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 لألمسٌة الشعرٌة أسود رغم القٌود تقدٌم           
 

جهاد ٌوسف العرجا . د
مدٌر الصالون األدبً وعرٌف األمسٌة الشعرٌة 

 

أحمدؾ الميـ حمدًا كثيرًا ينير القموب ، ويغفر الذنوب ، وأصمي                         
عمى نبيؾ الكريـ ، وأسمـ تسميمًا يجزؿ الثواب ، ويشفع لنا يـو                        
  . الحساب ، وبعد                        
أجمؿ ترحيب وأحييكـ جميعًا   –أييا اإلخوة الكراـ  –فأرحب بكـ                        
بتحية اإلسالـ العظيـ فالسالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو                         

.  أيها األخوة الكرام 
إف اإلنساف في سبيؿ تحقيؽ أغراضو ومطامعو التي تضمف لو دواـ السيطرة واالستئثار    

لى بمنافع الحياة ، يمجأ لمقتؿ والتصفية الجسدية ويؿ جأ لمسجف والبطش والتنكيؿ والترويع ، وا 
جممة مف الممارسات القمعية التي تيدؼ إلى اجتثاث مف يعترض طريقو ومف يحوؿ دونو 
وتحقيؽ أغراضو التي قد تكبر إلى حد الرغبة الجامحة في بسط النفوذ والتوسع في السيطرة 

مصر ، وىي تطمب  ، وقد تصغر إلى حد إشباع الرغبة كما عبرت عف ذلؾ امرأة عزيز
، فقد  " ًلئه مل يفعل مب آمزه ليسجنه ًليكٌوبً مه الصبغزيه"يوسؼ عميو السالـ قائمة لمنسوة 

ذالؿ النفس عف طريؽ تحطيـ الجسد  .  لوحت بالسجف كوسيمة لقير اإلرادة وا 
لمتخمص إف الشواىد التاريخية تشير إلى بني إسرائيؿ كأوؿ مف تآمر عمى أخييـ يوسؼ    
يف غيبثبت اجلت ًأًحينب إليو لتنجئنيم ثأمزىم ىذا ًىم ال  أن جيعلٌه فلمب ذىجٌا ثو ًأمجعٌا" منو 

تتوعده  ، لمتخمص منو قبؿ أفىو السجف األوؿ ليوسؼ عميو السالـ  بَّب إف اللُ  "يشعزًن 
و ففالسجف ص "مب جزاء مه أراد ثأىلك سٌءاً إال أن يسجه أً عذاة أليم " امرأة العزيز 

ولقد ظؿ السجف عمى مر العصور يمضغ في الظالـ جسد المسجوف   ،األليـ  العذاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهاد العرجا مدير الصالىن.د
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روحو بالطحالب الموحشة ، ُيغمؽ السجيف أبواب الحياة ، ويفتح نوافذ األوىاـ  ويدفع جدراف
  .
إف المعتقالت الصييونية في فمسطيف ليست سوى صورة مف صور البطش والقمع     

لقد بدأت اليجمة الشرسة نظريًا عمى فمسطيف عاـ . والعقاب الجماعي لمشعب الفمسطيني 
عمميًا بعد وعد بمفور  اشتدت إال أف اليجمة  (مف مؤتمر باؿ في سويسرا  )ـ 1897

وبقياـ دولة الكياف المزعومة ، واستمرار المقاومة  (ـ 1917في الثاني مف تشريف الثاني  )
الغاية تبرر الوسيمة  )ومف منطؽ  دأت الحركة الصييونيةفبالفمسطينية عمى كافة األصعدة 

: بوسائميا المعبرة عف طبيعتيا بمواجية المقاومة الفمسطينية ، وتمثمت تمؾ الوسائؿ  (
.  لؤلفراد والجماعات ، والتيجير واإلبعاد بالقتؿ المباشر 

ومع استمرار الرفض والمقاومة وتعدد وسائميا برزت المعتقالت الصييونية كوسيمة متميزة 
.  مف خالليا ما ذكر مف قتؿ وتجويع وتيجير ومحاوالت ترويض تمارس 

وقد أصر الصياينة عمى التعامؿ مع المعتقميف كخارجيف عمى القانوف وليس أسرى حرب  
ومع استمرار المقاومة الفمسطينية التي أخذت تتجو نحو التنظيـ فقد أخذ وضع المعتقميف 

ات النازية ، بدأ الكياف الصييوني في إنشاء يتغير ، فبعد أف كانت المعتقالت أشبو بمعسكر
إف وجود األسرى وراء  ونفحو وغيرىا عسقالف ، وبئر السبع : معتقالت جديدة ومنيا 

واألسالؾ الشائكة اإلسرائيمية كاف محرضًا عمى تواصؿ المقاومة والنضاؿ كنتيجة القضباف 
حتالؿ الوحشية ، فالسجف والسجف ىو بعض إفرازات اال ، رد فعؿ مقاـو لمغاصبيفو طبيعية

ىو فيض الغـر عمى تواصؿ الغذاء ومرحمة التعميـ اإللزامي عمى حب الوطف ، فعندما 
تطبؽ الجدراف عمى الجسد ، تنجح الروح باإلفالت مف بيف األسالؾ في رحمة البحث 

.  الواعي 
.  ياىب المظممة فإلي الذيف كتبوا بمداد ألميـ ، وزرعوا شمعاتيـ عمى أكفيـ ليبددوا عتمة الغ

. نقيـ ىذه األمسية الشعرية عميا تخفؼ بعض األلـ وتعيد لمنفس األمؿ 
طيورنا  
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ال بد أن تعود لألعشاش 
وشعبنا مصمم أن ٌطرد األوباش 

عندنا  (صالح )ألف 
عندنا  (عماد  )ألف 

 (عٌاش  )ولكننا 
أخاف علٌك السجن : قالت 

من أجل شعبً : قلت لها 
ظالم السجن ٌلتحف 

و ٌقصرون الذي فً السجن ل
من غرف 

على اللصوص 
لهدت نفسها الغرف 

لكن بها أمل 
أن ٌستضاف بها حر 

فٌزهر فً أرجائها الشرف 
: قالت 

بطفل  حلمت
ال أرٌد له أباً سجٌناً 

: فقلت 
الحلم ٌعتكف 
أتحملٌن بطفل 
قلب والد عبد ؟ 

أعٌذك من عبد له خلف 

 *******
من زنودي  ىهٌد أوا القٌود على القٌود ، فالقألقو

لً من هوى شعبً ، ومن حب الكفاح ومن صمودي 
على الخطب الشدٌد  رر فً دمً ، ناعزم تسسَّع 

ٌا طغمة أسقٌتها طعم المذلة من قصٌدي 
ال تحسبً زرد الحدٌد ، ٌنال من همم األسود 

ىو الجسد الذي  إذا كانت النفس عامرة باإليماف واثقة في دورىا في الحياة ، فإف سجف    
 : الروح وتشويو معالميا لـ يفمح في إنياء المقاومة لمغاصبيف، يقوؿ عمر خميؿ  مقدمو

