رفيق العمر وصديق الخري
ذكريات عن الشّ اعر سميح القاسم
محمد عيل طه
ال أذكر األمر الذي أشغلني يف تلك األيّام ،فم ّر شهر أو شهران ومل نلتقِ  .وقد ك ّنا نلتقي يوميّا أو
أسبوع ّيا .ويف ضحى أحد األيام هاتفني صديق مشرتك لنا وقال بلهجة مغموسة باألىس" :صديقنا
مريض ،سميح مريض بذلك املرض! ".فأربكني" .ذلك املرض" اسم شائع ومتعارف عليه للمرض
الخبيث الذي يخىش ال ّناس ذكر أسمه .ماتت سماّ عة الهاتف يف راحتي .ونشف ريقي .غادرت البيت
رصت عىل أن ترافقني
ومل أخرب زوجتي ،عىل غري عاديت ،بجهة سفري وميعاد عوديت .ولو أخربتها أل ّ
فسميح صديق للعائلة .وأوالدي يح ّبونه" .ع ّمو سميح أبو ُم َح ّمد" .وعندما يزورنا يتحلّقون حوله
الشجي .ويؤكدون يل عىل أنّه يختلف عن جميع أصدقايئ من األدباء والشعراء.
مستمتعني بحديثه
ّ
قدت س ّياريت إىل ال ّرامة .إىل البيت الشّ امة عىل عنق جبل حيدر .كم جلسنا به وأكلنا ورشبنا
وتحاورنا وتناقشنا وات ّفقنا كثريا واختلفنا قليال.

وجدته يجلس عىل رسير بسيط يف غرفة صغرية من غرف البيت الكبري ،قريبة من املطبخ ومن
كريس مقابل له ومل أساله:
أ ّم العيال ومن ال ّديوان .ابتسم حينام شاهدين فصافحته وجلست عىل
ّ
الصحة أو كيف حالتك أو ماذا جرى لك؟ م ّرت دقائق ونحن صامتان وفجأة قال ببساطة
كيف ّ
الصمت
وكأنه يقول يل خربا عاديّا :اكتشف األط ّباء ور ًما خبيثا عندي!! قلت:سالمتك ....وعدنا إىل ّ
الصمت الناطق.
ّ ..
أنا ال اح ُّب َك يا موتُ .
لك ّنني ال أخافُك .
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يل.
وأنت صغري ع ّ

تضيق عليه ضفافُك.
وبحري ُ
املختصني يتوقعون
أخربين صديقي نبيه القاسم عندما خرجنا من غرفة سميح ومن بيته أ ّن األطبّاء
ّ
بأن يعيش ثالثة أشهر فقط .وطلب م ّني أن نجلس معا ،يف الغداة ،لنتشاور يف ترتيبات الجنازة
حتى ال يفاجئنا موت ُه كام فاجئنا مرضُ ه .ولك ّن سميح القاسم عاش ثالث سنوات وثالثة أشهر وهو
يصارع املرض بشجاعة:
رشب فنجان القهو ِة
إ َ

مرض السرّ طان
يا َ
يك اقرأ بختك يف الفنجان

إرشب!
حينام انطلقت "مواكب الشّ مس" يف خريف العام  1959مبرش ًة مبيالد شاعر ما كانت أجهزة
الهاتف وخطوطه يومئذ قد وصلت قرانا يف ال ّجليل بفضل سياسة واحة ال ّدميقراط ّية فأرسلنا رسالة
نصها ثالثة
بالربيد
العادي من بلدة كفرياسيف الجليليّة حيث ك ّنا ندرس يف ثانويّتها اىل قرية ال ّرامة ّ
ّ
وقصصا ويقرأون بشغف دواوين عيل محمود طه ونازك
فتيان يح ّبون األدب ويخربشون قصائد
ً
قاوي وتوفيق الحكيم فجاء ال ّر ّد رسيعا من
املالئكة وأيب القاسم الشّ ابيّ ّ وروايات عبد ال ّرحمن الشرّ
ّ
صاحب "املواكب" يدعونا إىل زيارته يف رامته فسافرنا باملواصالت العا ّمة :محمود سليم حسني
درويش وسامل يوسف جربان والضّ لع الثّالث الباقي حيًّا يرزق من أضالع ذلك املربّع الثّقا ّيف الجميل
ير ّدد "ذهب الذين أح ّبهم" ،ومنذ ذلك اللقاء حتّى آب  2014غابت ستّة وخمسون عاما .سنوات
السياسيّة وبالثّورات وباالنتصارات وباالنتكاسات ،عامرة باإلبداع وبالعطاء وبزرع
عامرة باألحداث ّ
والحب .ومنذ ذلك ال ّنهار توطّدت بيننا صداقة حميمة وصفها
وريس ،وباألمل
ّ
الورد والقمح ال ّن ّ
الصداقة ومح ّمد عيل طه" نرشها يف مجلّة الشرّ ق
سميح القاسم مبقطوعة أدبيّة جميلة بعنوان "يف ّ
خاص يب.
ايس يف عدد
تكرميي ّ
التّي كانت تصدر يف مدينة شفاعمرو ويح ّررها د.محمود ع ّب ّ
ّ
وهذا هو ال ّن ّص:

