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. اگرچه ادبیات است همراه و همگام بوده همواره با ظلم ستیزی واژه مقاومت و پايداری  :چکیده

ولی گسترش ظلم و بی عدالتی و تقويت انگیزه  ،پايداری در طول تاريخ پیشینه ای طوالنی دارد

اين مقاله اشعار شاعرانی رو  دفاع از حق در شکل گیری و احیای آن نقش داشته است. از اين

وارد شده و خصوصا غزه  که بعنوان نماد پايداری و  که در مورد ظلم و ستمی که به فلسطین 

فلسطین نبودند بلکه از عراق وعربستان  و شاعرانی که مختص به  مقاومت پديدار شده است 

ر اين که دوير کشیدند و مقاومت  مردم و ظلم رژيم اشغالگر را به تص بودند  .... ديگر کشورها و

نماد شاعرانی که در اين مقاله در مورد غزه . شده  است   مقاله به برخی از اين اشعار پرداخته

ره ، اسطوو غزه . عشق به سرزمین مادری، توجه به فلسطینشعر سروده اندمقاومت و ايستايی 

و مبارزه با بی هويتی و مقاومت، آزاديخواهی و پايداری در برابر ظلم، خوش بینی و ايجاد امید 

. ما در اين نوشتار برآنیم تا آنهاستغفلت مردم، از مهم ترين جلوه های ادبیات پايداری در شعر 

متعهد در عرصه ادبیات  شاعرانبه عنوان اين شاعران با تبیین اين مولفه ها، به معرفی افکار 

 .پايداری بپردازيم

 عرب، غزهواژگان کلیدی:ادبیات پايداری، شاعران 
 

 

  :مقدمه

شاعران در عرصه های مختلف ، همواره نقش آفرين بودند. )) در تاريخ  ادبیات عرب ، شعر مقاومت از همان  ابتدا در قالب شعر 

اما در دوره معاصر ، ادبیات مقاومت ، قضیه فلسطین را در ذهن تداعی میکند و حقیقتا  سیاسی ) دوره اموی( سروده می شد:

با آن رژيم اسرائیل، مهمترين منبع الهام بخش شعر پايداری بوده است و بخشی از ادبیات معاصر را بخود  آرمانهايشفلسطین و 

( و بعبارت ديگردر دوره معاصر با اشغال فلسطین توسط صهیونیست 183:5025اختصاص داده است.(( )مختاری و شهبازی،

ل(
 او

ال
)س

ی 
الم

 اس
نی

سا
م ان

لو
ی ع

ص
ص

تخ
ی 

علم
له 

مج
 

ره 
ما

ش
31 

د 
جل

 /
3 

یر 
/ ت

31
31

ص 
 /

12
0

- 
01

3
 

mailto:leila03ghasemi@yahoo.com


 076-012، ص 3131، تیر 3، جلد  31علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

  

 

828 

 

طه زيرا ظلمی که بر مردم اين خ ری ها اين شعر انسجام محکمی دست يافتها شعر پايداری بروز يافت  و با باالتر گرفتن درگی

 (813:5023صورت گرفت بر هیچ ملتی نرفته است )شفیعی کدکنی ، 

چنانچه برخی از شاعران  اين عرصه با تکیه بر نگاهی فطرت گرايانه بر اين باورند که )) زبان و ادبیات پايداری ، زبان و ادبیات 

و برخی بر اين باورند))ادبیات پايداری نوعی  ،الف(08:5053نمی شود پايداری نکرد و زندگی کرد(( )اسماعیلی،زندگی است: و 

از ادبیات متعهد و ملتزم است که از طرف مردم و پیشوايان فکری جامعه در برابر آنچه حیات معنوی و مادی را تهديد میکند 

نوع رويکرد نظريه ساتر است که می گويد: ما می خواهیم در تغییر دادن  (. خاستگاه اين53:5029به وجود می آيد(() بصیری

 ( 19:5010و11جامعه ای که ما را در میان گرفته شرکت کنیم.)نجفی 

ژگیهای کلی ، امتیاز اين ادبیات در پیام و مضمون نهفته است : که  اغلب  آيینه دردها و مظلومیت های مردمی صرف نظر از وي

نظام سرکش و استبدادی شده اند. که ضمن القای امید به آينده و نويد پیروزی دعوت به مبارزه و ايستادگی  هستند که قربانی

 (55:5053در برابر ظلم و ستم، ستايش آزادگی و آزادی ، و ارج نهادن به سرزمین، شهیدان را در بطن خود دارند.)سنگری

 :بیان مساله-1-1

ن اي .ی اورده و به  توضیح مفهوم و محتوای اين اشعار بپردازيمعار شاعران معاصر عربدر اين مقاله سعی شده که برخی از اش

موضوع از اين لحاظ اهمیت دارد: ادبیات مقاومت شعری کشورهای مسلمان نسبت به فجايع و رخدادهايی که بر علیه مردم 

ه و عمق فاجعه را به گوش جهانیان فلسطین مخصوصامردم غزه صورت گرفته است حساس بوده و مقاومت مردم مظلوم غز

 رسانده است. 

 :پیشینه پژوهش  -1-2

رباره د ژوهشهای مختلف و ارزنده ای صورت گرفته  ولی درباره ادبیات مقاومت فلسطین ، و شاعران بزرگ و برجسته تاکنون پ

فلسطین  بنام غزه شعر و نثر سروده صوصا در مورد قسمت جنوبی مجموعه ای از شاعران عرب که   خیاسی، وياين موضوع  که 

ژه ای است  و تالش رژيم اشغال گر ، ازجنگ اند پژوهشی صورت نپذيرفته است .)) غزه:دارای ساختار جغرافیايی ، اقتصادی، س

  های متعدد و محاصره شديد  برای بزانو در اوردن آنها تا کنون بی نتیجه باقی مانده است.(( 

ی تدوين کتاب در مورد غزه شعر سروده اند در کمتر، اشعار شاعرانی که  ه به جديد بودن اندکه با توجذکر اين نکته ناگفته نم  

و با توجه به معاصر بودن اين شاعران دسترسی و منبع اکثر اطالعات آنها از سايتهای معتبر تهیه  شده است وری و جمع آ

 ، وکه شرح اين ابیات به صورت کلی صورت گرفته ی شده بود دشوار به زندگینامه انها وجود دارد . شعرهايی که جمع آور

 .خیلی از شاعران بخاطر لحجه های محلی متاسفانه نتوانستیم در اين مقال بگنجانیم

 :ضرورت  و اهمیت  تحقیق -1-3

های کوت دولتو نسبت به اين فاجعه حساس و توجه کردند و  با توجه به س که در اين میدان قلم  فرسايی کردند هايی چهره 

جنگ اين رژيم از همه جوانب به يک منطقه خاص منحصر به شاعران فلسطینی نشد بلکه  خود فروخته عربی  و علی رقم

 ل میشود، و بعبارتی تمام  اين واقعه را بتصوير می کشند.عراق ، عربستان ، لبنان ، سوريه و..... شامايران، شاعرانی از 
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 :که در مورد غزه شعر گفته اند شاعران عربی-8 

 (5)خالد أبو خالد- 8-5

او يکی از شاعرانی که در مورد غزه شعر سروده ونخل را نماد مقاومت عنوان نموده و مردم غزه را به آهويی که حیاتشان وابسته 

  به متغیر روزگار میباشد

 وما أريدْ..                 وما … .. ما أرادَ غزةَ نخیلِلِ

 قصديتی قمراً .. تکونُیصفَه األَنجومِلِ

 …ودارْ       ….. فی لغتی ..وزيتوناً البر ِانتصار ِلِ وبیتاً

 دائمٌ قتلٌ بینی .. وبین البحرِ

 ونارْ..           مرکبة نیرانٌ القدسِ بینی .. وبینَ

 یوتْ..بابیک البُشَ یعل النبیلِ الحلمِ أنا حارسُ

 بالجلیلِ طويالً تْمَلُحَ فی نارنجةٍ سأعودُ

 …تموتُ                دالیةٍلِ أصطفی قلباً.. لِ الخلیلَ دُکی اجِ أعودُ

 على الصیادِ عتْطَ.. قَ غزالةٌ وال تموتُ

 هىت الشظايا .. فانتَعَزِه .. ووُنشوتُ

 www.diwanolarab.com …القتیلْ  فی نعشِ الصیادُ

ا به نخل های غزه تشبیه کرده و خواست آنها را بیان می کندو ستارگان وماه را در اين قصیده شاعر در اين قصیده جوانان ر    

می آوردو ستارگان و ماه را وسیله ای برای پیروزی  می داند و می گويد میان من و دريا جنگی دائمی است و خود را نگهبان 

لجلیل مدت طوالنی سپری می کند و باز می گردد تا در بردباری شريف بر پنجره خانه ی قدس می داند و می گويد که در ا

درستی در الخلیل بماند تا قلبی را برای راهنمايی اش برگزيندو در ادامه می گويد آهوئی نمی میرد که صیاد رشد ونموش را 

 قطع نکرده باشدوپاره های آتش را تقسیم کرده باشد پس شکارچی بر جسم قربانی مسلط می شود.

