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ثقافة

الثوري وقيثارة فل�سطين
�سميح القا�سم ( 1939ـ � )2014شاعر الغ�ضب
ّ

11

«�س�أتك ّلم متى �أ�شاء وفي �أيّ وقت وب�أعلى �صوت ...لن يقوى �أحد على �إ�سكاتي»
سميح القاسم ،أح��د أشهر الشعراء العرب
والفلسطينين المعاصرين الذين ارتبط اسمهم
بشعر الثورة والمقاومة من داخل أراضي العام ،48
مؤسس صحيفة «كل العرب» ورئيس تحريرها
الفخري ،عضو سابق في الحزب الشيوعي .ولد
لعائلة عربية فلسطينية في قرية الرامة فلسطين
عام  ،1939وتعلّم في مدارس الرامة والناصرة.
وعلّم في إحدى المدارس ،ثم انصرف بعدها إلى
نشاطه السياسي في الحزب الشيوعي قبل أن
يترك الحزب ليتفرغ لعمله األدبي.
َ
كان وال ُد ُه ضابطا ً برتب ِة رئيس (كابتن) في ق ّوة
َ
َ
يقيمون هناك
وكان الضباط
حدود شرق األردن
َ
حين كانت العائلة في طريق العودة
مع عائالتهم.
إلى فلسطين في القطار ،في غمرة الحرب العالمية
الثانية ونظام التعتيم ،بكى الطفل سميح ف ُذع َر
الر َّكاب وخافوا أنْ تهتدي إليهم الطائرات األلمانية!
َ
وبلغ بهم الذعر درج��ة التهديد بقتل الطفل إلى
أن اضطر الوالد إلى إشهار سالحه في وجوههم
َ
وحين ُر ِويَت الحكاية لسميح في ما بعد
لردعهم،
تر َكتْ أث��را ً عميقا ً في نفسه« :حسنا ً لقد حاولوا
إخراسي منذ الطفولة سأريهم سأتكلّم متى أشاء
صوت ،لنْ يقوى أح ٌد على
وفي أيّ وقت وبأعلى َ
إسكاتي».
روى بعض شيوخ العائلة َّ
أن ج َدّهم األول خير
محمد الحسين َ
كان فارسا ً مِن أسياد القرامطة َق ِد َم
مِن ِ
شبه الجزيرة العربية لمقاتلة الروم واستق َّر
به المطاف على سفح جبل حيدَر في فلسطين
على مشارف موقع َ
كان مستوطنة للروم .وما زا َل
الموقع الذي نزل فيه معروفا ً إلى اليوم باسم «خلَّة
خير» على سفح جبل حيدر الجنوبي .وآل حسين
معروفون بميلهم الشديد إلى الثقافة وفي مقدّمتهم
المرحوم المحامي علي حسين األس��ع��د ،رجل
القانون والمربي الذي أ ّل َ
ف وترجَ َم وأع َّد القواميس
َ
ِّ
بين
الشعر وت��و َّزعَ ��تْ جهو ُد ُه
المدرسية وك َتبَ
فلسطين وس��وري��ة ولبنان وأَق���ا َم معهد الشرق
لتعليم اللغات األجنبية في دمشق.
س ِجن سميح القاسم أكثر من مرة كما ُو ِ
ضعَ رهن
ُ
اإلقامة الجبرية واالعتقال المنـزلي ُ
وط ِر َد مِن عمله
ع�دّة م � َّرات بسبب نشاطه ِّ
الشعري والسياسي
وواجَ َه أكثر مِن تهديد بالقتل ،في الوطن وخارجه.
اشتغل ُمعلما ً وعامالً في خليج حيفا وصحافياً.
شاعر ُمكثر يتناول في شعره الكفاح والمعاناة
الفلسطينيين ،وما أن بلغ الثالثين حتى كان نشر
ست مجموعات شعرية حازت شهرة واسعة في
العالم العربي.
كتب سميح القاسم أيضا ً ع��ددا ً من الروايات،
وم��ن اهتماماته إنشاء مسرح فلسطيني يحمل
رسالة فنية وثقافية عالية ،كما يحمل في الوقت
نفسه رسالة سياسية قادرة على التأثير في الرأي
العام العالمي في ما يتعلّق بالقضية الفلسطينية.
ِس
ساهم في تحرير «الغد» و«االتحاد» ثم َرئ َ
تحرير جريدة «هذا العالم» عام ُ .1966ث� َّم عا َد
للعمل ُمحررا ً أدبيا ً في «االتحاد» وآمين عام تحرير
س منشورات
وأس َ
«الجديد» ث َّم رئيس تحريرهاَّ .

