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 ، هللا وبحمدهسبحان 

 ، عدد خلقه

 ، ورضا نفسه

 ، وزنة عرشه

 ومداد كلماته.
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 اإلهداء
 

واإلباء حيث تضوع، إلى النفس املؤمنة بربها  لى النبل حيث تجمع،إ

 ... إلى الرجل الذي يجله ويكبره كل من عرفه ووطنها،

سومة أهدي مسرحيتي ، مصطفى جأجل إليك أيها الصديق العزيز

 ( تعبيرا عما أكنه لك من حب وتقدير.النفيرالشعرية )

 

 املؤلف
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 املقدمة
 

با سفيان عندما قرأت مسرحيتك أ لم تأت بجديد علي يا  

ألني وجدت في أبياتها صورة صادقة لشخصيتك التي  (النفير)

ذ الطفولة فلقد صحبتك في املدرسة، و ألفتك في أعرفها من

فكأن حياتك أنموذج واحد ال  فقتك في املدينة،، وراالقرية

حياتك في فرق بين طفولتها و شبابها و كهولتها سواء أكنت 

 أم مزا
ً
 فلقد ظللت على الدوام جذوة الحماس طالبا

ً
املتقد رعا

 .من أجل قضايا أمتك و وطنك، فكنت تخاطر و تتفاني و تصبر

و ك و أصدقاؤك ألنك كنت تحبهم بولقد أحبك أهلك و أقار 

 و تضحية
ً
، حتى لقد كنا نأخذ عليك تخلص لهم الوفاء بذال

 هذا اإلفراط ف
ً
كبره أ أجل ماو ، ي املثالية و نلومك عليه أحيانا

عزيمة ولم تلن لك قناة  كفيك هو الصمود و الثبات فلم تهن ل

 . حن قاسية يعلمها كل من عاشركمرغم ما تعرضت له من 

ن الكثيرون أن النزوح و إصابة العين ستناالن من راهو قد    

 من  نفسيتك القوية فتنهار أمام الضائقة املادية و 
ً
لكن شيئا

 
ً
 .هذا لم يحدث أبدا

 :القراءإخواني    

هد هللا ممن يكرهون شني أإهكذا هو عبد الرحمن جبر و    

 اإل 
ً
حق موجزة  . ولكنها كلمةطراء وعهدي به هو كذلك أيضا
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ملي يقين من يعرفونه أ، وإني ء منيفاأقولها كأمانة عندي وو 

 .هذه اللمحة املتقضبة عنه ليع الن ينكرو 

ين وأنتم عندما تطالعون أبيات شعره هذه املطروحة ب   

 الثورة العارمة في نفسه واإل 
ً
مان يأناملكم ستلمسون جليا

قدرتها على بثقته املتزايدة و الراسخ بأصالة أمته العربية 

 .تعمار الصهيونيةالساض في وجه قوى و النه

 ملسرحيته )النفير دلقد اختار عب   
ً
( فكان داللة الرحمن اسما

عظيم و اضحة ملا يجيش في أكاه من حب لوحدة أمته وشوق 

 . ر وتحقيق النصرأالث ذخأل 

 :اوي ر الزمن وهو ينشد على لسان الين  عاد به  ألى إنظر نفل   

 سوف نجهل فوق جهل الجاهلين     الأ نحن  قلنا  أيها  الناس

 ن
ً
 صافيا

ً
 ثم  نسـقى الخصم أكدارا و طين         شرب  املاء زالال

ثوم وبقوله العربي عمرو بن كل فكأني به وهو يحدق بفارسنا   

 .ال كما كنتمإن أحفادكم فلن نكون ح: نله

ذ إأبه بالصدمات فال يبالي بالنكسة وها هو كما قلت ال ي   

 :يقول 

 ن كباإن يعاب املهر يوما ل

 سـراعا بعد حيـن حمـاجفهو 

 ن نباإ ومالن يضار السيف ي

 فهو بعد الصقل يغدو كاللجين
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 تنن  وهــإوكذا األمة يوما 

 وليند في عزم تستعيد املجـ

ة العربية فتجده على لسان أاب كلي بكفاءة املر جوله إع   

 :يقول الراوي 

 أنا أخت املـجـد بنـت بعربيـة

 أخـت خنـساء وخولة و سمية

 ثم يقول في مقطع آخر :

 فـلـكم ضـمـدت جرحا للشفاء

 ولـكـم ربـيـت طـفـال لـلـفـداء

نازح وصف من جرب و ةالحيا نازحا فلقد وصف نكان عبد الرحم اومل)

