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تقديم 
جهاد يوسف العرجا . د                

أستاذ مشارك في النحو العربي                                         
غزة  –الجامعة اإلسالمية   -قسم اللغة العربية                                                                                 

 
 )كان فيو ، الحمد هلل الذم كعد ، ككاف كعدهي الحٌؽ الحمد هلل حمدان كثيران طيبان مبار         

 ) ، الحمد هلل ناصر المؤمنيف ، كمذؿ الكفرة المجرميف القائؿ ( وكبن حقبً علينب وصس املؤمنني
كالصالة كالسالـ عمى رسكلنا الكريـ المبعكث  (والريه آمنوا يف احليبة الدويب  إوب لننصس زسلنب

ككف إال أنو ثبت عمى مبدأه كلـ يتراجع أك يتخاذؿ ، فمـ رحمة لمعالميف ، حاصره المشر
يتأثر بصالبة األعداء كجفاء األقرباء ، ألنو عمى الحؽ ، كألنو يعرؼ تماـ المعرفة أف 

ساعة ، كأف الثبات عمى الحؽ ىك النصر الحقيقي ، فأصحاب األخدكد ىـ  صبري  النصرى 
حكصر حتى كصمكا إلى حد أكؿ أكراؽ كما  المنتصركف ، ألنيـ ثبتكا كما ثبت ، كحكصركا

، حتى جاءىـ -صمى اهلل عميو كسمـ -الشجر ، فمـ يتنازلكا عف مبادئيـ كلـ يخذلكا نبييـ 
:  رج مف اهلل تعالى ، كبعد الؼ

 

الصالكف مف باألدباء كالمبدعيف  ، أرحب فأرحب بكـ أييا األخكة الكراـ أجمؿ ترحيب
دباء كالمبدعيف مف المنتدل األدبي في التجمع الكطني برفح كاألاألدبي في المنتدل التربكم 
كأحييكـ بتحية اإلسالـ العظيـ ، فالسالـ عميكـ كرحمة اهلل .لمفكر كالثقافة بخاف يكنس 

. كبركاتو 
 

يا أىؿ غزة إنكـ تحاصركف مف القريب قبؿ البعيد ، كمف الصديؽ قبؿ العدك ، كقد بمغت 
 كصحابتو أسكةه حسنةه صبركا عمى الجكع كالخكؼ القمكب الحناجر ، كلكـ في رسكؿ اهلل

ألف مع العسر يسرا ، كلف  ، فأعقبيـ اهلل تعالى بعز الدنيا كاآلخرة ، فاصبركا يا أىؿ غزة
يغمب عسره يسريف ، فكمما احمكلؾ ظالـ الميؿ كاشتدت كحشتو ، كاف ذلؾ إيذانا بفجر مقبؿ 

عمى لساف ، كتقكؿ غزة " العاقبة لممتقيفك" ، فمف رحـ الميؿ يكلد الفجر ، كصدؽ القائؿ 
: أيمف أحمد القادرم . دالشاعر 
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حولي الحصار 
فوقي الدمار 

تحتي سرير فيه أشواك ونار 
انفجار  ببعررُة ..... أحالمي الكابوس 
دار  في ككِّل 

يكلله بغار  جررٌح 
في كك قلب حرقةٌح 

كوتنا أو نهار  في ليكٍل :    فررَق 
هنا الجدار    اليهودُة ررِف 
أكعر من جدار   ت يا  عزُّي ورر

أنكرتني 
  ساهياً ....   مخطئا 
هذا القرار ... أنكرتني 

 

:  أيها األخوة الكرام 
لقد تالـك الكفار عمى سككتيـ عمى حصار النبي صمى اهلل عميو كسمـ كمف معو ، كعدكا 

ميـ ، كأرحاىـ تذلؾ مف قطيعة الرحـ ، كاستخفافان بالحؽ الكاجب عمييـ تجاه أبناء عمـك
.  فاجتمع أمرىـ مف ليميـ عمى نقض ما تعاىدكا عميو مف الغدر كالبراءة منو 

كالمسممكف اهلل تعالى في إخكانيـ ، كال يككنكا أعكانا لمييكد ، كأف يقكمكا  فيؿ يتقي العربي 
ف كاف كفار قريش قد تحرككا مف أجؿ رابطة الدـ كالرحـ  بفؾ الحصار كقدر المستطاع ، كا 

صدؽ ، كديف كالعقيدة أعظـ ، مما يدفع المسمـ إلى إعانة أخيو كتفريج كربتو ، فرابطة اؿ
: الشاعر حيف قاؿ 

 
أنكرت في قاموسك الذهبي غعه 
وغرعتني في الصدرر غرعر 
  بك أراها ألر غرعه 
أنا من ولدت وقرب أذني 
للرصاص دوز أعه 

قفعه ... بيني وبين الموت 
أنا ليس يقتلني البدو 

أنا الغضنفر 
كاإلوعر هو يهرب من ينوبي و
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يا أيها البربي أنت القاتك البالي المقام 
أنت الذز يرمي صمودز بالسهام 
انظر إلى ظهرز الذز أشببته 

طبنا بسكين اتهام 
أو ما مللت من الكالم 

أو ما صحوت وأنت تسخر منك 
السالم : دميتك المسمار 

 

