرْٛ" اٌْوف ا ٚ٘ٛ ِب ٠ظٙو فٟ ٔٙب٠خ ل١ٖلرٗ 

 ( ِ٘ٛاعٙبدآ ) 

 

ًٌ ٠ِٛبً وّب ٍٕٚٛا ٠ٟب ١ٌزٕ  ِضٍُٙ أعواً ِٕٚيٌخ      ١ٌٚزٕٟ ٚإ

 

ال ٠َٕٝ اٌْبيو ل١ٚخ األٍوٜ وٛٔٙب رّضً اٌمٍت إٌبث٘ ألً٘ فٍَط١ٓ ا فُٙ اٌن٠ٓ وّب ٚ 

ُّ اٌٛٛٓ ٚاٌّملٍبد ا ِٚضٍٛا فٜ اٌلفبو األٚي يٕٙب ا ٌنٌه ٠فوك ٌٙيُ اٌْيبيو لٖي١لر١ٓ  : ؽٍّٛا ٘

ٚاؽلح يّٛك٠خ اٚأفوٜ ِٓ ّعو اٌزفع١ٍخ ؛ اال أْ اٌْبيو ٠موأ اٌؾبٌخ اٌزٟ ٠ع١ْٙب األ١ٍو ثٖٛهح 

ٍفخ يّب ٔموإ٘ب ٔؾٓ ا فٙٛ ٠واُ٘ ٍٛمبء أييح فٟ ل١لُ٘ ا ث١ّٕب ِٓ ٘يُ فيبهط اٌَيغٓ ِم١يلْٚ ِقز

 " .األٍوٜ " ثؤغالي اٌنٔٛة ٚاٌّعبٕٟ ٚاٌعّبٌخ ٚاٌغجٓ ٚاٌجقً ا ٚلل ظٙو مٌه فٟ ل١ٖلرٗ 

يييٓ ِعبٔييبح اٌْييعت اٌفٍَييط١ٕٟ اٌّؾبٕييو فييٟ ٌمّييخ " أٔييزُ اٌطٍمييبء " ٚيجّييو فييٟ لٖيي١لرٗ  

        -:مالً ٚأىَبهاً ا ث١ّٕب اٌَغٕبء غ١و مٌه ا ف١مٛي  ي١ْٗ ا ٚاٌّعنة

 (ِٖٓٛاعٙبدآ) 

 

 أٔزُ األؽواه ؽمبً ٕٚ٘ب ٔؾٓ ع١ّعبً ٍغٕبء

 فٟ ثؾبه ِٓ يناة ٚكِبء

 ؽٌٛىُ أٔزُ علاه ِٓ ؽغو

 ث١ّٕب ِٓ ؽٌٕٛب أٌف علاه ٚعلاه

 ٔؾٓ فٟ ؽبٌخ عٛو ٚكِبه

 فجئب ا١ٌِٟٛ مٌي ٚأىَبه

 

ٌمييلً ٚاأللٖييٝ ؽٚييٛه كائييُ فييٟ ك٠ييٛاْ ااٌْييبيو ثؾَييجبْ ٘يينٖ ٚلييل وييبْ ٌفٍَييط١ٓ ٚا 

اٌّملٍبد ِٓ أُ٘ اٌمٚب٠ب اٌزٟ رْغً  ٙي١ّو ويً َِيٍُ ا ٚليل ظٙيو ٘ينا اال٘زّيبَ فيٟ اٌىض١يو ِيٓ 

ا "هغيُ عوؽيٟ "ا ٚ" ٚلٌٛيٛا ٌْيبهْٚ" ا " ٚلّخ فٟ اٌميبو " ا " رواثٟ "لٖبئلٖ ا ِٕٙب ل١ٖلح 

ا اٌزيٟ ٠عجّيو فيٟ ٔٙب٠زٙيب ييٓ ؽجيٗ " ث١يذ ٚث١يذ"١لرٗ ٚلٖي" ا ٚي١يل اٌْيٙبكح" اٌميلً...أٍٍٚٛ" ٚ

 :                  اٌغبِو ٌفٍَط١ٓ اٌزٟ ِب ثىٝ ١ّئبً فبرٗ غ١و٘ب ا ف١مٛي 

 (ِٓٓٔٛاعٙبد آ )    

 ٌُ أثه ١ّئبً فبرٕٟ

 ...!ٌىٕٕٟ يٍٝ ؽج١جزٟ فٍَط١ٓ ثى١ذ 

 

