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املقالملخص
الكرمي امللقب بأيب سلمى من تاريخ الشعر الفلسطيين املقاوم مكانة بارزة، فقد عاصر عدة الكرميعبدحيمل 

أجيال قبل النكبة الفلسطينية وبعدها وكان يف طليعة الشعراء الواقفني مع الشعب الفلسطيين يف نضاله، يف زمن 
. كان فيه الشعراء يدجبون القصائد الطوال يف مدح امللوك واألمراء

الكرمي صوت شعبه ولسان أمته، وكان له دور فاعل يف مقاومة االستعمار والصهيونية الكرميعبدر وكان شع
.منذ نكبة بالده باالنتداب الربيطاين، فكان سالحاً فتاكاً من أسلحة املقاومة ضد سياسة التهويد والقمع

ائب ضد العدو، كما عاش مرحلة ما بعدمرحلة ما قبل النكبة وأسهم بالكلمة املقاتلة يف الكفاح الدأبو سلمىوعاش 
كمثقف ثوري ملتزم بتطلعات اجلماهري، فقد ظل حيمل وطنه فلسطني يف كل جارحة من شعره سواء أكان عنالكنبة

طريق التبشري بالثورة أم بالوصف أم بتخليد الشهداء، أم بتصوير لواعج احلنني يف نفسه إىل حبيبته ووطنه أم بشعره
.ضد القيد وضد حمن االنكسارات واحتالل األرض والوطنالناقم الساخط 
إنه . الكرمي مرآة بلده فلسطني وشعبه ومعاناة ال حدود هلا وكذلك عظمة وعزة وفخارالكرميعبدديوان شعر 

.خري ممثّل جدير لفلسطني وراوٍ صادق ملعاناا وآالمها
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ةمقدم
كما أفهمه، تعبري عن رفض األمر الواقع، معبأ بإحساسشعر املقاومة «يقول حممود درويش 

ان بإمكانية التغيري، بضرورة تغيريه واإلميوالواقعستمرار هذا، بال معقولية اوعي عميقنيو
ون عملية للتغيري فيتسلح بنظرية ثورية ذات كعليه أن ي،الشعر مفعولهي يفعل هذاكن لكلو

.)٩٤، ص١٩٨٩األيويب، (»جتماعيى احمتو
ياة الفلسطيين يف الداخل واملنفى، ويصبح هذا س واقع احلكسطيين يعلإن الشعر الف

الشعر رافداً من روافد النضال القومي وسالحاً يف معركة التحرر من االستعمار واسترداد 
كان كنفاين ذهب إىل أن شعر املقاومة يف فلسطني احملتلة له «احلق السليب يف فلسطني و

م، فإننا جند النقاش يدرس اجلذور هذه يف فصل خاص حتت عنوان ١٩٤٨جذوره قبل العام 
الكرمي ليبني وعبدالكرميحممود الرحيموعبدشعراء وشهداء ويقف أمام إبراهيم طوقان 

.)٣٣، ص٢٠٠٨األسطة، (» صلة الالحق بالسابق أي درويش وجيله، بطوقان وجيله
تصدوا حلمل دور املرشدين واحداً من الشعراء الفلسطينيني الذينأبو سلمىوكان 

لشعبهم وأمتهم، فكانوا حيذرون الناس ويوقظوم، ويفضحون أمامهم املؤامرات الشريرة 
وبذلك غدا الشعر الفلسطيين معلماً من معامل الوعي العريب يف فلسطني . على وطنهم

.ومظهراً من مظاهر يقظة أهلها
تصويراً أميناً للحالة السيئة اليت الوطين أنه كانوجيد الدارس لبواكري شعر أيب سلمى

الصهيونية ضد بالده فلسطني تردى إليها وطنه بعد أن بدأ تنفيذ املؤامرة االستعمارية 
. وشاركت عصبة األمم يف التغطية على االستعمار وإخفاء حقيقته

األدبيةيعدو جمموعة من املقاالت املتفرقة يف االت الكرمي ماعبدالكرميوما كتب عن 
وهذا الشاعر على أمهيته. العربية أو جزءاً من دراسة شاملة لألدب والشعر الفلسطيين بعامة

.كما يليق بشعره املقاومخصائص أسلوبه دراسة علمية دقيقة املقاوم ومل تدرس شعره
من أجل ذلك فإن دراسة القضية الفلسطينية يف الشعر املقاوم لعبدالكرمي الكرمي الذي

، كبة بكل أبعادها وآثارها وكان خري من يعرب عنها كشاهد وشاعر يف الوقت ذاتهعاش الن
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تفيد يف إلقاء مزيد من الضوء على مراحل النضال الفلسطيين باعتباره جزاًبصورة متكاملة، 
من حركات التحرر على الصعيدين العريب والعاملي، فضالً عما ميكن أن تفيده مثل هذه الدراسة

.ممارساتهأدبه وضوء علىإلقاء اليف 
الشاعر مولديف املبحث األولتناولناعلى مبحثني، شتملتاأما بالنسبة للدراسة، فقد 

، هيف شعرقضية الفلسطينيةيف املبحث الثاين الوعاجلنا ،الفنيةومؤلفاته وشخصيته نشأتهو
.لوك وحبه للمدينةكالتمسك باألرض والشوق واحلنني للوطن والصمود واملقاومة وذكر خيانة امل

نشأته ومولدهالكرميعبدالكرمي
بن سعيد بن علي بن منصور الكرمي ذات يوم متوزي يف مدينة طولكرم عبدالكرميولد 

أما والده فهو الشيخ سعيد بن علي الكرمي العامل . م١٩٠٩إحدى مدائن فلسطني عام 
املشهور وأحد طالئع رجال النهضة العربية املعاصرة الذي مل تعرف طريقاً اىل اخلوف 

جن، وكان ضمن القافلة األوىل اليت حكم والتخاذل ولقد حتمل يف سبيل ذلك النفي والس
وكان فقيهاً . على أفرادها باإلعدام يف حمكمة عالية مث أبدل بالسجن املؤبد نظراً لشيخوخته

بالدين واللغة، عاملاً بأسرارها، أديباً حيسن اخلطابة وشاعراً جميداً كما كان مرجعاً يعتمد 
قومه يف كافة انتابتيه على ظالمات مرة عينأبو سلمىفتح . عليه ويستشهد بأقواله وآثاره

وترعرع يف كنف . أمصارهم على يد األجانب الذين صبوا جام الويالت واملصائب على العرب
كبري على حياته فقد كان شديد العطف عليه وحيرص على أن ينشأ تأثريوالده الذي كان له 

