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ثقافة

حب و�ألم و�شجن من عمق الجرح ...كلمات قيلت لغزّ ة
ق�صائد
ّ
تنق�ض م�أ�ساتها وال �أوقف موت �أطفالها
يتحول زمنها ولم
التي لم
ِ
ّ

يا تالميذ غزة

�صمت من �أجل غزة
} محمود درويش
تحيط خاصرتها باأللغام  ..وتنفجر  ..ال هو
موت  ..وال هو انتحار
إنه أسلوب غـزة في إعالن جدارتها بالحياة
منذ أرب���ع س��ن��وات ول��ح��م غ��ـ��زة يتطاير شظايا
قذائف
ال هو سحر وال هو أعجوبة ،إنه سالح غـزة في
الدفاع عن بقائها وفي استنزاف العدو
ومنذ أرب��ع س��ن��وات وال��ع��دو مبتهج بأحالمه..
مفتون بمغازلة الزمن  ..إالّ في غـزة
ألن غـزة بعيدة عن أقاربها ولصيقة باألعداء ..
ألن غـزة جزيرة كـلما انفجرت ،وهي ال تكـف عن
االنفجار،
خدشت وج��ه العدو وكـسرت أحالمه وصدّته
عن الرضا بالزمن.
ألن الزمن في غـزة شيء آخر ..
ألن الزمن في غـزة ليس عنصرا ً محايدا ً
إن��ه ال يدفع الناس إل��ى ب��رودة التأمل ...ولكـنه
يدفعهم إلى االنفجار واالرتطام بالحقيقة.
ال��زم��ن هناك ال يأخذ األط��ف��ال م��ن الطفولة إلى
الشيخوخة ولكـنه يجعلهم رجاالً في أول لقاء مع
العدو
ليس ال��زم��ن ف��ي غـزة اس��ت��رخ��اء ولكنه اقتحام
الظهيرة المشتعلة
ألن القيم في غـزة تختلف  ..تختلف  ..تختلف
ال��ق��ي��م��ة ال��وح��ي��دة ل�لان��س��ان ال��م��ح��ت��ل ه��ي مدى
مقاومته لالحتالل ...هذه هي المنافسة الوحيدة
هناك.
وغـزة أدمنت معرفة هذه القيمة النبيلة القاسية
 ..لم تتعلمها من الكـتب وال من الدورات الدراسية
العاجلة
وال م��ن أب���واق الدعاية العالية ال��ص��وت وال من
األناشيد .لقد تعلمتها بالتجربة وحدها وبالعمل
الذي ال يكـون
إالّ من أجل االعالن والصورة
إن غـزة ال تباهى بأسلحتها وثوريتها وميزانيتها.
إنها تقدم لحمها الم ّر وتتص ّرف بإرادتها وتسكـب
دمها
وغ��زة ال تتقن الخطابة  ..ليس لغزة حنجرة ..
مسام جلدها هي التي تتكـلم عرقا ً ودما ً وحرائق .
من هنا يكـرهها العدو حتى القتل  .ويخافها حتى
الجريمة  .ويسعى إل��ى إغراقها في البحر او في
الصحراء او في الدم
من هنا يحبها أقاربها وأصدقاؤها على استحياء
يصل إل��ى الغيرة وال��خ��وف أحيانا ً  .ألن غ��زة هي
ال����درس ال��وح��ش��ي وال��ن��م��وذج ال��م��ش��رق لألعداء
واألصدقاء على السواء .
ليست غزة أجمل المدن ..
ل��ي��س شاطئها أش���د زرق���ة م��ن ش��واط��ئ المدن
العربية
وليس برتقالها أجمل برتقال على حوض البحر
األبيض .
وليست غزة أغنى المدن ..
وليست أرقى المدن وليست أكـبر المدن .ولكـنها
تعادل تاريخ أمة .ألنها أشد قبحا ً في عيون األعداء،
وف��ق��را ً وب��ؤس��ا ً وش��راس��ة .ألنها أش�� ّدن��ا ق��درة على
تعكـير مزاج العدو وراحته ،ألنها كـابوسه ،ألنها
ب��رت��ق��ال م��ل��غ��وم ،وأط��ف��ال ب�لا طفولة وش��ي��وخ بال
شيخوخة ،ون��س��اء ب�لا رغ��ب��ات ،ألنها كـذلك فهي
أجملنا وأصفانا وأغنانا وأكـثرنا جدارة بالحب.