برغم السجن والسجان والقٌد 

 

 

 

برغم السجن والسجان والقٌد 
برغم زنازن التعذٌب والتحقٌق 

والتعلٌق من قدم ومن زند 
ورغم مطارق الجالد واللعنات أرسلها 

ورغم القٌد والبرد 
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برغم زنازن التعذٌب والتحقٌق 
والتعلٌق من قدم ومن زند 

ورغم مطارق الجالد واللعنات أرسلها 
ورغم القٌد والبرد 

سٌعلو صوتً المحبوس كالرعد 
ولن أركس 

   
الشاعر يتخذ مف السجف بداية النطالقة جديدة أو والدة أخرى تكوف أقوى ، فيتحدى إف 

:  السجاف ليفضح أعمالو الوحشية 
 

وٌأتً اللٌل ٌطرق بابنا المقفل 
مضً اللٌل ، هٌا دونكم جسدي يو

وهات القٌد ، مزق معصمً األجدل 
وهات الكٌس ، واكتم زفرتً الحرى 

دري فً ص. وصب الثلج ، فً كانون 
فإن قلبً كالمرجل 

وهات الغاز واحرق مقلتً الحرة 
وسد منافذ األنفاس فً رئتً 

لن أوجل 
 

ف عنؼ الجالد وقمعو        إف ظالـ السجف ال ييد السجيف الصابر ، وال ييدـ ذاتو ، وا 
لف يحيي ىامة األسير ، بؿ يحفز فيو  التحدي والمواجية ويجعمو يقذؼ في وجيو صرخة 

 : تحد مدوية 

وٌأتً اللٌل ٌطرق بابنا المقفل 
وٌمضً اللٌل ، هٌا دونكم جسدي 

وهات القٌد ، مزق معصمً األجدل 
وهات الكٌس ، واكتم زفرتً الحرى 

فً صدري . وصب الثلج ، فً كانون 
فإن قلبً كالمرجل 

لحرة وهات الغاز واحرق مقلتً ا
وسد منافذ األنفاس فً رئتً 

لن أوجل 
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إن درب العزم مفروش بأنات الجراح 
ك الطرٌق باألذى العذب بأشوا

بالضحاٌا بالٌتامى بالثكالى 
بزنازٌن العذاب 

بالمعاناة التً فً مٌت القلوب 
تبعث االصرار للثأر العنٌد 

القلب ، ال لن نحٌد  ٌا شغاف
 

دمعو إف الشاعر السجيف مرىؼ الحس ، ليف الطبع ، عواطفو جياشة متدافعة يحبس      
ويكتـ آىاتو ويداري زفراتو ، يبث في الشعر ىمومو وأوجاعو بينما صغيرتو تجمس أمامو ال 

:  يستطيع حمميا أو تقبيميا ، وبينيما الشبؾ المعيف ، صائد العصافير 
 

صوتها الرنان  أواجهعلى الشبك 
ٌهتف أبً 

فٌعزف أعذب األلحان 
بك وتقفز كالعصفورة انحطت على ش

القلب ٌرتجف مدت أصابعها و
لكً تمس أصابعً والدمس ٌنذرف 
ٌا للصغٌرة بات الشوق ٌعصفها 

 فتصٌح ٌا أبتً

 
ما زاؿ وتر اإلبداع مشدودًا عمى وقع خطوات الفجر ، وما زالت السجوف الصييونية      

تموؾ بيف شفتييا بياء عمر اآلالؼ ، يتوسدوف حروؼ الكرامة ويحمموف بأعذب قصائد 
صوت حزيف يميؿ إلى البكاء الصامت ، يرسموف بدموعيـ المكتومة التحرير ، فيغنوف ب

 : لوحة وجدانية يبثونيا أخوة السجف 

 

على الشبك أواجه صوتها الرنان 
ٌهتف أبً 

فٌعزف أعذب األلحان 
وتقفز كالعصفورة انحطت على شبك 

مدت أصابعها والقلب ٌرتجف 
لدمس ٌنذرف لكً تمس أصابعً وا

ٌا للصغٌرة بات الشوق ٌعصفها 
 فتصٌح ٌا أبتً
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كتبت إلٌكم شعري ، وهل شعري سوى نفسً ؟ 
بكل كالمً المكتوب فً األشعار ثورة رفة الحس 

فما شعري ؟ 
سوى نهر من األحاسٌس أو سٌل من الشمس 

ف والحبس أنا ٌا صحبتً غنٌت رغم الجرح والسٌا

 
إف الشاعر السجيف قد تركنا في حالة مف مراجعة الذات ومحاسبة النفس أماـ المشيد 

:  األخير فينتقؿ مف المناداة إلى المناجاة إلى الخطاب 
 

اسمً عمر 
من أبسط البسطاء فً بلد المطر 
بلد الجبال الخضر والطٌر الحذر 

أعرفته .. جدي عمر 
زرع التحدي فً دمً منذ الصغر 

لهباً من الكلمات والزفرات والخطوات .. ل القصٌدة موقفاً جس
جدي ترفق بالجماد والبشر 

ٌا أخوتً 
أنا لست إال أول الموتى فماذا تطلبون من الحٌاة 

بٌتاً وتلفازاً وزوجه 
ومرتباً وعالوة سٌارة طفالً ٌنادٌكم 

وٌلعب حول أحواض الزهور 
اسماً شهٌراً ال تعرقله الغٌوم عن الظهور 

ي أرجو اإلجابة من قلوب فً الصدور لكن
هل تشعرون بفرحة العٌش الكرٌم ؟ 

هل تشربون الشاي مقتنعٌن أن الصبح من خلف الستارة ؟ 
أو إنكم ال تمضغون مس األحادٌث المرارة ؟ 

سأموت لكن لن أغنً للحجر .. عمر  اسمً
إنً أغنً إخوتً لٌد تلوح بالحجر 
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لالجئ والمستجدي والمتوسؿ لمحؽ والشاكي مف لقد حوؿ الشاعر صورة الفمسطيني ا   
الممارسات الصييونية والمنتظر الخالص دوف جدوى إلى صورة المجاىد الذي وجد الجواب 

والرد عمى الدمع واالستجداء في عيف أجمع الوثائؽ 
قضٌت ألف دورة من الزمان 

أنقب التارٌخ عن وثائق 
ألمنس الجراد عن صدٌقتً 

ا مالمحً ، أصالتً وأمنس الذئاب أن ٌشوهو
وٌطمسوا حقٌقتً 

وأمنس التتار والمغول 
أن ٌحرقوا األشجار والزنابق 
قضٌت ألف دورة من الزمان 
وفً دمً تزمجر الحرائق 

