سميح القاسم :شاعر املقاومة يف الزمن الجميل
كريم مروة
إنه سميح القاسم ،االسم العلم ،آخر شعراء املقاومة يف فلسطني من الرعيل األول .أولئك الذين
حملوا يف شعرهم آالم ومآيس الشعب الفلسطيني ،وحملوا أحالمه يف الحرية التي ال شفاء منها
وال بديل عنها.
غادر سميح القاسم الحياة بعد ثالثة أعوام من املرض واملعاناة ومن الكفاح من أجل الحياة .وخرس
العامل العريب وخرست فلسطني يف غيابه علامً كبريا ً من أعالم الشعر العريب الحديث .وخرست أنا
صديقاً من زمن كانت قد بدأت تتك ّون فيه عالقة من نوع فريد بني شعبني عربيني شقيقني هام
الشعب اللبناين والشعب الفلسطيني يف كفاح توحدت فيه ،يف الصواب ويف الخطأ ،مطامحهام يف
الحرية والتقدم .واحتلت الثقافة يف ميادينها املختلفة يف هذا الكفاح الوطني التحرري املشرتك
دورا ً غري مسبوق.
لقد اختار سميح القاسم منذ شبابه الباكر برفقة صديق عمره محمود درويش أن يكون شاعر قضية
وشاعر إنسان وشاعر هوية وشاعر هوى وحب وجامل .لكن اختياره البقاء داخل أسوار الوطن
املغتصب مل يكن قرسياً ،بل كان طوعياً بكل املعاين .كان قرارا ً صعباً ،لكنه كان قرارا ً صائباً .كان
مبقدوره أن يغادر سجنه الطوعي يف االتجاه الذي سلكه يف ظروف صعبة املاليني من أبناء شعبه
إىل أماكن الشتات املتعددة مناطقها يف العامل .غري أنه فضّ ل البقاء يف املنفى داخل الوطن إىل جانب
من بقي من شعبه عىل الذهاب بعيدا ً يف املنايف التي ال حدود لها .وخاطب من داخل املنفى الذي
كان فيه وطنه املغتصب حني قال بأعىل الصوت:
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ال وطن أنت ،وال بيت ،وال حبيبة
أما فهمت بعد؟
صلية نار ،رصخة ،زنزانة
ال وطن أنت
وال بيت
وال حبيبة
يا حارس الجبّانة
حزن
وهور
وسكوب
وسهرة صاخبة وفرحة
وجثة ونور
كل الذي ورثت من أمس لبعد الغد
أما فهمت بعد؟
ال وطن أنت ،وال بيت ،وال حبيبة
مجزرة دهرية متتد
ورحلة يف الوجد
ِ
فابك عىل الحبيبة
ِ
ابك عىل الحبيبة
لكن رثاءه الوجودي هذا للوطن املغتصب ترافق مع مت ّرد وثورة أعطاهام صفة ودور ووظيفة
املقاومة حتى النرص ،النرص الذي ما زال يف ساحة االنتظار األبدي يحبو وسط اآلالم واألوهام نحو
غد مرشق آت ال محالة.
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منتصب القامة أميش
مرفوع الهامة أميش
يف كفي قصفة زيتون
وعىل كتفي نعيش
وأنا أميش وأنا أميش وأنا أميش
كنت منذ مطالع ستينات القرن املايض أتابع بشغف وبتقدير كبري من خالل الصحافة العربية ،ال سيّام
منها الفلسطينية التي كانت تصلني يف مقر عميل يف فيينا يف القيادة اليومية ملجلس السلم العاملي،
ما كان قد ابتدعه سميح القاسم مع رفاقه الشعراء أبو سلمى وتوفيق زياد ومعني بسيسو وكامل
نارص ومحمود درويش من شعر حديث أطلق عليه ووثقه بإتقان الروايئ الشهيد غسان كنفاين يف
كتابه الشهري "أدب املقاومة" .وكان ذلك الشعر بامتياز شعرا ً فلسطينياً مقاوماً .وكان الشعراء الذين
كان سميح القاسم واحدا ً منهم هم أبطال ذلك الشعر املقاوم .وكان لذلك الشعر دور بالغ التأثري يف
كفاح الشعب الفلسطيني من أجل الحرية ،ال س ّيام يف املرحلة التي انطلقت فيها الثورة الفلسطينية
الجديدة يف مطلع عام  .1965ورسعان ما انضم إىل هذه الكوكبة من الشعراء يف االتجاه ذاته عدد
من الشعراء الفلسطينيني وعدد من الشعراء اللبنانيني كان أبرزهم شعراء الجنوب .
يف مطالع السبعينات تع ّرفت إىل سميح بعد أن كنا قد أصبحنا صديقني باملراسلة ورفيقني يف اله ّم
الوطني الثوري ويف اعتبار املقاومة ،كل منا عىل طريقته وبنوع سالحه الثقايف ،طريقنا إىل الحرية.
