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  شاعر�ا�قاومة�سميح�القاسم
  

  القاسمّي �ع`يّ د/�

  ،�اPغربلرباط،�امستشار�Pكتب�تنسيق�التعريب

  

ك�يا�موت،�لكن���Vjأخافك،"����������   أنا���أحبُّ

  وأدرك�أن�سريرَك�جسمV،�ورو�ي�لحافك،

�ضفافك،�وأعلُم�أني   تضيق�عdيَّ

  ��"�أنا���أحبك�يا�موت،�لكن���Vjأخافك

 ]سميح�القاسم[

�الفذ،� �من�يد�شاعر�اPقاومة �سقط�غصن�الزيتون �ث[ث�سنوات، �اPوت�دام�حواvي �رهيب�مع �صراع بعد
،�لُ$�فع�نعشه�عdى�٢٠١٤من�شهر�آب/أغسطس��١٩سميح�القاسم،�وترجل�عن�صهوة�الشعر�والنضال،��ي�

�وتس$��أكتاف�فتيا �وطن�ووضاح�وعمر�وياسر، �ومعهم�أو�ده�_ربعة: �وشيوخها �الفلسطينية �الرامة ن�قرية
�اللبناني� �الفّنان �وغّناها ½�ا �لحَّ VWال� �قصيدته �وينشدن �يزغردن �وهن �ونساؤها �البلدة �صبايا خلف�نعشه،

¡،��مارسيل�خليفة:   اPتمّ$ِ

�V�¤ُمنتصَب�القامة..�أم  

V�¤مرفوَع�الهامِة�..�أم  

�زيتوٍن �ي�كفي�
ُ
  وحمامه ..�قفصة

V�¤ى�كتفي..�نعdوع  

  )٢٠١٤-١٩٣٩(�سميح�القاسم

وأصله�من�قرية�الرامة�الفلسطينية.�وتلّقى�سميح�تعليمه��ي��،١٩٣٩ُوِلد�سميح��ي�بلدة�الزرقاء�_ردنية�سنة�
�عري �الشاعر�تاريخ �وÅسرة �والسياسية. �والحزبية �_دبية �Åنشطته �تفّرغ �ثم �والناصرة، ��ي�مدارس�الرامة ق

دم�من�شبه�من�أسياد�القرامطة�وعلما�èم،�وق�.�فجده�_عdى�خ$��محمد�الحس$ن�كانوالثقافة�معاالنضال�
�فلسط$ن� �إvى �القرامطة، �ا�يار�دولة �النصف�الثاني�من�القرن�الحادي�عشر�اPي[دي�بعد �العرب��ي جزيرة

�الصليبي$ن �Pحاربة �وت. �ونضالهم �آبائه �القاسم�شجاعة �فمنذ�ورث�الشاعر�سميح �واPعرفة. �بالثقافة علقهم
�فلسط$ن� �داخل �الستينيات ��ي �بزغوا �الذين �الث[ثة �واPقاومة �شعر�الثورة �أع[م �أحد �بكونه �ُعِرف شبابه

��١٩٢٩اPحتلة:�توفيق�زياد�( ــ�١٩٤١ومحمود�درويش�(�،)١٩٩٤ـــ وسميح.�ُيضاف�إل¸�م�كاتب�صحفي��،)٢٠٠٨ـ
)�Vþ١٩٢١هو�أميل�حبي�� اية�"�اPتشائل"�الذي�أو.���أن�ُيكتب�عdى�ق��ه�"باق��ي�حيفا".�)�صاحب�رو ١٩٩٦ـــ

ا�وقد�مارس�هؤ�ء�_ع[م�نضالهم�السيا���Vمن�خ[ل�اPؤسسات�السياسية�والحزبية��سرائيلية،�فاختارو 
 �� �الشيوÙي �الحزب �إvى �الشيوÙي�̄نتماء �الحزب �Åن �م½�ا �عديدة �Åسباب �هذا �اختيارهم �وجاء سرائيdي.

dن�من�أهم�أهدافه�عدم��سرائيÅنه�معاٍد�للصهيونية،�وÅو�،Vjي�الفلسطيÙى�الحزب�الشيوvي�تعود�جذوره�إ
�أخ��ني�أميل� �وكما التمي$¡�ب$ن�العرب�وال¸�ود،�واPساواة�اPدنية�والقومية�للمواطن$ن�العرب�داخل�إسرائيل.