ؿ كاليدـ كاالغتياؿ غيركا إف الحصار ىك أسمكب العاجز ، فبعد أف فشؿ أسمكب القت
أسمكبيـ إلى الحصار كالتجكيع ، كىك يكشؼ فشؿ الييكد كأعكانيـ في مقارعة الحجة 

بالحجة ، كلك كاف الييكد كأذنابيـ أصحاب حؽ فمـ يمجأكف إلى القكة كالضرب بيد مف حديد  
 

ار ـــــــــــــمسومة تقاد و  تعز قومي ـولكني  رفت خيوك

ار ــــــــــــولم توقد لها بالليك نها نهارا ــــــفقد نامت فوارس

ار ــــــــوتجفك إذ يلور لها الغبظ  جيب ـــــلها في لبلها ر
جا فار ــــــــنه مع الهيـويسكيحمحم فحلها  ند الغواني 

فمحض وجودهم في األرض وا ــفلست ألوم من خنبوا وذك
 ار 

                                               

فإننا نعيش ىذه األياـ جريان عمى أياـ سمفت حركبان مستمرة عمينا كبشر كعمى إسالمنا   
العظيـ ، كاليدؼ مف ىذه الحركب المستمرة عمى مر األجياؿ القضاء عمى اإلسالـ 

كالمسمميف ، ألنيـ يعممكف أف كجكدنا ثابتيف عمى منيج الحؽ ىك إضعاؼ ليـ كىـ عمى 
   م اليـك الذم سترفرؼ فيو رايات التكحيد فكؽ ديارىـالباطؿ ، كسيأت

(        وسيعلم الريه ظلموا أي منقلب ينقلبون) 
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أنكرت غعه ... أنكرتني 
وأدرت ظهرك تمتطي صهوات  نعه 

وأمامك الرا ي األمريكي اصطفاك بنصر لوعه 
ورمى أمامك قشرر موعه 

فاسجد لديه 
قبك يديه 

أو ببض رجليه 
ا إليه أهذا الدمو  هن

فأمي بنت غعر ..   .. أنا لست معلك 
با ت الطحين الدار 
لم تستك منه قدر خبعه 

وحاكت للمجاهد صور كنعه ... با ت 
وشرت قنابك 

وضمادر لذرا  والدها المقاتك 
فيما امرؤ القيس المضلك همه دنيا  نيعه 

والكأس في الفم ، وهي معه 
ويبيع أرض القدس ، مغشوشاً بغمعه 

ش قبر حمعه ويقوم ينب
حتى يضرج طهر جعته بوخعه 

قد حاربت إرهاب األوائك : ويقوك 
جودوا  لى بحكم أشتات القبائك  

 

( شمالو كجنكبو ، شرقو كغربو) لقد جاءت اليجمة الصييكنية الشرسة عمى قطاع غزة 
امتدادان لحرب مستمرة بالحصار كالتجكيع تارة كبالقصؼ كاالغتياؿ تارة أخرل ، كييمني 

ك نفسو أف يخفينا كأف يزعزع ثقتنا بنصر اهلل لنا ، كأف يجعميا محرقة تأكؿ األخضر العد
كاليابس ، يقتؿ الرجؿ كالطفؿ كالشاب كالمرأة كالعجكز ، إال أنو قد خاب فأليـ ، كأمدنا اهلل 
بمعطيات النصر كمؤشرات ىزيمة العدك الصييكني الغاشـ ، فرد كيدىـ في نحكرىـ ، كلـ 

كقاؿ الشاعر مجيد  ؽ أىدافو برغـ ما يتميز بو عمينا مف عدة كعتاديستطع أف يحؽ
: البرغكثي 
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  تبجبوا أبدا إذا مرض الحصار 
  تفرحوا يا قوم إن دفع الحصار 

ما دام مفتار البالد كما بدا 
بيد البدى 

ومليار .... والواقفون الغاضبون أمام غعر نصر مليار 
أصواتهم مرفو ة  بر الفضاء بال صدى 

وأكفهم ممدودر ضد الهواء وباب غعر   يدور و  يدار 
فاكسروه ..... الباب باب من حديد 

  تصرخوا وتقدموا 
ولتأخذوا المفتار من كر البدا 

كي   يكون حصار 
 

إال إف صالبة الرجاؿ الرجاؿ كالصبر عمى المحف كاألىكاؿ جعمت كثرة العدة كالعتاد كباالن 
ـ يحققكا مف أىدافيـ إال قتؿ األطفاؿ كالنساء كالعجائز ، فانقمبت عمى الصياينة األنذاؿ ، فؿ

المحرقة عمييـ كاستطاع رجاؿ المقاكمة أف يصمدكا أماـ ىذه اآللة العسكرية الجينمية كالتي 
تسندىا معظـ الدكؿ األكركبية كأمريكيا ، بؿ كيؤيدىا في ىجمتيا الغاشمة بعض األقطار 

ض أبناء جمدتنا ممف ال يؤمنكف بالجياد بؿ ال يؤمنكف بحقنا العربية المحيطة بنا ، بؿ كبع
في المقاكمة كالدفاع عف أنفسنا ، كلذلؾ فقد كاف الصبر كالصمكد في كجو ىذه اليجمة 

الشرسة ىك النصر المبيف ، فكيؼ بيذه الفئة القميمة الصابرة المؤمنة تصمد في كجو جيش 
ـ ؟ إنو كعد اهلل قكم ، بؿ ىك مف أقكل الجيكش في العالـ اليك

