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ملخص:

من  قليل  غري  عدداً  فاإن  لذلك  االإن�سان؛  حياة  مراحل  اأهم  من  الطفولة  مرحلة  تعترب 
الدار�سني املحدثني اأولوها عناية كبرية يف درا�ساتهم، واأبحاثهم بهدف متكني الطفل من 
امل�سي ُقدمًا نحو احلياة. ومع االأهمية التي يوليها الدار�سون لالأطفال اإاّل اأن الدرا�سات التي 
تناولت لغتهم واأدبهم يف الوطن العربي بعامة، وفل�سطني بخا�سة ظّلت دون الهدف املراد 

واملن�سود.
ومن هنا در�سُت يف بحثي هذا اجتاهات �سعر الطفل يف ال�سعر الفل�سطيني املعا�رس، يف 
حماولة لت�سنيف ال�سعر الذي اأبدعه عدد من ال�سعراء الفل�سطينيني لالأطفال، ومعرفة القيم 
التي �سّمنها املبدعون ال�سعراء يف كل اجتاه من اجتاهات ال�سعر، والتي ح�رستها يف اأربعة 

اجتاهات هي: الوطني، واالجتماعي، والتعليمي، والرتفيهي.



مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد اخلامس عشر - شباط 2009

čČĒ

Abstract:

Aspects of child’s poetry in modern Palestinian poetry 

The Infancy Stage is the most critical stage in the humans’ life. 

Therefore a significant number of researchers show interest in studying it 

in order to help the child live a good life. However, the studies that focused 

on the language, behavior and literature of children in the Arab World, and 

in Palestine in particular, are still below expectation.

In this study, I examined the children’s modern poetry in Palestine 

so as to classify the creative poetry of Palestinian poets and attempted to 

uncover the values conveyed by them. The aspects included are national, 

social, educational and entertainment ones.
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مقّدمة:
االأطفال فئة مهّمة من فئات اأي جمتمع يف هذا الكون؛ الأّنهم ي�سّكلون حاالت عديدة 
تختلف بح�سب املراحل العمرية التي ميّرون بها. وتعّد مرحلة الطفولة من اأهم مراحل حياة 
التقّدم يف حياته  الطفل  لي�ستطيع  نوع خا�س  عناية من  اإىل  بحاجة  فهي  لذلك  االإن�سان؛ 

ب�سكل �سليم، وفق ما يريده املجتمع الذي يعي�س فيه.
وقد ُعني كثري من الدار�سني – قدميًا وحديثًا – بدرا�سة هذه الفئة من فئات املجتمع 
�سحّيًا، وتربوّيًا، واجتماعّيًا، ونف�سّيًا، وتو�سلوا يف درا�ساتهم اإىل نتائج مهّمة جعلت مرحلة 
تظلُّ  اآثارها  الأّن  م�ستقبله  ت�سكيل  وبخا�سة  االإن�سان،  مهّمة جداً يف حياة  الطفولة مرحلة 

مرافقة للطفل مدى عمره.
املوجهة  واالأبحاث  الدرا�سات،  تكن  مل  بخا�سة  وفل�سطني  بعامة،  العربي  الوطن  يف 
الأدب االإطفال ولغتهم يف امل�ستوى املطلوب، بحيث تقوم بدرا�سة اأدب االأطفال الذي يبدعه 
نقلها لالأطفال عرب  اإىل  االأدباء  ي�سعى  التي  القيم  ونرثاً، وتبنّي  �سعراً  الفل�سطينيون  االأدباء 

اإبداعهم االأدبي.
للكتابة  باحلاجة  لالأطفال  كتبوا  الذين  الفل�سطينيني  ال�سعراء  من  اثنان  اعرتف  وقد 
لهذه الفئة العمرية، فقال ال�ساعر عبد الكرمي الكرمي )اأبو �سلمى( يف اأوائل القرن املا�سي: 
»اإن املكتبة العربية لفي حاجة ق�سوى اإىل اأغاين االأطفال، وهذا هو ال�سبب الذي حدا بنا اإىل 
اإ�سدار هذه املجموعة من االأغاين لهم... النفو�س الربيئة التي اأهملها اأدبنا العربي طوياًل، 
ال�ساعر  االأعزاء«)1(. فيما قال  اأبنائنا  بق�سط �سئيل من واجبنا جتاه  قد قمنا  بذلك  ونكون 

الدكتور وجيه �سامل يف اإهداء ديوانه »اأغاين االأطفال«)2(؛ قال: 
ǿǠȢȎȱǟ ǠȹǒǠȺǣǕ ȴȮɆȱǙ¼

...ȯǠȵɇǟ ǼȪȞȵ ǠɅ ÛǠȹȀǹǽ ǠɅ
ǥǠɆƩǟ ȸĉɅȂǩ ăǥǒǠ ĉȑȿ ǦȶȆǣ ǠɅ
ȜɆȒǩ ǠȺćȵɎǵǕ ȴȭĈƘȡ ȸȵ

ǧǠȺǝǠȭ ȸȵ ǠȺȹɀȭ Ž Ǡȵ Ƙǹ ǠɅ ǟɀȶǪȹǕ ǠɅ
ǿǠǤȭ ǠȺȲǮȵ ȴȭǟȀȹ ǠȶɆȭ

ǼɅǼƨǟ ȰǤȪǪȆƫǟ ćȴȅȀɅ ȸȵ ȴǪȹǖȥ
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ƔĉɅǼȽ ǟɀȲĉǤȪǩ Û ćȴȭɀǱǿǕ
ƔǲȾȵ ȸȵ ǠőȀȎȝ Ɣȱǟ ɃǾȽ
ǧǠɆȺȡćǕ ȸȵ ǦȩǠǣ ǠȾȺȵ ǨȢȍȿ

ȴȮȆȦȹ ȸȵ ǦǤɅȀȩ
ȴȮǣǿǼȱȿ ȴȮȱ ɄȽȿ
.¬ǿǠȆƫǟȿ ȄɆȲƨǟ ȴȞĈȹ

ويف حماولة ل�سّد بع�س النق�س يف هذا املجال فل�سطينّيًا، عمدُت اإىل درا�سة اجتاهات 
تلك  من  اجتاه  كل  نها  ت�سمَّ التي  القيم  مبّينًا  املعا�رس،  الفل�سطيني  ال�سعر  يف  الطفل  �سعر 
والتعليمي،  واالجتماعي،  الوطني،  وهي:  درا�ستي،  فيها  ح�رست  التي  االأربعة  االجتاهات 
والرتفيهي، وا�ستخدمت يف درا�ستي املنهج اال�ستق�سائي التحليلي، بحيث ا�ستخرجت مناذج 
َحلَّلُتها  ثمَّ  لالأطفال،  �سعرهم  الذين نظموا بع�س  الفل�سطينيني  ال�سعراء  اأ�سعار عدد من  من 
اأنهيُت الدرا�سة بخامتة اأجملُت فيها اأهم نتائج الدرا�سة، ثم  مبّينًا القيم واملعاين فيها، ثم 

و�سعُت هوام�س الدرا�سة، واأتبعتها بقائمة للم�سادر واملراجع التي اأُِخذت منها.

أوالً - االجتاه الوطين:

من  فاأكرثوا  الوطني،  باالجتاه  لالأطفال  �سعراً  كتبوا  الذين  الفل�سطينيون  ال�سعراء  اهتم 
اأو باآخر يف  اأّن هذا االجتاه ورد منثوراً ب�سكل  نظم الق�سائد واالأنا�سيد يف هذا االجتاه، كما 
االجتاهات االأخرى التي نظموا فيها لالأطفال، اإذ يلحظ القاريء ملا نظم يف تلك االجتاهات 
النا�س يف منا�سبات  التي يتناقلها عامة  كثرياً من املعاين وامل�سطلحات ال بل وال�سعارات 

كثرية مبثوثة يف ثنايا ما نظموه.
وقد دفع ال�سعراء لالإكثار من النظم يف هذا االجتاه عوامل عديدة اأهمها: تعر�س الهوية 
الوطنية الف�سطينية ملحاوالت عديدة وم�ستّمرة من ِقبل االحتالل ال�سهيوين للوطن الفل�سطيني 

 

حماولة   1948 عام  املحتلة  فل�سطني  يف  فظهر  والتذويب،  الطم�س  ملحاوالت  تعر�سها   –
و�سائل  عرب  باإ�رسائيل  ي�سمى  فيما  العرب  باأ�رسلة  �سمي  ملا  ال�سهيونية  احلكومات  ِقبل  من 
الغربية وقطاع غزة ظهرت  ُي�سمى بال�سفة  اأي ما  كثرية. ويف فل�سطني املحتلة عام 1967 
الفل�سطينيني  اأ�سقائه  عن  وف�سمه  الوطني،  تاريخه  الفل�سطيني عن  املواطن  ل�سلخ  حماوالت 
يف ال�ستات، وبخا�سة ممثله ال�رسعي منظمة التحرير الفل�سطينية بف�سائلها املتعّددة، وفيما 
بعد عن الف�سائل التي ظهرت متاأخراً على ال�ساحة الفل�سطينية مثل حركة املقاومة االإ�سالمية 
عن  الفل�سطينيني  املواطنني  �سلخ  حماوالت  عن  ف�ساًل  االإ�سالمي.  اجلهاد  وحركة  )حما�س( 

اأمتهم العربية واالإ�سالمية وفك ارتباطهم بهما يف كل املجاالت.
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وكان هدف هوؤالء ال�سعراء وا�سحًا وبارزاً فيما يكتبونه لالأطفال وهو توعية الطفل 
الفل�سطيني بوطنه، وتعزيز انتمائه اإليه، وحثه على ال�سمود فيه، وعدم الذوبان واالن�سهار 
وتعزيز  واإ�سالميًا،  عربيًا  الكبري  بوطنه  توعيته  عن  ف�ساًل  بدائل،  من  عليه  ُيْعر�س  فيما 
انتمائه اإىل ذلك الوطن على الرغم من كل االآالم والعذاب التي ميكن اأن يلقاها الفل�سطيني 

ب�سكل اأو باآخر يف بع�س املواقع العربية واالإ�سالمية.
من خالل ا�ستعرا�سي لدواوين عدد من ال�سعراء الفل�سطينيني وقراءة كثري مما كتبوه 
يف االجتاه الوطني لالأطفال؛ متكنت من ح�رس عدد من املفاهيم واملعاين والقيم الوطنية 
التي �سعى ال�سعراء اإىل توعية الطفل الفل�سطيني بها، وتنمية مفهوم الوطن واالنتماء اإليه، 

والفخر بذلك، واال�ستعداد للدفاع عنه فيما بعد، وقد در�ست هذا االجتاه وفق االآتي:

1. الـوطـن:
مفهوم الوطن وا�سع ومتعدد اجلوانب، وهو يت�سع وي�سيق وفقًا للقيم واملعاين التي ُين�ّساأ 
انعك�ست  ال�سالح. وقد  اإليه فيحملون �سفة املواطن  ينت�سبون  النا�سئة ويحملها من  عليها 
�سعة هذا املفهوم يف �سعر ال�سعراء الفل�سطينيني، لكّنني وقفت يف حتديد هذا املفهوم عند 
العربي  واأهلها، وامتدادها  )االأر�س(، وتاريخها، وقد�سيتها،  الوطن  ن�سو�س عامة حّددت 

واالإ�سالمي، واأهم تلك الن�سو�س هي:

أ. نص »الوطن«للشاعر إسكندر اخلوري)3(، يقول فيه)4(:

الـوطــن

Ċȸøøȕɀȱǟ ƙȖøøȆȲȥ ǠøɅ

 

ĊȸøȵȂȱǟ  ȯɀøȕ  ƃ  ǨøȹǕ

 

ĊȸȮøȅ  ɂøȲǵǕ  ƃ  ǨøȹǕ

 

Ċȸøȕɀȱǟ  ƙȖøȆȲȥ  ǠøɅ

 

***
ĊǡĆǿɉǟ  Ȱȭ  ƃ  ĈǨøȹǕ

 

ĊǡȀøȞȲȱ  Ȱøǣ  ƃ  ĈǨøȹǕ

 

ǡȀøĉȖȱǟ  Ȱȭ  ƃ  ĈȬøɆȥ

 

Ċȸøȕɀȱǟ  ƙȖøȆȲȥ  ǠøɅ

 

الفل�سطيني فهو  واأهميته للطفل  الوطن، ودميومته،  ا�سم  فال�ساعر هنا يحّدد بو�سوح 
مه ليكون لكل العرب، وهو يعزِّز فيه  اأحلى �سكن يجد فيه كل اأمانيه وكل ما ي�سعده، ويعمِّ

اأي�سًا امتداده القومي.
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ب. نص »حنن نسل األقوياء«للشاعر إسكندر اخلوري، يقول فيه)5(:

حنن نسل األقوياء

ǒǠɅɀȩɉǟ ćȰøøøȆȹ ȸøƲ

 

ĊƙøøƠǠȦȱǟ  ĆȸøøɆǤȱǠȢȱǟ

 

ǒǠɆǤȹɉǟ  ćȰøøøȆȹ  ȸøƲ

 

ĊƙȲøȅȀƫǟ  ĆȸøɅǼøȉȀƫǟ

 

***
ɁĉǼȦƫǟ  ćǢȞøøȊȱǟ  ǠøȾɅǕ

 

ĊǻɀøȞȪȱǟ  ǟǾȽ  ǠȺćǤøøȆǵ

 

ƿǼƭ  ĆȁȀøøǶćȹ  ɄøȮȱ  ȴȩ

 

ĊǻɀøȞɅ ǠøȺɆøȑǠȵ ƋȰøȝ

 

***
ĉɍǙ  ĆǼøǲƫǟ  ćǼøøøɆȞȹ  ɍ

 

ĊǻǠøȾøǪǱǟȿ  ąǻǠøøƠǠǣ

 

ăɎøȞȥ ćȸøȆøƲ ȸøȱȿ ɍ

 

ĊǻǠøƠɍǟ  ǠøȹǼøȪȥ  ĊȷǙ

 

اإليه الطفل  يف هذه االأن�سودة يحر�س ال�ساعر على بيان التاريخ العظيم الذي ينتمي 
الفل�سطيني يف حماولة منه لدفعه اإىل جتاوز حالة ال�سعف والهوان التي يعي�سها حا�رساً، 
الوحدة  اأال وهي  العريق،  لتجاوز هذه احلالة، وو�سل حا�رسه مبا�سيه  الو�سيلة  له  ويبنيِّ 

واالجتهاد يف العمل والبناء.
وبالعودة اإىل ن�س »الوطن«لل�ساعر اخلوري جند التاريخ �ساخمًا، فيقول)6(:

ĊǒǠøȶøȮƩǟ  ĆǻɎøøǣ  ǠøøɅ

 

ĊǒǠøɆǤȹɉǟ  ǼøȾøȵ  ĈǨøøȹǕ

 

ĊǒǠøɆǤȡɉǟ  ćȯǖøȥ  ĆǒǠøøȅ

 

Ċȸȕȿ  ȬøøɆȥ  ȴøøƬ  Ǡøȵ

 

***
ǟǼøȡ  ȬøøɆȥ  ȸøȵ  Ȱøȭ ɁǻĉȀøȱǟ ɂøøȪȲɅ ƾøȞȵǠøȕ

 

ǟǼøøȦȱǟ  ćȸøøƲ  ǠøøȺƌȲȭ

 

Ċȸøȕɀøȱǟ  ĆȏǿǕ  ǠøɅ  ĈȬøȱ

 

فل�سطني.  ووطنه  الفل�سطيني  الطفل  بني  متينة  تاريخّية  روابط  يوجد  هنا  فال�ساعر 
االأنبياء.  رفات  ت�سم يف جنباتها  مقّد�سة  اأر�س  واحلكماء، وهي  العلماء  اأجنبت  ففل�سطني 
وا�ستذكار هذا التاريخ املجيد يبعث يف نف�س الطفل التحّدي، وال�سمود، والقدرة على العطاء 
�سيكون  فل�سطني  االعتداء على  اإّن كل من يحاول  فيقول:  الطامعني،  اأطماع  والفداء، و�سّد 

م�سريه الهالك الأن املواطن الفل�سطيني م�ستعد دومًا الفتداء وطنه فل�سطني بروحه.
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ج. ُأنشودة »وطين« للشاعر مازن دويكات)7(، يقول فيها)8(:

وطنــي

ɂøøȍĊȿĆǕ  Ǽøȩ  ȬøøƊǤƜ  ǃǟ

 

ɂøȎȞćǩ ɍ ȨøøȱǠƪǟ ǠøɅǠøȍȿȿ

 

ɄĉȺȵ ĆȬøȹǕ ćǼȾøøȉǕ ɄøøȺȕȿ

 

Ǡø ĉȍǿ  ƾøȍɀøȍȀȵ  ɄøøǤȲȪǣȿ

 

Ǡ ĉȎȹ ȤǶøȎƫǟ Ž ȀøȮøȺɅ ȸȵ

 

Ǡø ĉȎǪǹǟ Ǽøȩ ĈȀøøȦ ćȮȱǠǣ ćǴøǤȎɅ

 

ɃǼøȺȝ  ȤøǶøȎƫǠȭ  ĆȬȹɉȿ

 

Ǡø ĆȍĊȀ Ĉǵ  ĆȬøƍǤǵ  ɂøȲȝ  ćǧǻǻȁǟ

 

ɂøȎǶćǩ  ɍ  Ʉøĉǣǿ  ȸøȵ  ĄȴøȞĈȹ

 

ǠøøȎĊȪȹ  ǠøƬ  ĆȄøɆȱ  ĄǦøȲȵǠȭ

 

ɄøĉȹĆǕ  Ɨøøȕȿ ǠøøɅ ǠøȾćȲƤǕ

 

ɂøȎȩɉǟ  ĈȤøøĆȺ Ćȭ  Ž  Ąǻɀøȱɀȵ

 

حب الوطن عند ال�ساعر مازن دويكات مقّد�س فهو واجب اأو�سى اهلل �سبحانه وتعاىل 
الوطن مقّد�س قد�سّية امل�سحف  اإن  الكفر،  اإىل  االإميان  به، ومن ينكر ذلك يخرج من حالة 
اأن يحر�س عليه ويحفظه يف عقله وقلبه، وما زاد يف قد�سّيته  ال�رسيف، وعلى الفل�سطيني 
الفل�سطيني  الطفل  اأنعمها اهلل على  الوجود نعمة  االأق�سى املبارك، فهذا  هو وجود امل�سجد 
من بني نعم كثرية. وكاأيّن بال�ساعر يتح�ّس�س حماوالت جهات حتاول جعل املقّد�سات يف 
فل�سطني نقمة على ال�سعب فريف�سها ويوؤكد على اأنها نعمة على طفلنا اأن ين�ساأ على حّبها، 

وحمد اهلل عليها.
د. قصيدة »فلسطني تتحدث عن نفسها« للشاعر »أبو النصر التميمي«)9(، يقول فيها)10(:

فلسطني تتحدث عن نفسها

ɄǝǠǺøȅ ćȴøɆȚȞȱǟ ƙȖøȆȲȥ ÛɄĉȹǙ

 

ĈǒǠøǱǿĆɉǟ  ćǥǿɀøøȶȞȵ  ĄǦøĉȹɀøȶɆȵ

 

ĊǨøȭȁ ąǧǠɅǔǣ  ƗøøȭǿǠǣ  ȼøȲȱǟ

 

ĈǒǟȀøȅɋǟȿ ĈǯǟȀøȞƫǠǣ  ćǧɀøøȲȝȿ

 

ĊǧɉɊǩ ĈǿǠøǺȦȱǟ ĈǦƧȿɉ ɃǾøøȽ

 

ɄǝǠøȒȥ ćƘøǭǕ ƿĉȂøøȝ Ǡŏ ɀøȽĊȂĆɅ

 

Ǡȥ ĉȀøȊǩ ćǧɀƧ ɂȎȩɉǟ ǼǲøȆƫǠǣ

 