«عربسك» في حيفا ،مع الكاتب عصام خوري
سنة  ،1973وأدا َر في ما بعد «المؤسسة الشعبية
للفنون» في حيفا.
ت��رأس اتحاد الكتاب العرب واالت��ح��اد العام
للكتاب العرب الفلسطينيين في فلسطين منذ
تأسيسهما .وت��رأس تحرير الفصلية الثقافية
«إض���اءات» التي أصدرها بالتعاون مع الكاتب
الدكتور نبيه القاسم .وكان في السنوات األخيرة
رئيس التحرير الفخري لصحيفة «كل العرب» التي
تصدر في الناصرة.
ص َد َر له أكثر من  60كتابا ً في الشعر والقصة
َ
والمسرح والمقالة والترجمة ،وص��دَرتْ أعماله
الناجزة في سبعة مجلّدات عن عدّة دور نشر في
القدس وبيروت والقاهرة.
�رج� َم ع��د ٌد كبير من قصائده إل��ى اإلنكليزية
ُت� ِ
والفرنسية وال��ت��رك��ي��ة وال��روس��ي��ة واأللمانية
واليابانية واإلسبانية واليونانية واإليطالية
والتشيكية والفيتنامية والفارسية والعبرية
واللغات األخرى.
حاز سميح القاسم العديد من الجوائز والدروع
وش��ه��ادات التقدير وعضوية ال��ش��رف ف��ي ع�دّة
مؤسسات .فنا َل جائزة «غار الشعر» من إسبانيا،
وجائزتين من فرنسا عن مختاراته التي ترجمها
إلى الفرنسية الشاعر والكاتب المغربي عبد اللطيف
اللعبي .ونال على جائزة البابطين ،وحصل م ّرتين
على «وسام القدس للثقافة» من الرئيس الراحل
ياسر عرفات ،و ُمنح جائزة نجيب محفوظ من
مصر ،وجائزة «السالم» من واحة السالم،وجائزة
«الشعر» الفلسطينية.
صدَرتْ في العالم العربي وفي العالم عدّة ُكتب
ودراس��ات نقدية تناو َلت أعمال الشاعر القاسم
وسيرته األدبية وإنجازاته وإضافاته الخاصة
والمتميّزة،شكالًومضموناً،ليصبحبحسبالشاعرة
والباحثة الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي
الشاعر الوحيد الذي تظهر في أعماله مالمح ما بعد
الحداثة في ِّ
الشعر العربي .وفي رأي الكاتب سهيل
كيوان «هوميروس من الصحراء» ،وهو في وصف
الشاعرة والباحثة الدكتورة رقية زيدان «قيثارة
فلسطين» و«متنبي فلسطين» .وسميح القاسم
في رأي الشاعر والناقد الدكتور المتوكل طه هو
«شاعر العرب األكبر» ويرى الكاتب محمد علي طه
أن سميح القاسم هو «شاعر العروبة بال منازع».
ويرى الكاتب لطفي بولعابة أن سميح القاسم هو
«الشاعر القديس» ،وفي رأي الكاتب عبد المجيد
دقنيش أن سميح القاسم هو «سيّد األبجدية».
وي��رى الكاتب والناقد الدكتور نبيه القاسم أن
سميح القاسم هو «الشاعر المبدع ،المتجدّد دائما ً
والمتط ّور أبداً» ،وفي رأي الكاتب الطيّب شلبي فإن
سميح القاسم هو «الرجل المتف ّوق في قوة مخيلته
التي يصعب أن نجد مثلها لدى شعراء آخرين».
واعتبرت الشاعرة والكاتبة آم��ال موسى سميح
القاسم «مغني الربابة وشاعر الشمس ،ويملك هذه
العمارة وهذه القوة التي تسمح له بأن يكون البطل
الدائم في عالمه الشعري».

وجا َء في تقديم طبعة القدس ألعماله الناجزة
عن دار «الهدى» (الطبعة األولى سنة  )1991ثم
عن دار «الجيل» البيروتية و«دار سعاد الصباح»
َّ
استحق
القاهرية( :شاعرنا الكبير سميح القاسم
عن جدارة تامة ما أُطل َِق عليه مِن نعوت وألقاب
وف��از به من جوائز عربية وعالمية ،فهو «شاعر
المقاومة الفلسطينية» وه��و «ش��اع��ر القومية
العربية» وهو «الشاعر العمالق» على ما يرا ُه
الناقد اللبناني محمد دكروب ،والشاعر النبوئي،
كما ك َتبَ المرحوم الدكتور إميل توما ،وهو «شاعر
الغضب الثوري» على حد تعبير الناقد المصري
رج��اء النقاش ،وهو «شاعر المالحم» ،و«شاعر
المواقف الدرامية» و«شاعر الصراع» في تعبير
س َ
جن في
الدكتور عبد الرحمن ياغي ،وهو «مارد ُ
قمقم» بحسب الدكتور ميشال سليمان ،وشاعر
«البناء األوركسترالي للقصيدة» على حد تعبير
شوقي خميس .أو كما قال الشاعر والناقد اللبناني
حبيب ص��ادق« :لسميح القاسم وج��ه له ف��رادة
النب ّوة»).

