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واألحداث تجسُد مقاومَة االحتالِل إنشادية مسرحيه "

المأساوية التي تحدُث هذه األيام على مرأى العالم ومسمعه 

عبر مراحلِه المختلفِة بدًأ في غزة الصمود والتحدي 

بمرحلِة الضعِف مرورًا بالتحفيِز ومْن َثمَّ المقاومة 

من خالل الصراِع العربي وذلَك ر بإذِن اِهللا تعالى فاالنتصا

اإلسرائيلي بأسلوٍب تعبيرٍي جسدٍي رمزي يوحي وال 

   "يصرح ويرمز وبال أي تفصيل
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  )المشهُد األول(

  

 ٢

ال            ،   يفتح الستار      دخل مجموعة أطف درج سطوعًا في تبدءا اإلضاءة بالت

 ويطلقون حمامات بيضاء    تتراوح أعمارهم بين الست إلى الثمان سنوات      

ارات     سمع دوي انفج سرح وُي ئ الم أة ينطف ب وفج دؤون باللع ويب

ل االنفجارات               صاحبها إضاءات تمث ات الرصاص ي  في   وأصوات طلق

الم      .. حين يتساقط األطفال بمرأى أحد شبان االنتفاضة             ه مع تظهر علي

فًا   يكتب وصيتُه من فورِه  ويرتدي حزام       ... تغرورُق عيناُه   .. األلم   ًا ناس

  ...ويهرُع إلى جنود االحتالل ليوقع العديد من القتلى في صفوفهم 

رة            يضاُء المسرح ويدخل إليه أربعُة أشخاص على أنغام الموسيقى المعب

ى   ..  عن الحزن بحرآٍة جنائزية مرتدين ثيابًا بيضاء موحده          يحملون عل

شهيد         يضعونُه   .... أآتافهم طفٌل ملفوف بالعلم الفلسطيني وخلفهم والدة ال

ا  د رأس طفله ى األم عن ة لتبق نفس الطريق م يخرجون ب َط المسرح ث وس

ِه       ... دامعًة محنيًة عليِه     رًة        .... يديها على رأس ُة م دخل الرجال األربع ي

ون                ذا يحمل ل األول وهك أخرى حاملين طفًال آخر ويضعونُه جوار الطف

دخُل وا      ٍل ت ل طف ع آ هداء وم ال ش ة أطف سرح أربع ى الم ُه  إل ُه خلف لدت

اب              ... ويخرجون بنفس الطريقة     دون نفس الثي دخُل ستة رجال يرت م ي ث

  . الشهيدالفدائي   أشالءإلى أرضيِة المسرح يحملون

دوياًَ ب    صوُت م و ال ر ويعل ضوء األحم درج ال م يت المُ  ُث ُم الظ ية َيُع وص

آبيرة في الجانب األيمن       سينمائيةٍِ الشهيد في حين تعرض لوحُة عرضٍ     



  

  

ين     … الحمد هللا رب العالمين          " دين األجر و التمك الذي جعل للمجاه

ين      و جعل للشهداء منازل    ازل علي ردوس و من سالم   .. الف و الصالة و ال

 و قائد الغر الميامين و على آله ناام إمأعُيِننا على شهيدنا و حبيبنا و قرة

ابعين ى  …و أصحابه و الت ار عل ن س صالحين و م شهداء و ال ى ال و عل

   ...و بعد… دربهم و طريقهم إلى يوم الدين 

 

أحوج العباد إلى مغفرته و مرضاته... فإنني أنا العبد الفقير إلى اهللا   : 

  

  قصىشهيد األأنا 

 

ريم       من اهللا    َرجيًا  هذه    وصيتي إليكم ه الك صًة لوجه الى أن تكون خال تع

صًة…  هادًة خال ا ش بيل و أن يجعله ي س ائي ـُ ته ف ا دم و …راق فيه

 … و تكون حجًة لنا يوم اللقاء…  فيها أشالئي بعثُرـَتـَت

 ٣

اٌل   يوم ال ينفع م

ى اهللا بق         ـ و ال بنون إّال من أت ليم    ــــ ذه الوصية        … لب س  و إنني أآتب ه

