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 1تالميد األولى 
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نقدم لكم باقة من القصص  

التي ألفها مبدعون من تالمذة 

األولى إعدادي شاكرين 

أستاذتهم المشرفين عن 

 .إنجازاتهم اإلبداعية
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 ...عيون حزينة  ...سقط عالل بن عبد هللا شهيدا قلوب صامدة

تجمع  ,خاف المستعمر الفرنسي  ...صمت مطبق لق المكان

حملوه على ,المواطنون حول جثة عالل بن عبد هللا

و اتجهوا نحو بيت اهل عالل بن  ,يرددون شعاراتهم, اكتافهم

 .عبد هللا

و عاد السلطان خاف المستعمر الفرنسي فهاجر من المغرب 

ليسجل التاريخ بعد ذلك ...سلطاننا دمحم الخامس...الشرعي

 .بطوالت الفدائيين و افتخار المغاربة لذلك
 

 أيمن أزواوي
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 ... سقط الشهيد عالل بن عبد هللا رحمه هللا على األرض مصابا برصاص

العدو الطاغي،فجسد بعمليته االستشهادية روح النضال الوطني في 

االحتالل ،وقمة  الروح الوطنية باسترصاخ النفس وافتداء الروح مواجهة 

عندها .التي هي اعز ما عند اإلنسان في سبيل المقدسات الدينية والوطنية

تلقى الشعب المغربي أصداء هذه العملية التاريخية بفرحة عارمة ألهبت 

الحماس الوطني،وأججت روح المقاومة التي كانت تستلهم قوتها من 

ولقد كان يقينه .ف الشهمة للملك المجاهد دمحم الخامس رحمه هللاالمواق

 .راسخا بحتمية انتصار إرادة الوطن

 ... سقط الشهيد عالل بن عبد هللا رحمه هللا على األرض مصابا برصاص

العدو الطاغي،فجسد بعمليته االستشهادية روح النضال الوطني في 

رصاخ النفس وافتداء الروح مواجهة االحتالل ،وقمة  الروح الوطنية باست

عندها .التي هي اعز ما عند اإلنسان في سبيل المقدسات الدينية والوطنية

تلقى الشعب المغربي أصداء هذه العملية التاريخية بفرحة عارمة ألهبت 

الحماس الوطني،وأججت روح المقاومة التي كانت تستلهم قوتها من 

ولقد كان يقينه .رحمه هللا المواقف الشهمة للملك المجاهد دمحم الخامس

 .راسخا بحتمية انتصار إرادة الوطن

 

 

 

 

 

 كوتر ابن الشيخ:
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سقط عالل بن عبد هللا شهيدا أول فدائي في تاريخ 

المغرب بعدما خلف خوفا كبيرا في نفوس المستعمر 

الفرنسي و توره تغلي في أحشاء المغاربة أسرع 

الشهيد و المواطنون األصليون إلى حمل الفدائي 

دفنه لكن ثورة المغاربة لم تحد فلقد تمكن العديد من 

المغاربة من التسلل إلى القصر فجمع المغاربة 

توقيع و طالبوا و قاموا بحمالت و نضال  01111

لعودة الملك العزيز المنفي فعاد و طرد المستعمر 

من المغرب و هدأت األوضاع و استقر المغاربة قي 

 .همبالد

 

 

  

  

الشافعيالمهدي   
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جسد الفدائي الشجاع، فعم الهدوء ليعم معه ...طرح الجسد 

جو كله خوف و هلع، سكن في أعماق ... جو حزين 

.المستعمرين الفرنسيين  

حمل عالل إبن عبد هللا على أكتاف المكبرين المغاربة 

بعودة دمحم  معلنين عن ثورتهم مادحين لملكهم، لينتهي األمر

الخامس إلى بالده معززاً مكرماً و ذلك بعد خلع السلطات 

.الفرنسية  
 

 

 

 خولة آيت مبارك
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عندما استل ذلك الشاب االسمر ذو الجلباب االبيض و 

الطربوش االحمر الخنجر الطويل الحاد اسرع با لقفز  

 السلطان سيارة إلى قفز ثم وطعن احد الضباط على كتفه

 بالحرس الخاصة الضباط احد به أمسك لكن ليقتله المصطنع

 على ساعده الذي المغربي الشعب تشجع الشاب هذا بفضل و

 و مدغشقر من الخامس دمحم السلطان رجع.  بالمهمة القيام

 فعاش بالحرب المغرب فاز.  ستقالل لال الفرنسيين قاوم

 هناء و بسالم المغاربة

  

 إلياس بوعليلة
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فصارت القلوب ... عبد هللا شهيدا سقط عالل ابن

صمت رهيب ...والعيون ممتلئة بالدموع ...حزينة

كان الخوف مسيطرا على المستعمرين ...عم الساحة 

المغاربة ذهبوا لكي يحملوا الجثة الهامدة التي , 

صاحبها هو البطل الذي زرع الخوف في قلوب 

فما هي إال ثوان معدودات حتى تعالت , المستعمرين

بعودة السلطان الشرعي الى . ت المغاربة صيحا

وبدلك يسجل التاريخ كفاح البطل عالل بن ...وطنه 

 .عبد هللا وجميع الفدائيين الدين حققوا االستقالل

  

 ياسين الحجامي
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تجمع حشد حول الفدائي المغوار الذي ضحى بكل 

