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  الملخص
مـــن قتـــل، وظلـــم، وبطـــش، وتشـــريد، دفـــع  احـــتالل أرض فلســـطني، ومـــا تبعهـــاإّن 

املواطن الفلسطيين إلی مواجهـة احملتلّـني بکـل وسـائل املقاومـة، والتصـّدي هلـم بـروح 
 حـــتالل ذرعــــاً الوطنيّـــة والبســـالة، والصــــمود والتحـــّدي يف ســـبيل احلريــــة؛ فضـــاق اال

ــم يف  ــؤالء املناضــلني الــذين دأبــوا علــی حتريــر وطــنهم مــن خمالــب اســرائيل، فــزج 
أنــــواع الظلــــم، والتعــــذيب،  ضــــّدهم أخــــذ ميــــارسغياهــــب الســــجون واملعــــتقالت، و 

ة إطفــاء هــذا املشــعل الوّهــاج، لکــّن هــؤالء الســجناء محلــوا يــواملهانــة الالإنســانّية بغ
فلسطيين املقاوم، وکان لتجربـة السـجن الـيت رسالة نضالّية وتوعويّة ألبناء الشعب ال

عاشــها هــؤالء املناضــلّني دوٌر بــارٌز يف منــو القــيم اإلســالمّية والوطنّيــة وترســيخ ثقافــة 
م، ومــن و . املقاومــة قــد اهــتّم الکثــري مــن شــعراء املقاومــة بتجســيد مــواقفهم وبطــوال

هـارون «الفلسـطيين هـو الشـاعر  هؤالء الشعراء الـذين أفـردوا ديوانـاً کـامًال للسـجناء
، ووفقـاً ههذه الدراسة ستسّلط الضـوء علـی صـورة السـجني يف شـعر  .»هاشم رشيد

ـــدف إلــی اســتظهار مالمـــح الســجناء ومـــواقفهم  ،التحليلــيـ  للمــنهج الوصــفي
مــن أجــل التعــاطف اجلمــاهريي مــع  » القــدسنيوردة علــی جبــ«البطولّيــة يف ديــوان 

أّن الشــاعر ابتعــد  :حــث إلــی نتــائج أّمههــاوقــد توّصــل الب. هــذه الشــرحية املضــطهدة
عــــن النــــدب والبکــــاء علــــی الســــجناء، واّختــــذ الشــــعر للمطالبــــة حبقــــوقهم وحــــريّتهم 
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حــاول هــارون إظهــار بطــوالت الســجناء لکــي يــزرع األمــل يف و . والتعــاطف معهــم
زاء الســـجناء إالنفـــوس ويـــدعم املقاومـــة، کمـــا ســـعی إلـــی فضـــح سياســـات احملتلـــني 

   .ةهاض مهم البلدان العربّية يف التصّدي إلی هذه القضيّ ستنوتعذيبهم، ال
ــة صــورة الســجني، هــارون هاشــم، ديــوان  ،املقاومــة الفلســطينّية :الکلمــات الدليلّي

  .»سوردة علی جبني القد«
  
  المقدمة .۱

لقــد اســتخدمت اســرائيل منــذ اإلحــتالل الصــهيوين لألراضــي الفلســطينّية، سياســات االعتقــال 
م واالضطهاد ضد  أبنـاء الشـعب الفلسـطيين الـذين رفضـوا اخلنـوع والـذل، وتصـّدوا إلـی سياسـا

فالکيــان الصــهيوين أخــذ يــزّج املناضــلني األحــرار يف الســجون ملعــاقبتهم علــی املقاومــة . التعســفّية
والتحــّدي، وقــد مــارس أنــواع التعــذيب النفســي واجلســدي ضــد هــؤالء الســجناء، کــي يصــّدهم 

ولعـــل جتربـــة الســـجن الـــيت يعيشـــها . واخلـــوف يف صـــفوف املقاومـــةعـــن نضـــاهلم، ويـــزرع الرعـــب 
. الفلســطينيون تُعــّد مــن أقســی التجــارب البشــريّة املعاصــرة، ملــا ترکتــه مــن أبعــاد نفســّية وإنســانّية

وإنّنـــا الســـتظهار صـــورة الســـجني ومـــا تعـــّرض لـــه يف ســـجون االحـــتالل جلأنـــا إلـــی عـــامل الشـــعر 
لــنفس املأزومــة واملفجوعــة، فالشـعر الفلســطيين املقــاوم حيمــل باعتبـاره املتــنّفس األمســی خللجـات ا

بــني دفتيــه معانــاة شــعب مضــطهد بأکملــه، شــعب عــانی أنــواع املآســي يف ســبيل کرامتــه وحتريــر 
وشعراء املقاومة استخدموا سالح الشـعر يف سـبيل نضـاهلم . أرضه من خمالب اإلحتالل الغاشم

  .م يف سجون االحتاللودفاعهم عن کرامة أبناء الشعب وما تعّرض هل
الشـــعر الفلســـطيين احلـــديث، يعکـــس قيمـــة فنّيـــة وثـــروة فکريّـــة جليلـــة، ألنّـــه يعـــّرب عـــن جتربـــة 
. نفسّية وشعوريّة صادقة، فهو وليد املعاناة، ونتاج األمل الـدفني الـذي حلـق الشـعراء جـراء النکبـة

ـــه، هـــو  ومـــن شـــعراء املقاومـــة الفلســـطينّية الـــذين أجـــادوا يف التعبـــري عـــن مأســـاة شـــعبهم ومعانات
؛ فقد کّرس شعره علـی القضـّية الفلسـطينّية والـذود عنهـا، ودعـی »هارون هاشم رشيد«الشاعر 

لقــد ترّســخت صــورة الســجني يف شــعر املقاومــة . للکفــاح والصــمود، واملطالبــة حبقــوق الســجناء
للمقاومــة خاّصــة، فأصــبح الســجني منوذجــاً حّيــاً » هــارون هاشــم«الفلســطينّية عاّمــة، ويف شــعر 
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والکفـــاح، وصـــرخة مدويّـــة تعـــّرب عـــن معانـــاة الشـــعب املضـــطهد؛ واحلـــديث عـــن الســـجني يُعتـــَرب 
وأبــدع هــارون يف تصــويره الشــعري للســجني، فجـــاءت . حــديثاً عــن جهــاد الشــعب وتضــحياته

الصــــور مشــــحونة بطاقــــات دالليّــــة ودفقــــات شــــعوريّة صــــادقة ومعــــّربة، تنبــــع مــــن صــــميم حياتــــه 
وهذه الدراسة جاءت لتسّلط الضوء علی صـورة السـجني الفلسـطيين . األدبّية النضالّية ومسريته

، وتبـّني مواقـف السـجناء البطوليّـة، وصـمودهم وإنتمـاءهم »ورده علی جبـني القـدس«يف ديوان 
  .السجناء وتنّدد جبرائم احملتل الوطين، وتبّشر بالنصر والتحرير، کما جتّسد معاناة

  
  أهداف الدراسة ۱.۱
الفلســــطينيني يف شــــعر هــــارون هاشــــم الســــجناء  صــــورةإلــــی اســــتظهار  الدراســــة  هــــذه ــــدف

ـــــدف إلـــــی استکشـــــاف مـــــآثرهم »وردة علـــــی جبـــــّني القـــــدس«يف ديـــــوان  وبالتحديـــــد ، کمـــــا 
وأهـــــدافهم النبليّـــــة، والوقـــــوف علـــــی مالحمهـــــم، ومـــــواقفهم البطوليّـــــة، وروح التضـــــحّية واإلنتمـــــاء 

مــــن أجــــل تعــــاطف األســــری واملعتقلــــني، وذلــــک الــــوطين، وفضــــح انتهاکــــات إســــرائيل حلقــــوق 
  .يف السجون اجلماهري مع هذه الشرحية املضطهدة

  
  أهمّية الدراسة ۲.۱

ـــا تناولـــت موضـــوعاً حّساســـاً لـــه مکانـــة جليلـــة يف ثقافـــة املقاومـــة  تتجّلـــی أمهّيـــة الدراســـة يف کو
ســـات األدبيّـــة ومـــن الواضـــح أّن صـــور الســـجني مل تأخـــذ حّقهـــا بعـــد يف الدرا. والنضـــال الـــوطين

  .عاتقها قسماً من هذه املسؤولّيةوالنقديّة، فهذه الدراسة أخذت علی 
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  منهج البحث ۳.۱
التحليلـــي، الـــذي يعـــين بدراســـة صـــورة الســـجني يف - اعتمـــد هـــذا البحـــث علـــی املـــنهج الوصـــفي

ـــــا »وردة علـــــی جبـــــني القـــــدس«ديـــــوان  ـــــا، وأبعادهـــــا الشـــــعوريّة، وطاقا ، للوقـــــوف علـــــی جتلّيا
  .الداللّية، وآفاقها اجلمالّية، ومواقفها البطولّية املشرّفة

  
  أسئلة البحث ۴.۱

  :يف هذه الدراسة سوف حناول اإلجابة عن األسئلة التالية
للشــــاعر » وردة علـــی جبـــني القـــدس«کيـــف جتلّـــت صـــورة الســـجني الفلســـطيين يف ديـــوان 

يف هـذا الـديوان علـی صـورة هارون هاشم رشيد؟ ما هي األسباب الـيت دفعـت الشـاعر أن يرّکـز 
  السجني؟

  
  خلفية البحث ۵.۱

لقد اهتّمت الکثري من الدراسات النقديّة احلديثـة بـاألدب الفلسـطيين املقـاوم، ومعظمهـا رّکـزت 
علــی جتليــات املقاومــة ومظاهرهــا، وتصــوير الشــهيد والشــهادة يف نتــاج الشــعراء، وأمهلــت صــورة 

