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 أسطورة المقاومة 
 الشاعر : مازن إسماعيل أبو مطير
 

 وولوا األدبار خوف الموت والصواريخ الهائمة  كل من في الميدان تقاعسوا
 وفروا كاألرانب من الطائرات الحائمة   كل من في الميدان بالوا في السراويل

 ماء العائمة كأس الهوان نخب الد  كل من في الساح تجرعوا
 ولم يبقى في الميدان إال المقاومة   كلهم رفعوا الرايات البيضاء خفاقة في الجو

 دمي مهزومة يحركها الهوان والذل  ضباطهم ..ألويتهم جنودهم ..شاراتهم نيشانهم 
 غثاء كغثاء السيل ليس لها وزن   أسماء على ورق ليس أصل 

 المقاومة إال عيون   عيونهم على الزناد نائمة 
 عن الوجود واألبدان يزيل مرارة األكفان   على األكتاف رشاش يمحو العار و األحزان
 لأليتام والشهداء للجرحى وللثكلى بكل مكان  يطمس عين كل جبان و يعزف أعذب اللحان

 ذكرى البطولة والملحمة  يسجل على كل رصاصة وقذيفة
 في اآلفاق انتصار المقاومة ويعلن  ويكشف األستار عن سوأة المساومة 

 تيجان العز واقفة أحالمهم لحن حزين  مكانهم فوق الجبين على هاماتهم
 لبيسان و عسقالن وحيفا الباسلة  بقلوبهم شوق وحنين للمسجد األقصى

 لهضاب حطين الشاهقة  للبرتقال بيافا ألسوار عكا
 خيوط حمراء نسجتها أنامل المقاومة رسموا أحالمهم ب  طمسوا بدمائهم خريطة الطريق الواهية

 خرجوا من تحت الركام والدمار   لم يثنهم عن دربهم طوق وحصار
 عيونهم على الثغور ساهرة   ينفضون غبار الجبن والعار 

 أقاموا الحد عليها بقذيفة خارقة دامية   كلما تحرشت دبابة صهيونية بعفاف حدودنا العامة 
 صوبتها عيون المقاومة
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 شو بدي أحكي يا أمي
 الشاعر : مازن إسماعيل أبو مطير 

 
 غزة عم تبكي يا أمي ودمي شالل    شو بدي أحكي يا أمي عاللي جرالي
 غزة عم تبكي يا أمي ودمي شالل    غزة عم تبكي يا أمي ودمي شالل  
 هدموا بيتي يا أمي و زادوا أحزاني  يتموا طفلي يا أمي وداسوا أوطاني

 بتحدي الغاصب يا أمي بعزمي ونضالي  ا أمي بديني و إيمانيلكني صامد ي
 قلعوا زيتوني يا أمي بأرضي وحدودي  دمعي في عيني يا أمي جرح اخدودي
 بتحدى المحتل الغاصب بسالحي ورجالي  لكني صامد يا أمي و ايدي عزنودي
 والطير الشادي يا أمي فارق أغصانو  هدموا المسجد يا أمي وطاحت أركانه
 الزم ترجع أرض بالدي سهولي و جبالي  زلزل يا مقاوم عالغاصب دمر كيانو
 كل العالم يهتف غزة بكل المعمورة  غزة بصمودا يا أمي صارت أسطورة
 وعلم بالدي صار يرفرف وهللا في العالي  الخاين بين يا أمي وضحت الصورة
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 رسالة إلى الخنساء 
 د. علي يوسف اليعقوبي 