ن أط          ـ في عجالة من أمري و ل د أن         …يل  ـــــــ ِة بع د زاد شوقي للجن  فق

ادني          ؤمنين   (سمعت قول اهللا تعالى يحثني و ين ا       من الم اٌل صدقوا م رج



 

أن           (و قوله تعالى    ) تبديًال والهم ب إن اهللا اشترى من المؤمنين أنفسهم و أم

ًا في      ــــ في سيقاتلون لهم الجنة ه حق دًا علي ون وع بيل اهللا فيقتلون و يقتل

ى بعهده من اهللا فاستبشروا ببيعكم ـالقرآن و من أوف التوراة و اإلنجيل و

قّررت أن  ف  )) صدق اُهللا العظيم     (() العظيم الذي بايعتم به و ذلك هو الفوز      

نده في   ـــعفي سبيل اهللا لعّل اهللا يقبلني        روحي و ما أملك   و  نفسي   ّدم  ــأق

اء    ة األولي ي بكرام شهداء و يكرمن ى اهللا   … ال ت عل ي إذا أقبل ف ب فكي

صدورهم ،            ــم شهيدًا افيًا ل ؤمنين و ش ون الم ذبهم اهللا     (قرًا لعي اتلوهم يع ق

ؤمنين     خزهم وــــــبأيديكم و ي وم م شِف صدور ق ) . ينصرآم عليهم و ي

   . مؤمنينفي صدور قومـأسال اهللا بشهادتي هذه أن أش

 

 . و إنني إذ أقدم وصيتي هذه أسأل اهللا القبول
  

فقد قّصرت في حّقكم  … أرجو منكم مسامحتي…  إخواني و أخواتي 

  .. أتعبتكم آثيرًا لعِليو … آثيرًا 

ى قلب رجل واحد ،       وا عل دوا و تكون و ال   أوصيكم من بعدي أن تتوّح

ـ وا أبن  أن تربّ   وأوصيكم جميعًا بتقوى اهللا و طاعته ،        .. تلفوا  ــتخ اءآم ــــ

 و

 ٤

ة إن شاء اهللا      اة األم وا بن د  … بناتكم على عشق الشهادة و أن تكون لق

صًا ت حري ذآيرآم ب آن ى ت ًا عل اددائم ي الجه سأترك دم ا اآلن ف ، أم

  .....وصيكم تـُ أشالئييخاطبكم و



ستيقظون  م اآلن ست ائي ..  أظن أنك ـأآ… أحب ي و ـــ دعاء ل ثروا من ال

ؤمنين ة الم إذن اهللا و سأوصلكاف واقكم  لهم ب اتكم و أش ا  ،…تحي    و ه

م   ذآروني معه تم تت أآثروا… أن دعاء  ف ي  … ال م من امحوني و لك و س

  .  "التحية
 

 ٥

شاهد وصور للنضال      ل  َعرضاً  سينمائيةال لوحة  لا ُيصاحُب ذلك على     (( م

  ..)) والجهاد في سبيل الكرامِة وتحرير المقدسات 

ُشه      ى أرضية         ُتسلط اإلضاءات الدائرية على ال سجاة أجسادهم عل داء الُم

  المسرح 

  :.ُيصاحب ذلك أغنية تقوُل آلماتها 

  أجيال وراء أجياْل(

  حتعيش على ِحلمنا

  واللي نقولُه اليوم

  )محسوب على عمرنا

ن        ُر ع يقى تعب ن موس سرِح إال  م ى الم يُم عل وُم ُتخ ن الوج اٍت م لحظ

س   ى الم ًال إل شرون رج ا وع ول اثن ا دخ م يليه زن واألل دين الح رح ُمرت

د   وستة مالبس بيضاء موحده ويتوزعون أربعة أربعة  عند آل طفل             عن

شمال   (الفدائي وبحيث آل اثنين في جهٍة من جهات الطفل           ين وال و ) اليم

ٍة       الشهيد ثالثة بكل جهٍة من جهات الفدائي       يجلسون لحمل الُشهداء بحرآ

 لتبدءا أمهات   تعبيريٍة جنائزية واحده ويقفون حاملين الشهداء مرًة واحده       

م تصرُخ                ساء خلفه ة والن ة تعبيري الشهداء بالزغاريد ثم يخرجون بحرآ
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 ٦

