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 ممخص:ال
 مف تمكنت حيث المقاومة، شعر في بارزا دوار المعاصر العربي األدب في الرموز تمعب

 المقاومة شعر في خاصو مكانو تحقيؽ ،مف تمكنت حيث .المقاومة، شعر في خاصة مكانة تحقيؽ
 والدمار والمعاناة األلـ عف التعبير في الرموز استخداـ الى المبنانييف وكذلؾ الفمسطينييف شعراء لجأ
 باأللـ الفمسطيني المقاومة شعر ويتسـ أراضيو عف الدفاع في الشعب صمود لبياف اسرائيؿ خمفتو الذي
 وتجمى الشعب مصير اف يبدو متى والدينية والسياسية والتاريخية الجغرافية االستمرارية بسب وذلؾ

 الى تطرؽ حيث بارز بشكؿ المقاومة محمور في دوره رائد لعب لقد حسيف رائد مثؿ شعراء األعماؿ
 الثبات ىما مفيوميف عاـ بشكؿ تصور المقاومة رموز  والوجودي الفمسطيني الفكر المقاومة قضيو
 .االستعمار ضد النضاؿ وكذلؾ والعمود
 .(حسيف راشد اّلرمز، الّمبناّنية، المقاومة شعر المقاومة، شعر): المفتاّحية الكممات
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Abstracts: 

Symbols in contemporary Arabic literature play a prominent role in the 

poetry of the resistance, as it managed to achieve a special place in the poetry of 

the resistance. Where it was able, to achieve its special place in the poetry of the 

resistance, the Palestinian poets as well as the Lebanese have resorted to the use 

of symbols to express the pain, suffering and destruction left by Israel to 

demonstrate the steadfastness of the people in defending their lands. The people 

and the works of poets such as Raed Hussein, Raed played his role in the axis of 

the resistance prominently as he touched on the issue of resistance Palestinian 

thought and existential symbols of resistance depicted in general two concepts 

are stability and column as well as the struggle against colonialism. 
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 المقدمة
 ليػتـ وذلػؾ لخدمتػو، الشػاعر يسػتغّميا التػي األدبيػة قيمتيػا ليػا وسيمةً  الرمز يعتبر

( ٙٚٔ: ٖٙٚٔخالػػدة،. )أفضػػؿ بشػكؿ عنيػا والتعبيػر اسػتنتاجاتو توضػيح مػف كفّّ 
 مناسػػبةً  أرضػػيةً  والتّػػاريخ األسػػاطير والمػػذىب، الػػّديف االجتماعيػػة، االعتقػػادات تعتبػػر
 سبباً  الظروؼ تكوف وأحياناً ( ٚٙٔ: ٜٛٗٔ كافي،. )ما مجتمع فػػي الرمػػوز  إلبػراز
 داخّمية أسباب ليا الرمزية فإف األحواؿ كاّفة في ولكف واضح بشكؿ الرموز عف لمتعبير

 واإلشارة مباشرةً  الحقيقة مع المواجية في الرغبة عدـ ىو اّلداخمي  السبب وخارّجية؛
 والميؿ الحضارة تطور فيو  الخارجي السبب أما التمميح، أو الكناية طريؽ عف إلييا
 اتجػػاه المعاصريف الشعراء االنطبلؽ سببآ يعد الموضوع ىذا فأف وبالنتيجة التزيف الى

 واالجتماّعيػػة السياسػػّية العوامػػؿ عػػف فضػػبلً  المتنوعػػة والطبقػػات المتعػػّددة المعػػاني
 إيجػاده المتمقي عمى والتأثير األدبي اإلبداع خمؽ مع بالتزامف أشعارىـ عمؽ وزياده
 طريػؽ عػف والقػارئ المتمقّػي تقػّدـ يػؤمف الّػذي النسػيج تشػكيؿ إلػى يػّؤدي الطريقػة بيػذه
 اؿ التأويبلت إمكاّنية يّؤمف كما المقاومة لشػعر والمفػاىيـ المعػاني خمػؽ عمػى القػدرة
 .متعددة
 وأسئمتو البحث

 شعر في المقاومة رموز أوجو في والدراسة الّتحقيق ىو البحث ىذا ىدف إن 
 :ىي البحث ىذا أسئمة. الدين فخر جودت
 إيضاح أجؿ مف اّلديف فخر جودت استخدميا التي المقاومة رموز ىي ما -ٔ

  شعره؟ في المقاومة
  واستخداماتيا؟ وظائفيا ىي وما اّلرموز ىذه عمييا تشتمؿ التي المفاىيـ ىي ما -ٕ
 وتمػؾ الػّديف فخػر جػودت شػعر فػي المسػتخدمة اّلرمػوز بػيف التّناسػب مدى ىو ما -ٖ

 المعاصػريف. العػرب الشعراء أشػعار فػي المسػتخدمة
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 فرضية البحث 
 تصوير عف والتفسير التحميؿ في يبحث الذي المنيج ىو الوصفي المنيج (ٔ

 ونماذج المقاوـ األدب مفيوـ يصور  البحث وىذا الموجودة، البيانات حقائؽ
 .والعشريف الحادي القرف في المقاوـ الفمسطيني الشعر لعرض شعرية

 الشعرية المغة صورل معناً  كشؼل المنيج ىذا استخداـ التحميمي المنيج (ٕ
  .الفمسطينية المقاومة لوصؼ والمشاعر والعبارات
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 األطار النظري
 حسيف، راشد الفمسطيني الشاعر لرحيؿ الثبلثوف الذكرى الػماضي شباط بداية في مرت
 بعد األخضر الخط داخؿ في الفمسطينية الػمقاومة لشعر األوائؿ الرواد أحد يعتبر الذي
 كبيراً  تأثيراً  ترؾ أنو إال كتاباتو في مقبلً  كاف الكبير الشاعر ىذا أف ومع. ٜٛٗٔ نكبة
 وقد. والعرب الفمسطينييف واألكاديمييف السياسييف والنشطاء الشعراء مف كامؿ جيؿ عمى
 الثقافي الوسط حينو في أصابت التي الكبيرة بالخضة لو الػمؤثر الدور ىذا لوحظ
 إثر ،ٜٚٚٔ شباط مف األوؿ في نيويورؾ مدينة في وفاتو عند والفمسطيني العربي
 الفناف حرره بكتاب الػمثقفيف ىؤالء مف عدد أّبنو وقد. ىناؾ شقتو في شب حريؽ

 اإلنكميزية بالمغة" حسيف راشد عالػـ" بعنواف ببلطة كماؿ الفمسطيني والكاتب
(The World of Rachid Hussein) ىذا احتوى وقد. ٜٜٚٔ العاـ صدر الذي 

 بينيـ مف وكاف. شعره عرفوا أو شخصية معرفة الشاعر عرفوا ممف مقاالت الػمجمد
 الجيوسي، الخضراء سمػمى والكاتبة الشاعرة وكتبت درويش، ومحمود سعيد، إدوارد
" يكوف سوؼ ما كاف" بقصيدة درويش محمود رثاه وقد. شعره عف مطولة دراسة

 :فييا يصفو والتي( ٖٔ ػػ ٔٔ ص) أعراس ديواف في الػمنشورة
 فبلحيف ابف
 فمسطيف ضمع مف

 جنوبي
 دوري مثؿ بقي

 قومي
 الصوتِ  فاتح
 القدميف كبير
 كفراشة فقير الكؼ، واسع
 التداعي حتى أسمر

 الػمنكبيف وعريض
 السجف بوابة مف أبعد ويرى
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 الفف أطروحة مف أقرب يرى
 جندي خوذة في الغيمة يرى
 اإلعاشة كرت ويرى يرانا،

 والمغة الػمقاىي في..  وبسيط
.... 
 األولى أشعاره مف جزأيف سوى ينشر لػـ

 البقية وأعطانا
.... 

 القاىرة مطار في عاـ بعد والتقينا
 :دقيقة ثبلثيف بعد لي قاؿ

 طميقاً  كنت ليتني"
 ."الناصرة سجوف في

( ٖٕ،ٛٔ،ٚٔ،ٙٔ ص أعراس، ) 
 تصؼ أنيا إال درويش، محمود قصيدة دراسة أو تحميؿ بصدد ىنا لست أنني ومع

 كاف الذي ولمواقع لو والعاطفية النفسية والحالة حسيف راشد شخصية ولػماحاً  دقيقاً  وصفاً 
 أف لدرجة الػمنافي إلى والخروج الوطف لترؾ القمؽ مف كثير إلى تشير فيي. فيو يعيش

 موقؼ وىو. والػمنافي والشتات المجوء أرض مف وأرحب أوسع تصبح" الناصرة سجوف"
 جبؿ ثموج إف" عرفات ياسر الراحؿ لمرئيس آخر موقع في سياسية بمقولة يذكرني معّبرٌ 
 الػمشتركة التجربة وفرادة وحدة عمى يدؿ مما" العواصـ مف كثير مف أدفأ الشيخ

 .كانوا وأياً  كانوا أينما لمفمسطينييف
 وىذا(. ٜٛ٘ٔ" )صواريخ" و( ٜٚ٘ٔ" )الفجر مع" ديواف حياتو في حسيف راشد أصدر

/  األولى أشعاره مف جزأيف سوى ينشر لػـ" قاؿ عندما درويش محمود إليو يشير ما
( ٕٜٛٔ" )فمسطينية قصائد" بديواف ممثمة وفاتو بعد" البقية" صدرت و". البقية وأعطانا

 الجيوسي الخضراء سمػمى الكاتبة وتعتبر(. ٕٜٛٔ" )الػمطر تحرميني ال األرض أنا" و
 موسوعة الجيوسي، الخضراء سمػمى. د" )الشعرية مجموعاتو أفضؿ" األخير الديواف
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 لمدراسات العربية الػمؤسسة: بيروت الشعر، األوؿ، الػمجمد الػمعاصر، الفمسطيني األدب
 )ٜ٘ٔ ص ،ٜٜٚٔ والنشر،

 عمى اطمعت عندما" الفجر مع" أقرأ كنت الثبلثيف، لمذكرى انتباه ودوف وبالػمصادفة،
" األياـ" جريدة مع الصادر" اإلسرائيمي الػمشيد" ممحؽ في الػمطوؿ الصحافي الخبر

 الذكرى تمؾ إحياء عف عواودة، وديع لمصحافي ،ٕٚٓٓ/ٕ/ٕٓ بتاريخ الفمسطينية
 التي الػمناسبة وىي". حسيف راشد الفمسطيني الشاعر رحيؿ عمى عاماً  ثبلثوف" بعنواف
 قريتو تسمية بإعادة إما حسيف راشد تكريـ إلى القاسـ سميح الفمسطيني الشاعر فييا دعا
 .باسمو عارة شارع تسمية أو إليو نسبة بالراشدية" مصمص"

 تمؾ في الشاعر ىذا وتأثير أعماؿ عمى االطبلع في لدي كبير نقص وجود مف وبالرغـ
 نفسي ووجدت. ألستزيد سيرتو وعف أعمالو عف أبحث نفسي وجدت أنني إال المحظة،

 غنائي وبأسموب أّخاذة، بسيطة جميمة بمغة يتحدث فيو. زمف منذ الرجؿ أعرؼ كأني
 أنو فوجدت. وعشتيا عرفتيا وأممية وقومية وطنية أمور عف قصائده معظـ في مميز
 مرحمة عف معبراً  رمزاً  شاعراً  فيو يجدوف الذيف الناس كؿ مف وبالتأكيد مني جداً  قريب
 الحساس، اإلنساف ذلؾ فيو وجدت كما. واألممي والقومي الوطني النضاؿ مراحؿ مف

 ػػ اآلخر وتجاه الفرد، ػػ اآلخر تجاه والتماثؿ والتعاطؼ اإلنسانية بالعاطفة الػممتمئ
 بيا تتدفؽ التي الػمميزة العاطفة بيذه مسكوف فيو. األمة ػػ اآلخر وتجاه الشعب،
 القصيدة تصنعو ما جراء مف مدرارة الدموع وتنساب الحزف، يتفجر القمبية، الػمشاعر

 فقصيدة. محزنة إنسانية لقضايا تتعرض التي قصائده قراءة عند بو نشعر ما ىذا. فينا
: التالية بالكمػمات القصيدة ىذه الشاعر ويقدـ. التأثير ىذا ليا" دماً  بصقت حولنا مف"
 إلى تتحدث ىنا وىي دمًا، فبصقت الداء، أصابيا ثـ حب، ليا وكاف أحبلـ، ليا كانت"

 اإلنسانية الروح ىذه ونجد(. ٕٜ ص الفجر، مع ديواف". )الرحمة مبلئكة إحدى
 والتي( الفجر مع) ديواف في" الكفف" قصيدة في أيضاً  التضامني اإلنساني والػموقؼ
 في يرويو ما لو وحدث وطفمو طفمتو يعوؿ فكاف زوجتو ماتت" التالية بالكمػمات يقدميا
 الشتاء ريح يكافح/  الصغير لطفمي قميصاً  أريد" مطمعيا في يقوؿ التي" القصيدة ىذه

 (ٜٙ ص". )الوبيمة



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 

 
 

 
279 

 حوؿ وتصورات ونقاط ومبلحظات انطباعات عدة لدي تبمورت حسيف، راشد قراءة بعد
 .أسموبو وحوؿ فييا كتب التي الػمواضيع

 القرية
 كونو أي) وبشرقيتو بقػريتو متيماً  عاشقاً  حسيف راشد وجدت أنني الػمبلحظػات ىػذه أولى
 الػمثمث في الواقعة" مصمص" بقريتو يتغنى نراه. وبأمميتو وبفمسطينيتو ،(شرقياً 

 أي إلى انطبلقو مكاف قريتو، ذكر أو التحية بيا يبدأ عديدة قصائد ىناؾ. الشمالي
 عف الخاص، عف تعّبر ىنا فالقرية. النظر تمفت قضية القرية ىذه ذكر إفّ . مناسبة
 والمجوء التشريد شيد زمف في االنتماء عف الػمكاف، ضرورة وعف الػمكاف، أىمية

