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 مقدمة 

 ذاكرة يسجللو ،والسجان الزنزانة فظاعة من ليتحرر ،قيده رغم الفلسطيني السجين يكتب

 من يوما تمنعه لم ــ قسوتها رغمــ  والتي االعتقال، وزنازين التحقيق ظلم على شاهدا وتاريخا

 خالل من الوطني، المشروع تحقيق في والمساهمة ،القضبان خارج بالحياة االنخراط مواصلة

 مهمة وثيقة المعتقل من تسرب مخطوط كل عتبر، وي  والتحرر االنعتاق نحو اإلبداعية الكتابة

 االحتالل يعمل التي الفلسطينية الهوية خصوصيةل ؤرخي الذي ،قاومالم الفلسطيني األدب هاسجل

  .وتشويهها بكل الوسائل طمسها على اإلسرائيلي

 وكثيرا ما يتم  الكتابة،المعتقل يتم التعبير عنها من خالل أسر فك قبل وبعد الحتاللا ةقاوممان 

لعمليات  ومقاومة للحرية، استعادةوكما يراها المعتقل هي  فالكتابة ذواتهم،التعريف ب صياغة

 واصلةمبل هي بوصلة ومحفز على  ،التعذيب التي يتعرض لها السجين على اختالف ثقافته

حتى أن بعض  ،نالسج أوصال خارج الثقافي الحراك من األسير تم استثناء، وهكذا ال ياإلبداع

مجالت وال الجرائد صفحاتعلى المواقع األلكترونية واتهم التي هربت أصبحت تنشرنتاج

وحتى مكان  المعرفة وبناءوالثقافة  للقراءة ة كبيرة مساح شكلتقد  عتقالتالم هذا ألن األدبية،

 .والميول اختالف التخصصاتللتعليم األكاديمي على 

، والبعض رحل واستشهد همبعض ،والسجناء الفلسطينيين عدد كبير من أسماء المناضلينهناك و

أمدوا ساحة النضال والثورة بطاقات جمة لم يبخلوا عليها بأرواحهم وأجسادهم منذ اآلخر ممن 

واحتالل ما تبقى  8491واستمرارا بهزيمة ونكسة العام ، من القرن الماضي8491نكبة العام 

 في ساحة النضال الفلسطيني والذين ال زالوابارزين  اليصبحوا جنود ،من األراضي الفلسطينية

ال زال المئات  ،السالم مع الجانب االسرائيلي يسيرون على ذات الدرب رغم توقيع اتفاقيات

في  ين السياسيمنهم يخوضون نضاالتهم داخل المعتقالت بحثا عن ظروف انسانية تليق بالسج

وبعدا  وقهرا   ظلما   دخلوها من أنينالتي ال يسمع منها إال  ،المظلمة الصامتةمعتقالت ال غياهب

للتعبير عما  منفذ عن بحثا   الكتابة إلى الفلسطينيين األسرى دفعما يوغربة داخل الجدران، م

اليومية حتى غضبهم لمن يخصهم في الخارج ولذكرياتهم  وحنين أشواق من دواخلهم يجول في

 لهم بالنسبة التجربة هذه  لتشكل ،هموامتعاضهم من السجان الذي يحاول قتل روح اإلنسان في

  .قة لمواجهة ضراوة وقسوة اإلحتاللإيجابية يستمدون منها الطا  أداة

ان قاطن السجن الذي نتحدث  ونوثق له هنا هو السجين السياسي والذي اعتقل ألسباب عقائدية 

 لقوانين مخالفة كانت سواء "باألمن" تتعلق همت   هيعند المحتل  التهم أغلبية أن غيرية، وسياس

على  البريطاني االنتداب بقايا من علما أنها  ،"الطوارئ حالة"أو  الدفاع، قوانين أو" الدولة امن"

 عنكثيرا  يختلف الوالذي  اإلسرائيلي الدولة منأ قانونحتى و ،8491 فلسطين وتعود للعام 

على  تمردوا فلسطينيون هم السياسيين السجناء معظمخاصة أن  ،أخرى دول في مماثلة قوانين

 المخالفات ان ويذكر  ،العبرية وحتى يومنا هذا ام الدولةسياسة الحكومات المتعاقبة منذ قي

 المقاومة منظمات مع بالتعامل مرتبطة مخالفات هي أيضا 8491 ال حرب بعد السياسية

وأحيانا  هذا من قلأ وأ شعارات رسم وأ مظاهرات مثل بتهم دينواأ السجناء ومعظم الفلسطينية،

 .بكثير تهم المعتقل بأكثر من ذلككثيرة ربما ي
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لمحاكم العسكرية الصورية والتهم اقرارات  من تحملوا  الضمير الحي والحرية هؤالء، وسجناء

 والمرأة الحامل،أالمسن الطاعن، و كاعتقال الطفل مثال،وتجاوز القوانين المعمول بها الملفقة 

أنهم سجناء حرية دفعوا على دون االكتراث لحقوق االنسان حتى المريض وتقديمه للمحاكمة، و

 .من األجيال القادمة أعمارهم مقابل الدفاع عن وطنهم ومستقبل أبنائه

سبه األديب أو الشاعر من تجربة اكتوفي توثيقي الثالث المهتم بأدب السجون في فلسطين، وما  

مع معتقلي أو نتيجة وقفة تضامنية مع ما يحصل  ،فردية نتيجة قهر وظلم السجان والمحتل له

، وحرصا على الذاكرة الفلسطينية من حتى يومنا هذافي السجون االسرائيلية و الحرية والنضال

وجدت أن رصد هذه النتاجات ألهميتها  ،موقف وطني ورؤية سياسية شمولية سليمةالضياع وك

وسجلت ابداعا  تزاحمت األحداث في السنوات األخيرة  البالغة هي واجب وطني، بعد أن 

األكثر قدسية رغم هذه الفئة ، ذِكر دوما بهذه القضية التي ال زالت عالقةعريضا، ي   تراكميا

" اتفاقية أوسلو"بعد توقيع  عنهمباالفراج من أمل بنوه ما و ،"سجناء الحرية" يفلسطينالشعب لل

هذه القضية التي تؤكد على ظلم وتحييد من دفعوا  تبع ذلك من تطورات على وما ،*تحديدا

 .هم وقناعاتهم بالحرية واالستقاللأعمارهم وأرواحهم ثمنا لنضاالت

ما و ،سالما قبل اإللى فترة موالذي يعود تاريخه إ"  أدب السجون" من هذا الصنف األدبي

طال الزمن أو ، بالحرية اإليمان من فكرة يخلومن ألم ووجع واضطهاد، إال أنه ال  هيصور

من خالل لغته الخاصة والتي تعكس تجربته الشخصية داخل  الكاتب رسالةوتتمثل  ،قصر

رسالته  تأكيدلما يسعى غالبا على اختالف أشكاله، أدبي وقالب في  نتاج  خرجها المعتقالت ي

 .واالستقالل الحرية قيم وإعالء الظلم برفض العامة اإلنسانية

، كتب أشعاره التي أصبحت تردد على كل لسان لصدق اشبيلية ملك عباد، بن المعتمدفهذا 

 :وقد جاء في إحدى قصائده..مغربيال( أغمات) سجن في وهومشاعره وعمق ألمه، 

 مسرورا   باألعياد كنت مضى فيما

 مأسورا   أغمات في العيد فجاءك

 جائعة االطمار في بناتك ترى

 قطميرا   يملك ما للناس يغزلن

 

........................ 

 تضم الفلسطينية، التحرير ومنظمة إسرائيل حكومة بين التفاهمات من مجموعة ي" أوسلو تفاقيةا*،"اتفاقية أوسلو*"

[ 3]3991 في واشنطن في والموقع أوسلو، باتفاق المعروف االنتقالي الذاتي الحكم ترتيبات حول المبادئ إعالن

 الساعية السالم، بعملية يسمى ما بداية أوسلو اتفاقيات علمت[ 2.]3991 عام طابا في الموقعة ،2 أوسلو واتفاقية

 بدأت". المصير بتقرير الفلسطينيين حق" ولتحقيق ،113و 242 األمن مجلس قرار أساس على سالم لمعاهدة للوصول

 إسرائيل بدولة الفلسطينية التحرير منظمة اعتراف عنها نتج أوسلو، مدينة في سرية مفاوضات بعد أوسلو عملية

 المفاوضات في وكشريك الفلسطيني للشعب كالممثل التحرير بمنظمة إسرائيل واعتراف
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 فيوهو ( الروميات)والتي يطلق عليها  قصائده أروعكتب و الحمداني فراس أبوفيما قال 

 ":كلثوم أم" الراحلة العربي الغناء سيدة غنتها التي "الدمع عصي أراك" السجن

 الصبر شيمتك الدمع عصي أراك

 أمر وال عليك هين للهوى أما

 لوعة وعندي مشتاق أنا نعم

 سر له يذاع ال مثلي ولكن

 نالذي العرب، المبدعون كتبه مما الكثيرعن غيرها فهنالك  المعاصرة العربية الحالةوال تختلف 

 األنظمة زنازين فيأيضا  القاسية التجربةهذه  وخاضوا السجون،فترات متفاوته في  مضواأ

 الذي ،*إبراهيم اللـه صنع المصري الروائي عتقال،اإل بتجربة مروا الذين أبرز ومن، العربية

 تلك" روايته في المّرة التجربة هذه عن وكتب الماضي،من القرن  الستينات لجيل ينتمي

، *مميزا   روائيا   منه صنعت التي هي القضبان خلف قضاها التي السنوات أن شك وال ،"الرائحة

 التقدمية المصرية الكاتبة كتابأيضا،  اإلعتقالية التجربة صورت التي األدبية األعمال ومن

 اإلنساني والقهر باأللم األسرالمضمخة فترة فيه وصفت الذي ،"الوطن السجن" النقاش فريدة

 العتمة تلك" ورواية  منيف، الرحمن لعبد"  المتوسط شرق" رواية وكذلك. اآلتي الى والتطلع

 شريف وسيرة الغزاوي، لفاضل"  الخامسة القلعة" رواية وأيضا جلون، بن للطاهر" الباهرة

 .الكثير وغيرها" الزجاجية العين" حتاتة

 ،(91 ـال حدود داخل) الفلسطيني أدبنا فمثال ،كبرى أهمية اإلبداعي النتاج في الزمني وللتسلسل

 المقاتل الثوري الوعي وتأصيل تنمية في المقاومة وأدباء شعراء قبل من ثقافي دور له كان

 وهذا الفلسطينية، الهوية وصيانة السلطوية القهرية للسياسة المناهض القومي، الشعور وتعميق

 وستينات خمسينات في والمكافحين المناضلين الشعراء هؤالء اعتقال في سببا  " يكون ألن أدى

  في اعتقل حيث ،السطور هذه كتابة لحظةال زالت حتى علما أن هذه السياسة . "الماضي القرن

 ومن ة،المغنا العمودية القصيدة كتاب أحد وهو صالح رائد الشيخ األقصى شيخ 7181 \1\89

 وهو" السجون زغاريد" ديوانه قصائد كتب حيث ،الزنازين داخل قصائدهم كتبوا الذين الشعراء

 .والتحقيق التعذيب  وطأةتحت 

 

 

............................. 

 للجدل المثيرين الكتاب ومن اليسارى الفكر إلى يميل مصرى روائي( 3911 القاهرة مواليد) إبراهيم هللا صنع *

 من أكثر ُسجن. للثقافة األعلى المجلس يمنحها والتي 2001 عام العربية الرواية جائزة استالم رفضه بعد وخصوصا  

 إبراهيم هللا صنع يعدواليسار  ضدّ  الناصر عبد جمال شّنها حملة سياق في وذلك 3994 إلى 3919 من سنوات خمس

 ..المصريين الروائيين أكبر أحد
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 فهذه  ،العديد من القصائد زنزانته داخل من كتب ،درويش محمود الراحلوشاعر المرحلة 

 :جاء فيها"الليل آخر" قصيدةقليلة من الشطرات ال

 وطني

 النور عنف... سالسلي حديد يعلمني

 المتفائل ورقة

 جلودنا تحت اعرف كنت ما

 عاصفة ميالد

 جداول وعرس

 زنزانة في النور علي سدوا

 القلب في فتوهجت

 .جداول شمس

القصائد والكتابات " الشيوعي" صاحب الفكر التقدمي  * زياد توفيقكما كتب المناضل الشاعر و

وكانت من أجمل نتاجاته الشعرية الملتزمة بالحرف المقاوم وقضية شعب  ،داخل سجنهمن 

" السجن في سمر" قصيدة ومنها ،يبحث عن استرداد حقه وحريته وحقوقه االنسانية والوطنية

 :يقول

 شعبي يا

 الند عود يا

 عندي روحي من أغلى يا

 العهد على باقون إنا

 الزنزانة عذاب نرض لم

 وقضبانه الظلم وقيود

 وحرمانه الجوع ونقاس

......................... 

 الذين والعالميين والعرب الفلسطينيين الشعراء أهم أحد ،(2003 أغسطس 9 - 3943 مارس 31) درويش محمود*

. فيه الرمزية وإدخال الحديث العربي الشعر بتطوير ساهم من أبرز أحد درويش يعتبر. والوطن الثورة بشعر اسمهم ارتبط

 إعالنها تم التي[ 2] الفلسطيني االستقالل إعالن وثيقة بكتابة قام  .األنثى بالحبيبة بالوطن الحب يمتزج درويش شعر في

 درويش محمود الشاعر اصدقاء من السودان من الفيتوري محمد الشاعر. الجزائر في
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 :قال :"رسالة المعتقل" ،الذي تحدى السجان في قصيدته القاسم سميح الشاعروأما 

 أماه يا أومن

 معتقلي في تولد... الحياة روعة أن أومن

 يكون لن.. األخير زائري أن أومن

 ...عيون بال مدلجا  .. ليل خفاش

 النهار يزورني أن بد ال 

 من كبير عدد هناك اإلسرائيلي، االحتالل تحت ونما ترعرع الذي الفلسطيني األدب وفي"

 تجربة تروي التي ،والروايات والقصة واألقصوصة القلمية والصور والنثرية الشعرية الكتابات

 ".األبدان لها تقشعر التي السياسي عتقالواإل األسر

 لها ورائدة، صادقة حية وإنسانية إبداعية تجربة هو السجون أدب إن اإلجمال، فيو"

 ألم وعفوية صدق بكل يعكس األدب وهذا. والفلسطيني العربي أدبنا في ومكانتها خصوصيتها

الزنزانة   في المعتقل لها يتعرض التي اإلذالل وصنوف التعذيب ثارآو المعاناة القهر وعمق

 .(8)"وتصميمه على مواجهة السجان واالنتصار عليه وخلف القضبان،

 

 ................................................ 

 مدينة من فلسطينيا وسياسيا وكاتبا شاعرا( 3994 يوليو 1 - 3929 مايو 1) زيّاد أمين توفيق توفيق زياد*"

 دورات لعّدة اإلسرائيلي الكنيست في عضوا كان كما وفاته، حتى الناصرة بلدية رئاسة منصب شغل الناصرة،

 .راكاح اإلسرائيلي الشيوعي الحزب عن انتخابية

مجلة طنجة األدبية ،2004\2\24و. م23/4/2033عدد قراءة في أدب السجون، شاكر فريد حسن، التجديد العربي، .3

 .2031من قبل الباحثة في شهر آب  حسن لقاء خاص مع األديب شاعرو ،قراءة عاجلة في أدب السجون

 في الكتب من المئات وقرأ نفسه على فتثقف الصغر، منذ والقراءة الكتابة أحب فلسطيني، وناقد كاتب حسن، فريد شاكر*

 الشعر من مختلفة مجاالت في كتب  والسياسية ،والدينية ،والفلسفية ،والفكرية ،والنقدية ،األدبية المواضيع مختلف

 والظواهر الثقافية، والمسائل القضايا، من الكثير وعالج واإلجتماعية، السياسية والمقاالت والتراجم والنقد والبحث

 البيادر العهد، الميثاق، الشعب، مجلتي،األنباء،: منها واألدبية الثقافية والمجالت الصحف في كتاباته نشرت،  اإلجتماعية

 المسار، الغد، الجديد، اإلتحاد، الجديدة، الحياة األيام، القدس، العودة، الشراع، الحصاد،،الكاتب ،االدبي الفجر االدبي،

  .المختلفة اإلالكترونية المواقع الى باإلضافة. والعربية الفلسطينية الصحف من وغيرها العربي، العرب، كل الصنارة،

 

 والمقاومة الثورة بشعر اسمهم ارتبط الذين المعاصرين والفلسطينيين العرب الشعراء وأشهر أهم أحد القاسم سميح* 

 لعائلة ولد. الشيوعي الحزب في سابق عضو العرب، كل لصحيفة الفخري التحرير رئيس ،43 العام أراضي داخل من

 ثم المدارس، إحدى في وعلّم. والناصرة الرامة مدارس في وتعلّم ،3919 مايو 33 يوم الزرقاء مدينة في درزية

 .األدبي لعمله ليتفرغ الحزب يترك أن قبل الشيوعي الحزب في السياسي نشاطه إلى بعدها انصرف

. 
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 هذا الكتاب

 مشاعرهم عن يعبروا أن يستطيعون من دخلها أن ومنذ السجون، وجدت أن منذ "السجون أدب"
 أدب هناك كان ، نثرا أو شعرا السجن، في غربتهم عن وأشواقهم، أحاسيسهم عن وآالمهم،
 األخرى األدب أغراض بقية عن مستقل كأدب يصنف ولم االسم، هذا يكتسب لم لكنه سجون،
 .الخ ..ومديح وهجاء فخر من العربي األدب عرفها التي
 النتاجات لكثرة التسمية هذه على األضواء وسلطوا تحديدا الفلسطينيون السجناء كرس وربما
 أدوات على الحصار رغم قاهرة، وأساليب بطرق اإلسراييلية، السجون من خرجت التي األدبية
 بسيطة، كانت وإن جديدة، أساليب لها وابتكروا الفلسطينيون السجناء عليها تحايل التي الكتابة،
 المؤلمة اإلضرابات وخاضوا السجون، أسوار خارج وإيصالها إلخراجها أساليب وابتكروا
 .الوصف عن تجل معاناة بعد والقلم الورقة وهي السجين حقوق أدنى على للحصول

 رسالة جهده في يضاهي ومبتكرا ، شاقا عمال يعد واحد، كتاب في وتوثيقه األدب هذا جمع إن
 أراد لمن ووافيا شافيا مرجعا اآلن يشكل الكتاب فهذا الدكتوراة، أو الماجستير لنيل أكاديمية
 الحديثة، الفترة في الفلسطينيين السجناء أدب أو السابقة الفترات في السجون، أدب الى الرجوع
 أراد لمن سواء المكتبة، لهذه حقيقيا وإثراء إضافة يشكل العربية المكتبة رفوف على ووجوده
 كل أسفل الموثقة الالزمة بالشروحات موثق ذلك كل .منه األكاديمية االستفادة أو اإلطالع
 .الكتاب هذا أبواب من باب كل نهاية بعد أدرجت التي والمراجع بالمصادر أو صفحة،
 بين ضم وكذلك ونثر، شعر من "السجون أدب" أنواع كل بين جمع أنه الكتاب هذا يميز ومما
 لرأي إضافة آخرين، أدباء من األدبية النتاجات هذه تناولت التي والتحليالت الدراسات دفتيه
 بالقليلة ليست مجموعة مع الحية المقابالت بإجراء أو األحيان من كثير في الشخصي الباحثة
 ذلك كل .المقابالت تلك تتطلبه الذي المضني والجهد الوقت من ذلك يصاحب ما مع منهم،
 أديبة فالباحثة .المصداقية درجات أعلى إلى والوصول البحث في والموضوعية الدقة لضمان
 الصعوبة من أنه العلم مع الشعر، ودواوين واألبحاث الكتب عشرات لها صدر وقد وشاعرة
 .بعينه شخص عند واالهتمام التنوع هذا تجد أن بمكان
 ينشد القاريء يجعل الذي الكبير األثر المتتابع، والتبويب والموضوعي، السلس للسرد كان لقد
 من سطر كل في السجين يعانيه الذي األلم ليعيش قراءته، في يستطرد وأن الكتاب، لهذا

 والسجانون المحققون يستعملها التي إنسانية والال الوحشية األساليب عن الكثير وليتعلم سطوره،
 االعترافات هذه على التوقيع على المعتقلين إلجبار أو يريدونها، التي االعترافات النتزاع

 التوافق تم التي الدولية المواثيق كل الحايط بعرض ضاربين معظمها، في والملفقة المزعومة
 ولعل .وغيرها التعذيب ومنع االسر حالة في اإلنسان حقوق رأسها وعلى العالم دول بين عليها
 األحمر الصليب ومنع المكان، المجهولة السرية السجون في المعتقلين زج هي ضراوة أكثرها
 .هناك السجناء حالة على والتعرف إليها الوصول من
 تزيد وقد السجين، عاشها التي الحالة تضاهي المعاناة من حالة الى يصل الكتاب هذا يقرأ من

 الذي النضالي بالعمل وفخورا المعنوية، مرتفع يكون السجن داخل في األسير أن ذلك عنها،
 الشعر أبيات خالل من ينضح الذي واأللم عاشها التي تجربته يقرأ من بخالف للسجن، أوصله
 األدبي التحليل عن ناهيك .السجن داخل كتبها التي روايته سطور خالل من أو كتبه الذي

 كتاب لها يفرد أن تستحق والتي السجن، من الخارجة األدبية والروايات الشعرية للقصايد
 األساليب على بالضوء يلقي وكذلك . مستقبال باحث أو مستزيد لكل وينقلها يوثقها مستقل
 العنيف المبرح الضرب من اعتقاله بداية في المعتقل لها يتعرض التي اإلنسانية الكرامة وامتهان
 النفسي، التحطيم محاولة أو السجين، جسم في دايمة عاهات الى كثيرة أحيان في يؤدي قد والذي
 آلخر سجن من السجين وترحيل األهل زيارات منع مثل سابقتها، عن خطورة أشد هي والتي
 حياته في اإلنسان يحتاجها التي اإلنسانية المتطلبات الوسايل أدنى ومنع متقاربة، فترات في
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 .اليومية
 كتبا وكانت الشخصية، تجربتهم كاتبوها فيها صور التي الكتب من الكثير على اطلعت لقد

 بالمقابالت ورفدها والروايات، الشعر من الكم هذا جمع لكن بعينها، حالة تخص مستقلة
 بهذا وحري العربية، البالد كل وفي فلسطين في حقيقيا مرجعا الكتاب هذا من يجعل الشخصية،

 بالفخر أشعر وإنني .العالم شعوب لكل محتواه يصل حتى اللغات لكل وينقل يترجم أن الكتاب
 يسعني وال النور، الى سبيله في وهو الكتاب هذا على االطالع فرصة لي أتيحت أن والسعادة

 ما كل عن والتنقيب المتواصل وبحثها الدؤوب، جهدها على وأشكرها الباحثة يد على أشد أن إال
 هذا غالف تصميم شرف لي كان كما .عنه والتخفيف الحال تغيير سبيل في لألسير دعما يشكل
 .بها وأفتخر أعتز دايمة فنية بصمة لي لتكون الكتاب

 
 
 

 ذوابة عارف . أ
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 الدراسة

 : ة فصول، وهيول الى ستاألالباب  بواب وخاتمة، وقد قسم البحثة أوثالثتتكون من مقدمة 

أدب السجون، منذ بداية العصر الجاهلي والعصر اإلسالمي وتاريخ  مفهوم : الفصل األول

 .مرورا بالعصرين العباسي واألندلسي

 .الكتابة عن أدبيات  السجون : الفصل الثاني

 .المعتقالت في فلسطينل تشكيل أدب مراح :لثالثالفصل ا 

 .السجون والمعتقالت اإلسرائيلية : الفصل الرابع 

 .الكتابة في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية : الفصل الخامس

 .والمعتقالت السجون داخل والتعليمية الثقافية األوضاع :الفصل السادس 

 . ومقارعة االحتالل "السجن والسجان"الذين كتبوا عن شعراء للقصائد الباب الثاني جاء في و

ومكابدة السجن لكتاب   ،العربية والعالمية والفلسطينية روايات األسر الباب الثالثوورد في 

 "األسر والسجان"داخل أقبية التحقيق وجدران المعتقالت أبدعوا وكتبوا عن سطروا كلماتهم 

 في نقدا" كتب ما، وفي فلسطيناألدبي  خصوصية هذا المسمىتجارب عديدة دعمت وتطرق ل

 .الرسائل وأدبيات ،"المذكرات أدب" و  "السجون أدب

 لفهرست اضافة للكتاب، ملخصا فيها خاتمة ثم المعلومات، مصادر كلل ا  توثيقضمت الدراسة و 

  .فيه ورد ما بأهم وقائمة
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 الفصل األول

 وتاريخه  أدب السجون مفهوم
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 مفهوم ادب السجون

 :  السجن لغة

  :"أسر"والسجن والحبس واألسر كلمات مترادفة، جاء في لسان العرب باب 

  :وأنشد; الحصينة الدرع: األسرة: أسر

 والرماح المكلل والبيض الحصداء، واألسرة

 والجمع به، شد ما: واإلسار. باإلسار شده وإسارة أسرا يأسره أسره: سيده ابن .شده: قتبه وأسر

 القتب به يؤسر الذي والقد; بالقد شده ما أحسن ما أي! قتبه أسر ما أحسن ما: األصمعي. أسر

 الكتاف، حبل ويكون القيد: واإلسار. مآسير وأقتاب; مأسور وقتب; أسر وجمعه اإلسار، يسمى

 أسرت: ويقال .به يشد لم وإن أسيرا أخيذ كل فسمي بالقد يشدونه وكانوا األسير، سمي ومنه

 أسيرا كن أي استأسر: وتقول. وأسارى أسرى والجمع ومأسور، أسير فهو وإسارا، أسرا الرجل

 ويطعمون: تعالى وقوله .أسير: سجن أو محبوس كل .ذلك من وأصله األخيذ، :واألسير .لي

 وأسارى أسراء والجمع المسجون، األسير: مجاهد قال; وأسيرا ويتيما مسكينا حبه على الطعام

 ولكنه المعنى، في جرحى باب من أسرى فيجعل بعاهة، األسر ليس: ثعلب قال. وأسر يوأسار

 وهذا; ونحوه الجريح كسر كما فعلى، على فكسر واللديغ، كالجريح صار باألسر أصيب لما

. يفلت لئال ديالق وهو باإلسار، منه يستوثق آخذه ألن وأسير: العدو من لألسير ويقال. قوله معنى

 عقولهم أو أبدانهم في به أصيبوا ما لكل جمع وفعلى: قال أسرى، األسير يجمع: إسحاق أبو قال

 فهو يوأسار أسارى قرأ ومن: قال; وسكرى وسكران وحمقى وأحمق ومرضى مريض مثل

 وأسر إسارا فالن أسر يقال: الليث. الجمع جمع أسارى ثم وأسرى أسير: يقال. الجمع جمع

 معناه: بكر أبو قال; بأسرهم القوم وجاء. كاألسر المصدر واإلسار الرباط، واإلسار باإلسار،

 ....وخلقهم بجميعهم جاءوا

 واإلسار غضبك، إسار من عفوك طليق فأصبح: الدعاء حديث ومنه; والحبس القوة: واألسر

   (7).األسير به يشد الذي والقد الحبل أيضا وهو وإسارا، أسرا أسرته مصدر: بالكسر

 :"حبس"وجاء في معجم لسان العرب باب 

: والحبس .وجهه عن أمسكه: وحبسه واحتبسه وحبيس، محبوس فهو حبسا، يحبسه حبسه: حبس

   حبس أي كذا على وتحبس. يتعدى وال يتعدى بنفسه، واحتبس واحتبسه. التخلية ضد

 حبسه :سيبويه. حبسة الصمت: يقال. االحتباس من االسم: بالضم والحبسة،. ذلك على نفسه

.............................. 

 . م2002، دار الحديث، القاهرة، 3ج 343لسان العرب، ابن منظور، ص .2
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 الشيء احتبست: تقول به; نفسك اختصاصك إياه احتباسك: وقيل حبيسا، اتخذه واحتبسه ضبطه

  (3).الموضع اسم: والمحبس والمحبسة والحبس. خاصة لنفسك اختصصته إذا

 :"سجن"وجاء في معجم لسان العرب باب 

 بعض وفي. حبسه أي سجنا يسجنه سجنه المصدر: بالفتح والسجن،. الحبس: السجن: سجن

: القراءة بعض وفي المحبس: والسجن; إلي أحب السجن رب قال :(وجل عز قوله في) القراءة

 مصدر فهو السين فتح ومن اسم وهو المحبس في السين كسر فمن; إلي أحب السجن رب قال

. السجن صاحب: والسجا. لسان من سجن بطول أحق شيء ما: الحديث وفي. سجنا سجنه

 امرأة: اللحياني وقال. وسجنى سجناء والجمع هاء، بغير األنثى وكذلك مسجون، سجين، ورجل

. عنه ذلك كل سجنى قوم في سجين ورجل وسجائن، سجنى نسوة من مسجونة أي سجينة سجين

 : قال; بذلك مثل وهو يبثه، لم إذا يسجنه الهم وسجن

 النواجيا المهارى وحمله عناء، لسجنه إن الهم، تسجنن وال

     (9).السجن: والسجين. السجن من فعيل: وسجين

أَسر وحَبس وسَجن، واسم المكان : ونستنتج مما سبق أن األْسر والحْبس والَسْجن مصادر لألفعال

وأن األدب الذي ي نشأ أو يقال في كل من . والحْبس، والِسْجناألْسر، : في كل على الترتيب

 النضالي اإلنساني األدب هو السجون األْسر، والحْبس، والِسْجن يسمى أدب السجون، وأدب

 الوجع رحم من وخرج الحديدية، القضبان وخلف والزنازين األقبية وظالم عتمة في ولد الذي

 األسير وهموم التنكيل وآالم التعذيب مرارة عن والمعّبر الذاتي، والقهر النفسية والمعاناة اليومي

  .الشمس وخيوط الحرية لنور وتوقه

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................    

 .2ج 294، صالمرجع السابق. 1

 .4ج 104، صالمرجع السابق .4
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 أدب السجون في العصر الجاهلي

 أم جامعة في يدّرس كتاب عنوان ،(الجاهلي العصر في العرب عند األسرى على أضواء)

 الجاهلي العصر الجامعات العربية تهتم بدراسة وتدريس ، وكما هو معروف ان*القرى

 لعب والذي ر،العص ذلك في العربية القبائل محاربي لدى خاصة مكانة ، لوجودوخصوصيته

 سراحه وإطالق األسير ومعاملته ألخذ وكان ،واالجتماعية السياسية حياتهم في هاما   دورا  

   .جزيرتهم محيط األيام في تلكل كبرى، أهمية (فدائه)

 فيهم من كاتبا كان لمن( وسلم عليه هللا صل) الرسول أذن حين األسرى فداء نفهم أن ونستطيع

 .الكتابة والقراءة المسلمين صبيان من عشرة بتعليم نفسه يفدي بدر أن

 (:1)،الّصلح على فيها يحّثهم الّسجن في وهو – ألَبنائه وصاياأنشد  الّشيبانيّ  مسعود بن قيس "

 َأعاَنه ـمْ  فيهــم كان لو امرئ بيَنهــم        وصاةَ  والّصلــح باهلل وأ وصيه ـم  

 غوائـل   وهــي واأليــامِ  الّدهرِ  جاهــل       على وي ْدحــضَ  معـروف   لي ذَكرَ 

 المنافرات تلكهم ولهم مساجالت حفظها التاريخ والشعراء يتفاخرون ويتهاجون فيما بينوكان 

 قصائد في أصداؤه تدوي الذي الفخر وذلك الجاهلي، العصر أخبار بها امتألت بين الشعراء التي

 بين العداوة صالت القبيلة أبناء نفوس في الجنس بامتياز اإليمان هذا على شجع ومما. شعرائه

 في والناظر الجاهلي، العصر في االجتماعية الحياة على تسيطر كانت التي المختلفة القبائل

 والعبيد،  الصرحاء،: اجتماعية طبقات ثالث يميز أن يستطيع االجتماعية القبيلة تكوين

 الذين شائبة، تشوبه ال الذي يالنق الدم ذوو أبناؤها القبيلة عرف في فهم الصرحاء أما ،والموالي

 تتكون ومنهم. معانيها بأقوى القبلية العصبية فيه تتمثل والذين واحد، أب إلى جميعا ينتمون

 هذه وتعتمد. فيها الشرف وبيوتات رياستها، وفيهم القبيلة، في" األرستقراطية"الطبقة 

 دمها يظل أن على الطبقة هذه حرص كان هنا ومن النسب، على تعتمد ما أول" األرستقراطية"

 طرفي أحد في يكون فال واألمهات، اآلباء": طرفيه كال" من الشرف تجمع أن وعلى نقيا،

 .يشينه ما الشرف

 كانوا الذين األسرى أولئك وهم عربي، عنصر: عنصرين من تتألف كانت فقد العبيد طبقة وأما

 الرقيق أولئك وهو عربي، غير وعنصر األخرى، القبائل مع حروبها في القبيلة أيدي في يقعون

 

 

........................................ 

 جامعة أم القرى مقرها في المملكة العربية السعودية*

 مكتبة ،2/903 الّرحمن، عبد نصرت تحقيق سعيد األندلسي، ابن العرب، جاهليّة تاريخ في الّطرب نشوة.1

   . 3932 األردن، – عّمان اأَلقصى،
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 (9). العربية للجزيرة المجاورة البالد من يجلبون كانوا الذين

 أصابت فإذا ،األحيان في أكثر المفاجئة الغارات صورة تتخذ الجاهلي العصر في الوقائع وكانت

 قتلت أو الرجال وأسرت وسبت النساء الماشية فاستاقت غزتها أخرى قبيلة من ِغّرة القبيلة

 على األسر وتفّضل أمكنها ذلك ما سفك الدماء تتحامى كانت الغازية القبيلة أن على ،منهم بعضا  

 يعّرض القتل أن حين في أنعام، من بما تغنم  الغازية القبيلة فتنعم قومه يفتديه األسير ألن القتل،

 .األيام تلك في القتلى يسيرا   عدد كان هنا ومن ،الثأر لطلب القبيلة

 السببية، قانون على أساسا   القائم المألوف الكالسيكي الروائي النسق السجون أدب ويتجاوز

 من خصوصيته ويكتسب ،السائدة األخالقية والمفاهيم العالقات نمط مع أصال   والمتصالح

 أو إنسان معاناة على الضوء لتسليط الخيال أدب إلى الواقع من تنتقل التي أحداثه مصداقية

 واإلقامة السجن، بين ما يتراوح المعتقل وهذا معتقل، في منها إرادة دون في احتجزت مجموعة

 ...والنفي الجبرية

 ابتداء السجون، أدب تحت تندرج التي األدبية األعمال من بالعديد حافل العالمي األدب وتاريخ

 واغلة السجون كانت كما ،الشرق أو الغرب في سواء الراهن الزمن وحتى القديمة العصور من

 في متأصال   بعيدا   أثرها كان كذلك، واالجتماعية السياسية حياتهم من منبثقة العرب تاريخ في

 بالسجون الشعراءقبع  الغساسنة  وأيام المناذرة وعصور الجاهلية فمنذ ،أدبهم وصور لغتهم

 ومكارهها أوضاعها وتصوير السجون وصف في الرائع الشعر من كثير همألسن على وجاء

 في قويا   عامال   السجون من جعل الذيو ،قرائحهم وشحذ ملكاتهم أيقاظ في الكبير األثروهذا له 

   (7).الحياة مظاهرو القوة بطابع، حيث اتسم هذا الصنف األدبي مقاييسه وإعالء األدب تركيز

 :  ومن أهم شعرائها ممن وقع في األسر

 عبد يغوث الحارثي 

 :وقال عبد يغوث الحارثي قصيدته المشهورة عندما وقع في األسر

ْومَ  َكفى َتل وَمانِي ال َأالَ  ما وما=  بَِيا ما اللَّ ْوم في َلك   لَِيا وال َخْير   اللَّ

ها الَماَلَمةَ  َأنَّ  َتْعَلَما َأَلمْ   ِشَمالَِيا ِمن َأِخي َلْوِمي وما قليل ،=  َنْفع 

 

 

 

 

................................ 

 .311-313/ األول الكتاب من الثاني الباب من عشر والثالث والثاني عشر الحادي الفصل المقدمة،: خلدون ابن انظر.9

 2032/ 21/1: العدد-المتمدن الحوار الحافظ، رشيد صالح محمد السجون، أدب.1
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ا راِكبا   َفَيا َغنْ  َعَرْضتَ  إِمَّ  َتاَلقَِيا ال َأنْ  َنْجَرانَ  ِمن َنداَمايَ =  َفَبلِّ

 اليَمانَِيا َحْضَرَمْوتَ  بَِأْعَلي وَقْيسا  =  ِكَلْيهَِما واأليهميَن  َكِرب   َأَبا

اَلبِ  َقْوِمي هللا   َجَزى  الَمَوالَيا واآلَخِرينَ  َصِريَحه م  =  َماَلَمة   بالك 

ْتِني ِشْئت   ولو وَّ  َخْلَفها َتَرى=   َنْهَدة اْلَخْيلِ  ِمن َنجَّ  َتَوالَِيا اْلجَِيادَ  الح 

نِي م   ِذمارَ  َأْحِمي ولِكنَّ ماح   وكانَ =  َأبِيك  َحاِمَيا َيْخَتِطْفنَ  الرِّ  الم 

وا وقد َأق ول    لَِسانَِيا عن َأْطلِق وا َتْيم   َأَمْعَشرَ : = بِنِْسَعة   لسانِي َشدُّ

ه مْ  َقدْ  َتْيم   َأَمْعَشرَ  وا َمَلْكت  نْ  لم َأخاكمْ  فإِنَّ =  فَأْسجِح   َبَوائَِيا ِمن َيك 

ل وِني فإِنْ  ل وا َتْقت  طْ  وإِنْ =   َسيِّدا بِيَ  َتْقت  ب وِني لِق وِنيت   بَِمالَِيا َتْحر 

ا َعاءِ  َنِشيدَ =  ساِمعا   َلْست   َأنْ  هللاِ  ِعَبادَ  َأَحّق  ْعِزبينَ  الرُّ  الَمَتالَيا الم 

ي وَتْضَحك    يَمانَِيا َأِسيرا   قْبلِي َتَرى َلمْ  كَأنْ =  عْبَشِميَّة   َشْيَخة   ِمنِّ

دا   َحْولِيَ  الَحيِّ  نِساء   وَظلَّ  كَّ ي ي َراِوْدنَ =  ر  ِريد   ما ِمنِّ  نَِسائَِيا ت 

َلْيَكة   ِعْرِسي َعلَِمتْ  وقد نِي م  ْيث   َأَنا=  َأنَّ ا اللَّ ّو    (1)  وعاِديا عليَّ  َمْعد 

 تجربته له سمحت الذي الشاعر ذلك وقاص، بن يغوث عبد قصيدة بها اختتمت التي الياءو

 حينما ،تهمهزيم عند كانتقومه  لبني الجاهلي الشعر تجربة عنها، التعبير صدق مدى بكشف

ا يقع أن إلى حظه سوء جره  ويحاول" مذحج" قومه قائد كان أن بعد أعدائه، صفوف في أسير 

 قتله إال أبت بل عليه، حرصها في تميم تمادت وقد ذلك له أّنا ولكن نفسه، يفدي أن األسير

 وقاص بن يغوث عبد أسر وموضع الثاني، الكالب يوم في تيلهمـق جساس; بن بالنعمان

ا ولكن قاتله يغوث عبد يكن ولم الحارثي،  قتله على الرغبة إجماع إلى بالرأي تنتهي تميم 

 .بينهم الصيت ذائع وشاعر قومه، في مذكور كفارس

 ما إزاء ألمه قصة يحكي خاللها من فراح للقتل; جهز وقد المشهورة، يائيته نظم إنه": ويقال

 أسره، مأزق من ولنجا أمره، عليه لسهل الفرار شاء ولو هزموا، حين تركوه وقد قومه، من كان

 ومذلة مهانة، بين عليه يحسد ال موقف في به فإذا قومه، حماية أجل من الثبات آثر ولكنه

 ( 4)."نفسه عن ويراودنه منه ويسخرن به يهزأن وه ن منه، تميم نساء موقف يترجمها

.................................... 

 .بيروتط  ،91 ،99 ص 3 الجزء األنباري، البن المفضليات شرح: ينظر.3

 العلوم بهجت، كلية محمد مجدى هللا المقارن، منة األدب في بحث،وتطوره، نشأته األدب؛ في الرومانسي المذهب.9

 . ماليزيا – علم العالمية، شاه المدينة جامعة – اإلسالمية
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 طرفة بن العبد 

 :إياه خذالنهم على أصحابه يلوم العبد بن طرفة قول ذلك ومن

 فادحةْ  بهم حلت لسوءة   يغضبوا ولم قومي أسلمني

 واضحةْ  له هللا جعل ال خاللته لك خليل وكم

 بالبارحْة  الليلة أشبه ما ثعلب من أروغ وكلهم

 عنترة

 عاطفة تفجروت بها، المعروف تهاوسم الصارم أسلوبه على جاريا   قصيدته في قولي عنترةأما و

 بهذه يقومف، شيء على يقدر فال منه خطوات قيد على عبلة يشاهد وهو ،طاغية وصبابة مشبوبة

 يظهر كما ،الكرامة موفور حيه إلى يرجع أن دون األسر به يطل لمعلما  ،الحزينة المطارحة

 .المنذر سجن في وهو قالها التي القصيدة من ذلك

 

 العراق أرض في األهوال من***  أالقي ما عبيلة   علمت ترى

 الصداق طلب في عّلي وجار***  عّمي والمكر بالربا طغاني

 رفاق بال العراق إلى وسرت***  المنايا بحرَ  بمهجتي فخضت  

 اشتياقي نار من أحرّ  وعدت***  وحدي والرعيانَ  النوق وسقت

   العبادي زيد بن عدي

 فقبض أعدائه بعض به وشى حتى ،الحيرة ملك المنذر بن، نادم النعمان الحيرةفي  تميم بني من

 له سّجل أن بعد محبسه في هلك أن إلى الشعر بأرق إليهفتوسل  الصنين، سجن في وحبسه عليه

 :قوله القصائد هذه أوجع ومن اإلنسانية بالعواطف مآلى قصائد السجن هذا في األدب تاريخ

، أنني اهأخ وأبلغْ  عامرا   ابلغا  قيوثا شديد   موثق 

 يالقي شيء كل والمرء الحارس   يرقبني القطاس حديد في

 خالقو منضحات وثياب   وغلول   مضاعف   حديد في

  (81)النطالقي جهزت قد عيرا   أن أخاكم فكوا الحرام في فاركبوا

 

 

................................ 

 .السجون،الحوار المتمدن،  مرجع سابق أدب.30
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 عصر الرسول وصدر اإلسالم

   األوسي األنصاري عدي بن خبيب

 البكير بن وخالد ،مرثد أبي بن مرثد فيها خرج التي السرية في الرجيع يوم  وأسر بدرا   شهد

 منهم المشركون وأسر الهجرة، من ثالث سنة في وذلك ،فقتلوا نفر سبعة في ثابت بن وعاصم

 بنو خبيبا   فاشترى فباعوهما مكة إلى بهما فانطلقوا ،نةالدث بن وزيد عدي، بن خبيب: هما ،اثنين

 فقال ليقتلوه الحرم من فخرجوا ،قتله على اجمعوا ثم أياما   عندهم أسيرا   فمكث عامر بن الحارث

 ،عددا أحصهم اللهم قال ثم ،القتل عند ركعتين صلى من أول فكان ،ركعتين أصلي دعوني لهم

 :وقال

 مجمع كل واستجمعوا قبائلهم وألبوا حولي األحزاب جمع لقد

 ممّنع طويل جذع من وقربت   ونساءهم أبناءهم قربوا وقد

 مضيع وثاق في ألني علّي جاهدا   العداوة يبدي وكلهم

  (88) مصرعي عند لي األحزاب جمع اوم غربتي أشكو هللا إلى

 الثقفي محجن أبو

 سجنه قصة خلّد أنه لوال أخباره لتصلنا كانت ما ربما ،الثقفي محجن أبو والشاعر الفارس

 القادسية، معركة في األعداء لقتال محبسه من للخروج شوقا   وتحرقه حماسته بها يصف بقصيدة

 االنصياع ورفضه للخمر شربه بسبب ،وقاص أبي بن سعد القائد به وضعه الذي الحبس ذاك

 ...قصيدته في يقول حيث بتركها، له ألوامره

  وثاقيا علي مشدودا وأترك بالقنى الخيل تطعن أن حزنا كفى

   المناديا تصم دوني من مصارع وغلقت الحديد عناني قمت إذا

ثا   يدعو اإلسالم أشهدَ  وأن َغوِّ نجدَ  فال م   دعانيا حينَ  اإلسالم أ 

  (87) "ليا أخا ال واحدا منهم فأصبحت وإخوة كثير مال ذا كنت وقد

 الحمداني أبو فراس

 يناجي وهو فراس ألبي نستمع أن لنا أتيح لما الفراق وألم الغربة ووحشة السجن قسوة لوال

  :الرائعة قصيدته في السجن جدار على الواقفة الحمامة

 

........................... 

 .المرجع السابق. 33

 .2034 قطر، الشرق، مهنا، ناصر يسرى السجون، أدب.32
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 يبحال تشعرين هل جارتا أيا حمامة بقربي ناحت وقد أقول

  ببال الخطوب منك مرت وال النوى طارقة ذقت ما الهوى معاذ

 :بقوله البعيدة ألمه مخاطبته وال

  يديل سوف هللا بأن وظني جميل والعزاء جليل مصابي

   (83)."لحمول بعدها إني ؟ أهمك وغربة واشتياق وأسر جراح

 

 األشعار وأنشد  ،السجن في حياته من طويلة سنوات ىقض الحمداني أبو فراس الشاعروكان 

وامتازت أشعاره بفنية عالية  ،والمجتمع الحياة أحداث تجاه أفكاره و عواطفه تعبر عن التي

ا نوعا جعلته  الحبس قبل الشاعر بها تسما التي الذاتية من الخصال نبع، الذي من األدب خاص 

 .في الحبس الشاعر واجهها التي المدهشة الصعبةوالظروف 

على شعره  وأطلق .ه 318 سنة في أسر حيث ،سنوات أربع في األسر أقام ويقال أن الحمداني

 بالغ أثر ألسره كان وقد* 311 سنة وقد أطلق سراحه ،الحمداني فراس أبي روميات في األسر

 .والحزن والعذاب والنوح، األسى، فيه وزاد األسر في شعره فرق وأدبه، شعره على إيجابي

 كان بأنه يرتبط ال والتواريخ كتب األدب في والصيت من الشهرة فراس ألبي بقي ما كل إن

 كبار من شاعرا   كان ألنه بقي بل والمعارك، الحرب في الجيوش يسوق قائدا   أو فارسا بطال  

 .حمدان وبني العرب شعراء

 والمعاني من األفكار ضميره في عما للتعبير به الخاصة والقوالب األساليب الشاعر لقد استخدم

 في قضاها التي والسنوات األيام تلك في خاصة ،الحياة أحداث مواجهة في عواطفه إلبداء

 تالئم التي والمفردات األلفاظ باختيار الشاعر فقد اهتم ،والمفردات أما بالنسبة لأللفاظ ،الحبس

 : أمه رثاء في أبو فراس وحالته المتألمة، يقول الموضوعات

 أن يلّم به السرور ولؤم   حرام أن يبيت قرير عين       

 المفردات إلي بالنسبة هذه الحالة على أكثر داللة النوم ترك لبيان "حرام" كلمة فاختيار

فشبه  عدم الرغبة في فعله هذا، على دليل الحرام عن العمل الكف ألن. األخرى والمترادفات

 شدة على تأكيد صدر البيت في (حرام) جعل وفي. ضمنياتشبيها   الشاعر نومه بالعمل الحرام

  .المؤلمة هذه المصيبة في حزنه

 

 ........................................ 

  .2034 ،المصدر ذاته31

 (434 و 404 ص ،1 ج م،8691 ابن األثير، ؛829 ص ،8 ج م،8691 خلكان، ابن). *
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 کأسلوب األفكار والعواطف لبيان مختلفة أساليب الشاعر التعبيرية، استخدام األساليب حيثومن 

  .(89)والحوار والتعجب والنداء،والخطاب  والحكاية والوصف والتقرير العرض

 : الحشو، كما في مثل الروميات، فی والجمل العبارات بعض فی يالحظ مما

 ليبكك كل ليل قمِت فيه      إلى أن يبتدى الفجر المنير  

لّ  لَِيْبِككِ   *ِزير  الَعْظمِ  في َوَما أَغْثتِيِه، َفقِير   ِمسِكين   ك 

 :ومن رومياته

ْره   ،غيث   سقاكِ  ،األسيرِ  أمَّ  أيا  !األِسير   َلِقيَ  َما ِمْنِك، بك 

 !َيِسير َوال ي قِيم ال َتَحّيَر، ،غيث   سقاكِ  ،األسيرِ  أمَّ  أيا

؟ يأتي بالفدا منْ  إلى ،غيث   سقاكِ  ،األسيرِ  أمَّ  أيا  البشير 

، وقدْ   تربى لمن ،األسيرِ  أمَّ  أيا  ؟ والشعور   الذوائب   متِّ

 ؟ يستجير   أو ،له   يدعو فمنْ  ،وبحر   بر   في سارَ  ابنكِ  إذا

 ! السرور   بهِ  يلمَّ  أنْ  ولؤم   ! عين   قريرَ  يبيتَ  أن حرام  

ضور بِهِ  الّسَماءِ  َمالئَِكة   ،مكان   عنْ  قلبكِ  حبيب   غابَ  و  ح 

 ؟!  نصير   منه   يكنْ  لمْ  بكِ  مضى طويل   هم   كمْ  ،أماه   أيا

ه ور َله َليسَ  َماتَ  بقْلبِِك، سر  مصون   كمْ  ،أماه   أيا  ظ 

وَنها أَتْتِك، بقربي بشرى كمْ  ،أماه   أيا  الَقِصير األَجلِ  َود 

 ؟ الصدور   فيها بما ضاقتْ  إذا ،أناجي ولمنْ  ؟ أشتكي منْ  إلى

َعاءِ  بِأيّ  َوّقى  َداِعَية   د   ؟  أستنير   وجه   ضياءِ  بأيِّ   ؟ أ 

 الَعسير   اأَلمر   ي سَتفَتح   بَمن       الم َوّفى الَقدرَ  ي سَتدَفع   بَِمن

سلَّى  (81)نصير   األخرى في صرتِ  ما إلى ،قليل   عنْ  أنا :عنكَ  ن 

 

...................................... 

 (84( )898 ص م،8666 الديوان،) .*

 حسنوند، هللا مقارنة، صحبت دراسة سلمان، سعد مسعود الحمداني وحبسيات فراس أبي روميات: ينظر.34

            .  91-33مجلة التراث األدبي، السنة األولى، العدد الثاني، ص  . ه 3133 أصفهان جامعة ،دكتوراه رسالة

 .91-33المرجع سابق، ص : ينظر.31 
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 :األسـر وتجربة الحمـــداني، «رومّيـــــات»و المعتمد «أغماتيات»

 ذاق والسياسيـة، والثقافيـة االجتماعيــة الحياة عم حضاريا   تطــورا   العباسي العصر شـهد لقد

 وإثقالها اللفظية بالصورة العناية إلى الشعراء من طائفة فمالت التـرف، طعـم أجوائه في اإلنسان

 تـمام أبو الطائـفة هذه رأس وعـلى والتّكلف، بالغموض معانيها وتعميق البديعية بالمحسنات

 بقـيت حيـن على الصـنعة، أنـصار مدرسة ضمن النـقاد صنفهم ممن وغيرهما الولـيد بن ومسلم

 من اإلقالل مع العرض وبساطة العبارة بعذوبة العناية في األوائـل حـذو تحـذو أخرى طائفـة

 عند معدودون وهؤالء وغيرهما، العتاهية وأبو البحتري الطائفة هذه مثل وقد اللفظي، الزخرف

 المنهج هذا إلى سبق من أول لعل و بالموازنة، يعرف ما فظهر ،الطبع أنصار مرةز في النقاد

 تلبية كان الذي الطائـيين، بين المـوازنة: كتابه في( هـ311 ت) اآلمدي األدبية، الدراسات في

 .األوائل مذهب حول الدائر الصراع ذلك سببها ملّحة علمية لحاجة

 الذبياني، النابغة منذ األولى إرهاصاتها بدأت قديمة نقدية ظاهرة الشعرية الموازنة أن العلم مع

 بين للـموازنة قّعد الذي اآلمدي قبل منهجي بشكل النور تر لم محاوالت مجرد ظلـت أنها غير

 .التأثرية الذاتية األحـكام من تخليصها حاول منهجـية نـقدية قواعد على وبناها الشعـراء،

 فليس عباد، بن والمعتمد الحمداني فراس أبي بين موازنة بإجراء المجال هذا نخوض إذ ونحن

 بين عليه وقفنا الذي التشابه رصد بغرض وإنمــا واألندلس، المشــرق بين المفاضلة بـــاب من

 والدارسين النقاد بعناية عقبها فراس أبو حظي األسر، معاناة تقاسما اللذين الشاعرين تجربتي

 ،ذاتها بالعناية عباد بن المعتمد يحظ لم حين على المستفيضة، بالدراسات رومياته أفردوا الذين

 .األندلسي باألدب المضطلع إال يعرفها يكاد ال فأغماتياته

 ما أروع من منفاه في المعتمد شعر فإن شعره، فرائد من يعدُّ  أسره في الحمداني شعر كان وإذا

 في عباد ابن خلود يعود ال :البستاني بطرس يقول الناس، قلوب في الخلود له كتب بل نظم،

 ذلك إلى خلوده يعود وإنما ،دولته نعيم في العيش خافض وهو قالها التي المنظومات إلى األدب

  .مغمورا   كان المعتمد أن الكالم هذا يعني وال، نكباته في قاله الذي الخالص الوجداني الشعر

 أيضا   وهو  ،(89) "..عمار وابن.. الطين كيوم الخارقة واألفعال العجيبة القصص صاحب" فهو

 ،القادسية و اليرموك غرار على الفاصلة المعارك من كانت التي المعركة تلك الزالقة، بطل

 حينا عليه وينقمون حينا به يشيدون اشبيلية، على ملكا   الناس بين معروفا   كان عباد بن فالمعتمد

 وابن زيدون كابن الشعراء، كبار فيه جمع الذي بالطه وسط تظهر تكد فلم شاعريته أما آخر،

 بابه في يجتمع كان ما عصره ملوك من أحد باب على اجتمع ما: قيل حتى... اللبانة وابن عمار

 (.81)«األدب أعيان من

.................................. 

 منصور، بن آمنة. د أميرين، شعر في.. األسـر تجربة الحمـــداني، «روميّـــــات»و المعتمد «أغماتيات» بين: ينظر.39

   .الشارقة واإلعالم، الثقافة دائرة الرافد، مجلة

 .  3914، دار العلم للماليين، بيروت، 103مصطفى الشكعة، . ينظر األدب األندلسي، د. 31
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 وأساسه المنفى، في وحياته الماضية حياته بين التباين مبعثه مضاعفا ، ألمه وكان األوبة من

لذلك  ،أنيابها بين نفسه وجد التي والبربرية يعيشها كان التي الحضارة بين الواضح االختالف

   .(81).إليه ذهبنا لما إضاءة المختارات هذه ولتكن فراس، أبي من شعريا   تركيزا   أشد المعتمدكان 

 :بأجداده مفتخرا   فراس أبو يقول

  (84)دأو لجو لبأس أو لَمجد إال َحمـــــــــــدان َبنو ي خَلق َفَلم

 إال يعشق لم الملك أن إلى فيذهب المعتمد أما شجعانا ، كراما   ليكونوا وجدوا إنما الشاعر فأجداد

   : فيقول أجداده

 فعشق شموســــا منـا بنا   ورأى الم لك َكلِفَ  وقديمــــا  

ْهرة ملوك منا مضى وقد هورا   ش   في األفق  تجّلتْ  الشْمس ش 

  الحـدق أْلحاظ تطَمح السماء    نْحَونا ماء بني أبناء نْحن 

 بإقدامه مفتخرا فراس أبو ويقول أنوارهم، أفلت ولكن وشموسا ملكهم، قضى ولكن ملوكا   كانوا

 :الحروب في

 آسادا غضابا هّيْجتَ  كما ثْرنا الّدين سْيف ثار ولّما

  الَجوابا دْعوته عند فكنا م شّرعات         واألسّنة دَعانا

نا  أَصابا  فراميها َمراميهــــا أَصاَبت إذا كالّسهام وك 

 : المعتمد ويقول

نا   طبول   الّصالة بأْوقات فريضة   ونادتْ  لحرب   حانت إذا وك 

يوفنا فظلتْ  فكّبرنا شهِدنا َصلي س   فتطيل   الِعدى بهاَمات ت 

جود ماة بأرواح متابع   هناك الّركوع إثر على س   تسيل  الك 

 جمع حين فراس أبي على تفوق المعتمد أن إال الحرب في موقفه عن التعبير أحسن منهما فكل

                                ( 71) .رائعة صورة في والقتال الصالة بين

 :العواقب تدبر لعدم عاتبه من على الرد في فراس أبو ويقول

 ......................................... 

 الحمـــداني، مرجع سابق  «روميّـــــات»و المعتمد «أغماتيات» بين:ينظر. 33

 .بيروت صادر، دار ،91البستاني،  كرم: تح: الحمداني فراس أبي ديوان.39

  .الحمـــداني، مرجع سابق «روميّـــــات»و المعتمد «أغماتيات» بين: ينظر.20
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  أْمــــره عواقبَ  ينظر لم يقولون

 العواقب   عليــــه تجري َمنْ  ومثلي

الَّن   َيعَلم ألم  الـــوغى بني أنّ  الذُّ

   (78)وسالب بالّرمــــاح سليب   كذاك

 :واالستسالم بالخضوع إليه أشار من على الرد في المعتمد ويقول

ضـــــــ وع قالوا  سيـــــــــاَسة الخ 

ــــــــــــوع   َله ــــم منكَ  فليْبد   ـ  ضـ    خ 

ضــــــــــوع طْعـــــم منْ  وألذ   الخ 

 الّنقيـــــــــــع   الّســــــــــم َفمي على

  العــــــــــــدا القــــــوم يْسلب إن

ــــــــوع وتْسلمــــــــني م ْلكي م     (77)ُ  الج 

 : فيقول أمه فراس أبو ويرثي

 نصيــــــر   منه يكـن لم  بك مضى طويـل   همّ  كم أّماه أيا

ناجي ولَِمنْ  أشتكي َمنْ  إلى  الصدور فيها بما ضاقت إذا      أ 

  :ويقول الشباب ريعان في وهما بهما، فجع اللذين ولديه المعتمد ويرثي

 قْدري صّغـــــرت أن األياّم تلبث ولم صغيرة بعد والّسن توّليتما

 الّصــدر المضرّمة الثكلى وأّمكما  عليكمـا الهالكات األخوات َمعي

 الدهر مدى ثائر بركان هي بل تنطفئ، ال مشتعلة المعتمد قلب جذوة إن

 فقدان إال األم فقدان يعادل فال ذلك، من عجب وال رثائهما، في تعادال فراس وأبا المعتمد ولعل

 .والعكس األبناء

 

 

 .................................................. 

 19 ص:فراس أبي ديوان. 23

 3911 للنشر التونسية ، الدار313-310السويسي، الحبيب رضا: تح: عباد بن المعتمد ديوان. 22
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 ومرارة بحرقة عنها عبر المعتمد أن غير عنها، وعبرا األسر تجربة الشاعران عاش لقد

 على يقوى ال وهو أمامه ذلهــــم ورأى وزوجتـه، أبنائـــه رفـقةب األسر عــاش كونـــه شديدتين،

 أبيات في ذلك صور وقد مستبشرون، والناس العيد حل فقد مضاعفة; المعاناة فكانت شيء، فعل

 : فقال مؤثرة،

ورا أغمات في العيد فساءك مْسرورا باألعياد كنتَ  مضى فيَما   مأس 

  قطميــرا يْملكن ما للّناس جائعـة        يغزلن األطمار في بناتك ترى

نّ           خاشعـة للّتسليم نحوك َبرْزن   َمكاسيرا َحسيرات أبَصاره 

 وكافـورا مْسكا تطأ لم كأنها       حافيـة واألقدام الطين في يطأن

 نفسها، المناسبة عليه مرت الذي فراس أبي وألم العيد، يوم المعتمد ألم بين واضح فالفرق

 نغمة أخف ذلك في أشعاره جاءت ولذلك أسرت ه، المعاناة تقاسمـــه ولم وحــــده عانى ولكنــه

 : فها هو يقول تهويال   وأقل

  مكــْــــــروبِ  القلــــب م عّنى على بمحبوب عْدتَ  مــــا عيد   يا

ْسن كل عن نـــاظر على عــــدتَ  قد عيد يا  َمْحجــــــوبِ  فيك ح 

 ذهب قد عباد بن الصاحب كان فإذا ،الملوك شعر به يختم بأن أحق المعتمد أن هو نراه والذي

 في منه أولى المعتمد فإن فراس، وأبا القيس امرأ يقصد بملك، وختم بملك بدئ الشعر أن إلى

 نظموا الذين القليل من ألنه الشعراء، كبار مع يذكر أن جدير وهو فعليا، الملك مارس ألنه ذلك

 األسر ذل ولوال،  (73)،صادقة أندلسية إنسانية لتجربة حية صورة شعره فكان للشعر، الشعر

 يقرض الطوائف ملوك وآخر األندلسي األمير عباد بن المعتمد أن عرفنا لما الهزيمة ومهانة

 باألصفاد مقيدا   المغرب، إلى أسيرا وساقه عباد ابن حكم تاشفين ابن أسقط إذ ،فيه ويبدع الشعر

  :فيها يقول الشعر من بقصيدة الضائع ملكه وحال حاله باكيا  

  القيود وثقل الحـديد بذل البنود عـز ظـل مـن تبدلت

 الحديد صقيل رقيقـا   وعـضبا   ذليقا سنانا   حديدي وكان

 ( 79)األسود عــضَّ  بساقي يعـضّ  أدهما وذا ذاك صار وقد

 الدولة سيف ويناشد السجن، حال من ويتبرم الدهر، صورة في مصائبه يشكو فراس وأبو

 : فيقول فدائه، في اإلسراع

............................... 

 .  سابق مرجع الحمـــداني، «روميّـــــات»و المعتمد «أغماتيات» بين: ينظر. 21

 .  سابق مرجع ناصر، يسرى السجون، أدب.24
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 مقصد النَّصل صائبِ  بسهم   أنه رماني الدهر عثرة أقِْلنِي

نْ  لم والءك نفسي تنل لم ولو  مورد كل نصرة في ألوردها أك 

 (71)يد عن يرمين السود المنايا العدا وأن عدد في الدهر أنَّ  أدر ولم

 : فيقول وواقعه، حاله شاكيا   الليل فراس أبو ويخاطب     

 وأحبابي فيك حبائبي  بي عما أغفل ما ليل   يا

 (79)نابي مضجعه على ناء موجع عن الناس   نام ليل   يا

 صور عن ينم وما السجون، لشعراء النفسية الحالة يفسر ما الموضوعات هذه جملة من ونأخذ

 من متفاوتة لدرجات تحملهم ومدى السجون، داخل عاشوها التي التجربة قساوة مدى توضح

 المتجدد، الشعر ألوان من ولون الوجداني، الشعر فنون من فن والشكوى واآلالم، الجراح

 العباسي، الحكم فترة في الشعراء، عاناها التي المريرة والتجربة الشعراء، بين نطاقها التساع

 والغربة واألصدقاء، األهل وشكوى وطوله، الزمان من الشعراء شكوى ذلك عن نتج وقد

  (71).السجون شعر في والمعاناة المأساة تحمل التي المواضيع من وغيرها

 : في السجن زيدون ابن

 عيون من تعد التي زيدون ابن الشهير الشاعر رسائل للعالم ظهرت لما السجان ظلم ولوال

 في الطوائف ملوك أحد وهو جهور ابن مستعطفا   كتبها التي الرسائل تلك العربي، األدب

 الستعطاف يلن لم جهور ابن لكن عباد، ابن المعتمد بمواالة اتهمه أن بعد حبسه الذيو األندلس،

 (71).محبسه من الهرب من زيدون ابن تمكن أن إلى تعنته، على وظل زيدون ابن

 مخمسة إلى باإلضافة السجن، في قالها قصائد خمس على يعثر زيدون ابن لديوان المتصفح إن"

 ،القصيدة هذه مناسبة تبين النصية التي بالعتبة حديثا يعرف بما" البستاني كرم" لها ونتفـة، قدم

 :فيها صباه وأيام قرطبة يذكر السجن في وهو قال

  (74)َفتشوَقا الصبا ذْكر وعاوده        تنشَقا الصبا، ما عرف من تنشق  

....................................  

 م3993 - هـ3432 ،بيروت العربي، الكتاب دار 3ط ،93ص الدويهي، خليل شرح ،الحمداني فراس أبي ديوان. 21

 .م3944 بيروت، الكاثوليكية، طبعة ،11ص الدهان، سامي شرح ،فراس أبي ديوان.29
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  :والدةمخاطبا  متواريا، بقرطبة وإقامته السجن من فراره بعد قالو

 (31)شّطوا وما الَمزار نهوى شحط        وشّط من وال نأي بالدار شحطنا وما

 يـوم خمسمائة فيه، وهو عليه، مضـى قد وكان السجن، في القصيدة هذه زيدون ابن نظـم. 3

  :حاله سوء إليه ويشكو جهور ابن الوزير فيها وهـو يمدح

ل وعِ  في الَهوى  ( 38)النِسيمِ  ذاك هبوبِ  في النجومِ      والم نى تْلك ط 

  :يمدحه جهور بن الحزم أبي إلى سجنه من القصيدةبهذه  بعث. 9

 (  37)باألَثرِ  العينِ  ذْكر َذَكرتك الَقمِر   إالّ  سنا في لحظي بعدك جالَ  ما

  :جهور ابن ويمدح يشكو. 1

ل ب على الغمام يبكي أنْ  يأن ألمْ  ُْ  (33)منصلت النصل البرق ثأِري مْثلي   ويْط

  :برد بن حفص أبا الوزير يخاطب سجنه من القصيدة هذه زيدون ابن بعث. 9

 (39)وياسـو الدهر باس       يجرح َظني عَلى ما

 في بيتا وخمسين أربعـين ما بين أبياتـه عدد في يتراوح السجن، كـان في زيدون ابن إبداع فإن

سـائر  في بالمقطوعات يتسم الذي بإبداعه قارناه إذا للنظر الفت الطويل النفس وهذا القصيدة،

 في دائما يبدعونستنتج أن الشاعر ال  ،نونيته في الحال هو كما خاصة حاالت عدا األغراض،

  .منها والمطولة بل القصائد أبدع في الذي زيدون، ابن شاعرنا ذلك على  ومثال مقطوعة، شكل

 ................................................... 

  .م3933 بيروت الكتب، عالم طبعة ،113ص الشكعة، الحمدانيين مصطفى مجتمع في الشعر فنون :ينظر.21

 .مرجع سابق السجون، يسرى ناصر، أدب.23

 .3994 ط، ،(بيروت) صادر دار ،11.البستاني، ص كرم ،تح الديوان، زيدون ابن زيدون، ديوان ابن .29

  34.ص ،المصدر نفسه. 10

  321. المصدر نفسه، ص. 13

  319نفسه، ص المصدر،.12

   319نفسه، ص المصدر،.11 
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 (semantique" البنيويـة الداللـة" كتابـه خالل من العامل لمفهوم أصلَ  قد غريماس إنّ 

(structurale المقابلـة فتحـدث للعامل اللّغة تتيحه الذي المفهوم من انطالقا جذوره تتبع حيث 

 مرسـل/ مرسـل اللسـاني الطـرح في التسـمية ثمّ ( sujet/ objet( )  الموضـوع/  الفاعل)بـين 

 الروسية الشعبية الخرافة في العامل مفهوم إلى ، ليصل( destinateur /destinataire)إليـه 

conte( )populaire russe بروب.ف شرحه كما v.Propp، في العوامل بمفهوم مرورا 

  (31.)سوريو  E. souriau عند سيما المسرح

 : في سجنهالتي قالها  وهذه إحدى قصائده

قَ  قا ما الَصبا َعرفِ  ِمن َتَنشَّ   َتَنشَّ

قا الِصبا ِذكر   َوعاَوَده     َفَتَشوَّ

قا َلّما الَبرقِ  َلمع   زالَ  َوما   َتَألَّ

قا َحّتى الَعينِ  بَِدمعِ  ي هيب     َتَدفَّ

أ   الَمشوق   الَدمع   َيملِك   َوَهل   الم َصبَّ

ذر   َوَضحَ  َفَقد َأجَزع إِن َخليَليَّ    الع 

  الَصبر   شيَمتي َفِمن َصبرا   َأسَتِطع َوإِن

زأ   َيك   َوإِن   الَدهر   بِهِ  َأصابَ  ما ر 

  َأمر   َغِدهِ  َوفي َخمر   َيوِمنا َففي

أ   الَكريمَ  إِنَّ  َعَجب   َوال َرزَّ   م 

  الَنواِئبِ  َقِسيِّ  َعن الَليالي َرَمتني

   الَمصائِبِ  م رَسالت   َأخَطَأتني َفما

  الَكواِذبِ  بِاأَلماني َنهاري َأقضي

  الَكواِكبِ  َبطيءِ  َليل   إِلى َوآوي

  الِسجنِ  في َكونِيَ  اأَلعداءَ  ي غبِط   َوال

حَصن   الَشمسَ  َرَأيت   َفإِّني   لَدجنِ بِا ت 

نت     َجفنِ  في الَعضبَ  الصاِرمَ  إاِّل  َوماك 

  َوكنِ  في الَصقرَ  َأوِ  غاب   في الَليثَ  َأوِ 

  َوي خَبأ   الِصوارِ  في ي خفى الِعلقَ  َأوِ 
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  َمذَهبي الَصباَبةِ  بَِأنواعِ  َيضيق  

لِّ  إِلى م الَصدرِ  َرحبِ  ك  بِ  ِمنك  َهذَّ   م 

ِض    م ذَهبِ  اأَلساريرِ  أَلالءِ  م َفضَّ

ةَ  الَبدر   ِمنه   ي نافِس   رَّ   َكوَكبِ  غ 

ها َدرى   َوَأضَوأ   َسناء   َأبهى َأنَّ

ثِمل   َوالراح   َأرتاح   َفما َأِسفت     ت 

ل   َوهيَ  اأَلوتارَ  أ سِعف   َوال   َتَرسَّ

عَذل   حينَ  َزفَرة   َعن َأرَعوي َوال   أ 

م م ذ لِيَ  َوال ك  ل   فاَرقت  َتَعلَّ   م 

م َخَبر   ِسوى ِ  َعلى ِمنك    َيطَرأ   الَنأي

م   ِخاللِها لينَ  اأَلّيامِ  ِمنَ  َحِمدت 

م   تك  نيا َوَسرَّ سنِ  الد    َداللِها بِح 

َنة     َوَماللِها َعتبِها ِمن م َؤمَّ

م زالَ  َوال   ِظاللِها ِمن البِس   ِمنك 

م زالَ    ِظاللِها ِمن البِس   ِمنك 

غ    (39)أ  َوي َهنَّ  الم نى َأبكارَ  ي َسوِّ
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 العالمية، وحتى والعربية الفلسطينية الساحة على جديدة ليست االعتقالية التجربة عن الكتابة

 بدايات صدر الذي ”السجون أدب” كتاب صاحب بيدس خليل: الخصوص بهذا كتبوا وممن

 السجون داخل قصائد الكرمي سعيد الشيخ وكتب البريطاني، االنتداب زمن العشرين، القرن

 تخليدا8431 عام الشهيرة قصيدته طوقان إبراهيم كتب كما العثماني، العهد أواخر في العثمانية

 بنعل النابلسي عوض الشعبي الشاعر وكتب حجازي، وفؤاد جمجوم محمد الزير، عطا للشهداء

 ملوك النا ظنيت” الشهيرة قصيدته 8431 العام في إعدامه ليلة زنزانته جدران على حذائه

 أوراق) الماضي القرن سبعينات بداية في الرحمن عبد أسعد الدكتور وكتب ”رجال وراها تمشي

 في عليان خليل محمد لألديب( الفجر قبل ما ساعات) قصص مجموعة صدرت كما (سجين

 من ترانيم”و لبن، أبو احمد لمحمد ”القضبان خلف مشينة أيام”و الماضي، القرن ثمانينات بداية

 األرض قبل”و الغزاوي، لعزت ”بعد تصل لم رسائل”و حمايل، الفتاح لعبد” القضبان خلف

 لجبريل( 119 رقم الزنزانة)و" القضبان، وراء من نداء”و الكيالني، لسامي ”واستراح

 العمّ ) وحكاية"األحياء مدفن في أمهات"و "األحياء مدفن"و" العتمة ستائر" وروايات الرجوب،

 الغزاوي عزت للراحل ”سجينة” ومجموعة ”بعد تصل لم رسائل”و الهودلي، لوليد( الدين عز

 وفي عودة، لعائشة ”بالحرية أحالم”و الصفدي، ومحمود شعبان لنمر (ةالثامن السماء تحت)و

 7111 العام وفي األسر، في ذكرياته عن عبيدات لراسم كتابان صدر الماضية القليلة السنوات

 العام وفي ”والصمود االعتراف بين والمعتقلون االعتقال” كتاب خضر حسام للنائب صدر

 وفي العيسة، ألسامة ”المسكوبية” ورواية الرفاعي، لنافذ ”الرمل قيثارة“ رواية صدرت 7111

 في يوم ألف" صدر 7188 العام وفي سالم، لعادل" األصابع عناق" رواية صدرت 7181 العام

 سجن“ ورواية طه، للمتوكل ”المنسية األبواب”و" البرغوثي لمروان" االنفرادي العزل زنزانة

 لموسى الجبل من تولد الشمس" رواية صدرت 7187 العام وفي منصور، لعصمت ”السجن

 أيضا، السجون عن هللا عبد لحسن كتاب من أكثر ذلك قبل صدر كما" البيروتي ومحمد الشيخ

 العام وفي. السجن مرارة ذاقوا لفلسطينيين أخرى وأعمال يونس، لفاضل روايات ومجموعة

 عباية أبو لحافظ تذكاري نصب وكتاب الزبدة، رشيد لخالد" البليغ الصمت" كتاب صدر 7183

 فرض السجون وأدب. السلحوت لجميل" العسف" رواية 7189 العام وفي" البيروتي ومحمد

 مع الفلسطيني، الوضع خصوصية أفرزتها الحديث، الفلسطيني األدب في أدبية كظاهرة نفسه

 درويش محمود الكبار الفلسطينيون فالشعراء ،8491 حزيران احتالل قبل بدأت أنها التذكير

 السجون داخل أشعارهم وكتبوا ذلك قبل لالعتقال تعرضوا وغيرهم زياد وتوفيق القاسم وسميح

 الواحات سجن في االعتقالية تجربته عن ”فلسطينية دفاتر” كتب بسيسو معين والشاعر أيضا،

 عربيا القدم منذ معروفة عذاباتها وعن عنها والكتابة السجون أدب أن كما. أيضا مصر في

 عن ”هنا واآلن ”المتوسط شرق” روايتي منيف الرحمن عبد الروائي كتب فقد أيضا، وعالميا

 القلعة” روايته الغزاوي فاضل وكتب. المتوسط البحر شرق دول سجون في والتعذيب االعتقال

 محمد األستاذ أورده ما ومنها .”الفاجوجي” نجم فؤاد أحمد المصري الشاعر وديوان ”الخامسة

 السجون أدب”بـ والمعنونة ”الجزائرية الثقافة أخبار” مجلة في المنشورة دراسته في الحسناوي

 في السجن تجربة) وهي القادر عبد سليم السوري والروائي للشاعر ”ترونه ال ما” رواية في

 ممتاز ألحمد–.. العرب شعر في وأثرها السجون) و( الخطيب هللا عبد لرشا -األندلسي األدب

 لواضح -األموي العصر حتى الجاهلية من العربية اآلداب في وأثرها السجون)و( البزرة

 فنذكر الحديث، العصر بأدب يهتم ما أما الماضية، العصور بأدب تهتم مؤلفات وهي( الصمد
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 شعر)و(  صالح الشيخ ليحيى – الفرنسي االحتالل فترة في والمنافي السجون أدب: )منها

 في دراسة وأحدث(  المعوش معروف لسالم – والمعاصر الحديث العربي األدب في السجون

ر محمد للدكتور – الجمر على القبض" كتاب ذلك وَّ  عكست التي األدبية النصوص أما" ح 

 نذكر: الحديث األدب في وال القديم أدبنا في ال قليلة، ليست فهي نثرا أو شعرا السجن تجربة

 األدب في وأمثالهم الجهم ابن وعلي الحطيئة وقصائد(  الحمداني فراس أبي روميات)  منها

 في شاعر) و(  النجفي الصافي ألحمد – السجن حصاد: ) فنذكر الحديث األدب في أما. القديم

 محمد :بهار لمحمد – الجب غيابة في) ديوان و(  العيسى لسليمان -الجدران بين شاعر :النظارة

 الشمس غابت عندما) وكتاب( البشيري ليحيى – تدمر أسوار على تراتيل) وديوان( الحسناوي

 أن التنويه يجدر كما". الحسناوي لمحمد – الليل في خطوات" ورواية( خفاجي الحليم لعبد –

 تركيا شاعر مثل آخرون هناك بل ،فقط والعرب الفلسطينيين على حكرا ليس السجون أدب

 في ديستوفسكي الروسي والروائي بابلونيرودا، العظيم تشيلي وشاعر حكمت، ناظم العظيم

 وحتى القديم منذ الدول كل في موجود والتعذيب موجودة فالسجون ”األموات منزل” روايته

  ( 31).مفعوال كان أمرا هللا يقضي أن الى يتوقف ولن هذه، أيامنا
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 مراحل تشكيل أدب المعتقالت في فلسطين   

 المعايشة أن إال اإلسرائيلي، االحتالل سجون في األسرى يواجهها التي المعاناة من الرغم على"

 بحق العذاب أنواع شتى ويمارس الرحمة يعرف ال احتالل ظل في والقسوة للقهر اليومية

ا تخلق األسرى  قلوبهم; بين وتؤلف المعتقلين تجمع التي المتميزة اإلنسانية العالقات  من نسيج 

ا لتبني وتتطور، إبداعاتهم فيه تنمو متميز خصب جو إيجاد في يسهم ما  فريدة نكهة ذا طراز 

ا السجين يحياها التي التأملية اللحظات تسجلها  ."وأحبته أهله عن بعيد 

 الذي اليومي الوجع، والحديدية القضبان وخلف الزنازينب ولدت التي اإلبداعات هذه مجموع إن

ا كانت التي النفسية والمعاناة الفلسطينيون، األسرى يحياه  التعذيب في المحتل السجان لفنون نتاج 

 ".السجون أدب"بـ تسميتها على اصطلح – والتنكيل

 للمعاناة حية صورة" اإلسرائيلية" المعتقالت في الفلسطينيون المعتقلون كتبه الذي األدب ويمثل

 (31) .ونضالية فكرية وأبعاد إنسانية حالة عن األدب هذاوعبر وعايشوها، بها مروا التي

 :المعتقالت أدب تشكيل مراحل

 المحتل الوطن مساحة امتداد على الفلسطيني الشعب أبناء من% 11 نحو أن ال نبالغ ان قلنا

 جالّده وواجه والحرمان، القهر آالم وتشّرب العذاب صنوف وذاق ،"اإلسرائيلي" المعتقل دخل

 يشدّ  هو ربه لقي وبعضهم ينتظر، مازالتحرر والباقي  من منهم والتحدي، والصمود بالصبر

 . القضبان على

 والقهر للتعذيب تعرضنالفلسطينيات اللواتي  طال بل الرجال، على االعتقال تصرقي ولم

 كتبن الالتي النساء أسماء  ومن ،جالديهن أمام وصمودهن شجاعتهن اثبتن أنهن إال واإلذالل،

 وحليمة بدران، وجميلة غنيم، وسعاد خطاب، وختام شموط، وزكية نزال، ناهدة: القضبان خلف

 .عودة وعائشة فريتخ،

ا هدف ا يشكل والنضالي، الثوري ومحتواه بفكره الفلسطيني المعتقل إن  لالحتالل أساسي 

 لتشويش األصعدة كافة وعلى المجاالت كل في وجهوده طاقاته كل كّرس الذي " اإلسرائيلي"

 إلحباط ذاتي; شك حالة في جعله أجل من النضالية; وأفعاله سلوكه وتشويه ووعيه، فكره

  .وصموده إرادته وتحطيم إبائه ترويض بهدف والثورية; الكفاحية قدراته وتفكيك توجهاته

 لتنفيذ الفلسطينيين المعتقلين على لممارستها" اإلسرائيلي" االحتالل سعى التي األساليب ومن

 تعمل بديلة، مشّوهة ثقافة زرع إلى تهدف التي والثقافي، الفكري اإلفراغ سياسة مخططاته،

 بإعالن االحتالل سلطات قامت لهذا إرادتها، وفق وتطويعه جديد من المعتقل نفسية صياغة على

 والقلم الورقة حتى ثقافية، وسيلة كل على بل واإلنسانية، الوطنية الثقافة على التام الحظر

 

..................... 
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 بالحضارة المرتبطة األمور من وقلم، ورقة امتالك أن واعتبرت هذه السلطات والكتاب،

 منلهم  البد فكان والرقي، الحضارة رفاهية نحوالمعتقلين  يتوجه بأن يسمح لم لهذا والرقي،

 زيارات خالل من الكتابة أدوات تهريب على فعملوا هذا المشكلة، على للتغلب وسيلة إيجاد

 لكي عليهم توزع كانت التي األقالم مواسير من استفادوا كما ،المحامين طريق عنو األهل،

 استخدم كما. الورق توفير من تمكنوا الطريقة وبنفسر، الشه في مرة لذويهم رسائل يكتبوا

 .عليها للكتابة وتجفيفها غسلها بعد والزبدة اللبنة مغلفات المعتقلون

 أدرك حيث ،8411 عام وحتى 8491 امالع ذمن والفكري الثقافي الحصار سياسة واستمرت

 عدم ضغط تحت والثقافي، الفكري بالفراغ وأحسوا فيه، يعيشون الذي الوضع خطورة المعتقلون

 ومثابرة بإلحاح المطالبة إلى بهم حدا ما مبرمجة، عزلة في فهم الخارجي، العالم مع تواصلهم

 تماطل اإلسرائيلية السجون إدارة وكانت  ،وأقالم ودفاتر وصحف كتب من ثقافية مواد بإدخال

 المباشراالحتجاج  ، فردوا على ذلك بخوضعديدة بأسباب متذرعة هم،مطالب تنفيذ في

 السجون إدارة جعل الذي األمر ،الدولي األحمر بالصليب واالتصال الطعام، عن واإلضراب

ا مطالبهم،بعض ل النهاية في ترضخ  عام في المعتقالت عمّ  الذي الكبير اإلضراب بعد خصوص 

 من واألقالم والدفاتر والصحف الكتب بإدخال السماح إلى السجونوافقت ادارة  فقد ،8411

ا وضعت أنها إال ،األحمر الصليب خالل  المكتوبة المواد إخضاع: في تمثلت ذلك على قيود 

 األقالم وكمية بإدخالها، المسموح الكتب نوعية وتحديد األمني، والفحص والتدقيق للرقابة

 كثيرة حاالت وفي ،واحد كتاب من أكثر يقتني ال أن معتقل كل على فرضت وأخيرا والورق،

 كعقاب واألقالم والدفاتر الكتب ومصادرة المعتقلين غرف باقتحام السجون سلطات تقوم كانت

 من والصمود اإلرادة بقوة تمكنوا أنهم إال القمعية، والممارسات اإلجراءات هذه كل ورغم، لهم

  (34). "عايشوها التي التجربة بصمات حمل متميز أدب إنتاج

 جوهرة فغدت صقلتها مراحل بعدة مرت بل ،واحدة دفعة للمعتقلين اإلبداعية التجربة تأت ولم

 :هي المراحل وهذه الفلسطيني، األدبي المشهد في ومكانتها حضورها أثبتت فريدة

  ـ األولى المرحلة

 السجون إدارة على مطالبهم فرض في المعتقلون فيها نجح التي السبعينيات مرحلة: البدايات

 المتعلم يقوم حيث تعليمية، برامج في عليها حصلوا التي المواد المعتقلون استخدم ،اإلسرائيلية

 القائم المعلم هذا دفع ما والكتابة، القراءة يعرفون ال الذين المعتقلين من عدد بتعليم المعتقلين من

ا يكون لكي والعلمي، الثقافي مستواه تحسين إلى المدرس، بدور  بالمستوى العطاء على قادر 

 من لالنتقال الطريق مهد ما يديه، بين المتوفرة الكتب في والقراءة االطالع في فأخذ الالئق،

كان  حيثوالتنظيمية،  الحزبية بالمسألة ارتبط التثقيف وهذا ،التثقيفي الدور إلى التعليمي الدور

 محاولة في التنظيم، وأدبيات حزبه حول يلقيها محاضرات عبر حزبية ثقافة المثقف يقدم

 .إليه ينتمي الذي تنظيمه إلى جدد أفراد الستقطاب

 ............................................. 
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 ،(سجينة كلمات) بعنوان مشترك شعري ديوان الفترة هذه عن وتعبر صدرت التي الكتابات ومن

 نشروا الذين الشعراء المعتقلين ومن.  8411 عام السبع بئر معتقل في اليد بخط صدر وقد

 الزق، هللا عبد السالم، عبد محمود البحش، مؤيد الغرباوي، محمود: الديوان هذا في قصائدهم

 .سعادة مشهور عمر، خليل عمر حطيني، وليد عالن، نافذ قصراوي، وليد مزهر، وليد

 ـ الثانية المرحلة

 ففي ،الثمانينيات فترة سمة أنواعه وتعدد المعتقلين لدى اإلبداع تطور كان: وتعدده اإلبداع تطور

 الثقافية الكتب بإدخال الّسماح بعد ،ثقافاتهم وتشّعبت المعتقلين معارف اتسعت المرحلة هذه

ا أقل المشددة الرقابة من نصيبها كان التي األدبية الكتب وخاصة المتنوعة،  الكتب من نسبي 

 بشكل دعمت وعالمية وعربية محلية نماذج على االطالع فرصة للمعتقلين أتاح ما السياسية،

 في اعتقلوا الذين واألكاديميون المثقفون لعب كما ،المعتقلين لدى اإلبداعية التجربة تطور إيجابي

ا الفترة هذه  من المعتقلين توجيه في ساهموا حيث المعتقل، داخل األدبية التجربة في أساسيا دور 

 .والنثر الشعر وقواعد آليات نحو واألدباء الكتاب

 المعتقل، خارج إلى اإلبداعية نتاجاتهم تهريب من الثمانينيات فترة في المعتقلون تمّكن وقد

 نشرتو ،الكتابة مواصلة على شجعهم ما إنتاجهم، بنشر المحلية والمجالت الصحف واهتمت

 والكاتب، والشراع األدبي، البيادر: في العديد من الصحف والمجالت منها اإلبداعية أعمالهم

  . وعبير األدبي، والفجر

: مثل ،كتب في المعتقلين إبداعات نشر على والحزبية الثقافية والمؤسسات النشر دور عملت كما

 التراث ومركز الزهراء، ودار للنشر، والبنون اآلباء ودار للنشر، القسطل ودار الكتاب، اتحاد

 إلى باإلضافة المعتقلين، لدى اإلبداعية التجربة تطور في ساهم هذا كل ،وغيرها الطيبة، في

 مع المعتقلون خاضها التي والشاقة الطويلة التثقيفية المسيرة عن الناتجة الثقافية الحالة نضوج

 تكريس إلى االحتالل يسعى التي العزلة حالة من للخروج ذواتهم إبراز سبيل في أنفسهم،

 القصة إلى الخاطرة إلى الشعر من المعتقلين، إبداع وتطّور ارتقى لهذا  عليهم، فرضها

 وقد المعتقالت، داخل الوطنية المناسبات في يمثل كان الذي المسرحي النص إلى القصيرة،

ا األسرى إبداعات جتتوّ و ،كتب في الحقا المسرحية النصوص صدرت  روايات بإصدار أيض 

 المعيشية، وظروفه المعتقل واقع تحكي تسجيلية روايات أغلبها في كانت المعتقالت، داخل من

 .المعتقلين تجاه السادية السجان وممارسات

 مسألة على بالتغلب وذلك بينهم، عدد أكبر إلى نتاجاتهم توصيل المعتقلون المبدعون حاولو

 ،همنصوص تضم أدبية مجالت إصدار على بالعمل المعتقل، جدران داخل المتوفرة غير النشر

 نفحة" لمجلة" األدبي الملحق: "المجالت هذه ومن ،بينهم وتوزع نسخة من أكثر منها ويكتب

 معتقل في" األدبي الهدف" ومجلة عسقالن، معتقل في" األدبي الصمود" ومجلة ،"الثورة

 الثقافية اللجنة عن صدرت التي" نفحة إبداع" ،ومجلة8418 عام صدرت التيأيضا و عسقالن

 القسطل دارو 8414  عام أسست  التي" نفحة صدى" ومجلة نفحة، معتقل في الوطنية

 .8441 عام اليد بخط هي كما" نفحة إبداع" مجلة منأصدرت  نسخة بالقدس والنشر للدراسات
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 لعدنان" والحديد الخبز درب" ديوان: الفترة تلك في نشرت التي اإلبداعية األدبية األعمال ومن

 والمجموعة ،(8413) لبن أبو لمحمد" القضبان خلف منسية أيام" وديوان ،(8418) الصباح

 ما ساعات" القصصية والمجموعة ،(8419) هنا لحبيب" الناقورة رأس إلى الطريق" القصصية

  (91)(.8413) يونس لفاضل" 1 رقم زنزانة" ورواية ;(8411) عليان لمحمد" الفجر قبل

 ـ الثالثة المرحلة

ا المرحلة هذه شهدت: االنتفاضة  ا المعتقلين إبداعات في تنوع  ا وتطور   النتاجات في كمي 

 أحداث في نضالية مشاركة إلى جمالية، وثقافة هواية ممارسة من األدب تحول وقد اإلبداعية،

 الكتب عدد في ملموسة زيادةهنالك  الفترة هذهوكان واضحا ان في ، الثوري وزخمها االنتفاضة

 والصحف والمجالت الثقافية والمؤسسات النشر دور وأولت المعتقلين، للمبدعين صدرت التي

  .بهذه النتاجات خاصة عناية

 وديوان ،(8414) طه للمتوكل" األغنيات فضاء" ديوان: أيضا نشرت التي الكتابات ومن

 الرازق عبد لهشام" الجراح" وديوان ،(8414) صالح الناصر لعبد" لكم ينحني المجد"

 أبو لفايز" الليل حوافر" وديوان ،(8441) الحنفي لمعاذ" محررة أوراق" وديوان ،(8414)

 رغوة" وديوان ،(8447) حمايل الفتاح لعبد" القضبان خلف ترانيم" وديوان ،(8441) شمالة

 وديوان ،(8443) عمر خليل لعمر" أركع لن" وديوان ،(8447) طه للمتوكل" السؤال

 الغزاوي لعزت" سجينة" وقصص ;(8441) محجز لخضر" األرض حافة على اشتعاالت"

 في صحفي" وقصص ،(8447) ثابت لمنصور" ولدي يا الشمس ستطلع" وقصص ،(8411)

 ورواية ،(8411) يونس لفاضل" السياط تحت" ورواية ;(8443) هللا عبد لحسن" الصحراء

 عمر لعادل" الجمجمة شعاب في رحلة" ورواية ،(8414) جرادات لعلي" األرض شمس"

" المستحيل قهر" ورواية ،(8448) الرازق عبد لهشام" النقب ليل في شمس" ورواية ،(8441)

 (.8447) شحادة الحق لعبد

 الرابعةـ المرحلة

  تغيرات من عنه نتج وما أوسلو اتفاق أفرزه الذي السياسي الوضع أثر: السلطة قيام بعد ما

ا اإلسرائيلي، الفلسطيني الصراع لمفهوم ا تأثير   لدى واإلبداعي األدبي اإلنتاج على كبير 

 واإلبداعية، األدبية الكتابة في تراجع حدث إذ اإلسرائيلية، المعتقالت في الفلسطينيين المعتقلين

 . والثمانينيات السبعينيات شهدته الذي الزخم وغاب

 بموجب تحرروا سابقون معتقلون كتبها المعتقالت أدب في متعددة كتابات الفترة هذه وشهدت

 الحنفي، لمعاذ" أربعة وجدران سجين قمر" رواية: مثل المعتقل داخل ك تب بعضها أوسلو، اتفاق

 وروايتي ،7111 عام غزة في ونشرها ،8441و 8414 عامي بين نفحة معتقل في كتبها

 ،7113 عام غزة في ونشرها نفحة، معتقل في كتبها التي حمدونة، لرأفت" جنين من عاشق"

" العتمة ستائر" ورواية ،7119 عام غزة في ونشرها السبع، بئر معتقل في كتبها" الشتات"و

 . 7113 عام تحرره بعد ونشرها المعتقل، في كتبها التي الهودلي، لوليد
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 السوداء، الغيمة ظل روايتي: مثل ونشرت الخارج إلى وهربت المعتقل داخل كتبت كتابات وثمة

 مدى حكما فيه يقضي الذي المعتقل في كتبهما تينلال حسونة، لشعبان( 7119) الدم جناح وعلى

 .  الحياة

 داخل ومعاناتهم تجاربهم تسرد تحررهم بعد معتقلون كتبها المعتقل، خارج كتبت وكتابات

 وديوان ،(7111) الغرباوي لمحمود" البرتقال غابة يسقي السالمي رفيق" ديوان: منها المعتقل،

 أو كتسيعوت سيرة ـ األفعى رمل) ونصوص ،(7111) الصمد عبد لمؤيد" الشبك وراء من"

 ورواية ;(7113) ثابت لمنصور" المشهد ويستمر" وقصص ;(7118) طه للمتوكل( 3 أنصار

 عودة لعائشة" بالحرية أحالم" وسيرة ;(7119) هللا جاد لسلمان" 11 شطة تمرد/  البطاط"

  (98)(.7111) الرازق عبد لهشام" الحرية شمس" ورواية ;(7119)

 :المعتقالت أدب تناولها التي القضايا

 إرادته، وتصليب انتمائه وتجذير الفلسطيني اإلنسان لتربية وتهيئتها المناسبة الظروف خلق

 .االحتالل ضد يخوضها التي الصراع معركة لكسب تؤهله التي الوطنية الذات بناء من وتمكينه

 وبتفاعلهم اعتقالهم، بظروف مرتبطة قضايا األدبية، كتاباتهم في المعتقلون المبدعون تناول وقد

ا الخارجية األحداث مع  :عنها عبروا التي القضايا ومن االنتفاضة، مرحلة في خصوص 

 وضرب تعذيب من المعتقلين، ضد وممارساته للسجان صورة ورسم المعتقل واقع تسجيل ـ

 والهز والشبح، العينين، وتعصيب األنفاس، وكتم الرأس، في بالكيس وخنق حساسة، أماكن على

، ومثال على ذلك ما جاء في األسنان وتحطيم األظافر، وخلع للخلف، اليدين تقييد بعد العنيف

 حاالت وصفت التي تطرقت لتجربتها في اإلعتقال" أحالم بالحرية" سيرة الكاتبه عائشة عودة

 .أساليب تعذيب بعدة اإلسرائيليون المحققون عليها تناوب حيث ضدها، مورست التي التعذيب

 والصمود والحرمان والتحدي المواجهة: مثل القضبان خلف العامة بالحياة متعلقة قضايا تناول ـ

 داخل واإلضرابات النضاالت عن الحديث كذلك. واألصحاب واألبناء لألهل والحنين نتماءواال

 على لفرضها االحتالل يسعى التي العزلة طوق وكسر عليها، والتمرد القيود ورفض ،المعتقل

 .المعتقلين

 منه، يعانون الذي والقهر الوجع وعلى الشخصي، مصيرهم على المعتقلين انشداد يقتصر لم ـ

 مع تفاعلوا كما واإلبداع، بالكتابة االحتالل ضد نضاالتهم في شعبهم أبناء مع تفاعلوا بل

 في المخيمات على واالعتداء وشاتيال، صبرا ومذبحة لبنان، كاجتياح الكبرى الوطنية األحداث

 .الكبير العربي ووطنهم لعروبتهم انتمائهم مسألة على أيضا وأكدوا وغيرها، واالنتفاضة، لبنان،

 

 ........................................... 
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 يظل حيث واالنطالق، القيد بين المشاهد فيها تمتزج التي بالليل أحالمهم عن المعتقلون وعّبر ـ

ا القضبان خلف القابع المعتقل  وجميع وأهله، ومخيمه وقريته مدينته) الخارجي العالم إلى مشدود 

 .أعماقه في تعّشش التي وأمنيته هاجسه الحرية وتبقى( بذكريات معهم ارتبط من

 ومجاال   المعتقلون، األدباء تناولها التي الموضوعات أكثر من المعتقل فيه القابع السجن ي عد ـ

ا  لما وكذلك ومهانة; وذل وحرمان وقهر تعذيب من عليه انطوى لما وذلك إلبداعاتهم; خصب 

 كتبوا لهذا وعطاء; وتضحية جأش ورباطة وثبات وإصرار وإرادة وتحد   بطولة من عليه انطوى

 وعفن رطوبة من تحتويه وما السجن وغرف االنفرادية، والزنازين الضيقة، السجن مساحة: عن

 والسقف; والقضبان والشبك السجن أسوار وصفوا كما.  وقتامة وظالم وقلق ووحدة وسكون

 المعتقلين; ضد وعنصرية  سادية ممارسات من فيها يدور وما التحقيق أقبية تناول إلى باإلضافة

  (97).والتعذيب التحقيق أدوات ووصفوا

 :  فلسطين في البريطاني االنتداب عهد

 وثوار شعراء

 وخاضوا ،والثورة الجهاد صفوف في وانخرطوا ،شاركوا الذين الشعراء من كثير هناك

 في كبير أثر لشعرهم وكان ،اآلخر البعض واستشهد ،السجون في منهم البعض وزج ،المعارك

  .عموما الشعب أفراد وعلى ،خصوصا ،المجاهدين زمالئهم نفوس

 الشاعر ،عودة فريد و ،الثورة في شارك ،شعبي شاعر ،سالم فرحان الثوار الشعراء هؤالء من

 يحرث كان الذي ،الرحال محمد موسى والشاعر ،المعتقل في به زج الذي ،الثائر الشعبي

 الشهيد ننسى أن يمكن وال ،عوض والشهيد ،الليل في االحتالل فوات ويطارد ،بالنهار األرض

 (93) .الغربي الجليل منطقة في الثورة قائد ،إبراهيم نوح المجاهد

 عمليا ،اشتركوا وإنما ،الفلسطيني للشعب العامة التجارب على الثوريين الشعراء أكثر يعتمد لم

 في األولى الصفوف في وقفوا حيث ،لهذا ثمنا عمره منهم كثير ودفع ،الكفاحات تلك صنع في

 ( 99).خاصا طعما لشعرهم جعل مما ،باإلعدام عليهم وحكم ،واستشهدوا ،واعتقلوا المعارك

 على الغيورين الشباب آالف مثل مثله كان ،( النار جبل)  نابلس مدينة ابن ،عوض الشهيد

 له بأخوة ويلحق ،السالح ويشترى ،ذهبها زوجته فتبيع ،السالح ثمن يملك يكن ولم ،وطنهم

 (91) .باإلعدام حكم ضده ويصدر ،أسيرا عوض ويقع ،االستشهاد إلى ،سبقوه
.......................... 

    .المرجع السابق. 42

 ،القاهرة ،الحديثة الفنية المطبعة ،39193919 ثورة في الفلسطيني الشعبي الموروث ،عباس إبراهيم فؤاد.41

   .19،11ص ،3939

 .20ص ،3914 ،بيروت ،والنشر للدراسات العربية المؤسسة ،الفلسطيني الشعبي األدب من صور ،زياد توفيق.44

 91 ص ،ذكره سبق مصدر توفيق زياد،.41
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 سبقاه اللذين ،وشقيقيه ،وأطفاله ،زوجته ،والعشرين الثالثة ابن ،الفتى تذكر ،فيه اإلعدام تنفيذ ليلة

 أروع السجن جدار على بها وسجل ،الفحم من قطعة فأخذ ،البطل شعبه وتذكر ،الشهادة في

 تسجيل من ساعات قبيل ،اإلصرار و والصمود التضحية عن عبرت التي ،الشعبية القصائد

  (99) .الخالدين الشهداء سجل في اسمه

  .السجن خارج ونشرها ،القصيدة بحفظ السجن في" عوض" زمالء قام

 جناحه ويرفرف الفجر يفيق رايح نواحه تايكمل األسير خل ليل يا

 .األحباب شمل فرق وأنه ،آهاته من المتفرج موقف ويقف ،المشنوق يمرجح بأنه الليل ويعاتب

 أخويه على ،وأيضا ،وأطفاله األوطان على بل ،خوفا ليس دمعه إن عوض يقول

 :عوض قال النهاية وفى ،أساورها حتى لها يترك لم التي وزوجته ،الشهادة في سبقاه اللذين

 أنذال هيك كانوا  إن الملوك  تخسا رجال وراها تمشى ملوك لنا ظنيت

 ( 91) جراحه ونخمد الوطن، نحمى يللإ إحنا نعـال لنا يصلحوا ما تيجانهم وهللا

 الدولية ،الجمعية71/8/7111الخزامى، آمال الفلسطينية،8439 ثورة في الشعبي الشعر: وينظر

  .العرب واللغويين للمترجمين
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 غزة وقطاع الغربية الضفة احتالل بعد تعسفية سياسة المتعاقبة اإلسرائيلية الحكومات انتهجت

 والنفسي الروحي للقتل مكانا   واالعتقال والتحقيق التوقيف ومراكز السجون فكانت ،8491 عام

 وامرأة، رجل ،ومسن طفل بين تمييز دون الفلسطينيين آالف بعشرات غصت فقد. للفلسطينيين

 بتجربة مرواألف  وخمسين بسبعمائة الفلسطينيين األسرى عدد تقدر متقاربة تقديرات أنّ  لدرجة

 األطفال من اآلالف وعشرات وفتاة امرأة ألف 87 قرابة أيضا   طالت التي والسجن االعتقال

  (91).واألشبال

 التوقيف بين ما تتراوح متفاوتة لفترات والسجن لالعتقال تعرض قد السكان ربع أن يعني وهذا

 الخيالية األرقام هذه وتعتبر. سنين بضع وفوقها مؤبدات بعدة والحكم أشهر، ثالثة لمدة اإلداري

 في األعلى هي المعتقل بها يحكم أن يمكن التي السنوات بعدد أو المعتقلين، بأعداد تعلق ما سواء

 (94).العالم

 مراكز إلى البريطاني االنتداب عن معظمها الصهيوني الكيان ورث التي السجون تحولت

 موشية السابق اإلسرائيلي الدفاع وزير أراد فقد. تدريجي بشكل ومعنويا   جسديا   اإلنسان لتصفية

 كائنات صلة، بأي للبشرية تمت ال كائنات حطام إلى السجن في يتحّولوا أن للفلسطينيين دايان

 .شعبها وعلى نفسها على عبئا   وتشّكل إنساني محتوى كلّ  من مفّرغة

 وتجّهزت المناسبة، الشروط كافة لها توافرت كمؤسسة الصهيوني الكيان في السجن برز فقد

 وواجه. الفلسطينيين بحق والقذر إنسانيالال الهدف هذا تحقيق ألجل الضرورية المقومات بكامل

 سار ما إذا تقضي كانت التي والسياسات الظروف من جملة اعتقاله منذ الفلسطيني األسير

 من معنى بأيّ  إنسانا   يعود ال حتى وتحطيمه اإلنسان هذا على باإلجهاز منتهاه حتى مفعولها

 .المعاني

  باألسرار مليئة قالع جنوبها، حتى فلسطين شمال من الموزعة اإلسرائيلية السجون هي كثيرة

 األسرى على مألوفة أسماؤها داخلها، عمره وسني شبابه زهرة أمضى من إال يعرفها ال وأسماء

 وشمس قليل وهواء ضيقة ومساحات معتمة، وزنازين شائكة وأسالك عالية أسوار بداخلها،

 األدنى الحد حرموا مجاهدين من والصادقين المخلصين آالف أعمار من أكلت وجدارن محجوبة

 من وحرموا واألحبة، األهل ولقاء واألوالد والزوج والزوجة الحرية ومن الحياة، شروط من

 .السجان وسطوة السجن قسوة أمام وصامدين صابرين فعاشوا والبيت; والشراب الطعام ألوان

 ....................................................... 
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 معنى بكل حقيقية إنسانية معاناة ذاته بحد هو السجون تلك في األسرى يعيشه ما أن شك وال

 .الفلسطيني اإلنسان لكرامة امتهان السجون هذه في يحدث وما الكلمة،

 بل والمدنية، العسكرية إلداراته ومقار اإلسرائيلي للجيش ثكنات عن عبارة المعتقالت هذه معظم

 كل لحوّ  المواجهة، سنوات خالل عددهم ارتفع الذين الفلسطينيين للمعتقلين الهائل العدد إن

 .المعتقلين لتوقيف مركز إلى االحتالل لجيش موقع

 مثل ،8491 عام المحتلة المناطق في تقع العظمى وغالبيتها جغرافيا   موزعة السجون وهذه

 وسجن وكفاريونا، ،3 أنصار تلموند، ترستا، نفي الرملة، سجن عسقالن، السبع، بئر نفحة،

 قدوميم، إيل، بيت هشارون، مجدو، تكفا، بيتح إلى باإلضافة والجلمة، والدامون، وعتليت شطة،

 .القدس مدينة في والمسكوبية

 أراضي داخل سجون في واحتجازهم المحتلة المناطق من الفلسطينيين المعتقلين نقل ويعتبر

 جنيف اتفاقية من 91 المادة تنص إذ. حرب جريمة ويشكل الدولي للقانون مخالفة المحتلة الدولة

 المحتلة، األراضي ضمن تقع سجون داخل المحتلة المناطق من المتهمين احتجاز يجب” الرابعة

 األراضي في تقع سجون داخل محكوميتهم يقضوا أن فيجب بحقهم، األحكام صدور حالة وفي

 .”المحتلة

 توجد ال بينما وعوفر، كالظاهرية، الغربية الضفة مناطق في تقع ومعتقالت سجون وهناك

 ،(إيرز) حانون بيت معبر منطقة في يقع والذي إيرز معتقل سوى غزة قطاع في معتقالت

 .اإلسرائيلي الجيش عليه يسيطر والذي

ا وسجونا   زنازين ي دير أنه م تهم اإلسرائيلي االحتالل لكن  عيون وعن، العالم عيون عن بعيد 

ا فيها ليضع، نفسه مجتمعه  كبرى بقضايا عالقة ولهم، أحد عنهم يعرف أن يرغب ال أشخاص 

 والعلمية العالجية التجارب كذلك بها ي تهم التي األمور ومن. نظره وجهة من الكيان أمن تمس

 ألحد علم ال وأن السجين، سرية من انطالقا   السجون هذه في االحتالل أطباء بها يقوم التي

 من تحتاج التي والقصص الروايات من العديد السطح على خرجت اإلطار هذا وفي، بمكانه

 .العام للرأي ويقدمها عنها ينقب

 بمخالفات، يقعون حين وجنودها أبنائها مع االحتالل أجهزة به تتعامل إنسانيالال السلوك هذا

 لعلو مدعاة وهذا أوسع، والجريمة أكبر الخطورة العربي؟ أو الفلسطيني لألسير بالنسبة فماذا

 أعين عن بعيدا   االحتالل بها يقوم التي السرية اإلجراءات هي ما نعلم ال ونحن خاصة الصوت،

 .والدولية واإلقليمية المحلية اإلنسان حقوق مؤسسات رقابة

 إحدى داخل األسترالية، الجنسية يحمل والذي زيغير، بن الموساد عميل إعدام أو انتحار

 والعرب الفلسطينيين والمختفين والمخطوفين المعتقلين قضية يضع اإلسرائيلية السرية السجون

 أو كبير حدث إلى بحاجة أننا ويبدو جديد، من والنقاش البحث طاولة على الصهيوني الكيان لدى

 وتحرك سياسي قرار إلى وبحاجة والعالقة، الهامة الملفات من العديد لفتح غربية إعالم وسائل

 .لفتحها ودولي شعبي
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 االحتالل لدى سرية وسجون معتقالت وجود عن يتحدثون الفلسطينيون والمعتقلون عقود فمنذ

 من العديد تحدثت كما والعرب، الفلسطينيين األسرى من العشرات وتختطف تحتجز اإلسرائيلي

 بسجون ملحقة أقسام أو سرية معتقالت وجود عن واإلنسانية الحقوقية والمؤسسات التقارير

 وقواعد ثكنات عن عبارة هو بعضها أن حيث وجيد، تام بشكل محصنة منشآت وهي إسرائيلية،

 سلطات هتاستحدث األخر وبعضها البريطاني االنتداب لحقبة يعود بعضها عسكرية،

  (11).االحتالل

ا المعروف زيغير بن ا ألن وبن ألون بن باسم أيض   أسماء وكلها باروز، بنجامين باسم وأحيان 

 أن قبل للموساد عميال   فيها اشتغل التي العشر السنوات خالل سفر جوازات على وضعها قانونية

 كانون في 81 رقم الزنزانة في وتوفي ،7181 عام مفاجئة بصورة السجن في الجهاز يرميه

 زيغير، فعله ما ي عرف وال. انتحار إنه الرسمي التحقيق قال فيما مشنوق ا العام، ذلك من األول

 خدمات من قدمه ما ي عرف وال  والسجن، االعتقال ليستحق قبره، شاهد على المكتوب االسم

 احتماالت إلى تشير أستراليا األم وطنه من عليها حصل التي السفر جوازات أن رغم للموساد

 واالستكشاف، االستطالع لعمليات يصلحون المزدوجة الجنسيات ذوي من العمالء فإن متعددة،

 دون وإيران ولبنان سوريا مثل دول إلى السفر إمكانية من اإلسرائيلي غير الجواز يوفره بما

 .مزورة بوثائق السفر من قلق

ا الباب يفتح زيغير بن وفاة  السرية المعتقالت وهي، قديمة – جديدة قضية على واسع 

ا، خياال   ويعتبرونها، أساسها من الفكرة يرفضون االحتالل فقادة. اإلسرائيلية  جاءت لكن وكذب 

 من القضية ليفجر ”إكس“ بالسجين عليه أ طلق فيما ”الموساد“ جهاز منتسبي أحد انتحار قصة

 .جديد

 ومعايير محددة مواصفات على ينصّ  الذي الدولي القانون تخالف جريمة السرية السجون

 ،عنها الحديث عن التوقف عدم يتوجب الذي األمر المساجين، ولمعاملة للسجون عالمية إنسانية

 االحتالل يراكمها التي الحرب جرائم من ألنها ،لفضحها تجاهها العالمي العام الرأي وتحريك بل

 لنيل وإضرابهم ألسرانا، طبيعية غير معاناة مع تتزامن اآلن إثارتها أن وخاصة ،نفسه على

  .الحرية رأسها وعلى اآلدمية حقوقهم

 :السرية السجون أوضاع

 الفلسطينيين المقاومين ضد االحتالل لسلطات المتبعة الوسائل أحدى هو واألسر العتقالأ

 ولم ،سجونها في والمعتقلين األسرى من اآلالف تحتجز االحتالل سلطات زالت وال ،والعرب

 سجون إنشاء إلى سعت بل وتحقيق، توقيف ومركز سجنا   71 ببناء االحتالل سلطات تكتف

 

 

 .......................................... 
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 كل بداخلها ويمارس الدولية، والمواثيق األعراف كل فيها تنتهك ،لإلحياء مقابر لتكون سرية

 .الجرائم تلكأثر  اقتفاء من احد يتمكن أن دون التعذيب، أصناف

 على ويطلق ،بها احتجازهم يتم الذين األسرى مع للتعامل الخاصة طرقها لها السرية السجون

 االحتالل سجون من اختفائهم أو اختطافهم تم أسرى وهم ،(X أسرى) والمفقودين األسرى هؤالء

 أو احتجازهم بمكان الدولية اإلنسان حقوق منظمات أو ذويهم إبالغ دون سكناهم مناطق من أو

 .إليهم الموجهة التهم

 بشاعة عن تحدث من السرية السجون في احتجازهم تم الذين المحررين األسرى بين ومن

 يشرف مربع،م 7 مساحتها تتجاوز ال زنازين عن عبارة وهي االعتقال، وأماكن التحقيق أساليب

 .وأصنافه وأنواعه وفنونه التعذيب في المتخصصة( 119) الوحدة تسمى مختارة وحدة عليها

 ما ،(8348) رقم السري السجن إغالق رفض ”اإلسرائيلية العليا المحكمة“ قرار أكد وقد

 يرفض االحتالل لدى سرية سجون بوجود واإلنسانية الحقوقية المؤسسات من العديد عنه تحدثت

 عن بعيدا   األسرى بحق والقتل التعذيب أنواع واقسي أخطر فيها تمارس حيث عنها، اإلفصاح

 .الدولي األحمر والصليب المحامين وزيارات اإلعالم كاميرات

 :والموت الحياة بين نالمفقودو

 أن قبل الزبون خليف أحمد الحاج قالها كلمة آخر كانت هذه ،”قريبا   ماجد أرى أن هللا من أتمنى“

 الغائب الزبون ماجد األردني المفقود والد هو الزبون، أحمد والحاج. بارئها إلى روحه تصعد

 أما مجاهدين، ثالثة برفقة فلسطين مع الحدود اجتاز حين عاما ، وعشرين واحد منذ المنزل عن

 .االحتالل سجون في أسير أم شهيد هو هل هو، أين أحد يدري فال اآلن

 مفقودا ، وعشرين تسعة عددهم البالغ األردنيين المفقودين ملف فتح أعادت الزبن الحاج وفاة

 سجون في األردنيين والمفقودين األسرى لنصرة الوطنية اللجنة سجالت في فقط ثّبت ما وهو

 .االحتالل

 أو أبنائهم، بلقاء يوما   األمل تفقد لم التي األسر من العديد معاناة حلقات من حلقة هي ماجد عائلة

 على كانوا إن يوجد معتقل أي في تعلم أن أو شهداء، كانوا إن الطاهرة أجسادهم تستلم أن أقلها

 (18).الحياة قيد

 إما المفقودين، عداد في واعتبروا سنوات منذ اختفوا الذين والعرب الفلسطينيين األسرى مئات"

 ثالجات في لسنوات بالسجن حكما   يقضون وإما ،السرية السجون في اختفوا قد يكونوا أن

 أحيطت بسيطة مدافن عن عبارة وهي لألبد، السرية األرقام مقابر في دفنوا وإما الموتى،

 

.............................. 
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 وهي كامل، بشكل تالشى بعضها أرقاما   تحمل معدنية لوحات فوقها مثبت شواهد، دون بحجارة

 .للدفن كأماكن وإنساني ديني بشكل معدة غير

ميت ولهذا معينا ، رقما   يحمل المقابر تلك في شهيد كل  خاص ملف رقم ولكل األرقام، بمقابر س 

 المقابر وتلك شهيد، بكل الخاصة والبيانات المعلومات يشمل المسئولة، األمنية الجهة به تحتفظ

 .للتوسع وقابلة للمزيد وتتسع طويال   أرشيفا   تضم

 :هي ،أرقام مقابر أربع عن معلومات وأجنبية إسرائيلية صحفّية مصادر كشفت وقد

 الحدود ملتقى عند عسكرية منطقة في وتقع ”يعقوب بنات“ لجسر المجاورة األرقام مقبرة -8

 فيها قبر 111 من يقرب ما وجود عن المصادر بعض وتفيد اللبنانية، – السورية – اإلسرائيلية

 .ذلك بعد وما ،8417 حرب في سقطوا ممن غالبيتهم ولبنانيين فلسطينيين لشهداء

 غور في داميه وجسر أريحا مدينة بين المغلقة العسكرية المنطقة في الواقعة األرقام مقبرة -7

 بالعبرية عليها كتب كبيرة الفتة فوقها معلق حديدية بوابة فيه بجدار، محاطة وهي األردن،

 – 1113 من أرقاما   القبور هذه وتحمل قبر، مائة من أكثر فيها ويوجد ،”العدو لضحايا مقبرة“

 إسرائيل تدعي كما أم أخرى مقابر في لقبور تسلسليه األرقام هذه كانت إن يعرف وال ،1811

 .أخرى مقابر في المحتجزة للجثث الحقيقي العدد تعكس ال إدارية ورموز إشارات مجرد بأنها

 .األردن غور في وتقع ”ريفيديم“ مقبرة -3

 أربيل جبل بين الواقعة طبريا مدينة شمال الحمام وادي قرية في وتقع ”شحيطة“ مقبرة -9

 – 8491 عامي بين األغوار منطقة معارك لشهداء فيها الجثامين غالبية. طبريا وبحيرة

 طويلين، صفين في األضرحة من 31 نحو ينتشر المقبرة هذه من الشمالية الجهة وفي. 8411

 مدافن عن عبارة المقابر هذه كون المشاعر يثير ومما ضريحا ، 71 نحو وسطها في ينتشر فيما

 الكالب لنهش عرضة لتصبح منها، الجثامين فتظهر لالنجراف، يعرضها ما العمق، قليلة رملية

 .ةيالضار والوحوش الضالة

 أن على العالقة هذه وتكمن، األرقام ومقابر السرية السجون بين عالقة توجد فإنه تقدم، مام

 ربما وجودهم مكان عن أحد يعلم وال طويلة سنوات منذ اختفائهم تم الذين والمفقودين األسرى

 األعضاء نزع آثار محو يتم لكي األرقام مقابر داخل ودفنهم أعضائهم وسرقة للقتل تعرضوا

 .تحللها طريق عن منها البشرية

 في والمفقودين األسرى على واألدوية السموم من عينات على الطبية التجارب إجراء يتم أنه كما

 إلى نقله يتم الحياة يفارق ومن تجارب، كحقول وتستعملهم عليها، رقابة دون السرية السجون

 حقول والمفقودين األسرى االحتالل استعمال على يؤكد ومما. هناك دفنه ليتم األرقام مقابر

 اإلسرائيلي الصحة لوزير اليساري ميرتس حزب عن الكنيست في نائبة مساءلة هو للتجارب

 األسرى على الطبية التجارب نسبة بزيادة األمنية للجهات الوزارة سماح سبب عن 8441 عام

 .األمنيين والمعتقلين

 عن بها يتميزوا أن المفترض من التي اإلنسانية من مجردون السجن في اإلسرائيليون األطباء

  الدموية األساليب كل ممارسة ألنفسهم يجيزون األطباء هؤالء أن واألخطر،. غيرهم
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 هي وهذه باألسرى، واألذى األلم إللحاق األساليب أبشع البتكار دائما   ويسعون والالإنسانية،

 .خاص بشكل السرية والسجون عام، بشكل اإلسرائيلية السجون في سائدة سمات

 حذرت الموضوع، هذا حول اإلنسان لحقوق الدولي التضامن مؤسسة قدمته خاص، بحث وفي

 األدوية لتجريب حية مخبرية كعينات األسرى باستغالل االحتالل قيام من المؤسسة

 أجسامهم، على اإلسرائيلية الصحة وزارة مختبرات في المنتجة الجديدة الطبية والمستحضرات

 مختبرات في المخبرية الحيوانات كاستخدام تماما   الحيوية، الوظائف على تأثيراتها وقياس

 .الوزارة

 الكنيست، أروقة داخل النقاب كشفت قد ”إيزك داليا“ سابقا   البرلمانية العلوم لجنة رئيسة إن بل

 سنويا   الطبي االختبار تحت خطيرة ألدوية تجربة ألف ممارسة عن أعضائه، أمام جلسة وفي

 تثير التي األخالقية الجرائم من الممارسات تلك مثل وتعد ،والعرب الفلسطينيين األسرى بحق

 بانتهاك مباشرة تتعلق كونها عنها، المسئولين حول القانونية والمالحقات الضجة من الكثير

 .األسرى حياة على المباشر واالعتداء اإلنسان حقوق

 وعضو الصحة وزارة في األدوية شعبة رئيسة أن كذلك الدولي التضامن مؤسسة تقرير أكد كما

 التي التصاريح عدد في% 81 بنسبة زيادة عن أيضا   النقاب كشفت ”ليفتات أمي“ الكنيست،

 وإقرار اعتراف في األسرى، على التجارب إلجراء سنويا   اإلسرائيلية الصحة وزارة تمنحها

 .لها المعرضين عدد وتزايد الجريمة بتوسع منها، رسمي

 بعض أكدته ما وهذا األسر، من الخروج أو التحرر بعد ما إلى التجارب هذه آثار وتمتد

 عالقة لها السابقين األسرى على تظهر بدأت التي األمراض أن أثبتت التي العلمية الدراسات

 إلى باإلضافة التجارب، تلك في تستخدم التي المواد آثار أن المحتمل من أنه بمعنى بالسجن،

 هي ومستعصية، مزمنة تصبح الوقت ومع األعراض تفاقم التي الطبي اإلهمال سياسة آثار

 .تحررهم بعد السابقين األسرى من المئات وفاة في السبب

 وانتهاك لكرامته، وامتهان الحياة، في حقه على اعتداء التجارب، لتلك األسير إخضاع إن

 ودون الوقاية، وأسباب االحتياطات أخذ دون البشري بالجسم والعبث التالعب أن كما ،لحقوقه

 مع يتعارض ما أشد من هي ودينيا ، وعلميا   أخالقيا   المسؤولية، أشكال من شكل بأي التحلي

 .كلها السماوية الشرائع

 اتفاقية وخاصة الدولية، واالتفاقيات واألعراف المواثيق كافة مع فاضح بشكل يتناقض وهذا

 الحرب أسرى معاملة يجب“: تنص التي الثاني الباب من عشرة الثالثة مادتها في الرابعة جنيف

 غير إهمال أو فعل أي الحاجزة الدولة تقترف أن ويحظر األوقات جميع في إنسانية معاملة

 يجوز ال األخص وعلى االتفاقية، لهذه جسيما   انتهاكا   ويعتبر لديها، أسير موت يسبب مشروع

 ال مما كان، نوع أي من العلمية أو الطبية التجارب أو البدني للتشويه حرب أسير أي تعريض

 .مصلحته في يكون ال أو المعني لألسير الطبية المعالجة تبرره
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 :السرية السجون طبيعة

 والمفقودين األسرى مئات احتجاز من يمّكنها ما السرية السجون من االحتالل سلطات تمتلك

 سلطات به تسمح ما بقدر إال بعددها، التنبؤ والدولية الحقوقية المنظمات على ويصعب بداخلها،

 السجون من العديد هناك بل الوحيد، ليس 8348 برقم يعرف الذي السري فالسجن ،االحتالل

 األسرى العشرات احتجاز يتم والتي ،عنها اإلفصاح االحتالل سلطات ترفض التي السرية

 .فيها والمفقودين

 وبعد ،8348 رقم السري السجن عن الكشف بعد إسرائيلية إعالم وسائل أكدته ما وهذا 

 السجون تلك من عنهم اإلفراج تم ألسرى، " اإلسرائيلية هموكيد" مؤسسة نشرتها التي الشهادات

 عن اإلفصاح دون أراضيها في السجون هذه بوجود االحتالل سلطات اعتراف وكذلك السرية،

 .فيها احتجازهم يتم الذين عدد أو ،عددها أو وجودها مكان

 منهم اللحظة، هذه وحتى 8491 عام منذ اختفوا والمفقودين األسرى من المئاتهنالك 

 تنفي بينما مصيرهم، أو وجودهم بمكان أحد يعلم وال وإسالمية عربية جنسيات ومن نوفلسطيني

 هل أو اختفائهم، مكان عن معلومات إعطاء حتى أو سجونها داخل بوجودهم االحتالل سلطات

 من المئات وتحتجز االحتالل سلطات تقيمها التي األرقام مقابر في أسرى أم الحياة قيد على هم

 بعدد أو اإلسرائيلية السرية السجون بعدد رسمية إحصائية أي توجد ال كما ،فيها المقاومين جثث

 .فيها يحتجزون الذين والمفقودين األسرى

 يتم ولم قتلتهم بأنها االحتالل سلطات وادعت اختطافهم تم الذين األسرى من العديد هناك أن كما

 الحال هو كما ،مصيرهم أو وجودهم بمكان الدولية الهيئات إبالغ أو ذويهم إلى جثامينهم تسليم

 ،قتلتهم بأنها وادعت االحتالل قوات قبل من اختطافهم تم الذين هللا عوض وعماد عادل لألخوين

 الذين األسرى ومن. فعال   استشهدوا قد بأنهم يفيد ما إعطاء حتى أو ذويهم إلى تسليمهم يتم ولم

 من سكاف ويحيى ،األردن من الكيالني وليث الزبون وماجد فريج عطية محمد أيضا   اختفوا

 .وغيرهم لبنان

 االحتالل سلطات أن إال ،8348 المنشأة وجود فضح بعد السجون هذه بوجود اعترافها ورغم

 المعتقلين تفقد أو بزيارتها الدولية المنظمات فيها بما ألحد تسمح وال وجودها، مكان على تتكتم

 سجن“ مثل أسماء تداولوا قد السجون تلك من المحررين األسرى بعض كان وإن داخلها،

 رقم يحمل وسجن أبيب، تل في العسكرية( ترفين) قاعدة في يقع الذي ”صرفند سجن”و ،”باراك

 (17)."”عتليت سجن”و ،8148

 نشأت غزة قطاع في واإلسالمية الوطنية للقوى األسرى لجنة في اإلعالم مسئول وأوضح"

 على البريطاني االنتداب أليام يعود للشرطة أثري مركز تبدو 8348 السجن بناية أن الوحيدي،

 أن إال للبناية الطريق على تدل أرقاما   تحمل الفتات تستخدم ”إسرائيل“ كانت ما وعادة فلسطين،

............................. 
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 هناك أن الوحيدي وأضاف. للمكان تؤدي التي الالفتات هذه أزال الماضية السنوات في االحتالل

 كمراكز الستخدامها البريطاني االنتداب عهد في شيدت بناية 11 من أكثر بوجود تفيد معلومات

 أن االحتالل يستطيع حوله شبهات أي إثارة دون يستخدم أن منها للعديد يمكن للشرطة،

 البنايات هذه بين ومن الفلسطينيين، بحق يرتكبها التي الحرب جرائم إلخفاء كأماكن يستخدمها

    .”وكيشون واشموريت، باراك، وسجن صرفند، سجن“ باسم عرف ما السرية السجون أو

 اإلسرائيلية، السرية السجون من العديد وجود يؤكد على  كوك جوناثان الفرنسي الصحفي وأما 

 أبيب، تل جنوب الخضيرة، في أخرى، بناية“: 8348 السري للسجن وصفة ختام فيوقال 

 قضايا تابعت الدولية، األحمر الصليب منظمةو السبعينات حتى سريا   سجنا   كانت أنها يشتبه

 أن علمت المنظمة إنت قال ،8443-8411 األعوام بين ما األولى االنتفاضة أثناء السجناء

 من بالقرب عسكري اعتقال مركز من خاص جناح   في سريّ  بشكل   الفلسطينيين تحتجز إسرائيل

 من العديد إسرائيل لدى يكونمن الممكن أن  أنه اشتبهوا لقد، والفارعة باسم عرف نابلس، مدينة

  ."الضرورة اقتضت وكلما الحاجة بحسب فتحها يتم السرية، السجون

 فإنه السرية، السجون في احتجازهم يتم الذين والعرب الفلسطينيين والمفقودين األسرى عدد أما

 جنسيات من أسيرا   نيوثالث المائة يفوق عددهم أن يعتقد ولكن عنهم، دقيقة معلومات توجد ال

 .(13)وفلسطينية عربية

 األسرى؟ يخفون لماذا

 الصهاينة يتبعه الذي المعيار ما: هو اآلن حتى شاف   جواب له وليس مرارا   يثار الذي السؤال

 وتنكر وأنكرت ىبأسر ”إسرائيل“ اعترفت لماذا وجوده؟ إنكار أو أسير بوجود االعتراف في

 الصهاينة يحتفظ ولماذا مماثل؟ بعمل قاموا الذين من غيرهم ومصير بمكان معرفتها اآلن حتى

 السرية؟ السجون إقامة من يجنونها التي الفائدة هي وما مجهولين؟ بأسرى

 عملية شهد إذا أو اإلعالن؟ يتم الحادث مكان إلى اإلعالم سارع إذا أنه في اإلجابة تكمن هل

 في األسرى أوقعها التي اإلصابات حجم أن أم فيه؟ شاركوا أو الجنود من كبير عدد األسر

 إخفاء فأرادوا قادتهم أخجل الصهاينة الجنود وجبن المقاومين جرأة ومدى المحتل، صفوف

 من المرجّوة الفائدة وما مجهولين، بأسرى الصهاينة يحتفظ لماذا البعض يسأل وقد فضيحتهم؟

 السرية؟ السجون إقامة
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 أريئيل الوزراء رئيس مع صحفيا   لقاء   83/81/7113 يوم "يديعوت أحرونوت" صحيفة أجرت

 أي إنقاذ في األولى الدرجة من التزام لديها إسرائيل": المقابلة هذه في قاله مما فكان شارون،

 في كنت وعندما. سنة خمسين يقارب ما منذ الملف هذا مع أتعامل وأنا …العرب يأسره يهودي

 لنستخدمهم األسرى بنك أسميناها خطة ضمن أردنيين جنودا   نخطف كنا المظليين، سالح

 ."األسر في جنودنا وقع إذا مساومة كأوراق

 منذ اإلسرائيلية الحكومة مع األسرى لتبادل عملية أي يجر لم األردن أن للجميع المعلوم ومن

 بخطفهم؟ شارون اعترف الذين الجنود ذهب فأين الحين، ذلك

 لتحرير الفاشلة العملية حول اإلسرائيلية الحكومة في الداخلي النقاش تجدد ،7113 صيف في

 محاولة أثناء قتل أنه غير ،8441 عام أسرته حماس كانت الذي فاكسمان نحشون الجندي

 أجرت النقاش، ذلك إطار وفي. اإلسرائيلي الجيش أركان لقيادة تابعة خاصة وحدة بيد تحريره

: فيها قال اإلسرائيلية، للبحرية تابعة خاصة وحدة قائد مع مقابلة "أحرونوت يديعوت" صحيفة

 وعماد عادل األخوين أخرجنا كما ألخرجناه فاكسمان تحرير بعملية القيام لوحدتي سمح لو"

 على يزاالن ال بأنهما االعتقاد إلى يدعو مما الغربية، بالضفة القسام كتائبوهما من  "هللا عوض

 .؟!سري سجن في ومحتجزين الحياة قيد

 حية شهادات وهناك تحصى، وال تعد ال السرية السجون وجود حول والشهادات الرواياتو

 8491 عام منذ المفقودين عداد في يعتبرون بأناس الزنازين في التقوا فلسطينيين لمعتقلين

 بشكل ”سالم اتفاقات“ على الموقعة وتلك عامة، العربية الحكومات تقاعس ومع ،اليوم وحتى

 تبقى المفقودين، ومواطنيها جنودها مصير كشف على والعمل الملف، هذا متابعة عن خاص

 اللغز هذا وحل المؤلمة الحقيقة لكشف مختصة دولية حقوقية لجنة قيام إلى قائمة الحاجة

                                                (19).اإلنساني

 األحياء لألسرى مقابر

 إيتان، رافي المتقاعد الجنرال أكد سري، سجن في زيغير بن العميل انتحار على تعليقه وفي

 آخرين سجناء وجود يستبعد ال إنه ،"الموساد" جهاز في المستوى رفيع سابق مسئول وهو

 من ببحر محاطة إسرائيل أن إيتان، الجنرال واعتبر اإلسرائيلية، السجون في مستعارة بأسماء

 هذه لمثل اللجوء من بد الو ،!عشر الرابع القرن في تعيش لألسف تزال ال التي العدوة الدول

 السابق، العليا اإلسرائيلية المحكمة قاضي أما االستخباراتية، األجهزة قبل من واألساليب اآلليات

 أمام السجناء مع بالتحقيقات مختصة إسرائيلية لجنة ترأس أن له سبق والذي تيركل، يعقوب

 ليست زيغير بن السجين حالة وأن السابق، في مشابهة حاالت بوجود فاعترف الدولي، القانون

 بن السجين حالة أن": في أحد لقاءاته اإلسرائيلي الجيش إلذاعة تيركل وقال، نوعها من األولى

: في أحد لقاءاته اإلسرائيلي الجيش إلذاعة تيركل وقال، نوعها من األولى ليست زيغير

 ."ذلك الدولة أمن تطلب حال في آخرين سجناء مع الطريقة بنفس سنتعامل"

 ......................................... 
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 السجن في يقبعون سجناء فقط هناك ولكن إسرائيل، في مجهولون سجناء يوجد ال" :وأضاف

 السجين عزل يكون أن تضمن معينة تعليمات إتباع تم السنوات مر ومع ،!مستعارة أسماء تحت

 الخطوات هذه مثل أن نتذكر أن كاملة،وعلينا قضائية رقابة تحت سجنه في له يتعرض ما وكل

 إللحاق تؤدي أن يمكن تسريبها يتم التي المعلومات ألن منا، واحد كل أمن حماية إلى تهدف

 (11)."بيننا من واحد بكل ضرر

 عملية لجعل األسرى خفاءإ هو السرية السجون أجله من أنشأت يذال األساسي والغرض 

 ولم عائالتهم قبل من أو الدولية اإلنسان حقوق منظمات من مستحيل وشبه صعبا   أمرا   اقتفائهم

 تم الذين العرب األسرى من العشرات هناك نإ بل فلسطينيين، أسرىعلى  االختفاء يقتصر

 طويلة سنوات منذ همفاؤاخ تم جنود ومنهم اعتقالهم، من لحظات بعد همواختفاؤ اختطافهم

 االحتالل سلطات وتتخذ ،الجنسيات من وغيرها ومصرية أردنية جنسيات من المفقودين وخاصة

 أسير وقوع حال في بهم التبادل يتم األسرى بنك عمل أجل من واالختفاء االختطاف عمليات من

 .عربية جهة أي مع إسرائيلي

 وأن السرية، السجون من العديد لديها االحتالل سلطات بأن للشك مجاال   يدع ال بشكل يؤكد هذاو

 مع، اآلن حتى عنه معلن هو مما التوقعات كل يفوق السرية السجون تلك في المفقودين عدد

 .بزيارتها والحقوقية العالمية المنظمات من ألي السماح أو السجون هذه عن الكشف رفض

 احتجازهم يتم الذين والمفقودين لألسرى حقيقية مقابر اإلسرائيلية السرية السجون وتعتبر

 تتميز إذ بداخلها، والمفقود األسير كرامة على للحفاظ الدنيا المقومات توفر لعدم وذلك بداخلها

 زنازينها مساحة تتعدى وال الخفيفة، واإلضاءة األسود، باللون السرية السجون غرف جدران

 بتوكيل أو نفسه عن بالدفاع لألسير السماح يتم ال كما ،األحوال أحسن في مربعة المترين

 ومنها الدولية الحقوقية المنظمات من أي أو ذويه لقاء أو الزيارة من ويمنع عنه، لينوب محامي

 ومنها الدولية الحقوقية المنظمات من أي أو ذويه لقاء أو الزيارة من ويمنع عنه، لينوب محامي

 وعند ،كافية مساحات توجد ال إذ الهواء في بالتريض يسمح ال كما الدولي، األحمر الصليب

 .وتكبيله رأسه على اللون أسود كيس وضع يتم زنزانته، من األسير انتقال

 السرية السجون في التعذيب

 مشرع وهو ا،عرب أو فلسطينيين كانوا سواء األسرى كافة مع االحتالل سمة هي التعذيب

 في التعذيب أساليب وتتنوع. الدولية القانونية والمبادئ األسس كافة يخالف خاص قانون بموجب

 المتبعة التعذيب أساليب بين ومن ،الموت أو االعتراف على األسير إلجبار ،السرية السجون

 بشكل والجسدي النفسي التعذيب استخدام ،السجون هذه من محررين ألسرى شهادات وفق
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 عدم ،مؤلم بشكل الكرسي على الربط ،حاجته بقضاء لألسير السماح عدم ،القيد شد ،روتيني

 األسير تعرية ،االغتصاب ،التهديد ،ونام استلقى إذا البارد بالماء ورشه بالنوم لألسير السماح

 أو مريحال غير الجلوس على األسير إجبار ،الركل ،العنيف الهز ،التحقيق أثناء مالبسه من

 .(19) .طويلة لفترات الوقوف

 عسكرية محاكمات

 في ولكن والمختطفين األسرى من كغيرهم( X أسرى) السرية السجون أسرى محاكمة تتم

 ،محددة أوقات وفي ،العسكري الطابع عليها يغلب مختلفة محاكم وأمام ،متشابهة غير ظروف

 أو توثيقها يتم ال الصهيوني الكيان في ألشخاص تتم التي المحاكمات من العديد هناك أن حيث

 بأن ،العبرية ”أحرنوت يديعوت“ صحيفة نشرت وقد ،محاكمتهم يتم الذين األشخاص معرفة

 ومن المداوالت، في يحصل ما يعلم أحد ال إسرائيلية محاكم أمام تجرى األسرى هؤالء محاكمة

 بشكل المحاكمات هذه وتتم ،عليه يحصلون دفاع أي أو لهم، موجهة تهم ةوأي المتهمون، هم

 إحضار يتم بحيث نشر، ما إذا االحتالل كيان بأمن يضر ذلك أن إدعاء تحت سري وأمر سري

 في المحكمة إلى إحضاره يتم ذلك تعذر وإذا القاضي منزل في يكون وعادة ،قاض   أمام األسير

 المداوالت تسجيل يتم ال كما ،خاصة خزينة في االعتقال وثائق تخزين ويتم المساء ساعات

 المحكمة رئيس مكتب من موظفة قبل من طباعته تتم الجلسة ومحضر المحكمة، مداوالت ضمن

 .للمحكمة المركزي بالحاسوب ومرتبط متنقل حاسوب على

 الدولية القوانين مخالفة

 ذات الدولية المنظمات أو عائالتهم إبالغ وعدم والمفقودين لألسرى السري االحتجاز يعتبر

 الجرائم من بحقهم التعذيب أنواع شتى وممارسة وجودهم، بمكان منها والحقوقية الشأن

 والمفقودين األسرى احتجاز في االستمرار خالل من كان سواء يوم كل تحدث والتي المستمرة

 تشكل جميعها والتي األرقام مقابر في أموات احتجازهم أم اإلسرائيلي اإلجرام باستيالت في

 ومخالفا   ،األساسية أركانه أحد جنيف اتفاقيات تعد التي الدولي للقانون وفقا   وجرائم انتهاكات

، اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن لقواعد انتهاكا   تعتبر كما. الدولية والمبادئ ألعرافا لكافة

 المحكمة نظام من 1/1 المواد خاصة الدولي الجزائي القانون عليها يعاقب حرب وجريمة

 .الهاي في الدولية الجنائية

 االحتالل لدى سرية سجون وجود في جديا تحقيقا تفتح أن مطالبة الدولية الحقوقية المؤسسات

 تلك وعلى أمواتا، أو أحياء كانوا سواء مصيرهم يعرف ال أشخاص فيها يحتجز اإلسرائيلي،

 المعتقلين وحقيقة السجون تلك وأماكن أسماء عن للكشف االحتالل على تضغط أن المؤسسات
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 األعراف لكل ا  فاضح ا  خرق يشكل وجودها ألن السجون، تلك إغالق أجل من تسعى وأن فيها،

 .الدولية والمواثيق

 8348 السجن مكان بتحديد االحتالل دولة 81/1/7114 بتاريخ التعذيب مناهضة لجنة وطالبت

 تتكفل أن اإلسرائيلية المحكمة على وأنه ،إليه الدولي األحمر الصليب بدخول والسماح آنذاك،

 وإعالن المعتقل هذا في للمحتجزين السيئة والمعاملة التعذيب حاالت كل في بحياد بالتحقيق

 .الجرائد صفحات على النتيجة

 في أشخاصا   تحتجز دولة 99 من واحدة هي االحتالل دولة أن المتحدة األمم تقرير أكد كما

 المسئولين وأن التعويض في الحق يملكون وعائالتهم الضحايا أن التقرير وأكد. سرية سجون

 للمبادئ انتهاكا   يمثل السري االحتجاز وأن، للقضاء يخضعوا أن يجب اإلجرامية األعمال عن

 .الطوارئ حاالت في كان وإن حتى اإلنسان، لحقوق الدولية

 أنموذجا   8368 السري السجن

 األسرى مئات احتجاز يتم التي السرية السجون من العديد أسلفنا كما االحتالل سلطات تمتلك

 ما بقدر إال بعددها التنبؤ دولية أو حقوقية منظمة أو شخص أي يستطيع وال، بداخلها والمفقودين

 (.8348) رقم يحمل فقط واحد سرى سجن عن الكشف تم حيث، االحتالل سلطات به تسمح

 شهرة بأي يحظ لم أنه بالرغم السجن، هذا على ليطلق األفضل االسم هو "إسرائيل غوانتانامو" 

 عكس وعلى. أفظع بشكل   واإلنسانية الدولية القوانين ينتهك لكنه غوانتانامو، بمعسكر مقارنة

 معّرف بمكان ليس فهو. اإلسرائيلي السجن مكان بدقة أحد يعرف ال األميركي، االعتقال معسكر

 وليس. به الخاصة المرقمة الطرق الفتة وأزيلت الجوية، الصور عن محي كما الخرائط، على

 في للمحتجزين أخذت كالتي فيه، للمحتجزين المدى بعيدة حتى أو قريبة فوتوغرافية صور هناك

 اإلعالم من السجن موقع حول ذكر ما جميع العسكرية الرقابة أزالت كما. غوانتانامو معسكر

 ."الدولة بأمن الضرر إلحاق لمنع" الضروريين والسرّية التكّتم بداعي وذلك اإلسرائيلي،

 خاصة الفلسطينيين، األسرى بعض مع والتحقيق لالحتجاز السجن هذا االحتالل جيش استخدمو

 وبما اعتقالهم خبر إخفاء الحال بطبيعة بإمكانها يكن ولم ضدها، المسلح للعمل قادة تعتبرهم من

 على قويا   مؤشرا   ذلك كان فقد بزيارتهم، للمحامين ي سمح ولم المعروفة، السجون يدخلوا لم أنهم

 .وتواترت الشهادات كثرت السجون إلى التحقيق من خرجوا وعندما سرية، سجون وجود

 ،7117 عام الغربية الضفة لمدن اإلسرائيلي االجتياح مع كان السجن وجود عن األول اإلعالن

 من كبير عدد تمكن عدم بعد خصوصا   عنه، معلومات جمع استطاع أجنبي صحفي طريق عن

 مصطفى اللبناني األسير لتعذيب الشهيرة القصة إلى إضافة موكليهم، زيارة من المحامين

 مّروا الذين الفلسطينيون كان وإذا. اللبنانيين المعتقلين من كبير عدد مع السجن داخل الديراني

 في التحقيق عمليات عن المسئول ،”الشاباك“ جهاز سيطرة تحت بقوا السّري السجن هذا على

 معهم التحقيق مسؤولية تقع األخرى الجنسيات أصحاب فإن اإلسرائيلية، التوقيف مراكز جميع

 .اإلسرائيلية العسكرية االستخبارات عاتق على
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 العالمية اإلعالم وسائل في 7114 عام خالل جديد من التردد إلى” 8348“ الرقم عادوقد 

 االحتالل دولة طالبت والتي المتحدة، لألمم التابعة التعذيب مناهضة لجنة تقرير بعد واإلسرائيلية

 الدولية، الرقابة جهات عن وأخفتها وجودها، أنكرت طالما التي السرية سجونها عن بالكشف

 .وغيرها األحمر الصليب منظمة مثل

 وقالت ،”8348“ السري بالسجن التعريف بطاقة يشبه ما "أحرونوت يديعوت" صحيفة ونشرت

 في يقعون الذين المعادية الجيوش وجنود الخطيرين األسرى مع للتحقيق تستخدم قاعدة يعتبر إنه

 الذين والفلسطينيين الشهيرة الساحل عملية منفذي مع التحقيق تم وفيه ،”اإلسرائيلية القوات أسر

 الجيش في العسكرية االستخبارات شعبة يتبع وهو نيروبي، مطار في العال طائرة تفجير حاولوا

 منه المعتقلين نقل مثل ،ةاللوجستي الخدمات بكافة العسكرية الشرطة جنود ويقوم. اإلسرائيلي

