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 الملخص

 اآلالم فلسممم،ين، أرض حول وغمومه همومه كل ركز الذي المعاصمممرين العرب شمممعرا  أبرز من القاسمممم سممممي  يعتبر

 الذين والمناضلين الثورويين والمراهقين األطفال فلس،ين، نحو والتفاته عنايته جل خصم  هو .البلد ذاك ألناس والمعاناة

 وأخيرا. فقط األحجار ق،ع عبر وإنما أياديهم بصممممفر موطنهم عن والدفاع ىوالتصممممد المقاومة للعالمين يظهرون كانوا

 نق،ة كانت والتي الن،اق هذا في لهم والتضمممحيات الشمممجاعات التحديات، من فريدة موحدة صمممورا يخلق أن هو اسمممت،اع

 يصممب  لم فإنه وهكذا الفنية الصممور مختلف وعبر والذوق ال،بعى عل اتكاال الفلسمم،ينيين ولجميع بعينه للشمماعر وأمل رجا 

 فصاعدا الوقت ذلك من وإنما الجهات، من الكثير في فحسب الشعري الستلهامه مصدرا الفلسم،ينيون والمراهقون األطفال

 عبر الجاري البحث حاول لقد .االنتفاضممة شممعرا  من لكثير واألمل للرجا  والنق،ة لالسممتلهام مصممدرا صممار شممعر  فإن

 األطفال مالم  بدراسمة يقوم أن التحليلي – الوصممفي المنهج من االسمتفادة وعبر الشممعري القاسمم سممي  ديوان ىعل االتكا 

 في والمشممماكسمممة األمل من تحول ونق،ة االنتفاضمممة لشمممعر عمودا باعتبارها المختلفة أبعادها في الفلسممم،ينيين والمراهقين

 .الفلس،يني الشعر

 .فلس،ين القاسم، سمي  المراهقون، األطفال،: مفتاحيةال الكلمات
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Abstract 

Samih al-Qasim is considered one of the most prominent contemporary Arab poets who 

focused all his worries and worries about the land of Palestine, the pain and suffering of the 

people of that country. He devoted most of his attention and attention to Palestine, 

revolutionary children and adolescents, and militants who were showing the worlds resistance, 

confronting and defending their homeland with zero hands, but only by cutting stones. Finally, 

he was able to create unified and unique images of challenges, courage and sacrifices for them 

in this domain, which was a point of hope and hope for the poet himself, and for all Palestinians 

relying on temperament and taste and through various artistic images. Thus, Palestinian 

children and adolescents did not become a source of poetic inspiration only in many directions, 

Rather, from that time on, his poetry became a source of inspiration and a point of hope and 

hope for many of the poets of the uprising. The current research, by relying on the poetry of 

Samih al-Qasim, and by making use of the descriptive-analytical approach, has attempted to 

study the features of Palestinian children and adolescents in their various dimensions as a pillar 

of the poetry of the Intifada and a turning point of hope and quarrelsome in Palestinian poetry. 
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  المقدمة .1

 سنة وفي م1948-1897 عقود خمسة خالل والعسكرية السياسية ال،ريقة عبر فلسم،ين بالد يحتلوا أن من الصمهاينة تمكن

 أرض في للصمممهيونية المشمممروعية إعالن يصمممدر بأن مهمة" بلفور وعد" البري،اني الوزرا  مجلس كلف للميالد 1917

 .ثرواتها وسمملب بنهب يقوموا وأن إليها اليهود يهجم أن ثم ومن الصممهيونية الحكومة تتكون بأن تسممبب األمر وهذا. فلسمم،ين

 صممعودات عينيها بأم رأت قد فلسمم،ين بلد بأن فيه كال شمم مما .واحد قرن من ألكثر الصممهيونية مع فلسمم،ين تناضممل حاليا

 هو السممممنوات هذ  خالل تبقي قد مازال الذي ولكن .احتاللها بعد جا ت سممممنوات طوال كثيرة( وإدبارا إقباال) وهبوطات

 .أبدا الحياة متاعب عانت قد التي األمة هذ  معنويات عن ينفصل لم وهو الفلس،ينية األمة لهذ  والصمود بالمقاومة الشعور

 األطفال بشمأن مكرسمة الفلسمم،ينية المقاومة شممعر دراسممة في القاسممم سمممي  ومنهم االنتفاضممة شممعرا  أكثرية عناية تكون    

 وقد فقط الحجارة من ق،ع عبر وإنما الصممممفر بأياديهم وصمممممودهم مقاومتهم بتمتين قاموا قد الذين المقاتلين والمراهقين

 لألمل وعامال لالسممتلهام محورا الحجارة ق،ع يرمون الذين والمراهقون األطفال يشممكل والعالميين؛ العالم عيون أدهشمموا

 المحتل الصهيوني فالكيان لذلك للمستقبل؛ يقهر ال الذي والمقاوم  الجري الجيل مظهر يمثلون هم وأنهم االنتفاضة لشعرا 

 ىعل والمحافظين األمة لهذ  المسممتقبل صممانعي وصممفهم كون القيمة الكنوز هذ  یعل القضمما  في ىيسممع الشممريف للقدس

 .وهويتهم ميراثهم

 زاوية من أشممعار  من لنماذج والتحليل االسممتعراض وعبر وتفكراته القاسممم سمممي  حياة ىعل مرور عبر الكتابة هذ  ىتسممع

 لألمل تحول نق،ة وصممفها كون وأيضمما االنتفاضممة لشممعر أعمدة بصممفة والمراهقين األطفال مالم  تصمموير يتم بأن جديدة

 .أشعار  طيات من الفلس،يني الشعر في والمشاكسة

 البحث سوابق .1-1

 األطفال أدب بشمممأن مسمممتقل وتحقيق بحث إيران في يتم لم اآلن یحت بأنه القول فيمكن الجاري البحث بسممموابق يتعلق فيما

 منها مختصرة؛ بصورة إليها ت،رقت قد فإنها الصمدد بهذا محررة مقاالت غالبية من يوجد ما وأن الفلسم،ينيين والمراهقين

« منظوم هايگلوله»و« آيند  به واميدوار جوستيز  انتفاضه، شعر» عنوان تحت ثنتيناإل المقالتين هاتين یإل اإلشمارة يمكن

 كتاب أي يدون لم اآلن ىحت فإنه والمؤلفون الكتاب يعرف ما حسب العربية البلدان وفي .كنجي نرجسالدكتورة  تأليف من

 يتلخ  الخصممو ، بهذا تم ما كل إذن ،القاسممم سمممي  شممعر في الثوريين والمراهقين األطفال مالم  يخ  فيما مقال أو

