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Abstract 

Childhood represents a very crucial and at the same time sensitive element a writer or a 

poet employs in accordance with his/ her humanistic vision and creative projections. 

Accordingly, the childhood image (innocence and purity) covers most of the poems of 

the Palestinian revolutionary poet Sulafa al-Hijjawi in her collection of poems called “A 

Dream of Children Poetry” and other poetic works in which this conscientious aspect is 

reflected. This study, adopting a descriptive-analytical method, dealt with the effects of 

using childish images in the poetry of this poet; sad images which have been inspired by 

the reality of the life of Palestinian children and the nature of that land, with the aim of 

showing the violated rights of Palestinian children by the occupying Zionist regime and 

rescuing them from the hell of their sufferings at home. The results show that the poet’s 

symbolic and non-symbolic poems about children are full of genuine human values, 

moral principles, knowledge and creativity. Childhood and its images in the shadow of 

the Zionist occupation, deprivation and hunger are depicted between hope and pain, love 

and hate, freedom and imprisonment, construction and destruction, and school and 

detention center. They signify the trampling of human values and the terrible silence of 

the human society. This is while, in spite of all the tragedies that the occupying Zionist 

regime has created in destroying children and their dreams, Hijjawi’s poetry is always a 

message of love and peaceful coexistence. 

Keywords: Children’s Poetry, Childhood Image, Palestinian Resistance Poetry, Sulafa 

Al-Hijjawi.
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  نموذجاً  الحجاوي سالفة شعر

  *عبيات عاطی

  الملخص
 يوظفهــا للغايــة وحساســاً  وحيويــاً  مهمــاً  عنصــراً  اإلبداعيــة التجربــة يف الطفولــة متثّــل

 املنطلــق هــذا ومــن اإلبداعيــة. ومنطلقاتــه اإلنســانّية رؤيتــه وفــق الشــاعر أو األديــب
 الفلسطينية املناضلة الشاعرة جتارب معظم والطهارة) (الرباءة الطفولة صورة غّطت
 ممّــــا األخــــری الشــــعرية وأعماهلــــا األطفــــال شــــعر حلــــم ديواــــا يف احلجــــاوي ســــالفة
 املــنهج عــرب الدراســة متخضــت لقــد شــعرها. يف الوجــوداين اجلانــب هــذا ثــراء عکــس

 املعــاش واقــع مــن املســتوحاة الطفولــة صــور توظيــف أثــر عــن التحليلــي - الوصــفي
 رحــم مــن الوليــدة الشــعرية صــورها انتــاج يف الشــاعرة قبــل مــن وعناصــرها والطبيعــة
 جحــيم مــن وانقـاذهم فلســطني أطفــال واقـع صــورة علــی األضـواء وتســليط املعانـاة،
 نصوصــها أنّ  علــی البحــث نتــائج تــدلّ  املســتباحة. أرضــهم يف يعانوــا الــيت املعانــاة

 النبيلــــة اإلنســــانّية بــــالقّيم مفعمــــة لألطفــــال املوّجــــه املشــــفرة وغــــري املشــــفرة الشــــعرية
 االحـــتالل ظـــل يف وصـــورها الطفولـــة فأتـــت واإلبـــداع. واملعرفـــة األخـــالق ومبـــادئ

 بـني والکراهيـة، احلّـب وبـني واألمل، األمـل بـني موزعـة واحلرمان والتجويع الصهيوين
 علــی ذلـك يف مؤکـدة واملعتقـل، املدرسـة وبـني واهلـدم، البنـاء وبـني والسـجن، احلريـة
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 فّجرهـا الـيت املآسـي تلـك ورغم رهيب، بشري صمت وسط اإلنسانّية القّيم ضياع
 رســــائل دومــــاً  يبــــث شــــعرها فکــــان واحالمهــــا، الطفولــــة وئــــد يف الصــــهيوين احملتــــل
  والتعايش. احملّبة

 املقاومـة، شـعر فلسـطني، شـعر الطفـل، صـورة األطفال، أدب الرئيسة: الکلمات
  احلجاوي. سالفة

  

  المقدمة. 1
 املطلوبـة اخلـربات واكسـابه وأبعادهـا  باحليـاة الطفل لتعريف السبل أهمّ  أحد األطفال أدب يُعد

 -  القصــة – (الشــعر املتعــددة األدبّيــة بأنواعــه وهــو واملســتقبلية احلاليــة حلياتــه الالزمــة واملهــارات
 الثقــــايف الــــنمط ســــتمثل الــــيت واملبــــادئ القــــيم الــــنشء يف يبــــث أن ميكنــــه الرســــم...) -  املســــرح

 واملشــــاركة التعــــاون وروح االجتمــــاعي الــــوعي فــــيهم وينمــــي ،الثقافيــــة اهلويــــة ومتنحــــه املســــتقبلي
 وروحيـاً  ونفسـياً  واجتماعيـاً  وعاطفيـاً  عقليـاً  األساسـية احلاجـات لديـه ويشـبع لآلخـرين الوجدانية
 ســيظل األطفــال أدب فــإنّ  املعرفــة، وســائل واخــتالف التقــين التطــور مــن الــرغم وعلــى ومجاليــاً.

 تنميـــة ويف عــام بشـــكل القــراءة حنـــو األطفــال ميـــل تنميــة يف التقليـــدي بــدوره القيـــام علــى قــادراً 
    لديهم. اإلبداع مهارات

 أحـدمها ،بطـريقني وذلـك ،املسـتقبلية للحيـاة الطفـل إعـداد يف املشـاركة األطفال أدب يستطيع
 أكثـر ومـا ،املسـتقبل أفـق استشـراف إىل زمانيـاً  ينقله أنه وثانيهم ،للغد الالزمة املهارات يكسبه أنه

 الــذي هــو باملسـتقبل الــوعي وهـذا هلــا موضـوعا واخرتاعاتــه ومعطياتـه املســتقبل تتخـذ الــيت األعمـال
 يف للتفكـري فقـط أطفاهلـا تـدفع أمـة بـني كبـري وفـرق ،الغـد يف واألمـل الطمـوح األطفـال لدى يولد

 مــا كثــريا املســتقبل ســيناريوهات ومعلــوم ،املســتقبل يف للنظــر بأطفاهلــا تســعى أمــة وبــني ماضــيها،
  ).52م:2014، (الضبع العاملي املستوى على حتقق وبعضها األدب، ا بشر

 خـالل مـن اإلجيابيـة واملفاهيم واملبادئ القّيم وتعلم تعليم يف كبري بدور األطفال أدب يقوم
 مــن األخــرى الكائنــات مــع وتعــاملهم الــبعض بعضــهم مــع البشــر لتعامــل يعرضــها الــيت النمــوذج
 جمــرد يعــىن ال الطفــل فــأدب. بعضــا بعضــها الكائنــات هــذه بــني والتعامــل ومجــاد ونبــات حيــوان
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 يكتـب مـا كـل إن كلهـا، اإلنسـانّية املعـارف يشـمل وإمنـا الشـعرية، أو النثرية احلكاية أو القصة
 أم أســــئلة أم علميــــة معــــارف أم متثيليــــات أم علميــــة مــــادة أم قصصــــا أكــــان  ســــواء لألطفــــال

 كلهـــا غـــريه أو شـــرائط أو  تلفزيونيـــة أو إذاعيـــة بـــرامج يف أو جمـــالت أو كتـــب يف استفســـارات
 مبكــر وقـت منــذ ركـزت الــيت العربيـة الــدول أهـم مــن فلسـطني فتعتــرب الطفـل. أدب تشــكل مـواد
  ودراسة. ونقداً  وصحافة وشعراً  سرداً  األطفال أدب على

 الفتــــوة مرحلــــة حــــىت الروضــــة مرحلــــة مــــن بالطفــــل الفلســــطينية املؤسســــات أهتمــــت فقــــد
 الفلســـطيين، بالطفـــل للنهـــوض التنمويـــة واملخططـــات الـــربامج مـــن جمموعـــة فرمســـت واملراهقـــة
 الطفولـة صـورة فأّمـا له. والعلمية واألدبية والرتبوية واالجتماعية السيكولوجية جبوانبه واهتمت

 الشـــاعر بنفســـية الصـــلة وثيقـــة واحيـــاءات دالالت محلـــت فقـــد  املعاصـــر الفلســـطيين شـــعر يف
 مــدی يستشــف ســوف املعاصــرين  الفلســطني شــعراء دواويــن يتصــّفح ومــن وآراءه. وتوجهاتــه
 واملثـــرية اهلامـــة اجلوانـــب بعـــض تكـــرار علـــی وإحلـــاحهم الطفولـــة صـــورة توظيـــف يف إبـــداعهم

   حيام. يف
 مجيلــة لوحــات فرمســوا عنــدهم واســع باهتمــام حظيــت الــيت املهمــة العناصــر إحــدی فالطفولــة

 يعيشــها الــيت املعانــاة حجــم وتبــني حقوقــه صــيانة وبضــرورة الطفــل عــن متعــددة بــألوان مصــبوغة
  فلسطني. شهدا اليت احلروب ظل يف الفلسطيين الطفل

 الصــهيوين االحــتالل ظــل يف احلجــاوي" "ســالفة الشــاعرة شــعر يف وصــورها الطفولــة فأتــت
 وبـني والسـجن، احلريـة بـني والكراهيـة، احلـب وبـني واألمل، األمـل بـني موزعـة واحلرمـان والتجويع

 وســـط اإلنســـانية القـــّيم ضـــياع علـــی ذلـــك يف  مؤكـــدة واملعتقـــل، املدرســـة وبـــني واهلـــدم، البنـــاء
  رهيب. بشري صمت

 كــان واحالمهــم، فلســطني أطفــال وذبــح الصــهيوين احملتــل فّجرهــا الــيت املآســي تلــك ورغــم
 الراميــة والوجدانيــة النفســية حاالــا بــدوره عكــس ممّــا والســالم احملبــة رســائل دومــاً  يبــث شــعرها
 الــــوعي وبــــث والثقافيــــة الوطنيــــة اهلويــــة وزرع اإلنســــانّية واملشــــاعر احلــــس وتنميــــة الــــذوق لرتقيــــة

 أطفــال حقــوق علــی األضــواء وتســليط فلســطني اطفــال نفــوس يف القــانوين والــوعي االجتمــاعي
  املستباحة. أرضهم يف يعانوا اليت املعاناة جحيم من وإنقاذهم املهضومة فلسطني
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  البحث أهمية 1.1

 هــي فالطفولــة اإلنســانية. اآلداب يف املتجــددة األدبّيــة األمنــاط هوأحــد األطفــال أدب يُعتــَربُ  .1
   األمم. لبناء املأمول غرس

 عليهـا يبـين الـيت والركيـزة الكـربی بالقاعـدة هواالهتمـام الكاملـة وحقوقه بالطفل االهتمام إنّ  .2
 واحلضــــارية والثقافيــــة اإلنســــانية والتنميــــة والتقــــدم النهــــوض جمــــال يف وغاياتــــه آمالــــه اتمــــع
  الغد. رجال هم األطفال أنّ  بإعتبار

