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ونسمم عمى سيدنا محمد  ينحمدك الميم يا من أغنيتنا بسؤالك عن سؤال اآلخرين ، ونصل    
المؤيد بقواطع الحجج والبراىين ، وعمى آلو وصحبو الباذلين في نصرة دينيم عمى سائر األديان 

.  ،صالة وسالمًا دائمين عمى مر األزمان 
  ..أما بعد 

عمى إسالمنا العظيم ، ومستمرة عمينا كبشر  اً فإننا نعيش ىذه األيام جريًا عمى أيام سمفت حروب  
ألنيم  ، واليدف من ىذه الحروب المستمرة عمى مر األجيال القضاء عمى اإلسالم والمسممين

ذي يعممون أن وجودنا ثابتين عمى منيج الحق ىو إضعاف ليم وىم عمى الباطل ، وسيأتي اليوم ال
       ( ودغعضمػاضذغنػظضطواػأيػطظقضبػغظقضبون )سترفرف فيو رايات التوحيد فوق ديارىم 

امتدادًا  (شمالو وجنوبو ، شرقو وغربو )لقد جاءت اليجمة الصييونية الشرسة عمى قطاع غزة    
 العدو نفسو أن منيلقصف وااغتيال تارة أخرر ، ويُ تارة وبا لحرب مستمرة بالحصار والتجويع

يخفينا وأن يزعزع ثقتنا بنصر اهلل لنا ، وأن يجعميا محرقة تأكل األخضر واليابس ، يقتل الرجل 
نا اهلل بمعطيات النصر ومؤشرات دوالطفل والشاب والمرأة والعجوز ، إا أنو قد خاب فأليم ، وأم

برغم ما ىزيمة العدو الصييوني الغاشم ، فرد كيدىم في نحورىم ، ولم يستطع أن يحقق أىدافو 
يتميز بو عمينا من عدة وعتاد ، إا أن صالبة الرجال الرجال والصبر عمى المحن واألىوال جعمت 

كثرة العدة والعتاد وباًا عمى الصياينة األنذال ، فمم يحققوا من أىدافيم إا قتل األطفال والنساء 
أمام ىذه اآللة العسكرية والعجائز ، فانقمبت المحرقة عمييم واستطاع رجال المقاومة أن يصمدوا 

الجينمية والتي تسندىا معظم الدول األوروبية وأمريكيا ، بل ويؤيدىا في ىجمتيا الغاشمة بعض 
األقطار العربية المحيطة بنا ، بل وبعض أبناء جمدتنا ممن ا يؤمنون بالجياد بل ا يؤمنون بحقنا 

الصمود في وجو ىذه اليجمة الشرسة ىو في المقاومة والدفاع عن أنفسنا ، ولذلك فقد كان الصبر و

جكادػغودفػاضعرجاػ.ػدػ
 .أستاذ مشارك فً النحو والصرف بالجامعة اإلسالمٌة بغزة  *
.  مدٌر الصالون األدبً بالمنتدى التربوي برفح* 
 .التجمع الوطنً للفكر والثقافة بخانٌونس مجلس إدارة  رئٌس* 
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النصر المبين ، فكيف بيذه الفئة القميمة الصابرة المؤمنة تصمد في وجو جيش قوي ، بل ىو من 
أقور الجيوش في العالم اليوم ؟ إنو وعد اهلل 

 ( وصمػطنػسئةػشضغضةػزضبةػسئةػصثغرةػإالػبإذنػاضضه)،(وصانػحقًاػرضغظاػظصرػاضطؤطظغن ) 
لتثبت أن الصبر يأتي لصامدة الصابرة المرابطة التي تقف في وجو كل العالم الظالم إنيا غزة ا

بالنصر ، وأن الثورة واانتفاضة التي ولدت في غزة ابد يوما أن تمتد لتوقظ النيام حولنا ، وصدق 
:  الشاعر عندما قال 

ٌا غزة قلبً 
ماذا نفعل حتى نغضب كالغضب الغزي 

الخوف العربً  كً نشنق بٌن جوانحنا عنق
فً الشاطئ 
طفل ٌنصحنا 

أن نسجد مثل قٌادتها 
للرب األعلى 
ال نخضع 

مثل الزهار 
ومثل هنٌة 

ال نسجد للقٌصر فً البٌت األبٌض 
 

 

وهللا ولً التوفٌق 
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غزة هاشم غزة هاشم غزة هاشم 
 
 
 
 
 
 

يمؤل حارة , وأبثيا مسكا يضوع عبيره , إليك أرسم التحيات أطرزىا  ياسمينا بزىر الرمان       
.  يا غزة ىاشم بن عبد مناف , يا حبة القموب , المخيم 

متجذرة  في أعماق التاريخ  , وفتية كفتية أىل الكيف , كأنك جبل من فواذ , كم أنت مكينة 
.  كجذور الزيتون في بالد الشام 

, طيارة مريم ابنة عمران , كم أنت طاىرة يا غزة , لجالل قدرك وعظيم ىيبتك , كم أنت مدىشة 
وتحولت السماء أوارا من , وارتفعت سحب الدخان  , فجَرت الحديد , لوحدك تجيشت الجيوش  لك

بريئة أنت وا تفل لك عزيمة ، , ين لك قناة  وأنت يا غزة ا تل, نار واألرض ركاما من حطام  
ن وأنت تزرعي, ىم ينشرون الديمقراطية  وطعوم الحرية , براءة نسائك الحرائر وشيوخك األكرمين 

وألنك العين الساىرة والسريرة النظيفة , ألنك ا تساومين عمى حبات الرمل , اإلرىاب و التخريب 
بظنونك بالجوع , وىجمة الرعاع , وألنك قمعة حصينة تصد الرعاع اليمج , ألمتك العربية الماجدة 

. رءوسيا من صالبة  فانسمت الجموع ناكسة  وأمنت, فطعمت من عزة , تركعين يا غزة 
ليست الحياة , إذا لكانت العيشة راضية وفوق الراضية , ليست الحياة يا غزة عيشا بالخبز والماء   

أمياتنا  ىكذا عممتنا, إن القموب والعقول ا  تستبدل الحرية بالخبز , يا غزة إشباع البطون الجائعة 
ية فإذا البيوت الطينية ىكذا يزعمون فجاءوىا ينشرون الديمقراط, إن بالد األفغان تزخر باإلرىاب 
جاءوا بمد الرشيد واألمين والمأمون  .عمى الشيوخ والنساء اآلمنين  في بالد اليموم واألحزان تنيار