أعماله

تو ّزعت أعمال سميح القاسم َ
بين الشعر والنثر
والمسرحية وال��رواي��ة والبحث والترجمة على
النحو اآلتي:
 .1مواكب الشمس -قصائد( -مطبعة الحكيم،
الناصرة.)1958 ،
 .2أغاني الدروب -قصائد( -مطبعة الحكيم،
الناصرة.)1964 ،
 .3إ َرم -سربية( -نادي النهضة في أم الفحم،
مطبعة االتحاد ،حيفا.)1965 ،
 .4دمي على ك ِّفي -قصائد( -مطبعة الحكيم،
الناصرة.)1967 ،
 .5دخان البراكين -قصائد( -شركة المكتبة
الشعبية ،الناصرة.)1968 ،
 .6سقوط األقنعة -قصائد( -منشورات دار

ّ
ال�ست
بطاقات معايدة �إلى الجهات
أ ُ ْس َو ًة بالمالئك ِة الخائفي َن على غيم ٍة
خائف ْه
في َمدى العاصف ْه
أ ُ ْس َو ًة باألباطر ِة الغابري ْن
والقياصر ِة الغاربي ْن
في صدى المدنِ الغار َب ْه
وبوقتٍ يسي ُر على ساعتي الواق َف ْه
ِس
أ ُ ْس َو ًة بالصعالي ِك والهو ْمل ّ
أنقاض مانهاتن الكاذ َب ْه
بين
ِ
أ ُ ْس َو ًة بالمساكي ِن في تورا بورا،
وإخ��و ِت��ه��م ،تحت م��ا ظ�� َّل م��ن لعن ِة
التوأمينِ،
ونا ِر جهنَّمها الالهبَ ْه
بالجياع ون��ا ِر اإلط���اراتِ في
أ ُ ْس��� َو ًة
ِ
إيريس،
بوينس
ْ
وبالشرط ِة الغاضبَ ْه
أ ُ ْس َو ًة بالرجا ِل السكارى الوحيدين
المصابيح،
تحت
ِ
في لندنَ السائبَ ْه
أ ُ ْس َو ًة بالمغارب ِة الهائمي َن على أوجه
الذ ِّل والموتِ ،
في لي ِل ِملِّيل َ َة الخائبَ ْه
أ ُ ْس َو ًة بالمصلّي َن في يأسهم
والمقيمي َن  ،أسرى بيوتِ الصفيح
العتيقْ
بالصديق الذي با َع ُه ُمخب ٌر ،
أ ُ ْس َو ًة
ِ
أمس الصديقَ الصديقْ
كانَ ِ
أ ُ ْس������������ َو ًة ب���ال���ره���ائ���ن ف����ي قبض ِة
الخاطفي ْن
أ ُ ْس َو ًة
برفاق الطريقْ
ِ
ً
ِ
حرب
على
غار
الص
د
بالجنو
ة
أ ُ ْس�� َو
ِ
ِّ
أسيادهم ،
وعلى حفن ٍة من طحي ْن
أ ُ ْس َو ًة بالمساجين ظنّا ً ،
على ذ ّم ِة البحثِ عن تهم ٍة الئق ْهَ
أ ُ ْس َو ًة بالقراصن ِة الميّتي ْن
ب��ض��ح��اي��ا األع����اص����ي���� ِر وال���س���ف��� ِن
الغار َق ْه
��ط عاما ً
ب��ال��رع��ا ِة ال��ذي��ن أت���ى ال��ق��ح ُ
فعاما ً
على ُج ِّل إيمانه ْم
وعلى ُك ِّل ُقطعانه ْم
بالشباب المهاج ِر س ّرا ً،
أ ُ ْس َو ًة
ِ
إلى لقم ٍة ممكنَ ْه
���وع ف���ي وط���� ِن الفاقةِ
خ َ
�����ارج ال���ج ِ
المزمنَ ْه
��ي أَو َق��� َع��� ُه خ��ائ��نٌ في
أ ُ ْس���� َو ًة ب��ال��ف��دائ ِّ
كمي ْن

أ ُ ْس�� َو ًة بالنواصي التي جزَّها النزقُ
الجاهلي
ّ
الهائج
س
و
ه
ال
َّها
ز
ح
التي
والرقاب
ِ
ُ
ََ ُ
الفوضوي
المائج
ّ
ُ
أ ُ ْس َو ًة بالمذي ِع الحزي ْن
�����ح س��ب��ع��ي�� َن ش��خ��ص��ا ً من
ُم��ع��ل��ن��ا ً َذ ْب َ
ال ُع َّز ِل اآلمني ْن
رب السما ِء الغفو ِر الرحي ْم
باسم ِّ
والرسو ِل العظي ْم
والكتاب الكري ْم
ِ
وصراط الهدى المستقي ْم
أ ُ ْس َو ًة باليتامى الصغا ْر
ب���ال���م���س���نّ���ي��� َن ف����ي ع����زل���� ِة ال����زم���� ِن
المستعا ْر
بي َن نا ٍر وماءٍ ..وما ٍء ونا ْر
انكسرت ،
أ ُ ْس َو ًة بالجرار التي
ْ
قب َل أن تبل َغ الما َء ،
في واح ٍة تشتهيها القفا ْر
���ت في
أ ُ ْس������ َو ًة ب��ال��م��ي��ا ِه ال��ت��ي أُه���رق ْ
الرما ِل ،
ولم تستط ْعها الجرا ْر
أ ُ ْس َو ًة بالعبيد الذي ْن
أَعتقتْهم سيو ُل الدما ْء
ث َّم عادوا إلى ِر ْب َق ِة الساد ِة المترفي ْن
في سبي ِل الدوا ْء
وبقايا بقايا غذا ْء
أ ُ ْس َو ًة بالقوانين  ،تقهرها ظاه َر ْه
بالبحا ِر التي تدَّعيها سفينَ ْه
بالجهاتِ التي اختصرتْها مدينَ ْه
بالزمانِ المقي ِم على اللحظ ِة العاب َر ْه
����رب
أ ُ ْس������� َو ًة ب���رج���ا ِل ال���ف���ض���ا ِء وح ِ
النجو ِم اللعينَ ْه
الطرق
أ ُ ْس َو ًة بضحايا الحوادثِ في
ِ
المت َعبَ ْه
وضحايا السال ْم
����روب وأس����را ِره����ا
وض���ح���اي���ا ال����ح
ِ
المرعبَ ْه
وضحايا الكال ْم
وض��ح��اي��ا ال��س��ك��وتِ ع��ن القائلي َن
بحكم الظال ْم
ُ
وبفوضى النظا ْم
انحسرت ،
أ ُ ْس َو ًة بالميا ِه التي
ْ
ْ
الجفاف
عن رما ِد
انكسرت ،
والجذوع التي
ْ
ِ
ْ
القطاف
واستحا َل
��ت أن
أ ُ ْس��� َو ًة
ِ
بالشعوب التي أوش��ك ْ
تبي ْد
أوشكت أن تبي ْد
التي
واللغات
ْ