 اإلقصاء زمف وحمػمو، وحقمو وداره أرضو مف الفمسطيني الشعب طرد زمف والنكبة،
 خبلؿ مف اآلخر نفي يعني الذي ،"الغياب حضرة في" درويش محمود أسماه الذي

 اإلقصاء ىذا. الجسدي الوجود رغـ والكياني والجغرافي السياسي والتغييب اإلقصاء
 التي بالقرية، التمسؾ فإف. ومنفي ونازح ومشتت الجئ إلى الفمسطيني حّوؿ والتغييب
 أو الػمرجعية نقطة يصبح والوطني، الجغرافي االنتماء عف لمتعبير األولى الوحدة تشكؿ
 النكبة سببتو الذي الضياع ذاؾ ظؿ في ( point of reference) الػمرجعي اإلطار
ف. ٜٛٗٔ العاـ  وأـ والناصرة حيفا مثؿ الجميمة فمسطيف مدف في وحياتو دراستو وا 
 بالحياة يعج الذي اآلمف الػمكاف ىي القرية. رأسو مسقط قريتو، عف بديبلً  ليست الفحـ
 قصيدة يبدأ ىكذا" الحياة يقدس جميعيـ قريتي في" ألنيـ والسجف السجاف عف بعيداً 

 يعرفوف ال إنيـ حتى تعقيدىا وعدـ القرية حياة بساطة فييا يصؼ التي" حياتيـ"
 السجف في وىو حتى(. ٗٓٔ ص الفجر، مع ديواف". )حديد ريشيا" التي الطائرات

 تسبيحة كأنيا" السجف فوؽ تسطع التي النجمة ضوء يرى فيو. قريتو إلى ينحاز
 يمجأ الذي األميف الػمبلذ ىي والقرية(. ٕٚ ص الفجر، مع ديواف". )قريتي مف صاعدة

 الػموت" قصيدة ففي. عميو داست التي الػمدينة ومف الحكاـ، ظمػـ ومف السجاف مف إليو
 يا جبيتي لحـ يا..  قريتي يا" قائبلً  قيوة فنجاف يطمب أف بعد قريتو يخاطب" والقيوة
 الػمكاف القرية، أي وىي،(. ٕ٘ٔ ص فمسطينية، قصائد ديواف". )ظمػمة بحر في نجمة
 يقوؿ" الػمدينة مف رسالة" قصيدة في. الػمدينة يسأـ عندما إليو يمجأ الذي
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 يموت قمبي..  الػمدينة سئمت"
 ،"قريتي يا إليؾ سآتي
 )ٔ٘ ص فمسطينية، قصائد ديواف. )واألماف األمف يجد ىناؾ ألنو

 الشرؽ
 ينأى أف يريد كأنما لمشرؽ االنتماء عف تعّبر فقصائده. اآلخر حسيف راشد ىوى الشرؽ
 والسموكيات. غرباً  يذىب النامية الدوؿ في الفكر. يتمايز أف يريد الغرب، عف بنفسو
 باالنتماء باستمرار يذّكر. أمجاده وعف الشرؽ عف يبحث حسيف راشد ولكف. الغرب تقمد
 ممثبلً  الشرؽ. والغرب الشرؽ بيف الخبلؼ يوجد الذىنية الخمفية في شؾ وال. إليو

 وغيرىا األميركية باإلمبريالية ممثبلً  والغرب الفيتنامية والثورة والصيف السوفيتي باإلتحاد
 إلى يتوصؿ" شرقية إلى" قصيدة في نراه أف إذاً  عجب فبل. الػمستعمريف ببلد مف

 حينما وصريح مباشر بشكؿ اإلنساف وحقوؽ االستعمار مف التحرر بيف الحتمية النتيجة
 ص الفجر، مع ديواف" )ولحدا لدائسيا قبراً  غدت/  ديست اإلنساف حرية إذا" يقوؿ
 ابنة والد فإف. تميد تاريخ ذات األنبياء، صمب مف بأنيا الشرقية ىذه يذكر وفييا(. ٛٔٔ
 .يصدأ قصدير مف الشرؽ ابنة والد وليس ذىب مف ليس الغرب

 )ٜٔٔ ص". )فيصدا قصديرٌ  أبوؾ وأنت/  أبوىا ذىبٍ  مف الغرب أِبنت"
. فاتنة بالتأكيد لكنيا تائية تكوف قد شرقية حبيبتو أف يعمف مواربة ودوف مباشر وبشكؿ

 مطمعيا في يقوؿ حينما( الفجر مع) ديواف في" الحبيبة" قصيدة في عنو يعبر ما ىذا
 وبأف" الشرقييف باألطفاؿ" يقسـ وىو( ٕٛ ص!" )فاتنة لكنيا/  تائية شرقية حبيبتي"
 ٜٛ٘ٔ العاـ لبناف في األميركي باإلنزاؿ ويندد" الحرية ػػ األرض ككؿ ػػ يريد الشرؽ"

 ،(آيؾ) إلى رسالة قصيدة. )باألىواؿ الشرؽ زرع ىو اإلنزاؿ ىذا ىدؼ أف يرى حيث
 )ٚٓٔ ،ٙٓٔ ،ٗٓٔ صفحة فمسطينية، قصائد

 البلجئ 
 حيوية مواضيع كانت حسيف راشد فييا تحدث التي األخرى الػمواضيع أف في شؾ ال

 البلجئيف موضوع مثؿ الجدؿ أو لمتأويؿ قابمة غير حدية مواقؼ فييا واتخذ ومعاصرة
" وحمامة الجئ" قصيدة مثؿ واضحة سياسية رؤية ذات معبرة قصائد فيو كتب الذي
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 الفمسطينية الديار عمى يعرج حيث" أنت؟ الجئة مثمي ىؿ" بالتساؤؿ مطمعيا يبدأ التي
 مثمو الجئة تصبح ال لكي الحمامة تطير ال أف بالتمني لينتيي وسمبت أخذت التي

 فقط يعالج لػـ( ٘ٗ ص الفجر، مع". )طرت ما ليتؾ..  ليتؾ يا/  مثمي باكية مالؾ"
 عنوانيا بالرؤيا أشبو فبقصيدة فيو، ىو بقي الذي الفمسطيني الوطف داخؿ في المجوء

 جينـ ظؿ في واألغبلؿ السود الخياـ يصؼ( ٔٔ ص الفجر، مع" )جينـ مف أزىار"
 لف الػميجر في السوداء الخيمة ىذه أف إلى" يتكمػـ بأال وأوصوه شعبي سجنوا" حيث
 يصؼ( ٚٔ ص الفجر، مع. )الصفراء الخيمة في نجده نفسو والػموضوع. قصراً  تصير
 بقدرة فيصور. إلييا وأوصموه فييا الفمسطيني اإلنساف وضعوا التي والذؿ الفقر مأساة

 :يقوؿ حيث. الصغيرة أختو لتأكؿ الديداف انتظار فوتوغرافية
 حقيره ديداف الصفراء الخيمة حوؿ وىناؾ
 صبوره كأيوبٍ  صوت ببل تراقبني كانت
 .الصغيره أختي القبورسيحتوي أيّ  ترى حتى

 األطفاؿ
 ليـ غنى وقد. شعره وفي حياتو في ميماً  حيزاً  يسكنوف حسيف راشد لدى األطفاؿ
 ويتحوؿ أميراً  يولد كيؼ عندنا، يولد الذي الطفؿ بيف فييا قارف مأساوية شعرية أغنيات
 طفبلً  يولد كيؼ الثري، الغرب عند أي عندىـ، يولد الذي والطفؿ التخمؼ، إلى تدريجياً 
 بعنواف جداً  ومعبرة جداً  جميمة قصيدة وىي. الدرجات أعمى إلى ليصؿ ويربى عادياً 

 :فييا يقوؿ التي" الجياد"
 اآلخريف ببلد في
 صغيرا الطفؿ يولد
... 
ذا  صغيرا كاف الذي الطفؿ وا 
 كبيرا إنساناً ...  يصبح رجبلً 
.... 
 أميرا الطفؿ يولد قرانا في
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.... 
 صغيرا إنساناً ..  يصبح قزماً 

 القشورا ويجتر الوحؿ يشرب
( ٛ٘/ٚ٘ ص فمسطينية، قصائد ديواف ) 

" أخرى وأشياء فتحي" قصيدة في يقوؿ، كما األطفاؿ، ولكؿ فتحي، ألخيو يكتب لذلؾ
. والشرؽ فتحي والعيد، فتحي والشمس، فتحي معنونة سوناتات ثبلث في ذلؾ لو ليؤكد
 وتحمؿ واألىواؿ الػمصاعب ىذه كؿ تجشـ ما أنو حسيف راشد يقسـ القصيدة ىذه في

 األطفاؿ مثؿ يقسـ األطفاؿ، كؿ أجؿ ومف فتحي أجؿ مف إال والعذاب والسجف اآلالـ
 )ٙ٘ ص فمسطينية، قصائد". )أنت ألجمؾ صدقني لؤلطفاؿ، أنت ألجمؾ"

 شعرية مغناة ىي" سنبمة ببلدي ثّوار يجرح أف ضد" مطمعيا التي" ضد" قصيدتو ولعؿ
. بندقية يحمؿ ومناضؿ ثائر إلى الطفؿ تحوؿ التي االحتبلؿ وحشية أماـ الطفولة لبراءة
 في بطبلً  طفؿٌ  يصبح أف ضد...  قنبمة ػػ طفؿ أي ػػ طفؿ يحمؿ أف ضد" يصرح فيو

/  ورفاقي/  ببلدي إحراؽ بعد/  ولكف...  شئتـ ما ضد" ذلؾ كؿ ضد ىو" العاشرة
 موسوعة الجيوسي، الخضراء سمػمى. د!" )بنادؽ؟ أشعاري تصبح ال كيؼ/  وشبابي
( ٕٔٓ ػػ ٕٓٓ ص ،"ضد" قصيدة الشعر، األوؿ، الػمجمد الػمعاصر، الفمسطيني األدب

 وسفيراً  ٜٛٗٔ نكبة إثر فمسطيف في الػمعذبة الطفولة باسـ رسمياً  ناطقاً  بالفعؿ كاف لقد
 .ليسمع لمسمع آذاف لو مف كؿ إلى األطفاؿ قضية أوصؿ الشعر، خبلؿ مف ليا

 والتحدي العنفواف
 بشكؿ يجري بنادؽ، إلى أشعاره يحوؿ الذي األطفاؿ، مأساة تجاه اإلنساني الجانب ىذا

 راية رفع حسيف راشد. اإلسرائيمي لمجبلد والتحدي بالعنفواف الػمفعـ غضبو معو متوازٍ 
 فقاوـ. الفمسطيني الشعب عمى الػمفروض اإلسرائيمي العسكري لمحكـ والػمقاومة النضاؿ
. الحكـ ىذا ضد مقاومة، وأناشيد شعراً  الػمكتوبة بالكمػمة أو ومقالة نثراً  الػمكتوبة بالكمػمة
. والتصاريح واألغبلؿ بالسجف الشعب كبموا الذيف الجدد الحكاـ وتحدى السجف فدخؿ
 في الفمسطيني الشعب حؽ عف لتدافع إسرائيؿ في األرض حركة أسسوا الذيف أحد وكاف
 مثؿ فقصائد. واإلقصاء والتغييب الػمصادرة عف بعيداً  أرضيـ عمى الكريمة الحرة الحياة
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لى" "سجيف خواطر"  كفر لػمجزرة الثامنة الذكرى في ألقاىا التي" الجميؿ في شعبي وا 
 لشعره نماذج ىي" الرممة سجف مف" و" وسبلسؿ ىتافات" و" آخر ثائراً  وىاكـ" قاسـ،
 قصيدة) فييا يقوؿ التي فصرخاتو. فمسطيف في الػمقاومة لشعر أسس الذي الػمقاوـ
 )ٖٕٔ ػػ ٕٕٔ ص الفجر، مع ديواف أيار، أوؿ قصة
 تحقؽ السجف أسوار وبيدـ تشترى بالدـ الػمسجوف حرية
 .األسبؽ الصميب إلى الػمسيح أف يضيره ليس الحر األبيّ  صمب

 األحرار كؿ إلى وعبرتو الفمسطيني الوطف أرجاء كؿ في دوت( الصرخات ىذه(
 .العالػـ في والشرفاء
 عنصريتو وفضح الديمقراطية ادعاءاتو زيؼ وكشؼ اإلسرائيمي العسكري لمحكـ تصدى

 لدولة الػمؤسس األب غوريوف، بف ديفيد عنصرية منتقداً  وىاجـ. مناسبة مف أكثر في
 ألنيا الشخصية اليوية بطاقة استبلـ رفض ألنو العربية والمغة العرب تجاه إسرائيؿ،
 مف رسالة" عنوانيا قصيدة في واعتزاز بفخر حسيف راشد فأنشد. العربية األحرؼ تحمؿ
 :قائبلً  جيوري وبصوت" الرممة سجف

 "برعدية" دافيد بمغ ػػ لسجاني وقمت تبسمت"
 ... العربية المغة وتحب ػػ تحيِّينا األحجار حتى

( ٗٗٔ ص فمسطينية، قصائد ). 
 الغضب

. وطنو خاف ممف جمدتو أبناء عمى حاداً  غضباً  أيضاً  معيا حممت الػمقاومة، الروح ىذه
 والدة اعترافات" قصيدتو في ذلؾ نرى. العقاب أقصى ليـ يطمب لػـ رقيقاً  ظؿ لكنو

 ربتو الذي ابنيا، فعمو عما فييا تعتذر التي( ٕٙٔ ص فمسطينية، قصائد" )جاسوس
 .فقط معاقبتو وتطمب الوطني، الطريؽ عف انحرؼ لكنو وطنية، تربية