 الكاتب�مع�سميح�القاسم�ومحمود�درويش
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�ح �لو�ا، �كان �مهما �طافية �خشبة �بأي �نتشبث �كالغرÐى، �كنا �لقاء: �ذات Vþسبيل�حبي� ��ي �أو�خضراء، مراء
اPحافظة�عdى�الوجود�العربي�داخل�إسرائيل.�وعdى�الرغم�من�انتماء�الشاعر�الفلسطي�Vjسميح�القاسم�إvى�
�أمر� �وهذا �عروبية، �ظلت�قومية �والوطنية �والفكرية �النفسية �رؤاه �فإن ه، �التوجُّ ِVّمم_� �الشيوÙي الحزب

�يقطن �من�الوطن�العربي، �Åن�فلسط$ن�جزء �مهما��مفهوم، �أرواحهم، �سويداء�قلوب�العرب�و«�فو�إليه �ي
��ي�جعل�شعو��ا�

ً
̄ستعمارية�والصهيونية�إشغال�البلدان�العربية�بمشك[«�ا�اPحلية�أم[ حاولت�السياسات�

ه�سميح�القاسم�القومي��ي�تأسيسه�صحيفة�"كل�العرب"��ي�فلسط$ن� تن���Íالقضية�الفلسطينية.�وي��ز�توجُّ
  حاد�الكتاب�العرب��ي��دمشق،�وكتاباته،�وغ$��ذلك.اPحتلة،�وترؤسه�ات

�بعد� �خاصة �واPقاومة، �الثورة �باسم�شعراء �ودرويش�والقاسم، �زياد �الث[ثة، �الفلسطينيون ُعِرف�الشعراء
فبعثت�أشعارهم�بصيص�أمل��.١٩٦٧وبعد�هزيمة�العرب�عام�،�١٩٦٥انط[ق�حركة�الفدائي$ن�أوائل�سنة�

�وأعادت�ب �النفوس�الكس$�ة، �وألهمت�فدائي$ن��ي �الصقر�العربي�الجريح، �وجدان �إvى �والنخوة عض�الك��ياء
كث$�ين،�وأشعلت�الحماس��ي�نفوس�العديد�من�الشبان�الفلسطيني$ن�والعرب�ل[نخراط��ي�حركة�اPقاومة�
�_دبي� �نشاطه �بسبب �وقسو«�ا ��سرائيلية �السلطات �لحقد �القاسم �سميح �تعرَّض �الفدائي$ن. وصفوف

فلسطي�Vjالعربي،�ومقاومته�لفرض�إسرائيل�التجنيد��جباري�عdى�الطائفة�الدرزية�ال�VWينتم�Vوالسيا���Vال
̄عتقال�اv¡åPي،�وواجه�«�ديدات� ِرد�من�عمله�واعُتقل�أك¿��من�مرة،�ووضع�رهن��قامة�الج��ية�و

ُ
إل¸�ا.�فط

  إvى�_صدقاء:با�غتيال��ي�الوطن�وخارجه.�ومن�داخل�اPعتقل�كان�يبعث�برسائله�الشعرية�

�ورٌق،�و��قلم   ليس�لديَّ

،�ومن�مرارة�_لم   لكنVj،�من�شّدِة�الحّرِ

م.
َ
  يا�أصدقائي�..�لم�أن

� �أك¿��من �القاسم �أعماله��كتابا�٥٠لسميح �كث$��من رِجم
ُ
�وت �وال§�جمة. �واPقالة �واPسرح �الشعر�والقصة �ي

�وحاز�جوائز�مرموقة�مثل �أزيد�من�عشرين�لغة�عاPية، �وجائزت$ن��الشعرية�إvى �غار�الشعر��سبانية، جائزة
�،Vþاللطيف�اللع� �عبد �الشاعر�اPغربي �أنجزها �الفرنسية �باللغة �له �شعرية �مختارات �إثر�ترجمة فرنسيت$ن

  وجائزة�نجيب�محفوظ�اPصرية،�وجائزة�الشعر�الفلسطينية،�وجائزة�البابط$ن�الكويتية�وغ$�ها�كث$�.

  شعر�سميح�القاسم:

ت�النكبة�الفلس لعربي،�فأصبحت�عقولهم�تتأجج�طينية��ي�نفوس�الشعراء�الشباب�أينما�كانوا��ي�الوطن�اأثرَّ
وثورة،�وهم�يستمعون�إvى��ع[م�العربي�الرسم�Vالزاخر��الية،�وغدا�وجدا�م�يتطاير�تمردالóنظمة�الب�رفضا

يدة�وأساليب�حديثة�بألفاظ�رنانة�محّنطة��ي�قوالب�الب[غة�القديمة،�فان��وا�يبحثون�عن�قوالب�شعرية�جد
��ي�وÙي� �فاعلة �مؤثرة �ولم�تعد �أمست�مس±�لكة، VWفكارهم�الثورية�وتحل�محل�_وزان�الخليلية�الÅ� تتسع
اPتلقي�ووجدانه.�ومن�هنا�ظهرت�حركة�الشعر�الحر�أو�شعر�التفعيلة��ي�أواخر�_ربعينيات�عdى�يد�ث[ثة�من�

