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Hero’s Implication in the Poetry of Sameeh Ghasem
Asgar Ali Karami 

Abstract
The hero with its special features is considered as one of the basic parts for Palestine poetry as
an active element in backing up the occupation issue. Sameeh Ghasem, one of the great
resistant poets has great role in this regard, and the features of hero have been depicted in his
poetry as a mirror for social and political circumstances that occurred in the poet’s viewpoint
toward this issue. This research deals with implication of hero as a key factor in his poetry
that is called center of resistant poetry, and studies changes through his poetry in different
stages of his life. Hence, this paper investigates the hero as the main pillar of resistance poetry
and observes the developments in his poetry at various stages of the life of the poet through
his poetry. This discussion, based on an analytical descriptive method, relying on poetic text
and context-based approach, attempts to trace the hero's transformations in a real way,
without any prejudice. One of the research achievements is the following: The hero has a
variety of implications as a pivotal element based on the stages of the life of the poet. In the
first stage of mythical implication, it is dominant and realistic one, and in the second stage, it
takes negative implication to denote on destruction and lost identity and little by little the
realistic and coexistent implication overcame the resistant one, and hero’s implication swings
between failure and pessimism in addition to cultural implications that have contradicted the
intellectual confusion. In general, the hero refers to a resistance aspect toward a positive,
peaceful and believable aspect of dialogue as the ultimate solution to the problem of
occupation.
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داللية البطل يف شعر مسيح القاسم
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عسكر علي كرمي *

امللخّص
إن البطل خبصائصه وميزاته يشكل عماداً للشعر الفلطسيين كعنصر فعال يف الدفاع عن قضية االحتالل .ومسيح قاسم بوصفه من أكرب
شعراء املقاومة كانت له مساهمات عديدة يف قضية االحتالل .وقد جتلّت يف شعره مالمح البطولة كمرآة للمتغريات السياسية واالجتماعية
اليت طرأت على رؤية الشاعر بالنسبة لقضية االحتالل .فمن هنا ،تتمّ معاجلة دراسة داللية البطل كمحور أساسي يف شعره ،كركيزة لشعر
املقاومة ،ويتمّ رصد حتوالته عرب شعره يف املراحل املختلفة من حياته .فهذه الدراسة اليت اختذت رؤية توصيفية ـ حتليلة ،اعتمدت على
النص الشعري لرصد حتوالت البطل معتمدة على املنهج السياقي يف اخلروج برؤية موضوعية .وقد توصلت إىل أن البطل كنعصر حموري قد
اكتسب دالالت خمتلفة تبعاً للمراحل اليت مرّ بها الشاعر ،ففي البداية تغلب الداللة األسطورية على املوضوعية ،ويف املرحلة الثانية يأخذ
البطل جانباً سلبياً كداللة على الضياع وفقدان اهلوية وتأخذ شيئاً فشيئاً الداللة املوضوعية والتعايشية يف الغلبة على الداللة املقاومة وترتاوح
داللية البطل فيما بني اخلذالن والسلبية واحلرية ،وقد يضاف إىل دالالته اجلانب الثقايف املتمثّل يف التناقض والتشوّش الفكري .وبصورة
عامّة مالت داللية البطل من السلبية املقاومة إىل اإلجيابية املتساملة والقائلة باحلوار كركيزة أخرية حللّ القضية.
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1ـ املقدمة
إن البطل كعنصر داللي يتميز مبكانة كبرية يف الذاكرة التارخيية للشعب الفلسطيين .ولكن مالمح هذا البطل قد طرأت عليه
حتوّالت كثرية تبعاً للمراحل املختلفة اليت مرّ بها خالل فرتة االحتالل ،فاتسم يف كل منها بطابع متميز .فعلم الداللة بفروعها
املختلفة يدرس هذه التحوالت والتطورات اليت تعرض للكلمات أثناء مرورها فيما بني العصور التارخيية واملتغريات الثقافية
واالجتماعية ،انطالقاً من أنّ اللغة ليست جامدة ثابتة ،بل إنها تتحوّل «كصيغة من احلركة وليس كأداة لالنعكاس» (خمتار 9119 ،م،
ص .)19

فالبطل يشكلّ مسة أساسية من مسات الشعر املقاوم ،فهو املدافع واحملارب واملضحّى ،وقد متتدّ قوة هذه الكلمة يف الصورة
اليت تثريها ،وهي مستقلّة عن معناها احلقيقي ،وهي بذلك تدخل يف دائرة الكلمات اليت «يصعب حتديد معانيها بشكل دقيق واليت

متتلك أحيانا قدرة أكرب علي التأثري والفعل» (لوبون9119 ،م ،ص  .)991فغموض هذه الكلمة واقرتانها الرمزي بكلمة األرض يف
الشعر املقاوم مما يقودنا إىل معرفة املعاني املتحركة اليت كانت متتلكها عند الفلسطينيني ،وقد تعرّضت داللتها عرب املراحل املختلفة
للتحول والتطور ،بناء على املعتقد السائد بأنّ « الكلمات ليس هلا إال معان متحركة ومؤقتة ومتغرية من عصر إىل آخر  ...وعندما نريد أن
نؤثّر على اجلمهور بواسطتها ،فإنّه ينبغي أوالً أن نعرف ما هو معناها بالنسبة له يف حلظة معينة» (املصدر نفسه ،ص  991ـ .)111

