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 مختار مجاهد
  تهران مرکزی واحد دانشگاه آزاد اسالمی زبان و ادبیّات عربی آموختة دکتریدانش

 مجتبی رحماندوست
 گاه تهراندانشپردیس فارابی عربی  ادبیّاتزبان و گروه  دانشیار

 (242تا  222)از ص 
 33/2/9322، تاريخ پذيرش: 22/2/9323تاريخ دريافت: 

 

 چکیده
 نفوذ شعر درچرا که اين نوع  ؛وبي رسيده استدر سرزمين فلسطين به رشد کمي و کيفي خ شعر پايداری

-جنبش اکثر درو  قدرت زيادی است دارای ،آنان و نيز سهولت انتشار آن درآوردن هيجان به و هاتوده ميان

عبدالكريم  .استجاری ساخته فلسطيني  مبارزان شريان در ای راتازه خون ،فلسطين سرزمين در سياسي های

ضوعات شعری واست و مضامين و م های اشغاليپايداری در سرزمينشعر ان گذارهپايم( يكي از  9232) کرمي

افروخته نگه  بربه از اشعارش  بخش زيادیاو در شعر ديگر شاعران مقاومت فلسطيني نمود و بروز يافته و 

له در اين مقا .است يافتهاختصاص  ،ان سرزمين فلسطينبرابر دشمنهای قيام و ايستادگي در شعلهداشتن 

و  رنج بيانای شعرهای مقاومت اين شاعر نقد و بررسي شود. تالش شده است تا با روشي اسنادی و کتابخانه

بازگشت لزوم ، استعمارستيزی، فراگير ةو دعوت به مبارز ن فلسطينيفلسطين، ستايش مبارزامردم  مظلوميت

، اميد به آزادی و آينده ای روشن ،یصبر و پايدار ،توجه به هويت ملي فلسطينيان ،شهيدانمرثيه  ،آوارگان

ترين مضامين و از اصلي ،ميزش عشق معشوقه با وطنو آ ، اعتراض به مزدوران، گرايش به مدينهزمين تقدس

 برابر در واکنشي ،کرمي عبدالكريمشعر پايداری  .شوندکرمي محسوب ميعبدالكريم  پايداری های شعر دغدغه

  .است فلسطين سرزمين هويت از دفاع محوريت با کننده تهديد عوامل

 

 .کرميشعر فلسطين، عبدالكريم  وطن، ايداری،پ ادبيّات های کلیدی:واژه

 

 

                                                           
  ل:               وؤرايانامة نويسندة مس                                        mokhtarmojahed@yahoo.com 
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 مقدمه .5

 و شده پذيرفته هنجارهای به حمله ،سياسي عرصة در گيریتصميم قدرت شدنِبا انحصاری 

 در مقاومتپايداری و  هایواژه غارت، و اسارت هدف اب ديگران سرزميني مرزهای به تجاوز

 تاريخنزديك  ارتباط به توجه امي گيرد و ب كلش خواه آزادی و طلب حق انسان روح و ذهن

به دنبال  و، هنر ادبيات دراين واژه ها به ناچار   آن، سياسي تاريخ با ملت يك هنر و ادبيّات

 موضوع به اشموضوعي پرداخت از جدای مقاومت ادبيّات» .شد خواهد منعكس ،شعر درآنها 

 ةمجموع مقابل در طبيعت، مقابل در است انسان پايداری و مقاومت ينوع خود نيز پايداری،

 در که مضاميني آفريدن و نوشتن گفتن، برای ماندگاری، برای بقاء، برای مقاومت هستي،

شعر » .(23 :9332 ي،کاکاي) «رودمي شمار به ،مقاومت ادب مشترک موضوعات از جهان ةهم

و عصيان در برابر وضع موجود است، با داشتن اين احساس و هوشياری سرپيچي  ،مقاومت

ضروری است. اين شعر، غالبا بيان رنج،  ،اين وضع، نامعقول و تغيير دادن آن ةعميق که ادام

 (.239: 9239)درويش،  «ستم، اعتراض، خشم وعصيان است

و بيدادگری  ،واکنش طبيعي شاعران فلسطيني در برابر ظلم که پايداری فلسطين شعر

 يافت رشد ونمود پيدا کرده  فلسطين در بيستم، قرن سوم ةده از، تجاوز به سرزمينشان بود

و بر  مطرح ،در اين حوزه ابوسلمي و محمود عبدالرحيم طوقان، ابراهيم چون شاعراني نامو 