أنا الذم  ( وكم مه فئت قليلت غلبت فئت كثرية إال بئذن اهلل) ، (وكبن حقبً علينب وصس املؤمنني)  
 

د وت هللا أني أمسي شديد البعم والبأس 
فإن جاك الردى حولي أعحت الصخر  ن رمي 

للردى نفسي  ولن أخشى البدى إني مبير
فإن غادت مجارينا  صرت الدمع في كأسي 
به أسقى فلسطينا فتربو األرض في قدسي 
ويهتع العرى فيها فينمو معهرا غرسي 
ولن أرضى بأقالم فحرفي خطه فأس 

أشر األرض في  ع وأمشي رافباً رأسي 
جهراً بال غمع و  همس أصيح في البدا 

شهيد األرض مو ود بحور البين واألنس 
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فقاومهم بغارات وسدد أسهم القوس 
الهود في نكس  فإن هللا يرميها وسهم

فموتانا بجنات وموتاهم  لى البكس 
فال نخش الردى يوماً وقك للقدس   تنسي 

 

إنيا غزة الصامدة الصابرة المرابطة التي تقؼ في كجو كؿ العالـ الظالـ لتثبت أف الصبر 
يأتي بالنصر ، كأف الثكرة كاالنتفاضة التي كلدت في غزة البد يكما أف تمتد لتكقظ النياـ 

:  ، كصدؽ الشاعر عندما قاؿ  حكلنا
 

يا غعر قلبي 
ماذا نفبك حتى نغضب كالغضب الغعز 

كي نشنر بين جوانحنا  نر الخور البربي 
في الشاطئ 
طفك ينصحنا 

أن نسجد معك قيادتها 
للرب األ لى 
  نخضع 
معك العهار 
ومعك هنية 

  نسجد للقيصر في البيت األبيض 
 

  :أيها األخوة الكرام وأخيرًا 
بد أف يزغرد األمؿ في قمكبنا ، مع االعتقاد المطمؽ بكعد اهلل في النكر الذم يبزغ مف ال 

.  كسط الظممة ، كالنصر الذم يخرج مف كسط الدماء كالركاـ 
 

يا أرض غعه 
  ركون و  نوار 
فالشمس تشرر 

من رياحين الجرار 
والمجد ينطر   يبالي بالنبار 

والنصر يهعأ بالدجاج 
صبار وإن تستر باك

سر أيها الفجر المضمخ في البطار 
لن يكتب التاريخ إ  قهقهاتك يا سالر 
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يا أمة اإلسالم ، كير النوم 
واألوصاك تأكلها الرمار ؟ 

يا أمة اإلسالم 
حي  لى جهاد الكفر 
حي  لى الفالر 

 
 

               
مدير الصالون األدبي 

 جهاد البرجا. د          
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بركان الغضب البربي 

هشام غانم . أ                 
 

ـى المنتخب        سػىأى     ! أيف يا مكالم بركػػافي الغػضٍب؟؟     ؿى الطػػفؿي الزعي
" نػقبٍ "أك " جميؿه "سػىرىؽى األعداءي أرضي كالسمػا                لـ يػعٍد فيػيا 

كا التاريخى مف أيامػػػنا                  مػألكا باليػىِـّ في مىػخي نػا كؿَّ قػمٍب سى
حاصركنا ضيػَّقكا أيٍفػػؽى الفضا               جعمكا األخػضرى عيكدنا مف حطٍب 
نا ًمف كؿِّ جنٍب  جفػفكا الدمعى عمى أجفػاًننػػا                 كأحاطكا بحػػرى
زكجػػةه ثكػمى كأٌـّ تكػػتكم                 فقػدٍت إبنػػنا تربَّػى دكفى أٍب 

الم أبطػاؿي الفػدا                 أيف أصحػابي المعالي كالػرتٍب أيفى يا مػػك
أيف ضبػاطي السػرايا  يا ترل                يكـى االستػعراًض كانكا كالشػُّييٍب 
أيف طياراتي جػػيشو عانػقٍت                 عػندى قمًع الشعًب ىاماًت السحٍب 

لـ يكػٍف فيكـ رجػاءه أك عػػتٍب        مىٍف يػردُّ الضيـى عف أرضي إذا         
يا صػغيرم سػترل ًمنَّا العػجٍب _                 : صمتى الحاكـي لحظاتو كقاؿ

سػترل جػيشنا عظيػمنا زاحفنا                  حامػالن خػبزنا كأقفػاصى عنٍب 
كسنػيدم لميتامػػى لحػمةن                 كشػػرابنا كثيػابنا مػف قصػٍب 

ػطىٍب  كسنػسعى كي نداكمى جرحػىكـ                 باألغػاني كاألمػاني كالخي
كسنػستػقػبميكـ في أرًضنػا                 مثػمما نستقبػؿي الضػيؼى األحٍب 
ـي الميػؿى كػي ندعك لػكـ                كسػطى ألحافو ككصػالًت  طرٍب  كنقيػ

معػكـ في كػؿ مكػػركهو ككرٍب         أييا الطػفؿي سنبػػػقى دائمنا        
نرفػضي الرفضى كنحتػجُّ كال                 نكتفي بالرفًض بٍؿ رفضه كشػجٍب 