تأسيسا على هذا ،تأتي هذه الدراسة لتتبّع داللية البطل وتطوّره يف شعر مسيح قاسم بوصفه من أهم رموز املقاومة ،والذي
طرأت حياته السياسية لتحوالت كثرية ،فاختلفت تبعاً لذلك صورة البطل عنده .فهذه الدراسة تسعى باالستناد إىل النصوص
الشعرية للشاعر ،إىل احلصول على صورة كاملة لتحديد داللية البطل تبعاً لتجربة الشاعر؛ إذ تكون مالحمه صورة عن آمال
الشاعر .فاملسار الذي سلكته شخصية البطل عرب سنوات االحتالل يرتاوح فيما بني الواقع واملثال تبعاً ملا جيري على الساحة
السّياسية .فالذي نسعى إليه يف هذا املقال ،هو اجلواب عن هذه األسئلة :ما هي املالمح العامة لداللة البطل وحتوالته عرب شعر
أحد أكرب رواد الشعر املقاوم بوصفه قدوة ترمسّت يف حياته حتوالت سياسية واجتماعية خطرية؟ وما هي العوامل اليت أدّت إىل
هذا التحوّل يف داللية البطل؟
وأما بالنسبة إىل منهجية البحث فهي قامت باالستفادة من الدراسات السابقة يف هذا اجملال وبالنظر يف الدواوين املختلفة لكلّ
مرحلة من حياة الشاعر الشعرية .وقد كان املنهج السياقي الوصفي والتحليلي واملستشهد بالنصوص الشعرية هو املعتمد يف هذا
املقال يف اخلروج برؤية موضوعية .
2ـ خلفية البحث
فهناك دراسات كثرية تناولت املقاومة مثل «أثر النكسة يف الشعر العربي» لعبد اهلل سرور ،وقد جيري فيه احلديث عن شعر األمل
والصمود والواقعي الثوري .وكذلك «أضواء على أسباب النكسة» ألمني هويدي يتكلّم فيه عن أسباب النكسة من وجهة نظر
سياسية .وكذلك «أدب املقاومة» لعادل األسطة الذي يتكلّم فيه عن اخليبة والعالقة مع اليهود وتفاؤل البدايات وخيبة النهايات.
وكذلك «مقاربات نقدية يف شعر املقاومة» ليوسف شحدة الكلحوت ،يتناول فيه مشروع السالم برؤية شعراء انتفاضة األقصى
والسخرية يف الشعر املقاوم.
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ومن الالفت أن هذه الدراسات مل تتطرق إىل داللية البطل وتطورّاته يف شعر مسيح القاسم ،إال إشارات خاطفة ال تستحق
الذكر.
3ـ نبذة عن الشاعر
يعدّ مسيح القاسم من أبرز شعراء فلسطني ،فهو ولد من عائلة درزية فلسطينية يف مدينة الزرقاء األردنية عام  9191وتعلّم يف
مدارس الرامة والناصرة وعلّم يف إحدى املدارس ،ثمّ انصرف بعدها إىل نشاطه السياسي يف احلزب الشيوعي قبل أن يرتك احلزب
ويتفرّغ لعله األدبي .سجن أكثر من مرّة كما وضع رهن اإلقامة اجلربية بسبب أشعاره ومواقفه السياسية .وقد تناول «يف شعره
الكفاح واملعاناة الفلسطينيني» (القاسم ،بال تا ،املقدمة).

4ـ علم الداللة (الداللة السياقية)
علم الداللة يدرس حتوالت الكلمة واللغة يف مستويات خمتلفة ،ومن أهمها املستوى السياقي الذي يدرس اللغة يف السياق الذي
وردت فيه؛ فالواحدات اليت تشكل لغة ما ،تتخذ معناها على أساس هذا املنهج عند «استعماهلا يف اللغة أو الطريقة اليت تستعمل بها
أو الدور الذي تؤديه» ( 1171 ،Ulmanم ،ص  .)1فاملعنى كما يصرّح فريث «ال ينكشف إال من خالل تنسيق الوحدة اللغوية أي يف
وضعها يف سياقات خمتلفة» ( 1171 ،Lehrerم ،ص  .)171فالكلمة تتخذ معناها عندما «تقع يف جماورة وحدات أخرى ومعاني هذه

الوحدات ال ميكن وصفها أو حتديدها إال مبالحظة الوحدات األخرى اليت تقع جماورة هلا» ( 1172 ،Nidaم ،ص  .)116فدارسة معاني
الكلمات تتطلّب حتليال للسياقات واملواقف اليت ترد فيها ،حتّى ما كان منها غري لغوي .ومعنى الكلمة على هذا يتعدّل «تبعا لتعدد
السياقات اليت يقع فيها ،أو بعبارة أخرى تبعا لتوزعها اللغوي» (خمتار 9119 ،م ،ص « .)11فالتفكري اإلنساني واأللفاظ اليت حتمله ،ويعبّر به

عن أغراض اجملتمع ظاهرة اجتماعية ،والبدّ من خضوعها للتطوّر والتغري» (حامد 9192 ،م ،ص  .)71وقد ينقسم السياق إىل ضروب،
منها اللغوي ،والعاطفي ،وسياق املوقف ،والسياق الثقايف .فالكلمة كما يقول براتراندراسل «حتمل معنى غامضا لدرجة ما ،ولكن

املعنى يتكشّف فقط عن طريق مالحظة استعماله ،االستعمال يأتي أوال ،وحينئذ يتقطّر املعنى منه» ( 1171 ،Ulmanم ،ص  .)7كما أن
الكلمة تؤثر يف معنى اجلملة فاجلملة بدورها تؤثر يف معنى الكلمة ،وهذا يعرف باملعنى السياقي ،والكثري من الكلمات «خيتلف
معناها حسب السياق اللغوي الذي تقع فيه» (اخلولي 9119 ،م ،ص .)11

2ـ داللية البطل
البطل هو ما جيعل الشخص متميزاً مبا يتمتع به من قيم وما يقوم به من أعمال يعجز عنها األناس العاديون .وهو يف اللغة «رجل بَيِّن
سيْفه فيُبَهْرجُها ،قيل :هو الذي تبطل عنده دماء األَقران فال ُيدْرَك عنده َثأْر» (ابن
البَطَالَة و البُطُولَة ،وقيل :إِمنا سُمّي بَطَال ألَنه يُبْطِل العظائم ب َ
منظور 1111 ،هـ.ق ،ج  ،11ص .)27