عائلته، أصدقاؤه محاوال إشعال شعلة لن ... شيء

... صاحب العرش األصلي إلى بلدهتخمد حتى يعود 

حملوه إلى مكان امن حتى يدفن وتصلى عليه صالة 

وبعدها اندلعت ثورة شملت مدن المغرب . الجنازة

عاد . أيام الظلم و االستعمار... الذي مر بأيام مريرة

ملك الحق و العدل و فر المستعمر الفرنسي ... الملك

تقالله وهكذا نال المغرب اس. إلى دياره دون عودة

الذي حلم به ثالثة و أربعون سنة منذ بداية فرض 

 .مغربنا ذو مجد أصيل....الحماية بالمغرب

  

   

 
 ياسر بنصار
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ان سقوط عالل بن عبد هللا كان صرخة مدوية لقيت صدا جماهيريا 

.واسعا  

فالتف الناس حول هدا الشهيد و جعلوه قدوة و مثال يحتذى به لكسر شوكة 

  .و الظفراالستعمار 

بالحرية المنشودة  داع صيت هذا الخبر في جميع انحاء البالد و انتشر 

خبره كما تنتشر النار في الهشيم فاندلعت على اثر ذلك ثورات لكسر قيود 

االستعمار الذي سلب حرية المغاربة و جعلهم تحت وصايته فدب الرعب 

عرون بان و الخوف في نفس المستعمر فزحزح اركان بيوتهم وجعلهم يش

المغرب بالد عظيم و شعبه شعب ابي لن يرزح نصب نيل االستعمار 

  .الغاشم

فكان ال بد من احقاق الحق و ازهاق الباطل و عودة الملك من المنفى 

.ليجلس على عرش اجداده حتى يرث هللا األرض و من عليها  

 

 

 

  

  

 يوسف حاشي
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و لحظة سقوط عالل بن عبد هللا الرجل األسمر اللون، 

طويل القامة، النحيف المقدام الجرئ على األرض، 

تجمع أهل المدينة كلها حول ذلك الرجل، و في الفور، 

جاء المواطنون األحرار جميعهم و التفوا حوله، و 

حملوه على أكتافهم و هربوا به، متوجهين إلى بيت 

م ينشدون شعارات وطنية و و ه  أهللعالل بن عبد 

يمجدونه، فكانت هذه الواقعة بداية لتكوين خليات 

للمواطنين الذين كانوا يدافعون عن البالد حتى لو كان 

و بقوا على هذا الحال حتى استطاعوا . ذلك بطرق سرية

  .تحرير البالد

  

 بثينة لوكليل
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 و في هذه اللحظة، ابتسم الحارس الشخصي للسلطان المزيف

 أمام المأل ثم قال

 "!تخلصنا من هذه الحثالة "

جلس قرب ... ولد عالل بن عبد هللا ... فجأة، تقدم ولد صغير

 .جسد أبيه الملقى على األرض و بدأ يبكي

 :فحزن الملك الدمية و قال

ال أظن أننا شجعان، بل نحن جبناء ألننا وقفنا بالعشرات  "

بل كانت معه استسمح لم يكن وحيدا، . أمام رجل وحيد

 "..رغبة اإلستقالل

بإشارة، أمر حراسه بدفن هذا الجسد و يقيموا له مراسيم  و

فاعتزل من الحكم و قرر زيارة قبر عالل بن . جنازة كريمة

فلم يمر وقتا طويال حتى رجع دمحم . عبد هللا كل شهر

 .الخامس معززا مكرما

 
 حفصة حجوجة
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استشهد بطل المقاومة ورمز الشجاعة و النضال 

تعالت ...عالل بن عبد هللا أمام أنظار المغاربة

أصوات الرفض و االستنكار إذ ساهم هذا الحدث 

التاريخي في تأجيج المشاعر و إلهاب الحماس 

تظاهرات وثورات نضالية انطلقت ...الوطني

 تناهض بعودة السلطان دمحم الخامس طيب هللا تراه و

و بذلك سيظل اسم بطلنا ...طرد المستعمر الفرنسي

عالل بن عبد هللا اسما بارزا في تاريخ المغرب و 

 .مثال يقتضى به رحمه هللا و ادخله فسيح جنانه

 

 

 إيمان الكرايدي  
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امتأل ...سرى قلوب الناس,هلع,خوف,رعب...سقط عالل بن عبد هللا شهيدا

كسرته أصوات صرخات قوية تتعالى شيئا رواق السماء بلحظة صمت مريب 

اقتربوا ...تدل على الفخر و االعتزاز بهذا الفدائي الشجاع, فشيئا 

و ما ! ما أعظم الحرية.و سروا به  األرجاء مكبرين معظمين...حملوه...منه

فكل ما نعيش فيه أالن من حرية و استقالل للذات و األفكار ! أعظم صانعوها

الشاب األسمر ذو الجلباب األبيض و الطربوش  فهو نتيجة لما قام به,

 ...األحمر و إخوانه الفدائيين

 

شينجاة نن  
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هنا كان جسده مخترقا بالرصاص، تاركا روح الشهيد الطريح 

تنتقل للرفيق في هدوء وسكينة، وصوحب هذا السكون بعلو صوت 

الجماهير المنادية بصوت الحرية والمطالبة باستقالل المغرب و 

تنحي ابن  عرفة عن الحكم تلك الدمية التي حركها المستعمر 

 .الفرنسي و رجوع الملك الشرعي

وما هي إال أيام حتى انتشرت شرارة الثورة في جميع ربوع البالد 

فتحققت مطالب الشعب األبي الذي رفض بشدة الخضوع و الخنوع 

ل للمستعمر الذي ال يعرف معنى الرحمة والشفقة فحققوا االستقال

 .المنشود و المرغوب فيه منذ سنين خلت

وهكذا لم تضع روح عالل بن عبد هللا سدى بل أثمرت وفاته 

 .حصيلة لم يستطع كثير من الشعوب إنجازها

  