"واعلم أيّها األخ العزيز ،أيّدك الله وأيّانا بروح منه ،أ ّن األشخاص عوامل مؤتلفة عىل اختالف،
مختلفة عىل ائتالف ،تجتمع عىل قيد شعرة إذا هي اجتمعت ،حتّى لكأ ّن قيد الشّ عرة باحات
من الفضاء وساحات ال ّنور .أ ّما إن هي افرتقت ح ّد شفرة فا ّن فراسخ ظلم ٍة تحيط بالبرص وتحيق
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بالبصرية ،فإذا سنبلة الو ّد خواء والعرى الوثقى قبض ريح..
وغيوب مطبقةُ ،ومهام يكن من وهمك يف
وأمور األشخاص مرهونة بذواتها ،وذواتها ُس ُد ُل مغلق ُة
ُ
والسبب ،يف حاالت ال ّرضا والغضب ،وتركن إىل أرسارها
إدراكها فإنها تؤثر ال ُح ُجب ،وتسرت العلّة ّ
موزّع ًة بني جذب ودفع يف د ّوامة من منازع الخري ونوازع الشرّ ّ .
الصداقة ،واختلطت نواهي
الصدق بطلت ّ
وصداقة األشخاص مرشوطة بصدق ال ّنوايا ،فإذا غاب ّ
العقل بنهايات العاطفة ،وغلت يف غل ّوها الغرائز ،وتفتّقت أسباب الوصل ،واستحكمت ال ّنميمة،
واستعظمت الخيبة ،واحتقنت الحرضة فوق احتقان الغيبة.
وأ ّما بعد،
الصحب مشكورين – واستجبت شاكرا – بكتابة سطور من ال ّرأي والوجدان يف
فقد كلّفني بعض ّ
والصديق القديم الجديد مح ّمد عيل طه،
واحد من أصدقاء العمر ورفاق الخري هو الكاتب امل ُجيد ّ
عنت التّرصيف ،فام أنا م ّمن تغريهم الكتابة عن صديق رحل وغاب،
وقد واكب شك َر التّكليف ُ
وسهل فيه ال ّرصد والحساب ،فكيف تطيعني هذه حني يكون موضوعها صديق يقبل عىل الحياة
وتقبل عليه كأمنا عاشقان يف فاتحة العهد وذروة الوجد؟
لعل ثالثة عقود من عمر صداقتنا هي دو ٌر يف زمننا الحديث وكو ٌر يف طبيعة العالقات البرشيّة
ّ
الصفاء.
ال ّراهنة .وعليه فا ّن قسامت املعرفة قابلة لإلحصاء ّ
بكل ما فيها من تجاعيد التّنافر ومرايا ّ
الصارم ال ّجازم :هو كاتب ج ّيد وصديق رديء..
وإذا كنت ذات يوم بعيد قد لخ ُ
يل بالتّعبري ّ
ّصت أبا ع ّ
وكاتب جيّد ،دون حرج من مساءلة ،أو حرص
ذاهب إىل القول يف هذا اليوم :هو صديق جيّد
فانّني
ٌ
ٌ
من الوقوع يف املجاملة.
قروي مطبوع،
الصادرة عن
وعىل م ّر عهدي به
ُ
الحظت براءة "خُب ِث ِه" املد ّين املصنوع وبراءة براءته ّ
ّ
وإنها لنقطة تس ّجل حتماً لصالح ال ّرجل ،فهو لو يستنكف عن مظاهر الحداثة وطفرات الحداث ّيني،
ظل لصيقا بالجذور طليقا بني
بيد أنّه مل ينغمس يف لعبة األقنعة ومل يستسلم لغواية االفتعال بل ّ
مقالع ال ّنور ،مولعا بعبق ال ّنعناع ،وأريج الحبق ال ّناصع ،وفوح املريم ّية ال ّرائع ،وبوح ال ّزعرت الالذع.
الحق .وبهذا
الحق واإلنسان ّ
يل قد حقّق املعادلة وألغى املفاضلة بني الكاتب ّ
وبهذا يكون أبو ع ّ
يل قد هيّأ يل ولسائر
يل قد وفّق بني صدق اإلبداع وطيب الطّباع .وبهذا يكون أبو ع ّ
يكون أبو ع ّ
األصدقاء أ ّن نق ّر به عي ًنا ،ونصفو فيه ذه ًنا ،ونشاطره فر ًحا ،ويقاسمنا حزنًا ،ولهذا نتم ّنى له طول
العمر وفيض الخري ودفق البِرش ،واجدين فيه حسن العزاء عن أصدقاء الظّاهر ،خصوم الباطن،
الذين ته ّيأوا ظ ًّنا وتكشّ فوا بال معنى.
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يل .بورك أهل َُك ونَسل َُك .وبنعمة من لدن الله متيض واىل سابغ نعمه تفيض .وعىل
بوركت يا أبا ع ّ
رصاطك املستقيم تسلُك وعىل رصاطنا املستقيم نسلك ،إىل يوم يتقابل البرصان أعىش وحديد ،ويوم
رب استجب لدعائنا
تأيت ّ
كل نفس ومعها سائق وشهيد .وسالم الله عليك ورحمته وبركاته لك ولناِّ ..
وارفق بأصدقائنا وام ُنن بالعفو عن أعدائنا يا أرحم ال ّراحمني ..آمني!"
سميح القاسم
اب سميح القاسم حلم العائلة وتقليدها بأن يكون موظّفًا يعيش متنعّماً ويحيا مسامل ًا بل
رفض الشّ ّ
حمل صليبه وقصيدته طيلة ستّة عقود متح ّديًّا أعداءه القوم ّيني والفكريّني والطّبق ّيني الذين أجاعوه
أيّاما وأعواما والذين قيّدوه أشهرا وسنوات يك يسكتوه إال أنّه أعلن منذ طفولته وهو يف قطار
أصمت .صويت سوف يزعجكُم
اربد – حيفا يف العام  1941يف أثناء الحرب العامل ّية الثّان ّية :أبدا لن
َ
ويقض مضاجعكم .صويت صياح ال ّديك املبشرّ بالفجر يستنهض ال ّنيام .صويت
ويقلقكم ويخيفكم
ّ
سالح الشّ عب يف قطار الحياة املتح ّرك أبدا إىل األمام حتّى أعود إىل حفرة عىل سفح جبل حيدر.