ĈǒǟȀøȽƋȂȱǟ  ĈǦøøǤȪȱǟ  Ƀǽ  ĈȼȪɆȪøȉȿ

 

ĈȼǪ Ċȶ ĈȆĈǣ  ćȰɆȲƪǟ  Ćȴø Ĉȅćȿ  ąǼǲøȆƞȿ

 

ĈǒǟȀø ĊȮĉȺȱǟ  Ĉǥ ƋǼøøȊȱǠǣ  ǠøȾćȲɆȪɅȿ

 

Ɣȱǟ ȴøȾǪǹćǕ  ɄȾȥ ćǦøȵǠɆȪȱǟ  ǠøȵǕ

 

Ĉǒǟǿɇǟ  ĈǥǼøǵȿ  ĆǥǿǠøȺȵ  ǨøĆȲ ĊȝĆǕ

 

ƾƮǠȆǩ ƌȜøȊǩ ĈǿɀȺȱǟ ćǼȾȵ ćǼøȾƫǟȿ

 

ĈǒǟȀøøƜ  ąǦøȱɀȍɀȵ  ąǥĆǿǠøøȢƞ

 

ƑȽǾȵ ćǦøȵǟȀȮȱǟȿ Ƀĉǿǻ ćǼøøǲƫǟ

 

Ʉøǝǟǻǿ ćǻɀøȲƪǟȿ ŸĊǕǻ ćȯǾøøǤȱǟȿ

 

ɂȪƌǪȱǟȿ  ĈǦȽǟȂƋȺȱǟȿ  ĈǦøȅǟǼȪȱǟ  ćǼøȲǣ

 

ĈǒǟǼȾøøȊȱǟȿ  ĈȷǠƹɋǟȿ  ĈȴøøȲȞȱǟȿ
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قد�سيته  اإظهار  الفل�سطيني بوطنه من خالل  الطفل  روابط  التميمي  ال�ساعر  يعّزز  هنا 
دومًا  تتعّر�س  التي  الفل�سطيني  ال�سعب  وحدة  على  ذلك  يف  موؤكداً  وامل�سيحّية  االإ�سالمّية 
االإ�سالمية  باملقّد�سات  عامرة  ففل�سطني  االحتالل.  ِقبل  من  والتمزيق  ال�سقِّ  ملحاوالت 
االإبراهيمي  احلرم  وم�سجد  امل�رّسفة،  ال�سخرة  قبة  وم�سجد  املبارك،  االأق�سى  كامل�سجد 
فاإن  ذلك  عن  ف�ساًل  املهد.  وكني�سة  القيامة،  ككني�سة  امل�سيحّية  واملقد�سيات  ال�رسيف، 
فل�سطني بلد املجد التليد والكرامة ال�سنية، والبذل والفداء املتوا�سل، وهي اأي�سًا بلد االإميان 

والعلم وال�سهادة.
هـ. قصيدة »الوطن« للشاعر حممد الظاهر)11(، يقول فيها)12(:

الوطــن
ǿǠǱȿ ... ĄǢĉɆȕ ȨɅǼȍ ...ȰȽǕ

ǿǠǲȉɉǟȿ ǻȿǿɀȱǟȿ ĈǡǠȊȝɉǟ ȸȵ ȰȪǵ
ĈǿǠȾȺȱǟ ĈȜȲȖȵ ǼȺȝ ƌȰȖǩ ǦȦɆȱǕ Ȅƽ

ǿǟɀǮȱǟȿ ǿǟȀǵɉǟȿ ȷǠȞǲȊȱǟ ȸȵ ǢȞȉ
ǿǠȎǪȹǟ ǦɅǟǿȿ ǦɆȩǼȺǣȿ ȳǻ

ǿǠǺȦȱǟȿ ǒǠȥȀȱǟȿ ȷǠȵɉǟ ȳɎȆȱǟ ȸȵ ȴȅɀȵȿ
ȸȕɀȱǟ ɀȽ ǟǾȽ
ȸȕɀȱǟ ɀȽ ǟǾȽ
ǿǠȢȎȱǟ ƔĉǤǵǕ

يف هذا املقطع من ق�سيدته يو�سح ال�ساعر حممد الظاهر بعداً اآخر للوطن يحر�س على 
اإنه بعد  اأن ير�ّسخه يف ذهن الطفل الفل�سطيني وقلبه، وهو ُبعد مهم يجب املحافظة عليه، 

االإن�سان الفل�سطيني.
يت�سور ال�ساعر الظاهر االأطفال الفل�سطينيني ي�ساألونه عن معنى كلمة الوطن، فيجيبهم 
واالأ�سدقاء  االأهل،  هي:  ومكّونات  عنا�رس  للوطن  اأن  لهم  في�رسح  وا�سحة،  �سهلة  اإجابة 
الطيبون، واجلريان االأمناء، والطبيعة اجلميلة؛ علوية و�سفلية، �ساكنة ومتحركة، ومقاتلون 

اأقوياء يحمونه، ومعان وقيم �سامية.
ومّلا اطماأن ال�ساعر حممد الظاهر اإىل اأنه اأجاب �سوؤال االأطفال، كّرر لهم عبارة »هذا هو 

ل عليهم مفهوم الوطن، ويريدهم اأن يحفظوه يف عقولهم وقلوبهم. الوطن«، وكاأنه ي�سهِّ
و. ن�سيد »موطني«لل�ساعر اإبراهيم طوقان)13(، يقول فيه)14(:
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مـوطنـي  ...  مـوطنـي
ćȯǠȶƨǟȿ  ȯɎøøƨǟćǒǠȾøǤȱǟȿ  ćǒǠȺøøȆȱǟĊȫǠøøøǣǿ  Ž
ćǥǠøǲȺȱǟȿ ćǥǠøɆøƩǟȿćǒǠøǱȀȱǟȿ  ćǒǠøȺƬǟȿĊȫǟɀøøȽ  Ž

ȫǟǿǕ ȰøȽ   
    ƾȵĉȀȮøȵ ƾøƴǠøȡȿ      ƾøȶĉȞȺȵ ƾƫǠøøȅ 

ĊȫɎøøćȝ Ʉøøȥ           ĊȫǟǿǕ ȰøøȽ
ɄøȺȕɀøȵ  ...  ɄøȺȕɀøȵ

ƋȰȮɅ  ȸȱ  ćǡǠøǤøȊȱǟĊȰȪǪøøȆǩ  ȷǕ  ćȼøƌƵĊǼøøøɆǤɅ  ȿǕ
ɁǻĉȀȱǟ ȸȵ ɄȪǪøøȆȹɁǼȞȲȱ  ȷɀøȮȹ  ȸȱȿĊǼøøøɆǤȞȱ Ǡȭ

ǼɅȀøćȹ ɍ
ǟǼ ĉȮøȺƫǟ ǠȺȊøɆȝ      ǟǼøɅǘƫǟ ǠȺ ĆƋøȱćǽ  
ĊǼøøɆȞȹ Ȱøøǣ        ǼɅȀøøøȹ ɍ                       

ĊǼɆøøøȲǪȱǟ          ǠȹǼøøøƭ                        
Ɨøȕɀȵ

ȰȞøȊƫǟ  ȰøȵǠøǵɁǿɀøȱǟ  Ž  ȻȀøȭǽĊȀøĆȽĉȂȱǠȭ ĄǴøǝǠȥ
ɄøȲƍȲĆȽ  ŷćǿ  ǠøɅɁǿćǽ  ǠøɅ  ɄøȦǪȽǟȿĊȀȶȩ  ǠɅ  ȴøȆǪǣǟȿ

ɁȀ ĆƋøȊȱǟ ĈǼȅćǕ Ĉȸøǣɍ
ĊǡȀȞȱǟ  ĆȯǠøøƤ ǠøɅĊǻɀøøȅćɉǟ  ĆȸɅǼǹȿĊǿǠǺȦȱǟ  ĆǼøɆȎȩȿ
ĊǢȾȲȱǟ ĆȰɆøȅ ĈǧǠøȽĊǻɀȾøøɆȲȱ  ƾøȥǿǠǱĊǿǠȵ ƋǼȱǟ  ĈȴɆǶǱ  Ž

ǻɀȲøƪǟ ĆȰɆøȲȅ ǠɅ

بعد كل ما �سبق من بيان ملعنى الوطن تاريخًا ودينًا، يتبنّي لنا يف هذا الن�سيد الذي 
واأن  بوطنهم،  يفاخروا  اأن  الفل�سطينيني  لالأطفال  يحّق  اأنه  طوقان؛  اإبراهيم  ال�ساعر  نظمه 
يعتّزوا بالعي�س فيه ويدعو له بال�سالمة من االأعداء، ويرف�سوا عي�س العبيد حتت االحتالل، 

ثم يدعوهم لطرد املحتلني اليهود عن وطنهم ليبقى خالداً لهم وحدهم.
وهذا الن�سيد الأهميته جعلته ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية عندما اأقيمت على اأثر اتفاق 
اأو�سلو عام 1993، الن�سيد الوطني الفل�سطيني الذي ين�سده اأطفال مدار�س فل�سطني �سباح كل 

يوم درا�سي، وين�سده الكبار يف كل منا�سبة وطنية.
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ز. قصيدة »هنا باقون« للشاعر توفيق زيّاد)15(، يقول فيها)16(:

ȷɀȩǠǣ ǠȺȽ
ȰɆǶǪȆȵ ȷȿȀȊȝ ǠȺĉȹǖȭ

!!ȰɆȲƨǟȿ ÛǦȲȵȀȱǟȿ ÛǼȲȱǟ Ž
ĊǿǟǼƨǠȭ ȷɀȩǠǣ ÛȴȭǿȿǼȍ ɂȲȝ ...ǠȺȽ

ÛȴȮȩɀȲǵ Žȿ
ĊǿǠĉǤȎȱǠȭ ÛǯǠǱȂȱǟ ǦȞȖȪȭ

ĊȴȮȹɀɆȝ Žȿ
ĊǿǠȹ ȸȵ ǦȞǣȿȁ

ǿǟǼƨǠȭ ȷɀȩǠǣ ÛȴȭǿȿǼȍ ɂȲȝ ...ǠȺȽ
تاأتي ق�سيدة ال�ساعر الفل�سطيني توفيق زياد »هنا باقون«وبعد كل ما �سبق من توعية 
للطفل الفل�سطيني بوطنه، وبحيث فاخر به يف ن�سيد اإبراهيم طوقان؛ تاأتي الق�سيدة لتجعله 
لن  اإننا  فيقول  الوطن،  اأر�س  من  اقتالعه  اإىل  الهادفة  اخلبيثة  وو�سائله  االحتالل  يتحدى 

نرحل و�سنبقى منغر�سني يف اأر�سنا نقاوم االحتالل ونزعجه اإىل اأن جنربه على الرحيل.

2. القدس:
يكاد يكون لكل مدينة وقرية وخربة وخميم يف فل�سطني موطن يف بيت �سعر، اأو جملة 
داً، واآماًل بالعودة منت�رساً حمّرراً  نرث، اأو مّوال قاله مبدع فل�سطيني باكيًا، وم�ستذكراً، ومتوعِّ

مبتهجًا ليعيد الذكريات.
قلوب  اأفئدة  ومهوى  العربية،  االأمة  عروبة  وعرو�س  فل�سطني،  دّرة  هي  التي  والقد�س 
والطفل  الفل�سطيني،  ال�ساعر  عند  فل�سطني  الوطن،  مبفهوم  مفهومها  ارتبط  امل�سلمني 
الفل�سطيني، وعموم ال�سعب الفل�سطيني، و�ساعدها على اأن تكون يف ذلك املفهوم واملكانة 
باركها  فقد  االإ�سالمية،  بالعقيدة  وارتباطها  املدينة  قد�سّية  منها:  عديدة،  عوامل  العالية 
�ْسِجِد  �ْسِجِد احَلَراِم اإِىَل امْلَ َن امْلَ اهلل يف كتابه العزيز فقال: »�ُسْبَحاَن الَِّذي اأَ�رْسَى ِبَعْبِدِه َلْياًل مِّ
رُي«)17(، ف�ساًل عن مكانتها  ِميُع الَب�سِ ُه ُهَو ال�سَّ َيُه ِمْن اآَياِتَنا اإِنَّ ى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلرُنِ االأَْق�سَ
الكبرية يف التاريخ العربي االإ�سالمي، وكونها العا�سمة ال�سيا�سية املعلنة لل�سعب الفل�سطيني 

يف الع�رس احلديث.
الفل�سطيني  الطفل  �سعر  ال�سدارة يف  مكان  القد�س  فقد حازت  املكانة  تلك  على  بناًء 
الذي اأبدعه كثري من ال�سعراء الفل�سطينيني، وقد اخرتت عدة ن�سو�س لتمثيل مكانة القد�س، 

وحماولة ال�سعر الفل�سطيني توعية الطفل الفل�سطيني بها باعتباراتها املختلفة:
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أ. أنشودة »القدس« للشاعر الدكتور وجيه سامل)18(، يقول فيها)19(:

القــدس

 ǠøȺǪøȺɅǼȵ ȃǼøȪȱǟ ćȃǼøȪȱǟǠøȺøǪȱȿǼȱ ĈǨøȹǕ ĄǦøȶøȍǠȝ

ǠȺȥƋȀøøøȉȿ  ćǃǟ  ĈȬȥĉȀøȉǠøȺǪȲøǤȩ  ƂȿćǕ  ĈȫǿǠøǪǹǠȥ
ǠøȺȱ ȃǼøȪȱǟ ȃǼøȪȱǟ ȃǼøȪȱǟ

ǠøȹǠøȎȩǖǣ  ćǃǟ  ȬøøȺĉɅȁǠȺøǠȖȝǕ  Ʉøĉǣǿ  ćǥȀøǺø ĉȎȱǟȿ
Ǡøȹɍɀȵ  ɁȀøøȅǕ  ĆǼøƥǖǣȿȷǟɀøȺȝ  ȴȲøȆȶȲȱ  ɄøȪǣǠȥ

ǠȹǟɀøɅǻ Ɔɀøøȭ ɄøȲøȽɉȿ
Ȁȶȝ ȃĉǼøȩȿ ǃǟ ȃǼøȩ ǠøɅĊȀȦøȭ ĈȫǠȶø Ĉǵ ĈȴøøƷ Ɓ ĊȸĆȵ

ĊȀȾȩ  Ĉȫǟ ĆǼøĈȝ  ȸɅǼȱǟ  ǳɎøȍȿĊȀ ĆǵĆǻ  ĶǬɆȲȱǟ  ǢøȲȩķ  ćǢǝǠǪȭȿ

ĊȀøȊøǶƫǟ  Ɠǵ  ǠȺȱ  ȃǼøȪȱǠȥ
ĈȃǼȪȱǟ  Ž  ƿȂɅȂȝ  ȈøɆȝǖøȅȃǘøǤȱǟ  Ćȴȡǿ  ɂøȎȩɉǟ  ɂȶƜ

ƍȄƩǟ Žȿ ȷǠøȎćǩ ĈȰøȪȞȱǟ ŽɄøȆøȺɅ ăɍǠøȵ ɍȿ ȻǠøǱ ɍ

ĈȄøȦĉȺȱǟ ȸøȵ ƌȂȝǕ ȃǼøøȪȱǠȥ

فال�ساعر حر�س يف هذه االأن�سودة على تر�سيخ ا�سَم القد�س يف ذهن الطفل من خالل 
تكرارها اإحدى ع�رسة مّرة، كما بني حا�رسها حيث هي عا�سمة الدولة الفل�سطينية العتيدة، 
بالر�سول  واأ�رسى  وال�سخرة،  االأق�سى  فيها  ِقبلة، وجعل  اأول  باأنها  اهلل  قد�سيتها من  وبني 
التاريخ،  فجر  منذ  اهلل  قّد�سها  فهي  التاريخية  مكانتها  وبني  اإليها،  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
وفتحها عمر الفاروق ثاين خليفة را�سدي، وحّررها �سالح الدين االأيوبي من الفرجنة، لذلك 
اإىل يوم القيامة، واأن يعي�س  فاإنه يحر�س على حّث الطفل على الت�سّبث باملدينة املقد�سة 
التهويد ويحفظها يف عقله وبدنه وال ين�ساها على  النف�س حاميًا لالأق�سى من  فيها عزيز 

الرغم من كل املغريات التي ُتعر�س عليه، الأنها القد�س التي ُتْفتدى بالنف�ِس.
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اُم القدس« للشاعر حممد ضمرة)20(، يقول فيها)21(: ب. أنشودة »محمَ

محام القدس

ǠǣǠøǤǵɉǟ  ɃǻǠøøȺćǩ  ćȃǼȪȱǟǠøǣǠȡ  ĊȸøĆȵ  ǠøȽǟɀȽ  ƋȴøȒĆɆĈȱ

ƾĉȵćǕ ǟɀøøƌȪȝ Ǡøȵ ǠøȽɀǋȺǤĆȥǠøǣǠɆȡȿ  ƿȀøǲĆȽ  ǟɀøȵǟǿ  ȿǕ

ąȳǠȶ ĆǶȭ  ǠøȾɆȥ  ǟɀøĉȲș  ȰøǣǠǣǟȀøȅǕ  Ɂɀø ĉǲȺȱǠǣ  ćȯ ĈǼøĊȾĆɅ

ĄǥȀøȭǟǽ  ąȧǠøȩȁ  ƍȰȮøǣȿǠǣǟȀøøøǩȿ ƿǿǠøøǲǵǕ ɄøøȮƠ  

ɁɀøøȽĆǕ ɍ Ʉøĉȹǖǣ ȯɀøȪǩȿǠøǣǟȀǑȝĆǕ  ƾøǣǠǤǵǕ  ĉɍǙ
ǠȽǟȀǭ Ĉȴøǵǿ ȸøȵ ǟȿǒǠǱ ǼȩǠøǣǠǤĈȩȿ  ƿǿȿćǻ  ǠøȽɀȺǣȿ

ǠøɆȹǼøȲȱ  ǠøĉȵćǕ  ǨøȱǠøȞǪȥǠøǣǠǵĈǿȿ  ƾøȶĆȶĈȩ  ǨȵǠøȆǩȿ
ǠȾøøȅĉǼȩ ɄøƬǙ ćȃǼøȪȱǠȥǠǣǠøȆĊȺćȵ  ƿǿɀøȹ  ǠøȽǠǤ Ćǵȿ

يف هذه االأن�سودة ال�سهلة، يجعل ال�ساعر القد�س اأمًا روؤومًا تنادي اأبناءها الذين حتّبهم 
هذه  لهم  املوجهة  االأطفال  ومنهم   – اأبناءها  اأن  موؤكداً  املهجر،  بالد  من  اإليها  فيعودوا 
االأن�سودة – مل يكونوا عاقني يومًا، بل هم يغنون لها، ويتغنون بذكرياتهم فيها. ويوؤكد اأن 
القد�س االأم الروؤوم ال تهوى الغرباء الغزاة، بل تهوى اأبناءها العرب الذين نبتوا يف ترابها، 
وبنوها منذ االأزل اإىل اأن اأ�سبحت اأُمًا للدنيا كّلها، موؤكداً قد�سية القد�س والنور الذي حباها 

اهلل اإياه من دون غريها من املدن.

