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 فلسطين في عيون األدباء
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 يمدي يدك اآلن إل
 األردن /إبراهيم عواوده

، ي َيَدِك اآلَن إيلَّ ِِ َأّنِّ .. أال تدرين   ُمدِّ ُّك ُُ   ُُُ ُُ  ْ  ذاَت َجُي    َي
ِِ  ُمذ  َأيقَظُ  نُُّض ُترابِ

َد يف باِب العاموِد اخلاشِع عَُد الفجرِ  ِِ ، نداُء ُُي   وتردَّ ُت ُأصِّلِّ بَي َيَدي  ُُِّل و ووَقف  ُأس 

 ِِ َن اخلوِف علي  َجف 

؟ ين  ِِ الُِّْس  ُثُم يف َفِم َدّن، وَأل  ، َعمَّ
ِِ
ُّك ُُ َدّن   ودخلُا َبَدنا  يف يف روح   فدخلُا روُا   َعمَّ

ي   َبَدنِ  ُِّ ِّْ  .فَتَهيََّب ِمن  َدِمُا ال

ُُُ  يف كلِّ مُان   ُُ  ْ  دارا  َت
ِِ ِسُل ِمن  قلِب األَقىٰص للقلِب َأذان  ، أُُُُّّت وامرأة   ،مئذنة  ُتر 

َُة َني ْان    تزرُع يف صدري ِضح 

 راِسَخة  يف َجَُِّل الَُّار  
رَة زيتون  ُُ ، َشج  ار  ، بٍّ عَُد الُّحرِ َبيَّارَة  ا للَُّحَّ ديا  ِمُ  ، ََتُدك َيَدْي 

ُح عن ُجدراِن الُقدِس دموع   َْ  َيم 

ِد امُلث َقِل باآلالِم شموع   ِعُل ُوَل امَله   ْوع  ويُهَض عَُد الفجِر يَ ، ليذوَب اللَّيُل ، وَأصابَع ُتش 

 ماء  وُترابا
ِِ  أُُُُّّت

 وِشعابا..  وُسهوال  ..  بحرا  

 ِِمرابا..  ناقوسا  ..  ُدورا  ،  ِخضابا صحراء  َتتدك 

ِب َسحابا با  ُمُ ْابا، وامرأة  تأيت َزَمَن اجلَد   وِضياء  َعذ 

درَ ، فُتثرُي األَرَض  ُاياُه عليها، َتُردك إىل القلِب َصوابا، ُتُرُي الصَّ َُ   -َثمَّ  -ََغلِّ ََ ويُ ، فيَُضمَّ 

 األَبوابا.
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 رحيل
 تونس بتسام عبد الرحمن الخميري/ا

 

 فاف ْحوا يل ثُايا األمان، إذا ما بعُت اغرتايب، سرتُل الفجيعة

 تْيل أّنايت.. يف جوف األمل، ا هلزائم مرتع  

 .تَغرُق 

 من أرايض صامدة، تدنو مُّ  غيمٌة من الُّعاد

 تقطر ُ... تقطرُ 

 ..اُزم   ا..صب   ..اـأم   ا..ـم  ـأل

 ترصُخ: ال خُوع... ال خُوع

 الّلظىفلْطي تعانقها الفجيعة و

 ُّتام ُتفزُع أرواُُا؟؟ ُّتام ُتقرُع أجراسهم؟؟ !ُّتى متى؟

رقة   ُُ ... أم ُرية  ، األّم تُُّ    الّطفُل يُظر هبتة 

 :متْائا

 وُدائ َُ احللم اجلميل ؟ والّدمى؟أين عاء؟ أين سلمى "

 يا صُب تْسبل يف املُى يا صبُ ، كانت مُّللة للعطاء

 وطقوس عّفتها تصان، ألوطان جمدهاوتّْجُل ا، سيداُس عرش املْتُّدّ 

 .صمودها والشموخ، وتزّف لألجيال القادمة، وسيُجِّل الوجع الّدفي
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 من أجل فلسطين
 األردن د. أحمد الريماوي/

 

ِع َدل عونا ِل َكُ عاَن الَويِفِّ لَِدم   ِمن  َأج 

ـَح احلََزَن املَُش  َأَتي ُت ُُم تَِشـقا  ُرَؤاَي ، آلالم امَلْيح   َْ  ُ َشـَل بالُكُزوح  ألَم 

ُدُه   يردِّ
ال   يف الزمن اجلريح   "ظريف الطكولِ "من أجل موَّ

َوى َعتابا ُت بالَُّج  ، ماَسـت  ، َضـَمم  َدت ُ  يف َمَهبِّ احلَلِّ َرت ُ  َعمَّ َهَدت ُ .. َدثَّ َلت ُ  .. َهد   َزمَّ

 باجلُـروح  

ُه َكُ عاُن يف ِسفر الف ..َصـفَّ ََ اآليِت  د  َخطَّ  توح  لَِوع 

َب الفرح األني َ ُُ عاب   .. آن يل أن َأس   عىل مواجع موطُ .. ألج الصِّ

م   ُُ ِل هذا ِجئ ـُت رِتاب   ِمن  َأج   ألَُجـبَّ َداَء االغ 

 أطوي املآيس يف الذهاب ويف اإلياب  

ـَمُحوا يل ِسيِّـدايت سـاَديت َتَمَل الُِّصـاُب  ..هيَّا اس   اك 

َُُ َزع ال وزاَلت  الِعـلَّة   َلة  َفل  و   دَّ

*** 
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(2) 

رِ  مـََّر يف بِطاِح الُعم  َْ ..َت
ِل َزيتون  عور  ، ِمن  َأج   ْيدي زيته نورا  ملشُاة الشك

 حتتف  ُمَهُج الَُّوادي واحلوارض، باألواِصِ ، من أجل تي القلب يثمر بامَلآثرِ 

 باألرسى ..تعُّ َ الذكرى بعود الَُّدِّ 
ِ
هداء  بالشك

ؤاُل عن الطيو ْك ها ال  ..رِ ُُيريِّ

بَّ زيتون  خياف من امَلعاِصِ  َُ ُط  وة انطلقت تلقِّ  ْ  حتوُم ُول الُِّ

 واألوالد َترح يف الُّيادرِ  والُُّات عىل احلصرِي هتُدس القطَّيَ 

 تشتل األُام تفلُح ، تازم اآلباء بعد الفجر تْسُح  ال تُِلك وال ََتِلك 

َتِمُس ا ال تِزّل وال تِضلك  ِل هذا ِجئ ُت َأل  ـحاب  ، جلَواب  ألَج  َّْ  َأط ِوي ال

مَ   َأنا ُهُا الَيو 

ـَمُحوا يل َسـيِّدايت سـاَديِت  َتَفَع الُِّصـاُب، ..اس   ار 

 َوخاَب َمن  خاَب 

يا  ظِلَّه  
ـَتُاَن.. ُِماكِ  اس 

َلة   و  َُُ ُقِش الدَّ  َفل 
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 (3) 

َفُع الََغاياِت  ِس الَعتِيَقِة تر   َعي ُ  عىل الُقد 

 ُُ  ْ تُِف للََغِد امَل َلة   وِن فِيُاهَت  ع   ُتُ ُّـِـُت الشك

ُِّ  َسيِّدايت ساَديت ُت َقل  م  ماِن احلُرِّ  َيمَّ  ...للِقُّ َلِة األُوىَل عىل َخدِّ الزَّ

َُُّع ُقُّ َلة  ُقُّ َلة   ِسيَّة   َأط  َلُ ُتها ُقد   :َأع 

طُِر اخِللَّة   تَق  مُ  إِّنِّ عىل ََج ِر الََُّوى َأس  ُُ دي ِل َأن  ُأه  ةِ  ُفلَّ  ِمن  َأج   ...األَِهلَّ

ة   ة  ُفلَّ  ُفلَّ

َلة   و  ِزُف الدَّ ِِش، َأع  َق َنع  ِِش َفو  ِِش وَأم   َأم 

 لُِعُيوِِنا ُجُّ ُت املَآيِس والَعذاَب 

ِل هذا ِجئ ُت  ُّاِب  :ألَج  ُِل باَقَة األَس  قاب  ، َأْح   ُ َم األَ َعُد ُسلَّ  َأص 

 َأُطوُف ِمن  باب  لُِّاب  

مَ   َأنا ُهُا الَيو 

َمُحوا يل  َسيِّدايت ساَديِت  اس 

 ...َنَضَج الُِّصاُب 

َلة    ُ  َوََتَّت الرِّ

وَلة   ُصد الدَّ  َفل َُح 
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 سبعون عاما
 أحمد عبد الغني/ مصر

 ..طفٌل ُيفتُِش عن وطن  

ا  والْاُم رسائٌل تتىل عىل سمِع احلامِم الزاجلِ  سُّعوَن عام 

ا  بانتظاِر نُّوءة  ُتى تُّرشنا بُِّْع سُابلِ  سُّعوَن عام 

ا والُّاد كحانة  سُّعون ع ام مثل الُادلِ  ام  ُّ  ووظيفُة احل

 يا أمك صوُت الطائراِت خُييفُ   لَمن يفرُق بي مفعول  به عن فاعفخرافُة اإلعراِب أسوُأ 

 يا أمك ما معُى الْام؟ وأيُُه؟ــ  ، نم هُا يف الداخلِ قلُّ  رسيرك –

 جتد اإلجابَة يف عيوِن الْائلِ _

ا بعَد ليل  كاُلِ هو ا ما الُرُص يا أم ؟-  لشمس الت  ستضيُئ يوم 

 ِمطةٌ  _يا أمك ما معُى احلياِة؟-

ا سُصعُد يف القطار الراُلِ   لدموِع طفل  مل تعانقه احلياُة سوى بطلقِة قاتلِ  متأسٌف ، وغد 

 ليَس بقاتلِ  "قابيُل "وكأنَّام  قالت فلْطُي: اُِم ظهري يا أخ 

ايْ" "لألقىص "سأعوُد من أقىص باد اهلل ا لْاسِّل "وع   كارس 

ا أعيُد كتابَة التاريخ يف وطن  جديد  دوَن أِي فواصلِ   .وغد 
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 في فلسطين  

 /مصر أحمد جمعة

 ماذا ستفعل الفتاة الشقراء.. يف فلْطي

 !بشعرها احلريري؟ بعد أن خاطت ُجرح ُُّيُّها اجلُدي

 ةالقذيفبعد أنه تركته يف فمه وجرت نحو  ماذا سيفعل الطفل الرضيع بثدي أّمه

 ماذا سيحُ  اجلُدي العائد من احلرب !تصّدها عُه؟

 !؟مربعات احلجلة الت  ما زالت ترسم يف وسط الُّيت بقدم  وُيدة لزوجته الطفلة

 !الذين مل نتعرف بعُد إىل وجوههم؟ ماذا سيَغُ  الوطن يف قُّور الشهداء

 !لورود كافة؟بعد أن هُتدر دماء ا بعد فُاء سالة اإلنْان، ماذا ستعمل األسلحة

 ..يف فلْطي

 َغُّ  للحاممت بي نواح اليتامى يف املخّيامت فتاة بي نواح الُْابل، بي نواح الرصاص

ا تتعرى احلرب من ُقدها وتريّب يف ُجرهتا ياممتي  وتردد: غد 

ا تطري يف الفضاء ياممتان ا تصرُي الرصاصة فراشة، غد   زيتون تصري الُُّدقية غصن، غد 

 ات ْحاما زاجا عماقاوتصري الطائر

 .عب القارات يوصل رسائل العشاق
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 ..يف فلْطي

 يتقاسامن اخلُّز الُاشف املَغّمس باجلراح،، طفان يتقاسامن احلزن، والدموع

 يتقاسامن الرصاخ الَغارق يف الوجع، يتقاسامن دم األُام الذبيحة فوق صخرة القتل

ا ال يتقاسامن احلب  لُن أبد 

 سمه القاتل واملقتولاحلب يف احلرب يتقا

 ..يف فلْطي

 ْيروالن يف اجتاه الَغِد الُّاك ، طفاِن ْيربان من يد القذيفة املمتدِة هلام

 يتُّادالن يف صمت  األمل، واخلوف، خيتُّئان حتت دبابة  عجوز

 ية  مْتهَلُةيتوسداِن بُدق، يتعُّان، فيُامان عىل نفْيهام، يتُّادالن الرصاخ عب عيوِنام

 ..يف فلْطي

 كان ـتلِقمه عجزها، وسُوات  من الرعب ال، جدٌة ُتلِقم ُفيدها ثدْيا اهلزيل

 حتُ  له ليُاَم عن أبيه، سيُون ـمن الرعب ال، من الرعب الُائن

 وكيف أن جمُزرَة العدو ساوته بالرصيف

ا تقول: يا بُ   لدمارللقتل، وا ثم تطورنا آلالت  فتاكة اهلل خلقُا يف أول األمر برش 
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 .فا تدعهم خيدعونِ باسم اهلل ريء يا بُ اهلل ب

 ..يف فلْطي

 وما زالت جتلُس فتاٌة بي نواِح القذائف َتُر احلرب تلو احلرب

 تَغُّ  لعروستها، وُصاِنا اخلشُّ  بي نواح األرامل، بي نواح األمهات

ا ا ترتدي الُّاد فْاتي عرسها، وترسم بعيُيها يف اهلواء فارس   تردد: غد 

ا تعود ا تفقس بيوض الياممة، الطيور كْرية اجلُاح للديار غد   غد 

ا يطرُي يف سامئُا احلامم، وأجري نحو فاريس عىل ظهر احلصان  .غد 

 ..يف فلْطي

 يقولون بأن هؤالء احلمقى سوف يُتهون، تتُّادل الُُّادق والدبابات أُاديث كثرية

مون الُّاد بيُهم، كل هذه الُّاد ستُون لُا ّْ  نةات القذائف املجُوتتعاىل أصو، يق

 ويراقب ُديثهم من خلف شاهِد قبِه شهيدٌ 

 !ما زالت يف عيُيه دموٌع طازجة
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 هدوء

 أحمد الدقس/ األردن

 من كلِّ الثواّن التالفة   أن  ُتصلِح  الْاعاِت  فحاويل عاَد اهلدوءُ 

م  عاَد اهلدوءُ  ُا تقدَّ ُِ  وضع  األصابَع فوَق كلِّ جرا

 األصابَع ناِزفة   وأنا سأنْى مرة  أنَّ 

دا لُْرتيَح من الرياِح  عاَد اهلدوءُ   َفََغدا  تعوُد العاصفة   ونْتعدك جُمدَّ

 ك  تَُُُّت الورداُت حتَت ُركاِمُا فقُِّّليُ  ِخلْة   عاَد اهلدوءُ 

 تعوُد مُا الشمُس ترتشُف احلياَة فا َتوُت العاطفة  و

ّن عاَد اهلدوءُ   َة القُاِص خمطئةٌ يف الدفرِت الُاج  بأنَّ رصاص فدوِّ

ُح واقفة    فإنَّ سُابِّل اجلرُى تلوِّ

 عاَد اهلدوءُ 

 فلملم  أوراَقُا

 فلربكام الشعراُء ُيتاجوَن بعَض جحيِمُا

 لُرى القصائَد نحَو غزَة زاُفة  
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 حزانعاصفة األ

 الحسين بن عمر لكدالي / المغرب 

ِِ طفا  فه؟كيف يل أن أنص، يُْب دم ُبي ودمعة جوع تُّْقه قفا نُّ

 واجلوع بروُها يعاقره حتت األنقاض من فرط اخلوف تُْته وقلب أمه هُا

 بادي بائ 

 وطُا كُّل اخلريات، فرُا نْتقُّله بالتُُيل واالضطهاد دوما أجترعه

 الرش مْيطر، هامات عىل جُّيُها وكل الرشور تتْلقه

 رابيدهم نقتات العلقم مدرا كم رملوا..؟ كم قتلوا؟ كم يتموا؟ كيف نرتكه؟

و ونوم اهلمة ال صح نترصفه عمرا  بيدهم نمِش ملقابرنا أكفان نحن، ويْقيُا علقمه

 يوما أيُِ مُا يا أمل؟ متى صحوته؟، نُتب بمدامعُا باهلويُى، ووهن

 موصدة ..الفتح ضمن القدس لريا من بَغداد لدمش َ والشام كل أبواب العرب

 ..يتمرغه وبلظى اخلوف والضعف والُل مُقْم

 أزرعه، ال أواريه ُْسة بالرتاب، هذا عزيف لُم أكتُّه ..هاتيههيهات ..

 بَغزة العزة همُ  ها صادُات للح َ قمم أيُُُم؟؟ شاخمات بالعزة مهام لُم يوما مْتُهضا

 ..هُاك مزلزل هُاك با غم وزناد مْتقيم الطري َ ورشر رشارة
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 لحظة صمت

 /فلسطين أسامة أبو احسيان  

 مَل  أتو
وبي، ليف حَلظِة َصمت  ُعها، يف ُياِة امَلُُ  لت الْامءقَّ إىل وابل  من  ،ُن  رُسعاَن ما حَتوَّ

تِزُج باألوامِ  صاص، َيم  لالرَّ َت هذه املرة، أُِِضوه ُّيا  أو ر  من القائد،ِ ُاِصوه، َلن  يف 

معمّيتا ، و ّْ كَض َخلَف اجلُّّال الَوِعرة، ما كان عىل اجلُوِد إال ال  والطاعة. تابعُت الرَّ

اص، تتزّين بقَُّّعاِت اجلّيش، والّرص ُصُخورها الشاهقة، بأنفاس  متقطِعة،ِ اجلُّال َتْلَّقُت 

، إّما أن َتُّقى عىل اجلُِّل امُلَحاَص أو تُحُ  إىل األلَغاِم الدفيُِة  اَهة  يتْاب َُ لُيِل وجُّته برَِشَ

 .الُضاليف ُسُهوهِلا. نحُن اخرتنا القّمة، وال َنقُُّل إال قُّاصة  لتُه  هذا 

تَِمُع إىل  بدأت ِماصا  من َجيِع اجلهات، وأنا وُدي، ُأرتِّل لُفيس ثَِقتها، وُشُموخها، وأس 

د، كُُّيذ  معّت َ.  ُب من َيدّي الّدم امُلتَجمِّ أزيِز الرصاص، كأنَُّ  يف ُسُّات  َعمي َ، وأرش 

َِّل  خ عىل طِف  طَِف الَعُيد بأن ال َيقأضَغُط عىل الّزناد الذي ملَّ من االستجابة، كأنَُّ  أُصُ

َتدك  دي، واهلواء املَغب، يأخذ ُزهور الياَسمي، وال ُُييب. َيم  َْ تُه من َنزيف، كاللي َج صَّ ايل ُُ

لهفة أّم  كُجوم. واحِلصار يزداُد اشتعاال، الصيفّية، عىل سطِح خمّيم ، وأنا أهلو يف عدِّ الُك 

 .عُدما يقرتُب املرض

 .عليه يف ُِضِة الّرصاص واخلََونة ُِدال أُد ُهُا إاّل املوت أست

َِ اجلميُع باسٌم، أمام َكُّريه ع الْطر ّتُّا م امُلرَه َ. اقرتب املُخِب عُد ُأُذِّن َيقول: أمل أُقل َل

 ؟واألمَر وال تتمّرد
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اخلاِئُة، كانت ساعُته ُتعط  إشارة لقُّاِص املروُّية بأن َيقوم باالنتقام، ما  أثُاء نصيحته

 ن يُون رشيُا يف توثي َ الدم؟؟ذنب الوقت بأ

دي، تُوُن هادئة   َْ هُذا َشعرت عُد أّول طلقة، أنَّ الَرصاصَة الت  َستحتلك مُانا  يف َج

تيقاظ، َستشف  َغليلها، ألِنا لن ترتاَح يوما   ، َتِش إىل ُمْتقّرها، تُام باسمة  با اس  مطمئُّة 

،يف خَمزِن احل ، ولن  ترقَد بلحظة  فخرا  يف قرار ها، ولن َتشُعَر يوما،  بأِّنا رمُز ْحاية  ِْ  ِة نف

 .وأماٌن لّْيدها...اليوم، تريد إشُّاع باروِدها من دم 
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 ما بعد الحرب
 إسراء إسماعيل /فلسطين

 خيرس الشهداء .. بيوم بعد احلرب

 حترث ظهور أبُائها باملعول كل أم تفتح باب بيتها ليا

 .. كم ه  قصرية ُياة احلرب ويُْوا ليعودوا إىل املدارس

 كل جماهد يضع بُدقيته عىل كتفه بيومي.. بعد احلرب

 .. من الفراغ قرش صورته عىل املرآةتُتى  يتأمل نفْه لْاعات وساعات

 .. يرتع احلزن عىل شواهد القُّور تُب املقابر .. بعد احلرب بثاثة أيام

 .. ؤوس األطفال رُلُتى القمل الذي كان عىل ر ترتنح الطائرات واآلمال

 وكأن الشتاء جاء مرتي هذا العام

  "فأصُّح عُدي اآلن بُدقية"أما أنا 

 .. بصمت

 قد حترر الضوء من أصابع  الت  استعرهتا للُتابة

 .. ألفهم سؤال األرض لُا

 !!.. أكلُا شهداء
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 اسم مسلوب

 الوفا المنقبادي/مصر أسعد أبو
 

ٌب    لو   ْ ٌم َم  اس 

ا  ُت َشُّاب  حاُب َثقافات  َوَمَعاِرَف ، أنَّ َشُّاَب الَوَطِن الَغايل ِمن  َظُِّ وَسأل  حا، أص  ُب ال أص 

 َوَكام  
َن بادي ؟ما القدُس  .َماه  ص 

ُِ ام  ، أجيُّوّن يا  ُتم  لِلَوَطِن اآلِمِل أ زهاُر األيَّ  .أن 

َفُع َكي َد َعُدوٍّ  ُتم  َمن  َيد  تُُل أف عاَل لِئام   أن   .َعُ ُه َوَمن  َيق 

ُل  َىقال األوَّ ب  ُُ تَُُّة ال  ُ َس امَل ل  كِالتَّاِج َعىل َرأ ِس الشاِرعِ ، : إنَّ الُقد  ُء بَُِّذ  َُّاُس إَلي ها َوال الَشامَّ

ا بِِزُام    .َيأتوَن ُوفود 

َل َعىل َِم ِمِل ِجدٍّ  ِل  هذا الَقو  َهم  َقويل : ِمَن اجلائزِ إذ  ُقل ُت  مَل  أْح  ت ام  مَل  َيف  َُ  حَتُجُب  َقد   َبل  

تاُر َغامم   ا أس   ْ  .َشم 

َس َلذو ِصي ت  َعال   : ال يا َعمِّ قاَل الثاّن ٌم لِل َمقَهى إنَّ الُقد  ُس اس  د   الُائِن يف َقل ِب  َفالقك

لو َمديَُتُِا ِخَُة  ِمن فِي ِه َفتَع  ُرقات   َيُّ َعُث أد  ُب الطك اُي َُيُو   .َوالشَّ

ُاٌف  َوُة أص  َلُب  َوالَقه  ح  َّْ هات  َوال َُ َكى الَُّ ُت َفقا .يف أز  م  َفُدِهش  َصِحي ٌح  : َما ُقل ُت َل بَِعز 

 .َوََتَام  

ا يا َعمك َقاَل الثَّالُِث  َر َوال جَت   : َصب   َك األم  ِبُ  َزع  أنا ُأخ 

ٌل  ُس َِمِ ْاِح  َفالُقد  ِد التِّم  ِذَيٌة ِمن  ِجل   ُ قار   َُي وي أ  .َعىَل ِجل ِد األب 
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ل  ُصَُِعت   يا ِمن  َنع  ن   .َبَلِد األن وار   يِف إي طال  أ ِس بُِحز  َق الرَّ ُت َيمي ُ  َفو  ُت  َفَوَضع  َوَرَجو 

َض لَِتُ َش ََّ  َُ  َأحل  َََ آِخَر َمن  ماَت  األر 
َز ُمقام   لِ ِس َفُاَن َعزي  ِل الُقد   .ألج 

ىَل   ُ َرأة  َث ُس ام  ا َفالُقد  َْ ا بِ م  ِر َوأن  َتُ َعَم َيو  ُلُم بِالَفج   .م  حَت 

ا َيتََعلَّمُ  َرأٌة َفَقَدت  طِف  ُس ام  ُفوَر َطعام   َوالُقد  َبُتها َمو  ِرَج ُِمَّا ُتُ ُُِّت ُتر   . َك   خُي 

س   ُس َعُروٌس يِف َلي َلِة ُعر  ل   َوالُقد  ِح َهز  َ َج َعىَل َمْس  داَن الَزو  َيٌة ُفق 
ل  فَ  باكِ َل َفص  إذا مَل  َتُّ َدأ  َأوَّ

اُل َظا  ُ  .م  َيأتي ها إ

ف   ام  ذا رَشَ ُس َسَلُّ تُم  ِمُ ها اس  َهى   الُقد  َق 
ِس ملِ ُم الُقد  وَن اس  ُُ  أو  َمط َعِم ُفول   لَِي

َتَُّة   ُ ا مَ  أو  َم

سِ  َظ )الُقد  َذَب َلف  تِل هام  أع    .( يف االس 
ِ
اء ِذَيِة الََغرَّ  ُ  لأِل

ا ذا َشأن  ِس َِمِ ُظ الُقد   َأو  َيأيِتَ َلف 

رِ   ُ ِف وخِ  الَواه  أال تُّّـ ا لِل  ُُ َ الَوايل بِال ُُِّه َقرص  طام   ذاَك املُش  ُُ  َو
 
ن  َقشٍّ َوُغثاء  م 

ُلوك    .لُِصع 

ُّ ىَل  ُُ َرَأٌة  ُس ام  ُقد   َوال 

  إن  َماَت اب نٌ 
ِ
ُاء  َمنَّ اهللُ َعَلي ها بِِمئاِت األب 

زَ  م  َُ   َتُّ َقى األمَّ الرَّ
 لِ

َوام   اِمَدَة َعىَل  َمرِّ األع   .الصَّ
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 طين عينيفلس

  مصر أسماء طلعت /
 

 ك  نوّليِه املْامع ْيذي بخُّث   جعلوا هلم متحّدثا   ..فلْطيال أرى إال 

 مرتقا  صعُّا   أهُل املطامع لقد ارتقى، شاه شاَه أي واهللِ

 يْتشفك َفُاه يزيح غاممة العيُي إال فام من الهث  مُهم

 ُتى نراهم خلفُا أقىص األماّّن التفاتة طرفُا

 عُي األُباة   إال إذا اعرتفت هبم شعروا بوجودهملن ي

 إال بقدر هواِنم وأنا وريب ال أبُي خياهلم

 
ِ
 أو الَغزاة   ُقُُّل الصَغار أو الُُّار أو الُْاء

 ثم انطفاَء الُرِه يف أعامقُا يرجوَن مُّا نظرة  

 أّّن بجذوة خزْيم مل يعلموا دون انتُّاه

 اة  بمياد احلي ِمتفا   أشعلُت شمع القلِب 

 ُسحَب الضَغيُِة نحوهم مّلا رأى يتُّفُس احلبَّ انتشى قلُّ  الذي

 ولو باملقِت أو بالّْب  أنا لن أيّمَم شطرهم ُريف بي الشفاه تُْاُب ِمن
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 عقل  وفاه باهو ُيرخ  الُّيان ملن  كيف املهتدي

 !من ال يراه أو كيف يرم  عاقا  

 ُياوُل جاهدا   جٌْم ُطفي ِّلي 

راأن يقتَل اجلَْد   الذي اسَتم 

 ِغذاه  

 املحّصُُة املُيعةُ  فلْطييت  هيهات هيهات

 
 
وها بْوء ّْ  دواه قلُّها ُيوي لن يم

 ثم احلرف واإلجال والُُُّض قُّل الودّ 

 كُجومها فه  الْامُء وأهلها أهدْيم هلا

 فدبيُب خطِو الفجرِ  والليُل فيها لن يطوَل وعّزها

 يعرفُه الُْساة  
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 خارج بوتقة الضوء

 عامرية سعد هللا /تونسال
 

 تشعان عىل ليل العرب عيُاَك يا أقىص لؤلؤتان

 ئةْح تأيت إليهام الشمُس ليا عيُاك، مُارتان

 ويف كف تاريخ العرب وكتاب املوت يف كّف 

 ... ذا املوت مهىإ ،فهل جادك الَغيث

 يُُّ  الصَغار عىل اخلرائب عيدها

 ؟يا أقىص فُيف يُون العيد وجهِ يلثم حلام ختضب باحلجارة

 ،ناديُت يا قدس.. وطعم احللوى ِماة بالدماء

أنت يا و ما تُاثر من أشاء حُتيص تعّد أرواح الصاعدين فاصطفت ْحائم عىل باب اخلليل

 غزة شاخمة

 ُاُ جراوالْاهرة...تلملمي وحترسي من باب املَغاربة تودعي اآلفلي تفتحي ذراعيِ

 وشحي برداء الليلتت األْحر واألخِضوتتوشحي ب تشدين عىل خارسة العُّارة

 ُيفا ويعلن البتقال األعياد يف يرتّد الزيتون يافا قذيفة فريتد ّ القمُح يف عُا ُجارة  

 لتُّتدئ القيامة.
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  رسائل محاصرة
 أماني المبارك /األردن

 

