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 نی مقاومت در فلسط  اتیادب

 ادبیات مقاومت در فلسطین
 325 -  320 ۀ، برگ 1348، آبان  7، سال 26 ۀشمار  خ،یکاوه، مون ۀ مجل

 مقدمه 

 سرایندگان فلسطینی
حق  به  مغلوبانه  زورگویی  از  تبلیغات  روش  میدان تغییر  از  بیش  عربی  ادب  مجامع  در  شرافتمندانه،  دیگر،  طلبی  های 

با   روش  تغییر  این  پیشگامی  سیاسی  کادر  در  که  گونه  همان  شد.  آشکار  مقاومت  ادبیات  صورت  به  و  گردید،  منعکس 

رگونی با نویسندگان و شعرای سوسیالیست و کمونیست عرب  های عرب بود، در کادر ادبی نیز پیشتازی این دگسوسیالیست 

 بوده است.  

کردند، نسل نوینی به وجود آمد و  م در میان اعرابی که زیر اشغال اسرائیل زندگی می 1967و    1948در میان دو جنگ  

پرورش داد که با    های عرب آزاد بود، هستۀ ادبیات نوی را های مذهبی حکومت چون این نسل از قیود بردگی مغزی و تعصب 

طلبی، زورگویی، و  بودن از تعصبات مذهبی، حس  قدرت هایی دارد: رئالیست بودن، خالی ادبیات عربی خارج از اسرائیل فرق 

های برجستۀ این  طلبی و عدالت و مساوات و خواستن حق تعیین سرنوشت برای اعراب اسرائیل، از ویژگی بودن بر حق مشتمل

 باشد. ادبیات می 

بسیار محدود بود؛ زیرا که تحت فشار دولت    1967نمو این نوع ادبیات عربی در کشور اسرائیل تا پیش از جنگ    رشد و

دو عامل موجب    1967اسرائیل بود و هیچ راهی برای انتشار جز نشریات احزاب چپ اسرائیل نداشت؛ لیکن پس از جنگ  

 گسترش هرچه بیشتر آن گردید:  
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بخش اشغال   الف: نی مقاومت در فلسط  اتیادب تازه شدن  سرزمین های  از  عربای  ستم های  با  روبرروشدن  و  دربدری نشین  و  و  ها  کشتارها  و  ها 

گروه شکنجه پیدایش  و  عرب  مقاومت  نیروی  باالگرفتن  نتیجه  در  جدید،  انجام های  و  فدایی  قهرمانی های  و  دادن  ها 

 گیر؛های چشم فشانی جان 

 اسرائیل.    ۀرشد و توسعۀ افکار مترقی در کشورهای عربی همسای با  ، همراه شدن نسبی احزاب و نشریات چپآزاد  ب:

 گونه ادبیات به نام ادبیات مقاومت در محافل همۀ کشورهای عرب پخش گردید. این دو عامل سبب شد که این 

 داران این ادبیاتپرچم 
ش، سمیح قاسم، توفیق زیاد،  های زیر یاد کرد: محمود درویتوان نامترین ستارگان آسمان ادبیات مقاومت می از معروف 

سالم جبران، راشد حسینی، حنا ابوحنا، عصام عباسی، سلیم یوسف جبران، تالیف صالح سلیم، میشل حداد، عیسی لویانی،  

فتحی قاسم، عمر محمود رغبی، طارق عون، یعقوب حجازی، امیل حبیبی هایل، عسافله، نبیل عوده، محمد نفاع، عفیف 

یه، تا آن جا که امکان است در این مقال کوشش خواهم کرد تا خطوط کلی سبک شعر برخی از  صالح سالم، محمد علی عط

 این شاعران را بنمایانم. 