فمنذ القديم ،كان الناس ميزجون بني اآلهلة واألبطال ،وأحياناً كانوا جيعلونهم يف مصاف اآلهلة؛ إذ كان األبطال يتصفون
بصفات تقرّبهم من اآلهلة .وقد تصل بدايات هذا املعتقد إىل ما قبل القرن اخلامس عشر قبل امليالد (ضيف 9111 ،م ،ص .)91

البطولة لدى العرب كانت تنحو اجتاهاً ذاتياً؛ إذ تصدر قدرة البطل عن ذاته ،وليست من قوى خارجية ،وقد كان يهتمّ مبشاكل
قومه أكثر من مشاكله الشخصية ،وهو يتّسم بالذّاتية واملوضوعية واألسطورية ،إال أنّه مل يتخذ بعداً ألوهياً كما عند اليونان.
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وقد ختتلف ماهية البطل من تراجيدي وملحمي ودرامي أو أسطوري ،إذ األول «يستند على عقله وإرادته حتّى حيقق طموحه
وأحالمه» (مصطفى 9111 ،م ،ص  .)27ويعزى إخفاقه إما إىل «نقص يف شخصيته إما إىل خطأ مقدّر يف السلوك» (محادة 9111 ،م،

ص )99؛ أما الثاني يفرتق عن األول بأن «اإلرادة اإلهلية هي اليت تساعده يف صراعه مع اخلصوم» (شكري 9119 ،م ،ص )12؛
والثالث ال ميتلك صفة العقالنية واإلرادة يف صراعه ،إمنا هو «بطل انفعالي غري واعٍ تكون قدرة اآلهلة هي عدّته» (املصدر نفسه ،ص

.)19
فالعالقة بني الذاتية واملوضوعية هي اليت جتعل البطل يتسم بطابع خاص خيتلف فيما بني الثبات والتغيّر .و هذه العالقة بني
اجلانبني مل تكن ثابتة عرب التاريخ  ...نتيجة للخالف الذي يطفو على سطح الواقع والذات ،مع أنّه يقال بأن اليوم تتّسم عالقة
البطل باملوضوعية وبنوع من الثبوت واالستمرار (عليان 9119 ،م ،ص  ،)91إال أنّ هذا هو السمة الغالبة عليه ،وليست املطلقة.
وفيما يتعلّق بالقضية الفلسطينية ،فرضت طبيعة التحوالت فيها على الشعر العربي منطاً خاصّا من التعبري عن البطولية؛ إذ البطل
«ميثّل الشاعر بطموحاته وما يقدّمها يف مواجهة احملتلّ الصهيوني» (كمال 9119 ،م ،ص  ،)921والتجربة اليت مرّ بها الشاعر طوال هذه
السنني جعلته يستلهم املاضي إلعادة هيكلة بطل يكون فاحتة إلعادة تشكيل الواقع على أساس هيكلية فاعلة حتوّل مأساة األمة
من «خطاب انفعالي بكائي إىل خطاب اسرتاتيجي نهضوي» (لؤي 9197 ،م ،ص  ،)9تبعاً هلذه التجربة اختذ البطل دالالت حمتلفة وفقاً
للمراحل اليت مرّ بها الشاعر ،وهي تنقسم كالتالي:
2ـ1ـ البطل الثائر واألسطوري
يف املرحلة األوىل قبل حرب سنة  ،9111قبل أن يبوء العرب بالفشل ،وقبل أن تذهب آمال الشاعر يف املقاومة واخلالص سدى
الرياح ،يشيع جوّ جنائري على قصائد الشاعر كما يتجلّى يف خطابه إىل جنيب حمفوظ« :عاشوا  ...مل تصحبهم كلمه ،ماتوا  ...مل

تصحبهم كلمه» (القاسم 9112 ،م ،ص  .)27فمن هنا يأخذ البطل داللة املخلّص والفادي للشعب مما عجز اآلخرون من حتقيقه:
«قدم ًا  ...قدم ًا  ...يف هذا الدرب  /يا حاطم أغالل الشعب  /قدماً  ...ما أمجل شعله» (املصدر نفسه ،ص .)29

نرى الشاعر يتسقّط أمساء األبطال من خمتلف أرجاء العامل ،ويسقط عليهم صفات ينبغي للبطل أن يتحّلى بها .تارة يرى يف
«فيدل كاسرتو» ميزات املخلّص وتارة خياطب «كريستوف غبانيا» (املصدر نفسه ،ص  ،)21كأمنوذج أسطوري؛ إذ األوصاف اليت
أسقطها الشاعر على بطله أقرب إىل األسطوري منه إىل الواقعي ،غري أنّ هذه الرؤية تصطدم يف حملات خاطفة بالواقع املوضوعي
فيشوبها نوع من التشاؤم ،ربّما بوعي الشاعر العميق بأن فضّ النزاع ليس بهذه البساطة ،فنراه يهمس لبطله «الدرب طويل دون
ضياء» .وقد يلقي الشاعر عبء هذا التشاؤم على عدم مصاحبة املفكرين والكتّاب ملسرية الكفاح« :عاشوا  ...مل تصحبهم كلمه /
ماتوا مل تصحبهم كلمه  /واحلرب الغالي واألقالم الفضيه  /كانت مسبّبه» (املصدر نفسه ،ص  12ـ .)11

فالبطولة متثّل يف هذه املرحلة كرهاً عميقاً للعدوّ الصهيوني ،فيلجأ إىل املقهى والبار يتجرّع القهوة كمن هو مصاب بالتوتّر
النفسي ليقلّل من حدته باملظاهر اخلارجية فال يفكر إال بالثأر وانتهاز الفرصة للنيل من العدوّ« :وأحسّ كأنّي أتربّص  /بذئاب الغزو