 
 خنساء بابك مرة أخرى و طرقت يا 
 ألقيت السالم 

 ردي على تحيتي 
 قولي 

 فإني لم أعد أقوى نار الكالم 
 فلقد بكيت خناس صخرًا واحداً 

 أبكي ألف صخر كل عام واآلن 
 قولي خناس 

 إن حزني قاتلي حتمًا 
 فحزن الشعر سام

 حزني على بغداد أم 
 حزني على بيروت أم

 حزني على الجوالن أم 
 قدس المضرج بالنجيع حزني على ال

 وقبلة البيت الحرام 
 أسفي على كل العبارات الخواء 

 أسفي على طفل يتمتم قبل أن يمضي 
 و يستجدي أيا أمي الدواء 

 أسفي على امرأة يضيع صراخها 
 بين ابتسامات الخنوع 
 وبين صاالت الفنادق 

 واللقاءات الرياء 
 أسفي على األسياف يقتلها الصدأ 

 يل المطهمة األصيلة أسفي على الخ
 حمحمت تشكو وتشتاق القنا
 لكنهم خنساء ما كانوا هنا 

 ذهبت قريش لمهرجان للغناء 
 وبنو تميم سافروا 

 للسين يصطافون هذا العام 
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 ال يأتون إال في الشتاء 
 ولعلهم قد أبرقوا 

 -أعني بني ذبيان  -
 أن زعيمهم 

 خسر المضارب في الرهان 
 نساء!!و أنهم سيراهنون على ال

 خنساء ما جربت كيف يصاب حزنك بالصمم 
 و يبح صوتك من مناداة العدم 

 و يضيع ثأرك خاسئًا 
 في مجلس األمن 

 أو في هيئة تدعى األمم 
 ولذا أتيت أدق بابك مرة أخرى 

 وأستجدي العطاء 
 لو تحملين معي ثقيل هزائمي 

 وجوازي المثقوب 
 هم عروبتي 

 تعبي 
 الكبرياء وشيئًا هدني ألما يسمى 

 و أظل أبحث يا خناس هكذا 
 في كل عاصمة أدور من الصباح إلى المساء 

 عن بسمة للنصر تدخل في دمي 
 فتعيد تجديد الحياة 
 عن وجه جندي 

 يريد الموت من أجل البقاء 
 عن صرخة عربية 

 ترتج منها األرض خائفة 
 وترتعد السماء 

 عن مارد من قمقم العرب األباة 
 نداء يجيء يصرخ بال

 عن أي شيء قد يعيد توازني 
 لكنني 

 من كل عاصمة أعود بكربالء !!
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 قولي خناس أين أذهب من دمي 
 وعروبتي 

 و صهيل أشواقي إلى مجد العرب 
 ولمن سآوي حين يشتد الجوى ؟؟

 خنساء قد قطعوا الطريق إلى الهرب 
 دخلوا إلى خدري 
 وخدر شقيقتي 
 ورواق جدي 

 وانتشوا حد الطرب 
 على عرش الخالفة آمنين  ناموا

 فأهلها حقنوا بمصل الالغضب 
 خنساء متعبة أنا حد التعب 

 و أقول في نفسي 
 سيدركنا العرار 
 بعد العشية ربما 
 أو بعد عام ربما 
 أو بعد يوم ربما 

 حتمًا سنتخذ القرار 
 لو تنعيننا ال فض فوك خناس

 متنا جميعاً 
 يوم أن صمتًا أجبنا

  في السؤال عن الحصار
 متنا جميعًا 

 يوم أن صمتًا أجبنا 
 في السؤال عن الحصار 
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 ويشهُد التاريخ
 الشاعر : محمد المدلل

 
 

ّتون عامــًا وفينا الحزُن والَوَجــُع   ُتنَسى على إْثر ها النعماُء والمتـَــعُ   س 
 يُعمُّها الخوُف واألفزاُع والهَلـــعُ   كأنهــا مثل غاباٍت نعيُش بهــــا 
ْيم  حالكـــًة  ــعُ   إذ ال تزاُل ليــالي الضَّ  وال تزوُل غواشيهـــا وتنقش 
 والموُت يحصد أرواحـًا ويقَتلــ ـعُ   والقْهُر أبلى قلوبـــًا فهي مّيتـــة  