فالدراســات الــيت أُفــرِدت ملوضــوع الســجني . لدراســةالســجني الــيت تُعتــَرب مــادة خصــبة للبحــث وا
ــ  البواعـــث املوضـــوعّية يف شـــعر األســـری «الفلســـطيين قليلـــة جـــّداً، ومـــن أّمههـــا، مقـــاٌل موســـوم بــ

؛ هـذا املقـال منشـور يف جملـة )م۲۰۰۸(للباحثِني عبـداخلالق العـف ومعـاذ حفـين » الفلسطينيني
وقــد رّکـــز علـــی شــعراء املقاومـــة يف الســـجون ) ةسلســلة الدراســـات اإلنســـانيّ (اجلامعــة اإلســـالمّية 

م، ووصــــــــفهم للســــــــجن م وإبــــــــداعا الســــــــجن يف الشــــــــعر «وکتــــــــاب . واملعــــــــتقالت، ومعانــــــــا
لشــاعر فــايز أبــو مشالــة عــن الســجناء الشــعراء الفلســطينيني يف ؛ ل»۲۰۰۱ – ۱۹۶۷الفلســطيين

وقــد صــدر . ۲۰۰۱وحــىت عــام  ۱۹۶۷الـــمعتقالت والســجون اإلســرائيلية منــذ حــرب حزيــران 
يتميــز هــذا الكتــاب و . م۲۰۰۳هــذا الكتــاب عــن الـــمؤسسة الفلســطينية لإلرشــاد القــومي عــام 



 5   رسول بالوي

فنــا جبيــل مــن شــعراء الســجون الــذين كتبــوا شــعراً مجــيالً وقويــاً ورقراقــاً بكونــه موســوعة شــعرية تعرّ 
 وال خيفـــــي أّن هــــاتِني الدراســـــتني تســــلطان الضـــــوء علــــی الشـــــعراء. وعاطفيــــاً، وصـــــبوراً وغاضــــباً 

  .  املسجونني دون سواهم من السجناء الفلسطينيني
ــ  األبعـــاد «والدراســـات الـــيت عاجلـــت شـــعر هـــارون هاشـــم هـــي رســـالة املاجســـتري املوســـومة بــ

يف جامعـــة ) م۲۰۰۶(للطالبـــة ســـناء بيـــاري » املوضـــوعّية والفنّيـــة يف شـــعر هـــارون هاشـــم رشـــيد
بعـاد املوضـوعية الـيت ظهـرت بقـّوة يف وقد قامت الباحثة بدراسـة أهـّم األ. »بريزيت الفلسطينّية«

نتاج الشاعر کاألبعاد الذاتية، والوطنية، والقومّية واإلنسـانية، مثّ قامـت بدراسـة أسـلوب الشـاعر 
ــ . وقد رّکزت فيـه علـی بنـاء القصـيدة، واللغـة الشـعرية، والصـورة واملوسـيقا وهنـاک مقـال موسـم ب

ــ(صــورة الالجــئ الفلســطيين يف شــعر هــارون رشــيد « للباحثــة جنيــة » )وان مــع الغرابــاء منوذجــاً دي
، العـــدد التاســـع »جامعــة القـــدس املفتوحــة لألحبـــاث والدراســات«فــايز احلمـــود منشــور يف جملـــة 

مـــع «فقـــد عاجلـــت الباحثـــة صـــورة الالجئـــني الفلســـطينيني يف ديـــوان . م۲۰۱۳والعشـــرين، ســـنة 
عر بعـد النکبـة مباشـرًة، فلـذلک ، وقد توّصلت يف دراسـتها أّن هـذا الـديوان نّظمـه الشـا»الغرباء

م  يُعتــــَرب ديــــوان النکبــــة يف رصــــده ألحــــداثها، وقــــد صــــّور فيــــه الشــــاعر معانــــاة الالجئــــني وعــــذا
م يف املخيمــــات والشــــتات بررســــی «وهنــــاک مقــــال آخــــر باللغــــة الفارســــّية . النفســــي، ومأســــا

پـور، ويوسـفعلی تطبيقی بيداری زنان در شعر حافظ ابراهيم، هارون هاشم رشيد، قيصر امني 
ـــژاد پاشـــاکی، منشـــور يف جملـــة » مريشـــکاک للبـــاحثِني صـــمت اهللا حســـنوند، وامحـــد حممـــدی ن

. م۲۰۱۲، ســنة ۶، العــدد ۲التابعــة جلامعــة رازی کرمانشــاه، الســنة» نقــد و ادبيــات تطبيقــی«
ــــتم  فهــــذه الدراســــة املقارنــــة تعــــاجل موضــــوع يقظــــة النســــاء ودورهــــا يف نتــــاج هــــوالء الشــــعراء و

علمــاً أّن هــذا الشــاعر الفلســطيين مل حيــِظ بنصــيب وافــر . وب أيضــا ملعرفــة فحــوی الــنصباألســل
عـــــدا  – إنّنـــــامـــــن الدراســـــات النقديّـــــة رغـــــم کثـــــرة املوضـــــوعات الـــــيت ميکـــــن تناوهلـــــا يف شـــــعره؛ ف

صـورة خمصّصـة لأخری عنه، کمـا ال تُوَجـد دراسـة  مل نعثر علی دراسة - الدراسات املشار إليها 
  .شعرهيف  السجني
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  نبذة عن حياة الشاعر. ۲
ـی املرحلـة االبتدائيــة والثانويـة فيهـا، و. م يف مدينـة غــزّة۱۹۲۷ُولـد هـارون هاشــم عـام  بعــد «وأ

حصوله علی الدبلوم العـايل لتـدريب املعلمـني مـن کليّـة غـزّة، عمـل يف سـلک التعلـيم حتـی عـام 
عمــل مــديراً ملکتــب إذاعــة صــوت العــرب بغــزّة ســنة «مث ). ۸۴: م۲۰۰۲اخلليلــي، (» م۱۹۵۴
ــــــر الفلســــــينّية يف قطــــــاع غــــــزة ســــــنة  م، مث۱۹۵۴ ــــــدوباً ملنظمــــــة التحري شــــــاهني، (» م۱۹۶۷من
م، حــني أجربتــه الســلطات ۱۹۶۷ورحــل الشــاعر مــن غــزة قســراً بعــد حــرب ). ۲۶: م۲۰۰۰

اإلســـرائيلّية علـــی اخلـــروج منهـــا إلـــی القـــاهرة، ليعمـــل ممـــثالً لفلســـطني يف جامعـــة الـــدول العربيّـــة 
  ).  ۸۴: م۲۰۰۲اخلليلي، (

عر مأســــاة الالجئــــني الفلســــطينيني، فقــــد عمــــل مدرســــاً يف خميمــــات الالجئــــني عــــاش الشــــا
، وعـــــــــايش األحــــــــداث وأمل املشـــــــــردين، وذاق مــــــــرارة االغـــــــــرتاب )۲۶۲: م۲۰۰۰صــــــــدوق، (

أو « شـــعراء النکبـــة«وهـــو أحـــد الشـــعراء الـــذين أُطلـــق علـــيهم . ووحشـــته، وســـکنته مهـــوم وطنـــه
» وشــاعر الغربــاء«، »الثــورة والالجئــني«اعر ، کمــا مسّــاه العديــد مــن النقــاد شــ»شــعراء املخــيم«
م حتـی اآلن، ۱۹۵۴أصدر هارون عشـرين ديوانـاً شـعرياً، منـذ عـام ). ۱۵: م۲۰۱۳احلمود، (

هـذا فضــالً عــن املســرحيات الشـعرية والروايــات الــيت تــدور يف جمملهـا حــول القضــّية الفلســطينّية، 
م، وعودة فلسطني إلی   .اشعبه وعودة الفلسطينيني إلی أوطا

  
  »وردة علی جبين القدس«ديوان . ۳

م وهـــو کمـــا جـــاء يف غالفـــه ۱۹۹۸يف مصـــر عـــام » دار الشـــروق«صـــدر هـــذا الـــديوان عـــن 
جمموعة قصائد للسجناء واملبعـدين، أودعهـا الشـاعر أصـدق املشـاعر وأنبلهـا جتـاه أبنـاء شـعبه 

الـديوان بــني  ويضـمّ . املضـطهدين يف سـجون االحـتالل أو املشــردين عـن ديـارهم ظلمـاً وجــوراً 
العمودي والتفعيلي؛ وقد قلب الشکل العمودي من : قصيدة ترتاوح بني الشکلني ۲۰دفّتيه 

ـــة حيـــث بلـــغ عـــددها  ـــة الکّمّي وقـــد ضـــّمن الشـــاعر ديوانـــه صـــوراً لـــبعض . قصـــيدة ۱۲الناحّي
وجاءت يف خامتة الـديوان قصـيدتني حـول . السجناء الفلسطينيني لتفاعل القارئ مع احلدث
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والديوان ورقة فنّية متّثل معاناة الشعب الفلسطيين وما تعّرض له . قصائد لغزّة ۳ة، واالنتفاض
ــب، وســجن وتشــريد إثــر االحــتالل الصــهيوين الغاشــم وإنّنــا حاولنــا يف هــذه . مــن غصــب و
وره الـــيت دأب الشـــاعر الدراســة أن نبـــّني للقــارئ بقـــدر املســتطاع بعـــض مظــاهر الســـجني وصــ