حتت ظل وازدهرلم واألدب بلبان العأبو سلمىعلى أفضل الصفات وأكمل السجايا وتغذى 
.جملس والده الوارف

أبناءه يؤلفون وإن الشيخ سعيد الكرمي«يقول عجاج نويهض يف كتابه رجال من فلسطني 
آخر يف هذه البالد قام فيه يف حركة األذهان يف فلسطني وال نكاد نعلم أن بيتاًزنةًولهرهطاً
.)٩٨، ص١٩٨١نويهض،(»كما قام هذا املشعلمن بعده ودروبه أبناؤه يف حياتهىتبعه علواألب

الكرمي بني طولكرم وبني السلط يف األردن ودمشق عبدالكرميوقد توزعت مراحل دراسة 
م إىل فلسطني وعني معلماً يف مدارس مدينة القدس ١٩٢٧يف عام أبو سلمىعاد . يف سوريا

إقالته من عمله الرمسي ذلك أنه نظم قصيدة بعنوان إىلوهنا يربز عامل هام يف حياته أدى 
:هاجم فيها السلطات الربيطانية وهذه القصيدة أدت إىل عزله) يا فلسطني(
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ــال نومــــك فانتبــــه     ــل املكــــرب طــ جبــ
ــل املكــــــرب لــــــن تلــــــني قناتنــــــا     جبــــ

ــهليال   ــبري والتـــــ ــع التكـــــ ــم وامســـــ قـــــ
ـــــم فوقــــــك الباســــــتيال مــــــا مل حنطـّ

)٥٥، ص١٩٧١الكرمي، (

إىل هيئة اإلذاعة الفلسطينية مساعداً للشاعرانضموظيفته كمعلم أبو سلمىفقد وبعد أن 
سلمىم قصد أبو١٩٤٣يف عام . إبراهيم طوقان الذي كان يتوىل منصب مدير الربامج العربية

مدينة حيفا حيث افتتح له مكتبا ليزاول مهنة احملاماة، وبدأ عمله بالدفاع عن املناضلني العرب
م ١٩٣٦املتهمني يف القضايا النامجة عن الثورة الفلسطينية اليت نشبت يف فلسطني سنة 

أبو نزح . وأصبح يف فترة قصرية حمامياً مرموقاً يف فلسطني. م١٩٣٩واستمرت حتى سنة 
وهناك زاول مهنة احملاماة والتدريس إليهالذي طاملا انتقل دمشقإىلم١٩٤٨يف سنة سلمى

مث عضواً يف جملس التأديب مث التوجيه والتوعية يف وزارة األعالم السورية يف جتهيزاا، 
م وافته ١٩٨٠يف عام و. وأسهم يف العديد من املؤمترات العربية واآلسيوية واألفريقية والعاملية

بدت مقربة واملنية وشهدت دمشق يف وداعه واحداً من أكرب مواكب التشييع يف تارخيها
.ريموك وكأا ساحة يوم القيامةالشهداء يف خميم ال

رمي كالعبدالكرميلفات ؤم
إنّوو نثراًأالكرمي شعراًعبدالكرميل آثار كل وجوهها تطل علينا من خالل كاملأساة ب

روحي دفقة روحية مضطربة تتفجر عن صراع وعند الشاعر ثورة نفسية عارمةقصيدةلّك
ذا ما وإ. أرضه ووطنهإىلطيين حامل بالعودة فلسلّكلنا خطوط املأساة اليت يعيشها يرسم

حبيبه وطنه ويضمواكمنه فإنه يظل يتشبث بأصابع نور الفجر ليمسحياناًأأخذ اليأس 
.صدره من جديدإىل

له مخسة دواوين . كان أليب سلمى قصائد مجيلة عن فلسطني وعرف واشتهر بديوانه املشرد
أغاين ـ٣. م١٩٥٩طبع عام ،أغنيات بالديـ٢. م١٩٣٥طبع عام،املشردـ١:حتت عناوين

ديوان أيب سلمى ـ٥. م١٩٧١طبع عام ،من فلسطني ريشيتـ٤. م١٩٦٤طبع عام ،األطفال
،كفاح عرب فلسطنيـ ١:حتت عناوين،وثالثة أعمال نثرية. م١٩٧٨طبع عام ،األعمال الكاملة

الشيخ ـ٣. م١٩٦٤طبع عام ،ه العلمية والسياسيةأمحد شاكر الكرمي سريتـ٢. م١٩٦٤طبع عام 
.م١٩٧٣طبع عام ،سعيد الكرمي سريته العلمية والسياسية
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اخلصائص الفنية يف شعر أيب سلمى
مع شعبه وانغمس يف كفاحه، مل يكن متفرجاً وال عابثاً بل كان حمباً، أبو سلمىعاش 

ىن لألرض والشعب واجلمال غناء باألرض وبالشعب، عشق الكرمل والبحر، وهلذا غالتزم
سلمى منحىن احملب العاشق والتزم بالشعب والقضية الفلسطينية واختذ هذا كله عند أيب

سلمى يف كل حاالا وأطوارها تربز واضحة جلية يف شعره وهي وشخصية أيب. واضحاً
يف أشعاره، ويف حسه ألفاظهشخصية أليفة ذات أنس وحمبة ورقّة متناهية، تتبدي يف رقة 

:الغزل والتشبيبإىلاملرهف وتصدر عن ذلك نزعة الشعرية 
ــيب   تســـــــائل كيـــــــف عرفـــــــت النســـــ
ــك   ــن شـــــــــذا وجنتيـــــــ تعلمتـــــــــه مـــــــ

وممـــــــــن تعلمـــــــــت شـــــــــعر الغـــــــــزل 
إذا مــــــــــا تفــــــــــتح زهــــــــــر األمــــــــــل    

)٥٦ص، ١٩٥٩الكرمي، (

تغزل ذاب فإذاولعل من الغريب أن جيمع إنسان بني الرقة والعنف الثوري ولكنه كذلك 
.رقة، وإذا غىن لبالده أنشد بعنف ثوري وبصراحة ال ختشى يف احلق لومة الئم

عواطفه وانفعاالته ومالئمته بني موضوعاتإبرازلقد كانت أليب سلمى طريقته اخلاصة يف 
والتعجباالستفهاممن حيث صيغ طريقة بناء اجلملةإىلفهو يعتمد «. وقوافيهوألفاظهشعره 

مالئمة من األسلوب اخلربيأكثروالنداء والتمين وإجادة استخدام األسلوب اإلنشائي الذي هو 
.)٢٦٤ص، ١٩٧٣السوافريي، (»الذي حيمل التقريرية