ـــوان والطيـــور احليوانـــات خـــالل مـــن األحـــداث معاجلـــة إلـــی الشـــاعرة ســـعت .3  والطبيعـــة واألل
 مــن الكثــري توصــيل علــی والعمــل األطفــال قلــب إلــی حمببــة أّــا باعتبــار والصــامتة الصــائتة
  والرسائل. املفاهيم

 الطفــويل شــعرها يف وعناصــرها الطبيعــة مــع احلجــاوي ســالفة الشــاعرة تعامــل عــن الکشــف .4
ــــل العــــدوّ  مقارعــــة يف دالالــــا واســــتثمار وتوظيفهــــا  الطبيعــــة شــــکّلت ممــــا الصــــهيوين. احملت
 فجــر منــذ وجــذورها الفلســطينية والعراقــة الوطنيــة اهلويــة مثّلــت الرمــوز مــن شــبکة وعناصــرها

  الشعري. خطاا يف  التاريخ
  

  البحث أسئلة 2.1

  الطفولية؟ قصائدها يف الشاعرة إليها تطرقت اليت اإلنسانية املفاهيم هي ما - 
  احلجاوي؟ سالفة شعر يف الفلسطيين الطفل صورة جتلت کيف - 
  
  البحث فرضيات 3.1

ــــی الشــــاعرة تطرقــــت - ــــة،  حبّ  مشــــرتکة،کاحلياة، إنســــانية مفــــاهيم إل  وطهــــارة بــــراءة الطفول
، اخلـري قـّيم حـبّ  اللعـب، ،حـبّ  الطبيعـة حبّ  والتعليم، املدرسة حبّ  الوطن،  حبّ  الطفولة،

 ومفـــــاهيم ومزدهـــــر آمـــــن مبســـــتقبل احللـــــم املشـــــرتک، العـــــيش، البنـــــاء حـــــبّ ، االنتـــــاج حـــــبّ 
  أخری. وموضوعات
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 اإلرادة منـــــزوع احلجــــاوي، ســـــالفة الشــــاعرة شـــــعر يف الفلســــطيين الطفـــــل صــــورة جتلّــــت - 
 الدوليــة والقــوانني الســماوية الشــرائع کفلتهــا الــيت احليــاة أساســيات أبســط مــن وحمــروم واحلقــوق
 اخلـــري لقـــّيم وتّواقـــاً  اإلســـرائيلية احملتـــل احلـــرب آلـــة وجـــه يف مقاومـــاً  جتـــده ذلـــك ورغـــم لألطفـــال

   واإلنسانية.
  

  البحث خلفية 4.1

 حبـث أي علـی نعثـر ومل الشـعر يف الطفـل صـورة تناولـت التـی والبحـوث الدراسـات بعض هناك
 هـذه ومـن واحد:  حبث سوی الصدد هذا يف احلجاوي سالفة الفلسطينية الشاعرة شعر تناول

 وهـذا  م.2002 الشـعيب حممـد للمهنـد الفلسـطينی الطفـل أدب إلـی مـدخل کتـاب الدراسات
 الصـــهيوين احملتــل وجـــه يف وباحثيــه ومبدعيـــه الفلســطيين األدب لکتّـــاب تــراجم يتنـــاول الکتــاب
 لفلسطني. الثقافية اهلوية طمس يريد والذی

 الشــــــعر يف الطفــــــل شــــــعر اجتاهــــــات« )،2009( احلبــــــارزی مشــــــهور لعبــــــدالرمحن  وحبــــــث
 البحــث وهــذا .15 العــدد والدراســات، لألحبــاث  املفتوحــه القــدس جملــة ،»املعاصــر الفلســطيين

 الـيت القـيم ومعرفـة لألطفـال، الفلسـطينيني الشـعراء مـن عـدد أبدعه الذي الشعر تصنيف يتناول
 أربعــة يف الکاتــب حصــرها والــيت الشــعر، اجتاهــات مــن اجتــاه كــلّ  يف الشــعراء املبــدعون ضــّمنها

  .والرتفيهية والتعليمية، واالجتماعية، الوطنية، هي: اجتاهات
 عباســی زهــرا للکــاتبتني الفارســية باللغــة »احلجــاوي ســالفة أشــعار يف فلســطينيات« وحبــث

 وقــد 36 العــدد 9 الســنة1393 أدبــی نقــد مطالعــات جملــة آبــادی حــاجي قــامسی ولــيال مسنــانی
   الشاعرة. شعر يف التکرار وعنصر املوضوعية املفاهيم علی الضوء تسليط علی سعتا

  

  الحجاوي سالفة حياة عن نبذة 5.1

 تلقـت م،1934 عـام نـابلس مدينـة يف احلجـاوي طـاهر حسـن سـالفة والباحثـة الشاعرة ُولَِدت
 شــهادة علــى وحصــلت العــراق إىل عائلتهــا مــع ســافرت مث العائشــية مدرســة يف الثــانوي تعليمهــا
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 شــــهادة علــــى حصــــلت م.1956 عــــام بغــــداد جامعــــة مــــن االجنليــــزي األدب يف البكــــالوريوس
   م.1987 عام السياسية العلوم يف املاجستري

ــــدريس يف عملــــت ــــوم ت  لتلتحــــق اســــتقالت مث ســــنوات لعــــدة بغــــداد جبامعــــة السياســــية العل
 للـــرئيس سياســـية مستشـــارة أصـــبحت حيـــث تـــونس يف الفلســـطينية الوطنيـــة القيـــادة مبؤسســـات

 واخنرطـت جـواد، كـاظم العراقي والشاعر األيب من خترجها بعد وتزوجت عرفات ياسر الراحل
 بــدأت والرتمجــة. البحــث جمــال يف عملــت حيــث الســتينيات خــالل العــراق يف الثقافيــة احليــاة يف

  ).287 :2014(فرانی، اللبنانية األدب جملة يف قصائدها نشرت حيث مبكراً  األديب نشاطها
  أعماهلا: من
- 2 م.1957 بغـداد – جـواد كـاظم مـع بالتعـاون وترمجتـه إعـداد غرناطة، قيثارة لوركا - 1
 أغنيــــات - 3 م.1969 اإلجنليزيــــة، إىل العربيــــة مــــن ترمجــــة احملتلــــة، فلســــطني يف املقاومــــة شــــعر

 عـــن مرتمجـــة دراســـة " اخلالقـــة التجربـــة- 4م.1977 اإلعـــالم، وزارة بغـــداد، شـــعر، فلســـطينية،
 هرينــأي، بــول تــأليف النقــد، هــو مــا - 5 األدب. يف واحلداثــة االبداعيــة التجربــة وعــن االجنليزيــة

 الواقــع يف دراســة الســوفييت؛ اليهــود - 7م.1999 شــعر، الرحيــل، ســفن - 6م.1989 ترمجــة،
  .األطفال حلم ديوان - 8االجتماعي.

  

  األطفال أدب. 2
 لـذا وتثقـيفهم، وتـربيتهم األطفـال تنشـئة وسـائل مـن هامـة وسـيلة يعد  األطفال أدب أن املؤکد من
 الکثــري دفــع والتثقيفيــة والرتبويــة النفســية حاجــام وتلبيــة باألطفــال العــامل فــی املتزايــد االهتمــام فــإن
 مـــن الزم وشـــرط وقوميـــة، وطنيـــة ضـــرورة يشـــکل بـــات الـــذی األطفـــال بـــأدب للعنايـــة الـــدول مـــن

 أدب تتجاهـــل ثقافيـــة تنميـــة کـــل إن بـــل الـــدولی، عقـــدها فـــی املنشـــودة الثقافيـــة التنميـــة شـــروط
 والرتبــــوی املعرفـــی التکـــوين بطبيعــــة تتعلـــق ألســـباب جلـــذورها، وتفتقــــر ناقصـــة ملـــة أو األطفـــال
 الثقافيـــة التنميــة عمليـــة لتســريع عنـــه غنــی ال ســـبيل األطفــال أدب إن القـــول عــن وغنـــی لإلنســان

 فـی واتمـع الرتبيـة فـی وتدعيمـه األطفـال أدب لتأصـيل اجلهـد مـن املزيـد يتطلـب مما واالجتماعية
 عقــد أو إذاعــی، برنــامج بــثِ  أو کتــاب نشــر عنــد اجلهــود هــذه تتوقــف وال املؤسســات، خمتلــف
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 التخطـيط صـلب فـی شـامل، قـومی ختطـيط إلی حتتاج بل النشاطات هذه أمهية علی أدبية أمسية
 ادخـــار أنّـــه علـــی مبســـؤوليته ويـــنهض األطفـــال أدب خصوصـــيات يراعـــی العربيـــة. للثقافـــة القـــومی
 بنفسـه، الطفـل ثقـة يعزز کما )،65 م:1999 (کنعان، العربية احلياة معرکة کسب فی مضمون
  والتساؤل. والبحث، لالستکشاف ويدفعه االبتکارية، وقدراته وطاقاته إبداعه وينمی

 بـالنفس، الثقـة لتحقيـق األطفـال أمـام الفرصـة يتـيح شحاته حسن يراه کما األطفال فأدب
 الـــذی اإلجنـــاز إلـــی والــدافع االســـتطالع، وحـــب والکشـــف البحــث مواصـــلة فـــی املغــامرة وروح
  املعتـــادة األســـاليب مـــن والتحـــرر االکتشـــاف أجـــل مـــن احملســـوبة العلميـــة املخـــاطرة إلـــی يـــدفع

  ).12 :1994 (شحاته، اجلديدة االجتاهات فی البحث إلی وامليل للتفکري
 يلبی أنّه إلی باإلضافة نفوسهم، فی واملبادئ القّيم زرع فی مهماً  دوراً  األطفال أدب يلعب

 إن إذ خيـــاهلم، وينمـــی إدراکهـــم مــن ويزيـــد حـــوهلم، مـــن العــامل وفهـــم للمعرفـــة األطفـــال حاجــة
 علــی يســاعد وهــو املتنوعــة. اخلــريات مــن بــه يــزودهم مــا خــالل مــن األطفــال لغــة يثــری األدب
 واحلقائق والدينية، واجلغرافية، التارخيية املعلومات من کبري بقدر ويزودهم األطفال، أداء حتسني

ــــال يوســــع واألدب القصــــة. والســــيما العلميــــة، ــــابعتهم خــــالل مــــن ومــــدارکهم األطفــــال خي  مت
 والصـور للممثلـني رؤيتهم خالل من أو الشعرية، قراءام خالل من أو القصصية للشخصيات

 ومن النبيلة اإلنسانية العواطف من فيهم يثري ملا األطفال وجدان يهّذب األدب أن کما املعربة.
 ممثلـــة، أويراهـــا أويســـمعها الطفـــل يقرأهـــا التـــی املســـرحية أو القصـــة شخصـــيات مواقـــف خـــالل
  ).20- 19 :1988 (عبدالفتاح، معها ويتفاعل شخصياا مع فيندمج
 تكريســـا املتحـــدة لألمـــم العامـــة اجلمعيـــة عـــن الصـــادر الطفـــل حقـــوق إعـــالن شـــكل وقـــد
 بذاتــه، قائمــاً  أدبيــاً  جنســا العشــرين القــرن منتصــف منــذ فأصــبح األديب؛ اللــون هلــذا وترســيما