ج. أنشودة »نشيد الرباق« للشاعر إبراهيم طوقان، يقول فيها)22(:

نشيد الرباق

ĊȳȀøƩǟȿ  ćȧǟƎøȱǟ  ǠøøȺȱ

 

ĊȴøȲȞȱǟ ǠøȺȱ ɂøȶĈƩǟ ǠøȺȱ

 

ǠøȺćȱǟɀøȵǕ  ÛǠøøȺ ćǵǟȿǿǕ

 

ȳĆȀøƩǟȿ  ĈȧǟȀøøǤȱǟ  ɁǼĈȥ

 

ćȴȲøȆƫǟ  ćǡǠǤøȊȱǟ  ćȸøƲ

 

ĊȴƍȲøȆȹ  ɍ  ǃǟȿ

 

ćȳĉȀøøȮȹ  ȿǕ  ćǧɀøøƴ

 

ȳĆȀøƩǟȿ  ĈȧǟȀøøǤȱǟ  ɁǼĈȥ

 

ɂøøǣĆǕ  ĊȷǙ  ƌŸȀøøȞȱǟ  ȳǻ

 

ǠǤ ƌȚȱǟ ƍǼøǵ ɂøȲȝ ɃȀø ĊǲĆɅ

 

ǠøǤȒøĊȢĆȹ  ȷǕ  ǠøȺćȪǵȿ

 

ĊȳĆȀøƩǟȿ  ĈȧǟȀøøǤȱǟ  ɁǼĈȥ
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***
Ǡøȥɀøȱǟ  ȰøȽĆǕ  ǠȺćǣǠǤø Ćȉ

 

ǠȦøøøĉȩɀćȹ  ȷǕ  ćǿǠøøȞȱǟ
ɂȦǉȖ ĊȎćƫǟ ƍȨøƜ ǟȿȀĊɆø Ĉȅ

 

ĊȳĆȀøƩǟȿ ĈȧǟȀøǤȱǟ ɁǼøĈȥ

 

***
Ĉǻɀøȝɀȱǟ ĆǡǾȭ ǟɀȞȶ ĊȆĆǩ ɍ

 

ĊǻɀøȾȞȱǟ ǟɀȹǠøǹ Ǡȹ ćǗǟǼȝǕ

 

ǻɀøȾɆȱǟ ȃȿǿ ɂȲȝ ǟɀȅȿćǻ

 

ĊȳĆȀøøƩǟȿ ĈȧǟȀøćǤȱǟ ɁǼĈȥ

 

***
ȣɀøȦ ƌȎȱǟ ƌǼøȅ ǠȺǣǠǤøȉ

 

ĊȣɀøȱɉǠǣ ȴøȾɆȲȝ ǟɀȵɀćȩ

 

ȣɀøǪƩǟ ɂøȲǵǕ Ǡøȵ ǃǟ ĊȳĆȀøƩǟȿ ĈȧǟȀøøćǤȱǟ ɁǼĈȥ

 

لقد قال ال�ساعر اإبراهيم طوقان هذه االأن�سودة يوم 23 اآب 1929 اأيام ثورة الرباق يف 
زمن االحتالل الربيطاين لفل�سطني، وهو هنا يحثُّ �سباب فل�سطني، ويف الوقت نف�سه يربي 
نخوة  ذلك  يف  م�ستنه�سًا  واالأرواح،  باالأموال  املقّد�سات  افتداء  قيمة  على  فل�سطني  اأطفال 
ال�سباب امل�سلم واأدباء ال�سباب العربي، حمّر�سًا اإياهم على الدفاع عن املقد�سات بحق النبي 

�سلى اهلل عليه و�سلم، وم�ست�سهاًل يف �سبيل ذلك املوت.

3. املخيم:
للمخيم يف ذاكرة ال�سعب الفل�سطيني دالالت كثرية، اإّنه ت�ساد الق�سية الفل�سطينية منذ 
النكبة عام 1948، وحتى يومنا هذا، اإّنه ت�ساد االأغلبية العظمى من اأبناء ال�سعب الفل�سطيني، 
فتحت �سفيحه الالهب القار�س عانى حياة الت�رّسد واللجوء، وحتته كان يف �سدره وعقله 
بركانًا، وحتته كان ال�سمود والن�سال، واالأمل بالتحّرر، واال�ستقالل، وامل�ستقبل الواعد االآمن. 

يقول ال�ساعر حممد اأحمد جامو�س)23( يف ق�سيدته »اإيّن كربت فيا كباراً خذوا احلذر«)24(:

إّني كربت فيا كبارا خذوا احلذر

ɃȀȶȞȥ  ăɎȦȕ  ĊǼćȝĆǕ  Ɓ  ǠȹǕ

 

ĊȀȊøȝ  ɄøȺǭɍǟ  ǡǿǠøȩ

 

Ʉƛǿɉǟ  ǧƎǹ  ǠøȶȮȥ ĊȀǲøƩǟ  ĆǢøɅɀȎǩ  ćǨøȺȪȱ

 

ǰɅƎȱǟȿ  ɎɆǪȉ  ǟɀȲȆøȥ ĊȀøǹćɉǟȿ ǦøȊɆȽǼȱǟ ǟɀȲøȅȿ

 

ąǦɅǠȮøǵ  ȤȱǕ  ĆȸɅȿȀɅ

 

ĊȀøǣĆɉǟ  ćȸøǣɍǟ  ƗȹǕ  Ž

 

ɄǹǕ  ǠɅ  ɄȲøɆǱ  Ƌȷǖǣȿ

 

ĊȀøĆȦĆȵ  ɍȿ  ȋɎøƪǟ  ĆȰøɆǱ
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ال�ساعر هنا ميّكن الطفل من البوح مبا يف نف�سه، اإّنه الطفل الذي كرب �رسيعًا واأراد اأن 
ينتقل اإىل مرحلة اأخرى، مرحلة الن�سال، وهو ما زال ُعْمِرّيًا مل يبلغ االثني ع�رس ربيعًا، لكّنه 
ولوعيه املبكر مبفهوم الوطن وواجباته، ي�سع حّداً ل�سنوات الطفولة، ملرحلتها حّداً مبّكراً، 
وله على ما يقول دالئل تثبت وتربهن �سحة انتقاله من حال اإىل حال، فهو خالل اأعوامه 
خميمات  يف  تدّربه  ُح�ْسَن  اأثبت  وقد  احلجارة،  ور�سق  االأربجي،  �سالح  على  تدّرب  القليلة 
�ساتيال بلبنان، والربيج بقطاع غزة، والدهي�سة بال�سفة الغربية، فما فعله يف هذه املخيمات 
وغريها من خميمات اللجوء يثبت اأنه ابن بار لها وللوطن، وباأن الن�رس �سيتحقق ال حمالة 

على يدّي اأبناء جيله.

4. االنتفاضة:
اليوم،  القرن املا�سي، وحتى  بداية  الفل�سطيني عن رف�سه االحتالل منذ  ال�سعب  عرّب 
وقد اأخذ تعبريه �سوراً عدة، منها: الثورة، واملقاومة، والع�سيان املدين، واالإ�رساب اجلزئي 
وانتفا�سة   ،1996 عام  النفق  وانتفا�سة   ،1987 عام  االأوىل  االنتفا�سة  واأخرياً  والعام، 

االأق�سى عام 2000.
وقد واجه جي�س االحتالل الربيطاين، وال�سهيوين مقاومة ال�سعب الفل�سطيني باأب�سع �سور 

القمع واالإرهاب، فقتل، ودّمر، ونهب، وجّرف، واقتلع، لكن ال�سعب ا�ستمّر �سامداً مقاومًا.
ال�ساعر  �سّجل  م�ستمرة،  تزال  ما  التي  لالحتالل  الفل�سطيني  ال�سعب  مقاومة  اثناء  يف 
الفل�سطيني اأحداث هذه املقاومة، وعاجلها من كل جوانبها، ومل ين�َس عدد من ال�سعراء اأن 
يكتبوا لالأطفال الفل�سطينيني عن مراحل املقاومة املختلفة، فعّرفوه بها، ودعوه لالنخراط 
جامو�س)25(،  احلكيم  عبد  االنتفا�سة«لل�ساعر  »ن�سيد  اأن�سودة  اخرتت  وقد  واملقاومة،  فيها، 

للتعبري عّما يريد ال�ساعر تعريف الطفل الفل�سطيني به عن االنتفا�سة، يقول)26(:
نشيد االنتفاضة

ĊǧĉǼøǤǩ ĈȷȂøƩǟ ǦøȚƩ

 

ĈȜøøȵǻɉǟ  ĈǿǠøøȶŒǟ  Ž

 

ĊǧƋǼøøƠ  ćȀøɆȽǠȶƨǟȿ

 

ĈȜøȥǼƫǟ ĈǿǠøøȹ ĆǼøøȪǵ

 

ǠȺƋȵćǕ  ǠøøɅ ɃȀøøǤȍǠȥ

 

ǠȺǉȅ ĊǼćȩ  ǠøɅ  ɄȶĆȲøȅǟȿ

 

***
ɃƍǼøǶǪȱǟ  ćȯǠǤøȉǕ  ćȸƲ

 

ĊȸøɆȲɅ ɍ ĄȰøøɆǱ ćȸøƲ

 

ɃĉǼȞǪøȅǟ ćƙȖøøȆȲȥ ǠɅ

 

ĊƙøǤȍǠȢȱǟ  ĈǿǠøǵǼøĊȹɍ
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ǠøȺƋȵćǕ  ǠøɅ  ɃƎøøȍǠȥ

 

ǠȺǉȅ ĊǼćȩ  ǠøǠɅ  ɄȶĆȲøȅǟȿ

 

***

ĊȤǝǟǾøøȪȱǠǣ ǠȹȿȀøȖȵǕ

 

ĊǿǠøȵĉǼøȱǟ ĈǸøøɅǿǟɀȍȿ

 

ĊȣȁǠøøȹȿ  ąȳǟǻ  ǠøȺćȲɆȱ

 

ĊǿǠȾøƋȺȱǟ ĈǧǠǵǟȀøǱ Ċȸøȵ

 

ǠøȺƋȵćǕ  ǠøøɅ  ɃƎøȍǠȥ

 

ǠȺǉȅ ĊǼćȩ  ǠøɅ  ɄȶĆȲøȅǟȿ

 

***
ĊȂøǱǟɀƩǠǣ  ǠøȹȿćȀȍǠǵ

 

ĊȜøøĊɅĈȀćȵ  ĄȀøȵǕ  ćȼøĉȹǙ

 

ĊȂǝǠøȺǱ  ƋǢøƩǟ  ǟɀȱĉɀ Ćǵ

 

ĊȜøɆȑĉȀȱǟ ĆȰøȦ ƋȖȱǟ ǟɀøȲǪȩ

 

ǠøȺƋȵćǕ  ǠøøɅ  ɃƎøȍǠȥ

 

ǠȺǉȅ ĊǼćȩ  ǠøɅ  ɄøȶĆȲȅǟȿ

 

***
ąǳȀøƛ ĆǳȀøƨǟ ćȨøǩ ĊȀȹ

 

ĊȷɀøøŒ ɍ ǠøøĉȹǕ ĆƘøȡ

 

ąǴǤȎǣ  ĆȀøǲȦȱǟ  ćǢøȩȀȹ

 

ĊȸɅǼȵǠøȎȱǟ ɁȀøøȊćǤȱǠɅ

 

ǠøȺƋȵǕ  ǠøøɅ  ɃƎøȍǠȥ

 

 ǠȺ Ćȅ ĊǼøćȩ  ǠøɅ  ɄȶĆȲȆøǟȿ

 

***
ĊȀøƍǤȭȿ  ĆȴøȲ ĉȚȱǟ  ĈȳȿǠøȩ

 

ĊȸɅȀǝǠøǮȱǟ  ĆȴøøɆȝȁ  ǠøɅ

 

ĊȀøĉȦȚȵ  ĄȀøȎȹ  ǠøȺćǣǿǻ

 

ĊƙƠǠøȦȱǟ  ǡǠøøȭǿ  Ž

 

ǠøȺƋȵćǕ  ǠøɅ  ɃƎøȍǠȥ

 

ǠȺø Ćȅ ĊǼćȩ  ǠøɅ  ɄȶĆȲøȅǟȿ

 

***
ĊȬøĆǣǟȀćǩ ɃǼøȦȹ ǠøȺƌȲȭ

 

ĊȸɅȀøȽǠ ƋȖȱǟ ĆȳǠøøȪȵ ǠøɅ

 

ȬøǣǠǵǿ  Ž  ɄĉȲȎćȺø Ćȅ

 

ĊȸɅȂøƩǟ ɂøȎȩɉǟ ǠȾøƌɅĆǕ

 

ǠøȺƋȵćǕ  ǠøɅ  ɃƎøȍǠȥ

 

ǠȺǉøȅ ĊǼćȩ  ǠɅ  ɄȶĆȲøȅǟȿ

 

ال�سمود  الرائعة حول  املعاين  ذات  والوا�سحة،  وال�سهلة،  الب�سيطة  االأن�سودة،  يف هذه 
والتحّدي والفداء والت�سحية اأمام جربوت االحتالل واأ�سلحته الرهيبة. يظهر ال�ساعر حتّدي 
االأن�سودة،  فيه الزمة  يثبت  الذي  املطلع  وبعد هذا  االحتالل.  الفل�سطينية ملدافع  اجلماهري 
التي حتثُّ االأم الفل�سطيني على ال�سرب اأمام كل الت�سحيات الأن هدف الت�سحيات هو �سالمة 
ا�سم  القد�س، واأق�ساها املبارك، وحملت  مَلَ ال وهذه االنتفا�سة تفّجرت دفاعًا عن  القد�س، 

االأق�سى، ف�سميت انتفا�سة االأق�سى.
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�سباًل  االنتفا�سة  هذه  يف  الفل�سطيني  الطفل  جامو�س  احلكيم  عبد  ال�ساعر  ويجعل 
م�ستعرياً له هذا امل�سطلح من الثورة الفل�سطينية التي ُتربي اأطفال فل�سطني ما بني العا�رسة 
اإىل اخلام�سة ع�رسة من اأعمارهم يف مع�سكرات تدريبّية يف اأوقات حمّددة من ال�سنة، تربية 
وطنية ن�سالية حتت م�سمى االأ�سبال للذكور، والزهرات لالإناث. وهو هنا كاأمّنا يقف اأمام 
يطمئن  ثم  والتحّدي،  ال�سمود  جيل  الأنهم  عاتقهم  على  امللقاة  املهام  فين�سدهم  االأ�سبال 

الوطن واالأم والقد�س اإىل النتيجة املرجّوة من الثورة )االنتفا�سة(.
االحتالل  يد  على  وتعذيب  قهر  من  االنتفا�سة  اأ�سبال  له  يتعر�س  ما  ال�ساعر  ويعّد 
�سارداً بي�رس وب�ساطة بع�سًا من ممار�سات االحتالل الوح�سية واالإرهابية �سد فئات ال�سعب 
الفل�سطيني بهدف ك�رس �سمودهم وهّد اإرادة التحدي عندهم. ويف اخلتام يبعث ال�ساعر االأمل 
يف النفو�س باأنَّ الن�رس �سيكون حليف االأ�سبال و�سي�سلون قريبًا يف االأق�سى احلزين اليوم 
البا�سم امل�رسور غداً، يوم التحرير واللقاء. وهذا الن�رس موؤكد الأنه هو ذاته طريق �سلكه من 

قبل الفاحتون.

5. الشهيد:
يكون  لالحتالل  انتفا�سة،  اأو  مدين،  اأوع�سيان  اإ�رساب،  اأو  ثورة،  مقاومة؛  كل  يف 
ال�سهداء هم الوقود، وهم النور الذي ينري الطريق اأمام املقاومني االأحياء ليوا�سلوا امل�سوار 
نحو احلرّية. وقد قّدم ال�سعب الفل�سطيني �سهداء كرث يف كل مرحلة مقاومة، وبذلك فقد اهتم 
ال�سعراء الفل�سطينيون يف اأن يعّرفوا اأطفال فل�سطني، واأ�سبالها على مفهوم ال�سهيد، ولكن بلغة 

قريبة من عقول االأطفال وقلوبهم، ومبا يجعلهم يقّدرون ال�سهيد، ويجّلون قيمة ال�سهادة.
ال�سعراء يف  اأن�سودة »ال�سهيد«لل�ساعر الدكتور وجيه �سامل مثااًل ملا كتبه  وقد اخرتت 

�سعر االأطفال حول هذا املو�سوع، يقول فيها)27(:
الشهيد

ǒǠȺŏ ǠɆƲ ÛǒǠȥȀȊȱǟ ȸƲ ÛǒǟǼȾȊȱǟ ȸƲ
ǒǠƧ ɂȲȝǕ Ž

ȰɆǤȆȱǟ ɀȾȥ ÛȰɆǤȆȲȆȱǠȭ ÛȰɆȆɅ ǠȺȵǻ
ǒǠɆȒȱǟ ɁȀȺȱ

***
ǼɆȾȊȱǟ ȼɆȥ ÛǼɆȝ ȳɀɅ Ȱǣ ÛǼɆȞȅ ȳɀɅ

ǒǟǼȺȱǟ ɂĉǤȱ
ɎȞȱǟ Ȃȵǿ ÛɂȲȝ ɄøøǤǩ Ûɍ ȻǠǏȵćǕ
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ǒǠǣɋǟ Ȃȵǿ
***

ɃǼǩǿǟ ǠɆȽ ÛɃǼĉȲƟȿ ÛɃǻȀȡȁ Ȱǣ
ǒǠȆȭ ɂȲǵǕ

ȫǠ ĉȆȺȱǟ ƙǣ ÛȫɎƫǟ ȰǮȵ ÛȫǠȺȽ Ʉǵȿǿ
ǒǠɆȱȿɉǟȿ

يف هذه االأن�سودة يقّدم ال�ساعر الدكتور وجيه ال�سهيد للطفل الفل�سطيني بكلمات �سهلة، 
ال�سهيد يف  ال�سهادة ومكانة  يعّزز معنى  العمرية، ومبا  وتنا�سب مرحلته  املعاين،  وا�سحة 

عقل الطفل وقلبه.
وقد اأح�سن ال�ساعر يف اأن جعل ال�سهداء يحّدثون الطفل عن اأنف�سهم فتكلموا بكلمات ومعان 
اعتاد االأطفال اأن ي�سمعوها من الكبار يف منا�سبات تلقِّي التهنئة با�ست�سهاد ال�سهداء، التي اعتاد 
ال�سعب الفل�سطيني؛ ف�سائل، واأحزاب، وعائالت اإقامتها يف اأماكن عامة. فال�سهداء �رسفاء ال�سعب، 
يعي�سون م�رسورين يف ال�سماء العليا، ودمهم الذي ي�سفك هو الذي �سيجلب احلرية واال�ستقالل، 
وهم يطلبون من االأم الفل�سطينية اأن حتتفل بيوم ا�ست�سهاد ابنها، الأنه يوم عيد، ذلك اليوم الذي 
ينال فيه �سهادة العزِّ والكرامة، اإّن واجبها اأن ت�سرب، فتلب�س اأح�سن ثيابها، وتزغرد، وكاأّنه يوم 

زفافه، الأّن روحه انتقلت اإىل ال�سماء العليا لتحيا بني االأولياء وال�ساحلني.
التي تقّوي روح  الدينية  اأن�سودته باملعاين  ال�ساعر حر�س على ملء  اأن  وهنا يت�سح 

ال�سهادة، وتنميها يف الطفل الفل�سطيني، ال بل ويف كل اأبناء ال�سعب وفئاته.