يف الشعر وهذا يظهر بوضوح خاصةوهو يكرر استعمال ألفاظ يعينها يف أبيات عديدة
مرة يف جمموعاته الثالث، ٧٧فلسطني احلنني والغربة وعلى سبيل املثال فقد استعمل لفظة

مرة ولفظة ٤٠القلب مرة ولفظة٦٠مرة ولفظة احلب واهلوى ٤٧كما استعمل لفظة الشعب 
:وقد يكرر الشاعر لفظة يعينها يف أول أبيات متعددة مثل. مرة٣٠الوطن 

ــائر   ــاك ثــــــــ ــا وهنــــــــ شــــــــــعيب هنــــــــ
ــباح   ــل مــــــــــع الصــــــــ شــــــــــعيب أطــــــــ
ــهيب   ــذي نشـــــــــر اللـــــــ شـــــــــعيب الـــــــ

يب اليـــــــــوم ســـــــــافر  فجـــــــــر اللـــــــــه  
ــر   ــات حاســــــــــ خمضــــــــــــب اجلنبــــــــــ

اجلزائـــــــــــــرإىلمـــــــــــــن العـــــــــــــراق 
)١٣٥ص، ١٩٥٩الكرمي، (

وهذا التكرار يف كل حاالته يعرب عن انفعاله وتأثره وهذه الظاهرة كما تقول نازك املالئكة
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على جهة هامة يف إحلاحالتعبري الشعري فالتكرار يف حقيقته أساليبهي تطور ملحوظ يف «
يعني ا الشاعر أكثر من عنايته بسواها وهو يسلط الضوء على نقطة حساسة يف العبارةالعبارة 

.)٢٤٢ص، ١٩٦٥املالئكة، (»ويكشف عن اهتمام املتكلم ا وهو ذا ذو داللة نفسية قيمة

:استعمال النقد الساخر العنيف كما يف قولهإىلوللشاعر ميل 
ــنيب   ــرض أجــــــــــ ــب أن تعــــــــــ أرانــــــــــ

فيهـــــــــــــامتـــــــــــــر مواكـــــــــــــب ال روح
وأبـــــــــــواق ولـــــــــــيس هلـــــــــــا رنـــــــــــني 
وأجنــــــــــــاد متــــــــــــوج وال انتصــــــــــــار 

ــود   ــى أهلـــــــي أســـــ وهـــــــم أبـــــــداً علـــــ
ــد   ــاك عيــــــــ ــيس هنــــــــ ــاد ولــــــــ أعيــــــــ
وأمســــــــــاء ولــــــــــيس هلــــــــــا وجــــــــــود
وأحـــــــــــــــــرار وكلـــــــــــــــــهم عبيـــــــــــــــــد

)٨٨ص، ١٩٦٣الكرمي، (

أما مذهبه يف النظم فقد كان واضحاً يف شعره فهو يكره الغموض واللبس وينفر من 
يف مذهبه هذا متأثر بطبيعة الشعر العريب أبا سلمىس من شك أن لي« و. التعقيد والضبابية

الواضحة فالوضوح من أهم ميزات الشعر العريب والشاعر العريب قلّما يكسو فكره غموضاً 
.)١٨٣ص، ١٩٦٢ضيف، (»بل يعرب عما يريد بوضوح ويسر

الروي أغلب شعره على النهج العريب القدمي من وحدة البحر ووحدة أبو سلمىنظم 
لكنه نظم جزأ منه على ج املوشحات واملسمطات كما نظم أيضا قصائد متغرية والقافية

أنه الروي والقافية ما بني مزدوجات ومربعات وخممسات ومقعطات، أما األوزان فاحلقيقة 
.مل خيرج على األوزان اخلليلية

أيب يف قصائدنفصالااليطرأ نوع من « يف هذا اال اعتقدت سلمى خضراء اجليوسي
جتربة معاصريهود مسرية تطور الشعر يف جتربتهلها لتمهكالتجربة عن شنفصالا؛ سلمى

التناقض يف القصيدة العمودية امللتزمة تشافاكهذا يعين ترسيخ روح التغيري يف شعره إثر و
ثري يف املواقف كالاالنغماسود العروض فحدث له التنبه عندما ختلّص من عموبعمود الشعر

عن كليزية مث نزوحه بعد ذلكاإلنودراسته للفرنسيةوالشعرية التقليدية بفعل تعليمه العايل
وقع حتت تأثري ويف احلياة األدبية النشطة يف دمشقخنرطام حيث ١٩٤٨فلسطني عام 

.)٣٦٨، ص٢٠٠١اجليوسي،(»اللبنانيةوالتجارب السورية
يتمسك بالشكل الشعري القدمي يف أشعاره فإن هذا ينطوي على عنصرأبو سلمىوإذا كان 

.حتد حلصارة غازية، ممثّل يف انفعال احلساسية الشعرية وإحالهلا جتربة القدمي يف اجلديد
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ربته الشعرية م أساسي يف جتمعلهو ويف هذه الفترةىتتكرر هذه احلالة يف شعر أيب سلم«و
:القدمي واجلديد، ألنه يف جتربته الشعرية يزاوج بني جتربتني: تقوم علي املواءمة بني نقيضني

يتمسك وجتربة اجلديد املتأثرة بروح املوشحات األندلسية الشكليةوجتربة القدمي بصفاته
التعابري املألوفةوتتكرر لديه األلفاظ وئبالشعر القدمي وأغراضه منه يعب وعليه يتكأبو سلمى

»...وجري، األردان، األغماد، الكريهةمن ذلك الغص املياد، اهلوكما ترد يف الشعر القدمي
.)١٢٤، ص١٩٩٨عطوات، (

من جهة املعجم الشعري فشعر أيب سلمى معاصر من خالل مفرداته اللغوية كما أنه معاصر
الكالسيكيني اجلدد واحملتوييف معظم مناذجه، فهو ميتلك معجمه اخلاص القريب من معجم

أيضاً على قدر غري قليل من ألفاظ الرومانسيني ولعل احتفاظ أيب سلمى ذا املعجم املشترك
يعود اىل نفس السبب الذي جعله ال يفرق يف رومانسيته قريباً من اجلماهري قادراً على التعبري

. عن أحالمها يف نفس الوقت الذي يف كالسيكيته ليكون قريباً من عصره ويعيش مع قضاياه
معجم الطبقة واضحةمن العامة وشاع يف شعره بصورةمىأبو سللغة شعر اقتربت«و

فقد دخلت ألفاظ . السيما يف القصائد اليت نظمت يف مناسبات تتصل ذه الطبقةوالعاملة
طني لشعراء معجم الباب(»مصطلحات يف شعرهومن ألفاظكذلوسوىالعاملاملنجل واملطرقة و