 أن اُتويُ  يف كتاب   ذكريات مهاجرة أجُحتها تلّوح للّتال

 ذرة  أو ازرعيُ  يف وادي القلب ب

َِ الُّائْة وأقْى؟ ،أُيعقُل أن أكون ُربا    ترقُب نوافذها، وأنا كّل مدن

 .يِئزك مقابضها فيشّظى الّزجاج جرائد الّصُّاح تفتش عن خب

 ِقُّلتها بحرية الَغائُّي تْجد عىل صخرة كأقحوانة

 .اقفيحتوْيا بعُ كوشاح يرَت  عىل صدر  واملوج صُّية   تتهادى مياِسمها بالّدعوات

  زلت كّلام دنا الّليل من ع لصاة قرب من قمر يتوضأ به، يَغرف بُجمته الضوء فت ى أراك

 ثائر

عد إقامة ب والُلمة موطُ  وساُ  بي أنامل مُهُة خطيئت  احلرف ُريب بعد ما أفِلت

 تْسق بُدقية من صياد  ، تعال.. لُُترص .بأقفال العّشاق خلف أبواب موصدة

 ر بأنفاسهُيمل الُّح وتطري نحوي نورس، لرصاص بصدرهثم تتخف  بالَغابة لتعيد له ا

 يْتقيم ظِّّل ويصف َّ يل احلضور حتطك عىل كتف 

ياق بعد كل نّص، أَتتُم لِ به ّْ  .خارج ال
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 جبل فلسطيني

 تونس امتثال بنعيسى/

 ".أشهد أّن قلُِّ سيُُّض ُُّّا للوطن.. ولفلْطي األبّية"

ءه بُاء ابُه الُُّر، الذي مل مْسعا تاركا وراهُذا قال يل أيب فور والديت. ثم انرصف 

عىل ُبعثه للحياة سوى سويعات قليلة، تاركا خلفه صوت رضيعه وتأّوهات أم   يمضِ 

نفجار ما، وكأّن أوجاعها تْتمتع اد تُخفض إال لتعلو جمددا مع صوت الت  ما تُا

 .بالعزف عىل أنيُها، فتعُس واقع احلياة يف فلْطي

 ..كُت صَغريا

قت أمعائ .  اال أعلم شيئا، عدوكُت  الُُّاء معلُا عن جوع  الشديد، بعد أن ُمزِّ

فرتغمُ  أم  عىل أكل رغيف من اخلُّز املَغموس يف القليل من املاء قائلة، وقد جتّمعت 

هذا ما أملُه اآلن يا صَغريي، سيأيت أبوك وسيجلب معه الطعام. "العبات يف مقلتيها:

 . "فصبا يا بُّ .. صبا

َياَ  "قطعة اخلُّز تلِ. ثم أبدأ بمضَغها عىل هدهدات أم  لتخّفف عُّ  أمل اجلوع:أْحل 

ِ احلاََمم   ِ  َطري  ِديَل َُام  واه  َُام  َيَا ت   "...ت 

 ..كُت صَغريا

وكُت غالُّا ما ُيملُ  الُوم بي طّياته مع أّول الُلامت، ُاما ذاك الرغيف اّلذي مل 

من اخلُّز ال  ةت مّرة، أما يف سّد جوع ، فقطعة واُدُأكمله بعُد، أما يف قدوم أيب ذا

 .تُفيُ 
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 ..كُت صَغريا

وكُت أنام عىل أمل لقاء أيب فأخبه بام نعيشه من قْاوة وعُاء حتت قصف العدو.. بام 

يطعمه لُا من شتم وإهانة وقُابل تُاد تْفِ أرواح العديد من األبرياء.. عىل أمل 

ُاح أم  وُده ال يُف  للطري أن ُيّل َ يف سامء اُتضانه واالختُّاء حتت جُاُه، فج

 .احلرّية

َُام   " ل  وَرف ِرف  َعىَل الََغايِل َتا ي  َطوِّ  " ... ُرح  َيا َْحَام  الَ ت 

كانت طفولت  ذات وجه كئيب شاُب، ال تعلم من ألوان احلياة سوى لون الدماء، ومن 

لذات أكُّادهّن. وكأِّنا فقدن ف وايتالقُابل ونحيب األمهات الل األحلان سوى صوت

سلب هتجري وذي يعُس صورة ما نعيشه من فقر وتريد أن تريُ  ذلِ الوجه املمتقع الّ 

للحقوق، فتحملُا الصهايُة قْسا من بيوتُا ثم ترميُا عىل أرض أخرى وجتبنا عىل 

وى ساملُوث هُاك ريثام َتتّد جذورها فتْتويل عىل ما نمتلُه نحن. فام عْانا فعله 

 .ن.. ُنُْى كأّنُا مل نُهدرا، فترشهبا األرض ثم ؤناوخ لألوامر ُتى ال تضيع دمالّرضا

كبت رسيعا وكُب مع  ُب فلْطي، واإلصار من أجل احلفاظ عىل هُّة وطُُا 

وت زاد طيف امل الُليم. فام زادت وشوشات والدي إاّل شَغفا للقلب وتَغُيا للروح. وما

 نتصار عىل رسطانح أهلُا وأُُّابُا إاّل قّوة لاوااّلذي ُيوم ُول أراضيُا فيمتص أر

 .يوما "فا بد للقيد أن يُُْس "العدو اللعي، 
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ضون غدت فور اعلم  أّّن سأصُّح أبا يف كبت و أصُّحت شابا يافعا، فتزوجت، وسع

 .أشهر 7

  بُالّيي مع موعد والدة يمع اإلرسائ لُّن القدر ُال عُس ذلِ، فلقد تزامن الرصاع

 :فام قدرت عىل فعله وقتها هو اُتضان صَغريي هاتفا يف أذنهالُُّر. 

اهلل أكب، اهلل أكب، أشهد أّن ال إله إال اهللّ وأن ِممدا عُّده ورسوله. وأشهد أّن قلُِّ  "

 ".سيُُّض ُُّا للوطن.. ولفلْطي األبية

 ..ثم انرصفت وأنا عىل أمل أّن سأعود وأُتضُه.. لُّن املوت ُال دون ذلِ
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 زهور وحجارة

 أمير العقاد/ فلسطين
 

 ماذا لو أتاَك العيُد ُرب ا؟

َِ بعيون  دامعة     تصافُح احلب من حتت الركام .. ... تَغمُر جدراَن مديُت

 .تْتقُُّل الُص بحروف  ملطخة  بالقصِف واحلُطام .. ومن خلِف أني املوت

  عن طفل  يرتدي بدل الزهور ُجارة   هل أتاَك ُديُث العيد ُرب ا؟

  مراسيم جُازة يْتقُُّل بدل الُّرشياِت  عن قلب   .. عن دموع أم  تْتقُُّل نُّأ الشهادة

 .. يف يوِم ريِح أخُّار  ال تُُف عن صفِع أغصان الروح ماذا لو أتاك العيُد ُرب ا؟

 وعن أوطان  

 .. يموت فيها الصب رغم الُزيف ال

 .وال تتوقُف فيها أشُاُل الُرص والعُّادة

ا؟ هل أتاَك نُّأُ   العيِد َنرص 
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 غربة الّسنابل

 أنمار المنسي/األردن

َحلِة من معابِد القدسِ  أيا وطُ  املُْافُر يف عيُ  َُ  من العهدِة الُعمرّية امُل

مِت ، وصوِت املْيح من ُعذرّية مريم  دعُ  أخـُرُج من دوائِر الصَّ

ُابَل تتاميل يف ليلِة الُعرس َّْ  حلُقولُأَنـاوُر فـراشاِت ا، ُأقافـُز ال

ـه أروي َنُّع ُأمُيت  ـاِت املـطـر فالّربيُع ُُيـاور ُأمَّ  والََغـي ُم غـصَّ بـزخَّ

ا ـراب وأُام  ورديـٌَّة جـدًّ َّْ ـفـر ُتعـانـ َِ ال َّْ  وقد نـاَل مُـها ال

 وقد َتطايـرت أوراق  تتاشى بأنفاِس الورد كشهقة  بُحُُجـرة  

ـدت شتات األرصفة َِ الـَُّ  توسَّ  والـُّـابـل والـفـراشات ـوارسأيـا َملِ

َادر، أيـا نـْيَم األشـرعـة ـُضُوا مـوجـ  اهل   ُ  بالوُشةِ .. إنـِّ  ُمـثـقـلٌة بالـَُغـربـةِ  ُا

ا رّ  يف ِجيدي رفيُف اللهِب  أقـُطـُر مُِّ  ُمرًّ ُيم  ّْ  َك َيفـَتـرُش رماَد ال

ِدعـها ـِة ُأو   عيدت وُقـُّلٌة ظـلَّت فاحتـَة الّصُّاح، ُطَعُت  بخـفِّ ِّ ُصدفـة   يِف ُدجَى الَغـصَّ

ـِر ضياع ، من حتِت الـّراسيات صدى صويت ـوِة وطُ  املُعمدِ ، من ُعـق  ُطهر بِ  أسُُّح بِـرب 

ـرة، َمريم َّْ َُ ـحك نـُعلُن ا تعاىل بِصـوُت األجُحِة امُلـ
ـوَق، فامُلـلِ ُيَف ف، صـُّـابـةٌ  لشَّ

اوَخـاف َِ الُُِّّض .. لِعيُّ  أن  جتـفَّ  ـطام  ُُ ها 
ِْ  يـا وطُ  ُرائُقِ أدمت  َيـذوب هِبَم

 .فرَ ين؟ وتعود َسُابُل احلقوِل تفـؤادي، فمتى َتُطفئ ُرائ َ اجلُّّار
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 معزوفة

 أنور الخطيب/فلسطين

 دو ري م  فا صو ال يس طاء ياء نون

 وه  تُّدس ُزِنا فوق الصخورِ  يا صاَُب العزف املرصع باختاجات الُوارس

 ألبحر نحو ساُِّل الُّعيد ُّض أرشعت عّلمُ  أرّت َ ن

ُها عىل وتر  ودّربُ  قد ضاقت مواويِّل  سخِّ

 واصطفتُ  هائام عُد احلدود عىل ُرق األساطري الت  قّصت جوانحَ  العتيقة

 وقيل استُشهدوا وقيل اسُتعُّدوا وتعددوا .. قد ماتوا، ال ُتعدّن ألول سّلم األموات

 الت  ظلت بدايات   املدجج بالُّدايات وظل يردد الَُغم .....فقال: دووووووو

 مُتئُّي يف غار الَغياب بعَض  ُتُرر ما تراءى أو توهم

ُ  من أرس موتاك قلت: يا صاَُب الوتِر املجُِّح  ُّ  من عتم الضُّاِب  ُف

 ....يأو مزار واُذر أن يُوَن الُّئُر قبي دّلُ ، أمِش عىل دم  الـ ُأري ََ عىل ُواف الُّئر

 ي قال: دووو ري ي ي ي ي

قها، تُّّخر ري أّجج اإليقاَع نحو رابية تشق َ جذُع فُرهتا قلت: يا صاُب الدهر املدوزن

 أخفوا، ُروفا خّطها العشاق تُاسى القوم لون حلائها، جفت
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 ال أعُ  اخلرافةَ .. قالوا: سُعود يوما سائرين عىل املياه

 وانْجام ..  إنام بوَح اليامم عىل رساديب املْافة

 قال: م  ي ي ي ي

 رّمم باَب لوز  عُد مُحدِر الُّْاتي القديمة قلت: مّوه شهوَة املقتوِل المرأة الصهيل

 َذ األرضَيْقيُا نُّي قد يْتيقُظ املصلوُب ثانية  ويطعمُا دقي َ اهلل عُد مَغارة املياد

 قال: م  ري دوووووو

 وأسأل عن نُّيذي إىل األمل املطل عىل املتاهة ك  أواجَهُ  ..قلت: خذّن

 وضيعوا صوت الْامء هو التاريخ الذي كتُّته أُُّار اجلحيم عطٌش 

 نشاد الدماء،إبُشيد  واستُّدلوا وجَع الصليب ولوثوا ِنَر التوّلِه وارحتاالت الشهيد لربه

عُد ساقية  قلت: ها وصلُا أوَل الوتر املرابط قال: دو ري م  فا ا ا ا ا ا، هؤالء اللقطاء،

 قلت: صويت ي ي ي...دو ري م  فا صوووو فقال:، عُد قديس اخلاص الُُّفْج،

 قال: دو ري م  فا صوووو ال ا ا ا ا مقّطٌع فوق التال فاقٌد كّل اللَغات

 من عمِر اللجوء إىل أهازيج الزناة قلت: هذي الام ختُ َُ ُريَف املمتدَّ 

 قال: يس ي ي ي ي ُيث رأيس ي ي ي ي ي

 فوق صخرة حلمُا َدواٌر رُيٌم مائٌل  قلت: سُي املتاهة يقظة الُصل
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 سارت عليه العُعُات واتُأت عىل كذب الرواة

 عتابا الُار يف أورديت رقصُة الصويفِّ يف أنْجت ، أين ريشُة جديت أين األبجدية

 قال: دو م  ري

 قلت: إِنا لَغة الدمارِ 

َجِر الُام َُ  مللم، ما تُّقى من صهيل الطفل يف 

 وارسم دمعة  عىل شال قديْة

 وغصَن زيتون

 زن العوَد ثانية عىل مقام اجلُونودو

 .فا ال يس طاء ياء نون
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 نداء

 إيمان مرشد حماد/ فلسطين

ت  هدى َُ  صا

 ،دىه وارَتت  عىل األرض ،ّرَقت جلودا  وتطايرت  هلا أشاءٌ ُ فانُّلَج الُّحُر عن قذيفة  

، هاهلا الّروُع وتقاذفتها األنواءُ  فأين الُعرُب  ،تُادي الُعرَب فام أسمعت  أُياء مُلومة 

 فام بقيت  فيهم نخوٌة وال كبياُء؟ وأين مُهم مهٌة ماتت   مُِ،

...ال ثمن هلا وال بقا دماؤنا عىل األرض جتري ....دماؤنا  .ءرخيصة 

 ..صاُت  هدى

 .وانُّجَس من جُُّاِت صخِرنا املاءُ  فانفجَر الصمُت،

ها؟ من فقدها؟ أيَن نحُن من ُزِِنا؟ ...ونحن َُ  ومن جر

 فابتعدي هدى عُا، ها زيٌف وبعُضها رياءٌ جلك  فيُا إال بعضا  من كلامت، مل يُّ ََ 

 ،ُا استْاٌم وكلامتُا كلها ُهراءفحربُ 

 ُذبِحت  ...يا هدى
 .سحَقها اخلوُف وضيعها اجلُُّاءُ ، يا ألَف سوسُة 

ومن  فلن ُتْمع  َمن  ضيّعوا القدَس  .ال تُادي عليهم :ومُ  احلزُن والدموع هدى أقول

 صاُت  هدى، .احلمراء قُّلها

ف راعٌف، ،ت  جراٌح وسالت دماءأوبصوهتا ُنُِ  ُّ  فاجلرُح يف ال
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 .لال ُيْمُع فيها إال بُاٌء وعوي وفلْطُي ُمَرزأٌة ثُىل، ،والُدى ِمن  ُْحرِة الورد خائٌف 

ُا؟ َُ  فَغدا املوُت خُّزنا وصمُتُا املاُء؟ أنقوُل أضعُاك، فامذا نقوُل لِ يا جر

فام باُل لَغتُِم صمٌت ، ال أطلُب إليُم إال أن ُتِْمُعوهُ  ....أريُد أيب صاُت هدى فيُا

؟ ت  مرة  فأخرى وكلامُتُم خرساء  َُ  فامذا كان من فعلُا؟ .صا

 !فا تفزع  قلُا: عّوَض اهللُ عليِ

 فاجرتي احلزن، سيُظكُم استفتاءٌ  وِمن  أجِل عيُيِ

 .فمن أجل عيُيِ سيُوُن االستفتاءُ 

 والُْر األبيض ... واألرزُ  ُب والقَهُر املعلّ  اخلُّزُ  سيأيت ومن بعده

 ومن حتتِ الْلوى، فقد جعلُا من خلفِ امَلنّ  فاهدئ  هدى،

 وستعوُد القدُس  .ومن بي يديِ ستخرُج وردٌة بيضاءُ 

 ْسى،ويتحرُر امل ويموُت املوُت، وتأيت األنُّياُء ترتى، وليس بعيدا  أن خيرَج األرسى،

 .بيُُا الشهداءُ  زُم اخلوُف وُيياوْي

 .صمتَت  هدى

 ال نْتق  مُه ِعبا ، ثاوُاد ....فه  ليْت إال خبا   فام عاَد لعيوِنا أثٌر وال أصداءُ 

 .وكثريٌة ه  يف بادنا األنُّاءُ  هدى ليْت إال خبا ،
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 فلسطينية
 بتول التهتموني/ األردن

 للصوت الذي جادلُ  يوما  يف هويت 

 ومهِد رشع  ونضال، دم شهيد  ونارأصويل جمُّولٌة ب، هويت  هُاك

 وللرجولِة معُ ى تام، ُيُث للحرِب قدسية

 فلْطيُية

 فلْطيُية

 وكّل الُوِن اليوِم ْيتُف للقضية وأّي عرس  وتاج.. أي فخر

 وكّل ما سواها يرّدد ُهتافات  هبية أي خزي وعار

 مُّللٌة بأسقف  عىل احلصافة عصيّة رأٌس من كل دار

 َُتّثُلُا إال باحلمّيةال  أطياٌن بختم  خام

 ويف صدري رغم احلصار شعوٌر بارّ 

 فخوٌر بَِمهِر اهلوّية

 فلْطيُية

 .فلْطيُية
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 الوطن

 بتول عدنان الملكاوي/األردن

 موطُ  موطُ 

 يف ُرباك، يف ُرباك املاُُة والُّهاء، احلُْن والُرواء

 يف هواك، يف هواك الوضاءُة والوسام، واحلصانُة واإلقدام

 .وتاب من عاداك ُُ َّ من سواك ا ناجي ا، عالي ا ُمرشف اسامل  

ا ا تليد   نفيس فداك،  مهجت  ترعاك،  شاخم ا رصيُ ا، رفيع 

، عربي ا عليًّا  ُِمررة أقصاك، رشيفٌة ِدماك أبيًّا أثيا 

ة الُُّْاء فداَك اللكَب واألنفاس َِ فِداء  أصيا، يا معزَّ ا يفدي وجدان َِ أفُى َفِديًّ
 ألجلِ

َِ بعفتِّه الرزيُة ان َِ غُّار القُابل، يزعزُع َسجَّ َِ نلتق هيهات هيهاَت ، يمحو عُ   لو بِ

َِ نرتق   ومُ

َِ طاهٌر زكٌ ، َِ نقيض ُتى تشهد أرواُُا بأن ة  يا  وفي َِ بُِل مِهّ ِمن اخلُّاِس ُنخلُص

، .صُّابت  البيَّة َِ ، رزيٌن ِمقدام َِ ، عري ٌَ ُتراث َِ  ،رصيٌُة سامؤكَ  نُّيٌل ُتراب

ا جليا   َِ عىل أن ُيردََّك رشيف   .ُْيٌب شعُّ

ا ميمون ا   .باسمِ اللهم خلِّص أقصانا وجَمِّده لُّادنا ُمُّارك 
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 فلسطين األم
 تسنيم حومد سلطان / سورية

فُر.. وعرباُت اخلروج،  الُّحُر.. الّرمُل  ّْ  ُقيُُّة املوِت.. وسفيُُة الّرُيل، ال

 سأجعلها يف ُرويف ..تَغُّ  ..حدوُكلك احلضاراِت من املهِد ُتّى اللّ 

 ..وُتعلُن فخَر االنتامء، ُتِْقُط الّثمَر الفاِسدَ ، وتُهُض.. ترُفُض الظّلمَ 

لِم الوالدة ..ترصُخ: أّْيا الراكضوَن خلَف شُِّح الَغّربة ُُ  ..كام املرأُة العاقُر تلهُث خلف 

 .. وما عاَد يف الّشارِع الّرسم  ..أي ضجيج لقد صدأت ِماجركم

هاَن عليها إلقاُء  وبقعُة الصحِو الُُّريةُ  ..ت قهوُة الََغْ َِ فوَق ِشفاِه العذارىجفّ 

 ..وغصَّ فيها الْؤاُل عن أوالدها من جديد ..اجلواب

 أين أنتم..؟ أين أنتم..؟

 أقداُح مخر  تشته  الُْيان ..جئتُم يف جعُّت  أفراُ 

 خرونفام ِزلُت الوطَن الذي به تفت، وميُاُء صدري مفتوٌح لُم

 ُجٌر من غّزة يؤّذنُ  ..وما ِزلُت َجيلة  كعيوِن ماء الرافدين

 موعُد الُرّص اقرتب ..ُ َّ إىل اإلياب .. ُ َّ إىل الّرجوعِ 

 الوطنيا َجاهرَي هذا 
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 ..طِفلٌة هُا

 واألقىص ُزينٌ  .... وتُُثرهااحلجارةِ جتمُع الياسمَي من شقوِق 

  ْاُق يف الّريِح ِقطعانهفتُ  يشتاُق اخلُطوةَ  كطائر  ُقّصت جُاُاهُ 

 تصَدُح االسطوانُة الُابلْية بأنيُها، يْتيقُظ احلري َُ يف الّدماء

 أشعلت شمْا  يف صدر الّضحى، كعروس  أّرخت جدائلها

 ماطت القدس مخارهاأ .. وراُت تردُد أنشودَة اخلُلودِ 

 َُُّّة الُُّّن املصّفى ..لتُّدي قلعتها شامة  فوَق طلعتها

 وهاَل األُام

 والّزهُر واألنَغام الّرصيُف  الُّيوُت القديمة.. صّف َ ..بدأت رقصتها األوىل يف األسواق

ِِ يا فلْطي .. كٌُز من األرسار ُّّ ُُ 

ِِ أمواج  ودعوَة األنُّياء يا َمولَِد الّروِح  نادى الُّحرُ   كلوُة  تلُُّس رداء العزّ  ..كم ّسوَرت

 زغُرودٌة من فِم شّال

تُثُُر اآلَس بي رفح  .. ُتراقُص برتقال يافا ارٌة عىل أبواِب ُيفاقيث ال تَغفو .. وال تُام

 ..واخلليل

 من نِْج األساطريِ  ..ُتطلك عُا مزدانة  
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 كصوفية  اغتْلت بضوء الفجِر واألُام

 ِِ  سُّحاَن من َجَع في

 مهُّطا  لُّشارِة األديان ..نانجيا  وقرآإة  وتورا

 فلْطيُُا

ِِ مف   اتَن الياسمي وزهر الليمونيامن اخترص الّرُب يف طرق

 وموسِم األعياد واألبجديةِ  مفاتيَح بيوِت العلمِ 

ويف الرتاب للحضارات  ..وللحجارة صوت ..ُيث للتاريخ صوت ..هذه قدسُا

 ..ُُي
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 مهرة عربية
 مصر/ثروت صادق 

 فيِ انتفاضة مهجت  وجوارُ ، قصيدة ورواية رشقيةو يل يف هواك ُُاية عربية

 فيها الرماح مع الْيوف بوارق، يف ثورة َعَقدية ي قد ُأشعلت وتأججتومشاعر

 بحروفها رسمت مامح قصت  األصلية وماُم وباغة وقصائد

سُُّت و، بعهدة عمرية وّثقتها وُفظتها بي الضلوع ولِ العهود الُابضات بخافق 

، جوانح  بي ُيث اِنامر العش َ كالشال كالبكان كاإلعصار فوق احلب دمع صُّابت 

 ودخلت ِمراب اجلامل تِضعا كاملوج ُي يثور يف طبية

ما أروع احلب الُّه  ، وجعلت شوق  للَغرام مطّية ورفعت كف الوجد أشُو لوعت 

تأل َ الوجه و، ملا بدت بي املروج كمهرة عربية سلُّت فؤاد الصب قْسا يف اهلوى بعيُها

ها أرسى الفؤاد لُور، بزجاجة قدسيةزيتونٌة  الويضء كأنه مشُاة نور  قد ترقرق زيتها

 ومواجع  األزلية ويطُّب اجلرح العمي َ بمهجت  ليزيل ظلمة وجده متلهفا

 تزيُت وجتملت كمواكب ُأموية فإذ القُّاب كأِنا فوق الرؤوس

 بخيوطها الوردية وإذ اجلروح تُّلْمت وتضمدت وإذ الباق ِمل َ نحو العا

 نور الُْا ي جفونُاوالقدس ب نُّض املُى فالقدس بي ضلوعُا

 ه  يف القلوب عقيدة وقضية والقدس عُد كُّرينا وصَغرينا

 إرساء  وبدرا نريا ثستظل يف األوراق يف األُدا

 ومعارجا أبدية
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 بوح الصالة
 جمال سلسع/فلسطين د.

 ِقراَءِة التَّاريِخ مُُِْسا ؟ أليَس لديُا غريَ  من سُيعيُد بوَح صايت؟

روَف ِدما ُُ  بَِدِم احِلَقب؟ ئُِاَأمل  َنُُتب  

طوِر تُّوُح  وَنعَش َُ َدمَعة   ْك ُيَ  فوَق ال ِّْ َُت  رمادا  ، أُزاَن ال َُ بَي ، وَجُر سواِعدي َس

 َأُضاِن التفاوِض واخِلَرب  

هيِل؟ كيَف سُأكمُل اخلطواِت، َأعوُد وَأسأُل األيامَ   فُيَف قلُّ  مل  ... مل  َأمتَِط خيَل الصَّ

؟  يمَتط  سيَف الََغَضب 

اِم؟ ترتاُح الطفوَلةُ أَ  َّْ وغزُة َتِش  ،َفَتُُتُُُّه جُازيُر اللَهب   تَْأُل عن اسِمها بَي َأُضاِن ال

ُِّح، لَمها شمْا   نحو الصك ُُ  !فيا يا للعجب، َفتحِرُق خطوها ناُر احلَطب   حَتِمُل 

ُه ال يزاُل يْرُي يف وجِع الُعروَبِة،  ُخطا شمس   ُّاِح ومُفاَي فام بَي الصَّ  !هَلَب   كاألمرِي أيب كَأنَّ

 وشميس ال تزاُل َتئنك 

 ما واحلرُف  زارُه وجُع الثَّرى يف دهليِز صمت  كِتاُب ِقراَءيت املهجورِ ، يف سجِن الَعَرب  

ت  يداهُ  ذب   َكفَّ َُ  عِن ال

ُّاَح مَن الظَّاِم، ُّاِح دم  َأَأنَتظُر الصَّ ُبُه اُرتاُق األ وال يزاُل عىل َفُاجِي الصَّ  ِض،رُيَعذِّ

َلب   َّْ ُّاِح، وتُِزُف من ِجراُايت ُيدميِه ال  اِع،فُيَف ُيمُلُ  اغرِتايب للضي فراشاُت الصَّ

؟  فا َأٌُد سواَي يف شذاهُ  وَجُر روُ  ما َنَضب 
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 زاَل الُخيُل عىل يدي ماو !َأتَعُُّ  الَعَتب   َفُيَف اسرتيُح عىل دموِع الُقدِس، ُعُفواُن أيب

جُل فوَق لوِح ا َْ مسِ وغدي ُي هب   كجمِر االنتفاَضةِ  وعَد دم  لشَّ هو ، بَي ِمقاِع الشك

 قمح  يف اغرِتاِب صايت والقيامُة تُُّ  األقىص ُيُادي

 َفُيَف سَأنحُ  ودم  يثوُر؟ َأوجعُ  دم  املحذوِف من وَجع  من سُيعيُد بوَح صايت؟

؟ ُتب  ُُ ة   فُيَف حَتذُفُ  ال ت  ُعروَش الليِل، وغزُة َتصَعُد األُُف ََ اجلميَل بعزَّ   هزَّ

حب   ْك  .فانتفضت عىل َيِدنا ال
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 نشيد القدس
 اليمن/جميلة الرجوي د. 

