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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ُجْرُحَك يا وطني يُؤلُمني

 بقلم: أحمد عكاش.

آٍه يا وطين، يا وطَن اجلراِح، يا وطنًا تألَّبْت على صدره الطعنات، حّّت أَلَِفها 
وأَلَِفْتُه، وسال النَِّجيُع القاين ََهَاًل، آٍه يا جراحًا ال تُغادُرَك، كّلما حِسْبنا أنََّك 

ُجرٍْح، وتوَّهْنا أنََّك متاثْلَت للّشفاء منه، فتْحنا مآقينا على طعنٍة بَرِْئَت ِمْن 
جنالء، يُ ْنسينا أََلُمها ما كابْدناُه من أوجاِع الّدهوِر املنصرمِة، َفَماذا دهانا يا 

ها ال وطين وما دهاَك؟ هل َعَقْدَت ُمعاهدَة عشٍق مع اآلالِم، فآَلْت على نفسِ 
 أَْْياناً ُمغلَّظًة ال تدفُعَها عنَك، وال َتِضلُّ طريَقها ِإليَك؟. تُغادُرَك، وعقَّْدَت هلا 

ِحنَي فتْحنا أعيُ َننا صغاراً، ومأْلنا ترائَبنا بعبرِي نسماِتَك، وأظلّتنا ُزرقُة مسائَك، 
وأقّلْتنا ُخضرُة أَرِضَك، فَ َعْلنا ما فعَلْتُه مالينُي األجياِل املاضيِة قبَلنا ... 

ك، وكما نذروا أرواَحهم نذْرنا أرواَحنا يف كّل حنٍي ويف  عشْقناك كما عشقو 
كّل ُصْقٍع لِفداء أصغِر حّبِة رمٍل يف صحراِئَك، َأو ذرِّة تراٍب يف سهولَك أو 

 أدقِّ حصباء يف جبالَك.
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عشْقناَك يا وطين امتدادًا جغرافيًا يهزُأ باحلُدوِد املصطنَعِة، ويستخفُّ مبن 
مَن اخلليِج العريبِّ إىل احمليِط األطلسيِّ، ومْن  اصطنَعها، وتنبسُط أجنحُتهُ 

ُوغلِة عمقًا يف القارّة السَّمراِء، يا إهلي  
جباِل طوروَس إىل أقصى مناِبِع الّنيِل امل

 كْم ساورْتنا العزَُّة وحنُن حَنَْتسي نشوَة االنتماِء  العظيِم هلذا الوطِن العظيِم.

ْْ تَ ْنأ  وتسمو نُفوُسنا فوَق ُُتوٍم واهيٍة ُرمِس  اوُل الهةًة أ ُُ ْت على الورِق، 
ْْ متَتدَّ ِلمصافحِة َيِد  َُُوَل بنَي َيَدِي الشَّامّي أ باملشرِقيِّ عِن املغريّب، وأْ 
، وأْ متنَع ُوصوَل الربتقاِل اليافاويِّ إىل مائدِة املِصرّي، وأْ ُتصادَر  العراقيِّ

َْغريبِّ... )املاجنا( املِصريَّة قبَل هتتدَي طريقها ِإىل
 فِم امل

َْ أرسَخ َقدمًا من ُُتُوِمهُم املمُسوخِة، وأصلَب ُعوداً  ِعْشُقنا يا وطين لَك كا
ُلّونِة، خرائطهم هذِه كةريِة اخلُطوِط والتَّعاريِج، ِعْشُقنا لَك يا 

من خرائطِهم امل
 وطين كالّشمِس .. أكةر ضياًء وأطول ُخلوداً، وأنصع سبياًل، وأهد  عاقبًة.