.)٢٦، ص٦ج، ١٩٩٥العرب املعاصرين،
وقد نشأت شعبية أيب سلمى عند املستمعني بسبب قصائده املرصعة بأمساء القرى واألار

جه وملا يف هذه القصائد من ملسة رومانسية تتبدى يف مزواجلبال والشواطئ الفلسطينية،
:كما يقول يف إحدى قصائدهحب الوطن حبب املرأة اليت سيلتقيها

ويف النســـــــــيمات الـــــــــيت شـــــــــردت   
ســــــنلتقي مــــــا فــــــوق أرض احلمــــــى 
ــوى  ــزون بعـــد النـ يف الكرمـــل احملـ

مـــــــن ربـــــــوات القـــــــدس واجلرمـــــــق 
ننشـــــــر مـــــــن أنفاســـــــنا مـــــــا بقـــــــي  
ــال الشـــــــاطئ األزرق   ــى رمـــــ علـــــ

) ٤٠١ص، ١٩٧٨الكرمي، (

يف أشعاره تبقى خملوقاً جمرداً ال اسم له، وشخصية أبو سلمىاملرأة اليت خياطبها «و
»ترتبط بالشاعر يف املصري املشترك وهو النفيوحين إليها بعيداً عن أي جتربة جمسدة

.)١٨، ص١٩٩٢اجليوسي،(
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ىسلمالقضية الفلسطينية يف أدب أيب 
واالجتماعيشعره يف جماالت خمتلفة ففيه الشعر الوطين والشعر اإلنساين أبو سلمىنظم 

.لكن كلّهم ذو صبغة فلسطينيةغري ذلك من فنون الشعروالغزلواحلبواألناشيدوالرثاءو
كل واحدة منها كأا يف القضية الفلسطينيةقصائد رائعةالكرمي عبدالكرميوقد نظم 

احلميم لتصاقهاهو لقب يشري إىل وي فلقب بزيتونة فلسطنيلوحة رمستها يد فنان عبقر
:يف صفوف النضال الوطين الفلسطيين يف فلسطنيخنرطاكما ثقافياً بقضية بالدهونفسياً

ــال تصــــــغي    ــدا ســــــنعود واألجيــــ غــــ
إىل وقــــــع اخلطـــــــى عنـــــــد اإليـــــــاب 

ــات   ــع العواصــــــــف داويــــــ ــود مــــــ نعــــــ
ــدس والشـــــــهاب    ــربق املقـــــ ــع الـــــ مـــــ

)١٧٣، ص١٩٧٨الكرمي، (

مؤكداً مقاومتهموالكتابة يف الثالثينات متغنياً بشجاعة الفلسطينينيسلمىأبوقد بدأ و
منفياً يف دمشق يعبر عن م ١٩٤٨الشاعر بعد سنة قد عاش العرب وعلى وحدة الفلسطينيني 

على مشاركته آالم الفلسطينيني وآماهلم يف كل أحناء العامل وتعاظمت شهرته مع مر السنني
مبصري يف احلياة السياسية فقد كانت قصائده البليغة املشحونة بالعاطفة تتنبأالفعلية

يف شعره دفاعاً عن هوالتضحية بالنفس صفتني مالزمتني لانت الشجاعةوكالفلسطينيني
اخلاصة، ضمن له مكانتهسلمىأيباملوضوع السياسي الغالب يف أشعار«.الشرف والوطن

نشغالاالولكن انشغاله ا كان من قبيل ى كل ما عداهافالسياسة تطغى يف أشعاره عل
.)٨، ص١٩٩٢اجليوسي،(»ميل للسيروال يظهر يف شعرهاملرغوب،واملقبولواملعروف

ففلسطني يف شعر أيب سلمى ليست بقعة جغرافية فحسب، بل هي أيضا حلم الثائرين 
جيب أن تكون بؤرة اهتمام كل والظلم والغزو القائمة يف فلسطني االحتاللكلهم ألن حاالت 

ففلسطني على الرغم من صغر مساحتها حمملة بتراث من النضال عرب سنوات . الثوار
على هلب انتفاضاته املتواصلة مصمماً على زحفهمريرة طويلة وهذا هو شعبها يواصل 

:ويف ظروف صعبة وشاقةواالحتاللحتقيق النصر على الغزوة الصهيونية 
ــطني يــــــــا حلــــــــم ال   ثــــــــائرين فلســــــ

ــى الظلـــــم     ــور علـــ ــذين نثـــ ــن الـــ حنـــ
ــامل واحــــــــــــــــد   ــدؤنا عــــــــــــــ ومبــــــــــــــ

فلســـــــطني يــــــــا وطــــــــن اخلالــــــــدين 
واجلهــــــــل والفقــــــــر يف كــــــــل حــــــــني 
ــاملني   ــة العـــــــــــــ ــد حريـــــــــــــ وختليـــــــــــــ

)٤٠١، ص١٩٧٨الكرمي، (
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:آالم الالجئني املادية والنفسية فيقول يف قصيدته النازحونأبو سلمىوقد تناول 
لغـــــــة الــــــــدمع أم بيــــــــان اجلــــــــراح 

ــطني   ــا فلســ ــذراء  يــ ــك العــ ــن تربــ أيــ
ــراق طويـــــــــل    ــــــــاي والفـــــــ ــا أحبـ يـــــــ
ــتم   ــازحون مــــــــاذا لقيــــــ أيهــــــــا النــــــ

األضـــــاحيوصـــــدى اليـــــتم أم أنـــــني 
ــاح   ــد اتـــــــــــــــ ــها يـــــــــــــــ ــــــــــــــ تفتضـ
ــاح    ــى مـــن جنـ ــى القلـــب إن بكـ مـــا علـ
ــراح  غـــــــــــري الـــــــــــدنيا اآلالم واألتـــــــــ

)١٦٩، ص١٩٧٨الكرمي، (

ألنه صدر فيها عاطفةًوأعمقها وجداناًوأصدق احلان النكبةمىأبو سلال عجب أن يغين 
.املآسي اليت رآها بعينيهوحكي عن التجارب اليت عاشها بنفسهوعن الواقع وطنه

إن جمموع أشعاره تشكل احلس املقاوم تارخيياً داخل األرض الضائعة قبل أن تضيع «و
أبا أول من جرؤوا على كشف وتعرية مالبسات القضية، إن أبو سلمىويف املنفى حيث كان 

سد الشاعر يف التحامه النضايل بقضية شعبه، حيث يصبح الشعر وسيلة من جيسلمى
»وسائل النضال وحتتفي الفوارق بني وظيفة الشاعر يف جمتمعه وبينه كخالق ومبدع نصوص

