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  چکیده

هاي اجتمـاعی، سیاسـی و فرهنگـی    شاعران پایداري فلسطین در تبیین جلوه اساسییکی از شگردهاي 

تـرین  ایـن ویژگـی کـه از وزیـن     .هاي مربوط بـه کـودك جنـگ اسـت    نشانهو  هانمادمقاومت، کاربرد 

عر سـمیح القاسـم نمـودي    رود، در شهاي تشخّص معنا و فرم شعر مقاومت فلسطین به شمار می محمل

تـرین  توصـیف و تحلیـل برجسـته   بر ایـن اسـاس، موضـوع پـژوهش حاضـر،      . کننده داردارز و تعیینب

. هـاي روایـی اسـت   شخصـیت  و مکـان  زمان،هاي شعر سمیح در این راستا؛ اعم از عنوان اشعار،  نشانه

انـد؛ نـه   سـروده شـده  » کـودك  رهدربا« دهند، در اشعار سمیح القاسم که تماماًهاي تحقیق نشان مییافته

و بازگشت به زادبوم،  از دست رفتهکودکی، زمان  هاي وابسته به زمان در سه شاخه ، نشانه»براي کودك«

هـاي عـام و   هاي مربوط به شخصیتهاي مکان؛ مانند قدس، مدرسه، وطن و زندان، در کنار نشانهنشانه

در رویکرد کلّی شاعر بـه  . ها هستندبسامدترین نشانهخاص؛ نظیر پدر، مادر، کودك شهید و اشغالگر، پر

این نگـرش، تکـرار    نتیجه. یدي و پایداري مشهود استواقعیت کودك جنگ، مقارنت مفهوم اندوه، ناام

 . مقاومت تراژیک در محتواي این دسته از اشعار اوست مولّفه
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  مقدمه

ر امبا نگر بی و پایداري که با روشی ژرفدر بیان شور انقال اساسیهاي یکی از اندیشه

 همای اي است کهاندیشههماهنگ گردیده است،  مبارزه در کشورهاي محور مقاومت

در پیوندي کند و کودکان ساخته و پرداخته می هاصلی خود را با حال و هواي ویژ

زیرا  ؛گیردمیقرار شاعران و مبارزان  هبه شور آمیختهاي واکنشفتارها و استوار با ر

به صورت آید، می براندوه عمیق و تلخی که از سرنوشت آدمی در این جهان 

اجتماعی مبارزه از آغاز هاي سیاسی و اندیشهپذیري با کودکی، عجین شده و  گسترش

. گردیده است نوا ا هم همراه و همره باهموپی، در هاي پیتموقعیزمانی تا  هآن نقط

هاي ذهنی فراگیري را در شعر شاعران تمشغولی ،حماسه و شکست کودکی هدایر

شوربختی  نمودي از تلخی درون، ،با بازگشت به گذشتهاینان کند و مقاومت مطرح می

با خشم، نفرت و نفرین نسبت به را  وز خود و امروز کودکان سرزمینشانو حال دیر

با دو ، بیشتر »گذشته«و زندگی در این درد  .زنندفریاد می تاین موقعیدگان پدیدآورن

شاعر بر خاك نشسته، با و  دنکنمفهوم خویشتن را ارزانی می ،»مکان«و » زمان«رنگ 

ریشه در زمین و تاریخش ماند و ها و آرزوهایش همچنان استوار میهمه ارزش

 . گسترد می

اند و با بازي با برده ها بهرهنشانهنمادها و خوبی از به  آثار خوددر  مقاومت اعرانش

 گاه کودکانهد در نظر داشته است، در قابی شاعرانه و گهمتعه هنرمنديآنچه را  آنها،

فلسطینی  انسان عالوه بر روشنگري و بیدارسازي هدف این شاعران  .اندمطرح کرده

به بخشی آگاهیآن وطن،  او به عالقهوتقویت  شوطن بزرگ عربی و اسالمی نسبت به

، برانگیختن او در پایداري به ، تثبیت این تعلقدخوویژه وطن  در زمینه کودك فلسطینی

 شودکه به او ارائه میاست هایی گداخته شدن در جایگزینعدم ذوب و  و خاطر آن

نوآورترین شاعران پرکارترین و سمیح القاسم را باید یکی از  .)220: 2009الحبازي، (

ی از حجم فراوانو ا .علیه آنها به شمار آورد و عصیانکودکی ومت در نمود دردهاي مقا

نشان آمیزد و در هم می» کودك« همایرا با  هاي مبارزهگیر و دارهاي پرشور و هیجان

و » کودکی«و » اشغال« هفاجع هدربارفراوانی  آلودو حزندهد که تأمالت شاعرانه می



 103   شعر سمیح القاسمدر » کودکی و جنگ«هاي  نمادها و نشانه

فلسطین » ي کودکانبرا«سمیح القاسم بیش از آنکه . دارد هاچرایی و چگونگی آن

آنجا سروده است و از زوایاي مختلف به زندگی کودك در » کودکان هدربار«بسراید، 

بیشتر براي  ،بارهدر این ويشعر . معرض جنگ و اشغالگري آن سرزمین پرداخته است

 انکودکبزرگسال نوشته شده، هر چند بخشی از آن مناسب خوانش و درك  هخوانند

  . است

ها، مواضع و ها، رخدادها، اولویتآفرینش هنري، به یک اعتبار، محصول واقعیت

کننده ها به هیچ وجه، تعییناین مؤلفه. فراز و فرودهاي روحی و روانی خالق آن است

گذاري و ترین ابزارهاي ارزشنهایی در نتیجه خوانش نیستند؛ اما یکی از کلیدي

این است که بعضی از پژوهشگران و . روندبه شمار می قضاوت در پیش روي اثر

شناخت زندگینامه و حاالت روحی و تجربی آفریننده آن، براي فهم «منتقدان معتقدند 

سمیح القاسم یکی از کودکان سال اشغال  )12: 1999ی، المؤمن(» .اثر مورد نیاز است

َب يُکْنُت أْمَتصُّ َحل/آنَذاك ُکْنُت ِطفالً «: خودش زعمبه . م است1948، یعنی سال فلسطین

ه شیر نُ /زمان کودکی بودمآن: ترجمه( )161: 1ج ،2004القاسم، ( ».َب اْلَفاِجَعهْ يَوَحلِ /التَّاِسَعهْ 

  ...)و شیر فاجعه را  /نوشیدمسالگی را می

؛ او هاي غالـب شـعر خـود قـرار داده اسـت     وي پرداختن به کودکان را یکی از مایه

بخشند و نیروهـاي پـر جاذبـه و    کودکان هستند که به شعر او جان می پندارد که این می

 »ا أغـاينَّ يَـ.. أنْـتِ /... ِمـْن َضـِحَکاِ�ِم.. ِمـْن ُدَمـی األْطَفـال« :کنندکشش شعر او را تأمین می

  !) هاي مناي ترانه... تو/ .. هایشاناز خنده.. هاي کودکان هستیاز عروسک: ترجمه( )67: همان(

از شعرهاي مقاومت با بازنمون کودکـان و نوجوانـان، شـاعران از خـود      در بسیاري

ها و تعامالت خود در کودکی و با کودکان و اشـخاص پیرامـون   کنند؛ تجربهحکایت می

هاي ها و شناساییها و کشفمندينظرات، عالقهکنند؛ آگاهانه نقطهخود را بازآفرینی می

دهند؛ در چنین شرایطی، خواننده به عر عبور میهاي مختلف از وادي شخود را با انگیزه

دهد، در خالل خوانش متن و گذر از آن به بیـرون  تعریفی که شاعر از خود به دست می

  . خوردمؤلف پیوند می یابد و با دنیاي تاریخی، دست میاز متن
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 تحقیق هپیشین

که ) 1388: شکیبويمدنی و خسر(» شناسی زبان در شعر کودكنشانه« هبه جز مقال در ایران

بـه بررسـی   ...) بـودن زبـان و  پردازي، بیرونیتموسیقی، شخصی(هاي زبانی تنها از جنبه

: شـعیري و همکـاران  (» معناشناختی شعر بـاران  -تحلیل نشانه« هشعر کودك پرداخته و مقال

شناختی گفتمـان ادبـی شـعر    ادراکی و زیبایی -یند حسیاگیري فرکه نحوه شکل) 1392

ـ گلچین گیالنی را بررسی می هسرود ،»باران« سـت  ه دکند، تحقیق دیگري در این زمینه ب

رزمجـو و مقـدم   (» سیماي کودك و نوجوان انقالبی در شعر نزار قبانی«مقاله . نیامده است

: حسـنی و سیدرضـایی  (» تصویر جنگ در شـعر کودکـان و نوجوانـان   «و مقاله ) 1392: متّقی

انـد کـه ارتبـاطی بـا     ر کودك در شعر جنگ نوشـته شـده  با موضوع بازتاب تصوی) 1391

طلبـی در  هـاي امیـدواري و مبـارزه   نخست، بارقـه  مقاله. اندپیدا نکرده شناسیماد نمقوله

کوشـد  دوم می دهد و مقالهکودکان نشان میشعر انقالبی نزار را از پس تصویرسازي از 

ازان و مشکالت آنهـا، بمبـاران   شهیدان، جانب(از زوایاي مختلف و مسائل جنگ تحمیلی 

دوسـتی، ذکـر نـام برخـی شـهدا،      بـاران، کـاربرد اصـطالحات نظـامی، مـیهن     و موشک

هـاي موجـود در ایـن اشـعار را     به شعر کودك نگاه کند، سپس ضعف.) ..گرایی و آرمان

، عمدتاً شاعران گمنام و کمتـر شـناخته   شاعران مورد بررسی در این مقاله. دهدنشان می

تند؛ شـاعرانی ماننـد کیـومرث باغسـتانی، نوشـین نـوري، منـوچهر ترکمـان،         شده هسـ 

پـور و افشـین عـالء از شـاعران     تنها قیصر امین.... . غالمرضا بکتاش، حسین احمدي و

-کودکانه«واکاوي تطبیقی «مقاله  .روندمشهور کودك و نوجوان در این پژوهش به شمار می

تأملی در شعر جنگ و بازتاب مظلومیت کودکـان در  (سم پور و سمیح القاقیصر امین» هايسروده