 للجميع والعناية االهتمام موضممممع تكن لم التي والمقاالت األعمال بعض طيات خالل من جزئية مباحث بعض كتابة في

 .ذاته في وحديثا مستقال وتحقيقا بحثا يعتبر الجاري البحث إن القول فنست،يع إليها. لذلك أنظارهم تلفت عامة بصورة

 البحث هدف .1-2

 لشممممعر أعمدة وصممممفهم كون والمراهقين األطفال مالم  تصمممموير يتم أن هو والتحقيق البحث هذا كتابة من الهدف يكون

 .القاسم سمي  أشعار طيات من الفلس،يني الشعر في والمشاكسة لألمل تحول ونق،ة االنتفاضة
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  ثالبح أسئلة .1-3 

  أشعار ؟ في الفلس،ينيين والمراهقين األطفال موضوع ىإل وعنايته القاسم سمي  لتفاتإل العلة هي ما

 لألمل تحول ونق،ة لإللهام مصدرا وصمفهم كون القاسمم سممي  أشمعار یعل الفلسم،ينيين والمراهقين األطفال تأثير یمد ما

 أشعار ؟ في له

 الفرضيات .1-4

 .القاسم سمي  أشعار في لألمل رمزا وصفهم كون والمراهقون األطفال يعتبر

 األطفال دخول عبر واضممم  مسمممتقبل ىإل واألمل المشممماكسمممة لمعنويات والخلق السمممابق للجيل والتأنيب المذمة تتضممممن

  .القاسم سمي  أشعار في الفلس،ينية المقاومة شعر ىإل ىالغيار الجريئين الفلس،ينيين والمراهقين

   القاسم سميح حياة .1-5

 سنة األردن نهر من الشرقي للساحل زرقا  مدينة في العرب وعالم الفلس،ينين الشعرا  أبرز أحد بصمفة القاسمم سممي  ولد

 محمد شمممحاذة الشمممي  بنت كانت وأمه للجيش ضممماب،ا كان حسمممين محمد قاسمممم الشمممي  ابن محمد هو أبو  .للميالد 1939

 القريبة الراملة مدينة في االبتدائية دروسممه القاسممم سمممي  تلقن قد. فلسمم،ين في الدروز ل،ائفة الفقها  أحد باعتبار  الفياض

 لمدينة« تيراسمماف،ة» جامعة في المتوسمم،ة دروسممه يكمل یحت اإلسممرائيلية الحكومية المدرسممةی إل التحق قد ثم الجليل من

 الثقافة اسممتقرار في وافر حظ لها كانت مميزة ثقافية بيئة في وكبر وترعرع نشممأ القاسممم سمممي  فإن عام وبشممكل .الناصممرة

 (.070: 9، ج 9002 البعيني،) له والتقدم العربية

 تحت عاش قد وأنه للميالد 1948 سممنة مع الموافق يعني القاسممم؛ سمممي  دراسممة أثنا  فلسمم،ين أرض ىعل الصممهاينة تغلب

 دراسمممته دورة یأنه وبالتالي ومتاعب مشممماقا يكلفونهم كانوا الذين اإلسمممرائيليين للجنود والظلم للجور والمرارة الصمممعوبة

 (. 25: 5031الخياط،) الصورة بهذ  المتوس،ة

 مؤتمرات وإقامة ثقافية نشمماطات في يشممارك وكان. وسممياسممية أدبية نشمماطات نحو خاصمما اهتماما نفسممه من يظهر كان هو

 هذ  في االسمممتمرار وعبر (075: 9، ج 9002 البعيني،) للمعلم الهجو أو المعشممموق حول الغزل بشمممعر يتعلق فيما أدبية

 صممبغة أن وألجل دراسممته، إكمال فور إلسممرائيل الشمميوعي الحزب في سممياسممية بنشمماطات القيام ورا  انجر فإنه النشمماطات

 ومن السجن ىإل زفه فتم للفلس،ينيين والمعاناة باآلالم والشعور النضال بصبغة مصمبغة كانت السمياسمية وأشمعار  نشماطاته

 في التدريس مهنة القاسممممم سمممممي  فمارس ذلك وبعد (073: 5ج  ،5227، الجيوسممممي) مرات لبضممممع البالد من نفيه ثم

 وزير بواس،ة الشمغل من عزله فتم والسمياسمية األدبية نشماطاته مواصملة عن ينصمرف لم أنه بما ولكن. بتدائيةاال المدارس

 (. 5077: 5221، كامبل) حيفا  ىتسم صناعية من،قة في يشتغل أن ما عامل بصفة واض،ر إسرائيل معارف

   والمؤلفات . األعمال1-6

 األدبية المجاالت ىعل غالبيتها تشمممتمل والتي للميالد 1958 سمممنة من ان،القا طبعها تم قد كثيرة مؤلفات القاسمممم لسممممي 

 الشممعرية مجموعاته من سممتة بنشممر يقوم أن نج  حتی سممنة ثالثين يناهز عمر إلی القاسممم سمممي  يبلغ الشممعر. لم السمميما

 :التالي وفق الشعرية أعماله أهم يكون .العرب دنيا في وافرة وشهرة صيتا وأحرزت
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 الرعد، طائر يأتي أن ويكون األقنعة، سممممقوط البراكين، دخان كفي، علی دمي إرم، الدروب، أغاني الشمممممس، مواكب» 

 الم،عم، الكبير، الموت والياسمين، الموت قرآن القاسم، سمي  ديوان قرقاش، الداخل، ورحلة الخارج رحلة في اسكندرون

  (.070 -079: 9، ج 9002)البعيني، « و... القاسم سمي  مراثي قرابين،

 المقاالت، الكتب، من العديد نشر قد كذلك فإنه شعرية مجموعة عشرين إلی تبلغ والتي الشمعرية مجموعاته إلی وباإلضمافة

 م(، عن5272األلبوم ) في األخيرة الصممممورةم(، 5273) الليلك أيها الجحيم إلی منها والروايات، القصممممصممممية الروايات

: 5، ج 5227م( )الجيوسي،  5271)  أدينك فمك درويش(، من محمود مع )بالشمراكة م(، الرسمائل5270والفن ) الموقف

073 .)  