 اليوُم عيــــد  

ن  من زوايا الُقدس ِ   يرتفُع الُشيــد   يف ُكلِّ رك 

ُه شوٌق  ض ِاخللود   َنشواَن نرص  زفَّ  إىل َرو 

 ذاَك الُشيـد   هل  تْمعوَن أُُّت 

 هبا األطياُر واألنْام   أصداؤُه تشدو مان  َيُْاُب يف سمع ِالز

بواُت واألعامُ  هتتزك من َفَرح    يُّتُْم الوليـد   هبا الرَّ

وِض َيُثُر عطَرها  َدُم الشهيد   تَُدى ُزهوُر الرَّ

وب   ورفيَف أجُحة َالفراِش الراقصاِت عىل  صدى اللحن ِالطرَّ

 املْامِع والقلوب   اهللُ أكُب قد  رَست  ِملءَ 

 َنظرا
ِ
 الفجِر الْعيد   األف َِ ترقُب ُخطوة َ ُت َشيِخ القدِس تلمُع من وراء

 والُلك يف َزهو  يُّارُك مولدَ 

 الُرِص اجلديد  
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 يا أسد اجلهاد   أقْمُت يا قْام.. يا عياش..  أغىل قْم   هتَف الرجاُل ورددوا

 
ِ
َرت  كلك الُفوسِ ويا دماء  ط يا أرَض َمَْسى األنُّياء  كلَّ الوهـاد   وأرشقت  بِضياِئها هَّ

 قطعاَن الَغُم   َنُرُش الُوَر وَنجلُو عن طري َ ِالُرِص  إنا بظلِّ العهِد نميض

َس اخلُُوَمن  َأد   ،َمَُت  أصواهُتم  مَه   واستُانوا للَعدم   ..طعَم املذلةِ  واستمرأت  أُشاؤهم   ع 

مم   لَغاضُّيَّ يف عيون ِا من ُاولوا وأَد احلقيقةِ   إِذ استلذوا بالصَّ

ُِّح  وا بأنَّ احل ََّ يعلو وان ُِّاَج الصك َْ  خيشاُه القـَزم   وَن

 كاجلُّل ِاألَشـم   ظهرت  رسايا الُرِص يف األقزامِ 

  كلِّ القمم  يف يف رياض ِالقدسِ يف احلواري.. آياِت التهاّن إليهِ  َتِزُف  ُتعِّل لِواَء احل َِّ خفاقـ ا

 أو ََج ُر األلـم   ويأنُس من كواُه الظكلمُ  اليوَم َيفَرُح كلك ِمروم  ف ..َأب رِش  أخ 

 اليوُم عيد  ، هتفت  َجاهرُي الصمود  

 احلُل م ِالْعيد   فيِه اقرتبُا من  ُذرا

 للقريِب وللُّعيد   أن  َيرِجَع األقىص َمزارا  

نُِس  َل القدُم امُلدِّ َُ  يرتاُح الشهيد   للثَّرى العطريِّ  ولري 

ُن َروَض جُتهِ  األطفاُل يف مرح   يتْاب َُ   ُ  الرشيــد   وَيْ
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 حجارة

 تونس جميلة بلطي عطوي/

 نامشوُق احلامم كشوق األ، تلِ احلجارة تشهد

ام ّْ عة البق إىل مل ىل الّزيتون والّلوزإ رضيتوقون إىل ريح األ، ْييمون عشقا بدنيا ال

 وهطل الَغامم

 مّيامن  غطرسة األ، من الَغول، ن الّصقيعُيميها م تئُابحضُن الُا إىل شال عشتار

واعد تلتّف ، بالّرفاه، رض باخلِضةيعد األ ّْ زهُر قُّل أن  تُ  باحلقول ُتْقى بالعرق، بال

 ُيّف 

مع يروم رني القوايف، وعيش اخليام، باملْافات تقهرها الَغربة ّْ  هتفو إىل رُض واأل، بال

 نبة صوت

 ب صهيل املوتُيقارُع بالّص ، سيأإىل احلرف يدُُر ال

 درويُش يا درويش

 ُصفَّ احلروف

 غُيةرّدد  عىل مْامعها األ

 اِهزج  كالعُادل كّل صُّاح

 رُض  أنِت واأل رُض أنا  األ
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 "ال تدخِّل يف الَغياب خدُية ال تَغلق  الُّاب

 وال جدار يصدك ، فا ُدَّ ُيدُ 

 رشيانِ أّْيا الوطن نَ حل، يِ ْيدُل وُدُه احلامُم عىل األ

 أنَّ أنفاسُا فوق الّروايب، أّن رفاتُا حتت الثّرى جارة تشهدوتلِ احل

امء ّْ  ترسُم قوس ُقزح   وأُامُا عىل أعتاب ال

د  بعزف الفرح  ، تعُد باملحافل .. بالَعو 

 يعتِّل القُّّة الّذهُّّية إىل كلِّ جيل إىل ُيفا .. إىل يافا يمتدك صداه من اجلليل

 نُّياءعىل فلْطي أرض ِ األ ُّ  ، عىل الُّقاء ُّ  ، رضُّ  عىل األ ُمهّلا

 بي قلب ووتي، بر من نارإاسم ُنقش ب

 رض نحيابعش َ األ، رغم الّزنازين، رغم املوت والّتهجري ، أنُاوتلِ احلجارة تشهد

 رض ما به تُّقىرضعوا من ثدي األ والّطفولة واحلامم وأّن الّزيتون

 ما به ال ُياد عن احل َّ 

 .اةال ُياد عن احلي
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 دمنا زيت البالد
 جواد العقاد/ فلسطين

  يا أمُا ورثُا الزيتون،، يا أرُض اُفظ  دمَعُا

 وكبياَء األجداد

بك ا واغِّْل بدمع الصُّح وجه الْامء اُُّيس يف كلِّ سُُّلة  دمعة ُُ لزيتون ك  يَُُّت فيُا 

 والوطن

ِِ أكثر وأكثر واختُّئ  خلَف جتاعيد الزمن ُزن البتقال وُدثيُا عن  ك  نحَُّّ

 أنا فاٌح أموُت كاحللم وأقاتل .والتَغريُّة

 ..يا وطُ 

َِ من رمادي، يا جرُ  امُلَغطى بالذكرى وامللح   وإىل بقيِة وجع  أفر، أعود إلي

 .شعب  ُيقاتل توزُع صمتها يف صدرِ  سُُّلة   وأتوُب من انحُاءاِت 

 يا وطُ 

ا ُيفجُر يُ وطُي الُّاد دم  بعد الُْابل ييضُء الشمس  ُّوع 

 نحن أنُّياء الْام ُيُث نمِش

  تعتُ َُ الُْابُل احلريةَ  قمح األرض املقدس ُيُُّا

 .وجتمع شمل الزعرت الُّلدي وأغُياُت احلصاد تُّتز أعداءنا،
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 أنِت يا قَْدُس أَْولَـى بالـَمِسير 
ان أحمد َقْمحيَّة/سوريَّة د.   حسَّ

فو الُعُُّور   يُام َيَغ 
ُِ ِدي   ال ُيُّالِـ  باجلُُذور   وُمراِدي، َأن ِت َقص 

 فـ  زمان 

ُمور   ُهور  ، وان ِجاُء الَعت ِم عن َلي ِل الضك َم َتأ َبانِـ  الزك  وَربِيع  َيو 

 فـ  َمقاماِت األَمانـ ، فـ  َليَالـ  التاِئهي  

ِم احلالِـِمي   َ َعز  راِد احليارى، َبي  َ َأو   َبي 

 ِ يا احلَُ ِق َعن  ُدن  و  تِداِد الشَّ  ي  فـ  ار 

ُس  ري  ألَ أنِت يا َقد 
ِْ َلـى بالـَم  و 

ٌج من ِدماء    ْ ُة اإِلق داِم َن  ِقصَّ

امء   َّْ ِس ال ِد من ُعر   وَعريُن الـَمج 

 والـَمعالـ  من ُلَغاِت األَق وياء  

ُعور   ِر الشك د  ُس بالصَّ ُمِري يا ُقد   َفاع 

طُِي َتُّاِه    ْ َحُِّ »يا فَِل  َواس 

هُ  ِِ ُذُيوُل الشك َكِب  «ِب فـ  َمَغانِي و  َُ َمى َفخاُر ال ُرُك األَس   ِذك 

ُيور   اَب الطك ُسِم  باخلُل ِد َأرس   فار 
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 عين المليحة
 حسن البوريني/األردن

 ال يشء ُيري

 أبُ  قليا  

 لو أغرقت  بِالّدمعِ  ما عىل َعِي امَللِيحِة َلومةٌ 

 أبُ  قليا   ... ِِمراَب اإلله  

َُّل   قّرَر درَبهُ  إن هذا الشِّ

ريُ  ّْ هيُد بعتمة   َسيجري ذافام ...أوجز ُمَُّتَغاه   وال  لو َمىض فيه الشِّ

ُر ناَره اوجث ِر واجِلُّاه   َفاَرت   من َدّلة   ليصبَّ فُجاَن اخلُلوِد ألّمة   ُيْعِّ
 عىل ََجِر الَُّواظِ

 لو َجلُْا بعَض وقت   ما سيجري

 والّدمَع َنزَّ بَحل َِ أمٍّ  أضحى ِخلْة   إن وقَت احلُبِّ 

هيِد بَدعوة   ..ثم خانت  ما تُّّقى ِمن ُعصاه   وِف رّبا  أرشكت  باخل  : وَسَعت إىل ُأمِّ الشِّ

 ..ِمن ِريحٍّ وآه   ربيا  هواْحِ  للَملِيحِة َشمَعها خّل  يا ربك 

عرُ ، فاملوُت يا أمك الّشهيِد قصائدٌ   ُ ظلي ُيظلُِّل َموطِ  إن مل يُن يف َعجِزهِ  يَغدو َخيُّة   والشِّ

 ...ن ََُْة احلَياة  أ لإلنْانِ  ويردك 
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 في القدس اللقاء
 خضرة هارون/فلسطين

 

 كاإلباء انتصُّت ُرويف وعىل مرأى احلرية

 يا شعلة القدر يا بن اللثام الفرقدي

  أعب عىل دم التاريخ

 بن القدسيا  .... دعهم للهُّاء

 فاضت ...بيدك وملعقة القهر

 األصم يْتمع الُداء عّل  ازأر من جديد

 هُاك خلف صفوف العاكفي، إال دروب اخلاشعي، من لُا من بعد ُي يا مُّعوث احل َ

 ُيُها أنت الرجاء، فاركع وقُّل مْسى احلُّيب

 نعم القضاء، فأزهقت الروح جمدها عىل نوافذ الصمود، أنجُُّا الَغيث املقدس

 وانترص الُداء، عىل الفاح فح ، بُف القدس، أجل ومعتقل اخللود

 ُّض جُاح الَغُّاءواق، كفاك مْاومة عىل جرُ 

 ءقداسة األُيا من علم الدنيا ىأنا الفت اعثر عىل توقيع نعِش يا نائام  خلف الزمان

 فانترص يا وطُ  تلف عىل املعصم سوار املذاهب وِمُمة اخلضوع
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 ِمُّة األنُّياء أنا ابُِ من تزين جيده

 عام الدروب قاُلة أنادي وقد غص ُريف

 وتعاقب أريض اخلِضاء

 غدت فداء عروبت  اجلراحيا أقىص بيوت 

 لُن ضاع هبا الرجاء وما تضيع عروبت 

 من أكملت عليها مراسم الدعاء ِنُّوا سجادة جديت

 فام شقيت وال بُيت ثُلوا مواطن هبجت 

 أنا من بُى مُه جيش من األعداء

 يا مرشد اهلوية، يا مفتعل الطقوس

 فالَغد موعد احل َ وجاء، اغتصب التاريخ وسجل هوية القايض

 بالدماء ...لِ أن جتمل وجهِ ىفت يا

ْت كل فلي واقُّض رشع املديُة صمودك أنت ُب الوطن فانثر قرار ولِ القضية كلها

 املدائن أبواب للْامء

 فرتى الُْيُة وسط، يذوب عىل أركاِنا لون اجلحود، تريض الوجوه وهبا املدامع عذبة

 . ءتفضل الُوم بقا عىل العتُّات دم وعطر وبقايا أمة ،الَغضب
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 لوح صبَّار

 ريمان عاشور/ األردن .د
 !!رغم ادِّعاء املحُّة فيُا !يف نفورنا !أتعلم الْسِّ يف خافُا :قالت الريح للصُّار

 تُاُرنابوسيِّد الوقت غري آبه  !أتعلم ملا نتُاُر يف ميضِّ الوقت

ا  ثمَّ نخشى اقرتابه ..كيف نرسم احلرف شوك 

 ُدَّ رشفة الوقت املرير امُلُتظر تُئ عىلأف العُي دمعَة هجري  طويل  وتُزِ 

 ..!تدري صُوف الُّهجة واحلزن الدائرة وراء األبواب املوصدة أوَ 

 !وخلف الُوافذ املَغطاة برائحة اآلهات والُّارود

عة فوق سفيُة كلامت اإلله أو ون باقات األمل املرشَّ  !تعلم كم الثواّن مريرة وهم يعدك

اس الواقفي قر ُّار يف ُيفا ويافاأتع  عدد احلرَّ  !يف عُا وجُّل الطور !ب سياج الصك

وصفصافة  ..وصور األسّية واملخيامت ..ُكثٌر يلوكون جلاَم الوقِت والذكريات ..ُكثٌر هم

 غياب حترسهم بعي ال تُام

اب  ..قُّضوا عىل أطرافها ..كلَّام سمح هلم الَغيث برؤيتها ُقيقة ..ُكثر يدنون من الْسَّ

 العودة ُلَّقوا بمظلة ُ َِّ 

مصلوٌب حترس دمعها زيت ا  ..عاكٌف عُد أطراف شجر الزيتون يف جُي ..وأنَت كام أنَت 

 أناَر درِب العارفي
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ودمعها الواعد عىل قارعِة  ..املتْولي فجر القيامة بعد ُي ..املتِضعي ..الشاكي

 شارع ُزين

ة غياب ل يف ِمِضه ُجَّ  ر.. ويُتظر من بعيدالُلك يُظ ..وراء الضُّاب ..الُلك سجَّ

 الُلك شاهَد غيمة  عابْة  أمام ُ ٍّ امتدَّ عىل أجْاد توارت وراء اجلائحة

مت ستارة احلقائ َ ُدَّ جانُّ  األمل واالنتظار  بعد غور  يف وُدة الليل والُهار ..وتُوَّ

حاب َّْ ا مؤجَّ  ..وراء ال  ا  بأنُا عائدونجتادُل وعد 

 ارُّّ وراء سياج ألواح الص 

 .صدفة  مارقة  يف وطُ  هُا املرمية والُخلة الَغائرة يف ..هُا الزيتون والعُب ..زعرتهُا ال

 ..وأنت وُدك من التهمِ اجلُون

 .اهُتِمت بشيب  غزا مفارَق طري َ الَغياب 

  ..ملَّ الوقوف عُد الُّاب 

ة اهلزيمة ُي ردمت  جداول الطرق املديدة  ..غزا بحَّ

 ..ِت فوق مديُة خاوية.. خانعةهو أنِت الَغيمة الثُىل ُي أقطر

 ..عائدين ..أنُا عىل درب العودة آملي ..سوى بعض مُتحلي بوجه احل َ مؤمُي
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 مرايا القضية
 ريتا عودة /فلسطين

 (1) 

 :أْيا الفلْطيُّ  

 .بضيقات  كثريات   ملُوِت الْامواِت، تدخُل  سوَف  كثريات   بضيقات  

(2) 

 .يطرُُا وعىل درِب اآلالمِ  َزِن،مارُد احلَ  ُيمُعُا من جهاِت الّريِح 

، دِ  ثمَّ وِط احِلق  ُْ  .ويِضبُا بمطرقِة الَُُّغضِ  .ُيلدنا ب

 .وأن  لن  يأيت ...نظلك  يف انتظار خُمَلِّص  َما، مع هذا،

(3) 

 !..قلوبُا سفٌن مثقوبٌة واهلموُم مياهُ 

(4) 

امية، أّيتها الراءُ ُرب ..   عِن احلرِب  الدَّ

 ا باحلُبِّ لعّله َهٌيا ...ُأغُريب

ها ُتشعُل القلوُب  َْ  .فواني
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 منازل األقصى
 سامية ياسين شاهين /فلسطين

 

 وشعاُع ُرّية   وقُاديٌل  لِ َيا أقىص يف القلِب مُازٌل 

يف و، ذنآامل إىل والصخرة ُترنو ُةُ ئألجلِ ِتصِّل الُّجوم ُواملا يف القدس ِيُاضُل 

 والُْابُل  رْحِ ِنام اخلشوع ُ

 وهتافاُت ِبابُل  األسوار ِيامم ُسام  وأعشاش  روقة ِذاك َاحلُي ُعىل أ

 فا جدوى، العُّث َبمحياك ِ ما ه  إال ثرثراٌت حتاوُل ، ال جتزع  هُّوُب الّرياِح 

 العدا نت ِاملهُد عىل رقاِب أف

اسل ّْ  وسيزجُرهم الّرب ُعىل اخلطايا بال

 ن ِ ئاملدا يا قدُس يا عروُس 

 تهىيا مُارة َالّدروِب لْدرة ِاملُ

ٌِ  وأنُّياءٌ   لئورود ٌومخا يفوح يُف ثُايا الّصخرة خاشعة ٌوطيُّها مْ

َِ الباق ُمعراج يا مْسى الّرسول ِِممد    يف العا إلي

 للحاكم ِالعادل صلواٌت ، ومهس ٌمن اهلل

 ُررتِ ِمن َاجلحافل وبطوالت ِصاح ِاّلدينِ ، يا أسطورة َالّتاريخ، يا قدُس 
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 ألجلِ نموُت  جلِ ِنحيايا قدس ُيا أبية َالّصعود ِأل

 هُا مْسانا ونحُن باقون

 قىصيف رُاِب األ سَُغرس ُاحلرية َ 

 من نورِ  سِ أونرشُب الُرامة َبُ

 ميوعىل أعتابِ َنركع ُمْل

 رسمدية ُاملجدِ 

 الُرِّص ترفرُف يف كلِّ املحافل هامات ٌوراياُت 

 قىص لُاالقدس ُلُا واأل

 فشدوا الّرُال وأنُتم عابرون

 فاألقىص بعُثُا عهَدناواتركوا 

عون َوتقُصونَ   وما تدَّ

 .. ئلزا ٌل ئزا غُّارٌ 
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 الوعد آتينا
 مصر /سكينة جوهر

امِ  َّْ  ال
ِ
داء ِه أع   امَلحَُّّة   ِقيثاَرَة اّللحِن األيبِّ بَِوج 

ِِ  َل

َة الََُّغ   اللعيِ  ام ُيعيدوا َكرَّ ِِ  َمه  َُّّة   فلن  ُيميتوا ُأغُياتِ
ُِ  َفوَق أفواِه األ

مارِ  ُيديروا آلَة احلرِب ، َمهام  قاتلَي الُّوَم يف َعِي اليَتامى والثُاىَل ، الدَّ
ِِ  َعىل ُترابِ

ة  ( أنياهُبا ُمتحفزات بالُّْالةِ  َُّة   َفاألسوُد بِـ)َغزَّ َلهم  يف ُكلِّ َوث  َق َشم   َك   َُتزِّ

دِ  ِِ األصيلة َومُابُِع اإليامِن بِاحل َِّ املؤكَّ  راكِ قلوِب العاشقَي ثَ جارياٌت يف  يف عروبتِ

ِِ الَعايل هِباَمتِه ُيطاِوُل َتروي َنخ امء  ال ّْ ِِ َسل ُّْيٌل ،، ل ِض امِق أر   َواملاُء يف َأع 

ثُه ُملوُ تحلكوا لِ ال خَتايف أن  ُتلوِّ يار  ُة َمن  بِظلِمهُم اس  فأكفك أطفاِل احِلجارِة َتقُُّض ، دِّ

 اجلَمراِت 

يُهم  َفتُِْمُلها، هم  َعُ ها، َتقذُفها بِأع  َْ اَق  ُتُّاِعد ُِرج  جاَعِة ِمن  ُدجى اللي اِت إرش  ُد بالشَّ ُتولِّ

 الَُّهار  

،َ ِِ  ُقدِس
ِ
واء  َشهيدِك امَلُثوِر يف أج 

ِِ
 ْ َج بِاحلاَمِس ، َوعطوُر ِم رُي ُتث َتُّ عُث العزَم امُلدجَّ

رى الَُّازَُي ،،  ِذك 

اسمَي نِضاهَلم  ُصورا   ِِ هِبا ا َوأمُيات ِالرَّ دانت  دروُب  واملَياديُن الَعتيقُة َوالِقُّاُب ،، ز 
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،، َغار  واَح الصِّ اِت أر  معتها ُمهَجُة اجلَدَّ ا يف ُُاياِت الَُّْاَلِة بِالعروبِة ُكلك  َوأس  َبل  َواُتوهت 

 َدار  

اياِت بِيضا  َعاِشقوكِ  دُه )بلفورُ  أيا مل  َيرفِع الرَّ  () فلْطُي( األبّيُة ُمَُذ أعلَن َوع 

ماَء َزكيَّة  َرفعوا ُِن  بِالَ   أن صاُر الّدعّ  َمآمَله   رايات ِالفخار ،لدِّ
ِِ  َوتواَعدوا أالَّ ُُيقِّ ََ فِي

ِِ ِمقصلة   ق ُّاُل ِعش  ُِ تَّى َولو  يوما  َتصرُي  فلْوَف َُييا جَمُدهم  لِلحاملَي لِواَء َنرِصِك ، َُ

َصلة    َبو 

 ِ ِع َمُارِة الَُّرص  تُّدَّ ، املؤّزرِ  َيْرتِشدوُن هِبا لِرف   َواس 
ِِ ض  ُكلَّام) ُصهيوُن( َعاَث بِطِي أر 

وايب ِمُ َجَله  و  يامن ،،إلكقوافل ا، َمدَّ َنحَو َ ُقوِل َزيتوِن الرَّ

 قافلُة َتشدك َوراَءها بِالَعزِم َصاِمدة  أِللَف   قافلة  

 الُّاِسَلة  
ِ
جعاُن ياأرَض اإلباء ِِ الشك  ُهم  هُذا أب طاُل

هم   ِصياُح  -يوما  –َما راعهم    َعدوِّ

ِد َو) املِيعادِ   الَوع 
ِِ تهِوي الُكفوَس الَغافِلة  ( َوكِاُبه بالزيف َنابِحة  بِإف  ْ  َت

 ( آتِيُا
ِ
اء ُد بـِ)اإلرس  مان ُ،، فآُيُه ستظلك  ..َوالَوع   َولو  طاَل الزَّ

 ..باِة ُمرتَّلة ألُيف قلِب ا
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 قلب القدس
 سوسن نهائلي/ الجزائر

 أم العربفلْطي يا 

 يا قوة تُدلع من غضب، من ذهب يا جمدا للُّطولة ومدرسة

ة، فلْطي وُدة عربية  ...أنوراها أبديَّ

 يتِضر، أقصانا ُُيرح، قم اِنتفض، اِستعديا عامل قم و

 وُيِ يا عدو ماذا تفعل؟ ...ُيُّرت قلب القدس

 !تفُر؟ وُيِ يا عدو بمَ ، األقىص خط أْحر

 ...طاهرة زكية دماؤها نقية ؟وُدة عربية أنْيت أن األقىص

 نُاشد بُل األصوات، ونعزف بُل اآلالت، بُل اللَغات، سُُتب بُل األلوان

عروبتُا خمطوطة  ...ألجل فلْطي نجاهد، ألجل القدس نخرج، ألجل األقىص نُتفض

 الرشفاء بدماء

 ...األرجاء يا ملعوني يف كل، يا ُثالة الُون، يا أدناس لن نرىض بأقدامُم

 بزوغ فجر احلرية وسيظل إىل ُي القدس عريب عريبقلب 

ِِ اهلل يا مْسى ِِ اهلل يا موطُا، الرسول ل  ل

 .ُطت فيه أقدام الرشفاء 
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 رسالة من طفل فلسطيني
 دعاء الشنهوري/مصر

 

َبت  ِزُم َغر  ُوُجوم   َمـن  َذا َسَيـه  ُِّ  ال   َوَيُصدك َعن  َقل 

ِمُلُِ  إىَِلٰ  ِريُِّة  َعي ـَُي   َمن  َذا َسيَح  ُـُموم  َغطَّت  َسَُابِلَ  ..ِِ َيا َتَغ   َها اهل 

َُّعيدِ  َوَطِن ال  اُن يِف ال  َْ ن  ِ َا اإل  َع يِف  َيا َأْيك م  اِت ) ..َيا َمن  ُتِري َُ الدَّ َُ يدٰ َبا ِ  َأق صاَنا( الرشَّ

َياُرَنا لََّقت  َأط  َُ َق امل َآِذنِ  َهل   َولِيد   َفو  ََمَل ال   ُتط ل َُِ األ 

 َ َتِديَيا َأْيك اُن َيا َمن  َتر  َْ ن  ِ َقـَل َ   ا اإل  َب ال  اَمءَ  َثـو   ُ ا َب  ْ َف ََغَرق   َيا َمن  ُتَعان َُِ َأن  وَها ال   َُي دك

ُدو َعىَلٰ َكلاَِمتَُِا ُعوَك َأن  َتع  َوِرق   لَِتُفـضَّ َعـُِّ ،، َأد   َما َتَُاَسَل يِف ال 

 ُِ  ُ َا امل َُ ِف ك أ َِ َأْيك َس قِ  إِّنِّ َأَتي ُت ُقـد  ِذي فِـ  ال  َوَلُد الَّ َة ال  َطَل ََ  ،،ىَغُّ  صَّ َد َواِن   ُثمَّ َغرَّ

سِ  م  َقٰى ُقُّ َلة   َفَعىَلٰ ِشَفاِِه الشَّ َق  ...َأل  رَتَ  ُ
ِن َوىلَّ َواِ و  َُ َُغُيوِم ُيَعان َُِ  فِيَها َظَاَُّم ال  َت ال  حَت 

َصاَف  ف   الصَّ

هِ  َُّاِح َعىَل َيَدي  اطَويِف ا َيُ َُّلُِج الصَّ َْ ُِّ  َعىَل ال 
ِ
اء َْ َف َ   مل َ ِل الشَّ  ُ  .َيَُاُم يِف َر

تِ  َُمِم( الَّ َه َصَِغرَييِت  َيا َهي ئَـَة ) األ  َراِك َوج  َكام   َأغ  ـِت الرك  حَت 

َعت  َعن  َأن  تُ  َن َفَتَورَّ ئ َب  "َديَّ ِت  "الذِّ َم  َاَم   َأجل  َُ ُروَف َعِن ال   احل 

تَ  ِف امل ُع  ي  ملِ   َِ َرَضَعت  ِمَن الزَّ  َيا َمن  ََت ُر َواَل َتِقف   َك   َتِزيَد ِمَن األ 

َل( الَِّذي نِيَمَة) الطِّف  َل ُهَُا َتر  اَرةِ  َرتَّ َجَّ َقَُابِِل) بِاحل  َع ال   (َصف 
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 األرض
 مصر/رمضان زيدان

 

َلها  ْ  وهلا عيوٌن يف الفؤاد ترى هبا إن أطفأوا املصُّاح   األرض تعرف ن

 فإن األرض ليس خُتيُفها األشُّاح   والَغريب وإن بدا شُّحا   راهمأبُاؤها نور املائِ إذ ت

 لُن  مل تزل والليل حترسه إىل اإلصُّاح   يرضع طفلها ُتى يُاَم عليه واألرض ثدي األمِ 

قُب طفلها خوفا  عليه واألرض عي األمِ   من الرواح إىل املج ء من املج ء إىل الرواح تر 

 عىل من قد أتى بالامُّاح   عة  تقْوحتُو ساعة  ولْا واألرض كفك األمِ 

 ال ترجو سوى األفراح   األرض ُمفرَتش احلُي يٌد َتُد العون

 األرض داعية إىل ُسُُّل الفاح  ، األرض راح  

د نزف جرح العائشي  عىل ثراها رغم أن األرض تثخُها اجلراح   األرض أول من يضمِّ

عد يف األقداح  أول َمن يصب ا األرض أول من يُفُف دمعهم يف احلزنِ  َّْ  ل

ها فتظل تضحِ ك  ُيَْسَّ وليُدها األرُض ثَغٌر باسٌم رغم األسى  ما كرّشت  إاّل بوجه عدوِّ

 فاألرض جٌد ال خيالطه املزاح  

ٌم ليس يقُّل ماَء مَغتصب    ُ  ومل تقُّل  بَغرس  أجُُّ   يف احلشا األرض ر

 كيف جئتم هاهُُا؟ يا أْيا اللقطاء قولوا
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 اِسفاُاألرُض ما ْحلت  ف ما أنجُّتُم أرضُُا

ٌس مثلُا تْتاء لُن    صبها طاغ  فا يَغرركم الصمت املهيب األرض نف 

 تأبى الصياح  
 فإِنا ِمن ِعّزة 

 وه  انعُاس من تعاليِم املْيِح 

 َجاِل يوسَف صب أيوب  

 سامُِة أْحَد املختارِ 

 مزمار  لداووَد الُُِّ  

 األرض من أمر اإلله

 األرض روٌح ليس ُتقُُّض 

 د أَن ألجلها قد تقُُّض األرواحبي

 واألرض ُبي 

 ليس ُيمُُح للَغزاةِ 

 وليس ُيطرح للطَغاةِ 

َخُذ بالْاح    وليس ُيؤ 
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 نداء األرض
 السعودية زايد فرحان /

 

 ؟لُوى َوصِِّل إذا كان املُى قلُِّيف ا أُ أْيُ وإّن أهتدي دربِ

ُُُ أف ُُ  وروُ  تعتِّل أرضِ رض القدس تْ

 ِد كم قلُّ ا سقى نُّضِتُاديُ  زوايا الُّع

 ّن ركعٌة أسقت  بُلِّ قواِمها فرَضِأك

 ياِم ك  ترجعَتعدك متاعَب األ با وطن   ة  ئوأنِ مثُل الج

 فا ِنٌر با مَُُّع ...بعَد املجرىأُ فمهام 

 نِ قصٌة ُتروىإف

 أنا الراوي

 طمعلذلِ كانت امل، زماُن ُدوثِها شعشع روايايت فلْطٌي وأّن مُاِنا املَطَلع

 قىص َسرَتَفُع غصَن زيتون  ذُن مْجِد األآم، با أيُعبُل مديُة يزهو ربيٌع باإل

ِ  له شدوٌ  سيمأل  ويف أمن الُقرى يقُّع ديَرها أما  ْحاُم الْلِم يف أي 

 فلْطٌي نعم ترجع ن ِسلِمها ُتقرعئس يف مدائس الُُانواقي

 .جعنعم ال بدَّ أن تر، أفُاري وميُا القرب، ولن ختضع فتحلو فيِ أشعاري، فا تركع
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 في القدس
 ريما عطا هللا/ األردن

 

 لُا.. 
 