 فال تظـــنُّ بأن الموَت يمتنـــعُ   إن أقصــَد المرَء يومًا كي يباغتَـــهُ 
 حقٌّ علينـا فال َرْيب  وال جـــَزعُ   ُنسخـْت آجاُل كلّ  الورى في اللوح قد 

ة الدنيــا وَننتقــعُ   دار الزماُن كمــا يهوى فأبقانـــا   نخوُض في ُلجَّ
رُنـــا   يمضي ونحـن وراَء الدهر  نّتبـــعُ   وسار هذا الزمــاُن الفظُّ يأس 
 الحرب تندلــعُ كأنها مثَل نـــار    كم أْرهَقتنـــا وأْعَيتنا بوائ ُقنــــا 

ـــعُ   فُيقَذُف القلـــُب في ُبْغٍض فتحرُقــه  حتى يكـاَد بهذا الحقد  ينفج 
 فالَعيُن تبصرهـــا واأُلْذن تستمـعُ   ترى وتسمــُع في أحوال نا عجبـــًا 
 دارْت رحى الحرب  ال ُتبقي وال َتَدعُ   لمــا تداعْت علينا الُجرُذ في نهـــم ٍ 

ر عُ   ُل واسَودَّ الظالُم بـــه واستْحكَم الهوْ   فال َيبيُت بهـــذا الليــل  ُمدَّ
بقومي الخْطُب واشتــــّدْت  ُل الشرّ  كاألسيــاف  تلتمـعُ   وقد ألم َّ  معاو 

 فالُكلُّ يشهُد في الميدان  ما َصنعــوا  إن شئَت فاسأل عن األشباح  ما فعلـْت 
لم  منَبتَ   فب ئَس ما شّيدوا يومًا وما َزرعـــوا  هـــْم والكــّل يعلُم ُكلَّ الع 

 مثَل النَّعام إلى أوكارهْم َهَرعـــوا  جْمع  إذا هــاَج نْقُع الحرب  ُتبصُرهـْم 
 وُحّبها لحيـــاة الذل  تتســـعُ   نْفس  تأثَّـَل فيها الجبُن من َوَجـــٍل 

روُب الحيُّ في َوَلـــٍع  ُؤوُل الضَّ  لقتال  فال ُيلق ـي وال َيضـــعُ إلى ا  أما الصَّ
 ُيصارُع اأُلْسـَد إن جاؤوه واجتمعوا  تجْدُه بين ُكمــاة  الجند منتفضـــًا 

 َترى الُهمــاَم ب َرْوح  هللا َيندفــعُ   فذاَك من مْشهد  األبطـال في زمــٍن 
 فكيَف ُينسى وكيف العقُل يقتنــعُ   ما ضاَع حقٌّ ومــــا غابْت بشائُره 
 الُبَد للَكْرب أن ُيجلى وينَقشـــعُ   مهما يطوُل األسى والنـــاُس في ألٍم 
 طريَق نْصــٍر ونحو العزّ  نرتفــعُ   ويْطُلُع الصبُح نبراسًا ُيضيئ لنــــا 
ْلــُم في َفرٍح  يـَـعُ   حتى َيُعــمَّ بالدي السّ   يحظى بنعمتــ ه  األقواُم والشّ 
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 على أجنحة الشوق 
 اعر : زهير أبو خاطرالش

 
 يـــــــــــــــــــــــــــا جنــــــــــــــــــــــــــــاح الشــــــــــــــــــــــــــــوق علّ ــــــــــــــــــــــــــــي

 
 وانطلــــــــــــــــــــــــــــــــــق نحــــــــــــــــــــــــــــــــــو األعــــــــــــــــــــــــــــــــــالي 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  واحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل األشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعار منّ 

 
 طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائرًا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق الجبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

 
 قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدم الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخياً 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالي   لألحب

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــي  واحضــــــــــــــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــــــــــــهداء غّن

 
 للبطولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل األقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ ي  قبّ 

 
 ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُتق م فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي 