به موضوع بازتـاب تصـویر کـودك در     نیز با روش توصیفی) 1391: سلیمی و عابدي( »)آن

  . انداند که ارتباطی با رویکرد مقاله پیش رو پیدا نکردهشعر جنگ، اختصاص یافته

کـودك  «شناسـی  شـانه ننمـاد یـا   در جهان عرب نیز به مقاله یا پژوهشی که در حیطه

: شـبلول ( »ةيّـة العربيّ فضاء الشِّعر  الّطفل واحلرب يف« مقاله .دست پیدا نکردیم ،نوشته شده باشد» جنگ

بـا  » بـراي کودکـان  «و شـعر  » کودکان درباره«جنگ را در شعر کوشد تصویر  می ،)2004

لمنعم عـواد  عبـدا «، »یمحمد منذر لطفـ «، »أحمد زرزور«استفاده از دیوان شاعرانی مانند 
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و شـاعرانی از ایـن دسـت،     »ةفـاروق جویـد  «، »أمل دنقل«، »يإبراهیم شعراو«، »یوسف

بـا چهـار    نیـز ) 2009 :الحبـازي (» اّجتاهـاُت شـعر الطّفـل يف الشِّـعر الفلسـطيّين املعاصـر«مقالـه . بررسی کند

رویکرد ملّی و میهنـی، اجتمـاعی، آموزشـی و سـرگرمی، شـعر کـودك را در سـرزمین        

اسـکندر  «شاعران ایـن پـژوهش نیـز افـرادي ماننـد      . دهدین مورد ارزیابی قرار میفلسط

ـ «، »وجیـه سـالم  «،»مازن دویکـات «، »يالخور ـ محم بـراهیم  إ«، »توفیـق زیـاد  «، »اهرد الظّ

و به سـراغ شـاعران    گیردرا در بر می... و  »یفاضل عل« ،»عبدالحکیم جاموس«، »طوقان

: أبوسـلطان (» شـعر فـدوی طوقـان أبعـاد صـورة الطِّفـل يف«شی با نـام  پژوه. نرفته استمقاومت  برجسته

تأثیر کودکی در شعر طوقان، ابعـاد میهنـی و انسـانی     دربارهاي کوشد با مقدمهمی) 2013

شناسانه تحلیل شعر او را بررسی کند و سپس شعرهاي برگزیده را از نظر ساختار زیبایی

بخش بسیار کوچکی از آن » مقاومت«و » نگج«شعرهاي این پژوهش با موضوع . نماید

به هر روي، رویکرد آن تحقیق با تحقیـق پـیش رو تمـایز آشـکاري     . دهندرا تشکیل می

  .دارد

  

  نماد و نشانه 

رود و معانی فراوانـی بـراي آن   که در زبان فارسی نیز به کار می است عربی ايرمز واژه

أّمـا الّرمـز فُهـَو مـا و «: نگونه تعریف کرده اسـت را ای) نماد(بن جعفر رمز  مۀقدا. اندکردهذکر 

سـتعمُل املـتكّلُم الرَّمـَز ِيف كالِمـِه ِفيمـا يَ الَيكـاُد يُفَهـم، وإّمنـا  أصُله الصَّـوُت اخلَِفـّي الـذيو . ِمَن الكالم یأخف

 رمز آن بخش از سـخن اسـت کـه پوشـیده    [ ».يُريُد إخفائه َعن كاّفِة الّناِس واإلفضـاء بِـه إَيل بعِضـِهم

گوینـده تنهـا زمـانی    و  شودیپنهانی است که به سختی فهمیده م يشده است و در اصل، صدا

از  یگیرد که بخواهد چیزي را از عموم مردم پنهان سازد و به برخـ در کالمش به کار می رمز را

ز آن رمـ « :گویـد راجع به رمـز مـی   »زمن الشعر«در هم ادونیس  .)61: 1982(] آنها بنمایاند

پس  ؛دهد در وراي متن، در جستجوي چیز دیگري باشیمکه به ما اجازه میچیزي است 

نشانه چیزي است همچنین  .)160: 1986( »پنهان و اشاره است یرمز، قبل از هر چیز، معن

ها این امکان را نشانه«کند؛ رود و بر معنایی داللت میکه به جاي چیز دیگري به کار می

از آنچـه   ،دهـد ري کـه نشـانه ارائـه مـی    ک ظن و تصوآورند تا بر اساس یبه وجود می
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) 56: 1388سـن و الرسـن،   یوهـان ( ».ناآشکار، مخفی و یا ناپیداست، چیزي را استنتاج کنـیم 

ـ  ترین عواملی کـه مـتن شـاعرانه را از سـایر متـون جـدا مـی       یکی از مهم ت سـازد، قابلی

 1به قول امبرتو اکـو  )10: 1390 ،زاده و همکارانغالمحسین( .هاي آن استپذیري نشانه تأویل

)Umberto Eco( آنهاست »تأویل«ها؛ بلکه شناسی نه بررسی نشانهموضوع اصلی نشانه .

کلـی رابطـه    نتیجـه «نشانه را  )Ferdinand de Saussure( 2سوسور )365: 1389 ،احمدي(

 3پیـرس بـه عقیـده   و دانـد یا همـان دال و مـدلول مـی    )98: 1392( »میان صورت و معنی

)Charles Sanders Peirce( شک ها است، بیاگر نگوییم جهان سراسر متشکل از نشانه

محسـوس   نشانه به عبارت دیگر از طریق مطالعه )62: 1390کـالر،  (. ها استو از نشانهممل

هـاي  هـا بـه شـکل   ایـن نشـانه  . شویمراهنمایی می) مدلول(به سوي معناي پنهان ) دال(

هـا بـا تأویـل خواننـده، آفـرینش      اند و معناهـاي آن نشـانه  راکندهمختلفی در میان متن پ

شـناختی، توجـه بـه    هـاي روش نشـانه  تـرین ویژگـی  از مهـم به همین جهت، . شوند می

به عنوان شریک مرکزي در این کنش روشمند اسـت؛ خواننـده بـر مؤلّـف و     » خواننده«

در امـر خـوانش،    گـذارد؛ بلکـه از راه مشـارکت پویـا    اهداف او در مـتن انگشـت نمـی   

صابر عبید، ( .شودتبدیل می» شناسنشانه خواننده«سازد و به خود را می هاي ویژهرمزگان

) تفسـیر (اش شناسانهآرمانی با کنش زیبایی از دیدگاه امبرتو اکو، خواننده )19و  18: 2010

ضیمران، ( .ایداي تأویل کند که معنایی ملموس از دل آن بیرون بیقادر است اثر را به گونه

با تعاریف و توضیحاتی که ارائـه شـد، رابطـه تنگاتنـگ و گـاه یکسـانی دو       ) 222: 1385

ویژگـی  تـوان گفـت کـه    می از این رو. یابدمفهوم نماد و نشانه بیش از پیش اهمیت می

بـه بیننـده یـا    ها داللتگري آنها و انتقـال مفهـومی فراتـر از مـتن     مشترك نمادها و نشانه

تواننـد   د که مـی نبا تمام چیزهایی سروکار داراین دو و است ا هدفی خاص بخواننده و 

در ایـن  هـا کـه تحلیـل   ناگفتـه پیداسـت  . به جاي چیزهاي دیگر بر معنایی داللـت کننـد  

کارهاي از پـیش  ساز واین نه به صورت دلخواه و افسارگریخته، بلکه بر اساس  پژوهش

  .اندها را یافتهمتننمونه ت تطبیق باشده و نظریاتی است که قابلیتعیین
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 بحث

 مهمی از بار سنگین مقاومت در سرزمین اشغالی بر دوش کودکان آن نهاده شده بخش

سمیح  .نمایددر نتیجه، حضور آنها در ادبیات و شعر فلسطین حضوري ناگزیر می است؛

 رویکرد فراوانی به در شعرهاي خویشنیست؛ اما » کودك«القاسم اگرچه شاعر مصطلح 

شعرها و داللت آنها و » شناسینام«این شعرها ابتدا از منظر . دارد» کودك پایداري«

این پژوهش . ، بررسی و نتایج آن ذکر گردیدشخصیتبعد زمان، مکان و سه  سپس از

  :هاي زیر پاسخ دهدکند به پرسشکوشش می

 وی کودک«هاي سبکی موضوع ترین شاخصهمهم ،توانایی، عالقه، میزان اهمیت .1

- سمیح القاسم  هدر نگاه شاعران نمادمیزان فراوانی و نوع کارکرد هر نشانه و ، »جنگ

 چگونه است؟

شه یا ه اندیاو با این مقوله، به چي شعر و نمادها هاتأویل و تفسیر نشانهبا  .2

 خواهیم یافت؟در وراي این شعرها دست  هاي پنهانی اندیشه

  

 عنوان شعرها

 4کیهو ياز نظر لو
)Loe Hoek(  واژگان،  متشکل ازهاي زبانی مجموعه نشانه«عنوان

و کند بر آن داللت هم شود تا متن ظاهر می هها یا حتی متونی است که بر آستانجمله

: 2008بلعابد، (» .دسوي خود بکشاند و خوانندگان را به نبه محتواي کلی آن اشاره کهم 

هاي متنی است که براي ی و الیههاي کالمترین رمزگانعنوان یا نام، یکی از مهم )67

آنها به خواننده به واکاوي نیازمند  هو کنکاش مضامین پنهان آن و ارائ درك معناي متن

 لدر جدوو داللت آنها » کودکی و جنگ« هدربارسمیحمستقل شعرهاي عناوین . است

  :زیر آمده است
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  داللت  عنوان  داللت  عنوان

جُهول«  زمان -شخصیت  »۱۹۴۸أْطفاُل َسَنة «
َ
  شخصیت  »الطِّْفُل امل

  شخصیت - مکان  »؟نيا ُمنتَـَهی َتْذَهبيَن يإلی أ«  شخصیت  »عُقوبيَ ْفُل طِ «

  شخصیت  »َوأطفاِيل ... األْطفالُ «  شخصیت  »َمزُموُر أْطفاِل اْلعاملَ «

  شخصیت- توصیف  »ةيّ ليِظالُل طائرٍة ِاْسرائ«  شخصیت  »الطِّفُل الَّذي َضِحَك ألمِّه املقُتوَلة«