السلطة اإلرسائيليّة عىل الطّائفة العربيّة
ورفض سميح القاسم أيضا التّجنيد
ّ
اإلجباري الذي فرضته ّ
املعروف ّية وحينام حاولوا تجنيده بالق ّوة هرب من البيت ومن القرية ولجأ إىل ع ّدة أماكن .جاء
ا ّيل واختبأ عندي يف بيتنا مل ّدة يومني ث ّم انتقل إىل أماكن أخرى ولك ّنهم متّكنوا من اعتقاله وسجنه
السجن األوىل .ويف غرفة التّوقيف ال ّنتنة املعتمة يجري هذا
يف العام  1960وكانت هذه تجربة ّ
املونولوج "معركتك ليست شخصيّة فحسب ،أنت تعلم أنّهم لن يعدموك ولن يحكموا عليك
العسكري أليّام أخرى أو لشهور وحتّى لسنوات .أنت
السجن
ّ
بالسجن امل ُؤبّد .تستطيع املكوث يف ّ
ّ
فالصهاينة ال يحتاجون إىل بضعة
معني بتوعيّة ال ّناس بأ ّن التّجنيد
اإلجباري ليست مسألة عسكريّة ّ
ّ
ٌّ
كل يشء .إنّها فقرة من برنامج ف ّرق ت َسد.
جنود عرب لحسم الحروب .إنّها مسألة سياس ّية قبل ّ
العسكري تحارصك بتهمة الشّ يوعيّة يف مجتمع محافظ متديّن ويف بيئة شديدة
وأذرعة الحكم
ّ
ويحق لنا أ ّن
التّخلف ".وهذه التّهمة كانت قبل أن يكون سميح القاسم شيوع ّيا بسنوات عديدة،
ّ
نتخيّل معنى هذه التّهمة وخطورتها يف قرية عربيّة صغرية وبني أبناء الطّائفة ال ّدرزيّة ويف عائلة
العسكري
وكل ذلك يف زمن الحكم
تقف عىل رأس هرم ال ّزعامة القرويّة ،أبناؤها وبناتها موظّفونّ ،
ّ
البغيض وظلم حزب املباي الحاكم.
وطني وعمل
سيايس
توطّدت عالقتي بسميح بعدما استقال من مجلّة "هذا العامل" بسبب موقف
ّ
ّ
يف صحيفة "االت ّحاد" الحيفاويّة وسكن يف مدينة حيفا .سكن سميح يف ع ّدة بيوت يف حيفا ،يف شارع
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عبّاس ويف شارع الكرمة ويف درج املوارنة ويف شارع يافا ويف شارع الياهو هنفي قرب ساحة
الحناطري التي تس ّمى اليوم ساحة باريس ،ومل ّا تز ّوج عاد إىل ال ّرامة وسكن مع أهله يف بيتهم القديم،
وبعد سنوات بنى بيتا جميال عىل سفح جبل حيدر وسكن فيه مع زوجته وأوالده .هذه البيوت
أعرفها ج ّيدا .وكم استضافني يف البيوت الحيفاويّة يف أيّام العزوب ّية وكم سهرنا فيها!.
كنت ألتقي به ومبحمود درويش يف نهار يوم الجمعة يف مكاتب "االتّحاد" يف وادي ال ّنسناس وك ّنا
الخوري ونتناول
نذهب معا إىل "مطعم إسكندر" أو "مطعم األمم" أو مطعم آخر صغري يف شارع
ّ
الحيفاوي ،وكان راتبه ال يكفي وال يس ّد
الصلح
الح ّمص يق ّدمه لنا ال ّنادل حسني الطّرعا ّين أو رجب ّ
ّ
شاب حتّى لو عاش مقترّ ًا يف حني أ ّن سميح كان كر ًميا سخ ّيا.
مرصوفات ّ
ذات يوم شكا سميح ومحمود أحدهام لآلخر جيوبه الفارغة فسخر منهام زميلهام ورفيقهام
الصحا ّيف ال ّدمث عيل عاشور وقال :نحن بجوار سوق الخضار والفواكه .ع ّبئا ص ّحارة من البالستيك
ّ
السوق فقد تبيعان شيئا يوفّر لكام
أو صندوقًا خشبيًّا مبختارات من شعركام الحديث وانزال إىل ّ
الصحا ّيف مح ّمد
مثن وجبة غداء .اقرتح محمود يومئذ عىل سميح أن يستدينا من رفيقهام وزميلهام ّ
خاص الجالس عىل كرسيّه وراء طاولته يف مكاتب
خاص مبلغا من املال فوقفا معا أمام مح ّمد ّ
ّ
"االت ّحاد" وأنشد سميح :
يا مح ّم ُد ،يا أم ًريا ،يا ابن من كانت وتبقى.
أب َد ال ّدهر أمرية.
أعطنا خمسني لرية!!
خاص إليهام شزرا وقال :أنا فقري مثلكام فانرصفا ع ّني! فقال سميح القاسم:
نظر مح ّمد ّ
يا مح ّمد ،يا شهريا ،يا ابن من كانت وتبقى.
أبد ال ّدهر شهرية.
أعطنا أربعني لرية!
خاص بحزم :أغربا من أمامي!
فقال مح ّمد ّ
قال سميح القاسم:
يا مح ّمد يا كبريا ،ويا ابن من كانت وتبقى
أبد ال ّدهر كبرية
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أعطنا ثالثني لرية!
خاص:أغربا عن وجهي .أنتام تستدينان م ّني وال ترجعان يل شيئا .انرصفا من هنا.
فقال مح ّمد ّ
وهنا هتف سميح القاسم:
يا مح ّمد،
يا فقريا يا ابن من كانت وتبقى
أبد ال ّدهر فقرية
أعطنا عرشين لرية!
خاص :معي عرش لريات خذاها وأمري لله.
وهنا قال مح ّمد ّ
وعندما استفرسا عن هذا التّح ّول املفاجئ من زميلهام قال :بعد قافية أمري وأمرية ،وشهري وشهرية،
وكبري وكبرية ،وفقري وفقرية ،مل يبق اال حقري وحقرية ،فق ّررت ال ّنجاة بجلدي وبجلد أ ّمي.