 (ذاق ولكنه يكابر

 :              على لسان أب نازح فيقول 

 لن يضر الجوع و العرى بني

 من يـروم  الـعز ال يأبه  لش ئ

 جالله للفداء الفلسطيني بقوله :إكباره و إوما أشد 

 لغـام     رزعـــاأزرع     األ

 أرسـل   الصـاروخ  يسـعــى

 ـىفـتـرى   األعـداء  صـرعـ

 ال  حـــراك   و ال   أنــيــــن

نكم أيها القرء الكرام لتجدونه عندما يستعرض شباب إثم   

الدول العربية وهم يتدفقون من كل حدب و صوب ملبين نداء 
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إلخ ... اقي أو األردني أو املصري النفير يصور نفسه كأنه هو العر 

  أن
ً
 .ه ال فرق بينه و بين أي فتى منهممؤكدا

هذه املسرحية للقارئ الكريم وحده حكمه على وسأترك    

 بالظهور إذ  فكر ، الذي لم يكن ليليقدر نفسية شاعرها
ً
يوما

 . فلم ينشر إال ما ندر عهدته ينظم الشعر منذ أيام الدراسة

ها يرن اقصيدة ال يزال صد وسأختم كلمتي  هذه بأبيات من    

 :في أذني

 إن قـيل مـن خيـر العناصر أمـة

 كان ابن يع
ً
 رب للندى شأبوبا

 
ً
 صليت من أجل العروبة ساجـدا

 
ً
 وركعت للضاد الفصيح منيبا

                                   

           

 : عربي محيي الديناملحامي                                           
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 املشهد األول 

 في زاوية املسرح اليمني = يقف شاب بلباسه العربي _ الراوي 

 قف فتاة بلباسها العربي _ الراويةتفي زاوية املسرح اليسري = 

 باأل الراوي 
ً
 مجاد:ينشد متغنيا

 بـن األولـيــناأنـا ابـن الـعرب 

 ل و األميـنأبـن معـن و السمـو ا

 بـن فـهـرمـن قـريـش و األلـىا

ِّ و امللك املبيــن
 ذي األنوف الشم 

                                                                             وسادوا وسمواا من شادو ن بـا

 عـالـي
ً
ـاس دومـا  ــنيفـوق هـام الـنَّ

 ي قار و بدر في الـوغىذبـن ا

ـا الغـالبيــنو   علـى اليـرمـوك كنَّ

 لـت الـفرس عما قد لقواألـو س

 من جيـوش العرب ولوا مدبريـن

 كـتـب الـتاريــخ فـي صـفحاتـه

 خيـر الـنـاس طـر  نحـن
ً
 أجمعيـن ا

 و حـجا
ً
 قد ملكنا األرض عدال

 فـاتحـيـــنو 
ً
 عبـرنـا البحـر جنـدا
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 لـن يموت الزهر في أغـصانه

 من جذور األصل قطر من معيـن

 نـحــن قـلـنـا أيـهــا الـنـاس أال

 سوف نجهـل فـوق جهـل الجـاهليـن

 نـشـرب الـمـاء زل
ً
  ال

ً
 صـافـيـا

 و طـيـناصـم أكـدثـم نسـقـي الـخ
ً
 را

 إن كبا
ً
 لـن يـعاب املهـر يـوما

 بـعـد حـيـن
ً
 فـهـو جـمـــاع سـراعـا

 إن نبا
ً
 لـن يـضار السيف يوما

 فـهـو بـعـد الصقـل يـغـدو كاللجـيـن

 إن وهــ
ً
 تنوكـذا األمـة يـومــا

 غـايــة  مـثـلــى  بـأخــالق و ديــن

 الـفـدا فـعـوا للـحرب راياتِّ ر وا

 فـلـسطيـن... هـاتـفـات... افـقـاتخـ

 نغسل الـعار و نـعلي صرحنا

 أيا عـرب قـمـيـن... فـبـنـا الـنـصـر

                                   :متغنية تنشد الراوية

 
 
 أنا أخـت الـمجـد بنـت يعـربيـة

 أخـت خنساء و خولـة و س  
َّ
 ةميـ
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 قد قرأت األصل في سفر أميـة

 خـود قـرشـيـة إنـني العـصـماء

 فاسـتمع يا صـاح مـني ما لـديه

 ال تـقـل إنـا ظبـاء فـي خـبـاء

 ال تقـل عـنـا بـنـات و نـســاء

 للشفـاء
ً
 فلكـم ضـمـدت جرحـا

 للـفـداء
ً
 و لـكـم ربـيـت طـفـال

 وعلى البطحاء أهدرت الدماء

 عـقـل الـعـار بـنـانـي و لـسانـي

 وغـدا العـيب بروحي و جـناني

 دهاني مـن عدوي ما دهـاني إذ

 لـمـتى يا صـاح مـنهـار كـيانـي

 لـن أطيق العيش في ظل الهوان

 ومدفـعافـ
ً
 حـمـل الـصـاروخ عربيـدا

 وأعطني التضميد من شاش ومبضـع

 فـلـظــى الـبـارود لـلـتـحــري أنـفـــع

 عـــدوي خـائـــن غــدار أجــشـــعو 

 عم أجـمكـلنـا يـا قـو  هفـإلـيـه و إلـيـ
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  ةالراوي والراوي
ً
 :ينشدان معا