 .. ی.. لدم المدائن .. والقر یأو جر                     .. ماسوف يحدثُ .. ین يرلنخیل غزة أ

 عالیة –لسماء قريتنا تغنی نخلة فی القدس                         بین الرصاصة .. والقذيفة .. والوريدْ.. 

 .. تؤرقها الطفولة فی الحريقْ..وردة المعنى                           وال تؤرقها القصیدة .. أرقتها –الجبین 

 لربیع أطفالی الربیعُ..                     فی دفتر الشعراء .. أو صحف الصباحْ..              الموت المفاجىء جملة ويحیلها

 والهندی أخضرْ ..                قة البحر المسافر فی دم المرجانِلزر

 والجمیلْ .. …مذبحة الجمیلة                      ..اية .. والحکاية بین مذبحتینْ أروی الحک

  وزعترْ. …زيتا                    وکسرة الخبز المغمس فی الردى ..
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 وللرياحْ ..      وللبروقِ .. …أروی الحکاية للرعود 

 بئرنا األولى .. ألدبکَ إنی أخاصر

 البلید ..أو       المرواغ فی السیاسیَّ البلیغِ ..خارج النثر 

 رماده .. لیظل أسودْ ..                  أن يحاکم فی الرمادی الشقیقِ .. لنخیل غزة ..

 وفی النیران .. أنهضْ ..                                  فی الرماد نهضت مرات بأجنحتی .. أنا

 ی من األلوان .. لون صواعقی .. واألفق أحمرْ ..أنا ل            ألصمدْ ..  ألحالم .. أحالمی .. بما يکفی ..أنا لی من ا

 کان المقرر أن يغیِّبنی الرحیل .. فلم أغبْ..                                            ن المقرر أن أموت .. فلم أمتْ ..کا

 ...ذکرياتی .کان المقرر أن أعیش مجرداً من 

که از خاکسترهای غزه برخواهد خواست ودر میان آتش قیام خواهد  شاعر با خطاب قراردادن نخل های غزه معتقد است    

کردو پايدار خواهد ماند.اوکه جزء خاطراتش چیز ديگری در غزه ندارد بر اين باور است که همچون آسفالت خیابانها فراموش 

در میان ما خواهد روئید  خواهد شد.او در بیان ديگر می گويد دژهای مستحکم غزه بايد شاهد باشد که قهرمانی و جوانمردی

 و رودهای غزه تا ابد جاری خواهد بود و باد آواز مارا به همه جا خواهد رساند و نغمه غزه بر همگان جاری خواهد شد.

 العدو من الصديقْ ..                                 غزة وحده جدلیة الرؤيا .. ومعرفةلنخیل 

 وله الدخول إلى الصدى .. وله المدى                           .الذی فضح الجريمة .. والجنونْ .وهو 

 إلى صالة الفحر .. فی القدس السعیدة                     لقادمین إلى العريش .. الذاهبینَوله جمال ا

 األبدیِّوله نشیدی فی النشید المطلق                                                  ..فی البعید المخملیْ 

 فی لغتی البديلة ..

 جمیعها .. ولیَّ الفصولْ ..                         شمالی فی الجنوب .. لیَّ الجهاتُأنا لی 

 لشمال موالی .. مواويل السهوبْ..                        الغیومْ.. لجنوب موالی .. مواويل

 ولشرق موالی .. مواويلی تؤولْ ..                          ولغرب موالی .. مواويل الجبالْ..

 لنخیل غزة ـ طاهرا کالزنبق البری ـ أذهبُ

 لجمال سیدة تساهرها الدموع .. على الشموعْ..                       …فی مواويل الطفولة 

 یلْ ..جلـ فی العسل ال                      تها الکريمة .. برتقال الشمسِ ..لبرتقال

 مع الورد الحنونْ ـ                                        سر إئتالف السم فی الدفلى
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 لیَّ األغانی تحت شرفتها .. جبال فی البعیدِ ..                                         لمساء قهوتها .. الحضورْ

 ألجمل الشتوی .. فی الزمن الطروبْ ..ا                    یش فی السحب البعیدة .. والغموضِتع

 وألننی دمها .. اشتعلت محلقاً نحوی            رت قصائدها خیوالً فی الخیولْ ..لجمالها نف

 لتشتعل النسورْ.. 

او در بخش ديگری ازقصیده می گويد :ای نخل های غزه باوجودتومی توان دوست راازدشمن شناخت وتو هستی که اين     

ا ساختی و زيبايی نماز گزاران در قدس،درغزه جلوه گرمی شود و سرود ابدی و جاودانی که برزبان هر کس جنايت رارسو

 جاری می شود به خاطر غزه است .

 .. أن يساهرها .. على البلح الطهورْ.. هلنخیل غز

 وله المساحة ..والنوافذ کلها ..

 لحريق أهلی .. صورة .. أو صورتانِ ..                                حرية اإلبداع فی الزمن الجسورْ .. 

 انْ ..وصورت               وصورتان .. وصورتان .. وصورتانِ

 وبعض أهلی يغلقوق علی بابی                                   أهلی الغالبا .. طیبونْ..

 فی الزمان .. وفی المکانْ..

 وبعض أهلی فی قصور الملحِ                    بیدقٌ فی المهرجانْ.. …وبعض أهلی 

 فیُحاصَرونْ ..        يحاصِرون عدونا ..بعضٌ فی الحصار .. 

  www.almustagbal.com …وکالقطیعْ                     مع العدوِ وبعض أهلی .. ضالعون

در بخش ديگر قصیده می گويد: نخل های غزه بايد بر خرماها بیدار بماند زيرا در اين زمانه ی بی پروا آزادی دارند تا     

تصاوير زيادی از خانواده ی سوختن خلق کنند و بیافرينند . او می گويد خانواده ی من پاك هستند و برخی از آنها در هر 

بندند و برخی همچون بیدق در جنشواره ها هستند و برخی در قصرهای بر افراشته هستند زمان و هر مکانی در را به رويم می 

و برخی در محاصره ی دشمنانند و برخی به دشمن تمايل يافته اند و همچون گله های گوسفند پشت سر آنان حرکت می 

 کنند.

 لطفولة صولجانْ .. اشترى بدم ا                        زرع الکراسی .. فی الکراسی .. وبعضهم

 أو قبل اکتمال اللیل .. فی لیل يخونْ ..                     غزة أن يحاکم بعضهم فی الضوءِ ..لنخیل 

 بالقلوبْ ..                     قلب المعلق ـ للصبی .. وللصبیة ـلکتابة ال
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 لحروبْ..وکتابة .. کشفت .. مرارات ا                 ری .. فی المنافی .. والدروبْ ..لکتابة تجد انتشا

 منذورة …وجدت کتابة شاعر                                                  لفجیعة الزمن المؤقتْ..

 وأنا الکتابة ـ لو تنافر معنیانِ ـ                                                  کیما تزول الفاجعاتْ..