ولعل ما حدث معهام مع املحامي ح ّنا نقّارة يلقي ضوءا ً آخر أسطع وأقوى عىل حالتهام املاديّة القاس ّية.
ّ

الوطني املثقّف ،محامي األرض والشّ عب الذي غ ّنت له ال ّنساء يف منطقة
كان ح ّنا نقّارة املحامي
ّ
الشّ اغور يف الخمسينات:
طارت طيّارة فوق الليّه
الله ينرصكوا يا شيوع ّيه

ح ّنا نقاره جاب الهويّه
غصنب عن رقبة بن غوريونا
"واللّيه" هي منطقة بني عكّا والشّ اغور وأ ّما بن غوريون فهو أ ّول رئيس حكومة يف إرسائيل.
وكان ح ّنا نقّارة محبّا لألدب وللشّ عر ويعت ّز بأنّه تلميذ الكاتب اللبنا ّين مارون عبّود وأنّه صديق
ايس
الشّ اعر أيب سلمى .وكانت تربطه بسميح القاسم ومحمود درويش وتوفيق زيّاد وعصام الع ّب ّ
عالقات متينة (وربطتني به عالقة قويّة) وكان يدعوهم أحيانا إىل بيته للطّعام والشرّ اب.
ترأس لسنوات تحرير
يقول سميح القاسم :ذات ظهرية سأل صليبا خميس وهو صحا ّيف
شيوعي ّ
ّ
صحيفة "االت ّحاد" وتحرير مجلّة "الجديد" الثّقافيّة :أين سنتغدى اليوم؟ قاال :ال مطاعم اليوم فال
نقود معنا اليوم.
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قال صليبا :أمس ربح ح ّنا نقّارة قضيّة دسمة وعلينا أن نتغ ّدى عىل حسابه .وقد كلّمته باألمر فرفض
متعب ويريد ال ّنوم .واقرتح أن تبت ّزاه شعريّا ،وأنتام تعلامن أ ّن أ ّم طوين ،زوجة ح ّنا نقّارة
م ّدع ًيا أنّه
ٌ
تتضايق كثريا من االسم "فاطمة" ال ّن زوجها ح ّنا نقّارة كان كثري اال ّدعاء بأ ّن الف ّنانة املرصيّة فاطمة
رشدي أعجبت به كثريا يف شبابه ،وعىل سبيل الترّ يقة ا ّدعى أبو طوين أ ّن زوجته طردت خ ّدامة
أحرضها لها ال لسبب سوى أ ّن اسم تلك الخ ّدامة كان فاطمة.
ات ّصل سميح ومحمود هاتف ّيا بح ّنا نقّارة وقاال:
يا أبا طوين أال تذك ُرها

دعو ًة و ّجهتها من قبل عام

أقسمت بأن ت ُدخ َمنا
يوم
َ

بأل ّذ الخمر يف أشهى الطّعام

فلامذا رصتَ لو أبرصتنا

أرسعت تنام
بجوار البيت
َ

ٌ
انشغال وهمو ٌم يا أخي

أم قضايا؟ أم ترى تخىش املدام؟

لو ترى واحدنا "فاطمة"

كنت تسخو بحالل وحرام

تعامل أبو طوين ،ح ّنا نقّارة ،مع هذا االبتزاز باملنطق الهادئ فلم يشأ أن تستمع زوجته لهذا الكالم
وقال بتسامحه املشهود وبكرمه املعهود :اختارا املطعم الذي تريدان رشيطة أن تسلّامين مخطوطة
القصيدة قبل الطّعام.
كل من صادفهام من جياع وادي ال ّنسناس عىل حساب ح ّنا نقّارة.
ويف الطّريق إىل املطعم َد َع َوا ّ
وقبل الطّعام تسلّم أبو طوين املخطوطة لك ّنه مل يفطن وهو الفطني إىل أ ّن الشّ اعرين حفظا أبيات
القصيدة عن ظهر قلب ليعودا إليها ذات جوع قادم .وهذا ما حصل كام يقول سميح القاسم يف
مذكّراته.
السبعينات من القرن
عندما كان سميح القاسم مح ّررا ملجلّة "الجديد" الثّقاف ّية الشّ هرية يف بداية ّ
قصة واحدة
املايض نرش فيها معظم قصص مجموعتي القصصيّة "جرس عىل نهر الحزين" ما عدا ّ
قصة "اللجنة" نرشتها "الجديد" عندما كان مح ّررها محمود درويش ،وعندما علم سميح
فقط هي ّ
الخاص ات ّصل يب وعرض
أنّني أودعت املجموعة يف مطبعة كلبونة يف نابلس إلصدارها عىل حسا ّيب
ّ
يل إصدارها بدار "عربسك" التّي ّأسسها يف تلك األيّام وكانت ال ّدار قد أصدرت يومئذ باكورة
ع ّ
إصداراتها رواية "املتشائل" للكاتب إميل حبيبي ،وحينام وافقت عىل رشوطه املغريّة يف تلك األيّام
ص ّمم سميح الغالف ،فقد كان يهوى ال ّرسم ،وكتب التّظهري وصدرت الطّبعة األوىل من املجموعة
بألفي نسخة.
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وعندما كنت مح ّررا أدبيّا لصحيفة "االت ّحاد" يف مطلع الثّامنينات من القرن العرشين حدث حصار
بريوت الشّ هري ،فأل ّول م ّرة تحارص إرسائيل عاصمة عرب ّية ،وتحارص منظ ّمة التّحرير الفلسطين ّية،
قيادتها وكوادرها ،والعامل العر ّيب صامت ،والعامل الغر ّيب ٍ
راض .ويف عرص أحد األيّام وكان الحصار
يزداد رضاوة والطّائرات اإلرسائيل ّية تقصف بريوت الغرب ّية بحممها جاء سميح إىل "االتّحاد" يحمل
قصيدة طويلة وناولني إيّاها وطلب نرشها يف امللحق األد ّيب يف عدد يوم الجمعة القادم .قرأت
القصيدة فوجدتها رائعة .تشاورت مع الكاتب إميل حبيبي ،رئيس التّحرير فاقرتح أن ننرشها عىل
الصفحة األوىل من الجريدة حيث األخبار الها ّمة ،وهذا األمر سابقة يف الجريدة ،ومن الطّريف أن
ّ
وأصيل اتّصل يب مح ّذ ًرا والمئًا كيف أجيز نرش قصيدة فيها
ٌ
شيوعي قدي ٌم
أحد عاميل املطبعة وهو
ٌّ
الشيوعي بني متحف االرميتاج ومتحف اللوفر؟
وفييتي وكيف يساوي الشّ اعر
الس
نقد لالت ّحاد ّ
ّ
ّ
أصف القصيدة وسوف أشكوك
فأجبته بأ ّن القصيدة ج ّيدة ج ّدا وما عليه إال أن يصفّها .فر ّد :لن ّ
الصفحة األوىل فرضب كفّا
إىل رئيس التّحرير .أخربته بأ ّن رئيس التّحرير هو من ق ّرر نرشها عىل ّ
يصف القصيدة فقام عامل آخر من عامّل املطبعة بذلك.
بكف وهو يقول "بدأ الخراب!" ورفض أن ّ
كنت شاه ًدا عىل ميالد ع ّدة قصائد لسميح فقد ك ّنا يف أحد األيّام يف زمن االنتفاضة األوىل نشارك يف
يل وحينام ك ّنا يف شارع صالح ال ّدين (سميح وإميل حبيبي
مظاهرة يف القدس ض ّد االحتالل اإلرسائي ّ
ونبيه القاسم وأنا) تع ّرضنا لقنابل الغاز ،ويف هذه األثناء كان تالميذ املدارس املقدسيّون عائدين
من مدارسهم إىل بيوتهم ،فراحوا يرجمون جنود االحتالل بالحجارة املخ ّبأة يف حقائبهم املدرس ّية
وهم يهتفون "كدميا كدميا ...يا أوالد الكلب كدميا" وكلمة "كدميا" العربيّة تعني إىل األمام أو تق ّدموا
ومن هنا بدأت قصيدة سميح "رسالة إىل غزاة ال يقرأون" :
تق ّدموا تق ّدموا
كل سامء فوقكم جه ّن ُم
ّ
وكل ٍ
أرض تحتكُم جه ّن ُم
ُّ
تق ّدموا
ميوت م ّنا الطّفل والشّ يخ وال يستسل ُم
وتسقط األ ُّم عىل أبنائها وال تستسل ُم