 الطبقي الصراع
نما فحسب السياسي بالػمعنى ليس مقاوماً  شاعراً  حسيف راشد كاف لقد  بالػمعنى أيضاً  وا 

 األرض حركة في ثـ الشيوعي الحزب في نشطاً  عضواً  كاف فقد االقتصادي االجتماعي
/  فمسطيف في السياسي اليساري التوجو في عاـ وبشكؿ مؤسسييا، أحد كاف التي
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 والقيادات باإلقطاع وندد والفبلحيف، العماؿ مع واضح بشكؿ وقؼ وقد. إسرائيؿ
 ونضاؿ أيار، مف األوؿ وحّيا. الػمساكيف الناس جموع عمى نفسيا فرضت التي التقميدية
 االجتماعي، والظمػـ الطبقي الصراع وعالج والقدامى، الجدد األسياد ضد والفقراء العماؿ
 أشبو معبرًا، جميبلً  شعراً  جاء ذلؾ كؿ. أفعاليـ عمى آبائيـ يحاسبوف األبناء وجعؿ
. ىموميـ عف معبراً  الناس مف قريباً  جعمو مما آخر شيء بأي منو الغنائي بالشعر
 ييتـ الذي" التفاعمي" الػمسرح مف كأنيا والحوار والصخب بالحركة تمور القصيدة فكانت
 ليست" نائب بنت مف" فقصيدة. منو ويقربيـ ويحاورىـ معيـ ويتفاعؿ الناس بشؤوف
 لصالح يعمؿ ألنو والدىا تنتقد فيي( ٜٔ ص فمسطينية، قصائد ديواف) عادية قصيدة
 سموكو وحياؿ لو، كابنة وضعيا حياؿ وقمؽ وألػـ وجع مف تعانيو ما لو وتشرح النظاـ
 والدىا وتسأؿ الجديد لمقيصر كعبد
 أثمر الذي كبستاني..  تثمْر  لػـ أنت لػماذا
 !! تكبر لػـ أنت لػماذا
 القيصر مزارع بيف الناس دوف أنت لػماذا
 التقميدية القيادات بشدة ينتقد( ٜٜ ص فمسطينية، قصائد" )النيابة ثمف" قصيدة وفي

 عف مسؤولة القيادات تمؾ ويعتبر تقود، لكي تآمرت أو تقود كيؼ تعرؼ لػـ التي لمشعب
 :القصيدة ىذه في يقوؿ. الشعب ضياع
 الوجود تنابمة واحرؽ...  نشيدي يا حروفؾ اليبْ 
 )ٜٜ ص) الػمجيد؟ الشعب بطولة فأيف...  شعبي ضّيعوا ىـ

 :التالي" جئت اليوـ" قصيدة في قائبلً  القيادات تمؾ ينتقد ساخر سياسي ىزلي وبتصوير
 بوجيو؟ أشارباف الزعيـُ  وَمفْ 

 ؟ شقراءُ  وعباءة ومبلبس
 إناَءه يبيح أمف الزعيـ وَمفْ 

 )ٛ ص فمسطينية، قصائد) ؟ ظماء قراه وفي لمشاربيف
 بيف مف والفبلحي العمالي والتضامف االجتماعي والظمػـ الطبقي الصراع نجد وليذا

 ودوف مباشر بشكؿ الػمواضيع ىذه في عناويف حممت والتي أنشدىا التي الكثيرة القصائد
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 إلى أغنية" و" أيار أوؿ قصة" و" فبلح ثورة" و ،"حياتيـ" و" عامؿ إلى" مثؿ مواربة
" كبير قمب: أمبلكو...  فقير: األولى الػمينة" و مواربة دوف فييا يعمف التي" مجيولة

". الػمرة عيشتو" تحطيـ في الفبلح ىدؼ يحدد أخرى وفي( ٕٙ ص فمسطينية، قصائد)
 البسيط اإلنساف يتحوؿ كيؼ" آخر ثائراً  ىاكـ" وفي( ٗٓٔ ص فمسطينية، قصائد)

 ثائر، إلى لعائمتو رغيفاً  ليشتري يعمؿ الذي العفيؼ الشريؼ
 سجنوه لػما ثـ

 آخرا شيئاً  صار
 ثائرا شريفاً  إنساناً  صار

( ٕ٘ٔ ص فمسطينية، قصائد ) 
 الحرب مناىضة

 مبكر وقت في الحرب ضد كتبوا الذيف العرب الشعراء أوائؿ مف حسيف راشد يكوف قد
 عناويف أصبحت التي فقصائده. شاباً  يافعاً  يزاؿ ال وىو والنضالي الفكري نضوجو مف
 مثؿ وويبلتيا الحرب ضد كتبت شبيية عظيمة بروايات تذكر لمحرب الػمناىضة ليذه
 ماريا اريش الشيير األلػماني لمكاتب ،(الغربية الجبية عمى ىادئ شيء كؿ) رواية

. ىاشيؾ ياروسبلؼ اإلنساني التشيكي لمكاتب( شفيؾ الطيب الجندي) ورواية المارؾ،
 مف ساخرة رسالة" في ذلؾ عف ومعبرة إنسانية جميمة قصائد حسيف راشد كتب فقد

 بالقوؿ الحرب ساحة فييا يصؼ والده إلى جريح شاب مف" الػميداف
 العتيؽ والفجر أبتاه يا الػمأفوف الػمدفع"

 الطريؽ في ىنالؾ ىنا، الػمتناثرات واألذرع
 والحريؽ الخنادؽ وأفواه والػموتى والميؿ

 "...والسبلـ والتحية التياني حموَ  ييدينكـ
 ىي ىذا جندينا أدركيا التي ىي والحقيقة

 )٘ٔ ص الفجر، مع". )األناـ األطفاؿ تيتـ عمى األوسمة ونناؿ"
 مترددة دودة منو تقترب جريح جندي مشاعر يصؼ" والدودة الجندي" قصيدة وفي

 مع" )دمي مف لؾ يمذ   بما ستنعميف" و دقيقة إال ىي ما االستعجاؿ عدـ منيا فيطمب
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 مع" )لمحرية ىدية" قصيدة في لمحرب الػمناىضة ىذه نرى وكذلؾ(. ٕ٘ ص الفجر،
 .أعبله ذكرىا ورد التي" ضد"و( ٖ٘ٔ ص الفجر،
 االستعمار ضد القومي النضاؿ

 الحرية مناىضة األحواؿ مف حاؿ بأي تعني تكف لػـ وأىواليا الحرب مناىضة إف
 وراء مف حسيف راشد يراه كاف الذي العربي الوطف في خاصة االستعمار ضد والنضاؿ

 إسرائيؿ مغادرتو حيف إلى الفمسطيني، شعبنا إسرائيؿ فيو وضعت الذي الوطف سياج
 الكبير، العربي الوطف أو العربية، الػمنطقة كانت لقد. ٜٚٙٔ حرب إثر الخارج إلى

 عقب عمى رأساً  األمور قمبت التي النكبة مف بدءاً  وثورات، وانقبلبات، بتحركات يمور
 لبناف، في األميركي واإلنزاؿ الػمصرية، يوليو ٖٕ بثورة ومروراً  العربية، الػمنطقة في

عبلف  في وىو ٖٜٚٔ تشريف حرب شيد وقد. العراؽ في وبالثورة السنتو، حمؼ وا 
نما الػمراقب بعيف ليس وتطوراتيا األحداث ىذه تاريخ حسيف راشد سجؿ وقد. سورية  وا 
 جانب إلى حّياً  ونضاالً  نضالية، حيوية امتؤل الذي شعره خبلؿ مف الػمشارؾ بفعؿ

 االستعمار ربقة مف وتتخمص رأسيا ترفع أف أجؿ مف تناضؿ التي الػمقيورة الجماىير
 إلى وأجانب، عرباً  لمػمشاركيف، والفضح واإلدانة باالنتقاد مميئة أشعار وىي. والييمنة
 كانت القصائد أبمغ ولعؿ. العربية األنظمة عمى الثورة إلى وبالدعوة االستعمار جانب
 إلى رسالة" بعنواف ايزنياور ديوات األميركي الرئيس إلى أرسميا التي الرسالة تمؾ
 ػػ ٕٓٔ ص فمسطينية، قصائد) األسبؽ األميركي لمرئيس الكنية اسـ وىو ،("آيؾ)

 :النياية في األميركي الرئيس فييا ينصح والتي( ٚٓٔ
 لبناف اترؾ..  ألىميو لبناف فاترؾ"

 بألعابو كاألطفاؿ طفمؾ ينعـ كي
 بأثوابو الجيراف أبناء ويفاخر

 آيؾ مستر يا
 ."لبناف اترؾ

 بيا مرّ  التي واألحداث ٜٛ٘ٔ العاـ العراؽ في الثورة إلى حسيف راشد قصائد وتشير
 أو إسرائيؿ في الفمسطيني شعبنا عمى وتأثيرىا األحداث ىذه انعكاس مدى إلى العراؽ
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 العراؽ ألىؿ وحبو إعجابو عاؿٍ  بصوت يغني عديدة قصائد ففي. األخضر الخط وراء
 ليـ قائبلً 

 /مقدسا اسماً  بغداد يا أحبؾ"
 اليزائما عنؾ رد   نبيبلً  وشعباً 

 /تمردتْ : قالوا حيف أبكي كدت لقد
 "ىائما آتيؾ كنت قيودي ولوال
 /ومثمثي راقصاً  جميمي رأيت
 حالػما الػموج حوليا تغني وعكا
 /وبحرىا حيفا بغداد يا تحييؾ
 النسائما إليؾ ييدي وكرمميا
 /صنوبرٌ  الرافديف نخيؿ يحّيي
 مسالػما الجميؿ سفح عمى يقيـ

( ٘ٔٔ ػػ ٗٔٔ ص فمسطينية، قصائد ) 
 ثورة ويحيي" العراؽ حيّ "و" العراؽ مف قصيدتاف" مثؿ قصائد عدة في العراؽ يحيي فيو
 في الراىف الوضع األسماء في التغيير بعض مع تعكس التي" النار حكاية" في لبناف
 (ٚٔٔ ،ٔٔٔ ،ٛٓٔ ص فمسطينية، قصائد) لبناف
 بعد قصيرة لفترة إلييا لجأ التي فيي. حسيف راشد قمب في خاصة مكانة فميا دمشؽ أما

. ىناؾ مف ٖٜٚٔ( تشريف) أكتوبر حرب وعايش فييا وعاش. إسرائيؿ مف خروجو
 دمشؽ يوميات أسماىا وقد تشريف، حرب مف توقعاتو عف جميمة قصائد كتب وىناؾ
 يقوؿ حيث ،ٖٜٚٔ/ٔٔ/ٙ ػػ ٓٔ/ٙ مف تاريخيا وحدد
 سائحاً  جئت ما ألنني

 فمسطيف أنا
 دمشؽ أيضاً  أنا...  حبي ومف

( ٖٕ ص فمسطينية، قصائد ) 
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( دمشؽ أطفاؿ) دمشؽ ألطفاؿ النضالية الروح وصور" دمشؽ دموع" أيضاً  فييا وكتب
 وفي" دمشؽ في يسير كمو الحب" أخرى قصيدة وسّمى لدمشؽ" الحب نشيد" وأنشد
 القسـ في عمؿ كما الفمسطينية الدراسات جمعية إنشاء في وساىـ عمؿ أيضاً  دمشؽ
 .دمشؽ إذاعة مف العبري

 األممي التضامف
 مف التحرر بقضايا وانشغالو اىتمامو عف وأمتو شعبو قضايا في انيماكو يشغمو لػـ

 واسع مكاف أشعاره ففي. الػمكافحة الشعوب ونصرة األممي والتضامف االستعمار
فريقيا آسيا في كميا لمثورات وجمي وواضح  باتريس خص وقد. البلتينية وأميركا وا 
 قبؿ مف قتؿ الذي الػمستقمة، الكونجو لجميورية رئيس وأوؿ الكونجولي الثائر لومومبا
 بالػمسيح فييا يوشب" البريد ساعي" عنوانيا بقصيدة ،ٜٓٙٔ العاـ في األجانب الػمرتزقة
 فييا جاء الحرية، يوزع بريد كساعي وصوره
 الحطب عمى الشتاء تشوي...  ممغومة افريقيا
 غضب مؤلى افريقيا...  دما مؤلى افريقيا

 ذىب قد نبي عمى لمبكاء فييا وقت ال
... 
 /شعوبيـ نصر الشيداء ُيبمغ مف
 آخرا شييداً  نرسؿ لػـ نحف إف
... 