   مةالمقاو شعر .2

 المعتدين مع والمعركة النضال لجبهات الخاصة والحاالت األوضاع عكس في ملموس دور الفلس،ينية المقاومة لشعر كان

 اإلثارة حول يتمحور الفلسممم،ينية للمقاومة األدب دور فإن مجملة وبصمممورة .لألمم المقاوم األدب من جز ا وصمممفه كون

 نحو تتجه هي العامة والميول االتجاهات وأن القومي الوطني، والوعي الصممممحوة خلق والتنفير، التعبئة والتحضمممميض،

 اعتبرها بصممورة (1: 5213، كنفاني) والتصممدي المناضمملة قضممية في مسمماعدا دورا تلعب والتي العامة والثورة النهضممة

، ع،وات) قبل من ذكرها تم قد خدمات بسممبب " المقاومة شممعر" لعنوان جديرة فلسمم،ين دولة في والرؤسمما  الحكام جميع

 سممنة يمثل والذي «48» عدد أفكار  منبع معتبرا جيدا إسممرائيل جور أحس قد شمماعرا القاسممم سمممي  نكا .(903: 5223

 .إسرائيل لحكومة التأسيس

 عاش قد هو. الملتزمين الناشمم،ين الصممحفيين أحد ومن ونشمم،ا فعاال األكثر العرب شممعرا  عداد في القاسممم سمممي  يكون

 من إحساسا أكثر صورا تقدم أشعار  فإن لذلك. الفلس،ينيين آالم مسؤولية عاتقه یعل یتول وقد التشمرد في عمر  من جز ا

 المجريات غالبية تدوين فيه تم قد تأري  كتاب بمثابة هي الشممعرية دواوينه كأن للفلسمم،ينيين؛ والنضممال والمعركة الصممراع

: 5020،وکياني ميرقادري) والحلوة المرة واألحداث الوقائع بتلكم التذكير فيتم تصمممفحه وعبر فلسممم،ين ألرض والحوادث

97-93.) 

 يشمممكلون زياد وتوفيق درويش لمحمود بالمعية فهو والمناضممملة المقاومة شممعر مع اسممممه اقترن قد الذي القاسممم سممممي  إن

 "تقدموا" اسم عليه ي،لق قصيدة إنشاد مع إسرائيل مع والقتال المناضلة منهج انتهج هو كما.المقاومة لشمعر الرئيس المثلث

 یعل فلسمم،ين خارج في أشممعار  قرأ قد هو ."مسممتقيما أخ،و" باسممم أخري وقصمميدة الصممهيوني المحتل الكيان یإل موجهة

 برمتهم العالمين یعل صمممداها بعكس وقام العالم دول وبقية األمريكية المتحدة الواليات لندن، مثل كمدن أناسمممها مسمممامع

 (.073: 5، ج 5227، الجيوسي)

 الثوريين والمراهقين األطفال مالمح. 3

 األطفال سائر مع الفلسطينيين األطفال مقارنة. 3-1
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 للسممعادة بالنسممبة الحياة مع ت،بيقهم عن المحب،ين واألحداث الفلسمم،ينيين والمراهقين األطفال وآالم معاناة عن الحديث إن 

 معتبرين والمراهقين األطفال لهؤال  القلوب أعماق في نتعمق عندما لنا ملموسممممما يتجلي فهو المحتلة لألرض والنجاح

 .حلوقهم في المضغوطة الغصة نشعر وأن عيانا معاناتهم آالمهم

 في تولدوا قد الذين والمراهقين األطفال بين مقارنة نظرة ينظر عندما المظلومية حدة من ما مر  أي قلب تقشمممعر بالق،ع

 وليس وبغيا ظلما والديهم فقدوا قد الذين األيتام لألطفال بالنسمممبة ويكبرون يترعرعون ثم ومن الحميمة أسمممرتهم أحضمممان

 .منهم صورة یسو عندهم

 كثب عن الفلس،ينيين والمراهقين لألطفال واإلحسماس الشمعور شمهير فلسم،يني وشماعر أديب بصمفة القاسمم سممي  یرأ قد

 الغصممة أظهر وقد العالمين یعل اعتراضممه صممرخة بعكس قام قد الشممعرا  بقية مثل أنه كما.قلبه صممميم من بها أحس وقد

 العالم في األطفال سمممممائر مع الفلسممممم،ينيين األطفال حياة يقارن هو. الجميع یعل المظلومين هؤال  حلقوم في الموجودة

 :هكذا نفسه الشاعر يخ  إنما الذي والشعري األدبي ومنهجه أسلوبه یعل تدل رائعة بصورة

 األطفال   يولَد  

ة یعل تستقبل هم   الوالدة أسرَّ

نتَقاة أَسماء هم  الم 

 الم حتَرمين األَجدادِ  َشَجَرة ِمن

 التَوفيرِ  براِمج   تَستَقبِل هم

 الم ستَقبَلِ  یإل البَعيَدة النَّظَرة

 الَمغلية القَِرفَة َورائحة 

  ... الشُّوقِ  نارِ  یَعل

 الميالد أعياد   تستَقبلهم

  (.559 -555: 0، ج 5220، القاسم) .. الَجديدة والَمالبس   

 وأنين آهات مع جلدته أبنا  من الفلسممم،ينيين لألطفال الحالي الوضمممع مصمممورا لهجته يغير نق،ة یإل الشممماعر يصمممل یحت

 :شعرية بصورة والغص  باآلهات ملي  وحزن

 أَطفالي يولَد  

ب   د موع   تَستَقبِل هم   الح 

وف َوَرعَدة  الخ 

 الِوالَدة م ستَشفِي بابِ  یعل

هم  تَنتَِظر 

 الَمسعوَرة الكالبِ  ع يون  

هم   تَنتَِظر 
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 الشُّرطة َهراوات    

هم   تَنتَِظر 

 الَجَسدية التَّصفية براِمج  

 الموت یإل البَعيَدة َوالنَّظَرة 

 أَطفالي يولَد   

 الفوسفورية قَنابِل هم َمَعهم تولَد  

 الم دِهشة بِأَضوائها 

 الفالكرن في النارية األلعابِ  مثلَ 

غيرة ن عوِشهم َمعَ  أَطفالي يولَد    (. 550-559: 0ر نفسه، ج د)المص الصَّ

 طفلها السممتشممهاد تقدير  یعل ىتعال هللا تحمد أم وجه" البالي قميصممنا" قصمميدة في يصممور القاسممم سمممي  بأن ینر هنا من

  (. 117: 5237، القاسم« )ويستعيد البنين يع،ي الذي فسبحان»

 .لمجتمعه المؤسف الوضع بالنسبة لشاعر لنفس واأللم الحزن هو لنفسمه خاصما مظهرا أخذ وقد األدب هذا في تجلي ما إن  

 أن ثم ومن الترفيهية اإلمكانيات كافة مع ألسممممرتهم حارة أحضممممان في األطفال كبقية بلد  أطفال يتولد بأن الشمممماعر يود

