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: تمييد

ي مجتمع إنساني، فإف حجـ الكتابة أعندما تتفتؽ الذاكرة لمكتابة عف شخصية ليا قيمتيا في 
ويتعداه إلى أزمنة سابقة، وربما الحقة، ليذا ترانا اليـو ونحف بؿ يتجاوز الزماف الذي يعيشو، 

نكتب عف سميح القاسـ، كواحد مف الشخصيات االعتبارية التي أّثرت في الحياة بشكؿ عاـ، 
 ف فإف نير الكتابة عنو ؿ،سواا فمسطينيًا أو عربيًا أو حتى عالمياً والحياة األدبية بشكؿ خاص، 

 والقياـ بدراسات يتوقؼ، ولكنا نختزؿ الزماف، والكتابة في آف واحد، لنفتح المجاؿ لمكتابة عنو،
 خاصة وأف موضاعات الكتابة ال تتوقؼ عند حدود دواوينو الشعرية، بؿ مختمفة ومتنوعة،

 اإلنسانية  اإلدبيةتعداه إلى أدبياتو المتنوعة، حتى أصبح بإبداعتو يمثؿ حالة متفردة في الكتابةت
. عمى كافة المستويات

 مبرزيف لغة ،بعد وفاة ىذا الشاعر الكبير عمى توثيؽ  جزٍا مما ُكتب عنو محاولتنا اليـو تقتصر
سميح، ومتابعوا سميح، مف خبلؿ  شعر وأدب الحب التي يكتنزىا محبو سميح، وقارؤوا 

مواقع التواصؿ المقاالت المتعددة في معظـ الدوؿ العربية وغير العربية، إضافة إلى 
، والصحؼ المختمقة، والمحطات الفضائية، والتي جميعيا أجمعت عمى الخسارة االجتماعي
 .تو، ولكنو الموت الذي لف يستثني أحداً الكبيرة بوفا

في بعض الصحؼ والمجبلت   عنوما ُكتببعض وعميو سمطنا الضوا في ىذا الكتاب عمى 
، أو أىمية ةتـ تجميعو بشكؿ ال عبلقة لو بأفضمية المقاؿمف ثـ ، وومواقع التواصؿ االجتماعي

، معتبرًا إعادة نشر المقالة في ىذا الكاتب طالما أف المرثي شخص واحد، ىو سميح القاسـ
سميح / الكتاب الجامع ىو استئذاف مف الكتاب،  ثـ أضفت إحدى المقاببلت مع المرحـو 

. لمكتاب،لتنوع محطاتيا، وشموليتيا، وقيمتيا األدبية والفكرية والسياسية
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 عمى المدف الدرزية في فمسطيف والتي ينتمي الشاعر إلى وعميو كاف لزامًا عمّي  أف أعّرج
لقاا الضوا عمى ىذه الفئة مف المجتمع الفمسطيني ودورىا في الحراؾ مّني إل في بادرة ،ىااإحد

. الثقافي والوطني في فمسطيف

حمد بف عبد العزيز الكواري، / وفاا لسميح كاف ىذا الكتاب بتوجييات مف سعادة الدكتور 
مرزوؽ بشير، / والذي تـ بالتعاوف معإدارة البحوث والدراسات بالوزارة،  وتحديدًا مع  الدكتور 

 .باسـ الياسري آمميف أف نكوف قد وفقنا فيما وقفنا عميو/ والدكتور

 يحيى زكريا األغا. د         
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 الشاعر وعائمتو

 األبناا عمر وياسر ووطف وسميح نوناؿ ووضاح: الشاعر وعائمتو في مناسبة اجتماعية؛ مف اليميف
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 :الراما
 سميح القاسـ/ مدينة الشاعر 

 1047تقع بمدة الرامة عمى سطح جبؿ حيدر الذي يرتفع فوقيا بشكؿ عامودي تقريبًا إلى عمو 
وجبؿ حيدر يعتبر القسـ الشرقي مف سمسمة جباؿ الشاغور وينبسط أماـ . متر عف سطح البحر 

 ويشكؿ ىذا السيؿ الحد ،الرامة السيؿ المنخفض الممتد مف مجد الكرـو إلى كفار حنانيا
الفاصؿ بيف الجميميف األعمى واألسفؿ  ويحاذي القرية شارع عكا صفد وكاف في السابؽ يمر في 

 .وسطيا ىذا الشارع فابعد عنيا بعد قياـ دولة إسرائيؿ
تكثر الكيوؼ حوليا وكانت تستعمؿ كقبور طبيعية عمى مر األزمنة واكتشؼ فييا حماـ روماني 
عمومي كبير تستخدـ فيو المياه الساخنة والباردة وكانت المياه تجمب إلية في أنابيب خزفية مف 

نبع عيف الصرار الحالي كذلؾ اكتشفت فييا كنيسة بيزنطية كبيرة مع أرضية مرصعة 
 بالفسيفساا 

  أياـ االنتداب البريطاني 1922تأسس أوؿ مجمس محمي لمرامة سنة 
, مسيحيوف % 55.  نسمة مف جميع الطوائؼ 7000 – 6000ما عدد السكاف فيبمغ مف أ

.  مسمميف % 15دروز و% 30
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 القرى والبمدات الدرزية في فمسطيف

بمدة وقرية تقع جميعيا عمى رؤوس الجباؿ في شماؿ " 18"يسكف أبناا الطائفة الدرزية في 
: فمسطيف التاريخية، وىذه القرى والبمدات ىي

 :دالية الكرمؿ

 مشيد عاـ لمركز دالية الكرمؿ

تقع إلى الجنوب الشرقي مف مدينة . تعتبر بمدة دالية الكرمؿ أكبر البمدات الدرزية في فمسطيف
تعني شجرة الكـر " دالية"وكممة .  ـ عف سطح البحر420 كـ، وترتفع 31حيفا، وتبعد عنيا 

 . وجمعيا دوالي

 سنة خمت، 400  دونما، ويعود تاريخ تأسيسيا إلى 31730تبمغ مساحة أراضي دالية الكرمؿ 
 1922قدر عدد سكانيا عاـ .  وتحيط بيا أرضي قرى عسفيا، عيف حوض، إجـز وأـ الزينات

 بمغ عدد سكانيا 1948وفي عاـ .  نسمة2060 بحوالي 1945 نسمة، وفي عاـ 993بحوالي 
تعود جذور سكانيا التاريخية إلى .  نسمة13500 حوالي 2003 نسمة، وفي عاـ 2593

.  المنطقة الجبمية المجاورة لمدينة حمب السورية، وأكبر عائمة في البمدة ىي عائمة حمبي
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تضـ دالية الكرمؿ موقعا أثريا يحتوي عمى أسس وصياريج ومدافف وصخور ومعاصر منحوتة 
. في الصخور

 :عسفيا

مشيد مف محيط بمدة عسفيا 

 مترًا عف سطح 518 كـ، وترتفع 14تقع بمدة عسفيا جنوب شرؽ مدينة حيفا، وتبعد عنيا 
 . البحر

 .تـ إنشاؤىا عمى أنقاض مستعمرة بيزنطية

 نسمات، 1105ـ وصؿ إلى 1931 نسمة، وفي عاـ 733ـ 1922بمغ عدد سكاف عسفيا عاـ 
 مف 180 مف الدروز و1310 نسمة، منيـ  1790ـ ارتفع العدد إلى  1945وفي عاـ 

أما اآلف .  نسمة2930 فبمغ عدد سكانيا 1961أما في سنة .  مف المسيحييف300المسمميف و
منيـ مف الدروز والباقي مف المسمميف % 70 نسمة 9000فيبمغ عدد سكاف عسفيا نحو 

 .  والمسيحييف
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تحتوي بمدة عسفيا عمى عدة مواقع أثرية قديمة، مثؿ معصرة الزيتوف الذي تشتير البمدة 
. بزراعتو، ومدافف منقورة في الصخر، ويوجد بداخؿ القرية مقاـ أبو عبدا هلل

 :شفا عمرو

 
أحد أحياا شفا عمرو 

كـ عنيا، وترتفع عف سطح البحر 20تقع مدينة شفا عمرو شماؿ شرؽ مدينة حيفا، وعمى بعد 
 . تقـو مدينة شفا عمرو عمى بقعة أثرية كنعانية. ـ100

 2288 نسمة، إال أف ىذا العدد انخفض إلى 2500 بمغ عدد سكاف شفا عمرو 1881في عاـ 
 ارتفع عدد 1931في عاـ . ـ وذلؾ بسبب تداعيات الحرب العالمية األولى1922نسمة عاـ 

 نسمة، ثـ انخفض 3640 بمغ عدد سكانيا 1945 نسمة، وفي عاـ 2824سكاف المدينة إلى 
 .  بسبب احتبلؿ إسرائيؿ لممدينة وىجرة عدد مف سكانيا1948 نسمة عاـ 3412ىذا العدد إلى 

 35300 نسمة، فيما ارتفع العدد إلى 12500 أصبح عدد سكاف شفا عمرو 1973في عاـ 
 . ـ2009نسمة حسب إحصاا جرى عاـ 
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والمسيحيوف  (%57.9)تعتبر مدينة شفا عمرو مدينة مختمطة حيث يعيش فييا المسمموف 
 %(.14.6)والدروز  (27.5%)

مف اآلثار القديمة واألماكف المقدسة عند الدروز في شفاعمر القبة والخموة وقبر الشيخ أبو 
. عربية وقبر الشيخ محمد العنزي

 :المغار

 
بمدة المغار، منظر عاـ 

 مترًا فوؽ سطح 584تقع بمدة المغار عمى السفوح الجنوبية لجبؿ حزور الذي يرتفع بمقدار 
والمغار بمدة مختمطة يعيش فييا الدروز والمسمموف . البحر في منطقة شديدة االنحدار

 . والمسيحيوف

 نسمة بحسب إحصائيات جرت في شير كانوف األوؿ 19000يقدر عدد سكاف المغار بحوالي 
%. 58ـ نسبة الدروز بينيـ 2006عاـ 

 :كسرا
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 مترًا عف سطح البحر، وتبعد 750 كـ عف الحدود المبنانية، وترتفع 25تقع قرية كسرا عمى بعد 
 كـ، وىي قرية قديمة عثر فييا عمى مغارات ومقابر محفورة في الصخر، 30عف مدينة عكا 

 .كذلؾ وجد فييا العديد مف معاصر العنب وأثار قمعة قديمة

 نسمة جميعيـ مف الدروز، وفييا خموة تحتوي عمى 3500يبمغ عدد سكاف قرية كسرا حوالي 
 .قبة الست سارة وخروبة مقدسة وقبر الشيخ أبو صالح سمماف

 : االراـ

  مشيد عاـ لقرية الشاعر    

تقع الرامة عمى السفوح الجنوبية لجبؿ . الكنعانية بمعنى العالي" راـ"أسـ الرامة مشتؽ مف كممة 
لى الشرؽ مف مدينة عكا، وتبعد عنيا  .  متر عف سطح البحر600 كـ، وترتفع 29حيدر، وا 

قدر عدد سكانيا عاـ . تحيط بالرامة قرى بيت جف وسجور ونحؼ وسخنيف والمغار وكفر عاف
 بمغ عدد سكاف الرامة 1948 نسمة، وفي عاـ 1960ـ 1945 نسمة، وفي عاـ 748ـ بػ1922
 7000نسمة، أما عدد سكاف البمدة اليـو فيناىز " 2329"ـ 1949 نسمة، وفي عاـ 2307

.  مسمموف% 15دروز و% 30مسيحيوف،  % 55نسمة مف جميع الطوائؼ؛ 

. تحتوي القرية عمى بقايا معاصر ومدافف وفخار وأعمدة
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 :ساجور

 عف سطح البحر، 375 كـ وترتفع 29تقع إلى الشماؿ الشرقي مف مدينة عكا وتبعد عنيا 
دونمًا وتحيط " 8236"في العيد الروماني، تبمغ مساحة أراضييا " شزور"وتقـو في مكاف قرية 

ـ 1945نسمة، وفي عاـ " 196"ـ 1922بيا قرى البقعية والرامة ونحؼ، قدر عدد سكانيا عاـ 
نسمة، ويبمغ عدد  (600)ـ 1961نسمة، وفي عاـ  (423)ـ 1949نسمة ، وفي عاـ " 350"

 . نسمة9000سكانيا اليـو حوالي 

. ، حيث تحتوي عمى بقايا حجارة وصياريج قديمةةتعد القرية مف المواقع األثري

 :يركا

 
مشيد عاـ لقرية يركا 

 مترًا عف سطح البحر، وىي مف البمدات 325تقع بمدة يركا شماؿ شرؽ مدينة عكا، وترتفع 
القديمة، وقد شيدت ظيور حركة الدعوة الموحدة في القرف الحادي عشر، وكانت مركزًا لمدعوة 

، . في المنطقة وال يزاؿ قبر الشيخ أبي سرايا غنايـ، أحد نشيطي الدعوة قائمًا فييا حتى اليـو
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. كـ منيا2وفييا أيضا ضريح يوسؼ الصديؽ والخموة وسط القرية وخموات الرغب عمى بعد 
. منيـ مف الدروز% 98.5 نسمة، 15000يبمغ عدد سكانيا اليـو حوالي

 :دير األسد

 
مشيد مف دير األسد 

محمد عبد " سميت بمدة دير األسد بيذا االسـ نسبة إلى شيخ دمشقي كاف يمقب باألسد ىو 
الذي ارتحؿ إلييا في عيد السمطاف سميماف القانوني أواسط القرف السادس " القادر الجيبلني
 .عشر الميبلدي

 تقع القرية إلى الشماؿ الشرقي مف قرية مجد الكرـو في الجميؿ، وتقـو في المكاف الذي كانت 
دونمًا، وتحيط بيا أراضي " 8373"تبمغ مساحة أراضييا . الكنعانية" بيت عناة"تقـو عميو قرية 

 نسمة، وفي 749ـ بػ1922قدر عدد سكانيا عاـ . قرى البعنة وكسرا ونحؼ ويركا ومجد الكرـو
ـ 1949 نسمة، وفي عاـ 1168ـ 1948 نسمة، وفي عاـ 1100ـ بمغ عدد سكانيا1945عاـ 

ـ 2009نسمة، ليصؿ في عاـ " 8000ـ إلى 1996 نسمة، وفي عاـ 1255ارتفع العدد إلى 
 . نسمة10000إلى حوالي 



-18- 
 

في القرية مواقع أثرية تحتوي عمى بقايا جدراف ومعصرة وكنيسة وبرجيف وحظائر ونواويس 
. وبركة منقورة في الصخر

:  عيف األسد

 
 منظر مف قرية دير األسد     

لى الشرؽ مف قرية الرامة، وترتفع   مترا عف سطح 570تقع إلى الجنوب الشرقي مف بيت جف وا 
ووصؿ .  نسمة129ـ بػ 1948 نسمة وفي عاـ 48ـ بػ1922قدر عدد سكانيا عاـ . البحر

 نسمة جميعيـ مف 700ـ نحو2010 نسمة، ليبمغ خبلؿ عاـ 250ـ إلى 1961العدد في عاـ 
. أبناا الطائفة الدرزية
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: جولس

 

 مترا عف سطح البحر، 150كـ شرؽ مدينة عكا، عمى تمة ترتفع 14تقع قرية جولس عمى بعد 
. وىي مسقط رأس الشيخ أميف طريؼ الزعيـ الروحي الراحؿ لمطائفة الدرزية

لقرية جولس أىمية كبيرة بالنسبة لمطائفة العربية الدرزية، ففييا تقيـ، منذ مئات السنيف، القيادة 
الروحية لمطائفة الدرزية في فمسطيف، ويعيش فييا اليـو الشيخ أبو حسف موفؽ طريؼ، الرئيس 

. الروحي لمطائفة الدرزية، كما يوجد في القرية قبر الشيخ عمي فارس وضريح لمنبي شعيب
 .يبمغ عدد سكاف جولس اليـو حوالي ستة أالؼ نسمة جميعيـ مف الدروز

 :أبو سناف

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=800506&page=4&ei=y89BVNfWLsrtaIT-gvgO&bvm=bv.77648437,d.d2s&psig=AFQjCNEW9Vy0AXjMZldohf_LgD2giGUPUA&ust=1413685588482762
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 جانب مف قرية أبو سناف

 مترًا عف سطح البحر، وتحيط 75تقع قرية أبو سناف في الشماؿ الشرقي مف مدينة عكا، ترتفع 
. بيا قرى عمقا وخربة جديف وكويكات والغابسية والسميرية والمنشية وكفر ياسيؼ ويركا

 820ـ ارتفع العدد إلى 1945 نسمة، وفي عاـ 618ـ 1922بمغ عدد سكاف أبو سناف عاـ 
 . مسيحيًا والباقي مف الدروز380 مسممًا و30نسمة بينيـ 

 نسمة، لينخفض عاـ 1782ـ ازديادًا ممحوظا في عدد سكاف القرية ليبمغ 1948وشيد عاـ 
. 1948 شخصًا، وذلؾ بسبب ىجرة بعض السكاف عمى اثر نكبة عاـ 1448 إلى 1949

منيـ ينتموف إلى % 35 نسمة، 11700ـ حوالي 2008بو سناف نياية عاـ أبمغ عدد سكاف 
 .الطائفة الدرزية والباقي مف المسيحييف والمسمميف

يوجد في أبو سناف موقع اثري يحتوي عمى صياريج، معاصر، قبور وتجويفات محفورة في 
. وفييا مقاـ النبي زكريا ومقاـ الشيخ الحنبمي. الصخر، عمى حجر طاحونة قّد مف الغرانيت

 :البقيعة

 

البقيعة، مشيد عاـ قرية 
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ترتفع القرية مقدار .  كـ29البقيعة قرية جبمية، تقع شماؿ شرؽ مدينة عكا وتبعد عنيا نحو 
 مترًا عف سطح البحر وتحيط بيا أراضي قرى سحماتا وكفر سميع وكسرى وسجور وبيت 620

. سكانيا مف أبناا الطائفة الدرزية ومسمموف ومسيحيوف وييود. جف وعيف األسد
 1948 نسمة ، وفي عاـ 990 بػ1945 نسمة ، وفي عاـ 652 بػ1922قدر عدد سكانيا عاـ 

فييا خموتاف وحجرة .  نسمة1036 إلى 1949  نسمة، لينخفض عاـ 1119وصؿ العدد إلى 
. الشيخ صالح أبو الممح

 

 :بيت جف

قرية بيت جف 

أقيمت القرية .  كـ34تقع قرية بيت جف في الجميؿ، شماؿ شرؽ مدينة عكا التي تبعد عنيا 
. ، إلو الغذاا والحبوب عند الكنعانييف"بيت داجوف"عمى أنقاض البمدة والقمعة الكنعانية القديمة 

بيت "، وعندما استوطنيا الدروز حرؼ االسـ إلى "دير دجف"وفي فترة الحروب الصميبية سميت 
 ".جف
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 نسمة، أما في عاـ 2500ـ حوالي 1961سكنيا الدروز والمسيحيوف وبمغ عدد سكانيا عاـ 
في القرية ثبلث خموات، . مف الدروز% 99.7نسمة منيـ 10500ـ فقد بمغ عددىـ 2009

، وىو أحد األنبياا المقدسيف عند الطائفة الدرزية، وفييا أيضا العديد "بياا الديف"ومقاـ النبي 
. مف الخرب

 

 قرية جت

 منظر عاـ لقرية جت

تقع قرية جت، التي يعني اسميا بالمغة الكنعانية المعصرة، في الجميؿ األعمى، إلى الشماؿ 
 1922قدر عدد سكانيا عاـ . مترا عف سطح البحر350الشرقي مف مدينة عكا، وترتفع مقدار 

 نسمة، 238 وصؿ العدد إلى 1949 نسمة، وفي عاـ 200 بػ1945 نسمة، وفي عاـ 137بػ
 .  نسمة8000واليـو يناىز عدد سكاف قرية جت 

وفي القرية موقع أثري يحتوي عمى صياريج وخزاف مبني بالحجارة، ومدافف محفورة في 
. الصخر
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 :فيشرح

 قرية حرفيش، منظر عاـ

كـ عف الحدود المبنانية الجنوبية، وترتفع عف سطح 2تقع قرية حرفيش في الجميؿ األعمى وتبعد 
 نسمة حسب المصادر 5000مف عدد سكانيا البالغ % 97يشكؿ الدروز .  مترا650البحر 

جبؿ عدافر، جبؿ الطويؿ، جبؿ الجرمؽ :تحيط بالقرية أربعة جباؿ ىي. ـ 2010الدرزية عاـ 
. وجبؿ النبي سببلف

 :كفر سميع

1.  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.wafainfo.ps/aprint.aspx?id=4041&ei=aM9BVIqdOsGWap_RgsgB&bvm=bv.77648437,d.d2s&psig=AFQjCNFtHGnnW5c5AFI66GBmwtiQ_6zGDA&ust=1413685485213428
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 .  مترا عف سطح البحر620تقع قرية كفر سميع إلى الشماؿ الشرقي مف مدينة عكا وترتفع 

 . حيط بيا أراضي قرى سحماتا والبقعية وكسرا وترشيحا ويانوحي

 .  نسمة300 وصؿ العدد إلى 1945 نسمة، وفي عاـ 171 بػ1922قدر عدد سكانيا عاـ 

 388 إلى 1949 نسمة، لييبط في عاـ 399 بمغ عدد سكاف كفر سميع 1948وفي عاـ 
 .نسمة

 نسمة، وىي قرية مختمطة يعيش فييا الدروز 4000واليـو يبمغ عدد سكاف كفر سميع حوالي 
. مف سكانيا إلى جانب إخوانيـ المسيحييف والمسمميف% 97الذيف ويمثموف 

تعد القرية ذات موقع أثري يحتوي عمى أساسات وصياريج ومدافف وقطع أرضية مرصوفة 
 .بالفسيفساا

 :يانوح

 
مشيد مف قرية يانوح 
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.  كـ إلى الجنوب الغربي مف بمدة ترشيحا4.5تقع قرية يانوح شماؿ شرؽ مدينة عكا عمى بعد
 مترا وتطؿ عمى مناطؽ عديدة لوقوعيا عمى سمسمة جباؿ 600ترتفع يانوح عف سطح البحر 

بارزة، وتشرؼ عمى منطقة السيؿ الساحمي بأكممو مف رأس الناقورة حتى مدينة حيفا عمى سفوح 
 .جبؿ الكرمؿ

أسسيا الكنعانيوف وعرفت يانوح منذ أالؼ السنيف بيذا االسـ الذي يعني بالمغات السامية 
، وىو مقاـ مقدس بالنسبة ألبناا "سيدنا شمس عميو السبلـ"يوجد في القرية مقاـ ". يرتاح"القديمة 

يفاا النذور . الطائفة الدرزية، يؤّمو رجاؿ الديف وبقية أبناا الطائفة لمصبلة  ولمبركة وا 
 نسمة جميعيـ مف أبناا 3000 حسب المصادر الدرزية 2009بمغ عدد سكاف يانوح في العاـ 

. الطائفة الدرزية
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 خبر مرض سميح

 
   

 الشاعر سميح القاسـ
 

يمر الشاعر الفمسطيني سميح قاسـ بحالة صحية صعبة في مستشفى صفد شماؿ 
فمسطيف، وذلؾ إثر معاناتو مف سرطاف الكبد منذ ثبلث سنوات والذي لـ يشؼ منو 

 .حتى اآلف
 

قاسـ قبؿ أسبوعيف في مستشفى صفد، وصار في اؿوكانت قد تدىورت حالة سميح 
 .األياـ األخيرة في شبو غيبوبة، يغفو ويصحو ويحاوؿ الحديث ولكف بصعوبة بالغة

 
قاسـ ىو شاعر فمسطيني كبير ولد في الرممة ودرس في الناصرة، وقد اعتقؿ اؿسميح 

عده مرات بسبب مواقفو الوطنية والقومية ومقاومتو لمتجنيد الذي فرضو االحتبلؿ 
 .اإلسرائيمي عمى الطائفة الدرزية في فمسطيف المحتمة
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 فهسطٍٛ ٔدعد اتُٓا انشاعز انكثٛز سًٛخ انقاسى 

 
 

 

الرامة ػ  

 جثماف الشاعر الفمسطيني الكبير سميح القاسـ في قريتو 21/8/2014ُشيع ظير أمس الخميس
فيما خيـ الحزف واألسى عمى المدف . الرامة تبلىا ميرجاف شعبي كبير في الممعب البمدي

، منذ مساا الثبلثاا بعد إعبلف وفاة القاسـ ابف 1948والقرى العربية في األراضي المحتمة عاـ 
 أعواـ ، وكاف 3 سنة، اثر مرض سرطاف الكبد، أصابو قبؿ 75قرية الرامة، عف عمر يناىز 

ورحؿ شاعر العربية الكبير . يرقد في مستشفى بمدينة صفد في الجميؿ ، لتمّقي العبلج الكيماوي
أبو وطف رفيؽ درب « غزة تبكينا ألنيا فينا»القاسـ صوت المقاومة الناصع القاسـ وصاحب 

. محمود درويش، القابض عمى جمرة الشعر حتى النفس األخير
ويعتبر القاسـ واحد مف أىـ وأشير الشعراا الفمسطينييف في تاريخ فمسطيف الحديث، إلى جانب 
ميؿ حبيبي وغيرىـ مف الرعيؿ األوؿ  الشعراا والكتاب الراحميف محمود درويش وتوفيؽ ّزياد وا 

.  بعد النكبة48لشعراا وكتاب األراضي المحتمة عاـ 
يعد الشاعر الراحؿ واحدًا مف أبرز شعراا فمسطيف، وقد ولد لعائمة درزية فمسطينية في مدينة 

وكاف القاسـ قد اشتير في .  وتعّمـ في مدارس الرامة والناصرة1929الزرقاا األردنية عاـ 

http://www.almustaqbal.com/issues/images/5000to5999/5127/B21N16.gif
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، بينو وبيف محمود درويش حيث «بكتابات شطري البرتقالة»السبعينات مف القرف الماضي، 
كانت حالة أدبية نادرة »وصؼ صديقو الكاتب الفمسطيني عصاـ خوري ىذه المراسبلت بأنيا 

. »وخاصة بيف شاعريف كبيريف قمما نجدىا في التاريخ
كؿ » المحتمة، مؤسس صحيفة 48ارتبط اسـ القاسـ بشعر الثورة والمقاومة مف داخؿ أراضي الػ 

. األسبوعية ورئيس تحريرىا الفخري، عضو سابؽ في الحزب الشيوعي» العرب
اشتير بكتابتو ىو وزميمو الراحؿ الشاعر محمود درويش الذي ترؾ الببلد في السبعينات 

.  »كتابات شطري البرتقالة»
الشاعر »: وقاؿ . قد نعى الشاعر الراحؿ (أبو مازف )وكاف الرئيس الفمسطيني محمود عباس

القاسـ صاحب الصوت الوطني الشامخ رحؿ بعد مسيرة حافمة بالعطاا والذي كرس جؿ حياتو 
. »مدافعا عف الحؽ والعدؿ واألرض

تعجز الكممات في وصؼ شعور العائمة وشعبنا حياؿ رحيؿ سميح « :وقاؿ نجمو الكبير وطف 
القاسـ، فموت سميح صدمةػ لكنو لـ يمت وىو عايش وموجود لمئات السنيف، وحتى في الثواني 
األخيرة مف حياتو كانت االبتسامة ال تفارقو، فالموت لـ يخفو، وقد كتب سميح عف الموت ولـ 
يخؼ منو، مع انو ال يحب الموت، وأبي عبارة عف حالة شعرية مميزة، فقد أنتج الكثير، وأحد 

كما أصدر ديوانا . وىو مذكراتو« أنيا مجرد منفضة»كتبو ألفو منذ عاميف أثناا العبلج وسماه 
. «قصائده جميمة ومميزة« كوالج» أشير بعنواف 5قبؿ 

لسؤاؿ ؿعندما دخؿ إلى المستشفى كانت ىناؾ اتصاالت كثيرة ومف كؿ أنحاا العالـ «:وأضاؼ 
ف دؿ فيدؿ عمى أف سميح يجمع كؿ العالـ ومف كؿ القوميات وكؿ الشعوب إعنو، وىذا 
وسميح األب كاف الحنوف والمعطاا . وذلؾ بسبب إنسانيتو وحبو لمناس والحياة. والطوائؼ

وصاحب قمب كبير وكاف متواضعا وحتى وىو عمى فراش الموت، كاف يسأؿ عف كؿ شيا 
وكاف شغمو الشاغؿ الناس وقضايا شعبنا، ونحف نشعر كعائمتو أف كؿ شعبنا معنا في مصابنا 

ف ىناؾ الكثير الكثير مف الشخصيات سوؼ تشارؾ في مراسـ إوختـ بالقوؿ . «كميـ عائمتنا
. الجنازة اليـو وتشيعو إلى مثواه األخير
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عضو الكنيست رئيس حزب الجبية الديمقراطية لمسبلـ والمساواة محمد بركة نعى عمى صفحة 
وكتب عضو . »الحبيب، حادي فمسطيف، سميح القاسـ وداعا«:وفاة القاسـ قائبل » فيسبوؾ»الػ

غاب شاعر الوطف والمقاومة، ستبقى في .. الكنيست الدكتور احمد الطيبي؛ غاب سميح القاسـ
. »وجداننا أخًا وشاعرًا ومناضبًل وصديقاً 

فيما نعى المطراف عطااهلل حنا رئيس أساقفة سبسطية لمرـو األرثوذكس الشاعر الكبير سميح 
القاسـ، وقدـ التعزية ألرممة المرحـو وأبنائو وأسرتو وأبناا بمدة الرامة خاصة والشعب الفمسطيني 

. وامتنا العربية عامة
ذىب الذيف أحبيـ، سميح صديؽ وفي وأخ، تربطني عبلقة بو « :الكاتب محمد عمي طو قاؿ

، وكنا منذ ذلؾ الحيف نمتقي، وكنا طواؿ الوقت نمتقي واقمنا اتحاد الكتاب معًا 1958منذ العاـ 
. «الجديد«و« الغد»معًا ومجمتي « االتحاد»وعممنا في صحيفة 

تعجز الكممات في وصؼ عمؽ الحزف إزاا « :أما زميمو الكاتب الفمسطيني فتحي فوراني فقاؿ
رحيؿ سميح، واعتقد أف سميح خسارة لكؿ الشعر العالمي المعاصر، وىو باٍؽ رغـ ذىابو جسدًا 

. إال انو قائـ لؤلبد وارثو األدبي والشعري سيبقى لؤلبد
 عامًا فقد كنا نمتقي دائما في الناصرة مع الكتاب 50عبلقتي بسميح قائمة منذ «:وأضاؼ 

والشعراا، أمثاؿ الراحميف راشد حسيف وسالـ جبراف وغيرىـ مف الرعيؿ األوؿ الذي شكؿ 
.  المحتمة48الخارطة األدبية آنذاؾ في أراضي الػ

سميح مف « :، قاؿ48الشاعر سامي مينا رئيس االتحاد العاـ لمكتاب العرب الفمسطينييف 
، جيٌؿ ينتسب إلى قوة الخمؽ وشرؼ الريادة والشجاعة والرؤية »الرعيؿ األّوؿ مف شعراا المقاومة

لـ تكف المعادلة واضحًة وجاىزًة أماـ ىذا الجيؿ، فاالنتماا . والّرؤيا والتجاوز واالختراؽ
والعالـ العربّي كاف أبعد مف مجّرٍة . الفمسطيني كاف ال يزاؿ يتفّقد جراحو ليتأّكد أنو ال يزاؿ حيًّا

.  مفقودة، والّشعر كاف يبحث عف صوتو بيف االختناقات
قاـ الرعيؿ األوؿ ومنيـ راشد حسيف وسميح القاسـ ومحمود درويش وتوفيؽ زياد « :وأضاؼ 

وحنا أبو حنا وسالـ جبراف، مف الرماد، كمعجزٍة أسطورّيٍة، ووطٍف يتشّكؿ مف طيف االنكسارات، 
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يرتجموف االنتماا والتحّدي واالختبلؼ وابتكار القصيدة . وشعٍر يخرج مف محاراٍت منسّية
بالحْدس والغريزة والعاطفة، تماًما كاألسماؾ التي تولد بعيدًة وتعود إلى وطنيا دوف مرشٍد أو 

. دليؿ
ببالِغ الحزِف واألسى ومرارة الفقداف، ينعى «:اتحاد الكتاب نعى الراحؿ سميح القاسـ وقاؿ 

االتحاد العاـ لمكّتاب واألدباا الفمسطينييف إلى أبناا شعبنا الفمسطيني العظيـ، في الوطف 
لى اإلنسانية جمعاا، الشاعر العربي الفمسطيني واألممي  لى أبناا امتنا العربية، وا  والشتات، وا 

أغسطس /الكبير سميح القاسـ الذي غّيبو الموت مساا الثبلثاا الموافؽ التاسع عشر مف آب 
2014 .

ْذ يعرب االتحاد عف شعوره بفداحة الخسارة لمحركة الثقافية في فمسطيف، وفي الوطف العربي،  وا 
والعالـ الحّر، برحيؿ ىذه القامة الثقافية العالية، فإّنو يستذكُر بمزيد مف الفخر الدور الذي لعبو 

القاسـ، إلى جانب الراحميف الكبيريف توفيؽ زّياد ومحمود درويش، في التأسيس لمدرسة المقاومة 
الشعرية، والتي انطمقت شرارتيا األولى مف داخؿ الدائرة الضّيقة التي أغمقيا الغاصبوف بالنار 
والحديد عمى ذلؾ الجزا العزيز والغالي مف وطننا، وليكسر الشعراا الثبلثة، ومف جيميـ مف 

. مثقفينا ىناؾ، تمؾ الدائرة السوداا محمقيف في الفضااات العالية
كاف الراحؿ واحدًا مف الجيؿ المؤسس لمكممة المقاتمة عمى طريؽ تشييد مدرسة شعرية ثورية 
محكمة األساسات والبنياف، كانت فمسطيف، وشعبيا، وقضيتيا، وأحزانيا، وآالميا، وأحبلميا، 

وتطمعاتيا بوصمتيـ، ورؤاىـ، فاستحقوا بجدارة أف يكونوا أساتذة، وأف تتربى في مدرستيـ أجياؿ 
. شعرية، وتتعمـ منيـ الكثير، والكثير

برحيؿ الشاعر الكبير سميح القاسـ عف عالمنا وغّزة تغرؽ بالدـ عمى أيدي الوحش الصييوني 
وفيما القاسـ يصارع مرضو المعيف وعيناه تحّدؽ بما يجري . الذي يوغؿ في دمنا يوما بعد يـو

ألبناا شعبنا في تمؾ البقعة الغالية مف وطننا، وكأّنو يريد أف يوصؿ وصية غير مكتوبة لنا، 
وىي أف الشعراا، ال يموتوف، وأف الكممة المقاتمة يجب أف تواجو ىذا الموت، سواا كاف موتا 

. فرديا، أو جماعيا
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عمى الصعيد نفسو تسابؽ المئات مف محبي القاسـ في التعبير عف حبيـ لشاعر المقاومة 
شعاره عبر شبكات التواصؿ االجتماعي كما تناقموا الجمؿ التعبيرية منيا . فتناقموا صوره وا 

 في بمدة الرامة بالجميؿ شيعوا جثماف الراحؿ 48وكاف اآلالؼ مف أبناا الشعب الفمسطيني عرب 
. الكبير الشاعر سميح القاسـ

وانطمؽ الموكب الجنائزي مف بيت الشعب مرورا بشوارع قرية الرامة في الجميؿ مسقط رأس 
الراحؿ، وصوال إلى الممعب البمدي، حيث ألقت شخصيات عدة كممات تأبينية قبؿ مواراة جثماف 

. الراحؿ الثرى في جبؿ حيدر الذي أوصى أف يدفف فيو
وتحدث رئيس ديواف الرئاسة حسيف األعرج في كممتو ممثبل عف الرئيس محمود عباس، مبرزا 

. مناقب الفقيد ودوره الوطني في خدمة القضية الفمسطينية مف خبلؿ شعره وأدبو
 

وأكد األعرج أف فمسطيف واألمة العربية فقدت شاعر القضية الفمسطينية واالنسانية، وقامة 
شعرية وأدبية وفارسا مف فرسانا لوطف الذيف ساىموا باستنياض األمة، ومناضبل وطنيا وقوميا 
. مخمصا، أثرى ثقافتنا الوطنية بالشعر واألدب والمسرح وترؾ بصمة في مسيرة الشعر المقاـو 

وقدـ األعرج التعازي باسـ الرئيس محمود عباس ألىؿ الراحؿ الكبير، كما سمميـ رسالة تعزية 
مف الرئيس محمود عباس ومف أميف عاـ الرئاسة الطيب عبد الرحيـ، وشارؾ في تشييع 

الجثماف عدد مف أعضاا المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، والمجنة المركزية لحركة 
. فتح، وعدد مف الشخصيات الرسمية والوطنية، وعدد مف األعضاا العرب في الكنيست

وأشار الزعيـ الروحي لمطائفة الدرزية الشيخ موفؽ طريؼ، إلى مناقب الراحؿ الذي وصفو 
بعمبلؽ الشعر واالدب والعمـ الفمسطيني الخفاؽ، معبرًا عف اعتزاز الطائفة الدرزية بإنجاب »

. »شاعر كبير مثؿ سميح القاسـ والذي وصمت كمماتو الى العالـ
جئنا ونحف ننتمي لديانات مختمفة ولكننا نتوحد في »: بدوره، قاؿ المطراف عطا اهلل حنا قاؿ

، الفتا إلى أف »وداع شخصية وطنية ونتوحد لمدفاع عف قضايا االمة العربية وىي فمسطيف
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الراحؿ أفنى حياتو في الدفاع عف وطنو وعدالة قضيتو وشعبو، وستبقى أشعاره وكمماتو حاضرة 
. في ثقافتنا

ـ، أحمد ناطور 1948مف جيتو، نعى رئيس محكمة االستئناؼ الشرعية سابقا داخؿ أراضي 
أنت يا شاعرنا الكبير وطف في رجؿ، وستبقى في قموبنا، ولف ننساؾ، »الراحؿ الكبير، مضيفا، 

.  »شعارؾ محفورة في ذاكرتناأوستبقى
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 الشاعر في سطور

 

 بمدةالراماالفمسطينية   مدينةالزرقااإلردنية

 11ولدلعائمةعربيةدرزيةفمسطينيةفيمدينةالزرقاااألردنيةفي
 .،وتعّممفيمدارسالرامةوالناصرة1939مايو

وعّممفيإحدىالمدارس،ثمانصرفبعدىاإلىنشاطيالسياسيفيالحزبالشيوعيقبؤلنيتركالحزبويتفّرغمعممياألدبي
.  

 .فيقّوةحدودشرقاألردنوكاَنالضّباطيقيموَنيناكمععائبلتيـ (كابتف )كاَنوالُدُىضابطًابرتبِةرئيس
حيَنكانتالعائمةفيطريقالعودةإلىفمسطينفيالقطار،فيغمرةالحربالعالميةالثانيةونظامالتعتيـ،بكىالطفمسميحؼ

 !ُذعَرالركَّابوخافواأْنتيتديإلييمالطائراتاأللمانية
وبمَغبيمالذعردرجةالتيديدبقتبللطفئللىآناضطرالوالدإلىإشيارسبلحيفيوجوىيممردعيـ،وحيَنُرِوَيتالحكاية

 :لسميحفيمابعدترَكْتأثرًاعميقًافينفسو
  ."حسنًالقدحاولواإخراسيمنذالطفولةسأرييمسأتكّمممتىأشااوفيأّيوقتوبأعمىَصوت،لْنيقوىأحٌدعمىإسكاتي"

وروىبعضشيوخالعائمةأنَّجدَّىماألولخيرمحمدالحسينكاَنفارسًاِمنأسيادالقرامطةَقِدَمِمنِشبيالجزيرةاؿ •
 .عربيةلمقاتمةالرومواستقرَّبيالمطافعمىسفحجبمحيَدرفيفمسطينعمىمشارفموقعكاَنمستوطنةلمرـو

  .عمىسفحجبمحيدرالجنوبي "خمَّةخير" ومازااَللموقعالذينزلفييمعروفًاإلىاليومباسـ

http://www.marefa.org/index.php/11_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://www.marefa.org/index.php/11_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://www.marefa.org/index.php/11_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://www.marefa.org/index.php/11_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://www.marefa.org/index.php/11_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://www.marefa.org/index.php/11_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
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وآلحسينمعروفونبميميمالشديدآلىالثقافةوفيمقّدمتيمالمرحومالمحاميعميحسيناألسعد،رجبللقانونو •
المربيالذيأّلَفوترَجَموأعدَّالقواميسالمدرسيةوكَتَبالشِّعروتوزََّعْتجيوُدُىبيَنفمسطينوسورياولبنانوَأقاَمـ

  .عيدالشرقمتعميمالمغاتاألجنبيةفيدمشؽ

 الصحافة

سميحالقاسمعرفبمقاومتيالدائمةلبلحتبلالإلسرائيمي،وسجنمراتعديدة،وفرضتعميياإلقامةاإلجباريةواالع
 .اشتغممعممًاوعامبًلوصحفياً  .تقااللمنزليوطردمنعمميعدةمراتبسببنشاطيالشعريوالسياسي

 أسيمفيتحريرصحيفةالغدواالتحادثمرئستحريرمجمةىذاالعالمعاـ
 .،ثمعادلمعمممحررًاأدبيًافياالتحادوسكرتيرًالتحريرالجديدثمرئيسًالمتحرير1966

 .،وفيمابعدأدارالمؤسسةالشعبيةلمفنونفيحيفا1973 وأسسمنشوراتعربسكفيحيفامعالكاتبعصامخوريعاـ
  .وىورئيسمجمسإدارةتحريركبللعربالصادرةفيالناصرة،ورئيستحريرالفصميةالثقافيةإضااات

 األدبوالشعر

 .صدرليأكثرمنأربعينكتابًافيالشعروالقصةوالمسرحوالمقالة
 .وصدرتأعماليفيسبعةمجمداتعنثبلثدورنشرفيالقدسوبيروتوالقاىرة

ترجمعددكبيرمنقصائدىإلىاالنجميزيةوالفرنسيةوالتركيةوالروسيةواأللمانيةواليابانيةواإلسبانيةواليونانيةوا
  .إليطاليةوالتشيكيةوالفيتناميةوالفارسيةولغاتأخرى

 وفاتو

 ،عنعمريناىزالػ2014أغسطس 19توفيالشاعرالفمسطينيسميحالقاسمبعدصراعمعالمرضتوفيمساايـو
  .،بمستشفىصفدبإسرائيؿ75

 

 

 

 أعًانّ 

 قصائدودواويف

http://www.marefa.org/index.php/19_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
http://www.marefa.org/index.php/19_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
http://www.marefa.org/index.php/19_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
http://www.marefa.org/index.php/19_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
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 .توّزعت أعماؿ سميح القاسـ ما بيَف الشعر والنثر والمسرحية والرواية والبحث والترجمة

 1 . (ـ1958مطبعة الحكيـ، الناصرة، )- قصائد-مواكب الشمس 
 2 . (ـ1964مطبعة الحكيـ، الناصرة، )- قصائد-أغاني الدروب .
 3 . (ـ1965نادي النيضة في أـ الفحـ، مطبعة االتحاد، حيفا، )- سربية-إَرـ .
 4 . (ـ1967مطبعة الحكيـ، الناصرة، )- قصائد-دمي عمى كفِّي .
 5 . (ـ1968شركة المكتبة الشعبية، الناصرة، )- قصائد-دخاف البراكيف .
 6 . (ـ1969منشورات دار اآلداب، بيروت، )- قصائد-سقوط األقنعة .
 7 . دار الجميؿ لمطباعة والنشر، عكا، )- قصائد-ويكوف أف يأتي طائر الرعد

. (ـ1969
 8 . مطبعة الحكيـ، الناصرة، )- سربية-إسكندروف في رحمة الخارج ورحمة الداخؿ

. (ـ1970
 9 . (ـ1970المكتبة الشعبية في الناصرة، مطبعة االتحاد، )- مسرحية-قرقاش .
 10 . (ـ1970دار العودة، بيروت، )- نثر-عف الموقؼ والفف .
 11 . (ـ1970دار العودة، بيروت، )- قصائد-ديواف سميح القاسـ .
 12 . (ـ1971مكتبة المحتسب، القدس، )- قصائد-قرآف الموت والياسميف .
 13 . (ـ1972دار اآلداب، بيروت، )- قصائد-الموت الكبير .
 14 . (ـ1973دار األداب، بيروت، )- سربية-مراثي سميح القاسـ .
 15 . (ـ1974مطبعة االتحاد، حيفا، )- سربية-إليي إليي لماذا قتمتني؟ .
 16 . (ـ1974منشورات عربسؾ، مطبعة الناصرة، )- نثر-مف فمؾ أدينؾ .
 17 .منشورات صبلح الديف، القدس، )- قصائد! -وما قتموه وما صمبوه ولكف شبو ليـ

. (ـ1976
 18 . (ـ1976منشورات عربسؾ، مطبعة عتقي، حيفا، )- سربية-ثالث أكسيد الكربوف .
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 19 . مطبعة االتحاد، حيفا، )، (توثيؽ، مع صميبا خميس)- يـو األرض-الكتاب األسود
. (ـ1976

 20 . (ـ1977منشورات صبلح الديف، القدس، )- حكاية-إلى الجحيـ أييا الميمؾ .
 21 . (ـ1978منشورات األسوار، عكا، )- قصائد -1ج / ديواف الحماسة .
 22 . (ـ1979منشورات األسوار، عكا، )- قصائد -2ج / ديواف الحماسة .
 23 . (ـ1980منشورات أبو رحموف، عكا، )- قصائد-أحبؾ كما يشتيي الموت .
 24 . (ـ1980منشورات دار الكاتب، عكا، )- حكاية-الصورة األخيرة في األلبـو .
 25 . (ـ1981منشورات األسوار، عكا، )- قصائد -3ج / ديواف الحماسة .
 26 . دار الفارابي، )- قصائد-الجانب المعتـ مف التفاحة، الجانب المضيا مف القمب

. (ـ1981بيروت، 
 27 . مطبعة االتحاد، )، (إميؿ توما. توثيؽ، مع د)- المؤتمر المحظور-الكتاب األسود

. (ـ1981حيفا، 
 28 . (ـ1983منشورات عربسؾ، حيفا، )- قصائد-جيات الروح .
 29 . (ـ1983مركز لندف لمطباعة والنشر، لندف، )- قصائد-قرابيف .
 30 . (. 1983منشورات عربسؾ، مطبعة سبلمة، حيفا، )- تكوينات–كوالج
 31 . (ـ1984منشورات األسوار، عكا، )- سربية-الصحراا .
 32 .دار العماد، حيفا، )- قصائد -شخص غير مرغوب فيو: برسونا نوف غراتا

. (ـ1986
 33 . (ـ1988رياض الريس لمكتب والنشر، لندف، )- قصائد-ال أستأذف أحدًا .
 34 . (ـ1989دار األسوار، عكا، )- قصائد-سبحة لمسجبلت .
 35 . (ـ1989منشورات عربسؾ، حيفا، )، (مع محمود درويش)- نثر-الرسائؿ .
 36 . منشورات )- بحث وتوثيؽ-مطالع مف أنثولوجيا الشعر الفمسطيني في ألؼ عاـ

. (ـ1990عربسؾ، حيفا، 
 37 . (ـ1990منشورات كؿ شيا، شفاعمرو، )- نثر-رماد الوردة، دخاف األغنية .
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 38 . (ـ1990دار النورس، القدس، )- قصائد-ُأْخذة األميرة يبوس .
 39 . (ـ1991دار اليدى، القدس،  )( مجّمدات7)األعماؿ الناجزة .
 40 . (ـ1991دار المشرؽ، شفاعمرو، )- توثيؽ-الراحموف .
 41 . منشورات مفراس، )، (مع نزيو خير- قصائد مترجمة مف العبرية)الذاكرة الزرقاا

. (ـ1991
 42 . (ـ1992دار الجيؿ، بيروت،  )( مجّمدات7)األعماؿ الناجزة .
 43 . (ـ1993دار سعاد الصباح، القاىرة،  )( مجّمدات6)األعماؿ الناجزة .
 44 . (ـ1994دار الجديد، بيروت، )- قصائد-الكتب السبعة .
 45 . ٌمنشورات إبداع، الناصرة، )- قصائد! -ال بأس. حريٌر كاسدٌ . أرٌض مراوغة

. (ـ1995
 46 . مطبعة )، (مترجمة عف العبرية، مع نزيو خير- قصائد لروني سوميؾ)ياسميف

. (ـ1995الكرمة، حيفا، 
 47 . (ـ1998منشورات إضااات، الناصرة، )- سربية-خذلتني الصحارى .
 48 . (ـ2000منشورات األسوار، عكا، )- سربية-كممة الفقيد في ميرجاف تأبينو .
 49 . (ـ2000مؤسسة األسوار، عكا، )- قصائد-سأخرج مف صورتي ذات يـو .
 50 . (ـ2000منشورات األسوار، عكا، )الممثؿ وقصائد ُأخرى .
 51 . (ـ2000منشورات األسوار، عكا، )- نثر-حسرة الزلزاؿ .
 52 . (ـ2000منشورات األسوار، عكا، )- نثر-كتاب اإلدراؾ .
 53 . (ـ2003البحريف، -دار ثقافات، المنامة)- سربيات-ممؾ أتبلنتس .
 54 . منشورات إضااات، مطبعة الحكيـ، الناصرة، )- سربية-عجائب قانا الجديدة

. (ـ2006
 55 . منشورات إضااات، مطبعة )- شعر-مقدمة ابف محمد لرؤى نوستراسميحداموس

. (ـ2006الحكيـ، الناصرة، 
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 56 . منشورات إضااات، مطبعة الحكيـ، الناصرة، )- قصائد-بغداد وقائد ُأخرى
. (ـ2008

 57 . منشورات اليدى، مطبعة ) - (كممات في حضرة غياب محمود درويش)ببل بنفسج
. (ـ2008الحكيـ، الناصرة، 

 58 . (ـ2009منشورات إضااات، مطبعة الحكيـ، الناصرة، )-سربية-أنا ُمتأّسؼ .
 59 . منشورات إضااات، )- شعر ونثر-(مع محمود درويش)مكالمة شخصية جدًا

. (ـ2009مطبعة الحكيـ، الناصرة، 
 60 . (ـ2009منشورات إضااات، مطبعة الحكيـ، الناصرة، )- شعر -2كوالج .
 61 .(ـ2009منشورات إضااات، مطبعة الحكيـ، )- نثر! -ال توقظوا الفتنة .
 62 . (ـ2009إصدار بيت الشعر، راـ اهلل، )- شعر-كتاب القدس .
 63 . منشورات إضااات، مطبعة الحكيـ، الناصرة، )- شعر-حزاـ الورد الناسؼ

. (ـ2009
 64 . منشورات إضااات، مطبعة الحكيـ، الناصرة، )- شعر -(أوبريت)الجدراف

. (ـ2010
 65 . (مترجمة عف العبرية)حكاية شعرية لبيرتولد بريشت -أوالد في حممة خبلص -

. (ـ2010منشورات إضااات، مطبعة الحكيـ، الناصرة، )
 66 . منشورات إضااات، )- حكاية أوتوبيوغرافية-ممعقة ُسـّ صغيرة، ثبلث مّرات يوميًا

. (ـ2011مطبعة الحكيـ، الناصرة، 
 67 . (ـ2011دار راية لمنشر، حيفا، )- (الجزا قبؿ األخير)سيرة -إنيا مجّرد منفضة .
 68 . (ـ2012منشورات األسوار، عكا، )- مختارات شعرية-منتصب القامة أمشي .
 69 . منشورات المؤسسة العربية لمدراسات والنشر )- سربية-ىواجس لطقوس األحفاد

. (ـ2012، (حيفا)ومنشورات كؿ شيا  (بيروت)
 70 . (بيروت)منشورات المؤسسة العربية لمدراسات والنشر )- شعر -3كوالج 

 .(ـ2012، (حيفا)ومنشورات كؿ شيا 
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 جوائزوتكريمات

 .سبانيا،وجائزةالبابطينمئلبداعالشعريأمف »غارالشعر« حصمعمىالكثيرمنالجوائزعنشعرىمنيا
  .وجائزةنجيبمحفوظمبلدبالعربي
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حمد بف عبد العزيز الكواري / الدكتور 
 وزير الثقافة والفنوف والتراث

 

سميح القاسـ في ظالؿ الدوحة 

. منذ عّدة أياـ افتقدنا واحدًا مف أبرز المقاوميف شعرًا وصمودًا، الشاعر الفمسطيني سميح القاسـ

فالدوحة أوؿ . ولسميح القاسـ مع الدوحة قصة، لـ يفتأ يذكرىا ويشيد بيا حتى في غيبة الموت
. مدينة عربية يطأ ثراىا بعد فمسطيف في التسعينيات

الذي جمع حب قطر وفمسطيف، " يس الشريؼ" أحد أبنائيا البررة أنذاؾ كاف سفير فمسطيف 
وظؿ يعمؿ في قطر حتى وري الثرى، كانت تربطني بو عبلقة وّد وتقدير، وقد اقترح دعوة 

، ولـ 48الشاعر سميح القاسـ لزيارة قطر، ولـ يكف معروفًا كثيرًا أنذاؾ، وكاف يقيـ في فمسطيف 
. يكف األمر سيبًل، ولكف تجّرأنا ودعوناه ليكوف الجسرة أنذاؾ مف أنشط النوادي الثقافية

التقيت بسميح القاسـ بحضور يس الشريؼ، وقّدـ لي مرافعة بالظمـ الواقع عمى عرب األرض 
. المحتمة، وأنيميرغبوف في التواصؿ مع أشقائيـ العرب، بإقامة أياـ ثقافية

وبعد أخذ ورّد بما ىو سائد مف مفاىيـ أنذاؾ، اقتنعت، واستشرت رئاستي فوافقت، ولـ يكف 
. القرار سيبًل أنذاؾ

وبعد عّدة أشير أقمنا أيامًا ثقافية لعرب فمسطيف، وكاف في مقدمتيـ الشاعر سميح القاسـ، 
وأتذكر السعادة واالمتناف عمى وجوىيـ وىو يروف ألوؿ مّرة أرضًا عربية تستقبميـ، وشعبًا 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.discover-syria.com/photo/31149/5834&ei=kXFEVJyMCcHhauu9gYgN&bvm=bv.77648437,d.d2s&psig=AFQjCNEbwFKCo8LnoIGTOEJA86zEt1N_Tg&ust=1413858064235342
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أصيبًل يحتضنيـ، وقّدموا لوحات راقصة تعبر عف تمسكيـ برتراثيـ، ولوحات فنية تعبر عف 
. مقاومتيـ، وندوة شعرية لشاعرىـ الكبير سميح القاسـ

 . اهللبقي سميح شاكرًا لقطر قيادة وشعبًا حتى توفاه

سميح 
 القاسـ في الدوحة
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 يحيى يخمؼ

 وزير الثقافة الفمسطيني األسبؽ

رحؿ سميح القاسـ بعد حياة حافمة بالشعر والكفاح وحب الوطف 
وحب الحياة، وعمى خطى نبضات ودقات قمب األرض مشى في دروب 

الحرية، ونثر عمى الطريؽ صرختو وناره ورسائؿ عشقو وصدى غضبو واشتباكو مع المحتؿ 
مقرنا الكممة بالممارسة، رابطا القوؿ بالعمؿ، واإلبداع بالفعؿ، محمبل الكممة أكثر مما تحتمؿ 
براىيـ طوقاف وعبد الكريـ الكرمي وغساف كنفاني ومحمود  الحروؼ، وكعبد الرحيـ محمود وا 
درويش ومعيف بسيسو وعشرات غيرىـ ضبط خطواتو عمى خطى الفدائييف والمقاوميف وليب 

الكفاح المسمح والشعبي، فكاف الشعر الفمسطيني جزاا مف أدبيات الثورات الفمسطينية المتعاقبة، 
 حتى المقاومة الباسمة في غزة، وخمؽ مع رفاقو المبدعيف في مطمع الستينيات 1936مف ثورة 

مف القرف الماضي ظاىرة فريدة في األدب العربي ىي ظاىرة أدب المقاومة، ظاىرة لـ تكف 
موجودة بشكميا ومضمونيا المذيف وصبل إلينا، فمَثؿ ذلؾ إضافة نوعية أغنت المحتوى الكفاحي 

تحمى سميح بسموؾ اتسـ بالبساطة، والخمؽ الكريـ عبر . والتحرري في الفكر والثقافة العربييف
فيو عف ثراا ثقافتو، وعمؽ انتمائو، وصدؽ مشاعره، وحميمية آسرة حببت إليو قرااه وأبناا 
شعبو الفمسطيني والعربي، وأكد بسموكو كمثقؼ أف السموؾ في ذروة تجمياتو ىو التعريؼ 

الحقيقي لممثقؼ، كاف سميح ىو النموذج واألمثولة، توفرت في شعره كؿ العناصر الفنية التي 
حولت معظـ قصائده إلى أغاني وأناشيد، وأيقونات، وصارت مسيرتو الشعرية عمى مدى أكثر 
مف خمسة عقود سجبل لمسيرة كفاح شعبو، ووثيقة سياسية واجتماعية ونضالية لكؿ المحطات 

مف الصعب اإلحاطة بسيرة ومسيرة سميح في ىذه . التاريخية التي مر بيا الشعب الفمسطيني
العجالة، فإبداع سميح الشعري يحتاج إلى دراسات وكتب وليس مقالة مقتضبة، ولعمي اختـ 

كبلمي بما ىو شخصي، فقد رافقت فترة مرضو التي امتدت ثبلث سنوات ونصؼ، وكنت شاىدا 
عمى صراعو الشجاع مع المرض، وقدرتو عمى الصمود، وقوة الحياة في روحو، فقد ظؿ يتحمى 
بمعنويات عالية، وكاف لديو تصميـ عمى االنتصار في ىذا الصراع، فمنذ أف اخبرنا البروفسور 

http://www.assafir.com/ViewAuthor.aspx?AuthorID=5547&ArticleID=367549
http://www.assafir.com/ViewAuthor.aspx?AuthorID=5547&ArticleID=367549
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جماؿ زيداف الذي اشرؼ عمى عبلجو قبؿ ما يزيد عمى ثبلث سنوات أف حالتو خطيرة، واف 
أمامو ثبلثة شيور فقط قبؿ أف يودع الحياة، حاولت أياميا مع عدد مف األصدقاا إقناعو 

بسرعة إقامة حفؿ زفاؼ ابنو عمر التي تـ تأخيرىا بسبب مرضو، إال انو رفض وأصر عمى أف 
يكوف الحفؿ في نياية الصيؼ القادـ، أي بعد تسعة شيور، كنا نود إدخاؿ الفرح إلى قمبو، لكنو 
أراد أف يوحي لنا انو سيعيش وينتصر عمى المرض، وبالفعؿ جاا الصيؼ، وأقيـ حفؿ الزفاؼ، 
وتزوج ابنو عمر، وأنجب لو بعد عاـ حفيدا وىو ينحاز إلى الحياة في مواجية الموت، وخبلؿ 

تدىور حالتو في اآلونة األخيرة كنت أزوره، وكانت آخر زيارة في مستشفى صفد قبؿ ثبلثة أياـ، 
وكاف يوميا في وضع مقبوؿ، وعندما دخمت المستشفى وضعت عمى أنفي الكمامة التي يتعيف 
وضعيا لدى زيارة مريض يفتقر إلى المناعة، دخمت عميو وانحنيت لكي اقبؿ جبينو، فمد يده 

كنت اشعر في داخمي بأف ىذا المقاا ربما . وانزؿ الكمامة عف وجيي، وأصر عمى أف يقبمني
يكوف األخير، واف حبلوة روحو ىذه ناجمة عف مقاومتو لمموت، وفي جو مفعـ بالحميمية سألني 
عف عائمتي وعف روايتي الجديدة التي سبؽ أف أخبرتو إنيا قيد اإلعداد، وعف العدواف في غزة، 
وتحدثنا عف أوالدنا وأحفادنا، وفوجئت بو يطمب مف ابنو وطف الذي كاف موجودا، فوجئت بأنو 

سميح ). يطمب مف وطف أف يريني عمى ىاتفو الذكي مقطع فيديو يظير فيو وىو يداعب حفيده
. ابف ولده عمر، في مشيد رائع يعيد سميح الجد إلى فرح طفولي ما مر بذاكرة شاعر (الصغير

كما ظؿ أميؿ حبيبي، الذي أوصى أف يكتب عمى شاىد  (باؽ في الرامة)رحؿ سميح ولكنو ظؿ 
، الرامة التي عاش بيا مع عائمتو، كما عاش بيا آباؤه وأجداده، سميح اختار (باؽ في حيفا)قبره 

اختار أرضا عمى تمة قريبة مف بيتو، وأعدىا . منذ أكثر مف عشرة أعواـ مكاف دفنو وضريحو
لتكوف قبره وحديقتو، يطؿ منيا عمى سيوؿ وتبلؿ فمسطيف وطبيعتيا الساحرة التي خمقيا اهلل منذ 
األزؿ، سميح يذىب ىناؾ ليموت كما تموت الغزالف، ليناـ ىناؾ مثؿ حبة قمح تغفو في باطف 

. األرض الطيبة والحنونة المجبولة بمسؾ الشيداا
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 محمود عباس

 الرئيس الفلسطيني

 م ينعى شاعر المقاومة سميح القاس

رحؿ بعد أف أىدى شعره لممغموبيف في العالـ متحديا الظمـ بتفاؤؿ طائر الرعد 

نعى رئيس دولة فمسطيف محمود عباس شاعر المقاومة الفمسطينية الكبير سميح القاسـ، 

 .الذي غيبو الموت مساا أمس الثبلثاا، بعد صراع مع المرض

إف الشاعر القاسـ صاحب الصوت الوطني الشامخ، رحؿ : "وقاؿ الرئيس في كممة النعي

 ."بعد مسيرة حافمة بالعطاا مكرسا جؿ حياتو مدافعا عف الحؽ والعدؿ واألرض

وكاف الرئيس محمود عباس قمد الشاعر الكبير سميح القاسـ، وساـ نجمة القدس في الثامف 

، تقديرا ألعمالو الشعرية التي أبرزت عمؽ وحيوية 2011عشر مف شير كانوف األوؿ عاـ 

وأشاد سيادتو بمسيرة . اليوية الفمسطينية، ونقمت كفاح ونضاؿ شعبنا إلى أرجاا المعمورة

الشاعر القاسـ، التي جعمتو رمزا وطنيا ممتزما بقضيتو ووحدة شعبو وكفاحو العادؿ، 

 .يوأوصمت عدالة القضية الفمسطينية إلى عمؽ الضمير اإلنساف
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وفي وقت الحؽ اتصؿ الرئيس الفمسطيني ىاتفيًا مف الدوحة بأرممة الشاعر، وقّدـ ليا 

التعازي في وفاة أحد رموز فمسطيف، والمجاىريف بالمقاومة ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي بالكممة 

لى العائمة بأسرىا، " وطف" وكذلؾ قّدـ التعازي إلى نجمو .منذ نعومة أظافره، وحتى وفاتو وا 

 .مثمنًا دوره في الحياة الفكرية داخؿ فمسطيف وخارجيا، ومعربًا عف حزنو الشديد بوفاتو
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 :أحمد الطيبي 

 :في تأبين الشاعر سميح القاسم

 

أقيـ في قرية الرامة الجميمية حفؿ تأبيف لشاعر العروبة 
والمقاومة سميح القاسـ وذلؾ بمشاركة قيادات وطنية واجتماعية 

 .وتمثيؿ رسمي عف رئيس دولة فمسطيف محمود عباس، وعائمة الفقيد وأصدقائو ورفاؽ دربو

 وألقى الدكتور أحمد الطيبي ، رئيس الحركة العربية لمتغيير، كممة مميزة في تأبيف الشاعر 
 : سميح القاسـ قاؿ فييا 

 صوُت َقمِب الببلدْ .. سميح القاسـ 

ِة البيضاْا .. السبلـُ عميَؾ اآلْف  َؿ ُمعاَفْى ِفي الُّمجَّ حامبًل َنكباِت َشعِبَؾ .. َوَأنَت الفارُس الذْي َتَرجَّ
ـُ َعمْى َذاِتؾَ .. ِلمقيامْة  الذْي ِصْرَتُو َفصاَر اسُمَؾ َمقرونًا بِو .. الوطْف /َأيُّيا السَّميُح َعقُمَؾ القاِس
 .َكِظمِّوْ 

َفَيا ِىَي الببلُد .. َحَمْمَت بِو الببلَد ِطواَؿ ُعمِرْؾ .. َرَحْمَت أَلفَّ َقمَبَؾ َحمَؿ َما ال َطاَقَة َلُو ِبْو 
َتوفيْؽ َزيَّاْد َومحموْد .. َوِىَي َباِقَيٌة َعمْى الكِممِة الُحرَِّة التْي َسطَّْرَتَيا َمَع الُعظماْا .. َتْحِمُمَؾ الَبِقيَّْة 

ـْ .. ِمف َقمِب الِببلِد َعمْى شاِطِئ الُمَتوِسْط .. َدرويْش  ِإسمًا َوِفعبًل ِفي الثَّقاَفِة .. َفَخمَّْدتُّـْ ِبَيا َشعَبُك
 .الَكوِنيَّةْ 

 : قاَؿ الشاعُر الرَّاِحُؿ َقبَمَؾ َعبد المطيْؼ َعقؿْ 
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َوَلمَّا ُيناِفُؽ َأقسْى ِمَف الطَّعِف ِفي .. َوَلمَّا ُيداِىُف ِيْكُبْو .. َلمَّا ُيناِضُؿ َيْزُىْو .. ُىَو الشِّعُر "
َأنَت َصاِحُب ِشعٍر َناَضَؿ .. َأُقوُلَيا اآلَف ِفي َحضَرِتَؾ َوَأنَت الَحاِضُر ِفي الِغياْب " .. الَخاِصَرةْ 

الذْي َشيََّد .. َأيَُّيا الَعاِرُؼ الَبنَّاْا .. َوَسَتبَقْى ِفيَنا َقصيَدُتَؾ التْي ال َتموْت .. َفَزَىْى َوَعاْش 
ـَ َعْف َمسَأَلِة .. ُسَؤاُؿ الَوَطِف َوُسؤاُؿ الُيُويَّْة : َمعِرَفَتُوَ يَف ُسؤاَليفْ  َوَبَنْى َبيَنُيَما َما َيكِفْي ِلُيِميَط الِّمثا

. َوُمْبِطبًل َفاِعِميََّتوْ .. ُمَتجاِوزًا ِفْعَؿ الطَّمِس َوالَمْحِو َواإِللغاْا .. الُيُويَِّة ِفي الَوَطِف الُمْشَتَيْى 
 

و حاكـ في زمف اليبوط الرديا الذي باع فيو أشاعر ناضؿ ولـ يمف، لـ يخضع لسمطاف 
 . المثقؼ نفسو بأبخس األثماف ىنا وىناؾ

 .نعـ ، ىناؾ مف يدفع ثمف مواقفو وىناؾ مف يقبض ثمف مواقفو

 :َقاَؿ َشاِعُرنا الَكْوِنيّْ َمحموْد َدرويْش 

َوِىَي التْي َعَقَدْت َلَنا ِفي العاَلـِ السُّْفَميِّ .. َعمَّْف َتبَحِث الَكِمماُت ِفيَنا .. َىْؿ َنْحُف ِجْمُد اأَلْرْض؟ 
ْخَر َنفَتُح َحيِّزًا ِلْمُفؿّْ .. َمحَكَمَة الَبصيَرْة  ـْ ُنْعِؿ ِتيَنَتَنا ِلَيْشُنَقَنا َعمييا .. ُكنَّا ِإْذ َنُعضُّ الصَّ َلِكنََّنا َل