محققي به معرفي های اشغالي، کمتر در بررسي شعر مقاومت در سرزمين .سر زبان ها افتاد

های مقاومت او پرداخته و همچنان کرمي و بررسي اشعار سرشار از جنبهآثار عبدالكريم 

 وعات مهم شعريش، مغفول مانده است.مضامين و موض

اجتماعي سرزمين فلسطين  و های سياسيبه سبب بحرانکرمي عبدالكريم شعر مقاومت 

 وطن، ستيزی،ظلم عدالت، آزادی، هايي همچونو دغدغه تبعيد، ناامني هجرت، همچون

شايسته از اين رو  ؛ستتنوع اهايي مدارای مضاميني نو و اسلوب ،عربي حفظ هويت مبارزه و

شعر پايداری وی  ،در کنار شاعراني چون محمود درويش، ابراهيم طوقان و سميح قاسم است

 نيز مورد کنكاش ادبي قرار گيرد. 
 

 ؛گذاشته است کرميعبدالكريم  شعر در شكل ترينکامل به را خود تأثير فلسطين حوادث»

 فلسطين ادبيات ةناملغت وارداو  اشعار پايداری فرهنگ از جديد کلمة صدها که طوری به

 الطفل، الحجر، الشهيد، العريس الجريح، الشهيد، األقصى، القدس، الحصر، چون کلماتي و شد

 ،ادبيات اين در بخشالهام جديد و معاني با الزيتون و حةـبمذـال ،ةمجزرـال التحدی، الصمود،

 گرترسيم ،کرميمقاومت در ادب عبدالكريم  شعر» .(3: 2332 ،مبسلط) «يافت تبلور

 اين شعر. اند شده آواره اجدادی خويش سرزمين از که است ملتي کشتار و رنج دهه چندين
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 است و تاثيری برای ماندگاری فلسطين ملت مبارزات تاريخ در انساني واالی نمود صفات

 .(23: 9293)بيلتو،  «گذاشته است ،بسيار شگرف بر شاعران مقاومت سرزمين فلسطين
  

 یکرمعبدالکریم ی و آثار انزندگ .2

 زيتون چون القابي به ملقب ،فلسطينشاعران  شيخ ي،کرم منصور بن سعيد بن عبدالكريم

 طولكرم در م9232 سال در ،المقاوم الفلسطيني الشعر رائد و طنيةالو القضية شاعر فلسطين،

 . شد متولد مذهبي و فرهيخته دوست، ادب ای خانواده در و

 را دبيرستان ةدور و دمشق ةيظاهر ةمدرس و طولكرمهای مدرسه در را ابتدايي دوره وی 

 حقوق ةگواهينام اخذ به موفق حقوق، فلسطيني آموزشگاه از و گذراند دسهای قمدرسه در

دمشقي به نام سلمي، از سوی ل عشقش به دختری در همين دوران بود که به دلي شد.

 ش، به ابوسلمي ملقب گشت.استادان

های جلسه و فلسطين نامي شاعر ،محمود عبدالرحيم با کرمي عبدالكريم آشنايي

در شعرش  مقاومت به مردم تحريك برای را شاعر اين ةدغدغ ،طوقان ابراهيم با ناآن شترکم

 هایفعاليت به دمشق راديو در و رفت سوريه بهچار نا به م9249 سال در وی. بيشتر کرد

 و تدريس حرفة به سياسي مستمر هایفعاليت بر افزون و داد ادامه خود انقالبي و ادبي

 . شد مشغول نيز وکالت

به واشنگتن که برای شرکت در يك  سفری در م9293 اکتبر 99 در سرانجام ،ابوسلمي

 به او پيكر. بست فرو جهان از ديده ،کهولت سنه علت بيماری و همايش ادبي رفته بود ب

 .شد سپرده خاک به و منتقل ،دمشق

 اوضاع و فلسطين با موضوع را زيادی ادبي آثار ،خود زندگي طول در يکرم عبدالكريم

های با عنوان شعر ديوان پنج ،شاعر اين از .کرد تأليف آن فرهنگي و اجتماعي سياسي،

، (9239) ، (9224) ، (9222) ، (9223) المشرّد

 هاینثر با نام کتاب سهو  (9292) ديوان

 بر جای مانده است.  (9233)و  (9232)،(9224)
 