 موطنه أطفال يتذكر حينما ولكن فيها؛ تربيتها يتم أو قلوبهم في دفينة حقد أو بغيضممة زرع يتم أن دون ويكبروا، يترعرعوا

 هؤال  فمسمممتقبل الشممماعر رأي حسمممب ألنه قلبه؛ فيتألم به شمممعروا وقد والدتهم بداية منذ المرعب مسمممتقبلهم رأوا قد الذين

 فإنهم وبالتالي اإلسممممممرائليين للجنود الوحشممممممية الكالب من عظيم ركب بين ولدوا قد إنهم .تماما عيانا يكون األطفال

 وال طفولتهم بداية من حتفهم يلقون أطفال وربما العنقودية؛ للقنابل المخيفة لألصمموات واالرتجاف الخوف مع يترعرعون

 .الصورة بهذ  عليهم المشؤوم المصير تغلب قد لما الم،هرة أبدانهم ىعل ويبكي يئن أن ما أحد يوجد

 ذهبت قد سممفيرات بمثابة هي أشممعار  وأن تماما المقاوم الشمماعر هذا أشممعار في وغمومها فلسمم،ين هموم تتموج عام بشممكل

 قوية دواعي تظهر .والسالسل األغالل في المقيدين للفلسم،ينيين دموية دموع عن تحكي وهي العالم من جوانب أربعة نحو

  (. 09: 5013، بيدج) جيدة بصورة والظالمين والجور الظلم أمام وتحديه اإلنسان لمقاومة القاسم سمي  شعر في

 من آهات وآهاته؛ حزنه العالم يعم مما المظلومة وشممممهادتهم األطفال لمظلومية التصمممموير الشمممماعر يعاود آخر مكان في

 المظلوم االسممتشممهاد يخ  فيما يجري عما يسممكت أن بإمكانه ليس هو الشمماعر؛ بموت إال اإلطالق یعل تنته لم أنه الممكن

 في للعدو الرصممماصمممات إطالق من للوابل اسممتهدفوا قد بأنه یير حينما ألنه أخيرا؛ ولدوا قد الذين الوالدة حديثي لألطفال

 ويجعل ضمممير  فيتألم ال،يبة دمائهم في يغرقون ثم ومن يشممعرون ال حيث من أو بريئين أمهاتهم أحضممان في أو مهودهم

 .الصهيوني العدو من والبرا ة اإلكرا  قلبه نصيب

 أطفاال وصممفكم كون العدو يرحمكم لم إذا ما، يوما بكم نلتحق سمموف بأننا ومشمماطرتهم مواسمماتهم عبر الشمماعر وي،مئنهم

 حتما؛ يرحمنا لم سوف فإنه فبالق،ع فقط،
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 بكم نلتحق سمموف فلسمم،ينيين بصممفة جميعنا أن بل بوحيدين ليسمموا ألنكم الصممغيرة، قبوركم في وحدتكم من التخافوا إذن  

 يأتي كما الشأن بهذا الشاعر یفحو عن تعبر" الرابعة في طفل  " وقصميدة .الشمهادة من للفلسم،ينيين أعذب شمي هناك وليس

 :التالي في

 َميتَة ع صف ورة  

 الم طبَق فَِمك في

 َزنبَق َوَرقَتا 

 الميتِ  فَِمك فِي

 نَعناع   

 األزَرق َجبِينِك یَعلَ 

 بالهنا نَم

 بالهنا نَم ولَِدي يا

 َعنك َغيبَتِي تَط ولَ  لن .ال 

  (. 191: 0، ج 5220، القاسم) تَقلَق فاَل 

 المبكر الموت .3-2

 فيه والكبار الشمميو  يعرف موطن .وطنه مسممتقبل نحو واألمل الرجا  الحياة، فقدان عن قصممائد  أكثر في الشمماعر يتحدث

 نهاية وفي والبنادق المدافع تصممحبه مسممتقبل مسممتقبلهم؛ مصممير بعد النور رأوا لم قد الذين یوحت الوالدة حديثي أطفال مع

 الموت خوف يحملون الذين األطفال من ومرعبا رائعا تصمممويرا الشممماعر يصمممور .والفنا  الموت یإل فيفضمممي الم،اف

 ":الكهربا  أعمدة یعل األعالم   يرفع ولد" عنوان تحت قصيدة في يقول وهو والدبابات المدافع هزة مع ورعبه

 ع مِرك ِمن أَقَصر  

 الم وتِ  َمسافَة

 يمتدُّ  الَّذي 

 الَجيشِ  بَناِدق ِمن 

 ظَهِرك یإِل

 (. 105: 0)المصدر نفسه، ج  ع مِرك ِمن أَقَصر   

 يتجه هو :قائال والدته منذ لسممانه ن،ق قد طفل جنين حالة يصممور فهو" الوالدة قبل موت  " عنوان تحمل یأخر قصميدة وفي

 :لنفسه جديرا شهيد اسم ويقدم الموت نحو واحد بمصير الفلس،ينيين مواطنيه كبقية

 هكذا

 الحوار َحَسمتَ  الَجنينَ  َصديقي يا 

 الَجديد الَوليدِ  هذا إِسم   َسيكون   ما َحولَ 
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 "هزار" یت َسمَّ  بِنت   :قيلَ  

 ذكر   ولد   بل :قيلَ 

 "َسعيد" یوسيدع

 (!الغاز ق نب لَة بَعدَ ) الِحوار َوَحَسمتَ  

 الطَّيبين أَهليَ  يا :ناديتَ 

 الَجنين هذا ... أَنا 

 َوجاء بإسمي ِجئت  

جاءَ   جاء فالرَّ  الرَّ

 أكت بوه باِلدي ِمن َحَجر   یعل أكت بوه   

 َوأَقِذفوه

نين ظاَلمِ  في   السِّ

 الَجديد الَوليدِ  باسمِ  ِجئت  

 ِجئت   

 (. 105-100: 0)المصدر نفسه، ج  "الشَّهيد" بإسمِ  

  الطفولة بأيام التذكير .3-3

 وكانت وعذبة حلوة اإلنسمممان حياة عصمممور أكثر تكون فترة طفولته، فترة عن القاسمممم سممممي  يتحدث یأخر قصممميدة في

 بالدمعة فيذكرها األيام بتلك تذكير  عبر الشمممماعر ولكن الذكريات؛ أخل  مع حياته عصممممور أفضممممل تعتبر أن بإمكانها