             :                                   ٠مٛي " هغُ عوؽٟ"ٚفٟ ل١ٖلح 

 ( 4ِٖٛاعٙبد ا ٓ)  

 

 آٖ ٠ب وجـــــــلٞ     و١ف ٠ؾ١ب ِٓ ٕٛكهد وجلٖ ٠ٓب فٍَطـ١                             

 أٔذ هٚؽٟ ِٚٙغزٟ ٚكِٟ    ١ٌٌ ّئ ٍــــٛان أفزــــــملٖ                              

ِٓ ٍٛاٖ أٔزمــــــــــــلٖ    ؽَٓ ي١ٕ١ه ال ِض١ــً ٌــــٗ                               وً  ؽَ
 

ٚلل يجّو اٌْبيو فٟ اٌىض١و ِٓ أّعبهٖ يٓ هفٚيٗ ٌع١ٍّيخ اٌَيالَ اٌّْيئِٛخ ؛ ٌّيب أؽلصزيٗ  

ِييٓ ٙيي١بو ٌٍؾمييٛق ٚاألٚٛييبْ ا ٚأيطييذ ١ٌٍٙييٛك اٌؾييك فييٟ أهٙييٕب ا ٚلييل أٚهك مٌييه فييٟ لٖيي١لح       

 " ِٕبفك ّو٠ف" ِب ظٙو فٟ ل١ٖلح وّب ٠َزجعل أْ ٠زُ ٍالَ ِي ٠ٙٛك ا ٚ٘ٛ " اٌملً...أٍٍٚٛ"

 :                                                                        ؽ١ش لبي 



 ٖ 

 ( 6ِٙٛاعٙبد ا ٓ )  

 اثك ثع١لاً وٍّب اّزل يٍٝ اٌل١ٔب اٌّيؽبَ

 ٚال رٖللُٙ اما رىٍّٛا يٓ اٌَالَ

 ؽزٝ ٌٚٛ لبٌٛا غلاً ١ٍلفً ا١ٌٙٛك فٟ اإلٍالَ

 

اٌزٟ أٌمب٘ب فٟ " ١ٕٚخ العئ"ه ٠نوؤب ثبٌْبيو ٘بُّ اٌوفبيٟ فٟ ل١ٖلرٗ ٚ٘ٛ ثنٌ

ٖٔوحً ٌم١ٚخ فٍَط١ٓ ا ٚف١ٙب ٠ٕٟٛ أثٕبء اٌٍغٛء ٚاٌْزبد اٌفٍَط١ٕٟ أال ٠قليٛا  4٘6ٔيبَ

 ثبٌَالَ

 :                اٌزٟ رطوؽٗ اٌّؾبفً اٌل١ٌٚخ ا ف١مٛي 

 ( 6ٖٓك٠ٛاْ ٘بُّ اٌوفبيٟ ا ٓ )  

 

ّٟ يٓ اٌَال١ٍَؾلصٛٔه ٠ب ث ٕ 

 ا٠ّبن أْ رُٖغٟ اٌٝ ٘نا اٌىالَ

 وبٌطفً ٠قلو ثبٌّٕٝ ؽزٝ ٠ٕبَ

َغبَ  ال ٍٍُ أٚ ٠غٍٛ يٓ اٌٛعٗ اٌوَّ

 ٕللزُٙ ٠ِٛبً فآٚرٕٟ اٌق١بَ

 ٚغلا ٛعبِٟ ِٓ ٔٛاي اٌّؾ١َٕٓ

ّٟ اٌٝ اٌغ١بو اٌالعئ١ٓ  ٠ٍُمٝ اٌ

 فَالُِٙ ِىٌو ا ٚإُِٔٙ ٍواة

 ْٔوٚا اٌلِبه يٍٝ ثالكن ٚاٌقواة

 

َٕيٝ اٌْييبيو هغيُ لَييٛح اٌظيوٚف ٚىؽّييخ األؽيلاس اٌزييٟ رؾي١ٜ ثييٗ ٚثْيعجٗ ٔز١غييخ ٚال ٠

ُّ ثٗ ف١جىٟ ٌؾبٌٗ  -االؽزالي  ُّ ا١ٌٍَّّٓ فٟ ثبلٟ إٔمبو األهٗ ا ف١نوو اٌعواق ِٚب أٌ أْ ٠ؾًّ ٘

                -:٠ٚفزل٠ٗ ثٕفَٗ ِٚبٌٗا ٠ٚؾش ا١ٌٍَّّٓ يٍٝ ٔغلرٗ ا ف١مٛي

 ( ِٗٗٛاعٙبد ا ٓ )  