 محمود درویش 
چیزی به خاطر ندارد، جز آن    1948. او از فجایع تابستان  1در بروه از دهات خاور عکا زاده شد   1942این جوان در سال  

های  کشان از راه جنگلاش پای پیاده و سینهور شدند و این کودک با خانواده یشان حملهها به دیه ]روستا[ اکه صهیونیست 

 اند.  های سرسخت گریخته و خود را با باقی مانده خانواده به لبنان رسانیده تاریک زیتون و کوه 

 
به دنبال جراحی قلب در تگزاس   200۸اوت    ۹در روستای بروه خاور شهر عکه و در   1۹۴1محمود سلیم حسین درویش زادٔه سیزدهم مارس    1

شد در  آمریکا درگذشت. شاعر و نویسنده فلسطینی بود. او بیش از سی دفتر شعر منتشر کرد و شعرهای او که بیشتر به مسئله فلسطین مربوط می

است. وی مدتی عضو سازمان  ان عرب و غیر عرب شهرت و محبوبیت داشت. برخی از شعرهای او به فارسی ترجمه و منتشر شده بین خوانندگ
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سرخ، نمایندگی سازمان    مرز، پناهندگی، اشغال، رادیو، بازگشت، فلسطین، صلیب  ، مانندیهای او از همان کودکی با واژه  نی مقاومت در فلسط  اتیادب

ها آشنا شد. آن دوران سخت چنان اثری در مغز این کودک به جای نهاد که تصمیم گرفت که در برابر دو چیز  ن ای  چون هم ملل و  

 مقاومت نماید:  

 با محیط شخصی خودش هم چون یک پناهنده؛ نخست -

 اند. برابر کسانی که میهن او را اشغال کرده دوم  -

گوید: بس است، جنگ تمام شده و ما تا به کی  اش میهای گوناگون پناهندگی، شبی عمهاو پس از دو سال تحمل رنج 

 ها بسته است! چگونه بازگردیم؟ قاچاق، شبانه!.  بدبختی را تحمل کنیم؟ باید به میهن بازگردیم، اما راه 

پ  او  آری از  راه پس  رنج یمودن همان  تحمل  و  این  های بی های سخت  اما  یافته است،  فلسطین  را در  روزی خود  شمار، 

خانواده دیگر به دیه خویش نرفتند، چون دشمن صهیونی آن را زیر و زبر کرده بود و این کودک باز خود را به حالت پناهنده  

 .  ها آواره در وطن خود زیستندد، آری از این پس، آن احساس کر 

ذوق شعر محمود از دوران تحصیالت دبستانی آغاز شده و آن را در روزنامه نوشت. در دورۀ دبیرستان، شاعری کار مهم او  

به شمار آمد. در این دوره احساس کرد که در مدرسه به جای تاریخ قهرمانان عرب و پیغمبر عرب باید تاریخ قهرمانان یهود و  

 کرد.  دار می بخواند و این احساس غرور، او را جریحه تورات ، قرآنجای اسرائیل بیاموزد و به انبیای بنی

 منتشر گردید.   1960در سال   بال های بی گنجشگ سالگی به نام  18نخستین دیوان وی در سن  

 های زیتونبرگ به نام    1964اگر ذوق شعری محمود در این دیوان به حد کمال نرسیده است، در دیوان دوم وی که به سال  

جویی و ستیز علیه آن چه رخ داده است و تغزل برای میهن  ش شد، استعداد عالی خود را نشان داده است و حالت پرخاش پخ

 جویی در آن آشکار است. این دیوان در میان اقلیت عرب در اسرائیل صدا کرد و دو بار چاپ شد.  اسیر وخاک نیاکان و مبارزه 

 که بیشتر اشعار آن را در زندان سروده است.    خش گردید پ  1966به سال    ،ینعاشقی از فلسطسومین دیوان محمود به نام  

 
در اعتراض به پذیرش پیمان اسلو از این سازمان استعفا داد. درویش از تشکیل دولتی مستقل در کنار کشور   1۹۹۳آزادیبخش فلسطین بود و در  

 زد و با فرهنگ یهودیان آشنایی داشت و دوستان یهودی زیادی داشت.د او به خوبی به زبان عبری حرف می کرد. خو اسرائیل دفاع می 
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تر از دیوان  های تندتر و انقالبی پخش شده و دارای مضمون  1967نام دارد و پس از جنگ ژوئن  پایان شب دیوان دیگر او   نی مقاومت در فلسط  اتیادب

 گذشتۀ اوست.  