فاطمػئنكا يا صػػغيرم إننػا             في سبيػًؿ اهلًل ال نخشػى التػػعٍب 
طأطػأى الطفؿي حزيننا في أسػى               راح ييػذم كػمريضو بالجػػرٍب 

يا كيمػي كيا كيؿى الػذم                يطػمبي النبتى مف األرًض الجدٍب :  قاؿ
جػئتي لما جػئتي أرجك عػزةن                  فإذا الػرأسي لديػيـ كالػػذنٍب 
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ـي ترجك حارسػنا                فأتػاىا حارسه في ثكًب ذئػػٍب  كيمىػيا األغنػا
غابػةو ،،،،، نىػٍحفي بػيا آثاري عشٍب    ليتى شػػعرم ىؿ تحػكلنا إلى        

نحفي أتبػاعي الحبػػيًب المصطفى              نحفي أصؿي النكًر في شرؽو كغرٍب 
،،  بعػمـو كأدٍب ,,,,نحف أخضػػٍعنا أكربػػا كيػمَّيا             كمػػػألناىا 

الشنٍب  كيؼ ضاعػٍت نخػكةي العيرًب سيدل          ضػاعى مػاءي الكجػًو كاىتزَّ 
داسى أعػػداءي بالدم أرضػػىنا           ثـ غاصػكا في الدمػػا حتى الركٍب 
ىىتػككا األعراضى حتػى أصبحٍت           نسػكةي العػيرًب جػيارنا تيغػػتصٍب 

نحػػسبي الكاحدى منػػكـ صادقنا           فػػإذا داسػٍتو أمريػػكا كػػذٍب 
ذا نػػاداه مػػػكاله اقػػترٍب           ثـ يعػػدك ىاربنا عندى الكغػػى   كا 

سيدم الحػاكـي يا بػػمكل الذم            عػػندى أبكاًب الرزايػا ينتػػػحٍب 
ا            أٍف نػرل فيػكـ ىكافى المػػػنقمٍب  أسػػأؿي اهللى تعػػالى مػخمصن
ٍب كنصػػػػبَّ الزيتى في أفكاًىكـ           يا جكاسيػػسه لػػيا مػميكفي ر

 كلعؿَّ العيػػشى يحػمك دكنىػػكـ          ىػذه الشػككل   فىيىا  رىبِّ   استجبٍ 
_ : ضػػحؾى الحاكـي مف قػكًؿ الصبي         ثـ أصػدرى أمػػرىهي بالمقػتضٍب 

أعػطكا طػفمىنا         ما تمػػنَّى كاشتػيى أك ما طػمٍب _ :قاؿ لمحػػراًس 
لػنرل الطػفؿى عمى لػكًح خػشٍب           لـ تكػٍف إال ثػكافو أعػػػقبٍت   

" كػمبٍ "صمػبكا الطػفؿى كما ًمف دمػػعةو           سكػبكىا ككػأفَّ الطػػفؿى 
ىػكذا اإلنسػافي في أكطاًننػػػا            كائػفه ،، ًمٍف غيًر إحسػاسو كقمٍب 

بٍب راح ىػذا الطػفؿي يشػػكك لمذم           ىك أصػؿي الميشػتكى كىك السػ
كلػكٍف مػػيتنا           مثػػمو مثػؿي مالييػػًف العػػرٍب  عػادى محمػػكال ن

 ىيـ مالييػػفه كلكػٍف  كالدُّمى           دخػمكا خػمؼى الرزايا،،،، جيحػرى ضىبٍ 
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 هنا غعر

سماح المزين                 
 

 أنت لألككاف شمعة
 كميـ إال قميؿ

 يبككف في ساحات تكديع الخميؿ

 لكالد األمؿ القتيؿ... كا بطاقات العزاءحمؿ

 كانكا مكاكب مف حديث نمقكه

 ...!ليقرؤكا ما في فؤاد العقرباف

 حممكا بقايا البف حتى يدفنكه ىناؾ عند الزنبقة

 كلديو يمقكف القرابيف الجميمة قبؿ تقرير الرحيؿ

 كنجـ لست ألمح غير كجو الماء!! كأنا 

 ,,كيدرؾ قصتي.. يعرفني 

ليو يا   ما قد بثثت مشاعرمكا 

 كعمى السكاد رأيت عيف النكر كالغدؽ المفاخر قفر جكؼ األلؼ

 تمنح ليميـ فانكس نكر ما رأكه مف األزؿ

 كعمى الزجاج لمحت شيئا

 شدني نحك الذم أعمـ عنيا

 نطؽ القمب الجميؿ,, طاؿ قمبي 

 دمعة أنت كشمعة إف بحثنا عف دليؿ

 غزة الحرة دمعة في ظالـ ىنا تسيؿ

 أنت لألككاف شمعة لك أضاعكه الفتيؿ

 أرل فييا سيكؿ دماء.... أمر بأرضيا ليال

 عركس عرسيا أشالء.....ظالـ ال ضياء بيا

 نكاقيسا إلى العمياء.....  شباب يرحمكف ىنا

 كتبكي عندىا األنكاء... حصار مطبؽ ظمـ 
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 كصبر حيف حؿ بالء.... صمكد لست أجيمو 