اآلداب ،بيروت.)1969 ،
 .7ويكون أن يأتي طائر الرعد -قصائد( -دار
الجليل للطباعة والنشر ،عكا.)1969 ،
 .8إسكندرون في رحلة الخارج ورحلة الداخل
سربية( -مطبعة الحكيم ،الناصرة.)1970 ، .9قرقاش -مسرحية( -المكتبة الشعبية في
الناصرة ،مطبعة االتحاد.)1970 ،
 .10عن الموقف والفن -نثر( -دار العودة،
بيروت.)1970 ،
 .11دي��وان سميح القاسم -قصائد( -دار
العودة ،بيروت.)1970 ،
 .12قرآن الموت والياسمين -قصائد( -مكتبة
المحتسب ،القدس.)1971 ،
 .13الموت الكبير -قصائد( -دار اآلداب،
بيروت.)1972 ،
 .14مراثي سميح القاسم -سربية( -دار
األداب ،بيروت.)1973 ،
 .15إلهي إلهي لماذا قتلتني؟ -سربية-
(مطبعة االتحاد ،حيفا.)1974 ،
 .16من فمك أدينك -نثر( -منشورات عربسك،
مطبعة الناصرة.)1974 ،
 .17وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم!
ق��ص��ائ��د( -م��ن��ش��ورات ص�لاح ال��دي��ن ،القدس،.)1976
 .18ثالث أكسيد الكربون -سربية( -منشورات
عربسك ،مطبعة عتقي ،حيفا.)1976 ،
 .19الكتاب األسود -يوم األرض( -توثيق ،مع
صليبا خميس)( ،مطبعة االتحاد ،حيفا.)1976 ،
 .20إل��ى الجحيم أي��ه��ا الليلك -حكاية-
(منشورات صالح الدين ،القدس.)1977 ،
 .21دي���وان الحماسة  /ج - 1قصائد-
(منشورات األسوار ،عكا.)1978 ،
 .22دي���وان الحماسة  /ج - 2قصائد-
(منشورات األسوار ،عكا.)1979 ،
 .23أحبك كما يشتهي ال��م��وت -قصائد-

(منشورات أبو رحمون ،عكا.)1980 ،
 .24الصورة األخيرة في األلبوم -حكاية-
(منشورات دار الكاتب ،عكا.)1980 ،
 .25دي���وان الحماسة  /ج - 3قصائد-
(منشورات األسوار ،عكا.)1981 ،
 .26الجانب المعتم من التفاحة ،الجانب
المضيء م��ن القلب  -قصائد( -دار الفارابي،
بيروت.)1981 ،
 .27الكتاب األس��ود -المؤتمر المحظور-
(توثيق ،مع د .إميل توما)( ،مطبعة االتحاد ،حيفا،
.)1981
 .28جهات ال��روح -قصائد( -منشورات
عربسك ،حيفا.)1983 ،
 .29قرابين -قصائد( -مركز لندن للطباعة
والنشر ،لندن.)1983 ،
 .30كوالج –تكوينات( -منشورات عربسك،
مطبعة سالمة ،حيفا.)1983 ،
 .31الصحراء -سربية( -منشورات األسوار،
عكا.)1984 ،
 .32برسونا نون غراتا :شخص غير مرغوب
فيه -قصائد( -دار العماد ،حيفا.)1986 ،
 .33ال أستأذن أحدا ً  -قصائد( -رياض الريس
للكتب والنشر ،لندن.)1988 ،
 .34سبحة للسجالت -قصائد( -دار األسوار،
عكا.)1989 ،
 .35الرسائل -نثر( -مع محمود درويش)،
(منشورات عربسك ،حيفا.)1989 ،
 .36مطالع من أنثولوجيا الشعر الفلسطيني
في ألف عام -بحث وتوثيق( -منشورات عربسك،
حيفا.)1990 ،
 .37رم��اد ال���وردة ،دخ��ان األغنية -نثر-
(منشورات كل شيء ،شفاعمرو.)1990 ،
 .38أ ُ ْخ���ذة األم��ي��رة يبوس -قصائد( -دار
النورس ،القدس.)1990 ،
 .39األعمال الناجزة ( 7مجلّدات) (دار الهدى،
القدس.)1991 ،
 .40ال��راح��ل��ون -توثيق( -دار المشرق،
شفاعمرو.)1991 ،
 .41ال��ذاك��رة ال��زرق��اء (قصائد مترجمة من
العبرية -مع نزيه خير)( ،منشورات مفراس،
.)1991
 .42األعمال الناجزة ( 7مجلّدات) (دار الجيل،
بيروت.)1992 ،
 .43األعمال الناجزة ( 6مجلّدات) (دار سعاد
الصباح ،القاهرة.)1993 ،
 .44الكتب السبعة -قصائد( -دار الجديد،
بيروت.)1994 ،
ٌ
أرض م��راوغ � ٌة .حري ٌر كاسدٌ .ال بأس!
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قصائد( -منشورات إبداع ،الناصرة.)1995 ، .46ياسمين (قصائد لروني سوميك -مترجمة
عن العبرية ،مع نزيه خير)( ،مطبعة الكرمة ،حيفا،
.)1995
 .47خذلتني الصحارى -سربية( -منشورات
إضاءات ،الناصرة.)1998 ،