کرد، محمود را مجبور کرده است  های دولت اسرائیل و سانسور شدید که از انتشار اشعار انقالبی جلوگیری می گیریسخت 

بسیاری از اشعار او را به هنگام چاپ، حذف کرده است و نام دیوان در   که به رمزگویی توسل جوید، و با این همه ادارۀ سانسور 

های  ثبت گردیده است. اشعار محمود را در اسرائیل جز روزنامه  عاشقی از سرزمین اسرائیلدفتر وزارت فرهنگ اسرائیل به عربی  

 .  1کنندچپ، منتشر نمی 

 سروده است: ای از شعر محمود درویش که در بارۀ هم میهنانش اینک قطعه 

 سرودۀ محمود درویش 
 اند. لگام به دهانش زده 

 اند هایش را پای دیوار بستهدست 

 گویند: قاتل تویی! تازه باو می 

 اند. خوراک، پوشاک، وداراییش را ربوده 

 اند. او را در سلول مردگان انداخته 

 گویند: دزد تویی!تازه به او می 

 
آخر (؛  1966(؛ عاشق من فلسطین )1964)  أوراق الزیتون(؛  1960ای محمود سلیم حسین درویش: عصافیر بال أجنحة )دفترهای سروده   1

(؛  1972)  أحبك أو ال أحبك(؛ 1971) شيء عن الوطن(؛ 1970) حبیبتي تنهض من نومها(؛ 1969) العصافیر تموت في الجلیل(؛ 1967) اللیل

 أیها السالم(؛  1973)خواطر و مقاالت( )  یومیات الحزن العادي(؛  1973)  7محاولة رقم  
ً
 أیتها الحرب وداعا

ً
تلك صورتها و (؛  1974)مقاالت( )  وداعا

حصار  (؛  1983)  مدیح الظل العالي(؛  1982)  ذاكرة للنسیان(؛  1977)  أعراس(؛  1977)  یومیات جرح فلسطین(؛  1975)هذا انتحار العاشق  

 (؛  1990)  أری ما أرید (؛  1987)نثر( )  في وصف حالتنا (؛ 1986)  ورد أقل (؛  1986)  هي أغنیة هي أغنیة(؛  1984)   لمدائح الملح
ً
 أحدعشر كوكبا

 )(؛  1992)
ً
كزهر (؛  2003(؛ ال تعتذر عما فعلت )2002)  حالة حصار(؛  2001)  جداریة(؛  1999)  سریر الغریبة (؛  1995لماذا تركت الحصان وحیدا

 (.2008) أثر الفراشة(؛ 2007)مقاالت( ) حیرة العائد(؛ 2006) في حضرة الغیاب(؛ 2005) اللوز أو أبعد
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 اند. از خانمانش رانده  نی مقاومت در فلسط  اتیادب

 اند ربوده وطن عزیزش را از چنگ 

 ای! گویند: تو اقلیت و پناهنده تازه به او می 

 هایت خونین!ها و دست ای چشم 

 همانا شب گذرا است. 

 ماند نه بازداشتگاه می

 های زنجیر  نه حلقه 

 نُرن مرد، اما رم باقی ماند 

 جنگید هایش می و با چشم 

 ها های خشکیدۀ خوشه دانه 

 را پر از خوشه خواهد ساخت.   همه، دره 

 هایش جوش خورده است.  ها و دره شعر من با خاک میهنم، با سنگ و کوه  گوید:محمود می 

وطنم که سربلند مانده و خواهند ماند و در برابر هر گونه قید و بند، ستم ملی و استعمارزدگی  های هم شعر من با انسان 