6. احلريـة:
قيمة احلرية غالية عند من يفتقدها، والطفل الفل�سطيني، ولد، ون�ساأ، وترعرع حتت نري 
رعها.  االحتالل ال�سهيوين، وكثرياً ما جترع ويالت االحتالل، اأو �ساهد اأحد اأفراد اأ�رسته يتجَّ
وحارته،  ومدر�سته،  ورو�سته،  بيته،  يف  ترتدد  اجلميلة  الكلمة  هذه  �سمع  اأنه  يف  �سك  وال 

ورّددها كثرياً.
احلرية،  كلمة  مبعنى  الفل�سطيني  الطفل  توعّية  يف  الفل�سطينيون  ال�سعراء  اهتم  وقد 
وقيمتها، واأهميتها له كطفل، ول�سعبه، والأر�سه. ومن بني ال�سعر الذي ُكِتَب لالأطفال حول 

هذا املعنى اخرتت ق�سيدة »حرية ال�سعب«لل�ساعرة فدوى طوقان)28(، تقول فيها)29(:
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حرية الشعب

!ƔɅȀǵ
!ƔɅȀǵ
!ƔɅȀǵ

ĊǢȒȢȱǟ ȴȥ ǒȰƞ ǻǻǿǕ ǧɀȍ
ĊǢȾȲȱǟ Žȿ ȋǠȍȀȱǟ ǨƠ

ǠȾȦĊȲ Ćǹ ȿǼȝǕ ĈǼɆȪȱǟ Ćȴȡǿ ƌȰșǕȿ
ǠȽɀȖǹ ɀȦȩǕ ĈǼɆȪȱǟ Ćȴȡǿ ƌȰșǕȿ
ĊǢȒȢȱǟ ƍǼȵ ɂȲȝ ăɍɀȶƮ ƌȰșǕȿ
!ƔɅȀǵ :ƾɆȝǟǻ ćȰȑǠȹćǕ ǠȹǕȿ

ƔɅȀǵ
ƔɅȀǵ

ǿɀȆƨǟȿ ȃǼȪƫǟ ȀȾȺȱǟ ǻĉǻȀɅȿ
ƔɅȀǵ

!ƔɅȀǵ :ȷǟǻǻȀǩ ȷǠǪȦȒȱǟȿ

توؤكد ال�ساعرة يف هذا اجلزء من ق�سيدتها، اأن حرية ال�سعب هي جمموع حرية اأفراده، 
واأّن هذه احلرية ال بد اأن ي�سعى الطفل وال�سعب اإىل حتقيقها، واأن ال يتنازل عنها على الرغم 
من كل املعّوقات التي تعيق الو�سول اإليها، وهي هنا جتعل الطفل الفل�سطيني يرّدد ا�ستعداده 
اأجل حريته واملقاومة يف �سبيل حت�سيلها مهما كان قمع االحتالل وبط�سه،  للن�سال من 
ويف كل الظروف؛ حتت اأزيز الر�سا�س، ويف اأتون املواجهة مع االحتالل، ويف املعتقالت 
حيث ي�ستدُّ ال�سوق اإىل اأن يحققها ممار�سة �سليمة، وال يتنازل عنها. ثم تاأخذ ب�رسد كل َمْن 
اأبواب  من  باب  كل  لتعم  احلرية  نيل  على  اجلميع  اإ�رسار  موؤكدة  امل�سلوبة  للحرية  يحتاج 

بيوت فل�سطني.

ويقول ال�ساعر الدكتور وجيه �سامل يف اأن�سودة له بعنوان »احلرية«)30(:
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احلرية
ƔøɅȀǵ  ƔøɅȀǵ ƔǲȾȵȿ ĈȫǟǼȥ Ʉǵȿǿ

 

Ɏȵɉǟ  ćǨɆȪǪȅǟ  ĈȬȺȵ

 

ɎȞȱǟ ƂǙ ćǨɆȪǩǿǟ ĈȬǣȿ

 

ɎǤȮȵ  ćǨȊȞȱ  ĈȫɍɀȱɎǣȀøȆćȵ  ȷǟɀøƬǠǣȿ

 

ƔɅȀǵ ƃ ɄǶǪȲȥ
ĊȀøȊǤȲȱ ĈȫǠǤǵ ɄøƍǣĆǿ

 

ĊȀȎǤȱǟ  Ǡøȶȭ  ăǥȂɅȂȝ

 

ĊȀøȶȪȱǟ Ǡøȶȭ ăǦøĉɆŏ

 

ĊȀȶø ĉȆȱǟ  ȬƍȲȚǣ  ɀȲƷ

 

ƔȲɆȱ ȴȆǤǩ ĈȬɆȥȿ
Ɩƫǟ  ǨøȹǕ  ƔøɅȀǵǠȺƍǣǿ ȸøȵ ăǦøȶȞȹ ǠøɅ

 

ǠȺȽǠȽ ɃǿǼȎǣ ɄȊɆȝǠȺȮȆȵ Ƀǻǟǘȥ ɃǾǹȿ 

źȿȀǭȿ ɃǠȺȽ ĈǨȹǕ
ǦøɆȱǠȡ ǠøɅ ƔøɅȀǵ ȼɆǝǠȵǻ  ȸȵ  ĈȬɆȪøȅĆǕ

 

ǦɆȥǠȩ ćȰøƤǕ ǨøȹɊȥ

 

ȼøøɆǩǠɆƜ ǠøøȾćǪĉɆȺȡ

 

ويف هذه االأن�سودة يوؤكد ال�ساعر على �رسورة التم�سك باحلرية ال�سخ�سية، والوطنية، 
ومن  الُعال،  اإىل  وترفعه  احلياة،  يف  االأمل  تعطيه  الأنها  وقلبه؛  بروحه،  لفدائها  وا�ستعداده 

دونها يعي�س ذلياًل مهانا.
الب�رس،  كنعمة  اهلل  من  نعمة  فهي  احلرية،  يف  االإلهي  حّقه  الفل�سطيني  للطفل  ويوؤكد 
وهي جميلة كالقمر ال يحلو ال�سمر من دونها، وهنا اإ�سارة اإىل قول الفاروق عمر بن اخلطاب: 

»متى ا�ستعبدمت النا�س وقد ولدتهم اأُمهاتهم اأحراراً«.
ثم يوؤكد للطفل الفل�سطيني اأن احلرية غالية ثمينة يجب اأن يعي�سها بعقله وقلبه ويحافظ 

عليها الأنها راأ�س ماله يف هذه احلياة، ويدعها تنمو وتكرب ولو ا�سطر اأن ي�سقيها بدمه.
يت�سح مما �سبق اأن �سعر الطفل الذي كتبه ال�سعراء الفل�سطينيون عالج مفهوم الوطن 
معاجلة متكاملة، فعّرف الطفل الفل�سطيني مبفهوم الوطن فل�سطني، ومفهوم الوطن ال�سعب 
بوطنه  يتغّنى  الطفل  ثم جعل  والثقافة.  واملقّد�سات،  التاريخ،  الوطن  ومفهوم  الفل�سطيني، 
وحريته، وي�رسخ يف وجه املحتل اأنه لن يرحل و�سيبقى منغر�سًا يف وطنه. واهتم بتو�سيح 
بع�س مظاهر الوطن كالقد�س التي هي دّرة الوطن، واملخيم الذي هواملثال ال�سارخ على 
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املقاومة  مناذج  من  منوذج  هي  التي  واالنتفا�سة  فل�سطني،  الأر�س  ال�سهاينة  احتالل 
الفل�سطينية لالحتالل ال�سهيوين، وال�سهيد الذي هو وقود املقاومة، واحلرّية التي هي هدف 

املقاومة املن�سود.
الوطني  االجتاه  اأن  ال�سعراء  من  عدد  دواوين  ا�ستعرا�س  خالل  من  يل  ات�سح  وقد 
اأو جاء  منف�ساًل  فيه  اأبدعوه  ما  اأكان  �سواء  االجتاهات،  بقية  على  طغى  االأرجح-  –على 
منثوراً يف االجتاهات االأخرى. كما اأن بع�س ما جاء يف هذا االجتاه من ق�سائد واأنا�سيد 
ي�سلح لالأطفال والكبار على حّد �سواء، اإذ كان الفدائيون الفل�سطينيون وما يزالون يرّددون 
هم يجدونها ت�سحذ هممهم »وتبعث احلما�سة، والن�سوة،  بع�سه يف مع�سكراتهم التدريبية كاأنَّ

واالعتزاز يف النفو�س، وتنع�س االأمل«)31(.

ثانياً - االجتاه االجتماعي:
اأدرك ال�سعراء الفل�سطينيون الذين نظموا �سعراً لالأطفال يف االجتاه االجتماعي اأهمّية 
هذا االجتاه يف تن�سئة الطفل، وتوجيه �سلوكه، وتنميته، وبلورة �سخ�سّيته، وبذلك فقد اهتموا 
اأكانت  اأ�سعار �سواًء  مبعاجلة همومه، وهموم عائلته، وجمتمعه من خالل ما كتبوا له من 
هذه االأ�سعار يتعّلمها الطفل يف املدر�سة، اأو يقراأها منفرداً، اأو تقراأها له االأ�رسة )الوالدان، 

اأو االأخوة(.
ال�سعراء  �سعى  التي  االجتماعية  التن�سئة  طبيعة  معرفة  حاولت  الدرا�سة  هذه  ويف 
ا�ستعرا�س جمموعة من  اأطفال فل�سطني، وذلك من خالل  ُين�ّساأ عليها  اأن  اإىل  الفل�سطينيون 
الق�سائد واالأنا�سيد لعدد من ال�سعراء الفل�سطينيني املحدثني، فر�سمت من خالل ا�ستعرا�س 
تلك االأ�سعار �سورة الطفل الفل�سطيني عند كل �ساعر من هوؤالء ال�سعراء �سواًء اأكانت �سورة 
اأمكنني  التي  العامة  ال�سورة  االجتاه  هذا  نهاية  يف  اأجملُت  ثم  كاملة،  �سبه  اأم  جزئية 

ا�ستخال�سها من جمموعة ال�سور.
اأما ال�سعراء الذين متكنُت من العثور على ق�سائد لهم يف هذا االجتاه وراأيُت اأن ال�سور 

التي حتّدثوا عنها منا�سبة لهذه الدرا�سة، فقد ا�ستعر�ست اأ�سعارهم، كما ياأتي:

1. الطفل يف شعر الشاعر فاضل علي)32(:
ر�سم ال�ساعر فا�سل علي �سورة طفله االجتماعية من خالل ق�سيدتني واأن�سودة وردت 

يف ديوانني، وذلك على وفق االآتي:
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أ. صورة الطفل يف قصيدة »خدي كالورد«)33(:

جعل فا�سل علي طفله يف هذه الق�سيدة يبداأها بتاأكيد طفولته، وينهيها بتاأكيد اأهمّية 
ما يبوح به ملجتمعه، قال:

ȰȦȕ ȃǠȹ ǠɅ ƗĉȹǙ
ǠɆȹǼȱǟ ǼȞȍǕ
ȰȪȝȿ ǢȲȩ ƃȿ
ƆɀȶȾȥǠȥ

ɃȀȵǕȿ Ɔǖȉ ƃ ĉȷǙ
ɄĉȹǕ Ćȴȡǿ

ɃȀȶȝ Ȁǲȥ Ž ȯȁǕ Ɓ
ɄȮǵǕ ǬɆǵ ƆɀȞƧǟ
!ǦɅǠȦȭ :Ÿ ǟɀǶɆȎǩ ɍ

ǦɅǠȾȺȱǟ Ɠǵ ȼȲȭ ĉȴȾȵ ɃǼȺȝ Ǡȵ ĉȷǙ

يخاطب طفل ال�ساعر فا�سل علي يف هذه الق�سيدة جمتمعه الذي يعي�س فيه )االأ�رسة، 
ال�سعب( ويف�سح عّما يودُّ اأن يدركه املجتمع عنه كفئة من فئات املجتمع –لها كامل احلقوق 
والواجبات-، فيقول للمجتمع بعد تاأكيد طفولته والفئة االجتماعية التي ينتمي اإليها، وال 

يريد اأن ُيقفَز عنها:
ȰȦȕ ȃǠȹ ǠɅ ƗĉȹǙ

يقول هذا الطفل: اإّنه طفل يعي�س حياته، وله احلقُّ يف اأن يعي�سها كما �ساء اهلل له اأن 
يعي�سها خطوة خطوة، ومرحلة عمرية تلو اأخرى، اأي هو يعي�سها اأو يريد بتدّرج في�سعد فيها 

كما ال�سّلم درجة درجة.
ǠɆȹ ĉǼȱǟ ćǼȞȍĆǕ

وهو يعي�سها كما تعي�س بقية فئات املجتمع حيواتها؛ اإّنه يعي�سها بقلبه وعقله، اأي بكل 
ما ي�سمن �سالمة العي�س.

ȰȪȝȿ ǢȲȩ ƃȿ

وهو بعد ذلك يرجو جمتمعه بل يتو�ّسله )االأ�رسة، وال�سعب، اأو ال�سغري والكبري، اأواخلا�س 
والعام( اأن يتفّهم حياته وحّقه يف اأن يعي�سها كما ي�ساء، وذلك لكي يتمكن من الو�سول اإىل 

اأهدافه )اأهداف مرحلة الطفولة(.
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ƆɀȶȾȥǠȥ
ɃȀȵǕȿ Ɔǖȉ ƃ ĉȷǙ

في�سمعه،  احلياة؛  يف  بحّقه  املجتمع  ي�ستخف  ال  اأن  �رسورة  على  الطفل  هذا  ويوؤكد 
ويفهمه ب�سكل كامل؛ الأن كل ما يقوله مهم وال يجوز جتزئته:

ɄȮǵǕ ǬɆǵ ƆɀȞƧǟ
!ǦɅǠȦȭ :Ÿ ǟɀǶɆȎǩ ɍ

.ǦɅǠȾȺȱǟ Ɠǵ ćȼĉȲȭ ȴȾȵ ɃǼȺȝ Ǡȵ ĉȷǙ

ب. صورة الطفل يف أنشودة »أطفال حنن«)34(:

ǠȺǞǱ  Ǽøȩȿ ćȸƲ ĄȯǠøȦȕǕ

 

ǦøɅĉȀǶȲȱ ɀøǤȎɅ ăɎøɆǱ

 

ǠɆȹǼȱǟ  ǿǼøȍ Ž ȌȩǟȀǪȹǦøɅƎȱǟ  ǿǠøȽȁɉǟ ȰøǮȵ
***

źǖɅ ɄȮȱ ȀøǲȦȱǠǣ ȴøȲƲ ȰȵɉǠǣ ǒɄøȲȵ ćǢøȲȪȱǟȿ

 

ǠɆȹǼȱǟ  Ž ɂȞøȆȹȿ ǼȮȹȿ ȰȶȞȱǠǣȿ  ȴøȲȞȱǠǣ  ƗøǤȹ 
***

ȰȪȝ  ǠøȺȱȿ  ÛǢȲȩ  ǠøȺȱȿ ǦȶȮǵ  ǠȺȱȿ  ÛȀøȮȥ  ǠȺȱȿ 
ǠȺǪȲǵǿ  Ž ɄøȒƴ Ǡøŏȿ ǦȶȪȱǟȿ  ȰǤȪǪøȆƫǟ  ɀøƲ 

***
ǠȹǠȞøȆȵ  ǻ ĉǼøȆȹ  ƘǺȲȱ

 

ǦĉȺøȅ ɂȲǵǕ  ǠȺȱ  ȨøƩǟȿ

 

ǠɆȹǼȱǟ Ž ƿƘȢȍ ĆțȀøɅ ȸȵ

 

ǦøĉȺǲȲȱ ăǥȀøȭǾǩ ȰøȶƷ

 

اإليه، وذلك بعد  ي�سعى  الذي  الهدف  ال�ساعر فا�سل علي  االأن�سودة يبني طفل  يف هذه 
التاأكيد على طفولته. فالطفل يف هذه االأن�سودة يريد اأن يعي�س حياة احلرية التامة التي ال 

يتدخل اأحد فيها، متامًا كما تعي�س الزهرة الربية يف بّريتها فال تتاأثر مبوؤثرات خارجية.

ǠȺǞǱ Ǽøȩȿ ȸƲ ȯǠøȦȕǕǦɅĉȀøǶȲȱ ɀøǤȎɅ ăɎøɆǱ

ǠɆȹǼȱǟ ǿǼøȍ Ž ȌȩǟȀǪȹ ǦɅĉȀøǤȱǟ  ǿǠøȽȁɉǟ  ȰøǮȵ

 



د. مشهور عبد الرحمن احلبازيدور اجتاهات شعر الطفل في الشعر الفلسطيني املعاصر

čĎē

ثم يف مرحلة تالية يريدون اأن يتعّلموا ما يتمّكنوا به من بناء م�ستقبلهم بناًء �سليمًا 
قائمًا على اجلّد والعلم واحلّب.

źǖɅ  ɄȮȱ  ȀǲȦȱǠǣ  ȴȲƲ ȰȵɉǠǣ  ǒɄøȲȵ  ǢȲȪȱǟȿ 
ǠɆȹǼȱǟ Ž ɂȞȆȹȿ ƌǼȮȹȿ

 

ȰȶȞȱǠǣȿ ȴøȲȞȱǠǣ ƗøǤȹ 
املجتمع  يراعي  اأن  �رسورة  على  علي  فا�سل  ال�ساعر  طفل  يوؤّكد  التعّلم  مرحلة  ويف 
خ�سو�سيته، ويراعي تفكريه وعواطفه، وال�ساعر هنا يبدو م�رّساً على �رسورة هذه املراعاة، 
الأنَّ ذلك اإذا ما مّت فاإنه يو�سله اإىل القمة اأي اإىل الهدف الذي ي�سعى اإليه كاماًل غري منقو�س.

�سيختاره،  الذي  م�ستقبله  على  فا�سل علي �سوءاً  ُيلقي طفل  الق�سيدة  ويف ختام 
وهدفه الذي ي�سعى اإليه، فهو هدف خري يتمُّ حتقيقه باتباع احلق، موؤكداً اأّنه اإن كان امل�سعى 
م�سعى حّق فاإّنه ي�سل اإىل هدف اخلري، مع االإ�سارة اإىل �رسورة رعاية الكبار لل�سغار ملا يف 

ذلك من خري ينتظر الراعي )الوالدان واملجتمع( مع التاأكيد على املجتمع يف قوله:

ǠȹǠȞȆȵ  ǻ ĉǼøȆȹ  ƘǺȲȱ

 

ǦĉȺøȅ ɂȲǵǕ ǠȺȱ ƌȨøƩǟȿ

 

ǠɆȹǼȱǟ Ž ƿƘȢȍ ĆțȀɅ ȸȵ

 

ǦȺǲȲȱ  ǥȀøȭǾǩ  ȰøȶƷ 

ج. صورة الطفل يف قصيدة »لدّي القرار«)35(:

ćȰȶȞǪȅ ǟǽǠȵ :ȷɀȱɀȪɅ
ÝƿƘǤȭ ƘȎǩ ƙǵ
ƾǤɆǤȕ :ȯɀȩǕ
ĊǿǠǤȮȱǟ ɂȑƘȱ
ĈȼǱɀȱǟ ɂȲȝ ɀȲȞǩȿ

ĊȴȾǪȶȆǣ
ĊǿǠȾȺȱǟ ǻǟǼǪȵǠȭ

ɄȆȦȹ ǥǿǟȀȩ Ž ƗĉȺȮȱȿ
ĊǿǠɆƪǟ ĉɃǼȱ
ĆǳɀǣǕ ȸȱ ǠȹǕ
ĊǿǟȀȪȱǟ ǟǾŏ



مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد اخلامس عشر - شباط 2009

čĎĔ

ي�رّس طفل ال�ساعر فا�سل علي يف هذه الق�سيدة على بيان م�ستقبله، وحّقه يف اختياره 
بعيداً عن رغبة املجتمع )وهنا يخ�س�س االأ�رسة ممّثلة بالوالدين(.

وهو يف هذه الق�سيدة يبني على ما اأ�ّس�سه يف الق�سيدة االأوىل، حيث اأكد حّقه يف اأن 
يعي�س حياته كما يريدها، وبناًء على ذلك، فاإنَّ من حّقه اأن يختار م�ستقبله بنف�سه اختياراً 
حّراً. موؤكداً قدرته على املحافظة على هذا احلق من خالل ا�ستخدامه الدبلوما�سية واملجاملة 
منه  يريده  الذي  امل�ستقبل  حدود  اأو  امالءات  جتاوزاً  ن�سميه  اأن  ميكن  ما  مع  التعامل  يف 

املجتمع اأو ير�سمه له لي�سري اإليه.
اإن طفل ال�ساعر فا�سل علي م�ستعد ملجاملة جمتمعه لكنه ال ي�سحي مب�ستقبله، فيقول 
ملجتمعه اأّن ما يقوله – ترديداً كالببغاء – لهم يف �سغره من م�ستقبلهم لي�س اإال جماملة 

واإر�ساًء لهم، وحتقيقًا وهميًا وموؤقتًا ملا يخّططونه له، ويتوّهمون اأنه قبله.