 هــيـــا هــيــا

 
ً
 نعطي عهـدا

 
ً
 نمشـي جنبــا

 
ً
 نبـنـي مـجـدا

 
ً
 إمـا نـصـــرا

 إمـا لـحــــــدا
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 املشهد الثاني

ة بحب االبن _ صديق فدائي م، ابن يائس _ فتاة متيأب متأثر

 فلسطيني

 االبن 
ً
 :متذمرا

 كتـب البـؤس علـينـا واسـتـمـــر

 مـضـغ اآلهـات ذراف الـعبــرنـ

 خيـمـة خرقـن و الـجـو إكـفـهـر

 تعصـف الريـح ليتلوهـا املـطـر

؟  . بلى أين املفـرأين لي دفء 

 . نصطبـرالجئين!. نازحين!

 ب األ 
ً
 : الئما

 عـالم الـيـأس يـا ولـدي عـالمــــا

 وهـذا الـحـزن يـا ألـي إالمـــا

 غذوتـك كـي تـكـون عـالج  نفسـي

 ، أن تنامـانرجـع دارنـا ال و 

 :االبن

 يا أبي املحزون من أين الرجـوع

 والـعـدو الـنـذل يـحـتـل الـربــوع
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 هل أظل العمر في عرى وجـوع

 أم أنـا إنـسـان مـثـل اآلخـريــــــن

 :األب

 لـن يضـر الـعـري و الجوع بنـي

 مـن يروم الـعـز ال يـأبـه لـشــْيءِّ 

 ده و لــؤي أنـت مـن قـيـس و كـنـ

 بـيـن كـل الـنـاس كـانـوا أطوليـن

 :االبن

 عظـاميـون نحيـا فـي الخـيـال

 غني بالشعر و الخطب العسـال

 اموكـل الناس قد نفـروا نـجـو 

 ريــا و الـهـــاللثإلـى نـجــم ال

 و نمعـن بالـتـغـنـي والـتـكـنـي

 بـابـن عـٍم و ابـن خــالِّ 
ً
 فـخـارا

 : بأل ا

 لـي عظامـيلـم أقـل قو 

 بل أردتك لي عصامـي

 تـغـدو لـلـثـأر أمـامـــي

 ثـم أهـديـك حـسـامـــي
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 كـي تنـال الـغـاصبـيـن

 :االبن

 ... إلهي
ً
 هل نعيش العمر كربـا

 
ً
 نطالب بالذي قد راح سلبـا

 
ً
 سـرابـــــا

ً
 كـفـانـا يـا أبـي حـلـمـا

 
ً
 و غلبـا

ً
 كفانـا يا أبي عـارا

 ـج فـينــاأال فانصـر عـن الـتهري

 حـذار أن تتـم الـقـول نعبـا

 بغضب:األب 
ً
         مقاطعا

 لسـت أبـاك بـعـد الـيـوم واعـلـمف

 بأنك لسـت من آل و قربـي

  :ة لالبنخموبالفتاة 

 أسفي على الرجل الخمـول 

 أسفي على عرض وطـول 

 رعـديــد خــوار  كــســــول 

 لـيـس يـخـجل أن يــقــــول 

 ت الحـجــول متا مـثـل ربـا

 : ثم تتابع بانفعال

 هوانـا هـل تريـد لـه ارتـحـاال
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 وحبـي هـل تـروم لـه الـزواال

 فإني لست أرضـى من قريـٍن 

 يحب الهـون ال يهـوى النـزاال

 ألنـي قـد حلفـت يميـن صـدق

 بأني رود من صعـدوا الجبـاال

 
ً
 فـدائـيـيـن قـد نـفـروا لـيـوثـــا

 ال يـمـلـو 
ً
 ن النـضـاالغـضـابـا

 :  االبن

 دى ؟جفهـل نفـع الفـداء و مـاذا أ

 
ً
 ؟وهل تحص ى ملن قد مات عــدا

 ؟ألـيـس عـدونـا جـبـار و غــــدا

 يـفـ
ً
 ومــــدا

ً
 !وق عـتـادنــا عــددا

 
ً
 لـه صـهـيـون واألحـالف رفــــدا

 :متهجمةالفتاة 

 إليـك أسـاوري وثيـاب لبسـي

 ، ويـوم عـرسوقـم للـمهرجان

 ات البـنـدقـيـة إن جـسـمـيوه

 يليـق بـه السـالح وحمـل تـرس

 أال تـثـأر لـيـتـك إذ تـداعـتــــى
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 وأهلـك إذ غدوا فـي كـل رمـس