 / ىاديا مسيحاً  أعطينا باألمس
 .ثائرا مسيحاً  نعطييـ واليوـ

( ٜٓ ،ٚٛ و ٙٛ ص فمسطينية، قصائد ) 
 السخرية

 في ساعدتو عظيمة، كاريكاتورية وصفية وبقدرة ساخرة بروح يتمتع حسيف راشد كاف
خضاع إسرائيؿ دولة وقياـ ٜٛٗٔ نكبة بعد الصعبة الػمأساوية األوضاع مواجية  وا 
 مقالة مواسي فاروؽ. د كتب وقد. اإلسرائيمي العسكري الحكـ إلى الفمسطيني الشعب
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 "الحقائؽ" اإللكترونية الصفحة" )حسيف راشد شعر في والػمرارة السخرية" بعنواف ميمة
((Alhaqaeq.net وعمى 

(arabiancreativity.com) وعمى شعره عمى وتأثيرىا وأبعادىا الػمقدرة ىذه فييا شرح 
 إال يستطيعو ال صعب ففٌ  والػمرارة والسخرية. األخضر الخط داخؿ في الشعر حركة
 عمى بالػمقدرة وتميز المغة، خفايا مف وتمكف مرحة، بروح وتمتع الدعابة روح ممؾ مف

قامة التواصؿ  أو ثأرية ليست لكنيا الذعة سخريتو أف صحيح. الناس مع العبلقات وا 
 .وأجاد فييا أبدع ولذلؾ. اآلخر تشويو إلى تيدؼ
 الحب

 كاف. مقاومة شاعر أو سياسياً  شاعراً  فقط يكف لػـ حسيف راشد أف ىنا، القوؿ مف بد ال
 ليس غزلية غنائية مجموعة الػمجاؿ، ىذا في قصائده شكمت حيث بامتياز حب شاعر
نما البشر مف بالػمحب فقط  حورية أو حسناء جميمة فتاة إلى الػمكاف، لتحوؿ امتدت وا 
 لػمدف الحب ىذا عف نموذج" والبحر عكا" قصيدتو أف وأعتقد. بيا اليياـ ويتـ تحب

 مف قمب ظير عف حفظت بمغناة بيا يتغنى عروس إلى عكا تتحوؿ حيث فمسطيف،
 :ومطمعيا األجياؿ كؿ
 الندية واألرض الريحاف ورقصة الرعاة حمػـ

 البيية مبلءتيا في الخجولة القمح وسنابؿ
 العسجدية الشباب وأحبلـ أزىاري، ورحيؽ

 )ٔٔٔ ص الفجر، مع) ىدية عكا بيا ترضى فيؿ...  عندي ما كؿ ىي
 مع جوالتو أف إال حسيف راشد وصورة طابع عمى غمب والتحدي الػمقاومة شعر أف ومع
 ص" )خطيبة مف رسالة" قصيدة مثؿ عاطفة، أو أىمية أو حميمية تقؿ ال الحب شعر
(. فمسطينية قصائد ديواف( )ٓٙٔ ص" )يومياتيا" و( ٛٚ ص" )عصبية مف" و( ٙٙ
 وبمغة شعري بأسموب دافئة جياشة مشاعر عف وتعبر عذري، حب قصص تروي فيي

 وبالحزف واألمؿ، بالفرح والحركة، بالصور ممتمئ وبأسموب معقدة، غير وخفيفة جميمة
 .والغضب والقمؽ
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 بيت وكاف. قصيدة في الشعر مف بيت في الشاعر شاعرية تقيس سابقاً  العرب كانت
 أرقيا أو أبمغيا أو العرب أغزؿ ىو الشاعر ىذا إف لمعرب لتقوؿ كافياً  قصيدة في واحد
 األبيات ىذه مف لوجدنا حسيف راشد شعر في نبحث أف أردنا ولو الخ...  أشجعيا أو

 لؤلجياؿ أسس الذي الػمقاوـ الشعر فارس يكوف أف جدارة عف استحؽ فقد. الكثير
 .النضاؿ الستمرارية خصبة أرضية البلحقة

 التحميمي اإلطار
ثـ يضيؼ: وخبلًفا   تساءؿ شاذؿ طاقو: راشد حسيف، ضوء في عتمة الذاكرة؟!

لقوانيف الطبيعة فقد توّىج لكي ال ينطفئ.. توّىج ليسطع، وال عميو إذا قضى شييد 
ـّ، مف قاؿ إف شيداء الوطف ميتوف؟! أجؿ توّىج ليسطع، رغـ أف بعض   الرسالة. ث

 ادة في الشعر الفمسطيني المعاصر.موقعو مف الريأبناء شعبنا يجيموف 
لذلؾ توّجينا إلى شقيقو أحمد حسيف، المعروؼ بشعره العالي وقصصو اليادفة 
وفكره الثاقب ونقده الموضوعي، ليحّدثنا عف ىذا الموقع الريادي لشييد الرسالة 

 الفمسطينية الشاعر راشد حسيف.
لساحة وحضوره األدبي والسياسي البارز رغـ الدور الكبير الذي أّداه راشد عمى ا 

في أحمؾ فترات المواجية مع المرحمة التي أعقبت النكبة، يبدو اليوـ أف راشد يتعّرض 
لعممية سمب عمنية، تيدؼ إلى التعتيـ عمى موقعو الريادي مف شعر المقاومة، وتأثيره 

وقات. ما البالغ عمى مجريات الحدث السياسي واألدبي عمى ساحتنا في وقت مف األ
  (ٔ) ىو سبب ذلؾ في رأيؾ؟

 َوِليذا  
قْ   حيَنما أْكُتُب ِشْعرًا أَتَمزَّ

              َوَدٌم ِمْن َرْحِم أّمي
 َفْوَق َوْجيي َيَتَدفَّقْ 

                                                           

معاصر ،دار العودة ،بيروت ، ابو شباب، واصؼ  شخصيو الفمسطيني في الشعر الفمسطيني ال ( ٔ)
 .٘٘، صٜٛٛٔ
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 ِشْعري باِحثًا« َيْنَجن  »ِعْنَدىا 
 َعْن ُوجوِه الَخَوَنة

بيننا، حينما يروف ومات راشد حسيف وىو يبحث عف وجوه الخونة، وكثيروف مف  
عجينة الواقع الفمسطيني تتشّكؿ في صورة مخالفة لمحمـ، تنفجر تصّوراتيـ وتندفع في 
كّؿ اتجاه، بحثًا عّمف ىـ وراء ذلؾ. وألننا شعب نفيـ الخيانة بشكميا البدائي، كما 

نا، عّودنا واقع العمالة العربية، فإننا ال نبحث في المكاف المناسب. وكثيًرا ما نجد أنفس
 أثناء التجواؿ، نجوب ساحة العمالة ونبحث عف العمبلء خارجيا.

كثيروف منا، يكاد يصيبيـ الجنوف، وىـ يروف الفجور الفكري والعممي عمى ساحتنا 
الفمسطينية، يتمترس في مواقع وطنية، ويرتدي زّييا، بؿ ويحمؿ أحياًنا أوسمتيا دوف أف 

 يفيموا لماذا؟!
مسطيني غير مكّرر تاريخًيا، مف حيث مستوى الحدث، وأنا أّدعي أف المشيد الف

ومستوى رّد الفعؿ لدى الضحية. فالحدث ىو ابتزاز كياف بأكممو بطريقة مثالية، خيالية، 
حممية، فاشية، ولكف تحت رعاية دولية. وىذا مشيد ليس لو نظير في التاريخ 

، والحاؿ التي المعروؼ. ولكف األمر سيبدو أكثر غرابة عند متابعة سموؾ الضحية
وصؿ إلييا الموقؼ السياسي والفكر الوطني الفمسطيني. لقد تصاعدت ىجمة العدواف 
عمى الشعب الفمسطيني باستمرار، حتى احتّمت كامؿ األرض الفمسطينية، وقسًما كبيًرا 
مف مساحة الدـ الفمسطيني. وبموازاة ذلؾ، وباّتساؽ زمنّي واضح، كانت القيـ الوطنية 

مرار، إلى أف وصؿ األمر، عمى ساحتنا المحمية خصوًصا، حّد استباحة كّؿ تتدّنى باست
المحّرمات الوطنية، ووصؿ الموقؼ السياسي الفمسطيني إلى درجة تبّني ىذا الواقع، بؿ 

 والدعوة إليو.
لـ ُتعَط ليا فرصة رّد الفعؿ منذ  -الشعب الفمسطيني  -والحقيقة ىي أف الضحية 

ىناؾ، إلى جانب مشروع اإلسقاط، مشروع طفيمّي جاىز، استطاع البداية، إذ يبدو كأّف 
أف يدخؿ جسد الضحية، قبؿ أف تخرج مف دىشة السقوط المفاجئ. ولقد استطاع 
التنسيؽ المستمّر، بيف مشروعي اإلسقاط والطفيمية، أف يأخذ زماـ المبادرة ويقود رّدة 

لفكر الوطني الفمسطيني فعؿ الضحية في اتجاه سقوطيا ىي األخرى. أي أف قيادة ا
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سقطت منذ البداية في يد المشروع الطفيمي، حيث قادىا في اتجاه التعّثر واليميمة 
  (ٔ) والقصور عف قانوف التوزاف والتوازي في رّد الفعؿ.

وكانت كّؿ فرص النجاح متوّفرة لممشروع الطفيميي. فمقد قّدـ لو مشروع اإلسقاط 
ـّ الصييوني، الساحة الفمسطينية  المحمية عمى طبؽ مف ذىب. وكاف التنسيؽ بينيما يت

عمى أساس خّطة أمنية واضحة األىداؼ، ومنصفة بالنسبة لكمييما، مف حيث 
مكاسبيا. فمشروع اإلسقاط يريد ساحة نظيفة باىتة وطنًيا إلى أبعد الحدود. والمشروع 

إاّل في ظروؼ الوسيمة  الطفيمي يريد جميوًرا وشرعية ودوًرا سياسًيا، ال يمكف أف تتاح لو
الديمقراطية التي اتّبعتيا الدولة الفتّية المتحّضرة، المنحدرة مف أصؿ أوروبي. وقد 
ساعده وجيو الطّيب المضطَيد، وزّيو األيديولوجي المتعاطؼ مع ضحايا اإلمبريالية 

  (ٕ) والصييونية، عمى استمالة الجميور الفمسطيني عمى الساحة، ومتابعة الميّمة.
انت التنحية التدريجية لئللتزاـ الوطني، وتخفيض حّدتو، ىي الميمة األولى أماـ وك

المشروع الطفيمي، عمى أف يتبع ذلؾ ميّمة اإلسقاط النيائي لمقيـ القومية والوطنية 
واستبداليا بقيـ الواقع الجديد. وما مف شّؾ في أف ىذا المشروع استطاع أف يطاؿ، ليس 

وسموكياتو، إنما استطاع أيًضا أف يفسد إلى حّد بعيد  فقط أدبيات الفكر الوطني
المواثيؽ الكبلسيكية العفوية ليذا الفكر لدى جزء مف جماىير شعبنا، المكشوفة 
لممارساتو. ولقد اعتمد، في ىذا السبيؿ، باإلضافة إلى أسموبو ذائع الصيت في 

ؿ الساحة، بؿ وتمّكف في المغالطة المنيجية، تمم ؽ كّؿ نوازع اإلنحراؼ واإلنتيازية داخ
بعض األحياف مف خمقيا. ومف خبلؿ ذلؾ استطاع أف يفتح عمًنا باب اإلباحية الوطنية 
واالجتماعية عمى مصراعيو أماـ االنتيازييف، وبثمف زىيد، ال يتعّدى اإللتزاـ النيابي 
بالمشروع الطفيمي. ومؤخًرا، وصؿ األمر درجة مف السوء، أصبح معيا كّؿ فمسطينيي 

                                                           

، ٖٕٓٓفمسطيني ،دار الفاس ،عماف ،،تطور االتجاه الوطني في الشعر الابو شاور، سعدي (ٔ)
 .ٗٛص
الطبعة الثالثة ،  دمشؽ  احمد ، محمد فتوح ، الرمز والرمزية في شعر المعاصر ، دار المعارؼ ،(ٕ)
 .ٖٕٙ، صٜٗٛٔ، 
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الساحة متساويف في نقائيـ والتزاميـ الوطني، رغـ اختبلؼ مواقعيـ الممتّدة بيف السجف 
  (ٔ) وأحضاف السمطة، بشرط اإللتزاـ المذكور آنًفا.

لمتمييز عف شعراء  -ومأساة راشد حسيف وأمثالو مف شعراء التراب الفمسطيني 
وطنييف. أي مثالييف فاشّييف، أنيـ كانوا أخبلقييف. أخبلقييف  -الدبموماسية الفمسطينييف 

حسب تعريؼ المشروع الطفيمي. لقد آمنوا بالنقاء الشخصي، والقدوة في المثاؿ الوطني 
مف ناحية، وأصّروا عمى التمّسؾ بالمفيوـ اإلنساني والوجودي لمعدالة مف ناحية أخرى، 

في اتجاه مما أوقعيـ في الدونكيشوتية. لـ تَُتح ليـ الفرصة، لتعديؿ وعييـ الوطني، 
المفيوـ التاريخي لمعدالة الذي ىو المفيوـ العممي الوحيد الذي يصمح لمفمسطينييف، 

الدولية حينما « العدالة»اختيار اليزيمة عمى « فجور فكري»كشعب قّرر في ساعة 
المرحوميف بالطبع  -رفض التقسيـ. لقد توّرط راشد حسيف وبعض الشعراء الفمسطينييف 

قدوا الصمة مع الواقعية العممية لمتاريخ، التي تحظر التوّرط في في الحّب، وبذلؾ ف -
حّب األشياء واألفكار، كظاىرة تدّؿ عمى انحبلؿ الوعي، والتوّجو نحو الرومانسية، أي 

  (ٕ) الغيبية، أي الحمـ، أي الفاشية. ىكذا حاوؿ المشروع الطفيمي أف يقّدميـ دائًما.
التحرر القومي لمشعب الييودي في أكثر مف حركة »ولئلنصاؼ، فإف الصييونية، أي 

مئة وعشريف جغرافيا وحضارة كونية، في المكاف، وفي جغرافيا وحضارة زمنية واحدة 
لـ تكف قائمة عمى الرومانسية، أي الغيبية، أي الحمـ، أي « مفصولة عف المكاف

التاريخية ال الفاشية، وذلؾ ألنيا كانت تعمـ عمـ اليقيف أنيا سوؼ تنتصر، ألف الماّدية 
تمانع في انتصارىا، ما دامت تممؾ القوة البلزمة لذلؾ، وما دامت الشرعية الدولية إلى 
جانبيا. ولئلنصاؼ، فإف العدالة الدولية لـ تيمؿ الفمسطينييف، بؿ سمحت ليـ بإقامة 
ذا كاف راشد حسيف أو غيره مف شعراء التراب  دولة عمى جزء كبير نسبًيا مف وطنيـ. وا 

يني أرادوا التفتيش عف وجوه الخونة، فميبحثوا عنيا بيف وجوه أولئؾ الذيف رفضوا الفمسط
التي مات « النصيحة الثورية الخالدة»في حينو، وما زالوا يرفضوف االستماع إلى 

                                                           

 .٘ٚ، صٜٗٛٔالمعاصر ط الثالثة ، دمشؽ ،الرمز والرمزية في شعر (ٔ)
 .ٜٚ، صية في األدب العربي، نيضو آالمو رمز الجندي ، درويش ال(ٕ)
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، ورفضوا بناًء عمى ذلؾ «إذا لـ يكف ما تريد فأرد ما يكوف!»ماركس وىو يرّددىا: 
  (ٔ) تقسيـ فمسطيف.