 يف القدس لُا يشٌء، بل كل يشء

 يف القدس انتظاٌر َهِرَم، لُُّه ما زال يأمل ويزيد يف االنتظار. 

 من امللل..  ءٌ املرابطون قطي وال اعرتاهم يشيف القدس ما كلَّ 

طويل، يُتظرون قدومُا ليطفح بُا ويْري نحو ِزقاق  فهم يف املركب واقفون مُذ زمن  

قت ا حتت قُّة  لطاملا أردنا الُظر لَُْتعيد أّمُا األرض، و ،رُسِ زيتون أجدادنا، ونصِّّل مع 

إليها ُُّ ا ُتى الُُّاء. هُاَك يف القدس طيور اجتازت كل ُد، وجتاهلت كل خب، 

ة  أّنه سيتُّّدد، وأبت أن َتوت إاّل يف ونَُّذت كل أمر، ورفرفت رغم القهر الذي َتّدد، موِقُ

 ساُات املْجد امُلُّاركة..

ا ! ُترى    ُيداوْيا؟من يُزع اخلُجر من خاصة القدس وليتُا كُّا طيور 

 من يْق  القدس رشاب الُرّص وُيعيد هلا ُريتها املْلوبة؟ 

َِ صاح الدين؟!   من ُيُقذ مْسى نُّيُّا وُيعيده ساملِ ا نقّيا؟ أيُ

امُا واُتفلوا وإّياهم فمْسان  ُّ ا هلم وعاَوِنم ُ  ُ  ا ُسلِب، ُقِهَر، اخّتذوه ُمل

لب! من يرفع صوت األُمرَتشف ّْ رض من شتى بقاع األ يَ ذان وُيُادي املصلّ َي نخَب ال

َِ يا بال؟!   لرتتوي أفئدهتم وهتُأ أرواُهم؟ أيُ

 ؟  "كباهللُ أ"فواهلل قد جّفت آذاُنُا من انقطاع صوت امُلُادي فيها 

فُْيمحى زمن اخلضوع وتوَقد يف جوف عتمتُا الشموع وجت ء  ،اصِبي قدسُا وصابري

..  قافات  التحرير من بِقاع األرض بْيف  ورمح  وخُجر 
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 عىل صدرها أوسمة احلّب والوفاءدروع! ُاملة  و

ِّ احِلصار سُترش  ق شمس احلرّية وُتضاء األنواريف القدِس ُتام  سُيف

ها اُتفاء  بالُرِص يف الليل ويف وضح الُهار.. سَُغُّ  ُتى تعوم أصواتُا وتَغّرد عصافري

  َصة األُرار بالُوفية والُُّدقيةسُرقص رق "موطُ "الُون ويضّج الفضاء بِـ

 فَتَْعُد الدار ويُّتْم اجلار للجار وهتدأ عاِصفة الُْي ويتوقف اإلعصار.

ا يا مْسى رسول اهلل، سرُتفع راية الرشف واال  د نتصار، وُنعيد املجد لألرض، وُنعاوصب 

 بُاء األسوار.
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 فصل البطولة
 مصر /ريهام الناجي 

ا  وآخر املْتضعفي أنا أوُل املتُُّئيَ  :قال الزمان مفاخر 

 فوق مشان َ األوهامِ  املمتد العاجزُ ، أنا الُّصريُ 

ا صاُُّت أطياف ا أنا احلقيقُة بي أسُان الردى  ملدىمن قُُّل كُت مَغامر 

 رجع الصدى عاد يل وصخت ُتى أرسلت عيُ  نحو أبعد نقطة  

 وأقود يف خطوي قطيع ترشدي فحملُت مُْأيت أهش جتاريب

ُع األُاَم دون تردد    ُاد  لذي األياِم مل ُأنشد تراتيِّل سدى وٌأَرجِّ

 بي مواكِب اإلعصار فوق مواقِد التُور فمن هليِب القحطِ 

 لشدة الرعُاءوعىل امتداد ا فاجأّن الُدى

ردا غازلُ  األمل وعىل ختوم الظلمة الَغباء الَح يَل الرضا  فلمحُت ضوء الصُّح طفا  َأم 

 وأخطك فوق األرِض شعُّ ا سؤَددا، سأعيد طرح املعطيات جمددا :قال الزمان مراهُ ا

ا د  ِّْ  فصل الُّطولة فوق أعُاق العدا ..وأسوق كل األمُيات جم

اسأهز أركاِن القصوِر مؤكِّ   سيشب فوَق الطوِق صٌُّح مرشٌق  د 

 ويموُت وجُه الليِل فيه ُمَصّفدا
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 ُحبٌّ َوَحرب  
 طارق الصيرفي/ فلسطين د.

 

 ِ زني  ُُ ُب َقلُّ  َعىل َفَرح  عابِر  َبَي   ُأدرِّ

يُ ا، ال َبأَس، ُِ  ُِ ح ، وَأض  زُن أوتاَر َقلُّ  َأبُ  َقليا   ُأدو 

.. ،ُأغُِّ  َوُأن ِشدُ  ُِ َزُج  َأدُب  .يا ليُل يا عُي، يا عُي يا ليُل  :َأه 

 الَفَرح  
ِِ  ُأَغُّ  ِجَُي ويافا... وُيفا وعُا، ، يا قدُس، يا غزَة الصِب، َكم  َيشتهي

 وديَر الُّلح  

َزُج: يا َبحُر يا َبرك ، ُأغُّ  َرَفح    يا َغي ُم، يا َشعَب َقلُّ ، َوَقوَس ُقَزح  ، ُأغُّ  َوَأه 

... داِئم  ُأَدّرُب َقلُّ  َعىل َفَرح   ِر ها َقد  َصَدح  ، داِئم  ع   َفُِّالشِّ

ُب ُروُ  عىل َمشهد  للفراشاِت  لِّ َبراَءهِتا، آِه،، ُأدرِّ ُُ تِها، َوبِ َتعدو إىِل اهللِ  آِه، بُِاِمِل ِرقَّ

ا َولي ا  ..ُصُّ ح 

ا ٌَُة بِاملصابيِح، يف  َيقوُل هلا اهللُ: َأها  َوَسه  امَء ُمزيَّ َّْ ي  َوأشهُد َأنَّ ال ُِ  ُكلِّ 

ياَح َتف  بِالوعوِد، ُدُق َقوال  وفِعا َوأشهُد َأنَّ الرِّ  َوَتص 

بك َهواكِ 
ُِ َة الَُّرِص إِّنِّ ُأ ا َوَرما َفيا َغزَّ  َبحر 

ِِ
َُّّ ُُ ا وظِّا  َوَأعَش َُ   ْ  َشم

ِِ
َُ  َوأشتاُق ُرو

ا وُفّا   َورد 
ِِ َي جَتودانِ ، ُأَقُُِّّل َعيُي ُِ  ِِ ي  افَ ، ُأَقُُِّّل َكفَّ ا َوَنخ  موِخ ُشموخ   وَق الشك
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ُب ِشعري َعىل الَُّوِح، َسيَِّديت، ام   ُأَدرِّ َُ ا، َفيُشعك ال ، يا ُقدُس، ِشعر  ِِ  َأقوُل بِعيُي

ام   َّْ ُّيُُّة ُروُ  وَقلُّ  الذي ال َيُام  ، َفأنِت الَقصيُد، َوَنُّ ُض الُفؤاِد َوداُر ال َُ  ،وأنِت 

، شموٌخ، فليَس ُيضام    ِعزي
ِِ رويف، ،وقلُُّ ُُ ُ َنَُّض  ، َكيَف ُأَفْسِّ ِِ ُّك

ُِ ُ هذ ُأ ا َوَكيَف ُأَفْسِّ

؟ ُِ اخِلتام   !!الََغرام   ْ ، َوِم
 
ء  .َوأنِت الُِّدايُة، يف ُكلِّ يَش 
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 إيلياء حبيبتي
 مصر /طارق عبد الفضيل 

 وسألت ُطابا  بأطراف املديُةِ  هل قابلتُم يف اجلُّال ُُّيُّت ؟

َِ ، هل رأيت صُّية عربية صُّية يف شعرها أل َ  وسألت عُها قلت: هل مرت علي

 الصُّاُات الُدية

 ، واجلد كُعانُ ه  قدسُا جَُّل اخلليل .. رأيَتها؟

 ،يا سيدي الوتد املعظمُ  ؟أين مُا اآلن سلوانُ ، كُا بمرج يف ربا سلوان نمرُح 

 ؟اأم شح ماؤك فارحتلت بدوِن ، هل قرت بحضُِ أيُت يا قرار األرض

ة، أين املروج كُا صحُّ ، واألبقاُر،كانت هُا األغُام، تزُف األبدانُ خلف املراع  

 ؟اخلُِض والَغزالنُ 

ج أرأيت أَجل من مدار، إيلياء ، تلِ ُُّيُّت  : هل رأيت ُُّيُّت وسألت عطارا  بَغزة

 ؟الزيتونِ وشممت عطر قميصها  ؟، وتَغزَل الرومانُ اجلدود بحقها أقرأت ما قال ،شعرها

 ،يا عطار أعشابا ألوجاع املْافرِ  ألديِ ؟اآلذانُ أو طربت بصوت أذاِنا 

، أو ْيدأ فلربام أغفو قليا بعدها ؟ِ مهدئ يمتص من روُ  عصائر روُهاهل لدي

 ؟ل رأيت ُُّيُّت ، هوبُيت أخرى ، وقد فتحت مدائُا  يا سيدي عمرو األمري البكانُ 

 زمانُ األزمان أ تُقلها إىل ،بردائها العريب ترجع غُوة للطريِ ، ، تلِ ُُّيُّت القدس
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: بعض الذين سألتهم قالوا، وتعش َ لوِنا األلوانُ  تلِ الزواجل يف سامء الُون تعرفها

 رأيُاها

 الذئاب تلقفتها  ،قال الرعاة بْهل جيحونَ ، ، ُافية جترجر يف خطاهاشعثاء

 فهرولُا نُوصا  كالُْاء ،خفُا عىل نْوان ضيعتُا ذات يوم يف املْاء

 ما عاد يعُيُا احلياء، رات أردية الرجولة مل نعدُتى وقد سقطت عن العو

 كل الُّاد تظلها نفس الْامء ، واختذ وطُا  لقلُِّ غريهاكفُف دموعِ يا صاُُّ 

 ، هل عانيتُم العش َ الذي عانيُايا قوم

 ؟ل ظمئت ملاء القدس أرواح وأبدانُ ه ،ُجارَ أعشقتُم الزيتون، واأل

 ، وخُّأتُم عُدها األركانُ بشارعها الرئيس ألعُّتُم الَُغميضة األوىل

 ، فخَر ُضاريتودرستُم العمرية الْمحاء

 ، إن يُن يف احلب كل خطيئت قولوا ،كيف التحرر من هوى إيلياءَ 

 ؟لت جُديا بمرص: رأيَت وجه ُُّيُّت وسأ

 صاح الدين قد مات ؟مع يف عيُيه: تْألُ فأجابُ  والد

 نُتظر الوالدة نحن ،ا بإيلياء احلُّيُّةِ ُُّىل مديُتُ، لُن قابلة املديُة أعلُت نُّأ الْعادة
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 من طفلة فلسطينية إلى اطفال العالم
 مصر هنداوي/ طه د.

 من أقصاه إىل أقصاه  ، يا أطفال العامل كله  

 عن خُزير  تاه هداه  ، هيا أُُ  لُُم قصة  

 نُْن يف ُ  الياسميُة  ، يا أطفال العامل كُا، يا أطفال العامل كله  

 تلعب معُا الُُّت أميُة  ،  كان أخ  ِمموٌد جُُّ

 !فجأة  

 سُُت يف األُشاء رصاصة  ، أطل َ ِمموٌد طوبته، قتل أميُة  ، غمر الشارع ظٌل أسود  

ِِ أم ، قالت ولدي، قلت ُذارِ ، خرجت أم  حتمل أخت   قلت جُّاٌن خلف

 أخت  ترصخ، قالت ولدي فلذة كُّدي

الصدر الرأس  فوق.. !بي العي الطلقة سُُت.. !ُتى سُتت.. ترصخ.. ترصخ

ُّىل كانت، جاءت جتري أم أميُة   !تدّلت ُُ 

 أم  عُد أخ  قد وقفت.. مّلا عُد أميُة وصلت.. راُت حتُّو.. وقعت  .. تعُّت  

 !وضعت توأم جاء خماض العمة ُتى.. ألقت كل آخر نظرة  

 لن نخضع أبدا  لن نخضع أول صوت خرج يزجمر
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 مادام هُا طفل يرضع، لن نخضع أبدا  لن نخضع،  مادام هُا طفل يرضع

(2) 

ته، تاه صوابه، سمع الظل الصوت يزجمر  راح ُيته 

خيرج بدال مُها ، لو نحصد من طفل  رأسه  ، اإلرهاب هُا يرتعرع  ، يا ِمراب الرش أجُُّا

 .إن املوقف جد خطري   ؟ماذا ماذا، جاء الرد من اخلُزير !أربع  

ق أية وردة  ُدك ُصون الرش وُ، يا جيش الصهيون حترك نحو الُّلدة   بّدل خارطة ، رِّ

داسوا من وجدوه ، ذبحوا الشمس عىل الطرقات، جاء اجليش بُل فروعه .التاريخ

 .بأن اهلل األك أصُّع طفل  يشهد، بي تال الُّلدة نُّتت .فاض الدم، وهّدونا باجلّرافات  

 !نُّتت رأٌس ما أَجلها .أن احل َ بيوم يظهر

 وُيضن مشط ا، ت الزيتونيلمع من زي، ذات الشعر األسمر ..بٌُت 

 مات اللحن العذب بحلقه  

 مرمر   كٌف  ويدّثره

 يا أطفال العامل كله  

 مات اللحن العذب بحلقه  

 ويدّثره

 كّف 

 .مرمر  
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 ِسْفُر بَْيِت اْلَمْقِدسْ 
 المغربهللا فراجي /  عبد

، ُت يِف ُشُجوِن َلي َلة  هَبِيَمة  َعطَ  َعَب   ب  َمِدَيُة  َجِرَُية  َأَصاهَبَا ال 

، َكِئيَُّة  بَِا َجِريَرة ، ِزيَُة  ََغب   َُ َّْ ُُموِم َوال اَقَطت  ِعاَمُدَها َوالَ ان ِعَتاَق يِف اهل  َْ  َمِديَُة  َت

َُطب   َوَتاَه ُكلك َمن  َرَوى َنِحيََُّها، اِم َواخل  َُ يِج لِل ُمِحيِط يِف ال 
َلِ  ..ِمَن اخل 

َُِّّها ُُ ِضَها َو  َأر 
ِ
ُت يِف َساَمء ُقوِط َواألمََل ،َمو َعَب  ْك د   اطَِن ال َْ َ ِمَها َعىَل اجل  َل َوش  ُت ُكح   َكَشف 

َلم   ََياِة يِف الظك اِط َعاِش َ  ، َعىَل َشَقاَوِة احل  َْ ُِ  َعىَل بِ ،، َظَُُ ُت َأنَّ ََغَراِم َغاناِم  ََُّة ال   َيُطوُف َكع 

َُِّذاَر َوالََُّوى، ُع ال  ََياَة يِف َصَا  ُيَوزِّ َرُع احل  َعَدم  َوَيز   ُصُّ ِحَها ُمَدثَّرٌ  ..َبِة ال 
ِ
ُِ  َعىَل َصَفاء  َظَُُ ُت َأنَّ

، َبة  اِة َتو   َيُروُم يف الصَّ
، َكَزاِهد  ُسل   َوالرك

ِ
اَمء َّْ ِدَس ال اَم والُقَُّل   َيُزوُر َمق  ّْ ِرُف ال  َوَيَغ 

َكَشت   ِذي َتَزر  ُِ  َشِهيَدَها الَّ َعِِّلِّ ، َظَُُ ُت َأنَّ  َياَقٌة َوَأن ُجمٌ  َعىَل َمَقامِه ال 

، َُلل  اََمِل َواحل   َواجل 
ِ
ََُّهاء ، ِمَن ال  َصاِص جَم َدُهم  ُتُُّوَن بِالرَّ  ُ ُُُوُد َي َلُه اجل  و  َُ  َو

ة   َْ َِزيَُُة امل َُدنَّ َواِرُع احل  َفُه الشَّ ُت ِمن  ِجَُاِِنَا َزَنابِقا   ..َوَخل  ُِ  َقَطف   َظَُُ ُت َأنَّ

َرة  َتَدفََّقت  َعىَل  اهِبَا، .. الثََّرى بِاَ ُقَلل  َومَخ  َُ اَمُء يِف ِر َّْ اَمَقت  بِِه ال َْ ُِ  َكَطاِئر  َت  َظَُُ ُت َأنَّ

ُعىَل بَِا َمَلل   ُِ  ..َُيُوُم يِف ال    ..َظَُُ ُت َأنَُّ .. َظَُُ ُت َأنَّ

، َقَدر   َوال 
ِ
َقَضاء تَِصاِرَها َعىَل ال  َيِة ان   َومَل  َأِصل  لُِرؤ 
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َبُة ا َُِّاِد مَل  َتِصل  َورُس  َُّاِح، ..لطكيُوُر يِف ال  تَِفاَقِة الصَّ   َومَل  َأِصل  َأَنا َمَع اس 

ُِ  َومَل  يِصل   ِري َُ َضمَّ  ..َوالطَّ

ََمل   ِدِس األ  ا َعىَل ِجَُاِن َمق  ُت َخاِئف   ، َوِص 

َقةٌ  ر  ُُ ِه َكآَبٌة َو
يلِ ُِ ُ ِدَباَد يف َر ِْ ُت الِجئ ا َعىَل خُتُومِ  َك  َها،َوِص 

َكُِّ ، ُت َأن ُجِم  َوَمر  َبتِ  َتُلوُكُِ .. َتُلوُكُِ  َفَقد   ..َوَناُر ُغر 

يِد ِمن  َنِعيِمَها َعىَل َعَجل   ِ  ..ُطِرد ُت كَالرشَّ

ُتَها،  َوُذق ُت ِمن  َصََغاِرَها َويِف َدوائِِر امل ََخافِِر اّلتِ  َعَرف 

َصاِرَها ُِ َماِر  ..َوِمن   َرَة الدَّ ُت َدو    يِف َمِديَُتِ ،َكَشف 

 َْ  َك
ة  َُ َجر   اَعىَل ِجَُاِن َدو  َها ال ضَّ َُ  ..ُجُرو

هَتَا، تِ  ُتِعيُد يِف الظََّاِم َمو  ََغَياِهِب الَّ َهَها، َويِف ال  َُّاِح الَ ُتُرُِي َوج  هَتَا.. َويِف الصَّ  َوَصو 

هِبَا  لرُِت 
ُت يِف ِوَهاِدَها بَُِاِر َعاِش َ  خ  ا،َأَنا اّلِذي َزَرع   :َصَ  ْ ِج ا َوَنر   ُتَها َزَنابِق 

َاِم يِف َفِم ، َُ ِدي، َأَنا اّلِذي َوَهُّ ُتَها َقاِئَد ال  ُت يِف ِشَعاهِبَا ََتَرك  َأَنا اّلِذي َنثر 

ُلِع ، ََُّّها بَِأض  ُُ ، َوُصُ ُت  ِر َلي َلة  َكِئيَُّة    َكَتُّ ُتَها بَِجو 

ُقوِط آَية  ُتُِ  ْك ُتَها َعىَل َجَداِوِل ال َويِت َوُصَغ   ..رُي َصح 

َقة   ِعُّاَرُة امل َُُمَّ ُه ال  ِذي َتَُغصك َلة  ، َأَنا الَّ اَيُة امل َُفصَّ َُ
ِ ُه احل  َرٌة َتُذوُب يِف ، َتَُغصك َطاِب مَخ 

ِ ُر اخل  َُّ   َدِمه  َوُس
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ُه َشَقاَوُة الطَِّري َِ َوالثََّرى ُُ  َتَُغصك َبى ُتَؤبِّ َِشيِم َوالرك ََياِة يِف اهل  َرُة احل   ..ه  َوََج 

َُِّاِد ُمُّ َعٌد َوَتائِهٌ  ،، َويِف ال  َؤاِم يِف َفِمه  ُفَؤاَد، َمَداِرُج الزك َرب  َسَقى ال  مِّ َعق  ُْ اَمِم َعلَّ  َك ِ  َله  بِاحل 

، َمم 
ُقوِط َواحل ِ ْك ِدِس ال اِخ َمق  َتَوي ُت ِمن  ُصَ ِذي اك    َأَنا الَّ

ِِضَ  َرَق اخ   ُ ََياِة يِف ُرَؤاَي َأ َرُة احل  ََغَضب  َوَزه   اَرَها ال 

، َُطب  ََغاِة َواخل  ِف الطك
َتَهي ُت يِف َصَحائِ َُِّيُب يِف َنِحيُِِّه، ان  ُِ  احل  َي َضمَّ

ُِ  َو

َيُهوِد َوالَعَرب     َوهِت ُت يِف َمَُابِِر ال 

ُريِف   ُ ََواُن ُصُ ُت َأ َي َخاَنُِ  اهل 
ُِ ِة الرك  ..َو َْ  َؤى،َوهِت ُت يِف َعَجاَجِة امل ََُابِِر التَِّعي

اِرَها َْ ُت يِف َم َتَُق  ِري َِ َواخ  َهَة الطَّ ُت ِوج   َفَقد 

ََمل   َاِة َواأل  ََياِة َوالصَّ ِدَس احل  ُت َمق   .َفَقد 
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 كأس

 عدنان العمري/ األردن

 وهات الُأَس 

 أّْيا الْاق 

 أال تُّرص   ... صّب املاء بالـ ُذر وفوق الُأسِ 

 عت  عىل أرض الُرامةِ ُرف، بوجه اخلانعي بأنَّ عيُهم اّلت 

 اشاه مُها الضوء وانُْس

  تعيد املجَد من عتامت مرقدهِ  وارفع نخَب أغُية   فهات الُأس

 كان واندثرا وتطوي جرح ماض  

 ويف يمُاُه رعٌب كّلام صبا  وأدعية ُترى أرأيت من للُرّص كان عتادهُ 

 شّد اليمي ولّوح احلجر

 فُاهز بالشجاعة ما ُي ُء به الرصاص أسلحة   هتادى فوق عىل ُجر   أّْيا الْاق  اسام

  وُرّي الُّرشا

إىل  .. إىل الّشهداء توصلهُ  ... إىل أهل الشامئل يف ديار العّز توصلهُ  أّْيا الْاق  اسام

اُات توصلهُ  ّْ  شاخمات الّروح توصلهُ  ىل كّل احلرائرإ ال

  فهذا كُْس أمِس اليوم قد جبا... ما تُاسيُا ن  قّروا عيونا  بأ
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 مراجيع وطن
 األردن غادة عزام/

مـن نزيــف العتـاِب  لـن يـرتـوي كفـُن األرضِ و ـاصِ مـن هديــِر الرص لـم خَيـف  

ُيـة  ارتـدت  ثـوَب وأم، ـاءحتلــُم بالُّق تـاركا  خلَفــُه شــــمعة  ، ـٌب ذاه مـوِت األَمـلو

فـوَق وهــِم ســراب  تـاَه  َمُــامُـٌر ُيعلِّــ َُ أُاو ـُل الذئـاِب أضُـاهـا عويـ، ذراءَ عـ

 ُتشـ ـاـ ََ مـن مواقـِد عروبتُِـولـم يتُّـ، ارفـ  االنتظــ
 
مـن  ـعُل الـوقـَت نـاُر كُّـريـاء

 لُ
ِ
 اعتــاِب الْـــامء

 نُفُــــة  مـن وطــ ُب لْـُت ُمّــن يُهـ ِم زولــ ا ظــاَل الظـلـي

 ُقُاعشــ.. اخوُفـُــ.. نُ الوطــ

 للوطــن وُتـى خيانتُـــا كلكهــا رابوالـتـ، ّديبيــُت َجـ خُّـُزنـا

 نُـزف العــاَر وُـَدنـا ـةٌ يا جرُيـ.. طيُ يا فلْـ

 ِِ  بـدِم الشـامِ  أغـرقــ  غـوطـــة  ، ري خيُّـــــــــة  أمط، ملّلمــ  دمَعــ

  ... ُيُفـىو ا  ُيصـد املـوَت كـرهـ ا  جـولـ  عراقـ

 ثـرت  فُـَر ُــرف  بع مـا أنـا متشـــاعرةٌ 

 وزن   وال كان عـزفــ  علـى غيـرِ  دربــ  ـطَ تُـاسـت  خـرائـ  وال خـطـواتـ

 .ـوم  ليــل  كتـ رمـِش ُلــم  نفت ــُه تْــابيـُح  ـر  علـىطيـُف ده أنـا م  ونظ
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 ميثاق اإلله
 غدير الزعبي/ األردن

 فاملوت يف جُُّيه روح الَغائُّي بارك  لو شئت مياد الشهيد

 وبعض أوراق الوجود يف الردهة العليا ُيملون الرعد

 ما زال يف كف املُاضل حتت غمد األرض

 ويشء من أصيل الدمع بميثاق اإلله .. مفتاح ملوعده أو ربام للجُة األوىل

 يف زيُة األخرى كوفية سمراء

 يا أرض شدي وثاق الوعد واُتُّْ 

 فالرق عىل الرؤوس املرتفة

 راية بيضاء

 وتُّدد يف جراب الُون القوم اخلْيس نقشعال لو ضممُاهاوُدود قلُِّ 

 صوت الُشاز

 واحل َ أنِ شافعة تعفي مُا ضعفُا يا أرض نخشى من ُْاب الرب

 تدرين أنا هاهُا وهن عىل وهن

 . ما نفعُا يف صمتُا، أبُاء قابيل الُْاىل، أْحال رُم عصيان األوائل
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 الطير الباكي 
 مصر فادية األشقر/

َمة  .. يَ ُقوِم  َعِزي  َة ال  َمة   ُقوِم .. ا َغزَّ َعِزي  َة ال   َيا َغزَّ

ة  ، َيا هَبِيَّة ُقوِمِ  َيا َأبِّية ِِ َأن ِت َثِريَّ َُائِ ش  َِ َأب  ِِ امل تفاقمة  ، بِع  َُ ِدي ِجَرا  ُقوِم  َضمِّ

ُّرِي   ِمن  َبي تَُِا َُ ُعُروَبِة ال  عَ  "ِمرص   "ِمن   .. َبي ت ال  َُِّها ال  ٌب َيُ ِزُف َقل  ، اِمِر بُِحبِّ َوفرِي   .. ِمن  َقل 

ر   ا غِزي  م  ض  َعَربِيَّة، دَّ َعِة َأر  َطرِي    َعىَل ُكلِّ ُبق  َها اخل 
ُِ
ِض ال َُُِاَنِة .. بِي ُت .. َتِئنك ِمن  ُجر  ِمن  َأر 

ة   ِعزَّ َعِة َوال  ف  ة  ، الرِّ وا َغزَّ لَِغ  ِد َأرَ  .. َوَثَراَها َأب  ُُّع  ُِ  َعىَل ال   اَهاَأنَّ

لِّ َشِهي د  بُِحُِِّه .. َوااَلَها ُُ ِرِه َواَتاَها َشاخِمَة  بِ َُاِن َيَتُّاَهى، َوبُِعم  ِ ِذي أُ ، َأَراُه يِف اجل  ِري  ََ بَِدِمِه الَّ

ا لِِعَداَها، فِِداَها ي   ُمَتَصدِّ

َكام   َة .. ُقوِم  ِمن  حَت ِت الرك  إىَِل التَّاَمم  ، َغزَّ
ِِ ي ِدي َنَضاَرَت َهَد ُكلك اآلَنام  لِ ، َأع  ِِ َما ِزل ِت ، يَش   َأنَّ

َُاَءِك ِعَظام   ِة .. َوَأب  ُقوَّ َز ال   َرم 

اَُمم    اهل 
ِِ ُِ َر َلي َس َكاَم  ، ُقوِم  َساِعُد إِب  َف ُيث ُُِّت َأنَّ األَم  اَم  ، َسو   ُ  َوالَ َأ

ام   َس بَِاِد الشَّ َصار  ، ُقوِم  َيا َعُرو  ِم اإِلع  ِم  ِمن  حَت ِت َهد  ِت َدَمار ُقو  َعاِصَفة   ِمن  حَت   ال 

َرة  .. َناِسَفة    ُمَدمِّ
ِِ تِ  َجاَءت  ُ َآِسَفة، الَّ  ُقوِم  َوَأن ِت َغري 

َوال   ل ِم .. َواألَه  ِح  َبَصاَمِت الظك ل  ، ُقوِم  لُِتم  اَمَّ  احل 
ِِ َُّاِّن .. َوَكتِِف ِِ ال   بِِذَراِع