} نزار قباني
نظلمها حين نبحث ع��ن أشعارها ف�لا نشوهن
جمال غزة ،أجمل ما فيها أنها خالية من الشعر ،في
وقت حاولنا أن ننتصر فيه على العدو بالقصائد
فصدقنا أنفسنا وابتهجنا حين رأينا العدو يتركـنا
نغني  ..وتركـناه ينتصر ث��م جفننا القصائد عن
شفاهنا ،فرأينا العدو وقد أتم بناء المدن والحصون
والشوارع.
ونظلم غ��زة حين نح ّولها إل��ى أس��ط��ورة ألننا
سنكـرهها حين نكـتشف أنها ليست أكـثر من مدينة
فقيرة صغيرة تقاوم
وحين نتساءل :ما الذي جعلها أسطورة؟
سنحطم كـل مرايانا ونبكـي لو كـانت فينا كـرامة
أو نلعنها لو رفضنا أن نثور على أنفسنا
مجدناها ألن االفتتان بها سيأخذنا
ونظلم غزة لو ّ
إلى حد االنتظار ،وغزة ال تجيء إلينا غزة ال تحررنا
ليست لغزة خيول وال طائرات وال عصى سحرية
وال مكـاتب في العواصم ،إن غزة تح ّرر نفسها من
صفاتنا ولغتنا ومن غزاتها في وقت واحد وحين
نلتقي بها – ذات حلم – ربما لن تعرفنا ،ألن غزة
من مواليد النار ونحن من مواليد االنتظار والبكـاء
على الديار
صحيح أن لغزة ظروفا ً خاصة وتقاليد ثورية
خاصة
ول��ك��ـ��ن س��ره��ا ل��ي��س ل���غ���زاً :م��ق��اوم��ت��ه��ا شعبية
متالحمة تعرف م��اذا تريد (تريد ط��رد العدو من
ثيابها)
وع�لاق��ة المقاومة فيها بالجماهير ه��ي عالقة
الجلد بالعظم .وليست عالقة المد ّرس بالطلبة.
ل��م تتحول المقاومة ف��ي غ��زة إل��ى وظيفة و لم
تتحول المقاومة في غزة إلى مؤسسة
ل��م تقبل وص��اي��ة أح��د ول��م تعلّق مصيرها على
توقيع أحد أو بصمة أحد
وال يهمها كـثيرا ً أن نعرف اسمها وصورتها
وفصاحتها .لم تصدق أنها مادة أعالمية ،لم تتأهب
لعدسات التصوير ول��م تضع معجون االبتسام
على وجهه.
ال هي تريد  ..وال نحن نريد
من هنا تكـون غ��زة تجارة خاسرة للسماسرة
ومن هنا تكـون كـنزا ً معنويا ً وأخالقيا ً ال يقدر لكـ ّل
العرب
وم��ن ج��م��ال غ��زة أن أص��وات��ن��ا ال تصل إليها ال
ش��يء يشغلها ،ال ش��يء ي��دي��ر قبضتها ع��ن وجه
العدو ،ال أشكال الحكـم في الدولة الفلسطينية التي
سننشئها على الجانب الشرقي من القمر ،أو على
الجانب الغربي من المريخ حين يتم اكـتشافه ،انها
منكـبة على الرفض  ..الجوع والرفض والعطش
وال��رف��ض ال��ت��ش��رد وال��رف��ض ال��ت��ع��ذي��ب والرفض
الحصار والرفض والموت والرفض.
قد ينتصر األعداء على غزة (وقد ينتصر البحر
الهائج على جزيرة قد يقطعون كـل أشجارها)
قد يكـسرون عظامها
قد يزرعون الدبابات في أحشاء أطفالها ونسائها
وقد برمونها في البحر أو الرمل أو الدم ولكـنها
لن تكـ ّرر األكاذيب ولن تقول للغزاة :نعم
وستستم ّر في االنفجار
ال هو موت وال هو انتحار ولكـنه أسلوب غزة في
إعالن جدارتها بالحياة ...
فاصلة:
وستستمر في االنفجار
ال هو موت وال هو انتحار ولكـنه أسلوب غزة في
اعالن جدارتها بالحياة.