 ریم کرمیپایداری در شعر عبدالک مضامین بررسی .9

تا مردم  بر آن بود، بر موضوع اشغالگری اشرافبا در شعر پايداری خود عبدالكريم کرمي 

 را از ذوب ردمشو منجات داده  ،زدايي توطئه هويت ی وروز از تيره سرزمين فلسطين را

های ها و سنتاز رنگ و رو رفتن اصالتو  درمصون دا ،فرهنگ تازه واردان ةبوت شدن در
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 هاشتياق ب ، وطن بازگشت بهآرزوی  .ند، جلوگيری کشده بودها حفظ قرن که طي خودی

به  او هایدر سراسر سروده ،نسبت به سرزمين مقدس فلسطينها و دلتنگي نارنجستان

فلسطين به هر راه  سرزمين که همانا آزادسازی داردهدفي واال شعر او خوبي مشهود است. 

شاعران بعضي از »شود.متوسل مي ،هايي تلخطعنه در شعرش بهممكن است و از اين رو گاه 

 ،استعمارگرانبا  همقابل برایهای خفته بيدار کردن وجدانبا هدف  ،فلسطينمبارز و انقالبي 

، عبد الرحيم محمود و عبد ابراهيم طوقانکردند. بيان مي ،هايي تلخطعنهرا با  ر خودشع

 مفاهيم و مردم ةمايدرون» .(33: 9232وش، )علُّ «ودنداز شاعران ب از اين دسته الكريم کرمي

 و سرزمين عناصر کنار در و دارد بااليي بسيار مدابس ،يکرمعبدالكريم  شعر در آن به وابسته

با توجه به آنچه  .(993: 9293 بيلتو،) «است وی پايداری شعر اصلي های درونمايه جزء ،شهيد

در توان  را مي يکرمعبدالكريم  مقاومتهای شعر مايهمضامين و درونبارزترين  ،گفته شد

 موارد زير خالصه کرد:  
 

 مجاهدان و مبارزان ازد تمجی .9-5

 قهرمانان جنگ و مبارزان فلسطينيتوجهي ويژه به در شعر پايداری خود،  يکرمعبدالكريم 

 کند:سرزمين فلسطين دانسته و مدح مي اره در اشعارش آنان را موجب سربلندیدارد و همو
 

 (42: 9292)کرمي،                                                                                   
و وحدت و يكي شدن با  دانستهي خود را دوست و ياور اين مجاهدان کرم عبدالكريم

 بر جهان . او هر کس را که در سراسرشمردميپيروزی و به دست آوردن آزادی ة آنان را ماي

 هایميدان درمعتقد است و  داندمي ياور و يار ،دخيزبر مبارزه  به ستمگران و ظالمان ضد

 و بوده هم با ما ،زندگي هایبلندی و پستي همه در و هاکارگاه و هاکارخانه در و تالش و کار

 :هستيم هم برادر

 (24)همان:                                                                                                                      
خواهد که برای از آنان مي ين مبارزان را برادران خود ناميده وو يا در جايي ديگر ا

ميرد و ريشه در جان  چرا که وطن هرگز نمي ؛نار هم به اين مبارزه ادامه دهندهميشه در ک
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 و قلب مردم دارد:

 (923)همان:                                                                                             

زيادت  سبب به که نابلس کوه در را فلسطيني مجاهدان به مربوط اخبار ،ابوسلمي

 فلسطيني مبارزان مدح به و کندمي پيگيری است، شده معروف ،آتش کوه به هادرگيری

سالم بر شما ای : گويدو مي کندمي تشويق و ترغيب مبارزهة ادام به را آنها و پردازدمي

مبارزان هستيد. درود  ةشما زينت هم .ايدمشغول به مبارزه و جهاد ،های نابلسمجاهداني که در کوه

وارد شديد. جانهايتان را در  ،بر شما ای حاميان سرزمين فلسطين که در آوردگاههای سخت و جانكاه

 :را با قيمتي گرانبها به فروش گذاشتيد طبق اخالص نهاده و آن
 

 (92 :همان)                                                                                                 
 

 ه سرزمین مادریت بازگشب. 9-2

-سلمي محسوب ميز مضامين مهم ادبيات پايداری ابوبازگشت به سرزمين فلسطين يكي ا

گشت آوارگان هرگز باز ياعتقاد دارد گلها در فصل بهار در سرزمين فلسطين بشود. او 

 دهند:شكوفه نمي
 

 (339)همان:                                                                                            
. فردا جوانان اعتقادی راسخ دارد ،يي نزديكشاعر به بازگشت به سرزمين مادری در فردا