 الحلوة ذكرياتها تتغلب بأن أرادوا لم التي الفترة هذ  في شمممياطين ظهر فقد اعتقاد  حسمممب ألنه عليها؛ والحزن والحسمممرة

 فقد الزمن مضممي ومع شممفاهم وتجففت الضممحك عن األطفال منع بعمل قاموا فإنهم العكس یعل بل السمميئة؛ ذكرياتها یعل

 أنشد فقد" ال،فولة الرثا  في" قصيدة في الشاعر .ضمائرهم في باالنتقام الشمعور مع خبيثة ابتسمامات یإل ضمحكاتهم تبدلت

 :هكذا دموية بدمعة األيام بهذ  التذكير في

 الطف ولة أيتها َدما ، وأَضحكك أَبكيك، َدما  

 َجَسدي صارَ  الموتِ  َمدَخلِ  في لك َوتِمثاال  

دأ َمنبوذة يا   الَمساجد أهلَّة یَعل كالصَّ

بنة كقطَعة َمبتورة يا   الج 

 الحجري َجَسدي َمسامِ  ِمن أنضحك سما  

 المتحفزة األحزان طفولة يا

 (. 505: 1)المصدر نفسه، ج  طفولتي يا َدَما   أَبكيكَ 

 المستقبل نحو واألمل المقاومة .3-4
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 فيتحتم عالية األكثر والحياة والعقل الوعي هو منها الهدف وأن االجتماعي التغيير بغية تتم محاولة فكل األسممممماس وفي 

 يخ  فيما وتجاربهم خبرتهم من الجانب هذا ونثرا نظما أعمالهم في كبار شممممعرا  تناول وقد .بات كعامل األمل وجود

 الفلس،يني الجيل فإن عليه يسلم مما .والخيبة والقنوط اليأس مع والنضمال الحياة یإل والرجا  األمل أي الفلسم،يني، الشمعر

 يتوان لم بحيث وإرادته بهمته متينة جبارة خ،وات یخ، قد فلسمم،ين لمسممتقبل األمل نقول أن األفضممل من وأو المسممتقبلي

 عن دفاع صمموت القلوب مكسممورات أمهاتهم من سمممعوا قد ألنهم حياته؛ من رمق آخر یحت العدو مع والقتال النضممال في

 حفظا دمائهم من ق،رة آخر یحت والمكافحة النضال صرخة المظلوم الشمهيد ألبيهم الدموية الوصمايا في قرأوا وقد موطنهم

 وشممفقة ترحم أي مسممتقبلين غير كانت ظروف أي تحت العدو مع يتصممالحوا ال بأن تعلموا قد إنهم .واألمة والوطن للهوية

 وسممموف للمسمممتقبل أمل أسمممباب يعدون هم مناضممملين مازالوا ولكنهم القيم، وعديمي أيتاما األطفال هؤال  كان إن .قبله من

 عبر القاسم فسمي . عليهم والبغي والجور للظلم مستسلمين غير يرضخوا ال یحت والشيو  الشمباب جنب یإل جنبا يتقدمون

 األمل روحية فييحيي" وأم طفل" مثل أيضممما الفلسممم،ينية المقاومة ورموز التحدي نحو بالشمممعور تمتعه وعبر عالية فكرة

 :وضمائرهم الناس قلوب في والمقاومة

 تَقَدَّموا تَقَدَّموا

 َجَهنَّم فَوقَكم َسماء   كلُّ 

 َجهنَّم تَحتَكم أَرض   َوكلُّ  

 تَقَدَّموا

 َوالشِّيخ الطِّفل   ِمن ا يموت  

 يستَسلِم َوال 

 یالقَتل أَبناِءها یَعل األ مُّ  َوتَسق ط

 (.101: 0)المصدر نفسه، ج  تَستَسلِم وال 

 سمي  أن. للعدو االستسالم وعدم المناضلة عن فيها يتحدث فهو االنتفاضة قصيدة الشماعر سمماها قد التي القصمائد هذ  ففي

 والنسا  والشباب والكبار الشميو  من كل الفلسم،ينيين مواطنيهم بأن موقنا يؤمن واالنتفاضمة المقاومة شماعر بصمفة القاسمم

 والصمود المقاومة مدرسة بصفة االنتفاضمة وأن النصمر یحت الشمهادة طريقة هي تكون التي طريقتهم اختاروا قد والرجال

 والرشماشات المدافع رسمومهم تعم أطفال. واالنتفاضمة النهضمة لمسمتقبل تربيهم وهي ومعنوياتهم شمخصمياتهم صملب قد لهم

 قد الصغار األب،ال هؤال  أمهات وأن. الصهيونية نفس يكون أكبر هدفا استهدفوا وقد برمتها اإلسمرائيليين للجنود المنهدمة

 .العدو أمام لالستسالم والمذلة والحقارة الذلة من ويكرهن أبنائهم الستشهاد أنفسهن استعدن

 الحسمممرة من ومليئة إربة إربة نياطها ق،عت قد قلب عن ينتج الذي الموضممموع هذا بتذكير آخر مكان في الشممماعر قام قد

 حرمان بتصمموير" الب،الة سمموق من خ،اب" قصمميدة في يقوم وهو فقدها تمت التي بها المق،وعة والحقوق للحق بالنسممبة

 لم فإنهم شممممرايينهم في الحياة عرق ينبض مادام يبين وأنه موجز وصممممف في واألمان الرخا  من الفلسمممم،ينيين األطفال

 :المقاومة طريق مواصلين العدو مع يتساوموا ولم يتصالحوا
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بـَّما  ـعـلــة ليـليَ  فـي تـَطـفأ ر   ش 

بـَّما   ق بـلَــة أ مـــيَ  مـِن أ حـَرم ر 

بَّما   وطفلة طفل وأبي شعبي يشتم ر 

بَّما  غفلة أحزانيَ  ناطورِ  ِمن تغنم ر 

بـَّما   جـبــان   تـاريــخي زيـف ر 

ــــرافِـــي     مؤلمة ...َوخ 

بَّما   بَدلَـة الِعيد يومَ  أَطفـالي ت حَرم   ر 

 أسـاِوم لَن ...لكن الشَّمسِ  عـدوَّ  يا 

 (. 20-29: 5، ج 5220، القاسم) َسأقاِوم عروقي في نَبض   آِخر یوإل 

 .الفريدة والصور والتفكر التفكير عمق حيث من اآلخرين أشعار من يتميز القاسم سمي  شعر بأن جسمارة بكل القول يمكن  

 والذي فلسمم،ين أرض احتالل قضممية أمام تصممالحه عدم یإل اإلشممارة يمكن لشممعر  مميزة وخصممائ  ميزات جملة ومن