على أرض اجلبهة  /من يلقي يف املقهى القهوة» (املصدر نفسه ،ص  .)21والصورة اليت يقوم الشاعر بتحديد خطوطها عن البطل تشوبها
أحياناً مالمح موضوعية؛ إذ ترتاوح نفسية البطل فيما بني الصمود واالنتصار وبني الفشل والتشريد واملعاناة« :يف ذهين قامتك

املنتصبة  /وشعار النقمه  /واخليمه» (املصدر نفسه ،ص )21؛ إال أن اجلانب احللمي واألسطوري الينفك عن الواقعي ولكنّه يفوقه،
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فمن هذا املنظور ُيعلّق األملُ على البطل يف حتقيق ما فشل الناس يف حتقيقه« :شيد لي السدّ العالي  .../أطفئ ظمأ الغيظ الغالي  /يف
الصحراء العطشى حتلم» (املصدر نفسه ،ص  11ـ .)14

2ـ2ـ البطل اليائس املعزول
نكبة سنة  9111اليت كانت كارثة حلّت بالشعب الفلسطيين ،واليت باءت فيها مجيع الدول العربية بفشل ذريع من العدو،
كانت مبثابة «اللحظة العنفية اليت خلّفت قطيعة ال ميكن حسرها بني املاضي واحلاضر واليت أنهت احلياة الطبيعية على املستويني االجتماعي

والفردي» (لؤي 9197 ،م ،ص  ،)977وأخذت الدولة الصهيونية يف التوسّع ومدّ سيطرتها على األراضي الفلسطينية .ففي هذه
املرحلة تطالعنا يف رؤية الشاعر أمناط من ردود الفعل السليب اليت تنمّ عن ماهية البطل أي الشاعر وموقفه إزاء هذا الصراع الذي
يقوّض أغواره النفسية ،وقد تتضح هذه الرؤية يف اختالط األمور لدية إزاء قضية وطنه؛إذ العرب تنازلوا عنه ،ويف سلب القدرة
على احلركة ملمارسة الفداء واملقاومة ،وقد متخّضت هذه الرؤية عن شحنة من التوتّر والدونية اليت أصيب بها البطل ،وقد تأتّت
عن اإلخفاق الذي تال النكبة مما ولّد لدى البطل إحساساً بالضياع والالجدوى من احملاولة« :مل متثُل الريحُ اليت روّضتها ،غبار طلعي /
وقشور أشجاري مشقّقة ككفّي  /فلتَبك زوجيت احلبيبةُ  /إن زرتَها يف السِّجن» (القاسم 1111 ،م ،ص « .)66شكراً لكم شكراً علي /الصناديق

املليئة بالدواء /واحلزن والسردين والذ ّل املُقدّد» (املصدر نفسه ،ص .)11
فالثورة احلاملة واملفعمة باألمل تتحوّل إىل القنوط والبطل الذي كان يعتقد بالثورة ،ينتابه القنوط لفظاعة املوقف؛ إذ بيعت
األرض اليت تكون مبثابة الزوجة؛ فتبدو هنا داللية أخرى للبطل يف التعلّق باألرض واحلسّ بالضياع واخلزي باالنقطاع منها« :من

ت من املذلّة واجلراح» (املصدر نفسه ،ص  ،)29والشيء الوحيد الذي يسم البطل بطابعه يف
قال ،توضع زوجيت رهناً  .../ماذا فعلت مبا غنم َ
هذه املرحلة ،وجع اخلزي الذي كان حيمله على ظهره فتزيد من وقعه سخرة املارّين«:ما سعر زوجتك الفقيدة  /أرغيف خبز أم

قصيدة؟» (املصدر نفسه ،ص « ،)21إنسان اسطنبول جيهلين /وجيهل زوجيت» (املصدر نفسه ،ص  .)21فاليأس مطبقٌ على البطل رؤيته
شيَت عُيوني يا غريبُ
وأمله ،فال يقدر إال على استذكار اخلزي الذي حلّ به«:كسروا على كتفَيَّ أرغولي  ... /أنتَ؟  /من طول البكا عَ ِ
 /ومتزّقت رئيت» (املصدر نفسه ،ص .)21

فيمكن القول إن ضياع البطل الشخصي واالجتماعي أدّى إىل شعوره بعدمية حركة الكلمة واملقاومة وكذلك اليأس املطبق
الذي ال يؤمن بعدُ بفاعلية اآلليات يف توليد الثورة واشتعاهلا (سرور 9111 ،م ،ص  141ـ  ،)147وقد ساقت هذه النظرة السلبية
البطل إىل حتديد نظرته اجملرّدة والثائرة ليست هذه املرة على العدوّ ،إمنّا على الذين خذلوه« :نضّد ملفات القرارات  /القدمية واجلديدة
 .../واكسر عليها بيضة العنقاء  ... /واكتب على اجلدران باجلري ،الرواية والقصيدة  /وارسم على اجلدران  /خارطة وعصفورا وزهرة  /واحلم
قبيل النّوم مرّة  /لألرض السالم» (القاسم 1111،م ،ص  71ـ .)74

