
 راشد حسين –إلى أطفال بالدي 

 شرح القصيدة:

يفتتح الشاعر راشد حسني قصيدته بنظرة متفائلة إىل العامل من حوله ويقول إنّه ال يزال  المقطع األول:
يرى مساًء تتأّلُف من عيون حاملة لوهنا أزرق أو أسود، هذه العيون تلمع يف وجوه األطفال البامسة، ويف 

إىل فلسطني من العيون الزرقاء إشارة إىل الطفل الغريب، وقد أراد بذلك الطفل اليهودي الذي قدم 
أوروبا، أّما العيون السوداء فهي عيون الطفل الشرقي العريب الفلسطيين، ويف ابتسام تلك الوجوه تفاؤل 

وقد  -باحلياة وبالغّد. ويتابع الشاعر ويقول إنّه يرى خوامت الكعك، وقد شّبه حلقات الكعك باخلوامت 
ويرى  –قُبيل العيد، أو أّي كعك آخر  يكون ذلك الكعك هو الكعك بالتمر أو العجوة الذي ُيصنع

الشفاه الناعمة كذلك، ويف نعومة  الشفاه نضارة الطفولة اليت مل تعرف معىن الشقاء بعد. ويتابع وصفه 
ملا يراه، فهو يرى طفال يف شوارع تل أبيب، وهو طفل يهودي بالطبع، ويرى كذلك طفلة مسراء حتلم 

، وحلمها ال يتعدى احلليب بال شكّ لسمراء عربية املالمح باحلليب يف إحدى القرى، وهذه الطفلة ا
تضيء هذه األرض هم جنوم ال فرق بينهم، الذي هو قوت األطفال الصغار. هؤالء األطفال يهودا وعربا 

السوداء القامتة بفعل الصراع، ويف وجه كّل طفل منهم جنمتان، هاتان النجمتان تعيداننا إىل األعني 
يت ذكرها الشاعر يف بداية القصيدة، ويف كّف كّل طفل من األطفال كعكة أو اثنتان، املختلفة األلوان ال

فهؤالء األطفال ال حيملون مهوم احلياة بعُد وال يعرفون من الدنيا سوى الفرح واللعب واالحتفال، ومن 
شاعر أجل هؤالء األطفال، ومن أجل كعكهم الذي يشري إىل احتفاهلم وبساطة عيشهم الربيء يغيّن ال

 للسالم املنشود الذي يدعو إليه من خالل القصيدة.

ُُياطب الشاعر هؤالء األطفال الذين أمساهم جنوما يف املقطع األول، فيقول: أنتم يا  المقطع الثاني:
أطفال بالدي النجوم الشقر والسمر، يا أصحاب العيون الضاحكة، إّّن أراكم حتلمون وتلعبون 

إشارة للطفل اليهودي، ويف النجوم السمر إشارة للطفل العريب، وكالمها وحتلمون، ويف النجوم الشقر 
صاحب عيون ضاحكة، أّما تكرار الفعل حتلمون فهو توكيد على نظرة الشاعر احلاملة من خالل قصيدته 
اليت يرى فيها حلم السالم بعييّن الطفولة اليت حتلم برباءة ال تعرف احلقد، وتوكيد على أمهّية احللم يف 

برباءة مطلقة. ويتابع الشاعر فيسأل األطفال: هل ياة الطفل الذي يلعب اليوم وحيلم يف الغد املزهر ح
تعلمون مبا صنعته من أجلكم؟ لقد جعلُت قليب سريرا من األمنيات ناعما مثل احلرير، وهو واسع جدا 



أصغر غطاء من  حبيث حيتضن ألوفا ومئات، وفرشة هذا السرير حنونة منسوجة من خيوط احلب، وانّ 
خيوط احلب يكفي لتدفئة اآلالف من األطفال الصغار، ومن أجلكم ، ومن أجل نومكم اهلانئ الذين 
حتلمون فيه أغيّن للسالم. ويف هناية املقطع نالحظ ارتباط النوم بالفعل حتلمون املكّرر، فمن أجل هذا 

ع للجميع دون متييز يف العرق واللون النوم الذي حيلم خالله األطفال صنع الشاعر فرشة احلب اليت تتس
 واللغة والدين.