 .الَقادُموَف ِمَف الَجَنوبْ 

ْخِر َتحَتَؾ َتْفَتُح َحيِّزًا ِلْمُفؿِّ َيا َسميْح  ْخَر .. اآلَف ِفي الصَّ َفَيفوُح ِعْطُرَؾ ِمنُو َوَأنَت َتُعضُّ الصَّ
ـْ َتُكْف ُقْمَتَيا .. َفَنْنِسُج ِممَّا َتَرْكَتُو ِمْف َأَثِرَؾ ِفي الِكتاَبْة .. َوتزَرَع زيتوَنَة الَحياْة .. َتحَتْؾ  َمُقوَلًة َل

ـَ َأنََّنا َعمْى الدَّرِب َوالَعْيِد َوالَوْعدْ .. ِمف َقْبْؿ  :   َنْنُثُرَىا َعمْى َضِريِحَؾ ِلَتْعَم

ـْ َتَأِتْي ِفي .. َوَيكوُف َأْف َتأِتْي َيا َطاِئَر الرَّْعِد ال َأْف َتروْح  َأغاِني "َوِفي " .. َمواِكِب الشَّمْس "َنَع
" .. ُدخاِف الَبراكيفْ "َوَتْخُرَج ِمف " .. َدِمْي َعمْى َكفِّيْ ": "ُسقوِط اأَلقِنَعةْ "َوَتقوَؿ ِعنَد " .. الدُّروبْ 

" .. ُقرآَف الَموِت والَياَسِميفْ " .. "الَموِت الَكبيْر "َوَتقرَأ َلَنا ِمْف " .. ثَاِلَث ُأكسيِد الَكربوفْ "َتسَتْنِشَؽ 
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وَرَة اأَلخيرَة ِفي األُلبوـْ "َفُتْصِبَح  ـَ ِمَف التُّفَّاَحْة، الَجاِنَب الُمضيْا ِمَف "َوَنرْى " .. الصُّ الَجانَب الُمعِت
 " ..الَقمبْ 

.. َوَتْمِشْي ُمنَتِصَب الَقاَمِة َعمْى َعاَدِتْؾ " .. ُمكاَلَمَة َشخصيًَّة ِجدًَّا َمَع َمحموْد َدرويْش "َوَأنَت تُنِيْي 
 .َوتُْنِشَد ِبَنا َتَقدَُّموا َتَقدَُّموا

.. َبَنْت َعَمْى َما َقْبَمَيا .. َكاَنْت َمَحَطةًّ ُمِيمًَّة ِفي َتاِريِخَنا .. َشاِعِريَُّتَؾ التْي َقدََّمْتَيا ِإْنَساِنيَُّتْؾ 
ـْ َقريَر .. َبْؿ ِفي الَحياِة ِبُكؿِّ ُصُنوِفَيا .. َلْيَس ِفي الشِّعِر َفَحسْب .. َوَعبََّدِت الطَّرْيَؽ ِلَما َبْعَدَىا  َفَن

 .الَعيِف َيا َرعَد الَقصيَدةْ 

 َوَبْعَدَىا.. َوقبَؿ َأْف َترَضْى .. َعميَؾ السَّبلـُ َحتَّى َترَضْى 

 َسبلـٌ َعميؾْ .. َسبلـٌ َعمْى ُروِحَؾ 

 يا مواؿ فمسطيف, سميح يا حبيب الشمس

 !وداعا 
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حمد حاـز أ
 وداعًا يا شاعر العرب

نعـ ىكذا كنت " مرفوع اليامة أمشي.. منتصب القامة أمشي"
 في شعرؾ w في حياتؾ بوطنؾ، شامخاwأييا الراحؿ، شامخا

القوي والمقاـو بحروفو، ىذا الشعر الذي دفع بدوؿ عربية وأجنبية 
 .عديدة لمنحؾ جوائز تقدير عمى أعمالؾ

رحؿ عنا الشاعر، رحؿ عنا األديب، رحؿ عنا الروائي، رحؿ عنا اإلعبلمي، رحؿ عنا 
رفيؽ دربو الكبير، رحؿ عنا شاعر العرب، رحؿ عنا سميح القاسـ ليمقى المسرحي، رحؿ عنا 

في الحياة الراحؿ محمود درويش، فكما عاشا مع بعض سنوات طويمة في الحياة العادية 
 .والسياسية، يمتقياف مجددا في اآلخرة

صحيح أف الموت الذي لـ يخافو الراحؿ قد خطفو مف محبيو المبلييف في الوطف العربي، ومف 
محبيو األجانب الذيف عشقوا شعره المترجـ إلى لغاتيـ، لكف ىذا الموت نقمو إلى جوار صديقو 
الراحؿ محمود درويش، لتتعانؽ روحييما في اآلخرة، كما التصؽ أحدىما باآلخر سياسيا في 

 .الدنيا

رحؿ عنا أبو محمد جسديًا، لكنو سيظؿ معنا ومع األجياؿ الفمسطينية والعربية القادمة عمى 
نساف الكبير تخمده إلمدى العمر، ألف أعمالو ستبقى خالدة، ستبقى مرجعا أدبيا ووطنيا ليـ، فا

أعمالو، واإلنساف الكبير تخمده مواقفو، ألف الرجاؿ العظماا يظيروف مف خبلؿ أعماليـ 
ومواقفيـ، وأنت أييا الراحؿ كنت الكبير في شعرؾ، وكنت الكبير في مواقفؾ، وكنت الكبير في 
عبلقاتؾ اإلنسانية، لكنؾ كنت أكبر وأكبر لفمسطيف ودافعت عنيا ضد االحتبلؿ حتى المحظات 

 .األخيرة مف حياتؾ

عرفتؾ شاعرًا معطاًا، عرفتؾ شيمًا جريئًا، عرفتؾ مواجيًا عنيدًا لمف يمس بفمسطيف وصورتيا، 
عرفتؾ شاعرًا مميزًا يختمؼ عف بقية الشعراا الكبار في العالـ العربي، ألف فمسطيف فيؾ، وألنؾ 
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كبرت مع فمسطيف، فكاف شعرؾ عنواف الفمسطيني، وكاف شعرؾ عنوانا لكؿ عربي يبحث عف 
 .فمسطيف

فأصبح الفمسطينيوف بغيابو يتامى ألنيـ فقدوا الشاعر األب، والعرب سميح القاسـ، رحؿ عنا 
المميز، الذيف رأوا فمسطيف في شعره، ورأوا مقاومة الشاعر العربيمف المحيط إلى الخميج فقدوا 

المحتؿ االسرائيمي في نثره وشعره وأدبو بشكؿ عاـ، فأي فاجعة ىذه لمفمسطينييف، وأي فاجعة 
 .ىذه لمعرب

سجنؾ المحتؿ اإلسرائيمي مرات عديدة، فزادؾ السجف قوة وعنادا لمقاومتو، وضعؾ المحتؿ رىف 
اإلقامة الجبرية واالعتقاؿ المنػزلي، فزادؾ االعتقاؿ تمسكًا بمواقفؾ، ىددوؾ بالقتؿ داخؿ وخارج 
الوطف فمـ تأبو ليـ وبتيديدىـ، طردوؾ مف عممؾ مرَّات عّدة بسبب شعرؾ ومواقفؾ السياسية 

 .فبقيت صامدًا، وعشت صامدًا مواجيًا معمماً 

رحؿ عنا سميح القاسـ، وعزاؤنا الوحيد ىو روائعو الخالدة، وتراثو الذي يتجسد في الكتب 
الثمانيف التي أصدرىا، ومعظميا دواويف شعر ونثر وأعماؿ مسرحية شييرة، ىي اعتزاز وفخر 

،فكؿ قصيدة لو تنطؽ اسمو، وكؿ مسرحية لو .لكؿ عربي بشكؿ عاـ ولمفمسطيني بشكؿ خاص
 . تتجمى صورتو فييا، وكؿ أعمالو تعكس صورتو الرائعة وطنيا واجتماعيا

نعـ ىكذا كنت أييا الراحؿ، شامخا في حياتؾ " مرفوع اليامة أمشي.. منتصب القامة أمشي"
بوطنؾ، شامخا في شعرؾ القوي والمقاـو بحروفو، ىذا الشعر الذي دفع بدوؿ عربية وأجنبية 

 .عديدة لمنحؾ جوائز تقدير عمى أعمالؾ

أييا الراحؿ، لف ينساؾ الفمسطيني في أي مكاف يتواجد فيو، ولف ينساؾ العربي في كؿ بقعة 
يعيش فييا مف المحيط إلى الخميج، والشي األىـ لف ينساؾ أبطاؿ المقاومة ضد االحتبلؿ، 

تقدموا براجمات حقدكـ وناقبلت .. تقدموا:" "ألنيـ سيظموا يرددوف رائعتؾ مخاطبيف المحتؿ
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 .رحمؾ اهلل أييا الشاعر الكبير". وكؿ أرض تحتكـ جينـ.. جندكـ، فكؿ سماا فوقكـ جينـ
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محمد سمماوى 
االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب ينعى 

 الشاعر الفلسطينى سميح القاسم

 

نعى االتحاد العاـ لؤلدباا والكتاب العرب برئاسة الكاتب 
الكبير محمد سمماوى، فى بياف لو الشاعر العربى الكبير 

.  سميح القاسـ، الذى رحؿ عف عالمنا منذ ساعات قميمة 
فقدت األمة العربية شاعًرا مف أىـ شعرائيا المعاصريف، ىو الشاعر "وجاا فى نص البياف 

العربى الفمسطينى الكبير سميح القاسـ، الذى جعؿ صوتو الشعرى صوًتا لقضيتو الوطنية، 
فكانت قصائده ودواوينو رسائؿ حؽ لكؿ الشرفاا فى العالـ، تعرفيـ بالقضية الفمسطينية، وتضع 
أيدييـ عمى جراح شعب عظيـ، احتمت العصابات الصييونية أرضو منذ مائة عاـ، تحت نظر 

 .القوى الكبرى، وبمباركتيا
وأشار البياف أف سميح القاسـ واحد مف نسؿ الشعراا العرب والفمسطينييف الكبار، وأيقونة مف 
أيقونات الشعر العربى عمى مدار تاريخو، سوؼ تحفظو ذاكرة الشعر العربى دائًما وأبًدا، ألنو 

مع رفاقو مف شعراا فمسطيف، وحد بيف القصيدة والقضية، فجسدىا وارتفع بيا وأعطاىا صوتيا، 
وصدر لمعالـ إبداعيا النقى المميـ الذى ال يموت، والذى ىو الدليؿ عمى وجود ورفعة الشعب 

 .العربى الفمسطينى الحر، وأحقيتو فى أرضو وتاريخو ومقدساتو وأمجاده
وأكد البياف أف كؿ الكبلـ يعجز عف رثاا سميح القاسـ الذى أخضع الكبلـ وأدخمو طائًعا فى 

قصائده، ىذا الشاعر الذى لـ يصنع تاريًخا لذاتو فقط، بؿ صنع تاريًخا لمشعر، وألرضو القديمة 
 .العريقة، ولشعبو الصامد المقاـو البطؿ

 
رحـ اهلل سميح القاسـ، وعوضنا عنو شعراا ومقاوميف تنجبيـ أرضنا العربية التى "واختتـ البياف 

ال تكؼ عف إنجاب الموىوبيف 
 

http://search.youm7.com/home/Index?allwords=&specificPhrase=%20????%20?????
http://search.youm7.com/home/Index?allwords=&specificPhrase=%20????%20?????
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   أنور حامد

 سميح القاسـ التحؽ برفيقو األزلي":أنت تركت الحصاف وحيدا

 وخطا أولى خطواتو في قرية 1939ولد سميح القاسـ عاـ  
الرامة في فمسطيف، وفي مدارسيا بدأ يخط الكممات األولى، ثـ تابع دراستو 

 .في الناصرة

بعد سنوات تسع حصؿ الزلزاؿ، وقمب حياة الفتى، كما غيره، رأسا عمى عقب، وربما خط طريقو 
البلحؽ، في الشعر والسياسة، الذيف امتزجا منذ البداية، فكاف ىناؾ فيض مف القصائد التي 

، وضموا إلى ىذه الفئة أشعار سميح "شعر المقاومة"أطمؽ عمييا النقاد العرب خارج السياج 
. القاسـ ومحمود درويش وتوفيؽ زياد وغيرىـ

.  كتابًا في الشعر والقصة والمسرح والمقالة والترجمة60صدر لو أكثر مف 

شاعر المقاومة كاف سميح في رأي البعض، ولـ يكف يتقبؿ الوصؼ بغير تحفظ، فحسو الشعري 
. والنقدي يقوؿ إف ذلؾ ربما تضمف اتياما لقصائده بالمباشرة

بحدة وجمود، وأصدؽ ما يعبر عف مفيومو لممباشرة " التيمة"ىو لـ يكف حريصا عمى نفي ىذه 
كتب في . ("ديواف الحماسة"اختار لو عنواف )مقولة كتبيا في مقدمة أحد دواووينو  (الخبلقة)

". ىناؾ سوناتا سيئة ومارش جيد"مقدمة الديواف يقوؿ 

استعار في المقولة السابقة لغة الموسيقى ليعبر عف مفيومو لممباشرة التي ال تعني بالضرورة 
ويستشيد في إحدى مقاببلتو " المباشرة السيمة الممتنعة"، ىو يتحدث عف "العادية"السقوط في 

بشعراا عالمييف كبار ، كػ لوي أراغوف وناظـ حكمت، الذيف يرى أنيما اعتمدا المباشرة في 
". الدىشة الشعرية"أشعارىما، دوف أف تفقد تمؾ األشعار 
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الشعر "تعددت صفات الشعر الذي كتبو سميح القاسـ بتعدد الرؤى النقدية، فما بيف صفة 
التي ذىبت إلييا الشاعرة والباحثة سممى " ما بعد الحداثة"التي اعتمدىا الكثيروف و " المقاـو

الشاعر العربي الوحيد الذي تظير في أشعاره مبلمح ما بعد "الخضراا الجيوسي لتعتبره 
. ، اتسع ما كتب في شعره ألكثر مف صفة"الحداثة

وكما رفض لبس ثوب الشاعر المقاـو دوف أف يسمو بسماتو الخاصة، كاف لو رأي في موضوع 
. الحداثة وما بعد الحداثة

ىناؾ فرؽ بيف استيبلؾ "قاؿ في مقابمة أجراىا معو عثماف حسف ونشرت في جريدة الدستور 
في ىذا الصدد انا ازعـ . الحداثة وبيف االستحداث، والحداثة تنبع مف الداخؿ وىي ابنة العصر

اف االغمبية الساحقة مف افراد امتي ما زالت تراوح في حدود القرف الرابع عشر ووعي القرف 
". يضا ىواجس القرف الرابع عشرأالرابع عشر واخبلقيات القرف الرابع عشر و

يشير سميح القاسـ ىنا إلى مأزؽ ثقافي عربي بامتياز، نجده حاضرا في التجارب الشعرية 
؟ " في مجتمع يراوح في ثقافة اإلقطاع" كاتبا ما بعد حداثي"كيؼ تكوف : والمسرحية والروائية

انفصاما عف الثقافة السائدة، كذلؾ ال بد " تجريبيتو"فكما عانت تجارب المسرح العربي و 
لمشاعر الذي ينيؿ مف الثقافة العالمية ويتأثر بيا بينما ىو أسير ثقافة مجتمعو أف يقع في 

. االغتراب اإلبداعي

ويعتقد سميح في نفس المقابمة السابقة أف باإلمكاف تجنب ىذا المأزؽ بأف يستقي الشاعر 
. حداثتو مف التراث وال يسقطيا عمى شعره إسقاطا

رفيؽ الدرب 

ـَ في تحرير )كاف والشاعر محمود درويش رفيقيف في الحزب الشيوعي وفي الصحافة  " الغد"أسَي
". الشعر المقاـو"، وفي (" االتحاد"و
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" سجؿ أنا عربي"لسميح و " يا عدو الشمس إني لف أساـو وآلخر نبض في عروقي سأقاـو"فبيف 
الغنائية والمباشرة والتحدي، وكميا صفات وليدة لوضع : لمحمود ىناؾ أكثر مف سمة مشتركة

مقاومة طمس اليوية القومية، القمع، تقييد الحريات التي كاف الفمسطينيوف : عاشو الشاعراف معا
. يعانوف منيا في السنوات األولى بعد تأسيس دولة إسرائيؿ

بقي الشاعراف يمارساف نشاطيما في صفوؼ الحزب الشيوعي، ثـ قرر محمود درويش 
االنسبلخ عف الفضاا المشترؾ، حيث قرر في إحدى رحبلتو إلى موسكو التوجو إلى القاىرة 

. عوضا عف العودة إلى حيفا

كانت ىذه ىي النقطة التي بدأ عندىا مسارا الرفيقيف في االبتعاد عف بعضيما، في الشعر 
. والسياسىة والعبلقة الشخصية

منذ رحمتو األحادية تمؾ بدأ محمود درويش باالبتعاد تدريجيا عف أسموب بداياتو الشعرية، متجيا 
نحو الفمسفة والوجدانية واإلبحار في جماليات المغة، بينما بقي شعر سميح القاسـ يتطور في 

. نفس االتجاه

ولعؿ انعتاؽ محمود درويش مف القيود األيديولوجية ساىـ في تحرير شعره بينما بقيت تمؾ 
القيود جاثمة عمى شعر سميح الذي بقي ممتزما بالحزب الشيوعي فترة أطوؿ، وربما كاف ىذا 

. ىو السبب الذي جعؿ شعره يتطور في نفس االتجاه تقريبا

ذا تأممنا في األلقاب التي أسبغيا عميو نقاد عرب مختمفوف لرأينا أنو شاعر المقاومة "وا 
عمى حد تعبير الناقد " شاعر الغضب الثوري"وكذلؾ " شاعر القومية العربية"وىو " الفمسطينية

"  شاعر المواقؼ الدرامية"، و"شاعر المبلحـ"المصري رجاا النقاش، وىو 
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 تحسيف يقيف / بقمـ
  والوطفةجبينو المنار: سميح القاسـ

 
 

 

تاريخنا األدبي المعاصر، وتاريخ شخصي لنا لقرائو مف 
فمسطيف والعالـ، عمى مدار زمننا كاف زمننا، ولـ يزؿ جزاًا مف 

صار منا كما  تكويننا األدبي والوطني واإلنساني، فكيؼ نكوف وحدنا بدونو؟ كيؼ نكوف؟ 
نسانية نبيمة منو، وىو الذي كماف يفكر ويشعر بيذا اليـّ  . فمسطيف: كنا كشعب وقضية وطنية وا 

فمسطيف ظمت عمى مدار حياتو ىمو الشخصي والعاـ، لـ يتصور نفسو أو شعره بدونيا، فقط 
كاف يدخؿ مرحمة ويخرج، يدخؿ أسموبا شعريا ويفارؽ، يدخؿ التجارب السياسية واإلعبلمية 

. ويخرج، لكف في كؿ ذلؾ لـ تخرج منو فمسطيف

ذا تحدثنا عنو فإننا نتحدث عف أنفسنا كفمسطينييف، عاشوا شعره، جزاًا مف  لنا سميح القاسـ، وا 
شعره حسب العمر، وآلخريف كثر في العالـ مف تعرفوا عمى شعره أف يعيشوا إنسانية شعره، التي 

. استحؽ بيا الخمود

ولنا حياتو، وابتسامتو وصوتو، الذي سمعناه فكاف لمشعر مذاؽ آخر، وىو الذي أعبله في كؿ 
. العواصـ ليعمي فمسطيف

كـ أحبَّ سميح القاسـ ببلده العربية، أوؿ مرة زار فييا القاىر، أخذتو المغة العربية في الشوارع 
والمحبلت والناس، بعد طوؿ سجف في فمسطيف المحتمة، فمـ يكف يستطيع زيارة الدوؿ العربية، 
مثمو كمثؿ شعب فمسطيف داخؿ الوطف السميب، فيؿ كاف السبب ىو الوثائؽ؟ وىؿ ىكذا ىو 

؟ 1948جزاا مف بقي في فمسطيف بعد عاـ 

http://arabic.pnn.ps/images/server1/SME7_KASM_copy_copy.JPG
http://arabic.pnn.ps/images/server1/SME7_KASM_copy_copy.JPG
http://arabic.pnn.ps/images/server1/SME7_KASM_copy_copy.JPG
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كمنا أطفاؿ وفتياف فمسطيف قرأنا سميح القاسـ، لـ نقرأه في كتب المدرسة، بؿ خارجيا، كنا نرى 
أنفسنا فيو، وبالنسبة لنا، لـ نكف نرى فمسطيف ال الوطف وال حياتنا العادية في كتب التعميـ، لكننا 

حيف قرأنا شعره قمنا ىذا الشاعر يتحدث عنا، نحف ىنا، وىو ال يحبنا فقط بؿ يحترمنا، نحف 
. لسنا ناسا بؿ شعب ميـ، وبيذا فقد شجعنا كيؼ نكوف فمسطينييف ومقاوميف ومثقفيف

لقد امتمؾ القاسـ موىبة شعرية فائقة، لكنو لـ يعتمد عمييا فقط، بؿ ارتقى إبداعيًا ليا، لعمو أراد 
االرتقاا لفمسطيف القضية واإلنساف، فالمتابع لشعره يجد بناا شعريا إبداعيا، كنصوص ودواويف 
بؿ داخؿ القصيدة نفسيا، ولـ يكرر نفسو، فكاف سميح القاسـ أسموبا قائما بذاتو ضمف التجربة 

فكيؼ . ، وفي فمسطيف التاريخية والشتات1948الشعرية المعاصرة في فمسطيف المحتمة عاـ 
كاف ينظـ شعره؟ 

الرسالة : كاف يبدأ القصيد ويسير بو عمى ميؿ، يسافر مع القارئ وربما مع نفسو، ليقوؿ كممتو
بما فييا مف شعور إنساني، وطني وذاتي، فمـ يكف بوسعو أف يضع حدا بيف الخّد وبيف التفاح، 

: وبيف البحر والتراب

أصػػػػػػوات مػػػػف مػػػػػدف بعيػػػػػػدة، التي فييا يؤكد عمى البعد القومي : كنت دوما معجبا بقصيدتو
! وحفظ الوطف والبقاا والمقاومة والثورة والعتاب لمف ترؾ شعبا وحيدا أماـ الريح

لعؿ القصيدة كما تحدثت عف ماض قريب أو بعيد قميبل، ما زالت تتحدث عف حاضر أليـ 
: نعيشو في فمسطيف، كؿ فمسطيف

يا رائحيف إلى حمب "

معكـ حبيبي راح 

ليعيد خاتمة الغضب 

.." في جثة السفاح
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يبدأ الشاعر بيـ بالعرب والعروبة، في وعي ظؿ يبلزمو حوؿ الدور القومي، ربما كاف يقوى 
ولربما كانت ..بالعرب عف بعد، عمى طريقة الفتى الذي قاؿ لمطارديو لي أخوة شداد، فخافوا

: حمب وعدف وأسواف

يا رائحيف إلى عدف "

معكـ حبيبي راح 

ليعيد لي وجو الوطف 

.. ونياية األشباح 

يا رائحيف، وخمفكـ 

عيَنا فتًي سيراف 

ما زاؿ يرصد طيفكـ 

.. قمرًا عمى أسواف 

والتقى , قمبي تفتت 

ورده ..في روضكـ 

والممتقى ..عودوا بيا 

!" في ساحة العوده 

. ظؿ أممو قائما في ىذه القصيدة وغيرىا، لعمنا ننيؿ مف ىذا الوحي، ليكوف وعيا قوميا دائما

ثير العزيمة في يبيذا الوعي عمى عروبتو، نراه كشاعر وكفمسطيني يمتمؾ القوة واإلرادة، لؿ
: شعبو
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يجيئوف , يجيئوف ليبل "

فاستيقظوا استيقظوا 

.." واحرسوا القرية الخائفو

ثـ ليؤكد عمى أىـ سبلح لممقاومة لمف بقي في وطنو بعد نكبتو؛ 

جعمتني ابنيا مف قروف "

أرضعتني البقاا 

دّفقت في عروقي الدماا 

وىي شاات فكنُت كما آمنْت أف أكوف 

فكاف الكتاب ..وىي شاات 

نعمة في يدّي 

فكاف الشتاا السخّي ..وىي شاات 

!" وانتيى العْدو خمؼ السراب 

ارضعو وطنو البقاا في زمف االستبلب، فكانت المغة والكممة والكتاب وديواف الشعر حضورا 
لئلنساف، تأكيدا عمى لمقوة والضعؼ جوانب أخرى، وأف قوة اإلنساف ىي األىـ وجودا 

: وبيذا الشعور يثور..وخمودا

صاعدًا كالريح، مف كْيفي الذليِؿ ..قومي اشيديني "

قومي اشيدي عينّي، مصباحيف في الميؿ الطويؿ 

.." آٍت ألحصد حنطتي، وأعيد ترتيب الفصوؿ
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ونحف نقرأ نمؾ األبيات نتذكر أنو عمى عدة دورات لمؤتمر ىرتسميا اإلسرائيمي، كاف فمسطينيو 
 ىـ القضية األكثر حضورا استراتيجيا في إسرائيؿ، وألجؿ ذلؾ رأى الغزاة فييـ 1948عاـ 

خطرا، لدرجة إبداا الندـ عمى عدـ طردىـ وتيجيرىـ، وما تصريحات ليبرماف إال تجميا ليذا 
. الشعور الصييوني

: فنراه ىنا في ظؿ وعيو عمى مأساتو، مدركا لمضوا في مأساة فمسطيف الطويمة

مقطوعَة الضفائر "

في الوحؿ، يا حبيبتي 

في الشوؾ، في الحفائر 

مقطوعَة الوريد ياحبيبتي 

! مقموعة األظافر 

ولـ يزؿ جبينؾ المناره 

في عتمة الضمائر 

ولـ يزؿ صوتؾ يا حبيبتي 

بعد ليمة الخناجر ..فضيحة القاتؿ 

" ولـ أزؿ أنتظر اإلشارة

ألشعؿ المجامر 

ألنني مازلت يا حبيبتي 

أومف في فجيعتي 
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!" بالحضاره ..باإلنساف ..بالضوا 

ىي نظره اإلنساف كما نرى والحضارة، فـ يبقى وال يستسمـ ىو المؤمف باإلنسانية والحضارة، 
. لذلؾ فإف يبقى ويقـو الغزاة

وكما بدأ بالعروبة، فإنو ىنا يختتـ بيا ولكف جعؿ فضااه اإلنسانية كميا، كإيحاا المفجوع عف 
: مسؤولية اآلخريف تجاه المأساة الفمسطينية الحاضرة

وا عمى بابي مع الميؿ " َمرُّ

مروا وما دقوا 

ويمي إذا لـ يرجعوا، ويمي 

! سيميتني الشوؽ 

مروا، وكنت وراا نافذتي 

جرحًا عمى خشبو 

: لـ يسألوا أغراب ناحيتي 

" مف صمبو ؟! يا ناس 

لقد اىتـ الشاعر كثيرا بالبعد القومي واإلنساني دائما، كشاعر قومي وأممي، لـ تصرفو األممية 
. ىكذا ىو وعي الشاعر وشعوره. عف القومية أبدا، فميس ىناؾ تناقض أصبل بينيما

لعمنا نحمؿ ىذا الوعي والشعور ونحف نواصؿ بقاانا في فمسطيف، في الجباؿ واليضاب 
.. والسيوؿ، في الغور، في الصحراا، وعمى شاطئ البحر
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كاف وفيًا ولـ . بعيػػػػػػدة والقريبةاؿلقد ظؿ الشاعر ينادي، وىذا قبس مف أصػػػػػػواتو مػػػػف المػػػػػدف 
بداعياً  . يزؿ، وبيذا استحؽ سميح القاسـ الخمود إنسانيًا ووطنيًا وعالميًا وا 
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 دُا أتٕ دُا

       ! أخي سميح 

ما كنت أحسب أني سأرثيؾ وأقوؿ مع أحمد شوقي في رثاا 
: الشاعر حافظ إبراىيـ 

". قد كنت أوثر أف تقوؿ رثائي يا منصؼ الموتى مف األحياا" 

! يا مف شمخُت سنديانة رائعة ومؤلت الفضاا أنغاُما تحتضف الحّب واإلباا والتحدي

!  أخي 

أف أعود بالذاكرة إلى شيا مف الماضي إلى الحديقة - وأنت السميح – ىؿ تسمح 

. التي ُنُبُتت دوحتؾ فييا

د األدباا والشعراا في العاصفة، ! أخي  أنت تعمـ أف لنكبة شعبنا أبعاُدا شّتى فقد ُشرِّ

ولـ يبؽ ىنا سوى عدد مف األدباا . ثـ انقطعت الصمة مع العالـ العربي وبقينا أيتاُما 

. والشعراا ال يتجاوز عدد أصابع اليديف وىـ في مطالع العشرينيات 

عشواا " ثقافية "ـ األفواه ويخنؽ المعمميف والتعميـ ويشّف ىجمة ـكـ العسكري الذي يؾاوكاف الح
! عبر دور النشر والّصحؼ والمجبلت وصحؼ األطفاؿ

بؿ إف بف غوريوف ناقش مع طاقـ خاّص أمر إلغاا تعميـ العربية والتعامؿ معيا في المدارس 
! العربية
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... لـ يكف بّد مف التحّدي والتصّدي دفاًعا عف ثقافتنا بؿ السعي الزدىارىا

أف " " الجديد" إلصدار مجمة 1951كاف أحد الشعارات في اإلجتماع الذي عقد في حيفا سنة 
... نرعى أجياال جديدة مف األدباا والشعراا تتصّدى لمحممػة

. وترعى أنفاس الكرامة واإلباا والنحّدي

وتشجيع النشر ، ألدبيةاكاف احتضاف المواىب الواعدة أمًرا رعتو الميرجانات الشعرية والندوات
. وَغيرة عدد مف المعمميف المخمصيف

كاف توفيؽ زّياد ومحمود درويش وسميح القاسـ وراشد حسيف وشفيؽ حبيب وعيسى 
. وأنت تعرؼ ىذا اإلحتضاف . لوبانيوآخروف

وقد امتاز ىؤالا الشعراا بالروح النضالية والصمود والريادة في مجالي الشعر، وخّمفوا تراثًا رائًعا 
. لحدائؽ الشعر العالمي 

وكـ يحزنني اليـو أف أراجع أسماا مف فارقونا بعد أف حّمقوا فيسماا اإلبداع وغرسوا في ىذه 
. األرض رياض الكرامة والتحدي

عميؾ السبلـ يا طيؼ سميح الذي لحؽ بحبيبو محمود – مّرة أخرى 

  .وباإلخوة األباة الخالديف 
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 حنا عيسى.د/ بقمـ
 "سميح القاسـ"في رثاء الشاعر الكبير 

بؿ نفقد حرفا .. حينما يرثى شاعرًا ال نفقد شاعرًا فقط  ) 
.. بجديا وكؿ الكممات تمبس ثوب الحزف والخواطر ترثيو أ

 (تختنؽ األحرؼ بدموعيا وتغرؽ القافيات في بحر اآلىات 

 رحؿ الشاعر الفمسطيني الكبير سميح القاسـ في 19/8/2014مساا يـو الثبلثاا الموافؽ ..نعـ 
رحؿ الشاعر والحرارة مرتفعة تعبيرًا عف .. سو البمد األـ فمسطيف التاريخ والجغرافيا أمسقط ر

حرارة الروح الوفية الصادقة التي سادت حياة الشاعر الكبير سميح القاسـ في الذود عف فمسطيف 
رحؿ الشاعر ومازالت األمانة في أعناقنا تنتظر الحرية وحؽ تقرير المصير .. وقضيتيا العادلة

بؿ أحادية ,ىذه الثنائية الموت والحياة .. نعـ سوؼ نحيا ..با وطف قائبل نعـ لف نموتأرحؿ ..
با وطف وىذا أالحياة واالنعتاؽ والتحرر بكؿ مضامينيا الوطنية ىي اختيار شييدنا البطؿ 

االختيار ممتد ومتواصؿ كما ترجمو استشياد شاعرنا الكبير عبد الرحيـ محمود في األربعينيات 
: مف القرف المنصـر 

لقي بيا في مياوي الردى أسأحمؿ روحي عمى راحتي و

مػػا ممات يغيػظ الػػعػػدا  فإما حياة تسر الصديؽ وا 

مع النيار ومع قطرات المطر ...با وطف في لييب المعركة وىو مع األمؿ أعشرات السنيف و
مضى وكؿ األشياا في دمو وبيف كفيو حتى آخر .. مع الحياة ..وجذور الصخر و الحجر 

لحظة احتفظ بندى الفجر األتي المشع بشراسة الموقؼ المنحاز إلى الوطف والمنساب بيف ذرات 
دبؾ وحكمتؾ أرحمت يا أخينا ويا حبيبنا ونحف بأمس الحاجة إلى شعرؾ و,نعـ .. رمؿ الوطف

نا ال أ: رحمت وأنت تقوؿ ..تبتسـ ألصدقائؾ ومحبيؾ ..رحمت وأنت تبتسـ لمحياة ..وخبرتؾ 
قمنا لؾ في حياتؾ ونقوؿ لؾ في .. رحمؾ اهلل..با وطف أ..خافؾ ألكني ال – حبؾ يا موت أ

: مماتؾ 
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نت كخفؽ القمب نحممو يسامر القمب يمحو الحزف بالمرح أفي القمب 

بوركت وبورؾ مف أعطاؾ منزلة تبقى كتاج عمى األمجاد و المنح 

الرامة تتيو بفخر حينا نذكرىا كالورد فاض عمى األغصاف بالممح 

وتركت ..بنائؾ وأصدقائؾ ومحبيؾ أ زوجتؾ وئؾرحمت وتركت مف ورا..نعـ رحمت أييا الشاعر 
تركت فينا الحب و االحتراـ ..تركت فينا األمؿ والتفاؤؿ والحياة ..فينا الحناف و الفرح و المرح 

تركت فينا أف ..تركت فينا اليقظة و النيوض إلى األماـ ..تركت فينا لغة االستمرار و البقاا ..
. نبقى عمى العيد مف اجؿ وطننا فمسطيف

عيننا حزنا عمى رحيمؾ أييا الشاعر أألنؾ تستحؽ البكاا الذي يذرؼ مف ..سوؼ نبكيؾ ,نعـ 
. كبير في حياتؾ وكبير في مماتؾ..الكبير 

. عمـ أييا الشاعر الكبير بأنؾ كنت وال زلت وستبقى في أعمى المراتب مف قموبناأ
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 " قصٛدج سًٛخ انقاسى فٙ رشاء يذًٕد درٔٚش" خذَٙ يعك

 

 

 

َتخمَّيَت عف ِوزِر ُحزني 
ووزِر حياتي 

وَحمَّمَتني وزَر َموِتَؾ، 
لماذا؟ .. أنَت ترْكَت الحصاَف َوحيداً 
وآَثْرَت َصيوَة َموِتَؾ ُأفقًا، 

وآَثرَت ُحزني َمبلذا 
. لماذا؟.. أجبني. أجبني

 • • • • •
َعَصافيُرنا يا َصديقي تطيُر ِببل َأجنحْو 

وَأحبلُمنا يا َرفيقي َتطيُر ِببل ِمْرَوَحْو 
. والنَّاِر والمااِ . َتطيُر عمى َشَرِؾ الماِا والنَّار

سوى المذَبَحْو .. َما ِمف مكاٍف تحطُّ عميوِ 
الَحبُّ والُحبُّ .. وَتنسى مناقيَرىا في ُتراِب الُقبوِر الجماعيَّةِ 

َمٌة يا َصديقي  َأرٌض ُمَحرَّ
وَتنَفِرُط المْسَبَحْو 

واألمُف في الموِت . ىو الخوُؼ والموُت في الخوؼِ 
مجمُس األمِف . ال أْمَف في مجِمِس اأَلمِف يا صاحبي

أرٌض ُمحايَدٌة يا رفيقي 
ونحُف عذاُب الدروِب 

وسخُط الِجياِت 
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ونحُف ُغباُر الشُّعوِب 
 

وَعْجُز المُّغاِت 
وَبعُض الصَّبلِة 

عمى َما ُيتاُح ِمَف اأَلضِرَحْو 
وفي الموِت تكُبُر أرتاُؿ إخوتنا الطارئيْف 

وأعداِئنا الطارئيْف 
ويزَدحـُ الطقُس بالمتَرفيف الذيْف 

ُيحّبوَننا َميِّتيْف 
ولكْف ُيحبُّوَنَنا يا صديقي 
ِبُكؿِّ الشُُّكوِؾ وُكؿِّ الَيقيْف 

إلى باطِؿ الحؽِّ ىاَجْرَت . وىاَجْرَت ُحزناً 
ِمف باطِؿ الباِطِؿ 
وِمف بابؿ بابٍؿ 
إلى بابٍؿ بابِؿ 
وِمف تاِفٍو قاتٍؿ 
إلى تاِفٍو جاِىِؿ 

وِمف ُمجرـٍ غاِصٍب 
إلى ُمتَخـٍ قاتِؿ 

وِمف مفتٍر سافٍؿ 
إلى ُمدٍَّع فاِشِؿ 
وِمف زاِئٍؿ زاِئٍؿ 
إلى زاِئٍؿ زاِئِؿ 

وماذا َوَجْدَت ُىناْؾ 
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ِسوى َما ِسواَي 
وماذا َوّجْدَت 

 ِسوى َما ِسواْؾ؟

 
عبلقة ترتكز في جزا منيا عمى " سميح القاسـ ومحمود درويش" تعتبر العبلقة بيف الشاعريف 

محبة بعضيما لبعض ليس بحكـ الشاعرية التي يمتقياف فييا، ولكف بحكـ المعاناة التي يعانييا 
. كبلىما مف االحتبلؿ اإلسرائيمي

وقد كانت وفاة محمود درويش صدمة ألخيو سميح، بكاه دمعًا، ورثاه شعرًا، فكانت ىذه القصيدة 
 .التي أحببت أف أضيفيا لمكتاب
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  دياال الرفاعي

 ما عاد الحصاف وحيداً ..سميح القاسـ
 

 

غّيب الموت مساا األمس شاعر المقاومة واألديب  الفمسطيني  
.  عامًا، جّراا إصابتو بسرطاف الكبد منذ ثبلث سنوات75، عف عمر ناىز سميح القاسـالكبير 

ُنقؿ سميح القاسـ األسبوع الماضي إلى مستشفى صفد شماؿ األراضي المحتمة لتمقي العبلج، 
بعد تدىور حالتو الصحية نياية الشير الماضي، وتزايدت حالتو الصحّية سواًا نياية االسبوع 

. الماضي حيث عانى مف وضع صحي حرج كما قاؿ وطف أكبر أبناا القاسـ

جمع آب بيف سميح القاسـ ومحمود درويش  توأـ المقاومة وصاحبّي المراسبلت الوطنية  
فيا ىو سميح القاسـ يرحؿ في آب كما رحؿ . والشعرية، وصديقّي النضاؿ واألدب الموت
، وترجبلف مخمفييف ورااىما إرثًا مف أدب 2008محمود درويش في الشير ذاتو مف عاـ 

. المقاومة تتغنى بو الشعوب واألجياؿ

وتناقمت منذ مساا األمس  العديد المواقع اإللكترونية ومواقع التواصؿ االجتماعي آخر ما كتبو 
: سميح القاسـ نياية األسبوع الماضي عف الموت

 لكنني ال أخافؾ.. أنا ال أحبّؾ يا موت

 وروحي لحافؾ..وأدرؾ أف سريرؾ  جسمي

 وأدرؾ اّني تضيؽ عميّ ضفافؾ

https://www.goodreads.com/author/show/997897._
https://www.goodreads.com/author/show/997897._
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 .أنا ال احبّؾ يا موت

 !لكنني ال أخافؾ

يعد سميح القاسـ واحدًا مف أبرز شعراا فمسطيف، ولد لعائمة درزية فمسطينية في مدينة الزرقاا 
وعّمـ في إحدى المدارس، ثـ انصرؼ . ، وتعّمـ في مدارس الرامة والناصرة1929األردنية عاـ 

بعدىا إلى نشاطو السياسي في الحزب الشيوعي قبؿ أف يترؾ الحزب ويتفّرغ لعممو 
تنوعت أعمالو بيف الشعر والنثر والمسرحيات المراسبلت ووصمت لما يقارب سبعيف . األدبي
ومف . وصدرت أعمالو في سبعة مجمدات عف دور نشر في القاىرة وبيروت والقدس. عمبلً 
أحبؾ ، الموت الكبير، ديواف سميح القاسـ، سقوط األقنعة، شخص غير مرغوب فيو: أعمالو

وغيرىا مكالمة شخصية جدًا ، سأخرج مف صورتي ذات يـو، ال أستأذف أحدًا،كما يشتيي الموت
. الكثير

وترجمت العديد مف قصائده إلى اإلنجميزية والفرنسية واإلسبانية واإليطالية واليونانية واليابانية 
وحصؿ القاسـ عمى العديد مف الجوائز والدروع وشيادات التقدير وعضوية . والفارسية والعبرية

مف إسبانيا، وعمى جائزتيف مف فرنسا عف ” غار الشعر“الشرؼ في عّدة مؤسسات فناؿ جائزة 
مختاراتو التي ترجميا إلى الفرنسية الشاعر والكاتب المغربي عبد المطيؼ المعبي، وحصؿ عمى 

مف الرئيس ياسر عرفات، وحصؿ ” وساـ القدس لمثقافة“كما حصؿ مّرتيف عمى . جائزة البابطيف
مف واحة السبلـ، وجائزة ” السبلـ“عمى جائزة نجيب محفوظ مف مصر وجائزة 

. الفمسطينية”الشعر“

 ُسجف  سميح القاسـ أكثر مف مرة كما ُوِضع رىف اإلقامة الجبرية بسبب مواقفو السياسية 
تقدموا التي تحولت إلى ما يشبو البياف الشعري السياسي،وُأعتبرت : وأعمالو الشعرية، وأشيرىا

ومف القصائد التي نالت شيرة واسعة وكبيرة في العالـ . تحريضًا ضد السمطات اإلسرائيمية
التي غناىا الفناف المبناني مارسيؿ خميفة، والتي ” منتصب القامة أمشي” العربي  قصيدة 

. أصبحت مف أشير األغاني الثورية

https://www.goodreads.com/book/show/13556422
https://www.goodreads.com/book/show/13556422
https://www.goodreads.com/book/show/16071186
https://www.goodreads.com/book/show/16071186
https://www.goodreads.com/book/show/8472023
https://www.goodreads.com/book/show/8472023
https://www.goodreads.com/book/show/18044597
https://www.goodreads.com/book/show/18044597
https://www.goodreads.com/book/show/22920612
https://www.goodreads.com/book/show/22920612
https://www.goodreads.com/book/show/22920612
https://www.goodreads.com/book/show/22920612
https://www.goodreads.com/book/show/22920612
https://www.goodreads.com/book/show/19076654
https://www.goodreads.com/book/show/19076654
https://www.goodreads.com/book/show/13562045
https://www.goodreads.com/book/show/13562045
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 ترّجؿ سميح القاسـ عف صيوة أدب المقاومة  بعد محمود درويش واعتمى صيوة الموت  وما 
، بؿ رحؿ مؤكدًا أف في غيابو حضورًا -حسب ما وصؼ نفسو بمرثيتو لدرويش-عاد وحيدًا 

. شعريًا وأدبيًا يجسد الثورة والمقاومة
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حسيف الديؾ 

 شاعر الغضب الفمسطيني  الشاب حسيف الديؾ نعى الرئيس
الراحؿ سميح القاسـ الذي غيبو الموت مساا الثبلثاا، بعد صراع طويؿ مع 

صدره صباح اليـو   تمقينا ببالغ الحزف واألسى أالمرض،  وقاؿ الرئيس الشاب في   في بياف 
وعميؽ التأثر نبأ وفاة أحد أبرز رموز الثقافة اإلنسانية المعاصرة، الشاعر الكبير سميح القاسـ، 

شاعر الوطف والثورة، عاشؽ فمسطيف، وأحد أىـ رواد المشروع الثقافي الفمسطيني الحديث، 
صبح  أوالذي قضى حياتو ثائرا بكمماتو وبشعره مناضبل ومدافعا عف حقوؽ شعبنا الفمسطيني ، و

يات الوفاا آ وةسمى معاني الرجوؿأكاديمة و منارًا خالدًا يتعمـ منو الشباب الفمسطيني أمدرسة و
. لموطف

ف شاعر الغضب الفمسطيني سميح القاسـ  عاش مدافعًا عف الثقافة أكد الرئيس الشاب أو
الوطنية  الفمسطينية  في مواجية محاوالت التبديد والطمس حيث حممت أشعاره ومؤلفاتو في 

طياتيا قضية ومعاناة وطموحات شعبو وببلده، إلى كؿ أرباع الكوف، وكؿ المغات، لترسـ صورة 
لـ االحتبلؿ والتعذيب والحرماف واألسر أ ،اإلنساف الفمسطيني، الحالـ بالحرية والصابر عمى األلـ

ف رحيؿ القاسـ سيترؾ  فراغًا أضاؼ الرئيس الشاب أوالظمـ وخاصة مف مف ذوي القربى ،  و
كبيرًا في حياتنا الثقافية والسياسية والوطنية لف يمؤله سوى أولئؾ المبدعيف، الذيف تتممذوا في 

مدرستو، وتمثموا أشعاره وكتاباتو وأفكاره، وسيواصموف حمؿ رسالتو اإلبداعية ليذا الجيؿ 
. ولؤلجياؿ القادمة
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كد أودعا الرئيس الشاب الشباب الفمسطيني لممشاركة بكثافة في مراسـ تشييع الشاعر الراحؿ ، و
ف الوفاا لشاعر الغضب الفمسطيني سميح القاسـ يكوف مف خبلؿ االستمرار عمى نيجو أ

ومسيرتو الوطنية الحافمة بالصمود والعظمة والكبرياا واالنتصار لموطف ولمقضية وبالتفاؼ 
جميا شاعرنا الراحؿ ومات ىو يخط أجماىير شعبنا الفمسطيني حوؿ المبادىا التي ناضؿ مف 

. شعاره ليتعمد ىذا الشعب في نياية الدرب بثوب الحرية التي لطالما انتظرناىا طويبلأكمماتو و
لى األبد،  باؽ فينا بشعره إف شاعر الغضب الفمسطيني باؽ فينا أ  وصرح الرئيس الشاب 

دبو وبقصائده وبرسالتو الخالده ألف العظماا ال يموتوف ، قد يرحؿ الجسد ولكف الروح تبقى أوب
ترفرؼ فوؽ ربوع الوطف ، تبقى عمى سفوح الجميؿ والكرمؿ تبعث األمؿ لكؿ الحالميف بفجر 

جديد بفجر الحرية واالستقبلؿ ، تبقى خالدة في فجاج النقب تبقى صوره ترسـ لعاصافير 
. لى األبدإفمسطيف وزيتونيا وبرتقاليا ، تبقى كمماتو خالدة فينا 
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 سامح سامى

 روح المقاومة حيف تزأر شعًرا.. سميػػػػػػح القاسػػػػػػػػػػػـ 

 

سميح القاسـ 

 قيثارة فمسطيف.. شاعر الشمس.. مغنى الربابة.. الشاعر القديس.. سيد األبجدية

سيد األبجدية، : (2014ػػ1939)ألقاب كثيرة ناليا الشاعر الفمسطينى الكبير سميح القاسـ 
، «شاعر العرب األكبر»، «متنبى فمسطيف»و« قيثارة فمسطيف»شاعر المقاومة العربية، 

الشاعر المبدع، »، «الشاعر القديس»، «شاعر العروبة ببل منازع وببل نقاش وببل جدؿ»
. «مغنى الربابة وشاعر الشمس»، و«المتجدد دائما والمتطور أبدا

، وتعمـ فى مدارس الرامة 1939 مايو 11ولد القاسـ لعائمة درزية فى مدينة الزرقاا باألردف 
وتعمـ فى إحدى المدارس، ثـ انصرؼ بعدىا إلى نشاطو السياسى فى الحزب . والناصرة

 عمبل فى الشعر 70الشيوعى قبؿ أف يترؾ الحزب ليتفرغ لعممو األدبى الذى بمغ أكثر مف 
، 1964« أغانى الدروب» ، ثـ 1958« مواكب الشمس»والنثر والمسرح، بدأىا بقصائد 

، ورئيس تحريرىا «كؿ العرب»أسس صحيفة . 1967« دمى عمى كفى»و
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كتابات شطرى »ولو مع الشاعر الكبير الفمسطينى محمود درويش مراسبلت، عرفت بػ. الفخرى
، مف أعذب الرسائؿ األدبية، نشرت فى منتصؼ الثمانينيات مف القرف الماضى، فى «البرتقالة

. جريدة االتحاد تحت العنواف نفسو

مف إسبانيا، وعمى جائزتيف مف فرنسا « غار الشعر»حصؿ القاسـ عمى عدة جوائز، منيا جائزة 
عف مختاراتو التى ترجميا إلى الفرنسية الشاعر والكاتب المغربى عبدالمطيؼ المعبى، وحصؿ 

مف الرئيس ياسر عرفات، « وساـ القدس لمثقافة»عمى جائزة البابطيف، وحصؿ مرتيف عمى 
. ، وجائزة الشعر الفمسطينية«السبلـ»وحصؿ عمى جائزة نجيب محفوظ مف مصر، وجائزة 

وفى السطور اآلتية نعرض آراا شعراا ونقاد عف الشاعر سميح القاسـ الذى رحؿ عف الدنيا 
الثبلثاا الماضى، وذلؾ عقب تدىور خطير فى حالتو الصحية قبؿ أسبوعيف، حيث كاف يعالج 

. فى مستشفى صفد فى منطقة الجميؿ باألراضى المحتمة، مف مرض سرطاف الكبد
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 سجا العبدلي 

ٛاتِركْر » سًٛخ انقاسى  .1 مءَك  ِر دُح ٕرِر َك يِر «سزّر  

 –العالـ العربي يودع شاعر المقاومة 

عزيزي سميح ،،، 

… سأعترُؼ لَؾ اآلف بأنني كنُت في حاجة ُممّحة إلى ىذه العودة مف قبؿ. حسنًا، ىا أنت تعود
كانت في . في الصيؼ الُمّر الذي لـ ُينقذني فيو سوى الميمؾ مف وحشة جديدة في الغربة القديمة
وأنا أيضًا . صمتي شيّية كبلـ عف حيرة، وعف اختفاا في قمب ال ُيفصح عّما فيو خارج تقاليده

وأضعُت أغاني نشيج كاف انبثاقيا الُحّر . أضعُت كتابي الجديد الذي لـ أكتْب منو غير العنواف
محمود درويش … في حاجة إلى االعتراؼ بيأس الشوكة مف الوردة

عاد ليمتقي رفيقو درويش، ومجددًا خسر العالـ العربي قامة مف القامات .. عاد سميح القاسـ
الشعرية اليامة في الوطف العربي، فبعد رحيؿ محمود درويش ىا ىو شاعر المقاومة سميح 

دار ظيره أ. القاسـ يغادرنا عمى عجؿ، فمـ يميمو اشتياقو لرفيؽ دربو ومشواره في النضاؿ كثيراً 
 .«حداً أال استأذف » نا راحؿ ألمعالـ وقاؿ 

مفاجئًا خصوصا بعد األنباا التي تحدثت عف  (2014-1939)ولربما لـ يكف رحيؿ القاسـ 
تدىور حالتو الصحية في اآلونة األخيرة وذلؾ بسبب استفحاؿ مرض السرطاف في جسده لكنو 

فكاف وقع نبأ وفاتو اليمًا . بالطبع جاا قاسيًا جارحًا فنحف دائما حيف يأتي الموت نرفض تصديقو
 .وصادمًا لمجميع

لكف شاعر المقاومة سميح القاسـ لـ يكف ينظر إلى الموت بيذه الطريقة فمطالما كاف الخطاب 
رفض االحتبلؿ واإليماف ال يقببلف »ف إفيقوؿ ..ما بينو وبيف الموت متسمًا بالتحدي

جاا ىذا القوؿ حيف » حب الموت أأنا مؤمف ولست خائفًا مف الموت لكني ال ..المساومة
لقاىا بعد خضوعو لجمسة عبلج كيماوي أمسياتو الشعرية التي أخاطب جميوره في واحدة مف 
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ىذا المقاا العائمي األخوي أفضؿ عندي » مسيتو ىذه بمخاطبة الجميور بالعامية بالقوؿ أوافتتح 
: وبيذا التحدي خاطب الموت قائبلً . «مف العبلج الكيماوي تبع الطب

 لكّنني ال أخاُفؾْ .. أنا ال ُأحبَُّؾ يا موتُ 

ـُ أفَّ سريَرَؾ جسمي  وروحي لحاُفؾْ .. وأعم

ـُ أّني تضيُؽ عميَّ ضفاُفؾْ   وأعم

 ..ال ُأحبَُّؾ يا موتُ .. أنا

! لكنني ال أخاُفؾْ 

لـ يتواَف القاسـ عف تسخير طاقتو الشعرية في مقاومة المرض فيو شاعر المقاومة بامتياز 
: كتب« المستشفى»وفي قصيدة ..فتوالت قصائده التي تتحدث عف الموت

 حياتي قضاا وما مف حدود وروحي يمامة

 وعمري جناحاف ال يذكراف الرحيؿ

 وال ينسياف اإلقامة

 ويـو تغادر روحي فضائي لشيا يسمونو الموت

مؿ أف ال تفارؽ وجيي ابتسامة أ

وبنفس البلمباالة واالستيزاا خاطب المرض الذي أودى بحياتو وكأنو يحوؿ كؿ ما يصادفو مف 
: متاعب في الحياة الى نص شعري نابض فيا ىو يخاطب مرضو ويقوؿ

 ..اشرب فنجاف القيوة يا مرض السرطاف

 ..اشرب كي أقرأ بختؾ في الفنجاف

.. اشرب
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صفحات التواصؿ االجتماعي امتؤلت ايضًا بكممات الرثاا والحزف عمى رحيؿ الشاعر الحر وىا 
ىـ شعراا وأدباا ومثقفي الوطف العربي ينعونو كؿ عمى طريقتو منيـ مف استذكر اشعاره ومنيـ 

. مف خط رثااه بنفسو
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: الشاعرة الجزائرية ربيعة جمطي رثتو بالقوؿ

 ..لـ يعد لمشعر منصة يا أخي.. وداعا سميح القاسـ

وصرر الحقد في .. وصمـ الحواس..إنو زمف الرصاص
 وصرير أبواب السجوف ..الصدور

 ..المفتوحة عمى السجوف

لـ يعد ىناؾ مف ينصت لجماؿ شعر المقاومة وال مف يصفؽ لمجيؿ الوسيـ مف الشعراا 
 .المقاوميف الذي يكاد ينقرض

. عميؾ الرحمة. موجوعة لرحيمؾ الوجيع وسأتفيـ حداد وشاحؾ األحمر اليتيـ مف كتفيؾ.. نعـ
! وداعا
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 جماؿ جبراف 

 انتصر السرطاف أخيرًا عمى جسد شاعر فمسطيف 
وداعًا سميح القاسمالشاعر الفمسطيني ىشاـ عودة ..الكبير

كاف اسمو كبيرا وكنت في بداية » : استذكر لقااه بالقاسـ وقاؿ
شبابي وفي أولى مراحؿ عبلقتي بالحرؼ أتنفس، مثؿ أبناا جيمي، ىواا 

بًا لجيؿ شعري فمسطيني كامؿ، أتذكر المرة األولى التي رأيت فييا أقصائده، كاف سميح القاسـ 
 في جامعة بيت لحـ التي استضافتو في 1974الشاعر سميح القاسـ وجيا لوجو، كاف ذلؾ عاـ 

أصبوحة شعرية، يوميا قطعت المسافة الطويمة مف قريتي الى بيت لحـ ألرى سميحا وأسمعو، 
كنت في الثانوية العامة، وشجعني عمى ذلؾ وجود قريب لي يدرس في تمؾ الجامعة، أتذكر 
يدي الصغيرة وىي تمتد لمصافحتو، يوميا قاؿ سميح شعرًا كثيرًا، وقاؿ كبلمًا كثيرًا لطمبة 

با أالجامعة الذيف احتفوا بو بما يميؽ، بعد ذلؾ التقيتو عدة مرات في عماف، رحمؾ اهلل يا 
 «وطف
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 محمد غبريس

 "وداعًا شاعر الغضب الثوري، سميح القاسـ »

 رحمت في أجيج األحداث العربية والمعاناة الفمسطينية والتوحش 
اإلسرائيمي واإلرىاب المدمر، تاركًا لنا قصائد تنبض بالمقاومة 

نسانية، دفعت نتيجتيا  والكفاح واالنتصار، ومواقؼ وطنية وقومية وا 
منشدًا « مواكب الشمس»أثمانا باىظة بيف االعتقاؿ والمبلحقة والقمؽ والمرض، رحمت مع 

، رافعًا الصوت عاليًا وقد أسقطت األقنعة، إنؾ الياسميف والذاكرة والصورة «أغاني الدروب»
األولى واألخيرة والطائرالحر، لـ تغادر فمسطيف يومًا بقيت في الرامة، في الجميؿ، في بقعة مف 

الوطف إحساس . أجمؿ بقاع األرض، فالوطف لديؾ ليس جغرافيا فقط، وليس تاريخًا فقط
. «بالكرامة الشخصية اإلنسانية

ىؿ أصبحت القضية الفمسطينية يتيمة مف شعرائيا الكبار ومف سيسير : وفي رحيمو يبقى السؤاؿ
! عمى درب القاسـ ودرويش ومف سيحمؿ راية النضاؿ بالكممات مف بعدىما؟
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 سمير الحباشنو/ ـ 

 ...في وداع سميح القاسـ

 

في زمف ..."  أف تقّدموا " وىاىو سميح القاسـ الذي حثّنا 
 مراراِت التراجع،  ُيسارع الخطى ليمتحؽ 

 ... لكّنيا ال تموت ... رفاقو ،أحبائو، بأرواٍح رحمت 

 ...محمود درويش، عاشؽ فمسطيف الميّيـ بيا ، حيُث عاش ومات مف أجميا·       

يـو ارتخت مقابضنا، وارتجفت قموبنا .." أشّد عمى أياديكـ " توفيؽ زياد صاحب ·       
 ..ليست في الباؿ... لسطيف ؼواصبحت 

.. "  باٍؽ في حيفا " أميؿ حبيبي،  حيث الشاىد عمى قبره ·     

، السيدات والسادة، لتكريـ سميح القاسـ ال لرثائو، ألّف الموت يّغيب االجساد لكنو  وقوفنا اليـو
وال أضيؼ ... تعرفونو جميعا ...غييب صدؽ الكممة وأثرىا حيف  يحفر في النفوست يعجز عف 

.. ّف سميح القاسـ، بحد ذاتو مشيد ثبلثي األبعاد، بمضموف وأثر وشاعرإف قمت، إ

ال ثورة ومقاومة، جوىر وىوية عروبية تماىت بالوطنية إفمضمونو كمو لـ يحوي -       
بداعيًا لمجزا الوطني الفمسطيني في إًا، فكاف تمّيزاً يوضندمجتا عند سميح عإالفمسطينية، حتى 

-عند سميح القاسـ...ف نتمّثؿ ذاؾ التماىيأحوجنا اليـو أوما ...   طار الكؿ العروبي الموّحد إ
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فكاف نتاجو ... ثره الذي صاغو سميح ورّواد الثقافة العربية الفمسطينية في الداخؿ المحتؿ أ  و
قي الشعب العربي الفمسطيني ىناؾ، عروبيا بفطرتو وتوجياتو وانتمائو، عصًيا عمى بأف 

نشدىا سيد أكما حفرىا فؤاد حداد و" بتتكمـ عربي" التيويد، مصًرا عمى أف تبقى االرض 
وكنا .. حيف اخُتِطفت فمسطيف" 48"نيا لمفارقة عجيبو، فقد غادرنا فمسطينيو إو.       مكاوي
وبعد ىذه العقود بقوا ىـ عمى حاليـ، اّما نحف فقد شّطرنا اليوية، ليويات وىويات، ... عرًبا

الخ،  حتى اصبح العروبي ليس أكثر مف حالـ، أو ... جغرافية ، ودينية، ومذىبية، وطائفية 
!!! حتى رجعي، بمفاىيـ العولمة واالغتراب السائدة 

أما الشاعر ورفاقو، حاممو مشعؿ الثقافة العربية في فمسطيف المحتمو، فيوياتيـ الفرعية -       
تحمؿ معاني خاصة، يجّسدىا تنوعيـ، لكنو التنوع في اطار اليوية الواحدة التي لـ نعرؼ نحف 

اليـو في أغمب أقطارنا كيؼ نحافظ عمييا، فنحف اليـو منقسموف عمى اسس دينية ومذىبية 
سمسمة ال متناىية مف ... وطائفية حتى طغت تمؾ اليويات الفرعية عمى اليوية األـ الجامعة 

 !القسمة والتشرذـ

ولـ نكتفي بقسمة مع وقؼ التنفيذ، فقد اقتتمنا بموجبيا، وأضعنا بوصمتنا حتى أصبح 
العدو رقـ واحد لمسني، ونسينا او تناسينا أّف أبي فراس الحمداني، بدر شاكر " مثبل"الشيعي

! السّياب، والمتنبي ، والجواىري ىـ شيعو

ذ بالثائر سمطاف األطرش و بالبطؿ جوؿ جماؿ وبالوطني فارس الخوري إفقدنا الذاكرة و
وبالشييد عمى ثرى فمسطيف نورس اليعقوب العزيزات وغيرىـ مف رجاالت المشروع العربي، 

!! وكأنيـ لـ يكونو مف طبلئعنا في مياديف السياسة والحرب سواا بسواا

اال تحتاج اف نردد ونترجـ صرخة سميح ! أي حالة، األخوة واألخوات ، تمؾ التي وصمنا الييا ؟
" ..  ؟!أف تقّدموا ... " القاسـ 
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. فنعيد لمعقؿ مكانتو، وأف نصحو مف غيبوبة قد تؤدي بنا الى الفناا والضياع

اف نعيد لمتنوع مكانتو كبديؿ لبلختبلؼ الوىمي ... بعروبتنا، ىوية فوؽ كؿ اليوياتالحؿ.. الحؿ 
الدموي المصطنع 

وداعا سميح القاسـ فانت خسارة لمفكر والثقافة العربية ولفمسطيف ولبني معروؼ الشيامة  
 وليرحـ اهلل الصديؽ الكبير سميح القاسـ
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سمير دياب 

رحؿ صاحب القمـ الثائر ..مات شاعر فمسطيف سميح القاسـ 
 .لمقضية، والنابض حتى العرؽ األخير مقاومة

تقدموا بناقبلت جندكـ .. تقدموا ” ترجؿ فارس اليجـو وتقدـ في قصيدة 
.. لف تكسروا أعماقنا، لف تيزموا أشواقنا.. وراجمات حقدكـ، وىددوا، وشردوا، ويتموا، وىدموا

. ”تقدموا.. نحف القضاا المبـر

منتصب القامة عاش المناضؿ الفمسطيني حامبًل قضية فمسطيف في أرض فمسطيف، بترابيا 
وأماكف اإلقامة الجبرية، وزنازيف االعتقاؿ، .. عاشقًا لرائحة الرامة والناصرة.وزيتونيا وبرتقاليا

رافعًا راية النضاؿ والكفاح بسبلح الكممة المقاومة والقصيدة . حالمًا بكؿ تفاصيؿ خارطة فمسطيف
الثائرة عمى صياينة الحقد، شامخًا في صموده إلى جانب أىمو وشعبو، ومرفوع اليامة يمشي 

. في كفو قمـ الثورة، وفي عيونو بريؽ الحياة، وعمى كتفو نعشو

كسر النكبة، وكاف عصؼ الثورة، وأحد أعبلـ أدب .  عاش المناضؿ الشاعر النكبة والثورة
كتب في الشعر والنثر والمسرحيات . مقاومتيا، في مسيرة كفاح عابقة بالنضاؿ واإلبداع والحياة

. والسياسة، تاركًا خمفو مكتبة ثقافية وأدبية كاممةً ،عمى مدى خمسة وسبعيف عاماً 

” القاسـ“كاف .. عتقاؿ، أو ديواف، أو مقالة،أو قصيدة مغناةاىي رحمة ال تختصرىا مرحمة  
الطائر المغني الحالـ، الرافض، المتقدـ، اليادر، المباشر، الذي لـ يتعب ولـ يتراجع عف مبادئو 
الفكرية، ليعش لحظاتو األخيرة بيف دمعتيف، دمعة حزينة عمى غزة، وأخرى فرحة لمقاومة ىي 

 .بمثابة القضاا المبـر عمى عدو محتؿ غاصب

محمود درويش وتوفيؽ زياد،غساف كنفاني، معيف : ىو صوت فمسطيف، شكؿ إلى جانب رفاقو
. وغيرىـ ، صورة فمسطيف الجميمة العاشقة لمحرية والتحرير.. بسيسو
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أماـ قامة رفيقو الشاعر الكبير محمود درويش  ” نصؼ برتقالتو“لقد قدر لسميح القاسـ أف يودع 
: قائبل

عصافيرنا يا صديقي تطير ببل أجنحة “

 واحبلمنا يا رفيقي تطير ببل مروحةتطير عمى شرؾ الماا والنار، والنار والماا

 ”سوى المذبحة .. ما مف مكاف تحط عميو

.. ال أخافؾ أييا الموت: ىذا الصوت الباذخ، ارتقى إلى حالة الصفاا حيف قاؿ 

سميح القاسـ، رحؿ، وىو مرتاح إلى وصيتو التي عيد بيا إلى أطفاؿ وأميات وأسرى وشيداا 
لى  كؿ األكؼ والسواعد واألعشاب والشجر والحجر التي تتقدـ مقاومة.. فمسطيف .. وا 

. تقدموا، كقضاا مبـر لتحرير فمسطيف.. تقدموا : ويقوؿ ليا

. كي تربي األمؿ.. لقد ىزمت عدوؾ، ولـ تخؼ مف موتؾ.. سميح القاسـ وداعاً 

.  وتحية الى قامة مقاومة فمسطيف.. وردة حمرااعمى قامتؾ

 ****************************************
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 -جدة-سيف السحباني 

 « منتصب القامة»عاش ورحؿ 
 الموت يغيب قيثارة المقاومة الفلسطينية

 

عقب حياة حافمة بالنضاؿ والمقاومة بالكممة والقصيدة الثورية توفي 
البارحة الشاعر الفمسطيني الكبير سميح القاسـ بعد أف أدخؿ إلى 

متأثرا  قسـ العناية المركزة بمستشفى صفد منذ عدة أياـ جراا تدىور حالتو الصحية 
. بمرض السرطاف الذي الزمو منذ عدة سنوات

والفارس الذي ترجؿ يعد أحد أىـ الشعراا الفمسطينييف والعرب المعاصريف قاـو بشعره االحتبلؿ 
. ـ1948مف داخؿ األراضي العربية المحتمة عاـ اً الصييوني مف داخؿ فمسطيف وتحديد

وسميح القاسـ، ىو أحد أىـ وأشير الشعراا العرب والفمسطينييف المعاصريف الذيف ارتبط اسميـ 
سجف القاسـ أكثر مف مرة كما وضع  . 48بشعر الثورة والمقاومة مف داخؿ أراضي عاـ الػ 

رىف اإلقامة الجبرية واالعتقاؿ المنػزلي وطرد مف عممو مرات عدة بسبب نشاطو الشعري 
وقد قاـو التجنيد الذي فرضتو . والسياسي وواجو أكثر مف تيديد بالقتؿ، في الوطف وخارجو

. اشتغؿ معمما وعامبل في خميج حيفا وصحفيا. إسرائيؿ عمى الطائفة الدرزية التي ينتمي الييا
والقاسـ شاعر مكثر يتناوؿ في شعره الكفاح والمعاناة الفمسطينية، وما أف بمغ الثبلثيف حتى كاف 