َناَك يا وطين حضارًة و رُِقّيًا وِعْلمًا سطَعْت ُُشُوُسُه يف َدياِجي اجلهِل عشقْ 
( َمِلِك أملانيَة  َْ فصاَغْتها َسْبقاً حضاريّاً وِصناِعّيًا بَ َهَر األَبصاَر، فإذا بِ  )شارِْلما
 َّْ  يُنادي ِبرجالِه: )هُلّموا لِتَ َرْوا معي هذه اآللَة العجيبة اّليت ال أصّدُق إالَّ َأ
 ُْ َْ أجزاَءها، واليت أهداها لنا ملُك العرِب )َهارو اجلنَّ هم الذين يُِديُرو

ا ساعٌة لقياِس الزَّمِن(.  الّرشيُد( وقاَل لنا عنها: إَّنَّ
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عشْقناَك ياوطين فُرسانًا ُمؤمننَي فاُني، انرب  الشَّْعُر بنَي أرجلهْم ِإذ اُّتذوا 
ْعمورِة  صهوات جياِدهْم ُعروشًا يتبَ وَُّؤوََّنا،

َ
وينشرْو من فوِقها يف أصقاِع امل

َّْ حمّمداً رسوُل اهلِل، فِإذا بأغىن  شهادَة احلقِّ َوالّنوِر، شهادة أْ ال إله إالَّ اهللُ وأ
سلمِة 

ُ
امرباطورياِت العامِل حيَنها ُتصيُخ الّسمَع لصهيِل أحصنِتِهم العربّيِة امل

 شرقًا واألندلس غرباً، وقسطنطينّية وهَي تدكُّ معاقَل الظلِم والّظالِم يف الّصنيِ 
 ُشااًل، وأدغاِل إفريقّيَة جنوباً.

َْ الّنشوُة وحنُن ُنطالُع صفحاِت الّتاريِخ يَ ْروي لنا أنباَء  يا إهلي كم ُتساِورُنا اآل
 تلَك الُفتوحاِت الّسواطِع.

ستعماِر عشْقناَك يا وطين ثوَّاراً وشهداَء، رجااًل أشاوَس اندفُعوا إىل مشانِق اال
: أهاًل بِك يا أُْرُجوحَة األَبطاِل. مث ُتفُق أرجُلهم يف الفضاِء فوَق   َْ يْهِتُفو

 كرسيِّ اجلالِد متنُح أوطاََّنم وشعوََبم احلرّيَّة واالستقالَل.

آٍه يا وطين، أيُّ بقعٍة فيَك مل ينْلها عشُقنا، بل أيُّ هباءٍة يف تراِبَك أو فَ َنٍن 
ََ منَّا ببيادِر العشِق واهلو ؟. يف أشجارَِك، أو قطرٍة يف َُْ   أَّنارَِك واحارَِك مل 

ينتفُض مارداً أماَم مدمِّراِت االستعماِر  عِشْقَنا يا وطين )أوراَس( جزائرِنا احلبيبِة،
الفرنسيِّ الفواِتِك، ويُ ْقِسُم بالنَّازالِت املاحقاِت يف اجلباِل الشَّاخماِت 

ّْ اجلزائَر ثاَرْت فإمَّا حياٌة أو مماٌت، الشَّاهقاِت، والدِّماِء  الزّاكياِت الطّاهراِت، أ
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ْْ ُيا اجلزائُر، َوَأْشَهُدوا على ذلَك العاملَ   َّْ اجلزائرّيني األَباَة عقُدوا العزَم أ وأ
كلَُّه: فاْشهُدوا .. فاشهدوا, َفَشِهَد األشّقاُء العرُب والعامُل احلرُّ كلُُّه، وقاُلوا: 

 مني . آمنْي ... آ

عشْقناِك يا جزائَرنا احلبيبَة، عشْقنا فيِك )العريبَّ بَن مهيدي( يسلُخ اجلاّلُد 
املستعمُر ِجْلَدَة رأِسِه لَِيبوَح ِبِسرِّ الةّواِر، فلْم يفعْل، أدخَل اجَلالَُّد يف حلِقِه 
سُفودًا خرَج من قحِف رأِسِه، وفاَضْت روُحُه إىل بارئِها، ومل يفرْح جاّلدوُه 