 .48كلمة الفقيد في مهرجان تأبينه -سربية-
(منشورات األسوار ،عكا.)2000 ،
 .49سأخرج من صورتي ذات يوم -قصائد-
(مؤسسة األسوار ،عكا.)2000 ،
 .50الممثل وقصائد أُخرى (منشورات األسوار،
عكا.)2000 ،
 .51حسرة الزلزال -نثر( -منشورات األسوار،
عكا.)2000 ،
 .52كتاب اإلدراك -نثر( -منشورات األسوار،
عكا.)2000 ،
 .53ملك أتالنتس -سربيات( -دار ثقافات،
المنامة-البحرين.)2003 ،
 .54عجائب قانا الجديدة -سربية( -منشورات
إضاءات ،مطبعة الحكيم ،الناصرة.)2006 ،
.55مقدمةابنمحمدلرؤىنوستراسميحداموس
شعر( -منشورات إض��اءات ،مطبعة الحكيم،الناصرة.)2006 ،
 .56بغداد وقائد أُخرى -قصائد( -منشورات
إضاءات ،مطبعة الحكيم ،الناصرة.)2008 ،
 .57بال بنفسج (كلمات في حضرة غياب
محمود دروي��ش) ( -منشورات الهدى ،مطبعة
الحكيم ،الناصرة.)2008 ،
تأسف -سربية(-منشورات إضاءات،
 .58أنا ُم ّ
مطبعة الحكيم ،الناصرة.)2009 ،
 .59مكالمة شخصية ج���دا ً (م��ع محمود
دروي��ش)-ش��ع��ر ون��ث��ر( -م��ن��ش��ورات إض���اءات،
مطبعة الحكيم ،الناصرة.)2009 ،
 .60كوالج - 2شعر( -منشورات إضاءات،
مطبعة الحكيم ،الناصرة.)2009 ،
 .61ال توقظوا الفتنة! -نثر( -منشورات
إضاءات ،مطبعة الحكيم.)2009 ،
 .62كتاب القدس -شعر( -إصدار بيت الشعر،
رام الله.)2009 ،
 .63حزام الورد الناسف -شعر( -منشورات
إضاءات ،مطبعة الحكيم ،الناصرة.)2009 ،
 .64الجدران (أوبريت) -شعر( -منشورات
إضاءات ،مطبعة الحكيم ،الناصرة.)2010 ،
 .65أوالد في حملة خالص -حكاية شعرية
لبيرتولد بريشت (مترجمة ع��ن العبرية)-
(منشورات إض��اءات ،مطبعة الحكيم ،الناصرة،
.)2010
س ّم صغيرة ،ثالث م� ّرات يوميا ً
 .66ملعقة ُ
حكاية أوتوبيوغرافية( -منشورات إض��اءات،مطبعة الحكيم ،الناصرة.)2011 ،
 .67إنها مج ّرد منفضة -سيرة (الجزء قبل
األخير)( -دار راية للنشر ،حيفا.)2011 ،
 .68منتصب القامة أمشي -مختارات شعرية-
(منشورات األسوار ،عكا.)2012 ،
 .69هواجس لطقوس األح��ف��اد -سربية-
(منشورات المؤسسة العربية للدراسات والنشر
(بيروت) ومنشورات كل شيء (حيفا).)2012 ،
 .70كوالج - 3شعر( -منشورات المؤسسة
العربية للدراسات والنشر (بيروت) ومنشورات
كل شيء (حيفا).)2012 ،