تق ّدموا بناقالت جندكم ،وراجامت ِحقدكُم

رشدوا ويتّموا وه ّدموا
وه ّددوا و ّ
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لن تكرسوا أعامقنا
لن تهزموا أشواقنا
نحن قضا ٌء مرب ُم
تق ّدموا.
يوعي يف أثناء عدوان حزيران  1967وهو معتقل يف
انتسب سميح القاسم إىل الحزب الشّ ّ
لينيني كام كتب قصيدة عن لينني وقصيدة عن
ماركيس
سجن ال ّدامون وكتب قصائد ذات بعد
ّ
ّ
يل) ودرس املاركسيّة
غورباتشوف وقصيدة عن ماير فلرنّ .
يوعي اإلرسائي ّ
(السكرتري العام للحزب الشّ ّ
السبعينات .كان ماركس ّيا لينين ّيا أُمم ًّيا ولك ّنه مثل عدد غري قليل
يف املدرسة الحزب ّية يف موسكو يف ّ
أسميت هذا ال ّنوع من ال ّناس
من الشّ يوعيّني العرب مل يكن ملحدا بل كان مؤم ًنا بالله وباألنبياء وقد
ُ
ِب سميح بالتّعبري وصار يستعمله .ويظهر إميان سميح يف قصائد عديدة كام
"مؤمناً علامنياً" وأُعج َ
الغفاري.
للسجالت" ويف قصائده عن أيب ذ ّر
ّ
يظهر تأثري املذهب ال ّد ّ
رزي عليه يف ديوان "سبحة ّ
زائري أحمد بن بلال يف لقاء يف باريس بعد
ويف فرتة ما راودته فكرة ال ّنب ّوة وات ّفق مع ال ّرئيس ال ّج ّ
وعرصي واتّصل سميح يب بعد عودته إىل
ديني جديد
ّ
إطالق رساح بن بلال عىل تأسيس مذهب ّ
يل أن أكون ثالثهام ودار بيننا حديث طويل وحوار عميق هادئ أحيانا وساخن
البالد عارضً ا ع ّ
أحيانا أخرى .وقد قال يل يومئذ فيام قاله" :كان هارون عضدا ملوىس ،وكان يوح ّنا مساعدا لعيىس
الفاريس سندا ملح ّمد فلامذا ال تقوم بهذا ال ّدور؟" وقال أيضا سنبدأ مبجموعة صغرية
وكان سلامن
ّ
وتتوسع .هكذا بدأت ال ّديانة املسيحيّة وال ّديانة اإلسالميّة .ويف تلك الفرتة كتب كتاب
ث ّم تتط ّور
ّ
"اإلدراك" الذي يبشرّ برسالته ال ّنبويّة .وهذا الكتاب مل يُرث أي نقاش ومل يكتب أحد عنه أبدا عىل
عكس مجموعاته الشّ عريّة.
وفييتي زار جمهوريّة جورجيا وعاصمتها تبيلييس وزار مسجدا
الس
يف إحدى زياراته لربوع االت ّحاد ّ
ّ
يكتب عنه يف مذكّراته "أمر الخليفة معاوية ببنائه يوم أرسل جنوده لحامية جورجيا وأرمينيا من
جيوش بيزنطة ومطامعها (أنا ّ
رص معاوية يومئذ عىل
أشك يف هذه املعلومة التّاريخ ّية .م.ع.طه) وأ ّ
العرب (ال يكتب الجنود املسلمني.م.ع.طه)
أن يُبنى املسجد خارج حدود املدينة يك ال يزعج الجنو ُد
ُ
سكّان البلد املدن ّيني .أبدى إما ُم املسجد أسفه النعدام املصلينّ  .ورأى سميح صندوقا معلّقا عىل
الجدار وعلم أنّه للتّ ّربعات لصيانة املسجد وترميمه وتأثيثه .يقول سميح" :أصابتني قشعريرةٌ.
للصالة .ليس بيتا آخر من بيوت الله .انّه قطعة ح ّية من تاريخي وروحي
املسجد ليس مج ّرد مكان ّ
كل ما معه من نقود ،ومل يكن
يوعي سميح القاسم ّ
ورشيف
القومي وثقافتي وحضاريت" ويُخر ُِج الشّ ّ
ّ
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الصندوق ويصافح اإلمام ويحاول إخفاء دموعه .وينتقده املسؤولون الحزب ّيون
كثريا ،ويضعه يف ّ
السوفييت املرافقون له  :أنت علام ّين .فلامذا يه ّمك مسج ٌد بناه الخليفة؟ عليك التّخلّص متا ًما من
ّ
الحضاري
يني واملحو
ّ
يوعي معارضا اإلكراه ال ّد ّ
ال ّرواسب ال ّدينيّة والقوميّة .ويرفض الشّ اعر الشّ ّ
ويخوض نقاشا فكريّا معهم يصل إىل درجة انتقاده لستالني الذي ألغى الحرف العر ّيب واستبدله
السال ّيف يف جمهوريّات آسيا الوسطى.
بالحرف ّ