ƾǤɆǤȕ :ȯɀȩǕ
ǿǠǤȮȱǟ ɂȑƘȱ
ȼǱɀȱǟ ɂȲȝ ɀȲȞǩȿ

ȴȾǪȶȆǣ
لكن طفل ال�ساعر فا�سل علي، يعلم ما يف نفو�س جمتمعه، ويعلم ما يريُد هو، اإّنه يرّدد 
الذي يحّدد فيه م�ستقبله،  اإىل نفو�سهم، ويحتفظ يف قرارة نف�سه بخياره  ال�رسور  ما يدخل 

وي�سمن فيه حّقه يف اأن يعي�س حياته كاملة؛ بعقله وقلبه.

2. الطفل يف شعر الشاعر وجيه سامل:

ر�سم ال�ساعر الدكتور وجيه �سامل �سورة وا�سحة ومتوا�سعة للطفل الذي يريده يف ق�سيدة 
له بعنوان »الطفل«وهو فيها يوؤكد بع�س مالمح �سورة طفل ال�ساعر فا�سل علي، قال)36(:

ćȰǤøȉ  ǠȹǕ  Û ĄȰȦȕ  ǠȹǕ

 

ćȰȪȝ ȼøȱ Û ƉȄǵ ȼøȱ

 

ƆȀȶȢɅ  ȳćɉǟ  ȷǠøȺǵ

 

ƆǿƍɀøȺɅ  ŸǕ  ȀøȮȥȿ

 

ȴȲøȅǕ ɄȮȱ ȴȾȥǕ ǠȹǕ ȴȲȝǕǠȵǼȺȝ  ćȳ ĈǼøȩǕȿ

 

***
ǠǣǾ ĆȮȱǟ ɍ ĆȧǼȎȱǟ ƌǢǵǕ

 

ǠǣǻĆɉǟȿ  ĆȴĊȲĈȞȱǟ  Ɂɀ ĊȽĆǕȿ

 

Ǽȱǟɀȱǟȿ  Ûǃǟ  ćȜøɆȕǕ

 

ǼǝǠȪȱǟ  ĆȀøȵǟȿǕ  ćȜɆȕǕ

 

ƆɀĉǤǵǕ  ɄøȲȽǕ  ǠøɆȥ

 

Ɔɀøĉǣǿ ȧɎøǹɉǠǣȿ

 

***
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Ÿǿǻ ǟȿǼĉȾȵ ąȤøȖȲǣ

 

ĈǡȀȑ ɍȿ ȀøȾȩ Ɏǣ

 

ǠǣȀ ćȑ Ǽȩ ćȰȦȖȱǟ Ǡȵ ǟǽǙ

 

ǠǤǞǪȮȵ ĆȀøȶȞȱǟ ćȈɆȞɅ

 

ǠǱĆɀĈȞȱǟ  ǟɀȶǪȵĉɀȩ  ȷǙȿ

 

ǠǲȾǪǤȵ  ƚøƷ  ąȨȥȀǣ

 

ȰȊȦɅ ȷǕ ȷȿǻ ćƎȮɅȿȰǤȪǪøȆȵȿ ȷǖøȉ ȼȱ 

اإن طفل ال�ساعر الدكتور وجيه يوؤكد مّرة اأخرى على حّقه يف اأن يعي�س طفولته وباخل�سو�سية 
التي يريدها، ومن دون تدّخل من اأحد اإال مبا ير�سده ويهديه عاطفيًا، وعقليًا. فهو بحاجة حلنان 

اأمه، ون�سائح اأبيه، وذلك كّله اإذا ما ح�سل عليه فاإنه ي�سري يف حياته نحو االأمام.
ويف القطعة الثانية من الق�سيدة يجعل ال�ساعر طفله يبوح باالأخالق التي يريد اأن ُين�ّساأ 
عليها ال بل اإّنه يبوح هو نف�سه باالأخالق التي ي�سبو اإىل اأن ُين�ّساأ عليها اأطفال فل�سطني، فهو 
يحب ال�سدق، ويكره الكذب، ويهوى العلم واالأدب، وهو موؤمن ملتزم يطيع اهلل، والوالدين، 
واأويل االأمر، وعليه فاإنه بذلك ي�ستحق حّب والديه )جمتمعه ال�سغري(، وهو ال يكتفي بذلك 

بل يحّثهم على اال�ستمرار يف تن�سئته التن�سئة التي باح بها.
ال�سليمة التي يجب  ال�ساعر طفله يبوح بالطريقة الرتبوية  الثالثة يجعل  ويف القطعة 
القهر، واالأمانة، وال�رسب، الأن  االأخذ باللطف، وعدم  اإّنها تقوم على:  ُتّتبع يف تربيته،  اأن 
ال�رسب يورِّث االكتئاب املزمن عنده، اأما اإن مت تعديل �سلوكه االجتماعي بلطف فاإنه يعي�س 

حياة �سعيدة، وينمو في�سبح ذو �ساأن، ويبدو م�ستقبله با�سمًا.

3. الطفل يف شعر الشاعر إسكندر اخلوري:

كان ال�ساعر اإ�سكندر اخلوري من اأوائل ال�سعراء الفل�سطينيني الذين كتبوا �سعراً للطفل 
الفل�سطيني، وقد اخرتت له اأن�سودة بعنوان »بالدي ما اأُحيالها«)37(:

ǠȽɎɆǵćǕ  Ǡøȵ  ɃǻɎǣ

 

ǠøȽǟɀŒȿ  ǠøȽǠȺɅ ĆɀȽ

 

ǠȽǠøȆȺȹ  Ĉǃǟȿ  ɎøȥǠȽǠȺǣǟ  ȳǠøȺɅ  ȤɆȭȿ
ǠȺɆȖȆȲȥ ǟȿȀȭǽ ǟǽǙ

ǠȺɆȖȆȲȥ  ǟȿȀȭǽ  Ɠȵ ǠȺɅǼȱǟȿ  Ćǃǟ  ǠøȹȀȭǽ

 

ǠøȺɆȲȽǕȿ  ǠøȺȺȕɀȵȿ ǠøȺɆǩǓȿ  ǠøȺɆȑǠȵȿ 
ǠȺɆȖȆȲȥ ǟȿȀȭǽ Ɠȵ

ǧǠøɆȺǣ  ǠøȾɆȥ  ǠøȺȱ ǧǠøǱȿȁȿ ǒǠøǣǓȿ 
ǟɀǩǠȵ Ǡøŏ ǻǟǼøǱǕȿ ǧǟȂøɅȂȝ  ǿǠøǭǓȿ 

ÝǠȺɆȖȆȲȥ ɂȆȺȹ ȰȾȥ
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للطفل  ماألوف  غري  جديداً  اجتماعيًا  ف�ساًء  ير�سم  اخلوري  اإ�سكندر  ال�ساعر  نرى  هنا 
اإّنه ف�ساء يجمع بني املكان والتاريخ واالإن�سان وامل�ستقبل والدين. وميزجها  الفل�سطيني، 
كلها فيجعلها فل�سطني التي يرّددها لكي ال ين�ساها الطفل الفل�سطيني الذي ير�سم �سورته 
ال�ساعر البيتجايل، موؤكداً اأنه تذّكر فل�سطني ال بل اإن حّبها هو جزء من الدين، وحب الوطن 
ل االأهل الأنهم البيئة االجتماعية االأقرب للطفل، فيذكر  واالأهل واملا�سي وامل�ستقبل، ويف�سّ

االأبناء واالآباء والزوجات واالأجداد.

4. طفل الشاعر إبراهيم طوقان:

جمتمعه  خلدمة  عليه  يجب  ما  اإىل  الفل�سطيني  الطفل  طوقان  اإبراهيم  ال�ساعر  وجه 
الفل�سطيني، ففي اأن�سودة له بعنوان »العمل« يقول)38(:

ƙȲȵǠȞȱǟ ǡǠǤøȊȱǠǣ ǻɎøǤȱǟ Ǽøƭ
ƙǤȵ ǰøŒ ɎøȞȲȱ ǻǠȾǪøøǱɍǟȿ
ȸȕɀȱǟ Ȃȝ ĊȸȶǮȱǟ ǟɀȺǱǟȿ ȷǽǙ ǟɀǤ ćȽ

ĊƙȺȆȱǟ ɁǼȵ
 ĊȰøȶȞȱǟ  ĉȷǙĊȰȵɉǟ  ɄøɆǶćɅ
ǻɀǱɀȱǟ  ƌȀȅĊǻɀøȆȹ  ȼøɆȥ

ƙƫǠȞȱǟ Ž
Ɏƫǟ ƙǣ ǦȶɆȩ ȯɀȆȮȲȱ Ǡȵ
ɎȞȱǟ ƂǙ ĄȴȲȅ ȯɀȶƪǟ ɍȿ

 ĊȴøȶƬǟ  ĉȷǙȴȵćɉǟ ƗǤǩȴɆøȊȱǟ Ƙøǹ
ɎȶȞȹ ȷǕ

ĊȰøȶȞȱǟ  ĉȷǙĊȰȵɉǟ  ɄøɆƷ
ǻɀǱɀȱǟ  ƌȀȅĊǻɀøȆȹ  ȼøɆȥ

ƙƫǠȞȱǟ Ž
     



د. مشهور عبد الرحمن احلبازيدور اجتاهات شعر الطفل في الشعر الفلسطيني املعاصر

čďč

يف هذه االأن�سودة يوؤ�س�س ال�ساعر اإبراهيم طوقان يف ثالثينيات القرن امليالدي املا�سي 
دعائم البناء االجتماعي، ويحّدد ركائزه االأ�سا�سية، وذلك من خالل جعل الطفل يف مرحلة 
متقّدمة من طفولته )مرحلة ال�سباب( هو جمد فل�سطني وعّزها، لكنَّ هذا املجد عليه اأن ين�ساأ 
ال�سفتني ورف�س  ات�سف بهاتني  اإْن  للك�سل واخلمول، وهو  راف�سًا  للعمل واالجتهاد  حمّبًا 
وال�سوؤود  امل�ستقبل،  يف  االأمل   - والوطن  املجتمع،   – لفل�سطني  ي�سمن  دين  ال�سّ ال�سفتني 

والرفعة بني اأمم العامل.

5. طفل الشاعر راشد حسني)39( :
حاول ال�ساعر را�سد ح�سني يف ق�سيدته التي اخرتتها اأن يجمع الطفل الفل�سطيني مع 
االإن�سان الفل�سطيني من املراحل العمرية املختلفة، وذلك يف حماولة الإيجاد جو اجتماعي 

خا�س للطفل املراد، قال يف ق�سيدته بعنوان: »اإىل اأمي«)40(:
Ɠǵ ǳȀƨǟ ɂȲȝ ƾǵȀǱ ĆȸɅǼćƢĊƎøȭǕ  ĆȷǠȭ  ǠøȶƌȾɅĆǕ  ćǿǠøǪǵɉ

 

ăǦȲǤȩ  ăɎøȵǠǵ  Ʉȵǻ  ɄøȊƹȿ

 

ĊȀȒǹǕ ĈǳȀƨǟ ćȳǻ ɄǶȒćɆȥ ǠȥǠɆȱ

 

ȸȮȱ ǳȀƨǟ ɂȲȝ ƾǵȀǱ ĆȸɅǼƢ

 

ȀȒơ ȣɀȅ ǦȹɀǪɅȁ ĈǳȀƨǟ ȸȵ

 

ƑȞȉ ȯǠȦȕǕȿ ɃƘȡ ƋȰș Ǡȵȿ

 

ƎȮɅ  ǳȀƨǟ  Ȝøȵ ƘȢȍ ĉȰȭȿ

 

ĆȰɆȲƨǟ  ƌǢøǵǕ  ɄøȵćǕ  ĈȬƋȹɉ

 

ĊȀǮȭǕ  ĈȫǟɀøȽǖȥ  ǠøȥǠɅȿ  ǠȦɆǵȿ

 

يدمج ال�ساعر را�سد ح�سني طفله يف هذه الق�سيدة مع فئات املجتمع العمرية االأخرى، 
بجامع ال�سغف باالأم، وكاأمّنا هو يتمثل بقول �ساعر فل�سطني املعا�رس حممود دروي�س)41(:

ɄȵǕ ȂǤǹ ƂǙ ȸǵǕ
ɄȵǕ ǥɀȾȩȿ
ɄȵǕ ǦȆƫȿ

ولكن ال�ساعر را�سد ال يجعل االأم يف ق�سيدته هي االأم الب�رسية بل االأم ال�سعب واالأر�س 
الفل�سطينية يف عطائها الأبنائها �سغاراً وكباراً من اأجل اأن يعي�سوا احلياة املاأمولة.

االأم عند ال�ساعر تت�سامى على جراحها، فيتحول الدم النازف منها اإىل نبع عطاء يخّلف 
ة ن�رسة، يكرب يف ظلها اأطفال ال�ساعر را�سد ح�سني،  حياة خ�رساء، ال بل زيتونة فل�سطينية غ�سّ
اأطفال فل�سطني، رافعي الروؤو�س، �سديدي االنتماء والوفاء لالأم اخلا�سة والعامة )اأمه وال�سعب(، 

وبذلك يتعّزز �سمود ال�سعب الفل�سطيني وحبه لوطنه واأر�سه، ويقّوي كل طرف منهما االآخر.
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6. طفل الشاعر يوسف احلروب)42( :   
ر�سم ال�ساعر يو�سف احلروب الطفل الفل�سطيني باّراً باأمه م�سّحيًا به، قال يف ق�سيدته 

التي عنوانها »اأحقُّ النا�ِس بالرِبِّ«)43(:

ƍȀøĈǤȱǠǣ  ȃǠøȺȱǟ  ƌȨøǵǕ

 

ɄøĉȵćǕ  ȼøǣ  ȴøȽɍȿǕȿ

 

ɃƘøȩɀǪǣ  Ƃȿɉǟ  ĆɄøȽ

 

ƍȴøĆƨǟ ȀøĈȥǟɀȱǟ ɄøĉǤ ćǵȿ

 

ƃǠøȢȱǠǣ ĉȳɉǟ ǟȿǼøȥǕ ɍǕ

 

Ĉȳ ƋǼøȱǟȿ  ĈǳǟȿǿɉǠøøǣȿ

 

øȲȦǩ ǠøȾɆȥ ǃǟ ǟɀøȞɆȕǕ ƍȴ ƌȊȱǟ  ĆȀȊȞȵ  ǠɅ  ǟɀøǶø

 

øȲȱǟ ƍǢøćƜ ɂȚƷ ȸøȱȿ

 

ƍȳćɉǟ  ćǢ ĈȒĊȢćȵ  ƾøȵɀɅ  Ĉȼø

 

øȱǟ ćȰǤƩǟ ĆȰø ćǹǼɅ ȷǕ ƂǙ

 

ƍȴ ƍȆȱǟ Ž ĈȬĊȶ ƋȆȱǟ ćȴɆȚȞø

 

فال�ساعر احلروب هنا يركز على قيمة اجتماعية مهّمة يف املجتمع الفل�سطيني امل�سلم، 
ويحّث الطفل على اأن يرّب اأمه، ومينحها حبه الغامر، ويفديها بكل ما ميلك الأّن يف ذلك الرب 

طاعة هلل وفالح عظيم له.
ال�سعراء  من  �ستة  واأنا�سيد  ق�سائد  ر�سمتها  التي  ال�ستة  ال�سور  خالل  من  يت�سح 
الفل�سطينيني الذين كتبوا �سعراً للطفل الفل�سطيني، اأن ال�سورة االجتماعية التي يريدها هوؤالء 
هذه  تعني  ما  بكل  الفل�سطيني  الطفل  طفولة  احرتام  يف  تتمثل  الفل�سطيني  للطفل  ال�سعراء 
الطفولة من معاٍن كمرحلة عمرية كاملة، واأن ُيَن�ّساأ الطفل تن�سئة دينّية، واأخالقية ووطنية، 
الفل�سطيني ال�سغري )االأ�رسة( والكبري )ال�سعب(، وحترتم  القيم االجتماعية للمجتمع  تقّد�س 
وازدهاره،  الفل�سطيني،  املجتمع  رفعة  اأجل  من  وتعمل  حياتها،  يف  وتتمثلها  القيم  هذه 

وحتقيقه اأرقى درجات الرقي والتطور، وذلك من خالل اجلّد والعلم.

ثالثاً - االجتاه التعليمي
اهتم كثري من ال�سعراء الفل�سطينيني الذين نظموا �سعراً للطفل بالتعليم عن طريق ال�سعر، 
اأطفاله عليها،  التي يحر�س املجتمع على تن�سئة  القيم  اأنواعًا عديدة من  ف�سّمنوا �سعرهم 

و�سنوف املعرفة النظرية والعملية.
ومن خالل الق�سائد واالأنا�سيد التعليمية التي نظموها تعّلم االأطفال القراءة والكتابة، 
وتعاليم الدين االإ�سالمي احلنيف، ومظاهر الطبيعة املختلفة، واالأخالق احلميدة، وال�سلوك 

ال�ّسوّي، وحّب الوطن.
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�سعر  من  الفل�سطينيني  ال�سعراء  من  عدد  نظمه  مما  لكثري  قراءتي  خالل  الحظُت  وقد 
اإىل ُدربة ومران طويلني لكل �ساعر يريد  ال�سعر التعليمي يحتاج  اأن نظم  تعليمي لالأطفال 
مفردات  انتقاء  من  يتمكن  لكي  وذلك  لالأطفال،  التعليمي  ال�سعر  نظم  جتربة  يخو�س  اأن 
ق�سيدته اأو اأن�سودته مبا ينا�سب املرحلة العمرية التي يكتب لها، ولكي تكون تراكيبه �سهلة 
يح�سن  اأن  �رسورة  عن  ف�ساًل  واملعنوي،  واللفظي،  اللغوي،  التعقيد  عن  وبعيدة  ووا�سحة 
وترغيبهم يف  لهم،  ُيكتب  ما  اإىل  االأطفال  بهدف جذب  عليها  ينظم  التي  مو�سيقاه  اختيار 
حفظه، ما يجعل الق�سيدة اأو االأن�سودة حمفوظة يف ذاكرة االأطفال الذين يكتب لهم ال�ساعر 

متامًا كالّنق�س يف الذاكرة.
اأن  الدرا�سة، وجدُت  لهذه  منه  االختيار  قراأت، وحماولتي  ما  ا�ستعرا�سي  ومن خالل 

ال�سعراء الذين نظموا يف ال�سعر التعليمي انق�سموا ق�سمني هما:
الذين ُنظم  ال�سعراء جاء غري منا�سبأ.  مل�ستوى الطلبة  التعليمي لعدد من  ال�سعر  اأن 
اأ�سعارهم  �سّمنوا  اإذ  )االإبتدائي(،  االأوىل  التعليمية  املرحلة  يف  وبخا�سة  لهم، 
لوها معاٍن اأ�سعب، فيما جعلوا مو�سيقاهم ركيكة اأو ال تنجذب  مفردات �سعبة، وحمَّ

اإليها اأُذن الطفل)44(.
االأطفال  الطلبة  مل�ستوى  منا�سبًا  جاء  ال�سعراء  من  اآخر 	.  لعدد  التعليمي  ال�سعر  اأن 
اختيار  فاأح�سنوا  اأ�سعار،  من  نظموه  فيما  ال�سعراء  هوؤالء  برع  اإذ  لهم،  ُنِظَم  الذين 
املفردات الب�سيطة وال�سهلة املنا�سبة للمرحلة العمرية لالأطفال، واملعاين الوا�سحة 
التي ي�سهل معرفتها من االأطفال، فيما كانت مو�سيقى �سعرهم يلتّذ لها القاريء، 
يف  االأن�سودة  اأو  الق�سيدة  ر�سوخ  يف  اأ�سهم  ما  )الطفل(  ال�سامع  اأُذن  بها  وتت�سّنف 

ذاكرة الطفل الفل�سطيني.
تعليم  اإىل  هدفت  واالأنا�سيد  الق�سائد  من  جمموعة  الثاين  الق�سم  من  اخرتت  وقد 