  

 ٠ب أهٗ كعٍخ ٚاٌفواد رغٍّلٞ         فغًلا ١ٍْوق ٚعٙه اٌجَــــــّبَ      

 ٌه فٟ فٍَط١ٓ اٌغو٠ؾخ أفٛحٌ          ٌٓ ٠قنٌٛن ٚف١ُٙ اٌمَـــــــــّبَ      

 ٛبهٚا ا١ٌه ثغ١و أعٕؾخ رُوٜ           رؾلُٚ٘ ا٢ِـــــــــــبي ٚا٢الَ      

 ٠ٚوٚػ فٛق رواثٙب األلـــــياَ     ثغلاك يبّٕخ اٌو١ّل أ٠غزــلٞ            

 يجش اٌعٍٛط ثؤهٙٙب ٍّٚبئٙب          فْىذ فوّكد ِٖو أ٠ٓ اٌْبَ                

 

ًّ ثٙب ِٓ ٔىجبد   ٚلل وضو فٟ ك٠ٛاْ اٌْبيو اٌؾل٠ش يٓ ؽبي األِخ ا ِٚب آٌذ ا١ٌٗ ا ِٚب ؽ

ييب ا ٚأؽ١بًٔييب َِييزعطفًب ا ِٚيينو ًّ ًوا ثؤِغبك٘ييب اٌَييبٌفخ ا ٚأؽ١بًٔييب ف١قبٛجٙييب ِييوح ىاعييًوا ا ٚأفييوٜ الئ

ب ٌٍُّٙ ا ف١مٛي فٟ ل١ٖلرٗ لٌٛٛا ٌْبهْٚ  ًٚ                  -:أفوٜ َِزٕٙ

 (ِٖٙٛاعٙبد ا ٓ ) 

 

 ٠ب أِخً ٛعٓ اٌعلٚ فئاك٘ــــــــــــب         فغوٜ يٍٝ ٠لٖ اٌـــّلَ اٌَّىٛة

ّْ اٌؾ١ـــــبح رٛ٘ــٌظ ٌٚ  ٙـــــــ١تلل ٛبي ِٔٛه فبٟٔٙٚ ٚرٛ٘غٟ         ا

 ٠ب أِخً ٔيو اٌٍٖٛٓ فــــّبه٘ب         ٚإٔبثٙب لجً األٚاْ ِْــــــــ١ت

 ٚرٕبىيذ أ٠لٞ اٌٍئبَ ؽغبثٙــــــب         ام ٕبه ٔٙجًب يوٙٙب اٌّؾغٛة

 ٌٓ رٕٖوٞ اال اما هععـــذ اٌٝ          هّة اٌَّبء ّٙـــــــبئو ٚلٍٛة

 ٠زــــــٛة ء٠عفٛ ٠ٚغفوا ٚاٌَّٟ  فبٍزغفوٞ اٌٌّٛٝ اٌىو٠ــــُ فبٔٗ        



 ٗ 

 

٘نا اٌزْق١ٔ ٌؾبي األِخ ِٓ فيالي رىض١يف اٌٖيٛه اٌّغبى٠يخ ا أّيب أهاك ثيٗ اٌْيبيو أْ 

٠جوى ِلٜ اٌني ٚاالٔىَبه ٚا١ٌٚبو ٚاالٔٙياَ اٌنٞ ٍٕٚذ ا١ٌٗ ا فؤٕجؾذ وبٌّوأح اٌّطعٛٔخ فٟ 

٠لٞ اٌٍئبَ ٚاٌٍٖٛٓ ٌٚيٓ رعيٛك فئاك٘ب ا ٚإٌّزيو ؽغبثٙب ا ٚإٌّزٙه يوٙٙب ا فزىبٌجذ ي١ٍٙب أ

 .ٌٙب ييرٙب ِٚغل٘ب اال اما يبكد اٌٝ ِٕٙظ هثّٙب ٚرَّىذ ثل٠ٕٙب 

 

ٚلل رعوٗ فيٟ ّيعوٖ ٌٍعل٠يل ِيٓ اٌّْيبوً االعزّبي١يخ ثبٌٕميل ا ويبٌغفٛح ثي١ٓ األفيٛح فيٟ 

ا ٚاٌٚيوائت اٌزيٟ رالؽيك إٌيبً " األٍوٜ " ا ٚيمٛق اٌٛاٌل٠ٓ فٟ ل١ٖلرٗ " اٌٝ أ٠ٓ" ل١ٖلرٗ 