 كصفؾ األسماء ستجيؿ..... فيؿ أسميؾ أغنيتي 

 ما أقساؾ يا شحناء.... ما أقساؾ يا آالـ 

 يجكب المسافات بحثا عف الحب فييا... كطفؿ صغير 

 بصيص ارتياح.... ك عف أم غاد يجيء اليو بشعمة دؼء

 يطؿ عميو كنكرالصباح... ضياء ... تراه يالقي ىناء 

 كتقكل.. كسعدا .. كييديو ك عدا .. كثيرا .. كيزجي الصغير 

 يحار الجكل كتتكه الشفاه... فذ إكميؿ ركح الحياة كيف

 كتصرخ أطفالنا في الطريؽ....ففي الدرب قاد المئيـ الحريؽ 

 كتسبح أركاحيـ ك النظر..تحار األيامى بنسج الفكر 

 لتدعكا اإللو بأف تنتصر,كترقى إذا ترتقي لمعال 

 كىؿ يرعكم لعدك البشر.. فيؿ ينثني الطفؿ عف دربو 

 سييديو فكزا لمف يصطبركربي كريـ 
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يا ظلم الليالي  سيأتي البيد

سماح المزين                             
 

بقمبي غصة كيسكء حالي  أدمع العيف جاكب عف سؤالي 
كيذبحيـ حقير بالنصاؿ  يذؿ المسممكف بكؿ أرض 

تمنكىا كجدكا في السؤاؿ  كفي األجداث يدفف أمنيات 
كيتقف فف تصكيب النباؿ  يصكب نحك حمميـ سيامان  
كمؿء جفكنيـ نامكا خكالي  ككؿ العرب قد رأكا المآسي 

كال اىتزت رماح لمنزاؿ  فما اىتزت قمكبيـ لظمـ 
كرامتيـ تداس كبالنعاؿ  كرغـ البؤس يبقى العرب سكرل 
كيمحكا الحؽ أشباه الرجاؿ  لسكؼ يقيض  الرحمف جندان  

العيد يا ظمـ الميالي كيأتي  كترجع راية اإلسالـ تعمكا 
مصيرىا الظمـ حتمان لمزكاؿ  فيحرؽ مف بغدر أغرقكىا 
جميع الخمؽ عف سكد الفعاؿ  ككيؿه لمقضاة بيـك تجزم 

المكت لمعتمة ما أقساىا 
المكت لمظمـ الذم غشاىا 
كالكيؿ لمجبناء مف باعكنا 

كضحاىا  مشئكمةفي ليمة 
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 غعر تتحدى الحصار

عبد الكريم العسولي                               
 

 حزانا كاسطر نجكمؾ في كتاب سماناقـ يا معذب كانفض األ

 كاركب خيكؿ الشمس في نقع األسى كاعبر ظالمؾ كاىـز الجدرانا

 أنت األبي ابف األبي عراقة نسر ىكل عزا فطاؿ عنانا

 بف األشاكس لـ تزؿ أسطكرة فينيؽ تصحك ماردا كنعانا يا

 م تنمك كاحة ما أجمؿ الثمرات كاأللكانافي كفؾ الذىب

 دكما تذكرني بأقمار الدجى كتقكدني كي أنبش األزمانا

 فأراؾ خالد في طقكس مالحـ كأراؾ طارؽ تعبر األزمانا

 كأراؾ أيكبي في شيب اليدل يطكل الظالـ كينير الغيالنا

 ترككؾ كحدؾ يا غريب مكبال كتناطحكا كاستعذبكا الخذالنا

 د العطاش بظممة حرمكؾ نجـ الميؿ كاألكفاناكرمكؾ في البي

 كتبمدت في كؿ كرب نخكة كالجبف أصبح حاديا كعنانا

 صرخت مآذننا كناح كتابنا كالكحش يحصد بالردل إخكانا

 كاألسد في قفص الكالب طريحة كالخيؿ تشكك السجف كالسجانا

 (بانا ) كسيكفكـ تبكي بغرفة نكميا كاألمة الكبرل تمكؾ 

 ة بدمائيا تركم األباة كتصنع الفرسانالكنيا ىي غز

 كثبت بيـك اليكؿ كثبة باشؽ كتممكت عقبانيا الغربانا

 يـك تألأل في الدنا بسكاعد كركل بنكر شمكعو الظمآف

 فتشامخي يا غزتي بككاسر كتضخمي عذب الدما الريانا

 أنت السفينة في بحكر خيانة شدم الشراع كثبتي الربانا

 ا كشذا يجكب األرض كاألككاناإني أشـ رياح قطز قادـ

 يا غزة الشماء يا زيت الفدا كصكارما تحمي الحمى كسنانا

 أىدم إليؾ الركح يا ليمى اليكل صب يجكد بعمره قربانا
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لك هللا يا شبب غعر لك هللا يا شبب غعر 

 فإذا التقينا فكؽ صدرؾ كالردل كلثمت خدؾ عاشقا كليانا

جمعيني في الثرل كدعي البكاء كزمزمي األشجانا  ضمي كركدم كا 

 فالح ككبرم كاشدم بفخر كانسجي األلحاناثـ إنيضي يـك اؿ

 ال عاش مف ألؼ الجحكد منازال كىكل الدنية صاغرا كميانا

 فاغنـ أخي عرس السماء بكرة كازرع بسيفؾ فرحة كجنانا

 كارضع شمكخ المجد مف ضرع الكغى كاسرج جيادؾ كانطمؽ بركانا

 إنا نمكت كفي الممات فضيمة نسمك بيا كنجاكر الرحمانا
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 دفاع األولخط ال