 
 داوه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسٍ 

 
 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن طغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍة ال ت 
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 فلذات كبدي 
 الشاعر : زهير أبو خاطر 

 ولتمرحي وسط الزهور وتفرحي  يا نور هيا أشرقي وتألقي
 كفراشٍة هزي الندى وتأرجحي  كل الزهور تحيطك بجمالها
 مطرحعرفت طريقًا للنعاس و   فبراءة األطفال في عينيك ما
 فهي الربيع بزهره المتفتح  هذى الصغيرة ال أريد فراقها

 كالطير تشدو في سمائك فاصدحي  ما أروع الضحكات حين تحّلق
 شفتاك في دلٍع يشّد جوانحي  ما أجمل الكلمات حين تقولها

 قلبي يطير محّلقًا من فرحتي  بابا وماما عندما تتلّفظي
 جوانب قلبك يا طفلتي يسقي  والحّب منبعث  كنهٍر دافقٍ 

 نور الهدى روحي وقلبي مقلتي  يا رّب بارك في حبيبة مهجتي
 فغدت كبدٍر يمحو ليل الّظلمة  جاءت إلينا كي تنير حياتنا
 وبفقدها قلبي يصاب بجلطة  فبدونها تبدو الحياة كئيبةً 

 بمجيئها اكتملت وزادت بهجتي  ملك الّرضيعة قد أتت من بعدها
 حّتى تعين على الوالدة زوجتي  ها دعوتك خالقيفي يوم مولد

 لّما رأتها أشرقت بالّضحكة  فعيونها تبكي على أوجاعها
 سحر العيون بخّفٍة وبروعة  أسميتها ملكًا ألن جمالها

 بهر الجميع فأصبحوا في حيرة  والكّل يهتف يا لحسن بهائها
 هشتي !وأنا أعاتبها وأبدي د  لياًل نهارًا ال يكفُّ بكاؤها

 ترتاح نفسي كم تزيد سعادتي  لكّنني حين الشروع بحملها
 وكأّنها فهمت معاني اللعبة !  دومًا نالعبها فيبسم ثغرها
 كل البراءة تزدهي في رّقة  أما حال دلوعتي يا ويحها
 أوقاتنا وحلت لها كالنسمة  هّلت علينا شمسها فتزينت

 وحلقت يا إخوتي كل القلوب  لما أتى الغالي براء تراقصت
 بعيونه شوق  أطل بقوة  كالفارس المغوار أقبل واثقاَ 

 كالورد فوق الوالدين بفرحة  يرنو إلى قطف النجوم ونثرها
 روح الحياة وفرحة  ال تنتهي  أطفالنا زهر  ونعمة رّبنا

 واجعل لقانا في ظالل الجّنة  يا رّب وفقنا لكي نرعاهم
 طفاًل يحيل حياتهم لسعادة  وارزق إلهي كل من ال ينجب
 طفاًل ينير حياتهم أو طفلة  وامنح إلهي كل نفٍس تشتهي
 فالّنفس تشتاق لعيش األسرة  وامنن علينا بالبنين وبالبنات
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 صمت
 الشاعر : محمد حسني العطار

 
 وقفت أمام مرآتي

 رأيت صاحب الوجه المجعد
 هل هو وجه أبي
 أم وجه المصباح
 أوجه الحديقة

 المخيمأم وجه 
 اكتشفت أني أمام وجهي
 ربما يشبهني وال يمثلني
 أحاكيه ألنني دومًا أحاكيه
 وأحيك من جلدي له عباءة

 أنظر إليه
 يرمقني بنظرة أشرس

 أسأله ..يرد سؤالي جوابا
 أنثر نفسي أمام عيونه
 أبكى .... فيبكيني

 أشكي فيمطرني بالشكاوي 
 أهز رأسي فيهز نعله

 أرفع هامتي فيحني قامته
 جده يشبهنيأ

 أمنحه صفة القائد القومي
 أسأله

 لم الصمت يا عربي ؟!
 يجيب

 لم الصمت يا عربي ؟
 أقول له : متى ستنهض أيها العربي

 فيقول لي : نم يا غبي
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 أنا لست أنا 
 الشاعر : أحمد فراونة 