 و أمـك أيـنـهـا هـال دعـوهـــــا

 علـى الـغبـراء ال تـأتـي بـحــس

 وأختك حين صاحت وا شقيقـي

 دمـي املطلول ال تتركـه يرسـي

 الفللصديق الفدئي ا
ً
 : سطيني معاتبا

 صـديـقـي ال أريـد لـك الــهنـات

 عـيـش الـتـشـرد و الـهبـات الو 

 دع األسمـال والتمـويـن واهجـر

 حـيـاة فـي الـخـيـام الـبـالـيــــات

 ألست ترى الرجال وهم شخوص

 إلـى طـلـب اإلعـانـة بـالـمـئــات

 
ً
 وأفـواج الـنـسـاء و هــن زحـفــــا

 ب أو القـطـــاةكـأسـراب الغـرا

 فـهـل كـتـب الـشـقـاء لـنـا خـديـنـا

 و يـهـنـأ غـيـرنـا بـالـخـيـــرات

 ـيــــفجفـال و هللا لـن نـرضـى بـ

 فـإمـا النـجـم أو بـطـن الفـــالة
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 صديقهاالبن 
ً
     :مجاوبا

 كذلـك يـا صـديقـي أنـت ضـدي

 تـخـاطـب بـاملـالمـة و التـحـدي

 و تـبـغـيـه عـنـديفـمـا تـرجـوه أ

 يـا فـطـيـن
ً
 و هـل قـدمـت شـيـئـا

 الصديق الفدائي 
ً
          :الفلسطيني شارحا

 إننـي رجل فدائـي... صديقـي

 أزور الـدار صبـحـي و مسـائــي

 األرض و الجـو غطائـيفراشـي 

 و أحـمـل من سـالحـي مـا يـعيـن

 
ً
 أزرع األلـغـام زرعــــــا

 ىأرسـل الصاروخ يسعـ

 فتـرى األقـوام صـرعـى

 ال حـراك وال أنـيــــــــن

 بثورة الصديق الفدائي
ً
 : متيما

  كإذا رمـت
ً
 الـحيـاة فـكـن عـنـيـــدا

 
ً
 عتيـدا

ً
 وعش في الناس جبـارا

 أن تـهـادن فـي طـعــان ذار و حـ

 
ً
 وال تحفـل بغيـر النصـر عيـدا
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 فـمـا عـرف الـسـعـادة ذو هـــواٍن 

 وال هـاب الـور 
ً
 بليــــدا

ً
 ى غـرا

 
ً
 ألسـت تـرى العـدو يمـوت رعبـا

 وقد دوى الفـداء بعد الـرعـودا

 
ً
 و خـوفــا

ً
 يـطـيـر جـنـانـه هـلـعـا

 
ً
 و أنـى سـار نـصـلـيـه حـديــدا

 وال اسـتـقـرار يـلـقــي
ً
 فـال نـومـا

 
ً
 و ال أيـام يـقـضـيـهـا سـعـيـــدا

 كـأن الـجـو نـار مـن لــظـانـــــــا

 و أن األرض توشـك أن تميـدا

 و حـق الضـاد والعـرب الغوالـي

 ولسـوف يقال قد كانـوا يهـودا

 عن رأيهإيلتفت االبن 
ً
 :      ليهم متراجعا

 حنـانـك يـا أبـي فـاغفـر لـذنبـي

 يـا فتـاة فـأنـت حبــي
ً
 و صفحـا

 يـا صـديـق أال و 
ً
 ربـيو عـفـوا

 بـأبـي للـنضـال  و هبـت قلبــي

 إلـى الـمـنـون ... فهـيـا للـفـداء
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ً
 :األب مستبشرا

 هلـلـي
ً
 هـللـي يـا نفـس بـشـرا

 واشربـي نخب الحياة األفضـلِّ 

 لـم يـكـن إبـنـي إال فـلــــــــذة

 مـن فـؤاد ثـائـر مـشـتـعـــــــل

 إننـا
َ
 وابـن مـن قـالـوا جهـارا

 نـف طـرز أولـينحـن شـم األ 

 :النداء للعرب الفتاة موجهة

 فـوا عـربـاه أبـنـاء لـعـمـومـه

 أهيبـوا للتـي صاحـت كلومـه

 أنـا الـعـذراء أمـا لألمـومـــة

 قـويمـة
ً
 تعـالـوا أجمعيـن يـدا

 نعيـد الدار والشـرف املهيـن

 والءهاالبن 
ً
  :مؤكدا

 ييـا بـنـي قـومـي إلـ يإل

ــافـال و هـن و ال   جـبـن لـديَّ

 
ً
 و لـكـن قـد أردتـكـم جـمـيـعـــا

 
ً
 لـجـيـش واحـد يـأتـي أبـيــــا

 يـردد إنـنـا عـرب كـمـــــــــــاة
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ً
 إلـى األعـداء قد سرنـا سويـا