 ياسر حسين
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صمت ...وجدها الريح كانت تنشد في الغابة ...لف البالد ظالم مطبق

طلقة اسقطت عالل بن عبد هللا ...مدمرة ...رهيب كسرته طلقة نارية 

بعد نجاحه في انبثاق ثورة نضالية ...مستشهدا مدرجا في دمائه 

خوف سريا نفوس المستعمر .هلع ...صمت رهيب عم المكان ...

حملوه على اكتافهم مكبرين ...هرع المواطنون المغاربة  ...الفرنسي 

لخامس و فقام عندها االحتالل الفرنسي الى ارجاع دمحم ا...معظمين 

 .فرجع االستقرار و االطمئنان و عم ارجاء البلد ...عائلته من المنفى 

  

 أسامة  اسماعيني



 

 

17 

 

ذلك المشهد حرك قلوب العديد من المتفرجين الذين أصبحوا 

مناضلين و مقاومين ضد االستعمار كعالل الفاسي ودمحم 

 ...الزرقطوني

القضاء ...واحد،تجمع المغاربة ولهم هدف م5511و في عام 

أجساد ترتعش من ...على االحتالل الفرنسي،قلوب خائفة

الخوف،هذا ما كان يشعر به األشرار ألن عددا كبيرا من الجنود و 

الخونة قتل،فأعادوا الملك دمحم الخامس من مدغشقر،ملك الحرية و 

 .الشعب المغربي

لكن ال يزال أمامهم ...أخيرا،تحرر المغاربة من المستعمرين

ير الصحراء المغربية من اإلسبان مما أدى لخلق المسيرة تحر

    م5591الخضراء سنة 

  

 إيهاب فتحي
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رهيب عم  صمت , وقفت لوهلة أتأمل الشعارات

قشعريرة سرت ,اوراق االشجار تتطاير هنا و هناك ...المكان

ضجيج قوي ,غفوت للحظة,جلست على كرسي قديم,جسمي

فإذا هو بالمدير صحبة ,ذهبت أتأمل هذا الضجيج ,كسر الهدوء

سحباني دون ,رجلين يلبسان زي الشرطة في سيارة قديمة

مشيت بخطى متتاقلة و المطامح و االمال تلمح في نفوس ,رحمة

 . حب لفداء الوطن...يملؤها حب كبير

  

 أيمن أزواوي
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الذي الحرية للمعتقلين ال لالحتالل كان الشعار ’ال لالضطراب

كتبه أبو القاسم بخط واضح بإصرار و عزم رغبتا في مساعدة 

 .المعتقلين البر يؤون

في ليلة ممطرة كانت الدوريات المستعمر تجوب المدينة حتى ان 

وقفت امام المدرسة حاصرت المكان كسرت االبواب و فجأة ابو 

القاسم الذي كان يغط في نوم عميق سال عن لكنه انكر الحقيقة 

يام و الدوريات تبحت عن هذا الفدائي الذي تمكن من مرت اال

كتابة الشعار حتى ان قبض على ابو القاسم قضى شهور في 

السجن  حتى ان يأس من العداب فحكم خطته للهروب مع 

زمالئه من السجن وجحت الخطة و كونوا حركة نضالية في اللد 

الى و انضم المواطنون االحرار و استعادوا بالدهم و هدا يعود 

 .الفدائي ابو القاسم

  

 المهدي الشافعي
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 أخرى شعارات يكتب القاسم أبو أخد لالحتالل ال

 اليوم في.   الشاسعة المدرسة ساحة كل في كبيرة

 مسح لتتفقد المدرسة قرب الدوريات مرت التالي

 الشعارات بعض الضباط أحد لمح لكن.  الشعرات

 االخير هذا في فأترت حزينة كانت التي الحمراء

 الطالب سراح أطلق حيث ؛ القضية تجاهل الذي

 دون أخيرا القاسم أبو إبتسامة عادت.  المعتقلون

.  حيويته و نشاطه إستعاد الذي المدير نسيان

 الطالب أن كما يوم كل تكتب الشعارات أصبحت

  .القاسم أبو ؛عاش القاسم أبو عاش:  داءما يهتفون

 إلياس بوعليلة:
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... فخر... استقمت واقفا أتفحص الكلمات على السور بعيني، فرح

نبضات قلبي كادت أن تخترق ... إحساس رهيب... شعور غريب

اتجهت نحو غرفتي الدافئة ألستمتع بنوم هانئ، هدوء يتجول ... صدري

إلى هنا : " فقلت في نفسي... ظالم حالك يمنع الرؤية... بين الجدران

 ". كل شيء تمام

طرقات كلها عنف و ...قليالً فإذا بي أسمع طرقات مفزعة غفوت 

خشونة، قمت بسرعة من مكاني ألكتشف أنه مجرد تخيل مزعج، و ما 

طرقات ... لتشرع الطرقات مرةً ثانية  هي إال وهلة بعد اإلطمئنان

 .حقيقية هدمت سكوني و اطمئناني

ؤالت عديدة شوشت تفكيري، من يا ترى؟ و لماذا كل هذا التعصب؟ تسا

رجالً ضخمان ... فتحت الباب ... تقدمت برجولة ...تغلبت على خوفي 

متنكران في زي عسكري، فهمت األمر بسرعة البرق تبين لي أنني 

سأعتقل فقدمت لهما يداي معتزاً مشيا بي بين نظرات الطالب المفتخرة 

 ".يا له بن رجل وفي لوطنه: "وكلماتهم المترددة

 خولة آيت مبارك
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 وطنية أبو قاسم
 ... فلما انتهى أبو قاسم من كتابة الشعارات،ظن أن ال