 على الوجه الذي يرضيك 
 مت 

 مت واقفًا ، مت قاعدًا 
 مت صامدًا ، مت صامتًا 

 ميتة  مت كأجمل
 تختار ! 
 أنا اآلن 

 أفكر ألف مرة 
 وألف ألف مرة 

 ثم 
 دون أن أحتار
 اصدر القرار

 داوني كيف تشاء 
 أترك لمقلتيك 

 لقلبك 
 لعقلك .. لروحك 

 العنان 
 وال تكترث لسموم وال إلى أضرار

 فأنا حذرتك قبل اآلن 
 أن ال يغرنك الجمال 

 وأن ال تذوب في الدالل 
 فأنا شوك 
 له أحجار وطريقي ك

 لكنك ال تفهم األسرار 
 تصر أن تداعب المحال 
 تحلم بقصر من خيال 

ن كان مظلمًا بال أنوار   حتى وا 
 كما العصفور الغض 

 أنت تجيد الرقص 
 على األعواد لكنك 
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 تلميذ في تسلق األشجار 
 ومن بعد قهري 

 ها أنذا علم 
 كأمهر عازف 

 يعرف كيف يالعب األوتار 
 كن كيف تكون 

 ا لست أنا فأن
 بعدما برودك أدماني و أسدل األستار 
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 لما فضحتني عيوني 
 الشاعر : أحمد فروانة 

 
 لما فضحتني عيوني 
 قالوا : أنت مجنون 

 وهل يليق لمثلك أن يعشق 
 حورية في عمر الزهور ؟

 قلت : هل تروني في نزهة 
 فاألمر آهات و مرار ولوعة في الصدور !

 ودمامل الشوق 
 عتني أعيتني ولو 

 فصار جسمي ناحل يكسوه الضمور
 وكل مراسي األرض 

 باتت زنازين كما القبر لروحي 
 ولحشرات األرض جحور 
 وأحالمي لم تعد وردية 
 ولم يعد لبريق وجهي 

 أي إشراق 
 أو حضور 

 وتلقفتني أيادي 
 المرجفين 

 فتملكني عذاب وهوان وفتور 
 أنا ال أبتغي إعصار شوق 

 يزلزل األرض 
 أيامي  و يقلب

 نعيمًا وسرور
 لكن الذي أرجوه 

 قطرة 
 تطفئ 

 بركان عشقي 
 فتحييني بعدما تبتل الجذور 
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 أنا لمن أحبك خادم 
 الشاعر : أحمد فروانة 

 
 من قال : 

 إني منم حبيبي أنتظر ثمنًا لحبي 
 ووصااًل مقابل ؟!

 فقرار عيني أن ال أكون أنانيًا 
 فله الحق أن ينظر في البدائل !

 ل : إني أتمنى لجنوني من قا
 البرء من عشقي 
 ألصير عاقل ؟!

 وجنوني سبيل روحي ألبوح 
 عن شوقي دون حوائك ؟!

 من قال : 
 إني أكترث إن المني بشر أو إن شمتت عوازل 

 أو إن قالوا جاهل 
 فبها متى أنحني حبًا في كل قائل 

 فالعشق يا قوم إن تم لقاء صار يومًا 
 عشق قواًل كباقي الحب زائل وليس ال

 أو خيااًل بل : فروضا ال نوافل 
 أنا يا كل الخالئق ال أرتضى 
 ألقول حبي ثمنًا أو أي بدائل 

 و إن كان الدليل هجري فسوف أعلنها في كل المحافل : 
 أنا بلسم بألوان السموم لروحي ولروحك لألسقام زائل !

 وأنا من فرط جنوني لمن أحبك خادم 
 اتل !!لكنني لمن هم با يذاء ق
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