أستعطف القلوب أو أستصرخ الضمائر 
إن هللا قادر أن ٌكشف الحقائق : أقول 

وانطرحت فً المفارق .. استجدٌت .. بكٌت 
ألجمس الوثائق 

دتها وعندما وج
فً أعٌن البنادق .. وجدتها 

إف الشاعر المؤمف بالقيـ اإلسالمية التي تستمد زادىا مف الموروث العربي المموف بتعاليـ 
. يتغنى بيا ةاإلسالـ ومبادئو السمحة ، قد حوؿ تمؾ القيـ إلى أنشودة عذب

 

سنفرح بالشمس فً ذات ٌوم 
ستشرق توقظ كل النٌام 
وترشد كل الحٌاري 

ها السكارى وٌصحو علً
فننهض بالنور نحٌى بالحٌاة 

بالحب داراً فدارا  نفتحو
ونشرق بالضوء عند الشروق 

وال نمنس الفضل جارا 
فال تسرقوا الشمس منا 
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نفـوس عالٌـة 
إبراهٌم عٌسى                                                                        

 

والشمس حمت بواد غيػر وادينا  البػدر غػاب وما غابت ليالينػا 
يا لوعة الشوؽ أذكيت الجوى فينا   والشوؽ يميب في األضالع أفئدة  
تسقييـ المػر ألوانػا وتسقينػا  كيؼ األحبة باتوا خمؼ قضبػاف 
يحيي الجػراح ويغتاؿ الشرايينػا  والقيد ينيش في غػؿ معاصميـ  

ود تجتاح الزنازينػا موجاتو السػ واستوطف البرد في أضالعيـ ومضت 
حينا بثمل وفي جمػر الغضا حينا  والحػر يخمفو بالنػار فانقمبػوا 

والػداء يفتؾ باألحشػاء سػكينا  ال زاد ال ماء واألشواؾ مضجعيـ 
بئػس الػدواء نجرعو ويردينػا  أمػا الدواء فػإف الكػي أولػو 

مآقينا  والدمػع راود في صمػت لمػا وقفت ببػاب الدار أرقبيػـ 
طيػؼ األحبػة باألخبػار يأتينػا  أغمضت عيني واستنومت منتظرا 

والميؿ يعشؽ في قػرب المحبينا  والطيؼ جاء و ما أحاله مف طيؼ  
والريػح يخرج مف فيو وياحينػا  قد قاؿ مبتسما والشمس ىامتػو 
ىؿ بعد ذاؾ صروؼ الدىر تحنينا  إنػا سػجدنا لرب الخمؽ إيمانػا 

ف غمت أيادينػا  بػف قيود الجسـ تحبسنػا ال تحس تسمو النفوس وا 
والجنػد باتوا يخافوف  المساجينا  فالسػوط ذؿ وقيدنػا قيودىمػو 
في كؿ حػاؿ ترانا نخػدـ الدينػا  إفرادنػا خموة والجمع مدرسػة 

رغـ التنوع ذات الحضف يؤوينػا  مف كؿ طيؼ جمعنػا أخوة فترى  
أو بالعداوة ذاؾ الصػوت يغرينػا  ػر مفتػاح  ما كاف فينا لباب الش

والنـو ييرب مف أجفػاف شانينا  فالحب بات قرير العيػف مبتسما 
نػور يبػدد أوىػاـ المضمينػػا  ما سػاؿ مػف دمنا نػور يزيننا 

تػمؾ الكتائػب تصطاد المالعينا  كـ مرة وىميػـ بددت وانتشرت 
كاف ذاؾ غدونػا في أىالينػا إف  لـ تنسػنا فسعت بالعػز تخرجنا 

عبػد العزيز رأت قبمي وياسينػا  أو طاؿ مكثي فنعـ المكث في دار  
سالم 
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محمد العرجا                                                        
 

سالـ يا سالـ 
عالسجيف المي ما بنياف 
صامد صامد وما بميف 

وألؼ سالـ 
لمشعب لمسجيف 
أخونا أبونا 

تشيادييف لمس
صابريف مف سنيف 
ألنو في يـو عماد 
يـو بتحرر البالد 
مش بالطاولة 
وال الكرسي 

المي صار بدو يرسي 
تشيؿ أوتاد 
تحط عناد 

الحؽ حيمشي 
احنا سناد 
قالوا ساؿ 
الدـ الدـ 

إليـ ىما ما شيء ييـ 
صرار كبير  بعزيمة وا 
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ىنغير أنصار التيزير 
كاف منيـ واحد بيموؿ 

الكوف قاؿ وبيحكـ مصير 
بيتصرؼ بأمر البمد 
ما بدو شيـ يمد 

ألف في أنفار يسده اليوه 
يدافعوا معاه بالقوة 

بس لما 
يحكـ حكـ أصيؿ 
يمغي كؿ التزوير 

ير يير التغيير التغيىيكوف التغ
 

********* 
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شمــوع العـزة 
محمد المدلل                                                

 

إلى أولػئؾ فخػر السػادة النبػؿ  جػر األمػؿ إلى أولئؾ نػور الؼ
يبغوف شأو العال في غاية السبػؿ   إلى الذيف مضػوا في كؿ مكرمة 
والػذؿ خيػـ باآلىػات والعػػمؿ  دارت كؤوس المنايا حوليـ تبعا 
في كؿ معضمة في السجف مف جمؿ  يكابدوف األسػى في كؿ نائبػة 

لظمـ ينصب باألىواؿ مف وجػؿ وا ذاقػوا المػرار فػي غياىبيػـ 
في وجو طائفػة األقػزاـ كالجبػؿ  لكنيـ في ثبات راسػخ صمػدوا 
وما بتميتػـ مػف البموى عمى ثكؿ   واهلل ما أدر ىػؿ أرثيكـ وصبػا 
ذلت جبابػرة الطغيػاف كالخمػؿ  أـ أفتػخر بشموع العز في زمف 

لمواثؽ البػطؿ والصبػر محمػدة  أمػا معػاناتػكـ هلل مػوئميػا 
أبشػر بجنػة رضػواف بال مػمؿ  هلل در جمػػاؿ طػػاب منبتػو 

فأي عػار عمى الكفػار واليمػؿ   أنت المعالي ولؤلقػراف مفخػرة 
بالحؽ جرما وقد ساروا عمى زلؿ  إذا أفحشوا خطأ في الفعؿ وارتكبوا 

شػؿ  وقد غدوا في دنايا التيو والؼ بؿ إنيػـ في فنػاء الذؿ منزليـ 
أنتـ مف قمبكـ في األعصػر األوؿ   لكنكـ في عناف المجػد مسػكنكـ 

حتى يظمػوا كما األعػالـ بالشعؿ   تػاريخ أمتنػا سػجؿ مناقبيػـ 
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حوار مس القٌد 
محمود الرنتٌسً                                                         

 

  القيد 
ؾ ترنو بالعيوف وترمؽ  اوأرإني أحيط بمعصميؾ وأطبؽ 

وتضـ أزىار الربيع وتنشؽ  فجر البشائر رغـ ألواف األذى  
فأليف في يدؾ العزيزة أطرؽ  وتيزني في ىمة وبعزة  