فلسطيني به سرزمين فلسطين بازخواهند گشت و به يكديگر بشارت آزادی فلسطين را  ةآوار

 :خواهند داد

(343)همان:    

. دهدمي نشان ،فلسطين سرزمينش به را او عشق اوج ،کرمي عبدالكريم «سنعود» قصيده

باعث سرزمينش،  به شاعر عشق .کندبازگشت را امری قطعي تلقي مي ،شاعر در اين قصيده
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 با شنود؛ب اند،شده رنگين ،مبارزان خون با که را سرزمينش هایکوه ندایشود که وی مي

 و شود نوا هم دهندمي سر نوحه و گريه استعمارگران ظلم شدت از که فلسطين حلسوا

  :بيندب ،را اندشده ديگر هایسرزمين آواره ،مردمش که مساجدی و شهرها آب، جوی غربت
 

 (933)همان:                                                                                                               

 نشان سرزمينشبازگشت به  به را شاعر شوق  سابق، هایبيت در «» ةکلم تكرار

 نيز او دوستان ةهم بلكه ؛نيست تنها ،فلسطين سرزمين به اشتياق اين در او .دهد مي

 :کنندمي سوال ،بازگشت اين مورد در او از و هستند فلسطين سرزمين به بازگشت مشتاق
 

 (همان)                                                                                                         
بله به وطن بازخواهيم  :که دهدمي جواب کامل اعتقاد بادر جواب اين سوال  ابوسلمي

ای ما در بازگشت به سرزمينمان را  همه هصدای گام .گشت و خاک آن را خواهيم بوسيد

 :خواهند شنيد و درهای بسته را خواهيم گشود
 

 )همان(                                                                                                        

 بر شاعر اصرار بر داللت ستعود، و نعود ، سنعود ،ةعود من هل استفاده از کلماتي چون

 د.دار فلسطين سرزمين به بازگشت
 

 بر شهیدانمرثیه و سوگواری . 9-9

شهيدان عاری است که به سوگ اش ،های اشغاليبخش مهمي از اشعار پايداری در سرزمين

 ،معاصر عربيبخش شعر تواند به عنوان منبع الهاممي ،رثا در شعر فلسطين» اختصاص دارد.

های شهيدان گنامهدر اشعارش به  بيان سوکرمي عبدالكريم  .(92 : 9292 فار،ال) «شمرده شود

در رثائي که برای شيخ پردازد. مي ،رحمي دشمنجنگ و توصيف بي و قهرمانان عرصة
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داند و بديل ميا بياو ر سروده، شجاعت (فلسطيني ةمبارز هفتاد سال)  ،شهيد

 : نشيندو به سوگش مي کشد به تصوير مي نشمستعمران را در به شهادت رساند قساوت قلب
 

 (24: 9292)کرمي،                                                                                          
 و افسوس و مويه و گريه فضای آن که از بيشتر ابوسلمي رثايي اشعار بر حاکم کلي روح»

 ةلأمس به هايش سروده ساير بسان باشد، رفته دست از مجاهد يا دوست یبرا جانكاه اندوهي

 :9292 فار،ال) «کندمي ترغيب و تشويق ستيزی ظلم و مبارزه به را مردم و پردازد مي وطن

پردازد و به به ترغيب و تشويق هموطنان به دفاع از وطن مي ،ابوسلمي در رثاهای خود .(93

 :اشاره مي کند ،ن برافراشته نگه داشتن پرچم مقاومت استعهدی که با شهيد بسته که هما
 

 (933: 9292کرمي، )                                                                                    
 

 تیزیر ساستعما. 9-2

 رشاعر د خورد.مي به چشم ،کرمي عبدالكريم اشعار در آن، مختلف مظاهر با استعمارستيزی

 سلطه تحت کشورهای در استعمار که آلودیحزن شرايط به اشاره با «استعمار هُکلُّ» سروده

 مي کشد: تصوير به را هاجنايت اين از ایپاره کرده، حاکم ،های دروغينبا عنوان
 

 (39)همان:                                                                                                   
رد خود و ملت مصر را که از طرف استعمارگران به شاعر د، «جراح فلسطين» شعر در

آورتر از اين درد را تظاهر دکند و درمشترک توصيف مي ،آنان تحميل شده است

 کند:استعمارگران به التيام بخشي آن، معرفي مي
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      (329ن: )هما                                                                                          
جهان از دست استعمارگران است و مردم را به دفاع از تمدن و  ةخواهان آزادی همشاعر 