 فئــة إىل موّجــه أنــه إال وخصــائص، تعريفــات مــن األدبيــة الفنــون علــى ينطبــق مــا عليــه ينطبــق
 والكتّــاب املربـون فأخـذ املراهقــة، مرحلـة وحـىت الصــغرى الطفولـة مـن متتــد اتمـع، مـن حمـددة

 آخــذين اإلبداعيــة، والنصــوص الدراســية املنــاهج يف خاصــة عنايــة الفئــة هــذه يولــون والشــعراء
 األطفــال أعمــار كمراعــاة الضــرورية واملواصــفات اخلصوصــيات مــن يناســب مــا االعتبــار بعــني

 العقلـي واإلمتـاع الفائـدة األدب هذا يف جيدوا حىت اللغوية؛ ومهارام وميوالم واحتياجام
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ــــه فرتتفــــعَ  والعــــاطفي؛ الوجــــداين واإلنعــــاش ــــزداد أخالقهــــم، ب  وجيعَلهــــم معــــارُفهم، بفضــــله وت
 األشــعار األديب الفــن هــذا ويشــمل أنفســهم، علــى تفكــريهم يقتصــر فــال بــاآلخرين، يفكــرون

  وغريها. واملسرحّيات والقصص
  

  وتطوره الفلسطينی الطفل أدب نشأة. 3
 عوامـل لعـدة األخـری العربيـة األقطـار إلـی بالنسـبة ظهـوره فی تأخر الفلسطينی األدب أنّ  يبدو
 فهـــوأدب لـــذا الربيطـــانی، االنتـــداب مث أوالً  العثمـــانی لالحـــتالل فلســـطني خضـــوع أبرزهـــا مـــن

 فـی الطفـل أدب حيملهـا التـی اخلصـائص مـن الکثـري طياتـه فـی حيمـل أنه رغم الظهور، حديث
 فـی مصـر فـی والدتـه عـن الفلسطينی الطفل أدب والدة تأخر ويعود عام. بشکل العربية البالد
 أن ذلــك التارخييــة، الظـروف طبيعــة الخـتالف العشــرين القــرن وبدايـة عشــر، التاسـع القــرن ايـة
 ومتکنـت الزمن، من متعددة بعقود فلسطني قبل العثمانيني قيضة من خترج أن أستطاعت مصر
 جـراء الـوعی درجـة أن کمـا مناسـباً، مـاتراه بنقـل منـه واالسـتفادة الغربـی، بالعامل االحتکاك من

 مــــن هـــوأخطر ملـــا تعرضـــت فلســــطني أن ذلـــك إلـــی ويضـــاف متباينــــة کانـــت االحتکـــاك هـــذا
 هلـــا أرض علـــی العربيـــة الدولـــة إلعـــالن مطيـــة کـــان الـــذی الربيطـــانی االنتـــداب وهـــو العثمـــانيني

  ).24 : 2004 (الشعيب، شعب
 االحـتالل بواقـع أخـری وفنـون وقصـة وروايـة ومسـرح ونثـر شعر من الفلسطيين األدب إمتزج
 أن« مبــا و املنفــی وليــد أو الــداخل وليــد األدب هــذا کــان ســواء البغيضــة وممارســاته الصــهيوين

 يومنـا إلـی القـدم منـذ وملضـامينه لـه مصـور وخـري اتمـع عن معّرب  وخري اتمع مرآة هو األدب
 والتحـــرر  واحملتلـــني الطغـــاة وحماربـــة الوطنيـــة مفـــاهيم حنـــو حنـــو احلـــديث العصـــر يف وميالنـــه هـــذا

 علـــی انعکـــس .)76 ق:1440 وآخـــرون، ملکـــی پـــور (رســـتم »الکـــرمي والعـــيش والدميقراطيـــة
  اإلجتاه. هذه عن بعيداً  الفلسطيين األدب يکن فلم األخری األدبية األجناس

 والفجـــــائع املآســـــي مـــــن حصـــــة وشـــــيبة ورجـــــل وامـــــرأة طفـــــل مـــــن فلســـــطيين لکـــــلّ  فکـــــان 
 غـريت ظروفـاً  الفلسـطيين الطفـل عاشـه الـذی املأسـوي الواقـع فرض وقد والتعسف. واالضطهاد

ـــة، مالمـــح وأفقدتـــه حياتـــه، طبيعـــة  حيـــاةً  حييـــا أن علـــی األحيـــان مـــن کثـــري يف وأجربتـــه الطفول
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 يصـحو لنجـده له، تعرض الذي الغنب يؤکد ممّا اجلسدية؛ قدراته وتتخطی الزمين، عمره تتجاوز
 أطفــال مــن کثــري يتمتــع فبينمــا العنصــرية، اإلبــادة قــوانني العــدو فيــه يفــرض خمتلــف عــامل علــی«

 بکــلّ  الوجــود علــی احلفــاظ معرکــة خيوضــوا أن هــؤالء مــن يطلــب ومباهجهــا؛ بطفــولتهم، العــامل
  ).86 م:2016 أبوسلطان، الشحاذة (عزت األشکال

  

  الحجاوي سالفة شعر في الطفل صورة. 4
 ألطفــال احلجــاوي ســالفة لفلســطينية الشــاعرة کتبتهــا التــی الشــعريه النصــوص قــراءة خــالل مــن

ـــة اســـتهدفت وطنهـــا، ـــدفاع الـــوطن حمب ـــداخل فـــی عنـــه وال  حـــثّهم اســـتهدفت کمـــا واخلـــارج، ال
 الــوطنی البنــاء فکــره وتعميــق واإلســتقالل، احلريــه أجــل مــن والتضــحيه اجلهــاد علــی وتشــجيعهم

 العزيــزة، فلســطني مــن واحملتلــني املســتعمرين وطــرد وحــّدا، علــی والعمــل العربيــة باألمــة واالعتــزاز
  القومي. ودينه ورسوله اهللا بطاعة لاللتزام األطفال ودعوة

ـــة اإلنســـانی اإلحســـاس وتنميـــة الفلســـطينی الـــوطن قدســـية إلـــی أيضـــاً  تطرقـــت کمـــا  وحمارب
 کمـا والوطن. األمة خري فيه ألن والتعلم العلم إلی األطفال ودعوة الضعيف، ومساعدة الظامل
 والوالــــدين، األســــرة وحــــبّ  والصــــغري الکبــــري إحــــرتام وضــــرورة واجبــــام ملعرفــــة األطفــــال دعــــت

 تنميـه علـی عملـت کمـا  للـوطن ومحـايتهم شـأم لرفعـة واجلهاد العمل علی األطفال وتشجيع
 ألطفـــال الضـــائعة حقـــوق علــی الرتکيـــز حاولـــت کمـــا عنــدهم واإلبـــداع والتفکـــري اخليـــال ملکــة

  الصهيوين. اللدود احملتل قبل من املسلوبة فلسطني
  

   اإليحائية وحقولها الطبيعة صورة 1.4

 بـل األشـياء، لتوصـيف فقـط تکـن ومل سـطحية رؤيـة الطبيعـة إلـی الفلسـطيين الشـاعر رؤيـة تکن مل
 احملتـل تناضـل نضـالية کـأدوات وعناصـرها الطبيعـة توظيـف علـی عملـت ونافـذة ثاقبـة رؤيـة کانت
 کاألشـجار الطبيعـة مـن املنبثقـة الرمـوز فجـاءت الصهيوين. احملتل مع صراعه يف الفلسطيين وتنصر
  فلسطني. يف الصهيوين والوجود للمحتل الشاعر رفض علی تدلّ  عظيمة دالالت حتمل
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 أشــجار جمــرد مــن الدالليــة بنيتهــا تطــورت املعاصــر الفلســطيين الشــعر يف عمومــاً  فاألشــجار
 واألصـــالة، والتجـــذر، الوطنيـــة، واهلويـــة الـــوطن، مفـــاهيم طياـــا فيـــه محلـــت دالالت إلـــی نابتـــة،

 الشــعب ــا ميــر الــيت املرحلــة تتناســب حديثــة متطــورة دالالت مــن وغريهــا واالنتمــاء والکفــاح،
  تقول: إذ الفلسطيين، والشعر

 شـجرييت حوهلـا/ ترفـرف صـارت إليهـا/ هرعـت عصـفورة بظالهلـا/ ألحتمـي زرعتهـا/ شجرية
 فاستأنســــت هلــــا/ رقصـــت حبهــــا مــــن ـــا/ فرحــــت أغصــــاا حضـــنها/ وأســــکنتها هلــــا/ بّشـــت

  )47 م:2009 (احلجاوي، بثها متارس وغدت حبفيفها/
 فهـي الـوطن، مفهوم إلی احلجاوي سالفة املعاصرة الفلسطيين الشاعرة عند الشجرة حتولت

 نفســها وعــن بالشــجرية الــوطن إلــی رمــزت لــذلك إحضــاا، يف بالســعادة وتشــعر بظلهــا حتتمــي
 فأصـبحت بـه. حتتمـی شيء عن تبحث واليت الرباءة علی الدالة بالعصفورة طفلة کانت عندما

ـــة الســـليب. الـــوطن حـــول ترفـــرف کعصـــفورة الطفولـــة  أبســـط مـــن حمرومـــة فلســـطني يف فالطفول
  بأحضانه. والتغنی والوطن باألرض مايتعلق احلقوق
 إلـی احملتـل يقتادهـا مسراء مناضلة طفلة مکافحة، طفلة إلی الشجرة تتحول أخری قصيدة ويف
 وترعــرع فروعهــا تنمــو واحلرمــان والــبطش الظــالم فــرغم احليــاة، نعمــة مــن ليحرمهــا الســجون دهــاليز
  :احلجاوي سالفة الشاعرة تقول حيث حبّقها، تشهد األرض کلّ  ألن احلياة يف حقها علی وتؤکد

 سـجينتهم كانـت لقـد الرطبـة للزنزانـة الغربـاء أيهـا خـذوها /..ثورية ..مسراء فلسطينية..عربية
 /شـجرة أيامهـا يف الباب كان /السجن وباب/فلة فوقه تعرش /بستانا السجن وكان /طفلة هنا

 سـتبقى /الشـجرة هـذه سـتبقى /النضـرة شـعرها ضـفائر /ومنـت أغصـاا منـت /القتلـة إرداة ورغم
 األمثـار يف السـجن يف سـجينة وكـل /مسترتة األوراق يف األرض هذي فتون فكل /الشجرة هذه