 شجر .. ومفتاح الکتابة .. نور أمی ..                     ة .. لو تآلف معنیانْ ..ی الکتابدم الکتابة ف

 …ثوبها والشمعدانْ 

 لنخیل غزة أن يحمِّلنی علیَّ ..إلى المقدَّس

 یأن يقدمنی إلى المعنى / نخیال فی النخیل / لک                     ن يعلمنی القراءة .. والکتابة ..أ

 لطیور غزة قوة األشیاء .. خاطَرَها                   شتق الجمیلْ..أرى المبنى .. وأ

 طیر الحمام على القُبابْ ..                       لسحاب إذ استجبت .. أو استجابْ..ا

 .. يوم القیامة .برج القیامة ناطر

ويد : نخل های غزه بايد برخی از آنان را آنان با خون کودکان چوگان می خرند.شاعر با خطاب قرار دادن غزه دوباره می گ    

هنگام روز و قبل از تمام شدن شب در شبی خیانت پیشه محاکمه کند به خاطر نوشتن قلب کودکانی که در گرو قلبهاست ، 

به خاطر نوشتنی که در تبعیدگاهها و جاده ها انتشار يافته است و تلخی های جنگ را آشکار می سازد.او خودرا همان نوشته 

ها می داند که کلید آن نور مادر و لباس و شمعدان اوست.او از نخلهای غزه می خواهد تا اورا به بیت المقدس ببرد و به او 

 خواندن ونوشتن بیاموزد .از نظر او پرندگان غزه نیز نیرومندند و بر فراز ابرها به پرواز در می آيند.

 .. والبحارْ..  إلى السواحلِ العبورِا يوم       فی النخیلْ ..

 الخضیلْ.. الحزنُ .. يامیجاناً میجاناً غزةِ نخیلِلِ

 لنخیل غزة أن يلم صغاره .. فی العیدِ

 فی الفرح البسیطِ

 موعدانِ … المؤجلِ على البرقِ لهُ

 الدمارْ .. زبدِ .. منْ الناجینَ هِصغارِفموعدٌ لِ

 لم يؤنسن ذئبة الحدودَ يضعُ وموعدُ

 لسالمْ.. إلى ا الذهابِ سمِباِ

 صخرة فی السِّنْدِ لَراسِأن يُ غزةٍ نخیلِلِ

 أو نخل العراقْ..
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 البراقْ .. فی جسدِ الدمِ بوصالتِ غزةِ نخیلِلِ

 مايروِّجه العدوِ .. عَأن يقاطِ غزةِ نخیلِلِ

 وماتروِّجه المزارعُ

 کل من جاؤوا إلیه من الشوارعِ أن يحاورَ

 کل من وصلوا إلى الفعل المضارعْ ..

 اليؤرخنی الغزاة أنا

 واليؤرخ طفلتی عبد الغزاة ..

 ه الجیادْ..إنی أؤرخ فی البالد .. لما تؤرخ

 وبالرمادْ..      وماتشکل بالحديدْ ..

آری نخلهای غزه بايد روز عید در شادی مختصر کودکانش را گرد خود جمع کند روز عید دو موعد است : يک موعد برای     

نی نجات يافتند و موعدديگر قوانینی که برای رفتن به سوی صلح وضع می شود. شاعر با بیان کودکانی که از مرگ و ويرا

اينکه غزه به قطب نماهای خون تبديل شده با دعوت کردن غزه به پايداری از آن می خواهد تا هرچه را که دشمنان ترويج 

تگو نمايد واين مهاجمان اسرائیلی نیستند که تاريخ مرا کرده اند قطع کند و با همه ی کسانی که از خیابان نزد او آمده اند گف

 می نگارند بلکه اين من هستم که تاريخ کشورم را تعیین می کنم.

 (8) رائد الجیشی- 8  -8

يکی ديگر از شاعران عرب که در مورد غزه  شعر سروده و در اين قصیده اين مفهوم را میرساند که غزه احتیاج  به تسلیحات    

 امکاناتی برای دفاع از خود دارد که او از تمثیل گچ استفاده کرده استو 

 )گچ ها را آماده کنید( أعدوا الطباشیرَ

 أعدوا الطباشیرَ                                 غزة تفتح فصولها 

 الهجاءِ حروفِ ابتکارُ تعیدُ                      جديداً درساً تکتبُ غزةُ

 والکبرياءِ ببوابة الموتِ                        للخلودِ  معبرها وتفتحُ

 الطباشیرِ بعضُ                                   أعدوا الطباشیرَ

 وشما وتنقشُ                                        تخفی الجراحَ

 جودٍ تاريخِ لحظةُ                                 الکفِ على صفحةِ

 هُاستطاعتْ قدرَ کی يوسعَ                        بیضاإتشظى بفسفوره 

 کما هی عادته                                       الضیوفِ خیامِلِ
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 النارِ و فسفورهِ                          العطاءِ فی امتدادِ

 .. …ولکن                                           فیها ال ثقلْ

 الشواءِ وعطرُ               الترابِِ کی تمزجوها بلحن             أعدوا الطباشیرَ

 سواها رسولُ لیسَ               أعدوا الطباشیر

 الصغاريلوذُ صفِ فی کلِ                   للرسالةِ حاضرةِ وغزةُ

 . حراء…يسمى                              صغیرِ بغارِ

 المواقیتَ يخطُّ                   کتابِ لَکُ نُلذالک ألعَ

 االنبیاء فی خانةِ                غزة أطفالَ يصنفُ لیسَ

 بغزةَ تمرُّ                 شعرٍ قصیدةِ کلَ وألعنُ

 الدماءِ وبحرِ                               الرصاص وِفقَ وال تتوزعَ         روضالعَ حین تُقطَّع باسمِ

   /www.gazafm.net .....ةُزغها اسمُ :کانَالمعلمُ قالَ                      أعدوا الطباشیرَ

او در اين قصیده از ديگران می خواهد تا گچ ها را آماده نمايند زيرا غزه قصد دارد درس جديدی را بنويسد و حروف هجا را     

کار نمايدو گذر گاه خود را بری جاودانگی برای دربان مرگ و بزرگی بگشايد ، گچ هايی که جراحات را مخفی می دارند از نوع ابت

 و خالها را بر کف دست نقش می زنند.

او از ديگران می خواهد تا گچ ها را آماده کنند و آن را با نغمه ی خاك و عطر بیامیزند زيرا رسولی جزء آن وجود نداردو غزه 

آماده ی اين رسالت است ودر همه ی صفوف کودکان به غار کوچکی پناه می برند که حرا نام دارد . او اشعاری را که نامی از 

غزه در آنها برده نمی شود را نفرين می کند. اشعاری که دريای خونی را که در غزه به راه افتاده است نمی سرايد،او می گويد : 

ه است که مهاجمان آن را تضعیف نموده و به غزه تبديل کرده اند وغزه قدمتی ديرينه دارد اما معلم می گويد نام آن عزت بود

  در میان انبوه قربانیان به دست فراموشی سپرده شده است شايد همراه آن کربالء باشد.

 (0)  على محمود جودة محمود  -8-0 

را که اسطوره هايی در برابر رژيم اشغالگر هستند و با عملکرد الجوده افراد  را در غزه به تصوير میکشد مخصوصا خانمها     

 خودشان سمبل استقامت و صبر و پايداری هستند:

 مشیبجواری تَ البحرِ لى شاطئِى عَتتمنّ                                                           امرأةٌ فی غزةَ

 عیمَ باحیةَها الصَتَهوَقَ و تحتسی                         مشیعلی رَ شعرها يسافرُتتركُ 

  طفیعَها مِأعرتُ                                                       صبیةٌ ..فی غزةَ

 دیاألبَ فی مسارهِ رِمَالقَکَ بهِ قتُفتألّْ                                                      ينجلی مساءً واللیلُ

 الکاکی دلةُالبَ مثلکِ دائیِلفَولِ                   ثلیمِ یدِیلغلِ عطفُ.. المِقائلةً إلیةِ والتفتتْ

http://www.gazafm.net/
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 لک مُبتسِها تَلَ تضحکُ                                                           ..صبیةٌ فی غزةَ

 کةَعرَالمَ بعدَ النصرِ ها شارةٌلَ ترفعُ                                                  لیکعَ شببتَها تَغازلُتُ

 البندقیةَ فی أخمص القبلةُ لکْ تضعُ

 الرأس م فوقَهُنعالَ توضعُ                                                              أناسٌ فی غزةَ

 م بأسُدهُوجُّ م جدٌّهُمزاحُ                                          الیأسِ يضحکون فی شدةِ

 نستهم أُلسَوجِ قولهم حدسُ

 القصیدةْ يذبحُ قاتلُ                                                                  فی غزةَ

 جديدْ ه منْکأسَلیمأل                                                            تفیى حَويتمنّ

 میدَ نمِ نخباً شربُويَ

 الذنوبْ هالَ قشعرُتَ صورِ فی غزةِ                           أيوب فی غزةِ             جنوب فی غزةِ