كتب القاسـ أيضا . قد نشر ست مجموعات شعرية حازت عمى شيرة واسعة في العالـ العربي
عددا مف الروايات، ومف بيف اىتماماتو إنشاا مسرح فمسطيني يحمؿ رسالة فنية وثقافية عالية، 
كما يحمؿ في الوقت نفسو رسالة سياسية قادرة عمى التأثير في الرأي العاـ العالمي فيما يتعمؽ 

. بالقضية الفمسطينية
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 :شعباف يوسؼ

خمسوف عاما مف الحضور المقاـو 

عندما تعرفنا عمى شعراا المقاومة فى نياية عقد الستينيات وأوائؿ 
السبعينيات، كنا كأننا اكتشفنا حموال سحرية لمعضبلت فنية ونضالية وسياسية، وكاف فى ذلؾ 
الوقت الشعراا الثبلثة محمود درويش وسميح القاسـ وتوفيؽ زياد ػػ ىكذا كانت تتردد أسماؤىـ 

بيذا الترتيب الصاـر ػػ يتناوبوف الشيرة بأشكاؿ كثيرة، وكأنيـ انبثقوا فجأة مف ظممة األسوار التى 
كانت تفرضيا إسرائيؿ عمى أصواتيـ، ولكنيـ بمعاونة جيود مثقفيف ومقاتميف وكتاب مثؿ غساف 
كنفانى، تسربت قصائدىـ مف األرض المحتمة، وبعد ذلؾ صارت أسماؤىـ معروفة بشكؿ شبو 

أسطورى، وكاف النقاد والصحفيوف يسعوف اللتقاط أى خبر، وكاف كؿ شاعر مف ىؤالا لو تميزه 
الخاص، وكاف لسميح القاسـ أسطورتو الخاصة كذلؾ، وكاف قريبا مف قموب المصرييف، حيث 

قصيدتو التى اشتيرت بيننا عف السد العالى كانت تفيض بمشاعر دافقة نحو عماؿ السد، 
ومشروع السد، كذلؾ رسالتو إلى نجيب محفوظ، ولـ تكف قصائده رغـ قوة صوتيا، قصائد 
تقريرية، بؿ كانت تعمؿ عمى التجريب والتجديد والتطوير، وىذه كانت معركة سميح ورفاقو، 
تخميص فكرة الناس عنيـ باعتبارىـ يتبعوف السياسة، أو أنيـ ممحؽ فنى لمقضية الفمسطينية، 
لذلؾ كانت قصائد سميح تنيؿ مف التاريخ والجغرافيا، وكانت تتجاوز فكرة األرض المحمية 

ليدافع عف االنساف المقيور فى العالـ كمو، فغنى لمصر وأفريقيا وثوار فيتناـ، وظمت أشعاره 
تتطور بشكؿ مضطرد عبر جدارية شعرية طويمة، امتدت منذ أواخر الخمسينيات فى العقد 

الماضى حتى رحيمو، واستطاع رغـ مطاردة العدو الصييونى لو، أف يجود فى أشكاؿ القصيدة، 
فكانت مقاومة األوضاع السياسية واالجتماعية تقؼ جنبا إلى جنب مع مقاومة الكتابة الرديئة، 

والشعر الذى يتسوؿ القضية حتى ينتشر، وكانت اسرائيؿ تعمؿ عمى ترويج وتسويؽ شعراا 
، التى كاف ينشر أشعاره فييا، استطاع أف يتجاوز «الجديد»آخريف، ولكف سميح عبر مجمتو 

. أسوار الوطف حتى يعرفو العالـ أجمع، وظؿ مثاال نموذجيا لمشاعر المقاتؿ والمجدد فى آف
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  شوقي بزيع

 سميح القاسـ يعود إلى منبع قصيدتو

لـ يكف سميح القاسـ تفصيبل عابرًا في ذاكرة فمسطيف والعرب 
لكي نمقي عمى طيفو العابر نظرة عجمى ونعود إلى حياتنا 

فنحف منذ نصؼ قرف نردد اسمو . اليومية وكأف شاعرًا لـ يكف 
حصاف،  وأشعاره كمما أشرقت شمس عمى فمسطيف، وكمما سقط قمر عف صيوة 

ليس سميح القاسـ مجرد شاعر ومناضؿ . وكمما مالت سعفة نخيؿ عمى جسد طفؿ ذبح لمتو
فحسب، بؿ ىو لشدة شجاعتو وصبلبة موقفو مف االحتبلؿ يبدو شبييا بأولئؾ األبطاؿ القادميف 

مف األساطير الذيف يواجيوف فوؽ أرض مثمومة بالفواجع شياطيف الظبلـ السوداا ويسقطوف 
وىو ظؿ يقاتؿ التنيف الصييوني الدموي عمى امتداد عمر بأكممو . قبؿ خط النياية بخطوة واحدة

وببسالة قؿ نظيرىا، مع عممو بأف رمح الشعر الواىف ال يكفي وحده إليصاؿ النزاؿ إلى نياياتو 
وكما سائر . منذ نعومة أظفاره لـ يذكر اسـ سميح القاسـ إال مقرونا بمحمود درويش. السعيدة

الثنائيات التي لمع نجميا في سماا اإلبداع العربي مثؿ عاصي ومنصور الرحباني أو محمد 
ادة وتميزًا مف جية ، فيما كانت زالماغوط ودريد لحاـ، آتت ىذه الثنائية الخبلقية أكثر الثمار ؼ

. العبلقة بيف طرفييا تتفاوت مف جية ثانية بيف الحب الغامر والمنافسة الحادة عمى األولية
ولـ يحؿ خروج محمود . كبلىما كاف عاشقًا لفمسطيف وكبلىما كاف راىبا في محراب القصيدة

إلى العالـ الواسع ومبلزمة سميح ألرض قصيدتو دوف تبلـز اإلسميف في الضمير العربي، حتى 
لو ذىب األوؿ بعيدا في مغامرة التجريب الحداثي وظؿ الثاني أكثر وفاا لشعرية البساطة 

ورغـ ما تبادلو الشاعراف مف نقد جارح واتيامات حادة في بعض لحظات . واإلنشاد الغنائي
، حيث قدما نصوصا في «الرسائؿ»فإف حب أحدىما لآلخر ظير جميا في كتاب « التخمي»

وحيث كانت نجومية محمود . الصداقة والحياة والفف بالغة العمؽ والصدؽ والثراا المعرفي
» العربية وانتشاره العالمي يضعاف سميح في موقع متأخر قميبل عف صديقو يكتب صاحب 

ليس سميح القاسـ بسيطا كما قد يزعـ دفاعو » في تقديمو إلحدى مجموعات القاسـ « الجدارية
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الدائـ عف البساطة، إذ فيو مف التركيب والتجريب ما جعمو قادرا عمى استيعاب تجربة الشعر 
لـ يكف قوؿ درويش في صديقو مجرد مجاممة نقدية عابرة تيدؼ إلى غسؿ قمبي . «العربي كميا

فالذيف سييرعوف اآلف إلى قرااة . الصديقيف مما لحؽ بيما مف أسباب المنافسة أو الجفاا 
أعماؿ الشاعر كما يحصؿ إثر كؿ رحيؿ مماثؿ، سيكتشفوف أف القاسـ لـ يكف فقط شاعر 

وغيرىما، بؿ ىو « منتصب القامة أمشي»و « تقدمو»األىازيج اإلنشادية التحريضية مثؿ 
شاعر المغامرة التجريبية بامتياز، حيث تتجاور في تجربتو الممعة اإليحائية المكثفة والغنائية 

ربما لـ يكترث القاسـ بتنقية قصيدتو وتشذيبيا . الموارة باألجراس والقصائد الشبيية بالمبلحـ
المفرط مف الشوائب، كما توأمو الشخصي والشعري، ولكنو لـ يترؾ بابا مف أبواب الوصوؿ إلى 

الشعر إال وطرقو بنبض قمبو قبؿ قبضة يده، ولـ يتردد في الجمع بيف أوزاف الخميؿ والشعر 
التفعيمي وقصيدة النثر، وفي استثمار األمثاؿ والحكـ واألساطير ورموز التاريخ ونصوص الشعر 

الشعبي والفولكمور لصياغة تمؾ السبيكة المتنوعة والمدىشة في جرأتو، رغـ تفاوت مستوياتيا 
قبؿ سنوات ست رثى سميح القاسـ صديقو محمود درويش بما يكفي لرثاا . وجودة عناصرىا
كأنو كاف يعمـ بحدسو وعقمو الباطني أف جزاا منو قد مات بموت صديقو، وأف . شخصيف معا 

لكف سميح، ربما بسبب .الجزا اآلخر لف يستطيع الصمود طويبل في وجو إعصار الموت 
فحيث كتب . التكويف الشخصي أو المعتقد الديني، بدا أكثر شجاعة مف صديقو في وجو الموت

مطوالت عدة في رثاا نفسو وتأبينيا ظؿ سميح يعض عمى جراحو بكبرياا « ورد أقؿ»صاحب 
\ وأدرؾ أف سريرؾ جسمي \ لكنني ال أخافؾ \أنا ال أحبؾ يا موت » نادر ىاتفا بالزائر الثقيؿ 

 .وروحي لحافؾ 
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 الدروز بمبناف " شيخ عقؿ
)  

 

  بعد معركة انتصر فييا السرطاف" منتصب القامة"سميح القاسـ يرحؿ  

، بعث برقية إلى رئيس السمطة الدروز بمبناف" شيخ عقؿذكرت الوكالة أف نعيـ حسف
الوطنية الفمسطينية محمود عباس، وعائمة الشاعر الفمسطيني سميح القاسـ معزيا بوفاة الشاعر 

تبمغنا بوافر األسى نبأ رحيؿ الشاعر المعروفي "العربي سميح القاسـ، وجاا في البرقية 
والمناضؿ الفمسطيني الكبير سميح القاسـ، الذي قاـو عمى طريقتو االحتبلؿ اإلسرائيمي وصمفو 
وظممو وقيره لمشعب الفمسطيني، وعبر بصدؽ ووجع عف معاناة الفمسطينييف ومآسي الشعوب 
العربية، ورفع الصوت عاليا نصرة لمحؽ ولمقضايا االنسانية، وكاف خير مف يمثؿ التزاـ أبناا 

 إف سميح القاسـ يبقى .طائفة الموحديف الدروز بانتمائيـ العربي األصيؿ وبتجذرىـ في األرض
  ."لنا وألمتو رمزا لمنضاؿ، عاش فوؽ التراب الفمسطيني وتوفي فوؽ أرض فمسطيف

  

http://arabic.cnn.com/entertainment/2014/08/20/sameh-qasem-death
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شيماء فؤاد 
 «الشعراء ال يموتوف»: مثقفو مصر فى تأبيف سميح القاسـ.. بالصور

 
منتصب القامة أمشى ” اجتمع كبار النقاد و الشعراا لوداع صاحب 

الراحؿ الشاعر الفمسطينى سميح القاسـ ، أحد رموز المقاومة ” 
الكبار فى فمسطيف و الوطف العربى ، وبدأ الشاعر محمد إبراىيـ 

أبوسنة، احتفالية التأبيف بالوقوؼ دقيقة حدادا عمى روح الراحؿ ، فيما 
” كما  أكد المثقفوف أف سميح القاسـ لـ يرحؿ و سيظؿ فى وجداننا مخمدًا بشعره فيو 

، إف الشاعر الفمسطيني الراحؿ محمد إبراىيـ أبو سنةو قاؿ الشاعر الكبير “الشعراا ال يموتوف 
سميح القاسـ جاا إلى مصر فى الثمانينات ،و كاف يحمؿ حبا خاصا لممصرييف ، مشيرا أف 

مصر لـ تحتضف القضية الفمسطينية فقط بؿ احتضنت أيضا كتابيا ومثقفييا ، أما عف لقائو بو 
كاف أخا عزيزا ترتسـ عمى وجو البشاشة، وكاف مناضبًل حقيقًيا، استطاع أف يوحد بيف : ، فقاؿ 

. ”ميداف القتاؿ وميداف الكتابة
إف سميح قاسـ ومحمود درويش شكبل : و فى كممتو قاؿ الشاعر الفمسطينى زياد عبد الفتاح، 

ثنائيا قويا ضد االستعمار الصييونى مف خبلؿ أشعارىـ التي أثارت لييب المقاومة، مشيًرا إلى 
أف القاسـ كاف لدية الجنسية اإلسرائيمية، ورفض التجنيد في الجيش الصييونى، بؿ قاومو مف 

. خبلؿ كمماتو
فقدنا سميح القاسـ و لكننا لـ نفقد رمز المقاومة الذى جسده : ىويدا صالح قائمة . فيما تحدثت د

بشعره و كتاباتو ، و تحدثت عف معاناتو و تيميشو مرة كدورزى و مرة كعربى فمسطينى ، 
، و ” إلى الجحيـ أييا الميمؾ ” رفض أف يقتؿ أخوه الفمسطينى اآلخر ، و عرضت لروايتو 

أشارت الكاتبة أنو برغـ اشتيار القاسـ بشعره و لكنو كاتب متنوع بكتاباتو الروائية و المسرحية 
. و الصحفية 
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والتى ترجمتيا عف ” الطريؽ إلى الرامة ” و قرأت الكاتبة و الصحفية فاطمة الناعوت قصيدة 
الذى كتبيا إىدااا لسميح القاسـ بسويسرا ، و كاد يبكى القاسـ ” ساـ ىاميؿ “الشاعر األمريكى 

. عند سماعو ليا ، و الرامة ىى المدينة التى ولد بيا شاعرنا الراحؿ 
” الطريؽ الى الرامة” 

كيؼ الطريُؽ الى الرامِة 
إلى أي مدًى بوسعي المضيُّ وحيدًا؟ 

ىنا الطريُؽ إلى الرامة يا صاحبي 
ىا ىنا، 

. حيث غباُر عظاِمنا
وىنا بيُت عربيٍّ 

بحديقتو الصيفية الغافية،بزيتونتو، 
. بظبلليا

وسعؾ أف تحصي ثقوب الرصاصة، يا صاحبي 
بوسعؾ أف تمؤل ُحفَرىا الخاوية، 

لكنؾ 
. لف تستطيع أف تحدد رقمًا لمميت

وىنا بيُت ييوديٍّ 
: العجيُبأنو تمامًا يشبيو

الحديقة ذاتيا، 
الزيتونة ذاتيا 

الُحفر ذاتيا في الحديقة، 
. بقُع الدـ ذاتيا في الرماؿ

ىنا في الطريؽ الى الرامة 
آمؿ أف أجد شقيقي 
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سميح القاسـ، 
الشاعر، 

قبؿ أف يفوت الوقت، 
ذاؾ انني أوغمُت عميقًا في الصحراا 

. ظمئًا الى كمماتو
ىؿ استمعتـ الى شقيقي، الشاعر؟ 

سوؼ يحّطـ قموبكـ 
ثـ يداوييا 

. بالشجف الطافر مف أغانيو
ىؿ رأيتـ شقيقي الشاعر؟ 

فأنا منيٌؾ مف الدخاف والغبار 
والطريؽ طويمة 

. وأنا رحت أطعف في العمر
سوؼ أموت في الطريؽ الى الرامة 

لكف قمبي 
سيناـ وادعًا 
. بيف ذراعيو

“ الشعراا ال يموتوف لكنيـ يطيروف إلى حيث تطير العصافير “: و ختمت الناعوت بقوليا 
مف جانبو قاؿ الباحث أحمد بياا الديف أف محمود درويش و سالـ جبراف و سميح القاسـ و 
غيرىـ عبلمات فى الوعى القومى و النضالى ، و أف القضية الفمسطينية كانت دوما محرؾ 

. لمحركة الطبلبية ، و خسارة القاسـ ليست فقط خسارة لفمسطيف و لكف لمعالـ أجمع 
لسميح القاسـ ، و التى تعبر عف مدى تاثير القصيدة ” تقدموا ” و قرأ بياا الديف قصيدة 

. الفمسطينية فى الحركة النضالية المصرية 
تقدموا .. تقدموا “
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كؿ سماٍا فوقكـ جينـ 
وكؿ أرٍض تحتكـ جينـ 

تقدموا 
يموت منا الطفؿ والشيخ 

وال يستسمـ 
وتسقط األـ عمى أبنائيا القتمى 

وال تستسمـ 
” تقدموا.. تقدموا 

شعرية الرمز و تحوالت القصيدة لدى سميح ” أحمد الصغير عف . و فى كممتو تحدث الناقد د
القاسـ استطاع أف يبدع كافة أنواع الشعر :، قائبل ” مواكب الشمس “، و ديوانو األوؿ “القاسـ 

، فكاف مف الشعراا المتمرديف عمى واقعيـ يتميز بتحويؿ حتى الحجارة إلى رمز ، و لـ يكف 
يستيدؼ بشعره فئة معينة بؿ كاف لمعالـ أجمع ،و كثيرا ما ظمـ بسبب سيطرة محمود درويش 

عمى الساحة الشعرية لفترة طويمة ، و لكنو سيظؿ مف عبلمات المقاومة الفمسطينية و يكفى انو 
. عاش و مات عمى أرض فمسطيف 

فقبؿ رحيميـ حفروا بوجدانيـ ” الشعراا ال يموتوف ” فيما قاؿ الناقد الدكتور صبلح السروى اف 
مكانتيـ فى قموبنا ، و موت الشعراا ىو إعادة اكتشاؼ ليـ ، ليمثؿ الموت الحياة الحقيقية 

. لمشعراا 
و أكد السروى رفض القاسـ أف يمسؾ بالبندقية الصييونية ، مارا بمرارة السجف و االحتبلؿ 

قرر سميح القاسـ المغادرة و لكف إلى .. ،ليمتطى فارسنا الشعر و يقاتؿ الرصاص بالكممات 
. أعماؽ الوطف إلى جناف فمسطيف السفمية ، بعد أف أصبح الموت عادة كما قاؿ القاسـ 

” أما عف كتاباتو المسرحية فحدثتنا عنيا الكاتبة سامية أبو زيد ، و التى عرضت لمسرحيتو 
، قائمة أف الشاعر كتب المسرحية كنوع مف التنفيس عف العنصرية التى واجييا لكونو ” المطعـ 

درزى ، فقد منع فى احد المرات مف دخوؿ أحد المطاعـ ، و لكنو أصر عمى الدخوؿ ليضرب 
. الطائفية فى مقتؿ ،و تكوف المقاومة فقط ىى العنواف 
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طائر “وقصيدة ” الذئاب الحمر ” ومع الشعر و الغناا ألقى الشاعر السماح عبد اهلل قصيدة 
” ، و غنى الفناف أحمد إسماعيؿ قصائد ”رثاا” ، و قرأ طمعت نصر الديف قصيدة . ”الرعد

إىدااا لممرأة ” أجمؿ األميات ” ، و ختـ بػ ” أحف إلى خبز أمى ” ،” محمود درويش 
. الفمسطينية 
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 صالح أحمد فاخوري
 قموبنا معؾ: سميح القاسـ

1.  

  
يعاني الشاعر الفمسطيني الكبير سميح القاسـ في ىذه األياـ 

القمـ  ضروبًا مف األلـ والشجاعة معًا، فقد غزا السرطاف كبده، ويكاد يسقط 
مف بيف أصابع ىذا الشاعر العربي الذي طالما كاف ميتمًا في بإعبلا صوت العروبة في شعره 

فالعروبة لديو كانت ىويتو في مواجية المحو والتغييب . أكثر مف اىتمامو بقواـ القصيدة ولغتيا
. والسحؽ

ومف منزلو في أعمى جبؿ . كانت قصيدتو ىي جواز سفره، وكاف موقفو السياسي بطاقة إقامتو
حيدر في قرية الرامة الجميمية، ما برح سميح القاسـ ينثر أزاىيره الفمسطينية في ببلده، ويقاـو 
طاردي شعبو باإلصرار عمى البقاا في األرض التي أينعت شعراا كبارا أمثاؿ صديقو ورفيقو 
محمود درويش، وعمى الوقوؼ بقوة خمؼ أبنائو الذيف رفضوا االمتثاؿ لقوانيف التجنيد اإللزامي 

 .واختاروا السجف بشجاعة

 جاا سميح القاسـ إلى عماف بعد غياب طاؿ أكثر مف خمسيف عامًا، مع انو 1994في سنة 
وفي األمسية الشعرية التي نظمتيا مؤسسة عبد الحميد شوماف خاطب . مولود في مدينة الزرقاا

 بينما كاف يتسمـ 1999وفي سنة . «لقد تركتمونا يتامى طواؿ خمسيف عاماً »: الجميع قائبلً 
واهلل يا أبو عمار، »: جائزة ثقافية في احتفاؿ بجامعة بيت لحـ بحضور ياسر عرفات قاؿ سميح

فما كاف مف ياسر عرفات إال اف نادى حارسو وقاؿ . «لو وجدنا فيؾ اعوجاجًا لقومناه بأقبلمنا
مش بالقمـ : ثـ تناوؿ المسدس، وسار نحو سميح القاسـ، وقدمو لو قائبلً . «ىات مسدسؾ»: لو

وأماـ دىشة . «خذ ىذا المسدس واقتمني إذا وجدت فّي اعوجاجاً . خذه. بس، بالمسدس كماف
. الحاضريف، وذىوؿ سميح القاسـ عانقو ياسر عرفات وقبمو مرارًا عمى عادتو

http://palestine.assafir.com/Search.aspx?P=Authors&ID=202
http://palestine.assafir.com/Search.aspx?P=Authors&ID=202
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 ******
أما كممات سميح القاسـ فمعميا قادرة، وحدىا، في . أماـ رىبة الموت تتمجمج الكممات في األلسنة

: تقوؿ كمماتو. ف تحمؿ حبنا إليو في أعمى جبؿ حيدر في الجميؿ األعمىأىذا الموقؼ، عمى 
 أنا ال أحبؾ يا موتْ »

 .لكني ال أخافؾ
 واعمـ اني تضيؽ عميَّ ضفافؾ

 ف سريري جسميأعمـ أو
 وروحي لحافؾ

 أنا ال أحبؾ يا موتْ 
.  «لكني ال أخافؾ
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عباس بيضوف 

 رحيؿ المغني المحارب.. سميح القاسـ
 

بعد محمود درويش يتـ برحيؿ سميح القاسـ غياب الثنائي 
الذي أشرؼ عمى العالـ العربي والشعر المعاصر مف قمب فمسطيف 

وكاف صوت درويش ػ القاسـ أكثر مف قصيدة، كاف صوتًا مجروحًا . المحجوبة حتى ذلؾ الوقت
لقد ظير ذلؾ . ومعذبًا وصارخًا بقدر ما كاف استذكارًا وىوية واسمًا آخر وعنوانًا لفمسطيف

الصوت قبؿ السبلح وكاف بالتأكيد يحمؿ في طياتو كؿ الكثافة وكؿ الزخـ المذيف تكدست فييما 
ال الذكريات فحسب، ولكف أيضًا الرعؼ والحنيف والتواريخ الدامية والمضيئة وسمسمة الثورات 

 .والمعارؾ والبطوالت المكسورة والحروب الخاسرة

درويش والقاسـ ال نظمـ أيًا منيما حيف نقرنيما ببعضيما بعضًا فقد تواصؿ اإلسماف كما 
تواصؿ الشخصاف وكانا معًا وجيًا مزدوجًا ومتفارقًا لفمسطيف التي غدت بداًا مف أواسط القرف 

لقد بدأ ىذا التاريخ بخسارة مدّوية ومأساة وسيبقى . الماضي ضميرنا وسرنا وجرحنا في آف معاً 
ىذا طابعو وستبقى ىكذا دمغتو وسيبقى ينزؼ ويكوف نزفو وتكوف تنيداتو إيقاعنا ولحننا، ربما 
ليذا ظير المغني قبؿ المحارب، ربما ليذا بدأت المرثية قبؿ األىزوجة، ربما لذلؾ ورثنا ىذا 

 .الجرح وأورثناه وتركناه ينطؽ ويتكمـ عنا

سميح القاسـ الذي اىتدى مف شيوعيتو إلى فمسطينيتو أو كانتا في األصؿ واحدًا، لقد بقي لو 
ولمعرب الباقيف ىذا الركف وذلؾ المعزؿ، وكاف ينبغي أف يمر وقت كاؼ حتى يتحوؿ ىذا 

المعزؿ إلى دوامة وذلؾ الركف إلى معترؾ، وبالتأكيد كاف لسميح القاسـ وبقية الشعراا والكتاب 
الفمسطينييف الذيف صدحوا مف فمسطيف الصيحة األولى التي وصمتنا مدماة متقطعة وكاف ينبغي 
أف يمّر وقت قبؿ أف تمتمئ وتّتسؽ وتمور بالنياعة والنضارة وتغدو كونية وممحمية وتستعيض 
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عف منفاىا في وطنيا بمنفى عالمي وتغدو األرض بكميتيا بمدىا ومنفاىا ويغدو الشتات 
 .أسطورتيا وِسفرىا وتغدو فمسطيف معيا ومعيـ ايتاكا الجديدة ويغدو الشاعر عوليسيا الجديد

لكف . بقي سميح القاسـ في فمسطيف وىاجر محمود درويش قبؿ أف يرجع في عودة ثانية إلييا
لقد بقي تحت زيتونتو وكاف . الباقي ما كاف لو أف ينكسر وما كاف لصوتو أف يشحب ويخفت
كاف عميو أف يشير قصيدتو . عميو أف يصدغيا وأف يصرخ في وجو مف يريد أف يغصبو إياىا
كاف عميو أف يبدي أسنانو ال . كما لو كانت سبلحًا وأف يحارب بيا وُيطمقيا عمى المتربصيف بو

قمبو وحده، وأف يخيؼ ما وسعو أف يخيؼ، وأف يصرخ ما أمكنو أف يصرخ وحيف كاف وحده في 
الدرب، وحده في العزلة، كاف يرفع صوتو بنشيد المحارب، يواجو بكبريائو َمف يضعوف أصابعيـ 

كما ظؿ دائمًا . وظؿ دائمًا في تخييؿ المعركة. كاف يرفع رأسو مف فوؽ مضطيديو. في جرحو
تمؾ كانت تحييو في الذاكرة وتحييو في الخياؿ وتحييو في . في ذكرى المواقع واألياـ والحروب

. الواقع حتى ال يقتمو القير وال تقتمو العزلة

كاف لو نشيد المحارب الذي يتحّوؿ أحيانًا إلى أغنية نصر واستدعاا لممستقبؿ وأمؿ ال يشيخ 
بقي سميح القاسـ في فمسطيف حيث كاف عميو أف يقاتؿ وأف يغني في . وبشارة خضراا كالزيتوف

أما درويش فقد ىاجر ليبحث ثانية عف ايتاكا ػ فمسطيف . المعركة وأف ييمؿ ويرتجز في وسطيا
 .وليغني خسارتو وليحمؿ المرثية إلى ضفاؼ العالـ

أّلؼ ما يزيد عمى الستيف مؤلفًا في الشعر والرواية والمسرح والمقالة . كتب سميح القاسـ كثيراً 
كاف الحبر والحرؼ بالتأكيد حياتو الثانية وكمما خط كممة عربية كاف يسترد . والترجمة والرسائؿ

بذلؾ ىويتو ويحيي فمسطيف، يستردىا بالكتابة ويستردىا بالشعر ويستردىا باألغنية ويستردىا 
لـ يترؾ قممو يسقط . بالنثر، وحيف أصابو السرطاف واجيو بكبرياا المحارب وشجاعة المحارب

مف يده ولـ يخؼ مف المرض بؿ حاوؿ أف يخيفو ىو الذي اعتاد منذ نعومة أظفاره أف يخيؼ 
.  ما ىو أشد مف السرطاف وأقوى مف الموت
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 عبده وازف- بيروت 

 ردم ٔعُٛاِ عهٗ  زج... سًٛخ انقاسى

 

لو كاف لو أف يكتب قصيدة جديدة عف المأساة التي يعيشيا أىؿ غزة 
اآلف لكتب ببل تردد، لكنو كاف يعاني مأساتو الشخصية مواجيًا المرض العضاؿ الذي فتؾ 

مات سميح القاسـ وىو يردد مقاطع مف قصيدتو الشييرة . بجسده بعد ثبلث سنوات مف المواجية
 وباتت 2008التي كتبيا غداة الحرب الوحشية التي شنتيا إسرائيؿ عمى غزة عاـ « أنا متأسؼ»

 .بمثابة نشيد يردده قراؤه الفمسطينيوف حيثما كانوا، في منفى الداخؿ والخارج

مات سميح القاسـ قبؿ أف يكمؿ عامو الخامس والسبعيف، مات في مدينة صفد القريبة مف 
 1948مدينتو الرامة في الجميؿ األعمى، في قمب األرض المحتمة التي لـ يغادرىا ُبعيد ىزيمة 

وما تبلىا مف مآس، مؤثرًا البقاا تحت سماا فمسطيف والنضاؿ مف الداخؿ، بالقصيدة والروح 
وكـ كاف يؤلمو أف يحمؿ كمما سافر، جواز سفر إسرائيميًا مثمو مثؿ سائر مواطنيو في . والعصب

الداخؿ، وأف يرى أبناا طائفتو، الدروز، مجبريف عمى االلتحاؽ قسرًا بالجيش اإلسرائيمي، مؤّديف 
. وكـ ىاجـ القاسـ ىذا القرار داعيًا الشباب الدروز إلى التنصؿ منو. إلزامًا خدمتيـ العسكرية

ولعؿ ىذيف األمريف الشائكيف كانا يزيداف مف حدة غضبو عمى إسرائيؿ ومف حماستو في 
مواجيتيا مواجية سافرة، وصب حمـ ناره عمى رموزىا وجيشيا الغاصب، وعمى وجودىا القائـ 

وكاف ال بد لو مف المضي في التزاـ المقاومة بصفتو واحدًا مف شعراا . عمى أنقاض فمسطيف
وىذا ما وسـ شخصو . األرض المحتمة، واحدًا مف أبرز ىؤالا الشعراا وأشدىـ إشكااًل واختبلفاً 

 .وطبعو وسموكو كشاعر يكتب بحرية، متألمًا وغاضبًا وناقمًا وساخرًا ولكف بمرارة

كاف سميح القاسـ غزيرًا في كتابة القصائد واألناشيد وفي إصدار الدواويف التي تخطت الستيف، 
ضمت قصائد لو ذات نفس ممحمي، « السربيات»وابتدع سمسمة مف األعماؿ الشعرية سماىا 

http://alhayat.com/Authors/4229168
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كاف القاسـ أشد غزارة مف رفيؽ دربو الشاعر . تدور حوؿ مأساة الفمسطينييف المنفييف والمقيميف
محمود درويش، وقد جمعت بينيما منذ الستينات صداقة متينة تّوجيا نضاليما المشترؾ في 

الحزب الشيوعي ودخوليما سجوف العدو عقابًا ليما عمى قصائد عاصفة ومواقؼ وطنية 
لكّف ىذه العبلقة عرفت الحقًا حاالت مف التوتر ثـ ما لبثت أف استتبت وراحا يتبادالف . صارخة

 .رسائؿ صدرت في كتاب

سميح القاسـ شاعر المراحؿ والمدارس، بدأ ينظـ الشعر العمودي ثـ انتقؿ الى الشعر التفعيمي 
الذي ىيمف عمى المشيد الشعري السياسي والنضالي، منتقبًل مف رومنطيقية خفيفة إلى واقعية 

شبو إيديولوجية ممؤىا الحماسة، فإلى نزعة رمزية وصوفية وحكمية استمدىا مف عقيدتو 
لكنو لـ يستكف في مدرسة ولـ يثبت عمى تيار، بؿ ظؿ يتنقؿ بيف ىذه االتجاىات، . التوحيدية

معّرجًا عمى التراث العربي والحضارات واألساطير ورموزىا، ومنفتحًا عمى الحداثة العربية 
والغربية عبر المغة العبرية التي كاف يتقنيا ويقرأ فييا األدب العالمي ويترجـ مف خبلليا بعض 

ولـ يتواَف عف المساىمة في ترجمة قصائد لمشاعر الييودي المعروؼ . النصوص المسرحية
 .روني سوميؾ

عرؼ الشعر الثوري، الغاضب والناقـ، الذي كتبو القاسـ رواجًا عربيًا كبيرًا، وانتشرت قصائده 
 .شعبياً 

رحؿ سميح القاسـ شاعر القضية الفمسطينية وعيناه مفتوحتاف عمى مأساة غزة، متألمًا وغاضبًا 
رحؿ مف غير أف يياب لحظة الموت المرير عمى سرير المرض العضاؿ، ىو الذي . بصمت
 .«لكنني ال أخافؾ/ أنا ال أحبؾ يا موت»: قاؿ مرة
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 عدناف جابر. د

 وألٌؼ عمى ِذكِرَؾ العاطرِ .. سبلـٌ عمى َروِحَؾ الّطاىِر 

 لفقِد المناضِؿ والشاعرِ .. سبلـٌ عميَؾ بحجـِ األسى 

 مْف فيِضوِ الغامرِ , مَف الحبّ .. بحجـِ الذي لَؾ في نبِضنا 

 تشعِشُع مف حرِفَؾ الّزاىرِ .. بحجـِ الشموِس التي أشرقْت 

 إلى الشمِس في صبِحَؾ الباكرِ .. سّيرَتيا ” المواكبِ “وتمَؾ 

 شجتنا بإيقاِعيا اآلسرِ .. التي ” أغاني الّدروبِ “بطعـِ 

 وما أنَت بالّراحِؿ العابرِ .. فارقتنا ” الّرعدِ “أيا شاعَر 

 نداًا ُيرفِرُؼ كالطائرِ .. فصوُتؾ باٍؽ بوجداِننا 

 بفجٍر بيّي الّسنا باىرِ .. بشيَر الّنياـِ عمى ُجرِحيـ 

 يكوُف َوباال عمى الجائرِ .. نذيَر الُبغاِة بيوـٍ عصيٍب 

 نزفَت .. أحببَتيا ” كما يشتيي الموتُ “بِشعٍر قوّي الّصدى ساحرِ .. ويا شاعَر األرِض كّرمَتيا 

 رٍح بيا غائرِ جُ 
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 ونارا عمى الشانئ الغادرِ .. وكنَت شعارا عمى صدِرىا 

 ودافعَت عْف حقِّيا العاثرِ .. رسمَت بِشعرَؾ أوجاَعيا 

 بنعٍش عمى كاىِؿ ّصابرِ .. مشيَت وىاُمؾ فوَؽ الذُّرى 

 وعدال عمى كوكٍب عاىرِ .. نشدَت سبلما وحرّيًة 

 دليَؿ المناضِؿ والثائرِ .. وصرَت مثاال غدا نيُجُو 

 سجايا ُتَعدُّ ِمَف الّنادرِ .. بشخِصَؾ القْت ليا مرتعا 

 ويا لَؾ ِمْف غائٍب حاضرِ .. فيا لَؾ ِمْف شاعٍر باسٍؽ 

 ووجُيَؾ يسَطُع في الخاِطرِ .. ستبقى عمى الّدىِر محبوَبنا 
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 عقل العويط

سميح القاسم شاعر التراب الفلسطيني وكبرياء 
 شاعر الفدائيين (2014 - 1939)القضية 

ماذا يمكف أف يقاؿ فيو، وشيرتو تتقدـ شعره . مات سميح القاسـ
أجدني أكاد أقوؿ، بسبٍب مف ىذه الشيرة المدّوية، التي ! وشعريتو؟

ال فائدة ألّي نقد، أو ألّي : تكاد تسحب كؿ بساط مف تحت التأويؿ النقدي .تحميؿ

والحاؿ ىذه، ال شيا ينصؼ سميح القاسـ سوى قصائده التي يرّددىا الفدائيوف، وىـ ذاىبوف في 
 .عممياتيـ الفدائية، تحت الميؿ، في أوؿ طموع الفجر، وفي ىندسات الخياؿ

وكما تضيا األيقونات أماـ المؤمنيف، . أيقوناٍت ثورية" الخطيرة"أستطيع أف أسّمي تمؾ القصائد 
كانت قصائد سميح القاسـ تيرع لبلنضماـ إلى حيث قصائد شاعر المقاومة الفمسطينية األوؿ، 

ف عمى تفاوٍت في المستوى بيف  محمود درويش، لتضيا معيا، شقيقًة إلى جانب شقيقة، وا 
الرجميف، الدروب المعتمة أماـ الثّوار الذيف أشعروا العرب أجمعيف بكراماٍت لطالما افتقدناىا في 

 .كنؼ االستبداد والتخمؼ والرجعية

ال شيا ينصؼ سميح القاسـ سوى غنائيات تمؾ القصائد، وما أضفتو مف لمعانات خبّلقة في 
العيوف، وما أّججتو مف كبريااات مضافة في صدور األميات، وما زرعتو مف ابتسامات شعرية 

عمى شفاه األطفاؿ، يدندنوف جميعيـ في المخيمات والمبلجئ، في الشوارع واألزقة، كما في 
المنافي، وبمداف الشتات، قصائده التي صارت أغاني ومعجزات تطّؿ كعممياٍت فدائية مف وجوه 

 .األيقونات

ىؿ يعني القارئ، وخصوصًا القارئ الفمسطيني، والعربي، ماذا ُيمكف أف يقاؿ في شعر سميح 
القاسـ، نقدًا، أو تحميبًل، لمعرفة مكانتو في الشعرية الفمسطينية، تاليًا في الشعرية العربية؟ 

 !لسُت أدري، كـ يعنيو ذلؾ، في مثؿ ىذه المحظات
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لو كنُت سميح القاسـ، لكنُت استمحتو عذرًا، ولكنُت فّضمُت ليذا الشاعر بالذات، بسبٍب مف 
فمسطينيتو، وبسبٍب مف القضية، قضيتنا، بؿ بسبٍب مف حّبي البلحدود لو لفمسطيف، أف يختصر 

أكثر قميبًل، أو أقّؿ قميبًل، . أعمالو الشعرية الكثيرة، بقصيدة، بقصيدتيف، بثبلث، بعشر، بعشريف
 .لكف، ليس أكثر. ال فرؽ

ىذا مدعاتو وذريعتو، عندي، االحتراـ الكامؿ لمرمزية األيقونوغرافية الثورية التي يجب أف ترافقو 
 .ىذا حّؽ لو، بالطبع، ال يرقى إليو أّي شّؾ، وال يعتوره أّي التباس. إلى مثواه األخير

عمى أف سميح القاسـ المجّمؿ برمزيتو وىاالتو، والذاىب إلى مثواه، في الرامة، أرضو األولى، 
، فقط ألنو غّنى فمسطيف، وألنو كاف، في أحد األياـ، شاعر فدائييف "شاعرًا كبيراً "كاف 

 .ومقاِوميف، في معنى ما

. ولـ يكف شاعرًا كبيراً . ىذا ألقوؿ استطرادًا، وبنوٍع مف التيّيب، بسبب المناسبة، إنو كاف شاعراً 
 .حاشا. ليس ىذا ىو القصد. قد يكوف في ىذا القوؿ شيٌا مف ابتسار وتجفٍّ وتعّسؼ

 .لو، ولمحّبي شخصو وشعره، ألؼ تحية، واعتذار

. لكني أقوؿ باعتزاز، إف فمسطينو تتقّدـ عمومًا عمى شعريتو، مع بعض االستثنااات القميمة
الفمسطينية المطمقة، عنده، تغفر لمشاعر عدـ تعالي الحنكة " الفضيمة"واعتقادي أف ىذه 

الشعرية، وموىبتيا، إلى أف تتساوى بالرمزية الفمسطينية في قصيدتو، ىذه التي تعمو، بأشواط، 
 .عمى أّي قيمة جمالية أخرى

لكف مثؿ ىذا . كاف مقامو الشعري ليكوف أشد رسوخًا، لو أف شعريتو كانت موازية لفمسطينيتو
 !التوازي تنوا بو الجباؿ العاليات، فكيؼ ال ينوا تحتو شاعٌر رقيؽ مثؿ سميح القاسـ؟

لو أنو . ليذا السبب بالذات، كـ كاف سميح القاسـ ليكوف فريدًا في نوعو، لو أنو لـ يكتب الكثير
لو أنو تدارؾ كثيره بالقميؿ مف القصائد التي جعمتو يحضر برمزيتو القصوى، مخترقًا . كاف ُمِقبلًّ 

الوجداف الجمعي لمفمسطينييف، لمفدائييف، ولمحالميف بدحر العدّو الصييوني البغيض، الجاثـ 
 .عمى أرض فمسطيف
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فكؿ شيا يصغر اآلف أماـ قصيدة، قصيدتيف، أو ثبلث لو، أو عشر، يكفيو . ما لي وليذا كمو
 .أنو كتبيا، وأنيا ستظّؿ مقترنًة باسمو وبعطور ظبللو كمما عّنت فمسطيف بالباؿ

يجب أف نتذكر دائمًا أنو صاحب ىذه الكممات التي أليمت فدائييف كثرًا، وجعمتيـ يقتحموف 
فكؿ سماا / تقدموا براجمات حقدكـ وناقبلت جندكـ/ تقدموا: "الغمار في مواجية العدّو الخسيس

 ."وكؿ أرض تحتكـ جينـ/ فوقكـ جينـ

:  يجب، كمما أردنا أف نتخّيؿ صورة الفمسطيني الفدائي الثائر، أف نتذكر ىذه الكممات

وعمى كتفي نعشي، وأنا / في كّفي قصفة زيتوف/ مرفوع اليامة أمشي/ منتصب القامة أمشي
 ."أمشي وأنا أمشي

 سبلمي إلى شاعر الفدائييف
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 عمر الدربسي
لشاعر سميح القاسـ يمشي منتصب القامة إلى الموت ا
 "بتصرؼ " 

ىؿ ُنصدؽ بحؽ أننا أماـ أمة تُْأَكؿ أوطانيا أماـ أعينيا وتُقير 
كي نرى ذبح  فما الذي ابقانا أحياا : " مقاومتيا واألدىى واألمر أف أعبلميا تُبمع ِتَباعاً 

عمى حد تعبير شاعر المقاومة الكبير معيف بسيسو، ما يحدث " الوعوؿ عمى الوحوؿ 
َأاَل ُيْؤِلـ َحقاًّ كؿ مف لو ضمير اتجاه ُأمتو والجفاؼ ... والعراؽ وسوريا وليبيا ووووغزةفي

غساف كنفاني، نزار قباني، عبدالرحماف منيؼ، : والتصحر يمؤل الفكر والوجداف بموتيـ ِتَباعا 
.. و آخرىـ سميح القاسـ..ادوارد سعيد، ممدوح عدواف، مظفر النواب، محمود درويش و و و 

 ؟!
ىـ : " أصحاب الحناجر الصادقة الصافية مف شوائب الُوُصولية والنفاؽ ال ُتخمد أصواتيـ

ىـ // وال يكفوف // يطرقوف باب اهلل // يكتبوف بعادات الوحي القديـ // الشعراا نبواة ال تموت 
ف مات الشعر   ."..ىـ الشعراا يا صديقي إف ماتوا// ال يموتوف// الشعراا وا 

ـْ مف َخمَّفوا وُيَخمِّفوا شعوًبا مف ياسميف  ، منيـ سميح القاسـ الذي صاح في وجو عصابات "ُى
مف أواني ..// ربما تسطو عمى ميراث جدي ...// ربما تحرمني شبابي وثيابي: " اإلحتبلؿ
.. // سأقاـو // والى آخر نبض في عروقي // يا عدو الشمس لكف لف أساـو ...// وخوابي
بسيط أنا .. عربي... كؿ مف "، إنو شاعر المقاومة العربي بامتياز رفقة ."وأقاـو...// وأقاـو 

 .مثؿ أصحاب ىذه األصوات ال تخمد أصواتيـ أبدا .".. األمـوأحب جميع

يا أييا الموتى : " قاؿ الشاعر سميح القاسـ مستخمصا واقعا مريرا... العظماا يتساقطوف ببطا
يرحؿ؛ إنيا غصة الفمسطيني، ثالث آللئ شعر المقاومة.."تعبت مف الحياة ببل حياة// ببل موت 

أخرى في حمؽ الشعر العربي بعد رحيؿ كؿ مف محمود درويش وتوفيؽ زياد المذيف سبقاه إلى 
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أقوى وأنصع بوجييا فمسطيفالموت، إنو واحد مف العظاـ الذيف ترّجموا عف دنيانا، ولكنيـ أبقوا
ُىناؾ، انتـ  الكوني، في الُيناؾ ستجتمع الآللئ الثبلثة ليكتمؿ جماؿ العقد الشعري الفريد في البلَّ

قموب ..ولكـ صوت اليغيب ..لكـ روح تحمؽ فوؽ سماا ارضنا ...أنتـ ال تموتوا كمثؿ البشر 
 ... لكـ ذاكرتنا التي لف تغادروىا قط...أصحاب الذوؽ اسيرة محبتكـ 

:" في سؤاؿ مف احد اإلعبلمييف لمشاعر سميح القاسـ حوؿ عبلقتو بالشعر فكاف الجواب كالتالي
ىكذا، بدأت قصيدتي، بالوجع الشخصي، الذي ىو وجع شعب ووجع . منذ عقود مف الزمف

وطف، وال تستطيع أف تجد فيو الحد، بيف ماىو ذاتي وما ىو عاـ، بيف ما ىو فردي وما ىو 
قومي، ألف الخطر الذي تيددني ومازاؿ، يتيدد آخريف، ىـ مف اصطمحوا عمى تسميتيـ بأبناا 

لذلؾ، فميبلد التجربة الشعرية، وميبلد القصيدة، والياجس الفني، والقمؽ  .الفمسطينيشعبي
الشعري، يبدأ مف جرح صغير في خاصرة الطفولة، ويستمر إلى الجرح الكبير في جبيف األمة 

 ."واإلنساف في المطمؽ

كاف شديد التعمؽ و الحب لبناا الشعر القديـ و لبحوره عمى خبلؼ جؿ الشعراا الُمحدثيف 
َو لو عف موقفو مف الشعر الكبلسيكي يجيب ىـ تركوا الشعر : " والُجدد، وفي سؤاؿ ُوجِّ

لـ يكتشفوا عبقرية . أقوليا بصراحة. الكبلسيكي ليس ألنيـ يريدوف تركو بؿ ألنيـ لـ يستوعبوه
. ىذه ثروة موسيقية ىائمة. العرب فقط مف يممكوف ىذه الثروة مف اإليقاعات. األوزاف العربية

ولكنيا أجنحة حرية إذا . كيؼ تقولوف قيوًدا؟ ىي قيد لمف ال يعرفيا. صاروا يقولوف إنيا قيود
أنت استوعبت األوزاف وصارت جزًاا مف تكوينؾ الداخمّي، مف إيقاعؾ الداخمّي، مف نفسؾ، 

ولكف حتى في األوزاف الكبلسيكية خطر . فيذه أجنحة حرية ستأخذؾ إلى أماكف ال تتخّيميا
. ففي الكبلسيكيات ثمة صدر وعجز في البيت الشعريّ . ببالي مرة أف أضيؼ شيًئا فأضفتُ 

وأعتقد أنني ربما في رثاا حافظ األسد طمع معي َصدراف لمبيت فأبقيتيما، ثـ جاا عجزاف 
األوزاف . ىذه أصبحت إضافة شخصية لمكبلسيؾ. وتكّررت معي أكثر مف مرة. فأبقيتيما
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. الكبلسيكية بحّد ذاتيا تحوي ثروة، وخسارة خسارة وجود نوع مف التغريب في تعميـ المغة العربية
كيؼ . ثمة غزو فكرّي وثقافي عند العرب، حتى أنيـ ال يتعمموف العروض في المدارس

 ."سيستوعب الطالب المتنبي إًذا عندما يكبر؟ والمعري؟

رحمة .. ُمنتصب القامة تمشي إلى مثواؾ االخير...يا صاحب البياف قبؿ االخير... وداعا.."
 اهلل عميؾ، إف هلل وانا اليو راجعوف
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 عًزٔ يٕسٗ

 "سًٛخ انقاسى" ُٚعٙ شاعز فهسطٍٛ 

 

   

 لتعديؿ لجنة الخمسيف رئيس عمرو موسىنعى 
بياف  الدستور، شاعر المقاومة الفمسطينية سميح القاسـ، وقاؿ في 

رحؿ سميح القاسـ شاعر المقاومة الفمسطينية وشعبو يناضؿ مف أجؿ حقوقو : " لو
".   كمو في رحيموالعربيالتي عاش حياتو مدافعا عنيا ومطالبا بيا، أعزي الشعب 

 
 الذي خمدت أشعاره نضاؿ شعبيا بأعذب فمسطيفتحية إلى روح شاعر : " وأضاؼ

".  النضاؿ والمناضميف، تحية إلى روح سميح القاسـشعرااالكممات، تحية إلى جيؿ 
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 فاروؽ جويدة

 هوامش حرة

 ورحل سميح القاسم

 

الؼ بيت ىدمتيا عصابة 11يرحؿ سميح القاسـ والدـ الفمسطينى يغرؽ ربوع غزة اماـ اكثر مف 
 .. جريح 10000 شييد و2000الموت فى تؿ ابيب و

 يرحؿ صوت فمسطيف الذى بقى عمى عيده مع وطنو فمـ يغادره وظؿ متمسكا بأرضو وبيتو 
مع رحيؿ سميح القاسـ تخسر القضية الفمسطينية جناحيا فقد كاف مع رفيؽ دربو .. وتاريخو 

فى .. محمود درويش جوادا لشعر المقاومة الذى واكب بكؿ الصدؽ والقوة قضية العرب األولى 
الوقت الذى خرج فيو محمود درويش حامبل قضية شعبو الى كؿ ببلد الدنيا بقى سميح القاسـ 

وفى ىذا اإلختبلؼ فى المواقؼ قدـ درويش تجربتو الثرية فى المنفى .. متمسكا بأرضو وترابو 
وقدـ القاسـ تجربتو مع الوطف وترؾ اإلثناف لمقضية الفمسطينية تاريخا حافبل مف الشعر 

كانت اآلراا دوما تختمؼ حوؿ شعر درويش والقاسـ كاف درويش يغنى كثيرا لنفسو .. والمواقؼ
فى شعر محمود درويش تجد قمبا يحارب وفى شعر سميح .. بينما كاف القاسـ يصدح مع شعبو 

القاسـ تجد يدا صمبة تحمؿ السبلح وكبلىما حارب عمى طريقتو كاف شعر درويش اوسع 
مساحة وىو يغنى لموطف بينما كاف شعر سميح القاسـ مناجاة اماـ وطف ذبيح كانت بينيما 

بقى سميح .. حكايات وقصص وحوارات رغـ اف األياـ فرقت بينيما اماـ طغياف االحتبلؿ 
القاسـ يزرع شجرة الزيتوف اماـ بيتو الذى لـ يغادره وطاؼ محمود درويش كؿ عواصـ الدنيا 

لقد خسرت القضية الفمسطينية اشياا .. مقاتبل بشعره مدافعا عف حؽ شعبو فى الوطف والكرامة 
خسرت يـو رحيؿ ابو عمار والشيخ ياسيف وخسرت يـو انفصمت غزة عف بقية الوطف .. كثيرة 

واعمنت استقبلليا وخسرت يـو حمؿ الفمسطينيوف السبلح ىذا فتح وىذا حماس وخسرت يـو 
واآلف يرحؿ سميح ..تشرذـ الشعب الفمسطينى ونسى قضيتو األولى فى الوطف واألرض والحياة 

القاسـ بعد سنوات قميمة مف رحيؿ درويش شاعر القضية ومع رحيؿ رفاؽ القمـ تخسر القضية 

http://www.ahram.org.eg/WriterArticles/75/2014/0.aspx
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الفمسطينية اىـ شعرائيا ويخسر الشعر العربى صوتيف مف اجمؿ األصوات التى غردت فى 
. حديقة الشعر العربى 
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 شاكر فريد حسف: بقمـ

  الغضب الثوري شاعر... في رثاء منتصب القامة 

مات سميح القاسـ حادي الوطف والثورة ، وقيثارة فمسطيف وحجرىا ومتراسيا ، وسفير الشعر 

 فارس النضاؿ والكممة " أبو وطف" غاب ،"يستأذف أحدًا " الوطني الجميؿ المغنى دوف أف

المقاتمة المتوىجة الغاضبة ، وشاعر الشعب والكفاح والمقاومة والعروبة والغضب والنبواة 

. الثورية 

رحؿ شاعر الحب واأللـ واألمؿ والوجع اإلنساني المبشر بالغد ، الذي لـ يخؼ الموت وييابو ، 

أنا ال أحبؾ يا موت ، : " بؿ كاف يكرىو ، وقاومو بكؿ شدة وصبلبة وكبرياا ، وخاطبو قائبًل 

. ولكف في النياية انتصر عميو " لكني ال أخافؾ 

رحؿ الشاعر القديس،والصوت الوطني الشامخ الصداح المدوي، الذي تخطى الحدود، وطالما 

. شدا لموطف والتراب، وىتؼ لموطف واإلنساف، وغنى لمعامؿ والفبلح 

دمي عمى "و" غزاة ال يقرأوف "و" نشيد الصحراا"مات سميح القاسـ صاحب السربية وكوالج و

وغيرىا مف القصائد المنبرية والجماىيرية الحماسية ، التي كاف يمقييا بصوتو " تقدموا "و" كتفي

الجميؿ العذب المجمجؿ ، فسكنت وجداف الناس واحتمت قموبيـ ، وكانت بمثابة بياف شعري 

. سياسي 
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في كفو قصفة زيتوف ، وعمى .. مرفوع اليامة يمشي .. منتصب القامة يمشي " غادر سميح 

". كتفو نعشو ، وىو يمشي وىو يمشي 

ترجؿ عف صيوة القصيدة قبؿ أف يكمؿ نصو األخير عف انتصار المقاومة في غزة الصمود 

. والعزة ، ودوف أف تتكحؿ عيناه بتحرير الوطف مف المحتميف 

مات شاعر االنتفاضة الذي كرس حياتو في الدفاع عف الحؽ والعدؿ والحرية ، وضد الجور 

. والبطش والقير واالحتبلؿ والظمـ التاريخي الذي لحؽ بشعبو 

رحؿ نبي الغضب ، وخبز الفقراا ، وأنيس المقيوريف والمعذبيف ، ولساف الفمسطينييف وأبجديتيـ 

. ، والعاشؽ األبدي لتراب الجميؿ وزيتوف الرامة ، الذي سما بشعره فوؽ الجراح والعذاب 

ىـ األصوات أبرز وأحد أعمدة الشعر السياسي االحتجاجي المقاـو ، ومف أسميح القاسـ ىو 

الشعرية الفمسطينية والعربية المعاصرة ، ويعد مف الجيؿ المؤسس لمكممة المقاتمة في فمسطيف 

التاريخية ، وشكؿ قوس قزح لثقافة الصمود والمواجية ولشعر المقاومة وااللتزاـ السياسي مع 

توأـ روحو محمود درويش ورفاؽ دربو ومجايميو توفيؽ زياد وراشد حسيف وسالـ جبراف وحنا أبو 

عرفناه والتقيناه في مياديف النضاؿ وساحات الكفاح والمواجية مع السمطة ، . حنا وسواىـ 

واستمعنا لقصائده في ميرجانات يـو األرض وأوؿ أيار وعيد المرأة العالمي وفي الندوات 

الشعرية وميرجانات األدب والفكر ، وكاف كابوسًا لسياسات االحتبلؿ بكمماتو القوية وصوتو 

. وظبللو 
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ومنذ نشأتو األولى التـز سميح القاسـ خط النضاؿ ومقارعة الظمـ ومقاومة التجنيد اإلجباري 

المفروض قسرًا عمى أبناا الطائفة المعروفية ، وارتبط نشاطو السياسي واالجتماعي والثقافي 

سجف واعتقؿ أكثر مف مرة . واألدبي بالحزب الشيوعي وتعاليمو ومفاىيمو ومنابره وأدبياتو 

ووضع تحت اإلقامة الجبرية ، وتعرض لممبلحقات والمضايقات السمطوية ، وفصؿ مف 

التدريس بسبب قصائده ومواقفو السياسية والوطنية والقومية، ورغـ ذلؾ واصؿ درب الكفاح 

والنضاؿ، ولـ تيزه التيديدات ، ولـ تزعزعو المضايقات، ولـ يدع أي فرصة اجتماعية أو 

سياسية أو وطنية دوف أف يشترؾ فييا ماداـ الغاية مف ورائيا مصمحة الوطف والقضية ومستقبؿ 

. الشعب 

كاف سميح القاسـ يكره الطائفية والتعصب الديني والعرقي والمذىبي، ويمقت التكفير والقمع 

الفكري ، وكاف يدعو دائمًا لمتسامح والوحدة والتآخي بيف األدياف والطوائؼ وصيانة النسيج 

. االجتماعي والوطني لشعبنا 

حظيت أشعار سميح القاسـ وقصائده وكتاباتو السياسية والفكرية بشيرة واسعة ، واعتبر مف 

ومف . كبار الشعراا والمبدعيف الفمسطينييف والعرب الذيف ارتبط أدبيـ بالثورة والمقاومة والحياة 

موقعو القيادي في دنيا الشعر والفكر والنضاؿ وقؼ أبو محمد وأبو وطف سميح القاسـ ، رمزًا 

وطنيًا وعممًا ساطعًا فياض العطاا، حامبًل المشعؿ والرسالة قواًل وعمبًل ، مغمسًا قممو في قمبو ، 
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ودمو عمى أكفو، مضمخًا بالحب والحناف والمحبة ، كابف ليذا الوطف الذبيح الجريح والشعب 

بداعو  . األصيؿ ، الذي كاف يستمد منو قوتو وأصالتو وشموخو وا 

وعمى مدى عمره الحافؿ بالعطاا واإلبداع الشعري والتوىج ، ظمت فمسطيف حممو وىاجسو 

وجسد في كتاباتو ىمـو وطنو ، وعبر عف آماؿ شعبو الفمسطيني . الكبير وىمو األوؿ واألخير 

وتشيد عمى ذلؾ قصائده الوطنية . بالحرية واالنعتاؽ واالستقبلؿ والخبلص مف ربقة االحتبلؿ 

الثورية الممتزمة ، التي تحاكي الواقع ، وتناجي الوطف ، وتتغنى بالزيتوف والتراب المقدس وكؿ 

. سنبمة في ربوع وطننا الحبيب والغالي ، وتصور بطوالت الشيداا وصمود المقاتميف والمعتقميف 

وقد تحولت قصائده إلى أغاف وطنية وأناشيد وىتافات ثورية ترددىا حناجر الجماىير في معارؾ 

التحرر واالستقبلؿ الوطني ، وأصبحت جزاًا مف التراث الحي ألناشيد الثورة وأغاني المقاومة 

. الفمسطينية 

وفي كؿ كتابات سميح القاسـ المتنوعة ، نممس البعد الوطني واإلنساني والتاريخي والنقدي 

والمستقبمي ، ونحس بالدؼا وحرارة القمب ونبضاتو ، ونممس األمؿ والتفاؤؿ واالستشراؼ 

وغني عف القوؿ، أف سميحًا كاف دائمًا الشاعر . المتطمع إلى غد أجمؿ ومستقبؿ أفضؿ متجدد 

. المتفائؿ ، رغـ األلـ والمعاناة اليومية ومصاعب الحياة وقير االختبلؿ 

إف إنسانًا بحجـ وعظمة المتماوت سميح القاسـ، الذي كرس عمره وأدى دوره كمثقؼ عضوي 

وثوري رسولي مف خبلؿ الجبية الثقافية، ووظؼ شعره وجنده لمتعبير عف الروح النضالية 
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واإلنسانية المنافحة التي تدعو لممحبة والسبلـ بيف الشعوب ، إنسانًا كيذا ال يمكف أف يغيب 

. لحظة واحدة عنا، وسيبقى خالدًا في وجداف وعقؿ أبناا شعبو ومثقفيو ، ولف يموت أبداً 

سميح القاسـ مبدع كبير، وقامة شعرية سامقة ، ومصباح توىج بنور العمؿ واألمؿ، تجسدت 

فيو قيـ الصدؽ والتواضع والخير والعدؿ واإلنسانية وشموخ جبالنا الفمسطينية وروابييا وصبلبة 

. صخورىا ، وسيظؿ يمؤل سماانا وفضاانا بروائعو الشعرية األصيمة 

طوبى لسميح القاسـ في الحياة والممات، ووداعًا يا شاعر القضية، ويا لوركا فمسطيف، ورسوؿ 

المحبة والجماؿ والذوؽ الرفيع، والصوت اليادر الصارخ المعبر عف آالـ وىمـو شعبنا الظامئ 

. لمحرية والشمس والفرح 
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 شعر كماؿ ابراىيـ

أيُّيا الشاِعُر الُمَسجَّى 

بموِتَؾ ىذا 

ـَ الُحْزُف  غّي

والَقْمُب انكَسْر ، 

ىاَجَر الطَّيُر 

. واْصَفرَّ الشََّجْر 

يا فاِرَس الَعْصِر 

يا أبا الَوَطْف 

بموِتَؾ ىذا  

غاَدَر الشِّْعُر 

والَففُّ انَتَحْر ، 

بمْوِتَؾ ىذا 

أْسِدَؿ الميُؿ 
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وغاَب الَقَمْر ، 

ماَت ِسْحُر الَفْجِر 

. واليأُس انتَصْر 

َوداًعا يا عاِشَؽ الَغْيِث 

اِت الَمَطْر ،  وَزخَّ

يا أميَر الشِّعِر 

يا ُمْسِرَج الدَّْرِب 

يا َحبيَب الُحكماْء ، 

يقولوَف في الجميِؿ ناَحْت حماَمٌة 

عمى َفْقِدَؾ يا كبيَر الشَُّعراْء ، 

بمْوِتَؾ ىذا غطَّْت غماَمٌة 

ِبالَد الُعْرِب 

فانقَشَع النوُر في السَّماْء ، 

فمْسطيُف َمْيُد الَحضاَرِة َتْبكيَؾ حزيَنًة 

. َوِمْصُر وأْرُض الشاـِ وساِئُر األرجاْء 

ـْ قريَر العْيِف  َن
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ـْ عمى َمْف قضى  َسمِّ

قْبَمَؾ مْف أىِؿ الشِّْعِر واألَدباْء ، 

ـْ  ـْ عمى ُجْبراَف والبياتي َوِمْف بْعِدِى َسمِّ

نزاُر وَدرؤيُش ، كباُر الشَُّعراْء ، 

بالدي اليْوـَ يا َسميُح باَتْت يتيَمًة 

تبكي عمى موِت مْف كاَف اسُمُو 

. ُحمََّة األسماْء 

لَؾ الرَّحمُة 

ولألىِؿ والُعرِب في سائْر األْنحاْء  

ُحْسُف التعاِزي  

 .َوُطوُؿ البقاْء 
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 محمد حافظ

 أَا ال أدثك ٚا يٕخ.. يٛخ انقاسىس

لـ يتبؽ مف أعمدة المقاومة األدبية والثقافية الفمسطينية سوى 
الشاعر الكبير سميح القاسـ، أحد أىـ وأشير الشعراا العرب 

والفمسطينييف المعاصريف الذي يمر بوعكة صحية شديدة؛ بعدما أصبحت المقاومة جريمة يسعى 
. الجميع إلى أف يتبرأ منيا 

، كما يصؼ نفسو، صراعا شديدا مع ورـٍ "سميح الكيماوي"ففي أرض فمسطيف المحتمة، يخوض 
خبيث في الكبد، بعد أف خاض القاسـ صراعات كثيرة أخرى، جعمت اسمو يرتبط بالقصيدة 

. الثورية خبلؿ الستينيات والسبعينيات 
بفمسطيف عاـ  (عكا)، لعائمة عربية فمسطينية في قرية الرامة "إنيا مجرد منفضة"ولد صاحب 

 وتعمـ في مدارس الرامة والناصرة وعّمـ في إحدى المدارس، ثـ انصرؼ بعدىا إلى 1939
. نشاطو السياسي في الحزب الشيوعي قبؿ أف يترؾ الحزب ليتفرغ لعممو األدبي 

يعد القاسـ أحد أشير الشعراا الفمسطينييف المعاصريف الذيف ارتبط اسميـ بشعر الثورة والمقاومة 
.  ، أسس صحيفة كؿ العرب، أصبح عضوا في الحزب الشيوعي48مف داخؿ أراضي العاـ 

 كتابًا في الشعر والقصة والمسرح والمقالة والترجمة، وصَدرْت أعمالو 50َصَدَر لو أكثر مف 
. الناجزة في سبعة مجّمدات عف عّدة دور نشر في القدس وبيروت والقاىرة

ُترِجـَ عدٌد كبير مف قصائده إلى االنجميزية والفرنسية والتركية والروسية واأللمانية واليابانية 
. واالسبانية واليونانية واإليطالية والتشيكية والفيتنامية والفارسية والعبرية والمغات األخرى

صَدرْت في الوطف العربي وفي العالـ عّدة ُكتب ودراسات نقدية، تناوَلت أعماؿ الشاعر وسيرتو 
ضافاتو الخاصة والمتمّيزة، شكبًل ومضمونًا، ليصبح كما ترى الشاعرة  نجازاتو وا  األدبية وا 
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والباحثة الدكتورة سممى الخضراا الجيوسي، الشاعر الوحيد الذي تظير في أعمالو مبلمح ما 
" اليدى"وجاَا في تقديـ طبعة القدس ألعمالو الناجزة عف دار . بعد الحداثة في الشِّعر العربي

. القاىرية" دار سعاد الصباح"البيروتية و" الجيؿ"ثـ عف دار  (1991الطبعة األولى العاـ)
ُسِجف سميح القاسـ أكثر مف مرة كما ُوِضَع رىف اإلقامة الجبرية واالعتقاؿ المنػزلي وُطِرَد ِمف 

عممو مرَّات عّدة بسبب نشاطو الشِّعري والسياسي وواَجَو أكثر ِمف تيديد بالقتؿ، في الوطف 
. اشتغؿ ُمعممًا وعامبًل في خميج حيفا وصحفياً . وخارجو

بالقصيدة الثورية خبلؿ الستينيات والسبعينيات، وتحّولت " دمي عمى كّفي"ارتبط اسـ صاحب 
.  لمارسيؿ خميفة" منتصب القامة أمشي"قصائده إلى أغنيات أشيرىا 

كاف القاسـ ثالث ثبلثة، صحبة محمود درويش وتوفيؽ زياد، طّوروا تمؾ الجماليات الشعرية 
الرفيعة التي ستستقبميا الذائقة األدبية العربية تحت مسمى شعر المقاومة، والتي لف تكتفي 
باقتراح حداثة ذات نكية خاصة، في الشكؿ والموضوعات، فحسب؛ بؿ سترّد الكثير مف 

. 1967الكبرياا إلى الوجداف العربي الجريح، قبؿ ذاؾ الفمسطيني، خاصة بعد ىزيمة 
يردد عشاقو ومريدوه في ىذه الفترة قصيدتو التي تعبر عما يدبره الموت لمقاسـ ىذه الفترة والتي 

ـُ أّني تضيؽ عمّي ضفافؾ/ لكنني ال أخافؾ/ أنا ال أحبؾ يا موت: "تقوؿ ـُ أف سريرؾ / أعم وأعم
". لكنني ال أخافؾ/ أنا ال أحبؾ يا موت/ وروحي لحافؾ/ جسمي
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 محمد حجيري 

شزَقح انق ٛح "سًٛخ انقاسى ٔ

 "انفهسطُٛٛح

 شاعز انزيٍ انُ انٙ

، حسبما جاا "صراع مع السرطاف"، بعد ( عاماً 75)غّيب الموت، أمس الثبلثاا، سميح القاسـ 
ىذه العبارة التي باتت رديفًا لمتراجيديا في حياة االنساف، إذ ال أحد ينجو مف . في بياف النعي

لـ يمنع السرطاف سميح القاسـ مف السيجارة . جحيمية ىذا المرض الفتاؾ، صار لعنة في الحياة
وأعمـ أف .. لكني ال أخافؾ.. أنا ال أحبؾ يا موت: "في سنواتو األخيرة، مع أنو كاف يقوؿ