قضيم بجاؤوىا , أرض سالح الدمار الشامل ىذا إفكيم جاءوىا ليال ليحرروا العالم من الويالت 
اء   فتطيب ليم األرض وتصفو السم, ليجتثوا اإلرىاب , وقضيضيم 

أرض باركيا , عروس الشام , أرض البرتقال والزعتر , غزة يا غزة رباط العزة وأرض المبادئ    
.  ا تنكسر وا تمين , اهلل سبحانو 

طصطفىػدالطةػروضػاضضهػ.ػأػ
. مدرس  لغة عربٌة متقاعد  *
 .ول فً الصالون األدبً الناقد األدبً األ * 
 .عضو الجمعٌة العمومٌة بالمنتدى التربوي برفح * 
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, يا غزة فاآلمال الكبرر تصنعيا حدقات العيون وليالي المخيمات ورباطة الرجال   تييي فخاراً  
شراقة ص اكتبي في الصفحة األولى في , بحك الذي طال ابقي عزيزة حتى بزوغ فجرك الجميل وا 

يا غزة , الحصار ا يفل عزيمة وا التجويع يطفئ المبادئ وتعيشين يا غزة , دفتر األيام البيي 
. جنى جنتين دان , ىاشم بن عبد  مناف 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غزة غزة غزة 

تصرخ تصرخ تصرخ 

   واإسالماهواإسالماهواإسالماه
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غزة وأصحاب األخدود غزة وأصحاب األخدود غزة وأصحاب األخدود 
 
 
 
 

 
  

ألق  لٌفوح زهرك فً الربى ٌتدمنا على دمنا ألجلك ٌهرق  
لٌعود طٌرك للعال وٌحلق  ٌا غزة الغراء إنا ها هنا  

فاللص والخوان أجدر ٌقلق ال تقلقً ٌا أرض غزة واثبتً 
ألف الخٌانة والمجازر ٌعشق  ال تحرق النٌران إال مجرماً  

أرض المروج فشمس عزك تشرق  ذات البروج تظل أرضك فصمدي  
رق من بها ٌتمنطق  والنار تحقتل الذي ٌبنً أخادٌد اللظى  

أماه سٌري فالبشائر تعبق  أنسٌت غزة قول من رضع الهدى  
من عمق جرحك والدما تتدفق  هو من جدٌد عاد منطلق الخطى  

وٌحثنا للمجد ساعة ٌشهق  زفراته تحكً لنا تارٌخنا 
فٌقودها البرعً ال تتفرق  ٌا أٌها الزعماء أٌن جٌوشكم  
إن الحمٌر إذا استفزت تنهق م  أوال ٌحرك ما جرى شٌئاً بك

وشهٌدنا البرعً ال ٌتعلق  طاغوتنا الشمعً ٌلهث للعدا  
غٌر المذلة بالورى ال تلحق إن التعلق بالعدا عبثٌة  

أٌمزقوا أشالءنا ونصفق  أٌذبحوا أطفالنا ونودهم  
وبكل شًء عذبوه وضٌقوا قد حاصروا الشعب الكرٌم بؤرضه  

غٌر التبسم والبكا لم ٌطلقوا رضع   بالحقد قد قتلوا براءة
برصاص حقد ال ٌحس وٌشفق  وأمٌرة األمراء حطم رأسها  

بجٌوش غدر والبراءة ٌشنق  ومضى لٌرعب كل أزهار الحمى  
بسالحه جعل الحقٌقة تنطق  فؤطل من بٌن الجراح مجاهد  

أنت الجٌوش وأنت وحدك فٌلق  ٌا أٌها المقدام فً زمن الكرى  
وجعلت أعواد السعادة تورق  ي فرحت كل قلوبنا أنت الذ

فجعلتهم من كاس ردك قد سقوا  هؤنت تصنع بالعدو عجائبا 
إن الحصار مع العقٌدة ٌخفق  كتبت دماإك فً الدنً أنشودة  
لو أنهم تبعوا الجهاد لما شقوا  والسٌف قد قال الحقٌقة للورى  

اضرظتغديػدطغرػطحطودػطحطودػ.ػمػ
. مهندس مدنً  *
 .الصالون األدبً  عضو * 
.  عضو نقابة المهندسٌن و جمعٌة الخرٌجٌن الجامعٌٌن* 
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ومنا اإلصرار ومنا اإلصرار ومنا اإلصرار ... ... ... منهم الحصار منهم الحصار منهم الحصار 
 
 
 
 
 
 

يكفي الكريَم ثماُر ما زرعْت َيَداْه  ا نحتاُج دواراِتكم " بوُش "يا 
إنَّ الفضيمَة خيُر ما َلِبَس التَُّقاْة  واهلِل لن َنْعَرر ونطمَب َسْتَركم 
ِإنَّا نموُت وا نطأطُئ لمغزاْة  ىذا بالٌغ ِمن بالدي لمورر 
روا ِمنَّا الحياة لو َحاصروا أو َصاد واهلِل لو ُجْعنا ولو َبَطُشوا ِبنا 
خاَب الكياُن وخاب أصاًل َمْن َبَناه   ا لْن ُنِقرَّ كياَنيم في أرِضنا 

أبدًا وا ُنعطي الدنيََّة لمطغاة  نعتزُّ أنَّا ا نيادُن ظالًما 
ا الِخبُّ يخدُعنا وا َنقفو ُخطاه   طالُب مجٍد ا نبيُع حقوَقنا  

شعُب َبايَع والكرامُة ُمْبَتَغاه فال ُدوسي حكوَمَتنا عمى أشواِكيم 
في الَحقِّ حاشا يدرُك العادي َمَداه  وليعمْم العادي بأنَّ صموَدنا 
معتوىٍة  فالذُّلُّ ا يأتي ِبَجاه  ِإنَّ الكرامَة ا تعوُد بصفقٍة 

لرأيَت أغنى األغنياِء قد اشتراه  والِعزُّ لو كاَن اختراًعا ُيشترر 
لمسالكيَن بكلِّ ما ُيرضي اإللو  يرتضي سيري حماُس فإن شعَبك 