يالحظ أن حالة البطل تتعدّى جمرّد الثورة والغضب على عدوّ خارجي ،لتكون استخفافاً باهلتافات اخلاوية ،وتنمّ عن انعدام
ثقته كفرد قد ملس القضية يف طياتها فينسحب عن ثورته العارمة؛ نتيجة جترّد قيمه مبا طبّق على أرض الواقع .فالبطل يرزح حتت
ضغوط نفسية عميقة فريى مجيع الطرق قد سدّت أمامه ،فال يكلّف على نفسه البحث عن بدائل للخروج من املأزق؛ العتقاده
بعدم تالؤم رؤيته مع ما عاينه من اختالف القيم وتالشيها .ميكننا القول إن هذه املرحلة مرحلة ضياع هلوية البطل وتالشٍ ملعتقداته
وأطره الفكرية واالجتماعية؛ إذ حتدوه رغبة عارمة يف اقتحام األطر الفكرية للجماعة بغية انهدام هذه الرؤية اليت ترى أنّ احللّ
يكمن يف الشعار واحللم.
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ليس هنا كالم عن الثورة حتى يف ديوانه الذي نشر سنة  ،9112نرى هذا احلس العدمي متمكنّا من نفس البطل؛ إذ خياطب
ربَّهُ مُناجياً بأنه قدّم كلّ ما لديه ،إال أنه مل ينجح ،ويف النهاية مل تكن حصيلته إال اغتصاب األرض« :أعطيتك أطفالي ،فلماذا تقصم
باللعنة صليب ... /مُرني يا ربّ ألعطيك  ... /على كلّ حال َتظَلّ اخلرائطُ وَهماً تَظَلّ الوثائق  /وهماً ووهماً تظلّ األغاني القدمية» (املصدر نفسه،

ص  12ـ  .)11واملثري أن البطل نتيجة انعدام ثقته مبن خذلوه ،جيد ملجأه فيما وراء القوي البشرية؛ إذ نراه كثرياً خياطب ربّه،
ليخفّف عنه عبء هذا الغضب ،فتتواىل صرخات موجعة كعالمة على قنوطه من املوازين البشرية ،سواء على الصعيد العربي أو
على الصعيد الدولي الذي جنم عن إصدار قرارات ال حصيلة هلا على أرض الواقع .فالبطل تقرتب داللته هنا من اخليالي أو شبه
األسطوري؛ إذ سلك مجيع الطرق فباء بالفشل مع أنه هناك حملات نتحسّس من خالهلا أن البطل يستجمع قواه وينوي سلوك
طريق التضحية واملقاومة ،إال أن الواقع يصدمه فيُطرح بائساً« :ها أنذا أتقلّص يف بَرد السَّاحاتِ املَهجوره  ... /قليب الرمّانه  /قُنبلة
ذَريه  /وذراعي أسطوره  /وخُطاي َقضيه» (املصدر نفسه ،ص « .)12وُجعنا كثرياً عَرينا كثرياً ومِتنا كثرياً  /ولكن شَكرَنا  /أردتَ  ..فماذا

الظل علي الظ ّل اندَرَزَت أضغاثُ األحالم» (املصدر نفسه ،ص .)17
تريد؟» (ن.م ...« .)19 :ها قد َوقَ َع ُّ
ففي ظلّ هذه اهلزمية القاسية ،يتخذ البطل أحالم الطفولة وذكرياتها فوق ربوع األرض كمالذ للتأسّي ،فكأن البطل خيترب
مجيع الطرق للتخلّص من هذه األزمة اليت أكثر مما تبدو جسدية تكون روحية ،وصراعها ليس فقط قضية األرض ،إنّما صراع
اهلوية والضياع؛ إذ بضياع األرض ،تالشت هوية البطل اليت كانت متتد فيها جذوره .فتضاف هنا داللة أخرى إىل داللة البطل يف
التشبّث باألرض ،وهي الداللة على اهلوية« :ومن سطح بييت هربتُ صغرياً  /تركتُ على الباب طائرة من ورق  /تركت على الرمل
حمفظة الكتب املدرسية» (املصدر نفسه ،ص .)11

ففي هذه املرحلة ،ال نشاهد البطل يتكلّم عن املقاومة ومحل السالح؛ فردّ فعله ال يكون إال الدفاع السليب خوفاً على احلياة
بعد أن فقدت املادة أي األرض؛ إذ احلدث أدى إىل متلّك اخلوف من قلبه ،حبيث مل جيد جماال للتفكري والتحليل ،فجاءت
استجابته للنكبة دون وعي منه ،فكأنّ عقله أصبح «مغلقاً بصورة آلية ،وحيدث هذا حينما ال يتسنّى الوقت على اإلنصات ،فبدالً من

االعتماد على احلقائق واملنطق ،يتم االعتماد على الغرائز» (ميلز 2441 ،م ،ص  .)2فمن هنا ،نراه يسخر من مفاوضات السالم ،فيحسب
املفاوضني أناساً باعوا هذه املعاناة باحلطام املادّي«:حتّى نكون متساويني حول مائدة املفاوضات» (القاسم« ،)112 :1111 ،علي أوالً أن

ولكن الذي مييّز داللة البطل من املرحلة قبلها ،هو أن ثورة البطل العنيفة تبدو هادئة إىل
ّ
أفضح للعامل ( »...املصدر نفسه ،ص .)997
حدّ ما ،فالداللة املوضوعية والتعايشية هلا الغلبة على الداللة املقاومة ،فال يعتقد بأن العنف سيزول بالعنف ،فتبدو هناك حملات
من اخلطة اإلنسانية اليت ترافق الصمود دون أن تكون الغلبة ألحدهما على اآلخر ،وقد تشف حملات من شعره عن هذه الرؤية
الضبابية ،وامللفت للنظر أن رؤية البطل هذه ال تصدر عن مصلحته الشخصية ،إمنا عن مصلحة الوطن أي األم؛ إذ تأتي كلمة
سستُ لَغما مَوقوتاً حتتَ الكرة األرضيه  /لكنّين
البطل على لسان الوطن إيذاناً بأن القتل ال يردّ القتل« :فذاتَ يومٍ مِن أيامِ الرِّماد َ /د َ
حَزنتُ كثرياً  /وتراجعتُ يف اللحظةِ األخريه  ... /يف نوبة حادّة من توبيخ الضمري  /أمّي ال تسمح مبثل هذه الدعابة!» (املصدر نفسه ،ص