ما زاؿ قمبؾ باألماني يخفؽ  عجبًا فإني ال أراؾ محطما  
أفال تميف ىنيية أو تشفؽ  وأراؾ ال ترضى الدنية مطمقا 

أنى أليف مع العدو وأرفؽ  ئمًا  وترد في ثقة المصابر دا
  األسير 

وأراه ينبض بالحقيقة يصدؽ  قمبي يقوؿ بأف فجري قادـ  
حتى تفؾ األسر أو ىي تزىؽ  إف الكتائب جيزت أرواحيا  

قالت ووعد كتائبي ال يخفؽ أسرت جنودًا مف عدوى مثمما  
ستفؾ اسرى مف قيودي تطمؽ ىي ال تخاؼ مف األعادي في الوغي  

أعوادىا ىي مف جديد تورؽ  وسعادتي عادت إلى مجددًا  
ريحانيا فأحسيا تتألؽ  واخضرت الدنيا بعيني وانتشى  

بؿ إف روحي باألقاحي تعبؽ  ما عدت أشعر باألسى في غربتي  
حريتي بفكاؾ أسري تبرؽ  أرض السجف روضة نرجس   وأحس

ؽ  لعقيدة التوحيد إني أعشأرأيت يا قيدي فإني أنتمي  
ىي منؾ يا قيدي أراىا أوثؽ  منيا تراني أستمد عزيمتي  
مف سجني العاتي أراىا أضيؽ  وبدونيا الدنيا تكوف صغيرة  
يجني المتاعب في الحياة ويأرؽ  إف الذي يعش الحياة بدونيا  
نيا  نور يضيء عمى األناـ ويشرؽ  في ظميا تحمو السجوف وا 

دموعؾ في يدي تترقرؽ   وأرىيا قيد مالؾ ال تحيط بمعصمي  
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  القيد 
مف بيف قومؾ لمعدا يتممؽ  يا صاحبي أبشر فإف مفاوضا 
بؿ حاماًل أوراقو ويوثؽ  وأتى لمؤتمر الخريؼ مناضاًل  

  األسير 
ما كاف يميث لمعدو يصفؽ  يا قيد لو عمـ المفاوض ما جرى  

بحباؿ غدر ساذجًا يتعمؽ  سرى آما كاف يذىب كي يقبؿ 
لو أنيـ تبعوا الجياد لما شقوا  ىا القيد المفوه قؿ ليـ  يا أي

  القيد 
والناس واألحباب عنؾ تفرقوا ما زاؿ دربؾ حافاًل بمصائب 
ال يشتكي مف ضره أو يحنؽ وأرى فؤادؾ واثقا في أمره  

ال يكتوي بالبعد أو ىو يحرؽ  مف كاف مثمؾ صابرًا في سجنو  
لسوؼ يسمو بالجياد ويسبؽ  وفمسوؼ يمضي لمعال رغـ األذى  

حرية وعزيمة يتنشؽ  ولسوؼ ينعـ مصبحًا ببشائر 
والحر لف يشقى ويشدو الزنبؽ  الظمـ لف يبقى سييدـ سجنو 
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ثورة األسرى 
مازن امطٌر                                                                        

 

يعيـ أشرار ويقاؿ إف جـفي أي شرع يسجف الثوار 
يوما وسالت بالدما أنيار فإذا استباح دماءىـ أعداؤىـ 
ذا كرامتيـ تداس رموزىا  قتؿ ودنس وجييا الفجار وا 
ذا خياميـ تحرؽ كميا  وتزىؽ روح وتستباح ديار وا 

ىناؾ ىاجت في النفوس النار نقب الشيامة فيؾ ثار وأسودنا 
األقمار سحب الميانة وبانت ىاج األسود بكؿ عنؼ بددوا 
إال وفييا دمعة ومرار األرض تعشقيـ فما مف ذرة 
والورد والحسوف واألشجار فالزىر والحنوف يعرؼ جميـ 
تزىو بسيرتنا مواكب األبرار مف بعد أف كنا مشاعؿ وثورة 
يرمي بناو يسوسنا مواكب األبرار يأتي زماف في الميانة موغؿ 
الكفار ومطارد يغتالو يا أخوتي إف األسير محاصر 

قرد ومقامر جبار اليـو يقتميـ يمرغ أنفسيـ 
أعتي ووقد صمودنا إعصار فإذا تمادى الغاصبوف فصبرنا 
ذا تمادى الحاقدوف فعزمنا  مثؿ الحديد وحتفنا أقدار وا 

ستزيدنا صبرًا وعزنا إصرار ودماء أشقر لف تضيع ثمارىا 
وسيثأر األبطاؿ واألطيار سيحمؿ الشرفاء ىـ أسيرىـ 

 
 

******* **
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بنت األسٌر 
                                                                                                        

هشام غانم  
 

العيُد يأتي والصغاُر ُيَعيِّدوْف              وأنا أخبِّيُء دمعتي بيَف الجفوْف    
وأنا حبيبي خمَؼ قضباِف السجوْف            بعَد الصالِة يرى المحبُّب حبيَبوُ    
يجري لساني مثمما يتصايحوْف  يتصايُح األطفاُؿ ِمف حولي وال              
وأنا قميصي مثُؿ أيامي حزيْف زيَّبنوا قمصاَنيـ            لبسوا الجديَد و    
يرقصوْف يتبادلوَف سروَرىـ أو اَؿ في ألعاِبيـ              وأراقُب األطؼ     
وأنا أحبُّب المعَب لكْف ميجتي             مآلى بأحزاٍف يموُنيا الشجوْف      
أبتاُه منُذ والدتي لـ نمتقي                 ماذا أقوُؿ لرفقتي لو يسألوْف ؟     
ذا غدا في كؿِّ حيْف  َمْف لي ُيَقبُِّؿ ُوجنتيَّب إذا أتى                   ذا مضى وا  وا 
ليتيـِ أعيُش لكْف والدي              مازاؿ حًيا ال ييوُف وال يخوْف مثَؿ ا    
أبتي يعيُش أحبُّبُو ويحبُّبني                 ويكاُد يقتُمني اشتياقي والحنيْف      
يا ويمتاُه ِمف السنيْف  , تجري سنيُف العمِر تطوي يا أبي         أياَمنا      
ي                وأنا السجينُة خمَؼ قضباِف األنيْف ويمرَّب عيٌد بعَد عيٍد يا أب    
وبرغـِ ُجرحي يا أبي لْف أنثني           سأظؿُّب َشوًكا في حموِؽ الغاصبيْف       
لتكوَف ُحرَّبًا رغـَ قيِد الظالميْف   عيَدَؾ يا أبي ميما جرى        سأصوفُ       
اٌف ليـ في سجِنيـ                  ـْ العبيُد وأنَت حرٌّ في الحصوْف  بؿ أنَت َسجَّب فُي
ـْ يا أبي سجنوَؾ حتى ينعموا           باألمِف       لكْف ال أماَف آلثميْف  , ُى
إفَّب الجباَف يموُت في ذؿِّ  اليوى          والحرُّب ُيفني عمَرُه كي ال ييوْف     
ـُ ب      ْف يشْأ               سأظؿُّب أحم ِد يفؾُّب أسَر الصابريْف ربُّب العباالمقاِء وا 
روحي وروُحؾ يا أبي في ُقبمٍة           في آىٍة في دمعٍة رغـَ السكوْف       
صبٍر يميُف الصخُر لكْف ال يميْف   موُع أمي ليس يمحوىا سوى          ود     
في فرحٍة ُعظمى تقرُّب بيا العيوْف يوًما يا أبي               القمباِف وسيمتقي      