 ).53: املصدر نفس( !منتشر
 إلـــی مباشـــر ترميـــز يف األرض عـــن بـــدفاع األشـــجار کـــل الشـــاعرة ُجتنـــد أخـــری قصـــيدة ويف
 اجلــامث احملتــل يقــاتلوا کــي العاريــة وصــدورهم الطــاهرة بأجســادهم يتقــدموا کــي فلســطني أطفــال
 يف حبياــا والعــب العــيش يف  حبقهــا الفلســطينية الطفولــة تضــحي وبــذلك فلســطني صــدر علــی
  املشروعة. احلقوق تلك استعادة سبيل
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 السـهول فأينعـت /واملطـر النـور أنـت /الليل  جناح على مضيت /األشجار أيتها القتال إىل
 األشـجار ردت … شـهيد /الضـفة قالـت جـريح األشجار قالت /الشجر حوهلا أورق /الصفر

 يف /األقمـار مـع أخبئـه /شـالل سـيغدوههنا /…واألمطـار واإلعصـار التيـار مـع أخبئه /هلفة يف
  ).96 املصدر: (نفسمثرة. أغصاا يف األيام مع ستطلعه/بطلة شجرية وكل …جريف

 عـن واالبتعـاد احليـاة من بالتمتع األطفال حق علی تؤکد الدولية والقوانني السماوية الشرائع
 بــدءاً   يقــاوم شــيء کــل احملتلــة فلســطني يف لکــن حقــوقهم. تصــان أن وجيــب احلــروب ســاحات

  واملدر. احلجر مشلت بل فلسطني أبناء علی املقاومة ختتصر ومل الصغار حتی الکبار من
  
  المعرفية وحقولها الزيتون شجرة 2.4
 وأن وأعمــق أقــوی بأرضــه صــلته لتجعــل بشــرية غــري رمــوز عــن يبحــث الفلســطيين الشــاعر راح

 الزيتــون شــجرة يف وجــد لــذلك التارخييــة، وحضــارته أرضــه وبــني بينــه مــا الوصــول حلقــة تکــون
 الـيت اجلـذور لعمـق رمـزاً  منها جيعل السنني آلالف ودوامها الشجرة هذه عمر طول إلنّ  مبتغاه؛

 ومهّهـا حزـا بـث رغم احلجاوي سالفة الشاعرة تتمنی ولذلك بأرضه الفلسطيين اإلنسان تربط
  حدود: بال وتعطی تعمر (الوطن) إلی إشارة يف زيتونة تکون أن

 أن كرهــت فقـد مثلــك./ شـجرة كنــت ليتـين يـا  الزيتــون../ شـجرة يــا / الشـجرة.. أيتهـا آه
 ألن حـدود../ بـال أعطـي ومثلـك …/مثلـك السـنني آالف أعمـر أن أريـد البشـر./ مـن أكون
  ).75 املصدر: (نفس !التافهني الفانني.. بالبشر يليق وال  بك../ إال يليق ال اخللود

 ذلـك إثـر وعلـی الفلسـطيين، الشـعري القـاموس فـی تـردداً  املفردات أکثر من الزيتون فشجرة
 يف وتســطع الوجــدان، وحشــة تــؤنس أيقونــة فأصــبحت الشــعراء، رؤيــة حســب دالالــا تنوعــت
 معـانٍ  إىل عنـدهم ترمز الزيتون شجرة فأصبحت الوطنية. املعامل من معلماً  وتغدو الذاکرة فضاء
 االنتشــار، الســالم، الثــورة، علــى الفلســطينية،التحريض املقاومــة املغتصــبة، الـــأرض ومنهــا: کثــرية

 تشـــّرد الفلســـطينية، العريقـــة الثقافـــة القدســـية، والتولّـــد، التجـــّدد فلســـطني، فـــی العربـــی غضـــبال
 يرمــــز الــــدائم اخضــــراره أنّ  کمــــا واحلريــــة؛ الصــــالبة الشــــموخ، ،يالشــــعر اإلهلــــام الفلســــطينيني،

 وقضــاياها فلســطني إىل ترجــع کلهــا إخــرى معــانٍ  مــن ذلــك إىل ومــا املســتمرة واملقاومــة للحيــاة
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 الشـعراء هـؤالء خلصـوبة نتيجـةً  إال ليسـت وتنّوعهـا الزيتـون رمـوز تعّدد أنّ  على تدلّ  کلها وهذه
 بتجـذرهم ويتغنـوا بالدهـم بشـجرة يتغنـوا أن األطفـال حـق ومـن لـوطنهم العميـق وحـّبهم املذهلة

  الصهاينة. قبل من واحلرق لالقتالع عرضة الزيتون أشجار تکون ال وأن أرضهم يف
  
  المعرفية وحقولها اللبالب شجرة 3.4

 حيــث أفريقيــا مــن أصــله وينحــدر البقوليــات عائلــة يف الفــول أنــواع إحــدى اللــبالب نبــات يُعــد
 علـى لزراعتـه نظـراً  النبـات هـذا وجـود ويتنوع الغذاء أجل من املدارية املناطق أحناء مجيع يف يُزرع

 وينمـو وفلسـطني، واملغـرب واألردن وسـوريا لبنـان يف اللـبالب نبـات يعيشو  وبكثرة واسع نطاق
 ويتكــاثر اللبالبيــات فصــيلة إىل وينتمــي اجلبــال، ســفوح أو الســواحل يف أو املهملــة األراضــي يف

 مــن وهـو مهبولـة، وحشيشـة املسـاكني، وحبـل الشــجر، كعاشـق أمسـاء، بعـدة وُيسـمى بالبـذور.
عمــرة النباتــات

ُ
 )https://alkhadraasy.com/2020/05/20( طبيــاً  وأزهــاره أوراقــه ُتســتعمل الــيت امل

  الشاعرة: تقول ذلك ويف
 تبكـــي، للـــبالب/ا أم حتـــزنُ  للـــبالب/ شـــجر علـــى ينمواملـــوتُ  إذ /الشـــتّوية األحـــزان زمـــن يف
 ).78 نفسه: املصدر( !األلوان ضاحكة أوراق /األغصان فتفورعلى /العود خيضرّ  حىت /تبكي

 آلــة بفعــل فلســطني أطفــال حيــاة مــوت علــی رمــزاً  العريقــة اللــبالب شــجرة تصــبح هکــذا و
  منبته. يف الفلسطيين الطفل عراقة إلی ترمز شجرة کل احملتل اقتلع .بعدما الصهيونية القتل

 األطفـال إلـی املوجـه خطام فی الشعراء يعمل والفن باجلمال الطفل إحساس لتنمية سعياً 
 الفرنســی"جان الفيلســوف أوصــی فقــد ومکوناــا جبماهلــا والتغنــی الطبيعــة مظــاهر وصــف علــی
 فـی وجـدانی تـأثر مـن للطبيعـة ملـا نظـراً  الطبيعـة أحضـان فی النشء تربية تکون أن روسو" جاك

 الطفــل حــواس تــدريب تعنــی، التــی اجلماليــة بالرتبيــة مــرتبط الطبيعــة حــب أن ويالحــظ الطفولــة،
 الـــذوق، ـــذب نفســـيًة، رياضـــةً  اجلماليـــة الرتبيـــة اجلمال...بوصـــف حمبـــة علـــی وشـــعوره وخيالـــه
ُ  اإلنســانی، حنـوالرقی والکبـري الصـغري بيــد وتأخـذ اجلميـل، وتتـذوق ــا وتتسـامی النفـوس، فـَتُلـني 

 الطبيعـــة متثـــل لـــذا )182 :2013 (فرانيـــا، واحملبـــة واخلـــري والعطـــف اللـــني حنومشـــاعر وتتصـــاعد
 وفضـائها جوهـا الشـاعرة تنشـدها اليت البيئة لکن احلجاوی، سالفة الشاعرة مهوم من مهاً  والبيئة
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 وبـــذلك وفـــرحهم، مـــرحهم يف يطـــاردهم (احملتـــل) القنـــاص رصـــاص حيـــث لألطفـــال آمـــن غـــري
    العذبة: وأصواا اجلميلة بألواا الطيور فيها تطري سليمة آمنة ببيئة بالتمتع حقهم من يسلبهم

 طيـف كأنـه وأرجـوان/ ألصـفر أخضـر مـن / األلـوان خمتلف ريشها فكل الطيور/ هي مجيلة
 يف تطــري األداء/ يف اآلخــر تنــافس أوتــار/ لــه طــائر وكــل غنــاء/ فهــو حــديثها أمــا األنــوار./ مــن

 األحـــالم يف أطـــري جتعلـــين انســـجام/ وكـــل غبطـــة بكـــلّ  للمســـاء/ الصـــباح مـــن الســـماء/ شـــوارع
 اليوجــــد أنــــه/ لــــو حبــــذا يــــا الصــــيأ/ يقنصــــها أن ختــــاف الرصــــاص/ ختشــــى قلبهــــا/ يف /لكنهــــا

  ).4 م:2009احلجاوي، الصياد.( يوجد ال أنه/ لو ياحبذا الرصاص/
 معينتــة بيئيــة شــروطاً  الطيــور حتتــاج فمثلمــا بــالطيور، األطفــال تشــبيه الشــاعرة تتعمــد حيــث

 ــا ليکــربوا وســليمة آمنــة لبيئــة فلســطني أطفــال حتتــاج اســراا، مــع وتزعــرد الســماء فــی لتطــري
 اقتناصــهم مــن احملتــل العــدو رصــاص خيشــون لکــّنهم فيهــا. بــراءم أيــام ويقضــوا ــا ويرتعرعــوا
 يف األساســية حقــوقهم وتســلب أحالمهــم تــذبح وبــذلك الصــياد اقتنــاص مــن الطيــور کخــوف

 وأنــتم عــام كــلّ  قصــيدته يف حنونــة جــربا يقــارن املنطلــق هــذا ومــن أصــدقائهم. مــع واملــرح اللعــب
  : أطفاهلم حال وبني -  االحتالل ضحايا -  فلسطني أطفال حال بني خبري

 لكـم/ يـروق مجيـل حـي  كـل يف لنـدن/ شـوارع يف بـاريس/ أزقـة يف سـكارى/ وأنتم عام كلّ 
 وأطفـالكم عـام کل ../ واملرارة األسى جيرعون وأطفالنا ألطفالكم/ واحللويات املالبس تشرتون

 عــــام االعتقال/كــــل يف ... ويلهــــون .. ميرحــــون وأطفالنــــا العيــــد/ جــــة يف ويلهــــون ميرحــــون/
   .)187 :1991 أبوعمشة، عن احلرائق.(نقال بوهج ميرحون وأطفالنا احلدائق/ يف وأطفالكم

 مـن الفلسـطيين الطفـل نصـيب أما فلسطني، أطفال لغري واملرح واحللويات واملالبس فاهلدايا
 حيرتقـون فـإم فلسطني أطفال وأما احلدائق، عرض يف يرتعون غريهم واملرارة، األسى فهو العيد
  ).51 :2011 (أبوندی، بالعيد الفرح حق من وحيرمون االحتالل، بنار

  