االأطفال مو�سوعات عديدة، ودر�ستها على النحو االآتي:
1. تعليم احلروف اهلجائية

وقع اختياري على ق�سيدتني يف تعليم احلروف الهجائية لالأطفال هما:
اأ. ق�سيدة ال�ساعر وجيه �سامل بعن�ان »حروف الهجاء )ب(«، يق�ل فيها)45(:

ǦɆǣȀȞȱǟ  ǦøȢȲȱǟ  ǧǟɀȍǕ ǦĉɆøȅǼȩȿ ĈȷǖøȊȱǟ ćǦøɆȱǠȝ

 

ćȸƥȀȱǟ  Ʉøĉǣǿ  ǠøȾȵĉȀȭ

 

ćȷǓȀøȩ  ǠøȾɆȥ  Ćȯ ƋƕøǪȥ

 

ȴȲȮȱǟ  ɂȲǵǕ  ǠøȾȺȵ ƗǤȹ ĈȴȢƋȺȱǟ  ɂøȲǵĆǕ ćǼøȊȺȹ Ǡŏȿ
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ǒǠøǭ ĄǒǠøǩ ĄǒǠøǣ ĄȤøȱĆǕ

 

ǒǠøȆȵ  ĆǴǤȍ Ɨȕȿ  ćȳǼǹǕ

 

ȯǟǻ  ĄǒǠøǹ  ĄǒǠøǵ  ĄȴɆǱ

 

ȯǟɀȵɉǠǣ ĊȰøǺǤǩ ɍ ĊǼø ćǱ

 

ƙøȅ  ĄɃǟȁ  Ąǒǟǿ  Ąȯǟǽ

 

ƙȖøȆȲȥ ǠɅ  ĈȫȿǼøȝ ƋȯĆǽ

 

ǒǠȕ ĄǻǠøȑ ĄǻǠȍ Ąƙøȉ

 

ǒǠȵȀȮȲȱ  ƿȀȮøȉ  ƿȀȮøȉ 
ǒǠȥ  Ąƙøȡ Ąƙøȝ ĄǒǠøș

 

ǒǠøɆȲȞȱǠǣ  ćƁǠøȞȱǟ  ĆȀøĈȦ Ćș

 

ȴøɆȵ  Ąȳɍ  ĄȣǠȭ  ĄȣǠøȩ

 

ȴøɆȲȞǪȱǠǣ  ĆȬøȆȦȹ  ȳɀøȩ

 

ǒǠøɅ  Ąȿǟȿ  ĄǒǠøȽ  Ąȷɀøȹ

 

ǒǟɀǵ ȸøȵ ƾøȞɆƤ ȸøƲ 

فال�ساعر الدكتور وجيه �سامل يبداأ ق�سيدته التعليمية هذه الأطفال فل�سطني باأن يعّلمهم 
اأهمية اللغة العربية وقّد�سيتها، وما ميكن للطفل الفل�سطيني اأن يعمله من حروف العربية، 
العربية يف  يعّلمه حروف  ثم  النغمات،  اأحلى  الكلمات، وين�سد  اأحلى  يرّكب  اأو  يبني  فمنها 

تق�سيم جميل ومو�سيقي.
ب. ق�سيدة ال�ساعر حممد الظاهر بعن�ان »اأبجدّية الطفل العربي«، يق�ل فيها)46(:

(Ǖ)
Ȥȱɉǟ ȣȀǵ

ĊǢȞȊȱǟ ǿǟɀǭ ȸȵ ɄĉȹǙ
ĊǢȭȀȱǟ ȷǠȅȀȥ Ȝȵ ɂȞȅǕ

ɂȞȅǕ ɄĉȹǙ
ȣǼƬǟ ɀƲ
(ǡ)

ĊǒǠǤȱǟ ȣȀǵ
ĊȷǠȭ ƔɆǣ
ĊȷǠȮȵ Ƙǹ

ĊȷǠǪȆǣ ɂȲǵǕ ȸȵ ɂȲǵǕ
Ċȷǟɀȱɉǟ ȼɆȥ ɉɊǪǩ
ǒǟǼȝɉǟ ȻȀĉȵǻ ƔɆǣ

(ǧ)
ĊǒǠǪȱǟ ȣȀǵ

ĊǦɆǣȀȞȱǟ ȏǿɉǟ ȀɅȀƠ
ĊǦɆǤȞȊȱǟ ǡȀƩǟ ƘǲȦǩ
ĊǒǠȥȀ ĉȊȱǟ ǿǟɀǮȱǟ ǼȾȝ
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وهذه الق�سيدة ميكن من خاللها تر�سيخ كل حرف من حروف العربية يف ذهن الطالب، 
بعدما حفظ احلروف يف ق�سيدة الدكتور وجيه �سامل برتكيب اأبتثي بحيث ي�سهل عليه تذّكرها. 
اأما يف ق�سيدة حممد الظاهر فاإّنه يعطي كل حرف معنى خا�سًا ي�سهم يف ربط احلرف بهذا 
التي تنا�سب تنغيم  البحر املتدارك  ال�ساعر لق�سيدته مو�سيقى  اختار  املعنى اخلا�س. وقد 

كلمات الق�سيدة مبا ينا�سب ت�سهيل حفظ الق�سيدة على الطفل.

2. تعليم بعض األصوات

وقد اخرتُت ق�سيدة لل�ساعر يو�سف احلروب بعنوان »بع�س االأ�سوات يف لغة العرب«، 
ويقول فيها)47(:

ćƘǝȁ Ĉǻɀøȅɉǟ ćǧɀȍ

 

ćƘȦȍ ǿɀøȆȺȱǟ ǧɀȍ

 

ćȀɅȀǹ  ĈȻǠøɆƫǟ  ćǧɀȍ

 

ćȀɅǼȽ  ĈǿǠøǶǤȱǟ  ćǧɀȍ

 

ćȀɅȀȭ ǿȿǼȎȱǟ  ćǧɀȍ

 

ćȀɅȀ Ćȍ ĈǻǟȀøƨǟ ćǧɀȍ

 

ćƘǺøȉ  ĈȳǠɆĉȺȱǟ  ĈȴøĆȦĈȱ

 

ćȀøɆƳ  ĈȣɀøøȹćɊȱȿ

 

ćǒǠȡćǿ ĈȯǠȶĈƨǟ ćǧɀøȍ

 

ćǒǠȢćǭ ĈȻǠɆø ĉȊȱǟ ćǧɀøȍ

 

ćǒǟɀ ćȝ  ĈǡǠǝǾȱǟ  ćǧɀȍ

 

ćǒǟɀȵ ĈȀøɅȀćƬǟ ćǧɀøȍ

 

 
ويف هذه الق�سيدة املكونة من 24 بيتًا يعلِّم ال�ساعر يو�سف احلروف الطفل الفل�سطيني يف 
كل �سطر من اأ�سطر الق�سيدة ا�سم �سوت من االأ�سوات الكثرية يف اللغة العربية، وذلك يف لغة 
�سهلة ووا�سحة، وقد �ساغ تلك الكلمات يف مو�سيقى البحر املجتث وهي مو�سيقى غنائية 

تنا�سب امل�ستوى التعليمي.

3. التعريف باهلل جّل جالله

ووقع اختياري على ق�سيدة ال�ساعر الدكتور وجيه �سامل بعنوان »اهلل اخلالق«، يقول فيها)48(:
ćȻǼøǤȝǕ  ȨøȱǠƪǟ  ǃǟ

 

ćȻǼȎȩǕ ąǒǠøȝǻ Ȱȭ Ž

 

ćȻǼøƥǕ  ąȷǠøȵȁ  ȰȮøǣȿ

 

ćȻǼȞǣćǕ  ɄøĉȺȝ  ćȀøȮȺƫǟ

 

ȻǼĉȺȥćǕ ǒɀȆȱǟ ȯǠȪȵȿ
ǠĉɅɀǣǕ  ƃ  Ċȴøǵǿǟ  ĉǡǿ  ǠøɅ

 

ǠĉɆȡ ɍ ƿǼøȉǿ Ɨȩȁǿǟȿ

 

ǠøĉɆǵ ȿǕ ƾøǪɆȵ Ɨøƥǿǟȿ

 

ǠĉɅ ĆǼɅȿ  ȫĈǿǠǣ  ƆǠøȆȱȿ

 

ȻǼȊȹĆǕ Ʉĉǣǿ ȬȹǟȀȦȡ
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فال�ساعر الدكتور وجيه �سامل يقّدم للطفل الفل�سطيني تعريفًا مب�سطًا و�سهاًل هلل �سبحانه 
اإىل اهلل من عبادة، ودعاء، وحمد، ورف�س  وتعاىل، وذلك من خالل تعريفه مبا نتوجه به 
املنكرين لوجوده، وكل عمل �سيئ، وطلب الرحمة، والرزق، والربكة، والغفران منه �سبحانه، 
وهذه معاٍن �سهلة، ي�سمعها الطفل من اأبويه ويف امل�سجد عندما يذهب مع اأحدهما اإليه وهو 
�سغري، ويف املدر�سة ي�سبح يدرك من خالل هذه الق�سيدة وغريها ما يقوم به املحيطون به 

)اأ�رسته ال�سغرية( والنا�س يف امل�سجد من اأعمال و�سلوات.

4. تعليم النظافة
النظافة قيمة مهمة يف حياة االإن�سان بعامة، وامل�سلم بخا�سة، ولذلك فاإن املوؤ�س�سة 
املجتمع  ملتطلبات  حتقيقًا  الفل�سطيني  للطفل  بتعليمها  ُتعنى  الفل�سطينية  التعليمية 
الفل�سطيني امل�سلم الذي يوؤمن بالقول املاأثور »النظافة من االإميان«. وقد حّث اأكرث من �ساعر 
فل�سطيني يف ق�سائد لهم الطفل الفل�سطيني على تعلم معنى هذه القيمة، وما يجب عليه عمله 
لكي يكون نظيفًا، ويف ديوان »اأغاين الطفولة«لل�ساعر الدكتور وجيه �سامل اأن�سودة بعنوان 
»النظافة«نظمها على ل�سان طفل يحادث زمالءه يف ال�سف، في�سجعهم على االقتداء به لكي 

يكونوا نظيفني، يقول)49(:
ɄȶøȆǱ  ƾȶǝǟǻ  ćȤȚȹćǕ

 

ĈȴȪø ƌȆȱǟ  ȸøȵ  ȼøɆƥɉ

 

ƾȵȿǻ  ƗøćɆȝĆǕ  ćȤøȚȹćǕ

 

ɂȶǶćǩ Ʉȭ ĈȏǟȀȵɉǟ ȸȵ

 

***
ƆǠȺøȅĆǕ  ƋȰȭ  ćȤøȚȹćǕ

 

ĈȷɀøǲȞȵȿ  ąǥǠøȉȀȦǣ

 

ǒǠøȆȵ ĆǳǠǤȍ ǠøȾȦȚȹćǕ

 

ǒǠȒɆǣ  ƾøȶǝǟǻ  ɂøȪǤǪȥ 
***

ȿȂȢɅ  ǠøƬ  Ąȃɀøȅ  Ɏȥ

 

ɀȮøȉǕ ɍȿ ɄøȮǣǕ ɍȿ 
Ɖǿǻ  ȼøǣ  Ʉøȶȥ  ĉȷǖȭ

 

ćȀøȖȝ  ǠøƬ  ĄǦøǶǝǟǿȿ

 

***
ƆɀøǤǵǕ  ŸǠøǶȍǕȿ ƆɀøȹǠȝĆǕ  ćȴøćȾƌȲȭȿ

 

ȷǟɀǹɋǟ ǠøȾƌɅǕ ĆȤøǪȾȺȱ

 

ȷǠøƹɋǟ ȸøȵ ǠøȺǪȥǠȚȹ 
وهنا نرى طفل ال�ساعر يخرب زمالءه يف املدر�سة اأو الرو�سة مبا يقوم به من النظافة 
حلفظ ج�سمه من االأمرا�س، فهو ينظف ج�سمه با�ستمرار، وعينيه، واأ�سنانه ويبني فائدة كل 
عمل يقوم به، ثم يحّث زمالءه مبرح على اإعطاء النظافة القيمة التعليمية الرتبوية الدينية 

التي ت�ستحق وهي: النظافة من االإميان.
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5. تعليم الطفل السلوك السليم
على  يحر�س  التي  الرتبوية  ال�سلوكية  القيم  من  جمموعة  جمتمع  لكل  اأنَّ  يف  �سك  ال 
نقلها بطرق �سليمة اإىل نا�سئته، واملجتمع الفل�سطيني لي�س �ساذاً عن غريه من املجتمعات، 
اأن  على  حري�س  وهو  املختلفة،  وفئاته  اأفراده  عليها  توافق  تربوية  �سلوكية  قيم  فلديه 
ق�سائد  يف  ال�سعراء  من  عدد  القيم  تلك  نظم  وقد  نفو�سهم،  يف  ويغر�سها  الأطفاله،  يعّلمها 
كثرية، واخرتُت لتمثيل جانب من هذه القيم، ق�سيدة لل�ساعر مازن دويكات بعنوان »ح�سن 

ال�ساطر«، يقول فيها)50(:
ȀȕǠȉȿ ĈȨȲƪǟ ćȸȆǵ Ąȸ ĆȆ Ćǵ

 

ĊȀȕǠȞȱǟ  ĈǻǿɀøȱǠȭ  ȰɆƤȿ

 

ĈƘȖȱǟ Ȝȵ ǴǤ ƌȎȱǟ Ž ćȐȾȺɅ

 

Ƙƪǟ ĆǳǠøǤȍ ćȯɀøȪɅ Ż

 

ƿǿǠǤȭȿ ƿǿǠøȢȍ ȰøȽɊȱǟǿǠƨǟȿ ĆǥǿǠøƨǟ ɄøĉɆƷȿ

ȻĆǿǠŒ  Ĉǃǟ  ȴøȅǠǣ  ćǕǼøǤɅ

 

ȻĆǿǠȖȥǙ ćȯȿǠøȺǪɅ ƾøǵȀȥ

 

ćȼĆǣǠǪȭȿ  ćȻȀøĆǪȥǻ  ćȰøȶƷ

 

ȼĆǣǠǶȍǕ  ɂĆȪĊȲɅ  ƾȶø ĈȆǪǤȵ

 

Ǧĉȶŏ ȃǿĉǼȱǟ ƂǙ ćƘøȆɅȿ

 

ǦȶȲ ƌȚȱǟ  ćǒɄȒɅ  ȴȲȞȱǟ  ƋȷǙ

 

لقد اختار ال�ساعر دويكات لهذه الق�سيدة عنوانًا �سعبيًا حمّببًا للطفل الفل�سطيني، الأنه 
وبال اأدنى �سك �سيكون �سمع �سيئًا جمياًل عن ال�ساطر ح�سن وُح�سن �سلوكه يف ق�سة، اأو حكاية 
من اأمه، اأو اأبيه، اأو اأحد اأجداده، فكان بذلك موفقًا يف اختيار الطفل النموذج الذي يتوجه 
اإىل زمالئه باأن يقتدوا به يف �سلوكهم اليومي، فهو طفل ح�سن اخللق، ذكي و�ساطر، ووجهه 
جميل ونظيف، ورائحته عطرٌة كالوردة، ي�ستيقظ مبكراً، ويلقي على اأهل بيته ومن يقابله 
حتية ال�سباح، ويبداأ يومه بالب�سملة وذكر اهلل وتوحيده، ثم يتناول طعام االإفطار ليحافظ 
زمالءه  يلتقي  املدر�سة  اإىل  الطريق  ويف  املدر�سية،  حقيبته  يحمل  وبعدها  �سحته،  على 
االأطفال مبت�سمًا م�رسوراً، وعندما يدخل ال�سف الدرا�سّي تكون رغبته جاحمة يف تلقي العلم 

الأنه يوؤمن باأن العلم نور ي�سيء له م�ستقبله.
وما يجعل هذه االأن�سودة حمبَّبة لالأطفال هو ح�سن اختيار األفاظها، و�سهولتها، وقربها 
مما هو �سائع بني الغالبية العظمى من االأطفال، وق�رس مقاطع بحرها املو�سيقي، وتنا�سب 
اأثناء  اإىل املدر�سة، ويف  نغماته مع حركات ال�سغار، وقفزاتهم الفرحة يف التهيوؤ للذهاب 

الذهاب، وانب�ساطهم، وعلّو هّمتهم يف تلّقي العلوم.
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6. تعليم فصول السنة

يهتم املجتمع باإعطاء االأطفال معلومات مفيدة عن البيئة التي يعي�سون فيها، وبخا�سة 
مظاهر البيئة التي توؤثر فيهم ويف جماالت متعّددة، ومما يهتم املجتمع الفل�سطيني بتعليمه 

الأطفاله ونا�سئته؛ ف�سول ال�سنة االأربعة: الربيع وال�سيف، واخلريف وال�ستاء.
   وقد اخرتت اأن�سودة وق�سيدة يف تعليم ف�سول ال�سنة، هما:

أ. أنشودة »الفصول األربعة« للشاعر مازن دويكات، يقول فيها)51(:
الفصول األربعة

ǦøȞǣǿɉǟ  ȯɀøȎȦȱǟ  ȸøƲ ǦøȞǣǠǪǪȵ  ǠøȹǿǟȿǻǕ 
ǦøȞĉȶǪƭ  ɄøȪǪȲǩ  ɍ

 

ǦøȞȦȺȵ  ȰøȎȥ  ȰȮøȲȥ 
ǒǠǪȊȱǟ

ȀȊǪȹǟ Ǽȩ ǒǠȶøȆȱǟ ȨȥćǕ Ž ȴɆȢȱǟ

 

ĊȀǲȦȹǟȿ ĆȀƭȁ ĈȧƎȱǟ ǼȞǣ ćǼȝĉȀȱǟȿ

 

ÝƎƪǟ Ǡȵ ȯǖȆɅ ȳǠȩȿ ȤɅȀƪǟ ĆȀ Ĉȝćǽ

 

ĊȀȖĆȵ ĄȀȖĆȵ :ƿǻĉǻȀȵ ǒǠǪȊȱǟ  ĆǷȀȍ

 

ȜɆǣȀȱǟ

Ȱǲȝ ɂȲȝ ƘȒȺȱǟ ȰȪƩǟ ǢȉɀȊȝǟ ȰǲƩǟȿ ȴǝǠȶƩǟ ȼɆȥ ǧȀøǭǠȮǩȿ 
ÝȰȎǵ ǟǽǠȵ :ąǥȀȆƜ ǒǠǪȊȱǟ ȯǖȅ

 

ȰȆǩ ɍȿ ĈȐȵǟ :ȯǠȩȿ ȜɆǣȀȱǟ ȬǶȑ

 

ȤɆȎȱǟ
ȰǤ ƋȆȱǟ ĉȀȦȍǟȿ ǴȶȪȱǟ ȯɀȪǵ ǨȆǤɅ

 

ȰȆȝ ǧɊǪȵǟȿ ǧǟȀȶǮȱǟ ǨǹǟȀǩȿ 
ȰȶȞȲȱ  ǟȿ ĉǼȞǪȅǟ  Ǽȩ  ȷȿǼȍǠƩǟȿ

 

ĊȰƠǿǟ Ǽȩ ȜɆǣȀȱǟȿ ȰǤȩǕ ćȤøɆȎȱǟ

 

ȤɅȀƪǟ
ƖǶȺƫǟȿ ɁǿǾȱǟ Ž ćȀøȵȂǩ ǴɅȀȱǟ

 

ƖƲǟ  ćȸȎȢȱǟȿ  ǿǠǲȉɉǟ  ǧȀȞǪȥ

 

ÝǠȺȽ ɁȀǱ ɃǾȱǟ Ǡȵ ćȯǖȆɅ ćȤɆȎȱǟȿ

 

ǠȹǕ :ȼǣ ȤɅȀƪǟ ǷȀȍ ÝǠȹǒǠǱ ȸȵ 
ǦƢǠƪǟ

ǦøȞǣǿɉǟ  ȯɀøȎȦȱǟ  ɃǾøȽ Ǧøȝȁɀȵ  ǿɀȾøȊȱǟ  ǠøȾɆȥ 
ǦøȝƍɀȺǪȵ  ǠøőǟƘǹ

 

ǦȝȀøȆȵ  ǢøȽǾǩȿ  źǖøǩ 



د. مشهور عبد الرحمن احلبازيدور اجتاهات شعر الطفل في الشعر الفلسطيني املعاصر

čĐċ

ترك  ثم  وتوحدها  الف�سول،  بتج�سيم  بداأها  التي  الب�سيطة،  ال�سهلة  االأن�سودة  هذه  يف 
الفر�سة لكل ف�سل اأن يتحّدث عن نف�سه، فذكر ما يح�سل فيه، وفائدته، وما ي�ساحبه من 
به  ما حتّدث  فيجمل  يظهر  املعّلم  باأن جعل  االأن�سودة  ثم ختم  وامُلناخ.  الطق�س  تغيري يف 
كل ف�سل عن حاله، ُمبيِّنًا �سفات اأخرى للف�سول مل تذكرها يف بداية االأن�سودة عندما ترك 
اأن�سودته �سهلة،  األفاظ  لها املجال لتتحّدث عن ذاتها. وقد وفق ال�ساعر دويكات يف انتقاء 
وحّملها معاٍن وا�سحة قريبة من بيئة الطفل الفل�سطيني، و�سبغها مبو�سيقى البحر الكامل 

التام وجمزوئه امل�سرت�سلة العذبة التي هي اأقرب اإىل التلحني ال�سهل.
يت�سح مما مت ا�ستعرا�سه من اأنا�سيد وق�سائد يف االجتاه االجتماعي اأن ال�سعراء الذين 
نظموا يف هذا االجتاه راعوا االأبعاد االجتماعية يف اأ�سعارهم، فاهتموا باأن يراعي املجتمع 
مرحلة طفولة الطفل، واحتياجاته يف هذه املرحلة العمرية املهمة، واأن يعّزز فيه جمموعة 
من القيم الدينّية، واالأخالقية التي توؤدي اإىل اأن يكوَن حمّبًا للعمل واالجتهاد لكي يحّقق اأمل 

ال�سعب يف التحّرر واال�ستقالل واالزدهار.