يوعي يف قضايا فكريّة يف بداية التّسعينات .وك ّنا يومئذ
اختلف سميح القاسم مع قيادة الحزب الشّ ّ
يايس
عضوين يف اللجنة املركزيّة للحزب .حاولت يومئذ أن أكون وسيطا بينه وبني املكتب ّ
الس ّ
فنقلت مواقف الطّرفني محاوال جرس الخالف فالتّوفيق.
للحزب يك يبقى سميح عضوا يف الحزب
ُ
وكان قادة الحزب توفيق طويب وتوفيق زيّاد وغريهام حريصني ج ّدا عىل بقائه يف الحزب .وكان
توفيق زيّاد يرى بأنّه ٌ
يوعي أن يكون سميح القاسم عضوا فيها.
رشف للجنة املركزيّة للحزب الشّ ّ
وافق زيّاد عىل طلبات سميح القاسم ومنها نرش مقابلة فكريّة معه يف صحيفة "االت ّحاد" يطرح
والسياس ّية التّي واجهتها الحركة
فيها موقفه من الفرتة الحرجة يف تلك األيّام ،ومن القضايا الفكريّة ّ
يايس
الشّ يوعيّة يومئذ كام وافق توفيق طويب أيضا عىل ذلك .ولك ّن أعضاء آخرين باملكتب ّ
الس ّ
يايس للحزب ورئيس تحرير
للحزب رفضوا ذلك ،وقد ات ّصل يب الشّ اعر سامل جربان ،عضو املكتب ّ
الس ّ
صحيفة "االتّحاد" يومئذ وقال يل بأنّه ير ّحب بنرش مقابلة مع سميح القاسم عن شعره وأدبه .رفض
سميح ذلك وكتب كتاب االستقالة من الحزب وجاء إىل مكتبي يف مجلّة "الجديد" التّي كنت رئيس
وبقي يف حقيبتي ع ّدة أيّام ث ّم أعطيته
تحريرها يف تلك األيّام وناولني إيّاه يك أنقله إىل توفيق طويب َ
وكنت وإيّاه – عىل ال ّرغم
بقي صديقا لدودا للحزب
ُ
لطويب .وعىل ال ّرغم من استقالته من الحزب َ
كل معركة انتخابيّة ندا ًء لل ّناخبني العرب يك ينتخبوا
من استقالتي أيضا من الحزب – نكتب معا يف ّ
قامئة الجبهة.
الصحافيّة املرصيّة
أذكر أ ّن سميح القاسم دعانا مجموعة من األصدقاء األدباء والشّ عراء للقاء مع ّ
ودي إىل ح ّد ما وأذكر
السبعينات .وكان اللقاء غري ّ
األمريك ّية سناء حسن يف بيته يف حيفا يف أوائل ّ
انسحب بعد فرتة قصرية من بداية اللقاء معبرّ ا عن اشمئزازه من
أ ّن املؤ ّرخ واملفكّر د.إميل توما
َ
املرصي د.غايل شكري عن هذا اللقاء يف كتابه ولك ّنه مل يكن دقيقا وقد
أفكارها .لقد كتب ال ّناقد
ّ
ح ّمل اللقاء ما ال يحتمله.
ومل يكن سميح القاسم عاديّا يف تسميته ألبنائه فقد ح ّدثني أكرث من م ّرة وذكر ذلك يف مذكّراته
العربي عاموس كينان مبولد
يوم رافقه د .نبيه القاسم لتهنئة الكاتب
"إنها مج ّرد منفضة" ،ذات ٍ
ّ
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مي عالقة قويّة .سأل سميح عاموس:
طفلته البكر .وكانت تربطه بكينان الكاتب ّ
والصحا ّيف التّق ّد ّ
ما االسم الذي منحتموه للمولودة؟ ف ّرد عاموس :أنت تعلم أنّني طيلة حيايت وأنا أناضل من أجل
السالم لذلك أطلقت عىل طفلتي األوىل هذه اسم "شالوم تسيون" .فوجئ سميح بالشّ طر الثّاين من
ّ
االسم املركّب .شالوم تسيون؟
فقلت له  :أنا سأتز ّوج قريبا يا عاموس وسأنجب ولدا اسميه
يقول سميح  :شعرت بالتواء يف أعامقي ُ
السكّان يف
"وطن مح ّمد" ويتز ّوج سميح وينجب ولدا ويكتب "عندما ذهبت إىل مكتب تسجيل ّ
عكّا سألني املوظّف :ما اسم املولود؟  -وطن مح ّمد  – .وطن مح ّمد؟ وماذا يفعل موىس وعيىس؟
عراقي األصل فأجبته  :عيني .أغايت .وهل أنا موظّف يف وزارة اإلسكان مه ّمته إسكان
بدا من لهجته
ّ
األنبياء وال ّرسل؟!