   المعرفية وحقولها الّصبار شجرة 4.4

 الصـحراوية. والبيئـات الظـروف يف تعـيش الصـبار أنـواع وُمعظـم الصّبارية للفصيلة ينتمي الصّبار
 طويلــة، لســنوات ميتــد قــد الــذي واجلفــاف، العطــش حتمــل يف النباتــات ــذه املثــل يضــرب هلــذا
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 فـاملوطن أنواعـه، لـبعض أزهـار وتنمـو بالصـرب)، نسـميه (مـا الشوكي التني مثل مثارا بعضه وينتج
  العربية. اجلزيرة وشبه اجلنوبية وأمريكا واجلنوبية الشرقية أفريقيا هو للصرب األصلي
 لـــو حـــىت ـــا، لرتتـــبط أرض هـــو فقــط تريـــده مـــا شـــيء ال مـــن تعــيش أـــا النبتـــة هـــذه مييـــز مــا
 بقائــه يف عجيبــة احتمـال قــدرة للصـبار ويعــيش. األرض يف جــذورا يبـين ورميتــه صـبار لــوح قطعـت
 الظــروف رغــم بأرضــه املتشــبث الفلســطيين اإلنســان بــذلك الصــبار يشــبه القاســية، البيئــة بظــروف

 يعـــود والـــربد، احلـــر عليـــه زاد ومهمـــا جـــذوره مـــن انتزعتـــه فمهمـــا القاســـية. واالقتصـــادية السياســـية
 نبـات خصوصـية( الـزمن طـال مهما مكانه يف صامدا ويبقى جديد من األرض يف جذوره ويغرس
  ).https://www.arab48.com غنامي روضة م.2013 الفلسطيين اإلنسان حياة يف الّصبار

 صـورها ترسـيم يف الفلسـطينية البيئـة ونباتـات أشـجار علـی احلجـاوي سـالفة الشـاعرة تعتمد
 حتتهــا يــرزح الــيت املعانــاة حجــم علــی الضــوء وتســليط الفکــرة تعميــق ــدف لألطفــال الشــاعرية

 مــن عليــه ينهــال الــيت والتعســف الــبطش رغــم الفســطيين فالطفــل الفلســطيين، واإلنســان الطفــل
 تتشــابك الــيت الصــّبار کشــجرة بأرضــه يتشــبث نــراه ومصــادرا حقوقــه اســتالب يف احملتــل قبــل

 باقتالعها: للمعتدين تسمح وال موطنها عن الدفاع يف عروقها

 غزة/زهــــرةُ  اإلنســــان/يف الكوْن/بالرغبــــة/لكن  أرجــــاءَ  ورده/تــــثخنُ  أفُــــقٍ  يف يــــزرعَ  جولــــه/أن يف
 الرمـــلِ  بـــني مـــا ممتـــدْه/ صـــبارٍ  غزة/زهـــرةُ  اإلنســـان/يف النـــار/لكن  امللح/تشـــتد  عليهـــا صّبار/يشـــتدُ 

  ).36 :1998 (احلجاوي، اهللا! ووجهِ 
  

  اإليحائية وحقولها الطيور 5.4

 املعاصــر، الفلســطيين للشــعر الــداليل املعجــم يف عــّدة دالالت حتمــل "الطــري" مفــردة أصــبحت
 إشـارات أخـری، وانفعـاالت وطـريان وعـش وريـش جنـاح من ولوازمه بالطري مايتعلق کل فأعترب

 يرمـــز ورفيفــه وجناحيـــه الطــري راح حتـــی للقصــيدة، العــام املوقـــف مــع تضـــافرت الداللــة متعــددة
 العـودة موقـف إلنّ  األمـاين، حتقيـق سـرعة يف والرغبـة للعـودة رامـزاً  الطليـق واجلنـاح واحلريـة لألمـل

 داللـــة توجـــد اإلجيابيـــة، الداللـــة هـــذه مقابـــل يف أمـــا املنشـــود، باألمـــل املمتزجـــة الســـرعة يتطلـــب
 وجتـدد واحلريـة بـاخلري موحيّـة ودالالت رمـوزاً  ولوازمه بالطري وجد الفلسطيين الشاعر فإذا سلبية،
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ـــاة، ـــة الصـــورة هـــذه أخـــذت فتـــارة احلي  اســـتعار إذ ســـلبية، بـــدالالت لتـــوحي باإلحنســـار اإلجيابي
 للخــراب والبــوم للشــؤم اســتعارالغراب کمــا البهــيم الليــل إلــی لإلشــارة الطــري جنــاح تــارة الشــاعر

   وألواا. أصواا يف تشاؤمية دالالت من وماحتمله
 يف ظهـــرت جديـــدة بتجـــارب مرتبطـــة أســـلوبية بصـــياغة الطـــري رمزيـــة صـــور جـــاءت وهکـــذا

 والصــــور  التقليديــــة والصــــور والزخــــارف املســــتعملة األلفــــاظ بــــرتك املعاصــــر الفلســــطيين الشــــعر
 نتـاج يف عصـرها صـورة تظهـر أن حتـاول جديـدة شعرية أومدرسة حرکة کل شأن وهذا اجلاهزة،
 تتضـافر مرکبـة صـور إنتـاج إلـی وتنحـو الرتکيـب، يف والبسـاطة التقريرية عن يبتعد بوعي مجاعتها

 أن يريــد الــيت والتجربــة املوقــف صــورة أوترســم القــارئ يف لتــؤثر القصــيدة بنــاء يف وظيفتهــا ألداء
 والبالبـل، والعصـفور، واهلـزار، والنورس، (کاحلمامة، املختلفة بأنواعه الطري شّکل لذلك يبديه.

 املعــاين جتـاوزت املعاصـر الفلســطيين الشـعر يف دالليـة موحيّـة ظــاهرة واخلفـاش) والبـوم، والغـراب،
 الشــعرية، بالتجربــة فالتحمــت وقوميــة، سياســية رمزيــة أبعــاد ذات موحّيــة دالالت إلــی الروتينيــة،

 واملنفـــــی، والـــــوطن، األرض، متطورة.تناولـــــت دالالت علـــــی الـــــنص انفتـــــاح علـــــی عملـــــت ممـــــا
  واالحتالل. والعودة، والسالم،
 عــن مغــرتب فلســطيين لکــل رمــزاً  اجلوالــة الطيــور يف الشــوملي خالــد الفلســطيين الشــاعر يــری

 يف األحــــوال تتغــــري أن فهــــويتمنی فيــــه يســــتقر حتــــی (وطنــــه) عّشــــه إلــــی يرجــــع أن يأمــــل وطنــــه
  يقول: إذ العودة، له يتسنی حتی احملتلة فلسطني
 بـنيَ  تنتهـي/ ال الـيت املنفـى رحلـةِ  ِمـنْ  اجلـّواُل/ الطـائرُ  يعـودَ  حىت األحواُل؟/ تتبّدلُ  مىت وطين

  ).176 (الشوملي،د.ت: أميال واملىن املنّيةِ 
  

   اإليحائية وحقوله العصفور 6.4

 الطـــائر هلـــذا إن هلـــم. بالنســـبة أقرـــا رمبـــا أو األطفـــال لـــدی املعروفـــة الطيـــور مـــن العصـــفور يُعـــد
 السـريع والتحـدث حجمـه، صـغر اخلصـائص تلـك ومـن األطفـال، يشـبه کائنـا جتعلـه خصائص

 العصـفور حـول قصيدة احلجاوی سالفه اشعار فی جند لذلك واحليوية. والنشاط الدعابة وروح
  فتقول: واجلمال واحلنية الرقه علي يدل الذی



  هـ.ق ۱۴۴۱ - ۱۴۴۲ فيو ص عي، رب۱، العدد ۲۳، السنة اإلسالمية احلضارة  آفاق    190

ـــــــى الُعصـــــــفورُ  الُعصـــــــفوْر/َحط  طـــــــارَ  ـــــــَجرَْة/نـََقرَ  َعل ـــــــِبعَ  َش ــــــــردَ  الَثَمرَْة/َش ـــــــاُ  الُعصفوْر/َغ  ْمَتألَ ف
ـــــــتِ  زِقْ  زِقْ  زِقْ  زِقْ  زِقْ  زِقْ  الَكْوْن/بِاملوســـــــيقىِ/زقْ  ـــــــْوقَ  ُمْنَدِهشـــــــْة/َحّطتْ  الُعصـــــــفورَةُ  زِْق/أََت  فـَ

 َعلــــى اَألْغصــــانِ  والُعصــــفوْر/بـَْنيَ  ِهــــيَ  ُعّشــــاً  الَثَمرْة/َشِبَعْت/َغنْتَ/صــــَنَعتْ  ذاتَ  الَشــــَجرْة/نـََقَرتْ 
 اَألْوراْق/فَـوقَ  ُكـل  حلَْظَْة/صـاَرتْ  يف ِخْصـٍب/ حلَْظَةِ  زِْق/يف زِقْ  زِقْ  زِقْ  زِقْ  زِقْ  زِقْ  الَشَجرْة/زِقْ 

 زِْق!! زِقْ  زِقْ  زِقْ  زِقْ  تـَْرتيــــــــْل/زِقْ  َأْمجَــــــــلِ  يف َوَتطْريَ/وتُغــــــــّين  َعصــــــــافْري/تـَْلهو اَألْغصاْن/أاْســــــــراب
  )2 م:2009 (احلجاوي،

 الرعايــة إلــی حيتــاج الــذي الصــغري الفلســطيين الطفــل إلــی يرمــز وحنيتــه رقتــه رغــم فالعصــفور
 الطفـل بينمـا والتسـلية للمـرح اللعـب وحدائق الوسائل بکافة يتمتعون الذين العامل أطفال ککل

 فتکـــــرار أرضـــــه. يف تســـــلية وأي رعايـــــة أي مـــــن حيـــــرم الصـــــهيونية املمارســـــات بفعـــــل فلســـــطني
 أصـبحت الفلسـطيين الطفـل زقزقـة بينمـا باحليـاة العصـفور تغـين علـی يدل مرات لعدة فعل"زِق"

  رمحة. بال الصهاينة نريان مرمی يف
  
  الرمزية ودالالتها األرض 7.4

 العـدوان جـاء وعنـدما الوحيـد حياته مصدر إلّا ا ومتسك األرض الفلسطيين اإلنسان َعَشقَ 
 والــــرتاث اهلويــــة مســــخ علــــی احملتــــل فعمــــد 1948 عــــام فلســــطني ألرض وإحتاللــــه اإلســــرائيلي
 ومقدســات، تــراث، ومــاء، أرض، مــن بفلســطني مــايتعلق کــل وإغتصــاب ومصــادرة الفلســطيين

 علـــی للحفـــاظ جاهـــداً  يعمـــل وأن وهويتـــه بأرضـــه يتمســـك أن الفلســـطيين للشـــاعر البُـــدّ  فکـــان
 وکيانه. أرضه

 أويتخلـی شاعرفلسـطيين يرتكهـا مل الـيت الصـور إحـدى (فلسطني) األرض صورة كانت فقد
 (کتبــت درويــش حممــود قــول حــد علــی الفلســطيين واجلســد الــدم أعمــاق يف ُزرَعــت إلّــا عنهــا
 حبکـــم اإلنســان نفــس يف کبــرية فنيــة قيمــة األرض تکتســـب وهکــذا جثــيت) علــی أرضــي أســم