احد يراه وأنه قد حقق مبتغاه الذي كان حبيس نفس سنوات 

طويلة والزمه مرات عديدة، حتى سمع صوت وطئة حذاء 

تقترب منه، فأوجس في نفسه خوف وانتابه االرتباك وأحس 

لكنه في قرارة نفسه ظن أنه  أنه وقع في ما كان يخشاه،

انتصر ألفكاره، وحقق هدفه المنشود الذي كان طالما يشغل 

ضميره،لكنه بعد أن استفاق وجد بأن المدير بجانبه، يبتسم 

ويصفق بهدوء لكي ال يسمعه أحد، فتعجب أبو قاسم لحال 

المدير ذلك ألنه لم يكن يعتقد البتة انه سيتصرف بهذه 

أن المدير يقاسمه نفس ” ت هيهاتهيها“المعلمة معه لكن، 

اإلحساس، ونفس الشعور ألن وطنيتهما واحدة وانتماؤهما 

للشعب الفلسطيني واحد، ولولى الضغوطات التي كانت 

تمارس على المدير من طرف المستعمر اإلسرائيلي الغاشم، 

لما كان يمنع التالميذ من كتابة تلك الشعارات، وال غرب 

التالميذ وأبو قاسم بدوره فقام  بدوره عما يفكر فيه جميع

المدير بعناقه وشكره على حسن وطنيته وشجاعته ،وهكذا 

 .     يكون حب الوطن
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توقفت  لمهلة  اتامل الشعارات التي كانت بخط , بعد ان انتهيت 

كنت خائفا و فخورا في نفس الوقت ألنني اصبحت ضد . رديء

اشعلت ...غرفتي طلبا للدفء و الطمأنينةتوجهت نحو ...مديري

عيون ...كان الظالم دامسا , سيجارتي و جلست اشاهد الساحة 

غفوت للحظة طلقات قوية ايقظتني وكسرت هدوء ...جفاها النوم 

فتحت الباب اد بالمدير ورجالن يلبسان لباسا عسكريا , الغرفة 

ت كنت مفتخرا ألنني اصبح, سحباني دون رحمة وال شفقة ,,

بجانب وطني  وكنت اعرف ان هده هي خطايا االخيرة الن 

 .مصيري كان هو الموت

  

 ياسين الحجامي
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جلست في مقعدي، أشعلت سيجارة ... فعدت والفخر و الشجاعة ينتابانني

سمعت أصوات ضعيفة تناديني . شعرت بقشعريرة برد سرت جسمي

خرجت لرؤية ما يحدث في هذا الوقت المتأخر من الليل طالب المدرسة 

لقد شاهدناك أيها الحارس "ون لكتابة الشعارات دون خوف، و قالوا لي آت

طلبت منهم الذهاب وعدم العودة ألنني ". الشجاع لقد كان اختيارا صائبا

وفي ... ذهبت للنوم وأنا اشعر بشحنة غضب. سأتكلف بهذه المهمة

الصباح الباكر أتت مجموعة من الجنود ألخذ طالب جدد اثر ما كتب 

اخذ جنود مكبر الصوت ومر الطالب ... طلبا لحرية المعتقلينالبارحة 

بان يعترفوا بكاتب الشعارات أو تحطم المدرسة فوق رؤوسهم فلم يحرك 

شعرت بحيرة هل اخرج إليهم أم أالزم مكاني وبعد تفكير . احدهم ساكنا

عميق أشعلت سيجارة وخرجت إليهم بكل شجاعة وقلت ال تؤذوا أحدا إنا 

ت، ارتمى جندي فوقي وقيد بدني ولكنه لم يقيد كاتب الشعرا

غضبي،أخذوني إلى مكان لم اعرفه قط، وهكذا بقيت رمز القوة 

 والشجاعة في قلب كل طالب و طالبة وبقيت الشعارات خالدة لألبد 

 

 

  
 ياسر بنصار
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وقفت أتأمل هذه الشعارات تملكني شعور بالغيرة على الوطن و 

المكتوبة على الجدران و اقتنعت بأن هؤالء اعجبت بهذه األفكار 

التالميذ الذين اعتقلوا من قبل المستعمر الجائر ظلموا و 

  احسست بان هذه الكلمات الرنانة تقول ال الستعمار

فقررت ان اضم صوتي لهؤالء الطلبة و اعبر انا كذلك واندد  

بعبارات جارحة للمستعمر و الطلب منه أيضا الرحيل بينما 

تب على الجدران اذ دوهمت بقات المستعمر تقاومني كنت اك

 لتلقي القبض علي 

فقيدوني بأغالل من حديد ثم اقتادوني الى مركز االعتقال فشعرت 

بالفخر و االعتزاز و بقيت هذه األحداث راسخة في ذهني حين 

يا أيها الظالمون المغتصبون ارحلوا »صرخت في وجوههم بالقول 

وطننا فهو وطن ابي ال يرزح تحت نيل االستعمار و ال عنا و عن 

 «يقبل شروط الوصاية و الحماية

  