قصة الشّ اعر وضّ اح اليمن الشّ هرية وأ ّما االبن
وأ ّما ابنه الثّاين فاختار له االسم "وضّ اح" وتعرفون ّ
درزي وال ّدروز فر ٌع من الشّ يعة والخليفة عمر ضوء أحمر
الثّالث فاسامه عمر .وسميح مسلم
ّ
للشّ يعة ،وأ ّما االبن ال ّرابع فحمل اسم "يارس" احرتاما وتقديرا ليارس عرفات وذكر سميح أ ّن أ ّمه ،أي
أ ّم سميح هي التّي اختارت هذا االسم.
كان سميح ال يقرأ ألصدقائه ما يكتبه وما ينظمه ،وحدث م ّرة أن قال يل :اخرتتُ عنوان "وما قتلوه
وما صلبوه" للمجموعة الشّ عريّة ال ّجديدة فقلت :وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُ بِّ َه لهم .فوافقني
السنوات 1990-1982
وأضافها إىل عنوان املجموعة .وحينام كنت مح ّررا أدب ّيا لصحيفة االت ّحاد يف ّ
أشغل سميح القاسم منصب نائب رئيس التّحرير لفرتة قصرية وحدث أن كان الكاتب إميل حبيبي
غائبا يف خارج البالد فانتظرنا وصول سميح يف أحد األيّام لنتشاور معه ونأخذ توجيهاته بال ّنسبة
لعدد الغ ّد من ال ّجريدة  .وصل سميح متأخرا وصعد ال ّدرجات إىل مكتبه وبعد دقائق شاهدناه
يحمل حقيبته وينزل من املكتب ليغادر البناية فسألناه إىل أين أنت ذاهب؟ وماذا مع اجتامع هيئة
التّحرير؟ وماذا مع عدد الغ ّد؟ فالتفت إلينا وقال :ال تتدخلوا بها وأنا عىل ثقة من أ ّن "االت ّحاد"
رش الباليا ما يضحك.
ستخرج لوحدها .وغادر البناية وتركنا نضحك و ّ
زرنا معا ع ّدة دول مثل :اليونان ،وتشيكوسلوفاكيا واألردن ومرص وسوريا .ويف زيارتنا لسوريا
يف العام  1997تناولنا يف أحد األيّام طعام الغداء مع أعضاء الوفد ومع املضيفني يف مطعم يف
ال ّزبداين وجاء ٌ
السادة
وصب لنا فنجانني من القهوة ّ
نادل يرتدي املالبس العرب ّية ّ
السوريّة التّقليديّة ّ
فرشبناهام مبتعة .أعدتُ فنجاين لل ّنادل وشكرته عىل القهوة العرب ّية األصيلة ومل ّا أعاد سميح فنجانه
تناوله ال ّنادل ورماه بق ّوة عىل األرض فهشّ مه .استغربنا ذلك التّرصف فالحظ محافظ املدينة ذلك
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ذكريات عن الشّ اعر سميح القاسم