يقول الشاعر إّن له أخا صغريا يف مثل سّن هؤالء األطفال الذين نظم هلم قصيدته،  المقطع الثالث:
امسه فتحي، وهو يشبههم يف طهرهم النقي الصايف، ال ُيتلف عنهم يف الطفولة الربيئة، ويصفه الشاعر 

ني، فيقول: انه طفل مرح ونوادره منعشة مثل حقول العبري وتشرح الصدر، وهو أشقر الشعر أزرق العين
فهو طفل غريّب املالمح لكّنه شرقّي عريّب اللسان، وهو ال ُيتلف عن وكأّن الشرق والغرب قد التقيا فيه، 

ويف استخدام كلمة العصري سخرية وهتكم من   األطفال اآلخرين يف شيء، ففي عروقه دم ال عصري،
فاختالف املالمح أو اللون أو  ى،العنصرية اليت يتعامل هبا البعض والنظرة الفوقية إىل بعض األعراق األخر 

اللغة ال يعين اختالفا يف الطفولة واالنسانية، فجميع األطفال عربا ويهودا، شرقيني وغربيني، متشاهبون ال 
ُيتلفون، وهذا األخ الصغري الذي امسه فتحي يلعب بالطني يف هضاب القرية فيخلق منها ألعابا 

ن طني، ويف ذكر خلق آدم تذكري بأّن مجيع البشر أصلهم وأشكاال كما خلق اهلل آدَم عليه السالم م
واحد، فهم يعودون مجيعا آلدم عليه السالم. وألجل لعب فتحي واألطفال اآلخرين يغيّن الشاعر للسالم 

 املنشود كي ينعم األطفال بلعبهم.

 

ه يف الغربة وكما يبدو فإّن الشاعر قد نظم قصيدت لقد نظم الشاعر قصيدته ألطفال بالده، المضمون:
ويف القصيدة دعوة واضحة للسالم، حيث تنتهي  هلذا فهو يسرتجع يف ذاكرته عيون أطفال بالده، 

أّن  املقاطع الثالثة بغنائه للسالم، ولقد أّسس الشاعر دعوته للسالم على حقيقة ال تقبل الشك مفادها
، ومجيعهم أبرياء ال ُيتلفون يف عيشهم  من احلقد واألفكار املسبقةاألطفال يولدون أبرياء خالني

وتفكريهم، فهم حيّبون اللعب والفرح وحاملون، فاألطفال سواسية يف هذه الطفولة الربيئة، واختالف 
العرق واملالمح والدين واللغة ال يعين شيئا، فعلى البالغني تنشئة هؤالء األطفال على احلّب، وهذه داللة 

فال، لتنشئتهم على حّب اآلخر واحرتامه، وهو يضرب لنا يف ذلك الفرشة اليت صنعها الشاعر لألط



مثلني هامني: األول؛ أخوه فتحي الطفل الشرقي ذو املالمح الغربية، فهو جيمع بني الشرق والغرب، ولوال 
ق اهلل آلدم من تراب، ويف هذا داللة واضحة على لغته ملا استطعنا أن نعرف أنّه عريّب شرقي. والثاّن؛ خل  

 ا مجيعا يف النهاية أخوة يف اإلنسانية نعود مجيعا إىل آدم يف أصلنا.أنن

 

قّسم الشاعر قصيدته إىل ثالثة مقاطع، تنتهي بالدعوة للسالم، اعتمد يف بدايتها المبنى واألسلوب:
على االسرتجاع، مكررا الفعل ما زال، فهو يسرتجع يف ذاكرته الوطن املطبوع يف خمّيلته، فهو مل ينقطع 

. ويعتمد يف الذي يدّل على االستمرارية أبدا، ويؤّكد على هذا استخدامه للفعل الناقص ما زال عنه
اللفظي واملعنوي: ما زال، كعك، عيون، جنوم، ألجلكم وألجل، حتلمون، هل  قصيدته على التكرار

ويف تعلمون، سرير، احلب، صغري، شرق، غرب... والغناء للسالم يتكرر على يف هناية كّل مقطع. 
التكرار توكيد على هدف الشاعر من القصيدة اليت تتضمن معاّن الطفولة واالنسانية والدعوة للسالم، 
وكذلك استخدام التوكيد باستخدام إّن، فهو حرف مشّبه بالفعل يفيد التوكيد. واعتمد كذلك على 

م يف املقطع الثاّن يف املقطع الثالث. واستخدم االستفها القصصي يف سرده حلكاية أخيه فتحيالعنصر 
)هل تعلمون مبا صنعت ألجلكم هل تعلمون؟(، واستخدم االلتفات أيضا، فاملقطع األول بضمري 

مثّ انتقل لضمري املخاطب يف املقطع الثاّن، وعاد بعدها للمتكّلم يف املقطع الثالث. ونرى كذلك  املتكّلم
إضافة إىل االستعارات اليت  هنا عرب املخاطبةاستخدامه ألسلوب النداء، سواء باستخدام ياء النداء أو بدو 

 .متأل القصيدة والتشبيه

 

 إعداد إبراهيم شليب