جمع شده و حكومت شر  ،کند. او مي خواهد بساط اسارت و بندگيفرهنگ غني ترغيب مي

 ربندد:رخت ب ،هاناز ج
 

 (29: همان)                                                                                                 
 

 فلسطینی وارگانآ ةمسأل بهتوجه . 9-1

تنگدستي و  فقر، ،در شعرشاو  آشناست. ،آوارگي سختي غربت و مشكالت با ابوسلمي

 :ندک بيان مي ،را به صورتي زيبا اش وطنان آوارههم مشكالت معيشتي
 

    (922)همان:                                                                                           
شود که در آوارگي و غربت، مي هايييسطينجويای وضعيت فل ،از ملت عربابوسلمي 

 ،رگان فلسطينياتصويری گويا از وضعيت آواند و خواری، فقر و گرسنگي شده گرفتار ذلت،

 دهد:ارائه مي
 

    (232)همان:                                                                                            

های متداول محلي در  جشن برخي از شاعران فلسطيني با توصيف مراسم شادی، عيد و»

ابراز تحسر کرده و از  ،های اشغالي از فاصله گرفتن مردم فلسطين با چنين مناسباتيسرزمين

 «نمايندميتحريك  ،عواطف انساني مخاطب را  برای همدردی با آوارگان ،اين طريق

های ديوانش به ذکر و توصيف اعياد و جشن نيز در کرميعبدالكريم  .(23: 9292 ،مصطفي)

توانند در سرزمين پردازد و از اين که فلسطينيان آواره نميهای اشغالي ميمحلي در سرزمين
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ابراز تحسر مي نمايد و آن عيدی را عيد  ،شاهد برگزاری اين مناسبات باشند ،مادری خود

 سوادی و جهالت در صبح آن برچيده شده باشد:داند که بساط ظلم، بندگي، بيواقعي مي
 

 (22: 9292)کرمي،                                                                                         
 

 و انتقام از او بر و پایداری در برابر متجاوزص. 9-2

و گذشت زمان را را به صبر و مبارزه مستمر دعوت نموده  فلسطين لتي در مکرمعبدالكريم 

را بدون آزادسازی  و هرگونه پيروزیداند. ادن عشقش نسبت به فلسطين ميشور باعث شعله

 :ماندکند و عاشق ميصبر مي ،لذا تا زمان پيروزی نهايي ؛کندارزش قلمداد ميبي ،فلسطين
 

 

    (333)همان:                                                                                          
کند و ملت فلسطين و ميهن ای کم نميذره ،گذشت زمان از اشتياق شاعر به وطنش

 مقدسش برای هميشه ماندگارند:
 

    (322)همان:                                                                                                 
و  هراسدنمي ،ي در راه آزادسازی سرزمينش از مرگ و شكنجه و زندانکرمعبدالكريم 

 :کندصبر پيشه مي
 

    (322)همان:                                                                                          
فلسطين آن را ابزار  امل محرکي است که بسياری از شاعرانع ،انتقام و خونخواهي»

 «دهند قرار مي ،برای بازگشت به وطنفلسطيني   خوردههای زخم تحريك و تهييج توده
( ،9232 :392.) 



 بررسی مضامین پایداری در شعر عبدالکریم کرمی/ 298

را فراموش ناشدني هايي که در حق مردم فلسطين روا داشته شده ظلم ،رميکعبدالكريم 

ديگر به آوارگان فلسطيني را که در کشورهای  ،های مختلفچندين بار در قصيده او .داندمي

م، که روزی بسان جهن کندبرند، بسان آتش زير خاکستر معرفي مي، به سر مياميد بازگشت

 سوزاند:خواهند ين فلسطين را غاصبان سرزم
 

 (222: 9292)کرمي،                                                                                        
 آيد،بر سر متجاوزان فرود مي آتشفشاناز زمان انتقام آوارگان که بسان در جايي ديگر 

 :پرسدمي

 (222)همان:                                                                                                 
کند تا  اند، ذکر مي هايي که از دشمن زخم خورده او احساسات مردم را با ذکر نام شهر

 آنان را به انتقام وادارد:
 

 (922)همان:                                                                                        
 :زند دم از انتقام مي کند، ها را ذکر مي رو بعد از اينكه يك به يك نام شه

 
 

 (922)همان:                                                                                            
  مید به آزادی و آینده ای روشن برای فلسطینا. 9-2

 ةآيند. ستگرااميدوار و آرمان شاعری کامل نمود ،اشعارشتمامي  در يکرمعبدالكريم »