فجاء إلينا وقال :هذا التّرصف معناه حرام أن يرشب أحد بعدك من هذا الفنجان! ويف أحد األيّام
رشطي وأ ّدى التّح ّية العسكريّة وبدا
دمشقي اعرتض طريقنا
وبينام ك ّنا نسري معا أنا وهو يف شارع
ّ
ّ
يلقي قصيدة من قصائد سميح عن ظهر قلب .فكاد سميح يطري فرحا.
كان نقاشنا يحت ّد أحيانا يف مواضيع سياس ّية وأدب ّية وعندما وضعت عىل طاولتي قبل أيّام مؤلفاته
العديدة وبدأت أقرأ اهداءاته يل تذكّرت نقاشنا حول بعض قصائده ورواياته .يكتب عىل إحدى
املجموعات "إىل مح ّمد عيل طه هذه املجموعة أفضل ما يف الشّ عر العر ّيب عىل ال ّرغم من أنفك"
ويكتب عىل مجموعة أخرى "إىل مح ّمد عيل طه كاتب جيّد وصديق رديء" واهداءات أخرى
كل مجموعة
عديدة فيها مح ّبة وتقدير فتذكّرت نقاشنا يف تلك األيّام قبل صدور أو بعد صدور ّ
الصغرية "إىل الجحيم أيّها الليلك" وكذلك
شعريّة أو رواية .كانت يل مالحظات عىل روايته الجميلة ّ
"الصورة األخرية يف األلبوم" وذات م ّرة ك ّنا يف س ّيارته أنا وصديقي نبيه القاسم عائدين
عىل رواية ّ
البلدي يف ال ّنارصة بعد ندوة أدبيّة فقال ونحن نتناقش حول رواياته :كتب ناق ٌد
من املركز الثّقا ّيف
ّ
أنّها أفضل ال ّروايات العرب ّية .فسألته :من هذا ال ّناقد املحرتم؟ فأجاب :ناق ٌد معروف من مدينة غ ّزة.
فقلت  :يبدو أ ّن هذا ال ّناقد مل يقرأ رواية غريها .وضحكنا.
ُ
يحب ِشعره كثريا ويرى أنّه الشّ اعر العر ّيب األول يف العرص الحديث وكنت من
كان سميح القاسم ّ
أي شاعر اخر اللهم اال من صديقه ورفيقه محمود درويش
خالل عالقتي به أشعر بأنّه ال يغار من ّ
واليوم وقد غادر الشّ اعران الحياة أقول بثقة وبصدق أ ّن أيّا منهام مل يستغب االخر أمامي ومل
ينتقده اال أ ّن بعض الشّ عراء واألدباء حاولوا إذكاء نار الفتنة بينهام .وكنت أجتهد دامئا عىل أن
أكون عىل بعد واحد منهام فكالهام صديقي ورفيقي .وقد كتبت مقاال عن "البحر يف شعر محمود
والصحراء يف شعر سميح القاسم" كام كتبت مقاال مق ّدمة للكتاب الذي ض ّم قصيدتيهام
درويش ّ
"عابرون يف كالم عابر" و "غزاة ال يقرأون" ومل أتفاجأ عندما كتب محمود درويش يف اهدايئ نسخة
من مجموعته الشّ عرية "ال تعتذر عماّ فعلت" اىل صديق العمر مح ّمد عيل طه مع محبّتي .وهذا
ما كتبه سميح يف رسالته ا ّيل ولكن أل ّن محمود درويش عاش يف الغربة منذ العام  1971أصبحت له
خاصة عندي وهذا ما أوقعني يف ورطة مع سميح القاسم يف احدى امل ّرات .فقد عاد الكاتب
مكانة ّ
اميل حبيبي من الخارج يف العام  1983وجاء اىل مكتب "االتّحاد" يف وادي ال ّنسناس مبدينة حيفا ويف
الوطني
الظل العايل" التي ألقاها يف املؤمتر
جيبه رشيط مس ّجل بقصيدة محمود درويش " مديح ّ
ّ
رصف فيام تراه مناسبا" وعندما عدت اىل
الفلسطيني يف الجزائر .ناولني اميل الشرّ يط وقال يل "ت ّ
ّ
بيتي استمعت اىل القصيدة وبالقاء محمود الجميل فاخرتت مقاطع منها ونرشتها عىل صفحة كاملة
الصفحة عامودا كامال
من صفحات "االتّحاد" الكبرية يف ذلك الوقت وكتبت يف الجانب األمين من ّ
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اطراء للقصيدة وجاء فيه "أهال بك يا شاعر الشّ عراء" .وغضب سميح من ذلك وأظ ّن أ ّن هذه الجملة
السبب يف قوله ع ّني "كاتب ج ّيد وصديق رديء" والذي تراجع عن شطره الثّاين فيام بعد.
كانت ّ

كري فتضايقت نفسيّا لع ّدة أيّام ث ّم
الس ّ
يف صيف  1955أخربين طبيب العائلة بأنّني مصاب بداء ّ
يل .علم سميح بنزول هذا الضّ يف
صادقت ال ّداء
ُ
وتفاهمت معه فال أتجاوز حدوده وال يعتدي ع ّ
"كل العرب" يف مدينة ال ّنارصة ليعودين يف بيتي يف
الثّقيل يف جسدي فجاء من مكتبه يف صحيفة ّ
كابول .صافحني وق ّدم يل هديّة عبارة عن زجاجة عطر فاخر وعلبة من حلويات ال ّنارصة الشّ ه ّية.
فقلت عىل الفور:
يل؟
ُ
وابتسم وهو ينظر اىل الهديّة وا ّيل وسألني :ها ...ماذا تقول الهديّة يا أبا ع ّ
شُ م وال تذوق! وتعانقنا.
وكان من عادته أن ال يقبّل رجال بل كان حينام يعانقك مي ّد خ ّده اليك لتقبّله.
وكنت أعامله باملثل فيضحك م ّرات ويبتسم م ّرات أخرى.

كل واحد من أصدقايئ
اعتاد أبنايئ أن يقولوا يل مازحني يل أ ّن هناك "وشّ ة" أو "زمزمة" يف رأس ّ
الشّ عراء ،ماعدا ع ّمو سميح .وحدث أن ماتت زوجة أخي وهي شابّة وجاء سميح مع أقارب له
لتقديم واجب العزاء للعائلة ،وبعد أن استقبلناهم بالترّ حاب ،وبعد أن سمعنا العبارات التي تقال
يف هذه املناسبات سأل سميح عن سبب موتها فقلنا له مرض السرّ طان .فقال:هذا يشء عظيم .أن
ميوت اإلنسان نتيجة سبب كبري يشء مه ّم ومحرتم .مثال أن ميوت أذا دهسه قطار أو سقطت طائرة
به أو استشهد يف معركة .وطبعا هذا موت محرتم أن ميوت بالسرّ طان.
نظر أوالدي إليه باستغراب مدهوشني يف حني أنّه تابع :إذا مات االنسان بسبب كبري فهذا محرتم
وأ ّما أن ميوت لسبب تافه فهذا بهدلة .تص ّوروا مثال أن يتزحلق يف الحماّ م وميوت!!.
وبعد أن غادر سميح ورفاقه بيت الع ّزاء قال يل أحد أبنايئ :يبدو أ ّن ع ّمو سميح مثل بق ّية الشّ عراء.

الصفحات أن أخترص صداقة خمسة وخمسني عاما يف صفحات معدودة فهل
حاولت يف هذه ّ
توفّقت؟

عيني عندما اكتشفت أنّني كتبت
راجعت هذه املا ّدة ألنقّحها ويف أثناء قراءيت لها ف ّر ال ّدمع من ّ
عن سميح وعن محمود وعن توفيق وعن ح ّنا وعن سامل  .......ذهب الذين أح ّبهم .وبعد دقائق
شاب إذا تغ ّرب ومن شيخ مات أجياله أي
عبي "أعوذ بالله من ّ
ابتسمت حينام تذكّرت املثل الشّ ّ
مات مجايلوه" فهل أنا الشّ طر الثّاين من املثل؟
سامحوين ..سامحوين!!..
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