 احتياجات كافة نقل إلى إضافة التحقيق، غرف إلى األرض تحت غرفهم من واقتيادهم وإليه،

 العسكرية االستخبارات شعبة من محققون التحقيق بأعمال يقوم فيما األخرى، السجن

 (11)."األسرى مع بالتحقيق مختصون وجميعهم ،”الشاباك”و ”الموساد“ من ومساعديهم

 المنشأة وبيانات معلومات

 واإلسالمية الوطنية للقوى األسرى لجنة في اإلعالم مسئول الوحيدي، نشأت الباحث أكد

 المفقودين مصير عن والكشف الشهداء جثامين السترداد الوطنية الحملة بإعالم والمكلف

 والبيانات المعلومات كافة بحجب قام اإلسرائيلي االحتالل أن غزة، قطاع في الفلسطينيين

 والباحثين اإلعالميين وتحذير تهديد جانب إلى ،8348 السجن لوجود تشير التي والدالئل

 السرية السجون تلك عن معلومات ينشرون الذين اإلنسان حقوق عن الدفاع في والناشطين

 .اإلبعاد أو واالغتيال باالعتقال

 لناشطين تعود وأبحاث إعالمية مصادر وحسب توفرت، التي الفلسطينية المعلوماتكما أن 

 للضفة مجاورة منطقة في يقع ،8348 السري السجن بأن أفادت األول، الرعيل من فلسطينيين

  .8491 العام أوائل منذ جرائمه إخفاء في يستخدمه اإلسرائيلي االحتالل بدأ الغربية،

 يتبع إسرائيليا   كيبوتسا   تتوسط إسمنتية بناية عن عبارة 8348 السجن بأن الوحيدي وأضاف

 األبراج وتحده جدا ، مرتفعة السجن وجدران الكثيفة، باألشجار ومحاطة التعاونية القرى إلحدى

 .األرقام مقابر كحال مغلقة عسكرية مناطق السجون هذه يعتبر االحتالل وأن للمراقبة العسكرية

 بالكاد استيطانية قرية يتوسط المحتلة، فلسطين وسط في اإلسمنت من مبنية بناية ،8348 سجن

 من السجن ويبدو. المرتفعة والجدران الحرجية باألشجار محاطة ألنها ;التلة أعلى في ترى
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 توفر مراقبة ابرج له لفلسطين، انتدابهم بانإ البريطانيون بناه شرطة مركز كأي الخارج

 المعتقلين من عدد بها أدلى التي والشهادة. المنطقة لمحيط المكثفة والمراقبة العسكرية الحراسة

 (11).بالمعتقلين مزدحم السجن بأن تفترض السجن ذلك في السابقين

 من قريب مكان في السجن أن يعتقد أنه المصري سامر المحرر األسير ذكر المقابل، وفي

 المكان من بالقرب النورس كطائر البحرية الطيور بعض أصوات يسمع كان ألنه الساحل،

 واإلضاءة قاتم، ولونها متهرئة وجدرانه قديم، بناء بأنه المعتقل، هذا طبيعة ووصف المذكور،

 .المعتقل نفسية على تؤثر العناصر هذه وكل جدا ، ضعيفة الغرف في

 المحتمل ومن يختفي، السجن هذا يدخل شخص أي: ""تسيمل ليئـا" اإلسرائيلية المحامية تقول

 ،"أفريقيا جنوب من العنصريون الديكتاتوريون يديره سجن وبين بينه فرق ال": وتضيف ،"لألبد

 عام "هاموكيد" المشهور واسمها "الفرد عن الدفاع مركز"و ”تسيمل ليئا“ المحامية طالبت وقد

 قيد على زالوا ال أنهم لبرهنة المفقودين الفلسطينيين وإظهار السجن، هذا عن بمعلومات 7117

 السجن في محتجزين كانوا المفقودين المعتقلين بأن اإلسرائيلية السلطات اعترفت وقد ،الحياة

 شعبة رئيس يسمى ما إلى المطالب جميع أحالت لكنها تفاصيل، ةأي تعط لم لكنها السري،

 .حيفا من بالقرب اإلرهاب مكافحة

 فيها تطالب اإلسرائيلية العليا المحكمة إلى قضائية دعوى برفع ،"هاموكيد" منظمة قامت وهنا

  واإلسرائيلي الدولي القانون أن إلى واستندت السجن هذا حول المعلومات بكشف الحكومة

 لحاالت يستخدم وأنه السجن، بوجود العام اإلدعاء اعترف وقد سرية، سجون وجود يعارضان

 فيه يبق ولم مدة منذ استخدامه عن توقفوا وأنهم الفلسطينيين، لألسرى مخصص وغير خاصة

 (14).اعتقالهم وظروف هوياتهم كشف االدعاء رفض الذين األسرى من قليل عدد إال

 من العديد وكشفت السجن هذا عن مفصال اتقريروبثت القناة العاشرة في تلفزيون اسرائيل 

 الخبر مثل العبرية الصحف في الصحفية التقارير توالت ثم ،"هاموكيد" من المستقاة المعلومات

 في 71/1/7113 يوم المنشور والخبر ،3/1/7113 في "يديعوت أحرونوت" نشرته الذي

 فقد العبرية، "هآرتس" صحيفة في الفي أفيف كتبه الذي الصحفي التحقيق في أما ،"معاريف"

 جديدة نسخة أنه ووصفه المعتقل، داخل العسكرية االستخبارات شعبة ممارسات فيه فضح

 مهام لتنفيذ فيها أرسل التي األولى المرة( م) الجندي يتذكر: التفاصيل هذه في وجاء. لغوانتنامو

 الضابط من صريحا   أمرا تلقى الحراسة، برج إلى يصعد أن فقبل. 8348 معسكر في حراسة

. األطراف وإلى القاعدة، خارج إلى. األمام إلى إال تنظر ال البرج، فوق تكون عندما": المسئول

 !!."الوراء إلى رأسك تدير أن إياك ،اختصاصك من ليس فهو خلفك يحدث ما أما

 ....................................... 
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 وخصوصا   المعسكر، هذا وبين كوبا في األمريكي االعتقال معسكر بين معينة شبه أوجه ثمة

 والشكوك المعسكرين حول تحوم التي والقضائية القانونية االستفهام بعالمات يتصل ما بكل

 معسكر ولعل ،الديمقراطية مبادئ مع يتماشى نشاطهما أو وجودهما كان إذا ما حول المريبة

 إذ األقل، على الجمالي الموقع حيث من اإلسرائيلي نظيره على يتقدم األمريكي غوانتانامو

 اإلسرائيلي السري السجن يقع حين في الكاريبي، البحر مياه من األولى الحراسة أبراج تشاهد

 .البالد وسط اعتيادي شارع بجانب

 تبذل الحالي، موقعه إلى البالد جنوب في السابق موقعه من المعسكر نقل حينما الثمانينيات، فمنذ

 ،التامة السرية طي ذاته حد في السجن هذا وجود إبقاء سبيل في مستطاع جهد كل إسرائيل

 في اإلسرائيلي والجمهور العالم إشراك ترفض العبرية  الدولة تزال ال أمره، كشف بعدما وحتى

 سجنهم، ومدة هناك، سجنهم وأسباب المعتقلين، وهوية مكانه،: بالسجن المتعلقة التساؤالت طائفة

 فيها، اعتقالهم يتم التي الظروف هي وما المحاكمة، ينتظرون أو سجنهم، قبل حوكموا وهل

 .التساؤالت من وغيرها

 مكان فيه المعتقلون يعرف ال الذي الوحيد السجن هو معروف، هو حسبما ،8348 سجن

 ”المريخ في“ محتجزون بأنهم الحراس عليهم رد االستيضاح، منهم أحد حاول فعندما احتجازهم،

 رفضت الذي الوحيد السجن هو وهذا ،"إسرائيل حدود خارج" أو "الخارجي الفضاء" في أو

 بزيارته يقوموا لم الكنيست أعضاء أن كما ،بزيارته األحمر الصليب لممثلي السماح الدولة

 تاما   جهال   أبدوا الحكومة، في نيسابق نيمسئول وبضمنهم اإلسرائيليين، السياسيين أن حتى مطلقا ،

 .عنه سئلوا عندما وجوده بشأن

 منشأة ةأي إن إسرائيل في المواطن حقوق لجمعية القانوني المستشار باكير، دان المحامي يقول

 العامة والرقابة وللشفافية ديمقراطي، مجتمع أي في األساسية للمبادئ منافية تعتبر سرية اعتقال

 . الحكم سلطات على

 تتبع عسكرية قاعدة وسط كونه حقيقة إلى يرجع بالمكان المحيطة السرية هالة أسباب أحد ولعل

 معلومات جمع تتولى التي – 119 الوحدة – االستخبارات سالح في السرية الوحدات إحدى

 ومخبرين عمالء استخدام بواسطة أساسي وبشكل البشري، العنصر طريق عن استخبارية

 فيما بهم، واالتصال العمالء تشغيل مهمة الوحدة ضباط بعض ويتولى ،المحتلة فلسطين خارج

 .التحقيق في آخرون ضباط يعمل

 مركز إلى لتحوّ  الذي ،8348 معسكر على األضواء سلطت لبنان في المكثفة الوحدة نشاطات

 اإلسرائيلي الجيش اختطفهم أو اعتقلهم الذين هللا حزب لمنظمة باالنتماء المشبوهين مع للتحقيق

، والطائرة الديراني ومصطفى عبيد الكريم عبد الشيخ أشهرهم من وكان ،لبنان جنوب من

 مباشرة أحضرته لبنان، بجنوب جبشيت بلدة في منزله من عبيد الشيخ بها اختطف التي العمودية

 في اعتقاله تمديد حاالت باستثناء المعسكر، عبيد يغادر ولم ،8348 المعسكر بوابة إلى

 عبيد نقل حيث هناك،واحتجاز اختطافه على عاما   83 مرور بعد واحدة مرة سوى المحكمة،

 .يونا كفار سجن إلى وديراني
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 فيه احتجز فقد ،8348 زنازين في بهما زج اللذين الوحيدين المختطفين ليسا وديراني عبيد لكن

 عندما عبيد الشيخ منزل في وجوده تصادف الذي واصف، هاشم ويدعى اللبنانيين، الشبان أحد

 8348 معسكر في بداية السجن، في عاما   88 مكث المنزل،حيث باقتحام إسرائيلية وحدة قامت

 .تهمة أية له توجه أو يحاكم لم المدة هذه وطوال ،الرملة سجن إلى األخيرة السنوات في نقل ثم

 لبنانيا   معتقال   81 مع هاشم عن اإلفراج العليا اإلسرائيلية المحكمة أقرت ،7111 نيسان وفي

 في المفقود اإلسرائيلي الجو مالح مقابل هائنكر الرسمية اإلسرائيلية الرواية حسب احتجزوا

 .رادا رون لبنان

يافطة بقيت في  هناك أن يتذكرون إنهم ،8348 معسكر فيها يقع التي المنطقة سكان بعض يقول

 القديمة اإلسمنتية البناية أن إلى تشيرمن القرن الماضي،  السبعينياتالقرب من المعسكر لغاية 

 وكذلك اليافطة، اختفت ثم البريطانية، للشرطة كمخفر االنتداب عهد في استخدمت تتوسطه التي

 أزيلت ،8348 المعسكر اسم عليها كتب والتي القاعدة مدخل قرب الحقا   وضعت التي اليافطة

 .(91)سنوات عدة قبل

 ونتائجه التعذيب أساليب

 تعرض أنه يوما   31 حوالي المعتقل هذا في مكث الذي المصري سامر المحرر األسير يروي

 تتعدى ال األشكال، متعددة غرف من يتكون السجن هذا“: وأضاف جدا ، وبشع قاس لتعذيب

 لقضاء كردل يوجد عنه وعوضا   مرحاض، لها يوجد ال غرفة وكل سم،841×سم841 مساحتها

 ولهذا ،جدا   نتنة رائحة عنه وتصدر مليء الكردل وهذا الغرفة إلى األسير ويدخل ،الحاجة

 ويعطى الداخلية، المالبس حتى ثيابه، كافة بخلع األسير يلزم حيث به، خاص لباس المكان

 منها وتخرج أقل، أو أكبر مقاس ذات تكون أن فإما ،المعتقل حجم تناسب ال خاصة مالبس

 .السنين عشرات منذ مستعملة وكأنها شديدة عفنة رائحة

 النفسية، باألمراض المختص ”شتاين يهوكيم“ الدكتور من رأي بطلب ”هموكيد“ منظمة قامت

 األسير عالج خالل من بأنه شتاين الدكتور قال حيث الظروف، هذه مثل في االعتقال تأثير حول

 تبين اعتقالهم، ظروف حول بشهاداتهم أدلوا الذي المعتقلين من وغيره هللا جاد بشار المحرر

 :ض.خ.ف يسمى مرض أعراض ظهور إلى أّدى عقلي لتعذيب تعّرضوا“ أنهم

 العقلية، والمنبهات والحركة، والنوم، الغذاء، نقص نتيجة الضعف،وأيضا  والخضوع الفزع،

 حتى أو آخرين، معتقلينو األسرة، من فرادو أأ محامين، مع إنساني اتصال أي استبعاد وكذلك

 مقاومة على القدرة من الحد إلى يهدف مدروس تعذيب أسلوب بمجمله وهذا ،وسجانين حراس

 .للمحققين كامل بشكل خاضعا   يكون أن على المعتقل وإجبار والتحقيق االستجواب
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 القتل من الخوف مع التعذيب، باستخدام التهديد حتى أو التعذيب آالم جانب إلى الظروف، هذه

 عدم حتى أو فيه، احتجز الذي بالمكان معرفتي عدم": هللا جاد بشير المحرر األسير يضيف كما

 اختفي قد بأني شعوري هو األصعب الشيء بل ،جدا   مرتعب جعلني السجانين، لوجوه رؤيتي

 ."لي حصل قد ما مطلقا   عائلتي تعرف ولن

 منعتها التي األساليب نفسها وهي التعذيب، ألساليب دقيقا   وصفا   المعتقلين شهادات تضمنت كما

 الهز الركل، المبرح، الضرب ذلك شمل وقد ،8444 عام اإلسرائيلية العليا العدل محكمة

 تقييد إلى باإلضافة طويلة، لفترات المريح غير الوقوف أو الجلوس على اإلجبار العنيف،

 .ومؤلم شديد بشكل واليدين القدمين

 لالغتصاب لتعرضه جورج والرائد اإلسرائيلية الحكومة ضد قضيتين رفعقد  الديراني كانو

 الثانية، وفي الديراني، باغتصاب إسرائيليا   جنديا   جورج الرائد أمر األولى، المرة في: مرتين

 ما لتثبت الديراني اتهامات وجاءت، الديراني مؤخرة في خشبية ”هراوة“ جورج الرائد أدخل

: المحققين أحد قال إذ السّري، السجن هذا في خدموا جنود بها أدلى التي الشهادات في جاء

 الرائد”و ،”التجاوب المعتقل رفض ما إذا العصا بإدخال التهديد المألوف من كان أنه أعرف“

 أثناء معتادا   تصرفا   كان كامل، بشكل مالبسهم من المعتقلين تعرية أن أيضا   اعترف ”جورج

 والنفساني العاطفي الوضع على الممارسات هذه نتائج تصور الصعب من وليس، التحقيق

 نفسه الوقت في معه أسر قد كان الذي الديراني، مصطفى أنسباء أحد ،الديراني فذلك ،لألسرى

  يعرف بما له تسبب الشخصية بانفصام ذلك إثر أصيب ،8348 السري السجن في واعتقل

 (98).التخشي بإغماء

 التحقيق ظروف

 عملية أحرونوت، يديعوت صحيفة حسب السري، السجن شهدها التي التحقيق عمليات أشهر

 الذي الشديد التعذيب من اشتكى الذي الديراني، مصطفى اللبناني األسير لها خضع التي التحقيق

 حفاظة مرتديا   السير على وإجباره المبرح، للضرب تعرضه مثل التحقيق، خالل له تعرض

 .لالغتصاب تعرضه إلى إضافة الشكل، مثلثة أشياء ابتالع على وإجباره أطفال،

 في الراغبون الجنود لها يخضع غريبة أخرى تحقيق عمليات في السري السجن ويستخدم

 ،″83 شييطت شيلداغ، متكال، سيرت“ مثل جدا   الخاصة العسكرية الوحدات لبعض االنضمام

 في الوقوع ترتيبات“ باسم المعروف التدريبي البرنامج إطار في الطيران، دورات ووخريج

 الوحدة أفراد واعتاد للتحقيق، ويخضعون العدو أسر في وقوعهم محاكاة تجري حيث ،”األسر

 (97)."الشديد للتعذيب الجنود هؤالء تعريض 119
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 منسجم   بشكل   معيشته وظروف عزله لقضية هللا جاد بشار المحرر األسير حسابات جاءت لقد

 ”تسيمل“ المحامية من كل بجمعها وقام ن،وآخر نومعتقل بها أدلى شهادات في جاء ما مع

 الكريهة، الرائحة ذات النتنة الفرشات الرطوبة، بوصف جميعا   قاموا لقد ،”هموكيد“ ومؤسسة

 في الماء وحنفية حاجتهم، لقضاء يستخدم كان والذي فارغا ، يكون ما نادرا   الذي ”السطل“

 من المعتقلين تحرم التي العالية والضجة يرى، ال خفي حارس بفتحها يتحكم كان التي الزنزانة

 (93).البارد الهواء تكييف جهاز إلى باإلضافة النوم

 الدولية المنظمات دور

 تابع أنه وأكدت المحررين، األسرى وشهادات تجربة من استنتاجها تم المعتقل عن المعلومات

 مطار، من قريبة عسكرية منطقة في األرض تحت يقع وأنه اإلسرائيلية،العسكرية  لالستخبارات

 ،بالسيارة وربع ساعتين أبيب تل وعن الجلمة، معتقل حيث ساعة، ربع مدة حيفا عن تبعد هي

 السري؟ السجن هذا وجود وكشف باالحتجاج األحمر الصليب يقم لم لماذا: المثير والسؤال

  .ودورها الدولية للمنظمات وبالنسبة

 محررين أسرى شهادة

 اإلنسان حقوق لمنظمة المحررين األسرى بها أدلوا التي اإلفادات لبعض ذلك في نستند

 هللا، جاد محمد عّمه وابن هللا جاد بشار المحررين األسيرين قابلت التي ،(هموكيد) اإلسرائيلية

 بشهادته، هللا جاد محمد قال حيث ،8348 السري السجن داخل له تعرضاوما  شهادتهما ونقلت

 كما ."له تعّرض الذي التعذيب بسبب حماس حركة في عضو   بأنه االعتراف على أجبر" إنه

 يسمح يكن لم وبأنه القاسي، العزل في أمضاها عّدة شهور   هللا جاد بشار المحرر األسير وصف

 ."القمر على" أنهب له وقيل زنزانته، خارج شيء أي برؤية له

 في جاء ما مع منسجم   بشكل   عزله، لظروف هللا جاد بشير المحرر األسير حسابات جاءت لقد"

 اعتقاله تم الجنسية بريطاني شومان، جهاد المحرر فاألسير ،آخرون معتقلون بها أدلى شهادات

 في أفاد ،أيام ثالثة لمدة 8348 رقم السري السجن في احتجازه وتم 7181 الثاني كانون في

 يد على المبرح للضرب تعرض أنه ،(هموكيد) اإلسرائيلية اإلنسان حقوق لمنظمة شهادته

 مجهزين جنديا   81 من يقارب ما عددهم وكان ،عينيه عن العصبة أزالوا أن بعد الجنود

 وأبلغه رسميا   زيا   يلبس ضابط قبل من معه التحقيق وتم ولكمه ودفعه بضربه وقاموا بالهراوات

 أو االعتراف معه، حصل الذي ما أحد يعرف لن وسوف ينتهي سوف وإال االعتراف عليه بأنه

 .الموت

 هذا في باحتجازه االحتالل جيش قام العجلوني، سلطان هو محرر أردني ألسير شهادة وننقل

 هناك بأن االعتقاد يعزز مما فقط، عاما   عشر ستة كان األسر عند سنه أن رغم السري، السجن
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 لطول الحياة فارقوا أنهم أو فيه، محتجزين زالوا ما والمفقودين العرب األسرى من العشرات

 .هناك االحتجاز فترة

 جالدو إال صنعها يجيد ال الجحيم من ليلة بعد: السجن هذا مع تجربته في العجلوني سلطان يقول

 مركز إلى اعتقالي، تم حيث اإلسرائيلي الجيش معسكرات من ن قلت الصهيونية، المخابرات

 .اإلسرائيلية للمخابرات تابع اعتقال

 ساعتين من أكثر المركز هذا إلى الميت البحر شمال دامية جسر منطقة من الطريق استغرقت

 من بكيس المغطى ورأسي وجهي على ضربي خالل من خلقتي ”تطعيج“ بـ الجنود فيها تفنن

 .أخاديد فيهما حفرت بالستيكية بقيود نيمقيدت يداي وكانت ،(الشادر) السميك القماش

 قصص وتذكرت إليها، ذاهب إنني لي وقالوا األرض، تحت من تأتي كالب أصوات سمعتو

 على سأجربها أنني وأيقنت الناصري، العهد في المسلمين اإلخوان معتقلو رواها التي التعذيب

 مكتب فيها كبيرة غرفة إلى أدخلوني ذلك بعد ،هللا إلى واالبتهال بالدعاء فبدأت قريبا ، جلدي

 وجزوا بالكامل، المالبس من جردوني صغيرة، لزنازين تفضي القضبان من وأبواب وكرسي

 من يدي في اإلصابة كانت إن وسألني طبيب، إنه قال من دخل ثم تماما ، رأسي شعر

 !بطاطا حبة اآلن أصبح إنه وقال ضحك ثم ،رأسي تفحص الضرب، من فأجبت الرصاص،

 أسمع أو إنسان وجه أر أكن ولم مطلقة، عزلة في أيام ةأربع الصغيرة زنزانتي في مكثت"

 المتواصل التحقيق ضغط وتحت. التحقيق من جديدة جولة إلى يقتادونني عندما إال صوتا  

 بنفس زنزانة إلى فنقلوني الوعي، فقدت ثم والمكان، بالزمن إحساسي فقدت والعزلة،

 جواري إلى كان القبر، هيئة على اإلسمنت من سرير فيها قليال ، أوسع ولكن المواصفات

 عبر فدائية عمليات نفذوا الذين العرب من كانوا هناك إليهم تعرفت الذين وجميع أخرى، زنازين

 ،"وغيرهم واللبناني واألردني العراقي منهم فلسطين، خارج من اختطافهم تم أو الحدود،

 في التهوية فتحات عبر ينتقل الذي الصراخ خالل من تواصلنا ولكننا مطلقة، شبه كانت العزلةو

 المكان، هذا في عديدة سنوات أمضوا هللا حزب من معتقلين على تعرفت وهناك السقف،

     (99).المعتقل من آخر قسم في عبيد الكريم عبد الشيخ وجود عن منهم وسمعت
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 لألدب المتاحة المساحة أن( "أسير محرر )  عليانأوضح الكاتب المقدسي محمد خليل 
 يحفل وما اإلبداعي المشهد هذا تناول يندر إذ ،المعتقل خارج جدا محدودة بل ضيقة االعتقالي

 وعالم ،اليومي والتفتيش والمداهمات الصارمة والرقابة القيود رغم ومثيرة مدهشة إبداعات من به
 لدى تقصير وهناك..! قصد غير أو قصد عن سواء مجهوال يكون يكاد عالم هو السجون أدب

 بيت يوجد ال انه حيث ،االعتقالي لألدب متواصل حقيقي بشكل تنتبه ال التي الرسمية الدوائر
 االعتقالية اإلبداعية التجربة أن محمد عليان واعتبر. أسير أو معتقل وجود من يخلو فلسطيني

 جماعي هو والنتاج االعتقالي المجموع في يذوب فالفرد، فردية وليست إبداعية تجربة هي
 تعلما اقل وآخر ،مثقفا متعلما أو نشاطا، اقل وآخر ومثابر نشيط معتقل هناك يكون قدو  ،بامتياز
 األسرى مجموع لدى واحدة هي التجربة تفاصيل ولكن يجيد ال وآخر ،لغات عدة ويجيد وثقافة

   (65) ."والمعتقلين
 نظام :ومتعارضان متناقضان وهما ،المعتقالت داخل صارمين نظامين هناك أن عليان وذكر
 تصليبهم على ويعمل حياتهم ينظم الذي لألسرى الداخلي والنظام ،والسجان القمعية اإلدارة

ضاعة إخضاعهم أو إلسقاطهم تحاك التي دالمكائ لمواجهة ،وتوعيتهم  في سدى اعتقالهم فترة وا 
 ممارسات استعرض أن وبعد ،والحياة العلم دروس يتعلموا أو يستفيدوا أن دون تافهة قضايا
 نضال أن"أكد  طويلة، لسنوات األسرى عن وحجبها والكتاب القلم محاربة في السجون إدارات
 وأساليب شكالأ ظهور عن أسفر مما المجال هذا في االنجازات بعض تحقيق من تمكن األسرى
يصال الجدران على الكتابة مثل ،السجون في إبداعية  قبل ـــ آخر الى سجين من رسائل وا 
 وملء ،أحيانا بالدم أو األحذية بمسامير الكتابة وسائل اتخذت والتي ــ والقلم بالورق السماح
 االعتراف عواقب من والتحذير ،والنضال للتحقيق والتصدي ،الثورية بالشعارات الزنازين جدران
 األسرى يدعو قوية وفكرية سياسية بلغة يتميز الذي التعبوي السياسي والمنشور ،ذلك غير الى
 من تنظيم كل وأهداف لمبادئ وفقا ،معين سياسي تحليل تبني أو معين موقف حول االلتفاف الى

 .التنظيمات
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 وما األسرى لدى اإلبداعي التعبير طرق أهم من تعتبر التي األهل الى الرسائل شكل وهناك
 هذا ودفع الوطني باالنتماء والفخر أتناولها في باب النثرس" ،والصمود النضال قيم من تحتويه
ذا.. قوة تزيد تميت ال التي الضربة نأو  والعرق، الدم من الضريبة  أنت تعتقل ولم أنا عتقلأ لم وا 

 هناك وكذلك ،والفكرية األدبية ومضامينها اللغوية صياغتها بقوة تمتاز رسائل وهي..! يعتقل فمن
 إبداع من آخر نوع وهي ، "في عنوان مستقل في البحث هذا  ستكون حاضرة" المذكرات
 لهاسج   يوما، 33 لمدة استمر الذي الشهير نفحة سجن إضراب ذلك على مثاال وضرب ،األسرى

 التي اإلضراب عملية تصاعد بساعة ساعة تروي وهي ،مصادرتها تمت ولكن عليان األسير قلم
 نهاية اقتراب مع عبارة آخر كتب كيف وروى ،الجعفري وعلي حالوة راسم ،الشهيدان فيها سقط

 يصيب الذي والضعف الوهن بسبب وذلك ،"اليوم القلم امسك أن استطيع ال" ،وهي اإلضراب
 الذي القاسم عمر الشهيد القائد الراحل في حق كلمة روى وهنا ،طويلة لمدة الطعام عن المضرب
 وهذه ،فكره يهتز أو يده ترتعش أن دون مدته طول اإلضراب تطور حول البيانات إصدار واصل
 ،األسرى الكتاب إبداع في دورا المسرحية والمشاهد األغنية ولعبت! ،القياديين األسرى ميزات من

 المسرحيات وتعرض ،الفصائل انطالق ذكرى في وطنية ومهرجانات أعراس تنطلق كانت حيث
 الجميلة األصوات وتتعالى ،مدى آخر الى والصمود واالنتماء التعبوية األبعاد ذات الهادفة
 تحريرهم بعد األسرى ابتدع كما ،الطبول عن بدال تستخدم التي الطناجر أصوات وتقرع ،والرخيمة

 ،اقل بشكل كانت نا  و  والرواية القصة وكذلك ،االعتقالية التجارب ورواية الذاتية السير كتابة عادة
 النصر أبو ومحمد الغزاوي وعزت الهودلي وليد أمثال من ،محررين ىأسر  كت اب أسماء ووردت
 قبل ما ساعات " بعنوان لألخير قصصية مجموعةوهناك ، عليان ومحمد عبيدات وراسم
 وكذلك ،األسرى إبداع وسائل من الفنية واألشكال واللوحات والقصائد األشعار وكانت..! ،"الفجر

 الى وصوال التنظيمية والنشرات المجالت عدا ،نفحة إبداع مجلة مثل ،والنقدية الثقافية المجالت
 عطا أمثال من ،باللغات الملمين األسرى من مجموعة إصدارها تولى التي والترجمة الصحافة
 (66).وآخرون عليان ومحمد عياش وسعيد جدة وعلي القيمري

 ..................................... 

 . المرجع السابق الحياة الجديدة،. 66
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 : يكتب ويقرأ في سجن أريحا *أحمد سعداتواألسير 

 7119 مارس 89 يوم صباح من مبكرة ساعة في) ،أريحا سجن نزيل سعدات أحمد حوصر 

وعدد  هباعتقال انتهت العملية  ،من االقتحامات للسجن من قبل جيش االحتالل ساعات 81 نحوو

 علي إبراهيم أول المالزم، يقول المقاطعة يسمى ما ضمن يقع الذي السجن وتدمير ،من الرفاق

 بين أخرى كتب بقايا مازالت بينما وحاجياته الصغيرة مكتبته بقايا تجمع" ،(عاما 97) مهاوش

 كان سعدات: بأسى يقول وهو الكتب وعرض ،هناك وغالف هنا، ورقة منها تظهر األنقاض،

 ابنه أسمى الذي سعدات، كنية هي «أبو غسان»و الكتب، مع وقته معظم يقضي ،نهما قارئا

جيدا   متابعا   ،8413 عام بيروت في اغتيل الذي كنفاني، غسان الفلسطيني بالروائي تيمنا   البكر

حيث تم العثور على كتب  الثقافية، هتماماتاإل متنوع انه إلى إضافة لكل أصناف األدب 

 للشاعر «الرحيل» بعنوان شعر ديوان بينها وروايات، شعرو الفلسطيني التاريخ بينمتنوعة 

 على سعدات وحرص وفلسفية، وجودية اهتمامات له شاعر وهو ،الخالق عبد مطلق الفلسطيني

 شعراء أيضا طالت التي األدبية اهتماماته يعكس الخالق، كعبد مغمورا يكون يكاد شاعر قراءة

 خليفة، لسحر روايات على عثر وقد. زنزانته ركام بين كتبهم بقايا زالت ما شبانا، وروائيين

 .مينة حنا السوري للروائي «صور بقايا» ورواية

 واصف الفلسطيني الموسيقي لمذكرات غالف من جزء رؤية بصعوبة يمكن الركام وبين

 لو هامة مذكرات وهي ،«الجوهرية المذكرات في العثمانية القدس» اسم تحمل التي جوهرية،

 حداثة ليوميات تاريخ فهي بارزا، ثقافيا حدثا لكانت فلسطين غير مستقرة، دولة في صدرت

 الطبيعي اهتمامه سعدات، مجموعة ضمن كانت كتب بقايا وتعكس، الدنيا في المدن أشهر إحدى

 التي والبلدات للمدن والحنين الفلسطينيين، الالجئين ومأساة اإلسرائيلي، ـ العربي بالصراع

 ،إسرائيل حدود ضمن اآلن تقعان اللتين «اللد»و «صفد» مدينتي عن كتابين مثل منها، هجروا

 ـ8481 البريطاني االنتداب عهد في صفد» المعنون الغالف منه بقي صفد مدينة عن والكتاب

 فعنوانه اللد، عن الكتاب أما العباسي، مصطفى للباحث «وسياسية اجتماعية دراسةو،8491

يدل كونديرا، ميالن التشيكي للروائي «والنسيان الضحك» كتاب وجود ويؤشر ،واضح غير

 خانة ضمن وضعه يمكن لما بقاياوتم العثور أيضا على ، العالمي باألدب سعدات اهتمام على 

 عنوان تحمل التي عودة، عائشة السابقة الفلسطينية األسيرة مذكرات مثل ،(السجون أدب)

 .عصام سامر األسير بتوقيع «األلم دائرة» عنوانه وغيرها «بالحرية أحالم»

 وملفات دراسية كتبجمعوا  نهما نزال، محمد والجندي صوان شادي والحارس مهاوش وقال

 السياحة وزير اغتيال في رئيسي دور له كان الذي األسمر، باسل بالمعتقل خاصة أكاديمية

 ،7118 أكتوبر في الغربية بالقدس ريجنسي حياة فندق في زئيفي، رحبعام األسبق اإلسرائيلي

 األخيرة فصولها أحد وشهدت سنوات عدة استمرت التي األزمة خلق الذي االغتيال وهو

 .أريحا سجن على بالهجوم
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  (91).األنقاض تحت العصافير

 إسرائيل أبرمتها التي لالتفاقية تمزيقا أريحا، سجن على اإلسرائيلي الهجوم اعتبر "حب معاهدة"

 بموجبها والتي بريطانية، ـ أميركية برعاية ياسرعرفات، الراحل الفلسطينية السلطة رئيس مع

 سعدات احمد ووضع هللا، رام بمدينة مقره في عرفات على مفروضا كان الذي الحصار فك تم

 لمعاهدة تمزيقا كان مجهول، سياسي لسجين بالنسبة االتفاق هذا لكن أريحا، سجن في ورفاقه

 شكل على «معاهدة» على عثرنا السجن، أنقاض فوق نجول كنا فبينما. بحبيبته جمعته حب،

 معاهدة» كاتبيها عليها أطلق الملونة، والرسوم بالورود مزين حمر،أ مخملي بقماش برواز،

 من كل بين الحب معاهدة وقعت 8444 -1-1 بتاريخ الجمعة يوم في انه المعاهدة وتقول ،«حب

m و k داخل هام مكان إيجاد لآلخر، منا كل بشعور المتبادل االعتراف» :يلي ما على وتنص 

 .("الفراق عدم والوفاق، الحب وروحينا، قلبينا اتحاد منا، كل وعقل قلب

 فهي المعاهدة هذه صالحية مدة أما ،«الحبيبين نحن منا وقعت»: التالي النحو على جاء والتذييل

 إلى تدميره، بعد أريحا سجن من انتقل الحبيبين احد أن ومرجح. الحبيبان ذكر كما األبد، إلى

 كان التي الغرفة جدران هدم بعد الركام، غّطاها التي المعاهدة بدون ولكن إسرائيلي، سجن

 في الحب قصص أشهر بإحدى المكان، عالقة إغفال يمكن وال ،بها يقيم السجين صاحبها

 تلتقي كانت حيث لهيروديون، الشتوي القصر أطالل توجد السجن، من فبالقرب التاريخ،

 عنها نقبت مكتشفة، حضارة أقدم على تشهد التي المنطقة تلك في انطوني، بمارك كليوباترا

     (91).حزين قمر اآلن ولكنه القمر، مدينة عليها يطلق التي أريحا عشقت امرأة

 ........................................ 

 2009( أبريل) نيسان 6 أريحا، العيسى، أسامة أريحا، سجن في وعصافير وحب شعر سعدات، أحمد. 96
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 الرملة في طريف دير بلدة في 8613 عام ولد فلسطين لتحرير الشعبية للجبهة الحالي العام األمين هو سعدات أحمد*

 علم في دبلوم شهادة على وحصل هللا رام مدينة في المعلمين معهد في ودرس البيرة مدينة إلى أسرته مع نزح

 .الصهيوني الفكر بمعاداة إعالميا   واشتهر مرات، عدة للسجن تعرض( الرياضيات)

 بصاروخيناالسرائيلية  القوات يد على مصطفى علي أبو السابق العام أمينها اغتيال بعد للجبهة عاما أمينا اختياره تم

 الجبهة مبدأ عن وأعلن العامة االمانة توليه بعد له خطاب أول في وظهر المحتلة هللا رام مدينة في مكتبه استهدفا

 (.بالرأس والرأس بالسن والسن بالعين العين)وهو الشعبية

 

 

 

 

 



65 
 

 

 

 

 

 

 خامسالفصل ال

 والمعتقالت السجون داخل والتعليمية الثقافية األوضاع
 اإلسرائيلية

 

 

 
 

 

 

 



66 
 

 إدارة ومحاوالت واألكاديمية الثقافية بأوضاعهم لالرتقاء لألسرى النضال لمحطات المتتبع إن
 يجد الثقافي محتواهم من تفريغهم ومحاوالت تقدمهم على والتأثير لتجهيلهم السجون مصلحة
 .والتوثيق والدراسة المتابعة تستحق نادرة تجربة أمام نفسه

 بأنواعها العلوم استلهام على وأصروا الفاشلة ومحاوالته السجان تحدوا السجون في فاألسرى
 ،واقع الى الشعار هذا وتحويل وجامعات مدارس إلى السجون تحويل في ونجحوا ومشاربها
 هو منعلى  كل بإرشاد القدامى وخاصة األسرى جانب من وممنهجة مستمرة عملية فهنالك
 يجيد متعلم إلى األمي   األسير لحو   الذي األمر عليه، والسيطرة الوقت من لالستفادة  جديد
 يطور ثم دراسته، في يتوسع والمتعلم المطالعة، يحب مثقف أسير إلي لويتحو   والكتابة القراءة
 مجاالت في والتخصص واألبحاث، العلوم شتى في والمطالعة القرآن وحفظ اللغات بدراسة ذاته
 .إليها يميل

 داخل والثقافية األدبية واالهتمامات والتاريخية والفكرية والحركية التنظيمية الجلسات السجون ففي
 والتحاليل والنقاشات الحوارات من الكثير والساحات الغرف وتشهد السجن، وساحة الغرف

 .الدولية والتطورات واإلسالمية العربية والهموم الفلسطينية بالقضية واالهتمام السياسية

 المجتمع لنظرة األسير رفض سياق في يأتي بالجامعات وااللتحاق التعلم نحو التوجه وهذا
 االنجاز لنظرة أهمية ويولون الصخر في  األسرى يحفر بل باتجاهه، الصرفة االستعطافية
 عن بعيدا   والعمل الوظيفة مستوى على المكانة على والحصول واألكاديمي العلمي والتحصيل

 .الشفقة نظرة

 علىوحصل  خرجاخر ت وعدد العلمي، تحصيلهم يكملون فلسطيني أسير "333"أكثر من  هنالك
 القاسية واإلجراءات الصعبة األسر ظروف رغم الجامعات، من والماجستير البكالوريوس درجة
 .اإلسرائيلية والمضايقات الممارسات جراء المعتقلون يعيشها التي

 الكتاب إدخال من كحرمانهم األسرى بحق السجون إدارة تضعها التي العراقيل من الرغم وعلى
 والدولية، والعربية الفلسطينية للجامعات االنتساب ومنع ،التفتيش في له ومصادرتهم الزيارة، عبر
 إسرائيل في المفتوحة الجامعة طالب وجه في تضعها التي والعراقيل العامة، الثانوية تقديم ومنع

 والتحصيل، المكانة من الكثير تحقيق في نجحوا األسرى أن إال لها باالنتساب المسموح
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 على والمكانة والعمل الوظيفة مستوى على الهرم قمة إلى يصلوا ألن تحريرهم بعد واستطاعوا
 واألهلية، الرسمية المؤسسات ومعظم والحزبي النضالي والعمل والخاص العام القطاع مستوى
 جامعات مدرسو الطويلة االعتقال سنوات رغم فأصبحوا المجتمع، في بانجازهم مكانتهم ينالوا وأن

  (.66)ابوكت   ومثقفون ومدراء لفصائل عامون وأمناء تشريعي مجلس ونواب وسياسيون ووزراء

 االحتالل سجون داخل والتعليمية الثقافية العملية تطور مراحل

 عبد الباحث هاوثق كما اإلسرائيلي االحتالل سجون داخل والتعليمية الثقافية العملية أن الذكر مهم
 نضاالت بفعل العملية تلك وتطورت عدة بمراحل مرت ،األسرى قضايا فيفروانة  الناصر

 وكامل حر بشكل التعليم في حقهم انتزاع مستوى إلى بعد تصل لملكنها  األسرى، وتضحيات
 .الدولي القانون يكفله مشروع كحق

 السنوات منذ السجون إدارة اتبعتها التي القاسية اإلجراءات من وبالرغم أنه الباحث وأضاف
 من وحرمانهم  األسرى بين فيما المعارف وتدوير التعلم محاربةفي  فلسطين، الحتاللها األولى
 هذا انتزاع على وأصرت تستسلم، لم األسيرة الحركة أن إال الجلسات، وعقد واألقالم األوراق
 ورقية مادة ةأي أو الكارتون وأوراق السجائر ورق واستخدام األقالم تهريب إلى فلجأت الحق،
 في حقهم انتزعوا والتضحيات الطعام عن اإلضرابات خالل ومن وتدريجيا   عليها، الكتابة يمكن
 .غرفهم داخل الداخلية االجتماعات عقد ثم ومن والدفتر القلم امتالك

دخال والدفتر القلم باقتناء السماح وبعد هذا ومع  ذلك، على قيودا   وضعت التعليمية، الكتب وا 
 والمصادرات والتفتيش المراقبة خالل من الدفاتر في المكتوبة المادة ومصادرة بمحاربة وبدأت

 اليوم لغاية زالت وال بإدخالها، المسموح والكتب الدفاتر وكمية نوعية تحديد وفي واإلتالف،

 

 

............................... 
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 التجمعات تمنع السجون بعض وفي والكراسات، الكتب وتصادر الغرف وتقتحم ذلك تحارب
دخال والدفتر القلم باقتناء السماح وبعد هذا ومع ،الثقافية والجلسات  وضعت التعليمية، الكتب وا 

 والتفتيش المراقبة خالل من الدفاتر في المكتوبة المادة ومصادرة بمحاربة وبدأت ذلك، على قيودا  
 لغاية زالت وال بإدخالها، المسموح والكتب الدفاتر وكمية نوعية تحديد وفي واإلتالف، والمصادرات

 التجمعات تمنع السجون بعض وفي والكراسات، الكتب وتصادر الغرف وتقتحم ذلك تحارب اليوم
 من األسرى وحرمتمنع االنتساب للجامعات الفلسطينية والعربية، اضافة إلى  ،الثقافية والجلسات

 في المفتوحة للجامعة المنتسبين األسرى وجه في العراقيل ووضعت ،العامة الثانوية امتحان تقديم
 . إسرائيل

 إسرائيل في المفتوحة للجامعة االنتساب

 بل إرادتهم، بمحض إسرائيل في المفتوحة العبرية بالجامعة الفلسطينيين األسرى التحاق يأت لم
 من السجون إدارة قبل من منعهم ظل في األكاديمية دراستهم لمواصلة الوحيد خيارهم كان

 العلمي تقدمهم دون للحيلولة أمامهم العراقيل وضع إلى إضافة العربية، للجامعات االنتساب
 العلم من منعهم شانه من وعزلهم األسرى اعتقال في االستمرار أن منهم ظنا، والفكري والثقافي
 .والمعرفة

 أو ةمن   تكن ولم ذهب، من طبق عل مقدمة المفتوحة الجامعة إلى االنتساب تجربة تكن ولم
 من تمكنوا حتى وصبرهم بجوعهم األسرى خاضها طويلة لمعركة وليدة هي إنما ،لألسرى منحة
 من لغيرها االنتساب السجون إدارة رفض بعد الجامعة، بهذه لاللتحاق الموافقة ونيل حقهم انتزاع

 من نوعا مثلت الجامعة هذه أن كما ،األمنية المبررات أو التحريض أو األمن بحجة الجامعات
 أو الرفض لمزاجية األسرى وخضوع السجون بين والتنقالت اللغة لصعوبة والتحدي التعجيز
 االنتهاء قبل الجامعي التواصل من األسرى لمنع ،والعزل ومصادرتها الكتب إدخال ومنع القبول
 .الكثير وغيرها بأشهر الدراسة من

 أن األسرى استطاعحيث  باالهتمام، جديرة إسرائيل في المفتوحة الجامعة إلى االنتساب تجربة نا
، وكان 2667-6-72 إضراب في وسط كحل السجون إدارة من الجامعي التعليم حق ينتزعوا
 الجانبقبل  من بالرفض قوبل طلبهمو  العربية للجامعات باالنتساب طالبوا حينه في األسرى
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 بعضهم ومساعدة الذاتية بجهودهم العبرية اللغة األسرى فأتقن التعجيز، من كنوع اإلسرائيلي
 على حصل من ومنهم ،البكالوريوس على حصل من منهم ،األسرى من المئات للجامعة وانتسب
  (23).الماجستير  درجة

 :، ويتمثل فيالسجون داخل التعليم مشروع فشالإ السجون إدارة محاوالت

 التطور بين التفريق مهمال ، فمنالسجون في الثقافي الجانب عن نتحدث حينما: تضييقات -2
 التعليم وبين"  التنظيمية والجلسات الذاتية المطالعة طريق عن يأتي والذي" لألسير الثقافي
 عبر األسير يحققه الذي األكاديمي التحصيل أو" العامة الثانوية امتحان كتقديم" الرسمي
 .إسرائيل في المفتوحة الجامعة رأسها وعلى ،للجامعات االنتساب

 أحد وهو ،الكتاب بمنع العملية تلك كل عرقلة على السجون إدارة عكفت فقد الحاالت معظم يوف
 كل بالعزل وعاقبت ،الثقافية الجلسات بمنع وقامت ،الصعد كل على الثقافي مالتقد   أعمدة

 .والقرطاسية الدراسية األدوات ومنعت عليها، القائمين

 الثقافي الطابع ذات الفضائية المحطات ومنع والعربية، الفلسطينية للجامعات االنتساب ومنعت
 في دراستهم استكمال من الفلسطينيين األسرى حرمان إلى تهدف قرارات عدة واتخذت والتعليمي،
فشال عددهم تقليص بهدف بها هي سمحت والتي ،إسرائيل في المفتوحة الجامعة   مشروع وا 
 الموافقة صعوبة  التضييقات تلك ومن منهم، المنتسبين تخرج وعرقلة ،منهم لآلخرين التخرج
  تخرج حال يوف ،سجن كل في المنتسبين األسرى عدد وتحديد لالنتساب، جديد طالب على

 كالعلوم، معينة تخصصات في التعليم من األسرى الطلبة ومنع فقط، مكانه جديد يدخل أحدهم
   مواصلة من األسير الجامعي الطالب وعقاب األسير، الطالب لقاء من الجامعي المرشد ومنع
 .مبرر أي عند التعليم

     العامة الثانوية تقديم من المنع -2

  تقديم من األسرى منع السجون مصلحة قرار هو األخيرة االنتهاكات وأكثر العقوبات أقسى من 

......................................... 
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 مصلحة إدارة منحته امتيازا   يكن لم والذي السجون، في" التوجيهي" العامة الثانوية امتحانات
 خطوات عبر األسيرة الوطنية الحركة حققته إنجازا   بل السجون، في لألسرى اإلسرائيلية السجون
 اإلضرابات الطويلة النضالية مسيرتهم عبر خاضوا لذينا الشهداء مقابله األسرى دفع نضالية
 .المعتقالت بواقع للنهوض الطعام عن المفتوحة

  مالية معوقات -3

 أسير لكل دوالر 2333  الى تصل والتي ،الجامعية الدراسة رسوم ارتفاع أيضا   المضايقات ومن
 األسرى وزارة تغطيه الذي األمر ،الواحد الفصل في ساعة 27 يعادل ما أي كورسين معه

 .استثناء بدون األسرى من الطلبة لكافة الفلسطينية الوطنية السلطة في والمحررين

 من ومنعهم ،عليه الطلبة لكل الجامعية  الرسوم كل دفع يتم واحد حساب رقم هنالك أن واألهم
 على للتنغيص محاولة في للسجون ،خاصة الجامعي التعليم في والمساعدة عامة الكتب إدخال
 .تخرجهم وعرقلة األسرى

 باتالعقو  -4

 ،األسير على ضغط ورقة التعليم في المواصلة قضية من جعلت السجون إدارة أن الذكر ومهم
  7323 مارس منتصف في هداريم سجن في حدث كما ،نضالي موقف أي عند بعقوبته وذلك

 قبل من القسم اقتحام األسرى رفض وحينما السجن، إدارة قبل من مسعورة لهجمة تعرضوا حينما
 يف  اأسير  76" بعقاب السجن إدارة قامت خلوية هواتف عن البحث حجة تحت خاصة قوات
 لكل مالية لغرامة باإلضافة ،عام لمدة الجامعي التعليم منهم منع، و " 3 قسم"  هداريم سجن
 .(22).شهر مدة األهالي زيارة ومنع اقال،ش 753 بقيمة أسير

  السجون داخل في والسهر بالدم عمدت جامعية شهادات

  الموافقة أن نو هنا وأن سبق االعتقال، داخل وهم إسرائيل في المفتوحة الجامعة من تخرجوا أسرى

..................................... 
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 اإلضراب انجازات أحد كان إسرائيل في المفتوحة للجامعة االنتساب على االحتالل جانب من
 السجون داخل في شهداء ضحيته ذهب والذي ،م 72/6/2667 في الطعام عن المفتوح
والتضيقات عليهم وأهم تلك  العقوبات منالكثير  رغم تعليمهم أنهوا أسرى هنالك وأن ،وخارجها
  :األسماء

 الجامعة من السياسية العلوم في الماجستير درجة على حصل ممن السجون في األسرىأــ 
 تيسير واألسير غزة، من شهاب الرحمن عبد:وهم ،زال وال االعتقال أثناء إسرائيل في المفتوحة
 عايدة، مخيم من سرور محمود واألسير إبطن، من سرساوى سعيد واألسير ،غزة من البرديني
 واألسير الشرقية، المزرعة من حجاز ياسر واألسير شعفاط، مخيم من عكاري موسى واألسير
 الغربية، باقة من دقة وليد واألسير اللد، من برغال مخلص واألسير إبطن، من عامرية على

 اهلل، رام من زغلول محمد واألسير الفحم، أم من اغبارية محمد واألسير بيادسة، إبراهيم واألسير
 واألسير األمعري، مخيم من رمانة جالل بالطة، واألسير مخيم من عيسى الناصر عبد واألسير
 ."خانيونس" غزة من العامودي على واألسير قباطية، من" الرشق" كميل محمد

 على حصل ممن األسرى من آخر عدد هنالك أن للمركزقال  هداريم سجن من نعيم أبو األسير
 من جبارين زاهر األسير"  :وهم ،زال وال االعتقال أثناء السياسية العلوم في البكالوريوس درجة

 عوض واألسير الزاوية، من مصلح عثمان واألسير غزة، من حمدية محمد واألسير سلفيت،
 دجن، بيت من حننى الحكيم عبد واألسير حبلة، من يمرداو  محمود واألسير الخليل، من سلمية

 من حسن عثمان واألسير دورا، من عمرو مجدي واألسير عقربة، من جامع بني جهاد واألسير
 حامد عادل واألسير جنين، من يالشلب نعمان واألسير جنين، من السعدى هزتع واألسير جنين،
 هنالك أن بالذكر جديرو  ،أعمال إدارة تخصص طولكرم من الجالد مؤيد واألسير غزة، من

 والعلوم االجتماع علم في البكالوريوس درجة على حصال غزة قطاع من محرران أسيران
 حمدونة، رأفت المحرر األسير :وهما ،االعتقال أثناء إسرائيل في المفتوحة الجامعة من اإلنسانية
 دراسته أنهى ممن الغربية الضفة من المحررين األسرى من آخر عدد وهنالك قديح، فريد واألسير
 مهند المحرر واألسير ،حسين سامي المحرر األسير :أمثال ،الجامعة نفس من االعتقال أثناء
 األسير وكذلك ن،و وآخر  اهلل حمد زهير المحرر واألسير ،حبوب صالح المحرر واألسير ي،العنات
 .لبنان من القنطار سمير المحرر العربي
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  االعتقال داخل وهم وعربية فلسطينية جامعات من تخرجوا أسرى-  ب

 إدارة موافقة دون العربية للجامعات لالنتساب الطرق يبتكر أن استطاع من هنالك أن كما
 درجة على حصل والذي ،البرغوثي مروان المناضل األسير :أمثال ،الخطوة هذه على السجون
 في العربية الدول لجامعة التابع العربية والدراسات البحوث معهد من السياسية العلوم في الدكتوراه
 التشريعي األداء" بعنوان كانت والتي األولى، الشرف مرتبة بدرجة م 7323 مارس منتصف
سهامه التشريعي للمجلس والسياسي والرقابي  تجربة فلسطين، في الديمقراطية العملية في وا 
 األمين صبيح محمد السفير وبحضور" م7332-2666 بين ما الفترة في التشريعي المجلس
 وعدد الفلسطيني، الوطني المجلس سر وأمين ،العربية بالجامعة فلسطين لشؤون المساعد العام
 ورئيس العربية، الجامعة لدى المختلفة الدول ومندوبي واألجانب، العرب السفراء من كبير

 المسئولين من وعدد عاشور، بن العزيز محمد البروفسور والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة
 .وأمنيين مدنيين من المصريين

 الشهادات على الحصول من مكنتهم جديدة أساليب وابتدعوا مماثلة شهادات على حصلوا أسرىو 
 فروانة الباحث يؤكد كما" السجان عراقيل كل رغم الفلسطينية لجامعاتهم رسائلهم وتقديم العليا

 من المهرب النقال الهاتف عبر بنجاح الدكتوراه رسالة ناقش والذي ،الجواد عبد ناصر كاألسير"
 صبري رشيد نضال رشيد األسير وتاله ،7333 أغسطس في النجاح جامعة مع مجدو معتقل
 جامعة مع عوفر معتقل من الماجستير رسالة الطريقة وبنفس اناقش حينما  ،العام نفس في

 في الماجستير رسالة ناقش والذي ،جنين من طحاينة اهلل عبد وائل المعتقل وتالهما بيرزيت،
 ،7336 مايو في فياض الكريم عبد طارق وتالهم النجاح، جامعة مع 7332 عام سبتمبر
    .وغيرهم ،القدس جامعة مع عوفر معتقل من ماجستير رسالة ناقش الطريقة وبذات

     الداخلي الفلسطيني الصعيد على تجاوزها تم   صعوبات

دارة االحتالل جانب من األسرى وجه في العراقيل وضع نتفهم قد  على وكان السجون، مصلحة وا 
 الثقافة المستوى على األسير حققها التي االنجازات وتقدير احترام والفلسطينية العربية المؤسسات
 االعتراف بتجميد الفلسطينية المؤسسات قبل من المفاجئة كانت لألسف ولكن ،والتعليمي
  .وجيزة فترة منذ المعضلة هذه حل حتى بالشهادات
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 االعتراف عدم وهو ا  داخلي تحديا   واجهوا التحرير وبعد السجون في نو الفلسطيني فاألسرى
 أو واحد قانوني نص وجود دون الغربية، الضفة في وخاصة ،العالي التعليم قبل من بشهاداتهم

 . الرفض هذا تبيح قانونية إشارة

 لهذه مشابهة كثيرة حاالت من نموذجان ،حبوب وصالح  ،اهلل حمد زهير :المحرران واألسيران
 وبعد االعتقال، أثناء المفتوحة إسرائيل جامعة من البكالوريوس شهادة  على حصال افهم الحالة،
 ،األسرى شؤون وزارة قبل من الوطنية السلطة مولتهما تينالل همايشهادات مصادقة يتم لم التحرر
 داخل أسير 233 من يقارب ما على سنويا شيكل مليون نصف من يقارب ما تدفع التي

 بحق السلطة العتراف تأكيدا يعتبر وهذا إسرائيل، في المفتوحة للجامعة منتسبين ،السجون
 أن يجب ، وهذالتعليمهم وتمويلها جانبهم، الى ووقوفها وبدعمها الجامعة تلك في بالتعليم األسرى
 .ومعادلتها بشهاداتهم االعتراف إلى يقود

 تعقيبا العلمي لميس. أ  حينه في العالي والتعليم التربية وزيرة قالت'  وفا وكالة' مع حديث وفي
 من إنما العالي التعليم وزارة من فقط ليس مكونة شهادات اعتماد لجنة هناك: الموضوع على
 استثنائية ومعنى' استثنائية' قضايا هي لها ترفع التي والقضايا المجتمع، قطاعات مختلف ممثلي

 بند الحالي النظام في يوجد ال نهأ أوضحت والقانون للنظام وبالعودة ،القانون يخالف ما فيها أن
 نص إضافة أو القانون تعديل جلأ من وبجد نعمل نحن لذلك ،المفتوح التعليم يعتمد نص أو

  (27).الشهادات هذه معادلة بموجبها نتمكن آلية إلى لنصل ؛المفتوح بالتعليم يتعلق

 األسرى شؤون وزير بين 72/32/7323عقد في  اجتماعضمن  األسرى شهادة معادلةوتتم 
 الحكومة أن ، علماالعلمي لميس. أ العالي والتعليم التربية ووزيرة قراقع، عيسى والمحررين
 سجون داخل وجودهم أثناء األسرى عن التعليم مصاريف بدفع تقوم من هي الفلسطينية
  .االحتالل

 :عناصره أهم عام اتفاق إلى التوصل وتم  

 نهواأ الذين ،المحررين األسرى شهادات على بالمصادقة العالي والتعليم التربية وزارة تستمر .2
 .معوقات أي بدون اإلسرائيلية السجون داخل تعليمهم
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 يتم   ،الفلسطينية الجامعات في – عليا دراسات – تعليمه بإكمال يرغب محرر أسير أي   .7
 . قبوله لتسهيل المعنية الجامعة الى موجه العالي والتعليم التربية وزارة من بكتاب تزويده

 معادلة يتم – العالي تعليمه إلتمام موافقة – الجامعة من قبوله على يحصل طالب كل. 3
 . الشهادات لمعادلة العالي والتعليم التربية وزارة في المتبعة األصول حسب استثناء ، شهادته

 شهاداته معادلة يتم الوطن خارج جامعات في العالي الجامعي تعليمه أكمل محرر أسير أي  .2
  .استثنائي بشكل البكالوريوس شهادة معادلة فيها بما ،العالي والتعليم التربية وزارة قبل من

 ويرغب األولى شهادته معادلة يتم ولم فلسطين داخل العالي الجامعي تعليمه أكمل أسير أي  . 5
  .استثناء األولى الجامعية شهادته معادلة يتم   ،الدكتوراه شهادة على للحصول التعليم بإكمال

 ستبقى وأنها ،األسرى قضية لخصوصية وذلك استثنائية، تفاهمات هي التفاهمات هذه إن. 6
 في ،الفلسطينية غير الشهادات معادلة ونظام المفتوح التعليم نظام إقرار لحين المفعول سارية
 والمعتقالت السجون داخل والتعليمية الثقافية األوضاع" موضوع حول الورقة هذه نهاية

 إمكانياتها رغم انتصرت ةإراد وأمام واالحترام، التقدير تستحق تجربة أمام نفسي أجد" اإلسرائيلية
 على تعتمد وال انجاز صاحبة تكون أن إال أبت نفس عزة وأمام  ،السجان على القليلة

  اللحظة هذه ىحت األول األسير اعتقال منذ وبحث توثيق إلى بحاجة تجربة أمام االستعطاف،

 محاوالت على بإرادتها انتصرت والتي جامعات، الى السجون بتحويل نجحت التي التجربة فهذه
 اإلنسانية غير الظروف من رغمالوب ذواتهم، تطوير وعرقلة محتواهم من األسرى بتفريغ السجان

  والمعتقالت السجون هذه لوايحو   أن استطاعوا أنهم إال األبطال، هؤالء عاشها التي والمأساوية
 (23).والمعرفة للعلم منابع إلى
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 أمام شعراؤنا توقف، حيث المعتقل يدخل لم فلسطين شعراء من واحدا   مقاوما   شاعرا   نجد لن

 أثرت المعتقالت، في عاشها أياما   مبدع، فلسطيني شاعر كل تجربة في سنجد لذا المحتل، عقلية

 غدا حتى ورققته الثائر شعره وأشعلت وأدبه، بثقافته وعصفت ،ته الحياتية واالبداعيةمسير في

 .إنسانيا  

 جبران، وسالم زياد، توفيق وأدبائنا، شعرائنا من عتقاليةاإل التجربة عن رواعبّ  الذين أولئك ومن

 إلى وصلت بسيسو، معين الشاعر قصائد أن حتى القاسم وسميح درويش ومحمود وحنا أبو حنا

 غمور ،ن المصرية في الخمسيناترغم اعتقاله في السجو األسرى ويرددها ليحفظها السجون

 .مطلقا   اإلسرائيلية السجون في يعتقل لم أنه

 أن وبما الوسائل، بشتى بأرضه يتشبث أن يحاول المقاوم، الجيل فيها وبقي فلسطين احت لت

 ت نسى أن إسرائيل تستطيع ال التي الكثيرة الكتب عبر بسهولة يقرآن المكتوب، واألدب التاريخ

 العربية الكتب في  موجودان والتاريخ دباأل هذا ألن وأدبه، تاريخه الفلسطيني العربي الشعب

  .األبد إلى تزييفهما تستطيع ال فهي ولهذا المحتلة، األرض خارج

 ،(فلسطين من عاشق) مجموعة وكتب م،8499 العام في المعتقل أودع قد درويش محمود وكان

 لم ،باألخرى منهما لكل ورمز والوطن، المرأة بين الموزع العشق قصائدأضاف إلبداعاته و

 ويكون للوطن، فداء   وشبابه، روحه فيها يعطى الفلسطيني، قبل من عطاء مرحلة إال السجن يكن

 روحه لكن وعنصريتهم، السجانين هراوات جسده تطال فقد حرا ، الزنزانة في وتفاؤله أمله

 وبالوطن، بالحرية يتغنون األسرى الشعراء نجد لذا والظلم، التعذيب فوق تسمو بالثورة المشبعة

 (8).القيد وقسوة األلم شدة رغم أصواتهم وتعلو

 خارج فلسطين سيرة ومسيرة مع شعر المعتقالت *بسيسو معين

 الكفاح في رفيقي يا مكاني فخذ سقطت إن أنا)

 السالح من يسيل دمي يخفك ال سالحي واحمل

 أعرف أكن ولم قلب، ظهر عن الشعر هذا حفظت اإلعدادية، المرحلة في كنت عندما أنني أذكر

  األرض شعراء تتناول التي الكتب أحد في قرأت أن إلى المناسبات، كل في رددته ولطالما لمن،

........................................ 

 معاذ. وأ العف، محمد الخالق عبد الدكتور: من مقدم بحث  الفلسطينيين، األسرى شعر في الموضوعية البواعث.1

 . غزة-اإلسالمية الجامعة ،9ص الحنفي، محمد

 أنهى. الشعري المسرح تجربة خاض حيث مصر في وعاش 1991 غزة مواليد من فلسطيني شاعر هو بسيسو معين*

"  مجلة في النشر بدأ بسيسو عابدين واالديب الكاتب شقيق وهو. 1991 عام غزة كلية في والثانوية االبتدائية علومه

 عام وتخرج بالقاهرة، األمريكية بالجامعة 1991 سنة التحق ،1991 عام قصائده أول فيها ونشر اليافاوية"  الحرية

"  األدنى الشرق إذاعة برامج في والمسموعة المنطوقة الكلمة"  رسالته موضوع وكان الصحافة قسم من 1999

 انخرط. أخرى جهة من الصحيفة في المطبوعة والكلمة جهة من والتلفزيون المذياع بين الفاصلة الحدود حول وتدور

 نشر 1999( يناير) الثاني كانون 97 وفي. والتدريس الصحافة في وعمل مبكرا، والديموقراطي الوطني العمل في

 1999 من والثانية 1997 إلى 1999 من األولى فترتين بين المصرية المعتقالت في سجن(. المعركة) األول ديوانه

 .1911 إلى
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 قمت ولكني الشاعر، عن نبذة يعط لم الكتاب أن إال بسيسو، معين الفلسطيني للشاعر أنه المحتلة

 .غزة من أنه وعرفت بالبحث

 ،(م8417 القاهرة، الحديث، الفن دار ) المعركة، (م8417) المسافر: الشعرية عمالههم أأ منو

 اآلداب، دار) القلب في فلسطين ،(م8411 القاهرة، العربي، الفكر دار)الصليب  على األردن

 تموت األشجار ،(م8491 القاهرة، العربي، الكاتب دار)السنابل  من مارد ،(م8491 بيروت،

 تونس، رشد، ابن دار) طويلة قصيدة/  القصيدة ،(م8499 بيروت، اآلداب، دار) شعر/  واقفة

 القراصنة آخر،(م8414 بيروت، العودة، دار) واحد مجلد/  الكاملة الشعرية األعمال ،(م8413

 .األحجار ت مطر العصافير، حينما من

 (.م8411) الزنج ثورة ،(م8494 القاهرة، الهالل، دار) جيفارا مأساة :المسرحية أعمالهمن 

 مأساة: يشمل (م8414 بيروت، العودة، دار) المسرحية األعمال ،(م8411) ودليلة شمشون

 كليلة كتاب محاكمة األصابع، بين أعشاشها تبني العصافير الصخرة، الزنج، ثورة جيفارا،

 .ودمنة

 باجس ،(م8411 القاهرة،) المعاصرة اإلسرائيلية الرواية من نماذج: أيضا النثرية أعمالهومن 

 بيروت، العودة، دار) البطل عن دفاعا  (. م8419 بيروت، الثورة، فلسطين) قصة/ عطوان أبو

 السوفيتي االتحاد/  فلسطينية دفاتر ،(م8411 الدراسات، مؤسسة) مقاالت/ البلدوزر(. م8411

 مختارات - الروسية إلى مترجم شعر/ القلب في وطن. قصة/ الطائر عودة ،(م8413 موسكو،)

 ( 7).(القاهرة) غزة يوميات. موسكو

 :الصحفية لقاءاته إحدى في بسيسو معين يقول

 حيث ،8419 سنة أوائل في غزة ىإل عدت حيث ،المضيفات إحدى بغداد مطار من هربتني

 ضد القطاع بها اشتعل تظاهرات إثر غزة في عتقلتا قد وكنت... مدرسة وناظر مدرسا عملت

 فيها أدخل التي األولى المرة كانت... سيناء في الفلسطينيين الالجئين وتوطين إسكان مشاريع

 قد أنها تسأحس التليفون أسالك من المجدولة الكرباج حبال... بالكرباج فيها وأجلد الزنزانة ىإل

 (3).*"الوطن خارطة األبد ىإل ظهري على رسمت

 قدماه خطت أن فمنذ والثورية، النضالية بداياته منذ الشاعر رافقا والظلم الرحيل أن ونالحظ"

 ثائرا ليكون ولد وكأنه األمن، رجال من وخوفا هربا آخر إلى مكان من يتنقل وهو األرض هذه

 كقضيته وعادلة حرة قضية ابن كل بها يفخر سجون ولكنها" سجون وخريج" ومناضال

 فيها يصف التي ،"التعذيب لحجرة جدران ثالثة" قصيدة من األول المقطع في يقول الفلسطينية،

 :السجون حياة

................... 

 السابق المصدر.7

 كانون 24 الخميس العرب، مصطفى، ديوان جمال حياته، ميسون في رمق آخر حتى يالحقه السجن ظل بسيسو معين.1

 .  2009( ديسمبر) األول
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 الفجر طلوع عند

 ...سأقاوم

 الوطن   خارطة األبد إلى

 بيضاءْ  صفحة   الجدارِ  في زالَ  ما

 ...بعد   الكفينِ  أصابع   تذبْ  ولم

 يَدقْ  من هناكَ 

 الجدارْ  عبر برقية  

نا أصبحتْ  قدْ   عروق نا أسالك 

   "الوطن خارطة األبد إلى

 بيضاءْ  صفحة   الجدارِ  في زالَ  ما

نا أصبحتْ  قدْ   عروق نا أسالك 

ها، تصبُّ  دماؤنا ...الجدرانْ  هذه عروق    كلُّ

 ...الجدرانْ  هذه عروقِ  في تصبُّ 

 الجدارْ  عبرَ  برقية  

 ...سجينْ  قتلوا قد ...جديدة زنزانة   أغلقوا قد

 جديدة زنزانة   َفَتحوا قد

 (9) ...سجينْ  أحضروا قد

 إال هاجسا، له تشكل وكأنها قصيدة، من أكثر في فيذكرها السجن، حالة معين قصائد على تغلب

 منه طالبا ومقيده، جالده يتحدى إذ عنفوانية، بطريقة ولكن السجن يذكر "تحدي"قصيدة  في إنه

 

 

 ................................. 

 كانون 24 الخميس العرب، مصطفى، ديوان جمال حياته، ميسون في رمق آخر حتى يالحقه السجن ظل بسيسو معين.1

 .  2009( ديسمبر) األول

 99 الخميس العرب، مصطفى، ديوان جمال حياته، ميسون في رمق آخر حتى يالحقه السجن ظل بسيسو معين. 9

 المصدر السابق \المفاصل  تشدّون لمن تنصبون المشانق لمن.  9٠٠9( ديسمبر) األول كانون
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 الثورة ابن فهو أفعاله، بكل آبه غير ألنه وتعذيبه، حبسه في اإلجرامي العمل هذا في االستمرار

 :ويهزمه ضهيقوّ  أن أحد يستطيع ال الذي الشعب وابن

 بالسالسل فاربطوني الّسالسل من أخاف ال أنا

 الزالزل من يخاف ال الزالزل أرض في عاش من

 المشاعل هذي الّدجى في نفختم مهما تطفئوا لن

 جدرانها خلف من أن معلنا ،"الحبال صليل"قصيدة  في السجون حياة لذكر الشاعر يعود

. والكادحين بالعمال يهتم الذي االشتراكي بالفكر تأثره القصيدة هذه في ويبدو الثورة، ستنطلق

 ريعان منذ رافقه الذي القهري السجن من خوفه في تتلخص نفسانية حالة قصائده في تبرز كما

 على ورقة ويعلق غرفة في نفسه يحبس كان لندن في وفاته حين حتى طويلة، فترات إلى شبابه

 ".اإلزعاج عدم الرجاء"عليها  مكتوب الباب

 الثقال القيود حلقات ومن السياط حبال خالل من أخي

 الحبال بسود شنقوه وقد الكادحين وطن إلى تطّلع

 الحفر ظلمات في وألقوه الباليات بالخرق ولّفوه

 العمر ربيع في يكن لم كأن الكثيف التراب عليه وهالوا

 والحطام الّدجى فجوات ومن الكئيب الجدار خالل من أخي

 الخيام بسقوف علّقت وقد الغائرات األعين إلى تطّلع

 :فيها جاء المتحدة العربية اإلمارات دولة تلفزيون معه أجراها مقابلة آخر في بقوله ونختم

 مع يقف العربي، اإلنسان مع يقف أن هو اآلن العربي الشعر به ينهض أن يجب الذي الدور"

 الكلمةى عل المرحلة هذه وفي نهوضها، سبيل في األمة، لهذه صديق كل مع يقف العربّية، األمة

 يريد فال السجون، حياة يستذكر أخرى مرة به وكأني ...."وصريحة شجاعة، صادقة، تكون أن

 لسان يكون كي لقلمه العنان يطلق أن الجميع من فيطلب كجسده، سجينا يكون أن الشعر لهذا

  (ب 9).األمة هذه حال

 :المتقارب وزن على بسيسو معين الشاعر يقول

 الجنود رفاقي يا سيحملني                   بعيد بعيدا   هناك هناك

 القيود جحيم في بي سيلقون          الرهيب الظالم في بي سيلقون

 :قصيدته ختام في ويقول

 للمعتقل أسحب اآلن أنا              الطغاة جنود بين اآلن أنا

 باألمل يسلحني أمامي               ماثال   أبي وجه زال وما
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 يصرخون أخوتي حولها ومن                 طويال   أنينا   تئن وأمي

 :بالنصر والمبشر باألمل المشبع المعتقالت، شعر به يتسم الذي التحدي ويأتي

 لحمنا من القيد أكل ولو       نحيا سوف ،نعم نموت لن ،نعم

 ( 1) . أرضنا من الموت سنقتلع                ولكننا ، نموت لن  ،نعم

 للوطن، فداء وشبابه، روحه فيها يعطى الفلسطيني، قبل من عطاء مرحلة إال السجن يكن لم

 وعنصريتهم، الـسجانين هـراوات جـسده تطـال فقـد حـرا ، الزنزانة في وتفاؤله أمله ويكون

 يتغنون األسرى الـشعراء نجـد لـذا والظلم، التعذيب فوق تسمو بالثورة المشبعة روحه لكن

 القصائد مـن وكانـت ،األسرى ألسنة على تترددأصبحت  القصيدة هذه ،وبالوطن بالحرية

   (9.)*اإلنسانية التجربة هذه عن بصدق عبرت التي الخالدة
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 . المرجع السابق.ب4

 . م3913،   الفارابي دار،   بيروت  ،12بسيسو، ص معين فلسطينية، دفاتر.1

الحنفي، ص  الهادي عبد محمد أنموذجا، معاذ األسرى شعر /المعاص الفلسطيني الشعر في اإليقاعية البنية. 9

  م 2009/  هـ 3421 الماجستير، درجة على الحصول لمتطلبات استكماال   الرسالة هذه قدمت ،43-49

 كبيرة مجموعة مع الحصار زمن بيروت في تصدر كانت التي المعركة جريدة تحرير فيمعين بسيسو أيضا   شارك *

 الجمهوريات ولغات والروسية، واأللمانية والفرنسية االنجليزية اللغات إلى أدبه ترجم. العرب والكتاب الشعراء من

 اللوتس جائزة على حائز. والفارسية والفيتنامية واليابانية واإلسبانية واإليطالية( وأوزباكستان أذربيجان)السوفيتية 

 واجبه أداء أثناء توفي. وأفريقيا آسيا كتاب اتحاد يصدرها التي "اللوتس"مجلة  تحرير رئيس نائب وكان العالمية،

 األسرى شعر في الموضوعية البواعث "8/8614/ 23 يوم لندن في آلّمت به حادة قلبية نوبة إثر وذلك الوطن

 "الحنفي محمد معاذ. وأ العف، محمد الخالق عبد الدكتور: من مقدم بحث  الفلسطينيين،
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 *توفيق زياد

 :إحدى لياليه في سجن الدامون" زياد توفيق  "المقاومة واألرض الراحل شاعرويصف 

 أتذك ر إني أتذك ْر 

 لياليه المرة واألسالكْ " الدامون"

 والعدل المشنوق على السور هناكْ 

 والقمر المصلوب على

 فوالذ الشباْك   

 ومزارع من غٍش أحمرْ 

 األنقرْ في وجه السجان 

 أتذكر إني أتذكْر 

 لما كنا في أحشاء الظلمة نسمرْ 

 في الزنزانة في الدامون األغبْر 

 د لما نسمع قصة حبْ نتنه  

 نتوعد عند حكاية سلْب 

   (   2.)ونهلل عند تمرد شعب يتحرر

 :وتعلو روح المقاومة في قصيدته، فيقول

 

.................................. 

  .بال تاريخ ،دار العودة ،بيروت ،119ص زياد، توفيق زياد، توفيق ديوان.7

 شغل الناصرة، مدينة من فلسطينيا وسياسيا وكاتبا شاعرا( 1999 يوليو 9 - 1999 مايو 7) زّياد أمين توفيق *

 الحزب عن انتخابية دورات لعّدة اإلسرائيلي الكنيست في عضوا كان كما وفاته، حتى الناصرة بلدية رئاسة منصب

 .راكاح اإلسرائيلي الشيوعي
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 يا أغلى من روحي عندي يا شعبي يا عود الندِّ 

 إنا باقون على العهِد          لم نرض عذاب الزنزانه

  ( 2). وقيود الظلم وقضبانهْ        ونقاسي الجوع وحرمانهْ 

 علـى األخفش به استدرك بحر هو الذي ،المتدارك بحر تفعيلة على القصيدة هذه تأتي"

 مرات أربع البيت، في مرات ثماني مكررة ،( -ب-( ) فـاعلن)  المتدارك تفعيلة وتأتي الخليل،

 ب( )  لـنَفعِ )  هما جائزتين، أخريين صورتين التفعيلة، هذه من القدماء واشتق ،شطر كل في

(  لـنَفعْ ) و(  - ب ب( )  لنَفعِ )  تكرار هو قديما   الشائع النسق ولكن ،( --( )  لنَفعْ )  و(  -ب

  األصـلية التفعيلة استخدام وندرة المتدارك، من المتوفرة الشعرية الشواهد ذلك يؤيد ،( --) 

 .األخفش رآها كما ،( - ب -( )فاعلن)

 لنَفعِ )  األصلية التفعيلـة يمـشتقت الـشعراء اسـتخدم فقد ،" التفعيلة شعر"  الحديث الشعر في أما

 ألنها ،(-ب ب( )  َفعلن)  التفعيلـة مقلـوب استخدام أضافوا أو وابتكروا ،( -- لنفعْ ) و(  -ب ب

 السابقة القصيدة في موجودة وهـي ،( ب ب -( )  ـل  فاعِ )  تـسميتها ويمكن بالوزن تخل ال

 يقم لم العروضيين من أحدا   أن رغم المحدثين، أشعار من الكثير في أيضا   وتوجد زياد، لتوفيق

  .استخدامها شروط بضبط

 األلف مد بحرف المسبوقة الساكنة الكاف بين ما زياد، توفيق قصيدة في القافية تنوع ورغم 

 المكسورة والـدال سـاكن بحرف المسبوقة والباء بالفتحة متحرك بحرف المسبوقة الساكنة والراء

 مفتوحة، بنون المسبوقة الساكنة الهاء قافيته في واضحا   الحزن نجد ساكن، بحرف المسبوقة

 ضد المشحونة والثـورة الـسجن نقـيض علـى تقـف التي بالحركة، مشحون الحزن هذا ولكن

 (4) .به يحيط الذي الظالم بها يصف أجواء في النور بث كمحاولة إليها النظر ويمكن الظلم،

 الشاعر أعمالو  الروسي األدب من ترجماته إلى إضافةولشاعريته دورا هاما في شعر المقاومة، 
 :بينها من الشعرية المجموعات من عددا   زياد توفيق أصدر حكمت، ناظم التركي

 إسرائيل، ضد الفلسطيني النضال تاريخ في بارزة عالمة تعد التي ،(8499) أياديكم على أشد"

 هذه وبعض والمقاومة، البسالة حول تدور التي القصائد من عددا   المذكورة المجموعة وتتضمن

 .الفلسطينية المقاومة ألغاني الحي التراث من جزءا   وأصبحت أغان إلى تحّولت القصائد

 

 

 ............................ 

   19٠المصدر السابق ص.1

 .مرجع سابق ،13 -10ص  ،المعاصر الفلسطيني الشعر في اإليقاعية البنية.9
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 ،2626 مارس 33 في الفلسطيني األرض يوم أحداث إضراب فيهاما  دور ا زياد توفيق لعب
 ، "الجليل وتهويد األراضي مصادرة ضد 22 ـال الفلسطينين من العرب من ألوف تظاهر حيث

يصاب بدهشة االعجاب لكل ما  ،"توفيق زياد"المتابع الشعار محمد حمد إن . يقول د" 
جمعه في شعره حتى السجن لم يرحمه من االبداع بل أضاف له تجربة كبيرة وجعله من 

الشعراء الذين رددت أشعارهم وحفظت عن ظهر فلب ونحن نعلم أن شعراء المقاومة هم من 
 ....*"وكما جاء أيضا في قصيدة سمر غمسوا بدمهم وأقالمهم جدران المعتقالت 

 سك ر من وجداول عنبر ومن.. .ورد من وحدائق وسالم حب من دنيا عن غدنا عن ثونحد  
 عن...تحكي تُعم ر إبراهيم وربابة نسمر الظ لمة أحشاء في كن ا لم ا... أتذك ر إن ي.. .أتذك ر
... ودياب... زيدٍ  وأبو... جس اس عن األسمر سالفها عن....عبلة عن... عنتر عن...عبس
 الس يف وعن... جبالن كأن هما...البطلْين وعن... الغي اب واألحباب...الت غريبة وعن

 وتنام الكرمل على الليل ويشيب األخضر الحب عن...العشاق وعن الحد ين أبي... المصقول
... صمٍت  في األقزام ليل في نحد ق ونظل   نعام ريش من برشٍ  على وينام تنام...إبراهيم ربابة

 .الخ..الن د   عود يا... شعبي يا... س جانال ومفتاح... القضبان نتحد ى

 

 

 

 

 

 

.................. 

 2033\9\4عن صحيفة االتحاد في عددها الصادر في 

 أستاذ النقد واألدب الحديث في كلية القاسمي وجامعة  عيلوط القريبة من مدينة الناصرة،  محمد حمد من بلدة

والبحثية  الهامة والهادفة في المجتمع الفلسطيني وشارك حيفا له العديد من النتاجات  واالصدارات األدبية 

 .بعشرات المؤتمرات الدولية
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   *محمود درويش

متحـديا صـنوف العـذاب، يحـدوه األمـل فـي ( األسـر تجربـة) التجربـة هـذه عـن درويـش محمـود يقـول
 : التحرر

 زائل الليل إن ...والكفين العينيين دامي يا

 السالسل زرد وال... باقية التوقيف غرفة ال

 تقاتل بعينيها... روما تمت ولم مات نيرون

  (23) سنابل الوادي ستمأل... تجف   سنبلة وحبوب

 ( -ب-ب ب( ) مَتَفـاعلن)  الكامـل بحـر تفعيلـة إلى درويش محمود الشاعر لجأ

 التـدوير يـستخدم أنه العروضي القصيدة وزن في والمالحظ ،( -ب--)  مْتفاعلن ومشتقتها
 الذين الـشعراء لـدى مت بع وهذا آخر، سطر في وتكملتها سطر في التفعيلية من فجزء ،العروضي
 على جاء فقد ،قافيته وزن أما الحديث، العصر في قصائدهم لوزن كأساس التفعيلة، يستخدمون

 هذا العروضيون سـمى وقـد ،(--ب--( )مْتفاعالتن) أو( --ب-ب ب( )مَتفاعالتن) ضرب
 ما على خفيف، سبب زيادة" هـو والترفيـل المرفل، الضرب األصلية، التفعيلة أضرب من الضرب
  تصبح و،( متفاعالتن( )مَتفـاعلن            فتصبح الزيادة، علل من وهو مجموع، وتد آخره

  .( مْتفاعالتن( ) مْتفاعلن

 التنبــؤ يصــعب شـــاعر"  إنـــه النقـــاد قـــال حتــى درويــش، محمــود لــدى الشــعر تطــور مراحــل وتتعــدد
 لتشـكل واضـح، يلغـو  واقتــصاد عاليــة، بحرفيـة قصـيدته الحاضـر الوقـت فـي يبنـى فهـو سيره، بخط
 يمكـن ال مـا الـنفس، فـي يحفـر الحريـة أجل من السجن وألن، الحديث العربي الشعر تجليات أجمل
  ظـل فقدالحرية،  إلى األسر من اإلنسان ظروف تغيرت أو الزمن طال مهمـا نـسيانه، أو تغافله

 

 ................................ 

     م3994،   العودة دار بيروت، 3ط،   93 درويش، ص محمود الكاملة، األعمال.30
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 لعقـود الممتـد أدبـه فـي ويجسـدها السامية، والرسالة الطاهرة، المعاناة وهذه المقدس األلـم هـذا يحمـل
 مـــــن األيــــام تلـــك معــــاني مـــن الــــتخلص يســـتطيعوا لــــم األســــر، مـــن المحــــررين مـــن فكثيــــر طويلــــة،
 مــن الكثيــر بقــي الحيـاة، مدى حملها تستحق معان من السجن في ما البعض نسي وفيما المعانـاة،
 أجـل مــن السـجن تجربـة رافقـتهم الـذين مـن درويـش محمـود والشـاعر الرسـالة، هذه يحملون الشعراء
 ( 22).الحرية وفي المنفى في حتى المختلفة، مراحله كل في الحرية،

 :( م2662)  أريد ما أرى ديوانه في يقول

 زهره أيام: السجن من أريد ما أرى

  في   غريبين تدل كي هنا من مضت

    عيني   أغمض الحديقة في مقعد على

    (27) إبره ثقب من األرض أجمل ما... األرضَ  أوسع ما

 :قوله فييظهر  ما وهو ،متفائال   شعره في كان الشاعر أنونحس  

              الزنابق لسع خسرت                   جميال حلما   خسرت

 الحدائق سياج على                     طويال ليلي وكان

   (23) .السبيال خسرت وما

 

 

 

 

 ................................... 

 .، مرجع سابق16-19، ص المعاصر الفلسطيني الشعر في اإليقاعية البنية .33

     .م3993 ،األسوار مؤسسة ،عكا ،2ط ،32درويش، ص محمود أريد، ما أرى.32

 .مرجع سابق ،3 ص درويش، محمود الكاملة، األعمال.31
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 : في األسر أيضا يقول

 األملْ  حيث إلى يأمض                     أزلْ  لم عاما   عشرون

 البطلْ  للشعب لألرض                   المقلْ  في عشق وعهود

 اشتعلْ  بالشيب والرأس                     اكتملْ  عقدين فعذاب

 الوجلْ  بي استبد وال                   األجلْ  دنو راعني ما

    (22) يرتجلْ  طفل كف من                أطلْ  قد فجرى فوميض

 :(الرمل) تفعيلة على( يموت الراوي يكتب) قصيدته في يقولو 

  زنزانتي هذه. وتمضي تأتي مدن

  وجدار جدار.. .والظل الضوء حوار بين

  يتمدد وظل... تأتي مدن.. .واحد والموت واحد وجهي إن

  حريتي هذه.. .يتبدد وظل.. تمضي مدن

 (25) وجدار نهار والضوء الظل حوار بين

 

 

 ................................. 

. 2003،  والمحررين األسرى جمعية إصدار،   ،غزة33شمالة، ص أبو فايز الصخر، مفاصل بين رياحين.34

 .م٠664 العودة، دار ،بيروت ،٠ ط ،264درويش، ص  ديوان محمود.٠6
 الـيين والعـالميين والعرب الفلسطينيين الشعراء أهم أحد ،(2٢٢2 أغسطس 6 - ٠64٠ مارس ٠3) درويش محمود*

دخـال الحـدي  العربـي الشـعر بتطـوير سـاهم مـن أبـرز أحـد درويـش يعتبـر. والوطن الثورة بشعر اسمهم ارتبط  الرمزيـة وا 
 تـم التـي[ 2] الفلسطيني االستقالل إعالن وثيقة بكتابة قام. األنثى بالحبيبة بالوطن الحب يمتزج درويش شعر في. فيه

 .درويش محمود الشاعر اصدقاء من السودان من الفيتوري محمد الشاعر. الجزائر في إعالنها
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" مدن"أسلوب التكرار للتأكيد على صموده وتوليد إيقاع مناسب في النص، فقد كرر  واستخدم
مرة قدم فيها الظل على : مرتين" والظل الضوء حوار بين "مرتين، و" جدار"ثالث مرات، و

" الظل"وبين " تـأتي"و" تمضي"وطابق بين كل من " الظل"الضوء، ومرة قد م الضوء على 
  :"روما في األخير اللقاء" قصيدة في يقول". والضوء

 ااألخير حبيبي يا أخي، صديقي،

  نسيرا أن حقنا من كان أما

  متعبه موجة من تفّرع تراب من شارع على

  قرطبه إلى غربا   سافر   الهند إلى شرقا   وسافر

  ؟؟؟ حائط ظل على القططْ  ككل ننام أن حقنا من كان أما

  نطيرا أن حقنا من كان أما

 (89) ؟؟؟ متربه تينة إلى الطيور ككل

 :" حالة حصار"يقول محمود درويش في آخر قصائده في ديوان 

 عميقا  عميقا  يواصل فعل المضارعُ 

 أشغاله اليدوية في ما وراء الهدْف 

 قال لي في الطريق إلى سجنِه عندما أتحرر أعرُف 

   ( 22).أن مديح الوطْن كهجاء الوطْن مهنة مثل باقي المهن

 لدى السريرة صفاء عنفيها  يكتب ،"حصار حالة" ديوان في قصائده آخر فيوالقصيدة السابقة "
 األمر يصبح تحرره بعد ربما لكن تضحياته، أوج في وهو الحقيقة، يعرف لن ربما الذي األسير،
 بـذلك وهـو والمعانيات، واآلالم الجسيمة، التضحيات هذه بكل يستهترون الـذين بعـض لـدى مهنـة،
  ."أوسلو" اتفاقية بعد الفلسطيني السياسي الواقـع يهـاجم

 ................................. 

 .سابق مصدر ،831 درويش، محمود ديوان.89

    .م9٠٠9 والنشر، للكتب الريس رياض بيروت، ،9ط ،99درويش، ص حصار، محمود حالة.17
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 ونحن، ولكننا القصيدة، هذه في يطرحها التي الجريئة، للفكرة األكبر اهتمامه درويش ويولي
 وما كان التي  القصيدة أو الديوان، قصيدة مطوالته في حتى الرائدة، أعماله على تعودنا قد
 . المميزين مبدعيه من يعتبر الذي التفعيلة، شعر على فيها يحرص زال

 العقيدة دليل مـرة ألول ومعـا ، وحدهما هما الداخل من المقاومين، وشعر الفدائي بندقية كانت
 األدب مشكلة كـان فعل ومرة قول مرة والفعل القول بين فاالنفصال أخرى، حياة في المفقودة
 يدهم فعل وال الوعي، في الثقافة فعل لديهم ليس فعالين، غير الق والون وكان العربي، الثوري
 نصبت واألقالم، اإلعـالم ازدحـام في يختنق القليلة الضمائر صوت وكان األشياء، عالم في
  (22).التأجير على واالزدحام النخاسة سوق في خياما   لها

 :الغزاة المحتلين واصفا  ( عابر كالم في عابرون) الشهيرة قصيدته في درويش محمود يقول

  العابرهْ  الكلمات بين المارون أيها

 وانصرفوا أسماءكم احملوا

 وانصرفوا وقتنا، من ساعاتكم واسحبوا

  (26) الذاكرهْ  ورمل البحر زرقة من شئتمُ  ما واسرقوا

 مكـاتبهم مقاعـد علـى وال العاجية، أبراجهم خلف يكتبوا لم الذين المقاومة، شعراء هم الشعراء هؤالء
ونلحظ أن الشاعر قد اتكأ علـى األسـلوب اإلنشـائي فـي نصـه، فاسـتخدم النـداء فـي السـطر  ،الوثيرة

األول ليفيـــد النصـــح واإلرشـــاد، كمـــا اســـتخدم فعـــل األمـــر فـــي بقيـــة الســـطور؛ ليفيـــد أيضـــا النصـــح 
 .وتبصر طريق التحررواإلرشاد 

 

 

.......................................... 

 .مرجع سابق ،12ص  ،المعاصر الفلسطيني الشعر في اإليقاعية البنية :ينظر.33

    .، مرجع سابق41لالنتفاضة، ص الشعري اإليقاع.39
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 : ويقول

  الليلْ  هذا في خلفي أنظر وأنا

 العمر أوراق وفي األشجار أوراق في

  الرملْ  ذاكرة وفي الماء ذاكرة في وأحدق

  (73) الليلْ  هذا آخر إال.. .الليلْ  هذا في أبصر ال

  :أيضا (الكامل) تفعيلة على يقول الذي ،درويش محمودو 

  ؟؟ المذابح على تُطل ال نوافذ أبني كي الكلمات من يكفي ما أهناك

  ؟؟ السابقه الشعوب ابتهاالت أجد كي التاريخ من يكفي ما أهناك

  ؟؟ وأنسى.. .أنسى كي النسيان من يكفي ما أهناك

   الدائره كسرت .فينا انتهى ما نهاية من البداية ألبتكر أنسى

  (72)األجنحه انتباه على تدل .نفسي أرى كي نفسي وكسرت

   قصيدته في درويش محمود الشاعر عند الحروف بعض تكرار دالالت ولنتأمل

 : يقول حي  البسيط، البحر تفعيلتي على" منفرد عـزف"

  أجدُ  لھ كان ما إلى يوما   عدت لو

  سيكونُ  الذي والشيء كان الذي الشيء

  منفردُ  والعزف ...منفردُ  العزف

 أولدْ  أن حاولت أغنية ألف من

 ................................... 

  .مصدر سابق ،111 ، صالثاني الجزء درويش، محمود الكاملة، األعمال.20

 .سابق مصدر ،111 ص ،9 المجلد ش،يدرو محمود وانيد. 91
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  أجد لم البحر وبين الرماد بين

 (77)ُُ منفرد العزف.. .يبتعدُ  البحر.. .تلدُ  التي األم كانت التي األم

 كل نهاية في وخاصة السابقة، مقطوعته في مرات عشر الدال الصامت صوت الشاعر يكرر
 إن وعي الشاعر كان وراء) سطر، والتكرار ال يكون عبثيا، إنما لتوليد إيقاع داخلي في النص

يتعمد من أجل أن يصل إلى غرضه، فهو من خالل تكراره للحرف يبتدع هذا التكرار وكأنه 

التي  على النغمة االنفعالية على األقل، وهذا اإليقاع الموسيقي الداخلي يدلل قيا داخلياإيقاعا موسي

في  وعلى الرغم من ذلك فإن تكرار الصوت يسهم في تهيئة السامع للدخوليقصدها الشاعر، 

وتكرار الحرف ربما يكون قريب االرتباط بالوضع النفسي الذي يعيشه  ،أعماق الكلمة الشعرية

، بل إنها أداة من األدوات التي تكون دليال على ضعف الشاعرية عندهوال يمكن أن  الشاعر،

وسائل أن يحرك فيه وتقديمها للقارئ الذي يحاول الشاعر بكل ال إلثراء التجربةيستخدمها 

 . مع تجربتههاجس التفاعل 

يمكن أن يكون عنوانا للمتلقي على الكشف عن البنية الداخلية لعالم النص،  بعينها تكرار كلمة إن

، وهكذا يقوم التكرار ا موسيقيا قادرا على نقل التجربةشكل إيقاعتوباإلضافة إلى ذلك فإنها 

    (73).الصوتي والتوتر اإليقاعي بمهمة الكشف عن القوة الخفية في الكلمة

  :الوافر تفعيلة على العمودي الشعر من ويقول

  صهيلُ  يحمينا ليس ولكن وخيل لغة من جسدان لنا

  البديـلُ  ليقتلنا فحررنا مكانا   الدنيا في السجن وكان

  القتيلُ  وأنا حنطة بمدحك ترمي وهي األغاني أرض أنا

 يميلُ  عشب إلى وأدناهم شنقا   الشعراء من أعلى أنا

   (79)هديل   والدنيا األلفاظ من روحي طالق أحب إذ أحبك

 

  

 ............................................... 

    .سابق مصدر ،999 ص ،9ج درويش، محمود ديوان.99

 عمان، جرير، دار 91-91 ربابعة، موسى. د الجاهلي، الشعر في أسلوبية قراءة: ينظر.91

 . سابق مصدر ،19٠ص درويش، محمود ديوان.99
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  *سميح القاسم 

  :القاسم سميح الشاعر يقول

 مدرسة تفتحوا ال... تقدموا

 (75) تفهموا ال تحذروا ال تعتذروا، وال... سجنا   تغلقوا ال

 :"المعتقل من رسالة" قصيدة في الشاعر يقولو 

  قلمْ  وال ورق لدي ليس

 األلمْ  مرارة ومن الحر شدة من لكنني

   (76) أنمْ  لم أصدقائي يا

 :" أخوة"  قصيدة في ويقول

 سطوه والحرب وللكره وسلم                      حب قصائد أغنى فكيف

 المشو ه الكبير سجني لقضبان                         حريةٍ  أشعار وأنشد

  (72) األخوه تكون أنت شئت إذا                   أحرى باللوم أنت الئمي أيا

 : الكامل، يقول تفعيلة على" العار حوارية" وفي قصيدته

  العصري االسكندر يا موالي

  الواعده الغيوم باري يا

 

 

.........................................   

  .مرجع سابق ،36ص لالنتفاضة، الشعري اإليقاع.26

  م٠620، دار العودة، بيروت ،99ص القاسم، سميح ،القاسم سميح ديوان.91

      .11المصدر نفسه، ص  .97
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  ياقوتا   األتباع على أمطر

   الجاحده الفلول زمر على ونيرانا  

  تشاء كما الزمان هذا

  الفلك شهوتك ورهن

  تموزنا يا ...كفيك في صبخوال

   (28) لك والمجد

 :مخاطبا المحتل " اشربوا"  قصيدة في ويقول

 اغضبوا أغاني استفزتكم فإذا              تطرب ال صرخة األغاني بعض

 تتقلب نقمة الخرائب تحت                منزلي خرائب على منشئين يا

  أصلب أو أفنائه في أرتاح                    غد من إال عريان أنا هذا

   (76) فاشربوا يغنى كفي على ودمي                 متاعبي كل أسرجت أنا هذا

  :(الكامل) تفعيلة على األقنعة سقوط ديوانه من (أبدية) بعنـوان نتفته في القاسم ويقول

   آلن آن من األوراق تتبدل

 .(31) السنديان جذع لكن

فمن يحمي دولة إسرائيل ويساندها لن يستمر في دعمه لها طوال الوقت، فستتبدل األحوال  

ولقد ترك الشاعر فراغين في السطر الثاني وترك للمتلقي أن يمألهما بحسب سياق والظروف، 

  .النص

 

 

 ................................... 

  .م3993،العربية الشرق مطبعة القدس، ،319ص القاسم، سميح القصائد،.23

 .    سابق مصدر ،412ص القاسم، سميح ديوان.29

 .سابق مصدر ،913ص سميح، ديوان.10
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 :يقول( الرمل) تفعيلة على( باطل محض قتلي) قصيدته وفي

  الرياحِ  هوج طمئنوا

  رغمها.. .سالحي بعض أنها

  باللقاحِ .. .ضربته لحقل تأتي

  مطاولْ  كل طمئنوا

  باق فأنا.. .باطل محض قتلي أن

 (38)وأقاتل أحيا.. .شئت   ما إلى

   .وهو يتحدى المحتل وبطشه" أقاتل"و" أحيا"ففي البيت األخير طابق الشاعر بين كل من 

 : الخفيف بحر من وهى" المدينة من" قصيدته في يقولو

   يالمراع ورددتها بيتي درب حفظتها كما خطواتي هذه

 (37) الملتاع كرمنا في تدوي كانت مثلما تزل لم وأغاني

 : الرمل تفعيلة على" فتيا   يشتهيني الموت" قصيدته في يقولو

  والقطار جبيني الريح تعبر

  جدار فينهار الدار يعبر

  جدار يهوي بعده

  وينهار جدار يهوي بعده وجدار

  جبيني الريح تعبر

  أنقذيني آه  ...بالضجة البيت ويمتد

 ( 33) أنقذيني تعالي.. .أمي يا أسقط إنني

 مجازمرسل، والجدار" الجدار" للفظة كتكراره بعينها ألفاظ الشاعر يكرر السابقة السطور في

 عالقته مرسل مجاز ،"البيت" وهو الكل به وأراد الجدار، وهو" الجزء" الشاعر ذكر فقد

 ................................... 

 .مصدر سابق  ،190ص القصائد،.13

 .سابق مصدر ،494ص القاسم، سميح ديوان.12

 مصدر سابق ،919 ص ،القاسم سميح القصائد،.11
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مجاز مرسل عالقته  ،وأراد به من فيه وهم األهلوهو المحلن " البيت" في لفظة ذككالجزئية، و

والتكرار يأتي بقصد توليد إيقاع عذب يسري في مفاصل النص، وبسبب التجربة  المحلية،

كالهما رمز للمحن التي " والريح" القطار"الشعورية للمبدع فهو لبنة مركزية يقصدها المبدع، و

 . يخلقها المحتل للفلسطينيين في أرضهم، واألم رمز للعروبة التي يستنجد فيها الشاعر

 : فيقول( السجين الشاعر) قصيدته وينشد

  الفجرِ  إشراق أيشنق ؟؟ سجنوك هل ولكن سجنوك

  الشعر خنق على الجدران تقوى هل ولكن سجنوك

  األسرِ  أغالل لتحطم ثارت أرواح تكتب هل

  النصر درب في المتدفق النور بركان يخمد هل

  ظهري بسياطك جر ألهب العاتي بالسجان فاهتف 

 (39)ونحري المرفوع وحبيبي أضالعي بدمائي خضب

" هل"ـويستهل الشاعر قصيدته باألسلوب الطلبي، ثم ينتقل لألسلوب اإلنشائي وهو االستفهام ب

، الفجرِ  إشراق يشنقن أالذي يفيد النفي معبرا عن إرادة السجين القوية، فالسجان لن يستطيع 

 النور انبرك يخمد ، ولن يقوى المحتل على أنالشعر خنق علىالسجن  جدران تقوى ولن

 الداللة، نوع توجيه في مهما   دورا   تؤدي أن الصوت لدرجات ويمكن) النصر درب في المتدفق

 ملحوظا   اختالفا   الواقع في يختلف الصوت، يسجله الذي البياني المنحني أي" ،"التنغيم" أن إذ

 أحسن بشكل لتبين االختالفات هذه يقوي أنه أي إذن، دال فالتنغيم. والخطاب المعنى حسب

 بالتنغيم ولكن فحسب الجملة ببناء ليس واإلثبات االستفهام سيتعارض وهكذا المدلوالت، اختالف

  (31).أيضا  

 

 

 

 .................................... 

 .سابق مصدر ،32ص ،القاسم سميح القصائد،.14

 الدار ،3939 ،3ط للنشر، توبقال دار العمري، ومحمد الولي محمد: ترجمة ،90 كوهن، جان الشعرية، اللغة بنية. 11

 . البيضاء

 والمقاومة الثورة بشعر اسمهم ارتبط الذين المعاصرين والفلسطينيين العرب الشعراء وأشهر أهم أحد القاسم سميح* 

 لعائلة ولد. الشيوعي الحزب في سابق عضو العرب، كل لصحيفة الفخري التحرير رئيس ،43 العام أراضي داخل من

 ثم المدارس، إحدى في وعّلم. والناصرة الرامة مدارس في وتعلّم ،3919 مايو 33 يوم الزرقاء مدينة في درزية

 .األدبي لعمله ليتفرغ الحزب يترك أن قبل الشيوعي الحزب في السياسي نشاطه إلى بعدها انصرف
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  * الغرباوي محمود

 وجع فلسطين  تُقاسم وهي، سيناء مصريةلا رضلأل حديثه موجها الغرباوي محمود الشاعر يقول
 :حتاللاال

 الرتيبة خطوتي وقع وتعرف...الحقيقة وأشياء تعرفني سيناء

 (36).الذئاب عضتني حين أنكرتني ما ...الصعيد مواويل وتعرفني تعرفني، سيناء 

 خالل ومن األسوار، خلف المقاومة وسائل أهم من الطعام عن المفتوح اإلضراب كان"و
 محمود السجين ربع وقد حياتهم، شروط من رايكث األسرى الفلسطينيون نحس   اإلضرابات
 :فقال ،اإلضراب مع الجوع لحظات أقسى عاش من فهو ذلك، عن الغرباوي

   المتشرخ نومك في يصرخ كيانك يغزو خالياك يغزو الجوع 

 مغلقة زنزانة بأشداق وحش الجوع

  السالسل وضجيج بسطاره، وقع سوى وليس

  هوة وانتظار وا ضرابنا الرغيف وبين

 واالنتصار الموت يربض...وأمعائنا وبين القرار

 انقطاع دون المتسلسل العذاب احتمال ومواصلة الطعام عن المفتوح اإلضراب بإنهاء القرار وبين
 عن المفتوح اإلضراب ينتهي عندما! االنتصار طعم ألذ وما. ذراعي   النصر ويفتح الموت يربض
  (32)!السجن غرف إلى بالدخول الجنازات بشائر وتبدأ الطعام

 

 ................................... 

، مجلة مدارات مجلة ثقافية فصلية تصدر عن 19،11فايز أبو شمالة، . إبداع األسرى انعكاس للواقع الفلسطيني، د.19

 .2033وزارة الثقافة، العدد الخامس، ديسمبر 

 .، مصدر سابق90الفلسطيني، إبداع األسرى انعكاس للواقع . 11
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  :(فاعالتن) تفعيلـة علـى،(بـشيت إلـى عائد) قصيدته في ويقول

  يدي في نامي ثم أرقيني

  جلدي أوحال في القراص أنكتي

  القلب سرير في تظلي كي

  المتعبه عيوني وتهدهدك 

  ثديها أرضعتني صغيرا   كنت عندما

  دمها حملتني وكبيرا  

 (32) ضيعتها وما.. . تضيعني لم

 :لبارودته، وهي أغلى ما يملك يغنى أن الشاعر نجد نحن وها 

 وريدي أبيع ...ثريدي أبيع

  الطيِّعه زنجيتي وأشريك

 لعيدي ومهرا   الرائده للحظتنا سياجا  

 حفيدي ومهرَ 

 وردة   إال يشتري فمن ...وريدي أبيع

   ( 36) البعيد الزقاق في زغردت إذا

 

 ................................. 

   م2000،   الفلسطينيين الكتاب اتحاد، فلسطين ،3ط، 13ص ،الغرباوي البرتقال، محمود غابة يسقي السالمي رفيق.13

     .49ص المصدر نفسه،.19
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واصفا السجن  الصحراوي نفحة سجن من م2663 العام في الغرباوي محمود الشاعر ويقول
  : والسجان

  هناك جلست...السجن في الشماء النخلة وعند

  ضد الحبيبة ابتسامتك تستل

  السجانُ  يعبس ...السالسل تقطيب

 تنزرعُ  كيف ...سؤال على يلوبُ  تتركه

 المرح؟؟ حدائق األسير شفة على

   (23) ؟؟ ويندفعُ  يذوى ال الكلمات قرنفل وكيف

 :العالقة في السجن بين السجناء الشاعرويصف 

 شخصا   ثمانين ليست نفحةُ 

   الوارفه الثقة مجتمع ...وزعتر حب واحة نفحةُ 

   (22)  للحياه عاصمة   نفحةُ 

 

 

 

 

  ..................................... 

 دار الوطنية، الثقافية اللجنة القدس، م،3990أيار، األول العدد ،- دورية غير أدبية مجلة - نفحة إبداع.40

  34ص القسطل،

     2003والمحررين،  األسرى جمعية إصدار، ، غزة11شمالة، ص  أبو فايز الصخر، مفاصل بين رياحين. 43
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 :الغرباوي يقول

 فلتزحفي... ازحفي سوريا أنهار فيا"

 العظيمة وغايتها ومجراها، منبعها لألنهار وليصبح الجوالن

 االنتماء فكرة يقتل أن السجان تعم د لقد السجن، غرف لضيق طبيعيا   انعكاسا جاء لألمة االنتماء
 إرادة ولكن الجسدي، الضغط خالل من عليهم النفسي التأثير إلى وسعى األسرى، صدر في

 بالكيان االعتراف الفلسطيني الشعب رفض ومثلما االستسالم، ترفض الحياة مع التواصل
 .االحتالل على وثار الصهيوني،

 : يقول ،الصحراوي نفحة سجن يف الغرباوي محمود السجينو 

  البكاء كنهر فبئس ...الدماء.. .الدماء لتجري 

  الشعوب وذئب الخنوع بئس ...البؤس مع الحياة وبئس

 الجموع  وحلم ،الضلوع يلوك

 لتجر جدوى، دون المتالحقة وقراراتها المتحدة األمم خالل من حقه ينتزع أن الفلسطيني حاول لقد
 (27) .السالح حمل دون المغتصب الحق استرداد استحالة العربي أيقن أن بعد الدماء

  :الكامل تفعيلة على( الميالد في الميالد): قصيدته فيأيضا  يقول و

  رفيقُ  يا حدودك هذى

  زنازن الجنوب ومن.. .زنازن الشمال من

  اإلذاعة من الجهات ومن.. .زنازن السماء ومن

  (23) ؟؟ موصدة   واألبعاد ستصرخُ  لمن.. .والزمن والمناهج

 ................................. 

 ، مرجع سابق97،91إبداع األسرى انعكاس للواقع الفلسطيني، .99

 .32 وص33 ص البرتقال، غابة يسقي السالمي رفيق. 41
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 مساحة، السماء وتصبح الوطن، يقيدو  باألغالل وُتقيد البصر، مرمي على بالقيود ُتَكبل عندماف"
 مساحة الزنزانة تغـدو الـشائكة، األسالك ُتَقسمها - صغيرة مربعات خالل من إال رؤيتها يمكن ال

 بحرية اإلنسان ينظر أن يـستطيع وال الثـوار، الشعراء أحالم في إال منها الروح تفلت ال مقيتة،
 السماء وحتى األربع، الجهات كافـة مـن زنـازين فالحدود الزنزانة، كوة خالل من إال الحرية، إلى

  (22).تقييده علـى االحـتالل يعمل حرية، المطلق معناه ما وكل والتراب

  :يقول "المتقارب" تفعيلة علـى الصحراوي، نفحة معتقل من(  الجبل الجبل سارية يا) قصيدته في

  الوقتُ  أعبس

   الحلولْ  طقوس كل أكمل ذر أبو هذا

  طفلي وأسكن.. .األولون يسكنني اآلن

  الحلمِ  في والصحو.. .الصحوِ  في والحلم

  المساجد واجهات في أحفر

  (25)قبري متن في السيف تعلقوا ال

 : جاء والوطن الغربة جدلية هفي حواريت

  قاسية   أنت كم

  المجرمين وقهقهات... .والغبارِ  الخنادق على أراك

  وتركضين تنهشين حلمي أطراف في وأراك

..................................... 

على مدار شعرا ونثرا وفكرا  محمود الغرباوي شاعر وأديب أثرى نتاج الحركة األدبية األسيرة* 

 .ليحل شهيدا من سجون االحتالل مودعا مخيمات غزة بما ترك من ارث أدبي كبير ن عامايعشر
 . 91-94 ص المعاصر، الفلسطيني الشعر في اإليقاعية البنية .44

 .14ص البرتقال، غابة يسقي السالمي رفيق.41
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  هزيمه يا القتيلة المدن في الليلي وعوائك

 !!  تحترقْ  لم لسفائن  ؟؟ قلْ  الجندي أخي يا تذهب فألين

 (26) !! تقاتلْ  قد وقالوا.. .بكارتها فضوا لمدائن

ت بكارتها  وويستخدم الشاعر في السطر األخير االستعارة المكنية، شبه المدائن بفتاة بتول فض 
كناية عن  :"المجرمين وقهقهات" :بكلبة تعوي، كما استخدم الكناية في قولهشبهها أيضا الهزيمة و 

   .(22)سخرية السجان بالسجين

القصيدة هو األسلوب  ألن أنسب األساليب التي تالئم التعبير عن األفكار فيويبرز الحوار 

اإلسهام في بناء الحدث إلى اضافة   (91)لشعر ال مكان فيه للكلمة الزائدةفالحوار كا ،الحواري

 (26) القصصي ونموه فضال  عن خلق التالحم بين عناصر العمل

 

 

 

 .................................... 

   .19ص ،11ص البرتقال، غابة يسقى السالمي رفيق.49

 .م1971 -هـ  1191، 9دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط  ،191ص  توفيق الحكيم، ،فن األدب. 97

  . 1999دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ،119ص  محمد يوسف نجم،. د ،فن القصة: ينظر.91

   .1999دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ،119ص  محمد يوسف نجم،. د ،فن القصة: ينظر.91

  26/6/2٢٠٠وفا،-وكالة األنباء الفلسطينية،"السجون أدب" من جديدان إصداران "السجن سجن: "ينظر.46

 1/9/2032الصادرة يوم 2032الفلسطينية،  القدس صحيفة.10

 للجبهة والمؤسسة التاريخية القيادات من ويعتبر ،٠60٢ عام الفلسطينية الثورة صفوف في التحق الشهيد الغرباوي* 
 خالل من االحتالل، سجون في االعتقالي األدب وانطالق لنشوء األساس الغرباوي وضعو . غز قطاع في الشعبية
 داخل ثقافية مجلة أول إصدار على عمل حي  النور، إلى الظالم من خرجت التي وكتاباته والوطنية، الثورية قصائده

صدار السجون، : عنوان تحت وجاءت مناضلين، ألسرى قصائد تحمل القضبان بين من تخرج شعرية مجموعة أول وا 
 ،٠626 عام( والقضبان الفجر: )هي باألسر وجوده خالل شعر دواوين عدة للغرباوي وصدر .٠622 عام" نفحة إبداع"
 مدار على الوطنية المناسبات من والعديد األحدا  مجريات تواكب المجموعة وهيه( البرتقال غابة يسقي السالمي رفيق)

 مع طويل صراع بعد 2082/ 30/1 يوم ارتقى وجاء في صحيفة القدس .القضبان خلف الشاعر قضاها طويلة سنوات

 (10)األعمال إدارة بكالوريوس شهادة على وحاصل ابنتين، وله ومتزوج ،8618 عام غزة مواليد من وهو المرض،
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  *شمالة أبو فايز

 بين مشتتة المعاني تبدو مكبلة، بكلمات مقيَّدة أفواه بها تهمس أمنية، الشمس رؤية تصبح عندما

 الفلسطينيون فاألسرى المطبقة السجن ظلمة من االنعتاق في والرغبة الحرية، عبق لتنسم الحنين

 طريق ومعالم الحرية، مالمح عبره راسمين بالشعر، تغنوا طالما اإلسرائيلية السجون داخل

 .االنفرادية الزنازين ووحشة التحقيق، أقبية داخل ومعاناتهم آهاتهم موثقين النصر،

 االنتفاضة يلهب القضبان شعر

 في سيما وال القضبان، وراء الفني اإلبداع من راقية حالة الشعر مّثل: "يقول فايز أبو شماله

 الغضب وبث الوطنية الروح تعزيز في األسرى شعر أسهم حيث األولى، االنتفاضة مرحلة

 ويضيف ،"والقضية للشعب خالص وانتماء وتحد   تطور من حمله بما الشعب عروق في والثورة

 األلفاظ، وقوة المشاعر، وصدق التفكير، وعمق والمسئولية، باالتزان السجناء شعر تميز"

 ."الواقع محاكاة في وبساطتها

 المعتقالت إبداع

 الناصر وعبد طه، المتوكل: مثل ،السجون دخلوا الذين الشعراء بعض أن" شمالة أبو ويرى

 السجن له أضاف الذي غنيم كمال الشاعر وكذلك السجن، داخل قدراتهم طوروا هؤالء.. صالح

 ".والطاقة اإلمكانيات من بمزيد وخرج إبداعاته، تعزيز إلى أدت خاصة قدرات

 وزير وحتى وشاح، وجبر الغرباوي، محمود: مثل فقط، السجن داخل أبدع من هناك" أن يرى

  ".السجن من خروجهم بعد أشعارا لهم نجد ال إننا حتى رهم،وغي الرازق عبد هشام األسرى

 عن السجن تجاه الوجدانية وحالتهم معاناتهم وصف في القيد شعراء تفوق شمالة أبو ويؤكد

 وجدانا كان الشعر كتب الذي األسير" ألن يدخلوها، أن دون السجون عن كتبوا الذين الشعراء

 عن كتب الذي الشاعر من السجن عن التعبير على وقدرة دقة أكثر كان لذا الورق، على ينثر

 للسجن خارجي بتصوير القيام حاول السجن خارج من كتب من" نا إذ ،"يعتقل أن دون السجن

  داخل من كتب من بينما شعرهم، في كثيرا والتوجع والشكوى األنين يلحظ فكان كعذاب;

 بوجدان عبر حيث والغضب; الثورة عليه ظهر وإنما والفجع، التوجع عليه يظهر لم السجن

 الذي السجن خارج من كتب من بخالف انكسار دون بالحرية والرغبة والشوق بالحنين طافح

  (18)".الشفقة يستدر كان

 أحرارا الصعب ندوس                          ثّوارا الدرب سنمشي

 نوارا لألجيال                     الجرح لهيب من ونقطف

 

............................... 

 .العربية اللغة ياسين، ،حمد!األلم لتوثيق القيد أدب.. فلسطين: ينظر.13
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 يخضع ال الشهداء دم                     

 الشفقُ  ذراعه يمد                         ينطلقُ  الفجر ما إذا

  يحترقُ  وقيد الظلم                        تستبقُ  العرب لخيل

  ( 57)  تسمع هل محتل فيا                   

 سجن في أسيرا   وجوده أثناء قصائده كافة نظم الذي" الليل حوافر" ديوانه في شمالة، أبو ضيفيو 
  :الصحراوي نفحة

  سماء إليك فؤادي هذا ...الروحِ  سوسن أيا

  الغصون عليها تنامت وأرض

  تنادى دماء حياتي هذي...الروحِ  سوسن أيا

  (53) السجون ووهج التمني فضاء ...بالدي بالدي

  :( -ب-ب ب مَتفاعلن)  تفعيلـة علـى "والحجـر بيروت" قصيدته في وكما جاء 

  الخطر تصارع

  المطر غيبة في الجفاف وأعلن

 (19) واندثر مات ...بيروت في كنعان

 

 

 .................................. 

http://www.drmosad.com/index296.htm  

 .م2002، مدبولي مكتبة، ،القاهرة3ط، 90ص شماله، أبو فايز السناء، أفق سيضمنا.12

     .م3990، الفلسطينيين الكتاب اتحاد منشورات، القدس ،3ط، 33شمالة، ص أبو فايز الليل، حوافر.11

 .43ص المصدر نفسه، .14

 

 

http://www.drmosad.com/index296.htm


117 
 

  :جاء( فاعالتن) تفعيلة على" التنفيـذ وقـف مع شهداء القضبان خلف" قصيدته في

   للدنيا الميالد صرخة طفل كل مع إننا

  للوطن وعشق

  جوعا   العش في بقى لو كطيرٍ  نمضى إننا

  شجن أو يقضى سوف

  سنبقى نحن قمرا  

  الربيع فيها غضبة

  نبقى سوف يلوح، الروح إلى منديل طرف

  (55)نالزم مساحات في قمح حقل

 :وينشد ممجدا المقاومة

  ربيعا   الدرب أشواك من نجعل ...ننتفضُ  إذا الشعب نحنُ 

 هديرا   الصمت أمواج من نجعل... أمال نورق

  جحيما   الرمل حبات من نجعل.. .علما   نرفع

  ( 56)قبرا   ونفتح لألعداء

 

.......................................  

م عن سطح 9٠كم، وترتفع 19وتبعد عنها  ،غزة تقع إلى الشمال الشرقي من مدينةقرية فلسطينية، أبو شمالة من *

 أبو فايز الشمالي و الغربي ى ا لمجدل والسوافيردونما وتحيط بها اراضي قر11197البحر، تبلغ مساحة اراضيها 

 في الثقافية الحياة وتطور السجون في األدبية الحركة واكب" الفلسطيني الشعر في السجن" كتاب صاحب شمالة

 سادت التفعيلة قصائد أن االعتقال مرارة ذاق الذي شماله أبو فايز الفلسطيني األديب ويرى فيقول الفلسطيني، المجتمع

 .العالية األسرى ثقافة يعكس الذي األمر النثر، قصيدة غابت فيما لألسرى الشعري اإلنتاج على

  .9 ص السناء، أفق سيضمنا.11

  13ص نفحة، إبداع.19
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 : تفعيلـة المتدارك مشتقات على شمالة أبو فايز ينشد الصحراوي، نفحة معتقل وفي

 اآلن؟؟ تعترف هل

  اآلفاقْ  إلى الطفل عيون بأن أعترف.. .أعترفُ 

 ( 52)األعماقْ  من الشمس بزوغ بأن أعترف

 حتى،التعذيب المناضل يجد التي الكلمة فهذه الكثير، لألسرى يعنى "أعترف" كلمة تكرار إن
 بمحض يرددهـا هو ها الحاقد، اإلسرائيلي المحقق شفتيه من ينتزعها أن أجل من أحيانا   الموت
 .باألرض بالتـشبث ترفعوي بالـصمود، يعتـرف خاص، نوع من اعتراف ولكنه إرادته،

 آليات مواجهة في الصغير، بالحجر المنتفض الفلسطيني الطفـل وصـف فـي خصوصيةوفي  
 كلمة ترديد في موفق أنه كما المتفرجين، اآلخرين رؤى لتفوق رؤيتـه كبرت فقد الصهيوني، القمع

  (52).أخرى مرة والمفرد مرة الجمـع صـيغة على "اآلفاق"

 : أيضا الصحراوي نفحة سجن في وهو" األمل ربيع" تهقصيد في ويقول

 يواعدنا واألمل نحلم.. .بالشمسِ  نحلم

 القيد وجع عنها يرحل بحياة

 البحرِ  لرائحة نشتاق ...الزهرِ  لون من والبسمة

  بربيعٍ  نحلم.. .يواعدنا واألمل نحلم

 ( 56) الطيرِ  لوشوشة نشتاق

 

 ................................ 

    19ص ،شمالة أبو فايز الليل، حوافر. 11  

 .91 ص المعاصر، الفلسطيني الشعر في اإليقاعية البنية.13

  .19 -13 ص شمالة، أبو فايز الليل، حوافر. 19  
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 : مصور ظلم الجالد وسادية المحقق والسّجان" الـشوق فـضاء" قـصيدته فيوبقول 

  التحقيق إلى

  المسلخْ  في أبوك هناك

  األوطانِ  إلى ثورتنا طقوس يقيم

  ترضخْ  وهل نرضْخ؟؟ هل

  البحرِ  رمل والنوار، ...والنعناع اللوز كروم

 (91) ؟ترضْخ؟ هل واألمطار
 : البسيط بحر على" مريم راحت أين" قصيدته في ويقول

  لمريم حقيبة المخيم في رأيت

  والبارود بالنار الجنود مزقها

  مريم راحت ألين أعلم ال لكنني

  والظهيره الصبح في الصغيرة صديقتي

  الضفيره ترتب دقيقه تركتها

  (98) مريم راحت فأين الحقيبه أرى لكن

قصيييدته السييابقة يصييور الشيياعر مأسيياة طفليية تعيييش فييي المخيييم، مخيييم البييؤس، ذاهبيية إلييى وفييي 

   (97) المدرسة، فلم يرحمها جنود االحتالل، ولم يرحم طالب العلم وال الطفولة

  العالم سيدة أمريكا أن ويرى" المتدارك" تفعيلـة مشتقات على" الليل حوافر" قصيدته في ويقول

 : إسرائيل صلف مع دائما تقف

 !!  العالم سيدة أمريكا.. .بالمصنع يفاخر القيد

 (  93)وزعيق.. .صفق  ...  يمزقه والصمت

 .................................. 

 91 وص99 ص شمالة، أبو فايز السناء، أفق سيضمنا.1٠

  .11ص شمالة، أبو المصدر السابق، فايز.93

 العدد البيان، مجلة الهاشمي، علوي. العربي، د الشعر في اإليقاع بنية فلسفة إلى مدخل -المتحرك السلوك جدلية .19

 الكويت ،199٠-99٠

   .20ص شمالة، أبو فايز الليل، حوافر.91
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 .ولقد ترك الشاعر فراغين في السطر الثاني وترك للمتلقي أن يمألهما بحسب سياق النص

 :الكامل تفعيلة على،"سجناء ديمقراطية" قصيدته في ويقول

  رأيا   ُأعطيك

  سيف   القول ...سينفع أظن فيما ربما

  كله أو نصفه حديثي من لك ...يرجع ال غمده يفارق لو

  للفكرِ  واحة إال نحن ما ...يشفع قد ما منه قليل في أو

 (62) طبعه تشابك قد الحديقة في زهر

  :"الرمل" تفعيلة على" عشق رعشة" قصيدته فـي "الكاف"صوت الصامت  تكرار إلى ولننظر

  صارت بيضاء شعرة ...أبكى لست

  الزمن غاب في أوغلت عندما

  أبكي ثم وأبكى ...أبكيها لست

   قطرا   تقطر التي العمر لحظة

  (65)وطن يا كأسك ليس ... كأسٍ  وسط

 فـي المتكرر المهموس الكاف حرف على يتكئُ  قصيدته منسطوره السابقة  في الشاعر

يكثر من تكرار صوت ، و \كأسك/  كـأس/  أبكـى ثم/  أبكى/  أبكيها/  أبكي) :، مثلكلمات
 :"المتقارب" تفعيلة على فيقـول" الغـزاة" التي بعنوان قصيدته في ،الصامت الحاء

  

 ..................................... 

  .309 ص شمالة، أبو فايز السناء، أفق سيضمنا.94

   .243ص ،شمالة أبو فايز.د الصخر، مفاصل بين رياحين.91
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  الحقير االحتالل هو\

  يجوح أرض كل على

  الغد شفة على.. .السؤالُ  فينا ويترك

  يروح يجئ السؤال فينا زال ما

  ؟؟ جرحٍ  عمق في الملثم لماذا

 .(66) الجموح وسر.. .الحياة بسر.. .يبوح إلينا

 في التكرار ظاهرة بلغت وربما)، ةسطوره السابق في مرات يثمان الحاء حرف الشاعر يكرر

  تثبيت في كثيرا   أسهمت إذ الحديثة، القصيدة في لها وحضور تأثير أقصى العربية القصيدة

، والقبول والتوافق باالنسجام األذن يشعر صوتيا   مرتكزا   عليه االتكاء وتسويغ الداخلي إيقاعها

 البنية تشكيل في حتى متدخال   التأثير، في اإليقاعي البعد هذا تجاوز قد االنسجام هذا أن كما

 هنا من، التكرار عليها يأتي أن يمكن التي والمتباينة المختلفة النظم خالل من للقصيدة الداللية

 كيان داخل خاصا   نظاما   تشكل أصبحت الحديثة القصيدة في التكرارية البنية إن القول يمكن

 وقدرتها وثرائها، عمقها ومستوى التجربة صميم من نابعة أسس على النظام هذا يقوم القصيدة،

 لتصبح ،التأثي لتحقيق ممكنة فرصة أكبر التكرار لبنية يوفر الذي المناسب الشكل اختيار على

 عليها يأتي أن يمكن التي والمتباينة المختلفة النظم خالل من ،معا   آن في داللية – موسيقية أداة

 الرتباطه نتيجة كامال   حصرا   حصرها يمكن ال عديدة مستويات على يجيء فهو التكرار،

 الشعرية التجربة طبيعة يناسب بما والتجريب والتجديد االبتكار على المستمرة الشعراء بقدرات

 .ووحدتها
 موسيقيا   مكمال   كونها أساس من انطالقا   مهما ، شعريا   دورا   تؤدي أن على يساعدها إنما ذلك إن

 ( 91).للقصيدة العام التشكيلي للكيان

 

 

 .................................... 

    6٢ص ،26ص الكتاب، من مجموعة نفحه، إبداع.66

 األولى،جيل الشعرية االنبثاقة اإليقاعية حساسية والبنية الداللية البنية الحديثة  بين العربية القصيدة:ينظر.91

   2003 – العرب دمشق الكتاب اتحاد منشورات ، من391عبيد، ص  صابر محمد. د.أ والستينات، الرواد
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   *البطة جابر

 : يقول ممجدا عزيمة الثائرالشاعر جابر البطة 

  العدا حصارات فاقحم ...مناص ال يومك اليوم

  قنابلهم وأحبط العدا حصارات اقحم

 والرصاص بعزمك 

 الخالص أجل من الموت زمان هذا

   (62)انتقاص غير من ...األرض سباق فادفع

  :"المتدارك" تفعيلـة علـى" أبـي وحقـل الـدار مفتاح" قصيدته في ويقول

  عليه ويعيش ينمو األخضر واللون سنه وثالثون ست

  إليه المطلوب كل ونقدم قدمنا ...نملك ما بأغلى صغناه

  (66) ويثمر يمتد يكبر ينمو كي

  :( --ب– فاعالتن) تفعيلة علـى (الجواب تلقين أخت يا حينها) قصيدته في ويقول

 ............................. 

 . 3999 الفلسطينيين، الكتاب اتحاد منشورات، هللا رام ،42ص البطة، جابر الكنعاني، الفارس أناشيد.93

  ز ذات المصدر99

 ،توجيهي :العلمي المؤهل \.الفلسطينيين الكتاب اتحاد في عضو \م1/1/3911 مواليد من \بطه جابر هللا عبد جابر

 بتهمة شهور ستة لمدة 3911 عام الشاعر اعتقل\ العلمي تحصيله باستكمال الظروف تسمح لم حيث متعددة دورات

 اإلذاعة في وثقافة آدب برنامج في م3930 عام قصيدة أفضل جائزة نال \3932 االحتالل ومقاومة خارجي تنظيم

 مجموعة – تحزني ال -3 :له صدر .الوقت ذلك"  الفزاع علي"  الثقافية البرامج مسؤول من الجائزة وتسلم األردنية

 -1 .الفلسطينيين الكتاب اتحاد/  م3991 عام الكنعاني الفارس أناشيد -2 .نابلس الوحدة دار/  م3932 عام شعرية

 عام نهاية عنه اإلفراج وتم اإلسرائيلية السجون في عاما عشر أحد أمضى .بعد تنشر لم – الموت غرف من أهازيج

 م3999

 .م3999 -3939 عام بداية بين الواقعة الفترة خالل السجون شاعر عليه أطلق
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  سائله يوم ذات سألتني

  الماثلة واألمنيات غدي عن

  إنه سهال   أختاه يا قلت

  الغائله دفع البدء في همنا

  هدنا قوم أختاه يا نحن

  لنا يبق لم الفقر في خيمة

 (23) السنا محجرات في دوح بعد

  :"المتدارك" تفعيلة على" األشجار مزمور" قصيدته في ويقول

  العاصفْ  الموج أشجار يا قومي. .قومي

  جارف عرم سيل قومة قومي

  السالفْ  المجد ثوب ردي قومي

 ( 22)خاطف موتا   تبعث شهبا   قومي ... خائفْ  طفل بسمة ردي قومي

الموج العاصف، وفي السطر عذبة، فهو يعبر عن الثورة بأشجار ال والنص حافل بالصور الفنية
الثاني والخامس والسابع والثامن تشبيهات حذف فيها الشاعر كال من األداة ووجه الشبه؛ ليصبح 

 .التشبيه في كل من النوع البليغ

للدعوة إلى الثورة على  اتأكيد في السطور السابقة تسع مرات،" قومي"ويكرر الشاعر لفظة 
 عملية وتتم)، فهي السبيل وفيها الخالص، والتكرار يولد اإليقاع المناسب في النص المحتل
 اختيار عملية إن القصيدة، أنتجت التي هي شعورية نفسية تجربة ظل في األلفاظ انتقاء

 ............................... 

 14ص المصدر نفسه،.10

    .31ص المصدر السابق،. 13
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 المحور في تشارك لكـي المنتقاة اللفظة تبرز بها جمالية، استبدالية لمؤثرات تخضع المفردات
  (27).الترابطية التجاور عالقات خالل من السياقي

 : الكامل تفعيلة على"  الغضب قصيدة"  قصيدته في ويقول

  امتداد إلى والطريق ثالثُ  مرت

  ازدياد في والتأصل والتواصل ثالثُ  مرت

   المدى في التجذر حد إلى انظر

  العناد سربله اإلصرار من موجا   ...للصدى التمدد مد إلى انظر

  اضطهاد يشحذه اإلعصار من موجا  

  سيفي أعلق ...خيلي أعقلُ  زيدان تلة وعلى

  ساهمه رمانة فيء في وأرتاح

 الزغاليِل  زوج وأعطيك

   (23)د اضطها يشحذه اإلعصار من موجا  

 :الرئيس في مقر اهلل رام -م 4/2/2٢٢2 في التي ألقيت" البيعة"ويقول في قصيدته 

 

 

 

 .................................... 

 ،2ط ،.313ص المطلب، عبد محمد. د الحداثة، شعر في األسلوب بناء: ينظر.12

   . م3991 المعارف، دار القاهرة،

  . 19ص البطة، الكنعاني، جابر الفارس أناشيد.11
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 الفرسان وفارس الرئيـس حي           األوطــان ثرى من عيونك كحل

 األقران فـي األصليت والبهمة              السنا مـن سناء مىاألس القائد

 ثوان زهـاء أغضـى وما أبدا              ونـى يومـا مـا اآلمال الكالئ

 اليقظـان السـاهر بهذا فاعظم             لصباحنــا بليلــه النهار يصل

 الميدان في جـاراه الذي ومـن            زرعه ضارع الزرع في الذي فمن

 البـانـي كان اإلعجاز ولثورة            بعثـه من الضيا بثقوا من أوليس

  (22)يوجنان ومهجتـي فداه روحي    حياضنــا يصون لمن  الوفاء عهد

    :يقول" رسالة"وفي قصيدته    

 في الزيارة شبك عبر يوم ذات سألتني التي الفاضلة المدرسة إلى

 ..لطالباتي أرويها أن أريد قصتك؟ هي ما، عسقالن سجن

 سيدتي يا قصتي هي هذه ..لها أقولها

 .تنتهي ال حب وحكاية ،إنسان قصة هي

 الجسد وانبثاقات الروح وتفاعل األبدي العشق هي

 األرض مع والوجداني والديني واإلنساني والحضاري التاريخي والتواصل والترابط االرتباط هي

 ، والولد الرأس ومسقط واألب الجد هي

 

   

 .....................................  

 .م2033، وزارة الثقافة الفلسطينية، 323-321ية الموت والحياة، جابر البطة، ديوان ثنائ: ينظر.14
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 البلد بناو  والجار والصديق والخال العم هي

 .والبيدر القمح وحقل بيارتي.  .والكرمة والزيتون التين وكرم حاكورتي هي

 والمقثاه واللوزات الرمان مارس هي

  السحر ساع في الليل وهدأة السمر وأوقات المؤذن وصوت الغروب وسحر البهية المساءات هي

  ( 25) ؟..كيف ؟..كيف نفسي؟ من تجرد نفسي أرى وكيف

 :يقول" العاجل بالبريد رسالة"وفي قصيدته  

 سبــات من عروبة يا أفيقي

 األباه السلف ثرى عن وذودي

 (٠622سجن عسقالن )(26)للطـــــغاة خنوع فـي وتجثــو ...بـــــذل تحيا ألمة بكيت

 : يقول" الخامسة"وفي قصيدته 

 وتنـهب   القيود تسلبه والعمر ...نعـذب السجون في نبقى حتام

 وينضب لألفول سريعا يمضي...فإنـه واحسرتـاه وشــبابنا

 يكـذب علينـا وهـم على فينا... عششت والمرارة يجزع فالقلب

 (00)(٠666سجن جنيد )نتقـلب اللظـى جمر على إنـا... أسـارنا فك رباه يـا رحماك

 

 

.................... 

 .م 19،11المصدر السابق، ص . 11

 . 19المصدر نفسه، ص .عسقالن3933\9\21. 19

 جنيد 33/30/3991و \\32المصدر السابق، ص . 1ع/ جنيد 33/30/3991 .11
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    *الصباح عدنان

 : يقول الكامل تفعيلة على "والليل النهار" قصيدته في الصباح عدنان الشاعر 

  البحار رمل في المغروس حبي يا

  وغزه يافا بالدنا بحر وعروس

  محاره كل جوف في نابتا  

  يأتي البحري باللؤلؤ ومطعما  

  (11) البحار في تبنا   يصطاد الذي ينساك كيف

 : ر أيضاالشاع ويقول

  الليل طوال وأظل ...مذاقا   للنوم أعرف ال

  الصلب الورق فوق أحفر ...العالم خارطة وأرسم

    جميله الورد خطوط وتصير ...الحد مكان الورد خطوط

    (26) بالدي ألرض أجئ حين

 : يقول أيضا الرجز تفعيلة علىو 

   خفر في يسير موطني جرح وفوق ...المطر وينزل

  المطر سيخجل أمتي حزن لعمق ...المطر ويخجل

  (23)بعيده بعيدة بعيدة حبيبتي يا وأنت ...المطر ويسقط

 

 ....................................... 

   .م3933دار الجماهير، منشورات، فلسطين ،3ط، 34ص الصباح، الخبز والحديد، عدنان درب.61  

   11ص ،المصدر نفسه.19

  .39ص المصدر السابق،.30
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  :"المتدارك وزن على"الـذاكرة من الهروب" قصيدته في" القاف" حرف ويكرر

  انتظر إني  اآلن؟؟ تقولين ماذا

  القارب الفرح يصير حين لذيذ فالحب

  للوطن لفاعا   والقيد ...الزفه البسمات وتقود

  فورا   أجيبي.. .األحرار غطاء القفل

   أحبك كيف

  (22.)القفل وضد الليل ضد شيئا   تعط لم إن...تأت لم إن

 على قدرة األصوات لبعض)لقد كرر الشاعر صوت القاف في سطوره السابقة خمس مرات، و

 باتجاه لألصوات المختلفة الظالل وترتبط حاالتها، أدق في المشاعر ظالل مع والتوافق التكيف

 قيم ذات عناصر باعتبارها - الظالل نترك وال له، حدود ال ثراء اللغة تثرى وهنا الشعور،

 بالمضمون مباشر غير ارتباطا   ترتبط وإنما اإللقاء، حكم تحت الفني العمل في أسلوبية

  (.17) المتشكل الشعوري

 الشعر إلى ينظرون النقاد بعض وأصبح جدل، موضع تعد لم ومعناه الصوت بين العالقة إن"

 حساسيته ليست الذي وربما" جرامون موريس" أطلق فلقد المعنى، مع الصوت توافق بحسب

 الصوت بين فيه عالقة توجد الذي الشعر على الشعري التناسق مصطلح شك موضع الشعرية

  (13) والمعنى

 وأصوات، معان: شيئين على تشتمل الكلمات إن"  مؤداها قاعدة من انطالقا   الفهم هذا وكان"

 ننظر ألن قابل منهما كل ولكن ،التفرقة يقبل ال ارتباطا   باآلخر مرتبط كالهما والصوت والمعنى

  .(19)"  حدة على فيه

 .............................. 

  .30 ،19ص المصدر السابق،.33

 بالقاهرة، المعارف دار ،34ص   العبد محمد. أسلوبي، د لغوي مدخل الجاهلي، الشعر في الداللة إبداع .32

 . 3993 ،3ط

 لقصور العامة ، الهيئة21درويش، ص أحمد. د وتعليق وتقديم ترجمة كوين، الشعر، جون لغة بناء.31

    م3990أكتوبر، الثقافة،

 والترجمة التأليف ، لجنة19محمد، ص عوض محمد كرمبي، ترجمة أبو السل األدبي، النقد قواعد.34

    3944 ،2ط والنشر،
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  :"الكامل" تفعيلة على "زيارة  قصيدته في يقول

  المنديل عن جيبي في فتشت

  أظافري تحت نظرت

  تأتي اليوم.. .تأتي سوف.. .أجري وهرعت

 ( 11) أرددها كالزمة زالت وال.. .تأتي اليوم

الحالة النفسية وهنا نلحظ لهفة األسير لزيارة األم أو القريبة له، والتكرار جاء هنا تعبيرا عن 

 .التي تجثم فوق صدر الشاعر في أسره

  :" غدا  " يقول فـي قصيدته 

  النشيدْ  ويعزف.. .قفوا بأن السامعين بكل يهتفْ 

  تتأففي ال أماه يا أواه.. .الظهورْ  وتنتصب يعزفْ 

  عيد   يصبْح لنا ومؤكد.. .حدْ  دون ونفرح يأتي فمؤكد

 ... .للصغار وقصرا  ..... .عاصمة.. .للنصرِ  وساحة.. .الشعوب كأعياد

 ( 26) أهديها للشهداء قصائدي أحلى العيد ذاك وسألقِ ... .الشهيد عيد شعبنا مجلس ويقر

 

 

 

 .................................. 

   .13 -11الصباح، ص والحديد، عدنان الخبز درب.31

  .1وص 9ص الصباح، عدنان والحديد، الخبز درب.39

له باع طويل في اإلنتاج  مرموق،مثل بصدق معاناة اإلنسان  فلسطيني قاص وكاتب عدنان صباح الكاتباألديب *

من يوميات )و( برد الوحدة)و( درب الخبز والحديد)الثقافي الفلسطيني فقد صدر له ثالث مجموعات قصصية هي 

مة اإلسالمية للثقافة والعلوم صدر عن المنظ 2002إضافة إلى كتابين األول بعنوان مخيم جنين ربيع ( مواطن

سيصدر عن ( بطون شاهدة على الجريمة)وكتاب بعنوان . باللغات الثالث العربية والفرنسية واإلنكليزية( االسيسكو)

اللجنة العربية لحقوق اإلنسان في باريس ويعد كتابين األول حول ظاهرة االستشهاديين والثاني دراسة فلسفية بعنوان 

 . وله مئات المقاالت والدراسات واألبحاث( المسائل ومسألة الشخوص العرب بين شخصنة)
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  *محجز خضر

 :( م2667) عام في النقب معتقل من ويكتب

 المزور ه البضائع هذه كل سئمت

 المصو ره المهزوزة الصغيره العواطف هذه كل سئمت

     (22) محو ره ممطوطة بسمة أريد وال صادقا   حبا   أريد

  :(-ب --مستفعلن ) تفعيلة على" ال" قصيدته في يقولو

  نفسي ملء نفسي وجدت ألنني

  وعاشقا وساخرا   وثائرا   شاعرا  

  كالرياحِ  رمسي هتكت ألنني

  وحانقا  .. .وقادرا   مدموما   مقدما ،

  خافقي من زفرة شمس أشعلت ألنني

 ( 11.)المبرره القبائح هذه كل كرهت.. . سابقا   دوقا   وكنت

  :الرجز تفعيلـة على محجز خضر األسير الشاعر يقول ،الصحراوي النقب وفي معتقل

  شارتي وُأعلي ساعدي أرفع

  نعم أمي يا إليك ...نعم: أمي يا أقول

  أمي يا لبيك.. .نعم أمي يا وأنت ال الكل

 (26) القنطره أنت.. .الوحلِ  سيول تطغى إذا

 ................................ 

     .تاريخ بال الفلسطينيين، الكتاب اتحاد ، غزة،1محجز، ص األرض، خضر حافة على اشتعاالت.31

    .6 وص9 ص المصدر السابق،.11

 .32وص33 المصدر نفسه، ص.39
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 عصر كل خميس :"المتقارب" تفعيلة على يقول

  الغناء يبدؤون.. .األضرحة من الشهداء ينهض

  البهيم الليل يولد األغنيه رماد من

   مستقيم عشق موت األمنيه وحصاد

  األضرحه من الشهداء ينهض عصر كل خميس

 : بقوله قصيدته ينهى ثم

  خميس كل عصر

 ( 41) السماء إلى يصعدون األضرحه من الشهداء ينهض

وللتكرار دور كبير في توليد اإليقاع المناسب الذي تحتاجه قصيدة التفعيلة، كما أنه بنية النص 

 ينهض"ثالث مرات، كما كرر جملة " خميس كل عصر: "الشاعر جملةالرئيسة، ولقد كرر 

 .ثالث مرات هي األخرى" األضرحه من الشهداء

  :"الكامل" تفعيلة على محجز حضر الشاعر يقول" أكثر أحبك زمريا عند" قصيدته وفي

  غريب قولي

  الشهيد سمع فمن

  الشهيد شرف باكيا   الزيارة يوم

  غريبْ  قولي

  غريبْ  وأنا

  الحقائق افتراقات هذي

 (48) النشيد وافتراقات

............................... 

   39- 31المصدر السابق، ص. 90

 .13 -10 ص ،المصدر نفسه .93

 دكتوراه و.الرواية نقد في ماجستيرحصل على . 10/32/3912 غزة مواليد أكاديمي من وباحث وناقد وروائي شاعر*

 العديد لهو ويقطن في مخيم جباليا في غزة. بغزة األقصى بجامعة الحديث النقد أستاذهو .الحديث بعد وما الحديث النقد في

 األدبي النقد في المقاالت من العديد إلى إضافة المحكمة األدبية والدراسات الشعرية والمجموعات الروايات من

 .والسياسي
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 يكرر فهو" غريب وأنا ،غريب قولي"  :قوله في المتالحقة التركيبية التجانسات هذه

 من ويستغرب مشاعره، كل يسكن الوطن أن رغم غريب فهو ،بالغربة إحساسه حقيقة وصفه

  العبارة ثم" غريب وأنا" اعترافه مع ويجانسها مرتين مكررة "غريب قولي" فيورد ذلك

 عز هللا عند حـي أنـه نؤمن ألننا ويرانا يسمعنا فالشهيد" الشهيد شرف الشهيد، سمع" التركيبية

 بين الكبير بـالفرق ون حس النشيد، مع ومرة الحقائق مع مرة" افتراقات" يركِّب ثم وجل،

 من أفضل بحقائق الحلم عن ناتج النشيد ألن" النشيد افتراقات" و "الحقائق افتراقات"

 للـصورة آخـر بعـدا   ليـضفي التركيبية التجانسات هذه الشاعر سّخر هكذا الواقع، حقائق

 ب مَتفـاعلن" الكامل البحر تفعيلة وزن من الناشئ اإليقاع على تتكئ   التي العامة، التركيبية

 التركيبـات مـن جملـة مـع قصيدته في استخدمها التي"  -ب– مْتفاعلن" ومشتقتها "-ب-ب

فـاعالن) "بالتـذييل"  األبيـات نهايـة فـي التفعيالت كافة إلحاق مالحظة مع التجانسية َُ  مَت

 البيت نهايـة فـي العروضـي التدوير استخدم وقد شأن، ذات موسيقية إضافة وهذه( ومْتفاعالن

   بتكملتها السابع البيت ويبدأ"  متَ " التفعيلة من جزء بـ ينتهي الذي السادس

  (47)"فـاعلن"

  :"المتقارب" تفعيلة علـى" الضحايا لكل حب" قصيدة قصيدته فيويقول 

  السفر درب رفيقة وهذي

  العيون فتبكى الرسائلْ  تخط

 المراييل   تبكي الحروف   وتبكى

 الباللين تبكياألراجيح  تبكي

 (  43) البنيه بعين النجوم وتبكي الشجر يبكي

سبع مرات إلظهار األسى وتصوير عمق الجراح، ولتوليد " تبكي"ولقد كرر الشاعر الفعل 

 .إيقاع حزين في النص

 : تفعيلـة المتقارب على،(جديد لحلم فدعني سئمت) قصيدته في ويقول

 

...................................... 