 غازى كمخ.د

 .. عف سينا 
 خط الدفاع األكؿ

د.... غزة  حيط الصى
 ..شمس الحيرٌيو

 ..!لك تيغريب عف غزه
 ..إقرا الفاتحو

 ع الشرؽ كالغرب
 ..أنياب الصييكنيو 
 ؼ قمب كؿ فرد

د ج كيحرى َى  النيؿ يحتى
 ...يبىٌطؿ يجرم
 !!!كغزه بتعطش

 ..ؼ عز الصيؼ
 بتمكت مف البرد
 الغاز المصرم

 ..!!مىٌجاني (إسرائيؿ)ؿى 
 ..كغزه ؼ الظالـ بتعاني 

 ...ؼ عركقياالحياه  
مَّد   !!!بتتجى
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 !!غزه  انفجرتلو 

 غازى كمخ.د

 

.. لك إنفجرت غزه
د  مش رىح يسمـ فيكك حى

كالمتأًمر المي محاًصر  
!! كالميرتىد 

مكج البحر البشرم الياًدر 
. تسكنامي

د . لك يصحا بجى
يجرؼ كؿ أعدائؾ غزه 

ـى  .. د إسالميكال
كؿ يـك يشتد 

يغيِّر كجو األرض 
كؿ أنظمة الكرتكف تنيىد 

..!!! لك إغتالكا غزه
الشعب العربي الثاير 
د  كاـ الحى حى يقيـ ع الحي
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حطم قيدك 

أحمد عيسى  
 

قمت ليا 
يا غزة أنت الحطب كنحف النار 
أنت رصاص الثكرة كاإلعصار 
أنت مدينة عزم كجيادم 
يا ميجة قمبي كالدار 

حرة بيف عبيد الدنيا  يا
يا قبمة كؿ األحرار 
... أنا عند حدكدؾ يا غزة 
.... أكتب ألؼ قذيفة شعر 

أحمؿ بيف ثنايا الكممات المدافع 
كألجؿ عيكنؾ سأدافع 

بقذائؼ شعر بمييب قكافي 
فأنا كبغضبة شعر كاإلعصار 
سأدكف خمؼ جدارؾ أشعارم 

كاليـك ستنتفض األقدار 
 **********

حركتيا إصبعيا  ضحكت ، في حزف
ىمست في صكت مسمكع 
كيؼ تعيد لكائي باألشعار 
... يا باؾو خمؼ التمفاز تراقب حالي 
يا حزف مف دكف دمكع 

لست تبالي 
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بالجزع .... ال تصطنع شعكران 
ترثيني 

... أنا لست أبالي يا ىذا 
أرضؾ فييا ألؼ طريؽ كي تأتيني 

اكسر كؿ قيكدؾ 
حطـ أغالؿ جنكدؾ 

كر تدافع عف أمف عدكؾ يا كاقؼ عند  الس
يا جندم ببضع قركش 

قدسؾ أغمى 
شرفؾ أغمى 
ربؾ أغمى 

.. لمجنة مير يا ىذا 
... كأنا بكابة خطبتيا 

اطرؽ بالنكر حدكدم 
حطـ كؿ األسكار 

تقدـ 
اكتب بالدـ حكاية عز لـ تعرفيا منذ سنيف 

يا صمتان خمؼ الشاشات 
ىؿ حقان ال زلت تناديني 

مع نبض الشراييف كي تس.. حطـ تمفازؾ كتعاؿ 
يا ثكرة عز بيف جمكع نياـ 

قـ 
مزؽ دفتر أشعارؾ 

كاحفر بيف األحياء قرارؾ 
عش كصالح الديف 
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قؿ كصالح الديف 
كف مثؿ جنكد أبي القعقاع 

كردد صرخة عز الديف .. اقفز فكؽ جدار العزم 
يا عربي النخكة 
أخرج سيفؾ 

اصنع مف ليب األرض قناديؿ النصر 
كأنت عمى بغمة خالد  كحيف تغني باألشعار ،

أعرؼ أنؾ صرت قكيان 
كاستحققت بأف تسمع 

قؿ يا مارد 
كارفع صكتؾ 

فكؽ ثنايا أسكارم 
 فأنا ال أسمع غير مجاىد
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هدى الشيطان 

إبراهيم عيسى 
 

برقيؽ الكممة يغريكا بخفي الحقد يناديؾ 
كبريؽ شفاه يأتيكا بعيكف تمعف صامتة 

ؿ يالقيكا كلقاء الخكبالضحؾ يزيؼ صكرتو 
فيككف لساف أعاديكا كبدعكل الحؽ يحاكركا 
ال أرضى هلل شريكا فيقكؿ أنا مثمؾ أيضا 
في الديف سكل ذاكا كتيكا ؟ كأصمي هلل فماذا 

يرضيني ما قد يؤذيكا كأحبؾ ال تحسب أني 
بمساف العقؿ أحاكيكا كأحيي الصامد لكني  
نيراف الكاقع تككيكا فالكاقع يفرض كممتو 