  مکان  »أْطَلس«  شخصیت  »ُمْعَجُم الشَُّهَداء«

  شخصیت  »أيب«  شخصیت - مکان  »أْمالُك ِجِنرال«

  توصیف  »السِِّجلُّ الرَّابع َوالِعشُرون«  توصیف  »ُصنا البايليَقم«

  توصیف  »السِِّجلُّ العاِشر«  مکان -شخصیت  »أطفاُل رََفح«

  زمان - توصیف  »ثاِء الطُُّفولةَوقاَل يف رَ «  شخصیت    »حَني َبَکْت ِطفلٌة َمسْراء«

  شخصیت  »بَراِعُم الَفْحم«  توصیف  »َقصيَدة ِاستثائّية«

      شخصیت  »اءيَ َمزُموُر أحفاِد إشعِ «

  

زمان، هاي گوناگون و بیشترین بسامد در عناوین شعرها با داللت از منظر داللتی،

ا رفته، اشغالگري و کودکی به فن، بیش از هر چیز بر و توصیف تشخصی ،مکان

 الزم استاز این رو  ؛فلسطینی تأکید دارند هدیدسرزمین فلسطین و انسان مظلوم و رنج

هاي شعر کودك مقاومت را در شناخت مناسبات میان نشانه هبخشی از معناي مقول

  . پیگیري و تحلیل نمود پایداري،

 ،)»أيب«و » سأطلَـ«(جزئـی  تـک به جـز دو عنـوان   ساخت زبانی و نحوي نیز نظراز 

نُـه عنـوان از    .انـد تشکیل شـده ) اسمی یا فعلی(د جزئی هاي چنها از گروهعنوان بیشتر

کـه   اندبهره برده) فالة، األطْ فولَ ة، الطُّ فلَ الطِّ (هاي همگرا با آن یا یکی از واژه» فلالطِّ «هواژ

بـه صـورت گـروه واژگـانی     سه عنوان  .کودکی است هشاعر به مقول هحاکی از نگاه ویژ

 يف الَ قَـوَ «، »؟نيبذهَ ی تَـَهـنتَـ ا مُ يـنَ يی أإلَـ«، »راءَمسْـ فلـةٌ طِ  تْ َکـبَ  نيَ حـ«: هفعلی هجمل(زئی چند ج

 يذالـَّ فـلُ لطِّ ا«: هاسـمی  هجملـ (چنـد جزئـی   گروه واژگـانی   بایک عنوان ، )»ولـةفُ الطُّ  ثـاءِ رَ 

، »عقوبيطفُل «(متون دینی داستان پیامبران و عنوان با الهام از سه ، )»ةولَ ه املقتُ ألمِّ  كَ حِ ضَ 

هاي کتاب مقـدس  مزمور نام یکی از بخش؛ »اءيإشـعِ  أحفادِ  ورُ زمُ مَ « ،»أطفال العاملَ  ورُ زمُ مَ «
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و ) کودکان است شخصیتکه ناظر به »مْحـالفَ  مُ راعِ بَـ«(یک عنوان با وجه استعاري ،)است

اشـغال سـرزمین   سـال  اشـاره بـه   ؛ »۱۹۴۸ة نَ َسـ فـالُ أطْ «(یتـاریخ  بازتـاب یک عنوان با 

هاي جملـه  در چینش واژه »؟نيبذهَ ی تَـَهـنتَـ ا مُ يـنَ يی أإلَ «در عنوان  .اندساخته شده) لسطینف

وحرف نـدا   منادا ؛اي رفتار شده که آن را از حالت طبیعی خود خارج کرده استبه گونه

ـ آیدر آغاز جمله می معموالً سـامان  بـدین شـکل   را چیـدمان طبیعـی ایـن عبـارت     ود ن

، بالغـی  ایعصندر بحث تقدیم ارکان جمله در که » ؟نيبذهَ تَـ نَ يی أإلَ ! یهَ نتَـ ا مُ ي«: دنده می

هر نوع نظمی از یک گروه «. نظر استمد ،م شدهمقد رکنسازي تأکید بر معنا و برجسته

قـرار  جملـه   یک عنصر زبـانی کـه در آغـاز    معموالً .حامل معنایی متفاوت است هاواژه

: 1391فتـوحی رودمعجنـی،   (» .گیـرد تأکید قرار مـی  شود و موردجایگاه آن واالتر میگیرد، 

ـــ كَ حِ َضـــ يذالَّـــ فـــلُ الطِّ «در )272 ـــاملقتُ ه ألمِّ ـــايلُصـــنا يَقم«، »ةوَل ـــةٌ طِ  تْ َکـــبَ  نيَ حـــ«، »الب ، »راءمسَْ فل

 ُال فْ الطِّ «، »ِاســتثائّيةَقصــيَدة «
َ
ــفت » ةيّ ليرائْســاِ طائرةٍ  اللُ ِظــ«و  »ولجُهــمل ، »وبعُقــيَ لُ فْ طِ «در و ص

نمــاي اضــافه نقــش» بَــراِعُم الَفْحــم« و »حفَــرَ  أطفــالُ « ،»أْمــالُك ِجنِــرال«، »اءدَ هَ الشُّــ مُ َجــعْ مُ «

حـروف اضـافه و حـروف ربـط در اصـطالح آنـدره       «. کار رفته استبه ) اضافی هکسر(

نمـا  نقـش . شوندخوانده می» نمانقش«شناس فرانسوي، ، زبان)André Martinet( مارتینه

 هدادن نقـش و رابطـ  واژه یا کلمه یا گروهی که براي نشـان در نظر مارتینه، یعنی هر تک

مرکزي آن، یعنی محمول یا مسند و یا با هر جـزء   هجزئی از جمله با خود جمله یا هست

نمـاي  نقش نیز »رثـاء الطفولـة يف قـالَ وَ «در عنوان ) 441: 1349صادقی، (» .دیگري به کار رود

، پیونـد میـان دو یـا چنـدواژه،     »واو«ف حـر  زبانی نقش. در آغاز آمده است» واو«پیوند 

زدایی در با این ساخت جدید، به یک آشنایی شاعراما در اینجا  ؛عبارت و یا جمله است

نیـز از تکنیـک حـذف     »وأطفـايل... األطفـال«در عنـوان  . نحو عبارت دسـت زده اسـت  

آن  در پـر کـردن   ايواژههـر  تـوان از  مـی (...) چـین  است و به جاي نقطـه  استفاده شده

ن اي اسـت میـان کودکـا   زیرا شعر مقایسه ؛)أطفـايلوَ  ]ناآلخـرو [األطفـالُ : مثال(کرد استفاده 

و آسـودگی  امنیـت  از نعمـت  کـه   هـا فلسطین و کودکان دیگر سرزمین هدیدفقیر و رنج

  . برخوردارند
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 در شعر روایی جنگ زمان

به .استآنها انی مز هاي، مبحث زمان و نشانهمتون روایی هشناساننشانهیکی از عناصر 

هایی است که با رخداد شماريگاهآن  ههم، ی شاعران مقاومت از زمانتلقی، صورت کل

را در  م تا به اکنون1948از  زمانی محدودي، هاند و دورارتباط یافته) غالاش(اصلی 

 ؛هاي شعر را برجسته کردهداللتنه تنها تلفیق این زمان با شعر در واقع،  .دنگیرمی بر

در این . فراوانی تبدیل شده است هايانگارهها و رمزگانخاستگاه  لکه نوعاً خود بهب

صورت عمده، آن میان، زمان روایی یکی شگردهاي غالب شاعران مقاومت است که به 

خالصه کرده و » بازگشت به سرزمین«و » بازگشت به کودکی«، »دتول«را در سه بخش 

 »زمان فرجامین«گم شده و  کودکی ، یعنی»رفتهزمان از دست «بر دو  هااین هدر هم

 .اندکودکی است، تأکید کرده هدوبار میالدکه مصادف با آزادي و یعنی زمانی 

  

 تولد

هاي سروده بربه زیبایی آن دوران و احساسات سنگین شاعرانه نسبت تولد کودکی 

برابر آن  درونی وي درهاي از این زاویه، کنش اوبررسی شعر سایه افکنده و  سمیح

با پاي سمیح القاسم . کندتبیین میبهتر را هاي تلخ و ترسناك آن و تجربهنقطه معین 

صد رسیدن روزي است که بتواند پرده از حقیقت تراژیک خود متر ،خاکی هنهادن بر کر

. دادن هستی خود باشدري براي افشاگري، به بهاي از دستی اگر این پافشاحت؛ بردارد

حاضر است با پاي خود به قربانگاه را به خالق خود سپرده و او سرنوشت خویش 

: به صلیب بکشد شا پیش از آن باید دژخیم خونریز را در قربانگاهام ؛خویش بیاید

 ءُ يأضِ /ةيّ ة األرضرَ کُ لْ وأمًا لِ و تَ أغدُ ومَ يَ وَ /تِّ السِّ  هاتِ اجلِ  و يفأمنُ ُت حْ رُ وَ /انمَّ الرُّ  ةِ بَّ حَ  ثلَ ُت مِ دْ لِ وُ «

 دِ قاعِ ی مَ لَ عَ /والقتُ مَ  تُ دْ ُوجِ  إنْ  ال بأسَ /ها،دَ عْ بَـ وَ /ةقَ يدا صَ يكِ يْ نَـ ين عَ عَ  وعَ مُ الدُّ  حُ سَ أمْ وَ /ةقَ يقاحلَ بِ 

جهت در هر شش /اناري به دنیا آمدم هسان دانه ب: ترجمه( )242: 1، ج2004القاسم، ( »ةقَ يداحلَ 

ها را کنم اشکك میو پا/کنمحقیقت را برمال می/زمین شوم هو روزي که همزاد کر/رشد کردم

هاي بر نیمکت/ا کشته بیابنداگر مر داشتایرادي نخواهد /بعد از آن/!از دیدگانت اي دوست

طَاراِت «: دنبال کرددر قطعه زیر توان بیان پیشین را میاي مشابه با تجربه).پارك
َ
ِيف امل
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واِينء/َلْن َمنُوتَ .. لِکنْ /نـَْعِرُف الِقصََّة،/ُوِلْدنَا،
َ
ها به دنیا در فرودگاه: ترجمه( )243: همان( »!ِيف امل