قراءة في «ق�صيدة االنتفا�ضة» للقا�سم

ِ
كهوف النظا ِم الجدي ْد
في
أ ُ ْس َو ًة بضحايا البطالَ ْه
يبحثونَ ع��ن ال��ق��وتِ ف��ي حاوياتِ
الزبالَ ْه
هاجرت
أ ُ ْس َو ًة بالطيو ِر التي
ْ
الموسمي
عادت إلى حقل ِ َها
ثم
ْ
ّ
َ
في الشما ِل الق ِ
ص ّي
أي ح��ق��لٍ ..وال ش���ي َء غير
ل��م ت��ج�� ْد َّ
المطا ْر
ُّ
���ات ظ���ل ال���ف���راش���اتِ في
وال���ف���راش ُ
المعدني
المشهد
ّ
ظِ ُّل نفاث ٍة قاب َع ْه
َ
خلف ن ّفاث ٍة طال َع ْه
بع َد ن ّفاث ٍة ضائ َع ْه
َ
خلف ن ّفاث ٍة راج َع ْه
ٍ
لم تج ْد غير د ّوامة من دُوا ْر
أ ُ ْس���� َو ًة ب��غ��ي��و ِم ال��ش��ت��ا ِء على موتها
ُمطبِ َق ْه
بالبراكي ِن في آخ�� ِر العمرُِ ..مرهَق ًة
ُمر ِه َق ْه
نصبت نفسها مشن َق ْه
بالرياح التي
ْ
ِ
وتدلَّ ْت إلى قب ِرهَا
بين قيعانِ وديانها الضيّ َق ْه
فقدت َ
أرضها
بالشعوب التي
أ ُ ْس َو ًة
ِ
ْ
والجوع
بضحايا ال��زالز ِل واإلي��دز
ِ
واألوبئَ ْه
خسرت ع َ
ِرضها
أ ُ ْس َو ًة بالبال ِد التي
ْ
ومواعي َد تاريخها ال ُمرجأ ْه
في ُسدى هيئ ِة األُمم المط َفأ ْهَ
أ ُ ْس َو ًة بي أنا
نازفا ً جارحا
غامضا ً ِ
واضحا
غاضبا ً جامحا
أ ُ ْس َو ًة بي أنا
مؤمنا ً كافرا ً
كافرا ً مؤمِنا
أ ُ ْس َو ًة بي أنا
أرتدي كفني
صارخاً :آخ يا جبلي ال ُمنحني
آخ يا وطني
آخ يا وطني
آخ يا وطني !

سميح القاسم

ك��ت��ب س��ل��ي��م ال��ح��س��ن��ي :ف���ي «ق��ص��ي��دة
االنتفاضة» للشاعر سميح القاسم نقرأ خطابا ً
حماسيا ً ساخناً ،يحاول الشاعر أن يستوعب
فيه حدث االنتفاضة ،من خالل إخضاعه حالة
التصادم بين الطرفين .وقد توفر القاسم في
خطابه على حس ثوري متحد ،حرص على أن
يكون بدرجة االنتفاضة نفسها ،من حيث قوة
الموقف وسرعة الحركة وسعة اآلثار.
عندما ن��ق��رأ شعر ال��ق��اس��م ف��ي مراحله
التاريخية المختلفة ،وص��وال الى «قصيدة
االنتفاضة» نكتشف أنه كان يسعى إلى تقديم
أطروحة شعرية عن ال��ث��ورة .ول��م يؤسس
هذه األطروحة بشكل منفرد وبنظرة خاصة
منطلقة من رغبة في ال��خ��روج على واقعه
المرير ،أو على أمنية داخلية متعلقة بحالة
النصر ،انما استند في ذلك على رؤية قومية
تميز بها وتحرك من قاعدتها وعلى ضوئها
في التعبير عن أطروحته الثورية التي أخذت
الكثير من تفكيره واستقراءاته ،وهذا ما يتضح
من خالل ثبات المضامين الشعرية التي كتبها
في فترات زمنية مختلفة ،إذ نجد بقاء الفكرة
والموقف على ما هما عليه ،من دون تغير في
األسس ،رغم تبدل الصورة التي تستوعب كال
منهما أو كليهما .ما يشير الى عمق التصور
الذي ك ّونه الشاعر حول مسيرته ،والى إيمانه
بخط التحرك الذي سلكه منذ البداية.
في بعض الفترات كانت ثمة مواقف تبدو
مظلمة ،حيث يسيطر إحساس االنكسار على
الشاعر ب��درج��ة ملحوظة ،عندما يتحدث
عن واقعه ،ويتنقل عبر نقاطه على مشاهد
ال��م��أس��اة وال��ح��زن واألل���م .لكن اعترافاته
بالهزيمة ال تشكل انهيارا ً ذاتيا ً يجعله يسقط
في حالة اليأس التام ،فتتالشى طموحاته
وأحالمه وتموت في داخله أطروحته راسمة
طريق الغد.
إن ذلك لم يحدث بهذه الصورة المخيفة،
وما ظهر من إنتاج الشاعر في هذا الخصوص،
إنما مشاعر مشتركة بين جميع أبناء البالد
العربية واإلس�لام��ي��ة ،ت��ول��دت عبر حقب
تاريخية متالصقة ،نتيجة مواقف الهزيمة
التي صنعها الحكام .ولم يعد في إمكان أي
إنسان على هذه الخريطة المترامية ،إال أن
يبوح بهذه المشاعر التي تزدحم في قلبه
ويعجز عن حبسها.
لقد ك��ان القاسم يصف ال��واق��ع العربي،
يتحدث عن التردي الذي أحاط به كإنسان
ينتمي إلى فلسطين وإلى غير فلسطين .وكان
في حديثه عن األلم يحاول أن يسحب بطريقة
سرية مسمار األمان ليفجر العبوة.
في هذا االتجاه ال��ذي يتناول فيه مظاهر
الهزيمة والضعف في الواقع العربي ،يقدم
مظهرين متقابلين لحالة القضية الفلسطينية.
كأنه يريد أن يعلن مظلومية فلسطين على
أكبر مساحة مرئية ،ليثير ما يستطيع إثارته
من مشاعر التعاطف ،ومن ثم التفاعل معها،
حتى ال تضيع في النسيان ،ولتظل شاخصة
أمام األعين وحيّة في الضمائر.