راشد حسيف، منذ البداية، االنخراط في المشروع الطفيمي، والذي ىرب منو لقد رفض 
بعد ذلؾ محمود درويش إلى الخبلء العربي. وبذلؾ أضاع راشد حسيف حّقو التاريخي 
في تصّدر قائمة شعراء المقاومة، عندما يقوموف بتبلوتيا في االجتماعات التمييدية 

« أسرار»يست، أو عندما يريدوف تسريب في الكن« الفمسطينية»النتخابات القوائـ 
الحركة األدبية الفمسطينية في إسرائيؿ إلى دوائر الفكر، ومراكز البحث العممي 

  (ٕ) المتطّورة، ذات السمعة الدولية الباذخة، في العالـ العربي.
ـّ احتواؤه وتبّنيو  وبالطبع فإف راشد حسيف لـ يكف يعرؼ أف المشروع الطفيمي، سوؼ يت

ًيا، عمى أيدي أحد الصحفييف وقادة الفكر الوطني الفمسطيني عمى ساحتنا. ولـ فمسطين
يكونوا ىـ مف جانبيـ عمى استعداد إلطبلع أحد سوى الدوائر المختّصة عمى ىذا 
السّر، فاعتقد راشد أنيـ خونة، ومات وىو يعتقد ذلؾ. بينما استطاع محمود درويش أف 

الفكر المختّصة، أف المشروع الطفيمي، قد تبعو  يدرؾ بذكائو الفطري، وقربو مف دوائر
إلى األرض الخبلء، فأعمف الوالء لو عمى مضض. وحينما تغّمب عميو الفجور 
الفمسطيني في ساعة ضعؼ، وكتب قصيدتو إّياىا )التي يقوؿ فييا: ُأخرجوا مف بّرنا.. 

عادة « أحد الصحافييف»ُأخرجوا مف بحرنا(، قاـ  التوازف ذلؾ، بتصحيح الوضع، وا 
الفمسطيني إلى وضعو الطبيعي، وأطمع الدوائر المختّصة في إسرائيؿ عمى موقؼ 
الثقافة الفمسطينية والعربية المتحّفظ مف تمؾ القصيدة، بصفتو يتوّلى مع األخ كموفيس 

 مقصود قيادة الفكر المّتزف في العالـ العربي.
مسطينية. عمى العكس مف إف المشروع الطفيمي لـ يعد طفيمًيا، مف حيث عبلقتو الف

، بحيث أف الفكر الفمسطيني أصبح اآلف يتطّفؿ «وطنًيا»ذلؾ، فإنو اآلف في وضع جيد 
سوؼ يبقى مشروًعا استثمارًيا مف حيث « وطنّيتو»عمى ىذا المشروع. ولكنو رغـ 
                                                           

 العروبت صىث مىقع ( 1)
http://www.arabvoice.com/modules.php?op=modload&name=News&file=a

rticle&sid=4268&mode=thread&order=0&thold=0    

 http://www.alquds.co.uk    " العربي القدس صحيفت ( 2)
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عبلقتو بالطرؼ الصييوني. ومف خبلؿ ىذه العبلقة قاـ بإىدار دـ بعض الشعراء 
اريخيـ. وبذلؾ ساىـ في تصفية ذيوؿ الفكر الفمسطيني الفاشي، وقتح الفمسطينييف وت

المجاؿ أماـ الفكر الداعي إلى السبلـ الدولي العادؿ، مما أّدى إلى انضماـ كثير مف 
الكواليس الصييونية العرب إلى مسيرتو الفكرية، بكّؿ فخر واعتزاز. ومف « شعراء»

بعض الشعراء والكتّاب اآلخريف خبلؿ عبلقة اإلستثمار ىذه، نجح في اغتصاب 
باإلغواء حيًنا واإلرىاب حيًنا آخر. وقد لجأ إلى أسموب خاص مع بعض ذوي العفاؼ 

تؤّدي « فقداف الذاكرة»الفكري المتزّمت، فتوّصؿ إلى إقناعيـ بتبّني حالة مبتكرة مف 
صديًقا ما فكرًيا ما تؤّديو حبوب منع الحمؿ فسيولوجًيا. )وأرجو أاّل يغضب ىذا الكبلـ 

  (ٔ) زلت أحّبو، رغـ مواصمتو الستعماؿ حبوب منع الحمؿ(.
لقد نجح مشروع اإلسقاط، بالتعاوف التاـ وبالتكامؿ مع المشروع الطفيمي، في خمؽ مثاؿ 
جديد لموطنية، قائـ عمى مطمب التسوية العادلة، أي الممنوحة دولًيا. ممغًيا بذلؾ، 

ثوري. وفي حيف كانت الذراع السياسية والعسكرية مرحمًيا، المطمب التحّرري الوطني ال
لمشروع اإلسقاط، تقصؼ الميثاؽ الوطني الفمسطيني، وتجعؿ مف مسيرة الثورة 
الفمسطينية سمسمة مف المذابح المدنية، كاف المشروع الطفيمي، يوّظؼ حالة اإلحباط 

بيف الفمسطيني واالنكسار الموقت في تمرير طروحاتو اليادفة إلى تخفيؼ حّدة التناقض 
 وواقعو الرديء.

داخؿ الحركة الوطنية لفمسطينيي « الفاشية»وكاف في ذات الوقت يقوـ بقصؼ المواقع 
الداخؿ. ونظرة عابرة وسطحية فقط إلى قائمة المعارؾ التي خاضيا المشروع الطفيمي 

 عمى الساحة الداخمية، تكفي تماًما لتوضيح ميّمة ىذا المشروع:
 «.مستمّرة»األرض  المعركة ضّد حركة

 «.مستمّرة»المعركة ضّد راشد حسيف 
 «.مستمّرة»المعركة ضّد محمود درويش 

                                                           

 :األيام جريدة مىقع  ( 1)
 http://www.al-

ayyam.com/znews/site/template/Doc_View.aspx?did=52085&Date=3/26/2
007 



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 

 
 

 
296 

 «.مستمّرة»المعركة ضّد أبناء البمد 
ورغـ كّؿ المحاوالت المخمصة، والساذجة، ليؤالء، لتجّنب المواجية مع المشروع 

المشروع، أجاب  الطفيمي، بؿ وحتى محاوالت التقّرب والتحالؼ المرحمي معو، فإف ىذا
كما كاف يصفيـ قبؿ  -العمبلء « أعدائو»عمى ذلؾ برفع شعار التوبة أماـ جميع 

داخؿ مشروع اإلسقاط، وتحالؼ معيـ باعتزاز عظيـ بتوبتيـ النصوح، وبقدرتو  -التوبة 
التبشيرية الفائقة، وأقاـ معيـ جبية ضّد الفاشية الوطنية في الجانبيف. أي ضّد حركة 

مف « ْتسوِمتْ »و« موليدت»اء البمد مف ناحية، عمى سبيؿ المثاؿ، وحركة النيضة وأبن
ناحية أخرى. وبحركة لبقة وىادفة قاـ بطرح شعار، إف الصييوني المعتدؿ خير مف 
الفمسطيني المتطّرؼ، ضارًبا عرض الحائط بكّؿ الحيثيات التاريخية واالجتماعية لحركة 

  (ٔ) التحّرر الفمسطيني.
ع الطفيمي، الذي قّدـ لو مشروع اإلسقاط الساحة الداخمية عمى طبؽ مف ىذا ىو المشرو 

العديـ « العربي اإلسرائيمي»ذىب، ليقـو بميّمتو التكميمية الفّذة، ويحّقؽ مصطمح 
الداللة، والقابؿ لمسحب، والطّي والتطريؽ، في مواجية مشاريع اإللغاء الصييونية 

 بمستويات بذاءتيا المختمفة.
ىذا ىو المشروع الطفيمي، الذي يستخدـ ىدـ البيوت، واالعتداءات العنصرية، ومذابح 
المخّيمات والزمف العربي والفمسطيني السيء، لصيينة فمسطينيي الداخؿ، وتربية الدجاج 
في أوساط حركة التحّرر الوطني الفمسطيني، مف خبلؿ النصائح الوقائية التي يقـو 

  (ٕ) بتقديميا.
لؾ.. في سبيؿ تأدية أبذأ ميّمة في تاريخ المأساة الفمسطينية، طارد، في سبيؿ ذ

وحاصر، وحارب، وزّيؼ، وكذب، وأغوى، وغفر، وأداف، وعّذب، وانتيز إلى درجة 
مؤل مفّكرتنا الوطنية واألدبية، بالذكريات المّرة، والوجوه التعيسة التي استغّؿ  النبوغ.

                                                           

  : الجبهت مىقع  ( 1)

http://www.aljabha.org/q/index.asp?serial=&f=3380692735 

 .ٚٛٔ، صألعماؿ الشعرية الكاممة ، بيروت ديواف راشد حسيف ، ا(ٕ)
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يشيا مع الميانة واالفتضاح، ليجّندىا في بؤسيا الفطري، وانكسارىا الشخصي، وتعا
 عممية تزييؼ تكاد ال تصد ؽ.

مشروع جريء إلى درجة تجاوز الواقع الماّدي والحّسي، واالستيتار بوعي اآلخريف 
  (ٔ) ومطالبتيـ بتكذيب وعييـ الموضوعي لصالحو.

يعتمد عميو قّدس المغالطة واعتمدىا إلى درجة التثقيؼ المنيجي، ألنو ليس لديو ما 
 غيرىا.

جعؿ مف ساحتنا ساحة مطاردة عمنية، يستخدـ فييا سوط سّيده ولسانو ىو. وعمى ىذه 
الساحة عاش راشد حسيف، الذي افتتح شعر المقاومة، ولمس العنفواف الذي أنامتو 
النكبة، وأصبح يومّية جماىيرية أدبية ووطنية. وحينما قادوا المعركة ضّد الناصرية 

وأذاقتيـ جماىير شعبنا تمؾ اليزيمة التي نذكرىا وتذكرونيا. ولـ يغفروا  قادىا ضّدىـ،
لراشد فاستخدموا سوط سّيدىـ، ولـ يغفروا لوعي جماىيرنا الوطني، فأقسموا أف يحاربوه. 
لقد تعّمموا الدرس جيًدا، وعرفوا أف العقبة األساسية في طريؽ مشروعيـ ىي الوعي 

موا عمى تنحيتو، وتحريفو بكّؿ الوسائؿ المتوّفرة لدييـ. الوطني الكبلسيكي لمجماىير، فعم
وبدأت لعبة السكيف والضماد. لعبة تربوية مدروسة جيًدا، ىذا يجّرح وذاؾ يقّدـ النصائح 

  (ٕ) الوقائية، والتي بمغت مداىا في شعار الصييوني المعتدؿ، والفمسطيني المتطّرؼ.
وقد يكوف في ىذا الكبلـ بعض الحّدة، ولكنيا عمى كّؿ حاؿ حّدة موضوعية، باإلضافة 
إلى أنو ال حاجة لبلعتراؼ بأنني أترافع. فأنا لست باحثًا حيادًيا، كما أف معرفتي بأف ما 

رّبما يكوف  -حتى لو لـ يقّره البعض عمًنا، لظروؼ خاصة  -قمتو ىو ما يعرفو الجميع
جعمتني أستغني بالصدؽ، عف المراوغة. والغضب أيًضا ىنا أمر منحني ثقة زائدة 

مشروع، إذ أف المقارنة بيف الصييوني المعتدؿ والفمسطيني المتطّرؼ، تحتوي عمى قدر 
مف البذاءة والمغالطة المفضوحة، ال يمكف إاّل أف يثير حالة مف االشمئزاز والقرؼ، ال 

فالمشروع الصييوني، قد  ؿ، وبالتالي شكمو.بّد أف تجد تعبيًرا عنيا في مضموف رّد الفع
حـر الفمسطيني مف كّؿ شيء؛ حرمو مف أرضو وحّقو الطبيعي في حّرية اإلرادة، وىو 

                                                           

 .141، صبيروث – الكاملت الشعريت األعمال - حسيه راشد ديىان ( 1)

 .141المصدر وفسه، ص(ٕ)
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يطارده يومًيا ليس عمى خمفية المواجية القائمة فعمًيا، بمدى ما ىو عمى خمفية استغبلؿ 
ماًما مف معادلة الوجود اختبلؿ ميزاف القّوة والفرصة المواتية لمذبح، مف أجؿ إلغائو ت

السياسي واالجتماعي، حتى خارج وطنو. ولو افترضنا أف المشروع الصييوني لـ يقـ، 
لكاف لمشعب الفمسطيني اآلف، بعربو وييوده، دولة فمسطينية واحدة ومصير مشترؾ. 
لذلؾ فإف أّي موقؼ فمسطيني، ال يصّح فيمو خارج إطار التشّدد العادؿ، أو رّبما 

ياسي. فيو ال يتضّمف انحراًفا عنصرًيا، أو فكًرا مخالًفا ألية شرعية، عممية أو الخطأ الس
سياسية أو إنسانية. وفي المقابؿ فإف الصييوني المعتدؿ، في أحسف حاالتو، ال يتجاوز 
كونو أقّؿ تشّدًدا بالنسبة لمنظرة العنصرية والتوّسعية الصييونية. وىو ينطمؽ في ذلؾ، 

ضية الحرب والسبلـ، وليس مف منطمؽ االعتراؼ بأّي حّؽ وطنّي مف موقفو بالنسبة لق
  (ٔ) لمفمسطينييف، أصحاب كّؿ الحؽ.