 َلْو بكلمٍة يَتيَمٍة فاَه َبا. وَ 

عشْقنا فيِك يا جزائَرنا )يوسَف زيروت( الذي مل ََتُْرْؤ يف ذلَك الوادي كتيبٌة 
ْْ يقرتبوا مْن معقِلِه، ّسّفاحنَي مَن ال املدجَّجنَي باحلِْقِد والدبَّاباِت والطائراِت، أ

ُموا منه احذٍر وهلٍع لكّنهم بعَد ساعاٍت طواٍل حنَي مل يَ َرْوا منُه مقاومًة، تقدَّ 
ْْ غدا جسُمُه كالغرباِل من غزارِة  فوجدوه قْد أسلَم الرُّوَح منُذ عهٍد، بعَد أ
ْْ يُ ْفرِغوا كلَّ ما يف  الرَّصاصاِت اآلمثِة اليت اَّنمَرْت علْيِه، فلْم يسْعهم إالَّ أ

 ِجَعاَِبم مَن الرَّصاِص يف ذلَك اجلسِد اهلامِد. 

)الشَّهيَد احليَّ(، وآالَف آالِف الشُّهداِء األبراِر،  عشْقنا فيِك يا جزائَرنا
عشْقنا )مجيلَة بوحريد( واألَيدي احلرَّة يعضُّها القيُد، ويُ ْرَمى َبا يف َغياباِت 
، تنهُش الزنزاناُت أعماَرهم الفتيََّة، وأبداََّنُم الغضََّة، واملناضلنَي )عبَد  السُّجوِْ
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ناِك تُ ْعِلِنيَنها للقاصي والدَّاين، للواِمِق َوالشَّانِئ القادِر اجلزائريَّ( و .. و.. عشقْ 
 .(شعُب اجلزائِر مسلٌم، وإىل العروبِة ينتسبُ )قويًّة صرحيًة مدويًّة: 

َمْن ِمَن العرِب مل يعشِق الفكَر الني َِّر، والنوايا املخلصَة الصَّادقَة يف أشخاٍص 
، فَمْن يف أمَّتنا مل يصْلُه كانُوا ُشوَخ هدايٍة وأقماَر علٍم، وأساطنَي إبداعٍ 

َفكِِّر )عبِد احلميِد بِن باديس( َو)مالك بِن 
ُ
إشعاٌع مْن رائِد النَّهضِة اجلزائريَِّة امل

.... ) ( و)الشَّيِخ العريبِّ التبسيِّ  نيبٍّ( و)البشرِي اإلبراهيميِّ

ريّا( و)حممَّد وأيُّ أديٍب عريبٍّ مل تأخْذُه املتعُة وهَو يَ َتغىنَّ بأشعاِر )ُمْفدي زك
...)  العيِد آل خليفَة(، و)حمّمِد األخضِر السَّائحيِّ

وأّي روائيٍّ وقّصاٍص مل يضْع يَدُه على صدرِِه وينحين إجالاًل لِ  )حمّمد ديب( 

( َو)الطّاهِر وطّار(  .... (1)َو)مولود فرعْو

َهُش لسانَُه وهَو دلَّين يا أخي على َسائٍح واحٍد َتَطوََّف يف اآلفاِق ومل يَ ْعِقِد الدَّ 
حاِل يف  ( الّساحرِة، وحنَي يُ ْلقي عصا الرتَّ َْ ينقُل بصَرُه فيما حولَُه يف )وهرا
َْ َوْقُف(؟.َأال ما  َْ( ال يردُِّد مَع القائلني: )كلُّ مَجاٍل على تِلمسا )تِِلْمسا

                                                           

( دراسَة نقٍد ُمطوَّلًة َعْن قّصة )الشهداء يعودْو هذا 3891ُت عاَم )مالحظة: َلقْد كتبْ -1
، يف )العروبة( يف مدينة محص ا صحيفةُ هتْ األسبوع( تأليف: القاص اجلزائري )الطاهر وطار( ونشرَ 

 صفحتها األدبّيِة ُمَسْلسلًة يف عّدة أيّام.
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 أروَعِك يا جزائَرنا مْن شواطِئ العاصمِة إىل ُمْصطاِف )الشَّريعِة( إىل صحراِئكِ 
 الذهبيَِّة الشَّاسعِة ...