لى لؽ       وسنمتقي إْف شاَء ربُّب العالميْف اٍء في غٍد             فاصبْر أبي وا 
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 رجال بالدي
غازي كلخ                              

 

واهلل يا بمدي وفيؾ رجاؿ 
رجاؿ مالح .. …رجالؾ عظما
قالوا ما  تسوى .. …باعػوا الدنيا  

وال جناح .. …رجؿ بعوضة 
واهلل يػا بمػدي وفيػؾ رجػاؿ 

سيػوؼ رمػاح 
لمػا تكػوف القدس عروسػة 
الماؿ بيرخػص واألرواح 

واهلل يا بمدي أصيمة خيولؾ 
والفرساف 

وطاح حصاف . …صارت مرة  إف
أو مف حالو .…يفز لحالو 

والميداف ..…يخمي الساحة 
ميما إف كاف … والفارس فارس
فدا األوطاف .. …يضحي بحالو

بمدي وراس الماؿ يا  الذخيرة
وفاح … مسؾ. …دـ الشيدا 

غطى سيوؿ وغطى جباؿ 
ديؾ بالدي الال وصاح 
واهلل يا بمدي وفيؾ جنيف 

وعز الديف 
" مميحة بنت رباح" وفيؾ يا بمدي الحجة

اشترت سالح . …باعت وقاتيا 
لمثوار . …قوت والدىا 
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قشاف الدار .. …في عبيا مخبى
والمفتاح 

صامت . …صمت.. …في السوافير
ليميا وقامت 

لحد مػ شقشؽ فجر والح 
طبيب جراح . …ربت وطني

درب . …عمـ…  طبب .…داوى 
كيؼ المشرط يشفي جراح 

أو فالح …عامؿ … ميندس ..يبني بمده 
واهلل يا بمدي وفيؾ رجاؿ 

فيؾ العممػا 
فيؾ الحكمػا 

وفيؾ يا بمدي رجاؿ مالح 
شيدا األقصى فتح لو قمبو 
قاؿ لو قمرنا وابف بمدنا 

يا تضوي عمى الجيراف كفا
أىمؾ أولى مف أىؿ الخاف 
مستشفى ناصر نزؿ دمعة 

لسػة بتجػري 
ع المي حبو والمي كاف 
والمي خمؼ سمعة 

زي الشمعة 
في البستاف  الوردةوكاف 

الكؿ بحبو حتى خصمو 
 يضمو يقوؿ لو يا خويا سماح
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  المسابقة األدبٌة والفنٌة/ ثانٌا ً                                             

 (  غزة بٌن األمس والٌوم  )                          
ـ  7/12/2007الجمعة                                    

 
 
 
  

المحتوٌات المحتوٌات 
 

 20العرجا يوسؼ الدكتور جياد تقديـ 
 22لجنة التحكيـ الفائزوف في المسابقة 

 23الرنتيسي سمير محمود يـو الفوارس 

 25غانـ عثماف ىشاـ نقاط عمى الحروؼ 

 26المدلؿ وليد محمد ىنيئاً  أىؿ غزة 

 27حمد أحمد ىياـ حسـ العساكر 

 28سميماف سعد أبو ستة بطاقة تعريؼ 

 30محمد جياد العرجا غزة 

 32منيرة عياد سممت يمينؾ أييا الصقر القسامي 
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ة األدبٌة والفنٌة  تقدٌم للمسابق 
 

جهاد ٌوسف العرجا . د
مدٌر الصالون األدبً وعرٌف األمسٌة الشعرٌة 

 
نحمدؾ الميـ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيو ، ونصمى ونسمـ عمى المبعوث رحمة      

لمعالميف وعمى آلو وصحبو الباذليف حياتيـ في نصرة دينيـ عمى سائر األدياف ، صالة 
أما بعد  . لى مر األزماف وسالمًا دائميف ع

غزة بيف )فقد أقاـ الصالوف األدبي في المنتدى التربوي برفح مسابقة أدبية بعنواف      
،  (الفالش  -صور الجرافيؾ  -القصة  -الشعر  )أربعة محاور وىي في  (األمس واليـو 

ة عاـ يحاوؿ الشعراء واألدباء والمبدعوف مف خالليا رصد وتوثيؽ ما جرى في قطاع غز
عمى قطاع غزة ، ويقارف األدباء  (حماس  )ـ مف صراع أدى في النياية إلى سيطرة 2007

بيف زمنيف مختمفيف ما قبؿ الحسـ مف انفالت أمني وفساد وتنسيؽ أمني مع الييود ، وما 
.  صار إليو الوضع بعد الحسـ مف أماف وعدؿ واستقراء 

ىذه المسابقة ، وقامت إدارة المنتدى  وقد تداعي عدد كبير مف المبدعيف لممشاركة في
:  التربوي بتكميؼ لجنة لمقياـ بتحكيـ ىذه المسابقة ، والمجنة مكونة مف 

"  رئيسًا " جهاد يوسف العرجا   . د -1
"  عضوًا " إبراهيم بخيت    . د -2
"  عضوًا " مصطفى عوض اهلل . أ -3

الفائزيف في المسابقة األدبية ،  وبعد أف أنيت لجنة التحكيـ أعماليا ، تـ اإلعالف عف
أسود رغـ " وتوزيع الجوائز المالية عمييـ ، وذلؾ بعد االنتياء مف فعاليات األمسية الشعرية 

:  األدبية وقد فاز في المسابقة " القيود 
محمود الرنتيسي  : المرتبة األولى 
هشام غانم  : المرتبة الثانية 
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صائد المشاركة في المسابقة ، والتي نرى أنيا وجريًا عمى عادتنا نقـو بنشر بعض الؽ
.  تستحؽ النشر 

وأخيرًا نتقدـ بالشكر الجزيؿ لكؿ مف ساىـ في إنجاح المسابقة األدبية بدءًا بمجمس إدارة 
شاركوا في ىذه المسابقة وانتياء بمجنة التحكيـ التي المنتدى التربوي ومرورًا بالمبدعيف الذيف 