ا  ٚونٌه أزْبه اٌّؾَٛث١خ ٚاٌَيؾذ ٚإٌفيبق ِيٓ " ٙو٠جخ " ي١ٍُٙ ِع١ْزُٙ فٟ ل١ٖلرٗ  ٚرفَل

وّب رؾلس يٓ اٌفغٛه ٚاٌفَٛق فٟ ثالك اٌعوة فٟ " ِٕبفك ّو٠ف " فٟ ل١ٖلرٗ  ٓلجً اٌَّئ١ٌٚ

ٚ رعييوٗ ٌزفٍييذ اٌجٕييبد ٚفييوٚعٙٓ وبٍيي١بد يبه٠ييبد ٍٚييٜ اّ٘ييبي " ّييّٛؿ ٚوجو٠ييبء"لٖيي١لرٗ 

 :                          اٌزٟ ٠مٛي ف١ٙب " ك٠ٛس " رٓ اٌل١ٔب فٟ ل١ٖلرٗ األً٘ ٚأْغبٌُٙ ثّفب

 ( 77ِٛاعٙبد ا ٓ )  

. 

 !!ديُّوث 
 ُيطيُل في منزِله المكيَِّف المكوث  

 كأنه من قوِم نوحٍ 
 عاِكٌف عمى ُسواَع أو يُعوَق أو يُغوث  

 وزوُجُه تبحُث في األسواق عن
َث الميوث    !حاجاتها بح 

ِنهِ  وابنُتهُ   تخُرُج دوَن إذ 
 وشعُرها منكوث  

 وكمما اعتدى عميها فاِسٌق في الدرب تستغيث  
 خبيث   أبٌ  هأما لها أٌب أم  أنَّ : ِقيلَ 
 بل طيٌب ألنهُ  …أبدًا  …ال 

 يغَضُب إن  قيل له ديوث  ؟
 
 
 

ب أثلاٖ اإلَٔبٟٔ ٚاٌعبٛفٟ فٟ ّعوٖ ِٓ فالي هصبئٗ الثٕزٗ ٘بٌخ ا فبٌْبيو هغُ ِ تٚلل ثوى اٌغبٔ

٠عجيو ييٓ أهق ِْيبيو " ٘بٌيخ " فٟ ّعوٖ اٌّمبَٚ ِٓ لٛح ٕٚالثخ ٚرؾٍل ٌٍعيلٚ ٔغيلٖ فيٟ لٖي١لح 

                                             -:األثٛح ٚأٍّٝ كهعبد اٌعبٛفخ ف١مٛي 

 (ِٗٛاعٙبد آ )  

 

 ٌؾيْ ٌمل ّ٘لد اٌّـــــؤٍبح أهوبْ ّ٘زٟ          فؤٕجؾذ وبٌط١و اٌى١َؼ ِٓ ا

 فؤ٠مٕذ ؽمًب أْ ٌٍــــــــّٛد ٛعّٗ         ٚأكهوذ ِٓ ٘ٛي ا١ٌّٖجخ ِب ٠عــٕٟ 

 ٚرٍه ٌعّو هللا أثٍر ٛــــــــــــعٕخ         أ١ٕت ثٙب لٍجٟ ثؤٍٍؾخ اٌطــــــــــعٓ



 ٘ 

ّٓ عوؽٙب         ثمٍجٟ ١ٕٚ٠ٕٟ ٚثع٘ األٍٝ ٠فــــٕٟ   ٌمل إٔجؾذ مووٜ ٌٚى

 ١ٛفـٙب          فال ٘ٛ ٠غ١ٕٕٟ ٚال يٕٗ أٍزغـــــــــٕٟٚال ىاي ٠ؤر١ٕٟ ِٓ اٌغ١ت 

 

٠ٕٚظُ اٌْبيو ل١ٖلح ٠ٛاٍيٟ ثٙيب ىِي١الً ٌيٗ ٕٚيً ٍيٓ اٌزمبييل ثعيل يّيو ؽبفيً ثبٌعطيبء  

 " : ِعٍُ هغُ اٌزمبيل"ٚاٌزفبٟٔ فٟ اٌعًّ ا ف١مٛي ف١ٗ فٟ ل١ٖلٍح ثعٕٛاْ 

 (ِٖٓٔٛاعٙبد ا ٓ ) 

 