اكتشفت فيه آنذاك عن قرب ذلك النموذج الرائع للمثقف الذي كان يجمع يف حياته بني سحر
الكلمة التي ميتاز باستخدامها الشعراء يف كل العصور وبني شخصية املناضل اليساري املؤمن بأن
مستقبل بالده يف الحرية والتقدم والعدالة هو جزء ال يتجزأ من مستقبل البرشية بر ّمتها.
قرأت كل دواوين سميح القاسم أو هكذا يخ ّيل إ َّيل .وقرأت كتاباته النرثية التي كان ينرشها يف
جريدة "اإلتحاد" ويف مجلة "الجديد" ويف مجالت عربية أخرى .وقرأت ما كنا قد نرشناه له يف
مجلة "الطريق" من قصائد ومن مقاالت وأحاديث .ورغم أنني لست ممن ينتمون إىل طائفة
النقاد ،فإنني كقارئ شغوف بالشعر منذ مطالع شبايب أشهد بأن سميح القاسم كان واحدا ً من رموز
حركة الشعر الحديث ،بأسلوبه هو بالطبع ،أسوة بسواه من الشعراء ،وبطريقته هو يف اختيار
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مواضيع قصائده ومناسباتها ووجهته فيها .وكان يحتل ذلك املوقع يف معرفتي به بصفته شاعرا ً
صاحب رسالة ومناضالً ثورياً ينتمي إىل حركة اليسار.
وإذا كان من غري الصواب يف هذه اللحظة بالذات ،لحظة وداعه ،التوسع يف الكالم عن سميح القاسم
يف االتجاهات التي سلكها ،فإنني ال أستطيع إال أن أشري ،مجرد إشارة ،إىل تلك التع ّرجات التي
رافقته يف العقود الثالثة األخرية من حياته .وهو ما عبرّ ت عنه بعض كتاباته وبعض مواقفه وبعض
قصائده .لكن سميح مل يكن الوحيد فيام جرى له من تعرجات يف حياته .إذ سبقه إىل ذلك أحد
أساتذته الكبار األديب واملناضل اليساري العريق الروايئ إميل حبيبي .وكعاديت يف عالقايت مع أهل
الثقافة من رفاقي يف املوقع الفكري والسيايس ومع اآلخرين من اتجاهات فكرية وسياسية مختلفة،
فقد بقيت أميناً وحريصاً عىل العالقة ذاتها منذ نصف قرن مع سميح ومع اآلخرين.
وجهة نظري يف هذا املوضوع تتلخص بأن مثل هذه الحاالت هي طبيعية إذا ما أخذنا يف االعتبار
ما ميكن أن يواجه املثقف عىل وجه التحديد من أحداث وتح ّوالت ترتك تأثرياتها عليه يف اتجاهات
مختلفة .فمنهم من يبقى ثابتاَ يف موقعه وموقفه ومنهم من يدخل يف تع ّرجات .وعلينا أن نحرتم
أوضاع وخيارات أولئك املثقفني .وقد واجهتني مثل هذه الحاالت مع إميل حبيبي قبل سميح
القاسم يف فلسطني ،وواجهتني مع آخرين من مثقفني كبار عرب وأجانب .وبقيت أميناً وثابتاً يف
عالقتي مع الجميع ،ودخلت معهم جميعهم من موقع الصداقة يف سجاالت وخالفات واختالفات.
قبل عامني سألت أحد األصدقاء الفلسطينيني عن سميح القاسم ،فأخربين أنه يعاين من مرض خبيث.
فأحزنني ذلك .واغتنمت فرصة وجودي يف القاهرة ويف عامن لالتصال به .وتحدثنا يف أمور
حرصت أال يكون املرض واحدا ً منها .وكان آخر حديث بيننا يف العام املايض عندما كنت يف عماّ ن.
سألته متجاهالً وضعه الصحي عن قصد عماّ إذا كان بإمكانه مالقايت يف عماّ ن .فأجابني بحرسة
ومرارة وبحب وشوق لللقاء بيننا" :هل تتص ّور يا كريم أنني أنا القاعد يف منزيل بانتظار آخر أيامي
سأمتكن من مالقاتك يف عماّ ن؟" .طيّبت خاطره وحزنت .وبدأت أكافح ضد ذلك الزمن الذي
سيعلن مجيء اللحظة التي ستفجعنا برحيله .وها هي قد جاءت.
سيظل سميح القاسم بعد رحيله ،إىل جانب من رحلوا قبله من الرواد الكبار يف حركة الحداثة يف
الشعر ويف الرواية ويف كل ميادين الثقافة ،سيظل مع هؤالء يف تراثه وتراثهم منوذجاً رائعاً للدمج
العقالين بني دور املثقف صاحب الرسالة ودور املناضل الثوري من أجل التغيري.
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