های نیاکان من و  کردن تاریخ آب و خاک من، قهرمانی تا کوشش دشمن را برای پایمال   ایستادگی نموده، پیمان بسته است 

 م، عقیم گذارد. ا تحقیر شرافت ملی و انسانی 

 سمیح قاسم 
 باشد.  اصل این شاعر جوان از وزواز دیهی از شهرستان رامه از منطقه جلیل می 
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متولد شد. دبستان را در رامه گذراند و متوسطه را در    ،در شهر زرقاء که پدرش در آن جا عضو ارتش اردن بود  1939او در   نی مقاومت در فلسط  اتیادب

 .  1ناصره 

م، خاطرات پیش از آن را از ذهن من برد، گویی من در این سال، برای دومین بار از مادر زاده  1948فجایع    گوید:او می 

 شدم.  

دهند، وی همواره ضد  این تفرقۀ مذهبی ها، مسیحی و دروزی را از مسلمانان تمییز می او دروزی است و با آن که اسرائیلی

 ده است.  مبارزه کرده و به ملیت عربی خویش افتخار نمو

 ها از سمیح قاسم پخش شده است:  تاکنون این دیوان 

 ؛ 1958، به سال  خورشید  شکوه، مواكب الشمس -1

 ؛ 1964، به سال آوازهای كوچه باغی،  الدروب   أغاني  -2

 ؛ 1965در  ارم   -3

 ؛ 1967، در  خونم به كف دستم   -4

 ؛1967، در فشاندود آتش  -5

 .  1969شود در  ها دریده می پرده   -6

 ۀ سمیح سرود
 :فریاد از بازار بیکاران ای از سمیح قاسم به عنوان  اینک قطعه 

 شاید آخرین وجب از خاکم را هم بستانی! 
 

یح القاسم و محمود درویش، دو سرایندۀ  نگار اهل فلسطین بود. سم( شاعر، نویسنده و روزنامه 201۴اوت    1۹ –  1۹۳۹مٔه  11سمیح القاسم )  1

رحلة  ؛  و یکون أن یأتي طائر الرعد؛  سقوط األقنعة؛  دخان البراكین؛  دمي علی كتفيبزرگ فلسطینی سدۀ بیستم هستند. دیگر دفترهای شعری او:  

؛ أحبك كما یشتهي الموت؛  ان الحماسةدیو ؛ و ما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم؛  الموت الکبیر؛  قرآن الموت و الیاسمین؛  السرادیب الموحشة

؛ سبحة  شخص غیر مرغوب فیه:  برسونا نون غراتا؛ جهات الروح؛ قرابین؛ الجانب المعتم من التفاحة، الجانب المضيء من القلب
ً
؛ ال أستأذن أحدا

 .ومال بأس سأخرج من صورتي ذات ی؛ حریر كاسد؛ أرض مراوغة؛ الکتب السبعة؛ أخذة األمیرة یبوسللسجالت؛ 
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 شاید جوانی مرا بخورد زندان دهی!  نی مقاومت در فلسط  اتیادب

 شاید ارث نیاکانم را بربایی! 

 ها ... و دیگر اسباب را ... اثاث ... ظرف   -

 هایم را بسوزانی ... شاید شعرها و نامه

 ها دهی! گوشتم را بخورد سگ شاید 

 داری!  شاید کابوس ترس را بر دیه ما استوار نگاه 

 کنم ... ای دشمن خورشید! ... ولی من سازش نمی 

 هایم، مقاومت خواهم کرد. و تا آخرین جنبش خون در رگ

 توفیق زّیاد 
 .  1برخاسته است ترین شاعران مکتب مقاومت این جوان است که از شهر ناصره  یکی از برجسته 

نام  وی در قطعه  به  تنۀ زیتون می ای که  پیروی کرده که در جنگ  نویسم  بر  فرانسوی  از مادام الفارج  نام    17۸۹سرود، 