) ١٠، ص١٩٩٩فخري صاحل، (

ثرات يف الشعر الفلسطيين ؤيأيت األثر الديين وخاصة األثر اإلسالمي على رأس امل
وكان قد تأثر بالقرآن الكرمي كعامل ديين كما تأثر منه كعامل . الكرميالكرميعبداملقاوم ل

وعلى سبيل املثال . أديب، حيث وجدنا أثر اللفظ والتعبري القرآين يرد بكثرة يف شعره املقاوم
ِمن أثَِر السُُّجوِد﴾فهو يستغلّ قوله تعاىل يف وصف املؤمنني ُوُجوِهِهْم ِيف آيةسوره فتح، ( ﴿ِسيَماُهْم

:داعياً إىل مشاهدة ذلك األثر فوق جبني الشهيد يف قوله) ٢٩
)٢٥، ص١٩٧٨الكرمي، (قوموا انظروا فرحان فوق جبينه أثر السجود

:ويف دعوته إىل الثورة احلمراء من أجل التحرير، تلك الثورة اليت
)٢٤ص، ١٩٧٨الكرمي، (تجيبنا هل من مزيدفيان نسأل نارها أ

ِتَألْتَ اْمِلَهَمنَّ َهجلَِ وُلقُ نـََموْ ﴿يـَهها جبهنم اليت يقول فيها اهللا سبحانه وتعاىلشبواليت 
)٣٠آيةسوره ق، (﴾يٍدِزَمْنِمْلَه وُلقُ تـََو

الكرمي عبدالكرميكذلك كان لديوان الشعر العريب القدمي دوره كعامل مؤثر يف أشعار 
:وتأثر الشاعر يف قوله
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ــراد     املـــــــــنحىنومثـــــــــار النقـــــــــع فـــــــــوق   وعلـــى الســـفح انثنـــت خيـــل الطـّ
)٢٨٠، ص١٩٧٨الكرمي، (

:بن برديقول بشار
ــأن مثـــــار النقـــــع فـــــوق رؤوســـــنا     ــيافنا ليـــــــل ـــــــاوى كواكبـــــــه   كـــ وأســـــ

)٣٣، ص١٩٨٢: اخلفاجي(

» بعد الفراق«الكرمي كقصيدة عبدالكرميوتبدو مالمح املوقف املهزوم يف بعض قصائد 
إبان ثورة سنةسلمى من بني األصوات اليت كانت مدويةوكان صوت أيب» التربة السمراء«و

شرراً قذف ا املستعمرون » هليب القصيد»م والذي نشر قصيدة١٩٣٩م حىت عام ١٩٣٦
لنفس الثائرةوهو يف هذه املرحلة يضعف أمام اهلزمية ولكن ا. والصهاينة والزعماء العرب

الذي ال يلبث أن يعاود اهلادئالقوة والبطولة حىت يف مواقف اهلزمية كالربكان إىلتظل حتن 
» التراب اخلصيب«، »املشرد«ففي بعض قصائد ديوانه املشرد مثل قصائد . تدفق محمه

يقترن موقف اهلزمية باإلدانة واحلنني أو يقترن موقف اهلزمية بالغضب يف قصائد» داري«و
وغريها ال يلبث أن يتحول إىل أمل وتدفق ثائر » شعاع«و» الشعب«، »األفق املعطر«أخري مثل 

وغريها ويتخذ شكالً » النهر الباكي«، »أرضنا تنتظر«، »بقايا أهلي«و» سنعود«ومحاس يف 
.دون أن يفارقه موقف اهلزمية» رجال الفكر«أقرب إىل الوعي السياسي يف قصيدته 

الكرمي، فاملوسيقي يف عبدالكرمياملوسيقي يف شعر الشاعر املقاوم إىلكنا أشرنا وإذا
شعره هي رنة روح على أوتار قلبه، وكلما كانت العاطفة متأججة يف الصدر كلما ساق هلا الشاعر 

انفعاالتمن الكلمات ما يؤلف حلناً مجيالً تسكبه حركاا يف العبارات موسيقي مجيلة جتسد 
ل قصيدة للشاعر تعزف حلناً مجيالً خيتلف عن غريه يف القصائد األخرى،فك. النفس املضطرمة

فاملوسيقي الشعرية عند الشاعر . حتى كأنك أمام جوقة موسيقية متتعك مبختلف األحلان
:تنسجم انسجاماً تاماً مع القافية مما يزيد اإليقاع

دمـــــــــي روى فلتصـــــــــمت األلســـــــــن   
ــا روى   ــغ الصـــــــمت إذا مـــــ مـــــــا أبلـــــ

لـــــــــــــب ال يعلـــــــــــــنأروع شـــــــــــــعر الق
مأســــــــاة شــــــــعيب، قلــــــــيب املــــــــثخن

)٣٦٢، ص١٩٧٨الكرمي، (

ختم الشاعر كل بيت بقافية النون املناسبة ملوضوعها وهو احلزن واألمل األبيات يف هذه 
على حزناًواملآسي اليت مر ا الشعب الفلسطيينولفراق الوطن احلبيب وكثرة اجلراح
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.اضطهادوتشريدوخياناتمنالواقع األليم الذي يعيشه شعب الكرمي
إن كل قصيدة من قصائد الشاعر روضة غناء ينثر فيها من ورود حيفا وكروم ناصرة 

:وزيتون يافا
ــاين   مـــــــن فلســـــــطني ريشـــــــيت وبيـــــ
ةمـــن فلســـطني ريشـــيت ومـــن الرملـــ  

ــا    ــا قوافيهــ ــال حيفــ ــذا برتقــ ــن شــ مــ
ــ ــاع غــــــــــزة  ـأحرفــــــــ ــن قطــــــــ ي مــــــــ

فعلـــــــى اخللـــــــد واهلـــــــوى يـــــــدرجان 
األغـــــــــاينواللــــــــد صـــــــــغت محــــــــر   

ــاين   ــولكرم املعــــــ ــهل طــــــ ــن ســــــ ومــــــ
ــاطئ متشـــي مصـــبوغة األردان  والشـ

)٣٠٩، ص١٩٧٨الكرمي، (

عن موعد انفجار الربكان الثوري الذي يفجره الشعب الفلسطيين ليحققأبو سلمىويتسائل 
:على القوى الباغية ويتم التحريراالنتصار

الالجئــــــــون والرمــــــــاد فــــــــوقهم
ــذي فلســــــطني تنــــــادي شــــــعبها    هــــ

بركــــــام ينفجــــــرمــــــىت مــــــىت 
الســــــــــــفح والربـــــــــــــوة واملنحـــــــــــــدر 