 بــني العالقــة تقــوي واالقتصــاية، احلضــارية اإلنســان مقومــات مــن أساســياً   مقومــاً  تشــکل کوــا
 بالنســـــبة األرض فتشـــــکل والضـــــياع، املصـــــادرة أو لالحـــــتالل تتعـــــرض حـــــني وأرضـــــه اإلنســـــان
  عليها. يعيش مکانية رقعة جمرد وليست وإنتماءه، هويته الفلسطيين لإلنسان
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 بأرضـه الفلسـطيين ارتبـاط خـالل مـن قصـائدهم يف العالقـة هذه علی فلسطني شعراء فأکد
ــــق عــــن ــــدهم اخلــــرية، أرضــــه وعطــــاء الفالحــــة، طري ــــة علــــی وتأکي ــــد کمنبــــت األرض هوي  ومول

 األولــی القضــية فأصــبحت فيهــا وصــموده أرضــه يف وبقائــه العصــور، عــرب الفلســطيين لإلنســان
 مـــا علـــی وبنـــاء هـــذا. يومنـــا إلـــی اإلنتـــداب منـــذ الفلســـطيين الشـــعر يف األهـــم احليـــز تشـــغل الــيت

 األرض رمزيــة جتلــت الفلســطيين،حيث الشــعر يف کبــرية مســاحة األرض موضــوع احتــل اســلفنا
  جوهرية. وصفات مسات من وغريذلك واملرأة) واحلبيبة (األم يف وقداساا

 ِشـــربا/ ِشـــرباً  نـَْزَرْعهـــا/ ِإنْ  نـَْهواهـــا/ ِإنْ  واحلَلـــوى/ احلِنطَـــةَ  تُعطينـــا الُكـــربى/ َصـــديَقتُنا اَألْرضُ 
 26املصدر: (نفس الُكربی َصديَقَتنا َستَظل(. 

 وکــل واحللــوی احلنطــة تعطــي الــيت الکــربی الصــديقة هــي احلجــاوي ســالفة عنــد فــاألرض
 صــديقتنا تظــل کــي ونزرعهــا وحنبهــا عنهــا ونــدافع نعشــقها أن األطفــال ايهــا فعلينــا اخلــريات
 والزارعـة الفالحة وحبّ  األرض حبّ  الشاعرة تزرع املعربة الکلمات هذه خالل ومن الکربی
 فلســــطني لألطفــــال املکفــــول احلــــق هــــذا زرع حتــــاول فالشــــاعرة األطفــــال. نفــــوس يف والعمـــل
 ويـــوفر بالبلـــد ليـــنهض وإصـــالحها األرض واعمـــار العمـــل علـــی وحتـــثهم نفوســـهم يف وتغرســـه
  والسعادة. الرخاء ألبنائها
  
  األطفال نفوس في الوطن حبّ  غرس 8.4

 نظـــم مـــن فـــأکثروا الـــوطين، باالجتـــاه لألطفـــال شـــعراً  کتبـــوا الـــذين الفلســـطينيون الشـــعراء اهـــتم
 هــذا نظــم مــن لإلکثــار الشــعراء عديــدة عوامــل دفعــت وقــد االجتــاه هــذا يف واألناشــيد القصــائد

   أمهها: االجتاه
 الصـهيوين االحـتالل قبـل مـن ومسـتمرة عديـدة حملـاوالت الفلسطينية الوطنية اهلوية تعرض

  الــوطين تارخيــه عــن الفلســطيين املــوطن وســلخ  والتــذويب الطمــس ــدف الفلســطيين للــوطن
 وبــارزاً  واضــحاً  الشــعراء هــؤالء هــدف وکــان اــاالت. کــل يف واإلســالمية العربيــة أمتــه وعــن
 علــی وحثــه إليــه، انتمائــه وتعزيــز بوطنــه، الفلســطيين الطفــل وهوتوعيــة لألطفــال يکتبونــه فيمــا

 بوطنه توعيته عن فضالً  بدائل، من عليه يُعرض فيما واالنصهار الذوبان وعدم فيه، الصمود
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 والعـذاب اآلالّم کـل مـن الـرغم علـی الـوطن ذلـك إلـی انتمائـه وتعزيـز وإسالمّياً، عربّياً  الکبري
ــــآخر أو بشــــکل الفلســــطيين يلقاهــــا أن ميکــــن الــــيت ــــة املواقــــع بعــــض يف ب  واالســــالمية. العربي

  ).166-165 :2009 (احلبازی،
 أشـعارهم، فـی الفلسـطينيون الشـعراء تناوهلا التی احملاور أهم أحد الوطن حب موضوع ميثل

 کثـرياً  عـانی الـذی الـوطن إزاء کبـرية مبسـؤولية الفلسـطينی الشـاعر حيـس إذ ذلـك فـی والعجب
 کحـــب الوطنيـــة، املوضـــوعات فـــی نُظـــم مـــا کثــرة نلحـــظ لـــذا وطغيانـــه، االحـــتالل ويـــالت مــن

 اللجــوء. وقضــايا الشــعب معانــاة مــن والتعبــري والشــهادة والفــداء والبطولــة إليــه، والشــوق الــوطن
 إليـــه والشــوق الـــوطن جبمــال أشــعارها فـــی احلجــاوی ســـالفة الشــاعرة تتغنــی ذلـــك، علــی وبنــاء

 لـديهم، الـوطن حـب وترسـيخ بعـروبتهم، إميـام لتعزيـز يهـدف لألطفـال املوجه الوطنی وشعرها
 :الوطن إىل حب أغنية قصيدة: فی الشاعرة تقول  والشهادة النضال قيم وتعزيز

 خديـــه يف الرمـــان فلقـــة بيســـان/وحيفا، جفنيـــه يف العـــني كحـــل ضـــاع، ضـــاع/حبييب حبيـــيب
 حبيــيب…/وأكـواب مواويـل مبســمه فـوق أطياب/ويافـا فيــه عكـا البحـر كمــوج شـعر شـطآن/له
 حاكورة/وأنشـــــــــودات مرعانا/وليمونـــــــــات ذكرانا/مناجلنا/أزاهرنا/وزيتونـــــــــات جنبيـــــــــه يف ضـــــــــاع،

ــــــة/ميينا واألغــــــوار القــــــدس صــــــبايا يــــــا ميينــــــا…/عصــــــفورة  صــــــحرائنا إىل نرجعــــــه ســــــوف والرمل
ـــــــــه منـــــــــد خنلة/وســـــــــوف ـــــــــل/عن ظـــــــــالم يف النجمة/ومنســـــــــح إىل درجـــــــــا أذرعنا/ل ـــــــــه اللي  أحداق

ــــــق يف ســــــنفرش…/الغمــــــة ــــــه قتالنا/ونســــــقي أغــــــراس رجوعــــــه طري  القلــــــب األبــــــدي/دماء درب
 بكـل نارا/نسـوره شـرفاا نوقـدها/على الزيـت دارا/جـرار لـه الليل/نبنيها جنوم من غدرانا/شفوف

 أغنيــات (حجـاوی، فأکبـادا قدميــه/أكبادا علـى نغـدقها الــورد أجسادا/سـالل السـجن يف صـبية
  )http://www.sulafahijjawi.ps/Palsongs.aspx?ID فلسطينية، 

 وهــــدير وبيوتاتــــه بأريافــــه عينيــــه اکتحلــــت الــــذی االوســــيم باحلبيــــب الــــوطن تشــــبه فالشــــاعرة
 يف األمــل تفقــد مل لکّنهــا احلبيــب ضــاع حلظــة يف لکــن صــدره علــی تنــاثر کشــعر عکــا األمــواج
 جبماليـات تتغنـی فأخـذت املسـلوب مجالـه وعـودة بعودتـه األمـل رسـائل تبث فأخذت استعادته

 الوطنيـة النـوازع إرسـاء فـی الرتبويـة لرسالتها تأديتها بغية وماء ونبات أرض من حتتويه وما الوطن
    األطفال. نفوس فی واإلنسانية والقومية
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 وآلـة السـالح بقـوة الـوطن ينتـزع اإلسـتقرار ونعمـة وأرض بوطن يتمتعون العامل أطفال فبينما
 تســـلط وبـــذلك احملتلـــني مـــن بإنتزاعـــه رهنـــاً  األطفـــال دمـــاء وتبقـــی فلســـطني أطفـــال مـــن الـــدمار
 رغـم لکنهـا آمنـاً، ُعشـاً  هلـم تکـن وأرض بوطن بتمتع فلسطني اطفال حق علی الضوء الشاعرة

 نفــوس يف األمــل لــزرع جاهــدة عملــت ولــذلك أرضــها بعــودة األمــل تفقــد مل واآلســی املصــائب
  الصهيوين. احملتل من واستعادا  أرضها عودة علی الغد) (رجال األطفال
 نـــذر ترســم احلجــاوي ســالفة للشــاعرة قريتنــا" أعطـــاف "يف قصــيدة ففــي ذلــك علــی وبنــاء
 صـورة يف بـدمائهم األرض يـرووا کـي الزيتون أرض عن للدفاع ) العشرة (أطفاله أقماره الشيخ،

   أرضه. علی والغرية واحلمية بالشجاعة تتسم
  تقول: حيث أرضه، إستعادة أجل من العشرة بأقماره يضحي فاألب

 العشـــرة األقمـــار لـــك لألرض/نـــذرتُ  الشـــيخُ  الغض/يقـــول زَيتوِـــا ويف قريتنـــا/ أعطـــاف ويف
 ـــينَم /الُســـری الظلمـــة/يَغِلُفهم يف األحبـــاب العشـــرةُ  الوطِن.../.يســـري علـــی والتَبکي/نـــذر 

 قريتنــا/ أعطــاف ويف هلــف/ يف الطــلُ  أرُجِلِهم/وُختفــي وقــعِ  غف/لتلثمشــ مــن األرضُ  غيمــة/بُ 
ـــِة/ اللـــد وعنـــد  العاشـــُر/يقول أخـــوُکم وأيـــن الرحلـــة/ أکملـــوا وکـــانوا عـــادوا/ تســـعةُ  هنالـــك والرمل
  )23 املصدر: (نفس َزرعناه! أيب هناك َزرعناه/ أيب ساهٌر/هناك حمدقٌ  احلزينُ  والقمرُ  الشيخُ 

 تفارقهـا ومل عامـا سـتني خالل للرصاص حماورا عن الشاعرة حتکي رصاص" " قصيدة ويف
 أقمـار من قمر يبزغ وکلما الفلسطيين لطفل مألوفة اللغة هذة أصبحت بينما احملتل رصاص لغة

 احليــاة. مـن مســاحة ألشـقائه يکتـب کــي نفسـه ويفجــر البغـيض احملتـل ملقاتلــة يـذهب فلسـطني
  املشروعة: حقوقهم من فلسطني أطفال فحرم  وصارها العدوّ  استباحها اليت املساحة

 يطـري /الرصـاص كـان بينمـا ولـدتُ  فقـد /الرصـاص أحـاور /أزل ومل /مضت قد عاماُ  ستون
 وعنــدما /الرصــاص معــي شــبّ  /َشــببتْ  وإذ /فَــراشْ  كأنــه /أمــي رأس فــوق مــن /بلــديت مســاء يف