كانفضت عنؾ مكاليكا لـ يطبؽ فكيو  العا
انحازكا نحك أعاديكا كاألىؿ بحقد أك جبف 
ما عاد سبيؿ ينجيكا حكصرت بأىمؾ كعداكا 
كنقكدا مف ذا يعطيكا ؟ مف أيف سيأتيؾ كقكد  
لف يصؿ الخبز إلى فيكا كدكاء ال يجد المرضى 
كصمكدؾ قد بات ركيكا كدعاؤؾ لف يسمع أبدا ن 

يطعـ أبنائي كبنيكا صبر   اصبر ستقكؿ فيؿ
فيو مف أمؾ كأبيكا في زمف ال ترجك خيرا ن 
كأنا لمحؿ سأىديكا الحؿ بسيط فاتبعني 
فتجاىؿ كؿ مباديكا سمـ تسمـ تنؿ الدنيا  
غير الدكالر سيحييكا كاركع لو كال تحسب 
أف التبعية ىاديكا كاتؿ القرآف عمى ثقة  
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يحميكا  كالبيت البيضكتحج البيت كتعتمر 
كصالة الخاشع سأريكا  كالعصر يؤذف سنصمي 

فأنا في الديف أساكيكا ال تحسبني أقطع فرضا ن  
بالحؽ األبمج تنبيكا ثقة باهلل أجابتو 

هلل كيعبد أمريكا ممعكف مف يحني جسما ن 
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موتوا بغيظكم 

زهير أبو خاطر                  
ثباتنا بؿ يسخركف بحماسنا ككقؼ العصاة المرجفكف يشكككف  

فجميعيـ ذىمكا كباتكا شجكف  قد حاكلكا التقميؿ مف تمكيننا 
قد زلزلكا كالغيظ فاض مف العيكف ؟ أالننا حزنان محبة شعبنا 

لف يرض تمكيالن لنا ميمان يككف كالعالـ الغربي أعمف أنو  
قد حاصر الشعب المصابر في جنكف كالمجـر المحتؿ ينفث حقده  

فاالبتزاز شريعة الباغي الخؤكف مكالنا في خسًة قد جمدكا أ
كبدكلة العدكاف سممنا نيكف أف نحف فرطنا بؾ حقكقنا 

قد دنس األقصى كأترعنا المنكف ىذا الكياف المسخ صادر أرضنا 
لسنا دعة لمحرب كمجرمكف  نحف ضحية كالييكد المعتدكف 

كطنكف ذبح الشعكب فعربد المستمف حقنا أف ندفع الباغي الذم  
عنؼ كقالكا أننا متطرفكف كصفكا جياد الشعب ظممان أنو 

قالكا ييكٌد أبرياء طيبكف  أما الذيف تكبركا كتجبركا  
فمصيره إما الممات أك السجكف ميما تمادل الكفر في عدكانو 

في قمبو اهلل أكبر أك ييكف فالشعب لف يرًض الدنيا طالما  
الخالفات التي كانت تيكف كؿ يا أىمنا رصكا الصفكؼ تضافركا 

كيد األعادم كاثبتكا يا مسممكف دكسكا عمي كؿ الجراح كفكتكا 
نحك السيادة كالكرامة صاعدكف أنتـ عمي أعتاب مرحمة العال  
يدعك إلي نبذ الخالؼ أتفيمكف كدـ الشييد يطارد المتربصيف  
حتى يمكت بغيظيـ مف يمكركف يدعك رفاؽ الدرب أف يتكحدكا 

قد حررت مف غير شؾ أك ظنكف رل بعيكننا أكطاننا  حتى ف
شمس الحضارة دعكة الحؽ المصكف  كتعمرت كؿ الربكع كأشرقت  
نفدم حماؾ ال نبالي بالمنكف فمتعممي يا قدس أنا جندؾ  
بجحافؿ النصر المؤزر قادمكف حتمان سيبزغ بعد حيف فجرنا 
كعدكف اهلل أكبر قد أتى ما تكمكاكب الفتح المبيف تردد 
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غعر البتيدر 

محمد حامد عيسى                 
 

كمف ضيؽ الحصار نبيع دينا كظنكا أننا بالجكع نقير  
كال كمت عزائمنا شجكنا فما جزعت أماـ الظمـ نفس 
كقد عشنا أباه خالدينا ككيؼ نطأطأ اليامات ذالن  

كحضف المجد دكمان يحتكينا فشمس العز تسطع في سمانا 
نصكف العرض نفديو البنينا  األقزاـ نبقى  كرغـ تحالؼ

كمكج البحر يفرقيا حزينا  كقالكا تمؾ غزة سكؼ تفنى  
لتغدك جنو الدنيا سجكنا لقد آف األكاف كحاف كقت  
نقاـك جكعنا كالصبر فينا  فأغمقت المعابر كاحتجزنا 
كيختمط األسى بالعز حينا فحينان يمتزج باليـ دمع  

كما أبدل التكسؿ كاألنينا ت يمقى كشيخ في ركاـ المك
إلى القيار فجران تشتكينا كفي اآلذاف صيحات الثكالى  

تعاىدنا التمسؾ كاحيينا كأشالء الضحايا أيقظتنا 
أال خابك كخاب الظف فينا سحابة ظمميـ ستزكؿ حتمان  

أسكدان في المعامع شامخينا  ىنا غزة العتيدة فارتقبنا 
كننصر ديننا نصران مبينان نا  نقاتؿ بالعقيدة مف غزا
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هعيمة الحصار 