  .علی رمسها
  
  البطولّية المواقف. ۴

أّول مـــا يتبـــادر إلـــی الـــذهن يف مفهـــوم البطولـــة مـــن جانـــب مـــدلوهلا اللغـــوي أّن البطولـــة هـــي 
ــا، . شــجاعة القلــب واجلســد يف القتــال: الشــجاعة فالبطــل شخصــّية عرفــت منــذ القــدم بقّو

ا علــی التحّلــي بالثقــة النفســّية، والثبــات علــی املبــدأ، وااللتــزام  وشــجاعتها، وإقــدامها، وقــدر
الصدق واإلخـالص، والتضـحّية والفـداء، والتمتّـع بـالثراء الفکـري والعمـق الروحـي، وبالقـدرة ب

علــی العمــل الفــردي واجلمــاعي الــدؤوب املــنّظم مبثالّيــة تســرتعي اإلعجــاب واإلطــراء، وتــدعو 
هـي الصـورة النموذجيّـة يف کـل «فصـورة البطـل). ۶:م۲۰۱۲کـالب، (إلی التقدير واإلقتـداء 

ا؛ والشـعراء أّمة، جتتمع في ها کّل الفضائل اجملتمعة يف هذه األمـة الـيت تتـوق النفـوس الکتسـا
م يســـتوحون قـــيم اجملتمـــع وُمثلهـــا العليـــا ّ الرقـــب، (» حـــني خيلعـــون الفضـــائل علـــی البطـــل، فـــإ

  ). ۱۴: م۱۹۸۴
ـــا، ومـــن هـــؤالء  ـــا ســـوی العظمـــاء الـــذين يتمّتعـــون مبقوما البطولـــة مســـة عظيمـــة ال يّتســـم 

والشاعر هارون هاشـم صـّور يف . م السجناء الذين ضّحوا بأنفسهم من أجل الوطنالعظماء ه
عبـداهلادي «بعض املالمح البطولّية للسـجناء، وعلـی رأسـهم » وردة علی جبني القدس«ديوانه 

عامـــاً يف ســـجون االحـــتالل  ۱۶الـــذي ُحِکـــم عليـــه » ســـليمان غنـــيم ابـــن معســـکر النضـــّريات
  ):  ۴۵: م۱۹۹۸رشيد، (ذا البطل فخراً لألّمة، ورمزاً خللودها اإلسرائيلي؛ فيعترب الشاعر، ه

ــــــــــــــــا فخــــــــــــــــر أمتنــــــــــــــــا، ورمــــــــــــــــز خلودهــــــــــــــــا   ا أيّهـــــــــــــــــــا البطـــــــــــــــــــُل العظـــــــــــــــــــيم الســـــــــــــــــــّيدُ يـــــــــــــــــــ  ي

إّن أسـلوب النـداء الـذي اسـتخدمه الشـاعر يف هـذا البيـت، يضـفي علـی اخلطـاب نوعـاً مـن 
التقريب والتحبيب هلذا البطل الثائر الذي ضّحی بنفسه يف سـبيل حتريـر بـالده؛ فأصـبح بـذلک 
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ويف األبيــات التاليّــة يصـــّور مواقــف الشــيخ أمحـــد . مســتحّقاً هلــذه الصـــفات الــيت ذکرهــا الشـــاعر
  ): ۵۱: م۱۹۹۸رشيد، (ة وهو يف السجن ياسني البطوليّ 

 فتهتـــــــــــــــــــــــــّز مـــــــــــــــــــــــــن َصـــــــــــــــــــــــــداه الســـــــــــــــــــــــــجونُ   ُمقَعــــــــــــــٌد صــــــــــــــوتُه، ُجيلجــــــــــــــُل يف الّســــــــــــــجن
 أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوی فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاده، واجلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيُ   هــــــــــو أقــــــــــوی مــــــــــن الّسالســــــــــل والّســــــــــجان
 وهــــــــــــــــــي فجــــــــــــــــــٌر، مــــــــــــــــــن اجلهــــــــــــــــــاد مبــــــــــــــــــنيُ   آيــــــــــــــــــــــــُة الّنصــــــــــــــــــــــــر يف حميــــــــــــــــــــــــاه تعلــــــــــــــــــــــــو

فبــالرغم مــن مــرض الشــيخ يف ســجون االحــتالل إّال أنّــه يهــّز الســجون بصــوته الثــائر، فقّوتــه 
ويف هــــذه . وهــــو مکبّــــل بــــالقيود، تعلــــو علــــی کــــّل قــــّوة، وتبّشــــر بالنصــــر القريــــب والفجــــر املبــــني

  . السجن متّثل يف وجدان الشاعر وخياله شرارة الثورة واالنطالق/ األبيات حرکة املکان املقاوم
يف ســجنها البعيــد، » ســهيلة أنــدرواس«خياطــب الشــاعر » وانکســار.. اعتــذار«قصــيدة ويف 

ا الراسخة  ا وقّو   ):۶۶و۶۵: م۱۹۹۸رشيد، (ويتغّنی ببطوال
أقـوی / وکـّل الکـرباء،/ أقوی من کّل وسائل العظمـاء/ وأشهُد أّنک أقوی منا/ أعتذر إليکِ 
  أو يصرخ أو يستاء / يقدر أن يغضبمن / والدجالني، وکّل الفصحاء/ من کّل الکّذابني،

ــا وصــالبتها، ويفّضــلها علــی کــّل  يعتــذر الشــاعر مــن هــذه الســجينة الــيت قهــرت العــدو بقّو
ا  العظمـــــاء، وکـــــّل الکـــــرباء، والکـــــّذابني، والـــــدجالني، والفصـــــحاء الـــــذين تقاعســـــوا عـــــن نصـــــر

ـــان يف ســـجون ا ا شـــأن الکثـــري مـــن الســـجناء تُعـــّذب وُ ا؛ فهـــي شـــأ الحـــتالل، ومل ومســـاعد
ا، فانربی هارون هاشم لتکرمي مواقفها وتعظيم شخصيتها   .   ينهض أحٌد لنصر

وقــام الســجني الفلســطيين مبواقــف بطوليّــة يف ســبيل الــوطن، فضــّحی بنفســه وحياتــه للــذود 
عــن کرامــة الشــعب، ومصــري املقاومــة وإذکــاء مشــعلها الوّهــاج؛ وبــذلک اســتحّق تکــرمي الشــعب 

اء فــذکروا الســجني بــإجالل وتعظــيم، وأنشــدوا لــه أشــعاراً تبــّني مکانتــه يف وعلــی رأســهم الشــعر 
وقـــد حـــاول الشـــاعر هــارون هاشـــم إظهـــار بطـــوالت الســجناء لکـــي يـــزرع روح األمـــل . القلــوب

  .قاومة وسط هذه األجواء القامتةوالتحّدي يف نفوس الشعب، ويدعم امل
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  الدعوة إلی الجهاد. ۵
ة ســـامّية تنبثـــق مـــن الشـــريعة اإلســـالمّية الـــيت أعلـــت شـــأن اجلهـــاد للجهـــاد يف حيـــاة الثـــّوار مکانـــ

وإميـــان الســـجناء بأمهيّـــة اجلهـــاد يف التصـــّدي للعـــدو، وحتريـــر األرض . واجملاهـــدين يف ســـبيل اهللا
ا، دفعـــه إلـــی أن يقطـــع عهـــداً علـــی نفســـه کـــي يرفـــع علـــم اجلهـــاد واملقاومـــة يف وجـــه  واســـتعاد

ا؛ ويف هــذا الســبيل دعــی الشــيخ الســجني االحــتالل حتــی تعــاد احلقــوق املســلوب ة إلــی أصــحا
رشـــيد، (أمحـــد ياســـني أبنـــاء شـــعبه األحـــرار إلـــی املقاومـــة والتحـــّدي، واجلهـــاد يف ســـبيل الـــوطن 

  ):۵۱: م۱۹۹۸
 هــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــن أجلهــــــــــــــــــــا عزيــــــــــــــــــــٌز مکــــــــــــــــــــنيُ   اجلهـــــــــــــــــــــــــاد الـــــــــــــــــــــــــذي رفعنـــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــواه
ـــــــــــــــــــــــــــداد ولکـــــــــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــــــاٌء، وال ارت ـــــــــــــــــــــــــورٌة غيثهـــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــکوٌب هتُـــــــــــــــــــــــــونُ   ال انثن  ث
 ال جبــــــــــــــــــــــــــــــاٌن يف صــــــــــــــــــــــــــــــّفنا ال خثــــــــــــــــــــــــــــــونُ   بالــــــــــــــــــــدماء، الــــــــــــــــــــدماء نــــــــــــــــــــروي ثراهــــــــــــــــــــا

فرآيــة اجلهــاد تبقــی خّفاقــة مــن أجــل حتريــر الــوطن املســلوب، والشــعب يف ثورتــه العارمــة ال 
وصـــيغة . يعـــرف االنثنـــاء وال االرتـــداد، فکّلهـــم أبطـــال وشـــجعان، ال يُوجـــد يف صـــفوفهم جبـــان

تـــدّل علـــی التوّحـــد يف صـــفوف املقـــاتلني؛ فالشـــاعر يـــری أّن ) رفعنـــاه؛ نـــروي؛ صـــّفنا(اجلمـــع يف 
أقوهلـا مبـلء فمـي، جيـب «: طريق األمثـل للحفـاظ علـی القضـّية مؤّکـداً ذلـک بقولـهالتوّحد هو ال

). ۳۶: م۲۰۱۳احلمــود، (» التوّحــد، التوّحــد مــن أجــل احلفــاظ علــی وحــدة قضــيتنا وعــدالتها
يف مقام احلـديث عـن السـجني » وردة علی جبني القدس«ويف قصيدة حتمل عنوان الديون أي 