 .303 ص المعاصر، الفلسطيني الشعر في اإليقاعية البنية.92

    .41 وص 49 ص محجز، خضر ،األرض حافة على اشتعاالت.91
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  فرحنا.. .زرعنا...فرحنا.. .حرثنا

  فرحنا وينمو.. .فرحنا.. .روينا

  ؟؟ اكتشفنا فماذا لي قل وأينع

  ؟؟ اكتشفنا فماذا لي قل بربك

  ؟ زرعنا لماذا.. .لي قل بربك

  (49)ااكتشفن لماذا ؟ بكينا لماذا

ويستخدم الشاعر في كل سطر من السطور الثالثة السابق فعل الطلب يتلوه جواب الطلب 

والتكرار يفيد " ؟؟ اكتشفنا فماذا لي قل وأينع"بغرض اإلتيان بالحجة والبرهان، ويكرر عبارة 

خمس مرات واالستفهام " لماذا"التأكيد وتوليد إيقاع حزين يسري في مفاصل النص، ويكرر 

يفيد إظهار األسى والحزن، كما كرر صوت األلف بعد النون للتحسر والتأوه ولخلق اإليقاع 

  .وهذا يتناسب مع التجربة الشعورية ،المناسب

  :المتقارب تفعيلة على( العظيم العجوز) قصيدته في ويقول

صت   بالسيلِ  أحسست ثم الشارعِ  في غ 

  اآلن أنا.. ومت   فغرقت يغمرني،

  اللحظة هذه في يحاول عدوي لعل ميت  

   تلك خلف وشماتته أحقاده يداري أن

  (41) الكذب دموع :الدموع

 

 

 

 

 

 ........................................... 

 .13-19ص المصدر السابق،: ينظر.94

    21ص المصدر نفسه،.91

 



124 
 

التحقيق وقضوا سنوات  اتوهذه نماذج عديدة كتبت من قبل شعراء ذاقوا مرارة السجن وعذاب

 وقفوا متضامنين مع أخوانهم وأخواتهم في السجون االسرائيليةوممن  ،طويلة خلف القضبان

عدد من نصوصهم بما يليق بشاعريتهم التي أضفت الكثير ألدبيات السجون ونحن هنا  وثقسأ

نرصد هذا الكم من التسجيالت والتوثيق لنغني المكتبة الفلسطينية بهذا ألصنف األدبي الذي 

أصبح حاضرا في مسيرة شعب ال زال يقبع تحت االحتالل وال زال المئات من المعتقلين 

 .حتالل وخلف القضبانيقبعون في زنازين اال

 *نصار وليم

  :"في صمتي" ويقول في قصيدة له بعنوان

 ! صحبي بحياتي والموت.. .صحبي

 هل وصلتكم أخباري؟ 

 أخبار قيودي والصمت 

 ! صحبي بحياتي والموتمن خلف القضبان؟ 

 هل أحد فيكم فك ر يوما ما معنى الحرية لإلنسان؟ 

 في إنسان الثورة تحجزه األغالل 

    **** 

 إال من يبحث عنها .. .ال يدري معنى الحرية

 ( 66)لكي ينزع عن شعبه كل األغال  من كان بأمسه يبحث عنها 

 دعني أتحدث مع نفسي بالمتدارك  :يقول فيها" األفوكادو والعودة"أما قصيدته 

 فالتربة والموت البارد .. .وأخاطب في فكري األوزان 

 األسر وقيود  السجن قضبان وقساوة

 ........................................... 

    3999، هللا رام ،11 ص نصار، وليم والثورة، القيد أغاني.99
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 تتحد  بالنغم الموزون .. .وجميع اآلالم الوقتية في نفسي

 كل األوتار .. .وتالعب في حسي

 يتفجر في ليل األشواق  ...وتدغدغ قهرا مكبوتا

  (60)فالتربة ما عادت تهويني يا هيا .. .كلمات صافية المعنى

   :"تل الزعتر"ويقول في قصيدته 

  دع عنك التفكير عن الثورة لليوم الزاحف من بعد 

 (62)"  الوغد أحضان في يتمرغ بهاها للقدس تترك ال

 

 

 

 

 ...................................... 

 . 13 ص السابق، المصدر. 1

 .  93-91 ص السابق، المصدر. 93

 كان اذ الغير حمية تثير  االثنية تركيبته وكانت القضبان، خلف عانى االصل يهودية ام من يمسيح فلسطينيا نصار وليم* 

 يقول المسلمين، االخوان جماعة في جذورها الى باالشارة الرائدة، الوطنية الحركة هذه قناة من يغمزون المنافسون

 وليم سينال ،!يهوديا يصبح ان على يساومونه المحتلين ان يشاع مسيحي مناضل لدينا نحن وها" دحبور احمد الشاعر

 تجربته يضع المحرر، االسير وليم، هو وها شقور، عماد االثير بصديقي مصاهرة صلة تربطه وكانت ،3930 عام حريته

 تجاهه مشاعري الى ليضاف ،«فتح بني تغريبة» عليه حسدته عنوانا ويعطيه صفحة، خمسمئة قوامه كتاب في القاسية

 في تأثيرا الكتب اكثر احد الى اشارة عنوانا، التغريبة اختياره في ان بل الشعر، ويكتب مثقف فهو القربى، من جديد نوع

 بن لدياب انصار مقابل زيد البي انصار الى االسرة، في تقسمنا، كانت التي هالل بني تغريبة به واعني ويفاعي، طفولتي

 بن وليم تغريبة مع افعل ماذا واآلن ،..الشعبيين الرواة امهر من يعد لي خال مع متحالفا دياب، انصار من وكنت غانم

 اضغط بأن يلزمني المتاح الحيز ولكن فيها، حدث اي تتجاوز ان عليك ليصعب حتى حارة كثيفة يوميات انها نصار؟ نجيب

 ووليم اولها، استطيع؟من فهل.. المجيدة السيرة هذه صورة في القارئ اضع ان وحسبي ممكن، حد اكبر الى الوقائع

 فنحن معه، جديدة آصرة لي تتفتح وبذلك 9/3/3949 مواليد من فهو اشهر، وثالثة يوما عشر باثني مني اكبر نصار

 . طريقته وعلى موقعه في كل واحد، وطني مشروع الى ننتمي واحد، عام ابناء من فلسطينيان

 !!http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=209724 شهادة.. «فتح بني تغريبة» - االربعاء عيد 

 9الجديدة الحياة نصار وليم كتبها كما االسر
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 * األغا مصطفى

 

  :(مصادرة) قصيدته في يقول

  أغذيها ثورات البيت حروف

  ديني ومن لوني من األفكار من

  معتقال   القصر يصير غضبي ففي

 أرسمه   القصر وباب

  الزنازينِ  كأبواب

  فرحي وفي نزقي وفي

  وتحييني تلهمني الطفل عيون

  مرحي وفي حبي وفي

  فاتنتي األرض تكون

  (44) وعاشقتي

الذي يفيد الظرفية، " في"الذي يفيد التبعيض و" من"ونلحظ أن الشاعر يكرر حرفي الجر 

 . باإلضافة لتوليد اإليقاع المناسب في النص

 

    

........................................ 

   .م2004 الكتاب، اتحاد منشورات ،هللا رام ،3ط ،41 ص،األغا عثمان النورس، مصطفى.99

 باعتقاله الصهيونية السلطات قامت م، 9/30/3914 بتاريخ يونس خان مدينة مواليد من اآلغا مصطفى الشاعر*

: بتاريخ وذلك عربة وادي طريق عن األردن لنهر الشرقية الضفة إلى إبعاده تقرر ثم م، 31/30/3999 بتاريخ

 .م 21/1/3912

 .اإلسكندرية بجامعة التجارة، كلية من ذلك بعد وتخرج مصر، في الشاعر درس       -

 (.اعترافات: )عنوان تحت القاهرة في م، 3911 عام االولى الشعرية المجموعة له صدرت       -

 القاهرة، في أيضا   م، 2004 عام( النورس: )بعنوان الثانية مجموعته وصدرت       -

 فرع الفلسطينيين والصحفيين للكتاب العام لالتحاد اإلدارية الهيئة وعضو مصر، كتاب اتحاد في عضو والشاعر

 األدبية، والمجموعات المنتديات من العديد في عضو وهو.. العربية مصر جمهورية
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 حديثةال فنيةال تقنياتالمن الشعراء اليين أضافوا لشعر المعتقالت الكثير من *عمر خليل عمر

 له القارئ نظر يلفت أن يود ما على التركيز على مـن خاللها وعمـل بـالنص، القارئ لربط

 :المتقارب بحر على( الوحدة نشيد) قصيدته في يقول

  الحياه صروح سويا   لنبني يدي وهذي أتيت أتيت

  الحمام للقي سويا   ونمشي

  جاء الموت أنا بالدي بالدي.. .األباه دروع الحمام فلقيا

  األباه بالد يا تجزعي فال.. .الفناء ضروب األعادي يذيق

  الرياح متون إليك ركبنا ...الفداء رمز شبابك فإن

  صداك ونبضي فداك فروحي.. .السماء وجزنا العباب وخضنا

 يدي   وهذى أتيت أتيت.. .الدماء سخي غالٍ  ومهرك

 (233) الحياه صروح سويا   لنبني

ومن أجل الحرية يكون الفداء، وتكثر في هذا النص األلفاظ والتعابير الدالة على التضحية 
  ،الفناء ضروب ،الموت تكررت ثالث مرات، مامالحِ : والفداء من أجل تحرر البالد، في نحو

 ومهرك، صداك ونبضي ،فداك فروحي .السماء وجزنا ،العباب وخضنا ،الرياح متون ،الفداء رمز

...................... 

 م  3991، جباليا القدس مؤسسة،  ،غزة3ط ،123عمر، ص خليل عمر أركع، لن. 300

 فلسطين في والثانوي واإلعدادي االبتدائي تعليمه وأكمل 3919 سنة فلسطين غزة – الهيا بيت مواليد من الشاعر

 ثم سنوات لثالث مدرسا وعمل و 3919 سنة مصر – القاهرة جامعة من عربية لغة – اآلداب اللغة ليسانس على وحصل

 .الفلسطيني التحرير جيش في ضابطا وعمل منها وتخرج العربية مصر جمهورية في الحربية بالكلية والتحق عاد

 الجناح عن مسئوال كان كما 3991 سنة حرب أثناء غزة قطاع شمال في الوطني الحرس لقوات قائدا منصب وشغل

 في الحركة مؤسسي أحد وهو 3991 سنة هزيمة بعد المقاومة وعن غزة قطاع في العرب القوميين حركة في العسكري

 .غزة قطاع

 في مديرا ذلك بعد عمل 3930 عام حتى مرتين اعتقاله أعيد ثم سنوات ثماني عليه وحكم االحتالل سجون في واعتقل

 .2002 عام حتى الثانوية غزة كلية
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   .ويلعب تكرار بعض األلفاظ على التأكيد في طلب الحرية والفداء. الدماء سخي ،غالٍ 

  :( نداء ،نداء)  قصيدته في يقول ،عمر خليل عمر للشاعرآخرا  مثاال   ولنأخذ

  تنادي القدس

  والسمسار البائع وتنادى التجار كل تنادى القدس

  الغابه وحوش كل تنادى القدس.. .األشعار وتجار القول تجار

  شابه وما السبع الفأر، القط، الفهد،

 (232) حولْ  يسمع، من يسمع، من

 :ممتحدثا عن أمانيه2622 العام في المركزي غزة سجن داخل منيقول و 

 المسامر اللحن تعزف الحيارى العصافير

  ساهر األبواب على صقر من اإلفالت ترقب

 طائر الطير يعزى أم! أدرى لست ؟؟ تغنى هل

 فاطر البازي ترى ما دهاها ما تسلها ال

  صغائر وأفراخ وكر ولهُ  طير كل

 ناصر فيه حلم كل شوق فيه نبض كل

   (237) ثائر أحالم فالمنى مناه عن تسله ال

  ............................................ 

 م  3991، جباليا القدس مؤسسة،  ،غزة3ط ،123عمر، ص خليل عمر أركع، لن. 300

  .33 ص ،نفسهالمصدر .303

 . 13ص المصدر السابق، .302
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 :متحديا عذابات السجن الشاعر يقولو 

 ..والقيدِ  والسجان السجن برغم

 زندِ  ومن قدم من والتعليق... والتحقيقِ  التعذيب زنازن ورغم 

 والبردِ  القيء ورغم يرسلها، واللعناِت  الجالد مطارق ورغم

   (233) أركع ولن ...كالرعدِ  المحبوس صوتي سيعلو

 تـر لـم فهي م،8411 العام في القضبان خلف كتبت الجميلة القصيدة هذه أن ورغم

 حتى حبيـسة   ظلـت األسرى، إبداعات من الكثير أن يؤكد ما وهذا م،8443 العام في إال النور

  (819) .( التسعينات)  العشرين القرن من األخير العقد

 -:"زائره يا" قصيدته في عمر خليل عمر الشاعر قولي

ْنبئين وماذا لنا حملت وإذا.. .زائره يا   ؟؟ ت 

  الجوى بي أضر قد فاني قولي

  الحزين للروض للكرامات للدار

  زائره يا

 تقول؟؟ ماذا ؟؟ الثاكالت الماجدات األمهات تقول ماذا

 (811) ؟؟ األغنيات تقول ماذا

 حريق ذكرى في سجنه، في أنشدها التي" حريق" قصيدته في ينشد" عمر خليل عمر" الشاعر

   األقصى المسجد

 ؟؟ والهمم الحق فأين: ينادي دوى بلدي من الصوت هذا أكبر هللا

  والحرم والمحراب يندب فالعود حزن في اليوم قدسي أكبر اهلل

 .................................. 

  .1، صالمصدر نفسه .301

 .92المعاصر، ص  الفلسطيني الشعر في اإليقاعية البنية.804

 .20ص -39ص المصدر السابق،. 309  \\11ص ،عمر أركع، عمر خليل لن. 301
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  :جزأين من المكونة قصيدته فقرة ختام في يقول ثم

  (236)تلـتهم والنيـران يـضحك نيرون فزع في للقدس ما أكبر اهلل

(  الكامل)  تفعيلـة علـى ،"رسـالة فلتكتبـي" قصيدته في عمر خليل عمر وينشد الشاعر

  : ومطلعها

   الخيالْ  في وعشت ظنوني، من ضحكت   مرة كم

  (811) بالمحالْ  الشكوك وأقتل السأم أحارب

 :وينشد فيها أيضا

  ...اكذبي... .قولي

 (811) واشجبي.. .وعودا   أعطى

  :"المتدارك" تفعيلة مشتقات على( الصمت وانفجر) قصيدته في ويقول

  ؟؟ مخرز كف أيالطم

 . .كال: قالوا... .كال: قالوا -

  فلنسمع قلنا - 

 يصنع؟ ماذا ،..يصنع ماذا: قالوا -

 ( 814)؟؟ يصنع ماذا ؟ المدفعِ  وجه في مسكين حجر

 ...ويضيف

  النور الح قد ها

  يثور المقهورين بركان

 (881) الصمـت وانفـجر الموتْ  مات فقد

 

 .................................... 

ر األسير والشاعر*  .0. 11 ص نفسه، المصدر. 301  : قوله في الشعبي الموروث يسخِّ

 .  99 ص نفسه، المصدر .\1٠1 \مخرز؟؟ كف أيالطم

 111-111 ص السابق، المصدر. 1٠9  

    .119 ص نفسه، المصدر. 11٠
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لكن عكس شاعرنا مفهومه " الكف ال تالطم المخرز: الشعبيوهذا تناص أدبي يلتقي مع المثل 

   .وجعل الحجر يالطم الطائرة  والدبابة والمدفع والبندقية

 تركيبة من يتشكل نص كل"  كريستيفا أن جوليا ترى "التناص"وتسمى هذه الظاهرة ب

  (888")أخرى لنصوص تحويل أو امتصاص هو نص وكل االستشهادات من فسيفسائية

 يكن لم المعاصر الشعري النص معالم تشكيل في به واالستعانة الشعبي التراث إلى التوّجه إن"
 وجد فقد. والمحرك الباعث هي ملحة لحاجة كان إنما الفكري، العبث أو الفكري الترف وليد

 جراح عن بواسطته يعبر والمالذ، والملجأ والمثال، النموذج الشعبي النص في المعاصر الشاعر
 القيم، اختالل عن الناجم الروحي القهر خالله من يجسد كما الواقع، وتصدعات والجماعة الذات
 ضياع خالل من السياسي االستبداد ويفضح االجتماعي، الفساد عن الناتج الفكري والكبت
 آفاق رحاب إلى اآلسن الواقع مستنقعات من الخروج على به فيستعين العدل، وغياب الحقوق
  (887).الحتمية لمجابهة بقيمها ويتزود قواها من يستمد النقية الواسعة الخيال

 المقهورين، من البركان ويتفجر يلوح، النور أن الثائرة قصيدته ختام في يقرر الشاعر)و

 يـصنعون منه ألنهم الموت، يخشون وال بالحجارة المحتلين قذف يواصلون والشباب فاألطفال

  .الصمت فجروا فقد حياة،

 ( 883).محاورها وأهـم القـصيدة عنوان وهو" الصمت وانفجر"

  :"الرجز" تفعيلة على نور بابنته ويتغنى الشاعر

، في تتيه   القصور كربة دالل 

  لألمير ت زف أميرة كأنها

  سفير وطفلتي دولة دوما   للحسن

 (889) والعبير والزهر الحسن منها يغار

 عـن وابتعدوا فقط، للتامة األقرب ومشتقاتها الرئيسية، بالتفعيلة المحدثون الشعراء التزم فقد

 خاصـة، بـشروط استخدامها اقتصار مع نقصا ، أو زيادة المختلفة التفعيالت مشتقات حشو

 

 ............................ 

     2000 ،2ط األردن، والتوزيع، للنشر عمون مؤسسة ،32 ص الزعبي، وتطبيقيا ،أحمد نظريا   التناص .333

 بالحاج، كاملي ، الدكتور(واألصول المكونات في قراءة)المعاصرة  العربية القصيدة تشكيل الشعبي في التراث أثر .332 

  343ص

 . 333 ص المعاصر، الفلسطيني الشعر في اإليقاعية البنية. 331

       .49 ص عمر، خليل عمر أركع،لن . 334
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 الوجداني الشاعر لحديث المتأمل إن ،خاص وبنسق نهايته أو البيت بداية في كاستخدامها

 ابنته خيال يخاطب وهو االبتسام يريد وتارة والحنين، الشوق يملؤه تارة يجده البنته، المرهف

 بالياء المد صوت يظل والعبير والزهر بالحسنو باألميرة يصفها وهو يفرح ، وأمامه يراها التي

 بالواو، المد صوت إلى البعد حقيقية كرؤية نفسي، خارجي بتـأثير ربمـا يعـود ولكنه مسيطرا ،

 هكذا المضيء، البريء النضير وجهها يتذكر وهو بالياء المد إلـى ثانيـة يعود أن يلبث ما ثم

 التي الشعرية التجربة تعكسه نفسيا   وانعكاسا   واضحا   والداللة الصوت بين التأثير تبادل يكون

 يكشف الكلمات، مع خاص تعامل وهنا نالحظ  - (881)،مدها وأصـوات قصيدته كلمات غلبت

 وأنظمة وعالقات متبادلة تأثيرات وبإقامة بينها، جديدة صالت بإقامة والرمزية النغمية طاقاتها

 (.  889) وتأليف ترتيب

  :"فعولن" الرمل تفعيلة على ويقول

  ويعدو يروح.. .يلوحْ  موج عيونك بشط

  الجريح كقلبي ويدنو ويعلو

 (881) ال يستريح كسيرا   فعش

 : الرمل بحر مجزوء على من الشعر العمودي "العيون في إليها" قصيدته في ويقول

    والعيــــون دواء للقلب أنت       البنــين أم ويا دنيانا نصف

 (222)الثمـــين والكنز الدر فيه أنت       راســـخ أساس للبيت أنت

وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه : "وفي البيت األخير تناص ديني يتالقى مع قوله تعالى  
 ". وبالوالدين إحسانا

 

 

 ......................................... 

 .  334،331 ص المعاصر، الفلسطيني الشعر في اإليقاعية البنية.331

  .3931  ،2ط البيضاء، الدار  المقاالت، عيون منشورات،19تليمة،ص المنعم عبد األدبي، الجمال علم إلى مداخل.339

 .   9عمر، ص خليل عمر أركع، لن.331

  م2٢٢٠ الثقافي، الشوا رشاد مطابع،غزة،00عمر، خليل الوطن، عمر ندعوه سنظل. ٠٠2
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 * صالح الناصر عبد

 الصحراوي، النقب معتقليقول في شعراء المقاومة في الصف األول من الذي ال زال  الشاعر
 :واصفا سجنه

 ألرواحنا ظال   يرسم ...الرمل ينهض دمنا على"

 .دالية    تتفرعُ  دمنا على ..السياج خلف تتفتح سوسنة ويعانق

   (226) "تاج وآللئ آلهة تتوحد

 :السجن واصفا   ضيفوي

 للعالقات إضبارة ...للنضاالت مدرسة السجن هو

 للسواد مصبغة أجسادنا تخلف شمس

 )273)  أجاج وماء... يطفو الجرح على وملح عذاب

 .................................. 

   الكتاب اتحاد منشورات القدس، ،42ص صالح، الناصر عبد أمامكم، ينحني المجد.339

   .م3939 ،الفلسطينيين

 41ص نفسه، المصدر.320

. الفلسطيني الوطني المجلس عضو. 32/30/3911 بتاريخ طولكرم، مدينة مواليد من صالح الناصر عبد الشاعر**

 الثانوية وأنهى المدينة، مدارس في والثانوي واإلعدادي اإلبتدائي تعليمه تلقى فتح لحركة السادس المؤتمر عضو

 العام في أسهمَ  قد و،  بطولكرم الثانوية الفاضلية المدرسة في م،3919 عام األدبي الفرع في" التوجيهي" العامة

 األرض يوم مظاهرات في ُأصيب• رئيسا   انتخب و الثانويين الطلبة إتحاد تأسيس في،  دراسته وأثناء، م 3911

 في أمضاها أشهر، ستة بالسجن عليه وُحكِمَ  اإلسرائيلي، اإلحتالل سلطات قبل من عليه القبض وُألقي م،10/1/3919

 ونصف، عام   لمّدة بالسجن اإلسرائيلية العسكرية المحكمة عليه حكمت حيث"  3911 عام ااعتقل•. طولكرم سجن في

 بنابلس الوطنية النجاح جامعة في دراسته أثناء إنتخب•. والرملة ليد بيت نابلس، طولكرم، سجون في متنّقال   قضاها

 والمعاهد الجامعات في الطالبية الشبيبة حركات قيادة في وعضوا   الطلبة، اتحاد مجلس لرئيس نائبا   م،3919-3934

 عامي بين ما للجامعة التابع الريفية الدراسات مركز في وموظفا   الوطنية، النجاح كليّة في مدرسا   عمل•. لفلسطينيةا

 إنتخب•. 3931 العام في المحتلة األرض في الفلسطينيين والُكتّاب األدباء اتحاد تأسيس في شارك •م3931-3991

 م،3931 عام الفلسطينية االنتفاضة بدء مع م2001 عام وحتى م3931 عام منذ الفلسطينّيين الُكت اب اتحاد لرئيس نائبا  

 شهرا   32 مدة" 1أنصار"  " كتسيعوت"  الصحراوي النقب معتقل في وأمضى اإلسرائيلي، االحتالل سلطات إعتقلته

 واألسرى المعتقلين على االحتالل سجون إدارة فرضتها إنسانية غير وظروف أوضاع ظل في اداري كمعتقل

 عام مدير منصب ويشغل اآلن حتى شعرية مجموعات سبع أصدر•. االسرائيلي االحتالل سجون في أمضى•الفلسطينيين

 .الفلسطينية الثقافة وزارة
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   :"المتدارك تفعيلة على" المينـاء لسيدة الريح قالته ما وهذا

  أسافر واألغالل الظلمة مابين

  وطني إلى فيك

  الثوره إلى فيك وأسافر

  الثوره وأنت الوطن أنت

  جمره الغاصب بقلب أنت

  األنهار وأم الرمل وأم البحر أم يا

   الفقراء وأم

  الجسر خلف واقفة يا

  (272) ودماء رصاص وعيناك

 بل القصيدة، هذه في فقط صوتية وظيفة يؤدى" فونيم" مجرد ليس الراء حرف إن 

 باالنفعـال، واإلحـساس الحركة إلى بالقارئ تدفع النطق، في المكررة الراء حرف صفة إن

 نغم في واالندفاع الوثـب إلـى بالنفس يدفع الذي المتحرك، المتدارك وزن على القصيدةهذه 
يقاعا ، حركة يمتلئ موسيقي  للنطق، الفيزيائي البعد مـع يتمـاهى نفسيا   بعدا   الراء صوت فيأخذ وا 
 إضافية صفات( األنهار/  البحـر/  الـسفر/  الثـورة) تعطي التي الداللة إلنتاج معا   متحدين
   (277).للشاعر النفسية الحالة عن معبرة شعرية كلمات لتصبح

 

 ........................... 

  .310ص ،399ص المصدر السابق،.323

  .341 ص المعاصر، الفلسطيني الشعر في اإليقاعية البنية.322
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 : ويقول أيضا

 المقدسِ  التراب، الجذور لون للرياحين

  العارمهْ  الوطن نشوة يا ...القادمهْ  الوطن ساعة يا

 التالصقِ  لون الرمادي للغسق للرياحين

  يلتقيانِ  جناحان ...التخومْ  لون

 المتوح دِ  للوطن وجهان ...يشتهيانِ  مناخان

    (273) ُْ الوالده وسحر ...المخاض اكتمال وروحي أنت

 :يقول الوطن،مغرم ب ألنه بانتصاره، يفاخر ،ومراراته إال أنه الحزن رغم

  القيد على وأبقى

 البحارِ  وحجم ...السماء ارتفاع يفوق حزني

   خطاي كل ترصد الحقيرة العيون

  (272)  وأفاخر يا وطني أحبك ألني

 :صالح الناصر عبد الذي ذاق مرارة األسر الشاعرويضيف  

  وجسمك دمعي بين ما

  السهول وخصب ...الفيافي نخل ويمتد ...العربي الوطن خارطة تمد 

 

  ................................... 

 م 3933،   فراس مطبعة، الناصرة ،3ط ،43ص صالح، الناصر الحاسمة، عبد اللحظة داخل.321

     م3939،   عرفة أبو وكالة،   القدس ،32صالح، ص الناصر للفرح، عبد خارطة.324

 



136 
 

 أن يؤكد الذي وسعاأل نتماءاال إنه حماية،لا لشعبها ويوفر ن،يفلسط سيجلل الذي خصبلا إنه
 على أطماعه تعلقت غاز، لشعب خلـود مرةث وليست ر،حب في معزولة جزيرة ليست نيفلسط
  (275). وتواصلهم العرب، رضأل الطبيعي متداداال هي نيفلسط الوهم، شجر

د الحجر والمقاوم(  الرجز)  تفعيلة على" أمامكم ينحني المجد" قصيدته فيو   : يمج 

  للحجر المجد

  معاقلْ  بيوتها غدت التي وللمدائن تقاتلْ  التي للسواعد المجد

   والرصاصِ  القصف عنف رغم وللعيون المجنزره يستوقف الذي للملثم المجد

 (276) ساهره تبقى

وهي بنية النص والتكرار يفيد التأكيد  ،"تذكر زلت أال "عبارة  قصيدة له في الشاعر ويردد
  :"المتقارب" تفعيلـة على فيقول ،ويضفي على النص إيقاعا عذبا

  عاما   عشرين امتد الذي الحوار شكل تذكر زلت أال

  تذكرني زلت أال ...الصدفْ  لون تذكر زلت أال

  الصمت قمة في ...العذب الصارخ صوتك إنني

   الفجر صحوة في وجهك صورة ...العربية الردة حقبة في نارك طلقة

  (272) الغرفْ  فضاء أناروا الذين السجناء صرخة في

 

 ......................................... 

، مجلة مدارات مجلة ثقافية فصلية تصدر عن 19فايز أبو شمالة، . إبداع األسرى انعكاس للواقع الفلسطيني، د. 321

 .  2033وزارة الثقافة، العدد الخامس، ديسمبر 

  .7٠ص ،صالح الناصر عبد أمامكم، ينحني المجد.191

 .      م199٠الفلسطينية، النورس دار القدس،،91ص صالح، الناصر عبد البحر، نشيد.197
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 أشكاال   اإلجرائية سياقاته في اإليقاع ويأخذ)ثالث مرات " تذكرني زلت أال"جملة  يكرر الشاعر

 أنواع وهو. حركة أو لمعنى قوة، مركز أو لوضع المتسق غير أو المتسق التكرار هو" فـ شتى،

 األنوار والسكون، الحركة تناوب في يظهر معين لفظ أو نغم أو حركة على تركيز ألنه الوحدة

 الشعر، في الصدر على العجز رد األغنية، في القرار رجوع النهاية، في البداية عودة والظالم،

 فهو. المعزوفة في موسيقية عبارة أو واحدة نوبة رجوع متناوبة، قواف أو واحدة قافية تكرار

 لذة على جمالهويقوم .استئنافها ثم حاجز أمام الحركة توقف الطبيعة في يقابله زمني تناظر

 مجرد أنه على اإليقاع بوصف يوهم ال أن يجب هذا أن إال ،(871)هحدوث نستبق ما انتظار

 التي المعاني حيث من خاصة قيمة ذو" فهو صرف، نفسية لحاجة استجابة أو إطراب وسيلة

 من هامة وسيلة فاإليقاع الظاهر المعنى تفوق معاني عن إيحائيا   تعبيرا   الفن كان وإذا. بها يوحى

 ،  (874)"واالنفعال التواتر لغة ألنه التعبير هذا وسائل

  موائدهم على األمور وتختلط حجر.. .هامة   وتعلو حجر

 السجن خيمة داخل مـن أبدعـه الذي" الحاسمة اللحظة داخل" ديوانه فيويشدو  ...الفكر وتهتز
  :"المتدارك" تفعيلة مشتقات على فيقول ،النقب معتقل في

  قلبي في تنشأ.. .قلبي في تتكون \األبيضِ  كالثلج قلبي في تتجمع كانت

  جسمي من جزءا   كانت.. .جسمي خاليا تحتل

    الغربة/  الجوع/  الحزن/  الشعر حياتي كل هي كانت \حلمي من جزءا  .. .ألمي من

  (233)الصادي والقلب

 الجمعية الهموم عانق فقد ،الوطن/  للشاعر مثاليا نموذجا الصالح الناصر عبد شاعرنا يمثل 
 وراء كثيرة شهورا النضال مع بدايته في قضى إذ ،غاليا ثمنا ذلك وكلفه شبابه ريعان منذ

  االحتالل سجون في معدودة سنين قضى وبعدها ،المكافح الطالبي المجال في لعمله القضبان
 * .ف.ت.في م لنشاطه

 .......................................... 

 .بيروت ،3313 ،3ط المكشوف، دار ،301 األدبي، النقد في تمهيد غريب، روز.323

  330 نفسه.329

    .19ص صالح، الناصر عبد ،الحاسمة اللحظة داخل.310

 .لمنظمة التحرير الفلسطينية.ف.ت.ماختصار *
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  هامة   وتعلو حجر.. .راية   وترَفع حجر

  الحفر وحل في الغَازين هيبة وتسقط حجر

  انتصر قد الرصاص لهب على حجر

 (232)روانتص تجلى دمنا.. .انتصر الموت على دمنا

مرات لبديع صنعه في قض مضاجع المحتل، والتكرار ال يأتي أربع " الحجر"وهنا يكرر الشاعر 
في خطط المحتل، ويهز  أفكارهم،  األمور تختلطيعمل على أن  حجرفال عبثا، فهو يؤكد المعنى،

ويرفع راية فلسطين والهامات، ويسقط هيبة الغازين، ويعمل الحجر ما ال يعمله الرصاص، 
كرر الشاعر  والتكرار محور النص ويخلق اإليقاع العذب الذي تحتاج إليه قصيدة التفعيلة، ولقد 

  :في قوله" انتصر"و" دمنا"أيضا 

 وانتصر تجلى دمنا ...انتصر الموت على دمنا

  :"المتقارب" تفعيلة على الشاعر يقول" للفرح خارطة" قصيدته وفي

  اآلن سأنتظر

  نافذة   البحر في أفتح ...الظهيرة شمس ميالد أشهد

 اآلن أنتظر ...الغض للفرح مداخل السماء في

  اللوز يثمر راحتي في

  زنبقها األرض تطبع جبهتي في

  أنشقُ  كنت ...مواعيدها والرياح

 

................................... 

   .32ص ،صالح الناصر عبد ،أمامكم ينحني المجد.313
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  (237)ابتدائي سر عينيك ضوء في أبعث

 ،أشهد، سأنتظر :، ومن أفعال المضارعة هناويتكئ الشاعر على الفعل المضارع في نصه هذا
  .أبعث، أنشقُ  ،تطبع، يثمر ،أنتظر ،أفتح

 .  بث الحيوية والنشاطالشاعر على فعل المضارع لتجسيد المأساة واستمرارها، ولوتركيز 

  الغض للفرح مداخل السماء  في: وفي السطور التالية انزياح تركيبي

  زنبقها األرض تطبع جبهتي  في ...اللوز يثمر راحتي في

 .أبعث، أنشقُ  ،تطبع، يثمر ،أنتظر ،أفتح 

 : المتدارك تفعيلة على،"البراءة يعلـن الزيتـون أو الزعتـر تـل" قصيدته في ويقول 

  الوطن يقترب والموجة الموجة بين ما

  الغربة وتنأى

  حيفا يلقى كي يركض الشاطئ هذا

  متراسا   يصبح كي يركض الحائط هذا

  وطني يا عربا   كانوا ومن الغرباء الغازون يرفضني

 (233)ءأعدا صاروا عربا   كانوا من.. .أعداء صاروا بل...عربا   عادوا ما

 

 

 ............................... 

 31ص صالح، الناصر عبد للفرح، خارطة.312

  23وص20ص ،صالح الناصر عبد الحاسمة، اللحظة داخل.311
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وهو أسير سابق فقد ربط بين بقاء الثورة وتواصل اإلسناد العربي علوان  نافيأما الشاعر 
 -:الكبير وقال

 ساهـر العلياء في النجم بقــاء لتبقـــى وجـدت ثورتي فهذي 

 جـائر جـار مـا إذا تُؤازرني حــولي تلتف أمتـي وهـذي

 بدورها تقوم أن يستحثهاو  وعنفوانها، ماضيها أمتهورغم لفتته القصيرة التي يستنهض فيها، 
   (232)ويعرفها  تعرفه شعب جاهت وواجبها

على طول قصيدته، فثمة أبيات قليلة تفي بغرض الباحث ليعرف أحيانا كثيرة ال نحاكم الشاعر 
حيث تتراوح طول  ،ما قال وعرض فكرته على أتم وجه أن شاعرنا استنهض أمته من خالل

ذا عطاء ابداعي عريض يستحق االشادة  النصوص مع كثافة ما كتب الشاعر وأبدع كشاعر
تحديدا فيما يتعلق بأدب السجون في فلسطين ستفادة مما تركه للذاكرة الفلسطينية و شارة واإلواإل

كتاباتهم، التي هي رد  وشعراء الحرية الذين عبروا عن رحلة عذاباتهم وعلى اختالفها من خالل 
على ممارسات االحتالل، وبث مشاعرهم الصادقة تجاه ما يحدث على أرض الوطن  ضد هذه 

بقعة من هذا  أيانسان يقيم على الفئة التي لم تقم اال بالدفاع عن ادنى حقوق الي شعب و 
 .الكون وكما يحصل مع الشعب الفلسطيني على مدار سبعين عاما من االحتالل

 

 

 

 

 

 ............................... 

 فصلية ثقافية مجلة مدارات مجلة ،19 شمالة، أبو فايز. د الفلسطيني، للواقع انعكاس األسرى إبداع. 314

 .2033 ديسمبر الخامس، العدد الثقافة، وزارة عن تصدر
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 * طه المتوكلالشاعر واألديب 

وكان  كتب عدة  شاعر وأديب ترك بصمة فارقة في كتاباته الشعرية وحتى النثرية، طه المتوكل
 :يقولتحديدا، حيث  أنصار معتقلفي نتاجات أثناء اعتقاله ونرصد بعض ما كتبه 

ن  ن. .متنا وا   جعنا وا 

ن        نخسر لن السجن بهذا كنا وا 

  موت حياتنا فكل 

 جوع حياتنا وكل 

  سجن حياتنا وكل 

 التعسف رياح على األيام وذر العمر لنتف استحسانا وليس للسجن، تشريعا وال تبريرا ليس
قناع شخصي، تبرير هإن الصهيوني، والعصف  من يقوض ما فعل ألنه ؛التحمل بضرورة للذات وا 

 الغالي، العمر من سجنا الحرية ثمن يدفع أن عليه يتحمل، أن وعليه وسيطرتهم، لمحتلينا بقاء
 :السالسل وتحطيم السجان مقاومة معلنا صالح الناصر عبد يهتفلهؤالء 

  سجانهم قاوموا الذين لألسرى المجمد 

  عصيانهم وأعلنوا 

 ( 235)السالسل وحطموا 

 يعبر إنما( نخسر لـن)  النفـي يعقبه الذي( كنا إن ،جعنا إن ،متنا إن) الشرط ألسلوب التكرار هذا
 مرات ثالث( حياتنا كـل) ،يـردد ثـم يطاق، ال ما وتحمله لألسير، والصبر التحدي حالة عن

 (السجن – الجوع – الموت) اآلخـر إلـى بعـضها المؤدي أو نوعا   المترادفة الكلمات فيها تتعاقب

 .......................... 

 .  19فايز أبو شمالة، . إبداع األسرى انعكاس للواقع الفلسطيني، د.311
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 حياته كل أن رغم القوية، بإرادتهم علـيهم ويتفوقون سجانيهم األسرى يتحدى والعزة األَنَفة بهذه
  .سجنا   أضحت

 تُلقي وكيف فيها، مكبال   يعيش وهو الشاعر، نفسية في الزنزانة تحدثه ما إلى ولننظر

  (236). الشاعر إرادة عن رغما   القصيدة، في متالحقة أبيات داخل عدة مرات مكررة بنفسها

 تحرره، بعد حتى ظل الذي طه، المتوكل الشاعر لدى الداللي اإليقاعي النسق هذا نجد كما
 :لألسير فيكتب الحرة، روحه تنهض

 نهرا النار فرشة على ولدت

  طيرا السجن دفتر من وأطلقت

 نسرا أيقظت البرق كفك ومن

  السلسبيل شهيقه في يجنح صقيال  

   (232) طويل طويل طويل والطريق

  :(الرجز) تفعيلـة علـى( الحمـراء إلـى الخـروج) ديوانـه في يقول طه والمتوكل

  مْخرجٍ  فعلُ : وكان

   الدماء يصاحب الذي المضارع: يصرح

  مسرحٍ  فعلُ : وكان

  الوراء يناسب الذي المضارع: ويخرج

 

 ............................... 

 .94-91 ص المعاصر، الفلسطيني الشعر في اإليقاعية البنية. 319

  م2004،   القومي لإلرشاد الفلسطينية  المؤسسة،   هللا رام ،31الشعراء، ص من مجموعة يدك، ارفع.311
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  (232)السماء قاعة من هارب: والمسرحي

  :"المتدارك" تفعيلة على طه المتوكل الشاعر يقول

  والخاتم الهالة الكرسي هذا في يأنس من

  الليل غالالت وهتك األنذال، والحشم

  مكاني فليأت إذن

  الغرف إماء األنفار، صغار الحجاب، على النافذة الكلمات ليرى

  الخلفاء أيمان ملكت وما

 ( 236) الدهماء على الفصل القول الكرسي هذا في يأنس من

مرتين، ووظف أسلوب  القصيدة في( الكرسي هذا في يأنس من) :أن الشاعر يكرر جملةونرى 
   .الشرط لإلتيان بالحجة والدليل والبرهان

  :"فعولن"تفعيلة  علـى،"القـصر صاحب عن خبر" قصيدته في يقولو 

   للكونِ  الجرح ينقل من وأول

  للمحطات أخبارنا نغطي كيف

  السائده؟؟ فعلته يفعل والخصم

  الفج وجهك ترني وال اذهب

  الحاذقات تقاريرنا واكتب

 

 ............................ 

   .م2002 الزهراء للنشر دار ،هللا رام ،3ط ، 339وص333طه، ص الحمراء، المتوكل إلى الخروج.313

  .م3999الكتاب الفلسطينيين، اتحاد منشورات القدس، ،3ط ، 3ص طه، المتوكل أسود، حليب. 319
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  الشهيد موت بتصوير وهول

  (223) الجنود نحو الحجارات ورجم

  :رفحيخاطب  " البسيط بحر على" من شعره العموديو  

  رفـح يا البيضاء الراية نرفع لن واجترحوا       اهلل بأرض استباحوا مهما

   صفحوا أو الموت الشهداء وأعذر        بمعجـــزة القتلى لنا أعادوا ولو

ن         بمجــزرة حل وا من نُسامح لن ال   ذبحـوا الذي فللذبح ،أقاموا وا 

 (222)سـفحوا حينمـا ولدتها من وعرض           صليت زهرة ننسى شظايا وكيف

 

................................. 

 1999،الفلسطينيين الكتاب اتحاد منشورات ،القدس ،1 ط ،19ص طه، المتوكل: أسود حليب. 19٠ 

   م9٠٠9 ،الثقافي أوغاريت منشورات ،هللا رام ،91 ص طه، المتوكل حاله، على الرمح.191

 .اآلداب في ماجستير على حاصل ،3913 العام فلسطين، - قلقيلية مدينة مواليد من نزال طه صالح بكر سعيد المتوكل* 

 https://ar.wikipedia.org/wiki .\\مّرة غير اإلسرائيلي االحتالل سلطات اعتقلته

 .3991 - 3931 من الفلسطينيين الكتّأب التحاد رئيسا   انتخب

 اإلعالم وزارة وكيل منصب شغل3992 – 3994 من الفلسطيني العالي التعليم لمجلس العامة للهيئة رئيسا   انتخب

 ليبيا في فلسطين سفير يعمل واالن.3993 - 3994 من الفلسطينية

 إلى باإلضافة للبيت، رئيسا   زال وما الفلسطينيين، المبدعين من عدد مع ،3993 العام فلسطين في" الشعر بيت" أّسس

 زمن -. والحياة الموت مواسم -صدر له في الشعر .وزارة وكيل برتبة القومي لإلرشاد الفلسطينية للمؤسسة رئيسا   كونه

 أسود حليب -. الماء قبور -(. مختارات) قال كما أو -. المقبلة النار ريح -. السؤال رغوة -. األغنيات فضاء -. الصعود

 الصغير هللا عبد أبي عن) الحمراء إلى الخروج -. درويش محمود جدارية على نقوش -(. والبرامكة الرشيد هارون عن)

 بعد المحتلة األراضي في الفلسطينية الوطنية الثقافة) وجيل.. عقدين بعد -: له صدر الدراسات وفي (.غرناطة وتسليم

 الثقافة -(. اللغة المسرح، الشعر، اإلنسان،) واللغة األدب في دراسات -. باالشتراك ،(االحتالل من عاما   عشرين

 إبراهيم -. باالشتراك ،(االنتفاضة في الثقافة وأثر الثقافة في االنتفاضة أثر االنتفاضة، من يوم ألف بعد) واالنتفاضة

 أوراق من" بعنوان منه الثالثة الطبعة وصدرت ،(طوقان إبراهيم عن يعرف لم ما) الكنوز -(. شعره في دراسة) طوقان

 عن البحث ،"الحمراء الثالثاء" قصيدة في دراسة -. طوقان فدوى إلى طوقان إبراهيم رسائل لزم، ما هذا -". الشاعر

 طهارة -(. والشهداء االنتفاضة نصوص) الورد عباءة -(. 1 أنصار معتقل كتسيعوت، سيرة) األفعى رمل -و.آخر شاعر

 (.األقصى انتفاضة على عامان - شهادة) - والزلزال الدم مرايا االنتفاضة، -(. الثقافة وهموم الكتابة عن) الصمت
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 الرازق  عبد هشام

 :الرازق عبد هشاملشاعر الفلسطيني ل األبيات هذه نقرأ" نفحة إبداع" مجلة صفحات وعبر

 المخيم جرح يا آه  

 عشقي فيك أجافِ  لم ...حبي فيك أقاوم لم

 ذراعاك واحتواني ...جفونك حمتني كم

 المخيم جرح يا آه   ...شجونك وضمتني

 ترتوي منك األشجار هذه

 وعبيرا أريجا ...تحتوي فيك األزهار هذه

 األخيرة الفترة في" الفلسطيني الشاعر أجاب الشعر لتدوين المناسبة الوسائل توفر مدى وعن

 كل تكون وبذا بالكتابة; لهم يسمح الذي المنظم الوقت عن فضال لألسرى، واألقالم الورق توفر

 ".الهدوء من حالة تسوده الذي الصحراوي نفحة سجن في سيما وال متوفرة، اإلبداع مقومات

  :عازما على المقاومة الصحراوي نفحة معتقل في ،"اإلرادة" قصيدة في ويقول (897)

  األحالمِ  بحر في أغرق

 األهدابُ  ترتعش.. .األعصابُ  تتسمر

   ( 223) وأقاوم أصمت ثم أصمت

 :آخر باحثا عن حرية الوطن موضع في ويقول

  اآلهاتْ  تلك  فلتعل ...األصواتْ  كل فلتسكتْ 

 (222) األخضرْ . .الحريهْ . .بستان ...قطراتْ  نروي دمنا من

 ................................. 

 .العربية اللغة ياسين، ،حمد!األلم لتوثيق القيد أدب.. فلسطين.342

 القسطل، دار ،الوطنية الثقافية اللجنة ،القدس ،م3990أيار،   األول العدد دورية، غير أدبية مجلة نفحة، إبداع.341

  29ص

 .  م3993 الفلسطينيين، الكتاب اتحاد منشورات ،القدس ،29ص الرازق، عبد هشام ،الجراح.344
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 أبوضاحي  هشام

 :ويقول متغنيا بالثورة شاجبا للبكاء

 ننتصر كي

 خيار ال أن... وصراخكم نواحكم يفيد ماذا

 شرار أو بواشق خذني... السليب الوطن أيها يا

   ( 225) هزار أو بنادق خذني

 :، ينشدالكامل تفعيلة على( معك قلبي) قصيدة في ضاحي أبو هشام لشاعرا

  احترقْ  والقلب ...أسير سوف

  النشيد خنق حاولوا هم

  بالدخانِ  الناي صوت وقتل

  للدموعِ  المسيل والغاز

  الورقْ  طار ...وبالطََلقْ  وبالحراب

 (226)األرق حاكاه والجسم

 

 

 

 ...................... 

  49ص  نفحة إبداع.341

 331 ص و332 ص  شمالة، أبو فايز الصخور، مفاصل بين رياحين.349
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 الكردي وسيم

  :(مفاعَلتن) تفعيلة على( رملتها فوق) قصيدته في يقول

  مفضوحه الصحراء هي

  أرجوحه اللحم نسيج من تفتل الشرطي مع

  غسق وفي.. .اآلتي بوحي تُعلق

  مبحوحه الريح بعض.. .وجلى سحائب تمر

  (222) مسفوحا الشعر فيندى.. .ألملمها

كل  في كلمات ،األلف والواو والياء: والحركات الطويلة ونلحظ أن الشاعر اهتم بأصوات المد
؛ مسفوحا ،فيندى ألملمها، ،مبحوحه ،وجلى ،سحائب :وفي ،أرجوحه مفضوحه ،الصحراء :من

 .إلظهار مدى الحزن والضيق والضجر الذي يخي م على روحه

  :(الكامل البحر) تفعيلة على يقولو 

  تدثرت بالرمال  ...السجائر ورق على رسائله ُخطت.. .بالكالم ينهض أنصار

  الحصى على الرجال وجع وحروفها

  (848)الخيام أرق في يرف الهواء قلق ونقاطها

وفي النص السابق نرى كيف أن األسير في سجن أنصار الصحراوي في النقب، يكتب أدبا فال 
ظ عليها من يجد الورق غير ورق السجائر، يخفيها عن أعين السجان بدفنها في الرمل كي يحاف

 . سطوته، وحروف رسائل األسير تحكي عن أوجاعه وهمومه وما يعتري نفسه من مكابدات

 

......................... 

 .299ص ،شمالة أبو فايز الصخور، مفاصل بين رياحين.341  

  .م3990الفلسطينيين، الكتاب اتحاد القدس ،14الكردي، وسيم بالحناء، بحرك وازدان.343
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 خريوش وليد

  :العشرين القرن من التسعينات بداية في مبدعين شعراء أينعت التي نفحة سجن من ويقول

 األقـزامُ  أيها بكـاء فكفى                              وننتصرْ  إليه نصبو ما سننال

 األعالم فوقها تعلو والقدس                               أرضه في شعبنا نوحد فغدا  

    (226)  القسـام قـادها الطالئع إن                               ثورة تواصل من نتاج هذا

 : يضيف الكامل بحـر علـى( الواقع من شهادات) قصيدته وفي

  إجرام ذكره احتالال   رفضوا وشيوخنا ونساؤنا أشبالنا

 ( 253) إمـام للفداء شهيد من كم حقائق   الشهيد دم ومن بزغت

تعبيرا عن تجربة  ،الشاعر صوت الصامت النون يتلوه صوت الصائت األلف ثالث مراتويكرر 
  .الشاعر الشعورية ورفضها لحياة الذل والهوان

 

 

 

 

 

 

 ........................................ 

   93ص نفحة، إبداع.349

  .99 ص ،األسرى الكتاب من مجموعة نفحة، إبداع.310
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 -:يقول:الشاعري صوته في المقاومة نبرة تعلو *جحجوح خضر 

 اإلباء شموخ بالدي لتحيا                      ثراها نَُروِّي بدم   تعالوا

 البالء بهذا القيود بذل                    اليهود بنير طويال   أنبقى

     ( 252) الظباء بعدو يفروا فهبوا                      واالنتظار المهابة إالم

 : وهو ال يخشى الدم والشهادة" الكامل" تفعيلة على يقول ،"الدم صالة" قصيدته فيو 

  تائبا   واقبليني لي فاغفري

  الزكي الدم حضرة في

  دمائك في وغمسينى

  (257) الهيكل بساحة ...دماء بال أعيش لن غمسينى

 

 

 

......................... 

   ، النصيرات والثقافة العلم مركز منشورات، ،غزة3ط، 33جحجوح، ص محمد الروح، خضر صهيل.313

  .324ص المرجع السابق،.312

 دبلوم* ممتاز بتقدير 2002 عام األقصى وجامعة شمس عين جامعة من ماجستير* فلسطين( الجورة/ عسقالن) من

 .الفلسطينيين الكتاب اتحاد عضو • .وناقد وكاتب شاعر •3991 عام ممتاز بتقدير األقصى جامعة من خاص

 :المنشورة المطبوعة المؤلفات .العالمية اإلسالمي األدب رابطة عضو • .اإلنترنت شبكة عبر الشام أدباء رابطة عضو •

 .غزة– النصيرات – والثقافة العلم مركز الناشر م،3991( شعر) الروح صهيل. 3

 .القاهرة -مدبولي مكتبة الناشر، م،2000-م3999( شعر)  النار عرس. 2

 .النصيرات 2002( فقه) الصوت، بمكبرات الصالة إقامة بمنع القول بطالن. 1

 غزة. اليازجي مكتبة الناشر، 2001( شعر) وواصل الحبِّ  سنبلة العصفورة أعط. 4
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 المقادمة إبراهيم. د

 :واصفا ترقب السجين للحظة زيارة األهل له السجن، عن ويقول

  تنتظرُ  األيام تحسب من ويا

 مرتهن   السجن في والد زيارة

 أبدا   جهادنا يظل عهدا  

  ( 253) تنتشرُ  البسمات لوجهك تعود حتى

  :"المتقارب" تفعيلة على المقادمة إبراهيم. د الشهيد الشاعر يقـول

  إليك روحي تسافر. .سينحُ 

  وسجنك سجني بين وما

  ليلٍ  كل في بروحك تطوف ...إليك روحي تسافر

  الحديد زوايا رغم تسافر ...الصباح في عودتها وأنظر

  (252) البنادقْ  رغم المتاريس رغم

 

 ........................... 

، اإلسالمية الجامعة طالب مجلس إصدارات، غزة ،3المقادمة، ص إبراهيم.د الشمس، تسرقوا ال. 311

  م2004

  .10ص ،المصدر السابق.314

، وأحد أهم مفكريها حماس السياسي لحركة المقاومة اإلسالميةعضو المكتب ، أبو أحمد  إبراهيم أحمد المقادمة*

التي تدعم المقاومة  ومفكري الحركة اإلسالمية في فلسطين، ألف عدة كتب وَكتََب الكثير من المقاالت السياسية والفكرية

بمدينة  م، باستهداف طائرات االحتالاللحربيةلسيارته2001ضد االحتالل اإلسرائيلي، استشهد في الثامن من مارس عام 

غزة  للمرة األولى بتهمة إنشاء جاهز عسكري لإلخوان المسلمين في قطاع 1984 اعتقل الطبيب المقادمة عام [3].غزة

ة اعتقلته السلطات الفلسطينية بتهم 1996 وفي عام. وحكم عليه بالسجن ثمان سنوات قضاها في سجون االحتالل

من  وعاودت أجهزة األمن اعتقاله أكثر. تأسيس جهاز عسكري سري لحركة حماس في غزة وأطلقته بعد ثالث سنوات

، سيارته بعدة صوريخ أدت إلى استشهاد وثالثة 2003 مارس 8 استهدفت طائرات االحتالل الحربية صباح السبت .مرة

 م،2032مرافقيه وطفلة كانت مارة في الطريق، وفي عام من 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9#cite_note-:0-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9#cite_note-:0-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1984
https://ar.wikipedia.org/wiki/1996
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2003
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 * مراغة إسحاق

 في بدأ الذي التاريخي، نفحة إضراب إثر استشهد الذي مراغة إسحاق الشهيدوينشد 
 حالوة، راسم :هم شهداء، ثالثة خالله سقط يوما ، وثالثين خمسة لمدة واستمر م،22/2/2623

 :فيه قال ،شعرا   كتب قد مراغة الشهيد كان، مراغة واسحق الجعفري، وعلى

 وصيتي فيها الموت قبل وأخط                   قصتي أكتب األحرار نفحة من

 غرفتي ضيق ورغم العذاب رغم                     أنحنِ  لم هنا إني أخوتي يا

     (255)قضيتي الهواء من المزيد عندي                     فإنني الهواء عنى فليحبسوا

 الحـزن نجـد والثاني، األول البيت آخر في الكسر ورغم الكامل، بحر من القصيدة

   (256).الشهادة حتى المواجهة طريق في المضي على واإلصرار بالتحدي المكسو الجميل،

 

 

 

 

 ................................ 

     .م2٢٢٢،والمحرريناألسرى  جمعية، ، غزة٠٢6اهلل ص جاد سلمان المواجهة، أدب.٠66

 . 30المعاصر، ص  الفلسطيني الشعر في اإليقاعية البنية .٠66

كان عضوا  في حركة القوميين . فلسطيني الجنسية. م3943في بلدة سلوان ـ القدس عام  إسحاق مراغة ولد الشهيد*

التحق في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منذ بدايات تأسيسها . العرب ويعتبر من الرعيل األول في الحركة

ة األولى بتهمة االنتماء للجبهة اعتقل للمر. وخاض العديد من النضاالت الجماهيرية والسياسية والتنظيمية المتنوعة

م بعد أن أمضى خمسة سنوات رهن 3912أفرج عنه في آب . م3999الشعبية، ومسؤولها في منطقة القدس في شباط 

فوور خروجه من السجن واصل الرفيق نضاله الثوري إلى أن اعتقل مرة أخرى في شباط عام . االعتقال والتعذيب

الرملة، بئر السبع، : خالل سنوات االعتقال تنقل الشهيد البطل في سجون. ا  وحكم بالسجن لمدة عشرون عام 3911

ين المعتقللين واألسرى وقد عرف ب. ونفحة وكان من قيادات المنظمات األسيرة للجبهة ومسؤوال  عن العالقات الخارجية

الوحشي الذي تعرض له داخل استشهد الرفيق البطل إثر التعذيب . للقائد الثوري األصيل والعمالي الصلب لبأنه مثا

السجون الصهيونية والمرض واإلهمال الصحي المتعمد الذي استهدف اغتياله من قبل الجالدين الصهاينة في معتقالت 

 .م39/33/3931االحتالل بتاريخ 
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 علي الخليلي 

  :"الرجز" تفعيلة علىرحمه هللا  الخليلي على الشاعر يقول" السنسلية" قصيدة وفي

  تارة   المشطوب وإنني

  شطب الذي أنا وتارة

  تارة المنهوب وإنني

  نهب الذي أنا وتارة

   تارة   المكتوب وإنني

  كتب الذي أنا وتارة

  رذائل فضائلي

  فضائل رذائلي

  فطاحل تنابلي

  تنابل فطاحلي

 (811) حسب وهكذا وهكذا

 التجـانس استخدام يجيد االحتالل، سجون في مرات عدة اعتقل الذي الخليلي على والشاعر"

 كمـا والتـأخير، التقديم في ويوفق استخدامها، يجيد غنية، مادة   لديه الكلمات وتصبح التركيبي،

 تجربته تغني هامة، صورا   ينتج مما والتراكيب، والعبارات الكلمات بترتيب التالعب يجيد

 للقارئ يمكن وال االبتكار، إلى أقرب جديدة، موسيقية روحا   قصائده إيقاعات وت عطي النفسية،

 كلماته رغم المدهش، التراكيب تجانس من الناشئة الصور هذه على الكرام مرور يمر أن

 نفسية بوظيفة لتقوم النص، داخل استخدامها ويجيد تركيبها، في يبـدع فهو العادية اللغوية

 الحالة في وتوظيفه للتراث أقرب تكون فإنها ،عامية الكلمات هـذه كانـت لـو وحتى إضافية،

 عين لي هات" التركيب من يتخذ ديوانه عنوان هو فها العميق، المضمون وإغناء الشعورية،

 متضادتين كلمتين ثم" عين لي هات" في التركيب نفـس" الـسخط عـين لـي هات ،الرضا

  ."والسخط الرضا"

 فـي مطيتـه منها يتخذ التي المتجانسة، التراكيب هذه إلى بالغ بإعجاب ننظر القصيدة وفي

   المزدوجـة المجتمع نظرة يشخص فيما متجانسة، متناغمة تراكيب ليولد كلماته مقلبا   القصيدة،

...................... 

 ،الثقافة وزارة مطبوعات ،هللا رام ،3ط ،314ص الخليلي، علي السخط، عين الرضا، هات لي عين ليهات .311

 . م3999
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 في والتضاد التباين وهذا اجتماعية، سلطة من كجزء النفس وانتقاد العليا، السلطة انتقاد بـين

 لماذا المجتمع، ظواهر لبعض كناقد ينظر الذي أن الشاعر يبين حين في النقد، في الحـق رؤية

   ؟؟ للنقـد يتعرض ال

 ومكتوبـا   ـا ،حين كاتبا   يكون قد والكاتب مشطوبا ، يكون قد والشاطب منهوبا ، يكون قد فالناهب

 غيرهم، نظر في فضائال   والرذائل حينا ، اآلخرين نظر في رذائال   الفضائل تكون وقد آخر، نا  يح

 يـصل العالية، الموسيقية بهذه ثم" تنابل فطاحلي" "فطاحل تنابلي"  بالعامية التعبير إلى يلجأ ثم

 والحالة والموقف المكان َفحسب ،"حسب وهكذا وهكذا" لديه هاجسا   أضحت فكرة خالصة إلـى

 النتيجـة هو األمور، إطالق على الحكم في الشك ليصبح الرؤية، وتختلف التقييم، يختلف النفـسية

  . الشاعر إليها يصل التي النهائيـة

 مَتْفعلن) وهـى مشتقاتها من واحدة ومشتقة( -ب-- مستفعلن) تفعيلة الشاعر يستخدم القصيدة وفي

 ذي التراكيـب، متجانس متناغم إيقاعي قالب في والخارجية، الداخلية الموسيقى لتتحد( -ب-ب

   .اآلسرة الموضوعية بالوحدة تمتاز شعرية وتجربة مضمون

 للشاعر، النفـسية بالحالـة متـصال   اإليقاع يثيرها التي الداخلية الحركة إلى اإلشارة من والبد

 عمق على يدل مما معا ، آن في المجتمع من والساخرة الحزينة وحركته اإليقاع تدفق فنلمس

 باألحاسيس االتصال علـى قادر" موسيقي كشكل اإليقاع أهمية تبرز وهنا الصادقة، االنفعاالت

   (811) "النفسية واالنفعاالت الداخلية

 : الكامل تفعيلة على يقول ،"النعش وزخرفة النـون رمـاد" قصيدته فيو

  طيْ  الموت طواني فإذا

  تي؟؟يحكا تعرفون لھ

  شيْ  أي أصدق ال أنا

  صباحهم والماكرون.. . حيْ  وليس يعيش لغط

  ( 814) جنازتي وراء أمسوا

 دليـل فاإلطباق للنظر، الفت القصيدة من األبيات هذه في اإلطباق حروف كثرة نإ

 

 

 ...................................... 

 .304_301 ص المعاصر، الفلسطيني الشعر في اإليقاعية البنية. 313

 13 ص و 10 ص ،الخليلي علي ،السخط عين لي هات الرضا عين لي هات. 319
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 القـاهر لعبـد وفقـا   هو – والظاء والطاء والضاد الصاد – الحروف في اإلطباق" .وشدة قوة

 ذاال   والظـاء تاء والطاء سينا   الصاد لصارت القوة ولوال األصوات، في قوة صفة الجرجاني

  وف قدت زالت اإلطباق ت رك فإذا مخرجها، في منفردة ألنها الضاد، ولزالت

 اإلطباق حروف على تحتوي( صباحهم/  لغط/  أصدق/  طي/  طواني) :فالكلمات

 إلـى وتتحول الشعري، البيت داخل المفردات باقي على تسيطر يجعلها ما القوة من بها التي

 الحق، كلمـة أنـه ويعتقـد به، يؤمن بما الجهر عن الناتج الموت يصف فالشاعر مركزية، كلمات

 حيا   اللغط يبقـى وقـد سببه، وينسى العجيبة حكايته تذهب طيا   الجسد يطوي الذي الموت فهذا

 الماكرون أمـا بـه، ويجاهر رأيه بشجاعة يقول ألنه ميتا ، مسببه يكون فيما الزمن من لمدة

 أن لهم فسيتاح لـذا يبطنـون، مـا يظهرون ال مخادعين ماكرين لكونهم أحياء فيبقون المنافقون

   .حال أية على أحياء سيبقون ألنهم جنازته، خلف يسيروا

 أغنـت هامة داللة ذات والشدة، القوة من تحتويه بما اإلطباق حروف جاءت هكذا

 هـذه فجـاءت عليه، واإلطباق الضيق يسيطر الذي الشاعر بها يحس التي المركزية الفكرة

 هـذه سـيطرة كانـت إن وحتـى للشاعر، النفسية الحالة على الدالة الحروف ذات الكلمات

 الـذي النفـسي المخزون من تخرج إنما فهي إرادي، ال عفوي بشكل كلماته على الحروف

    (891).شعورية والال الشعورية التأثيرات بهذه يفيض

 

 

 

 

 

 

 ................................... 

    .349-343 ص ،المرجع السابق.390

سادن الثقافة الفلسطينية في األرض المحتلة منذ "أديب فلسطيني غزير اإلنتاج، لقب ( 2031-3941)علي الخليلي، *

وهو أحد الشعراء البارزين الذين ظهروا في النصف  [3]عبر تأسيسه اإلتحاد الفلسطيني للكتّاب واألدباء 3913العام 

ليساري، فمزج في الثاني من سبعينيات القرن المنصرم، وممن وسمتهم مرحلة الكفاح الفلسطيني المسلح بميسمها ا

وكانت نصوصه . أشعاره وفي كتاباته الذاتي بالوطني على غرار معظم شعراء فلسطين في تلك الحقبة الممتلئة باألمل

، وقد سجل حضورا  ساطعا  في [2]...مفعمة بمفردات الحصار والقمع واالحتالل والنفي والمقاومة والشهداء والسجون

تاريخ الثقافة الفلسطينية وفي المكتبة العربية، وبرز دوره األدبي والثقافي وإسهاماته في المجاالت اإلبداعية في ميادين 

 .الشعر والقصة والدراسات للموروث الشعبي الفلسطيني

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A#cite_note-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A#cite_note-2
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 العف الخالق عبد

 وهو ،في قصيدة له من الشعر العمودي العف الخالق عبد الشاعر تساءلي السجن وصف وفي
 :غزة بحر شاطئ على المحتل يقيمه كان الذي أنصار، معتقل في يقبع

 الوريد شراييني من فمس ت غارت          التي أصفادي جمر سأطفئ فمتى

 الوجـود بندى تنتشي والسنابل  السالسلِ  زرد معصمي يفارق ومتى

   (262) كالرعود غضوبا   صوتا   الثرى في  يذوي والريح مدامعي تجف ومتى

  :بحـر البسيط علـى( غـضب ترانيم) قصيدته يقول فيو

  تكويه واألنات يدميه والقيد يندبه والحزن النوى يشكو بات قد

  ينفيه كاد هوانا   تأبي والروح يكابـــده جرح من تنزف واآله

  أعاديه من ثأرا   الموت وعانق حمما   الورى أسقى إن تلوموه فال

 (897)خوافيـه ولتحـذر فيه السنا شع قوادمه هيضت إن كالطيرِ  فالحر

الواو فالياء ويعقبها : ويستخدم الشاعر في كل كلمة من كلمات القافية صوتي الحركات الطويلة

ولخلق اإليقاع المناسب والموسيقى العذبة  ،إلظهار التحسر والتأوه ;صوت الصامت الهاء

  .الحزينة، وهذا يتناسب مع التجربة الشعورية

  :"الرمل" تفعيلة على" تسلني ال" قصيدته في ويقول

  صدري؟؟ في الشعر مات كيف

  ؟؟ شفتاي بالقوافي غصت كيف

  األمنياتْ  أحلى  ...الهجر زوايا في وتوارت

 

 

 

 .................................... 

   .بال تاريخ آفاق، مكتبة،،غزة91العف، ص الخالق عبد. د الجراح، شدو.393

  .61ص المصد السابق،.892
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  أدري لست

  القصيدة   تنتحر كيف

  أضلعي ثنايا في

  معي تسكنها والروح

  العشق سماء من تداعت فإذا

 .(893) مرتين متنا

الذي يفيد التعجب، " كيف"األسلوب اإلنشائي في نصه، وقد استهله باالستفهام ويوظف الشاعر 
فالشعر يموت، وشفتا : والسطور حافلة باالستعارات والصور الفنية. ثالث مرات" كيف"وقد كرر 

الشاعر تصيبهما الغصة، والقوافي تتوارى، وللهجر زوايا، والقصيدة تنتحر، والروح ُتسكن، 
  .وللعشق سماء

 ............................................ 

 30وص26ص ،السابق رالمصد.893

  م 2004 ديوان شعر شدو الجراح-   3إصدارت \22/32/3993غـزة، : كان وتاريخ الميالدم العف الخالق عبد م. د* 

 2003في األدب العربي دراسات -   4م  2001دراسات في اللغة العربية -   1م 2002كتاب العروض والقافية -   2

  .م

جمع ونشر ديوان ال تسرقوا \\جمع وطباعة ونشر وتقديم ديوان حديث النفس للشهيد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي -   1

أمين سر اللجنة الوطنية   مستشار وزارة لثقافة الفلسطينية، شغل منصب     .الشمس للشهيد الدكتور إبراهيم المقادمة

 .م2009مة الثقافة العربية العليا للقدس عاص

  .القدس –عضو مجمع اللغة العربية \\ و نائب جمعية أصداء لإلنتاج الفني واإلعالمي.رئيس منتدى أمجاد الثقافيو

  .عضو مجلس إدارة صحيفة فلسطين

 .م39/33/2001 ونقده المملوكي العصر في األدب    -3 :أبحاث حـكيم .عضو مجلس إدارة مدارس األرقم النموذجية

 .م1/2/2003( 3) مواجهات ديوان في السخرية    -2

 .م31/30/2003 والتراسل التداخل مصطلحي بين األدبي النص    -1

 .م30/1/2009 القرآني اإلعجاز في مقدمة    -4

 .م29/1/2009 الزمخشري وشرح منتقى    -1

 

http://site.iugaza.edu.ps/aelaff/cv/ 
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 الصمد عبد مؤيد

 :فيقول ،المنتفضة المدينة نابلسمتغنيا ب سجنه، من البكاء فيحارب الصمد عبد مؤيد األسير أما

 الربيعْ  حلم يا جرزيم

 الشفاهْ  فوق ضحكة يا

 الورودْ  فيك أزهرت كم

 الحياهْ  منك  بس مت كم

 اضحكي هيا تدمعي ال

 البكاءْ  يهوى ال فالعيش

   (262) النشيد غني اكبري هيا جرزيم

 أمجد علوان 

 يقول المقاومين، ظهر كسر والذي للروح، المثبط السالم مفاوضات زمن من الشاعر ويحذر
  :علوان أمجد األسير الشاعر

 فاجرا سالما موالتي إياك 

 التراجع موالتي إياك 

 ( 265).خاتمة والبداية فجر الليل يتلو ليس أو ...قادمة فالعروبة 

............................................ 

    .م2000 األسير، نادي منشورات ،هللا رام ،11الصمد، ص عبد الشبك، مؤيد وراء من.394

 ، مجلة مدارات مجلة 11،13فايز أبو شمالة، . إبداع األسرى انعكاس للواقع الفلسطيني، د.391

 . 2033ثقافية فصلية تصدر عن وزارة الثقافة، العدد الخامس، ديسمبر 

  .2033ثقافية فصلية تصدر عن وزارة الثقافة، العدد الخامس، ديسمبر 
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وهنا ال بد من اإلشارة إلى عدد من الشعراء الذين سجلوا عدد من القصائد التي سجلت 

 :معذابات وتجربة االعتقال في السجون اإلسرائيلية ومنه

 الزريعي سليم

 وقـد ،األسر في عاما   عشرين أمضى أن بعد (  الكامل مجزوء وزن على) الزريعي سليم يقول
  :الـسنون هاجمتـه

  األملْ  حيث إلى أمضى أزلْ  لم عاما   عشرون

  البطلْ  للشعب لألرض المقلْ  في عشق وعهود

  اشتعلْ  بالشيب والرأس اكتملْ  عقدين فعذاب

  الوجلْ  بي استبد وال األجلْ  دنو راعني ما

 حجـم وكبر ،السجون ثقل رغم ،الالنهائي واألمل باأللم مشحونة تبدو القصيدة هذه

 أملهم ومشاعرهم، شعرهم األسرى، تجربة عن المعبرة الصادقة الكلمات هذه جاءت المعاناة

 . (266)بالقادم المفعم المستقبل تستشرف التي ورؤيتهم معاناتهم، يفوق الذي

 :"المتدارك" بحر على" أمي" تهقصيد في يقولو 

  ويقيني زادي فحنانك معاتبتي كفاك أماه

  (262)يسبيني عشقا   سألبي ...سألبي أمي يا عذرا   تبكى ال أمي يا عذرا  

 والحنين الشوقعلى لوعة  دليل مرات، ثالث "أماه"و "أمي" لكلمة كررونالحظ أن الشاعر قد 
 .  لألهل والخالن

 

........................................ 

 .2003،ينوالمحرر األسرى عيةجم إصدار،غزة ،10، ص شمالة أبو يزفا ،الصخر مفاصلرياحين بين .399  

    م2000والمحررين، األسرى جمعية ،، غزة241ص ،هللا جاد سلمان المواجهة، أدب.391
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ارسها اإلحتالل ضد كل من طاله مونتف من شعر السجون المقاوم لكل الممارسات التي 
 عتقال نجد عدد من الشعراء قد كتب من تجربته أيضا لنجد شاعرنا اإل

  :"المتقارب" تفعيلة على (ترياق) قصيدته في يقولطقش  الحميد عبد

  النائمة أسطورتي ناديت

 العائمة ذاكرتي وأرهقت ...الحائمة آهاتي وأزهقت

  البدن عقوق وهذا...الوهن شقوق وهذي

    الزبالةُ  وهذي ...الزمن حقوق يوهذ

 (262)الزيت حشرجة

 غنيم كمالوهذا أيضا 

  :"المتدارك" تفعيلة علـى" أمي" قصيدته فييقول  

  عذبنييُ  فبكاك أمي ...تبكي فال رحماك أمي

  وسنِ  من فيط مھوغشا ...ضعفوا لمن األحزان ودعي

  الوطنِ  أركان وتزغرد ...جحافلنا ستعود فغدا  

  ايالدن أرجاء وُنعل م

 ( 266) محنِ  بال جيءي نصر ال

  

................................ 

 الكتاب اتحاد منشورات القدس، ،3ط ،11،14ص طقش، الحميد عبد ،وأجنحه جذور.393

   .م3999 الفلسطينيين،

   .239 ص ،شمالة أبو فايز. د الصخر، مفاصل بين رياحين.399
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 *عبد العزيز الرنتيسي 

 الرنتيسي العزيز عبد الدكتور اإلسرائيلية المعتقالت في عندهم الشعر ينابيع تفتقت الذين من

 تعلم بعدما متمكنا، شاعرا منها خرج الذيو ،حماس اإلسالمية المقاومة حركة في القيادي

 المعتقل، في معه وجوده تصادف الذي العربية اللغة أساتذة أحد يد على وأصوله الشعر عروض

 في: "يقول حسبما كثيرا، ذلك في ساعده الذي األمر كامال; الكريم للقرآن حفظه عن فضال

 لم سعادة غمرتني لقد ،(أسماء) األولى الحفيدة مع األول لقائي كان السبع بئر معتقل في العزل

 يكبل والقيد األربع كريماتي من ثالثا جأزوِّ  أن هللا قدر وكان قبل، من حالوتها مثل أذق

 األبواب خلف زنزانتي إلى الزيارة من وأعود تزورني، األولى الحفيدة هي وها معصمي،

 الفرصة، واهتبلت ثانية، لرؤيتها أتوق أشواك، إلى تحورت قد تكون تكاد أشواقا أحمل الموصدة

 ".8449 عام ذلك كان الشعر، من أبيات في مشاعري وصورت القلم، وامتشقت

 :تقول والقصيدة

حاها في يضحك النورَ  رأيت    ض 

 سناها الدنيا دجـى في ويسطع

 تزكو المسك أريج من وطيب  

 شذاها من بـعض   النسمات به

ط   ا الحنون زهرة وتبس   خــّد 

ـْقِريه عسـى  ِشفاهـا تْقبيال ت 

 :فيقول ،السجن قيد من يتوجع أن إلى صفاتها في يسرد ويظل

 امتطينا القيــد ثِْقـَلة   ولوال

 نـراها كي صعب   كلَّ  ألسما

 وجوه يغطي األرق كان عندما النقب معتقل في أبدعها أخرى قصيدة في ذاته يخاطب ونجده

 الشتاء،والنفس زمهرير ويعضهم الصيف، َسموم يلفحهم كان من حوله من معتقلينوعيون

 يثور ولكنه الوطن، أجل من النعيم ترك أن وتعاتبه صاحبها، فتحدث والشوق; الحنين يداعبها

 تتحدث وفيها ،"النفس حديث" قصيدة بدأت هنا من مطمئنة، راضية فتعود يعالجها ثم فيقرعها

 :فيقول ،يغلبها حتى عليها ويرد لصاحبها النفس

 فارجعــي ربك يهديك هذه يا

 فاسمعي تستغيثك تصرخ القدس

 مضجعي يجفو بات مني والجنب



161 
 

 الخنــع حياة من خير فالموت

 ( 811)وتشجعـي همتي فشــدي ولذا

 روحي وبقاء جسدية نهاية للحياة أن موقنا رياألس الشاعر اهل توصل التي والموت الحياة فلسفة
 على يده يضع وهو بالغد، الرنتيسي العزيز عبد الدكتور السجين الشاعر ليبشر ينقطع، ال

 الرجال روح مع روحه وتعانق غزة، أطفال بأصابع أصابعه تشابكت وقد والضعف، القوة مصادر
 :ويقول مفتوح، كتاب من المستقبل يقرأ وراح القسام، كتائب في المقاومين

 الكبائــر كبرى من األوطان فتجارة = ضمائــر بقيت أما ضمائركم أحيوا

 الديـاجر رحم من اإلصباح مولد عن=  تسمعـوا غـزة أطفال إلى عـودوا

 مجدا لألواخر باألكفان الليل ظــالم      من يسلخ القسام إلى عودوا

 الخناجر مدى األصيل خيط من باآلهات المسكون في الدجى يغزل وتراه

 الدوائــر البغي على دارت بحماسه=  العــال ياسين المشلول إلى عودوا

  ( 222).الكوافـر األقصى عن يجلو أو سلم، ال= غاضبا يهتف النون بطن جوف من

..........................................................  

 .العربية اللغة ياسين، ،حمد!األلم لتوثيق القيد أدب.. فلسطين.310

   .6٠،62األسرى انعكاس للواقع الفلسطيني،إبداع .٠0٠

حركة  ، وأحد مؤسسيفلسطيني طبيب، وسياسي (2004 يلأبر 17 – 1947 أكتوبر 23)عبد العزيز الرنتيسي * 

، وعضو في الهيئة اإلدارية في المجمع استشهاده قبل قطاع غزة ، وقائد الحركة في(حماس)المقاومة اإلسالمية 

تنشرها  سياسية مقاالت وكاتب ،والهالل األحمر الفلسطيني بقطاع غزة اإلسالمي والجمعية الطبية العربية

منذ  الجامعة اإلسالمية في غزة عمل في .وخطيبا  شعبويا   ومثقفا   وشاعرا   أديبا   كما كان وقطرية أردنية عربية صحف له

بسبب رفضه  3931، اعتقل عام وعلم الطفيليات وعلم الوراثة العلوم يدرس في محاضرا   3913افتتاحها عام 

حركة المقاومة  سالمية في قطاع غزة تنظيملسلطات االحتالل، أسس مع مجموعة من نشطاء الحركة اإلالضرائب دفع

حيث اعتقل لمدة  1988 يناير 15 وكان أول من اعتقل من قادة الحركة في 3931في القطاع عام  حماس اإلسالمية

  17قامت في مساء \\ 3931 ديسمبر في التاسع من الفلسطينية األولى االنتفاضة بعد إشعال حركته يوما   23

مرافقه ثم لحقه وهو  بإطالق صاروخ على سيارته فاستشهد للجيش اإلسرائيلي مروحية إسرائيلية تابعة 2004 أبريل

 من إعالن خليفة للرنتيسي خوفا  من حماس ومن وقتها امتنعت حركة غرفة الطواريء على سرير المستشفى في

 2004 ابريل 33 األحد يوم فلسطيني مليون أكثرمننصف شارك في تشييعه ومرافقيه اللذين استشهدا معه .استشهاده

غزة  في

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1947
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2004
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2004
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%25D
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 معاذ الحنفي

 وعلمائها، ومفكريها أمتهم أبطال إلى عيونهم وتشخص حريتهم، فجر ينتظرون السجناء زال ما
 أمين المصري الجندي تقدم فعندما ،المصير وحدة يعززلما  فرحا وتهلل األسرى تشخص عيون

األسرى  استبشر ،"ديفيد كامب اتفاقية" رغممن الجنود االسرائيلين  ا  عدد وقتل ،حسن محمد
 كلمات مع الصحراوي نفحة سجن من له وهتفوا البطولي، العمل بهذاا ر يخ والعرب الفلسطينيون

 :يقول وهو الحنفي، معاذ نيالسج الشاعر

 جنوبا الصحراء يتسف ع قيظ نبضي أسمع... جنوبا النيل يمشي ...وحيدا جاء 

 الرشاش  صوت يتسف ع نبضي، يتسف ع ...الرشراش أمفي  يتسف ع

 ويفيض دمك...وحيدا   جئت العربية األحزان ليل من

 معك ونسير جنوبا، النهر ويسري.. .معك ونظل  

   !!العربية األرض تنتفض أن أروع ما

 فلسطين جنوب إلى دفعه شاعرنا ولكن الشمال، إلى الجنوب من جريانه في يتجه النيل نهر 
 فهم العربية، أمتهم دفقات إلى يظمأ الذي األسرى نبض مع بالكرامة عويتسف   صحراءها، يروي
   عروبتهم بأن التأمل دائمو وهم المشتركة، وهمومهم المشترك، بمصريهم التفكير دائمو

  (227) .والفجر بالنصر ستزحف فيها آمنوا التي

 : نفحة سجن من يقول الحنفي معاذ السجين الشاعر

 غربه  ثمانون... وحشا وناب ثمانون... بابا وباب ثمانون

  ( 223)الوثاق تنادي العضيد تنادي.. .الرفاق تنادي الديار وذات

 .................................... 

 .  11،13المصدر السابق، .312

 . 93،92المصدر نفسه، .311
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 السالم عبد محمد

 : السبع في سجن كتبها  سجينة كلماتفي  نيالسج الشاعر يقول

  واستجديت. .بكيت 

  في المفارق وانطرحت 

  الوثائق ألجمع 

  وجدتها وعندما 

  ( 222)البنادق أعين في وجدتها 

 عبد اهلل الزق

 بالتجربة الفلسطيني المجتمع إليها ووصل السجن، في الشخصية بالتجربة إليها وصل قناعة
 المتحدة لألمم تقدم وثيقة أصدق وهي البنادق، أعين من لهيبها تقذف قوة فالحق الحياتية،
 : وسأل سأل أن بعد الزق اهلل عبد السجين استنتجه ما وهذا والعالم،

  واألزهار األرض تراب عن حتى: سألت سألت، 

  واليتم والشهداء السجناء عن. .الوادي عن

  واإلصرار والتصميم الرفض في فؤادي: سألت 

  والتشريد الذل ويأبى ...العار يطيق ال وقليب

 وفي الخيم   المنفى في

 

............................ 

 . 11،13المصدر السابق، .314
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 وتأكيد في السجن، األسرى وجود وراء وهي التمرد ْموقدة وهي ،كثيرة والعار الذل رفض أسباب
 لم  تح  إال عليهم وما عليه، تمردوا الواقع، رفضوا لكونهم االحتمال عليهم كسجناء أنهم على

 من سيأتي األسوار خلف التمـرد عن للتراجع فرصة وال مجال فال ،في ذلك واالستمرار مسئوليتهم
   (225).المشوار يكمل

 ("مفاعلتن" الوافر) تفعيلة علىفي قصيدة له " تساءلت"الفعل  الـزق اهلل عبد األسيرو يكرر 
الحزن واألسى ولوعة نيها عن الموسيقى الخارجية ويظهر والتكرار يضفي على النص إيقاعا يع

 : الشوق والحنين لألهل والوطن

  سألتُ . .سألت

  نسفوا الذي بيتي عن

  سجنوا الذي. .عمى أبي، جدي، وعن

  كفن بال كانت التي أختي وعن

  ( 226) ..سألت.. سألت

 

 

 

 

 

.......................... 

 .    19المصدر السابق، .311

  م3911 السبع، بئر سجن ،3ط ،39فلسطين، ص أبو سجينة، كلمات.319
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 النواتي مهيب

  :(المتدارك) تفعيلة مشتقات على المرعبة التحقيقعملية  عن النواتي مهيب يقول 

  والليلُ  أنا كنت

  التحقيق هول عن ُأحدثه

  الغربة هول وعن

  الليلة تلك في

  نفسي ثُ ُأحدِّ  كنت

  ألمك عن سفرك، عن

  وغربتنا غربتك عن

    (222)ا الليلوصمت الصحراء عبر

 فرجي علي

 عن المفتوح اإلضراب خالل المركزي جنيد سجن يف فرجي علي السجين الشاعر قال الجوع عن
 :2667 أيلول المركزية السجون كل يف السجناء آالف فيه شارك الذي الطعام

 طويال تجوع 

 وماء ملح وزادك 

 تقاتل وتبقي... يوما عشرون... يوما ثالثون. .

 الجنون وهذا.... العناد هذا كل إذن لماذا

........................... 

  . م 3991 الهيئة الخيرية، مطابع ،غزة ،30مهيب النواتي، ص المسافر،.311
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  الكبرياء؟ فما

  موتك نحو الخطى تحث  

  المرتعد بنطالك من وتصنع 

 االنحناء ترفض مشنقة 

 ( 222)؟ والخطر األمراض غابة وسط بجسمك أتلقي 

 الحياةفي  متميزة رؤية لألسري أعطى لشهور، االنفرادية والزنازين الطعام، عن المفتوح اإلضراب
 حركاته من يزهاتمُ  تكاد وشكلية نفسية مواصفات لألسرى صار حتى والشر، لخيرا في والموت،
 طريقة على المكان وحشية لتنعكس تحرره، من ألولىا الفترة فيوالسيما  رهيغ عن وسلوكه
 . الحكيم الصادق والتعبير السوي، التفكير

 لبن أبو محمد

 :جنيد سجن من لبن أبو محمد السجين الشاعر ويقول 

  ساعي  المنية حتف كل إلى=   فوقهـــا تخلد الدنيا كانت ما

  خيرة اإليداع وفعال ولـدا=   لنـا يبقــى الـذي األثر لكنه

 (226)بقناع خبئت المنايا إن=   راحل  إنك الفصل ليوم فاعمل

 

 

 

.......................... 

 .    90إبداع األسرى انعكاس للواقع الفلسطيني، .313

  .93،92المصدر السابق، .319
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 (٠2٢)من اإلبداع والتفردنمويج آخر .... برهان حسين السعدي

 "صورة شعرية ناطقة"عنوان لديوانه الذي يحمل  عبد الناصر صالح قدم الشاعر

 : يقول فيها" شامير الرب وشاء"ومن شعره قصيدة بعنوان 

 لتعرفنا بأسئلةٍ  أتمطرهم

 وتنسفنا لتقتلنا بأسئلة وتمطرنا

 ميثاق   فيك يُقَتلُ  بغدادُ  هاتفا   وتصرخ

 مواثيقُ  ...أخالق   الثلج بالد في وتُجَلدُ 

 يرحلْ  بأن.. .شاميرُ  الرب وشاء ...نوى هناك فصهيونيْ 

  اسم من"  أوفِ "  الـ سقوطَ . .يحظرْ  من سامي   فال

 يسقطْ  كي ذاك فيرحل... صهيونٍ  غيث ويوقفُ 

 الهيكلْ  أسطورة أو شاميرُ  أو التوراة ال

 مشرقنا بلدان في اإلنسانِ  قيمة وتُهَدر أمريكا طبلُ  ويَقرعُ 

 قاتلْ  مجرما   تبارك.. .إنجيلٍ  زيتَ  وتَسكب

 لندن في المولودَ  طفَلها تبارك.. .العم ْ  بالد عفوا   أال

 فاقتل أال. .فاقتل أال... وترشده

 .............................. 

االعتقالية، جامعة القدس،  تجربته تفاصيل يروي والسعدي ،األسيرة للحركة انتصارا أضاف السرسك :الحاج أبو.د.330

 .م2032 يونيو/حزيران 21 االثنين،

 وزارة نشرته" شعرية دواوين ثالثة ،أسيرة ومجموعات :مرايا" بعنوان نتاجات السعدي حسين برهان وللشاعر *

  هي والدواوين،2030 عام الفلسطينية الثقافة

 معادلة       1    \\ غاضب قلق .2\\ رواية .3
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 الحاملْ  المرأة أنت. .الطفلُ  أنت. .الرب   فأنت

دهُ   بإرهاٍب .. .بأسلحةٍ  تزوِّ

 مبعثرةٍ  وأكواخٍ ... األمنْ  بدعوى

 مشرقنا أمصار في األمجاد حكامنا على

 أعيننا شاشات على أتحصدهم... لهُ  تقولُ 

 أنا أنت. .المكرُ  أنت الغدر وأنت ...هوذا يا العقل فأنت

 واصرخْ  نزفهم بأحمر كاهانا حقدِ  أصابع فاغمس أال

 الدنيا في والملعون المطرود أنا ...الجيتو في المنبوذ أنا... أرضي في المقتول أنا

 أنا الخالصِ  وتوراة... يهودي   اسمي ألن

 (222)هوذا أنا ...أقتلْ  أنا. .أقتلْ  أنا... ألنجيكم أرفعها الرايات أنا

 :  يقول" أنا"وفي قصيدته 

   طنجةْ  أو باريسَ  أو كابولَ  في المذبوحَ  قلبيَ  وأحملُ 

 ملفاتكْ  في وسجل ...السفرِ  بطاقةَ  فهاكَ 

 فلسطيني. .فلسطيني عربي أنا

 جزاري حديدَ  أِفل   ...هنا أكونَ  أن خياري

 (227)فلسطيني. .فلسطيني ...وطني في الحر ألبقى

 ............................... 

     .م2030، 3، وزارة الثقافة الفلسطينية، ط31-33مرايا مجموعة أسيرة، برهان السعدي، ص .333

  93-99مرايا مجموعة أسيرة، برهان السعدي، ص . 332
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   النبي عبد كمال

متعجبا من الطريقة التي استشهد فيها القائد خليل  المتدارك وزن على "عشق"يقول في قصيدته  
 :الوزير

  يطوْل؟؟ الثأر تركنا كيف.. .أسألْ  أن حقي من

  يطوْل؟؟ الثأر تركنا كيف.. .المعول انتحب عليه الحزن ومن

  تأمل الرد في تسرع ال

  الطلقات يخترق والوزير ...تونس نائمة كانت كيف

    (223)ُْ يتسربل النازف الدم وفي

 : المتقارب تفعيلة على يقول" سويا   سنبقى" قصيدته وفي

  لهم نقول

  عاشُق؟؟ أيهم

  دقاته يعرف القلب هو

  بأوهامهم يخوض لن

  الصغر حد تجاوزت ألني

 ( 222) المنتظر الموعد إلى وسرت

واحتجاجهم على استمرار  ،9٠17\9\17في اضرابهم األخير ساندوا اضراب المعتقلين  على امتداد الوطن قدشعراءو 

عبروا عن مساندتهم بكتابات وقصائد شعرية تعبر عن وحدة الشعور في هذه  والمطالبة باالفراج عنهمهذا االعتقال 

 .من القرن الماضي 1999المحنة التي تجددت في السنوات األخيرة وتحديدا بعد توقيع اتفاقيات أوسلو في العام 

................................... 

 .42ص ،األسرى الكتاب من عدد :نفحة إبداع.331

 .91ص نفحه، إبداع .334
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تقول في قصيدتها التي أهدتها إلى األسرى في سجون االحتالل وحملت  البرغوثي كرمل

  .العز جباه-:عنوان

 تهترئ   والقضبــــــــان   يهرم   السجن  

 الصدأ   اجتاحها لما الدهر صنعة من

 عاليــــــــــــة   العزِّ  جباه   ستبقى لكن

 ظمــــــــأ   بــــها ما نجوم   فيها للنورِ 

 رسمـــوا همو إن ِعطرا   ينثر   الورد  

 قرؤوا إن الجدرانِ  على ينمو والشعر  

 ُ   وداليـــــة وزيتــــــون   زهــــــور   هنا

نبت   فاألرض    وطأوا الذي السجن في ت 

 قصته   السجــــنِ  جدار   سيروي يوما  

  (811)اتكئوا الّسما بدرِ  على الذين عن

 

 

 

 

 

 

 

 

 ............................ 

 للمترجمين الدولية الجمعية البرغوثي، العز، كرمل جباه...الصهيوني االحتالل سجون في األسرى إلى إهداء.331

 . العرب واللغويين

 http://www.wata.cc/forums/showthread.php 

شاعرة وكاتبة من فلسطين وتدرس في كلية _ "كرمل"والتي تكتب باسم ولدها الشاعرة الدكتورة وداد البرغوثي  *

رام هللا -الصحافة بجامعة بير زيت    

http://www.wata.cc/forums/showthread.php
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  تلولي محمود

 الصباح وجه في

 صورتك أرى

 عيني تفارق ال

 الدافئ حضنها

 الروح واستقاء

 يزال ما منها

 النابض ذكرك

 الشمس عروق في

 األمس حنين و

 عطرك طيفك إلى

 قلب نبضة كل مع

 هناك صوت بال أنت و

 البعد حيث

 الصوت أحبال قطعت

 الموت شهوة وازدادت

 بالسوط ينهر مازال جالد عند

 الحياة؟ تحلو ذلك بعد فهل

 (819)تلولي محمود الشاعر

 

 

 

....................................... 

  33/30/2031بتاريخ محمود تلولي مقابله خاصة أجرتها الباحثة مع الشاعر . 339
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  أسعد مفلح

 عن العيساوي االسير ضرابإ أثناء هاكتبوقد  "السجن صاحبي يا: "بعنوان له قصيدة في يقول 

 :1/7183 شهر في الطعام

 جدا طويل الليل

 بعيد والصبح

 السجن صاحبي يا

 ربه منكم أحد يسقي أن أستبعد

 رأسه من الشدة طير ستأكل الكل

 عيساوي يا

 األمر والة منك استيأس

 ألنفسهم األعداء واستخلصك

 األرباب هم األرباب دام ما سجنك تبرح لن

 هللا سالم فعليك

 ربان يحكمها بالدك اآلن

 لنفسه يكتال رب

 المخزون نفاد قبل ويسارع

 هللا اسم يحتكر واآلخر

 والعصيان الفرقة ويبث

 الشعب آلهة أكثر ما

 ودينيون علمانيون

 العلمانية يهجون علمانيون

 ثقافتهم تفوق الطير أحالم

 الحسنى يدينون والدينيون

 السوء ويظنون

 األرض هللا رحم
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  ( 811)النور سيأتيها أين من

 بتاريخ االحتالل سجون في سرىاأل على االعتداء ثناءأويقول الشاعر مفلح أسعد 

81/1/7181: 

  المختار هللا شعب يا

لَّت م غ    أيديك 

 الفاقة بصحراء للتيه عودوا

م كي  الدنيا أطفال َينع 

 الطيبة و اإلنسانية بمعاني

 الرب بنور األرض هذي ولت شرق

 هللا نبيُّ  يعقوب  

ت  عينانا ابيضَّ

م  يعقوب يا أشرار ع صبة   ه 

بّ  َغيَهب في  م ظلم ج 

 المحزونين األطفال آباءَ  زّجوا

 األرض قدماه وِطَئت من أقذر يا

م  األزهار َشكل أفَسدت 

م هت   الشمس وجه شوَّ

 يعقوب يا

 (811) .الّنبوي بِمئَزِرك تشدُّ  كنعان  

 

 

 

 .................................. 

 21/33/2031بتاريخ  مقابله خاصة أجرتها الباحثة مع الشاعر مفلح أسعد.331

 21/33/2031مقابله خاصة أجرتها الباحثة مع الشاعر مفلح أسعد بتاريخ  \المصدر السابق .333
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 من مدينة جنين  *فتحية عصفور

وهذه مقتطفات  وتقول الشاعرة في مقابلة خاصة مع الباحثة مخاطبة السجن والسجان والمحتل

 :من مطولتها

 سأهزمكم

 والغبنِ  والتنكيلِ  القمعِ  برغم

 يوجعني الجرحِ  برغمِ 

 يقطعكم السيفَ  سأبقى

 سأقهركمْ 

 نار   لي الظلمَ  فإنّ 

 ستحرقكمْ 

قَهرْ  لن الكونِ  وربِّ   أ 

 حصن   لي الجرحِ  ونْزف  

 يقّويني

 الهونِ  من ويعصمني

 صفيحتكم في وعار  

 ي عّريكمْ 

 والّدينِ  اإلنسانِ  من

****** 

 يوثقني القيدِ  برغم

 سالسل ها بأكبال  

 الغضَّ  ِمعصمي تقّيد  

 الفّذةْ  إرادتي بعزمِ 

 سأكسرها

 وإيماني بإصراري

 شرف   لي القيدَ  بأنّ 
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 الحّرةْ  هامتي يتّوج  

 أعينكمْ  فوقَ  ويطبع  

 "َقَتَلةْ " جبهاتكم على

بنِ  الحقدِ  بسهمِ   والج 

******* 

 الكينا أرضنا في كما

 والحّرا البردَ  تعيش  

 راسخة   العمرَ  وتبقى

 أفنى لن..… تنهار   فال

******* 

 الّرومي زيتوننا كما

 امتّدتْ  جذوعهِ  جذور  

 ماضينا أعماقِ  إلى

 أوتادا فيهِ  وأرستْ 

 يبدأْ  خلق كم ولّما

 إّني جذورها بعمقِ 

 أقَلعْ  أو أجَتثُّ  فلن

******** 

 جاّلدي ِسياطِ  برغم

 يالزمني وسّجان  

 معَتَقلي أبوابِ  على

 برّشاش  

 

  نحوي حقَده   ي صّوب  
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 ليرهَبني

 ويرغَمني

 أقوالي تغييرِ  على

 وم عتقدي

 وطن   لي األرضَ  بأنَّ 

 األَزلِ  من ورثناها

 كانا أن الخلقِ  وقبلَ 

 كنعانا هللا   حباها

 سأعلِم كمْ 

 نور   لي السجنَ  بأنّ 

 ِعْتقي عْتمهِ  في أرى

 وتحريري

 والّرقِّ  األغاللِ  من

كمْ  األحقادِ  من  تسكن 

سّخركم  ت 

 والفتكِ  لالستعبادِ 

 يسّخرنا بإيمان  

 نبقى كي الموتِ  لعشقِ 

******** 

7 

 تحلموا ال....الفلسطيني أألسير

 وأفتخرْ  األسير   إّني

 ِمعصمي يوثِق   بالقْيدِ 

 بائد   ليلكَ  ليل   يا
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جاكَ   بَِسرمدي ليسَ  َفد 

ه   عتِمكَ  وظالم    بطش 

 المدى بلغَ  وإنْ  حّتى

 الّطغاةْ  من كالّسالفينَ 

 يندثرْ  يوما   بدّ  ال

********** 

 إّنما حبيس   جَسدي

 طليَقة   فيهِ  لّروح  ا

 تسرح   الحواجزِ  خلفَ 

حّلق    وت 

 فِعالهمْ  خسئ وأمام

 تتعملق  

******** 

 إّنما عميق   ألمي

 أعمق   اإلرادة   بدمي

 غّلني مهما والقْيد  

 بالّصمودْ  َسي كَسر   َفغدا  

 البغي أعناقَ  لَِيلفَّ 

******** 

 ولنْ  النتْ  ما والّنفس  

 الجِباهْ  تنحنيَ  للجبنِ 

 كالّسما كوني نفس   يا

 القَِممْ  وفي الّشموخِ  في أرضي كنخيلِ 

 وتجّذري
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 الّثرى قاع في كالّصخرِ 

 الّسحيقِ  الّزمنِ  نطفةِ  في

 األممْ  تاريخِ  رحمِ  في

************ 

 طلقة   قْيدي َسأ حيل  

 ثورتي ي ؤّجج   َغَضبا  

 بأنني العتيقَ  الحلمَ  ألبّددَ 

 موطني في

 دخيلْ  عَدم  

 سأرحل   ق هرت   ولئنْ 

 أفعل   فعلتم وكما

 بديلْ  وطن   على أسطو

حقا    لكم س 

 أتجّذر   هنا إّني

 وأقاوم  

  ( 814) اتحلمو ال...َفبِعجلكمْ 

 

 

 

 

 

 

.............................. 

 1/33/2031بتاريخ  تم توثيق القصيدة مقابله خاصة أجرتها الباحثة مع الشاعرة فتحية عصفور .339

 .فور شاعرة وأديبة مترجمة فلسطينية من منطقة جنينلها العديد من النتاجات الشعرية واألدبيةفتحيةعص* 
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  إيمان مصاروة

والباحثة ايمان  شاعرةلل شعر الذي قيل في أمر السجن والسجان والسجين الفلسطينيالومن 

 رسائل خمس  "في قصيدة لها بعنوان   41ال داخل أراضي مصاروة من مدينة الناصرة 

 :"سرية

(8) 

  األولى الليلة  

  شمس   مثلَ  حزين  

  البيادرِ  في

  سنبلة تصافح لم

  الغمام   قتلَ 

  شعاعها

  الريحِ  صوت   واغتالَ 

  مصيرها دفءَ 

  قلبي لكنَّ 

  باسم   دمائي يا

  لواله  

  جرحِ  على نبتتْ  ما

   سنابل الترابْ 

(2) 

  حنينْ 

  تقل لم أم أبي قالتْ 

  التي تلكَ 

  كبرتْ  قد القلبِ  في

  تعرفْ  ولم

  الصور في تجذر رسم   سوى
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 تقل؟ لم أم أبي قالت

  شفاهها سبيل   والنجوى عامانِ 

  الشريد   الوجع   ينطق لم

  في يراوغْ  ولم

  هتافها.. .الفراقِ  مسافاتِ 

  أبي قالت

  رأيت   قد إني وهللاِ 

  تترى حروفها

  العهدَ  خانتِ  ما التي برؤياي

  القديم

  أبي قالت

(3 ) 

  الجوعِ  في رحيل

  والصبر   كأنه   يميد   ال وجه  

  خالفهمْ  حدَّ  متفقانِ 

  ويفنى يبقى تري يا من

  الجوع في الجموح يذرَ  أن دونَ 

  الذبول رغمَ  ناضر   وجه  

  أمي تقول

  الخنوع سوى يرينَ  لم للواتي

 .السطوع يبدي ليلهِ  ظلمةِ  برغمِ  بنيَّ  هذا

 (4 ) 

 *.......نسيج

  هنا وجاوره   خيط   لفه   ضئيل   خيط  

  قاتال   يناوئ   دمع  
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  حين   بعدَ  تبدو ولسوف

  من وحيا   األنفاس   هذهِ 

  غضب

  القيدِ  مرارةَ  الجميع   قتلَ 

  البغي

  التعاسةَ  قتلوا

  وانتهوا

  والطريق   العتيقة   القدس   هي هذي

   القهر رغمَ  متحدانِ  خيطانِ 

  الثقابِ  أعواد  

  تجسدها األسرى وصرخة  

 (841) والنصب الحقيقة  

 

 "مسافات"وتقول معدة الدراسة أيضا، وفي قصيدتها من شعر التفعيلة، والتي تحمل عنوان  

 :تصور فيها المحاكمات الصورية للمعتقلين الفلسطينيينو

 يزيدْ  أو عام   ألفِ  ِمنْ 

 العهرِ  هذا بكلِ  القضاة   حكمَ 

دِ  بعدَ  ما  المؤبَّ

ه  قالَ   قليلْ ...قليل   شاهد 

  الفتى اعترفَ   ما بعدِ  من 

 الذعا    امتعاضا   سيبديهِ 

 ............................... 

 مجسمات تكون أغلبها في والتي السجون في األسرى يصنعها التي اليدوية لألعمال نسبة*

 .ةبسيط أمور من ملكوا بما واألقصى للصمود

 2039صدر  19-13صمن ديوان اعتقال الحرف ال يعني القصيدة .390
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 محكمة   أرجاءِ  في والصوت  

 القاضي رقةِ  ِمن

  كفى كفى لمرتينِ  أشارَ  

 عدل   من البدَّ 

كم   خير   وهذا  مخرب   مصيرِ  في ح 

 كامال   عمرا   سيذوب  

 كامال   موتا   ويذوب  

 ـ مظلمهْ  بئر   العمياء   ألفاظه   ـ

 الزنزانِة، هذهِ  في فنائِِه، حقُّ  ويذوب  

 ...وللرحيلْ  للبقاءِ  المعذِب، القبرِ 

  الجميع   صمتَ 

 ...حروفه   الصمودِ  ق ضبانِ  خلفِ  من وهْمَهَمتْ 

 الشيءِ  نفسَ  لفعلت   أخرا   عمرا   ألعيشَ  لي كان لو

 ...مكِركمْ  حبائلَ  أرسى الذي القدر   يرحلَ  حتى

  الغضبْ  َعمّ 

 الرأسِ  في وبضربة  

 لبرهة   الحياةِ  عن غابَ 

 عينيهِ  عاصبا   الم رافق   قيَّده   َثمَّ  ِمنْ 

 ـ ؟ عَربْ  يا أنتمْ  أينَ : أسأل   ـ

  السالسِل، صْوت  

ة     الزنيمِ  القفلِ  في المفتاحِ  صكَّ

  حوَله   المقيَّدَ  الجسدَ  تدفع    حقد   كفّ  من ورفسة  

 حوله   دوما   كانَ  َمن

 صباه  رفيق   هذا
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  يعِرْفه   لم للموتِ  مقاوم   ذاكَ 

 يريدْ  كما يكونَ  أن معنى يجيد   كانَ 

 َجَبل  

ه   ر  ، ي دثِّ فاق   الرِّ

 األحزانِ  نخلةَ  الم جاِور   الجمع     ي َهْمهِم   

رَّ  الزمانَ  تخشَ  ال  الم 

 رماكْ  إذا المستحيلِ  لشوكِ  تأبهْ  ال

 األيامَ  ترى وهنا 

 سواء   الدنيا في

 المصاب   نَفدَ  ربما

كَ  يغشاكَ  َلربما ْمر   بالفراقِ  ع 

 لربما

 ....واجتباكْ  فخِركَ  جميل   كفاكَ  لكن

 

 وتضيف أيضا................. 

 أمي وهناكَ 

 حكاية   كلِّ  وجه  

 الغار   يجتبيهِ  شعب   تاريخ  

 ِ  األخيرِ  بالوحي

 السماء من

 المرتلِ  الصبرِ  ورسالة  

 العناء تجاعيد في

 مصيبة   كلِّ  بإثرِ  تقولَ  كأنْ 

 ضياء ي ولدْ  لم القهرِ  سواد   لوال
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 أخاها وابني أخي فأبي

 ودعوها ما رحلوا، كلُّهمْ 

  الحزنِ  صوت   قالَ 

  رغما   العنقاء   تولد   قد أعماقها  في

 يعريها وال تموت   ال فالضحية  

 الجفاء الصمتِ  من

َستْ  الدماء هذي   أمي وجهِ  في تكدَّ

 خطايَ  في للبصيرةِ  المواربَ  الثأرَ  تنظر  

  بكتْ  تودعني، قامتْ  يداي فعلتْ  ما برغمِ 

  عهد   منذ أّمي تبكِ  لم

  الشهيدِ  على تخاف   كانتْ 

  العذراء البسمةِ  انخداشِ  من

  الفخار   الوجعِ  من زغرَدها

 رحيلي في استجارتْ  لما لكنها

 السماء عينَ  أدمَعتْ 

  أخذوا َمنْ  بعدَ  لثأري من وقالتْ  بكتْ 

 النقب صحراء  ...غالم يا لثأركَ  ومن

 األرِض  َعراءِ  في خيام  

 .أغفو أن أحاول   الروحِ  حرَّ  ي طفئ برد  

زلزل   كالبومِ  سافرة    األيامِ  عن غَفلَ  من ت 

 السبت   فاليوم  

، تهيأَ  د   للعدِّ  البؤسِ  سّجان   يردِّ

 8491القيدِ  رقم   يتغير لم

  النبرةِ  بنفسِ  السجان  
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 جسدي في الماثلِ  الوطنِ  ولون   والقيد  

 كان وعمَّ  جاء عمَّ  ...يسأل ني الضابط   عليَّ  ويمر  

 الصمت   سادَ  ؟؟...وجودي سببِ  وعن

 هستيريةْ  صخب   بموجةِ  ضحْكت  

 الساعةِ  كزلزلةِ  حمقاءَ  رأس   ضربة  

 للمسؤول السائلِ  وجنون   جسدي في تنهش   وعصا  

 األرِض  وجهِ  في الدهشةَ  جعلَ  وأمر  

 األعلى نحوَ  بهِ  كفيَّ  علقَ  ...حبل   الزنزانةِ  أعلى في .......خذوه  

 البارد   والوجع   البارد   والليل   ...وجهي في البارد   والماء  

 (848)..........بارد الردةِ  أعرابِ  وموقف   والتاريخ  

................................ 
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يقول في قصيدته التي جمعت بين  من مدينة طولكرم في فلسطين  *حسام إبراهيم خليل هرشة

القدس ومن نثر السنين لها هدية لشحذ همم األسرى الذين وصفهم بالدروع الواقية للكرامة  

  -":األسرى األباة" والوطن  وقال في قصيدته الهمودية التي حملت عنوان 

 الب كاَء؟ مالمِحها عن يكفكف         النــداءَ  لّبـى من القدسِ  لجرحِ 

 والوباَء؟ اللياليَ  ليقتلعَ        شبـــاب   ِمنْ  نمارقَ  أفنى وَمنْ  

ؤاهــا على السنينَ  نثرَ  وَمنْ   انتماَ؟ زهــتِ  عزة   معاطفَ        ر 

 الضياَء؟ زرعَ  أحداقِها وفي       نشـــــيدا ألقى ثغرها في ومن

 وانتهاءَ  ابتداء   بقيــدهم       َمجــــد   وكلُّ  األباة   األسرى هم

 والوفاء اإلرادةَ  تعلْمـــــنا        رؤاهم ومن للصمودِ  مدارس  

   الجزاءَ  وال الثناءَ  انتظروا وما      صاروا البذلِ  في الفدى أساتذةَ 

 وانحناءَ  ركوعا خضعوا وما        نــور   كـــلَّ  عنهم السجن   يردُّ 

  والوالءَ  الكرامةَ  باعـوا فما        عمرا القيدِ  لهيبَ  أعطوا فإنْ 

 والبـالءَ  الدواهيَ  الوطـنِ  عن      يردوا كي العزائم بظبا مضوا

  رداءَ  فجائعيه رحى ودون        دروعـــــا كبوتِه دون فكانوا

  وداَء؟ ذال الثرى امتأل إذا        قلب   األحــرارِ  في يقرُّ  وكيف

 م ضاءَ  وغــدا كرامة   وتاجَ        وجاه   عزا بقيوِدهم شروا

ـَنتْ  عزة   قالئـدَ          إال سجن   يا أغاللهم وما واءَ  َحس   ر 

ـــهم وكان       جوع   نارِ  عن إضراَبهم سلوا   وماءَ  ملحا طعام 

   والرياءَ  الخيانةَ  عرفــوا وما       راجفات   العزائم   جثت فما 

  أساَء؟ وَمنْ  العطاءِ  في فأحسنَ       أبي   حـر   يستوي هل وقل

 الدواءَ  كانوا جراِحـه لنزفِ      ذكــــر   األوطانِ  مهجةِ  في لهم

 سماءَ  رايتِــها هاماتِ  وفي      صــاروا األوطانِ  فم في آللئ  

 سناءَ  عزتِها آفـاقِ  وفي       نجومـــا مالمِحها في ورّفوا

 والفداءَ  الحميةَ  صـدقوا وقد           كانتْ  حيث   الكرامةِ  مقل   وهم

ها إرادات     إباَء؟ رِوَيتْ  همة   وجذوة                 شموخ   يضمخ 
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 اللواَء؟ األسرى يد   حملتْ  إذا      حق   لألوطانِ  يضيع   وكيفَ 

هم علتْ  ّما هامات   والبناءَ  الودائعَ  صانـــوا وقد       أباة   ش 

 !واإلخاءَ  األخوةَ  أبهى وما       راقا وترى إخوة   تراهم

     رثاءَ  فاكتبْ  أكفاِننا على     عنهم الليلَ  نطوي نمِض  لم إذا

ليا عدن   وجنـةَ      زاه   المجدِ   ووهج   وطني أرى  ( 847)سواءَ  الع 

 

 يخوضون الذين األشاوس أسرانافيها مخاطبا " جوِعهم جذوة  " أيضا قصيدة تحمل عنوان  كتبو

 :  الطعام عن مفتوحا إضرابا

 ُْ  تكن لم السالسلِ  أنيابِ  بينَ  همْ 

هم    زاحفة للكرامةِ  سيوفا إال أمعاؤ 

 وماء   ملح   فطعامهم

هم غدتْ  قد  نصر   أسيافَ  أمعاؤ 

 في تهتزُّ  عزة ظباها في

 .عازفة الكرامةِ  لحنَ  أعطافِهم

 هامة ي خضع   الجوع   هذا كان ما

 عزة   من أنجم   عانقْتها قد

  راشفةْ  الكرامةِ  أغنيةِ  ثغرِ  من

 يذلُّ  ال شموخا نزفوا

ها تنحني ال وعزة   واجفةْ  يوما تجث   لم هامات 

 جوِعهم وجذوة نهضتْ  وعزيمة

  الصمودِ  صخرِ  على نقشتْ 

 

 ....................................... 
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 وجهِ  في ستظلّ  إرادة

 .واقفةْ  الليالي

 راية ينسج   والتنديد   الشجب   ما

ى عزة   من  لحم 

 .مطارَفهْ  يستحلُّ  موت   بفحيحِ  مضمخا يئنُّ 

نا  ممزوجة تكنْ  لم إنْ  ودموع 

 حمراء بقلوبِنا

 .زائفةْ  تبقى هللا ايم  

 يضمدّ  هل بربِك لي  قلْ 

 آالمَ  دْمعنا

 ؟ نازفة تأوه   أمعاء  

 غفتْ  إنْ  فينا خير ال

  أيام نا

 ولم األسرى آهةِ  عن

  معاصم عن السالسلِ  فضِّ  إلى تنهضْ 

 من صاغ حرّ  كلّ 

 .مواقفهْ  القيودِ  نزفِ 

 أعماَرهم وأنفقوا الوفاءَ  صدقوا

 أضحتْ  باإلبا تخضبَ  فجرا ينسجوا كي

  (843).زخارَفه القيودِ  أغاريد  
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 الوطنية وعلى امتداد الوطن
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 من مدينة الخليل   *ريدة أبو يوسف

 الملح على يعيشون والذين الطعام عن المضربين األسرى سادتنا إلى :أبو ريدة يقول الشاعر

 :متشبثا باالمل والحياة وروح التحدي كامل شهر قرابة من والماء

  للطعام الِملح  

 أنه غير

 سالحْ  سجنكم في

  كافر البالد في والجوع  

 لكنه

 ثائر حرّ  عرف في

 والهوى البراق قبة عن مدافع

 كفاحْ 

  األسود أيها يا

 القيودِ  في

 الصباحْ  انطالقة يا

 هنا ها نحن األسر في

 وإنكم

 والشعوبِ  القلوب سادة يا

 (849) الرياحْ  هّبة

2 

 : ومن شعره العمودي في تمجيد األسرى

 نطقا قد القدس في الذي اإلباء بن يا=خضعتْ  زنزانة في بالملـح تعيش

 خفقا قد المأسور أسرك في بــــالعزّ = مبتسما الجرح ثغرَ  تفــاوض   وال

 ................................ 
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 غدقا أوطاننا في الكـونَ  وترسل=بأمتنا ترقى كــــي روحــك تبيع

 منطلقا واإلقدام للعزمِ  زال ما=وطن في الصبر درب بالجـوع خططتَ 

 والـعسكرْ  باالصفاد وهزئت= األكبرْ  مضائنا نبض وكتبت

 األطـهرْ  إنه روِحـكَ  إلبـــــاء= خضعتْ  زنزانة   من وسخرتَ 

 الكوثرْ  دفقة من لنا أشهى= وطنا أحداقنا في ورسمتَ 

 أحمرْ  الحب صدق درب في= صبروا لمن أمثاال وضربتَ 

 يسحرْ  ما كفيه وفي حقد= دمه في والسجان هنتَ  ما

 

3 

 واالحتفاء األسرى ذوي تكريم مهرجان في قصيدة ألقاها ... األسرى سادتنا إلى: ويقول

 7181\1\31 .....في مدينة الخليل  اإلسرائيلية السجون في الفرسان باألسرى

 الكون سادة يا

 َغدق   -الورى جار وإن -اليدين وفي= ألق أجفانكم في القــــدس لقبة

 ننطلق   المأمول غدنا إلى به=أمل استسلمت ما التي الدماء وفــــــي

 عنق   بكم ذلتْ  وما الهواَن، يأبى= ودما ناضرا عمرا القــــــــدس منحتم

ـــــــلم ، وأنتم هاــــــــ أنتمْ  ال ح   عَبق   الضنا رغم لها يعود حّتى=أبدا صوت 

 قلق   شريانِكم من تدّفق وما=خضعتْ  زنزانة   فــي القيــــد، كســـــــرتم

ها قلوب   الهواء حّتى=طلبتْ  ما السّجانِ، يدَ  رجوتم ومــــــــــــا َرق   نبض   ح 

 يصطفق   السجن في الذي الجنون هذا=يقضمها األعوام عن سألتم وما

 أرق   األسى رغـــــــم يسكنكم وليس=أذى   ودفق بأسوار   تبالوا ولـــــم

 نستبق   للقدس بهم ِصيد   أرواح  =توحدنا صفّ  خلفكم مـــــــــــــن ونحن

 نخترق   لألسوار بالصبر وكيف=قضيتنا معنى ما الكون عّلمتم

 وتختلق   كبرى فتنة   في تفتنّ =يد رغم الهـــــــوِل، رغم الشعَب، وّحدتم

 الطرق   بها تاهت منى   جـــــــــذور   أنتم=أمتنا آساد يا الكونِ  سادة يـــــا

 نختنق   الفجرِ  هواءِ  دون نكاد=بوصَلة   لألوطـان الفجر، وأنتم  
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 يأتنق   الزيتون بهـــــا أرض فوق من=مــــــــــالمحنا فيكم نرى ليوم نرنو

 وم نطـلق   جذر   لها قلب   كل فــــــــــــي=قضيتــــكم تبقى بأن فعلمونا،

 يعتنق   للطهر الذي الجنوب من=نبعثه والعرفـــــــــان الحــــبّ  ولتـقبلوا

 نّتفق   الصدقِ  بكـلّ  عليكم أّنا=تبلغكم فرســـــان   ظاهريةِ  مــن

 رَمق   بنائناأ وفي فينا ظلّ  ما=قضيتكم ننسى وال نسينا، ومـا

 صدقوا لمن أمثاال تبقونَ  وسوف=أعيننا ضوءَ  يا هنا، نراكم داغ

 : ومن شعره العمودي في وصف عزيمة األسير

 والـعسكرْ  باالصفاد وهزئت= األكبرْ  مضائنا نبض وكتبت

 األطـهرْ  إنه روِحـكَ  إلبـــــاء= خضعتْ  زنزانة   من وسخرتَ 

 الكوثرْ  دفقة من لنا أشهى= وطنا أحداقنا في ورسمتَ 

 أحمرْ  الحب صدق درب في= صبروا لمن أمثاال وضربتَ 

 يسحرْ  ما كفيه وفي حقد= دمه في والسجان هنتَ  ما

 أزهرْ  شامخا فينا زلتَ  ما= رجال فارسا عزيزا فارحل

 ( 841)رْ السكّ  أبا يا شعبي روح يا= وطنا يا هللا قدس صوت يا
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أستاذ وموجه تربوي في مناطق الضفة الغربية له العديد من االصدارات الشعرية شارك الشاعر يوسف أبو ريده * 

بعشرات المهرجانات الشعرية والتضامنية مع األسرى في سجون االحتالل وحصل على عشرات التكريمات والجوائز 

  وبعض المراتب المشرفة الرمزية 
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 جابر الطميزي

مقاومة األسير  ايذكر فيه ،نثريةشعرية مقطوعة  واألسير المفرج عنه جابر الطميزي يكتب

وثق هذه الكلمات التي رسم فيها حجم األلم الذي  في مقابلة خاصة مع الباحثةو وتحديه لجالديه

 : يعانيه األسرى داخل معتقالتهم وجاء

 اكتب التاريخ، كاتب يا

 بهيج عرس عن

 فلسطين في كئيب مأتم عن أو

 والركوع الخوف يعرف ال شبل عن

 مهربة نطفة من ثارا أنجب ثائر عن

       *** 

 تمهل التاريخ، كاتب يا

 نطفة؟ زنزانته من ثائر يهرب كيف تعرف هل

 غضبان؟ سجين شعور يكون كيف تعرف هل

 الجدران حجارة خلف

 األجفان؟ من سالت حزينة دمعة عن سمعت هل

  طفال ينتظر ثائر شعور يكون كيف تعرف هل

 القضبان؟ خلف قضاها سنة ثالثين بعد صلبه من 

 األحزان؟ يوقف من*** األحزان ليوقف

 الميزان؟ يعدل من***  الميزان؟ ليعدل

               *** 

 العريض بالبنط اكتب التاريخ، كاتب يا

 دباباتكم داسته عنيد كنعاني طفل عن 

 قمحية العينين لوزية كنعانية طفلة عن

 طائراتكم قصف على مذعورة استفاقت

               *** 
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 اكتب التاريخ، كاتب يا 

 والنكسة النكبة بين ما ضاع وطن عن

 والبحر النهر بين ما يجمع كان وطن عن

 التكوين أزل منذ وطن عن لألجيال اكتب

  فلسطين يسمى كان 

 فلسطين اآلن تسمى ارض عن اكتب

 فلسطين يسمى األبد إلى سيبقى وطن عن اكتب

         *** 

 األولى الصفحة رأس في اكتب التاريخ، كاتب يا

 مقاوم عربي شعب نحن

 يساوم ال شعب نحن

  يخون من منا ليس 

  .يساوم من منا ليس 

7 

 :"الذكرياِت  فواصلُ "أيضا في وبقول  

 والذكرياِت  الفواصلِ  بينَ  العابرونَ  أي ها

 والمقاصِل؟ السالسلِ  بينَ  سنابلَنَا خنقتم لماذا

 رسْمنَاها؟ مواويلِ  صدى وحاصرتمْ 

 المسامات وحروفِ  الُحْلمِ  حافةِ  بينَ 

 أسودَ  بحبرٍ  الجذلى أقالمَكم فاملئوا

 معتقٍ  بخمرٍ  وانتشوا رؤوسَُكم واملئوا

 الحقدِ  برصاصاِت  رشاشاِتكم واحشوا
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 قتلتُمُونا وانْ  شعب   فنحنُ 

 وصدقا   حبا   نستفيضُ 

 اللحدِ  إلى المهدِ  فمنَ 

 والعهدَ  الوعدَ  نعشقُ 

 ُحلِمنا من العشقِ  سنابلَ  شئتمْ  إنْ  فاقتِلعُوا

  عهِدنا من وعِدنا من صدِقنا من

 وجِعنا نبضاِت  على عروَشُكم وابنوا

 أمَلَنا األسودَ  بحقِدُكم واقتلوا

*** 

   والذكرياِت  الفواصلِ  بينَ  العابرونَ  أي ها

 عزِمنا نفحاِت  من وابال   سنُهديُكم

 األبابيلِ  كطيرِ  الليلِ  جناحِ  على وسنأتيكم

 كالعاصفةِ  وَهَجا   نزمجرُ 

 (266)سجيل من بحجارةٍ  نقِذفُُكم
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 خلفَ  قضاها سنةٍ  ثالثينَ  بعدَ  صلِبه من طفال   ينتظرُ  ثائرٍ  شعورَ  يكونُ  كيفَ  تعرفُ  هل
 القضباَن؟

 األحزاَن؟ يوقفُ  من***  األحزانَ  ليوقفَ 

 الميزاَن؟ يعدِّلُ  من***   الميزاَن؟ ليعدِّلَ 

           ***     

 الجوهر؟ يضيع من***  الجوهرة نضيع لن ال،

 السماءِ  بوابةَ  سيدي يا لنا فافتحْ 

 األنبياء مدينة قدسنا النور مدينة لنا وافتح

 السماءِ  وأبوابَ  األرضِ  نوافذَ  وجِهِهمْ  في واغلقْ 

 الجبناءَ  أعينُ  خابتْ  أال والردةَ  المهالكَ  نخشى نعدْ  لم ال،

 وداءٍ  وغبارٍ  وعارٍ  خزي   من عليهمْ  ما فعليهمْ 

 والبقاءِ  والفخارِ  والعزةِ  والسؤددِ  المجدِ  من لنا ما لنا ويقينا  

  ( 262).والبقاءُ  الغدُ  لنا***  والبقاءُ  الغدُ  فلنا

 

 

 

 

................................. 
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جابر الطميزي شاعر وأديب من مدينة الخليل جنوب فلسطين له العديد من النتاجات الشعرية والقصصية التي كتبها * 

 داخل جدران السجن 
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 ...أدب السجونفي "وكتاباته نتاجه  سيرة ومسيرة وبعض من.. .الشيخ رائد صالح

  :1991 المحتلة فلسطين في اإلسالمية الحركة رئيس محاجنة صالح رائد للشيخ ذاتية سيرة

 أب وهو ،8591 الفحم أم مدينة مواليد من محاجنة، شقرة أبو سليمان صالح رائد والشيخ)

 البكالوريوس على وحصل الفحم، أم في والثانوي واإلعدادي االبتدائي تعليمه تلقى أبناء، لثمانية

 .الخليل جامعة من اإلسالمية الشريعة في

ا، اإلسالمي نشاطه صالح الشيخ بدأ  في ونشط ،"المسلمين اإلخوان" أفكار اعتنق حيث مبكر 

 من وكان الثانوية، المرحلة في كان منذ األخضر الخط داخل في اإلسالمية الدعوة مجال

 حتى قادتها كبار من وظل السبعينيات، بداية في ،81الـ داخل في اإلسالمية الحركة مؤسسي

 درويش نمر هللا عبد الشيخ منهم ،مؤسسيها بعض قرار بسبب 8551 عام حدث الذي االنشقاق

 .الصهيوني الكنيست انتخابات خوض الحركة رئيس

 في ونجح الفحم، أم بلدية النتخابات نفسه ترشيح خالل من السياسي الغمار صالح الشيخ خاض

 .8515 عام في أولها كان مرات 3 رئاستها

ا 0222 العام في انتخب  بشكل ساهمت التي اإلسالمية المقدسات لرعاية األقصى لجمعية رئيس 

 االحتالل محاوالت إظهار في ونجح فلسطين، أراضي كافة في المساجد عن الدفاع في فاعل

 .المبارك األقصى المسجد تحت للحفر المتكررة

 واستطاع ،8551 عام منذ يتعاظم المقدسات وبقية األقصى المسجد إعمار في صالح نشاط بدأ

 عشرات جلب طريق عن المسلمين عمارة من األقصى إلفراغ الساعية المخططات ُيفشل أن

 .البيارق مسيرة مشروع عبر فيه الصالة إلى الداخل عرب من اآلالف

 بواباته وفتح الشريف القدسي الحرم داخل المرواني ىالمصل   إعمار في وزمالؤه صالح ونجح

 ووضوء مراحيض وحدات وإقامة وإضاءتها، ساحاته وتنظيف القديم األقصى وإعمار العمالقة،

ا وعمل والمجلس، وفيصل واألسباط حطة باب في  المصاطب دروس إحياء على أيض 

 .أسبوع كل من" الثالثاء درس" وأبرزها التاريخية،

 نحو برعاية يهتم الذي األقصى طفل صندوق مشروع إنشاء في األقصى جمعية رئيس وساهم

ا أعمالها تجرى التي" خطر في المقدس بيت" العالمية المسابقة وتنظيم طفل، ألف 81  في سنوي 

 إلى باإلضافة العالم، أرجاء كافة من اآلالف عشرات بمشاركة والصغار للكبار رمضان شهر

 .الثقافية العلمية األقصى مسابقة

 كشريط المبارك األقصى المسجد عن وكتب وثائقية أفالم عدة إصدار في ساعد كما

 ".الحصار تحت المبارك األقصى" وشريط ،"القبلتين أولى دليل" وكتاب ،"المرابطون"

 المحتلة فلسطين داخل اإلسالمية الحركة في بارز دور صالح للشيخ كان ،ذاته الوقت في

 قلق وأثار 0220 العام في األقصى صندوق مهرجان نظمت التي الحركة وهي ،888581

 .حينها في اإلسرائيلية السلطات
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 إضافة ،0223-9-83 الثالثاء يوم فجر الصهيونية الشرطة اعتقلته الذي صالح، الشيخ وبرز

 المقاومة حركة لحساب أموال بتبييض قاموا أنهم بزعم اإلسالمية الحركة قادة من 83 إلى

 المسجد وخاصة اإلسالمية واألوقاف المقدسات عن الدفاع مجال في -"حماس" اإلسالمية

 على تعمل والتي اإلسالمية، المقدسات إلعمار األقصى مؤسسة ترأس حيث المبارك، األقصى

 .واألوقاف المقدسات وترميم حماية

 أكتوبر بداية ففي طويلة، فترة منذ صالح الشيخ علي التضييق إلى اإلسرائيلية السلطات وعمدت

 وعدد لتقديمه راسخ أساس وجود يرجح( الشاباك) اإلسرائيلي العام األمن جهاز أن أعلن 0220

 المسئولون يعكف التي الصهيونية القضاء وزارة وتلقت للمحاكمة، اإلسالمية الحركة قادة من

 بهذا توصية(  إسرائيل)  الصهيوني الكيان في اإلسالمية الحركة مستقبل مناقشة على فيها

 .الصدد

ا 0220 يونيو - حزيران في رفضت قد الصهيونية العليا محكمة وكانت  الشيخ به تقدم التماس 

 البالد، مغادرة من بموجبه ُيمنع الصهيوني الداخلية وزير أصدره أمر إللغاء صالح رائد

 .والحركة التنقل حرية مبدأ على بأهميته يتغلب العام األمن أن حينه في القضائية الهيئة وقررت

 مواجهات خالل االحتالل قوات يد على اغتيال لمحاولة تعرض صالح الشيخ أن إلى يشار

 .وجهه في برصاصة وأصيب ،األقصى انتفاضة

 يحاول االحتالل جيش اإلسالمية واستمر المقدسات عن الدفاع في صالح رائد الشيخ واستمر

 ثم 0225عام القدس مدينة دخول من الشيخ منع حيث المحتلة القدس مدينة عن الشيخ إبعاد

  رد كان ولكن. أشهر تسعة الشيخ بسجن قرار 0282 عام الصهيونية المحكمة أصدرت

 إال يزيدنا لن السجن وان السجون داخل من حتى األقصى المسجد عن ندافع سوف إننا" الشيخ 

  ( 851) .قوة

 صالح، رائد المحظورة،" اإلسالمية الحركة" رئيس دخلالناصرة –وجاء  في موقع صفا 

 أشهر، 5 مدته بالسجن حكم لقضاء اإلسرائيلي" أوهاليكدار" سجن إلى ،"األقصى شيخ"بـ الملقب

 ".العنف على التحريض" بتهمة

. سجنه إلى طريقه في وهو صالح ورسمي شعبي موكب أيار، /مايو 1 األحد صباح ورافق،

 القائمة عن اإلسرائيلي الكنيست ونواب الداخل في فلسطينية قيادات الموكب في وشارك

 رأس مسقط الفحم أم مدينة من الموكب وانطلق وطنية، وهيئات مؤسسات وممثلو المشتركة،

 .السبع بئر مدينة نحو صالح الشيخ

 

................................................. 

شبكة اإلسراء  3943 المحتلة فلسطين في اإلسالمية الحركة رئيس - محاجنة صالح رائد للشيخ ذاتية سيرة: ينظر.393

  م 13/1/2030والمعراج، 
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 أشهر 5 صالح الشيخ بسجن الماضي، نيسان /أبريل 81 في حكمت إسرائيلية محكمة وكانت

 الجوز وادي بلدة داخل مسجد في خطبة خالل ،"العنف على التحريض" بتهمة أدانته بعدما

 .المحتلة القدس بمدينة

 وادي منطقة في 0222 شباط/فبراير 81 في صالح الشيخ ألقاها خطبة إلى القضية بداية وتعود

 الخطبة في قوله صالح للشيخ حينه، في االحتالل، نيابة أسندت إذ. المحتلة القدس بمدينة الجوز

 هي كم هلل، صالة كبيت استخدامه أجل من الهيكل بناء تريد اإلسرائيلية المؤسسة: "المذكورة

 وأبواب مالبس على زالت ما ودماؤنا هلل، صالة بيت بناء يتم أن يمكن ال كاذبة، هي وكم وقحة،

 ".جنراالت وشراب وطعام

 88 لمدة صالح الشيخ بحبس األخيرة المحكمة قضت الماضي، العام األول تشرين/أكتوبر وفي

 أمام الماضي الثاني كانون/يناير 09 في الحكم على صالح الشيخ يستأنف أن قبل شهرا،

 منتصف أشهر 5 إلى الشيخ حبس عقوبة بتخفيف المتقدم حكمها أصدرت التي العليا، المحكمة

 .الماضي أبريل/نيسان

 رئيس دعوة من أسبوع من أقل بعد جاء صالح بسجن اإلسرائيلية المحكمة حكم أن ُيذكر

 صاعق" بأنه إياه واصفا   السجن، في صالح الشيخ لوضع نتنياهو، بنيامين اإلسرائيلي، الوزراء

 ".القدس انتفاضة

 :9٠1٠ عام" مرمرة – الحرية"  سفينة متن محاولة اغتياله على

 معلومات عن االثنين الفلسطيني الداخل في اإلسالمية الحركة رئيس صالح رائد الشيخ كشف) 

د اإلسرائيلية، االحتالل لسلطات المسبقة النوايا تفضح جديدة   اغتياله محاولتها وتؤك 

 الداخل من شاب بين جمع لقاء   إن" فيسبوك"  على الشخصية صفحته على له تدوينة في وقال

 العام األمن جهاز في سابق عنصر وهو المطاعم، أحد في إسرائيلي وموظف الفلسطيني،

د حيث ،(الشاباك)  س قن اص الى صالح الشيخ اغتيال مهمة أوكل الجهاز أن   له أك   .متمر 

 أخطأ صالح الشيخ اغتيال مهمة إليه أوكلت الذي القن اص أن إلى اإلسرائيلي العنصر وأشار

ا واغتال الهدف،  قطاع قصدوا الذين األتراك النشطاء أحد وهو" بيجلين إبراهيم"  يدعى له شبيه 

ة  .حصارها لكسر غز 

 قناصه أن علم عندما تفاجأ اإلسرائيلي المخابرات جهاز أن هو عرفته، ما: "صالح الشيخ وقال

 ".الشبيه وقتل الهدف، أخطأ

ل أمامه كشفت المذكورة المعلومات أن إلى تدوينته في وأشار ة ألو   . سنوات أربعة نحو بعد مر 

  (855)(00/88/0288 الموافق الماضي، السبت يوم وبالتحديد االغتيال، محاولة على

 شعره

 .سجين وليلة سجين، وصرخة سجين، وصي ة :وقد اخترت ثالث قصائد له، وهي 
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-81 األحد – يام بات معتقل وقد أنشدها الشاعر في "سجين وصي ة" قصيدةل النص األدبي: أوال

9-0223 

 الحصار قضبان خلف من          الجدار أحزان خلف من

 وانتظار   صمت خلف من               مظلم   ليل خلف من

 الصغار   أحبابي لألهل                رسالتي أخط إني

 المرار رغم وتصب روا         اصبروا األحب ة أوصي

هار   يعقبه فالل يل          صابروا القساوة رغم  الن 

بر            تحزنوا ال صبيتي يا                انتصار   ينبت الص 

************************ 

  لوعتي يا تحزني ال        ابنتي لبابة أوصي

  ألسرتي أنت كاألم         عندنا الكبيرة أنت

اعة   مزدانة           دائما لرب ك كوني  بالط 

 بالخشية   محروسة              وعفيفة   وتقية  

ها ألمك صوني  محبة   كل   وصفاء        ب رَّ

ريق هذا ة   مثال كوني       بني تي الط         الحر 

************************ 

امتين   تسمعي ال     صغيرتي حماس أوصي  للش 

  الحزين   األقصى للمسجد            دائما الوفي ة ظل ي

 العالمين   إله نادي            محنة رمتكم وإذا

ج   نا يا            كربنا إلهي ف رِّ  المعين أنت رب 

ر   ر أنت            عسرنا إلهي ي سِّ  ...حين   كل   الميس 

 

 

 ............................ 

 ..2034 نوفمبر/  ثاني تشرين ،24اغتياله،صفا محاولة عن جديدة معلومات يكشف صالح رائد االشيخ.399
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 الكفاح   درب تهجري ال      ابنتي رقية أوصي

تي في األسى رغم  الجراح   رغم األذى رغم   شد 

ود      ناصرا لدينك قومي ياح   يخشى ال كالط   الر 

مي  الفالح   على حي   شعبُ  يا        اهتفي ثم   وتقد 

جاح   درب في للفوز       بيتنا وقودي قومي  الن 

 الصباح   نور وارقبي صبرك بثياب وتزي ني

************************* 

مَّ  تبصرين هل    مريم   الُبنية أوصي                                                                                                                                                      الُيت 

زَّ  وعويلهم   صراخهم تسمعين هل   الحمى ه 

 المسلما الكريم ذاك       ابنتي يا لهم كوني

عما صغيرا أو رضيعا فيهم تحرمي ال  م ط 

                              متبسما لهم وفما       أفراحهم تدفني ال

هم لكل   قولي  مجرما حقيرا اخرس       عدو 

************************ 

 قمر   يا عيني نور يا   عمر   ابني يا أوصيك

ي  خطر   في ويلي القدس   لصرختي ُسجنت إ ن 

 بشر   من يوما تخشى ال    دائما طريقي فاسلك

 الحفر   في يوما ُووريتُ       أنا إذ المؤم ل أنت

ها ألمك أحفظ حلى لها واجمع       ب رَّ  الدرر   أ 

 عمر   يا فافهم غبتُ  إن       ببيتنا الزعيم أنت

************************ 

دى قطر أيا ولدي يا قعقاع يا أوصيك   الن 

ا يا العين ربيع يا قلبي خفق يا   شدا طير 

جودا صيف   مسك فاحت الل يمون زهرة يا  أ 
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  للهدى دعانا إذ بحيفا مسجدنا صوت يا

ي   غدا اآلتي خطوك ألبصر وعد على إن 

  العدا تخشى أن إي اك باسما طريقي فاسلك

**************************** 

 وحبيبتي ابنتي يا    ريحانتي يا أوصيك

      نكبتي في بسمة يا   ظلمتي في نجمة يا

  حلوتي كالفراشة طيري العيد يوم جاء إن

 بالبسمة   ولتهجري      بالبهجة   وتزي ني

ري يب وتعط  ا يسري بالط   زنزانتي ُمنعش 

ريق عند      دائما ولترقبيني  صغيرتي الط 

 مصيبتي جرح سال لو    الفتنة   ليل طال لو

ي ى        قادم   إليكم إن   ُقبلتي تنالي حت 

*********************** 

 زوجتي احفظ رب   يا     بيتنا احفظ رب   يا

 إخوتي وسائر أم ي     أهلنا احفظ رب   يا

 دعوتي احفظ رب   يا     شعبنا احفظ رب   يا

ل   واألقصى    قدسنا احفظ رب   يا وَّ    قبلة   أ 

الة ثم   ي على الص  ـ  ب  ( 022) الرحمة   نبي   طه   الن 

 :تحليل النص

وهو مكون من جملة اسمية، مكونة من خبر لمبتدأ محذوف تقديره  "سجين وصي ة"العنوان 

 أو حياته حال أمر، بفعل القيام في الغير إلى العهد بمعنى تطلق و اإليصاء، هي والوصية" هذه"

، وهو االستمرار في مقاومة المحتل، قالها اعر يوصي أهله وبني وطنه بعملفالش وفاته، بعد

  .يعاني مرارة السجن، ولقد نجح الشاعر في اختيار عنوان قصيدته العموديةوهو 

.......................... 

 .م2009أولى، عّكا، طبعة-األسوار ،  مؤّسسة13-11؛ رائد صالح، "الّسجون زغاريد" ديوان .2٢٢
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 بنيته له رامز داللي   نظام" والعنوان)وقد أولى النقاد لعنوان العمل األدبية أهمية خاصة، 

ا الن ص مثل مثله العميق ومستواه السطحية،  اإلشارات من مكثفة حمولة إن ه حيث من تمام 

 صغر مع العنوان فيكون كله، الن ص على تطغى وجدها القارئ اكتشفها إن التي والشيفرات

ا حجمه  ،(Transtextualité) الن صي التعالي أنواع من ونوعا ،(Paratexte)موازيا  ن ص 

  (028) "للكتاب األولى الرؤية من تبدأ" أن لها يمكن الت ي القراءة مسار يحدد الذي

 أو شعرا   أو قصة كان سواء األدبي، النوع كان مهما للنص، المفتاحية العبارة العنوان يمثل"و
 أو يبعده، أو القارئ يجذب أن فإما وعليه القارئ، يفاجئ ما أول هو فالعنوان مقالة، أو رواية
 معرفية دالالت من العنوان في لما عاديا ، إضافة أو غنيا   يكون قد نص مع الحياد على يبقيه
 الذي الفكري المكنون في وغوصه النص، صاحب ثقافة عن تكشف األطياف، مختلفة أبعاد ذات

 مسألة النقاد أولى لذا المستقبلية، الحالة إلى والمعاش الماضي من ينتظره، أو يعيشه أو يستلهمه
  (737).النصية النقدية الدراسات في مكانته له وكانت كبرى، أهمية العنوان

 قضبان خلف الجدار، أحزان :والقصيدة كلماتها تقطر ألما وحزنا جراء قسوة السجن، في نحو

، ليل، الحصار    الخ...فالل يل القساوة، المرار، وتصب روا، اصبروا، ،وانتظار   صمت مظلم 

 : في نحو التكرارويكثر الشاعر من 

" تصب روا"و" اصبروا: "ومشتقاته ثالث مرات" الصبر" وكرر  كررها اربع مرات،" خلف من"

نفسها إن هذا التكرار للكلمة  )وللتكرار وظائف مهمة في إنجاح العمل األدبي  " صابروا"و

وهذا التوافق ، ا وعدد حروفها يكون توافقا صوتياالمتفقة في شكله أو احد مشتقاتها( اصبروا)

، وإن نغمة هذه اخلية باإلضافة إلى موسيقى البيتالصوتي من شأنه أن يحدث موسيقى د

  .الكلمات المتكررة تبرز إيقاع النفس المنفعلة والمندهشة

فالكلمات المكررة ربما ال تكون عامال مساهما في إضفاء جو الرتابة على العمل األدبي، وال 

 الشاعرية عند الشاعر، بل إنها أداة من األدوات التي يستخدمها يمكن أن تكون دليال على ضعف

 

 ............................ 

 .األردن ـ عمان ـ الثقافة وزارة من بدعم/ البهجة مطبعة ،.11: قّطوس، ص موسى بسام. د العنوان، سيمياء. 203

 ومستويات اإلبداع من عالم الدرامي والخطاب القصة إلى الشعر من...وجوهره النص مفتاح.. العنوان نظرية في.2٢2
     ٢3/3٠/2031 الوطن، األحد العنونة، صحيفة
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الشاعر لتعين في إضاءة التجربة  وإثرائها وتقديمها للقارئ الذي يحاول الشاعر بكل الوسائل أن 

 . يحرك فيه هاجس التفاعل  مع تجربته

ي على الكشف عن البنية الداخلية لعالم النص، إن تكرار كلمة بعينها يمكن أن يكون عنوانا للمتلق

وهكذا يقوم التكرار  ،وباإلضافة إلى ذلك فإنها شكلت إيقاعا موسيقيا قادرا على نقل التجربة

 ( 023) .الصوتي والتوتر اإليقاعي بمهمة الكشف عن القوة الخفية في الكلمة

كما كرر الشاعر " أوصي" كما كرر الشاعر في بداية كل مقطع في القصيدة بالفعل المضارع

وفي المقطع األخير في القصيدة يكرر الشاعر الدعاء بقوله " من خلف"في المقطع األول عبارة 

 .  ست مرات.." احفظ رب   يا "

 البداية مقطع واستعادة منتظمة، فترات على الزمة عودة منها جدا ، متنوعة التكرار أشكال إن

 على تشدد وهكذا القصيدة، وتغلق نفسها حول تلتف بأن الشعرية للفكرة يسمح مما الخاتمة، في

 وأوسعها أهمها   رصد يمكن أخرى أشكال عن فضال  ( المغلقة دائرة) والـ( حلقة) الـ انطباع

 (: 028)يأتي بما وتحديدها انتشارا  

 يشكله لما الجيلين، هذين شعر دواوين أغلب في رصدها يمكن التكرارية األشكال هذه إن

 شعريا   دورا   الختامي التكرار ويؤدي .الحديثة القصيدة بنية في استثنائي حضور من التكرار

 البنية تشكيل صميم في يتركه الذي التأثيري المدى حيث من االستهاللي، للتكرار مقاربا  

 خاتمة في يتمركز وإيقاعي داللي تكثيف في نتجيا   منحى ينحو أنه غير للقصيدة، الشعرية

 .القصيدة

 اتساعا   أكثر له يكون له التأثيري العمق فإن عنوان، لرسالة تكريسا   التكرار هذا جاء ما وإذا

 .وأهمية

 الحديثة، القصيدة في لها وحضور تأثير أقصى العربية القصيدة في التكرار ظاهرة بلغت وربما

 األذن يشعر صوتيا   مرتكزا   عليه االتكاء وتسويغ الداخلي إيقاعها تثبيت في كثيرا   أسهمت إذ

 (029 .)والقبول والتوافق باالنسجام

 البنية تشكيل في حتى متدخال   التأثير، في اإليقاعي البعد هذا تجاوز قد االنسجام هذا أن كما

 يجيء فهو التكرار، عليها يأتي أن يمكن التي والمتباينة المختلفة النظم خالل من للقصيدة الداللية

 المستمرة الشعراء بقدرات الرتباطه كامال  نتيجة حصرا   حصرها يمكن ال عديدة مستويات على

 .ووحدتها الشعرية التجربة طبيعة يناسب بما والتجريب والتجديد االبتكار على

 ...........................................  