)١٥، ص١٩٧١الكرمي، (

الثورة مؤكداً أن املآسي اليت عاناها الشعب الفلسطيين والدماء اليت إىلويواصل دعوته 
:بذهلا يف كفاحه الطويل املرير قد وحدت بني الشعب قدراً ومصرياً

ــادين  ــا يف امليــــــــ وحــــــــــدتنا دماؤنــــــــ
داميــــات احلــــدود علـــــى خلــــل الـــــد   

لنــــــــــــــا ومصــــــــــــــريومـــــــــــــاض دامٍ 
ــ ــىت يكـــــون العبـــــور   دمـــ ع تنـــــادي مـــ

)١٥، ص١٩٧١الكرمي، (

حباطات الواقع العريب مقرراً أن على حاملي ألوية إاستجالءسباقاً يف أبو سلمىولقد كان 
عن موعد أبو سلمىالعار واهلزمية أن يتخلوا عن حومة امليدان ويسلموا الشعب أمره، ويتسائل 

:املغتصبةاألرضوحتريراهلزميةالعارلغسلالوحيدالبديلأايرىاليتالفلسطينيةالثورةتفجري
ــة العــــــــار    ــاملون ألويــــــ ــا احلــــــ أيهــــــ
ســـــلّموا الشـــــعب أمـــــره واسترحيــــــ    
ــــر شـــــعيب  ليـــــت شـــــعري مـــــىت يفجـ
ــعب   ــر شـــ ــى لتحريـــ ــاً يرجـــ إن جيشـــ

ـــــــــوا عــــــــــن حومــــــــــة امليــــــــــدان  ختلـّ
ــان   ــنام واألوثـــ ــاة األصـــ ــا محـــ ــــــوا يـــ

الربكــــــــــــانيف فلســـــــــــطني ثــــــــــــورة  
ــوجلان    ـ ــي والصـ ــيش الكرســ غــــري جــ

)٣٠٩، ص١٩٧٨الكرمي، (
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بالنسر األمل املرجي بعد مراحل أبو سلمىوتغدو املقاومة الفلسطينية اليت يرمز هلا 
، مث موجة اليت غمرت النفس العربيةواالنشطارالذهول واحلزن واحلنني واإلحساس بالتمزق 

د جناحيه على الكرمل واللد والرملة وادل، بعد حزيران، ويطلب الشاعر من النسر أن مي
:وأن ينطلق لريف على أرض الوطن وحيمي أرض احلمى لتنجلي الظلمة

ــل    ــى الكرمــــــ ــك علــــــ ــد جناحيــــــ مــــــ
ــر احلبيـــــب   ــقايـــــا أيهـــــا النســـ نطلـــ

ــد ــك أمانينـــــــــــــــا جتـــــــــــــ دت فيـــــــــــــ
ــطني وأرض احلمــــــــى   ــرر فلســــــ حــــــ

ـــــــــــــد والرملــــــــــــــة واــــــــــــــدل    واللـّ
 علــــــــــــــــــــى موطنـــــــــــــــــــــها األو لرِف

ـــــــــ فأنــــــــــت لدنيــــــــــا بــــــــــاملىن احلفـّ
ــي   ــل أن ينجلـــــــ ــذا الليـــــــ وقـــــــــل هلـــــــ

)٣٣٢، ص١٩٧٨الكرمي، (

ما يلفت النظر يف شعر الكرمي نقده للساسة املتخاذلني وللشعوب املتباطئة للنصرة وتثاقلهم
فحياة الكرمي .ستعماراالرمسهم اخلطوط العريضة لوجه وعن واجبهم الوطين املقدس

حلال العرب فقد أصبحوا اذل العريب فالكرمي يبدو متذمراًزداد فيها التخأعاشها يف فترة 
:بينما هم حيرمون سفك دماء الطغاةأعداء يقتل بعضهم بعضاً

قـــــــــــــــــالوا امللـــــــــــــــــوك، وإـــــــــــــــــم
ــا  ــروش زينوهــــــــــــــ ــت عــــــــــــــ ـــــــــــــ دكـّ
وأذلّهــــــــــــــــم وعـــــــــــــــــد اليهـــــــــــــــــود 

ــد  ــوى اهلبيــــــــــــ ــون ســــــــــــ ال ميلكــــــــــــ
بالسالســــــــــــــــــــــــــل والقيــــــــــــــــــــــــــود  
وال أذلّ مــــــــــــــــــــــــــن اليهــــــــــــــــــــــــــود  

)٣١٩، ص١٩٧٨الكرمي، (

الفلسطينيني عن الساحة املعركةأبعدتالكرمي من الدول العربية اليت عبدالكرميويسخر 
يف واجب الدفاع عن وطنهم املشاركةيف الوقت الذي لو مسح هلم حبمل عبء القضية أو 

:حلققوا النصر أو لنالوا شرف الشهادة وغسلوا بدمائهم عار القضية
ــية   ــتم عـــــبء القضـــ ــتملـــــو محلـــ أنـــ

ــرائس اـــ  ــق جللـــومت عـ ــوق األفـ د فـ
ودروب العلـــى أضــــاءت وقـــد ســــرمت  
ــرابٍ   ــي تــــــ ــاك طــــــ ــتم هنــــــ أو دفنــــــ

ــباح  ــبة األشـــــــــــ ــرمت بعصـــــــــــ وكفـــــــــــ
ــــــــىن وخفـــــــــق الوشـــــــــاح  بـــــــــني السـ
ــــــــــىب وخلـــــــــــف الرمـــــــــــاح  وراء الظـّ
ــرباح    ــل الــــــ ــدماء قبــــــ ــه الــــــ طهرتــــــ

)٣١٩، ص١٩٧٨الكرمي، (

فضح اون زعماء البالد وتآمر احلكام العرب فيقولبأسلوبه الساخرأبو سلمىويواصل 
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:يف قصيدة املشرد
ــردكم   ــر شــــ ــاق الــــــدهر هــــ يــــــا رفــــ
ــارخيكم   ــوا تـــــــــــ ــاٌء دنســـــــــــ زعمـــــــــــ
وجيـــــــــــــــوش غفـــــــــــــــر اهللا هلـــــــــــــــا 
ــرقيةً  ــبها شـــــــــــــــــــــ دولٌ حتســـــــــــــــــــــ

  ــورى عـــــــــــــدوٍ أم حمـــــــــــــب يف الـــــــــــ
وملـــــــــــوك شـــــــــــردوكم دون ذنـــــــــــب
ــرب    ــري حــ ــن غــ ــانكم مــ ــلّمت أوطــ ســ
وإذا أمعنـــــــــت فاحلـــــــــاكم غــــــــــريب  