 .رهايي خواهد بود لحظه شاهد دميده شدن است و خورشيد طلوع نويدبخش ،سرزمينش

 که خواهدمي آنان از و داردمي حذر بر ،مبارزه مسير در اميدی ونه نااو مردمش را از هرگ

 جشن آينده در را لحظه پيروزی تا کنند پايداری ،خداوندی امداد و نيرو بر اتكاء با

 (. 922 :9292 ،الفار) «بگيرند

زند و به آن جاني تازه هميشه در کالبد اشعار او سوسو مي ،روشنايي و اميد به آزادی

های مبارزان هکنند نيزکند که اگر فكر ميو در شعرش به دشمنان يادآوری مي. اخشدبمي
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و  صاحبان اصلي  ندسخت در اشتباه ،فلسطيني شكسته شده و ديگر تاب مقاومت ندارند

 :به فلسطين بازخواهند گشت ،های بسيارفلسطين با وجود زخم
 

 (323: 9292)کرمي،                                                                                
تمامي زنجيرها را  داند که توانايي تبديل ظلمت به نور را دارد ولتش را ملتي ميشاعر م

 کند:پاره مي ،برای رسيدن به آزادی
 

 (339)همان:                                                                                                       
و ديگر وقت آن رسيده است که زنجيرهای دهد ر ميي را آزاکرمعبدالكريم  ،غربت

 آوارگي و اسارت پاره شوند و ذلت و خواری به عزت و شرف تبديل شود :
 

 (322)همان:                                                                                         
 شان خواهند زد: شت و بوسه بر خاک پاک ميهنباز خواهند گ ،قطعا آنان

 

 (933)همان:                                                                                            
 

 ین و تقدس آن مز. 9-8

يافته است. فدوی  ،گونهارزشي مقدس ،شاعران مقاومت فلسطينزمين در شعر بيشتر  

طوقان، مردن در سرزمين فلسطين و دفن شدن در آن و سپس بسان سبزه ای بر خاک آن 

 داند:ترين آرزوی خويش ميبزرگدست کودکان سرزمينش شدن را  ةزيچرستن و با
 

 

  .(422: 2332)طوقان،  
 

خودش را بخشي از سرزمين مقدس فلسطين  «األرض» ةقصيد نيز در درويش محمود

او خاک فلسطين را  .دداز لوث حضور اشغالگران منزه گربايد سرزمين پاکي که  ؛مي داند
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 نامد:امتداد روح خود مي
 

 (2334: 233)  

تر از دهد و مفهوم آن بسيار ژرفزمين، هويت هنری شاعر مقاومت را تشكيل مي»

جای در جای ،يکرمعبدالكريم  (.292 :9233، ) «های سياسي معهود استعريفت

  :داند ديوانش به تقدس زمين اشاره دارد و ارزش آن را از همه چيز باالتر مي
 

                                                          (29: 9292)کرمي،                                                                                          
 گيرد:به باد انتقاد مي ،فروشندهای خود را به قيمت ناچيز به بيگانگان مياو آنان که زمين

 

 (323)همان:                                                                                             
 ،عشق ابوسلمي به فلسطين تا آنجا در دل او ريشه دوانيده است که وقتي از فلسطين

وسلمي جنگند. ابمي ،تك کلماتش در سرزمين مقدس فلسطينگويد، گويي تكسخن مي

ای که در بيند. هر چشمهمي ،فلسطين ،عظمتش، در رکاب سرزمين خويش ةتاريخ را با هم

ای از خاک پاک و مقدس زمزم گوارا و با ارزش است. ذره ةبسان چشم ،سرزمينش باشد

 بهتر و با ارزشتر است: ،های ديگرسرزمين ةسرزمينش از هم
 

 (22: همان)                                                                                                  
کند که دوباره چشمانش داند و آرزو ميترين خاک مي ابوسلمي خاک فلسطين را مقدس

 روشن شود: ،به زيبايي اين سرزمين
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  (923)همان:                                                                                                  
   

 به حاکمان و عملکرد آنان اعتراض. 9-3

 ديده نيز اعتراض درونمايه دلتنگي، و حسرت مضامين کنار در يکرم در شعر عبدالكريم

 و هاتفاوتيبي به نسبت  خويش، مطلوبات دادن دست از بر حسرت ضمن شاعر. شود مي

گويد اگر ما . او ميکندمي شكايت و گاليه ميهن خود حق در عربي جامعه هاینامهرباني

ايم. ما دنبال وحدت نيستيم و دزني کردهخون بيگانگان نبوده است و خو ،خوني ريختيم

 :صف واحد نداريم
 

 (392)همان:                                                                                                        
 حق دريافت برابر در که افرادی و دانندمي ،الهي قدر قضا و را اشغال که مردمي وجود»