وعبد�الوهاب�البياتي.�وسرعان�ما��،ونازك�اP[ئكة�،السيابط[ب�دار�اPعلم$ن�العالية��ي�بغداد:�بدر�شاكر�
�نزار�قباني��ي�سوريا �فلسط$ن،�ومليكة��،تلقفها�وطّورها وص[ح�عبد�الصبور��ي�مصر،�وشعراء�اPقاومة��ي

العاصم��Vي�اPغرب�وغ$�هم�كث$�.�فحركة�الشعر�الحر�لم�تكن�مصادفة�زمانية،�بل�تفاعل�عاطفي�عميق�مع�
ل�VWفّجرت�إرادة�الفعل�الثوري��ي�وجدان�الشعراء�الشباب،�فراحوا�يتخلصون�من�القوالب�نكبة�فلسط$ن�ا

دو�ا��ي� ِ
ّ
̄ستعمال�اليومي،�فيصقلو�ا�ويرق ̄عتيادية�الرائجة��ي� اللفظية�النمطية،�وُيقبلون�عdى�اPفردات�

��ر� ��ي �ثم�يطلقو�ا �و��ا�èا، �وجد«�ا �Pعا�ا �تعيد�لها �الهادر�الذي�سياقات�شعرية�جديدة، اPقاومة�والثورة
يحررها�من�ماض¸�ا� سن،�و�é�Óا�حياة�متجددة�حافلة�بالنشاط�والحركة.�وهكذا�نزل�الشعر�العربي�ليختلط�
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بالجماه$��العريضة�ال�VWأصا��ا�الضيم،�فيعّ���عن�وجدا�ا�وضم$�ها�وينشد�معها�أحزا�ا�ومرثيات�شهدا�èا،�
  العبارة�إvى�مشعل�متأجج.�يقول�سميح�القاسم:ويحّول�الكلمة�إvى�رصاصة�مارقة،�و 

  أنا�قبل�قروْن     

  ما�كنُت�سوى�شاعْر     

  �ي�حلقات�الصوفي$ْن     

  لك�Vjبركان�ثائْر     

  �ي�القرن�العشريْن.    

�من�الشعراء�الفلسطيني$ن�والعرب،�يكفر�باÅلفاظ�الجوفاء�و_وزان�
ً
�الفلسطينية�جي[ لقد�أفرزت�النكبة

�صي �إvى �ويطمح �السامع�الخرساء، �وÙي �وتخاطب �العمل، �وتنتج �الفعل �تخلق �جديدة �وجمل �كلمات اغة
  ووجدانه.�يقول�سميح�القاسم�وهو�يتحول�من�اليومي�إvى�الكوني�وينتقل�من�القومي�إvى��نساني:

  جعلوا�جر�ي�دواة

  ولذا�فأنا�أكتب�شعري�بشظية

  وأغ�Vjللس[م...

القاسم�تنطلق�من�داخل�فلسط$ن�اPحتلة�مثل�كانت�كلمات�الصديق$ن�الرفيق$ن�محمود�درويش�وسميح�
�وتلهب�حماس�الشبان� �فيشتد�أزيزها، �بنادق�الفدائي$ن�القادم$ن�من�الخارج، �أزر �لتشد الرصاص�اP½�مر،

  الفلسطيني$ن� خرين�والعرب�فينخرطون��ي�صفوف�الفدائي$ن.�يقول�سميح�القاسم�مخاطبا�الصهاينة:

موا�براجمات�حقدكم،�       تقدَّ

  جندكم،�وناق[ت

  فكل�سماء�فوقكم�جهنم    

  وكل�أرض�تحتكم�جهنم.    

،�يؤازرهم�بكلماته�النارية،�وعباراته�الثورية:
ً
�معركة

ً
  ويشارك�سميح�بأشعاره��ي�معارك�الفدائي$ن�معركة

  �ي�أك¿��من�معركة�دامية�_رجاءْ     

شهر�هذي�الكلمات�الحمراءً     
ُ
  أ

�من�نارِ     
ً
شهرها�..�سيفا

ُ
  أ

  وعرِ ��ي�أك¿��من�درٍب     

�أشعاري...�    
ً
  تم�V�ùشامخة

�الشعر� �فإنه�متمكن�من�مختلف�الكتابات�الشعرية: �فنية�راقية، �موهبة �ذا ،
ً
�أصي[

ً
�كان�سميح�شاعرا وPا

�تماماوالشعر�الحر�،العمودي �الن¿�، �وقصيدة �بدر�شاكر�الس�، �كان �مجموعات��،ابيكما �ففي ونزار�قباني.
�الدروب �"أغاني �مثل: �_وvى، �ال��اك$ن"�،"سميح�الشعرية �انتظار�طائر�الوعد"�،و"أرم"�،و"دخان نجد��،و"�ي