 كل في وطريفة خاصة تجليات مع بها الشعور يمكن التي أشمعار  في والرجا  األمل روح وكذلك وحبه وجود  بكل يعشمقه

 شمممجاعته بكل والجور الظلم أمام يقاوم الذي الالحق والجيل المسمممتقبل الغد، نحو األمل الشمممعري؛ ديوانه أبيات من واحدة

 من ردحا وضعه تم قد عدو وجه برسمم القيام في یيسمع الشماعر إن "وأطفالي ... األطفال" شمعر في .عليه يقضمي وسموف

 الشممعب بحق اإلنسممانية غير اإلجرا ات هذ  نفس ي،بقون أنهم وحاليا الفاشمميين يد یعل العرقي الت،هير مخاطر في الزمن

 :قائال ينشد وهكذا الفلس،يني

 الجسدية التصفية برامج تنتظرهم

 أطفالي يولد 

 (. 559: 0، ج 5220، القاسم) الفوسفورية قنابلهم معهم ت ولد 

 في للميالد 1947 سنة في أنشدها والتي نابلس مدينة أو" النار جبل یإل الوصمول" عنوان تحت قصميدة في الشماعر أن كما

 نابلس في المحتلة القوات بواسمممم،ة الفلسمممم،ينيين واألحداث للمراهقين التعذيب لالعتقاالت عظيمة موجة یإل فعله ردود

 وصمممممدوا قاموا الذين… و العمال المدارس، طالب المراهقين، الشممممباب، یعل وافرة تحية يحيي فهو الغربية والضممممفة

 المدججة الصهاينة الجنود تجا  الحجرية الق،ع عدة یعل اعتمادا وشمهامتهم شمجاعتهم وعبر الوافر وحبهم بعشمقهم وتحدوا

 للصمممهيونية موجهة صمممرخة ترديد مع للعدو والدبابات المدافع رؤوس یعل الحجارة من وابال أطلقوا وقد تماما بالسمممالح

 هؤال  يبلغ لم إن. الحبيب لموطنهم وعشممقا حبا لعملهم أسمماسمما والشممهادة اإليثار جعلوا قد كانوا الذين كئأول يهنئهم، ثم ومن

 وردود إجرا اتهم عبر ولكنهم الصهيوني، العدو یعل يغلبوا أن يسمت،يعوا ولم ال،ريقة هذ  في وغايتهم هدفهم یإل األب،ال

 مما ومتانة قوة أكثر يكونون الفلسمم،ينيين والمراهقين الشممباب بأن وأثبتوا العدو قلب في الرعب بإدخال فقاموا الجادة فعلهم

 :هكذا الغاصب الصهيوني الكيان أمام المناهضة الشريحة هذ  متاعب يصور فالشاعر. به الصهيوني العدو يفكر

 

http://www.ajrsp.com/


 م0101-01-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثامن عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 377  

ISSN: 2706-6495 

حيلِ  َوبَعدَ    الَعذاب َشفَرات یَعلَ  الطَّويل الرَّ

 باب وإنشقَّ  الم كدَّس الظَّالمِ  عبرَ  السَّفح لي یتَراء 

ر ولم َخلفي تلفتُّ    أَتحجَّ

فحَ  أَشحد ولم   والَمغفرة الصَّ

  الدَّمِ  ِمن َخيط   هنالِك وكانَ  

 (!الكره َصدع   هو أو ـ الدَّم ِمن َخيط  )

 الشُّعوب َضمير في م نغرزا   النَّصل   َدمي وكانَ 

فحَ  أشحد ولم   والَمغفرة الصَّ

حيلِ  وبَعدَ   ليال   المدينةَ  بَلغت   الط ويلِ  الرَّ

 السَّالم طَرحت  

 :وَصحت 

 الطيبون اإلخَوة أيها أَنا

 الن ار َجبلِ  یإل الَجليل جبالِ  َرسول  

 م رِشدي؟ َمن 

 تَفهمون وهل تَسَمعون هل .النار َجبَل یإل 

 مرشدي؟ من ـ النَّار َجبَل یإل 

 أَقداِمنا بعض سحقت. م جنزرة َعلَينا َوَدبَّت

 بالدَّم الدَّم   إختَلطَ 

رحي أعرف   ع دت   ما رِههم ِمن ج   ج 

رخة   َدوَّت  رخة   الصَّ  :القانية الصَّ

 (. 090-052: 9)المصدر نفسه، ج « وقوفا  »

 الصمود عن يغفلوا لم أكثر بصورة شجاعتهم مجال يوسمع فهو واألب،ال الشمجعان هؤال  لسمان عن الشماعر يتحدث عندما

 أعينهم بأم الواقعية الحياة لون( الوالدة حديثو األطفال) البراعم هذ  تر لم .دما هم من ق،رة آخر یحت والتصدي والمقاومة

 فكانت المدينة، ساحة أو المدرسة في قنبلة يالحظون كانوا وعندما فقط، والدم والنضمال الدبابات هو هؤال  یرأ قد ما وإن

 ال فإنهم العدو، أمام الحرب سمممماحة في بأنفسممممهم وقفوا قد حاليا ولكنهم والرعب، الخوف تتحفهم وكانت وجوهم تصممممفر

 أمهم يكون والذي الوطن عضمممد في حتفهم يلقوا أن الواجب من بأنه يؤمنون ألنهم السمممائرين، من جروحهم دما  يميزون

 عضد ؛ یعل إحيائهم يتم یحت الواقعي
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 قد التي المسمممومة للسممنابل الترياق وسمميع،ون عليه وتغلبهم نصممرتهم عبر العدو قبور سمميحفرون أشممخاصمما يعتبرون إنهم  

 یإل الحرية صممبغة يعيدون سمموف ثم ومن المهدمة والمنازل للبيوت البنا  بإعادة يقومون وسمموف العدو بواسمم،ة تسممممت

 یعل تزداد سمموف والتناسممل الحياة اسممتدامة وعبر یأخر سممنابل من آالف ما سممنبلة غصممن كل من تنبت بحيث موطنهم؛

 .أجيال تلو أجيال فلس،ين أرض

لزلَت  ...ِزلزالَها األرض   َوز 

 أطفالَها األمُّ  َوأيقَظَت 

رخة وَجلَجلَت   القانية الصَّ

 ساعَديك یَعل نَموت   

 ساعَديك یَعل لِنَحيا 

 !الدَّامية الِذئبة   ت عبر ولن - نموت  

نَعِطفات الب يوت شرفاتِ  في  الشَّوارع، وم 

 الَمركزية والس احةِ  الَمدارسِ  بينَ  

غيرة القَبضات   تَكمََّشت   القنابِل حولَ  الصَّ

 (!الحجارة حول -البأسَ )