ار  ُقوِم   َقهَّ ِد ال 
ُِ َوا ِة ال  َوان  ، بُِقوَّ ِعد  ِح  آَثاَر ال   َفَقد  آَن األَوان  ، ُقوِم  .. لُِتم 
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ان   َُ ِدي .. َمَعامِلَ امل َ ِم  َوَجدِّ َمان  ، ُقو  ِر الزَّ  َيا َأق َوى ِمن َجو 

َل  َحِق  َهو  ِم  َواس  َطار   ُقو  اَمر  ، األَخ  ِعِِّل أ.. وَ ُقوِم ، َيا َقَمَر األَق  ِوار  ش  ِدي ُقوِم  األَن  .. َوَجدِّ

اِمر   ي َمه  ، اإِلع 
َمه   ُقوِم  .. َيا َعظِ  َعِزي 

ِِ َراَح األَلِي َمة  .. ُقوِم  .. َوُكّل ِ  اجل 
ِِ ِم  . ان ُفيِض َعُ  ُقو 

َمة َهُِيَّة، َوُكلك ِمن  ِسَواكِ  لَِعَداكِ  ثُّتِّ .. َفَقد  أَ  ِت لق   ْ  َل
ِِ  َيا َأبِيَّة   َأنَّ

ِت َغُِي َمة  َلَقد  َأد    ْ َِ َل َعامَلُ َأنَّ  َرَك ال 

لِي َمةُقوِم  َّْ ُقُلوُب الَطاِهَرة ال  ال 
ِِ ي َمة .. َمَع

ُِ
َعَربِيَّة .. الرَّ َعاِشَقة لِثََراِك الطَّاِهِر ..  ال  ال 

َِمي َمة    احل 

ي َمة  ُقوِم 
َواِعدَ .. .. َيا َعظِ َّْ  َشِمِري ال

َفِع  ثَ  َقَواِعدِوار  َمة  امل ُ  انَِية  ال   َهدَّ

ملَِة   َرى امل ُؤ  ك  ِِّل َآَثاَر الذِّ  َوَأِزي 

َمة َعِزي  َة ال   ُقوِم  .. َيا َغزَّ

 َيا هَبِيَّة ُقوِمِ  َيا َأبِيَّة

ة   ِِ َأن ِت َثِريَّ َُاِئ ش  َِ َأب   بِع 

ِِ امل تفاقمة   َُ ِدي ِجَرا  ُقوِم  َضمِّ
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 عائدون
 لبنان /فاطمة منصور

 امرأة

 ّْ  ُيلِّ َُ رسُب احلامم حليفا ويافا وعُا اُِل الَغريبتزرُع الَغامَم يف ال

ا   ويرُل مع الفجر موج 

 لِ ن الّدروَب الت  ترتق  للجليأك، يك اخليوِل اشتهى مرجه، فأيعلو الّصهيل ويف أسطر  

 يُُّ  صيِل اسرتاح عىل ضفة املتوسطوأيك األأ ، أغلقت  

 رجوعِ ووعد ال ليافا وفريوز تُّحُث عُ  وعن صوهِتا أغُّ 

 بابل تُشُج أعتاهَبا فمن أم أوىف وبيارة تُتظرُ  ونذكر يوما كُا بيافا

ُا الرؤومِ  ويعجُن فيها الَغروُب فلُعرِص العتَب    هدهدات أمِّ

 تُتظر القطاَف  والُرومَ  تعان َُ الَُّهار

 وكلك ما نْمعه .. وليثمِل العُُب  فلُعترص  

ا تراه نقرأه  استفاَق مْارُح اجلرِح الذي ، كذب 

  ين كيس امللِح؟؟أف ترفع الْتارَة املخادعةَ 

 وأين خالت ؟ وسارق املفتاِح  وأين قاتِّل
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ا لشهوته وسلَّ سيَفه اخلشُّ  سلمُ  إىل اليهود  ، وغارق ا يف لذته متجه 

 رياح، أرشعة، مفاتن

فِن اجلديدةِ  ْك  بالقادم ِمملة أضواؤها تلوُح من بعيد   مُارٌة لل

 من خالت  ُاكوريتالذي اشرتى  

 ، ؤال كيفام يُونُ ْوال وُُّّ  الوُيد ويتَّم طفلت  ومُزيل

 هتوَن أعِي الّصَغار فلن

  يضيَع صُبنا عليهم ولن  ، تُوَن أرُضُا هلم ولن

 دونئعا رونئوثا ونازُون ونئوصابرون الج

 ونمتط  املحاَل  وبُدقيَّة  ُاال   لُزرع املدى ُُيُا

 .دونئعا
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 نمحبََسيرِهين ال
 تونس فاطمة سعد هللا/

فاَدك، َهُر أص   أّْيا األسريُ  من  أي ن يل بُار  تص 

ِر حترُق قلم  أّْيا األمري؟ ذو أملَ  ..ناُر القه  لوُل املئ َذَنِة واألذان ..تَغ   وأن َت هُاك مَغ 

تان ِرُف الُّه   جت 
ظة  ِزُل األ ..أّْيا العَرُب.. ُيكوا عىل يق  كانُيكوا عىل عاصفة  تزل   ر 

ُتب  قصيدة  ُمواَرَبة   ..أّْيا القلمُ   ُ ُية   ..عىل شفاِه احلُل م ..ال ت  يف ُُاجِر اليامم ُكن  أغ 

قَة الْامء ا ُيَغاِزُل زر   ُ ِم احلّب  ُكن  جُا .. بحج  خة  ُّرة  َعِة الفضاء وص  َْ  ب

هُتُا َرُتُا أّْيا األقىص.. أن َت ِوج  ِب تُعجك  ..أن َت ِسد   بالُداء وتُّّانُة الّدر 

ا ..أّْيا األقىص َت رضير   ْ ا ..ل ما مصري  رت ت األرَس يو   وال اخ 

ِهُر الُام  فعىل ضفافِِ ُيز 

ام ّْ ُسُم عىل هامتِ تُّاشري ال  غري  أِّنم قّيدوك ..وير 

تهم   وُجُّ ُهم.. صّفدوك وبأغاِل صم 

َِّ قي َدك با جُود؟ هَر با نار   فُي َف يل أن  أُف  كي َف يل أن  أص 

 ُاِرقٌة ِهَ  اخليانةُ  تل ِ الْاِسَل والقيُود؟  

رُ  َِّ طاِسَم اجلُُّ ِن والوجع، قاتٌِل ُهَو الَغد  ِف أن  يُف   كي َف للحر 

 أبُاُء عروبت  واليهود؟ واجلُود
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 ..يا أوىل الِقُّ لتي  
 آه  .. ..آه 

ُس احلُروِف تعان َُ الْام يا ثاّن احلرمي   ق  لِ شم   وعط ُر عش 

ُن الروح ُاميُُثُر ال ُُ  ْ  وخيّدُر اجلروح؟ إىل متى واحلُل ُم ي

 للُفحولِة تْرّتي ُقل  للّرجولةِ ...ُقل  للعروبِة تذّكري ..أّْيا األقىص

ُّى هذه أريض ُّى تداُس وجُت   ْ تُّاُح وُي  ْ يض ُي ُاء وهذا ِعر   وأنتم  أّْيا األب 

ا الّشهداء.. ال  يا من  وهُّ ُتم  الرّشَف لألعداء و  َْ ا الشهداءال تُ  و  َْ  تُ 

م األصفاد ُب األوغاد ورغ   لن  يتفّيأ ظِّّل أولئِ اجلُُُّاء ..لن  يع 

 هومُاصي، سُيحي َُ الُّاطُل بأهله، سيتحّرُر األقىص من َِم ُّْي ه

 لن  تعرَف عيونِ الدموع.. أّْيا الضارُب يف الشموخ جذورا

 ال ولن  تُ طفئ يف ِم رابِ الشموع

 ام الَغاِصِب الركوعستظّل كام كُ ت ترفُض أم

 سيظّل بخورك يعّطر التاريخ

ُِعُش الضلوعو  ي 

 فأن َت مُارة تيضء املْار القادم

ِت عن  تل ِ الربوع  ونَغٌم يمُْح غُّاَر الصم 
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 القدس دموع
 الجزائر /الرحمن بقة فتيحة عبد

 مواويٌل .. أنا القدُس 

تُِب عىل األرِض و ُُ  ومن يوم  إىل األزلِ  يف ال

ُهِب  ويذٌ تعا أنا الُقدُس  ُب َرجعَة الشك ُِ  ُتصا

 بُت أنَّاُت لياكم عىل أضاِع قافيتِ 

ت ُشعلُة اللهِب  وناَدى الطفُل معتصام    فحقَّ

ا عىل أعتاِب ملحمت   سألُت الُرَص غايتَُم َنذرُت الُرَص ِمعراج 

مُت َمْساكم ة   فُان الصَّ  أنادي الُخوَة احلُرَّ

 عىل أُواِل َمقِدِسُم ة  أذِرُف دمعة  ُمرَّ و صدى َنوُ  و خيُّات  

تُِم وأبُ  ُائَط الشُوى  وأبُ  عزَّ تارخي  ... وأبُيُ .. عىل أكُاِف ِعزَّ

 وأشُوه ختاذلُم وأبُيُ 

 فَتصُمُت فيُُم الَُّخوة   ..و أشُو األمَر هللِ  وأبُيُ 

 أنا القدُس  أنا القدُس  :َيرُصُخ صوُت مياديو

ة  أنا احل  .رَّ
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 القدس

 لبنان وهري/فريدة توفيق الج

كل العرائس ترتدي ثوب ، إِنا رمز اإلباء، زيُوها ضمخوها بالطيوب ُُوا يدْيا

 كل األشقة تُُّ  أعراضا هلا ترتدي ثوب الدماء إال عروسُا، الُّياض

 لطخوه، مزقوا جلُّاب يوسف تآمروا يف اخلفاء وأشقة القدس

 ما راعوا لإلسام ديُا  ، لّوثوُه بعد أن قلَّ احلياء

 كم مّرة باعوِك يا قدس العصور ما راَعهم صوت نداء األنُّياء و  وانحَُ 

 كم مرة داسوك مثل بَغية  ، كم مّرة دّسوك يف ُضن الَُّغاء

ِِ فقدسُا عارية، ودّنْوا طهر الطهارة بالرياء والُل يُهش عرض أبُاء  ابِ يْوع اب

، ُّّس جذرهاعروبتُا تيهذي  أم بالعروبة ُي خيذلُا الوفاء، أبقوم عاد  هتُُّط آياتُا، الْامء

 فا أيادي وال صاخ وال انتخاء

ُق الذي  نحُاءاوأدمن  اعتاد عىل الذل أم أنُا الشعب املعوَّ

 نركع ُيث نشاء أم انُا عُد الركوعِ  أيقوم فيُا للحقيقة قائم

 ُتى امتطت أعُاقُا دون عُاء كم ركعٌة للَغرب صليُا هلا

 العروبة بالُداء ك  نلهب دمّ  اه  انتفاضة قدس نولُد بعدها
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 يا حضرة السلطان
 مصر وزية شاهين /ف

لطانِ  ْك  يا ُِضَة ال

 وأمامهم مهُج اليهودِ  يف القدِس األيبِّ مقاتٌل وقتيلة

هم َر أرضُا يا ُْسيت، إما عميٌل أو ُسُفوُر عميلة يؤزك ا بدوِن أبرصُت أمَتُ ملا انتويُا أن ُنحرَّ

لطانِ ، فتيلة ْك   يا ُِضَة ال

 من الُيِل األيبِّ إىل الفراِت  ودفاتٌر فيها قواعٌد ومْائٌل وهوامٌش خُمتلة اليهودِ  يف سفرِ 

وا درَس الُتاِب  وقد يُوُن لدجلة، سيملُونَ  وبدلوا مُهاَج مدرسِة العروبِة  هم غريَّ

 كيام تصرَي عقوُلُا ُِمتلة كلها

 يا ُِضَة الْلطانِ 

 رى نرَص العروبِة مْتحيا يف الرؤىها تَ  عُدي من أساطرِي احلُايا َجلٌة فيها سؤال

ثل م يلُي الصعُب بي كفوفهم إّنِّ أرى يف القدِس أطفاال أو يا ُترى صعَب املُال؟؟

 ُطموا جَْس امُلحال بي أضاِع املْاجِد والُُائسِ  ملَّا تفجرِت املواجعُ ، الرجال

 يا ُِضَة الْلطانِ 

ثاروا عىل صمِت  يف احلرِب بركاٌن ُمثار وعيوُِنم يف القدِس الرجاُل قلوهُبم نوٌر ونار

ا تلو عار ألِنم امللوكِ   مل يرتضوا للُعرِب عار 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
89 

 

 يا ُِضَة الْلطانِ 

 ليجوَب جُُد اهللِ يف احلرمِ  يف األقىص شموٌس أرشقت بعد الَغروب

 يف ُعرفُا الطهوِر من الشامِل ُِمررا ُتى اجلُوب

 وقدَسُا إال الشعوب واخلليَل  ثم يافا ثم عُا لن يُقَذ األقىص وُيفا

 يا ُِضَة الْلطانِ 

 :قالت َجوع املْلمي  يا معتصم نادت يف املدى عربيةٌ  باألمِس استَغاثت ثم

 نعم، نعم

 مل يقم مُهم صُم واليوَم ُقدَّ قميُصها قداَم شاشاِت املوايل

 يا ُِضَة الْلطانِ 

 املَغتصب بي احلرائِر وانتهُات  بُف يف القدِس الشوارُع تلتهب

َر اهللُ العظيمُ  أو، أنت مع ابن عُّد اهلل، ل يل رعاك اهللق  أيب هلب ال قدَّ

 يا ُِضَة الْلطانِ 

امة تْتجيب أطفاُل احلجارِة مل تُم يف القدسِ  نم َّْ  رغم الطفولِة لل

 أما عن التيطُّيِع واستْاِم بعضُُم تشيب

 .إن إخوتُا بتل أبيب فقلتم ألقىصقالوا لُا ا
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 الوعد

 تونس خي/لطيفة الشام
 

 ..نحن نجرتك اهلزيمةو أربعيمن ثامن و

عو ،يُفث هلُّا، يُفث عْسا، يُفث نارا، نحن يقتاتُا التُيو أربعيمن ثامن و  نحن ُركَّ

 موسوم باخلزي، كالوشم تاريخ ِمفور بالصدر ألفثامن وأربعون وتْع مائة و

خيانة ، عتاديانة عطرنا املتصُّح اخل تُب فيُا اهلزيمة خيُّاتُا تزدادو، أربعيمن ثامن و

 رياتْحاية احل ،حلامية اإلنْان أربعيقانون ثامن و، خيانة كل الُواميس للعرب، الوطن

ة اإلسام، ُيطَُّّ َ باحليف، ُ َ األديانو ة قانوِنا الُْيان، ال قانون ألمَّ ركب ن، فُحن أمَّ

 ُنلُّس اهلزيمة ثوب االنتصار ..الْسابعىل الدخان و، الوعود

 ..وطنآه يا 

 احلصاروغزة حتت القصف و القدس تتزين بالدم

 يا عقد اللؤلؤ عىل جُّي الشمس فلْطي يا وجع األُرار

 ..كل الُّقاع عديمة

 .وأنت وُدِك اجلليلة
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  عاصمة السماء
 محمد سميح عوض/األردن

 ومن الَغرِب أُام األبرياء من الرشِق ُيدُها ِنٌر من الدم، فلْطي عاصمُة الْامء

 ومن اجلُوِب ُيدُها الدعاء شامِل ُفوهات الُارمن ال

 عىل مْسح الشهداء ْحائمُها رقصت يف ليلها احلزين .. كالَعلِم يف العلياء ُسُاِنُا أبُاُء عز  

 ستجوُل كاخليل يوم اللقاء ورغم َجادهـا ا ُتصِّلهتُجار جُّاهلُا ُتُب .. رماهلُا هُتلل

ثامرُها أشجارُها الزيتون و، قصيدة وقُّاهُبا كبياء بيوهُتا، أسوارُها عُيدة ،بحورُها عتيقة

شيوخُها ، ا مـوالؤهنْا ،مصانعُها رجال، نتامءاليعترص الزيت والُرامَة وا، الُضال

 وصَغارُها عظامء، رضُب أمثال

 كُائُْها إيامنٌ ، مآذِنُا نـوٌر رسَمـدي، ُتعرف من أريج البتقـال ُمدِنُا كالتاريـخ شاهـدة

 إماما  باألنُّياء والرسول صىّلٰ بأقصاها ا فيها ُخطٰى املْيحُقراه، أزلـ 

 فلْطي يا عاصمة الْامء

 ؟أتُف  كلمة ُعـذر، أدموها قتاال  وجُونا   أِنُوها صاعا  وُروبا  

 واملوُت ليس موتِ، الذنب ليس ذنُِّ أم هل ُيَغفُر الذنُب دون دعاء

ِِ العذرية ِِ احلرية .. ل ِِ الُّقاء، ل   ل

ِِ الُّْا ِِ الشجاعةب  . واملــــوت للجُُّـــــاء لة .. ب
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 " ق .ق "صمت "

 محمد نّصار/ فلسطين
 

صمت ثقيل.. مشُّع بُل ما يف الُون من معاّن الوُشة والقل َ.. صمت أعاد إىل 

الُفس ذكرى ليلة سابقة، ُي تفجر يف حلظة مُّاغتة، فمأل الُون دويا وارجتاجا وألُْة 

 ودة وصار نذير شؤم، من نار، صمت تُُر لذاته املعه

 .يثري الرعب يف كل نفس

ُركة غريُّة باجلوار.. وقع أقدام رتيُّة أثارت حتفزه وخوفه يف آن واُد.. نظر إىل أطفاله 

الَغافي إىل جوار أمهم الَغارقة يف صمتها وابتهاهلا.. إىل القطة الت  تُقل صَغارها من 

ت، ثم ترفع رأسها بمواء خاف ، تأيت لتتمْح بقدميه، تدور ُوهلم غرفة إىل أخرى، ثم

 يشُّه الرجاء أو الدعاء أو ُتى الشُوى، فيُُّث َ يف أعامقه الْؤال ُائرا: 

 إن كانت تؤازره بفعلها أم تْتمد األمان مُه؟

، كان الشارع خاليا من كل روح، ما عدا ْحار يدور بي اقرتب من الُافذة بحذر وخوف

 .. سحب نفْا عميقا وعاد إىلشدود ُيُهاتات به، أرخى جْده املاحلاويات بحثا عام يق

مُانه ُيهده العرق، فيام القطة ال تفارقه وكلام جاء دوي من بعيد، أرسعت لُقل صَغارها 

 .إىل غرفة أخرى
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 اغتراب
 محمد عبد الجليل ذيب/ فلسطين

 رجٌل ُيْائُلُ  ويُتظر اجلواب   ؟من أين أنت

حاب   َّْ  رية نامت بأُضان اهلضاب  من ق، من قرية نُّتت هُالِ فوق هامات ال

 ه  يف ْحى أكُافها، أو هُذا قال الُتاب  ، املرّشف بالُّعيدة "القدس"ليْت من 

يَُّا، تلِ الت  قد كُت أعُ  باجلواب   "قريت "ه   َُ ما زلُت أذكر كل  ما زلُت أذكر 

 والُّاُص أذكُر أنه قد كان يأيت، وعليه باٌب من خشب   ما زلت أذكر بيتُا، أصُاف العُب  

ما زلت أذكر ِصُّية  تلهو ، والُاس أعياها التعب   ويعود عُد مَغيُّها يف الصُّاح مُُّرا  

وتلوُح ، دون شُوى أو تعب   ما زلت أذكر والدي يف األرض ُيرث، بأعواد الَقصب  

 عطر انُْب  وبيُها ال أسامء الُروم وُوهلا لون الُّيوت

 وكيف كان الُوُن ْيزج يف اقصيوالُّيارُق وانتشاء الر ما زلت أذكر كيف أعراس األُُّة

 ونومُا فوَق احلصري با كُب   وال الطري َِ  كُا نعيش وال إنارة يف الُّيوِت ، طرب  

 ؟من أين أنت

قد بُت ُأدعى ، وفاجأنا الرُيل   هذا الْؤال أعادّن مخْي عاما للوراء ومل نُن ندري

لذل مصدره ما كُت أعرف أن جرح ا، ما كُت أعرف ُيُها معُى الُزوح، نازُا  

 أرض اجلدود ه  أرضُا، عمقت بذاكريت اجلروح، الُزوح

 !ها سمعَت ، فاحل َ أوىل أن يْود، ال بد يوما  أن نعود، أرض ولود ه  أرضُا

َِ سيدي؟؟  وهل أجُُّت عىل سؤال
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 غزة
 محمد أبو زيد/األردن

ْان  عىل برار وشهيد مُّلل باملِْ ثمة وجع شه  ويف غزة ُِ  ييُدل َُ دمُه كياسمي  

ِِ ابتْمت: يقول الشهيد للرصاصة ويف غزة أيضا الشُّابيِ  ُي ضممت

مْح عىل  ،وسلمُت قلُّ  ملُاد  يف الْامء، واستعذُت من هذي احلياة فُُّعثت واستعدُتُ 

  هو ذا ال عٌي رأت وال أذٌن سمعت جرُ  بمُديل األنُّياء

 ثم ارتقى واستل ضوء خلوده من عىل صليب صمتُم ِنض الُُّ هُا .. 

هُا رست به  فأُيل الُخل حلاممة كأِنا الباق وصار نخا شاخما ِنض الشهيد... هُا

 إىل عليائه ؤهدما

 هو ذا ال عي رأت وال أذن سمعت، ُْوا بُعب أمُياتُم لعلُم تعرفونفتم

 واغتْلوا بالُوثر، كأِنم للتو قد ِنضوا من نومهم، وعُب، مِْ، ُمشوقة شهقاهتم

 ال تُّوح بْسها للَغرباء يح طيُهاباد صُع املْ... هُا

 وقيامتها ك  ال يُون من بعدها سميا غزة اهلل َتارس بعثها... وهُا

 وهُا الشهيد تفرد بالُّقاء وانتشى بموته

 وهُا غرس الُُّ  إيامنه

 جتىل اهلل وهُا
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 فُان ما ال عي رأت وال أذن سمعت

 صامت كمقبة

 أرتب أشاء املديُة

 وأمْح عىل جُّي العتمة

 صامت كمقبة ظل يل ال

 ىوأُضن أوجاع اليتام أمللم صخات القُّور

 صامت كمقبة..  ال صوت يل

 وأمِش عىل رؤوس ُرشجات امليتي ك  ال أوقظ ُزِنم

 أعد أسامء الراُلي

 شاهدا  شاهدا  

 ةجث جثة

 ثم تفرس يف الفراغ خائف كعابر مر بقبه.. ال قلب يل

 ... بايت معتمةصامت كمقبة كل عشُّ  هُا تراب وكل غا
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 سنابل
 / فلسطينميسر عليوة
 

 اُْابل خائُلكُت ل الو، بالُّيدر كفرُت ما ، امللحوماء العي و خُّز أم و سُابل

ال ُرضت و، ُاماألأليلول  سقطتأوال رُي   عصافريهم عىل الَغلة ال قارعتو

 الرصاص

 راملحجملرج ووا ظل الُهرتراب الوطن و قدام ألُن رسقوا من حتت ، عىل زند العُْر

 بُّاهبا مويت يزأر خيمة زرقاءو ئعطوّن بطاقة الجأو

 يف املهجع ُد يثورأوما من ا لوفأبات املشهد م يقول يا لُّيب

 هرول ُافيةأو خلع وجع إن عدت أل، طهرأوالدم الشهيد مُ   عيُاك يا لُّيبقلت و

 تُّخرتأضفتيِ  عىل

 بَغري الوطن ما تزنر يصطفيِ قديْا   الُْربامء الزهر و كتب لِ تارخيا  أ

 نا فيِ كل يومأو

 زهرأوردة 

 اهلوى أخِضلعيُيِ و

 .الزعرتيَغُ  اللوز و
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 أرض الوجع
 مصر الوهاب المرصفي/ رفعت عبد

َجاع َجاع َيا َعَرب  َأو   َأو 

 َعىَل أرِض األوجاع  ّ  امَلُفِ َيا عّزَة َهَذا الوطِن ، معذرة  يا غّزة

ق َمَواِئد ِاالستجداء   بمابُْا َقد ِضقُا َذرعا   معذرة  إن  ُكَُّا  فخلعُاها َطوعـا َفو 

رات   َُا نتُّاهَى بالَعو   َكم ُكَُّا يا َغـّزَة نتْرّتَ ِمن ورِق التكـــوت  ، َوَوَقف 

تُا ِت أرِسّ تُا ِمن  حَت  ِق أرِسِّ  بصواريِخ الُلمـات   ونحارُب ِمن  َفو 

ن تَّى ِمن  ورِق التـوت جتّردنــا. . . َواآل  َُا يِف وَ  َُ  أنديـِة الُعري ُنَغُّ  لألجمــاد َوَقف 

 " أوجاع  يا عرب  أوجــاع   " أجماد  َيا َوَجع  أجمــاد   "

َنا  َعىَل أرِض األوجــاع  ّ  يا ِعزَة َهَذا الَوَطِن املُف معذرة  يا غـّزة معذرة  إ ن ُكَُّا َقد  ِص 

 اإلُْاس  خارَج دائرِة 

 ُِ ــم  كَ  إالّ  معذرة  إ ن ُكَُّا ال نمل ُُ َنا أرقاما  ، ه  َك  نْــَُر فيـ، َنَُْر به    َدَم تَّى ِص  َُ

 ُلَغِة اإلفـاس   يِف  هَتذي

ُا  َُى الُخوة   "شــافيز"وترك  ُمَُا َمع  َُا ، ُيَعلِّ  تطلُب رأَس اجلامعِة العربيـة   "بـوليفيـا "َوَتَرك 

جاؤوكم  ، بانا  ِمن أجـِل غرائزنــاوتركُاكم  ُقر، جاؤوكم  يا غّزَة ِمن آخِر أوجـاع ِالدنيـا

 يا غزَة ِمن آخِر أصقـاِع الدنيـا
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ق موائدهم  ، ووضعُاكم  كرشائَح حَل م  ناضجة  جاؤوكم  يا غزةَ  َفو 

َُا نتلّذُذ يِف   ْ  مصِّ أصابعُا َوَجَل

 ومْـــاء  

ق ُصُدور اخلزي الُّارد   تــىونُاُم َعىَل أنَغاِم األ نتُّاكى َفو  ذِ  طفاِل املو  ِذَرةَمع  يــا  َرة . . . َمع 

ة  .َغز 
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 القدس في عينيك
 روال العمري / األردن

 

 معزيز الُفس وال ترىض بَغري املوت لرتتق  القم، شجاع لُرامتِ فانتقم، مرفوع الرأس

فاحلر من ُيمل قضيته عىل كف  واألخرى ُيمل ، الرصاص وال ختَش  أقُّل  إىل الشهادة

 الُفن

 ضَب قوتاُنطِعُم الَغنرم  الفتات و، ويُب من خُّز واقعُا احللم، كل يومالقدس حتيا فيُا 

من  َت إىل أن يُُّ، وُتْقيُا الزيتونة من زيتها الشجاعة لَِتِهَب األرض من أُشائها شهيدا

 أرضها الوطن

 َِ  ترفع للعلياء اهلممو بْاعديِ تْرتجع احل َ أنَت الذي إن جار الزمان علي

َِ ألف كلمة   وإن ساقوَك بالظلم نحو غياهب الْجن اليف ابتْامت

َِ  كدٌُر ستُّقى وإن قيّ  ن عىل ورؤوال ُي يلُّْون العُّودية ثوبا، الصامتون الُاظرون إلي

 احلراك كالصُم

 وال ُيثمُر الزقوم إال يف بطون من ظلم ابتْم .. إن احل َ مُترٌص 

 دنْوا أرضا باألنُّياء مطهرةٌ و وا نورا أضاء اهلل شعلتهُ ؤوإن أطف

وكمموا بصوت  ا رؤوسا مل تعد ُترَفعووطأطؤ جددوا الُرايس من حلمُا قِطعا  و

 الرصاص األفواه،
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من  وال بد يوما أن تْتفي َ ال بد من صحوة تعيد للفرسان الرسن، وشُقوا رؤوس القلم

 سُّاهتا األمم

 ، ويقام لُا عىل أرضها الصلوات سريتفع من مآذن القدس الدعاء

 اء واملعراجإىل اهلل مُها كان اإلرس

 !وستُّقى ُرة  ُتُِجُب األُرار فلن تُون يوما َأَمة  
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 نبُض األرِض 

 / لبنان سامية خليفة

 َِ مُت اجلارُح يُُْن في ا الصَّ  لُنَّ نَُّض األرِض باق  أبد 

ا يف زيتونة   اءىيرت هو نُُّض الرّشياِن يف قلِب الوطنِ  ا صمود  ات، تأبى انْاخ   أبى رضوخ 

رُ  بةِ  تتجذَّ  ركام الرشياُن يف قلِب الّثائ يف قلِب الرتك

يُت القديسك يلمُع يف عِي الَغاصِب   وهَج نريان الزَّ

ِت  عجَز اإلنْانِ ، ستَغفريَن يا أرُض  فهل بعَدها م   وأنت األرض الت  القابِع يف ذلِّ الصَّ