 ".وأعمـ أني تضيؽ عمي ضفافؾ.. وروحي لحافؾ.. سريرؾ جسمي
بيف " الرسائؿ"مع رحيؿ سميح القاسـ، يمكف أف نستعيد ما كتبو أميؿ حبيبي في تقديمو لكتاب 

األرجح أف الكثير ". شّقّي البرتقالة الفمسطينية"محمود درويش وسميح القاسـ، وأطمؽ عمييما اسـ 
مف األدباا والكتاب ساىموا في تكويف البرتقالة الفمسطينية ورحموا، بداًا مف أميؿ حبيبي مرورًا 

دوارد سعيد، واآلف سميح القاسـ ىؤالا صناع . بتوفيؽ زياد وأبي سممى ومحمود درويش وا 
فمحمود . الثقافة الفمسطينية في مراحؿ مختمفة، مع تفاوت واختبلؼ في تجربة كؿ منيـ" صورة"

إلى آفاؽ أرحب وأوسع، بالمعنى الشعري " الشعر النضالي"درويش استطاع تخطي مرحمة 
". شرنقة القضية الفمسطينية"والوجداني، وبقي توفيؽ زياد والقاسـ داخؿ 

 
والغريب والبلفت أنو برغـ مؤلفات سميح القاسـ الكثيرة والمتنوعة، تعّرفو معظـ وسائؿ اإلعبلـ 

بأنو كتب قصائد معروفة، مغّناة في أنحاا العالـ العربي، منيا قصيدتو التي غناىا الفناف 
في كفي قصفة … مرفوع اليامة أمشي.. منتصب القامة أمشي : "المبناني مرسيؿ خميفة

ربما تكوف ىذه القصيدة مف أسوأ ما كتب ". وعمى كتفي نعشي، وأنا امشي وأنا أمشي… زيتوف
ف كانت راسخة في الذاكرة والوجداف وساىمت بقوة في النضاؿ وتمجيد  سميح القاسـ، وا 

http://www.almodon.com/author/6a54b502-d375-4f30-859a-d4735bcfcc75
http://www.almodon.com/author/6a54b502-d375-4f30-859a-d4735bcfcc75
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.  النعوش، وىي مف دوف شؾ تدؿ عمى البلقرااة عمومًا والقرااة الشعر خصوصاً 
 

وىناؾ نوع .  كتابًا فيذه معضمة فعمية70فأف يتـ التركيز عمى قصيدة تعبوية لشاعر كتب نحو 
، بمعنى أنو إذا "الطيرية الموت"يركزوف عمى  (ربما منيـ كاتب ىذه السطور)آخر مف القراا 

مات شاعر أو روائي، فميس عمينا أف نشرع في رثائو ومدحو واالثناا عمى عظمتو لمجرد أنو 
ف كاف ىذا ىو السائد في العالـ العربي والقرااة النقدية لمشخصيات، مف دوف . رحؿ، وا 

عواطؼ، ليا أيضًا سمبياتيا، تتجمى أحيانًا في تيميش البعض لكتابات الشاعر أو الكاتب، 
والتركيز عمى سقطة ارتكبيا في حياتو، مثؿ القصيدة التي كتبيا سميح القاسـ في رثاا حافظ 

كاف عابرًا َوقع ىذه القصيدة حيف ألقاىا ". أسد العروبة"، عندما اعتبره 2000األسد العاـ 
، فاألمور تبدلت مع اشتعاؿ األحداث والحرب في سوريا، وما حممتو مف . القاسـ أما اليـو

فرازات ومجازر وانتياكات لـ يعد ىينًا التسامح مع َمف مدح حافظ األسد أو . انقسامات وا 
، مع أف معظـ "فايسبوؾ"في " األسدية"وعمى ىذا، وجدنا مغاالة في نشر قصيدة القاسـ . أنجالو

الشعراا العرب لديو سقطات، إما في مدح ىذه الزعيـ أو ذاؾ، أو في الوالا لتنظيمات فاشية، 
وىناؾ . أو في الوالاات الطائفية مف سعيد عقؿ إلى أنسي الحاج، ومف نزار قباني الى أدونيس

المئات مّمف تباروا في مدح األسد ورثائو، منيـ الجواىري وجوزؼ حرب، إلى جانب العديد مف 
 .الشعراا المغموريف

ال شؾ في أف سميح القاسـ كاف اسمًا المعًا في مرحمة مف المراحؿ، خصوصًا في أوج القضية 
وىو حافظ عمى اسمو، لكف شعره تراجع في السنوات . الفمسطينية والصراع المسمح واالنتفاضات

األخيرة، أو تراجع حضوره، بسبب تراجع وىج القضية الفمسطينية أواًل، وتراجع الشعر نفسو أماـ 
وَمف يستعيد كتابات نقدية عف سميح القاسـ، يدرؾ مدى . األجناس األدبية األخرى ثانياً 

حضوره، عمى أف الكتابات نفسيا ال تنفصؿ عف االيديولوجيا التي ينتمي إلييا الشاعر أو التي 
الشاعر "، وىو "شاعر القومية العربية"، وىو "شاعر المقاومة الفمسطينية"فيو . كانت سائدة

كما يراُه الناقد المبناني الراحؿ محمد دكروب، والشاعر النبوئي، كما كَتَب الدكتور " العمبلؽ



-136- 
 

إلى ما ... عمى حد تعبير الناقد المصري رجاا النقاش" شاعر الغضب الثوري"إميؿ توما، وىو 
 .ىنالؾ مف تعابير متورمة ال جدوى منيا
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 محمد نبيؿ

ٚزدم عٍ عانًُا ٔدًٛدا " سًٛخ انقاسى

ا تانًالٍٚٛ ًً  ٔيزدد
 

   

.. أشدُّ مف الماا حزناً .. تغربت في دىشة الموت عف ىذه اليابسة"
.. إلى لحظة ناعسة وحيدًا ومزدحما بالمبلييف.. و أعتى مف الريح توقاً 
بيذه الكممات، عبر الشاعر الفمسطيني سميح القاسـ عف مشيد رحيمو .." خمؼ شبابيكيا الدامسة

" الجميؿ"عف عالمنا، والذي وافتو المنية مساا أمس الثبلثاا بإحدى مستشفيات مدينة 
 .الفمسطينية، بعد صراع داـ أكثر مف ثبلث سنوات مع سرطاف الكبد

قاؿ صديقو الكاتب عصاـ خوري مدير مؤسسة " فرانس بريس"ونقبًل عف وكالة األنباا الفرنسية 
". لقد فارقنا سميح، أقؼ إلى جانب سريره مع زوجتو وأوالده وأشقائو"محمود درويش 

" قد أعمف قبؿ أياـ قميمة أف سميح يمر بأوضاع صحية صعبة ونتمنى لو الشفاا" الخوري"وكاف 
 .مشيرا إلى تفاقـ وضعو الصحي

، وتعمـ في مدارسيا 1939وسميح القاسـ شاعر فمسطيني، ولد في رامة الفمسطينية في العاـ 
 .وفي مدارس الناصرة، وأمضى جزاا مف حياتو المينية مدرسا

 
انصرؼ القاسـ إلى النشاط السياسي في الحزب الشيوعي، ليترؾ بعدىا الحزب، وينصرؼ إلى 

 .العمؿ السياسي
. سجف القاسـ أكثر مف مرة، ووضع رىف اإلقامة الجبرية عمى خمفية أشعاره ومواقفو السياسية

خبلؿ أعوامو الثبلثيف األولى، نشر لمشاعر ست مجموعات شعرية، حازت عمى شيرة كبيرة في 
 . العالـ العربي

فاؽ عدد مؤلفات القاسـ الثمانيف، شعرا ونقدا ورواية ومسرحا، وكاف المسرح يحتؿ مساحة كبيرة 
 .مف اىتماماتو
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دخاف "، و"دمي عمى كتفي "، و"أغاني الدروب"، و"مواكب الشمس : "مف بيف أعمالو الشعرية
أما أعمالو المسرحية فتضمنت قرقاش ، المغتصبة ومسرحّيات ". سقوط األقنعة "، و"البراكيف 

 .أخرى
، وكتب في النثر "الصورة األخيرة في األلبـو "، و"إلى الجحيـ أييا الميمؾ "كتب " الحكايات"في 

". عف الموقؼ والفف، مف فمؾ أدينؾ ،كوالج، رماد الوردة، دخاف األغنية، وحسرة الزلزاؿ"
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 مسعود مقداد

 الشاعر والبطؿ توأماف: سميح القاسـ 

قدمي تدمر ببلط أوربا 

 مقداد مسعود 

أنا مف ببلد اهلل، أبحث عنوُ  في بمٍد غريب 

.. عمى كتؼ أحمؿ تابوتي 

عمى كتفي اآلخر 

.. أحمؿ كيسا مف الخيش

  سميح القاسـ 

(1 )

برحيؿ سميح القاسـ ،أكتمؿ الغياب الجسدي لشعراا المقاومة الفمسطينية ،أكتممت حقبة امتدت 
منذ أوائؿ خمسينات القرف الماضي ،لشعراا شاركوا بالفعميف السياسي والشعري ، عرفوا اقبية 
التعذيب والكتابة عمى جدراف السجوف ،دافعوا عف الحؽ الفمسطيني وناصروا شعوب االرض 

أختزلوىا بضراوة قصائدىـ ..بأشعارىـ اختزلوا جغرافيا الوطف العربي ،قبؿ عنكبوت النت .
توفيؽ زياد، سميح القاسـ، محمود درويش، : المحتفية بكؿ ماىو جميؿ وثوري قوميا وأمميا 

بأشعار ىذه الثريا الشعرية، كنا يوميا نستمد أمبل اليكؼ عف .. سالـ جبراف ، معيف بسيسو
.. االخضرار المتقدـ،وكانت الطبعات االولى بحجـ الكؼ والقمب ،نترقبيا مف دار العودة بيروت

http://www.azzaman.com/archives/80349
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: مصطفى رجب

 أرض وطنػػػػػػػػػػػػػػو المحتػػػػػػػػػػػػػػؿاختػػػػػػػار النضػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػوؽ
رحؿ سميح القاسـ، الشاعر الدرزى الفمسطينى المناضؿ الذى 

ولكنو تمقى تعميمو . ـ1939ولد بمدينة الزرقاا باألردف عاـ 
الجميؿ، ثـ والَناصرة، وقد عمؿ لبعض : فى المدف الفمسطينية

الوقت بالتدريس حتى قامت السمطات الصييونية باستبعاده مف 
عممو بسبب قصائده، فانضوى تحت لواا الحزب الشيوعى الفمسطينى، 

كما كتب . وواصؿ نضالو السياسى، ودفع مف عمره ثمنا لنضالو سنوات فى سجوف االحتبلؿ
سميح القاسـ عدة روايات ومسرحيات وكتب كميا تصب فى مسيرة توجيو النضالى، حتى صار 

مع معاصره وصديقو محمود درويش مف أبرز رموز شعر المقاومة فى األرض المحتمة، وقد 
احتفت بو وبأشعاره كؿ األوساط األدبية فى الوطف العربى، ودرست أعمالو األدبية فى 

ولعؿ مف أشير قصائده التى يكاد كؿ عربى مف المحيط . الجامعات فى رسائؿ وبحوث عدة
 .(االنتفاضة)لمخميج يحفظيا قصيدتو الشييرة 

رحـ اهلل سميح القاسـ الذى اختار النضاؿ فوؽ أرض وطنو التاريخية، واعتقؿ وسجف، وطورد 
فى لقمة عيشو، عمى حيف اختار غيره المجوا لمدوؿ األكثر أمنا واستقرارا، واكتفى مف اختار 

وأخمد آخروف إلى الثراا والنعيـ وتناسوا ! ولكف مف بعيد. النضاؿ منيـ أف يقاـو بالميكروفونات
.  الرابضيف القابضيف عمى جمر التشبث باألرض والعرض1948وطنيـ وأىالييـ مف عرب 
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 يعٍ انثٛار٘

 انقاسى فٙ تٛزٔخ

لـ يزر سميح القاسـ بيروت، دعي الكبير ..الباب فاتح

زار عواصـ ومدنًا . إلييا غير مرة، لكنو لـ يتمّكف مف القدـو إلييا
ال مناسبَة لئلتياف عمى بيروت، في ىذا . عربية عديدة، ووجد فييا حفاوًة ومحبة كثيرتْيف

المطرح، سوى أف ىذه السطور تنكتب فييا، وأنني وجدت في اىتماميا بالشاعر الكبير، في 
صحافتيا وتمفزاتيا وأىؿ النشاط الثقافي فييا، مع وفاتو، ما يؤكد بديييًة، يحسف التنويو دائمًا 
إلييا، موجزىا أف ىذه العاصمة العربية، مع كؿ التراجع الحادث فييا عمى غير صعيد، تبقى 
رئًة أولى لمثقافة العربية، وأنيا ميما تقمبت عوادي الزمف فييا، وميما قضمت الركاكة والرثاثة 

مف مساحات العقؿ والجماؿ والوداعة فييا، تظؿ قادرًة عمى حماية نفسيا مما ُيراد أف تؤخذ إليو 
والقوؿ، ىنا، إف السعة الوفيرة لمحريات الفردية . مف تفاىٍة، ومف عروبٍة منقوصٍة ومضروبة

واإلعبلمية في لبناف تتيح مساحاٍت لكؿ تعبيرات االنسحاب مف الوجداف العروبي الجامع، ولكؿ 
ازوراٍر في المجاؿ العاـ عف الرابط القومي مع األمة العربية الواحدة، لكنيا حيوّية المجتمع 

. المدني، ويقظة نخبٍة فيو، دؤوبٍة وجديٍة ومثابرة، تيّسر مضاداٍت لتمؾ الممارسات ومصّدات ليا

لبناف الببلدولة، عمى ما وصفو عنواف مقالٍة افتتاحيٍة لرئيس تحرير صحيفٍة بيروتيٍة بارزة، 
وقعت عيناي عمييا مع صعودي إلى الطائرة المبنانية التي أخذتني إلى بيروت، طراز خاص 

مف األوطاف، تحّب فيو، وأنت زائُره الشغوؼ بو، تعايش ناِسو مع األزمات المركّبة فيو، 
وفيما ناٌس فيو . واالستسبلـ لمقناعة العريضة فيو عف البمد ساحًة ليبوب رياح اآلخريف فيو

يشّرقوف وآخروف يغرّبوف، فإف سميح القاسـ يجد لو حصًة بيف الجميع، ليس فقط باعتبار واقعة 
وفاتو مناسبًة لئلضااة الصحفية عمى شخصو وسيرتو ومنتوجو، بؿ ثّمة فيو ما يزّكي االنتساب 

وىذه الفضائيات المبنانية، . إلى فضاا وطني، محمي وقومي، ال يمكف لمبناف أف ينبّت عنيما

http://www.alaraby.co.uk/Home/GetPage/cba4e9c4-93b6-41ce-acd9-46dfec8074c5/19cba27a-bed7-4e4d-8a8d-741426d03b2f


-142- 
 

مف مختمؼ التبلويف والخيارات، تعطي الرجؿ مساحاٍت لمحديث عنو، باستضافة المختصيف 
والعارفيف بالشعر والثقافة وبفمسطيف، وىذه الجرائد تفرد صفحات ومبلحؽ لمخوض في السمت 
القومي الذي كاف سميح القاسـ يحرص عميو، مثقفًا ميجوسًا بمناىضة االحتبلؿ اإلسرائيمي، 

وىو آخر مف مضوا مف شعراا المقاومة الفمسطينية في طورىا الذي ذاع، قبؿ أزيد مف خمسيف 
. عاماً 

ال نتحدث عف ىندوراس أو ناميبيا، حتى ُيستغرب االنشغاؿ اإلعبلمي المبناني، الثقافي منو 
والعاـ، بسميح القاسـ، فمبناف بمد عربي، ومف منابره وصحافاتو ودور النشر فيو كانت أولى 

ولكف، يحسُف تثميف الحقيقة . إطبلالت الشاعر الكبير العربية عمى قرائو خارج فمسطيف
األوضح، وىي أف ىذا البمد يبقى، عمى الرغـ مف كؿ العطب العربي الغزير، ومف كؿ الترّدي 
الظاىر فيو، يبقى األقدر عمى تظيير الوجو األكثر نضارًة في المطارح العربية، وعمى تعييف 

وفي الوسع أف يقاؿ ىذا . وجية البوصمة األصمح تأشيرًا، في غضوف كؿ ىذه المتاىات قّدامنا
وفي الوسع . كمو، وغيره، فيما الذي يقترفو حزب اهلل في سورية ضاعؼ مف تعقيد ىذه المتاىات

أف يقاؿ، أيضًا، إف سميح القاسـ، عندما تخّصص لو، في بيروت، أكثر مف ندوة في أندية 
وتجمعات ثقافية، وفي عدة تمفزاٍت محمية، فذلؾ مما يعني أف مقادير العافية في ىذه العاصمة 
العربية وفيرة، وأنيا تحافظ عمى مرتبتيا األولى عاصمًة لمثقافة العربية، مف دوف حاجتيا إلى 

. موسمية اليونسكو إياىا

كوالجات سميح القاسـ الشعرية، ومشيدياتو وسردياتو المسرحية وممحمياتو في كتبو التي اقتربت 
مف السبعيف، تجد ليا، ىنا في بيروت، مف يحفؿ بيا، أكثر مما يحدث أف ينتبو إلييا في 

وليس تحفظًا عمى غواية جمد الذات إياىا، أقوؿ إف بيروت باقية عمى . عواصـ عربية أخرى
لى المتاريس الوجدانية  مقادير رائقٍة مف حرارٍة خاصة، مف حيث االنتباه إلى الشاغؿ الثقافي، وا 
الواجبة لصيانة الناظـ العميؽ لتفاصيؿ الثقافة العربية ورىاناتيا، في الراىف والمستقبؿ، ومف 

حيث االنتباه إلى فمسطيف، وسميح القاسـ مف عناوينيا الباقية 
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 ,lصٖ٘ج اىْضاه آخز شعزاءhذزجو عِ

 :موسى أبو مرزوؽ
قاؿ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الدكتور 

إف رحيؿ الشاعر سميح القاسـ، سيترؾ فراغًا :"موسى أبو مرزوؽ
 ".كبيرًا، مف بعد مسيرة طويمة لو مارس فييا شعر المقاومة

: جاا فييا" الفيس بوؾ"وكتب أبو مرزوؽ تدوينة عمى صفحتو عمى موقع التواصؿ االجتماعي 
وترجؿ عف صيوة النضاؿ آخر شعراا المقاومة الفمسطينية الكبار الذيف رسموا صورة المناضؿ "

 ".الفمسطيني وشكموا صورة القضية الفمسطينية في أذىاف الجماىير
لعؿ سميح القاسـ برحيمو المفاجئ في زمف المقاومة المظفرة التي عشقيا وغنى ليا دوما "

بأشعاره الثائرة قد ترؾ فراغا برحيؿ جسده عف دنيانا لكف أشعاره تمؤل الوعي الجماىيري بقوة ال 
 ".تتأثر كثيرا برحيؿ مبدع الكممات ألف إبداعو محفور بعمؽ نافذ

... تبقى كممات شاعر المقاومة الثائر منارة تضيا طريؽ المقاومة ودروبيا المنتفضة"وأضاؼ 
ونتطمع لبزوغ نجـ ... وتظؿ أبياتو رشقات نار عمى العدو المحتؿ تكويو بصمياتيا الممتيبة

". شعراا مقاومة كبار يكمموف مسيرة األدب المقاـو
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     منير غّناـ 

قطر - سفير دولة فمسطيف 

 سميح القاسـ ، كوكب دري ييوي

 ، كاف ليؿ 2014اغسطس /  مف شير آب التاسع عشر في 
 أظمـ ، إذ ىوى كوكب درّي مف سمائيا ، بانطفاا شمعة شاعر مف أبرز شعرائيا  قدفمسطيف

المعاصريف ، ممف اقترنت أسماؤىـ بشعر النضاؿ والثورة ومقاومة المحتؿ، إنو سميح القاسـ ، 
، أخرتمؾ القامة الشعرية الشامخة الذي ينتفض شعره غضبًا حينًا ، ويذوب رقة وانسانية حينًا 

مشى مع أبناا شعبو منتصب القامة ، وظؿ مرفوعًا الى الغرب جبينو ، حمؿ نعشو عمى كتفو 
. ورحؿ عنا ببل وداع ، طار عصفورًا ببل أجنحة ، فتوقفت قيثارة فمسطيف عف عزفيا 

 التقيتو أوؿ مرة في اواسط التسعينات مف القرف الماضي ، عندما أحيا مع متنبي فمسطيف 
محمود درويش ، أمسية شعرية ال تتكرر في مسرح تونس البمدي بحضور الزعيـ الخالد ياسر 

عرفات والقيادة الفمسطينية وىـ يعدوف العدة لبلنتقاؿ مف تونس عائديف الى الوطف ، وكاف الكؿ 
في حالة سريالية مف التشكؾ والرىبة والرغبة والخوؼ والحنيف كؿ ذلؾ في آف معًا ، فتجادؿ 

العمبلقاف شعرًا ، أحدىما صوت الفمسطيني ، مف منفاه القسري يممؤه الشؾ مف طريؽ عودة في 
حقؿ الغاـ ، واآلخر صوت الوطف ، وصوت األىؿ المنزرعيف فيو ينادوف بعودة الطيور 

. ذلؾ كاف صوت سميح ، ىزنا مف األعماؽ وأبكانا حنينًا ، المياجرة الى خمائميا

 ثـ كاف لي شرؼ استقبالو ومصاحبتو في عديد الزيارات والفعاليات الثقافية التي أحياىا 
في كؿ مف تونس ثـ قطر ، عمى امتداد عقد ونصؼ ، قبؿ أف يقعده المرض عف القدرة عمى 
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السفر والترحاؿ ، وكاف محط ترحيب وتبجيؿ واعجاب اينما حؿ وحيثما ارتحؿ ، ارتحؿ عنا 
. سميح بجسده ، وبقيت ذكراه متقدة في قموبنا 

 رحؿ سميح بعد أف أشعؿ السماا جينمًا فوؽ رؤوس المحتؿ ، وفجر األرض جينمًا 
. تحت أقداميـ 

. وصانا بأال ننسى قوت الحماـ ، وال مف يطمبوف السبلـ وال شعب الخياـ أ و

.  رحؿ سميح ولـ يتحقؽ الحمـ بعد ، والطريؽ ما زاؿ طويبًل طويبًل وشاقاً 

 رحؿ سميح صارخًا ، ورجع الصدى يرتد الى مسامعنا ، عف ذرى  وانحنااات جباؿ 
: فمسطيف مرددًا 

  آخ يا جبمي المنحني 

.   آخ يا وطني ، آخ يا وطني ، آخ يا وطني 
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: موسى حوامدة

 تجربة شعرية كبيرة ومسيرة نضالية تخممتيا أغمب محطات النكبة الفمسطينية

الثورة الفمسطينية منحت الشعراا الذيف كتبوا عف الثورة حرزا ومناعة مف النقد، 
وبات كؿ مف ينتقد شاعرا كتب عف فمسطيف كأنو خارج عمى القانوف ػػ لغاية اليـو لـ يكتب نقد 

حقيقى عف تجربة الشعراا الفمسطينييف، وكؿ ما كتب تقديس لمموضوع الرئيسى وىو الحؽ 
الفمسطينى وكأف الموضوع طغى عمى كؿ شىا آخر، وبالطبع لعؿ الشعراا أنفسيـ استغموا 
األمر وشعروا بأنيـ فى حصانة عف النقد فكانوا يكتبوف وكأنيـ فوؽ النقد وتبيف أنيـ كانوا 

بيف الموضوع وطريقة التعبير وحتى اليـو / محقيف، فالعقمية العربية ال تميز بيف الحب والنقد
ىناؾ حساسية فى طرح األمر، وكأف الكتابة اليـو عف رحيؿ سميح القاسـ ال تسمح إال بترديد 

نفس العبارات التى كنا نرددىا عف شعراا المقاومة، وىى مفيومة فى باب الحزف والرثاا ولكنيا 
. غير مفيومة فى باب التحريز والتحصيف

ال نقوؿ ذلؾ تقميبل مف حزننا عمى فراؽ سميح القاسـ وال تقميبل مف أىميتو الشعرية واإلنسانية، 
ولكف فرؽ بيف البكاا والتباكى، فرؽ بيف الحزف الحقيقى، والحب الحقيقى الذى يؤمف بالنقد 

. الموضوعى وال يرى شاعرا أو كاتبا فوؽ النقد

ولسميح القاسـ تجربة شعرية كبيرة ومتشعبة ومسيرة نضالية تخممتيا أغمب محطات النكبة 
 وبقية الحروب التالية والصراع العربى الصييونى، 67الفمسطينية مرورا بقياـ إسرائيؿ وحرب الػ

ىذه التجربة وتجارب بقية شعراا المقاومة لـ يتـ تناوليا إال مف باب اإلطراا واإلعجاب بأف 
، وبعد ذلؾ برز صوت سميح القاسـ كشاعر مقاومة، 48ىناؾ مف يكتب بالعربية داخؿ الػ

وظمت تحربتو الشعرية تراوح مكانيا فى بنية التفعيمة، وفى نفس المباشرة ومع ذلؾ كرس اسمو 
. كشاعر مقاومة فمسطينية وحافظ عمى بقائو داخؿ الكياف الصييونى
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        ناجي ظاىر

        
رحـ اهلل »:  الكاتب الفمسطيني ناجي ظاىر كتب يقوؿ

لسيرتو  سميحا، فقد أعطى الكثير وترؾ ورااه الكثير، وقد أحسف رحمو اهلل بكتابتو 
لقد عاش سميح . لتصدر في كتاب يمكِّف قارئو مف معرفتو أكثر.. الذاتية قبؿ رحيمو بفترة وجيزة

القاسـ حالتو الشعرية حتى النخاع وأعطى الكثير، ليذا سيسجؿ اسمو بحروؼ مف المحبة في 
. «أعمى قائمة شعرائنا األماجد في ىذه الببلد السخية المعطاا

ما عف الفنانة الفمسطينية الشابو دالؿ أبو آمنة ، كتبت عمى صفحتيا الشخصية بموقع التواصؿ 
: وقالت.، بعض الذكريات، ونشرت صورا جمعتيا بالشاعر الراحؿ«فيس بوؾ»االجتماعي 

 .«كاف كبيًرا بتواضعو وطيبتو تماما كما ىو بشعره وفمسفتو في الحياة»
سميح القاسـ اإلنساف كاف بعظمة سميح قاسـ الشاعر وربما أكثر، كمي فخر أنني »: وأضافت

كنت يوما حرفا في صفحة أشعارؾ، ليرحمؾ اهلل ويسكنؾ فسيح جناتو وسيبقى شعرؾ وروحؾ 
 . «نبراسا يضيا دربنا نحو الحرية والعدؿ
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 نظير مجمي

 ..!سًٛخ انقاسى..نٓى ٚا 

ولـ يقيموا . لـ يحمؿ سميح القاسـ ورفاقو يوميا السالح
. فقد حسبوىا جيدا". دعشا"جيشا وال 

في ىذا العصر، الذي غدت فيو المقاومة أيضا غطاا 
لممباذؿ الشخصية وستارا لممصالح الحزبية والفئوية، غاب سميح القاسـ، أحد رموز المقاومة 

 ".شرؼ السبلح"الحقيقية التي عرفت معنى 

لـ يعرِّؼ سميح القاسـ نفسو مقاوما، فيذه صفة أطمقيا الناقد المصري رجاا النقاش، خبلؿ 
دراسة نقدية لشعر مجموعة مف الشباب بينيـ محمود درويش وتوفيؽ زياد وراشد حسيف وسالـ 

لكنيـ حمموا لواا المقاومة . جبراف وحنا ابو حنا وألدب اميؿ حبيبي ومحمد عمي طو وغيرىـ
 . بتواضع شديد.. بشموخ و

كاف سميح القاسـ يوميا شاعرا مثؿ رفاقو المذكوريف، وكاف شابا نحيؿ الجسـ ضعيؼ البنية، 
انيـ مجموعة مف الشباف العرب . يكاد يجد القوت والشرطة االسرائيمية تبلحقو بالنبوت

نموا وترعرعوا في الجميؿ والمثمث وحيفا، تحت . الفمسطينييف، مف الرعيؿ الثاني لبقايا النكبة
فقد . سمطة حكـ عسكري فرضتو اسرائيؿ عمى المواطنيف العرب، الذيف لـ تعرؼ ماذا تفعؿ بيـ

 . خططت ألف ال يبقى في دولتيا عرب

بعض البمدات التي تعاوف مخاتيرىا مع الحركة الصييونية قبيؿ " تبمع"كانت مستعدة ألف 
في رفضيـ النكبة متمسكيف بانتمائيـ الوطني وتراثيـ " وقحيف"لكنيا لـ تتوقع بقاا أناس . الحرب
 .فراحت تمارس بحقيـ شتى صنوؼ القمع واالضطياد. الجميؿ

 . فقد حسبوىا جيدا". دعشا"ولـ يقيموا جيشا وال . لـ يحمؿ سميح القاسـ ورفاقو يوميا السبلح



-149- 
 

وأدركوا خبث المخطط الرامي لتشريد مف تبقى في الوطف، فقرروا أف المعركة األساس تتمثؿ في 
لـ يستخدموا خطابا . البقاا، في غرس أقداـ الشاىد عمى عروبة المكاف، في أعماؽ األرض

لـ ينجرفوا وراا خطابات عشوائية تحرر . أىوج حتى ال يتحوؿ ذلؾ الى سبلح لتشريدىـ
فمسطيف بالكذب وتبشر برمي الييود في البحر في وقت كاف فيو الفمسطينيوف يقذفوف الى 

 . الصحاري القفار

لكنيـ تمتعوا .  عاما26كانوا مجموعة مف الشباف الصغار، الذيف ال يزيد عمر أكبرىـ عف 
حددوا . حسبوا خطاىـ بذكاا وواقعية. درسوا الموقؼ بعمؽ وروية. بمسؤولية القادة الكبار

 .اىدافيـ بتواضع ومينية

. ثـ الحفاظ عمى المغة والتراث واألرض. البقاا اوال وثانيا وثالثا: ورسموا خريطة طريقيـ
ذكاا شعمة األمؿ . والحرص عمى أرواح الناس كي ال يصبح طعاما آلليات الدمار اليمجية وا 

 .وخوض معركة طويمة األمد في مواجية العنصرية العدوانية، ببل ىوادة. ورفع الروح المعنوية

 :سميح القاسـ ترجـ ىذه المسيرة بأشعار خالدة، قاؿ فييا

في كفي / مرفوع اليامة/ منتصب القامة امشي"، و"أرضعتني البقاا/ جعمتني ابنيا مف قروف "
ربما تطعـ لمسجف / ربما تسمبني آخر شبر مف ترابي "، و"قصفة زيتوف وعمى كتفي نعشي

/ ربما تحرؽ اشعاري وكتبي / ربما تسطو عمى ميراث جدي مف اثاث واواف وخوابي / شبابي 
ربما ترفع مف حولي جدارا / ربما تخدع اصحابي بوجو مستعار / ربما تطعـ لحمي لمكبلب 

 ".والى آخر نبض في عروقي سأقاـو / يا عدو الشمس لكف لف اساـو / وجدارا وجدار 

ولـ بقتصر شعره عمى الروح الوطنية الجياشة، بؿ تعداىا لمخاطبة اآلخر خطاب الند لمند، 
 : رافعا منارة الحضارة االنسانية بقيميا الجميمة

بعد ..فضيحة القاتؿ / ولـ يزؿ صوتؾ يا حبيبتي/ في عتمة الضمائر / ولـ يزؿ جبينؾ المناره"
أومف في / ألنني مازلت يا حبيبتي / ولـ أزؿ أنتظر اإلشارة ألشعؿ المجامر/ ليمة الخناجر

 !".بالحضاره ..باإلنساف ..بالضوا / فجيعتي
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فما تراجع وال فقد . وعمى ىذه الكممات وغيرىا، أرسؿ الحاكـ العسكري سميح الى السجف
ظؿ ذلؾ الشاعر الذي ينسجـ في أفكاره مع طريؽ سياسي عميؽ الذكاا واالخبلص . صوابو

لكف السجف والمبلحقات بكؿ صنوفيا، لـ تفت في عضدىـ، بؿ عززت . لقضيتو الوطنية
 . ايمانيـ بعدالة قضيتيـ

لـ يقعوا في مطب اسرائيمي ولـ ينجرفوا وراا . لقد كاف سميح القاسـ ورفاقو مقاوميف حقيقييف
ية محاوالت أففرضوا حضورىـ عمى حكومات اسرائيؿ، بحيث لـ تعد واقعية . شعارات فضفاضة

ولذلؾ، فإننا نراه حتى في الذىاب الى . وراحوا يزدىروف باالنجازات في كؿ المجاالت. تيجير
لى دراستو في المقاومة إدار الحؽ، منصب القامة يمشي ومرفوع اليامة، تاركا لنا تراثا نحتاج 

. الحقيقية المخمصة
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 نيمة النمر

  سميح القاسـ وداعاً .. رحيؿ قيثارة فمسطيف األخيرة

 الشاعر الفمسطينى سميح القاسـ يومًا وىو فى شبابو أنو ىؿ تخيؿ
سيعيش كيولتو، وأف اآلالؼ سيشاركوف فى تشييع جثمانو فى مسيرة ترفع خبلليا األعبلـ 

الفمسطينية وتتخمميا قرااة أشعاره، وأف يغطى صدره بالورد الجورى األحمر وأغصاف الزيتوف، 
وأف ترتدى النسوة األسود وغطاا الرأس األبيض ويحممف دواوينو، وىف يندبف الشاعر بقوليف 

منتصب »، وأف يرتدى الشباف سترات كتب عمييا «كتبوا أوراؽ النعى وفرقوىا عمى الببلد»
وأف الموكب المييب سيسير وراا عمـ فمسطينى يمتد لعشرة « مرفوع اليامة أمشى.. القامة أمشى

، «سماا األبجدية»أمتار عمى وقع كممات قصيدة 

كـ مرة ذكر سميح القاسـ الموت فى شعره، ووصفو قريبا منو ومف أرضو وأىمو، وكـ مرة فقد 
عزيزًا لـ يتركو سوى مف دقائؽ، فربما تخيؿ الشاعر كثيرًا أف نيايتو حتمًا ستكوف تحت األنقاض 

مثؿ وطنو كمو، وأنو لف يتعرؼ عمى جثمانو أحد، فدبابات عدوه الصييونى تيوى الشعر 
والشعراا، وتفتش عف القصائد والدواويف عند البوابات قبؿ األسمحة وأوراؽ اليوية، فسميح 

وحبات عقده، محمود درويش وتوفيؽ زيادة - الذى غيب الموت جسده قبؿ أياـ - القاسـ  
وفدوى طوقاف، ىـ مف حمموا أرضيـ وقضيتيـ عمى أسنة أقبلميـ، فتغنى بيـ الشعراا فقاؿ ليـ 

. سبلماً .. شعراا المقاومة: نزار قبانى

أنا ال أحبؾ يا موت لكنى ال أخافؾ 

وأدرؾ أف سريرؾ جسمى وروحى لحافؾ 

وأدرؾ أنى تضيؽ عمى ضفافؾ 

أنا ال أحبؾ يا موت لكنى ال أخافؾ   

http://www.alwafd.org/?????-???/729660-????-??????-??????-???????-????-??????-??????
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ىذا ىو قولو األخير قبؿ أف يوارى جسده الثرى عمى قطعة أرض مرتفعة عمى جبؿ حيدر فى 
بمدة الرامة وتشرؼ عمى جباؿ الجميؿ وعمى مدينة حيفا ورأس الناقورة، وخبلؿ الجنازة  صدحت 

ولكؿ الذيف .. أشكر مف قدـ لتشييع جثمانى»: قصيدة لو بصوتو يصؼ فييا عزااه ويقوؿ فييا
وجااوا لتكريـ .. ماذا أقوؿ؟؟.. أتاحوا لى رفعى عمى أكتافيـ وأولئؾ الذيف حمموا أكاليؿ الورود

، وانطمقت كممات القاسـ «أال عظـ اهلل أجركـ أجمعيف.. شخصى الضعيؼ ليذه الجنازة
لشىا يسمونو الموت أرجو أف ال تفارؽ وجيى .. قالوا ويـو تغادر روحى فضائى»: بصوتو

االبتسامة، مف المؤكد أنو عندما تقدـ بو العمر وتمكف السرطاف مف كبده، أدرؾ أنو ربما أتاه 
. «مبلؾ الموت وىو فى فراشو فتقدـ إلييـ بشكره مف بعيد

ويعتبر موت سميح القاسـ لؤلسؼ نياية حقبة شعرية مف أىـ حقب التاريخ الشعرى فى الوطف 
العربى، فسميح القاسـ أحد أىـ وأشير الشعراا العرب والفمسطينييف المعاصريف الذيف ارتبط 

.  48اسميـ بشعر الثورة والمقاومة مف داخؿ األراضي فى عاـ 

حسنًا لقد حاولوا إخراسي منذ الطفولة سأرييـ سأتكّمـ متى أشاا وفي أّي وقت وبأعمى َصوت، »
. «لْف يقوى أحٌد عمى إسكاتي

إنو الشاعر الوحيد الذي تظير : فنرى الشاعرة والباحثة الدكتورة سممى الخضراا الجيوسي، تقوؿ
وىو كما يرى الكاتب سييؿ كيواف .. في أعمالو مبلمح ما بعد الحداثة في الشِّعر العربي

قيثارة فمسطيف »أما الشاعرة والباحثة الدكتورة رقية زيداف فترى أنو « ىوميروس مف الصحراا»
. «ومتنبييا

 1991الطبعة األولى سنة « اليدى»وجاَا في تقديـ طبعة القدس ألعمالو الناجزة عف دار 
شاعرنا الكبير سميح القاسـ استحؽَّ عف جدارة تامة ما ُأطِمَؽ عميو ِمف نعوت وألقاب وفاز بو 

. «شاعر القومية العربية»وىو « شاعر المقاومة الفمسطينية»مف جوائز عربية وعالمية، فيو 
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 نظير مجمي

 .سًٛخ انقاسى..نٓى ٚا 

ولـ يقيموا . لـ يحمؿ سميح القاسـ ورفاقو يوميا السالح
. فقد حسبوىا جيدا". دعشا"جيشا وال 

في ىذا العصر، الذي غدت فيو المقاومة أيضا غطاا 
لممباذؿ الشخصية وستارا لممصالح الحزبية والفئوية، غاب سميح القاسـ، أحد رموز المقاومة 

 ".شرؼ السبلح"الحقيقية التي عرفت معنى 

لـ يعرِّؼ سميح القاسـ نفسو مقاوما، فيذه صفة أطمقيا الناقد المصري رجاا النقاش، خبلؿ 
دراسة نقدية لشعر مجموعة مف الشباب بينيـ محمود درويش وتوفيؽ زياد وراشد حسيف وسالـ 

لكنيـ حمموا لواا المقاومة . جبراف وحنا ابو حنا وألدب اميؿ حبيبي ومحمد عمي طو وغيرىـ
 . بتواضع شديد.. بشموخ و

كاف سميح القاسـ يوميا شاعرا مثؿ رفاقو المذكوريف، وكاف شابا نحيؿ الجسـ ضعيؼ البنية، 
انيـ مجموعة مف الشباف العرب . يكاد يجد القوت والشرطة االسرائيمية تبلحقو بالنبوت

نموا وترعرعوا في الجميؿ والمثمث وحيفا، تحت . الفمسطينييف، مف الرعيؿ الثاني لبقايا النكبة
فقد . سمطة حكـ عسكري فرضتو اسرائيؿ عمى المواطنيف العرب، الذيف لـ تعرؼ ماذا تفعؿ بيـ

 . خططت ألف ال يبقى في دولتيا عرب

بعض البمدات التي تعاوف مخاتيرىا مع الحركة الصييونية قبيؿ " تبمع"كانت مستعدة ألف 
في رفضيـ النكبة متمسكيف بانتمائيـ الوطني وتراثيـ " وقحيف"لكنيا لـ تتوقع بقاا أناس . الحرب
 .فراحت تمارس بحقيـ شتى صنوؼ القمع واالضطياد. الجميؿ

 . فقد حسبوىا جيدا". دعشا"ولـ يقيموا جيشا وال . لـ يحمؿ سميح القاسـ ورفاقو يوميا السبلح



-154- 
 

وأدركوا خبث المخطط الرامي لتشريد مف تبقى في الوطف، فقرروا أف المعركة األساس تتمثؿ في 
لـ يستخدموا خطابا . البقاا، في غرس أقداـ الشاىد عمى عروبة المكاف، في أعماؽ األرض

لـ ينجرفوا وراا خطابات عشوائية تحرر . أىوج حتى ال يتحوؿ ذلؾ الى سبلح لتشريدىـ
فمسطيف بالكذب وتبشر برمي الييود في البحر في وقت كاف فيو الفمسطينيوف يقذفوف الى 

 . الصحاري القفار

لكنيـ تمتعوا .  عاما26كانوا مجموعة مف الشباف الصغار، الذيف ال يزيد عمر أكبرىـ عف 
حددوا . حسبوا خطاىـ بذكاا وواقعية. درسوا الموقؼ بعمؽ وروية. بمسؤولية القادة الكبار

 .اىدافيـ بتواضع ومينية

. ثـ الحفاظ عمى المغة والتراث واألرض. البقاا اوال وثانيا وثالثا: ورسموا خريطة طريقيـ
ذكاا شعمة األمؿ . والحرص عمى أرواح الناس كي ال يصبح طعاما آلليات الدمار اليمجية وا 

 .وخوض معركة طويمة األمد في مواجية العنصرية العدوانية، ببل ىوادة. ورفع الروح المعنوية

 :سميح القاسـ ترجـ ىذه المسيرة بأشعار خالدة، قاؿ فييا

في كفي / مرفوع اليامة/ منتصب القامة امشي"، و"أرضعتني البقاا/ جعمتني ابنيا مف قروف "
ربما تطعـ لمسجف / ربما تسمبني آخر شبر مف ترابي "، و"قصفة زيتوف وعمى كتفي نعشي

/ ربما تحرؽ اشعاري وكتبي / ربما تسطو عمى ميراث جدي مف اثاث واواف وخوابي / شبابي 
ربما ترفع مف حولي جدارا / ربما تخدع اصحابي بوجو مستعار / ربما تطعـ لحمي لمكبلب 

 ".والى آخر نبض في عروقي سأقاـو / يا عدو الشمس لكف لف اساـو / وجدارا وجدار 

ولـ بقتصر شعره عمى الروح الوطنية الجياشة، بؿ تعداىا لمخاطبة اآلخر خطاب الند لمند، 
 : رافعا منارة الحضارة االنسانية بقيميا الجميمة

بعد ..فضيحة القاتؿ / ولـ يزؿ صوتؾ يا حبيبتي/ في عتمة الضمائر / ولـ يزؿ جبينؾ المناره"
أومف في / ألنني مازلت يا حبيبتي / ولـ أزؿ أنتظر اإلشارة ألشعؿ المجامر/ ليمة الخناجر

 !".بالحضاره ..باإلنساف ..بالضوا / فجيعتي
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فما تراجع وال فقد . وعمى ىذه الكممات وغيرىا، أرسؿ الحاكـ العسكري سميح الى السجف
ظؿ ذلؾ الشاعر الذي ينسجـ في أفكاره مع طريؽ سياسي عميؽ الذكاا واالخبلص . صوابو

لكف السجف والمبلحقات بكؿ صنوفيا، لـ تفت في عضدىـ، بؿ عززت . لقضيتو الوطنية
 . ايمانيـ بعدالة قضيتيـ

لـ يقعوا في مطب اسرائيمي ولـ ينجرفوا وراا . لقد كاف سميح القاسـ ورفاقو مقاوميف حقيقييف
ففرضوا حضورىـ عمى حكومات اسرائيؿ، بحيث لـ تعد واقعية اية محاوالت . شعارات فضفاضة

ولذلؾ، فإننا نراه حتى في الذىاب الى . وراحوا يزدىروف باالنجازات في كؿ المجاالت. تيجير
دار الحؽ، منصب القامة يمشي ومرفوع اليامة، تاركا لنا تراثا نحتاج الى دراستو في المقاومة 

. الحقيقية المخمصة
 "بتصرؼ"
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تب وائؿ السمرى ؾ

 ورحؿ".. مشى"منتصب القامة 
 شاعر العربية الكبير سميح القاسـ صوت المقاومة الناصع 

ورفيؽ درب محمود درويش والقابض عمى جمرة " غزة تبكينا ألنيا فينا"وصاحب 
 الشعر حتى النفس األخير

لـ يجد فى المكاف مكاًنا فمضى، وىو الذى تغنى دائما بالصمود، صعدت روحو إلى الكبير 
المتكبر بعد أف قبعت أرواحنا فى مرارة الخذالف، نادى فمـ نسمع النداا، صرخ فصمتت آذاننا، 

منتصب "طرؽ األبواب فأوصدناىا، فمـ يعبأ بشىا ومشى، صاحب أنشودة الفخر الفمسطينية 
وعمى كتفى نعشى، وأنا أمشى .. فى كفى قصفة زيتوف.. مرفوع اليامة أمشى.. القامة أمشى
 ".وأنا أمشى

حدث بالفعؿ ومشى سميح القاسـ صاخب جداريات الصمود وأميف سر شعر المقاومة، .. اليـو
ورفيؽ درب شاعر العربية األكبر محمود درويش، وصديؽ أغمب الشعراا واألدباا والنقاد 

العرب، والمقرب مف أغمب الشعراا الشباب فى الوطف العربى، صاحب الروح الوثابة والقمب 
الحانى والعيوف الضاحكة والقمب الكبير، شاىد المذبحة وشييد الخريطة بعد أف تدىورت حالتو 
الصحية مؤخرا جراا معاناتو مع مرض سرطاف الكبد المعيف، فكاف قدره أف يعانى داخميا مف 

 ".إسرائيؿ"سرطاف الكبد بعد أف عانى طواؿ حياتو مف سرطاف األمة العربية المسمى بػ

 عاما، قضاىا شاعرنا الكبير ما بيف سجف أو اعتقاؿ أو نضاؿ أو مرض أو سفر، لـ 75
يعرؼ قمبو الراحة حتى حينما عاد إلى فمسطيف، فقد أرىقو االنقساـ الداخمى والشتات الخارجى 

وموت األصدقاا ومؤخرا ألـ المرض، فقد ُسِجف سميح القاسـ أكثر مف مرة كما ُوِضَع رىف 
اإلقامة الجبرية واالعتقاؿ المنزلى وطِرَد ِمف عممو مرَّات عّدة بسبب نشاطو الشِّعرى والسياسى 

وواَجَو أكثر ِمف تيديد بالقتؿ، فى الوطف وخارجو، اشتغؿ ُمعممًا وعامبًل فى خميج حيفا 
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وصحفيًا، لكنو برغـ كؿ ىذا لـ تفتر عزيمتو ولـ يصدأ قممو وظؿ مخمصا لمشعر والمقاومة 
واألدب والقضية، فصدر لو ما يقرب مف سبعيف كتابا فى الشعر والقصة واألدب وصَدرْت 

أعمالو فى سبعة مجّمدات عف دور نشر عّدة فى القدس وبيروت والقاىرة كما ُترِجـَ عدٌد كبير 
مف قصائده إلى اإلنجميزية والفرنسية والتركية والروسية واأللمانية واليابانية واإلسبانية واليونانية 
واإليطالية والتشيكية والفيتنامية والفارسية والعبرية والمغات األخرى، وحصؿ سميح القاسـ عمى 
العديد مف الجوائز والدروع وشيادات التقدير وعضوية الشرؼ فى عّدة مؤسسات، فناَؿ جائزة 

مف إسبانيا كما حاز عمى جائزتيف مف فرنسا عف مختاراتو كما حصَؿ عمى جائزة " غار الشعر"
مف الرئيس ياسر عرفات، " وساـ القدس لمثقافة"البابطيف لمشعر العربى وحصؿ مّرتيف عمى 

" الشعر"مف واحة السبلـ، وجائزة " السبلـ"وحصَؿ عمى جائزة نجيب محفوظ مف مصر وجائزة 
الفمسطينية، وصَدرْت فى العربى وفى العالـ عّدة ُكتب ودراسات نقدية، تناوَلت أعمالو وسيرتو 
ضافاتو الخاصة والمتمّيزة ليحتار النقاد فى إطبلؽ لقب مناسب عمى ىذا  نجازاتو وا  األدبية وا 

قيثارة "وقاؿ البعض اآلخر إنو " ىوميروس الصحراا"الصوت العربى الشامخ، فبعضيـ قاؿ إنو 
" الشاعر القديس"متنبى فمسطيف بينما وصفو البعض اآلخر بػ"وبينما لقبو آخروف بػ" فمسطيف

 .، وشاعر الشمس"سّيد األبجدية"

وفى ظؿ ىذا الموت القاسى، وفى ظؿ ىذا العدواف الممنيج عمى غزة، ال يسعنا إال أف نسترجع 
 : كممات شاعرنا المفقود التى أنشدىا ألنصار القضية الفمسطينية، محفزا ومدعما قائبل

تقدموا 
تقدموا 

 كؿ سماا فوقكـ جينـ

 وكؿ أرض تحتكـ جينـ

تقدموا 
 يموت منا الطفؿ والشيخ
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 وال يستسمـ

 وتسقط األـ عمى أبنائيا القتمى

 وال تستسمـ

تقدموا 
تقدموا 

 بناقبلت جندكـ

 وراجمات حقدكـ

وىددوا 
وشردوا 
ويتموا 
وىدموا 

 لف تكسروا أعماقنالف تيزموا أشواقنا

 نحف القضاا المبـر

تقدموا 
تقدموا 
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 وديع عواوده

جصًاٌ سًٛخ انقاسى ٕٚارٖ انٕٛو يهفٕفا تانعهى انفهسطُٛٙ 

 عهٗ سفٕح جثم انجزيق« انزايح»فٙ تهدذّ 

 

نعت الفعاليات الثقافية والصحافية والسياسية داخؿ : الناصرة
 الشاعر الكبير سميح القاسـ الذي غيبو الموت 48أراضي 

التأبيف  وتمّمت لجنة . الميمة قبؿ الماضية بعد طوؿ صراع مع مرض عضاؿ
االستعدادات لمراسـ الدفف والميرجاف الخطابي قبيمو في مسقط رأسو في بمدة الرامة عمى سفوح 

 لبيت العزاا في الرامة، تستقبميـ فمسطيفوتقاطرت الوفود مف كؿ انحاا . جباؿ الجرمؽ اليـو
لكف جذع .. تتبدؿ األوراؽ مف اف الف»: الفتة تحمؿ مقاطع مشحونة موحية مف شعر سميح

 «..السندياف

وفي بياف صادر عنيا نعت زوجة الفقيد السيدة نواؿ القاسـ وأبناؤه وطف، ووضاح، وياسر 
وعمر وعمـو آؿ القاسـ حسيف وأقرباؤىـ وانسباؤىـ وأصدقاا الفقيد ورفاُقو ببالغ الحزف واألسى 
وبقموب يعتصرىا األلـ الشاعر العربي الفمسطيني الكبير، والعَمـ الوطني واالنسانّي والمناضؿ 

 . البارز، شاعر المقاومة والعروبة سميح القاسـ

 الذي كاف أحد مناصريو مبديا أسفو لرحيؿ الشاعر 48كما نعاه الحزب الشيوعي داخؿ أراضي 
العربي الفمسطيني الكبير، شاعر االنسانية، المناضؿ الوطني والقومي واألممي سميح القاسـ 

االتحاد، )وقاؿ الحزب الشيوعي الذي عمؿ سميح القاسـ في صحفو ومجبلتو . (أبو وطف)
في حيفا سوية مع صديقو الراحؿ محمود درويش سنوات طويمة، في بيانو قاؿ  (الجديد، والغد

قدامو عمى الحياة  اف القاسـ قد رحؿ بعد صراع بطولّي مع مرض عضاؿ، لـ ينؿ مف عزيمتو وا 
 . وعمى القصيدة

http://www.alquds.co.uk/?tag=uuoousu
http://www.alquds.co.uk/?tag=uuoousu
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أشغؿ الراحؿ الكبير مياـ عّدة في قيادة الحزب الشيوعي وفي صحافتو ومجبلتو األدبية، »وتابع 
ولكنو أشغؿ ورفاقو فضاانا األدبّي والثقافّي بإبداع رفيع لـ يتوقؼ طيمة نصؼ قرف ونّيؼ، 

قوامو القيـ الوطنية والتقّدمية، وأشغؿ ذائقة وقموب مبلييف القّراا مف المحيط إلى الخميج، وفي 
اف عزاانا في ما خمػّفو شاعرنا . العالـ الرحب الذي أطّؿ عميو واحتضنو مف عمياا الجميؿ األشـّ 

مف ميراث أدبي غزير، وسيرة كفاحية طويمة وعريضة، وذكرى خالدة ستظؿ محفورة في وجداف 
رايُة جيٍؿ يمضي وىو »: وليس لنا سوى اف نرّدد ونوّكد. شعبو وذاكرتو التاريخية وثقافتو الوطنية

 . »قاومُت فقاـو .. ييّز الجيَؿ القادـ

ببالِغ الحزِف واألسى »: ونعاه ايضا االتحاد العاـ لمكتاب واالدباا الفمسطينييف في بياف قاؿ فيو
ومرارة الفقداف، ينعى االتحاد العاـ لمكّتاب واألدباا الفمسطينييف وبيت الشعر الفمسطيني إلى 
لى اإلنسانية  لى أبناا امتنا العربية، وا  أبناا شعبنا الفمسطيني العظيـ، في الوطف والشتات، وا 

جمعاا، الشاعر العربي الفمسطيني واألممي الكبير سميح القاسـ الذي غّيبو الموت مساا أمس، 
«.  2014 (أغسطس)الثبلثاا الموافؽ التاسع عشر مف آب 

كاف الراحؿ الكبير واحدًا مف ذلؾ الجيؿ المؤسس لمكممة المقاتمة عمى طريؽ »ضاؼ البياف أو
تشييد مدرسة شعرية ثورية محكمة األساسات والبنياف، كانت فمسطيف، وشعبيا، وقضيتيا، 

وأحزانيا، وآالميا، وأحبلميا، وتطمعاتيا بوصمتيـ، ورؤاىـ، فاستحقوا بجدارة اف يكونوا أساتذة، 
. «واف تتربى في مدرستيـ أجياؿ شعرية، وتتعمـ منيـ الكثير، والكثير

كاف شاعرنا الكبير سميح القاسـ متواجدًا في ساحات فمسطيف الثقافية والكفاحية، وفي »وتابع 
نسانا شعبيا استطاع اف يتممس  مقدمة الّركب شاعرًا فذا ومجددا ومبدعا، ومناضبل عنيدًا، وا 

أوجاع أبناا شعبو وأمتو والمقيوريف في ىذا العالـ المتوحش، واف يكوف دائما إلى جانب 
لقد كاف باختصار صرخة مدوية في وجو الظمـ أيا كاف . المظموميف، والمتطمعيف لمحرية والعدالة

 . لقد ترؾ سميح القاسـ إرثا ثقافيا نعتّز بو، ونعمف انحيازنا التاـ لو. شكمو ومصدره
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كما وترؾ سيرة نضالية نفتخر بيا، ونتعمـ منيا، وفي ىذه المناسبة يتطمع االتحاد العاـ لمكتاب 
واألدباا الفمسطينييف، بؿ ويطالب الجيات الرسمية في السمطة الوطنية الفمسطينية، وفي منظمة 
التحرير الفمسطينية، إلى اف تمتفت، ليس فقط لتراث الراحؿ الكبير، وانما لوصاياه التي سنجدىا 
في كؿ جممة شعرية كتبيا، واف تولي ثقافتنا الوطنية المقاتمة ما يمكنيا مف الصمود، ويشحذىا 

. بمقومات الصمود والمزيد مف المقاومة

ويعتبر القاسـ واحدا مف أبرز الشعراا العرب والفمسطينييف المعاصريف، اذ ارتبط اسمو بشعر 
منتصب القامة »الثورة والمقاومة، وكتب قصائد تغنى بيا العالـ العربي برمتو، مف أبرزىا 

 . التي غناىا الفناف مارسيؿ خميفة« أمشي

اعتقؿ خبلؿ حياتو مرات عديدة بسبب مواقفو الوطنية والقومية، كما اشتير بمقاومتو التجنيد 
.   عمى ابناا الطائفة المعروفية العربية الدرزية التي ينتمي الييااسرائيؿاإللزامي الذي فرضتو 

وتنوعت أعماؿ القاسـ بيف الشعر والنثر والمسرحيات والرواية والبحث والترجمة، ومف أبرز 
تقدموا براجمات حقدكـ وناقبلت جندكـ، فكؿ سماا فوقكـ .. تقدموا»قصائد التحدي مف نتاجو 

وبعدما داىمو داا . وقد قيمت بوحي االنتفاضة األولى» وكؿ أرض تحتكـ جينـ .. جينـ
السرطاف قبؿ عاميف ألؼ قصيدة تجمت فيو روح الفكاىة التي تشبث بيا في أحمؾ الظروؼ 

انا ال أحبؾ يا موت، لكّنني ال أخافؾ، وأدرؾ اف سريرؾ جسمي، »: وفييا خاطب الموت
لكنني ال … ال أحبؾ يا موت… انا… وروحي لحافؾ، وأدرؾ اني تضيؽ عمّي ضفافؾ

 .«أخافؾ
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 وليد الفاىوـ

 وليد الفاىوـقاؿ الكاتب المحامي 

بعد تمقيو خبر رحيؿ الشاعر " بكرا"في حديث مع  (الناصرة) 
نو كاف وسبقى فخورًا بالعبلقة ، اسميح القاسـالعربي الكبير 

الراحؿ،  تربطو بالعمبلؽ  (وستبقى)التاريخية والعائمية والسياسية التي كانت 
: مات ولـ تمت أفكاره، وينطبؽ عميو ما قالو رفيقة شاعر فمسطيف الراحؿ محمود درويش"الذي 

كما قاؿ، واعداً  نفسو بأف يبقى ذاكراً  متذكراً  بسمة صديقو الراحؿ، – " يا موت قيرتؾ الفنوف
 .وتفاؤلو وعناده واصراراه عمى الفكر والفكرة

وأضاؼ الفاىـو اف القاسـ خمّػؼ نتاجاً  ادبياً  رائعاً  ال يمػّحي أثره، يستوجب صونو ونشره 
.  بتحويمو مف مجرد كتب ومؤلفات ومجمدات الى مسرح وسينما وأنواع مختمفة مف الفعؿ والعمؿ
ورداً  عمى سؤاؿ حوؿ الشعور الذي اعتراه حيف نما إليو نبأ رحيؿ الصديؽ العزيز، قاؿ انو 

" . وقعاً  ورعشة "سميح القاسـعمى الرغـ مف كوف الخبر متوقعاً  سمفاً ، لكّف لموت 
أف نرّدد تراتيمو "وخمص الفاىـو الى القوؿ أف أنسب سبيؿ إلى صوف ذكرى الراحؿ وموروثو 

 "!عمى الدواـ
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 يحيى زكريا األغا: د 

 ورحؿ  منتصب القامة

لـ ولف يكوف سميح القاسـ  األخير الذي تصعد روحو لمسماا، 
فسبقو كواكب مف الشعراا الفمسطينييف الذيف يشيد ليـ التاريخ  

واألدب والفكر بأنيـ مف أركاف األدب العربي والفمسطيني المعاصر، 
شعراا مبدعوف، وشاعرات مبدعات، أديبات وأدباا أسيموا في الحركة األدبية والعربية بالكثير 

مف األعماؿ المبدعة، وأثروا المكتبة العربية بالعديد مف المجموعات الشعرية، والروايات 
والقصص والمقاالت، وغيرىا مما يعتبر إبداعيـ منارة لمفكر في عالـ متجيـ عف 

. الثقافةواإلبداع

سميح القاسـ حط رحاؿ العمر إلى غير رجعة، ليس في مدينة الزرقاا التي ولد فييا، ولكف في 
الرامة، مدينتو الفمسطينية التي عاش فييا،  فأسمـ روحو بعد رحمة مف العطاا الثقافي واألدبي 
اكتنزت بيا المكتبات الفمسطينية كما اكتنزت خزائنو بالتكريـ مف شتى بقاع األرض، فمـ يكف 

فمسطينيًا فقط، بؿ كاف أمميًا، ألنو كاف إنسانيًا في عطائو، فناؿ ما ناؿ مف التكريـ الذي 
. يتساوى مع عطائو البلمحدود

ـّ بو منذ سنوات عمر ناىز الخامسة والثمانيف  سميح القاسـ أسمـ روحو هلل بعد مرض عضاؿ أل
عامًا، كانت مكتنزة بالعديد مف المحطات األدبية والسياسية والنضالية، حياتو كانت كشجرة، 
نمت في أرض مباركة، وترعرعت عمى ثرى أرضو، فأينعت ثـ أثمرت، وأصبح شعره رمزًا 

لممقاومة، وانتشر في أنحاا المعمورة، وُترجـ إلى لغات عديدة، وتقديري بأنو قاؿ شعرًا ما لـ يقمو 
غيره، بؿ ويمكنني القوؿ بأنو لـ يبؽ شيإال وقد قالو شعرًا أو أدبًا، ومع مرور الزف الصعب، 

والسنوات التي أكمت مف حياتو الكثير، بؿ ومنحتو الكثير، أخذت ىذه الزىرة تذبؿ رويدًا رويدا، 
" حتى أنو لـ يستطع قبؿ أقؿ مف عاـ الحضور إلى راماهلل الستبلـ شيادة التكريـ مف الدكتور 

، فمنذ "ذرة مف تراب الوطف" رئيس الوزراا األسبؽ،  وىو كما قاؿ عف نفسو " سبلـ فياض
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 وحتى وفاتو ُيسّجؿ التاريخ بأنو صاحب قضية تبناىا منذ كاف صغيرا وحتى 1929والدتو عاـ 
ىذه المحظة، فكانت محطاتو زاخرة، أعبلىا وأبرزىا ىي المقاومة بالكممة، والتي ألقت بو في 

غيابات السجف أحيانًا، وأحيانًا تحت اإلقامة الجبرية في مدينتو وبيتو، فأصبح السجف دافعًا لو 
لممزيد مف الكتابة ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي، وكذلؾ حاؿ اإلقامة الجبرية، وما انضمامو لمحزب 

لمدفاع عنو عندما يتـ اعتقالو أو – كغيره مف الشعراا – الشيوعي الفمسطيني إال محاولة منو 
. تيديده

لـ تقتصر حياتو عمى الشعر، بؿ امتدت إلى العمؿ االجتماعي الذي يصب في خانة األدب 
يصاؿ رسالة إلى الكؿ في الداخؿ  والفكر والثقافة، فأنشأ مسرحًا ليخاطب الجمع بشكؿ مباشر، وا 

. والخارج بالصوت والصورة، إلبراز القضية الفمسطينية بالشكؿ الذي يريده

ترتكز قصائد القاسـ عمى معطيات وفرضيات وتجارب مف الواقع، تدور حوؿ األرض والوطف 
والتشرد والعودة، والسجف والسجاف،  وىي نابعة مف انتماا الشاعر لؤلرض التي تربى عمييا، 

فمـ تكف المجموعات الست التي أطمقيا وىو في الثبلثيف مف عمرة إال عصارة ألـ ومعاناة 
ومكابدة مف االحتبلؿ اإلسرائيمي الذي حوؿ عذب الحياة إلى ممح، ولكنو استطاع أف يحّوؿ ىذا 

. الممح إلى قذائؼ مف كممات في وجو المحتؿ، فكاف مصيره إما السجف أو اإلقامة الجبرية

دواوينو كانت محاكاة لتجاربو المرحمية، ولكف في بعضيا كاف متبصرًا ِلما يجب أف يكوف عميو 
المواطف في مواجية المحتؿ، فاكتنزت بالمعاني الوطنية والتحريضية، مما أسيـ في نشر الوعي 
النضالي ضد المحتؿ، وأصبحت العديد مف قصائده أناشيد لمصغار يتناولوىا في مواجية العدو 

. اإلسرائيمي

دواوينو الشعرية رغـ تنوع الموضوعات، إال أف فمسطيف بما تحمؿ مف معاني ىي المسيطرة 
عمى مكونات النص الشعري، فعمؽ المأساة ىي التي جعمت منو  إنسانًا ال يذعف ليذه 

األحزاف، ليخرج مف بيف ثنايا األلفاظ كالعنقاا ليعمف اإلصرار عمى عدـ االستسبلـ ميما كمفو 
. مف ثمف
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إف خط النضاؿ في شعره وجد مكانو إلى جانب الشعراا اآلخريف، فأصبح واحدًا مف شعراا 
فمسطيف الذيف يمثموف الخط الثوري مع توفيؽ زياد وفدوى طوقاف ومحمود درويش وشفيؽ حبيب 
ومحمد عز الديف مناصرة، وشكيب جيشاف وغيرىـ  الكثير مف ىذه القامات التي مازاؿ بعضيا 

يصدح، وبعضيا كما قمنا فارؽ الحياة،  فأنتج شعرًا نابضًا بالحيوية، مرتكزًا عمى ىويتو 
النضالية الضاربة في أعماؽ الراـ، فّموف في قصائده، واباح لنفسو حرية الحركة في تناولو 

في " و " طمب انتساب لمحزب" و" ودخاف البراكيف" و" أغاني الدروب" لمنصوص، فأصدر 
، ىذه الدواويف حافمة بقدرات فائقة عمى "سقوط األقنعة" " و " دمي عمى كفي" و " انتظار الرعد

العطاا، حيث حمؿ رسالة المناضؿ مبكرًا، واسمـ نفسو لوطنو، فعرؼ مف خبلليا كيؼ تكوف 
" ذرة تراب في ىذا الوطف" المواجية، وكيؼ يكوف التحدي واإلصرار، ليصبح كما قاؿ أنا 

. وجسرًأ يربط الماضي الجميؿ بالحاضر األليـ

لـ تكف عبلقتي بو عابرة، بؿ بدأت مع بدايات شعره، وتوطدت العبلقة في تسعينيات القرف 
" الماضي، وخاصة بعد أف عزمت إتماـ دراسة الدكتوراة، فأرسمت لو رسالة قصيرة جدًا مفادىا
أني أرغب في إتماـ دراسة الدكتوراة في الشعر الفمسطيني المعاصر وتحديدًا لتسميط الضوا 

ىذا الخبر، " كؿ العرب" عمى شعراا فمسطيف الداخؿ، فما كاف منو إال أف نشر في صحيفة 
، فأصبحت جزاًا مف مكونات شعراا " الفاكس"وبدأت الدواويف الشعرية تنيؿ عمّي عف طريؽ 

. وأدباا فمسطيف، ومازالت ىذه العبلقة تتوطد بشكؿ جيد

موىبتو تمثؿ أحد أركاف ثبلثة يعتمد عمييا في شعره الثقافة والتجربة، فمكنتو ىذه الركائز ليصبح 
شاعرًا يمتطي جواد الثورة وقتما شاا، ويخترؽ غبار الحرب بصوت يحرؾ أبناا الوطف مف 

" . مرفوع اليامة أمشي" خبلؿ 

: إنو سميح الذي قاؿ يوماً 

معاشي – ماشئت – ربما أفقد 

وكّناس شوارع – وعتااًل – ربما أعمؿ حّجارًأ 
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ربما 

ربما تسمبني آخر شبر مف ترابي  

لف أساـو .. لكف – يا عدو الشمس 

لى آخر نبض في عروقي  سأقاـو ....وا 

 

لـ يكف سميح يعمـ بأف جند اهلل في األرض قد حفروا الخنادؽ، ولـ يكف يعمـ بأف الفمسطينييف 
سيصنعوف  الصواريخ لتمقي في قموبيـ الرعب، وىنا جاا قولو قبؿ أكثر مف أربعيف عامًا  