ب  ٌمل وٕذ ٍجبلًب اٌٝ وً ؽىـــــّخ      ًّ  ٚوٕذ ٌعْبق اٌّعـــــبهف ِٕـــغ

ب ًّ  روٚػ ٚرغلٚ ِوًّلا ِٚٛعـــًٙب        ثّٖذ وغٕلٞ ٠ٖـــــٛي ٍِـــــض

ب" اٌمج٘"أفٟ أٙب  األ٠بَ رّٟٚ ٍو٠عخ        ٚاْ وبْ ٠َٛ  ًّ  ٍٔمبٖ ِؾغ

 أال أٙب اٌل١ٔب رفوق أٍ٘ــــــــٙب         ف١وؽً يٓ فالٔٗ اٌقـــــً ِوغّــًب

  

ا أهكٔب أْ َٔزغٍٟ أٍٍٛة اٌْبيو ِٓ فالي ّعوٖ ا ٔغلٖ ٠ىضو ِيٓ اٌَيقو٠خ اٌالمييخ ٚام 

ٚفبٕييخ رٍييه اٌزييٟ رمييوأ اٌٛالييي االعزّييبيٟ ٚٚالييي األِييخ ا ٚلييل وييبْ ِٛفمييبً فييٟ اٌٍغييٛء اٌييٟ ٘يينا 

٠عجو ييٓ اٌٛٙيي األِٕيٟ اٌَيبئل ثعيل " ١َِوح "ٚل١ٖلح " ٍجك ٕؾفٟ " األٍٍٛة ا ففٟ ل١ٖلح 

و يٍٝ األٌَٕخ ا ِّٚبهٍخ اإله٘بة ا ٚلٙو إٌبً ِٓ لجً اٌٍَطخ ا ففٟ ل١ٖلح أٍٍٚٛ ؽ١ش اٌَؾغْ 

 :                                                                 ٠مٛي " ١َِوح "

 ( ِٖ٘ٛاعٙبد ا ٓ)    

 

 !مسيرة

 
 كنُت أسيُر مرًة في ُنزهٍة داخَل منزلي الصغير  

 تسير   يوأسرتي كانت مع
 !!موني فجأًة ألنني كما ادعوا خرجُت في مسيرةفاعتق

 اإلرهاب والتدميرتحرُِّض الناَس عمى 
 !متى يكفُّ الناُس في بالِدنا عن الشخير ؟

 
  ًُ َُ َُ ِٚيب ٠عيبٟٔ  -ٚؽ١ٓ ٠زٕبٚي اٌّٛٙٛيبد اٌزٟ رقٖيٗ ا وّٕٙزيٗ فيٟ اٌزيله٠ٌ ِيضالَ

فبٔيٗ  -ِيٓ أْٔيطخ ال ٛبئيً ِٕٙيب  ف١ٙب ِٓ لٍخ اٌوارت اٚوضوح األيجبء ٔز١غخ ِب اٍزؾلس فٟ اٌزعٍي١ُ

أ٠ٚيبً ٠َييزقلَ األٍييٍٛة اٌَييبفوا ٚويؤْ اٌؾ١ييبح فييٟ ٔظييوٖ أٙيؾٛوخ أٚ ِٙيٌييخ ا ٠ٚظٙييو مٌييه فييٟ 

فو" ل١ٖلرٗ اٌوائعخ  ّٖ ب ٠عب١ٔٗ اٌّعٍُ ِٓ اٌطبٌت اٌَّزٙزو ا ف١مٛي " اٌ ّّ  :ؽ١ش يجّو ف١ٙب ي

 ( 7ِٕٛاعٙبد ا ٓ ) 

 
 

 الطالبببببببببببببببببُب المغبببببببببببببببببروُر حببببببببببببببببباَوَرني
َُّ حتببببببببببببببببى كبببببببببببببببباد ُيقنُعنببببببببببببببببي  َوَألَبببببببببببببببب
 ويقببببببببببببببول تمميببببببببببببببذي بببببببببببببببال َخَجببببببببببببببلٍ 

  
 

 وِمببببببببببببببببن الحببببببببببببببببواِر الَكببببببببببببببببرُّ وال َببببببببببببببببر
 فَبببببببببببببببببببببببة أصبببببببببببببببببببببببُمها فبببببببببببببببببببببببأرأنَّ الزرا
 وببببببببببببببببببين دفببببببببببببببببباتري  َبببببببببببببببببأ ر يبينببببببببببببببببب