َزرُع الرسوِل وخيُر ما غرسْت َيَداه  فحماُس واإلخواُن والقساُم ىم 
وشباِبنا فالُحرُّ َيغزو َمْن َغَزاه  ما كان إرىاًبا قتاُل جنوِدنا 

وأسيِرنا وبألِف مذبحٍة وآه  سنفاوُض الُمحتلَّ عبَر شييِدنا 
والقدُس في رأِس القراِر وُمبتداه  لنا  الالجئوَن وعودُة األسرر
والغوُر والنقُب العظيُم وما َتاله   تلُّ الربيِع لنا وحيفا قبَميا 

فجنوُدنا كلُّ المياميِن األباة  ا تحسبوا َأنَّا سنبقى وحَدنا 

عذامػرثطانػطحطودػزاظمػ.ػأ
. موظف فً بلدٌة رفح  *
 .لصالون األدبً عضو ا * 
 .شارك فً العدٌد من األمسٌات الشعرٌة * 
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ليِو نسعى نبتغي دوًما ِرضاه  اهلُل غايتُنا وىذا حسُبنا  وا 
وعميِو ِمنَّا في الورر أزكى َصالة  ر وزعيُمنا طو الرسوُل المصطف

ا نيتدي إا بنوٍر ِمن ِضياه  دستوُرنا القرآُن وىو دليُمنا 
إا الجياَد ُيعيُد لؤلقصى َبَياه  وسبيُمنا فييا الجياُد وا َنَرر 

ُطوبى ِلَمْن َجَعل المعالَي ُمْرَتَجاه  والموُت في ىذا السبيِل َرجاؤنا 
أرواُحنا وِدماؤنا دوًما ِفداه  رفوًعا ِبنا ولواؤنا َسَيَظلُّ م

ونسيُر باآلاِم في كلِّ اتجاه  ِمْن أجِل ُأمَِّتنا سنحمُل ُجرَحنا 
ولغيِر َربِّ العرِش لن َنحني الِجباه  سنظلُّ باإلسالِم نرفُع رأَسنا 
ىذا القراُر وا قراَر لنا ُسواه  ولتمِض إسماعيُل قائَد درِبنا 
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   الحصارالحصارالحصار
 
 
 
 
 
 
 

عمى ثرانا يعيث الكافُر العادي  سرر الحصاُر بإفساٍد وأحقاِد 
روَح البراءةِ من أعماق أجساِد  فالموُت ينيش في األبدان ممتيمًا 
أمَن المحارم والباحات والنادي  والقتُل فييا كوحش الغاب منتيكًا 

جاِد والبؤُس يربو عمى َىْضبٍ وأن والحزُن خيَّم باآلىات في ألمٍ  
والنفُس تبكي إلى رحمانيا اليادي  والقمُب يشجب صمت العرب في كمدٍ  

وُمرُّه عندنا في الماء والزاِد  والذل  يصرُعنا طورًا ونصرُعُو 
أين الحماُة وأين القاصُد الغادي  والكل يشكو من الُعدوان صولتوُ  
بمرصاِد  شؤُم الوجوهِ عمى األعدا أين الفوارُس يوم الحرب في ليبٍ  

لمذود عن وطٍن يا خيَر أجناِد  ُىبوا لنجدتنا يا ُعْرب وانتفضوا 
يعاِد  فالشعُب يزأر بالساحات في غضبٍ   والكل ييتف في وعد وا 

فالعزم فينا أِبيٌّ خيُر إسناِد  ما كان يثني حصاٌر من عزيمنا 
نحن الجبابُر في عٍز وأمجاِد  نحن الذين عمى اآلىات في َجمدٍ  

نمضي جموعًا بأرواٍح وأجساِد   نيوُن وا نخشى منيَتنا فال
ولتفضحي كَل من يمضي إلفساِد  فمتشرقي يا شموَس الحق  في شرفٍ  

لمصابرين ومن يرضى بميعاِد  والنصُر آت بإذن اهلل مرتَقباً  

ػطحطدػوضغدػاضطدضل
. بكالورٌوس لغة انجلٌزٌة من الجامعة اإلسالمٌة بغزة   *
 .عضو الصالون األدبً بالمنتدى  * 
 .العدٌد من األمسٌات الشعرٌة فً شارك * 
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   حٌوانات ضد الحصارحٌوانات ضد الحصارحٌوانات ضد الحصار
 
 
 
 
 
 

رفَعت من الرمل  
النعامه  .. راسها 

صار  إنتفض األسد ضد الح
مرفوع الهامه  

:  والحمار قال
ٌا عرب وٌن الكرامه؟  

أطفال غزه بٌاكلو  
!!!  من حاوٌات القمامه

رَبط حجر ع بطنو النمر  
معبر رفح  ... ٌا بشر: قال

الزم ٌنفتح  
والمرضى ٌلقو الَدوا  
وتعود للمحاصرٌن  

الصابرٌن اإلبتسامه   
أّما الَجمل ما إحتمل  

ٌّة ..  وطالب بحر
تنّقل و اإلقامه  ال 

تصالحو  .. البس والكلب
مرفوض الحصار  ..وأعلنو

حتى ع الفار  
من باب األخالق و الشهامه  

وحق الجمٌع ف الحٌاه  
من المٌالد  .. أحرار

 حتى ٌوم القٌامه

ػاضرحطنػصضخراتبػربدػزازيػ.ػد
.  بكالورٌوس طب وجراحة وتخصص فً العناٌة المركزة *
  .(ن المخٌم ٌا ولد اب )الشعر الشعبً وله دٌوان  ٌكتب * 
 .اإلعالمٌة  تشارك فً العدٌد من المهرجانات الجماهٌرٌة واللقاءا* 
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إفعلوا ما شئتم إفعلوا ما شئتم إفعلوا ما شئتم 
 
 
 
 
 
 

ما شئتم  افعلوا
اسكبوا دمً 
اقتلوا أمً 

ما شئتم  افعلوا
لكن لن تؤخذوا وطنً 

ٌشفً حقدي لن 
إال بقتلكم 
نثركم 

سفك دمائكم 
الثؤر منكم 

أما الخٌانات التً 
ت أرواحنا برخٌص الثمن لباع

هنتم وال كنتم 
ٌا علوج الكفر 
ٌتبعها الرٌاء 
أسقطتم اللواء 
أبكٌتم اإلماء 
اسكبوا دمً 
اقتلوا أمً 