: ليتجانس مع واقع المقاومة في قطاع غزة

تقدموا ... تقدمو  

كؿ سماا فوقكـ جينـ 

كؿ أرض تحتكـ جينموا 

. تقدموا تقدموا

بناقبلت جندكـ وراجمات حقدكـ 

وىددوا وشردوا ويتموا وىدموا 

لف تكسروا أعماقنا 

ىذه الصور المتبلحقة لمشاعر ماثمة أمامنا اليـو بكؿ تفاصيميا وحيثياتيا، فيا ىي األنفاؽ تُثير 
: الرعب في قموب الجنود اإلسرائيمييف، والصواريخ تثير الرعب في نفوس المواطنيف 

اسرجت كؿ متاعبي  ودمي عمى كفي يغني فاشربوا ... ىذا أنا 
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إنو سميح القاسـ الذي ال يرضى بالمذلة واليواف، وال ييوف عميو ترؾ داره ميما كاف الحصار 
: المضروب عميو

إف اختبلج الروح في البذرة  

أقوى مف الصخرة 

وجذورنا في رحـ األرض ممتدة 

وقميصنا البالي 

ماداـ يخفؽ في رياح الحزف والشدة 

ستظؿ تخفؽ راية العودة 

. ستظؿ تخفؽ راية العودة

شعار لـ يبتعد عف مفردات الشاعر، وال قاموسو الشعري، ألنو يعي تمامًا ماذا تعني " المقاومة" 
ىذه الكممة، وتأثيرىا عمى المحتؿ، وال يمكننا أف نثبت أف لنا حقًا إال بيا، وىذا ما وجدناه عند 

: جميع شعراا وشاعرات فمسطيف في تمؾ المرحمة وما بعدىا

ومف جيؿ لجيؿ 

لى أف يبعث النير  وا 

وتشدو في أغاني الحمائـ 

: أمؤل الدنيا ىتافًا ال ُيساـو

!! كفر قاسـ.. ز كفر قاسـ .كفر قاسـ 

دمؾ الميدور مازاؿ يقاـو 
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مازلنا نقاـو 

:  رحؿ سميح القاسـ في وطنو، ورفض أف يغادره بدعوة مف شقيقو

! أخي الغالي

إليؾ ىناؾ في بيروت 

حيث تموت .. إليؾ ىناؾ

كزنبقة ببل جذر 

كنير ضّيع المنبع 

كأغنية ببل مطمع 

الوطنية التي امتزجت بالمعاني وبالحروؼ سمت بو إلى اإلنسانية التي ارتقت بقصائده، فآالـ 
الشعوب المطحونة التقت مع أّناتو وصرخاتو، فمزج بيف مصائب الشعوب ومصيبة شعبو، 

.  محركًا وجدانو بقصائد في غاية مف الروعة

. رحؿ منتصب القامة، وسيبقى منتصب القامة بكممات يرددىا الشعب الفمسطيني صغارًا وكباراً 

. رحؿ في زمف رحيؿ الشيداا مف غزة، وكأنو أراد أف يقوؿ ليـ بأنني أشد عمى أياديكـ

. رحؿ في زمف مجزرة غزة وغزة مازالت صامدة

رحؿ في زمف القير العربي لفمسطيف وشعبيا، وكأف القدر أراد لو أال يكتب قصيدة تخرج مف 
. عبااة العروبة التي يؤمف بيا

"  رحؿ في زمف البلزمف مف بيف األحياا ليترؾ ليـ وصية تقوؿ

إف الشمس ال ُتمجـ 
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. وأف المارد الجبار سوؼ ييشـ القمـ

: رحؿ صوتو الحي بيف األصوات 

ألجمؾ أسرج األحزاف 

مف أرض إلى أرض 

ألجمؾ أركب األىواؿ 

مف بحر إلى بحر 

. مف أجمؾ أمنح الكممات لمغير

لقد استطاع سميح القاسـ رغـ اغترابو في وطنو وفي قريتو أف يبني أحبلمو عمى شطآف الوطف، 
ورغـ السنيف والمآسي التي طحنتنا إال أننا لـ : "مغازاًل ومناجيًا وعاشقًا في نفس الوقت، يقوؿ 

". نفقد فمسطينيتنا ولف نفقدىا

 حيث ُفتحت 1967سميح القاسـ صدح صوتو في معظـ الدوؿ العربية وخاصة بعد نكسة 
بوابة لو وغيره مف الشعراا  ليتواصؿ بشعره مع محبيو، فاحتضنتو الدوحة مّرات عديدة، وكاف 

. لي شرؼ مرافقتو، ومجالستو، فأحبيت فيو األمؿ، والثورة والحياة وعفة النفس

، إنو الفمسطيني الثائر، إنو الفمسطيني اإلنساف، إنو الفمسطيني ابف الراـ  إنو الفمسطيني المقاـو
الذي وّحد الشعب الفمسطيني في كثير مف قصائده واشعارة  والتي أصبحت جزاًا مف كرنفاؿ 

. أبناا فمسطيف في الوطف والميجر

سميح القاسـ عنما ُيمقي شعرًا ال يتكمـ بمسانو، بؿ بمساف كؿ شعراا الوطف، وكؿ الشعراا 
الفمسطينييف عمى السواا بالتزامة وموضوعيتو، وثقافتو وتجربتو، وموىبتو ووطنيتو وعنفوانو، فيو 

. واحد مف كؿ، ولكنو واحد في تفرده في العديد مف قصائده ومجموعاتو الشعرية



-170- 
 

حري بنا وبكؿ الدارسيف لمشعر المعاصر ونحف نقرأ ليذا الشاعر أف يكوف لو نصيب مف 
دراسات مختمفة إضافة إلى ما حظي بو في حياتو مف شرؼ الدراسات واألبحاث، وكاف لي ىذا 

. الشرؼ خبلؿ مسيرتي األدبية

سميح القاسـ واحد مف شعراا فمسطيف الذيف حظوا برعاية مف العديد مف المسؤوليف، فناؿ 
. األوسمة والدروع، والشيادات بما يستحؽ

ىنئيًا لفمسطيف بشاعر اسمو سميح، فيو عمى درب السابقيف األوائؿ مف ابناا فمسطيف األوفياا 
الذيف لـ يبخموا بفكرىـ وعطائيـ مف أجؿ فمسطيف األرض وفمسطيف اإلنساف وفمسطيف الثورة 

. والمقاومة

: وقبؿ اثنيف وأربعيف عامًا قاؿ قصيدة لغزة

الغوؿ والعنقاا والدـ والشباؾ 

والنسي والخؿ الوفي 

  .مف أوؿ الدنيا ىناؾ آلخر الدنيا ىناؾ

  .. وجبينيا العالي كسارية تعود وال تعود مف سقؼ أعمدة الدخاف

 .. وأنا أقاسميا وفي عنقي سبلسؿ موتي اآلني

  .. مف؟.. ما أنِت؟ : أسأليا وسور السجف يمعؽ عاره

  .. أمدينة أـ موقع متقدـ في جبية نقشت عمى صدور جنودىا الشجعاف كؿ األسمحة

 .. وعمى صدور جنودىا الشجعاف ذلت ذلت كؿ األسمحة

  .. !أمدينة أـ مذبحة؟.. مف؟ .. ما أنِت؟ 

الميؿ واألسبلؾ إليِؾ 
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وال أزاؿ يا حبّي المحفور طفبًل الىيًا في ساحتؾ 

وفتى ينازؿ غاصبيؾ عمى تراب أزقتؾ 

وأنا القتيؿ عمى الرصيؼ 

وأنا األشداا الوقوؼ 

أنا األلوؼ .. أنا المئات .. أنا الصمود.. أنا العذاب .. البرتقاؿ .. وأنا البيوت 

اليـو صار عمى المحبيف اختيار الموت أو أبد الفراؽ 

اليـو عرس الدـ المراؽ 

 .نعيش يا حبي المقاـو أو نموت.. وأنا وأنِت نعيش يا حبي المقاـو أو نموت 

وأنقؿ ىنا ما كتبو يوسؼ الشايب في لقاا مع الشاعر قبؿ أياـ قميمة، وتحديدًا بعد الحب األخيرة 
نحُف ال نستحؽُّ شيئًا أكثر مف .. غزُة تُبكينا ألنَّيا فينا : " عمى غزة حيث يقوؿ القاسـ 

،  !!"الخجؿ

حيف يجتمع السيد باف كي موف ووزير الخارجية األميركي السيد جوف "وقاؿ القاسـ ساخرًا 
لساعة او لساعتيف، لمعاجمة الجرحى والمرضى في قطاع غزة “ ىدنة انسانية”كيري، لمبحث في 

واالستخفاؼ بحياة البشر المتعرضيف لخطر “ المسخرة”المنكوب، فاف ىذه الحالة ال تخمو مف 
اف يعمموا بمنتيى الجدية، ليس " الكبار"كاف عمى السادة : حرب ىـ وقودىا دائما، مشدداً 

كاف عمييـ اف يفرضوا الحؿ السممي الضروري إلخراج .. مقتضبة" ىدنة انسانية"لتحقيؽ 
 ."المدنييناألبرياا مف دوامة الموت والدـ والدمار والعذاب

:  بعد الحرب عمى غزة2009وأختـ بجزٍا  مف قصيدة قاليا الشاعر عاـ 

غزة ما ما ماتت في الفجر الحزيف 
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غزة والدة مف أشبلا الياسيف 

طوبى ليا أـ الصامديف 

غزة أزىرت ثمارىا   عمى جسد مثقب بالرصاص 

نوافذ صدره ُتطؿ عمى اآلتي مف جياد النصر المبيف 

في جعبتي الكثير الكثير عف سميح، ولكف المجاؿ أرحب لكؿ الكّتاب ليدلوا : وقبؿ أف أختـ أقوؿ
بما لدييـ عف ىذه القامة الشعرية واألدبية التي افتقدتيا فمسطيف، وافتقدتيا األمة العربية بؿ 

.  والعالـ المحب لئلنسانية والسبلـ 

كما كنت في حياتؾ محبًا لؾ، وفيًا لشعرؾ مف خبلؿ الدراسة والتحميؿ، سأبقى كذلؾ لؾ، كما 
 .لسطيفأنا بالنسبة لمشاعرة فدوى طوقاف ومحود درويش وكؿ شعراا ؼ
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: يوسؼ القعيد

أصابتو الدىشة عندما زار القاىرة ألوؿ مرة 

الشاعر الفمسطينى الكبير سميح القاسـ زار مصر فى أوؿ زيارة لو 
لعاصمة دولة عربية، وقد أصابو الدىشة والذىوؿ مف القاىرة، وقد سجمت معو فى مجمة 

المصور رحمتو األولى لمقاىرة، ورأيت تصميمو أف يرى ضريح الشاعر الفمسطينى معيف بسيسو 
الكائف فى مدافف مدينة نصر، وكيؼ كاف يصمى ويقرأ الفاتحة، وعرفت يوميا كيؼ ىى محنة 

الفمسطينى، وأنو حالة خاصة، والحظت عمى القاسـ أنو كاف مولعا بزيارة األضرحة، فزار السيدة 
نفيسة والسيدة زينب، رغـ أف المعروؼ عنو انتماؤه لمحزب الشيوعى، مثؿ صديقو محمود 

درويش، الذى حاوؿ بعض المثقفيف، كعادتيـ، إثارة الجدؿ بينيما، حوؿ مسألة مف أكثر وطنية 
الذى ظؿ بفمسطيف كالقاسـ أـ الذى تركيا وسافر لمخارج كمحمود درويش لتوصيؿ القضية 

. «رسائؿ بيف شطرى البرتقالة»عالميا، إال أنيا كانا أكبر مف ىذه المسألة، فأبدعا سويا كتاب 

وقد استمرت صمتى بو منذ ىذه الراحمة، وحزنت كثيرا عمى رحيمو؛ ألف بموتو يرحؿ آخر شاعر 
. لمقضية الفمسطينية
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 الجزء الثاني

  مواقع التواصؿ االجتماعي
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 الذيف ال يقبموف يفسميح القاسـ كاف قريبًا مف الصحفييف، ومف الصحافة المكتوبة بعكس الكثير
إال عمى المقاببلت التمفزيونية، وليذا وجدنا افتتاحيات عدٍد كبير مف الصحؼ في الوطف العربي 

 .تناولت وفاة سميح القاسـ بشكؿ أظير محبة لو، وحزنًا عمى وفاتو

كما تناولت مواقع التواصؿ االجتماعي المختمفة حدث وفاتو، إضافة إلى عدد مف االفتتاحيات 
 .والمشاركات الوجدانية

وأضع بيف يدي القارئ ما تناولتو بعض الصحؼ، مف كتابات، وكذلؾ بعض المواقع 
 .االلكترونية
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البياف – وفاة الشاعر الكبير سميح القاسـ بعد صراع طويؿ مع السرطاف 

يرحؿ ساميح القاسـ في عز معاناة غزة والشعب الفمسطيني،  وبعد صراع طويؿ مع السرطاف، 
كتب سميح القاسـ قصائد " . ، شاعر فمسطيف وتاريخيا ومقاومتيا " سميح القاسـ"يرحؿ  

معروفة تغنى في كؿ العالـ العربي، منيا قصيدتو التي غناىا المبناني مرسيؿ خميفة، ويغنييا 
.. مرفوع اليامة أمشي.. منتصب القامة أمشي"كؿ أطفاؿ فمسطيف وتغنى في كؿ مناسبة قومية 

 11ولد سميح القاسـ في ". وعمى كتفي نعشي، وأنا أمشي وأنا أمشي.. في كفي قصفة زيتوف
 في بمدة الرامة شماؿ فمسطيف، ودرس في الرامة والناصرة، واعتقمو اإلسرائيميوف 1939أيار 

مرات عدة ، وفرضوا عميو اإلقامة الجبرية بسبب مواقفو الوطنية والقومية، وقد قاـو التجنيد الذي 
شكؿ القاسـ مع الشاعر الفمسطيني . فرضتو إسرائيؿ عمى الطائفة الدرزية التي ينتمي إلييا

الراحؿ محمود درويش ، عصب أدب المقاومة الفمسطينية، و توأـ مسيرة حافمة بالنضاؿ 
تنوعت أعماؿ القاسـ بيف الشعر والنثر والمسرحيات، وبمغت أكثر مف سبعيف . واإلبداع والحياة 

كتابات "عمبل، كما اشتير بكتابتو ىو والشاعر محمود درويش الذي ترؾ الببلد في السبعينيات 
كانت حالة أدبية نادرة "ووصؼ الكاتب عصاـ خوري ىذه المراسبلت بأنيا ". شطري البرتقالة

". وخاصة بيف شاعريف كبيريف قمما نجدىا في التاريخ
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 اإلياراخ: صذٛفح انثٛاٌ 

ٔفاج انشاعز انفهسطُٛٙ انكثٛز سًٛخ انقاسى عٍ عًز َاْز 

 انشاعز انكثٛز سًٛخ انقاسى ذٕفٙ عقة صزاع طٕٚم يع يزض انسزطاٌ  عايا75

 ٔيكس األسثٕع انًُصزو تانًسرشفٗ

 ا

الشاعراف الفمسطينياف الصديقاف محمود درويش وسميح القاسـ 
رحؿ أحد أكبر أعمدة األدب الفمسطيني والشعر العربي المعاصر، الشاعر الفمسطيني الكبير 

سميح القاسـ ابف قرية الرامة الجميمية، إذ وافتو المنية بعد صراع طويؿ مع مرض السرطاف عف 
وكانت قد تدىورت حالة الشاعر الصحية في األياـ القميمة الماضية جراا .  عاما75عمر ناىز 

معاناتو مف مرض السرطاف الذي ألـ بو منذ عدة سنوات واضطره لممكوث في مستشفى صفد 
. شماؿ إسرائيؿ

وقد قاؿ عضو الكنيست رئيس الجبية الديمقراطية لمسبلـ والمساواة، محمد بركة، عف صديقو 
الحبيب، حادي فمسطيف، سميح : "وعضو الحزب في سابقا عمى صفحة الفيسبوؾ الخاصة بو

". القاسـ وداعا

سميح القاسـ في عبارات مقتضبة 

 قبؿ تسع سنوات مف إعبلف 1939مايو /  أيار11ولد القاسـ في مدينة الزرقاا األردنية في 
دولة إسرائيؿ لعائمة فمسطينية مف قرية الرامة القريبة مف مدينة عكا، ودرس في الرامة والناصرة 

واعتقؿ عدة مرات وفرضت عميو االقامة الجبرية مف السمطات االسرائيمية لمواقفو المعارضة 
لسياسة الحكومة االسرائيمية كما قاـو التجنيد الذي فرضتو اسرائيؿ عمى الطائفة الدرزية التي 

. ينتمي الييا
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وقد تنوعت اعمالو بيف . وخمؼ القاسـ ورااه زوجو وأربعة أبناا ىـ وطف ووضاح وعمر وياسر
وصدرت أعمالو الناجزة في سبعة . الشعر والنثر والمسرحيات ووصمت ألكثر مف سبعيف عمبل

ترجـ عدد كبير مف قصائده إلى . مجمدات عف دور نشر عّدة في القدس وبيروت والقاىرة
اإلنجميزية والفرنسية والتركية والروسية واأللمانية واليابانية واإلسبانية واليونانية واإليطالية 

. والتشيكية والفيتنامية والفارسية والعبرية والمغات األخرى

وسجف القاسـ أكثر مف مرة كما وضع رىف اإلقامة الجبرية وتعرض لمكثير مف التضييؽ بسبب 
التي اعتبرت تحريضا ضد السمطات اإلسرائيمية وتسببت في  (تقدموا)قصائده الشعرية ومنيا 

. أزمة داخؿ إسرائيؿ بعد تحوليا إلى ما يشبو البياف الشعري السياسي
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 "الجامعة العربية"
  تنعي رحيؿ شاعر المقاومة الفمسطينية سميح القاسـ

 
، رحيؿ الشاعر سميح القاسـ، شاعر  نعت الجامعة العربية اليـو

. المقاومة الفمسطيني
وقاؿ السفير محمد صبيح، األميف العاـ المساعد لشؤوف فمسطيف واألراضي العربية المحتمة، في 

: بياف لو، إف الراحؿ سميح القاسـ، شاعر المقاومة الفمسطينية الذي شكؿ ثبلثية مف الشاعريف
محمود درويش، توفيؽ زياد، كاف قمبو ينبض بحب وطنو وقريتو الرامة، مشيًرا إلى أف إسرائيؿ 

 .اعتقمتو وفرضت عميو اإلقامة الجبرية مرارا
وأضاؼ صبيح إنو قاـو التجنيد اإلجباري في جيش اإلحتبلؿ اإلسرائيمي لمعرب، كما أنو حاز 

 .عمى العديد مف الجوائز الفمسطينية والعربية والدولية
وأوضح صبيح أف أشعاره ترجمت إلى العديد مف المغات حيث كاف يحس بوجع في قمبو؛ ألنو 
حمؿ الجنسية اإلسرائيمية قسًرا، ألف إسرائيؿ قامت عمى جزا مف األرض الفمسطينية في عاـ 

 .1948 وفرضت جنسيتيا عمى مف بقوا في األراضي الفمسطينية عاـ 1948،
وكاف ىذا الوجع مصدر إبداع لو ولزمبلئو المغتربيف عمى أرضيـ مف الشعراا واألدباا 

 .الفمسطينييف
وأضاؼ صبيح، أف سميح القاسـ مف نير اإلبداع والعطاا الفمسطيني الذي تدفؽ منذ الكنعاني 

وىـ بشعرىـ وعطائيـ يجسدوف الوجود ... األوؿ عمى األراضي الفمسطينية ومنذ فجر التاريخ
. فمسطيف العربية.. المتجذر في ىذه األرض
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ال نقوؿ وداعا فأنت لـ تمت .. سميح القاسـ 

بعينيا الكحيمة “

بالشفة البتوؿ 

, بالوردة الحمراا فى الجديمةحبيبتى 

أميرة الفصوؿ 

”  تقاـو المدافع الثقيمة

 .  1983ىذه األسطر المفعمة بمزيج النضارة واليفاعة واأللـ واألمؿ قاليا سميح القاسـ عاـ 

فكيؼ تبقى صالحة لمشيادة عمى ما يحدث حتى اآلف ؟؟ 

.  غادرنا ىذا الشاعر المقاـو المميـ, اال لبرىات, وفى ريعاف المذبحة المتواصمة دوف توقؼ

مف فدوى وابراىيـ ومعيف الى توفيؽ زياد , ليمحؽ برفاقو مف كتيبة الشعراا المياميف المقاوميف
. ويثوى الى ثراىـ الفواح وحضنيـ الفسيح, ومحمود درويش

 آف لو أف يترجؿ الجيش،األبى الذى فضؿ السجف عمى الخدمة فى .... أخيرا آف لممحارب 
فصارت مف فرط نداوتيا , لى باطف أرضو الخضراا التى حدثنا عنيا فى شعره طويبلإويدلؼ 

” المنابع”التى تيدر ب” عروؽ األرض“دلؼ الى , ”مممكة لمحبؽ والياسميف“وفوحيا الى 
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وأفمت مف دنس االمساؾ بالبندقية , ”منتصب القامة“مرفوع الرأس وضاا الجبيف , والعطااات
. الصييونية ليمتشؽ بندقية الشعر ويحمؽ عاليا بروح الشعب المتوثب لمحرية واالنعتاؽ

” صار الموت عادة“ربما ألنو لـ يعد يرى جدوى مف الشعر وقد .. لقد ترجؿ الفارس النبيؿ 
وطاؿ , وطاؿ زمف المذابح المفتوحة عمى المدى الفمسطينى مف بحره الى نيره, فمسطينية بامتياز

لـ ” جيش الدفاع“وربما تصور أف .. زمف االنتكاس واالرتكاس العربى مف محيطو الى خميجو 
.. وربما .. تعد تيزه قصيدة بعد أف أضحت الرصاصات ىى التى ترسـ الخارطة وتعيد التكويف 

.. وربما 

لى إال , لكف الحصيمة ىى أف واحدًا مف أجمؿ وأنجب مف أنجبتيـ فمسطيف قد قرر المغادرة 
لى أحشاا الوطف وأعماؽ روحو إولكف , المنفى كما أدمف الرفاؽ تحت وطأة االضطرار

غادرالى جناف , ليستدفىا بالطيف السخى ويستريح عمى وسادة مف جذور السندياف واألقحواف
فمسطيف السفمية بعد أف حرموه عمى مدار دىر بأكممو مف جناف أديميا المغتصب وقد ذاؽ بدال 

نو اآلف ينعـ بالحرية التى طالما غنى ليا فبل محتؿ وال سجف إ, منو مرارة السجف واأللـ والعذاب
انو اآلف ينعـ بالينااة التى طالما راودتو واختبأت خمؼ المجنزرات , وال توقيؼ بعد اليـو

انو اآلف يخصب أرض فمسطيف الولود بولوجو الى أحشائيا فى آخر العمر بعد أف . المجرمة
. وىو الفتى الباذخ األلؽ, أخصبيا فى حياتو ببيائو وشعره النارى

لـ تغادر اذف “

لـ يزؿ دمنا يا رفيؽ 

” مشعبل فى الطريؽ
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نو حى بيننا يتنفس ويتحرؾ إ. ف سميح القاسـ لـ يمت بؿ ىو باؽ بسيرتو وشعره ومواقفو ومآثرهإ
ويبث , لحظة خروجيا مف رحـ المطبعة” االتحاد“ويكتب األشعار والخواطر ويسافر ويقرأ جريدة 

أما عف خبر الموت والحياة فيو لـ يعد يأبو بو بؿ . فى أجياؿ الشبيبة روح الثورة وآيات الجماؿ
. أضحى موتو كحياتو يبعثاف األمؿ فى غد الحرية الوضيا

أييا الفتى الجميؿ كبركاف “

الساحر كاعصار 

كـ ظمموا فمؾ المشتعؿ 

كـ أخروا ميعاد القبؿ 

حيف ابتكروا انشغالؾ الفاجع 

: بيذا الشأف الصغير

” !الحياة أوالموت 
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 حفؿ تابيف لمشاعر سميح القاسـ:الخميؿ

أقاـ ممتقى اإلعبلمييف والمثقفيف العرب 
ورابطة األدباا العرب، اليـو السبت، حفبل 

تأبينيا لمشاعر الراحؿ سميح القاسـ في مدينة 
وأكد المشاركوف بحفؿ تأبيف، في .الخميؿ

كمماتيـ، أف شعبنا سيبقى وفيا لسميح القاسـ، 
 .ولشعرائو ومناضميو، الذيف عاشوا أحمؾ الظروؼ بسبب النكبة والتشريد

وأشاروا إلى أف الراحؿ القاسـ أوؿ مف أدرؾ واقع التشريد والنكبة، ونادى وسعى مف أجؿ الوحدة 
 .العربية ومحاربة الظمـ والقير

ونوىوا إلى أف الشاعر الكبير سميح القاسـ لف يغيب أو يطويو النسياف، وستبقى مدننا 
، مشدديف عمى  الفمسطينية تحيي ذكراه، وستبقى األجياؿ تتعاقب عمى شعره النضالي والمقاـو

 .'أف منتصب القامة رحؿ لكف حروفو ال زالت تقاتؿ'

كما ألقى عدد مف الشعراا عدة قصائد في تأبيف القاسـ، وعبروا عف فقدانو في الساحة الشعرية، 
. في حيف قدمت فرقة فجر الحرية لمتراث الشعبي الفمسطيني عرضا فمكمورياً 
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 :اليونسكو 

 «أحببَت فمسطيف ككؿ األنبياا».. تكريـ سميح القاسـ

 
 قصر اليونسكو في بيروت

 

 

   مف الحضور الحاشد في قصر األونيسكو    

... شطآنيا بمداد شعرؾ مبحرة/ لف نبكيّنؾ يا سميح القاسـ المعطاا في درب الكتابات التي
. وبأبدع الكممات... جاات إليؾ مواكب الشعراا وعواصؼ التكريـ جاات ماطرة

تمؾ ىي األمسية التكريمية الحاشدة لرحيؿ الشاعر سميح القاسـ في قصر األونيسكو مساا 
أمس األربعاا، رعاىا اتحاد الكّتاب المبنانييف والحركة الثقافية في لبناف بالتعاوف مع االتحاد 

وبالنشيديف الوطنييف المبناني . العاـ لمكّتاب واألدباا الفمسطينييف وسفارة فمسطيف في لبناف
. والفمسطيني ابتدأ حفؿ المقاا التأبيني لشاعر العروبة والمقاومة

http://assafir.com/Medias/Photos/2014/800x600/b89c3298-de45-4ba6-a279-e4c462fa87a4.jpg
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وعمى إيقاع . بداية، انقطعت كيرباا قصر األونيسكو لمدة ربع ساعة، ثـ جاات اإلضااة
ثـ ألقى مقدـ . رسـ الرساـ محمد الديري وجو سميح القاسـ عمى المسرح« سأقاـو»قصيدة 

منذ أكثر مف عيد مضى وسميح القاسـ صوت »: االحتفاؿ عماد شرارة كممة بميغة قاؿ فييا
ثـ ألقى وجيو . «فمسطيف، وصراخيا الشرعي وشارعيا المخضر بالشجر والدـ والحجر والشيادة

ما برح القاسـ يدعونا إلى أف »: فانوس كممة اتحاد الكّتاب المبنانييف والحركة الثقافية في لبناف
نتابع المشي باألكفاف وصواًل إلى حوض كوثر االنتصار، كي نستمتع بجنات تجري مف تحتيا 

: ثـ كانت كممة االتحاد العاـ لمكّتاب واألدباا الفمسطينييف ألقاىا مراد سويداف. «أنيار الحرية
أخيرًا، وقبؿ أف . «رحؿ طائر الرعد الفمسػطيني الشقي بحب الببلد، الندي كدمعة أـ الشييد»

كنت يا سميح وفيًا »: يحيف الموعد مع الشعراا ألقى السفير أشرؼ دبور كممة سفارة فمسطيف
. أبديًا لفمسطيف ولف تسقط راية الوطف

ومع تقديـ شرارة لمزيد مف الشعراا انقطعت الكيرباا انقطاعًا نيائيًا، لكننا قرأنا عمى ضوا 
/ ككؿ األنبياا/ أنت أحببت فمسطيف»: القداحة مقطعًا لمشاعر طارؽ آؿ ناصر الديف يقوؿ فيو

. «ليعيش الكبرياا/ قد يموت الحب حباً / ىؿ يظؿ الحب حيًا بعد موت الشعراا؟/ يا صديقي
وىكذا غادر الجميور الحاشد قصر األونيسكو الغارؽ في الظبلـ ومعو الشعراا غساف مطر 

. وعبد القادر الحصني وديزيريو سقاؿ ووجدي عبد الصمد

لوزًا وأطيارًا وليمونًا وأرغفة وشعرًا .. فابتسـ فوؽ السماا وتحتيا.. لف نبكيّنؾ يا قمعة األمة
. أخضر
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.. منتصب القامة أخذ شطر البرتقالة الثاني ورحل 
 وداعا سميح القاسم

RT 

 

 سنة 75غيب الموت أمس الشاعر الفمسطيني سميح القاسـ عف 
.  بعد صراع مع المرض

والقاسـ أحد أىـ الشعراا العرب والفمسطينييف المعاصريف ومف شعراا المقاومة الفمسطينية مف 
 .داخؿ اسرائيؿ

 .ورئيس تحريرىا الفخري" كؿ العرب"وىو مؤسس صحيفة 

في مدينة الزرقاا  (وطف ووضاح وعمر وياسر)ولد القاسـ وىو متزوج وأب ألربعة أوالد ىـ 
 لعائمة عربية فمسطينية مف قرية الرامة القريبة مف مدينة عكا في 1939 أيار 11باالردف في 

 .شماؿ اسرائيؿ

وسجف أكثر مف مرة، كما وضع في االقامة الجبرية وتعرض لمكثير مف التضييؽ بسبب 
 .قصائده

. بناا طائفتوأسرائيؿ عمى إنو درزي قاـو التجنيد الذي فرضتو أأضؼ 
ولو قصائد معروفة وتغنى في العالـ العربي، منيا قصيدتو التي غناىا مرسيؿ خميفة ويغنييا كؿ 

... مشيأمرفوع اليامة ... مشيأمنتصب القامة "طفاؿ فمسطيف وتستعاد في كؿ مناسبة قومية أ
". نا امشيأمشي وأنا أوعمى كتفي نعشي، و... في كفي قصفة زيتوف

اشتير ىو ومحمود .  عمبلً 70عمالو بيف الشعر والنثر والمسرحيات وبمغت أكثر مف أتنوعت 
". كتابات شطري البرتقالة"درويش الذي ترؾ الببلد في السبعينات بػ
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والقاسـ شاعر مكثر يتناوؿ في شعره الكفاح ومعاناة الفمسطينييف، وما إف بمغ الثبلثيف حتى كاف 
. قد نشر ست مجموعات شعرية حازت عمى شيرة واسعة في العالـ العربي

كتب القاسـ أيضًا عددًا مف الروايات، ومف بيف اىتماماتو األخيرة إنشاا مسرح فمسطيني يحمؿ 
رسالة فنية وثقافية عالية، كما يحمؿ في الوقت نفسو رسالة سياسية قادرة عمى التأثير في الرأي 

. العاـ العالمي فيما يتعّمؽ بالقضية الفمسطينية
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 ”سميح القاسـ“الزيتوف يبكي 

غّيب الموت، أمس االثنيف الشاعر الفمسطيني الكبير، سميح 
القاسـ بعد صراع طويؿ مع مرض السرطاف، ليرحؿ صاحب 

في ...مرفوع اليامة أمشي .. منتصب القامة أمشي "كممات 
، لتبقى القضية الفمسطينية يتيمة "وعمى كتفي نعشي، وأنا أمشي وأنا أمشي... كفي قصفة زيتوف

. مف شعرائيا بعد أف فقدت منذ سنوات توأمو محمود درويش
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 عاٍا 75ٗفاج اىشاعز اىفيظطْٜٞ طَٞخ اىقاطٌ عِ 

 الشاعر سميح القاسـ 

توفي اليـو الثبلثاا الشاعر الفمسطيني سميح القاسـ بعد صراع مع سرطاف الكبد الذي أصيب 
والقاسـ أحد أىـ الشعراا العرب والفمسطينييف المعاصريف وىو .بو قبؿ نحو ثبلث سنوات

ورئيس  (كؿ العرب)وىو مؤسس صحيفة . مف شعراا المقاومة الفمسطينية مف داخؿ إسرائيؿ
 .تحريرىا الفخري

 قبؿ تسع سنوات مف إعبلف 1939 مايو أيار 11ولد القاسـ في مدينة الزرقاا األردنية في 
دولة إسرائيؿ لعائمة فمسطينية مف قرية الرامة القريبة مف مدينة عكا في شماؿ فمسطيف التاريخية 

. تحت االنتداب البريطاني

ويضـ قصائده  (مواكب الشمس) ديوانو األوؿ 1958وأصدر القاسـ في مدينة الناصرة عاـ 
ويبدأ الديواف بالقصيدة التي . األولى ومعظميا موزوف ومقفى ويغمب عمييا الطابع الحماسي

.. جعميا القاسـ عنوانا لمديواف وتقوؿ أبياتيا الثبلثة

مواكب الشمس قد مارت . فسوؼ نغسؿ عف آفاقنا الظمما-فجر الشعوب أطؿ اليـو مبتسما"
والشمس أضحت لنا في -ونحف سرنا بيا والحؽ رائدنا. ظبلـ ليؿ عمى أيامنا جثما-محطمة

". زحفنا عمما

وسجف القاسـ أكثر مف مرة كما وضع رىف اإلقامة الجبرية وتعرض لمكثير مف التضييؽ بسبب 
التي اعتبرت تحريضا ضد االحتبلؿ وتسببت في أزمة داخؿ  (تقدموا)قصائده الشعرية ومنيا 

 .ويقوؿ في بعض سطورىا. السياسي-إسرائيؿ بعد تحوليا إلى ما يشبو البياف الشعري

.. تقدموا. وكؿ أرض تحتكـ جينـ-كؿ سماا فوقكـ جينـ-تقدموا.. تقدموا"
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 .وال تستسمـ-وتسقط األـ عمى أبنائيا القتمى-يموت منا الشيخ والطفؿ وال يستسمـ

لف تكسروا .. وىدموا.. ويتموا.. وشردوا.. وىددوا- وراجمات حقدكـ-بناقبلت جندكـ.. قدموات
". نحف قضاا مبـر-لف تيزموا أشواقنا-أعماقنا

التي غناىا  (منتصب القامة أمشي)ولمقاسـ قصائد حظيت بشيرة في عمـو العالـ العربي ومنيا 
.. الفناف المبناني مرسيؿ خميفة وتحولت إلى ما يشبو النشيد الشعبي الفمسطيني حيث يقوؿ فييا

وأنا -وعمى كتفي نعشي-¬في كفي قصفة زيتوف-مرفوع اليامة أمشي-منتصب القامة أمشي"
شفتاي سماا تمطر . فيو الريحاف-قمبي بستاف فيو العوسج-قمبي قمر أحمر. أمشي وأنا أمشي

". وأنا أمشي وأنا أمشي-في كفي قصفة زيتوف وعمى كتفي نعشي. حبا أحياف-نارا حينا

وزاوج القاسـ في كثير مف قصائده بيف جماليات الشعر ودور الشاعر المحرض ومنيا قصيدة 
.. ويقوؿ في بعض سطورىا (بياف عف واقع الحاؿ مع الغزاة الذيف ال يقرأوف)

خذوا دمي ... وعاشروا مدمرة-وغازلوا قاذفة-ال تعدو العشرة. ال- يا أييا اآلتوف مف عذابكـ
وأطبقوا -وىدموا المنازؿ-وسمموا السنابؿ-ودبجوا قصائد المديح في المذابح المظفرة-حبرا لكـ

ال بأس أف تصير مزىرية عظامنا -وكسروا العظاـ-وكسروا العظاـ-النار عمى فراشة السبلـ
مف أوصد السحر عمى قموبكـ؟ مف كدس األلغاز في دروبكـ؟ مف أرشد النصؿ إلى ... المكسرة

. دمائنا؟ مف دؿ أشباح األساطير عمى أسمائنا؟

وحظي القاسـ بتقدير المثقفيف في العالـ العربي وخارجو وناؿ كثيرا مف الجوائز مف إسبانيا 
 مف القاىرة عمى جائزة نجيب محفوظ التي 2006وفرنسا وفمسطيف وآخر تكريماتو حصولو عاـ 
. يمنحيا االتحاد العاـ لؤلدباا والكتاب العرب

. والقاسـ درزي قاـو التجنيد الذي فرضتو إسرائيؿ عمى طائفتو

وفي . وكاف القاسـ يشكؿ مع مواطنو محمود درويش جناحي طائر ووصفا بأنيما شطرا البرتقالة
الذي  (الرسائؿ)منتصؼ الثمانينيات تبودلت بينيما رسائؿ نشرت أسبوعيا ثـ جمعت في كتاب 

كاف القاسـ في فمسطيف ودرويش في باريس وكتب لو في . يعد مف عيوف النثر العربي
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أخوؾ . أراه طالعا مف حجر... أرى وجيا لمحرية محاطا بغصني زيتوف"ختاـ إحدى الرسائؿ 
". 1986 أغسطس 5باريس – محمود درويش 

أما زلت تؤمف أف القصائد أقوى مف "وخاطبو درويش في قصيدة يقوؿ في بعض سطورىا 
ألف جروحي -الطائرات؟ إذف كيؼ لـ يستطع إمرؤ القيس فينا مواجية المذبحة؟ سؤالي غمط

أما كاف مف حقنا أف نكرس لمخيؿ . وروحي فضيحة-وحبري صحيح-ونطقي صحيح-صحيحة
وبعد دقائؽ أشرب نخبي ونخبؾ -ألني نمط-بعض القصائد قبؿ انتحار القريحة؟ سؤالي غمط

 ".مف أجؿ عاـ سعيد جديد جديد
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 حمل يراعه ومشى.. سميح القاسم
 

 

 "سوا" راديو 
 

 منتصَب القامِة أمشي، مرفوع اليامة أمشي،

 وعمى كتفي نعشي...في كفي قصفة زيتوفٍ 

 وأنا أمشي وأنا أمشي

أخذه سرطاف الكبد بعد ثبلث سنوات . لممـ سميح القاسـ أوراقو ويراعو، وحمؿ حاجياتو ومشى
  .مف الصراع مع المرض الخبيث

، وتعمـ في مدارسيا 1939سميح القاسـ شاعر فمسطيني، ولد في رامة الفمسطينية في العاـ 
 .وفي مدارس الناصرة، وأمضى جزاا مف حياتو المينية مدرسا

الحقا إنصرؼ القاسـ إلى النشاط السياسي في الحزب الشيوعي، ليترؾ بعدىا الحزب، وينصرؼ 
 .إلى العمؿ السياسي

 .سجف القاسـ أكثر مف مرة، ووضع رىف اإلقامة الجبرية عمى خمفية أشعاره ومواقفو السياسية

خبلؿ أعوامو الثبلثيف األولى، نشر لمشاعر ست مجموعات شعرية، حازت عمى شيرة كبيرة في 
  .العالـ العربي
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فاؽ عدد مؤلفات القاسـ الثمانيف، شعرا ونقدا ورواية ومسرحا، وكاف المسرح يحتؿ مساحة كبيرة 
 .مف إىتماماتو

دخاف "، و"دمي عمى كتفي "، و"أغاني الدروب"، و"مواكب الشمس : "مف بيف أعمالو الشعرية
أما أعمالو المسرحية  فتضمنت قرقاش ، المغتصبة ومسرحّيات ". سقوط  األقنعة "، و"البراكيف 

 .أخرى

، وكتب في النثر "الصورة األخيرة في األلبـو "، و"إلى الجحيـ أييا الميمؾ "كتب " الحكايات"في 
 ."عف الموقؼ والفف، مف فمؾ أدينؾ ،كوالج، رماد الوردة، دخاف األغنية، وحسرة الزلزاؿ"

مف أشير أعمالو ما دعي بالرسائؿ، باالشتراؾ مع الشاعر الفمسطيني الراحؿ الكبير محمود 
 .درويش
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 !!يرحؿ« منتصب القامة»: سميح القاسـ

 :كتبت صحيفة األخبار 

ثبلثة شعراا حمموا صوت فمسطيف . كانوا ثبلثة
واكتشفيـ العالـ العربي . عاليًا، في سنوات البطولة

ثبلثة فّرقتيـ دروب الحياة والشعر . عمى نطاؽ واسع في الستينيات مع انطبلؽ الكفاح المسّمح
في لحظة ما، « االسرائيمي»والسياسة ومنافي الداخؿ والخارج، بعدما جمعيـ الحزب الشيوعي 

التي عاد فأفمت منيا بميارة أكثرىـ نجومّية، أي « شعراا المقاومة الفمسطينّية»: وتسمية مشتركة
.  محمود درويش

ثبلثة، قصائدىـ صارت أغنيات عمى كؿ لساف، مع عابد عازرية وغازي مكداشي وأحمد قعبور 
توفيؽ زّياد بقي في فمسطيف التاريخّية، وخاض : كانوا ثبلثة. مرسيؿ خميفة… وسميح شقير و

، وصرخ «العذراا ذات األوفرىوؿ األزرؽ»مجاؿ السياسة مع الحزب الشيوعي، وكتب لػ 
محمود .  في حادث سير عمى طريؽ القدس٩٩ٗٔومات في . «فمتسمع كؿ الدنيا فمتسمع»

، خرج مف فمسطيف «أحمد الزعتر»و« سرحاف يشرب القيوة في الكافيتيريا»درويش صاحب 
واآلف . ، بعدما خانو القمب٨ٕٓٓوصار شاعر القضّية ونجميا، ولـ يعد إال في تابوت عاـ 

نشيد »صاحب  (ٕٗٔٓ ػػػػ ٩ٖ٩ٔ)ينطفئ في مستشفى صفد األقنـو الثالث، سميح القاسـ 
قبؿ أياـ قميمة كاف مارسيؿ خميفة يستعيد في . «يكوف أف يأتي طائر الرعد»و« الحجر

كافح القاسـ ضّد . «وعمى كتفي نعشي (…)منتصب القامة أمشي »قصيدتو الشييرة « بيبموس»
أعمالو الشعرية مطبوعة في . المرض العضاؿ سنوات، كما ناضؿ في الماضي ضّد االحتبلؿ

أكثر مف مدينة عربية مف حيفا إلى الرباط، مرورًا ببيروت ودمشؽ وعّماف، وقد نشر سيرتو 
« األخ المدود». (2012، حيفا، «دار راية»)« إّنيا مجّرد منفضة»بأسموب ساخر تحت عنواف 

لدرويش، إذ تخاصما وتراسبل وتصالحا كثيرًا، يبقى، رغـ بعض المواقؼ االشكالّية التي فرضيا 
 .وضعو تحت االحتبلؿ، صوتًا أدبيًا فريدًا، سيعيش في وجداف الشعب الفمسطيني
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 :السفيرصحيفة 

 !!رحيؿ المغني المحارب.. سميح القاسـ

بعد محمود درويش يتـ برحيؿ سميح القاسـ غياب الثنائي 
. الذي أشرؼ عمى العالـ العربي والشعر المعاصر مف قمب فمسطيف المحجوبة حتى ذلؾ الوقت
وكاف صوت درويش ػ القاسـ أكثر مف قصيدة، كاف صوتًا مجروحًا ومعذبًا وصارخًا بقدر ما 

لقد ظير ذلؾ الصوت قبؿ السبلح وكاف . كاف استذكارًا وىوية واسمًا آخر وعنوانًا لفمسطيف
بالتأكيد يحمؿ في طياتو كؿ الكثافة وكؿ الزخـ المذيف تكدست فييما ال الذكريات فحسب، ولكف 
أيضًا الرعؼ والحنيف والتواريخ الدامية والمضيئة وسمسمة الثورات والمعارؾ والبطوالت المكسورة 

. والحروب الخاسرة

درويش والقاسـ ال نظمـ أيًا منيما حيف نقرنيما ببعضيما بعضًا فقد تواصؿ اإلسماف كما 
تواصؿ الشخصاف وكانا معًا وجيًا مزدوجًا ومتفارقًا لفمسطيف التي غدت بداًا مف أواسط القرف 

لقد بدأ ىذا التاريخ بخسارة مدّوية ومأساة وسيبقى . الماضي ضميرنا وسرنا وجرحنا في آف معاً 
ىذا طابعو وستبقى ىكذا دمغتو وسيبقى ينزؼ ويكوف نزفو وتكوف تنيداتو إيقاعنا ولحننا، ربما 
ليذا ظير المغني قبؿ المحارب، ربما ليذا بدأت المرثية قبؿ األىزوجة، ربما لذلؾ ورثنا ىذا 

. الجرح وأورثناه وتركناه ينطؽ ويتكمـ عنا

سميح القاسـ الذي اىتدى مف شيوعيتو إلى فمسطينيتو أو كانتا في األصؿ واحدًا، لقد بقي لو 
ولمعرب الباقيف ىذا الركف وذلؾ المعزؿ، وكاف ينبغي أف يمر وقت كاؼ حتى يتحوؿ ىذا 

المعزؿ إلى دوامة وذلؾ الركف إلى معترؾ، وبالتأكيد كاف لسميح القاسـ وبقية الشعراا والكتاب 
الفمسطينييف الذيف صدحوا مف فمسطيف الصيحة األولى التي وصمتنا مدماة متقطعة وكاف ينبغي 
أف يمّر وقت قبؿ أف تمتمئ وتّتسؽ وتمور بالنياعة والنضارة وتغدو كونية وممحمية وتستعيض 

عف منفاىا في وطنيا بمنفى عالمي وتغدو األرض بكميتيا بمدىا ومنفاىا ويغدو الشتات 
. أسطورتيا وِسفرىا وتغدو فمسطيف معيا ومعيـ ايتاكا الجديدة ويغدو الشاعر عوليسيا الجديد
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لكف . بقي سميح القاسـ في فمسطيف وىاجر محمود درويش قبؿ أف يرجع في عودة ثانية إلييا
لقد بقي تحت زيتونتو وكاف . الباقي ما كاف لو أف ينكسر وما كاف لصوتو أف يشحب ويخفت

كاف عميو أف يشير .  وأف يصرخ في وجو مف يريد أف يغصبو إياىا،ىا عفعميو أف يصد
كاف عميو أف يبدي . قصيدتو كما لو كانت سبلحًا وأف يحارب بيا وُيطمقيا عمى المتربصيف بو

أسنانو ال قمبو وحده، وأف يخيؼ ما وسعو أف يخيؼ، وأف يصرخ ما أمكنو أف يصرخ وحيف كاف 
وحده في الدرب، وحده في العزلة، كاف يرفع صوتو بنشيد المحارب، يواجو بكبريائو َمف يضعوف 

كما . وظؿ دائمًا في تخييؿ المعركة. كاف يرفع رأسو مف فوؽ مضطيديو. أصابعيـ في جرحو
تمؾ كانت تحييو في الذاكرة وتحييو في الخياؿ . ظؿ دائمًا في ذكرى المواقع واألياـ والحروب

. وتحييو في الواقع حتى ال يقتمو القير وال تقتمو العزلة

كاف لو نشيد المحارب الذي يتحّوؿ أحيانًا إلى أغنية نصر واستدعاا لممستقبؿ وأمؿ ال يشيخ 
بقي سميح القاسـ في فمسطيف حيث كاف عميو أف يقاتؿ وأف يغني في . وبشارة خضراا كالزيتوف

أما درويش فقد ىاجر ليبحث ثانية عف ايتاكا ػ فمسطيف . المعركة وأف ييمؿ ويرتجز في وسطيا
. وليغني خسارتو وليحمؿ المرثية إلى ضفاؼ العالـ

أّلؼ ما يزيد عمى الستيف مؤلفًا في الشعر والرواية والمسرح والمقالة . كتب سميح القاسـ كثيراً 
كاف الحبر والحرؼ بالتأكيد حياتو الثانية وكمما خط كممة عربية كاف يسترد . والترجمة والرسائؿ

بذلؾ ىويتو ويحيي فمسطيف، يستردىا بالكتابة ويستردىا بالشعر ويستردىا باألغنية ويستردىا 
لـ يترؾ قممو يسقط . بالنثر، وحيف أصابو السرطاف واجيو بكبرياا المحارب وشجاعة المحارب

مف يده ولـ يخؼ مف المرض بؿ حاوؿ أف يخيفو ىو الذي اعتاد منذ نعومة أظفاره أف يخيؼ 
. ما ىو أشد مف السرطاف وأقوى مف الموت
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صحيفة الحياة 

 ؟مف ىو الشاعر الفمسطيني سميح القاسـ

اىذٛ طاءخ  ( عاٍاًا 75)ؼّٞة اىَ٘خ اىشاعز اىفيظطْٜٞ طَٞخ اىقاطٌ 

 .داىرٔ مثٞزاًا ٍْذ أطث٘عِٞ، تظثة ٍعاّاذٔ ٍِ طزطاُ اىنثذ ٍْذ ثالز طْ٘اخ

ٗعَو . ، ٗذعيٌّ فٜ ٍذارص اىزاٍح ٗاىْاصزج1939عاً  (فيظطِٞ)ٗىذ اىقاطٌ فٜ قزٝح اىزاٍح 

قثو أُ ٝرزك اىذشب " اىذشب اىشٞ٘عٜ"ٍذّرطاًا، ثٌ اّصزؾ ىَشاٗىح اىْشاط اىظٞاطٜ فٜ 

 .ىٞرفزغ ىعَئ األدتٜ

ج دذٗد شزق األردُ، ٗفٜ إدذٙ ردالخ اىع٘دج إىٚ  ّ٘ ٗٝزٗٙ أُ ٗاىذ اىقاطٌ ماُ ضاتطاًا فٜ ق

فيظطِٞ فٜ اىقطار خاله اىذزب اىعاىَٞح اىثاّٞح ّٗظاً اىرعرٌٞ، تنٚ اىطفو طَٞخ فُذعز اىزمَّاب 

ٗتيَػ تٌٖ اىذعز درجح اىرٖذٝذ تقرو اىطفو إىٚ أُ . ٗخاف٘ا أُ ذٖرذٛ إىٌٖٞ اىطائزاخ األىَاّٞح

َِٗٝد اىذناٝح ىظَٞخ اىقاطٌ فَٞا  اضطز اى٘اىذ إىٚ إشٖار طالدٔ فٜ ٗجٌٕٖ٘ ىزدعٌٖ، ٗدِٞ ُر

ّٛ ٗقد ... دظْاًا : "تعذ، قاه ىقذ داٗى٘ا إخزاطٜ ٍْذ اىطف٘ىح طأرٌٖٝ طأذنيٌّ ٍرٚ أشاء ٗفٜ أ

 ."ٗتأعيٚ َص٘خ، ىِ ٝق٘ٙ أدذ عيٚ إطناذٜ

ٗٝعرثز اىقاطٌ أدذ إٌٔ ٗأشٖز اىشعزاء اىعزب ٗاىفيظطِْٞٞ اىَعاصزِٝ اىذِٝ ارذثظ اطٌَٖ 

ٗٝرْاٗه فٜ شعزٓ اىنفاح ٍٗعاّاج . 48تشعز اىث٘رج ٗاىَقاٍٗح ٍِ داخو أراضٜ عاً 

اىفيظطِْٞٞٞ، ٍٗا أُ تيػ اىثالثِٞ درٚ ماُ ّشز طد ٍجَ٘عاخ شعزٝح داسخ عيٚ شٖزج 

 .ٗاطعح فٜ اىعاىٌ اىعزتٜ

ِ عَئ  ٍِ ِضَع رِٕ اإلقاٍح اىجثزٝح ٗاإلعرقاه اىَْشىٜ ٗطُِزَد  ُٗ ُٗطجِ اىقاطٌ أمثز ٍِ ٍزج، مَا 

ِ ذٖذٝذ تاىقرو، فٜ اى٘طِ ٗخارجٔ ٍِ اخ عّذج تظثة ّشاطٔ اىشِّعزٛ ٗاىظٞاطٜ ٗٗاَجَٔ أمثز   .ٍزَّ

ٗرئٞض ذذزٝزٕا اىفخزٛ، إىٚ جاّة إطٖأٍ " مو اىعزب"ٗماُ اىقاطٌ ٍِ ٍؤطظٜ صذٞفح 

ٗالدقاًا عاد ىيعَو . 1966عاً " ٕذا اىعاىٌ"ثٌ َرئَِض ذذزٝز جزٝذج " االذذاد"ٗ" اىؽذ"فٜ ذذزٝز 

ٌَّ رئٞض ذذزٝزٕا" اىجذٝذ"ٗأٍِٞ عاً ذذزٝز " االذذاد"ٍُذزراًا أدتٞاًا فٜ  ٗأطََّض ٍْش٘راخ . ث
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اىَؤطظح اىشعثٞح "، ٗأدار فَٞا تعذ 1973فٜ دٞفا، ٍع اىناذة عصاً خ٘رٛ طْح " عزتظل"

 .ٗذزأص اإلذذاد اىعاً ىينراب اىعزب اىفيظطِْٞٞٞ ٍْذ ذأطٞظَٖا. فٜ دٞفا" ىيفُْ٘

 مراتاًا فٜ اىشعز ٗاىقصح ٗاىَظزح ٗاىَقاىح ٗاىرزجَح، ٗصَذرْخ أعَاىٔ 60َٗصَذَر ىٔ أمثز ٍِ 

ٗذُزِجٌ عذد مثٞز ٍِ . اىْاجشج فٜ طثعح ٍجيّذاخ عِ دٗر ّشز عّذج فٜ اىقذص ٗتٞزٗخ ٗاىقإزج

قصائذٓ إىٚ اإلّجيٞشٝح ٗاىفزّظٞح ٗاىرزمٞح ٗاىزٗطٞح ٗاألىَاّٞح ٗاىٞاتاّٞح ٗاإلطثاّٞح ٗاىّٞ٘اّٞح 

 ٗاإلٝطاىٞح ٗاىرشٞنٞح ٗاىفٞرْاٍٞح ٗاىفارطٞح ٗاىعثزٝح ٗىؽاخ األخزٙ
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 جثماف سميح القاسـ في موكب مييب بالجميؿ شييعت

 

 
شارؾ اآلالؼ في تشييع جثماف الشاعر سميح القاسـ في بمدة الرامة في الجميؿ األعمى الخميس 
في مسيرة رفعت خبلليا األعبلـ الفمسطينية وتخممتيا قرااة ألشعاره، سجى جثماف سميح القاسـ 
في بيت الشعب وغطى صدره الورد الجوري األحمر وأغصاف الزيتوف، وارتدت النسوة األسود 

كتبوا أوراؽ النعي "وغطاا الرأس األبيض وحممف أغصاف الزيتوف، وىف يندبف الشاعر بقوليف 
مرفوع اليامة .. منتصب القامة أمشي"، وارتدى الشباف سترات كتب عمييا .."وفرقوىا عمى الببلد

 ".أمشي

ولـ تتمالؾ زوجتو نواؿ نفسيا عندما حمموا النعش وكادت أف تقع أرًضا، وردد الجميع وىـ 
، وخمؼ الكشافة الذيف عزفوا دقات الحزف، سار الموكب .."مع السبلمة مع السبلمة"يبكوف 

، وتقدـ "سماا األبجدية"المييب وراا عمـ فمسطيني امتد لعشرة أمتار، عمى وقع كممات قصيدة 
المسيرة الرجاؿ ومشايخ الدروز ورجاؿ الديف المسيحي وأصدقاا الشاعر وأبناؤه وزوجتو وأقرباؤه 

. وقريباتو وشخصيات سياسية وأعضاا الكنيست العرب

". عمى دمشؽ الشاـ روحؾ راجعة حيوا وطًنا سورًيا بالقصيدة البلمعة"ورّددت النساا 
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مف قدـ "وخبلؿ العزاا صدحت قصيدة لسميح القاسـ بصوتو يصؼ فييا عزااه ويشكر فييا 
ولكؿ الذيف أتاحوا لي رفعي عمى أكتافيـ وأؤلئؾ الذيف حمموا أكاليؿ الورود .. لتشييع جثماني

" ماذا أقوؿ ؟؟...

لشيا يسمونو الموت أرجو ... قالوا ويـو تغادر روحي فضائي "وانطمقت كممات القاسـ بصوتو 
". أف ال تفارؽ وجيي االبتسامة

". أال عظـ اهلل أجركـ أجمعيف...وجاؤوا لتكريـ شخصي الضعيؼ ليذه الجنازة 

وسجى الجثماف في الممعب إلى حيث بدأت تصؿ الوفود القادمة مف القدس المحتمة والضفة 
الغربية والنقب وكؿ المدف والبمدات العربية داخؿ إسرائيؿ، وكاف بيف المعزيف رئيس الوزراا 

. الفمسطيني السابؽ الدكتور سبلـ فياض

الجوالف وسوريا نسيوىا "وتقّدـ أعضاا وفد الجوالف حامميف أعبلًما سورية وفمسطينية وىتفوا 
". تبقى سوريا تقوؿ أرضؾ راجعة.. العرب

، وقاؿ "ىو خسارة لكؿ العرب وليس لمطائفة الدرزية"وقالت قريبتو أسماا فياض لفرانس برس 
موتو لؤلسؼ يعتبر نياية حقبة، فقد حارب الجاىمية والجيؿ، وكاف "ابف أختو صالح ظاىر 

، وقاـ بتأبينو عدد مف الشخصيات الوطنية والدينية قبؿ أف يوارى الثرى عمى قطة "إنساًنا كبيًرا
أرض مرتفعة عمى جبؿ حيدر في بمدة الرامة تشرؼ عمى جباؿ الجميؿ وعمى مدينة حيفا ورأس 

. الناقورة، وسط قطعة أرض أكبر، قد تصبح حديقة في المستقبؿ
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  «الشرؽ األوسط»
 الموت يغيب الشاعر الفمسطيني سميح القاسـ

أنا ال أحبؾ يا موت لكني ال : حادي فمسطيف الذي كتب قبؿ موتو
أخافؾ 

غيب الموت أمس الشاعر الفمسطيني الكبير أحد أىـ أعمدة األدب 
. بعد صراع طويؿ مع مرض السرطاف ( سنة75)العربي سميح القاسـ، عف عمر يناىز 

وكاف القاسـ أدخؿ غرفة العناية المركزة في مستشفى صفد بإسرائيؿ قبؿ عدة أياـ إثر تدىور 
. حالتو الصحية

. ويعد القاسـ مف أبرز الشعراء المعاصريف وارتبط اسمو بشعر عروبي ومقاوـ

، في مدينة الزرقاء (وطف ووضاح وعمر وياسر)ولد القاسـ، وىو متزوج وأب ألربعة أوالد ىـ 
 لعائمة عربية فمسطينية مف قرية الرامة، وتعمـ 1939عاـ  (أيار) مف مايو 11األردنية في 

قبؿ أف يترؾ الحزب ليتفرغ « الحزب الشيوعي»في مدارس الرامة والناصرة، وانضـ مبكرا إلى 
. لعممو األدبي

ُسِجف سميح القاسـ أكثر مف مرة كما وضع رىف اإلقامة الجبرية واالعتقاؿ المنػزلي وطرد مف 
. عممو مرات عدة بسبب نشاطو الشعري والسياسي

شغؿ منصب رئيس اتحاد الكتاب العرب واالتحاد العاـ لمكتاب العرب الفمسطينييف في فمسطيف 
« كؿ العرب»، كما أسس صحيفة «إضاءات»ورأس تحرير الفصمية الثقافية . منذ تأسيسيما

. في الناصرة

 كتابا في الشعر والقصة والمسرح والمقالة والترجمة، وصدرت أعمالو 80صدر لو أكثر مف 
. الناجزة في سبعة مجمدات عف دور نشر عدة في القدس وبيروت والقاىرة

وترجمت الكثير مف أعماؿ الشاعر الراحؿ سميح القاسـ وقصائده إلى المغات اإلنجميزية 
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والفرنسية والتركية والروسية واأللمانية واليابانية واإلسبانية واليونانية واإليطالية والتشيكية 
. والفيتنامية والفارسية والعبرية والمغات األخرى

كتب سميح القاسـ الكثير مف القصائد المعروفة والمشيورة، مف بينيا تمؾ التي غناىا مرسيؿ 
وعمى ... في كفي قصفة زيتوف... مرفوع اليامة أمشي.. منتصب القامة أمشي»: خميفة

إنيا »كتب أثناء مرضو سيرتو الذاتية تحت عنواف . «كتفي نعشي، وأنا أمشي وأنا أمشي
ويخاطب الشاعر نفسو في . «كوالج» أشير بعنواف 5، كما أصدر ديوانا قبؿ «مجرد منفضة

ىا ىو .. ىا ىو رمادؾ يتساقط في منفضة العالـ، منفضة الحياة الدنيا»: نياية سيرتو قائال
ال فماذا ظننَت يا أخي وصديقي؟ ماذا ظننَت دنياؾ أييا . رمادؾ يتياوى في منفضتؾ وا 

ماذا ظننت؟ ىؿ . اإلنساف الذي أراد أف يكوف شاعرا وأييا الشاعر الذي أراد أف يكوف إنسانا؟
. «فاتؾ أف دنياؾ ليست سوى منفضة، بمى إنيا منفضة إنيا مجرد منفضة

 
أعمـ أني تضيؽ - لكنني ال أخافؾ - أنا ال أحبؾ يا موت»: كتب قبؿ أف يموت محاورا الموت

لكنني ال - أنا ال أحبؾ يا موت - وروحي لحافؾ - وأعمـ أف سريرؾ جسمي - عمي ضفافؾ 
. «أخافؾ

ونعى أدباء ومثقفوف وسياسيوف الشاعر القاسـ، وكتب عضو الكنيست رئيس حزب الجبية 
الحبيب، »: الخاصة بو« فيسبوؾ»الديمقراطية لمسالـ والمساواة محمد بركة عمى صفحة الػ

. «حادي فمسطيف، سميح القاسـ وداعا
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 رشاء عزتٙ تعد ردٛم انٓزو انشعز٘ سًٛخ انقاسى

ما يزاؿ رحيؿ الشاعر الفمسطيني سميح القاسـ يمقي بظبللو عمى الصحافة الثقافية في العالـ 
لتخصيص ممفيا الثقافي " الدستور"العربي لميـو الثالث عمى التوالي؛ إذ عمدت صحؼ عربية كػ 

 .ليـو الجمعة لمقاسـ، ليبقى حاضرًا لدى معظـ ُكّتاب األعمدة أيضاً 

 "ذوات"األردنية تعيد نشر حوار القاسـ في " الدستور"

أعادت صحيفة الدستور األردنية َنَشَر الجزا األوؿ مف الحوار األخير مع الشاعر سميح القاسـ، 
والذي أجراه الزميؿ يوسؼ الشايب الذي بدأ فيو أسئمتو عف تمؾ اإلشاعة التي تقوؿ إف القاسـ 

رثى رابيف عند قبره، ليرد عميو بإجابة مطولة أف ىذا يذّكره باإلشاعة التي أطمقيا مرشح 
كونغرس عمى خصمو بأف شقيقتو زانية، وحيف أجابو الخصـ بأف ال شقيقات لو، قاؿ بأنؾ حتى 

 .تثبت أف ال شقيقات لي ستكوف االنتخابات قد انقضت وخسرت

كما وّجو الشايب سؤااًل لمقاسـ عف تيمة التطبيع التي الحقتو في األردف، ليستيجف ىذا وىو 
أردني المولد، قائبًل بأف مف حّممو جواز سفر إسرائيمي ىو جامعة الدوؿ العربية، وبأف مف أقاـ 

 .إسرائيؿ ىي جامعة الدوؿ العربية، وبأف المرابطة في األرض ليست تيمة

 انقاسى ٔيصز

كاف صديقًا ليـ وعايشوه عف قرب وليـ معو "تحت عنواف 
، كتب جماؿ القصاص في الدستور، موردًا "ذكريات ال تنسى

أسماا ثقافية عدة مف مصر تنعى القاسـ، مثؿ الشاعر أحمد عبد 
في التعبير عف "المعطي حجازي، الذي قاؿ بأنو لعب دورًا ميمًا 
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وحدة الشعب الفمسطيني، والتحذير مف شرور التقسيـ والطائفية التي أصبحت تيدد الكثير مف 
جعؿ االنتماا اإلنساني، األكثر رحابة وتجسيدًا لطموحات وأشواؽ "، مؤكدًا أنو "بمداننا العربية

 ."اإلنساف

وكاف رئيس اتحاد ُكّتاب مصر محمد سمماوي، قد قاؿ في نعيو لمقاسـ، كما يورد القصاص، 
بأنو أتى لمقاىرة الستبلـ جائزة نجيب محفوظ، رغـ مرضو، وبأف كممتو ما تزاؿ ترف في أذنو 

أنا أوفر حظًا مف نجيب محفوظ، فقد فزت بجائزة تحمؿ اسـ رجؿ مف أنبؿ الرجاؿ : "حيف قاؿ
 ."وروائي عبقري ساىـ في تشكيؿ وجداف جيؿ كامؿ مف العرب

ليعّدد أسماا أخرى اقتسمت مع القاسـ ذكريات مصرية عربية؛ منيا الناقد صبلح فضؿ 
 .والشاعر فريد أبو سعدة، إلى جانب النعي الذي قّدمو حزب الكرامة المصري عشية رحيمو

 شعراء يرثوف القاسـ 

نشرت الدستور مجموعة مف المرثيات التي كتبيا شعراا  في رحيؿ القاسـ، مثؿ عمي الدميني 
موسى بيدج مف إيراف ونايؼ أبو عبيد مف . مف السعودية ومنصؼ المزغني مف تونس ود

 :األردف، الذي كتب

 فبل تدري نفس متى تنتيي     ويسمر في دارىا السامر

 سيبقى لنا      قريضؾ والموقؼ الثائر" سميح"وداعًا 

 ولف ننسى آياتؾ يا شاعرًا     صوتو الصادؽ الػيادر
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 تعذ ٍعزمح اّرصز فٖٞا اىظزطاُ" ٍْرصة اىقاٍح"طَٞخ اىقاطٌ ٝزدو 
 

 
 

غيَّب الموت الشاعر الفمسطيني سميح القاسـ، - (CNN)دبي، اإلمارات العربية المتحدة 
 عامًا، 75الذي وافتو المنية مساء الثالثاء، بعد صراع مع مرض السرطاف، عف عمر يناىز 

قدـ خالليا عشرات المؤلفات، تنوعت بيف الشعر والقصة والمقاؿ، تذخر بيا المكتبات 
 .العربية

شعر الثورة "وُيعد سميح القاسـ أحد أبرز الشعراا المعاصريف، الذيف ارتبطت أسماؤىـ بػ
، وتعرض لبلعتقاؿ في "الحزب الشيوعي"في العالـ العربي، حيث كاف عضوًا في " والمقاومة

. السجوف اإلسرائيمية عدة مرات، بسبب كتاباتو األدبية ومواقفو السياسية

ونعى رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية، محمود عباس، الشاعر الراحؿ، واصفًا إياه بأنو 
كرس جؿ حياتو مدافعًا عف الحؽ والعدؿ "، وأضاؼ أنو "صاحب الصوت الوطني الشامخ"

. في إسرائيؿ" عرب الداخؿ"، أو ما ُيعرؼ بػ1948، مف داخؿ أراضي عاـ "واألرض

، مشيرًة إلى "أحد أبرز شعراا فمسطيف"كما وصفت وكالة األنباا الفمسطينية سميح القاسـ، بأنو 
وقد قاـو التجنيد، الذي فرضتو إسرائيؿ .. واجَو أكثر مف تيديد بالقتؿ، في الوطف وخارجو"أنو 

." عمى الطائفة الدرزية، التي ينتمي إلييا

، وتمقى "الرامة"األردنية، لعائمة فمسطينية مف قرية " الزرقاا" في مدينة 1939ولد القاسـ عاـ 
، كما عمؿ معممًا بإحدى المدارس، ثـ انصرؼ بعدىا إلى "الناصرة"و" الرامة"تعميمو في مدارس 

. نشاطو السياسي في الحزب الشيوعي، قبؿ أف يترؾ الحزب ليتفرغ لعممو األدبي
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 كتابًا في الشعر والقصة والمسرح والمقالة والترجمة، كما 60صدر لمشاعر الراحؿ أكثر مف 
ترجمت العديد مف قصائده إلى لغات العالـ المختمفة، وحصؿ عمى العديد مف الجوائز العالمية، 

. وتـ منحو العضوية الشرفية في عّدة مؤسسات إقميمية ودولية

، التي غناىا "منتصب القامة أمشي"مف أشير قصائده التي يتغنى بيا العالـ العربي، قصيدة 
. الفناف المبناني مرسيؿ خميفة، ويرددىا الفمسطينيوف في مختمؼ المناسبات القومية
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 قناة المياديف

 فلسطيي / الوطي العربي

رحيؿ الشاعر الفمسطيني الكبير سميح القاسـ 

 عامًا، رحيؿ الشاعر الفمسطيني الكبير سميح القاسـ، بعد صراع 75عف عمر يناىز الػ 
.  طويؿ مع مرض السرطاف، وىو الذي أمضى حياتو يكتب عف فمسطيف وليا

رحيؿ صوت فمسطيف المعبر عف آالميا وآماليا  
عاش منتصب القامة، حامبًل نعشو عمى كتفو، وىو يمشي في دروب الشعر والمقاومة، حامبًل 

لكف ... ربما تسمبني آخر شبر مف ترابي"ىـ فمسطيف وقضيتيا في شعره، وكذا رحؿ وىو يقوؿ 
لى آخر نبض في عروقي سأقاـو سأقاـو سأقاـو ، وا  ". لف أساـو

 عامًا، بعد صراع طويؿ مع 75رحؿ الشاعر الفمسطيني الكبير سميح القاسـ عف عمر يناىز 
مرض السرطاف، وأعمف في فمسطيف المحتمة عف إقامة الجنازة لمشاعر الكبير يـو الخميس 

. القادـ في بمدتو الرامة شماؿ فمسطيف
 ودرس في الناصرة، اعتقمتو قوات اإلحتبلؿ اإلسرائيمي 1939ولد القاسـ في بمدة الرامة عاـ 

. عدة مرات، وفرضت عميو اإلقامة الجبرية
يعتبر القاسـ أحد أبرز أعبلـ الشعر العربي الحديث الذي شكؿ دعامة أساسية مف أدب 

المقاومة الفمسطينية، وتنوعت أعمالو األدبية بيف الشعر والنثر والمسرح، ويحمؿ في جعبتو أكثر 
 عمبًل أدبيًا 70مف 

  

http://www.almayadeen.net/news/arab_world
http://www.almayadeen.net/news/arab_world
http://www.almayadeen.net/ar/news/palestine-cPdXTT1880uOPKOMAUOICg/%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
http://www.almayadeen.net/ar/news/palestine-cPdXTT1880uOPKOMAUOICg/%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
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   سميح القاسـ قصائد في ألبـو الحياة  

كاف صوتًا يتردَّد صداه مف بيروت إلى الرباط، قصيدة 
سميح القاسـ .. «منتصبة القامة»غضب وصاحب سيرة 

قاـو الصمت وسنوات االحتبلؿ الطواؿ، كتب السياسة ومارسيا، ولـ ييزمو  (2014 - 1939)
سوى المرض، وغادرنا الشير الماضي، في أغسطس تعّودنا فيو عمى توديع - في النياية-

ىو شاعر ال ُيختَصر في قصائده، . (مف مفدي زكرياا إلى محمود درويش)شعراا المقاومة 
فحياتو كميا كانت قصيدة ممتّدة في الزمف، لـ تتوّقؼ فقط عند القضية الفمسطينية، رغـ أنيا 

.  القضية األىـ في تجربتو، بؿ بمغت حدودًا أبعد، دفاعًا عف اإلنساف، وعف العدالة الكونية
رحؿ سميح القاسـ في وقت كانت فيو غزة تجابو العدواف اإلسرائيمي بالنار والحديد، مستحضرة 

 إلى العدواف األخير عمى 1948مف نكبة .. «تصعد مف ترابنا.. كؿ شييد غيمة»: كمماتو
القطاع، جرح القّساـ لـ يندمؿ، وأحبلمو تشتتت، لكنيا ظمت تنبض حياة، لتستمر بعده، 

.  ويحمميا خمفو

توّفي سميح القاسـ بعد تجربة مريرة مع سرطاف الكبد، عاشيا في السنوات الثبلثة الماضية، 
، في أصعب األوقات، في المستشفى،  أغمض عينيو في مستشفى مدينة الصفد، لكنو لـ يتخؿَّ

التدخيف، والتأمُّؿ، فقد كاف الشعر حاستو السادسة، ينظر مف ثقب : عف عاداتو الشعرية
.  القصيدة إلى الحياة، وال يتخيَّؿ العالـ سوى في شكؿ قصيدة

متمسِّكًا بقضّيتو، كمثقِّؼ غرامشي، « الموت الكبير»بيف السياسة والشعر، عاش صاحب 
منخرط في قضايا وىمـو المجتمع، في صداـ مستمّر معيا، ظؿ متمسِّكًا بالعيش في الداخؿ 

عرؼ السجف . الفمسطيني، منتشيًا ببطوالت البسطاا، ومقاومتيـ تحدِّيات العيش اليومية
واالعتقاؿ، ولميزده إصرار االحتبلؿ عمى إخماد صوتو سوى رغبة في البوح عاليًا، وفي فضح 

كؿ »و« االتحاد»و« الغد»المستور، انخرط في الحزب الشيوعي، وعمؿ في الصحافة، في 
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وأسَّس دار نشر، ومؤل عواصـ عربية شعرًا، وترجـ إلى عديد المغات، منيا الفرنسية، « العرب
.  واإلنجميزية، واإليطالية، واأللمانية، والتشيكية

ومف فمسطيف إلى مختمؼ أرجاا العالـ، نقؿ سميح القاسـ جزاًا مف معاناة شعبو، وعايش معاناة 
و بياف غضب عالمي في وجو االضطياد، وكتب قصيدة عف  شعوب أخرى، جاعبًل مف نصِّ

أييذا النسر الذي راعو العيُش بواد »: أبي االستقبلؿ في الكونغو، المناضؿ باتريس لومومبا
و أضاات أحبلُمو /بشوٍؽ إلى السنى متوّقد.. فتمّوى في بؤرة الوحؿ والشوؾ/مقّيد.. ذليؿٍ .. كابٍ 

أعمى .. بيف النجـو.. وأضاَا الحنيَف لمذروة الشمااِ /برؤى موسى، وعيسى، وأمنيات محمد
يا ىتافا، لوقعو ُزلِزَؿ الكونغو الحزيف /ميناؤه الشمروخ، في قمة اإلباا الموّطد.. فَنزاه لمعبلا/وأبعد

.  «المعذَُّب المستعَبد

غادر سميح القاسـ عالمنا، مخمِّفًا إرثًا سيظؿ يردِّد عاليًا، قصائد مف ألبـو حياة - إذاً -ىكذا 
، «سقوط األقنعة»: عامرة بالمقاومات، ستبقى مميمة، سيعيد الناس بعده فتح سجبّلتو ودواوينو

، «الجانب المعتـ مف التفاحة، الجانب المظمـ مف القمب»، «أحبؾ كما يشتيي الموت»
نة - سيظؿ سميح القاسـ الحاضر ..وغيرىا« ال أستأذف أحداً »و« قرابيف» الغائب في المدوَّ

الشعرية العربية 
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سٓٛم .. قانٕا عٍ آخز شانٕز شعزاء انًقأيح سًٛخ انقاسى.. 

