يف وداع سميح القاسم
يحيى يخلف
رحل سميح القاسم بعد حياة حافلة بالشعر والكفاح وحب الوطن وحب الحياة ،وعىل خطى
نبضات ودقات قلب األرض مىش يف دروب الحرية ،ونرث عىل الطريق رصخته وناره ورسائل
عشقه وصدى غضبه واشتباكه مع املحتل مقرنا الكلمة باملامرسة ،رابطا القول بالعمل ،واإلبداع
بالفعل ،محمال الكلمة بأكرث مام تحتمل الحروف ،وكعبد الرحيم محمود وإبراهيم طوقان وعبد
الكريم الكرمي وغسان كنفاين ومحمود درويش ومعني بسيسو وعرشات غريهم ضبط خطواته
عىل خطى الفدائيني واملقاومني ولهب الكفاح املسلح والشعبي ،فكان الشعر الفلسطيني جزءا من
أدبيات الثورات الفلسطينية املتعاقبة ،من ثورة  1936حتى املقاومة الباسلة يف غزة ،وخلق مع
رفاقه املبدعني يف مطلع الستينيات من القرن املايض ظاهرة فريدة يف األدب العريب هي ظاهرة
أدب املقاومة ،ظاهرة مل تكن موجودة بشكلها ومضمونها اللذين وصال إلينا ،فمثَل ذلك اضافة
نوعية أغنت املحتوى الكفاحي والتحرري يف الفكر والثقافة العربيني .تحىل سميح بسلوك اتسم
بالبساطة ،والخلق الكريم عرب فيه عن ثراء ثقافته ،وعمق انتامئه ،وصدق مشاعره ،وحميمية
آرسة حببته اىل قرائه وأبناء شعبه الفلسطيني والعريب ،وأكد بسلوكه كمثقف ان السلوك يف ذروة
تجلياته هو التعريف الحقيقي للمثقف ،كان سميح هو النموذج واألمثولة ،توفرت يف شعره كل
العنارص الفنية التي حولت معظم قصائده اىل أغاين وأناشيد ،وأيقونات ،وصارت مسريته الشعرية
عىل مدى اكرث من خمسة عقود سجال ملسرية كفاح شعبه ،ووثيقة سياسية واجتامعية ونضالية لكل
املحطات التاريخية التى مر بها الشعب الفلسطيني .من الصعب اإلحاطة بسرية ومسرية سميح يف
هذه العجالة ،فابداع سميح الشعري يحتاج اىل دراسات وكتب وليس مقالة مقتضبة ،ولعيل اختم
كالمي مبا هو شخيص ،فقد رافقت فرتة مرضه التي امتدت ثالث سنوات ونصفاً ،وكنت شاهدا عىل
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رصاعه الشجاع مع املرض ،وقدرته عىل الصمود ،وقوة الحياة يف روحه ،فقد ظل يتحىل مبعنويات
عالية ،وكان لديه تصميم عىل االنتصار يف هذا الرصاع ،فمنذ ان اخربنا الربوفسور جامل زيدان
الذي ارشف عىل عالجه قبل ما يزيد عىل ثالث سنوات ان حالته خطرية ،وان أمامه ثالثة شهور
فقط قبل ان يودع الحياة ،حاولت أيامها مع عدد من األصدقاء إقناعه برسعة إقامة حفل زفاف
ابنه عمر الذي تم تأخريه بسبب مرضه ،اال انه رفض وأرص عىل ان يكون الحفل يف نهاية الصيف
القادم ،اي بعد تسعة شهور ،كنا نود ادخال الفرح اىل قلبه ،لكنه أراد ان يوحي لنا انه سيعيش
وينترص عىل املرض ،وبالفعل جاء الصيف ،وأقيم حفل الزفاف ،وتزوج ابنه عمر ،وأنجب له بعد
عام حفيدا وهو ينحاز اىل الحياة يف مواجهة املوت ،وخالل تدهور حالته يف اآلونة األخرية كنت
أزوره ،وكانت آخر زيارة يف مستشفى صفد قبل ثالثة أيام ،وكان يومها يف وضع مقبول ،وعندما
دخلت املستشفى وضعت عىل أنفي الكاممة التي يتعني وضعها لدى زيارة مريض يفتقر اىل املناعة،
دخلت عليه وانحنيت ليك اقبل جبينه ،فمد يده وانزل الكاممة عن وجهي ،وأرص عىل ان يقبلني.
كنت اشعر يف داخيل ان هذا اللقاء رمبا يكون األخري ،وان حالوة روحه هذه ناجمة عن مقاومته
للموت ،ويف جو مفعم بالحميمية سألني عن عائلتي وعن روايتي الجديدة التي سبق ان أخربته
انها قيد اإلعداد ،وعن العدوان يف غزة ،وتحدثنا عن أوالدنا وأحفادنا ،وفوجئت به يطلب من ابنه
وطن الذي كان موجودا ،فوجئت بانه يطلب من وطن ان يريني عىل هاتفه الذيك مقطع فيديو
يظهر فيه وهو يداعب حفيده( .سميح الصغري) ابن ولده عمر ،يف مشهد رائع يعيد سميح الجد
اىل فرح طفويل ما مر بذاكرة شاعر .رحل سميح ولكنه ظل ( باق يف الرامة) كام ظل إميل حبيبي،
الذي أوىص أن يكتب عىل شاهد قربه ( باق يف حيفا ) ،الرامة التي عاش بها مع عائلته ،كام عاش
بها آباؤه وأجداده ،سميح اختار منذ اكرث من عرشة أعوام مكان دفنه ورضيحه ،اختار أرضا عىل
تلة قريبة من بيته ،وأعدها لتكون قربه وحديقته ،يطل منها عىل سهول وتالل فلسطني وطبيعتها
الساحرة التي خلقها الله منذ األزل ،سميح يذهب هناك ليموت كام متوت الغزالن ،لينام هناك مثل
حبة قمح تغفو يف باطن األرض الطيبة والحنونة املجبولة مبسك الشهداء.
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