افعلوا ما شئتم 
خذوا ما شئتم 

فؤرضً هنا تكن 
تعسا لكم 
تعسا لكم 
 الموت لكم

ػطحطدػجكادػاضعرجا
. التربوي عضو الصالون األدبً بالمنتدى  *
 .له إنتاج أدبً غزٌر فً الشعر العامً * 
 .  العدٌد من األمسٌات الشعرٌةفً شارك * 
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شدد ٌا حصار شدد ٌا حصار شدد ٌا حصار ااا
 
 
 
 
 
 
 

غّمق عمينا أبواب الدار  اشدد اشدد يا حصار 
ليس لك إا النار  اقتل شعبًا اسفك دمًا 

ع المحتل قاتل األحرار  ناٌر من زخات رصاٍص 
اصرخ ناِد أين الثوار  أيا شعبًا قم وانيض 
من كل بيٍت جيشًا جرار  أيا شعبًا قم وابعث 

ين أنت أمة المميار أ فمسطين تصرخ وتنادي 
أما فيك من يقر قرار  أما فيك رجٌل ينيض 
عن العيون أتربًة وغبار  أما فيك رجٌل يزيل 
سار عمى درب األبرار  أما فيك أمتي من 
ينتصر ويزيل ىذا العار  أما فيك أمتي من 

ونشعل من شمعٍة أنوار  قومي لنضع يدًا بيد 
خرج نيار عمَّ البمد ون لنقضي عمى ظالٍم قد 
فيو العزة فيو اانتصار  لنبني بيتًا فيو الكرامة 

 

طحطودػدالطةػ
. عضو الصالون األدبً بالمنتدى التربوي برفح  *
 .نادي صناع الحٌاة برفح عضو  * 
 .بكالورٌوس رٌاضٌات من الجامعة اإلسالمٌة بغزة * 
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هزٌمة الحصار هزٌمة الحصار هزٌمة الحصار 
 
 
 
 
 
 

وشعب غزة موهون من النصب  السٌف أقوى من التنجٌم والكذب  
وشعب غزة ال ٌخشى من الرهب  تآمر الجمع بالتجوٌع فً صلف  
للحق سارت لتضرب ثلة الكذب  تلك األباتشً تضرب كل قافلة  

بالحق والدٌن ال بالخوف واللعب  الحق راعت كل ذي خطل  فٌالق 
تحدوا الموت ال ٌخشون من ضرب  فٌالق هزت الدنٌا جحافلها  

تلقى الصواعق جازت دارة الشهب  عند الصباح سرت تهوي لبغٌتها  
هم الكماة وقد ساروا إلى الغلب  تقدموا الركب ال ٌخشون منقلب  

وآخر الشوط فً أقداسنا النجب  بعصر أحمد قد كانت أوائلها  
بالنصر تسعى لنٌل الفوز ال الهرب  فً كل معركة ذكرى نإرخها  

وهللا غاٌتنا فً الحق واألرب  هلل ما فتئت تسري جحافلنا 
هلل ما سطروا فً كل منقلب  هلل ما سطروا فً كل معترك  

آثارهم كتبت بالدم فً الكتب  إنا نباهً فً كل مجتمع  
مٌالدها من أدبً الحب والذهب  بحروف النور قد ألقت   سطورها

ٌكاد ٌسعى لنا التارٌخ فً عجب  فً كل كوكبة سارت لنصرتنا 
بالدٌن والحق والصاروخ واللهب  جحافل الرعب قد دكت معاقلهم 
تلقً الصواعق للتدمٌر والعطب  ألقوا القنابل بالهاونات فانطلقت 

ز األزاهر مزهواً إلى الحجب  جاهلل ما أنجزوا فً كل معركة 
باء الصلٌب إلى الخسران والوصب  جاء الصلٌب لٌلقً ما بجعبته  
ثوب الشهادة ال ٌخشى من التبب  قام الشهٌد إلى الصلبان مرتدٌا 

هلل والحق ال للجاه والرغب  فصارع الشرك والقنطور منتصراً  
لف الحقب  ٌبغون شراً بنا من ساجاء الفرنجة مزهوٌٌن فً دغل  
قام اللٌوث تقاتل كل مغتصب  عصائب الحق قد هبت لحربهمو 

فوق األعالً واآلكام والسحب  فحققوا النصر فً اآلفاق وارتفعت  

 
موتوا بغٌظكم موتوا بغٌظكم موتوا بغٌظكم 

بحماسنا وجيادنا بل يسخرون وقف العصاة المرجفون يشككون 

أبوػجظديػطحطودػ
. لصالون األدبً بالمنتدى التربوي برفح عضو ا *
 .عضو نادي صناع الحٌاة برفح  * 
 .إنتاج أدبً وشعري غزٌر له * 
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فجميعيم ذىموا وباتوا في شجون قد حاولوا التقميل من تمكيننا 
 قد زلزلوا والحقد فاض من العيون ألننا حزنا محبة شعبناأ

 لن يرض تموياًل لنا ميما يكون والعالم الغربي أعمن أنو
قد حاصر الشعب المصابر في جنون والمجرم المحتل ينفث حقده 
 وتفننوا في ذبحنا حتى نخون  قد جّمدوا أموالنا في خّسةٍ 

أنا نجوع وا نيون ؟ لم يعمموا بل حاولوا إخضاعنا لشروطيم  
في درب عز الدين قومي سائرون  فالشعب ا لن يستجيب لنيجيم  

 وبدولة العدوان سّممنا نيون إن نحن فّرطنا بكل حقوقنا
 قد دنس األقصى وجرعنا المنون ىذا الكيان المسخ صادر أرضنا
 صناع حرب بالمجازر يفخرون نحن الضحية والييود المعتدون

 ذبح الشعوب فعربد المستوطنون فع الباغي الذيمن حقنا أن ند
 عنف وقالوا أننا متطرفون وصفوا جياد الشعب ظممًا أنو

قالوا ييوٌد أبرياء طيبون أما الذين تكبروا وتجبروا 
فمآلو نحو المزابل والعفون ميما تمادر الغرب في إجرامو 