بيف فّكي الكّماشة.. مشروع اإلسقاط الصييوني مف ناحية، والمشروع الطفيمي المبلـز 
لو مف ناحية أخرى، حاوؿ راشد باسـ الجماىير الفمسطينية عمى الساحة، أف يطرح فكره 

وىّب المتضّرروف ليفرضوا عميو معركة غير متكافئة، استطاعوا مف خبلليا الممنوع. 
أف يغّيبوه عف الساحة، ثـ يغّيبوا حضوره األدبي والسياسي جزئًيا. ولكف ذلؾ ىو أمر 
مرحمّي فقط، ألف المعركة ليست مع راشد، بؿ ىي مع تّيار الفكر الوطني األصيؿ، 

ويعمي منابره ويشير سيرة أعبلمو وعمى رأسيـ الذي ال بّد مف عودتو، ليرفع راياتو، 
وسوؼ تأكؿ الكبلب  -كما قاؿ راشد  -راشد حسيف. وذات يوـ سوؼ يجوع التاريخ 

  (ٕ) مف سم نيا.
لبعض الشعراء بصمات واضحة عمى مسيرة الشعر والفكر في عصر مف العصور،   

 يظّؿ تأثيرىا ظاىًرا في العصور التالية.
أنا األرض ال » يقوؿ عّز الديف المناصرة في مقّدمتو لمجموعة الشاعر راشد حسيف

كثيروف مف أبناء شعبنا في الوطف والمنفى حفظوا ىذه »...   «:تحرميني المطر
األبيات، وىي لمشاعر راشد حسيف. وكثيروف كانوا يحفظونيا، وما زالوا، وىـ ال يعرفوف 

                                                           

 .9٩، ص 1٩٩4كاملت ،دار العىدة ،بيروث ،درويش ، محمىد ، األعمال الشعريت ال ( 1)

 .ٗٗ، صٜٛ٘ٔ،الكويت ، ٗ،العدد ٘ٔ،مجمد  قيس ،النوري : التفاعؿ الرمزي ،عالـ الفكر(ٕ)
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فشعراء الشعب كانوا دائًما ينكروف ذاتيـ، وراشد  أنيا لراشد حسيف.. ال ييـّ ذلؾ..
 «.حسيف واحد مف ىؤالء الذيف عّمموا أجيااًل بشعرىـ ونضاليـ..

أيف  -وخصوًصا الجيؿ الجديد منيـ  -نتوّجو إليؾ، يا أخي أحمد، لتوّضح لمقّراء 
تكمف، في شعر راشد حسيف، ىذه المواطف التي عّممت األجياؿ، أو بكممات أخرى، 

سالة القومية والفكرية والسياسية والفنية التي حمميا شعر راشد إلى أبناء شعبو، فكانت الر 
  (ٔ) مناًرا ليـ في توّجييـ القومي؟

راشد حسيف حادثة شخصية ووطنية نادرة. إنو سياؽ قصير في موازاة السياؽ 
قع في األدبي الفمسطيني العاـ. ىو جزء منو يستمّد نفس الجذر، ولكنو خارج عميو. وي

ىذا السياؽ شعراء وأدباء آخروف، منيـ عبد الرحيـ محمود عمى سبيؿ المثاؿ، ولكنيـ 
ليسوا كثيريف، باإلضافة إلى خاّصيتيـ الفريدة في اقتناص الموت المأساوي، واالختفاء 

  (ٕ) السريع.
لقد انطمؽ راشد بقّوة فريدة، وىي بالقطع جزء مف َقَدره العنيؼ الذي انتظـ حياتو 
السريعة. كاف ىناؾ شعراء سبقوه بكثير عمى الساحة، ولكف حضورىـ كاف شكمًيا 
محًضا. كاف بعضيـ يبدو جزًءا مف الماضي أكثر مما ىو إشارة إلى الحاضر أو 
المستقبؿ. وكاف بعضيـ باىًتا مف الناحية الفنية إلى درجة عدـ اإلقناع، أّما البعض 

خراطيـ في الميّمة الجزئية، أو الشخصية. وقد اآلخر فمـ تَُتح ليـ فرصة التأّلؽ الن
استطاع بعضيـ أف يتأّلؽ فعبًل، بعد تحّرره منيا، والشاعراف جماؿ قعوار وطو محمد 

 عمي مثؿ جّيد عمى ذلؾ.
انطمؽ راشد بقّوة فريدة، ألنو ُولد مع اليـّ الفمسطيني، وخرج مف النفسية الحزينة الثائرة 

ممتزًما بيّمو الفمسطيني إلى درجة قاتمة، أخرجتو مف  لشعبو مباشرة إلى الشعر. وكاف
السياؽ العادي إلى سياقو الخاص. وىذا السياؽ الخاص لـ يكف إنجاًزا فنًيا متمّيًزا 

                                                           

 .ٛٛ، صٜٗٚٔجامعو األمريكية ،بيروت ، ،كـر ،أنطواف ،الرمزية واألدب العربي الحديث(ٔ)
محمد مصطفى الكبلب، الرمز وداللتو في الشعر الفمسطيني الحديث ،رسالو دكتوراه، مخطوطو (ٕ)

 .ٗ،جامعو الفتاح، ليبيا ،ص
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ومتفّرًدا بقدر ما كاف خصوصية فردية مشبعة بالغضب والمثالية واإلخبلص لمميّمة إلى 
  (ٔ) درجة الفدائية.

اشد ىو مثاؿ صعب جًدا، ال يكفيو مجّرد شاعر وقضية. المثاؿ العفوي الذي اقترحو ر 
إنو يحتاج إلى شاعر يحّس بأنو مسؤوؿ شخصًيا عف كّؿ األخطاء التي يرتكبيا 
اآلخروف، والتي تتعارض مع اإللتزاـ المشترؾ. لذلؾ فإف مف حّقو أف يتصّدى ليـ. 

 عاجز.وحيف يفشؿ فإف مف واجبو أف يتعّذب بالنيابة عنيـ، وعف نفسو ألنو 
 َوِليذا

قْ   حيَنما أْكُتُب ِشْعرًا أتَـَمزَّ
 َوَدٌم ِمْن َرْحِم أّمي

 َفْوَق َوْجيي َيَتَدفَّقْ 
 ِشْعري باِحثًا« َيْنَجن  »ِعْنَدىا 

 َعْن ُوجوِه الَخَوَنة
حينما يصبح الشاعر، في مرحمة الفعؿ الثوري، عمى وفاؽ مع الميّمة الشعرية 

، ألنو ينتقؿ مف الخالصة، ويساوي بيف  االحتجاج والفعؿ، ينتيي دوره كشاعر ممتـز
  (ٕ) التحريض إلى الترويج والوصؼ.

والشاعر الممتـز فعبًل، ىو ذلؾ الذي يعي باستمرار أف شعره ال يشّكؿ فدية عف دمو، 
إاّل إذا كانت الميّمة الشعرية بالنسبة لو، تتضّمف فعبًل عمى مستوًى كبير مف الخطورة 

ة، توازي فدائيتو فدائّية المقاتؿ. وىذا الموقؼ، مف جانب راشد، مثؿ كّؿ واألىّمي
المواقؼ النموذجية، يمكف أف يستثير اإللتزاـ أو أف يؤثر في فحواه، ويمكف أيًضا أف 
يساىـ في دفع الوعي الوطني، نحو تعّقب سموؾ مّدعي اإللتزاـ مف الشعراء وغيرىـ مف 

يمكف أف يسيـ في فضح مشاريع االستثمار الشخصية، ذوي الفعالية الوطنية، كما أنو 
شعرية كانت أـ ماّدية، عمى حساب القضية. كّؿ ذلؾ ممكف، لكف مف الصعب مطالبة 

                                                           

 .ٗ٘ٔ، صٜٔزاره الثقافة واإلعبلـ ،بغداد نبيمو ابراىيـ ،األسطورة الرمز في األسطورة ،و (ٔ)
 .ٜٛ، صٜٛ٘ٔ،الكويت ، ٗ،العدد ٘ٔ،مجمد  التفاعؿ الرمزي ،عالـ الفكرقيس ،النوري : (ٕ)
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أحد، غير الناس العادييف، كأطفاؿ الحجارة مثبًل، بالتزاـ مواقؼ الفدائية. فالشعراء 
يستثمروف مواىبيـ في  والسياسيوف والممتزموف وأمثاليـ، ىـ عمى األغمب، مجّرد أناس

، بداًل مف استثمارىا في السوؽ الحّرة. وىذا ما لـ  العمؿ اإلبداعي أو السياسي الممتـز
  (ٔ) يستطع راشد أف يفيمو.

إف ىذا االلتزاـ الفدائي بالقضية، عمى مستوى الميّمة الشعرية والفكرية، والسموؾ 
نما إلى درجة التحّرش و  -كما تقوؿ  -الشخصي، ليس فقط إلى درجة نكراف الذات ا 

دانتيا واستفزازىا عمًنا، ىو المثؿ الشخصي الذي قّدمو راشد. أّما المثؿ  الدائـ بيا وا 
الشعري فإنو ال يعدو في حالة راشد أف يكوف صورة طبؽ األصؿ لممثؿ الشخصي. 

يدىش في راشد، قدرتو اليائمة عمى الصمود. لقد طورد مف موقع  فمثبًل، إف أكثر ما
موقع، وقاتؿ في جميع ىذه المواقع في ظروؼ كانت ستدفع غيره حتًما إلى إلى 

 االستسبلـ أو حتى إلى السقوط. أّما ىو ففّضؿ الموت.
في ىذا الصمود بساطة مخيفة حًقا، عناد طفولّي مثير لمدىشة، يشبو إلى حّد بعيد 

بحيث يتوّقع  بساطة الفبّلح الفمسطيني وعناده حينما تستثار كرامتو أو يعتدى عميو،
دائًما أف يدفع دمو ثمًنا لكرامتو في وقت مف األوقات. والتفتيش عف وجوه الخونة ليس 

  (ٕ) ميّمة شعرية. إنو فعؿ أو تحريض عمى الفعؿ، يمكف أف يدفع الشاعر دمو ثمًنا لو.
وراشد لـ يكف عمى وفاؽ مع الميّمة الشعرية الخالصة في يوـ مف األياـ، ولو استطاع 

عؿ ذلؾ لكاف اآلف يجمس عمى عرش الشعر الفمسطيني، بدؿ جموسو عمى عرش أف يف
الشيادة. لـ تكف القضية مسرحو. كانت ساحة عذابو ومعاناتو الشخصية. لذلؾ لـ 
يستطع أف يتعايش مع المشروع الطفيمي عمى الساحة، رغـ كونو مشروًعا استثمارًيا 

رة، والزّي الوطني. وحينما تحّيز ىذا مربًحا عمى كّؿ المستويات، يؤّمف األماف والشي
المشروع ألعداء الناصرية والقومية العربية، خاض معو راشد، إلى جانب جماىير 

                                                           

 .ٚٛو ، صالجندي ، درويش الرمزية في األدب العربي، نيضو آالم(ٔ)
 .ٜٚ، ص ٜٗٚٔ، جامعو األمريكية ،بيروت ،كـر ،أنطواف ،الرمزية واألدب العربي الحديث(ٕ)
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شعبنا، معركة انتيت بيزيمة ذلؾ المشروع المعروفة. ولـ يغفر المشرع الطفيمي لراشد، 
  (ٔ) وظّؿ يبلحقو منذ تمؾ الواقعة وحتى بعد وفاتو. وكاف ىذا جزًءا مف الثمف.

وحينما غادر راشد الببلد، لـ يتخّؿ عف ميّمة المبلحقة، مبلحقة الذات ومبلحقة 
اآلخريف. كاف ثائًرا إلى درجة الخطأ، فاعتقد أف فداحة النكبة ىي التي يجب أف تممي 

وفحواه عمى الفمسطيني، بغّض النظر عف أّي واقع شخصّي، وأنو ال  شروط اإللتزاـ
يجوز أف تتداخؿ الميّمة الشخصية في الميّمة الوطنية أو أف تتجاوزىا. واعتبر ذلؾ 

 نوًعا مف الخيانة التي يجب التفتيش عنيا وفضحيا.
ًيا، ولكنو ىذا المثاؿ القاتؿ الذي اقترحو راشد والتـز بو، يصمح ببل شّؾ مثااًل تحريض

كالتزاـ وكميّمة، ال يمكف أف يضطمع بو سوى الفبّلح الفمسطيني. إف ىذا الفبّلح يمتزج 
لديو معنى الحّؽ بمعنى الكرامة، لذلؾ فيو أحياًنا ال يؤمف بموازيف القوى، وال يعود 
الموت بالنسبة إليو فاصبًل بيف مصمحة الكائف الحّي ونقيضيا، ألف معنى الحياة لديو 

  (ٕ) متعّمًقا بالكرامة التي ال يشّكؿ الموت قضية بالنسبة ليا:أصبح 
 َوَلْو َقَضْيُتْم َعمى الث ّواِر ُكمِِّيمُ 

ْيُخ َوالُعّكاُز َوالَحَجرُ  ْْ  َتَمرََّد الشَّ
نما أصبح، عمى ضوئيا، مجّرد جممة في  لـ يعد ىذا الكبلـ شعًرا بعد االنتفاضة، وا 

 الفمسطينية.« الببميوغرافيا»
وىذا الفبّلح الفمسطيني، الذي ىو راشد حسيف أو غير راشد حسيف، والذي ىو أحياًنا 
طفؿ أو طفمة في غّزة أو نابمس أو أحد المخّيمات، ليس نموذًجا انتحارًيا. فنحف لسنا 
مثبًل كاليابانييف، الذيف كاف اإلنتحار لدييـ رياضة قومية، نحف مجّرد أناس يدفعوننا 