     2030، دار جرير، عمان، 29-24موسى ربابعة، . قراءة أسلوبية في الشعر الجاهلي، د: ينظر.201

دار الشؤون الثقافية العامة،  ،10حياة شرارة . دراسة في الفن الروائي ولغته ترجمة د: األفكار واألسلوب: وينظر204

 . ت.آفاق عربية، بغداد، د

 . بغداد الفنون، مطبعة ،13مغامس، ص  مجيد زهير: ترجمة بيرانا، سوزان النثر، قصيدة جمالية201
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 داخل خاصا   نظاما   تشكل أصبحت الحديثة القصيدة في التكرارية البنية إن القول يمكن هنا من

 وثرائها، عمقها ومستوى التجربة صميم من نابعة أسس على النظام هذا يقوم القصيدة، كيان

 التأثير، لتحقيق ممكنة فرصة أكبر التكرار لبنية يوفر الذي المناسب الشكل اختيار على وقدرتها

 موسيقية أداة لتصبح الصرف، واللغوية النحوية اإلمكانات حدود تتجاوز التي فعاليته خالل من

 .معا   آن في ،داللية –

 موسيقيا   مكمال   كونها أساس من انطالقا   مهما ، شعريا   دورا   تؤدي أن على يساعدها ذلك إن

 .للقصيدة العام التشكيلي للكيان

 عدة توكيدها واحدة، لغوية حالة على الضغط األول المقام في االستهاللي التكرار ويستهدف

  مستويين على قائم معين شعري وضع إلى الوصول أجل من ومختلفة متشابهة بصيغ مرات

وكأنه يتعمد من إن وعي الشاعر كان وراء هذا التكرار كثيرا، " يا"رر الشاعر حرف النداء ويك

 انب البحر إيقاعا موسيقياأجل أن يصل إلى غرضه، فهو من خالل تكراره للحرف يبتدع إلى ج

على النغمة اإلنفعالية التي يقصدها  -على األقل –، وهذا اإليقاع الموسيقي الداخلي يدلل داخليا

ول في أعماق وعلى الرغم من ذلك فإن تكرار الصوت يسهم في تهيئة السامع للدخ....الشاعر

 ( 021) . الكلمة الشعرية

بزوال الغمة عن الشاعر والشعب  الى هللا فتكرار هذه الحروف يجسد االستجداء والتضرع ...

الفلسطيني وربما يكون قريب االرتباط بالوضع النفسي الذي يعيشه الشاعر، وهو وضع يشي 

 .باألسى والحزن

 ،"كبير أبو" معتقلالتي أنشدها في  "سجين صرخة"ومن شعر رائد صالح في السجن قصيدته 

 :ومنها 0223-9-02 الث الثاء، الموافق  يوم 

جن ظالم   شعبي بني يا يقيني يفني لن الس 

ي  ب   في الجذر قوي زيتون  جذعُ  بان  ر   الت 

ي هل وأن    والخصب   القدر عالي البطوف في الس 

ي  ب   بال بوادينا في اض الماء وأن    جد 

ي احل ورمل الحمرا الوردة وأن     العذب   الس 

ي عتر وأن  ارق برغم الباقي الز   الخبِّ  الس 

 

 ........................ 

 الرواد األولى،جيل الشعرية االنبثاقة اإليقاعية حساسية والبنية الداللية البنية الحديثة  بين العربية القصيدة: ينظر.209

    2003 – العرب دمشق الكتاب اتحاد منشورات من، 200- 399عبيد، ص صابر محمد. د.أ والستينات،

 



215 
 

 والحب   الخير ثري أمواج القمح وأن ي

ي رب   في الحق شمس الجزار جامع وأن   الد 

ي  حُ  وأن  و   القلب   خافق بحيفا شحرور ن 

ي  ور وأن   الضب   الباطل لكسر عكا في الس 

ي  رب   بلسم بيافا ليمون   عطر وأن   الش 

ي  ار وأن  د) ومجد( ُيبنا) في الد  هب  ( الل   (022) للش 

 

 ،يوم الث الثاء ،"كبير أبو" معتقلالتي أنشدها في  "سجين ليلة" ومن قصائد الشاعر قصيدة

 :، ومنهام3/1/0223الموافق 

  

مس   غياب عند جن   قضبان عن      الش   الس 

 الحزن   لحن تهمس       نفسي فورا ترجع

  عيني في واألقصى       قدسي يا لهفي، يا

 كاُلمزن   تبكي كم       تعسي يا لهفي، يا

 (021)ِ  وهن من تبكي كم      بؤسي يا لهفي، يا

 

 

 

 

 

 

  ................................... 

     2030، دار جرير، عمان، 21-20موسى ربابعة، . قراءة أسلوبية في الشعر الجاهلي، د: ينظر. 201

 .م9٠٠1أولى، عّكا،طبعة-األسوار ، مؤّسسة99-97صالح، ؛ رائد "الّسجون زغاريد" ديوان.9٠1
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 من بلدة سالم فوزي أبو بكر 

 :يقول فيها  ،8591أيار عام  83قصيدة أنشدها الشاعر في تاريخ  "الدامون سجن في"

  رفاق؟ يا تذكرون هل 

 أيار ذاك في  إذ 

  هناك وكلنا 

 حلبة النضال في يجمعنا 

  الجبال اهكأن قلوبنا

  المنال صعبة وأمنيات 

  رفاق يا المريخ انهكأ

 الدامون في هناك

 األشم الكرمل جبال على

  األصيل يضمنا

 ببردة

 كالدم انهولو

 والشمس

  الطويل طريقها في 

  للغروب تميل 

  البعيد األفق خلف هناك

 تطهر الذنوب انهكأ

  تعود أقسمت قد لكنها وتختفي 

  العنيد الحارس نشاط رغم 

  رفاق يا الفكاك ومعها

 قشه منفوش فراش فوق   نرتمي

  كالجيوش البرغوث ويزحف
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  الوحوش وتصرخ

  رفاق يا الهدوء لفه  وسجننا قد

  الوقوع محمومة خطى إال

  هلوع لحارس 

  األحرار  ثلة سراح يخشى

  الفجر حتى األرواح ونسلم

  العميق لنومنا

  النعيق لجلبة نفيق حتى 

 *" 025"(كريخيا) 

  هناك شغلنا محل وفي 

  يومنا نلوك

  جديد عن نبحث

  رفاق يا البعيد األمل في 

  ( 082)بالنضال المرصوف طريقنا وفي 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................... 

 الكتب تجليد في أحيانا يعملون المساجين كان: العمل إلى قوموا*.209

   .2031الفحم،  – أم الصراط ، مطبعة31-31بكر،  أبو فوزي شموع على الدفتر العتيق، أحمد.230
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  وتد توفيق أنصار
 عشبة"نثريتها  في  8581وتد من مدينة أم الفحم في اراضي ال  توفيق أنصار الكاتبة تقول

  ":الُقضبان وراء

 ...هناك

 ...الجدران وظالم الل يل حدود خلف

 ...القضبان ووراء الوحدة صمت في

مكان حيث  !الال 

 ...هناك

ت أوقات في  ...الوقت معنى فقد 

اعات فيها اختلطت  ...والفصول والمواسم واألي ام الس 

 !زمان الال   حيث

 ...صغيرة عشبة   مع عيناهُ  سافرت

 ...آت   حلم إلى معها تركضان

د منهُ  سلبها شمس   أمل إلى تتطل عان  ...إنسان مجر 

ان  !سج 

د" مع  ...خضراء عشبة" مجر 

 ...الجدران خلف البطلُ  خرج

 ...األخضر لونها نقاء من

 ...أمال   استمد  

 ...قلمه أمسك  

ا شوقه بدماء ليخط    ...حروف 

من دفتر على  ...الز 

 ...لُهم حنين آهات يبعثه

 ...لوحته زي ن
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 ...جوري ة بورود  

 !حي ة... مي تة

ها وق مياه روت   .الش 

 دفتره يتأمل

 ...يحتضنه... يشم ه

 ...صغاره دفاتر إلى يشتاقُ 

 "...طري ة" حروف إلى

 !يتذوقها لم... لذيذة

 ...طفولي   مدرسي  " زي  " إلى

ه لم  ...ير 

سيم مع العشبة تتمايل ا الن   ...فرح 

ح  ...للحياة تلو 

 ...األطفال ضحكات معها تتعالى

 ...يمرحون...يلعبون وهم

ا معهم يركض  ...بأحالمه مسرع 

 ...وجال   ُيسرعُ 

مى ليجمع  "...الوهمي ة" الد 

 !وهناك هنا بعثروها ال تي

 ...صباح كل   العشبة يتأم ل

 ...المعة ندى قطرة كل   مع

 ...شوقه... عطشه يزداد

 ...األشياء...الوجوه...األمكنة كل   إلى

 ...إلى حنين يجتاحه

ه  ..شيء كل  ... أطفاله... زوجته... أبيه... أم 
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 ...األرجاء في طيفهم يحوم

 ...البالد نسيم معه يهب  

 ...زيتون كرم عبق معه فيفوح

 ...عبق

ا تفور وهي" الحنون" أم ه قهوة  ...غضب 

 ...أحباب" لم ة" إلى تناديه

قات مع يسافر  ...األرض تشق 

 ...قوي ة جذور إلى

تها د  دة" عشبة م   "...متمر 

 ...والده كف   إلى معها أخذتهُ 

قات إلى  "...طاهرة" تشق 

 !بطلة" براعم" إلى

 ...الخضراء العشبة إلى ينظر

ث.. تتمايل  ...تتحد 

ها  ...السماء إلى يديها ترفع وكأن 

ع  ...هللا إلى تتضر 

 ...األسر يفك   أن

ب أن  ...البعيد يقر 

 !األقدام ويثبت

 (088) !األقدام..  . 

 

.......................... 

 20/1/2039 بتاريخ الباحثة أجرتها  األديبة مع خاصة مقابلة. 233

المجموعة القصصيّة  ت منها ام الفحم لها عدد من االصدارا مدينة  شاعرة وأديبة حداثية ناثرة منتوفيق وتد  أنصار* 

 الصادرةعنمؤسسة أنصار الضاد في المدينةللكاتبة أنصار توفيق وتد" مرآة وصور"
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 .ومن أهم محطاته التي ميزته كشاعرشعرا  تجربته اإلعتقاليةخلد  *الصالح علي محمد

 ألقيت القصيدة هذه ،"القسام دم"القسام في قصيدة بعنوان  الدين عز الشهيد الشيخ رثاء يقول في

 :م 8539 عام  أواخر ،للقسام  أقيم  تأبين حفل في عكا، في المزرعة سجن  في

ح   تـ  ت  ــداء   إف  ه ج                    واآلالم   بـالفـ  ـن  ـام   دم   يـا الحقِّ  م   الـقس 

ُمر   ُكف وا أن   القوم   و  ل   عن   ي  و  ف ع   فلم                   الق  ت  ن  غ   ن  و  ص  ـ  الم   ب  الـك 

ما دي لـيس                 عظـيــم   بالء   في نحنُ  إنَّ مصام   سوى به   ُيج   الصِّ

ن   ت   كيف                إليه   ُألقي ؟ إليك   رسـولـي م  ل  ـز  ل   األوهام   دولة   ز 

، كيف ت  ل  ط  باب ك   في أب  كيـ ا ،                للحقِّ  انص   األصنــام   عـبـادة   ز 

ما   يا ق   لم   د  لى ُير  لِّ  ُسـُرر   ع  ـريق   ولكن                الذ   اآلجـام   فـي ُأه 

ي ت   قد و  ى القرون   ط  نا حت  ـه د  ب يِّ  عهد   بك                     ش   واإلسـالم    النَّ

رة   مـا                   يـوما   كُ ت   إن   الحياة   في فت  ف ت   إنَّ  ِ يَّ ف   على ن   عـام   أل 

بد  "  غاب   إلى ُقم   ر  " ي ع  ي  رام   المكان   ذلك   إلى ُقم                   وان   غ   الح 

ل   س  ق   عصابة   عن   الغاب   و  د  قبل   حينما                  ص  ـهارُ  أ  امي النَّ  الد 

ع   ُدُقك   ُيجيبُ  لو م وض  رُ                  القول   أ ص  ذام   عند   الحديث   وخـي   ح 

ت   ح  زال   ف ر  ـا بالن  ر   إم  ص  ن  رام   اأُلباة   ميتة   إلى أو                    لـ   الك 

شهى الكريمُ  واألبي   ن                    لديه   أ  ذاق   م  مُ ، الُخنوع   م  ع   الح مام   ط 

ق   د  ح  دُ  أ  ن   قاب                      وكانوا بالُكماة   الُجن  ي  س  و  ن   ق  صاص   م  امي ر   الر 

ُهمُ  لون   و  ن   ي نـس  ب   ُكلِّ  م  د  ب ون                     ح  د  حت   وي  الم   ُجنحش ت 
 الظ 

ذوا هُ  للقتال   أخ  ت  وى ُعد  وا                   الُقص  ق  ش  بيل   له و  ـمام   س   الـت 

ن   يوُمُكم                     ب عيد   غـيرُ  اة  الُبغ ُجند   إيـه   ع   م   األي ا م م صار 

ُتمُ  وإذا را   الـغاب   من ن ل  ت  و                      و  ه  ُل، لم   ف  خ  د،ُ ي  ع  غام   من ب  ر   ض 

تى نـا   الفجرُ  وأ  ذ  قراع   ُمؤ  ـ  ق ري                    ب ب  ــه   ع  حـام   لل   واألر 

جل   من   لـيس   ب   أ  ص  ن  داع   م  ك                   ُمت   باألقدام   ُيداس   أن   موش 

ل بُ  ط  عب   م  ق ال   ُيـرى أن   الش  ت  ـيادة   في راف ال                 ُمس   وسـالم   س 

ضيعُ  منهُ  شاب                      نزاال   ذاك   ب عد   الغابُ  ورأى بل   الرَّ  الف طام   ق 
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م   د  ريئين                  الموت   على فيه   الثائ رون   أق  ــدام   أي مـا ج   إق 

ن   و  قَّ ل  ت  دور   ي  صاص   بالص  را   الُجند                        ر  و   بالهـام   وتارة   ،ط 

ُهم   ة   ول  ر  ُهز   ك  واسي ت  م ضاء                         الرَّ ـف ل    و  دَّ  ي   الُحسـام   ح 

ُهم   إنَّ  لوهُ  إذا إيمـان  ق   لم                        ف صَّ هُ  ُيط  ل  م  نـام   جميـعُ  ح 
 األ 

زوا ب عون   ب ر  ت  خا   ي  ي  ليال   ش  ن                 ج  الم   الم شائ خ   ُقدامى م  ع 
 األ 

ت   ما أ  زايا جاث ماتُ  منهُ  ر  ير                الرَّ ب   غ  د  ب   ن  رَّ قدام   ُمج   م 

ضي ما دون   ت  بارُ  ي ر  ماني ك  طيعُ  ما دون              األ  ـت  مُ  ي س  ز   الُهمام   ع 

هُ  و  م  م   من فر  ه  واظ   نار  ى                 ب ش  رد  ت  لى ف  رى ع   بـ وسام   الثَّ

ة   ف  ق  ر                 ُعالها في ُيدان هـا لم   و  ي  ـام   في خال د   أي ام   غ   الش 

ني ط  و  ك   إن   م  ُلم  ري ي  ي  ي غ  تُ                فإ ن  ني يا ل س  ام   من   موط   الُلو 

ق   ن   ح  م   م  دَّ حايا ق  ى أن                  ت باعا   الضَّ ح  ن   ُين  ع   ع  ض  هام م و   ( 080)اإلتِّ

 

 

 

 

 

.............................................. 

 م2/3/2039بتاريخ  صالح الناصر عبد الشاعرمقابلة خاصة مع .232

 السجن من خروجه وبعد .3919 ثورة خالل عكا في المزرعة معتقل في سنوات ست الشاعر محمد علي الصالح  اعتقل

 كتب و النقب، إلى منها و، غزة إلى بنفيه البريطانية السلطات قامت ثم ،طولكرم في اإلجبارية اإلقامة أمر عليه فرض

 لم ولكنه المستعمرين، لطرد النضال واستمرار الثورة لتصعيد والداعي البريطاني لالستعمار المناهض الوطني الشعر

 شعرية مجموعة يصدر

 لمجابهة صفوفهم ورص العرب بتوحيد فيها طالب آنذاك، العربية والمجالت الصحف في ثقافية و فكرية مقاالت وله

 .الوادي بدوي :بتوقيع المقاالت هذه بعض ذيّل وقد ،أعدائهم

 أبو)  الكرمي الكريم وعبد طوقان إبراهيم :أمثال فلسطين في واألدب والشعر السياسة بأقطاب وثيقة صلة على كان

 وعوني دروزة عزة ومحمد الشقيري وأحمد طه وسامي زعيتر وأكرم الحسيني وحمدي محمود الرحيم وعبد(  سلمى

 الحاج ورشيد غربية أبو وبهجت العودات ويعقوب الغصين ويعقوب نصار وفؤاد العامري أديب ومحمد الهادي عبد

 الوطني العمل قادة من وغيرهم القسام الدين عز والشيخ السعدي فرحان والشيخ محمد الحاج الرحيم وعبد إبراهيم

 .3943 عام قبل فلسطين في والثقافي والنقابي
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وكتب   0282 في شهر أيارتضامن مع اضراب المعتقلين األخير  *"أحمد طه"الشاعر الجليلي 

برزت دون بصمة عنوان لهذه األبيات و التي تخلد خصوصية المناسبة وجاء في التي قصيدته 

 -:قصيدته

 

ُدوا فَّ اف   ص  وا األطر  ش  ا و  اي  ط   بالخ 

اف   قايُضوا ص   .الُمبيد   بالُحكم اإل ن 

قوا لص  اف   أ  وا أألوص  ن  ا ض  واي   بالنَّ

دوا لَّ يان ق  ص   .الودود ج يدي في الع 

رتُ  م   ص  ج  جن   ن  ا   السِّ ى م زهو  و  ع   ب د 

ح  "   "الُوُرود   قطف   ف ي األطفال   سام 

تُ  د  زما   ز  ي غاُلوا ُكلَّما ع  لد   بج 

ه جي ن  اُرون ُدستور م  يد   ه  ش   .الرَّ

ن ي ى إ نَّ م  ن أس  ان م  ج  ا السَّ   أعت 

م ن سي ج من ي الُحك  لدود   للق اض   .الَّ

هُ  انُ  إن  ج  جني في السَّ  ، ُيعاني س 

نا ث   وأ  ي    وجودي من وي خشى ل 

ُدوا  كوتهم قد نارا   ُجرح ي ف ي أخم 

أدتُ ِ   إذ ى في اآله   و  يد ي م جر   .ور 

ني اب   للحق   إن  ط    أحذو بالخ 

طريف اقتفي  .كاأُلُسود   أسطو الغ 

  أحاكوا قد رداء   عن وامتنعتُ 

ثتُ  قد ما طاهر   ر   .جدودي من و 

رِّ  في ُأعدمتُ  لو حت ى    الفيافي ح 

ن ي يد  دق ي د  يدي وإ يماني ص   .رص 

الم   من
جن   ظ  ان ي السِّ اد  يص   ن    ب ص 
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ل   نورُ  د   . الطريد   بالف جر   جاء  ع 

ى النور وانساللُ  ح  ارة   أض   ل ي ش 

ي حتى  .قصيد ي من نظمتُ  ما أفض 

د   م   صام  ى رغ  س  اتُ  األ  قت  ب ري ي   ص 

قتفي مزا   منديال أ  مود   ر   ( 851).للصِّ

 

0 

 ثانية والتي تحمل عنوانطه في قصيدته ال وأضاف الشاعر أحمد

  األْمعَاء   نداء  

=============== 

  أمعَاءٍ  َوْصبُ 

 ،َصوتْ  دون تُعاِني

 .موتْ  بالجوعِ  يَرى قَد والس جينُ 

مود وَتََحال    .السجون رطوبةَ  يُفشي لونهُ  ،بالص 

هيل فيهِ  َأخمدوا ، ِحصانٍ  عزمُ  ولهُ   ، الصِّ

 .عجين يَرد وها َلن فوالذٍ  من والس نابك

 ، بالِحجارة َقوي ا   الَبطنَ  قَيِّدوا !!! الس جناء رفاقي يَا

 ، والَمرارَة غذاء   الِكبدَ  واعُصروا

 ، كثيرا الملحِ  مع المَاءَ  ِإنهلوا

 .بالوطنْ  ُمِشع ا   ، بالعينِ  الومضُ  يَدوم َكي
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بر ، باألحالمِ  اإلرغام قاوموا  بالعَدالة المُغَم سِ  والص 

 ،  األبابيلِ  طيرَ  وامتَطوا. الغذاء من أَلذُ  الحقِّ  نكهةُ 

 .بالط غاة تميطُ  االرض تَجعلُ  ، االشارة إليذان

 :الَحَضارة َأركانِ  إزاء واهتفوا

 ، ُصخورا   يوما   نكن لم ، حجارة يوما   نَُكن لم

 .الَبَشرْ  نُخاِصمُ  إحساسٍ  دون

 .وطين ماء لحمنا الخليقة ُكلِّ  ِمن األعدلُ  إن نا بل

 ، حقنا وننزع نَقسوا لكن نا .ظهر الحق   أينما كالبَعير ، ونلينُ  نستقيمُ 

 .اآلزفة يوم ِزلزال أو بالن ار .العاصفة قبل بالريحِ  َأو بالجوع

 .الجارفة كالسِّيول ،نهرعُ  الَحقِّ  ِنداءُُ  كان وحيثما

  المتينْ  والزند بالسيف

 كهتلرْ  والٍ  َعتَا إن،  نلين لن ،الثائرين بَكفِّ  الر مي   نُتقنُ 

 ، السجون بين مُزِهرا   َعدال   نبغيهِ  ما ُكل  

 .(723) واندثر السجين آهات بين تسج ى العدلُ  ِإن ما 

 

 

............................. 

 2039\9لقاء مع الباحثة . 231

الشاعر أحمد طه استاذ متقاعد من منطقة كوكب أبو الهيجا في الجليل له العديد من النتاجات الشعرية ويكتب كافة *

 أغراض الشعر وتحديدا الهم الوطني العام 
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وأي " ،في قصيدته 2622فسور فاروق مواسي من باقة الغربية في فلسطين المحتلة ويقول البرو 

العام  من شهر أيار خاضوه في تقلين الفلسطينين الذياضراب المعمتضامنا مع " مهند؟
م"مستقى من قصيدة 7322 ه   :"لعلي  بن الج 

د  ال ُيغمدُ *** قالوا ُحبست فقلت ليس بضائري    حبسي، وأي مهن 

دُ ***  وَالَحبُس ما لَم تَغَشهُ ِلدَِني ةٍ  رَّ و   شنعاء  ن عم  المنزُل المت 

 ؟*وأي مهند

 (إلى سجناء الحرية) 

 َوَتَظلُّ اْلُجْدراُن ھَِي اْلُجْدراُن ُتَحدِّقْ 
 َوَتناموَن َمَع اأَلَمِل الَعْذبِ اْلُمْشرِقِ 

 َليَل َنهَارْ 
 

ْكَتةِ يُْمسي َضِحًكا َمْغصوبًا  َوَمذاُق النُّ
 ي ُكلَّ اأَلْسراْر             والِعْشُق الَمْقهوُر يَُعرِّ 

 !يا َأْحبابي
 ؟َوَطْعُم اأَلْفراحِ الَمْسجونهْ  صبحُ َكْيَف ال
 ؟َعلى ميزاِن َحرارَِتُكمْ  الليلُ َكْيَف 
وَن  البغيُ َكْيَف   ؟هْ جنونَ َتُكفُّ
.... 

 َقْد َنْسَأُل َعْن َليلى اأَلْرضْ 
ْوءْ  ْبحِ الضَّ  ِعْنَد الصُّ

 اأَلْرُض َوَلْيلى نِْصفاِن َمليئاِن بَِوْھجِ النَّْبضْ 
ْوِء   اْلُمْمَتد ْ َوُشعاُع الضَّ

ْلبَهْ   يَْجَعُل ُكلَّ اْلُجْدراِن الصُّ
ةِ َمد ْ   َتْعَجُب ِمْن قِصَّ

 تعجب من قصة صبرٍ يشتد  
 م الجوع ورغم السهد،رغ

 :قال الوعدْ 
 :َوْلَنْحفِْر بَِأظافِرِنا ...َفْلَنْكُتْب َرْغَم السَّجانْ 

 َأْعالُم اأَلْوِديَةِ اْلَخْضراْء )
 َتْنِسُج َأو َتْزَرْع 
 (!البركة في األبناء

يَت منه   يكون وراءه فرٌج قريب*** عسى الصمُت الذي ُغذ 
 (412)"ويأتي أھَله النائي الغريب*** فيأمَن خائٌف ويُفكَّ عاٍن "
 

................................... 

 بن لعليّ  قصيدة من مستقى" مهند؟ وأي" العنوانو\*\ 2031\9فسور فاروق مواسي في شهر  ولقاء مع البر-234

 .الَجْهم

 



217 
 

رصد ھو اآلخر أحداث اإلضراب بعدة قصائد الشاعر الفلسطيني حسام أبو غنام من مدينة  جنين 

 -:وكتب. وصف فيها  الحالة التي يعيشها المعتقل في سجنه

 
 دمي من األخيرة وصيَّتك انُقش

 ترنُّمي الخالص درب على واعزف

 

 قيودھا الحياةِ  من نزعتُ  فلقد

 بمعصمي الخلودِ  أشرعةَ  وربطت

 

اًل  القريبِ  في حتفي ورسمتُ   ُمعجَّ

 الُمغَرمِ  كالحبيبِ  مني ُأدنيهِ 

 

نتُ   نافًخا ُأْرِعدُ  الحقِ  باسم أذَّ

 دمدمي صدري نفحاتِ  يا بالصورِ 

 

 لعنةً  التخاذلِ  أھل على ھُب ي

 نسِّمي ِعتًقا القومِ  ُأباةِ  وعلى

 

 أصب ها الكؤوس في وماءٌ  ملحٌ 

 ؟ ُمْقِدمِ  من ھل للنَّخبِ  ودعوتكمْ 

 

 إنني ،حاللُ  موائُِدُكم ھذي

متُ   فمي على الطعامِ  موفور حر 

 

ًصا المسيحِ  دربِ  على أمشي  ُمخلِّ

 َمْرھمي دم ي ،اآلالمِ  من قومي

 

 ُمقبِلٍ  نيَّةَ  النصرَ  عقدتُ  إن ي

 مبِسمي ربي أمر تفارقَ  أنْ  أو

 

 دمي من األخيرةَ  وصي تكَ  أنقش

 (411)مِ وسلَ  السَّالمَ  روحي على واقرأ
 

 

 

 
 

 

 
 

 

........................ 

 المعتقلين اضراب بمناسبة2031وكتبت في شهر أيار  2031\4\لقاء مع الباحثة في . 231 
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 أبو غنام شاعرنا حسام ويضيف 

 

 السالسلِ  زرد على سبِّحْ 

 الخيامِ  كل وافَترِشْ 

يًا  ...ُمولِّ

 ُمعتقلْ  أخر شطرَ  الحقيقيةِ  وجه

 الشمسِ  لعين انُظرْ 

َعةِ  وافَرحْ   باألشِّ

 نافذةٍ  خلفِ  من أتتْ  إنْ 

 أحالمٍ  نحوَ  تقودكَ 

اةٍ   أملْ  من بفيضٍ  ُمغط 

 البدايةَ  واْتلُ 

 األرائكِ  على الجالسينَ  عيون في

 ،يولولونَ  ،يندبونَ 

 وينتهونَ  ،يُصفِّقون

 ..انتهى إذا

 العملْ  يوم

 عمركَ  أيام على سبِّح

 شيبٍ  خصالت وافترِشْ 

 بالظهورِ  تأنَّتْ  ما

 بطعنةٍ  فعاجلتكَ 

 الُعْمرِ  سنين أدمتْ 

 ناِظَرْيكَ  تخطفُ 

 أتتكَ  قد رؤيا كأنَّ 

 ..العمرُ  ھذا تقول

 يكتملْ  كيْ  اوانهٌ  آنَ 

 الهواءِ  من بالنقِيِّ  بُشرى بينَ  ما

 ..الهواءِ  تعكير وبين

 يَْعَتِملْ  بالخطيئةِ  مكرٍ  سياج

 قدَّمتَ  أو ضحيتَ  أو عانيتَ  إن بأسَ  ال

 ُمْعَتَقلْ  فيكمْ  فالسَّجانُ 

 ..خالِصُكمْ  بِاسمِ  واألرضُ 

بِ   تبتهِلْ  دوًما للرَّ

 النقبْ  زنازين من أكبرُ  هللا

و من أكبر هللا  ،مجد 

 ھداريمَ  ومن ،عسقالن

 ..استجابتْ 

 الَغَضبْ  بصرخات حنجرةٍ  كل

 األبواب من فرجٌ 

 يقترِبْ . .يدنو

 المعاصمِ  في باقٍ  قيدَ  ال

 الجبَلْ  أركانَ  يدكُّ  فالصمودُ 
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 شديدٍ  من الخطابةٌ  أين

 !! بَطلْ  يا أصابكَ  قد

 والشهامةُ  المروءةُ  أين

 الجميلَ  لك نرد   كي

 ..فكلنا

 َحَملْ  قد احتضارك وزر

 أخي يا يدانا تب تْ 

 بالشقاءِ  حرٌ  أنتَ  يدانا تب تْ 

 (411)بالَكَسلْ  نشقى ونحن

 

 

 

 

 

 

 

............................... 

وتم رصدها خالل  عقابا بلدة من المصري عماد اسمه المرض من يعاني محرر السير انتصاراكتبت هذه القصيدة . 239

 .اكد على عدم تذكره التاريخ الذي كتبت فيهلقاء الباحثة مع الشاعر الذي 

 منذ فاروق حفظ وقد. الحال رقيقة عائلة من لوالدين( م 33-30-3943) الغربية باقة في مواسي إبراهيم فاروق األديب ولد *

 فاروق فالتحق أبوابها، الغربية باقة في الثانوية المدرسة أغلقت 3911 سنة في. الدينية والتراتيل القرآنية السور من الكثير يفاعته

 عين ذلك إثر وعلى المحلية، الصحافة في عمل أن لبث وما ،3919 سنة هناك الثانوية دراسته أنهى حيث الثانوية، الطيبة بمدرسة

 على أحيل حتى المختلفة، المدارس في والثانوية واإلعدادية االبتدائية المدارس في التعليم سلك في وظل ،3993 شباط في معلم ا

ا حصل 2001 سنة في. الغربية باقة في القاسمي كلية في محاضر ا يعمل زال ما ولكنه ،3999 أيلول من بدء ا التقاعد  على مؤخر 

 2001 سنة من بدء ا يشغل (".بروفيسور=  األستاذية درجة على حصل 2033 آذار 21 وفي(. أولى درجة= أ كبير محاضر" لقب

 مجلة -"مشاوير" مجلة تحرير رئيس ليكون اختير فقد التحرير، مجال في أما. لغاتهم اختالف على الكتاب نقابة رئيس نائب منصب

 تحرير مجلس في وعضو ا ،(3991-3990" )الجديد" مجلة تحرير هيئة في عضو ا وكان ،(3930-3913) -العرب الكتاب رابطة

 وعضو ،"مواقف" مجلة في التحرير أسرة أعضاء أحد وهو ،(גג:بالعبريَّة" )غاغ: "العبرية المجلة تحرير وعضو ،(43) مجلة

 البالد داخل في أكاديمية ومؤتمرات مهرجانات في مواسي شارك". المجمع" مجلة تحرير هيئة وعضو ،"جامعة" مجلة تحرير هيئة

 قسم رئيس واجتماعية كان وسياسية أدبية مقاالت بتقديم وذلك الخارج، في والصحافة المحلية الصحافة في قلمه ونشط وخارجها،

 فيها العربية اللغة مركز ورئيس ،( 2009 - 2002)  الطلبة شؤون عميد كان أن بعد ،(2030 أيلول حتى)  فيها العربية اللغة

 لطالب األبحاث لكتابة مرشد ا عمل قد وكان ،(2001 -3993 سنة من بدء ا)  حيفا في العربية الكلية في حاضر -(2002-2009)

 سنة من بدء ا) حيفا جامعة في العربية اللغة قواعد منهاج إعداد لجنة في عضو ا وعين ،(3994-3991) العربية الثانوية المدارس

ا( 3934 ا العربية، للمدارس والتراث العربية اللغة لتعليم خاص منهاج لجنة في وعضو   اللغة لشؤون العليا اللجنة في وعضو 

 سنة الجديد الرسمي المجمع تأسيس ولدى(. 2001-2004)  إسرائيل في العربية اللغة مجمع رئيس نائب وظيفة شغل. العربية

ا، ليكون اختير 2001  عضو ليكون اختير وآدابها للغة القاسمي مجمع تأسيس ولدى. المجمع في المصطلحات لجنة فرئيس عضو 

 بجائزة مواسي وفاز .بالعبرية"  تفهم لم التي األحزان: " منها صدر ما وأبرز اللغات، بعض إلى أشعاره ترجمت .فيه األبحاث لجنة

 عن وعرف .2003 للعام زياد توفيق جائزة على حصل كما ،2001 سنة في ثانية ثم ،3939 سنة الثقافة وزارة من لإلبداع التفرغ

 المراكز وفي للمعلمين االستكمال ودورات والجامعات الثانوية المدارس في الكثيرة المحاضرات تقديم في الجمّ  نشاطه مواسي

 البالد في أدبية مسابقات في حكم ا ليكون واختير ،(3993) العربية اللغة سنة في الكثيرة الفعاليات عنه عرفت كما .المختلفة التربوية

 عن عرف كما .3991 سنة" القرآن حافظ" لقب على وحصل القرآن، مسابقة في فاز قد كان مواسي أن بالذكر جدير، وخارجها

له عشرات االصداراتالبحثية .3991 سنة وحتى 3930 سنة من بدء ا" األدبية الورشة" لهم فأسس الشبان، لألدباء دعمه مواسي

 .عناالبحاث وتحكيمها ونقاشهاوالشعرية واألدبية العلمية عدا 

حسام أبو غنام شاعر شاب من مدينة جنين له عدة مجموعات شعرية استنبط فيها حسه تجاه الوطن وقضايا الشعب * 

 .الفلسطيني على رأسها قضية المعتقلين واألرض واالنسان

 



221 
 

 الشاعر شريف شرقية من الجليل

 ( الحّرّية أسرى) األبطال أّيها إليكم قصيدتهو

حي ة   أهدي   بلدي من لألخيار   الت 

د   والعرفان   المروءة   أهل   ل   والج 

كُبهم واإلقدامُ  الظلم   قاوموا م ن  مر 

روا  كاأُلُسد   حمراء   ثورة   وفج 

م   لهم تهدأ   ولم يستكينوا لم  م   ه 

باط أهلُ   لألبد   الحق   جنودُ  الر 

جالُ  نعم ي بكم الر   ومفخرتي عز 

ت   ما كم أنبت  ل د ولم أرض   مثل    ت 

  سعة   وال عيش   لكم يستطيب ال

وح الوغى بأرض إال    والجسد   بالر 

روف رغم  بلدي في العيش   وضيق   الظ 

د   من يوهن   لم ذلك لكن   ض   الع 

قفة   لكم كانت ا أذهلُتمُ  و  م   ُأم 

د   إلى بطوالت   جنين   ففي  األب 

فُتمُ  الوغى رجالُ  أنتم ا شر  رب   ع 

رقُ  وأصبح فض   رمز   الش  دد   الر   والص 

ا رجال   منكم و  ا قض  تهم نحب   بعز 

م هادةُ  ن ع   بلدي وفي أرضي في الش 

جن سياجُ  منكم والبعضُ   مسكُنهم الس 

ا عشتم كد   القهر   حياة   سنين   والن 

بنا من أصواُتكم تلق لم ا ُعر    أُذن 

مد من تبصر   لم العينُ  كذلك  الر 

ا اإللهُ  أخزى عاف   بهم يليقُ  ال ض 

د   هللا رسولُ  فيهم قال قد ب   كالز 

 ومصلحة   جهل   من األرض   ضي عوا قد

جن   وأدخلوا ا الس  ار   عدد بال ثو 
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 زمن   مذ منه شربتم كأس   فاض قد

ا و   األحد   الواحد   اإلله بحكم   فارض 

ار   يا اليوم تسمحوا ال ت نا ثو   أم 

مود غير   د   الجوع   برغم الص  خ   والص 

كم أن هللا ونسأل ا يختار   شرف 

د ومن أم   من واألهل لألرض  (082)ول 

ن" الن صرعنوان للشاعر شريف شرقية تحمل  وقصيدة أخرى  :يقول فيها "  عال 

9 

نُ "  القمم   أعالي   وصلت قد ها.….…..…واأللم   الجوع   رغم  " عال 

 والذمم   العزم   أهل خير   يا.............. .منبُتها منك اإلرادة إن   

يم   بالعزِّ  سمت روح  ................ مصدُره الحقَّ  أن   أثبت    والش 

كوع تأبى  ر   لحاقد الر  ش  اس   أن   ظن   من  ............. أ  م   الن  خ   كالر 

 والعدم   للقيد يرضخوا أن.. ………سوى الحياة من يملكون ال

ا فاخترت  الهمم   ذوي سوى يعتليه ال...... … مسلكه شق   درب 

ب   في فأضأت ع  جى ش  ب أرض   لينير  ... .أمال   الد   والعجم   الُعر 

ا رب ي أبقاك   ه م  ا ُمل  م   شامخ األصالة ابن يا............. .أبد  د   الق 

ُتلي حين أي وب....... .صبرهم فاق أهال   وأثاب    قم   باألهل اب   (081)والس 

 

 

 

 

....................... 

 2031ثان تشرين  92 ص(  االنتظار وطال) األّول هديوان في نشرت. 231

  قبل الّطعام عن المعتقلين إضراب :المناسبة
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تواصله مع الباحثة خص من مدينة الخليل الواقعة جنوبي فلسطين في  *محمد العصافرةالشاعر 
 في الشعراء تطالب جاءت الحياة مدى محكوم اوالده فتاة قصة من مستوحاة قصيدةالدراسة ب
 :وكان الشاعر العصافرة قد القاها على الحضور وقال والدها سراح باطالق شعرية أمسية

 باألمل مغلفة أوهام

 أشعـــــــــاري ُأرَتِّبُ  ُكْنتُ  قَدْ 

 والداِنيْ  ِمْنهُمُ  للقَاصــــــــــــي

 لُغَِتيْ  في َدْومَــــــــــا   َأْسمُــو َكيْ 

 عُْنواِنيْ  َفخـــــــــــــــْرَا   وَُأَسطِّرُ 

 قَاَئدهُـــــــــــــمْ  يَْومَا   ُأْصِبحَ  َكيْ 

 َأقْـــــــــــــــــرَاِنيْ  َمْجَدا   وَُأبَاِهيْ 

ْوقُ  ِكــــــــــــــنْ لَ   يُنَاِزعُِنيْ  وَالش 

 أْشَجـــــــــاِنيْ  تَْحِرقُ  وَالبَْسمَةُ 

 تَُؤنبُِّني الَجْمعِ  في قَامَـــــــــــــــتْ 

 َأْكفَــــــــــــــــاِنيْ  تَْنِسجُ  وَالن ْظرَةُ 

ْوتُ  بَِنيْ  الدامــــــــــعُ  وَالص   َعذ 

 أْخـــــــــواِنيْ  سُُكوت   والَجْمعُ 

 وَالــــــــــــَدهَا فَقََدتْ  قَدْ  ِبْنت  

 الُقْضبَــــــــــِان َخْلفَ  وَتوَارى

 حُـــــــــــــــْرقَتَهَا تَْمِزجُ  بَاَنتْ  قَدْ 
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 البُـــــــــــــــْرَكانِ  نَارَ  وَتُكاِبدُ 

 وَْجـــــهٍ  في لُغَـــــــــــــــــة   تَْقرَأْ ُْ  لمَ 

ْمتُ   الِخْذالنِ  دَليْــــــــــــلُ  وَالص 

 مُْنهَِمــــــــــــــر   َوَدْمِعيْ  َأْشفَْقتُ 

 َأْضنَاِنيْ  فََدْمعُكِ  األمـــــــــرُ  مَا

 يُراِفقُهَــــــــــــــــــــا واليأسُ  قَاَلتْ 

 ثَاِنيْ  َأمْ  الشاِعــــــــــــرُ  َأْنتَ  هَلْ 

 ثَــــــــــــــــــــاِئرَة   ِمْنهَا ثَاَرتْ  قَدْ 

ْوتُ  وَارْتََفعَ   َجـــــــــاِنيْ  ِبال الص 

 قَاَلتْ  لمــــــــــــا القَْلبُ  وَاهْتَز  

ْمعُ  وَامْتَزَجَ   ِبتَْحنَاِنيْ  الــــــــــــــد 

 َوطَــــــنٍ  في ِشعْرَا   تَْكَتبُ  هَلْ 

 الوُْجــــــــــــــدَانِ  نَارَ  تُْشِعلُ  َأمْ 

ْعرُ  يَْرَقى هَل  آلهَـــــــــاٍت  الشِّ

 َأْدمَـــــــــاِنيْ  ُجْرَحا   َيْضِمدُ  اوْ 

ْعرُ  صَــــــارَ  َأمْ   هََدفٍ  ِبال الشِّ

ْعرُ  يَْرقَـــــــــــــــى ال  ِبأوزانِ  الشِّ

ْعرُ  اْصِمتْ   لُغَــــــــــــة   لهُ  فَالشِّ

 الس جــــــــــــــــانِ  لَُغةَ  يَْفهَمُ  هَلْ 
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 أْغِنيَة   ُأرَتِّلُ  فَاليَــــــــــــــــــــــْومَ 

ْمعَ  وَأُخط    بَألـــــــــــــــــوانِ  الد 

ْوكُ   يَْزرَُعهَــــــــــــا بُُذور   وَالش 

 البُسْتَانِ  ِجــــــــــدارُ  وَالوَْهمُ 

 يُؤاِزرُهُــــــــمْ  الَجْمعُ  بَاتَ  قَدْ 

 ِبَألحـــــــــــــــــــــانِ  اآلباءِ  دُنْيَا

 هَـــــَدفٍ  بال البْيتَ  قَْدُجْبتَ 

 َوناداِنــــــــــــــــــي البُعْدَ  نادَيتُ 

 َأْوَدى َوقَدْ  الوَْجـــــدَ  َوسََألتُ 

 يَلقَاِنيْ  َدْومَــــــــــــــــــــا وَتَمَن ى

 َأَبِت  يا يَْومَــــــــــــــا   تَْرِجعُ  هَلْ 

 َأْعياِنيْ  وَهْـــــــــجا   ِفئُ تُطْ  هَلْ 

 َأمَــــلٍ  على الكـــــــونُ  نادَاني

وءُ   (726)َأركــــــــــــــاني سيمألُ  فالض 

 

 

............................. 

 * فلسطين قضاء الخليل جنوب * كاحل بيت*  العصافرة محمد :الشاعر . 239

 في لقاء خاص مع الباحثة تم رصد القصيدة للدراسة 2031\1\ 31
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 * جبران يوسف سالم لشاعرا

 والمطر الريح بشير

 الشْجر تقلعوا أن يمكنكم

 القمرْ  يعانق ..قريتي في جبلٍ  من

 قريتي بيوت كل   تحرثوا أن يمكنكم

 َأثَرْ ، بعدها، يظل فال

 ربابتي تأخذوا أن يمكنكم

 الوتر تقط عوا أن بعد، وتحرقوها

 ،لحني تخنقوا لن لكنكم ..يمكنكم

 والمطر الريح مغن ي ،األرض عاشق ألني

 الـشـــــبــح وقال أيضا في

 وبالفرح بالحزن أشعر

 المستقبل عن وأحالمي مر ت التي أيامي جميع

 لي تطل ببعضها ملفوفة

    حقُز  قوس من أجملُ  وأنه ...دامس ليل   العمر أن أشعر

 ،خلفي خرائب  

 القصور تبتني أمامي وأحالم  

 لغدٍ  ووعد األمس عوالم في َظل   وعدٍ  وبين

 قلبيَ  أن أشعر أدور حيرةٍ  من
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    الزهور نضارة وفي... القبر وحشة في

 وبالفرح بالحزن أشعر

 !!أطيبه ما يدي في الملموس العالم

 رهبة   صميمي وفي

لة من  ( 773 )حالشب ط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................ 

 http://www.albabtainprize.org/encyclopedia/poet/0612.htmمعجم . 22٢

، له ٠642من بلدة البقيعة في الجليل األعلى داخل األراضي المحتلة في فلسطين التاريحية ال * جبران يوسف سالم*
 .ونتاجات شعرية منهاعدة دواوين 

، ياق مرارة ٠606 الشمس رفاق، ٠602 اإلقامة محددة ليست قصائد، ٠60٠ القلب من كلمات: الشعرية دواوينه
 اإلقامة الجبرية والسجن مما أطلق روحه الشاعرة أثناء اإلعتقال

 

http://www.albabtainprize.org/encyclopedia/poet/0612.htm
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الذي أبدع وأثار النقاد في  تجربة مختلفة من أدب المعتقالت وفي لقاء  *أما الشاعر حنا أبو حنا
معه، " سيرة ذاتية"على ضوء أمسية و )7322-2-22نشر في موقع صحيفة  بانوراما في 

وبتقديم البروفيسور رمزي سليمان وعزف الموسيقار فؤاد سليمان، تم ت في اآلونة األخيرة في 

يان في حيفا  :جاء فيها.مقهى الر 

ل تشرين 26 في حن ا أبو حن ا ولد" ينة بلدة في فلسطين، في ،2672 عام من األو   الجليلي ة الر 
ا يعمل أبوه كان. زايد ونبيهة حن ا أبو أمين هما الناصرة،  قرب  كان عمله وبحكم لألراضي، مس اح 
ينة من متنو عة، وديني ة اجتماعي ة أوساط في والت أقلم العيش حن ا فتعل م كثير ا، وعائلته يتنق ل  إلى الر 

 وأتقن غيب ا القرآن وَحِفظ الُكت اب في تعل م حيث بأسدود بلوغ ا جفنه اهلل، رام القدس، عسفيا،
اد بلغة معرفته وعم ق الت جويد ا وسعت والدته اهتم توكانت . الض  ا  ،يتعلم بأن دوم   أمينوالده  وأم 

  وطني ة أناشيد يرت ل وكان للد راسة، األقدام على مشي ا الن اصرة إلى الر ينة من يذهب فكان حن ا أبو

 في علينا الد هر هكذا الحياة، نسمة وفينا ننساك كيف فات، ما واندبي اذكرينا العرب لغة" كثيرة
 واصل ثم   والوطن، العلم حب   على حن ا فترب ى« ( الموصلي عثمان المال الفن ان" )االنكاب شقا

 انتقل وبعدها ،(للبنين المعارف مدرسة) حيفا مدينة في اإلبتدائي ة األمريكي ة المدرسة في تعليمه
ينة لقرية عائلته مع  بمدرسة إلتحق منها، التخر ج أعقاب وفي هناك، الال تين بمدرسة ملتحق ا الر 

ق منها تخر ج أن إلى الن اصرة في المعارف  .بتفو 

 :فلسطين في البريطاني اإلنتداب زمن الد راسة

 غالبي ة في الت عليم كان األديب كقول بل كأي امنا، وسهلة متوف رة األي ام تلك في الد راسة تكن لم
ف حتى فقط القرى  وحت ى الجش، كقرية الس ادس الص ف حت ى اليسير بعضها وفي الر ابع، الص 
 وفي ابتدائي ة، صفوف ا كل ها واعتُبرت والر امة، ياسيف كفر كقريتي اآلخر، ببعضها الس ابع الص ف
ف لغاية الت عليم توف ر الر ئيسي ة المدن بعض  وكانت والن اصرة، صفد كحيفا، ثانوي، الث اني الص 
ن ،(اليوم" بجروت"الـ) آنذاك سم يت كما  Matricolationال شهادة  سنوات تسع من تتكو 

 وهو الث انوي، تعليمه ليواصل بالقرية صف كل من فقط واحد شخص اختيار يتم وكان تعليمي ة،
 .صف ه في األعلى الت حصيل نال ال ذي
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 :الحقبة بتلك واألدبي الفكري وعطاؤه الجامعي تعليمه

 ليواصل اختياره تم   الن اصرة، في الث انوي ة المعارف مدرسة في تعليمه حن ا الش اب أنهى أن بعد
 منها تخر ج حت ى سنوات، أربع لمد ة فيها فأقام ،2623 عام القدس في العربي ة الكل ي ة في تعليمه
 ال شهادة وعلى ،"المترك" - الفلسطيني ة االجتياز شهادة على حائز ا 2622 عام

Intermediate، ا تعليم إجازة وعلى  في ودراسته القدس في حن ا أديبنا إقامة تكن ولم. أيض 
 سنين لثالث الكل ي ة مباريات في الش عر جائزة على حاز بل األخرى، اإلنجازات من خالية الكل ي ة

" الط الب برنامج" بإعداد وشارك متعد دة، مجال ت في والنثري ات األشعار من العديد ونشر متتالية،
 ،"القدس" إذاعة تبث ه آخر برنامج وفي بشناق الر حمان عبد األستاذ مع" األدنى الش رق" إذاعة في

 لعام، تأجيلها طلبَ  عائلي ة لظروفٍ  لكن بريطانيا، في العليا دراسته ليواصل الكل ي ة اختارته وأخير ا
 الفرصة، هذه َيستنفذ ولم البالد حينها الن كبة فباغتت الن اصرة، في الث انوي ة المدرسة في يعل م وشرع
فوف، بتوحيد ينادي بدأ  مع ”الط ليعة جوقة“ بتأسيس وشرع والمنهج، والفكر العمل وتنظيم الص 

 تنعش األديب، أنامل سطرتها أناشيد أصوات، بأربعة تنشد فصارت درملكنيان، ميشيل الموسيقار
د للعمل وتدعو اآلباء تراث وتحيي الت اريخ ذاكرة  عساها والوطن، اإلنسان قضي ة سبيل في الُموح 
كام بين من تنشل  ..حياة شبه ولو الر 

 :الخارج وفي الد اخل في نشاطه

 مجل ة" بتأسيس فشارك المجال ت، بتأسيس شرع للش عب، وصوته كلمته يوصل أن األديب أراد لم ا
" مواقف مجل ة"و م2622" المواكب مجل ة"و م2653 عام" الغد مجل ة"و م2652 عام" الجديد
ا" اإلت حاد جريدة" بتحرير وشارك م،2663  طوبي، توفيق األدباء مع تحريرها بهيئة وعمل أيض 
 بهيئة وعمل عويضة، ونبيل عاشور علي نقوال، جبرا خميس، صليبا توما، إميل حبيبي، إميل
ا  ،”المختارة الكتب“ عيد على والت وعية الث قافة بتنمية كل ها المنشورات عبر مساهم  ، الص   اإلنساني 

، ، الوطني   اإلجتماعي   وذهب وتواضعه، ونشاطه وفضائله آفاقه وِسعة ببالغته وامتاز والس ياسي 
 خدمة سبيل في باستثمارها المواهب أصحاب داعي ا عديدة، أماكن في الش عري ة المهرجانات لينظ م

 . طائل دون المجتمع
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ا، للخارج تعد اه بل الد اخل على حن ا األستاذ عمل يقتصر ولم  في 2626 عام فشارك أيض 
 - صوفيا في" العالمي   الط الب مؤتمر" وفي هنغاريا، - بودابست في ”العالمي   الش باب مهرجان“

 إلى ثم   روسيا، - موسكو في ”العالمي   الش باب مهرجان“ إلى 2652 عام وفد ا وقاد بلغاريا،
 .وغيرها الس وفييتي االت حاد - كييف في ”العالمي   الد يمقراطية الش بيبة ات حاد“ مؤتمر

ستمراري ة الس جن في اإلداري   إعتقاله  :عمله وا 

GCE (General Certificate of Education ) لقب يدرسون ال ذين الط ال ب جمعت" :حن ا قال
 لها فكتبت الط ليعة، جوقة عمل في شرعت وثم   للش بيبة، إت حاد ا وعملت الن اصرة ثانوي ة طال ب مع

 إثر ثم  .. القافلة ومشت إبراهيم أبو درملكنيان ميشيل الموسيقار حيفا من لنا وانضم   كثيرة، أناشيد
 تشك ل ألن ك فأجابوني تعتقلوني، لماذا فسألتهم واعتقلوني كثيرين أشخاص اعتقلوا 2652 أحداث
 على شكر ا حال كل   على أنا، من ي خائفة الد ولة كل أن   أعلم أكن لم فقلت الد ولة، أمن على خطر ا
" بغيابه بيته في اليوم ذلك نائما كنت ألن ني خوري، فؤاد األستاذ دون فاعتقلوني الش رف، هذا

 ومن بل إنتاجه، خاللها يخمد لم ،"إداريًّا إعتقاال  " ،2652 عام من أي ار بداية في اعتُقل وهكذا
 مجل ة في لتُنشر الخارج، إلى بأشعاره بعث والد امون الر ملة يافا، الجلمة، الناصرة، سجون وراء
ا ،"اإلت حاد" وجريدة" الجديد" ر ولم   الكلي ة“ في الت دريس إلى 2656 أيلول في عاد الس جن، من ُحر 

 العالمي   األدب إلى باإلضافة وآدابها العربي ة الل غة فيها ليعل م حيفا، في ”العربي ة األرثوذكسي ة
 ليغترفوا وصوب، حدبٍ  كل   من إليها ويأتون يطلبونها الط الب صار حت ى تطويرها، على وليعمل
 مدير ا يَعي ن أن 2622 عام األمر به بلغ حت ى الوطن، وحب   المعرفة ومخزون الفكر ثقافة منها

رادته الجديدة وظيفته بحكم اإليجابي   تأثيره فزاد عليها، لبه وا   عام منذ وعل م كما ونشاطه، الص 
 بها استحدث حيث عام، العشرين يقارب ما حيفا جامعة في العربي ة الل غة دائرة في 2623
 تمك ن الت عليمي ة، المناهج قسم في لجنة في مستشار ا وعمل ،”فلسطين في العربي   األدب“ موضوع
 وال وتاريخه تراثه العربي   الط الب ِلَيعي المنهاج، في الفلسطيني   األدب موضوع إدخال من عبرها
 .والس طحي ة والجهل الن سيان وحش ضحي ة يذهب
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 :الش عري ة أبياته من

 . .مآسينا يروي يزل لم وحاضرا  . .ماضينا مر   ننسى كيف اخوتي يا"
 "باقينا تشريد الى يسعى والغدر.. تخنقنا األغالل حولنا تزل ولم
 وضاح.. علي هل طفل كهاللٍ .. جبين يطل   الش باك من القضبان، خلف"( "ننسى لن"  قصيدة) 

 لم طفل عينا.. عيون تشع القضبان خلف.. حنون شذاه كالريحان ،غض كالنعنع.. فتي   االشراق
 الساجي افقي على ويفيض.. عني يبحث كي ويطل.. السجن شباك يتسلق.. سنين عشر يتجاوز
.. " سجون ويدك ،يبددها ،العتمات يطا. .المأفون سجني في يشرق الحرية فجر. ...وحنين أمال
 في وانهل  .. الش ط ين مدامع من تنهل. .بالد موع ماؤك اكتوى كم"( "شعبي من طفل" قصيدة)

 تحلم.. بوصلة عن تبحث.. اإلعصار متاهة في وأنت.. البين غراب جفن مؤرقا.. الن جيع مياهك
 أسوارها.. تقام سوف مدينة.. المنشود الن ازح البعيد مصب ك عند. ...مصب   عن تبحث.. بالن هار
 الحمامة هديل من" قصيدة" )بالجسور الش ط ين تعانق.. الطيور مالعب وفجرها.. الزهور عرائش
 (772) "المطو قة

 

 

 

 

 

 

................... 

223 .http://www.panet.co.il/article/972397  203\1\29نشر في 

حنا أبو حنا* ينتمي إلى  .3923فلسطين المحتلة / الناصرة –ولد في الرينة  .*و االديب، الشاعر والباحث حنا أبو حنا *ه 

ن شعراء المقاومة العرب في إسرائيلالجيل األول م . 

ا للكلية األرثوذكسية العربية، حيفا حتى سنة  ا في جامعة حيفا وكلية إعداد المعلمين عام ، 3931عمل مدير  مُحاضر 

شارك في تحرير واعداد برامج الطلبة في اذاعتي القدس  .وقد حصل على الماجستير في االدب. وهو يقيم فيها، 3911

3991 (المواقف) ، 3934( المواكب)، 3911( الغد)،3913( الجديد)وشارك في اصدار مجلة ، ىوالشرق األدن .  

 

http://www.panet.co.il/article/972397%20نشر%20في%2029/3/201
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 من بلدة كفر مندا في الجليل فكتبت الشاعرة مقبولة عبد الحليم

إلى أمهاتهم وبعد أن انطفأ ، رسالة أسرى فلسطين المضربين عن الطعام في سجون االحتالل

الطعام للضغط على الحكومة  وقد كانت المناسبة اضراب السجناء عن نور الحرية في عيونهم

األم التي من الصعب  ،ألن األلم أول ما يصيب بتلبية مطالبهم االنسانية والعادلة، االسرائيلية

  "الليل يمضي"فكتبت قصيدة تحمل عنوان عليها أن تتنفس وولدها وراء القضبان يموت 

االليل يمضي وصبُح الُحرِّ قد  ُسرق    

 وزاهُر الروح  في الشريان  ما انفتقا 

ا ه في األسر  منتظر    و ساكب  ُعمر 
يرى في األفق منطلقا، فك اإلسار    

  في قلبه صورة  لألهل  ثابتة  
ا كلَّما شهقا   تراود الروح  شوق 

 من ريح هم عبق ت بالعطر  مهجُتهُ 
ا في الروح  واحترقا  ضمَّ النوى ألم 

ُر األحبة   ك  كم  يغشاهُ في لهف  ذ   
 !هل يخمُد السجُن صوت  الشوق  إن  نطقا 

ـــــــا على ولد   ه ني يوم   يا أم  لم ت 
ُه والفجر  والغسقا ت   قد كنت  بسم 

ا   هيا احُضني فرحي ال تنثني أبد 
 يا زهرة  الروح  ضوعي للُدنا عبقا

ا كي تسامرني ي رسمُتك شمس   إن 
ع  الليُل من آفاق ه الشف قاإذ ودَّ  

ي اليك  بجذع  الصبر  واحتسبي   هز 
 ن عم  االلُه بما أعطى وما رزقا

ُع هللا  في األوطان  لي أمال     استود 
(000) ا سيبقى برغم  القيد  منعتقا   حي 

 

 

 

.......................... 

 ،2031\3\20الباحثة في تم التواصل المباشر مع  2031\1الليل يمضي مقبولة عبد الحليم اضراب المعتقلين  -222

 ونشرت القصيدة في مواقع التواصل االجتماعية في حينه

احبت الشعر وأتقنته وتعلمته في سن  3990من مواليد العام  43في أراضي ال   فلسطينية من كفرمندا في الجليلشاعرة 

ست مجموعات شعرية، إضافة لمشاركاتها بالعديد من المهرجانات الشعرية  2031األربعين وأصدرت حتى هذا العام 

 واألدبيةوعلى امتداد الوطن
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  *الشاعر مفيد قويقص

  "ينحني ال أسير"عنوان 

 

 ِكْبرا تلتظي وعيناه نسر  

 الفجرا يرقب الليل يالطم                  

 كإنْ  القيود رغم تجل ى نسر  

 الدهرا أمسك قد قبضتيه في            

 انْبثقتْ  به حري ةٍ  أجل من

 مهرا لها أسره في يدفع                  

 بلفتتهِ  حولهُ  ما يقرأُ 

 األدرى أن ه الدنيا وتدرك                   

 هيبتهِ  بعز   تراه فقد

 العُذرا تطلب منه قيوده                    

  جبل   كأن ه تراه وقد

 اسْتشرى قد بركان   بعمقهِ                  

 عز تُهُ  بالقيد ترد ت فما

 قدرا زادها اْشتد   فكل ما                    

نْ   قامته بالجوع ترد ت وا 

 العسرا بصبره يداوي راح                
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 بمحنته يرضاه ما وكل  

                   حر ا وموطن ا وملح ا ماء                       

 وطن   وأفقه أسير   نسر  

  (773) األسرى سالسل من منبلج                 

 

 الجليل — يركا — قويقس مفيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................. 

 2031 ايار شهر في االسرائيلية السجون في األسرى اضراب مع تضامن ا  قدوم كفربلدة  في القصيدة هذه ألقيت. 221

 .2031\1\22في اتصال مباشر مع الباحثة رصدت للدراسة في و

شاعر ذاق طعم األسر وعذاب التحقيق وخاض تجربة طويلة في زنازين  ،الشاعر مفيد قويقص ابن بلدة يركا الجليلية*

بدع شعرا وعلما وثقافة كتب متضامنا مع االضراب األخير للمعتقلين في وغرف االعتقال التي اشتد فيها عوده وا

 له العديد  من االصدارات الشعرية وشارك بعشرات المهرجانات الوطنية على امتداد الوطن  2031السجون االسرائيلية
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كتب قصيدته التي  *سامي مهناوالشاعر الفلسطيني الملتزم ابن بلدة البقيعة في الجليل األعلى 
يَّةْ  لم تنشر وخصها للدراسة البحثية هذه عن أدب السجون وحملت عنوان ر  ريٌَّة ح  عبر عن  ح 

 .تضامنه بكسر القيود واالغالل ليحل األمل والحرية والفرح مكان قيد المحتل

يَّةْ   ح ريٌَّة ح ر 

 إلى األسرى الفلسطينيين البواسل

 ُحري ة  ُحري ةْ 

 هي صرخة  مدوي ةْ 

 وعزيمة  ثوريةْ 

 وكرامة  وهُوي ةْ 

 لن يكسَر السِّجُن العَتِّيُ 

 كرامةَ األبطاِل 

 والر وَح القوي ةْ 

 ورجولة  ليسْت تُطاُل 

 ووقفةَ الِعزِّ األبي ةْ 

 في قلِب كلِّ مُغ رٍب 

 عن أهلِه عن أرضِه وحياتِه 

ُر نفسَهُ   أمل  وأحالم  تَُحرِّ

 من عَتمِة السِّجِن المُحاِصِر 
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 واألذي ةْ 

 وتُِطل  صرختُهْم لترفعَ 

 رايةَ األرِض الَوفي ةْ 

 يا قسوةَ الس جاِن إن  الُحلمَ منتصر  

 ووهمَُك زائلُ 

 سنحط مُ األغالَل في َغِدنا المضيِء 

ْن تقُس الحوادُث راحُل   فكل  مُحتٍل وا 

 لْن تسكَت األجياُل عن َحق  

مانِ   فحق  الُحرِّ منقوش  على ِزنِد الز 

 وَعزمُنا مُتناَقلُ 

 ال القيدُ يكِسُر روحنَا 

 فالحزُن واألفراُح فينا تُخلُق اآلماَل 

 حت ى الد مع في ُحضِن الُجفوِن يُقاتلُ 

 في صدِرنا روُح انتماٍء عارمٍ 

 فينا األسودُ البَواسلُ 

 ودماءُ من يستشهدوَن معابدُ اإلصراِر 

 راياُت انتصاٍر قادٍم ووصي ةْ 
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 ُحري ة  حري ةْ 

 هذي فلسطيُن األبي ةُ والَعصي ةْ 

 ال لن يدومَ الظلمُ والُطغيانُ 

 فاإليماُن يورُث َعزمَهُ والبُندقيةْ 

 هذي قضي تنا كرامةُ أم ٍة 

 في كلِّ ِطفٍل 

 كلِّ ُأم  

 كلِّ شيٍخ 

 أو فتى في أمتي العربي ةْ 

 تنمو فلسطين  وروح  مقدسيةْ  

 (772)ُحري ة  ُحري ة  ُحري ةْ 

 

 

 

....................... 

وحصلت عليها الباحثة خالل لقاء مع الشاعر مهنا \2031كتبت في اضراب األسرى األخير في شهر أيار من عام .224

 .3\2031في الناصرة 

اتحاد الكتاب العرب الفلسطينيين في أراضي "ورئيس محامي وشاعر من قرية البقيعة في الجليل األعلى * 

إلابداعية والمجموعات الشعرية هو اعالمي وناقد أدبي عمل في راديو الشمس جات اله العديد من النتا  "3943الـ

 .ة شارك بالعديد من المهرجانات والمؤتمرات المحلية والدوليةاضافة الى اهتماماته السياسي 43وموقع عرب ال 
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 فلسطين جنوبالخليل  في محافظة دورامن بلدة  *الشاعر جواد يونس أبو هليل

سجون االحتالل وقالئل هم الشعراء الذين  في الحرائر إلى مهداة.. .العالمي المرأة يوم بمناسبة
من مدينة كتبوا للمرأة المعتقلة في المعتقالت االسرائيلية منهم شاعرنا  جواد يونس أبو هليل 

الذي أنصف نضاالت المرأة الفلسطينية من خالل ابداعاته وأثار الخليل الواقعة جنوب فلسطين و 
والتي يقول فيها مخاطبا سجينات  "طائر األيك" الرأي العام بتغريدته هذه التي حملت عنوان 

 -:الحرية

 الن َغماِت  َأْعَذبَ  ِلروحي يَْشدو*  اْلغََدواِت  في كانَ  َكمْ  بُْلبال   يا

بِّ  ثَْغرُ  فَيَرُد  *  تَْغريِدهِ  في اأْلَْلحانُ  تَتَراَقصُ   ِباْلبََسماِت  الص 

ْوتُ *  َلنا َتْصَدحْ  َلمْ  اْليَْومَ  َأراكَ  لي ما  اْلعَبَراِت  َأسى يَْخنُقُهُ  وَالص 

ما اْجتاحَ  َأمِ  جوع ا تَْشتَكي هَلْ   اْلَقَطراِت  ِلباِردِ  يَتوقُ  َجْوفا  *  الظ 

 ِلْلغَيْماِت  ِشْئتَ  ِإنْ  ِبهِ  تَْرقى*  ال ذي اْلَغض   َجناَحك َكَسْرتَ  قَدْ  َأمْ 

نا في ما ابْتَِسمْ  اأْلَْيِك، طاِئرَ  يا  واآلهاِت  اْلُحْزنَ  يَسْتَِحق   ما*  الد 

ْمعاِت  الر يشاِت  بَل لَ  قَدْ *  َورََأيْتُهُ  شاِحب ا، وَْجه ا فََأشاحَ   ِبالد 

 ِباْلقُُبالِت  وََعدَتْهُ  َمنْ  َهَجرَتْهُ *  مُْدَنفٍ  انِْتفاَضةَ  يَنْتَِفضُ  وَاْلِجْسمُ 

 َضم اتي يَْرَتضي يَْوما   كانَ  ما*  مُكاِبرٍ  رَْأسَ  وَلَثَْمتُ  َفَضمَمْتُهُ 

 َنْجماِت  واَل َشْمسٍ  ِبال َأْرضٍ *  ِمنْ  َأتَْيتُ : قالَ  اأْلَْمُر؟ ما: َوسََأْلتُهُ 

ْيلِ  في*  واْختَفى نَهار ا َغِرَقتْ  ظُْلمَةٍ  في لُماِت  في تاهَ  َنْجم   الل   الظ 

ن ني اْليَقيِن، ِباْلَخبَرِ  وََأتَْيتُ   اْلِكْذباِت  ناِقلَ  يَْوما   ُكْنتُ  ما*  وَاِ 

 وَاْلُحر اِت  ِباأْلَْحرارِ  وَتَِعج  *  تَكاثََرتْ  الس جونَ  ِبها وََجْدتُ  ِإن ي
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 اأْلَن اِت  ِجعِ ِبَأوْ  اأْلَثيرَ  مََلؤوا*  الس ما َكِبدَ  جاَوَزتْ  قَدْ  آهاتُهُمْ 

ْعرِ  َودماؤُهُمُ *  َغَدتْ  وََأْقالم ا ُكِسَرتْ  َأْضالُعهُمْ   َدواةِ  ِحْبرُ  ِللشِّ

 الن سَماِت  َمعَ  َلُكمُ  وََحمَْلتُها*  ِبها َشْيخ   هِذهِ  الرِّساَلةَ  َكتَبَ 

لهِ  باْسمِ   ِباآْلياِت  اْلُمْختارَ  َأْرَسلَ  َمنْ *  َجالُلهُ  َجل   اْلَحقِّ  اإلِْ

 اْلفََلواِت  ِمنَ  َمْوِطنَهُمْ  فََكَأن  *  َأْرَضهُمْ  َهَجرْتُمْ  َلُكمُ  ِإْخوَةٍ  ِمنْ 

 ِلهُداِة؟ واِضحٍ  َدْرٍب  آثارَ *  َمَحتْ  قَدْ  وِريح   عَْنهُ  تُهْتُمُ  هَلْ 

ِت؟ ِمنَ  نُعيُذهُمُ  ُكن ا*  ِإْخوَة   يا وَْحَدنا َأتَرَْكتُمونا  الز ال 

د اِت  الض يقِ  في َأْنصارُنا*  وَهُمْ  ُذْخر   َلنا هُمُ : نَقولُ  ُكن ا  وَالشِّ

 اْلِمْحناِت  َأْعَظمَ  َلعَْمري كاَنتْ *  ِمْحَنةٍ  في يَْنَسْونَنا ِبِهمْ  فَِإذا

 ِبالن َكباِت  اْلبُْستانَ  تُْؤِذنَ  َكيْ *  َحْولَنا تَْنَعبُ  اأْلَْشجارِ  َعلى بوم  

 اْلُخُطواِت  مُتَرَنِّحَ  َمشى ُدب  *  َرْوضاِتنا في اْلُفلِّ  زَْهرَ  داسَ  قَدْ 

 وَاْلَوْرداِت  الز ْهرَ  يَدوسُ  ِحْقد ا*  وَِبعَيَْنهُ  ِبقَْلِبهِ  الظ المُ  سََكنَ 

 وَاْلعََرصاِت  الد ارِ  ِخاللَ  جاَستْ *  اْلَغضا ِذْئبَ  رافََقتْ  آوى وَبَناتُ 

 اْلِعْبراِت  ِعْبرَةَ  َشعْبي ِلَيصيرَ *  َأْكبادَنا اْلَخنا ِبَأنْياِب  نَهََشتْ 

رُ *  اْلَخنا َأرْبابُ  اْلقانونِ  َعلى َعَزَفتْ  ْجرامَ  وَيُبَرِّ  ُقضاةِ  َشر   اإلِْ

لُ *  َجريرَةٍ  دونَ  َمْخطوفونَ  السِّْجنِ  في  ِبالس اداِت  اأْلَْقزامُ  وَيَُنكِّ

 ِبَحياةِ  ِذل ة   يَْرُفضُ  وَاْلُحر  *  َمواِقف   فَالرِّجالُ  سََنْصِبرُ  ِإن ا

َرتْ  الرِّساَلةُ  يهذ لِكن ما  َأَخواتي َأْسِرِهمْ  ِمنْ  تُنِْقذوا َكيْ *  ُسطِّ
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ةِ  اْلعَذاِب  رُْغمَ *  ِعز ةٍ  رايَةَ  رَفَْعنَ  اْلماِجداتُ   اآْلهاِت  َوِشد 

 ُطغاةِ  ِلَشرِّ  ِسْجنٍ  في ُدْمنَ  ما*  يَْنَمحي ال وَعارُنا ُهن   اأْلَْسرِ  في

 بَناتي ِمْثلُ  فَهُن   َحْبِسِهنِّ  َأوْ *  بَناِتُكمْ  ِباْغِتصاِب  َأْقَبلُ  َلْستُ  َأنَاْ 

 الر اياِت  ِلُحرِّي اِتنا رََفَعتْ *  ِلُحر ةٍ  اْلقُيودَ  تَْرَضونَ  فَعالمُ 

 ُكماِة؟ َأي   اْلعُْرِب  في يَعُدْ  َلمْ  َأوَ *  ِنساءَُكمْ  َيصونُ  َمنْ  عَنْتَرُ  كانَ  قَدْ 

 وَاْلوَْيالِت  اأْلَْحزانِ  وَتََجر عَ *  َحريِمهِ  سَْبيَ  تَْرَضْونَ  بَعَْدهُ  هل

 وَاْلجاراِت؟ اْلجارِ  ِعْرضَ  تَْحمونَ *  ُكنْتُمُ  َمنْ  يا اْلوَْجهِ  ماءُ  َجف   هَلْ 

ِني َة، تَْرَضْونَ  وََعالمَ   ُفراتي وََعْذِب  وَاْلعاصي ِللن يلِ *  ِإْخَوتي الد 

 اْلُحر اِت  وََأْدمُعِ  ِبَدمِّ  يَْجري*  َغدا َزمَن ا، َجفاِفهِ  وَبَعْدَ  بَرَدى،

 اأْلَبْياِت؟ في الد رِّ  بَديعَ  َنَظموا*  وَاأْلُلى اْلَقصاِئدِ  في الت فاُخرُ  َأْينَ 

 (775)ِباْلَكِلماِت  اأْلَْشعارَ  فَْلتَْشنُقوا*  ِعْرَضُكمْ  َتصونوا َكيْ  تَهُب وا َلمْ  ِإنْ 

 ما ،"أم األسير"يونس أبو هليل  يقول  الشاعر جواد القصيدة في وألنه. أحد بهن يهتم لم ألنهو 
 نسائنا أسر نقبل أن المقبول من ليس لكن السجن في الرجال يكون أن تحمل يمكن إنه معناه

 -:ويقول (الكرامة إضراب: تهامناسبو  "األسير أم"جاء في قصيدته 

 ُشموِعها ُرؤوسِ  في نور ا َوَضعَتْهُ *  ُضلوِعها بَْينَ  َشع   ُحْلم ا َحمَلَتْهُ 

 ِبُدموِعها غاِصب ا تُْشِمتُ  اْلعَْينِ  في*  َدْمعَة   َلوْ  تَرى واَل اْلفُؤادُ  يَبْكي

 َكُخشوِعها ناِسك   يَْخَشعُ  كانَ  ما*  ِمْحراِبها في اْلَفْجرِ  في َأم ها ِإنْ 

............................. 

 خالل لقاء خاص مع الشاعر 2031\3\23وتم توثيقها للدراسة في  2034\4\31كتبت في الظهران في . 221
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 َورُكوِعها َوُسجوِدها ِبِقياِمها*  ِبَشهاَدةٍ  ال ِبالن ْصرِ  َلهُ  تَْدعو

ْينِ  وَتُقَبِّلِ *  ِبْكرَهُ  تُعاِنقْ  وََلمْ  اْلمَماتَ  تَْخشى  هُجوِعها قَْبلَ  اْلَخد 

ْمسَ  ِلتَزورَهَ *  جاِمح   َحنين   َلْيال   ِبها يُْسري  طُلوِعها قَْبلَ  وَالش 

قاءِ  َأَملِ *  َعلى ِسْجنٍ  ِإلى ِسْجنٍ  ِمنْ  وَتَدورُ   ُرجوِعها قُبَْيلَ  به اللِّ

 ِلرُبوِعها ِبَحْسرَةٍ  تَعودَ  َكيْما*  ِلقاِئها قَْبلَ  نَقَلوهُ  َمر ةٍ  َكمْ 

 سُبوِعها أَحب   ِإال   َأْبَصَرتْ  ما*  ِإذْ  اْلَحْبسِ  ِسياجَ  باَستْ  َمر ةٍ  َكمْ 

 ُسجوِعها ِلسُْقمِ  مَلَْلناها ُخَطٍب *  ِمنْ  َوَدْعكَ  وَالل حوَن، اْلَقصاِئدَ  فََدعِ 

 قُلوِعها ُأسودَ  َخَذَلتْ  ُأم ةٍ  في*  َكُأمِّهِ  ِباأْلَسيرِ  يَْشعُرُ  كانَ  ما

 ِلجوِعها لَْيسَ  يَْلقاهُ  َلما َأِلَمتْ *  َكراَمة   اأْلَنامَ  اأْلَْسرى َأْطعَمَ  ِإنْ 

 )*( ُضروِعها ُرضابَ  تَْسقيهِ  آمَ  َأوْ *  ُصموِدها رَغيفَ  تُْطِعمُهُ  جاعَ  ِإنْ 

ْبرُ  يَس اَقطَ  َكيْ  القَْلِب  ِجْذعَ  وَتَهُز    (776)هاَيسوعِ  فُؤادِ  َعلى اْلَجميلُ  الص 
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  *الغول نعيم عالءالشاعر 
 الليل رهائنُ 

................ 

  معتََقل   الليلُ 

  جند   و أسوار   مُت همونَ  و

 قلب   التحقيقِ  غرفةُ  و الثقيلَ  السيفَ  و الن ْطعَ  يحملونَ 

 الضارياِت  الوحوشِ  مع السباقِ  و الغوايةِ  سراديِب  في 

  من ا الليلُ  هذا يبغيهِ  الذي ما  الجريئةِ  بقاياكَ  على 

 تالحقنا لكي الحياةِ  اتهاماِت  من ليس نبغيهِ  الذي و

  اختالقِ  و للتساؤلِ  محبا   يوما   أكنْ  لم السريعةُ  االداناتُ  

  يدي في لو واسعٍ  مكانٍ  إلى الهروِب  و الختطافكِ  مبرراٍت 

 نوافذَ  أو لمقهى بابا   جعلتُهُ  و لنا أبنية   الليلَ  هذا لقسمتُ 

 شارعا   يومٍ  كل   يفتحُ  الليلُ  هذا أيلولَ  في البحرُ  يشتهيها 

 يباغتُنا يأخُذنا الحب   و َذنبَها يوما   كنتُ  ما لي يقولُ  و 

  إليكِ  كلِّي حامال   أحب كِ  أنا و ليِلهِ  رهائنَ  يجعلُنا و 

  بالوقِت  ممضوغة   قطعة   أماَمِك  قلبي ملقيا   و

 (772).دائما   عمري و ذاكرتي يجتر   الذي األلمِ  و

....................... 

 "لقاء الباحثة\غزة " مجموعة حدث بعد نصف الليل  39/9/2031 الجمعة. 221
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 سجن و سجن  .. .السجن

 واحد   باب   السجنُ 

 الصفا إخوانِ  و الموتى من لون   

  اتهامٍ  بال النائمينَ  و 

 نخرت التي البردِ  بروائحِ  معجونة   عتمة  

  يُْرِجىءُ  الملحِ  في ذائب   ماء   الصيفِ  جدارَ  

 كمدينةٍ  ضيقٍ  لجوفٍ  عطشى مجروحة   شهقة  

 صارتْ  و سْجنا   تكنْ  لم غزةُ  و جوعى 

 يمنُحنا البحرِ  هواءِ  من مساء   األسرى أيها 

 الصغيرةِ  الزنازينِ  أمعاءُ  الليلُ  و خاويةْ  بطونا  

 اللحمِ  في إظفرٍ  كأطولِ  مغروز   كالريقِ  ناشف  

 للمانحين   تسويقكم من ينتفعونَ  

 الحْرِب  بُعيْدَ  نفدتْ  التي المالِ  حفنةِ  و 

 للمعابرِ  اجتيازٍ  تصاريحُ  باعوا لمن شكواكم 

 مهربا   أوسعتهم أماكنَ  إلى الحدودِ  و 

 الليلِ  بعدَ  يضيقُ  و واسع   باب   السجنُ  و 

 (772) .ساخنٍ  صفيحٍ  على كالثقوِب  يصبحُ  

.......................... 

 لقاء الباحثة \الخيرْ  و الحبِّ من مجموعة ثنائيات  \21/4/2031 الخميس. 223

 



243 
 

3 

 م تْعَبة مدينة   عن كلماتٌ 

فَتْها نار   و جسَدٍ  في النارُ   الحربُ  خل 

 لطالما الحياةِ  أصلُ  أنها تعرفُ  النارُ  حتى 

 المسافرِ  قلقَ  أسمَيْتُهُ  ما عينيكِ  في أحببتُ  

 ندى ارتشافِ  في فنائي من التحررُ  يكفيني ثم   

 أخشى ال الفجرِ  خيوطِ  على الحياةِ  من الحياةِ 

 مباغتةِ  من التخو فَ  أنا نسيتُ  قد و الحياةَ  

 القططِ  بقيةُ  و سورُها للمدينةِ  و الضميرِ  

 أنصافَ  سئمتُ  الحدودِ  على االنتظارَ  كِرْهتُ  أنا و استُْشِهدوا الذين بندقياتُ  و السِّمانِ 

 التي طفولتيَ  من ألغنياٍت  استمعتُ  و الحقيقةِ 

نْتُها   الَقرَْنُفلِ  بين مسافةٍ  و سروةٍ  في دو 

 تحتَ  الظلِّ  و شارعٍ  أولِ  بين و النارينجِ  و 

 نافذاِت  من فجأة   تخرجُ  النارُ  و أنا َمنْ  البرتقالةِ  

 التي المحطاِت  في الحقائِب  وجعِ  من السجنِ  

 على سوى نراهُ  ال ُعْمر   الحب   و تسترحْ  لم 

 (776).القلبْ  و شفاِهِهها و َقسَماِتنا 

.......................... 

 لقاء الشاعر عالء الغول مع الباحثة \ما مدينة   في يحدثُ من مجموعة  2039\9\29 األحد. 229
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 الذينَ  و القدامى األهلِ  سيرةِ  عن ُخطبة   أسمعُ   كنتُ 

 يتآمرونَ  مثلنا كانوا الماءِ  و خراِفهم عشِب  أجلِ  من تعاركوا 

 في الحب   يقاومونَ  و أفكاِرهم  في البؤسَ  يزرعونَ  و

 بالتقوى النفسَ  يجاهدونَ  و بناِتهمْ  بوأدِ  نسوِتهمْ  نظراِت  

 جار   كان الحالقةِ  صالوناِت  في الرديئةِ  بالمساحيقِ  المليئةِ  

 التجارَ  يسرقُ  الظهيرةِ  في و للصالةِ " أكبرُ  اهللُ " يقولُ  لي

 سيتوبُ  لي يقولُ  و مذعورةٍ  بشهوةٍ  للنساءِ  ينظرُ  الميزانِ  في 

 تَْيسٍ  مثلَ  القديمةِ  زوجتهِ  حضنِ  في ينتهي و الِعشاءِ  ِوْردِ  في 

 قالتْ  ما كل   عنها حَفْظتُ  و دائما   أنكرتني الشوارعُ  هذي مُْنهَكٍ  

ْعتُ  فأنا تحاملٍ  بدونِ    من مبررٍ  بدونٍ  مت هَما   َظْلتُ  و الكثيرَ  تسك 

 الالتي و السجنِ  في من و ماتوا من سر   أعرفُ  الناسِ  و حارتي 

 أهتدي ال التي حقيقتيَ  عن أفتشُ  أنا و مارستهُ  الذي يمارسنَ  

 (733).أحب هُ  و مارستهُ  الذي عن مرتينِ  للتساؤلِ  وقت   لدي ليس و فيها لبقيتي 

................................ 

 من مجموعة الى نتاشا مع خالص الحب 21/3/2031 الجمعة. 210

 2031لقاء الباحثة في اب  \من مجموعة الى نتاشا مع خالص الحب 21/3/2031. 213

 نشيد الشعرية ملحمته اتمام على يعكف كتاباته، عبر تناولها التي المواضيع تنوعت غزة، مدينة من شاعرعالء الغول .د

 بعد المجتمع على طرأت التي السيكولوجية التحوالت و الذاتية السيرة بين الجمع بمثابة تظهر التي و المرتحل و الزائر

 من شعره يخلو وال الفلسطيني بالواقع يتعلق معرفيا و سياسيا اذارا تشكل كذلك و شخصه في تبناها والتي لغزة، االحتالل

 بالسجن عالقة لها شعرية مقطوعات عدة ومنها  االحتالل، سجون في الحرية أسرى مع تضامنية ومواقف وقفات

 أكثر من ثالثين مجموعة شعرية  من اإلصدارات  له المعتقالت داخل االسرى يعانيه وما والسجان
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 *مؤيد الشايب 

  : "ال ما انتهيت" في قصيدته

 األسى قضــبان خــلفِ  من هــنا وأنا

 أتــيْــتْ  ومجزرتي آالمي ودوي  

 أنــا؟ من أســألُ  التحقيقِ  غرفةِ  في

 عصْيتْ  ومن هويتُ  ومن كرهتُ  من أنا

  والتنكيلِ  والتعذيِب  القهرِ  ذل   وعرفت

 !هوْيتْ  قد أدري لســت ما في

 أهذي كنتُ  أجلُس؟ كنتُ  أجري؟ كنتُ  هل

 انــحنــْيْت؟ وما وقــفــتُ  قــد تــراني أم

 وضعتُ  قد تراني أم ؟ أضحكُ  كنت هل

 بكيْــْت؟ قــهــرٍ  ومن كفي في الرأسَ 

 سقطتُ  ماذا على أدري ال وسقطتُ 

 ارتميْت؟ مذبحتي أشالءِ  نزفي على وهل

  حقـيــرُ  يـا :يـســألُ  الجــالد و وأفــقــتُ 

 اكتـفــيـْت وما السياطِ  من شبعتَ  أما

 أحــيــائـنا فــي األمــنِ  ظل   أقلــقـــتَ 

 جــنيْــتْ  وما فعلتَ  ماذا ستجــيبــني
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 بابَها فتحنا قد جهن مُ  هذي

 أبــيـتْ  إن سنفعلُ  مــاذا هنا سترى

 عــامٍ  ألـفَ . .عــامٍ  بعد عام ا وقضيتُ 

 قضــيْت؟ كـم يــومٍ  ذات ســيذكرُ  من

 إلهــي يا. .إلهــي يا أهمسُ  الليل في

 قــضيــتْ  وما كتبتَ  بما رضــيــتُ  قــد 

 وهد ني الزمانُ  دار قد رب   يا

  اشتــكيتْ  وال التجــأتُ  مــا لغيرك لكنْ 

 خـــرجــتُ  مــاذا إلى أدري ال وخــرجتُ 

 مــشــيتْ  وقــد ســلــكتُ  قد درٍب  وأي  

  الشمس تحت األرض، صخـر وحفرتُ 

 اكتويتْ  حتى اللظى و المقالع عرقِ  في

 كي لمشف ى مشف ى من ودخلتُ 

 التقيتْ  ما ولكن يضمدُني من أالقي

  الخــوفِ  زئـــيــر أنسى كـي وشــربــتُ 

 انتشيتْ  وال ســكرتُ  ما لــكــنْ  واآلالم

 متاعبي الرحيلِ  نهر في عانقتُ 

 ارتــويــتْ  ما لكن النهر شربت وأنا
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 طـريق ا ال المنــافي شعِث  من فرجعــتُ 

 رأيـــتْ  قـد بــريق ا وال قــطـــعـــتُ  قــد

 جرى قد مم ا بالرغـــم لكنــنــي

 انــتـــهـــيــتْ  مــــا ال متاهتي برد وبرغمِ 

 دمي في يجدِّفُ  دفء لي عيــنــاِك 

 وبـــيـــتْ  وتاريخ   أرض   لي عيناكِ 

 غربتي صوامعِ  في حب كِ  وضجيجُ 

 (737)زيـتْ  للقــنــديــلِ  الساعاِت  عــتــمــة في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................... 

 2031\3\22تم التواصل مع الباحثة في " ال ما انتهيت " من ديوان  2031 الشايب مؤيد. 212

للشاعر الفلسطيني المغترب مؤيد الشايب والذي قال ان قضية األسرى احدى أهم قضايانا التي قصيدة  "*انتهيت ما ال"

ت عنوانالقصيدة على عنوان المجموعة وجاء" استفزت قلمي لدرجة الوجع"يجب ان يلتفت لها العالم أجمع والتي 

 .وكانت القصيدة حصرية لهذا التوثيق 2039الشعرية التي صدرت في العام 
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 للشاعر حسين جبارة  ملحماء" قصيدة

 "ملحماء"

---------  

  وناظري والهاللَ  وشمسي ام ي  

   مُبصرِ  لواحظِ  في البصيرةُ  أنِت   

 منارة   الطويلِ  الليلِ  حلكةِ  في   

  كادرِ  وحدةَ  يؤوبُ  ُتضيءُ  أَمال     

 شكيمتي تشحذينَ  أقبعُ  بالعزلِ 

 وِبصابرِ  ِبجابرٍ  تَفخرينَ  كم

  مهجة   الُمطع مُ  الحب   دعواتُكِ 

 لقادرِ  المحيلُ  العزمُ  نظراتُكِ 

 نظرة   واشتياُقِك  وحلمي أمي  

 حاضرِ  تفاؤلَ  رسمتْ  بسمة   يا  

  جرمق قم ةِ  شموخُ  الجبينُ  أنِت   

 الطاهرِ  الوفاءِ  لبنَ  أرضعِتني 

 لمُكافحٍ  قهوة   الكريمةُ  يدِك   

 ُمَظف رِ  مذاقِ  في الرجولةَ  خاضَ 

 ِبتََله فٍ  َعَجنِْتهِ  اإلباءِ  ُخبزَ   

ى     ماهرِ  وانتفاضةَ  كريما   َغذ 
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 فرقد   عارةَ  وابنُ  كريم   هذا

  ُمستنفرِ  لماهرٍ  الصمودِ  وأخو 

 هب ةٍ  قيادةُ  وجيوسي سعدي

  ماكرِ  مناهجِ  ُ في ظُلما يدفعنَ  

  راية   التميمي وأحالمُ  َشَلِبيْ   

 المَُتضوِّرِ  شهادةُ  الجباهِ  فوقَ 

 وتوث با   إرادة   الوليدُ  طابَ  

  الجائرِ  عيونِ  في ُعود   مروانُ  

ج   أنا شبل   تحزني ال   ومدج 

 ظاهرِ  وقلعةَ  أبني ُحر ي ة  

  ُحرقة   شباكي على النواحُ  أنِت  

  الثائرِ  فراسِ  أبي سياجِ  وعلى 

  مُبَش را   الغمامَ  عال اليمامَ  كنِت  

 لناصر أتوقُ  إذ الُمطو قُ  وأنا

 الِحجى وفي الفؤادِ  في ودفئي أمي 

ري لكرامتي قبلة   يا     وتََحر 

ْقتُ      وأفتدي أفتديِك  جيَدكِ  طو 

  الباكرِ  الصباحِ  في المدائنِ  قدسَ    

 موقف   السواعدُ  هذي وتَش م ري
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 المتَجذ رِ  ذخيرةُ  األسيرِ  عضدُ 

 مالحٍ  وأبيضَ  بِمْلعقةٍ  طوفي 

  محاِصرِ  قيدَ  يَُفك   اإلسار يُرخي

 حبيبةٍ  عصيرِ  من َأسكبُ  بالكوِب 

  مشاعرِ  واندالعَ  المشاعلَ  أْحيي 

  ُمضرٍب  وجبةَ  حالَ  أجاج   ملح   

 َمخاطرِ  الجتيازِ  وماء   ملح   

  قبضة   لي كن األسرِ  ماءِ  ملحَ  يا 

 بفاجرِ  يستعينُ  ُفحشٍ  وجهِ  في

  طارقا   كوني الجوعِ " ملحماءَ " يا 

 بباترِ  الفتوحَ  خاضَ  قد باألمسِ  

  فلذة   يُعاِنقُ  دمعا   تذرفي ال  

  مجازرِ  وبطشَ  حظ ا   تندبي أو  

  لبوة   ألنكِ  أم ي تحزني ال   

 ضامرِ  قامةِ  فوقَ  األسامةُ  وأنا  

 الطوى رَغم زنزانتي من أحميكِ 

 تسو ري بالصالةِ  ألجلي صومي  

  ُمجر حٍ  كلِّ  أم   الحبيبةَ  أمي

 كب ري المسيرةِ  في وجولي صولي 
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  ُلحمة   بالتواصلِ  وعزُمِك  عزمي  

 وتظاهري اضِربي هيا بلسمي يا   

  ماجدا   شعبا   أقودُ  القوي   إني   

 (733) الكاسر بجنحِ  أحيا بقضي تي

 

 

 

 يركا بلدة في الجميع عرفها مناضلة عائلة من انحدر الذي الرجل قويقص صالح الشاعر وهذا*
 كان مشهور ولقب اسم صاحب" رزمك أبو"  قويدر سلمان جده كان حيث الفلسطيني والشمال
 الثورة في المعروفية الطائفة من شهيد وهو 36 ال ثورة نشطاء من  المناضلين كبار يعرفه

   22 ال اراضي داخل الفلسطينية

 سنوات في السجن في كتبه كانو  ،"االخر الرصيف فجر" من عنوان حمل ديوان اصدر
 عشرات وكتب للمعتقل بعدها وعاد" جبريل احمد"  االسرى تبادل بعملية خرج أن بعد الثمانينات
 أثناء عليا يميةدأكا شهادة على جصل أنه علما المعتقل داخل الوجع كم عن تعبر التي القصائد
 .ننشر له نماذج من شعره المصور وكما ورد في ديوانه االعتقال

 

 

........................... 

 لسان على موجه خطاب عن عبارة وهي االخير االسرى اضراب خالل كتبت قصيدة" ملحمة" بمعنى وماء ملح من *"

 خيمات في ،حسين جبارة 43، القاها الشاعر ابن الطيبة في اراضي ال الخارج في لوالدته السجن داخل من االسير

في حمالت التضامن األخيرة مع اضراب المعتقلين في السجون اإلسرائيلية في  وعنبتا طولكرمبكل من مدينة  االعتصام

 2031 ايار

بكل من طولكرم  2031القيت في خيمات االعتصام باالضراب االخير ايار " قصيدة ملحماء" حسين جبارة . 211

 وعنبتا
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 أنموذجا 2636-2636الشاعر الشعبي لثورة  نوح إبراهيم

ارتبط اسم هذا الشاعر لمعلمه عز الدين القسام، وعمل االنتداب البريطاني على اخفاء كل ما 
يتعلق بنتاج هذا الشاعر الذي خلد تراث الوطن من خالل اناشيده وقصائده المحكية أو قصائده 

 .36الشعبية التي كتبها إبان ثورة ال 
وكان  (735)" المكتبة القومية في القدس في ثالثة دواوين من الحجم الصغير "وجدت دواوينه في 

 ،2623وأما والدته فكانت في العام   2632توفي في الرابع والعشرين من تشرين األول للعام 
ومن الجدير ذكره انه كان يردد أغانيه على مسامع الشبان في االندية والمجموعات الكشفية ومنذ 

د الصغر، حيث كان انضم الى نادي الشبان المسلمين الذي رأسه الشيخ عز الدين القسام وق
علما أن سجنه لم يوقف نشاطه بل أصبح  2632اعتقل وحكم لمدة خمسة أشهر في مطلع عام 

 (.736)"صوت الثورة الذي يجلجل في كل أنحاء فلسطين وأصبحت أغانيه تردد على كل لسان

ومن أروع ما قاله الشاعر ابراهيم األغنية الشعبية التي كتبها عندما استشهد معلمه عز الدين 
 :حيث يقول 2635\22\73لقسام في ا

 رحت فدا ألمتك.. .عز الدين يا خسارتك"

 يا شهيد فلسطين...مين ينكر شهامتك

         ............... 

 موتك درس للعموم.. .عز الدين يا مرحوم

 يا رئيس المجاهدين...آه لو كنت تدوم

    

 

 

  ................ 

  2ط 3ص 2003منشورات وزارة الثقافة  \خالد عوض  3919-3919نوح ابراهيم الشاعر الشعبي لثورة . 211.

 33نفس المصدر ص . 219
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 الجل استقالل بالدك...ضحيت بروحك ومالك

 قاومتو بعزم متين...العدو لما أجالك

    .................. 

 والدما ما بتصير مي...الجسم مات المبدأ حي

 نموت موتة عز الدين...بنعاهد اهلل يا أخي

    ............... 

 على روح شهيد األوطان...اقروا الفاتحة يا اخوان

 (732")كل واحد منا عز الدين...انوسجل عندك يا زم

7 

 -:وتدخل ملوك العرب من أجل فك االضراب قال 2636ند اضراب وع
 يا ملوك المسلمين.. .مالنا غير اهلل وانتم "

 النقاذ فلسطين... شمروا عن سواعدكم

 يااما شهدا راحت وبيوت كتير ... فلسطين عم تتعذب كثير

 والخط كبير... وحالتها واهلل تبكي

 واجرها عسير... وقضية مالها فكة

 -:وقال تحت عنوان في سبيل فلسطين

......................... 

 31المصدر ذاته ص . 211
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 والزعماء المفيسيناهلل يحيي المعتقلين "

 "ينالوا للي يتعذب في سبيل فلسطين

 هذا نسل األماجيد حمية وعزم شديد

 (732")ينوالحرية هيك تريد رجال غيره وطني

فلسطين كانت قصيدته الشعبية الزجلية محاورة العربي والصهيوني سببا وبعد رواج اسطوانته في 
ة قصائده بصوته في اذاعة فلسطين الن يزج به بالسجن حيث نال واالقطار العربية ومع اذاع

  -:وسام الشرف ومن هذه االبيات التي قال فيها

 ما برحل: الصهيوني...............الزم يرحل :العربي"

 انا مش خايف:الصهيوني...............بعدك واقف؟:العربي

 (736")كي بداعمل انت الل: الصهيوني.........وقف شوف اخرتك:العربي

 :يقول، والسجن ليكريات المعتق

، وقضينا فيه خمسة أشهر بين سجن عكا 2632في الشهر الثاني من سنة  دخلنا السجن 
كلهم من خيار الشباب الوطنين،  لوكان عددنا يتزايد حتى بلغ مائتي معتق...ومعتقل المزرعة

وكانت التهم التي وجهت الينا مفبركة وعجيبة جدا، يكفي ... والرجال العاملين، والعلماء االجالء
 .اثبات احدها، ان يذهب بنا الى المشنقة حسب القوانين الجديدة

ه المستر زلي مدير عام السجن ومساعدوقد قاسينا الكثير من سجننا لوال شهامة ولطف المستر ور 
 جرانت والضابط محمد افندي عبد العال والمستر طرز مدير عام سجن المزرعة ودفاع 

............................ 

 .11ص 33ص 39نوح ابراهيم لخالد عوض ص. 213

 .13المصدر ذاته ص. 219
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 (723)."التي تفرض على المساجين ين خففت عنا بعض المراسيم والقوانينيالمحاميين الوطن

وفيما يلي القصيدة التي نظمها ووجهها لجناب المستر بيلي الذي اصدر االحكام على الشاعر 
 :ما انشدوها داخل سجنهم قال فيهاحيث صور فيها شعورهم وكثيرا  في سجن عكا، نوح ورفاقه

 َي جناب المستر بيلي وكيل اللواء الشمالي"

 ...أحكامك شديدة كتير كان بدها عدالي

 رات كلها عجيبة وخياالتعلى شوية رابو 

 صرت تحكم باالبعاد والنفي والكفاالت

 عضو عصابات ،شئ َعضو إرهابي وشئ

 وكلها واهلل تركيبة ما إلها جنس االساسات

 تحاكمنا بموضة جديدة وفي أحكام شديدة

 شئ بتهريب السالح وشئ بتهم عديدة

 إيبين براءتو األكيدة منعتوا الواحد يحكي

 بيتظلم من هالمكيدةكل منا كان بيشكي 

 صارت قراءة القران والصالة جرم كمان

 قانون منع الجرائم أحكامو زي السدان

 من حيفا جبتو والناصرة ومن طبريا ومن بيسان

 (421")صفد إجزم والطيرة ُعلما شيوْخ وشبانْ 

.......................... 

 43ذات المصدر ص. 240

 .49لخالد عوض ص  19-19 نوح ابراهيم الشاعر الشعبي لثورة. 243
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وللشهداء الذين استشهدوا في المعتقالت االسرائيلية في ظروف اعتقالية قاسية ومريرة ألقت بثقلها 
على كواهل وأجساد المعتقلين وتركت بصماتها مع تقادم الزمن عليهم، وفي لحظات سقوط 

جسدهم لم تقتل الروح االنسانية التي تحدت حدود االسالك الشائكة استوحى شعرائنا القصائد 
وكما عرية والنثرية وسجلت الروايات والدراسات الكثير مما استوحوه من حاالت االستشهاد الش

قصيدة شعرية تحت عنوان  يوسف حامد من مدينة القدس المحتلة الذي كتب حصل مع الشاعر
 *علي الجعفري يتقدم من جديد"

 -:يقول الشاعر يوسف حامد في رثائه

 يتقدم هذا الرجل هذا المدى الرحب

 وينبئ القادمين أن الوطن 

 يفوق المستحيل اذا تغطى 

 بدم الواقفين

 علي يفتح للحلم ذاكرة قديمة

 وما بينها، شعب يمر... وما بينه

 من أول الروح إلى 

 ما تشتهي الروح من معاني الحياة

 يأخذ خصلة من الشمس وهي ترف في عينيه

 ينام مرة أخرى ليصحو وقد تغير هذا النحيب

 ...يعيد على اسماعنا وصيته...وعاد علي

 ال يرحمالسيف، إذا ماالسيف ال يملك إجابة

 أبوابنا، ومنذ فراغنا الجديد القديم،
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 مفتوحة على البحر

 ومن البحر

 جاءنا غيرنا، وعلى حين غرة، 

 أمالنا إلى ضعفنا

 تفشى على مساحتنا

 (727ا)وانتشرن...على حالتنا جد بائسة وأخرجنا

الشاعر محمود الغرباوي نشيد الصمود ضمن عدد من القصائد واألناشيد التي صيغت  فيما كتب
 *الذي أصبح رمز وطني وأنشودة للوطنللشهيد ابراهيم الراعي 

 نشيد الصمود" يقول الشاعر الغرباوي في قصيدته 

 *وتحرس قلقيلية
 شارعا شارعا...حارة حارة

 تجيئ رفاقك اشبالك السمر في األقبية

 للمكبل والمرتجف... للمختنقوتهمس 

 للذي يُشبح...الذي ينسحق

 تقبل جرحا ...والذي نطق الجلد ندما ولم تنطق الحنجرة

 تدججهم أسلحة وتمسح دمه الحر في معصميه

 

......................... 

 311\ص \314\ص  "شهداء"عبد العليم دعنا 3991\33\22\يوسف حامد. 242
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 حناجركمأيها الواقفون بدون 
 لن تشيخوا...وبدون أصابعكم

ن طالت المعركة  وا 
 يشيخ المحقق في الدائرة
نك من في يديه القرار  وا 
 أنت من ينتصر.. .أنت متراُس ثورتنا الرائدة

...... 

 وقالوا انتحرت.. .قُتلتَ 

 أينتحر اللوز في مهرجان الربيع؟

 !أينتحر السنديان، الغد، األرجوان

 لحجر؟أينتحر البرتقال وزهو ا

 ! أينتحر النسرفيالقمة الشامخة

 أينتحر الشبل هذا الملثم من 

 يمتطي اآلن سرج القدر

 !أينتحر القائد المنتصر

 وهذي الكتائب تنداح من قبضته
 الطاهرة* وجبهته

 (723)أنت لم تنتحر.. .هم انتحروا

................... 

 331ص  339المصدرالسابق ص  \محمود الغرباوي\3990 *سجن نفحة\. 241
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أدب السجون نوع من األدب الذي استطاع أن يكتبه أولئك الذين عانوا السجن والتعذيب، إن 

الذين رصدوا تجارب اؤلئك كتبه ما أو  ،وكما أشرنا خالل فترة سجنهم و تعذيبهم أو بعدها

وا للتعذيب المؤذي ، سجناء عرفوهم أو سمعوا عنهم الذي يمارسه وكتبه هؤالء ممن تعرض 

، كفعل معين أو البوح االمحتل على اإلنسان اآلخر عقوبة  ردعية و قمعية إلجباره على أمر  م

  .بمعلومات في التحقيق

عند السيطرة ات، وهو أسلوب يلجأ إليه المحتل فالتعذيب يكون النتزاع االعترافات أو المعلوم

يريد معرفة كل شيء عمن فهو على األسرى لمعرفة أكثر ما يستطيع عن الطرف اآلخر، 

تلجأ إليه السلطات عند اعتقال عناصر شبكة مقاومة معي نة لمعرفة بقية العناصر و ،يقاومونه

 الخ  … وأسلوب العمل والمتعاونين وأماكن االختباء وأسلوب التواصل

النثرية من أدب السجون في على األعمال التوثيقية  استي راقتصرت دالفصل  وفي هذا 

على النقد الذاتي، الذي يرى أن الخلل ال يكمن  متهاتقوم رواي نالروائيبعض نرى أن و، نفلسطي

فطافطة من أجرأ الروايات حسن في المعتقل وإنما في قيم الشارع الفلسطيني، وتعتبر رواية 

التي ناقشت قضية المعتقلين الفلسطينيين عبر النقد الجاد، موضحا تفاصيل العالقة بين بطل 

، كما فعل ذلك أنه تركها مقابل فتاة أجمل منها وحبيبته التي تنتظره لتكتشف فيما بعدروايته 

 صدمب الواعية التثقيفية الهواجس هذه فيالتي تطرقت " هواجس أسير"كفاح طافش في روايته 

  الفلسطيني للمعتقل الخارقة البطوالت أستعرض كان حقيقيا واقعا الكاتب  نقل حين ،قارئال

 بالفرح سواء بمصداقية أسره في الحقيقية مشاعره عن والتعبير"  اإلنسان"  الكثيرين عن غابت

 .هناك لحياته المرافقة اإلنسان مشاعر من الكثير والكثير الحزن أو

الماضي والحاضر، عبر الندم في ومقارنتهم بجرأة  ينالروائيبعض عند ولم تنقص الجرأة 

من شجون وذكريات ومراجعة للذات الفردية والجمعية، العزلة، وما تستثيره في نفس المعتقل 

وكأنه ينسج فلسفة جديدة للمواجهة خلف القضبان، وبالتالي فإن تخليه عن إنسانيته هي هزيمة 

ت وبالمشاهد الروائية المباشرة لكنها كانت بعدم االستسالم ابحد ذاتها، والبطولة ليست بالشعار

إلنسانية دون التحول إلى واليأس واإلمساك باإلرادة واللعدم، واالستلقاء في أحضان الجنون 

 "*عصمت منصور"، وكما حصل على سبيل المثال مع الروائي الوحشية

 ،"أدب سجون"المصنفة  ،الفلسطينية في اآلونة األخيرة ةوقد امتازت بعض األعمال األدبي"

بالمعنى اإلنساني النضالي، على حساب الكليشيهات والشعارات الشعبوية والجاهزة، واعتبار 

 المعنى مبنى بحد ذاته، على عكس ما قرأناه قديما من بعض المحاوالت التي أهملت الشكل

 لم وبذلك بعينه أدبي قالب على المحافظة أو ما، لفكرة الترويج وهو محدد مضمون إلى للوصول

 داخلية نشرات عن عبارة األدب من النوع هذا ليصير أيضا، المضمون ولكن فقط شكلال يهمل

 بانتهاء ينتهي وقد العالم، إلى وصوله من يمنع أو يحد الذي األمر الفلسطيني، الشعب من للقليل

 دمغ هذا إلى الفجة المباشرة عملت وقد السياسي، المشهد عن ما تنظيم غياب أو ما مرحلة

 عديدة أدبيات تغييب إلى أدى ما والتنظيمي، السياسي الشعار بطابع طويلة لمراحل األدب

 .الطابع هذا بسبب مصداقيتها فقدت ومهمة

 على وعي درس بمثابة فهي ثانيا، إنسانية رسالة وإيصال أوال أدبا بكونها هي التجربة كتابة"

 للمعتقل الحقيقية الصورة يعطي وأن منه، تستفيد أن وقت أي في لالعتقال المرشحة األجيال



276 
 

 بين تستشري التي واألمراض األخطاء ذات في الوقوع نتجنب حتى االعتقالية، الحالة وتداعيات

 وسلبياتها، بايجابياتها المعتقل، داخل إلى شخص كل مع تنقل الشارع ثقافة أن باعتبار المعتقلين،

 صدمة إلى تؤدي أن الممكن من الذي المعتقل، داخل البطولة عن الخاطئة الصورة معها وتنقل

فكما " .المعتقل لهذا وعي  حيونة" كتابه في عدوان، ممدوح السوري، والكاتب الشاعر ويعرِّ

 السجن عانوا الذين أولئك يكتبه أن استطاع األدب من نوع" بأنه السجون أدب ،"اإلنسان

 عرفوهم سجناء تجارب رصدوا الذين كتبه أو بعدها، أو وتعذيبهم سجنهم فترة خالل والتعذيب

 *عنهم سمعوا أو

 أهم الروايات العربية والعالمية في أدب السجون

 عن عربية رواية أول تعد منيف، الرحمن لعبد" المتوسط شرق" رواية أن على جماعإ هناك"

 السجون عن لتتحدث تلتها، التي الكتابات من النوع لهذا الباب فتحت التي وهي السجون، أدب

 تتناوله معينا بلدا لنا يوضح لم الجنسية السعودي" منيف" فيها، يحصل ما وبشاعة العربية

 السياسي واالعتقال واحدة، فالسجون بلده، عن يتحدث أنه يعتقد عربي كل جعل مما الرواية

 .العربية البلدان كل في واحد والقمع واألمني

 عتومال أيمن األردني الروائي فيكتب للمعتقالت، البشعة الصورة لنا لتترجم اإلصدارات توالت

 في السياسية والمتغيرات الماضي، القرن من التسعينيات فترة عن متحدثا  " السجن يا صاحبي"

 . البلد ذلك

 التي" القوقعة" رواية في سوريا سجون عن خليفة مصطفى يكتب تتشابه، القمعية البلدان وألن

 !! فعال ارتكبها التي التهمة ما يعرف أن دون من كاملة، سنة عشرة ثالث منه أخذت

 أيضا وهي" سورية سجون في سنوات تسع.. وحسب دقائق خمس" روايتها الدباغ هبة وتكتب

 الثمن فكان نفسه أخوها يسلم أن أجل من طعما واستخدمت تهمتها، سبب تعرف ال بريئة متهمة

 شاب يومّيات فتسرد خليفة مصطفى السوري للكاتب" القوقعة" رواية أما !!عجاف سنوات تسع

 النظام سجون في ومعاناته المسلمين اإلخوان إلى االنتماء بتهمة عليه القبض أ لقي مسيحي

 .وهكذا حال الروايات التي تتكلم عن هذا الصنف األدبي الذي أصبح عالميا السوري

 وهي عربية، رواية مئة أفضل من واحدة عدت التي" شرف" إبراهيم هللا صنع كتب مصر ومن

 االقتصادي للواقع عاكسة وبطريقة المصرية السجون قضبان داخل يجري ما أسرار تنقل

 المصرية واألديبة للكاتبة" فرج" رواية وتعد ، المجتمع مفاصل مجمل في يوثر الذي المتهرئ

 تجربة تنقل إذ األعمال هذه أبرز من واحدة ،7111 عام الصادرة عاشور، رضوى الراحلة،

 شقيقها تجربة وأخيرا هي، تجربتها ثم والدها تجربة من بداية السجن، مع متتالية أجيال

 والقمع المالحقة تفاصيل األدبي العمل ذلك يعرض الثالثة، األجزاء هذه وعبر .الصغير

 .ومشتركة واحدة التجربة إن القول أرادت وكأنها مختلفة، فترات في السياسي

 أحمد الراحل المصري الكاتب قدم الناصر، عبد حكم خاللأيضا و المصرية السجون وعن

 جماعة من له رفاق وتجربة تجربته فيه رصد الذي ،"السوداء البوابة" كتابه 8411 عام رائف

 جدا شخصية تجارب نقل حيث وغيرهم، شيوعيين آخرين سجناء إلى إضافة المسلمين، اإلخوان

 .والتعذيب التحقيق أقباء في ولرفاقه له



277 
 

 الزنزانة" بعنوان رواية" مارات تزما" الرهيب السجن عن المرزوقي أحمد يكتب المغرب ومن

 فيتخيل المسجونين أحد من سمعها حكاية خالل من السجن جلون بن طاهر ويدخل ."81 رقم

 من السجين يعانيه ما نازفة ببكائية مصورا" الباهرة العتمة تلك"  ويكتب القضبان، داخل نفسه

 ..ينتهي ال وجع

 "الباهرة العتمة تلك"ومن األردن رواية 

 كون ينفي ال هذاو  هوال   وأشد منه ضرواة أشد وجع بتخيل إال يتم ال وجع تبديد أن أدركت“

 فقط لألحداث توثيقا   تكن لم اإلبداعي، باألسلوب اتسمت انها خاصة بالفعل، رائعة الرواية

 وأضابير ملفات الجماعية القبور وفي السجناء، أحاديث من هائل كم لدينا العراق فيو

 يحكي األرض باطن في زال ما بعضها أبدا، تنتهي ال وروايات وحكايات قصص للمغدورين،

 وصرخة األمهات ولوعة األهل ذاكرة ترويه وبعضها واالستالب، واالستبداد الظلم قصة

 سقوط بعد تعرت والعلنية السرية السجون في العراق ملفات الصابرات، والزوجات الحبيبات

 .اإلنسان أخيه ضد اإلنسان قسوة أمام بالوجوم العالم وأصيب النظام

 سجون عن تتحدث أخرى روايات ظهرت ،7113 بعد ما إلى االنتقال مرحلة جاءت وحين

 عنوان تحمل رواية في" يالحديث علي" ما كتبه قرأت الزاوية هذه ومن واالحتالل، األميركيين

 القاه عما يتحدث وهو ،7189 عمان – فضاءات دار عن الصادرة" باليوريا معتقة ذكريات"

 التهمة ما بالتحديد يعرف أن دون من" بوكا" وسجن غريب أبي في الشائكة األسالك تلك داخل

 !. االعتقال عليها استحق التي

 تمني هي السجناء بين ما تجمع واحدة أمنية هناك السجون، روايات بقية مع الرواية، هذه في

 تستحق رواية إنها، سريعا يأتي أن نريده حين الوصول في يتأخر الذي" المنقذ" ذلك الموت

 وكرامته وحريته إنسانيته يفقد حين اإلنسان عن تتحدث التي المؤلمة تفاصيلها بكل القراءة

 قضبان فارق نإو حتى مقبلة، سنوات إلى ترافقه لكنها يعرفها، ال أخرى شخصية ويصبح

 ( 8).السجن

 : القديمي نواف األستاذ رصدها. .السجون أدب في العربية المكتبة نشرته ما أبرزان 

 في االعتقال لتجربة مبدع تصوير وفيه.. دوستويفسكي/ األموات منزل من ذكريات "-8

 .سيبيريا

 .بالمغرب تزمامرت سجن في االعتقال عذابات قصة.. جلون بن الطاهر/ الباهرة العتمة تلك -7

 .العربية السجون في االعتقال تجربة عن رواية.. منيف الرحمن عبد/ المتوسط شرق -3

 لرواية وبشاعة ألما   أكثر - األول عن ومستقل - ثاني جزء.. منيف الرحمن عبد/ هنا اآلن -9

 .المتوسط شرق

 .الستينيات أواخر السعودية السجون في االعتقال قصة تحكي رواية.. الحمد تركي/ الكراديب-1

 .السورية السجون في االعتقال تجربة تحكي رواية.. سليمان نبيل/ السجن -9



278 
 

 في بمصر اإلخوان اعتقاالت تجربة من جزءا   تسرد رواية.. الكيالني نجيب/ هلل رحلة -1

 .الستينيات

 .بمصر السياسي غير السجن تجربة عن تحكي رواية.. الكيالني نجيب/ وقضبان ليل -1

 الثورة سجون في االعتقال تجربة.. نراغي إحسان/ الثورة سجون إلى الشاه بالط من -4

 .اإليرانية

 في االعتقال فترة أثناء وأفكار تأمالت.. بيغوفيتش عزت علي/ الحرية إلى هروبي -81

  .يوغسالفيا

 اعتقاله أثناء ماركسي مفكر وتأمالت ألفكار تدوين.. غرامشي انطونيو/ السجن كراسات -88

 . العشرين القرن بدايات بإيطاليا

 جيش قائد اغتيال محاولتها بعد مناضلة مسيحية شابة اعتقال قصة.. بشارة سهى/ م قاوَمة -87

 .إلسرائيل العميل الجنوبي لبنان

 محاولة بعد كاملة لعائلة المغربية المعتقالت في مريرة تجربة.. أوفقير مليكة/ السجينة -83

 .المغرب ملك اغتيال األب أوفقير

 جريئة نضالية عملية بعد اإلسرائيلية المعتقالت في سنة 31 تجربة.. القنطار سمير/ قصتي -89

 .الصهاينة ضد

 في سنة 89 مدة يساري شاب اعتقال قصة.. صالح الحاج ياسين/ شباب يا بالخالص -81

 .سوريا

 داخل الفتحاوي الزعيم مذكرات.. البرغوثي مروان/ االنفرادي العزل زنزانة في يوم ألف -89

 .إسرائيل معتقالت

.......................... 

  31/1/2032العيسى، مجلة الحرية، نشر يوم  الشارع، توفيق وثقافة السجون أدب.0

 http://alhourriah.org/article/7537 

\\https://www.arageek.com/2014/10/08/best-prison-novels.html 

  .2009، شبكة اإلعالم العراقي 4/9/2031طالب، جريدة الصباح، عدد  السجون، عالية أدب.8

 

 لكاتب اعتقاالت 3 و المضايقات تجربة.. الجاسم عبد القادر محمد/ السجن إلى طريقي في -81

 .الكويتية السجون في سياسي وناشط

 .السعودية في قومي سياسي لناشط اعتقاالت عدة تجربة.. طيب سعيد محمد/ 37 السجين -81

 .المصرية الثورة أيام اعتقاله تفاصيل وفيه.. غنيم وائل/ الثورة84

http://alhourriah.org/article/7537


279 
 

 اعتقاله قصة يروي الجزيرة قناة مراسل.. الدين بن فال أحمد/ القذافي كتائب ضيافة في -71

 .الثورة أيام ليبيا في

 داخل من ألصدقائه المؤلف كتبها رسائل.. اإلبراهيمي طالب أحمد/ السجن من رسائل -78

 .االستقالل قبل الجزائرية السجون

 اعتقال تجربة.. أمين مصطفى/ سجن ثالثة سنة - سجن ثانية سنة - سجن أولى سنة -77

 .الناصرية أيام الشهير المصري الصحفي

 اعتقال تجارب بعض مذكراته في يروي.. السعيد رفعت/ أجزاء 3 - ذكريات مجرد -73

 .الناصري أيام الشيوعيين

 آخر شهرين لمدة اعتقالها تجربة فيها تحكي.. السعداوي نوال/ النساء سجن في مذكراتي -79

 .السادات أيام

 .الناصرية زمن في اإلخوان اعتقال تجارب من صفحات.. الغزالي زينب/ حياتي من أيام -71

عبد  سجون في إسالمي قانوني مستشار اعتقال تجربة.. جريشة علي/  الزنزانة في -79

 .الناصر

عبد  سجون داخل من أخرى قصة تروي قطب سيد أخت.. قطب أمينة/ الليل أحراش -71

 .الناصر

 على يتحايل كان لمعتقل ظريفة تجربة.. حامد محمود - خفاجي الحليم عبد/ السجن ملك -71

 .الناصرية زمن السجن قيود

 في لإلخوان والقتل التعذيب قصص.. رزق جابر/ ناصر سجون في اإلخوان مذابح -74

 .الناصرية السجون

 .دوستويفسكي لـ الموتى بيت من ذكريات -31

 .رائف أحمد مذكرات السوداء، البوابة -38

 .أوفقير مليكة/ يدي بين الحياة– الغريبة– السجينة روايات ثالث -37

 .المرزوقي أحمد/ 81 رقم الزنزانة تزممارت، -33

 .األردن سجون في السياسي اعتقاله مذكرات. .العتوم أيمن الدكتور لـ السجن صاحبي يا -39

 بيرقدار فرج الشاعر/ السورية المخابرات السجون في تغريبه - والصمت اللغة خيانات -31

 .خليفة مصطفى(/ القوقعة) رواية -39

 .فيتوسي ميشيل/ المغربية السجون في أوفقير مليكة رواية- 31

 .نيني رشيد/ سري مهاجر يوميات -31



281 
 

 .مانديال نيلسون/ الحرية أجل من الطويلة رحلتي -34

 .المصرية السجون في الماركسيين تجربة يوثق كتاب. .الغربة و السجن ثنائيات -91

 .المصرية السجون في اإلخوان تجربة يوثق - خفاجي الحليم عبد/الشمس عنا غابت عندما -98

 .شاريير هنري/ الفراشة رواية -97

 .أوفقير فاطمة لـ الملك حدائق- 93

 .نشابه عمر/ حكى إن رومية سجن- 99

 .الدميني علي/ للحرية وأزمنة للسجن زمن- 91

 .خفاجي الحليم عبد/ السجون أقبية تحت الشيوعيين مع حوار- 99

 .فرانكل فيكتور/ المعنى عن يبحث اإلنسان 91

 .مديدش جواد/ السوداء الغرفة الشريف موالي درب- 91

 .الوهاب عبد محمد/ الجحيم بوابة -94

 .السراج براء. د/ هارفارد إلى تدمر من رواية -11

 .انبيلوف فكتور/ السجن في هيجل حوارات ملخص سجين، حوارات -18

 .الفتاح عبد فتحي/ والغربة السجن ثنائية -18

 .الدباغ هبة/ وحسب دقائق خمس -13

 .صالح رائد الشيخ /السجون زغاريد -19

 .الناجي هللا عبد/ تدمر سجن في الدم حمامات -11

 .صالح الحاج ياسين/ السورية السجون في عاما   89 شباب يا بالخالص -19

 .كبه جمان/ حسين صدام عراق في الحياة ذكريات.. عيان شاهد- 11

 .الحضيف محمد .د/ تفتيش نقطة رواية -11

 األحياء، مدافن العتمة، ستائر: اإلسرائيلية السجون في االعتقال تجربة عن روايات ثالث -14

 .الهودلي وليد/ هداريم في أبو هريرة

 .خليفة مصطفى/ متلصص يوميات 91

 .الحاج وليد/ غوانتانامو وغياهب القلعة مذبحة 98

 .الرايس محمد /الجحيم إلى وإياب ذهاب تذكرة: تزمامرت إلى الصخريات من- 97



281 
 

 .فريد عالية/ السعودية السجون في امرأة يوميات- 93

 عهد إبان السوفيتية المعتقالت جحيم عن رواية سولجينستين ألكسندر/ غوالج أرخبيل- 99

 .ستالين

 .العزاوي فاضل/ الخامسة القلعة

  العهد أثناء معتقل زهران سعد/ سابق سجين مذكرات -األوردي -91

 .الناصري

 .القرضاوي يوسف. د/ والكاتب القرية ابن-99

 .أوز أردال/ الوردة ذبول مساء -91

 .نجدي نديم /الغرب من الشمس أشرقت يوم -91

 .الفيتوري عبد القادر/ ليبي سجين مذكرات -94

 الصعيب أضحوي/ إيران في بدوي سجين مذكرات القفص داخل التحليق -11

 .حميش بنسالم/ معذبتي

 .ضاغجي جنكيز /الرهيبة السنوات -18

 .الشمراني محمد/ العراق في األمريكية المعتقالت ظلم عن تحكي/ 7 أميرة رواية -17

 .فانون فرانتز/ األرض معذبو

 .بيغوفيتش عزت علي/ الزمان في فائض و المكان، في ضيق السجن- 13

 الصمد واضح/ والعباسي األموي العصرين في: العربية األدب في وأثرها السجون -19

 .كامو أللبير/ الغريب روايه -11

 .محمد بن هللا عبد/ العدس ثورة -19

 .بيغ معظم/ "وإيابا   ذهابا   غوانتانامو إلى بريطاني مسلم رحلة" محارب عدو -11

 .الخير أبو سليمان المهندس/ “الصحراء في كهف”  تدمر إلى الطريق -11

 .النقاش فريدة/ الوطن السجن، -14

 .حتاتة شريف/ الزجاجية لعين -11

 .بليجر جون/ القادمة المرة في الحرية -18

 .الكيالني نجيب/ الطويل الطريق -17



282 
 

 .أمين مصطفى/ سجن أولى سنة -13

 .الغزالي/ ل حياتي من أيام -19

 .جريشة دكتور علي/ الطغاة يحكم عندما -11

 .كشك الحميد عبد/ أيامي قصة -19

 .عثمان مصطفى/ غريب أبو سجن في -11

 .القادر عبد سليم/ التحقيق انتهى نقطة -11

 .حّماد سليم محمد/ ومشهود شاهد   تدمر -14

 .حداد لطفي/ سورية مانديال الترك; رياض -41

 .طاهر علي محمد/ السجن ظالم -48

 .البزرة مختار أحمد/ العرب شعر في السجن و األسر -47

 .يوسا بارغاس ماريو/ السلتي حلم -43

 .إبراهيم صليب/ سياسي معتقل ذكريات من -49

 .منير محمد/ سياسي سجين -41

 .الحسناوي محمد/ الليل في خطوات -49

 .األنصاري طالل مذكرات -41

 .نيسين عزيز/ سرنامة -41

 .حداد لطفي/ جدران بال زنزانة -44

 .الزهراني طاهر/ جانجي الصعيب، رواية إضحوي/ إيران في عراقي سجين مذكرات -811

 .الجادرجي ورفعة شرارة بلقيس/ الظلمتين بين جدار - 818

 .البغدادي طالب الدكتور/ صدام مع حكايتي -817

 .العودة سلمان الدكتور/ قلب طفولة -817

 .حور محمد/ الجمر على القبض -813

 .الحلفي العزيز عبد/ السجون أدباء -819

 .الطاهر علي محمد/ ومفكرات مذكرات: هاكستب معتقل -811



283 
 

 .العقاد عباس/ والقيود السدود عالم -819

 .اللباد عادل/ الذات على الوهم بيع االنقالب -811

 .دوست الرحيم عبد/ المحطمة القيود -811

 .عشماوي حسن/ هارب مذكرات -814

 .لسيكانو كارلوس/ المجانين عربة -881

 .حسن ياسين روزا/ سوريا في السياسيات للمعتقالت توثيقية رواية. .نيغاتيف -888

 (7)".جيورجيو فيرجيل/ والعشرون الخامسة الساعة -887

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................... 

 . عطار أحمد والمنفى، السجن.2

، قضى في سجون االحتالل الصهيونّي نحو عشرين عاًما، بين عامي (1971)األسير المحّرر عصمت منصور  *

دار الرصيف، رام هللا، )' السلك'، و(9٠11وزارة الثقافة، رام هللا، )' سجن السجن'روايتين؛ له ، 9٠11و 1991

تجربته األدبّية  صقل ( 9٠19دار أوغاريت، رام هللا، )' فضاء مغلق'، إضافة إلى مجموعة قصصّية بعنوان (9٠11

 .داخل سجون االحتالل، وانتصر بالكلمة على سّجانه، كاسًرا القيد بالكتابة واإلبداع
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 :األسرى الفلسطينيين أهم كتب وإصدارات

 حامليها، ومعاقبة يخبئها، من لمالحقة الفجائية التفتيش وإجراءات والقلم، الورقة منع قرار رغم

 وقد تهريبها، ثم ومن عليها، والكتابة لحمايتها، السرية في غاية وسائل ابتكروا األسرى أن إال

 اللبن، علب وورق البرتقال، لف وورق الكرتون، ورق على المرحلة، تلك في األسرى كتب

 تحمل  لهم كتب إصدار األسرى من عدد استطاع ولقد وتجفيفها، غسلها بعد الزبدة لف وورق

 ما ومنها ،السجن في األسير وجود فترة خالل وطبع صدر ما الكتب هذه ومن وهمهم، لمهمأ

    :الكتب هذه ومن المعتقل، من األسير خروج بعد طبع

 .عيسى محمود " /صابر حكاية"

 .البرغوثي مروان / "انفرادي زنزانة في يوم ألف"

 خالد وليد /التيار عكس وكتاب شهيد محاكمة

 البرغوثي  هللا عبد /الطريق على مهندس

 .قاسم  أحمد /القاسم عمر رواية

 .سباعنة عبد الغني ثامر /حرة قيود

 .جبارين زاهر /الدم حكاية

  .الرجوب جبريل /" 119 رقم الزنزانة”

 .الجواد عبد ناصر /"أحكامهم واجباتهم، حقوقهم،.. األسرى"

  .عليان خليل محمد / ”الفجر قبل ما ساعات“ 

 .الرياحي أياد /األسيرة الفلسطينية للحركة التنظيمي الواقع

 .الهودلي وليد /العتمة ستائر

 .عودة عائشة/ بالحرية أحالم

 .حمايل الفتاح عبد/ ”القضبان خلف من ترانيم”

 .بكر أبو ياسر /العتمة أسفار

 .دقة وليد /جنين مخيم في المقاومة يوميات وكتاب الوعي صهر

 .غانم محمد عمر /السجان نار ال السجن نور

 .وزوز عادل / ”األصابع عناق”و القضبان، وراء من نداء”

 .سعيد خالد /أوال   األسرى
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 .حماد شكري مؤيد /الحياة مدى محكوم أسير يوميات

 ،"السؤال ورغوة ،"الصعود زمن"و ،"األغنيات فضاء"و ،"النبي ابن أحالم"و ،"األفعى رمل"

 .طه المتوكل /"الجنون سرديات"و ،"الورد عباءة"الذهب،و كشكول" في متناثرة وقصص

 صبحة ناجي محمد /الفلسطيني والتطبيق العلمية النظرية بين العصابات حرب

 العيسة أسامة /”المسكوبية“ رواية

 الزبن عمار /البرتقال يزهر عندما

 خضر حسام "/والصمود االعتراف بين والمعتقلون االعتقال“ كتاب

 سهام أبو عواد \مقاش 

 (  3)لبن أبو أحمد محمد "/القضبان خلف مشينة أيام”

هذا الكتاب التوثيقي الذي رصد عدد من كتاب  واصدارات أخرى عديدة أتطرق إلى بعضها في

خاصة أن الموضوع بحد ذاته واسع ومتشعب بأنواع وأصناف أدبية أخرى " أدب السجون"

خرجت بعناوين منفصلة وحديثة خالل بحثي ولقائي مع عدد من الكتاب الذين تعاونوا في تغطية 

ما نشر عن أدب السجون في  بعض جوانب البحث من خالل ما يمتلكوه من ابداعات تتعلق بكل

 .فلسطين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .................................... 

  32/1/2032سباعنة، صحيفة قاب قوسين، عدد  فلسطين، ثامر في السجون وأدب االعتقال.1
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                        * يونس فاضل للكاتب المغربي، دالل عملية رواية' األشبال عودة'

 "السجون أدب سلسلة" من عشرة السادسة الطبعة الثقافة، وزارة عن تصدر" "األشبال عودة"

 .هللا رحمه يونس فاضل للكاتب المغربي، دالل عملية روايةوهي 

 المعركة الكتاب يستعرض ،7189-1-81عقدته في  صحفي بيان في الثقافة وزارة وأوضحت

 .أبيب وتل حيفا بين الطريق في فلسطين ساحل على ياسين دير مجموعة أبطال خاضها التي

 التي الزكية بدمائهم األسطورة وصنعوا العملية نفذوا الذين األبطال لذكرى تخليدا يأتي الكتابف

 األخوين المجموعة، أبطال من باثنين لقائه بعد روايته الكاتب ويسرد. فلسطين تراب تروّ 

 (9).المركزي السبع بئر سجن في إبراهيم وخالد فياض حسين

 ثقافة أبرزوا الذين األوائل ومن ،األسيرة الحركة ومبدعي مؤرخي من يونس فاضل يعتبر"

 ،له السجانين مالحقة بسبب سطرها التي الكتابات من الكثير وأضاع ،االعتقال وأدب األسر

 المشاهد نأو ،ومفقودين وأحياء شهداء حقيقية األسماء أن يجد يونس فاضل روايات يقرأ ومن

 عندما المغربي دالل للشهيدة الفدائية العملية وثق من أول وهو ،وحقيقية دامية واألحداث

 شهادات خذأو المعتقل في عتقلأ بمن لقائه خالل وذلك ،8411 العام في فلسطين ساحل اقتحمت

 في "األشبال عودة" الهامة روايته فكتب ،إبراهيم  خالد واألسير فياض حسين كاألسير حية

  89/9/7181 في توفي وكان ،وفاته بعد نشرت والتي ،السبع بئر سجن

 أشخاص ألن ،سهلة عملية القصة كتابة تكن لم" :يونس فاضل األديب قال الرواية مقدمة فيو"

 على عملي واقتصرت القليل، إال عنهم أعرف ال وأنا الواقع، أرض على موجودين كانوا القصة

 تتيحه حسبما ،فنيا األحداث بهذه بالتحكم لنفسي سمحت أن بعد قصصي قالب في العملية صياغة

 أربكتني التي العوامل وأهم ،األحداث طبيعة علي افرضته التي القاسية والشروط إمكانياتي لي

 يوجد ال المستوى، نفس من بطال عشر ثالثة للقصة أن هو فنية ناحية من عملي تحبط وكادت

 نفس واجهوا وجميعهم.. .القصة ببطولة غيره دون ينفرد أو األحداث يتصدر من بينهم

 ورغم ،تقريبا المستوى بنفس وقاتلوا ،واحدة معركة وخاضوا ،المعاناة نفس وعانوا ،المصاعب

 إلى كتبت ما تهريب استطعت وقد" ( 1)" محاولتي في نجحت قد أكون أن وأرجو حاولت ذلك

 حتى تنشر لم فهي عمان إلى وصلت  أنها وبالرغم 8418،العام في السجن أسوار خارج

 ( 9)"8411 العام في عني اإلفراج

 

 

 .................................... 

 . وفا– الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة.4

 منشورات ،1و2 ص المغربي، دالل عملية رواية ،39 السجون أدب سلسلة يونس، فاضل األشبال، عودة رواية.1

  2034 الفلسطينية الثقافة وزارة

 .1 ص نفسه، المصدر.9
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  :1، كما جاء في الصفحة موفق روائي بأسلوب روايته افتتح الروائي

 تلتقي حيث إلى كتفه فوق من ينظر ،القيادة غرفة نافذة حافة على بمرفقه متكئا حسين كان" 

 التمايل على السفينة تجبر كانت التي الصغيرة األمواج إلى نظر ثم األفق، مع السفينة مقدمة

 غير ستكون لذلك الرحلة وأن ،الصغيرة الزوارق على أصعب سيكون األمر أن وفكر والترنح،

 " ممتعة

 الماء بصفحة بصره تعلق ثم األمواج، تكسر عن ينجم الذي األبيض الزبد بفضول راقب"

 السفينة لكن. عميقا البحر كان ذاإ الإ الداكن اللون بهذا الماء سطح يكون ال. الزرقة الغامقة

 ( 1)" المهمة لتنفيذ االنطالق موعد سيحين فمتى منها، بطأ أكثر الساعة وعقارب جدا بطيئة

 ،المغربي دالل ألجله لتحارب قدمت الذي ،شعبها بها تغنى التي للبطلة دقيق وصف وهنا

  :المغربي لعملية توثيق عن عبارة هي الرواية أن هنا القول واستطيع

 سوداوان قصير،عيناها جعدي أسود شعرها المالمح، جميلة الجسم صغيرة فتاة كانت" 

 في كانت. مموهة عسكرية بذلة ترتدي مستطيل، وجهها رقيقتان، شفتاها دقيق، أنفها. واسعتان

 بعض تتناثر العينين ضيق الشعر، أحمر أشقر منها، النقيض على كان الذي حسين طول مثل

 " الوسيم وجهه أنحاء في النمش حبات

 أخذ أن بعد األخيرة أنفاسه يلفظ والنهار المغيب أهبة على الشمس كانت"  :جاء 89 صفحة وفي

 تنعكس زالت ما الشمس أشعة لكن ،االنسحاب على الشمس أشعة مجبرا.. .تدريجيا يخيم الظالم

 على السفينة لتجبر كلل بدون متتابعة كانت التي ،الصغيرة األمواج وعلى الماء سطح على

 " الظالم حلول اقتراب مع يشتد أخذ البرد أن غير صافيا، الجو وكان االهتزاز،

 النجوم، من خالية والسماء دامسا الظالم كان" : وصف للزورق والظالم"  73 ص وفي

 تظهر لم أبيب تل وأنوار طويال، فسفوريا خطا وراءه مخلفا األمواج فوق يقفز األول والزورق

 أبا مخاطبا قال حسين، نفس إلى يتسرب القلق جعل مما ،للرحلة المقرر الوقت انقضاء رغم بعد

 :جالل

 .................................... 

  .1األشبال، المصدر السابق، ص  عودة رواية.1

 .التجأت عائلته إلى الدولة العربية ٠642، بعد نكبة عام ٠646عام ( قضاء حيفا)ولد فاضل يونس في قرية عرعرة  *
 .م برتبة ضابط٠662عمل بحارا  في شركة كويتية سنوات عديدة، ثم التحق بالكلية البحرية الهندسية، فتخرج فيها عام 

 اطئ مدينة عكا الفلسطينية تم أسره حينما كان يقوم بواجبه الوطني قرب ش ٠666في عام 
 . ٠626حكم عليه بالسجن لمدة طويلة أمضى منها خمسة عشر عاما ، ثم أفرج عنه عام 

ألف مؤلفات . عمل خالل اعتقاله على تنمية مواهبه األدبية والفكرية، فقرأ مئات الكتب األدبية والفكرية، والروايات
 . مازلت وحدك يا ابن أمي .1 .عوبةعديدة، استطاع أنه يهربها من زنزانته بص

 ٠624. رواية تسجيلية: 0زنزانة رقم .  .٠6262عمان ( رواية تسجيلية)عودة األشبال و  .من أعماله
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 .أبيب تل أنوار تظهر ولم ،والنصف الساعة انقضت لقد -

 الثقيلة الحمولة بسبب ،الزورق سرعة انخفاض إلى ذلك سبب يعود ربما ،صحيح هذا -

 .واألمواج

 .خدعنا القبطان أن ذلك سبب يكون وقد -

 .األنوار رؤية وبين بيننا تحول التي هي الغيوم تكون أن أرجو بذلك، أعلم هللا -

 ،النهار ضوء رأى عندما واقفا انتفض ثم تثاقل في عينيه فتح رقدته، في جالل أبو تململ

: حنجرته من مدوية فرح صرخة لتنطلق ;يشير حيث إلى ونظر الشمري يد من المنظار طفاخت

 .وصلنا لقد ،شباب يا فلسطين أرض إنها

 إلى بعنقه بئويشر فينهض ،منهم كل وجه على الدهشة ترتسم ،تباعا يستيقظون الشبان راح

 .اآلخرون ينظر حيث

 وصلنا لقد

 نجحنا لقد

 (1)" فلسطين أرض هي ها

 العملية أبطال بين روايته في الكاتب لنا سجله الذي الممتع الجميل الحوار هذا إلى النظر ويمكن

 خرق إلى إضافة ،المعتقلين من ممكن عدد كبرأ إخراج مقابل ،الرهائن حجز هدفها كان التي

  :الرواية من 18 صفحةالحوار التالي  وجاء. الفلسطيني العمق

  الشروق؟ هذا أجمل ما ترون هل" 

 :الشمس قرص إلى يرنو وهو أسامة قال

 لبنان؟ في شمسكم أم أجمل فلسطين شمسأ .اللعينة األمواج هذه لوال ومنعش جميل إنه

 :وقال ،ضحك

  .مكان كل في واحدة شمس إنها مني؟ أتسخر

 فلسطين شمس بجمال ولبنان اليمن شمس هل شمري؟ يا رأيك ما

 .البحر هذا من أحسن العالم بحار كل لكن أجمل، فلسطين شمس بل :يبتسم أن دون الشمري قال

 .اليوم بعد البحر أركب أال وأقسم الرأي، أشاطرك :خالد قال

 .................................... 

  .43 ص السابق، المصدر .3
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  ومنظمة رتيبة التجديف عملية فاستمرت وحيوية، نشاطا الدفء مع جلبت الشمس أن ويبدو

 للموت، يستسلم لم أنه غير غرقا، الموت من وأيقن باالختناق وائل شعر"  :11 و 19وفي ص 

 يده فاصطدمت  ،به يمسك شيء عن بحثا اتجاه كل في يديه وحرك بقوة بقدميه فضرب

 يا الميتة هذه الإ شيء كل ،بصعوبة يتنفس وراح بقوة وشهق أعلى إلى نفسه فجذب ،بالزورق

 ".وأموت الصهاينة مع األخيرة المعركة أخوض دعني رب،

 بصالبتها تشعر اليابسة على دالل وقفت"  :14صوعندما وصلت دالل أرض فلسطين كما في 

 . يتأرجح ال ثابت ءيش على واقفة أنها تصدق تكاد ال قدميها، تحت

  :97وخالل اقترابهم من الشارع المخطط له كما في ص 

 صعدا أعينهما، عليه تقع ما بدقة يدرسان الشارع نحو توجها ثم معه يأتي أن لعامر خالد أشار" 

 بوضوح أمامهما الشارع يظهر ولم ،فسيحة جرداء أرض في نفسيهما ليجدا ،المنخفضة الربوة

 :قال ،بسرعة المشي من ساعة ربع قبل

 .قليلة عليه تمر التي السيارات لكن ،عامر جدا واسع شارع إنه -

 .السيارات قيادة عن مضربين البلد بهذا السائقين أن يبدو أجل -

 خالد شاهد ،البيوت من قليل عدد تناثر وقد ،الشارع خلف كثيفا حقال فشاهدا األمام إلى تقدما

 :وقال ،مكتومة صرخة عنه فندت عبرية أحرفا فرأى ،المكان يعرف لعله منها فاقترب، يافطة

 ".فلسطين في نحن !لهيإ يا

 هذه تحرير عن أعلن الفلسطينية الثورة قائد باسم" : وعند سيطرتهم على الحافلة الصهيونية 

 أعلنته ما العبرية إلى تترجم أن المغربية للفتاة أشارت ثم، الغاشمة الصهيونية من الحافلة

 جديد مسمار هو الحافلة هذه على الفلسطيني لعلما رفعنا نإ اإلسرائيليون أيها تماما وثقوا :وقالت

     (4.)تزعجونا فال السالمة أردتم وإذا ،ال ،الصهيوني الكيان نعش يدق

 العزل لقتل ليست هذه فعمليتنا ،نؤذيكم لن أننا من يقين على تكونوا أن اإلسرائيليون أيها أرجو

 ،النصر حتى النضال استمرار على لنؤكد إسرائيل قلب اقتحام :هدفان لها بل ،السالح من

 إذا إال بسوء تصابوا لن المعتقلين، إخواننا من بعدد لتبديلهم رهائن حجز هو الثاني والهدف

 رفعناه الذي العلم وعن أنفسنا عن للدفاع مضطرون ونحن ،الحافلة على النار قواتكم أطلقت

 :تقول فعادت ،دالل قالته ما المغربية الفتاة ترجمت ،هنا

 

  .سالمتنا على االعتداء ويحاول السالح يحمل من على إال النار نطلق لن أننا تماما ثقوا

................................................ 