صدورهم ؤك فأما أبُا واخلوايب هلم متاريس طُّعياهلروُب مخرُة امل، أنُّتت أطفال احلجارة

ون ؤُّخيت خيافون ُتى من ظل شهيد، األعداء ُيرفون جثة شهيد، قاع ُجارهتم قُابل

 كام اجلرذان من رمية ُجارة يف يد طفل طرّية

 أبُاؤك يتحدون الُار بخلجات صدورهم، ما ابُتِ مريم فأرشقت علُا بابتْامة ورديةأ

 مها الثورةونُّتة اس هلِّل يا أرض فُّي جُُّاتِ وليد اسمه املواجهة

  َتتهم غيظا ابتْامة عُواِنا نحن أصحاب قضيةملأ

 صُّعي يقاومان حتت األنقاضإأمل يرهقهم مشهد عامة الُرص يف 

 سيواجه بأساطيل غضب قالت يل الرؤيا نار غضُّهم

 املعاّن أولو، امتداد ملعان جلية يُترش عىل ضفاف شفت  صُّية

 .وفلْطي عربية نحن األبطال لُم: يقولونس
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 أمنياٍت على جدار الوطن المحتل
 فلسطين /سفانة بنت ابن الشاطئ 

 

 (ن -ط  -و تُّعثرت ُروف ) .. يف سجات التاريخ

ناة ُشوهت معامل اخلريطة االعتقاالت نزوة أبدية يف ،  شيَّد ُدود فلْطي بعض الزك

ُيل ضابري احلقيقة عىل رفوف الأ .واإلدانات ِمض مبرات  للُّقاء، ناموس اللقطاء

مصفد بي أُضان  واحل َ ،ُهرست بمطرقة العوملة.. والعدالة خُّز املارقي بمُيالي

 مصلوب عىل شفاه غانية تتُّجح بالعفة والوطن، اخليانةِ 

ويف قواريِر اهلزيمِة  مع سُّ َِ اإلصاِر والرتصد ُهتُِت  عذرية الضمري فف  غياهب الُُُّة

أكثُر من سُّعَي .. جِْد التاريخ رويدا رويدايف  غرست  خمالب الشذوذِ  .. ُعتِّقت الدماء

ا  الضامئُر املْتهرِتُة أفَعى تَْعىو عام 

ُد املعاّن من ثوهِبا األني َِ  رِّ  وَر املهانةمع قش وتلِصقها عىل سطِح أُاِمُا تُُْخ األوجاعَ ، جُتّ

ا ، ظُ ا ُتضاجُع الَغرائَز باألوهامِ  والعوراُت مْتورة بأوراِق توت  ُمهجُة.. سُّعون عام 

 وكلَّام تقلُُّوا عىل فراِش االنُْاراِت ، أن الفحولة فّضت  َبُارة الصمت مُها

 "الُّعيد القريب"ليتُ  يا وطُ  ،  فقد  امُتصَّ احل َ بإسفُجِة الوقاُةِ .. انترصوا

 ألسافَِر يف عِي الشمسِ  بعَض الدقائ َِ املعدودةِ  أرسُق من وجيِب الوقِت 

 ُيرصك أن يصَل لفلْطي كطري  ُيلِّ َُ خارَج الْسِب  ُأبحر بُُّيض خارَج التقويمِ 

هِة بركان   يرسُم بجُاُيِه أسامَء املُفييَ  يُقُر الَغيامِت،   رُليضُع بيَضُه وي وعىل ُفوَّ

ا وعىل شجرِة زيتون  أبية   يتُُّع ظِلَّ الثُاىَل وعويل املحرومي  يُُِّ  عش 

 .من قِش الرفِض وزقزقِة الصابرينَ 
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 رحاب القدس
 مصر د علي السيد الدنقالوي/سي

 ىلورمت برش الُاظرين فجيعة الثُ وقد فتحت ذراعيها: قالت يف رُاب دارها

وجه عليه جلاجة ، تركل ما اعرتاه طريقها قداموبأمخص األ فإذا احلروف تلعثمت

 ساُتها الت  صلت عىل ذكرى وبوجُتي تعانقان غُّار توسدت ُدقاهتا، للعابرين

، أيسوالريح تعصف فوق ر شفة تقُّل بي سيل من دماء وُيدها، كرهااجتامع األنُّياء بذ

 ،تُقل صورة التاريخ فوق ديارها عىل أعتاب ستي من األعوام، ُي تُْى أِنا امرأة

ه ومراسل التلفاز يِضب كف وُيول عب ُطامها كانت هلا.. تتُاقل األنُّاء بعض مامح

 .. ط األضواء عب مآذنتتْل، طار َجيع من كانوا هُاُيمل باإل بالُف

 يضوع بعطر من صىل إمام األنُّياء والشهيد اآلن يف قدس، اهلل أكب

اُم م بي عي الفاحتي ظفر تدىل فيزج معراج الُّاد ُدودها يؤم باإلرساء كل ربوعها

ود بأِنا أم وقد فجعت بتْع من جُ كُا نقول، ه  تُتظر، جُة بشهيدها، القوسي قابت

 إذ تُّقى وُيدها ُلُتام سرت ديارها

 ىإذا عزمت رُيا بالفت، هلاأُتام سُْ، ُذيةأونمر نلحظ فوق رشفتها بقايا 

 ، وتقوم تلقمها القرود ماذا تُّقى من ُُايا الفاحتي لتُتظر

 إذا تصدوا بالْؤال البُة كانت َتر لدارها

 ،ةفوق غزة غازي وتعود جتمعها لتُّقى كالقُابل ِنا ُقا ُُايا مزريةأ عرفتن اآل

 جدراِنا قد غربلت برصاصهم



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
104 

 

 صخورها لَغة القُابل والُّارود ن فوقه  تْتَغيث اآل، قد نُْت إعامهم بحذائها

 لتُفلت هذي احلدود نم أْيا اخلوف اجلُّان

 فلقا ىمن ظمأ الرتقب للرؤ نا ما رشبت املاءأ

 هبي افتقادي.. غيث قصور رتويألعِّل 

 بطهر دينتُّدت للصاح 

 من بعيدإّن أرى ُطي ترفل 

 ّن راُلةإمن قال 

 الرشفات ّن سأرقب فوق جدراّن عىلإ

 رعد يزلزل وثُّة األمل العُيد بي موائدي

 لف تاجأ ،ألف درع إّن سأغزل كل يوم

 زرع الزيتون يف أرض الْامأ

 وتُثُ  اخلطوات قهرا تزول أقدام اللئام

 املؤمل يؤذن الفجر ُي ترتفع املآذن بالصاة

 .دشهيفوق ساُتُا... 
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 نشيد أبطال القدس
 صالح جرار/األردند. 

 

ــا يف الش ــِ م ــِج ـمـــفي ــن وه  س م

 

 روض مــن أرِج ـ  الـــفيــِ مــا فــ 

ـــجــفيــِ مــا يف الُ  ـــم مــن ألـ   َ  ـ

 

 ِج ـلـــن بـح مـــفيــِ مــا يف الصُّــ 

ــن غضــ  ــا يف الصــدر م ــِ م  ب  ـفي

 

 ِج ـن جلـــر مـــحـــفيــِ مــا يف الُّ 

ـــِ أبط  ــــفي ــــهـــوبـــال قلــ  مـ

 

ــد س  ــن ُدي ـــاعـــم ـــة اهلــ  رِج ـ

ــ  ــد ت ـــرهـــواىل صُّـق ـــ  ام ُجج 

 

 ِج ــــجـــفرضــوا بالصــب مــن ُ 

 رواــــــــم وســـــهـْحلـــوا أشواق 

 

ــعلون الل  ـــيـــيش ـــل بالْــ  رِج ـ

ـــزم يق  ـــوا والع ــــهــدمـــزُف  مـ

 

ــدون ال  ـــقـيفت ـــهــاملـدس بـ  ِج ـ

ــــرايــرفعـــوا ال  ـــــافــات خـ  ةـق

 

ــ  ـــتـلــُّـؤاد القـوف ـــن شـي   جـ

ــ  ــا األقص ـــيـــى إلـأْي ـــ  تـِ أت

 

ـــمه  ـــ ـــن كـم م ـــعــل مُـ  رِج ــ

 

 

ـــ ـــِ ِمياه ــــهـتــلــُّـــا وقـفي  اـ

 

ــِ مث  ـــواهـفي ـــا بــ ـــا عــ  وِج ـ

ـــــُـــسريي  ـــــدرتـــــا اهلل قـــ  هـ

 

 عُّـــــرة فـــــ  خـــــد مُّتهــــِج  

ـــ  شج  ــــهـاعتــهيجـــت دمع  مـ

 

ـــإن هت  ـــاهلـــطـج أبــ ـــم ْيـ  ِج ـ

ــــالقســـتعيد   ــــهــتــدس هبجـ  اـ

 

ـــيــويط  ــزم بـ ـــمــاهلــح الع  ِج ـ

 

 

ــــهــيــونواف ــــجــا عـــىل عــ  ل  ـ

 

ـــهــيـونُاج  ـــا بــ ـــا ُــ  رِج ــ

ـــادي عُ  ــــونُ ــــرهتـــخــد صـ  اـ

 

ــُِّّل ي  ـــأق ـــاعـــا سـ ـــة الفــ  رِج ـ
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 حبُر حروفها
 طلعت قديح/ فلسطين

 

ثِ اللكَغة عن ُروف  مل تألفها مْاكن  طورستحدِّ ْك  ،عن تراتيل  إذا ارختى وتٌر كْوٌل  ،ال

 .شدَّ نياطها وتٌر تداعى لقريُه، ليُون كام ُيب أن يُون

ثِ الُّاغة وتشُياهتا عن انتهال ُروفها عيون ا تطفئ ِعطاش تشُّيه احلال  ،ستحدِّ

 .للحال، وضاّمدات استعارات  مُُية  مل تطأها أشعة رشفات املجاز

ثِ أياٌم خلت، عن االفتتان واخلشية، احلب والُُران، الوفاء  ،الصحو واملرض ستحدِّ

عود والُّئر فعة واخلضوع، الصك واحلُاية وأشُّاه  ،والعْس، اجلامل واالنتقاص، الرِّ

ثِ أتربة الّذاكرة عن كراس  وكراريس !القصائد تاقت إىل ملّذات سيوف كانت  ،ستحدِّ

ُاديث اخلفاء املتُّعثر وسط هلا عرشا، وأخرى تاهت وسط زُام تعرجات األفواه وأ

ثِ مُازل الُلم يف وريقات احلقيقة، وسجاالت التأريخ، ومْارات  .اخلطوب ستحدِّ

، ماذ   ،القواميس امللونة ، كرٍّ وفرٍّ عن كتاب  ال عدَّ لصفحاته املتقلُّة ما بي مَغر  وخمز 

، وخلف كل هذا أقُعٌة تعرف احلقيقة وَتارس فنَّ الرقص عىل احلُّال  .اليةالُّ وشتات 

ستحدثِ العلوم ومشارب األدب ودروب األمم أن الورود ال تفوح إال بإتقان زارعها، 

ا،  ا عابر  ت عطر  وجهد  ليس كَغريه، فالفّواح مُها له مذاق ما يُون يف مْاره، فإن شمم 

فإنه من أزكى ما كان  ،فاعلم أن ماقُّل كان عابر اخلطوة، ومن كان كعود الطيب ِمرتق ا

 .اجلاملمن فوائح 
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ثِ احلروب عن متاهة اإلطاقة والُّّْابة، عن معان  من خمازن الرجولة حتت  ستحدِّ

ماد، وعن جمامر الصخب ُول خزايا ُخِض   يقرهبا نفٌر يْتقيم دوِنم احلال، وحتنك  ،الرَّ

 .عيوِنم لفتات خُّز  يف موضع  من ُزجاج

  ا أسُّغ ذكرها فيهاستحدثِ الدنيا عن اسم مأل سمعها، ونال من شَغاف القلوب وم

ثِ اللَغة عن   .فلْطيستحدِّ
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 إلى أسير
 علي غبن/ األردند. 

 (1) 

فمزمورا  لعش َ ، وأسفارا وآيات   مزامريا   أخ  يا فارس الُلامت رّتل يف املحاريِب 

 مزمورا  لعش َ الُاسِ ، األرضِ 

لَغام   وضع خة الثُىلوَأسمع ص، هِ يِد... للتُديِد ... للتـيـللتوُ مزمورا  لعش َ اهللِ

 دُ ــوهتا الُّـيط كآيات  وأسفار  وأطال   وصرّيّن وصرّيها وفّجرّن وفّجرها، بخارطت 

ال وس فانفلقت صخوري فُم يا صاُُّ  فّجرتُ  من قُُّل  .وُررّن فاختلطت معاملها

 فْاَح الشعُب  أسُّاطا  َرويُت  لَّ الصادئ الظمآنَفـُُّـ، املاء من جويف عىل صدري

 وموالنا يقيض ليلة  ْحراَء يف القرِص  عيوّن وانُّجْت

ا  طاملا وجرُ خمتارا  وخمتارا   أص يا صاُُّ  يف كفِ اخلِضاء وعلِّمُ  كدولته بَغرناطة

... وقرآنا  ، غُّى  صار القيد يف عيُيِ إسوارا وعشقا  فّجرته الَغيد وإنجيا  ... وتوراة 

 عجزة... وأرساراوم فاسترشى عىل كفيِ تارخيا   ولَغام  فّجرته الُّيد

(2) 

وطالب يا أخ   وارشب نخب موتانا يف الدست "شاهُا"أخ  يا قلعة الشطرنج ُاص 

 بالثأر
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اعقة يقذفها بص وصلِّ مع  لعل اهلل يُه  لعُّة الشطرنج واشجب قتل عثامنا ... وعفانا

 .... ُيطمها

 اآلجال نْورا  تلقط طيورا  تعش َ الرتُال فُرجع مثلام كُّا لعّل املوت يرتكُا

 مثل اخلل َ أُرارا

 (3) 

 وأطعم بعضُا بعضا وخفـِّفـُا فاِنض لتصلحها أخ  هذي كراسيُا تئن لثقلُا

 زيِت  با قُاديا   وأشعلُا. …وشّيدنا  وهّدم صُُا العايل

 وعّلمُا سُّيل الرشد والَغ ِّ  وأنُّتُا أزاهريا  وأشجارا  وقـّلمُا

لُا كآيات مقدسة  وعاقُُّا   تطّهرناوأُرقُا ، ورتِّ

 وطف يا صاُُّ  يف الُّيِت 

 وانحرنا كام الدُُونِ 

 علَّ دماءنا الْوداَء تروي الُّيَت 

 تُُّتُا سُاكيُا  

 .وأُجارا وأشواكا  
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 فلسطين
 علي لفتة سعيد / العراق

 أنا جُديي عريب ..مل يزل الُشيد كام هو

درس ة لمل تزل اخلريطة عىل ُاهلا واجلدار يشهد وكتب املدارس يف الصفحات األخري

مل يزل الطري َ  ،مل تزل الُُّدقية حتلم مثِّل تفرض شعريهتا باجتاه جُدي صهيوّن، الوطُية

ا إاّل من أصوات املارشات واجلُراالت وأصحاب األخدود وعازيف طُّلة  ا.. موُش  وعر 

 التاريخ وُامِّل صواريخ مُصات ال تطل َ إاّل ُي تُون نريان ا صديقة

 ر الُّابوكل أشيائُا تتُّْس عىل صوت صي سُا يقضم أصابعهمل تزل فروسيّتُا عذراء فار

قهى ال نجيد سوى نط َ فلْطي يف امل مل نزل ال نّتقن شيئ ا ال نتحّرك إاّل عىل إيقاع الظّل 

 بطريقة  ال لُّس فيها

يح وال نز ُتى ال نلثغ املعُى سُّحان اهلل ليس فيها ُرف الراء فلْطي والقدس

 العواصم باخلطأ

 مل ُتصب ذاكرتُا بالعجز أو الُْيان سُعيد احلُاية من أّوهلا اىل ومهُا املتُاسلوال نشري 

 نرتك األوالد والصُّايا يقذفون باحلجارة والُْوة يلدن األوالد واآلباء اُتفال ملا يأيت

نخف  الصواريخ حتت أعامُا خترج عىل ظهور عجات  مصُوعة يف الَغرب يف أيام  

 معدودات
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ال  ألوالد هُاكالصُّايا وا مل نزل نحلم، عىل ألْتُا األناشيد بقايا ثوراتُا ال نرّتب الُلامت

  .ُجارةىل إُيتاجون 

عيد من ي يا قدس تاج عروبتُا مل يعد لُا رؤوس مُازهلم املهّدمة صواريخ ملّطاط ِمجاهلم

من يعيد الُشيد اىل مدارسُا مات  الرأس أكلته ذئاب الْلطة والفقه ورمال الصحراء

ام العلم في ىل الُْونإمل نزل نُّحث عن صاخُا اعتدنا أن نلج ، ء يف بّحة العقائدالَغُا

 كأنه يزيح َتثال احلرية ويمّزق بوجه اخلرائط الذي يرفعه طفل  بوجه ِمتل

ا مُهممل نزل نحلم   (نُّص َ بوجه متخاذل )ال نْتثُ  أُد 

 .بْهافُّعض عربانُا خييطون ما فرصنا كام االستثُاء ُي تُُّح الُاب

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
112 

 

 القدس قدسنا
 تونس لين األشعل/

 

 كطفلة رعُاء للشقاوة حتّن، الُُائُس ُي األجراس ترنّ  تُُّ  من قلب قدسُا

 ُول قطرة دم آخر شهيد فرتقص مرتُُّة احلامئمُ  يرصخ صوهتا املتلعثمُ 

 صاة  حلزِنا الشديد تعج املْاجد

 !فلْطي

 ى وفتاةكوّن قوية بُل فت اخرج  من ركام الطَغاة

 ال تْتْلم  لصفقة

 فلْطي! عليِ ألف سام! للْام "وُيد القرن"

 ليت شُّابُا يعود شُِّت وُلم  مل يشب

 ُتى أراك عروسا يف ديارك

 أقُّل ُُّة من ترابِو

 !.مييس..! هامتِ ارفع 

 !...وهبال نرصك اُتفِّل
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 مقام غزة
 محمود الشلبي/األردن د.

 

 رشدت رف احلامم عن الْطوح...قصفت شظايا احلرب أفئدة األُُّة

 ذكرى الراُلي، وذابت يف مرايا األرض ..هتشمت صور وأبُية

 يمأل الدنيا انتُّاها وجه غزة ساطعا فوق املآذن ومن رماد احلرب أرشق

 :قلوب األولياء فقال قائلها دماء األوفياء فأعشُّت مُها من أرجوان سامئها انُُّْت

 .من دعاها ُُّاب غيثاويصُّح األ هلذا اليوم تأتلف القلوب

 وُلام يف املدى الَغزي، ،رسمت لُا وطُا ،عي لَغزة يف املدى

 .وأزهر يف مداها مد رشاعه للشاطىء األغىل

 ،يرفعِ املقام اىل الْامء ...من كل ُدب جئت

 .ووجهِ الدنيا أتت َتحو أساها

 من أجل غزة يصعد الشهداء

 .سلمها العِّل ويمتطون جُاح عزهتا إىل أقىص هواها

 .من ذراها احلياة فحققت نرصا تفجر ،ه  آية نقشت عىل صخر
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 نداء الريح
 محمد الخفاجي / العراق

 وآخره،يا أول التُوين، ،فلْطي

 يا مُتهى الُجوم الُثرية، يا نُهة الطي املمزوج بامء الْامء،

 يا رائحة احلقول يا نداء الريح، ،يا رس الوجود ورشيُة األنُّياء يا ضوء،

  تراتيل قداس يف حلظة تعُّد يا أنِت .... يا قُّلة الصاة، ريا عط

ِِ ... ويا يقي الفردوس املذكور يف الُتب املقدسة  أفتش عن كلمة مُاسُّة أدخُل مُها إلي

  ألركض خلفها يف أطل َ رساُ ،.. تصلح أن أرميها ُطعام  أمام  "دائام  "مثا  : كلمة 

 وكذلِ اخلوف واللهفة أيضا   ذلِ،الشوق سُّب كاف  لفعل  ،األزقة القديُة

ُِ الدال وامليم من .. يف الداخل  ،جانُّا  معهام قرب طاولة  وُيدة أركنُ  ،" دائام   "أمْ

 ، أحتْس الورم،باخلدوشء أرفع يدّي فوق وجهّ  املِّل

 أمخن املْافة الت  أكلتهام قدمايو أُِ بأظافري جلد الوقت ُتى ُيمر املدى

 ورمال تفلُت من قُّضة يد، والشمس رالُّح كان هُاك عيُ  اغمض

 ونورس ُيل َ بالقرب حتملها الريح ....الهثة

 .اللقاءأنا أنتظر متى يُون ..  وكان هُا
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 قدس تبكيال
 مصر /محمد عبد ربه طه 

َفاِل  إىِل   احلَجاَرةِ أط 

 امُلُدن
ِ
ُّّاِت املََطر   وَسَحاِئَب ، وَسَألُت َعَُها ُكلَّ أرَجاء َُ  األَُزاِن 

يُ ا والَقَمر وَسَألُت  ُِ َس  م   َعَُها الشَّ

ي َب َوال َخَب  وَنَزَلُت أَعاَمَق الَُِّحارِ   َفا جُمِ

َتِذر   نَيا َأَتت ُِ  َتع  ِْس ..  لُِنَّ ُكلَّ َخَائ َِِ الدك َُ  َقلُِّ  الـُمُ 
ِ
و  َعىَل أشاء  وُتطِلك يِف َزه 

َهُر َماَت  فُُوه   الزَّ َُ فُُِوه، ف ِْ ، مَل  َيد  اِت الُّرََش  َتَرُكوُه َمُ َُ  ِمن  جَرا
 
 يًّا بُِجزء

َهر   تَّى الَقَمر  ، َماَتت  ُزُهوُر الَياَسِمي  ، َماَت الزَّ ُِي  ، َُ ِّْ اَمِق أعاَمِق ال ُه يِف أع   َسَجُُو 

وق   ُ ُس باُعوا َضوَءَها َقُّ َل الرشك م  تَُِا الَعِري َ  ، والشَّ ُفوا.. َتاِريَخ ُأمَّ  َقد َزيَّ

**** 

َهُر َمات    الزَّ

َمن   َلت  َأخَاُق ُجلِّ الَُّاِس يِف َهَذا الزَّ َغ اجلَراِح ، َوَتَُّدَّ  َمَع املَِحن   وَتَعَوُدا َمض 

ِل الوُجود َيا إىِل َأص  َآُن يا ُدن  َُُِّ .. َظم 
 لُِ

َراَمِة.. والَشَهاَمِة واجلُدود   َُ آُن أَُلُم بال  َظم 
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 الَُتِ 
ِ
آُن َلُُِِّ .. أَماَم َمَُابِع امَلاء ر  َتاِئه  َبَي الَقِصيد  ، ن  َظم   أَنا َبي ُت ِشع 

 يِف الَعَفن   َوِهَ  األَماِّنِ َسابَِحات  

**** 

 َتُُِّ  َأَذاَن الَفَجِر يِف ُكلِّ امَلآِذن  ، يِف َعِي أطَفال  هَلَا فالُقدُس َتُّ ُِ  َدمَعة  

َرامِ   ُ ُّرَِيَة اإِل  ُ َزاَن امَلَداِئن   َت  ُ َواِرَع وَ  َأ  املََُاِزَل يِف الُْهوِل ويِف اهِلَضاب  َتُّ ُِ  الشَّ

َُّاب   اىَل والَيَتاَمى والشَّ َُ ا للثَّ  َتُّ ُِ  َعَذاب 

ُض  َجاِع هم  .. تَ َعط َشى َليَس ِمن  َقَطَراِت َدم   ..واألر   ُُِّ  َعىل أو 

ِعهِ  ا يِف َدم  ُل َُيلُِس َغاِرق  ف  اءُ .. والطِّ َرى أبِي ِه واألمَل   وأَماَمُه.. أش   َمن  ِذك 

؟ َمت   يا بِاِدي ُهدِّ
ت  ا ُأُِرَقت   َكم  ِمن  بُيو   َيوم 

ِ
اء َ ِِ اخلَِض   !وَمُروِج

َُّاب   ُهوَلَة والشَّ ُُ  ال
ِِ ََت ا !َكم  َقتَُّلوا فِي َحى مأ   والُعرُس أض 

َواُتهُ  اب   ...أم  رِتَ  َذٌل.. وَعاٌر.. واغ 

**** 

َجٌر َأَصمي  ل   َيَدييِف  َُ  َشمَلُهم  ، ُقم َوَشتِّت  تُّلمَ  طِف 

ُف ََجَعُهم  
ِْ  ارَضب  َفإّنِّ ِمن َجَهََُّم ِجئُت أخ
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 ..َقد  َكاَن طِفا  ُملَهاَم 

 ..َلَُُُِّهم  

هِ   ..وَضَفاِئرا   َسَلُُّوُه أَُاَم الطكفولِة.. يِف أبِيِه وُأمِّ

يُم ألُختِهِ  ِْ َها الَُّ ُ ، ُيَطريِّ ُس َماَلت   َكاَنت  م  ِزيِن   الشَّ َُ  والَغُروُب أَتى 

موُع َرَجالطِّ وا ُل َُيلُس والدك اوالصَّ  ؤوهُ ف  َُ  ؤوهُ وُت للَحَجِر األَصمِّ ُب

َور  ..  َضوَء الَقَمر   وَسَحاِئُب األَُزاِن خُت ِف  َخلَفَها ى يِف ُعيُونِه كالصِّ
اِم َترَتِ َواِدُث األيَّ َُ  و

َُّّا  بِِدَماِئهِ  َُ ى أبِاُه ُم  خُيف  اجلَراح   لرَيَ

 واكرِِي الَصَُّاح  وِغَُاَء ُأمٍّ يِف بَ 

 ُقم َيا ولِيِدي َجاَء َوقُت امَلدَرَسة  

؟ َحاب؟ أيَن الَُِّشيد  ؟ َأيَن الصِّ  الُكُجوِم احلَاِرَسه 
ِ
 َواللَّهُو يِف َضوء

 َقد َضاَع ِعيد   أيَن امَلَعاِزُف والرّصاُخ وَرقُصُهم  

َتَُّاح    ْ لك َضاَع ُهَُاَك يا َوَطُِ  الَعِزيز املُ ُُ  ال

**** 

 َزاَلت  َتِئنك وَتُ تَِحب   ماُقدُس وال
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َطِرب   ماواألرُض   َزاَلت  ََتُوُج وَتض 

 َوَهم  ..َدمٌ  .. والطِّفُل َيُُِّ  َدمُعهُ 

ِري َ  ، والَُّفُس َعطَشى ِمن َتَُّاِريِح األمَل   َُ لِق  مَراٌر يِف  َُ  والطَّعُم يِف 

ت  يِف الطَِّري َ اٌء َتَراصَّ اُء َمن  قَ ، وُهَُاَك أش  َطِرم  أش  َراَمِة َتض  َُ  اُموا بِأَُجاِر ال

 َك  َيأُتَوا بِاآلَماِل ِمن َجوِف الَعَدم  

 .. لَُُِّهُ 

َقه   ِ مُس فِيِه ُمرش  ا َسَتأيِت الشَّ  َيوم 

اِرَقه   َُ َحاَيا   وهَتُب أشَاُء الضَّ

 َسَحاَبُة األََمِل الَعطِر  
ِ
اَمء َّْ ِري َعىَل َصدِر ال  جَت 

.. يِف األَ  ُّّاُت امَلَطر  َك  َتتَِّحد  َُ  رِض 

َحاَيا َسوَف َيُ ُمو  الضَّ
ِ
اء  َأش 

ِ
اء َدِهر   ..والَُُّّ ُت ِمن  َأش   َيز 

دِ  وَن أط َفاال  ِمَن األََمِل امُلرَشَّ ُُ  لَِي

 ..َيا بِاِدي َيُ َتظِر  
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 رجوزة لغزةأ
 محمد نصيف/ العراق

ـــــــَزع    مـــــــرارةَ   ذوقـــــــوا  الَف

 

ــــع    ــــا َنَف م  م ُُ ـــــي ــــلُم ف ِّْ  فال

 

 

 رعٌ ـقــــــدِس ســــــيٌف مشــــــلل

 

 بـــــِه نعيــــــُد مـــــا انُتــــــِزع   

 

 

ـــــــم   ُك ــــــذا ُـــــــصاُد شـرِّ  ه

 

ـــــن  َزَرع    ـــــتم  َم ــــــرِّ أن  لـلـش

ــــــرؤٌ   ــــــوَك ام ــــــا َزَرَع الش  م

 

ــــــع    ــــــَن الشــــــوِك َقَط  إاّل ِم

 زواُل صــــــــــهيوَن دنــــــــــا 

 

م ســـــــــــُيقَتَلع    ُُ  كيـــــــــــاُن

 لــــــن  تـمـُعـــــــوا زواَلُــــــم   

 

 إنَّ قـــضـــــــــاَءُه َوَقـــــــــع   

ــــــد  ُ  ـــــم  َتُع ــــــم  فل ُُ  ـصوُنـ

 