ّفرة نحو المواجية الطوعية مع الموت، وفيما عدا ذلؾ فنحف شعب بكّؿ الوسائؿ المتو 
يحّب مشروع الحياة اإلليي أو الطبيعي حًبا عظيًما، ونحّب فيو األطفاؿ بشكؿ خاّص، 

                                                           

 .ٙٙٔ، صٜٔلثقافة واإلعبلـ ،بغداد ،وزاره انبيمو ابراىيـ ،األسطورة الرمز في األسطورة (ٔ)
 .ٚٛ، صٜٗٛٔالمعاصر ط الثالثة ، دمشؽ ،الرمز والرمزية في شعر (ٕ)
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ونحّب طفولتيـ بالذات، لذلؾ يشّكؿ األطفاؿ أغمبية شعبنا. إف فعمنا الثوري ليس اختياًرا 
  (ٔ) صنعو اآلخروف:فقط، إنو اختيار محكوـ بالشّر الذي ي

 ِضدَّ أْن َيْجرَح ُثّواُر ِبالدي ُسْنُبَمة
 ِضدَّ أْن َيْحِمَل ِطْفلٌ 

 أي  ِطْفٍل ُقْنُبَمة
 ِضدَّ أْن ُيْصِبَح ِطْفٌل َبَطاًل في العاِشَرة

 ِضدَّ أْن َتْدُرَس أْختي
 َعَضالِت الُبْنُدِقيَّة

 ِضدَّ ما ِشْئُتْم َولِكنْ 
 ما الَّذي َيْصَنُعُو َحّتى َنِبيٌّ أْو َنِبيَّة

 حيَنما َتْشَرُب َعْيَنْيِو َوَعْيَنْييا ُخيوُل الَقَتَمة؟
لقد كانت حياة راشد وشعره وحدة متكاممة، كانت قضية شعبو ىّمو الشخصي كّمو، وما 

كاف في خدمة ىذا اليـّ. رفض كّؿ ما  -ومف ضمف ذلؾ الميّمة الشعرية  -تبّقى 
  (ٕ)يشغمو عف التزامو، أو يتطاوؿ عميو، أو ال يطالو، إلى درجة أنو رفض الشعر أحياًنا:

 أْجَمُل الرِّجاِل ساَفروا إلى َخناِدِق الشَّمالْ 
                 َوَخْنَدقي أنا َجريَدة

 َوُبْنُدِقيَّتي َمقالْ 
 أو:

َر ِشْبرًا في الجوالن.. َوَأْنت؟  أْحَمُد َحرَّ
ْرت؟!ماذا   َحرَّ

  
                                                           

، ٖٕٓٓيني ،دار الفاس ،عماف ،ابو شاور، سعدي ،تطور االتجاه الوطني في الشعر الفمسط(ٔ)
 .ٜٚص
،دار العودة ،بيروت ،  ابو شباب، واصؼ  شخصيو الفمسطيني في الشعر الفمسطيني المعاصر(ٕ)

 .ٖٛ، صٜٛٛٔ
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لى درجة أنو ينكر عمى نفسو أحياًنا حّقيا في التمّتع بامتيازات الحياة، التي ىي مف  وا 
  (ٔ)حّؽ المقاتميف وحدىـ:

 َوَتْسَتحي أاّل َتكوَن واِحًدا ِمَن األْبطال
 َفالَحْرُب في السَّماء
 َوالَحْرُب في الِجبال

 َوأْنَت جاِلٌس َتْكُتُب ِشْعرًا في ِدَمْشق
 ِبأيِّ َحّق؟
 ِبأيِّ َحّق؟

 توَلد....
 َتْكُبر....
 ِمْثُمُيْم...

 ِبأيِّ َحّق؟
  

ونغمة التحّرش بالذات ىذه، شائعة في شعر راشد إلى درجة أعتقد معيا، أف 
أكبر األزمات في حياة راشد كانت إحساسو، بأنو ال يحّؽ لو االحتفاظ بدمو في ظروؼ 

 المواجية الفدائية الفعمية لآلخريف.
وبينما كاف راشد في سنوات الصبا المبّكرة مف حياتو، يغازؿ المرأة، بيف الفينة 
واألخرى، كاف اإلحساس بالذنب يقطع عميو سياؽ التجربة، ويفرض عميو نوًعا مف 

  (ٕ) التنبيو واإلعتذار عف نفسو:
 ِلمُحبِّ َنْحَو الَقْمِب َدْرٌب واِحدٌ 

 لِ َوِلَمْوِطني في الَقْمِب ماَئُة َمْدخَ 
 َوَطني أَحب  إَليَّ َرْغَم َجفاِئوِ 

                                                           

الطبعة الثالثة ،  دمشؽ  احمد ، محمد فتوح ، الرمز والرمزية في شعر المعاصر ، دار المعارؼ ،(ٔ)
 .ٕٚ٘، صٜٗٛٔ، 
 .٩1، ص 1٩٩4كاملت ،دار العىدة ،بيروث ،درويش ، محمىد ، األعمال الشعريت ال(ٕ)
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 ِمْن ُكلِّ َحْسناٍء تُثيُر َتَغز لي
 أو:

لِ   قاَلْت َسأْلُتَك ِبالَغراِم األوَّ
 أَجميُع َقْمِبَك لي َوُكل  َىواَك لي
 َفأَجْبُتيا: َخَطًأ َظَنْنِت َفَمْوِطني

لِ   ُىَو ِمْن ُفؤادي في الَمكاِن األوَّ
مف راشد، أماـ عربّي وفمسطينّي وشاعر ال يحاوؿ أف يضرب المثؿ، والحقيقة كّميا أننا  

إذ أنو مشغوؿ عف ذلؾ بالمعاناة... بالنار العربية والفمسطينية التي ولد فييا، ىذه النار 
  ىي ناره ىو وحده، وعميو أف يكتوي بيا حتى النياية.

بكّؿ كيانو؟؟ إسأؿ أيف ىو اليـّ العربي أو الفمسطيني الذي لـ ينغمس فيو راشد حسيف 
 ميراثو الشعري الصغير!!

واكب بشعره جميع األحداث الثورية في العالـ العربي والتـز بيا مف خبلؿ ذلؾ، وكأنو 
يتكّمـ عمى ساحة الحدث. ووراء ىذا اإللتزاـ الفّذ كانت النار الفمسطينية المقّدسة، ىي 

ي ىذا العالـ، ألنو آمف أف التي تدفعو باستمرار لبلقتراب مف كّؿ األحداث الثورية ف
  (ٔ) نسيج الثورة مّتصؿ الخيوط مثؿ نسيج الظمـ في عالمنا المترابط.

أّما عمى صعيدنا المحّمي فعّمؾ تعرؼ أكثر مّني عف تمؾ الظاىرة التي كاف اسميا راشد 
حسيف. تعرؼ أنو حتى األّمييف مف أبناء شعبنا كانوا يبحثوف عّمف يقرأ ليـ آخر ما 

د، وأف ىؤالء األّمييف كانوا يحفظوف شعره ونثره ويرّددونو بسيولة، ألنو لـ يكف كتبو راش
يختمؼ عّما كاف يحّس كّؿ واحد منيـ أنو أراد قولو ذات يوـ، ولـ تسعفو أداة التعبير. 
ولقد بدأ راشد ىّميـ مف أّولو، وبحذافيره. عمؿ معيـ في ورشة واحدة، يمممموف مًعا 

مّزقتو النكبة، ويصنعوف منو شراًعا وعمًما لسفينة الحمـ العربي خيوط ذلؾ النسيج الذي 

                                                           

 موقع جريدة األياـ:(ٔ)
 http://www.al-

ayyam.com/znews/site/template/Doc_View.aspx?did=52085&Date=3/26/2007 

 .http://www.aljabha.org/q/index.asp?serial=&f=3380692735مىقع الجبهت :  
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والفمسطيني. تمؾ السفينة التي سيعود فييا البلجئوف، ثـ تتفّرغ لحمؿ البرتقاؿ إلى 
  (ٔ) الموانئ القريبة.

تعرؼ أكثر مّني أف راشد، أدخؿ الشعر ومعاناة السياسة، إلى ديواف كّؿ قرية مف قرانا، 
نما كاستنفار إلحساسات ومشاعر ما زالت غارقة في الدىشة التي ليس كحدث  ثقافي، وا 

رافقت أحداث النكبة. كاف صوت راشد كصوت المؤّذف، الذي أيقظ الناس عمى صوت 
مألوؼ وكممات مألوفة، بحيث بدا وكأنو يقوـ بفرض الكفاية عنيـ، وكّؿ ما يقولو مفيـو 

 لدييـ سمًفا:
 اْسَتَدْرناإذا َصّمى اإلماُم ِبنا 

 َفَكْعَبُتنا َمناِزُلنا الَخرابُ 
 أأْنسى، َعمِّموني َكْيَف أْنسى

 َوَكْيَف أدوُس ما َغَرَس الشَّبابُ 
 َوأْوُصوا المَّْيَل أاّل َيْبَتميني

 ِبأْحالٍم َليا الماضي ِثيابُ 
ياِح َفال ُتريني  َوقولوا ِلمرِّ

 ُغبارًا فيِو ِمْن َحْقمي ُترابُ 
 أو:
 َتْعَتِذْر، َمْن قاَل إنََّك ظاِلمٌ ال 

 ال َتْنَفِعْل، َمْن قاَل إنََّك ُمْعَتدي
ْرَت َحّتى الّساِئماِت َغداَة أنْ   َحرَّ

 أْعَطْيَت أْبراىاَم َحْقَل ُمَحمَّدِ 
 ِمْن َأْيَن ىذا الَقْمُح؟ َكْيَف َسَرْقَتوُ 

 َوُبذوُرُه ِمْن َدْمِعنا الـُمَتَجمِّدِ 
 غيَف ُخْبِزَك في َيديأنا َلْو َعَصْرُت رَ 

                                                           

 .ٕٓٔ، صألعماؿ الشعرية الكاممة ، بيروت ديواف راشد حسيف ، ا(ٔ)
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 َلرَأْيُت ِمْنُو َدمي َيسيُل َعمى َيدي
ىؿ يمكف ليذا الكبلـ أف يخرج عّما كاف، وما زاؿ، في نفس كّؿ فمسطيني في ىذه 
الببلد. ال أعتقد أنؾ تريدني أف أستمّر. حًقا إف ميراث راشد الشعري صغير نسبًيا، 

 ولكف مجّمتكـ أيًضا محدودة الصفحات.
اف حمـ راشد، العربي والفمسطيني، كبلسيكًيا بمعنى الكممة، وكانت رؤيتو ونبوءتو ولقد ك

وأداتو ثورّية بشكؿ خارج عف المألوؼ الثوري المخّفؼ. كاف ناصرًيا مثؿ كّؿ أبناء 
 شعبنا، أو عمى األقّؿ ىكذا اعتقد.

فكر سياسي لذلؾ فإف راشد كاف موفًدا جماىيرًيا إلى الساحة، أكثر مما كاف داعية إلى 
خاص بو. كاف تعبيًرا ثورًيا أصيبًل عف الحمـ الفمسطيني والعربي العاـ ليذه الجماىير، 
التي استدعتو بوحييا وحّممتو الراية ألنيا رأت فيو اإلبف الذي يحمؿ كّؿ مبلمحيا في 
التزامو وفي أدبو. ويكفينا مف راشد، فمسطينًيا، أنو افتتح شعر المقاومة الفمسطيني 

قي، والذي انحدرت بو الرخويات الفئوية الزائفة، إلى مستوى الضجيج المتعم د الحقي
  (ٔ) الفارغ.

أّما الناحية الفنية فإف حديثيا يطوؿ، ولكف راشد كما تعرؼ، ىو صاحب النقمة الفنية 
في الشكؿ والمضموف لشعرنا بيف أوائؿ سنوات الخمسيف وما بعدىا. واألثر الفني لراشد 

و مف الشعراء يوازي أثره عمى الساحة السياسية. ولكف التطّور الفني لدى عمى مف اتّبع
راشد يبدو أحياًنا غير منطقي. فشعر راشد المبكر والمتأّخر يحتوي قفزات فنية مدىشة، 
ولكف يتخّممو أحياًنا ما يمكف اعتباره عدـ التزاـ بقضية المستوى الفني. وفي رأيي أف 

بالنسبة لمتابعي حياة راشد الفنية. فمشاغؿ راشد األولى ىذا األمر أوضح مف أف يفّسر 
كانت دائًما مشاغؿ نضالية، وكانت الميّمة الشعرية تالية لذلؾ، والنتيجة الحتمية لمثؿ 
ىذا الموقؼ، ىي حسـ التناقض بيف المصمحة الشعرية والميمة النضالية لصالح 

  (ٕ) األخيرة.
                                                           

 .ٕٕٔالمصدر السابؽ، ص ( ٔ)
،دار العودة ،بيروت ،  اصؼ  شخصيو الفمسطيني في الشعر الفمسطيني المعاصرابو شباب، و (ٕ)

 .ٜٛ، صٜٛٛٔ
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وراشد كاف مناضبًل متفّرًغا، ولـ يكف في يوـ مف األياـ شاعًرا متفّرًغا. لذلؾ كاف تتابع 
األحداث عمى الساحة وخارجيا ُيثقؿ في أحياف كثيرة عمى األداة الشعرية، لدى راشد، 
وال يعطي التجربة الفسحة الزمنية البلزمة لبلنتقاؿ مف زمف اإلنفعاؿ إلى زمف الشعر. 