  !)  در بندرها/نخواهیم مرد.. اما/ه را از بریمقص/آمدیم

دوشی مردم بهبر آوارگی و خانه دالومکانی  هدو نشان »ءواينمَ «و » اتطارَ مَ «

آوارگی را با بخش بزرگی از شعرهاي خود درآمیخته  هقص ،شاعر. هستند فلسطین

ست که بینی و امیدي اخوش آن نیز هیمان دارد و نشانشت به وطن ابازگولی به  ؛است

/ ... فَاْسَتْبِشري أيـَّتُـَها األْرضُ / يَوَم ُوِلْدنَا ُوِلَد الرَّْفضُ «: توان دیددر پایان این مقطع شعري می

یز متولد روزي که متولد شدیم، انکار ن: ترجمه() 389: همان(» فَاْهَدأي.. َحنُْن ُهَنا.. َحنُْن ُهَنا

  .)پس آرام باش.. ما اینجاییم.. ما اینجاییم/ .. مژده باد بر تو اي زمین/ شد

  

 مان از دست رفته ز

در  »يْلُء َغدِ مِ «به لحاظ هنري، واژه  .اندیشدو یادبود آن می خردسالیهمواره به  ،سمیح

میق ي نسبت به بحران عدهنده رویکرد اساسی وو نشان کلیدواژه احساس اوشعر زیر، 

فرداي  ههم: ترجمه( )53: 2، ج2004اسم، الق( »ابْ َوالشَّبَ  وَلةُ الطُّفُ  يَفِمْلُء َغدِ «: زندگیش است

 ،از یادهاي تلخ و آزاردهندهبیشتر این کودکی براي وي . )من کودکی و جوانیم است

آن با دیگر  هت موجود و مقایساحساس وضعی هشکستی که در نتیج. استسرشار شده 

ا َمبُتورًَة  يَ  /...تُـَها الطُُّفوَلهْ يَـ أ. َدَماً  كِ ِك َوأْضَحکُ يَدَمًا أْبکِ «: شودن حاصل میکودکان جها

َنة َتَحفِّزَةيَ /َکِقْطَعِة اجلُبـْ
ُ
ا َمْلُعونًَة إَلی َدْهِر يَ /ا َمْلُعونًَة ِيف الطُُّفوالتيَ  /...ا طُُفوَلَة األْحزاِن امل

خندم براي تو اي گریم و با خون میخون می: ترجمه( )24-26: 4، ج2004القاسم، (».نيالدَّاِهرِ 

شده در اي نفرین/...برانگیخته شدههاي غم اي کودکیِ/پنیر هه شده همچون قطعاي تک!/کودکی

  ) .شده براي همیشهاي نفرین /هابین کودکی

از همان سرزمین  ،نویسدبراي مادرش نامه می) م1971(در غربت مسکو  کهیزمان وا

اینچنین احساس زند و تمام نمادها و یادبودهاي با عظمت سرزمینش بوسه میبر غریب 

فـََعْفُوِك ...«:کندبا این تعابیر تکرار میمیان امروز و دیروز خود را چندپاره و کشمکش 

  - لِلذِّْکَری–ُد يَوأُر / َوبـُْرتَِقاَلهْ ْنيِ تـُفَّاَحتَـ /َوأْرِسلي يل/ليُتوِن اجلَليَل ُسُقوِط زَ يُتوٍن قـُبَ يَحبَّاِت زَ /أْرِسلي يل

َوَمنَْت /َن َعاميَوَمنَْت َمِعي ِعْشرْ /تِْلَك الَّيت ُصِنَعْت تُناِسُب ِمْعَصَميَّ ِمَن الطُُّفوَلهْ /َشَيت اَجلميَلهْ َکَلبْ 



    نقد ادب معاصر عربی  112

هاي زیتون، کمی پیش از افتادن دانه/لطفا بفرست برایم: ترجمه( )99: همان( »َمِعي َحتَّی اْلُکُهوَلهْ 

بند دست -براي یادگاري -خواهممی/ دو سیب و یک پرتقال/و بفرست برایم/»لیلالج«زیتون 

با /بندي که از کودکی برایم ساخته بودند و درست با دو مچ دستم جور بودآن دست/زیبایم را

  .)و تا پیري با من ماندند/من بیست سال همراه بودند

و پرتقال سرزمینش هاي او زیتون، سیب ، تنها دلخوشیاین حالت نوستالژيدر 

اي از هایی که گشوده شدن مفهوم آنها و کشف رابطه با مدلولشان خالصهدال. هستند

ي و صلح مرگی، پربارند؛ زیتون، نماد فلسطین و رمز بیکنمطلوب شاعر را ارائه می

کوپر، (. کندآن را به مفهوم بشارت حمل می هاعظم، شاخ هاست و گاهی جبرئیل، فرشت

و پرتقال که  ی مرگ استم نماد باروري، عشق، شادمانی وحتسیب ه) 187 و 186: 1386

و  68: همان(. گذارندبر سر می ت باروريآن را به نی هنشین سوري، شکوفعروسان بادیه

) زیتون، سیب و پرتقال(خیزي  باروري و حاصل هگانشاعر نمادپرداز با این سه) 214

کند که در راه دشواري قرار دارد نمیفراموش آفریند؛ ولی شعري پر امید و پر نور می

بند، به دست. هاي اسارت، یکی از دیوارها و موانع اساسی آن استکه زندان و زخم

ی تا  جوانی و رساند که از کودکي از دستان بسته و زندان را به ذهن مینمادروشنی، 

ادي او را سلب شود و آزمرگ، بر دست انسان فلسطینی بسته می هی پیري و آستانحت

  .کندمی

  

 به سرزمین  بازگشت

بازگشت و تکرار نو  همقولشعر مقاومت، پویایی و رشد یکی از محورهاي اساسی در 

تجاوز به خاك  هکسانی است که در نتیج هبخشیدن به هم انگیزهآن در  يبه نو

دگی اند و اکنون در کشورهاي عربی یا اروپایی زنسرزمینشان، مجبور به ترك آن شده

گیري از هنر خویش، زبانی و بهره هاعر و هنرمند آن است که با مبارزش هوظیف. کنندمی

ها و آنان را در فهم ریشهو خردهاي آنان را بیدار سازد و ت به قهقرا برده شده مل

و  داندبازگشت آن روزها را نزدیک میسمیح القاسم، . ندانقالب راستین یاري رسا

ِلَکي /اً يّ وِقَفنا ِعْشروَن ُشْرطِ يُ ُدوَن أْن /ئاً ممُِْکناً يُتْصِبُح النـُّْزَهُة شَ /ةيَ ا َصبيباً يَقر وَ « :گویدآن می هدربار
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چیز  ،گردش!/و به زودي اي دخترك: ترجمه() 75و 74: 2،ج2004القاسم، ( ».ةيَّ َن ُهوِ ينـُْربَِز ِعْشر 

نشان آنها بیست هویت به تا ما /سازندبدون اینکه بیست پلیس ما را متوقف /ممکنی خواهد شد

  ).بدهیم

سنگینی مصیبت ذبح کودکی در فلسطین براي هر انسانی کمرشکن است و براي 

 ،این مغاك پر بال با وزش نسیمی خوشگوار. شاعران، دوچندان سخت و سهمناك

اَهلُُموُم الَِّيت «: »بازگشت«بخش تاباند؛ نسیم روحها میاندکی نور امید و زندگی را به دل

َواْشَهُدوا َعْوَديت ِيف /احيَ فَاْمسَُعوا َصْرَخِيت ِيف الرِّ /... َمَسَخْتِنی َحَجر/َقَلْت َکاِهلي ِيف الطُُّفوَلةأثْـ 

َطر
َ
مرا به /دردهایی که سنگین ساختند پشتم را در کودکی: ترجمه( )269: 1، ج2004القاسم، ( »امل

  ).شاهد باشید بازگشتم را در باران و/پس بشنوید فریاد مرا در میان بادها/...سنگ بدل کردند

فرزندان فلسطین اگر در نوجوانی مجبور به ترك وطن خویش شوند، روزي به آن 

هاي این زمین امتداد یافته و از صخرهرحم هاي آنها در زیرا ریشه ؛باز خواهند گشت

 ِيف  لِ يْ اللَّ  ولَ ِت طُ يْ کَ بَ وَ /ديعِ تَ سْ يَ وَ  نيَ نبَ الْ  يطِ عْ يُـ يذِ الَّ  انَ حَ بْ سُ فَ «: سخت، نیرومندتر گردیده است

 يفِ قُ فِ خْ يَ امَ ا دَ مَ /ايلبَ الْ  هُ صَ يمِ قَ  أنَّ  رِ دْ يَ مْ لَ /ايلغَ الْ  كِ ريُ غصَ وَ .. يمِ هَ فْ تَـ  ملَْ /المالظَّ  وتِ ابُ تَ ًة بِ قَ دِّ حمَُ /تٍ مْ صَ 

است خدایی که فرزند  منزه: ترجمه() 280: همان( »ةودَ عَ الْ  ةُ يارَ  قُ فِ ختَ  لُّ ظِ تَ سَ /ةدَّ الشِّ وَ  نِ زْ احلُْ  احِ يَ رِ 

م دوخته چش/طول شب را گریستی در فراق فرزندت )!مادرم(/گیردبخشد و بازپس میمی

هنوز /اشدانست که پیراهن کهنهنمی/و کوچک گرانقدر تو.. دانستینمی/بودي به تابوت سیاهی

  ).پرچم بازگشت در تپش باقی خواهد ماند/لرزددر بادهاي غم و خشونت می

  

 ر روایی جنگ در شع مکان

هاي مکانی، ترکیب کاملی از فضا و محیط را بـه وجـود   هاي زمانی به همراه نشانهنشانه

ها در عنصر روایـت از  مکان« .آورند که تحلیل هر کدام، در گرو تحلیل دیگري استمی

اند؛ و بخشی ها و باورهاي انسانی وابستهباشند؛ آنان به ارزشاقتدار و معنا برخوردار می

 ،مکـان  .)33: 1391کـورت،  ( »گیـرد اند که وقایع و رویدادها را نیز دربر میانسانجهان  از