)١٥٦، ص١٩٧٨الكرمي، (

والسياسياالجتماعيليجوس فيها واقعها ضمري الشعب الفلسطيينإىلوذا ينفذ الشاعر 
.ليستلهم من هذا احلال مادة لشعره الغاضب

وبعد ذلك يتحدث الكرمي عن الوعود اليت قطعها امللوك العرب لتحرير فلسطني، وقد 
حىت احلقوق األساسية، كل ذلك تنازلوا عنه وتكشفت احلقائق ببيع املتخاذلني لضمائرهم

:إلرضاء الدوالر
ــوك  ــال امللــ ــداً:قــ ــديار غــ ــي الــ حنمــ

؟حبهااقلنـا أيـن صـ   !الكرامـة : قـالوا 
ــاعوا فلَســـطني فلتـــهنأ ضـــمائرهم    بـ

ــت األذالء مــــا قــــالوا ومــــا فعلــــوا     ليــ
ــة  ــالوا الرجولـ ــا!قـ ــل : قلنـ ــم رجـ ؟أيهـ

أمـــــا تراهـــــا علـــــى الـــــدوالر تشـــــتعل  
)٢١٧، ص١٩٧٨الكرمي، (

لكن بعد أن بيعت أشالؤها يف وسنرجع فلسطني لشعبهافقالوا. فهم ناقضون لعهودهم
:قبض الثمنواملزاد

ــة تيهــــــــــــــاً   ــارونَ بِالْخيانــــــــــــ يتبــــــــــــ
ويحهـــــم كيـــــف يرجِعـــــونَ فلســـــطني 

  ــفَاد ــاة باَألصـــــــــــ ــه اجلُنـــــــــــ بالتيـــــــــــ
ــاعوا أشـــــــــــــالَءها بـــــــــــــاملزاد   وبـــــــــــ

)٢١٠، ص١٩٧٨الكرمي، (

إىل ملوك العرب، وأصبح يعرف» هلب القصيد«الكرمي قصيدته الشهرية عبدالكرميأنشد 
:تعرف بهوا

ــب القصـــــــــيد    ــى هلـــــــ ــر علـــــــ أنشـــــــ
ــا   ــا الزمـــــــــــــ ــكوى يرددهـــــــــــــ شـــــــــــــ
 رينــائ ــاُء الثَّـــــــــــــ ــت دمـــــــــــــ حلَفَـــــــــــــ
والثـــــــــــــورة احلمـــــــــــــراء نطعـــــــــــــم   

ــد   ــد إىل العبيــــــــــ ــكوى العبيــــــــــ شــــــــــ
ــدا إىلن ــد غـــــــــــــ ــد األبيـــــــــــــ أَبـــــــــــــ

ــودي   ــأَنْ تســــــــ ــوجِ بــــــــ ــى العلــــــــ علــــــــ
اجلُســـــــــــوم مـــــــــــع الكبـــــــــــود ــــــــــــها
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ــد  أيـــــــــــــــــــان نســـــــــــــــــــألُ نارهـــــــــــــــــــا  ــن مزيـــــــــ ــل مـــــــــ ــا هـــــــــ فتجيبنـــــــــ
)٢٥، ص١٩٧٨الكرمي، (

من املسؤولية يف تشريد كبرياًاحلكام العرب جزءاًيف تلك القصيدة أبو سلمىقد محل و
.فقدان وطنهوالشعب الفلسطيين

لتركيز على ما فيها من نواح سلبية موضوع بارز يف األدب العريب احلديث واإن املدينة
جتربة متزجتاوكان هذا املوضوع من أبرز ما تناوله الشعر احلداثي حيث . خاصة يف الشعر

الشاعر عموماً يف املدينة املخيفة بالتجربة اجلماعية الساعية إىل فهم أعمق ملعىن الصراع 
.الريفوبني املدينة

مل تكن يوماً مثود أو سدوم أو عمورة كما مل تكن الكرميعبدالكرمييف شعر املدينة أما
 يكن ملالفساد بل كانت دوماً املدينة الضحية، وويوماً مصدر ديد أو مستودعاً للقذارة

ألنها إما مدينة حماصرة حيتلها الغاصبون أو ستالباالوغترابباالالناس فيها يشعرون 
:يف كال الوضعني ال ميكن أن يكون مثة اغترابوأهلهامدينة فقدها

    ــر ــك أَكْثَ تببأَح ــك لأَج ــن م ــت بارــا ح كُلَّم
لدنيا معطَّـر اُألفْقِ في اأَي أُفْقٍ غَير هذَا 

    ــــــركَستكَّــــا تع اجــــوا أَمهِمــــطَّيلَــــى شوع

Áذَاه ربٍ غَيرت بِ اأَيرلت   ـربنعو ـكسم ـنم
 ودع كضأَر نع تافَعا داكُلَّم  ـرضخـرِ يملع
  رــجــلْ شــا هنعمــا دقَايب ــنامــرهأَز ــونمللَي

)٣٧٥، ص١٩٧٨الكرمي، (

سلمى رعب خارجي ال يصيبها على أيديأيبوالرعب املتصل باملدينة الفلسطينية يف شعر 
وهي ليست مدينة. بنيها كما حيصل يف املدن العربية األخرى بل تصيبها قوى خارجية معتدية

:النضال الوطينوموطن للمقاومةوضحية فقط بل هي أيضاً مكان للبطولة
   رــر حت ـــب عإِالَّ إِذَا الش طَــنو رــر حي لَــم
   ــر ـــالَدي أَتعثَّــ ـــخ بِــ ـــلُ تارِيــ ــا احلَامــ وأَنــ

 لَيع فا ركَانَ اكُلَّم كماس  رـعأَش فحلَـر

 ـــــرهزمو ـــــالَمأَحو ارد لَــــه ــــانسكُــــلُّ إِن
     ــرثَ أَغْبــعلْ أَشأَز ــم ــى كُــلِّ طَرِيــقٍ لَ وعلَ
    ـكَرسعـي كُـلِّ مف اقـوَألشÁ عرزي توفرحو

)٣٧٥، ص١٩٧٨الكرمي، (

:مكان آخريفويقول 
ــب خضـــــيباً    ــالثَّرى احلبيـــ ــماً بـــ ــهود  قســـ ــا شـــــــ ــاق الســـــــــالحِ منـــــــ ورفـــــــ
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ــدسِ   ــد لَــــن يمــــر املُســــتعمرونَ علــــى قُــ ــر العبيـــــــــــــ ــن يمـــــــــــــ أرضٍ ولـــــــــــــ
)٢٣٣، ص١٩٧٨الكرمي، (