 لـنـصـبـغ أرضـنـا بـدم ذكــــي

 
ً
 و لحـم الخصـم نـأكلـه شهيـا

 فال والقدس لن نرض ى احتالال

 من ثرى وطني سب
ً
 و شبرا

ً
 يا

 

 الزحوف العربية الصديق
ً
 :متخيال

 كـأنـي بـالـفـيـالـق زاحـفــــات

 بـالنسـور و بـاملشــاة
ً
 نفيـرا

 
ً
 حـداء  واحـد هـتـفـوا جـمـعـــا

 في الحياة وفي املمـات
ً
 علوا

 أيـا صهيـون أيـن تـروح مـنـا

 بلـى أيـن السبيـل إلى النجـاة

 مـن مانـا
ً
 فـأنـت تـروم أرضـا

 ـن نظـل سـوى الحمـاةوإنا ل

 فـذق مـن بأسنـا ما كنـت عنـه

 حـرب الكمــاة
ً
 جـاهـال

ً
 غبيـا
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 املشهد الثالث

 و كل بلباسه برجال من كل قطر عربي يبدأون )
ً
 واحدا

ً
التوافد واحدا

 (العربي  التقليدي و علم بالده بيده

 العلم  ي...يدخل بلباسه التقليد)ب جزائري شا
ً
حامال

 :(الجزائري 

 ـيـكـمـوا لـبـيـكـمـوالـب

 ها قد أتيت إليكم

 شعب الجزائر لم يكن

 عـنـكـــــــم
ً
 بـعـيـدا

ً
 يـومـا

 فـوق املجـرة قد سمـا

 تـاريـخــه يـنـبـئـكـــــــــم

 إن تـقـراوا آيـاتــــــــه

 فـهـي الـكتـاب الـمحـكــم

 سمع النداء وصرخـة

 لـلـحـق تـدوي مـنـكــــــم

  رزمـج ثكـالليـ
ً
 قـائـال

 لـبـيـكـمـوا... لـبـيـكـمـوا
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 إياهب األ 
ً
 ومصافحا

ً
 :مرتجزا

 بوركت يا شعب الجزائر

 يا ابن قحطان وعامـر

 دمـت للتحـريـر ثائـر

 :(يدخل بلباسه التقليدي) شاب عراقي

 أتاكـم ابـن دجلـة و الفـرات

 سليل العرب والصيد األبــاة

 إيـردد ب
ً
 سـم بغـداد غضوبـا

 لقدس حياتــيول ...لحطين

 ألجلك يا فلسطين سنمضـي

 لتطهيـر الـبـالد مـن الطغــاة

 سـرال إنـي من عـراقإفيا 

 له في الدهر أقوى املعجزات

 االبن 
ً
 و مصافحا

ً
 :مرتجزا

 حـيـيـت يـا ابـن الـعـراق

 عمالق حرب ال يطاق

 ال زلت من خير الرفاق

 :(يدخل وهو ينشد)شاب كويتي

 إنـنـي ابـن الـكـويــت
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 مـن بــالدي قـد أتـيــــت

 أحـمـل املـال بـكــف

 و بـأخـرى الـدنيـا مـيـت

 لـن أدع للـشـر وكــر

 فوق أرض ي وال و بيـت

 فاقرعوا طبـل املنايـا

 و اتـركـوا لـوال و لـيـت

 و لنقـل للـدهـر عدنـا

 بـابـن جـنـفـة و الكمـيـت

 :ياهإمرتجزة ومصافحة الفتاة 

 مرحى مرحـى للكويتـي

 أنـت مـصـبـاح لـبـيـتـي

 فابشـري أمـي  و أختـي

 :(يدخل وينشد)شاب تونس ي 

 ملـن تونـس أهلـي كـرام الخصائـل

 و جـدي لألنـسـاب مـن آل وائـــل

 لحوم العدى زادي وكأس ي دماؤهــم

 و أنهل في الهيجاء عذب املناهـل

 به جمعهـمأفال العرب والصهيون أ
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 و لو حسدوا للحرب كل الجحافـل

 
ً
 أبـاديهـم بـالعـزم و الصبـر معلمــــا

 و أترعهم بالسيف مـر الحناضــل

 حـلـفـتــــــــه
ً
 عـلـى يـمـيـن هللا ديـنـا

 ألحيا مـع الصـاروخ بيـن القنابـل

 مر الصديق 
ً
 ومصاحفا

ً
  :تجزا

 هلل درك يا ابـن تونـس

 دمـت لألوطان مؤنـس

 ال تـبـالـي بـالـدسـائــس

 :(ل وينشديدخ) الشاب لبناني

 من ذرى لبنان واألرز الجميــل

 ليطرت كالباز املدل إلى الدخــ

 أحمل الرشاش كي أشفى الغليـل

 يـا نـذل ومـت 
ً
 املستحيــليا هاتفـا

 وعويـلأف
ً
 لق من بأس ي صراخا

 األب 
ً
 ومصافحا

ً
 :ياهإمرتجزا

 فتـى العـرب و لبنــان

 فتى عيسـى  و عدنـان

 إلـى السـاحِّ  و ميــدان
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 :(دخل وينشدي) ب مغربيشا