ت سـوژه مـرتبط   هیچ مکانی نیست که به نحوي به هوی«. ت داردمستقیمی با هوی رابطه

  شـناختی،  تی، مکـانی اسـت معنـادار، عـاطفی، شـناختی، انسـان      نباشد و هر مکـانِ هـوی
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ادراکی و  -یشناختی، حسشناختی، هستیبخش، زیباییامشانگیز، آرکاربردي، اضطراب

دلیل حضور فیزیـک مکـان؛ بلکـه بـه سـبب       معنادار است و این نه به ،پس مکان. غیره

مکان در شـعر مقاومـت،    .)232: 1392شعیري، (» باشدو آمیختگی انسان با مکان میتعامل 

ها به عنوان نشانه، با کودکی شاعر و همسـاالن او  این مکان. اي یافته استنمود برجسته

هـایی کـه در   مکان. اندپذیري باالیی به خود گرفتهارتباطی معنادار دارند و قابلیت تأویل

ـ  عینی هستند و نسبتی با فرا ذات خود واقعی و ترکیـب ایـن   . ت و خیـال ندارنـد  واقعی

در نتیجـه   .اسـت » وطن«تأویل معناي هنفضاها در یک کادر کالمی یا ذهنی واحد، پشتوا

زادگاه، وطـن، شـهرهاي مقاومـت همچـون     مختلفی از ابعاد سیاحت در تاریخ خویش، 

نمـودي آگاهانـه و   در شعر سـمیح  ... و زندان ، مدرسه، وادي الصلیبقدس، غزه، رفح، 

نی و این همخـوا . دارندپرده برمیو مالحظات او هاي ذهنی اندیشهاز یابند و متعادل می

هـایی حقیقـی   بـه هاي امروزین حکایت از تجراي از مکانرشتهاتحاد موضوعات شعر با 

به احتمال فراوان، روستاي شـاعر  نمونه زیر از شعر او بیانگر این موضوع است که . دارد

ها اشغال و ویران شده اسـت  مانند هزاران روستاي دیگر فلسطینی به دست صهیونیست

 ِيت يَ إلَـی قـَـرْ  يلَـيَمـْن َدل«: شـده اسـت  در یـک پرسـش خالصـه     فراینـد بازگشـت تنهـا    که

چه کسی مرا به : ترجمه() 259: 1، ج2004القاسم، ( »؟ميالَقـدِ  يِت َجدِّ يْ إَلی بَـ  يدِ يَمْن ُمعِ /ة؟يَ النَّائِ 

  )گرداند؟قدیمی پدربزرگم بازمی هچه کسی مرا به خان/کند؟روستاي دورم راهنمایی می

اي را به گونه دردروزگار شکست و توصیف اهنگ،  بشاعر با حفظ همین ضر

و حضور ابدي و رشک برانگیز  روح نیاز، شوق شگفت خواهشکشد و دیگر پیش می

از در بریده شعري زیر او . کندبه سرزمین مادریبه عیان بازگو میدر پاي عشق درا وخ

ُت يْ َبکَ «:گویددهد و میا گریه سر میههاي گذشته بر آنخوشیدن مرگ پدر و نابود ش

ْغُدوِر يف َدوَّاِر قـَرْ 
َ
گریستم بر پدرم که  :ترجمه( )188: همان( »َقِتَنايُت َعَلی َحدِ يْ َبکَ /ِتَنايَ َعَلی أيب امل

  ) .مانگریستم بر باغستان/ر میدان دهمانبدو خیانت شد د

دهد و ده را بر زندگی در غربت برتري میبا وجود این، سمیح القاسم وطن نابودش

زیرا مقاومت و پایداري در  ؛بمیرددر غربت و فلسطین را ترك کند شود ر نمیحاض

 .وطن براي او با ارزش است و نه فرار به بیرون و آنگاه شعار مقاومت سر دادن



 115   شعر سمیح القاسمدر » کودکی و جنگ«هاي  نمادها و نشانه

معتقد است همانگونه که دین، عنصر و نیاز  )Johann Gottlieb Fichte(5فیخته

م و بنیادین براي زندگی ائیاز دن همهمیشگی براي زندگی روحی ماست، عشق به وطن 

زمان  .)76و  75: 2006صدیق، ( رود ها به عنوان یک شهروند به شمار میمتمدنانه ما انسان

فیاي تاریخی و سیاسی آن قابل ، در نام وطن و در جغراسمیحو مکان حقیقی براي 

ت تواند همچون موجودي آزاد و با نفوذ در آن زیسق است و اینجاست که او میتحق

 :آورد یز مرگ و در خاك شدن را فراهم مید و زندگی و نتول همحیط آنجا زمین. کند

َکان/ُکوِين ابِْتَداَء الزََّمان/أْصرُُخ إينِّ أِحبُّكِ .. أمهُِْس أينِّ أِحبُّكِ /أِحبُّكِ «
َ
 القاسم،( »..وَُکوِين انِْتَهاَء امل

دوستت : زنمفریاد می.. تت دارمدوس: گویمآهسته می/دوستت دارم: ترجمه( )292: 2، ج2004

 »الزَّمان ابتداء«، )Paradigmatic( »محور جانشینی«در .) و پایانش/آغاز زمان باش/دارم

6چندلر هبه گفت. همان قبر است »کانانتهاء امل«د و همان تول
)DanielChandler(  روابط

: 1387(غایبند  شود که در آن متنهایی مربوط میجانشینی به روابط بینامتنی و به دال

او روزي به این وطن بازخواهد گشت تا کودکی متالشی خود را در آن گرد هم  .)128

َالِجيء/تُ يْ نَادَ «:آورد
َ
َوأْعِجُن أْرِغَفِيت ِمْن /َلَعلِّي أملَُّ َشتَاَت الطُُّفوَله/كَ يْ َوُعْدُت إلَ /ُردَّ الصََّدی ِيف امل

: 2، ج2004القاسم، ( »..َلهي اْلَقلِ نيَ َلَعلَّ السِّنِ /كَ يْ دَ يَ َعمُِّر ِيل ُغْرَفًة ِيف ِظالِل َلَعلِّي أُ /َلهيَرَماِد الزُُّهوِر اْلَقتِ 

شاید گرد آورم /ه سویت بازگشتمب/ها پیچیدپژواك صدا در پناهگاه/صدا زدم :ترجمه() 291

وباره بسازم شاید د/هاي شهیدرا با خاکستر گُل هایمپارهْنانو در هم بیاویزم /هاي کودکی راهتک

  .)شاید سالیان اندکی/سار دستانتبراي خویش، اتاقی در سایه

؛ در آن اسـت هـا  فراوانی نام مکـان  ،هاي نوآوري در شعر معاصر عربیکی از جنبه

 .مشـهودتر اسـت  عـرب  هاي اماکن در شعر امروز در مقایسه با شعر پیشینیان، کاربرد نام

در  فلسـطینی  و منـاطق  رها، به ویـژه شـهرها  حضور نام شهرها و کشو) 90: 1381اسوار، (

نخستین و یکی از پربسامدترین نام شهرها در . رنگی استشعر سمیح القاسم، حضور پر

قدس با رنگ خـون همـراه   کودکی در هاي او از هقص.شعر مقاومت، قدس شریف است

ــَوارِعِ يْــَرأَ /... َقــهيِمــَن اْلُقــْدِس اْلَعتِ «:اســت َوألْــَف ِطْفــٍل /ْبُکــونيَـ َوإْخــَوًة /ونِ يُــاْلعُ  ًال ِمــنَ يْ لَــ/ُت ِيف الشَّ

َزنـْبَـَقٌة /... َنهيَزنـْبَـَقٌة َحزِ /... َقهيِمَن اْلُقْدِس اْلَعتِ /أْلَوانـَُها ِدَماء/َزنَاِبٌق َمحْرَاء/َقهيا َصدِ يَ َلَديَّ /... َضائعٍ 

: 1، ج2004القاسـم،  ( »!أنَـا َعْطَشـانَه! َمْهالً /َقهيا َخلِ يَ : حُ يَتصِ /ِمْن ِطْفَلٍة َحمُروَقه/انَهيَّ َزنـْبَـَقٌة رَ /...َئهيبَرِ 
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و برادرانـی  /هـا را شـبی از چشـم  /هـا در خیابان/قدیمیو کهن من از قدس : ترجمه() 146-144

که رنگشان از خـون  /هایی سرخزنبق/من دارم! اي دوست/را دیدم شدهو هزار کودك گم/گریان

کـه  /از کـودکی سـوخته  /زنبقـی سـیراب  /ناهگزنبقی بی/زنبقی غمین/اممن از قدس قدیمی/است

  !)اممن تشنه! اندکی درنگ!/اي مخلوق: زندفریاد می

شعر بلند . کندبه کودکان شجاع رفح و با نام اشاره می »أطفاُل َرَفح«و در شعر ا هم

اسم این شعر را در سمیح الق. شعري پیچیده با ضمایر ارجاعی ناپیداست ،»أطفاُل َرَفح«

هار بند تشکیل شده شعر از چ. سروده است) م1991 -1987(فلسطین  هنخستین انتفاض

ن الدیبند دوم به عالء. فی کودکان رفح استدرآمدي در معربند نخست، پیش. است

بند . ، کودکان مبارز رفح، اختصاص یافته است)سالههشت(و بند سوم به آمنه ) سالهده(

براي این شعر یک » رفح«بدون تردید . پردازدنام میساله و بیچهارم به کودکی نُه

شعر روایی و ؛ این کودکان و مناطق فلسطینی است هگذاري عام و قابل تعمیم به هم نام

دار و چند موضوعی نخست، دنباله هیعنی انتفاض الهام خود هشممانند سرچ چند بخشی،

که در شعر  هاي معتبر و تجربیصهیفی با مشخاست؛ بازنمایی این مدل فراگیر توص

ات خصوصیکنند که این شود، این احساس را ایجاد میتکرار می نهایتمقاومت، بی

آشنایی با این واحدهاي قابل  شوند که عالوه برمصداقی، تنها به این دلیل بازتولید می

هاي بشري را به تپش وادارند و با چند حرکت ساده، نمایی از کودك تشخیص، وجدان

السِّجلُّ الرَّابُع «شعر  .واقعی یک سرزمین را بر مبناي نوعی رمزگان قابل فهم، ترسیم کنند