.)991
ربّما يكون هذا انعطافاً خطرياً من البطل بالتحوّل أو التغيري يف طريقة املقاومة بأن العنف ال يزول بالعنف؛ فينبغي اللجوء إىل
طريقة أكثر جناحاً وإنسانية من الذي يقوم به العدوّ الشرس .وال يعين بالنسبة له التخاذل عن القضية ،ألنّه يؤكد التزامه بها« :أنا

مأخوذ بهذه األرض /وال أريد أن يتآخم البح َر حب ٌر آخر» (املصدر نفسه ،ص  ،)991بل يأتي تأكيداً على القنوط العميق الذي يرزح البطل
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حتت وطأته ،فيتحوّلَ صرخاتٍ إىل السماء اليت خذلته بقساوتها «امسع يا إهلي ،أيها اإلله القاسي املنتقم» (املصدر نفسه ،ص ،)999
وإىل سادة العامل الذين اختبأوا «كاجلزذان حتت املسوح الفضفاضة» (املصدر نفسه ،ص .)992

فيبدو لنا البطل هذا اإلنسان الالمنتمي الذي ال يستقرّ إىل أي حزب وال يطمئنّ إىل أي دولة ،وحبه للوطن ال يتعدّى إال حب
هذه املاليني من املعذّبني حتت االحتالل القاسي ،واحللّ الوحيد الذي يرتاءى له هو اللجوء إىل السماء ،مع أنّه يعرف يف قرارة
نفسه أن السماء أيضاً تنبذه؛ مما يكون داللة على حريته املستشرية وشكه الوجودي إىل جانب قنوطه السياسي والقومي« :يفتح
باب غرفة التحقيق  /دورك أنتِ اآلن ،يا فاطمة الزهراء  /حوّلت خدّي دائماً  /لصفعة العدوّ والصديق  /إهلي  /ملاذا نبذتين ؟» (املصدر نفسه،
ص  ،)992ولكن يف ثنايا هذا القنوط واالستسالم ،ترتاءى مالمح الغضب العارم الذي مل جيد متسلالً له« :ال بدّ له من بركان مع ّد
باتقان تام  ... /ويف عزّ الظهرية  /ينزو وجهي الغاضب إىل األعالي» (املصدر نفسه ،ص « ،)991ألن الرصاصة جاهزة يف بيتِ النار  /ويدي

ما زالت على الزّناد» (املصدر نفسه ،ص .)991
فترتاوح داللية البطل فيما بني اخلذالن والسلبية واحلرية والتناقض العقيدي واألزمة النفسية واالنزواء .وقد ساعدت عللٌ
خمتلفة لدفع البطل يف هذا االجتاه الالمنتمي الذي يشعرنا بزيف الواقع وهشاشته ،فقد نتحسّس يف شخصيته غضباً وصمتاً مرغماً
وأمالً يتحطّم على صالبة الواقع .فهذه النكبة ال تدلّ على الضياع على الساحة السياسية فحسبُ ،إنّما على الضياع على الصعيد
الثقايف من فقدان قيم اآلباء والوجدان التارخيي للبطل؛ إذ أقيمت على أنقاض الرباءة والتضحية والفداء ،احتفاالت الشهوة
والويسكي اليت تفحّ باإلثم والفجور« :تَتَفجّرُ حَمحَمات الشّهوة بني زجاجات الويسكي» (املصدر نفسه ،ص « ،)929أين أنتم  ... /يا
خ القَبيلة وعلية القوم» (املصدر نفسه ،ص .)927
ذوي القامات املَسحُوقة كالتّنب  ... /وأين أنتم يا شيو َ

2ـ1ـ البطل اإلجيابي واهلادئ
«التجربة اليت مرّ بها البطل خالل عقود من الزمن يف الصراع املنهك بني كلّ من الطرفني الفلسطيين واإلسرائيلي ،دفعت إىل تأطري مالمح البطل
كعنصر حيويّ للتغيري يف بناء املستقبل الزاهر؛ إذ البطل يعترب االنسان العربي الذي يأخذ بيد الناس إىل أعلى دروب احلرية  ...ألنه من الشعب
انبعث» (إدريس 9111 ،م ،ص ،)72وتكون األرض بالنسبة له «مصدر احلركة والقوّة الرئيسية يف حتديد املوقف» (عليان 9119 ،م،

ص  .)919فتكون رؤية الشاعر من هذا املنظر توازياً مع صياغة منظور خاص من مالمح البطل الذي يكون راصداً حلياة الشعب
حتت وطأة االحتالل؛ نتيجة لذلك يكون هو مبثابة منظّر للتخلّص منها .ففي اجملموعة اليت صدرت سنة  ،9117يفاجئنا الشاعر
بصور تنمّ عن التحوّل يف الرؤية واألمل يف التغيري بكلمته« :هدوءاً  /سيكتمل البدرُ عمّا قريبٍ  /سيدنو رهيباً بطيئاً» (القاسم1111 ،
م ،ص  .)227مع أن هذا يشكل حتوالً يف نظرة الشاعر ورؤيته الثورية ،لكنّ حبثه يكون مبثابة البحث عن املستحيل الذي «يعكس
قلقه من وسطه االجتماعي ويقوده هذا القلق إىل اهلروب إىل عامله الفكري بدل أن يكون فاعالً يف احلياة االجتماعية» (عليان 9119 ،م ،ص

 .)992فجميع املؤشرات تشري إىل قنوط الشاعر السياسي واالجتماعي ورؤيته السوداوية للساحة السياسية .فبعد إخفاق إمكانية
حتقيق أمله يف ذلك اإلطار الذي رمسه لنفسه ،مييل إىل االستسالم للمستحيل ومناجاة الوطن يف شتّى الذكريات واآلالم ،فكلّ
ما ميرّ من ذاكرة البطل ،ينمّ عن نوع من التناقض والتشوّش الفكري الذي يرتاوح فيما بني الواقع واحللم نتيجة وصوله إىل «مأزق
حقيقي وإىل مرحلة حمزنة» (األسطة 9111 ،م ،ص .)11