 ،اندشده اشغالي هایسرزمين در يهود حاکميت پذيرش به حاضر سكوت، برابر در زندگي

 .(923: 9293،بيلتو) «است داده اختصاص خود به ي راکرماعتراضي عبدالكريم  اشعار از بخشي

تلخ را به  ةبيند و اين رابطبه خوبي مي احاکمان و سران کشورهای عربي ر ةابوسلمي رابط

کفايت عربي پرداخته و با کشاند. او در ابياتي به رويارويي با سران و رهبران بيتصوير مي

او  .معرفي مي کند ،کفايترسو و بيي تآنان را حاکمان ،لحني آميخته با طنز و ريشخند

. کندپروايي و شجاعت تمام بيان مياز سياستمداران نااليق با بيرا  خود عتراض و بيزاریا

 ،شودنگاه مي ن دربند است و با چشماني پر از اشك به آنابوسلمي تا زماني که فلسطي

کند که حكومت تا زماني داند و به آنان گوشزد ميسران کشورهای عربي را حاکم واقعي نمي

 فرياد و نالد مي تنهايي و پناهيبي ازای ندارد. او فايده ،که توأم با شعار بدون عمل باشد

 دهد:مي سر استغاثه
 

 (394: 9292)کرمي،                                                                                   
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اعمال و افكار  ،ان عربيگران و حاکمکرمي با خطاب قرار دادن مزدوران، سلطهعبدالكريم 

دهد و با مورد سؤال قرار مي ،هستند با سخنانشان که مدام با هم در تناقض و تضادرا آنان 

پردازد. آنان خود را حامي آزادی ذهني پرسشگر به بيان توطئه و تزوير اين سردمداران مي

است. آنان از در حالي که واقعيت چيز ديگری  ،راننددانند و از عشق به وطن سخن ميمي

به استعمارگران  ،مشتي دالر برایاند و سرزمين فلسطين را کرامت و مردانگي بويي نبرده

 اند:فروخته

 (293)همان:                                                                                            
ف آنچه که هست، همه چيز را بر خالدر شعر ابوسلمي،  های عربيحاکمان سرزمين

ای آلود سرزمين فلسطين را به گونهنيرنگ و دروغ، واقعيت حزنه، دهند و با حيلجلوه مي

داری سرزمين های عربي را تا زماني کنند. ابوسلمي زماممعرفي مي ،های خودديگر به ملت

 داند:که به مردم واگذار نشود، بي فايده و پوچ مي
 

 (322: همان)                                                                                                 
 

 گرایش به شهر. 9-52

 پيدا نمود اشعارش در ،شهر به نسبتسيّاب  شاکر بدر ناراحتي و شمخ احساس که زماني از

 بارز هایمايه درون از آن، در موجود منفي هایقسمت کردن برجسته و شهرگريزی کرد،

 هایپديده فساد، ظهور مكان را شهر خود، شعر در عرب شاعران». گشت معاصر عربي شعر

 شهر، از خارج جايي در را شهرآرمان و کرده معرفي فساد و توطئه مكر، اجتماعي، زشت

 آباد شهر يك رفاهي امكانات شاعران، اين شعر در شهر .(392: 2333، صدوق) «کردند جستجو

 بخش در بگذرد، شهر در سكونتش از که هم سال چند هر شاعر دهد.مي دست از را
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 را آن قوّت نقاط حتّي و گرددمي شهر ضعف نقاط دنبال به آگاهانه، ذهنش، ناخودآگاه

 . است شده تعيين پيش از شاعر ذهن در شهر تكليف واقع در و کندمي تلقي ضعف شاعرانه،
 بوده مستثني قاعده اين از فلسطين سرزمين شاعران از تعدادی همراه به يکرم عبدالكريم»

 هيجان و شور با ايشان، شعر سراسر در آن آوردن دست به برای جانفشاني و شهر به عالقه و

 کنند نمي غربت احساس کشند مي تصوير به ايشان که در شهری مردم. شود مي ذکر صيخا

 (.394: )همان «دانندمي خود قلبي آرزوی ممكن نحو هر به را آن به يابيدست بلكه

را از مشك و عنبر خاک شهرهای فلسطين « أحببتك أکثر»ة ي در قصيدکرمعبدالكريم 

ور شدن عشقش شهرها را باعث زبانه کشيدن و شعله داند و جانفشاني برای آزادی اين مي

 کند:  معرفي مي

 