 وال العار الثورةِ فی غزةِ                           أسرار لیستْ البیوتِ فی غزةَ

 الدوالر فی ورقَ نلف التبغَ فی غزةَ

 الدمار نابَ ه .. ويلحقُترفا بل حتى ال نعشقُ لیسَ

 والرالدُ ن أجلِوار مِثُ صبحُونَ

 ةدقَّبِ الوصفَ حاولتُ             تْوسافرَ لتُجُ فی غزةَ

 (www.grenc.com) و..... اختصاربِ لمی وقالَفر منی قَنَفَ

شاعر در غزه زنی  را به تصوير می کشد که در کنار ساحل دريا قهوه می نوشد،و نیز دختر جوانی که در تاريکی شب همچون     

ماه می درخشد و بارانی بر تن دارد،دختر جوانی که تبسمی برلب دارد و پس از جنگ پرچم پیروزی را باال می برد و تفنگ را 

ر مردمی می پردازد که کفش هايش را روی سرشان گذاشته اند که شوخی آنها جدی و می بوسدونیز در غزه به بیان تصوي

جدی آنها نهايت قدرت است.و نیز در غزه قاتلی است که شعر را نابود می کندو آرزوی مرگ شاعر را دارد، تا جام خود را از 

ه لرزه می آيند. غزه سراسر جنگ است عیب و خون مملوء سازد . او ابرازمی کند که در غزه تصاويری است که گناهان از آن ب

عاری نیست که توتون ها را در میان دالر ها  بپیچندو پس از آن دست به نابودی آن زنند.شاعر می گويد در غزه سفر کردم تا 

ی ورزند م بتوانم آن را به خوبی توصیف نمايم اما قلم از دستم خارج شود گفت در غزه انقالبیونی هستند که به زمین ان عشق

 و با تفنگهايشان ارتباط برقرار می کنند.

 (9) عبد الرحمن العشماوی - 8-9

جهاد را باالتر و اولی تر از مقاومت بیان میکندو محاصره غزه ، افیه ی دال در مورد غزه عشماوی يکی از قصائد خود را در ق    

  را دلیل براز بین رفتن و زوال نمیداند:
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 فی صمتنا يتبدَّدُ مکُوصراخُ                                         من حولنا تتصعَّد  مکُزفراتُ

 لعدوِّنا وعدوِّکم نتودِّد                            ولم نزلْ  الرَّصاصِ ذبتم على وَهَج

 الفضاء مجَّمُدوَهْمٌ کبیر فی                                        تتغیَّثون سحابَنا، وسحابنا 

 بُشرى لکم، فقرارها سیندِّد                                           مؤتمراتنا  قرارَ ترقَّبونَتَ

 شَجْبِ العدوِّ المستبدِّ سنصمدُ                                 ناطقٌ ، أنّا على  نطقُولسوف يَ

 أنَّ األسى من أجلکم يتجدَّدُ                             حالفٌ من قومنا   حلفُولسوف يَ

 عنکم مصوَّرة ويُعرض مشهَدُ                                   ولسوف تُقْرَأُ کلَّ يومٍ نشرة 

 بالتراب موسَّدُ فیها صريع                                     ولسوف تُرسَمُ لوحة زيتیَّة

 وتُصاغ أُغنیة لکم وتُردَّد                                  بُشرى لکم سیُقام حفلٌ ساهرٌ 

 www.jehat.com ...واواستبشروا،وعلى الکالم تعوَّد                               هذا الذی سترون منا فافرحوا  

او در اين شعراز مقاومت در برابر دشمنان سخن می گويد اما جهاد را برتر از مقاومت معرفی می کند، او صحنه ای مصیبت     

بار از فجايع اروپا واسرائیل وآمريکا را درمیان مردم فلسطین به تصوير می کشد وپس از ارائه نمونه های رقت بار از طفالن 

 ژده ی تولد فجر پیروزی را از دل تاريکی های ظلم می دهد. گريان و خونهای جاری مظلومان م

 چنین می گويد: 5985او در يکی ازسرودهای خوددرباره ی محاصره غزه پیش ازعاشورای سال هجری  

 للسُّؤددِ فی الشِّعبِ کانَ لنا حصارُ محمَّدٍ رمزاً وکانَ بدايةً

 الغدرِ التی لم يرعَ کاتبُها مکانَ المسجدِ کتبَ العدوُّ وثیقةً                                                        

 علِّقتْ واشتدَ ظلمُ القاتلِ المتعمِّدِ الشَّريفةٍ اهللِ فی کعبةِ

 حصارُ أشرفِ مرسلٍ واألقربینَ لهُ وکلِّ موحِّدِفی الشِّعبِ کانَ                                                         

 من مجلسِ الخوفِ المقیَّدِ بالهوى والنقضِ حتَّى صارَ غیرَ مسدَّدِ

 فی األسى, لم ترقدِ ةوعیونُ غزَّ ريرةًال خیرَ فی دولٍ تنامُ قُ                                                   

 ألرى انبالجَ الفجرِ أقربَ موعدِ يا غزَّة األبطالِ صبرَكِ إنَّنی

 للمقتدِ دوةًفی األفْقِ ترسمُ قُ عروضةًمَ وأرى صمودكِ لوحةً                                                  

 

عشماوی در ابیات شعر خويش درباره ی اينکه محاصره رمز سیادت وسروری است سخن می گويد، او به اين حقیقت اشاره     

 که محاصره هیچ گاه مردم را از پا در نمی آورد بلکه توکل آنها را به خالق يکتا بیشتر می کند . می کند

وی پس از اينکه سابقه ديرينه محاصره های دشمنان اسالم را گوشزد می کند تصوير محاصره غزه را در نهايت به عنوان     

بی تفاوتند شکوه سر می دهد، وخیری در از دولت های عرب که جديد ترين نمونه آن بیان می کند. اودر بین ابیات شعر خود 

آنها نمی بیندو می گويد : در حالی که چشمان غزه دردرد وغم بیقرار است،دولتهايی که با خوشحالی خود را به خواب می زنند 
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و اورا به صبر وشکیبايی می عشماوی در پايان قصیده ی خويش غزه را مورد خطاب قرار می دهد  خیری در وجود آنها نیست.

 خواند وبا دنیايی از امید نويد طلوع فجر پیروزی می دهد.

 در قصیده ی ديگر او که در کانال مجد ويژه غزه پخش شد چنین آمده است:     

 م ـقـدَّنــا کیف تُمن عمـالقِِ هآ                               مالمحــرَّ يـا شــهـرُ ه ِمنــا آ ه ِآ

 مـهـدَّمن صـرح الـمـروءاتِ تَ ه ِآ                               آهِ من أحالمنا صـارت سـراباً

 ـمتُهشَّ یاألقص یعظام فی رب                            قـتـیـل وقـتـیـل من من ألفِ ه ِآ

 ضـرماألحباب تَ یعل نارٍ من هِآ                            ــفـــالًطِ ـقتـلُتَ بـابــةٍن دَمِ ه ِآ

 ـم حَّقَتَ النـارِ یظفی لَ فـراشٍکَ                                   تحـالَاستَ تـنــا کیفَمَّمن اُ هآ

 لقـم عَ وهی ال تشرب إال کأسَ                               شـهـداً األعداءَ منحُمنهـا تَ ه ِآ

 ــم ـمتَتَ وتـنـادی من إذا جــاوبَ                                  الباغی علیها منَ دلَتطلب العَ

 ـنـعُ شــــارون تفَـهّــم ولـمــا يص                             جـى ممن تغــابــارتَيُ عـدلٍ أیُّ

شاعر در اين قصیده از کشتار بی رحمانه مردم غزه و ظلمهای شارون وبوش واز بی تفاوتی اقوام عرب می نالد.او از      

روياهايی ناله سر می دهد که سرابی گشت و جوانمردهايی که نابود شدندو از دهها کشته در غزه فرياد بر می آورد از تانکی 

ستان گشوده می شودو از امت فلسطینی که در بستری آتش هستند. از دشمنانی که کودکی را می کشد،از آتشی که بر دو

 که جام زهر خواهند نوشید او می گويد شارون شب وروز اعالن جنگ می کند .

شاعر کودك يتیمی را به تصوير می کشاند که در سکوت خود غرق شده است اما بااين همه ظلم وستم به سخن می آيد      

ونه از سنگ بخواهم که بفهمد همان گونه که وقتی شب همه جا را فرا گرفت بی فايده است که از آن که نمی دانم چگ

پرسیده شود چرا آمده است؟ آری کجا هستند مردم غزه؟  او در غزه جسد هايی را به تصوير می کشاند که در جاده های 

 مین گذاری شده برزمین افتاده اند.