 افتند.  بافت تا پس از پیروزی ملت به دست انقالبیون بی دشمنان ملت را بر پارچه می 

 سرودۀ توفیق 
 گوید:او می

 
اد 1 بود که برای تحصیل به روسیه رفت. او سراینده، نویسنده  1۹۹۴در شهر ناصره و درگذشتۀ پنجم ژوئیه  1۹2۹، زادۀ هفتم مه توفیق امین زی 

 مدار فلسطینی از شهر ناصریه بود. تا زمان مرگش شهردار شهرک ناصریه فلسطین بود. و سیاست

 عضو کنست اسراییل بود و برای چندین دوره انتخاباتی از طرف حزب کمونیسم اسرائیل برگزیده شد.   او چنینهم

 . کردمنتشر  1۹۶۶سال را در تر بر دستان شما دفتر أشد علی أیادیکم / سخت 

 است چنین اقدام به ترجمه تعدادی از کارهای ادبی روسی و نیز کارهای ادبی شاعر ترک ناظم حکمت کردههم
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 بافم. چون من پشم نمی  نی مقاومت در فلسط  اتیادب

 هر روز در معرض بازداشت هستم. چون من 

 ام بازدیدگاه پلیس است خانه 

 برای تفتیش و رفت و روب. 

 توانم کاغذ بخرم چون نمی 

 آید، و همۀ اسرارم را هرچه برسرم می 

 بر تنه زیتون خواهم کند، که در میان خانه است. 

 بارم را  خواهم کند، دستانم را، داستان مصیبت

 انم  بر چرخ چاه و بر سنگ گور مردگ

 نویسم ها را که چشیدم می تلخی 

 تا چیزی، جز شیرینی آینده پاکش نکند 

 ها که از ما به غارت رفت زمین

 نشانی جای دیه من و مرزهایش، 

 هایش را که خراب کردند،خانه 

 کن کردند،  هایم را که ریشهدرخت 

 هایم که پرپر کردند، آزار از گل نام هر گل بی 

 بم و بندآوردن نفسم هنرنمایی کردند نام کسانی که درکوبیدن اعصا 

 ها، انواع دستبندها، که بردستم نهادند نام زندان 

 هایم نشانی پرونده 

 ناسزاها که برسرم باریدند، خواهم َکند. 
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 را فراموش نخواهم کرد.  1َکنم که: کفر قاسم می نی مقاومت در فلسط  اتیادب

 هایم، جریان دارد.، با خون در رگ 2َکنم که: یاد کفر یاسین می

 ما به منتهای بدبختی رسیدیم. َکنم که می

 کردم، اما رسیدیم و دیدیم. تصورش را هم نمی 

 هر چه را خورشید برایم بگفت، خواهم َکند. 

 و هر چه را ماه برایم زمزمه کرد،

 و هر چه هوبره برایم نقل کرد،  

 بر سر آن چشمه آب که عشاقش همه رفتند. 

 َکنم تا بخاطرم بماند، آری می 

 تا همیشه بماند،  

 ها را و مراحل بدبختی را. انواع مصیبت 

 از ریز تا درشت، 

 از کاه تا کوه، 

 بر تنۀ زیتون میان خانه. 

 
ها آن را در یک شب زیر و رویش کردند. در این حادثه صدها مرد و پنجاه  است که صهیونیکفر قاسم: دیهی در بیست کیلومتری خاور تل آویو   1

 زن و دختر کشته شدند.  
را زنده به گور کردند.    شماریها آن را با تراکتور برسر مردم ساکن آن خراب کردند و عده بی کیفر یاسین: نام دیهی دیگر است که صهیونی  2

 ای را چون پس از خرابی هم حاضر به ترک سرزمین اجدادی نبودند با همان تراکتورها له کردند. عده
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 های عمومی ادبیات مقاومت جنبه نی مقاومت در فلسط  اتیادب

 مظاهر این گونه ادبیات
 .  کنندوطنان خویش می ای است که این شاعران به دو گونه مردم، از هم یکی از مظاهر این نوع ادبیات، حمله