أعطٗ انكصٛز : َاجٙ ظاْز.. يذثٕب يٍ أدزار انعانى: كٕٛاٌ

:  انفُاَح انفهسطُٛٛح دالل أتٕ آيُح..ٔذز  ٔراءِ انكصٛز

 كاٌ كثًٛزا ترٕاضعّ كًا ْٕ تشعزِ

 يٛزَا أتٕ َاد٘ : كخبج 
   

« القاسـ»ويعد . غيب الموت الشاعر الفمسطيني سميح القاسـ بعد معاناة مع مرض السرطاف
 .واحًدا مف أبرز الشعراا الفمسطينييف إلى جانب الراحؿ محمود درويش

 
بفمسطيف، بعد توفيؽ زّياد، « شعراا المقاومة»ىو الضمع الثالث في ثالوث « القاسـ»كاف 

 .ومحمود درويش
أذكر يـو »: ، وقاؿ«القاسـ»الكاتب الصحفي سييؿ كيواف، دوف بعض مقتطفات ذكرياتو مع 

في إحدى قاعات األفراح في مدينة عكا، فقد حضر  (فيما بعد أـ محمد- نواؿ)زفافو مف قريبتو 
المئات مف الشباف المتحمسيف وأنا واحد منيـ إلى فرح شاعرنا المحبوب بدوف دعوات خاصة، 
األمر الذي حّوؿ الفرح إلى تظاىرة وطنية، وخصوًصا أف األغاني الوطنية وشعر القاسـ بإلقائو 

 .«ىو نفسو تخممت السيرة
في  (كؿ العرب) بدأت العمؿ إلى جانب سميح القاسـ في صحيفة 1998في العاـ »: وأضاؼ

الناصرة التي كاف رئيسًا لتحريرىا، وكانت ىذه تجربة جديدة في التعامؿ اليومي معو، األمر 
الممفت أف لدى سميح الشاعر قدرة فائقة عمى إدارة العمؿ وتفعيؿ جميع الموظفيف في المكتب، 
فكاف يعطي كؿ ذي حؽ حقو، وكاف انتقاده لتقصير زميؿ ما يتـ بأسموب محبب تغمبو الدعابة، 
وال أذكر أنو أغضب موظًفا، وكؿ موظؼ ترؾ العمؿ لسبب أو آلخر احتفى بو وخَرج كصديؽ، 

حتى أولئؾ الذيف خرجوا لتأسيس صحٍؼ جديدة، فقد بارؾ ليـ وكتب مينًئا بارؾ اهلل بالبيت 
 .«الذي يخرج منو بيت جديد
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قبؿ مرضو بسنيف كثيرة اختار شاعرنا الكبير المكاف الذي سيدفف فيو، وذلؾ تحت »: وتابع

زيتونة قديمة في أرض أجداده عمى سفح جبؿ حيدر، كاف يؤكد وكانت تمؾ وصيتو سأدفف 
صمى اهلل )بالرسوؿ العربي الكريـ محمد (في المناـ)تحت تمؾ الزيتونة التي التقيت في ظميا 

، وىناؾ صارحتو بحاؿ األمة، وىا ىو يدفف باألمس تحت ظبلليا، فإلى الخمود (عميو سمـ
ورحمة اهلل يا أبا محمد سميح بف محمد القاسـ آؿ الحسيف، يا صديؽ ومحبوب شعبؾ وكؿ 

 .«أحرار العالـ
 

رحـ اهلل سميحا، فقد أعطى الكثير وترؾ ورااه »: الكاتب الفمسطيني ناجي ظاىر كتب يقوؿ
لتصدر في كتاب .. الكثير، وقد أحسف رحمو اهلل بكتابتو لسيرتو الذاتية قبؿ رحيمو بفترة وجيزة

لقد عاش سميح القاسـ حالتو الشعرية حتى النخاع وأعطى . يمكِّف قارئو مف معرفتو أكثر
الكثير، ليذا سيسجؿ اسمو بحروؼ مف المحبة في أعمى قائمة شعرائنا األماجد في ىذه الببلد 

 .«السخية المعطاا
أما عف الفنانة الفمسطينية الشابو دالؿ أبو آمنة ، كتبت عمى صفحتيا الشخصية بموقع 

 .، بعض الذكريات، ونشرت صورا جمعتيا بالشاعر الراحؿ«فيس بوؾ»التواصؿ االجتماعي 
 .«كاف كبيًرا بتواضعو وطيبتو تماما كما ىو بشعره وفمسفتو في الحياة»: وقالت

سميح القاسـ اإلنساف كاف بعظمة سميح قاسـ الشاعر وربما أكثر، كمي فخر أنني »: وأضافت
كنت يوما حرفا في صفحة أشعارؾ، ليرحمؾ اهلل ويسكنؾ فسيح جناتو وسيبقى شعرؾ وروحؾ 

.  «نبراسا يضيا دربنا نحو الحرية والعدؿ
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وفاة الشاعر الفمسطيني الكبير سميح القاسـ 
 

 

توفي الشاعر الفمسطيني الكبير سميح القاسـ مساا اليـو  /قنا
  .بعد صراع مع مرض السرطاف الذي ألـ بو منذ سنوات

ويعد القاسـ واحدا مف أىـ الشعراا العرب والفمسطينييف المعاصريف الذيف ارتبط اسميـ بشعر 
ورئيس تحريرىا " كؿ العرب" ، وىو مؤسس صحيفة 48الثورة والمقاومة مف داخؿ أراضي 

  .الفخري ، وعضو سابؽ في الحزب الشيوعي
 لعائمة عربية 1939ولد القاسـ في مدينة الزرقاا األردنية في الحادي عشر مف مايو عاـ 

 فمسطينية مف قرية
الرامة ، وتعّمـ في مدارس الرامة والناصرة ، وعّمـ في إحدى المدارس ، ثـ انصرؼ بعدىا إلى 

  .نشاطو السياسي في الحزب الشيوعي قبؿ أف يترؾ الحزب ليتفرغ لعممو األدبي
وقد سجف الشاعر الكبير أكثر مف مرة ، كما وضع رىف اإلقامة الجبرية واالعتقاؿ المنزلي، 
وطرد مف عممو مرات عّدة بسبب نشاطو الشعري والسياسي ، وقاـو التجنيد الذي فرضتو 

  .إسرائيؿ عمى الطائفة الدرزية التي ينتمي الييا
وترأس القاسـ اتحاد الكتاب العرب واالتحاد العاـ لمكتاب العرب الفمسطينييف في فمسطيف منذ 

 كتابا في الشعر والقصة والمسرح والمقالة والترجمة، 60تأسيسيما ، وصدر لو أكثر مف 
 . وصدرت مجموعة أعمالو في سبعة مجمدات، وترجـ عدد كبير مف قصائده إلى لغات عدة

مواكب الشمس ، أغاني الدروب ، دمي عمى كفِّي ، : ومف أشير دواويف الشاعر سميح القاسـ 
  . دخاف البراكيف ، وسقوط األقنعة
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 الجزا الثالث
 عبلا حميحؿ/ في لقاا مع الصحفي 

 . قاؿ سميح ما لـ يقمو مف قبؿ
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 لقاء صحفي  مع سميح/ عالء حميحؿ 

أفنيُت عمري في خدمة القصيدة، : سميح القاسـ
 !وقصيدتي أىّممف الوطف

مطّوؿ ومفّصؿ مع شاعر المقاومة سميح القاسـ، في لقاا صحفي 
سبع ساعات مف الحديث ستقرأوف . قريتو الرامة التي يحبيا ويعتز بيا

: غالبيتيا الساحقة ىنا، بصراحة وانفتاح ومف دوف خوؼ مف طرؽ أكثر المواضيع صعوبة
مرض السرطاف، الموت، الحياة، محمود درويش، الشعر، الحب، النساا، المقاومة، الُمتع 

… الصغيرة والحتمية التاريخية في أف يكوف الشاعر الكبير دوف جواف

عبلا حميحؿ !/ أفنيُت عمري في خدمة القصيدة، وقصيدتي أىـّ مف الوطف: سميح القاسـ

 مواضيع ساخنة 2012, 19سبتمبر 

يجمس الّشاعر سميح القاسـ في غرفة مكتبو الصغيرة في بمدتو الرامة الجميمية ونتحّدث عف 
ال أطمب سوى أف يميمني كي أنيي “: ال يطمب القاسـ مف الموت إال بعض األمور. الموت

، وأف أصدر عدة كتب أخرى أعمؿ (ابنو الصغير)أريد أف أزّوج ياسر . بعض األمور العالقة
يعني أف . وآمُؿ أف يكوف الموت ُمرتًبا،  أخرى، ممكف” شغمة“عمييا، ومف الممكف أف أكتب 
أف تكوف الكتب التي أرغب بطبعيا في المطبعة، أال أكوف مديًنا، .. تكوف طاولتي وأوراقي ُمرتبة

وليأِت الموت وأنا ُمستحّـٌ . أف يكوف بيتي ُمرتًبا. أف يكوف أوالدي مرتبيف في أعماليـ وحياتيـ
أحّبو أف يكوف أنيًقا ونظيًفا . أنا أحّب األناقة حتى في الموت. وُمرتٍد مبلبَس جميمة ومرتبة

” .وجميبًل وُمرتًبا

كاف ىذا الحديث الّصادـ في برودتو وعقبلنيتو عف الموت آخَر ما تحّدثنا عنو بعد ثبلث 
القاسـ ال يحّب المواربة أبًدا، يتحّدث بصراحة . جمسات طواؿ استغرقيا ىذا المقاا الُمسيب

http://www.qadita.net/category/featured/
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عف الموت ومرض الّسرطاف الذي دىمو، عف الطائفة العربية الدرزية : ومباشرة عف كّؿ شيا
وعبلقتيا بالمجتمع العربّي ككّؿ، عف الّسنة التي أمضاىا في الجيش اإلسرائيمي مسجوًنا 

التي شعر بيا حيف ترؾ ” الخيانة“وُمدّرًسا، عف حبو الكبير لرفيؽ دربو محمود درويش، وعف 
تحّرجُت في أكثر مف مرة في جمساتنا الطواؿ مف الّسؤاؿ عف . 1970األخيُر الببلَد عاـ 

مواضيع حساسة ربما، النساا مثبل، لكنو كما في كّؿ مسألة طرحُتيا وطرحيا لـ يتيّرب ولـ 
ىذا ما أقولو عني .. نعـ، عمى الشاعر الجّيد أف يكوف دوف جواف“: يقوؿ بثقة كبيرة. يتمعثـ

. ، ثـ يضحؾ”عمى األقؿ

ىو مدخؿ صعب إلى الّسيؿ . ليذا لـ أتحّرج مف افتتاح ىذا الحوار بيذا المقطع عف الموت
خرجت مف عند القاسـ بحّب جديد لشعر . الُممتنع الذي عاشو شاعر المقاومة طيمة حياتو

وبيف الّرفض الّسابؽ والحّب الّجديد، . المقاومة وثقافتيا، بعد أف ثرنا عميو أنا وجيمي المعاصر
ىذه المادة حوارية، ىدفيا . امتّدت تسع ساعات مف الحديث والكبلـ، ستقرأوف ُجّؿ ما دار فييا

األوؿ واألخير االستماع إلى أحد أبرز وأىـّ الشعراا العرب والفمسطينييف، ومحاولة فيـ ىذه 
بعد االستماع إلى التسجيبلت، لـ أجد مكاًنا لئلسياب . المسيرة التي عاشيا بالطوؿ والعرض

التجربة موثقة في كتب نقدّية كثيرة وىي . في تجربتو الشعرية كما كنُت خططُت في البداية
. ُمتاحة لمدارسيف والميتميف

الخندؽ األخير 

كممة يا رفيؽ لـ تعد في الموضة، ولكف جيد أنؾ “: يقوؿ. ”يا رفيؽ“ينبسط القاسـ حيف أناديو 
وبيف رفيؽ ورفيؽ، ” .ىي كممة إنسانية، حتى اهلل اسمو الرفيؽ األعمى.. برافو عميؾ. تستعمميا

فيو يؤثر . ”الكرمؿ الجديد“ينزعج القاسـ حيف يعرؼ أّف المجمة التي بيف أيديكـ صار اسميا 
، وأف ُيكتب عمييا اسـ محمود درويش كمؤسس ورئيس ”الكرمؿ“أف تظّؿ عمى اسميا القديـ، 

القديمة ” الكرمؿ“، فمو بعض منيا عمى ”الكرمؿ“لكّف ىذا ليس مأخذه الوحيد عمى . تحرير أّوؿ
كانت كأنيا في .. كانت تصدر منفصمة عف الحركة الثقافية الفمسطينية” الكرمؿ“مجمة “: أيًضا
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لـ يكف  (سميـ بركات)لـ يكف متفرغًا ليا، ومف كاف ينوب عنو  (درويش)ومحمود . كوكب آخر
” .ابف الميداف، ابف اليـّ الثقافي والّشعبي والجماىيري، مع أنو كاف موىوًبا وحّبوًبا

توجد محاوالت لسرقة الثورات العربية وااللتفاؼ عمييا، ولكف استمرار : عف الثورات العربية
لـ يعد أّي مبرر لبقائو في الحكـ بعد آالؼ الضحايا، رجاؿ . النظاـ السوري غير وارد بالحسباف

ىؿ تتخيؿ الدبابات اإلسرائيمية تضرب كرميئيؿ؟ ىؿ يمكف تخّيؿ ىذا؟ . ونساا وأطفاؿ

 ..بعيدة عنا قميال” الكرمؿ“كانت - 

أنا “كنت أتحدث مع محمود ويقوؿ لي . ال. نعـ، لـ تكف مجمة الثقافة الفمسطينية“: سميح القاسـ
” .أتأمؿ أف تتطّور اآلف”… مسمميا لسميـ وسميـ يعمؿ عمييا

حيف قمُت لمقاسـ إّف المجمة ستنشر مواّدىا عمى الويب مّجانا انزعج مرة أخرى، وقاؿ إّف ىذا ال 
. نحف في عالـ رأسمالّي وحتى العمؿ الثقافي يجب أف يأخذ ىذا بعيف االعتبار. غمط“: يجوز

يجب عمى . ممنوع أف تتكؿ عمى التمويؿ. ليس دائًما وال يمكنؾ أف تضمنو (األجنبي)التمويؿ 
فمثمما يقوؿ . أف تصدر العدد عمى نفقتيا بالحّد األدنى. المجمة الثقافية أف تمّوؿ نفسيا بنفسيا

يجب أف تأخذ وجية . وسيفرض رأيو، سواًا أحكى أـ لـ يحؾِ ” الُممّوؿ ىو صاحب الرأي“الييود 
ذا . إذا كانت فرنسا تموؿ مجمة ما فبل يمكنؾ أف تحكي شيًئا ضّد فرنسا. نظره بعيف االعتبار وا 

كممة . ال مجاممة في الثقافة. والميادنة ىي خيانة… مّولتيا بريطانيا يجب أف تجامؿ بريطانيا
في الثقافة يجب أف تكوف . خائف بالمفيـو الثقافي أخطر مف كممة خائف بالمفيـو السياسي

” .واضًحا وجريًئا وصريًحا بكؿ معنى الكممة

 .الفعؿ الثقافي في يومنا فعؿ انتحارّي مف الناحية المادية- 

” .ال ليس فعبل انتحارًيا… ال، توجد بعض المبالغات“. ؽ.س

 …أنت مثال عشت عمى معاش الحزب سنوات طويمة.. مف الناحية المادية أقصد“- 
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مرة اندلع نقاش بيني وبينيـ واتيموني بأنني قومّي عربّي وأرستقراطّي ومش عارؼ “. ؽ.س
. سميح القاسـ أعطى الحزب أكثر مما أعطى الحزب لسميح القاسـ: قاؿ ليـ توفيؽ زياد.. شو

أّما الثقافة فتظؿ برأيي الخندؽ األخير لمجنس . والحزب يحتاجو أكثر مّما يحتاج ىو الحزب
االقتصاد اليـو ممّوث، السياسة مموثة، الحرب مموثة، اإليديولوجيات تموثت، ما . البشري كمو

ىي الثقافة، الخندؽ - ليس لنا فقط كعرب ومسمميف وشرقييف–بقي برأيي لئلنسانية كميا 
ذا انيار ىذا الخندؽ سنفقد معنى إنسانيتنا. األخير ” .وا 

؟-   وكيؼ ترى خندقنا اليـو

: لـ أكف بطبيعتي مع اليأس يوًما، وتعرؼ؟ مف يوميف زارني شباب وقالوا لي. أنا متفائؿ. ؽ.س
قمت ليـ ىذا كبلـ . صنعتـ سقًفا وأنشأتـ ظبل ال تنبت النباتات فيو (درويش)أنت ومحمود 

فقبمنا كانت سقوؼ أيًضا، إبدأ مف الشنفرى وامرئ القيس والمتنبي والمعري . سخيؼ وكبلـ فارغ
وحتى أياـ إبراىيـ طوقاف وأبو سممى ومعيف بسيسو وفدوى طوقاف وعبد الكريـ الكرمي، كميـ 

ال يوجد جيؿ محكـو بسقؼ غير قابؿ . يستطيع كّؿ جيؿ أف يضيؼ. سقوؼ ما شاا اهلل
واإلعبلـ ال . ىذا وىـ.. ال يوجد سقؼ غير قابؿ لبلختراؽ في الثقافة في اإلبداع. لبلختراؽ

. كّؿ أحزاب العالـ ال يمكنيا فعؿ ذلؾ! مف غير الممكف- يصنع شاعًرا واألحزاب ال تصنع أديًبا
إذا كاف النّص الذي لديؾ غير مؤّىؿ لفرض نفسو فميس بإمكاف الدولة أو الحزب أو اإلعبلـ 

في فترة ما أعتقد أّف بعض الناس تضايقوا مني ومف محمود ألننا قطعنا شوًطا في . فرضو
ونحف لـ نأخذ شوطنا ال مف ياسر عرفات وال مف . العالـ، لكننا لـ ُنغطِّ عمى أحد ولـ نمنع أحًدا

مف يأخذ الشوط ىو النّص؛ النّص ىو . ”االتحاد“محمود عباس وال مف الحزب الشيوعي وال مف 
. الذي يقّرر إذا كنت ستظير أـ ال، إذا كاف ظيورؾ مستمًرا أـ غير مستمر

 . وىذا ربما جعمؾ في مرحمة ما ضحية لمتشويو- 
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الصراع ىنا . ال يوجد صراع أجياؿ، يوجد تكامؿ أجياؿ. أنا ضد نظرية صراع األجياؿ“. ؽ.س
. أنا أفرح عندما أسمع قصيدة أو أقرأ نًصا لكاتب جديد وكأنو ُولد لي ولد. أكذوبة ووىـ واختبلؽ

“ ماذا؟ ىؿ سنعادي المتنبي مثبل؟ .. أّي وضع آخر سُينتج عداوة

العروبة واألممية 

أفرط أنا معو أيًضا، . يستغّؿ القاسـ وجودي في المقااات عنده فيفرط في التدخيف وشرب القيوة
لكّف التدخيف في ىذه الحالة نوع مف التواطؤ والتحدي ضّد . رغـ أنني أحاوؿ التقميؿ مف االثنيف

منذ سنة أو أكثر كتبت . أنا متفاجئ مف أمر ما“: يبتسـ وىو يقوؿ. السياؽ الذي نجمس فيو
ما قصة ىذا . وكتبت بغضب. مقالة ضد برامج الطبخ التي يبثونيا عمى الفضائيات العربية

بالكاد ! نحف أّمة جائعة.. الشِّؼ رمزي والشِّؼ ال أدري َمف، والمطبخ الفرنسي والمطبخ اإليطالي
فيذا تزوير . نحصؿ رغيؼ العيش والطعمية؛ فما معنى ىذه البرامج؟ كانت ُتجّنني، أتضايؽ

. مشكمتنا رغيؼ الخبز. ليست مشكمة األّمة العربية اآلف الطبخ، ليست ىذه مشكمتنا. لحياتنا
ضعوا برامَج عف العماؿ العاطميف عف العمؿ، عف المثقفيف، عف األكاديمييف العاطميف عف 

لكنني في المّدة األخيرة، ومنذ بدا المرض، صرُت أضطّر لمبقاا في البيت فترات . العمؿ

http://www.bizover.qadita.net/wp-content/uploads/2012/09/samih_alqasem052.jpg
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ىذا . يضحؾ. ولكف مع تكرار نشرات األخبار اكتشفُت أنني صرُت أتابع برامج الطبخ. طويمة
بعد أف كتبت مقالة عنيفة وتوبيخية عف ىذه .. انقمبت عمى نفسي.. شّر البمية الذي يضحؾ

” .البرامج

إنيا مجّرد “، أصدر القاسـ كتاب سيرة أسماه 2011في تشريف الثاني مف العاـ المنصـر 
ألبي محمد سميح بف “:  تحت العنواف الرئيسي كتب بشكؿ غير عادّي وغير ُمتبع[1].”منفضة

محمد بف القاسـ بف محمد بف الحسيف بف محمد بف عمي بف الحسيف بف سعيد بف خير بف 
ما يشبو شجرة عائمة . ”محمد بف سمماف بف الحسيف بف عمي بف خير بف محمد بف الحسيف

ألجياؿ تتعاقب بنفس األسماا، حاممة معيا نواة االستمرار والتعاقب، وسميح القاسـ يحّب ىذه 
عمى الحائط قبالتو، في غرفة المكتب الصغيرة، تجد خمس أو ست صور لآلباا . الشجرة

. واألجداد وأجداد األجداد

. القوميّ -ال يمكنؾ أف تظّؿ محايًدا إزاا ىذا الحّب واالرتباط بالوجوه والفروع والتاريخ العائمي
أفّكر في ىذا الفخر وفي المساحة الكبيرة التي خصصيا في سيرتو كي يحكي عف عائمتو، آؿ 

: أسألو، فيرفض. حسيف، وأوؿ ما يتبادر إلى ذىني التناقض الذي تعيشو الطائفة العربية الدرزية

عندما تجمس مع الُمسنيف والختيارية . الطائفة العربية الدرزية ليس فييا أّي تناقض“. ؽ.س
ولكف يا عّمي عندما جاا أىؿ .. والمشايخ، يقولوف لؾ إننا عرب ومسمموف وروحنا فمسطينية

: ىذه البمدة أو تمؾ وفعموا بنا كذا، وسرقوا األرض وسّبوا ديننا والنبي شعيب؛ وفي الدالية يقولوف
ثـ جاا الييود . توجد قصص قديمة تراكمت… جااوا وأخذوا زوجة المختار وأعادوىا بعد شير

. لف يقترب أحد مف دينكـ وأرضكـ وعرضكـ ومف ىذا الكبلـ، وسنحميكـ: األوروبيوف وقالوا
ىؿ عمى جيمنا وجيمكـ : الّسؤاؿ ىو. توجد رواسب قديمة، نعـ. عندىا أحّسوا بالفرؽ في المعاممة

والجيؿ الذي بعدكـ أف نستسمـ ليذه الرواسب ونحّكميا بحياتنا أو نتحّداىا ونقاوميا؟ أنا مع عدـ 
خذ ساجور مثبل، ىنا، في فترة مف الفترات تحّولت القرية إلى معسكر . االستسبلـ لمّرواسب

جيراننا : تسأليـ لماذا؟ بماذا نفعكـ الجيش؟ يقولوف لؾ. جيش، جميعيـ ذىبوا إلى الجيش
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ىذا … جاا الييود وشّغمونا وصرنا نممؾ النقود واشترينا السيارات. يسبوننا ويسرقوننا ويبيدلوننا
” .طبيعي في مجتمع بسيط مثؿ المجتمع العربي بشكؿ عاـ

مف ساجور قفزنا رأًسا . عندما يتحدث عف األمة العربية ال يستطيع القاسـ أف يتوقؼ أو ييدأ
أمة إقرأ “. مف األّمية في مصر والسوداف% 60اليـو لدينا “: إلى السوداف، فعنده المكاناف واحد

ىناؾ مف استوعب ىذا . ىذا شعار أنا أوؿ مف رفعو بالمناسبة وصار الكؿ يرّدده- ”ال تقرأ
وأنا اعتقدت منذ بداية . الشيا وتحدوا ىذا الماضي المعتـ وىناؾ ظموا يتخبطوف في ىذا الجوّ 

ىذا تشويو لمتاريخ ونحف كشعب كنا . حياتي، وبفضؿ أجدادي وآبائي الذيف ربوني، أّف ىذا خطأ
. عرضة لمؤامرات، مرة مف األتراؾ ومرة مف اإلنجميز ومرة مف الصياينة، ومرة مف الفرنسييف

نحف تعرضنا لمؤامرة تاريخية، يجب أف نواجييا ونقاوميا ونسعى لخمؽ إنساف عربي جديد يعتّز 
أنا أفضؿ بوذًيا جيًدا .. بكّؿ انتماااتو وال ُيؤثر طائفتو عمى طوائؼ أخرى لمجرد أنيا طائفتو

العدّو . (لدى الطائفة العربية الدرزية)لذلؾ أقوؿ إنو ال يوجد تناقض .  درزّي سّيئ500عمى 
السؤاؿ يظؿ حوؿ مناعتنا نحف كشعب وكأفراد ودورنا . الخارجي دائًما يجّرب خمؽ التناقض

” .كمثقفيف

لدّي فرضية بأّف أحد األمور التي أبعدت أبناء الطائفة العربية الدرزية عف المجتمع - 
ألننا نحف ىجرنا ولـ نحتضف أبناء . العربي، وبقسط كبير، بذنب مف المجتمع العربي نفسو

، وكاف عمينا رغـ ذلؾ أف نحتضف العرب الدروز . الطائفة كاف ىناؾ تجنيد إجباري وُممـز
ونقوؿ ليـ لديكـ حضف دافئ وانتماء، ولكننا قمنا برد فعؿ عكسي كبير وىجمة عاتية مما زاد 

 . مف عممية اإلبعاد واالبتعاد

ىناؾ ما ُيسمى عند الحشرات مجّسات خاّصة قد ال تراىا، وأنا بمجّساتي الخاصة “. ؽ.س
أشعر بالحزف، ألّف الوضع عند األمـ . أحزف عندما يبدأ حوار إعبلمّي بسؤاؿ مف ىذا النوع

؛ . ال يبدأوف مف ىنا بؿ يصموف إلييا في النياية: الطبيعية يختمؼ نحف عندنا نبدأ بيذا وال لـو
فالواقع بما يحدث في العراؽ، عراؽ الجواىري وعراؽ الرصافي، مف سنة وشيعة ومذابح 
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، سّنّي وعموّي، .. ومسيحييف وآشورييف، واىدـ كنيسة وأحرؽ كنيسة وما يحدث في سوريا اليـو
ال أنَت . لذلؾ فإّف ىذه الحساسية لؤلسئمة ىي نتاج واقع. ىذا لـ يكف واردا في الباؿ بالمرة

وأنا عندي قناعة بأّف االنتمااات غير المنظمة، غير المرتبة وغير . اخترعَتو وال أنا اخترعتو
يمكنؾ أف تطمب مف شاب ما أف يعّرؼ نفسو فيقوؿ : يعني. المدركة عقمًيا سمًفا تخمؽ المشاكؿ

أنا سني أوال، أنا مسيحي أوال، أنا كاثوليكي أوال، ىذا النظاـ : وآخر يقوؿ لؾ. أنا درزيّ : لؾ
. اإلنساف ينتمي إلى أكثر مف حمقة، وأكثر مف دائرة. غير عقبلني وغير منضبط لبلنتمااات

مف دوف عنجيية وشوفينيات . والمفروض أف يكوف شيا مف االنسجاـ بيف كؿ االنتمااات
أنظر كـ جميؿ ىذا . ”ليس منا مف دعا إلى عصبية“: يعجبني كثيًرا حديث الرسوؿ. وعصبيات

فاالنتماا حمقات، سمسمة، وبسبب ظروفنا وتربيتي، فإّف الحمقة . الحديث وكـ بسيط ومباشر
وبسبب تعّرض األمة العربية الضطياد مستمّر منذ أواخر القرف . األولى عندي ىي العروبة

ىذه األمة . الرابع عشر، فقدت األمة العربية ىيمنتيا عمى قدرىا وعمى مكانيا بيف الّشعوب
العربية -  سنة، لـ يكف في العالـ حينيا سوى الثقافة العربية واإلسبلمية800أضاات العالـ 

” .أوال

. ىذا وىـ.. ال يوجد سقؼ غير قابؿ لبلختراؽ في الثقافة في اإلبداع: عف األدب والسقوؼ
واإلعبلـ ال يصنع شاعرًا واألحزاب ال تصنع أديبًا 

 . سنة كاف لألقميات دور مركزيّ 800وفي ىذه الػ - 

كاف طبيب الخميفة ييودًيا ووزير ماليتو مسيحًيا، . لـ تكف ىذه الحساسيات قائمة! طبًعا“. ؽ.س
ولكّف ىذا انتيى منذ نيايات القرف الرابع عشر، وسأسّمييا منذ مأساة ابف .. كاتبو األوؿ بوذيّ 

فتجد . رشد؛ فمأساتنا بدأت بالتنّكر البف رشد، ووقوعنا في أسر نظريات تبدو دينية لكنيا قومية
أدرسيا في العمؽ . ال. مف يدافع عف اإلمبراطورية العثمانية التي حكمتنا بأنيا خبلفة إسبلمية

األتراؾ . وستجد أنيا إمبراطورية تركية استغمت الّديف حتى تفرض ىيمنتيا عمى األمة العربية
وىذا ما أخشى أنو يتكّرر . أقّؿ حضارة وتاريًخا مف العرب، فكيؼ سيطروا عمينا؟ باسـ الديف
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يوجد . الُفرس لدييـ مشروع قومّي فارسّي ويعتبروف العراؽ والخميج كمو جزًاا مف فارس. اآلف
، وأنا قد أكوف الوحيد مف ببلدنا الذي ذىب إلى إيراف بدعوة رسمية (قوميّ )مشروع فارسّي 

” .ال قبمي وال بعدي. أكيد الوحيد، لـ يذىب أحد غيري. وبجواز سفر إسرائيميّ 

 .تقصد بعد الثورة الخمينّية- 

وكاف أمًرا مدىًشا حًقا . كاف خاتمي وزير الثقافة وقتيا ودعاني وذىبتُ . بعد الثورة“. ؽ.س
لكنني أحسست بمقاااتي مع . وجودي في إيراف، وردود فعؿ الطبلب والجامعات، كاف عرًسا

إيراف . (تجعميـ شيعة)إيراف ال تريد أف ُتشّيع العرب . المثقفيف الكبار أّف المشروع ىنا ليس دينًيا
فالمشروع ىو تجديد اإلمبراطورية الفارسية، .  مميوَف سنّي، ىذا جنوف340ال تستطيع تشييع 

 سنة باسـ الخبلفة، قد يأتي 500بعد أف استعبدنا األتراؾ قرابة : وأنا أقوليا دائًما. مشروع قوميّ 
أنا .. أتريدوف خبلفة؟: ولكنني قمتيا مرة…  سنة أخرى باسـ الخبلفة500الُفرس الستعبادنا 

عمى ما أذكر، ” الشرؽ األوسط“حدث ىذا في لقاا صحفّي مع . موافؽ ولكف أنا سأكوف الخميفة
ذا لـ تكف أنت الخميفة، فقمتُ : فسألوني . كاف الحكيـ ال يزاؿ عمى قيد الحياة… جورج حبش: وا 

صرنا َممّطة لكؿِّ . ما حدث معنا حراـ، غير منطقّي بالمرة. نحف نريد استرداد كياننا القوميّ “
” .لماذا؟ ىذه السقوط في تاريخنا غير مبّرر. شعوب األرض

 .ىناؾ مف قاؿ مرة إذا أردت أف تتعرؼ عمى حضارة شعب ما فانظر كيؼ يعامؿ األقميات- 

. في التاريخ، جميع اإلمبراطوريات زالت إال إمبراطورية واحدة ىي اإلمبراطورية العربية“. ؽ.س
اإلغريؽ اجتاحوا العالـ وعادوا إلى جزرىـ، . اإلمبراطورية الفارسية عادت إلى إيراف. سأشرح لؾ

اإلمبراطورية الرومانية عادت إلى .. حتى إسكندر المقدوني، أنظر إلى ماسيدونيا، دويمة صغيرة
كؿ . اإلمبراطورية البريطانية عادت لمتنافس عمى صيد السمؾ مع اإليرلندييف. الجزمة اإليطالية

فنحف خرجنا مف شبو . اإلمبراطوريات زالت إال العربية، وأنا ُمصر عمى تسميتيا باإلمبراطورية
صحيح أننا خرجنا حفاة . أـ ال” الّصنادؿ“جزيرة العرب قبائَؿ، ال أعرؼ إذا كنا جميعنا نرتدي 
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لـ نخرج . كتاب عظيـ اسمو القرآف. عراة كما يّدعي الفرس، لكننا خرجنا مع كتاب عمى الرمح
دعؾ مّما يقولو . بفمسفة وفكر جديديف خمقا عالًما جديًدا. خرجنا بديف جديد. بالّسيوؼ والّسياـ

ال أتكمـ عف . مف ُيسمَّْوف عمماا وفقياا وغيرىـ، ىؤالا يسيئوف لئلسبلـ إسااة فادحة يومية
. أنا أتحدث عف جوىر الرسالة المحمدية؛ ىذه رسالة عظيمة. ىؤالا

قطعة قماش )خرجنا مف شبو الجزيرة بدشداشة وِمثّمة : كؿ اإلمبراطوريات تراجعت إال العرب“
العراؽ، ببلد الشاـ، مصر، المغرب، الصوماؿ، السوداف، : ، وانظر(يربط اإلعرابي رأسو بيا

ىذه ظاىرة وحيدة مف نوعيا . حتى بمداف ال تتكمـ العربية اليـو لكنيا داخمة في الجامعة العربية
لماذا صمدنا؟ لماذا عّربنا العراؽ وببلد الشاـ ومصر وشماؿ أفريقيا، مع أننا كنا . في التاريخ

. قبائؿ قميمة عدًدا؟ بماذا؟ بالحّس اإلنساني المناقض لمتعّصب والشوفينية والعنصرية

جئنا إلى ببلد ما بيف النيريف وتزاوجنا معيـ وعشنا معيـ، عممناىـ لغتنا : واآلف سأشرح لماذا“
الّسوداف بمد أفارقة، لـ نترّفع عمييـ ولـ . وكذا إلى ببلد الشاـ، حتى الّسوداف. وعممونا لغتيـ

ولو شاا ربؾ “: خذ ىذه اآلية مف القرآف. لـ تكف عنصرية في ثقافتنا العربية واإلسبلمية. نتكّبر
وجعمناكـ شعوًبا وقبائؿ “. إًذا التعددية مشيئة إليية بالمفيـو الديني. [2]”لجعؿ الناس أمة واحدة

أكرمكـ عند اهلل العربي أو اإلنجميزي أو : لـ يقؿ. [3]”لتعارفوا، إّف أكرمكـ عند اهلل أتقاكـ
حتى في مجاؿ اإلبداع والتفكير . واألحاديث النبوية كذلؾ. أتقاكـ ىو األكـر. الشيعي أو الدرزي

الذيف يقولوف إّف باب االجتياد ُأغمؽ، كيؼ تغمقوف - عدـ المؤاخذة–ىؤالا البيائـ : واالجتياد
أنظر ما أعظـ حديث . باًبا فتحو الرسوؿ؟ بأّي صبلحية؟ بأّي حؽ؟ ىذا اعتداا عمى الّرسوؿ

لو ” .مف اجتيد فأصاب فمو أجراف ومف اجتيد فأخطأ فمو أجر“: الرسوؿ في مسألة االجتياد
” .أجر حتى لو أخطأ ألنو فكر وشّغؿ دماغو

http://www.qadita.net/featured/sameeh-alqasem/#_ftn2
http://www.qadita.net/featured/sameeh-alqasem/#_ftn2
http://www.qadita.net/featured/sameeh-alqasem/#_ftn3
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صداقة استثنائية . القاسـ ومحمود درويش

لقد بنى رسالتو الدينية عمى . النبي محمد ليس صاحَب رسالة دينية فقط! بالضبط“. ؽ.س
ىو الذي جمع القبائؿ العربية وبمور : ُعد إلى التاريخ. ىو مؤّسس القومية العربية. رسالة قومية
. أنا ال أريد أف أغضب أحًدا، فبل جدؿ في اإليماف والعقيدة ومف يؤمف بتنزيؿ القرآف. لغة قريش

محمد قائد عبقري ! محمد ليس بوسطجي. ولكنني شخصًيا ال يرضيني تجريد محمد مف دوره
ال فكيؼ . ومفكر ومثقؼ وأنو أّمّي ال تعني أنو ال يقرأ وال يكتب، بؿ كاف يعرؼ عدة لغات وا 

” أمي“سيقود تجارة مف أكبر التجارات في العالـ؟ فالنسبة في العربية لممفرد، ولذلؾ فإّف كممة 
أصبل، عند نزوؿ القرآف لـ يكف تعبير األمية يعني . تعود إلى األمـ وليس عدـ القرااة والكتابة

” .ىذا تعبير حديث. عدـ القرااة والكتابة

الصادؽ النييوـ كتب عف ىذا األمر مقالة مفصمة حوؿ أصوؿ الكممة وما عنتو وقتيا، - 
أنت ال تفصؿ . وفي كتاب السيرة الذي كتبتو أيًضا إعجاب شديد بشخصية محمد.. كما تقوؿ

والشّؽ . في ىذه النظرة بيف السماوّي والترابّي، أي الحاجة إلدارة حياة مادية عمى األرض
أنت شاعر، كاف يمكنؾ أف تنعزؿ في . الترابية والروحانية: الثاني مف السؤاؿ أنَت وشخصيتؾ

صومعة وال تترشح لعضوية المجمس البمدي مثال كما فعمت في الرامة، وأال تنخرط في شؤوف 

http://www.bizover.qadita.net/wp-content/uploads/2012/09/samih_alqasem042.jpg
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ىؿ ىناؾ عالقة بيف . أنا شاعر، أشرب النبيذ وأكتب القصيدة: يعني أف تقوؿ. الحياة
 األمريف؟

في تكوينو الثقافي والّسيكولوجّي، يتوصؿ اإلنساف إلى رؤية . قطًعا توجد عبلقة“. ؽ.س
ىذا ىراا . وحكاية الفصؿ بيف الثقافة والحياة أنا أعتبرىا ىوًسا ومضيعة وقت. وموقؼ
مف الممكف أف يروي أحٌد ما كوابيسو عمى كرسّي الطبيب . ال يوجد إبداع خارج الحياة. بصراحة

. ال تحمؿ دوًرا فييا لمفناف. ىذه كوابيس- النفسانّي ويمكف أف تكوف جميمة، لكف ىذا ليس فنا
” .يعني أنو ليس ىو الذي أبدعيا

 ؟”الفف مف أجؿ الفف“أي أنؾ ضد رومانسية - 

الفف مف أجؿ “وأصبل أنا ضّد مقولة . ال يوجد فف مف أجؿ الفف- ىذا كبلـ فارغ“. ؽ.س
الفف ىو نتاج فردّي، نتاج مبدع في الشعر والموسيقى . أنا أرفض ىاتيف المقولتيف. ”الحياة

كؿ شيا محوره الفرد، ىو األساس والمركز، لكف ىذا الفرد يتفاوت - واألدب والرسـ والرقص
ىناؾ فرد انعزالّي يفّضؿ الجموس في ناٍد ليمّي ويشرب كأًسا مف النبيذ ويكتب . مف إنساف آلخر

ىو حّر، ال شيا لي ضّده ولـ أقْؿ في أّي مرة إّف ىذا مسموح . قصيدة غيبية ويشعر بالّسعادة
لقد . لكف في النياية أراحني بيكاسو وسمفادور دالي. كؿ إنساف يكتب ما يشاا. وىذا ممنوع
لبيكاسو ولوحة ” غيرنكا“لوحة : إذا قالوا لي أمامؾ لوحتاف: فمرة سألت نفسي. أراحاني جًدا

. االثنتاف تحوياف عمبل إبداعًيا عالًيا جًدا. مف رسـ دالي، وعميؾ أف تختار واحدة فقط” الّساعة“
واالثناف قّدما عمبل فنيا استثنائًيا، ولكنني أختار في النياية . بيكاسو ودالي فناناف عظيماف

تجد لدى . صرخة ضّد الحرب: لماذا؟ ألّف فييا المتعة الفنية وفييا العمؽ اإلنسانيّ . غيرنكا
” .دالي متعة فنية ولو لوحات جميمة جًدا وأحّب أعمالو كثيًرا، لكّف بيكاسو ىو خياري

الحداثة واالستحداث 
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سأعود إلى الفرد وسأسأؿ في سياقو عف حبؾ وىيامؾ بآؿ حسيف، عائمتؾ، كما كتبت في - 
كيؼ ينشأ فرد مستقؿ مفكر ومغاير في ضمف ىذا الجّو العاطفي الذي يحوي حًبا . سيرتؾ

 عائمًيا كبيًرا ربما لدرجة االختناؽ؟ كيؼ خرجَت مف المجموع؟

أنتـ مثبل، عائمة حميحؿ عائمة كبيرة لكف كّؿ فرد منيـ لو . ىذا اإلطار يبمور الطفؿ“. ؽ.س
خذ مثبل الّشنفرى، صديقي الذي أحترمو . لستـ َلبنات أو مصنوعيف بماكينة. شخصّيتو الخاّصة

أنا عمى عكسو؛ . فالبيئة كانت معادية. وأحبو جًدا جًدا، صار معادًيا لقبيمتو ألنيـ اضطيدوه
مثبل، في الرامة مجمس محمي وتوجد . البيئة والعائمة احتضنتاني، لكنيما لـ تفرضا عمّي شروًطا

انتخابات ودار حسيف، عائمتي التي تتحّدث عنيا، موجودوف كممثميف في المجمس المحمي منذ 
ولكف عند تأسيس قائمة الحزب الشيوعي وغير الحزبييف، وأنا كنت مف أولئؾ غير . تأسيسو

لـ أنجح في المرة األولى . الحزبييف، دخمُت في ىذه القائمة ضد القائمة العائمية لبيت حسيف
في البداية غضبوا مني، ولكف الحًقا . أي أنني لـ أسمـ أمري ليـ. لكنني نجحت في المرة الثانية

يجب عمى . احترموا الموقؼ لدرجة أنيـ قبموا بحّؿ القائمة العائمية واالندماج في قائمة الجبية
اإلنساف أف يعتّز بانتمائو القومّي والقبمّي والعائمّي واألسرّي، أف يحّب حارتو التي يسكف فييا 

خذ مثبل ىؤالا المشايخ في . ويدافع عنيا ويحمييا، ليس مف منطمؽ التناقض، بؿ التكامؿ
، تاريخيـ محتـر وأعتّز بيـ، منيـ (يشير إلى حائط الغرفة في بيتو المميا بصورىـ)العائمة 

ولو أّف ألحدىـ تاريًخا . اإلماـ والمختار وغير ذلؾ، ولكنني ال أريد أف أكوف إماًما أو مختاًرا
وجّد جّدي كاف مف . سيًئا لما عمقت صورتو ىنا، كنت رميتيا، حتى لو كاف جدي أو أبا جدي

لو كاف . أعتّز بدوره. لذلؾ أنا أحّبو- فرساف صبلح الديف األيوبي وقاتؿ في حطيف وغيرىا
” .مؤّسس العائمة مرابًيا لرفضتو ورفضت االنتماا إليو قطًعا

عندما تجمس مع الُمسنيف . الطائفة العربية الدرزية ليس فييا أّي تناقض: عف الطائفة الدرزية
.. والختيارية والمشايخ، يقولوف لؾ إننا عرب ومسمموف وروحنا فمسطينية
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في مقابؿ ىذا يقولوف إّف أّي مبدع في زمننا المعاصر عميو أف يقتؿ أباه بشكؿ رمزّي، أف - 
 ىؿ مررَت بيذا الشيء؟ ىؿ كاف ىذا القتؿ شرًطا مف شروط إبداعؾ؟. يكوف متفّرًدا وخاًصا

ليس المطموب أف تقتؿ أباؾ، . خاطئة جًدا جًدا. ِاسمح لي، ولكنيا نظرية خاطئة جًدا“. ؽ.س
نما المطموب أف تتجاوز أباؾ في الشعر مف آباؤنا؟ . ىو قّدـ ما عنده وما استطاع إبداعو. وا 

.. امرئ القيس، عروة بف الورد، الشنفرى، تأبط شًرا، المتنبي، المعري، ابف الّرومي، البحتري
أنا أفيـ ما يعنونو بيذه المقولة، أف تقتؿ أباؾ يعني تدمير ما سبؽ، بحسب نظرية . ىؤالا آباؤنا

: يقولوف لؾ. فييا َنْكَرجة. ىذه نظرية تحوي قميبل مف الَولدنة والّصبيانية. أخي وصديقي أدونيس
. عمى شيا مدّمر بالكامؿ (سينمو)ليس ىناؾ شيا جديد . دّمر ما سبؽ وابدأ شيًئا جديًدا

” ..جديد بالنسبة لماذا؟ عندما تقوؿ إّف ىذا أدب حديث فبالنسبة لماذا؟. الجديد ينشأ عمى القديـ

ال توجد نماذج شعر . أنت شاعر المقاومة بأؿ التعريؼ: أنا سأقوؿ لؾ أمًرا في ىذا الّسياؽ- 
أي أّف المتبني والمعري . مقاومة كالسيكية في تاريخنا، أنت ومف معؾ اجترحتـ شيًئا جديًدا

 .لـ يكونا عوًنا لؾ في شعر المقاومة

إذا لـ . االستمرارية، التحديث والتجديد قياًسا لما سبؽ. ىذا بالضبط ما حاولت أف أقولو“. ؽ.س
فما ىو مبّرر وجودي؟ في ىذا أنا - أُضْؼ إلى المعري والمتنبي وشوقي ولـ آِت بشيا جديد

أنا أزعـ أّف ىناؾ خمًطا في الثقافة العربية بيف مفيـو . دائًما أناقش قضية الحداثة واالستحداث
: الحداثة أف تتجاوز مف سبقؾ، أف تأتي بما لـ يستطعو األوائؿ. الحداثة وبيف مفيـو االستحداث

ف كنت األخير زمانو“ ني وا  مف غير المفروض أف تأتي . [4]”آلِت بما لـ يستطعو األوائؿ/ وا 
أنت مف عصر آخر، الحداثة ىي أف . دورؾ أف تأتي بما لـ يقمو األوائؿ. بما استطاعو األوائؿ

أنا . أضْؼ إلى ىذا التراث العظيـ الجميؿ. تضيؼ لمتراث، ال أف ترفض وتنسؼ وتيدـ التراث
أحكي دائًما أّف امرئ القيس يممؾ صوًرا شعرية قد تنجح الكاميرا بعد خمسيف سنة مف اآلف أف 

ىذه الصورة التي قاليا الرجؿ مف . ”ِمكّر مفّر ُمقبؿ ُمدبر مًعا“: وعند المتنبي أيًضا. تصميا
ىو مكر ومفر . ألفي عاـ تقريًبا، تخّيميا؛ السينما وحدىا قادرة عمى ضبط مثؿ ىذه الصورة
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الحداثة أف تضيؼ وتستفيد مّما حولؾ . ومقبؿ ومدبر مًعا في نفس الوقت وفي نفس المحظة
بداع الشعوب األخرى، لكف عميؾ أف تضيؼ . إذا نسخَت فبل فضؿ لؾ. ومف التراث وا 

لقد استحدث وسيمة . االستحداث يعني شراا أمير مف الّسعودية لطائرة ىميكوبتر لمسفر فييا
. عندىا نكوف حّدثنا، أضفنا. لكنو لو اخترع فييا برغًيا واحًدا فقط فستصبح عندىا حداثة. سفر

ولكف االستحداث يعني أف تستيمؾ اإلبداع والحداثة مف دوف أف تضيؼ إليو، مع أنو ضرورّي 
” .وأنا لست ضّده

وىذا قد يفسر حبؾ لمباني وبحور الشعر الكالسيكية حتى اليوـ، فيما تركيا تقريًبا جميع - 
 .شعراء اليوـ

وىـ تركوا الشعر الكبلسيكي ليس ألنيـ يريدوف تركو بؿ ألنيـ لـ . طبعًا، طبعاً “. ؽ.س
العرب فقط مف يممكوف ىذه . لـ يكتشفوا عبقرية األوزاف العربية. أقوليا بصراحة. يستوعبوه

كيؼ تقولوف قيوًدا؟ . صاروا يقولوف إنيا قيود. ىذه ثروة موسيقية ىائمة. الثروة مف اإليقاعات
ولكنيا أجنحة حرية إذا أنت استوعبت األوزاف وصارت جزًاا مف . ىي قيد لمف ال يعرفيا

تكوينؾ الداخمّي، مف إيقاعؾ الداخمّي، مف نفسؾ، فيذه أجنحة حرية ستأخذؾ إلى أماكف ال 
ففي . ولكف حتى في األوزاف الكبلسيكية خطر ببالي مرة أف أضيؼ شيًئا فأضفتُ . تتخّيميا

وأعتقد أنني ربما في رثاا حافظ األسد طمع . الكبلسيكيات ثمة صدر وعجز في البيت الشعريّ 
ىذه . وتكّررت معي أكثر مف مرة. معي َصدراف لمبيت فأبقيتيما، ثـ جاا عجزاف فأبقيتيما

األوزاف الكبلسيكية بحّد ذاتيا تحوي ثروة، وخسارة خسارة . أصبحت إضافة شخصية لمكبلسيؾ
ثمة غزو فكرّي وثقافي عند العرب، حتى أنيـ ال . وجود نوع مف التغريب في تعميـ المغة العربية

؟ . يتعمموف العروض في المدارس كيؼ سيستوعب الطالب المتنبي إذًا عندما يكبر؟ والمعريِّ

ًا فعندما قرأُت الكتاب كنت طيمة الوقت أفّكر كـ كنَت أحيا. دعني أعود بؾ إلى الّسيرة- 
مثال تجربتؾ مع الّسجف اإلسرائيمي وقضية . براغماتًيا وكـ كنت متصمًبا بال ىوادة مرات أخرى

وبعدىا تركت أماكف عمؿ لـ تُبِد . ىناؾ أبديَت براغماتية كبيرة جًدا. الخدمة العسكرية اإللزامية
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كيؼ تستوي ىذه التناقضات في مسيرة حياتؾ وكأنؾ مكر مفر مقبؿ . حينيا أّي براغماتية
 مدبر مًعا؟

أنا تبّيف لي منذ البداية في قضية التجنيد اإلجباري أنيا قضية . لكّؿ حادثة منطؽ“. ؽ.س
أحسسُت بأنيا قضية سياسية وأنا شاب . وعندي مكاتبات بيني وبيف الكمب بف غوريوف. سياسية

وذىب آالؼ .  إننا سنجند كؿ العرب1954فبف غوريوف قاؿ عاـ .  سنة18صغير عمري 
لكف األشخاص الذيف مف حوؿ بف غوريوف خافوا أف يتحّوؿ . الشباف العرب إلى مكاتب التجنيد

: وعندىا قّرروا عدـ تجنيد كّؿ العرب وضرب عصفورْيف بحجر واحد. العرب بأنفسيـ إلى جيش
ىذه قضية سياسية معروفة سمًفا . تجنيد الطوائؼ الصغيرة، الدروز والشركس والكاثوليؾ والبدو

وفي ظّؿ ىذه الّسياسة الخطيرة جًدا أحسسُت بمسؤولية كبيرة جًدا . واليدؼ منيا تمزيؽ شعبي
وتمّسؾ فّي ىؤالا . أماـ ىؤالا الشباف الّدروز الذيف كانت غالبيتيـ ال يعرفوف القرااة وال الكتابة

عندىا بدأت . أحسست بمسؤولية. الشباف في المعتقؿ العسكري وكأنني جئت إلييـ لمخبلص
ىذا مف عائمة معروفة وراقية ومتعممة، عائمة أرستقراطييف : قيادة المعتقؿ بالترويج ضّدي

ثـ يأتي الشباب مف يركا ودالية الكرمؿ وعسفيا . يحتقرونكـ، ال يريد أف يكوف مثمكـ أو معكـ
أستاذ صحيح أنؾ مف عائمة متعممة : وبيت جف، وال يخاطبونني إال بكممة أستاذ، ويسألونني

غًدا يوجد تدريب وأنا قادـ إليكـ . أنا واحد منكـ! ”فشروا كبلب“.. وتتكّبر عمينا؟ ماذا كاف رّدي؟
. إلى التدريب

البطولة لـ . ىذه قضية سياسية ولـ أبحث عف البطولة فييا أبًدا. إًذا، نعـ، سأكوف براغماتًيا“
” .تشغؿ ذىني في حياتي أبًدا ال في الحياة وال الشعر وال السياسة

ولكنؾ تعي أّف ىذا الموقؼ فتح عميؾ باًبا مف التساؤالت بشأف الخدمة العسكرية، - 
 .والمزايدات أيًضا

” .ىذه أشياا صغيرة ال وزف ليا. ال ييّمني. طبًعا، طًبعا“. ؽ.س
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وفي . فنحف اختمفنا بشكؿ جديّ . خبلفي معو معروؼ، ليس سرًا: عف خروج درويش مف البمد
نظرية أنؾ إذا خرجت إلى الخارج فإنؾ ستتطّور ىي . ”أنا نادـ عمى خروجي“كتب ” الرسائؿ“
” حكي فاضي“

في مجالس معينة وفي أوساط معينة يأتي ذكر سميح القاسـ والخدمة العسكرية في سياؽ - 
 .غير إيجابّي بالمرة

ونشأت . مف ىذه التجربة نشأت منظمة الشباف الدروز األحرار. لكّف الرّد واضح. أوكي“. ؽ.س
ىذا كمو وكّؿ التيار . يسافروف إلى سوريا (دروًزا)لجنة المبادرة وصاروا اليـو يحاكموف شيوًخا 

فالمردود في النياية يبّرر . الوطني الذي نشأ الحًقا، لـ يكف ليكوف، لوال األسس التي وضعناىا
والذيف كانوا متضايقيف أكثر ىـ القيادات الّرجعية الذيف كانوا يطالبوف بإخراجي . كّؿ البراغماتية

!.. ، أطردوه”يخّرب األوالد“كانوا يأتوف إلى فرقة األقميات ويقولوف إنو . مف المعتقؿ العسكريّ 
في كتاب الّسيرة تفاصيؿ ومعمومات وقصص حوؿ ىذه )” .كنت تقريًبا سنة كاممة في المعتقؿ

 (.التجربة وما سبقيا وما جاا بعدىا، لمف يرغب باالستزادة

القاسـ يغضب عندما يتحدث عف محاوالت إخراج الشعر العربي المعاصر مف سياقو التاريخي 
لوي أراغوف، أىـ شعراا فرنسا، كاف ُيجّف ويقوؿ لي ال أريد مف أحد أف “: والتراثي والمغوي

كبار الشعراا األوروبييف كانوا يتضايقوف مف الشاعر العربي . أريد أف تشبيوا أنفسكـ. يشبيني
بداع. الذي يأتي كي يشبييـ وكي ال . كاف ىؤالا يترجموف شعرىـ لمعربية عمى أنو حداثة وا 

ُيساا فيمي فأنا مع الترجمة وأنا أعرؼ الشعر الفرنسي واألمريكي والبريطاني والصيني والياباني 
. س.لكنني ال أريد أف أكوف ت. أنا درست ىذا الشعر. أكثر مف جميع مف يّدعوف الحداثة

كيؼ أتنكر ألصمي . لماذا؟ القصيدة العربية سيدة القصائد كميا عبر التاريخ كمو. إليوت الثاني
” .وتراثي وتاريخي

أنت أوؿ شعراء المقاومة، وحتى اآلف، وبعد تعاقب األجياؿ، بقيت . ىذا يفسر لي شيًئا ما- 
 …ىناؾ مف يقوؿ إّف شعر المقاومة انتيت موضتو. شاعر المقاومة األخير
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مف يعتبره موضة فيو ال يستوعب ما معنى . أوال شعر المقاومة ليس موضة كي تنتيي“. ؽ.س
… ىذه قضية تنفس، عممية حياة، نبض. مف ال يعرؼ يقوؿ موضة. وجوىر ىذا األدب والشعر

. ال تكونوا سطحييف: كنت أجيب. ىا ىو السبلـ اآلف حؿّ : بعد أوسمو بدأوا يناقشونني قائميف
ىؿ زاؿ االحتبلؿ؟ ىؿ القدس ىي عاصمتنا؟ ىؿ تحّرر لواا إسكندروف؟ ىؿ مشكمتي تنحصر 

 مبلييف عربي تحت 8واألحواز؟ . في فمسطيف فقط؟ لواا إسكندروف ىو أرضي الشخصية
في . أليست ىذه أرضي ووطني؟ ىؿ تحرروا؟ سبتة ومميمية في شماؿ المغرب- الحكـ الفارسي

كاف . قمت ليـ ال أريد أف أذىب. إنفجرت بالبكاا. انيرتُ . آخر زيارة لممغرب أخذوني ىناؾ
قميـ أوغاديف، أرض عربية احتمتيا أثيوبيا، ىؿ . الوضع ىناؾ مثؿ حواجز غزة وحاجز قمنديا وا 

؟ ىؿ لدينا دولة عربية محترمة عممانية متنورة حضارية ”سايكس بيكو“تحّرر؟ ىؿ انتيت 
” تعددية؟

 أنت اآلف تتحدث كأممي وليس كعروبّي؟- 

. أصبل العروبة في جوىرىا أممية. أنا أرفض افتعاؿ التناقض بيف العروبة واألممية“. ؽ.س
صحراا : أنظر. ىذه وجية نظري. سأحكي لؾ لماذا العربي بتكوينو األصمي ىو إنساف أممي

أنظر إلى الشعر العربي، . مساحات شاسعة. شاسعة وعمى كؿ كثيب عدد مف بيوت الشعر
. ىناؾ الكثير منو يخاطب أـ عامر، وقضاعة والّسيد، والذئب، ويخاطب الحيوانات واألفاعي

ال تدفنوا جثتي عند “: لماذا يخاطب الشعر العربي األفاعي والحيوانات؟ عندما يقوؿ الشنفرى
توجد أمور تبدو بسيطة لكنيا غاية ! ، فإنو يريد إطعاـ الضبع[5]”موتي دعوا أـ عامر تأكمني

ىذا البدوّي الذي يعيش في بيت الشعر يستأنس بالسِّيد، بأـّ عامر، بأّي . في العمؽ والعظمة
ليس ميًما إذا كاف الضيؼ أبيَض أو أسوَد . وعندما يأتيو ضيؼ ييّمؿ ويفرح وينبسط. كائف حيّ 

إًذا . ُيعطيو شكبل مف أشكاؿ الحياة االجتماعية. أو أسمَر، ما ييـ أّف إنساًنا قدـ إليو ليؤنسو
والكـر العربي . العربي البدوّي في الصحراا، كاف مف بداياتو وفي تكوينو الفطرّي يحّب الضيؼ

مف . لو تفسيره، فيو ليس قضية جينات وراثية؛ الكـر العربي يأتي مف حاجة العربّي لمف يؤنسو
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يفكر مثبل بأّف العربي لـ يسأؿ ضيفو عف ىويتو قبؿ مرور ثبلثة أياـ؟ كي يكسب صحبتو 
” .ورفقتو لثبلثة أياـ

 وىذا برأيؾ جعؿ العربي نيًما لمحياة االجتماعية؟- 

ذىبوا إلى الّسوداف فتزاوجوا مع الّسود األفارقة؛ ذىبوا إلى األمازيغ فتزاوجوا ! طبًعا“. ؽ.س
بريطانيا ذىبت إلى اليند سنينا طويمة وظموا يرفضوف مجالسة . لـ تكف ىناؾ مشكمة. معيـ

لـ يحصؿ بينيـ تزاوج، كما لـ يحصؿ تزاوج بيف الفرنسييف . اليندّي إال لمصمحة اإلمبراطورية
األوروبيوف اقترفوا المذابح في األماكف . والّسورييف وال بيف األلماف واإليطالييف وشماؿ أفريقيا

التي وصموىا ونحف صنعنا األعراس، وتزاوجنا مع الشعوب والتقينا معيا وعّربناىا بطبيعة 
لذلؾ لـ تكف . البدوّي الذي يحتاج إلى الّصحبة االجتماعية والكياف االجتماعّي اإلنسانيّ 