 ٙ 

 مببببببببببببببببببالي ولمببببببببببببببببببدرجاِت أجمُعهبببببببببببببببببببا
 أنبببببببببببببا أكت بببببببببببببي بالصببببببببببببب ِر مقتنعببببببببببببباً 

  ٌر حصببببببببببمُت عميببببببببببه معتمببببببببببداً ِصبببببببببب
 َء ناصبببببببببببعةٍ  ٌر عمبببببببببببى بيضببببببببببباِصببببببببببب

 بينبببببببببببببي وببببببببببببببين الصببببببببببببب ِر رابطبببببببببببببةٌ 
 إنبببببببي اتخبببببببذُت الصببببببب َر لبببببببي مببببببب الً 
 تمببببببببببببببببك المنبببببببببببببببباهُ  كمُّهببببببببببببببببا ُعقببببببببببببببببدٌ 
 البببببببببببببببدِّيُن والتببببببببببببببباريُ  لبببببببببببببببو ُحبببببببببببببببِذفا
 وال مسبببببببببببببببب اُت واالقتصبببببببببببببببباُد معبببببببببببببببباً 
 َمبببببببببببببببببن  قبببببببببببببببببال إنَّ األرَض دا بببببببببببببببببرةٌ 
 بببببببببببببببببل إنهببببببببببببببببا كببببببببببببببببالطَّوِد راِسببببببببببببببببيةٌ 
 فغِضببببببببب ُت منببببببببه وقمببببببببت يببببببببا ولببببببببدي

 
 

 أيضبببببببببببببببمُّها مببببببببببببببب  ُج تبببببببببببببببي الَقببببببببببببببببر
 إنَّ القناعببببببببببببببببببببببَة لم تبببببببببببببببببببببببى خيبببببببببببببببببببببببر
 وحببببببببببدي عمببببببببببى ن سببببببببببي أنببببببببببا ُحببببببببببر

رمببببببببببببببببببببببببا شبببببببببببببببببببببببباَبها إ ببببببببببببببببببببببببٌم وال   ِوز 
 َأَخويبببببببببببببببببببببببٌة ُعنوانهبببببببببببببببببببببببا الطُّهبببببببببببببببببببببببر
 أعمبببببببببببببى ولبببببببببببببيس لال مبببببببببببببي ُعبببببببببببببذر
ببببببببببببببببببببر نببببببببببببببببببببٌة فيهببببببببببببببببببببا وال َخص   ال َوج 
ببببببببببببببيرُ   وكبببببببببببببذلَك المغتبببببببببببببباِن مبببببببببببببا الضَّ

 ا ِشبببببببببببب روِلبببببببببببَم الخبببببببببببرا ُط هبببببببببببل لنببببببببببب
 الُك  ببببببببببببببببببر ُكَرويببببببببببببببببببٌة هببببببببببببببببببذا هببببببببببببببببببو

بببببببببببببخر  َأَرَأيبببببببببببببَت هبببببببببببببل يتحبببببببببببببرُك الصَّ
بببببببببر  خيبببببببببٌر لنبببببببببا مبببببببببن وصبببببببببِمَك الَهج 

 

 خّييعبهٖ ماد اٌزفع١ٍييخ ا فىبٔييذ وييً لٖيي١لح ثّضبثييٚلييل ثييوىد هٚػ اٌفىب٘ييخ فييٟ ِعظييُ أ

ٍبفو ٠جوى ف١ٗ ؽبي األِخ ا ٚلَٛح اٌع١ِ ا ٚاٌٛٙي األِٕٟ ااٌنٞ ٠ْىً ٍي١فبً َِيٍطبً  ووبه٠ىبر١

 .يٍٝ هلبة إٌبً 

 

ٚلل غٍت أٍٍٛة اٌقطبة اٌّجبّيو فيٟ ِعظيُ لٖيبئلٖ اٌعّٛك٠يخ ا ألْ اٌْيبيو ٠وٍيُ فيٟ  

اٌّع١ِ ٠ٚجوى ف١ٙب ؽمبئك ِب صٍخ يٍٝ األهٗ ٍٍِّٚٛخ ٌيلٜ  ّعوٖ ٕٛهح ٠ؾلك ف١ٙب أثعبك اٌٛالي

 .اٌعبِخ ٚاٌقبٕخ 

 

ٚاما أهكٔييب أْ ٔزؾييلس يييٓ اٌغييٛ إٌفَييٟ اٌعييبَ فييٟ اٌمٖييبئل ؛ فبٔييٗ ٠غٍييت ي١ٍييٗ إٌييييخ  