 يوسف حاشي
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 الرحيل قرر نشيط، نضالي إلى قاسم أبو تحول بعدما

 في حرا يكون و المضايقات ليتجنب ما مدينة إلى
 مختلفة أماكن و المدارس في الشعارات كتابة و النضال

 على أصحابها يحث حتى المستعمرين أيدي يصلها لم
 يمكن ال بإحساس يحس بدأ. االستعمار وجه في الوقوف

 المدينة إلى يصل أن يكاد بأنه شعر و أحس وصفه،
 في أيضا و الشوارع و األزقة في الشعارات لكتابة

 ...المدارس

 

  

 بثينة لوكليل
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لكنها غرفة حرة منظمة . فعاد إلى غرفته ، غرفة مظلمة و ضيقة

جلس فوق سريره، سريره الصغير و هو . المعة و ذاة نظافة

عيون تطلب ... خوف. فجأة ، سمع أحدا يضق الباب. خائف

ب فإذا بهم الطال. فتح الباب ظنا أنه المدير... حزن... رحمة هللا 

   فجلسوا.فرح الحارس و طلب منهم الدخول!!! 

فتح بال خوف ظنا ... دق الباب. و هم معجبون بعمل أبو القاسم

... كان المدير، غاضبا... أنهم طالب آخرون، ولكن لألسف ال منه

 !اإلعدام: قال لحارس ... منزعجا

و هكذا . فصدم وسقط على األرض الباردة بال أي كالم و ال حراك

 توفي أبو القاسم المسكين أخذا معه رغبة في حرية وطنه

 

 

  

 حفصة حجوجة
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اخدت طريق العودة و في ...انتهيت رجعت إلى الوراء قليال اتامل ما خططته يداي حينما

توجهت إلى منزلي فتحت الباب و تسللت ...نفسي سرور عظيم و ارتياح و نشوة ال توصف

إلى فراشي ضانا أن أحدا يالحقني بل هو شعور و حسب و أنا على فراشي أرى سواد الليل 

بداية له و ال نهاية تجتمع عليه كل الهموم و  ليل طويل ال...و نجومه زاهرة

اعد الدقائق بل الثواني و أنا في ...أتمنى زواله و بداية يوم جديد بفارغ الصبر...األحزان

غاية الشوق و التوتر هل ما زالت الشعارات صامدة أم محتها قطرات المطر و بينما أنا 

بعث في النفس اإلنسانية صوت األذان يصدع في كل مكان ي.غارق في خواطري غفوت

استيقظت متثاقال من الفراش أزحت غطائي تركت دفئه توضأت تم .الراحة و السكينة

وقفت انتظر اليوم الجديد الذي سيشكل رحلة في محاربة .صليت توجهت إلى شرفة المنزل

فإذا بي أرى شعاع الضوء األول يحاول اختراق الظلمة كأنه طفل يخطوا .الذل و االحتالل 

واته األولى لكن مع مرور الوقت ال يلب ثان يتحول هذا الخوف إلى نوع من االطمئنان خط

حضر رجالن بزي ...جلست على مقعدي(المدرسة)ذهبت إلى مصيري.ارتديت معطفي

االستغراب رفع صوته في بداية الحديث لكنه ما لبث  مدني بدا على المدير عالمات

قترب مني احدهما و اخرج قلما ا.أن ينخفض مع طوله حتى أصبح غير مسموع

و ورقة و بادرني بالسؤال عن كل ما يتعلق بهويتي قاطعه صديقه بان شخصا 

راني أتسلل في جنح الظالم بدا حديتي مرتفعا بالرفض لكن سرعان ما أسكتني و 

هو يشير إلى سروالي الملطخ بقطرات من الدهان و ما لبت ثان كسرت قيود 

 .د لي بالشجاعة و النضال من اجل حرية وطنيالصمت الن هذا اليوم سيشه

 

  

 إيمان الكرايدي
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عيون أبو قاسم تتأمل ...لحظة صمت رهيب و هدوء مخيف يعم المكان

ال ...التفت بسرعة ليجد انه...هناك من يراقبه...ما كتبت يداه

أخد أدواته استعدادا للعودة لغرفته .مجرد وهم أفزعه و خوفه...احد

أحس ...سمع وقع أقدام تتبعه...وهو في طريقه.المظلمةالضيقة 

توجه نحو ...فتح الباب بهدوء.لكنه مضى كان شيئا لم يكن...بالخوف

عاد مرة أخرى إلى النافذة و أشعل ...مد يده نحوها طلبا للدفء...المدفأة

يد باردة توضع ...فجأة.سيجارة لعلها تساعده على الهدوء و االستقرار

لكن ما فعلته ,أنا آسف,أبو قاسم" : هادئ يقول و صوت,على كتفه

ذلك الوهم هو ,يا للمفاجأة..."اتبعني,و لقد شاهدوا كل شيء ,جريمة 

سلم أبو قاسم نفسه فخورا معتزا ألنه .المدير بنفسه المتبوع بالجيش

اظهر حبا و عشقا 

 .فداء لوطنه العزيز

 

 

 

 نجاة ننيش  
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 أخرى شعارات يكتب القاسم أبو أخد لالحتالل ال