محمود أبو جندي                   
 

كشعب غزة مكىكف مف النصب  السيؼ أقكل مف التنجيـ كالكذب  
كشعب غزة ال يخشى مف الرىب  تآمر الجمع بالتجكيع في صمؼ  
لمحؽ سارت لتضرب ثمة الكذب  تمؾ األباتشي تضرب كؿ قافمة  

بالحؽ كالديف ال بالخكؼ كالمعب  ؽ راعت كؿ ذم خطؿ  فيالؽ الح
تحدكا المكت ال يخشكف مف ضرب  فيالؽ ىزت الدنيا جحافميا  

تمقى الصكاعؽ جازت دارة الشيب  عند الصباح سرت تيكم لبغيتيا  
ىـ الكماة كقد ساركا إلى الغمب  تقدمكا الركب ال يخشكف منقمب  
خر الشكط في أقداسنا النجب  كآبعصر أحمد قد كانت أكائميا  
بالنصر تسعى لنيؿ الفكز ال اليرب  في كؿ معركة ذكرل نؤرخيا  

كاهلل غايتنا في الحؽ كاألرب  هلل ما فتئت تسرم جحافمنا 
هلل ما سطركا في كؿ منقمب  هلل ما سطركا في كؿ معترؾ  

آثارىـ كتبت بالدـ في الكتب  إنا نباىي في كؿ مجتمع  
ميالدىا مف أدبي الحب كالذىب  ركؼ النكر قد ألقت  سطكرىا بح

يكاد يسعى لنا التاريخ في عجب  في كؿ كككبة سارت لنصرتنا 
بالديف كالحؽ كالصاركخ كالميب  جحافؿ الرعب قد دكت معاقميـ 
تمقي الصكاعؽ لمتدمير كالعطب  ألقكا القنابؿ بالياكنات فانطمقت 

ألزاىر مزىكان إلى الحجب  جاز اهلل ما أنجزكا في كؿ معركة 
باء الصميب إلى الخسراف كالكصب  جاء الصميب ليمقي ما بجعبتو  
ثكب الشيادة ال يخشى مف التبب  قاـ الشييد إلى الصمباف مرتديا 

هلل كالحؽ ال لمجاه كالرغب  فصارع الشرؾ كالقنطكر منتصران  
الحقب  يبغكف شران بنا مف سالؼ جاء الفرنجة مزىكييف في دغؿ  
قاـ الميكث تقاتؿ كؿ مغتصب  عصائب الحؽ قد ىبت لحربيمك 

فكؽ األعالي كاآلكاـ كالسحب  فحققكا النصر في اآلفاؽ كارتفعت  



 27 

غعر وأصحاب األخدود 

محمود الرنتيسي  
ليفكح زىرؾ في الربى يتألؽ  دمنا عمى دمنا ألجمؾ ييرؽ  

يحمؽ  ليعكد طيرؾ لمعال كيا غزة الغراء إنا ىا ىنا  
فالمص كالخكاف أجدر يقمؽ ال تقمقي يا أرض غزة كاثبتي 
ألؼ الخيانة كالمجازر يعشؽ  ال تحرؽ النيراف إال مجرمان  

أرض المركج فشمس عزؾ تشرؽ  ذات البركج تظؿ أرضؾ فصمدم  
كالنار تحرؽ مف بيا يتمنطؽ  قتؿ الذم يبني أخاديد المظى  

ق سيرم فالبشائر تعبؽ  أماأنسيت غزة قكؿ مف رضع اليدل  
مف عمؽ جرحؾ كالدما تتدفؽ  ىك مف جديد عاد منطمؽ الخطى  

كيحثنا لممجد ساعة يشيؽ  زفراتو تحكي لنا تاريخنا 
فيقكدىا البرعي ال تتفرؽ  يا أييا الزعماء أيف جيكشكـ  
إف الحمير إذا استفزت تنيؽ أكال يحرؾ ما جرل شيئان بكـ  

كشييدنا البرعي ال يتعمؽ  لمعدا  طاغكتنا الشمعي يميث 
غير المذلة بالكرل ال تمحؽ إف التعمؽ بالعدا عبثية  
أيمزقكا أشالءنا كنصفؽ  أيذبحكا أطفالنا كنكدىـ  

كبكؿ شيء عذبكه كضيقكا قد حاصركا الشعب الكريـ بأرضو  
غير التبسـ كالبكا لـ يطمقكا بالحقد قد قتمكا براءة رضع  

برصاص حقد ال يحس كيشفؽ  حطـ رأسيا  كأميرة األمراء 
بجيكش غدر كالبراءة يشنؽ  كمضى ليرعب كؿ أزىار الحمى  

بسالحو جعؿ الحقيقة تنطؽ  فأطؿ مف بيف الجراح مجاىد  
أنت الجيكش كأنت كحدؾ فيمؽ  يا أييا المقداـ في زمف الكرل  

كجعمت أعكاد السعادة تكرؽ  أنت الذم فرحت كؿ قمكبنا 
فجعمتيـ مف كاس ردؾ قد سقكا  صنع بالعدك عجائبا ىأنت ت

إف الحصار مع العقيدة يخفؽ  كتبت دماؤؾ في الدني أنشكدة  
لك أنيـ تبعكا الجياد لما شقكا  كالسيؼ قد قاؿ الحقيقة لمكرل  
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صور من أمسية المعبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