 ..11،ص 14المصدر السابق، ص .9
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 لألسير وليد خالد" محاكمة شهيد"

زوجة اإلعالمي ومدير صحيفة فلسطين ( أم خالد)بمزيد  من الصبر والتوكل على هللا، استقبلت 

لحكم  الصادر على زوجها سابق ا في الضفة الغربية وليد خالد من قرية اسكاكا شرق سلفيت، ا

ا من فترات أسره المتقطعة كفيلة بأن تصّبرها على  71حيث كانت طيلة  ،بأربع سنوات عام 

 .مصاب األسر

ويرى متابعون لشؤون األسرى أن كل هذه االعتقاالت كان هدفها ليس إسكات لسان وليد، بل 

عه، والذي تجلى بروايته إسكات قلمه النابض بالحياة، الرافض للظلم أّي ا كان مصدره ونو

 .وكتاباته داخل األسر

 سنوات السجن الطويلة

، وحكمت (7183-3-3)اعتقل زوجي بتاريخ ": "المركز الفلسطيني لإلعالم"لـ( أم خالد)وتقول 

ألف  71عليه محكمة سالم العسكرية الصهيونية يوم أمس األول بأربع سنوات سجن وغرامة 

ا في حال  73لطويلة والشاقة،   لتصل إلى قرابة شيكل، وهو ما ضاعف فترات أسره ا عام 

 ".قضى فترة حكمه المقبلة جميعها

ا 91)زوجي وليد خالد حرب : "وأضافت انتظر محاكمته بعد عشرات المرات من (.. عام 

التأجيل; بعد أن كان قد تقرر في إحدى المحاكمات السابقة إبعاده لغزة، وهو ما رفضه بشكل 

 ".الحتالل عن إبعاده الحق اقاطع; حيث تراجع ا

رم أن يحتضن أطفاله ( أم وليد)وتؤكد والدة األسير وليد خالد  ( آالء ووالء وخالد)أن ابنها ح 

كباقي اآلباء، ليظل خلف القضبان الظالم أهلها هذه السنوات العجاف دون أن يتنسم طعم 

ا قليلة ومتقطعة، كان االحتالل ال يدعه يهنأ ب يوم حرية واحد لكثرة االعتقاالت الحرية، إال شهور 

 .والمالحقات

 من المحنة إلى المنحة

لها إلى نور يبصر  وبحسب عائلة األسير حرب; فإن أبا خالد اعتاد على ظلمة السجن التي حوَّ

ول المحنة التي رافقته إلى منحة; حيث حصل على الشهادة الجامعية  فيه كل شيء حوله، وليحِّ

محاكمة شهيد "وكانت له خلوة مع هللا، ليجد الوقت إلنتاجه الفكري الغزير الذي تّوج برواية 

 ".فلسطيني

إنها لم َتحيى طفولتها كبقية أطفال العالم، ولم يستقر حالها منذ ووسط الدموع، تقول والء 

األسلحة تفارق مخيلتها، وال صورة الجنود والمجندات المدججين في  والدتها; حيث ال تكاد

التفتيشات الدقيقة خالل زيارة السجون، وال حافالت الصليب األحمر، وال هاتف السجن الذي 

 .تحّدث عبره والدها

فترات األسر واالعتقال لألسير وليد خالد، صارت والء ابنة األسير تحفظ أسماء وبسبب طول 

السجون أكثر من أسماء المدارس، وأكثر من األسماء األخرى، وتحفظ بعض الكلمات العبرية 

 .المتعلقة باألسر والسجون
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دة في وبحسب عائلة األسير خالد; فإن أسيرهم كان قد ولد في دولة اإلمارات العربية المتح

م; حيث التحق بجامعة النجاح الوطنية في 8448وعاد إلى فلسطين عام ( 8418-1-78)تاريخ 

م بدأت معاناة االعتقاالت، ومنذ ذلك الوقت وحتى اآلن لم يعرف 8443كلية الهندسة، وفي عام 

ا 78طعم الحرية سوى   .شهر 

 اإلبداع من خلف القضبان

د اإلنتاجات الفكرية لألسير خالد، كان العمل وبحسب مركز أحرار لشؤون األسرى; فإن أح

وهو " عكس التيار"و" االستدالل العقلي على وجود هللا"األول داخل المعتقل، وهو كتاب بعنوان 

زبدة الموضوع من مجموعة من الكتب، وأقوال العلماء في موضوع اإليجابية ورفع الهمة، وقد 

ا العبر واأل حكام، والكتاب مكون من عشرة دروس، من قدمها بأسلوب سهل ومتواضع مستخلص 

زاد في "، و"جراح وأفراح"، و"ال تكن كصاحب الحوت"، و"لقد مضى عهد النوم: "بينها

 ".الطريق

، وهي رواية خيالية، ابتدعها الكاتب "محاكمة شهيد"ويشار إلى أن آخر رواية لألسير خالد هي 

ا وساطعا، وهي أن في العالم آراء من وحي خياله الواسع، إال أن في جوهرها معنى  واضح

ا أكثر من غيرها،  متضادة حول كيفية االنتصار على األعداء، وما األساليب التي تجدي نفع 

فمنهم من يفضل المقاومة ومنهم من يفضل السالم، وقد عالج فيها هذه القضية وجعل اسم 

ا بينهما، (المقاومة والسالم)، ليتحارب الطرفان "شهيد"الشخصية الرئيسة فيها  ، وليقتل شهيد 

 (  81.)ولكن بعد أن ينتصر الحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ............................................. 

  31/1/2031. المركز الفلسطيني لإلعالم -،سلفيت (وليد خالد)حين تُخرج ظلمات السجن نوَر اإلبداع . 30
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 البرغوثي   هللا عبد "الطريق على مهندس"

 وذكاء مهارة القسام كتائب رجال أكثر على يطلق الذي اللقب هذا ”المهندس“ البرغوثي هللا عبد

 هللا عبد "الطريق على" بالمهندس انتهاء   وليس عياش يحيى األول بالمهندس بدء   ،اوغموض  

 .مؤبدا   91ب الفلسطينية القضية تاريخ في حكم أعلى صاحب البرغوثي

 أنت؟ من: تاال ابنته سؤال على البرغوثي فيها يردّ  رسالة شكل على جاء الذي الكتاب هذا في

 مكانه في أخيرا   الصدفة بمحض ليستقر دول، عدة بين وتنقله البدء منذ حياته قصة فيها ليسرد

 البحار منذ البحار، دفّة ة،الدفّ  أيضا   الصدفة بمحض وليتسلم هللا، رام قرى إحدى في األصلي

 .القادم المهندس وليصبح .عياش يحيى األول والماهر األول

 ذتهانفَّ  التي الكبيرة العمليات من الكثير تفاصيل في ليدخل القصة رواية في البرغوثي يتعّمق

 على وسخطه ”األقصى انتفاضة“ الثانية االنتفاضة أيام خالل ،إشرافه تحت الفلسطينية المقاومة

 واتهامه معهم وتحقق وتسجنهم المقاومين تالحق برحت ما التي ،وأجهزتها الفلسطينية السلطة

ويتصدر الكتاب رسالة موجهة الى الوالد  .الكتاب في روايته حسب إلسرائيل بالعمالة لها

  :"وصفاء أسامة تاال، من رسالة"األسير، بعنوان 

 الذكرىھذه  المعتقل، دخولك ذكرى بمناسبة الرسالةھذه  لك نكتب قلوبنا، على الغالي نايأب إلى

 بداخل القضبان خلف واألسوار القضبان، خلف أبانا اي وأنت أعوام، عشرةعليها  مر قد التي

 .أحدا تكلم وال. أحدا ترى ال االنفرادي العزل غرفة

 اي كتبأ وصفاء، أسامة أخوتي عن ابةين الرسالةھذه  تكتب التي تاال ابنتك فأنا ،أبي بل أبانا،

، والدي  تلك وأسألك أعاتبك أن أصال   لي حقي كان إن أدري ال فأنا ،ة  ومتسائل حائرةَ  معاتبة 

 أجد لم الذي السؤاللهذا  دفعتني التيھي  رتييح رتي;يح ولكن ،ذهني في تدور التي األسئلة

 اآلخر، إجابة عن جدا مختلفة   إجابة   بيجنهم يم واحد فكل ،حولي نيالذ أولئك من إجابة يهعل

 .تبدلي ولم ريتغي لم ،ھو السؤال أن رغم

 لهاأسأ أن قبل دائما   أسئلتي على بيتج وأنك واسع صدرك أن أعلم ،بيالحب أبي الغالي، أبي

 رةيكب أصبحت قد وميال لكني الصغار، ئهأبنا أسئلة من قيتضاي ال الذي األب فأنت أصال ،

 ;يهاعل الشافي الجواب عندكد أج لعلي واحد، بسؤال لك صهاألخّ  التي األسئلة تلك معي وكبرت

 القاسي ذلك أنت أم جدتي؟ تقول كما الحنون بيالط ذلك أأنت أبي، اي أنت من أنت، من ھوو

 أسريل ضياألب نهحصا على جاء الذي العاشق المحب أنت لھ جدي؟ قولي كما القلب منزوع

 فكسر ولجهالم إلى ضا  يأ وغادر ولجهالم من جاء الذي ذلكأنك  أم حبك؟ في فتقع أمي قلب

 وقالوا ترحم، ال قوي جبار عنك قالوا ؟مهاأما اسمك ذكري إن ما وتبكي تبكي لهاوجع أمي قلب

 ولكن آخر، بعقل استبدلت قلبك أنك قاليف ،البشر باقي مثل واحدا عقال   ال ;أنك تملك عقلين ضايأ

 لما بيط حنون وأنك ريكب قلبك أن لوالنه أ قولوني ضايأ أّنهم بيالحب والدي اي ضايأ جريي ما

 تلك أنت أنت؟ من أنت، من أدري ال ابتعدت، عني ولما قاتلت لما ،يهإل وصلت ما إلى وصلت

 ". البطل رياألس: "معنى فهم لهاأ ال التي الجملة تلك يهاعل كتب التي الصورة

 ا؟ريأس البطل صبحي فيك وھ السؤال أن أم ؟بطال   رياألس  صبحي فيك بطل، ريأس
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 لي قل جمل، وال له بها ناقة ال حربا خاض مندفع ور،تهم مجرد أنك أم بطل؟ مقاوم أنت لھ

 هللا عبد أو البرغوثي هللا عبد صبحي أن قبل اسمك وھھذا  سيأل أنت؟ من الجمل هللا عبد اي بربك

 أطلب، أن دون المساعدة دي يل مدي نه ولكبه صاح أرى ال الذي الظل ذلك أنت أنت؟ من القسام؟

 من الديم وذكرى ئهاأبنا الديم ذكرى نسىي ال الذي ديالوح األب أنك بيالحب والدي اي تعلم لھ

 األعوام؟ھذه  طول عنا غبت لماذا تنسى ال دمت ما تنسى، فال أنت إال نسوني اآلباء كل حب،ي

  ؟بهمحي نعمّ  بتعديو بيغي قاتلي من أن تعلم تكن ألم

 أعوام الثالثة عمري تجاوزي ال رةيصغ طفلة تركتني ولماذا أنت؟ من سؤالي على أجب والدي

 ولم غبت أن بعدالقارس  البرد في تركتني لماذا صوب؟ كل من الكالب ھاتحاصر ارةيبس ملقاة

  أراك؟ أعد

 أتجرأ لم التي تلك أم تهاسأل التي ءسوا أسئلتي نع وأجب قل أنت؟ من لي قل أبييا  كيعلباهلل 

 "  أنت؟ من الظل؟ ريأم اي أنت من ،ياهاإ سؤالك على

 ( 88) تاال بةالمح ابنتك 
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 . وما بعدها، بال تاريخ 9، ص "وصفاء أسامة تاال، من رسالة"مهندس على الطريق، عبد هللا البرغوثي،.33
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 *!يتحدث من زنزانتهمروان البرغوثي 

 اعتقاله، على عاما 88 مرور بمناسبة زنزانته من مقابلة خالل البرغوثي مروان حديثجاء في 

 استمرار على مرتكزة وشاملة ومتماسكة فاعلة جديدة الستراتيجيه وفقا   يتم التحدي أن موضحا

 التوجه يشمل بما الدولية، الوكاالت كافة في وعضوية المتحدة، األمم في كاملة لعضوية السعي

ا والشعبي الرسمي والعمل الدولية، الجنايات محكمة إلى  وفرض إسرائيل وعزل لمقاطعة دولي 

 مقاطعة خالل من ومؤسساته واالحتالل إسرائيل لمقاطعة شاملة سياسة تباعإو دولية، عقوبات

 أو إداري أو سياسي تعاون أو تنسيق أي ورفض ،اإلسرائيلية البضائع لكل تامة اقتصادية

 ذلك في بما الشاملة المقاومة بخيار الفاعل والتمسك االحتالل، مع تفاوضي أو أمني أو اقتصادي

 االحتالل، مع شاملة مواجهة إلى وصوال   واسع نطاق على الشعبية المقاومة دائرة وتوسيع تفعيل

 بجدية اإلعداد فهو ،الثالث التحدي أما الوطنية، المصالحة إنجاز هو فتح لحركة الثاني والتحدي

ا مهم استحقاق ذلك باعتبار ،7189 عام صيف في للحركة السابع المؤتمر لعقد ودقة  ويعزز جد 

 النتخابات والديمقراطي والدقيق الحقيقي اإلعداد هو الرابع والتحدي ،الحركة وحضور قوة

 .الفلسطيني الوطني المجلس ولعضوية وتشريعية رئاسية

 أنهاخاصة  النواب، اعتقال تجاه الرسمي الصمت تفسيرهذا باستحالة" الحقيقة البرغوثي ويرى

 واالعتقال التنكيل هذا لمثل محتل لشعب نواب فيها يتعرض التي التاريخ في األولى المرة

 إسرائيل فحكومة تفسيره، يمكن ال فلسطيني صمت وأمام دولي صمت أمام والمالحقة والتعذيب

معتقدا أن : " وأضاف السابقة، المفاوضات في وكذلك التبادل، صفقة في عنه اإلفراج رفضت

 األسرى وعن عنه، لإلفراج االحتالل إلجبار الكافي والضغط الجهد تبذل الجهات المعنية لم

 طاولة على أولوية تكن لم األسرى قضيةان "فحتى أن قناعته وصلت ألن يقول  عام، بشكل

ا عشرين طوال المفاوضات  ".الماضية عام 

ا عشرين المناضلون يبقى أن الوطني المنطق من أو العدلفليس من   توقيع بعد السجون في عام 

 األحكام ذوي وخاصة أسير آالف خمسة على يجب هلوالسؤال الملح هنا، ،"أوسلو يةاتفاق"

ا ثالثين أو عشرين االنتظار والمؤبدات العالية  حان لقد" سراحهم؟ بإطالق المطالبة يتم حتى عام 

 الشكلي التعاطي يتوقف وأن ،المهمة الوطنية القضية هذه مع وطنية بمسؤولية للتعامل الوقت

ا األسرى وتحرير الملف هذا بإنهاء استراتيجي قرار يؤخذ أن ويجب معها،  ."جميع 

 لم ونتنياهو الحالية، اإلسرائيلية الحكومة مع سالم التفاق للوصول فرصة هناك بأن يعتقد ال و

 ،8491 بحدود يعترفال و الفلسطينية، األرض في احتالل قوة يمّثل انه اآلن حتى يعترف

 لالجئين العودةأو حق  القدس، في للفلسطينيين حق بأيّ حتى  وال الدولية، الشرعية وبقرارات

 مع عليه التفاوض يمكن الذي فما "والمعتقلين، األسرى سراح إطالق ويرفض الفلسطينيين،

 وكفلته أقرته الذي األدنى بحدها الفلسطينية الوطنية بالحقوق االعتراف رفضه ظل في نتنياهو

 ؟"الدولية الشرعية

 مع الساعة مدار وعلى مستمر صراع حالة في تعيش األسيرة الحركة أن "يرى  البرغوثي

 األسرى عن واإلفراج للضغط جهودها تواصل وهي السجون، مصلحة ومع االحتالل سلطات

 وتنظيم األسيرة الحركة وحدة تعزيز على تعمل كما القصوى، األولوية ذلك باعتبار وتحريرهم

 شروط لتحسين النضال ومواصلة سلبية، آثار من البغيض االنقسام تركه ما وتجاوز صفوفها
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 وفق ا لألسرى جديد بوضع واالعتراف اإلقرار لمعركة دقيق بشكل واإلعداد اإلنسانية الحياة

 ".الحرية أجل من ومقاتلين حرب أسرى باعتبارهم الدولية واالتفاقيات والمواثيق للقوانين

 في األسيرة الحركة أدخلت التي النوعية اإلضرابات من سلسلة وشهدت السنوات األخيرة 

 من مجموعة لتحقيق النضال هذا مواصلة على مصممة وهي نضالها، مراحل من جديدة مرحلة

 السجون مختلف بين التنسيق ويجري القادمة والشهور األسابيع خالل األساسية المطالب

ا والفصائل  .7181التي كان آخرها شهر أيار من العام  الخطوات لهذه تحضير 

 بثالث مر بعد أن ،(الفرنسي) الجامعي والتدريس لتعليمومروان البرغوثي يقضي معظم وقته با

 بيتح"و ،"المسكوبية" :وهي ،للتحقيق مراكز ثالث في التحقيق زنازين هي ،اعتقال محطات

 االنفرادي، العزل هي الثانية والمحطة يوم، 811 عن تزيد لمدة" السري المركز"و ،"تكفا

 .اليوم فيه قيمي الذي الجماعي العزل الثالثة والمحطة

ا إبقائه بهدف ;العادية السجون دخوله السجون سلطات رفضوت  والتأثير األسرى جموع عن بعيد 

 والتدريس والتعليم المطالعة في الوقت معظم ويمضي التواصل، يحاول ذلك ومع فيهم،

 التوجيهي، طلبة وتدريس اإلخوة لبعض اللغات بتعليم واألخرى الفينة بين يقوم كما الجامعي،

 من وعدد الفصائل كافة بوجود القسم هذا يتميز حيث ،وحوارات عديدة ثقافية بنشاطات يقومو

 كافة في ونعمل المشترك، والعمل واإلخوة التعاون من عالقات وتسود والكوادر القيادات

ا النضالية الخطوات كافة وبتنسيق سوية التعليمية المجاالت   (87).مع 

 ل مروان البرغوثي االنفرادي العزل زنزانة في يوم ألف

 االحتالل سجون في القابع البرغوثي مروان يضعو، ”وهبي زاهي“ اإلعالمي الكتاب قّدم له

 من أقوى الحياة إرادة أن على شاهدا   لتكون أجيالنا ذاكرة في ستستمر للتاريخ بصمة اإلسرائيلي

 ال الحق أن العربية أمتنا أبناء من للشرفاء لتقول وتخرج الجدران تكسر الحرة فالكلمة شيء، كل

 ت كتب تضحيات دونها ،فالحرية. ومقاومته الشعب نبض بقي ما باقية فلسطين قضية وأن يموت،

 الحديدية القضبان خلف من يأتينا الذي الكتاب هذا في“: وهبي زاهي يقول الكتاب مقدمة في

 تجربة سجنه في قابعا   اآلن حتى يزال ال الذي البرغوثي يروي الزنزانة، عتمة بحبره لي نير

 مناضل شهادة ليقدم 7111 العام الى 7117 العام من الممتدة الفترة خالل االنفرادي العزل

 الى نزل بل التحريض، أو بالتنظير النضال من يكتف لم الميدان، في عمره جلّ  أمضى استثنائي

 بأشكالها المقاومة ومارس االحتالل، مع يوميا   صراعا   شعبه أبناء من كسواه وخاض الساحة

 ."االنفرادي العزل زنزانة الى مجددا   ”يعود“ أن قبل واإلبعاد، والتحقيق االعتقال وعاش كافة

 وحشية عن النقاب وتكشف اليهود، ادعاءات زيف تبرهن مذهلة حقائق الكتاب هذا في ونقرأ

 فضال   والمعتقلين، األسرى بحق وجنوده احتالله ضباط يفعله فيما النازية وطبيعته اإلسرائيلي

 …والمسلمين للعرب الواضح وحقدهم التعذيب في أساليبهم عن

 

 ................................ 

   2031 – 04 - 31الفلسطينية، مروان البرغوثي، البديل،  القيادة إهمال نتيجة السجون في األسرى إبقاء: ينظر.32
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. الوطني االستقالل وتحقيق الصمود على شعبنا بقدرة إيمان قناعة لدي كانت": البرغوثي يقول

 لدي تنمي  العزلة سنوات وكانت. حياتي في واحدة للحظة واإليمان القناعة هذه تتزعزع ولم

 واالنعتاق االحتالل عبودية بإنهاء للتراجع قابل غير تاريخيا   قرارا   اتخذ شعبنا بأن القناعة، هذه

 نظاميا   جيشا   تهزم أن يمكن إسرائيل أن مؤمنا   زلت وما كنت واالستقالل، والعودة الحرية ونيل

 عظيم شعب إرادة تهزم أو تقهر أن قوتها كانت مهما تستطيع ال ولكنها ،المنطقة في ما دولة أو

 ."المقاومة على مصمم

 فصول سبعة و ،وهبي زاهي بقلم "والحرية.. الحر وعد" بعنوان مقدمة الكتاب ويضم هذا،

 :اآلتية العناوين تحت جاءت

 .المواجهة: األول الفصل

  .الخفية والحرب المجهول مملكة: الثاني الفصل

 .المحاكمة: الثالث الفصل

 .االنفرادي العزل: الرابع الفصل

 .االنفرادي العزل زنزانة في حياتي: الخامس الفصل

 .حلمي حارسة: السادس الفصل

 .العميلة وأدواته اإلسرائيلي المخابرات جهاز مع االشتباك: السابع الفصل

 .يشهد التاريخ: وأخيرا  

بعض المحطات في كتاب البرغوثي التي تؤكد على تجربة اعتقالية جدا شرسة حيث قام 

 نفسه ليجد 8348 رقم سري معسكر الى االنفرادي العزل من يوما أربعين بعد بنقله نالجالدو

 أن شعارهم وكان ،أفواههم في والشــتائم أيديهم، في بالهــراوات مزوديــن جنود مجموعة وسط

 والتعنيف البذيئــة بالنعوت مرفقا العقيم التحقيق وبدأ ،التعذيب على قيود وال رقابة وال حدود ال

 وتتســع، تنشــط المحتلة، األرض وداخل الســجن خارج الفدائية، العمليات كانت فيما والتهديد،

 ،معتقــل مجرد وليس شــعب ليمثبت مملوءا كان، ومروان والثقة بالكبرياء غيظا الجالدين فتزيد

 فالجنرال تريد، وال تدري ال حيث مــن المعنى هذا تفيــد للمفارقة، الشاباكتصريحــات  وكانت

 االســتقالل، عيد في إلسرائيل الجيش هدية هو البرغوثي اعتقال إن يقول كان مثال موفاز

 حدأ على انتصــارا وتدعي مزعوم، نشــاط شــبكة عن ترهات الصهيونيــة الصحف وتروج

 ولم ،الشارع من فلسطيني مواطن باعتقال قامــوا أن غير يفعلوا لــم أنهم مع المخربين، رؤوس

 ...ساعة صبر ...النصر: نفسه أزر من يشــد وان الجعجعة، بهذه يهزأ أن إال أمامه يكن

 ( 83) .انتصار والصمود

......................... 

   28/88/2082 األربعاء – 9823 عدد ،دحبور أحمد االنفراد، العزل زنزانة في يوم وألف البرغوثي مروان. 83
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 اتهام الئحتا

 لأليام تتسع أن يمكن ال الصفحات هذه أن القول نافل ومن صفحة، ومئتي خمسين في يقعوألنه 

 من تضم االتهام لالئحة ملفا المحتلــون عدأ لقــد .االنفرادي العزل زنزانة في قضاها التي األلف

 وقيادتها األقصى كتائب تأســيس منها ،وجهت ضد مروان البرغوثي بندا وخمســين اثنين

 تمويل مــع ،ومدنيين ومســتوطنين جنــود بيــن إسرائيليين وأربعة مئة مقتل عن والمســؤولية

 .حميد أبو وناصر عويص ناصر :المناضلين مــع بالتعــاون المقاتلــة، المجموعــات عشــرات

 ترمي وأنها ،"والمقاومة االنتفاضة تدين أن تريد القرار بهذا االحتالل حكومة أن" مروان ويرى

 مدروسة وبحسبة ،الفلســطيني النضال ومجمل عرفات ياسر الشــهيد الرئيس إدانة الى ضمنا

 بما االحتالل، تحت الرازح الفلسطيني الشعب ربع شــملت قد الصورية المحاكمات هذه أن يرى

 االحتالل لدى القضائي التشريع آلية أما العالمي، االستعمار تاريخ في معتقلين نسبة أعلى يشكل

 اعتبار رفض مع. إنساني قانوني مرجع بأي عمليا تعترف ال التي الطوارئ قوانين فهي

 محاكمة في دوليا بها المعمول جنيف اتفاقيــات ســريان عدم وبالتالي حرب، أسرى المعتقلين

 المحكمة أن رغــم بامتياز سياسية الئحة هي كهذه اتهام الئحة أن القول عن وغني ،األسرى

 يعدم وال "بها االعتراف وعدم المحكمة هذه مع التعامل رفض هعلي أملى ما وهــو"!! جنائية

 واحترامه بقانونيته مشهود مجلس في شعبيا منتخب نائب فهو هذا موقفه في حجة مــروان

 المواطنين ال االحتــالل نظــر وجهــة من وهــي كيدية فهي ،المحكمة أما العام، للنظام

 .الفلسطينيين

 اقتيد نهإ بــل محاميا، مروان ينتدب ولــم ،7117/1/89 يوم الصورية المحكمة هذه عقدت

دون  المتطرفونوحضرها . تحريضيــة إعالميةزوبعة  وســط المحكمــة إلى بالقــوة مجبرا

: والعبرية واالنكليزية بالعربية هاتفا المقيدتين يديه يرفع أن إال أمامه يكن ولمحضور ذويه، 

 ما بكل الشــاباك من ضابطا ثالثــون قــام جلســة ثالثين امتــداد وعلى ،"ستنتصر االنتفاضة"

 الشهادة منهم طلبوا مناضال 98 عن فضال شهادات، يسمى وما وافتراءات اتهامــات  من لديهم

 .فرفضوا ضده

 بعد المقدمة االعتراضــات فــي المحكمة تنظــر أن على مبدئيا، مؤبدا وعشــرين بســتة حكموه

 واقعة بل نكتــة، هذه ليســت!! عام وخمسمائةأربعين  البالغــة محكوميته المتهــم يقضــي أن

 المحكمة تسمعها لم االحتالل، ضد اتهام الئحة البرغوثي مروان مقدّ  آخر، موقع من مسجلة؟؟

 المقاومة نأو ،"اإلرهاب مراحل أعلى االحتالل إن" وفيها الصحافة، الى تسريبها أمكن بل طبعا

 االتهام الئحة عن نجم وقد بالده، واستقالل حريته على حريص مواطن لكل مشروع حق

 قاطعوا: للمقاومة هتاف الى فردية صرخة من تحول شعار القسام، أبو بها تقدم التي المضادة

 الئحتان ثمة تكون أن في موضوعيا   النضالية التجربة هــذه نجحت وهكذا ،االحتالل محاكم

 (89) .!!واحدة ال لالتهام

......................... 

 .المرجع السابق.34
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 االنفرادي العزل

 على الصهاينة السجانون يمارسها التي التعذيب أشكال تعداد في البرغوثي مروان شهادة تسهب

 وحيدا األســير يوضع حيث االنفرادي، العزل سياسة عند بخاصة ويتوقف األسرى، المعتقلين

 العــزل سياســة الشــاباك جهاز ويعزز ،البطيء بالموت يسميه ما ليعاني ضيقة زنزانة في

 األسرى من كبيرا   جزءا   أن مع» إليهم نسب بما اعترفوا قد المناضلين أن بادعاء االنفرادي

 في يقبعون األســرى وبعض «الصحة من لها أساس ال اتهامات إليهم توجــه عزلهم يتم الذين

إلى زنزانة رقم واحد في معزل  7113تم نقله في مطلع العام ، حيث طويلة سنوات العزل هذا

 .سجن الرملة

 كان ثم البارد، الموحش يالونأ سجن في ســامع أو مجيب من وما الصراخ من بد ال وكان

 وأكثرها اإلسرائيلية الســجون في العزل أقسام أسوأ من" هو الذي شــطة ســجن الى االنتقال

  .ألبوابا طرقت لو حتى حدأ يسمعك ال حيث،"وقسوة مرارة

 واألكثر األصغر الزنزانــة وهي ،الســبع بئر عزل في 1 رقم الزنزانة دور يأتي ذلك وبعد

 ونزار ،البرغوثي هللا عبد :مثل ،األسرى من عدد المعزل هذا في جَّ ز   وقد ســبقها، مما ضيقا

 في محمود شقيقه استشهد الذي ،المغربي واحمــد ،حمادة ومحمد ،الرشــق ومحمــد ،رمضان

 العزل فــي أسير لكل المخصــص الوقــت كان، أخيه سجن فترة خالل الفدائية العمليات إحدى

 ستة تبعد ضيقة ســاحة في األسير يجول حيث الفورة، تسمى ،فقط الزمن من ساعة االنفرادي

 األسير ويراها ،أمتار عشرة وعرضها ،مترا عشرون طولها ساحة وهي ،زنزانته عن فقد أمتار

 ذاتيا   تعلم اإلنسانية غير الظروف هذه وفي ،زنزانة المسمى قبره الى قياسا   واسعا   فضاء ذلك مع

 .االنكليزية معرفته مع العبرية العدو لغة

 كانت المحامي زيارات وحتى ،أهله رؤية من محروم ألنه المحامي، بزيارة يهتم األسير كان

 .إليها يحنّ  التي الوجوه ويستذكر يحلم أن إال لألسير وليس ،محدودة

الطلق  الهــواءتنفس و النور البرغوثي الذي حرم من رؤية يقول هكذا.. "الزنزانة في حياة ال"و

 االحتالل عجز" يؤكــد فهو ذلك ومع ،السيئ والغير الئق النسان الطعام عن فضال   ،والزيارة

 الحديدية القيود من أقوى اإلنسان فإرادة.. والعزل الســجن من الرغم على النضالي رهدو إنهاء

 من جمعها الكتــب من قليل عدد إال لديه يكن لم نهأ ومع ،"الزنزانة وعتمة العالية، ،واألسوار

 األسرى بعض إن بل األحداث، ومطالعة القراءة على ،قدر اإلمكان أقبل نهأ إال األسرى، بعض

 أنهى وبعضهم أبيب، تل في المفتوحة الجامعة مع بالمراسلة الدراسة مع التواصل في نجحوا قد

 والمطالعة، القراءة لممارســة فرصة وقســوتها ظروفها رداءة على الزنزانة كانت" فقد ،دراسته

 في عميقا   التأمل فرصة السجن له أتاح ولقد. "الكتب محدودية في تكمن كانت المشــكلة ولكن

 ففي ،االيجابيــة المشاركة في ونجاحها والمبادرة التعلم في المرأة وحق االجتماعية الحياة شؤون

 ال ما وهي والتفكير، العقل حرية يملك كان العزل، من الرغم على أو االنفــرادي، العزل هذا

 . لجمها أو مصادرتها االحتالل يستطيع

 وعامــوس ســخاروف آلفــي" الســابعة الحرب" مثــل عبرية كتبا   هـجنس فيالبرغوثي  قــرأ

التوثيقي لسيرة  الكتاب هذا ويعترف روكر، ورفيف شــيلح لعوفر "المرتدة الضربة"و هرئيل،
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 القيادة بإخفاق ذاتية سجلت تفاصيل الحياة واالعتقال والتحقيق وما يدور داخل الزنزانة والسجن،

 مشاهدة فرصة يتصيد وكان. العربية الكتب بعض قرأ كما الثانية، االنتفاضة لجم في اإلسرائيلية

 وقــد المحلية، اإلذاعات بعــض إلى إضافة اللبنانية، سي.بي.ال قناة وبخاصة أحيانا التلفزيون

 االنفرادي، القبــر هــذا في له عــزاء الخارجي العالم على المســروقة شبه اإلطالالت هذه كانت

 كبيرا   انجازا   عليه الحصول كان فقد ،الفترة تلك في ظاهرته انتشــرت الذي المحمول الهاتف أما

 األداة بهذه مروان تمكن وقد ،واألصدقاء األهــل رؤية عدم عن اإلمكان، قدر يعوض،ال 

 حكومة تشكيل عنه نجم الذي الفلســطيني الداخلي الحوار في حتى المشــاركة من المهربة

  (81.)الرئيس الحالي محمود عباس

 البرغوثي وتحت عنوان قسام

   مجاورة غرفة في عاما   عشــر ثمانية قبل. هذا السبع بئر سجن في كان نهأ مروان سيتذكر

 ،8411 عام من التاسع الشهر في وتحديدا   ،أسيرا   مناضال   وثالثين خمســة برفقة ،العــزل لقسم

 نبأ له ففزّ " لزيارته، المحامــي  أتى وقد..الطعــام، عن إضرابا   يخوضــون كانــوا عندما

 . "جيدة صحية حالة في والولد األم نأو صبيا، أنجبت قد مروان، قرينة البرغوثي، فدوى ســعيدا

 هو وها .االحتالل سجون حدأ في أسيرا أبوه كان عندما الدنيا نور البرغوثي قسام رأى وهكذا

 الفتى أن أي قســام، ابنه اعتقال تم نهأ 73/87/7183يوم إبالغه فيتم الذكرى، يستعيد مروان

 وتشاء. عمره من عشر الثامنة في يزال ال وهو ،لالعتقال ضوتعرّ  أبيه طريق على ســار

 .الماجستير لنيل رسالتها امتحانات الى تتقدم فدوى كانت اليوم ذلــك في نهأ المفارقة

 وعيه نضج اتضح ما سرعان السجون، ويدخل ظاهرات،الم في يشارك شابا أصبح الذي اموقسّ 

  عليه يقلق أال ويعينــه أزره من يشــد كان حيث أبيه، الى يرسلها كان التي الرسائل طبيعة من

 والقضية عوفر، في وقســام الســبع بئر في فمروان االحتــالل، ســجون من ســجنين في وهما

 ..واحدة

 أن أيضا علموا قد االعتقال في له زمالء فان ،فريدا   يكن لم الوضع هذا أن مروان ويبيــن

  فقد األسرة، مســتوى على الوحيد األلم هو هذا يكــن ولم. التجربة لهــذه ضــواتعرّ  قــد أبناءهم

 أن لنتخيّ  أن ولنا السجن، في يزال ال وهو 7111 عــام وتوفيت مــروان، والــدة مرضت

 كما ذويهم رؤيــة مــن حرموا قد الســجون في طويلة أحكاما   يقضــون ممن جميعا زمالءه

 .البرغوثي وقســام مروان مع جــرى

 

 

......................... 
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 والصدمة اإلضراب

 مفتوحا   إضرابا يعلنــون ما كثيرا   كانوا فقــد المفاجئ، بالحدث الطعام عن األسرى إضراب ليس

 مطالبة أو بها، يسمعون ألحداث استجابة أو دين،الجاّل  ســلوك على احتجاجا   ماإ الطعــام، عن

 من مــروان وكان. المعاملة تحســين أو األهل كزيارات الالزمة اإلنسانية االحتياجات ببعض

 في يشارك حتى باإلضراب يســمع أن ما لكنــه منفــردة، زنزانة فــي زمالئــه عــن المعزولين

 التعســفية اإلجراءات من بجملة ونيردّ  دونالجاّل  وكان الناجعة، السلبية الفعالية هذه

 إنهم بل الكهربائية، األجهزة عنهم ويمنعون مفاجئة لتنقالت األسرى فيخضعون واالستفزازية،

 المشوي اللحم رائحة بإطالق قاموا إذ غرابته، في مضحك سلوك لىإ األحيان بعض في عمدوا

 صورة األسرى بين نشــروا إنهم بل. المقموعة شــهيتهم ويثيــروا األسرى أنوف يزكموا حتى

 وقد!! الحرمان في زمالؤه يعيش فيما االمتياز بهذا عيتمتّ  نهإ ليقولوا، طعامه يتناول وهو لمروان

 وخالل "اهويتمنَّ  لهيتخيَّ  المضرب، المناضل فيه يفكر حلما   الخبز رغيف حتى أو الطعام، يصبح"

 .والتنكيل هاناتواإل الشتم عن السجانون يتوقف ال المحنة هذه

 كان الــذي ،قائد الثورة الفلسطينية ياسر عرفات استشــهاد نبأ إذاعة فكانت ،الفاجعة الصدمة اأمّ 

 خبر ســمعت عندما" :يقول البرغوثي ،الكبيــر واألخ والقائــد األب فيه يرون المناضلون

 بالدموع عيناي وانفجرت اختنق بأنني شعرت المحطات، إحدى خالل من عرفات ياسر استشهاد

 المناضلين تجربة مراحله مختلف في الوالد القائد صورة وحضرت ،"اعتقالي منذ مرة ألول

 وعقله وقلبه حياته تسكن فلسطين كانت". برساالتهم األنبياء كفخر بفلســطينيته وفخره معه،

  "ووجدانه

 اإلسرائيلية المخابرات نأو شهيدا   مات عمار أبا أن فــي يســاوره لم الشــكّ  أن مروانرى وي

 ياسر تصفية موضوع في لشارون بوش األمريكي الرئيس كالم وسيتذكر ،باغتياله قامت

 الى بحاجة الرب إن: شــارون عليــه فرد للرب، األمر اتــرك": لشــارون بوش قال يوم عرفات

 على االحتاللي الحل فرض إستراتيجية قرروا لقد: مــروان قويعلِّ !! أحيانا يســاعده من

 ( 89)."عرفات ياسر اغتيال من بد ال كان الهدف هذا ولتحقيق أمريكي، بدعم الفلسطينيين

 الحلم حارسة

 إليه، المطولة ورســالته القســام البنه اليوميات هذه في مؤثرا   حيزا   البرغوثي مروان أعطى كما

 حارســة» هعنوان  مؤثرا   فصال   البرغوثي فدوى القســام، أم عمره لرفيقة خصــص نــهإف

 كونها من كهذه حميمة متابعة بوعيه يتجاوز النص، هذا قارئ أن في شــك وال ،«حلمي

 ،الفلسطينية األسرة على ينسحب إنسانيا   نشيدا   كونها لىإ عمره امرأة تجاه مناضل مشــاعر

 كتب كما الفلسطينية، المرأة نإف مروان حلم حارســة هي فدوى كانت وإذا مكوناتها، بمختلف

 دائرة من الخطاب يخرج هكذا.. الدائمة نارنا حارسة هي االستقالل، بيان في درويش محمود

 الشعب لحال الشــبيهة الحاالت يشــمل الذي اإلنساني النضال أفق لىإ المشروع البوح

 وهو والحبر الورق خالل من صوته نســمع لنكاد حتى والصمود، الصبر ملحمة في الفلسطيني

 زوجتي صــوت ســمعأف.. لصوتي صدى المــكان هذا في ليس صارخا، قبضتي رفعأ": يؤكد

 ".عاليا   عاليا   مدويا   شعبي صوت سمعأو وأوالدي
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  :في يومياته البرغوثي مروان يقول

 عالمة هي بل للنفس، عزاء الجملة هذه تكن ولم. شعبي قضية بعدالة إيمانا   إال السجن يزدني لم"

 دولة رتزوّ  فقد. العام والخطاب اإلنشاء عن بعيدا   التاريخ أمام مسهبة ومرافعة استحقاق

 ال االحتالل دولة بأن الفلســطينيين قناعة ـختترسـَّ  فيما والجغرافيا، التاريخ وقائــع االحتالل

 لهم الفلسطينيين أن"و اإلبادة، وحرب العدوان اســتمرار على تصر وأنها معهم، ســالما   تريد

 االحتالل مقاومــة أن يعني ما وهو" وجرائمه وبطشه االحتالل مقاومة في الكامل الحق

 ".اإلنسانية والمشاعر اإلنساني الحس ممارسة من ا  وجزء للحرية ممارســة

 أو أمثولة يقدم ال الوطني، العناد ومغزى الوعي عمق من الطالع الخطــاب بهذا مــروان إن

  . التاريخ يصنعــون الذين البســطاء ألولئك تاريخيا   أنموذجا   تلقائية بكل يعرض بل ،درســا  

 يولــد وأال وأمــان، باطمئنــان وأوالده امرأته مع يعيــش أن اإلنسانية حقوقه بســطأ من كان فقد

 مروان حق من كله هذا.. االعتقــال محنة ابنه يشــاركه وأال الســجن، في عنه بعيد وهو ابنــه

 وال ،وحريــة بكرامــة العيــش حقه من إنسان ألنه بل ريشــة، رأســه على ألن ال البرغوثي،

 والكتابة، القراءة يعرفون داموا مــا البديهيات هــذه يعرفــون الســجانين الجالدين أن شــك

 والحياة.. الحياة بمعاداة أنفسهم على حكموا قد يكونون وبذلك الســير، معاكسة اختاروا لكنهم

 الفلسطيني الشعب حركة هي االنتفاضة أن" من شهادته مروان به ختم ما وعنوانها مستمرة

 دولتنا إطار في حريتنا نمارس نأو ووطننا، بالدنا في أسيادا   نكون أن جلأ من االستقاللية

 سكان من مرأى على الصمود هذا ونصمد المحنة، بهذه نمر ،"السيادة كاملة الفلسطينية

 (81).يشهد والتاريخ.. األرض
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 .المرجع سابق. 86

 سياسي فلسطيني، وأحد الرموز 1991مواليد شهر يونيو للعام  من قرية كوبر قضاء رام هللا ومن  مروان البرغوثي.*

قبضت  االنتفاضة الثانية، وكانت  بارًزا خالللعب دوًرا .. من قادة حركة فتح في الضفة الغربية ويعتبر في الفلسطينية

 .، وحكمت عليه بالسجن لخمسة مؤبدات؛ بتهمة القتل والشروع به9٠٠9عام الالسلطات اإلسرائيلية عليه في 
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 لجبريل الرجوب   " نفحة يتحدث"

 المعاناة تفاصيل بأدق ،في السجون اإلسرائيلية الكبيراألول  واإلضراب األسر حكاية تروي

 اإلسرائيلية، التحقيق لجنة على والرد وراسم، علي الشهيدين بإضراب مرورا واالنتصار،

 .8512 عام نفحة إضراب أبطال وأسماء الصور لبعض بتوثيق وختاما

 دقيقة لمرحلة حية ذاكرة يمثل والتوزيع،  للنشر' الشروق' دار عن حديثا الصادر والكتاب

 النازف الدم تحدث يوم اإلسرائيلي، االحتالل وجه في الشعب الفلسطيني نضال من وعظيمة

 .وانتصاره الفلسطيني الصمود تصنع كي لألسرى الخاوية واألمعاء

 زنازين في الطعام عن مضربا أسيرا فيه كان الذي اليوم إلى الرجوب، بذاكرة الكتاب ويعود

 من) اإلضراب بتوثيق كلف حيث ،8512 عام الكبير اإلضراب إبان الصحراوي، نفحة سجن

 (. الكبير االنتصار حتى الشهداء وسقوط باإلضراب، فالبدء لإلضراب، واإلعداد التخطيط

 

 فيها يطلب شرار، أبو ماجد الشهيد من وصلت سرية رسالة حكاية مقدمته في الكتاب ويروي

 شرار، أبو استشهاد خبر جاء حتى باألمر بالتفكير المعتقل قادة لبث ما الكبير، اإلضراب توثيق

 .'شرار أبو الشهيد لروح وفاء الكراس، إلنجاز سريعا القرار فاتخذ'

 ويعقوب القاسم، وعمر حسان، ومحمد الرجوب، جبريل: هم معتقلين خمسة من لجنة شكلت'

 لكل توثيقا الذاتية، والشخصية الفصائلية عن تنأى وحدوية بلغة وكتب دواني، ويعقوب عودة،

 وحملتهم األسرى بحق أجحفت التي اإلسرائيلية، ايتان لجنة لتقرير وتفكيكا اإلضراب، لحظات

 حالوة، وراسم الجعفري، علي الشهداء دماء من السجان ساحة وبرأت اإلضراب مسؤولية

 .'اإلضراب في سقطوا الذين مراغة واسحق

 عام السجن من هربتا أنجزه الذي الكراس من نسختين أن' الرجوب، يذكر الكتاب مقدمة وفي

 بالقدس، الحسيني فيصل للشهيد إحداها ووصلت العامة، الثانوية إجابات دفاتر مع ،8510

 (81"). 'اإلسرائيلي االجتياح قبيل بيروت في الوزير خليل للشهيد واألخرى

 وجود وعن اإلسرائيلية، ممارسات من فيه األسرى يعانيه كان وما' نفحة' سجن عن وتحدث

 الشمولية من حالة هناك كان مرة وألول أنه إلى مشيرا المعتقل، داخل األسرى من قليل عدد

 جهدها كل الفلسطينية التحرير منظمة وكرست فيه، السجون كافة شاركت حيث لإلضراب،

 .الخطوة هذه لصالح ومؤسساتها

 وكان العالمي، الرأي مؤسسات كافة إلى وصل كبير صدى له كان اإلضراب أن على وشدد

 داخل لألسرى وتهميش قمعية إجراءات من يحدث لما المؤسسات هذه من كبيرة فعل ردة هناك

..................... 

 1/30/2031وفا، -وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية.33
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 حياة عن تتحدث السجون من خرجت وثيقة أهم الكتاب أن مبينا اإلسرائيلي، االحتالل سجون

 .األسرى ومآسي

 :الكتابمقتطفات من 

 إنه ذاته، االحتالل ذاه على يشهد كان قرن ثلث قبل من االحتالل بناه الذي نفحة سجن إن" 

 في يمعن كان مثلما ،والمساجد والمدارس المطمئنة البيوت وقنابله بجرافاته يهدم الذي االحتالل

 ."األرقام ومقابر ثالجاته في األسرى جثث ويسجن جنين ومخيم قانا في القتل

 وتطويرها القرون مدار على القمع أشكال كل إنتاج إعادة عبر يريد الذي االحتالل هذا إن" 

 الجسد إنهاك بأن منه ظنا   ،والكبيرة الصغيرة السجون في فلسطيني هو ما كل على هاوصبّ 

. قيوده رغم الفلسطيني المارد أمام وانهزم تضاءل الذي االحتالل نفسه هو الروح، يكسر

 (84)"النتيجة يستخلص ولم العبرة بعد يدرك لم االحتالل نإ والمفارقة

 أفضل حياة لتقديم محاولة في ،الطعام عن إضرابا خاض الذي المعتقل هو الكاتب يكون وحين

 وهذا ،القارئ معها يتفاعل دقيق بشكل وصفها يتم التي األحداث بتسجيل األمر يختلف لزمالئه

  .يتحدث نفحة كتاب مع حصل ما

 وقد ،لالطوي نفحة ليل في الملحمة هذه صاغوا ممن كنت أنني ويشرفني: "الرجوب يقول

 ."البليغ الفدائي اإلضراب ورفاقي إخوتي مع خضت

 عضو شرار أبو ماجد الشهيد من سرية رسالة وصلتنا عندما بدأت حكاية الكراس ولهذا" ويتابع

 أن وما اإلضراب بتوثيق فيها يطالبنا فتح، الفلسطيني الوطني التحرير لحركة المركزية اللجنة

" ايطاليا في شرار أبو ماجد استشهاد خبر جاء حتى وأهميته، لوجاهته األمر في بالتفكير شرعنا
(71) 

 أبو الشهيد لروح تلبية جاءت اإلضراب عن السيرة هذه أن الكاتب مقدمة في جاء مما وواضح  

 دفاتر خالل من المعتقل من الكراس هذا تهريب ألجل ;المستحيل المناضلون عمل وقد شرار

 هذه في جاء كما التوجيهي شهادة لنيل المعتقلين بعض يقدمها التي العامة الثانوية امتحانات

 في( جهاد أبو) الوزير وخليل 8417 العام في الحسيني فيصل الشهيد مهاتسلَّ قد  وكان السيرة

 " ملحمي إضراب وقائع النار، جبل نابلس في جنيد سجن شهد 8419عام  أيلول وفي" .بيروت

 (78) " القاتلة وأقبيته االحتالل باستيسالت في يقبعوا معتقال   471 خاضه اإلضراب هذا"و

 

........................... 

  2031والتوزيع،  للنشر المنهج دار ،3ص  الرجوب، جبريل يتحدث، نفحة.39

 (33ص نفسه، المصدر)20

 (39نفسه، ص المصدر)  .22و.9ص السابق، المصدر 23
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 سجون في الفلسطينية الثورة أسرى لحركة تأريخ محاولة حتى أو تاريخا   ليس الكراس هذا"

 موعد بعد يحن لم التي ،الحركة هذه جوانب بعض تبرز وثيقة أو صفحة مجرد إنه بل االحتالل،

 والجوع بالدم تاريخها تصنع تزال ال الثورة أسرى حركة ألن كتاب، داخل تاريخها كتابة

 (77) "االحتالل سجون أسوار داخل والمقاومة

 نفحة سجن باستثناء"   :(السكن -االعتقال ظروف) عنوان تحت ،73 ص ،نفحةكتاب  في جاءو

 يتم لم الفلسطينيين األسرى وحبس لحجز المخصصة كافة اإلسرائيلية السجون فإن الصحراوي،

 أخرى ألغراض البريطاني االنتداب أنشأها بنايات األساس في نهاإ بل سجونا، تكون لكي بناؤها

 ".االحتالل عنه وورثها

 سعتها تفوق بأعداد الفلسطينيون األسرى فيها يقيم التي السجون وزنزانات غرف يميز ما إن" 

 من بالرغم منها تنبعث التي الكريهة والرائحة اإلنارة وسوء التهوية، سوء هو كثيرة، بأضعاف

 ،ساعة 77 مدة داخلها في المكتظين األسرى ساكنيها جانب من النظافة على الشديد الحرص

 (73) ."األولى االحتالل سنوات في وأكثر ساعة 73 كانت التي وهي

 في السبعينات وأوائل الستينات أواخر في طويلة وشهورا أسابيع السطور هذه كاتبوا عاش وقد"

 كان مما ،النوم أرادوا إذا ألجسامهم تتسع أماكن يجدوا أن فيها بإمكانهم كان ما ،كهذه غرف

 الواقعية المساحة فان االحتالل، من عاما 81 وبعد األيام هذه أما بالتناوب، النوم عليهم ميحتّ 

 ينام التي الفرشة مساحة أي ;7سم11 في 811 تساوي ساعة 77 لمدة األسير عليها يعيش التي

  (79)".عليها

 عليه اإلبقاء هو الفلسطيني لألسير الطعام تقديم من الهدف" :إن كاتبنا يقول الطعام ظروف وعن

 الستمرار زمةالال الحرارية السعرات من األدنى الحد بإعطائه وذلك البيولوجية، الناحية من حيا

 (71) "ذاك غير يءش وال الجسم، أجهزة عمل

 لإلنسان الشخصية الكرامة عن الدفاع مرحلة" األسرى ومقاومة نضاالت مراحل إلى قوتطرّ 

 في األسرى خاضه الطعام عن إضراب أول جاء وهكذا ،( 79" األولى االحتالل سنوات في

  بتحسينات للمطالبة وليس  معينة ممارسات بإيقاف للمطالبة 8491 صيف في نابلس، سجن

 تماما، الرأس وحلق الضرب كان إليقافها، يوما 83 المضربون األسرى جاع التي معينة

 العام نهاية في والرملة ليد بيت سجن في األسرى خاضه الذي اإلضراب أما البذيئة، والشتائم

 ضرب خلفية على جاء الذي الرملة إضراب باستثناء ذاتها األرضية على جاء فقد  (71)  "ذاته

 .زمالئه أمام سجين

...................... 

 السابق المصدر. 22
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  للوزير رسائل وجهت حين ،تموز 89 في وتحديدا   8411 العام في أوجها اإلضرابات وبلغت

  ومدير ليفي الجنرال السجون مصلحة ومدير بالكنيست الداخلية ولجنة بورغ يوسف المسئول

 من محاولة في  الطعام عن المفتوح اإلضراب عن أعلن حيث ،عمرام فانكين الرائد نفحة سجن

 .المعتقل داخل الحياتية أوضاعهم لتحسين نفحة معتقلي

 أمام الموت يصارعون كانوا مراغة اسحق واألسير الجعفري وعلي حالوة راسم األسيران" 

 التوقف أعلنوا إذا إال لهم طبية مساعدة ةأي إجراء ترفض السجن إدارة ظلت وقد زمالئهم أعين

 (71)"اإلضراب عن

 المبارك الفطر عيد حلول مناسبة بورغ يوسف المسئول اإلسرائيلي الوزير انتهز آب 89 في"و

 "الطعام عن إضرابهم وقف فيه ناشدهم للمضربين التلفزيون شاشة على نداء ووجه

 بعد والتعذيب الضرب نتيجة ;حالوة وراسم الجعفري علي الشهيدين لسقوط آخر تفصيل وفي

 تقصي لجنة عليها أطلقوا لجنة تشكلت ،نوالمعتقل بها قام التي اإلضراب عمليات وخالل

 إال يمكن ال اللجنة فيه وقعت الذي الخلط هذا إن ،طمسها على حقيقة تعمل كانت والتي ،الحقائق

  :التاليين األمرين أحد إلى ىيعز أن

 جانب من دالمتعمَّ  التجاهل، والمنطق مفاهيم ألبسط اللجنة أعضاء جانب من المطبق الجهل

  .الطعام عن اإلضراب وهدف منشأ تشويه بهدف ;اللجنة أعضاء

 جانب من دالمتعمَّ  التجاهل، والمنطق مفاهيم ألبسط اللجنة أعضاء جانب من المطبق الجهل

مجال الحديث عن  وفي" الطعام عن اإلضراب وهدف منشأ تشويه بهدف ;اللجنة أعضاء

 نفحة سجن" أن إلى الرجوب جبريل المناضل الكاتب أشار نفحة سجنالظروف القاسية في 

 لمئات ومقبرة   ومعزال   منفى ليكون ;فلسطين جنوب النقب، صحراء في ديِّ شُّ قد  الصحراوي

 والظروف والحراسة األمن حيث من وأقصاها السجون أشد من حينها وأعتبر األسرى،

 من األول في 8411 العام منتصف السجن هذا افتتاح وتم المحيطة، والبيئة والمكان والمعاملة،

 (  74.العالية األحكام وذوي األسيرة الحركة قيادات من العشرات إليه قلون   ،أيار

 

 

 

 

 

 ..................................... 

 بعدها وما 333 ص  الرجوب لجبريل" يتحدث نفحة"المصدر ذات 29 و( 93 ص المصدر،. )23

 



317 
 

 أحمد أبو سليم    

 سجون االحتالل أحمد أبو سليم عن أّيام التحقيق معه في الروائي والشاعر  ومما كتبه األسير

وفي مقطوعته التي حملت شفافية الوصف فيما يحصل أثناء التحقيق مع المعتقلين 

 -:الفلسطينيين وجاء

ة أتوقَّع لم"  مجيئه قبل يركض وهو ساعات   قضى هوكأنَّ  يلهث   ينفجر، يكاد م حتقنا   كان فعله، ردَّ

رب عليَّ  انهال التَّحقيق، غرفةِ  إلى ، ضرباته أتَّقي أن أحاول فرحت بالضَّ نَّ  بيديَّ  جنونه، ج 

اس على صوته بأعلى صرخ اخل إلى مسرعين هرعوا الَّذين الحرَّ مت بضربي، وبدؤوا الدَّ  تكوَّ

. رأسي على تنهال راحت الَّتي الثَّقيلة" الَبساطير" من وجهي تقيا أن تحاوالن ويداي البالط على

بط متى أعرف ال  من أكثر يوم ذات أخشاهم كنت الَّذين األمن رجال من الخوف أضعت بالضَّ

وني. الموت من خشيتي م جرُّ  عشرة النَّوم، طعم أذق لم أيَّام عشرة. وأنفي فمي من يتدفَّق   والدَّ

 المحقِّقِ  مع أقضيها الَّتي الفترة في أرى كنت لذا واحدة، لحظة فيها العذاب يتوقَّف لم أيَّام

 الَّذي ما. جسدي في شبر كلَّ  داست الَّتي الثَّقيلة العسكريَّة األحذية تلك قطعتها قصيرة، استراحة

بط؟ يريدونه ون لماذا بالضَّ  حائرا   كنت لي؟ يلفِّقوه أن يحاولون الَّذي ما ميِّت؟ أنِّي على يصرُّ

ة يكن ولم أتساءل،  عار   وأنا صلبوني التَّعذيب، غرفة إلى اقتادوني. بجواب للتفكير وقت ثمَّ

ام، ثالثة الحال تلك على تركوني تماما، عاَم، وال النَّوم، طعم أذق لم أيَّ  كلَّما كانوا الماء، وال الطَّ

اخن، بالماء أَتبعوه ثمَّ  جسدي، على الباردَ  الماءَ  سكبوا سأنام بأنِّي شعروا  البارد، ثمَّ  السَّ

وها أن دائما يحاولون االحتمال على ق درة   للجسدِ . ينهار بجسدي أحسست..... وهكذا  كي يَتخطَّ

ريق يصبح ة   كم يريدونه، شيء كلِّ  إلى سالكا   ذلك بعد الطَّ قوط فكَّرت مرَّ ة   كم واالنهيار؟ بالسُّ  مرَّ

 الغتيال البالد دخلت بأنِّي اعترفت عليه؟ وأوقِّع به، أعترف أن يريدونني ما بكلِّ  أ قرَّ  أن فكَّرت

 وأين أنا؟ لست بأنِّي أعترف أن لي يمكن كيف لكن البِّداية، منذ أنكرها لم تهمة   تلك بيريز،

ط أبول كنت االعتراف؟ ذلك سيقودني  يضحكون، وهم مكاني، في واقف وأنا قدميَّ  بين وأتغوَّ

ون ثمَّ  الغائط في خشبيَّة عيدانا يغمِّسون  قادرا   أعد فلم انهارتا قدماي جسدي، على بها اسمي يخطُّ

ق بَِشرخ   شعرت ذراعيَّ  إلى جسدي أسندت كلَّما لكنَّني الوقوف، على  وأعود فأنتفض إبطيَّ  يمزِّ

ة عينيك ت غمضَ  أن يعني الموت. جديد من قدميَّ  إلى ألستند ا وتموت، فقط، واحدة مرَّ  العذاب أمَّ

وا! يتوقَّف ال يومي   موت فهو  بالية، كخرقة   زنزانتي إلى يديَّ  من وسحبوني أخيرا   وثاقي فكُّ

ة  األلم ينفجر، يكاد رأسي أستريح، يتركونني المكان هذا قدماي وطئت أن منذ األولى للمرَّ

 خبزا   لي أحضروا. بي يفتكان والجوع العطش يتملَّكني، الوهن جسدي، من نقطة كلِّ  في يسري

، ام، إلى ساعة بعد اقتادوني بالماء، وأتبعته بصعوبة الخبز فازدردت وماء   أثر من اغتسلت الحمَّ

 وأعادوني نظيفة   ثيابا   أعطوني األنوف، تزكم ورائحته العاري، جسدي يمأل كان الَّذي الغائط

وران، عن تتوقَّف   ال دائرة وكأنَّها أخرى، دورة المحقِّق، إلى  العذاب مع رحلة   كلِّ  بعد الدَّ

 لرؤية تذهبَ  أن أتريد   -. جسدك في أثمر قد العذاب كان إن ليروا المحقِّق إلى يعيدونك

غم على ابتسمت..... قبرك؟  أثر من جسدي أنحاء كلِّ  في به أشعر كنت الَّذي األلم كلِّ  من الرُّ

رب،  معك؟ كان من -. ترى كما أمامك أنا بعد، أمت لم أنا -! قبري أرى أن أودُّ  كنت كم الضَّ

 نفسه، وعن عنك، شيء بكلِّ  اعترف الحميد عبد تكذب؟ أنَّك أرأيت -... أحد ال - ساعدك؟ من

اعي، وعن   . خليل وعن الرَّ

  . شأنه ذلك -
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   سفرك؟ جواز أين -

لب في طويل، زمن منذ أضعته - م الطَّ فارة إلى المقدَّ   .التَّفاصيل كلَّ  ستجد دمشق في السِّ

اب أنت -    . كذَّ

  .شكرا   -

   .نفسك تساعدَ  أن تريد ال لكنَّك أساعدك، أن وشك على كنت - 

هر، العذاب كلِّ  بعد يريدون كانوا  ويلة واأليَّام والَخوف، والسَّ  في قضيتها الَّتي الم ضنية الطَّ

، مغمى المشفى  واليأس، بالقلق أ صيبوا أيضا   هم األشياء، أبسط على معي يتَّفقوا أن عليَّ

 كلِّ  عيون في ذلك أرى كنت باإلحباط، ويصابون البوصلة يفقدون جعلهم وتصميمي إنكاري،

، يتوالون كانوا الَّذين المحقِّقين ا عليَّ ي في أَتساءل جعلني ممَّ  بالفعل المحقِّقون كان إن حائرا   سرِّ

اعي الحميد بعبد جاؤوني! بارعون ممثِّلون أنَّهم أم حقيقتي، مدركين  رائحة كانت الَّذي والرَّ

ا   أعرف   أنَّي أنكرت حدة، على كالّ   ثيابه، من تفوح تزال ال األَغنام غم على منهما أيَّ  من الرُّ

ريح، الواضح اعترافهما بوا الصَّ بل كلَّ  جرَّ  وتلك قبل من مارسوها الَّتي تلك يعرفونها، الَّتي السُّ

د كانت الَّتي  لكنَّهم أعرفهم، يوم ذات كنت الَّذين بأولئكَ  استعانوا فشلوا، وحين نظريات، مجرَّ

 حتَّى األقارب، وبقايا والجيران، الوحدات، ذكور مدرسة في القدامى أصدقائي: أنكروني جميعا

ياض من بها جاؤوا الَّتي خلود شقيقتي يصا   الرِّ ! أنكرتني باليقين الشكَّ  تقطع لكي نفقتهم على خصِّ

ا ، بدينة أصبحت كثيرا ، تغيَّرت قد كانت را   صار ووجهها جدَّ  حين. األبيض الخبز كرغيف مدوَّ

تني، لكنَّها ألَحضنها ذراعيَّ  وفتحت بكيت، رأيتها ق وقفت صدَّ  أمامهم أعلنتْ  ثمَّ  طويال ، بي تحدِّ

لها كثيرة دالئل ذلك على وساقت هو، لست لكنَّني كثيرا ، سعيدا   أشبه أنَّني  أيمن، سعيدا   أنَّ  أوَّ

: لهم قالت. مني ضخامة أقلَّ  سعيدا   وأنَّ  اليسار، جهة عنقه على شامة لسعيد وأنَّ  أعسر، وأنا

ها اعتقدت ألنَّها أنكرتني ربَّما: فكَّرت. سعيدا   ليس هذا ودفنَّاه، سنوات منذ مات سعيد  بذلك أنَّ

 لي أدارت ببساطة أنَّها إالّ  بشيء، يفيدني لن لي إنكارها بأَنَّ  أخبرها أن حاولت تساعدني،

ة كانت وهل بالفعل؟ يوم   ذاتَ  أيمنَ  كنت   هل. المكان وغادرت ظهرها،  جهة عنقي على شامة َثمَّ

ل والَّتي حربه، المحقِّق بها يفتتح الَّتي األولى المعركة هو التَّعذيب اليسار؟  فإن الكثير، عليها يعوِّ

 أنَّني لي بدا األسير، من يرى ما حسب هبوطا   أو صعودا   األخرى الوسائل آالف إلى لجأ خسرها

ريق أنَّ  أعلم أكن لم إنَّني إذ تقديري، في مخطئا كنت لكنَّني األولى، الَجولة كسبت  زال ما الطَّ

 (  31).جديد من بيريز إلى وسيقودني وقاسيا   وطويال   شاقَّا   أمامي

 

 

 

 

 .................................. 

 عمان\ 20/33/2031أبو سليم بتاريخ  مقابلة خاصة للباحثة مع الكاتب أحمد.10
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 للروائي حسن الفطافطة " االنتظار خريف" رواية

 الضوء سلطتوالتي  ،فطافطة حسن األسير للروائي االنتظار خريف رواية خلقته واسع جدل"

 من حالة تشكل حالية ثقافة عن الناتجة الفلسطيني، للمعتقل والسلوكيات القضايا من عدد على

 وبعده، االعتقال فترة أثناء زوجته مع وعالقته االحتالل، مع تعاطيه في للمعتقل القيمي التراجع

 .بتناقضاتها ورغباته أفكاره عن والكشف المناضل للبطل النمطية الصورة كسر خالل من

 :بطال بالضرورة ليس البطل

 والحزبي، السياسي بالعمل انخراطه رغم وشهوانية، انتهازية شخصية الرواية بطل العلي خالد

 كان وإن اإلسرائيلي، الجيش قبل من لإلذالل ويتعرض خيوبَّ  رآه الذي هجدَّ  عن لدفاعه عتقلي  

 بعد نفسه ليجد ;البطل الفدائي شخصية استحضر الفترة تلك في لكنه بطال   بالضرورة ليس العلي

 بأي للتضحية مستعدة براغماتية شخصية باعتباره نفسه، أمام العلي ينكشف المعتقل، في ذلك

 المعتقل; من الخروج بمجرد يهجرها ضحيته، زوجته لتكون الشخصية، مصلحته مقابل شيء

 ومستهجن ومعارض مؤيدتساؤالت بين  القضية هذه أثارت وقد منها، أجمل هي من وجد ألنه

 طويلة لفترات زوجها سجني   التي الزوجة حق من أن صراحة ليعلن البعض اضطر مما للفكرة،

 الحرية زوجته يمنح أن عليه والحب التضحية باب من المعتقل الزوج وأن الطالق، تطلب أن

 .األسرى زوجات خاصة البعض رفضه الذي األمر وهو عليه، الحكم بمجرد

 وهل المعتقلين، بين الطالق حاالت وأعداد وأسباب المعتقل ثقافة حول نقاشا الرواية وأثارت

 الفئة هذهالئما  الضحية، وهي البطلة هي الزوجة علما أن هناك من يرى أن ال؟ أم خيانة يعتبر

 والذي المعتقالت، داخل ثقافي تراجعهم، حتى هنالك يلد القيم تتراجع الذين المعتقلين، من

 وحالة للمعتقلين، السلبية السلوكيات بعض ودخول التثقيفية الجلسات انعدام في بوضوح ىيتجلَّ 

 ،عموما   األسيرة الحركة واقع على تنعكس والتي المعتقلون، منها يعاني التي والتفرد األنانية

 بكل الرواية عنها ثتتحدَّ  والتي ،الفلسطيني الواقع في عنها المسكوت القضايا من وهي

 .صراحة

 رأى الذي فخالد الشخصيات، لدى الرغبات صراعالكاتب الفطافطة في الرواية  عرضواست

 جسدها إليها جذبه وقد ،النكبة بذكرى مهرجان في 8411 عام األولى للمرة سيحبها التي صابرة

 الذي بعد، فيما يتركها سيجعله الذي جسدها انتباهه، لفت ما هذا المدرسة، مريول في الممشوق

 وتضحياتها هاحبِّ  رغم صابرة عن يتخلى ثم ومن جماال، األقل صديقته عن ىيتخلّ  سيجعله

 بعض أدخل السجن منها، أجمل هي من إغراءه حاولت عندما سنوات عشر له وانتظارها

 لم فالسجن ومناضل، ويساري سياسي نهأ رغم شهوانيا   كان البداية من فهو ،عليه التعديالت

 كذلك ألنه جديدة; سلبية صفات له أضاف والسجن بالطبيعة، سيئ لكنه ،سيئا   شخصا   منه يجعل

 .باألصل

 وله تقدمية، سياسية اتجاهات لديه عادي إنساني بل كساقط خالد شخصية يرسم لم الكاتب

 في جاءت إذا خاصة المغريات، أمام الضعف من يعاني وهو لألسر قادته نضالية ممارسات

 يصمد أن يستطيع من هناك الفتنة، أو المحنة لظروف نتيجة يأتي فاالنحراف اإلحباط، ظروف

 الصعب من أنه بمعنى مغرية; كانت مهما الفتنة أمام يصمد صعبة، ومن كانت مهما المحنة أمام
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 أنهى حيث خالد، له تعرض ما وهذا المحنة، أجواء في ةالمطلَّ  الفتنة أمام يصمد من نجد أن

 يتركنا ولم المخلصة، وحبيبته حزبه عن ىفتخلَّ  ،واجتماعيا   سياسيا   بانحرافه الرواية الكاتب

 في وصابرة خالد أصدقاء وسوسن لسامر أخرى قصة عرض فقد الحدث، لهذا أسرى الكاتب

 األمر يبقي ال حتى المعتقل من سامر خروج بعد وتزوجا معا ناضال اللذين والجامعة، الحزب

 ويساريا   كل واحد منهم سياسيا   يكون أن يمكن أناس أنهم على الناس يصور حسن ،سوداويا  

 فيميل البشري، الضعف وبعض اإلنسانية االنحرافات بعض تتلبسه الحالة هذه وفي ،ومناضال  

 يبقى انه إال نقيا   يبقى ال أنه رغم النضال دائرة من يخرجه ال وهذا ذاك، أو االنحراف هذا نحو

 ."الدائرة هذه ضمن

 داخل التنظيمي الواقع على وبالتالي المعتقلين حياة على سلبا   انعكست التي العوامل ضمن ومن

 مثال عيسى قراقع وزير األسرى في السلطة الفلسطينية  فيرى أوسلو، اتفاقية توقيع المعتقالت

 جميعا، األسرى إخراج هو التوقعات سقف كان حين أوسلو اتفاقية توقيع بعد كانت أن الرواية،

 اآلن، وحتى اللحظة تلك منذ كبيرا   تراجعا   األسيرة الحركة تراجعت حيث يحدث، لم الذي األمر

 ومن واليأس، الثقة وعدم اإلحباط إلى تأدَّ  التي السلبية والظواهر السلوكيات من العديد لتظهر

 هذه هللا، حزب كصفقة طموحاتهم تلبِ  لم التي التبادل صفقات على المعتقلين مراهنة ثم

 حصوله بغية عميل الى يتحول كاد نهأ بمعنى السجن إدارة مع يعمل العلي خالد جعلت الظروف

 عنه ريعبِّ  الذي االنهيار هو وهذا المعتقل من الخروج من نليتمكَّ  وسلوك; ةسير حسن على

 .الكاتب

 الخارق البطل بصورة وليس كإنسان المعتقل عن تحدث يبالغ، ولم يجمل لم روايته في الكاتب

 . الرواية روعة هي وهذه ،الشعارات عن بعيدا   هو كما معه تعامل يضعف، أن عليه الممنوع

 الوطنية الحركة وقصة الفلسطيني النضال وحكاية قصة رواية الكاتب حسن فطافطة، وتناولت

 اإلنسانية الناحية من تدرس أن يجب والتي والتضحية، والبطوالت بالمعاني المليئة األسيرة

 وممارساته اإلسرائيلي االحتالل ولفضح والتاريخ والمستقبل األجيال أجل من وذلك والثقافية،

  (38).الوحشية

 

 

 

 

 

 

 ......................................... 

البطل، الحياة الجديدة، رام هللا، عدد  لنمطية كسر.. فطافطة حسن األسير للروائي االنتظار خريف رواية.13
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 *سالم رواية عناق األصابع لعادل

وتحديدا لمحطات من  الوراء، الىالقارئ والمتابع لها "  األصابع عناق"أعاد الكاتب في روايته 

 وال التاريخ يتخطاها ال الوجدان، في راسخة الذاكرة في الصعب نسيانها، ظلت ذكراها عالقة

 ما بكل" السجون، غياهب وفي القضبان وراء كانت  التي الطويلة األيام إنها الزمان، يتجاوزها

 األيام إنها. .وعشق حب ،ومرح  فرح وغضب، حزن وعنفوان، صمود ووجع، ألم من تحمله

 قوة وتعززت اإلرادة، وتفولذت الشخصية، وصقلت النفس، بتوتهذّ  الفكر، تبلور فيها التي

  (والقول لناقدنا محمد خليل عليان .) "تكون ال أو تكون أن طابع المواجهة فيها وأخذت الشكيمة،

أثار و اندملت، أنها ناعتقدا التي الجروح" األصابع عناق"ونكأ الكاتب عادل سالم  في روايته 

 يراودنا كان الذي الوردي الحلم" فنان بريشة لنا رسمو حبيسة، كانت  التي والمشاعر األحاسيس

 تدفن وأمّ  ،تعانقها  بزوجة الحلم... قلوبنا شغاف له وتختلج به ونستلذ له نفرح ونهارنا، ليلنا في

 ."ويحميك يسكنك ووطن ،بصدرها رأسك

 أساسي كمحفز الحب ويظهر اإلنساني، طابعها التجربة تكتسي" األصابع عناق"وقال أيضا 

 خولة وكانت. الحياة يستحق وهدفا   للحلم، وعنوانا   والعنفوان، للقوة ملهما   ومصدرا   للصمود،

 والتعذيب، القسوة لىإ يتعرض وهو حتى النجار عليّ  شفتي على ترتسم التي المرأة شاهين

  والقنوط لليأس مكانا   يدع  لم الذي واألمل العفنة، النتنة الزنزانة أجواء في يفوح الذي والعبق

  .الحالكة الظلمة في الزمان من عقودا   أمضى الذي األسير قلب في

 بأسمى وتظهره الحب، أمام القيود تحطم التي األولى الرواية هي" األصابع عناق" تكون ربما

 وقبل أوال   كإنسان الفلسطيني األسير مع تعاملت التي األولى الرواية تكون ،بذلك وهي تجلياته،

 يحتاج مثلما الحب الى يحتاج إنسان  ه،ويتأوّ  يبكي ويفرح، يحزن ويكره، يحب إنسان شيء، كل

 الشخصية  النجار لعلي الكاتب منحه الذي الحب وكان الحرية، الى يتوق ومثلما الغذاء الى

 والسجان، السجن ىتخطّ  القيود، وال الحدود يعرف ال ،صادقا   ،سخيا   حبا   الرواية، في الرئيسة

 درجات أسمى لىإ بعلي وارتفع القلب، في واستوطن الروح وسكن" الشبك" فتحات واخترق

 قضيته عن يتنازل وال هوادة دون يقاتل الذي اإلنسان القائد منه وجعل والرقي، اإلنسانية

 .عزيمته وتفولذت الحب كبر الوقت مرّ  وكلما والسجان، السجن يهزمه ولم وكرامته،

 واألخ واألب األمّ  حب نإف األسر، في عليّ  لصمود ملهما   مصدرا   يشكل خولة حب كان وإذا

 صمود مصادر أهم أحد كان األسيرة والحركة لألسير والبعيد، والقريب والصديق واألخت

 التعاطف فيها كان تاريخية مرحلة الكاتب وثق لقد. والسجان السجن على وانتصاراتهم األسرى

 يشمل بل األسرى وأبناء وأمهات زوجات على فقط يقتصر ال األسيرة الحركة مع والتضامن

 الجماهير غمرت فقد  ونساء، أطفاال   وشبانا   شيبة والخارج الوطن في الشعبية الفئات كافة

 والمظاهرات الفعاليات ونظمت الفعلي، والتضامن والتعاطف بالحب األسيرة الحركة

 .األسيرة الحركة نضال في رئيسا   بعدا   لتوشكَّ  التضامنية تواالعتصاما

 بها يتميز التي الوشيجة اإلنسانية العالقة فهو"  األصابع عناق" في األهم الحب مصدر أّما

 األسر في الداخلية للحياة دقيقة تفاصيل على التركيز في الكاتب أبدع لقد بينهم، فيما األسرى

 أجل من والتضحية الجماعة وحب والتضامن والتفاني المتينة، واألخوة الصادق الحب في يظهر
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 لحزنه ويحزن رفيقه، لفرح األسير يفرح والقهر، الحرمان حيث األسر، في هناك. اآلخر

 حبة" و الخبز لقمة ويقاسمه مرضه ويداوي راحته، على ويسهر وطعامه، لباسه ويشاركه

 بل والجاهل، المتعلم بين والفقير، الغني بين واألسود، األبيض بين يميز ال الحب هذا ." التين

 .واحد خندق في  الجميع ويضع والتنظيمية الطبقية الفوارق كل يخترق

 من القدر بهذا ينعم وهو عاما   31  أمضى الذي  النجار علي أن أدرك قد الكاتب يكون وربما

 المصالح وراء والسعي األنانية عليه تغلب حياتي واقع   في فويتكيَّ  يتأقلم أن يستطيع ال الحب،

 اغتيال عملية ضحية وجعله الحب، من بمزيد عليه أغدق لذلك والنفاق، والزيف الشخصية،

 أن قبل الحياة هذه ويفارق شهيدا   يسقط كي وذلك عنه، اإلفراج من فقط أسبوع بعد إسرائيلية

 ( 37) .خولة وزوجته وإخوته وأخواته ووالديه، روحه تتلوث

 يميزما  لكن التعذيب، ومرارة والسجناء السجن لىإ تتطرق التي الكتب من العديد صدرت لقد

 الرواية. السجن مفهوم الى أقرب القارئ يجعل الذي الروائي القالب هو غيرها عن  الرواية هذه

 للنوم لهم تتسع تكاد صغيرة غرفة" (17 ص) نفحة سجن وصف مثل السجن وصف الى تتطرق

ا منه ترى ال مغلق الصفيح من كله الباب ،بعضا   بعضهم بجانب  يفتحه صغير شباك به يوجد شيئ 

ا، أراد إن الخارج من السجان  أحد أعلى في صغير واحد شباك سوى الغرفة لتهوية يوجد ال شيئ 

 "..الغرفة داخل ماء وحنفية ساخن، ماء بدون واحد حمام غرفة توجد الغرفة آخر في الجدران،

*  سم71 مساحته الصفيح باب في الذي الشباك أنّ  ليقول التفصيل في الكاتب يزيد آخر موقع في

ا الكاتب نجد. سم 7 منها واحد كل سمك ،حديديه قضبان ثالث فيه سم 71  ال أن محاوال مجتهد 

 للسجناء، اليومي والبرنامج السجن، داخل في واإلدارة والتقسيمات السجن، يصف غافلة، تغفله

ا يقف لم والذي التفاصيل لهذه الجاهل القارئ يساعد هذا كل وتنظيمهم، وكتاباتهم دراستهم  قريب 

 في دوره يتوقف ال السجين أنّ  ليرى السجن، عالم.. العالم هذا فهم في النوع، هذا من تجربة من

 الصغير العالم هذا إطار في يحيى ومجتمع كامل عالم   هناك بل السجن، في النضال في أو الحياة

ا مساحته تنحصر قد الذي الكبير،  من أكبر أبعاده لكن السجن، مبنى أو الزنزانة بمساحة عملي 

 . بكثير هذا

ا امتأل ،7111 عام حتى 8411 عام من يمتد الذي الزمني الرواية فلك . زمنية بفجوات أحيان 

ا نفسه القارئ فيجد  عشر أو خمس ب عد على فجأة نفسه ليجد ;اآلنية الرواية أحداث مع منسجم 

 

 

 

 ...................... 

 القدس الفلسطيني، مؤسسة الوطني المسرح في" األصابع عناق" رواية لمناقشة أدبية في اليوم السابع؛ أمسية.12

  2032- -ثاني كانون 1 ،للثقافة

 في والتوزيع للنشر شمس دار عن ،2030 عام الصادرة سالم، عادل المقدسي لألديب" األصابع عناق"*

 .المتوسط الحجم من صفحة 191 في الشماع إسالم غالفها صمم التي الرواية تقع.....القاهرة
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 الضوء ويسلط يؤرخ أن بهذا الكاتب أراد لقد. باالرتباك يشعره مما الحدث، هذا من سنوات

ا ثالثين مدار على مهمة تاريخية أحداث   على  عن إضراب أو لألسرى، تبادل كعملية عام 

 381 ص في لنكون أخرى أحداث عن غفل لكنه. 8411 عام الفلسطينية االنتفاضة أو الطعام،

ا الكاتب عبر أي ،7111 عام في 377 ص فجأة أنفسنا ونجد ،8443 عام في ا ب عد   هو زمني 

ا عشرة خمسة ا عشرة الخمسة نالت بينما صفحات، أربع في عام   الرواية حياة في األولى عام 

 أن وأراد التعب منه نال قد الكاتب أن يبدو وفيما. األدبي النص ي ضعف وهذا صفحة، 381

 8443 عام عند وتوقف تريث لو  بأنه اعتقادي في لكن يختصر، أن فقرر العمل هذا من ينتهي

 الزمنية الحقبة عن الثاني الجزء ليصدر الكتابة في ويستمر الرواية من األول الجزء لتكون

 . أنجح العمل لكان التالية

جناء حياة الرواية نقلت  يتحدى خارق كبطل السجين ي صور لم فالكاتب اإلنساني، ببعدها الس 

ا ا، يحزن هو بل الصعوبات، كل دائم  ا ويشعر بالخذالن، وي صاب أحيان   أنه كما بالالجدوى، أحيان 

كم قد كان لو حتى أجمل بحياة ويحلم يفرح  .المؤبد بالسجن ح 

 الرواية في المرأة

 أم :الرواية أبطال من أنهن أقول أن يمكنني نساء، ثالث الى وتطرقت بالمرأة الرواية اهتمت لقد

ا األسرى أم تمثل التي النجار علي األسير أم هي: األسير أم سعيد،  31 ال مدة تنفك وال ،جميع 

ا  به، والتفكير وزيارته، عنه البحث في علي، ابنها تنقل مع آخر الى سجن من التنقل في عام 

 عليّ  عن ي فرج حين هذا لها ويكون. (371 ص )تموت أن قبل تراه بأن والحلم.. به واالفتخار

 ت قله سيارة على صاروخ بسقوط يستشهد إذ تفقده ما سرعان لكنها لألسرى، تبادل عملية في

ا الطعام عن اإلضراب تخوض التي األم هذه. قلنديا معبر من خولة عروسه إلحضار  تضامن 

 التي الفلسطينية لألم كنموذج تظهر سر،األ مدة طيلة أسبوعين كل زيارته عن تنقطع وال معه

 اإلعدام حكم نفذ أن بعد القاسم عمر األسير محاكمة عند لألم موقف ا ونرى. للوطن أبناءها تقدم

ا لينال الجواسيس، أحد بحق ا 71و مؤبد الى إضافة آخر مؤبد   لتقف قبل، من بها حكم قد عام 

. (799ص)( وينصركم يحميكم هللا الظالمين، على أكبر هللا) صائحة القاعة وسط وتزغرد األم

 قاعة في قضبان دون عقدين نحو بعد ورأته القضبان خلف من إال ابنها ىتر ال التي األم تلك

ا التدخل المحامي حاول منعها، الشرطي لكن منه، االقتراب حاولت المحكمة،  لألم السماح طالب 

ا ذلك رفض الوحدة مسئول لكن لثوان، معه بالحديث  .بذلك له تسمح ال األوامر أن مدعي 

 لألسرى داعمة مظاهرات وتقود الصحافة لدراسة روسيا لىإ تسافر النجار، علي شقيقة: رحاب

 فالديمير ي صارحها. الفلسطينية بالقضية معنيّ  فالديمير ي دعى روسي بشاب تلتقي وفلسطين،

. األهل رفض ليقابلها الزواج، عليها الشاب يعرض. غرامه في واقعة نفسها وتجد بحبه،

 من الشاب زواج ي عارض ال مجتمع وبتقاليد األهل برفض تقتنع ال المتمردة، رحاب شخصية

ا فالديمير من رحاب تتزوج. كهذه خطوة من الفتاة يمنع فيما أجنبية ا زواج   طفال منه تنجب   سري 

 الى رحاب وتعود. بالطالق والحب الزواج ينتهي عام بعد لكن علي، أخيها اسم عليه ت طلق

 وي صر رحاب بحب  عمران ي دعى صحفيّ  تقدمي شاب يقع. بالقصة والديها ت علم وال فلسطين

 تحرير دعاة من عمران أن ورغم. يعترض وال السابق بزواجها فت علمه منها، الزواج على

 عملها تترك أن منها يطلب سنوات بعد نجده رحاب، لطالق وتقبله واستقالليتها وعملها المرأة
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 صحيفة تحرير رئيس منصب هو يتبوأ فيما بطفليها، لتعتني فيها رغم نجاحها الصحافة في

 . بها يعمالن كانا التي الفجر

 ي علمها ،(السابق زوجها) فالديمير  من رسالة بعمران الزواج من أعوام ستة بعد رحاب تتسلم

 أمريكا الى بالرحيل وقراره السوفيتي، االتحاد سقوط بعد االشتراكية، من خيبته عن فيها

 أمه عند سيتركه بل أمريكا الى معه الطفل يصحب لن وأنه علّي، ابنها حضانة عن واستغنائه

 أهلها يعلم. الطفل استقبال يرفض الذي زوجها تعنت أمام رحاب تحتار وهنا. العجوز

 الوصول في أحد يساعدها وال قلبية، بسكتة والدها فيموت سعيد شقيقها طريق عن بالموضوع

ا سيبقى الذي الروسي طفلها بشأن حل الى  تترك رحاب لنجد بينهما، يخيرها وعمران. وحيد 

 89 بعد إال الوطن أرض الى تعود وال ابنها، لتربي ألمانيا ثم ومن روسيا الى وتسافر عائلتها

ا  .بعودتها ي رحب والذي السجن، من عليّ  أخيها رتحرّ  بعد عام 

. معه صحفي لقاء   وإجراء عليّ  لزيارة السجن الى لتصطحبها سعيد أم تلتقي صحفية شابة: خولة

. عليّ  حب في وقعت أنها لتجد غريب، بشعور تشعر ألصابعها، عليّ  أصابع معانقة عند وهناك

 أنه رغم بعليّ  ترتبط أن وتقرر بشعورهما، ويتصارحان هأمّ  بمرافقة لعليّ  خولة زيارة وتستمر

 خولة وتبقى. السجن في القران وي عقد رغبتها، على هااوالد يوافق. المؤبد بالسجن محكوم

ا 71 طيلة وتحيا ،عليّ  عريسها بعناق تحلم العروس  صفقة في  عنه ي فرج أن أمل على عام 

 ي فرج حتى. تستثنيه األسرى لتبادل 8411 صفقة أن تجد وتحلم، له المالبس تجهز وفيما. تبادل

 . األولى للمرة وتعانقه ،7111 عام عنه

 سيارة على صاروخ   بسقوط الزفاف يوم في عليّ  استشهاد عند وذلك تكتمل لم خولة فرحة لكن

 وبعد حقيقية، تكون أن يصعب والتي ،الخارقة الميزات صاحبة البطلة هذه خولة. الفرح الى ت قله

 على تواكب موته بعد نجدها للضروريات، إال تتغيب ولم أسره مدة عليّ  زيارة على واكبت أن

 سافر الذي الصباح خليل صديقه تصارح أن في الرواية نهاية هنا وتأتي صباح، كل قبره زيارة

 (.معه ليأخذني يعود أن إلى) لتقول ؟ خولة يا متى الى فيسألها الزيارات، بهذه أستراليا، الى

 الب عد نقله في بكلمتين، الرواية رسالة ليختصر تعبير بأفضل الرواية ي قدم الرواية عنوان إن

ا الكاتب واهتم زركّ  الذي الب عد هذا األسير، لحياة اإلنساني  الدور من حتى أكثر بإبرازه كثير 

 التي بأصابعها عليه سلمت لرؤيته متلهفة بسرعة أمه اقتربت) :74ص الراوي ليقول. النضالي

 خارج طويل، غياب   بعد األصابع تتعانق أن أروع ما الحديدي، الشبك خالل بعضها أدخلت

 خاللها من غريب، إحساس فلألصابع بينهم القضبان تفصل للذين لكن معنى، لها ليس قضبان

 (33).(الخارجي بالعالم يرتبط خاللها من القضبان، خلف هم بمن األسير يتصل

 

 

 

..................... 

    .المرج السابق.11
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 حتى وذويهم األسرى يحرم الذي اإلسرائيلي، للمحتل وفاضح مباشر عنوان"عناق األصابع "

 .الزيارة، أثناء والعناق المصافحة من

 للمكتبة نوعية إضافة تشكل: عناق األصابعأكد على أن  األديب المقدسي جميل السلحوت

 ،فالتجربةاإلسرائيلي االحتالل سجون في والعرب الفلسطينيين األسرى معاناة عن العربية

 ( 39).والتعميم والنشر الكتابة الى يحتاج مما الكثير فيها لألسرى النضالية

 -:وقالالكاتب المقدسي حلل رواية عادل سالم  جوهر إبراهيم

 لتقنية استخدامه وفي لشخصياته، العاطفية المونولوج بلغة استعان حين صنعا   الكاتب أحسن

 العرسمشيرا إلى  ،القدس وشوارع البيوت لىإ لسجنا أجواء من قارئه ونقل الفني، المونتاج

( نحوي أديب) قبل من قالها كما ،أسيرا   أو شهيدا   إال حبيبه الحبيب فيه يالقي ال الذي الفلسطيني

  (31)."(الفلسطيني العرس) في

 أهالي معاناة "م،8491 العام في غزة، وقطاع الغربية لضفةا احتالل منذجسدت الرواية 

 لهم، زياراتهم أثناء وأسراهم أبناءهم يتابعون وهم وترحالهم، همحلِّ  في الكثيرة، وآالمهم األسرى

 (39). زنزانة الى زنزانة ومن سجن، الى سجن من تنقالتهم وفي

 مع وتفاعلهم بعض، بعضهم ومع أسراهم، مع األسرى أهالي وتضامن تعاضد أيضا، نقلت

 تصف" (31).والخارج الداخل وبين بينهم رسائلهم بنقل ،أيضا   معهم وتعاونهم األسرى، أبنائهم

 زوج أن القدر ويشاء صهاينة، يهود أسرى مع نيفلسطيني أسرى مبادلة تمت كيف أيضا الرواية

 يتم وبهذا عنهم، المفرج األسرى قائمة ضمن كان( النجار علي) خولة الصحفية المناضلة

 الواقع، رضأ على صحيح غير المقتبس، الكالم هذا كل حقيقة لكن ،(31)السجن من خروجه

 المواطنين كافة من وعميقا   كبيرا   تأييدا   وتلقى باقية زالت ما الفلسطينية الوطنية فالقوى

 (34)الفلسطينيين

 

 

 ............................ 

الفلسطيني،  الوطني المسرح في" األصابع عناق" رواية لمناقشة أدبية في اليوم السابع؛ أمسية  .السابق عالمرج. 14

    2032- -ثاني كانون 1 ،للثقافة القدس مؤسسة

 إبراهيم جوهر  \السابق عالمرج. 11

 المرجع السابق.19

 .   2030/ 32/ 21 الخميس 3931: ، أحمد محمود القاسم، صحيفة المثقف، العدد(األصابع عناق) رواية في قراءة.11
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   (المسكوبية) العيسة أسامة الكاتب رواية

 المسكوبية رواية تناقش" إبداع"

والزمان الذي كتبت عنه في  المكان إلى " مسكوبيةال"تعيدك رواية الكاتب أسامة العيسة 

 النص بين ماتحمل الرواية الطابع األدبي الذي يسجل مذكرات سيرة ذاتية و،اعتقالتجربة 

 الوصف خارج لمكان المشاعرصدق "و وغزارتها، األحداث ثنايا في المبحر الروائي

 ".مواظب وقارئ مبتسم وأديب كاتب من نص المسكوبية إن الحرية، يصادر اإلنساني

في روايات كثيرة كتبت  الذي قلما نجده  التاريخي التوثيق "ونالحظ أن ما ميز الرواية هو 

االحداث التي دار حولها هذا العمل األدبي المبحر بجماليات رغم حقيقة  "في السجون

 ما عادة الجمهور"علما أن  وقوة، ضعف نقاط له ،إنسانا   األسير تقديمالتوثيق والسرد، و

 كونهم في هي الحقيقية قوتهم أن حين في القوة، خارقي وأبطاال   إيقونات األسرى من يصنع

  .(91) ."اآلخرين مثل بشرا  

 ونيسان مارس آذار شهري في كاتبها عاشها بلحظات لإلمساك محاولة" النص، هذا"

  (98) "بالقدس المسكوبية معتقل في 417إبريل

 يتحدث، أن منه أردت ": قال، المسـكوبية في التقاه الذي جماعين كمال المعتقل تحدث عن 

 يتعلم أن ويمكن العشـرينيات، لـدخول يستعد فتى إلى الحديث في ذاته يحقق نفسه، عن يعبر

 ( 97)" الشبان األسيرة الحركة قادة أحد من

 ال أسود، أراه، الذي المسكوبية، ثلج لون بأن كيف، أعرف ال اقتنعت،"  : "وجاء فيها ...

 البياض يحبون أجهلها، زلت ما ألسـباب بالدي، في الناس أبدا ، أبيض يكون أن يمكن

" أبيض وثلجنا أسود، المسكوبية ثلـج ثلجنـا، عـن يختلف المسكوبية ثلج أن بد ال له، ونويغنّ 

المسكوبية،  سجن في التعذيب أساليب على فيه يأتي بسيطا   حيزا   روايته في الكاتب يفرد

 التي الزنزانة وصف على فيها الكاتب يأتي إذ الفتة، تبدو الوقفات هذه فإن ذلك ورغم

 لةالمجلّ  الكئيبة هيئتها فوصف ،4 رقم زنزانة وهي معه، القصيرة التحقيق فترة فيها أمضى

  (. 93)القبر المؤقت هذا داخل المتضاربة" الجوانية" مشاعره وأبرز أيضا   بالسواد،

 ............................. 

 21 ،،م2009 العربي، الفكري الملتقى منشورات القدس،.41 ص ، عزام أبو السعود،"العطارين سوق"رواية .40

 2030 يوليو،

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=301714 

 أوغاريت، منشورات هللا، رام ،3ط العذاب، سيرة من المسكوبية، أسامة العيسة، فصول.43

 م2030

 .29المصدر نفسه، ص. 42

 13.10.12المصدر نفسه، ص :ينظر. 41
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   :"طريق الجنوب"روايته وعثمان أبو غربية  

 والمفكر للكاتب" الجنوب طريق" لرواية الثانية الطبعة والتوزيع للنشر الجندي دار عن صدر

 رواية ،7189المتوسط،  القطع من صفحة( 744) في الرواية تقع غربية، أبو عثمان السياسي

 تفاعل هو باالنتماء شعوري إن: روايته مستهل في ذكر الذي للكاتب، النضالية التجربة تؤرخ

 وتبلور لوجوده معنوي موطئ إلى اإلنسان حاجة هو المستقبل، تطلعات مع الماضي تراكمات

 إنه. والوجدان باإلحساس استشفافه يمكن ما أو العلم، بلغة وصفه يمكن ما هو بقائه، غريزة

 كنت الحياة؟ في أعطيه أن يجب ما أعطيت هل :ويضيف .الشمس وضياء الروح لهيب من خيط

 …تأتي متى يعرف أن للمرء يمكن ال النهاية ساعة الساعة، هذه ولكن أكبر، بدور أحلم

 بقدر عظيمان الرسالة وهذه الدور هذا وأن ورسالة، دور الحياة أن وصفاء بقوة اآلن دركأ  

   …أمامهما الغاية عظمة وبقدر خلفهما، واإلرادة األفكار عظمة

ومما جاء في الرواية وكاتبها معتقل عند الكتائب في لبنان، والكتائب يعذبون المعتقل الفلسطيني 

المسيحي نبيل النجار، ويتحدث عن القدس والتسامح بين المسلمين والمسيحيين بخالف ما 

 : يحصل في لبنان

ريدة، التسامح، الوحدة، الحياة المشتركة، العالقات اإلسالمية المسيحية في فلسطين عالقات ف"

إنها عالقات حميمة، لربما ال يخلو األمر من شوائب صغيرة، فالكمال غير موجود، وحتى 

أخطاء بعض المؤمنين لدى استلهامهم للموروث الروحي موجودة أيضا،ـ ولكن بشكل عام فإن 

والمسيحيين عند الفلسطينيين،  النموذج لعالقات السمو الطائفي هي هذه العالقة بين المسلمين

تاريخنا يشهد أن رموز الوطنية من المسيحيين الفلسطينيين بالرغم من األغلبية اإلسالمية كانوا 

 . من حب الوطن في طريق الكفاح من أجله ا  وصالبة وانطالق ا  األكثر تشدد

يسبق أن شعرت بأي  ما الذي قادني إلى التفكير في العالقات المسيحية اإلسالمية في فلسطين، لم

فارق، بالتأكيد فإن الذي قادني إلى ذلك هو الجو الطائفي المحموم والبغيض الذي أراه في هذه 

 ". 8417الحرب األهلية اللبنانية بين المسلمين والمسيحيين عام "الحرب 

ة كانت عمتي تسكن في حار... الجو في القدس مختلف تماما، والحياة فيها مليئة بأمثلة المحبة

األرمن، على حافة طريق اآلالم الصاعد عبر الدرجات العريضة باتجاه باب الجديد، وكنت 

في بيتها، حيث أن أوالدها أقراني، وكان سكنها وسط مجموعة من العائالت  طويال   ا  أقضي وقت

  (.99) .يفرقنا أو يفسد العالقات الطبيعية والمعتادة بيننا ا  لم نشعر مرة واحدة أن شيئ ،المسيحية

 

  

 .......................... 

 ،  2والتوزيع، ط للنشر الجندي ، دار399، 391غربية، ص أبو الجنوب، عثمان طريق.  44

 .   م2034    
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 مذكرات أخرس في زنازين االحتالل

وقد قدم للكتاب  خالد رشيد الزبدة،ل" الصمت البليغ، مذكرات أخرس في زنازين االحتالل"

مهند عبد الحميد، ويقع الكتاب في خمسة فصول تتحدث في غالبيتها عن السجن الكاتب الصحفي 

 صفحة، من منشورات 891والسجين ومعاناته من السّجان والمحتل وعدد صفحاته 

  (91.)7183السجون، وزارة الثقافة ،أدب

 حول ندوة الثقافة وزارة مع وبالتعاون ،78/88/7183 في المفتوحة القدس جامعة نظمت

 .زبدة خالد. أ لمؤلفه االحتالل زنازين في أخرس مذكرات" البليغ الصمت" كتاب إطالق

 المميزة، الثقافية والورشات الندوات هذه مثل عقد على تشدد الجامعة أن رباح جمال. دأكد 

 تناول ضرورةو ،والعلمية واألدبية الثقافية الشخصيات عن الكشف في الثقافة وزارة دور مثمنا  

 أدب بمصطلح المقصود حوضّ  حيث نشرها، في والمساهمة لتطويرها بالنقد األعمال هذه

 الذي الكتاب هذا أهمية على مؤكدا   بالنقد، الكتابات تحليل وتناول يكتبونه، ومن وقيمته السجون

 .وثقافية وثائقية اجتماعية قيمة يحمل

 اإلنتاج دعم في الثقافة وزارة خطةالكم كشف عن  منتصر. أ الثقافة وزارة مكتب مدير

ا الكتاب كون السيما واإلبداع،  .الثقافة وزارة نشرته الذي السجون أدب سلسلة من جزء 

 كظاهرة نفسه فرض السجون أدب إن صبري محمود. د الجامعة في التدريس هيئة عضو وقال

 فالشعراء الفلسطيني، الوضع خصوصية أفرزتها الحديث، الفلسطيني األدب في أدبية

 لالعتقال تعرضوا وغيرهم زياد وتوفيق القاسم وسميح درويش محمود أمثال الكبار الفلسطينيون

" فلسطينية دفاتر" كتب بسيسو معين والشاعر ،ا  أيض السجون داخل أشعارهم وكتبوا ذلك قبل

 .مصر في الواحات سجن في االعتقالية تجربته عن

 األقبية وظالم عتمة في ولد نضالي إنساني أدب هو السجون أدب أنفيما يجمع الغالبية، 

 والقهر النفسية والمعاناة اليومي الوجع رحم من وخرج الحديدية، القضبان وخلف والزنازين

 وخيوط الحرية لنور وتوقه األسير وهموم التنكيل واآلم التعذيب مرارة عن والمعبر الذاتي،

 .الشمس

   :"مذكرات أخرس"مقتطف من 

  (: البليغ الصمت)  مقدمة في جاء

 للجيل صادقة كشهادة وتعميمها الدروس واستخالص التأمل وتستحق ا  جد ثمينة السجن تجربة"

 مأثرة اجتراح بعد المقاومة من إبداعية أشكال إلى االنتقال تجربة أهمية عنها يقل وال الجديد،

 ........................ 
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 ومعركة المعتقلين شروط تحسين جلأ من اإلضراب كمعركة مشرفة، معارك وخوض الصمود

 71 طوال الصدور حبيسة بقيت الرائعة التجارب هذه... وو الزيارة وصندوق العمالء ردع

 -:وأيضا جاء... (88ص ،البليغ الصمت." )8411 عام الحرية خالد تنسم منذ أي عاماـ

 وبما الشعب أوساط في مرموقة مكانة وله ومنتشر موجود والشجاع المعطاء الفدائي نمط كان"

 عنوان تحت جاءفقد  ،واالعتقال النضال في الكاتب تجربة عن ذاتية سيرة عن تتكلم الرواية أن

 السالح إدخال مهمتها عسكرية دورية أول إعداد تم"  :"النهر على أصوات: المهام أولى"

 عن المسئول وكنت مدنيا، مقاتال وعشرين واثنين صف ضباط سبعة من وكانت والمقاتلين،

 (.71 ص ،البليغ الصمت" ) الدورية

 ولدينا قتالية دورية لسنا فنحن األرض، الجميع ليأخذ إشارة أعطيت" : ومنها على لسان الراوي

 األصوات، تمييز نستطع ولم أنصتنا المحتلة، األرض داخل إلى الوصول وعلينا ،محدودة مهمة

 .( 79ص ،البليغ الصمت) " الفصائل إحدى مقاتلو أم احتالل جنود هم هل

 مساء والنصف الرابعة في إسرائيل صوت على المذياع فتحت: " جاء"  الثانية المهمة وفي" 

 أحد ومقتل االشتباك، عن والنصف الخامسة في أعلن أنه إال العملية، حول شيئا العدو يعلن ولم

 وجرح قتل إسرائيليا جنديا وأن كوف،نوكالش"  جي بي أر"  قاذفة على والعثور الدورية، أفراد

 (  74 ص ،البليغ الصمت) "  ...".ةخطير حدهماأ جراح آخران

وهو في التحقيق يتحدث مع الطيارين، حيث سأله أحدهم " األخرس المتكلم"وجاء تحت عنوان 

أنتم ال تملكون مضادات للطائرات وتمكنتم من : "عن حادثة إسقاط الفدائيين طائرتين إسرائيليتين

 إسقاط طائرة وإصابة طائرة أخرى، ممكن أن تشرح لنا كيف حدث ذلك؟ 

مزرعة العلمين، وحينما أدركنا أنكم ستقصفوننا توجهنا إلى الكريمة، بعد خروجنا من : قلت لهم

هناك توقفنا بين التالل لتناول أول وجبة طعام ساخنة، حيث كنا نجلس كل ستة على قصعة 

سمعنا صوت الطائرات فتركنا األكل وصعدنا إلى التالل، وتجمعنا كل عشرة جنود  ،"صينية"

نارية كثيفة،  ا  تها على موقع األكل، أطلقنا بدورنا حزم، وعند وصول الطائرات وإغارا  سوي

ثم اصطدمت بإحدى التالل البعيدة، أما  ،ترّنحت وتمايلت" ميراج"أصيبت الطائرتان، إحداهما 

 (. 99)فقد شاهدنا الدخان يتصاعد منها وهي عائدة إلى المطار" السوبر مستير"الطائرة الثانية 

 ،"الجمر إال الحالوة هذه بعد ما نفسي في فقلت حالوة، ريقط بلسان وبدأ جديد، محقق جاء"

 لنا تشرح ممكن أخرى، وإصابة طائرة إسقاط من وتمكنتم للطائرات، مضادات تملكون ال أنتم"

 .91( 11 ص ،البليغ الصمت) ."ذلك؟ حدث كيف

 

 ..................................... 

 . 33، 30المصدر السابق، ص . 49

 3 ص البليغ، المصدر الصمتنفس . 41
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  رواية ستائر العتمة

 زنازين في الملتهبة المواجهة من يوما تسعون ،الهودليوليد  لألديب العتمة ستائر رواية

 والصمود العصافير فخ في والوقوع االعتراف كيفية عن روايته في الروائي يتكلم االحتالل،

 وسائل استعمال خالل من واالحتالل العدو مع الصراع تخللها فريدة تجربة في ،الزنازين داخل

 أوسلو واتفاقات السياسي الوضع هاربط الرواية هذه في الكبرى والمفاجأة ،وجسدي نفسي ضغط

 . والفلسطينيّ  سرائيلياإل التنسيق من جهة، ومن جهة أخرى األمني بالجانب

 :  مقتطفات من الرواية

 : وتتحدث الرواية عن كيفية استدراج الصهاينة لخلية وليد واعتقالها

 في عامر يا أعد "ج" منطقة إلى "أ" منطقة من استدرجونا كيف ؟ ليناإ وصلوا كيف ولكن"  

 استطاعوا أخطاء على تقف لعلك المرة تلو المرة بصرك ارجع. .بهدوء األحداث تسلسل ذهنك

 المعرفة حق تعرف كما والمحققون ،الزنازين في نآلا ولكنك الخيط طرف مسك خاللها من

 الوقت في وهم ،إليها الوصول يبغون التي الدائرة في ونفسيا   ذهنيا   نفسك تحصر أن منك يريدون

 ،النفسي والضعف التركيز عدم من حالة لىإ تصل نكأ النتيجة. .نفسيا   إرهاقك إلى يسعون نفسه

 (91) .."..المحرمة دائرتك عليك فيقتحمون

 تغير قد الوضع كان السجن من خروجي بعد" الراوي لسان على جاء وكما عامر البطل ويتابع

 وهنالك" أ" تسمى مناطق على قوي أمني بتواجد نفوذها تبسط الفلسطينية السلطة وجدت ،تماما

 كاملة بسيادة" ج" ومناطق ،لالحتالل فيها األمنية السيطرة زالت ما" ب" مناطق

 ومجابهة المقاومة قضية ضعفت عقب على رأسا   وانقلبت لتتبدّ  قد األحوال كانت...لالحتالل

  (94)  (87ص، العتمة ستائر) .االحتالل

 قاله ما خالل من واضحا   بات الذي ،المقاومة منهج على أثرت أوسلو اتفاقات نأ يتضح ومما

 مقالب" عنوان تحت ا  بارز ا  عنوان حمل الذي الثاني فصلهاوجاء في  ،هنا عامر الرواية بطل

  :"التحقيق

 من إال) قلت سنوات خمس قبل عامر؟ يا عزائمك وصلت أين.. .المحك على نفسي أضع أن"

 ولو احتمال، أهناك هللا، سبيل في يكن لم لو ،ا  غالي الثمن دفعت( باإليمان مطمئن وقلبه أكره

 ضعوا ؟...بالل بروح التأسي على تقدر ال أن المريرة التجربة هذه بعد المائة في واحد

 ا  كابر ورثتموه مكر كل لي أخرجوا.. .أحقادكم بسياط جسدي ألهبوا.. .صدري على صخوركم

 .. .كابر عن

 

 ................................. 

 .م2001 لإلرشاد، الفلسطينية أولى، المؤسسة ط ،9ص العتمة، وليد الهودلي، ستائر .43

   32صالعتمة،  ستائرالمصدر ذاته  49
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 هللا بإذن أكون لن"  كميرخناز  كل لي أرسلوا.. .وخيبر النضير وبني قريظة بني مكر أخرجوا

 (17 ص العتمة ستائر) ..".ومعيته هللا بذكر قلبي عامر عامر أنا..."ا  برصيص" 

 على برودة الجو يزيد التطاول زال ما": ومما جاء فيها من ساعات تعذيب بطلها عامر

 بداية في ،صغير طفل كأنه معها ويقهقه. .يلوكها..ممجوجة ا  نكت أسنانه بين يطحن.. .برودته

 فلم الدماثة هذه لتبادل عامر استدراج مرارا   حاول. البريئة الطفولة لنكات واستيعابه فهمه

 منه يأخذ النعاس كان فقد ،ابتسامة أية وجهه على ترتسم ال عامر ،واحد طرف من بقيت... يفلح

 بسط تحاول أحيانا   النوم من ِسنة وكانت... النوم سوى يءش ألي طعم هناك يعد ولم مأخذ، كل

 :ويهتف عامر كتف على الطويلة بيده يطرق الهمام، المحقق فيهاجمها نفوذها

 ها! الحفلة؟ هذه إلى دعوتني لماذا.. .العربية األصول في يجوز ال هذا وتنام، ضيفك تترك كيف

 واالنفتاح المرح أحب أنا.. اقتراح عندي عامر يا اسمع! ؟ مني تريد ماذا لي قل.. .يديك بين أنا

 ونجدد أجسادنا من الرطوبة هذه ن خرج...للشمس نخرج أن رأيك ما ترى، كما الحدود أبعد إلى

"  الكابتن أنا! الطلق؟ الهواء في الشمس تحت للتحقيق مكتبا   رأيت هل.. .أرواحنا في الحياة

 " شلومو" صديقك ورائع جميل هو كم ستعرف"...  شلومو

 :الحزم من يءبش عامر رد

 أو ساعة الزنزانة إلى فأعدني الموضوع في رأيي تريد كنت إذا.. .االقتراح لهذا داعي ال -

 ....ثم ساعتين

 .زنزانة فتطلب الشمس عليك أعرض رجل يا !؟ الزنزانة من تملّ  ألم -

 ...للزنزانة تعود ثم قليال الشمس إلى تذهب كل على

 به سار ثم برفق، عامر عينيّ  على السوداء النظارة وضع ،عامر بيد أخذ الدمث، المحقق قام

 وجهه المس... النكد المسلخ لهذا الرئيس الباب خارج نفسه عامر وجد التحقيق، غرف خارج

 جلس...." جلده مسامات يدغدغ لذيذ بدفء شعر... صدره مأل نقيا   هواء   عبّ . بارد عليل نسيم

 رأيك؟ ما: "وسأل قبالته شلومو جلس... الكاسات بعض مع كوال وزجاجة فاكهة طبق فوجد

 النفس وتفتح الحديث يحلو هنا... األرواح وتنعش القلوب تحيي الشمس ؟"...رومانسية جلسة

 (11( )13 ص  ،العتمة ستائر... )كوال اشرب تفضل. الجميلة للنكات شهيتها

 شهية ثارت العليل، الهواء هذا مع صدره أنغام وعلى طويل فراق بعد الشمس أشعة مع اللقاء...

 :فسأل للحديث عامر

 ؟الفلسطيني الشعب من تريدون ماذا اليهود، أنتم أقصد! أنتم؟

 ...شيئا   نريد ال -

............................ 

 (11 ص  العتمة، ستائر). 10
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 !آخر؟ شعبا   تحتلون بأنكم تشعر أال -

 .مستقلة فلسطينية دولة إقامة ومع االحتالل، ضد لي بالنسبة أنا -

 !فلسطيني وكأنك تتكلم -

 تعايش مع فلسطينية، دولة بجانب إسرائيل دولة... ولكم لنا الحياة يريد كيهودي، أتكلم أنا -

والمطلوب هو ان نعمل ...وأنتم تحبون السالم السالم نحب نحن...سمعا. وسالم وأمن مشترك،

 .السالممصنعا  ي نتج 

 !أوسلو؟ مصنع مثل -

 .ألصحابها الحقوق يعيد ال ألنه ;أوسلو ضد أنا

 :تابع خطابية وبنبرة

 الشامل بالسالم أطالب أنا.. والزوال الفشل مصيره ألصحابها الحقوق يعيد ال الذي السالم إن

 .والعادل

 ديارهم؟؟ إلى الفلسطينيين جئيناللا بعودة تقر هل -

 أتوا التي البالد إلى المهاجرين عودة ومع فلسطيني، الجئ ة ماليينأربع عودة مع أنا بالطبع -

 (19ص ،العتمة ستائر) ...منها

 ما كل هذا عندنا، ما على عندك ما لنطابق. .عامر يا القليل إال يبق لم: "19وجاء في ص 

 الى الوصول دون نتركك ترانا هل ،له مبرر ال الذي اإلصرار بهذا نفسك ترهق أنت... نريد

، ويضغط المحقق الصهيوني على عامر النتزاع حر وأنت ملعبك في الكرة ؟....المطلوب

 :91اعتراف منه عن طريق الحيلة، كما في  ص 

 على نبيل مع وقف...السوداء بنظاراتهم العينين معصوب نبيل ومعه" إيالن" ودخل الباب ف تح"

 :سأل ثم مفتوح والباب الغرفة مدخل

 ..ال أو نعم...عليه دقيقا   جوابا   نريد فقط ،واحدا   سؤاال  ... نبيل يا واحدا   سؤاال   نسألك أن تريد

 نبيل؟ يا اعترفت هل...تجيب أن قبل نبيل يا جيدا   السؤال سمعا

 أجاب خفيض ضعيف بصوت

 :عامر صاح نعم

 ..هللا بحبل واعتصم حيلك شدّ  نبيل يا خدعة إنها ال، -

 (الظلمات في) أخرى مرة الزنزانة الثالث الفصل وفي

 واعتقال بهم واإلمساك إليهم الوصول استطاعوا كيف تساؤل في أخرى مرة عامر يعيش"و

 صحته تردت قد وكان ،فعال   اعترف قد نبيل شريكه كان إن وتساءل ،ثالثة من المكونة الخلية
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 ويجد  دائمة أزمة إلى الحساسية هذه تتحول أن ويخشى صدره صفير يسمع كان نهأ لدرجة

 في تضرب الهمام السطل ورائحة...صدره آالم يجدد الذي السعال جولة فريسة أحيانا، نفسه

 (19ص ،العتمة ستائر)..." رأسه أعماق

 الصفقة" عنوان حمل والذي األطول وهو الرابع الفصل في وبإسهاب تطرق الهودلي وكان

 الذين المحققين وبين عامر البطل المعتقل بين سيدور ما فحوى متفهّ  من بد وال" ةيغرمال

  :، يقول المحققبالقوة ذلك كان لو حتى اعتراف أخذ طريقة بكل يحاولون

 غبار ال إلكترونية وسيلة...الحقيقة إلثبات وسيلة خير إنها..وجدتها..عامر يا فكرة عندي"

 هذا: تقول وأنت اعترافات، عليك أن يقولون هم الكذب؟ عن الكشف بجهاز سمعت هل...عليها

 .رائعة ولكنها بسيطة، فكرة" الغطاس تكذب والمية" الجهاز هذا نحكم ا  إذ صحيح غير كالم

 :متجهمة إنكارية بطريقة عامر رد

 (49ص العتمة، ستائر. )صدقي أثبت حتى جهاز ألي بحاجة لست نفسي، من واثق أنا -

 سحبوه.. .مستمر تدهور وفي لها يرثى أصبحت الصحية حالته بأن شعروا"قد  المحققين وكأن

شب الظالم ..والوجوه النكرة والدفء النور حيث إلى وجد نفسه مرة أخرى، في مواجهة خ 

 :  ذلك الذئب الذي يجيد إخفاء أنيابه! الشفوق "شلومو"بدأ معه . المسندة

 أنت مما خرجكأو أساعدك كي المجال لي افتح...رجل يا نفسك ارحم...عامر يا سالمتك" -

 صدرك؟ في الذي الصفير هذا ما...مستمر تدهور في الصحية حالتك حالك؟ في تنظر أال...فيه

 خسرت إذا تكسب ماذا..عامر يا العمر مقتبل في أنت دائمة؟ أزمة إلى يتحول أن تخشى أال

 (811ص ،العتمة ستائر)" حياتك طيلة تالزمك بعاهة هنا من خرجت إذا ؟...صحتك

 جاء وكما وتهديدهم في حياتهم، المعتقلينللتأثير على نفسية  التحقيقويستخدم المحققون أساليب 

 :819 ص الرواية في

 غير القلب ودقات منخفض، الضغط...جدا خطيرة حادة أزمة عنده...مشفى إلى بحاجة هذا" 

 ."للقلب وتخطيط لصدره أوكسجين إلى يحتاج منتظمة

 االعتقال حياة عن تتحدث التي الفلسطينية الرواياتفي كّل  كما هنا حضور وللعصافير

  :جاء 871 ص ففي ،الصهيوني الكيان عند والمعتقلين

 المرء على... أرحمك ما ربي سبحانك...الساخن الحوار هذا بعد نفسه أعماق  إلى عامر عاد"

 " الحذر تلغي ال الثقة" فعال. الزنازين هذه في يقابله مخلوق كل من حذرا يكون أن

 العصافير حدأ من اعتراف بأخذ للمحاولة عامر البطل اكتشفها محاولة على يدلل جاء فما

 اعتقاالته أثناء يعترف ولم ،قبل من مرات عدة ومعتقل ،كبيرة تجربته نأو خاصة ،األذكياء

 .السابقة

 هذا ألخذ محاولة في وجولة أخرى محطة من بد ال التحقيق ومتابعة السجون بين تنقالتهم ثناءأو

 لما البطل سرد وأثناء السجن في بالكامل التحقيق طاقم عليه اشتغل وان ،المنتظر االعتراف



324 
 

 من الليل فيها يميز يعد لم ا ،يوم 41 من أكثر استمرت التي التحقيق فترة خالل معه جرى

 ةبأي االعتراف ينتزعوا أن ، وهوواالسم األسلوب اختالف مع واحد المحققين، وهدف النهار

 : الروايةفي  831 ص في جاء المثال سبيل فعلى ،وسيلة

 محاولة في" المسكوبية أيام يرحم هللا يعني... عسقالن تحقيق في أنت ؟ اآلن أنت أين أتدري" 

 هذا لسحب التنازلي والعد الجد بدأ وهنا ،للتحقيق بالنسبة نزهه هي المسكوبية أن إلفهامه

 يسهم ربما التعذيب أن قرروا أن وبعد التعذيب جوالت حدىإ في عامر يقول، االعتراف

 : 891 ص المنتظر باالعتراف

 من بد ال بالتأكيد "جاء السجن رحى في" عنوان حمل والذي روايته من األخير الفصل وفي

 ا  ومرور االعتقال ثم والتنفيذ للعملية التخطيط لحظة من ،معه حصل ما كل لمراجعة البطل عودة

 الجانب بين منياأل بالتنسيق يسمى ما هنالك نأ ليكتشف ;السجن حياة إلى النزول حتى بالتحقيق

  :899 ص في وجاء ،والفلسطيني اإلسرائيلي

 في المنتشرين العمالء أيّ  ;العصافير لكثرة ;حوله من بهوس المعتقل يصاب كثيرة ا  وأحيان

  :الزنازين في ا  وتحديد المعتقل

 طريقي عن ؟من طريق وعن صدره في ما كل ليخرج نبيل جاء قديمة بسيطة بتهمة أنا اعترفت

 أحمق غبي من لي يا سرعة بأقصى فيها فانطلق الطريق له مهدت أنا

 ا  مور به ويمور صدره يعتصر األلم كان ،الغضب غاية في وهو إبراهيم أوراق عامر طوى

  (891صستائر العتمة، )" ...ا  عظيم

 عمليات في عنه باإلفراج ا  حالم يبقى المعتقل أن إال ،لتجربتهم التقييم عملية خالل هذا كان

   :، الكل يتكلم، والكل يسمع في آن  واحدتبادل

 .تبادل صفقة لعقد جارية التصاالتا -"

  .والفلسطينيين العرب األسرى دون تتم لن الصفقة أن تعلن اللبنانية المقاومة -

  .ينيسرائيلإلا الجنود حالة عن معلومات إعطاء مقابل األسرى من بمائة ويطالب - 

  .العيد وقبل الشهر هذا خالل الصفقة تتم أن أتوقع أنا -

  .شهور ستة أعطيها أنا -

    (819صستائر العتمة، ) .*" وعظيمة رائعة فاألمور شهور ستة في تمت إذا -

 

............... 

لرواية ستائر العتمة الصادرة عن وزارة الثقافة الفلسطينية في العام  كل ما ورد من تسجيل للصفحات أعاله مرجع*

2031  
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  *الهودلي  لألسير وليد قصصية مجموعة "العصافير شباك في"

 القصة -العصافير  شباك في : "ك لوليد الهودلي موضوع بعنوانوب وجاء في صفحة الفيس

  :"المجموعة من ولىاأل

 يجد لم. .كتفيه إلى ورقبته رأسه يكسو الذي الكيس عنق من برفق وقاده ماجد قيد المحقق فكّ "

 كانوا. .المرة هذه إال رفق أي السوداء األقبية هذه في قضاها التي يوما   العشرين طيلة ماجد

 وصعق والشبح الضرب بين قضاها يوما   عشرون. .الذبح إلى تجرّ  كبهيمة شديد بعنف يجرونه

 ...سنة عشرون وكأنها عليه مّرت.. .العنيفة النفسية بأساليبهم األعصاب

 نل هذا. .النكد تمثيلهم عليه مّثلوا. .والترهيب بالترغيب تناولوه. .وثبات قوة بكل المحققين واجه

. .والوعيد والوعد بالتنكيل وذاك ،سحنته مع يتناسب ال الذي والهدوء المصطنعة بالعقالنية يأتيه

 الذي الجواب يتلقى ال وعندما ،يسأل ثم الجالّد عنه يبعد. .عنه منافحا   لماجد فازعا   يأتي وآخر

 وعندما. .الجاّلد المحقق مع عليه ويتكالب أنيابه عن يكّشر...مفترس ضار   سبع   إلى ينقلب يريد

 من نفسيته اختراق ويحاولون ،واحد رجل هجمة عليه يهجمون هذه أساليبهم من المحققون يملّ 

   ..اللعينة حقيقتهم على وظهروا ،عليه كلها حيلهم انكشفت.. .جهاتها جميع

 خطوة. .المحقق خلف ماجد سار ،معدته ويقلب ،جلده يلسع والبرد القارس الليل جوف في

 بظالمها السوداء الدنيا به دارت كالعادة، قدماه تعّثرت.. .عينيه أمام يتراءى أسود وجدار خطوة

 أن اعتاد. .الحانية هللا معّية ثقلها من خففت. .القادمة الجولة هواجس خناقه على شدت الدامس،

 من ت سّكن طيبة نسائم روحه على فتهبّ  البالء، ونزول الخطوب اشتداد عند هللا بجناب يلوذ

 ال التي البشرية الوحوش هذه أمام وثباته توازنه على يحافظ.. .والطمأنينة الثقة وتلهمه روعه

 صفة أية نفوسها حنايا في يتبق لم الحّية، المشاعر كل فقدت. .بالجسم إال اإلنسان مع تلتقي

 عن البحث لغة إال تعرف وال ضرباتها وتحّرك بوظيفتها تقوم تعذيب آلة مجرد. .إنسانية

 .والتنكيل االعتراف

 من تصلبت التي عروقه في الدفء وسرى جلده ارتعش. .المكّيفة المحقق غرفة ماجد دخل

 جسمه مألت كدمات. .وألم مرارة من به مما الرغم على الرأس رافع المحقق أمام جلس. .البرد

 صلعته بدت. .وجهه على قاتمة ألوانا   األسى طبع صدره، على لحيته شعر تهّدل. .زرقاء بدوائر

 ،سالقار البرد من راحة فيه أنّ  إال التحقيق عنف ورغم. .المتناثر رأسه شعر مقدمة في بارزة

 من جّردوه. ."أفرهول" واحدا   قميصا   ويفترش الشتاء في بقساوته المعروف هللا رام برد يلتحف

 هذا من شيئا   يغني وال يسمن ال الذي القاتم البنيّ  الكيس هذا عليه وأبقوا الداخلية حتى مالبسه

 الحاسوب لوحة على يده وضع. .النكد وجهه تكسو صفراء وابتسامة بهدوء المحقق قال. .البرد

 :الطاولة على األ خرى واليد

 لك أتمنى" السجن، على وبعدين اجتماعية معلومات شوية بدنا." .ماجد السالمة على هلل الحمد

  ؟ عمرك كم. .قريبا   إفراجا  

 . وعشرون تسعة -

 متزوج؟ -
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 نعم -

 عندك؟ ولد كم -

  ولدان -

 ؟ أ خت وكم لك أخ كم -

 أخوات وست أخوة خمسة -

 ؟ التعليمي مستواك -

 .بكالوريوس -

 ؟ شغلك هو ما -

 .الزراعة دائرة في موظف -

ّبه في يلعب الفأر وجعلت" ماجد حيرت التي االجتماعية أسئلته أنهى  من يستفيدون ماذا. " ."ع 

 االنتقال وقبل التحقيق نهاية في تكون األسئلة هذه مثل أن األ ولى الحبسة من أعلم. .األسئلة هذه

 في انتصرت العذاب من يوما   عشرون.. .بسالم براثنهم من أفلتّ  لقد هلل الحمد. .السجن إلى

 .".نصر بعده ما نصر إنه. .الجبناء هؤالء على نهايتها

 اإلسرائيلية المخابرات تصّور :لي قالوا حيث التحقيق، بداية في نفسيا   هزيمتي أرادوا لقد

. .كفتنا على كفتك أترجح. .المقابلة الكفة في الحميد عبد ماجد وأنت كفة، في العريقة بخبراتها

 الذي العنيف هّزهم. .محالة ال الراجحة الكفة فهو معه هللا كان ومن معي هللا أن األغبياء نسوا

 ال أنا. .اللعينة بقبضاتهم كتفاي وتصطك جذورها من رقبتي ويقتلع ظهري فقرات يخلخل كان

 ويضرب كتفاي تزرقّ  أن بعد الكّرة يعيدون كانوا عندما خاصة المريع الهزّ  هذا أنسى

. .أمره من عجلة على وكأنه المحقق، نهض. البرد شدة من ظهري غضاريف الروماتيزم

 هدى على السجان خلف سار. .السجن بإدخاله وأمره سّجان على نادى بحرارة، صافحه

 نظر. .التحقيق فترة طيلة خياشيمه وأزكم بصره عليه أغلق الذي النتن الكيس من تخلّص..عينيه

 ومأل النقي الهواء من تنفس. .قبره من انبعث وكأنه الزرقاء السماء وقبة الخارجي الفضاء إلى

 والسجن الزنازين بين ما أمتار بضعة. .رائعا   مذاقا   للهواء أن يجد حياته في مرة ألول. .رئتيه

 في الولوج قبل متالحقة بأنفاس تزّود. .الشديد اإلرهاق بعد والراحة الضيق بين السعة فيها رأى

 !؟ الحرية أعظم ما. .روحه من ذرة كل هتفت. .السجن

 إلى اقتاده. .السوداء والبطاطين القاتمة السجن مالبس استلم. .السجن مخزن إلى السجان أخذه

 أول إلى وأدخلوه السجن شرطة فاستلمته الداخل من فتحت. .الثقيل الطراز من حديدية بوابة

 أخذوه. .الغرفة هذه سكان هم شابا   عشر خمسة قرابة له قام. .ضيق ممر عبر غرفة

 كان لما مقياسا   الواسعة الغرفة معالم بين زائغة نظراته كانت..فردا   فردا   عانقهم. .باألحضان

 قصرا   األ ولى للوهلة روعه في الغرفة هذه معالم لتشكّ  له، تبتسم التي الشباب وجوه وبين. .فيه

 الغرفة في وجد. .فيها كان التي القذرة الزنازين مع رأسه في معقودة المقارنة كانت.. .منيفا  
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 تسميتها تستطيع واسعة طاقة. .شاشته على قدم كرة مباراة رحى تدور تلفاز  . .مرتبة أبراشا  

 بعض لمح.. .داخلها إلى التسلل الشمس أشعة تستطيع ال الزنازين، في التي كتلك ال شباكا  

 ..!هللا كتاب مع روحي للقاء مشتاقا   كان كم. .ومصاحف دفاتر وأقالم. .الكتب

 حماما   يستحم أن عليه وعرض إليه توّجه شابا   أن لوال وآياته حروفه يلتهم أن وأراد تناوله

 ..التحقيق فترة طيلة جلده على تراكم وما الزنازين أدران جسده عن يزيل ساخنا  

 ،الحمام من خرج. .ومنشفة وليفة صابون من الحمام ومستلزمات.. جديدة داخلية بمالبس زّوده

 .".بانتظاره الكل وكان جاهزا   العشاء فوجد

 من وجوههم على سيماهم.. .ثناياها من الودّ  ويفيض الوداعة فيها ترتسم مبتسمة، بة،مرحِّ  وجوه

 قال.. .هللا بذكر تلهج ألسنتهم. .عيونهم في يبرق اإليمان نور و الكثة اللحى. .السجود أثر

 تفضلوا. .هللا بسم. .عريضة ابتسامة وجهه على يرسم وهو المربوعة اللحية صاحب زعيمهم

 اإلسالمية الصحوة. .ماجد يا مشايخ مع وقعتك ،هلل الحمد" :نفسه في ماجد قال. .هللا بركة على

. .األخيار المجاهدين هؤالء مع السجن في تلتقي أنت ها. .السجون في حتى مكان كل في تتقدم

 هلل الحمد ؟"نافعة ضارة   ربَّ .".تجربتك وصقل خبراتهم من للتعلم لك هللا يسّرها عظيمة فرصة

 ...حال كل على

 يديه بين ورفع للشباب ماجدا   سياف أبو قدم. .حوله تحلّقوا. .للتعارف" سياف أبو" شيخهم دعاهم

 ساحات في نلتقي أن هللا نسأل كربك، هللا فّرج و سهال   تئووط أهال   حللت.".الكلمات أجمل

 من ماجد مشاعر الكلمات هذه هّزت. ."مقتدر مليك عند صدق مقعد في أو األقصى المسجد

 مخلصا   وفيا   يكون أن على نفسه في وصّمم منهم ناله الذي اإلطراء من خجال   ذاب. .األعماق

 رّددوا. .العشاء ذانآ السجن داخل من سمعوا. .والكرم باللطف الحافل االستقبال هذا على لهم

 وأنفاس المكان بها يضيق إيمانية أجواء. .الطير رؤوسهم على وكأن بخشوع المؤذن خلف

 عليهم، هللا رضوان الصحابة زمن في تجده ال قد النظير منقطع تبتُّل.. الصدور من تشع إيمانية

 العين قّرة وتحقيق هللا للقاء جاهزة واألرواح مستوية الصفوف كانت حتى األذان انتهى أن وما

 به لحق كمن كان. .قلبه أعماق من حرفا   حرفا   باآليات وترنم سياف أبو بهم صلّى. .الصالة في

 إلى خّروا.. .(هللا باب سوى أمامه يجد لم الذي) المضطر لجوء بكلّيته هللا إلى فلجأ ضار   سبع

 بها ذكروا إذا الذين بآياتنا يؤمن إنما. ).القلوب لها تقطعت سجدة آية بعد باكين ساجدين األذقان

 ...(يستكبرون ال وهم ،ربهم بحمد وسبحوا سّجدا   خّروا

 مستغرقا   فوجده" سياف أبو" إلى ماجد نظر. .وِورده بتسبيحه منهم كل   العشاء صالة بعد انشغل

 ماجدا   سياف أبو نادى الصالة انتهاء من ساعة نصف وبعد سجوده، موضع عن عينيه يرفع ال

 :ووقار بهدوء سياف أبو هتف. .الشاي لهم أ حضر برشه، على

 نفسي على سأعرفك واآلن عامة معرفة التعارف جلسة في تعرفنا.. .ماجد بالشيخ وسهال   أهال  

 قتل عندي. .السجن في أعوام عشرة منها أمضيت مؤبد، محكوم سياف أبو أخوك. .بالتفصيل

 ربّ  عبد اسم على حينها في سميته سياف اسمه الكبير.. .وبنت أوالد خمسة ولي متزوج.. .يهود

 ...األفغان المجاهدين قائد سياف الرسول

 ...بالغ باحترام ماجد عليه رد
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 أشهر.. .خفيف حكم هللا شاء إن. .اللطيف عبد اسمه الكبير. .ولدان وعندي متزوج وأنا.. 

 .. .وعليك علينا هللا بإذن وتفرج

. .يعترفون ال الرجال. .الرجال هكذا اعتراف بدون يعني. .خفيفة حبسة. .ماجد يا فيك هللا بارك

 محكوم الشاي لنا أحضر الذي هذا باعترافاتهم، محكومون أمامك تراهم الذين هؤالء كل

 أعترف ال أنا أبيب، لتل الفلسطيني االسم" الربيع تل" وسط تفجير بعملية قام عاما ، بعشرين

 وزجاجات انتفاضة فعاليات عنده سنوات، سبع محكوم الشيال أحمد وهذا. الصهيونية بالمسميات

 ما. .أصال   مجاهدا   يكون ال أو التحقيق في رجال   المجاهد يكون أن إما.. ."مولوتوف" حارقة

 وال يضعف ال الحقّ  الم جاهد بسهولة؟ المخابرات أيدي في السقوط ثم هلل النفس بيع معنى

 أسلوبهم معك استخدموا هل..التحقيق في صمودك كان كيف..ماجد يا لي قل بتاتا ، يعترف

 :وأجاب رأسه هز. .سريعا   دماغه في والتحقيق العذاب صور تعاقبت" الهزّ " اللعين

 .. .هللا قاتلهم التنكيل، أشكال وكل والشبح الهز.. .نعم

 قلما   يحمل وسيم شاب إليهم انضم. .ماجد يا األمان برّ  إلى وصلت. .هللا تكثبّ  لقد هلل، الحمد

 القلعة هذه في األمن مسؤول ماجد أخ يا هذا: سياف أبو عليه عّرف...بحرارة صافح. .ودفترا  

 من البد..السجن في خاللها من نتحرك التي الثورية األوضاع تعلم كما. ."الرزاق عبد أمين"

 أن عليه المعتقل يدخل والذي بأول، أوال   األمور تتابع القيادة...والخارج الداخل بين التواصل

 مكتوم والسر مأمون الطريق.. .احتياطها الخارج في الخاليا تأخذ حتى له جرى بما قيادته يخبر

 . القسم هو والقسم العهد هو والعهد

 :وطمأنينة بهدوء ماجد قال

  االعتقالية، قصته يكتب السجن يدخل عندما المجاهد أن أعلم.. .مسبقة فكرة عندي -

 ألن الصورة في أضعك أن أحببت.. .األمن مسؤول األخ منك يريده ما وهذا عليك، يفتح هللا -

 .الطلب هذا منهم تطلب عندما أحيانا   يتخّوفون الجدد

 :وقال ماجد، إلى والقلم الدفتر أمين مقدّ 

 وتاريخ الرباعي اسمك اكتب االعتقالية، القصة اكتب الدفتر، هو ها. .ماجد شيخ يا تفضل -

 المحبوس القضية. .وجدت إن االعترافات بالتفصيل، التحقيق في معك جرى وما االعتقال

 .بسببها

 عليها عينيه سياف أبو مّرر. .سطور عدة كتبه ما يتجاوز لم بسرعة، كتابته ماجد أنهى"

 :قال ثم أمين، قرأها.. .بسرعة

 صورة في القيادة وضع من البدّ  الضرورية اإلضافات بعض إلى بحاجة ولكن كفاية هذا رائع -

 ..سياف أبو قال.. العناصر من نعرفها كي لنا القيادة توّجهها الروتينية األسئلة بعض. .الوضع

 أبو انسحب. .علي نادوا شيء لزم وإذا. .لي اسمحوا.. ."بير في سرك" ماجد يا تخف ال -

 :أمين وتابع سياف
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 ماجد؟ شيخ الخارج في عالقتك من مع -

! ؟ تمثيل هذا أكلّ . .مستحيل. ."عصافير" كانوا لو ماذا. .أعماقه في نداءا   سمع. .ماجد تردد" 

 الحقيقة في أنا الشكل بهذا ليس ولكن.. .التمثيل يجيدون أنهم سمعت ولكّني.. ."ممكن مش"

. .األمان برّ  إلى وصلت أن بعد التحقيق إلى أأرجع.. .العذاب هذا في أسّتمر متى إلى.. .تعبت

: لي قالوا المخابرات، عند به أعترف لم شيء بأي أتفوه ال بأن المجاهدون إخواني يحذرني ألم

 هذا يسألني لماذا..."المخابرات تعرفه ال الذي بسّرك له تبوح فال السجن في أباك وجدت لو"

 ( 18)الهدف؟ ما. .الرجل

 في غاص ،الشكوك انتابته. .الحيرة به واشتدت صمته في ماجد استمر. .السؤال عليه أمين أعاد

 ..العصافير حيل عن الخارج في سمعها كثيرة قصص هاجمته الظّن، بحر

 :وقال الدفتر، يديه بين من أمين أغلق

.. .تجيب ال أن باستطاعتك. .أحدا   نكره ال نحن.. .إليك يعود األمر هذا.. .حر أنت -

.. .شيء في نزعجك ال أن وأرجو مطمئنا   كن المهم.. .كتبته ما تلغي أن أيضا   وباستطاعتك

 .. .العمل؟ ما ولكن.. .المهمة هذه من ثوبي مللت شيخ، يا.. .األمن في والشغل األمن يقطع

 الثكالى دموع الجرحى، أّنات الشهداء، بدماء المعمدة ثورتنا على نحافظ أن علينا يحّتم الواجب

 ..يرحم ال بغيض احتالل مع وقعنا. .لك أقول ماذا ماجد، يا آه آه،.. .األسرى ومعاناة

 الظن أسأت لقد( إثم الظن بعض إن.)الشك هذا كل لماذا. .شكوكه يراجع نفسه إلى ماجد عاد"

 ال أم أكتب أن يهم ال.. .الحرية لي ترك. .شيئا   مني يريد ال هو ها. .ماجد يا األطهار هؤالء في

 من أعرفه إني. .بالمئة مئة شريفا   رجال   بينهم من أعرف إني ثم...مكترث غير إنه. .أكتب

 هو ها. .وضحاها عشية بين عصفورا   أصبح هل. .تقريبا   واحد بشهر قبلي اعتقل.. .الخارج

 استأذن.. .مباشرة منه وأتحقّق باليقين الشك سأقطع. .هنا؟ إلى به أتى الذي ما. .معهم يسكن

 بال الموضوع في معه دخل.. .المعرفة حق يعرفه ال الذي الشاب هذا برش إلى سارع و ماجد

 

 

 

 ..................... 