�إلى غ ّزة من دون منا�سبة تقريب ًا
} أحالم مستغانمي
(ه��ذه الكلمة ألقتها األدي��ب��ة أح�لام مستغانمي
في الجزائر خ�لال الوقفة التضامنية مع غ�� ّزة في
تاريخ  ،2009 \ 02 \ 22 :وال يزال زمن الفجيعة
الفلسطينية ،وزمن ّ
العربي ،هو نفسه)
الذل
ّ

دخ��ل��ت غ���زّة وم���ا اس��ت��ط��ع��ت منها خ���روج���اً .ك ّل
المعابر إليها ومنها كانت مسدودة .فمن أين تد ّفق
علينا دمها ؟ وأي معبر سلك الشهداء والجرحى
ليقيموا بيننا ؟
من أجلسهم إلى مائدتنا ،فأفقدونا شهيّة الحياة.
وفتح لهم في بيوتنا مستشفيات ،وب��رادات لحفظ
الموتى ،حتى كرهنا فتح براداتنا.
ف��ي غ���زّة ك��ان حلم ال��ن��اس فقط ال��م��وت بشهادة
الكاميرا ،فالموت بشهادة الكاميرا حياة .لذا راحت
»إسرائيل» تغتال الصحافيين ،حتى يتسنّى لها قتل
الفلسطينيين مرتين.
كي ال يسقط الشهداء س��دًى ،كانت غ��زة تحتاج
إلى موت كبير ك ّل يوم .تحتاج إلى موت مرعب ،إلى
مجزرة يليق رقم موتاها بأن يكون افتتاحيّة لنشرة
أخبار غربيّة.
فالموت بالتقسيط ال يصلح خبرا ً عندما يكون
موتا ً عربيًّا.
تحتاج أن تثبت ك ّل مرة أ ّنها الضحية ،فمنذ ستين
سنة و»إسرائيل» تستحوذ حصر ًّيا على هذا اللقب .
م���ن ي��ح��اس��ب ب��ن��ي ص��ه��ي��ون ال��ج��ال��س��ي��ن ف��وق
القانون ،ويقودهم إلى المحاكم ونحن في كرنفال
العدالة الدولية .
نكبتنا الحقيقية ،أ ّننا أنفقنا آالف المليارات في
شراء األسلحة ،وما استطعنا أن نشتري االحترام
وال اإلنصاف.
الذين ينهبوننا ،ال وقت لهم لسماعنا.
ال��م��أس��اة ...أنّ صوتنا ال ي��ص��ل ،وال قضايانا
تصل ،وال عدد ضحايانا يدخل في بورصة أرواح
حي
البشر .وما نفع أموالنا إن كنّا ديكة تصيح في ٍّ
ال يسمعها أحد.
»إسرائيل» محصنة ض ّد الحقيقة .الك ّل وقع في
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أحضانها عن خ��وف أو عن ت��واط��ؤ ،وبإمكاننا هنا
معني
أي بلد عربي أن نقول ما نشاء ،ال أحد
وفي ّ
ّ
بنا.
��ي أج���از للعالم أالّ يحترمنا.
ف��ائ��ض ال���دم ال��ع��رب ّ
ُنطالب بكرامة موتانا ،الذين ال رقم لهم بالتحديد ،ال
في العراق وال في فلسطين.
الكرامة ال تحتاج إلى درس في الحساب بل إلى
درس في الحياء.
 ...ذل��ك ال��رق��م العربي الضائع دوم���اً ،ه��و الذي
صنع مهانتنا بين األمم.
أمام مآثر القتلة ...نطالب بعنفوان القتيل.
تش ّن »إس��رائ��ي��ل» ح��رب��ا ً م��ن أج��ل جنديين اثنين
فتدم ّر جنوب لبنان عن بكرة أبيه ...وتستبيح مليون
فلسطيني في غزة بحثا ً عن »إسرائيلي» واحد .
ّ
ونتف ّرج عليها تقتل وتحرق البشر .
ت��ق��ض��ي ع��ل��ى ح��ي��اة  6000ش��خ��ص ب��ي��ن قتيل
وج��ري��ح ،وت��ج�� ّوع شعبا ً ك��ام�لاً وتقطع عنه ال��دواء
والكهرباء ،وتس ّد ك ّل منافذ الحياة إليه وال يتح ّرك
لنا ساكن.
هل كانت لتفعل هذا لو كانت تدري أنّ على رأس
ه��ذه األ ّم���ة رج��ال سيقفون ف��ي وجهها ويخجلون
الحقا ً من استقبال مجرميها.
من مذلّة الحمار صنع الحصان مجده  .فمن غيرنا
صنع مجد »إسرائيل» وقبّل يدها و َقبِ َل أن يتفاوض
مع حذائها.
غزّة المغدور بدمعها ،ببحرها ،بسمائها ،بمائها،
المغدور بجراحها ،بدمها ،بعتمتها ،بليلها ونهارها،
ٍ
إسعاف ال تحضر ،بأمنية
برغيفها المنتظر ،بسيارة
انفتاح َم ْعبَر ليس أكثر .
غزّة التي أحببناها عندما ما عاد لها من عيون لترى
ُحبّنا ،وال كهرباء لتشاهد مظاهراتنا ومهرجاناتنا
من أجلها ،وبعثنا لها بمساعدات حين أصبح عليها
الذهاب تحت النار إلحضارها ،وصلّينا لنصرتها
بعد أن انهدّت على مصلّيها المساجد .
نعتذر لها وهي في منتصف قافلة الشهداء ،أل ّننا
ال نملك من أجلها سوى دموع وحياء .