.  ذلؾ كاف ليا الدور الكبير في 
 

وهللا ولً التوفٌق ،  بارك هللا فً الجمٌس
 

مدير الصالون األدبي 
جهاد يوسف العرجا  .د

 
 
 

 



من إصدارات الصالون األدبي      
 

 
      

ّثق األهس٘ت الشعزٗت أسْد رغن القْ٘د  ّالوسابقت األدب٘ت غشة ب٘ي األهس ّالْ٘م  ًشزة ث     

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يى خفاجة في المسابقة الفنيةتصميم و مشاركة  أيىب يح

األدبٌة والفنٌة  الفائزون فً المسابقة
غزة بٌن األمس والٌوم  

 

الترتيب المشاركة االسـ ـ 
األوؿ قصيدة بعنواف يـو الفوارس محمود سمير الرنتيسي - 1
الثاني صيدة بعنواف نقاط عمى الحروؼ ؽىشاـ عثماف غانـ - 2
الثالث قصيدة بعنواف ىنيئاً  أىؿ غزة محمد وليد المدلؿ - 3
الرابع قصيدة بعنواف حسـ العساكر ىياـ أحمد محمد حمد - 4
الخامس قصيدة بعنواف بطاقة تعريؼ سميماف سعد أبو ستة - 5
السادس قصيدة بعنواف غزة محمد جياد العرجا - 6
السابع قصيدة بعنواف سممت يمينؾ أييا القسامي عبد اهلل عياد  منيرة- 7
الثامف قصيدة بعنواف غزة الطير يوسؼ بساـ أبو ىالؿ - 8
التاسع قصيدة بعنواف غزة اليـو خميؿ زياد المسحاؿ - 9

األوؿ فالش حوؿ الحسـ  يونس يحيى خفاجة - 10
ألوؿ اتصميـ جرافيؾ عمى الفوتوشوب أيوب يحيى خفاجة - 11
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ٌــوم الفــوارس 
الرنتٌسً  سمٌر محمود                                                               

 

ومضت خيوُؿ الحؽِّ مثَؿ األسيـِ  طمع الصباح عمى الظالـِ األدىـِ 
تطػوي الثػرى وكأنيا لـ تمجـِ  خرجت بعػزـٍ والغباُر ورائيػا 

بْت يػـو  ف كميػا ثػارت فأحجاُر المػآذ بالػدـِ " اليدايةِ "قد خضِّ
ِـّ  وتػراُب غػزةَّب بمَّبمتو دمػاؤنػا  ـْ يعػد يرضى لنػا بتيمػ ىو ل

ـَ اليػدى فتأثػرت بتػألِـّ  صرخػات آالؼ المساجد حركْت  ىمػ
يا خيػُؿ ىيا فاصيػمي ال تكتمي  صيمْت خيػوؿ العز ترجع حقيا 

لسػوادىا يبػدوَف مثَؿ األنجػـِ  صيمت بعزٍّ والفػوارُس فوقيػا 
ـِ  ىبُّبػوا ألجؿ الحؽِّ يبغوف اليدى  حفظػًا ألمٍف في العيػوِف النػوَّب

غػرَز الخناجَر أسػوًة بػالُمْمَجـِ  فالغػدُر أعمػؿ حقػده بأئمػٍة 
ىػو لـ يراِع شربػة مف زمػزـِ  ىو لـ يػراِع  لممساجِد حرمػًة 
قػد مػرَّب فييػا بػالمظى وتيػّدـِ  حتى صػروح العػمـ فاخر أنو 
بػالحػرؽ لكف لػـ يقػـ بتيػكِـّ  قػد فػاؽ ىوالكو فيوالكو أتى 

ويزيػح عيػدا مف غبػار أقتػـِ  فأطػؿ فجػر الحؽ يمحو ظممًة 
ىي في السما مثؿ الصقور الحّوـِ  إف الفوارس ال تيػاب عدوىػا 
ؿ ما لـ يعػمـِ ضنػؾ الػردى وينا تنقػض مف عمياءىػا لتذيقػو 

والخػزي يمحؽ بالسفيو المجػرـِ  كـر الكراـ يظؿ يسمو في  العال 
حتى الميػالي بعدىػا لػـ تظمػـِ  عـ الضياء بيـو حسـ  فوارسي 
حطيػػُف تشيػُد لميػدى بتقػّدـِ  وتقدمت نحػو الفرنل ولـ تخْؼ 

ثقبػت قمػوب خصوميا لـ تنػدـِ  وتػراب غػزة شاىٌد لجيادىػا 
لوال الفػوارُس أقدمْت لػـ ُتيػَدـِ  وىـٌ ُيبػّدُد والحصػوُف تزلزلْت 
لتعيػد غػػزة لمكػراـ و تكػرـِ  ىي مف جديد تستػعيد ثباتيػا 
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ال لمغنػائـ ال ألجػػؿ الػدرىػـِ  ىي مف تغيػر ألجؿ عزة شعبيا 
تحمي حماىػا بالمييمػف تحتمي  ىي مف تثور ألجِؿ غػزة دائما 

تبقى تعيػش بعتػـِ ليػٍؿ مظمػـِ  ػالَد بػدوف ىمةِّ فػارٍس إف الب
وانصػر بالدؾ في المعارؾ تغنػـِ  يا صاحبي فاجعػؿ جيادؾ شعمًة 
ىي ذاتيػا صيمت بػدار األرقػـ  ىذي الخيوُؿ رأيتيا يـو الوغى 

 
 

**** ************
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نقاط  على الحروف 
غانم عثمان هشام                                                                         

 

ّّ البالِد ورددي                      يا  ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ طوفي عمى كّؿ
ىذه الدنيا لغزة  فاشيدي 

قومي لربِّؾ يا أبيُة واركعي                       ثـ اقرأي آياِت نصِرؾ واسجدي 
فوؽ السفينِة والبناِء األسوِد                          راياتُنا الخضراُء ىا قد رفرفتْ 

إف الذي رفَع السماَء قضى لنا                          أْف نطفَئ الناَر المييبَة باليِد 
ُمرِّي عمى العباِس في محراِبِو                 مف حرقوه وأخرسوا الصوَت الندي 

أفَّب الرفاتي بالصحابِة يقتدي                   قتموا الرفاتي دونما إثـٍ سوى        
واسمعي                       شدَو التالوِة في ترنُّبـِ ُمنشِد " اليدايةِ "واستنشقي عبَؽ 

ِد  في كؿِّ ناصيٍة أقاموا حاجًزا                              لُيعذَب الُجيَّباُؿ كؿَّب ُمَوحِّ
ىذا لعمري فعُؿ كؿِّ معربِد                           ُيمقوَف مف أعمى المباني فتيًة  

 السيدِ ما عاد في قوِس التحمُّبِؿ منزٌع                            قد غرَّبىـ ِمنَّبا وقاُر 
ىبَّبْت كتاُئبنا وكاَف قراُرىا                        َوْضَع النقاِط عمى الكالـِ األبجدي 