في المشهد األول ،يقارن بين اليهود وشعب
فلسطين ،بين التاريخ والحاضر .إذ يتحدث
عن التيه اليهودي ال��ذي استقر في ما بعد
في فلسطين ،بينما تشرد شعبها في األرض
وصار هو الغريب .يقول في قصيدة «غرباء»:
سنوات التي ِه في سيناء كانت أربعين
ثم عا َد اآلخرون
ورحلنا ..يوم عاد اآلخرون
فالى أين؟ ..وحتا َم سنبقى تائهين
وسنبقى غرباء؟
وفي قصيدة «بوابة الدموع» يقدم المشهد
الثاني الذي تتحرك مفرداته داخل فلسطين
على نحو رئيسي:
أحبابنا ..خلف الحدود
ينتظرون حب ًة من قمحهم
وقطر ًة من زيتهم ..ويسألون
كيف حال بيتنا التريك
وكيف وجه األرض ..هل يعرفنا اذا نعود؟!
يا ويلنا..
ا َم شعب الجىء شريد
يا ويلنا ..من عيش ِة العبيد
فهل نعود؟ هل نعود؟
في المشهدين ينتهي الى تساؤالت حائرة،
خالية من الجواب .تساؤالت حول المكان
والزمان والمصير ،وهي أقسى مفردات الضياع
والغربة ،وأشدها ألماً ،وأكثرها ضغطا ً على
األعصاب.
عندما نحدق إلى ما رسمه الشاعر ال نملك
إال أن نسلم ـ للوهلة األول��ى على األقل ـ بأن
المأساة أخ��ذت كل قلبه ومشاعره ،فسقط
حائرا ً أو يائساً .لم يكتشف وجهة الغربة
ومحطاتها القادمة ،ولم يقدّر مدتها الزمنية،
وال يستطيع ان يتكهن بالمصير .فوقف إزاء
مجاهيل مظلمة.
في اإلمكان أن نقرر بصورة نهائية سقوط
ال��ق��اس��م ضحي ًة ل��ل��ي��أس ،معتمدين على
الوثيقتين اللتين كتبهما بنفسه .لكن سعة
المشروع الثوري ال��ذي بلوره بتعب ودقة
خالل فترة زمنية طويلة من اإلنتاج الشعري،
تجعلنا نتريّث ونبحث في الرؤية الحقيقية
التي اعتمدها في رسم اشكاله اليائسة.
ال ال نتردد في القول إنه كان ضروريا ً أن
يلجأ الشاعر إل��ى ه��ذا األس��ل��وب ،أن يسلط
أضواءه على جوانب المأساة الفلسطينية ،أن
يظهرها للعيان بكل ما تعينه قواه .فما حدث
لفلسطين ليس أم��را ً ع��ادي�اً ،وألن فلسطين
تحتاج إلى تعامل حسي مرهف مع قضيتها،
وإلى عين ج ّوالة في مناطق األلم ،وأذن سماعة
لكل آهة حزن ،فهي تحتاج إلى هذا وذاك لتبقى
حية في الوجدان اإلنساني ،قضية غير قابلة
للتمييع ،خاصة أنها مستهدفة عربيا ً ودوليا ً
ومحوطة بقدر كبير من محاوالت االستيعاب
واإلنهاء بالطرائق المستحبة رسمياً ،المحرمة
شعبياً.
ال ب��د ألي شاعر يكتب ع��ن فلسطين من
أن يحترم ه��ذا ال��ق��ان��ون ،أن يحترم األل��م
الفلسطيني ،ليثبت شهادته بان فلسطين ما