ػػزعغرػبكاءػاضدغنػحدغنػأبوػخاطر
 .بكالورٌوس فً هندسة الحاسوب من الجامعة اإلسالمٌة بغزة  *
 .عضو نادي صناع الحٌاة برفح  * 
 .ٌر له إنتاج أدبً وشعري غز* 
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 في قمبو اهلل أكبر أو ييون فالشعب لن يرض الدنية طالما
 ا تقنطي ا تحزني ميما يكون اهلل أكبر يا فمسطين اثبتي
ولتصبري رغم المآسي والفتون يا غزة القسام شدي أزرك 

 ودع الوساوس ا تبالي بالظنونميما الحصار اشتد رصي صفك 
 عزفت بنادق جندك لحن المنونحتمًا سيبزغ فجر عزك طالما 

ت التي كانت تيون كل الخالفايا أىمنا رصوا الصفوف تظافروا 
كيد األعادي واثبتوا رغم السجون دوسوا عمى كل الجراح وفّوتوا 
نحو السيادة والكرامة صاعدون أنتم عمى أعتاب مرحمة العال 
 في الميمة الظمماء يمحو كل دونودم الشييد كزيت قنديل سرر 
 حتى يغيظوا من بنا يتربصون يدعو رفاق الدرب أن يتوحدوا 

ونفجر البركان في كل الحصون ندك أوكار العدا وعمى خطاه 
قد حررت من غير شٍك أو ظنون حتى نرر بعيوننا أوطاننا 

شمس الحضارة دعوة الحق المصون وتعمرت كل الربوع وأشرقت 
 نفدي حماك ا نبالي بالمنونفمتعممي يا قدس أنا جندك 

بجحافل النصر المؤّزر قادمون حتمًا سيبزغ بعد حيٍن فجرنا 
اهلل أكبر قد أتى ما توعدون ومواكب الفتح المبين ترّدد 
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غزة العتٌدة غزة العتٌدة غزة العتٌدة 
 
 

 
 
 

 
ومن ضيق الحصار نبيع دينا وظنوا أننا بالجوع نقير  

وا كمت عزائمنا شجونا فما جزعت أمام الظمم نفس 
وقد عشنا أباه خالدينا اليامات ذًا   نطأطئوكيف 

لمجد دومًا يحتوينا وحضن افشمس العز تسطع في سمانا 
نصون العرض نفديو البنينا  ورغم تحالف األقزام نبقى 

وموج البحر يفرقيا حزينا  وقالوا تمك غزة سوف تفنى  
لتغدو جنو الدنيا سجونا لقد آن األوان وحان وقت  
نقاوم جوعنا والصبر فينا  فأغمقت المعابر واحتجزنا 
بالعز حينا  ويختمط األَس فحينًا يمتزج باليم دمع  

وما أبدر التوسل واألنينا وشيخ في ركام الموت يمقى 
إلى القيار فجرًا تشتكينا وفي اآلذان صيحات الثكالى  

تعاىدنا التمسك واحيينا وأشالء الضحايا أيقظتنا 
أا خابو وخاب الظن فينا سحابة ظمميم ستزول حتمًا  

أسودًا في المعامع شامخينا  ىنا غزة العتيدة فارتقبنا 
وننصر ديننا نصرًا مبينًا نقاتل بالعقيدة من غزانا  

 

 

 

طحطدػحاطدػرغدىػ
. عضو الصالون األدبً برفح   *
 .شارك فً العدٌد من اللقاءات األدبٌة بالمنتدى التربوي   * 
 . ةوالشعري ةاألدبً اتله العدٌد من اإلنتاج* 
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   قالع العزقالع العزقالع العز

   

   

   

   

   

  لن تسقط القالع سيدي

  ولن يكون أبدا

  الغدر أوانرجال الحق في  إنا

  صامدون إنا

  ميما عمينا استكمبوا

  خططوا أو

  دبروا أو

  لن تغمض العيون

  ىنا باقون إنا

  إسالمنا

  رايات عز في العال

  والنور ىدي نبينا

  دستورنا القران لن نرضى لغيره أن يكون

  ونبينا ىو قدوة صموا عميو

 وأكثروا التسميم 

أحطدػربدػاضحطغدػحدغنػرغدىػ
.  الجامعة اإلسالمٌة بغزةالورٌوس محاسبة من بك *
 .ول فً العدٌد من مسابقات القصة القصٌرة حاز على المنصب األ * 
.  (أضواء فً لٌل جنٌن  )كتب أول مجموعة قصصٌة بعنوان * 
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  وسبيمنا نبقى نجاىد في سبيل اهلل

  لن نخمف الظنون... أحرارا 

  األماني أن نموت أسمى

 وفي سبيل اهلل فميين المنون

  العالخضراء تبقى في .. راياتنا 

  أٌم حنون.. تبقى حماٌس عزنا 

  والسيف قسام

  بالحق يمضي جيشنا

  منو الفنون فتعمموا

  ىا نحن نمضي شيخنا

  ربي في العال وبإذن

 لن تسقط القالع

  تسقط الحصون لن

 

 

 

 

 

 

 

 

الشٌطان الشٌطان الشٌطان    يييدْدْْدهََهَه
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برقيق الكممة يغريكا بخفي الحقد يناديك 
أتيكا وبريق شفاه يبعيون تمعن صامتة 

ولقاء الخل يالقيكا وبالضحك يزيف صورتو 
فيكون لسان أعاديكا وبدعور الحق يحاوركا 
ا أرضى هلل شريكا فيقول أنا مثمك أيضا 
في الدين سور ذاكا وتيكا ؟ وأصمي هلل فماذا 

يرضيني ما قد يؤذيكا وأحبك ا تحسب أني 
بمسان العقل أحاكيكا وأحيي الصامد لكني  

نيران الواقع تكويكا فرض كممتو فالواقع ي
وانفضت عنك مواليكا العالم يطبق فكيو  
انحازوا نحو أعاديكا واألىل بحقد أو جبن 
ما عاد سبيل ينجيكا حوصرت بأىمك وعداكا 
ونقودا من ذا يعطيكا ؟ من أين سيأتيك وقود  
لن يصل الخبز إلى فيكا ودواء ا يجد المرضى 
وصمودك قد بات ركيكا ودعاؤك لن يسمع أبداً  