:  ينظر صفحة وليد الهودلي، الفيس بك. 13

https://www.facebook.com/WalidAlhodali/posts/662141340524048 

 الكاتب المحرر لألسير المعتقالت، أدب سلسلة من عشر الرابع الكتاب الفلسطينية الثقافة وزارة عنفي رام هللا  صدر* 

 تجارب وتعميم توثيق بأهمية إيمانها من الثقافة وزارة عليها تقوم التي،"العصافير ِشباك في" بعنوان الهودلي وليد

 واقعية المجموعة و حتالل،الا سجون داخل الفلسطيني األدب روح صياغة في أبدعت التي األسيرة، الوطنية الحركة

 التجارب من العديد المجموعة تحمل كما الشباب، لجيل وتداولها تعميمها األهمية من نرى يالت التجارب من فيها متياز،با

  .عليان عطاف المحررة األسيرة المجموعة مقدّ . واألمل العزيمة لون يبددهُ  الذي القاتم اللون تحمل ربما يالت ،اإلنسانية

 

https://www.facebook.com/WalidAlhodali/posts/662141340524048
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 ذرات من ذرة كل بها هتفت بلهفة سأل.. .بقوة يدفعه أعماقه يطفح الذي الشك كان.. .مقدمات

 :جسمه

 السجن؟ في نحن هل -

 هذا؟ في أتشك. .السؤال هذا ما -

 العصافير؟ غرف في أكون أن خفت. .االحتياط باب من سألتك.. .وبينك بيني -

 االعتقال قصة سوى يءبش أحد إليّ  يتوجه ولم أيام عشرة منذ هنا أنا. .بارد ماء في يدك ضع -

 ..السجون كل في يطلبونها. .الروتينية

 رخيم صوت. .سياف أبي بإمامة تصلي مجموعة فوجد الفجر، أذان قبيل نومه من ماجد نهض -

 تارة، أوتاره وتشتد يستبشر. .ورجائها خوفها ووعيدها، اآليات وعد حسب ويهبط يعلو يتموج،

 .صوته ويخفت ينقبض أخرى وتارة

 يكون أن مستحيل: ورّدد عقاله من انفلت خاطر، مع للوضوء ينطلق نفسه فوجد اآليات، حّركته

 وباألسحارهم يهجعون ما الليل من قليال   كانوا) :تعالى لقوله عملي تجسيد إنهم. .عصافير هؤالء

 ..مستحيل النفاق؟ أهل هذا على أيقدر. .ساجدون راكعون عابدون قائمون هاهم. .(يستغفرون

 الفطور وبعد.. .قرآن جلسة ثم الصالة بعد جماعية مأثورات. .حافال   يوما   كان الفجر صالة بعد

 إلى خروج ثم. .الجميع إليها انضم سياف أبو قدمها دينية جلسة: الغرفة في النشاط دبّ 

 الجواب وكان سأل.. .السجن في الغرف بقية قبل من للساحة مقاسمتهم عدم الحظ.. .الساحة

 تفاعل. .السجن عن وعزلتها الغرفة هذه في العالية األحكام أصحاب اإلدارة جمعت لقد.. .جاهزا  

 آالم نسي. .لطيفة ومجامالت طيبا   كالما  .. .رائعا   انسجاما   معهم ووجد الشباب مع الساحة في

 يحلّق جناحين به تتنقل التي قدماه كانت. .جسمه في أثرها مازال التي التحقيق وعذابات السجن

 تنهال و الجميع فيصمت طويال   يتحدث. .الشمال وعن اليمين عن يحفّونه والشباب عاليا   بهما

 الدفء من حّظه أخذ أن وبعد السماء كبد الشمس توسط ومع. .والتبجيل اإلعجاب كلمات عليه

 ..الخانقة والجدران الرطب قبرهم إلى أدراجهم عادوا جسمه رطوبة على انقضّ  الذي

 شباب حاول. .لإلدارة نفسه مسلّما   الشباب أحد هرب العدّ  وأثناء الغرفة الظهيرة عدد دخل

 رجاالت وجود مستغال   الباب من الخروج من تمكن أنه إال نفسه تسليم وبين بينه الحيلولة الغرفة

 إنه. " .الشاب هذا قصة وأخبرهم الغرفة شباب سياف أبو جمع. .العدد بعد الباب أ غلق. .اإلدارة

 توبته على والعمل أمره إصالح حاولنا. .زاوية أنزل و للتحقيق خضع ،أمني ملف له. .مشبوه

.. .المخابرات أحضان في واالرتماء.. .النذالة إال أبى أنه إال. .أحد يعلم أن غير ومن بهدوء

 ويهرب لإلدارة نفسه يسلّم المتساقط هو ها.. .جديدة عالمة وهذه" .نفسه وسلم قليل قبل فاجأنا

 أن تعتقد جعلتك حتى بعيدا   الظنون بك ذهبت لقد.. .أمره اكتشفوا الذين المجاهدين أيدي بين من

 ..هللا معاذ.. .عصافير األطهار هؤالء

 من فيها يقرأ كان. .العصر بعد سياف أبو يعقدها التي التفسير جلسة مع وروحه عقله زمام جمع

 الجلسة يحف واالنتباه الصمت.. .ويعقّب واآلخر الحين بين يتوقف.. .قطب لسيد القرآن ظالل
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 وارتعش جلده الن. .الشيخ من تلقفه الذي الرباني الفيض من ماجد ارتوى.. .رائعة بقدسية

 ..والعلم الذكر في يستغلها حبسةِ  في خيرا   واستبشر وجدانه،

 بغصة أحس األمس أسئلة عليه يعيد أن من توّجس. .قلبه خفقات تسارعت. .أمين مساء   جاءه

 :الهمس يشبه بصوت له وقال أمين منه اقترب. " .الصافية قلبه أجواء تعّكر

 عندهم. .األمن في معنا العمل عليك نعرض أن منا إخواننا طلب. .السجن من بريد جاءنا -

 ما.. .الخارج وخبرة الداخل خبرة بين نجمع أن نريد: الخارج من جاءتهم عنك طيبة صورة

 !رأيك؟

 كيف إذ بهم، شكوكه من يّخلصه جديد تأكيد العرض هذا في رأى عندما أمره حسم. .قليال   دتردّ 

 أن وهو واحد أمر سوى أهمهم لما عصافير كانوا لو! ؟ الخطيرة المهمة هذه على يأتمنونه

 .".المخابرات عند به أعترف لم الذي إلى يصلوا وأن أسراري يستخرجوا

 ما وكل المعلومات رفع واالنتباه، الرصد في توجيهات أمين من وتلقى المهمة هذه على وافق

 منه طلب أمين، على عّرفه. .جديدا   ضيفا   استقبل التالي اليوم في. .السجن في األمن لعنصر يلزم

 :مشجعا   له وقال أمين، قرأها ماجد بها جاء. .عنه بالنيابة االعتقالية القصة أخذ أمين

 النقاط بعض إلى بحاجة فقط. .الصورة اكتملت لو حبذا. .صنعا   أحسنت لقد. .فيك هللا بارك -

. .عنها يجيب أن إال الجديد المعتقل على ما. .كثيرا   تريحك أسئلة مجموعة عندنا. .الضرورية

 :مستفسرا   وقال النظر، ماجد أمعن." .األسئلة عليه عرض"

 المعترف حدود تتجاوز األسئلة هذه. .المخابرات عند عليها يعترف لم أمورا   يعطينا قد ولكن -

 .عليه

 دون الخارج في الخاليا أتبقى المحظورات، تبيح الضرورات. .الضرورة إنها. .ماجد شيخ يا -

 الثقة بأن أتعتقد ثم. .الخارج في عنه تنوب وأن المعتقل مهام تتابع أن للقيادة يحق أال. .توجيه

 ؟ الثوري العمل في مكان لها ليس

 .الحذر تنفى ال الثقة ولكن نعم، -

 الوقت وفي الحذر، الثقة تلغي ال أن يجب. .وحذر ثقة. .معا   االثنان هو المطلوب. .أحسنت-

 . .الثقة الحذر يلغي ال نفسه

 :بإعجاب هتف و رأسه هز"

 ..رائعة معادلة إنها حقا   -

 ..ماجد يا هللا على توكل. .دقيق توازن إنه -

.. .سياف أبو شجعه.. .اتجاههم األمني بالواجب والقيام الجدد المعتقلين متابعة مهمة ماجد استلم

 بدأت.. .عنها اإلجابة يريدون التي األسئلة كل ويتابع تفاصيلها بكل االعتقالية بالقصة يزّودهم

 ثم بالواجب والقيام االستقبال يتولى ماجد أصبح. .اآلخر تلو الواحد بالتوارد معه المعتقلة خليته
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 إلى يصل كان.. .الجديد الضيف وبين سياف وأبو أمين بين والمراسلة االعتقالية القصة

. .أمين األمني المسؤول إلى ويسلمها به مجموعته أفراد لثقة سهولة، بكل المطلوبة اإلجابات

 به برقت الذي المكر إخفاء حاول مصطنع بهدوء ماجد مع جلس األوراق، بدوره أمين جمع

 :له قال. .طويل استدراج بعد فّكيه بين تقع أن الفريسة أوشكت الذي كالثعلب كان.. .عيناه

 ورقة له فتح" عليها تعليقهم اقرأ.. .األوراق لي أعادت السجن في األمنية اللجنة.. ماجد يا -

 القصص مقارنة عند واضحة تناقضات هناك. ..".صغيرة وكلمات دقيقة أسطر كستها شفافة

 .عامة أمنية لجنة.. .ع.أ.ل كاملة الحقيقة إلى الوصول من ّبد ال.. .واالعترافات االعتقالية

 :وقال حاجبيه رفع. .شعره على يده راحة سحب.. .قلبه ضربات واشتدت ماجد وجه امتقع -

 اآلن؟ العمل وما -

 ليست القيادة.. .واضح بشكل الصورة تكتمل حتى بعضها ببعضها القضية خيوط ربط يجب -

 ...وقال قليال   صمت." .!الخلل؟ أين تعرف أن عليها. .شيء كل تعرف أن يجب. .طرطورا  "

 كيف! ؟ أمره كشف القيادة تستطيع كيف.. .مشبوها   شخصا   المجموعة في أن ماجد يا افترض -

 من يتنصل المجموعة أفراد من كل هو ها.. .الخلية كشف إلى أدى الذي السبب إلى تصل

 ..أخيه على بالالئمة ويلقي اعترافاته ومن مسؤوليته

 !الخلل؟ أين.. .األيدي مكتوفي أنبقى العمل؟ ما -

  :شديدة بنبرة قال" أعماقه، من شدته جّدية مشاعر اجتاحته...ماجد عنق اشرأبت" 

 معلومات بيدي تقلق ال.. .الليمون حبة تعصر كما سأعصرهم. .ساعة وعشرين أربعا   أمهلني -

 .كاملة تستلمها هللا شاء إن غدا  . .القضية خيوط تربط

 خلال   يكون قد. .إليه الوصول من البد خلال   هناك بأن لهم أوحى.. .مجموعته بين ماجد لتنقّ 

 تقريرا   طّرز و.. .عنده ما إلى عندهم ما جمع.. .بدلوه وأدلى قلبه على يده منهم كل   وضع. .أمنّيا  

 نقطة كشف. .عنهم انبثقت التي الفرعية والخاليا الخارج في عملوه ما كل فيه ذكر شامال  

 دّونه صدورهم ةأكنِّ  في به يفّكرون ما بعض وحتى. .مخططاتهم.. .تمويلهم ومصادر اتصالهم

 .لهم

.. .عصافير كانوا لو ماذا: " الشك إليه عاد.. .النوم له ىوأنّ .. .لينام فراشه إلى وذهب ليال   سلمها

 أوصل.. .مجموعتي اعترافات على وساعدتهم بل شيء كل مني أخذوا لقد.. .ماجد يا ثانية مرة

غفّل من لي يا ؟ ال ولم.. .الدرجة هذه إلى والمكر الكيد بهم  غير هذا إن.. .رب يا سترك.. .م 

 ليلة في المعلومة إلى الوصول جهدهم كل يحاولون أنهم العصافير عن معلوماتي إن ممكن

 المخابرات.. .العنف استخدموا أحسن هي التي تنفع لم وإذا.. .أمرهم ي كتشف أن قبل واحدة

 تنتظرهم أن المعقول أمن. .يوما   عشر خمسة فلي أنا أما ،بسرعة عملهم فينجزون تنتظرهم

 ...مستحيل.. .الطويلة األيام هذه المخابرات

 ..".خطيرة نقطة هذه.. .به أعترف لم ما إلى الوصول على أصروا لماذا ولكن
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. .مجموعتك وقصة قصتك هي ها: وقال ،جاروره من األوراق أخرج" ...ماجد بالبطل أهال"

 يقطعها أو أسنانه بين ويلتهمها.. .عليها ينقض حتى مكبلتين غير يديه أن لو ىتمنّ  و بها حّدق"

 " يده بقبضة الطاولة ضرب أن بعد المحقق تابع.." .إربا   إربا  

 على انقضت التحقيق، جوالت وتعاقبت.. .فقط البداية هذه.. .القصة ليست هذه. .ماجد اسمع

"  العار غرفة من أعادوهم أن بعد مجموعته أفراد مع واجهوه.. .جديد من الحقد موجات رأسه

 الضمير عذاب. .جانب كل من تهاجمه متعددة باختناقات شعر. .آخر تلو واحدا  " العصافير

 نااللت كتفاه.. .القيد اعتصرهما نااللت ويداه النتن الكيس تقاسمه منها تبقى وما أنفاسه خطف

 ومرافقة المستقبل ألم. .يشبعون وال المزيد يطلبون الذين المحققين ضغط. .الخلفي القيد لواهما

 ...حياته طيلة له المأساة هذه

 يجب. .هللا يا عونك. .المهزلة لهذه حدا   أضع أن يجب. ".فشيئا   شيئا   تعاظم نداء داخله من هتف

 أن يجب. .أساي في أذوب ال أن يجب.. .المحققين باتجاه غضبه وجه.. .إنقاذه يمكن ما إنقاذ

 باهلل استعن..! .الكامنة طاقاتي كل يستنهض تحديا   تشكل أن يجب بالعكس بل الهزيمة هذه أقاوم

 ...ماجد يا

 شامخ بصبر عليها اعتاد التي ضرباتهم كل ىتلقّ .. .ماجد من عنيفة فعل بردة المحققون تفاجأ

 سمع .أحد أحد،. الخالدة رباح بن بالل كلمة.. .واحدة بكلمة استمر. .نادرة ببطوالت وتعملق

 جدران بين وتتردد. .واآلخر الحين بين تنبعث التي الصارخة التحدي بكلمات مجموعته أفراد

 ...اللئيم الحقد جحافل أمام معنوياتهم من ورفعت أزرهم من شّدت. .الزنازين

 هذه من اقتنصوها التي باالعترافات المحققون اكتفى المتواصل التحقيق من أشهر ثالثة بعد

 تم. .إفادة أية على التوقيع رفض إذ ماجدا ، عدا ما المجموعة ألفراد اإلفادة كتبت.. .المجموعة

 ...جديدة اعتقاالت بموجة الزنازين اكتظت أن بعد السجن إلى تحويلهم

 على يحكم الذي" تامير" قانون على العام االدعاء استند. .ماجد محكمة جلسات تواصلت

: التحقيق في تجربته عن قالوا. .ومحبيه إخوانه من واإلكبار اإلعجاب فنال اآلخرين اعترافات

 (  17).بطوالت وتبعته بطولة سبقه ولكن العصافير عند جسيم خطأ

 

 

 

 

 

 

. ......................................... 

 .السابق المرجع: ينظر.12
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 لشفيق التالوي   " في عين العاصفة"

 :ومما جاء فيها

 وتمضي علي، وأبي وعطية كجمال المشرقة صورها وأبهى أجمل في االنتفاضة وتستمر"

 صوت ذاعةإ بأثير قلبي ويتعلق وحنين، وإسماعيل ويسرى سليم يوأب هللا كعبد بحكاياتها

 يا وثوري سالحي، طلِّ  :معها غنيت وكم الجميلة، الثورية بأغانيه أسرني الذي فلسطين،

 وقلقي األغاني بهذه االستمتاع نشوة بين ما أخي، يا وأنا الرباعية، وع المحتلة، األرض جماهير

 تنقل التي" كارلو مونت" ذاعةإ إلى أستمع، الراديو موجات قرص كأحرّ  الجارية األحداث من

 لجنود الليلية المداهمات يشهد العاصفة عين في زال فما بيتنا أما العالم، إلى االنتفاضة مجريات

 عن االقتحامات هذه انفكت ما لهم، والمطلوب المطارد، سهيل أخي عن بحثا ومخابراته الجيش

 سليم وأبو النجار هللا عبد من كل بمساعدة صالحهإ من والدي مئس حتى بيتنا باب كسر

 وقوته" كوبي" بيتنا يداهم حتى األكثر على يومان أو واحد يوم يمر يكاد فال السمكري،

 من تنفردان اللتين والطويلتين الكبيرتين يديه بكلتا غرفتي باب طرق له يحلو الذي العسكرية

 : يصرخ وهو الطويلة، قامته

 . عليك الباب نكسر راح نايم خليك شفيق، يا نايم خليك -

 : المعهودة بأسئلته عليّ  وينهال بسرعة الباب فاتحا   أقفز

 .حاله ميسلِّ  خليه شفته؟ ما لسه شو سهيل، وين -

 .أقوله ببقى أشوفه لما كوبي سيد يا طيب -

 أوقحه ما وعصبي، نمرود القامة، قصير" هاني أبو" المنطقة مخابرات ضابط يتقدمهم وأحيانا

 كوبي قوة فصدتنا وأبي، أنا عليه وتهجمنا   غضبا   فاستشطنا، مرة ذات أمي صفع حينما

 وجل للتحقيق أخضعونا المخيم، شرق المدنية اإلدارة مركز إلى معهم واقتادونا العسكرية

 العبرية باللغة عليها مكتوب له صورة لنا وعرضوا سهيل، فيه يختبئ الذي المكان حول األسئلة

 : لنا قال ثم التحقيق، ضابط لنا ترجمها هكذا" ميتا أو حيا   مطلوب األمن قوات كل إلى"

 . يموت ما بال حاله يسلم انصحوه -

 .بنبلغه شفناه ذاإ ماشي -

 من بتيجو يوم وكل معنا بتضل" الشخصية البطاقات" هوياتكو بس البيت روخوا يال طيب -

 . للمساء الصبح

 أبي؟ قال يعني، ايش -

 . عاجبك مش وال خبيبي يا جبرية إقامة يعني -

 .عاكمك حاكمك اللي هو ما عاجبني ال -

 بتقول؟ شو -
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 .هللا شاء نإ بقولك اشي، وال... ال -

 حتى الصباح من المدنية اإلدارة مقر في يومي وإثبات، جبرية إقامة في الحال هذا على بقينا

 البيت هذا الحلو، محمد ألمي جدي بيت في العاصفة تحطّ  حتى لبيتنا ليلية ومداهمات، المساء

 كثيرا   أحبها التي شفا، وخالتي أديب، وخالي جهاد، خالي :جميعا   اعتقلوا مناضلون فيه ولد الذي

 خالي ابنة نعمة أما المعتقل، في كتبتها التي خواطرها أذكر زلت وما بشخصيتها، وتأثرت بل

 ضد عسكرية عملية نفذت أن بعد، عاما   عشر الخمسة قرابة المعتقل في أمضت فقد محمود،

 النضالي العمل مدرسة إلى إخوتها واصطحبت، ويدها عينها خاللها فقدت حتاللاال جيش

، سهيل أخي زوجة سامي خالي ابنة وبرفقتها أمي ذهبت ومنير، وأمير سمير :جميعا ليعتقلوا

 إلى متجها غزة يغادر أن قبل تودعاه كي محمد، ألمي جدي بيت في يلقاهما أن معهما اتفق كما

 أن إال واالعتقال، القتل بين فيما مهددة حياته وأصبحت السبل به ضاقت أن بعد، هربا   الخارج

 يطلقون مدنية لوحات تحمل سيارات ويستخدمون عربي بلباس يتخفون الجيش من كبيرة قوة

 القبض وألقت فباغتتهم المكان تحاصر كانت المستعربة الوحدات أو الخاصة الوحدات عليها

 أمام هذا االعتقال مشهد جرى عليه، التستر بتهمة وإياد نزار سامي خالي أبناء وعلى عليه

 ( 13).الطريق طوال منهما تتساقط والدموع، واأللم الحسرة تجتران عادتا اللتين وأمي زوجته
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 تم توثيقها قبل النشر 30/30/2031بتارخ  الباحثة بشفيق التالوي مع خاص لقاء.11
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 ألحمد أبو سليم   الحاسة صفررواية 

ة)  ...المقدمة يشبه ما" ،( 14).له األولى الروائية التجربة هي( صفر الحاسَّ

 الشعرية أعماله بعد سليم أبو أحمد والروائي للشاعر األولى الرواية هي إذا   "صفر الحاسة" ..

 بالدرجة قائم كتابته في العام الفني والطابع الماضية، القليلة السنوات خالل صدرت والتي

 األولى الصفحة فمنذ. تأويالتها على مفتوحة مكثفة ودالالت ذكي، لغوي اقتصاد على األولى

 هذا بقراءة سيجازف من كلِّ  إلى) يقول وهو القارئ، ستواجه التي النص بعوالم اإلهداء يشي

 (.متقاطعة كلمات لعبة وكأنه جدا ، الواقعي جدا ، المجنون النصِّ 

 عامة مضمونية رؤية

 الفانتازيا، إلى النفس على الثقيل المعتم الواقع من الرواية تأخذنا فصولها من فصل من أكثر في

 في يعيش وبات الخمس، الحواس فقد الذي «سعيد» لدى الحواس اختالط سببت التي والسريالية

 هي صفر الحاسة. والدتي منذ الزمتني التي الحاسة: بأنها يفسرها التي «صفر الحاسة» حالة

 القلق حاسة قط، حقيقة إلى تصل ال التي الحاسة هي أبدا ، يتوقف ال الذي والوجع الخيبات حاسة

 «818ص الرواية،». واأللم والشك

 الفردية وصراعاته الفلسطيني المشهد رصد تم فقد الحروب لويالت مواز   آخر، مسار ومع

 عنها كتب لمرحلة الصدق، وبالغة مكتملة تكون تكاد ثقافية سياسية صورة فانعكست والشللية،

 الكاتب توثيق في سيما ي قال، ال ما قول في تتردد لم أنها «صفر الحاسة» حسنة لكن كثيرون،

 مذهلة، ومفارقات عالية وتلقائية مدهشة بدقة تفاصيلها عرض مع وخطيرة حساسة لمجريات

 .اآلن تحدث أنها لو كما استعادتها يمكنه نفسية أجواء القارئ لدى لتتولد

 واختراقات وخيانات تجاوزات فهناك معصومة، ليست المقاومة أن على الرواية أطلعتنا كما

 تتحدث الواعي النقد بهذا واألنظمة، الدول منه تعاني مما تعاني أنها أي داخلي، وقتال وفساد

 أطيافها بكافة الفلسطينية الثورة مسار في المعالم واضحة االنحراف من ألوان عن الرواية

 إلى ،وأصحابها الثورية الدكاكين إلى  شيء، كل إلى النقد ويمتد ها،وتنظيمات وفصائلها

 مطلقة، شبه بصورة صادقا   يكون أن سليم أبو أحمد أراد لقد، )11) المهترئة األمنية المؤسسات

 كما أو أحيانا ، وطريفة وموجعة صافية بحساسية ولكن هي كما والشخصيات المواقف رسم لذا

 قد الذي الضرر يعي وهو وتاريخه، وإبداعه بشخصه تمس ربما التي تلك حتى تماما ، حدثت

  19"الصادقة التفاصيل هذه به تلحقه

 ......................... 

 في والتوزيع للنشر فضاءات دار عن صدرت. 32/2/2032سليم، صحيفة االتحاد،  أبو ألحمد"  صفر الحاسة".14

 المتوسط القطع من صفحة 112 في الرواية وتقع سليم، أبو أحمد للشاعر" صفر الحاسة" رواية عمان،

، الحدث الفلسطيني، القاسم نضال ،«صفر الحاسة» رواية في والكائنات والمكان الزمان وسرديات الدرامي البناء.11

30/32/2031  

  .المرجع السابق.19
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  فلسطين في األسيرة الحركة من ،*السكر أبو جبارة أحمد

 جبارة تيسير. د للكاتب فلسطين في األسيرة الحركة من نموذج السكر، أبو جبارة أحمد"كتاب 

  7119.العام في الثقافة وزارة عن والصادر

 وتعتبر ،الفلسطيني الشعب بها تغنى مناضلة فلسطينية لشخصية تاريخي كتاب الكتاب هذا يعتبر

 عن يكتب أن المؤلف اختار حيث ،اإلسرائيلية السجون في الفلسطينيين المعتقلين لنضاالت لرمز

 71 من أكثر قضى وكان اإلسرائيلية السجون في  تنقلت التي الكبيرة المناضلة الشخصية هذه

 من ا  مقرب كان من كل شهادات إلى احتاج بحثي كتاب الكتاب هذا ويعتبر ،االعتقال في عاما

 أمريكا إلى وسفره تعليمه ومراحل ترمسعيا قرية في مولده منذ السكر أبو الشهيد المناضل

 بالعملية وقيامه فتح لحركة وانتسابه تنظيمه كيفية إلى مشيرا ،المتحدة والواليات الجنوبية

 االحتالل قبل من إليه تعرض وما اعتقاله ظروف إلى تطرق ثم ،القدس في( الثالجة) المشهورة

 .بالمعتقل وجودة فترة خالل

  :للكتاب قدم الذي البيشاوي سعيد. د يقول

 السجون مختلف بين متنقال السكر أبو قضاها التي المدة عن للحديث فصال   المؤلف أفرد وقد" 

 وختم االحتالل، سجون في الفلسطينيين األسرى معظم مع نهاكوَّ  التي والصداقات اإلسرائيلية،

 بها استقبل التي والحفاوة السجن من السكر أبي خروج عن بالحديث كتابه جباره تيسير الدكتور

 الفلسطينية، المناطق مختلف من لزيارته حضروا الذين ،الفلسطيني الشعب أفراد مظمع من

   (11)"شرفه على حفلة وإعداد بتكريمه عرفات ياسر الشهيد قيام وكذلك

 رصد في العلمي المنهج على اعتمد الذي أسلوبه ،بحثي كونه مختلف الكتاب أن على يدل ومما

 .مختلفة اتصال وسائل خالل من جمعها كان ومعلومات حقائق وتوثيق

 منتصف في القرية هذه وتقع ترمسعيا، قرية في العريقة العائالت من السكر أبي عائلة تعد" 

 وهي م،8491 عام إحصاء حسب دونما 81988 مساحتها وتبلغ هللا ورام نابلس بين الطريق

 "تقريبا، دونم آالف خمسة من أكثر مساحته تبلغ ،فسيح سهل بها يحيط صغيرة تلة على تقع

 ( 83 ص ،السكر بوأ جبارة أحمد)

 القدس عن للدفاع الحسيني القادر عبد الشهيد مع الجهاد في القرية من األهالي بعض اشترك" 

 األقصى وانتفاضة ،م8491 وحرب ،م8491 عام حرب في الشهداء من عددا   القرية وقدمت

 في يعيشون أهلها نصف أن لدرجة أمريكا إلى الهجرة بعامل القرية تأثرت  ،م7111 عام

 إبراهيم بن أحمد ولد. م8487 العام منذ األمريكتين إلى ترمسعيا من الهجرة بدأت وقد ،أمريكا

   االنتداب لعهد خاضعة فلسطين كانت عندما79/1/8439 بتاريخ قاسية ظروف في السكر أبو

 

 .......................... 

 .2009 الثقافة، وزارة ،9 جبارة، ص تيسير. د  السكر، ابو جبارة أحمد.11
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   السالح الفالح حمل إذا وخاصة ،الفالحين على وقاسيا   شديدا   البريطاني الحكم كان ،البريطاني

 (  89ص ،السكر بوأ جبارة أحمد!!.")اإلعدام نصيبهن فكا

 في كانت الثورة نأل ;الفلسطيني الشعب على قاسية ظروف في السكر أبو أحمد مولد كان لذا" 

 ،األرض في فسادا   يعيثون االنجليز وكان مغلقة، فالمحالت ،مضربة كانت وفلسطين بدايتها،

 ."واألسلحة الثوار عن التفتيش بحجة البيوت ونهب الشباب بقتل ويقومون

 ( 81 ص ،السكر بوأ جبارة أحمد)

 ابنه قرر ،السكر أبو إبراهيم لعائلة المتواضع االقتصادي الوضع بسبب": 71وجاء في ص 

 "  ماديا   والده ومساعدة للعمل للخارج السفر احمد

 الشهيرة الثالجة بعملية بدأها ،النضالية السكر أبو حياة عن كامال   فصال   قد رصد  الكاتب وكان

 وعمليات اليومية حياته إلى ،السجانين ومع األسرى مع والتعامل بالتحقيق مرورا ،واالعتقال

 .نفسيته على وتأثيرها األسرى تبادل

 في وكان أمريكا، فيإقامته  أثناء 8494 عام منذ فتح حركة في السكر أبو أحمد تنظيم تم لقد"

 من األموال جمع حيث للحركة، كمناصر يعمل م8413و م8494 سنتي بين ما الفترة

 ،م8419 عام في للوطن وعاد الفترة، هذه في التنظيمية بالنشاطات وقام ،أمريكا في الفلسطينيين

 والبيرة هللا رام محافظ"  عيسى مصطفى( فراس أبو) على تعرف وهناك ،بيروت إلى ذهب ثم

 على تعرف طريقه وعن ،بيروت في الغربي القطاع مسئول حينذاك فراس أبو وكان"  سابقا

." الغربية الضفة في العسكري العمل أحمد بدأ الوقت ذلك ومنذ( جهاد أبو) الوزير خليل الشهيد

 (. 91 ص ،السكر أبو جبارة أحمد) 

 رفضه الذي اعتقاله إلى أدى مما ،سنين خالل السكر أبو بها قام بالنضال حافلة مسيرة نجد وهنا

 تضع أن( رياض أم) زوجته واستطاعت السجن من بالهرب السكر أبو يفكر كان"  :نفسيا  

 يسعفها لم الحظ أن إال زوجها، بحق للقرار لالستماع المحكمة دخولها أثناء الحذاء في منشارا  

 قيمتها مالية غرامة دفع مع الرملة سجن في قضتها أشهر ثمانية عليها الحكم وتم فاعتقلت

 بالمؤيد  السكر أبو حكم فيما ،عاما   71 مدة  فلسطين مغادرة لمنعها إضافة ،أردني دينار 3111

 (. 11 ص السابق المصدر" ) هللا رام في اإلسرائيلية المحكمة في سنة 31 زائد

 مؤسسات وكافة الدولي المجتمع إلى نداء م7113 عام الفلسطيني األسير نادي وجه قد كان" 

 جبارة أحمد وهو فلسطيني أسير أقدم سراح إلطالق ;والجدي السريع العمل إلى اإلنسان حقوق

 االعتقال فترة طول بسبب صحته تدهورت حيث ،م8419 العام منذ أعتقل الذي السكر أبو

 واألعصاب القلب في عديدة أمراض من ويعاني السجون، إدارة قبل من المتعمد اإلهمال ونتيجة

 (  السابق المصدر 41 ص" ) الدم ضغط في وارتفاع

 إخوانه له نظم وقد، 8/9/7113 الموافق األحد يوم السكر أبي عن اإلفراج المتوقع من كان" 

 الثالثاء ظهر بعد حتى تأخر سراحه إطالق أن إال عسقالن، سجن في كبير وداع حفل األسرى

 سراح 7113\9\7 االثنين يوم من متأخرة ساعة في أطلقت قد االحتالل قوات وكانت 3/9
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 للجبهة السياسي المكتب وعضو الفلسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة عضو خالد تيسير

 المبذولة الجهود إطار في إسرائيلية نوايا حسن كبادرة وهي إداري، معتقل ومائة الديمقراطية

 (  811 صالمرجع نفسه، ) ." للسالم الطريق خطة لتنفيذ

 إسرائيل ادعت الذين األسرى بقية لخروج الطريق بداية هو األسر من السكر أبي خروج إن" 

 بعدم إسرائيل قررته الذي األحمر الخط هذا تكسير تم وهكذا ،اليهودية بالدماء ملطخة أياديهم أن

 ( 11). األسرى هؤالء عن اإلفراج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ............................................. 

  .330 المرجع السابق، ص.13

 سابق فلسطيني أسير  هو هللا، رام من القريبة ترمسعيا بلدة من 9٠11 تموز 11-1911 ولد السكر أبو جبارة أحمد* 

 97 أمضى حيث" االسرائيلية المعتقالت في قضاها التي المدة لطول" الفلسطينيين األسرى عميد" عليه يطلق وكان

 اإلسرائيليلة السجون في عاماً 



341 
 

 منصور  لعصمت "السجن سجن"رواية 

 أهدىقد و ،7188 الثقافة وزارة عن صدرت  رواية وهي ،منصور لعصمت السجن سجن

 القسري الغياب عتم تحت تماهيها في كادت أو قسماتهم غابت ومن" ابهاحأص الى القصاصات

   :األولى الرسالة فيجاء و."األسر جدران خلف

 حدّ  لىإ ومقصيا   بالفراغ، محاصرا   الدرجة هذه الى وحيدا   نفسي أجد التي األولى المرة هي هذه"

 وهذا بوجوده، اإلحساس أفقد أكاد بل فقط، الخارجي بالعالم اتصال كل فقدأ ال أني أتخيل جعلني

 وتبتلعني تفترسني البالية المتهرئة جدرانها بين المضغوطة الزنزانة فضاء جعل بالذات الشعور

 ( 14)" سواها بشيء شعرأ أعود وال ،واحدة دفعة

  :89 ص ،الثانية الرسالةومما جاء في 

 وما الضيق، الحيز هذا ويقاسمني الزنزانة مساحة ثلثي يحتل حديدي ببرش عالمي أوثق كنت" 

 أراه  بدأت جسدي حتى الجهات كافة من حولي يلتف خشن إسمنتي سد عن عبارة فهو تبقى

 نفسي أرى كنت باتجاهيـ البطيء بالزحف اخذ الذي الجامد االسمنت على ويضيق يتضخم

  .حركة بأية اإلتيان على أقوى دون تالحقني وهي الجدران وأرقب أسحق

 مس، ويصيبك جنون لوثة بك تعلق أن دون تجاوزها ومجرد ،ومستحيلة شاقة هنا الحياة.."

 الخفي وعرف االنكسار، ضد حصانه خذأ أن بعد حياته يستحق يحيياها من إن خارقة، بطولة

  (91) . "الحرية كلمة خلف يكمن الذي الملموس الحقيقي
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  طافش كفاح الفلسطيني لألسير ”أسيرة هواجس”

 ال التي الهواجس من مجموعة( أسير هواجس) كتابه في لقارئه يقّدم( طافش كفاح) األسير

 األسير يتذكر الذي التضامني الجانب هذا إلى يشير وهو. تفاصيلها وعاش خبرها من إال يدريها

 معاناته جمر في األسير ليظل ،اليومي بالطارئ االنشغال في يتوه ثم. …المناسبات في

 الفكرة سطح تتناول التي اإلعالم وواجهات والخوارق البطولة لبوس تلبس وهي ،اإلنسانية

 .الخارجية وقشرتها

 واقع تأثيث على يعمل إنه. ويفاجئه قارئه، يصدم الواعية التثقيفية الهواجس هذه في هنا الكاتب

 أو بكائه، في إنسانيته; بعض عن التعبير اإلنسان على عابت خارقة ببطوالت أشبع طالما حقيقي

 .إلنسانيته المرافقة اإلنسان ضرورات من غيرها أو عشقه،

وجاءت جرأة الطرح من خالل خبرة الكاتب  ومعاناة، وجع، كم الهواجس انها تنم عن منيتبين "

 هذه( أسير هواجس) في االنتباه يلفت" ،التعبير في والبالغة النقل، في واألمانةووعيه الكبير 

 لأللوان، الواعي الجميل الغوص وهذا األقوال، ونقل والحوار والوصف اللغة في الحميمية

 المكان، ورائحة والموقف والصورة بالكلمة الحي التوصيف وهذا الفوتوغرافية، والصورة

 .(98)"ونذالته خّسته وربما برودته، أو الموقف وحرارة

 يحاور فيها. توقف بال يوميا   ساعة وعشرين ألربع المتواصلة المعاناة من حقيقيا   عالما   ينقل إنه

 ينسى ال ولكي إنسانيته، ليحفظ والباطون الحديد يحاور. وهواءه ورفاقه ذاته األسير

 ابنها حساب تحسب وهي الوالدة حديث ينقل أو األسرى، تعليقات يصف وهو…  متطلباتها

 بحرارته القارئ يعيشه نبضا   ينقل إنما المواقف، من وغيرها.…الطعام مائدة على المعتقل

 النابضة، الحية الصورة فيها ومواقف; وأحاسيس هواجس حاملة اللغة تصير هنا .وأبعاده

 .الكثير والمعلومة والجمال التميز من فيها أدبية نصوص هذه .والحركة واللون،

. مضمونه عن معبرا   عنوانا   منها كل حمل مفردة هواجس إلى هواجسه( طافش كفاح) قّسم"

 القلب من القريب العادي اإلنسان -األسير شخصية للقارئ تقّدم الكلية محصلتها في وهي

 .الواقع عن البعيد الخارق( السوبر) ذاك ال والتصّور،

 تمّرس إلى تشير راقية أدبية لغة إنها. والمجازات والشعرية بالشفافية هنا الكاتب لغة تميزتو

 ألدب وفريدا   جديدا   نموذجا   ”أسير هواجس“ كتاب يعدو"،(97)".اإلبداعية الكتابة في كاتبها

 الحركة أدب في عنها الحديث يحظر التي ”والتابوهات“ المحرمات كل حطم أنه ذلك السجون،

 (93)".والتحليل القراءة يستحق إصدار فهو ولذلك الفلسطينية، األسيرة

...................... 

 2031\1\20 "هواجس أسيرة عرض ندوة اليوم السابع في القدس "جوهر  إبراهيم. 93

 نفس المصدر. 92

 2031\1\20" ندوة اليوم السابع في القدس عرض هواجس أسيرة  :الزغل عماد. 91
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 لمدة حكما يقضي السجن في زال ما ألنه الفلسطيني، األسير بوعي يكتب زال ما الذي الكاتب

 داخل ومعاناة ألم من يالقونه وما األسرى قضية عالج ،تقريبا   ا  سبع منها قضى سنوات، ثماني

 األسرى ينتهجه الذي التقليدي الخط عن بعيدة جديدة بطريقة الكاتب يسميها كما اإلسمنتية القبور

 الّسجان إلرادة وكسرهم ارقة،خال والبطوالت المفاخر بتدوين كتاباتهم، في الفلسطينيون

 طفسلّ  السجن، جدران داخل والمقاومة الزهد حياة وانتهاج الطعام عن الطويلة باإلضرابات

 داخل وأخالقية بل وسلوكية نفسية أزمات من يعاني إنسانا   بوصفه ،األسير على الضوء الكاتب

 األسير بانهزامية يوحي ألنه ،األسيرة الحركة أدب في محظور هو ما وهذا السجون، جدران

 وتشويه وقهرهم األسرى تحطيم في السجون لمصلحة نجاحات ويسجل الصهيوني، السجان أمام

 .إرادتهم من والنيل نفسيتهم

 العصافير فخ في سقط أنه اعترف فقد األسرى، قضايا طرح في البالغة بالجرأة الكاتب تمتعي

 اللواط قضيةعن  الحديثوهو  يتجرأ ال جانبا   يضيء أن ينس ولم الشديد، حزنه من الرغم على

 المشاهد بل بالحرية ال وأحالمه بل نفسه خلجات يصور أن ينس لم كما األسرى، بعض بين

 قصيدة كاتب فيها يعالج أعلم ما حدود في مرة أول وهذه منامه، في يراها كان التي الجنسية

 .الفلسطينيين األسرى حياة في الجنس

 تعاني كانت التي ،نفسيته على ذلك مسقطا تفاصيلها أدق في السجين نفسية الكاتب صورو

 بإصبع مشيرا   القضبان، خارج تحدث التي المتغيرات وعن األهل، عن بعيدا   واأللم الوحدة

 عبارة ناقدا   معاناته، مثل يعاني من إال بآالمه وال بالسجين يشعر ال نهأ لىإ أحيانا   االتهام

 على بالغا   أثرا   تترك نفسية بتشوهات السجين يصيب نظره في السجن ألن ”للرجال السجن“

 .السجن من خروجه بعد حتى السجين

 وكأسه فرشته يخاطب فهو األسرى، تصيب الجنون تشبه حالة عن يتحدث الكاتب إن بل

 وكذلك منه ملّ  والكرسي استمنائه، كثرة من تشكو فالفرشة معها، حوارا   ويجري وكرسيه

 التي الشعورية الوحدة ينسى ال والكاتب ،السجن داخل الرتابة حياة تملّ  الجمادات فحتى الكأس،

 من مع تعيش أن على يجبرك فالسجن معهم، يعيش أنه من الرغم على األسرى عن تفصله

 وهو األسير، نفسية في سلبا يؤثر وهذا النفسية والنزعات واالتجاهات الميول في معهم تختلف

 .األسرى نفوس داخل المعاناة ألوان أشد من

 واالستعارات والتشبيهات والمجازات بالصور مفعمة محلقة شاعرة لغة" يهف الكاتب لغة أما

 إال الراحة تعرف وال العبور داخل من وتتعب سطوره، تقرأ وأنت طريقك تضلّ  نكأ حتى

 في حقيقتها على األلفاظ فيها يستخدم التي السطور بعض في األرض على بك يستقر عندما

، ونجده في هواجسه يمتلك ويتميز باللغة الشعرية "األسير بها مر التي لألحداث السرد معرض

 .السجن داخل األسير بها يشعر التي النفس خلجات أدق وتصوير دقة بكلفي وصفه معبرا 

 ،القضبان خلف الفلسطينية لألسطورة الخارقة والبطولة التحدي عوالم من نقلنا قد طافش إن

 الى حريزات الصمد وعبد مراغة، واسحق القاسم عمر قبله ومن العيساوي دهاجسّ  والتي

 المعتقل لىإ البطل المعتقل من ينقلنا فهو وسلوكية، نفسية معاناة يواجه الذي اإلنسان المعتقل

   (99).السجون ألدب جديدة إضافة يعتبر ما وهو ،اإلنسان
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 ال فهو واألسرى، األْسرِ  عن الكتابة من جديد نمط أمام أنه الكتاب هذانفسه في  القارئ يجد

 ياسر الراحل الرئيس يخاطب فهو هي، كما معها يتعامل بل األسرى، وال األسر ظاهرة يقّدس

 ”أرذله بل المجتمع هذا حثالة السجن في الموجودين شعبك أبناء من الكثير هناك” :قائال عرفات

 من البشر آالف ثناياه في يحمل مجتمعيا   مكانا   السجن سيبقى” أن على يؤكد وهو  (87ص)

 ثقافة تبقى أن يمكن األسير؟وال الكاتب يتكلم السجن في مجتمع أيّ  فعن ،(87ص) ”كلّها الفئات

 والعميل ،كذلك وجنسيا   أخالقيا   والمنحرف ،سارقا   يبقى يسجن حين السارق إن“ هذه التقديس

 يصّكها التي الوطن رخصة لمجرد تتغير لن البشر من األنواع هذه وكلّ …والكذاب أيضا

 هذا؟ كتابه من الكاتب يريده عّما المرء يتساءل وقد .(87ص) ”أحدهم اعتقال لمجرد االحتالل

 من ونحذفه ننساه لكي الحدث نكتب أننا ”الروايات إحدى في قرأت” بقوله ذلك على يجيب وهو

 البراءة من الكثير أضاع أن بعد بعيدا   ألقيه إذا داخلي من السجن إلخراج محاولة وهي ”ذاكرتنا

 التجربة، يعش لم الذي لإلنسان السجن واقع يقّدم أن أيضا يريد وهو (81ص) ”لديّ  والعفّة

 يعشه؟ لم إلنسان الواقع هذا أقّدم أن يمكن كيف” : ومنها ،نفسه على أسئلة عّدة يطرح فهو ولهذا

 مكانا   ليس الّسجن أن هناك الناس سيقتنع كيف هنا؟ الحياة أسطرة أتجاوز أن أستطيع كيف

 دخلت حين كياني هزت التي الّصدمة وقوع منع أستطيع كيف أنبياء؟ ليسوا هنا والناس مقّدسا  

 الّسجن“ مقولة صّحة ينفي السجون في للحياة الواقعية فلسفته في وهو ،(4ص) ”لغيري؟ الّسجن

 والذكورة الرجولة بين يفرق هنا وهو ،برجولتي أشكّ  وأنا هنا أنا :”:ويتساءل ”للّرجال

 الّسجن أن أعتقد فال الجنسية، وقدرتك فحولتك يريدون كما الّرجولة مفهوم كان إن” :فيقول

 .(88ص) عام بشكل يمّسها

 الفلسطينيون اصطلح والذين ،السجون داخل العمالء ظاهرة لىإ أيضا   األسير الكاتب تطرق وقد

 لإليقاع استعمالهم يتم وكيف التحقيق، مرحلة في خصوصا   ،”العصافير“ بـ تسميتهم على

 فتارة مختلفة بطرق يتلّونون وهم المحاكم، أمام يدينهم بما ليعترفوا مختلفة بطرق باألسرى

 ويريدون المعتقل، على الحريصين المناضلين القادة دور وتارة المتقين، المؤمنين دور يمثلون

 أخذ بدعوى السجن خارج زمالئهم الى ليرسلوها ;وغيرها تنظيمية عالقات من لديه ما معرفة

 يطمئن كي المعتقل على الحاني األب دور ليمثل الّسنّ  كبير بشخص يأتون وتارة االحتياطات،

  الخ،…المحققين عن أخفاها معلومات من لديه بما لهم ويدلي لهم

 إن، (91).”العصافير“ من له تعرض وما االعتقالية تجربته يطرح  هذا كتابه في األسير والكاتب

  يتجلى فني وسام: األول أوسمة; ثالثة الكاتب يمنح" أسير هواجس" في األدبية األجناس تداخل
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 التي التصويرية المشاهد في الكاتب بها توسل التي األسلوبية والتقنيات الفنية المستويات في

 وصف في الكاتب بمهارة يتمثل تسجيلي وسام: والثاني. بامتياز نثرية قصائد إلى ترتقي

 الوصفي السجل إلى ت ضاف مشاهد وهي االحتالل، سجون في األسير واقع من مختارة مشاهد

 منظومة صياغة إعادة على الكاتب بحرص يتجسد فلسفي فكري وسام: والثالث. السجون ألدب

 .  الطبيعية والغرائز الفطرية األسير حاجات سياق في واإلنسانية االجتماعية القيم

 التداخل فإن ولهذا الثالثة; األوسمة هذه تحقيق عن يعجز الواحد األدبي الجنس أن أجزم وأكاد

 (99)وفكرية فنية ضرورة الكتاب في والتنوع

 

 

 

 

 

 ...يقال وال يقال ما السجن في: "مقتطف من الرواية

 لواقع أخرى رؤية لتصيغ أسيرة هواجس العقل تالفيف بين من سالت الحديث قررت وألنني

 رحلة في معي تعالواف ،هو كما عليه االطالع يوما   قررتم فان.. تعيشوه لم ما عنكم غيب

 جماعية تجربة صاغته جماعي وعي هي ما بقدر فردية تجربة تشكل ال والتي األسيرة هواجسي

 تجربتك وكتبت ذاتك استقت هنا أنت، اإلسرائيلية السجون في الفلسطينيين األسرى لعموم

 فئة على تصدق تجعلها وأسير أسير بين خالف هناك أن تعتقد أال ،يممبالتع التجربة هذه وسبقت

 انفعاالتك هي) ةظالم أحكام المطلقة األحكام أن مسبقا نعلم بأننا علما أخرى على تصدق وال

 وتعكس والثقافة العمرية واالختالفات السجن داخل يةوجلوالسيك الحاالت تنوع( أنت ووجدانك

 مدرجات من اقفز أن قررت هنا الكلمات هذه كتابة ومع اجتاحتني، كثيرة أسئلة التجربة تنوع

 ،!!ابتذال دون بشرط الواقع لهذا منبر لتكون هنا حكايتي رسم ألعيد المسرح، لخشبة المشاهدين

 أبواب على جداتنا كتبتها الوطن، نساء شفاه على وتكراراَ  مرارا   سمعتها شعبية حكاية فالسجن

 جدران على من عنوة العدو هذا فالتقطها وأربعين، ثمانية عام الخروج قررن حيث بيوتهن

 ذاك على وليفرك ينبش لم ما نبش ليعيد أكثر وبسادية الحكاية طالسم فك ليعيد منازلنا،

 وسجانيه وزنازينه بأبوابه حيتنا على جاثما   زال ما والذي العمالق هذا ليوقظ ;الفانوس

 كتاب في ريكور لبول يعود أن للمتلقي يحق هل،الدائم شعاري كان هذا...وقيوده وجنازيره

 نتذكره لكي ال ننساه لكي التاريخ نكتب المقولة هذه صاحب وهو" النسيان الذاكرة التاريخ"

 ( زينات جورج ترجمه كتاب)

 الذي عن تصفح أنت وهل ،الصفح الى يهدف النسيان أن المسألة هذه في أشار ريكور بول

 تنسى عليك الصعب من نهأ واعتقد ،التاريخ من ليكون بل مؤلم واقع يكون ال وحتى ظلمك

 هناك وأصدقاء إخوان لك زال ال حيث ،التذكر أسباب بزوال مرتبط فالنسيان ،وتصفح
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 الحديد مجتمع الن وعايشته، شاهدته ما لكل حافظا   سأبقى منطقي، يخدع قد السياق هذا أن كما

 تنتفض أن فيها تقرر مرة كل ففي والتوجس، الوحش غير استخراج على يقدر ال واالسمنت

 رفاق من الكثير عليه يوافقني لم ما هذا حتى، المحاولة طائل دون أخرى بخيبة تعود نفسك على

 صفحة السجن يكون أن على مصر وهو والكذب، االدعاء يتقن غالبيتهم الن هنا، المعاناة

 إلى تؤسس والتي األكيد الهدي هي الحقيقة لكن -ضير ال– شعبنا نضال صفحات من مشرفة

 برأي السجن يكون أن بد ال لذلك الجماعي، وجودنا احتماالت ثم ومن أوال   ذواتنا ترتيب إعادة

 السجن" يقول الكثير الكثير سمعت كما ،"الرجال مكان" المبتور المنطق موقف األغلبية

 وأواجهه بعاهاتي أمامه ألقف وادعائه كذبه بكل عليه أتعرف أن أريد آه، هذا؟ قال من ،"للرجال

 (91)!!برجولتي أشك وأنا هنا أنا بالحقيقة،
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 عيسى محمود المقدسي لألسير" صابر حكاية" رواية

 المقدسي لألسير" صابر حكاية" رواية من األولى الطبعة للثقافة، فلسطين مؤسسة أصدرت

ا 93) عيسى محمود  .8443 العام منذ االحتالل سجون في المعتقل ،(عام 

ا الفلسطينيين األسرى خوض مع بالتزامن الرواية هذه إصدار ويأتي ا إضراب   تاريخي ّ

ا،  زنازين من المعزولين األسرى إخراج أبرزها ومن المشروعة، حقوقهم لنيل متصاعد 

 .االنفرادي العزل في فلسطيني أسير أقدم ي عتبر الذي الرواية، مؤلف رأسهم وعلى العزل،

 قادة أبرز أحد وهو القدس، ضواحي في عناتا بلدة مواليد من عيسى محمود المقدسي واألسير

 نسيم الصهيوني الجندي خطف عملية أبرزها البطولية، العمليات من العديد في وشارك القسام،

   .الفلسطينيين األسرى أخطر من الشاباك جهاز ويعتبره توليدانو،

 :اإلهداء في جاء

 واإلباء، العّزة معنى الزكّية بدمائهم سطروا الذين العظماء،" الحماس" قادة شهداء أرواح إلى

 أن معنى االنتماء، وأصالة الوطن حب معنى الرويبضاء، زمن في الحق على الثبات معنى

 "..غيلة" فتقتله الدخالء، دولة القعيد الشيخ يرعب أن معنى شرفاء، ونموت أحرارا ، نعيش

 الخالدين في التاريخ أيها سجل

 (91) .أوفياء الصحابة صنو قادة

 :مؤلفها بقلم الرواية مقدمة في وجاء

 أجمعين، وصحبه آله وعلى المرسلين سيد على والسالم والصالة الصابرين، وليّ  هلل الحمد

 :وبعد

 بين مزج فيها شخص، في تتجسد شعب وحكاية شعب، حالة ت جّسد شخص حكاية صابر، حكاية

 شعب تاريخ من فصوال يمثل الخيال، إلى أقرب وواقع الواقع، أصل من خيال والخيال، الواقع

 عاد ثم والبعيد، القريب عنه وتخلى وصوب، حدب كل من األعداء عليه تكالب شعب يقهر، ال

 .الظهر في والطعن الغدر القريب وعاود القهر، في ليشارك البعيد

 الوطن بؤس من وقهره بؤسه استمد فقيرا ، بائسا   يتيما صابر، ولد يوم ،"النكسة" مع الحكاية تبدأ

 حضارته، معالم يغّير وراح ثرواته، وسلب خيراته، فنهب فسادا ، فيه الغاصب عاث الذي

 .وأصالته لغته ثقافته، تاريخه،

 

 

  ......................... 
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 بعزيمة ومضى ثورته، وأعلن الشعب، انتفض ذروته، القهر وبلغ سنة، عشرين وبلغ رشده

 ممن بعضا أن إال كرامته، واستعادة حريته، السترداد طريقه في وجراحه دماءه يبذل وإصرار

 قاصدا ، وسفرا   قريبا ، عرضا   وأرادوه األرض، إلى اّثاقلوا عزيمتهم وضعفت همتهم ثقلت

 خلف الوهم، صحراء في التيه إلى والعباد البالد وقادوا الشوكة، ذات غير طريق في فساروا

 ".عجافا   سبعا  " السالم سراب

 أن جلية، واضحة بصيرة ذي لكل الحقيقة وبدت السحاب، وتبدد الضباب، انقشع أن لبث ما ثم

 انفكوا ما يعمهون، غيهم في" االستمراء" داء بهم من وبقي القّوة، بغير يسترد ال بالقوة أخذ ما

 قدر يغالبوا أن يريدون بهم كأني خلفه، ركضوا لهم تبدى كلما والسراب، الوهم خلف يلهثون

 به خط ما بغير تخط ال أن ينبغي بل يمكن، ال الحكاية نهاية أن غير قضاه، ما ويغّيروا هللا،

 بعد من كيدهم ونقض سعيهم، وضلّ  أملهم، خاب أخرى نهاية رسم هؤالء حاول وكلما. أولها

 .جنده وينصر وعده، ويحق أمره، هللا يحكم حتى حالهم هذا وسيبقى أنكاثا، قوة

 أن إلى دائرة وستبقى تدور زالت ما أحداثها ألن خاتمة، دون الرواية هذه تركت فإنني هنا من

 (  94).الحكيم العزيز وهو يشاء من ينصر هللا، بنصر المؤمنون يفرح يوم الموعود، اليوم يأتي

 أم من تصدر بالقدس والحرية الحق صوت جريدة مكتب مدير يعمل كان)عيسى ومحمود 

 وشرطة جيش من كبيرة قوات حضرت حيث ،البيت من 3/9/8443 يوم محمود اعتقل، الفحم

 أن بعد الثالث إخوته مع محمود اعتقلوا ثم جانب كل من البيت أحاطوا االحتالل، ومخابرات

 عن أفرج التالي اليوم وفي القدس، في المسكوبية تحقيق مركز إلى اقتادوهم بتكبيلهم، قاموا

 .االعتقال رهن وأبقوه ةالثالث إخوته

 :الراهن العزل ظروف

 عبر عام كل عزله ويجدد عيسى، محمود لعزل السجون إدارة تسوقه مبرر األمنية األسباب

 جمال زميله برفقة عيسى محمود يحتجز الفترة هذه في محاميه، بحضور المختصة، المحكمة

 للتهوية تفتقد الزنزانة ،متر 3.1*3 مساحتها تتجاوز ال والتي. الزنزانة ذات في الهيجا أبو

 الحديد من والباب الكردور، على تطل سم، 11*31 بحجم الباب فوق نافذة توجد فقط المناسبة،

 إدخال لحظة إال تفتح ال والتي ،الطعام إدخال فتحة باستثناء فتحة أي فيه توجد وال ،المغلق

 .إغالقها ويعاد الوجبة

 واحدة ساعة لمد وفقط يوميا ، ساعة 73 مدار على الظروف هذه ظل في محتجزا   يبقى محمود

 مغطى م، 9 وارتفاع ،9.31× 3.31 مساحتها تبلغ والتي ،الفورة ساحة لىإ الخروج له يتاح

  أية الفورة في يوجد ال حديد، وقضبان الشائكة واألسالك الشبك من طبقات 9و بالصاج نصفها

 

 ...................... 
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 الى الغرفة من الخروج عند مجاري، فتحة أيضا وفيها وزمالئه، محمود بها ينتفع مرافق

 زميله برفقة الفورة في ويكون إليها، دخوله بعد فقط وتفكّ  للخلف، اليدين تكبيل يتم الفورة

   يحتجز نهأ محمود معاناة يضاعف ومما ممنوع، الغرف بين التواصل. فقط الهيجا أبو األسير

 وهم المخدرات، على والمدمنين السوابق ذوات من إسرائيليون  جنائيون سجناء فيه قسم في

 تتوقف ال وتلفزيوناتهم مسجالتهم مستمر، شجار في الوقت طيلة واإلزعاج، الفوضى وكثير

 .الصوت مرتفعة ودائما

 عقابي وكإجراء  استقراره، دون للحيلولة آلخر، سجن من شهور 9 كل بمعدل نقلي   محمود

 عزل في شهرين ولمدة قبلها وكان بالرملة موجود حاليا وإرادته، عزيمته من للنيل إضافي

 الرملة، نفحة، السبع، بئر عسقالن، ومنها السجون من العديد بين أسره خالل تنقل هشارون،

 ( 11).وهشارون

 ": الليل زّوار /لها وصابر محنة، "مقتطف من رواية صابر، تحت عنوان 

 بعد الواحدة الساعة.تحطمه كادت حتى صابر، بيت باب على شدة وازدادت الطرقات، توالت"

 على فزعة مذعورة صابر أم نهضت شباط، شهر ليالي من ممطرة ظلماء والليلة الليل، منتصف

 : أذنها يخرق االحتالل جنود وصوت الباب نحو وأسرعت الطرقات، صوت

 ."الباب ابنخلع" وإاّل  افتح.. محاصر البيت.. الباب افتح -

 تدرك وهي ترتجفان، ويداها يرتعش، جسمها مترددة، حائرة، مذهولة الباب أمام صابر أم وقفت

 .الشر غير ولولدها لها يحملون جاءوا ما هؤالء "الليل زوار" أن

 فيها تحف   التي اللحظة وفي الباب، تفتح أن إال الباب على وشّدة قّوة تزداد الطرقاتأخذت و

 عليها، لالنقضاض فريسة عن تبحث التي الضالة كالكالب المنزل داخل الجنود اندفع الباب،

 بحجة عقب، على رأسا   األثاث ويقلبون وإتالفا، إفسادا   المنزل في يعيثون الجنود أخذ وبينما

  :يسألها وراح صابر، أم أمام الوحدة ضابط وقف التفتيش،

 !هون ساكن مين -

 ....!و.. غيري أحد ال -

 :باستهزاء الضابط تابع

 هو؟ أين.. وصابر أنت -

  :وقال جأش، برباطة صابر تقدم

 ............................... 

 .   اإلنسان وحقوق األسير لرعاية الضمير مؤسسة. 10
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 ؟تريدون ماذا صابر، أنا -

 ..معنا تأتي أن نريدك -

 :لها وقال والثبات، بالصبر وأوصاها أمه، وودع رداءه، عليه ووضع حذاءه، صابر انتعل

 ..علي تخافيش وما لي ادعي -

 وقيدوا كتيمة، بعصابة عينيه على ربطوا أن بعد العسكرية عرباتهم نحو صابر الجنود اقتاد

 .يديه

 عن لسانها يتوقف ال بائسة، مهمومة القلب، مكسورة ،نالعي دامعة المحزونة أمه خلفه ترك

 : الدعاء

 .منهم ينتقم هللا.. سالم هللا يرجعك.. أيديهم بين من ينجيك هللا ..يحفظك هللا -

 .األنظار عن توارى حتى صابر أذن في ترنّ  الدعوات هذه بقيت

 بدأت المعتقل وفي المعتقل، إلى مسرعا   الموكب وانطلق عسكرية، جيب سيارة في صابر ملح  

 ! االمتحان وبدأ المحنة،

 قرابة الطريق مسافة استغرقت..كالمعاين ربجالم فليس إرادة، وامتحان الوطء، محنة شديدة

 بالركالت عليه ينهالون الجنود كان الطريق فطول دهر، كأنها صابر على مرت لكنها الساعة،

 األذى من وناله إال في جسده موضع بقي ما حتى الكلمات، ظعبأف والشتائم والبصاق واللكمات،

 .نصيب

 ورأى صوره، بأبشع والهوان والذل والعجز، الضعف، صابر فيها عاش التي اللحظات في تلك

 ،هللا يدعو السبل به انقطعت وقد نفسه وجد مكان، كل من تحاصره المعاناة صنوف أن كيف

 ..والذكر والتسبيح بالدعاء يلهج وطفق بحماه، ويلوذ هللا، إلى يجأر

 يتلمس كان وبينما جّرا ، للنزول جّروه الصعداء، صابر وتنفس الجيب سيارة توقفت أخيرا  

 كأنما مسرعين به يدفعون وراحوا خارجا ، جره إلى الجنود سارع ،متعثرا   الخروج طريق

 : أحدهم به صرخ فجأة الريح، يسابقون

 .. رأسك ارفع -

 كهرباء، بعامود رأسه الجنود لطم فقد كيانه، تهز قوية بضربة شعر حتى رأسه رفع أن وما

 .. العينين معصوب اليدين مقيد وهو ذلك كل مالبسه، ومأل أنفه من ريتفجّ  الدم وأخذ

 ونعم هللا حسبنا نفسه في يردد وهو مالبسه، وتصبغ منه، تنزف والدماء جّره الجنود واصل

 عن العصبة نزعوا هناك المعتقل، إلى مبنى به وصلوا حتى.. الوكيل هللا ونعم حسبنا.. الوكيل

 !!مالبسه كلّ  من يتجرد أن وأمروه قيده، واوفكّ  عينيه،
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 وجدوه ما إلى إضافة البقية، وأخذوا ليرتديها، مالبس بعض له أعادوا بتفتيشه، قاموا أن وبعد

 .باألمانات يعرف فيما وأودعوها حذائه، ورباط يده وساعة ثبوتية، وأوراق نقود من بحوزته

 رفيقه وأصبح رأسه، على وضع القماش من نتن بكيس العينين عصبة استبدلوا نفسه في الوقت

 .التحقيق فترة طوال يفارقه ال الذي

 عمل أول وكان.. بالزبانية تسميتهم على المعتقلون تعارف وقد الجنود، مكان شرطة رجال حلّ 

 بصمات وأخذ بتصويره قاموا حيث في المعتقل، غرفة إلى اقتادوه أن صابر، مع الزبانية لهؤالء

 ضغط، نبض، أوليا ، فحصا   الطبيب له أجرى حيث ،العيادة إلى به ساروا ثم ومن أصابعه،

 :سأله ثم.. تنفس

 شيء؟ من تعاني هل -

 : وقال أنفه، إلى صابر أشار

  !تراه الذي هذا أعاني -

 ..هذا غير ال أعاني.. ال - 

 ..شيء ال -

 من يجرونه وهم المعتقل في ردهات به ومضوا رأسه، إلى الكيس أعادوا أن بعد الزبانية تناولته

  ( 18) .!بالسلخ المعروف التحقيق قسم إلى المرة، وهذه رأسه، يغطي الذي الكيس أسفل
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 *لثامر سباعنة "حرة قيود" رواية

 الصهيونية السجون في الفلسطينّيون األسرى يعيشها التي العميقة التجارب عن يتحّدث الكتاب"

 من مجموعة على ويشتمل السّجان، مع وتعاملهم اليومية حياتهم وتفاصيل معاناتهم ويشرح

 تختص ورسومات ،ونقالو أسماء للشاعرة األسرى لصمود الداعمة المعبرة الوجدانية القصائد

 .سباعنة محمد الفلسطيني للّرسام نفسه بالشأن

 والذي منقارة هاشم الشيخ العاّلمة فضيلة له قّدم وقد صفحة، 371 طّياته بين الكتاب ويتضمن

 وجوب لىع الكتاب مقدمة في السويدان طارق الدكتور الشيخ وذكر كما ومحتواه، بالكتاب أشاد

 جادة محاولة الكتاب إن" قائال الكتاب عن وعّبر أهلهم، صمود ودعم وماليا   قانونيا   األسرى دعم

 من ألكثر والدولي واإلسالمي العربي واإلنساني القانوني الوجدان قتأرّ  قضية أغوار لسبر

 في مهمة خطوة "حرة قيود"كتاب يعتبر وعليه ،للحل منظور أفق دون عاما   نيوست ةثالث

   ( 17)." معها اإليجابي التفاعل على والحضّ  الفلسطينيين األسرى بقضية التعريف

ة إحدى أساليب إبداع أدب السجون خاصة ان كان الحوار يتعلق بتجربة صحفيال ات حوارال

 .أسير وعذابات السجن والتحقيق

 شمال جنين قضاء قباطية بلدة، من 8419 عام الكويت مواليد سباعنه فائق الغني عبد ثامر"

 في األسرى شؤون في وباحث طفالن، وله متزوج زراعيه، هندسه بكالوريوس فلسطين،

 . اإلسرائيلي االحتالل سجون في سنوات ألربع اعتقل األسرى، عن للدفاع الفلسطيني المركز

  لك؟ وجهت التي والتهمة اعتقالك، عن حدثنا -

 بتهمة8441 عام األولي المرة االحتالل، سجون في مرات ثالث اعتقالي تمّ : سباعنة تامر 

 تم حيث الوطنية، النجاح جامعة في الطلبة مجلس في والعضوية اإلسالمية، الكتلة إلى االنتماء

 على الشبح مع أيام، عدة النوم من ومنع ،متواصل تعذيب ظل في ا  يوم 11 لمدة معي التحقيق

 الطعام وجبة وقت إال الحمام إلى الذهاب أو بالصالة لي السماح دون ساعة، 79ال طيلة كرسي

 المرة وكذلك حماس، اإلسالمية المقاومة لحركة االنتماء بتهمة 7111 عام الثانية المرة. فقط

  . الفلسطيني التشريعي المجلس انتخابات في والعمل لحماس، االنتماء بتهمة 7119 عام الثالثة

 

 

.......................... 

 -"فتح"حركة التحرر الوطني الفلسطيني  -االحتالل،  سجون داخل األسرى لتجارب يوثق جديد كتاب".. حرة قيود..12

 .م2032/ 4/1مفوضية العالقات الوطنية، بيروت 

"  حرة قيود" كتاب توقيع حفل إعالن الوطنية، العالقات مفوضية -"فتح" الفلسطيني الوطني التحرر حركة أصدرت .*

 .للكاتب ثامر سباعنة م2032/ 4/1 بتاريخ بيروت في
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  السجن؟ في وقته السباعنة تامر قضى كيف -

 كل من حرمانه ظل في خاصة األسير، على جدا   بطيئا يمضي بالسجن الوقت: سباعنة تامر 

 يومي، بشكل الرياضة لعب إلى باإلضافة التلفاز، ومتابعة الكتب قراءة إلى ألجأ كنت لذا شيء،

 دوريه ومحاضرات دروس بإعطائنا يقومون والمشايخ المتعلمين اإلخوة بعض كان انه كما

 األمور ببعض نقوم أننا كما. لألسرى مفيدة فعال   فتكون ،الحياة جوانب من العديد تشمل

 االجتماعي التواصل إلى باإلضافة الترفيهية، الرياضية واأللعاب الثقافية كالمسابقات الترفيهية،

  .  أفراحهم ومشاركتهم المتبادلة الزيارات خالل من األسرى بين

   األسرى؟ بحق والتعذيب اإلذالل أنواع - 

 مستمر التشديد ،األسرى على التضييق في واحده لساعة يتوقف لم االحتالل: سباعنة تامر-

 من والحرمان العزل وكذلك ،التحقيق أقبية في متواصل الجسدي فالتعذيب مختلفة، وبأشكال

 عن عبارة فهم المعزولين، األسرى عن أما العالج، من المرضى األسرى وحرمان الزيارة،

 االلتقاء من ويمنعون ،جدا   قليلة مساحتها ،واحده غرفة في أسيرين أو أسير كل يتموضع ىأسر

 بأي يتمتع ال غذاء عن عبارة فهو لألسرى، المقدم الغذاء عن أما طويلة، لسنوات آخر أسير بأي

 تعليمهم إكمال من األسرى بمنع السجون إدارة قامت وحاليا   الكم، وال النوع حيث من ال ،معنى

 السجون إدارة أن كما للتسجيل، دفعوها قد كانوا التي أموالهم بمصادرة وقامت ،الجامعي

 والعربية، الجزيرة خاصة اإلخبارية التلفزيونية القنوات مشاهدة من األسرى تمنع  اإلسرائيلية

 انتقلوا كلما ،األسرى لها يتعرض التي ،العاري التفتيش عمليه في اإلذالل هنا اذكر أن انسي وال

 كان فقد ،بالخارج األهالي مع التواصل من نومحروم األسرى أن كما، آخر إلى سجن من

 أيام الوفاة على مضى قد يكون أن بعد توفى قد هئأقربا احد أن بمعرفة األسرى بعض يتفاجأ

 بعد إال وحمله رؤيته  ستطعأ ولم الراديو خالل من البكر ابني قدوم بنبأ علمت مثال وأنا وأيام،

 االحتالل سجون في يقبعون وعربي فلسطيني أسير 9111 من أكثر. قدومه على شهور خمسة

 تتسم التي( االنفرادي السجن) بالزنازين صعبة معيشية ظروف من األسرى يعاني الصهيوني،

 والغرفة رطبة، األرضية حيث ،تقريبا   ونصف متر مساحتها تبلغ التي العفنة والرائحة بالرطوبة

 النوم، من السجين لمنع وذلك .األوقات جميع في فيها الضوء يسطع أو الضوء، من خالية

 للمرحاض والوصول كافية، غذاء وجبة على الحصول ومن أيام، لعدة النوم من السجناء ويحرم

  .مالبسهم وتغيير الحاجة، وقت

 ما اإلسرائيلية السلطات تحتجز األسر، في عاما   عشرين من أكثر قضى األسرى من العشرات

 بسجن( األشبال قسم) في معظمهم يحتجز اإلسرائيلية السجون في ة،طفل و طفال   399 يقارب

 من 81 عشرة الثامنة دون شخص أي يعتبر وبينما. عشرة الثامنة دون معظمهم هشارون،

 الوارد الحدث تعريف وحسب، الدولي والقانون المحلي اإلسرائيلي بالقانون" حدثا"-طفال   العمر

 المحاكم إلى يقدمون لكنهم حريتهم، من المجردين األحداث حماية بشأن المتحدة األمم قواعد في

 ال ظروف في يعشن األسيرات من العشرات أن كما.  إنساني أو قانوني سند أي دون ويحاكمون

 التفتيش الحاالت بعض وفي المهين الجسدي للتفتيش األسيرات إخضاع ويتم اإلنسانية، تقبلها

 سجن في وخاصة إلزامهن عن عدا .اإلنسانية والكرامة الخصوصية احترام أدنى دون العاري،
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 االنفرادي والحبس العزل سياسة من األسيرات تعاني العدو عند ،السجن بزي يكن أن الدامون

 بين اإلنساني التواصل في يؤثر ما وهو ،معنى يذ سبب أو مبرر أدنى دون ،التعسفية والتنقالت

 على يؤثر وما وانتظامها، العائلية الزيارات مواعيد على التأثير أو ،بينهن فيما األسيرات

 أربع من أكثر منذ أهلهم زيارة من نومحروم غزة أسرى ،لألسيرات والعقلي النفسي الوضع

 8911 من أكثر هنالك إن الزيارة، من نوممنوع الضفة أسرى من العشرات وكذلك ،سنوات

 المرض يعانون ،الرملة سجن مستشفى في دائمة بصورة يقبعون ا  أسير 31 منهممريض،  أسير

 األسرى من العديد وهناك وضرورية، مستعجلة عمليات إلى بحاجة منهم والكثير ،الشديد

 الفقري، العمود وأمراض والكلى الرئة وأمراض والقلب كالسرطان صعبة بأمراض نومصاب

 بالشلل نومصاب الجرحى من كبير وعدد، ونفسية عصبية بأمراض مصابة عديدة حاالت وهناك

 المسكنة األدوية يتعدى فال المرضى لألسرى يقدم الذي العالج أما. قدامهمأ أو أياديهم ومبتورة

 أن كما السجون، عيادات داخل أخصائيين أطباء توفر عدم عن ناهيك ،كامولاأل وحبوب ،فقط

 الصحية، أوضاعهم تفاقم من يزيد مما المستشفيات إلى المرضى نقل في تماطل السجون إدارة

 مقابل بحقهم السجن إدارة تمارسها جماعية وعقابان وجسدية نفسية لضغوطات ويتعرضون

 مراعاة دون الصهاينة واألطباء لألدوية تجارب حقل أصبح منهم جزءا   إن بل والدواء، العالج

  .   الطب لمهنة احترام أو لإلنسان حقوق ألي

 خاصة والفصائل، الفلسطينية القيادة على جدا   غاضبون االحتالل سجون كافة في األسرى -

 تجاه الواضح بالتقصير الجميع متهمين االعتقال، في عاما   ثالثين من أكثر امضوا لذينا أولئك

 تامر يقول ماذا وتحريرهم؟ سراحهم إلطالق السبل وبكل الجاد العمل ومطالبين قضيتهم،

   األسرى؟ بقضايا التقصير حول سباعنة

 ألني ،أيضا   والعرب الفلسطينيين األسرى تجاه كبير تقصير هنالك أن الحقيقة: سباعنة تامر-

 جميع يشمل التقصير وهذاال،  اإلسرائيلية، السجون داخل عرب أسرى وجود إلى أشير أن أحب

 وال ،رمقصِّ  الفلسطيني المجتمع وحتى الفصائل وكذلك ،رةمقصِّ  الفلسطينية فالقيادة ،القطاعات

 وحتى األمة، هذه جسد في جرح هم فاألسرى أسرانا، بحق رةمقصِّ  كلها العربية األمة أن أنسى

 كافة في عنهم واإلفراج المعتقلين هؤالء سرأ فكّ  األمة على يوجب الديني الشرعي الواجب

  .    والمتوفرة المتاحة الطرق

 ال لماذا األسرى؟ يخص واضح إعالمي اهتمام يوجد ال لماذا برأيك األسرى، وقضية اإلعالم -

   اللغات؟ بكل األسرى باسم قناة أو ورقية جريدة توجد

 يجب الذي ،الفلسطيني والشعب الفلسطينية القيادة من يبدأ والتقصير الخلل لألسف: سباعنة تامر

 أولويات في األسرى ملف وضع يجب لذا الحساس، الملف بهذا التقصير بمقدار يحس أن عليه

 في األسرى موضوع إدخال إلى باإلضافة سياسي، نشاط أو دولي اجتماع كل في القيادات

 ألبناء المدرس الفلسطيني الدراسي المنهاج إلى واالعتقال األسر وثقافة االحتالل سجون

 قضية حمل وليتم سابق، أو حالي أسير من فلسطيني بيت يخلو ال يكاد وبأنه خاصة فلسطين،

 أو عربية شخصيات أو مسئولين أو وفود أي يستقبل أو يغادر فلسطيني مسئول أي مع األسرى

 من القصوى االستفادة ضرورة إلى باإلضافة عالمي، عام رأي قضية لجعلها محاولة في أجنبية،

 حضور ويعزز اإلعالمية المصطلحات توحيد من انطالقا   القضية يخدم بما ،اإلعالم سالح
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 ليقدمها أسرهم يحفظ بما وبمعاناتهم بهم خاصة مساحة وتخصيص ،األسرىو المقاومة رموز

 من ذلك في مستفيدة ،والداعمة المساندة واألجنبية العربية القنوات مختلف عبر العام، الرأي إلى

 .  الحديثة اإلعالمية والبرمجيات التقنيات مختلف

 السجن؟ من خروجك عند معك حملتها التي الرسالة ما - 

 العربية األمة ولكل ،االحتالل سجون في يعيش أسير كل رسالة هي رسالتي: سباعنة تامر 

 إخوتنا لنا يلتفت نأو ،ومعاناتنا قصتنا جمعأ العالم يسمع أن نتمنى: فقط الفلسطيني للشعب وليس

 ،عادال   حال   وحلها قضيتنا على بالحرص وانتهاء   لنا بالدعاء بدءا   عنا، للتخفيف ويسعون العرب

 يخفف األسير أهل مع التواصل فحقيقة عنهم، والتخفيف األسرى عائالت مع بالتواصل ومرورا  

 الدين فيهم يجمعنا عرب أخوة من التواصل هذا يجيء عندما خاصة عائلته، وعن عنه كثيرا  

 .   للجميع وصلت قد قضيتنا أن فعال وقتها فنحس ،واللغة

  المستقبلي؟ ومخططك أمنيتك هي ما -

 عاتقي على وعدا   أخذت إذ ،السجن داخل وأنا بدأت للمستقبل ومخططاتي أمنيتي: سباعنة تامر

 من العديد نشرأ ناأف ،لي والمتاحة المتوفرة الطرق وبكل األسرى إخواني قضية أخدم أن

 "حرة قيود" بعنوان األسرى عن كتاب بطباعة أقوم وحاليا   ،األسرى عن تتحدث يتلا المقاالت

 إن الكتاب هذا وسيوزع، سباعنة محمد والرسام قالوون أسماء اللبنانية الشاعرة مع بالتعاون

 وأتمنى ،معهم والتواصل األسرى ألهالي دورية زيارات إلى باإلضافة الفطر، عيد بعد هللا شاء

 ( 13).منصورين سالمين ألهلهم ويعودوا أسرانا كافة يتحرر أن قلبي كل من

، جرى بتاريخ قالوون أسماء واألسرى فلسطين عاشقة اللبنانية الشاعرة مع لقاءوفي 

 :   ، ننقله هنا بنصه ألهميته83/81/7187

 

 

 

 

 

 

 ............................... 

 ثامر األستاذ األسرى شؤون في والباحث الكاتب مدونة ،32/3/2033 سباعنة، تامر المحرر األسير مع حوار.11
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 *جبارين  زاهر الدم حكاية

 عز الشهيد كتائب ومؤسسي قادة أبرز من لعدد الجهادية التجارب على الضوء الكتاب سلط

 هذا إصدار ويأتي ،عياش يحيى المهندس الشهيد بينهم من الغربية، الضفة في القسام الدين

 سلسلة إلى لينضم العزل، وغرف السجن زنازين داخل إنجازه من طويلة سنوات بعد الكتاب

 ،"للثقافة فلسطين مؤسسة" طباعتها على أشرفت والمحررين، لألسرى متنوعة إصدارات

 .الدولية الكتاب معارض معظم في وبيعها عرضها ويجري

 .لزاهر جبارين والتاريخ للعصر شهادة: القسام شرايين من الدم حكاية

 زاهر المجاهد المحرر لألسير( والتاريخ للعصر شهادة القسام شرايين من الدم حكاية) كتاب

 بعد للعالم وأخرجه ،م8441 عام المركزي عسقالن سجن في كتبه والذي، جبرين موسى علي

 رسائل طريق عن السجن من الكتاب هذا إخراج في تمثلت ،نوعها من وفريدة قاسية معاناة

 المؤلف وعزل الرسائل فأتلفوا ،األولى المحاولة الصهاينة اكتشف حيث، مرتين الصغير الخط

 .عديدة لسنوات انفرادي سجن في

 عاشها واقعية قصص على يحتوي فهو ،كاتبه وإبداع تفرده على يدل الكتاب هذا ومحتوى

 ضد المباشر للعمل والتطرق ،سلفيت في حماس حركة نشأة ثمّ  ،والبدايات النشأة حيث، المؤلف

 وفكرة، أفعال رامات في مره ألول استخدمت التي المفخخة السيارة وفكرة، االحتالل

 والتي ،م89/9/8443 تاريخ في مرة ألول كانت والتي ،المفخخة السيارة في األول االستشهادي

 .نابلس مدينة من التمام ساهر األول االستشهادي قادها

 عمليات جانب إلى مرة ألول بالتفصيل ينشرها ولعله ،القسام عمليات من عددا   يتناول الكتاب

 وما ،السجن وحياة واالعتقال المطاردة إلى الكتاب يتطرق كما، القسام كتائب بها تميزت أخرى

 وواجبنا ودورنا عام بشكل األسرى عن الحديث وكذلك ،قاسية حقيقية معاناة من المؤلف عاشه

 .لإلنسان اإلسالم نظرة ثم، تجاههم

 لم صفحات نشر :أهمها من ،مثيرة وقصص وحقائق معلومات الكتاب طيات بين القارئ سيجد

 بكتائب التحاقه وتفاصيل، عياش يحيى الشهيد األسطورة المهندس عن قبل من تعرف ولم تنشر

 .عنه وتالميذه المهندس زمالء وحديث ،القسام

 مسيرتها ضمن ،الغربية الضفة في القسام لكتائب الجهادي للعمل تأريخ –شك بال- الكتاب

 ،معاناتهم على التعرف خالل من األسرى تحرير لفكرة رائع وعمل ،فلسطين عموم في المباركة

 ( 19) .عنهم اإلفراج على العمل منه المقدمة وفي ،نحوهم الواجب واستشعار

..................... 

 . مكتب إعالم األسرى، دمشق.14

 في المحرر لألسير ،"القسام شرايين من الدم حكاية" كتاب من األولى الطبعة" للثقافة فلسطين" مؤسسة أصدرت) *

 سلفيت من جبارين علي زاهر" األحرار وفاء" صفقة
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 سامي الكيالني  

، من منشورات، وزارة الثقافة "-نصوص مترجمة –فتح النوافذ الموصدة "وكتابه بعنوان 

 .م2084للعام الفلسطينية،

 القصاصة بأمر :"المقدمة مقام في" هوجاء في

 يرى أن العمل لهذاض قي إذا" لنفسي، فيها أقول قصدي تقول، قصاصة أوراقي بين وجدت "

 هو بالعمل والمقصود. "الترجمات؟ هذه فيها تتم كانت التي األجواء لتصف ستكتب فماذا النور

 بعض سجلتَ  نفسها القصاصة وفي ،فيها متّ  التي األجواء ويصف الترجمات يحوي كتاب

 المالحظة لتلك مني ووفاء ،الفرصة تجيء نيح الموعود الكتاب مقدمة ستضمها التي األفكار

 تمثل ،تحديدا   "ذاك"الـ تلك أذكر وال يوم ذاك، كانت بالتأكيد ألنها احتوتها، التي وللقصاصة

كنت  الذين القيد، رغم األحرار للناس الجمعية اإلرادة من مشتقة إنسانية بإرادة مشحونا   طموحا  

 قلما   حملوا الذين أولئك وتحديدا   األسر، قضبان خلف عديدة، ومناسبات فترات في منهم واحدا  

 أقوى الكلمة بأن تقول دائمة ورسالة كتابته زمن في حاضرة رسالة يؤدي أدبا   مبدعين وكتبوا

 في اإلجحاف عدم مع تنبيه، في مخطئا   كذلك هو يكن ألم المتنبي، ذلك أغضب ولو السيف، من

 اإلنسان روح إن اآلن، وتقول حينه، في الصحب أولئك كلمات قالت. الراقي فنه على الحكم

 نصب في الخالدة كالنار متصاعدة تهبّ  نار   كألسنة لحظة كل في للحرية المتجدد بالتوق المتقدة

 السطور هذه في هنا وأنا الطغيان، من أقوى والجمعية الفردية للحرية توق المجهولين، الجنود

 أنها رغم لذكرها  مجال ال عديدة، ألسباب وممارسة عمرا   ذلك غادرت فقد شعارات، أطرح ال

 جذورها، معرفة دون عليها المرور عند عابرة  بسيطة تبدو قد التي األعمال هذه. الذكر تستحق

 ومن العاديين، الناس بطولة من منحوت إنساني بصمود ممزوجين وألم   معاناة من جذورا   تمتلك

 األلم ذلك من ،أكبر بدرجة ربما يعتصرني وألم أخرى، أحيانا   وأفتقدها دائما   إليها أحن إرادة

 ذلك من بنهلي األلم ذلك على جميعا تعالينا كما األلم هذا على لكنني أتعالى المعاناة، وتلك

 األسرة، في أصغرها من حياتي دوائر كل في أحبهم الذين بالناس ثقتي: ينضب ال الذيالمنهل 

 التجربة تلك. صادقين بحبه ونتغنى تغنينا الذي الوطن بدائرة مرورا   اإلنسانية، في أوسعها حتى

 من عليها ما عليها ولكن العظيم، التاريخ كتاب في اإليجابية األرصدة من الكثير لها التي

 .أحيانا   ضعفها مصدر أيضا وهو ،قوتها مصدر وهذا حية، عضوية إنسانية تجربة فهي المآخذ،

 وترعرعت نمت ثقافية حركة في قوي جذر ذات الترجمات هذه إن القصاصة تقول   ما أول

 وبالنسبي أحيانا   بالمطلق والمزدهرة وأدواتها برسالتها بالمقاومة وصفها ويمكن القضبان، خلف

 والتعمق الدراسة من بمزيد إليه وااللتفات به االعتزاز ينبغي مشرق إنساني وجه توذا ،أحيانا  

 من راسخا لونا   تكن لم الترجمة أن صحيح. تخصهم الذين الناس حياة من تعكسه عما البحث في

 دوره وفي رسالته في متميزا   لونا   كانت ولكنها المعتقل، داخل الثقافية الحركة في األدبية األلوان

 فترة خالل خاص وبشكل المعتقلين، على المفروض والعالمي الثقافي الحصار كسر في المهم

 المعتقل يطلع التي الوحيدة العالمية المصادر كانت الفترة تلك في. الثمانينيات وأوائل السبعينيات

 وفي الرسمية الحكومية “األنباء” جريدة في محصورة ،العالم هذا في يجري ما على خاللها من

 الذين المعتقلون بها يقوم التي الترجمات كانت وبالتالي. إسرائيل راديو من إخبارية فترات ثالث

 كان حيث المصادر، شح في الجدب هذا عن مهم تعويض مصدر واإلنجليزية العبرية يتقنون
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، اللغات تعلم بحجة ممكنا   “بوست الجيروزالم” جريدة أو عبريةة جريد من عدد على الحصول

 بالتنظيمات، الخالصة  تلك سواء المعتقل في الثقافي التوجيه عن تصدر التي التعميمات فكانت

 السياسيين المحللين ألبرز مقاالت أو إخبارية   ترجمات يحتوي كافة للمعتقلين أو لجماعته، كل

 تتم األحيان من القليل وفي الصحف، هذه في الثابتة واألعمدة المقاالت يكتبون كانوا الذين

 التثقيف وأداة المواقف وتوحيد التواصل مادة التعميمات كانت. كاملة صحافية تقارير ترجمة

 في أشارك كنت. به قامت الذي التعبوي الدور وعن مطوال   عنها يكتب أن وتستحق ،والتوعية

 القصص في األدبية الكتابة جانب إلى العام اإلطار هذا ضمن اإلنجليزية اللغة من الترجمة

 المقال وكتابة ،الشهرية الثقافية السياسية "الحرية" مجلة تحرير جانب وإلى والشعر، القصيرة

 ينشر لما تتصدى،"بالمرصاد" عنوانها ،الساخر بالنقد لغتها تتسم ثابتة وزاوية ،فيها االفتتاحي

 هامش وعلى. الراديو خالل من أو المعتقل تصل التي الوحيدة الجريدة في أخبار من يبث أو

 أي في أدبية أو ثقافية أعمال من يعجبني ما بعض لترجمة مساحة لنفسي أعطي كنت ذلك

 ’Readers) »دايجست ريدرز« كـ مجلة أو أسبوعي ملحق أو كتاب من يدي تحت يقع مصدر

Digest )جيوغرافك ناشنال” أو“ (National Geographic)، طازجة الترجمات هذه وأعمم 

 الطوعية، “التمارين” تلك مكنتني وقد. الشهرية المجلة في كمقاالت أنشرها ثم يتذوقها من على

 عمال   عشرين على يزيد ما ترجمة في الحقا   ألمارسها الترجمة في قدرتي تطوير من مشكورة،

 األبحاث معاهد أحد في العمل خالل من واالجتماعية، االقتصادية التنمية دراسات في منشورا  

 باستثناء طبعا، األجواء تلك في داع   لها يكن فلم اإلنجليزية إلى العربية من الترجمة أما. الوطنية

 لهؤالء الدورية الزيارات أثناء األحمر الصليب ومندوبي المعتقلين بين الشفوية للترجمة الحاجة

 بحاجة ذكريات األخرى هي معها تحمل األحمر الصليب لمندوبي الترجمة وتجربة. المندوبين

 مواجهة في منهم الكثير لدى اإلنساني والتفاعل المندوبين هؤالء أشخاص حول ،التسجيل إلى

 أما. لهم أترجم كنت   الذين المعتقلين بعض قصص حول والذكريات جهة، من الوظيفية القيود

 حد إلى مباشرة بلغة األدبية أعمالي بعض ترجمة على اقتصرت فقد كتابة العربية إلى الترجمة

 يوميات” األعمال تلك ومن ،باإلنجليزية الناطقين األصدقاء بعض من تحرير إلى تحتاج ،ما

 إلى وقبلها مانيةلاأل إلى اإلنجليزية خالل من رجمت   الذي“ القلب في تنبض شوكة: 3 أنصار

 Prisons and) “والسجناء السجن” بعنوان عالمية مجلة منها عدة أماكن في ونشر العبرية

Prisoners) كنموذج هنا العمل هذا إضافة في رغبت ولذلك. وثقافتها السجون بأدب تعنى 

 العربية، إلى الترجمة لتجربة كامتداد مني أساس بجهد   اإلنجليزية إلى ترجمت التي الكتابة على

 .توأمها كونها التجربة لتلك المرآة كصورة أو

 يمكن ماذا” للكتاب الموعود العنوان عن كذلك "عنهاالكيالني الحديث بدأ التي القصاصة، تقول 

 الذي العنوان مطن أكرر هل ،“النور؟ يرى أن له قيض لو الترجمات هذه يضم عمال   أدعو أن

 من الثمانينيات في العام أمينها كنت التي ،الديمقراطي الثقافي العمل لجان تجربة في استعملناه

 يخنقها لم أصوات” عنوان اخترنا يومها! الماضي القرن نقول صرنا ،هللا يا الماضي؟ القرن

 كان أنه رغم ،النور فيها الثاني ير لم مأمولة أعمال سلسلة في أول كعمل وأصدرناه “القيد

 نظر في أخطر الثقافة في العمل يومها كان. إرادتنا عن خارجة ألسباب مواده في جاهزا  

  تقترح. تشبيه بال شريفة، حكومة نظر في والمخدرات الممنوعات في العمل من االحتالل

 . صدورهل المأمو للكتاب عنوانا   “الحصار تكسر ترجمة: النوافذ تفتح ترجمة” القصاصة
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 تعاملك األصح أو تحب، الذي الناهي اآلمر السيد مع تعاملك القصاصة مع تتعامل نفسك تجد

 لنفسك تقبل كيف: المغناطيسي مجاله عن مستقال   به تستفرد حين نفسك تسأل الذي الحبيب مع

 ولد؟ يا ذلك

  القصاصة. النفس في خاص موقع هخارج المناضلين حياة وفي المعتقل حياة في للقصاصات 

 بين تهريبا   هالتناق يسهل حتى الحجم صغيرة االعتقالية الغرف في األسبوعي التعميم تحمل كانت

  “الفورة” التنزه فترة خالل وأخرى غرفة وبين المغسلة، أو المطبخ عمال مع وقسم قسم

 بعيد للنقل بالبالستيك مغلفة وكانت المدى، قصير للنقل أحيانا   عارية كانت. الواحد القسم في 

 من مانع ال. األمان بر حاملها يصل حين استخراجها ثم األمر تطلب إن لبلعها استعدادا   المدى

 حجما   ألنها ;جيدة كانت السجائر علبة من المأخوذة القصاصة القصاصات، حول قليل استطراد

  . صغير بخط المكتوب األسبوعي للتعميم كافية وشكال  

 جديا   نأخذها كنا وكم التعميمات، لتلك الختامية العبارة في المختزن الصدق إلى أحن كم

 “الرفاقية تحياتنا خالص مع هناك، ما هذا” عبارة به، نقوم عظيم فعل من جزءا   ونعتبرها

 تكتبه الذي السطر. ضاعت التي األعمال عن الحديث تريدني  القصاصة. بالتاريخ متبوعة

 بمحاولة تبدأ ثم وحيرة، بنكد يبدأ خاص، نوع من حزنا   يورثك األولى نسخته السجان ويصادر

 في األصالة إعادة على قدرتها في صغيرة المحاوالت كل فتجد ،ضاع الذي السطر استرجاع

 . األول الخلق

 القرى إحدى في بئر في غرق طفال   أنقذ الذي الهندي الضرير قصة ضاعت التي األعمال من

 إليها وأضفتُ   “دايجست ريدرز” من ترجمتها. الحظوظ باب البطولة هذه له ففتحت الهندية،

  التي الرأسمالية الفكرة عنها لتزيل بتصرف تترجمها أن على وإصرارك أيديولوجيا، تعليقا  

 . يجتهدوا أن إال عليهم وما المتساوية الفرصة بوجود الفقراء توهم 

 سجن من انتقالك أثناء مصادرته متت دفتر في أخرى مواد جانب إلى المترجمة القصةَّ  ضاعت 

 في العسكرية المحكمة في محاكمتك جلسات إحدى لحضور ;جنين سجن إلى المركزي نابلس

 “اإلفراج” بعنوان وكانت االعتقال بعد كتبتها التي األولى القصة ضاعت ذاته الدفتر وفي. جنين

  الثالث السنوات من أقرب حينه، في قريب بإفراج حلما   أو تفاؤال   ربما

 بعد السجن غرف في األولى األيام خبرة فيها قصة. اإلفراج يحصل أن قبل مضت التي 

 دون ربما المركزي، نابلس سجن في يسمى كان الذي العدد صورة وفيها التحقيق، زنازين

 من أحد يهرب ولم تمام األمور أن يعني الذي العدد “تمام” نبي فيها فمزجت “تمام” غيره،

 .الحليب تبيع التي الريفية الفتاة تمام نوبي معتقلينلا

 قصة كتابة أو كتابتها إلى أعد ولم القصة من والوحيدة األولى النسخة حوى الدفتر الذي صودر

 .بها شبيهة

 في وجنحت نجليزيةاإل طبعة عن ترجمته الذي هرتسل لثيودور "اليهود دولة" كتاب ترجمة أما

 أعمال معارض ألحد تطوعا   أعطيته. مؤملة أخرى بطريقة ضاع فقد ،دفتر في الترجمة إخراج
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 كتابات من نماذج مع ليعرض الطلبة مجلس قبل من النجاح جامعة في نظم الذي المعتقلين

 واالستفسارات الجهود رغم ذلك بعد الدفتر واختفى المعرض انتهى الفني، وإنتاجهم المعتقلين

 نسخة بنسخ تبرع الذي الزمالء أحد يد بخط مكتوبا   كان. المعرض عن والمسئولين المعنيين من

 فعد   ما باألحرى أو المعنوي، بثمنها الكثير تعني كانت الدفاتر تلك. األولى النسخة عن إضافية

 كانت فقد المادي، ثمنها إلى إضافة ،طبيعيا   حقا   امتالكها ليكون سابقة إضرابات في جوع من

 لتشتروا بإيداعه لألهل يسمح الذي لمحدودا المبلغ في لتشارككم السجن “كانتين” من تشترى

 وأكثر كدفتر مهم الدفتر األخرى، البسيطة والحاجات والقهوة الشاي من مستلزماتكم بعض

 والفكرية الوطنية التثقيفية المواد الحتواء وأداة الصدور بمكنونات للبوح أداة   يكون حين أهمية

 .الجلسات في تستعمل التي

 المجموعة واعتبرته نظيفا   مرتبا   مجلدا   عليه حافظت والذي دفاتر أربعة من المكون مجلدك

 التي األعمال من الكثير أن الحظ لحسن لكن اآلخر، هو ضاع السجن في كتبت لما الكاملة

 تصلح وال السجن خصوصية حتملت أخرى أعماال   ولكن ونشرت، خرجت قد كانت احتواها

 الدفاتر لتجليد. الدفتر مع ضاعت فقد لك بالنسبة وللذكرى للباحثين للتوثيق مهمة ولكنها للنشر،

 مبدأ يجسدمتميزا   يدويا   إبداعيا   فنا   كانت حيث عنها، الحديث يطول قصة السجن في والكتب

 قبل ما الخياطة في خاصة الفنون هذه في أنت أبدعت وقد ،رائعا   تجسيدا   االختراع أم الحاجة

  التوثيق تستحق تجربة الخام، موادها من اللصق مواد صناعة وفي التجليد

  جزء وأصبح المكتبة ومحتويات الشخصية الدفاتر فيها بما السجون مواد خرجت. بالتفصيل 

 القدس، جامعة في األسيرة الحركة متحف في اآلخر والجزء ،العامة نابلس بلدية مكتبة في منها

 من نجا الدفتر، ذلك غال هو كم. المكانين سجالت من أي في عليه تعثر لم هذا دفترك ولكن

 نابلس سجن في عاشوا من آخر بعض لك وذكره السنين، تلك كل وصمد السجانين مصادرات

 قصيرة قصصا حوى الذي الدفتر. فجأة اختفى ثم المكان، عن االحتالل رحيل قبل المركزي

 السجانون يصادرها كان التي المواد اختفت كما اختفى. اختفى وترجمات ومقاالت وأشعارا  

 كان. السجن أقسام بعدد بنسخ اليد بخط مكتوبة تصدر كانت التي الشهرية المجالت أهمها ومن

 من مخطط عمل تفكرون، ماذا ليعرفوا ضباطها من وللمتدربين للمخابرات تذهب إنها يقال

 الكبرى، حريتنا في نفكر إننا اإلنسانية، الحرية علم في ساذج ولكنه المجرد، التخطيط منظور

 . الصغرى اليومية حريتنا تقيد التي المادية الحواجز ونكسر

. حجبها على الحواجز تقوى ال وتجارب وأناسا   بلدانا   ونرى والمعرفة الفكر عالم في نسوح 

 جامعات، طلبة بصفة السجناء مع للحديث يأتون كانوا معك، ليدردش استدعاك للذي قلت هكذا

 رأيك عن وسألك أحدهم، استدعاك. متدربون مخابرات ضباط أنهم يعتقدون والمعتقلون

. المرغوبين غير الزوار هؤالء مقاطعة تطرح والفصائل السجناء بعض كموقف كنت. السياسي

 وأنت ،رأيي أجل من سجني أنا اآلراء، عن للحديث متساوين غير اآلن نحن”: بهدوء أجبته

 خائف أنت هل سألك. “الصفتين بهاتين ونحن الحوار في فالمنطق تكون، من يهمني وال طليق

 .تتضرر ولن تريد ما قول في حر أنك وطمأنك ستقول ما تبعة من

 حتى برأيي وسأخبرك السجن باب على انتظرني كذا يوم إفراجي تاريخ” الرد في حازما   كنت 

 إلى ضيقة غرفة من تخرج أنت األقل على المراوغة حاول. “للسجن عودتي ذلك ثمن كان لو
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 في لست أنا” أجبته. “اعتبرها الضيقة الغرفة من استراحة لحظة المكيفة، الواسعة الغرفة هذه

 جامعي طالب أنا” أخرى مرة راوغ. “قراءاتي خالل من يوميا   العالم أجوب أنا ضيقة، غرفة

 هناك” ذاته بالحزم أجبته. “جامعي أستاذ أنت تساعدني، ال فلماذا العربية لغته تدريب يريد

 وتتدرب ،التجار معك وسيتحدث الشرقية القدس محالت من للتسوق اذهب عليك، أسهل طريقة

 األوسع الضيقة غرفتك إلى إعادتك السجان من وطلب وشأنك تركك. “مني أفضل بشكل معهم

 لك آخر زميل رفض أن بعد الممر في الواقف لزميله تعليقه تفهم لم خروجك وأثناء عامله، من

 عالم. “المتدربين الطلبة” هؤالء زيارات وتوقفت الموقف تعمم أن النتيجة فكانت معه، “الحوار”

 . نفسك في ما له فبثثت المصطنع الحرية عالم من أوسع دفترك

 شهر كل بداية صدورها وانتظام الشهرية تالمجأّل  وعن التفصيلية التجارب تلك عن الحديث 

 التزامه عن تعبيرا   تالمجاّل  هذه محرري أحد يقول كان كما “للفطور التطلي صحون مع”

 بصوت أخرى وتجارب التجارب هذه عن الكتابة. لمحددا الموعد وفي المنتظم بصدورها

 وعنق عنقك في دينُ   “السوبرمانية“و والتعظيم التمجيد من الخالية العادية اإلنسانية البطولة

 .الجميلة األزمنة تلك عن تتحدث التي التجارب هذه في األبعاد بهذه يؤمنون من

 بين بلغة كتبتها الصحراوي، 3 أنصار معتقل في كتبتها التي الجميلة الحب قصيدة وضاعت 

 في طويل انقطاع بعد تصلك رسالة أول في األسرة صور وصلتك أن بعد والفصحى الدارجة

 يا” األصل ضياع مع يضع لم الذي القصيدة مطلع تتذكر. كبيرة بدرجة العالم عن معزول معتقل

 سألني” بـ يبدأ مقطع القصيدة نهايات وفي ،“يطفّ  للورد وقالت الدار، وردات يبن قعدت وردة

 بمقطع القصيدة فتجيبه السجن، هذا في هنا الرومانسية بهذه تأتي أين من معناه ما “البرش رفيق

 في صداها يضع ولم القصيدة ضاعت ،»الحياة بِِحب الجمال، بِِحبّ  رفيق يا قلِب هذا”  بـ يبدأ

 . الذاكرة من لي، بالنسبة المتميز، طعمها وال النفس

  كبسولة في نسختها أن بعد تحفظ حيث إلى إيصالها في أهمل من هللا سامح أجدها، ليتني

 (  11)...لإلفراج طريقه في أحدهم وحملها
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 ...أنموذجاقصة القصيرة  ال

 .جابر الطميزيل" !!!متهمة الضحية تصبح حينما"

 من القديمة البلدة في وتحديدا  ، الرحمن خليل مدينة في فلسطين، في هنا حصلت حقيقية قصة هذه

 من إال المنسية البلدة هذه، للعرب كرها   األكثر المستوطنين واحقد بأشرس المنكوبة المدينة

 عز وتاريخية فنية تحفة الى اقرب هي بل نادرة، معمارية لوحة عن عبارة أبنيتها هللا، رحمة

، البغيض االحتالل وعذابات ويالت من إال شيء، كل من منسية مدينة البالد، هذه في مثيلها

 لكل، األعمى حقدهم حاملين، ا  وتعصب نيةووشوف عنصرية األكثر، المستوطنين غالة واعتداءات

 .البالد هذه في عربي هو ما

 عماراإل لجنة مع العاملين الفلسطينيين المهندسين احد كان حينما بدأت دوما، المتكررة القصة

 العتيقة وللشوارع للسقوط، اآليلة األثرية البنايات ترميم في عمله من عائدا  ،القديمة البلدة في

 .هناك

 تبدأ عذاب، رحلة في وإيابا   ذهابا   يوميا   وأسافر سنوات، ثالث منذ هنا عملأ المهندس، هذا يقول

 المبعثرة العسكرية والحواجز التفتيش، نقاط وباستفزازات المستوطنين، باعتداءات تنتهي وال

 تفاصيل أدق وكبارا   صغارا   المواطنين على تنغص والتي المدينة، رجاءأ جميع في وهناك، هنا

 .اليومية حياتهم

 الطريق وفي وشاق، ومرهق طويل عمل يوم بعد عملي من عائدا   كنت بينما األيام حدأ في

 بحرس يسمى ما جنود حدأ أوقفني الثابتة، اإلسرائيلية العسكرية الحواجز حدأ على وتحديدا  

 ذو ،نحيف ،البشرة بيضأ الطول، متوسط العمر، من العشرينات في وهو.....االحتاللي الحدود

 من بالقرب واالنتظار بالوقوف وأمرني الشخصية، هويتي بطاقة مني طلب خفيفة، سوداء لحية

 بالرمل ءيمل مقوى بالستيكي حاجز عنه يفصلني كان........التفتيش لنقطة المقابل الجدار

 النهار وان خاصة سراحي، ويطلق بطاقتي لي يعيد أن أمل على وانتظرت انتظرت األصفر،

 يلهو وهو انتظر أنا تنادي، لمن حياة فال هيهات ولكن األفول، من تقترب والشمس يختفي بدا

 تشجعت ،رويدا   رويدا   دبالنفا صبري بدء أخرى، تارة والتلفون لالسلكيا وبجهاز تارة، بالمارة

 قبل منزلي الى العودة لي يتسنى لكي بطاقتي، لي يعيد أن أدب، وبكل منه طالبا   نحوه وتوجهت

 ،(وسخ عربي الوراء إلى ارجع( ) ملخالخ عربي بحزراه تحزور)  :بي  صاح الظالم، حلول

 ال استفزازي بمسلسل وبدء بذلك يكتف لم لكنه شفه، ببنت أنبس ولم مكاني وتسمرت رجعت

 وذات اليمين ذات وأتقلب الخلف، إلى وارجع األمام الى أتقدم بان عنوة مني وطلب ينتهي،

 جوارحي، أعماق حتى هانتيإ قاصد هو كم شعرت عسكري، تدريب ساحة في وكأنني الشمال،

 قميصي، بياقة يمسك وهو به فوجئت إذ بذلك، يكتف لم أوامره، لكل مكرها امتثلت ذلك ورغم

 أصبح حيث المقوى، البالستيكي الحاجز باتجاه ودفعني وعزم، قوة من به أوتي ما بكل ويشدني

 لم األرض، على إركاعي ال  محاو وراسي صدري على يضغط واخذ للحاجز، مالمسا   صدري

 هادئا   وبقيت بإهانتي، يتلذذ وهو صدره، في الدفين والغل األعمى الحقد هذا كل يحمل لماذا افهم

 رغم أقاوم أن أحاول لم ،غضبا   مني استشاطه ما هذا أن ويبدو جأشي، رباطه على محافظا  

 ،فقط عليه ليس ،وحقدا   وسخطا   وغضبا   ألما   أتفجر كنت أنني ورغم باإلهانة، المرير إحساسي

 بعدما ،الزمان هذا صعاليك يد على وتحقير ومهانة ذل حالة من إليه األيام أوصلتنا ما على بل
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 زمن نعيش اليوم نحن وها منازع، دون وقرونا   قرونا   العالم عرش نتربع العرب، نحن كنا

 ،رشدا   أمرنا من نملك وال الحضيض، هاوية في الحتمي والغرق واالندثار، والموت التخلف

 شانا   اقل بل الهائج، كالثور وهاجمنيثائرته  ثارت حينها! سالت فقط ذلك، بي تفعل لماذا سألته

 ارتطمت، حيوانية قوة من أوتي ما بكل الجدار، إلى ويدفعني، ويلكمني يشتمني، وبدا ومكانة،

 (اآلدمي) الوحش هذا تحول عندها ،قميصي من اجزء بلل دما ونزف راسي، وشج الجدار في

 لي احضر الفور وعلى يطاردانه، واالرتباك والخوف يرتجف وبدء إال، ليس جبان مجرد الى

 TEMBORARY) الدولي التواجد بعثة من فريق المكان في كان....المغادرة مني وطلب بطاقتي

INTERNATIONAL BRESENCE IN HEBRON  )المختصرة باألحرف والمعروف 

 (TIPH ) ،أولية، إسعافات أي الجنود لي يقدم لم! يجري لما الصور بعض بالتقاط اكتفوا والذين 

، الحاجز بوابة إلى وتوجهت ،شكرته المساعدة، عليّ  عارضا   العرب الحي سكان احد لي تقدم

 النقطة مكان عن يبعد والذي ،الشريف اإلبراهيمي الحرم من القريب الشرطة مخفر قاصدا  

، ضده شكوى مأقدِّ  ال لكي ،منعني الجندي لكن ،مترا   خمسين عن تزيد ال مسافة ،العسكرية

 لكن، مقصدي الى بالوصول خيرا  أ أفلحت أن الى ،طويلة مسافة والتففت ،مساري غيرت

 تلك أربعة، كريات مستوطنة شرطة الى الذهاب مني وطلب، شكواي رفض المناوب الشرطي

 غالة يقطنها والتي السالم، عليه إبراهيم هللا خليل مدينة صدر على الجاثمة المستوطنة

 أال الجدد، إسرائيل بني أنبياء احد علينا خرج ومنها للعرب، كرها األكثر فونينأالم المستوطنين

 التاريخ في مجزرة أبشع مرتكب،(شتاين جولد باروخ) والسمعة الصيت سيء المجرم وهو

 الشريف، اإلبراهيمي الحرم داخل الفجر، صالة في الركع السجد المصلين ضد المعاصر،

 يعالج أن المفروض ومن ،(األمريكية) نيويورك مدينة من طبيب هو شتاين جولد أن والمفارقة

 هذه الى منا فالداخل) بالحق، إال قتلها هللا حرم التي الروح قتل وليس اإلنسانية، مرضى

 هناك إلى ووصلت الشكوى، تقديم على ترأصر لكني ،(مولود منها والخارج مفقود المستعمرة

 المناوب الضابط كان انتظار، طول بعد قابلني المسئول، الضابط مقابلة وطلبت عناء، بعد

 عربي، انه نفسي إلى همست العمر، من األربعينيات في ابيض، القامة قصير ،درزيا  ( عربيا  )

 اصطحبني وبعدها القصة، له أقص أن مني طلب به، تونست العود، الى القشرة تحن أن بد وال

 كانا إليه، أشرت المعتدي، الجندي على التعرف مني طلب وهناك العسكري، الحاجز مكان الى

 أحسست هنيهة، الحديث استمر مرتبكين، وزميله الجندي كان عنيفة، بنبرة إليهما تحدث ن،ياثن

 محالت أصحاب هم عيان، شهود هناك نأب وأخبرته فتجرأت معي، متعاطفا   كان الضابط أن

 الضابط يكتب لم إليهم، باالستماع الضابط قام وبالفعل أعينهم، بأم لي حدث ما شاهدوا تجارية

 ضد رسمية شكوى تقديم طالبا إليه فتقدمت الشهود، أو الجنود أقوال من كلمة ةأي يسجل أو

 تتغير، وجهه مالمح بدأت هنا بنعم، فأجبت ذلك، على مصرا   كنت ما إذا سألني الجنود، هؤالء

 مركز الى نقلت الفور وعلى التحقيق، ذمة  على موقوف أنت: وقال ،استعالئية نظرة إليّ  نظر

 المخفر ساحة في انتظاري في كان، هناك إلى وصلت حينما أربع، كريات مستوطنة شرطة

 ربما، آخر نوع من استقبال حفل الى يحضرون يبدو كما كانوا الحدود، حرس جنود من العديد

 كلمات بأبشع إمطاري الفور على واؤوبد، مثلي( ومشاكس وسخ) بعربي نظرهم في يليق

 يجرؤ ومن ،الحدود حرس جندي الموقر زميلهم على اعتدائي بحجة، والشتائم والوعيد التهديد

 حرس قوات) والسمو والفخامة الجاللة ألصحاب واحدة كلمة رد على نيالفلسطيني نحن منا

 ملفقة قصة وسردا ،التحقيق غرفة الى ثالثتنا ودخلنا الجنديان حضرأ   ،هنيهة بعد ؟؟؟( الحدود
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 نتيجة إصابتي وان بي، اإلمساك وحاوال، العسكرية األوامر الى االمتثال رفضت أنني مفادها

!!!. النار إلطالق تعرضي لعدم نهار ليل هللا واحمد اشكرهم أن عليّ  ويجب الهرب، لمحاولتي

 دفع أو االعتقال بين المحقق خيرني بعدها، جدوى بدون ولكن الجنديان، لفقه ما للمحقق فندت

 ليس :قال،  معتديا   أو متهما   لست الضحية أنا المشتكي أنا :قلت، شيكل 7111 بمقدار مالية كفالة

 عوفر محكمة في المحكمة لجلسة موعدا   وحدد، الكفالة دفع وإما، االعتقال إماف، آخر خيار لك

 من لي تبقى ما سألملم!!!.  يءالرد الهالمي الزمن هو هذا نفسي في همست، العسكرية

 من ينتشلنا، وأجمل أفضل غد انتظار في،  االندثار أو االنكسار على عصيا   وسأظل، !!! كرامة

  ( 19.)والمهانة والهوان الذل حضيض
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    * حاتم إسماعيل الشنار

  األسر مقاومة خالصات: الصفر تحت نجوم خمسة: "ومن مؤلفاته كتاب

 فترة في السجن في تجربته عن بالحديثالكاتب  وتعمق أسهب" الصفر تحت نجوم خمس"

 .األسيرة الفلسطينية الحركة عمر من ومهمة حساسة

 حالوة بطعم كتابة.. األلم مرارة بطعم كتابة' عنوان تحت هللا، عبد حسن.د الكاتب للكتاب قدم

 تحرره من سنوات بعد كتب ما كتب حاتم إن' هللا، عبد.د مقدمة في جاء ما ضمن ومن ،'الحلم

 األجساد رائحة ومن.. البرش رائحة إلينا تحمل طازجة، جاءت الكتاب هذا وفقرات سطور لكن

 متغلبة تصمد أنها غير الطعام، عن الطويلة اإلضرابات في وألما جوعا   تتلوى انفكت ما التي

 (  11).'عادلة بقضية المطلق واإليمان اإلرادة بقوة والضعف الوهن على

 إذ تزل، ولما مريرة بدايات كانت والتي البدايات في األسر في تجربته عن شنار وتحدث

 األسرى بحقّ  والنفسي الجسدي واإليذاء المكثف والقمع بالبطش الصهيونية السياسات امتازت

ا كان الذي عسقالن سجن في وخاصة  تصل درجة إلى العالية، األحكام لذوي آنذاك مخصص 

 زيارات ومنع ،منهم بالطليعة واالستفراد األسرى بعض اغتيال محاولة إلى  السجن بإدارة

 .بالمطلق الخارجي العالم ودون دونهم ةوللوالحي والراديو والرسائل عنهم األهالي

 داخل القاسي الزمن تطويع في األسيرة الفلسطينية الحركة دور حول شناركتابة  مجملو

 البرامج كتنظيم م جد   زمن الى تحّوله أن شأنها من أعمال في عليه قبضتها وإحكام السجن،

 ركزت والتي الشفوي، بالتثقيف أّولها في ابتدأت والتي ،باستمرار لألسرى  والتعليمية الثقافية

 القاسي الزمن تطويع في األسيرة الفلسطينية الحركة دور حول شنار حديث مجمل دار وقد

 البرامج كتنظيم م جد   زمن الى تحّوله أن شأنها من أعمال في عليه قبضتها وإحكام السجن، داخل

 ركزت والتي الشفوي، بالتثقيف أّولها في ابتدأت والتي ،باستمرار لألسرى  والتعليمية الثقافية

 وبأساليب الفلسطينية الوطنية بالقضية الوعي وزيادة الوطني التعليم على وفعالياتها برامجها في

 للكتابة السجائر ورق مغلفات المرحلة هذه في األسرى استخدم فقد شّنار يسرد وكما. النضال

 .الفصائلية الصحف إلصدار وكوسيلة تعليم، كوسيلة األسرى بين وتداولها عليها

 

 

  ........................... 

    2030هللا،  ، وزارة الثقافة الفلسطينية، رام30-1ص  شنار، حاتم ،"الصفر تحت نجوم خمس: "ينظر.11

 السبعينيات في األولى سرائيلياإل االعتقال فترات عاصروا الذين القدماء الفلسطينيين األسرى أحد شنار حاتم*.

 في فلسطين لتحرير الشعبية الجبهةتنظيم  في ورفاقه مشاركته خلفية على 3999 عام في اعتقل فقد والثمانينيات،

 اليوم في ذلك وحدث الجامعة، كافتيريا في وبالتحديد العبرية للجامعة  الغربي الحرم في فدائية عملية لتنفيذ الترتيب

 لفتا قرية ألراضي والتابعة بدر، الشيخ تلة أنقاض على المقامة الجامعة وهي. 3999 عام من آذار 9 ب المؤرخ

رة  في عنه أفرج ولكن المؤبد، بالسجن عليه وحكم بأسبوع العملية بعد شنار اعتقال جرى وقد. 3943 العام في المهجَّ

 . حتاللاال وحكومة العامة القيادة_ الشعبية الجبهة  بين" الجليل تبادل عملية" في 3931 عام
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 بناء تمتين في األبرز الدور لها كان  األسيرة الحركة نظمتها التي الثقافية البرامج أنّ علما 

 ،والحزبية الفكرية توجهاتهم  اختالف على األسرى بين العالقات وتقوية ،األسيرة الحركة
  .(ب11)

 مقاش للروائية الفلسطينية سهام أبو عواد

عواد خلدت الروائية وفي خاصية رواية مقاش للروائية الفلسطينية ابنة مدينة الخليل سهام أبو 

في تجربتها األولى خصوصية التجربة النسائية من النضال الى االعتقال والتهجير وتشتيت 

العائلة من اعتقال الوالدة الشهيدة إلى استشهاد األخ واالبن واألخت الصغرى من جهة ثانية 

اية المطاف لرصف لتلعب الروائية هنا دور األم الطفلة والطفلة األم في ان واحد ولتذهب في نه

ما بقي في ذاكرتها لتبدع في رواية مقاش السردية التي تحثت وعالجت عذابات المساجين 

 واألسرى وراء القضبان، وتوغلت في أعماق نفسياتهم في محاولة لسبرها،

 "إضاءة شبه نقدية"تحت عنوان يقول الناقد واألديب الفلسطيني محمد سمحان في تقديم الرواية 

السرديات التي تحدثت عن المعاناة التي يلقاها ويتلقاها أهل أولئك الذين يرمون في  نادرة تلك"

غياهب السجون، وسهام أبو عواد إذ تدفع بعملها السردي فقد شاءت له أن يكون في قائمة 

الندرة التي تتحدث عن عذابات أسرى فلسطين وما تعانيه أسر هؤالء األسرى وعقابيل عمليات 

، التي تقوم بهاسلطات االحتالل، خارجة عن كل مفاهيم وحقوق االنسان، األسر المسعورة

مغمضة بطرفها عن حقوق األسرى أو ذويهم من قسوة معاملة ال أظن أن النازية قد بلغت 

 (13)"أطرافها

  :وتحت عنوان أما قبل

ذاك هل جربت يوما أن تبتلع صوت همهمة الريح القادم من كل االتجاهات، " كتبت الروائية 

 !ليصير في لحظة نبرة ألمك... الصوت الذي يحمل الدنيا معه

هل جربت ارتداء جلد األسير المتعفن في  -:وفي تساؤل آخر تضيف في روايتها مقاش وتقول

في الصفحة األولى رسمت وجه أمي "  "،(14!.)القواريض غياهب الزنزانة وال صديق له سوى

وهو يرقب الشمس وتحت ظلها رسمت بيتا صغيرا وحقال في باحته الخلفية لونت االبتسامة 

السماء، وجلست أرقبها من  \بثغور اخوتي، وجدلت الغيمات الجميالت ليصبحن سلما لالحالم

صورة  ("11)الدماء بعيد وهي تنتشر في مخيلتي كالنجمات وما أن فرغت حتى سالت األلوان ك

 "مفزعة حقا

........................... 

 المصدر السابق . ب.11

 30وص9عمان سيرة روائية ص 3ط 2034الصادرة عن دار دجلة .رواية مقاش. 13

 31للروائية سهام أبو عواد ص  2034 3دار دجلة ط. رواية مقاش. 19
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 " مذكرات" أل ...من وصنف أدبي آخر وأحكامسجناء وسجون 

وهو االنسان الذي رة اليه هنا هو السجين السياسي، ونعلم أن قاطن السجن الذي نهتم باالشا

خالف أو اتهم بمخالفة القانونالسباب عقائدية أو سياسية، يمكن ان تكون في الواقع مخالفة لكل 

سواء كانت  "باالمن"رائيل هي تهم تتعلق بند في القانون، غير أن أغلبية التهم السياسية في اس

من بقايا االنتداب للعام " حالة الطوارئ " أو قوانين الدفاع،" امن الدولة" مخالفة القوانين

، وقانون امن الدولة االسرائيليبالرغم من استعماله الواسع فانه ال يختلف عن قوانين 8491

 مثيل وال يقبل المنطق السليم استعمالها مماثلة في دول أخرى، أما قوانين الطوارئ فليس لها

 (18)"ال يوجد ما يماثلها "لدى األنظمة النازية"وحتى 

في اسرائيل معظم السجناء السياسيين هم فلسطينيون وهؤالء الناس تمردوا بصور مختلفة على 

وقد  ،منهج السياسة الذي انتهجته الحكومات المتعاقبة في اسرائيل ومنذ قيام الدولة وحتى اليوم

قاوم هؤالء الناس مصادرة االراضيونقل ملكيتها من اصحابها ليد اليهودواعلنوا وقاوموا سياسة 

ولقد وقف هؤالء  ،الكبت ومحو التراث العربيفي هذه البالد وقاوموا التفرقة القومية والعنصرية

ضد سياسة االرهاب واالرهابالرسمي من قبل كل المؤسسات الرسمية " السجناء" الناس 

والبلدية، والتي وجهت بالشكل واالسلوب المدروس والمخطط ضد العرب في فلسطين، ان 

هي مخالفات مرتبطة بالتعامل مع منظمات  8491المخالفات السياسية المشهورة بعد حرب ال 

ة الفلسطينية، ومعظم السجناء هم عرب ادينوا بتهم مثل مظاهرات او رسم شعارات او المقاوم

 (17).اقل من هذا

في صحيفة هارتس من العام " يئير قوطلر"وأما السجون في اسرائيل كان وصفها الصحفي 

أي السجون التي سمعنا عنها منذ نعومة أظفارنا وال " انها جهنم على األرض" قائال  8411

وحتى  91على مدار عشرات السنوات من االحتالل التي سجلت سبعين عاما عليه منذ ال زلنا 

 .7181العام 

والمخصص للموقوفين حيث " قبر يونة" أو كما يطلق عليه ضباط السجون  -:سجن كفار يونة

البرد  –في الشتاء  ،يدب الرعب لكل آت على بواباته، فهو بوابة لكل السجون في اسرائيل

وسعة السجن  ي الساحات، رائحة نتنة داكنة في داخله من شدة االكتظاظ وقلة النوافذالقارس ف

موقوف،  311موقوف في اسرة ذات طبقتين اال انه في الغالب تجاوز العدد ال  789القانونية 

 (13.)ومعروف عه انه سجن االرساليات القادمة من جميع مراكز الشرطة في البالد

................................... 
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هو من أكثر السجون في اسرائيل اكتظاظا وضغطا ويقيم فيه سجناء حكم عليهم  -:سجن الرملة

وفي كثير من االحيان ينام على االرض اكثر من مائة سجين لشدة  خمس سنوات فما فوق،

 وكان به ايضا اصطبل من أيام االنتداب ابريطاني يابوليس ااالكتظاظ، ويعتبر سجن الرملة مركز

تخر بان السجن هادئ لكن ذلك للطاعة العمياء المفروضة على حساب للخيل، وادارة السجن تف

العمل علما ان الدروس واالعمال التربوية حتى الكتب قليلة بالمكتبة الفقيرة التي ال تستجيب 

وال يسمح بادخال الكتب اال بواسطة  لمطالب السجناء وقسم كبير منهم يقرأ الكتاب مرارا

 (19)في الرملة االدارة المركزية

 كسجن خفيف ولكن الحياة فيه كجهنم على االرض نمدرج لدى ادارة السجو -:سجن الدامون

وهو سجن مختلط لكن يتم الفصل بين السجناء من خالل الغرف ويعتبر هذا السجن مكان منسي 

صودرت من اجل  " قرمان ديلك"خصص للفتيان ومعروف ان االرض والسجن التي يملكها 

 (11) 8413ادارة السجون التي افتتحت السجن في العام 

دونما وخصص لبضعة مئات  31والذي بني على قطعة ارض تبلغ مساحتها  سجن بئر السبع

 ،ن عن السياسيينيمن اصحاب السوابق وغالبهم من المناطق الفلسطينية حيث يتم فصل الجنائي

اهتمام او مساعدة للسجناء  أيوال تساعد على ومعروف ان الكثافة في هذا السجن كبيرة 

السياسيون الذين يحصلون على ظروف اقل من ذويهم السجناء في المناطق المدارة، فهم في بئر 

ويحصلون  ،السبع قد زجوا في اروقة كبيرة، ينامون على االرض وعلى فراش مطاط رقيق

 .على زيارات ورسائل  اقل وتعاملهم االدارة معاملة جدا قاسية

يقع على اطراف سفوح جبل الجلبوع وكان بني السجن كمحطة للقطار في زمن  -:سجن شطة

اصبح سجن شطة سجنا  8491وبعد العام ، العثمانيين، واصبح اصطبال ايام االنتداب البريطاني

دة طبقات وفصائل منهم العرب واليهود الجنائيون عيكونون والسجناء "مركزيا في اسرائيل، 

سياسيون ينتمون لتنظيمات فلسطينية، واما ظروف السكن في سجن شطة  91وفلسطينيو ال 

غرف مظلمة ورطبة الهواء خانق في الصيف وفي ايام الحر الشديد في منطقة  ،فهي مخجلة

ثقافية او تعليمية حيث يتعلم السجناء برامج  أيغور بيسان يصبح السجن كالمرجل، وال توجد 

 "واعتماد ذاتي السياسيون بمبادرات شخصية

وتتسع الغرفة الواحدة الى ست نساء من المعتقالت وربما اكثر " نفي ترتسة "  -:سجن النساء

ايضا نتيجة الكثافة واحيانا تكون السجينات مع اوالدها حيث يسمح بمرافقة الطفل حتى يصبح 

 (19) من العمر عامان

................... 
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مقتطفات من الصحف الفلسطينية " ونموذج اخر ذكرته الصحافة الفلسطينية ورصد في كتاب 

ق مع المتهمين من اعداد ودراسة وليد خليف وسهير دياب وتحت عنوان التحقي 8119-8491

 :وليسباغراء الب

الجاري مع  71يجري التحقيق يوم  –لمراسل فلسطين الخاص  -تموز 71القدس في " 

على بيع بنادق وهؤالء  االشخاص اليهود الثالثة المتهمين باغراء بعض رجال البوليس

ماركوشتاين كراد، جاكوب كريشنبوم، وموسى بلوتكن، واالول هو المتهم  -:المتهمون هم

فقرة  3واالخران متهمان بمساعدته على اقتراف الجرم خالفا للمادة  31باالغراء خالفا للمادة 

 ( 11). "8471ج من قانون الجزاء المعدل لسنة  8

هذه االحكام لو كانت ضد فلسطيني او عربي الختلف االمر ولبقي في السجن سنوات اال ان 

قوانين الدولية نسانية والالمرحلة السياسية والعرق يلعب دورا اساسيا في االحكام البعيدة عن اال

وكما جاء اعاله في ظروف المعتقلين السياسيين التي تمثل حالتهم حالة شاذة من االحكام والقهر 

والتنكيل على مستوى العالم اجمع ولتكن هذه الحالة مفارقة اخرى من النتاجات المتعلقة بنتيجة 

 . الزمن لعب دورا هاما هنااالحكام وظروف الحكم واالعتقال وان كان السبب مختلفا الن 

ونجد هنا أن المشهد االعتقالي لن يتكرر لخصوصية هذا الوطن وهذا الشعب الذي ال زال يؤمن 

أن مستوى ردة الفعل الحقيقية لن تصل حتى اللحظة الى مستوى التنكيل باالنسان وسلب حريته 

عية المكان والوجود خاصة ان قيادة هذا الجسم كانت تابعة دوما لمشروع طفيلي اسقط شرو 

فكيف اذن سيكون الحال مع المناضل الفلسطيني الذي حمل فكرا معارضا لكل هذه المساومات 

وكيف سيفرج عنه وهو من يحرك الشارع ويحمل رؤية ايدولوجية وفكر نقي غير مصنوع 

وغير متعاطف وغير مباح وطنيا واجتماعيا وسلوكيا، فمن يتعلم وينشأ على ان يكون عدوا 

حمل السالح ويقتل لن يفرق بين هذا االنسان وغيره من أبناء شعبه بل سيحاول نسف كل من وي

  .يستطع قتلهيقف امامه والزج به خلف القضبان ان لم 

أضافت ألدبيات السجون الكثير من الرصد للحركة " المذكرات "لوحات إبداعية توثيقية من 

رائيلية في المساحة الكاملة لهذه األرض أمام ما فعلته السلطات اإلس ،األسيرة وتجربتها

التاريخية المشرقة والخصبة التي  قدمت الكثير من القهر والعذاب والتضحية ألجل كسب 

الكرامة التي تحدى بها كل من أبى االنحناء واالخالص لالحتالل اسرائيلي وما لحق ببعض 

مكانيات عن أفراد من هذا الشخصيات التي لديها ضمير حي لتقف وتدافع بكامل ما تحمل من ا

 الشعب ووضع هذه الحقائق وتوثيقها وكما حصل مع المحامية االسرائيلية فليتسيا النغر التي

تحول اسمها الى رمز شعبي لدى الشعب الفلسطيني، وتنفس بلسم اسمها  كل من تابعت قضيته 

 وهو يقبع داخل المعتقالت، لتشكل االمل األخير في صفحة الحياة التي تراكم عليها اسماء 

 

.............................. 
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معتقالت وعذابات وسياسات قاهرة ضد كل من وقف أمام الحكومات  العنصرية المصادرة 

 .القل حقوق االنسان

وقدم له المناضل الشاعر المرحوم توفيق لالنغر"  بأم عيني" -:الذي حمل عنوان كتابالوأثار 

مؤسسات حقوق اإلنسان من قبل العالمي أثار الجدل واالهتمام وترجم لعدة لغات عالمية  ،زياد

فيه تحديدا بعد االحتالل االسرائيلي لالراضي رصد مئات الحقائق التي وثقت خاصة أنه 

ومما جاء في الكتاب البالغة عدد صفحاته  ،8491الفلسطينية في الخامس من حزيران من العام 

  8411القدس من العام  -من الحجم الكبير والصادر عن منشورات صالح الدين  949

وحكام اسرائيل، أشد صلفا . اننا نقترب من نهاية السنة الثامنة لالحتالل، والحال نفس الحال"

كل مخططات السالم المجلوب على رؤوس  .من أن يعترفوا بفشلهم ووقوفهم امام باب موصد

الحراب، والحلول الممهورة بالحديد والنار، أثبتت انها ليست سوى اضغاث احالم تتبدد امام 

هي التي تميز تصرفاتهم، انهم  واالرتباك، والعصبية، التضعضع،. اقع وروح التطورريح الو

 ."يواصلون السباحة ضد التيار، وعرقهم يزرب، وقوتهم تهبط

، فيما اذا كان هذا ملكنا لم "اننا لم نطور بعد" ان حكام اسرائيل يعتبرون ان مشكلتهم هي في " 

ماذا عليهم أن يفعلوا  :ي حين أن مشكلتهم الحقيقية، هي، ف"ماذا نضم وماذا ال نضم" نقرر بعد، 

ي هاما كل شيء أو ال شيء،  :والمعادلة. حتى يضمنوا مستقبل شعبهم ودولتهم، ويربحوا السالم

 .خطرة بما ال يقاس

اما في المناطق المحتلة فالجرح حي، والمقاومة شاملة، ولهيب الكراهية لالحتالل حتى السماء " 

كل المحاوالت المحمومة والبائسة الجارية لتزييف ارادة الشعب . وكأنه وقع أمسالسابعة، 

، تموت في المهد "والحكم الذاتي " ،"االدارة المدنية" العربي الفلسطيني بواسطة مشاريع مثل 

اسرائيلية، ان شعب " محمية" المناطق المحتلة وتحويل الباقي الى  منالنها تستهدف ضم قسم 

تلة يتمسك بقيادته المعترف بها، تمسكه بحريته، وتراب وطنه، اما هيبته فتصعق المناطق المح

 ".كل متزعم رخيص، يحاول التقاط الكستناء من النار للمحتلين

هناك من يسميها حرب االيام الستة، حسب العدد الرسمي اليام القتال على الجبهات، لقد بدأت "

الغطاء :" دما سمعت في غرف الحرب كلمة السرفي األيام االولى من شهر حزيران الحار، عن

، الكثيرون في هيئة االركان العامة تنفسوا الصعداء، فطالما ترقبوا تلك الدقيقة التي "*االحمر

 .هكذا بدأت أطول حروب اسرائيل. تتحرك فيها الجيوش بدون تردد

 الحاخام أسرى، تأخذوهم ال: سيقانهم عن المصريون الجنود شمر الساخنة سيناء رمال وعلى

 وهناك".الذهب مدينة يا اورشليم يا"  :الجنود وانشد. المبكى حائط قرب البوق في نفخ جورن

 الى بعد فيما تحولت التي الرمال، تحت عطشا ماتوا الذين الرجال جثث قبرت الصحراء في

 (11)."متطورة سياحية منطقة

 

........................... 
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وبدأت موجات المسافرين الى مناطق االحتالل لكي يشاهدوا حجم النصر الكبير، وشاهد "

نحن ال ." الزوار االسرائيليون في شوارع غزة والقدس ونابلس نظرات الحقد والكبرياء الجريح

اليد على القنبلة وفهم المحتل انه على الرغم من صرخت العيون قبل أن تقبض " نريدكم هنا

 "ضخامة النصر فان العروس ال تستقبله بابتسامة

وبدأ القمع الذي اهتم المحتل على ان يلبسه ثوب القانون وأصدر البالغات واالوامر والتعينات 

 جيش الدفاع االسرائيلي دخل اليوم الى" في كل مناطق االحتالل وكان نص البالغ االول 

". المنطقة واستولى على زمام الحكم واخذ على عاتقه صيانة األمن والنظام العام في المنطقة

وأعلن أيضا عن منع التجول في كل المنطقة على كل شخص لزوم المنزل في كل ساعة من 

، وساعات منع التجول تغيرت مع مرور الزمن حسب ما اقتضته "رساعات الليل والنها

ر العسكرية أصبحت القانون األعلى في المناطق المحتلة، فمنعت منعا الضرورة، ولكن األوام

باتا القيام بأي نشاط سياسي، ومنعت مقاومة االحتالل بأية صورة من الصور مهما كانت سلمية 

ومتسامحة، عقوبات شديدة صدرت ضد االشتراك في مظاهرة  صامتة لذكرى شهداء الحرب، 

وحيازة صحف شيوعية وتقديم أية مساعدة لمن يقوم واالضرابات  ،وضد توزيع المنشورات

بنشاط معاد للحكم العسكري، وعقوبات شديدة صدرت ضد اعطاء كأس ماء او كسرة خبز او 

مبيتا لليلة واحدة البن عائلة مشبوه، وهدم البيوت كعقوبة بدأ يسيطر على كل المناطق من 

المحاكم العسكرية التي يجريها المحتل وبدأ عهد " القنيطرة في الشمال حتى القنطرة في الجنوب

ضد مخالفي القانون، وكان هؤالء كثيرين، فالعرب شعب صلب الشكيمة، رفضوا الخضوع 

 14" للقوة الباهرة والمتطورة والمنظمة والعليا

وفي ساعات المساء حدث تمرد في سجن عسقالن، أعلنت عنه جميع  8418ايلول  31في "

من سجناء سجن عسقالن إلى سجن الرملة، زبائني سمعوا  81نقل  وسائل االعالم، وبعد التمرد

صراخهم، وهم يضربون في سجن الرملة، كان السجناء المنقولون حفاة وثيابهم ممزقة، مندوبو 

ايلول  31سجينا جرحوا في سجن عسقالن بتاريخ  81الصليب األحمر أبلغوا األسر أن 

ملزمين حسب العادة بالوقوف في حالة استعداد كان جميع السجناء "  ،واحتاجوا معالجة طبية

أثناء تفقد السجناء في التاريخ المذكور أعاله حدث أن بقي أحد السجناء، وهو محمود أبو 

دهنش، أعمى ومريض، مستلقيا، تقدم إليه السجان توليدانو وبدأ يضربه، السجين األعمى 

به هب سائر السجناء في الغرفة ، وردا على هذا التنكيل والمريض جرح في جميع أنحاء جسمه

للدفاع عنه، فالسجناء اآلخرون أيضا رأوا أنه بلغ السيل الزبى في االضهاد واالذالل الذي كان 

نصيبهم اليومي في سجن عسقالن، لقد كان رد السجناء على التصرف الوحشي للسجان توليدانو 

، "زعماء" ولم يكن هناك  مع السجين األعمى والمريض ردا عفويا، لم يكن هناك أي تنظيم،

على حد قول الصحافة، رد السجانون بقوة كبيرة وانتقموا من السجناء، كثيرون منهم ضربوا 

 .ضربا مبرحا وكسرت أيدي عدد منهم أو أسنانهم

 268و 260في صفحات الكتاب " تمرد في سجن عسقالن" رصدت النغر في كتابها بأم عيني وتحت عنوان 

....................... 

 الحرب بعد اعلن كما الهجوم، لبدء السر كلمة*
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بعد أن سمعت ذلك اتضح لي ان هذا هو السبب الذي جعل سلطات السجون ووزير الشرطة 

بل ورفضوا السماح لي باالتصال بموكلي  ،يمنعون كل زيارة لصحفيين أو ألعضاء كنيست

وكذلك عارضوا تشكيل لجنة تحقيق عامة أو برلمانية، وخفضوا أيضا الزيارات العائلية، لقد 

ولكيال يروا  ،أحد ماذا فعلوا بالسجناءعزلوا سجن عسقالن عن العالم الخارجي، لكيال يرى 

 ." لكيال يعرفوا الحقيقة ،األعمى الجريح

الصادرة في " هعوالم هزةجريدة "هذه المرة، على األقل قليال،  لقد ضجت البالد

يستمتع  ،نير.نشرت تحقيقا مدعوما بصور لنبيل قبالني ولمدير السجون العام أ 8418\81\71

يبدو ان  ،ان هذا شيء غامض ،الت التصوير ويروي وهو يدخن غليونا بدون تبغ،بأضواء 

 ".ويستمتعون بحياة رائعة ،السجناء سعداء في عسقالن يحبون سجانيهم

ما الذي جعل سجناء تغمرهم السعادة  ،أصبح السجناء ال حول وال قوة، ماذا حدث في عسقالن

 ."تمرد ال رجاء فيه -يلجؤون الى آخر وسيلة يلجأ اليها سجناء عزل

الحقيقة ال يمكن معرفتها، فالسجن أوصد في الحال بوجه الصحفين، الذين ال يسمح لهم ايضا 

له في سائر أيام السنة، والتلفزيون لم يكلف نفسه عناء سؤال السجناء أنفسهم، بل اكتفى بدخو

 (41) ".بتصوير نير وغليونه من جميع الزوايا الممكنة

    

 مصطفى الشاعر

محاكمة مصطفى حسن الشاعر وعلي  8418\87\1في المحكمة العسكرية في اللد انتهت في "

ول اتهم باالنتماء لمنظمة غير قانونية، وحيازة السالح مصطفى خلف من القدس الشرقية، األ

، والقنبلة لم 8494ووضع قنبلة يدوية في المنطقة المحرمة بين القدس العربية والعبرية عام 

 .تكن حية ولم تنفجر

، الخروف عندما زرته في السجن األول كنت أعرفه قبل ذلك، ألنه كان صديقا ألحد زبائني

رأيت الموت بعيني، حسبت ان هذه  ،"فليتسيا" ذاو تماما، أصفر الوجه ،نحيل: لم أعرفه ،مرة

 ،لم اكن أظن محققيكم قادرين على ذلك، مرت على أيام، لم أكن أستطيع فيها السير ،هي النهاية

 ".اضطررت للزحف على أربع

د بأنه لم يكن ينوي االضرار بأحد، بل لق حلقد أدين مصطفى بمحاولة القاء قنبلة، وقد صر

، وبرغم ذلك "األبطال الذين يضعون المتفجرات في سالل القمامة" استنكر في افادته للشرطة

كله نسف البيت الذي كان يقيم فيه وأفراد أسرته في أبو ديس بضواحي القدس الشرقية، على يد 

 (48) .عاما 81حكم على مصطفى بالسجن لمدة  سلطات االحتالل قبل أي بحث قضائي

 

......................... 

 منشورات صالح الدين  293وص  290ص .بأم عيني .فليتسيا النغر. 90

 



372 
 

 بدر دعنا 

والتهم " القنصلية االمريكية" بدر دعنا هو أحد المحكومين في القضية التي اشتهرت باسم قضية 

 االنتماء الى منظمة" كان معه كل من ناجي أبو نجمة وعزمي عبيد ويكبرانه سنا" الموجه لهم 

غير قانونية ووضع عبوة ناسفة في بناية القنصلية االمريكية في القدس الشرقية، من االنفجار لم 

 7\79يصب احد باذى، كانت تلك اطول محاكمة في تلك الفترة، فقد بدأت في 

 لم يعترف المتهمون بالتهم الموجهة اليهم   8411\3\8وانتهت في  8494

سنة فقط اما المتهمان  77حكم عليه بالسجن " صغر سنهمع األخذ بعين االعتبار " بدر دعنا 

 (47)"سنة 71اآلخران حكم عليهما بالسجن 
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 ...شهداء

كتبت في صورتها األدبية هذه انما تشير إلى أدبيات مكملة ألنواع أدب صورة الشهيد وكما 

السجون الذي كتب عن سجناء الحرية كيف ال وهم استشهدوا داخل الجدران االسمنتية،وهنا 

 .اشارة لهذا الباب الهام في حياة المعتقلين الشهداء

 فلسطين في االسرائيلي االحتالل منذ سقطوا كانوا الفلسطينين من الشهداء مئات بل عشرات

 ، وحتى يومنا، نتيجة عمليات التحقيق العنيفة والغير انسانية والتي8491المحتلة منذ العام 

 ص عليه  القانون الدولي ينتعدت ما 

 ...شهيد

 النصرِ  من جسر   على...الفْجرِ  في مرَّ  شهيدا  

 الذْكرِ  طيبَ  عزيرا  ...مالئكة   به تحـفُّ 

 ُِ  والفْخر المجد بثوب. .وتْغم ره   تكفنه  

 يْجري طاهر   عبير  .. .دمهِ  وفي ت واريهِ 

... 

 ومأْتاه  ومخبره .. .معناه   طابَ  شهيد  

فْ  ولم.. .أبدا   يخف لم شجاعا    حناياه  ترج 

 دعواه  الريحَ  ت خيف  .. .جَبل   كأنه وثار

 سجاياه  تخلده  . .شَرف   في ماتَ  شهيدا

... 

 الوطنِ  فدا في تقدم.. .والبدنِ  الروح نقيَّ 

 والوسنِ  العيش لذيذ.. .مبدئه ألجل وعاف

كْ  ولم فْ  ولم.. .قضيَته   يتر   يِهنِ  ولم يضع 

 َحَزنِ  وال ندم   بال.. .يمأله   والبِْشر   مضى

... 

 بستانِ  وردِ  في شذا... .َرْيحانِ  مثلَ  شهيدا  

 وأْذهانِ  بأرواح  .. .عبقا   منعشا   نسيما  
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ه   عزَّ  ونجما    إليمانِ  ومدرسة  .. .موقِع 

 والشانِ  القدرِ  عظيمَ .. .أبدا   خالدا   سيبقى

... 

نا يعيش   نا.. .معَنا شهيد  نا ي َحفِّز   وي نهض 

 الِمَحنا نقهرَ  أن عسى.. .صالبَته   يعلّم نا

 الوَطنا نفتدي ِكراما.. .نحيا بأنْ  ي طالب نا

 (7181ة للباحث)*سَكَنا أحداقِنا ففي... .أبدا   يغبْ  لم شهيدا

 

 . من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان 1البند وحماية الفرد وحريته 

ة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو للمعاملة وال للتعذيب أحد إخضاع   يجوز ال"  الحاطَّ

ال يجوز اعتقال أي إنسان أو " وكما جاء أيضا في البند التاسع من نفس المعاهدة ."بالكرامة

 ."افحجزه أو نفيه تعس

على  االسرائيلة باالحتجاج  األسيرة في السجونا على هذه التجاوزات قامت الحركة احتجاجو

ي ال تمت الي بند من الحريات التي تنادظروف اعتقالية تقشعر لها االبدان ووحقوقه مصادرة 

  -:بها القوانين والبنود الدولية التي جاء في أهم بنودها ما يلي

  صاغه، اإلنسان حقوق تاريخ في هامة تاريخية  وثيقة، اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالنان "

 العامة الجمعية واعتمدت العالم، أنحاء جميع من والثقافية القانونية الخلفيات مختلف من ممثلون

 بموجب 8491 ديسمبر/ األول كانوان 81 في باريس في اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن

. واألمم الشعوب كافة تستهدفه أن ينبغي الذي المشترك المعيار أنه بوصفه ألف 781 القرار

 تلك وترجمت. عالميا حمايتها يتعين التي األساسية اإلنسان حقوق األولى، للمرة يحدد،و وهو

 .العالم لغات من لغة 111 إلى الحقوق

 .8 المادة"

 وعليهم والوجدان العقل وهبوا قد وهم. والحقوق الكرامة في ومتساوين أحرارا   الناس جميع يولد

 .اإلخاء بروح بعضا   بعضهم يعاملوا أن

 .7 المادة

يات الحقوق بجميع التمتُّع حقُّ  إنسان لكلِّ   أيِّ  من تمييز دونما اإلعالن، هذا في المذكورة والحرِّ

ين، أو اللغة، أو الجنس، أو اللون، أو العنصر، بسبب التمييز سيما وال نوع،  سياسي ّا الرأي أو الدِّ

. آخر وضع أيِّ  أو المولد، أو الثروة، أو االجتماعي، أو الوطني األصل أو سياسي، وغير

 أو للبلد الدولي أو القانوني أو السياسي الوضع أساس علي التمييز   يجوز ال ذلك عن وفضال  



375 
 

ا أو مستقال ّ  أكان سواء الشخص، إليه ينتمي الذي اإلقليم  متمتِّع غير أو الوصاية تحت موضوع 

ا أم الذاتي بالحكم  .سيادته على آخر قيد أليِّ  خاضع 

 .3 المادة

ية الحياة في الحقُّ  فرد لكلِّ   .شخصه على األمان وفي والحرِّ

 .9 المادة

ه، أو أحد استرقاق   يجوز ال  .صورهما بجميع بالرقيق واالتجار الرق وي حظر استعباد 

 .1 المادة

ة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو للمعاملة وال للتعذيب أحد إخضاع   يجوز ال  .بالكرامة الحاطَّ

 .9 المادة

 .القانونية بالشخصية له ي عتَرف بأن الحقُّ  مكان، كلِّ  في إنسان، لكلِّ 

 .1 المادة

ا الناس    كما تمييز، دونما القانون بحماية التمتُّع حقِّ  في يتساوون وهم القانون، أمام سواء   جميع 

 مثل على تحريض أيِّ  ومن اإلعالنَ  هذا ينتهك تمييز أيِّ  من بالحماية التمتُّع حقِّ  في يتساوون

 .التمييز هذا

 .1 المادة

ة الوطنية المحاكم إلى اللجوء حقُّ  شخص لكلِّ   َتنتهك أعمال أيَّة من الفعلي إلنصافه المختصَّ

اه يمنحها التي األساسيةَ  الحقوقَ   .القانون   أو الدستور   إيَّ

 .4 المادة

ه أو إنسان أيِّ  اعتقال   يجوز ال ف ا نفي ه أو حجز   .تعسُّ

 .81 المادة

 مستقلَّة   محكمة   قضيَته َتنظر أن في الحقُّ  اآلخرين، مع التامة المساواة قدم على إنسان، لكلِّ 

ا ومحايدة ، ه جزائية تهمة أيَّة وفى والتزاماته حقوقه في للفصل وعلني ّا، م نصف ا نظر   .إليه ت وجَّ

 .88 المادة

ا ي عتَبر بجريمة متَّهم شخص كلُّ (  8)  ا لها ارتكاب ه يثبت أن إلى بريئ   علنية محاكمة في قانون 

فِّرت قد تكون  .نفسه عن للدفاع الالزمة الضمانات جميع   فيها له و 
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 يشكِّل حينه في يكن لم عمل عن امتناع أو عمل أيِّ  بسبب بجريمة شخص أيُّ  ي دان ال(  7) 

ا رم   كانت التي تلك من أشدَّ  عقوبة أيَّة   عليه ت وَقع ال كما الدولي، أو الوطني القانون بمقتضى ج 

رمي الفعل فيه ارت كب الذي الوقت في سارية    .الج 

 .87 المادة

ل أحد تعريض   يجوز ال في لتدخُّ  أو مسكنه أو أسرته شؤون في أو الخاصة حياته في تعسُّ

 مثل من القانون   يحميه أن في حق   شخص ولكلِّ . وسمعته شرفه تمسُّ  لحمالت وال مراسالته،

ل ذلك  .الحمالت تلك أو التدخُّ

 .83 المادة

ية في حق   فرد لكلِّ (  8)   .الدولة حدود داخل إقامته محلِّ  اختيار وفي التنقُّل حرِّ

 .بلده إلى العودة وفي بلده، ذلك في بما بلد، أيِّ  مغادرة في حق   فرد لكلِّ (  7) 

 .89 المادة

ا به والتمتُّع أخرى بلدان في ملجأ التماس حقُّ  فرد لكلِّ (  8)   .االضطهاد من خالص 

ع   يمكن ال(  7)   أو سياسية غير جريمة عن بالفعل ناشئة   مالحقة   هناك كانت إذا الحقِّ  بهذا التذرُّ

 .ومبادئها المتحدة األمم مقاصدَ  تناقض أعمال عن

 .81 المادة

 .ما بجنسية التمتع حق فرد لكل(  8) 

ف ا، يجوز، ال(  7)   .جنسيته تغيير في حقِّه من وال جنسيته من شخص أيِّ  حرمان   تعسُّ

 .89 المادة

ج حقُّ  البلوغ، سنَّ  أدركا متى والمرأة، للرجل(  8)   بسبب قيد أيِّ  دون أسرة، وتأسيس التزوُّ

ين أو الجنسية أو الِعرق ج لدى الحقوق في متساويان وهما. الدِّ  ولدى الزواج قيام وخالل التزوُّ

 .انحالله

 .فيه إكراهَ  ال كامل   رضاء   زواجهما المزمع الطرفين برضا إالَّ  الزواج   ي عَقد ال(  7) 

 المجتمع بحماية التمتُّع حقُّ  ولها المجتمع، في واألساسية   الطبيعية   الخلية   هي األسرة  (  3) 

 .والدولة

 .81 المادة

 .غيره مع باالشتراك أو بمفرده التملُّك، في حق   فرد لكلِّ (  8) 

ف ا م لكه من أحد   تجريد   يجوز ال(  7)   .تعسُّ
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 .81 المادة

ية في حق   شخص لكلِّ  ين، والوجدان الفكر حرِّ يته الحقُّ  هذا ويشمل والدِّ  أو دينه تغيير في حرِّ

يته معتقده،  أو بمفرده والتعليم، والممارسة الشعائر وإقامة بالتعبُّد معتقده أو دينه إظهار في وحرِّ

 .حدة على أو المأل وأمام جماعة، مع

 .84 المادة

ية التمتُّع حقُّ  شخص لكلِّ  يته الحقُّ  هذا ويشمل والتعبير، الرأي بحرِّ  دون اآلراء اعتناق في حرِّ

 اعتبار ودونما وسيلة بأيَّة اآلخرين، إلى ونقلها وتلقِّيها واألفكار األنباء التماس وفي مضايقة،

 .للحدود

 .71 المادة

ية في حق   شخص لكلِّ (  8)   .السلمية والجمعيات االجتماعات في االشتراك حرِّ

 .ما جمعية إلى االنتماء على أحد   إرغام   يجوز ال(  7) 

 .78 المادة

ا لبلده، العامة الشؤون إدارة في المشاركة حقُّ  شخص لكلِّ (  8)  ا مباشرة   إمَّ لين بواسطة وإمَّ  ممثِّ

ية في ي ختارون  .حرِّ

ة الوظائف تقلُّد حقُّ  اآلخرين، مع بالتساوي شخص، لكلِّ (  7)   .بلده في العامَّ

 انتخابات خالل من اإلرادة هذه تتجلىَّ  أن ويجب الحكم، سلطة مناط   هي الشعب إرادة  (  3) 

ي وبالتصويت الناخبين بين المساواة قدم وعلى العام باالقتراع دوري ّا تجرى نزيهة  أو السرِّ

ية ضمان حيث من مكافئ بإجراء  .التصويت حرِّ

 .77 المادة

ا بوصفه شخص، لكلِّ   له، ت وفَّر أن حقِّه ومن االجتماعي، الضمان في حق   المجتمع، في عضو 

 الحقوق   ومواردها، دولة كلِّ  هيكل مع يتَّفق وبما الدولي، والتعاون القومي المجهود خالل من

ية في شخصيته ولتنامي لكرامته عنها غنى ال التي والثقافية   واالجتماعية   االقتصادية    .حرِّ

 .73 المادة

ية وفي العمل، حقُّ  شخص لكلِّ (  8)   وفي وم رضية، عادلة عمل شروط وفي عمله، اختيار حرِّ

 .البطالة من الحماية

 .المتساوي العمل على متساو   أج ر في الحقُّ  تمييز، أيِّ  دون األفراد، لجميع(  7) 

 بالكرامة الئقة   عيشة   وألسرته له تكفل وم رضية عادلة مكافأة في حق   يعمل فرد لكلِّ (  3) 

 .االجتماعية للحماية أخرى بوسائل االقتضاء، عند وت ستكَمل، البشرية،
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 .مصالحه حماية أجل من إليها واالنضمام آخرين مع النقابات إنشاء حقُّ  شخص لكلِّ (  9) 

 .79 المادة

ا الفراغ، وأوقات الراحة في حق   شخص لكلِّ   وفي العمل لساعات معقول تحديد في وخصوص 

 .مأجورة دورية إجازات

 .71 المادة

ة   وألسرته، له والرفاهة الصحة لضمان يكفي معيشة مستوى في حق   شخص لكلِّ (  8)   وخاصَّ

 الضرورية، االجتماعية الخدمات وصعيد الطبية والعناية والمسكن والملبس المأكل صعيد على

ل أو العجز أو المرض أو البطالة حاالت في الغوائل به يأمن ما في الحقُّ  وله  أو الترمُّ

 .عيشه أسباب تفقده والتي إرادته عن الخارجة الظروف من ذلك غير أو الشيخوخة

تين ومساعدة رعاية في حق   والطفولة لألمومة(  7)   بذات التمتُّع حقُّ  األطفال ولجميع. خاصَّ

لِدوا سواء االجتماعية الحماية  .اإلطار هذا خارج أو الزواج إطار في و 

 .79 المادة

ا، التعليم   ي وفَّر أن ويجب. التعليم في حق   شخص لكلِّ (  8)  ان   مرحلتيه في األقل على مجَّ

ا االبتدائيُّ  التعليم   ويكون. واألساسية االبتدائية ا والمهني الفنِّي التعليم   ويكون. إلزامي ّ . للعموم متاح 

ا العالي التعليم   ويكون تاح  ا للجميع م   .لكفاءتهم تبع 

 اإلنسان حقوق احترام وتعزيز اإلنسان لشخصية الكاملةَ  التنميةَ  التعليم   يستهدف أن يجب(  7) 

ز أن يجب كما. األساسية والحريات  وجميع األمم جميع بين والصداقةَ  والتسامحَ  التفاهمَ  يعزِّ

 .السالم لحفظ المتحدة   األمم   بها تضطلع التي األنشطةَ  يؤيِّد وأن الدينية، أو العنصرية الفئات

 .ألوالدهم ي عطى الذي التعليم نوع اختيار حقُّ  األولوية، سبيل على لآلباء،(  3) 

 .71 المادة

ة المشاركة حقُّ  شخص لكلِّ (  8)   بالفنون، االستمتاع وفي الثقافية، المجتمع حياة في الحرَّ

م في واإلسهام  .عنه تنجم التي الفوائد وفي العلمي التقدُّ

بة والمادية المعنوية المصالح حماية في حق   شخص لكلِّ (  7)   أو علمي إنتاج أيِّ  على المترتِّ

 .صنعه من فنِّي أو أدبي

 .71 المادة

 والحريات الحقوق ظلِّه في تتحقَّق أن يمكن ودولي اجتماعي بنظام التمتُّع حقُّ  فرد لكلِّ 

ا تحقُّق ا اإلعالن هذا في عليها المنصوص  .تام ّ
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 .74 المادة

 الحر النمو شخصيته تنمو أن يمكن وحدها فيها التي الجماعة، إزاء واجبات   فرد كلِّ  على(  8) 

 .الكامل

ياته، حقوقه ممارسة في فرد، أيُّ  ي خضع ال(  7)  رها التي للقيود إالَّ  وحرِّ  مستهدف ا القانون   يقرِّ

ا، منها، يات بحقوق الواجب االعتراف ضمانَ  حصر   بالعادل والوفاءَ  واحترامها، اآلخرين وحرِّ

 .ديمقراطي مجتمع في الجميع ورفاه العام والنظام الفضيلة مقتضيات من

 المتحدة األمم مقاصدَ  يناقض نحو على الحقوق   هذه ت ماَرس أن حال أيِّ  في يجوز ال(  3) 

 .ومبادئها

 .31 المادة

 أو دولة أيَّة تخويل على انطواءه يفيد نحو على تأويله يجوز نص   أيُّ  اإلعالن هذا في ليس

 الحقوق من أي   هدم إلى يهدف فعل بأيِّ  أو نشاط بأيِّ  القيام في حق   أيَّ  فرد، أيِّ  أو جماعة،

يات   (43).فيه عليها المنصوص والحرِّ

البنود الدولية الصادرة عن ألغلب كثيرة قامت بها الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة تجاوزات و

شكلت  ،والتي الحركة األسيرة في السجون االسرائيليةاالعالن العالمي لحقوق اإلنسان مما حدا ب

إلى إحدى أهم المعالم النضالية التعليمية والثقافية البارزة  التاريخ في احتاللفترة خالل اطول 

يستذكر "حيث  ، االحتجاج بوسائل مختلفة ال بد أن التجارب التي رصدت أعاله أكدت ذلك

الشعب الفلسطيني ما تعرض له من تطهير وتشريد من أرضه، كما أنه يتمسك أكثر بقضيته 

 ويعيشها بل مستمرة زالت ال التي  النكبة، ووهويته وحقه الرئيسي المتمثل بحق العودة

 ظل فيو،"يوم كل العالم انحاء بجميع الشتات اماكن وفي فلسطين أنحاء جميع في الفلسطيني

مصادرات إضافة لعمليات الحصار والعزل والوالتهجير الطرد ومحاوالت والتعذيب االعتقال

 .(49") على امتداد الوطن

 

 

 

 

 

.................................... 