زالت كما هي ،مأساة متحركة وجرحا ً نديا ً
نازفاً .وقد فعل ذلك جميع الذين كتبوا عن
فلسطين .لكن االختالف حصل في النسبة،
فمنهم من وقف عند الجوانب الحزينة حتى
ص��ارت أب��رز مالمح شعره ..ومنهم من م ّر
سريعا ً فترك خلفه لمسة.
لسنا ف��ي ص��دد تحديد ال��م��واق��ع ،لنضع
القاسم مكانيا ً على هذا السلم الطويل ،لكننا
نرى انه التزم بالقانون األسبق ،وثبّت في
الذاكرة حالة فلسطين وشعبها في أوقات
الهزيمة المرة وفي سنوات المحنة الخطيرة
التي تعرضت لها وال تزال.
كان ذلك منذ نحو ربع قرن ،ثم عاد إليه
لشاعر في فترات الحقة لير ّكز في الذاكرة ما قد
تزيله السنوات.
يتألف ال��م��ش��روع ال��ش��ع��ري ف��ي ال��ث��ورة
لسميح القاسم من ثالثة أجزاء متميزة .يشمل
األول ال��دائ��رة الشخصية وإيمانها العميق
بقيم وثوابت يلتزم بها الشاعر ،ويتحرك
الجزء الثاني على العالقة الترابطية الوثيقة
بين الماضي والحاضر ،إذ يؤكد الشاعر
القيمة التراثية الكبيرة للتاريخ ودوره الدافع
للحوادث ضمن عملية صنع الحاضر ،وفق
منظار قومي ص���رف .ويشغل ه��ذا الجزء
المساحة األك��ب��ر م��ن ال��م��ش��روع .أم��ا الجزء
الثالث فيتركز حول حتمية االنتصار مستقبالً،
وج��اءت االنتفاضة لتحتل موقع المستقبل
الذي انتظره ّ
وبشر به في الجزءين السابقين.
في البداية ،يثبت الشاعر قناعاته الخاصة
وإيمانه بالقيم المعنوية الموضوعية التي
يتعامل معها بنفس حتمي ،م��ن دون أن
يضع احتماال ً للمراجعة أو إعادة النظر ،بل
يمنحها صفة القانون ،ويفسر على ضوئها
األسباب ويقدم نتائج يراها منطقية للمواقف
والقضايا .نراه يتعامل مع الحياة على انها
تتحدد على أساس الموقف النضالي .يعتبر
ان النضال هو المعيار الكبير الستمراريتها،
فمن دونه تتالشى الحياة وتنتهي ،إذ تفقد
صفتها المتحركة وتتح ّول الى مجرد إشارات
بليدة خالية المعنى.
في قصيدة «ألننا» المكونة من رباعية
واح���دة ،يفسر الشاعر إحساسه بالموت
نتيجة تفتت عناصر الحياة وإبرازها عنصر
النضال:
أحس أننا نموت
ُ
ألننا ..ال نتقن النضال
ألننا نعيد دون كيشوت
ألننا ..لهفي على الرجال.
ينظر ال��ى حياته على أنها ماضية في
التالشي لضعف الممارسة النضالية ،وبروز
عناصر سلبية أخ��رى تتعارض مع حقيقة
النضال وروحيته العالية.
يملك الموقف قيمة حيوية كبيرة ،بحيث
يشمل الحياة على اتساعها وتعدد أدوارها ،بل
يتسع ليتجاوز دائرة الحياة نفسها ،باعتباره
يمثل قضية مستقلة ال تخضع لقوانين الزمن

والحياة.
في قصيدة «ال��ذي قتل في المنفى كتب
لي» يتضح من العنوان أن الموت لم ينه دور
المقتول ،بل يستمر مع اآلخرين الذين يعرفهم.
ما يعني بقاء عناصر الحياة في داخله ،وأن
الموت الذي فرضه األعداء على السجين كان
شكلياً ،فمن االستالب الروحي لشخصية
المناضل.
في القصيدة يتحدث الشاعر عن قيمة
التحدي فيجعلها تمثل قيمة حية غير قابلة
للحذف ،رغم المحاوالت المعادية .تتزايد
أساليب التعذيب حتى يموت السجين ،لكنه
يظل محافظا ً على موقف التحدي المتمثل في
«جبينه المرفوع».
قتلوني ذات يوم
يا أحبائي ..لكن..
الغرب ..جبيني.
ظل مرفوعا ً الى
ِ
إن الموقف عنده أه��م م��ن الحياة ،ألنه
سيبقى مح ّركا ً لها ،صانعا ً مواقف أخرى
في الطريق النضالي .فلقد توقف التعذيب
وانتهت ممارسات األعداء لحظة موت السجين
جسدياً ..لكن موقفه ظل مستمرا ً شاخصا ً في
الحياة.
ي��ق��دم ال��ش��اع��ر ف��ي قصيدة «رس��ال��ة من
المعتقل» قناعات إضافية تسير في الخط
نفسه .فاذا كان اعتبر بدءا ًأن الموقف النضالي
أهم من الحياة ،فانه يعزز هنا الرؤية السابقة،
إذ يعتبر ان االجواء النضالية هي الوسط الذي
تولد فيه الحياة.
وبذلك فإن السجن ال��ذي يشكل المحطة
الطبيعية للمناضلين يتح ّول ال��ى ساحة
للوالدة ،وليس مثلما اعتادت النظرة العامة
أن ترى فيه منطقة الموت والنهاية التعيسة
للداخلين إليه .بل إن السجن بحسب تصور
الشاعر سيواجه التهديد ام��ام االنبعاث
الثوري الذي يولد في داخله.
لكني أومن يا أماه
أومن ..أن روعة الحياة
تولد في معتقلي
أومن أن زائري األخير ..لن يكون
خفاش ليل ..مدلجاً .بال عيون
ال بدّ ..أن يزورني النهار
وينحني السجان في انبهار
ويرتمي ..ويرتمي معتقلي
مهدماً ..لهيبة النهار!!
إن اطمئنان الشاعر لحتمية االنتصار ال
يعني تجمده في ح��دود واقعه وأوضاعه
وحالته اآلنية .ال يفهم الحتمية على أنها حركة
تنطلق بدوافع خفية خارجة عن دائرة الفعل
النضالي ،إنما ينظر إليها على أنها مترابطة
سببيا ً مع هذا الفعل ،فهو سببها وهي نتيجته.
ال يعيش حالة اضطراب أو فوضى داخلية،
فالرؤية واضحة لعينيه.
ونفسي ـ رغم دهر البين
رغم الريح والمنفى
ورغم مرارة التش ّرد
تدرك ..تدرك الدربا!!.