الكرمي يف الشتات يعبر عن إحساس عميق باملكان وعن ارتباط به غالباًعبدالكرميوشعر 
مكان ثابت ستعادةاعلى سلمى أبو يركّزعندما «و.مشاهد من املنايفصور يف مواجهة يما 

نرى يف بالعداء وذلك على مهاد متنقّل من املنفى يطفو يف عامل كثرياً ما يتسم يفعلفإنه
صورة متصلة ملكان معرض للمخاطر يتحرك فيه الشاعر أبداً حنو مكان حمدد يف شعره 

ذلك من حملات الشعرأبو سلمىيستحضر . املنشودينستقرارواالوطنه األصلي جيد فيه األمان 
العريب القدمي حيث يصور الشاعر الصحراء اليت ال حدود هلا تصويراً حياً يبعث الرهبة يف 

لكنه والنفوس فهي مكان خطر مترامي األطراف ملئ بالغدر ومشبع حبرارة الشمس احملرقة
.)٤٠، ص١٩٩٢اجليوسي،(»املنشوديؤدي بنا يف اية املطاف إىل املكان 

أبا أذكر أن والكرميعبدالكرميوبدوي اجلبلأنا ويف دمشق التقينا«:يقول أكرم زعيتر
فقرأ بعضها مث تناول القلم والورق ودبج إن شعرك) الفلسطينيات(أهدى لبدوى اجلبل سلمى

هادئ وجيع، إنه حزنحزن شعرك على فلسطني حزن . كالعطر، أرجه يثين عليه، ويهدي إليه
وال يبالغ يف الصراخ مجال شعرك يف حزنه إنه ال يلطم الصدور. الثاكالت ال حزن النائحات

سريع العبور إىل الضمائر ألنه نابع من وحمبب ألنه صادقوألنه عميق؛بل هو حزن هادئ
.)٣٩، ص١٩٨٥الفار،(»ضمري

أبا سلمىخياطب حممود درويش ة أيب سلمى يف األدب املقاوم الفلسطيين، وعن مكان
أخويك اللذين ذهبا إبراهيموامتدادامتدادكأنت اجلذع الذي نبتت عليه أغانينا، حنن «:قائالً
إننا أبناؤكم لقد كنت. الذي قاتل بالكلمة واجلسد، ال لسنا لقطاء إىل هذا احلدالرحيموعبد

ويقول حسام اخلطيب. )٥، ص١٩٧٨،يالكرم(»النقاد هلذا التعبرياكتشافشاعر املقاومة قبل 
.)٦، ص١٩٨٧بيلتو،(» لأمة يف رجوكان رجال يف أمةأبا سلمىإن«
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اخلامتة
إن شعر املقاومة يف فلسطني حصيلة مثينة حملاوالت موضوعية شغلت بالَ الكتاب والشعراء

لرواد الكرمي واحداً من جيل الشعراء اعبدالكرميوكان . الفلسطينيني حنو تسعني سنة
الذين سجلوا بأمانة وصدق أحداث البالد قبل النكبة وأسهموا بالكلمة احلرة اجلريئة يف 

يضاً من جيل الفردوس املفقودأوكما أنه من جيل شعراء املقاومة فهو . قضايا شعبهم وأمتهم
عاش مهوم شعبه قبل النكبة وجترع مرارة الغربة يصدر عن شعور إنساين صادق ووعي 

بعد مرحلة وسجل أحداثهااد احلقيقية ألزمته باعتباره فلسطينياً واكب النكبة مرحلةعميق باألبع
.بعمق وواقعية

واحملور الوطين الذي تشرب رائحة األرض بكل معطياا الطبيعية والنفسية رامزاً باحلبيبة
حني يتصدى ملفاهيم الثورةجنده. الكرميعبدالكرميللوطن، كان له أثر كبري يف تطور شعر 

باحلب لألوطان، لذا فإن شعره يكاد ينفرد بالتصاقه باألرض وتشبثه بالقرية يتغىنواجلهاد 
وذكريات خالدة ظلت بلحظاتواملدينة والشارع وما حتمله تلك األماكن من أمساء اقترنت 

.تعيش يف خميلة الشاعر
إنه ال يقزم قضيته . وتظل مهاً قومياًأبو سلمىوتأخذ فلسطني حجمها احلقيقي يف شعر 

بل يعطيها بعدها بكل عمقه ومشوليته، وشعر العروبة واألمة وشعبها وحاكمها من أكثر 
.الدوائر اتساعاً يف الشعر أيب سلمى

ترتب على نتائجها من أحداث فشعر أيب سلمى يكاد يكون سجالً للنكبة بكل أبعادها وما
الشاعر وإن أهم ما مييز لغة أيب سلمى الشعرية هي البساطةكان هلا وقعها الكبري يف ضمري

والعاطفة هي املنهج الرئيسي لكل . ة نابعة من إحساسه مبرارة النكبةوالوضوح مع حد
. عطائه الشعري

هوونفسهافلسطنيفهوالفلسطيينالشعريفحيةظاهرةالكرميعبدالكرميشكَّللقد
.قضيةًوشعباًوأرضاًذاافلسطنيهوشعرهومراحلهاجبميعالقضية
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واملراجعاملصادر
القرآن الكرمي

، ٢ط.أدب املقاومة من تفاؤل البدايات إىل خيبة النهايات).م٢٠٠٨(عادل،األسطة.١
.مؤسسة فلسطني للثقافة: دمشق

منشورات إحتاد : دمشق. فصول يف نقد الشعر العريب احلديث).م١٩٨٩(ياسني،األيويب.٢
.العربالكتاب 

املركز القومي للدراسات : دمشق.سلمى حياته وشعرهأبو).م١٩٨٧(غادة أمحد،بيلتو.٣
.والتوثيق

منشورات : نيويورك.األدب الفلسطيين احلديث).م١٩٩٢(سلمى اخلضراء، اجليوسي.٤
.جامعة كولومبيا
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.دار الكتب العلمية: بريوت.الفصاحةسر).م١٩٨٢(بن سنانا،اخلفاجي.٦
: القاهرة.جتاهات الفنية يف الشعر الفلسطيين املعاصراال).م١٩٧٣(كامل،السوافريي.٧

.مكتبة األجنلو املصرية
.دار املعارف: القاهرة، ٣ط.سلمى التجربة الشعريةأبو).م١٩٩٩(فخري، صاحل.٨
.دار املعارف: القاهرة، ٢ط.يف النقد األديب).م١٩٦٢(شوقي،ضيف.٩

.جتاهات الوطنية يف الشعر الفلسطيين املعاصراال).م١٩٩٨(عبداهللاحممد ،عطوات.١٠
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