 من مراكش واألباطـح

 رن فـي أذنـي صـوت

 منكـم يـا قـوم صـائـح

 فـاشهـدوا منـي فعــاال

 فـائـح ىريحهـا كـالنـد

 سـوف أمض ي لعـدوى 

 كي يؤوب الدار نازح

 
ً
 ثـم أعلـى الـرأس تيهـا

 أو أنم تحت الصفائـح

 ر م االبن
ً
 ومصافحا

ً
 : تجزا

 بن عرب املغربيايا 

 ن أمـــي  و أبـــيو ابـ

 دم كـلـيــث أغـلــــــب

 

 :(يدخل وينشد) شاب أردني

 
ً
 أنا ابنك يا أردن مـا زلـت دائبـــا

 غأقـارع أجـنـاد الـعـدو مـ
ً
 ـالـبـــــــا

 
ً
 على ضفتيك اليوم أجثوا مرابطـا
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 ال أهاب النوائبــا
ً
 وصبـرا

ً
 صمـودا

 وأحكم في األعداء قصف قنابلـي

  وأصطـادهـم
ً
  صيـدا

َ
 محببـا

ً
 حـالال

 ألجلك يا أردن أرخـص مهجتـي

 
َ
 بمضنـون التـالد و واهبــــا

ً
 جـوادا

 
ً
 فلـم تـد الفـانتـوم عنـدي مغنمــــا

 
َ
 و لـن تبلـغ امليـراج منـي مـآربـــا

  الصديق
ً
 ومصافحا

ً
 :ياهإمرتجزا

 ذا شقيقــي األردنــي

 ثـابــت ال يـنـثـنـــــي

 ـنفــي حـــدود الـوطــــــ

 :(يدخل وينشد) شاب سوداني

 مـن الســودان أهلـي و العشيـرة

 و جـدي مـن نـمـيـر و الـمغـيـره

 أبـاة الضيــم مـا غضـوا لطـرف

 لهـم فـي الـروع أعمـار قصيـره

 سمعت الصوت من قومي ينادي

 فـلـبـيـت الـنـداء أرد ضـيـــــــره

 سأثأر من غريمـك يا ابـن عمـي
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 ال فلـن أجيـرهو لـو طلـب السـ

 : مرتجزة ومصافحة الفتاه

 بني السودان أهلونا

 أغيثونا ا...أغيثون

 نـنـاديـكــــم فـلـبـونـــــــا

 :(يدخل وهو ينشد) شاب سعودي

 نجـدو حجازي الحمى من نجـع 

 أهـيـج لـبـارق مـنـكـم و رعـــد

 هرعـت لهاتـف منكـم دعانــي

 لـتـحـريـر الـبـالد مـن األلــــــد

 فلن تقف الحواجز في طريقي

 كذا ضرب السياسة ليس يجدي

 فـويـل لـلـغـزاة فـقـد فـطـرنــا

 علـى حـب القتـال و نـوم لحـــد

 
ً
 لنـا العليـاء نطلبهـا عـروســـا

 و نـغـلـي مـهــرهـا بـدم و كـبـد

  األب
ً
 ومصافحا

ً
 :مرتجزا

 هلل درك يا سعــودي

 ديا ابن أحفاد الجـدو 
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 رب اليهـودسـر إلـى حـ

 

 وينشد)الشاب الليبي
ً
 :(داخال

 أنـا الليبـي مـا طـاق املجـامـــــا

 و ال عـرف الـخـنـوع بـه مـقـامــا

 أبـي فيـه اإلبـاء بـسـيـط عـيــش

 
َ
 إمـامــــا

ً
 فـهـب و سـار مـنـطـلـقـا

 يـردد يـا عـروبـة قـد نـفـرنــــــا

 فـهـيـا نـعـلـن الحـرب الضـرامــا

  يـلـو نـص
ً
 آل صهيـون سعيــرا

 
ً
 وحطامـا

ً
 و نجعـل مـا بنـو قـاعـا

 فال نرض ى الضياع لشبـر أرض

 و ال شعب العروبة به أن يضاما

 
ً
 و جـــــــدا

ً
 فـإنـا الـفـاتـحـون أبـا

 
َ
 و إنــا الـمـقـتـدون بـهـم دومـــــا

 ز مرتج األب
ً
 ومصافحا

ً
 :ياهإا

 ييبقري يا نفس وط

 أعـلـن الثـورة ليبـي

 خـوض الحـروب
ً
 طالبا
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 :(يدخل وينشد) اليمني