يطعم أبنائي وبنيكا اصبر ستقول فيل صبر  

إبراعغمػربدػاضضهػربدػػاضعزغزػرغدىػػ
. لغة عربٌة الورٌوس بك *
 .مدرس لغة عربٌة فً مدرسة شهداء رفح الثانوٌة  * 
 .الشعرٌة عضو الصالون األدبً وله عشرات القصائد * 
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فيو من أمك وأبيكا في زمن ا ترجو خيراً  
وأنا لمحل سأىديكا الحل بسيط فاتبعني 
فتجاىل كل مباديكا سمم تسمم تنل الدنيا  
غير الدوار سيحييكا واركع لو وا تحسب 
يكا أن التبعية ىادواتل القرآن عمى ثقة  
والبيت البيض يحميكا وتحج البيت وتعتمر 

وصالة الخاشع سأريكا  والعصر يؤذن سنصمي 
فأنا في الدين أساويكا ا تحسبني أقطع فرضاً   

بالحق األبمج تنبيكا ثقة باهلل أجابتو 
هلل ويعبد أمريكا ممعون من يحني جسماً  

 
 



 22 رضىػززةاضظاضمػػرددػخاصػحولػاضحصارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضعددػاضرابدػػػ:ػظذرةػاضصاضونػاألدبيػػػػ

صامدون رغم الحصار  صامدون رغم الحصار  صامدون رغم الحصار  

   

   

   

   

   
 

  

وجرحك بات ٌضنٌنً  حصارك غزة ٌكوٌنً  
وصبرك غزة ٌحٌٌنً  وجوعك صار ٌإلمنً 

بؤفكار تعزٌنً  أبٌت اللٌل حٌران 
شجً دون تلحٌن  صمودك من صدى اسمك 

عصً مثل تنٌن  صمودك من صدى بحرك  
بسٌل من براكٌنً  جٌوش البغً تكوٌك  
بنٌسان وتشرٌن بنار الحقد والغضب  
لشراٌٌن  وتنهش فً اونار الجوع تلهبنً  
طعامً لٌس ٌكفٌنً  وطفلً بات مكلوم  

وال بلسم ٌداوٌنً  مرٌضً لم ٌزل ٌصرخ 
تثٌر الرعب تردٌنً  وأناتً مدوٌة 

دماء العز تروٌنً  دمائً لم تزل تنزف  
فدا لألقصى والدٌن  تسطر خٌر ملحمة 

وسجنً فً الزنازٌن  برغم الجوع والقهر 
بتؤبٌنً  فلن أرضى برغم الظلم ٌا وطنً  
وآي هللا تحمٌنً سؤبقى رافع الرأس  

لنصر هللا والدٌن  فاألنفال تدعونً  
فعٌن هللا تحمٌنً فال تهنوا أحبتنا 

وال األسوار تعنٌنً  فال شعب ٌحاصرنا 
على ساحات حطٌن فلم ننس حجافلنا 

ترفرف فً المٌادٌن ستعلو راٌتً دوماً 

 

طازنػإدطارغلػأبوػططغرػػ
. دبلوم من معهد المعلمٌن وبكالورٌوس من الجامعة اإلسالمٌة بغزة  *
 .للمواد االجتماعٌة فً مدارس رفح مدرس  * 
.  (حبٌبتً ٌا قدس   )عام بعنوان  16أول قصٌدة نظمها وعمره * 
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م  30/3/2005س الصالون األدبً فً بمناسبة مرور ثالث سنوات على تؤسً
 

   لقاء مع الدكتور جهاد العرجا لقاء مع الدكتور جهاد العرجا لقاء مع الدكتور جهاد العرجا 
ػطدغرػاضصاضونػاألدبيػاألولػبرسح

 
اضدصتورػجكادػاضعرجاػبداغةػظرحبػبصمػسيػعذاػاضضقاءػسيػظذرةػاضصاضونػاألدبيػاضعددػػػ*

أػباضدغرةػاضذاتغةػاضخاصةػبصمػ؟ػاضرابدػوظبد
 

م نشأُت وترعرعت 1961قطاع غزة عام  –مدينة رفح جياد يوسف العرجا من مواليد : ااسم    
في مخيم الشابورة ودرست في مدارس وكالة الغوث الدولية المرحمتين اإلبتدائية واإلعدادية وتخرجت 

م من القسم العممي ونظرا لمنعي من السفر فقد أكممت 1979من مدرسة بئر السبع الثانوية عام 
م 1985ة بالجامعة اإلسالمية بغزة وتخرجت من القسم دراستي الجامعية في قسم المغة العربي

م 1986وتم تعييني معيدا في القسم عام . وحصمت عمى تقدير ممتاز والمرتبة األولى عمى القسم 
م 1991م إلى األردن لدراسة الماجستير في المغة العربية وحصمت عميو عام 1989ثم سافرت عام 

م 2000لعربية من معيد البحوث والدراسات العربية عام ثم حصمت عمى درجة الدكتوراة في المغة ا
م وما زلت 2005بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األولى وحصمت عمى درجة أستاذ مشارك عام 

أعمل أستاذا لمنحو والصرف ورئيسا لقسم المغة العربية حتى تاريخو أعددت أبحاثا وكتبا جامعية 
م أي  1979ة مؤتمرات لمغة العربية تزوجت عام كثيرة ونشرت لي عدة أبحاث واشتركت في عد

.  قبل دخولي الجامعة ومعي ستة أواد وثالث بنات 
 

ضوحظػاظتذارػظاعرةػاضصاضوظاتػاألدبغةػسيػشطاعػززةػطاػتعضغقصمػرضىػعذهػاضظاعرةػطنػػػ*
حغثػخاصةػوأنػضكػتجربةػخاصةػسيػإدارةػاضصاضونػاألدبيػاألولػسيػرسحػ؟ػػ

ػ
مية انتشار الصالونات األدبية بالظاىرة، ألن الموجود منيا في قطاع غزة اثنان ا أستطيع تس    

أو ثالثة إا أن وجود الصالونات األدبية ولو كانت بيذا العدد القميل ىو ظاىرة صحية فالصالونات 
ىي المكان الذي يستطيع األديب أن يعبر فييا عن ذاتو ويجد فييا الشباب مكانًا ُيستمع إلييم من 
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الو فال تبقى أعماليم حبيسة األدراج واألصدقاء ويجدون فييا من يعينيم عمى التقدم في مجال خ
.  اإلبداع األدبي 