 

 (1) أحمد مطر-1 -8     

 پايداری و از سکوت حاکمان عرب بسیار گاليه کرده است:احمد مطر شاعر پرآوازه عراقی غزه را نماد      

زةغَ إلى أهلِ تحیةً

  أهل غزة  یإل ةًحیت

 عوا أقالمَکمْ عنها قلیالرفَإ
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 ويالتاً طَمْم صَکَأفواهَ وامألوا

 ی ال کَ دسِِ و َلَوْ بالهَمْسِالقُ عوةَتُجیبوا دَ ال

 أطفالَها الموتَ النَّبیالوا بُتَسلُ

 وقیال وبُوسوا بَعْضَکُمْ وارتشفوا قاالً                                    (غاوَ أوعاوَ هذی الفَضائیّاتُ فاستَوْفوا بها ) مدُونَکُ 

 أَعظَم بَلْواها عُودوا..وَاترکوا القُدسَ لموالهافما ثُمَّ

 کیالوَى اللقَفَرَّتْ مِنَ الباغی لِکَیْ تَ إذا

 الکَیْــلُ وَقدْ آنَ لَکُمْ أَنْ تسَمعوا قوال ًثقیال: طَفَحَ

 وَ جَفَّفنا الغسیال غَسلناکُمْ جمیعاوَعَصرناکُمْ نَحنُ ال نَجهلُ مَنْ أَنتُم

 السَّبیال وا مِن دُونِهِ عَنَّالَمْ يَقْطَعْ لنا شبراً مِنَ األَوْطان لَو لَمْ تقطع فَهْو لَسْنا نَرى مُغتصِبَ القُدْسِ يهوديّاً دخیال إِنَّنا

 فَجیال األَعداءُيا مَنْ قد نَزعْتُمْ صِفَة اإلنسان مِنْ أَعماقِنا جیالً أَنتُمُ

 أصیال أرضَنا مِنَّاوکُنْتُمْ نِصفَ قَرْنٍ لبالدِ العُرْبِ مُحتالً واغتصبتُمْ

 األَعداءُيا شُجعانَ سِلْمٍ أنتُمُ

 (www.fa.wikipedia.org. عِشرينَ مثیال وا للوَطَنِ المُحتلِّزَوَّجوا الظُّلْمَ بظُلْمٍ وَبَنَ

( بر اين نکته اشاره می کند، که نامی از غزه نبريد زيرا که سکوت برای سران سالم بر غزهاحمد مطر در شعر خود به نام )     

سربلند و سرفراز بمیرند، چرا که کشورهای عربی را بهتر می داند به خاطر عملکردشان و می خواهد که فرزندان قسام در غزه 

بیت المقدس خدايی دارد و آن خدا از لوث غاصبان نجاتشان میدهد و شاعر با توجه به عملکرد قبلیشان اشاره می کند و می 

ا رگويد: تار و پود شما را شناخته ايم  و غاصبان واقعی يهوديان نیستند و شما راه را بر آنان هموار کرديد و شما اين سرزمین 

بیش از نیم قرن غصب  کرده ايد. و شاعر به اجالس سران اشاره می کند و می گويد: بخاطر غزه اجالس برگزار نکنید و بیانیه 

 بی خودی صادر نکنید که اين بیانیه ها دردی از يتیمان درمان نمیکند وما دست از مقاومت بر نمیداريم.

    
 

 عبد المجید النواب -8-0

قصیده )) انکار اسرائیل (( دالرهای حاصله از دالرهای نفتی  عامل از بین رفتن خون بسیاری از ملت مظلوم اين در  شاعر     

 منطقه میداند:

 : کفرت باسرائیل

 أنهارَ النّفطِ تسیلْ یتر                               الوطنِ العربیِّ فی

 والدّمُ أيضاً مثلَ األنهارِ تراهُ يسیلْ                    البرمیلْ ال تسألْ عن سعرِ

 من کلِّ مکانٍی والدّمعُ وأشیاءٌ أخر                       البرمیلْ ال تسألْ عن سعرِ
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 ال تسألْ عن سعرِ البرمیل                         تسیلْ فی الوطنِ ا لعربیِّ

 قطعتْ رأسَ الفیلْ النّملةُ              صولْوأُ فلکلِّ زمانٍ تجّارٌ والسّوقُ لها لغةٌ

 فَأنجبَ فأراً خّضَمَوالجّبلُ تَ                           النیل شربتْ نهرَ والبّقةُ

 لغولْا والفأرُ توّحشَّ يوماًوافترسَ

 والحرباءُ تقولْ         عینی يا لیل          والذّئبُ يغنّییا

 دولة إسرائیلْ یتبق کی                تتسوّقُ فی باريسَ سیّدةِ باقةِبلِ

 يارب کفرتُ بإسرائیلْ

 (www.//saaid.net) و ..... المبنیّة دوماً للمجهولْ                      حوادثنا وکفرتُ بکلَ

صبر  واودر اين شعر با زبان کنايه از مقايسه قیمت يشکه های نفت با خون های برزمین ريخته مردم بی گناه سخن می گويد ،ا

در برابر ظلمهای اسرائیل وحامیانش را خیلی سخیف می داند و بر ادباء وشعرای عرب خرده می گیرد که تا اين اندازه به فکر 

فعل وفاعل و مفعول نباشید ،قدس از دست رفت و اسرائیل به جای آن پا گرفت اما ،اين کارها وافعال فعلهای مجهولند،يعنی 

 را انجام داده است،مسئول اين همه جنايت ها کیست ؟معلوم نیست که چه کسی آنها 

چرا در برابر اين همه جنايت ها می گويید:  الصبر الجمیل،صبر زيباست ترس وذلت ومرگ زيباست ،فرار از قضاء وقدر و    

نفر از ما در غزه کشته می شود ،زيباست و فردا همه چیز را به فراموشی بسپاريم 533سرنوشت خود زيباست،در يک روز 

زيباست او در پايان به رسمیت نشناختن اسرائیل اوج انزجار وخشم خود را به زيباست.فراموشی زيباست آمريکا بر ما بتازد 

 نمايش می گذارد.

 اشاره نمود که متن آن چنین است:« وتريات لیلیه»از ديگر قصايد وی می توان به 

 .."کتُ مغتصبة ؟؟ ، هل تس حبةِالقدسُ عروسُ عروبتِکم .......... أوالدَ القَ "

 بعض ما عندکم                           علمونا      يا تالمیذ غزة

 الحجارة تغدو کیف                     علمونا        فنحن نسینا 

 کیف تغدو              ثمینا  ماساً              بین أيدی األطفال 

 ف مصاصة الحلیب کی                        يغدو کمینا                الحريرِ وشريطُ                الطفل لغما  دراجة

 تحولت سکینا                إذا ما اعتقلوها

 ضربواإِ                   ضربوااِ        سمعوناوال تَ          بأذاعاتنا             بالواال تُ                   غزةِ المیذَيا تِ

 سألوناوال تَ            م مرکُزموا أَواحْ                م کُ واقَ کلِبِ

 والطرح                     والجمع                      الحساب ِ أهلُ نحنُ

 إننا الهاربون                       ترکوناأو                 حروبکم   فخوضوا
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 حبالکم  فهاتوا                 یش ِالجَ ةِدمَخِ منْ

 نحن موتى                           قونا واشن

 ال يملکون عیونا                 ويتامى                  اال يملکون ضريح

  مُنکُبنا مِلَوطَ          قد لزمنا جحورنا

 قد صغرنا أمامکم             ینانّقاتلوا التِأن تُ

 خالل شهر قرونا                                وکبرتم                           ألف قرن 

 لکتاباتنا وال تقرأوناا                               تعودواال              يا تالمیذ غزة 

 تشبهونا فال                 نحن آباؤکم 

 القات السیاسی                     نتعاطى 

 وسجونا                  ونبنی مقابرا                       والقمع 

 من عقدة الخوف فینا                    رونا حر

 علمونااألَفیونامن رؤوسنا                     واطردوا

 باألرض ِ ثِبُّشَالتَّ نَّفَ

 ياسمین              جعل اهلل يومکم      سالما                    اراءنا الصغبَّحِيا أَ

او قدس را عروس عرب می داند که ساکت نخواهد مانداو از دانش آموزان غزه می خواهد آنچه را که فراموش کرده اند به     

آنها ياد دهندو از آنها می خواهد به او ياددهندکه چگونه سنگ دردست کودکان الماسی گرانبهاست.و چگونه دوچرخه اطفال 

ودکان به چاقويی  تبديل می شود. او با خطاب قراردادن کودکان غزه می گويد: به به مین تبديل می شود و چگونه پستانک ک

اخبار ما توجه نکنید و به سخنان ما گوش ندهید بلکه با همه ی قوا بزنید و از ما سئوال نکنید زيرا ما اهل حساب و جمع و 

طنابهايشان را بیاورندو آنهارا حفر کنند زيرا آنها تفريق نیستیم بلکه بجنگید و مارا رها کنید.شاعر از دانش آموزان می خواهد

مردگانی هستند که قبر ندارند او می گويد مادر خانه هايمان نشسته ايم و از شما می خواهیم با اژدها بجنگید و بیان می دارد 

انش آموزان غزه از آنها می اوبار ديگر با خطاب قرار دادن د که در برابر آنان بسیار حقیر و کوچک هستند اما آنان بزرگند.