رابعاً - االجتاه الرتفيهي:

اهتم ال�سعراء الفل�سطينيون الذين كتبوا �سعراً للطفل الفل�سطيني يف االجتاه الرتفيهي، 
فنظموا ق�سائد واأنا�سيد بهدف ت�سلية االأطفال، واإمتاعهم والرتفيه عنهم، وقد جلاأ كثريون 
منهم اإىل نظم ق�سائدهم، واأنا�سيدهم باأ�سلوب ق�س�سي ليزيدوا اإقبال االأطفال على ما كتبوا، 
لوا عليهم فهم املعاين املراد تعّلمها، كما جلاأ بع�سهم االآخر اإىل حبك هذه الق�س�س  وُي�سهِّ
االأحيان  من  كثري  ويف  الفل�سطينيني،  لالأطفال  املاألوفة  احليوانات  اأو  الطيور،  األ�سنة  على 
املوجودة يف بيئتهم. وقد ظهرت الطفولة يف الق�سائد واالأنا�سيد املنظومة باأ�سلوب ق�س�سي 

ب�سكل وا�سح.
الفل�سطينيني  ال�سعراء  دواوين  يف  واالأنا�سيد  الق�سائد  من  لعدد  درا�ستي  خالل  ومن 
الرتفيهي، واحتوت على عدة موا�سيع ومعاٍن  اخرتُت جمموعة منها �سنفتها يف االجتاه 

ترفيهية، در�ستها على النحو االآتي:

1. قصيدة »الثعلب والّطبُل« للشاعر يوسف احلروب، يقول فيها)52(:
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الثعلب والّطبُل

ƾøǤȲȞǭ  ĊȷǕ  ǟɀøȶȝȁ

 

ĈȰøĊǤȖǣ  ĉȀøȵ  ƾȽĈȀøȉ

 

ǠøȺȱǟ  ćȼøĆȪĉȲȝ  Ǽøȩ  ĆȷǠȭ

 

ĈȰǤƜ  ąȸøȎȡ  ɂøȲȝ  ćȃ

 

ĄǴɅǿ  ĉǢøȽ  Ǡøȵ  ǟǽǚøȥ

 

ĊǻɀøȞǣ  ćȰøǤȖȱǟ  ĆțȀøĆȩ

 

 Ž  ćȼøǩɀȍ  Ƀĉȿ ĆǼøćɆĆȥ

 

ĊǻɀøȝĉȀȱǟ  ĆȰøǮȵ  ĈȼøǤĊȲȩ

 

ƾøǩɀȍ ćǢøȲȞǮȱǟ  ĆȜøƧ

 

ĊǢøɅȀȩ ȸøȵ źǖøɅ ȷǠȭ

 

ȸȵ  Ǡøȹǻ  Ɠǵ  ɁȀøǲȥ ĊǢɅȀȢȱǟ  ȰøǤȖȱǟ  Ȭøȱǽ

 

ĊȸøȮȱ  ćǼȾøȊƫǟ  ȼøȱǠȽ

 

ĊȳɀøƷ  ƋȰøș  ćȼøĆȱɀǵ

 

ąɃɉ ı ǼøȞǣ ı ƿƘøǹǕȿ

 

ȼøɆȦǣ  ĆȰøǤȖȱǟ  ĆȧĉȂøȵ

 

ąȯǠøǹ  ćȰøǹǟǼȱǟ  ǟǽǚøȥ

 

ȼøɆȥ Ƌȸøćș ąȳǠøȞȕ ȸøȵ

 

ƾøǤɆǞȭ  ǻǠøȝ  ǠøȽǼȺȝ ǠøȺɅȂǵ ĈȸøȖǤȱǟ ĆɃȿǠøǹ

 

ąȐøɅȀȩ ĊƔøɆǣ ƿǼøȊĊȺćȵ

 

ǠøȺɆȲȽǠøǲȲȱ  ăɎøǝǠȩ

 

ąȴɆȚȝ  ąǧɀøȍ Ƀǽ Ƌǡćǿ

 

ĊƘøȖǹ  ćƘøȡ  ąǰøȝȂćȵ

 

ąƘøǤȭ  ąȷǠøȆȹǙ  Ƌǡćǿ

 

ƘøȢȍ  ƌǼø ĈǱ  ćȼøćȲȪȝ

 

فال�ساعر احلروب نقل يف هذه الق�سيدة الق�س�سّية التي كان بطلها الثعلب فكرة جيدة 
للطفل وهي العقل ال يكون بحجم الرجل، كما اأن ال�سوت العظيم املزعج قد ال يكون خطرياً.

2. أنشودة »الببغاء« للشاعر عبد الكريم الكرمي)53(، يقول فيها)54(:
الببغاء

ǠøȢǤǤȱǟ  ǠøȢǤǤȱǟ ǠȢȲȱǟ  Ȱȭ Ž Ąȸȕǿ

 

ćȴøȲȞǩ ɍ ǠøȾȺȮȱ

 

ćȴøȾȦǩ ɍ ǠøȾĉȹǖǣ

 

ǠȢǤǤȱǠȭ ĊȸȮǩ Ɏȥ
ǥǼøĉȲȪȵ  ǠøȢǤǤȱǟ

 

ǥǻ ĉǼƭ ɁȀøćǩ  ɍȿ

 

ǠŒǠɆǣ  Ž  ćȴøǲȞćǩ

 

ǠŒǠȆĈȱ  Ž  ćȰȪȞȱǟȿ

 

ǠƬ ĆȰɆȩ Ǡøȵ ćȯɀȪǩ

 

ǠȢǤǤȱǠȭ ĊȸøȮǩ Ɏȥ

 

***
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ćǡĉǼƮ  ǠøȽćǿǠȪȺȵ

 

ćǢƋǤƮ  ǠȾøȊɅǿȿ

 

ƔȥȀȡ Ž ǠøȾćǤǵĆǕ

 

ƔĉǤƮ  ȸøȵ  Ćȫǟǽȿ

 

ƔȊǵȿ Ž ƗȆȹǘǩ ǠøȢǤǤȱǟ  ǠøȢǤǤȱǟ 
***

ćȼĆȱɀȕǕ Ǡȵ ǠȾćȹǠøȆȱ

 

ȼȲƤǕ  Ǡȵ  ǠȾȲȮȉȿ 
ƗøǤƠ  ǥĉȀøȶȥ

 

ƗǤøȆǩ  ǥǿǠøǩȿ 
ǠƬ ȰɆȩ Ǡøȵ ćȯɀȪǩ

 

ǠȢǤǤȱǠȭ ȸøȮǩ Ɏȥ 
�سهلة،  باألفاظ  واأعمالها  الببغا  �سفات  �سلمى  اأبو  ال�ساعر  ي�رسد  االأن�سودة  هذه  يف 
احلكم  قبل  ن�سمعه  ما  التفكري يف كل  وا�سحة وهي  فكرة  للطفل  فيو�سل  وا�سح،  واأ�سلوب 
عليه، وعدم نقله وتكراره اأمام النا�س من دون التفكري فيه، ومعرفة خريه من �رسه، اإنه يحّث 

الطفل على التجديد واالإبداع.

3. أنشودة »األنهار الثالثة« للشاعر عبد الكريم الكرمي، يقول فيها)55(:
األنهار الثالثة

النيل يخاطب بردى:

ĈǡȀȞȱǟ  ĆǦøĉɆƠ  ĆȬøɆȱǙĈǢĊȲȪȱǟ ƂǙ ĈǢøĊȲȪȱǟ Ćȸøȵ
ɁǻȀĆǣ  ǠøɅ  ĆȬɆȱǙ  ƌȣȁǕĈǢȞøȊȱǟȿ  ĈȰɆȺȱǟ  ĆȳɎøȅ

:ɁǻȀǣ
ƿǼɅ ƌǼøȵĆǕ ɄǹǕ ĆȬøɆȱǙɁǼĆȹȿ  ăǦøǣȿȀȝ  ćȐøɆȦǩ
ƿǼǣǕ ƃ ćǨøɆĉȺȡ Ǽøȩȿ(ɁǻȀǣ  ǠǤȍ  ȸȵ  ĄȳɎøȅ)

:ȰɆȺȱǟ
ɁǿǕ  ɍ  ƃ  ǠøȵȿǠȺɆȑǟǿǕ Ž ɃȀøƶ Ćȷǻǿćɉǟ
ƾøȞȵǻ ȼøćǝǠȵ  Ž ɁǿǕ

 

ǠøȺɆȩǔȵ  Ž  ĆȧȀøȩȀǩ

 

:ɁǻȀǣ
ȀȽǼȱǟ ȯɀȕ ȷǻǿɉǟ ɄǹǕ ĈƙøĉȲȱǟȿ  Ĉǥ ĉǼøȊȱǟ  Ž

 

ȼȱ ćǨǵȀȥ ĊǳȀøȦɅ ȷǚȥ

 

ƗøɆȮǤɅ  ĈȼøɆȮǤɅ  Ǡøȵȿ

 

:(ȰǹǼɅ) ȷǻǿɉǟ
ɄȞǤȹ Ǡøȵ ȷǻǿɉǟ ǠøȹǕ ɃǻǟǼǱǕ  ĈȏǿǕ  ȸȵ  Ɂɀȅ

 

ɄƸǿǠǩ  ȀøȮȹćǕ  ȸøȱȿ

 

ɃǻǠøƭǕȿ  źǠøɅǟǿȿ 
ǠøȹǼ ĉǵɀǩ  ǠøȺǪǣȿȀȝ

 

ĈȳɍǓȿ  ąȯǠøøȵǔǣ

 

ĆȀȎȵ ĉɍǙ ćȷǻǿɉǟ Ǡøȶȥ

 

ȳǠøȊȱǟ Ɂɀøȅ ĆȀȎȵ Ǡȵȿ
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باأ�سلوب م�رسحّي،  تتحّدث  املائية  الطبيعة  �سلمى  اأبو  االأن�سودة، جعل  هنا ويف هذه 
وهو اأ�سلوب قليل ال بل نادر – الأنني مل اأجد مثله فيما عدُت اإليه من دواوين – وهو ينقل 

للطفل بهذا االأ�سلوب امل�رسحي التمثيلي ال�سهل فكرة الوحدة وال�سعور مع االآخر.

4. أنشودة »الديك« للشاعر وجيه سامل، يقول فيها)56(:
الديك

ȀøƥǕ  ȬøɅǻ  ǠøȺǩǿǠǵ  Ž ȀȚȺƫǟ  ȸøȆǵ  ǯǠøǩ  ȼȱȿ 
ǥǿǠƩǟ ǯǠøǱǻ Ȱȭ ćȨøȊȞɅ

 

ǥǿǠȡ  ǦøĉɅǕ  ȸøȵ  ǠøȾɆȶƷ

 

ȼøĆǣǠǤǵǕ  ȴøȞȖɅ  ƇȀøȭ

 

ȼøǣǠǶȍǕ ćȀøĈǭǘɅȿ ćǢøƷ

 

ǡǻǘøȵȿ  ȴȾøȉ  ĄțɀøȺȩ

 

ǡȀȱǟ  ĆȰȒȥ  ƾȵȿǻ  ćȀȮȊɅȿ

 

ȰøǱɀɅ ɍ ȳǼøȪɅ țǠǲøȉ ȯǾøɅ  ȷǕ  ŷǖøɅ  ȂøɅȂȝ 

ćǴǤȎȱǟ  ǡȀøǪȩǟ  ǟǽǙ  ćǴɆȎɅ

 

ɀǶȎɅ Ʉȭ ĆȴǝǠȺȱǟ ɀøȝǼɅȿ

 

ƌȀøĆǪȢȵ  ąȀøȾȚƞ  ćȻǟȀøĆǩĊȀøǪǺǤǪɅ  ɀøȽȿ  ɄøȊƹȿ
ȀȾȚɅ ɀøȽ ȷǠȮøȵ ɂøȲȝǖǣĊȀȾøȆɅ  ɍȿ  ĆȳɀøĉȺȱǟ  ƌǢƷ

راق�سة  ب�سيطة، ومو�سيقى  بكلمات  كاماًل  الديك و�سفًا  ال�ساعر  ي�سف  االأن�سودة،  يف هذه 
ت�ساعد الطفل على حفظها، والتمّثل بها. وهدف هذه االأن�سودة هو االإمتاع والتعليم يف اآن واحد.

5. قصيدة »الظبية والذئب« للشاعر خالد نصرة)57(، يقول فيها:
الظبية والذئب

ăǦɆǤș  ąȀȦȪǣ  Ǣǝǽ  ɂȪǪȱǟ

 

ȼɆȱǙ ǨǵǠǩǿǠȥ ĈȀȶȞȱǟ ȜɆǣǿ Ž

 

ǠƬ  ƋȈȽ ȼǣ  ǧƋȀȵ  ǠȶĉȲȭ

 

ȼĊɅǼɅ Ćƙǣ ĊǨȞȅ ɀȱ ǨĉȺȶǪȥ

 

ĊȀĆȦ Ćǹ  Ž  ǠȾćȪĈȵȀɅ  ǥǿǠǩ

 

ȼĊɅĆȀ ĈșǠȹ  ǠȾȺȝ  ćȐĈȦƸ  ǥǿǠǩ

 

ǟȿǼȾȉ ǟǽǠƫ ɃǿǼǩ ɍ ɄȽȿ ȼĊɆĆȲȝ  ĆȷǠǣ  Ǡȵȿ  ǿǼȢȱǠǣ  ȼȺȝ

 

يف هذه االأبيات يروي ال�ساعر ق�سة ب�ساطة الظبية وعدم تفكريها يف غدر الذئب، لكنه 
بع�س  يف  ابت�سام  من  العدو  ُيظهر  مبا  االغرتار  عدم  اإىل  الفل�سطيني  الطفل  يدعو  ذلك  يف 

االأحيان.
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6. أنشودة »أنا سوسو اليت تكرب« للشاعر فيصل قمَرقطي)58(، يقول فيها)59(:

ƎȮǩ Ɣȱǟ ɀȅɀȅ ǠȹǕ
ȀǪȝȂȱǟȿ ǨɅȂȱǟ ƌǢǵćǕ
Ȁƥɉǟ ƆǠǪȆȥ ƃȿ

ȀȖƢ ǠȶȆȱǟ ȸȮȱȿ !ÝȼȆǤȱǕǕ
ƎȮǩ Ɣȱǟ ɀȅɀȅ ǠȹǕ
ƙǪȱǟȿ ȁɀȲȱǟ ǢǵǕ
ƙǩǠȆǤȱǟ Ž ȌȩǿǕȿ
ƘȖɅ ...ƘȖɅ ȷɀȆǶȭ
ƗɆȝ ɁǗǿ ȸȵ ǼȞǣǕ
ǠȺɆȲǹ ȻǠĉȵćǕ ǠɆȥ

ɁȀǹǕ ǦȝǠȅ ǢȞȲȺȱ
ǠȺɆȱ ƔȪɆȥǿȿ ǠȹǕ

يف هذه االأن�سودة يرتك ال�ساعر في�سل َقرقطي لطفلته ال�سغرية التي �سّماها با�سمها 
الذي يدّلعها اأهلها به، وكاأّنها تريد اأن ت�ستدّر عواطفهم فياأذنوا لها بعمل ما تريد، اإنها تريد 

اأن تلعب وتلهو مع �سديقتها م�ستغّلة فرتة طفولتها قبل اأن تكرب فُتحرم من ذلك.
اأن ال�سعراء الذين نظموا يف هذا  من الق�سائد واالأنا�سيد الرتفيهية ال�سابقة ات�سح يل 
االجتاه ا�ستخدموا االأ�سلوب الق�س�سي ا�ستخدامًا �سليمًا، ومتكنوا ب�سهولة من اإي�سال املعاين 
واالأفكار التي يريدون للطفل الفل�سطيني، ويف الوقت نف�سه حّققوا له املتعة والت�سلية التي 
ال�ستخدامهم  اإ�سافة  اأهدافهم  حتقيق  يف  ال�سعراء  �ساعد  وقد  الدرا�سي.  يومه  يف  عنه  ترّفه 
االأ�سلوب الق�س�سي، اختيارهم االألفاظ ال�سهلة، واملعاين القريبة من فهم االأطفال، وا�ستخدام 

�سور جميلة ُتنا�سب ثقافة االأطفال وال تخرج عن البيئة التي يعي�سون فيها.



مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد اخلامس عشر - شباط 2009

čĐĐ

اخلامتــة
بعد االنتهاء من درا�سة االجتاهات االأربعة التي �سنفُت فيها �سعر الطفل الذي اأبدعه 
ال�سعراء الفل�سطينيون املعا�رسون؛ ميكنني ذكر عدد من النتائج التي خل�ست بها من هذه 

الدرا�سة، وهي:

ذكر من ترجموا لل�سعراء الفل�سطينيني املعا�رسين كمًا كبرياً من النتاج. 1 ال�سعري لالأطفال، 
لكن العثور على هذا النتاج – يف االأغلب – اأمر يف غاية ال�سعوبة فهو غري موجود يف 
وبذلك  مفقود.  منه  وكثري  الفل�سطينية،  املوؤ�س�سات  يف  حتى  وال  الفل�سطينية  املكتبات 
فاإن من املهم االهتمام بجمع هذا النتاج، وت�سنيفه، ودرا�سته، واإعادة طبعه، وتعميمه 
يف املجتمع الفل�سطيني وفق روؤى حمّددة ووا�سحة، لي�سهل على االأطفال االإفادة منه، 

والباحثني درا�سته وتقييمه وتقوميه.