 مـن تطلـق /النجـوم وكانـت /طُرقي يف /كالفرَاش يطري /يسبقين /يتبعىن /الرصاص ظل /ارحتلت
  أنـا وهـا /فَـراش سـرب وراءهُ  خملفـاً  /اُنـدثر مث /قنبلةْ  فّجر /القمر جاء وكلما .رصاص زخ فوهاا

ا
ّ
 /الصـغريةْ  مسائيَ  يف يطري وأن /سالحها /واألقمار النجوم تنزعَ  أن /معجزةْ  انتظار على /أزل مل

  ).93 املصدر: نفس !!(رصاص إنه أقول فال /فراش سربُ 
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 مســوّغ فــذلك واألطفــال القمــر بــني أبــوجراد يــونس الشــاعر يــربط الصــورة تلــك علــی وبنــاء
  يقول: إذ املدلل السموات طفل والقمر الدنيا، أقمار هم فاألطفال الشعراء عند

 هيهــات ويلنــا/ يــا اســتعر/ أضــالعه يف دمــٌع/ والســكنيُ  الطفــل/ ابتســامُ  ُذبــح القمــر/ ُخســف
  )46 : 2005 أبوجراد،( واندثرْ  شم حبٌ  بعدها ينبت

فَ   للمجهــول البنــاء علــى األول عبارتــه الشــاعر ويؤســس  ابتســام  ُذبِــح القمــر" "ُخِســ
 وتأمـل اآلتيـة. العبـارات غاللـة مـن ظالهلـا تـرتاءى خفيـة وداللة قوة التعبري مينح مبا الطفل"
 الفعــل عنــد وقــف الطفــل، لبســمة جيــري الــذي والــذبح القمــر خســوف يف الصــورية الداللــة
 الـذبح هـذا يقـرتن عنـدما والسـيما والقتـل والوحشـية القسوة دالالت من يكتنز مبا " "ُذِبحَ 

 كـــل منهــا وتنـــزع أضــالعه  تقطّـــع ســكني إىل عينيـــه يف الــدمع وينقلـــب بــرئ طفـــل ببســمة
 حدوثــه حتميــة إىل يؤشــر " وذبــح خســف " األفعــال مــن املاضــي واســتعمال ورقــة إنســانية

 القمـــر بـــني فـــالربط وقتامهـــا، الصـــورة وجـــع يف يزيـــد مبـــا لـــرده منـــاص ال واقـــع قضـــاء وأنـــه
 املــــدلل الســــموات طفــــل الــــدنيا،والقمر أقمــــار فاألطفــــال الشــــعراء عنــــد مســــوّغ واألطفــــال
  ).64 :2011 (أبوندی،

  
  وحنانها األمّ  دفء من المحروم الطفل صورة 9.4

 مبکانـــة األم وحتظـــی األســرة، أفـــراد بــني احملبـــة أواصـــر بتــدعيم لألطفـــال الشــعری اخلطـــاب يهــتم
 تربويــة أســس علــی وتربيتــه الطفــل حيــاة فــی املــؤثر دورهــا عــن فيتحــدثون الشــعراء عنــد خاصــة

 عطــاء مــن تقدمــه ومــا تــربيتهم فــی وتفانيهــا بفضــائلها األينــاء تــذکري علــی وحيرصــون صــحيحة،
 مبينـاً  ذاتـه الطفـل لسـان علی الفلسطيين اخلطاب يأتی ما وکثرياً  سبيلهم، فی تتحمله وما زاخر

 الـدفء ذلـك جيـد مل املسـعی ذلـك يف جـدّ  کلمـا لکنّـه ـا حيتمـي الـيت األم حضن من حرمانه
 خميلتـه. يف معلقـة ذکـری تبقـی فهـي ذلـك وغري النفي أو السجن أو االعتقال، بسبب  املنشود

 الشعري: االنص هذا فی کما

 مـين املـوت اقـرتب كلمـا إليـك شـوقي يـزدأ مضـى/ وقـت أي مـن أكثـر أمي يا إليك أشتاق
 فــال أكثــر/ موتــك يف أمــوت أولكــي املــوت/ مــن فيــك أحتمــي كــي حنــوك هاربــة أركــض أكثــر/
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ــــة املــــرأة أيتهــــا كــــذكرى إال أجــــدك ــــدا/ اجلميل  (احلجــــاوی، املــــوت! يف حــــىت أبــــدا/ الغاضــــبة أب
  )=http://sulafahijjawi.ps/?page_id نابلسية، نصوص م.2015
  

  المدارس قصف ظل في الطفل صورة 10.4
 تنشــئة يف دورهــا مــدی علــی مبينــة املدرســة بــدور احلجــاوي ســالفة الفلســطينية الشــاعرة اهتمــت

 وأداء اآلخـــرين حقـــوق کحفـــظ االجتماعيـــة والســـلوکيات العلـــم تعلـــم علـــی وتـــربيتهم األطفـــال
 فالصــــفوف املــــدارس ارتيــــاد علــــی تشــــجعهم فهــــي زمالئهــــم واحــــرتام  يعّلمهــــم ملــــن االحــــرتام
 بشغف:  تنتظرهم

ْقَعـــدُ 
َ
 اللْوحاْت/فرِحــــاً  ُكــــل  َعلـــى كاّلَشْمْس/َيْصــــَطف  الزاهــــي للدْرْس/َوالطَْبشـــورُ  يَــــْدعوُكمْ  امل

 َمـــألى لِلـــَدفتَـْر/َفَحقائُِبُكمْ  يُزْقـــِزقُ  ِلألَقالْم/والَحـــْرفُ  تـَُوْشـــِوشُ  الُكْتـــبُ  واَألَخـــَواْت/ بـــاِإلْخَوةِ 
ْقَعـدُ  أَتـى/ َوالـَدْرسُ  َمضـى/ فَالَصـْيفُ  أَْطفـاْل/ يـا َهيّـا َهّيا / الُسّكرْ  َحبّاتِ  ِمن /َأْحلى أَْنغامْ 

َ
 َوامل

  ).20 :2009 (احلجاوي، يَْدعوُكْم.
 الصــيف ينتهــی مــا بعــد األطفــال لــدی وشــوق وحمبــة شــغف کلهــا مبفــاهيم موحّيــة فالصــورة

 يف لکــن ومدارســهم ومعلمــيهم اصــدقائهم لرؤيــة يتشــوقون األطفــال فکــل الدراســة رحلــة وتبــدأ
 احالمهـم تـذبح ورصاصـه  احملتـل قنابـل ألن أطفاهلـا؛ مـن احلـق هـذا ويسـلب يطمس  فلسطني

  مدارسهم. إلی وصوهلم قبل
 عيــون يف األرض /وحمــربة ودفــرت كتيــب مــن /الرحيــق، دفقــة يرشــفن /معطــرة فراشــات ّكــنّ 
 يومهــا احليــاة وكانــت /والظــالل امليــاه ألــق يف /والــتالل الســهول ومتــرح /اجلبــال تلهوــا /خارطــة
 /أغنيـة …درس غرفـة /عربيـة شـعر ضـفرة /صـدرية /حـرب، نقطة /نيسان من ورد ضمة /بستان
 السـاحات وماجـت /احلمـراء غـزة يف /احلزينـة املـدارس مدارج فأقفرت /جاء الدخيل ذلك لكن

 تــزاحم /الصــغرية القـدم حيــث الشـارع ويف بالفراشــات، /امللقــاة، بالـدفاتر /بالكتــب، /املدينـة يف
 الــدم وانــدفق /غـره علــى احلــزن امـر /ضــفريه ضـفرية، صــغرية موجــة مثـل تنثــال /اهلواء،والضـفرية

 محــراء ختفــق /اإلنســان غايــة عيــون يف األرض /ميــدان أشــرقت عيــون يف األرض /محــره بــال
  .)۴۲ :۱۹۹۸ احلجاوي،( !!!غزية قلب يف فدائية
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 القمعيـة ممارسـاته مبنيـة وارهابـه، احملتـل الـدخيل وحشـية الشـاعرة تصـف أخـری قصـيدة ففي
 الفراشـــات مـــن ودمـــاء أشـــالء خمّلفـــة والصـــواريخ القصـــف بســـبب رکـــام إلـــی املـــدارس حتويـــل يف

 بالــدماء الغــارق احملتــل غطرســة تؤکــد بــذلك فهــي الرحيــق دفقــة يرشــفن الــيت (التالميــذ) املعطــرة
 إبعــاد علــی حتــث الدوليــة القــوانني بينمــا واملدارســة الــدرس مواصــلة مــن التالميــذ حقــوق وســلب
 عــرض القــوانني تلــك يضــرب الصــهيوين احملتــل بينمــا دمويــة نزاعــات أي مــن والتالميــذ املــدارس
  والقصف: واالغتيال القتل ج منتهجاً  احلائط
 لديـه/أغفو ممـا بفكـرة غرفيت/يشـغلين يف معي/للمدرسة/يسـهر الصغري/ميضي سريري يف ينام

ــــــت إذا ــــــاب/يكرب يديه/صــــــديقي يف تعب  ممــــــا بفكــــــرة كربت/أسأله/يسألين/أشــــــغله كلمــــــا الكت
 كـــي ســـئمت/إليه كلمـــا حني/للمكتبـــة/أعود بعـــد مـــن نفرتق/أعيـــده ال خنتصـــم/لكننا لدي/قـــد

  )42 نفسه: املصدر (! أروعه الكتاب/ما ميتعين/وأمتعه/صديقي
 األزمـان کـل يف جلـيس خـري بأنّه الکتاب، عن املتنيب أبوالطيب العريب الشاعر قال قدمياً 
 فالکتـاب األطفـال نفـوس يف الفکرة تلك غرس حتاول احلجاوي سالفة الشاعرة نری ولذلك

 صــــــفحات وفــــــتح الکتــــــاب اقتنــــــاء إلــــــی فتــــــدعواألطفال مرافقهــــــا کــــــل يف احليــــــاة هوعجلــــــة
  معه. الصداقة

  
   والمرح الفرح  غياب في الطفل صورة 11.4

 إىل مييــل الــدنيا، أطفــال كســائر بريئــاً  طفــالً  فلســطني شــعراء أعــني يف الفلســطيين الطفــل يبــدو
 أيامــــه تشــــرق زاهــــر بغــــد وحلــــم  ودعــــة أمــــن مــــن اآلخــــرون يطلبــــه مــــا ويطلــــب والعبــــث اللهــــو

 األمنيات. بأطيب

 القطـــط تلعـــب كمـــا اللعــب إىل يـــدعوه "ســـري" ولـــده إىل أغنيــة يف اخلليلـــي علـــى فالشــاعر
  اخلليلي: علی الشاعر يقول حيث والنجوم والشجر