 عوض وجعفر الدربي فادي وهم 9٠19لعام كة األسيرة لقصيدة شهيد للباحثة ايمان مصاروة وتخص شهداء الحر* 

 .وكل عام أضربوا فيه المعتقلين وسقطوا شهداء.الريماوي وغسان

91 .http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/ 

 سياسية وابحاث مواضيع: المحور 32:49 - 21/  1/  2031 - 1113: العدد-المتمدن الحوار القدوة سري. 94

 



381 
 

وسيميا أدبية توثيقية لسير حياتية ترصد هذا الصنف األدبي .. .في السجون اإلسرائيلية شهداء

الذي أضاف ألدب السجون هذا التفرد خاصة أنها كتبت وصيغت بشكل أدبي ما أمكن وكما جاء 

 .شهداء" ي مقدمة كتاب عبد العليم دعنا الذي حمل هذا الصنف األدبي تحت عنوانف

من الشجاعية في غزة، قضى حوالي أربعين يوما في الزنازين لم  عدنان محمد حافظ حرب

 .لكنهم أعادوه إلى والديه جثة هامدة دون دليل ،يتفوه بكلمة واحدة تشفي غليل رجال التحقيق

 

كان أحد الذين قدم مساعدات للثائر الفلسطيني من مدينة الخليل،  الجعبريقاسم أحمد قاسم 

الذي أصبح اسطورة يتغنى بها الصغير والكبير، اعتقل لمدة شهر " أبو منصور"الكبير 

ثانية وحملوه وتعرض للتعذيب والتنكيل وخرج مرفوع الهامة ليعاود الكرة من جديد واعتقل 

 .ولم يعترف فأمر المحقق بالقائه من الطائرة وسقط شهيدابطائرة هيليوكبتر حيث حقق معه 

استشهد نتيجة التعذيب وكانت الكدمات  8494اعتقل في العام قاسم عبدهللا قاسم أبو بكر 

وعالمات العنف والضرب واضحة على جسده رغم ادعاء المخابرات انه قفز من الطابق الرابع 

 ."ثالثون عاما" ريعان العمر حيث توفي وهو فيمن سجن المسكوبية في القدس 

اعتقل وهو في عمر  ،من عرب الرشايدة القريبة من بيت لحم :خليل سالمة قرينات الرشايدة

شهور  3معه حول لالعتقال االداري حيث اصيب بنوبة قلبية بعد مرور  بعد التحقيق ،السبعين

 .من اعتقاله توفي على أثرها

واعتقل الشهيد في  ،8491حنون في العام ولد في عزبة بيت : أحمد مسلم أبو عمرة

 .في سجن غزة المركزي 8494\1\81وسقط شهيدا في أيدي المحققين في  8494\3\89

استشهد بعد أن تمت تصفيته  " وصفي"  8411من غزة ومواليد العام  أحمد خميس أبو ديه

 .على يد احد رجاالت المخابرات بافراغ المسدس في رأسه

في العام  من غزة  سلم الى أهله جثة مطرزة بالرصاص "و الليلأب"حريص علي أبو حبه

ابنكم " ابو علي" رصاصة اخترقت الجمجمة وقال رجل المخابرات الكابتن دان الملقب  ،8411

 .اراد الهربمن ايدينا فاضطررنا اطالق النار عليه

 91اسرته في ال حيث هاجر مع  8433من قرية برير ولد في العام  -:عبد القادر أبو الفحم

في معتقل عسقالن  اعلن عن  8411وأقام في مخيم جباليا، وفي  الخامس من مايو من العام 

الذي ارتفعت يده مودعا احبابه حيث " ابو حاتم"االضراب وفي العاشر من ايار حمل السجانون 

 .كان الوداع االخير

واقام في مدينة نابلس حتى  8489ولد في مدينة حيفا من العام  -:عثمان بدوي عثمان البحش

حيث كان نقل من قبو التحقيق الى المستشفى   8414 أياستشهاده في الثامن والعشرين من 

 .وهناك اعلن عن وفاته
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وبلده االصلي  8417ولد الشهيد في مخيم النصيرات  -:سميح سعيد عبد الرحمنأبو حسب هللا

وسقط شهيدا أثناء  8411ي اب اعتقل ف ،8491مدينة يافا حيث هاجرت اسرته بعد نكبة 

 .8411\81\83التحقيق في 

ولد الشهيد ذيب في قرية سلفيت في السابع عشر من أيار سنة تسع  -:ذيب موسى ناصيف اشتية

كان أميا ال يقرأ  ،8411\81\71وثالثين وتسعمائة وألف وسقط شهيدا في زنازين التحقيق في 

ان االعتراف في ..." والعمل ضد سلطات االحتاللوال يكتب وفالحا أصيال، اتهم بحمل السالح 

وفي عرف وتقاليد الثوريين الملتحمين بقضية شعبهم ووطنهم هو  ،عرف البسطاء عيب وعار

عيب وخسة وعار وهكذا انتصرت الفكرة البسيطة على كل أساليب التعذيب والتحقيق الهمجية 

 !!.وسقط شهيدا

 (أبو ناهض)علي إبراهيم أحمد أبو سلطان 

وكانت اسرته هاجرت  8411م، وسقط شهيدا سنة 8411ولد الشهيد في مخيم النصيرات سنة 

قبل أن تسكن النصيرات، وكان اعتقل الشهيد في شهر آب من العام المذكور " حمامة"من قرية 

 !.وأعدم مع سبق االصرار بعد ان امضى شهرين في السجن

 سالم الحاج محمود حسن صافي

، واستشهد في زنازين التحقيق في 8491نايا دورا والتي احتلت في العام ولد الشهيد في قرية ب

وادعت السلطات االسرائيلية أنه مات نتيجة  ،8411\87\71حيث كان اعتقل في  8418\8\9

 .مرض ألم به

 مصطفى محمد مصطفى عقيل الدرابيع

ينهم ولد في خرب الدرابيع من بين اؤلئك المطاردين الذين اقتسموا رغيف الخبز ب كان الشهيد

ونقل الى سجن الرملة  8411من عام  81\81اصيب خالل مطاردته في  8491دورا من العام 

رغم تردي وضعه الصحيوصدر عليه حكما بالسجن ستة عشر عاما نصفها فعلية ونقل الى 

بعد ان  8418\7\77سجن بئر السبع ومن هناك الى المشفى الذي أعلن فيه عن وفاته في 

 ..ت بين المعتقلين وادارة السجن احتجاجا على سوء المعاملة الصحيةحدثت صداما

 محي الدين سليمان عالن العوري

حيث  8418\3\7فكان أن سقط شهيد الصمت المقدس في  يتحمل الجسد كما تحملت الروحلم 

 .دفن في مسقط رأسه بيت عور التحتا قضاء رام هللا

 عون سعيد حسين العرعير

سكت حين ال يكون السكوت من ذهب فحسب بل أقدس  ،لسانه هن النطقخالل التحقيق عف 

تحت ضربات السياط والتعذيب * واجب  الوطن وشرفه وكرامته مات شهيد الصمت المقدس

 .وانتصر باستشهاده
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 الحاج رمضان عاشورالبنا

في  8418\9\81استشهد في  ،وأقام في القدس ،م 8471\1\71ولد الشهيد في مدينة يافا 

 شر يوما فقطعزنازين سجن الرملة المركزي ولم يتبق النعتاقه من السجن سوى اثني 

 محمد حسان محمود وشاح

وكانت هاجرت أسرته في ال  8411\1ولد الشهيد في مخيم البريج في قطاع غزة في شهر 

 .8418من قرية بيت عفا بالقرب من الفالوجة وسقط شهيدا في أيلول  8491

 حسن ابراهيم محمود أبو ركبه

 8418سقط شهيدا في شهر أيلول من العام ، في مخيم جباليا الذي أقام به 8417السجين ولد 

وكان استشهد بعد أن أطلق عليه النار أمام سكان المخيم، وادعت سلطات االحتالل ان النار قد 

 .اطلقت عليه بعد أن حاول الفرار

 فريز حسني أسعد طشطوش

ا من حيث وقع شهيدا بعد خمسة عشر يوم 8413واعتقل سنة  8411في مدينة نابلس في  ولد

وقال شهود عيان كانوا قريبين من زنزانة التحقيق ان صراخه  االعتقال في زنازين التحقيق،

 ."*طشطوش " كان يزلزل الزنازين نتيجة التعذيب الشديد الذي كان يواجهه

 عمر شلبي

وهناك حلم بثرى  ،فلسطين إلى حلب سوريا \من صفد  8491 اسرة عمر شلبي عامشردت 

االعتقال بعد  قه إلى أرض الوطن حيث وقع في شباكنزل مع رفا 8411الوطن وفي العام 

 .اشتباك ضار مع القوات االسرائيلية واستشهد في معتقل عسقالن

 سالم محمد مصطفى أبو ستة

واعتقل  8491ت من بئر السبع في ال وكانت أسرته هاجر 8418في مخيم خان يونسسنة ولد 

 .8419\81\83م وسقط شهيدا في  8419الشهيد مرة واحدة في تموز من العام 

 " أبو أحمد" عمر أحمد محمود عوض هللا 

في غزة   م سكن بحي الشجاعية 8491م بعد الهجرة سنة  8438من مواليد قرية المسمية لسنة 

بعد   مرات، عدة ودخل السجون المصرية 8494 انضم للحزب الشيوعي الفلسطيني في العام

واستشهد في المعتقل بالعام  8418هزيمة حزيران أسس الجبهة الوطنيةمرات واعتقل في العام 

8411. 

...................... 

 كنية لكل من صمد في التحقيق ولم يتفوه بحرف*
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 " أبو حديد" فؤاد محمد حميد المعروف باسم فؤاد سالمة

أسر الشهيد بعد اشتباك مسلح مع القوات  ،ذهم الفقر والكدح والتشردالرجال الذين فولمن 

طيلة بعد ان كان جرحة ال زال لم يندمل  8419واستشهد في العام  8417االسرائيلية في العام 

 .مال الصحي أدى إلى تردي حالته ثم استشهادة في سجن الرملةفترة مكوثه بالسجن واإله

  واجامحمد يوسف الخ

في قرية نعلين قضاء  رام  8418أحد المعالم البارزة في الصمود خالل التحقيق ولد في العام 

من نفس  9\7وفي   8419اجريت له عملية جراحية في العام هللا أثناء وجوده غي سجن الرملة 

 .هللاالعام اعتقل مرة أخرى ووجدوا الشهيد مشنوقا في زنزانته وكما قال الحاكم العسكري لرام 

عمران رضوان عمران وأسماء عديدة أخرى من الشهداء الذين سقطوا في زنازين التحقيق منهم 

علي  \راسم محمد حالوة \وأنيس محمود دولة  خضر عيسى نمر هيالني قريع ابو خلف

محمود محمد  \علي ابراهيم احمد الشرايط \شحادة محمد الجعفري وصالح محمد علي عباس

 محمد وسالمة \ الطرايرة محمد الفتاح عبد فايز \" علي أبو" الحويطات سويلم نصار \دبابش

حمزة عمر عثمان عبدهللا ابو \سليم أحمد يحيى أبو صبيح \حسن السواركة الحسوني

محمود  \(أبو جمال)إسحق موسى المراغى\خليل إبراهيم أبو خديجة \ميخائيل الزارو\شعيب

 \عربي فريتخ

عواد عبد السالم \طارق ياسين هاشم الحموري\وسف اللحامغسان اسحق ي \فريد حافظ غنام

 إبراهيم محمود الراعي \قنديل كامل عبد الرحمن علوان \خضر إلياس فؤاد ترزي \حمدان

 \بسام ابراهيم علي الصمودي\نبيل مصطفى ابداح\عطا يوسف أحمد عياد\يوسف كريم

الحاج عبد \موسى أحمد حمادمحمد \هاني سالم الشامي\أسعد جبرا زكي الشوا\ناصر الهيب

محمود يوسف \نضال وهدي عمر ذيب\عبدهللا محمد ابو محروقه\" أبو عبدهللا"المنعم كولك

صبري  \خالد كامل علي الشيخ علي\جمال أبو شرخ\محمد صالح الريفي\عمر القاسم\عليان

 عالونةعبدهللا يوسف ال\عطية عبد العاطي الزعانين\حسام سليم هاني قرعان\منصور عبد ربه

 \رائق حسين سليمان\هاشم ابراهيم هاشم كريم  \أدريس ابراهيم محمد نوفل\ سعيد أبو ستة

سمير  \أحمد ابراهيم بركات\مصطفى عبدهللا العكاوي\جاسر أحمد أبو ارميله\علي حين الشاهد

مصطفى محمود \محمد نجيب سليمان بريص\حازم محمد عبد الرحيم عيد\عمر خميس عمر

أحمد \سامي نعمان سليمان زعرب\أيمن سعيد نصار\مد خميس عبد الكريمسمير مح\بركات

 (61)يحيى عبد اللطيف علي الناطور \"أبو عماد"عادل حسن اسماعيل

................................ 

-31من ص 2شهداء الحركة الوطنية األسيرة في السجون االسرائيلية ط \عبد العليم يونس دعنا . 91

 .101ص – 303ومن ص 300ص

 



384 
 

الذي ميزه معاملة ادارة السجون السيئة من قمع وتنكيل المتمثلة  *معتقل النقب الصحراوي

كالشبح على عمود التيلفون وقت الظهيرة حيث درجة  بالضرب السافر والعقوبات الفردية

والسجن في زنازين انفرادية  الحرارة عالية والشبح بين االسالك الشائكة لساعات طويلة

كاجراء العد منتصف الليل وشبح المعتقلين في البرد القارص  ،والعقوبات الجماعية المتنوعة

واجراء التفتيشات االستفزازية واستخدام الغاز  ليال لساعات طويلة أو في الحر الشديد نهارا

ومصادرة األوراق واألقالم ومنع ادخال  واطالق الرصاص الحي والمطاطي المسيل للدموع

وتعرية المعتقل الداخل  ،همالنقطاع التام عن العالم الخارجي ومنع األهل زيارة أبنائالصحف وا

والخارج بحجة التفتيش، هذا اضافة إلى قطع الماء ليعطش المعتقلون، ورداءة الطعام المقدم من 

 (49)*.حيث الكمية والنوعية

على غرار المعسكرات التي أنشأتها النازيةخالل الحرب العالمية  (3)وصمم معكسر أنصار 

فيه يتم  8وهو نفس الشخص الذي صمم أنصار " ديفيد تسيمح"الثانية، وقد صممه وأنشأه قائده 

تجاهل أبسط أشكال الحس الحضاري واالنساني بل استعمل السالح ضد عمليات االحتجاج التي 

منهم الى استشهاد عدد منهم وجرح العشرات على مدار سنوات كان يقوم بها المعتقلين مما ادى 

الشهيد أسعد الشوا الذي استشهد في اوائل التسعينات وضجت الجماهير على طريقة 

 (41)استشهاده

 هذه النثرية "رحيل الليل" وكتبت عنه ندى خزمو في كتابها 

 الباب يطرق بعنف، عقارب الساعة تشير إلى منتصف الليل 

 (41) ..وفتح الباب ..افتح ياهلل بسرعة...افتح الباب  ؟!لطارقمن ا...من

........................ 
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 1911 عام افتتاحه منذ الفلسطينيون، يسميه كما" 1أنصار" معتقل أو اإلسرائيلي الصحراوي النقب سجن ارتبط *

 الذي المعسكر هذا 1911 آذار/ مارس في اإلسرائيلي الجيش أنشأ وقد .اإلسرائيلي االحتالل ضد الفلسطينية باالنتفاضة

 الضفة في اعتقلهم الذين الفلسطينيين من الكبيرة األعداد الستيعاب المصرية، الحدود قرب النقب صحراء في يقع

 (.1999-1917) األولى االنتفاضة اندالع مع غزة وقطاع الغربية

/ أبريل في فتحه أعادت أن الذاتي، الحكم سلطة قيام أعقاب في 1991 عام المعتقل أغلقت التي إسرائيل تلبث ولم

 .9٠٠٠ عام اندلعت التي الثانية االنتفاضة في لمشاركتهم اعتقلتهم الذين الفلسطينيين آالف الستيعاب 9٠٠9 نيسان

 أرقام إلى واستنادا .9٠٠1 عام في السجون مصلحة إلى اإلسرائيلي الجيش سيطرة من السجن على اإلشراف ونقل

 من( كتسيعوت) النقب في أسير 91٠٠ قرابة حاليا تحتجز إسرائيل فإن الفلسطينية والمحررين األسرى شؤون وزارة

 السيما الفلسطينية الفصائل مختلف إلى المعتقلون وينتمي .المختلقة ومعتقالتها سجونها في تعتقلهم ألفا 11 أصل

 لعهد عائد قانون وفق االحتالل جيش يعتقلهم الذين اإلداريين المعتقلين من 7٠٠ نحو منهم األول، الصف من قيادات

 فإن األسرى شؤون وزارة بيانات وحسب .لمحاكمتهم وأدلة براهين ضدهم تتوفر ال بالذين وخاص البريطاني االنتداب

 إسرائيل إن الفلسطينيون ويقول. 1991و 1911 عامي بين النقب سجن دخلوا فلسطيني معتقل ألف 1٠٠ نحو

 .1917 عام احتاللهما منذ غزة وقطاع الغربية الضفة في شخص ألف 7٠٠ من أكثر اعتقلت
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2007/10/22/%D8%B3%D8%AC%D9%86- 
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 7181 عام خالل السجون داخل الواقعكانت وصفت الوضع  والمحررين، االسرى شؤون هيئة

 واالنقضاض التعسفية االجراءات من لسلسلة المعتقلين تعرض بسبب واالصعب االسوأ بأنه

 .والمعيشية االنسانية حقوقهم على

 سجن 73 على يتوزعون فلسطيني اسير 1111 يقارب ما ان لها تقرير في الهيئة وقالت

 وحرمان واعتداءات وجماعية فردية لعقوبات تعرضوا اسرائيل داخل توقيف ومركز ومعسكر

 قبل من المعتقلين على ورسمي سياسي وتحريض انتقامية نزعة ظل في االساسية الحقوق من

 .االسرائيلية الحكومة في المتطرفين ومن اسرائيل في السياسي المستوى

 -:هي ،7181 عام خالل االسرى منها عانى التي القضايا ابرز الهيئة وذكرت

 :الطبية الجرائم تصاعد

 عام خالل تصاعدت قد وخطيرة صعبة بأمراض المعتقلين وإصابة الطبي االهمال سياسة ان"

 الهبة خالل والمصابين الجرحى اعتقال بسبب المرضى االسرى عدد ازداد حيث ،7181

 31 اعتقال الهيئة رصدت حيث ،7181 الثاني تشرين شهر بداية منذ اندلعت التي الشعبية

 اكثر الى عام بشكل المرضى عدد رفع مما االحتالل، قوات يد على بالرصاص مصابا جريحا

 مصابة حالة 71و والشلل، باالعاقة مصابة حالة 41 يقارب ما منهم مرضية حالة 8111 من

 ".واالورام بالسرطان

 وإجراء لهم العالج تقديم عدم خالل من االسرى بحق تجري طبية جرائم ان الهيئة اعتبرتو"

 مستشفى في الصعبة الحاالت ذوي من االسرى زج واستمرار الجراحية، والعمليات الفحوصات

 االسعاف، بدل البوسطة سيارات في االسرى نقل واستمرار السجن، من اسوأ هو الذي الرملة

وكان  ".ونفسية عصبية بأمراض المصابة المرضية للحاالت خاصة مختصين اطباء توفر وعدم

 فادي وهم ،الطبي االهمال بسبب 7181المذكور   عام خالل شهداء سقط نتيجة ما جاء ثالثة 

 *.الريماوي وغسان عوض وجعفر الدربي

 سجون في األسيرة الحركة شهداء قائمة بان للدراسات فلسطين اسرى مركز "أيضا  أكدوكان 

 االهمال نتيجة جدد شهيدين انضمام بعد ،(714) إلى 7189 العام خالل ارتفعت االحتالل

 ."*االسرى بحق السجون مصلحة ادارة تمارسه الذى المتعمد الطبي

ال زال يقبع في  بعد خمسين عاما على االحتالل" وجاء على موقع بوابة الالجئين الفلسطينيين 

 *سجنا ومركز توقيف 77موزعين على  أسير وأسيرة( 9111)سجون االحتالل 

 

 

............................ 

 األسرى على األسوأ العام - 2081 2089\8\82وكالة معا االخبارية *

 http://maannews.net/Content.aspx?id=885818وكالة معا االخبارية  2086 \8\ 80*

http://maannews.net/Content.aspx?id=885818
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اهتمت بهذا الصنف األدبي ومن أدبيات السجون الرثائيات التي وثقها بعض الباحثين في كتب 

على * والتي خرجت كرسائل كتبت في كبسوالت" شهداء "كعبد العليم دعنا في كتابه المذكور 

 األغلب كان يبتلعها السجين المفرج عنه ويسلمها إلى أهل المعتقل أو الشهيد 

من قبل ماجد جراح إلى روح  8663\2\8رسالة كتبت في سجن نفحة في ... رحيل آخر

عطية عبد العاطي محمد الزعانين من بلدة بيت حانون في قطاع غزة والذي سقط  الشهيد

 .8660شهيدا في سنة 

 رحيل آخر

 وتلك الشجيرات لن تتوقف إلى بيت حانون

 بين حفيف نسائمها لمساته

 أبا طاهر وذك الزقاق ما زال يحمل سرا  تردد خطواته

 الطلقات يزينها زمن الحب بالطرقات

 ت غدر المشانق والردهاتوأنت تزينها تح

 وحتى بطل حصادك عطرا بسابق شذو السنابل

 قتلوك...حتى تظل تعانق أرواحنا

 لتسطع شمسا وتحيا مقاتل

 اذا ما دنا الصوت منك وطيب البيادر

 يا وجع القلب... عطية

 ما زلت تقتحم الليل والقهر والخنق ثائر

 لتبقى الضمائر على آلة الموت تحت ستار الليالي

 الموت أسبابه ظمأ السر فيك وغيظ العساكر... طاهرأبا 

 لتهنأ فينا زغاريد حانون طيبا بحناتك الدموي

 عطية من يستطيب الرحيل ...فصبرك يا أم طاهر لتهنأ بك اليوم امك والغد يدنو

 إنك لألرض راحل ...عزانا أبا الطهر

...................... 
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وهذه احدى الرسائل الرثائية لروح الشاعر شاعر األرض واالنسان توفيق زياد الذي نعاه بها المعتقل المحرر عامر بكر 

حيث قضى نحبه في حادث طرق مروع على طريق أريحا أثناء  8664ابن مدينة الناصرة في معتقل عسقالن في العام 

 *ل ياسر عرفات وكانت ارسلت في حينه إلى جريدة االتحاد الحيفاوية لنشرهاعودته من لقاء الرئيس الفلسطيني الراح

 

....................... 

اليوم في مدينة الناصرة اعتقل لعدة سنوات في السجون يحيا علما أنه  8694عامر بكر من مواليد كفر مندا *

بتنظيمات معادية وكان تابع دراسته  االسرائيلية بحجة عالقتهوكان منسق اللجنة الثقافية في سجن عسقالن 

 2086\6\1(لقاء مع الباحثة) .الجامعية وهو في سجني شطة وعسقالن
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 .. .نقد في أدب السجون

وفي  "نتاجات أدب السجون"والتي تناولت  دراسات نقدية عديدة قدمت في مناسبات مختلفة 

تناولتها  الدراسة البحثية اشارة إلى هذا الجزء الهام من رصد وتوثيق بعضها، حيث كانت  

التوثيقية في عناوين سابقة أعاله، ولربط المادة المختارة بما كتب عنها نقدا نستعرض هنا بعض 

 .هذه النماذج

 لصالح قويقص من فجرالرصيف االخرمحمد حمد  ودراسته النقدية . الناقد د

لوطن األسير ؟ وماذاعسانا ماذا يكتب أسيرفلسطيني يقبع داخل األسوار غير معاناته ومعاناة ا"

، قد تعنينا في "نجد في هذه المجموعة غير زخم انفعالي متأجج بحبالوطن وأزمة الحب؟

هو  ولكن مايعنينا في هذه الباكورة مجموعات أخرى األساليب الفنية، باالضافة إلى المضمون،

 -:المضمون فقط، كيف ال والشاعر يقول

والقراءة  واضح مريح، ، فهذا األسلوب..وجد أسرارفي لغتيال ت، ال استعمل رمز الكلمات.. .ال

 .تجرنا إلى ميادين من الدالالت واألفكار، والجديره بالبحث بقدر ما هي جديرة بالتقدير

ان الكتابة داخل األسر ليست عملية سهلة، كما أنها ليست عادية ويميزها انها رسالة تخرج من 

والمرارة وما شدنا اليها بعض التساؤالت مثل كيف قلب مفتوح وتنضج بكل طاقات الكبت 

وهل نجح الشاعر في ( األسوار) يتعامل الشاعرمع بعض الكلمات التي لها عالقة بمحنته مثل 

 .تخطي الحاجز النفسي ليتجول بكلماته بطالقة في رحاب الوطن األسير؟

ل محور هذه الدراسة ان العالقة بين األسوار كحاجز مكاني ونفسي وبين جغرافيا الوطن تشك

 (811)"وما يمثله كل شكل على مستوى الفكرة الذاتية للشاعر

وعي مع اللغة يلية لكيفية تعامل الوعي أو الالالتعبير إلى رؤية تحل تقودنا آلية ":األسوار"

كما قد يتبعه سلسلة أخرى من التداعيات،  ،فاختيار لقطة بعينها قد يسبقه سلسلة من التداعيات

ط كلمة أو تعبير معين أو فكرة ما بنقطة ارتكاز ينطلق منها الشاعرإلى عالمه الداخلي، وقد ترتب

يسرح ويمرح في أجواءهذا العالم، يتأرجح على حبال المتناقضات فيه ويحاول وضع صيغة 

 "يقارنها مع عالمه الخارجي ويفجر القصيدة ،توفيقية ألزمات الصراع الذي يعانيه

إلى وقد تكون العملية معاكسة فتضطره المدركات الحسية الوجودية وأزمات الزمان والمكان "

ذاتيته، يجمع مخزون اعتقاداته  فيغوص في ،محاربة عنصر الحياد فيه واتخاذ موقف ذاتي

 ".ومبادئه ويفجرالقصيدة

 -:ترتبط األسوار في تداعيات الشاعر مع العناصر التالية

األسوار حاجزا طبيعيا للصوت بالنسبة للسجن، هذا السجين الذي يقبع تشكل ...حاجز الصوت

 " خلف" ، ويبدلها بظرفية مكانية أخرى هي"داخل"سوارلكن الشاعر ال يعترف بكلمته داخل األ

....................... 

 31 ص2000الطالئع منشورات \ عشر الحادي الكتاب \نقدية دراسات \ حمد محمد. د. 800



389 
 

 (818)"ية، فهو يثور على هذه الحقيقة الفيزيائية، ويجعل من صوته ثورة تعلو وتعلوحيث الحر

 يعلو الصوت الثائر خلف األسوار

هذا التجاوز الصوتي يصل بعيدا ويتوغل في رحاب الوطن، يصل عكا ويرتطم بسورها 

 ويردد صوتي صوتي، \التاريخي فيرجع للصدى ويتردد ويتردد والسور العكي يردد صوتي 

نفي  ،ان العالقة بين سور السجن وسور عكا هي جدلية وجود االنسان الفلسطيني على أزمته

حين يمثل سور السجن حضور االحتالل يمثل سور عكا حضور التاريخ العربي وحضور 

 ".المقاومة وحضور الصوت والجغرافيا

 حاجز الصوت البطيء

تتخذ شكال جسيما ونفسيا  هذا المكان على مساحة متوسطةفي هذه المجموعةاو المعاناة فيتمتد 

 -:فمن المعاناة الجسدية

آفات جراثيمالمرض \والبرد القارص ينخر عظمي\طبعت آثار سياط السجان\وعلى جسدي

 .ويعز غداء ودواء \والجوع شديد جبار \الفتاك

 -:ومن المعاناة النفسية

 يفي زنزانة صهيون( أتعّذب)\أحالم مزعجة \قلبي قد أثقل باألحزان

 .وإشاعات لئيم ملعون \اتحّدى بصمودي ويراعي أجهزة القمع

  -:يتمثل هذا الحاجز يقول الشاعر

تشارك فيها  \ومعارك ضاربه \حيث الموت البطيئ \خلف أسوار السجون\داخل أقبية القهر

 .حتى نكون.. .تتكرر المأساة حتى نكون \نكون أو ال نكون \األمعاء والبطون

لهذا الجاحز بكيان الشاعر واألسرى القابعين في السجون ويتفاءل  يرتبط الوجود المستمر

 .الشاعر بأن ذلك سيبقى حتى نكون وفي ذلك دعوة للمحافظة على الهوية والكيان والصمود

 -:حاجز القوة

فانه  ،في لحظات الضعف تتكشف موازين القوى ويشعر األسير بالفرق بين قوته وقوة السجان

 .وار قوة فيزيائية كبيرة، هنا االعتراف يبقى في قرارة نفس الشاعرأحيانا يعترف بان لألس

من آذار يعود الشاعر ذكرى يوم األرض في الثالثين  وعندما يتداخل الزمان بالمكان وتأتي

 ليجمع المدن والمناطق في نفثة حزينة

 ومثلث  \افاعبر مآذن ي \انتقل بين جليلي والصحراء  \فإلى آذار فإلى آذار  \ارحل من آذار " 

........................... 
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 .(817")تستوقفني فوق ربوع الكرمل أشجار الغار \احزاني الجبار 

 8491وعندما يتحدث الشاعرعن العودة يعود ويستحضر المدن الفلسطينية المشهورة عام "

يشيد العمارة ويتحدث عن مرحلة  يافا وفي \غسان عاد إلى حيفا \عادإلى عكا ( كنفاني) غسان

 .القدس وغزة والخليل وهنا يهاجم أيضا ويستحضر صور أريحا 91الما بعد 

ليهود خيبر   \وعادت تبيع تراب القدس \أم سارت مع الردة \بعداللقاء \أين قوافل الحج؟

 ".وتدعي في غزةالخالفة \والشتات

 إجمال 

منشورات ( دراسات نقدية) من الكتاب الحادي عشر  97 أشار الباحث محمد حمد في ص "

إلى أن مقدمة الدراسة جاءت استحضار لفظة يولد سلسلة من التداعيات اللفظية  ،7111الطالئع 

تداعيات ممكن  واية" لينا" واالنكار فما بالك اذا قام الشاعر باستحضار روح وجسد ابنته الغالية 

بباله بعد هذا االستحضار؟ ال شك انها اهم ما يحبه ويؤمن به انها وطنه الفلسطيني تخطر 

والعربي بجغرافيته الخصبة من انهار وجبال ومعادن ومناطق يبدأ الشاعر من العراق وينتهي 

في أرض روتها ... لينا النخل العالي" في مسقط رأسه يركا في أجمل قصائد هذه المجموعة لينا 

 \فوق العاصي والبرد \لينا النسمة \تعبر احزان الغربة  \والمهد العائم في النيل  \دمعات دجلة

وتسبح فيافقك يا  \لتنير جليلي والجرمق \فتشق غبار العتمة \تشمخ في الليل الدامس \لينا النجمة

 (813)".يركا
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ألف يوم في زنزانة العزل  كتاباألديب الناقد المرحوم أحمد دحبور وكلمة نقدية بحق 

 البرغوثيمروان  ل االنفرادي

 البرغوثي مروان األسير كتاب حول ،نقديالتحليلي ال همقال في اعترفدحبور أحمداألديب 

 كتاب أحرجني مثلما الزاويــة،  هذه في أعرضها التي الكتب من كتاب يحرجني لم : وقال

 ،الحقيقة وجسارة الوضوح تحدي من فيه لما بل فيه، ألســرار ال هذا، البرغوثي مروان

 التكرار في تقع أن متالفيا غمارهــا تخوض أن إال عليــك وما كالشمس، ساطعة فالمسألة

 مســتويات التعريف هذا في ليس أنه يعني ال كذلك نكون وأن بشــر، لكننا.. المعرف وتعريف

. البشرية الهوية عالمات من ذلــك الى وما والحيرة والقــوة والضعف الخبــرة مــن متراكمــة

 لكن معروف، فالموضوع والحرية، والنضال األسر قضية عن الحديث يمكن القياس هذا وعلى

 واإلحساس والوعي الشعور على القائم اإلنساني المركب إلى شــيئا تضيف فيه خلجة كل

 اللبناني كتبها حارة احتفالية مقدمة الكتاب، هذا مطلع في تستقبلنا الحال وبطبيعة. بالمسؤولية

 مــروان مع «البيــت في خليك» المشهور برنامجه في موعد الى مشــيرا وهبي، زاهي

 وهذه. دربه ورفيقة مروان عقيلة فدوى المثابرة الصابرة الســيدة مع لقاءات ســبقته البرغوثي

 قوي نص فهي المتفائلة، النبرة ذا الموضوعي الخطاب تجافي ال العاطفي، زخمها على المقدمة،

 ."بالنجاح تتكلل أن بد ال التي الحرية لمعركة دؤوب ومتابع سابق وأسير ناجح لمذيع واثق

 يفتتح الثمين الشعار بهذا.. «الثمن هذا فسأدفع.. لحريتي فقداني هو شعبي حرية ثمن كان إذا»

 العزل زنزانة في والمواجهة المعاناة من يوم ألف على الشاهد كتابه البرغوثي مروان القسام أبو

 االثنين، عصر كان هو، ينبئنا كما له، تعرض الذي األول التحقيق تاريخ أن ذلك.. االنفرادي

 وال عبرت، قد شمسية دورات عشر على يزيد ما أن أي ،7117 نيســان من عشر، الخامس

 .الصهيوني المعتقل في الحرية ملحمة أسير البرغوثي مروان يزال

 لحظة - عناوينها تقول كما - تتناول فصول سبعة الشهادة - كتابه النجاز مروان خصص لقد

 في والحيــاة االنفرادي، والعــزل والمحاكمة، الخفية، والحرب المجهول ومملكة المواجهة،

.. حلمي حارسة بعنوان فدوى ونضاله عمره برفيقة خاص فصل مع االنفــرادي، العزل زنزانة

 ..يشهد التاريخ: فهو عنوانه، من داللته تتضح بملحق شهادته ويختتم

 ليحضر أتى حين والثانية هللا، برام له ندوة في إحداهما مرتيــن، إال البرغوثي مروان أر لــم

 القســام، أبو وأعجبني ولي، البرغوثي مريد الشاعر لقريبه أيضا، هللا رام في شــعرية، أمسية

 كتب عندما إنما.. لالحتالل ومواجهته تاريخه اســتعراض عن المرتين في بتعففه األولى، للوهلة

 وصمود الجالدين وحشــية بقدر فذة تجربة على أمينا شــاهدا إال يكن لم هذه، شهادته

: ســؤال أي عــن الجواب بها يبدأ كان التــي العفوية الجملة تلك أذكــر وســأظل المناضلين،

 من..يقول فلندعه المصير، لمعركة ورؤياه رؤيته خالصــة يقول ما وكان.. أقول دعني

 والشــبح الجلد وقائع البرغوثي مــروان يســرد متدفقــة، بتلقائيــة المحاكمة الى المواجهة

 ضربه بعد غزال الصهيوني المحقــق قاله مــا ويذكــر االحتــالل، ســجون أحد في والتعذيب

 هــذا وكأن المخربين، إال ينجب ال فمثلك اليــوم، بعد تنجب لن: الحساسة أعضائه على إياه

 ســاللة من لتخليصها البشــرية خدمة من ضرب وأضرابه غزال به يقوم الذي البطش

 لم اآلن، رجال صار قسام ابني مروان، بلسان الفاشــي هذا تجيب الحياة إرادة لكن المخربيــن،
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 الذي ديكل عوفر الجنرال هو هذا، وغــزال.. توهمتم كما بعاقر ليســت وفلســطين الفكرة تمت

 لما اســتئنافا إال الجديــدة التعذيب جولــة تكن ولم قرن ربع منذ األسرى المناضلين تعذيب أدمن

 النفســية حربه عن يكف أن غيــر مــن أياما، النوم من منعه علــى يحرص كان عندما به بدأ

 بكل اعترفوا قد المناضلين بعــض بأن واإليحاء الفلســطينية القيــادة مــن بالنيــل البائســة

 غزال يكتف ولم - ليعتــرف؟ بمروان ينكل فلماذا اعترافاتهم على حصل كان وإذا - شــيء

 والغريزة بالخبرة المناضلين لكن.. أسرى فدائيون أنهم يدعون العمالء مــن ثالثة دس بل بهذا،

 مسار أما. معلومة أو خبر أيّ  على الحصول غبطة يمنحوهم ولــم فرصتهم، العمالء على فوتوا

 عنها، مسئوال مروان كان إذا وعما وعملياتها وتسليحها األقصى كتائب حول دار فقد التحقيق،

 ويتناوب التحقيق يطيل كان هــذا وخالل.. عمار أبي بالرئيس عالقته كشف على ركز كما

 والنعاس، التعب ينهكه أن عسى بالنوم، له يســمحون فال البرغوثي القســام أبي على المحققــون

 لهم وظل حقا الغالب، في منهم، يأخذوا فلم المناضلين، مع التحقيق في يتبعونه كانــوا ما وهذا

 في القســام فالشــيخ بالقســام، ابنه تسمية سر عن سألوه أنهم الســخرية يثير ومما.. الباطل

 القسام اسم تتبنى التي هي حماس أن الى إضافة!! البالد من ليس وهو طريق قاطع دعواهم،

 (819) .بهذا؟ فتحاوي يا برغوثي يا عالقتك فما كتائبها، على وتطلقه
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 ورؤية تحليلية الرجوب لجبريل يتحدث نفحة

 التوثيق سياق في يأتي الرجوبنفحة يتحدث لجبريل  كتاب أنأشار إلى  هللا عبد حسن الكاتب

 33 بعد حاضرة وانعكاساته آثاره زالت ما الذي ،'نفحة' إضراب وهو ملحمية فلسطينية لتجربة

 .التجربة خاضوا الذين األسرى شهادة في وحاضرة األسيرة، الحركة تجربة في عاما

 تحدثت كثيرة كتب عكس على الجماعة لغة وحضور األنا لغة غياب ميزه الكتاب أن إلى وأشار

 من كل الكاتب أنصف كما الجماعة، على الفرد صوت عليها طغى اإلضرابات تجربة عن

 التي المعيشية والظروف' نفحة' إلضراب كاملة رواية يمثل الكتاب أن مبينا األفكار، في شارك

 .اإلضراب لخوض مهدت

 حول قدمت فردية شهادة على مباشر غير فعل رد بمثابة وكان للفئوية، تام بغياب تميزوالكاتب 

 األسيرة للحركة جهاد أبو لمركز الكتاب ريع يذهب أن إلى داعيا اآلخر، الطرف من اإلضراب

 .الفلسطينية الرواية وتعميم المركز لدعم

 خاصة وتاريخية، هامة وثيقة الكتاباعتبر،  قراقع عيسى والمحررين األسرى شؤون وزيرأما 

 تضلل وأن الحقائق، تزور أن إسرائيل وحاولت عاما، 33 قبل وقعت مجزرة عن تحدث أنه

 .جرى ما حول العالم

 المجتمع ليتعرف العبرية اللغة خاصة العالم، لغات كل إلى الكتاب هذا ترجمة إلى ودعا

 .'نفحة' سجن داخل األسرى بحق آنذاك حكومته ارتكبته ما على اإلسرائيلي

 إحياء هو الكتاب إن الرحمن، عبد أحمد التحرير منظمة لشؤون الرئيس مستشار قال ناحيته، من

 ذلك في ودورهم الفلسطينية، للقضية قدموه وما األسرى دور عن وطنيا تاريخا صنعت لظاهرة

 مكانها في مساهمة الرجوب طرحه ما أن مؤكدا والخارج، الداخل في شعبنا بتوحيد الوقت

 (301) .يتكرر أن ويجب وتوثيقها

 سجن في اعتقاله تجربة خالل الذاتية والسيرة التوثيقي الجانب يحمل الرجوب جبريل وكتاب

 33 بعد يتحدث نفحة" عنوان حملت التي روايته- الماضي القرن من الثمانينات أوائل في نفحة

 "  عاما  
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 :خريف االنتظار رواية عنوآراء نقدية  فطافطة حسن

 إال قليال   إال التعذيب أساليب على تطلعنا لم الرواية أن من بالرغم» :القلقيلي الفتاح عبد الناقد

 السجون ومسرحها وذووهم، أحبتهم األسرى هم فشخصياتها بامتياز، السجون أدب من أنها

 فقد المشوقة، الروايات من الرواية هذه األسر، قضبان خلف زال ما كاتبها أن كما والزنازين،

 أن يستطيع القارئ أن لدرجة والمشاعر األحداث افتعال عن وبعيدا   دقيقا   الشخصيات رسم كان

 بحقيقتها تشبه حقيقية فهي األحداث، أّما يعرفها، حقيقية شخصيات على الرواية شخصيات يسقط

 فالمقال األفكار، لتهريب األرحب المجال هي الرواية محفوظ، نجيب روايات في األحداث

 قد مما السياسي، أو االجتماعي الغضب لخطر صاحبه يعرض قد المغايرة األفكار ذو المباشر

 بنفسه الكاتب يلحق قد أخرى أحيان وفي كليهما، في أو المجالين هذين أحد في الضرر به يلحق

 ذي محدد شخص من ألنها ترفض; قد األفكار ألن المقال; في المطروحة الفكرة في أضرارا  

 النظر بغض فكرته قبول في سببا   المرغوبة أو المرفوضة سمعته تكون وقد مرفوضة، سمعة

 وإذا يريد، التي واآلراء األفكار يطرح أن فيستطيع الرواية في أّما الفكرة، صواب أو خطأ عن

 مقبولة يجعلها بشكل اآلراء هذه صاحبة الشخصيات، يرسم أن فعليه أفكاره يمرر أن أراد

 شعب هو الفلسطيني الشعب إن لنا يقول فطافطة حسن صحيح، والعكس ما فئة عند ومرغوبة

 النضال عن كنفاني غسان عبَّر وهكذا باالنتظار، ويتحلى يضحي أن عليه والمناضل النضال،

 .فطافطة حسن عبَّر وهكذا حيفا، الى وعائد سعد، أم وخاصة رواياته في األمل وخيبة واالنتظار

 القضية ضمن قضية عن تتحدث باعتبارها الرواية عن يتحدث الشيخ الرحيم عبد الدكتور

 الخطاب عن والغائب ومهّمش، مقصى خطاب هو المعتقل وخطاب الفلسطينية، العامة

 وهذا الزمن إرجاء من وحالة والتأجيل اإلرجاء عن تحكي العنوان ومن فالرواية. الفلسطيني

 العودة، يحاولون هم اليوم، هذا وحتى المنفى في انتظار حالة في اليهود اليهودية، الحالة عكس

 للحالة إعاقة هو واالحتالل الطبيعية، الحالة الى لنخرج الفلسطيني الوطن داخل ننتظر نحن

 في هنا اليوم، وحتى النكبة منذ الفلسطيني والوعي والدولة الفلسطيني المجتمع وتطور الطبيعية

 البطل باعتقادي الطبيعية، للحالة وإعاقة مؤجل شيء كل بمعنى اإلرجاء لحالة إدامة الرواية

 أو انتظارات ثالثة بين تتراوح العربية بالثقافة والمرأة للمرأة هنا البطولة العلي، خالد ليس

 عودته، حتى زوجها النتظار المضطرة مقدسا   شيئا   باعتبارها اإلسالمي، الوقف بمعنى الوقف

 فطافطة ورواية السجن بمعنى والوقف والزواج، الوعود في والتأجيل اإلرجاء الثاني والوقف

 للشعب تراجيدية قصة اقرب الحمر الهنود وهم نموذج أقرب الى تحيلنا فيها المرأة وصورة

 وعدت ألنها أسرها; بعد الكالب التهمتها التي المايا شعوب من الهندية المرأة الفلسطيني،

 للكالب، طعاما فألقيت لها، االسباني الضابط مراودة فرفضت وتنتظره، له تكون بأن زوجها

 عالية، خصوصية أمام فنحن السجون، أدب عن نتحدث عندما الحالتين، بين وتداع تقارب فهناك

ث بل األستاذي، بالمعنى النقد نمارس فال  في المعتقل، مع التضامن في مختلف منحى عن نتحدَّ

 الياباني التعبير حسب األمل ثقافة من أطياف هناك العمل هذا

 :     للصراع جديد كمفهوم المصطلح* 

 لم الرواية في اآلخر، واحدة بمقولة معها الكاتب وتعامل واآلخر الذات هي األخرى المقولة

 البندقية تاجر شكسبير، مسرحية في الدم تاجر شايلوك أحفاد هم صهيوني أو احتالل أنه يعرفه
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 وهذا الغرباء بوصفهم أيضا   عنهم الحديث وكان فقط، مرتين أو مرة إال يتم لم اليهود اسم وذكر

 ليس الروائي: بقوله إضاءته الشيخ ويتابع الغربة، اليوم اإلسرائيلية الهوية تكوين في عنصر أهم

 حسب وليس يراها كما األشياء يسمي أن أراد جديد واقع خلق على يعمل وهو حربيا ، مراسال  

 أحفاد للدم، تاجرا   المحتل يرى فهو بالمضمون، تختلف ال كانت وإن الدارجة، والصفات األسماء

 .الكاتب يراه الذي الواقع هذا والغريب االنتهازيين، شايلوك

 أدبي نص عن نتحدث ال: بقوله للفطافطة الروائية التجربة عن ،الشيخ يتحدث نقده معرض وفي

 في أو هنا يكون أن يمكن البيتزا مثل هو الذي اليوم، معظمه في الفلسطيني كالشعر مفرغ

 باألوهام تذكرنا الرواية هذه الوحش، معدة من المعتقل داخل من كتبت رواية هذه ال النرويج،

 ما الصهيوني، العدو مع الثقافي صراعنا في أوهاما   صارت التي والحقائق حقائق صارت التي

 هي الرواية في اآلخر الجمالي الشيء الحقة؟ الثقافة هي وما الفلسطينيون هم ومن فلسطين هي

 تحركه بما بفاعليتها، خارجه بل النص داخل تقع ال اليوم وحتى اليونان منذ الجمالية العملية أن

 الشخصية مع والتعاطف التضامن بعملية البكاء لمرحلة ويوصلنا يستفزنا عندما قراءته بعد فينا

 نستخدم النقد هذا في النص تنقيح أو اللغة جودة وليست الجمالية هذه صفحات، عشر من بأقل

 توثق الرواية هذه معها، بمعاييرها تأتي التي وهي المزعجة، الكتابة عنها قيل مختلفة معايير

 تحررت أنها توهمت سابقة كمستعمرة الفلسطينية الحالة األكبر، والسجن الصغير السجن حالة

 في األسبوع هذا يعودون فالشهداء وطار، الطاهر رواية في الجزائر تشبه مرحلة في ونحن

 وساهمت عنها ننحرف التي الحقيقة الفلسطينية، الضحية مقولة تعالج وهي والواقع، الرواية

 الفلسطينية هوية تتكون وكيف أنا من الهوية في عنها المسكون التحوالت هي كشفها في الرواية

 أية أصحاب بالفلسطينيين قصد هللا نصر حسن فقط الخضراء، أم الزرقاء الهوية يشمل العفو ؟

 هو اآلخر الجانب ال؟ أم أوسلو حدود خارج هم عمن تفوض أن تستطيع أوسلو سلطة هوية،

 السائد وثقافة تحكمه التي والقيم معرفته هي وما اليوم الفلسطيني المجتمع هو ما المعرفية البنية

 طرحت الرواية الفلسطيني، الوضع خصوصية رغم عالمي أدب وهذا االستعمار؟ مرحلة بعد

 المجتمع في جديدة ونماذج والمنتفعين NGOS ال أصحاب المتكرشين عديدة مواضيع

 سير حسن يطلب خالد من جعلت القضبان وراء للمقاومة جديدة وفلسفة أوسلو، بعد الفلسطيني

 غياب ظل في لكن مرفوض وهو االحتالل، مع للتعامل مدخال   يكون قد الذي سجانه من وسلوك

 ..المواجهة في الوسائل إحدى هذه وكانت األسرى، سلطة مع والمواجهة المقاومة ثقافة

 اللقاء هذا يكون أن األسرى وزارةطالب  الكتاب التحاد العام األمين السوداني مراد الشاعر

 ومؤسسة أفراد شكل على مغيَّبا   يكون أن له يراد الذي السجون، أدب لمناقشة شهريا   تقليدا  

 عاما   عشرين عن يزيد وما الثورة من عاما   ستين بعد يعقل ال بأنه السوداني ويضيف. وإبداع

 مدونة وهي بعد تدون لم التي المدونة لتدوين للتوثيق مركز هناك يكون أال السلطة من

 الجهات كافة قبل من وفاضحا   واضحا   تقصيرا   يعتبر هذا أن السوداني ويرى المعتقلين،

 القائمين داعيا   ،NGOS مؤسسة 7911 عن عددها يزيد التي واألهلية الرسمية والمؤسسات

 الممول أن عرفأ: بقوله ويردف وبإبداعاتهم، بهم واالهتمام المعتقلين لمقولة أيديهم لمد عليها

 اإلحراج، حد إلى وصلت الفلسطينية الثقافة في العام العيب فحالة الموضوع، هذا من سينزعج

 لن المعتقلين رواية فدون للمعتقلين، الثقافية الحالة وباألخص الثقافية الحالة تترك أن يعقل وال

 .الفلسطينية الرواية تكتمل
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 تتحدث األسرى عن رواية أول هي الرواية بأن الرواية أهمية عن قراقع عيسىوزير األسرى 

 وبشكل يتناول أن أحد يجرؤ لم»: ويضيف أوسلو، اتفاقية بعد ما زمن وعن وبصراحة بجرأة

 الحركة واقع على والفكرية والثقافية النفسية وانعكاساتها بإرهاصاتها المرحلة هذه أدبي

 عام وحتى 8443 من األسيرة الحركة بها مرت التي الفترات أقسي من هي الفترة هذه األسيرة،

 ما زمنين عن تتحدث" االنتظار خريف" والبحث، الكتابة في حقها الفترة هذه تأخذ ولم 7111

 .أوسلو بعد ما وفترة وقيمها، بمعانيها األولى االنتفاضة أوسلو قبل

دنا: قراقع يقول المعتقلين إبداعات وعن  وإن األسيرة الحركة أدب على نركِّز أن فترة ومنذ تعوَّ

 النتاجات من المئات فهناك اآلن، حتى حقه يعطَ  لم األدب فهذا المطلوب، بالمستوى يكن لم

 قلة بسبب النور، منها العديد يرَ  لم 91 عام منذ المعتقلون كتبها التي واإلنسانية والثقافية األدبية

* تجسد التي وإبداعاتها، األسيرة الحركة بأدب تعنى مختصة مؤسسات وجود وعدم اإلمكانات

 .(819) الوحش معدة من رواية
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 ورواية عناق األصابع: أدباء ونقاد وكتاب في رؤية نقدية

 للمحتل وفاضح مباشر عنوان سالم عادل رواية عنوان" األصابع عناق: "الرواية عنوان

 فإن وللتذكير الزيارة، أثناء والعناق المصافحة من حتى وذويهم األسرى يحرم الذي اإلسرائيلي،

 القمع سياسة ضمن متوالية سلبية تطورات شهدت األسرى زيارات بخصوص االحتالل قوانين

 على قبالتهم ويجلسون زائريهم يصافحون األسرى كان 8494 نيسان شهر فقبل المستمرة،

 يسمح وكان الخارج، من معهم الزائرون يحضرها مشتركة طعام وجبة يتناولون واحدة، طاولة

 ذلك ومنذ غرام، كيلو عشر خمسة الى وزنها يصل قد لألسير فواكه سلة بإدخال للزائرين

 األسرى لقاء منعوا الماضي القرن سبعينات  منتصف ومنذ الطعام، وجبة إدخال منعوا التاريخ

   بدخول إال تسمح ال حديدية شباك خالل من إال بينهم المصافحة ومنعوا بزائريهم،

 حتى األسير يستطيع فال فقط، باألصابع المصافحة فأصبحت حدة، على إصبع كل األصابع

 وفي ،الفواكه إدخال منعوا كما ابنهم، احتضان األسير والدا يستطيع وال الرضيع، طفله احتضان

 سماعة وعبر مقوى زجاج خلف من الزيارة أصبحت أيضا الماضي القرن ثمانينات أواخر

 ويتحدثون الفاصل، الزجاج خالل من البعض بعضهم يرون وزائريه، األسير بين تفتح هاتف

 إال األسير بزيارة يسمح يعد لم أيضا ، الماضي القرن تسعينات منتصف ومنذ الهاتف، عبر

 وفي فقط، والزوجة واألخوات واألخوة واألبناء الوالدين: مثل األولى، الدرجة من ألقربائه

 وهناك العادية، الظروف في أسبوعين كل ومرة فقط، أشخاص لثالثة الزيارة فإن كلها المراحل

 ألسرى كليا   الزيارة تمنع أو شهور، لمدة ما سجن في كافة السجناء زيارة تمنع قد ظروف

 األصابع سالم مرحلة من روايته عنوان استوحى قد سالم عادل أن وواضح، االنفرادي العزل

 .الفاصلة الحديدية الشباك عبر

 منتصف وحتى الماضي القرن سبعينات منتصف منذ زمنية فترة في الرواية تمتد: الرواية زمن

 .التسعينات

 االحتالل سجون وفي المحتلة، العربية القدس مدينة في الرواية أحداث تدور: ة11الرواي مكان

 .وشطة نفحة عسقالن، الرملة،: ومنها األسرى، بها يحتجز التي

 األسماء وحتى فيها، خيال ال واقعية، تسجيلية رواية أيدينا بين التي الرواية: تسجيلية الرواية

 على المغلقة السجون في يدور وما العظمى، غالبيتها في حقيقية أسماء هي الرواية في الواردة

 مكاسب، لتحقيق ونضاالت ومرضى، شهداء وسقوط الطعام، عن إضراب من  األسرى

 وخالفات بعضهم، وإعدام المتساقطين، بعض مع األسرى وتحقيق السجانين، قبل من وتعذيب

 الحقيقية وباألسماء النخاع، حتى وواقعية حقيقية حوادث هي أنفسهم، األسرى بين عقائدية

 في الشهير نفحة سجن إضراب مثل للحوادث الحقيقي التاريخ سجل الكاتب أن حتى...لشخوصها

 حالوة باسم الشهيدان المجد قمة إلى فيه سقط يوما ، وثالثين ثالثة استمر والذي 8411 تموز

 أبو" المراغي موسى واسحق القاسم، عمر القائد استشهاد من ذلك تبع وما الجعفري، وعلي

 السلطة قيام بعد أسرى تحرير وصفقة ،8411 عام األسرى تبادل صفقة وكذلك"....جمال

 حدثت أمور كلها وغيره، القاسم عمر أمثال من المناضلين بعض واستثناء الفلسطينية، الوطنية

 .الواقع أرض على
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 ومعاناة السجون، أقبية في يدور لما التسجيلي السرد على الكاتب تركيز أن يبدو: فنية شروط

 وهذا الرواية، كتابة من أكثر والحكاية الصحفية، التقارير كتابة في أوقعه قد وذويهم، األسرى

 .السردي النص أسلوب على يطغى ما

 شاهين فخولة الفلسطينية، للمرأة التحرري الدور على ركَّز الكاتب أن الرواية في ظهر: المرأة

ر حتى وانتظرته الحياة، مدى المحكوم النجار عليّ  على زواجها عقد كتبت  بعد صفقة في تحرَّ

 راضية وكانت إليه، تزف أن دون عرسهما حفلة يوم استشهد فقد ذلك ومع سنة، وعشرين ثمان

 .بقدرها

 وأنجبت وتزوجته، روسيا   شابا   أحبَّت وهناك للعلم، طلبا   موسكو الى سافرت عليّ  شقيقة ورحاب

لِّقت ثم طفال ، منه  مجال في وعملت والده، حضانة في ابنها تاركة القدس الى وعادت منه، ط 

 وأنجبت ذلك، على يعترض ولم األول، بزواجها كاشفته أن بعد لها، زميال   وتزوجت الصحافة

 الهجرة قرر أن بعد رعايتها في ليكون منه ابنها تأخذ أن الروسي طليقها عليها عرض ولما منه،

ته لكنها ذلك، الفلسطيني زوجها عارض السوفييتي، االتحاد انهيار بعد أمريكا الى  وسافرت تحدَّ

 أنها الحقا ليتبين مضض، على ذلك تقبَّلت التي لعائلتها سرها انكشف أن بعد ابنها، الحتضان

 تحرر الذي عليّ  شقيقها زفاف في للمشاركة القدس الى ولتعود ألمانيا، في للعمل وإياه سافرت

 .تراه أن وقبل زفافه يوم يستشهد لكنه السجن، من

 االعتصامات في ومشاركتهن وأزواجهن، أبنائهن زيارة في والزوجات األمهات ونضال

 .الرواية في بيِّن نصيب لها كان أمور كلها األسرى مع التضامنية والتظاهرات

 الفلسطينيين األسرى معاناة عن العربية للمكتبة نوعية إضافة الرواية هذه تشكل: بعد وماذا

 النضالية فالتجربة قراءتها، عن يغني ال عنها والكتابة اإلسرائيلي، االحتالل سجون في والعرب

  (811).والتعميم والنشر الكتابة الى يحتاج مما الكثير فيها لألسرى

 :جوهر إبراهيم األديب وقال

 روايته في سالم عادل الكاتب ي قّدم األدبي، والخيال التوثيق عناق سالم لعادل(  األصابع عناق) 

 مرارة ذاقوا الذين أبطالها أسماء معّددا   األسيرة، الفلسطينية للحركة توثيقا(  األصابع عناق)

ق .الدولي القانون وفق حرب كأسرى بهم االعتراف أجل من فصمدوا االعتقال،  بإسهاب ويتطرَّ

 على الحاصل التغّير الفتة فنية مقارنة في منتقدا   وشهدائها، الخاوية األمعاء معركة تجربة إلى

 التشويق له وّفر أدبي بخيال مستعينا   أنطقها، التي شخصياته في والوطنية الفكرية القناعات

 .عنها المعّبر االعتقالية التجربة حرارة رغم الهادئ، التوثيق فخ عن بعيدا   والمتعة
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 بين غريب جارف حب وقصة االعتقالية، للمرحلة التاريخية الوثيقة بين روايته في الكاتب زاوج

 إلتمامه انتظارا   المعتقل في بالزواج تتكلل التي التجربة تلك .النجار على واألسير خولة الفتاة

 المعنوية الروح الى الرواية في موضع من أكثر في يشير وهو. الحرية بر الى الخروج حين

 بتوجيه ليبدأ...عنهم تتخلى ولن السجون، في مناضليها تترك لن الثورة بأن الواثقة العالية

 االغتيال واقعة لتكون. أوسلو اتفاق الى وصوال   ،فعال   استثنتهم التي الصفقات الى االنتقاد

 لها مّهد  كان فلسطينية، وانتظار عشق لقصة مأساوية نهاية الزفاف، سيارة استهدف بصاروخ

 إذ الحديث أو اللقاء، اكتمال فرصة)!!( الغريبين للعاشقين توفّر لم التي الرواية ثنايا في الكاتب

 .الخيال في معلقة األحالم لتبقى الزيارة ينهي الجندي كان

 ذاته الشبك هذا الزيارة، وقت وذويه المعتقل بين الفاصل الشبك الى إشارة(  األصابع عناق)

 تخصيصه بقدر الغليل ليشفي مهّيأ يكن ولم واألمهات، واآلباء المحبين، أصابع عناق شهد

 .الصادم بواقعه المعتقل وإشعار للتنغيص

، أّما ،: للمرأة الكاتب انتصر فقد المرأة، من موقفها للرواية سّجل  ، وأختا ، وعشيقة   وزوجة 

،  . الذكر مع تفريق بال والمساواة الحياة في حقها منحها ضرورة إلى وأومأ وطالبة 

 مبادئهم عن يتخلون الذين المجتمع في اليساريين معتقدات على الحاصل التغّير الكاتب وانتقد

 المادة بين يقارن وكأنه المادي، الكسب إلى التوجه لصالح بها بشروا التي وأحالمهم ورؤاهم

 التطّور ذرائع تحت الجديدة بالنقلة يعجبون لمن والئما   هازئا   وجدناه ألننا الفكر، لصالح والفكر

 في يعملون كانوا الذين والثوار الفلسطيني، وعمران الروسي، فالديمير تغّير هكذا...والتغّير

 .نفسه السوفييتي االتحاد انهار وهكذا الوطن، الى العودة قبل الثورة

 يوثق الذي األدب إلى تضيف وهي. وانتقادها قضاياها، طرح في جريئة رواية( األصابع عناق)

 . أصحابه ومواقف وأحداث بأشخاصه، مهما   بعدا   االعتقال لتجربة

 . بعد تنته لم التي الفلسطينية الملحمة لتكون الواقعي، بالمتخيل التاريخ تعانق إنها

 . سينمائيا   إلخراجها يختارها سينمائيا   مخرجا   ولعل

 لتقنية استخدامه وفي لشخصياته، العاطفية المونولوج بلغة استعان حين صنعا   الكاتب أحسن لقد

 ومستشفياتها القدس وشوارع البيوت إلى السجن أجواء من قارئه نقل وفي الفني، المونتاج

 . وصحفها

 العرس هو هذا: رسالته فيه يقول الذي األدبي والخيال له يوثق الذي الواقع بين زاوج لقد

( نحوي أديب) قبل من قالها كما أسيرا ، أو شهيدا   إال حبيبه الحبيب فيه يالقي ال الذي الفلسطيني

 ( 811).(الفلسطيني العرس) في

 ............................ 
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 "األصابع عناق"و :عفيف مريانا

 بأبناء والفخر فيه الحقد تثير. .قارئها مخيلة إلى األسرى معاناة من القليل أحضرت رواية

.. .واإلنسانية  الغرامية وعالقاتهم بالصمود إلهامهم مصادر مشاكلهم أحزانهم ترصد.. .شعبه

 معاملة وكيفية بينهم، الجواسيس ودس األسرى ألوضاع الشرس العدو متابعة كيفية لنا تنقل

 لترى.. .الزنزانة ووسط الحدث قلب إلى عالمهم إلى تحملك.. .اكتشافه عند للجاسوس األسرى

 تأخذهم أو.. .واأليام والثواني الدقائق يحسبون تراهم.. .الظالم قضبان خلف أفنوه عمر من كم

 مصدر فهم.. .باألمل يملئونك،"واقفة األشجار تموت" كما يموتون... .االستشهاد لعالم اآلالم

 األرض جبين وتقبيل المنزل إلى العودة مفتاح فهو يفقدوه لن األمل فذلك.. .األمل شعارهم. .أمل

 .الزيتون أغصان ومداعبة

 شخصية كل وأعطى فيه النضال مّجد. .فهمه للجميع يسهل سلسا   سرديا   أسلوبا   الكاتب استخدم"

 إلى أخذتني.. .لي بالنسبة رائعة رواية... .حقيقية وأحداث أسماء على احتوى.. .كتابه في حقها

 ."األرض في شبر كل وتقديس  النضال عالم

 :دويح أبو موسى

ا كان حيث اليوم، السجون واقع من( األصابع عناق: )روايته عنوان الكاتب استمدّ "  زّوار قديم 

 وبعدها. وبينهم معهم الزيارة وقت ويقضون الزيارة أثناء المساجين غرف إلى يدخلون السجون

 وبإمكانه السجين ويصافح خاللها يده الزائر يمدّ  حديدية، بقضبان والزّوار المساجين بين فصلوا

ا الفاصل وجعلوا المسافات ضيقوا ثم. القضبان بين الواسعة للمسافة يقّبله أن ا شبك   بإمكان حديدي 

ا الفتحة من فقط إصبعه يدخل أن الزائر . الفتحة لصغر اإلبهام إصبع إدخال يستطيع ال وغالب 

 السجين بين سميك زجاجي بحاجز الحديثة السجون من كثير في ذلك كلّ  عن استعاضوا واليوم

 .السجين عند وآخر الزائر عند تلفون بجهاز ويتخاطبان وزائره،

 أدبيّ  ناقد ،(الساوريّ  بوشعيب) للدكتور بتقريظ بدأها ،"الرواية في قالوا" بعنوان روايته وختم

 بموضوع وثّنى. الفلسطينيّ  الروائي للمشهد نوعّية إضافة األصابع عناق: بعنوان المغرب، من

 لدور الرواية توّثق: بعنوان أستراليا/ سدني جامعة من( خليل حبيب نجمة) الفلسطينّية للدكتورة

 اشتباك: بعنوان مصر من( الخميس أحمد) للدكتور لكلمة وبعدها. الوطني النضال في المرأة

ا. الروائيّ  الّشكل عبر بالواقع  زياد أحمد) حلب بجامعة الحديث العربيّ  األدب أستاذ وأخير 

ا يكتب( محبك  ."مدهشة النهايات: بعنوان للرواية نقد 

 منظمة في والمسئولين المقاومة رجال حول األسرى بعض عندأصبح  الذي الوعي نظري لفت

ا; همر أكث هو سالم عادل الّرواية وكاتب. أوسلو بعد التحرير  أحد لسان على يقوله ما اسمع وعي 

 قيادة أنّ  نتوّهم كّنا خدعونا، للنضال، حماس كلّ  فينا قتلوا أوسلو بعد: )المحررين األسرى

 على الثروات ليكّونوا جاؤوا الذين الفاسدين من منهم بكثير فإذا المناضلين، من جماعة الخارج

ا أتصّور لم وتغّيروا، تعبوا منهم الشرفاء حّتى. المسكين الشعب حساب  أشرف أرى أن يوم 

 التي األجهزة. مكان كل في الفساد. األموال أمام النضال معمعات في يتساقطون المناضلين

 (.311-319صفحة(. )إسرائيل حماية أولوياتها أصبحت شعبنا حماية م هّمتها
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 دقّق ولو قليلة، الرواية في واألخطاء مبدع، وكاتبها رائعة، جميلة سلسة سهلة الرواية لغة"

 .أكثرها لتالفى الطبع قبل الرواية قراءة وأعاد الكاتب

ا  سنة نكستها بعد فلسطين في ترعرع الذي السجون ألدب تؤرخ مهّمة وثيقة الّرواية: وختام 

 األقصى انتفاضة وبعد م8411 سنة األولى االنتفاضة بعد شبابها من اعتقل ما ولكثرة م،8491

 (814)."والمتابعة  القراءة تستحق الرواية. هذا يومنا وإلى

 -:(األصابع عناق) رواية فيوكتب أحمد محمود القاسم 

 المقدس، بيت مدينة ابن سالم، عادل الفلسطيني واألديب للمناضل رواية ،(األصابع عناق) 

 لقاء خالل من وزوارهم وأهليهم األسرى بين تتم التي التحايا من مأخوذة يظهر الرواية واسم

 بين يفصل الذي الصغيرة، والزجاج الشبك فتحات خالل من بعضها، مع واحتكاكها أصابعهم

 اليدين أصابع بمالمسة إال تسمح ال التي الصغيرة الفتحات هذه الزيارة، عند وأهاليهم األسرى

  بقلم الرواية، هذه جسدت وقد اآلخر، منهما كل لتحية الزوار بها يلجأ حيث الزائرين، بين

 الفلسطينيين، األسرى وآالم ومعاناة األخاذة، اإلنسانية العواطف من الكثير سالم، عادل كاتبها

 العام في غزة، وقطاع الغربية للضفة احتالله منذ الصهيوني، اإلسرائيلي االحتالل سجون في

 وهم وترحالهم، حلِّهم في الكثيرة، وآالمهم األسرى أهالي معاناة الرواية جّسدت كما م،8491

 الى زنزانة ومن سجن، الى سجن من تنقالتهم وفي لهم، زياراتهم أثناء وأسراهم أبناءهم يتابعون

 مع تعامله في الصهيوني، السجان وحشية من جدا، القليل ووّثقت كذلك، الرواية وبّينت زنزانة،

 الشهادة، لهم يكتب لم الذين الفلسطينية، المقاومة وأبطال الحرية، أسرى األبطال، األسرى

 العدالة، وقيم اإلنسانية القيم كل من والمجردة الحاقدة، الصهيونية القوات لدى أسرى فوقعوا

 النضال، أسرى مع تعاملهم كيفية في الصهاينة، القادة أساليب الرائعة، الرواية هذه توثق وبهذا

 عن تعبر الصهيونية، القيادة قبل من الفلسطينيين، أسرانا معاملة أن وحقيقة، الحرية، أجل من

 وزنازين سجون وتعتبر بل النازية، عن تعذيبها ووسائل إجرامها في الصهيونية تفوق مدى

 األمر، في والغريب نجوم، خمسة درجة من فندقا الصهيونية، وزنازين بسجون مقارنة النازية

عون الصهاينة، اليهود أن  معتقلين كانوا عندما تعذيبهم، في النازية األساليب من اعانو بأنهم يدَّ

 هذا، ومع ادعاءاتهم، حسب النازية، االعتقال معسكرات في الثانية العالمية الحرب أثناء لديهم،

 .النازية من وإجراما قسوة أشد الفلسطينيين األسرى تعذيب في أساليب الى ويلجئون يتبعون فهم

 داخل المتواصل، نضالهم في األبطال، األسرى صمود وممتع، سلس بأسلوب الرواية وصفت

 حريتهم احترام أجل ومن بالنضال، حقهم فرض أجل من الصهيوني، االحتالل وزنازين سجون

 النازيين وقادتهم المحتل، الصهيوني العدو واستبداد غطرسة ضد وطنهم، عن والذود وكرامتهم،

  رائعا   صمودا   صمدوا األبطال، األسرى أن إال السجن، ووحشة السجان وحشية ورغم الجدد،

 

 .......................... 
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 بفضل ة،والحقّ  العادلة مطالباتهم بعض من كثيرة انتصارات وحققوا سجانيهم، وجه في ومدويا  

 نتيجة وجرحى، قتلى الشهداء، من الكثير منهم فسقط الرائع، وصمودهم الجمة، تضحياتهم

 .منهم الكثير في ألمّ  الذي المزمن، والمرض للتعذيب

 الصهيونية المعتقالت داخل أيامهم الفلسطينيون األسرى يقضي كيف أيضا، الرواية أوضحت

 وحوارات مركزة، تثقيفية دورات ويمارسون التنظيمية، أوضاعهم يتابعون وكيف النازية،

 ينتسب كما أنواعها، بكافة واألدبية السياسية الكتب قراءة على ويعملوا بينهم، فيما ديمقراطية

 أجل من البدنية الرياضة ويمارسون الدراسات، من وخالفها الجامعية الدراسة الى منهم الكثير

 .حال بأحسن تكون كي وصحتهم أجسامهم على الحفاظ

 وتفاعلهم بعض، بعضهم ومع أسراهم، مع األسرى أهالي وتضامن تعاضد أيضا، الرواية نقلت

 تشدد رغم والخارج، الداخل وبين بينهم رسائلهم بنقل أيضا ، معهم وتعاونهم األسرى، أبنائهم مع

 في لهم، القاسي وعقابهم الشديدة، ومحاسبتهم ومراقبتهم تفتيشهم في القاسية، االحتالل قوات

 .اإلجرامية الصهيونية واالعتقاالت األسر ألنظمة والبسيطة، المحدودة تجاوزاتهم حالة

 وبين االحتالل معتقالت بين المشتتة، الفلسطينية للعائلة حي نموذج صورة أيضا، الرواية تصف

 األهل صمود على والصرف العيش لقمة كسب أجل من للعمل، أو الخارج في للدراسة السفر

 األسرة هذه تبقى المختلفة، األرض بقاع في التشتت هذا ورغم الصهيوني، االحتالل سلطة تحت

 نازية رغم والعرض باألرض التمسك أجل من بعضا، بعضهم يسندون ومتواصلة، متضامنة

 .الصهيوني االحتالل وصلف

 وأسير خولة، تدعى مناضلة صحفية بين وقعت، حب عالقة عن حية، صورة الرواية وصفت

 الذي الحب هذا الفلسطينية، للمعتقالت صحفية عمل زيارة أثناء النجار، علي يدعى مناضل

 الرائعة، وتضحياته العظيم، المناضل هذا وصمود نضال بقصة خولة إعجاب خالل من ظهر

 القوية وآمالها وأحالمها خولة، إيمان قوة ولكن الحياة، مدى بالسجن عليه محكوم أنه من بالرغم

 في وهو حتى منه، الزواج على وتوافق به، تتعلق جعلها حبيبها، عن اإلفراج بحتمية أيضا،

 قد النجار، عليّ  األسير أن رغم األيام، من يوم في عنه اإلفراج حتى وتنتظره السجن، داخل

 بل مثله، بشخص ترتبط ال أن لها واألفضل الحياة، مدى عليه محكوم أسير، بأنه ونبهها، حذرها

 وضغوطها إصرارها أن إال كاملة، بحريته يتمتع منه أفضل آخر شخص عن تبحث أن عليها

 أسيرا   كونه رغم به، االقتران تقبل جعلها األيام من يوم في عنه سيفرج بأنه وقناعتها عليه

 ما، بطريقة األيام، يوم في عنه سيفرج بأنه والعزيمة، األمل تعطيه وحتى محكوميته، ورغم

 مثل في المتبعة األصول حسب قرانهم وعقدوا ذلك، لها تم وهكذا نفسه، من اليأس تبعد حتى

 خولة حب فان وحقيقة،. الوحشية والسجان السجن ونظم األسر، قيود رغم الحاالت، هذه

 علمها رغم منه، والزواج به االرتباط على الشديد، وإصرارها النجار، علي األسير للمناضل

 ومدى شعبها، لمناضلي وتقديرها الفلسطينية، المرأة نضال مدى يعكس بمحكوميته، المسبق،

  جانب الى صامدة، وقوفها أجل ومن االحتالل، ظلم كيد أجل من ومعاناتها وصبرها تحملها
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 أظهرت،(881.)واآلالم المعاناة وازدادت التضحيات غلت مهما الفلسطيني، واألسير المناضل

 بين والعمالء الجواسيس وتجنيد دس على يعمل الصهيوني العدو أن كيف أيضا، الرواية

 والقضاء وإفشالها مواجهتها أجل من وأفكارهم، مخططاتهم لمعرفة الفلسطينيون، األسرى

 في الظاهرة هذه مع األسرى تعامل وكيف بالكامل، لسلطتها وإخضاعهم نفسيتهم وتحطيم عليها،

 األسرى، بها اكتشف التي الحاالت من حالة الرواية أظهرت حيث الصهيوني، االحتالل سجون

 اسقطوا قد كانوا الصهيوني، العدو قبل من سابقا   تجنيدهم تم صفوفهم، بين العمالء من اثنان

 العمالء، هؤالء أحد تمكن حيث اإلسرائيلي، الموساد مع يتعاملوا كي الفلسطينيات، من عددا  

 عن فلسطينيات فتيات خمس من أكثر وابتزاز اغتصاب من للسيدات، صالونا   يملك كان والذي

 وإجبارهن الملتقطة، صورهن ونشر كشف خالل من تهديدهن  ثم وتصويرهن، تعريتهن طريق

 الشهيد الوقت، ذلك في الفلسطينيين األسرى عميد تمّكن وقد اإلسرائيلي، الموساد مع بالتعاون

 على منهما والحصول العميلين، هذين مع التحقيق من االحتالل سجون في القاسم، عمر القائد

 في أحدهم بحق اإلعدام حكم وتنفيذ محاكمتهم ثم ومن الخاص، بأسلوبه بالكامل، اعترافاتهم

 به، قام ما على وندمه نيته حسن وإلثبات عمالته، على اآلخر العميل ندم حيث  السجن، داخل

 . السجن داخل العميل بإعدام القاسم عمر القائد مع ساهم

 وافق ثم لإلدارة، نفسه سلّم وقد أمنية، شبهة عليه الفحماوي، مازن اسمه جنين من سجين لدينا))

 عمر هزّ . التوبة ويطلب بالمخابرات، عالقته قطع أنه يدعي آخر سجين وهناك العودة، على

 األحكام من هنا فكلنا شيء فعل نستطع لم: عليه فرد  األمر، سنتابع تقلق، ال: له وقال رأسه،

 محكوم عمر كان. الحكم له المخابرات فتضاعف أسير أي معهما، يتورط أن نريد وال الخفيفة،

 االقتصاص أو العمالء مع كالتحقيق الكبيرة، األعمال فإن العادة، وفي سنة،؟؟  و المؤبد بالسجن

ا تؤثر ال جديدة، بأحكام يواجهون عندما ألنهم األسرى، هؤالء لمثل إسنادها يتمّ  منهم،  شيئ 

 األسر من التحرر أو الموت حتى السجن معناه لألسرى إسرائيل في المؤبد الحكم ألن عليهم،

 من عنهما يعرف شخصيا   وكان الجاسوسين، عن للمعلومات عمر استمع. األسرى تبادل بصفقة

 دور له كان الذي الفحماوي مازن بخصوص عنهما، تقارير على نفحة، في وهو اطلع فقد قبل،

 .الصهيونية المخابرات فخ في الفتيات بعض إسقاط في

 بالعار يشعر وأنه أعماله، عن تاب أنه له فأكد النسيم، فؤاد األول الجاسوس مع التقى المساء في

 عن فيه يكفر عمل بأي يقوم أن بالثورة ألحقها التي البسيطة األضرار مقابل مستعد والمهانة،

ا ستواجه صادق ا كنت إن: وقال عمر إليه نظر. ذنبه  .  امتحان 

 مع التحقيق قليل بعد سأبدأ: له قال ثم. جرى ما على وأطلعه الغرفة شاويش إلى وعاد تركه

 بعض وتنشدوا المقدمة في الشباب مع تجلس أن أرجو الغرفة، زاوية في الفحماوي مازن

 .أحد صوتنا يسمع ال حتى األناشيد

.......................... 
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 جمع قد الغرفة، شاويش كان معه الحديث بدأ وعندما مازن، على سلّم وقلما ، ورقة عمر حمل

 على الجيش جانا، ويابا وجانا جانا:  المشهور نشيدهم ينشدون معا وبدأوا المقدمة، في الشباب

 ال أخذوني الليل، بنص الجيش أجا يوم وتذكري زعالنة، تكوني وال يما يا تخافي وال جانا الدار

  (888)(.حانا االعتقال ساعة أودعكم خلوني،

 القدر ويشاء صهاينة، يهود أسرى مع فلسطينيين أسرى مبادلة تمت كيف أيضا الرواية تصف

 وبهذا عنهم، المفرج األسرى قائمة ضمن كان( النجار علي) خولة الصحفية المناضلة زوج أن

 أكثر أمضت والتي خولة، حبيبته من زواجه مراسم إتمام على ليعمل السجن، من خروجه يتم

 تعمل الصهيوني االحتالل قوات لكن تتزوجه، حتى األسر، خارج بانتظاره عاما   عشرين من

 به يسير كان الذي الفرح موكب على طيار، بدون بطائرة إسرائيلية غارة خالل من اغتياله على

 حتى السنين انتظرت التي خولة أحالم البغيض االحتالل يحطم وبهذا زواجه، بمراسم لالحتفال

 قذارته الصهيوني العدو يثبت وبهذا النجار، علي العظيم المناضل قلبها حبيب من بزواجها تفرح

 وآمال أحالم وقتل حقده عن ي عبِّر أن إال واحدة فرح فرصة يترك ال بحيث دائما ، ونازيته

 .مناسبة بكل الفلسطينيين

 القيادة اعتبر الذي الفلسطينيين، األسرى من واحد لموقف تبنيها هو للرواية الوحيد المأخذ

 الفلسطينية الوطنية السلطة إلقامة( غزة وقطاع الغربية الضفة) أي الداخل الى العائدة الفلسطينية

 عادوا من كل فليس للواقع، مجافي حقيقة وهذا ية،الفلسطين الثوابت عن تخلت وأنها فاسدة، قيادة

 الثوابت عن تتخل لم الفلسطينية القيادة أن كما بالمطلق، الفاسدين من الوطن أرض إلى

 والعدو الفلسطينيين بين القوى موازين في الواضح االختالل رغم أيضا ، بالمطلق الفلسطينية

 السياسية الضغوطات ورغم األمريكية، المتحدة الواليات من والمدعوم الغاشم، الصهيوني

 (887).الفلسطينية السلطة له تتعرض التي والمالية
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 (  المسكوبية) العيسة أسامة الكاتب رواية

 .الثقافي أوغاريت مركز عن الصادرة المسكوبية روايةو" إبداع"مؤسسة 

 إلى الرواية هذه أعادتنيوقال لقد  ؟؟ بداعيالرواية اإل نصعن تساءل  الروائي نافذ الرفاعي

 أن توقعت أنني ورغم له، تعرضت الذي والتحقيق فيه اعتقالي وذكريات المبنى وإلى المكان

 من عرفته ماانما  " عوالمه إلى سحبني النص ولكن تماما   أعرفه مكان عن ممال   الحديث يكون

 إلى يتحول أن قبل وديرا ، روسيا   قصرا   إنشائه وأهداف المكان تاريخ هو :المسكوبية"  رواية

 ".رديئة سمعة ذي سجن

 تقاس ال اعتقال لفترة المكثفة المذكرات بين ما أدبي مزيج: "بأنها الرواية الرفاعي واعتبر

 أدبي نص إنها وغزارتها، األحداث ثنايا في المبحر الروائي النص بين وما العادي بالزمن

 من نص المسكوبية إن الحرية، يصادر اإلنساني الوصف خارج لمكان المشاعر يصور بامتياز

 ".مواظب وقارئ مبتسم وأديب كاتب

 فهي تماما ، واضحة الرسالة وهنا النص من رسالتهم اقرأ أن وأحاول اآلخرون أبدعه ما أرى"

 وليست كمستقبل الملتزم، الكاتب يراه ما داخل لغوي إبحار فيها رؤيا بل رواية مجرد ليست

 بل تركيب وإعادة وتحليل تفكيك إلى تحتاج ال وميزاته األدبي العمل حضور إن عابرة، ذكرى

: له أسجل أن سوى يسعني ال الذي للمؤلف التجربة وغنى اإلبداع بخصاب والتمتع متمعنة قراءة

 ".األمام وإلى مبارك ألف

 وان الوسطى، الطبقة دور بانحسار تأثرت الفلسطينية الثقافية الحركة بان ،فراج نادي وقال

 .الغياب هذا ظل في مستمرة ستبقى المحلي األدب أزمة

 عن وتساءل روايته، في التاريخي التوثيق في الروائي إسراف وصفه ما شعفوط علي وانتقد

 . حقيقية أنها اعتبر التي الرواية شخصيات بعض

 األسير تقديم وفي الرواية، في التوثيقيرؤية واضحة ومطابقة للجانب  ،لبن أبو صالح رؤيةو

 وأبطال إيقونات األسرى من يصنع ما عادة الجمهور أن معتبرا   وقوة، ضعف نقاط له إنسانا ،

 .اآلخرين مثل بشرا   كونهم في هي الحقيقية قوتهم أن حين في القوة، خارقي

 عاشه الذي والقدر الرواية، في والخيال السيرة حدود عن الحميدي محمد الشاعر وتساءل

 تغلق وقت سيأتي هل متسائال   السجون، تجرب أن عليها ك تب الفلسطينيين، من أجيال وتعيشه

 ، االحتالل؟ سجون فيه

 ونشر الشباب المبدعين مساعدة يمكن وكيف النشر، أزمة بينها من أخرى قضايا عن الوحدة

 . (883)اوتبنيه أعمالهم،

........................... 
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 417إبريل ونيسان مارس آذار شهري في كاتبها عاشها بلحظات لإلمساك محاولة النص، هذا"

 ( 889) "بالقدس المسكوبية معتقل في

 دراسته عن يحدثني كمال أخذ" :المسـكوبية في التقاه الذي جماعين كمال المعتقل عن فيتحدث 

 الذراع وهي الجامعة، في الطالبية الشـبيبة فـتح حركة تشكيل بدايات وعن زيت، بير جامعة في

 أحد وكنت علّي، غريبا الطالبي العمـل يكـن لم. الوقت ذلك في فتح لحركة العلني الطالبي

 نفسه، عن يعبر يتحدث، أن منه أردت. أعرف ما حجم له أظهر أن أحاول ولم آنذاك، ناشطيه

 الحركة قادة أحد من يتعلم أن ويمكن العشـرينيات، لـدخول يستعد فتى إلى الحديث في ذاته يحقق

 ( 881)" الشبان األسيرة

 يمكن ال أسود، أراه، الذي المسكوبية، ثلج لون بأن كيف، أعرف ال اقتنعت،: " " فيها وجاء... 

 ال له، ويغّنون البياض يحبون أجهلها، زلت ما ألسـباب بالدي، في الناس أبدا ، أبيض يكون أن

 في الكاتب يفرد" أبيض وثلجنا أسود، المسكوبية ثلـج ثلجنـا، عـن يختلف المسكوبية ثلج أن بد

 هذه فإن ذلك ورغم المسكوبية، سجن في التعذيب أساليب على فيه يأتي بسيطا   حيزا   روايته

 التحقيق فترة فيها أمضى التي الزنزانة وصف على فيها الكاتب يأتي إذ الفتة، تبدو الوقفات

 أيضا   وأبرز بالسواد، المجلّلة الكئيبة هيئتها فوصف ،4 رقم زنزانة وهي معه، القصيرة

 (.  889)المؤقت القبر هذا داخل المتضاربة" الجوانية"مشاعره
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  القاسم نضال ونقد سليم ابو الحمد صفر الحاسة

 الشعر لغة إلى غالبا الروايات شعراء فيه يفر الذي الوقتأن "يقول األديب الناقد نضال القاسم 

 شفيفة بلغة السردي بناءه يتتبع سليم أبو حمدأ أن نجد السردية القدرة فقدته ما بعض تغطي لعلها

 بعد 8417 عام بين الواقعة الفترة في الرواية أحداث وتدور. فيه تغرق وال الشعر معطف تتدثر

 .8443 عام( أوسلو) اتفاقية توقيع حتى بيروت، من الفلسطينية المقاومة خروج

 غاية لمرحلة ومختلفة جديدة رؤية ودمشق وعمان بيروت في أحداثها تدور التي الرواية وتقدم 

 تقنيات بين يمزج وأسلوب رشيقة، بلغة الفلسطيني النضالي التاريخ مراحل من األهمية في

 واالقتصادية االجتماعية الحياة تصور كما الكالسيكية، الكتابة وبين الجديدة الروائية الكتابة

 المدح مطب في تقع فال ومثير، شيق، أسلوب ضمن جدا جريئة بطريقة المخيم في والسياسية

 مختلفة بصورة وتقدمه الواقع تعاين أن تحاول بل واإلساءة، القدح إلى تنزلق وال والتمجيد،

 ،جدا   مجنونة ،جدا   واقعية ألحداث تنسجها التي الخيوط مئات خالل من النتائج مستقرئة وفريدة،

 بداية في القارئ إلى الموجه إهدائه في المؤلف ذكر كما متقاطعة كلمات كلعبة تظهر لكنها

 .الرواية

 :حوامده موسى الشاعر كتب" السرد بخيوط يمسك حين الشاعر" عنوان تحت 

 روايات من الكثير حيال بها شعرت التي الصدمات عكس على بل التوقعات، عكس على" 

 لجيل استمرار وكأنه مكتمل، إنه أقول أكاد بل داهش، روائي نص أمام نفسي وجدت الشعراء،

 . وكنفاني وجبرا، هلسا، غالب أمثال من الكبار، الروائيين

: فيها جاء،"رتوش بال المقاومة أدب": عنوان تحت مقالة كتب فقد ضمرة يوسف القاص أما 

 لهذا الطبيعية الصورة وتقدم الفلسطيني، للمقاتل النمطية الصورة تنسف «صفر الحاسة» رواية

 الناس هؤالء مع نتعاطف جعلتنا التي هي الطبيعية والصورة. امرأة أو كان رجال   المقاتل،

 يتعلمها أن شخص أي يمكن فهذه ،النار إطالق على الشخص مقدرة أما. وجماليا   إنسانيا   تعاطفا  

 .بالمناضل لوصفه كافية تكون لن لكنها ويتقنها،

 الروائي البناء

 سعيد لنا يروي الغائب، بضمير راو   فيها السرد يتناوب فصال ، وعشرين خمسة   امتداد على

 متابعا   األصقاع، كل من بيروت إلى الوافدة البشرية الكتل ومع المقاومة، مع حكايته الدوري

 .والمقاتلون الثوار يعيشه ما مدهش لغوي جمالي وتصوير محببة بتلقائية

 عاصروا أشخاص حكايات ويسرد المرئية، المشاهد الغائب ضمير يستوعب النحو، هذا على

 ورفاقه هو كان التي البدايات تلك يستحضر الذي «حليم» يحكي ما نحو على عقود، منذ الثورة

 مغامراته، «طالل أبو» يحكي الغائب، بضمير السرد هذا وضمن. فيها األساس حجر هم

 عام منذ اختفى والذي «عيسى» المصير مجهول الغائب شقيقه عن «الدوري سعيد» ويحكي

 تالحقها إسرائيل ظلت والتي «قمران لفائف» قصة «سعيد» لصديقه «حليم» ويروي ،8411

 لتخفيها قبل، من عليه استحوذت بما لتلحقها «إسرائيل» تريدها التي اللفائف هذه طويال ، أمدا  

 الحق ادعاءات وتلفيق التوراة، وعد صدقية عدم عن تكشف ربما ألنها والمؤرخين الباحثين عن



418 
 

 في عليها العثور تم األهمية غاية في تاريخية «لفائف» وهي فلسطين، في لليهود التاريخي

 بلبنان، زحلة منطقة في سريانية كنيسة إلى وصلت حتى تهريبها تم ثم ومن المّيت البحر منطقة

 سعيد» كشخصية مساراتها وتحدّدت األخرى الرواية شخصيات تخلّقت أيضا   النحو هذا وعلى

 أبي» شخصية   مع الحال وكذلك الجبل، معارك في وشارك الثورة في انخرط الذي «الدوري

 وأما الدوري، لسعيد الغائب الشقيق عيسى أرملة أنها الفوز أبو ادّعى التي «زينب وأخته الفوز

 شخصية ظهرت حيث الروائي، للسياق المنطقي التسلسل بموجب تخليقها تم فقد الشخصيات بقية

  (881.)عمان في «بيريز شمعون» اغتيال محاولة عقب المثال سبيل على «كمال المحقق»

 الرواية، وقائع سّيرت التي الرئيسة الخطوط من مجموعة على روايته بناء في الكاتب اعتمد وقد

 األساسية، المحاور من بمجموعة تتلخص أن يمكن والتي الشخوص، مقتضياتها من وتخلّقت

 صديقه حليم عنها أخبر التي «قمران لفائف»و عيسى، المفقود الشقيق عن البحث رحلة أهمها،

 والتحقيق اإلسرائيلية، الشخصيات بعض اغتيال استهدفت التي البحرية الزوارق وعملية سعيد،

 اغتيال بمحاولة متهما   بصفته «الدوري سعيد» مع «كمال» المحقق به قام الذي المستمر

 .”بيريز شمعون“

 «عيسى» المفقود شقيقه عن بحثه وأثناء «سعيد» أن إلى اإلشارة فيمكن األول المحور في أما

 شخص الصورة على فتعرف المخيم شوارع في وزع بوستر على صورته طباعة خالل من

 على جوية إسرائيلية غارة في ق تلَ  شقيقه أن «سعيد» بإبالغ وسارع «الصفدي مروان» ي دعى

ا ،8413( أكتوبر) تشرين حرب أثناء في الحولة سهل باتجاه المتقدمين المقاتلين  أن له مؤكد 

 تزال ما وأنها ،«زينب» اسمها المخيم في فتاة من تزوج قد كان استشهاده قبل «عيسى» شقيقه

 . الحياة قيد على

 زوجة أنها ادّعت صغير، طفل برفقتها زائرة «الخمسين معسكر» زار أن حدث قليلة أيام وبعد

 الذي الشاب مروان حاول وهنا ،«عيسى» ابن هو الصغير الطفل هذا وأن «عيسى» الشهيد

 ليست الزائرة «زينب» أنّ  ،«زينب» أقارب من له فتبين الحقائق تقّصي شقيقه، على تعرف

 له يكون أن دون زوجها عنها توفي التي األرملة «الفوز أبي» شقيقة هي وإنما عيسى زوجة

 أن المكيدة بهذه حاول «الفوز أبو» شقيقها وأن موته، بعد أسرته به تعتاش تقاعدي راتب

 من أفضل طريقة يجد ولم دوالر ألف 31 إلى تصل قد تقاعدية شهيد تعويضات لها يستصدر

 تزوجها التي الفتاة أن لسعيد «الصفدي» أثبت وقد التعويضات، هذه على للحصول الطريقة هذه

 تنجب ولم زوجها، استشهاد من وجيزة فترة بعد ماتت التي الفران، ابنة هي «عيسى» شقيقه

 الثورة فساد تعرية في تماما   نجح قد سليم أبو أحمد الروائي أن إلى اإلشارة من البد هنا.. منه

 (    881.)الحادثة إلى اإلشارة خالل من الداخل من عيوبها وكشف

 

 ............................... 
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 *هواجس أسير  ورواية طافش كفاح

 األسير للكاتب(  أسير هواجس)  كتاب في الحقيقة وهج"جاء   -:عتيق عمر.د الناقداألديب 

 فالكتاب ; محدد أدبي جنس إلى الكتاب هذا تصنيف   السهل من ليس": فيه جاء" طافش كفاح

 والحكاية المقالة يحوي فهو والفكرية، األدبية األجناس من حزمة حناياه  في يجمع قزح قوس

 الحشد هذا ويثير. الفلسفية والتأمالت الشخصية والمذكرات الذاتية، والسيرة النثرية، والقصيدة

 – النقاد من وقليل األدبي، الجنس بوحدة يتمسكون الذين النقاد من كثير لدى إشكالية والتداخل

 هو اإلبداعي النص أن اعتبار على الواحد النص في األدبية األجناس تداخل يؤيدون - منهم وأنا

 . األدبي الجنس هوية من أكبر

  الغالف سيميائية

 السالسل صورة تمثله موروث ثقافي بعد األول أبعاد; ثالثة من لوحة الكتاب غالف يشكل

 له يتعرض وما السجن واقع عن موروثة صورة وهي ،(القبر)  والموت والصلب والقيود

 أصناف وصف في والتهويل المبالغة على بعضهم ويحرص التعذيب، صنوف من األسير

 ومقبرة ي طاق، ال جحيما الجماعية الذاكرة في السجن يغدو حتى األسير يواجهها التي التعذيب

 المبالغة من الجماعية الذاكرة تخليص إلى ويسعى الموروث، هذا فينفي الكاتب أما. لألحياء

 ولهذا الجسدي; التعذيب من وألما وطأة أشد النفسي التعذيب أن على التأكيد خالل من والتهويل

 فكري بعد: والثاني. األسير العتراف وسيلة النفسي التعذيب االحتالل سجون إدارة اختارت

 في وجداني نفسي بعد: والثالث. األرض مع والتماهي الوطني لالنتماء الرامزة الشجرة تجسده

 ويقينا   وأمال   جهة من وحرمانا   حنينا   البعد هذا ويختزل المحلقة، والطيور والجبال البيوت صورة

 .والعودة بالحرية ويقين وحلم خلفه، األسير تركه ماض من حرمان ثانية; جهة من

 قريب مستوى مستويات; ثالثة من مكونا   الغالف للوحة البصري التصويري المستوى ويبدو

 الذي البيت وهو بعيد ومستوى. لألسير الحاضر للزمن ويرمز والصلب، والقيود السالسل وهو

 الوطني، الفكري االنتماء رمز الشجرة وهو متوسط ومستوى. للحرية ويرمز الطيور فوقه تحلق

 األسير معاناة بين ووجدانيا   فكريا   رابطا   لتكون الغالف وسط في الشجرة صورة جاءت وقد

  .وحريته

 وتوطئة تمهيد.."الهواجس هاجس"

 القارئ تهيئة إلى يهدف وتمهيدا   توطئة يعد الذي" الهواجس هاجس" بعنوان الكاتب يستهل

 والثوابت والمسلمات الشائع الثقافي النسيج تتجاوز رؤى المألوف، عن خارجة فكرية لرؤى

 تكسر فكرية بعاصفة يبشر قْبلي خطاب" الهواجس هاجس. "االجتماعي الموروث من المستمدة

 ليعلن طافش كفاح فجاء. .سرا   بعضهم بها يتهامس أو عنها، مسكوت أحداث على مغلقة نوافذ

 اآلخرون يظنها حروف، على النقاط ويضع المستور، ويكشف المخفي، ويظهر المضمر، عن

 .محرمة حروفا  
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 !الممنوعة األماكن في التصوير

 حاجة عن بإسهاب فيتحدث والمحرمة; الممنوعة األماكن في تصور" كاميرا عين" الكاتب   يشبه

 فطرية طبيعية حاجة وهي طويلة، سنوات اعتقاله على مضى من وبخاصة للمرأة، األسير

 الحقائق أبسط مع يتنافى" العيب" بحجة السجون أدب في عنها الحديث إغفال وأن غرائزية،

 وقائع وبخاصة ،"للغاية سرية ملفات" تسميته يمكن ما الكاتب يفتح السياق هذا وفي اإلنسانية،

 وأنوثة مفاتن تجاه األسير مشاعر بجرأة الكاتب يصف كما. سلوكية أخالقية انحرافات تشكل

 األسرى بعض لدى النفسي االحتقان الكاتب ويصف ،السجان بأعمال يقمن اللواتي الشرطيات

 يشبهون السجون في األسرى أن الكاتب ويؤكد ،التلفاز في ومسلسالت أفالما   يشاهدون حينما

 وبهذه السجن، في يجري الحياة تفاصيل في يجري وما ،السجن خارج المجتمع شرائح تماما  

 نصوص فضاء الوطنية الروح   تسود ،لألسرى النموذجية الصورة الكاتب ي لغي المكاشفة

 فحينما الشخصي; الفردي البعد على اإلنساني البعد يغلب   كما الحزبية، النزعة تبرز ولم الكتاب،

 التي الغرائزية الطبيعية الفطرية ،اإلنسان محنة إبراز على يحرص الشخصية معاناته يصف

 سعى التي القيم منظومة عن تنفصل ال حاجات وهي واستقامتها، الحياة لديمومة شرطا   تعد

 المطلقة والصراحة والشفافية المكاشفة بأسلوب اإلنسانية الفطرة وفق صياغتها إعادة إلى الكاتب

 .اجتماعيا   حرجا   أو" عيبا" الناس من كثير يعدها التي

 وتواضع بطولة

 جرت كما األسطوري بصموده واإلشادة بشجاعته والتغني بطولته معالم رسم إلى الكاتب يسعَ  لم

 تصوير على طافش كفاح حرص بل االعتقالية، تجربتهم عن المعتقلين بعض حديث في العادة

 خوفه وتصوير. السجن في ووحدته وغربته الزنزانة، في وتوتره االعتقال، ليلة في خوفه

 على وقدرته وصراحته صدقه من تتشكل بطولته ألن بامتياز; بطال   يجعله وغربته وتوتره

 .والمتناقضات بالشوائب المليء الثقافي الموروث مواجهة

 "روسو جاك جان.. " .و طافش كفاح

 والمكاشفة بالصراحة الكاتب حديث واتسم الكتاب، حنايا في بالمذكرات الذاتية السيرة تمتزج

 في" روسو جاك جان" صراحة كبير حد إلى تشبه طافش كفاح اعترافات أن وارى والشفافية،

 من يخلو يكاد ولكنه واالعترافات، الذاتية بالسير حافل السجون وأدب ."اعترافات" كتابه

 ثقة يجسد االعتقالية التجربة في الضعف نقاط إظهار أن يخفى وال. والمكاشفة والجرأة الصراحة

 .لواقعه فهمه ووضوح بنفسه، الكاتب

  للكاتب الثقافي الموروث

 آخر، حينا   الدالالت وامتصاص المباشرة، االقتباسات توظيف خالل من الكاتب ثقافة تتجلى

 والفكر األدب على توزعت ثقافية مشارب على الكاتب اطالع سعة على تؤكد ظاهرة وهذه

 لشعراء، ومعنوية حرفية نصوص تتجلى الكتاب من موضع غير ففي واألساطير، الفلسفي

 ونصوص البرغوثي، وتميم الملوح، بن وقيس والمتنبي، النواب، ومظفر حكمت، ناظم: أمثال

 .كنفاني غسان نحو ومفكرين لكّتاب
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 اللغوي النسيج

 لذلك للكاتب، النفسية والحالة المادية البيئة بنت اللغة ألن بالتوتر; مفعمة الكاتب لغة جاءت

 بما والعنفوان والتمرد الرفض على الدالة األلفاظ وكثرتْ  باالنفعال، اللغوية الصياغة اتسمت

 قصائد شكلت التي الشعرية اللغة تجلت كثيرة مواضع وفي. للسجين النفسي الفضاء مع ينسجم

 وتيرة على تسير وال نفسية بتموجات ترتبط الكتابة أن يعني وهذا كثيرة، صفحات في نثرية

 .التغير دائم سيرلأل النفسي الفضاء ألن واحدة;

  األسلوبية التقنيات

 التقنيات من ،قادم هو لما القارئ تهيئة بهدف االستهالل في التهيئة أسلوب على الكاتب يحرص

 استخدام في التنوع   النفسية واألبعاد الفكرية للمضامين المتلقي يقظة ضاعفت التي األسلوبية

 في المتكلم ضمير برز وقد والغائب، والمخاطب( الكاتب)  المتكلم على تتوزع التي الضمائر

 مفاصل شكلت السجن في حدثت وقائع أو السجن، فضاء خارج وقعت أحداث استرجاع سياق

 إقناع بهدف القارئ مع الكاتب حوار في المخاطب ضمير وبرز. االعتقالية لتجربته رئيسة

 تحويل إلى المخاطب ضمير يهدف إذ الثقافي، الموروث عن خارجة فكرية برؤية القارئ

 استدعاء سياق في الغائب ضمير وبرز. الفكرية الرؤية صياغة في مشارك إلى متلق من القارئ

 . والقيم المفاهيم منظومة صياغة إعادة في مؤثرة شخصية بسلوك يرتبط حدث

 لأللوان الثقافي البعد

 كان السجن خارج البني اللون يلبس كان فحينما الثقافي; بالنسيج األلوان لعالقة الكاتب يعرض

 باألرض االرتباط يجسد ألنه التراب; لون مع ويتماهى األرض مع ينسجم البني اللون أن يشعر

 مع العالقة تحولت السجن في األسرى على مفروضا   البني اللون أصبح وحينما. إليها واالنتماء

 مع وتنسجم بإرادتنا، نختارها حينما األلوان نعشق إننا: األول لسببين; وكراهية عداء إلى اللون

 إن: الثاني. علينا ت فرض حينما نفسها األلوان ونكره الفكرية، ورموزنا وطقوسنا مشاعرنا

  ،والكراهية والضجر الملل من حالة تخلق واألصوات واأللوان لألشياء مالزمتنا ديمومة

 اللون تغيير السجون إدارة قرار فإن المفروض، البني للون األسير كراهية من الرغم وعلى

 البرتقالي اللون ارتباط بسبب األسرى، قبل من حادة معرضة واجه برتقالي لون إلى البني

 اللون أمريكيا فرضت أن بعد وبخاص السياسي، اإلعالمي الخطاب في اإلرهاب بمفهوم

 موقفا يقتضي سياسي خطاب إلى تحّول قد اللون يكون وبهذا،"غوانتانامو" أسرى على البرتقالي

 (884) .فكريا  

....................... 

 "لقاء مع الناقد"   2031\30ولقاء الباحثة في  2031\9\20\4329\عدد\عمر عتيق الحوار المتمدن . 339

 ،من جنين والمحكوم ثماني سنوات أمضى منها سبع سنوات طافش كفاح الفلسطيني لألسير" أسيرة هواجس"كتاب*. 

 المتوسط الحجم من صفحة 919 في والتوزيع للنشر الجندي دار عن 9٠11 العامفي  الصادر الكتاب ويقع

وفي اللغة نقول هجس األمر في نفسه أي خطر بباله والهجس الصوت الخفي الذي يسمع وال يفهم وكل ما يدور بخلد 

 ونفس االنسان من أحاديث وأفكار

 



412 
 

 الكتاب يعالج وكذلك التغيير فعل على وقدرته الفلسطيني الشعر بثورية المشككة القليلة األصوات

 األسلوب هي المسائل هذه،المقاومة شعراء أبرز أحد زياد توفيق شعر في مختلفة مسائل

 هو الفصول هذه يوحد وما االنسانية النزعة/المكان صورة/ السجن قصيدة/ شعره في القصصي

 .واالحتالل الظلم ضد الواضحة التحريضية النظرة

 * حمد محمد. داألديب الناقد 

 .ووطنه شعبه بقضايا ملتزم زيادألشاعر توفيق 

 أدب ضمن تندرج كتاباته وكانت الفلسطيني، الشعب بقضايا الملتزمين الكتاب أحد زياد توفيق" 

 كتابة بين الدمج استطاع شاعر فهو زياد، صالح في نقطة إلى نشير أن بد ال وهنا ،االلتزام

 اإليقاعية، العناصر. راقية إيقاعية بطريقة نصوصه بناء اقتضى مما الخطابي، واإللقاء الشعر

 في حي زا شغلت وغيرها، األفعال وتوالي والتجنيس والترديد والتكرار االستهاللية كالقوافي

 عند الموسيقية الذهنية التجربة يثري مما إيقاعي، شعري نص تقديم في وأسهمت زياد، أشعار

 السطحي اللغوي السياق حدود تتجاوز دالالت من لأللفاظ وما اللغة جمالية يحرمه وال القارئ،

 المسافة زيادة في اإليقاعية العناصر هذه دور حول القارئ، عند أسئلة بطرح وتسمح والمألوف،

 ."والنص القارئ بين الجمالية

 جمعه ما لكل االعجاب بدهشة يصاب أن" ،"زياد توفيق" الشعار المتابع من يجعل األمر وهذا

 الشعراء من وجعله كبيرة تجربة له أضاف بل االبداع من يرحمه لم السجن حتى شعره في

 غمسوا من هم المقاومة شعراء أن نعلم ونحن فلب ظهر عن وحفظت أشعارهم رددت الذين

 "....سمر قصيدة في أيضا جاء وكما  المعتقالت جدران وأقالمهم بدمهم

 سك ر من وجداول عنبر ومن.. .ورد من وحدائق وسالم حب من دنيا عن غدنا عن ونحد ث

ر إن ي.. .أتذك ر ا... أتذك  ا لم  لمة أحشاء في كن  ر إبراهيم وربابة نسمر الظ   عن...تحكي ُتعم 

اس عن األسمر سالفها عن....عبلة عن... عنتر عن...عبس  وعن... ودياب... زيد   وأبو... جس 

ن وعن... الغي اب واألحباب...الت غريبة يف وعن... جبالن كأن هما...البطلي   أبي... المصقول الس 

ين  تنام...إبراهيم ربابة وتنام الكرمل على الليل ويشيب األخضر الحب عن...العشاق وعن الحد 

ق ونظل   نعام ريش من برش   على وينام ى... صمت   في األقزام ليل في نحد  ... القضبان نتحد 

جان ومفتاح د   عود يا... شعبي يا... الس   .(802)"الخ..الن 

 

 

.................. 

 9٠11\1\9 في الصادر عددها في االتحاد صحيفة عن. 19٠

 له حيفا وجامعة القاسمي كلية في الحديث واألدب النقد أستاذ  الناصرة، مدينة من القريبة عيلوط بلدة من حمد محمد*•

 المؤتمرات بعشرات وشارك الفلسطيني المجتمع في والهادفة الهامة  والبحثية األدبية واالصدارات  النتاجات من العديد

 الدولية
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 الرسائل وأدبيات السجون

 حيث القضبان، خلف من األولى األدبية الكتابة ذويه إلى المعتقل يبعثها التي الرسائل شّكلت"

 الرقيب لتمويه إليها لجأوا معينة إيحائية ديباجات استعمال رسائلهم في المعتقلون حاول

ا يختارون فكانوا ،اإلسرائيلي  وما ،رسائلهم بها يسطرون النثر، من عبارات أو الشعر من أبيات 

 عن معزوال   األدب يكن لم حيث ،األدبي اإلبداع نتج الرسائلي واألسلوب والتثقيفي التعليمي بين

 أكثر األدب كان وقد ،"المعتقلين بين بالتبلور أخذت التي الجديدة الحياة في النشطة التفاعالت

هو األقرب لنفسياتهم فكتبوا  بالشعر التعبيرو ،عن مكنوناتهم للتعبير وسيلةو هم،بواقع التصاق ا

ما يالئم ظهم من خالل الحرف الذي يصف حاالتهم ومعاناتهم وغربتهم داخل وأبدعوا وخلقوا 

 لجأ لهذا ،المعاناة نع للتعبير استجابة األدبية األنواع أسرع خاصة أنه  ،الجدران الشاهقة

 مشاعرهم تترجم التيو ،على اختالف أغراضها  الشعرية المحاوالت إلى المعتقلين عشرات

عنا الخارج والدائرة ب لاللتقاء بمن تركوهم متأججة شفيفة ووصفتها بصور إلى لغة شاعرية 

 .حول الوطن والعائلة والحبيبة كذلك

 اإلسرائيلية، السجون إدارة على مطالبهم فرض في المعتقلون فيها نجح التي السبعينيات مرحلة"

 المعتقلين من المتعلم يقوم حيث تعليمية، برامج في عليها حصلوا التي المواد المعتقلون استخدم

 إلى بدورالمدرس، القائم المعلم هذا دفع ما والكتابة، القراءة يعرفون ال الذين من عدد بتعليم

ا يكون لكي والعلمي، الثقافي مستواه تحسين  االطالعفقام ب الالئق، بالمستوى العطاء على قادر 

 الدور إلى التعليمي الدور من لالنتقال الطريق مهد ما يديه، بين المتوفرة الكتب في والقراءة

 حزبية ثقافة المثقف يقدم كان حيث والتنظيمية، الحزبية بالمسألة ارتبط التثقيف وهذا التثقيفي،

 إلى جدد أفراد الستقطاب محاولة في التنظيم، وأدبيات حزبه حول يلقيها محاضرات عبر

بتدوين كل ما كان يجري داخل هذه الجلسات بل االحتفاظ وقام ، (878)"إليه ينتمي الذي تنظيمه

بالرسائل التي كانت توجه أفراد التنظيم داخل السجن نفسه وفي سجون أخرى حيث كانت تنتقل 

 .نقل بعض المعتقلين من سجن آلخرخالل " البوصطة "عبر 

إن المحاوالت األولى كانت لدى الغالبية التي تم تعليمها داخل الجدران كتابة الرسائل لعائالتهم 

أو لمسؤوليهم في الخارج والتي كانت تهرب كذلك مع المعتقلين المفرج عنهم اما من خالل 

م تنظيفها ثم ارسالها للهدف المنشود وضعها بالفم او شربها واخراجها بعد ايام مع البراز، ويت

 !وغالبا ما كانت رائحة فاتح الرسالة تلتصق بيديه لعدة أيام

والرسائل أسلوب أدبي قديم فمن الرسائل التي كتبها أنطونيو غرامش إلى امه في سجن روما 

 :جاء" أمي الحبيبة "تحت عنوان  8479نوفمبر من العام  \71في 

 

 

 

........................... 

 الفلسطيني الوطني المعلومات مركز زكوت، ناهض ،"اإلسرائيلية" المعتقالت في الفلسطينية األدبية التجربة. 828
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في مثل هذا العمر وأنت  ،، فكرت في الحزن الجديد الذي سببته لكفكرت بك كثيرا هذه األيام 

تكوني قوية مثلي رغم كل شيء، فلتسامحيني بحنان وبعد كل األحزان التي عشتيها، يجب أن 

حبك الهائل وطيبتك، عندما سأدرك قوتك وجلدك في األوجاع ستصبح لدي ذريعة لقوة زائده، 

 (877)طمئنينني عنك ،فكري في هذا حينما تكتبين لي على العنوان الذي سأرسله لك

 

 التعاطف من حالة موسي، علي أيمن يدعى شاب، مصري سجين من مهربة رسالة أثارت

 كان السجن، في المراهقة سن أتممت 7183 األول تشرين/أكتوبر 71 يوم مواقع على الشديد

 ،7181 ،...الثاني كان ،7189... السجن في األول هو والعشرون الواحد ميالدي عيد

 ".السجن في الرابع... والعشرون الثالث ميالدي عيد هو... 7189... واليوم ،...الثالث

 أمامي، واضح مستقبل بدون... أبي بدون ميالد عيد أول: "السجين المصري الشاب ويتابع

ا عشر خمسة بالسجن عليّ  الحكم بعد الهندسة كلية في قيدي إيقاف تم بعدما ! سبب دون عام 

 تتم أن ينتظر مخبر في محاصر فأر بأني أشعر أنام، حيث األرض، على زنزانتي في أجلس

 !!".ستحّولني شيء أي إلى ستنتهي، النتائج بأي أعلم وال التجربة، عليه

 .االجتماعي التواصل

 عليه محكمة قضت ثم بالقاهرة، البريطانية الجامعة في الهندسة كلية من موسى فصل جرى إذ

 .7183 األول تشرين/ أكتوبر في التظاهر بتهمة عاما 81 بالسجن

 جنازته، يحضر لم وبالطبع حبسه من عام بعد توفي الذي والده يودع أن الشاب هذ يستطع ولم

 .السجن في له األولى أعوام الثالثة فيها يستعيد ميالده بعيد لنفسه تهنئة رسالة فكتب

 ! سعيد؟ ميالد عيد: "قائال   رسالته موسى بدأ

 هذا... ميالد عيد كل في هدية خسارة من متعب أنا: "موسى يضيف السجن، في حاله وعن

 تخرجي، شهادة على حاصال   أصدقائي، مع والعباءة التخرج قبعة أرتدي أن من بدال   العام،

 جنازة عن تغيبت العام هذا. آخر سجن إلى نقلي يتم أن منتظرا   وأصفادا، سجين بدلة ارتديت

 ".أبي أفتقد أنا... أبي

 اعترافا السجون أدب القى( 8411 -8419) الناصر عبد جمال المصري الرئيس حكم بعد

 .مختلفة روايات وكتبت المذكرات فظهرت أدبيا ،

 

 

..................... 

من منشورات طوى للثقافة والنشر واالعالم لندن  \ترجمة سعيد بوكرامي \أنطونيو غرامش  \رسائل سجين  822

 3ص



415 
 

ألي شخص سياسي داخل أقبية التحقيق  في مثل ظروف االعتقال لبعضه شابه والن االحساس م

 في السجون أدب ،على سبيل المثال ال الحصر مثال أنواجدها نجد في مصرباختالف أماكن تو

 من وآهات آالما تحمل السجائر، علب أوراق على ت كتب ما غالبا   مهربة، رسائلل جديدة صورة

 احتجاجات خلفية علىو المعتقلين دون حكم، آلالف الوحيد المتنفس هي السجون، قضبان خلف

 .مختلفة سياسية

" العقرب" سجن في المحبوس جعفر، هشام المصري، والصحفي الباحث بعث أيام، وقبل"

 أحفادي وإلى إليك اشتقت.. عدنان العزيز ابني: "فيها قال ابنه إلى برسالة القاهرة، جنوبي

 منذ حبسه ورغم، "الوطن هذا بذور إلى اشتقت آدم، رؤية وتمنيت روجيدة إلى اشتقت كثيرا،

 فيهم تزرع أن بني يا إياك: "بقوله ابنه جعفر يوصي يدينه، قضائي حكم دون عام من أكثر

 ذلك، في الرغبة يفقدون أو إليه االنتماء يفقدون تدعهم أن بني يا إياك الوطن، هذا كره( األحفاد)

 من يخرج تدعه ال الوطن، هذا( األحفاد) بداخلهم ازرع: "قائال   عدنان ابنه يوصي و".إياك إياك

 أن سأتيقّن حينها كفروا، أو كفرت وإن. بالحنين ويشعرون إليه يشتاقون دائما اجعلهم قلوبهم،

 ".به يكفرون تدعهم فال بالوطن أكفر ولن لم أنا.. سدى ذهبت سجني ضريبة

 السجن عقوبة يقضي الذي دومة أحمد الشاب السياسي الناشط مصر، في السجناء بين ومن

 لألشياء اشتياقي أصبح: "مهربة رسالة في( عاما 71) دومة قال ،7188( عاما 71) المؤبد

 البلد، وسط شوارع في ليال   تتمشى أن منزلك، شرفة في سيجارة تدخن أن. جدا موجعا التافهة

 بجوار تقف أن تقرأ، وأنت المفضل كريم اآليس تأكل أن ،المقهى في رفاقك مع تجلس أن

 حياتك في األشياء قيمة تعرف ال.. مات صديق في حتى العزاء تتلقى أن إليك، يحتاج صديق

 ".فقدانها بعد إال تافهة بدت وإن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................... 

823. http://www.huffpostarabi.com/2016/11/18/story_n_ 



416 
 

  القسام البنه البرغوثي مروان رسالة

القسام الذي البكر  ابنــه إلى الجوابيــة رســالتهنص  يومياته في ،البرغوثي مروان نشــرو 

بنفس الفترة وجهل من الرسائل وسيلة تواصل  معتقــالن جمعته بوالده الصدفة في كونهما

 خبرهأو األزر وشــد المواســاة بادلــهف ،تحمل عذابات السجن والسجانوللتخفيف عن ولده الذي 

 الطعــام، عن مضرب وهــو الفحم أبو القادر عبد األسير زميله استشهد فقد ظروفه، بتفاصيل

 المســاعدات تقديم عن الجالدون وامتنع وأمراضا ، علال   لهم سّببت كثيرة إضرابات خاضوا وقد

.. إضرابهم يفّكوا حتى األسرى المناضلين يســاومون كانوا «األطباء» بعض إن بل للمرضى،

 . عبثا   ولكن

 والحمل، والزواج الخطوبة أثناء بأمه الجميلة عالقته" ابنه، الى رســالته في مروان ويســتذكر

 أّما للمناضلين، ســعيدا   يوما   فكان أسيرا ، 8811 عن واإلفراج األسرى تبادل عملية يتذكر كما

 مروان ليخبــر مناســبة تلك وكانــت والده، بوفاة مروان فجع فقد الشخصي، المستوى على

 بأسباب ابنــه األب ليخبــر مواتيــة الرسائل كانت وقد العنيد، وصبره العفوية جده بمآثر ولــده

 من وكان واإلخالص، للتضحية مثاال القسام الشهيد الشــيخ كان فقد عليه، القســام اســم إطالق

 وكالهما البنه، مروان رسالة أن والواقع.. أبنائنا بعض على اسمه بإطالق ذكراه نخلد أن حقه

 عفويا   تعرض حية مادة هي بما السجون، أدب من نادرة وثيقة تعتبر الحرية، أجل من معتقل

 (879)“. بالعام الشخصي فيها يمتزج النضال من لجوانب
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 بعد تصل لم رسائل

 *الغزاوي عزت

 اإلسرائيلي عقلية مخاطبة الغزاوي عزت حاول اعتقاله فترة في كتبها التي المجموعة هذه في

 ذات على نسير هم، كما وأننا مستقلة دولة لهم كما مستقلة دولة نريد إننا موضحا أساسي، بشكل

 دولة إقامة)  هدفه في يون غور بن مع يتوازى الذي عرفات ياسر وعندنا الخطوات،

 يلم وطن وجود وعدم الشتات مسألة في واليهود الفلسطينيين بين تشابه هناك وأيضا ،( فلسطينية

 بعد شتاتكم فيها تلمون بدولة الحلم لكم جسد يون غور بن أن لي قلت إن أغضب لن"  شملهم،

 عرفات ياسر إلى ننظر أيضا إننا معي تؤمن لست لكن الزمن، من طويلة قرونا استمر ضياع

 ورام نابلس سماء تحت الشتات ليل ليلم الدولة حلم لنا يجسد أن يريد أيضا إنه الزاوية؟ نفس من

 مخاطب ـ نسبيا ـ والحيادي الدبلوماسي الخطاب هذا الرابع، المقطع"  الشرقية والقدس هللا

 91 حدود ضمن الدولة إقامة على عزت ركز فقد ومنطقية، عقالنية بلغة اإلسرائيلي وموجه

 التي الدبلوماسية على يدل وهذا ،91ال أراضي من إنحدارة رغم فلسطين كل في وليس

 في عليه واقع الذي الضغط إلى ـ ربما ـ ذلك نعز أن يمكن إننا كما خطابه، في استخدمها

 اإلنسان حقوق أيضا الغزاوي استخدم وقد ،( المتواضع)  الطرح هذا كان هنا ومن المعتقل،

 وغير تورية بطرقة االحتالل، قبل من تمارس التي االنتهاكات إلى منوها جدا رائعة بطريقة

 يد على الفلسطينيين احد مقتل ذكرت التي القصيدة من يون غور بن موقف ذكر عندما مباشرة

 أحد يقطع وهو النار عليه أطلق. الرملة مدينة في عربي شيخ بقتل الجنود احد قام"  إسرائيلي،

 الشاعر روح تهدأ لم. شاعرا بالصدفة كان آخر جندي من مشهد على الرحمة من العارية األزقة

 تركت المشهد، من القصيدة وهربت ذاك القتل لحادث مشاعره فيها يصف قصيدة كتب حتى

 القرنفل زهر تروي واحدة قطرة ـ واحدة ماء بقطرة السماء عقم يستجدي شاعر نظرات مكانه

 هو الهاوية فوق المخلوق هللا/ يموت حي هو ما كل/  الطفل أيها األب مات)  ـ الباب أمام الباهتة

 وأمر القصيدة قرأ يون غور بن ديفيد أن المهم لكن يئير؟ يا كلماتك تلك أليست(  ميتة روح

 من اآلالف من فقط واحد حادث إلى إشارة هنا نجد الرابع المقطع"  الجنود على بتعميمها

 من احد عليها أو عندها يقف ولم االحتالل يد على الفلسطينيون لها تعرض التي الحوادث

 بينما يون غور بن مشاعر هزت فردية حالة يمثل الذي المفرد الحادث هذا بينما اإلسرائيليين،

 مهزلة هذه أليست اإلسرائيليين، أو يون غور بن عند ساكنا تحرك لم بكامله شعب وتهجير قتل

 أضاف عندما اإلسرائيلية المواقف من السخرية هذه الغزاوي أكمل وقد الذقون؟ على ضحك أو

 المقطع"  كلها العنف أحداث يوقف أن يستطيع لم إنه .نظركم في عظيما يون غور بن كان" 

 فلسطين لها تعرضت التي للجريمة كركتير صورة يمثل عزت ذكره الذي الموقف إن الرابع،

 في الغزاوي بها تمتع التي والتورية السخرية ذروة يمثل(  عنف)  كلمة استخدام وكان وشعبها،

 وقف استطاعته لعدم يون غور بن بها يتمتع التي العظمة إلى إشارة هناك حيث المقطع، هذا

 .الفلسطينيون له تعرض الذي(  العنف) 

 والشعراء األدباء ذكر عندما الفلسطيني عالمية إلى العمل هذا في الغزاوي تطرق وقد

 أقدام تحت يتكون يكاد لحظة تخيلته"...  العالمين والشعراء األدباء جانب إلى الفلسطينيين

 على يبرهن أن الغزاوي أراد وبهذا األول المقطع" درويش محمود أو الوار أو لوركا أو طاغور

 مستقال يكون أن على المعرفة هذه خالل من المقومات كل يمتلك وانه للسجان ثقافته اتساع
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 بقضايا إليه ينتمي الذي الشعب وقضية قضيته ربط وعلى أوال، محتل ألي يخضع وال وحرا

 الحرية إلى تتوق التي الشعوب بقية مع الفلسطيني الشعب بها يرتبط التي العالمية التحرر

 . والتحرر

 كان ودائما"  نفسه عن قال عندما ورائعة مذهلة بطريقة العمل هذا في الوطن الغزاوي وتناول

 عن رحل"  التركي األديب حكمت ناظم لسان على وقال"  اإلبداع إلى الرحيل نقطة الوطن

 حيرته" الفلسطيني الكاتب هنية أكرم عن تحدث عندما كذلك" عنه يرحل لم الوطن لكن الوطن

 ليبرهن عزت ذكرها غيرها والكثير المعرفة هذه كل 81المفطع"  الوطن في االغتراب إشكالية

 ضد به قام ما أن على وبالبرهان إثبات وعلى منه والخالص االحتالل ضد العمل في حقه على

 في االحتالل قاوموا قد العاديين واألفراد واألدباء الشعراء من الكثير ألن بجرم ليس االحتالل

  العتقاله؟ المبرر هو فما واألمكنة، األزمنة كل

 لمحمود تخيله عن تحدث عندما رائعة بطرقة الفلسطيني كاهل على الواقع والظلم القهرو

 ـ أنا: المتنبي وجه في يصيح أن يوم ذات عليه كان"  المتنبي وجه في يصرخ وهو لدرويش

 ،" حال كل في واحد وحالك/  شتى عليك الزمان وأحوال" بقولك منك أحق ـ درويش محمود

 من فليس وتواجد، كان أينما فلسطيني لكل عامة مسألة بل درويش تمثل فردة ليست المسألة فهنا

 والتشرد القهر من يعاني ومكان زمان كل في الفلسطيني واقع يبقى أن المعقول من وال المنطق

 .وطن وبدون والظلم

 محبة من فيها ما بكل اإلنسانية المشاعر ويحمل إنسان الفلسطيني نجد الرهيب الواقع هذا ورغم

 من المتوكل جاء حين :ناظم عزيزي"  والعدوان الجور عليه أوقعوا والذي ألعدائه حتى وعطاء

 والده اصطحبه الجنود ألحد طفال ذلك كان أعماقه، من هزه يهودي طفل عن كتب النقب متاهة

 في عاديا طفال شك بدون وكان"  3 أنصار" نحن نسميه الذي" كتسيعوت"  لمعسكر زيارة أثناء

 هز لكنه. اآلمنة ألفكاره باستسالم المتوحش وشعره الطفولي وجماله براءته في: شيء كل

 نفسه رأى. الزيارة شباك على لها مكان ال حيث البعيد الصغير هزار بابنه ذكره ألنه المتوكل

 دمعة ونصفها غضب نصفها كالبركان، القصيدة فتنفجر قبلة، جبينه على ويطبع الطفل يعانق

 تتدفق التي المشاعر صورة وإنسانية، عاطفة المترع الفلسطيني صورة هذه 4 المقطع" حائرة

 تظلم أن لها يمكن ال والمشاعر هذه فمثل أبدا، تتوقف أن ال لها يمكن ال والتي باندفاع و بغزارة

 الحنان تعطي التي الصادقة اإلنسانية يمثلون يحملونها ومن اآلخرين، على الظلم توقع أن أو

 لالحتالل عزت يوجهها أخرى صفعة وهذه والجور، الظلم منهم وقع لو حتى لآلخرين والرحمة

 أحق نحن يقول هنا وكأنه حساب، وبدون بنا والقتل والبطش القهر إيقاع عن يتوانى ال الذي

  .العذاب أنواع اشد تذوقوننا الذين انتم عليكم حتى رحماء ألننا منكم األرض هذه على بالسيادة

 الدكتاتور إلى للكتابة حاجة بك تكن لم.. ." جرأة بكل لشعبين الوطن مسالة الغزاوي طرح وقد

 ولشعب وأصدقائنا وأطفالنا وزوجاتنا لشعبنا نكتب أن فعلينا نحن أما الحكام، شرايين في الكامن

 بيتنا سنفقد فأنا وإال واحد، آن في لغتين يحمل أن عليه مقدر غناءنا فأن لذلك معنا، يعيش آخر

 ال أحد أن نتأكد أن وعلينا اليهودي الشعب مع البيت اقتسام على وافقنا لقد: تدري هل. األبد إلى

 إليها توصل التي الزبدة هذه 4المقطع" العراء في اآلخر ليرمي البيت بكل يستأثر أن يريد

 ونعتقد كاملة، عاما بعشرين كتابتها بعد حتى تصل لم والتي بعد، تصل لم رسائل في الغزاوي
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 بكل يستأثر أن يريد ال احد أن نتأكد أن يجب" عزت قال فقد نحن عندنا ليست المشكلة بان

 لنا بالنسبة العمل هو فما مشاركتنا ودون وحده له البيت يكون أن يريد من هناك وفعال ،"البيت

 .الجواب نجد لعلنا عليه اإلجابة نريد سؤال سنتصرف؟ وكيف الحال هذه في

 الفلسطينية االنتفاضة في اعتقاله أثناء الغزاوي عزت الراحل كتبها التي" بعد تصل لم رسائل" و

وكما يقول  ،هرسائل  في الغزاوي الراحل أن غير الفلسطيني، السجون أدب ضمن تندرج األولى

 ان مع بالشعر ليست فهي ،جديدة بنصوص علينا خرج"  -:األديب الفلسطيني جميل السلحوت

 المكثفة وبلغتها ،قصصي سرد بعضها في أن مع بالقصة ليست وهي ،شاعرية لغة بعضها في

 االحتالل وقضية ،األسرى قضايا طرح في الشعارات وعن المباشر الخطاب عن ابتعدت

 ،استئذان دون والعقول القلوب يدخل الذي االنساني البعد الى لترتقي ،المحتل الوطن وقضية

 معاناة توصله وقد ،العربي القارىء على منه تأثيرا   أكثر األجنبي القارىء على وقعها ولعل

 لم التي الجدران وداخل ،المغلقة الحدود داخل األسير الشعب ومعاناة ،القضبان خلف األسرى

 على قهرا   شعبه وزادت ،كبيرة سجون الى وطنه حولت كيف ليراها يعيش أن للغزاوي ي كتب

 ايصالها عن والعربي الفلسطيني اعالمنا عجز التي المعاناة هذه ،أسر على وأسرا   ،قهر

 .الدبلوماسي العمل شأن شأنه،للعالم

 يئير الراحل االسرائيلي للشاعر" االنساني الضمير" يخاطبأنه  الرسائل خالل من وواضح

 لمعتقلين األدبية التجارب من يستفيد وهو لالحتالل، مناهض موقف له كان الذي هوروفتش

 سجن في تجربته عن" فلسطينية أوراق" كتابه في بسيسو معين الراحل أمثال فلسطينيين

 الكبير التركي الشاعر تجربة من يستفيد كما الماضي، القرن ستينيات في مصر في الواحات

 وعالميين فلسطينيين وكتاب لشعراء شعرية بمقاطع ويستشهد ، المعتقالت في حكمت ناظم

 الغزاوي ذهن عن يغيب وال، الشعوب ضمائر في االنساني البعد الى ليصل ،عالميين ولفالسفة

 في التقاهم الذين الفلسطينيين المناضلين بعض عن وعميق ومكثف خاطف بشكل يكتب أن

 في عاما   ثالثين حوالي قضى الذي الزريعي سليم ومثل القاسم عمر الشهيد األسير مثل السجون

 (879).يزال وال السجون

 

....................................... 
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ثالثة التي تعود إلى مة التي حصلت عليها خالل بحثي ولقاءاتي بعض الرسائل من الوثائق الها

ا عقود وتشير إلى صحة هذه األدبيات التي كانت وال زالت حاضرة وبقوة كوسيلة تعبير له

، وحلقة تزرع بصيص أملم خاصة أنها ومن حولهين في السجون، أثرها على نفس المعتق

المحيط بهم، وهذه الرسالة التي احتفظ بها األستاذ المناضل عامر  صل مع العالم الخارجي و

بكر ابن مدينة الناصرة، الذي قال صودرت رسائلي وأراقي كلها واعتقد وجود هذه الرسائل بين 

 .ت غلطة جندي لن يغفر لهأغراضي كان
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والتي وجدت بين ركام ة السجين المحرر عامر بكر، وهذه احدى الرسائل التي ارسلت لعائل

الذي ال زال يتابعها ويوثق  الكتب والدفاتر واألوراق الخاصة بعمله ودراسته واهتماماته العلمية

 .لهذه التجربة وألجل الذاكرة
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 تها مسيروخالل   ،"اإلسرائيلي" االحتالل سجون في األسيرة الوطنية الحركةاستطاعت 

من مدارس فكرية  أن تشكل مدرسة فكرية ضاهت ما شكل خارج الجدران االسمنتية ،طويلة  ال

  .تجربة فريدة على مدار سبعون عاما من االحتاللوأصبحت وثقافية، 

وأدواته التي استعان بها ضد المعتقلين فواجهت هذه الحركة االحتالل بمنهجيته وتفاصيل قيوده  

 األساسية الحقوق انتزاع ستمر ألجلالم والنضالخلف القضبان بل مقاومة السجن والسجان 

 نضالية أشكاال    مما دعاهم إلى ابتداع بكرامة، العيشمن أجل و الجماعة أو بالفرد الخاصة

  .والعزيمة اإلرادةوسالحها  عديدة،

 تلك بين من قسوة أشد" هي ،"الخاوية األمعاء معركة" بـعرف  وما الطعام عن اإلضراب ولعل

 رغما   األسرى إليها يلجأ لذا ألما ، وأكثرها األسيرة الحركة إليها لجأت التي النضالية األشكال

 األخرى النضالية واألشكال الخطوات فشل وبعد المفضل، وغير األخير، خيارهم وهي عنهم،

 منذخاضوها  الطعام عن اإلضراباتوفي عودتنا للوراء نجد ان  (874)،"وقسوة ألما   األقل

وكانت في كل مرة يتم "  ،ءبسقوط عدد من الشهدا ،كبيرة تضحيات وقدموا االحتالل، بدايات

 عمليات تصاعد ظل في الطعام، عن المضربين األسرى معاناةفيها اإلضراب عن الطعام تتفاقم 

 وتدهورت وإفشاله، اإلضراب إنهاء على إلجبارهم النفسي والضغط والمضايقات التنكيل

 ستمركان ي ذلك ورغم الالزمة، الرعاية يتلقوا أن دون األسرى من للعديد الصحية األوضاع

 االنتصار لحظة إلى ووصل الجسد، وآالم الجوع معاناة وتحملوا األسرى، صبريو اإلضراب،

 األسرى بموجبه ينهي السجون، وإدارة األسرى ممثلي بين ما باتفاق وجتت كانت  التي

 فيما األساسية، الحقوق من العديد خالله من وليحققوا مطالبهم، السجون إدارة وتلبي إضرابهم،

وشهد بعض المعتقلين حاالت االستشهاد التي ال  ".آخرين ليومين نفحة سجن إضراب استمر

زالت عالقة في ذاكرتهم وكان من الممكن أن يكونوا مكان هذا الشهيد أو ذاك وكما قال في لقاء 

صراع " خاص المناضل السجين المحرر عامر بكر الذي أكد على أنها تجربة تقع تحت عنوان 

بعض  وتحقيق إضرابهم بانتهاء ،السجون في األسرى فيه يحتفل كان الذي الوقت وفي ،"البقاء

"  7181\9\81 تاريخ منذ أثناء اعداد هذه الدراسة استمروكان آخر اضراب نف (831)،المطالب

شهدت حركة تضامنية كانت األوسع على  7181\1\71وحتى " ذكرى يوم األسير الفلسطيني

 .هذا اإلطالق منذ اإلحتالل االسرائيلي وحتى يومنا

 

 

 

 

................................ 

874. http://www.palestinebehindbars.org/ferwa /وحدة رئيس، فروانة عوني الناصر عبد 

 7181-8-89 والمحررين األسرى شؤون هيئة في والتوثيق الدراسات

 لقاء خاص مع الباحثة. 831
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 المالحق

 
 الباب الثالث

 31/1/2032العيسى، مجلة الحرية، نشر يوم  توفيق الشارع، وثقافة السجون أدب.0

http://alhourriah.org/article/7537 

\\https://www.arageek.com/2014/10/08/best-prison-novels.html 

 2009م العراقي ، شبكة اإلعال4/9/2031طالب، جريدة الصباح، عدد  السجون، عالية أدب.8

 .عطار أحمد والمنفى، السجن.2

، قضى في سجون االحتالل الصهيونّي نحو عشرين عاًما، بين عامي (1971)األسير المحّرر عصمت منصور  *

دار الرصيف، رام هللا، )' السلك'، و(9٠11وزارة الثقافة، رام هللا، )' سجن السجن'روايتين؛ له ، 9٠11و 1991

تجربته األدبّية  صقل ( 9٠19دار أوغاريت، رام هللا، )' فضاء مغلق'مجموعة قصصّية بعنوان ، إضافة إلى (9٠11

 .داخل سجون االحتالل، وانتصر بالكلمة على سّجانه، كاسًرا القيد بالكتابة واإلبداع

  32/1/2032سباعنة، صحيفة قاب قوسين، عدد  فلسطين، ثامر في السجون وأدب االعتقال.1

 . وفا– الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة.4

 منشورات ،1و2 ص المغربي، دالل عملية رواية ،39 السجون أدب سلسلة يونس، فاضل األشبال، عودة رواية.1

  2034 الفلسطينية الثقافة وزارة

 .1 ص نفسه، المصدر.9

  .1األشبال، المصدر السابق، ص  عودة رواية.1

 .التجأت عائلته إلى الدولة العربية ٠642، بعد نكبة عام ٠646عام ( قضاء حيفا)ولد فاضل يونس في قرية عرعرة  *
 .م برتبة ضابط٠662عمل بحارا  في شركة كويتية سنوات عديدة، ثم التحق بالكلية البحرية الهندسية، فتخرج فيها عام 

 اطئ مدينة عكا الفلسطينية تم أسره حينما كان يقوم بواجبه الوطني قرب ش ٠666في عام 
 . ٠626حكم عليه بالسجن لمدة طويلة أمضى منها خمسة عشر عاما ، ثم أفرج عنه عام 

ألف مؤلفات . عمل خالل اعتقاله على تنمية مواهبه األدبية والفكرية، فقرأ مئات الكتب األدبية والفكرية، والروايات
 . مازلت وحدك يا ابن أمي .1 .عوبةعديدة، استطاع أنه يهربها من زنزانته بص

 .٠624. رواية تسجيلية: 0زنزانة رقم .  .٠6262عمان ( رواية تسجيلية)عودة األشبال و  .من أعماله

  .43 ص السابق، المصدر .3

 ..11،ص 14المصدر السابق، ص .9

  31/1/2031. المركز الفلسطيني لإلعالم -،سلفيت (وليد خالد)حين تُخرج ظلمات السجن نوَر اإلبداع . 30

 . وما بعدها، بال تاريخ 9، ص "وصفاء أسامة تاال، من رسالة"مهندس على الطريق، عبد هللا البرغوثي،.33

   2031 – 04 - 31مروان البرغوثي، البديل، الفلسطينية،  القيادة إهمال نتيجة السجون في األسرى إبقاء: ينظر.32

   28/88/2082 األربعاء – 9823 عدد ،دحبور أحمد االنفراد، العزل زنزانة في يوم وألف البرغوثي مروان. 83

http://alhourriah.org/article/7537
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 .المرجع السابق.34

 .المرجع السابق.31

 المرجع السابق.89

 .المرجع سابق. 86

 سياسي فلسطيني، وأحد الرموز 1991مواليد شهر يونيو للعام  من قرية كوبر قضاء رام هللا ومن  مروان البرغوثي.*

قبضت  االنتفاضة الثانية، وكانت  لعب دوًرا بارًزا خالل.. من قادة حركة فتح في الضفة الغربية ويعتبر في الفلسطينية

 لخمسة مؤبدات؛ بتهمة القتل والشروع به، وحكمت عليه بالسجن 9٠٠9عام الالسلطات اإلسرائيلية عليه في 

 1/30/2031وفا، -وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية.33

  2031والتوزيع،  للنشر المنهج دار ،3ص  الرجوب، جبريل يتحدث، نفحة.39

 (33ص نفسه، المصدر)20

 (39نفسه، ص المصدر.  )22و.9ص السابق، المصدر 23

 السابق المصدر. 22

 الملحق في التفاصيل السابق المصدر 23.24.21. 23

 الملح في التفاصيل السابق المصدر. 29.26...