 طيب األعراق من أرض اليمن

 إبـن صنـعـاء وصـعـده و عـدن

 طاف بي وحي ألني أسعى ملن

 ذورا الـنـفـس لتحـريـر الـوطـن

 الإذ هـمـوا أبـنـاء عـٍم و خــــــ

 أبـلـغـوا إسـرال أنـا قـد أتـيـنــا

 و إلى التحرير سرنـا و مشينـا

 املوت لكـي تهدى البنــانطلب 

 عـزة الـعـيـش فـذا ديـن علـينـا

 أن نـعـيـد الـدار آبـاء و إبـنــــا

 :مرتجزة ومصافحة إياه الفتاة

 يا ابن عمـي اليمنـي

 إدرع لـلـمــحــــــــن

 ال تـقـل لـم تـرن 

 :(يدخل وهو ينشد) شاب مصري 

 أنـا الـنـيـل هـدار تـجـيـش غـواربـه

 يـر الـعـمـيـم مـواهـبـهو تغـدق بالخ

 
ً
 أنا الهرم الراني إلى النجم شاخصـا
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 لـيـروي لـه تـاريـخـنـا و يـخـاطـبـه

 ن العظيـم بـشـأنـــــــــهاأنـا سـد أسـو 

 تـضـارع آيـات الـزمـان عـجـائـبــه

 أنا الفارس املصري للعرب محتدي

 أروح إلى خصمي بسيفـي أحـاربـه

 إذ رام هـذا الـدهـر مـن
ً
 ـي مـغـنـمــا

 أغـالـبـه
ً
 وقـف لـهـذا الـدهـر حـزمـا

 ألقسـم بـاألجـداث ضمـت لحـودهــا

 رفاة أب في الحرب جلت مضاربه

 ألجـعـل مـن دنـيـا الـعـروبـة أمــــة

 مـوحـدة األقـطـار لـلـمجـد طـالـبــة

 و أزحـف بالجيـش العـرمـرم للـتـي

 ـههـواهـا مقـيـد فـي الـفـؤاد يـالزم

 إلى الرمل من سيناء والطور زحفه

 إلى القدس و الجوالن تسري كتائبه

 أحـاربهـم صبـح النهـار و عصــره

 و آتـيـهـم و الـلـيـل تـسـو غـيـاهـبـه

 و اجـعـلـهـم بـيـن الـخـلـيـقـة عـبـرة

 لـكـل دخـيـل طـامـعـات مـآربــــــه
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ً
 قـريـب يطلـع املجـد مشـرقــا

ً
 فعمـا

 للـنـصـر املـبـيـن سـبـائـبـهوتخفـق 

 إياهمرتجز  الصديق
ً
 ومصافحا

ً
 :ا

 سر إلى فتح ونصر

 أنت يا فارس مصر

 بعد عصر
ً
 دمت عصرا

 :(يدخل وهو ينشد) الشاب السوري

 إنـي فتـى الـشـام لـلـتـاريـخ قـد آال

 
ً
 أن يطلـب املجـد أنـي حـل تـرحـاال

 إذا ازدحمت
ً
 ضاق الكتاب به ذرعا

 ثـم مـنـه الـسـط
ً
 إـور فـخـارا

ً
 جــالال

 جـدي معـاويـة فـي الـنـاس داهـيـة

 
ً
 و الغـافـقـي بـفـتـح الـروم مـا بــاال

 دنـا األنـام بـقـسـطـاس نسـوس بـه

 
َ
 و اذالال

ً
 أو نـشـهـر السيـف ارغامـا

 إن غر صهيون نصر كان يدعمــه

 
ً
 و إزاال

ً
 حـلـف مـن الغــرب إمــدادا

 ـوف يدركهـمفلن يضيـر ، فمنـا س

 أيــوم الـهـزيـمــة 
ً
 و آجــــاال

ً
 قــدارا
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 ومصافحا باأل 
ً
 :مرتجزا

 أيها السوري تحيـة

 يـا عظيـم األريحيـة

 دمـت بـالـمـجـد حـفـيـا

 :(يدخل وهو ينشد) شاب من الجنوب العربي

 بـن الجـنـوب الـعـربـياإنـنـي 

 ، من ظبيقطري، حضرمي

 اابـن لـحـج و عـمـان كـلـنــــ

 لـبـنـي الـعـرب مـآل الـنـســب

 نعيش الثأر و ساحات الوغـى

 و نـلـبـي مـسـتـغـيـث العـــرب

 كيـف ال و اليـوم مـن يطلـبنـا

 أبِّ  و  ابــن أم  يعـربــ

 فابـشـري يـا دار هذا زحفـنـا

 هـادر كـالـرعـد بـيـن الـسـحـب

 لـم تـر إسـرال فـيـنـا دولـة

 ـنـبــــيال و حـق هللا ربـي و ال

  االبن
ً
 ومصافحا

ً
 :ياهإمرتجزا

 يا أخي يا ابن الجنوب
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 أنت عزرال الحروب