خواهد به نوشته های آنان باز نگردند زيرا با وجود اينکه از پدران آنهاست اما اين دانش آموزان با آنها شباهتی ندارند.شاعر از 

د             کودکان می خواهد آنان را از ترس آزاد کند و اين افیون را از سر آنها خارج سازد.او به کودکان سالم می کند واز خداون

آورده اند.او می گويد اين می خواهد آنان را شاد گردانداو کودکان را بندهايی می داند که از شکاف های زمین ويرانه سر بر 

عصر يهودی همچون خیالی زود گذر است و به زودی فردا خواهد آمد. او در  پايان می گويد: دوره ی عقل سیاسی گذشته 

 به ديوانگی باز گردد. است و می خواهد تا
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 دکتر لطفی الیاسینی-7

 او به تصويری واقعی از صحنه جنگ نابرابر در اين ناحیه هیچ کس غیر از خداوند را کمک و حامی اين مردم نمیداند.    

 حصارِتحت َ                          النارِ یفی مرم ةُغزَ

 الواحدِ فی الیومِ دُشهِتَسْويَ                             وال اکلَ ال ماءَ

 صغار االطفالِ عشراتِ

 الجوی                             القصفِ غزة تحتِ

 من قلب بحار                        حربیة وقصف بوارج

 المتسلل من خلف االسیاج                           وتقدم جند المحتل

 دار الى ردهة

 من اهل او جار            هل من ينقذها                         غزة تستصرخ

 شامخة غزة                             غزة صامدة

 حصاد... دمار                  ورغم المجزرة                         رغم التقتیل

 لیل ... نهار                    یالمول غزة يحرسها

 ومروءتنا                       وشهامتنا                  کرامتنا            عنوان غزة

 وبالجیش الجرار                           بالثوار

 سلمها القاصی غزة

 للجزار                             والدانی

 مع االدوار                         سلمها عرب االخراج

 فی البار                         المترنح والدها

 وزمرة اشرار                      عند االنکل سام

 یغزة ما زالت اقو

 ويحرسها                 ذی قبل من

 الشعب الجبار

         اختی غزةُ                        امی غزةُ

 غزة من قبل المحتل                         االحرار میالد غزةُ 

 الدنیا لتحف سماءَتَ                    زندی یتنام عل

 رارقَ یّأَوَ                                     التقسیم لَیْبَقُ                  رضَاأل تفترش
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 االبرار طَقَوفیها سَ                                  منها بدأ الموج غزةُ

   (www.diwanolarab.com)    است نیفُعرِتَ غزةُ                        هافُعرِأ غزةُ

 مفاهیم از اين شعر برداشت میشود:اين  

غزه در میدان آتش و در محاصره نه آب و نه غذا در يک روز دهها طفل کوچک شهید می شونددر زير بمباران هوايی ودرزير     

شلیک می شود سپاه اشغالگر پیش می تازد تا پشت ديوارهای شهر می آيدوغزه فرياد می  موشک های جنگی که از دل دريا

زندآيا کسی مرا نجات می دهد؟ازمیان خودمان يا همسايه ها غزه پايدار واستوارعلی رغم کشتارعلی رغم جنگ شبانه روزخدا 

غزه سالم...غزه ،مادرم و خواهرم است غزه ،زادگاه نگه دار غزه است غزه عنوان کرامت وشهامت و مروت ماست از دور ونزديک بر 

آزادگان است از زمان تولدم غزه را می شناسم وغزه مرا می شناسدپیش از نوشتن هر شعری تمام کوچه هايش در خیابان عمر 

گر دشمن مختار مرا می شناسدمن يکی از فرماندهان غزه هستم، تاکنون مقاومت کردم و بعد از اين همچنان در سپاه اشغال

 مقاومت خواهم کرد.

 (( می باشد:العباءة الوطنیة الفلسطینیة شعر ديگرش نیز به نام ))

 نا فلسطینامْلَّ......وسَ عنا العراقَبِ                            ینانا.... وال جِحْال رُ العباءةِ عربُ

 .. رضینا حلب غازينا  ةِالشیا مثلِ                             نابُحلِيَ الغربِ ذاكَ لفورِبّ من وعدِ

 ....... ال خلقا وال دينا بعد الخالفةِ                             زمن الذل ... من نا رضینا حیاةَأ

 والحفريات ..على ايدی المرابینا                       تحاصره احفاد خنزب فی االقصى

 الضحايا .... وال احد يضاهینا من                        مزقةشالء مُأفی ارض غزة .... 

 يقصینابات َ جدارٌ ... مستوطنون                       والضفة الیوم.. قطعان العدو بها

 ينادينا تبکیک مروان .... واالقصى                   والقدس تبکی صالح الدين قائدها

اين شعر که به نام عبای ملت فلسطینی نام دارد : اودر اين ابیات ابراز می دارد که عربها عراق را فروخته اند و فلسطین در     

را تسلیم کرده اند او می گويد ما سالها به زندگی ذلت بار راضی گشته ايم و با بیان اينکه در غزه جسد هايی پاره پاره به چشم 

ين و مروان بر غزه می گريندو مسجد االقصی صدا بر می آرد که به سوی قدس بشتابید اما مردم می خورد می گويد : صالح الد

 سال است که در غار به سر     می برند و صلح با دشمنان را بی فايده و ذلت آور می دانند. 07غزه 

 

 : محمود درويش- 8 

که سکوتی بخاطر غزه به بیان  حقیقت  و  انتخاب کرده ايماز شاعر پرآوازه و نماد شاعر مقاومت متن نثری را در مورد غزه  

 ويژگیها و امتیازات  اين منطقه می پردازد و تمثیل و تملیح زيبايی از آن بیان میکند:

 صمت من أجل غزة



 076-012، ص 3131، تیر 3، جلد  31علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

  

 

841 

 

 تحیط خاصرتها باأللغام .. وتنفجر .. ال هو موت .. وال هو انتحار

 انه أسلوب غـزة فی إعالن جدارتها بالحیاة

 ربع سنوات ولحم غـزة يتطاير شظايا قذائفمنذ أ

 ال هو سحر وال هو أعجوبة، انه سالح غـزة فی الدفاع عن بقائها وفی استنزاف العدو

 ومنذ أربع سنوات والعدو مبتهج بأحالمه.. مفتون بمغازلة الزمن .. إال فی غـزة

 نفجرت، وهی ال تکف عن االنفجار،ألن غـزة بعیدة عن أقاربها ولصیقة باألعداء .. ألن غـزة جزيرة کلما ا

 خدشت وجه العدو وکسرت أحالمه وصدته عن الرضا بالزمن.

 ألن الزمن فی غـزة شیء آخر ..