” .عنصرية في ثقافتنا

محمود وأنا، أنا ومحمود 

قد تكوف فترة سنوات الستيف وحتى نياية سنوات السبعيف مف القرف الماضي مف أكثر الفترات 
سميح : إثارة في تاريخ شعر المقاومة واألدب الفمسطيني، حيث اجتمع في حيفا أبرز رموزه

القاسـ، محمود درويش، إميؿ حبيبي، سالـ جبراف، حنا أبو حنا، عصاـ العباسي وكميـ كتبوا 
، . ”الجديد”و” االتحاد“ونشطوا في دائرة  وما تزاؿ ىذه الفترة تثير الرومانسيات لدى جيمنا اليـو

مف استذكار لمقصص والنيفات والمحظات المصيرية التي مّر بيا رّوادنا في الشعر والنثر 
لذلؾ، مف يقرأ سيرة القاسـ يتفاجأ مف عبلقتو المتسمة بالجفاا . الفمسطيني في  داخؿ إسرائيؿ

. نوًعا ما مع ىذه الفترة ومع حيفا، عروس األدب الفمسطينيّ 

” لماذا أنتما؟“نحف كنا دائمًا نشجع الكتاب الشباب، ولكف السؤاؿ : عف ىيمنة القاسـ ودرويش
ما ذنبنا أّف تجاوبًا حصؿ مع قصيدتنا؟ لـ يحدث مرة أف اتصؿ بنا . ىو سؤاؿ ال عبلقة لنا بو

كاتب أو شاعر شاّب ولـ نساعده 
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عندما قرأت السيرة توقعُت أف تتغزؿ . لنتحدث عف فترة الستينات والسبعينات في حيفا- 
 .نحف جيؿ عشنا وكبرنا في حيفا ولـ أشعر فيما كتبت بيذا الَولو بالمكاف. بحيفا أكثر

عف أّي َولو تتحّدث؟ حيفا ليا دور كبير في حياتنا مف . ألنو لـ يكف َوَلًيا، صّدقني“. ؽ.س
اإلسرائيمّي، كنا أنا ” عيد االستقبلؿ“لكف مثبل عندما تحّؿ ليمة . دوف شّؾ، في تكويننا الشعريّ 

، ونجمس ونطمب كأًسا ونشرب وىـ يحمموف ”روما“ومحمود نذىب إلى مقيى كاف اسمو 
كيؼ يمكف أف ينشأ َولٌو . األلعاب ويمعبوف مع بعضيـ البعض ويغنوف فرحيف بعيد االستقبلؿ

بيننا وبيف حالة مف ىذا النوع؟ كنا نذىب الستئجار بيت، وعندما يعرفوف أننا عرب فجأة يصبح 
نحف نحّب حيفا والكرمؿ طبًعا، . الّسعر ثبلثة أضعاؼ أو يقولوف إنيـ أّجروا البيت أمس األوؿ

العبلقة والموقؼ مف المكاف ىما محّصمة الموقؼ مف . ولكّف القضية ليست قضية َولوٍ 
” .اإلنساف

في أحد األياـ دخؿ إلى غرفتي المحرر . مثمؾ” االتحاد“أنا عممت في : سأسأؿ بشكؿ آخر- 
أنت تعرؼ عمى طاولة َمف تجمس؟ ىذه طاولة سميح؛ دير : المرحـو إدوار الياس وسألني

بعشؽ المدينة التي فييا . نحف جيمنا استيمكنا حيفا بقصصؾ وقصص محمود. بالؾ عمييا
ميؿ حبيبي وصميبا خميس قد يكوف ىذا انطباعي الخاّص، ولكنني . الّصحيفة والسياسة وا 

فرؽ ىائؿ بيف . أحسسُت بأنؾ كنت وحيًدا في حيفا. مثال لـ أَر محمود في الّسيرة، أو صميبا
 .كتابتؾ عف الرّامة وعف حيفا في السيرة

حيفا التي كانت وكاف رئيس . في حيفا قضية تناقض غير معقولة. طبًعا. صحيح“. ؽ.س
لـ أشعر . ليست حيفا التي في مخّيمتي! ىذه ليست حيفا- ، اليـو(حسف شكري)البمدية عربًيا 

كنت ممزًما في حيفا بالتوقيع في الشرطة مرتْيف في اليـو كإثبات . بأنيا مدينة عربية فمسطينية
ال يمكف أف تكوف . وجود؛ حيفا التي كانت الشرطة تقتحـ بيتي فييا بأّي لحظة وتفتش وتعتقؿ

يوجد الجانب التاريخي الّرومانسي، ولكف ىناؾ الجانب . غير ممكف. حيفا جانًبا رومانسًيا فقط
ذا قرأت . الواقعيّ  حيفا لـ يكف فييا أماف، ال يمكنؾ أف تكوف . ستفيـ عّما أتحدث” ممعقة سـّ “وا 
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 ساعة في اليـو في مدينة ليست لؾ، ىناؾ سيد 24تعيش . أنت غير مستقّر فييا. مطمئًنا فييا
” .أنا ضّد الرومانسية المفرطة بأّي شيا ألنيا تشّوه الحقيقة وتخّبئيا. يذكرؾ بأنؾ مؤقت وعابر

 .فعال، ال أذكر أنني قرأت نًصا عف مدينة فمسطينية ال يحوي االحتضاف الزائد- 

. ولميـو أقوؿ إنو ال يجوز الفصؿ بيف الذاتّي والموضوعّي، بيف الحمـ والواقع. نعـ“. ؽ.س
حتى عندما كنت . ممنوع الفصؿ، ثمة تشابؾ وتداخؿ، تصادـ وتضاّد، بيف الحمـ وبيف الواقع

لحظة، بطاقة “: أخرج مع صديقة إلى غابة أو حديقة ويسمعني شرطّي أتحدث العربية، يوقفني
ال يمكنؾ أف تسمخ رومانسية الرحمة في الغابة أو الحديقة عف تطفؿ ىذا .. لماذا؟. ”اليوية

ذا فصمَت فأنت تخوف الحقيقة. الشرطي عميؾ الحقيقة كما ىي، سواًا أكانت جميمة أـ . وا 
” .قبيحة، ال ييـّ، الميـ أنو ال تجوز خيانتيا

رغـ ثراء مسيرتؾ الشخصية، أنا أرى أّف محاولة ىروبؾ إلى لبناف وأنت شاب، أىـّ حادثة - 
ألّف سميح القاسـ لو ذىب إلى لبناف وخرج إلى الفضاء الواسع في العالـ، فإنو . في حياتؾ

فيناؾ فرؽ بيف أف تكتب شعر مقاومة مف باريس أو . بتقديري الشخصي سيكتب شعًرا أسوأ
 ما رأيؾ؟. موسكو وىنا

خبلفي معو معروؼ، . وىذا خبلفي مع أخي رحمو اهلل محمود درويش. وأنا رأيي كذلؾ“. ؽ.س
نظرية أنؾ . ”أنا نادـ عمى خروجي“كتب ” الرسائؿ“وفي . فنحف اختمفنا بشكؿ جديّ . ليس سًرا

ومحمود في الّسنوات األخيرة رجع . ”حكي فاضي“إذا خرجت إلى الخارج فإنؾ ستتطّور ىي 
محمود أعاد . وكاف يأتي إلّي ىنا وعند أىمو. إلى جذوره، إلى العفوية، إلى الّصدؽ الفني

: كنت أقوؿ عميو. وفي فترة مف الفترات كاف عمى وشؾ أف يضيع بسببيـ… اكتشاؼ ذاتو
: وفي فترة معينة كنت أصرخ عميو وأقوؿ لو. ليس شعرؾ. ما تكتبو ليس أنت” عمى ويف رايح؟“
. ”!ىذا ليس أنتَ ! واهلل أتبرأ منؾ“
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الصورة التي كانت شائعة عف محمود أنو شرس “: ثـ يختمط الشخصي الذاتي بجداؿ الحداثة
لكنو اكتشؼ أّف ىناؾ . كاف طفبًل طيًبا وبريًئا ووديًعا جًدا. وعنيؼ صورة ظالمة وغير حقيقية

” .فرًقا بيف الحداثة التي أرسيناىا وبيف االستحداث

 ىؿ شعرت بخيانة عند مغادرة محمود البمد؟- 

فنحف . طبًعا… وكتبت ورّد عمّي وتدخؿ أبو عمار. غضبُت جًدا وُصدمت. طبًعا“. ؽ.س
سائراف في طريؽ مع بعضنا البعض، نجوع سوية، نعيش سوية، نقرأ سوية، نعمؿ سوية، 

في المّدة األخيرة زعموا مني . لـ يقنعني حتى اليـو. نتظاىر سوية وُنسجف سوية، وال يوجد مبّرر
لو أتيَت إلى : في لبناف حيث أجرى معي صحافياف لبنانياف مقابمة في القاىرة وقاؿ أحدىما

أنتـ لديكـ وىـ بأّف بيروت والقاىرة : بيروت مثؿ محمود، ألـ تكف قصيدتؾ ستتطّور أكثر؟ أجبتو
بسياؽ )أنتـ تحتاجوف مئة سنة كي تصموا حيفا . ودمشؽ وعماف ىي الحداثة في أوجيا

ىؿ عمّي أف أذىب إلى . في حيفا توجد حداثة أكثر مف كّؿ العواصـ العربية. (.ح.ع- الحداثة
” .بيروت كي أكتشؼ الحداثة؟ لدييـ وىـ كيذا

لـ يكف بيننا في يـو مف : محمود في دنيا الحؽ وأنا أجيبؾ بكّؿ صدؽ وصراحة: عف محمود
ماذا : كاف يأتي في الميؿ ويسألني. عمى اإلطبلؽ. األياـ شيا اسمو غيرة أو حسد أو منافسة

ونتناقش . أسألو عف جديده، يقرأ لي. كتبَت؟ ما الجديد لديؾ؟ أقرأ لو

 .أعتقد أف الفمسطيني المقاوـ فقط مف يستطيع أف يقوؿ لمراسميف مف بيروت جمال كيذه- 

وقمت حيفا ولـ أقؿ تؿ أبيب كي ال يزاودي . كبلمي صحيح. وأنا عمى حؽ. طبًعا“. ؽ.س
الحداثة . وأنا أعني ما أقوؿ. كما أنني ال أعيش في تؿ أبيب، أنا أعيش في حيفا. عميّ 

يعتقدوف أّف مف يقمد . االجتماعية والفنية والثقافية في حيفا اليـو تسبؽ بيروت بمئتي سنة
أنتـ . ال أنتـ لستـ الحداثة، أنا الحداثة. الفرنسّي أو اإلنجميزّي أو األمريكّي أصبح موِدرف

والدليؿ أّف جميور الّشعر العربي مف المحيط لمخميج استقبمني واستقبؿ محمود . االستحداث
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كما أّف قصيدتنا . أحّب قصيدتنا واحتضنيا. درويش وتوفيؽ زياد وقصائدنا ولـ يستقبمكـ أنتـ
، ابنة عصرىا وزمانيا أنا بدأت أكتب … ليست قصيدة الشنفرى، قصيدتنا حديثة، ابنة اليـو

أقسـ باهلل أنني ال : قمُت ليـ. في مظاىرة في القدس وقّصتيا معروفة” تقّدموا“وأدندف قصيدة 
إنيا تبدو سيبل ممتنًعا ولكنني أتحداكـ وأتحداني . ”تقّدموا“أستطيع أف أكتب قصيدة أخرى مثؿ 

فالّسيؿ . وشئنا أـ لـ نشأ أصبحت القصيدة نشيد االنتفاضة في كّؿ العالـ. أف أكتب مثميا
أف تقرأ القصيدة وتقوؿ إنؾ فيمتيا . السيؿ الممتنع أصعب الفنوف. الممتنع ليس أمًرا ىّيًنا

” .وتستطيع أف تكتب مثميا، ولكنؾ ال يمكف أف تكتب مثميا

ىناؾ مف كتب وتحّدث عف كونؾ . لعالقات الحب والزمالة جانب مف الغيرة والتنافس أيًضا- 
 .”صديقْيف لدودْيف“أنت ومحمود 

لـ يكف : محمود في دنيا الحؽ وأنا أجيبؾ بكّؿ صدؽ وصراحة. ال، ىذا تزوير وتشويو“. ؽ.س
كاف يأتي في الميؿ . عمى اإلطبلؽ. بيننا في يـو مف األياـ شيا اسمو غيرة أو حسد أو منافسة

أنا مثبل . ونتناقش. أسألو عف جديده، يقرأ لي. ماذا كتبَت؟ ما الجديد لديؾ؟ أقرأ لو: ويسألني
وكانوا عندما يدعوني طبلب جامعة . ومجموعتي صدرت قبمو. ُعرفت عمى مستوى الشعر قبمو

في . كاف بيننا تكامؿ. القدس أو تصؿ دعوة مف الناصرة أقوؿ ليـ ُأدعوا محمود درويش أيًضا
آخر رسالة لو ُنشرت في عيد ميبلدي الّستيف عمى ما أعتقد، قاؿ فييا إّف صداقتنا أقوى مف 

تعبير . ويحكي فييا ويشير إلى أنو في مرحمة معينة كانت القصيدة تمتفت إلى أختيا. الحبّ 
” .ذكّي وجميؿ وحقيقيّ 

 .وتحتو نص دفيف- 

أنا اعتبرتيا اعتراًفا . القصيدة تمتفت إلى أختيا يعني أنيا تتأثر بأختيا. طبًعا، طبًعا“. ؽ.س
نسانًيا منو، وعندما رأيتو قّبمتو وقمت لو أنا أخوؾ األكبر منؾ وتجربتي . مش بيناتنا: طيًبا وا 

في مجموعتو . قبمؾ وليس عيًبا أف تتأثر بي، بالعكس؛ أنا أخرجُت محمود مف نزار قباني
يا محمود نزار فناف عظيـ : كنت أقوؿ لو. كاف مفتوًنا بنزار قباني” عصافير ببل أجنحة“األولى 
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نحف حياتنا شيا آخر، . شعرنا ال يمكف أف يكوف مثؿ شعر نزار. ليس لنا. ولكنو ليس نحف
يجب عمى شعرنا أف يمثمنا نحف ال أف يمثؿ نزار أو المتنبي أو أحمد . عالمنا شيا آخر

فوجئت وصرنا ” شعراا المقاومة“وعندما بدأ العالـ العربي يقوؿ . نحف نكتب قصيدتنا. شوقي
لـ نفكر بالموضوع ولو لمرة واحدة بأننا شعراا … خذ خذ أنظر ماذا كتبوا: قمت لو. نضحؾ

كانت معركتنا أف نعيش يوًما آخر، وأف نعطي لمناس شيًئا مف . مقاومة وشعراا وطف وخبلفو
لـ تكف منافسة، . ىذا كاف ىّمنا األكبر. األمؿ والفرح عندما نذىب لقرااة الّشعر في عّرابة مثبل

. ومحمود ليس صديًقا لدوًدا بؿ صديؽ حميـ

كاف ىناؾ كاتب سورّي اسمو سعيد حورانية، كاتب قصة : في عّز خبلفاتنا وقعت ىذه الحادثة“
عندما سافرُت إلى موسكو . ”األوقات الجديدة“ميـّ جًدا، يعيش في موسكو، يحّرر مجمة اسميا 

 أعّد عشاًا كبيًرا عمى شرفي ودعا الكتاب العرب الذيف كانوا موجوديف 1972 أو 1971عاـ 
حسيف مروة رحمو اهلل وغائب طعمة فرماف وتاج السّر حسف وفنانوف منيـ . في موسكو، منيـ د

كنا . وكاف معيف بسيسو رحمو اهلل حاضًرا أيًضا. يوسؼ وأمؿ حنا وشعراا وكتاب سوفييت
أريد أف أشرب نخًبا خاًصا، نخب سميح : نشرب حيف قاؿ أحد الشعراا ال أريد أف أذكر اسمو

إسحب كبلمؾ فوًرا : وقفت وقمت لو. القاسـ المنزرع في الوطف وليس مثؿ صديقو الذي ىرب
ال سأضربؾ بالكأس عمى رأسؾ لديو ظروفو وال . ال أسمح لؾ بذكر محمود درويش بكممة! وا 

ال، في الشير : مالؾ، سكرَت؟ قاؿ: سألتو. عندىا بدأ سعيد حورانية بالبكاا. تتدخؿ بيني وبينو
الماضي كنُت في بغداد وجّرب شاعر عراقّي أف يسيا لؾ وأجابو محمود درويش بنفس 

. الجواب

الناقد سمير فريد كتب مّرة أّف أمسية ىذْيف الشاعرْيف في القاىرة ليست أمسية شعرية، بؿ “
كنا نذىب إلى أّي بمد، نجمس ونختار القصائد التي سنقرأىا، كي يكوف عمبل . أمسية سيمفونية
كؿ ىذا الكبلـ عني وعف محمود ليس صحيًحا وىو ليس إال مف باب التمني . سيمفونًيا فعبلً 

(Wishful thinking) ونوع مف النظرة الصغيرة وغير المحترمة لعبلقتنا وتاريخنا. ”
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 ىذا مف جية، ومف جية أخرى النظر إليكما كمسيطريف عمى الساحة الشعرية؟ - 

ما . ىو سؤاؿ ال عبلقة لنا بو” لماذا أنتما؟“نحف كنا دائًما نشجع الكتاب الشباب، ولكف السؤاؿ “
ذنبنا أّف تجاوًبا حصؿ مع قصيدتنا؟ لـ يحدث مرة أف اتصؿ بنا كاتب أو شاعر شاّب ولـ 

وأنا ال أنسى أمسية في لندف كاف فييا نزار قباني وأدونيس وأنسي الحاج ومحمود . نساعده
جاا شاب لبنانّي وطمب مني أف أقرأ قصيدة مف قصائده وأف . درويش وأنا لذكرى يوسؼ الخاؿ

القاعة كانت مميئة بالناس والشعراا جالسوف في الصّؼ األوؿ كي يدعونا إلى . أعطيو رأيي
قرأت الثانية والثالثة، فقمت . أدىشني. أمسكُت الدفتر وقرأت قطعة مف قصيدة نثرية. المنصة

كاف رياض الرّيس عريؼ . ُذىؿ، ولكنني أصّريتُ . حّضر حالؾ سأدعوؾ لتصعد وتقرأ معنا: لو
ذا أدىشني : قمت لو ولمشعراا. األمسية يوجد شاب ىنا قرأت لو عدة قصائد وأنا أدىشني وا 

خيي “: فقاؿ نزار. وأريد أف يكوف ضيفنا لقرااة قصيدتيف أو ثبلث لخمس دقائؽ. فسيدىشكـ
وكاف اسـ ىذا الشاعر . وىكذا كاف. ولكننا أعطيناه الفرصة. ”ىاي شيامتؾ رح تخّربمنا األمسية

. الشاب يحيى جابر

حتى الميرجانات التي كنت ُأدعى إلييا في الخارج لـ أكف أذىب مف دوف أف يدعوا معي “
شعراا مف شعرائنا، مثؿ شكيب جيشاف وطو محمد عمي رحميما اهلل وحنا أبو حنا وجماؿ 

موضوع المنافسة عندي لـ يكف مطروًحا أبًدا، وأنا متأكد مف أنو لـ يكف . قعوار وفاروؽ مواسي
” .مطروًحا أيًضا لدى محمود بالنسبة لي
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 1963، حيفا "المشوىوف"الكاتب توفيؽ فياض يقرأ لسميح القاسـ ومحمود درويش مف روايتو األولى 

القصيدة أوال 

 . شعرت بأّف السفر ىو وقودؾ. مف يقرأ الّسيرة يشعر بحّبؾ ومتعتؾ في السفر

باريس، لندف، . السفر ىو ما ينجـ عنو مف تجربة وعبلقة إنسانيتيف… صحيح“. ؽ.س
إذا نشأت عبلقة إنسانية . المكاف يستمّد قيمتو مف العبلقة اإلنسانية- نيويورؾ، القاىرة، دمشؽ

أشتاؽ . أنا أشتاؽ لباريس مثبل وال أشتاؽ لبرليف. مميزة وليا خصوصية فستقع في حّب المكاف
سطنبوؿ، المدف التي لي فييا تجربة إنسانية، سمًبا أو  لمندف وفيينا وبودابست ووارسو وأثينا وا 

” .ىذه التجربة تمنح المكاف معًنى آخر ومختمًفا. إيجاًبا

 ىؿ تحّب الفنادؽ والمقاىي؟- 

كميا في مقيى في حيفا، ” إلى الجحيـ أييا الميمؾ“أنا كتبُت الحكاية األولى . نعـ، طبًعا“. ؽ.س
كاف الغارسوف يعرفني، ولي طاولة في الزاوية مع كرسّي واحد وآتي مف . أعتقد” أوريوف“

” .الناس يدخموف ويخرجوف وكأنيـ غير موجوديف. الّصبح، أفطر وأشرب القيوة وأدخف وأكتب

http://www.bizover.qadita.net/wp-content/uploads/2012/09/samih_alqasem030-Copy.jpg
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 ىذا أمر نادر، خاصة عند الشعراء، أال تعتقد ذلؾ؟- 

ينشأ نوع مف االنقطاع . ولكف الناس لـ يكونوا موجوديف بالنسبة لي البتة. ال أعرؼ“. ؽ.س
الكامؿ، والضجة المحيطة تصبح نوًعا مف استفزاز القمـ، استطرادات ىنا واستطرادات ىناؾ، 

الّسفر مصدر ثاٍف . وحادثة طرؽ، صوت توقؼ سيارة مسرعة، يدخؿ في العمؿ الذي تكتبو
ال بّد مف التثقيؼ الذاتّي ومف يعتقد أنو صار يعرؼ كّؿ . لمشاعر والكاتب بعد التثقيؼ الذاتي
، ومف يقوؿ  ال أحد يصؿ . ىو غمطاف وموىـو” أنا وصمت إلى القمة“شيا غمطاف وموىـو

القمة أشبو بربنا، اهلل، غير مدرؾ وغير . ومف يقوؿ إنو وصؿ القمة إعمـ أنو سقط. القمة
” .حتى الصوفييف كميـ لـ يستطيعوا ذلؾ. محسوس، غير قابؿ لبلنكشاؼ المباشر

كتبَت أنؾ بقيت طواؿ . ىناؾ مكاف واحد في السيرة أحسست حقيقة أنؾ كنت مرعوًبا فيو- 
 كيؼ سأطعـ األوالد؟: ، وتساءلتَ ”االتحاد“الميؿ ترتعد مف الخوؼ، عندما استقمت مف 

كانت تمؾ حادثة سيئة وتصرؼ سيئ مف بعض القيادييف . ال، الصحيح أنني لـ أستقؿ“. ؽ.س
كتبت أنو عندما عرض عمّي توفيؽ . ، ليس جميعيـ طبًعا(الشيوعي اإلسرائيمي)في الحزب 

قاال أنت ستكوف أوؿ . وجورج طوبي أف أشتغؿ في صحافة الحزب، قمت ليـ إنني لست حزبًيا
وعندما وقعت الخبلفات بعد مؤتمر . ال حزبي يشتغؿ في صحافتنا وليس شرًطا أف تكوف حزبًيا

 شخص مف العالـ، وبالصدفة وصمتني دعوة شخصية 800غورباتشوؼ في موسكو، دعا قرابة 
دعا فنانيف وكتاًبا . وكاف محمود في المؤتمر أيًضا. باسمي الشخصي موقعة مف غورباتشوؼ

وعندىا تساالوا . وسياسييف ورجاؿ ديف لمؤتمر مف أسبوع لمتشاور في مصير االتحاد السوفييتي
ناقشوا غورباتشوؼ أنا ال . لماذا ىو؟ قمت ليـ ىذه دعوة شخصية لي كشاعر: في الحزب

بعدما عدت رفضوا أف أكتب عف مشاركتي وأف أكتب عف قضية . عبلقة لي بالموضوع
قمت ليـ العالـ يتغير، يوجد زلزاؿ، يجب أف نعطي إجابات لمناس والشارع . البروسترويكا

ال ُتحرجونا “: عندىا تذكرت جممة فؤاد نصار الشييرة. قسـ أّيدني وقسـ عارضني. وجميورنا
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ال، أنا : نريدؾ أف تمشي كما نريد نحف، فقمت ليـ: سألتيـ ماذا تريدوف مني؟ قالوا. ”فتخرجونا
. واستقمتُ . أمشي كما أريد أنا

قمت ليـ يا رفاؽ ما الذي تفعمونو؟ أنا ال أممؾ مصدر . ”الجديد“بعد االستقالة أوقفوا عممي في “
وفعبل، كنت . ىكذا القرار: قالوا. كيؼ تفعموف ذلؾ. لدّي أطفاؿ في البيت. دخؿ غير عممي

أحياًنا أستيقظ في الميؿ عرقاًنا، كيؼ سأطعـ األوالد؟ كانت لدّي سيارة فبعتيا، واشتريت سيارة 
وبدأت العمؿ في الترجمات، فترجمت كتب . أخرى بنصؼ سعرىا، كي أصرؼ عمى األوالد

أربع مرات في ” االتحاد“جغرافيا وغيرىا، وعممت في مجبلت بسيطة، ثـ توّجيوا لي لمكتابة في 
صحيح، مررت بمرحمة صعبة لكف لـ أتحوؿ إلى عدّو … الشير لقاا مبمغ بسيط، فقمت فميكف

أنا لـ أفعؿ ذلؾ، . لمحزب وأنت تعرؼ أّف كؿ الذيف خرجوا مف الحزب ىاجموه في النياية
ولمحزب فضؿ عمى شعبنا كمو وعمى تاريخنا كمو وبقيت صداقتي واحترامي لو وأنا مؤّسس في 

. ولست عضًوا عادًيا” الجبية“

إما أف . أنا أقوؿ دائًما إّف المبادئ واألفكار ليست ربطات عنؽ وقمصاًنا نبّدليا عمى راحتنا“
ما أف ال يكوف حتى لو أساا لي فبلف وعبلف مف المكتب السياسي، فإّف ىذا ال . يكوف مبدأ وا 

يجابو، ال أتبرأ مف ىذا التاريخ وال أخوف  يغير موقفي مف تاريخ الحزب، بخيره وبشّره، بسمبو وا 
” .ذاكرتي وال أخوف العشرة، بالتعبير البسيط

ولكف . أنا قمتيا وأكّررىا، رغـ أّف زوجتي وأوالدي لـ يعجبيـ ىذا الحديث مف قبؿ: عف القصيدة
قصيدتي عندي - أىـ مف صحتي ومف أسرتي ومف الوطف. أىـّ شيا في الدنيا لدّي قصيدتي

أىـّ مف الوطف 

سألتؾ ىذا السؤاؿ كشاعر وكمبدع، ُرزقت بأوالد، ألـ يغّير ىذا حياتؾ؟ ألـ يغّير مف - 
 أولوياتؾ في الحياة؟
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ولكف أىـّ . أنا قمتيا وأكّررىا، رغـ أّف زوجتي وأوالدي لـ يعجبيـ ىذا الحديث مف قبؿ“. ؽ.س
قصيدتي عندي أىـّ - أىـ مف صحتي ومف أسرتي ومف الوطف. شيا في الدنيا لدّي قصيدتي

” .مف الوطف

 …ىذا تصريح خطير يا رفيؽ- 

إذا قمُت غير ىذا . قصيدتي بالنسبة لي أىـ شيا في الدنيا. ال ال ال، ليس خطيًرا أبًدا“. ؽ.س
ىذا - ”!أنا أكتب مف أجؿ الشعب ومف أجؿ الوطف“الكبلـ فسأكوف دجااًل وميرًجا عمى شاكمة 

أنا أكتب بالدرجة األولى مف أجمي، مف أجؿ سيكولوجيتي، مف أجؿ أف أحافظ عمى ! كبلـ فارغ
أفنى عمره “أكتب كي ال ُأجّف وكي ال أنتحر، ولكنني ال أحّب جمبل مثؿ . عقمي وعمى توازني

أنا أفنيُت عمري في خدمة القصيدة ويبدو أّف ىذه القصيدة ىامة .. ”في خدمة الشعب والوطف
ومف دوف ىذا، أشّؾ في أف ينجح أديب أو شاعر أو فناف . القصيدة أوال: لكف. لمشعب ولموطف

الراىب أو الراىبة يسمماف نفسييما هلل؛ . ”شيًئا مف الرىبنة“إذا لـ يكف يممؾ ما أسميو أنا 
” .الشاعر يجب أف يسمـ نفسو لمقصيدة

ىؿ تعرؼ مدى عمؽ االختالؼ بيف حديثؾ ىذا كشاعر وبيف الصورة التي تحّؼ شاعر - 
أف تقوؿ إّف قصيدتؾ أىـ مف وطنؾ فيذه مقولة بالغة . المقاومة بالشعارات والكالـ الكبير

 .األىمية

ولكف الشاعر الذي ال يتعامؿ مع قصيدتو عمى أنيا أىـّ شيا في .. ال تؤاخذوني“. ؽ.س
مف يقوؿ لي إّف الوطف أىـ مف قصيدتي أقوؿ لو بارؾ اهلل . الكوف أشّؾ في صدقو، بصراحة

قد ُيساا فيمو باعتباره . وىذا قد ُيساا فيمو، ولكنو قد ُيفيـ أيًضا. لكنني ال أصّدؽ ذلؾ. بؾ
ولدّي . نوًعا مف األنانية أو الغرور، ولكف أبًدا، أقوليا بمنتيى التواضع والصدؽ والعفوية

أعتقد أّف سّر العبلقة . لو لـ أكف ىكذا لـ يكف الجميور ليحتضف قصيدتي، ولف يحّبيا: إضافة
الوطف ىناؾ مف يقاتؿ مف . القصيدة أوال، القصيدة أوال: االستثنائية يكمف في ىذا اإلحساس
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ذا لـ تتعامؿ معو  أجمو ويحّرره، واألسرة تعمؿ وتعيش، لكف القصيدة كائف خاص جًدا جًدا وا 
” .بيذا التكّرس وىذه الرىبنة الكاممة والمطمقة فإنؾ تخونيا وتخوف نفسؾ في نفس الوقت

ممعقة سـّ 

يسرد القاسـ تجربتو المعيشية ” ممعقة سـ صغيرة ثبلث مرات يومًيا“في كتابو السردّي الثالث، 
الكتاب مميا بالتفاصيؿ اليومية والقصص، لكّف ما يثير فيو حًقا . والعاطفية والسياسية في حيفا

ىؿ ىذا صحيح كمو؟ ىؿ مررت بكّؿ ىذا؟ وبشكؿ : السؤاؿ الذي ال ينفّؾ يتبادر إلى الذىف
ىؿ حًقا فجرت حبيبتؾ الييودية نفسيا بدبابة إسرائيمية بعد سجنؾ؟ : عينيّ 

األمر الوحيد الذي غّيرتو ىو أنيـ عرفوا قبؿ أف تضرب الدبابة . صحيح مئة بالمئة“. ؽ.س
ىي كانت ترغب بتفجير الدبابة فأنا أكممت القصة وفقا لما كاف في مخّيمتيا . بسيارتيا وأوقفوىا

” .صارت تحكي لصديقاتيا في جامعة حيفا، فيّددوىا وحّذروىا. وما ترغب بو

ىؿ ىي حمـ الشيوعية واألممية؟ أنت تكتب عنيا برومانسية : حبيبتؾ الروسية تنيوشكا- 
 .كبيرة جًدا، كإنسانة وفكرة

ثقافتيا عالية، . تتيانا كانت إنسانة جميمة جًدا وصافية ونقية وروسية أصيمة. نعـ“. ؽ.س
وأخوىا . أبوىا جنراؿ كبير وكاف قائد الجيش السوفييتي داخؿ براغ: وأسرتيا فعبل كما وصفت

وفعبل جّرب السوفييت إبعادي عنيا باعتبار العبلقة خطًرا أمنًيا، وتحّدث معي … رائد فضاا
يترؾ موسكو التي كاف يعيش فييا )أتُرؾ غًدا : قمت ليـ. أشخاص مف قيادة الحزب مف عندنا

أنا . أنا لف أنتقؿ مف عنصرية إلى عنصرية، ولست قادًما مف قيود إلى قيود! (.ح.ع- وقتيا
ذا كاف أبوىا جنراال وابنتو أحبتني، فبل أسمح ألحد بالتدخؿ أنا ال . قادـ إلى االتحاد السوفييتي وا 

…” أريد أباىا وال أميا وال جيشيا

 في ثقافتنا خجؿ غير مبّرر مف الجنس، والتعامؿ معو في األدب :عف الكتابة اإليروسية
لقد كاف العرب مف … حتى الذيف كتبوا كانت كتاباتيـ بيدؼ إظيار فحولتيـ. غوغائيّ جًدا
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أكثر شعوب العالـ الذيف قدموا مف خبلؿ الكتب الموضوعة والترجمات، أرقى ما يكوف في ىذا 
المجاؿ 

 حب مع أزمة حزبية؟- 

وتدخؿ فؤاد . وصؿ الموضوع إلى المكتب السياسي لمحزب الشيوعي السوفييتي. فعبل“. ح.س
ال تستمع : ولكنو تدخؿ لصالحي، قاؿ لي. نصار، رحمو اهلل، زعيـ الحزب الشيوعي في األردف

ثـ اعتذر السوفييت وقالوا إّف ىناؾ قانوًنا . وابَؽ ىنا في معيد الفمسفة واالقتصاد السياسي. ألحد
وبعدىا تزوجت تتيانا . بما يخّص الجنراالت، وحتى لو كنُت روسًيا أو سوفييتًيا فسنحذر منؾ

…” في إيطاليا فعبل كما كتبُت، وسكرُت أنا ليمتيا

قمت لكـ وألكرر لكـ ولكؿ البشر أّف العروبة ليست في نظري عرًقا “: في ىذا الكتاب تكتب- 
أليست ىذه نظرة رومانسية . إلى آخر االقتباس” ..بؿ ىي مجموعة قيـ إنسانية راقية

 22لمعروبة والقومية؟ ىؿ ىذا النص محاولة لمتجسير بيف القومية واألممية؟ في حالة وجود 
 ماذا يظّؿ مف مفيوـ العروبة؟.. دولة والّصراعات والثورات الجارية اليوـ

ما تغير ىو ظروؼ العرب الذيف أبتعد قسـ كبير . مفيـو العروبة واحد وثابت وال يتغير“. ؽ.س
إذا كنت تتبع كتاباتي فإّف أكبر ضربة تمقاىا العرب كانت . منيـ عف مفاىيـ العروبة برأيي

ألّف .  يفكر االستعمار الغربي في كيفية نشوا الدولة العربية1916منذ . ”سايكس بيكو“اتفاقية 
ومف التجارب التاريخية ظمت . أطوؿ حدود ألوروبا معنا. الدولة العربية ىي عمى جوار أوروبا

أخشى أف يكوف اليولوكوست القادـ ضّد . أوروبا مشبعة بأفكار الحروب الصميبية حتى اليـو
سايكس بيكو ىي وضع غير طبيعي وىو إفراز . ىذا إحساسي. العرب والمسمميف في أوروبا

مخاوؼ أوروبا ليست مف المسمميف بؿ مف العرب، ألّنيـ أقرب . استعماري ضد العرب باألساس
” سايكس بيكو”و.  سنة مف التبلقح الثقافي وشعور الندية قائـ مقابؿ العرب800إلييـ ثقافيا؛ 

ىذه الكيانات باطمة شرًعا وال تستحؽ .  دولة غير شرعية بنظري22جّزأت العالـ العربي إلى 
” .الوجود وىي ضد إرادة الشعب العربي
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 ىؿ يمكنؾ أف توحد الدوؿ العربية اليوـ خارج منظومة الخالفة مثال؟- 

منظومة الخبلفة، لكف مشكمة الخبلفة أنيا أصبحت متخمفة عف : توجد إمكانيتاف“. ؽ.س
في أوروبا - التطّور التاريخي، فيي مرتبطة بالديف، والقوؿ إّف الديف ىو الحّؿ ثبت فشمو

الحّؿ ىو العمـ والثقافة والتقّدـ التكنولوجي وقوانيف الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف، ىذا ىو . وعندنا
لكف يظؿ الديف عزيًزا عمينا كتراث نتمسؾ بو ونقرأه ونتأثر بو ونستفيد منو، . ديف العالـ الجديد

. ىذا غير ممكف” !الميـ زْد مف إنتاج ىذا المصنع“: لكف ال يمكننا أف نبني مصنًعا باألدعية
إذا كاف لديؾ شارع وحركة سير، ضع عشريف داعية . أنت بحاجة إلى خطط مف عمماا وخبراا

ال . ”الميـ جنبنا أخطار الطرؽ… الميـ ال ُتحدث اصطداًما بيف ىاتيف السيارتيف“يرّددوف 
ىذا ىو مفيـو العممانية عندي، وليس كما يّدعوف أّف . يجب أف تضع إشارات ضوئية. يصحّ 

مثؿ ذلؾ المفتي الذي . يوجد عممانيوف كفرة ويوجد متدينوف كفرة أيًضا برأيي. العممانية كفر
 [7]!ىذا ليس عربًيا وال مسمًما وال إنساًنا. أفتى بأّف الرجؿ يستطيع مضاجعة زوجتو ساعة وفاتيا

فالمختبر . أنا ممحد في المختبر ومؤمف خارجو: ىؿ أنت ممحد؟ قاؿ ليـ: سألوا آينشتايف مرة“
وقد صرحت مرة بالنسبة . يقـو عمى األسئمة والشكوؾ والعمـ والبحث، ليس فيو إيماف مطمؽ

. ال أعطي األماف ألّي شخص آخر. لمخبلفة إنني ال أمانع الخبلفة شريطة أف أكوف أنا الخميفة
ذا أخذىا الفرس سيدمروننا أكثر400األتراؾ أخذوا الخبلفة  أنت بحاجة إلى .  سنة فدّمرونا، وا 

” .منظومة عربية تقدمية أممية

ومع أّف ىذا الكبلـ يبعث . القاسـ يشدد مرة بعد أخرى عمى التبلحـ بيف العروبة وبيف األممية
أنا ال أصدؽ أًيا كاف إذا قاؿ إنو يحّب قوميتو ويكره “: إال أنو يتمسؾ بو” الخربطة“عمى 

. ألنني أحّب قوميتي فإنني أحّب القوميات األخرى. ىذا كذب وقوميتو زائفة. القوميات األخرى
” .والشيا الصحيح والفطري لنا كعرب أّف العروبة مف سماتيا األساسية وال تكتمؿ إال باألممية

 كيؼ كاف تأثير جماؿ عبد الناصر عميؾ؟- 

http://www.qadita.net/featured/sameeh-alqasem/#_ftn7
http://www.qadita.net/featured/sameeh-alqasem/#_ftn7
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. عبد الناصر خمؽ مف دوف شؾ حالة في األمة العربية لـ تسبقيا إال حالة النبي محمد“. ؽ.س
كنا قبمو قبائؿ . النبي محمد جمع القبائؿ وأنشأ قومية في مسرى الدعوة اإلسبلمية.. بأّي معنى؟

أنا أعتقد أّف . ”وجعمناكـ شعوًبا وقبائؿ لتعارفوا“. ومحمد ىو الذي أّسس القومية العربية
. المقصود بالشعوب ىـ الفرس واألتراؾ واإلنجميز وغيرىـ، والمقصود بالقبائؿ ىـ نحف العرب

يـو “أشرؼ أياـ العرب ىو . ُطز عمى ىكذا أياـ. ”أياـ العرب“كنا قبائؿ متخاصمة وكمنا يعرؼ 
. الذي صنعناه ىنا” األرض

ولكّف الفتى “: يحضرني قوؿ المتنبي. الحالة المحمدية خمقت الشعور القومّي عند العرب“
فشعوره القومي العربي تبمور في ظّؿ الدولة . ”غريب الوجو واليد والمساف/ العربي فييا
. بعد النبي محمد لـ يتكّرر ىذا اإلجماع العربّي إال عمى جماؿ عبد الناصر، فقط. اإلسبلمية

، ولكف لو كاف عبد الناصر ”لو“ولؤلسؼ الشديد، وىنا يتكمـ الشاعر ألّف التاريخ ال يعرؼ كممة 
أعمؽ ثقافة وأوسع إدراًكا وأسس حزًبا قوًيا وخمؽ حالة مف الديمقراطية والتعّددية لكاف عبد 

يجب أف تتـ . لكّف ىذه الوحدة ال تتحقؽ بقرارات فوقية. الناصر قادًرا عمى تحقيؽ الوحدة العربية
وبحكـ التطور التاريخي نشأت أقاليـ ليا . الوحدة بإرادة شعبية وبرضا وتراٍض شعبييف وبالتفاىـ

خصوصيات، فمتستمر ىذه الخصوصيات ال مشكمة، لكف لدي مشكمة مع الشرذمة غير المبررة 
وماذا مع : وىناؾ مف يسألني. أنا أعتبر كّؿ مف يؤيد اإلقميمية خائًنا. وغير المبررة والخيانية

إذا قامت : قمُت مرة لياسر عرفات رحمو اهلل. مطموبة كمرحمة فقط: الدولة الفمسطينية؟ أقوؿ ليـ
الدولة الفمسطينية فسأصدر في اليـو الثاني بياًنا مني يدعو لموحدة إما مع األردف أو مصر أو 

الجامعة العربية ىي جامعة . ”سايكس بيكو“أنا ضّد الدويبلت وحظائر . سوريا أو موريتانيا
” .حظائر سايكس بيكو

وعند العدواف الثالثي كنَت ربما في . عندما حدثت ثورة يوليو في مصر كنت شابا صغيًرا- 
ىؿ كاف ما يحدث في مصر جزًءا مف تشكيؿ وعيؾ؟ ىؿ كنت . مرحمة كتابة ديوانؾ األوؿ

 تستمتع لخطابات عبد الناصر؟
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 إلقامة حركة ضد 1958عندما بادرت عاـ : أكثر مف ذلؾ. طبًعا، طبًعا كنت أسمعيا“. ؽ.س
. ، تيّمنا بالضباط األحرار في مصر”الشباف الدروز األحرار“قانوف التجنيد اإلجباري أسميتيا 

سرقيا المصوص والحرامية - طبًعا أحببناىـ واعتززنا بيـ، ولكف لؤلسؼ الشديد لـ تستمّر الثورة
” .والدجالوف وحرفوىا عف مسارىا

” الجديد“. أعتقد أّف حركتنا الثقافية وصمت أوجيا في الستينيات والسبعينيات: ”الجديد“عف 
تحولت إلى ناٍد ثقافيّ، وكاف معنا كتاب غير حزبييف أيًضا يكتبوف، وفتحنا األبواب حتى مع 

ناديًا يأتي إليو الجميع ” الجديد“عمّمنا مفيـو التعددية والحوار، وأصبحت مجمة . المختمؼ

أنت تبحث بإصرار عف . عف النقاش مع اليسار اإلسرائيميّ ” ممعقة سـّ “تكتب في - 
 ىؿ وجدتيا؟. اإلنسانية في الوجود الصييوني ىنا

لكف ىذا ال يسري عمى . أنا عمى قناعة بأّف اإلنسانية والوجود الصييوني نقيضاف! أبًدا“. ؽ.س
ىؤالا الفنانوف، عوديد كوتمر وعوديد تيئومي وغيرىما مف أصدقائنا، ىـ . الوجود الييودي

يجب التمييز بيف . كنت أشعر بيـ كأصدقاا بأنيـ متعاطفوف مع قضيتنا وشعبنا. إنسانيوف
الصورة ”و” إلى الجحيـ أييا الميمؾ“في الحكايات الثبلث التي كتبتيا . الصييونية وبيف الييود

، ىذا التمييز والفصؿ ىو موتيؼ ”ممعقة سـ صغيرة ثبلث مرات يومًيا”و” األخيرة في األلبـو
” .أساسي؛ نحف لسنا عنصرييف، نحف ضد العنصرية

 .ىذا ما شعرتو، بأّف لديؾ ىاجًسا دائًما بالعثور عمى اإلنسانية في الصراع- 

” .طبًعا، طبًعا“. ؽ.س

 نجحت في ذلؾ؟: وىؿ نظرت يوًما لمخمؼ وقمت- 

أتعرؼ؟ كانت ىناؾ كاتبة مف . غّيرت أشخاًصا، بمى. نجحت في الحاالت الفردية“. ؽ.س
بعد شيريف أو . المياجريف الجدد مف الواليات المتحدة، وتعرفنا عمى بعضنا البعض وتصادقنا
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. ىذه ببلدؾ وليست ببلدي: قالت لي.. تريد العودة إلى أمريكا. ثبلثة قالت لي إنيا تريد توديعي
والجبية  (الشيوعي)كما نجحنا في تغيير مفاىيـ وضممنا أناًسا إلى الحزب . وعادت إلى أمريكا

وكنا نذىب ونتحدث في نواٍد ومدارس ييودية أنا ومحمود وتوفيؽ  (الديمقراطية لمسبلـ والمساواة)
ميؿ حبيبي ميؿ توما وا  ولو كسبت مف مئة . زياد وسالـ جبراف وجورج طوبي وزاىي كركبي وا 

وحتى لو لـ ننجح في تغيير المجتمع . شخص شخًصا واحًدا فقط فإّف جيدؾ لـ يذىب سًدى
نحف أصحاب رسالة . اإلسرائيمي فإّف ىذا ال يجب أف يكوف سبًبا إلحساسنا بأننا دوف كيشوت

ىذا . توجد قوى ظبلمية أقوى منا سيطرت عمينا. وموقؼ والخمؿ في الطرؼ اآلخر ليس فينا
ذا لـ ترغب مالطة فيي حرة . نحف كمف جاا إلقامة الديف في مالطة. ليس ذنبنا . (يضحؾ)وا 

” .، ونحف عممنا ما عمينا[8]”وقؿ اعمموا فسيرى اهلل عممكـ ورسولو والمؤمنوف“. ىذا ليس ذنبنا

أنت عاشرت اليسار اإلسرائيمي، وكانت لؾ عالقات حب وصداقة؛ ما عقدتيـ؟ لماذا ال - 
 يستطيع اليسار أف يخطو الخطوة األخيرة نحو اليسارية الحقيقية؟

التشبيو غريب ولكف . اليسار اإلسرائيمي في ورطة تشبو ورطة حماس إلى حّد ما“. ؽ.س
. إسرائيؿ دولة أقامتيا الصييونية واليسار الماركسي ضد الصييونية، ولكنو أتى أو تبمور ىنا

وىذا . يوجد تناقض بيف فكره وبيف الدولة التي أصبح جزًاا منيا وأحد عناصرىا ومكّوناتيا
. األمر شبيو بحماس، حيف شاركت في االنتخابات بعد أوسمو وىـ ضد أوسمو. التناقض يمزقيـ

ىذه حالة غريبة سريالية . وكانوا يتمزقوف وأعرؼ ذلؾ مف بعض األصدقاا القيادييف في الحركة
واليسار اإلسرائيمي الذي جاا مف االتحاد السوفييتي وأوروبا أصطدـ ىنا بواقع صييوني 

” يد حانو“فمكي تقيـ كيبوتس شيوعًيا مثؿ كيبوتس . ورأسمالي متناقض بالكامؿ مع مثالياتو
كمثاؿ آخر، ” عيف ىود”و. الصراع غير سيؿ عمى اإلطبلؽ. عميؾ أف تقيمو عمى أرض عربية

” .حالة سريالية أيًضا

باإلضافة إلى سيرتؾ والكشؼ الصريح . لدي انطباع شخصي بأنؾ أغرب شاعر مقاومة- 
نحف نكافح “: ”ممعقة سـ“عف حياتؾ، وقولؾ إف قصيدتؾ أىـ حتى مف الوطف، وتكتب في 

http://www.qadita.net/featured/sameeh-alqasem/#_ftn8
http://www.qadita.net/featured/sameeh-alqasem/#_ftn8
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ألوؿ وىمة يبدو ىذا وكأنو النقيض لمصورة التي يجب أف يبدو .. ”لنعيش ال نعيش لنكافح
 .. أف يحمس وأف يضع القضية فوؽ كؿ شيء. فييا شاعر المقاومة

أنا ضد شيطنة العدّو بالكامؿ وتأليو الشاعر بالكامؿ، وضّد . أنت عمى صواب كامؿ“. ؽ.س
ىناؾ عدو يمكف أف تبـر الصمح معو وىناؾ . الشاعر إنساف والعدو إنساف. رومانسية الطرح

بالنسبة لمفيـو المقاومة، فأنا أعتّز بأّف الكثيريف مف النقاد . عدو ال بد مف أف تقتمو أو يقتمؾ
تظير ألوؿ مرة في شعرنا ” سأقاـو“فكممة . يقولوف إّف سميح القاسـ ىو مؤسس شعر المقاومة

فأنا وضعي يختمؼ عف باقي العالـ العربي، ليس لدّي جيش وال دبابات ألقاتؿ؛ أنا . عندي
كما أّف . ”سنقاتؿ“خرجت مف خطاب عبد الناصر ” سنقاـو“وقصيدة . أقاـو اليجـو عميّ . أقاـو

شعر المقاومة . اتياـ شعر المقاومة بأنو ليس إال شعًرا تحميسًيا وتحريضًيا ىو تيمة باطمة
رسالتو األساسية مف وجية نظري إشعار المظمـو أو الخاضع لبلحتبلؿ بإنسانيتو الكاممة وبعدـ 

وأنا أقوؿ دائًما إّف الصييونية تنتصر عمينا في المحظة التي . التنازؿ عف حقوقو وعف إنسانيتو
 مفيـو المقاومة أرقى بكثير مف أف تحمؿ البندقية. نتخمى فييا عف إنسانيتنا، وُمصّر عمييا

” .وتيجـ

األبناا عمر وياسر ووطف وسميح نوناؿ ووضاح : الشاعر وعائمتو في مناسبة اجتماعية؛ مف اليميف

http://www.bizover.qadita.net/wp-content/uploads/2012/09/samih_alqasem050.jpg
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أنا مف أجؿ ذلؾ ألّف النمطية الرومانسية تخّؿ بالواقع، فيي ليست واقعية . طبًعا، طبًعا“. ؽ.س
عمى اإلنساف أف يكوف عمى . كؿ شيا غير حقيقي يجب أف يصدمؾ في النياية. وال حقيقية

مفيـو المقاومة عندي ىو احتفاظ : وأكررىا. سجيتو وطبيعتو، ُكف صادًقا بالصواب وبالخطأ
يمانو بأنو عمى حّؽ، وبإنسانيتو إذا . اإلنساف الفمسطيني بكرامتو ووعيو وثقافتو وبقناعتو وا 

نحف األرقى واألحّؽ . جردتنا الصييونية مف إنسانيتنا نصبح مثميـ ونحف ال نريد أف نكوف مثميـ
” .واألجدر ونحف أصحاب الوطف األصميوف، وال نريد أف نكوف مثميـ

إنو . (100ص )عف ليمة الحب والجنس ” ممعقة سـ“سأربط ىذا الّسؤاؿ بما كتبتو في - 
ىناؾ شيء مفاجئ بأف يكتب شاعر .. مف أجمؿ النصوص اإليروسية التي كتبت بالعربية

 . المقاومة مشيًدا إيروسًيا جنسًيا وعاطفًيا بيذا الشكؿ

في ” صوت العرب“ أجرت إذاعة 67قبؿ حرب . أي صورة نمطية خطرة: مرة أخرى“. ؽ.س
روز “وأرسموا لي عبر أوروبا عدًدا مف مجمة .  حمقات عف قّصتي7القاىرة مسمسبل إذاعيا مف 

رسموا رجبل عمبلقا مع شاربيف .. كيؼ رسموني فييا؟. المصرية حوؿ الموضوع” اليوسؼ
ولكف ىذا ليس سميح القاسـ؛ ىذه . وبندقية أكبر مف الرشاش تحت إبطو (كوفية)كبيريف وحطة 
” .صورة نمطية

 ..ىكذا يريدوف أف يرونا- 

أنت سميح : قاؿ. محمد دكروب مثبل ُصدـ عندما تعّرؼ بي. ىكذا يريدوف أف يرونا“. ؽ.س
وأنا كنت أتخيمؾ كابف : قمت لو. أنا أتخيمؾ مارًدا عمبلًقا بأربعة أمتار. غير معقوؿ… القاسـ؟

وتصوير شاعر المقاومة . الحياة أكبر مف الّصورة النمطية. رشد، فبل أنت ابف رشد وال أنا بمارد
ىناؾ مقاتؿ وىو . ىذه ليست شغمتو. بأنو مقطب الجبيف دائًما وخمؼ المتراس أمر غير صحيح

. والشاعر يكمؿ المقاتؿ. مكّمؿ لمشاعر
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حتى الذيف . وفي ثقافتنا خجؿ غير مبّرر مف الجنس، والتعامؿ معو في األدب غوغائّي جًدا“
ىذا جنس متخمؼ، ولؤلسؼ الشديد، كاف . كتبوا كانت كتاباتيـ غوغائية تيدؼ إلظيار فحولتيـ

العرب مف أكثر شعوب العالـ الذيف قدموا مف خبلؿ الكتب الموضوعة والترجمات، أرقى ما 
ما المانع أف يضع كاتب . تعاممنا مع الجنس في الماضي أرقى مف اليـو. يكوف في ىذا المجاؿ

” أو شاعر مشيًدا جنسًيا برقّي؟

 ومع ييودية؟- 

ـَ ال؟ مع ييودية أو عربية أو سوداا“. ؽ.س لماذا نقع في التناقض؟ إما أننا .. طبًعا، ل
ما أننا عرب أمميوف سأذبح الييود : مف يقوؿ لي. العنصرية والعروبة ال تستوياف. عنصريوف وا 

. ىذه ليست العروبة! حّؿ عف ظير العروبة: وأذبح اإلنجميز واألمريكاف باسـ العروبة أقوؿ لو
ىذا درس لمناس .. ىؿ تعتقد أّف الرسوؿ عاشر ييودية وقبطية وغيرىما مف أجؿ المتعة فقط؟

في الماضي جّربوا أيًضا مياجمة محمود عمى قصائده عف ريتا . ولممجتمع، لمعرب ولممسمميف
” .وحبيبتو إيريت

الحب، في المحصمة، ىو الطاقة العظمى، ىو القيمة العميا “: أيًضا” ممعقة سـ“تكتب في - 
وبمقدور القوة الطاىرة، قوة الحب الالنيائية، كاهلل، أف تكفؿ … في المعنى والفعؿ والتحّوؿ

ىؿ نسينا نحف الفمسطينييف في صراعنا الطويؿ أف . ”انتصار السنابؿ واألزىار والعصافير
 .نحّب عمى مستوى األدب والمسرح والفنوف؟ الحّب ليس حاضًرا لدينا بكثافة

المبدع الذي . والسبب ىو تعرضنا إلرىاب فكرّي وسياسّي واجتماعيّ . أنا معؾ في ذلؾ“. ؽ.س
. ينحني لممفاىيـ السياسية الّسطحية واالجتماعية المتخمفة والدينية المتحّجرة، ييرب مف الحقيقة

. ال ييّمني أف أدخؿ في معركة مع مجتمع أو بيئة، ألنني عمى حؽّ . أنا ال أىرب مف الحقيقة
أنا أمارس حرّيتي مع عواطفي ومع جسدي فيذا حقي أنا، وليس مف حؽ إنساف آخر أف 

” .يتدخؿ
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. لدينا طاقات جيدة وقوية وجميمة.  أنا أتابع الجميع، شعرًا ونثرًا:عف جيؿ اليـو مف األدباء
وقرأت الشاعريف سامر خير ونمر سعدي، وىما شاعراف جيداف، لكؿ منيما صوت خاص 

ومتفّرد 

 ..وربما نكوف قد شاركنا أيًضا في ىذا- 

كنت مسافًرا . وتواطأنا مع ىذه الصورة المشّوىة التي أساات لنا! نحف شاركنا في ىذا“. ؽ.س
. إلى جانبي في الطائرة جمس شاب أمريكي ببدلة وقبعة تكساسية. مرة مف أوريغوف إلى تكساس

ليس .. فمسطيف؟: قاؿ متعجًبا. فمسطيف: قمت. بادر إلى الحديث معي، وسألني مف أيف أكوف
أنا لست ىنا الختطاؼ الطائرة، : قمت لو. لقد اعتقد أنني ىناؾ كي أختطؼ الطائرة!! إلى كوبا

لـ يصدؽ أّنو بوسع الفمسطيني أف يكوف . أنا شاعر آٍت ألقرأ الشعر في تكساس لمجالية العربية
نحف شاركنا في خمؽ صورة غير دقيقة . ثـ جاا وحضر األمسية الشعرية ىو وأصدقاؤه. شاعًرا
نعـ، فمسطيني ويرسـ .. ىذا فمسطيني؟: ترى رساما فمسطينيا يرسـ فنا تجريدًيا فيتساالوف. عنا

ال ىذا غير صحيح … عميو أف يرسـ البندقية والخندؽ: يقولوف.. ماذا تريد منو؟. فنا تجريديا
أنا دائًما أعطي مثاؿ لويس أراغوف الذي كتب عف صاحبتو إلسا وىي تمشط شعرىا أماـ . أبًدا

بقصائد الحب ىذه ُجند الكثير مف الفرنسييف لمدفاع . المرآة أجمؿ قصائد شعر المقاومة الفرنسية
. مفيومنا لشعر المقاومة غير دقيؽ. عف فرنسا

جاا الحضور وطمبوا أف يسمعوا قصائد يريدونيا، . كنت مرة في أبو ظبي في أمسية شعرية“
منتصب ”و” سأقاـو”و” أتحدى”و” ليمى العدنية“نريد : قالوا. فرفضت وقمت سأقرأ لكـ ما أريد أنا

” كوالج“أنا أصدرت كتاًبا جديًدا اسمو . قمت ليـ إنسوا كؿ ىذا الموضوع”… القامة أمشي
ذا لـ يعجبكـ يمكنكـ أف تذىبوا. وسأقرأ منو قرأُت ليـ؛ وفي اليـو التالي . إذا أعجبكـ أىبل بكـ وا 
! ىذا ليس شعر سميح القاسـ: كتب أحدىـ

ونجمس محتاريف قبؿ األمسية، . كنا أنا ومحمود رحمو اهلل نقيـ أمسيات شعرية كثيرة مشتركة“
سّجؿ أنا “وال بد أف يطمبوا مني ” سأقاـو“ال بد أف يطمبوا منؾ ! تعًسا: فيقوؿ محمود. ماذا سنقرأ
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في بعض األقطار لـ يتحّمسوا . فنختار سوية القصائد عمى شكؿ حوارية في الشعر. ”عربي
ىناؾ نمطية ولكف عمينا أف نكسرىا وأنا أعتقد أنني . ”سأقاـو“كثيًرا، وبعد أف ننيي يطمبوف 
في أمسياتي في مصر والمغرب وتونس وسوريا كنت أقرأ قصائد . نجحت في كسر ىذه النمطية

” .فشعرت بوجود تفكيؾ ليذه الصورة النمطية. حّب قصيرة

 .قد تكوف أنت ومحمود مف أكثر الشعراء المذيف طّورا ذائقتييما وذائقة الجميور أيًضا- 

ال تمومونا إذا . ال تغضبوا منا.  شاعر عربي كتبوا لفمسطيف عمى األقؿ2000قد تجد “. ؽ.س
في . لقد تعاممنا مع الجميور بصدؽ. نحف لـ نخطئ. أحّب الجميور شاعرْيف وانسجـ معيما

: ذكرى شوقي في اإلسكندرية قرأت قصيدة حّب عف الموبايؿ

 ىاي

 لموبايمؾ الحمو

 نقالؾ الحمو

 جّوالؾ الحمو

 أشرح أسباب موتي عميؾ

 وبالفاكس أرسؿ قمبي إليؾِ 

 .باي

فأنت تفرض . وبعدىا قرأت ليـ ممحمة شوقي. قرأتيا فدّوى التصفيؽ ووقؼ الجميور عمى قدميو
” .حالة إنسانية تضع الشاعر في مكانو الطبيعي بأنو إنساف وليس جندًيا أو إليًيا

 .أف تنتقؿ مف قصيدة الموبايؿ إلى ممحمة شوقي يحتاج إلى ثقة كبيرة بما يكتب- 
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مثبل ” ميكرو ويؼ“أقرأ قصيدة المتنبي وبعدىا قصيدة . أنا أجري اختباًرا عمى الجميور“. ؽ.س
ثـ . واكتشفت بمرور الوقت أّف الجميور يحّبؾ ويتعاطؼ معؾ ويكتشفؾ أكثر. وأرى ردود الفعؿ

يقترب منؾ أكثر فتصير بالنسبة لو إنساًنا وليس رجبل آتًيا مف الفضاا الخارجي ومنقطًعا عف 
” .عميؾ أف ُتشعرىـ بأنؾ واحد منيـ، وىذا ليس سيبل. الجميور، يقرأ القصيدة ويذىب

كاف نوع مف المفاجأة حيف يقوؿ لؾ الطبيب . اإلنساف معّرض لكؿ شيا: عف مرض السرطاف
أنا ال .. سرطاف؟: ورّد فعمي العفوي كاف. إّف عندؾ ورمًا خبيثًا، لكف السّؤاؿ يظؿ في رد الفعؿ

أحب ثمار البحر، أريد سمًكا 

ىؿ ترى أّف . إذا كاف شعر المقاومة ىدفو إعادة اإلنسانية إلى الناس فيو لف ينتيي أبًدا- 
 ىناؾ مف يكمؿ ىذه المسيرة؟

أنظر إلى كـّ . ولكنيا حالة يجب أف تستمرّ . وأنا مستمّر في ىذا. طبًعا. لف ينتيي أبًدا“. ؽ.س
بعد أوسمو بدأوا بكتابة المقاالت عف نياية شعر المقاومة وما جدوى ومبّرر شعر .. الضحالة
معمش خيا، ىؿ تحّررت فمسطيف في أوسمو؟ : يأتي صحفيوف لسؤالي، فأقوؿ ليـ.. المقاومة؟

ىؿ أنيى . كميا ما زالت تحت االحتبلؿ.. ىؿ تحرر لواا اإلسكندروف واألحواز وأوغاديف؟
نسانيتو وحقوقو وحضارتو؟ ما ىذا اليبؿ؟ ما ىو أوسمو؟ وأنا  أوسمو جموح اإلنساف لكرامتو وا 

في ىذه . حّرروا جميع األراضي المحتمة واشطبوا اسمي وشعري مف الوجود بالكامؿ: أقوؿ دائًما
” .الحالة يكوف ما أريده قد تحقؽ

ىؿ اىتزت عروبتؾ .  والخروج نشرت عدة دواويف بحالة حزف عميؽ82بعد بيروت - 
 وقتيا؟

وحتى اآلف لدّي . لكف ما أحزنني أّف فيمي لمعروبة لـ يتحّقؽ عمى مستوى األمة. ال“. ؽ.س
أنا أشعر باإلىانة عندما تحضر ىيبلري كمينتوف اجتماًعا لوزراا الخارجية … فيـ ورؤيا لمعروبة

قمُت لمقّدـ البرنامج الذي ” الجزيرة“عمى قناة ” زيارة خاصة“في لقاا لي لبرنامج . العرب
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اسمع، إسرائيؿ لـ تُقـ لسرقة أرض فمسطيف وال لطرد الشعب الفمسطيني وال : أستفّزني قميبل
” !إغاظة سميح القاسـ: إلجبلا األمة العربية؛ إسرائيؿ أقيمت ليدؼ واحد فقط

أنت تفيـ كؿ . في قراءتي لؾ واستماعي إليؾ، أشعر بتسامح زائد في تعاممؾ مع الواقع- 
 .الناس وتتفيـ المعظـ

في السنوات األخيرة دخمت في عدة حاالت مف الصمح العشائري . تسامح، ىو تسامح“. ؽ.س
غنطوس غنطوس مف سخنيف يريد أف يكتب كتابا عف الّصمح . في قضايا قتؿ وجاا يوًما ما د

قواعد الصمح ىي : وفي إحدى الجمسات قاؿ. وكاف يتشاور معي ومع آخريف غيري. العشائري
قمت لو إف ىذا ناقص ألّف الصمح يبدأ بالمسامحة ثـ . (الطعاـ المشترؾ)المصافحة والممالحة 
إذا أساا لؾ إنساف ما فبل تحكـ عميو مف ىذا المنطمؽ : لمتسامح سبباف. المصافحة والممالحة

ولكف عمى المستوى . فقط، فاإلسااة يمكف أف تكوف غير مقصودة أو عف سوا فيـ أو عمى حؽ
” .األكبر ال يوجد صمح عشائري بيف العرب والصياينة

! أكتب لي قصيدة

ُرويت الكثير منيا وُضّخمت . القصص كثيرة حوؿ القاسـ ودرويش في ىذا السياؽ. النساا
بعضيا وبولغ في بعضيا حتى غدت ىذه القصص جزًاا ال يتجّزأ مف ىالة الشاعريف 

. وحضورىما

 ىؿ يمكف أف تكوف شاعًرا حقيقًيا مف دوف أف تكوف دوف جواف؟- 

ىناؾ ارتباط واضح . ال أعرؼ ما الوضع بالنسبة لآلخريف، ولكف بالنسبة لي ال يمكف“. ؽ.س
ال فإّف الحالة تكوف . قطًعا العبلقة بالنساا والطبيعة واألنيار والبحيرات والجباؿ مثؿ الّسفر، وا 

الخروج عمى اإلنسانية ىو قمع . الدوف جوانية ليست خروًجا عمى اإلنسانية. غير إنسانية
وال أريد أف أستعمؿ مصطمح . ال تقمعوه. ”أعينوا الّجسد“لي قصيدة قديمة أقوؿ فييا . الّجسد

” .ألنو لـ يكف شخصية طبيعية بؿ كاف مريًضا” دوف جواف“
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 ىؿ ىناؾ تأثير ليالة الشاعر عمى المرأة؟- 

…” ىناؾ تأثير لمشاعر والفناف… أكيد“. ؽ.س

 أي أنؾ تأتي المرأة عمى جناح القصيدة؟- 

ضعي الشاعر . وأنا رأًسا أنزليا إلى الواقع. ال، ىي قد تأتي إلّي عمى جناح القصيدة“. ؽ.س
فدوى طوقاف رحميا اهلل . وىناؾ الرومانسيات والرومانسيوف طبًعا. عمى جنب، نحف رجؿ وامرأة

قرأ لي قصيدة فصار : كانت تحكي عف شباب يأتوف إلييا متّيميف بيا، وكانت تضحؾ بخجؿ
مف الطبيعي أّف كؿ إنساف ُينجز مشروًعا ما متميًزا يمكف أف يكوف موقع جذب . يريد أف يحّبني

” .لمنساا، حتى لو لـ يكف جميبلً 

لوال زوجتي ال أعرؼ شيئًا وال آخذ . أنا ال أعرؼ حتى أسماا األدوية: عف مواجية المرض
إلى أّي . المرض صعب، يُربؾ حياتؾ ببل شؾ. ال أذىب إلى مواعيد الفحص لوالىا. األدوية
يمانؾ .. مدى؟ ىذا يتوقؼ عميؾ وعمى معنوياتؾ وا 

 .فيي تريد أف تخمدىا بقصيدة أو بيتي شعر.. ولكف الطمع في حالة الشاعر أكبر- 

. ، تقوؿ”أكتب لي قصيدة“. طبًعا، طبًعا، وىذا يدخؿ الشاعر في ورطات وورطات“. ؽ.س
ىؿ القصيدة جاىزة تنتظرؾ؟ . لماذا؟ ما المناسبة؟ ىذا طمب فيو شيا مف الوقاحة: أسأليا

” .وكأنني نجار أصنع ليا كرسًيا

 ىؿ أثرت بؾ عالقاتؾ مع النساء تأثيًرا تراه ممموًسا وحاضًرا في حياتؾ اليوـ؟- 

أنا نشأت في مجتمع منفتح وغير . لـ تكف لدّي أزمة عبلقة مع النساا منذ طفولتي“. ؽ.س
ولـ يكف حضور المرأة يوًما في حياتي استثنائًيا أو مثيًرا . ذكوري واالختبلط فيو عادّي ومألوؼ