رخات وَجلَجلَت   الفتية الصَّ

ك ك الغبيِّ  الديناصور أيها إذن تحرَّ  تحرَّ

م   أَحالِمنا َسنابلَ  َوَسمِّ

 أَقداِمنا أطرافَ  الس ود بَجنازيرك َودسِّ 

ك   تَحرَّ

، َسنَحفر   أنَت، بِِظلفك   قَبَرك َسنحفِر   نحن 

   (.095-090: 9)المصدر نفسه، ج  أَيتاِمنا! آباءَ  َونَبعث   

ك،» مثل أمرية بأفعال اإلتيان من الهدف إن م تحرَّ م   ليكون الشمماعر وأن أيضمما الغاصممب الكيان جرائم عن فيعبر« ود س   سمم 

 للعدو القبر كحفر رائعة ألفاظ الوقت نفس وفي ومحسوسة مسمتعملة ألفاظ من يسمتفيد بصمورة العدو یعل القضما  في موقنا

 يبشر فهو والكلمات، للجمل والمناسبة الجميلة اإلعادة وعبر عنها للتعبير للقرا  ورائعا ملموسا يكون والذي نفسه بواسم،ة

 .قارئيه قلوب في النصر عن المنتج والرجا  واألمل والثقة والسكينة بالهدو 

 مع والنضممال الفلسمم،ينية المقاومة مظهر يحيي أن يريد وهو القسممام نبعز الدي الفلسمم،ينيين األطفال يشممبه الشمماعر أن أو 

 التأريخية الذاكرة من القسممممام عزالدين یعل القضمممما  بصممممدد الصممممهيوني المحتل الكيان أن بينما أرواحهم في االحتالل

 وهو المحتلين مع المكافحة یعل مبنية تكون والتي القسممام لعزالدين األفكار إحيا  القاسممم سمممي  يتابع فلماذا للفلسمم،ينيين،

 :یإل يذهب كما فلس،ين أرض من والجور الظلم يزيل أن يريد
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 حي والظلم القسام يموت لن       قسام شعبنا من طفل كل 

 في المقاومة روح يحيي أن يريد هو إنما فحسمممب، القسمممام عزالدين ذكر بصمممدد ليس الشمممعري البيت بهذا اإلتيان عبر هو

 باتا رفضا االحتالل موضوع رفض قد مازال فهو. الصهاينة مع والنضال للمكافحة يعدهم وأن الفلسم،ينيين األطفال ذوات

 .عنه التراجع يمكن ال رئيسا أساسا والمنازل األرض عن الدفاع ويعتبر

 (األطفال دعم) البيضاء األسلحة. 3-5

جل» قصمميدة في الشمماعر يقوم  بقلب العدو جالدي براثن من نفسممه إنقاذ يحاول يتيم ل،فل المظلومية بوصممف «العاشممر السمم 

 یحت الكاملة مظلوميته مع حجر ق،عة عن يبحث ال،فل وهذا. واالنتقام بالمقاومة الشمممعور من فائض ولكن بالدما  مليئ

 لصرخة رمز هو الحجر رمي بأن ال،فل لهذا االعتقاد وفق ألنه رميها؛ عبر العدو جيوش یعل المكتوم غصمبه جام يصمب

 غضب یعل يبعث أن بإمكانه الحجر رمي فإن األمر هذا رغم ولكن. باستغاثته ليقوم هناك أحد يكن لم صمرخة المظلومية،

 الفلسممم،ينيون والمراهقون األطفال يرد بأن سمممبب قد بقدر مشمممينا يكون هذا عملهم بأن العمل هذا يثبت وأن العدو جيوش

 األطفال كبقية جيوبهم أو أيديهم یإل اللعب وأو الحلويات يتحفوا أن يسممممت،يعون كانوا أطفال تجاهم، حازمة فعل بردود

 العدو يبعدوا یحت األقل یعل مكان أي وفي دوما حجر ق،عة امتلكوا قد يكونوا بأن تلقنوا قد حاليا ولكنهم اآلخرين،

  :أنفسهم من بواس،تها

ع    القَناصة يوزِّ

 یَحلو

 قتالهم أَيتام یَعل

 (الشَّمس تَعود  )

الَصة  :َوالخ 

 يتيم   طفل  

 بَِحَجر   يشتَري 

 َخالَصه 

  (. 117: 0، ج 5220، القاسم) !َخالَصه ويشتري 

 معناها في األول والنسي ؛ واالستعاري الواقعي الدالليين النسيجين في الشعرية األبيات هذ  في یالحلو لفظة اسمتعملت قد 

 قد فهما يرميه الذي وال،فل الحجر أن اإلجمال وجه یوعل. الرصمماصممات من لوابل االسممتعاري المعني :والثاني الحقيقية

 وبكائها وأنينها األم ضممجات يشمماهدون يزالون ال أطفال المقاومة؛ لشممعرا  أسمماسمما األكثر االسممتلهام المحاور أحد من جعال

 أن أو بواسمممم،ته وحقدهم غضممممبهم عمق حتی يقذفوا أحجارا أيديهم إلی فيتحفون ألعزائها، الروح عديمة أجسمممماد علی

 األبهة بتحقير قاموا قد الفلسممم،ينيين الشمممجعان والمراهقين األطفال إن األمر حقيقة بها. في مظلوميتهم صمممرا  يصمممرخوا

 المقالع الخشممب، األحجار، من ق،ع مع واجهو  وقد بالسممالح( )المدجج والفوالذ الحديد في الغارق للعدو والقوة والجالل

  (. 32: 5072)كنجي،  أرهقو  و... وقد
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 األطفال إلنقاذ القاسم لسميح المتوقع األمر هو المنقذ ظهور. 3-6 

 مع وهابيل الثعبان مع "جلجامش" يتصمممارع عندما .وأسممماطير  اإلنسمممانية تأري  عمق یإل والثورة النهضمممة جذور ترجع

 أسمممما  تفاوتت وإن. مختلفة أنسمممجة مع وغيرها الدينية المعتقدات في كهذ  وصمممراعات نزاعات تجلت قد زالت ما قابيل،

 المقاومة عامل یإل ينتهي ثم ومن واحد جوهر من تكّون قد الجميع أصممممل ولكن تفاصمممميلها، من البعض یوحت الرموز

 التعبير في أكثر نصيبا لنفسه خص  قد أنبيا  جملة فمن. والمصالحة الضعف أي عكسمها أو والفدا  المواجهة والصممود،