اند که گویی همه تأثر و تاسف آنان از این است که چرا فلسطینی پذیرانی که چنان دچار یاس شده آن شکست نخست:  

 اند؛زاییده شده 

کسانی که خاک میهن را به دشمن گذارده و به کشورهای عرب همسایه پناهنده شدند، خاصه برخی از آنان که   دوم:

 اند.  یمه مرفۀ در تبعیدگاه فراهم کرده ثروتی هم همراه خویش بردند و زندگی ن

 گوید: محمود درویش در خطاب به گروه نخست می 

 هرجویی دارای سرچشمه، بستر، و دوران زندگی است 

 دوست من! مادر میهن ما سترون نشده است 

 تواند از نو جوان گرددهر کشور می 

 هر شبی، بامدادی از پس دارد.

کند که خانواده را  ! داستان کسی را یاد می به تو آن جا كه خواهی مردای به نام درباره گروه دوم، سمیح قاسم، در قصیده 

شکن به او  کند که نزد او برود و این برادر پاسخی دندان در میهن رها کرده و به بیروت رفته، و ضمن نامه از برادرش دعوت می 

 دهد.  می

 آورم: برادر را می   در این جا تنها پاسخ

 برادر عزیزم! 

 به تو! آن جا در بیروت! 

 به تو! آنجا که خواهی مرد،

 بوته، مانند یک زنبق بی 
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 چشمه، مانند یک جوی بی  نی مقاومت در فلسط  اتیادب

 پیش درآمد، مانند یک آهنگ بی 

 مانند یک ِگرد باد کوتاه عمر، 

 به تو! آن جا که هم چون خورشید پاییز خواهی مرد. 

 من هستی، به تو! که در آن جا زخم 

 و ننگ من ! 

 و ریزنده آبرو بر آتش من،  

 به تو! به تو! از دل پا برجا و گرسنه و برهنه. 

 درود من به خاطرۀ تو! 

 و لعنت خانمان جامانده تو. 

 ای سروده در آن گوید: قصیده  مانیم همین جا می توفیق زیاد، نیز در این موضوع به عنوان 

 هیم ماند. همین جا! سردل شما ... مانند ستون خوا 

 مانیم ... گرسنه! می 

 مانیم ... برهنه! می 

 ستیزیم ... می

 سراییم! ... می
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  نی مقاومت در فلسط  اتیادب

 نامه کتاب 

 نمایۀ کتاب و مقاله 
 . 2008(،  2008 -  1941) یش درو ینحس یم محمود سلأثر الفراشة،  

 . 1972(، 2008 -  1941) یش درو  ینحس یممحمود سلأحبك أو ال أحبك، 
 .(2014 -  1939القاسم )  یحسم، أحبك كما یشتهي الموت 

 . 1992(، 2008 -  1941)  محمود سلیم حسین درویش، أحدعشر كوكباً

 (. 2014  - 1939القاسم ) یحسم ،أخذة األمیرة یبوس 

 . 1967(، 2008 -  1941)  محمود سلیم حسین درویش، آخر اللیل

 ، غسان كنفاني، چاپ بیروت. 1966 -  48 أدب المقاومة في فلسطین المحتلة كتاب 

 بیروت.چاپ  ي،غسان كنفان 1968 إلي  48 من  األدب الفلسطین المقاوم في إسرائیل كتاب

  آبان،  7، سال  26، مونیخ، شمارة  مجلة كاوه،  (خ1389  –   1302منزوی )  نقيعلي ، دكتر  ادبیات مقاومت در فلسطین

 . 325ـ 320، برگة 1348

 م.  1969دار العودة، بیروت،  یّاد، ز یق، توف انهضوا أدفنوا موتاكم و 

 (. 2014 -  1939القاسم )  یحسم، أرض مراوغة
 . 1990(،  2008 -  1941درویش ) حسین سلیم  ، محمودأرید  ما أرى