اٌزْييبإ١ِخ اٌّغٍفييخ فييٟ ثعيي٘ األؽ١ييبْ ثبٌزفييبإي ؛ فبٌْييبيو ٠ييبئٌ ِييٓ رغ١ّييو ؽييبي األِييخ أٚ رؾَييٓ 

 ـ :ؽ١ٓ ٠مٛي " ثغلاك "إَ اٌٝ أيٍٝ كهعبرٗ فٟ ل١ٖلح األٚٙبو ا ٠ًٖٚ ثٗ اٌزْب

 (ِ٘ٗٛاعٙبد ا ٓ )

 

 ٚهللا ٌٛال أْ أالَ ٌمٍزٙب           ال ٍَِّْٛ ٕ٘ب ٚال اٍالَ

 

ّٞ ١ًٌ ٘نا ؟ " ٚلٌٛٗ فٟ ل١ٖلح                                               -" :أ

 ( ِٖٖٛاعٙبد ا ٓ ) 

 

 ١ًٌ ٘نا اٌنٞ ٔؾٓ ف١ٗ         كْٚ ثله أال ١ٍ٠ٗ ٔٙبه أٞ                         

 

٠ٚزغ١و ٛعُ اٌىْٛ ٚاٌؾ١بح يٕلٖ فٍُ ٠عل ٠ْعو ٌٍؾ١بح ِعٕٝ أٚ ل١ّخ ثعل أْ ٙبيذ اٌملً 

                                            -" :أٔزُ اٌطٍمبء " ف١مٛي فٟ ل١ٖلرٗ 

 ( ِٖٓٛاعٙبد ا ٓ )  
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 هلُ عل٠لٔؾٓ إٔفبه ٕ٘ب ٔجؾش يٓ 

 ٌُ ٠عل ٌٌٍّْ ِعٕٝ

 ٌُ ٠عل ِٓ للٍٕب اال ٕالح اٌقبئف١ٓ

ًّ صم١ً  ٘نٖ أعَبِٕب ١ٌَذ ٍٜٛ ظ

 

رواثيٟ " ٍٜٚٚ ٘نٖ اٌغ١َٛ اٌزْبإ١ِخ ٠جوى ثو٠ك اٌزفبإي ٍٜٚ أّعبهٖ ف١ميٛي فيٟ لٖي١لح  

                                                                    -:ِزؾل٠بً ا١ٌٙٛك " 

 ( ِٕٙٛاعٙبد ا ٓ ) 

 

 ٍؤععً ِٓ عّبعُّٙ ؽٖبكٞ    غلاً ١ٍوٜ اٌٖٙب٠ٕخ أزمبِـــٟ

 ثؤْ اٌٍّزمٝ أهٗ اٌّـــــــعـبك    فؤثٍغُٙ اما ٍؤٌــــــــٛن يٕــٟ     

ّْ فٕـبءُ٘ فـ١ٙب لــــــــــو٠ت        يٍٝ أ٠لٞ أٌٟٚ اٌجؤً اٌْـــلاك                    ٚأ

 ٌٚٛ وٕزُ ثمٛح لـــــــــــَٛ يــبك    ــــــٙوٚٔب  ِّٚٙب رّىوٚا ٌٓ رم

 ١ٌٌٚ ٌٕب ٍٜٛ اٌوؽّٓ ٘ــــبك     فٍٓ ٔوٙٝ ٍٜٛ اإلٍالَ ك٠ٕبً 

 

ٚف١ٙب ٠َزٛؽٟ ّق١ّٖخ " لٌٛٛا ٌْبهْٚ " ٚونٌه ٔغل ٘نا ا١ٌِٛ٘ اٌّزفبئً فٟ ل١ٖلرٗ  

ّٞ ا رٍه اٌْق١ّٖخ ا١ٌٙٛك٠خ اٌزٟ رّضٍذ ف١ٙب فط١ئخ ثٕٟ اٍوائ١ً ًّ ٍّٚٙٛا ا لبي رعبٌٝ           اٌَبِو  فٚ

 " : ّٞ -:ؽ١ش ٠مٛي اٌْبيو (  6٘/ ٛٗ " ) لبي فبّٔب لل فزّٕب لِٛه ِٓ ثعلن ٚأٍُّٙٙ اٌَبِو

 ( 7ِٖٛاعٙبد ا ٓ )

 