َواِدي «ْطَفاِل ِأل « :کندرا ترسیم می »بيواِدي الصَّل« هکودکان منطقنیز  »َوالِعشُرون

اَذا؟/ُك أْحزَاَ�ا ِيف ُسَؤاليالشََّبابِ ي َوُختْفِ /َقاليُـ تـَُقوُل اْلَقَناِطُر َما ال /»بيالصَّلِ 
َ
ْسُقُط ِطُفٌل ِمَن يَ /(مل

إَلی /الزَ يَـ َسالُمل َتْصَعُد ِمْن أَزٍل َال /»بيَواِدي الصَّلِ «ِألْطَفاِل )/هيَ إَلی َعْتَمِة اهلَاوِ /هيَ الشُّْرَفِة اْلَعالِ 

ًدا ُخطَاُه يُمعِ /َهايْـ ْصَعُد ِطْفٌل َعلَ يَ وَ /َوَتْصَعُد فـَْوَق الرَُّکام/َوَتْصَعُد َحتَْت الرَُّکام/اليَ أْو خَ .. َواِقعٍ /َحَجرٍ 

َها إلَ ميَ اْلَقدِ  . ا. ل. س: ُحُروفُ /ةيَّ َوأْمجَُل َما أْعَطِت اْألْجبَدِ /ةيَّ َويف اْإلْبِط ُکرَّاَسٌة َمْدَرسِ /َهايْـ ة ِمنـْ

 /»وادي الصلیب«براي کودکان  :ترجمه() 314: 3، ج2004القاسم، (»»بيَواِدي الصَّلِ «ِألْطَفاِل /م

 /کنندهاي خویش را در پرسشی پنهان میها غمو پنجره /هاي ناگفتنیها حرفگویند پلمی

-هپل/ددارن» وادي الصلیب«کودکان /در ته تاریکی دوزخ/افتد از بالکنی بلندکودکی می/(چرا؟

رود به زیر ابر و باال می/واقعی یا خیال/به سمت سنگی/رودآغاز باال میهایی که از زمانی بی
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به /کشدش را به آن سو بازمیایهاي قدیمگام/رودکودکی بر آن باال می/و باالي ابر توده/توده

راي ب) ي هستند.ت.ش.حروف آ/و زیباترین چیزي که الفبا داده است/مدرسه هزیر بغل جزو

  .)»وادي الصلیب«کودکان 

این  هغلب) م. ا. ل. س(آشتی و صلح  هنگارش واژ ههنجارگریزي نوشتاري در شیو

نیافتنی است و ارکان آن از هم دست د دارد که این پدیده، اکنون،نکته را در خو

این واژه که در خارج از بافت خود قرار  هدورافتاده است؛ درست مثل حروف ساد

  . شأن و مقامی ندارند گرفته و دیگر

از بسامد زیادي براي ترسیم فضاي شهادت کودکان و نوجوانان نیز » مدرسه« نشانه

و  طعنه( )Irony(آیرونی کالمی با  سمیح. برخوردار است» کودك مقاومت«در شعر 

َرُؤوَن َعَلی َنْسِف َداٍر جيَ «:ستا هادر پی افشاي رفتارهاي غیر انسانی صهیونیست )طنز

: ترجمه() 233: 2ج ،2004القاسم، ( »..َرُؤوَن َعَلی َغْزِو َمْدَرَسةجيَ /اءيأْصَبُحوا أْقوِ /ِد ِطفلٍ يرِ َوَتش

به مدرسه /اندنیرومند شده/اي را ویران کنند و کودکی را آواره سازندشهامت دارند که خانه

  .)کنندحمله می

با دو تابلوي مشابه  در شعر سمیحجستجو کرد که  »زندان«نشانه پایانی را باید در 

گاهی، زندانی، کودکان مظلومی هستند که بی هیچ گناهی در چنگال : شوندترسیم می

افتند و گاه، بزرگساالنی هستند که در تنهایی و ظلمت دشمن گرفتار شده و به زندان می

کنند و براي ایشان، کودکان یکی از زندان، فضا و جغرافیاي بیرون را مرور می

ُل َوأْحَداُق الصََّغاِر يَواْلَقناد... « :هاي برخورد ذهن با اشیاء بیرونی استکانونترین  اصلی

ا الُقَبل يَ َوَزَوا/أْشَجارِي َوأْبواُب املَداِرسَبايت وَ يَوَحب/صييُد أمِّي َعَلی َصْدِر َقمِ يَ وَ /اخلائَِفة

وِت جتَِيءُ ../جتَِيءُ /الصُّْغَری
َ
ها و چراغ: ترجمه( )491و  490: 1، ج2004، القاسم( »ُکلُّها ِمْن ُکوَِّة امل

و /و دوستانم و درختانم و درهاي مدارس/امدست مادرم بر سینه/ و چشمان کودکان ترسیده

   .)آیندمرگ می ههمگی از روزن../هاي کوچکهاي بوسهگوشه

  

 اشخاص روایی

دي از آن هاي متعده به هنگام بررسی شعر پایداري به گونهک روایتهاي حاضر در  آدم

یا هاي واقعی ، شخصیتدر شعر مقاومتهاي بدیهی یکی از نشانه. خوریمدر شعر برمی
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این نشانه با . بخشند، سامان میانهاي شاعرها و ایدهبه انگیزههستند که  ايبرساخته

هاي راستین شعر این شاعران شخصیت .شونداي ترسیم میهاي ویژهها و خصلتگزاره

توان آنها را صل هستند و میاي به کودکی متی، هر یک به گونهزندگمحسوس  هدر دامن

و بد ) مادر، پدر، کودکان شهید، کودکان مبارزمانند (هاي خوب به دو دسته شخصیت

 )123: 2،ج2004القاسم، ( »اييَ إنَّ أُمَِّي َخال/أُمِّي َمِعي دائَِماً «: تقسیم کرد) رگاشغالمانند (

 هخاطر، »شمادر«او با  ).مادرم ذرات وجود من است/من است مادرم همواره با: ترجمه(

َعَلی َصَرَخاِت /ْوَم أفـَْقُت َمْذُعورًايَـ ا ُکْنُت ريً َصغ«: کندشب اشغال فلسطین را مرور میهولناك 

.. لِ يْ ِذئَاُب اللَّ /َفَخْلَف اْلَباِب َما زَاَلتْ /ا َوَلِدييَ تـََعاْل إيلَّ ../َوَشدَّْتِين /َماَت أبُوَك َمْغُدورًا -آهِ :/أمِّي

با /کوچک بودم روزي که ترسان بیدار شدم :ترجمه() 186: 1، ج2004القاسم، ( »!َوالِغْربَان

پشت در !/با من بیا فرزندم/و مرا با کشید/پدرت ناغافل کشته شد - آه:/فریادهاي مادرم

  !)هاهاي شب هستند و کالغگرگ/هنوز

ت شخصی دارند و چه رهایی که ماهیچه در شعنیز  »پدر«عر به شا/کودك هعالق

! ا أيبيَ «:نمود آشکاري در شعر سمیح دارد ،اندمقاومت را برگزیده هشعرهایی که هست

َهلَفُة الرُّوِح تـَْقَطُع اْلمْوَت /قي َوفَارِسي َوإَماِمييا َصدِ يَ /َك َوحَّْدتُ يفِ /َوبَابَا! أبُويَ ! واِلِدي

 )118: 3، ج2004القاسم، (»»!أْمُرك«: َوَجَوايب َلَدی نَِداِئكَ /»ا اْبِين يَ «أَتَشهَّی نَِداَءَك اْلَعْذب /إثـَْرك

افسوس !/اي دوست و قهرمان و پیشواي من/در تو یگانه شدم!/آقاجان! آقا! بابا! پدر :ترجمه(

و پاسخ من به گاه /»پسرم«: عاشق نداي شیرین تو هستم/روح مرگ را در پشت سر تو می برد

  ) »!بله پدر«: صدا زدنت

پدرانی که کودکان . پدر در شعر سمیح القاسم با عنصر مبارزه نیز عجین است هچهر

به ظاهر اي نابرابر و با دستان خالی به مصاف با دشمنی نهند تا در معرکهخود را وامی

فـَْوَق /َمَة نَاٍر َعائَمةيْ َوْألَُکْن غَ /َها نَائَمةيأُتـْرُکِ /أُترُِکي ِطْفَلَتنا، َضمََّة أْحالٍم َوَزنـَْبق«:قدرتمند بروند

َوإذا َما /َها نَائَمةيأتْـرُک/َوإَلی بـَْعِض الدُُّروِب الَقامتَة/إَلی بـَْعِض الشََّوارِع/ك،يْ ِمْن ِذرَاعَ /أْطرَاِف اْألَصاِبع

َحلماً .. رَاِجع/عَها، أنَِّين ِيف اْلَفْجِر رَاجِ يَطْمئنِ /»!يتيَ َسَرُقوا ِيل ُدمْ «:/ةيَ ْت ِمْن ُحْلِمَها بَاکِ ظَ قَ يْـ اْستَـ 

کودکمان را واگذار، دسته  :ترجمه() 469: همان(»!فـَْوَق أْطرَاِف اْألَصاِبع/أْو ِشَعارًا،/َوَصْوتًا َوَدًما

در /دستان تو/بر باالي انگشتان/من باید ابري از آتش باشم شناور/بگذار بخوابد/گل زنبق را

و آنگاه که گریان از /اگذار تا بخوابداو را و/هاي تاریکدر برخی از راه/هابرخی از خیابان
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به او اطمینان بده که من در سپیده بازخواهم /»عروسکم را دزدیدند«:/خوابش برخاست

   .)بر باالي سرانگشتان/یا رمزي/با گوشت و فریاد و خون.. بازخواهم گشت/گشت

و شکل هنري و  »کودکان«در گزارش شهادت شاعر در میان شاعران مقاومت سهم 

ین رنگارنگی از خون و گلچ هاي شعري اونمونه. استفراوان  بخشیدن به آنبار  اندوه

ْدُروَن َما اْحلَْرُب َوَما َسْفُك يَ َوِصَغاُر اْلَقْوِم ال«:م در سرزمین فلسطین استنابودي مجس