ومن هنا ميكننا تفهم فكرة الفداء واملوت اليت التزال ختتمر يف ذاكرة البطل؛ إذ هو يعاين بُعد املسافة فيما بني الواقع واحللم؛
إذ يفقد املعايري يف نفسه لضعف ضمريه اجلمعي وفق تسميه دور كايم (أبوزيد 9111 ،م ،ص  11ـ « :)1أصلّي وأكفر بامسك  /وأنذر
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جسمي جلسمك  /فال تطرديين إىل البحر /حسيب كفارة  /ما أعاني علي برّ سخطك  /عارية بني نارين  / ...أعرف حزنك  /مهجورة يف ظالل
املاليني  /مبهورة بالطنني  /أملَسُ حقدَ املساكني  ... /مساء أالقيك  /ما بني زيتونة الذكريات وتفاحة الشهوة اآلفلة» (القاسم 9112 ،م ،ص

 992ـ  .)997وقد يتأتّى هذا داللة على توحّد البطل مع قضيته وتشبّعه بروح اليأس مما كان يسلكه من مسار ،فنراه منطوياً على
نفسه فكراً وسلوكاً ،متخذاً ذكريات الطفولة كملجئ ومسار حلل القضية ،ونراه ينطفئ احلماس الذي كان الشاعر ُيبديها جتاه
َمحل السالح ،ليس بسبب أن الشاعر ختلّى عن قضيته ،وإمنا بسبب خسارة ثقته مبن كان يعلق عليهم األمل ،فيشعر «باخليبة
واملرارة» (األسطة 9111 ،م ،ص .)11

فمن هنا ،خيضع مفهوم البطل من منظور الشاعر لتغيري جذريّ؛ إذ يأتي تعبرياً عما طرأ على الساحة السياسة والثقافية؛ إذ
ليس البطل ذلك املتفرّد على ساحة القتال والذي كانت تستأثر به فكرة القصّ والفداء ،وبدل أن يكون فاعالً يف صياغة احلدث،
يقع فريسة لشبكة معقّدة من األحداث اليت جترّه إىل استبدال بدائل عما تواضع عليه« :ملاذا أكون فريسه أكذوبةٍ  /دَحرَجتهَا على َثلج
َموتي األساطري  /ويكفي قليلٌ مِن امللحِ واخلبز/كي ال جتفَّ الدماء /ملوك عليك جواسيس صهيون» (القاسم 1111 ،م ،ص « ،)221غبا ُر

اخليانات غطّى الشبابيك  /طائرةٌ مِن مجيع اجلهات  /أغارت عليها مراراً» (املصدر نفسه ،ص  .)921وأحياناً يتبطّن الشاعر لغته بالسُّخرية
تعريضاً بالفجيعة ،فيورد التعريف بنفسه ضمن مونولوج داخلي يبوح عن نوع من اللهفة واألسي ،كأنّ يف ذلك «تعج ّباً واستهجان ًا
لذلك التحوّل الذي شهدته مسريته كفرد ،ومن ثمّ مسرية شعبه وأمّته» (بشارت 9119 ،م ،ص « :)29أال لعنة اهلل والالت  ... /ماذا أداري؟
 /غبا ُر اخليانات غطّى الشبابيك» (القاسم 1111 ،م ،ص .)214

ومن ثمّ ،هذا االغرتاب النفسي جعل الشاعر يفقد احلس النقدي املقاوم نتيجة النهيار قيمه التقليدية ،فيعمد إىل مناجاة نفسه
وإحالل قيم ورؤى جديدة تبعده عن حسّه العدمي؛ ألنّ األنا «تغرق يف عامل الوقائعية املباشرة لألشياء ،وتقع عند سطح األشياء

اخلارجية ،وذلك ألنها جتزّأت وفقدت نظرتها الشمولية» (جماهد 9112 ،م ،ص  .)71فمالمح من انشطار الذات وعدمية احملورية الفكرية
ترتاءى لنا فيما بني عبارات البطل ،لكنها ال تكسبها عدمية مطلقة ،ألنها تصدر عن عدم القدرة على التالؤم مع القيم الصحيحة.
ومما يشكل مفارقة بني داللية البطل يف هذه املرحلة واملراحل اليت سبقتها ،أنّ الشاعر جيرّب السلم كطريق حللّ هذه األزمة النفسيه
والعقدة السياسية ،إال أن الواقع يستنكر هذه احملاولة الفاشلة« :وجئنا رعيالً رعيالً  /لِنَلثِمَ أردانَ أثوابهم  /وَعُدنَا  /قَتيالً  ...قَتيالً /
ح املُستَحيال» (القاسم1111 ،م ،ص .)212
ف أبوابهم  /ونَكتَسِ ُ
زل ِز ُل ما أضمَرُوا خَل َ

جيرّب البطل خمتلف الطرق يف التعامل مع القضية ،ومع أنه ال تبدو هنا مالمح العنف والثورة والقتل ،لكنه مقتنع بعبثية
احلوار؛ وامللفت أنّ داللية البطل بالنسبة لقضية االحتالل مل تثبت على وترية واحدة ،ففي كلّ مرحلة ختتلف الرؤية على أساس
«تقلبّات الشاعر السياسية والفكرية» (األسطة 9111 ،م ،ص )911؛ فهذا التعامل مع داللية البطل يصدر من زاوية أكثر فاعلية
واستشرافاً للمستقبل مع اشتباك الظروف السياسية ،نظراً إىل أنّه مرتوك لقدره ،مع أنّه يستحثّ أرضه للمقاومة ،ولكنّه يعلم
بصعوبة الطريق مدفوعاً برؤيته املوضوعية عن الواقع« :متوتني كيف تشائني أنتِ  /وتَحينيَ كيفَ َتشاءينَ أنتِ  /وأقطعُ َوحدي املَفازه»