الوطني  االجتاه  ت�سنيفها يف  التي ميكن  واأنا�سيد(  )ق�سائد  ال�سعرية. 2  الن�سو�س  طغت 
على بقية الن�سو�س، وقد حوى كثري منها مفردات، وم�سطلحات، ومعاٍن، وقيم وطنية 
متنوعة بحيث ي�سعب اإيجاد ن�س ينا�سب الطفل يف مراحل الطفولة املختلفة، فقد تكون 
بداية الن�س تنا�سب الطفل يف �سّن ال�ساد�سة، وو�سطه تنا�سب ابن العا�رسة، واآخره ابن 
الرابعة ع�رسة، اأو غري ذلك. وهذا يوؤكد �رسورة توجيه املبدعني للكتابة وفق املراحل 
العمرية، وت�سنيف النتاج املوجود بحيث ي�سهل توجيه فئات االأطفال اإىل ما ينا�سبها، 

وهذا ينطبق على االجتاهات الثالثة االأخرى.

االجتماعي كان الدين والقيم االأخالقية االإ�سالمية، والعربية احلميدة هي  يف االجتاه . 3
ال�سائدة، وهذه الن�سو�س ت�سهم يف �سياغة النا�سئة وفق تربية �سليمة ت�ستمر – غالبًا 

– معه يف مراحل حياته االأخرى، وتبقى قادرة على القيام بدور املر�سد الدائم له.

االأ�سلوب  يف  يكتبوه  اأن  يجب  ما  خ�سائ�س  اإىل  للطفل. 4  كتبوا  الذين  ال�سعراء  تنبَّه 
واملو�سيقى، ومن هوؤالء ال�ساعر اأبو �سلمى اإذ قال: “وقد توخينا اأن تكون األفاظها �سهلة، 
واأن حتبب  ونبيلة،  ب�سيطة  اأفكاراً  واأن حتمل  م�سّوقة،  ومو�سوعاتها  واأوزانها خفيفة، 
اأطفالنا بالطبيعة، والوطن، وعمل اخلري، وكذلك جاءت االأحلان من�سجمة ومّت�سقة”)60(.
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اهلوامش:
. عبد الكرمي الكرمي، الديوان، �س128( 1)
. وجيه �سامل، اأغاين الطفولة، �س6-4( 2)

- هو: اإ�سكندر اخلوري جرج�س البيتجايل، �ساعر فل�سطيني، عا�س يف الفرتة ما بني )1890( 3)
1973(، ولد يف مدينة بيت جاال جنوبي القد�س، عمل يف التعليم ثم يف الق�ساء، وكان 
يجيد خم�س لغات، له عّدة موؤلفات منها: م�ساهد احلياة، �سدر عام 1927، ترجمته يف: 
اأنتولوجيا  من  مطالع  القا�سم،  �سميح  فل�سطني،100/1؛  كّتاب  مو�سوعة  �ساهني،  اأحمد 

ال�سعر، �س84؛ خليل �سامل، اإ�سكندر اخلوري البيتجايل، �س100-5.
. ا�سكندر البيتجايل، العنقود، �س226( 4)

. م.ن.، �س227( 5)

. م.ن.، �س226( 6)
�سنة  نابل�س  فل�سطيني، من مواليد بالطة قرب  �ساعر( 7)  اإ�سماعيل دويكات،  هو: مازن 
1958، حا�سل على دبلوم م�ساحة وح�ساب كميات، ع�سو احتاد الكّتاب الفل�سطينيني، 
عمل يف عدة جمالت ثقافية، له عدة اأعمال �سعرية منها: امل�رّسات، �سدر عام 1994، 

ترجمته يف: حممد الري�سة، �سعراء فل�سطني، �س428.
. مازن دويكات، اأنا�سيد ال�ساطر ح�سن، �س38-37( 8)

القد�س  هو: خليل داود الزرو التميمي، اأبو الن�رس، �ساعر فل�سطيني معا�رس، ولد يف ( 9)
�سنة 1941، وح�سل على ماج�ستري يف اللغة العربية واآدابها �سنة 1971 يف اجلامعة 
االأمريكية ببريوت، وعمل حما�رساً يف عدة جامعات فل�سطينية، وهو االآن متقاعد، 
من موؤلفاته: هم�سات بلورّية، �سدر عام 1996، ترجمته يف: خليل الزرو، هم�سات 

بلورّية، �س100.
. خليل الزرو، ب�سمات الزوردية، �س9-7( 10)

فل�سطيني معا�رس، ولد يف خميم عقبة جرب قرب اأريحا �سنة  هو: حممد الظاهر، �ساعر ( 11)
1951، ح�سل على دبلوم اللغة االإجنليزية، وهو كاتب ومرتجم، من موؤلفاته: ق�سائد 
الأطفال االأربي جي، �سدر يف عمان 1982، ترجمته يف:اأحمد �ساهني، م.�س.، 660/2.

. حممد الظاهر، اأغنيات للوطن، �س12( 12)
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- هو: اإبراهيم عبد الفتاح طوقان، �ساعر فل�سطيني، عا�س يف الفرتة ما بني )1905( 13)
يف  وعمل  ببريوت،  االأمريكية  اجلامعة  يف  درا�سته  اأنهى  نابل�س،  يف  ولد  1941م(، 
التعليم، واإذاعة القد�س، جمع �سعره يف ديوان با�سم االأعمال ال�سعرية الكاملة، ترجمته 
�سميح  �س365؛  فل�سطني،  �سعراء  �سدوق،  را�سي  20/1؛  م.�س.،  �ساهني،  يف:اأحمد 

القا�سم، م.�س.، �س107.
. ابراهيم طوقان، االأعمال ال�سعرية الكاملة، �س265-264( 14)

م(،  هو: توفيق اأمني زّياد، �ساعر وكاتب فل�سطيني، عا�س يف الفرتة ما بني )1994-1929( 15)
ال�سيوعي  احلزب  يف  ع�سواً  كان  مو�سكو،  يف  اجلامعي  تعليمه  واأكمل  النا�رسة،  يف  ولد 
االإ�رسائيلي، انتخب رئي�سًا لبلدية النا�رسة منذ العام 1975 وحتى وفاته يف حادث �سري 
عام  وبريوت  حيفا  يف  �سدر  اأياديكم،  على  اأ�سّد  ديوان  موؤلفاته:  من  اأريحا،  طريق  على 

1996، ترجمته يف:اأحمد �ساهني، م.�س.، 160/1؛ را�سي �سدوق، م.�س.، �س135. 
. توفيق زياد، اأ�سد على اأياديكم، �س130-127( 16)

.) �سورة االإ�رساء، اآية )1( 17)
هو: وجيه عبد الرحيم �سامل، �ساعر واأكادميي فل�سطيني معا�رس، ولد يف( 18) قرية بديا 
واآدابها،  العربية  اللغة  الدكتوراه يف  �سنة 1938م، ح�سل على درجة  نابل�س  ق�ساء 
وهو اليوم م�رسف اأكادميي متفرغ يف جامعة القد�س املفتوحة، وع�سو احتد الكّتاب 
الفل�سطينيني، من موؤلفاته: ماأ�ساة �سعب )ديوان �سعر( �سدر عام 1989م، ترجمته يف: 

وجيه �سامل، اأغاين الطفولة، �س100؛ اأحمد �ساهني، م.�س.، 837/2.
. وجيه �سامل، م.�س.، �س63( 19)

هو: حممد عبد املعطي( 20) �سمرة، �ساعر فل�سطيني معا�رس، ولد يف قرية جمدل ال�سادق 
العربية، من موؤلفاته:  اللغة  ق�ساء يافا �سنة 1947م، وح�سل على بكالوريو�س يف 
اأر�س  القد�س  �سمرة،  حممد  يف:  ترجمته   ،2000 عام  �سدر  الروح  عرو�س  ديوان 

ال�سماء، �س43؛ را�سي �سدوق، م.�س.، �س551.
. حممد �سمرة، م.�س.، �س6-5( 21)

. اإبراهيم طوقان، م.�س.، �س258( 22)
م(،  هو: حممد اأحمد جامو�س، �ساعر فل�سطيني، عا�س يف الفرتة ما بني )1994-1924( 23)
ولد يف مدينة عمان باالأردن، وتعّلم يف مدر�سة النجاح بنابل�س، ثم عمل يف التجارة 
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باأريحا، وتوفى فيها، من موؤلفاته: ماأ�ساة الجئة )م�رسحية �سعرية( �سدرت يف القد�س 
�سعراء  را�سي،  �سدوق،  630/2؛  م.�س.،  �ساهني،  اأحمد  يف:  ترجمته  1953م،  عام 
الطفل، �س98؛  اأدب  اإىل  ال�سعبي، مدخل  الع�رسين، �س36؛ مهند  القرن  فل�سطني يف 

خالد عمار، ال�ساعر حممد جامو�س، �س3.
. اأنظر، عادل اأبو عم�سة، �سعر االنتفا�سة، �س333( 24)

ولد يف  هو: عبد احلكيم حممد �سامل اأبو جامو�س، �ساعر و�سحفي فل�سطيني معا�رس، ( 25)
قرية جوري�س ق�ساء نابل�س عام 1966م، وح�سل على بكالوريو�س يف اللغة العربية 
يف جامعة اخلليل، من موؤلفاته: زناد اخل�رس، �سدر يف رام اهلل، �سنة 2005م، ترجمته 
يف: عبد احلكيم اأبو جامو�س، فرا�سة... يف �سماء راعفة، �سفحة الغالف االأخرية؛ زناد 

اخل�رس، �س111.
. عبد احلكيم ابو جامو�س، فرا�سة يف �سماء راعفة، �س26( 26)

. وجيه �سامل، م.�س.، �س81-80( 27)
- هي: فدوى عبد الفتاح طوقان، �ساعرة فل�سطينية، عا�ست يف الفرتة ما بني )1917( 28)

2003م(، ولدت وعا�ست وتوفيت يف نابل�س، من موؤلفاتها: رحلة جبلية، رحلة �سعبة 
م.�س.،  �ساهني،  اأحمد  يف:  ترجمتها  1985م،  �سنة  عمان  يف  �سدرت  ذاتية(  )�سرية 

563/2؛را�سي �سدوق، م.�س.، �س467؛ �سميح القا�سم، م.�س.، �س241.
. فدوى طوقان، ديوان، �س554( 29)

. وجيه �سامل، م.�س.، �س69( 30)
. حممد عطوات، االجتاهات، الوطنية يف ال�سعر الفل�سطيني، �س349( 31)

فل�سطيني معا�رس، ولد يف قرية البقيعة ق�ساء النا�رسة  هو: فا�سل جمال علي، �ساعر ( 32)
�سنة 1953م، وتعلم فيها ويف النا�رسة، ودر�س الفيزياء والريا�سيات يف حيفا، من 
موؤلفاته: عا�ست االأر�س واملطر، �سدر يف عكا �سنة 1977م، ترجمته يف: اأحمد �ساهني، 

م.�س.، 551/2.
. فا�سل علي، خّدي كالورد، �س2-1( 33)

. فا�سل علي، يف الدنيا، �س2( 34)
. فا�سل علي، م.ن.، �س7( 35)
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. وجيه �سامل، م.�س.، �س7( 36)
. ا�سكندر البيتجايل، م�ساهد احلياة، 188-187/1( 37)

. اإبراهيم طوقان، م.�س.، �س267-266( 38)
م(،  هو: را�سد ح�سني اإغبارية، �ساعر فل�سطيني، عا�س يف الفرتة ما بني )1977-1936( 39)
ولد يف قرية م�سم�س قرب اأم الفحم، عمل يف التعليم وال�سحافة، غادر وطنه فتنقل يف 
عدة بلدان اإىل اأن توفى يف ظروف غام�سة بنيويورك، من موؤلفاته: مع الفجر، �سدر عام 

1957، ترجمته يف:اأحمد �ساهني، م.�س.، 283/1؛ �سميح القا�سم، م.�س.، �س244.
. را�سد ح�سني، ق�سائد مل تن�رس، �س22( 40)

. حممود دروي�س، ديوان، 93/1( 41)
هو: يو�سف حممد احلروب، ولد يف نوبا خارا�س قرب اخلليل، وتعّلم فيها، وهو يعمل( 42) يف 
التعليم يف حمافظة اخلليل، ترجمته يف: يو�سف احلروب، ديوان احلربيات، �س8-4 

وغريها.
. يو�سف احلروب، م.ن.، �س250( 43)

. اأنظر: يو�سف احلروب، م.ن.، �س151، 188؛ وجيه �سامل، م.�س.، �س25، 28( 44)
. وجيه �سامل، م.�س.، �س26( 45)

. حممد الظاهر، اأبجدية الطفل العربي، �س3( 46)
. يو�سف احلروب، م.�س.، �س190-189( 47)

. وجيه �سامل، م.�س.، �س46( 48)

. وجيه �سامل، م.�س.، �س13( 49)
. مازن دويكات، م.�س.، �س20( 50)
. مازن دويكات، م.�س.، �س44( 51)

. مازن دويكات، م.�س.، �س149( 52)
)اأبو( 53) �سلمى(، �ساعر فل�سطيني، عا�س يف الفرتة ما بني  الكرمي  الكرمي �سعيد  هو: عبد 
التدري�س  يف  عمل  دم�سق،  ويف  فيها  وتعّلم  طولكرم،  يف  ولد  )1910-1980م(، 
واملحاماة، من موؤلفاته: امل�رّسد، �سدر عام 1953م، وجمع �سعره يف ديوان واحد، 



د. مشهور عبد الرحمن احلبازيدور اجتاهات شعر الطفل في الشعر الفلسطيني املعاصر

čđċ

مهند  �س51؛  م.�س.،  �سدوق،  را�سي  456/2؛  م.�س.،  �ساهني،  اأحمد  يف:  ترجمته 
ال�سعبي، م.�س.، �س106.

. عبد الكرمي الكرمي، م.�س.، �س131( 54)
. عبد الكرمي الكرمي، م.�س.، �س385-384( 55)

. وجيه �سامل، م.�س.، �س11( 56)
، وتعّلم فيها،  هو: خالد ن�رسة، �ساعر فل�سطيني معا�رس، ولد يف جنني �سنة 1927م( 57)
وميار�س  متقاعد  االآن  وهو  احلكومية،  الوظائف  يف  ثم  حاّلقًا،  حياته  اأول  يف  عمل 
الكتابة �سعراً ونرثاً، من موؤلفاته: اأغاين الفجر، �سدر يف عمان �سنة 1956م، ترجمته 

يف: اأحمد �ساهني، م.�س.، 252/1؛ را�سي �سدوق، م.�س.، �س217.
م،  هو: في�سل قرقطي، �ساعر فل�سطيني معا�رس، ولد يف مدينة درعا ال�سورية �سنة 1954( 58)
وتعّلم فيها، وح�سل على ماج�ستري يف ال�سحافة واالإعالم عام 1982م، عمل يف هيئة 
اأو�سلو عام  اتفاقية  اإثر توقيع  اأر�س فل�سطني  اإىل  الثورة، وعاد  حترير جملة فل�سطني 
1993م، من موؤلفاته: �سجدة احلناء، �سدر يف القد�س �سنة 1997م، ترجمته يف: حممد 

الري�سة وزميله، م.�س.، �س408؛ اأحمد �ساهني، م.�س.، 585/2.
.  في�سل قرقطي، اأنا�سيد اأطفال فل�سطني، �س8-7( 59)

.  عبد الكرمي الكرمي، م.�س.، �س128( 60)
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املصادر واملراجع:
اأ. امل�سادر:

القراآن الكرمي. 1 .
اأبو جامو�س، )عبد احلكيم(،  2 .

للن�رس  • الثقايف 	 اأوغاريت  مركز  اهلل:  رام  ط1،  راعفة،  �سماء  يف  فرا�سة... 
والرتجمة، 2001.

. • زناد اخل�رس، ط1، رام اهلل: دار املاجد،2005	
البيتجايل، )ا�سكندر اخلوري(، 3 .

. •  العنقود، القد�س: مكتبة فل�سطني العلمية،1946	
. •  م�ساهد احلياة، القد�س: مطبعة بيت املقد�س،1927	

. 4 التميمي )اأبو الن�رس خليل الزرو(،
 . •  ب�سمات الزوردية، مطبعة الرابطة، 2000/1420	

. • هم�سات بلورية، ط1، د.م.، 1996/1416	
. احلروب )يو�سف(، ديوان احلربيات، خارا�س )اخلليل(، 2006. 5

اأنا االأر�س ال حترميني املطر، عكا: مطبعة  واأوف�ست  ح�سني )را�سد(، ق�سائد مل تن�رس.... 6
دار القب�س العربية، 1987.

. دروي�س )حممود(، ديوان، ط14 ]جديدة منقحة[، بريوت، دار العودة، 1996، م1. 7
جملة   حيفا:  والفتيان،  لالأطفال. 8  ق�سائد  ح�سن:  ال�ساطر  اأنا�سيد  )مازن(،  دويكات 

احلياة لالأطفال، د.ت.
زياد )توفيق(، اأ�سد. 9 على اأياديكم، د.م.، د.ت.

، القد�س، مركز اأوغاريت للن�رس  �سامل )وجيه(، اأغاين الطفوله: ديوان �سعر لالأطفال، ط1. 10
والرتجمة، 1999.

الزاهرة،  اأنا�سيد �سعرية للفتيان، رام. 11 اهلل: دار  ال�سماء؛  اأر�س  �سمرة )حممد(، القد�س 
بيت ال�سعر، موؤ�س�سة العنقاء للتجديد واالإبداع، د.ت.

طوقان )اإبراهيم(، االأعمال ال�سعرية الكاملة، ط2، بريوت: املوؤ�س�سة العربية. 12 للدرا�سات 
والن�رس، 1993.
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. طوقان )فدوى(، ديوان، بريوت: دار العودة، 1997. 13
الظاهر )حممد(، اأبجدية الطفل العربي: ق�سيدة طويلة للفتيان، عمان: مطبعة. 14 االأمان، 

.1984
علي )فا�سل(، 15 .

. • خّدي كالورد، دالية الكرمل: ناطور ون�رس الدين، 1995	
. •  يل الدنيا، ط1، حيفا: مركز اأدب االطفال العربي يف اإ�رسائيل، 1996	

الديوان، بريوت: دار العودة، االحتاد العام للكتاب وال�سحفيني  الكرمي )عبد الكرمي(، . 16
الفل�سطينيني، 1989/1409.

. ن�رسة )خالد(، �سواطيء ال�سباب: يف الوطن واحلب والتاأمل، د.م، 1987. 17

 ب. املراجع

، احتاد الكتاب الفل�سطينيني، يف  اأبو عم�سة )عادل(، �سعر االنتفا�سة، ط1، القد�س. 1
ال�سفة والقطاع، 1991.

، القد�س، مطابع  �سامل )خليل حممد(، ا�سكندر اخلوري البيتجايل، حياته واأدبه، ط1. 2
الدفاع، 1981، )من اأعالم الفكر واالأدب يف فل�سطني(.

، غزة: املركز  �ساهني )اأحمد عمر(، مو�سوعة كتاب فل�سطني يف القرن الع�رسين، ط2. 3
القومي للدرا�سات والتوثيق، 2000، جزءان.

اأدب  لكتاب  وتراجم  درا�سة   : الفل�سطيني. 4 الطفل  اأدب  اإىل  مدخل  )مهند(،  ال�سعبي 
الطفل الفل�سطينيني، ط1، دم�سق: دار الينابيع، 2002.

 ، ط1. 5 اأنطولوجي،  توثيق  الع�رسين:  القرن  يف  فل�سطني  �سعراء  )را�سي(،  �سدوق 
بريوت: املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رس، 2000.

عطوات )حممد عبد. 6 اهلل(، االجتاهات الوطنية يف ال�سعر الفل�سطيني املعا�رس من 
1918-1968، ط1، بريوت: دار االآفاق اجلديدة، 1998.

، اأريحا: مكتب امل�ستقبل  عمار )خالد(، ال�ساعر حممد اأحمد جامو�س 1994-1924. 7
للخدمات ال�سحفية، 2000.

القا�سم )�سميح(، مطالع من اأنتولوجيا ال�سعر الفل�سطيني يف األف عام، من 908. 8 م 
)295ه( حتى 1936م )1355ه(، ط1، حيفا: دار عرب�سك، م.�س.، 1990.