تقدموا ّ
ّ
تقدموا...
} سميح القاسم
تقدّموا
تقدّموا
كل سماء فوقكم جهنم
وكل أرض تحتكم جهنم
تقدّموا
يموت منا الطفل والشيخ
وال يستسلم
وتسقط األم على أبنائها القتلى
وال تستسلم
تقدّموا
تقدّموا
بناقالت جندكم
وراجمات حقدكم
وهدّدوا
وش ّردوا
ويتّموا
وهدموا
لن تكسروا أعماقنا
لن تهزموا اشواقنا
نحن القضاء المبرم
تقدّموا
تقدّموا
طريقكم وراءكم
وغدكم وراءكم
وبحركم وراءكم
وب ّركم وراءكم
ولم يزل أمامنا
طريقنا
وغدنا
وب ّرنا
وبحرنا
وخيرنا

نحن في ّ
غزة بخير
ماذا عنكم
} تميم البرغوثي
نحن في غزة بخير...
ط ّمنونا عنكم
نحن في الحرب بخير...
ماذا عنكم أنتم!
شهداؤنا تحت الركام...
أطفالنا سكنوا الخيام ...
يسألون عنكم...
أين أنتم؟
نحن في غزة بخير ...ط ّمنونا عنكم
البحر من وراءنا لك ّننا نقاتل...
عد ّونا أمامنا وما زلنا نقاتل...
لدينا ما يكفينا من سالح وطعام ...
وعود بالسالم ...
نشكر لكم دعمكم
نحن في غزة بخير ...ط ّمنونا عنكم
أرواحنا ،جراحنا ،بيوتنا ،سماؤنا،
وجوهنا ،دمائنا ،عيوننا ،أكفاننا
تحمينا من سالمكم،
وعودكم،
كالمكم،
نحن في غزة بخير ...ط ّمنونا عنكم
نحن في غزة بخير ...ط ّمنونا عنكم
نحن في الحرب بخير ...ماذا عنكم
أنتم