 
والحق يقال إن الصالون األدبي فيو فائدة لكل من يشارك فيو سواء النقاد أو األدباء الشباب، فالنقاد 

ا عمى أدب فمسطيني معاصر وليد يجدون فرصة في تطبيق النظريات األدبية الحديثة التي درسوه
تجربة حية من المعاناة واأللم أما األدباء فيجدون متسعا من الوقت واألشخاص الذين يستمعون ليم 
وفي كثير من األحيان يحتاج األديب لمن يستمع إليو ونحن في المنتدر التربوي استطعنا من خالل 

بدعين شعرا وقصة وقد استطاعوا أن يقفوا الصالون األدبي تكوين مجموعة من األدباء الشبان الم
. أمام الجميور في أمسيات شعرية جميمة نظمناىا ليم 

 
طاػطدىػػ(اضطثقفػاضفضدطغظيػغعغشػسيػأزطةػػ)تتداولػاألوداطػاألدبغةػعذهػاألغامػطقوضةػػػ*

ططابقةػعذهػاضعبارةػضضواشدػ؟ػوطاػعيػاضدبلػضضخروجػطنػعذهػاألزطةػػ؟ػ
ػ

طيني الذي ىو في أزمة فقط بل إن المجتمع بشكل عام يعيش في أزمة وىي ليس المثقف الفمس  
أزمة الثنائية الفكرية بين اإلسالمي وغيره والمقاومة والسالم والفساد والعدل ، ولكن أزمة المثقف 
أكبر من أي شخص آخر، ألن عمى كاىمو يجب أن ينيض ىذا المجتمع من كبوتو وأن يتحدد 

ر طريق الخالص من ىذه الثنائية ولذلك فإن المطموب من المثقف مسار واحد يسير منو إل
الفمسطيني أن يحدد مساره أوا لكي يستطيع أن يقود جماىير الشعب الفمسطيني معو في الطريق 
ا فإن جماىير الشعب  الذي اختاره و يجب أن يكون طريقو الذي اختاره ىو الطريق الصحيح وا 

عيشيا المثقف أنو يقاد من قبل مجموعة ليست مثقفة فاألصل أن سوف تبتعد عنو إن األزمة التي ي
المثقف ىو الذي يقود السياسي والسياسي ىو الذي يقود المقاوم إا أننا نرر أن الذي يحدث عكس 

ذلك تماما فالمقاوم يقود السياسي والسياسي يقود المثقف ومن ىنا نشأت األزمة ومن ىنا عمى 
 . المثقف أن يأخذ دوره الصحيح
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علػترىػأنػاضطدتوىػاضثقاسيػاضذيػوصلػإضغهػاضذبابػاضفضدطغظيػسغهػاضصفاغةػ،ػأمػأنػػػ*

عظاكػظوراػطنػاضعزوفػرنػاضقراءةػخاصةػسيػظلػاظتذارػودائلػاإلرالمػاضحدغثةػطنػتضفازػ
واظترظتػوخالسهػ؟ػػ

ػ
 من رحم اهلل ، أعتقد أن الشباب الفمسطيني عازف كل العزوف عن الثقافة بجميع أنواعيا إا    

وخاصة في ظل الثورة المعموماتية اليائمة من تمفاز وانترنت، فالدرس ا يحتاج اآلن إلي القراءة 
 .المتعمقة أو المتأنية لعمل بحث ، بل يجده بسيولة عمي صفحات اإلنترنت 

ة ، إا والعزوف عن القراءة لم تكن وليدة ىذه األيام ، بل إنيا كانت موجودة في السنوات السابق
أنيا زادت وظيرت ، بل أصبحت ظاىرة عامة في ىذه األيام، إلي درجة أن عزف الجميع عن 

القراءة بكل أنواعيا ، سواء الكتب العممية أو األدبية، وحتى الجرائد والمجالت اليومية ، وذلك كما 
ثر تأثيرا قمت لسيولة الوصول إلي المعمومات عن طريق اإلنترنت أو التمفاز وىناك سبب آخر أ

كبيرا في ىذا المجال وىو أننا عشنا في الفترة السابقة حربا ا ىوادة فييا مع العدو الصييوني وقد 
تطمب ذلك انخراط معظم الشباب في مقاومتو وانشغاليم عن الثقافة بالمقاومة وكذلك انشغال 

. الجميع عن الثقافة بتوفير لقمة العيش التي يحاربنا أعدائنا بقطعيا عنا 
 
ظدطدػصثغراػطصطضحػاضحداثةػسيػاألدبػوضصنػاضغاضبغةػالػتفكطهػجغداػعلػضكػسيػإرطائظاػػ*

ظبذةػرظهػطدػأعمػخصائصهػودطاتهػ؟ػػ
ػ

الحداثة ىي مذىب فكري أدبي بنى عمى أفكار ومعتقدات غربية خالصة وأفاد من المذاىب     
وقد بدأ مذىب الحداثة منذ منتصف  الفمسفية واألدبية التي سبقتو مثل السريالية والرمزية وغيرىا

القرن التاسع عشر الميالدي تقريبا في باريس عمى يد كثير من األدبار السرياليين والرمزيين 
والفوضويين والماركسيين ولقي استجابة عند األدباء الماديين والعممانيين في الشرق والغرب حتى 

لير وغوستاف فموبير واألديب الروسي وصل إلينا ومن أبرز رموز الحداثة في الغرب شارل بود
عبد العزيز المقالح . مايكوفسكي ومن رموز الحداثة في البالد العربية يوسف الخال وأدونيس ود 

وعبد الوىاب البياتي وغيرىم كثير ومن أىم معتقدات الحداثيين أن المغة قوة ضخمة من قور الفكر 
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م والرمزية معالم لمحداثة ويتخفى الحداثيون المتخمف لذا يجب أن تموت، وكذلك الغموض واإلييا
وراء مظاىر تقتصر عمى الشعر والتفعيمة والتحميل بينما ىم في األساس ييدفون إلى ىدم كل ما 

. ىو قديم 
 
دصتورػجكادػبعغداػرنػاضثقاسةػاضفضدطغظغةػضوػاظتقضظاػإضىػاألدبػاضعربيػعلػتعتقدػػ*

ظجغبػطحفوظػبجائزةػظوبلػأمػأظظاػطاػزضظاػػأظهػوصلػإضىػطرحضةػاضعاضطغةػخاصةػبعدػسوز
بحاجةػضطزغدػطنػاضجكدػواضعطلػ؟ػ