  



  

  )المشهُد الثاني(

  
  

دريجياً  سرح ت ضاء الم سومًا  ي سرح مق ر الم سكري بح فيظه اجٍز ع

شيوخ                   ال وال ساء واألطف ٍة من الن ابين و مجموع ِه ش ى يمين إسرائيلي عل

ماله        ى ش رى وعل ِة األخ اجز للجه ور الح دون عب سطينيين يري الفل

صهيوني وآالبه          ود االحتالل ال ُث      مجموعة من جن سية حي دءا  م البولي يب

يئًا   زداد ش ي ت ب الت ر عن ضربات القل يقى تعب يش بمصاحبة موس التفت

شيئ يش     ف ِة التفت ي طريق سُف ف ر التع ُث يظه م   ... ًا حي شابان ُث تُش ال يف

ن َث ال وم شابين   مَّـَاألطف نعهم ال ساء فيم يش الن تالل بتفت ود االح ُم جن  يه

لِ    .. بالقوِة   ادق          يتعرضا للضرب من قب ود االحتالل بكعاب البن ْن   جن وِم

ـَمَّ  ود اال ث سلط جن ال في ساء واألطف شيوخ والن دخل ال سير فيت تالل التك ح

ين       ا قتيل شابين ليردوهم ى ال ار عل وا الن د أن يطلق م بع ي .... آالبه يبك

ٍة        ... األطفال   وتبدءا اإلضاءة بالسطوع والخفوت السريع بمصاحبة أغني

  :تقول آلماتها 

  

 ٧

  ألجِلك يا مدينة الصالة ُنصلي "

  ..ألجِلك يا بهية المساآن

  ...يا زهرة المدائن

   يا قدُس

  ...صالة ُنصلي  يا قدُس يا مدينة ال



  ...عيوننا إليِك ترحُل آــُل يوم

  ...تدوُر في أروقِة المعابد 

  ...تعانُق الكنائَس القديمة 

  ..وتمسُح الحزَن عِن المساجد 

  ...يا درَب من َمروا إلى السماء... يا ليلَة اإلسراء 

  "وإنني أصلي ... عيونـُنا إليِك ترحُل آل يوم 
  

   ...ال مسموعًاوأصوات الضرب والرصاص ال يز
  

ل       سرح والطف ى ارض الم اٌة عل سطينيين ملق ث الفل شهد بجث ي الم ينته

شهد     ر للم سرح ينظ ا الم دى زواي ة بإح ذه المذبح ن ه د م اجي الوحي الن

  .بمنتهى الرعب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٨

  



  

  )الثالثالمشهد (
  

  

  

يضاء المسرح بإضاءة أرجوانية عالية ويدخل إلى المسرح من إحدى             

ون                 جهاته مجم  ار يحمل ق األعم سين ومن مختل اس من الجن وعة من الن

د      صوتٍِ واح صرخون ب صهيوني  وي دوان ال ضة للع شعارات المناه ال

  "بالروح بالدم نفديِك يا فلسطين ... بالروح بالدم نفديِك يا غزة "

ة الغاضبة        ال ُةتعرُض اللوح في حين    سينمائية صورًا للمظاهرات العربي

سفه      في مختلف الدول العربية      والعالم والمنددة باالحتالل الصهيوني وتع

  :ومذابحه بمصاحبة أغنية 

  !.وين الماليين ؟" 

  !.وين الماليين ؟

  ! الشعب العربي وين ؟

  !. "وين ؟!. وين ؟

شعارات           يخرج المتظاهرون من الجهِة األخرى للمسرح وهم يرفعون ال

  .وصراخهم ال يزال مدٍو  
  

  

  

  

 ٩

 



  

  )الرابعالمشهُد (
  

  