ــــــــَلع    ــــــــَن اهلَ ــــــــُة  ِم  آم

 ى لُــــــاـفاملْــــــجُد األقصــــــ 

 

 نُّيكُــــــــا بــــــــِه َرَكــــــــع   

ـــــــا  ـــــــُر لُ ـــــــُر والُّح  والُه

 

ــــَزع    ــــوى اجلَ ــــم  س ــــا لُ  وم

 يـــــا غـــــزَة العــــــزِّ اغضـــــُّ  

 

 احلــــــ َك ارَتفــــــع   
ِِ ُِ  بْــــــا

ــــــــــارق    ــــــــــُ  لـم  ال تـرَك

 

ــــــع    ــــــُّ ِن َرَت ــــــِع اجلُ  يف مرت

ـــــــــلم    ــــــــائن  مـْـتـْ  أو خ

 

ـــــن     َرَضـــــع  ِم
ـــــة  ـــــدي ذّل  ث

ــــــى  ـــــــصُم طَغ ــــــام اخل  وكّل

 

ـــــع    ـــــِد للخصـــــِم َخَض  كالعُّ

ـــــاَز بالْـــــلِم ســـــوى  ـــــا ف  م

 

ــــَدع    ــــاحل َِّ َص ــــاَن ب ــــن  ك  َم

 

 

ـــــــا ـــــــد  عّلمُ ــــــــلُم ق  فالظ

 

ــــــع    ــــــذي َخَُ ــــــلُم ال  ال يْ

ــــــــــا   بالْــــــــــيِف رّدوا ظامل 

 

 مــــا ارَتــــَدع   
 بَغــــري ســــيف 

ـــــــُهُّ ا  ـــــــيهم  ُش  صـــــــُّّوا عل

 

 ُر َســــــَطع  ـبُاِرهــــــا الُصــــــ 

ــــــُّّ   ـــــــَضُّ اص ــــــيهم  َغ  وا عل

 

ـــــــع    َْ  مـــــــا للتـــــــأّّن ُمتَّ

ـــــــــــوا  ــــــــــم  أن  يدفع  آَن هل

 

ـــــــع    ــــــن  داَن للحــــــ َِّ َدَف  َم

ــــــوا  ــــــهيوَن ارُل ــــــاَء ص  أبُ

 

 بـــــام اختلقـــــُتم مـــــن بِـــــَدع   

ـــــــوا  ـــــــم  جتّرع ُُ ـــــــا ويَل  ي

 

ــــع    ــــأَس الَوَج ـــــّزة  ك ــــن  غ  ِم

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
120 

 

 حمامة
 محمد دلكي / األردن

ه الُّرشية   ..عاش ُيتام   ..ُي غابت عُه تلِ الُُّدقية    مل تذق 

 حلرب   ما عْى يفعل من خيلقه اهلل

ا مثل الُّقيَّة  ْ  ليس تعُيه الُرايس ..ثائر الروِح، وتَغريه الشهادة   !ثم يُّقى جال

ا-جامٌح  ..ال.. وال قُّح الْياسة    سحابات مهوم   وتعلوه -دوم 

 وطُن الّدلُ ، ُقا، ..فوق طّاِب الْيادة   ..ُيُام يُّْم يْمو

 كت ف الُُّدقية   فوق -عم  بنيا -

 فوق رأس احلرة الدلُّيةِ  ..ذات العيون الُّدوّية   عّمت  "ْحامة  "هُذا قالت: 

 لُّاد   ويمِش من باد ُُيمل الُرُص 

 خيرس اجلاد   وعىل كّف أخيها

 !!أتفُر -دوما-كُُت  ُيُام كُُت صَغريا !يا أخاها

وك ب  -يا غورو-ُم جاءِت األقا ..راُت األيامُ  !!"غورو"ـكيف سمَّ

 :وأدركُت 

ِ  اكان  "ُْيُ ا"  ..سُم
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 :ثم قلُت ُيُها ملء شعوري

 !!"غورو"مُِ يا  "غورو"أين 

 يا ابن عم  !وأنَت القافلة  

 إنُا ُزُن الُّاد  

 إنُا نُُّو إذا عشُا كذا دون جياد  

 هُذا

م اهلل البّية ّْ  قد ق

 بعضهم لذته يف أمُهِ 

 بعضهم لذته يف عيشهِ 

 تِه ذاَت جهاد  بعضهم لذته يف مو

 !بن عم يا 

 استشهادعيشُا 
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 غراب  مطاط
 /العراق محمد شاكر الخطاط

 ... اِنض  

 والدغ بُادَق عظام   أْيا الُائُن املزجمُر يف َججمت 

 وال نداَء يثرُي عامَء العامل راَح الُوُن يلُف عصَُّتَهُ 

 داَس عليها غراٌب مطاط، يَغرُز صدَرُه وردة   غري عريبٍّ 

 "صاح الدين"صولَة ظ أيق رتاُب الُائُم مُُذ ألِف عامأْيا ال

َِ  وُخض طاُونَة القتالِ   أدري أنَّ عقاَل علِم

 "ٌُُّل رسيي "

 "الباق"وارتِد قلُّ ا من  فالُّس قَُّة األجدادِ  صاَر يدغدُغ دَم العقارِب 

 رقعة نُّ ٍّ  ختيُط َُب وجِهِ ها أنت عريبي  يبُق صهيا  فوَق أكتاِف ليلهم

 بيُام هو صورٌة تُوي الظامَ  لِّ ذرة  هاَجت ه اجلرادُ يف ك

 كائُ ا خيشخُش شهقَة القمرِ  "أرُيا"تعال وخذ 

ِِ َُظِ مثلهم ؟فيم أنت  وقل فلْطي كا، ال تُّ

 متى وأين

 سيُون وجُه الليِل ماء  عريضا ؟
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 يا حزنها المدفون
 علي/لبنان محمد توفيق أبود. 

َِنا املدفوَن يفَّ تعا ز  ُُ َدقاتُاَل ُخذ  فرُ  الَغامم  يا  َُ ل  عىل 
طِ  واه 

ب  ُثاملَتُا صُّابَة واجد    لِل عابرين إىل سُا أفراُهم  ..  أقِرئ  أُُّّتُا اهلُيام   وارش 

ُا.. قل  يا غامم   ُُ ام   سُُعيد تُوين امَلدى خصُّ ا سيوَلد جر ّْ  وُنعيد لألرض املُّاركة ال

 وتعاَل أرسج  هذه األفراَس نحو دموِعها.. لّصهيل  يا ُزِنا املدفون يفَّ تعاَل ُخذ  فرُ  ا

ُُها اهلوى ُُ  ْ ها طوبى لََِغّزَة ُي َي ُكر ُأمَّ  :طوبى لََِغّزَة ُي َتذ 

ُي الذي رِضع اهلواجَر يف متاهاِت الُّخيل   طُي الرّشيدُة يف الَفيايف، أّمَ  الثَّد   ْ  أّم  فَِل

ها َُ ا ُتْاِوُرُه الّلظ ثّم استظّلت  ُجر   ما يشف  الَغليل  « اإلرساء» وَتَلت  من ىشجر 

، ستقول ِمن  أَل َِ الّركامِ   :أّم  فلْطي الت  َتأ بى َزكاَة القاِعديَن وماهَلُم 

 -أنا عىل َفت وى دمائ  -

ُّيل   ّْ  ال
ِ
 أبُاء

ِ
 !لُْت ِمن  ُفَقراء

وِة الّصدأ الّذليل   أّم  ستوقظ َسي فُا  من َغف 

 !أّم  سرُتضع ما تُّّقى ِمن صليل  

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
124 

 

 إلى ما ال نهاية
 محمود البسيوني/ فلسطين

ه  رُلٌة أخرى إىل ما ال ِناية إىل األزرِق األْحِر الامتُاه  وُدَك حتت قُابل املدفِع 

املتتالية يا ابَن احلُايات الطويلة يا ابَن أمواج الرسائل العائمة وُدَك بي الْقوط 

َِ ، والْقوط املتعايل   يقتلوَن اآلن اسم

َِ الداّن هم يريدوَن ُبُاَك ونزيف املهاجع اآلمُةيَغتالوَن ن َِ ويْسقوَن سيف  وم

 يعرفوَن أنَِّ تقاوُم وُدَك ُتى آخَر الروح

  ِ َِ أن  تتقّمَص احلياَة فيام تُّقى مُ َِ آخر ما تُّقى عىل أرض الصمود علي  وأنَّ

َِ أن  َتِش فوق الّركاِم، ويف ُمّرات الرصاخ العايل  علي

 اِم حتت أقداِمِ املثقلة املرايا َتتصك شعاَع األقدار العاتية  ال تُْس  زجاج األُ

 سّجل يف قواميِس ضحاياَك، سّجل  

كاِم تُتظُر خماَض ُياهِتا ضِن ُأمِه الُّتول حتَت الرك ُُ  طفٌل يرضُع الدماَر ويصحو يف 

 تْترصُخ الرجاَل وهزِّ الُخيل سّجل  كيَف تأكُل القُابُل احلجارة

 !دن احلاملة كيَف تُاُم الطُّيعُة من أنِي املوت  وهتضُم صوَر املُ 

 من أب  يَغُْل وجَه احلقيقِة، فا يرى من ُصلُّه أُد  
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؟  !هل قرّصت  ُأمهاُت الُرِص يف أُشائها ك  يرعى الدماُر أطفاال  يف بطِن االنفجار 

، قد نخُْس ُروَف احلِب قد  نخُْس احل ، نخُْس األسامَء واألنفاَس والطفَل رَب نعم 

 ك  ُيصِدَر أُُاَم الطلقِة األخرية   ،هل كاَن املوُت ُاكَم املديُةِ  الرضيَع معا  

؟!متى يُته  دفُن األجْاِد كالّرماد  ؟  !متى يُته  غضُب الرتاِب من الرتاب 

ِِ سوى انتفاضةِ َعرَ  ِِ ال أسواَر ل اجلُون فهل  بعَد اجلُوِن ُنصُُّح أو نُون  !!ال أَُد  فُت

 ر يُُّْح إاّلِك سُمِش َجيعا  يف خطى الوداِع األخري  خلَف الُهِر األْح

 نلّوُح ملوكِب الَغارقَي بَِدمهم  فليشهَد الُّحُر كيَف تعتِّل نْائمُه أمواَج الشهداء  

 ويقتلُع األزرق جذوَر العْجَد واملُّاّن كيَف تُدّك الُّارجاُت الُُّفَْج واألماّن

ِِ أنِت، أُُب غزة يف ُُاياِت أنا ال أُُّّهم، عرٌب أضاعوا الُّحَر وِنَر الُّطو لة أنا ُأُُّّ

 ه  أوقاٌت للتوبِة من خطايا األناشيد  ، العروبة  

 عقارٌب تدوُر عَُس عقارب االنتحار  ال يشَء خلَف انفجاراِت االنفجار  

كُّيِت العُُُّوت يصطاُد الرذاذ  سوى هذا الضُّاب الُازف بأشُّاِح االنفجار  وُصار

 ه  رُلٌة أخرى إىل ماال نعرُف هلا سُّيا، ، خوٌف كلكه خوف  واآلَن... ُياٌة كلكها موٌت 

 وَُدَك حُتارُب التاريخ ُتقايُض بَغصِن الزيتوِن جَلدك

هم يْسقون َاآلَن موَتِ يعزفوَن من  صوب ُهتافات األرض وجمدك ُتطل َُ رصاص احل َ

 َِ  .ليتها األغاّن َمن  ُتعيد نحيَب الرجاِل وطِفَلِ برِت األنفاِس حل ُ
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 سـطـيـنيـلفل الـفنـشـيـد أنا الـط

 /سوريةمحمد عصام علوش 

ـــــُل الـِفـلِْطـــــيُ  ــــا الـطِّـف  أن

 

ــا الـتَّـحــريــــُر ِمـــن ديـــُ    أن

 

 

ــــٌل  ــــا أَمـ ــــزٌم أنــ ــــا عــ  أنـــ

 

ـــنِ   ـــاُت نِـْـــريــ ـــا بـــــاقـ  أن

 

 

ـــــوٌن  ـــتـ ٌم وزي  ـــــر  ـــــا كــــ  أن

 

ــرايـــيـ  ــــٌد يف الـشَّ ــــنِ وَمـج  ـ

 

 

 ونـــــاٌر ِضــــــدك ُمـَغـتـِصـــــب  

 

ــــونِ   ــــاك  وَمـجـــُـ ــــــــ  وأفَّ

  

 ا الـطِّـفـُل الـِفـلِـْـطـيـُ أنـ

ـــــَوردا  ـــــزرع ال ـــــن َيـ ـــــا َم  أن

 

ا  ــــدَّ ـت ــــِس ُمـم  ـم  الـشَّ
ِ
ء ــــضو 

 لِ

 

 

ـــــا ـــــاُن نـفـديـه ـــــ  األوط  ه

 

ـعـــدا  َّْ  لـــُ   نجـــُ  هبـــا الـ

 

 

ـــــاُد أجـ ـــــا أوتــ ـــــداديهــُ  ـ

 

ـــدا  ـــها الـَمـج ـــادوا ب ـــد ش  وق

 

 

ــــا ُـــ ــــأن ــــُت ُأطـيـــ  ـٌر ولـْـ

 

ـــ َُ   ـــدا ــ ـــا عـُّـ ـــا بـه  أن  أُـيـ

  

 ا الـطِّـفـُل الـِفـلِـْـطـيـُ أنـ

 

ـــــت   ـُي ـــــدَس ُأم  ـــــلُت الق  جع

 

ــــيت   ــــقدس ُأغـُ ــــُت ال  كـتـُّ

 

 

ــــــُ  ــــــىص ُيـُـادي ــــــها األق  ب

 

ـــــةِ    بــْــاُـــــات  وأفــُِــَيـــ

ــــرى  ـــــان يل ِذك  ـــــد ك ـــــُا ق  ه

 

ـــــةِ   ـــــراٌب بــــأنــدَيـ  وأتـــــ

 

 

ـــــرٌ  ـــــه تـُـُّـي  َســيـعـلـــــو فـي

 

ـَيــتــــ   ِْ  وحتـلــــو فـيــــِه أمـ
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 ا الـطِّـفـُل الـِفـلِـْـطـيـُ أنـ

 

ــــــدَوة   يــــــِن يل ُق   صـــــاُح الـدِّ

 

ـــــــَوة    ـــــــَن يل أسـ ـي ـطِّ ُِ  ويف 

 

 

ـــــى ـــــداُم ال أخـش ـــــا الـِمـق  أن

 

َوة  ظ  ـــــه  ـــــِل يل َص ـــــوُر اخلي   ه

ـــــُا  ـــــن ل ـــــلك الـمـْـلـمـي  وك

 

ــــَوة    ــــم  إخــ ــــِن اهللِ هـ  بـديــ

 وإنَّ الـَُّـصــــــــَر غـايــُتـُــــــــا 

 

ـــــزَوة    ـــــدر  الـَغ ـــــا يف َبـ  كـم

  

 ا الـطِّـفـُل الـِفـلِـْـطـيـُ أنـ

 

ـــــَوَطنِ  ـــــُب ال ُل غاِص َُ ـــــرَي  َس

 

َمنِ    ولـــن يُّــــقى َمـــدى الــــزَّ

 

 

ا ويشــــدو الطَّــــ ُ ُمـُّـتِهـــــج   ـري 

 

ـــــنِ   ـــــاِر والـفـُ ـــــىل األزه  ع

 فــــــإن  جــــــاؤوا بُجـثـمــــــاّن 

 

ا دونـمـــــا كـَفـــــنِ    شـهــيـــــد 

ـــــُ   ــيـــ ـــــاُه ُزفِّ ـــــا أمَّ  فـيــــ

 

ــــــُ   َُ  فـــــإّنِّ هــانـــــٌئ َسـ

 أنـا الـطِّـفـُل الـِفـلِـْطـيـُ  
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 سنابل عاشقة
 فلسطين محمد زايد /

 من  عيوِن الظام، املوِت ِخلْة تَغاِدُر دائرةَ 
ف خترج   ويف غفلة   وِمن  ُكّوة اخلَو 

 أقُحوانا   اشذ  .. ُزهورا تردُد صوَت احلامئم  .. ندى  ونْائم  

 ولُن ... ولُن   َوغصُا ببج الباءة نائم  

 وتلِ يد الليل تصفُع أهداهبا، لقد أِنُتها الرياح العُيدة

 تفرتُش الدمَع والوجد كان الّدثارو.. وتلِ وسائدها أرشبت  بالُآبة  

 هُاك تصارع ذل اإلسار.. هُاك تُابد عُف املْرية.. وخلف جدار الدموع الْخيُة

 م  شجّ  الَُغ، ختط بقلب رمال العذاب   به ألف ِنر، علته بقايا خريطة  ، نمت  فوق وجه

 وال سطوة للُْي العجاف، فلم يثُها عصف ريح اجلفاف

 ومل تقتلعها أكف العواصف  ، واصفوما أوقعتها الرعود الق

 ها فوق صدر احلُّيُّةئفقد وجدت دف، وقر الشتاء وما أفزعتها تال الثلوج

 سُابل وّدعتها مذ زمن، ورغم اصفرار املروج  ، وغُت ورغم ُصار الثلوج

 وناجيتها من عىل شوك دنيا الضياع.. وأودعتها أمُيايت الُُّار

 تركتِ والقلب غادر أسوار جُتِ الزاهرة، ُُُّاتأال يا سُابل قلُّ  املِضج بالرزء وال
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 أنا اآلن راُل  ..  ودمعِ بلل خاطريت

 وشوك املعابر أدمى يراع  وضاَع دثاري، تعريُت للريح للزمهرير  

 ؟وهل تعرفي جال الرزّية   ؟ فهل تْمعي نحيُّ

 ة  لترى هل َتّزق وجه الرسا سُابُل ماذا أصابِ باهلل قويل.. سُابَل عشق  املُابر

 ؟هل املوج جردها وجهها؟ هل املوُج أغرقها

هد جْم الرشاع؟ هل الليل جردها مركُّا ّْ  وُطم يف حلظة ال

 وهّيا نجدد عهد العُاق..  كفانا ابتعادا.. كفانا رُيا

ِِ ..  لُطرد عُا غشاوة يأس  وضم  إليِ شَغاف الفؤاد   خذيُ  إلي

 جْم احلُّيُّةدعيُ  أسافر عب متاهات ، خذيُ  إىل قلعة األوفياء

 وقد رُلت بْمة العيد من وجُتيها، وعب رشايي أرض تطاردها قُّضة املقصلة  

 خذيُ  إىل قلعة عرفت عشقُا من سُي خذيُ  إىل معُّد العاشقي

 هبا اآلن خيمة   ، أريس خاياِك يف كل زاوية من خاياكدعيُ  أسافر عب

 ىل سفُ ع العواصم شُّت ُروباوكل  فُل الذئاب هتم بقتِّل تلّم شظايا رشاع  املمزق

 وثويب املمّزُق تُضوه عُ ، وكل متاع  ذرته العواصف
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 تطّرز باحلزن رُلتَ  الّدامية.. وثويب احلزين به ألف خرق.. يد القْوة املْتُّّدة

 وتشهد أّن اعتقلُت 

 وشتى الِضياع أهُُت كثريا بشتى املدائن

 ثُايا ثيايب العتيقةوبي  بقلب احلقائب.. ورافقُ  احللم قد نام خوفا

 عىل متن باخرة املتعُّي   ويف بعض أوراق شعري املْافر

 ولُُُّ  ما نْيُت غرام الُْابل  

 سُابُل غُّت  لفقري وجوع 

 وغُّت  جلرُ  املُابر  

 سُابُل ما نْيت  وجه أم 

 سُابُل ما فارقت ها

 عيوٌن تُام عىل لوعة  

 وَجر انتظار  
 وسهد  وشوق 

 ُهار  سُابُل تعش َ ضوء ال

 سُابل  تعش َ رغم احلصار  
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 فاتحة

 محمود الرحبي/ فلسطين
 

ُلُه ُسدى.. ك  تشرتي ذلَّ احلياة   ريُح تْجُد للعصاال  والليُل أوَّ

ُت كام أنا.. والليُل آِخُرُه ُرفات   ُح للطَغاة   وأنا ُخلِق   َغَضٌب ُيَلوِّ

ُتُلُ  فامت  ، وُدي وهذا املوُت يل  !! قد  جاَء َيق 

 (ستيُافيفا باال( 

 وأنا الذي قد  جاَء من  رُِم الصُّاح   الفجُر أبعد من يدي

 الُرُص أقرب من غدي.. وُدي ُتعاندّن الرياح   املجُد يل

 لُُُ  أمِش عىل جِْد اجلراح  

 بيدي أفضك بُارَة الُرِص املحال  .. واحلزُن يأمرّن تعال  

 وأنا اجلُون   الوقُت أقرُص ما يُون   سيخيب ظُن املوِت يب

 وأنا الذي سيظلك يرفُض أن  خيون  .. أنا األماّن واألغاّن الثائرة  و

 وأنا أنا

ُ طائرة    طفٌل ُيَطريِّ

 وكأِنا روُ  حُتلِّ َُ ُائرة  
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 يف القدِس أو يف الُاصة  

 رى العواصَم من هلب  أف

 وأرى َجفارا بالعيون الُارسة  

 :قد جاَء يرصُخ يف غضب  

 فيفا باالستيُا

 فيفا باالستيُا

 ا باالستيُافيف

 سأكون وُدي يف الُفاح وال سواي

 الُلك يرشب من دم 

 وختونُ  ُتى يداي

 ال يشء يشُّهُ  سواي

 سُأكثُف األلفاَظ يف جْد اللَغات  

 الريُح أغُيت  وذاكريت رفات  

 الصمُت وُ ك رسالت 
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 احلزُن يلوت.. وأنا الُْ

 ال تتُّعوا أثري أنا رمُل الُّْات  .. وُدي نجوُت من احلياة  

 ودم  ُيراق  .. يف الُّئر ألقاّن الرفاق  ، قد كُُت معجزة املشان َ واملقابر والطَغاة  

 :فهتفُت من  أمل الفراق  

 فيفا باالستيُا.. فيفا باالستيُا.. فيفا باالستيُا

 والقدُس تُّتُُر الُهار   اخليُل تزُُف يف دم ، وُدي ويأكلُ  احلصار  

 وعىل ُدوِد أصابع  ألف انتظار  .. لت  كلك العواصم أقف.. كلك العواصم أدبرت  

 ٌِ ٌِ شائ  فإذا مددُت أصابع  جاءوا وأهدوّن انُْار   الصمُت سل 

 وأنا الذي بإشارة  للُرِص يف وجه العدا فأنا الذي بحجارِة األطفاِل أقتحُم الردى

 وأنا اجلُّاُل الراسيات إىل األبد   فأنا املدى غدهم  سيصُُّح أسودَ 

 وأنا الذي سأكوُن وجها  للمُون  ..  قلب اجلُون  وأنا اجلُوُن يُاُم يف

 وأنا الذي سيظلك يرصُخ يف الفراِغ وال أُد  .. فالروُح تزهُد باجلْد  

ُح من  بعيد   اسم  جفارا جئُت أْحُل يف يدي  فجرا  ُيلوِّ

 :وعىل دم  هذا الُشيد  

 فيفا باالستيُا.. فيفا باالستيُا.. فيفا باالستيُا
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 القدسانبعاث 

 ر العالم/األردنمختا

 بُا الطي ..وءيُــــــــ ..َتُوءُ  ..أنوءُ 

 "كُعان"يا  "القدس "فيِه انُّعاُث  وأديمهُ  خيرُج من شقوِق األرض

ُّىل تُُّ  بالضحى دمشقية العيُيِ  ُُ  تُُّ  عىل صدِر أخت   والقدُس 

 ماتت  
.. وقالت   "صخرهتا"فوق  غامرت برجولة   أيَن نخوتُم؟ :صاُت 

 وال انتخى جاَب الفضاء، صوهتا صدى َقَلت  ال الريح قد ن

 من األذى "أن يُقَذ الرشف الرفيعَ  عريب املُحيا

 "غباء "داُس يف عرِف القُّيلة وتعود

 أبُ  .. وتُُّ 

 وَتُْح دمعت  أمُْح دمَعها

 نميض

 يا أرُض قوم  جهزي يل قب الشهيد

ِِ الُّداية والُهاية  فُّ

 والعطاء
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 أعراس العروبة

 / لبنان مريم علي باحوق 
 

ِِ غزَة عىل أعتاب القدِس ُيَغتصُب  فف  غزَة أعراٌس  ...زغردي أماه  وِعرُض

ُتُب  فقد ُاصوا امليَل والزيُاِت  .وتألق  كحِّل الرمَش بدِم الرّيانِ  ُُ  وال

 باألمس ِ ُدّرَة عىل الُقرطاِس مِّضجا  ...باألمسِ 

 لطَغيان ماعُّهمتُْست عىل مدارج ا..شاخت بأيدي أطفاهلا الُلعُب  ...وِجُّاليا

 يا عرُب  فافرُوا ... افرُوا يا ساطَي احل َِ 

 يطيُب هبا الطرُب ....العروبِة قطعا   فأعراُس  َتايلوا عىل أنَغام مدامعهم

 العروبِة ختّضُّت باألمِس بَغدادُ ..  زغردي أماه
ِ
 وانجلت بحُّاء

  لتتحطَم يف معابدها الِقُُّب 
 
موا األدياَن يف صولِة مطامع ّْ  ق

 زغردي أماه...هذه عروبت  قرآِنا وإنجيلها الُشُهُب  وأعلوا يف

 .هذه عروبت  عىل أعتاب القدِس ُتَغتصُب 
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 فلتسمع اآلن العرب
 مصر مصطفى رشوان السالمي/

 

ا والظاُم جحافٌل  ا مدَن الضياء  ، سُّعون تيه   ما زال يَغزو ضارب 

ا واليعارُب يف فيايف اخلزي  !الُبياء   يف درِب املهانِة وارحتالِ  سُّعون تيه 

؟.. للُعرِب تاريٌخ تليٌد للُرامِة واإلباء    أين الُرامُة واإلباء 

 والطوفاَن واإلعصار   أقىص العروبِة يْتحثك الطرَي واألُجارَ 

؟ !فالطكهُر دنَُّْه الَُِّغاء    هل تْمُع الُعرُب الُِّداء 

 مثل وصية األجداد   مِس كانوا ُزمة  مشدودة األعواد باأل

 وتُاثروا رشذمواوت فتومهوا

 يف كلِّ واد  .. يف كلِّ ريع  ظلهم

 !أمْوا هُّاء  

 العرُش داء  

 والُِّفُط داء  

 والَُّهُد داء   

ا تلهُث العرباُن خلَف بري َِ صدر للُْاء    !سُّعون تيه 
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 الُعرُب داء  

موا غري اخلضوع   لوا إال اخلُوع   !ما قدَّ  !ما ُصَّ

 يا قدَسُا

 موع  ال تُتظر ُشَد اجل

موع   أواقد أطف ون حتاشدوافالَغادر  كلَّ الشك

 !دقكوا ُطُُّوَل الوصِل والتَّطُّيع  ..  اخلائُون تْابقوا صوب الظَّام  

ُوا الرتكيع    وزيَّ
ِ
 !رقصوا خلارطِة الّدهاء

 يا قدَسُا-

، فالفجر جاء   َِ الضياء  .. ال تُّتئس 
 ولْوف يلمُع يف مآذنِ

 وهَم املرجفي   سيزلزُل التَُُّّريُ .. ببي َِ سيِف األوفياء  

َة، عْقان.. وسيَغمر  الُكوُر املدائَن واحلُي    ا، وُيفا، واخلضري  َُّ  ع

، يافا، واخلليل  وبُابلس  ُتى جُي   وبُّيِت حلم  واجلليل ..اللِّدك

َة، طولُرم ، والَُّقب   القدُس، غزَّ  والشيخ جراح سعيد  .. وبُّئِر سُّع 

؟  هل يْمُع اآلن العرب 

؟هل يْمُع اآلن ال  عرب 
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 القبلة األولى
 نفلسطي ملك أبو سيف/
 

 اجعلُ  يف َمداِدك..  يا َمن َتظلك أنظارَك ترحَتُل إىل ُقدس  

َِ ، وِمعراجِ  األوىل َمِْجدٌ َِ يا َمن ِقَُّلتُ  . اجعلُ  رِساج

َِ الثانيةد  . أكوُن تارخيا  وعرصا  جديدا  وُضارة ،عُ  أكوُن ِقَُّلَت

ُل إىل ُمُدّند َُ َِ َتر  ،، إىل ُارايت القديمةع عيون

جاعها ترُُل إيلَّ ُكلَّ يوم  د ُِ  يت ، كَحاَمم  فوَق أعمد، وحَتطك فوَق زهرايت كفراشة  ريت، ُتعان َُِ 

 . عها ُتامُس بِرمِشها ُيطانا  ، وأبوابا  ُمقفلة  من َغدِر الزماند

 ِّلَّ ِة للعابريَن يلقوَن ع، واملرتوكَ عها َتدوُر يف أرِوَقِة روُ ، يف َغياِهِب أعامق  املهجورةد

 ويرُلون. الْاَم امُلهَمِش من بعيد  

َفا  ،مُْح احلُزَن عن وجِه طِفل  يتيم، وسافرُت َكطري  يأنا الت  ُخلِقُت من طِي ُقدس  فَ 