 اليوم في.   الشاسعة المدرسة ساحة كل في كبيرة

 مسح لتتفقد المدرسة قرب الدوريات مرت التالي

 الشعارات ضبع الضباط أحد لمح لكن.  الشعرات

 االخير هذا في فأترت حزينة كانت التي الحمراء

 الطالب سراح أطلق حيث ؛ القضية تجاهل الذي

 دون أخيرا القاسم أبو إبتسامة عادت.  المعتقلون

.  حيويته و نشاطه إستعاد الذي المدير نسيان

 الطالب أن كما يوم كل تكتب الشعارات أصبحت

  القاسم أبو ؛عاش القاسم أبو عاش:  مائدا يهتفون

 

 

  

 

 

 

 إلياس بوعليلة
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أشعلت المدفئة، شعرت لوهلة بخوف فرجعت لغرفة الحراسة 

وما هي إال هنيهة حتى . و ارتباك تملكا قلبي فأشعلت سيجارة

 وفي الصباح الباكر استيقظت على أصوات طرقات . غفوت

عنيفة، كادت تكسر الباب فعلمت أن السلطات الفرنسية أتت 

م االعتقالي فهرولت مسرعا دون أن ألتفت ورائي، وهاأنذا أم

فقررت السفر خارج .حدى ضواحي المدينةبيت عمي في إ

حصلت على جواز . الوطن كما نصحني بعض أصدقائي

السفر لكنني قررت زيارة المدرسة التي أوقدت في قلبي 

روح المواطنة وما هي إال لحظات حتى حاصرتني السلطات 

 .الفرنسية عندما كنت أتأمل الكلمات المكتوبة من نار

 

 

 

 ياسر حسين  
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ذات يوم قرر الذهاب عند الدوريات في الليل 

 لكن ليسلالعتراف أمام  المحتل الن الطالب أبرياء 

لم   و حكموا عليه بثالث سنوات لهم عالقة بذلك

لكنه قتل لمحاولته ,يمر أسبوع حتى هرب من السجن

 .الخروج عن الحدود الفلسطينية

هللا أبا رحم *ذات يوم كتب على الحائط المدرسي

لقد وصف الطالب أبا القاسم *.ال لالستعمار...القاسم

بالبطل بسبب شجاعته بتقدمه عند المستعمر 

واعترافه بتهمته كتابة الشعارات على الحائط 

 .المدرسي

 

 يونس الخضير  
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سيأتي هؤالء عاجال :أبا القاسم شهرا كامال مرددا كل ليلة انتظر

 .أم آجال

حرروا :علبة صباغة فكتبنفد الصبر،فصعد بالمصعد و في يده 

لكنه لم ينتبه لقطرات .لالستعمار...ليسوا مدنبين...الطلبة

كانت .الصباغة التي تسقط على األرض و تنتهي في غرفته

الدوريات تبحث عن العقدة لقتله،و لسوء الحظ قبضوا على 

الحارس و تم إعدامه أمام المدير و الطالب و أولياؤهم في 

ال لالستعمار و :ت التي نطقها هيآخر الكلما.ساحة المدرسة

 .استشهد بطال مناضال ضد االستعمار.أشهد أن ال إاله إال هللا

 

 

 

  

 إيهاب فتحي
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وجدها الريح …لق البالد ظالم كبير…عواء الذئاب تتعالى في الغابة

طلقة نارية مدمرة كسرت صمتا رهيبا  ...كانت تتنهد في الغابة

المحتل  …المراقب الفرنسي طلقة اسقطت …كان يعم المكان

صاحب الطلقة  ...خوف كبير سرى نفوس المستعمر. للمواطنين

وعيناه  ...كان رجال مجهوال يمتطي فرسا اسودا بيده بندقية

كان الفارس هو . حب لفداء الوطن ...بترعرع فيهما حب كبير

 .اختفى الفارس بسرعة.الذي غاب مدة طويلة...حسين

 

 

 

 

 

  

 أيمن أزواوي
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أصوات رهببة تتعالى بين أشجار الغابة ...نباح...عواء

وحده صوت ... غطاء مضلم حالك ارتمى على السماء...

على حين غرة تكسر السكون بطلقة ... . المطر يمأل المكان

نارية جعلت جسد المراقب الفرنسي يفترش األرض و 

يلتحف السماء التي تبكي فرحا و سروراً، ليظهر أخيراً 

فارسنا الباسل حسين، يمتطي جواداً أبيض ... الشجاع الفارس

سريا نفوس رجال اإلستعمار ... خوف... و بيده بندقية، هلع

لتندلع أخيراً صيحات اإلستنكار في جميع ربوع البالد بجالء 

  .السلطات الفرنسية

 

 

  

 

  

 خولة آيت مبارك
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وجدت المستعمرين يفتشون عني , عند وصولي الى المدينة 

, فرميت على مستعمر خنجرا  فأصبته , فذهبت ألنقد عمي , 

وحدها الرياح ... كان الظالم مطبقا , فتوجهت الى الغابة 

كسرت طلقة المراقب ... التي كانت تصدر االصوات 

خدت غصن شجرة ألدافع عن نفسي حتى أ, الفرنسي الهدوء 

ولكن , ادخلت الخوف في قلوب المستعمرين , ي قتلته انن

طلقة المراقب الفرنسي قتلتني وأسقطتني ارضا  فسبحت في 

 .دماء تسيل سيالن المياه المتدفقة

 

 

 

 

 ياسين الحجامي
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 الفارس    
خرير ماء ... و صوت مخيف لف... ظالم حالك دامس يعم المكان