َماء دانند که جنگ چیست و خونریزي کدام و کودکان قوم نمی :ترجمه( )141: همان( »الدِّ

  )  است؟

هاي یکی از شعرهایی است که به بمباران خانه »ةيّ ليْسرائإِظالُل طائَرة «عر ش

در این شعر، کلمات و عبارت کوتاه، هر کدام به خوبی، نابودي و . پردازد فلسطینیان می

، ايبی هیچ توضیح اضافه. اندها و اشیاء را به تصویر کشیدهقطعه شدن انسانقطعه

شرحی کامل از پایان یک بمباران را بر ) ...، خُبز، فَم، ذراع وهاب، طهفتر، دمید(ها واژه تک

ِيف َوْمَضِة /ْني نَـ يْـ ٌة َجاِحظَُة العَ يَ ُدمْ /فْ ِه أيَّ َحرْ يَما َخْرَبَش األْطفاُل فِ /َدفْـتَـرٌ « :اندعهده گرفته

ٌز ُمبَـْعَثر/طَابَةٌ /َخْوف َدوَّر/ُخبـْ
ُ
أْحُرٌف /َلهيَوَجد/َوِذرَاعٌ /َلهيُه َحَلَمَة اْألُمِّ اْلَقتنُزَِعْت لَلتـَّوِّ ِمنْ /َوَفُم الطِّْفِل امل

ِمْسَنُد /أْمساٌل ِسَناجٌ /ُکَتُل اإلمسِْْنت/ايَ َمجٌر ُدَخاٌن َوَشظَا/قـُْنبُـَلٌة َمْوُقوتَةٌ /ةٌ يَّ ِعربْ 

اِن َحنَْو اِهللا ِيف َشْکِل َصلِ ميَْ /ان،يَّ دِ يَباِن َحدِ يَوَقض/ايَزَوا/أنّاتٌ /اْلُکْرسيّ  ْشِبُه يُ َواْمِتَداٌد /يبْ َتدَّ

که کودکان تندتند در /دفتري :ترجمه( )10و  9: 3، ج2004القاسم، ( »بْ يَکالنَّحِ .. َوَشْيءٌ /الشَّْيءَ 

و /هنانی تکه تک/توپی/در درخششِ ترس/آمدهعروسکی با چشمانی بر/آن حرفی ننوشته بودند

و /فته شده استراز دهانش برگ مادر کشته شده هکه به یکباره سین/اي شکل کودکیدهان دایره

هاي پاره/هاییاخگري، دودي، و ترکش/ بمبی ساعتی/حروفی عبري/و گیسوانی بافته/بازویی

 هو دو میل/هاییگوشه/هاییناله/ بالش صندلی/هاي ترازوهایی کهنه و سنگجامه/سیمان

شبیه هق و چیزي /و کششی شبیه به چیزي/اندکه به شکل صلیب سوي خدا کشیده شده/آهنی

  .)هق

م متن را ها در ساحت منظبند پشتیبان واژه، کمر)واو(نماي پیوند حذف نقش

- مانده پس از حادثه را به کمال می گشاید و پراکندگی و گسست اشیاء بر جاي می

چرخد و وار، این سو و آن سو میبیرونی و صور انسانی، پروانه مواد هرساند؛ روان هم

  . خواندین فرصت، به یک مائده فرا میزمان و مکان را در کمتر
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 ازمتفاوتبه عنوان مدلی » کودکان شهید«در کنار چهره به چهره و » کودکان مبارز«

زیبایی از جریان طبیعی  برداشتدر شعر سمیح القاسم پرتکرار بوده و  ،سطح مبارزه

.. َو َحَلْفنا/أنَا َمجَّْعُت الصَِّغار/...اَرهِش اِحلجَ يْ ارَِة اجلَ يَّ ُت َعَلی سَ يْ أنَا ألقَ «:اندرقم زدهانتفاضه را 

من : ترجمه() 435: 1،ج2004القاسم، ( »..نيَعْن َعْشِر ِسنِ /نيزِْد ُعْمُر َعالِء الدِّ يَ ملَْ /... أْن ُنَکاِفح

که ..و سوگند یاد کردیم/من کودکان را گردآوردم/..سنگی پرتاب کردم به سوي ماشین دشمن

این کودکان فته غالی شکري گبه ) .از ده سال نبود/الدین بیشترعالء سن... /پیکار کنیم

میرند؛ زیرا دانند؛ و میآن می جوهر زندگی و نیروي گردانندهجنگند؛ زیرا مبارزه را  می

. زندگی ندارند اند، حقی ایشان را به زور گرفتهدر عرف قانونیِ کسانی که خانه و زندگ

ها را چون نارنجکی این سنگ ،شاعرانه و امیدوارانهاو در نگاهی ) درآمدپیش 5: 1366(

این » الوصولُ إلَی جبل النَّار«بخشی از شعر . داند که دشمن را به گور خواهد فرستادمی

َوَجْلَجَلِت الصَّْرَخُة /َقَظِت اْألُمُّ أْطَفاَهلايْـ َوأَ «: آوردشور و شعور انقالبی را به همراه می

امِ  -َمنُوتُ /كيْ ا َعَلی َساِعدَ يَ لَِنحْ /كيْ َلی َساِعدَ َمنُوُت عَ :/ةيَ اْلَقانِ  ئْـَبُة الدَّ َوأَْعَطی !/ةيَ َوَلْن تـَْعبُـَر الذَّ

ُة َحْوَل ريَ َتَکمََّشِت الَقَبَضاُت الصَّغ/وِت َو ُمنَعطََفاِت الشََّوارِعيُ َويف ُشرُفاِت البُـ /هالنـََّهاُر اإلَشارَ 

َوَمسِّْم َسَنابَل /َناُصوُر الَغِيبُّ َحتَرَّكْ يها الدِّ يُّ َحتَرَّْك إَذْن أ!)/...ارَةال بَأَس ـ َحْوَل اِحلجَ /(الَقَناِبلِ 

ِبِظْلَفَك أْنَت، َسَنْحِفُر َحنُْن، َسَنْحِفُر /َحتَرَّكْ /رَِك السُّوِد أْطرَاَف أْقَداَمنايَوُدْس ِجبَنازِ /أْحَالَمنا

َرك َعَث آبَاَء أ/قـَبـْ و /و مادر کودکانش را بیدار کرد: ترجمه() 213: 2،ج2004القاسم، ( »!..َتاَمنايَونـَبـْ

تا زندگی کنیم بر /میریم بر روي دستانتمی:/رنگ را به لرزه درآوردفریاد سیاه

و /روز انگشت اشاره نشان داد !/ولی هرگز عبور نخواهد کرد گرگ خونین -میریم می/دستانت

گرد  !باشد/(ها فشرده شدگرد نارنجکهاي کوچک مشت/هاها و پیچ خیابانهاي خانهدر بالکن

و به زیر /هاي آرزوهاي ما را مسموم کنو خوشه/ابله، بیا حرکت کن اي دایناسورِ!)/.. هاسنگ

خواهیم کند ما خواهیم کند، با پاي خودت بیا، /بیا/پا افکن با زنجیرهاي سیاهت پاهاي ما را

  !)ردو پدران یتیمانمان را دوباره زنده خواهیم ک/ت راقبر

نیز غافل نبوده »اشغالگران«از بازگویی سیرت سمیح القاسم ها در کنار این شخصیت

تی که به نوشته است؛ شخصی »شارون کاری«توصیف در را  »نرالج كأمال«شعر و 

ْزَهر /ةيَّ َعَلی َمائَِدِة اْجلِِنرَاِل َمْزَهرِ «:است گردیدهکُشی در فلسطین و لبنان معروف کودك
َ
 ةِ يَّ ِيف امل

بَّابِّة ِطْفٌل ِيف اخلَاِمَسة/َعَلی َدبَّابَِة اجلِِنراِل َمخُْس ُفوَهات/َمخُْس َوْرَدات َعَلی َکِتِف ./َوَوْرَدة/َحتَْت الدَّ
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َمخُْس َوْرَداٍت َوَمخَسةُ /َحتَت َدبَّابَِته/ِتِه َمخَْسُة أْطَفاٍل َوَوْرَدةيَّ ِيف َمْزَهرِ /اجلِِنراِل َمخُس َجنْماٍت َوِطْفل

بَّابَِة ُفوَهاٌت َال ُحتَْصی/َفال،أطْ  در /ژنرال، گلدانی است هروي سفر :ترجمه( )89: همان( »...لِلدَّ

و /زیر تانک، کودکی پنج ساله هست/بر تانک ژنرال، پنج دهانه هست/گلدان پنج گل هست

در گلدان، پنج کودك هست و یک /بر دوش ژنرال، پنج ستاره هست و یک کودك/یک گل

  .)شمار داردهاي بیتانک، دهانه/پنج کودك پنج گل و/گل

خد و در گلدان، تانک و دوش چررا که به هر سو می» پنج«عددي  هبازي با نشان

توان در شکل زیر شود، میشود و هر بار با عددي از کودکان، ضمیمه می ظاهر میژنرال

  :نشان داد

  

  

  

  

  

راه به  گنجاند این است کهعداد، در شعر بآنچه که شاعر خواسته از راه بازي با ا

فراهم شده است؛ ) هاگل(با ریختن خون کودکان ! هاي شجاعت ژنرالآمدن مدالدست

ورزد و از کشتن انداز از افتخارات، به هر جنایتی تکیه می او براي رسیدن به این چشم

را  ، همه)کودکان(هاي انسانی تا کشتن گُل) ينابودي بافت عینی و ماد(ي طبیعی هاگُل

  . آورددر کنار هم گرد می

  

  گیري نتیجه

چه آن دسته از شعرهایی که به صورت مستقل به کودکی  سمیح شعرهاي در .1

کلی و عام مورد توجه  هند و چه آنهایی که اشاراتی به آن دارند، یک مسألا مربوط

این محتوي و مظروف شعر  ؛»اشابعاد نو و کهنه هتراژدي کودکی با هم«: شاعراست

هاي تلخی هستند که از حنجره زخمی او فریاد ها و تجربه، حاصل شکستسمیح

  . است گردیدهو ستم  بیدادامواج کودکیشان نثار کنند که خونین نسلی را بازگو می

پنج گل= گلدان  

پنج دهانه= تانک  

پنج مدال= دوش ژنرال  

 پنج کودك  / سالهکودکی پنج

 یک کودك

 +   پنج کودك        

  + 

  + 
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و » تشخصی«، »مکان«، »زمان«که عناصر  این نکته به دست آمد ي اوهادر نقد عنوان .2