ـ                          وتدوُس رأَس الخائِف المتمرِد لتؤدَب األشراَر تقمُع شوَكو
َفَيَوْت معاقُؿ ظمِميـ وتساقطْت                             واهلُل لؤلبراِر خيُر مؤيِد 

الخيانِة قائًدا                           فمقد مضى لجحيِمِو والمعبِد " دحالفُ "ما عاد 
بيف الشياطيِف التي ال تيتدي                         حيث مصيُرهُ " إبميَس "في ممتقى

طوفي عمى كؿ البالد وكبري                   ذىب الطغاة إلى الجحيـ فزغردي 
عيد الكتائب أشرقت أنواره                              فتجمعي يا أمتي وتوحدي 

 باإلسالـ صرنا نيتدي قد ضيعت أعمارنا أوىاميـ                          واليـو 
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هنٌئاً أهل غزة 
محمد ولٌد المدلل                                                                

 
ىنيئًا أىؿ غزتنا الجديدة 

بأمٍف ساد في األرجاء يحيي 
فماذا كنِت يا بمدي بأمٍس 
وعيٍد بالمظالـ كاف يدني 

وقد عصفت رياُح الشر حقدًا 
فما طاؿ الزماُف يقود ظممًا 

فصوُت الحؽ يمضي في إباٍء 
ويبُزُغ فجُرنا طيفًا نراُه 
نا في صعوِد المجِد   نسمووا 

زانْت مكانتُنا بفخٍر  فقد
وصار الخيُر في طني عميمًا 

وذا عبُؽ الصباِح لنا أريٌل 
فيا ىي غزُة الغراُء تشدو 
وتنِسُل مف بالغتنا ُحِميًا 

وترُفُؿ في ثياِب العدِؿ تزىو 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ىنيئًا فالبالُد بدت سعيدْة 
قموبًا بعدما كانت وئيدْة 

بحاؿ زجَّب في َشَرِؾ المكيدْة 
ظيوَر الحِؽ أو ينفي وجوَدْه 
لُتيمؾ كؿَّب مف يوفي عيوَدْه 
كتائُب نصرِنا سحقوا وفوَدْه 
ليحُشَد قادمًا يومًا حشوَدْه 
ينيُر لدربنا دومًا َوقوَدْه 

روابي األْفِؽ بؿ نحمي جنوَدْه 
لتحظى في العال نزاًل مجيدْة 

يحؿ بأرضنا حتى يسوَدْه 
يفوُح بِطيبو يعمو وروَدْه 

لندى أحمى نشيدْة بألحاف ا
لُتمقييا لنا أحمى قصيدْة 
بعممقٍة وتنصُرىا العقيدْة 
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حسم العساكر 
حمد أحمد  هٌام                                                              

زلزؿ بحوؿ اهلل كؿ طاغوت وفاجر اغضب كموج البحر واضرب كؿ غادر 
فتراب أرضؾ القدسي طاىر طير ثراؾ مف الذيف  تآمروا 

اليـو قد دار الزماف  عمى المكابر اضرب بحوؿ اهلل كؿ مضمؿ  
يا غزة الغراء تأتيكي البشائر قد حاف الحصاد فأبشري اليـو 

نو   اليـو قد  د عيد لمكرامة والمآثر ميالحاف المخاض وا 
حمدا لربي إف تبدلت المنابر فر الفراعيف الطغاة وأدبروا 

فتمرغت في ذلة منيـ  مناخر سقؼ الخيانة خر فوؽ رؤوسيـ   
والطبؿ  إف جف  مالو صمت المقابر الشر إف ىاج  فممعت وامض 
لعظيـ شعب طاىر حر مصابر  اليـو جند اهلل جاءوا رحمة   

طوؽ النجاة ىـ دفعوا المخاطر ا بالخالص  ألمة غضبوا فجاءو
والمنتدى وسرايا ذؿ والمخافر باستيؿ غزة والسفينة  حطمت   

ىشموا الرؤوس وكـ خمعوا األظافر أوكار ظمـ  عذبت أبطالنا 
فعمى بغاة الشر قد دارت دوائر حتى أتاىـ باليقيف شبابنا   

يا فمدحور وخاسر مف  راميـ بغورأوا شبابا كالميوث مضاؤىـ   
نيا  لثورة الحؽ فأقدـ كؿ ثائر اليـو  قد  ثار الكراـ وا 

نو  آف اآلواف  لقد  يروا حسـ العساكر صبر الحميـ  قد  انتيا وا 
اصدح وكبر قد تبسمت المنابر يا ثابت القدميف  دربؾ أخضر 

ويطيب عيش تحتيا ويسر خاطر راياتنا تيفو النفوس لظميا 
فأثير غزة رائؽ بالمجد عاطر واء بأرضنا اليـو قد طاب الو

سيؿ مف القساـ نحو القدس سائر مف غزة التحرير يبدأ زحفو 
عما قريب فتأىبي واهلل ناصر والضفة الشماء آت فجرىا 

وعاشت حماس أبية أـ المفاخر سجؿ لديؾ  أيا  صقر العمى 
واآلف أقبؿ فجرنا بالنور باىر وانقضت ظمماتو   الميؿ ولى 
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بطاقة تعرٌف  
سلٌمان سعد أبو ستة                                                                   

 
أنا  ال أريد سوى محمد قائد 

أف ال أريد  األغبياء 
أنا ال أريد  سوى العقيدة منيجة 

وسوى الجياد رداء 
أنا مف قيرت الغاصبيف 
زرعت شطاف اإلباء 
لسماء ورفعت  راياتي تعانقيا ا

أنا مف قفزت إلى المعالي 
رغـ عدواف الطغاة 
ورغـ أنيار الدماء 

أنا  يا بني المبدأ السامي  الذي يأبى االنحناء 
الراية العميا  التي  ال  تنثني 

والثورة الشماء 
 

*********** 

 

أنا غزة األحرار قاىر الييود 
صانعة  الورود  رأنا غزة األبرا

أنا ال أىاب  الظالميف 
خاؼ المجرميف وال أ
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وىؿ يخاؼ األولياء 
أبو ليب يحاوؿ جاىدا قتمي ولكف 
ىؿ يقتؿ الطغياف أفالؾ السماء 

لف يستطيعوا يا بني 
واسأؿ سمية و البراء 

واسأؿ صييبا  والصحابة والنبي 
واسأؿ جموع الشائقيف  إلى تبوؾ أو حراء 

ىؿ يثبت  الطغياف  في وجو  العقيدة  ساعة 
 

 ***********

 
بت الكفار حيف االلتقاء أو يث

لف يستطيعوا يا بني 
واسأؿ عراؽ  المجد عف حجاجيـ 
ىؿ تكسر  الظممات  أنوار البقاء 

لف تستطيعوا  يا بني 
فاليـو يـو األتقياء 

اليـو يـو  عقيدة ال تنحني 
 فرعوف يمضي والتديف يعتمي كتؼ القضاء
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غزة 
العرجا جهاد محمد                                           