مستديرًة وسط آبيرة و لتظهر طاولًة  الضوء بالسطوع التدريجي يبدءا  

 اثنا وعشرون رجًال يرتدي آًال مختلفة أبوابثم يدخل من .... المسرح 

منهم زيًا وطنيًا تراثيًا لبلٍد عربي يمثلُه ويجلسون حول الطاولة ليتبادلوا 

  ...الحديث والبسمات وفجأًة 

  :يقول  المسرح أرجاءصوٌت مجلجٌل في 

ن ال حياة ملن ــــكــ ول                                         لقد أمسعت لو �اديت حياً
  تنادي

  كن أ�ت تنفخ يف رمادِـ ول                                        و�اراً لو �فخت هبا أضأت
  

  -:وبنفس الصوت المجلجل 

تيمِـــــالي   باياــلء أفواه الصـــم                                   ت  ــــرب وامعتصماه ا�طلق

 س خنوةـــــ مل تالمِ                                المست أمساعهم لكنها 

 ١٠

  صمِــــــاملعت
شعب                 سينمائي صوٌر من مآسي ال يصاحب ذلك وعلى لوحة العرض ال

ص  العراق وال ي ب سطين العرب ذابح وا... ومال وفل شهداءصوٌر للم  ... ل



  "اهللا اآبر .... اهللا اآبر ..... اهللا اآبر " 

  -:ون ويصاحب ذلك أغنية يتصافح

      دى     ــــــــــــأخي جاوز الظاملون امل                      
  دىــــــــــــِـــفحق اجلِهاد وحق الف                                                                                           

    ة        ـــن العروبأ�رتكهم يغصبو                     
  ؤدداـــــــــــــــــوة والســــجمد األب                                                                                            

  يوفِ        ـــيلِ الســــوليسوا بغري صل                   
  دى ــــ يجيبون صوتاً لنا أو صــ                                                                                             

  ـي       ــــأخي أيها العربي األبــــــ                    
                                                                                               وعِدم داــ�ا ال الغـــــــــــاليوم  

  أخي إن يف القدس أخــتاً لنا                        
  دى ــأعد هلا الذاحبون املُـــــــ                                                                                               

  ...تطفُئ األنوار

  

  

 ١١

  



  

  

  )الخامسالمشهُد (
  

  

ُه           يدخل أل  رِض المسرح اثنا وعشرون جنديًا يعصب آُل واحٍد منهم رأس

سد      ِة الج ي بلغ ة تحك صاٍت تعبيري ة برق ٍة عربي م دول ُل عل صابٍة تمث بع

ة    سم المعرآ تعداد لح دريبات واالس دخُل   .. الت رى ي ِة واألخ ين الفين وب

ذيَن يصرخوَن بصوٍت واحد            الجنود ال ئ المسرح ب ى يمتل  -:جندي حت

  :أغنيةيصاحُب ذلك ..اهللا أآبر .. اهللا اآبر 

  ...جايين نحنا جايين " 

  ..جايين نحنا جايين 

  ... من يمن الغضب الهادر 

  "من تونس والجزائر نحنا جايين 

  

  

  

  

  

  

 ١٢

  



  
  

  

  )المشهُد السادس(
  
  

  

ل حاجزًا عسكريًا إسرائيليا يقف            اجٍز يمث سمين بح ُيقسم المسرح إلى ق

حيث يدخل ألرض   ... هيٍة واضحة   خلفُه جنود االحتالل الصهيوني بعنج    

ى             وا إل سطينيين ويتجه المسرح مجموعة أطفال ونساء وشيوخ وشبان فل

ور       شتبك            ... الحاجز العسكري للعب القوة وي ك ب صهاينُة من ذل نعهم ال يم

دءاُ          ة ويب ِر متكافئ ة غي ال  الطرفين في معرآ ى        أطف ا عل ارِة برميه   الحج

شهداء       الن  بإطالِقاليهود الذين يردون على ذلك       د من ال ردوَن العدي ار في

  -: وأغنيٌة تقوُل آلماتها  التكبيراِتذلك بمصاحبِةُآُل و... جراء ذلك 
  

  

   هييي .. هيي .. هييي...ثــُوري ...  ثــُوري ...  ثـــُوري "