 عشت بالعـزم الدؤوب

 بيد وينشدون )الجميع 
ً
 :(يمسكون يدا

 نحـن أبناء العروبـة الجامعـة            

 نحن رسل الحق جندا املعمعـة

 مالكيـن اليـف و العـدل معـه            

 يـسـمعــهفـلـنـقـل للـكـون 
ً
 قـوال

 كـلـنـا كـبـش فـداء لـلـوطــن

 سويـا            
ً
 نحن قـد سرنـا جميعـا

 و دويـــــا
ً
 نـمـأل الـدنـيـا زئـيـرا

 نطلـب النصـر مبينـا عربيـا            

 
ً
 إبـديــــــــا

ً
 و نـذل الـخـصــم ذال

 كي نظل العمر أبطال الزمن

         هللي جوالن فينـا و افرحـي    

 و امرحي
ً
 و ارقص ي سيناء تيها

 نحن نادينـا الـنداء األريحـي           

 يا فلسطين و يا مسـرى الوحـي 

 سوف نفديك و نغليك الثمـن

 إيه صهيون أيا ابن اللقطـاء            
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 سـوف نـأتـيـك بعـزم و مـضـاء

 ل األرض بلحم و دمـاء             بنج

 ـالـهـبــاءن تـرى إسـرال إال كل

 !لم تكن كانت! :يقول الناس
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 الخالدي جبر الرحمن عبد

 

 كفر قرية من (2000 - 1922) "سفيان أبو" الخالدي جبر الرحمن عبد

 ثم درعا مدينة مدارس في القرية بعد درس. ملحتلا الجوالن في حارب

 الذي البزم محمد الشاعر أساتذته من كان .دمشق في األولي التجهيز

 .الخطابي إلقاءه يحب كان كما جيع،والتش الدعم له قدم

 ،العامي والشعر صيحالف الشعر كتب .البارزين الجوالن شعراء من

 حسب الكثير امنه أتلف لذلك سياسية، وطنية هأشعار  ومعظم

 إلى يميل يكن لم أنه كما سورية، تسود كانت التي السياسية الظروف

 يحفظه مما جمع شعره من املعروف فأغلب لذا ونشره شعره طباعة

 .أتلف أو فقد منه الكثير لكن أصدقائه، لدى توفر وما طالبه

 طباعتها في األول  الفضل كان( النفير مسرحية) الوحيد املطبوع وعمله

 .جسومة مصطفى وخصوصا ألصدقائه

 ،فلسطينو  ،العروبة): محدد محور  األولى مراحله في شعرة على غلب

 حارب كفر وقريته نالجوال  أصبح 1967 عام نكسة وبعد ،(الوحدةو 

 والحنين، بالعواطف مفعمة ائدقص فقدم ينظم ما لكل األساس املحور 

 ديوان، في طباعتها عدم رغم الجوالن أبناء بين واسعة بصورة انتشرت

  (.والطلل أنا ،هواها) :مثل
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 الفلسطيني األدبلجنة إحياء تراث 
 

الفلسطيني منذ تأسيسها لتكون  األدبتسعى لجنة إحياء تراث 

الفلسطيني، وحفظ نصوصه وتاريخه من  األدبيرائدة في حماية تراثنا 

 من روافد الحركة 
ً
طين،  املسرحية والدرامية في فلساألدبية و الضياع، ورافدا

بلة  ل اللجنة من خالل إنتاجها نواة تغيير ومركز إبداع، لتكون قِّ
 
األدباء وستشك

 من تلك الرؤيا سعت اللجنة إلى  .املسرحيين والدراميين والباحثينو 
ً
وانطالقا

 صياغة خطتها املستقبلية.

 

 األدبي الفلسطيني إلى تعزيز الوعي األدبوتهدف لجنة إحياء تراث 

لذوق الفني وروح البحث العلمي وممارساته لدى مجتمعنا الدرامي وتنمية او 

الفلسطيني، وإلى صياغة البنية املعلوماتية والنظامية من خالل حفظ 

، ، خشية تعرضها للضياعونشرها التراثية املسرحيةاألدبية و النصوص 

ورعاية األبحاث والدراسات املهتمة بالدراما الفلسطينية، والسعي لتكريس 

في مؤسساتنا التعليمية  املتعددةمية املختصة بصنوف األدب الدراسة العل

للبحث العلمي، إضافة إلى تطوير قنوات الشراكة ودعم أنشطة جلب التمويل 

 للمساهمة في ذلك املشروع الوطني الكبير.
ً
 وخارجيا

ً
 محليا

 

 

 
 