 ولکنه يدفعهم إلى االنفجار واالرتطام بالحقیقة. …ألن الزمن فی غـزة لیس عنصراً محايدا انه ال يدفع الناس إلى برودة التأمل

 من الطفولة إلى الشیخوخة ولکنه يجعلهم رجاالً فی أول لقاء مع العدوالزمن هناك ال يأخذ األطفال 

 لیس الزمن فی غـزة استرخاء ولکنه اقتحام الظهیرة المشتعلة

 ألن القیم فی غـزة تختلف .. تختلف .. تختلف

 هذه هی المنافسة الوحیدة هناك. …القیمة الوحیدة لإلنسان المحتل هی مدى مقاومته لالحتالل

 منت معرفة هذه القیمة النبیلة القاسیة .. لم تتعلمها من الکتب وال من الدورات الدراسیة العاجلةوغـزة أد

 وال من أبواق الدعاية العالیة الصوت وال من األناشید. لقد تعلمتها بالتجربة وحدها وبالعمل الذی ال يکون

 إال من أجل اإلعالن والصورة

 یزانیتها. انها تقدم لحمها المر وتتصرف بإرادتها و تسکب دمهاان غـزة ال تباهى بأسلحتها وثوريتها وم

 وغزة ال تتقن الخطابة .. لیس لغزة حنجرة ..مسام جلدها هی التی تتکلم عرقاً ودماً وحرائق .

 من هنا يکرهها العدو حتى القتل . ويخافها حتى الجريمة . ويسعى إلى إغراقها فی البحر او فی الصحراء او فی الدم

نا يحبها أقاربها وأصدقاؤها على استحیاء يصل إلى الغیرة والخوف أحیاناً . ألن غزة هی الدرس الوحشی والنموذج المشرق من ه

 لألعداء واألصدقاء على السواء .

 لیست غزة أجمل المدن ..

 لیس شاطئها أشد زرقة من شواطئ المدن العربیة

 ولیس برتقالها أجمل برتقال على حوض البحر األبیض .

 ن ..ولیست غزة أغنى المد

 محمود درويش در اين نثر با نام سکوت به خاطر غزه شرح می دهد:

 راه هايش را مین احاطه می کند و منفجر می شود نه آن مرگ است نه خود کشی

 آن شیوه ی غزه در اعالن ستونهايش به زندگی است،
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 سال گوشت غزه مثل تکه های ابری پرواز می کند 9و طی 

 آن نه جادو است نه اعجوبه 

 .آن سالح غزه در دفاع از بقاء در هستی اش ودر راندن دشمن است

 چرا که غزه از نزديکانش دور وچسبیده به دشمنان است 

 چرا که غزه جزيره ای است که هرچه منفجر شود از انفجار باز نمی ايستد

 از خشنودی زمان باز داشت براريش پريشان شد واورا  چهره ی دشمن خدشه دار شد و خواب 

چرا که زمان در غزه چیز ديگری است چرا که زمان در غزه عنصری محدود نیست و مردم را به  خستگی و سردی انديشه فرا 

 نمی خواند 

 اما آنها را برای انفجار در حقیقت می راند وروانه می کند

 ا را مردانی قرار می دهد در آنجا برا برخورد با دشمنزمان در اينجا کودکان مرا از بچگی به پیری نمی آورد بلکه آنه

 زمان در غزه برای آسايش نیست بلکه آن هجوم بردن به درون آتش شعله ور است چرا که ارزشها در غزه گوناگون است....

 .... يگانه برای انسان اشغال شده همان آغاز مقاومتش برای جلوگیری از اشغال است

ر آنجاست و غزه شناخت اين ارزش گرانبهای سنگدالن را ويران کرد که آنها را از کتابی نیاموخت د اين همان مابقی وحدت 

 نه از مراکز تحقیقاتی و نه از بوغهای دعوت کننده با صدای بلند نه از سروده ها بلکه آنها را با تجربه هايش آموخت ...

همانا غزه به انقالبها و امتیازاتش افتخار می کند چرا که آن گوشت تلخش را تقديم کرد و با اراده اش تصرف می کند و خونش 

 را می ريزد 

غزه سخن وخطابه نمی داند و غزه حنجره ای ندارد دلتنگی و خستگی تنش همان است که از رگ و خون وريشه سخن می 

ا حد مرگ نمی پسندد که تا سر حد جرم و گناه از او می ترسد و تالش می کند اورا در دريا گويد به همین خاطر دشمن اورا ت

 غرق کند يا در بیابان يا در خون

 غزه زيبا ترين شهر ها نیست سواحلش آبی ترين سواحل غربی نیست پرتقالش زيبا ترين پرتقال کنار دريای سفید نیست

 غزه غنی ترين شهر هاست

 .هر ها نیست و پیشرفته ترين ش

 نتیجه:

 شعر گفته اند :شاعرانی که در اين محدوده )غزه(        

(تکريم شهید و شهادت: شاعران عرب به شخصیتهای مبارزی 5به  چهارقسمت تقسیم میکنیم از لحاظ مضمون وساختارالف(  

برانگیختن اشک و آه مخاطب نبوده، که در پی انجام اقدامات شجاعانه به قتل رسیده اند توجه خاصی داشته است .هدف آنان 

های عزت نفس ، وطن دوستی وکینه ی شديد از -بلکه تصويری که از شهادت ترسیم می کنند بسیار متعالی است و بر جنبه 

 دشمن تاکید می ورزند.
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ود را موج (تشويق به مقاومت و نگاه به غزه به عنوان يکی از دژهای مستحکم در برابر رژيم صهیونیستی تنها راه حل8 

مقاومت و مبارزه می دانند لذا به تکريم و تمجید مبارزان می پردازند و به جها د فرا می خواند و هر نوع سازسش و امتیاز 

 دهی به دشمن را هشدار می دهد.

 (بدگمانی نسبت به برخی از احزاب در فلسطین و بی تفاوتی سران عرب.0 

 تجاوزان وکشتن کودکان و از بین بردن اموال و خانه وسرزمین(بیان فاجعه و هشدار نسبت به اقدامات م9 

 ز لحاظ ساختاری وفنی شعر شاعران:ب( ا    

 اشعار شاعران خدمت زيادی به شعر مقاومت فلسطینسی کرده است که مهمترين ويژگی های فنی اشعار عبارتند از:     

 خالصانه به زبان شعر و نثر است(از نظر معیارهای احساسی سرشار از عواطف صادقانه و 5

(زبان شعر شاعران به زبان مردم نزديکتر شده است و با استفاده از کلمات عامیانه و گاه ساده   فاصله ی موجود میان مردم 8

 و شعررا از بین ببرد .

مردم  و هجه خطابی وقصصی(نند رمز گرايی ،لما((اشعار اين شاعران با استفاده از واقع گرايی و شیوه های شعری تاثیر گذار 0

 .به بصیرت وتحرك بیشتر رهنمون  میسازنداز مسؤالن را  برخی

 

 :يادداشت ها

م در سیله الظهر از فلسطین به دنیا آمد، پدرش محمد صالح االحمد ملقب به ابو خالد در انقالب 5507سال : خالد ابو خالد-5

اکنون در اتحاديه نويسندگان وروزنامه نگاران فلسطین کار می کند،وقبال عزالدين قسام يکی از فرماندهان بود که شهید شد. او 

در راديو وتلويزيون کويت وسوريه به عنوان گوينده ی اخبار مشغول بود وی به صفوف مقاومت پیوست و مسئولیت های زيادی 

ا در مجالت فصلنامه ها وسالنامه پذيرفت اودر انقالب فلسطین در اردن فرمانده ی) قطاع( شمال بود.خالد سروده های خود ر

القاهرة  )قصیدة طويلة (الرحیل باتجاه العودة  -عمان  (مسرحیة )فتحی ها به چاپ میرساند برخی از نوشته های او عبارتند از:

غريبة خالد ت -بیروت(شعر)وسام على صدر المیلیشیا -دمشق  (مجموعة شعرية مشترکة )قصائد منقوشة على مسلة األشرفیة -

سلی وشاهراً سال -بغداد  (شعر )أغنیة حب عربیة إلى هانوی -دمشق (شعر  )الجدل فی منتصف اللیل - -بیروت (شعر ) بو خالدأ

 )دمی نخیل للنخیل  -المغرب . (شعر )أسمیک بحراً، أسمی يدی الرمل -بیروت(شعر )بیسان فی الرماد -بیروت  (شعر)أجیء

ن )پايداری فلسطی(شعر)معلقة على جدار مخیم جینین  -(شعر )رمح لغرناطة  _داب دار اآل (شعر )فرس لکنعان الفتى -(شعر 

 (5021از نگاه تاريخ،

میالدی ديده به جهان گشود. اواهل قطیف عربستان است،ومدرك لیسانس شیمی 53/53/5570در تاريخ  رائد الجیشی: -8

سالگی به عنوان شاعر معروف گشت .وی در سال  80سالگی به سرودن شعر همت گماشت ،اما در سن  58دارد.از سن 