َْ يا وطين.. ما الذي َجدَّ؟ مايل  أََر  أشقاَءنا  –والعجُب يعصُف يب–واآل
 -يف وادي النِّيِل يرموَنِك يا جزائَرنا ب ....غرِي الوْرِد؟. تَ َتعاىل حناجُرهْم 

ْْ أُْنكَر مْسعي  َبُتافاٍت نضَب يف شراييِنها الُودُّ ؟. –وأُوِشُك أ

يَا َوَطين مباِء النِّيِل ْيأُل َأْعطاَف شارِبيِه ُحّبًا وأُْلفًة وإيةاراً، َفِمْن َأيِّ َعْهُدنَا 
ألوفِة؟. أبناُء مصَر.. هْم 

َ
َمْشَرٍب غريٍب َكِدٍر تسرَّبْت هذِه القطراُت غرُي امل

أبناُء مصَر، َفَما مبقدوري أنا، وما مبقدوِر غريي أْ يقوَل يف مصَر وأبناِء 
 مصَر؟.

ْْ أقوَل يف الذين األهراماُت ومنارُة اإلسكندريَِّة ُمْعِجزتَا ماذا  مبقدوري أ
ْْ أقوَل فيهم والنِّيُل مشرَُبْم،  اإِلبداِع بعُض ما قدَُّموُه للبشريَِّة، ماذا مبقدوري أ
( عليهم السَّالُم مَثََّة منشُؤهم،  و)يوسُف الصِّّديُق( و)موسى َوَهارْو

ُفهم، و)هاجُر( ابنُتهْم، َو)َمارِيَُّة الِقْبِطيَُّة املِْصرِيَُّة( و)يعقوُب( عليه الّسالُم َضي
  أُمَُّنا َزوَجُة نبيِّنا صَلى اهللُ عليِه وسّلَم؟.
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 ِْ ْْ تنظَر إىل الشَّمِس يف رابعِة النَّهاِر؟ إ هل حاَوْلَت يومًا يا سيِّدي أ
ْْ حييَط  ْْ ُيَط مبصَر تعريفاً استطاَع َبَصُرَك أ بالشَّمِس، فباستطاعِتَك أ

 وتْقريظاً؛ مصُر يا سّيدي كالشَّمِس يف َوَضِح النَّهاِر، 

ْْ يَ ْرَقى إىل مساِئها  ْْ حُييَط َبا نَ ْعٌت أْو أ َُُدَّ، عصيٌَّة على أ  ْْ عصيٌَّة على أ
 ُمتَ َعْمِلٌق ...

ٍْ آخَر مْن شؤوَِّنا، فه ْْ إىل شأ َْ فَ ْلنَ ْنصرْف إذ ْْ تكو َي أمُّنا حنُن العرَب قبَل أ
أُمَّ الدُّنْيا، فَ َهْل مسْعَت يا سيِّدي مْن قبُل أّمًا تَ ْرمي أبناَءَها ب  .... غرِي الورِد؟ 
ْْ مُتِْطَر أبناَءها بغرِي...  َّْ أّمًا عظيمًة ْيكُن أ ْْ يدوَر يف َخَلِدَك أ هْل ْيكُن أ

 ماءِ الورِد؟!.