ن هادئ يشعر باالسترخاء يناسب الهدوء و فجأة أصوات آتية م

حصان اسود شرس مر ... الشارع اآلخر تقترب لحظة فلحظة

كالصاعقة يمتطيه رجل متلفع في عباءة بيضاء يحمل سيفا طويال 

و بعد هنيهة مرت سيارة المستعمر الفرنسي . حادا و بندقية

بصداعها الذي يترك قشعريرة في الجسم، رصاصة انطلقت من 

طلقات صوب  بندقية المستعمر لكن الفارس تصداها ثم أطلق

السيارة فاخترقت الزجاج و الجندي معا و اردفته قتيال أما السائق 

و أطلق رصاصة على محرك السيارة فنزل . تبعه دون خوف

عاد السائق وتبع الفارس موجها سالحه نحوه لكنه استدار و 

. بسرعة فائقة و اقتلع رأس السائق مفرقا إياه إلى جزأين

ل قد لبس غطائه مخلفا قتيلين اختفى الفارس المغوار و اللي

 . فرنسيين

                             

 ياسر بنصار
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في ليلية ظلماء اثارني بزوغ القمر بضوئه الوهاج فرأيت 

شعاعه يسيل على جوانبه سيال فوقفت أتأمل هذه اللوحة 

اإللهية و جلست في شرفة بيتي اسكب كاس من الشاي 

المعطر و اذا بي أرى بياض الفجر و هو يدب ففي تجاليد 

الظالم دبيب المشيب في تجاليد الشباب صمت رهيب كسرته 

ارية اسقطت المراقب الفرنسي هرع الجميع خوفا اال طلقة ن

فارسا يتمطى يرتدي جلبابا ابيض بيده بندقية عيناه يترعرع 

فيهما حب و عشق لفداء الوطن فاختفى هذا الفارس في رواق 

 السماء                                   

 

 

  

 يوسف حاشي  
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 من هروبا اعتبره ألنه الرحيل عدم حسين قرر

 في المواطنين يحث فبدأ وطنه، عن دفاعه مسؤولية

 و يملوا حتى المستعمرين وجه في الوقوف على الخفاء

 يقوم فأخذ  أصحابها، ملك هي التي البالد هذه يغادروا

 خلقوا حتى الفرنسيين على ليلية بغارات وطنيين مع

 تضاعف االستعمار حكومة أخذت و  الرعب، فيهم

 هكذا و جدوى دون أصدقائه وعلى عليه للقبض المكافأ

 في بطال توفي حتى وطنه عن جوارحه بكل يدافع بقي

 حسين اسم بقي و الكثير المستعمرون فيها خسر معركة

االستعمار بعد حتى المغاربة كل به يقتضي رمزا  

 

  

 بثينة لوكليل:*
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في هدوء الليل و سكونه تتجمع كل األحزان و ...

و ...تتمنى القلوب أن تنساهاذكريات مؤلمة ...آالم

تبحر إلى عالم الحب والطمأنينة فقد سئمت عذاب 

بدأت قطرات المطر ...اليأس واالستسالم

اخرج ...صديق حسين القديم شهد اإلعدام...تتساقط

أخد يرعبه بالسالح كما أخد هو يرجع ...سكينا

توقف المطر ...وراءا إلى أن سقط من حافة الجبل

الن ...ة أشعتها على الجبلو أشرقت الشمس مطلق

 .هذا اليوم كان حدثا هاما لفداء الوطن

 

 

 

 إيمان الكرايدي 
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بعدما تحول حسين إلى قوة خارقة يحسب لها ألف حساب، وداع … 

صيته في كل مكان وأصبح يضرب به المثل،وذلك نتيجة عزمه في 

بسرعة فائقة من قبضته اعتراض الكيان االستعمار الغاشم، وانفالته 

كل حين، حتى يئس هذا المستعمر من إلقاء القبض عليه نظرا بما 

يتمتع به حسين من دهاء نابغ وسرعته البدنية في القتال وشراسة قوته 

في الميدان ناهيك أنه جعل الشبان أمثاله ينسافون وراءه ويحذون 

نظرا  ولكن. حذوه للدفاع عن هذه البلدة الجميلة أال وهي مراكش

الندساس الوشاة والمتعاملين مع هذا االستعمار، ال غرابة أن أمثال 

في كل واد “هؤالء موجودون في كل زمان ومكان، مصداقا لمن قال

فقد خرج أحد شباب قبيلته من صمته، بعدما أن كان ” تجد بنو سعد

يتسم بالصدق والوفاء واإلخالص، إلى غير ذلك من الخصال الحميدة 

حلى بها، ولكنه فجأة تحول إلى ثعبان سام، فما كان من التي كان يت

لدغته إال وشاية وشى بها إلى المعمرين، قصد الحصول على السلطة 

والمال، ناسيا وطنه وبلده ودينه، فتربصوا بحسين بعد تحديد موقعه، 

ونصب كمينا محكما له، استطاع المستعمرون بفضله النقظاظ عليه 

ي نومه جانب الساحة الحمراء، فألقوا بعد صالة الفجر وهو يغط ف

القبض عليه وانتشر خبر سجنه بين الناس، فخرجوا يهتفون باسمه 

ويكبرون هللا على ما أعطاه من قوة وشجاعة ليس لها مثيل، وقد بدا 

ذلك للناس حين إعدامه بعد أن تمت إدانته بالشنق أمام المأل في بهو 

  مبتسما” لسالمهللا اكبر وا“الساحة الحمراء وهو يردد 

 كوتر ابن الشيخ
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يتجول الناس في ساحة المدينة ,له من صباح مشرقيا 