(القاسم1111 ،م ،ص  .)216ومع أن البطل يصبّ غضبه على من ختلوا عن األرض ،لكن سيطرة احملتلّ وحتكمه يف مصري
املقاومني ،قد أفرغتهم من طاقاتهم الفكرية هذه األحالم يف أعماق وعي البطل ينمّ عن العجز العميق والرغبة النازعة إىل
التحرّر« :أينَ فنونُ الصباياتِ؟  /أينَ جنون الرباباتِ  /أينَ املهابيج؟  ... /وأينَ اخليولُ؟  /أين الفيالق؟» (املصدر نفسه ،ص َ « ،)972هبيين

املَدى املُستَحيال  ... /ليلي َتسوقُ اخلِرافَ  /إىل واحة الروحِ» (املصدر نفسه ،ص  .)971ويرتاءى لنا تنازل البطل على الساحة املوضوعية

داللية البطل يف شعر مسيح القاسم
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عن قضيته« :هل ترين العقارب هنا عرب /وهناك اليهود  /هنا إخوة  /وهناك األجانب  /عقارب تلو العقارب كفي خدراً بنبيذ األغاني»

(املصدر نفسه ،ص .)917
وقد كتب الشاعر هذه القصيدة عام « 9112عام شعور الفلسطينيني ،بعد اخلرو من بريوت باملأساة ،وتيقّنهم للمرة الرابعة من أن

العرب قد خذلوهم» (األسطة 9111 :م ،ص  ،)911مما يدلّ على منط سلوكه وعدم ثقته بنفسه وجلوءه إىل األحالم ،مما يذكرنا بقول
أحد النقّاد بأنه « بدأ حياته شاعراً متمرّداً ومقاتالً من أجل قضاياه القومية واالنسانية ،وانتهى كتب قصائد احلجب» (املصدر نفسه ،ص

 ،)912فبقدر ما تشتدّ سطوة احملتلّ ،نرى الشاعر أي البطل حيلّق بعيداً يف عامل الرؤي .وقد يشكلّ املكان والزمان والذاكرة
التارخيية دوراً حمورياً يف تعميق هذه اهلزمية ،ألن فيها حيلو الكالم عن النهايات ،فليلى وقيس والقبائل العربية القدمية واحلجاز
وجند (القاسم9112 ،م ،ص  971ـ  ،)971بكثافتها و ثقلها الزماني واملكاني تأتي تأكيداً على «ثقل احلاضر وزمن قوة اآلخر

وسطوته» (بشارت 9119 ،م ،ص  ،)21وبادرة لالنفتاح على املاضي كداللة على «تاريخ هزائم األنا» (املصدر نفسه) ،وبذلك تصبح
استعادة الذاكرة التارخييه تعميقاً هلذه اهلوّة العميقة من اهلزمية.
«انسجاماً مع الواقع الذي يرزح البطل حتته ،فإن املالمح األسطورية اليت متنحه األمان واألمل والقوة ،هي األخرى مصابة باإلخفاق حتت طبيعة
القوى اليت حتكمت يف األرض .إنّ التقصري الذي يتحدّث عنه البطل حبقّ األرض ،ينمّ عن «فقدان أمله يف صناعة التاريخ من جانب شعب هو يف

الواقع مقصّر حبق أرضه» (بن ناصر 9192 ،م ،ص  .)11فالصورة اليت يرمسها البطل ال تتعلّق بتصوير املاضي فحسبُ ،بقدر ما
تتعلّق باألرض روحياً .وقد تأتي هذه الرؤية تعويضاً عن الشعور باهلزمية« :ومنّيتُ نفسي  /بأن يصبح احلُلمُ شَيئاً مُتاحَ ًا  ... /إنَّ َوردَ
سيكتمِل البَدرُ عمّا قريبٍ  /وعما قريب /
التفاؤلِ مُعضََلة  /وَزُرتُ السُّجون  /وَزُرتُ املقابر  /بِبَاقة حُلم» (القاسم 9112 ،م ،ص َ « ،)971
تَحو ُم طيورُ املَساء على ذُ ِّل أعشاشها» (املصدر نفسه ،ص .)921

اخلامتة
ـ يف املرحلة األوىل قبل حرب سنة  ،9111تدلّ البطولة على الكره العميق للمحتلّ؛
ـ يف البداية ،كان اجلانب األسطوري يغلب على اجلانب املوضوعي؛
ـ بعد نكبة سنة  ،9111لضياع البطل الشخصي واالجتماعي داللة على شعوره بعدمية حركة الكلمة واملقاومة؛
ـ هذه املرحلة مرحلة ضياع هلوية البطل وتالشٍ ملعتقداته وأطره الفكرية واالجتماعية؛
ـ تقرتب داللية البطل هنا إىل اخليالي أو شبه األسطوري؛
ـ فتضاف هنا داللة أخرى إىل داللة البطل يف التشبّث باألرض ،وهي الداللة على اهلوية؛
ـ فالداللة املوضوعية والتعايشية هلا الغلبة على الداللة املقاومة ،فال يعتقد بأن العنف سيزول بالعنف؛
ـ فتبدو هناك حملات من اخلطة اإلنسانية اليت ترافق الصمود دون أن تكون الغلبة ألحدهما على اآلخر؛
ـ له داللة على احلرية املستشرية والشك الوجودي إىل جانب القنوط السياسي والقومي؛
ـ ترتاوح داللية البطل فيما بني اخلذالن والسلبية واحلرية والتناقض العقيدي واألزمة النفسية واالنزواء؛
ـ للبطل داللة على الصعيد الثقايف؛
ـ يف املرحلة األخرية ،له داللة على التناقض والتشوّش الفكري الذي يرتاوح فيما بني الواقع واخليال؛
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ـ ليست هنا مالمح العنف والثورة والقتل ،إمنا ترتاءى حملات من النظرة املتساملة والسلمية.
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