  وذات�جماليات�شعرية�حديثة،�مثل�قصيدة�"أصوات�من�مدن�بعيدة":�،قصائد�عمودية��ي�غاية�الروعة

ومي�اشهديVj،�صاعدا    
ُ
  كالريح،�من�كهـــفي�الذليل�ق
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ــــن��ي�الليل�الطويل     ـ ،�مصباحْيــ َّVjقومي�اشهدي�عي  

ــــل�قومــــ     ـــــار�جيــــ �عdى�آثـ
ً
ــ[ ــــادٌم..�جيــــ   ي�فإنـــي�قــــــ

ــــارَك�من�غليل     ها�الدامــــي،�تـبـ
َ
�غلــــــيل ـــي�تمــــــجُّ   رئتــــ

،�ووج¬��Vي�الدخيل...    
ً
اِش�ضاغطة

ّ
  ويدي�عdى�الرش

"درب�الحلوة�"�بقصيدة�السياب�والقصائد�الغزلية�نادرة��ي�أشعار�سميح�القاسم،�وتذكرنا�قصيدته�الغزلية�
وبكث$��من�قصائد�قباني،�برق±�ا�وجزال±�ا��ي�آن�واحد،�و×ي�من�الشعر��،"عيناك�واحتا�نخيل�ساعة�السحر"

  العمودي�كذلك:

  وارتعش�الضياء�بسحِر�أجمل�مقلتْ$ْن �! عيناك    

�من�سكرت$ن
ً
را ــــعيد،�ُمخدَّ ــــ ــــَت�الدرُب�السـ ـ   وتلفَّ

ـــــــد�مولد�نجمت$نوت��ََّج�_فــ     ـ ــُق�الو÷��üلعيــــ   ـــ

  والط$��أسكرها�الذهول،�وقد�صدحِت�بخطوت$ن    

  والورد�مال�عdى�الطريق�يود�تقبيل�اليدين...    

��ي� �الذي�نشر�معظم�قصائده �"دخان�ال��اك$ن" �فديوانه ،V�úولسميح�القاسم�عناية�خاصة�بالشعر�القص
�أواخر�الستي �وصدر��ي �حيفا �الجديد��ي �"الطفل�الذي�مجلة �مثل�قصيدة ،V�úيحفل�بالشعر�القص� نيات،

�قصيدته�"ليdى�العدنية"�ال�VWاستغرقت�قرابة��،ضحَك�Åّمه�اPقتولة" �وتعدُّ وقصيدة�"زنابق�Pزهرية�ف$�وز".
عشرين�صفحة�من�ديوانه�"دخان�ال��اك$ن"�من�أجمل�الشعر�القص�V�úالحديث،�و×ي�تروي�قصة�فدائية�

  لحرية،�ومطلعها:عربية�استشهدت�من�أجل�ا

  شاءها�ُهللا،�فكانت�كب[دي�العربية    

  نكهة�الغوطة�واPوصل�ف¸�ا،    

  ومن�_وراس،�عنف�ووسامة    

  وأبوها�شاءها�أحdى�صبية...    

  :خاتمة

�والفنون،� �والعلوم �والتاريخ �الفلسفة ��ي �اPتنوعة �الواسعة �ومطالعاته �العميقة �القاسم �سميح �ثقافة إن
�و�نج �بالقرآن �والغربية،�ومعرفته �العربية �باPعارف �وتشّبعه �و�نكل$¡ية �الع��ية �من �وتمكنه �والتوراة، يل

جعلت�من�كتاباته�وقصائده�ذات�حمولة�فكرية�وازنة.�وحّركت��ي�بحر�شعره�اPت[طم�تيارات�أدبية�متنوعة:�
للمقاومة��[ مه�اPوروث$ن�جع[�من�شعره�مشعرومانسية،�ورمزية،�وصوفية،�وغ$�ها.�كما�أن�شجاعته�وإقدا

�الذين�يواجهون�مخططات�رهيبة��جتثاث�ثقاف±�م� �ي�_رض�اPحتلة�يبعث�_مل��ي�وجدان�الفلسطيني$ن
�وبرحيله�بعد�صديقه�ورفيقه�محمود� �ناهيك�بان§¡اع�أراض¸�م�وتدم$��معاPهم�التاريخية�الحضارية. العربية،

حاء�العالم�فيخاطب�ضمائر�اPثقف$ن،�و�Óز�يصل�إvى�جميع�أن�ويش�فقدت�القضية�الفلسطينية�صوتا�هادرادر 
  وع¸�م�ووجدا�م.
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