 م.  1966االتحاد، حیفا ،  مطبعة  ، توفیق زیّاد،أشّد على أیادیكم

 . 1977(،  2008  - 1941) یش درو  ینحس یم، محمود سلأعراس 

 م ( ، یشمل ثالثة  1971دار العودة ، بیروت ،  ، ، توفیق زیّاد، الكاملة األعمال الشعریة 
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 . 1964،  (2014  - 1939القاسم ) یحسمباغي، كوچه  های، ترانه أغاني الدروب نی مقاومت در فلسط  اتیادب

 م.  1969بیروت،  ، توفیق زیّاد، الغضب أغنیات الثورة و

 .  م1970دار العودة ، بیروت،   ، توفیق زیّاد، النغم السیف و أمدرمان المنجل و
 . 1964(، 2008 -  1941) محمود سلیم حسین درویش ،  أوراق الزیتون

 (. 2014  -  1939القاسم ) یحسم، شخص غیر مرغوب فیه ، برسونا نون غراتا

 .1975(، 2008 -  1941)  یشدرو ینحس یم ، محمود سلتلك صورتها و هذا انتحار العاشق

 ، پیامبر یهودیان، حضرت موسي )ص(.تورات

 م. 1972)دار العودة ، بیروت ،  ، الشهادة تَهلیلة الموت و

 (.  2014 -  1939القاسم )  یحسم ، ، الجانب المضيء من القلبالجانب المعتم من التفاحة

 . 2001(، 2008 -  1941)  محمود سلیم حسین درویش ،جداریة

 (. 2014 -  1939القاسم )  یحسم، جهات الروح

 م. 1975دار الحریة، الناصرة،    زیّاد،، ، توفیق فولكلورهای داستان  ،حال الدنیا

 . 2002(،  2008 -  1941) یش درو ینحس یم ، محمود سلحالة حصار

 . 1970  ،(2008  -  1941)  یشدرو ینحس یم ، محمود سلشود، یارم از خواب بیدار مي حبیبتي تنهض من نومها

 . 1967(،  2014  -  1939القاسم )  یحسم ،سد أك حریر

 . 1984(،  2008  - 1941)  یشدرو ینحس یممحمود سل حصار لمدائح الملح،

 . 2007(، 2008 -  1941)  یشدرو ینحس یم )مقاالت(، ، محمود سل حیرة العائد 

 .  1967، (2014 -  1939القاسم ) یحسم ، دود آتشفشان،دخان البراكین

 . 1965، (2014 -  1939القاسم ) یحسمخونم بر روی كتفم،  ،دمي على كتفي 

 . 1965(، 2014 -  1939القاسم ) یحسم ،دیوان الحماسة

 . 1982(، 2008 -  1941) یش درو ینحس  یم، محمود سلذاكرة للنسیان
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 . (2014  -  1939القاسم )  یحسم های هولناک،مهاجرت به زیرزمین  رحلة السرادیب الموحشة  نی مقاومت در فلسط  اتیادب

 . (2014 -  1939القاسم ) یحسم ، سبحة للسجالت

 .  1973مطبعة الحكیم، الناصرة،   ، توفیق زیّاد، قصائد أخرى ممنوعة  سجناء الحریة و 

 .   1999(، 2008 -  1941) یش درو ینحس  یم ، محمود سلسریر الغریبة

 . 1969، ( 2014  -  1939القاسم ) یحسم فروافتادن چارقدها،  سقوط األقنعة

 .   1971(، 2008  -  1941) یش درو ینحس یم، محمود سلشيء عن الوطن

 م.  1970دار العودة، بیروت،   ، توفیق زیّاد، شیوعیون

 .م1974النشر، بیروت،  المؤسسة العربیة للدراسات و، صور من األدب الشعبي الفلسطیني

 . 1966(،  2008  - 1941)  یشدرو ینحس یماسرائیل، محمود سل ین از سرزم ، عاشقي عاشق من از إسرائیل