َّٞ ٚيغٍـٗ  آٍد ٌٕب ٠َٛ ي١ٍـــه يٖـ١ت ٠ب ِٓ يجلَد اٌَبِو

ّٞ ٚٔمزفٟ  أصو اٌغٕبح ٚوٍىُ ِطٍـــــٛة ٍٕلًٚ أٔف اٌَبِو

ًّ أث١ت لٖٝ ثٕٙو كِبئٕــب ٍٕطٙو األ  ٚروٜ ٔغَٛ اٌظٙو ر

 

ٚاٌْبيو وٛٔيٗ ٠عْيك اٌٍغيخ اٌعوث١يخ اٍيزطبو أْ ٠ٛظيف ِٖيطٍؾبرٙب إٌؾ٠ٛيخ فيٟ ّيعوٖ  

رٛظ١فبً ع١ّالً ا فٕغلٖ ٠َزقلَ ظوف اٌيِبْ ا ٚا١ٌّٚو اٌَّززوا ٚاٌّغوٚها ٚؽوف اٌغو؛ ِّيب 

                                          -" :ّييٙو ال ٠ّييو " ه فييٟ لٖيي١لرٗ أيطييٝ ٘يينٖ اٌّٖييطٍؾبد أثعييبًكا كال١ٌييخ هائعييخ  ا ٠ٚظٙييو مٌيي

 ( ِٗ٘ٛاعٙبد ا ٓ ) 

 

 ِٕٙزٟ ظوف ىِبْ ٚأٔب ف١ٙب ١ّٙو َِززو

 أٔب ِغوٚه ٍٚجٛهح فٍٖٟ ؽوف عو

 

        -:ؽ١ييش ٠مييٛي ف١ٙييب " ايييواة األيييواة " ا ٚلٖيي١لح " ال رؾَييلٟٚٔ " ٚويينٌه لٖيي١لح  

 ( 7ِٓٛاعٙبد ا ٓ ) 

 

 ٌّب ؽىٝ األٍزبم يٓ رىبصو اٌنثبة

 فٟ إٌؾٛ لبٌٛا أْيِوثٟ

 "٠ٚؾه ّبهْٚ يٍٝ وً اٌعوة"

 ّبهْٚ لبٌذ فبيً ٚفعٍٗ اٌٚؾه

 فؾوف عو صُ ِغوٚه ِٚبف" يٍٝ " أِب 

 أِب اٌعوة

 فال ِؾً ِطٍمبً ٌُٙ ِٓ اإليواة
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أٔب " ٚلل ٔظُ اٌْبيو فٟ ك٠ٛأٗ اٌعل٠ل ِٓ اٌمٖبئل اإلْٔبك٠خ اٌؾّب١ٍخ ِضً ل١ٖلح 

١ٌغعً اٌَّخ اٌضٛه٠خ اٌغبٌجخ فٟ لٖبئلٖ أوضو .." ال رٛلف " ٚ" رواثٟ "ٚ " ٌأللٖٝ فلائٟ

 .أزْبهاً ٚرٕبلالً ِٓ فالي اٌجبٍٙب صٛة اإلْٔبك ٚاٍي االٔزْبه 

 

ٚٔمٛي فٟ إٌٙب٠خ أْ اٌْبيو وبْ ِغ١لاً فٟ اٌىض١و ِٓ أّعبهٖ ٚاْ لٍذ َٔجخ ٘نٖ اٌغٛكح  

 " اٌملً  –أٍٍٚٛ " ٟ ل١ٖلح فٟ ثع٘ األؽ١بْ فبٕخ ف

 ( 7ِٙٛاعٙبد ا ٓ )  

 

  

 القدس …أوسلو 

 
 ذهبُت إلى القدس يوماً 

  

 فضاعت نقودي
 

 : سألُت رجاَل المباحث 
 

 أين النقود ؟
 

 فقالوا اتِصل  
 

طِة  ُمو"بقيادة شر   " !!ُأوس 
 

 ف يها ُتردُّ  األماناُت فورًا 
 

 !!إلى أهمها
 

ِمكم   فقمُت عمى ِرس 
 

مها وعمى  !!رس 
 

 إذن  ضاعت القدُس ضاعت  
 

 ِمبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببن أجمهبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا ؟ فمبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببن سبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببيجاِهدُ 
 

ّْ ٘نٖ اٌم١ٖلح  ال رئصو يٍٝ ِب اوزٕي ثٗ اٌل٠ٛاْ ِٓ ٔفبئٌ ّعو٠خ ا ٚكهه أكث١ّخ   . اال أ

 

 

 اٌزٛف١ك  ٚهللا ٌٟٚ                                                                                                  
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