 
غزة صدي ىالمحتؿ 

جنود وناروا 
طابور الخامس المي طؿ 

ما ىيفؿ 
ألف عند جند 
رصاص بزند 

قانوف الحؽ مشير غصب 
سالـ وعيد يا ىاألجاويد 

ما بنحيد 
عف درب يعيد 
الحكـ الرشيد 
رسالة لمكوف 

ما نحب المي يخوف 
نار وحديد 
حنصدوا بإيد 
الباغي العنيد 
ما بنحيد 

د يا ىاألجاويد سالـ وعي
المي يصبر بياخذ أكيد 

وما ىيفؿ 
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خايف ذؿ 
الحؽ يسؿ 
كذب وضؿ 
ويف الكؿ 

ويف العربي ييؿ 
استنكار ممؿ 
شجب ما حؿ 
القصة قصة 
شعب وىؿ 

  يفيؽ الجمع مف الذؿ
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سلمت ٌمٌنك أٌها الصقر القّسامً 
 

                                                                                                  
عٌاد عبد هللا منٌرة 

 

اهلل أكبر يالقساـ ىّمؿ بيا موحد راـ المعالي 
بوركت ميامنكـ مف رجاؿ يـو ولى الفمتاف 

فيا ىو القساـ زمجر نسؿ المصطفى نحف ال نبالي 
دستورنا قرآف منزؿ والروح تيوف وترخص لمجناف 

ف وال تبالي غزة األمس الحزيف ال تحزني ال فمتا
وغزة اليـو اسعدي الح في األفؽ عبؽ القرآف 

يـو أف طالعنا أحفاد المصطفى وسعد ومقداد الغوالي 
حطموا راية الظمـ والسفينة تشيد وتبارؾ الفرساف 
اهلل أكبر مف عمى السفينة كّبر أسد قسامي 
ليزلزؿ قموب خانت باعت األوطاف بأبخس األثماف 

لوليد بركاف عمى األعادي فالقساـ نحف بال فخر نسؿ ا
سيؼ استمنا اهلل عمى الييود ، نمبسيـ األكفاف 

والفاروؽ جدنا وعثماف سعدنا وغدًا بالفردوس نالقي 
الياسيف رمز البطولة ربح بيعو فرخصت لو الجناف 

والرنتيسي يـو الزفاؼ ودعنا ، حماس الفدا لف تنسانى 
ف وكيؼ تنسى مف زلزؿ الرواسي وحطـ لبني صييوف كيا
فاهلل كافينا وحسبنا عمى مف أعداء اهلل يوالي 

فقد نسوا أف العزة هلل فالميـ صفحؾ والغفراف 
اسألوا زنازيف تؿ اليوى كـ كانت تصرخ وتعاني 
والمقادمة وموحد ُيعذَّبب وىـ ينشدوف الكوفيو واألغاني 
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والتاريخ يكتب ويسطر صفحات مف العار إليؾ دحالف 

ترى درة األوطاف وشـر الشيخ فييا تباع وتش
الميـ يا مف حفظت نبيؾ في الغار ثبت نصرنا الغالي 

حطيف عندىـ الحقيقة مرة وغزة اليـو تقير الطغياف 
فيا ىـ النسور عمى الثغور مرابطيف في كؿ وادي 
الكتائب والسرايا وألوية صالح الديف بكؿ عٍز وايماف 
نسجوا لبني صييوف أكفانيـ وأحالوا ليميـ نياري 

قصى غدًا موعدىـ ، نروميا مف اهلل كؿ أذاف وفي األ
ميما شددتـ عمىَّب الحصار وحممت ثقؿ الجباؿ فأنا حمساوي 

ستيزكـ خيوؿ أبا بكر وعمر يا دولة الصمباف 
ف زعمتـ الفتنة فمنا الشريؼ ييتؼ أنا جيادي  وا 

فأنا لؤلقصى فداء ما فؿَّب الحديد وال الف 
ف شققتـ الصؼ ففتح الياسر تقوؿ أنا  فتحاوي وا 

خسئتـ فالشيادة شجرة ليا حماس وفتح والجياد أفناف 
هلل ذر أقواـ أعدوا ما استطاعوا لؾ مولى الموالى 

باعوا لؾ النفس فأعزىـ وتقبؿ تجارة بال خسراف 
وامنف عمييـ بشيادة وعزىـ لنا صقور مف القساـ 

 
******
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غزة الطهر 
ٌوسف أبو هالل                                                        

 

قؿ كانت  قبميا أيامنا سوداءا يسألونؾ عف أياـ الطير 
يرمي لمنار كبش فداءا النار تأكؿ في اليشيـ وخمنا   

أمد ليا اهلل نورا وضياءا قد كانت غزة في ظممة   
وقتموا المرضع وحطموا الرضعاءا وىداية  قتموىا في غير مسجد 

حية تستوجب عداءا أو ؿوالذنب قراءة في مصحؼ 
أو سمع  فطاعة عمياءا ىو حقد في القموب أسود 

واألسد  شجاعة والصقر كبرياءا لكنما هلل جندا ىـ   
ال يعيشوف إال عمى اإلباءا فرساف  نيار رىباف ليؿ  

بعدما أتمفت  زينتيا اليوجاءا قد أبدلت  غزة زينة 
اءا وبيجت بعدما ناؿ منيا اإلعيوبرئت غزة بعد سقمة 
أف  يستبيح ثراىا األعداءا ىاذي غزة الثوار حراـ 
رأيت يوما السراب ماءا ىذا جواب سؤلؾ إف   
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من صور األمسٌة الشعرٌة  من صور األمسٌة الشعرٌة  
أسود رغم القٌود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

هحود الودلل ٗتسلن جائشتَ 

 بهي رئ٘س الوٌتدٓ ًافذ الجع

 
 

الشاعز الدكتْر غاسٕ كلخ  

 ٗلقٖ قصائد شعب٘ت فٖ األهس٘ت

 
 

ٗتسلن جائشتَ  سل٘واى أبْ ستت 

 فٖ األهس٘ت الشعزٗت

 
 

أعضاء إدارة الوٌتدٓ ّحشد هي 

الشعزاء ّأعضاء الصالْى 

األدبٖ ٗشاركْى فٖ 

 األهس٘ت الشعزٗت
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ٗح٘ٔ خفاجت ٗتسلن جائشة أّالدٍ  

 الفٌ٘ت الفائشٗي فٖ الوسابقت 

 
 

إبزاُ٘ن ع٘سٔ علٔ الوٌصت فٖ اًتظار 

 إلقاء قص٘دتَ فٖ األهس٘ت الشعزٗت 

 
 

تسل٘ن الجْائش علٔ الفائشٗي فٖ 

  الوسابقت األدب٘ت ّالفٌ٘ت   

 

ٗتسلن جائشتَ  هحود جِاد العزجا 

 فٖ األهس٘ت الشعزٗت