 .  1966(،  2008  - 1941)  یشدرو ینحس یم، محمود سلعاشق من فلسطین

   .1960(،  2008 -  1941) یش درو ینحس یم، محمود سلبال، ي ب یهاگنجشگ ، عصافیر بال أجنحة

 . 1969(،  2008  -  1941)  یشدرو  ینحس  یم، محمود سلمیرند ، گنجشكان در شهر جلیل مي العصافیر تموت في الجلیل

 م. 1971مطبعة االتحاد، حیفا،   ، توفیق زیّاد، عمان في أیلول 

 م.  1970دارالعودة، بیروت،   د،، توفیق زیّا عن األدب الشعبي الفلسطیني 

 . 1987(، 2008 -  1941)  یشدرو ینحس یم )نثر( ، محمود سل  في وصف حالتنا

 (. 2014  - 1939القاسم ) یح، سمقرابین

 ، پیامبر اسالم حضرت محمد )ص(. قرآن

 (. 2014 -  1939القاسم )  یحسم، قرآن الموت و الیاسمین

 (. 2014 -  1939القاسم ) یح، سمالكتب السبعة

 .    2005(، 2008  - 1941) یش درو ینحس یم، محمود سلكزهر اللوز أو أبعد 

 م.  1970النشر، عكا،  دار الجلیل للطباعةو   ، توفیق زیّاد،كلمات مقاتلة
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   (.2014 -  1939القاسم ) یحسم، ال أستأذن أحداً نی مقاومت در فلسط  اتیادب

 (. 2014  - 1939القاسم ) یح، سمال بأس سأخرج من صورتي ذات یوم

 . 2003(، 2008 -  1941) یش درو  ینحس یم، محمود سلال تعتذر عما فعلت

 .  1995(، 2008 -  1941)  یش درو ینحس یم ، محمود سللماذا تركت الحصان وحیداً

منزوی    نقيعلي ، ادبیات مقاومت در فلسطین، دكتر  325ـ  320، برگة  1348  آبان،  7، سال  26، مونیخ، شمارة  مجلة كاوه

 (. خ 1389 –  1302)

 ، محمود امین العالم، بیروت. تعقیب علي مقال ابوناباآلداب،   ة مجل

 ، ابراهیم ابوناب، بیروت. مقاله الجذوة الشعریة الفلسطینیةاآلداب،   ة مجل

 بیروت. ، 1968، سال 12و    11، شماره مخصوص مجلة الطریق 

 ، كویت.  1969ـ   1، شماره  مجلة العربي

 . 1973(، 2008 -  1941) یش درو ینحس  یم، محمود سل7  محاولة رقم

 .  1983(، 2008  - 1941) یش درو ینحس یم، محمود سل العالي مدیح الظلّ

 . 1958(، 2014  -  1939)  القاسم یحسم ، شكوه خورشید،مواكب الشمس

 (. 2014 -  1939القاسم )  یحسم، الموت الكبیر

 م. 1973مطبعةالنهضة، الناصرة،    ، توفیق زیّاد،نصراوی في الساحة الحمراء

 . 1974(، 2008  -  1941) یش درو ینحس یم)مقاالت( ، محمود سل وداعاً أیتها الحرب وداعاً أیها السالم

 . 1986(، 2008 -  1941)  یشدرو  ینحس یم، محمود سللّورد أق

 (. 2014 -  1939القاسم ) یحسم، ولكن شبه لهم  ما قتلوه وما صلبوه و

 . (2014 -  1939القاسم ) یحسم گردد، آید كه پرندة رعد بازمي ، روزی مي یكون أن یأتي طائر الرعد  و

 . 1986(،  2008  - 1941)  یشدرو ینحس یم، محمود سلهي أغنیة هي أغنیة 

 . 1973(،  2008 -  1941) یش درو ینحس یم )خواطر و مقاالت(، محمود سل یومیات الحزن العادی 
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 . 1977(، 2008 -  1941)  یشدرو ینحس یم ، محمود سلجرح فلسطین  یومیات نی ت در فلسطمقاوم  اتیادب
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