  ): ۳۴: م۱۹۹۸د، رشي(هادي سليمان، يقول هارون 
 يف کــــــــــــــــــــــــــــّل فجــــــــــــــــــــــــــــٍر ثــــــــــــــــــــــــــــورًة تتوّعــــــــــــــــــــــــــــدُ   إنّــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــی ميعادنــــــــــــــــــــــــا، فرتقبــــــــــــــــــــــــوا
 ال خــــــــــــــــــــــــــــــــــائٍف فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــا وال مـــــــــــــــــــــــــــــــــــرتّددُ   هـــــــــــــي ثـــــــــــــورة الفقـــــــــــــراء ميضـــــــــــــي خطوهـــــــــــــا
 وهـــــــــــــــــــــــــو اللـــــــــــــــــــــــــواُء الواحـــــــــــــــــــــــــُد املتوّحـــــــــــــــــــــــــدُ   إّن اجلهـــــــــــــــــــــــــــاد عقيـــــــــــــــــــــــــــدة يف شـــــــــــــــــــــــــــرعنا

ـم، فـالثورة قادمـة ال  حمالـة؛ هـي ثـورة الفقـراء فالسجن ال يستطيع أن يثـين عزميـة الثـوار واراد
واملعـــدمني الـــذين ال يعرفـــون اخلـــوف والـــرتّدد، واجلهـــاد عقيـــدة مرتّســـخة يف شـــرعهم، وهـــو اللـــواء 

فالشـعب جتـرّع أنـواع الظلـم واملهانـات وال يـری . الوحيد الـذي جيتمـع حولـه کـل شـرائح الشـعب
  ):۵۰: م۱۹۹۸رشيد، (سبيالً أمامه إّال اجلهاد الستعادة حقوقه وحثيته 
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 أو ال نکــــــــــون.. غـــــــــري هــــــــــذا، نکــــــــــون   اجلهـــــــاُد، مـــــــا مـــــــن ســـــــبيٍل..اجلهـــــــاُد

يف مستهل البيت، يعکس بُعـداً فنيّـاً، ويـؤّدي وظيفـة مهّمـة ) اجلهاد.. اجلهاد(وهذا التکرار 
يف ربط النص ومتاسکه من الناحيتني اإليقاعّية والفکريّة، فضًال عـن الفائـدة املعنويّـة الـيت تُـوحي 

  .املقاومة واجلهادباستمراريّة 
  
  الصمود والتحّدي. ۶

يعمد الشاعر إلی خلق روح املقاومـة واملثـابرة يف نفـوس املناضـلني، وذلـک بدعوتـه إلـی الصـمود 
ـــة العـــدو وصـــّده، ممـّــا يضـــع املتلقـــي أمـــام شخصـــّية الســـجني بأبعادهـــا الوطنيّـــة  والتحـــّدي، وجما

حـّدي وهـو قـابٌع يف السـجون، فيهـّدد العـدو فالسجني أبرز من ميّثل هذا الصـمود والت. والقومّية
فتظهـــر مهّمـــة الســـجني بعـــث روح املقاومـــة . ويتوّعـــد، وحيـــّث الشـــعب علـــی املقاومـــة والنضـــال

ا يف النفوس    ):۳۹: م۱۹۹۸رشيد، (وتأصيل أرکا
 مـــــــــــــــن موجنـــــــــــــــا، يعلـــــــــــــــو الـــــــــــــــّدروَب ويُزبِـــــــــــــــدُ   حجـــــــــــــٌر إلـــــــــــــی حجـــــــــــــٍر، ويهـــــــــــــدُر عـــــــــــــارٌم
ـــــــــــــورٌة ـــــــــــــی حجـــــــــــــٍر، ومتضـــــــــــــي ث شـــــــــــــــــــــــــعواء عارمـــــــــــــــــــــــــة تضـــــــــــــــــــــــــجُّ وتُرِعـــــــــــــــــــــــــُد   حجـــــــــــــٌر إل

وال خيفــی أّن . فســوف تشــتعل نــريان ثــورة عارمــة باســتمراريّة هــذا النضــال والکفــاح اجلمعــي
؛ تتـــابع احلجـــر يف لدهشـــةل مثـــريةعمـــارة هندســـية  فيـــه) حجـــٌر إلـــی حجـــرٍ (التکـــرار االســـتهاليل 

يين، حتـی أصـبحت الثـورة  العبارتِني يدّل علی کثرة الرتاشق واالستمرار يف حرکة النضال الفلسط
يف هــذا الســياق هــي املرکــز الــذي يــدور حولــه » حجــر«ولفظــة . کالســيل العــارم واملــوج اهلــائج

ويف هــذا التعبــري ال يعــّرب الشــاعر عــن جتربــة فرديــة . احلــديث، فکأنّــه مفتــاح املعنــی والشــعور معــاً 
ــــة خاصــــة، بــــل عــــن جتربــــة مجاعيــــة، تشــــي برؤيــــة الشــــاعر وحتّمســــه يف اســــتمرار احل رکــــة اجلماعّي

فاحلرکــة مســتمرّة ومتواصــلة دون أّي تقــاعس وختــاذل أو نســيان، إلــی أن . والنهــوض ضــد العــدو
  ): ۱۸: م۱۹۹۸رشيد، (يأخذ الشعب ثأره من هؤالء الطغاة 

ــــــــــــــــــــــــــــــرتّددُ   مــــــــــــــن قــــــــــــــال أنّــــــــــــــا قــــــــــــــد نســــــــــــــينا ثأرنــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــن ثأرنــــــــــــــــــــــــــــــا ن  أو أنّن
جنـــــــــــــــــا  تتجـــــــــــــــــــــــــــّددُ ِســـــــــــــــــــــــــــٌن بســـــــــــــــــــــــــــنٍّ، شـــــــــــــــــــــــــــرعٌة  عـــــــــــــــــٌني بعـــــــــــــــــٍني، لـــــــــــــــــن نغـــــــــــــــــّري 
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َنــا َعَلــْيِهْم فهــذا هــو قــانون الثــأر واالنتقــام يف الفکــر الــديين املقتــبس مــن القــرآن الکــرمي  ﴿وََكَتبـْ
ـــــنِّ  ـــــنَّ بِالسِّ  ﴾ِفيَهـــــا َأنَّ الـــــنـَّْفَس بِـــــالنـَّْفِس َواْلَعـــــْنيَ بِـــــاْلَعْنيِ َواْألَنـــــَف بِـــــاْألَنِف َواْألُُذَن بِـــــاْألُُذِن َوالسِّ

الشــاعر يف البيــت الثــاين مــع هــذه اآليــة الشــريفة للحــّث علــی الثــأر؛  ؛ لقــد تنــاصَ )۴۵/املائــدة(
ألّن الســجني الفلســطيين يــرفض الــذل واهلــوان، ويتســابق علــی العــزّة، والشــهادة واإلبــاء، وحيمــل 

  . قيمة تربويّة، ورسالة إنسانّية شريفة، يسعی جاهداً إلی ترسيخها يف األجيال القادمة
يف ســـجنها الربيطـــاين » مســـر ســـامي العلمـــي«ر الســـجينة ويف الـــنص التـــايل خياطـــب الشـــاع

  ):۷۸: م۱۹۹۸رشيد، (البعيد 
تعلمـني / ثابتة کما صـمودنا األغـر/ واخلليل، مثلما نابلس يا مسر/ شاخمة کما جبال القدس

حلظــــة افتــــداء / بــــأّن ال شــــيء يســــاوي/ والنــــابتني يف مســــالک الّشــــرر/ القــــادمني مــــن أجيالنــــا،
  حلظة الظفر / األرض،
ــا کاجلبــال، ومتّثــل قمــة الصــمود والتحــّدي يف ف ــا وعّز هــذه الســجينة البطلــة، شــاخمة يف قّو

سـجون العــدو، وبــذلک تنقــل رسـالة ســامّية وشــريفة لألجيــال القادمـة فــال شــيء يســاوي افتــداء 
الشـوق والتطلّـع إلـی حلظـة االنتصـار غـرس يف خميلـة مسـر روح التحـّدي والصـمود . الوطن الغـايل

  .أمام العنف والبطش واملقاومة
  
  االنتماء الوطنّي والتمّسک باألرض .۷

حـــّب الـــوطن واالنتمـــاء إليـــه غريـــزة فطريـــة ُجِبـــل عليهـــا اإلنســـان؛ فاإلنســـان يعشـــق وطنـــه ويعتـــز 
بانتماءه إليه، فکيـف إذا کـان هـذا الـوطن حمـتّالً ُمتـاَرس ضـده أنـواع الظلـم والعـدوان؛ فـال شـک 

الوطنيّـــة عاطفـــة نبيلـــة «نيّـــة بقـــّوة لـــدی هـــذا اإلنســـان، ألّن يف مثـــل هـــذه األجـــواء، تظهـــر الوط
يستشــعرها املـــواطن جتـــاه وطنـــه مــن خـــالل جمموعـــة مـــن الــروابط الروحيّـــة الـــيت تتنـــامی يف داخلـــه 

واالنتمــاء الــوطين يظهــر بکثافــة يف ســلوکيات ). ۲۵: م۱۹۹۹الــدروع، (» وتــنعکس يف ســلوکه
بالد وأرضـه بکـّل إخـالص؛ فيتحـّدث الشـاعر السجني الذي بذل نفسه دون الوطن، وأحّب ال