  .....ثوري بالحجارة 

  في غزة وبالطة في القدس ورام اهللا

   اهللاباسم آبرنا بانتفاضةقمنا 

  " الدم والحجارإالغسل عارنا بيا وما ما بتعود ديارن

 ١٣

  



ة                   اٍت تحكي لغ ر حرآ تباك عب دءا االش ومن َثمَّ يدخل الجنوُد العرب ويب

الجسد تعبُر عن الحرِب بمصاحبِة انفجارات مدويٍة وطلقاِت نار ويرافُق          

  -:أغنية بمصاحبة ذلك تدرج اإلضاءة سطوعًا وخفوتًا وبألواٍن مختلفة 

  

  ..بري اهللا اآبر يا بالدي آ"

  ..ُبشرى الجهاِد أقبلت فاستبشري 

  اُهللا اآبر فوق آيِد الُمعتدي

  ...قولوا معي

  ...اهللا اآبر.... اهللا اآبر

"..اُهللا فوَق المعتدي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ١٤

 



  

  )السابعالمشهُد (

  
  

ة القدس                 ة الصخرة وأسوار مدين  ...تبرز خلفية المسرح المكونة من قب

ى ارض المسرح          برز جثث اليهود ا   ـُ ت اإلضاءُة اُة عل م    ... لملق ع العل ُيرف

  . تتعالى الفلسطيني على األسوار وقبة الصخرة يرافقها تكبيراٍت

  
          ....ُأناديكم     ُأناديكم"
  

        أشدُّ على أياديكم 
  

  )٢              أبوس األرض تحت نعالكم
  

  أنا ما ُهنت في وطني                      أفديكم:  وأقول  
  

  أآتافيوال صغَّرت                                 )١
  

    وقفت بوجه ُظالمي                    وأهديكم ضياء عيني
    حافي، عارًيا، يتيًما                    ودفء القلب ُأعطيكم

    ...ُأناديكم                                أحيافمأساتي التي 
                              نصيبي من مآسيكم

  ٣(       
  وما نكَّست أعالمي....      حملُت دمي على آّفي

 
   

     الفيـــــفوق قبور أس ...   وصنت العشب األخضَر     

   ....مـُكـــــــــــــــــــــُأنادي                        

  "...دُّ على أياديكمـأش                                              

 ١٥   



  

  )الثامنالمشهد (    

  

  
رز  شرات    تب ضبانها ع ف ق ُف خل جونًا يق ل س ي تمث سرح الت ة الم خلفي

سطينيين  جانين ... الفل ا س رائيليينوأمامه ار   ... إس ات ن سمع طلق ن ُت م

ازين        الخارج   ام الزن ود العرب لفك        ... فيفر السجانون من أم دخل الجن ي

ائيٍِ        .... اسر إخوانهم الفلسطينيين     لوٍب إيح يتقابل الجميع باألحضان بأس

اديهم    امية وأي صات ش صون رق م يتراق امرة ث ة الغ ن الفرح ر ع ُيعب

  - :وبصوٍت مدٍو متشابكة 

         كما خترج األُسد من غاهبا         خرجنا من السجنِ شم األ�وف    

  

  -:ويصاحب ذلك أنشودٌة حماسية تقول آلماتها 

  وزعواـــل تـــــَع آل ت    واـــطلعورة ِاــيارق الثـيا ب

  واـــسلون تسمعــمن مي    صرخة فداء صوت البطل

  داء عزم الرجالـِــدم الف    الــيوسف هجم والسيف ق

  نا راح نقلعهــــمن أرض    اللـــنسلك يا جيش االحت

  نا راح نقلعهــــمن أرض

 ١٦

  



  

  )التاسعالمشهُد (

  

  
ذي                إلى  يدخل األهالي    ادم ال نهم تترقب الق ِه وأعي المسرح من احد أبواب

اٍب  ... غاب عن ُمحياهم سنينًا وشهورًا       حتى يدخل ُمعتقلي فلسطين من ب

  -:أخٍر للمسرح ويبدءوا بالسالِم الحاِر واألحضاِن ُيصاحب ذلك أغنية 

  