األمور على ما يرام في ...الحمراء و المستعمر الفرنسي يراقب

الظالم الحالك , إال أن السماء اسودت شيئا فشيئا, هذه اللحظة

أين ذهب دفئ ...هدوء غير معتاد...يخيم أرجاء الساحة

ال يستطيعون الرؤية ...الشمس و ضوئها المنير؟

ثالث طلقات ...سمعوا أصوات وقع أقدام فرس,فجأة.بوضوح

توضح ...ما هذا الضجيج ؟...صراخ...نارية قوية

فارس يمتطي فرسا ابيض بيده بندقية مرصعة ...الصورة

بالذهب و الفضة لكنه سرعان ما اختفى تاركا وراءه ثالث 

 .   جثث المستعمر الفرنسي...جثث مضرجة في دمائها

 

 

  

 نجاة ننيش
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في قرية لطالما سكنها السكوت و في ليلة باردة، سمعت 

طلقة نارية، جعلت الناس يتوافدون من كل حدب 

 .وصوب رغم البرد القارص الذي عم المكان 

يا .  أتوا كي يعرفوا مصدر هذا الضجيج المفزع

 .للفظاعة إنه  المراقب الفرنسي لقد أمر بإعدام  حسين

سا أبيضا فوق و بعد لحظة رأوا شابا  يرتدي برن

ي فجواد أصيل يشعان في الضوء كالنجم المتأللئ 

 .لسماء الحالكة الظلمةا

 

 

 

  

  
 ياسر حسين
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تنكر حسين بزي اسود و ...لف البالد ظالم مطبقا

هرع يجري نحو مكان مبيت ...امتطى فرسا اسود اللون

 كان جميع الجنود يهتفون ب...المستعمر الفرنسي

طلقة ...سمعوا طاقة نارية مدمرةحتى "...ليمت حسين"

أسقطت المراقب الفرنسي أرضا مدرجا في 

هرب حسين و عيناه ...عندما ساد صمت رهيب...دمائه

فاختفى في رواق ...تترعرع فيهما عشق و فداء للوطن

   .سماء امتألت للحظة صمت رهيب

 

 

   

  

 أسامة  اسماعيني
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هدوء و سكينة يعمى المكان لكن ذلك لم 

يدم طويال حيث كسرت طلقة نارية ثم 

صرخة مدوية المكان جاء الناس من كل 

ذا بهم إف.حدب و صوب لرؤية ماذا يجري

يجدون المراقب الفرنسي جثة هامدة 

حاولوا معرفة من الفاعل فإذا بهم يروا 

فارسا فوق جواد أصيل ابيض كالنجمة تأللؤ 

.نه حسينإ...في السماء  

 

  

 يونس الخضير
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هدوء و سكينة يعمى المكان لكن ذلك لم 

يدم طويال حيث كسرت طلقة نارية ثم 

صرخة مدوية المكان جاء الناس من كل 

ذا بهم إف.حدب و صوب لرؤية ماذا يجري

يجدون المراقب الفرنسي جثة هامدة 

حاولوا معرفة من الفاعل فإذا بهم يروا 

ؤ فارسا فوق جواد أصيل ابيض كالنجمة تألل

.نه حسينإ...في السماء  

 

 

 

  

  

 يونس الخضير
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لكن الخوف الدي اعتاد أن ينتابني , صعدت إلى الطابق الثاني متوجها نحو غرفتي

          تحول

ز صمت رهيب عم ...نبضات قلبي توشك أن تخترق صدري ..   إلى ثقة          

الدافئ استلقيت لحظة في سريري .... قشعريرة   برد سرت جسمي.... الغرفة

 بعدما جفا النوم

إنها صيحات .... صوت غريب كسر هدوء وسكينة الغرفة...ضجيج. …عيوني  

دفعاني نحو  الساحة   وأخداني إلي السجن غير مبالين والمهتمين .... عسكريان

 مر زمن... بشعوري

 طويل من القمع واالحتياز النفسي للشعب من طرف المستعمرين لكن اليوم بعد 

ان الوقت لرفع صوت النداء بالحق واالستقالل والحرية ألن حركة ح… خروجي  

 المقاومة

 هي التي تستطيع عبر أجيال ومواقف من الصبر واإلصرار مقاومة المحتل ومجابهة 

 كل تحد يواجه   استقرار الوطن 

 ووحدته الترابية

 

  
 هند شقروف
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 ... كلما تلبس السماء ثوبها األسود،يخرج

جحره للقضاء على الدبابة من 

الحراس،باإلضافة أن المواطنين كانوا يقيمون 

اجتماعات إليجاد طريقة لطرد الفرنسيين،و 

 .يترأسهم الحسين

و في ليلة،طلقات نارية كسرت الهدوء الذي يعم 

المكان،فإذا بجسمين مطروحين على األرض ال 

قيمة لهما،ثم تكرر األمر من جديد عدة مرات،حتى 

 .ا قتلنجد عشرون فرنسي

أثر ذلك على األشرار فغادروا كلهم البالد و أقسموا 

 .أنهم لن يعودوا أبدا أبدا لها

رسمت االبتسامة في وجوه المواطنين و أقاموا 

حفال كبيرا و كرموا المناضلين و من بينهم البطل 

 . حسين

  

 إيهاب فتحي 
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