  ):۹۲: م۱۹۹۸رشيد، (وإخالصها قائالً » مسر«عن وطنّية السجينة 
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 والغايّـــــــــــــــــــــــة الُقصـــــــــــــــــــــــوی الـــــــــــــــــــــــيت ترتقّـــــــــــــــــــــــبُ   جعلــــــــــــــــــت فلســــــــــــــــــطني احلبيبــــــــــــــــــة ّمههــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــاً، کرميـــــــــــــــاً آمن ـــــــــــــــا وطن  ال ظـــــــــــــــــــــــــــــــــاملٌ فيـــــــــــــــــــــــــــــــــه، وال متعّصـــــــــــــــــــــــــــــــــبُ   َحِلَمـــــــــــــــت 

ــــــــــــت ــــــــــــالدي مهّــــــــــــيت:قال ــــــــــــِک يــــــــــــا ب  مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــد ُشـــــــــــــــــّردوا وتغربّـــــــــــــــــواوألجـــــــــــــــــل   ألجل

يؤّکد الشاعر مـدی متّسـک السـجينة بوطنهـا وشـوقها إليـه رغـم الظلـم الـذي تعّرضـت لـه يف 
عبـداهلادي «ويف هـذه األبيـات خياطـب الشـاعر، السـجني املضـطهد . سبيل هـذا الـوطن وحتريـره

  ): ۴۲: م۱۹۹۸رشيد، (» سليمان غنيم
ــــــــــــــــــوا فهــــــــــــــــــ  مــــــــا انتمــــــــاؤک؟ وحيهـــــــــم:هــــــــم يســــــــألونک ُــــــــــــــــــوردُ جهل  ل هــــــــــــــــــذا ســــــــــــــــــؤاٌل ي

ــــــــــــــــــــــــٍة ــــــــــــــــــــــــة رمل ــــــــــــــــــــّدم خّضــــــــــــــــــــبها الّشــــــــــــــــــــباب األجمــــــــــــــــــــدُ   اإلنتمــــــــــــــــــــــــاء لکــــــــــــــــــــــــّل حّب  بال
 فيــــــــــــــــــــــــه ُجنَّمــــــــــــــــــــــــُع للجهــــــــــــــــــــــــاد، وُحنشــــــــــــــــــــــــد  قلــــــــــــَت جملّــــــــــــًال»شــــــــــــعيب هــــــــــــو التنظــــــــــــيم«

ويوظّــف الشــاعر أســلوب االســتفهام للداللــة علــی التعّجــب والتحّســر واألمل، ومــدی محاقــة 
. وطمســها، فاالســتفهام جــاء بلغــة ملتهبــة فيهــا تأنيــب وتــوبيخاحملتــل الــذي يريــد نکــران احلقــائق 

ـــة هـــذا الرجـــل املناضـــل وانتمـــاءه، وهـــو ينتمـــي إلـــی أرٍض  کيـــف يســـتطيع احملتـــل أن ينکـــر وطنّي
ويف هـــذا . خمّضـــبة بـــدماء الشـــباب الـــذين جاهـــدوا واستشـــهدوا يف ســـبيل الـــوطن وحتريـــر أرضـــه

رشــيد، (إنســانّية رحبــة، جتــّذر االنتمــاء لــألرض الســياق يتجــاوز الشــاعر أطــر الوطنّيــة إلــی أبعــاد 
  ):۴۲: م۱۹۹۸

 فهــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــاألرض ُمغــــــــــــــــــــــــــرٌم مفتــــــــــــــــــــــــــون  أرضـــــــــــــاً مســـــــــــــاًء–قـــــــــــــد أحـــــــــــــّب الـــــــــــــبالد

. فالســجني أحــّب الــبالد وأخلــص الــوّد إلــی أرضــها للحفــاظ علــی کرامــة شــعبه ومشــروعيته
العــزة والکرامــة فــاألرض ليســت جمــرد مســاحة جغرافيّــة حمــّددة، بــل هــي مســرح الطفولــة، ومتثّــل 

ـا، وعشـق هـذه  واالنتماء؛ ومبـا أّن الفلسـطيين ابـن هـذه األرض فقـد جتـرّع املآسـي واکتـوی بنريا
  .الرتبة املبارکة بإميان وإخالص

  
  التضحّية والفداء. ۸

عندما يؤمن اإلنسـان بقضـّية إميانـاً حقيقيّـاً راسـخاً، يصـل إلـی مرحلـة التمـاهي معهـا والفـداء يف 
ي بکــّل شــيء نفــيس يف ســبيلها، وال يبخــل بنفســه الــيت هــي أغلــی مــا ميلکــه يف ســبيلها، فيضــحّ 
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وإذا کانت هـذه التضـحية يف سـبيل الـوطن وکرامتـه، فبالتأکيـد سيصـبح هلـا معنـی . سبيل قضيته
ويف هـذا الصـدد لقـد ضـّحی السـجناء األشـراف بأنفسـهم . آخر أکثر قيمة وانتـداباً يف النفـوس

م، وعوائلهم من أجل  والشـاعر هـارون هاشـم جعـل مـن . الوطن وحتريره من قيود احملتلـنيوحيا
 يف ديوانـــه وراح يســـتعرضالســـجن مصـــدر عـــزّة وکرامـــة وفخـــر بوصـــفه رمـــزاً للتضـــحّية والفـــداء؛ 

رشــــيد، (مظـــاهر مــــن التضــــحّية والفـــداء لــــدی الســــجناء الفلســـطينيني، ففــــي قصــــيدٍة لـــه يقــــول 
  ):۲۱: م۱۹۹۸

 خـــــــــــــــــــــــــان األمانـــــــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــــــعُبه املتجلـــــــــــــــــــــــــدُ   محـــــــــــــل األذی زمنـــــــــــــاً، ومـــــــــــــا مـــــــــــــن مـــــــــــــرٍّة

يری أّن السجني حتّمل أنواع األذی واملعاناة يف سبيل وطنه، ومل يتوان طرفة عني ومل خين أمانة 
  ):۹۲و  ۹۱: م۱۹۹۸رشيد، (يقول » مسر العلمي«شعبه امللقاة علی عاتقه؛ ويف حديثه عن 
ــــــــــــــــــذهلا  ويُنَهــــــــــــــــــــــبُ وطنــــــــــــــــــــــاً، يهــــــــــــــــــــــّدُد بالضــــــــــــــــــــــياع  مســــــــــــــــــر العزيــــــــــــــــــزة، آثــــــــــــــــــرت يف ب
ـــــــــــــــــــــــــبُ   ضــــــــــــربت لنــــــــــــا مــــــــــــثًال، وکانــــــــــــت قــــــــــــدوة  يف البـــــــــــــــــــــــــذل، ال ختشـــــــــــــــــــــــــی وال تتهّي
 أو أّي مـــــــــــــــــــا يُغـــــــــــــــــــري البنـــــــــــــــــــات وجيـــــــــــــــــــذبُ   مـــــــــــــــا ّمههـــــــــــــــا تـــــــــــــــرف احليـــــــــــــــاة وهلوهـــــــــــــــا

فهــذه املناضــلة املســجونة يف غياهــب الســجون الربيطانّيــة آثــرت أن تفــدي نفســها يف ســبيل 
ـا وبنهجهـا القـومي؛ فهـي سـلکت  وطنها املهـّدد بالضـياع، حتـی أصـبحت أسـوة للثـّوار يُقتـَدی 

ــاب شــيئاً، ومل تغريهــا مغريــات احليــاة  هــذا الــنهج بقلــٍب ثابــت وعقيــدة راســخة ال ختشــی وال 
  .والراحة اليت شغلت بنات العصر ومالهي الرتف

  
  التفاؤل بالنصر والتحرير. ۹

ين رافــداً ثــرّاً مــن روافــد لقــد شــّکلت شــعريّة احللــم والتفــاؤل بالنصــر والتحريــر يف الشــعر الفلســطي
ــ  املقاومة، لتخّطي الواقع املزري، والتطّلع حنو مستقبل مشرق؛ فشعر املقاومـة الفلسـطينّية ميتـاز ب

ــا، « نشــاط فکــري مــؤثّر، يقــاوم أســباب الضــعف الــيت تواجــه األّمــة، إذ ينبّــه إلــی اخلطــر احملــاط 
ج يف إطــار ازديــاد الــوعي الــوطين، يف ويتخطّــی انکســارات الواقــع إلــی أبعــاد حتريريّــة خصــبة تنــدر 

وهــــذا يعــــود إلــــی إصــــرار الشــــاعر وأملــــه ). ۲۰۸: م۲۰۱۲الضــــمور، (» ضــــرورة حتقيــــق النصــــر
ومــن يــتمّعن يف شــعر هــارون هاشــم جيــد أنّــه کــان طــوال هــذه . بــالثورة والشــعب والنصــر القريــب
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فهـو يرّکـز يف تعبـريه  السنني العجاف، شاعر األمل والثورة، عندما حيّل اليأس وتدهلم الظلمات،
ــّم الشــاعر هــي حريّــة الکلمــة، وحريّــة  وألفاظــه علــی احلريّــة بکــل أبعادهــا، واحلريّــة الــيت کانــت 

بيــاري، (احليــاة علــی أرض البلــد، وحريّــة أن يکــون إنســاناً کمــا هــو يريــد ال کمــا يريــده اآلخــرون 
إلـی مـن « :هداءيقّدم هارون هاشم ديوانه للسجناء، فکتب يف صفحة اإل). ۱۰۱: م۲۰۰۶

فــي ســجون االحــتالل / إلــی کــّل الســجناء واألســری/ وشــّقوا الطريــق إليهــا/ أحبــوا الحريــة
فمنذ الصـفحة األولـی مـن هـذا الـديوان والشـاعر . »بالنصربشراهم / بشراهم بالفجر/ الظالم