وش ّرنا
فما الذي يدفعكم
من جثة لجثة
وكيف يستدرجكم
من لوثة للوثة
سفر الجنون المبهم
تقدّموا
وراء ك ّل حجر
ّ
كف
وخلف ك ّل عشبة
حتف
وبعد ك ّل جثّة
فخّ جميل محكم
وإن نجت ساق
يظ ّل ساعد ومعصم
تقدّموا
كل سماء فوقكم جهنم
وكل أرض تحتكم جهنم
تقدّموا
تقدّموا
حرامكم محلّل
حاللكم مح ّرم
ت���ق��� ّدم���وا ب��ش��ه��وة ال��ق��ت��ل التي
تقتلكم
وص ّوبوا بدقة ال ترحموا
وسدّدوا للرحم
إن نطفة من دمنا تضطرم
تقدّموا كيف اشتهيتم
واقتلوا
قاتلكم مب ّرأ
قتيلنا متهم
ول����م ي����زل رب ال��ج��ن��ود قائما ً
وساهرا ً
ول������م ي������زل ق����اض����ي ال���ق���ض���اة

المجرم
تقدّموا
تقدّموا
ال تفتحوا مدرسة
ال تغلقوا سجنا ً
وال تعتذروا
ال تحذروا
ال تفهموا
أ ّولكم
آخركم
مؤمنكم
كافركم
وداؤكم مستحكم
فاسترسلوا واستبسلوا
واندفعوا وارتفعوا
واصطدموا وارتطموا
آلخر الشوق الذي ظل لكم
وآخر الحبل الذي ظل لكم
فك ّل شوق وله نهاية
وكل حبل وله نهاية
وشمسنا بداية البداية
ال تسمعوا
ال تفهموا
تقدّموا
كل سماء فوقكم جهنم
وكل أرض تحتكم جهنم
تقدّموا
تقدّموا
ال خوذة الجندي
ال هراوة الشرطي
ال غازكم المسيل للدموع
غزة تبكينا
ألنها فينا
ضراوةالغائب في حنينه الدامي

غنوة لغ ّزة

للرجوع
تقدّموا
من شارع لشارع
من منزل لمنزل
من جثة لجثة
تقدّموا
يصيح ك ّل حجر مغتصب
تصرخ ك ّل ساحة من غضب
يضج ك ّل عصب
ّ
الموت ال الركوع
موت وال ركوع
تقدّموا
تقدّموا
ها هو قد تقدّم المخيّم
تقدّم الجريح
والذبيح
والثاكل
والميتم
تقدّمت حجارة المنازل
تقدّمت بكارة السنابل
ّ
الرضع
تقدّم
والعجز
ّ
واألرامل
تقدّمت أبواب جنين ونابلس
أتت نوافذ القدس
صالة الشمس
والبخور والتوابل
تقدّمت تقاتل
تقدّمت تقاتل
ال تسمعوا
ال تفهموا
تقدّموا
تقدّموا
كل سماء فوقكم جهنم
وك ّل أارض تحتكم جهنم

} أحمد فؤاد نجم

(في قصيدة الشاعر أحمد ف��ؤاد نجم لـ«الغزاوية» ،عبر عن أسفه للصمت العربي على الحصار
»اإلسرائيلي» المفروض على قطاع غزة وعلى تجويع الفلسطينيين ،وبكلماته البسيطة انتقد الصراع
ّ
وحض الشعب الفلسطيني على الصبر والصمود .كتبت القصيدة في  31كانون الثاني
بين فتح وحماس
 ...2008وزمن غزة على حاله ثابت غير متح ّول).