  مرفوع الهامة أمشي                               ي ــمنتصَب القامِة أمش

  عشيــلى آتفي نـوع                               في آفي قصفة زيتوٍن  

  ....وأنا أمشي وأنا أمشي

  انــي بستـبــــــــــــــقل                       رـــمٌر أحمـَــــــقلبي ق

  انــــحــــ الريِهـــــــفي                       جـــوســــــفيه فيه الع

  يانــًبا أحـُـيًنا حـِناًرا ح                     رــــشفتاي سماٌء تمط

  يـِشـعـَي نـِفـِتـَوعلى آ                       في آفي قصفة زيتوٍن 

  ....وأنا أمشي وأنا أمشي

  

  

  

  

 ١٧

  



  

  

  )األخيرالمشهُد ( 
  

  

  

ا عشر      ... تخفت اإلضاءة     ... توسط المسرح   طاولة مستديرة ت   دخل اثن ي

  ...رجًال ويجلسون حول الطاولة 

ى المسرح       ... يدخل مجموعة من الناس رجاًال ونساًء        دنيين إل جنودًا وم

ين   ف المجتمع ة       ... خل ول الطاول دور ح ا ي ام م ُب باهتم ونهم تترق عي

صوت      ... رات ال ر مكب سارع عب الى وتت ب تتع ربات القل ُئ  ُت...ض طف

ين               ة والمجتمع ساحة الطاول األنوار إال من إضاءة دائريٍة آبيرٍة ُتغطي م

  -: صوٍت ُمجلجل و مدٍو في أرآان المسرح يقول ....حولها 

  

  

  )) قرارات القمة ((

  

  

 ١٨

ة  وم الجمع ي ي ُه وف ة ٢/١/٢٠٠٩إن ة الممثل دان العربي ادة البل ع ق م اجتم

لوضع الالإنساني في غزة      بجامعة الدول العربية جلسًة طارئة لتدارس ا      



 ١٩

صادية      -:أوًال  ا االقت ل إمكاناتن سطينيين بك ا الفل ع إخوانن وف م  الوق

د و    دق واح ي لخن ا ننتم سكرية آونن صحية والع ة  وال دو أربع ل الع يمه

  .وعشرون ساعة ال غير قبل التدخل العسكري العربي 

دولي          -:ثانيًا   ى الصمت ال ًا عل م المتحدة احتجاج ا من األم سحب ممثلين

التي تكيل بمعيارين ولم ُتقدم للشعوب      ألوضاع في غزة و      ا إزاءالرهيب  

  .في العالم إال ما يتوافق مع مصالح الدول الكبرى  

ل أي تحرك            إرسا -:ثالثًا ل  رسائل للدول الصديقة والشقيقة اإلسالمية قب

ي       دخل ف ي والت رك العرب د التح ل موع ث يظ ي بحي سكري أو سياس ع

  .موعده الُمقرر له 

ًا  يالد    -:رابع د لم ورًا والتمهي شترك ف ي الم دفاع العرب ة ال ل اتفاقي  تفعي

  .الجيش العربي تحت مظلة الجامعة العربية 

سًا  ل اتفاق-:خام دة   تفعي دًا للوح شترك تمهي ي الم صندوق العرب ة ال ي

  .االقتصادية العربية 

 استخدام أوراق الضغط في العمل السياسي العربي تجاه الدول          -:سادسًا  

  .الكبرى 

ابعًا ذا     -:س ع به ورًا ويوق ة ف دة العربي ة للوح ة االنتقالي داء المرحل  ب

ا         المجلس الني ذي   االجتماع االتفاق النهائي بهذا الشأن بداًء ب ي ال بي العرب

  .يتولى التشريعات القانونية العربية المتصلة بذات الشأن 



  . السماح ألي عربي دخول أي قطر عربي ببطاقته الشخصية -:ثامنًا 

  ، ، ،هذا واهللا الموفق هو نعم المولى ونعم النصير 

اريخ  ة بت ة العربي ين بالجامع ي المجتمع الم العرب ادة الع ة ق صدر بموافق

  .م ٢/١/٢٠٠٩

  

  

  

  

 

  
  

  

  

  

  

  

  *** ــارــَـــــــــــت ِس***
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