  ):۱۵: م۱۹۹۸رشيد، (يزّف هلم بشری النصر؛ ويف البيت التايل يقول 
 وهلـــــــــم ولـــــــــيس لغـــــــــريهم ُجـــــــــِدَلت أکاليـــــــــُل الّزهـــــــــور  ح احلُـــــّر بــــــالفجر املنــــــريَفهمـــــو البشــــــارة بالّصــــــبا 

ــ  يرمــزان » الفجــر«و» الصــباح«فهــوالء الســجناء هــم بشــارة النصــر واحلريّــة إلــی الشــعب؛ وـ
ويف البيــت التــايل . إلــی بدايــة حيــاة جديــدة بعيــدة عــن قيــود االحــتالل، تعّمهــا الکرامــة واحلريّــة

  ):۹۵: م۱۹۹۸رشيد، (قائالً » مسر«خياطب 
ــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــي بالّصــــــــــــــــــــــــــــرب، آٍت فجرُن ــــــــــــــــــــٌل أو تطــــــــــــــــــــاول غيهــــــــــــــــــــبُ   فتجّمل  مــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــوّد لي

هــذا اخلطــاب ال خيلــو مــن التحــريض علــی املقاومــة، وهــو مضــمون راســخ يف الشــعر املقــاوم 
ــــاً  ــــة؛ فهــــذا النــــداء کأنّــــه نشــــيداً مجاعّي م بقضــــاياهم الوطنّي الــــذي يعکــــس التــــزام الشــــعراء وإميــــا

وفعـل . يشحذ مهّتهم، ويـدفعهم إلـی األمـام، وتسـکيناً للسـجينة القابعـة يف السـجنللمقاومني، 
املضارع يشّکل املکـّون الـرئيس ) آتٍ (يوحي بالقّوة والتکثيف الشعوري، و فعل ) جتّملي(األمر 

للنصر الـذي يشـحن مهّـة املناضـلني يف صـفوف املقاومـة؛ وإذا أنعمنـا النظـر يف املسـتوی الـداليل 
ــا تــدور يف فلــک داليل واحــد وهــو التفــاؤل بالنصــر والتحريــرلألفعــال نــر  ّ ويف الــنص التــايل . ی أ

  ):۶۰و۵۹: م۱۹۹۸رشيد، (» منذر الدهشان«خياطب الفيت املسجون 
/ مهمـا القيـوُد أحکمـُت وثاقهـا/ مهما اشتدت األحـزان/ واسوّد،/ مهما دجی ليُل األسی،

يف / يُبّشــُر الثّقــاة، واملــرابطني/ ٌم مــن رحــم األزمــانقــاد/ فقــادٌم زمانُنــا اآلخــر،/ واسـوّدت اجلــدران 
/ مهمـا َصـلَُبت ُجدرانـه،/ بسـاعة آتيـة يـَُهـدُّ فيهـا الّسـجُن،/ بالّسـالم واألمـان/ خنادق الّصـمود 

 .. وُيسَحُق الّسجان 
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فمهمــا طــال ليــل الظلــم واألحــزان، فــال حمالــة ســيأيت النصــر واألمــان، وســتأيت الســاعة الــيت 
الــذي يــوحي  حــرُف الســنييف هــذا الــنص قــد شــاع و . االحــتالل يف مزابــل التــاريخســُيدَحر فيهــا 

علـــى هـــذا  یضـــفأ عـــايل الصـــفري، حـــاّد اجلَـــْرس، اً حرفـــ الـــذي يُعتـــَرب ، و مبســـتقبٍل قريـــب بـــإذن اهللا
بکثافـــة يف کلمـــات هلـــا طـــابع ســـليب يف  وقـــد ورد هـــذا احلـــرف .الـــنص مجـــاالً موســـيقياً وصـــوتياً 

ــ  ، لکــــن تبــــدو »، اســــوّد، اســــوّدت، الّســــجن، يُســــَحق، والّســــجاناألســــی«قــــاموس النضــــال کـــ
ـــة يف هـــذا الـــنص، وقـــدجاءت مدعومـــة » الســـالم«للقـــارئ الغلبـــة ملفـــردة  فهـــي الکلمـــة املفتاحّي

  .اليت يعتربها الشاعر آتية الحمالة» الساعة«بلفظة 
  
  تجسيد المعاناة وتعذيب السجناء. ۱۰

بُعـــداً مؤملـــاً مـــن صـــور املعانـــاة الـــيت » القـــدس وردة علـــی جبـــني«يرســـم هـــارون هاشـــم يف ديـــوان 
شـــعوراً «فهـــذه املعانـــاة القائمــة ولّـــدت لــدی الشـــاعر . تعــّرض هلـــا الســجناء يف ســـجون إســرائيل

غائراً بالظلم، وإحساساً عنيفاً بالقهر، ولکن روح الوطن ظّلت تسکن روحـه، وترحتـل معـه أنّـی 
: م۲۰۰۹موسـی، (» وحيلـم بغـٍد أفضـل رحل، کما ظل متمّسکاً صـابراً، ينسـج خيـوط األمـل،

ـــاة عامـــل حمّفـــز عنـــد کثـــري مـــن الشـــعراء الفلســـطينيني ). ۲۹ ويف حقيقـــة األمـــر إّن تصـــوير املعان
الضــمور، (البتکــار الصــور، واأللفــاظ املوحّيــة، بغيــة تصــوير أثــر االحــتالل وبيــان آثــاره النفســّية 

طالبـــات مشـــروعة تکشـــف ويقـــوم الشـــاعر هـــارون هاشـــم يف الـــنص التـــايل مب). ۲۰۴: م۲۰۱۲
خمّططــات العــدو، ومــا حييکــه مــن مــؤامرات ضــد الشــعب الفلســطيين األعــزل، ومــا ميارســه مــن 

ــا  يوّجــه نــداءاً إلــی » دعــوة إلــی الکتابــة«تعــذيب وتنکيــل يف حــق الســجناء؛ ففــي قصــيدة عنوا
  ):۹۱: م۱۹۹۸رشيد، (» مسر«مجيع األحرار أن يکتبوا عن السجينة 

ـــــــــــــــا إخـــــــــــــــويت ـــــــــــــــواأدعـــــــــــــــوکم..ي  لعزيـــــــــــــــــــــــــزة، جـــــــــــــــــــــــــوراً وظلمـــــــــــــــــــــــــاً تُغَلـــــــــــــــــــــــــبُ   أن تکتب
ــــــــــــــــــــّذبُ   يف الســــــــــــجِن أخــــــــــــتکم، تعــــــــــــاين قهرهــــــــــــا  وبليلهــــــــــــــــــــا القاســــــــــــــــــــي الطويــــــــــــــــــــل تُع

.. «: ننقـل نّصـه کمـا هـو» أنـيس صـايغ السـفري«وقد صّدر القصيدة ببيان صادر للـدکتور 
يّـة، واإلنسـانّية لعّل أقل مـا نعـّرب بـه عـن إعجابنـا بسـمر سـامي العلمـي، وإکبارنـا ملشـاعرها الوطن

هـــو أن نکتـــب هلـــا وهـــي يف زنزانتهـــا الربيطانّيـــة البـــاردة، لنبلغهـــا کـــم هـــي غاليـــة علينـــا وکـــم حنـــن 
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ا فمن هـذا النـداء والبيتـني السـابقني نستشـّف أّن أقـّل مـا ميکـن ). ۹۱: السابق(» ..فخورون 
اعـل معهـا وإدانـة العمـل أن تقّدمه اإلنسانّية إلی هذه املظلومة املضطهدة هو الکتابة عنهـا والتف

ويف الـــــنص التـــــايل يصـــــّور هـــــارون مـــــدی معانـــــاة الســـــجني . الشـــــنيع الـــــذي قـــــام بـــــه االحـــــتالل
  ):   ۱۹: م۱۹۹۸رشيد، (قائالً » عبداهلادي سليمان«

ــــــــــــــــــدُ   احلبيـــــــــــــــــــب ُمکبّـــــــــــــــــــٌل»النُّصـــــــــــــــــــريات«إّن  ــــــــــــــــــب، مقّي  بسالســــــــــــــــــل الغــــــــــــــــــزو الرهي
ــــــــــــٍد تأســــــــــــو   وجراُحـــــــــــــــــــــه، ملّـــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــزل مفتوحـــــــــــــــــــــًة  اجلــــــــــــراَح ُتضــــــــــــّمدُ مــــــــــــا مــــــــــــن ي

فيصـــف الشـــاعر حالـــة هـــذا الســـجني املکّبـــل بالسالســـل والقيـــود، وجراحـــه تنـــزف دمـــاً إثـــر 
وقـد وصـف حالـة الشـيخ . الضرب والتعذيب، فال يشفق حلالـه أحـٌد وال يبـادر لتضـميد جراحـه

  ):۴۹: م۱۹۹۸رشيد، (العجوز أمحد ياسني يف سجون االحتالل قائالً 
 مــــــــــــــــــــــــــــــــــريض معــــــــــــــــــــــــــــــــــّذٌب، مطعــــــــــــــــــــــــــــــــــون  ياليـــــــــــــهيف دجـــــــــــــی الّســـــــــــــجن يف شـــــــــــــقاء ل

ــــــــــــــــــــــــــــٌر، ال ُمعــــــــــــــــــــــــــــنيُ   شـــــــــــــــــيخها املقعـــــــــــــــــُد العظـــــــــــــــــيم يقاســـــــــــــــــي  ال طبيــــــــــــــــــــــــــــب، ال زائ