هاي میح القاسم، زمان کودکی، مکانسباالترین بسامدها را دارا هستند؛ » توصیف«

هاي شعر گرفتار ا در پیچ و خممرتبط با کودکی و اشخاص درگیر با محیط آن ر

به آسمان بلند  انگیزغم اکنون، فریاد و فغان از آن فقدانسازد و در مصاف با جهان  می

 . کندمی

احد یعنی زمان و مکان، باید گفت که این دو و روایت در بحث دو عنصر مهم .3

کنند؛ به این معنی ریزي میاساسی، ساختارهاي گسترده و بنیادین شعر مقاومت را پی

ها، بر روبنایی و زیربنایی نزدیک به این ا استفاده از این دو سازه و موادب سمیحکه 

بازگشت به «، »کودکی از دست رفته«: ها از جملهها و مکانترین زمانشاخص

هاي زندگی در معناي اجزاي سرزمین و مکان» وطن«م و به معناي عا» وطن«، »سرزمین

. دپاشهاي برجسته و نمایان میرنگ ...)و  الصلیبالنار، واديجبل، رفحقدس، غزّه، (او 

ایر عالیم راهنما و کند و ساي شعر مقاومت از این دو مسیر عمده عبور میشاهراه نشانه

اساسی، کاربرد و نمود   اط با این دو خطت و معنا با ارتبدر صور رسانالعهاي اطنشانه

 . یابندمی

و وابستگی به خاك وطن همراهی  همیشه با تصویري از سرزمینت پدر شخصی .4

مادران فلسطینی . پذیر نیستاي که جدایی این دو از یکدیگر امکانشوند؛ به گونه می

بخش عظیم . ندنیز نمادي از رنج و پایداري در برابر آتش بیداد در وطن خویش هست

یابد؛ نوزادان، کودکان پیش از ها در کودکان شهید تبلور میتدیگري از نمود شخصی

را به سمیح اي از نگاه میزان گسترده... آموز، نوجوانان مبارز و مدرسه، کودکان دانش

 . اندسوي خود معطوف داشته

  

  ها نوشت پی

 )م1932 ( است؛ایتالیایینویس رمانو منتقد ادبی، قرون وسطی، متخصص فیلسوف، شناس نشانه -1

 )م1913-1857( دانند؛شناسی نوین میشناس سوئیسی که او را پدر زبانزبان -2

 -1839( اسـت؛ شناسی نشـانه گذاران و از بنیان دانودانشمندآمریکایی دان،ریاضی وف، منطقفیلس -3

 )م1914
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 )م1945( ؛آمستردام هلند متولد، ان تیترولوژيپردازاز نظریهشناس، منتقى ادبى و نشانه -4

 )م1814 -1762( ؛فیلسوف آلمانى -5

 )م1952(شناس انگلیسی؛ نشانه -6

  

  و مآخذ منابع

  . چاپ دوازدهم، مرکز ،ساختار و تأویل متن، تهران ،)ش1389(احمدي، بابک  -

 .بیروت، دارالفکر، چاپ پنجم، زمن الشعر، )م1986( ادونیس-

، از سرود باران تا مزامیر گل سرخ؛ پیشـگامان شـعر امـروز عـرب، تهـران،      )ش1381( اسوار، موسی -

  . چاپ اولسخن، 

 مجلـۀ ، »نی المعاصـر یالشعر الفلسط یاتجاهات شعر الطفل ف«، )م2009( الحبازي، مشهور عبدالرحمن -

  .215 -262، صص 15، العدد المفتوحۀالقدس  جامعۀ

  . 1، طةبیروت، دار العود مجلدات، 4، الکاملۀ ۀالشعری، األعمال )م2004( القاسم، سمیح -

 . 1للدراسات والنشر، ط العربیۀ المؤسسۀالنص، بیروت،  ة، فی قراء)م 1999( المؤمنی، قاسم -

ناشرون  للعلوم العربیۀ، الدار )جیرار جینیت من النص إلی المناص(، عتبات )م2008( بلعابد، عبدالحق -

  .1ومنشورات االختالف، ط

  .2014/ 8/ 19الثالثاء، اإللکترونیه، » الرأي«، صحیفه »الشاعر سمیح القاسم ةوفا«، )م2014( منابی -

  . شناسی، ترجمه مهدي پارسا، تهران، سوره مهر، چاپ چهارم، مبانی نشانه)ش1387( چندلر، دانیل -

، مسهـر  ،شناسی عمومی، ترجمه کورش صـفوي، تهـران  دوره زبان ،)ش1392(دو سوسور، فردینان  -

 .چاپ چهارم

معناشناسی دیداري؛ نظریه و تحلیـل گفتمـان هنـري، تهـران،      -، نشانه)ش1392( شعیري، حمیدرضا -

  .چاپ اولسخن، 

  .، ادب مقاومت، ترجمه محمد حسین روحانی، تهران، نشر نو، چاپ اول)ش1366( ، غالیشکري -

محمـد القیسـی،   تجربـۀ  فـی   ة؛ قراءشعریۀالسیمیاء الموت؛ تأویل الرؤیا  ،)م2010(صابر عبید، محمد  -

  . دار نینوي ،دمشق

مجلـه دانشـکده ادبیـات و علـوم      ،»حروف اضافه در فارسی معاصر«، )ش1349( اشرفصادقی، علی -

  .441 -470 صص،  96و  95انسانی تبریز، شماره 

  . 71 -80، صص 6 حولیات التراث، العدد مجلۀ، »الوطنیۀ والهویۀالطفل  لغۀ«،)م2006( صدیق، فضیلۀ -

  . 217 -226 صص ،52، بخارا، شماره »شناسیامبرتو اکو و نشانه« ،)ش1385(ضیمران، محمد  -
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بررسی عملکرد روایت در اشعار نیما با تکیه بر « ،)ش1390(زاده، غالمحسین و همکاران غالمحسین -

 . 7 -23 صص ،15 پژوهی، شماره، ادب»شناسی ققنوسنشانه

هـا، تهـران، سـخن،    ها، رویکردها و روششناسی؛ نظریهسبک) ش1391( جنی، محمودفتوحی رودمع -

  . چاپ اول

 .العلمیۀ دارالکتب، بیروت، نقدالنثر،  ،)م1982( بن جعفرقدامۀ  -

لیال صادقی و  شناسی، ادبیات، واسازي، ترجمهها؛ نشانهدر جستجوي نشانه ،)ش1390(کالر، جاناتان  -

 .چاپ دوم، علم ،رانتینا امراللّهی، ته

تهـران، فرهنـگ    ، فرهنگ مصور نمادهاي سنتی، ترجمه ملیحه کرباسـیان، )ش1386( کوپر، جی، سی -

 .نشر نو، چاپ دوم

ه فرنــاز گنجــی و محمــدباقر ، زمــان و مکــان در داســتان مــدرن، ترجمــ)ش1391( کــورت، وســلی -

  .تهران، آوند دانش، چاپ اول پور، اسماعیل

  . ، مبانی داستان کوتاه، تهران، مرکز، چاپ چهارم)ش1387( مستور، مصطفی -

، ادبیات داستانی؛ قصه، رمانس، داستان کوتاه، رمان، تهران، سخن، چاپ )ش1390( میرصادقی، جمال -

  . ششم

سـیدعلی   شناسی چیست؟، ترجمهنشانه ،)ش1388(الرسن  سون، یورگن دینس و سوند اریکیوهان -

  . چاپ دوم، دورجاون ،میرعمادي، تهران

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

  في شعر سميح القاسم »الطفولة والحرب«عن تسماالرموز وال

  

  

  1يحسین عابد

  2وند یتورج زین

  3فاطمه کالهچیان

  

  الملخص

قضـية  ناملرتتبـة عـ عند شعراء املقاومـة الفلسـطينية يف شـرح اآلثـار االجتماعيـة والسياسـية والثقافيـةأهم التقنيات من 

من أقوى الطرق لتحديد املعىن  کانتهذه امليزة اليت  .املتعلقة بأطفال احلرب عالماتالرموز وال استخداماملقاومة هو 

عــاجل هــذا يلــذلك،  وفقــاً . األســاس يف شــعر مســيح القاســم يف زةً يــمتمتتجلــی املقاومــة الفلســطينية، دة يقصــوشــكل ال

 ح القاســــم عــــن أطفــــاليعر مســــشــــ دراســــة أبــــرز الســــمات والرمــــوز يف يالتحليلــــ –يضــــوء املــــنهج الوصــــف البحــــث يف

القامســاملکتوب ل هـذا املقـال إىل أن شـعر توّصــ. مثل عنـوان القصـائد، والزمــان، واملكـان، والشخصـية الروائيـةاملقاومـة

بثالثــة روافــد (الســمات املتصــلة بالزمــان ومــن مثّ  »لألطفــال«وال » يف األطفــال«تمثلبأســره يين يعــن الطفــل الفلســط

األمــاكن اخلاصــة واملرتبطــة بــالوطن مثــل املولــد والســجن (واملكــان ) د والعــودة إىل األرضهــي الطفولــة والــزمن املفقــو 

مثـــل األب واألم (يف صـــعيد املقاومـــة العامة و والشخصـــيات اخلاصـــة) واملدرســـة واســـم مـــدن املقاومـــة كالقـــدس وغـــزة

حقيقــة  مســرية شــعره عــن يفالعــام الشــاعر يف اجتــاه  .يف شــعره مــن أكثــر الســمات تــردداً ) واألطفــال الشــهداء واحملتــل

عنصــــر املقاومــــة املأســــاوي يف  صـــمودبعامة ونتيجــــة لــــذلك يتكــــرراحلــــزن واليــــأس والتقــــرتن مالمــــح احلــــرب الطفولـــة و 

  .الطفولة واحلرب مشاهد منالقائمة على  مضمون قصائده
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