بعدها وما 881 ص  الرجوب لجبريل" يتحدث نفحة"المصدر ذات 26 و( 68 ص المصدر،. )21  

عمان\ 20/88/2081مقابلة خاصة للباحثة مع الكاتب أحمد أبو سليم بتاريخ .30  

البطل، الحياة الجديدة، رام هللا، عدد  لنمطية كسر.. فطافطة حسن األسير للروائي االنتظار خريف رواية.38

22/6/2081   

 القدس الفلسطيني، مؤسسة الوطني المسرح في" األصابع عناق" رواية لمناقشة أدبية في اليوم السابع؛ أمسية.32

  2082- -ثاني كانون 1 ،للثقافة

 في والتوزيع للنشر شمس دار عن ،2080 عام الصادرة سالم، عادل المقدسي لألديب" األصابع عناق"*

.المتوسط الحجم من صفحة 391 في الشماع إسالم غالفها صمم التي الرواية تقع.....القاهرة  

    .المرج السابق.33

الفلسطيني،  الوطني المسرح في" األصابع عناق" رواية لمناقشة أدبية في اليوم السابع؛ أمسية  .المرجع السابق. 34

    2082- -ثاني كانون 1 ،للثقافة القدس مؤسسة

إبراهيم جوهر  \المرجع السابق. 31  

المرجع السابق.39  

 82/ 23 الخميس 8981: ، أحمد محمود القاسم، صحيفة المثقف، العدد(األصابع عناق) رواية في قراءة.36

/2080   .  

.المرجع السابق.31  

. المرجع السابق.36  
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 23 ،،م2006 العربي، الفكري الملتقى منشورات القدس،.43 ص ، عزام أبو السعود،"العطارين سوق"رواية .40

2080 يوليو،  

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=301714 

أوغاريت، منشورات هللا، رام ،8ط العذاب، سيرة من المسكوبية، أسامة العيسة، فصول.48  

م2080  

.29المصدر نفسه، ص. 42  

68.30.62المصدر نفسه، ص :ينظر. 43  

،  2والتوزيع، ط للنشر الجندي ، دار869، 861غربية، ص أبو الجنوب، عثمان طريق.  44  

.   م2084      

الصمت البليغ، مذكرات أخرس في زنازين االحتالل، خالد رشيد الزبدة، منشورات أدب السجون، وزارة الثقافة .41

2083  

. 18، 10المصدر السابق، ص . 49  

1 ص البليغ، نفس المصدر الصمت. 46  

.م2003 لإلرشاد، الفلسطينية أولى، المؤسسة ط ،6ص العتمة، وليد الهودلي، ستائر .41  

   82العتمة، ص در ذاته ستائرالمص 46

(13 ص  العتمة، ستائر). 10  

كل ما ورد من تسجيل للصفحات أعاله مرجع لرواية ستائر العتمة الصادرة عن وزارة الثقافة الفلسطينية في العام *

2083  

:  ينظر صفحة وليد الهودلي، الفيس بك. 18

https://www.facebook.com/WalidAlhodali/posts/662141340524048 

 الكاتب المحرر لألسير المعتقالت، أدب سلسلة من عشر الرابع الكتاب الفلسطينية الثقافة وزارة عنفي رام هللا  صدر* 

 تجارب وتعميم توثيق بأهمية إيمانها من الثقافة وزارة عليها تقوم التي،"العصافير ِشباك في" بعنوان الهودلي وليد

 واقعية المجموعة و حتالل،الا سجون داخل الفلسطيني األدب روح صياغة في أبدعت التي األسيرة، الوطنية الحركة

 من العديد المجموعة تحمل كما الشباب، لجيل وتداولها تعميمها األهمية من نرى يالت التجارب من فيها متياز،با

 المحررة األسيرة المجموعة مقدّ . واألمل العزيمة لون يبدده   الذي القاتم اللون تحمل ربما يالت ،اإلنسانية التجارب

  .عليان عطاف

.المرجع السابق: ينظر.12  

تم توثيقها قبل النشر 80/80/2081بتارخ  الباحثة بشفيق التالوي مع خاص لقاء.13  

 في والتوزيع للنشر فضاءات دار عن صدرت. 82/2/2082سليم، صحيفة االتحاد،  أبو ألحمد"  صفر الحاسة".14

المتوسط القطع من صفحة 332 في الرواية وتقع سليم، أبو أحمد للشاعر" صفر الحاسة" رواية عمان،  

، الحدث الفلسطيني، القاسم نضال ،«صفر الحاسة» رواية في والكائنات والمكان الزمان وسرديات الدرامي البناء.11

80/82/2083  

  .المرجع السابق.19

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=301714
https://www.facebook.com/WalidAlhodali/posts/662141340524048
https://www.facebook.com/WalidAlhodali/posts/662141340524048
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.2009 الثقافة، وزارة ،9 جبارة، ص تيسير. د  السكر، ابو جبارة أحمد.16  

.880 المرجع السابق، ص.11  

 سابق فلسطيني أسير  هو هللا، رام من القريبة ترمسعيا بلدة من 2083 تموز 89-8639 ولد السكر أبو جبارة أحمد* 

 26 أمضى حيث" االسرائيلية المعتقالت في قضاها التي المدة لطول" الفلسطينيين األسرى عميد" عليه يطلق وكان

 اإلسرائيليلة السجون في عاما  

.2088 الثقافة، وزارة ،4منصور،ص عصمت السجن، سجن. 16  

.  88المصدر السابق،ص. 90  

2083\3\20" أسيرة ندوة اليوم السابع في القدس عرض هواجس "جوهر  إبراهيم. 98  

نفس المصدر. 92  

2083\3\20" ندوة اليوم السابع في القدس عرض هواجس أسيرة  :الزغل عماد. 93  

2083\3\20" ندوة اليوم السابع في القدس عرض هواجس أسيرة . المرجع السابق. 94  

2083\3\20المرجع السابق ندوة اليوم السابع . 91  

2083\3\20ابع المرجع السابق ندوة اليوم الس. 91  

 4826: العدد-المتمدن الحوار ،عتيق عمر، طافش كفاح األسير للكاتب(  أسير هواجس)  كتاب في الحقيقة هجو. 99

2089ولقاء بالباحثة تشرين اول  .2083 /20/9-  

.2083والتوزيع، للنشر الجندي دار وما بعدها، 6طافش، ص  ، كفاح”أسيرة هواجس”: ينظر..96  

.2082، مؤسسة فلسطين للثقافة الطبعةاألولى9حكاية صابر، األسير محمود عيسى، ص "رواية: ينظر.. 91  

. 1-6المصدر السابق، المقدمة، ص . 96  

.   اإلنسان وحقوق األسير لرعاية الضمير مؤسسة. 60  

. 2082، مؤسسة فلسطين للثقافة الطبعةاألولى14-10حكاية صابر، األسير محمود عيسى، ص"رواية.68  

 -"فتح"حركة التحرر الوطني الفلسطيني  -االحتالل،  سجون داخل األسرى لتجارب يوثق جديد كتاب".. حرة قيود..62

.م2082/ 4/6مفوضية العالقات الوطنية، بيروت   

"  حرة قيود" كتاب توقيع حفل إعالن الوطنية، العالقات مفوضية -"فتح" الفلسطيني الوطني التحرر حركة أصدرت .*

للكاتب ثامر سباعنة م2082/ 4/6 بتاريخ بيروت في . 

 ثامر األستاذ األسرى شؤون في والباحث الكاتب مدونة ،82/1/2088 سباعنة، تامر المحرر األسير مع حوار.63

 .سباعنة

Copy the BEST Traders and Make Money: http://bit.ly/fxzulu 

. مكتب إعالم األسرى، دمشق.64  

 في المحرر لألسير ،"القسام شرايين من الدم حكاية" كتاب من األولى الطبعة" للثقافة فلسطين" مؤسسة أصدرت* )

سلفيت من جبارين علي زاهر" األحرار وفاء" صفقة  

، وزارة الثقافة الفلسطينية، البيرة، 83-4، سامي الكيالني، ص -نصوص مترجمة –فتح النوافذ الموصدة .61

.م2084  

http://bit.ly/fxzulu
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  82/80/2081مقابلة الباحثة لألسير المحرر جابر الطميزي بتاريخ . 69

    2080هللا،  ، وزارة الثقافة الفلسطينية، رام80-6ص  شنار، حاتم ،"الصفر تحت نجوم خمس: "ينظر.66

 السبعينيات في األولى اإلسرائيلي االعتقال فترات عاصروا الذين القدماء الفلسطينيين سرىاأل أحد شنار حاتم*.

 في فلسطين لتحرير الشعبية تنظيم الجبهة في ورفاقه مشاركته خلفية على 8696 عام في اعتقل فقد والثمانينيات،

 اليوم في ذلك وحدث الجامعة، كافتيريا في وبالتحديد العبرية للجامعة  الغربي الحرم في فدائية عملية لتنفيذ الترتيب

 لفتا قرية ألراضي والتابعة بدر، الشيخ تلة أنقاض على المقامة الجامعة وهي. 8696 عام من آذار 9 ب المؤرخ

رة  في عنه أفرج ولكن المؤبد، بالسجن عليه وحكم بأسبوع العملية بعد شنار اعتقال جرى وقد. 8641 العام في المهجَّ

االحتالل وحكومة العامة القيادة_ الشعبية الجبهة  بين" الجليل تبادل عملية" في 8611 عام  

المصدر السابق . ب.66  

80وص6عمان سيرة روائية ص 8ط 2084الصادرة عن دار دجلة .رواية مقاش. 61  

83للروائية سهام أبو عواد ص  2084 8دار دجلة ط. رواية مقاش. 66  

  22نفس المصدر ص. 10

9ص 8661سجناء وسجون في اسرائيل الصادر عن لجنة الدفاع عن السجناء السياسيين . 18  

صادر عن لجنة الدفاع عن السجناء السياسيين 6المصدر ذاته ص. 12  

  38ص  8661سجناء وسجون في اسرائيل . 13

33نفس المصدر سجناء في سجون اسرائيل ص. 14  

  39نفس المصدر ص. 11

. 31صادر عن لجنة الدفاع عن السجناء السياسيين ص  8661سرائيلية ايلول سجناء في سجون ا. 19  

19ص 8661 8وليد خليف وسهير دياب ط \مقتطفات من الصحف الفلسطينية . 16 . 

"الملكة مدى الحياة"  4ص 8ط 8661منشورات صالح الدين .بأم عيني.فليتسيا النغر. 11  

الحرب بعد اعلن كما الهجوم، لبدء السر كلمة*  

منشورات صالح الدين  268وص  260ص .بأم عيني .فليتسيا النغر. 60  

-:8661 للعام الدين صالح منشورات من 6وص1 ص عيني بأم النغر فليتسيا 16  

301وص  304المصدر السابق ص. 68 . 

بأم عيني .فليتسيا النغر ..868وص  -860المصدر السابق ص . 62  

 عوض وجعفر الدربي فادي وهم 2081قصيدة شهيد للباحثة ايمان مصاروة وتخص شهداء الحركة األسيرة للعام * 

.وكل عام أضربوا فيه المعتقلين وسقطوا شهداء.الريماوي وغسان  

63 . http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/ 

سياسية وابحاث مواضيع: المحور 82:46 - 21/  1/  2086 - 1138: العدد-المتمدن الحوار القدوة سري. 64  

كنية لكل من صمد في التحقيق ولم يتفوه بحرف*  
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  201المصدر ذاته ص . 66

   206والمصدر السابق ص" رحيل الليل" ندى خزمو في كتابها .   61 

 8611 عام افتتاحه منذ الفلسطينيون، يسميه كما" 3أنصار" معتقل أو اإلسرائيلي الصحراوي النقب سجن ارتبط *

 الذي المعسكر هذا 8611 آذار/ مارس في اإلسرائيلي الجيش أنشأ وقد .اإلسرائيلي االحتالل ضد الفلسطينية باالنتفاضة

 الضفة في اعتقلهم الذين الفلسطينيين من الكبيرة األعداد الستيعاب المصرية، الحدود قرب النقب صحراء في يقع

(.8664-8616) األولى االنتفاضة اندالع مع غزة وقطاع الغربية  

/ أبريل في فتحه أعادت أن الذاتي، الحكم سلطة قيام أعقاب في 8669 عام المعتقل أغلقت التي إسرائيل تلبث ولم

 .2000 عام اندلعت التي الثانية االنتفاضة في لمشاركتهم اعتقلتهم الذين الفلسطينيين آالف الستيعاب 2002 نيسان

 أرقام إلى واستنادا .2009 عام في السجون مصلحة إلى اإلسرائيلي الجيش سيطرة من السجن على اإلشراف ونقل

 من( كتسيعوت) النقب في أسير 2300 قرابة حاليا تحتجز إسرائيل فإن الفلسطينية والمحررين األسرى شؤون وزارة

 السيما الفلسطينية الفصائل مختلف إلى المعتقلون وينتمي .المختلقة ومعتقالتها سجونها في تعتقلهم ألفا 88 أصل

 لعهد عائد قانون وفق االحتالل جيش يعتقلهم الذين اإلداريين المعتقلين من 600 نحو منهم األول، الصف من قيادات

 فإن األسرى شؤون وزارة بيانات وحسب .لمحاكمتهم وأدلة براهين ضدهم تتوفر ال بالذين وخاص البريطاني االنتداب

 إسرائيل إن الفلسطينيون ويقول. 8669و 8611 عامي بين النقب سجن دخلوا فلسطيني معتقل ألف 800 نحو

.8696 عام احتاللهما منذ غزة وقطاع الغربية الضفة في شخص ألف 600 من أكثر اعتقلت  

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2007/10/22/%D8%B3%D8%AC%D9%86- 

األسرى على األسوأ العام - 2081 2089\8\82وكالة معا االخبارية *  

وكالة معا االخبارية  2086 \8\ 80* http://maannews.net/Content.aspx?id=885818 

216وص219والمصدر السابق ص 8663\2\8سجن نفحة في . 66  

تقل لعدة سنوات في السجون وكان علما أنه يحيا اليوم في مدينة الناصرة اع 8694عامر بكر من مواليد كفر مندا *

منسق اللجنة الثقافية في سجن عسقالن االسرائيلية بحجة عالقته بتنظيمات معادية وكان تابع دراسته الجامعية وهو 

2086\6\1(لقاء مع الباحثة) .في سجني شطة وعسقالن  

31 ص2000الطالئع منشورات \ عشر الحادي الكتاب \نقدية دراسات \ حمد محمد. د. 800  

36ص-39المصدر ذاته ص \نقدية دراسات \ حمد محمد. د. 808  

40ص2000منشورات الطالئع \الكتاب الحادي عشر  \دراسات نقدية \محمد حمد . د. 802  

42ص2000منشورات الطالئع \الكتاب الحادي عشر  \دراسات نقدية \محمد حمد . د. 803  

9823عدد  \88\28\2082األربعاء  \\أحمد دحبور الحياة الجديدة.804  

2083\6\80متحف محمود درويش بالتعاونمع مركز أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة  \نفحة يتحدث. 801  

2081\6\22\رام هللا  \الحياة الجديدة  \كسر لنمطية البطل \رواية خريف االنتظار .809  

في المسرح الوطني الفلسطيني في نقاش رواية عناق األصابع  \اليوم السابع ومؤسسة القدس للثقافة. 806

1\82\2082  

http://maannews.net/Content.aspx?id=885818
http://maannews.net/Content.aspx?id=885818
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نقاش رواية عناق األصابع في  \اليوم السابع ومؤسسة القدس للثقافة \\المصدر السابق \ابراهيم جوهر .  801

2082\82\1المسرح الوطني الفلسطيني في   

2082\82\1نقاش رواية عناق األصابع  \اليوم السابع ومؤسسة القدس للثقافة. المصدر السابق. 806  

 82/ 23 الخميس 8981: العدد المثقف، صحيفة القاسم، محمود أحمد ،(األصابع عناق) رواية في قراءة.880

/2080 .  

.السابق المرجع..888  

المصدر السابق. 882  

 للنشر شمس دار عن 2080 عام صدرت قد سالم عادل المقدسي لألديب «األصابع عناق» رواية أن والمعروف *

. المتوسط الحجم من صفحة 391 في الشماع إسالم غالفها صمم التي الرواية وتقع القاهرة، في والتوزيع  

 23 ،،م2006 العربي، الفكري الملتقى منشورات القدس،.43 ص السعود، أبو عزام ،"العطارين سوق" رواية..883

2080 يوليو،  

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=301714    

  أوغاريت، منشورات هللا، رام ،8ط العذاب، سيرة من فصول العيسة، أسامة المسكوبية،.884

  م2080      

. 29ص نفسه، المصدر. .881  

68.30ص نفسه، المصدر: ينظر..889  

 الفلسطيني، الحدث القاسم، نضال ،«صفر الحاسة» رواية في والكائنات والمكان الزمان وسرديات الدرامي البناء.886

80/82/2083  

السابق المصدر.881  

"لقاء مع الناقد"   2083\80ولقاء الباحثة في  2083\9\20\4826\عدد\عمر عتيق الحوار المتمدن . 886  

 ،من جنين والمحكوم ثماني سنوات أمضى منها سبع سنوات طافش كفاح الفلسطيني لألسير" أسيرة هواجس"كتاب*. 

المتوسط الحجم من صفحة 236 في والتوزيع للنشر الجندي دار عن 2083 العامفي  الصادر الكتاب ويقع  

وفي اللغة نقول هجس األمر في نفسه أي خطر بباله والهجس الصوت الخفي الذي يسمع وال يفهم وكل ما يدور بخلد 

 ونفس االنسان من أحاديث وأفكار

2088\9\4 في الصادر عددها في االتحاد صحيفة عن. 820  

 له حيفا وجامعة القاسمي كلية في الحديث واألدب النقد أستاذ  الناصرة، مدينة من القريبة عيلوط بلدة من حمد محمد*•

 المؤتمرات بعشرات وشارك الفلسطيني المجتمع في والهادفة الهامة  والبحثية األدبية واالصدارات  النتاجات من العديد

 الدولية

الفلسطيني الوطني المعلومات مركز زكوت، ناهض ،"اإلسرائيلية" المعتقالت في الفلسطينية األدبية التجربة. 828  

من منشورات طوى للثقافة والنشر واالعالم لندن  \ترجمة سعيد بوكرامي \أنطونيو غرامش  \رسائل سجين  822

3ص  

823.  http://www.huffpostarabi.com/2016/11/18/story_n_ 
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 األربعاء – 9823 عدد ،دحبور أحمد االنفراد، العزل زنزانة في يوم وألف البرغوثي مروان المصدر.824

28/88/2082   

 821https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2012/12/21/280462.html.821. رائد الحواري 

2086 \3 \القدس \لقاء جميل السلحوت . 829  

 الكتاب التحاد االدارية الهيئة في عضوا   وشغل 8618 عام طولكرم قضاء الغصون دير في الغزاوي عزت األديب ولد *

 ،حادة قلبية نوبة اثر 2004 نيسان من الرابع في رّبه جوار الى انتقل حتى لالتحاد رئيسا   ثم ،سنوات لعدة الفلسطينيين

  .(زيت بير جامعة في محاضرا   كان كما

.ديكنسون اميلي األمريكية الشاعرة قصائد في دراسة – الشذوذ تعريف – ديكنسون اميلي - :منها كتب عدة له صدرت  

 نقدية رؤية نحو - .والعودة البيادر ومؤسـستي الكتاب اتحاد عن 8616 عام صدرت قصصية مجموعة :سجينة -

. الفلسطينيين الكتاب اتحاد عن 8663 عام صدر روائي نص – الحواف -. 8616 عام الفلسطيني لألدب حديثة  

 الفاروق ودار ،بيروت في والنشر للدراسات العربية المؤسسة عن 8661 عام صدر روائي نص – التاللي هللا عبد -

  نابلس في والنشر للثقافة

عسقالن \المصدر عامر بكر  \احدى المقطوعات النثرية التي تتغنى بانتفاضة الشعب الفلسطيني. 826  

لقاء مع الباحثة \المصدر ذاته \رسائل هربت للجلسات التثقيفية داخل السجون . 821  

رسالة عزاء برئيس بلدية الناصرة الشاعر توفيق زياد*  

826. http://www.palestinebehindbars.org/ferwa /وحدة رئيس، فروانة عوني الناصر عبد 

 2086-8-89 والمحررين األسرى شؤون هيئة في والتوثيق الدراسات

 لقاء خاص مع الباحثة. 830
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 الخاتمة

   

 تحت ونما ترعرع الذي الفلسطيني األدب ،"أدب السجون في فلسطين"هذا الكتاب جاء بعنوان 

وتتحدث عن تجربة الكتاب والشعراء داخل السجون االسرائيلية إضافة لما  اإلسرائيلي االحتالل

 عدد هناكف ،تقدم من كتابات تضامنية مع معتقلين الحركة السياسيةعلى امتداد الوطن الواحد

 واالعتقال األسر تجربة تروي التي القلمية، والصور والنثرية الشعرية الكتابات من كبير

 . ، وقد رّكزت على غالبيتها في كتابي هذااألبدان لها تقشعر التي السياسي

، اربعة فصولويتكون الكتاب من مقدمة وثالثة أبواب وخاتمة، وقد قسمت الباب  األول الى 

تاريخ أدب  أيضا و ،،السجن لغة ومصطلحا، ولمفهوم أدب السجونلمفهوم الكتاب  وتطرق

طرفة و ،عبد يغوث الحارثي: ممن وقع في األسر وأهم شعرائه العصر الجاهلي ، منذالسجون

تم التوثيق لما : وفي عصر الرسول وصدر اإلسالم،العبادي زيد بن عدي، وعنترةو ،بن العبد

وفي العصر العباسي،  ،الثقفي محجن يأبو ،األوسي األنصاري عدي بن خبيبكتب كل من 

 زيدون ابنالمعتمد بن عباد وهناك أبو فراس الحمداني، وأما في العصراألندلسي الملك 

 على جديدة ليست، خاصة أنها تجربة الثانيالفصل في االعتقالية  التجربةو الكتابةوكان نصيب 

مراحل تشكيل أدب المعتقالت في وتحدثت فيه عن  ،العالمية وحتى والعربية الفلسطينية الساحة

 أن إال اإلسرائيلي، االحتالل سجون في األسرى يواجهها التي المعاناة من الرغم على ،فلسطين

 العذاب أنواع شتى ويمارس الرحمة يعرف ال احتالل ظل في والقسوة للقهر اليومية المعايشة

ا تخلق األسرى بحق  بين وتؤلف المعتقلين تجمع التي المتميزة اإلنسانية العالقات  من نسيج 

ا لتبني وتتطور، إبداعاتهم فيه تنمو متميز خصب جو إيجاد في يسهم ما قلوبهم،  نكهة ذا طراز 

ا السجين يحياها التي التأملية اللحظات تسجلها فريدة  مراحلكما عددت  و ،وأحبته أهله عن بعيد 

 :، وهيالمعتقالت أدب تشكيل

 مطالبهم فرض في المعتقلون فيها نجح التي السبعينيات مرحلة وهي: البدايات ـ األولى المرحلة

 برامج في عليها حصلوا التي المواد المعتقلون استخدم وقد ،اإلسرائيلية السجون إدارة على

 القراءة يعرفون ال الذين المعتقلين من عدد بتعليم المعتقلين من المتعلم يقوم حيث تعليمية،

 يكون لكي والعلمي، الثقافي مستواه تحسين إلى المدرس، بدور القائم المعلم هذا دفع ما والكتابة،

ا  يديه، بين المتوفرة الكتب في والقراءة االطالع في فأخذ الالئق، بالمستوى العطاء على قادر 

 بالمسألة ارتبط التثقيف وهذا ،التثقيفي الدور إلى التعليمي الدور من لالنتقال الطريق مهد مام

 وأدبيات حزبه حول يلقيها محاضرات عبر حزبية ثقافة المثقف ميقدِّ  حيث والتنظيمية، الحزبية

 والمعرفة الوعي زيادة أو إليه، ينتمي الذي تنظيمه إلى جدد أفراد الستقطاب محاولة في التنظيم،

 .تنظيمه أفراد لدى والسياسية الحزبية

 سمةو أنواعه وتعدد المعتقلين لدى اإلبداع تطور كان: وتعدده اإلبداع تطور ـ الثانية المرحلة

  .الثمانينيات فترة
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ا المرحلة هذه شهدت: االنتفاضة الثالثةـ المرحلة ا المعتقلين إبداعات في تنوع  ا وتطور   في كمي 

 في نضالية مشاركة إلى جمالية، وثقافة هواية ممارسة من األدب تحول وقد اإلبداعية، النتاجات

 .الثوري وزخمها االنتفاضة أحداث

 الحكومات انتهجتفقد " السجون والمعتقالت اإلسرائيلية"جاء عنوان الثالث الفصل وفي 

 فكانت ;8491 عام غزة وقطاع الغربية الضفة احتالل بعد تعسفية سياسة المتعاقبة اإلسرائيلية

 فقد ،للفلسطينيين والنفسي الروحي للقتل مكانا   واالعتقال والتحقيق التوقيف ومراكز السجون

 أنّ  لدرجة وامرأة، رجل أو ومسن طفل بين تمييز دون الفلسطينيين آالف بعشرات غصت

 بتجربة مروا ،ة\معتقل ألف وخمسين بسبعمائة الفلسطينيين، األسرى عدد تقدر متقاربة تقديرات

 األطفال من اآلالف وعشرات وفتاة امرأة ألف 87 قرابة أيضا   طالت ، وقد والسجن االعتقال

 بين ما تتراوح متفاوتة لمدد والسجن لالعتقال تعرض قد السكان ربع أن يعني وهذا ،واألشبال

 .سنين بضع وفوقها مؤبدات بعدة والحكم أشهر، ثالثة لمدة اإلداري التوقيف

 أن يمكن التي السنوات بعدد أو المعتقلين، بأعداد تعلق ما سواء الخيالية األرقام هذه وتعتبر 

  .العالم في األعلى هي المعتقل بها يحكم

 شكل هناكف ،"والمعتقالت اإلسرائيليةالكتابة في السجون "فجاء تحت عنوان الرابع  أما الفصل
 قيم من تحتويه وما األسرى لدى اإلبداعي التعبير طرق أهم من تعتبر التي األهل الى الرسائل
كما اهتمت  والعرق، الدم من الضريبة هذا ودفع الوطني باالنتماء والفخر والصمود، النضال
 السجون في فاألسرى، اإلسرائيلية والمعتقالت السجون داخل والتعليمية الثقافية األوضاعالدراسة ب

 في ونجحوا ومشاربها بأنواعها العلوم استلهام على وأصروا ،الفاشلة ومحاوالته السجان واتحد  
 .واقع الى الشعار هذا وتحويل وجامعات مدارس إلى السجون تحويل

  جديد هو اعلى م كلٍ  بإرشاد القدامى وخاصة األسرى جانب من وممنهجة مستمرة عملية فهنالك
ل الذي األمر عليه، والسيطرة الوقت من لالستفادة  القراءة يجيد متعلم إلى األمي   األسير حو 
ل والكتابة  ذاته يطور ثم دراسته، في يتوسع والمتعلم المطالعة، يحب مثقف أسير ىإل ويتحو 
 يميل مجاالت في والتخصص واألبحاث، العلوم شتى في والمطالعة القرآن وحفظ اللغات بدراسة
 األدبية واالهتمامات والتاريخية والفكرية والحركية التنظيمية الجلسات هناك السجون ففي ،إليها

 والنقاشات الحوارات من الكثير والساحات الغرف وتشهد السجن، وساحة الغرف داخل والثقافية
 .الدولية والتطورات واإلسالمية العربية والهموم الفلسطينية بالقضية واالهتمام السياسية والتحاليل

 مقاوما   شاعرا   نجد لن، فوالمعتقالت السجون في المقاومة شعراء ، فقد ضمالباب الثانيأما 

الال  الوحشية وتلك القمع لهذا يتعرض ولم المعتقالت، يدخل لم فلسطين شعراء من واحدا  

 أمام شعراؤنا وقف وعنصريتهم، السجانين للمحتلين والتصدي المقاومة واجهة ففي إنسانية،
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 أثرت المعتقالت، في عاشها أياما   ،مبدع فلسطيني شاعر كل تجربة في سنجد لذا المحتل، عقلية

 ومن ،إنسانيا   غدا حتى ورققته الثائر شعره وأشعلت وأدبه، بثقافته وعصفت حياته، مسيرة في

 وسالم زياد، توفيق وأدبائنا، شعرائنا من االعتقالية التجربة عن عّبروا الذين األوائل أولئك

 إلى وصلت بسيسو، معين الشاعر قصائد أن حتى، القاسم وسميح درويش، ومحمود جبران،

 في وإنما مطلقا ، اإلسرائيلية السجون في يعتقل لم أنه رغم األسرى، ويرددها ليحفظها السجون

  .المصرية السجون

 :نذكر منهموقد حفلت الدراسة بذكر نماذج شعرية من شعر السجون للشاعرات وللشعراء 

 ،شمالة أبو فايز ،الغرباوي محمود ،سميح القاسم ،محمود درويش، توفيق زياد ،بسيسو معين 
 عبد ،عمر خليل عمر، األغا مصطفى، نصار وليم ،محجز خضر ،الصباح عدنان ،البطة جابر

، الكردي وسيم ،أبوضاحي هشام ،الرازق عبد هشام ،طه المتوكل ،علوان نافذ ،صالح الناصر

 الخالق عبد ،علي الخليلي ،مراغة إسحاق، المقادمة إبراهيم. د ،جحجوح خضر، خريوش وليد
عبد ، غنيم كمال ،طقش الحميد عبد، الزريعي سليم ،أمجد علوان، الصمد عبد مؤيد، العف

، فرجي علي، النواتي مهيب، عبد اهلل الزق، السالم عبد محمد، معاذ الحنفي ،العزيز الرنتيسي

 ،عزام بسام حنا أبو حنا،سالم جبران،،النبي عبد كمال ،برهان حسين السعدي، لبن أبو محمد
حسام إبراهيم  ،إيمان مصاروة ،فتحية عصفور ،أسعد مفلح ،تلولي محمود ،البرغوثي كرمل

، سامي مهنا، مقبولة عبد الحليم، ،عالء الغولجابر الطميزي ،ريدة أبو يوسف، خليل هرشة

حسين جبارة،  ،صالح قويقص، ومفيد قويقص،حسام أبو غنام، يوسف أبو ريدة، حسام هرشة

  .خرينآعالء الغول و مؤيد الشايب،الشيخ رائد صالح، ،وجابر الطميزي
 ".القصة والرواية  في أدب السجون"، فجاء بعنوان الباب الثالثأما 

 .هم الروايات العربية والعالمية في أدب السجونأل تعداد األول الفصلوفي 

 -:، منهااألسرى الفلسطينيين أهم كتب وإصدارات الفصل الثانيوتضمن 

لألسير وليد " محاكمة شهيد"و ،يونس فاضل للكاتب المغربي، دالل عملية رواية' األشبال عودة'

" االنفرادي العزل زنزانة في يوم ألف"و ،البرغوثي هللا عبدل "الطريق على مهندس"، وخالد

في أدب  أحمد أبو سليمكما كتب   ،لجبريل الرجوب" نفحة يتحدث"و ،لمروان البرغوثي

 رواية عناق األصابع لعادلو ،للروائي حسن الفطافطة" االنتظار خريف" روايةو  السجون،

 ،"طريق الجنوب"روايته عثمان أبو غربية  و ،(المسكوبية) العيسة أسامة الكاتب رواية، وسالم

 شباك في"و رواية ستائر العتمةولخالد الزبدة،  مذكرات أخرس في زنازين االحتاللو

لشفيق " في عين العاصفة"و، وليد الهودلي لألسير لألديب قصصية مجموعة "العصافير

 الحركة من نموذج السكر، أبو جبارة كتاب أحمدو ،الحاسة صفر ألحمد أبو سليمو ،التالوي

 لألسير ”أسيرة هواجس”و ،منصور لعصمت "السجن سجن"رواية و ،فلسطين في األسيرة

 قيود" رواية، وعيسى محمود المقدسي لألسير" صابر حكاية" روايةو ،طافش كفاح الفلسطيني
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  ،فتح النوافذ الموصدة لسامي الكيالنيو ،جبارين زاهرل الدم حكاية، ولثامر سباعنة "حرة

حاتم ل "الصفر تحت نجوم خمسة"، وجابر الطميزيل" !!!متهمة الضحية تصبح حينما"و

 .، ومقاش للروائية سهام أبو عوادإسماعيل الشنار

ضافة للمذكرات قام بها النقاد، إ نتاجات أدب السجونفصل نقدي عن بعض كما أضيف للدراسة 

حركة األسيرة األدبية التي سجلت من قبل المهتمين وأصحاب التجربة وتم تعداد عدد من شهداءال

  .كانت كتبت من سنين طويلة رصد وتوثيق عدد من الرسائلوفي توثيق لعمليات االستشهاد 
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 -:الدراسةلواحق وتعريفات 

 تضم الفلسطينية، التحرير ومنظمة إسرائيل حكومة بين التفاهمات من مجموعة ي" أوسلو اتفاقية*،"أوسلو اتفاقية"**

 واتفاقية[ 8]8553 في واشنطن في والموقع أوسلو، باتفاق المعروف االنتقالي الذاتي الحكم ترتيبات حول المبادئ إعالن

 لمعاهدة للوصول الساعية السالم، بعملية يسمى ما بداية أوسلو اتفاقيات علمت[ 0.]8559 عام طابا في الموقعة ،0 أوسلو

 بعد أوسلو عملية بدأت". المصير بتقرير الفلسطينيين حق" حقيقولت ،331و 080 األمن مجلس قرار أساس على سالم

 بمنظمة إسرائيل واعتراف إسرائيل بدولة الفلسطينية التحرير منظمة اعتراف عنها نتج أوسلو، مدينة في سرية مفاوضات

 . المفاوضات في وكشريك الفلسطيني للشعب كالممثل التحرير

 للجدل المثيرين الكتاب ومن اليسارى الفكر إلى يميل مصرى روائي( 8532 القاهرة مواليد) إبراهيم هللا صنع* 

 من أكثر ُسجن. للثقافة األعلى المجلس يمنحها والتي 0223 عام العربية الرواية جائزة استالم رفضه بعد وخصوصا  

 أحد إبراهيم هللا صنع ويعد اليسار ضد   الناصر عبد جمال شن ها حملة سياق في وذلك 8518 إلى 8595 من سنوات خمس

 ..المصريين الروائيين أكبر

 الذين والعالميين والعرب الفلسطينيين الشعراء أهم أحد ،(0221 أغسطس 5 - 8588 مارس 83) درويش محمود*

. فيه الرمزية وإدخال الحديث العربي الشعر بتطوير ساهم من أبرز أحد درويش يعتبر. والوطن الثورة بشعر اسمهم ارتبط

 في إعالنها تم التي[ 0] الفلسطيني االستقالل إعالن وثيقة بكتابة قام. األنثى بالحبيبة بالوطن الحب يمتزج درويش شعر في

 .درويش محمود الشاعر اصدقاء من السودان من الفيتوري محمد الشاعر. الجزائر

 الناصرة، مدينة من فلسطينيا وسياسيا وكاتبا شاعرا( 8558 يوليو 9 - 8505 مايو 2) زي اد أمين توفيق زياد توفيق*"

ة اإلسرائيلي الكنيست في عضوا كان كما وفاته، حتى الناصرة بلدية رئاسة منصب شغل  الحزب عن انتخابية دورات لعد 

 .راكاح اإلسرائيلي الشيوعي

 في الكتب من المئات وقرأ نفسه على فتثقف الصغر، منذ والقراءة الكتابة أحب فلسطيني، وناقد كاتب حسن، فريد شاكر*

 والبحث الشعر من مختلفة مجاالت في كتب\ والسياسية ،والدينية ،والفلسفية ،والفكرية ،والنقدية ،األدبية المواضيع مختلف

 والظواهر الثقافية، والمسائل القضايا، من الكثير وعالج واإلجتماعية، السياسية والمقاالت والتراجم والنقد

 البيادر العهد، الميثاق، الشعب، مجلتي،األنباء،: منها واألدبية الثقافية والمجالت الصحف في كتاباته نشرت\اإلجتماعية

 المسار، الغد، الجديد، اإلتحاد، الجديدة، الحياة األيام، القدس، العودة،،الشراع الحصاد،،الكاتب ،االدبي الفجر االدبي،

 .. المختلفة اإلالكترونية المواقع الى باإلضافة. والعربية الفلسطينية الصحف من وغيرها العرب،العربي، كل الصنارة،

 من والمقاومة الثورة بشعر اسمهم ارتبط الذين المعاصرين والفلسطينيين العرب الشعراء وأشهر أهم أحد القاسم سميح* 

 درزية لعائلة ولد. الشيوعي الحزب في سابق عضو العرب، كل لصحيفة الفخري التحرير رئيس ،81 العام أراضي داخل

 بعدها انصرف ثم المدارس، إحدى في وعل م. والناصرة الرامة مدارس في وتعل م ،8535 مايو 88 يوم الزرقاء مدينة في

 .األدبي لعمله ليتفرغ الحزب يترك أن قبل الشيوعي الحزب في السياسي نشاطه إلى

 األدبية طنجة مجلة،0228\0\08و. م08/8/0288 عدد العربي، التجديد حسن، فريد شاكر السجون، أدب في قراءة.8

 .0282 آب شهر في الباحثة قبل من شاعرحسن األديب مع خاص ولقاء ،السجون أدب في عاجلة قراءة

 ..م0220 القاهرة، الحديث، دار ،8ج 881ص منظور، ابن العرب، لسان. 0

 .0ج 058ص السابق، المرجع. 3

 .8ج 928ص السابق، المرجع. 8

 .السعودية العربية المملكة في مقرها القرى أم جامعة*

رب نشوة.9 حمن، عبد نصرت تحقيق األندلسي، سعيد ابن العرب، جاهلي ة تاريخ في الط   األ قصى، مكتبة ،0/121 الر 

ان  .8510 األردن، – عم 

 .839-838/ األول الكتاب من الثاني الباب من عشر والثالث والثاني عشر الحادي الفصل المقدمة،: خلدون ابن انظر.1

 .0280/ 09/2: العدد-المتمدن الحوار الحافظ، رشيد صالح محمد السجون، أدب.2
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 .بيروت ط ،12 ،11 ص 1 الجزء األنباري، البن المفضليات شرح: ينظر.1

 العلوم كلية بهجت، محمد مجدى هللا منة المقارن، األدب في بحث،وتطوره، نشأته األدب؛ في الرومانسي المذهب.5

 .ماليزيا – علم شاه العالمية، المدينة جامعة – اإلسالمية

 .سابق مرجع  المتمدن، السجون،الحوار أدب.82

 .السابق المرجع. 88

 ..0288 قطر، الشرق، مهنا، ناصر يسرى السجون، أدب.80

 المصدر. 83. 0288 نفسه،.83(81ص..)

 (*838 و 828 ص ،1 ج م،8519 األثير، ابن ؛801 ص ،8 ج م،8511 خلكان، ابن(. )85ص..)

 (88( )818 ص م،8555 الديوان،*. )

 رسالة حسنوند، هللا صحبت مقارنة، دراسة سلمان، سعد مسعود وحبسيات الحمداني فراس أبي روميات: ينظر.88

 . 53-11 ص الثاني، العدد األولى، السنة األدبي، التراث مجلة.  ه 8311 أصفهان جامعة دكتوراه رسالة دكتوراه،

 .53-11 ص سابق، المرجع: ينظر.89

ـــــات»و المعتمد «أغماتيات» بين: ينظر.81  منصور، بن آمنة. د أميرين، شعر في.. األسـر تجربة الحمـــداني، «رومي 

 .الشارقة واإلعالم، الثقافة دائرة الرافد، مجلة

 .8528 بيروت، للماليين، العلم دار ،921 الشكعة، مصطفى. د األندلسي، األدب ينظر. 82

ـــــات»و المعتمد «أغماتيات» بين:ينظر. 81  .سابق مرجع الحمـــداني، «رومي 

 .بيروت صادر، دار ،52 البستاني، كرم: تح: الحمداني فراس أبي ديوان.85

ـــــات»و المعتمد «أغماتيات» بين: ينظر.02  .سابق مرجع الحمـــداني، «رومي 

 .31 ص:فراس أبي ديوان. 08

 .8529 للنشر التونسية الدار ،898-892السويسي، الحبيب رضا: تح: عباد بن المعتمد ديوان. 00

 .سابق مرجع الحمـــداني، «رومي ـــــات»و المعتمد «أغماتيات» بين: ينظر. 03

 .سابق مرجع ناصر، يسرى السجون، أدب.08

 ..م8558 - هـ8880 ،بيروت العربي، الكتاب دار 8ط ،51ص الدويهي، خليل شرح ،الحمداني فراس أبي ديوان. 09

 ..م8588 بيروت، الكاثوليكية، طبعة ،92ص الدهان، سامي شرح ،فراس أبي ديوان.01

 .م8518 بيروت الكتب، عالم طبعة ،328ص الشكعة، مصطفى الحمدانيين مجتمع في الشعر فنون: ينظر.02

 . سابق مرجع ناصر، يسرى السجون، أدب.01

 . 8518 ط، ،(بيروت) صادر دار ،32.ص البستاني، كرم ،تح الديوان، زيدون، ابن زيدون ابن ديوان. 05

 .م8518 بيروت الكتب، عالم طبعة ،328ص الشكعة، مصطفى الحمدانيين مجتمع في الشعر فنون: ينظر.02

 ..سابق مرجع ناصر، يسرى السجون، أدب.01
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 .8518 ط، ،(بيروت) صادر دار ،32.ص البستاني، كرم ،تح الديوان، زيدون، ابن زيدون ابن ديوان. 05

 .. 18.ص ،نفسه المصدر. 32

 . 803. ص نفسه، المصدر. 38

 . 895ص نفسه، المصدر،.30

 .  895ص نفسه، المصدر،.33

  12 ص ،السابق المصدر.38

 األدب في الماجستيـر شهـادة لنيل مقدمة مذكـرة- أنموذجا السجن - اشبيلية حاضـرة المغلق الفضاء شعرية:ينظر.39

 ..م0225-0221 عام ،8289-829 ص برقرق، ريمة العربـي،

 .8518 ط ،(بيروت) صادر دار ،32،328.ص زيدون، ابن زيدون، ابن ديوان 31

 .8/5/0289 بتاريخ السلحوت جميل األديب مع خاصة مقابلة. 32

 .السابق المرجع. 35

 . السابق المرجع. 82

 .السابق المرجع.88

 .السابق المرجع. 80

 ،8515 ،القاهرة ،الحديثة الفنية المطبعة ،85318535 ثورة في الفلسطيني الشعبي الموروث ،عباس إبراهيم فؤاد.83

 ..31،32ص

 .02ص ،8528 ،بيروت ،والنشر للدراسات العربية المؤسسة ،الفلسطيني الشعبي األدب من صور ،زياد توفيق.88

 .59 ص ،ذكره سبق مصدر زياد، توفيق.89

 .08 ص السابق، المصد.81

 . 08 ص المصدرالسابق،.82

 للدراسات الزيتونة مركز. دوعر غسان: إعداد اإلنساني، لإلرهاب حية صورة …اإلسرائيلية السرية السجون: دراسة.81

 .0283  مارس واالستشارات،

http://www.alzaytouna.net/ar/?p=12607. 

 .1/1/0282 اإلسرائيلية، واألبحاث للدراسات األسرى مركز: ينظر.85

 .03/8/0288 اإللكترونية الفلسطينية القضية منبر صحيفة ،”اإلسرائيلية السرية السجون ملف“:ينظر. 92

: دراسة:ينظر و. 89/8/0283 األردنية السبيل صحيفة ،”اسرائيل في المفقودين ملف فتح يعيد الزبون وفاة“: ينظر.98

 .سابق مرجع ،اإلسرائيلية السرية السجون

 .سابق مرجع اإلسرائيلية، السرية السجون: دراسة. 90

 اإلنسان، لحقوق الميزان مركز  كوك، جوناثان،”اإلنساني لالرهاب حية صورة 8358 السجن الصهيوني السجن“. 93

82/1/0282. 
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 .سابق مرجع اإلسرائيلية، السرية السجون: دراسة: وينظر

 . سابق مرجع اإلسرائيلية، السرية السجون: دراسة. 98

 .81/0/0283 الوطن، دنيا: ينظر.99

 .سابق مرجع اإلسرائيلية، السرية السجون: دراسة. 91

 .سابق مرجع اإلسرائيلية، السرية السجون: دراسة. 92

 .02/1/0282 المقدسية، القدس صحيفة: وينظر -91

 .88/8/0222 لإلعالم، الفلسطيني المركز.95

 .سابق مرجع اإلسرائيلية، السرية السجون: دراسة. 12

 .السابق المرجع. 18

 .88/8/0222 لإلعالم، الفلسطيني المركز. 10

 .السابق المرجع.13

 الفلسطيني المركز: وينظر.سابق مرجع ،”وإثبات شهادة: السرية اإلسرائيلية والسجون المفقودون“ العجلوني، سلطان.18

 .88/8/0222 لإلعالم،

 الفلسطينية للحركة اإلبداعية الكتابة ألساليب باستعراضه المشاركين يدهش «عليان» المحرر واألسير الكاتب. 19

 .9828 ددـــعـــال - 0282/88/81 اءالثـــثـــال الجديدة، الحياة الشرباتي، عيسى األسيرة،

 السابق المرجع الجديدة، الحياة. 11

 0221( أبريل) نيسان 5 أريحا، العيسى، أسامة أريحا، سجن في وعصافير وحب شعر سعدات، أحمد. 12

http://www.voltairenet.org/article137749.html 

 .السابق المرجع. 11

 نزح الرملة في طريف دير بلدة في 8593 عام ولد فلسطين لتحرير الشعبية للجبهة الحالي العام األمين هو سعدات أحمد*

( الرياضيات) علم في دبلوم شهادة على وحصل هللا رام مدينة في المعلمين معهد في ودرس البيرة مدينة إلى أسرته مع

 .الصهيوني الفكر بمعاداة إعالميا   واشتهر مرات، عدة للسجن تعرض

 بصاروخين االسرائيلية القوات يد على مصطفى علي أبو السابق العام أمينها اغتيال بعد للجبهة عاما أمينا اختياره تم

 الشعبية الجبهة مبدأ عن وأعلن العامة االمانة توليه بعد له خطاب أول في وظهر المحتلة هللا رام مدينة في مكتبه استهدفا

 (.بالرأس والرأس بالسن والسن بالعين العين)وهو

 للدراسات األسرى مركز حمدونة، رأفت. اإلسرائيلية،أ والمعتقالت السجون داخل والتعليمية الثقافية األوضاع. 15

 .السابق اإلسرائيلية،المرجع والمعتقالت السجون داخل والتعليمية الثقافية األوضاع. 22

 .السابق المرجع. 28

 السابق المصدر. 20

 السابق المرجع. 23

......................................... 
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 محمد معاذ. وأ العف، محمد الخالق عبد الدكتور: من مقدم بحث  الفلسطينيين، األسرى شعر في الموضوعية البواعث.8

 .غزة-اإلسالمية الجامعة ،5ص الحنفي،

 أنهى. الشعري المسرح تجربة خاض حيث مصر في وعاش 8501 غزة مواليد من فلسطيني شاعر هو بسيسو معين*

"  مجلة في النشر بدأ بسيسو عابدين واالديب الكاتب شقيق وهو. 8581 عام غزة كلية في والثانوية االبتدائية علومه

 عام وتخرج بالقاهرة، األمريكية بالجامعة 8581 سنة التحق ،8581 عام قصائده أول فيها ونشر اليافاوية"  الحرية

 وتدور"  األدنى الشرق إذاعة برامج في والمسموعة المنطوقة الكلمة"  رسالته موضوع وكان الصحافة قسم من 8590

 العمل في انخرط. أخرى جهة من الصحيفة في المطبوعة والكلمة جهة من والتلفزيون المذياع بين الفاصلة الحدود حول

 األول ديوانه نشر 8590( يناير) الثاني كانون 02 وفي. والتدريس الصحافة في وعمل مبكرا، والديموقراطي الوطني

 .8513 إلى 8595 من والثانية 8592 إلى 8599 من األولى فترتين بين المصرية المعتقالت في سجن(. المعركة)

 السابق المصدر.0

 كانون 08 الخميس العرب، ديوان مصطفى، جمال ميسون حياته، في رمق آخر حتى يالحقه السجن ظل بسيسو معين.3

 .0225( ديسمبر) األول

 كانون 08 الخميس العرب، ديوان مصطفى، جمال ميسون حياته، في رمق آخر حتى يالحقه السجن ظل بسيسو معين.3

 .0225( ديسمبر) األول

 كانون 08 الخميس العرب، ديوان مصطفى، جمال ميسون حياته، في رمق آخر حتى يالحقه السجن ظل بسيسو عينم. 8

ن لمن تنصبون المشانق لمن.  0225( ديسمبر) األول  السابق المصدر \ المفاصل تشدو 

 .السابق المرجع.ب8

 . م8521،   الفارابي دار،   بيروت  ،20ص بسيسو، معين فلسطينية، دفاتر.9

 ،85-81 ص الحنفي، الهادي عبد محمد معاذ أنموذجا، األسرى شعر/ المعاص الفلسطيني الشعر في اإليقاعية البنية. 1

 م 0221/  هـ 8802 الماجستير، درجة على الحصول لمتطلبات استكماال   الرسالة هذه قدمت

 كبيرة مجموعة مع الحصار زمن بيروت في تصدر كانت التي المعركة جريدة تحرير في أيضا بسيسو معين  شارك* 

 الجمهوريات ولغات والروسية، واأللمانية والفرنسية االنجليزية اللغات إلى أدبه ترجم. العرب والكتاب الشعراء من

 اللوتس جائزة على حائز. والفارسية والفيتنامية واليابانية واإلسبانية واإليطالية( وأوزباكستان أذربيجان) السوفيتية

 الوطن واجبه أداء أثناء توفي. وأفريقيا آسيا كتاب اتحاد يصدرها التي" اللوتس" مجلة تحرير رئيس نائب وكان العالمية،

  الفلسطينيين، األسرى شعر في الموضوعية البواعث" 8/8518/ 03 يوم لندن في به آلم ت حادة قلبية نوبة إثر وذلك

 "الحنفي محمد معاذ. وأ العف، محمد الخالق عبد الدكتور: من مقدم بحث

 .تاريخ بال، العودة دار، بيروت ،888ص زياد، توفيق زياد، توفيق ديوان.2

اد أمين توفيق*   منصب شغل الناصرة، مدينة من فلسطينيا وسياسيا وكاتبا شاعرا( 8558 يوليو 9 - 8505 مايو 2) زي 

ة اإلسرائيلي الكنيست في عضوا كان كما وفاته، حتى الناصرة بلدية رئاسة  الشيوعي الحزب عن انتخابية دورات لعد 

 .راكاح اإلسرائيلي

 802ص السابق المصدر.1

 .سابق مرجع ،98 -92 ص المعاصر، الفلسطيني الشعر في اإليقاعية البنية.5

 0288\1\8 في الصادر عددها في االتحاد صحيفة عن*

 له حيفا وجامعة القاسمي كلية في الحديث واألدب النقد أستاذ  الناصرة، مدينة من القريبة عيلوط بلدة من حمد محمد*

 المؤتمرات بعشرات وشارك الفلسطيني المجتمع في والهادفة الهامة  والبحثية األدبية واالصدارات  النتاجات من العديد

 .الدولية

 م8558،   العودة دار بيروت، 8ط،   11 ص درويش، محمود الكاملة، األعمال.82



444 
 

 .سابق مرجع ،92-91 ص المعاصر، الفلسطيني الشعر في اإليقاعية البنية. 88

 .م8558 ،األسوار مؤسسة ،عكا ،0ط ،80ص درويش، محمود أريد، ما أرى.80

 سابق مرجع، 1 ص درويش، محمود الكاملة، األعمال.83

. 0228 ، والمحررين األسرى جمعية إصدار،   ،غزة88ص شمالة، أبو فايز الصخر، مفاصل بين رياحين.88

 .م8558 العودة، دار ،بيروت ،8 ط ،058 ص درويش، محمود ديوان.89

 الذين والعالميين والعرب الفلسطينيين الشعراء أهم أحد ،(0221 أغسطس 5 - 8588 مارس 83) درويش محمود*

. فيه الرمزية وإدخال الحديث العربي الشعر بتطوير ساهم من أبرز أحد درويش يعتبر. والوطن الثورة بشعر اسمهم ارتبط

 في إعالنها تم التي[ 0] الفلسطيني االستقالل إعالن وثيقة بكتابة قام. األنثى بالحبيبة بالوطن الحب يمتزج درويش شعر في

 .درويش محمود الشاعر اصدقاء من السودان من الفيتوري محمد الشاعر. الجزائر

 .سابق مصدر ،839 درويش، محمود ديوان.81

 .م0220 والنشر، للكتب الريس رياض بيروت، ،0ط ،85ص درويش، محمود حصار، حالة.82

 .سابق مرجع ،90 ص ،المعاصر الفلسطيني الشعر في اإليقاعية البنية: ينظر.81

 .سابق مرجع ،89ص لالنتفاضة، الشعري اإليقاع.85

 .سابق مصدر ،392 ص الثاني، الجزء درويش، محمود الكاملة، األعمال.02

 .سابق مصدر ،388 ص ،0 المجلد ش،يدرو محمود وانيد. 08

 .سابق مصدر ،080 ص ،0ج درويش، محمود ديوان.00

 عمان، جرير، دار 01-08 ربابعة، موسى. د الجاهلي، الشعر في أسلوبية قراءة: ينظر.03

 .سابق مصدر ،882ص درويش، محمود ديوان.08

 .سابق مرجع ،35ص لالنتفاضة، الشعري اإليقاع.09

 م8512، العودة دار، بيروت ،59ص القاسم، سميح ،القاسم سميح ديوان.01

 .13 ص نفسه، المصدر. 02

 .م8558،العربية الشرق مطبعة القدس، ،821ص القاسم، سميح القصائد،.01

 .سابق مصدر ،890ص القاسم، سميح ديوان.05

 .سابق مصدر ،198ص سميح، ديوان.32

 .سابق مصدر  ،352ص القصائد،.38

 .سابق مصدر ،858ص القاسم، سميح ديوان.30

 سابق مصدر ،010 ص ،القاسم سميح القصائد،.33

 .سابق مصدر ،80ص ،القاسم سميح القصائد،.38

 الدار ،8511 ،8ط للنشر، توبقال دار العمري، ومحمد الولي محمد: ترجمة ،52 كوهن، جان الشعرية، اللغة بنية. 39

 .البيضاء
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 من والمقاومة الثورة بشعر اسمهم ارتبط الذين المعاصرين والفلسطينيين العرب الشعراء وأشهر أهم أحد القاسم سميح* 

 درزية لعائلة ولد. الشيوعي الحزب في سابق عضو العرب، كل لصحيفة الفخري التحرير رئيس ،81 العام أراضي داخل

 بعدها انصرف ثم المدارس، إحدى في وعل م. والناصرة الرامة مدارس في وتعل م ،8535 مايو 88 يوم الزرقاء مدينة في

 .األدبي لعمله ليتفرغ الحزب يترك أن قبل الشيوعي الحزب في السياسي نشاطه إلى

 عن تصدر فصلية ثقافية مجلة مدارات مجلة ،91،92 شمالة، أبو فايز. د الفلسطيني، للواقع انعكاس األسرى إبداع.31

 .0288 ديسمبر الخامس، العدد الثقافة، وزارة

 سابق مصدر ،12 الفلسطيني، للواقع انعكاس األسرى إبداع. 32

 م0222،   الفلسطينيين الكتاب اتحاد، فلسطين ،8ط، 28ص ،الغرباوي محمود البرتقال، غابة يسقي السالمي رفيق.31

 القسطل، دار الوطنية، الثقافية اللجنة القدس، م،8552أيار، األول العدد ،- دورية غير أدبية مجلة - نفحة إبداع.382

 88ص

 0228 والمحررين، األسرى جمعية إصدار، غزة ،32 ص شمالة، أبو فايز الصخر، مفاصل بين رياحين. 88

 .85ص نفسه، المصدر.5

 سابق مرجع ،92،91 الفلسطيني، للواقع انعكاس األسرى إبداع.80

 .80 وص88 ص البرتقال، غابة يسقي السالمي رفيق. 83

 ليحل عاما عشرين مدار على وفكرا ونثرا شعرا األسيرة األدبية الحركة نتاج أثرى وأديب شاعر الغرباوي محمود* 

 .كبير أدبي ارث من ترك بما غزة مخيمات مودعا االحتالل سجون من شهيدا

 .59-58 ص المعاصر، الفلسطيني الشعر في اإليقاعية البنية. 88

 .98ص البرتقال، غابة يسقي السالمي رفيق.89

 .31ص ،39ص البرتقال، غابة يسقى السالمي رفيق.81

 .م8523 - هـ 8353 ،0 ط بيروت، اللبناني، الكتاب دار ،881 ص الحكيم، توفيق ،األدب فن. 82

 .  8599بيروت، والنشر، للطباعة بيروت دار ،880 ص نجم، يوسف محمد. د القصة، فن: ينظر.81

 .8599بيروت، والنشر، للطباعة بيروت دار ،880 ص نجم، يوسف محمد. د القصة، فن: ينظر.81

 05/9/0288وفا،-الفلسطينية األنباء وكالة،"السجون أدب" من جديدان إصداران" السجن سجن: "ينظر.85

 3/1/0280 يوم الصادرة0280 الفلسطينية، القدس صحيفة.92

 للجبهة والمؤسسة التاريخية القيادات من ويعتبر ،8522 عام الفلسطينية الثورة صفوف في الغرباوي الشهيد التحق* 

 قصائده خالل من االحتالل، سجون في االعتقالي األدب وانطالق لنشوء األساس الغرباوي ووضع. غز قطاع في الشعبية

 السجون، داخل ثقافية مجلة أول إصدار على عمل حيث النور، إلى الظالم من خرجت التي وكتاباته والوطنية، الثورية

" نفحة إبداع: "عنوان تحت وجاءت مناضلين، ألسرى قصائد تحمل القضبان بين من تخرج شعرية مجموعة أول وإصدار

 السالمي رفيق) ،8515 عام( والقضبان الفجر: )هي باألسر وجوده خالل شعر دواوين عدة للغرباوي وصدر. 8511 عام

 طويلة سنوات مدار على الوطنية المناسبات من والعديد األحداث مجريات تواكب المجموعة وهذه( البرتقال غابة يسقي

 من وهو المرض، مع طويل صراع بعد 0280/ 32/9 يوم ارتقى القدس صحيفة في وجاء. القضبان خلف الشاعر قضاها

 (92)األعمال إدارة بكالوريوس شهادة على وحاصل ابنتين، وله ومتزوج ،8598 عام غزة مواليد

 .العربية اللغة ياسين، ،حمد!األلم لتوثيق القيد أدب.. فلسطين: ينظر.98

http://www.drmosad.com/index296.htm 
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 .م0220، مدبولي مكتبة، ،القاهرة8ط، 52ص شماله، أبو فايز السناء، أفق سيضمنا.90

 .م8552، الفلسطينيين الكتاب اتحاد منشورات، القدس ،8ط، 88ص شمالة، أبو فايز الليل، حوافر.93

 .83ص نفسه، المصدر. 98

 البحر، سطح عن م92 وترتفع كم،30 عنها وتبعد ،غزة مدينة من الشرقي الشمال إلى تقع فلسطينية، قرية من شمالة أبو*

 صاحب شمالة أبو فايز الغربي و الشمالي والسوافير لمجدل ا قرى اراضي بها وتحيط دونما81392 اراضيها مساحة تبلغ

 الفلسطيني، المجتمع في الثقافية الحياة وتطور السجون في األدبية الحركة واكب" الفلسطيني الشعر في السجن" كتاب

 الشعري اإلنتاج على سادت التفعيلة قصائد أن االعتقال مرارة ذاق الذي شماله أبو فايز الفلسطيني األديب ويرى فيقول

 .العالية األسرى ثقافة يعكس الذي األمر النثر، قصيدة غابت فيما لألسرى

 .5 ص السناء، أفق سيضمنا.99

 21ص نفحة، إبداع.91

 31ص ،شمالة أبو فايز الليل، حوافر. 92

 .53 ص المعاصر، الفلسطيني الشعر في اإليقاعية البنية.91

 .35 -31 ص شمالة، أبو فايز الليل، حوافر. 95

 83 وص80 ص شمالة، أبو فايز السناء، أفق سيضمنا.12

 .39ص شمالة، أبو فايز السابق، المصدر.18

 العدد البيان، مجلة الهاشمي، علوي. د العربي، الشعر في اإليقاع بنية فلسفة إلى مدخل -المتحرك السلوك جدلية. 10

 الكويت ،052-8552

 .02ص شمالة، أبو فايز الليل، حوافر.13

 .821 ص شمالة، أبو فايز السناء، أفق سيضمنا.18

 081ص ،شمالة أبو فايز.د الصخر، مفاصل بين رياحين.19

 52ص ،15ص الكتاب، من مجموعة نفحه، إبداع.11

 الرواد األولى،جيل الشعرية االنبثاقة حساسية اإليقاعية والبنية الداللية البنية بين  الحديثة العربية القصيدة:ينظر.12

 0228 – دمشق العرب الكتاب اتحاد منشورات من ،853 ص عبيد، صابر محمد. د.أ والستينات،

 .8551 الفلسطينيين، الكتاب اتحاد منشورات، هللا رام ،80ص البطة، جابر كنعاني،ال الفارس أناشيد.11

 المصدر ذات .15

 دورات ،توجيهي :العلمي المؤهل \.الفلسطينيين الكتاب اتحاد في عضو \م9/3/8593 مواليد من \بطه جابر هللا عبد جابر

 خارجي تنظيم بتهمة شهور ستة لمدة 8522 عام الشاعر اعتقل\ العلمي تحصيله باستكمال الظروف تسمح لم حيث متعددة

 وتسلم األردنية اإلذاعة في وثقافة آدب برنامج في م8512 عام قصيدة أفضل جائزة نال \8510 االحتالل ومقاومة

 م8510 عام شعرية مجموعة – تحزني ال -8 :له صدر .الوقت ذلك"  الفزاع علي"  الثقافية البرامج مسؤول من الجائزة

 – الموت غرف من أهازيج -3 .الفلسطينيين الكتاب اتحاد/  م8552 عام الكنعاني الفارس أناشيد -0 .نابلس الوحدة دار/ 

 م8555 عام نهاية عنه اإلفراج وتم اإلسرائيلية السجون في عاما عشر أحد أمضى .بعد تنشر لم

 .م8555 -8515 عام بداية بين الواقعة الفترة خالل السجون شاعر عليه أطلق

 38ص نفسه، المصدر.22
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 .12ص السابق، المصدر. 28

 ،0ط ،.831ص المطلب، عبد محمد. د الحداثة، شعر في األسلوب بناء: ينظر.20

 . م8559 المعارف، دار القاهرة،

 .35ص البطة، جابر الكنعاني، الفارس أناشيد.23

 .م0288 الفلسطينية، الثقافة وزارة ،801-802 البطة، جابر والحياة، الموت ثنائية ديوان: ينظر.28

 .م 21،22 ص السابق، المصدر. 29

 .25 ص نفسه، المصدر.عسقالن8511\5\02. 21

 جنيد 81/82/8559و \\10 ص السابق، المصدر. 3ع/ جنيد 81/82/8559. 22

 .م8518الجماهير، دار منشورات، فلسطين ،8ط، 38ص الصباح، عدنان والحديد، الخبز درب.21

 32ص نفسه، المصدر.25

 .15ص السابق، المصدر.12

 .12 ،25ص السابق، المصدر.18

 ،8ط بالقاهرة، المعارف دار ،88 ص  العبد محمد. د أسلوبي، لغوي مدخل الجاهلي، الشعر في الداللة إبداع. 10

8551. 

 الثقافة، لقصور العامة الهيئة ،09ص درويش، أحمد. د وتعليق وتقديم ترجمة كوين، جون الشعر، لغة بناء.13

 م8552أكتوبر،

 ،0ط والنشر، والترجمة التأليف لجنة ،35ص محمد، عوض محمد ترجمة كرمبي، أبو السل األدبي، النقد قواعد.18

8588 

 .91 -92ص الصباح، عدنان والحديد، الخبز درب.19

 .2وص 1ص الصباح، عدنان والحديد، الخبز درب.11

 الثقافي اإلنتاج في طويل باع له  اإلنسان معاناة بصدق مثل مرموق، فلسطيني وكاتب قاص صباح عدنان الكاتب األديب*

 إضافة( مواطن يوميات من)و( الوحدة برد)و( والحديد الخبز درب) هي قصصية مجموعات ثالث له صدر فقد الفلسطيني

 الثالث باللغات( االسيسكو) والعلوم للثقافة اإلسالمية المنظمة عن صدر 0220 ربيع جنين مخيم بعنوان األول كتابين إلى

 في اإلنسان لحقوق العربية اللجنة عن سيصدر( الجريمة على شاهدة بطون) بعنوان وكتاب. واإلنكليزية والفرنسية العربية

 ومسألة المسائل شخصنة بين العرب) بعنوان فلسفية دراسة والثاني االستشهاديين ظاهرة حول األول كتابين ويعد باريس

 .واألبحاث والدراسات المقاالت مئات وله( الشخوص

 .تاريخ بال الفلسطينيين، الكتاب اتحاد غزة، ،9ص محجز، خضر األرض، حافة على اشتعاالت.12

 .2 وص1 ص السابق، المصدر.11

 .80وص88 ص نفسه، المصدر.15

 15- 12ص السابق، المصدر. 52

 .28 -22 ص نفسه، المصدر. 58
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 دكتوراه و.الرواية نقد في ماجستير على حصل. 32/80/8590 غزة مواليد من أكاديمي وباحث وناقد وروائي شاعر*

 العديد وله غزة في جباليا مخيم في ويقطن. بغزة األقصى بجامعة الحديث النقد أستاذ هو.الحديث بعد وما الحديث النقد في

 .والسياسي األدبي النقد في المقاالت من العديد إلى إضافة المحكمة األدبية والدراسات الشعرية والمجموعات الروايات من

 .828 ص المعاصر، الفلسطيني الشعر في اإليقاعية البنية.50

 .82 وص 81 ص محجز، خضر األرض، حافة على اشتعاالت.53

 .21-21ص السابق، المصدر: ينظر.58

 03ص نفسه، المصدر.59

 8555، هللا رام ،92 ص نصار، وليم والثورة، القيد أغاني.51

 .98 ص السابق، المصدر. 52

 .51-52 ص السابق، المصدر. 51

 الغير حمية تثير  االثنية تركيبته وكانت القضبان، خلف يتحدى عانى االصل يهودية ام من مسيحيا فلسطينيا نصار وليم* 

 يقول المسلمين، االخوان جماعة في جذورها الى باالشارة الرائدة، الوطنية الحركة هذه قناة من يغمزون المنافسون كان اذ

 وليم سينال ،!يهوديا يصبح ان على يساومونه المحتلين ان يشاع مسيحي مناضل لدينا نحن وها" دحبور احمد الشاعر

 يضع المحرر، االسير وليم، هو وها شقور، عماد االثير بصديقي مصاهرة صلة تربطه وكانت ،8512 عام حريته

  5/8/8581 مواليد من هو "فتح بني تغريبة» عليه حسدته عنوانا ويعطيه صفحة، خمسمئة قوامه كتاب في القاسية تجربته

 !!http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=209724 االسر شهادة.. «فتح بني تغريبة» - االربعاء عيد 

 5الجديدة الحياة نصار وليم كتبها كما

 .م0228 الكتاب، اتحاد منشورات ،هللا رام ،8ط ،82 ص،األغا عثمان مصطفى النورس،.55

 بتاريخ باعتقاله الصهيونية السلطات قامت م، 1/82/8598 بتاريخ يونس خان مدينة مواليد من اآلغا مصطفى الشاعر*

 .م 09/9/8520: بتاريخ وذلك عربة وادي طريق عن األردن لنهر الشرقية الضفة إلى إبعاده تقرر ثم م، 82/82/8515

 .اإلسكندرية بجامعة التجارة، كلية من ذلك بعد وتخرج مصر، في الشاعر درس       -

 (.اعترافات: )عنوان تحت القاهرة في م، 8522 عام االولى الشعرية المجموعة له صدرت       -

 القاهرة، في أيضا   م، 0228 عام( النورس: )بعنوان الثانية مجموعته وصدرت       -

 جمهورية فرع الفلسطينيين والصحفيين للكتاب العام لالتحاد اإلدارية الهيئة وعضو مصر، كتاب اتحاد في عضو والشاعر

 األدبية، والمجموعات المنتديات من العديد في عضو وهو.. العربية مصر

 م8553، جباليا القدس مؤسسة،  ،غزة8ط ،908ص عمر، خليل عمر أركع، لن. 822

 وحصل فلسطين في والثانوي واإلعدادي االبتدائي تعليمه وأكمل 8531 سنة فلسطين غزة – الهيا بيت مواليد من الشاعر

 عاد ثم سنوات لثالث مدرسا وعمل و 8595 سنة مصر – القاهرة جامعة من عربية لغة – اآلداب اللغة ليسانس على

 .الفلسطيني التحرير جيش في ضابطا وعمل منها وتخرج العربية مصر جمهورية في الحربية بالكلية والتحق

 الجناح عن مسئوال كان كما 8512 سنة حرب أثناء غزة قطاع شمال في الوطني الحرس لقوات قائدا منصب وشغل

 في الحركة مؤسسي أحد وهو 8512 سنة هزيمة بعد المقاومة وعن غزة قطاع في العرب القوميين حركة في العسكري

 .غزة قطاع

 في مديرا ذلك بعد عمل 8512 عام حتى مرتين اعتقاله أعيد ثم سنوات ثماني عليه وحكم االحتالل سجون في واعتقل

 .0220 عام حتى الثانوية غزة كلية
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 م8553، جباليا القدس مؤسسة،  ،غزة8ط ،908ص عمر، خليل عمر أركع، لن. 822

 .11 ص نفسه، المصدر.828

 .31ص السابق، المصدر .820

 .2ص نفسه، المصدر. 823

 .10 ص المعاصر، الفلسطيني الشعر في اإليقاعية البنية.828

 \\93ص ،عمر خليل عمر أركع، لن. 829

 .02ص -85ص السابق، المصدر. 821

 2. 92 ص نفسه، المصدر. 822

ر األسير والشاعر. *   :قوله في الشعبي الموروث يسخِّ

 مخرز؟؟ كف أيالطم

 .95 ص نفسه، المصدر .\821

 883-888 ص السابق، المصدر. 825

 .889 ص نفسه، المصدر. 882

 0222 ،0ط األردن، والتوزيع، للنشر عمون مؤسسة ،80 ص الزعبي، وتطبيقيا ،أحمد نظريا   التناص. 888

 بالحاج، كاملي الدكتور ،(واألصول المكونات في قراءة) المعاصرة العربية القصيدة تشكيل في الشعبي التراث أثر. 880

 888ص

 .888 ص المعاصر، الفلسطيني الشعر في اإليقاعية البنية. 883

 .81 ص عمر، خليل عمر أركع، لن. 888

 .888،889 ص المعاصر، الفلسطيني الشعر في اإليقاعية البنية.889

 .8512  ،0ط البيضاء، الدار  المقاالت، عيون منشورات،25تليمة،ص المنعم عبد األدبي، الجمال علم إلى مداخل.881

 .1ص عمر، خليل عمر أركع، لن.882

 م0228 الثقافي، الشوا رشاد مطابع،غزة،22عمر، خليل عمر الوطن، ندعوه سنظل. 881

 الكتاب اتحاد منشورات القدس، ،80ص صالح، الناصر عبد أمامكم، ينحني المجد.885

 .م8515 ،الفلسطينيين

 83ص نفسه، المصدر.802

 عضو. الفلسطيني الوطني المجلس عضو. 80/82/8592 بتاريخ طولكرم، مدينة مواليد من صالح الناصر عبد الشاعر**

" العامة الثانوية وأنهى المدينة، مدارس في والثانوي واإلعدادي اإلبتدائي تعليمه تلقى فتح لحركة السادس المؤتمر

 وأثناء، م 8529 العام في أسهم   قد و،  بطولكرم الثانوية الفاضلية المدرسة في م،8521 عام األدبي الفرع في" التوجيهي

 وأُلقي م،32/3/8521 األرض يوم مظاهرات في أُصيب• رئيسا   انتخب و الثانويين الطلبة إتحاد تأسيس في،  دراسته

م   اإلسرائيلي، اإلحتالل سلطات قبل من عليه القبض  ااعتقل•. طولكرم سجن في في أمضاها أشهر، ستة بالسجن عليه وُحك 

ة بالسجن اإلسرائيلية سكريةالع المحكمة عليه حكمت حيث"  8522 عام  سجون في متنق ال   قضاها ونصف، عام   لمد 
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 لرئيس نائبا   م،8518-8525 بنابلس الوطنية النجاح جامعة في دراسته أثناء إنتخب•. والرملة ليد بيت نابلس، طولكرم،

 كلي ة في مدرسا   عمل•. الفلسطينية والمعاهد الجامعات في الطالبية الشبيبة حركات قيادة في وعضوا   الطلبة، اتحاد مجلس

 في شارك •م8559-8519 عامي بين ما للجامعة التابع الريفية الدراسات مركز في وموظفا   الوطنية، النجاح

 الُكت اب اتحاد لرئيس نائبا   إنتخب•. 8512 العام في المحتلة األرض في الفلسطينيين والُكت اب األدباء اتحاد تأسيس

 االحتالل سلطات إعتقلته م،8512 عام الفلسطينية االنتفاضة بدء مع م0229 عام وحتى م8512 عام منذ الفلسطين يين

 ظل في اداري كمعتقل شهرا   80 مدة" 3أنصار"  " كتسيعوت"  الصحراوي النقب معتقل في وأمضى اإلسرائيلي،

 سجون في أمضى•الفلسطينيين واألسرى المعتقلين على االحتالل سجون إدارة فرضتها إنسانية غير وظروف أوضاع

 .الفلسطينية الثقافة وزارة عام مدير منصب ويشغل، اآلن حتى شعرية مجموعات سبع أصدر•. االسرائيلي االحتالل

 .822ص ،815ص السابق، المصدر.808

 .889 ص المعاصر، الفلسطيني الشعر في اإليقاعية البنية.800

 م8518،   فراس مطبعة، الناصرة ،8ط، 88ص صالح، الناصر عبد الحاسمة، اللحظة داخل.803

 م8511،   عرفة أبو وكالة،   القدس ،10ص صالح، الناصر عبد للفرح، خارطة.808

 عن تصدر فصلية ثقافية مجلة مدارات مجلة ،91 شمالة، أبو فايز. د الفلسطيني، للواقع انعكاس األسرى إبداع. 809

 .0288 ديسمبر الخامس، العدد الثقافة، وزارة

 .22ص ،صالح الناصر عبد أمامكم، ينحني المجد.801

 .م8552الفلسطينية، النورس دار القدس،،03ص صالح، الناصر عبد البحر، نشيد.802

 .بيروت ،8128 ،8ط المكشوف، دار ،822 األدبي، النقد في تمهيد غريب، روز.801

 882 نفسه.805

 .31ص صالح، الناصر عبد الحاسمة، اللحظة داخل.832

 .10ص ،صالح الناصر عبد أمامكم، ينحني المجد.838

 82ص صالح، الناصر عبد للفرح، خارطة.830

 08وص02ص ،صالح الناصر عبد الحاسمة، اللحظة داخل.833

 عن تصدر فصلية ثقافية مجلة مدارات مجلة ،91 شمالة، أبو فايز. د الفلسطيني، للواقع انعكاس األسرى إبداع. 838

 .0288 ديسمبر الخامس، العدد الثقافة، وزارة

 .95 شمالة، أبو فايز. د الفلسطيني، للواقع انعكاس األسرى إبداع.839

 .58-53 ص المعاصر، الفلسطيني الشعر في اإليقاعية البنية. 831

 م0228،   القومي لإلرشاد الفلسطينية  المؤسسة،   هللا رام ،82ص الشعراء، من مجموعة يدك، ارفع.832

 .م0220 للنشر الزهراء دار ،هللا رام ،8ط  ،885وص881ص طه، المتوكل الحمراء، إلى الخروج.831

 .م8555الفلسطينيين، الكتاب اتحاد منشورات القدس، ،8ط ، 1ص طه، المتوكل أسود، حليب. 835

 8555،الفلسطينيين الكتاب اتحاد منشورات ،القدس ،8 ط ،18ص طه، المتوكل: أسود حليب. 882

 م0228 ،الثقافي أوغاريت منشورات ،هللا رام ،83 ص طه، المتوكل حاله، على الرمح.888

 .اآلداب في ماجستير على حاصل ،8591 العام فلسطين، - قلقيلية مدينة مواليد من نزال طه صالح بكر سعيد المتوكل*
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ة غير اإلسرائيلي االحتالل سلطات اعتقلته  https://ar.wikipedia.org/wiki. \\مر 

 .8559 - 8512 من الفلسطينيين الكت أب التحاد رئيسا   انتخب

 اإلعالم وزارة وكيل منصب شغل8550 – 8558 من الفلسطيني العالي التعليم لمجلس العامة للهيئة رئيسا   انتخب

 ليبيا في فلسطين سفير يعمل واالن.8551 - 8558 من الفلسطينية

 إلى باإلضافة للبيت، رئيسا   زال وما الفلسطينيين، المبدعين من عدد مع ،8551 العام فلسطين في" الشعر بيت" أس س

 زمن -. والحياة الموت مواسم - الشعر في له صدر.وزارة وكيل برتبة القومي لإلرشاد الفلسطينية للمؤسسة رئيسا   كونه

 أسود حليب -. الماء رقبو -(. مختارات) قال كما أو -. المقبلة النار ريح -. السؤال رغوة -. األغنيات فضاء -. الصعود

 الصغير هللا عبد أبي عن) الحمراء إلى الخروج -. درويش محمود جدارية على نقوش -(. والبرامكة الرشيد هارون عن)

 بعد المحتلة األراضي في الفلسطينية الوطنية الثقافة) وجيل.. عقدين بعد -: له صدر الدراسات وفي(. غرناطة وتسليم

 الثقافة -(. اللغة المسرح، الشعر، اإلنسان،) واللغة األدب في دراسات -. باالشتراك ،(االحتالل من عاما   عشرين

 إبراهيم -. باالشتراك ،(االنتفاضة في الثقافة وأثر الثقافة في االنتفاضة أثر االنتفاضة، من يوم ألف بعد) واالنتفاضة

 أوراق من" بعنوان منه الثالثة الطبعة وصدرت ،(طوقان إبراهيم عن يعرف لم ما) الكنوز -(. شعره في دراسة) طوقان

 عن البحث ،"الحمراء الثالثاء" قصيدة في دراسة -. طوقان فدوى إلى طوقان إبراهيم رسائل لزم، ما هذا -". الشاعر

 طهارة -(. والشهداء االنتفاضة نصوص) الورد عباءة -(. 3 أنصار معتقل كتسيعوت، سيرة) األفعى رمل -و.آخر شاعر

 (.األقصى انتفاضة على عامان - شهادة) - والزلزال الدم مرايا االنتفاضة، -(. الثقافة وهموم الكتابة عن) الصمت

 .العربية اللغة ياسين، ،حمد!األلم لتوثيق القيد أدب.. فلسطين.880

 القسطل، دار ،الوطنية الثقافية اللجنة ،القدس ،م8552أيار،   األول العدد دورية، غير أدبية مجلة نفحة، إبداع.883

 01ص

 .م8558 الفلسطينيين، الكتاب اتحاد منشورات ،القدس ،05ص الرازق، عبد هشام ،الجراح.888

 85ص  نفحة إبداع.889

 813 ص و810 ص  شمالة، أبو فايز الصخور، مفاصل بين رياحين.881

 .015ص ،شمالة أبو فايز الصخور، مفاصل بين رياحين.882

 .م8552الفلسطينيين، الكتاب اتحاد القدس ،98الكردي، وسيم بالحناء، بحرك وازدان.881

 11ص نفحة، إبداع.885

 .11 ص ،األسرى الكتاب من مجموعة نفحة، إبداع.892

 ،النصيرات والثقافة العلم مركز منشورات، ،غزة8ط، 81ص جحجوح، محمد خضر الروح، صهيل.898

 .808ص السابق، المرجع.890

 خاص دبلوم* ممتاز بتقدير 0220 عام األقصى وجامعة شمس عين جامعة من ماجستير* فلسطين( الجورة/ عسقالن) من

 .الفلسطينيين الكتاب اتحاد عضو• . وناقد وكاتب شاعر• 8552 عام ممتاز بتقدير األقصى جامعة من

 :المنشورة المطبوعة المؤلفات. العالمية اإلسالمي األدب رابطة عضو• . اإلنترنت شبكة عبر الشام أدباء رابطة عضو •

 .غزة– النصيرات – والثقافة العلم مركز الناشر م،8552( شعر) الروح صهيل. 8

 .القاهرة -مدبولي مكتبة الناشر، م،0222-م8555( شعر)  النار عرس. 0

 .النصيرات 0220( فقه) الصوت، بمكبرات الصالة إقامة بمنع القول بطالن. 3

 غزة. اليازجي مكتبة الناشر، 0222( شعر) وواصل الحبِّ  سنبلة العصفورة أعط. 8
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 م0228، اإلسالمية الجامعة طالب مجلس إصدارات، غزة ،1ص المقادمة، إبراهيم.د الشمس، تسرقوا ال. 893

 .32ص السابق، المصدر.898

 ومفكري مفكريها أهم وأحد حماس، اإلسالمية المقاومة لحركة السياسي المكتب عضو،  أحمد أبو المقادمة أحمد إبراهيم*

ب   كتب عدة ألف فلسطين، في اإلسالمية الحركة ت   ضد المقاومة تدعم التي والفكرية السياسية المقاالت من الكثير وك 

 بمدينة االحتالاللحربيةلسيارته طائرات باستهداف م،0223 عام مارس من الثامن في استشهد اإلسرائيلي، االحتالل

 غزة قطاع في المسلمين لإلخوان عسكري جاهز إنشاء بتهمة األولى للمرة 8518 عام المقادمة الطبيب اعتقل[ 8.]غزة

 تأسيس بتهمة الفلسطينية السلطات اعتقلته 8551 عام وفي. االحتالل سجون في قضاها سنوات ثمان بالسجن عليه وحكم

. مرة من أكثر اعتقاله األمن أجهزة وعاودت. سنوات ثالث بعد وأطلقته غزة في حماس لحركة سري عسكري جهاز

 من وثالثة استشهاد إلى أدت صوريخ بعدة سيارته ،0223 مارس 1 السبت صباح الحربية االحتالل طائرات استهدفت

 م0280 عام وفي الطريق، في مارة كانت وطفلة مرافقيه

 .م0222،والمحررين األسرى جمعية، غزة ،829ص هللا جاد سلمان المواجهة، أدب.899

 .12 ص المعاصر، الفلسطيني الشعر في اإليقاعية البنية. 891

 العرب القوميين حركة في عضوا   كان. الجنسية فلسطيني. م8588 عام القدس ـ سلوان بلدة في  مراغة الشهيدإسحاق ولد*

 وخاض تأسيسها بدايات منذ فلسطين لتحرير الشعبية الجبهة صفوف في التحق. الحركة في األول الرعيل من ويعتبر

 الشعبية، للجبهة االنتماء بتهمة األولى للمرة اعتقل. المتنوعة والتنظيمية والسياسية الجماهيرية النضاالت من العديد

 االعتقال رهن سنوات خمسة أمضى أن بعد م8520 آب في عنه أفرج. م8515 شباط في القدس منطقة في ومسؤولها

 وحكم 8529 عام شباط في أخرى مرة اعتقل أن إلى الثوري نضاله الرفيق واصل السجن من خروجه فوور. والتعذيب

 من وكان ونفحة السبع، بئر الرملة،: سجون في البطل الشهيد تنقل االعتقال سنوات خالل. عاما   عشرون لمدة بالسجن

 للقائد مثاال   بأنه واألسرى المعتقللين بين عرف وقد. الخارجية العالقات عن ومسؤوال   للجبهة األسيرة المنظمات قيادات

 الصهيونية السجون داخل له تعرض الذي الوحشي التعذيب إثر البطل الرفيق استشهد. الصلب والعمالي األصيل الثوري

 بتاريخ االحتالل معتقالت في الصهاينة الجالدين قبل من اغتياله استهدف الذي المتعمد الصحي واإلهمال والمرض

 .م81/88/8513

 ،الثقافة وزارة مطبوعات ،هللا رام ،8ط ،838ص الخليلي، علي السخط، عين لي هات الرضا، عين لي هات.892

 .م8551

 .828_823 ص المعاصر، الفلسطيني الشعر في اإليقاعية البنية. 891

 28 ص و 22 ص ،الخليلي علي ،السخط عين لي هات الرضا عين لي هات. 895

 .885-881 ص السابق، المرجع.812

 العام منذ المحتلة األرض في الفلسطينية الثقافة سادن" لقب اإلنتاج، غزير فلسطيني أديب( 0283-8583) الخليلي، علي*

اب الفلسطيني اإلتحاد تأسيسه عبر 8521  من الثاني النصف في ظهروا الذين البارزين الشعراء أحد وهو واألدبا للكت 

 وفي أشعاره في فمزج اليساري، بميسمها المسلح الفلسطيني الكفاح مرحلة وسمتهم وممن المنصرم، القرن سبعينيات

 بمفردات مفعمة نصوصه وكانت. باألمل الممتلئة الحقبة تلك في فلسطين شعراء معظم غرار على بالوطني الذاتي كتاباته

 الفلسطينية الثقافة تاريخ في ساطعا   حضورا   سجل وقد ،...والسجون والشهداء والمقاومة والنفي واالحتالل والقمع الحصار

 والدراسات والقصة الشعر ميادين في اإلبداعية المجاالت في وإسهاماته والثقافي األدبي دوره وبرز العربية، المكتبة وفي

 الفلسطيني الشعبي للموروث

 .تاريخ بال آفاق، مكتبة،،غزة19ص العف، الخالق عبد. د الجراح، شدو.818

 .29ص السابق، المصد.810

 32وص05ص السابق، المصدر.813

 م 0228 الجراح شدو شعر ديوان   -8إصدارت \00/80/8518 غـزة،: الميالد وتاريخ مكان العف الخالق عبد م. د* 
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 .م 0228 العربي األدب في دراسات   -8 م 0223 العربية اللغة في دراسات   -3م 0220 والقافية العروض كتاب   -0

 تسرقوا ال ديوان ونشر جمع\\ الرنتيسي العزيز عبد الدكتور للشهيد النفس حديث ديوان وتقديم ونشر وطباعة جمع   -9

 العليا الوطنية اللجنة سر أمين   منصب شغل الفلسطينية، لثقافة وزارة مستشار.    المقادمة إبراهيم الدكتور للشهيد الشمس

 .م0225 العربية الثقافة عاصمة للقدس

 .القدس – العربية اللغة مجمع عضو\\ واإلعالمي الفني لإلنتاج أصداء جمعية نائب و.الثقافي أمجاد منتدى ورئيس

 .فلسطين صحيفة إدارة مجلس عضو

 .م85/88/0222 ونقده المملوكي العصر في األدب    -8: أبحاث حـكيم. النموذجية األرقم مدارس إدارة مجلس عضو

 .م2/0/0221( 8) مواجهات ديوان في السخرية    -0

 .م89/82/0221 والتراسل التداخل مصطلحي بين األدبي النص    -3

 .م82/2/0225 القرآني اإلعجاز في مقدمة    -8

 .م01/9/0225 الزمخشري وشرح منتقى    -9

http://site.iugaza.edu.ps/aelaff/cv/ 

 .م0222 األسير، نادي منشورات ،هللا رام ،99ص الصمد، عبد مؤيد الشبك، وراء من.818

 مجلة مدارات مجلة ،92،91 شمالة، أبو فايز. د الفلسطيني، للواقع انعكاس األسرى إبداع.819

 .0288 ديسمبر الخامس، العدد الثقافة، وزارة عن تصدر فصلية ثقافية

 .0288 ديسمبر الخامس، العدد الثقافة، وزارة عن تصدر فصلية ثقافية

 .0228والمحررين، األسرى جمعية إصدار،غزة ،32 ص شمالة، أبو فايز ،الصخر مفاصل بين رياحين.811

 م0222والمحررين، األسرى جمعية ،غزة ،082ص ،هللا جاد سلمان المواجهة، أدب.812

 الكتاب اتحاد منشورات القدس، ،8ط ،93،98ص طقش، الحميد عبد وأجنحه، جذور.811

 .م8551 الفلسطينيين،

 .011 ص ،شمالة أبو فايز. د الصخر، مفاصل بين رياحين.815

 .العربية اللغة ياسين، ،حمد!األلم لتوثيق القيد أدب.. فلسطين.822

 .18،10الفلسطيني، للواقع انعكاس األسرى إبداع.828

 المستشفى سرير على وهو لحقه ثم مرافقه فاستشهد سيارته على صاروخ بإطالق اإلسرائيلي للجيش تابعة إسرائيلية وحية

 تشييعه في شارك. استشهاده من خوفا   للرنتيسي خليفة إعالن من حماس حركة امتنعت وقتها ومن الطواريء غرفة في

 غزة في 0228 ابريل 81 األحد يوم فلسطيني مليون أكثرمننصف معه استشهدا اللذين ومرافقيه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D 

 حركة مؤسسي وأحد فلسطيني، وسياسي طبيب،( 0228 أبريل 82 – 8582 أكتوبر 03) الرنتيسي العزيز عبد* 

 اإلسالمي المجمع في اإلدارية الهيئة في وعضو استشهاده، قبل غزة قطاع في الحركة وقائد ،(حماس) اإلسالمية المقاومة

 أردنية عربية صحف له تنشرها سياسية مقاالت وكاتب الفلسطيني، األحمر والهالل غزة بقطاع العربية الطبية والجمعية

 8521 عام افتتاحها منذ غزة في اإلسالمية الجامعة في عمل. شعبويا   وخطيبا   ومثقفا   وشاعرا   أديبا   كان كما وقطرية

 االحتالل، الضرائبلسلطات دفع رفضه بسبب 8513 عام اعتقل الطفيليات، وعلم الوراثة وعلم العلوم في يدرس محاضرا  
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 عام القطاع في حماس اإلسالمية المقاومة حركة تنظيم غزة قطاع في اإلسالمية الحركة نشطاء من مجموعة مع أسس

 االنتفاضة حركته إشعال بعد يوما   08 لمدة اعتقل حيث 8511 يناير 89 في الحركة قادة من اعتقل من أول وكان 8512

 للجيش تابعة إسرائيلية مروحية 0228 أبريل 82 مساء في قامت \\ 8512 ديسمبر من التاسع في األولى الفلسطينية

 ومن الطواريء غرفة في المستشفى سرير على وهو لحقه ثم مرافقه فاستشهد سيارته على صاروخ بإطالق اإلسرائيلي

 معه استشهدا اللذين ومرافقيه تشييعه في شارك. استشهاده من خوفا   للرنتيسي خليفة إعالن من حماس حركة امتنعت وقتها

 غزة في 0228 ابريل 81 األحد يوم فلسطيني مليون أكثرمننصف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D 

 .92،91 السابق، المصدر.820

 .18،10 نفسه، المصدر.823

 .92،91 السابق، المصدر.828

 .95 السابق، المصدر.829

 م8529 السبع، بئر سجن ،8ط ،85ص فلسطين، أبو سجينة، كلمات.821

 .م 8559 الخيرية، الهيئة مطابع ،غزة ،82ص النواتي، مهيب المسافر،.822

 .12 الفلسطيني، للواقع انعكاس األسرى إبداع.821

 .18،10 السابق، المصدر.825

 القدس، جامعة االعتقالية، تجربته تفاصيل يروي والسعدي ،األسيرة للحركة انتصارا أضاف السرسك :الحاج أبو.د.812

 .م0280 يونيو/حزيران 09 االثنين،

 الثقافة وزارة نشرته" شعرية دواوين ثالثة ،أسيرة ومجموعات :مرايا" بعنوان نتاجات السعدي حسين برهان وللشاعر* 

 هي والدواوين،0282 عام الفلسطينية

 معادلة       3    \\ غاضب قلق .0\\ رواية .8

 .م0282 ،8ط الفلسطينية، الثقافة وزارة ،83-88 ص السعدي، برهان أسيرة، مجموعة مرايا.818

 11-11 ص السعدي، برهان أسيرة، مجموعة مرايا. 810

 .80ص ،األسرى الكتاب من عدد :نفحة إبداع.813

 .19ص نفحه، إبداع. 818

 للمترجمين الدولية الجمعية البرغوثي، كرمل العز، جباه...الصهيوني االحتالل سجون في األسرى إلى إهداء.819

 .العرب واللغويين

http://www.wata.cc/forums/showthread.php 

 هللا رام - زيت بير بجامعة الصحافة كلية في وتدرس فلسطين من وكاتبة شاعرة_  البرغوثي وداد الدكتورة* *

 81/82/0289 بتاريخ تلولي محمود الشاعر مع الباحثة أجرتها خاصة مقابله. 811

 09/88/0289 بتاريخ أسعد مفلح الشاعر مع الباحثة أجرتها خاصة مقابله.812

 09/88/0289 بتاريخ أسعد مفلح الشاعر مع الباحثة أجرتها خاصة مقابله \السابق المصدر. 811

 9/88/0289 بتاريخ القصيدة توثيق تم عصفور فتحية الشاعرة مع الباحثة أجرتها خاصة مقابله. 815



455 
 

 .واألدبية الشعرية النتاجات من العديد جنينلها منطقة من فلسطينية رجمةمت وأديبة شاعرة فورصع فتحية* 

 ملكوا بما واألقصى للصمود مجسمات تكون أغلبها في والتي السجون في األسرى يصنعها التي اليدوية لألعمال نسبة*

 .بسيطة أمور من

 0281 صدر 21-28ص القصيدة يعني ال الحرف اعتقال ديوان من.852

 تنشر لم وقصائد 0281 8ط 5-8ص القصيدة يعني ال الحرف اعتقال ديوان من.858

 \\شعر \ ومجزرة حدث انأ -8 -:شعر لألديبة صدر  مصاروة إيمان \\ الفلسطينية والباحثة للشاعرة الذاتية السيرة

 0282\ هللا رام \ شعر \ القمر سرير -\02203 الفلسطينيين الكتاب اتحاد عن\ شعر \ سالحي حجر -85510

 \ ديوان  \شعر \ الفجر عرائس -1\الشارقة \ 0280 \ شعر \ الحبق دموع -9 \0288\ هللا رام \  شعر \ لغتي بتول -8

 \ شعر \  األخير الوداع بكائيات  0283 \القدس \الجندي دار0283\ عمان \ فضاءات دار \ شعر \ وطن هنا -02832

 \ الفينيق \مشاركة\ اوكوبيديا 028888  فلسطين \ الفحم ام \ الصراط مطبعة\ مشترك ديوان \ المحمدية الملحمة -82

 يعني ال الحرف اعتقال -83هللا رام \0289 \ الفلسطيني الشعر بيت \ شعرية ومضات \ سالف 028880 \ عمان

 الفحم ام \الضاد أنصار مؤسسة \\ شعر \\ مقدسية ثمانيات   – 028188 الشام مطبعة الفحم ام \\ \\شعر \\ القصيدة

 الشام مطبعة\ 0281 \ شعر \ بقية للحلم – 028181 الفحم أم\الضاد أنصار مؤسسة\شعرية ومضات\ زهرة-028189

 الشاعرة\ االنكليزية للغة زهرة ديوان ترجمة و0282 الضاد انصار مؤسسة \ شعر \ الضوء انتظار في – 82 0ط و8ط

 لها صدر الدراسات ومن 0282 الضاد أنصار مؤسسة عن صادر عصفور فتحية األديبة

 القدس مركز \السلحوت جميل األديب بمشاركة \ توثيقية علمية دراسة \ االحتالل تحت المقدسيين أألطفال  معاناة-81

 االجتماعية للحقوق القدس مركز \ 8ج القديمة البلدة في االستيطان -02235\ واالقتصادية االجتماعية للحقوق

 التعليم على اإلسرائيلي االحتالل أثر–0282 \الفحم أم \\ 0ج \ معدل \ القديمة بالبلدة تيطاناالس -0228 \واالقتصادية

 النسائي الشعر في اللفظ  -0280 الجندي دار \ العربي الشعر في القدس0283 \ الفلسطينية الثقافة وزارة \ القدس في

 بعد الفلسطيني النثري الفن  في القدس  - 08  0289  الفلسطيني الشعر  بيت\\ أنموذجا ظاهر منى \الفلسطيني

 0282\ الشعر \ 8 جزء \ فلسطين في السجون أدب–028109 \ الشعر بيت \ توثيقية دراسة\أوسلو

 فلسطين في السجون أدب -02 0282الضاد أنصار عن صادرة\دراسة \األردن من الرواشدة نور شعر في قراءة -01

 لغات لعدة نتاجاتها لترجمة اضافة والدولية المحلية والجوائز التكريمات ت عشرا على وحصلت النثر \ثاني جزء\

 9/5/0289 بتاريخ هرشة خليل إبراهيم حسام الشاعر مع الباحثة أجرتها خاصة مقابله. 850

 9/5/0289 بتاريخ هرشة خليل إبراهيم حسام الشاعر مع الباحثة أجرتها خاصة مقابله. 853

 الوطنية الشعرية المهرجانات بعشرات شارك شاعر تربوي وموجه عربية لغة أستاذ هرشة إبراهيم حسام الشاعر األستاذ*

 0/5/0289 بتاريخ ريدة أبو يوسف الشاعر مع الباحثة أجرتها خاصة مقابله.858الوط امتداد وعلى

 0/5/0289 بتاريخ ريدة أبو يوسف الشاعر مع الباحثة أجرتها خاصة مقابله. 859

 شارك الشعرية االصدارات من العديد له الغربية الضفة مناطق في تربوي وموجه أستاذ ريده أبو يوسف الشاعر* 

 والجوائز التكريمات عشرات على وحصل االحتالل سجون في األسرى مع والتضامنية الشعرية المهرجانات بعشرات

 المشرفة المراتب وبعض الرمزية

 8/5/0289 بتاريخ الطميزي جابر الشاعر مع الباحثة أجرتها خاصة مقابله. 851

 8/5/0289 بتاريخ الطميزي جابر الشاعر مع الباحثة أجرتها خاصة مقابله. 852

 كتبها التي والقصصية الشعرية النتاجات من العديد له فلسطين جنوب الخليل مدينة من وأديب شاعر الطميزي جابر* 

 السجن جدران داخل
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 اإلسراء شبكة 8581 المحتلة فلسطين في اإلسالمية الحركة رئيس - محاجنة صالح رائد يخللش ذاتية سيرة: ينظر.851

 م38/9/0282 والمعراج،

 ..0288 نوفمبر/  ثاني تشرين ،08صفا اغتياله، محاولة عن جديدة معلومات يكشف صالح رائد الشيخ.855

جون زغاريد" ديوان. 022 سة  ،31-39 صالح، رائد ؛"الس  ا،-األسوار مؤس   .م0221أولى، طبعة عك 

 .األردن ـ عمان ـ الثقافة وزارة من بدعم/ البهجة مطبعة ،.32: ص قط وس، موسى بسام. د العنوان، سيمياء. 028

 ومستويات اإلبداع من عالم الدرامي والخطاب القصة إلى الشعر من...وجوهره النص مفتاح.. العنوان نظرية في.020

 23/38/0283 األحد الوطن، صحيفة العنونة،

 0282 عمان، جرير، دار ،01-08 ربابعة، موسى. د الجاهلي، الشعر في أسلوبية قراءة: ينظر.023

 العامة، الثقافية الشؤون دار ،92 شرارة حياة. د ترجمة ولغته الروائي الفن في دراسة: واألسلوب األفكار: وينظر028

 .ت.د بغداد، عربية، آفاق

 .بغداد الفنون، مطبعة ،38 ص مغامس، مجيد زهير: ترجمة بيرانا، سوزان النثر، قصيدة جمالية029

 الرواد األولى،جيل الشعرية االنبثاقة حساسية اإليقاعية والبنية الداللية البنية بين  الحديثة العربية القصيدة: ينظر.021

 0228 – دمشق العرب الكتاب اتحاد منشورات من ،022- 851ص عبيد، صابر محمد. د.أ والستينات،

 0282 عمان، جرير، دار ،03-02 ربابعة، موسى. د الجاهلي، الشعر في أسلوبية قراءة: ينظر. 022

جون زغاريد" ديوان.021 سة ،85-82 صالح، رائد ؛"الس  ا،طبعة-األسوار مؤس   .م0221أولى، عك 

 الكتب تجليد في أحيانا يعملون المساجين كان: العمل إلى قوموا.*025

 .0283 الفحم، – أم الصراط مطبعة ،12-19 بكر، أبو فوزي أحمد العتيق، الدفتر على شموع.082

 02/3/0281 بتاريخ الباحثة أجرتها  األديبة مع خاصة مقابلة. 088

 القصصي ة المجموعة  منها االصدارات من عدد لها الفحم ام  مدينة من ناثرة حداثية وأديبة شاعرة وتد توفيق أنصار* 

 المدينة في الضاد أنصار وتدالصادرةعنمؤسسة توفيق أنصار للكاتبة" وصور مرآة"

 م0/8/0281 بتاريخ صالح الناصر عبد الشاعر مع خاصة مقابلة.080

 السجن من خروجه وبعد .8531 ثورة خالل عكا في المزرعة معتقل في سنوات ست  الصالح علي محمد الشاعر اعتقل

 كتب النقب،و إلى منها و، غزة إلى بنفيه البريطانية السلطات قامت ثم ،طولكرم في اإلجبارية اإلقامة أمر عليه فرض

 لم ولكنه المستعمرين، لطرد النضال واستمرار الثورة لتصعيد والداعي البريطاني لالستعمار المناهض الوطني الشعر

 شعرية مجموعة يصدر

 لمجابهة صفوفهم ورص العرب بتوحيد فيها طالب آنذاك، العربية والمجالت الصحف في ثقافية و فكرية مقاالت وله

 .الوادي بدوي :بتوقيع المقاالت هذه بعض ذي ل وقد ،أعدائهم

 أبو)  الكرمي الكريم وعبد طوقان إبراهيم :أمثال فلسطين في واألدب والشعر السياسة بأقطاب وثيقة صلة على كان

 عبد وعوني دروزة عزة ومحمد الشقيري وأحمد طه وسامي زعيتر وأكرم الحسيني وحمدي محمود الرحيم وعبد(  سلمى

 إبراهيم الحاج ورشيد غربية أبو وبهجت العودات ويعقوب الغصين ويعقوب نصار وفؤاد العامري أديب ومحمد الهادي

 والنقابي الوطني العمل قادة من وغيرهم القسام الدين عز والشيخ السعدي فرحان والشيخ محمد الحاج الرحيم وعبد

 .8581 عام قبل فلسطين في والثقافي

 0281\1 الباحثة مع لقاء. 083
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 كافة ويكتب الشعرية النتاجات من العديد له الجليل في الهيجا أبو كوكب منطقة من متقاعد استاذ طه أحمد الشاعر*

 العام الوطني الهم وتحديدا الشعر أغراض

م بن لعلي   قصيدة من مستقى" مهند؟ وأي" والعنوان\*\ 0282\1  شهر في مواسي فاروق فسوروالبر مع لقاء-088 ه   .الج 

 المعتقلين اضراب بمناسبة0282 أيار شهر في وكتبت 0282\8\ في الباحثة مع لقاء. 089

 خالل رصدها وتم عقابا بلدة من المصري عماد اسمه المرض من يعاني محرر السير انتصارا القصيدة هذه كتبت. 081

 .فيه كتبت الذي التاريخ تذكره عدم على اكد الذي الشاعر مع الباحثة لقاء

 فاروق حفظ وقد. الحال رقيقة عائلة من لوالدين( م 88-82-8588) الغربية باقة في مواسي إبراهيم فاروق األديب ولد* 

 أبوابها، الغربية باقة في الثانوية المدرسة أغلقت 8592 سنة في. الدينية والتراتيل القرآنية السور من الكثير يفاعته منذ

 الصحافة في عمل أن لبث وما ،8595 سنة هناك الثانوية دراسته أنهى حيث الثانوية، الطيبة بمدرسة فاروق فالتحق

ا عين ذلك إثر وعلى المحلية،  في والثانوية واإلعدادية االبتدائية المدارس في التعليم سلك في وظل ،8518 شباط في معلم 

ا التقاعد على أحيل حتى المختلفة، المدارس ا يعمل زال ما ولكنه ،8551 أيلول من بدء   باقة في القاسمي كلية في محاضر 

ا حصل 0222 سنة في. الغربية  درجة على حصل 0288 آذار 02 وفي(. أولى درجة= أ كبير محاضر" لقب على مؤخر 

ا يشغل(". بروفيسور=  األستاذية  مجال في أما. لغاتهم اختالف على الكتاب نقابة رئيس نائب منصب 0223 سنة من بدء 

ا وكان ،(8512-8521) -العرب الكتاب رابطة مجلة -"مشاوير" مجلة تحرير رئيس ليكون اختير فقد التحرير،  في عضو 

ا ،(8553-8552" )الجديد" مجلة تحرير هيئة : العبرية المجلة تحرير وعضو ،(81) مجلة تحرير مجلس في وعضو 

 وعضو ،"جامعة" مجلة تحرير هيئة وعضو ،"مواقف" مجلة في التحرير أسرة أعضاء أحد وهو ،(גג:بالعبريَّة" )غاغ"

 في قلمه ونشط وخارجها، البالد داخل في أكاديمية ومؤتمرات مهرجانات في مواسي شارك". المجمع" مجلة تحرير هيئة

 فيها العربية اللغة قسم رئيس كان واجتماعية وسياسية أدبية مقاالت بتقديم وذلك الخارج، في والصحافة المحلية الصحافة

-0220) فيها العربية اللغة مركز ورئيس ،( 0221 - 0220)  الطلبة شؤون عميد كان أن بعد ،(0282 أيلول حتى) 

ا)  حيفا في العربية الكلية في حاضر -(0221 ا عمل قد وكان ،(0222 -8551 سنة من بدء   لطالب األبحاث لكتابة مرشد 

ا وعين ،(8558-8559) العربية الثانوية المدارس ا) حيفا جامعة في العربية اللغة قواعد منهاج إعداد لجنة في عضو   بدء 

ا( 8518 سنة من ا العربية، للمدارس والتراث العربية اللغة لتعليم خاص منهاج لجنة في وعضو   العليا اللجنة في وعضو 

 المجمع تأسيس ولدى(. 0222-0228)  إسرائيل في العربية اللغة مجمع رئيس نائب وظيفة شغل. العربية اللغة لشؤون

ا، ليكون اختير 0222 سنة الجديد الرسمي  للغة القاسمي مجمع تأسيس ولدى. المجمع في المصطلحات لجنة فرئيس عضو 

 لم التي األحزان: " منها صدر ما وأبرز اللغات، بعض إلى أشعاره ترجمت. فيه األبحاث لجنة عضو ليكون اختير وآدابها

 حصل كما ،0229 سنة في ثانية ثم ،8515 سنة الثقافة وزارة من لإلبداع التفرغ بجائزة مواسي وفاز. بالعبرية"  تفهم

 الثانوية المدارس في الكثيرة المحاضرات تقديم في الجم   نشاطه مواسي عن وعرف. 0228 للعام زياد توفيق جائزة على

 اللغة سنة في الكثيرة الفعاليات عنه عرفت كما .المختلفة التربوية المراكز وفي للمعلمين االستكمال ودورات والجامعات

ا ليكون واختير ،(8558) العربية  في فاز قد كان مواسي أن بالذكر جدير وخارجها، البالد في أدبية مسابقات في حكم 

 لهم فأسس الشبان، لألدباء دعمه مواسي عن عرف كما. 8512 سنة" القرآن حافظ" لقب على وحصل القرآن، مسابقة

ا" األدبية الورشة"  عدا العلمية واألدبية والشعرية االصداراتالبحثية عشرات له.8559 سنة وحتى 8512 سنة من بدء 

 .ونقاشها وتحكيمها عناالبحاث

ل ديوانه في نشرت. 082  0289 ثان تشرين 10 ص(  االنتظار وطال) األو 

عام عن المعتقلين إضراب :المناسبة  قبل الط 

ن المناضل إضراب كان حين....بوك الفيس على ُنشرت. 081 عام عن عال   باذن القادم ديوانه في  ستنشر....0289 الط 

 .0282 أيار شهر في الباحثة مع التواصل تم هللا

 فلسطين  جنوب الخليل قضاء* كاحل بيت*  العصافرة محمد :الشاعر.  085

 للدراسة القصيدة رصد تم الباحثة مع خاص لقاء في 0282\9\ 82

 http://www.albabtainprize.org/encyclopedia/poet/0612.htm معجم. 002
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 عدة له ،8581 ال التاريحية فلسطين في المحتلة األراضي داخل األعلى الجليل في البقيعة بلدة من* جبران يوسف سالم*

 .منها شعرية ونتاجات دواوين

 اإلقامة مرارة ذاق ،8529 الشمس رفاق ،8520 اإلقامة محددة ليست قصائد ،8528 القلب من كلمات: الشعرية دواوينه

 اإلعتقال أثناء الشاعرة روحه أطلق مما والسجن الجبرية

008 .http://www.panet.co.il/article/972397 028\3\05 في نشر 

 إلى ينتمي .8501 المحتلة فلسطين/ الناصرة – الرينة في ولد .*حنا أبو حنا والباحث الشاعر االديب،* * ه حنا أبو حنا*

 .إسرائيل في العرب المقاومة شعراء من األول الجيل

ا عمل ا، 8512 سنة حتى حيفا العربية، األرثوذكسية للكلية مدير   عام المعلمين إعداد وكلية حيفا جامعة في ُمحاضر 

 القدس اذاعتي في الطلبة برامج واعداد تحرير في شارك .االدب في الماجستير على حصل وقد. فيها يقيم وهو، 8523

 .8553( المواقف) ، 8518( المواكب)، 8593( الغد)،8598( الجديد) مجلة اصدار في وشارك، األدنى والشرق

 ،0282\1\02 في الباحثة مع المباشر التواصل تم 0282\9 المعتقلين اضراب الحليم عبد مقبولة يمضي الليل -000

 حينه في االجتماعية التواصل مواقع في القصيدة ونشرت

 سن في وتعلمته وأتقنته الشعر احبت 8512 العام مواليد من 81 ال أراضي في  الجليل في كفرمندا من فلسطينية شاعرة

 الشعرية المهرجانات من بالعديد لمشاركاتها إضافة شعرية، مجموعات ست 0282 العام هذا حتى وأصدرت األربعين

 الوطن امتداد واألدبيةوعلى

ا  قدوم كفر بلدة في القصيدة هذه ألقيت. 003  0282 ايار شهر في االسرائيلية السجون في األسرى اضراب مع تضامن 

 .0282\2\00 في للدراسة رصدت الباحثة مع مباشر اتصال وفي

 زنازين في طويلة تجربة وخاض التحقيق وعذاب األسر طعم ذاق شاعر ،الجليلية يركا بلدة ابن قويقص مفيد الشاعر*

 السجون في للمعتقلين األخير االضراب مع متضامنا كتب وثقافة وعلما شعرا وابدع عوده فيها اشتد التي االعتقال وغرف

 الوطن امتداد على الوطنية المهرجانات بعشرات وشارك الشعرية االصدارات من  العديد له 0282االسرائيلية

 مهنا الشاعر مع لقاء خالل الباحثة عليها وحصلت\0282 عام من أيار شهر في األخير األسرى اضراب في كتبت.008

 .1\0282 الناصرة في

 له"  8581الـ أراضي في الفلسطينيين العرب الكتاب اتحاد" ورئيس األعلى الجليل في البقيعة قرية من وشاعر محامي* 

 81 ال عرب وموقع الشمس راديو في عمل أدبي وناقد اعالمي هو الشعرية والمجموعات اإلابداعية النتاجات من العديد

 .والدولية المحلية والمؤتمرات المهرجانات من بالعديد شارك السياسية اهتماماته الى اضافة

 الشاعر مع خاص لقاء خالل 0282\1\08 في للدراسة توثيقها وتم 0288\8\82 في الظهران في كتبت. 009

 0282\1\08 في الشاعر مع الباحثة لقاء خالل توثيقها وتم يونس جواد 88.9.0282  في كتبت الظهران،. 001

 أبو يونس الراحل المربي جائزة اطلق من هو فلسطين جنوب الخليل مدينة من فلسطيني شاعر أبوهليل يونس جواد. د* 

 هليل

 "الباحثة لقاء\ غزة"  الليل نصف بعد حدث مجموعة 85/1/0289 الجمعة. 002

 الباحثة لقاء \الخير   و الحبِّ  ثنائيات مجموعة من \02/8/0282 الخميس. 001

 الباحثة مع الغول عالء الشاعر لقاء \ما مدينة   في يحدثُ  مجموعة من 0281\1\01 األحد. 005

 الحب خالص مع نتاشا الى مجموعة من 03/8/0289 الجمعة. 032

 0282 اب في الباحثة لقاء \الحب خالص مع نتاشا الى مجموعة من 03/8/0289. 038
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 نشيد الشعرية ملحمته اتمام على يعكف كتاباته، عبر تناولها التي المواضيع تنوعت غزة، مدينة من شاعر الغول عالء.د

 بعد المجتمع على طرأت التي السيكولوجية التحوالت و الذاتية السيرة بين الجمع بمثابة تظهر التي و المرتحل و الزائر

 من شعره يخلو وال الفلسطيني بالواقع يتعلق معرفيا و سياسيا اذارا تشكل كذلك و شخصه في تبناها والتي لغزة، االحتالل

 بالسجن عالقة لها شعرية مقطوعات عدة ومنها  االحتالل، سجون في الحرية أسرى مع تضامنية ومواقف وقفات

 .األزهر بجامعة العالمي األدب أستاذ هو شعرية مجموعة ثالثين من أكثر المعتقالتله داخل االسرى يعانيه وما والسجان

 0282\1\00 في الباحثة مع التواصل تم"  انتهيت ما ال"  ديوان من 0289 الشايب مؤيد. 030

 التي قضايانا أهم احدى األسرى قضية ان قال والذي الشايب مؤيد المغترب الفلسطيني للشاعر قصيدة"* انتهيت ما ال"

 الشعرية المجموعة عنوان على عنوانالقصيدة وجاءت" الوجع لدرجة قلمي استفزت" والتي أجمع العالم لها يلتفت ان يجب

 .التوثيق لهذا حصرية القصيدة وكانت 0281 العام في صدرت التي

 لسان على موجه خطاب عن عبارة وهي االخير االسرى اضراب خالل كتبت قصيدة" ملحمة" بمعنى وماء ملح من"* 

 خيمات في ،جبارة حسين 81 ال اراضي في الطيبة ابن الشاعر القاها الخارج، في لوالدته السجن داخل من االسير

 في اإلسرائيلية السجون في المعتقلين اضراب مع األخيرة التضامن حمالت في وعنبتا طولكرم مدينة من بكل االعتصام

 0282 ايار

 وعنبتا طولكرم من بكل 0282 ايار االخير باالضراب االعتصام خيمات في القيت" ملحماء قصيدة"  جبارة حسين. 033

 جده كان حيث الفلسطيني والشمال يركا بلدة في الجميع عرفها مناضلة عائلة من انحدر الذي الرجل قويقص صالح*

 من شهيد وهو 31 ال ثورة نشطاء من  المناضلين كبار يعرفه كان مشهور ولقب اسم صاحب" رزمك أبو"  قويدر سلمان

   81 ال اراضي داخل الفلسطينية الثورة في المعروفية الطائفة

 أن بعد الثمانينات سنوات في السجن في كتبه كان الديوان وهذا االخر الرصيف فجر من عنوان حمل ديوان الشاعر اصدر

 داخل الوجع كم عن تعبر التي القصائد عشرات وكتب للمعتقل بعدها وعاد" جبريل احمد"  االسرى تبادل بعملية خرج

 .االعتقال أثناء عليا أكايمية شهادة على جصل أنه علما التحقيق واثناء المعتقل

 0ط 1ص 0228 الثقافة وزارة منشورات \ عوض خالد 8535-8531 لثورة الشعبي الشاعر ابراهيم نوح. 039

 88 ص المصدر نفس. 031

 83 ص ذاته المصدر. 032

 .33ص 81ص 81ص عوض لخالد ابراهيم نوح. 031

 .31ص ذاته المصدر. 035

 81ص المصدر ذات. 082

 .85 ص عوض لخالد 35-31 لثورة الشعبي الشاعر ابراهيم نوح. 088

 839\ ص\838\  ص"شهداء"دعنا العليم عبد 8553\88\00\حامد يوسف. 080

 812 ص 811 ص المصدرالسابق \الغرباوي محمود\8552* نفحة سجن\. 083

..................................... 

 الثالث الباب
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 0225 العراقي اإلعالم شبكة ،8/1/0289 عدد الصباح، جريدة طالب، عالية السجون، أدب.8

 .عطار أحمد والمنفى، السجن.0

ر األسير*  ا، عشرين نحو الصهيوني   االحتالل سجون في قضى ،(8521) منصور عصمت المحر   8553 عامي بين عام 

 إضافة ،(0283 هللا، رام الرصيف، دار)' السلك'و ،(0288 هللا، رام الثقافة، وزارة)' السجن سجن' روايتين؛ له ،0283و

 سجون داخل األدبي ة تجربته  صقل( 0280 هللا، رام أوغاريت، دار)' مغلق فضاء' بعنوان قصصي ة مجموعة إلى

انه، على بالكلمة وانتصر االحتالل، ا سج   .واإلبداع بالكتابة القيد كاسر 

 80/2/0280 عدد قوسين، قاب صحيفة سباعنة، ثامر فلسطين، في السجون وأدب االعتقال.3

 .وفا– الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة.8

 وزارة منشورات ،3و0 ص المغربي، دالل عملية رواية ،81 السجون أدب سلسلة يونس، فاضل األشبال، عودة رواية.9

 0288 الفلسطينية الثقافة

 .3 ص نفسه، المصدر.1

 .2 ص السابق، المصدر األشبال، عودة رواية.2

 .العربية الدولة إلى عائلته التجأت 8581 عام نكبة بعد ،8589 عام( حيفا قضاء) عرعرة قرية في يونس فاضل ولد* 

 .ضابط برتبة م8511 عام فيها فتخرج الهندسية، البحرية بالكلية التحق ثم عديدة، سنوات كويتية شركة في بحارا   عمل

  أسره تم الفلسطينية عكا مدينة شاطئ قرب الوطني بواجبه يقوم كان حينما 8515 عام في

 . 8519 عام عنه أفرج ثم عاما ، عشر خمسة منها أمضى طويلة لمدة بالسجن عليه حكم

 عديدة، مؤلفات ألف. والروايات والفكرية، األدبية الكتب مئات فقرأ والفكرية، األدبية مواهبه تنمية على اعتقاله خالل عمل

 . أمي ابن يا وحدك مازلت. 8. بصعوبة زنزانته من يهربها أنه استطاع

 .8518. تسجيلية رواية: 2 رقم زنزانة. 0. 8511 عمان( تسجيلية رواية) األشبال وعودة. أعماله من

 .88 ص السابق، المصدر. 1

 ..29 ،ص28 ص السابق، المصدر.5

 82/9/0289. لإلعالم الفلسطيني المركز - ،سلفيت(خالد وليد) اإلبداع نور   السجن ظلمات ُتخرج حين. 82

 .تاريخ بال بعدها، وما 1 ص ،"وصفاء أسامة تاال، من رسالة"البرغوثي، هللا عبد الطريق، على مهندس.88

 0283 – 28 - 89 البديل، البرغوثي، مروان الفلسطينية، القيادة إهمال نتيجة السجون في األسرى إبقاء: ينظر.80

 08/88/0280 األربعاء – 1803 عدد ،دحبور أحمد االنفراد، العزل زنزانة في يوم وألف البرغوثي مروان. 83

 .السابق المرجع.88

 .السابق المرجع.89

 السابق المرجع.81

 .سابق المرجع. 82
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 الرموز وأحد فلسطيني، سياسي 8591 للعام يونيو شهر مواليد  ومن هللا رام قضاء كوبر قرية من البرغوثي مروان.

ا لعب.. فتح حركة قادة من ويعتبر الغربية الضفة في في الفلسطينية ا دور   قبضت  وكانت الثانية، االنتفاضة خالل بارز 

 به والشروع القتل بتهمة مؤبدات؛ لخمسة بالسجن عليه وحكمت ،0220 العام في عليه اإلسرائيلية السلطات

 

 2/82/0283وفا، -الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة.81

 0289 والتوزيع، للنشر المنهج دار ،1 ص الرجوب، لجبري يتحدث، نفحة.85

 (88ص نفسه، المصدر)02

 (81ص نفسه، المصدر.  )00و.5ص السابق، المصدر 08

 السابق المصدر. 00

 الملحق في التفاصيل السابق المصدر 03.08.09. 03

 الملح في التفاصيل السابق المصدر. 01.02...

 بعدها وما 881 ص  الرجوب لجبريل" يتحدث نفحة"المصدر ذات 05 و( 58 ص المصدر،. )01

 عمان\ 02/88/0289 بتاريخ سليم أبو أحمد الكاتب مع للباحثة خاصة مقابلة.32

 عدد هللا، رام الجديدة، الحياة البطل، لنمطية كسر.. فطافطة حسن األسير للروائي االنتظار خريف رواية.38

00/5/0289 

 ،للثقافة القدس مؤسسة الفلسطيني، الوطني المسرح في" األصابع عناق" رواية لمناقشة السابع؛ اليوم في أدبية أمسية.30

 0280- -ثاني كانون 9

 تقع.....القاهرة في والتوزيع للنشر شمس دار عن ،0282 عام الصادرة سالم، عادل المقدسي لألديب" األصابع عناق*"

 .المتوسط الحجم من صفحة 319 في الشماع إسالم غالفها صمم التي الرواية

 .السابق المرج.33

 الفلسطيني، الوطني المسرح في" األصابع عناق" رواية لمناقشة السابع؛ اليوم في أدبية أمسية.  السابق المرجع. 38

 0280- -ثاني كانون 9 ،للثقافة القدس مؤسسة

 جوهر إبراهيم \السابق المرجع. 39

 السابق المرجع.31

 .0282/ 80/ 03 الخميس 8189: العدد المثقف، صحيفة القاسم، محمود أحمد ،(األصابع عناق) رواية في قراءة.32

 .السابق المرجع.31

 .السابق المرجع.35

 يوليو، 03 ،،م0225 العربي، الفكري الملتقى منشورات القدس،.83 ص السعود، أبو عزام ،"العطارين سوق" رواية.82

0282 

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=301714 

 أوغاريت، منشورات هللا، رام ،8ط العذاب، سيرة من فصول العيسة، أسامة المسكوبية،.88
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 م0282

 .01ص نفسه، المصدر. 80

 28.32.20ص نفسه، المصدر: ينظر. 83

 ،0ط والتوزيع، للنشر الجندي دار ،851 ،859ص غربية، أبو عثمان الجنوب، طريق.  88

 .م0288

 الثقافة وزارة السجون، أدب منشورات الزبدة، رشيد خالد االحتالل، زنازين في أخرس مذكرات البليغ، الصمت.89

0283 

 .18 ،12 ص السابق، المصدر. 81

 1 ص البليغ، الصمت المصدر نفس. 82

 .م0223 لإلرشاد، الفلسطينية المؤسسة أولى، ط ،5ص الهودلي، وليد العتمة، ستائر. 81

 80ص العتمة، ستائر ذاته المصدر 85

 (93 ص  العتمة، ستائر. )92

 العام في الفلسطينية الثقافة وزارة عن الصادرة العتمة ستائر لرواية مرجع أعاله للصفحات تسجيل من ورد ما كل*

0283 

:  بك الفيس الهودلي، وليد صفحة ينظر. 98

https://www.facebook.com/WalidAlhodali/posts/662141340524048 

 الكاتب المحرر لألسير المعتقالت، أدب سلسلة من عشر الرابع الكتاب الفلسطينية الثقافة وزارة عن هللا رام في صدر* 

باك في" بعنوان الهودلي وليد  الحركة تجارب وتعميم توثيق بأهمية إيمانها من الثقافة وزارة عليها تقوم التي،"العصافير ش 

 فيها بامتياز، واقعية المجموعة و االحتالل، سجون داخل الفلسطيني األدب روح صياغة في أبدعت التي األسيرة، الوطنية

 اإلنسانية، التجارب من العديد المجموعة تحمل كما الشباب، لجيل وتداولها تعميمها األهمية من نرى التي التجارب من

م. واألمل العزيمة لون يبددهُ الذي القاتم اللون تحمل ربما التي  .عليان عطاف المحررة األسيرة المجموعة قد 

 .السابق المرجع: ينظر.90

 النشر قبل توثيقها تم 82/82/0289 بتارخ الباحثة مع التالوي بشفيق خاص لقاء.93

 في والتوزيع للنشر فضاءات دار عن صدرت. 80/0/0280 االتحاد، صحيفة سليم، أبو ألحمد"  صفر الحاسة."98

 المتوسط القطع من صفحة 330 في الرواية وتقع سليم، أبو أحمد للشاعر" صفر الحاسة" رواية عمان،

 الفلسطيني، الحدث القاسم، نضال ،«صفر الحاسة» رواية في والكائنات والمكان الزمان وسرديات الدرامي البناء.99

82/80/0283 

 .السابق المرجع.91

 .0221 الثقافة، وزارة ،1 ص جبارة، تيسير. د  السكر، ابو جبارة أحمد.92

 .882 ص السابق، المرجع.91

 سابق فلسطيني أسير  هو هللا، رام من القريبة ترمسعيا بلدة من 0283 تموز 81-8531 ولد السكر أبو جبارة أحمد* 

 عاما   02 أمضى حيث" االسرائيلية المعتقالت في قضاها التي المدة لطول" الفلسطينيين األسرى عميد" عليه يطلق وكان

 اإلسرائيليلة السجون في
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 .0288 الثقافة، وزارة ،8منصور،ص عصمت السجن، سجن. 95

 .88السابق،ص المصدر. 12

 0283\3\02"  أسيرة هواجس عرض القدس في السابع اليوم ندوة" جوهر إبراهيم. 18

 المصدر نفس. 10

 0283\3\02"  أسيرة هواجس عرض القدس في السابع اليوم ندوة: الزغل عماد. 13

 0283\3\02"  أسيرة هواجس عرض القدس في السابع اليوم ندوة. السابق المرجع. 18

 0283\3\02 السابع اليوم ندوة السابق المرجع. 19

 0283\3\02 السابع اليوم ندوة السابق المرجع. 19

- 8805: العدد-المتمدن الحوار عتيق، عمر طافش، حكفا األسير للكاتب(  أسير هواجس)  كتاب في الحقيقة وهج. 11

 0281 اول تشرين بالباحثة ولقاء .0283/ 02/1

 .0283والتوزيع، للنشر الجندي دار بعدها، وما 5 ص طافش، كفاح ،”أسيرة هواجس”: ينظر..12

 .0280الطبعةاألولى للثقافة فلسطين مؤسسة ،1 ص عيسى، محمود األسير صابر، حكاية"رواية: ينظر.. 11

 .1-2 ص المقدمة، السابق، المصدر. 15

 .اإلنسان وحقوق األسير لرعاية الضمير مؤسسة. 22

 .0280الطبعةاألولى للثقافة فلسطين مؤسسة ،98-92ص عيسى، محمود األسير صابر، حكاية"رواية.28

 -"فتح" الفلسطيني الوطني التحرر حركة - االحتالل، سجون داخل األسرى لتجارب يوثق جديد كتاب".. حرة قيود..20

 .م0280/ 8/2 بيروت الوطنية، العالقات مفوضية

 في"  حرة قيود" كتاب توقيع حفل إعالن الوطنية، العالقات مفوضية -"فتح" الفلسطيني الوطني التحرر حركة أصدرت .*

 .سباعنة ثامر للكاتب م0280/ 8/2 بتاريخ بيروت

 ثامر األستاذ األسرى شؤون في والباحث الكاتب مدونة ،80/1/0288 سباعنة، تامر المحرر األسير مع حوار.23

 .سباعنة

Copy the BEST Traders and Make Money: http://bit.ly/fxzulu 

 .دمشق األسرى، إعالم مكتب.28

 صفقة في المحرر لألسير ،"القسام شرايين من الدم حكاية" كتاب من األولى الطبعة" للثقافة فلسطين" مؤسسة أصدرت* )

 سلفيت من جبارين علي زاهر" األحرار وفاء"

 .م0288 البيرة، الفلسطينية، الثقافة وزارة ،83-8 ص الكيالني، سامي ،-مترجمة نصوص – الموصدة النوافذ فتح.29

 80/82/0289 بتاريخ الطميزي جابر المحرر لألسير الباحثة مقابلة. 21

 0282 هللا، رام الفلسطينية، الثقافة وزارة ،82-2 ص شنار، حاتم ،"الصفر تحت نجوم خمس: "ينظر.22

 السبعينيات في األولى اإلسرائيلي االعتقال فترات عاصروا الذين القدماء الفلسطينيين األسرى أحد شنار حاتم*.

 الترتيب في فلسطين لتحرير الشعبية الجبهة تنظيم في ورفاقه مشاركته خلفية على 8515 عام في اعتقل فقد والثمانينيات،

 1 ب المؤرخ اليوم في ذلك وحدث الجامعة، كافتيريا في وبالتحديد العبرية للجامعة  الغربي الحرم في فدائية عملية لتنفيذ

رة لفتا قرية ألراضي والتابعة بدر، الشيخ تلة أنقاض على المقامة الجامعة وهي. 8515 عام من آذار  العام في المهجَّ
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 عملية" في 8519 عام في عنه أفرج ولكن المؤبد، بالسجن عليه وحكم بأسبوع العملية بعد شنار اعتقال جرى وقد. 8581

 االحتالل وحكومة العامة القيادة_ الشعبية الجبهة  بين" الجليل تبادل

 السابق المصدر. ب.22

 82وص5ص روائية سيرة عمان 8ط 0288 دجلة دار عن الصادرة.مقاش رواية. 21

 83 ص عواد أبو سهام للروائية 0288 8ط دجلة دار. مقاش رواية. 25

 00ص المصدر نفس. 12

 1ص 8521 السياسيين السجناء عن الدفاع لجنة عن الصادر اسرائيل في وسجون سجناء. 18

 السياسيين السجناء عن الدفاع لجنة عن صادر 2ص ذاته المصدر. 10

 38 ص 8521 اسرائيل في وسجون سجناء. 13

 33ص اسرائيل سجون في سجناء المصدر نفس. 18

 31ص المصدر نفس. 19

 .31 ص السياسيين السجناء عن الدفاع لجنة عن صادر 8521 ايلول اسرائيلية سجون في سجناء. 11

 .91ص 8559 8ط دياب وسهير خليف وليد \ الفلسطينية الصحف من مقتطفات. 12

 "الحياة مدى الملكة"  8ص 8ط 8529 الدين صالح منشورات.عيني بأم.النغر فليتسيا. 11

 الحرب بعد اعلن كما الهجوم، لبدء السر كلمة*

 الدين صالح منشورات 058 وص 052ص .عيني بأم .النغر فليتسيا. 52

 -:8529 للعام الدين صالح منشورات من 5وص1 ص عيني بأم النغر فليتسيا 15

 .329 وص 328ص السابق المصدر. 58

 عيني بأم .النغر فليتسيا ..828 وص -822 ص السابق المصدر. 50

 عوض وجعفر الدربي فادي وهم 0289 للعام األسيرة الحركة شهداء وتخص مصاروة ايمان للباحثة شهيد قصيدة* 

 .شهداء وسقطوا المعتقلين فيه أضربوا عام وكل.الريماوي وغسان

53 .http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/ 

 سياسية وابحاث مواضيع: المحور 80:85 - 09/  9/  0282 - 9938: العدد-المتمدن الحوار القدوة سري. 58

 بحرف يتفوه ولم التحقيق في صمد من لكل كنية*

 ومن 822ص-83ص من 0ط االسرائيلية السجون في األسيرة الوطنية الحركة شهداء \ دعنا يونس العليم عبد. 59

 .329 ص– 828ص

 021 وص 029ص 0ط االسرائيلية السجون في األسيرة الوطنية الحركة شهداء \ دعنا يونس العليم عبد. 51

 021 ص ذاته المصدر. 52

 025ص السابق والمصدر" الليل رحيل"  كتابها في خزمو ندى.   51
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 8511 عام افتتاحه منذ الفلسطينيون، يسميه كما" 3أنصار" معتقل أو اإلسرائيلي الصحراوي النقب سجن ارتبط* 

 الذي المعسكر هذا 8511 آذار/ مارس في اإلسرائيلي الجيش أنشأ وقد. اإلسرائيلي االحتالل ضد الفلسطينية باالنتفاضة

 الغربية الضفة في اعتقلهم الذين الفلسطينيين من الكبيرة األعداد الستيعاب المصرية، الحدود قرب النقب صحراء في يقع

 (.8558-8512) األولى االنتفاضة اندالع مع غزة وقطاع

 نيسان/ أبريل في فتحه أعادت أن الذاتي، الحكم سلطة قيام أعقاب في 8551 عام المعتقل أغلقت التي إسرائيل تلبث ولم

 ونقل. 0222 عام اندلعت التي الثانية االنتفاضة في لمشاركتهم اعتقلتهم الذين الفلسطينيين آالف الستيعاب 0220

 وزارة أرقام إلى واستنادا. 0221 عام في السجون مصلحة إلى اإلسرائيلي الجيش سيطرة من السجن على اإلشراف

 88 أصل من( كتسيعوت) النقب في أسير 0322 قرابة حاليا تحتجز إسرائيل فإن الفلسطينية والمحررين األسرى شؤون

 الصف من قيادات السيما الفلسطينية الفصائل مختلف إلى المعتقلون وينتمي. المختلقة ومعتقالتها سجونها في تعتقلهم ألفا

 البريطاني االنتداب لعهد عائد قانون وفق االحتالل جيش يعتقلهم الذين اإلداريين المعتقلين من 222 نحو منهم األول،

 لمعتق ألف 822 نحو فإن األسرى شؤون وزارة بيانات وحسب. لمحاكمتهم وأدلة براهين ضدهم تتوفر ال بالذين وخاص

 ألف 222 من أكثر اعتقلت إسرائيل إن الفلسطينيون ويقول. 8551و 8511 عامي بين النقب سجن دخلوا فلسطيني

. 8512 عام احتاللهما منذ غزة وقطاع الغربية الضفة في شخص

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2007/10/22/%D8%B3%D8%AC%D9%86- 

 األسرى على األسوأ العام - 0289 0281\8\80 االخبارية معا وكالة*

 http://maannews.net/Content.aspx?id=885818 االخبارية معا وكالة 0282 \8\ 82*

 092وص091ص السابق والمصدر 8553\0\8 في نفحة سجن. 55

 منسق وكان السجون في سنوات لعدة اعتقل الناصرة مدينة في اليوم يحيا أنه علما 8518 مندا كفر مواليد من بكر عامر*

 سجني في وهو الجامعية دراسته تابع وكان معادية بتنظيمات عالقته بحجة االسرائيلية عسقالن سجن في الثقافية اللجنة

 0282\5\9(الباحثة مع لقاء) .وعسقالن شطة

 39 ص0222الطالئع منشورات \ عشر الحادي الكتاب \نقدية دراسات \ حمد محمد. د. 822

 32ص-31ص ذاته المصدر \نقدية دراسات \ حمد محمد. د. 828

 82ص0222الطالئع منشورات \ عشر الحادي الكتاب \نقدية دراسات \ حمد محمد. د. 820

 80ص0222الطالئع منشورات \ عشر الحادي الكتاب \نقدية دراسات \ حمد محمد. د. 823

 1803 عدد \88\08\0280 األربعاء \\الجديدة الحياة دحبور أحمد.828

 0283\2\82 األسيرة الحركة لشؤون جهاد أبو مركز بالتعاونمع درويش محمود متحف \يتحدث نفحة. 829

 0289\5\00\ هللا رام \ الجديدة الحياة \البطل لنمطية كسر \ االنتظار خريف رواية.821

 0280\80\9 في الفلسطيني الوطني المسرح في األصابع عناق رواية نقاش \للثقافة القدس ومؤسسة السابع اليوم. 822

 المسرح في األصابع عناق رواية نقاش \للثقافة القدس ومؤسسة السابع اليوم \\ السابق المصدر\ جوهر ابراهيم.  821

 0280\80\9 في الفلسطيني الوطني

 0280\80\9 األصابع عناق رواية نقاش \للثقافة القدس ومؤسسة السابع اليوم. السابق المصدر. 825

 .0282/ 80/ 03 الخميس 8189: العدد المثقف، صحيفة القاسم، محمود أحمد ،(األصابع عناق) رواية في قراءة.882

 .السابق المرجع..888

 السابق المصدر. 880
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 للنشر شمس دار عن 0282 عام صدرت قد سالم عادل المقدسي لألديب «األصابع عناق» رواية أن والمعروف* 

 .المتوسط الحجم من صفحة 319 في الشماع إسالم غالفها صمم التي الرواية وتقع القاهرة، في والتوزيع

 03 ،،م0225 العربي، الفكري الملتقى منشورات القدس،.83 ص السعود، أبو عزام ،"العطارين سوق" رواية..883

 0282 يوليو،

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=301714 

 أوغاريت، منشورات هللا، رام ،8ط العذاب، سيرة من فصول العيسة، أسامة المسكوبية،.888

 م0282

 .01ص نفسه، المصدر.. 889

 28.32ص نفسه، المصدر: ينظر..881

 الفلسطيني، الحدث القاسم، نضال ،«صفر الحاسة» رواية في والكائنات والمكان الزمان وسرديات الدرامي البناء.882

82/80/0283 

 السابق المصدر.881

 "الناقد مع لقاء"   0283\82 في الباحثة ولقاء 0283\1\02\8805\عدد\ المتمدن الحوار عتيق عمر. 885

 ويقع ،سنوات سبع منها أمضى سنوات ثماني والمحكوم جنين من طافش كفاح الفلسطيني لألسير" أسيرة هواجس"كتاب*. 

 المتوسط الحجم من صفحة 035 في والتوزيع للنشر الجندي دار عن 0283 العام في الصادر الكتاب

 بخلد يدور ما وكل يفهم وال يسمع الذي الخفي الصوت والهجس بباله خطر أي نفسه في األمر هجس نقول اللغة وفي

 وأفكار أحاديث من االنسان ونفس

 0288\1\8 في الصادر عددها في االتحاد صحيفة عن. 802

 له حيفا وجامعة القاسمي كلية في الحديث واألدب النقد أستاذ  الناصرة، مدينة من القريبة عيلوط بلدة من حمد محمد*•

 المؤتمرات بعشرات وشارك الفلسطيني المجتمع في والهادفة الهامة  والبحثية األدبية واالصدارات  النتاجات من العديد

 الدولية

 الفلسطيني الوطني المعلومات مركز زكوت، ناهض ،"اإلسرائيلية" المعتقالت في الفلسطينية األدبية التجربة. 808

 3ص لندن واالعالم والنشر للثقافة طوى منشورات من \بوكرامي سعيد ترجمة \ غرامش أنطونيو \ سجين رسائل 800

803 .http://www.huffpostarabi.com/2016/11/18/story_n_ 

 األربعاء – 1803 عدد ،دحبور أحمد االنفراد، العزل زنزانة في يوم وألف البرغوثي مروان المصدر.808

08/88/0280 

 .https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2012/12/21/280462.html125 الحواري رائد. 809

 0282 \3 \القدس \ السلحوت جميل لقاء. 801

 الكتاب التحاد االدارية الهيئة في عضوا   وشغل 8598 عام طولكرم قضاء الغصون دير في الغزاوي عزت األديب ولد* 

 كما ،حادة قلبية نوبة اثر 0228 نيسان من الرابع في رب ه جوار الى انتقل حتى لالتحاد رئيسا   ثم ،سنوات لعدة الفلسطينيين

 .(زيت بير جامعة في محاضرا   كان

 .ديكنسون اميلي األمريكية الشاعرة قصائد في دراسة – الشذوذ تعريف – ديكنسون اميلي - :منها كتب عدة له صدرت
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 حديثة نقدية رؤية نحو - .والعودة البيادر ومؤسـستي الكتاب اتحاد عن 8512 عام صدرت قصصية مجموعة :سجينة -

 .الفلسطينيين الكتاب اتحاد عن 8553 عام صدر روائي نص – الحواف -. 8515 عام الفلسطيني لألدب

 الفاروق ودار ،بيروت في والنشر للدراسات العربية المؤسسة عن 8551 عام صدر روائي نص – التاللي هللا عبد -

 نابلس في والنشر للثقافة

 عسقالن \ بكر عامر المصدر \الفلسطيني الشعب بانتفاضة تتغنى التي النثرية المقطوعات احدى. 802

 الباحثة مع لقاء \ذاته المصدر \ السجون داخل التثقيفية للجلسات هربت رسائل. 801

 زياد توفيق الشاعر الناصرة بلدية برئيس عزاء رسالة*

874. http://www.palestinebehindbars.org/ferwa /الدراسات وحدة رئيس، فروانة عوني الناصر عبد 

 7181-8-89 والمحررين األسرى شؤون هيئة في والتوثيق

 لقاء خاص مع الباحثة. 831
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 8551 \\شعر \ ومجزرة حدث انأ -8
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  والثقافة لإلعالم الواد باب مؤسسة 0288\ هللا رام \  شعر \ لغتي بتول -8

 الشارقة 0280 \ شعر \ الحبق دموع -9

 0280  الثقافة وزارة مع وبالتعاون الحواس صهيل مجموعة ضمن \شعر \ الفجر عرائس -1

 0283\ عمان \ فضاءات دار \ شعر \ وطن هنا -2

 85531 خواطر مجموعة \ خواطري من -1
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 الفحم أم \الضاد أنصار مؤسسة \0282 \الضوء انتظار في -81

 الفحم أم\الضاد أنصار مؤسسة \ 0282\شعرية ومضات \زهرة -82

 0282 \غزة في صدر الغول عالء الشاعر بمشاركة شعرية مجموعة كوكتيل -81

 _:للشاعرة صدر الدراسات إطار وفي

 جميل مع باالشتراك \ توثيقيه علمية دراسة \ عنصري تميز المقدسين أألطفال -81

 0223\ واالقتصادية االجتماعية للحقوق القدس مركز عن\السلحوت
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 0281 ال في الفحم أم في الصراط مطبعة \أوسلو بعد القدس في الفلسطيني النثري الفن  - 08 

 0281 شعر أول جزء \ فلسطين في السجون أدب تاريخ –09

 0281 النثر 0 جزء \فلسطين في السجون أدب تاريخ -01

 0282 الضاد أنصار مؤسسة الفحم أم\ الرواشدة نور شعر في قراءة -02

 0282  3ج معدلة شاملة دراسة فلسطين في السجون أدب -01
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