 (222: 9292 )کرمي،                                                                
 که است خارجي و يرونيب ترس يك ي،کرم عبدالكريم شعر در شهر از وحشت و ترس

 بالد ساير خالف بر شهرها اين در ساکن مردم و کرده تحميل آن به استعمار پليد هایدست

اين  ،اند و با آزادسازی سرزمين فلسطيننداشته نقشي کمترين ،آن آمدن وجود به در عربي،

ی کرمي از ذکر نام شهرها. عبدالكريم رود ترس و وحشت نيز خود به خود از بين مي

 :کنداين اسامي را تكرار ميبرد و بارها در اشعارش مي فلسطين و تكرار آنها لذت
 

 (232)همان:                                                                                                
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 آمیخته شدن عشق به محبوب با عشق به میهن. 9-55

محور اصلي  ،م و اعالم تشكيل رژيم غاصب صهيونيستي9249 ةپيش از فاجع ،شخصيت زن

نماد سرزميني او و محرک  ،اين شخصيت ،از آناما پس  ؛رفتغزليات ابوسلمي به شمار مي

پس از فاجعه، » گشت. ،او برای سرودن اشعار مقاومت در راه آزادی سرزمينشو الهام بخش 

 عراچرا که ش ؛چشمگيری شد دچار تغيير و تحول ،سخن از عشق و زن در فلسطين

 شعر قدر در و محبوب و ميهن آن معشوق را نمادی برای وطن غصب شده قرار داد ،فلسطين

عبدالكريم  (.924 :ق9429، ةحماد) «زديك شدندخطه به هم درآميختند که به مرز اتحاد ن اين

 ؛نگرداين عشق به وطنش مي ةو از دريچکند ي سرشار از عشق زندگي مييدر دنيا»ي کرم

به  ،وطناو با تغزل به محبوب آغاز شده و با تغزل به  ةبسياری از قصايد عاشقاناز اين رو 

  .(932: م9293،بيلتو) «رسدپايان مي
 

 (992: 9292 )کرمي،                                                                                
ر شود. او دمشاهده مي ،شاعر «اطياف»در قصيده  ،بسيار بارز اين در هم آميختگينمونه 

خالل آينه  پردازد ولي آنها را ازاين قصيده به توصيف جمال و دلربايي معشوق خويش مي

او در افق  .آميزددرهم مي ،خويش نگرد و توصيفاتش را با خاطرات ميهنسرزمينش مي

 ،بيند و نگاه او به چشمان معشوقرويای شهرهای فلسطين را مي ،چشمان معشوق خود

 :کندخاطراتش را در فلسطين برای او تداعي مي
 

 (243: )همان                                                                                               
 

 نتیجه. 2

عواطف و است که  های اشغاليشعر مقاومت در سرزمينان گذارپايهيكي از  يکرمعبدالكريم 

وضعيت سياسي سرزمين  ه است.فلسطين نمود ،احساسات شعری خويش را وقف سرزمينش
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ه شعری سياسي و ضد و شعر او را ب ي نمود پيدا کردهکرمفلسطين، در شعر عبدالكريم 

 .ده استکرتبديل  ،استعماری

، اميدوار رنج فلسطينيان و انعكاس صادقانه دردبه دليل  يکرمعبدالكريم اشعار مقاومت 

 ةدر زمر ،غيرهو ، آميزش عشق به محبوب با عشق به ميهن )مدينه( گرايش به شهر، بودن

 .اند الي سروده شدههای اشغسرزمين دربارةگيرند که زيباترين اشعاری قرار مي

حفظ وطن، تاريخ، زبان، دين، سنت و آيين، ارزشها و هنجارهای اجتماعي و هر آنچه 

محسوب  ،يکرمعبدالكريم پايداری شعر های اصلي از دغدغهسازد  يان را ميهويت فلسطين

و عشق به آن با عشق به معشوق  يافتهمفهومي مقدس  اودر شعر  )أرض(زمين شود.مي

 ،ابوسلمي .دهدو تصويری زيبا به مخاطب ارائه مي آميزد در ميبهترين نحو به  ،زميني

 نمايد.مي قطعيامری  ،او در شعربازگشت به وطن شاعری اميدوار است و 
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