مضطربة، وحالة العَوز الدائمة التي عانى منيا، وظروؼ المطاردة النفسية وحياة راشد ال
والفعمية، وقفت كّميا عائًقا أماـ موىبة شعرية نادرة إلى حّد بعيد. ومع ذلؾ فقد 
استطاعت ىذه الموىبة أف تتأّلؽ في بعض األحياف إلى درجة لـ تزؿ غير مألوفة في 

  (ٔ) ومة خاصة.الشعر الفمسطيني عاّمة، وفي شعر المقا
راشد المفكر... راشد المنّظر... راشد الكاتب... ىو صورة متكاممة من راشد  

ال يمكف تناوؿ حياة راشد بكامميا إاّل عمى  الشاعر.. أم أن ىناك فرًقا بين شعره ونثره؟
أنيا حادثة وحيدة، فالترابط العضوي بيف تفاصيميا يجعؿ مف الصعب تجزئتيا. الحادثة 

مرتبطة تماًما بالحادثة الشعرية. والتجربة والمعاناة عمى المستوى الوطني الحياتية 
تتضّمف التجربة الشعرية والنثرية كأحد تفاصيميا فقط، وليس بالعكس كما لدى البعض، 
حيث تشّكؿ تجربة اإللتزاـ جزًءا مصطنًعا في كثير مف األحياف مف التجربة الشعرية. 

لوجو النثري لذات التجربة. فنحف نقرأ ذات الموقؼ ومقاالت راشد النثرية، ىي فقط ا
بكّؿ أبعاده في قضايا، ىي فقط أكثر التصاًقا بالحدث اليومي، والمعاناة الماّدية أو 

  (ٕ) السياسية العينية. والفرؽ بيف شعره ونثره ىو فرؽ فّني محض.
يبلَحظ في شعر راشد، الذي كتبو في الخارج، إضافات جديدة عمى مستوى التجربة 
العممية. ولو أردنا تمخيص ذلؾ مع بعض التجاوز لقمنا إنو شعر تفوح منو رائحة 
الصدمة مف ناحية، وانسحاب العنفواف والحماس لصالح الموعة والتعب. واألمراف 

كما ىو متوّقع سمًفا، فإف راشد أصيب بالصدمة مفيوماف تماًما. فبالنسبة لؤلمر األوؿ، و 
حيف رأى أف االلتزامات الفردية داخؿ الثورة الفمسطينية تختمؼ عف مفيومو الشخصي 
في ىذا المجاؿ. ولكف ما صدمو أكثر ىو كثرة المشاريع الذاتية، ونوعية الممارسات 

                                                           

 .ٜٚ، ص ٜٜٗٔ،دار العودة ،بيروت ، درويش ، محمود ، األعماؿ الشعرية الكاممة(ٔ)
الطبعة الثالثة ،  دمشؽ  احمد ، محمد فتوح ، الرمز والرمزية في شعر المعاصر ، دار المعارؼ ،(ٕ)
 .ٖٜٕص، ٜٗٛٔ، 



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 

 
 

 
309 

فإّف راشد لجأ إلى  الجارية، وسموكيات البعض داخؿ صفوؼ الثورة الفمسطينية. وكالعادة
أسموب المواجية، والذي كاف شخصًيا في بعض األحياف، وصنع لنفسو الكثير مف 

  (ٔ) األعداء ليزيد بذلؾ مف معاناتو وأزمتو الشخصية.
أما بالنسبة لؤلمر الثاني، الموعة، فمصدره البعد عف الوطف واألىؿ، وخيبة األمؿ التي 

 ي، والشخصي:ُمني بيا عمى الصعيديف القومي والوطن
 ما الَّذي َظلَّ ِمَن الثَّْورات...
 ِمْن أْجَمِل أْحالمي الَقديَمة؟

 َغْيُر آثاِر َوليَمة
 َوُنجوٍم َفْوَق أْكتاِف الَّذين اْمَتَينوا

 َشْرَح الَيزيَمة.
 ويصؿ بو اإلحباط وخيبة األمؿ، إلى درجة نفض يده مما يجري: 

 ما الَّذي َظلَّ 
ِل َحْرفِسوى أْن َتْبَدَأ   الثَّْوَرُة ِمْن أوَّ

 ما الَّذي َظلَّ 
 ِسوى َقْتِل الَجريَمة؟

 ويبدو أنو عند ىذا الحّد بدأ بالتفتيش عف وجوه الخونة. 
  (ٕ) أّما الموعة فتصؿ حدوًدا ال يمكف تصّورىا لدى اآلخريف، خارج إطار الجنوف:

 أَتْيُت الطِّبَّ في نيويوْرك
 أْطُمُب ِمْنُو ُمْسَتْشفى

 قالوا أْنَت َمْجنوٌن َوَلْن َتْشفىفَ 
 أماَمَك َجنَُّة الد ْنيا

 َوَلْسَت َترى ِسوى َحْيفا
                                                           

، ٖٕٓٓيني ،دار الفاس ،عماف ،ابو شاور، سعدي ،تطور االتجاه الوطني في الشعر الفمسط(ٔ)
 .ٖ٘ٔص
 .ٙٛ، صٜٗٛٔالمعاصر ط الثالثة ، دمشؽ ،الرمز والرمزية في شعر (ٕ)
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ويبدو أيًضا، أنو في بعض األحياف، كاف يشعر بنوع مف التفاؤؿ فيحاوؿ أف يستعيد  
 عنفوانو القديـ، ويغضب كما اعتاد أف يفعؿ:

 َفاْغِضبوني
 َواْغِضبوني

 َواْغَضبوا
 الثَّْوَرُة َلَحظاِت َغَضبْ َتْشَتيي 

ولكف الّموعة تتغّمب عميو، ويشعر بخوؼ شديد عندما يحّس أف انفساخ عبلقتو  
المباشرة باألرض، يياجـ ىوّيتو اإلنسانية ويفرض عميو فسخ عبلقتو المنطقية السابقة 
بالمطر، فيحاوؿ أف يقيـ معو عبلقة مباشرة مف خبلؿ أّف جسده ىو موقع ترابّي مف 

  (ٔ) قع الوطف، ويحاوؿ أف يقنع المطر بذلؾ بأف يزرع جبينو بالقمح والعشب:موا
 أنا األْرُض ال َتْحِرميني الَمَطرع

 أنا ُكّل ما َظلَّ ِمْنيا
 إذا ما َزَرْعُت َجبيني

 ُعْشًبا َوَقْمًحا
 َفجودي، َوجودي، َوجودي َمَطرْ 

يتراوح بيف العادّية والروعة، وتتوالى ألواف المعاناة، مف إحباط وغضب، ولوعة في شعر 
 كما عّودنا منذ البداية.

ظّؿ الموقع قائًما ال يتزحزح عنو قيد أنممة، ولكف ظروؼ الموقع ىي التي تغّيرت، 
 وتركت آثارىا في نفسو وشعره.

 نظرة عاّمة في مواقف راشد حسين القومية والسياسية واالجتماعية من خالل شعره.
عف ىذا السؤاؿ ببعض التوّسع، فيما سبؽ. ودراسة مواقؼ راشد  لقد تطّرقت إلى اإلجابة

القومية والسياسية واالجتماعية مف خبلؿ شعره، تحتاج إلى كثير مف الصفحات... إلى 

                                                           

 .ٙٙٔ، صٜٔزاره الثقافة واإلعبلـ ،بغداد نبيمو ابراىيـ ،األسطورة الرمز في األسطورة ،و (ٔ)
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كثير جًدا، ألف خصوبة اليـّ الذي حممو راشد وعّبر عنو في شعره، ال تدانييا خصوبة 
  (ٔ) في شعر لدى شاعر أعرفو.

 والنتائجالخاتمة 
 فقد ٜٚٚٔ عاـ بحريؽ توفي حسيف راشد الفمسطينية المقاومة شاعر أف رغـ

 في كبيرا حيزا تشغؿ وأدبيا المقاومة شعر حوؿ أنشأىا التي األسس وتمؾ أشعاره، بقيت
 .الشباب الشعراء مف ناشئ لجيؿ مدرسة وتمثؿ الفمسطيني، الشعب أبناء ذاكرة

 اليـ مع ولد لكونو وزخـ، بقوة الثوري وشعره األدبية مسيرتو في حسيف انطمؽ
 بفصوليا النكبة ليعيش ٖٜٙٔ عاـ البريطاني االستعمار ضد الثورة أوج في الفمسطيني

 .واليأس اإلحباط حالة مف شعبو ليخرج عاما، ٕٔ العمر مف بمغ وقد
 في الرائد ليكوف العسكري، حكميا ورفض إسرائيؿ عمى وأشعاره بكمماتو تمرد

 عمميا لممقاومة ممارستو إلى إضافة الفمسطينية، المقاومة ألدب األساس حجر وضع
 الحركات أوائؿ مف وىي الداخؿ، في" األرض حركة" ونشطاء مؤسسي ضمف كاف حيث

 .إسرائيؿ ضد الكفاح مارست التي الفمسطينية
النتــائا التــي توصــمت إلييــا والتــي يمكــن استخالصــيا مــن البحــث ســواء فــي الجانــب 

 أو التطبيقي:النظري 
الجماليػػة مصػػػػطمح حػػػػديث الظيػػػػور؛ وىػػػػي مشػػػػتقة مػػػػف الجمػػػاؿ وتبحػػػػث فػػي معنػػػػاه،  - 

وىػػي شػػعور داخمػػي ال يمكػػف  رؤيتػو، وىػو يختمػؼ مػػف فػرد آلخػر. والممارسػة الفنيػػة 
جماليػػػػػة إذا ىػػػػػي أسػػػػػاس اسػػػػػتخراج واسػػػػػػتنباط القػػػػػيـ الجماليػػػػػة فػػػػي األثػػػػػر الفػػػػػػني. فال

إحسػاس مػرتبط بالقػارئ في األثػر الفػني سػواء كػاف شػعرا أو نثػرا أو منظػرا طبيعيػػا أو 
شػػػػيئا وجػػػػد فػػػي ىػػػػذا الكػػػوف يحتػػػوي عمػػػى عناصػػػر الجمػػػاؿ، فتسػػػتيوي المبلحػػػظ ليػػػا 

 فالجمالية ال تخضع لمعقؿ بؿ لبلنفعاؿ.
شػعر المقاومػة مجػاؿ ميػـ مػف مجػاالت األدب العػربي الحػديث، ومػػف أوسػػع األبػػواب  -

ػػا و الشػػػاعر المقػػػاـو عميػػو أف يصػػػنع مصػػػيره بيالشػعرية الػتي يػدور الشػعراء فػي رحػا

                                                           

 .ٜٔو ، صدرويش الرمزية في األدب العربي، نيضو آالمالجندي ، (ٔ)
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بيػػػػػػده ويكػػػػػوف داعيػػػػػػا إلػػػػى التحػػػػػػرر واالسػػػػػتقبلؿ وممتزمػػػػػػا بقضػػػػػػايا مجتمعػػػػػػو والشػػػػعر 
 طيني جممة وتفصيبل ىو أدب مقاومة.الفمس

مػػػف أبػػػرز ممّيػػػزات شػػػعر المقاومػػػة األمػػػؿ في االنتصػػػار والثّقػػػة في قػػػدرات الشػػػػعب؛  -
ا مّحرضػا الجمػاىير عمػى متابعػة تيإنػّػػو يواكػػػب األحػػػػداث ويوثقيػػػػا بفجائعيػا وانتصػارا

 المقاومة.
فمسػػطينية في الشػػعر العػػربي الحػػديث مػػف خػػبلؿ التشػػبث بػػاألرض تجمّػػت المقاومػػة ال -

والوقػػػوؼ كالجػػػدار فػػػي صػػػػػدر المحتػػػؿ وفضػػػحو بتصػػػوير بشػػػاعة أفعالػػػو البلإنسػػػانية، 
 والتّشوؽ إلى الغد حامؿ المستقبؿ.

إف شػػػػعر المقاومػػػػة ىػػػػو شػػػػعر الحيػػػػاة العربيػػػػة المعاصػػػػرة وىػػػػو بالتػػػػالي نػػػػبض األمػػػػة  -
ا المتطمػػػع نحػػو أمانييػػا وأىػػدافيا، وبقػػي الشػػعر رؤيػػا تيالمرافػػػؽ لحاليػػػا الشػػػاعر بعػػػذابا

اإلنسػػاف العربػػي الحػػػديث فػػي شػػػكمو الفػػػني وفػػي صػػػوتو الموسػػػيقي المرىػػػؼ والمػػػؤثر 
ػػػذا فقػػػد حقػػػؽ الشػػػعر بيتمػػػع ولمجوالصػػػادؽ، فحركػػػة الشػػػعر ال تنفصػػػؿ عػػػف حركػػػة ا

 رسػة عاليػة لمػوعي الوطني واالجتماعي والفني بآف معا.العػربي المعاصػر مما
شػػػعر المقاومػػػة الػػػذي أنشػػػده الشػػػاعر الفمسػػػػطيني ممػػػيء باألمػػػؿ والرجػػػاء فتتولػػػد مػػػػف  -

ىػػذه الرؤيػػة مػػا نسػػميو النغمػػػة التفاؤليػة، وتجمػت فػي لغتػو الشػعرية كشػاعر فمسػطيني 
 مقاـو لؤلعداء.

قاومػػػػػػة مسػػػػػػاىمة األدبػػػػػػاء الممتػػػػػػزميف فػػػػػي حركػػػػػػة واعيػػػػػػة جماعيػػػػػػة جياديػػػػػػة، أدب الم -
والشػػػاعر تمػػػيـ البرغػػػوثي مػػػف شػػػعراء العػػػالـ العػػػػربي الػػػػذيف عػػػػّبروا عػػػػف واقػػػػع ّأمػػػػتيـ 
وأمانييػػػػا الػػػػتي تمثمػػػػت فػػي الػػػػتخمص مػػػػف االحػػػػتبلؿ الػػػػذي جػػػػثـ عمػػػػى صػػػػدر األمػػػػة 

 العربية.
 المصادر

 (.ٜٙٙٔ)  أبيب تؿ - ترجمة - ونثره شعره مف نخبة - بياليؾ نحماف حاييـ .ٔ
 (.ٜٚ٘ٔ) شعر ديواف - الفجر مع .ٕ
 (.ٜٛ٘ٔ) شعر ديواف - صواريخ .ٖ
 (.ٜٙٚٔ) شعر ديواف - المطر تحرميني ال األرض أنا .ٗ
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