والتضحياِت، آٍه يا مصَر التَّاريِخ واحلضاراِت،  آٍه يا جزائَر البطوالتِ 
َْ َّنبًا حلرٍَج كبرٍي حنَي  -يَا ِمْصُر َويا َجَزائِرُ –َصّدقاين  َأينِّ أجُد نفسي اآل

ْْ يضِرَب بوشائِج الرَِّحِم  أسأُلكما: كيَف مسْحُتما هلذا البالوِْ األجوِف، بأ
اشِق بال  كلماِت؟!.بيَنُكما ُعْرَض حائِط النِّزاِع والرتَّ

وبنَي أعدائنا، فلْم تَ ْقُتْل واحدٌة منكما مَن األُخر   –حنُن العربَ –ليَس بيَنكما ما بينَنا 
مليوَْ شهيٍد، ومل ينتصْب بيَنُكما جداُر عزٍل عنصريٌّ، ومل تَ رْتَِكْب واحدٌة مُنكما احقِّ 

اِصْر إْحداكما األُخر  سنواٍت حّّت  األُخر  َما ارْتُِكَب يف )َصرْبا( و)شاتيال(، ومل ُُ
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واحدٌة مْنكما مَن األُخر  أرَضها  –واحلمُد هلِل  –متوَت جوعًا ومرضاً...، ومل تنتزْع 
وزيتُوَّنا وبرتقاهَلا وأَْمَنها ومساجَدها وكنائَسها وبَسماِت أطفاهِلا، واألمَل ِمْن عُيُوِْ 

َْ ما نر ؟ َصباياها...، ملَْ حَيدْث شيٌء من  َهذا بيَنُكما؛ فَعالَم نَر    منكما اآل
ْْ تقوَل: لقد فَعَل بُِكما "  ْْ أمسَح لِنفسي بَِأ َْ ما نسمُع؟ حاَشا أ ونسمُع منكما اآل

 بَالُوٌْ أجوُف " ما مل حيلْم بفعلِِه صهاينةُ العامِل كلِِّه.

: دولَتا العرِب  -حنُن جيَل اليومِ -لو قاَلْت أجياُل الغِد عنَّا  َفواَخَجِلي
ِْ )مصُر واجلزائُر( أثاَر الفتنَة حديةاً بيَنهما )بالوٌْ أجوُف(، متاماً كما  الُعْظَميا
ِْ داحٌس  أثاَر الفتَنَة َقدْيًا بنَي أَبْ َناِء الَعمِّ )تغلَب( و)ُذبياْ( فَ َرَسا الرَِّها

 والَغرْباُء.

َّْ الرَّاشديَن فيِك مبِّنِة يا  )مصُر(! لْن أقوَل: أليَس فيِك رجٌل رشيٌد؟ أل
ْْ حُيَْصْوا، ها هَوذا صويت  يَ ْعلو إليِك مْن  –َوأَنا حمُِبٌّ ُمْشِفقٌ –اهلِل أكةُر مْن أ

ْْ يْأُمُروا  بالِد الشَّاِم، يُهيُب بالعاملنَي يف شّتَّ مصادِر اإلعالِم عنَدِك أ
ْْ يُِهيُلوا  باإلْبقاِء على َوَشاِئِج اإلخاِء واحملبَِّة بنَي األشقَّاِء العرِب، أُِهيُب َبْم أ

ْْ ُيِصيخوا  على شجرِة الوفاِق ماَء النَّماِء واخلرِي، ال .. ِسَواُه، أهيُب َبم أ
ُنبعِث فَ وَّاحًا مْن تلكَ 

( الطيَِّب امل  النوايا السَّمَع والبصَر والفؤاَد ل  )نداِء احلبِّ



 9 

نساِب عْذبًا من تلك األَْفواِه الطَّاهرِة، والنُّفوِس الَغُيورِة، ّيبِة العطرةِ الطَّ 
ُ
، وامل

 َوالُقلوِب الكبريِة املشُحونة باحلبِّ واإلنسانّية، فَِنداُؤها واْْيُ اهلِل نداٌء رشيٌد. 