شي لله يا الغزاوية
يا وجع األمة العربية
ال إنتو حماس
وال عباس
فلسطين..هي القضية
شي لله يا الغزاوية
شي لله وعلى دلعونا
حكمونا والد الملعونة
واآلخر خانم وباعونا
للنخاس والصهيونية

شي لله يا الغزاوية
شي لله وانتو لوحديكو
الله ينصركو ويهديكو
ويد ّمر دولة أعاديكو
واأليام أهي رايحة وجاية
شي لله يا الغزاوية
شي لله وال عادش رجوع
ويالخاين والجربوع
األطفال ماتت م الجوع

والعطشان مش القي الميّه
شي لله يا الغزاوية
شي لله على أحلى كالم
ناس تصحى
واألمة تنام
يعني قفاك يصبح قدام
يا العربي
وتركب عربية
شي لله يا الغزاوية

يا تالميذ غزة
علّمونا
بعض ما عندكم
فنحن نسينا
علّمونا
بأن نكون رجاالً
فلدينا الرجال
صاروا عجينا ً
علّمونا
كيف الحجارة تغدو
بين أيدي األطفال
ماسا ًثمينا
كيف تغدو
دراجة الطفل لغما ً
وشريط الحرير
يغدو كمينا ً
كيف مصاصة الحليب
إذا ما اعتقلوها
تح ّولت سكينا ً
يا تالميذ غزة
ال تبالوا
بإذاعاتنا
وال تسمعونا
اضربوا
اضربوا
بكل قواكم
واحزموا أمركم
وال تسألونا
نحن أهل الحساب
والجمع
والطرح
فخوضوا حروبكم
واتركونا
إ ّننا الهاربون
من خدمة الجيش
فهاتوا حبالكم
واشنقونا
نحن موتى
ال يملكون ضريحا ً
ويتامى
ال يملكون عيونا ً
قد لزمنا جحورنا
وطلبنا منكم
أن تقاتلوا التنينا
قد صغرنا أمامكم
ألف قرن
وكبرتم
خالل شهر قرونا
يا تالميذ غزة
ال تعودوا
لكتاباتنا وال تقرأونا
نحن آباؤكم
فال تشبهونا
نحن أصنامكم
فال تعبدونا
نتعاطى
القات السياسي
والقمع
ونبني مقابر
وسجونا
ح ّررونا
من عقدة الخوف فينا
واطردوا
من رؤوسنا األفيونا
علّمونا
فن التشبث باألرض
يا أحباءنا الصغار
سالما ً
جعل الله يومكم
ياسمينا
من شقوق األرض الخراب
طلعتم
وزرعتم جراحنا
نسرينا
هذه ثورة الدفاتر
والحبر
فكونوا على الشفاه
لحونا
أمطرونا
بطولة وشموخا
إن هذا العصر اليهودي
وهم
سوف ينهار
لو ملكنا اليقينا
يا مجانين غزة
ألف أهالً
بالمجانين
إن هم ح ّررونا
إن عصر العقل السياسي
ولى من زمان
فعلمونا الجنونا
عجبت لقلب يحمل هم أمة...
و ألم��ة ال تحمل هم حتى فرد
منها ...
عجبت لحياة ُتفتدى....
و لفداء ال يساوي شيئاً....
عجبت لنور ينازع للوالدة...
في عالم أعمى ...
عجبت لبقايا أشالء تنبض..
و ألجساد تحيا دون حياة...
عجبت أن ك��ل القلوب تعرف
الحب و تقدسه و تتمناه ...
و الحب ..دعاء و عمل ...
و الدعاء عند الصدق أقوى من
أية قذيفة....
و ع��ج��ب��ت أن��ن��ي أح��ي��ا ..و ال
معنى لحياتي أو موتي ...