 .اهلوى تُن يا سيدي يتيمَ 
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 حلم الطفولة

 سورية مالك نواف العوام/
 

 فتيلنشعل ال، نلُّ  صوتِ، ُلم الطفولة يا قدس

 روت بالدم أرضِ عزيزة نفوسِ، كريمٌة أُجارك

 لن ختشى األهوال .. لن تركع عربية ..عاصمة الفخر

 عُفوان الرجولة .. هو والْس بشعُّها خفاقة رايتها

 سيدة ُ َ صوهتا أصيل، ونور أُامُا قُّلة األُرار.. معراج بليلة مقدسة

 انْجوا الُام، القصائد اوغوص، فخر كل عريب أصيل، بدٌر لو نط َ اللْان باسمها

 ناشدت األبجديات يف وصفها، إِنا الطهر وآية اجلامل.. عُّاءة الُشوة ه  رسج اخليول

 وهم اآلمال شواهد أُرارنا والُرامة سلوا نْل الُّطولة، جثت خاشعة

 ُتم نرصنا  وأرضها واجلُّال لُّّت نداها دمش َ صخة من اجلليل

 نطقت أُجار قدسُا .األملغري القدر أنُّت بالقلب ، اجلُّي وشم

 وشعُّها سطر يف ِسفر الُّطولة ويرسم الُّدر باسمِ واهلال صوت احل َ سيُترص

 وِنج الشهادة درهبا معامل العروبة املقدسة

 والُرص آت .. ال ِمال
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 " أنا الِطفل الفلسطيني "

 فلسطين منال مرعي/
 

د أُصخ، أبُ ، أنادي وُدي َبي نريان الَقصف َُ  ؟َيَْمع اهلَمس َهل ِمن أ

بت الَقهر، ُيدِرك الَصَخب  ِمن ُشطآن الُظلم رَشِ

 أنا الطِفل الَفلْطيُ 

 وُكلام زادوا بتُُيِّل والَظام حتت األنقاض ُيدميُ ، ضحُات ُطفولت  ُمَغتصُّة

 ماء الُدعاء َيرويُ و َتُدك أم  أذُرَعها َفرتقيُ 

 أنا الطِفل الفلْطيُ 

ويل م الليلكظا با َلون أُام  أصََُّحت َُ  أصََُّحت صاِخُّةو ِمن 

 ِعُد الليل وَمطَلع الفجرِ  كَصوت الَغاراِت 

 أنا الطِفل الفلْطيُ 

 ُطفولت  ِمثل لوُة عارية ناَلت ِمُها رياح امُلعتدين ُطفولت  كشجرة َجرداء

تها احلرية ال أبيض فيها َيطرد الَظام  من بي الُشقوق َتَْسيب أيَّ

طم  احلُزن َُ  و
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 الت  ُتُُّلُ  كْسي القيودا جه الظامَهِشم  وَ 

 ديةوالُزهور الُ وَعصافري الَصُّاح، ِمن رُشفتِ العائدة بَعث  يل بالضوءا

 أنا الطِفل الفلْطيُ 

 َشَجرة الزيتون واألمل َتُُُّت يف ُخطوايت أنا الَوعد والَقدر

 أُام  َوردية

 لُُها َمْلوَبة احلُرية

 .الطِفل الفلْطيُ ُكلك َذنُّ  أّن 
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  غربة

 منى أحمد حمادة/ فلسطين

 واذرف  دمعتي    أسِدل  ستار الُّعد فوق رؤاكَ 

 إليِطال احلُي  متى وأين؟ كيف اللقاء؟ طال الَغياُب فا تْل  

 ..فُن هلا ُُّل الوريد ومرشقي   ضاق احلصار؟! مقلتي   أوِقد  يف الليايل

ِِ أنا يا ُُّيُُّة    بتي  كيف أكتب فوق جرُِ غر..  ما نْيت

 يا قدُس .. يا بُت الْامء   ..ُّن الُهار إىل الضياء   أشواقه ملء اليدين ليل الَغريب مرّشدٌ 

 كان املْاء مزّيفا .. ُتى تعود   ..والُّدر ُّن إىل املْاء  ، كان الُهار مزّيفا  ..ُتى تعود  

 ما زال ْيدُر قلَُّه شوٌق وبي    شموسها .. وبدورها، من يوم أن رسق اجلُود  

 عُّثا  ُياصها العدوك ، وبقلُّه ِنٌر وعي    ت دموُع عيونهجف

َِ للحُّيُّة  ضّفتي   وأنت جتعل نَُّض قلُّ

 تَغريٌُّة يف نُُّتي مّرت  عىل وجع الليايل يف املدى

 قالوا سُُْاها

 فَمّر الصُب والُْياُن بي خيامُا

 وعادا تائُّي   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
143 

 

 قطعة من الروح
 تونس منيرة الحاج يوسف /

 

وأطرق أبواب  أيا قدس كيف أج ء إليِ، خذيُ  إليِ، من الروحقطعة  فلْطي

 وأصُع من كعُِِّ العايَل املْتحيَل  بليل هواك الطويل وكيف أكحل عيُ ، ُلم 

ُّّا يلي َُ بقلِب شهيد   ُُ ُه احلياةُ  وأقطف   وَهاَم ُيقُُّّل زيتونة  والُخيَل  َطوت 

ة   ُيُّرّش أّما بوقِت الّرُيلِ   تعاىَل نحيٌب، وبعُض عويل   ن بحَّ صوٌت وإ لتطل َ زغرودة  َمرَّ

 سوى صِبهّن اجلميل فام كان لألمهاِت  من األمُياِت  ولُن من األغُياِت 

ُت  أيا قدُس إّنِ يف القلِب مُذ ولدنا بأرواُُا مثل نخِل العراِق تْام َ  ومُذ ُخلقُا نَمو 

 لرّشاييُ أيا قدُس أنِت ا أعذاُقه الُّوُر واجِلذُع سيٌف سليٌل ، ُول الفراتي

دِك  وأنِت أال يعلمون بأّنِ أُاُم جيل   ، وصايا أيِب أنِت ُُاياُت أّم  نشأنا صَغارا نردِّ

ا ا ويافا ووُيف وُتّى الُّصارى ُيصلكون ُّتى َيعمَّ الْاُم اخلليَل  يف الُتاتيِب قرآَنَُا ُّ ع

افلون وناُبل َس  ّْ  ونَ ون سوءاِت ُصهيوراُوا يوار اعرتاهم َخجل   ُّتى اليهوُد بام يصُُع ال

اِب الذي مُُذ ذاك الّزماِن تُّّدى أخوُه يواريه ُيعّلُم كيَف  مثَل صُيِع الَغراِب  قابيُل يا للرتك

 وال مُّا ذاك احلُُي إىل عْقاَن يزوُل  فام جف يوما كام مل جتف املآق  بدّم زكّ  بليل  

 انتظاِر شُّاب  ُياٌة ُمؤّجلٌة يف  ...فُلك تراِب فلْطَي فيُا، دماٌء تْيُل 

 .إىل القدِس سوف يُون الّدليل
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 وهمفوق
 ميساء السعدي/اليمن

ت   !!يف قهِر فلْطي   َعاّم فعلوهُ ، إِّنُُم مْؤولون   ..وِقُفوُهم    مرَّ
 !عن كلِّ سُي   عن  ُكلِّ ليال 

 وآهاِت ُُي   .. وُمرِّ التَغريِب  ..ُمرَّ التعذيِب  عن  ُكلِّ نفوس  ذاقت  

يف القرِن  تا  َتييزا  ُمقو، ترشيدا  ، قهرا  ، ويعاّن ظلام  ، يُُّ  أهَله  ، يُُّ  بيَته  َعن  دمعِة شيخ  

ىٰل فقدت  ولدا  ، أالعرشين  ُ  لصدى صوت   ومل تل ََ جميُّا   !!نادت  وامعتصامهُ  ن  َث

 ُيشعُل يف الصدِر املحموِم براكي  

 رفعت  يَدها

 .تدعو خرَي ُمعي  ....تتأملُ ...تُُّ 

ل    وعاَف الّلعَب ، وعاَش احلرَب ، وعاَش الرعَب ، َش اخلوَف عا..َعن  طِف 

َر قصريا  جدا    ليموَت كأزهاِر الُْسين   وعاَش الُعم 

 فقدوِك فلْطي  .. صلُّوِك فلْطي  .. خذلوِك فلْطي  

 !!بل  باعوِك بثمن  بخس  وُمهي  

 كوعِد اهللِ احل َِّ .. وقوُل اهللِ احل َِّ  لُّن رّب العزِة قاَل 

 كالصُِّح  بُرص  يأيت

 !!ولو طاَل الليُل إىل ُي  
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 بقايا وطن
 فلسطين ناريمان إبراهيم/

 األمُل املرتبُص  يف أيِّ حلظة  سيأيت ما عدُت أدري

 واثُّا وأناي عىل أهُِّة احلياة خلَف هذه الشهقاِت املريرة

 .... وطن متداركة شفا ُفرة  من ُلم  غضٍّ عىل هيئِة فقاعة  لُّقايا

 يف ليل  معل َ  بالذكرى كثرٌي من الزوايا املتهافتةِ  اجلميلِ يلي َُ هبذا الصِب 

 عىل ُافِة الفجِر يتلُُأ الُهار... بيادُر القمِح وزهُر الليموِن يف باد  ُمتعُّة

 تُّحُث عن ُائط  تتُئ عليه كجدارية  صارخة   تعطُر القادمَي والراُلي ُيث املوانئ

 هُذا آهاُتُا، بالدمع املَغمْةِ  قصيدٌة تْتُُد عىل جيِد الُلامِت 

 والشوارِع الَغرقى باألْحِر القاّن ملُء الُأِس حتيا عىل تاِل العزلة

 بقليل  من الفرِح الضامرِ  زفراٌت بريئٌة تطرُي نحو الْحاب

 نُّضاِت القهر سُوَن اللحظِة األخريةِ 
ِ
  بُل ما حتمُله من تفاصيل وارتقاء

 دموُع الُادُي املرشدين صامتةٌ  جثٌث  سُّايا مطوقةٌ  هُا براكُي جراح  

 والدمُع مطفأُة األهداب سامٌء شاسعٌة تُُّ  يف ظلِّ سامء ارحتاُل شعب  بائس  

 عىل سعفِة احلُي ُيث انُْار العمر
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 القفار ويل أن أملَّ رماَده للموِت أن ُيرتَق 
ِ
 وأنثَره يف فضاء

 ال مبر وكوكِب األني
 
 مْريات  صاخُّة   نميض يف عىل أشواِك العمر يف هدوء

،، تَغوُص أقداُمُا اهلزيلةُ   يف وُِل مؤامرات  تاُ َُ بعَضها دون توقف 

  خلف آهات  ال تروق وكأِنا بيادُق متُاثرٌة عىل رقعِة شطرنج

 مثَل نزيِف ُروِف الُتِب املهملةِ  كلَغة  تتخُُّط يف َججمت 

 خر  آيات  عديدة  حلُومات  هلا مآرُب و ُمْم

 خرساء   وكذا هُا مثُل هُاك الْعارِر الويِل وهُاك غابٌة من جرا
 أمٌل يقطُر تُهدات 

 أرساُب الطيوِر الصاعدِة إىلتلمع  من بعيد تش َك مامَح الَغيم عىل أبواِب املديُِة شمٌس 

 ومثُل ذراِع عابثة  ليس يْعفها الرجا نداءاٌت خائٌُّة للحياة أزرق اهلل

نا للحياةيا  حلظة  عىل رشفاِت املدى أمْيُت أستجدي  !! واهَب القلِب أرساَر احلياِة، أعد 

ا عن صدى أصواِت القصِف املُّاغِت  لفجر  آخر ألنجَو من هذا الضياعِ   بعيد 

 أْيا الظلك الُّعيُد أما اقرتبت قليا ... أو انفجاِر لَغم  جماور  إثر صفقة  مشُّوهِة اخلطا

 يَض وجُه األرِض بالرُيانويف ليزهَر اللوزُ  كم عليُا أن نُتظَر !! لتهدَأ مآقيُا

 وٌُُي يذوُب بي ُرفي فلم يزل يف الروِح زقزقٌة وابتهاالٌت 

 .ورُي ٌَ مشتهى يف قاع زجاجِة عطر  
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 هيهات
 فلسطين نبيلة جعافرة/

 

ا املاّروَن عىل َغّزةَ  ِر الََُّلح   أْيك  اّلذي كانَ  عىل َرَفح وَدي 
ِ
ِج اجلَاء  عىل ُبر 

ر  عىل الّرمِل وامليُا َوُثلّ  َُ  عىل املَقهى وُأرجوُِة امَللهى.. عىل األسواِق احلَزيُةِ .. ِة الَعْ

َِ املَتَجر   ما زاَل وأَنَس ُمُتَظِرا   عىل ُفْتاَن َشيامَء اّلذي  عىل ُركاَم ذل

 أو عىل َكرم  َهيهاَت َبعَد الََغدِر لو َأزَهر أّْيا امّلاّروَن عىل الُّّّحاِر وِعشقِه األّول

بُكم وا ُِ  ألقاَم والّدفرَت  هاتوا 

 وليأُخذ ذاكِرَة اخلَوِف وُلعََُّتها، إخوهَتا ماِرّيا ـَفُيعيُد لِ  من َيرت َُِ اجِلراَح  واسألوا الّتاريَخ 

زِِنا األكَب   وِمشَط َشعرها الُبُتقايلَّ  ُُ  وما شاَء ِمن 

َتها َُ  إن شاَء والّثوَب  وليأُخذ ُفْتاَن الُعرسِ  َفَيأتيها بِفاِرِسها َمن ُيعيُد لِـ )رجاَء( َفر

تها واحلُّاءَ  َُ ر   وخاََتَها وَطر َم واملُؤخَّ دِ  َمن َيأيت لـ )عمر( اّلذي.. وامُلَقدَّ  ما زاَل يف امَله 

َُ  َيرَضع  .. وُأّمِه اّلت  َغَدروا.. بِإخوانِِه األَرَبع  
 َوَثديا  لِ

  بَِمن ُتعّلُمهُ  َمن َيأيت َلهُ 

 َقَُّل أن َيقرأ

 َكيَف أن َيثَأر  
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 ّْيا املّاّرونَ أ

 َبّلَغوُهم َساما  ِمن األَق ىص عىل ُقُّوِر الّشَهداء

رَت   ف  ُكم واألَق اَم والدَّ َ ب 
ُِ ِِضوا   ُ  وأ

لوا واسَألوا الّتاريَخ  َُ  َوُيَغيُث َقلَُّها امَلُلوَم إذ  ناَدت   َمن َُيَمُع أشاَء َمن  َر

 َفإّّن مَل  أُعد  أرجو طِف ِّل وَأعيدوا يل َوجهَ  ُخذوا َمابَِس العيِد َوَما ِشئ تُم  

 عىل اخلَّديِن ال أكثَر  
 ِسوى ُقُّ َلة 

َُُع ُمعِجَزة  لِْارَة َك  ََتِش  وَمذاَق امللِح إن َرِغَب  واحلْاَء واحلَلوى َفَيأُخَذ األواّنَ  َمن  َيص 

ر   ُّ ّْ  فأعادوا لِلَُّّحاِر ِعشَقُه األّول  ، َفإن َفَعلوا، وُاَوَة الّشهِد وال

تَّظة  َمألى وعاَدت  ُ هى األسواُق ُم  وعاَد الُُّّن لِلَمق 

ُة امَلل هى َُ رِم َلون وازداَنت  ُأرجو َُ َِض  وعاَد لِل   ُه األخ 

 َمن يأيت َرجاء بِفاِرِسها َفَمن  ُيعيُد لِـ )ماِرّيا( إخَوهَتا

اء   ىلَمن  ُيرِجُع الّطفَل أِلُّمِه الثّ  َمن  ُيعيُد لِـ )عمر( َثديا  َقد  صاَر أش   ُ 

َُُع لـ )سارَة( ُمعِجَزة    َمن  ُيعيُد َشيامَء لِـ أَنس   َمن  َيص 

 .راألْح أو لُِفْتاِِنا
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 خاطفة في فلسطين
 فلسطين وجدان مروان شتيوي/

ا عىل بْاط الريح بحث ا عن ُُايات وُضارات، تُقلت بي الُّلدان من  جتولت يوم 

 اجلامل آية، رأيت فيها قُّة ذهُّية مُان إىل مُان، استوقفتُ  بقعة يف األرض ه  يف

 ...اخرتق أنفايس عُّ َ مقدس من مِْ األنُّياء والشهداء ساطعة يف الروعة غاية..

ا أبحرت  شعرت أنُ  من الُّهاء اكتفيت وبه فتُت، وعميق 

 .سألت أين أنا فأخبوّن أن هُا فلْطي، أرض األنُّياء، ومهد رساالت الْامء

 ...ُاس أَجعيمْسى رسولُا الُريم، وِمرش ال

ومن بيت املقدس بدأت رُلت ، فاختلطت هبجت  بَغصت ..ُيُام رأيت األقىص أسري، 

عىل أبوابه ِمتل ُقري، واملديُة تئن حتت وطأة التهويد، وأهلها مرابطون كالزيتون يف 

 .أرضهم صامدون رغم كل املضايقات وِماوالت التهجري

عرتتُ  سُيُة، وشعرت بُشوة وما إن داست قدماي ساُة املْجد األقىص ُتى ا

 عظيمة، وكأن روُ  قفزت عُان الْامء واصلة عتُّات اجلُان

 .رائحة املجد كانت تفوح يف كل مُان، يف كل الزقاق واملقدسات واألسواق

 .ثم انتقلُت لُّيت حلم ُيث مياد الْيد املْيح، ومُْن مريم العذراء
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م  وصليت فيه رغم ما رأيت من وبعدها توجهت خلليل الرْحن، وزرت احلرم اإلبراهي

 .عُاء أهل املديُة باطمئُان

رأيت املصانع تتُوع فيها من خزف وزجاج وأُذية، والتُيات تقدم للفقراء جمان 

كل مُان كُت أُل فيه بجولت  كان يأخذ قطعة من قلُّ  ويزرعها فيه لتُُّض  .الطعام

 بحُّه عىل مر الزمان، وحتيا عىل أمل اللقاء

جلُوب إىل الشامل...مررت بُّلد الثقافة رام اهلل، ونابلس العراقة بلد ثم توجهت من ا

احللويات والصُاعات واألبطال، وطولُرم بلد الشهامة والُرم، ثم إىل جُي بلد 

 ...املقاومي، وسمعت ُُايات وُُايات عن تضحيات الشهداء وثُّات أمهاهتم

 ظاري بحيفا، وأنظم الشعر يفوكيف أصل فلْطي وال أزور عروس الُّحر يافا، وأمتع أن

وعُا وأسوارها لُّيت نداءها، وصليت يف مْجدها اجلزار، ودعوت أن خيلص  !َجاهلا

 .بادي كلها من ظلم االُتال

فجأة يوقظُ  صوت األذان، وأستيقظ من ُلم  اجلميل، وأدعو اهلل أن خيرجُ  من 

الذي ُقيقة  وبي أضلع خميامت الاجئي، ويعيدّن إىل موطُ  فلْطي الْاكن يف دم  

 .لقاءمل أره، وُتام  لُا 
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 تحت النار
 اد/ فلسطينالعقوليد 

 

 عظامُا املتُاثرة فوق اخلزان مل تُن أغصان

 مل تُن زوبعة أو إعصار

ا ا واُد   كان انفجار 

 .أُرق كل يشء

 .سُت طائر احلُون لألبد بعد قذيفة  جمهولة

 .املوت فوق رؤوسُا أن َيْقطَ  .كُا حتت الُار نحزن مع خوفُا

 من رائحة احلزن هُذا نعرف الُّيوت سقٌف فوق سقف

 .ورسائل احلب الذابلة وألوان الشُّابيِ

 اجلْد مع اجلدار تلتحم الُّيوت مع أصحاهبا

 .الذاكرة مع املوت.. الطي مع الدم.. العظام مع احلديد

 .وتخشية أن يْمعُا امل نحرشها بأفواهُا املُّحوُة، نجمع صخاتُا كلها

 حتب الرصاصة مداعُّتُا
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 تلع َ بلْاِنا صدورنا

 .تُتقُض عىل قلوبُا وعُدما تصل إىل الُشوة

 فرُتُا الت  كُا نْميها عيد انقلُّت أيامُا خوف

 تاشت

 كان اجلُدي يْتمتع بقتل األطفال

 كأنه يقّدم هدية عيد مياد البُته

 وألنُا بُظره أوالد هُّاء

 .تهمؤخركان ال يرتك الزناد إال حلِ 
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 جريمة

 سورية /ياسر األقرع 

 القادُة َتل هُث كالفئراِن إىل التَّطُّيع

( ِعاَممتَُه ُيفتيُا بِوُجوِب التَّطُّيع مََُّلُ ك يُخ )الزك  فيُلفك الشَّ

 ويذيُع اإلعاُم املَخيِصك بيانا  يمتدُح التَّطُّيع

ٌخ ليُاقَش فلْفَة التَّطُّيع  ْ  وُيطِلك روبيضٌة َم

دُ  َف...َقطِيع ويردِّ خ  ْك  هذا ال

 وُتقام طقوٌس للتَّوقيع.. خَتَتِمُر الِفُرُة تطُّيا

اشاِت املخمورة   لُة( بالتَّضييع.. وعىل الشَّ  حتتفُل )الشِّ

 وأعيُُا بفضول  تُتظُر التَّشييع ..ُنذَبُح يف القلِب 

نيا  لتقيَم صاة  للتَّوديع تصطفك ُثاالُت الدك

 تدوَس الاهَث واملُفتِ َّ ل وهتبك القدُس بثورهِتا

َِ إعاَم التَّمييع تدوَس الَُّابَح واملخيِصَّ   وُتربِ

ف   ُها التَّطويع لتُضخَّ دماء  من رَشَ  دجَّ
 بعروق 

 :ُتطل َُِ دستورا  ِمن  ِْحَم  
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ة.. والتَّرشيع ُه القوَّ  أنا فِق 

لِّ إذا     فل تزُف  نحَو الذك

 قاداٌت ُمََُّْقُة التَّصُيع

 ىص.. فاألقىصسيظلك األق

 ُصُ ُع التَّاريِخ بقُّضتهِ 

 وُذاُء الطِّفِل بْاُتهِ 

 .لن يقُّل فلْفَة الرتكيع
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 رقم الصفحة العنوان اسم الكاتب ت

 6 مدي يدك اآلن إل   إبراهيم عواوده/ األردن 1

ي/ تونسا 2  7 رحيل بتسام عبد الرحمن الخمير

 8 فلسطير  من أجل  د. أحمد الريماوي/ األردن 3

/ مرص 4  
 11 سبعون عاما أحمد عبد الغن 

  فلسطير   أحمد جمعة/مرص 5
 
 12 ف

 15 هدوء أحمد الدقس/ األردن 6

 بن عمر لكدال  / المغرب 7
 16 عاصفة األحزان الحسير 

 17 لحظة صمت أسامة أبو احسيان/فلسطير   8

 19 ما بعد الحرب إرساء إسماعيل /فلسطير   9

 20 اسم مسلوب لمنقبادي/مرصأسعد أبو الوفا ا 10

   أسماء طلعت / مرص 11
 22 فلسطير  عين 

 24 خارج بوتقة الضوء العامرية سعد هللا /تونس 12

  المبارك /األردن 13
 25 رسائل محارصة أمان 

   امتثال بنعيىس/ تونس 14
 26 جبل فلسطين 

 29 زهور وحجارة أمير العقاد/ فلسطير   15

/األردن 16  30 بة الّسنابلغر  أنمار المنىس 

 31 معزوفة أنور الخطيب/فلسطير   17

 34 نداء إيمان مرشد حماد/ فلسطير   18

/ األردن 19  
 36 فلسطينية بتول التهتمون 

 37 الوطن بتول عدنان الملكاوي/األردن 20

 38 فلسطير  األم تسنيم حومد سلطان / سورية 21

 41 مهرة عربية ثروت صادق /مرص 22

 42 بوح الصالة /فلسطير  د. جمال سلسع 23

 44 نشيد القدس د. جميلة الرجوي /اليمن 24
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 46 حجارة جميلة بلط  عطوي/تونس 25

 48 دمنا زيت البالد جواد العقاد/ فلسطير   26

ة 27 ة/سوريَّ ْمحيَّ
َ
ان أحمد ق ـى بالـَمِسير  د.  حسَّ

َ
ْول
َ
ُس أ

ْ
د
َ
 49 أنِت يا ق

/األردن 28  
 50 عير  المليحة حسن البورين 

ة هارون/فلسطير   29   القدس اللقاء خرص 
 
 51 ف

ار د.  ريمان عاشور/ األردن 30  53 لوح صبَّ

 55 مرايا القضية ريتا عودة /فلسطير   31

 56 منازل األقىص سامية ياسير  شاهير  /فلسطير   32

 58 الوعد آتينا سكينة جوهر/ مرص 33

/ الجزائر 34  60 قلب القدس سوسن نهائل 

   /مرصدعاء الشنهوري 35
 61 رسالة من طفل فلسطين 

 62 األرض رمضان زيدان/مرص 36

 64 نداء األرض زايد فرحان / السعودية 37

  القدس ريما عطا هللا/ األردن 38
 
 65 ف

 67 فصل البطولة ريــهام الناج   / مرص 39

/ فلسطير   40  
 
ف  68 ُحبٌّ َوَحرب   د. طارق الصير

  إيلياء حبيب طارق عبد الفضيل / مرص 41
 70 ن 

 72 ن طفلة فلسطينية م طه هنداوي/ مرص د.  42

ِدْس  عبد هللا فراج   / المغرب 43
ْ
َمق
ْ
ُر َبْيِت ال

ْ
 74 ِسف

 77 كأس عدنان العمري/ األردن 44

 78 مراجيع وطن غادة عزام/ األردن 45

/ األردن 46  79 ميثاق اإلله غدير الزعن  

 80 الطير الباك   فادية األشقر/ مرص 47

 82 عائدون اطمة منصور / لبنانف 48

 84 رِهير  المحَبَسير   فاطمة سعد هللا/ تونس 49

 86 دموع القدس فتيحة عبد الرحمن بقة / الجزائر 50
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 87 القدس فريدة توفيق الجوهري/ لبنان 51

ة السلطان فوزية شاهير  / مرص 52  88 يا حرص 

/تونس 53  
 90 الوعد لطيفة الشامخ 

 91 عاصمة السماء ردنمحمد سميح عوض/األ 54

 92 "صمت " ق. ق " محمد نّصار/ فلسطير   55

اب محمد عبد الجليل ذيب/ فلسطير   56  93 اغي 

 94 غزة محمد أبو زيد/األردن 57

 96 سنابل ميرس عليوة / فلسطير   58

/ مرص 59  
 97 أرض الوجع رفعت عبد الوهاب المرصف 

  عينك روال العمري / األردن 60
 
 99 القدس ف

 101 نبُض األرض   سامية خليفة / لبنان 61

 102 أمنياٍت عل جدار الوطن سفانة بنت ابن الشاطئ / فلسطير   62

 103 رحاب القدس سيد عل  السيد الدنقالوي/ مرص 63

 105 نشيد أبطال القدس د. صالح جرار/األردن 64

ُ حروفها طلعت قديح/ فلسطير   65  106 حي 

/ األردن 66  108  أسير إل د. عل  غي  

 110 فلسطير   عل  لفتة سعيد / العراق 67

 112 القدس قدسنا لير  األشعل/ تونس 68

/األردن 69  113 مقام غزة د. محمود الشلن  

 114 نداء الريــــح محمد الخفاج   / العراق 70

 115 القدس تبك   محمد عبد ربه طه / مرص 71

 119 أرجوزة لغزة محمد نصيف/ العراق 72

 120 حمامة لك  / األردنمحمد د 73

 122 غراب  مطاط محمد شاكر الخطاط /العراق 74

/لبنان 75  123 يا حزنها المدفون د. محمد توفيق أبو عل 

/ فلسطير   76  
 124 إل ما ال نهاية محمود البسيون 
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   محمد عصام علوش /سورية 77
 126 نـشـيـد أنا الـطفل الـفـلسـطـيـن 

 128 ابل عاشقةسن محمد زايد / فلسطير   78

/ فلسطير   79  131 فاتحة محمود الرحن  

 134 انبعاث القدس مختار العالم/األردن 80

 135 أعراس العروبة مريم عل  باحوق / لبنان 81

/ مرص 82  رشوان السالم 
 136 فلتسمع اآلن العرب مصطف 

 138 القبلة األول ملك أبو سيف/فلسطير   83

 مالك نواف العوام/ سورية 84
 

 139 حلم الطفولة

/ فلسطير   85    منال مرع 
 140 انا الطفل الفلسطين 

 142 غربة من  أحمد حمادة/ فلسطير   86

ة الحاج يوسف / تونس 87  143 قطعة من الروح منير

 144 وقفوهم ميساء السعدي/اليمن 88

 145 بقايا وطن ناريمان إبراهيم/ فلسطير   89

 147 هيهات نبيلة جعافرة/ فلسطير   90

  فلسطير   وجدان مروان شتيوي/ فلسطير   91
 
 149 خاطفة ف

 151 تحت النار وليد العقاد/ فلسطير   92

 153 جريمة يارس األقرع / سورية 93

 