فهــذا الشــيخ املشــلول يف ســجون االحــتالل واملقعــد کســائر الســجناء يف شــقاوة وتعــذيب، 
يقاسی أنواع احملن والشدائد يف السجن، فال طبيـب، وال زائـر وال معـني يتفّقـده؛ لکـن کـّل هـذا 
العذاب واألذی مل يثين عزميتـه وصـموده، فبقـی کاجلبـل الشـامخ يناضـل ويکـافح يف سـبيل بلـده 

  ):  ۵۰ :م۱۹۹۸رشيد، (
 ال، والهـــــــــــــــــــــــــــــــزّه العـــــــــــــــــــــــــــــــذاب املهـــــــــــــــــــــــــــــــنيُ   عـــــــــــــــــــّذبوه، فمـــــــــــــــــــا تراخـــــــــــــــــــی ارتـــــــــــــــــــداداً 

لقــد ســعی الشـــاعر أن يکشــف عـــن سياســات اســرائيل إزاء الســـجناء وتعــذيبهم وإذالهلـــم، 
م املســتمرّة  ليســتنهض مهــم البلــدان العربيّــة للتصــّدي هلــذه القضــّية، ويشــارک الســجناء يف معانــا
يف سجون االحتالل ما بني تعذيب جسـدي ونفسـي، وهلفـة للقـاء األهـل واألحبـاب، وعاطفـة 

  . متلّهفة
  
  )أّم السجين وزوجته(المرأة  ةصور  .۱۱

وملا کانت املرأة وسيلة هاّمة للتحريض علی العدو، واسـتنهاض مهـم الثـائرين، فالشـاعر مل يغفـل 
اســتدعاء هــذا الــرتاث الفکــري اخلصــب يف نتاجــه، إذ بــدأت املــرأة تتســّلل إلــی ثيمــات نصوصــه 
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ومـن عالمـات األسـی العميـق . تدرجيّياً، مبا يّتفق مـع الظـروف الراهنـة، وتعـاظم حالـة االنکسـار
، ومـا تعّرضـت )األم والزوجة(اليت رافقت القصائد اهلارونّية عن السجناء هي احلديث عن املرأة 

  .له من شدائد وحمن جراء اعتقال عزيزها؛ فاملشاعر اإلنسانّية النبيلة تتحرّک ملثل هذه املواقف
  

  أم السجين ۱.۱۱
اجملتمــع علــی شــّتی األصــعدة السياســّية واالجتماعّيــة والثقافّيــة؛  املــرأة تُعتــَرب رکنــاً هاّمــاً مــن أرکــان

وهــي حمــور حتــريض الرجــل، ومصــدر انطالقاتــه األولــی، فــاألّم ربّــت يف حضــنها األجيــال، وهلــا 
ـــا أن . تــأثري فاعــل يف مصـــري اجملتمــع واألم حتـــرّک أبنهــا للمســامهة يف ســـاحات املقاومــة وبإمکا
والشـاعر هـارون هاشـم مل ). ۸۵: ش۱۳۹۱رسـتم بـور، وشـريزاد، (حتّرر شعباً من براثن األسر 

يُعن باألّم إعتناءاً عاطفّياً، فقد کانـت األّم عنـده هـي الـوطن، ومصـدراً للرجولـة والبطولـة؛ وکثـرياً 
ا يف شعره جتسيداً هلذه النظرة    ):۲۴: م۱۹۹۸رشيد، (ما انعکست صور

ـــــــــــــــــــــــــــــــٌة تتوجـــــــــــــــــــــــــــــــدُ يف اإلنتظـــــــــــــــــــــــــــــــار ح  الـــــــذي»النصـــــــريات«فهنـــــــاک يف حضـــــــن  بيب
ــــــــــــــــــــــــُه وَتســــــــــــــــــــــــَعدُ   هــــــــــــــي أُمــــــــــــــُه َمــــــــــــــن أرضــــــــــــــعته رجولــــــــــــــًة، ــــــــــــــــــــــــه تتي ــــــــــــــــــــــــًة، وب  وبطول

فهذه األّم اليت طال انتظار حبيبهـا املسـجون، هـي الـيت أرضـعته الرجولـة والبطولـة، وشـّجعته 
ـذه  علی الدفاع عن کيـان وطنـه؛ ويف نفـس القصـيدة نراهـا حتـّرض أبنهـا علـی اجلهـاد واملقاومـة 

  ):۲۷و  ۲۶ :م۱۹۹۸رشيد، (املتصاعدة النربة 
ــــــــت  تُرعــــــــــــــــــــــــــــی بعــــــــــــــــــــــــــــني اهللا أنّــــــــــــــــــــــــــــی تُوجــــــــــــــــــــــــــــدُ   علــــــــی اســــــــم اهللا خطــــــــوک فــــــــانطلق: قال

 رجــــــــــــــــــــــــــــٌع، کزلــــــــــــــــــــــــــــزاٍل، ميــــــــــــــــــــــــــــوُر ويُرعــــــــــــــــــــــــــــدُ   کـــــــــــــــــــــــــــــــــّرب فللتکبـــــــــــــــــــــــــــــــــري يف أوطاننـــــــــــــــــــــــــــــــــا
. األم الفلسطينّية دور بارز يف جتسـيد قضـايا النضـال والکفـاح الـوطين/ فهکذا أصبح للمرأة

ـا وعزمهــا طاقــات نضــالّية ال تنثـين أمــام قــدرة العــدوواملناضـلون  ــا وإراد واألّم . اســتمّدوا مــن قّو
  ):۲۶: م۱۹۹۸رشيد، (يعّز عليها أن تودّع إبنها وتفارقه، لکّن حب الوطن أغلی لديها 

 ميضــــــــــــــي علــــــــــــــی الــــــــــــــّدرب املخــــــــــــــوِف، ويُبعــــــــــــــدُ   غــــــــــــــــــــــــاٍل عليهــــــــــــــــــــــــا ابُنهــــــــــــــــــــــــا، وجنيُّهــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــذي قــــــــــــــــــــد َشــــــــــــــــــــّيدوا  غــــــــــــــــــــــاٍل عليهــــــــــــــــــــــا، أن يهــــــــــــــــــــــّدَم بيتُــــــــــــــــــــــُه ــــــــــــــــــــُش ال ــــــــــــــــــــدمََّر الُع  ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه، واحملِتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ   لکنهـــــــــــــــــــــا األغلـــــــــــــــــــــی عليهـــــــــــــــــــــا أرُضـــــــــــــــــــــُه، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه، وتراث  وتراب
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إنّنــا أمــام مشــهد شــعري رمســه الشــاعر حبــروف ثوريّــة، فــاألّم بــالرغم مــن خوفهــا وقلقهــا علــی 
هــاد إبنهــا الغــايل عنــدها، إّال أّن انتماءهــا للــوطن وحّبهــا لــه، منعهــا مــن أن تصــّد إبنهــا عــن اجل

  .ء، ألّن أملها کبري يف االنتصاروالفدا
  
  زوجة السجين ۲.۱۱

أصـــبحت زوجـــة الســـجني مظهـــراً مـــن مظـــاهر احلـــزن واألســـی، ورمـــزاً شـــعرياً زاخـــراً بالـــدالالت 
وقــد حظيــت حبضــور واســع للتعبــري عــن خمتلــف التجــارب، فهــي تشــّکل منطلقــاً فکريّــاً . والــرؤی

ففـي ظـّل الظـروف القاسـية . وجتاه القضايا اإلنسـانّية عاّمـةجتاه األوضاع السياسّية واالجتماعّية 
وأجــواء االحــتالل، تبقــی زوجــة الســجني يف غيــاب زوجهــا وحيــدة، ال أحــٌد يُلــّيب نــداءها أو يــرّد 

ا    ):۷۲: م۱۹۹۸رشيد، (علی انکسارا
ـــــــــــــــــــــــــــاري  ؟ فــــــــــــــــــــــيَم؟ ال أحــــــــــــــــــــــٌد يُلــــــــــــــــــــــّيب..ملــــــــــــــــــــــاذا  ي ـــــــــــــــــــــــــــرُد علـــــــــــــــــــــــــــی ا  نـــــــــــــــــــــــــــدائي أو ي

 ملّطخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌة بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍر، أي عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ   أ أنســـــــــــــــــــــــــــــــــــانّيٌة هـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي لعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــري
ــــــــــــــــــــــال حکــــــــــــــــــــــٍم، وحمکمــــــــــــــــــــــٍة وعــــــــــــــــــــــدٍل  يظـــــــــــــــــــــــــّل رفيـــــــــــــــــــــــــق عمـــــــــــــــــــــــــري يف اإلســـــــــــــــــــــــــارِ   ب

هذا النداء خياطب اإلنسانّية مجعاء، وتطالب باإلفراج عن زوجها ورفيق عمرها املسجون 
نـــداًء لإلنســـانّية » أمحـــد ياســـني«بـــال حکـــٍم، وحمکمـــٍة وعـــدٍل؛ کمـــا وّجهـــت زوجـــة الســـجني 

ا لنجــدة زوجهــا الــذي  رشــيد، (مــرض وهــو يف ســجون االحــتالل، فيقــول الشــاعر عــن لســا
  ):۵۰: م۱۹۹۸

قيّــــــــــــــــــــــــــــــد املســــــــــــــــــــــــــــــجونُ   ســـــــــــــــــــــــــــجنوه، ومـــــــــــــــــــــــــــا دروا أيُّ شـــــــــــــــــــــــــــيخ
ُ
 هــــــــــــــــــــــــــــــو هــــــــــــــــــــــــــــــذا امل