 تلعـب الواسـع األفـق يف والنجمـة تلعـب/ والشـجرةُ  / تلعـب فالقطة / العبْ  ولدي يا العبْ 
 " بــــأن ولــــده علــــى األب مــــن اإلحلــــاح ســــر عــــن ونتســــاءل )12 :1991 أبوعشــــمة،( العــــب

  اإلحلاح؟: هذا سر فما أحد من توجيه دون من تلعب أن الطفولة سجية أليست يلعب،"
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 حـىت / ألعـاب العتمـة يف غابـت / فلسـطني ولقتـل / لقتلـك / الّذباحني جميء قبل / العب
ـــا / البـــاب يـــدك طـــرق/  مثـــل / انتشـــرت احلـــرب ولكـــن / وحجـــاب حجـــاب خلـــف مـــن ونأتن

  )13املصدر: (نفسالعبْ  ولدي/ يا / املهرب وعز / السرطان
 لقتلـه، الـذباحون يـأيت أن قبـل للعـب، اللحظـات ويسـرتق الـزمن يسـابق الفلسـطيين فالطفل

 األطفــال أجســاد حجابــه خلــف تغيــب الــذي األســود املــوت ويغتالــه احلــرب، حتاصــره أن وقبــل
 يتفـتح أن الفلسطيين الطفل حق من أن يرى اخلري حنظلة يا قصيدته يف أبوحنا، حنا .والشاعر

   : النباتات خضرة تتألق كما بالنضرة يتألق وأن األزهار، تتفتح كما وهدوء بسالم احلياة على
 املائيـة بأناملـه شـفافاً  عطراً  ينسج أن باخلضرة/ يتألق أن بالنضرة/ ينعم أن للنعنع شادي/ يا

  ).71املصدر: (نفس الغضة طفولتك ظل تتفيأ أن حقك شادي/ يا
 خلـق علـی والرتبويـة الفنيـة األهـداف ظـل  فـی لألطفـال املوّجـه الشـعری اخلطاب حيرص لذلك

 يهــدف والرتفيــه التســلية قــيم حــول تــدور موضــوعات تنــاول خــالل مــن والفــرح املــرح يســوده جــو
 الطّفـل نفـس خيـتلج ميـا والبـوح ميارسـونه الـذی اللعب سلوك بأمهية والشعور واحليوية الّنشاط بعث
 واجتماعيـــة دينيـــة قيمـــة العيـــد وميثـــل احتفـــالی جتمـــع أو برحلـــة قيامـــه أو بالعابـــه وفرحـــه لعبـــه أمثـــاء

 ثيــام مرتــدين االجتماعيــة بالزيــارات واســتمتاع ولعــب فــرح مــن لألطفــال حيملــه مــا بکــل کــربی
    اهلواري: صاحل يقول للوطن، للعودة الشوق النفس فی دوماً  يبعث العيد لکن، اجلديدة

 نلعــــــب نلهوفيــــــهِ  فيــــــه مرحــــــٌب/ بالعيــــــدِ  مرحبــــــاً  بيافــــــاً/ عيــــــدٌ  وغــــــداً  / هنــــــا اليــــــومَ  عيــــــُدنا
  )83املصدر:  نفس(

  بقوهلا: هذا علی احلجاوي سالفة وتعرج
 صـــــوت الشـــــارعِ  أول يف احليـــــاة/ هـــــذه يف للبكـــــاء/ وقـــــت هنـــــاك للَضـــــِحْك/ وقـــــت هنـــــاك
ــــْة/ قيــــدُ  والفــــرق القنبلــــْة/ صــــوت الشــــارعِ  آخــــر الزغــــردة/يف  بالَضــــِحْك/ال الفســــحة فلــــتمأل أُمنُل
 للضـحك وقـت تنتظر/هنـاك ال الضـحك/ آخـر انتهـاء قبل ينفجر/ سوف الشارع تنتظر/فآخر
  ).54 :1998 (احلجاوي،

 أن قبــــل األطفــــال ضــــحك يف الــــزمن تســــارع للَضــــِحكْ  وقــــت هنــــاك قصــــيدة يف فالشــــاعرة
 واملــرح للضــحک جمــاالً  هلــم تفســح مل الصــهيونية القتــل آلــة ألن الصــهيوين. احملتــل قنابــل تقــتلهم
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 تصـــادرحقهم وبـــذلک واللعـــب املـــرح وقـــت يف ابتســـامتهم ذبـــح علـــی تعمـــد  فبـــذلك واللعـــب؛
  الدولية. والقوانني اإلنسانّية القّيم کلّ  متجاهلة والضحک باللعب باالمتاع

  

  النتائج .5
 فيهـا ربطـت الذاتيـة ألزمتهـا حموراً  احلجاوی سالفة شعر فی الفلسطينی الطفل صورة ظهرت - 

 التقـاطع نقطـة احلريـة إلی توقها وکان الوطنی، اهلّم مع الذاتی مهّها فتالقی والطفولة، احلب بني
  املوضوع. عن التعبري فی

 املرکبــة الصــورة عــرب الطفــل قــدمت عنــدما واضــحة، فنيــة قــدرة احلجــاوی ســالفه کشــفت - 
 حتقيــق إلــی قادــا التــی واملعرفيــة، الفنيــة أدواــا النمطــني هــذين فــی اســتجمعت حيــث والرمــز

  شعرها. فی جتديدی نزوع علی دلت تصويرية مجاليات
 مـن الفلسـطيين الواقـع وجتّسـد تصـور الـيت الرمـوز توظيف من الفلسطينية الشاعرة أکثرت - 
 االحــتالل مــن بــدءاً  يعيشــه، الــذي والسياســي اإلجتمــاعي للواقــع والتلمــيح اإلحيــاء لغــة خــالل

 للمقاومـة وصـوالً  السـجون يف وزجهـم وقـتلهم أهلها وتشريد األرض ومصادرة البشعة وممارساته
 واألجنــاس اللغــات بکــل عنهــا والــدفاع املشــروعة الوســائل بکــل النضــال وإســتمرارية والتحــدي

 جتربتهـا وإثـراء أبعادهـا إلسـتثمار منهـا حماولة الرموزيف توظيف علی عکفت لذا املعروفة. األدبية
 واملباشـرة واخلطابيـة السـطحية علـی والقضـاء الشـعري الـنص علـی فنيـة مجاليـة وإضفاء املعاصرة،

  والوطن. الشعب ا ميرّ  اليت واملرحلة الوطنية القضية الختدم اليت
ــــة شــــعرية بلغــــة فلســــطني يف املســــلوبة الطفــــل حقــــوق شــــعرها يف الشــــاعرة عاجلــــت -   مجيل

 الــيت احلقــوق تلــك املآســي). ــا تعصــف ذکرياــا وأصــبحت بطفولتهــا ضــّحت (مــن أنشــدا
 محايـة وأصـبحت فلسـطني طفولـة مـن الکثـري ونالـت والـويالت واجلـرائم املآسي ألبشع تعرضت

  العاملية. اإلنسان حقوق من يتجزأ ال جزء ملحة ضرورة وحقوقها الشرحية تلك
 بطــالً   احلجــاوي ســالفة شــعر يف حقــوق أي مــن املنــزوع الفلســطيين الطفــل صــورة بــرزت - 
 يتنـــاثر ضــحية إلـــی وحّولتهــا اإلنســـانّية حقوقــه صــادرت أن بعـــد اإلســرائيلية، احلـــرب آلــة يقــاوم
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 وجــه ــا يقــذف الــوطن حبجــارة حممــالً  الــربيء الطفــل فينــتفض الطريــق، قارعــة يف ودمــه حلمــه
  يقهر. ال الذي اجليش آلة ا ويهزم البغيض، االحتالل

 املختلفـة املضامني من للکثري (الطفولة) املرحلة هذه خالل دواوينها فی الشاعرة تطرقت - 
 للقــيم معــززاً  جــاء الروحــی فاجلانــب والــوطنی، واإلنســانی الروحــی جبانــب تصــل مــا أبرزهــا وکــان

 فقــد اإلنســانی اجلانــب حيــث ومــن الطفــل وطبيعــة تنســجم التــی األخالقيــة واملفــاهيم اإلنســانية
 وجليـة، واضـحة بصـورة الطفولة حق واحرتام تعزيز فکرة بدت وقد االحرتام قّيم غرس بني تنوع
 الـوالء قـّيم مـن والتعزيز األطفال نفوس فی الوطن حبّ  غرس إلی عمدت الوطنی اجلانب وفی

  واإلنسانّية. اخلري وقّيم واالنتماء
 نتيجـة يتفقـدها والـذي الفلسـطيين لطفـل األساسية احلقوق علی الضوء الشاعرة سّلطت - 

  الإلنسانية. وممارساته وبطشه وقمعه االحتالل
 فيهــا واملــرح للعــب وآمنــة صــاحلة لبيئـة الفلســطيين الطفــل فقــدان تصــوير الشــاعرة حاولـت - 

 ملغومــة بيئــة إلــی بيئــتهم وحــّول األطفــال مــن احلقــوق تلــك ســلب الصــهيوين احملتــل إنّ  حــني يف
   حني. کلّ  يف القنابل وشظايا الرصاص يطاردهم آمنة غري

 اتمـــع داعيـــاً  اإلنســـانّية، والقـــّيم باحملبـــة يزخـــر عنفوانـــه بکـــلّ  الطفـــويل شـــعرها جـــاء - 
 ملمارســــة فلســــطني ألطفــــال صــــاحل ومنــــاخ مناســــبة بيئــــة لتــــوفري الدوليــــة واملؤسســــات الــــدويل

 واالجتماعيـة والثقافيـة الوطنيـة وحقـوقهم والصحة، واحلرية والدرس واملرح اللعب يف حقوقهم
   ذلک. وغري

 بنيتهـــا تطـــوير بعـــد احلجـــاوي ســـالفة الشـــاعرة قبـــل مـــن وعناصـــرها الطبيعـــة اســـتدعاء جـــاء - 
 الفلسـطينية والعراقـة األصـالة عمـق عـن لإلشـارة ا والرتميز الشعرية الصورة تلوين إطار يف الداللية
 ومعــامل وتارخيهــا هويتهــا طمــس العــدوّ  حمــاوالت رغــم وثباــا صــمودها وتصــوير بأرضــها، وجتــذرها

    والنبات). -  والشجر -  بعناصر(األرض والنضال املقاومة رموز ومتثّلت جغرافيتها
 کثـري إلـی الدراسـة وصـلت لقـد بل وحسب، أدراجها ميکن اليت النتائج هذه ليست وأخرياً 

 ذکرنــــا الــــيت هــــذه حتملهــــا جزئيــــة نتــــائج وهــــي الدراســــة ثنايــــا يف املبثوثــــة الفرعيــــة النتــــائج مــــن
  طياا.  بني
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http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=754 
 غنـــــــــــــامي روضـــــــــــــة 17/10/2013 الفلســـــــــــــطيين../ اإلنســـــــــــــان حيـــــــــــــاة يف الّصـــــــــــــبار تنبـــــــــــــا خصوصـــــــــــــية

https://www.arab48.com.(  
  http://sulafahijjawi.ps/?page_id=726 نابلسية. نصوص م)،2015احلجاوي،( سالفة،
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