 من واإلكرا  والهدو  للصممل  مظهرا تعتبر الشممخصممية وهذ ( 555: 9009، شممعث جبر) أشممعيا هو المفهوم لهذا والنقل

 إلنسممان مظهرا فيجعله القصميدة في تشممكيله تم قد الذي االفتراضمي الفضمما  ولكن التوراتية، النصمو  في والفسماد الحرب

 (. 597-591: 5033، حصاويو عرب) مكاف 

 عن فيبحث أخيرا ولدوا قد التي األطفال شفا  یعل الضحكات وإعادة إسرائيل مصمائب یعل اإلزالة ألجل القاسمم سممي  إن

 ويناديه لمسماعدته يد  يمد السماحة، في إنسمان وأشمجع أفضممل إسمرائيل لبني نبيا وصممفه كون "أشمعيا" وجد قد ولذلك .المنقذ

 :هكذا

 !الشُّجاع شعياءأ يا

 فلسطين أَطفال   يلَعب لِكي اليومَ  إنهض

الل أَنيابَ  يخشونَ  وال   الص 

باع بآجامِ  َحمالن، يأَمن ولِكي   (.973: 5، ج 5220، القاسم)  !السِّ

 مشممماهدة بعد كلماته بوق یعل ينف  إنه بحيث قبانيال نزار من« غودو بانتظار» عنوان تحت بشمممعر التعبير هذا ويذكرنا

 قدرته وعدم اإلسرائيلية المقاتالت ألصوات االستماع وعبر رموزها وصمت العربية البلدان یعل السائد المؤسمف الوضمع

 مرتفعات یعل غودو يهبط بأن عن يبحث ألنه ؛"غودو" بأحضممان يتمسممك وهو والمعتدين المحتلين مع المباشممرة للمواجهة

 :إسرائيل أيدي من اإلنسانية ينقذ وأن القان،ة االعتقادات

 ..غ ود و يا تَعالَ 

 َوالطُّغيان الطُّغاة ِمن َوَخلِّصنا

 كالِخرفَان الت اريخ محطَّة في َمحبوسون فَنحن  

 ...أَكتافِنا یَعل نام وا أوالد نا 

 غ ود و يا تَعالَ 

نا تَخشَّبَت قَد   (. 920 -929: 0، ج 5220، القباني)  ...إنتظار أقدام 
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 النتيجة 

 أن يحاول وهو فلس،ين حول وغمومه همومه جل المعاصمرين العرب شمعرا  أبرز وصمفه كون القاسمم سممي  ركز قد .5

 .ومصائبهم ومعاناتهم أناسه آالم تبين ومفاهيم مضامين عن يعبر

 كانت التي والمحب،ة الفاشمملة البيئة یإل نظرا بأنه نجد أن يمكن المجال هذا في القاسممم سمممي  قصممائد في والتفكر بالتأمل .9

 األمل معنوية فإن الصممممهيوني، الكيان من لألعراب متتالية هزائم إثر العربية والبلدان األراضممممي أرجا  یعل أظلت قد

 األحمر الموت اختاروا الذين المناضلين الفلس،ينيين والمراهقين األطفال بواس،ة ظهرت قد والنضمال والتصمدي والرجا 

 عبر اسممممت،اعوا ألنهم القائمة؛ والحياة االسممممتقالل یإل للوصممممول فحسممممب لها مثيل ال طريقة وصممممفه كون واالختياري

 یعل والمحافظة الحياة مواصمملة بغية الجري  فلسمم،ين قلب في والرجا  األمل بوارق يشممعلوا أن وشممجاعاتهم تضممحياتهم

 مجال في والمناضمملة بالقوة الشممعور بإدخال يقوموا وأن الصممهيوني الكيان تعديات تجا  ألنفسممهم والثقافية التأريخية الهوية

 .الشعر

 لسمي  ال،فولة بأيام التذكير عبر المحتل الصهيوني الكيان إزا  باالنتقام والشعور والتساوم التصال  عدم روحية تتجلي .0

 .أشعار  في األطفال بقية مع بلد  أطفاله م،ابقة وكذلك القاسم

 الجيل لهذا والشهامة الجسمارة ليظهر بالسمالح المدجج الصمهيوني الكيان مقابل الرامي ال،فل قبل من الحجارة رمي إن .1

 .النصر یحت المقاومة شعار مرددين وإجرا اته ألعماله مقدمة الشهادة جعل قد الذي الثوري الجديد

 

 

 العربية المصادر

 .الصباح سعاد دار :قاهرةاألعمال الشعرية الكاملة، ال (،5220) سمي  القاسم،

 .دارالمناهل :بيروت المعاصرين، العرب الشعرا  موسوعةم(، 9002) نجيب البعيني،

 .القادسية مکتبة :يونس خان الفلس،يني، الشعر في ةس،وراأل م(، 9009) حمدأ شعث، جبر

 .النشر و للدراسات العربية موسسة :بيروت المعاصر، الفلس،يني األدب موسوعةم(،  5227) خضرا  ىسلم الجيوسي،

 .الجديدة اآلفاق دار :بيروت المعاصر، الفلس،يني الشعر في الوطنية اإلتجاهاتم(، 5223) عبدهللا عبد محمد ع،وات،

 .قبانيال نزار منشورات :بيروت الخامسة، ال،بعة الکاملة، السياسية األعمالم(، 5220) نزار قباني،ال

 .القديس جامعة :بيروت المعاصر، العربي دباأل أعالمم(، 5221) روبرت کامبل،

  .الرابع العدد اآلداب، مجلة ،«الفلس،ينية المقاومة األدب من ومواقف أبعاد»(، م5213)، غسان كنفاني،

 الفارسية المصادر

 ،هنرو فرهنگ ادبستان مجـممـممله ،«فلس،ين دردهاي سفير القاسم سمي  جهان، معاصر شعر»ش(،  5013ی )موس بيدج،

 .3ش

  .رازي دانشگا  انتشارات :کرمانشا  فضيلت، محمد ترجمه عرب، معاصر ادبيات تاري ش(،  5031) جالل الخياط،
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السمممنة الثانية،  فلسممم،ين، م،العات مجله ،،«انتفاضمممه شمممعر بر مروري منظوم، هايگلوله»ش(،  5072) نرگس نجي،ک 

 العدد األول.

 نقد فصلنامه ،«القاسمم سممي  یپايدار هايسمرود  ماندگاري راز»ش(،  5020) حسمين وکياني، هللاسميدفضمل ميرقادري،

 ة األولى، العدد األول.السن ،ت،بيقي وادبيات
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