ُْ ببالوٍْ أجوَف، فَ يَ ْنةُ َر يف قلوِبكم بذورًا مثارُ  ها واهلِل ال َيْسَتِفزَّنَّكُم الشَّيطا
ليَسْت إالَّ عارًا علينا حنُن العرَب، وفرحًة وُشاتًة ألعدائِنا احلقيقّينَي، وال 
ْْ تتحوََّل إىل ُجرٍْح جديٍد يُْدمي قلَب  َتْسَمُحوا لِفرحِة فريٍق رياضيٍّ عريبٍّ أ

 أمَِّتنا.. َيْكفينا ِجراحاً. 

َْ جلياًل وساميًا يدعو إىل االعتزاِز لو كْنُت ج لْسُت ِجلسيت هذِه كْم كا
ْْ أكتَب مهنِّئًا بنصرِة  َْ جديرًا يب أ ٍْ ُمَغايٍر ِلَما كتْبُتُه، كا ألكتَب يف شأ
ْْ أُهِّنَئ بنجدِة  َْ جديرًا يب أ األقصى الذي تَ رَتبَُّص به الصِّْهيَ ْونيَُّة الدَّوائَر، كا

ْْ ُأش يَد بافتتاِح مصنٍع املرابطنَي يف )غزََّة( الصَّامدِة اجملاهدِة، كاْ جديرًا يب أ
 ْْ َْ جديراً يب أ باباِت أِو السَّياراِت أِو البوارِج ...، كا إلنتاِج الطّائراِت أِو الدَّ
أتغىنَّ باْنِضوائي مَع العرِب قاطبًة َُت َعَلٍم عريبٍّ واحٍد، ونشيٍد وطينٍّ عريبٍّ 

 واحٍد، يف وطٍن عريبٍّ واحٍد. 

ْْ أجلَس ألهنَِّئَك َبا، َلِكينِّ آِه يا وطين! مَثََّة ألُف ألِف مفخر  مَع -ٍة ُْيْكُن أ
أجلُس وأكتُب لعلِّي أنتزُع مْن نفِس شقيقيَّ اجلليلنِي أشواكاً  -األمِل واخليبةِ 
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َتَسبَّبْت َبا ُمباراٌة ببالوٍْ أجوَف مَن اللَّدائِن؟!. أَلَْيَس هذا بربِّكْم ممّا تَتفطَُّر َلُه 
 َطِن وهذِه األُمَِّة ؟!.قُ ُلوُب الَغيار  على هذا الوَ 

ٌر َلُكْم(، َلَعلَّ َما َحَدَث يُ َعلُِّمنا أَنَّنا  ْْ َتْكَرُهوا َشْيئًا َوُهَو َخي ْ وأخرياً: )َعَسى َأ
َّْ فينا  حنُن العرَب نُويل صغائَر األُموِر اهتمامًا عظيمًا نَ ْفَتِقُدُه أماَم جليِلها، َوَأ

ْْ نُ ْعِمَل فيها ِمْبَضَع ُعُيوبًا ُمِشيَنًة حُيَتُِّم علينا عص رُنا وواقُعنا َوَعراَقُة َماِضينا، َأ
عاجلِة، لعلَّنا َنْسَتوي يوماً أصّحاَء تعافَ ْينا منْ 

ُ
ُُِْدُق بنَا  االسِتْئصاِل َوامل ُموبِقاٍت 

 ُك بعقولِنا وأفئدتِنا. وتَ ْفتِ 

ْْ يكوَْ م ْْ يكوَْ غُدنا خرياً مْن يوِمنا، وأ ْْ ختاماً أسأُل املوىل أ اضينا حافزاً لنا أل
نعوَد كما كنّا ُشوَس ِهدايٍة وَحضارٍة ورُقيٍّ، وخرَي أمٍَّة أخرَجْت للنَّاِس، نأمُر 

 باملعروِف وننهى عِن املنكِر، والسَّالم عليكم.

 .محص  –سورية  -أمحد عَكاش 

 