است حتی اگر به زبان انگلیسی يا عربی  هجری شروع به نشر اشعار خود در روزنامه کرد او معتقد است که شاعر عمومی5955

عامیانه شعر بسرايد ،به همین جهت ترجیح دادکه اولین ديوانش را به شعر عربی فصیح بسرايد در حالی که همان موقع می 
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توانست يک مجموعه نثری يا شعرهايی عامیانه يا ابیات انگلیسی ترجمه شده را که راحت تر بود منتشر سازد. رائد عضو 

 -دح)شعر(بقايا ق -بقايا قدح )شعر( -تويجات منتحرة )شعر( -ندگان اينترنتی عرب ،اردن ونیز عضو شعر بريتانیا است. نويس

 ) روزنامه لبنانی المستقبل( أفعى الخلیج )عمل سردی( -شظايا عشق )شعر( -حلم )شعر(

م در روستای عراء در منطقه ی الباحه  5510او شاعری مسلمان از عربستان سعودی است در سال عبد الرحمن العشماوی:   -0

از جنوب عربستان بدنیا آمد.دوران تحصیالت ابتدائی خود را همان جا گذراند پس از پايان دبیرستان به دانشکده ی زبان عربی 

هجری به مدرك  5938هجری فارغ التحصیل شد اودر سال  5057در دانشگاه اسالمی محمد بن سعود راه يافت و در سال 

هجری مدرك دکترای خود را از گروه بالغت ونقد وروش تحقیق ادبیات اسالمی  5935وق لیسانس دست يافت انگاه در سال ف

 گرفت.

او در دانشگاه اسالمی محمد بن سعود مشغول به تدريس گشت وبه درجه ی استادياری در همان دانشگاه رسید ودر گروه     

 عالیت نمود و باالخره در چند سال اخیر بازنشسته شد.بالغت ونقد وروش تحقیق ادبیات اسالمی ف

عشماوی در اشعار ومقاومت خود درياره ی بوسنی و هرز گوين وچچن ولبنان وفلسطین ومشکالت امت اسالمی ونیز درباره     

نامه بر ی منازل روز قیامت قلم فرسايی کرده است او در شب شعر هاو کنفرانس ادبی شرکت می کند،و حضور چشمگیری در

های راديو وتلويزيون به نام های)من ذاکره التاريخ(و )آفاق تربويه (دارد عالوه بر اين ديوانها وقصائد ومقاالت وی نیز مسلسل 

 وار وسريالی در روزنامه واينترنت پخش می گردد.

-واجهة القرن الخامس عشر  نقوش على-مأساة التاريخ -صراع مع النفس بائعة الريحان -إلى أمتی برخی از ديوان های وی : 

ورقة من مذکرات مدمن     مشاهد من يوم القیامة   يا أمة اإلسالم -شموخ فی زمن االنکسار -عندما يعزف الرصاص -إلى حواء 

 ) قصائد إلى لبنان.-حوار فوق شراع الزمن -يا ساکنة القلب -عندما تشرق الشمس -من القدس إلى سرايیفو     تائب 

 (80ديوان شعر نو ص )عظیمه،محمد، 

-اسم اهلل االعظم -قوافل الشهداء-ساعة الموت تکون الوالدة-قراءات فی تاريخ بیروت-درب زهور وأشواك على -لطفی ياسینی: -9

 مجازر ايلول-حريق المسجد االقصى -معرکه الکرامة الخالده-نکسة-نکبة فلسطین - ثورة -مؤتمر اريحا- وعد بلفور المشؤوم(

حصار العراق -م المعارك المجیدة فی العراق-االولى  انتفاضة القدس -وم االرض الفلسطینیه ي- لبنان االهلیهحرب -االسود

حصار -( 8المبارکه ) انتفاضة االقصى-القدس عرين االنبیاء-زيارة خسیس الیمین الصهیونی شارون لالقصى-وعاصفة الصحراء

مجزرة  -وشاتیال مجزرة صبر-مجزرة تل الزعتر-مجزرة قبیة-کفر قاسم مجزرة- مجزرة دير ياسین-المحرره المدن الفلسطینیه

 .العربیة مؤتمرات القمم-سالم والحکامال-نحالین

از مهمترين سرگرمی های ياسینی سرودن شعر در تمام اغراض آن است،روزنامه هائی که به رياست او به چاپ رسیده اند   

 جريدة-جريدة البیرق- جريدة الخالفة- جريدة الشعر-األدباء جريدة-المنتدىجريدة - جريدة الصريح الفلسطینیهعبارتند از:

 (8337. )جريده االخبارجريدة اإلنتفاضة الفلسطینیة-األقصى جريدة-جريدة المصارعة الحرة-الطالئع
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شاعری عراقی است که نسبتش به خاندان نواب می رسد ومنصوب به امام موسی کاظم است.  :مظفر عبد المجید النواب -1

اين خانواده ثروتمند واهل هنر وادب بودند ولی پدر مظفر به سبب ورشکستگی ثروت خود را از دست دادو در طول کوچ 

گلیس مقاومت نمود ودر پی آن تیعید شد اجداد ونیاکان خود به هندپدرش حاکم يکی از واليتهای آن شد ودر برابر اشغال ان

م در بغداد به دنیا آمد ودر همان جا بزرگ شد وتحصیالت دانشگاهی خود  5509و به عراق رفت.   مظفر عبدالمجید در سال 

را در دانشکده ی ادبیات بغدادبه پايان رسانید. او پس از سقوط رژيم سلطنتی در عراق به عنوان بازرس فنی وهنری وزارت 

پس از باال گرفتن درگیری بین ملی گراها وکمونیستها مجبور به ترك عراق شد 5500موزش وپرورش انتخاب شد.در سال آ

وبه اهواز گريخت،اما ساواك ايران اورا دستگیر نمود وبه سازمان امنیت عراق تحويل داد.در آن زمان حکم اعدامش صادر شد 

ف يافت. اما او توانست به کمک تعدادی از زندانیان از راه حفر کانال بگريزد و ولی با تالش خانواده وفامیل به حبس ابد تخفی

م که  5505مدتی مخفیانه سر کند دوباره به اهواز برودو حدود يکسال به کشاورزان و مردم معمولی زندگی کند.   در سال 

ز آنجابه دمشق وساير پايتخت های حکم عفو مخالفان صادر شد دوباره به شغل معلمی برگشت ،او از بغدادبه بیروت وا

 کشورهای عربی واروپايی رفت ،ولی در نهايت به دمشق برگشت. 
 محمود درويش: آثار منظوم درويش عبارتند از: -0

  " آخر اللیل ")عاشق من فلسطین  "أوراق الزيتون ( عصافیر بال أجنحة

 " 7رقم  محاولة "أحبک أوال أحبک )  "حبیبتی تنهض من نومها " لموت فی الجلیت-  يومیات جرح فلسطینی العصافیر 

لجنة تخلید  -ماجد  ، )باالشتراك( صباح الخیر يا"أعراس النشید الجسدی( احمد الزعتر) (تلک صورتها، وهذا انتحار العاشق

ورد أقل )  "هی أغنیة  أغنیة،هی ) "حصار لمدائح البحر )  "مديح الظل العالی ( الشهید القائد ماجد أبو شرار )قصیدة بیروت

 لماذا ترکت الحصان وحیداً-الکاملة )جزآن(  )ألعمال الشعرية "أحد عشر کوکباً  )أرى ما أريد (مأساة النرجس، ملهاة الفض "

 .حالة حصا- جدارية محمود درويش-سرير الغريبة-

 و آثار نثری محمد درويش عبار تند از:

حالتنا : مقاالت  ذاکرة للنسیان فی وصف-يومیات الحزن العادی -وداعاً أيها السالم الحرب، وداعاً أيتها- شیء عن الوطن

. ) ارض للشعبین ،تاريخ الفلسطین  الرسائل ) باالشتراك مع سمیح القاسم ( المختلف الحقیقی-عابرون فی کالم =مختارة ، 

 المعاصر(

 

 مراجع

م بدنیا آمد .او لیسانس حقوق وقانون را از گروه  55/0/5505محمد علی محمود الجوده:شاعری مصری است که در تاريخ -0

حقوق اسالمی در دانشگاه االزهر دريافت نمود. اشعار وی فصیح ودارای وزن است ،محمود آثار نثری نیز دارد که موضوع آنها 

 پژوهش های علمی وادبی است
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