 فمـــــــــــــــــــــن  تُـــــــــــــــــــــراه الســـــــــــــــــــــجُني؟.. تتحـــــــــــــــــــــّدی   ســـــــــــــــــــــجنوه، وهــــــــــــــــــــــو الطّليــــــــــــــــــــــُق بــــــــــــــــــــــروٍح
 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبطوالت يزدهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزينُ   ســــــــــــــــجنوه، والســــــــــــــــجُن يســــــــــــــــمو مشوخــــــــــــــــاً 

فنــداؤها هــذا يــدّل علــی الصــمود والصــرب الــذي انتــاب هــذه الزوجــة الصــابرة علــی الــرغم مــن 
بشـکل عمـودي » سـجنوه«وتکرار عبارة . العذاب الذي يتعّرض له زوجها يف غياهب السجن

ـا االحـتالل ضـد هـذا الشـيخ  يف مستهّل األبيات يدّل علی عظم األعمال القمعيّـة الـيت يقـوم 
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ويف البيــت التــايل يصــّور الشــاعر زوجــة الســجني الــيت حتمــل . م العــدو الغاشــماملغــوار الثابــت أمــا
  ):۲۷: م۱۹۹۸رشيد، (بني أحشائها طفالً 

 أمـــــــــــــــــــٌل، مـــــــــــــــــــن احلـــــــــــــــــــزن الکبـــــــــــــــــــري ســـــــــــــــــــُيولدُ   مــــــــــــــــــــازال يف أحشــــــــــــــــــــائها مــــــــــــــــــــن نبضــــــــــــــــــــه

ـــّز املشـــاعر وتفجـــع  يف هـــذا البيـــت رّکـــز الشـــاعر علـــی قضـــّية مهّمـــة وذات أبعـــاد إنســـانّية 
القلــوب، فهــذه الزوجــة الــيت جتّرعــت شــّتی أنــواع املصــاعب واحملــن يف غيــاب زوجهــا، حتمــل بــني 

وقــد اعتــرب الشــاعر . أحشــائها طفــالً مــن ذلــک الســجني، وســُيوَلد يف حــزن کبــري وأســی عظــيم
والطفل يُعتَرب شرحية مهّمة يف الشـعب الفلسـطيين، ووثيقـة . يبّشر باخلري والفرجهذا الطفل أمًال 

إنســانّية أکثـــر إيالمـــاً، فقـــد ُحــرم الطفـــل مـــن حتقيـــق أحالمـــه، ومــن أبيـــه الســـجني، فعـــاش مبـــرارة 
لفظ الطفل حيمل الکثري من اإلشعاعات والدالالت، ما يغري الشـعراء لتوظيفـه ومـا «. وقساوة

ـــرباءة، والســـالم، واألمـــل، والطهـــارة، ومـــا يثـــريه مـــن روح التمـــّرد  حيمـــل مـــن دالالت احلـــب، وال
  ). ۶: م۲۰۱۵الشنباري، (» واملقاومة والتضحية والصمود

  
  النتائج .۱۲

ــ  وردة علــــی جبــــني «صــــورة الســــجني الفلســــطيين يف ديــــوان (إنّنــــا يف هــــذه الدراســــة املوســــومة بـــ
  :نشري يف ما يلي إيل أّمههاتوّصلنا إلی نتائج ) رشيد هلارون هاشم »القدس
اســتطاع هــارون هاشــم أن يــؤرّخ بلغــة شــعريّة ملعانــاة الشــعب الفلســطيين، وعلــی رأســهم  - 

السجناء، فجاء شعره صوتاً مدويّاً يطالب حبريّة السـجناء، ويتعـاطف معهـم، فهـو شـاعٌر وناقـٌد 
  . ومناضٌل يف الوقت نفسه

لــی الســجناء، واســتخدم شــعراً رصــيناً طــوی الشــاعر صــفحة البکــاء والنــدب والتحّســر ع - 
  . ميتاز باملنطق، وروح املقاومة، واالنتماء الوطين، والصمود والتحّدي أمام العدو الغاشم

صـــورة الســـجني تنطلـــق مـــن مرجعيـــات روحيـــة، تـــرتبط ارتباطـــاً وثيقـــاً بـــالفکر اإلســـالمي،  - 
االلتصـــاق بوجـــدان  ممزوجـــة بتجـــارب حديثـــة، ومّتصـــلة حبقـــول داللّيـــة خصـــبة مکثّفـــة، شـــديدة

  . املتلقي وخميلته
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السجني يف شعر هارون رشيد إنسان يتعايش مع الواقع املزري بکّل متغرياتـه، ويعـّرب عـن  - 
آالم وآمــال أمتــه، وميثّــل مواقفهــا الفکريّــة، وقيمتهــا الثقافّيــة، ويســعی جاهــداً إلــی حتقيقهــا علــی 

  . أرض الواقع مبوضوعّية
شـــف عـــن سياســـات إســـرائيل إزاء الســـجناء وتعـــذيبهم لقـــد ســـعی هـــارون هاشـــم أن يک - 

وإذالهلـــم، ليســـتنهض مهـــم البلـــدان العربّيـــة للتصـــّدي إلـــی هـــذه القضـــّية اإلنســـانّية؛ کمـــا حـــاول 
  . إظهار بطوالت السجناء لکي يزرع األمل يف صفوف املقاومة وسط هذه األجواء القامتة

البشــعة، لــن ينــال مــن عزميــة مهمــا تصــاعد عنــف االحــتالل وبطشــه، وتوّســعت خمّططاتــه  - 
الثّوار، بل إّن ممارسات االحتالل اخلبيثة تـذکي نـريان املقاومـة وتزيـد مـن إحلاحهـا علـی الصـمود 

  . والتحّدي والتضحّية يف سبيل العقيدة والوطن
املــرأة األم والزوجــة يف شــعر هــارون ال تؤخــذ ککيــان مســتقل، بقــدر مــا تؤخــذ کجــزء مــن  - 

وکثــرياً مــا يتمــاهی الــوطن بــاملرأة، فهــي متّثــل عنــد الشــاعر، . انّية شــاملةقضــّية کــربی وجتربــة إنســ
  .وقد أصبحت وسيلة مهّمة للتحريض واستنهاض اهلمم علی الثأر. الوطن، واهلويّة واالنتماء

  
  المصادر والمراجع

  القرآن الکرمي - 
ــــة يف شــــعر هــــارون هاشــــم رشــــيد، رســــالة ماجســــتري، ): م۲۰۰۶(بيــــاري، ســــناء  -  األبعــــاد املوضــــوعّية والفنّي

  . فلسطني، جامعة بريزيت
ديـوان مـع الغربـاء / صورة الالجئ الفلسطيين يف شعر هارون هاشـم رشـيد«): م۲۰۱۳(احلمود، جنيبة فايز  - 

 - ۱۱، صـص )۳(اسات، العـدد التاسـع والعشـرون ، جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث والدر »منوذجاً 
۵۰.  

خمتـارات مـن الشـعر العـريب الفلسـطيين احلـديث، عمـان، منشـورات أمانـة عمـان ): م۲۰۰۲(اخلليلـي، علـي  - 
  . الکربی

  . حنو تربّية وطنّية هادفة، عمان، املطابع العسکريّة): م۱۹۹۹(الدروع، قاسم  - 
، »صــورة الشــهيد يف شــعر أمحــد دحبــور ومعــني بسيســو«): ش۱۳۹۱(رســتم بــور، رقيــة، وفاطمــة شــريزاده  - 

  ).۹۶- ۷۶، صص ۱۰، العدد ۴الدولّية، السنة ) ره(فصلّية لسان مبني، قزوين، جامعة اإلمام اخلميين 
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  .، القاهرة، دار الشروق۱ديوان وردة علی جبني القدس، ط): م۱۹۹۸(رشيد، هارون هاشم  - 
  .يف عصر املوحدين، عمان، مکتبة األقصیشعر اجلهاد ): م۱۹۸۴(الرقب، شفيق  - 
، غــزة، منشــورات املرکــز ۲موســوعة کتــاب فلســطني يف القــرن العشــرين، ج): م۲۰۰۰(شــاهني، أمحــد عمــر  - 

  . القومي للدراسات والتوثيق
صـــورة الطفـــل وأثـــره يف شـــعر أمحـــد دحبـــور، رســـالة ماجســـتري، غـــزة، ): م۲۰۱۵(الشـــنباري، ميســـون أمحـــد  - 

  .جامعة األزهر
، بـريوت، املؤسسـة العربيّـة للدراسـات ۱شـعراء فلسـطني يف القـرن العشـرين، ط): م۲۰۰۰(صدوق، راضي  - 

  . والنشر
، ۲۸، جملـة النجـاح لألحبـاث، اجمللّـد »جتلّيات املعاناة يف شـعر خليـل زقطـان«): م۲۰۱۴(الضمور، عماد  - 

  .۹۴۰- ۹۲۱، صص ۴العدد 
، جملــة اجلامعــة اإلســالمّية للبحــوث »د إبــراهيم املقادمــةالبطولــة يف شــعر الشــهي«): م۲۰۱۲(کــالب، حممــد   - 

  ). ۳۹- ۱، صص ۱، العدد۲۰اإلنسانّية، اجمللد 
،  جملـــة دراســـات العلـــوم »جتليـــات الـــوطن والثـــورة يف شــعر کمـــال ناصـــر«): م۲۰۰۹(موســی، إبـــراهيم منـــر  - 

  .۴۳- ۲۶، صص ۱، العدد۳۶اإلنسانّية واإلجتماعّية، اجلامعة األردنّية، اجمللد 