ػ
نحن أمة ضعيفة واألدب ىو نتاج ىذه األمة الضعيفة التي تنتج أدبا ضعيفا والعالم ا يحترم      

الضعيف بل يرثي لحالو كما أنو يرثى لحال أدبنا أما وصول بعض الكتاب إلى العالمية وحصوليم 
نوبل لآلداب فيخضع لعوامل كثيرة جدا غير العوامل األدبية، ألن ىذه الجائزة ا تمنح  عمى جائزة

إا لمن كان مساره األدبي يوافق مسار الغرب في معتقداتيم وأفكارىم وقيميم وىو ما يخالف بشكل 
وب ما المسار األدبي والفكري لمعالم العربي واإلسالمي لذلك فانا أعتقد أننا بحاجة إلى عمل دء

لنرفع من مستور أدبنا ليعبر عن ذاتنا سواء وصل لمعالمية أو ألن العالمية ليست الميمة بل الميم 
. ىو أن يصل لكل إنسان عربي ومسمم ويعبر عن آامو وآمالو 
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مناسبة مرور ثالث سنوات على الصالون األدبً بالمنتدى التربوي 

لوحة شرف بؤسماء أعضاء الصالون األدبً لوحة شرف بؤسماء أعضاء الصالون األدبً لوحة شرف بؤسماء أعضاء الصالون األدبً 
 

  

اضجوالػاضتخصصػدمػاالمػ
 0599574092األدبي لمشباب والفتيات مدير الصالون جياد يوسف العرجا  .د- 1
 0599920845عضو إدارة الصالون وشاعر نافذ سميمان الجعب  .أ- 2
 0599357196الناقد األدبي األول لمصالون وكاتب مصطفى عوض اهلل .أ- 3
 0599423187د  ناقد أدبي وعضو جديإبراىيم شيخ العيد .د- 4
 0599352546الشعر الشعبي غازي كمخ . د- 5
 0599300113الشعر العمودي والحر والقصة القصيرة أحمد عيسى - 6
 0598876581قصة قصيرة أحمد جمعة - 7
 0599541068قصص قصيرة لؤلطفال جياد يونس - 8
 0599874193الشعر العمودي خالد الجزار - 9
 0599849050ر العمودي الشعزىير أبو خاطر - 10
 0599616247قصة قصيرة سامي أبو الخير - 11
 0599498691شعر عمودي وشعر نشيد مازن أبو امطير - 12
 0599093862شعر شعبي محمد العرجا - 13
 0599780038شعر عمودي محمد حامد عيسى - 14
 0599724478 شعر عموديمحمد وليد المدلل - 15
 0599851499 ر عموديشعمحمود الرنتيسي - 16
 0599188116 شعر عموديىشام غانم - 17
 0599441864 شعر عموديمحمود سالمة - 18
 0599625915 شعر عموديسميمان أبو ستة - 19
 0599350501 شعر عموديمحمود أبو جندي - 20
 0599741307شعر عمودي وشعر حر جمعة عبد العال - 21
 0599261888شعر عمودي محمد النحال - 22
 0599832105شعر عمودي خميل المسحال - 23

بطاشةػتعرغفػباضصاضونػاألدبيػ
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انطالقًا من حرص القائمين عمى المنتدر التربوي ، عمى رعاية المواىب الشابة ، ودعميم،      
والعمل عمى إبراز مواىبيم ، فقد نبعت فكرة إقامة ممتقى أدبي يعرض فيو أصحاب المواىب األدبية 

لغة ونقدًا وبالغة  )ما تجود بو قرائحيم أمام مجموعة من الميتمين باألدب العربي  (أو نثراً  شعراً )
فيجد فيو الشباب الفمسطيني من ىذا  (الصالون األدبي  )وقد اتفقنا عمى تسميتو  . (وعروضاً 

ًا بناًء ، من يستمع إلنتاجو ، ويقوم بنقده نقد (شعرًا أو نثراً  )الجيل الذي يتذوق األدب العربي 
وتوجييو إلى الطريق الصحيح لنظم الشعر أو كتابو القصة ، أو المسرحية أو الخاطرة، عمى أسس 

. صحيحة
: ويدير الصالون األدبي نخبة من الميتمين باألدب العربي والمغة العربية ، منيم     

مصطفى عوض اهلل : ذ جياد العرجا ، أستاذ المغة العربية بالجامعة اإلسالمية ، واألستا: الدكتور 
عطا اهلل / الدكتور: نافذ الجعب ، ونخبة من أشير شعراء مدينة رفح ، وعمى رأسيم : ، واألستاذ

ناجي حمدان ، واألستاذ  ىشام غانم : موسى أبو جميدان ،واألستاذ : عبد العال أبو السبح ، والشيخ
. وغيرىا من ألوان العمل األدبي  ،وغيرىم من الشعراء واألدباء الميتمين بالشعر والقصة القصيرة

عقد الصالون األدبي يوم األربعاء كل أسبوعين بعد صالة المغرب مباشرة ، حيث يدير يو      
جياد العرجا الذي يقوم بتقديم كممة موجزة عن الصالون األدبي ،ثم يبدأ / الصالون األدبي الدكتور

م الحضور بالتعميق عمى العمل األدبي ، األدباء المشاركين بأعماليم في الصالون ومن ثم يقو
وتوجيو صاحبو إلى ما فيو صواب وبعد أن تنتيي ىذه الفقرة ، تبدأ فقرة أخرر ، وىي عبارة عن 

 . (شعرًا أو نثراً )فقرة حرة يقوم من يريد بإلقاء إنتاجو األدبي 
ننا في الصالون األدبي نرحب بكل من يحب اانضمام إلينا في لقاءاتنا األد بية وأمسياتنا الشعرية وا 

. ومسابقاتنا لخدمة األدب ورفعة الوطن ، في سبيل اهلل تعالى 
  

إدارة الصالون األدبي          
العرجا    يوسف الدكتور جهاد           
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/ / / االنترنت االنترنت االنترنت    موقع الصالون األدبً علىموقع الصالون األدبً علىموقع الصالون األدبً على

www.montada.ps/saloon 