كنا عندما نسمع حفيؼ “: مثمما كاف المرحـو صديقي الشاعر العراقي عبد الوىاب البياتي يقوؿ
ومف جيتي، مف الطبيعّي أف يكوف ليذه العبلقات تأثير في حياتي ” !عبااة امرأة ُنجفّ 
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. ولكنني لـ أتعامؿ يوًما مع المرأة باعتبارىا مبلًكا أو باعتبارىا شيطاًنا. وقصيدتي وسموكي
فييا المبلؾ : ىي إنسانة مثمي تماًما. بعض الشعراا صنعوا منيا مبلكا والبعض اآلخر شيطاًنا

. وفييا الشيطاف

وبيئة الفصؿ . أعتقد أّف العبلقة مع المرأة عند كّؿ رجؿ مرتبطة بالبيئة التي ُولد ونشأ فييا“
الحاّد بيف النساا والرجاؿ ىي بيئة مريضة برأيي وتؤّدي إلى انحرافات جنسية عند الرجاؿ وعند 

البيئة المنفتحة . ىذه قاعدة، وأقوليا وأمري هلل- البيئة المغمقة ىي بيئة االنحرافات. النساا
” .إنسانية أكثر وطبيعية وجميمة أكثر

بتقييمؾ، ىؿ صحيح أّف كتاب غساف كنفاني ىو التذكرة لمدخوؿ لمعالـ العربي بالنسبة - 
 لشعراء الداخؿ؟

لكف كاف . غساف رحمو اهلل أسيـ ببل شؾ في ترويج شعر المقاومة. ال تؤاخذني. ال“. ؽ.س
وال . (، مجمة اآلداب1966عاـ )ىناؾ كاتب اسمو إبراىيـ أبو ناب كتب دراسة قبؿ غساف 

. الذي كانت لو أصداا ضخمة (1968)” ديواف الوطف المحتؿ“ننسى يوسؼ الخطيب وكتابو 
عاـ ” صوت العرب“وكانوا يقدمونيا يومًيا في ” ما دامت لي مف أرضي أشبار“وغنوا قصيدتي 

واكتشفُت أّف . مسمسؿ إذاعي عني في صوت العرب ُبث أيًضا قبؿ الحرب.  قبؿ الحرب1966
وأذكر عندما . ومع ذلؾ ال أنسى دور غساف. 1965مجمة الجيش الّسوري بدأت تنشر لي منذ 

 وجاا صحفي مف الكويت واّدعى كذًبا أف شاعري 1968سافرنا محمود وأنا إلى صوفيا عاـ 
ال تتمادوا عمى جناحي شعر : المقاومة يحمبلف العمـ اإلسرائيمي، تصّدى ليـ غساف وقاؿ ليـ

” .ودافع عنا ببسالة. المقاومة

ىذا ”… يوما ما سأجد الكممات الصحيحة وستكوف كممات بسيطة“تحضرني مقولة - 
. الموتيؼ موجود في شعرؾ ونثرؾ، ىناؾ سيؿ ممتنع وليس ىناؾ بحث عف إعجاـ وتفخيـ

وما بعدىا طرأ نوع مف التركيب مقابؿ البساطة ” سبحة لمسجاّلت“ولكف في … بساطة ذكية
 …السابقة
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ال يجوز أف . وىذا شيا طبيعيّ . أنا ال أسميو ال تقّدًما وال تأخًرا، أسّميو تغّيًرا وتجّدًدا“. ؽ.س
. الثقافة والتجارب تختمؼ. نطالب شاعًرا أف يكتب في الّسبعيف ما كتبو وىو في الثامنة عشرة

كما أننا مبعثروف كبشر، نفكر في أكثر مف أمر واحد في .. ىناؾ الخبرة والتثقيؼ والخيبات
ال يوجد أصعب . ممنوع أف نتمّرد عمى تكويننا اإلنسانّي، ىذه البساطة الصعبة. ذات المحظة

” .ىذا أصعب أنواع الكتابة. مف الّسيؿ الممتنع

ىؿ كانت حالة ثقافية ومداوالت في . وماذا مع الجيؿ الذي نشأت معو غير محمود درويش- 
 سنوات الستيف والسبعيف؟

تحولت إلى ناٍد ثقافّي، ” الجديد“. أعتقد أّف حركتنا الثقافية وصمت أوجيا وقتيا. دائًما“. ؽ.س
عّممنا مفيـو . وكاف معنا كتاب غير حزبييف أيًضا يكتبوف، وفتحنا األبواب حتى مع المختمؼ

نادًيا يأتي إليو الجميع، وصارت منتدى لمشعراا ” الجديد“التعددية والحوار، وأصبحت مجمة 
” .واألدباا والمفكريف لمنقاش والحوار

 وعممية التأثر ىؿ كانت مع شعراء آخريف غير درويش؟- 

ىذا كاف بيني وبيف محمود فقط، ألننا كنا نسكف في نفس الدار أو كنا جيراًنا ونمتقي “. ؽ.س
كنا نعمؿ في نفس المكاف ونقابؿ نفس النساا ونأكؿ في . يومًيا ونسير ونقرأ لبعضنا البعض
” .حياة مشتركة أّدت إلى ىذه التأثرات. نفس المطعـ ونقبع في نفس الّسجف

 .ما يشبو الكومونة- 

أحياًنا يجوع واحد منا فيقـو أصدقاؤه بتوفير العشاا لو، حتى لو لـ . بالضبط. صحيح“. ؽ.س
” .يكف معيـ الكثير

 .وضعكـ أفضؿ مف وضعنا اليـو بكثير- 
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لكف وضعكـ االقتصادي أفضؿ مف وضعنا . أكيد- مف الناحية االجتماعية واإلنسانية“. ؽ.س
وكاف لدينا نوع مف المكابرة؛ فأىمنا . نحف كنا فقراا بكؿ معنى الكممة ونجوع حًقا. وقتيا بمئة مرة

الحزب ! أعوذ باهلل: وضعيـ جيد وعندما آتي إلى الرامة يعرض أبي وأمي النقود عمي فأنتفض
قبمنا . ومحمود نفس الشيا. يعطيني معاًشا ممتاًزا، بينما أكوف قد صرفت ثبلثة معاشات سمًفا

” .الحياة كما ىي وتمّردنا عمييا كما ىي، ببل مبالغات

كيؼ ترى جيؿ الكتاب الفمسطينييف الشباب اليوـ؟ ىؿ تتابع أحًدا ما؟ قرأُت مؤخرا - 
 لمشاعرْيف سامر خير ونمر سعدي، ىؿ تقرأ ليما مثال؟

وقرأت طبًعا الشاعريف . لدينا طاقات جيدة وقوية وجميمة. أنا أتابع الجميع، شعًرا ونثًرا“. ؽ.س
لكف في . سامر خير ونمر سعدي، وىما شاعراف جيداف، لكؿ منيما صوت خاص ومتفّرد

كؿ واحد يغّني عمى مّوالو وخمؽ لنفسو تحّدياتو . المجمؿ، أنتـ لـ تبمورا تحدياٍت مشتركة
. ال يوجد عمؿ جماعيّ . ال يوجد بينكـ ىذا المقاا والترابط حتى لو انعدمت المحبة. الشخصية

حتى . وبما أّف كتابة القصيدة عمؿ فردي جًدا، يجب مف أجؿ التوازف أف يكوف احتكاؾ جماعيّ 
اتحادات الكتاب التي كانت تنشأ، كانت تنشأ بألفة ومحبة ويأتي الكتاب متحمسيف، وأحيانا 

” .وعممنا وأصدرنا مجبلت قدر اإلمكاف. بالتزكية

ويجب أال “لتكوف مركز الحركة الثقافية في ببلدنا، ” الجديد“القاسـ يرى وجوب عودة مجمة مثؿ 
لكنو يعي مطّب العامؿ االقتصادي المنيؾ وعبلقتو الشائكة مع المضاميف في . ”تكوف حزبية

كانت . رجاا النقاش كاف يحّرر فيما مضى مجمة الدوحة عمى ما أعتقد“: مثؿ ىكذا إصدارات
يمّولونيا : قاؿ لي. عيب عميؾ أف تصدر مجمة ثقافية بيذه الفخامة: قمت لو. مجمة ضخمة

قمت . ومرة اتصموا بي لكتابة صفحة عمى أف أحّدد السعر الذي أريد!.. أناس ال يعرفوف العيب
” .ال أريد أف أكتب لكـ صفحة وحّددوا الّسعر الذي تريدوف: ليـ
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كنت ألعبيا مع محمود . مع أصدقاا ومعارؼ” المحبوسة“أحّب أف ألعب : عف المُتع الصغيرة
مع األصدقاا .. رحمو اهلل ومع أدونيس أطاؿ اهلل بعمره، ومع صميبا خميس وحنا أبو حنا

مف ألعاب الشّدة  (الِوست)” الترنيب“ألعب . المقرّبيف

 .مشكمتنا اليـو أف الثقافة تنعدـ حيث النقود، والنقود تنعدـ حيث الثقافة- 

أنشأوا مؤخًرا اتحاد كتاب، لكنو تبّيف كأمر ىزيؿ . والمشكمة الجماعية. صحيح، صحيح“. ؽ.س
فيأتيؾ شاب ويقوؿ نريد أف . وُاستغؿ اسمي وأسماا آخريف بقمة أدب. وفيو شخصنة لؤلمور

ننشئ اتحاد كتاب ونريدؾ أف تكوف عمى رأسو، أقوؿ لو شكًرا ال أستطيع، ولكف احذروا 
ولكف . عمى راسي: فيقوؿ. التعّصب الحزبّي والطائفّي والقبمّي وتذّكروا أنكـ أبناا شعب واحد

وأنا وحنا أبو . شغمة صغيرة جًدا… يتضح في النياية أّف األمر ليس كذلؾ، بؿ ألعاب شخصية
! ىذه حرب صبيانية. حنا ومحمد عمي طو باركنا ليـ عمى أساس أف يكوف وفؽ تصّورنا

لديكـ طاقات ممتازة، وتوجد أسماا موىوبة ولغة جميمة وأفكار حرة وجريئة ولكف ال . ىذا الفرؽ“
واليـو مثبل انعدمت الميرجانات . ينقصكـ أف ُتطّيبوا لبعضكـ البعض. توجد ىذه الحالة الجمعية

إذا رأى أحدىـ اليـو اسمو في الجريدة : وأمر آخر… الشعرية المشتركة عمى خبلؼ ما كنا
يعتقد أنو وصؿ األوج والقمة رغـ أّف كممة شاعر بالنسبة لو ليست . يعتقد أنو شاعر عظيـ

” .مبررة حتى اآلف

 .قد يكوف االنفتاح اإلعالمي وسيولة النشر اليوـ ولدا تنافًسا غير صّحيّ - 

األمر ال يصبح مسألة شاعر أكبر مف شاعر، بؿ . ولكف تظؿ ىناؾ ولدنة وصبيانية“. ؽ.س
: ىذا يحكي أكثر وينشر أكثر وصورتو أكبر، ولكف في النياية. ”ولد أكبر مف ولد“تظّؿ المسألة 

ما ىي قيمة نّصؾ وقيمة نّصو؟ ىكذا يجب أف ُيسأؿ في البداية . ال ىذا شاعر وال ذاؾ شاعر
” .قبؿ المعركة عمى النشر

 .ناىيؾ عف غياب الدور التاريخّي لممحّرر- 
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: وقصتي مع توفيؽ طوبي معروفة. مئة قصيدة فأنشر اثنتيف” الجديد“كنت أستمـ في “. ؽ.س
وكنا في موسـ انتخابات، وكنت أنا المحّرر ” االتحاد“أحد الشعراا مف المثمث بعث بقصيدة إلى 

.  أبيات ونشرتيا7-6 بيًتا، ضعيفة وىشة، فعّدلت 20قصيدة مف قرابة . األدبي في الصحيفة
قصيدة فبلف لماذا .. يا رفيؽ ماذا فعمت بنا؟: في اليـو الثاني أو الثالث دخؿ عمّي توفيؽ طوبي

، ىؿ سألتؾ مرة لماذا (.ح.ع- مجمة نظرية وقتيا)” الّدرب“أنت تكتب في : لـ تنشرىا؟ قمت لو
األدب مف اختصاصي وليس مف اختصاصؾ ولف أنشر .. نشرت ىذا المقاؿ وذاؾ لـ تنشره؟

! في ستيف داىية: أجبتو. ولكنؾ ستضيع عمينا ألؼ صوت: فقاؿ. قصيدة مكّسرة

في ىذا السياؽ يروي القاسـ وىو يضحؾ عف تمؾ الصبية المبتدئة التي اتصمت إلى بيتو قبؿ 
: فمما سألتيا مف تكوف، أجابت. فترة، وقالت لزوجتو إنيا ترغب بالحديث مع سميح القاسـ

. ”أنا شاعرة أيًضا. زميمتو

 
تحفظات عمى أوسمو . ياسر عرفات والقاسـ

مف أكثر دىاًا؟ : عرفات وعباس

http://www.bizover.qadita.net/wp-content/uploads/2012/09/samih_alqasem046.jpg


-262- 
 

كيؼ كانت عالقتؾ بياسر عرفات كشاعر مقاومة، عبر تأسيس المنظمة ووالدة قيادة - 
 فمسطينية وأنت ىنا في الجميؿ؟ مف ىو ىذا الرجؿ برأيؾ؟

. ياسر عرفات كاف إفراًزا طبيعًيا لحالة شعب تحّوؿ إلى شعب الجئيف ومضطيديف“. ؽ.س
ونحف لدينا . طبيعة التاريخ تفضي إلى إفراز شخص يقوؿ ال نحنا لسنا الجئيف، نحف شعب

صحيح أّف ىناؾ مف تكمـ في ىذا قبؿ عرفات مثؿ أحمد الشقيري، لكّف القضية . وطف وقضية
فإذا كاف نظاـ معيف . الفمسطينية كانت قبؿ عرفات جزًاا مف المعبة السياسية العربية والدولية

ذا لـ يكف راضًيا عنو يطرده في عيد ياسر عرفات تحّوؿ الوضع . راضًيا عف الشقيري يستقبمو وا 
وأنا ال يمكف أف أقبؿ أبًدا . إلى قيادة خاّصة فمسطينية مف دوف االنقطاع عف ُعمقيا العربيّ 

القضية الفمسطينية ىي قضية عربية في النياية، وياسر عرفات . بالتنازؿ عف عمقنا العربيّ 
أصبحت قضية وطنية بشكؿ . أخرج القضية الفمسطينية مف الحّيز العربي إلى الحّيز الدوليّ 

وبغّض النظر عف تفاصيؿ الموقؼ العرفاتي والثغرات . بارز وقضية قومية لمعرب وقضية دولية
التي يمكف أف نجدىا في موقفو، إال أّف الخبلصة تبقى أّف عرفات ىو القائد الفمسطينّي األوؿ 

الذي بمور القضية عمى المستوى الوطني الفمسطيني والقومي العربي وعمى مستوى العالـ 
فيو نجح في تحويؿ القضية الفمسطينية إلى جزا مف اليـّ اإلسبلمي عبر منظمة . اإلسبلمي

” .المؤتمر اإلسبلمي

 .لكف البعض يقوؿ إّف انتياء كؿ ىذا باتفاؽ أوسمو ىو أمر سيئ- 

المصرية أف أكتب مقاال، فكتبت مقاال فيو حزف ” المصّور“بعد أوسمو طمبت مني مجمة “. ؽ.س
بعدىا كنت في المغرب، وقرابة الواحدة صباًحا جاا شباب إلى الفندؽ وقالوا إّف . وقرأه أبو عمار

قرأت : قاؿ لي. فتفاجأت أصبل أنو يعرؼ بوجودي في المغرب. األخ أبو عمار يرغب برؤيتؾ
المثقفوف : قاؿ. مف تقصد بأنتـ؟ أنا كتبت مقاال باسمي أنا: مقالؾ، لماذا أنتـ زعبلنوف؟ قمت لو

أنا ال أحّب المزايدة ولف أزايد عميؾ، أعرؼ أّف ظروفؾ غير ظروفي، أنا : قمت لو. الفمسطينيوف
لكف مساحة ما ُأعِطي لشعبنا في . شاعر وحّر وأنت تعمؿ في الّسياسة ولؾ حدودؾ وقيودؾ
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وأنا لدّي عمى األقؿ . دمنا أوسع مف أوسمو. أوسمو أقّؿ مف مساحة الدـ الفمسطيني الذي ُسكب
: قمت لو! وأنا سأعطيؾ عشرة أسباب أخرى: فقاؿ.  نقاط حوؿ أسباب اعتراضي عمى أوسمو10

ولكف إذا كنت ستعطيني عشرة فوؽ العشرة . أبو عمار أنت ذكّي وليس مف الّسيؿ الحوار معؾ
ماذا تبقى لنا . لقد ُتينا. إسأؿ عربؾ واسأؿ الوضع الدولي.. لماذا تسألني أنا؟: فماذا تبقى؟ فقاؿ

وفعبل كاف وقتيا انييار االتحاد السوفييتي والوضع في العراؽ .. بأيدينا؟ أّي أوراؽ نحمؿ نحف؟
. لـ يكف بأيدي القيادة الفمسطينية أّي شيا. وغيره

لكّف الشعب الفمسطيني . ما كاف ممكنا وقتيا تحسيف شروط النقاش مع االحتبلؿ اإلسرائيمي“
في حينو كاف نقاش أيًضا بيني وبيف إدوارد سعيد . شعب مقاتؿ وليس شعب مفاوضات، صراحة

براىيـ أبو لغد، وبعدىا الحظ أبو  ولـ يعجبني موقفو ألنو شارؾ في المفاوضات بداية، ىو وا 
لـ تكف لدينا أطقـ مفاوضات . فمـ يتفقوا. عمار أنيما رومانسياف أكثر مف البلـز مف وجية نظره

غزة “حتى في . حتى خرائط لـ تكف متوفرة بما يكفي عند المفاوض الفمسطيني. مع خبرة ووثائؽ
لـ يجِر التمييز بيف أريحا المدينة وبيف أريحا المحافظة؛ لـ يدخموا في ىذه التفاصيؿ ” أريحا أوالً 

التخويف سيؿ . ولكف بيف ىذا وبيف نعتو بالخيانة والتفريط ال يجوز، حراـ. فتوّرطوا ووّرطونا
. جدا، ويمكنني أف أخونؾ ويمكنؾ أف تخونني، ولكننا في المحصمة لـ نكف قد فعمنا شيًئا بيذا

اإلسرائيميوف ليسوا سيميف، ال في سياؽ الكبلـ القديـ عف قتؿ األنبياا وغيره، ولكنيـ ليسوا “
. لدييـ مشروع ويعمموف في إطاره ويمفوف ويدوروف ويرجعوف إليو. سيميف في الحوار السياسيّ 

لكّف ىذا شعار، . ”التحرير والعودة“كنا نقوؿ . في المقابؿ، لـ نكف نحف نممؾ مشروًعا واضًحا
” .كيؼ نحّرر وكيؼ نعود؟ لـ يكف خطة عمؿ، كاف حمًما فقط: وليس مشروًعا بتفاصيؿ

 .أي أّف أوسمو أنيت مرحمة الشعار ىذا- 

. يوجد واقع وممارسة عمى األرض واحتبلؿ ومئات الحواجز والمستوطنات. طبًعا، طبًعا“. ؽ.س
أنا أصدرت كتابا عف –يمكننا أف نقوؿ ذلؾ ونكتبيا شعًرا . ”القدس عربية إلى األبد“يقولوف 
ماذا سنفعؿ في وجو التيويد؟ العربي . ولكف ماذا بعد ذلؾ؟ يوجد تيويد يومّي لمقدس- القدس



-264- 
 

الذي يريد بيع بيتو بمئة ألؼ دوالر، كيؼ سنجمع مئة وعشرة آالؼ دوالر كيؼ ال يبيعو 
ىذا كاف حديثنا الدائـ أنا وفيصؿ . لؤلمريكاف والمشروع الصييوني؟ ىذا يستوجب عمبل

الحسيني، رحمو اهلل، أّف الفمسطينييف والعرب يطمقوف الّشعارات، ولكف في الواقع عندما كانت 
تحّدث مع أبو : عائمة عربية ترغب ببيع بيت في القدس كاف فيصؿ يذىب ويأتي مثؿ المجنوف

يدفع لتيويد  (ميسكوفيتش)مميونير ييودي واحد . عمار وتحدث مع فبلف، نريد ونريد ونريد
القدس أكثر مّما تدفع في المقابؿ الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسبلمي وىيئة األمـ 

خذ مثبل عندما رفعوا .. يدفع مبلييف الدوالرات سنوًيا لتيويد القدس، ونحف ماذا لدينا؟. المتحدة
ىناؾ ثبلثمئة - ليس األقصى الذي في خطر: شعار األقصى في خطر، قمتيا أكثر مف مرة
. الخطر عمييـ أشّد مف الخطر عمى األقصى! ألؼ فمسطينّي في القدس ىـ الذيف في خطر

ولكف . حتى لو ُىدـ األقصى فيمكف بناؤه مف جديد. الرسوؿ قاؿ إّف قطرة دـ أىـّ مف الكعبة
وما زلت أكّرر .  إنساف يعيشوف في القدس وال أحد يمتفت إلييـ أو يدعميـ300,000ىناؾ 

نحف الذيف في خطر، - لؤلقصى رب يحميو ولكنيسة القيامة رب يحمييا. حتى اليـو ىذا الكبلـ
. شعبنا

توجد في إسرائيؿ . أنا أعي أّف ىناؾ خطة لبناا الييكؿ وىـ يحفروف األنفاؽ، ىذا صحيح“
قتموا رابيف ويمكنيـ . ىـ مف يحكموف إسرائيؿ فعمًيا. حكومة ظّؿ مف المستوطنيف واليميف الفاشيّ 

. ولذلؾ أقوؿ إنو ال ينبغي الذىاب إلى التكفير والتخويف. أف يقتموا مف يريدوف

عندما يصبح األمر كذلؾ . الخيانة أصبحت وجية نظر: كماؿ ناصر قاؿ عف الدوؿ العربية“
” فماذا تبقى لنا سوى إرادتنا وحممنا وحقنا؟

لنتحدث عف الوضع اليـو مع محمود عباس، واالنشقاؽ مقابؿ حماس ووضعية - 
يجوز أنو رغـ حصار … المفاوضات الالنيائية ومستوى القيادة التي ال ترقى لمستوى عرفات

ال قيادة، ال : بيروت وأيموؿ األسود فإننا نمّر اليوـ أصعَب فترة في تاريخ الشعب الفمسطيني
 …طريؽ، ال وحدة، شعب ضائع
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أنا ال أحكـ عمى محمود عباس مف خبلؿ كبلمنا، بؿ بحسب ما يرى فيو اإلسرائيميوف “. ؽ.س
فأبو عمار كاف . بيذا المعنى، يتضح أّف عباس أكثر دىاًا مف أبي عمار. وأمريكا والعالـ

أما عباس فبل يضرب ” !مفيش! خبلص“: عندما ال يعجبو أمر ما يضرب عمى الطاولة ويقوؿ
المفاوضات . ولكنني لف ألغي المفاوضات” حماس“أنا أريد مصالحة : عمى الطاولة، بؿ يقوؿ

مف ُيجّف مف . مصالحتي مع حماس مف أجؿ ىذه اإلستراتيجية. والحّؿ السممّي إستراتيجية لدينا
أخطر : لدرجة أّف نتنياىو في لقاا مع قادة الييود في الواليات المتحدة قاؿ ليـ. ىذا؟ نتنياىو

. لماذا؟ ألنو يمسؾ بيـ في عنقيـ وال يتركيـ. عربي عمى إسرائيؿ اليـو ىو محمود عباس
عباس أكاديمّي وباحث، وىو يعرؼ ما العقؿ . يتحّدث عف المفاوضات والحّؿ السممي

أريد حماس وال : يريدونو أف يقوؿ. الّصييوني، ويتعامؿ معيـ ببرود وىذا يبعثيـ عمى الجنوف
نحف أوقفنا الكفاح : ثـ يقوؿ خالد مشعؿ بذكاا كبير. أريد الّسبلـ معكـ، لكنو ال يقوؿ ىذا

” .ىذا ذكاا خارؽ أيًضا. المسمح ونحف اآلف سننتيج المقاومة الشعبية

 ىذا الكالـ محرج لنتنياىو؟- 

فيو يريد مف حماس أف تقوؿ إنيا تريد القضاا عمى إسرائيؿ، بينما ىـ . طبًعا محرج“. ؽ.س
ىذا إنجاز كبير لعباس ومشعؿ وىذه ورطة كبيرة لنتنياىو . 67دولة في حدود : يقولوف اليـو

” .كما أّف الغرب يحترمو إلى أقصى الحدود. وحكاـ إسرائيؿ

 .كما أّف صورة عباس الجماىيرية المعروفة ليست مقاتال ببندقية- 

كما )أنا أذىب إلى األمـ المتحدة مف دوف مسدس وغصف زيتوف : فيو يقوؿ ليـ. نعـ“. ؽ.س
خطابو األخير في األمـ المتحدة كاف . أنا ذاىب بغصف زيتوف فقط. (.ح.ع- قاؿ عرفات وقتيا

” .ضربة معمـ

نحف . لكف ىناؾ قطاعات وحركات سياسية غير قميمة ترى أّف ىذا النيج غير صحيح- 
 .بحاجة إلى المقاومة الشعبية وحّؿ السمطة الفمسطينية ووقؼ المفاوضات العبثية
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نحف لسنا شعبا شموليا، يطيع . أمر طبيعي، فنحف الشعب الفمسطيني، نحف لسنا قطيًعا“. ؽ.س
عندنا فتح . نحف شعب حّي وحّر مثؿ كؿ شعوب العالـ ولدينا تعّددية. الزعيـ بشكؿ أعمى

وحماس والشعبية والديمقراطية وحزب الشعب وحركات أخرى كثيرة، وىذا دليؿ عافية وليس دليؿ 
أعرؼ . التعّددية الفكرية والّسياسية واإليديولوجية لدى الشعب الفمسطيني ىي دليؿ عافية. مرض

أنظر . ال، لسنا شعًبا ممزًقا، ىذا ىو األمر الطبيعيّ . أّف ىناؾ مف يقولوف إنكـ شعب ممّزؽ
في داخؿ حزب الميكود تجد فيغميف ومريدور وتيارات . إلى شعوب العالـ، أنظر إلى الييود ىنا

أنا أصّر دائًما عمى . الفمسطيني بيف فتح وحماس-وأنا ضّد أف ُيكثؼ الحوار الفمسطيني. أخرى
ال نريد حزًبا جميورًيا وحزًبا . أف تكوف الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب في صمب الحوار

” .(.ح.ع- عمى غرار المنظومة األمريكية)ديمقراطًيا 

 .إًذا فأنت ال ترى الوضع قاتًما- 

ولكف ميما يتعقد الوضع ففي . لكنني أرى أّف الوضع معقد جًدا. ال، ال ليس قاتًما“. ؽ.س
وموجودوف بكثافة ونزداد وال مفّر . المحصمة نحف موجودوف بيف البحر المتوسط ونير األردف

ما دولتيف لشعبيف: أماـ الصييونية لسنا نحف . إما دولة ثنائية القومية وأىبل وسيبل، وا 
ماذا سيجري . نحف في صراع منذ مئة سنة وال ضير لو استمّر الصراع مئة سنة. المحَرجيف

” لنا؟

فقدت يدّي، فقدُت / أنا كؼُّ يدْ “: [9]”..عجائب قانا الجديدة“أنت تكتب في مطمع سربية - 
/ تكّسَر عظمي القميؿْ / وعمري ثالُث سنيفْ / أنا كّؼ يدْ / وما ِمف أحدْ . أنادي. أنادي/ الّجسدْ 

ىذا الحزف في ىذه الّسربية، كيؼ يستوي مع البراغماتية . …”وضاَع فمي في الّركاـِ الثقيؿْ 
 .التي تحمؿ بيا الوضع؟ تكتب بحزف عميؽ وتحّمؿ ببرودة كبيرة

ورأيت دمى .  يوًما بيـو وساعة بساعة ودقيقة بدقيقة[10]أنا تابعت العدواف عمى لبناف“. ؽ.س
األطفاؿ وأيدي األطفاؿ والبيوت المدمرة ورأيت الختيار الذي ُنسي في البيت وجاات ابنتو تبحث 

لكف ىذا . كانت ىذه السربية التعبير العفوي عف الذي رأيتو. رأيتيا وعشتيا. عنو في البيت

http://www.qadita.net/featured/sameeh-alqasem/#_ftn9
http://www.qadita.net/featured/sameeh-alqasem/#_ftn9
http://www.qadita.net/featured/sameeh-alqasem/#_ftn10
http://www.qadita.net/featured/sameeh-alqasem/#_ftn10
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كّؼ الولد المقطوعة والدمية المرمية . مردوده كما أرى تعميؽ الوعي العربي بضرورة المقاومة
بيف األنقاض، ىذه ليست دعوة يأس بؿ دعوة مقاومة مثؿ كّؿ السربية، مف خبلؿ إظيار بشاعة 

ال أريد أف أصور المقاتؿ البطؿ والشجاع فقط، بؿ أريد أيًضا تصوير . العدواف وحقارة المعتدي
مقاتبل في / رأيت رأي العيف“: وأحيانا تختمط المقاومة مع البشاعة والفظاعة. الجثة والطفؿ

رجبله مقطوعتاف لكنني لست كاميرا أصّور فقط، . ”ووجيو لمناصرة/ يمشي ببل ساقيف/ العاشرة
. ىذا الولد سيمشي ببل ساقيف ووجيو لبمده ووطنو. بؿ أنا شاعر أصّور وأعبئ وأشحف

قصيدتي ال تفاوض، قصيدتي ال تعرؼ : وبالنسبة لقضية الحوار السياسي، قمتيا مف قبؿ“
لذلؾ قصيدتي ال تقؼ عند الحاجز، . قصيدتي ليا وطف، الوطف كمو. 73 و67أيف .. الخرائط

تتجاوزه غصبا عف الجيش . لكف قصيدتي ال تقؼ” المحسـو“أنا أقؼ عند . ”المحسـو“
يستطيعوف منعي . ىي حرة، تتنقؿ كما تشاا. اإلسرائيمي واالحتبلؿ واألمـ المتحدة والعالـ كمو

يافا وطني وراـ اهلل وطني، القدس وطني والرامة . مف دخوؿ بمد، لكف ال يستطيعوف منعيا
لكنني لست . االتفاقيات ال تعني لي شيئا في الشعر. وطني، الجش وطني وبئر السبع وطني

” .والرجؿ السياسي يدخؿ في مواجية مع الشاعر. شاعًرا فقط، أنا رجؿ سياسة أيًضا

 إنفصاـ أو ازدواجية؟- 

أنت ُتصاب بالفصاـ . االزدواجية والفصاـ ىما أمراف سيكولوجياف إكراىياف. ال ال أبًدا“. ؽ.س
. ىذه ليست حالة مرضية. كمرض، لكف في حالة الّشاعر والسياسّي األمر يكوف بوعي كامؿ

أعرؼ ما تريده القصيدة، ولكف الّسياسي يعرؼ أيًضا أّف ما تريده القصيدة يواجو حواجَز 
إذا تجاىمت الواقع السياسي في العالـ . ودباباٍت وسبلَح جّو وجيًشا وصراَع مصالح ودوالً 

أنا منخرط في الحياة السياسية لشعبي، ولذلؾ إلى جانب . والمنطقة أصير شاعًرا رومانسًيا أىبؿَ 
. فكّؿ الحموؿ السياسية بالنسبة لي مرحمية. القصيدة أعطي أيًضا فرصة لمحّؿ الّسياسّي المرحميّ 

الحّؿ النيائّي لدي ىو . أصبل إذا قامت الدولة الفمسطينية فيؿ يعني ىذا النياية؟ ال، ىذه مرحمة
ىذه رؤيتي الّسياسية والشعرية، وبحؽ . دولة عربية ديمقراطية كاممة مف المحيط إلى الخميج



-268- 
 

وىذا ليس مستحيبل وثورات الربيع العربي أكدت لي أّف كؿ األمة العربية تعيش عمى ىذا 
” .الحمـ

ببلد الُعرب ثوري 

 .الثورات العربية بحاجة إلى وقت، ىناؾ أنظمة بعد رحيؿ الزعيـ وحالة سياسية واجتماعية- 

ىـ . المجمس العسكري األعمى في مصر اآلف ىـ ضباط مبارؾ، ىو مف عمميـ. طبعا“
سرائيؿ تمعب في ىذا الممعب. يحاولوف سرقة الثورة نحف ال . طبعا ىناؾ أمريكا وروسيا، وا 

أنا . لذلؾ توجد محاوالت لسرقة الثورات العربية وااللتفاؼ عمييا. نعيش عمى كوكب آخر
مطمئف إلى حّد بعيد مف أّف الحركات اإلسبلمية التي صعدت إلى السمطة أعقؿ مف أف تضيع 

في تونس اإلسبلميوف يتحدثوف كبلًما عقبلنًيا وفي مصر اإلخواف المسمموف أثبتوا أّف . الثورة
كنت أفضؿ أف . ”الّسفمييف“ليـ عقبًل وتفكيًرا سياسًيا، وأنا ال أتحدث عف السمفييف الذيف أسمييـ 

ىذا ما : يمسؾ الحكـ الميبراليوف والتقدميوف والعممانيوف، ولكف فمنعد إلى العقبلنية السياسية
” .عمّي التعامؿ معو بواقعية. ال يجوز أف ألطـ. ىذا أمر مرحميّ . أفرزتو االنتخابات

 .لكف العقدة األكبر اليـو ىي سوريا، بحكـ موقعيا في تيار الممانعة- 

قضية المقاومة والممانعة وأّف ما يحدث مؤامرة عمييما، ىذا . أتركني مف تيار الممانعة“. ؽ.س
الديمقراطية : مف قاؿ إّف المقاومة والممانعة ضّد الديمقراطية؟ بالعكس تماًما. كبلـ ال يسري لديّ 

ال يجوز باسـ الممانعة أف يكوف حزٌب واحد يحكـ . تجعؿ المقاومة والممانعة أقوى وأشّد وأعمؽ
. ىذه لـ تعد مقاومة، ىذا استعماؿ شعار المقاومة والممانعة إلسكات الشعب. ال يجوز. سوريا

ولكف ال توجد معركة؛ أيف المعركة؟ أنا أعرؼ محاذير . ”ال صوت يعمو عمى صوت المعركة“
 سنة عف المقاومة والممانعة وال 40القيادة السورية في مواجية إسرائيؿ، ولكف نحف نتكمـ منذ 

ماذا تعني الممانعة؟ مفاوضات؟ لقد حدثت بالفعؿ بيف المرحـو حافظ األسد . توجد مقاومة
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سرائيؿ . مف قاؿ إّف المقاومة والممانعة تعنياف قير الشعب ومنع الديمقراطية؟ بالعكس. وا 
” .التعّددية تجعميما أقوى وأصدؽ وأكثر تجذرا في الشعب

 .ىذا ناىيؾ عف وطنية الشعب السوري وأنو لف يصبح عميال لمغرب- 

نتيجة لتربية تاريخية، ومف أياـ الثورة عمى العثمانييف، سوريا تصدرت وقدمت . ال، أبًدا“. ؽ.س
ببلد الشاـ تاريخًيا فييا الزخـ القومي وىذا . شيداا عمقوا عمى المشانؽ في دمشؽ وبيروت وعكا

سوريا المسممة السنية كاف ليا رئيس حكومة مسيحّي، وفييا وزير أوقاؼ . الزخـ ُترجـ لمممارسة
سوريا . سوريا المسممة السنية منحت قيادة ثورتيا الكبرى لسمطاف باشا األطرش الدرزيّ ! مسيحيّ 

ليست ىناؾ مشكمة . المسممة السنية أعطت قيادة الثورة في مرحمة معينة لمعموي صالح العمي
أنا لست . اإلنساف ُيحاَسب عمى موقفو وآرائو وتصّرفاتو. ديف ومذىب لدى الشعب السوري

ُيخّوفوف المسيحييف والدروز والعموييف بأّف األصولييف سيستمموف الحكـ ويقوموف بالمذابح . خائًفا
أديب الشيشكمي صنع انقبلًبا . ولكف ىذا الكبلـ افتراا وتزوير عمى الشعب السوري. ضّدىـ

قالوا لو أنت عميؿ أمريكي، ال . اختمفوا معو. وأرسؿ طيارات ودبابات تضرب جبؿ الدروز
حمب ىبت ىبة رجؿ . مف تمّرد ضّده؟ حمب السنية ودمشؽ السنية. تيمؾ فمسطيف وال سوريا

أنا لست خائًفا عمى الشعب . ثـ أسقطوه وطردوه مف الببلد. واحد وىّددوه باليجـو عمى دمشؽ
الكفار الشيعة، الكفار العموييف، النصارى، : تحرض” سفمية“السوري رغـ وجود أصوات 

ذا نجح اإلخواف المسمموف باستبلـ الحكـ . لكف ىؤالا ليسوا الشعب السوري… اإلسماعيمييف وا 
” .فميكف

 ماذا سيحدث برأيؾ في الثورة السورية في ظّؿ تصادـ القوى العالمية؟- 

لـ يعد أّي مبرر لبقائو في الحكـ بعد آالؼ . إستمرار النظاـ غير وارد بالحسباف“. ؽ.س
ىؿ تتخيؿ الدبابات اإلسرائيمية تضرب كرميئيؿ؟ ىؿ يمكف . الضحايا، رجاؿ ونساا وأطفاؿ

كيؼ يمكف لجيش عربّي سورّي لو تاريخو يحاصر . تخّيؿ ىذا؟ ما يحدث أمر ال يقبمو العقؿ
” كيؼ؟ أيف العروبة؟- حمص وحماة ويحرؽ ويضرب ويقتؿ
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لدينا ىنا أيًضا تيارات وحركات سياسية فمسطينية وشرائح غير ُمأّطرة حزبًيا تقوؿ إنو يجب - 
كيؼ يعجز بعض الفمسطينييف عف فيـ ما يمّر بو السوريوف . بقاء النظاـ وىذه ثورة مأجورة

 أيف الخطأ؟.. الثوار، فنحف شعب ثائر؟

. أوال ىناؾ حقيقة أّف سوريا قالت ال لؤلمريكاف وىي تدعـ المقاومة في لبناف وفمسطيف“. ؽ.س
. عيب وحراـ. ولكف ىؿ يكفي ىذا التخاذ موقؼ كيذا مف سوريا؟ ال. ىذه حقائؽ تاريخية

ورأيت . بالمناسبة، أنا أوؿ مف ذىب إلى سوريا مف فمسطيف الداخؿ، في أياـ حافظ األسد
فسألت أحد الوزراا ىناؾ لماذا ىذا التقديس غير المبّرر لشخصية .. تماثيمو في كؿ مدينة

لماذا تصّدر … الّزعيـ؟ فيو لـ يصنع مف البمد دولة صناعية كبرى مثبل ولـ يحّرر الجوالف
البعث كؿ شيا في الحياة السورية؟ أنت ال تستطيع أف تكوف مدرًسا إذا لـ تكف المخابرات 

ال يكفي أف يكوف النظاـ ممانًعا . يجب أف نتحمى بالحساسية تجاه ىذا الشعب. راضية عنؾ
الشعب السوري مقموع وخائؼ وعميو .  مميوف سوريّ 23ومقاوًما، أنا ييّمني كيؼ يعيش ويحّس 

األحزاب التي كانت في الجبية الوطنية مثؿ . أجيزة مخابرات ال تعّد وال تحصى، وىو ليس حًرا
كانت في السمطة وليا وزارات، واآلف ممنوع إصدار … الحزب الشيوعي والناصري والقومي

الصحؼ وممنوع أف ينشطوا بيف الجيش وبيف الطبلب وبيف العماؿ، فأيف سينشطوف إًذا؟ 

أنا قمبيا مع بقاا . لذلؾ، فإّف الموقؼ الّسياسي وحده ال يكفي لتبرير مكابدة الشعب السوري“
بشار األسد بشرط أف يحقؽ الديمقراطية في البمد وتعددية األحزاب وانتخابات تعددية، ولو قاـ 

اليـو يوجد آالؼ . لكف اليـو انتيى ىذا. بذلؾ لما تنازؿ عنو الشعب السوري مدى الحياة
ولكف لؤلسؼ الشديد أف النظاـ لـ يحافظ عمى عبلقة إنسانية منفتحة مع . الضحايا ودماا

القذافي كاف يسب إسرائيؿ وعمي عبداهلل صالح يسب إسرائيؿ وصداـ حسيف كاف يسب . شعبو
” .ىذا الموقؼ ىو أنانية كبيرة منا كفمسطينييف. إسرائيؿ وأمريكا

 في نظرة إلى الوراء، ىؿ أنت نادـ عمى عالقتؾ مع النظاـ في سوريا؟- 
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. أصبل، في بداية العبلقة أنا كتبت أقسى نص يمكف أف ُيكتب ضد زعيـ عربي. أبًدا“. ؽ.س
حافظ “ووصفتو بمقولة . كتبتو ضد حافظ األسد بعد مذابح تؿ الزعتر والنير البارد في لبناف

، وال أتصور أّف عربًيا (.ح.ع- عمى غرار إيمي كوىف، الجاسوس اإلسرائيمي في دمشؽ)” كوىف
والعراقيوف نشروا المادة وعمموىا إلى أف أتاني . آخر كتب مثؿ ىذا الكبلـ عمى رئيس عربيّ 

أىمي . أنا مدير التمفزيوف السوري، السيد الرئيس يريد أف يراؾ: شخص يقوؿ. اتصاؿ مف باريس
إذا  (.ح.ع- الذي اختفى بإيعاز مف القذافي)قالوا لي إّف مصيري سيصبح مثؿ مصير الصدر 

ال : قاؿ لي. وذىبت لمقائو. أنا لست الصدر وحافظ األسد ليس معمر القذافي: ذىبت، قمت ليـ
نحف نعتبرؾ شاعرنا القومي . يوجد ضابط سوري ال يحفظ شعرؾ، وأنا أحفظ شعرؾ أيًضا

. وشرح لي وجية نظره وقاؿ لي اسأؿ أبا عمار. ولديؾ معمومات خاطئة عما حدث في لبناف
” .سألتو واتضح أّف الكثير مما قالو حافظ األسد صحيح

 مثؿ ماذا؟- 

. أنو وفر معسكرات تدريب لممقاتميف الفمسطينييف في سوريا التي تحممت كؿ النفقات“. ؽ.س
. بعد فترة ُضبطت مجموعة مف الذيف تدّربوا في ىذه المعسكرات، كانت قادمة الغتياؿ األسد

مع كؿ ذلؾ فإّف ىذا ال يبرئ النظاـ . سألت أبا عمار فقاؿ ىذا صحيح ولكنني لست مف أرسميـ
يداي نظيفتاف وقسما باهلل أنا لـ آخذ . وبعد لقائي بو نشأت عبلقة شخصية معو. السوري بالمرة

. لـ آخذ شيًئا مف سوريا رغـ أنو يمكنني أف أطمب وأف آخذ المبلييف. منيـ حتى نفقات سفري
ولكف إذا جااتني . أتحّدى أّي نظاـ عربي أو مسؤوؿ عربي يقوؿ إننا دفعنا لو: ىذا كبلـ لمنشر

ذا جااتني جائزة أدبية مف مصر فشكرا  جائزة مف الكويت، مع أنني لـ أكف فييا، فيذا حقي وا 
ويمكف أف تؤدي العبلقات الشخصية إلى . طبًعا يستضيفونني ويدفعوف نفقات الفندؽ. جزيبل

يوجد عدد ىائؿ مف الفمسطينييف في سوريا وما الخطأ إذا . تنمية عبلقات أفضؿ بالنسبة لشعبنا
كانت عبلقاتي الشخصية ىناؾ كعبلقة نّد وليس كبائع ومشتٍر، تحمؿ المصمحة لشعبي؟ لـ ال؟ 

. أنا ال أعيش في كوكب آخر، أنا أعيش عمى األرض: أكّررىا
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أنا آسؼ أّف ىذا النظاـ يسقط، ألنو قومّي وعممانّي . ال، لست نادًما عمى عبلقتي وصداقتي“
، ولكف ىذا ال يكفي الشعب . الشعب السوري لو حؽ عمّي، برقبتي، أال أخونو. وتقدمّي ومقاـو

وأنا نّبيت النظاـ أكثر مف مرة في لقااات شخصية . السوري ثار مف أجؿ حقوؽ مشروعة
وكتابات ورسائؿ، ولكف ماذا أستطيع أف أفعؿ؟ 

أنا حصمت عمى ثبلث دعوات شخصية لمعراؽ، لممربد، أياـ صداـ، وكاف الجواىري والبياتي “
في السنة األخيرة . أنا متضامف مع الشعب. ىؿ ستذىب مف دوننا؟ لـ أذىب: يقوالف لي

رفضت أف أذىب لمباركة تقسيـ . وصمتني أكثر مف دعوة مف السوداف عبر وزارة الثقافة
عبلقتي بأّي نظاـ . لـ أذىب. أنا أتيمكـ بتضييع جنوب السوداف. وتضييع جنوب السوداف

” .محكومة بعبلقتي بالشعب أوال

 …ال زلت أذكر لميـو صورؾ أثناء زيارتؾ لمخيـ اليرموؾ في سورية- 

كاف . شعبنا الفمسطيني. الشعب ىناؾ، ببل مؤاخذة، حممني عمى األكتاؼ سبعة كيمومترات. نعـ“
وحضر جورج حبش وأبو عمي مصطفى وأحمد جبريؿ ونايؼ حواتمة، كؿ القيادات . عرًسا

” .الفمسطينية التي كانت في سوريا شعرت بانتعاش مف جولتي في سوريا

تفاصيؿ الّشاعر 

  إصداًرا لؾ حتى اليوـ، ىؿ ىناؾ كتاب أو ديواف ىو األحّب لديؾ؟ 70-60مف بيف - 

وتجد شعراا . كّؿ مجموعة وكتاب صدر في مرحمتو وكاف لو دوره في تمؾ المرحمة. ال“. ؽ.س
أنا لـ أتجاىؿ مجموعتي األولى . مثبل يصدروف األعماؿ الكاممة ويتجاىموف المجموعة األولى

 15 و13 و12قصائد كتبيا ابف . ، مع أنيا كانت ساذجة مف ناحية فنية”مواكب الشمس“
واكتشفت . عاًما، مف الطبيعي أف تكوف فييا سذاجة لكف فييا صدًقا وعفوية لـ أتنازؿ عنيما

كاف أبناا جيمي .. ، ساذجة ولكف فييا شيا خاّص ”ليست جميمة“أيًضا أموًرا مثؿ قصيدة 
: جميعيـ يتغزلوف ويبحثوف عف المرأة الجميمة، ولكف شاًبا في السابعة عشرة مف عمره يقوؿ ليـ
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ىذه القصيدة لفتت نظري . وما ليا غير الجميمة؟ ىي إنسانة أيًضا ومف حقيا أف ُتِحب وُتَحب
 عاًما ولـ يكف ينقصني نساا 17الحًقا ربما بعد خمسيف عاًما، رغـ أنني كتبتيا وعمري 

” .ىذا نوع مف التمّرد عمى الذائقة والمفاىيـ، ثورة إنسانية.. جميبلت مف حولي

 
القاسـ ونزار قباني 

 ال يمكف إًذا فصؿ قراءة النص الشعري عف القراءة التاريخية؟ ىؿ ىناؾ شعر مطمؽ؟- 

http://www.bizover.qadita.net/wp-content/uploads/2012/09/samih_alqasem0321.jpg
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الحديث عف ىذا فيو سذاجة وربما نوع مف الجيؿ . ال يوجد شعر مطمؽ. ال، ال يمكف“. ؽ.س
 عاًما مشابًيا لما كتبتو في 17عف أّي مطمؽ يتحدثوف؟ ىؿ سيكوف ما كتبتو وعمري . والغباا

مثؿ ” مييار“السبعيف مف العمر؟ خذ أدونيس مثبل الذي يتكمـ عف المطمؽ، ىؿ قصائده في 
اإلنساف جزا عضوي مف كوف، . ال يوجد شيا مطمؽ. ىذا حكي فاضي.. قصائده األخرى؟

حالة الطقس تؤثر عميو، وىذه العقمية األبيقورية مف االنقطاع عف العالـ والذاتية والفردانية غير 
الحياة مراحؿ والشاعر يمّر بيذه المراحؿ ويكتب . منطقية وغير واقعية وغير إنسانية حتى

فرامبو مثبل، لو لـ يذىب إلى اليمف ويعمؿ في تجارة األسمحة ويعش مع البحارة لـ يكف . عنيا
ال يوجد شعر ناتج عف الثقافة فقط؛ ىناؾ . شعره نتاج حياتو وليس نتاج ثقافتو. ليكتب ما كتب
تقرأ الصوفييف والديانات وكؿ ما تريد، لكف يظّؿ االنخراط والتورط في الحياة . الثقافة والحياة

: أعجبتني كاتبة أمريكية، أعتقد أنيا توني موريسوف حائزة نوبؿ، حيف قالت. يفرضاف نفسييما
ليس لي : كيؼ يمكف ذلؾ؟ أف يدير ظيره لمعالـ؟ ألـ يقؿ ماركس. ال أتخيؿ مبدًعا غير ُمسّيس

السؤاؿ ليس في وجود السياسة، بؿ كيؼ يتـ التعبير عف الموقؼ . قفا ثور ألديره لمعالـ
. السياسي

، كاف يمكف أف أكوف أنا ضد االحتبلؿ وضد الغزو (عف مجزرة قانا)خذ القطعة التي قرأتيا “
عمى الشاعر أف يعبر عف الموقؼ السياسي باألدوات . اإلسرائيمي، ولكف ىذا كبلـ عاديّ 

” .الشعرية الخاصة

.. ما ىذا الكبلـ؟. يقولوف لؾ ال أعرؼ الكتابة إال إذا سمعت موسيقى كبلسيكية: عف الكتابة
يمكنني أف أسمع موسيقى كبلسيكية وأكتب ويمكنني أف أسمع أحمد عدوية وأكتب 

 .حيف ينتصر السياسي يخسر الشعر- 

ال أريد أف أعطي أمثمة ألّف جميعيـ أصدقائي ولكف يوجد . يخسر الشاعر ببل شؾ“. ؽ.س
شعراا جيدوف وكانت بداياتيـ جميمة جًدا ولكف عندما ابتمعتيـ السياسة فقدوا البوصمة وتقمصت 

” .الشاعر يحس باختبلؿ التوازف بيف ىّمو الشعري وبيف السياسة. شاعريتيـ
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 …أنت تمحف وترسـ- 

الصحيح أّف المرحـو أخي سامي كاف عازؼ عود وُمغّنًيا وكنت  (يتعجب بخجؿ)“. ؽ.س
كاف طبلب جامعة حيفا . ببل دراسة، وقصة التمحيف نكتة” سماعي“أمسؾ العود وأعزؼ 

.. دوال حيروني، دوال جننوني.. ”دوال“يحضروف الحتفالية وأنا كتبت ليـ كممات لمسرحية اسميا 
. ”دولة”و” دوال“قصيدة ساخرة فييا تبلعب عمى كممتي … بدىف نبدؿ كؿ النفط بقنينة كوكا كوال

كاف لي صديؽ اسمو رجب الصمح، قمت لو خذ ولّحف، فقاؿ أنا أعزؼ . ورغبوا بتمحيف األغنية
ثـ صاروا يغنوف . وىكذا حدث. تعرؼ؟ أنا سألّحنيا وأنت أكمؿ: فقمت لو. ولكنني ال ألحف

. ولكنيا كانت تجربة عابرة. األغنية في األعراس والمناسبات وسمير الحافظ يغنييا وغيره كثر

ولكنني نادـ ألنني لـ أدرس . ولكف ىذه الموىبة فطرية ولـ أدرسيا. وأنا أحّب الرسـ طبًعا“
” .ولكف ماذا يمكف لممرا أف يفعؿ؟ الحياة محدودة. الموسيقى والرسـ

 .لكنؾ عوضت عف ذلؾ في األيقاع والصورة الشعرييف- 

” .ببل شؾ، الشعر ساعدني عمى تقديـ الموسيقى والموحة“. ؽ.س

 .أحيانا يخالؾ المرء وىو يقرأ شعرؾ أنؾ تكتب وبيدؾ األخرى تضرب إيقاًعا- 

ثـ بدأ . كنت مرة مع الجواىري رحمو اهلل في القاىرة وذىبنا لنتغّدى. نعـ. ممكف، ممكف“. ؽ.س
أنا .. أدندف قصيدة“: ما بؾ؟ شو صابؾ؟ فقاؿ: يدندف بصوت عاؿ وبإيقاع حثيث، فقمت لو

ىذه صفة مشتركة عند الكثير مف الشعراا، . يمحنيا ثـ يكتبيا. ”أغني القصيدة قبؿ كتابتيا
” .نعـ، اإليقاع، مع أّف ىذه ليست مسألة سيمة بالمرة. اليميمة

 لديؾ طقوس لمكتابة؟- 

مرة قاؿ شاعر . كنت أسخر مف الشعراا الذيف يتحدثوف عف طقوس خاصة. ال“. ؽ.س
مف أيف سآتي لو بسفرجؿ . ال أستطيع الكتابة إال إذا شممت رائحة الّسفرجؿ الفاسد: أوروبي
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كاف يحّب  (نزار قباني)رحمو اهلل أبو توفيؽ  (يضحؾ)! ”ُعمرو ال يكتب“.. فاسد وأشممو إياه؟
كنت أخجؿ . أنا في فترة معينة لـ أكف أعرؼ الكتابة إال بحبر سائؿ. الكتابة عمى ورؽ مموف
ومع مرور الزمف تغّيرُت، فأحيانا تكوف في الطائرة مثبل وتأتيؾ شطرة . مف الكتابة بحبر جاؼّ 

مثبل بعد . ال أحّب الحديث عف طقوس، ولكف ىناؾ بيئة لمكتابة. وليس معؾ قمـ سائؿ فتكتبيا
في . منتصؼ الميؿ يكوف الجميع نياًما، أدخؿ المطبخ أو مكتبي ىنا أو في الطابؽ السفمي

. يعني أصوات الميؿ. المطبخ أكوف بيف رائحة القيوة وأصوات أنفاس النياـ وقطة تموا في الكـر
وتكممت في مرات سابقة . أنا أكتب مف منتصؼ الميؿ إلى الصباح. ىذا جّو جميؿ جًدا لمكتابة

أنني أوّد الذىاب إلى الشير العقاري لتطويب لحظات الفجر األزرؽ في الصباح الباكر عمى 
إنيا لحظات قصيرة ال تدـو . أنا أّدعي أّف أحًدا في العالـ لـ يَر ىذه المحظات مثمي. اسمي

كنت . االنتقاؿ مف العتمة إلى الضوا، لحظات ساحرة. طويبل، ولكنيا مف أجمؿ لحظات الحياة
ال أسمييا طقوًسا، … في كؿ يـو تقريًبا، وبشكؿ ال شعوري أقـو عف الطاولة ألرى زرقة الفجر

” .ربما ىي العادة أو الظروؼ

أنت جاىز دائًما الستقباليا، ال تستحـ . ”دع القصيدة تأتي إليؾ“تذّكرني بجممة قمتيا - 
 .وتتعطر مف أجميا

رحمو اهلل أخي محمود كاف يصحى في الصباح ويتدّوش ويمبس ويجمس . ال ال أبًدا“. ؽ.س
… ال أحّب تسمية الطقوس. لكّؿ إنساف وعاداتو. ال أعرؼ إال ىذا: أسألو فيقوؿ لي. لمكتابة

يمكنني أف .. ما ىذا الكبلـ؟. يقولوف لؾ ال أعرؼ الكتابة إال إذا سمعت موسيقى كبلسيكية
أحياًنا تجد شعراا أو . أسمع موسيقى كبلسيكية وأكتب ويمكنني أف أسمع أحمد عدوية وأكتب

الحديث عف الطفولة البائسة والحديث عف : فنانيف يحبوف خمؽ ىالة حوؿ أنفسيـ بواسطة أمرْيف
فميست كؿ كتابة عمبل . ”العممية اإلبداعية“وأنا أصبل ال أحب تعبير . طقوس العممية اإلبداعية

” .كممة إبداع كممة ليست سيمة، مع أّف الجميع يستعمميا. إبداعًيا
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ماذا يتغير عمى اإلنساف حيف يمرض بالسرطاف؟ ماذا تعني العالجات الكيماوية لمجسد - 
 والروح؟ وماذا يعني أف يصيبؾ مرض مع احتماؿ كبير وواقعي بأنؾ ستموت بعده؟ 

أنا ال . إذا قمت لؾ إّف ىذا لـ يؤثر عمّي مطمًقا فيذا سيكوف كبلما وادعاا غير مبرريف“. ؽ.س
يماف ال، “قناعاتي أّنو ال يوجد إنساف يحؽ لو أف يقوؿ . أدعي البطولة، ولكف أنا لي قناعات وا 

كاف نوع مف المفاجأة حيف يقوؿ . اإلنساف معّرض لكؿ شيا. ”يحدث مع غيري وال يحدث معي
: ورّد فعمي العفوي كاف. لؾ الطبيب إّف عندؾ ورًما خبيثًا، لكف الّسؤاؿ يظؿ في رد الفعؿ

ىؿ تعمـ أّف كؿ شخص ثالث . وىو تفاجأ أيًضا. أنا ال أحب ثمار البحر، أريد سمًكا.. سرطاف؟
يجب أف آخذ . في الببلد إما مريض بالّسرطاف أو معرض لو؟ وأنا أعيش ىنا وجزا مف ىذا

لـ أكف . ليس عيًبا أف أقوؿ إنني لست جباًنا. األمور بروح رياضية وبواقعية ومف دوف جبف
: وخاطبت الموت. جبانا في حياتي وال أريد أف أصير في نياية عمري جباًنا

.. لكنني ال أخافؾ/ أنا ال أحبؾ يا موت“

ال . لوال زوجتي ال أعرؼ شيًئا وال آخذ األدوية. أنا ال أعرؼ حتى أسماا األدوية… لست خائًفا“
ىذا .. إلى أّي مدى؟. المرض صعب، ُيربؾ حياتؾ ببل شؾ. أذىب إلى مواعيد الفحص لوالىا

يمانؾ ” .يتوقؼ عميؾ وعمى معنوياتؾ وا 

 .ىناؾ مف يرى أّف المرض نوع مف أنواع اإلىانة لمجسـ- 

وحيف أذىب . لكف لـ ينكسر فّي شيا… ىي إرباؾ. ال أريد أف أسمييا إىانة. أنظر“. ؽ.س
لمعبلج يستقبمني المرضى والممرضات واألطباا بشكؿ استثنائّي جًدا وبروح طيبة ومداعبة 

أنا َمف كنت دائـ الّسفر أعتذر اآلف عف . ولكف التوى فّي شيا ما، ببل شؾ. لـ أنكسر. ومزاح
فمف غير المعقوؿ أال . ىناؾ التواا، ولكف ىناؾ قناعة أيًضا بأّف ىذه طبيعة الحياة. الدعوات

لكّف … أكوف عرضة لممرض أو لحادث طرؽ أو طائرة وأنا في الثانية والسبعيف مف عمري
” .داخمي لـ ينكسر
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 نوستالجيا ربما؟.. ىؿ تنظر إلى الوراء وتستعرض شريط حياتؾ؟- 

نوع مف ترتيب الطاولة . ربما أكوف اىتممُت بطباعة السيرة في ضمف ىذا اإلطار“. ؽ.س
ففي كؿ ليمة رأس سنة كاف محمود . طبًعا اإلنساف يعود أحياًنا إلى أمور في حياتو. وأوراقي

وحتى بعد خروجو وبعد أف اختمفنا ثـ . يسير معي، إما في البيت عند أىمي أو في ناٍد ليميّ 
وفي ليمة رأس السنة بعد وفاتو . اصطمحنا، ظممنا نمتقي ونسير في عيد ميبلده وعيد ميبلدي

حتى زوجتي تفاجأت، سألتني بمف . كاف لدّي إحساس بأنو سيردّ . فتحت التميفوف وطمبت رقمو
. لكنو لـ يردّ . بمحمود: تتصؿ، قمت

ال أذكر أنني قمت بشيا يسيا لربنا … حياة طويمة وعريضة وعميقة وفييا عواصؼ وزوابع“
أحياًنا أتذكر . ببل حقد. حتى مف كانوا يسيئوف لي يتفاجأوف برّد فعمي. أو الناس أو المجتمع

عندما ! قسًما باهلل ماتوا ميتة شنيعة وفي سّف مبكرة.. ثبلثة أو أربعة أشخاص أساؤوا لي كثيًرا
” .يدىمني توبيخ ضمير وكأّف ىذا بسببي. أسمع أّف فبلًنا مات ُأصاب بقشعريرة

ونجمس محتاريف قبؿ . كنا أنا ومحمود رحمو اهلل نقيـ أمسيات شعرية كثيرة مشتركة: عف الذائقة
وال بد أف يطمبوا مني ” سأقاـو“ال بد أف يطمبوا منؾ ! تعسًا: فيقوؿ محمود. األمسية، ماذا سنقرأ

” سّجؿ أنا عربي“

 وماذا مع اهلل؟- 

ال شيا يأتي مف : يوجد قانوف عمميّ . اهلل بالنسبة لي ليس مف يتحّدثوف عنو في الكتب الدينية“
ىذا الشيا بعض الناس . وىذا الكوف اليائؿ جاا مف شيا، ىناؾ شيا أبدعو. ال شيا
مف صنع اهلل؟ : يسألونني..  وغيرىاGodوناس يسمونو ” إلوىيـ“وآخروف يسمونو ” اهلل“يسمونو 
ما أتأممو اآلف “أنا أسّميو اهلل . البل نيائي أكبر مف أف أستطيع إدراكو كإنساف” اهلل“ىذا : أجيب

” .أعوذ باهلل. وال أريد أف أفقد وعيي… أفّضؿ الموت عمى ذلؾ. أف ال أصير ُمقعًدا

 مف ىـ أصدقاؤؾ؟ مف تستشير؟ مف يقرأ مخطوطاتؾ قبؿ النشر؟- 
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أنا أحّب الناس والمجتمع، وفي الوقت . بطبيعتي لدّي أمراف يبدو أنيما متناقضاف جًدا“. ؽ.س
وتطّورت عندي قدرة . يمكني أف أكوف حاضًرا بيف ألؼ إنساف وأكوف وحدي. نفسو أنا ذاتّي جًدا

ويمكف أف أصغي إلى إنساف وال . بمرور الزمف حيث يمكنني أف أنظر إلى إنساف وأال أراه
وبشكؿ عاـ أنا أحّب الناس وأحّب تبادؿ الزيارات معيـ، وبالنسبة لمشعر فربما يوجد . أسمعو

الوحيد الذي كاف . الكثير مف األنانية أو الفردية، فمـ أحّب يوًما أف أقرأ قصيدة جديدة ألصدقاا
لكنني ال أشعر بحاجة ألف يسمع . أقرأ لو ويقرأ لي. كذلؾ، بحكـ حياتنا المشتركة، ىو محمود

قد أغّير مف مئة صفحة . أنا أعيد القرااة مرة واثنتيف، وال أغّير كثيًرا. شخص ما ويقوؿ رأيو
ىذا عمؿ فردّي وشخصي . يمكنني أف أشطب صورة بدال مف أخرى. أربع أو خمس كممات
” .جًدا، بيني وبيف نفسي

 ىؿ صحيح أّف الكتابة تصبح أصعب كمما تقّدـ المرء بالعمر؟- 

المحظة التي تكتمؿ . الصعوبة تكمف في ما قبؿ الكتابة. الكتابة دائًما سيمة وجميمة“. ؽ.س
ىكذا كتبت . عممية خمؽ بكؿ معنى الكممة. لديؾ صورة فتكتبيا، مف أجمؿ لحظات الحياة

: لمرض السرطاف

 إشرب فنجاف القيوة يا مرض السرطاف،“

 إشرب كي أقرأ بختؾ في الفنجاف،

 …إشرب

: وأنا أكتبيا أكوف مبسوًطا ومنسجًما، ولكف قبؿ الكتابة يكوف الواحد في نقاش بينو وبيف نفسو“
ماذا سأفعؿ بو ىذا مرض السرطاف؟ ىؿ سيكسرني أـ أكسره؟ كيؼ سأتعامؿ معو؟ ىناؾ أسئمة 
صعبة، ولكف عندما تصؿ إلى لحظة الكتابة مع فكرة وموقؼ في ال وعيؾ ووعيؾ، وتضع ذلؾ 

إرىاصات القصيدة أصعب مف القصيدة، فحيف . عمى الورقة، تكوف لحظة ممتعة وسيمة جًدا
” .ال يمكف أصبل أف أباشر الكتابة قبؿ أف تكوف القصيدة جاىزة. تنضج تصبح متعة جميمة جًدا
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 .أنت عممًيا تقوـ بعممية تحرير النص قبؿ كتابتو- 

أعيد الصورة والفكرة والبيت أكثر مف مرة في مخيمتي، ومف الممكف تغيير بعض . طبًعا“. ؽ.س
بعد الكتابة يمكنؾ أف تكتشؼ بعض األمور . الكممات، ولكنني أفضؿ تحرير النّص قبؿ الكتابة

” .الصغيرة، مش مشكمة

مف يعتبره موضة فيو ال يستوعب . شعر المقاومة ليس موضة كي تنتيي: عف شعر المقاومة
… ىذه قضية تنفس، عممية حياة، نبض. ما معنى وجوىر ىذا األدب والشعر

 ”…المحبوسة“ما ىي متع الحياة الصغيرة؟ أنا أعرؼ أنؾ تحّب لعبة - 

أحّب أف ألعبيا مع أصدقاا . ال أعرؼ مف ألعاب الطاولة إال لعبة المحبوسة (يضحؾ)“. ؽ.س
كنت ألعبيا مع محمود رحمو اهلل ومع أدونيس أطاؿ اهلل بعمره، ومع صميبا خميس . ومعارؼ

يجتمع . مف ألعاب الشّدة (الِوست)” الترنيب“ألعب . مع األصدقاا المقّربيف.. وحنا أبو حنا
يوجد فيمـ : كنت أقوؿ لمحمود. في شبابي كنت أحّب الّسينما كثيًرا. األصدقاا ونمعب ونتسمى

كتبت . ىو يذىب لمبحر وأنا لمشاىدة الفيمـ الجديد. أنا أريد الذىاب إلى البحر: يقوؿ لي. جديد
كنت أكتب تعميقات عف آخر األفبلـ التي ”… سيَنماذا“وقتيا كاف اسميا ” االتحاد“زاوية في 

” .كنت أشاىدىا

 ما ىي أفالمؾ المحببة؟- 

إنيـ “ال أريد أف أتحّدث عف األفبلـ الكبيرة والمعروفة، ولكف أذكر بشكؿ خاص فيمـ “. ؽ.س
فيمـ . (?They Shoot Horses, Don’t They)” يطمقوف النار عمى الخيوؿ، أليس كذلؾ؟

ولذلؾ بعد مشاىدة ىذا الفيمـ بفترة دعوني إلى ميرجاف دولّي ضّد . مدىش في إنسانيتو وعمقو
الّرقابة عمى األدب في بريطانيا وطمبوا أف اقترح عمييـ شعاًرا لمميرجاف كما طمبوا مف كّؿ 

تبنوه رأًسا . They Shoot Writers, Don’t They: قمت ليـ اقترح شعاًرا بسيًطا. الضيوؼ
” .كشعار لمميرجاف
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رغـ العبلجات األسبوعية واإلرىاؽ الذي ينتاب الجسد بعدىا، إال أّف القاسـ يستعيد نشاطو بيف 
حتى في ىذه المحظات الحرجة مف حياة . وجبة عبلج وأخرى، ويتابع األخبار وتفاصيؿ الحياة

قد يكوف توؽ الّشاعر لمعمف، لبلختبلط وجّس . أّي إنساف يختار الحّيز العاـ عمى الّصومعة
وقد يكوف سميح القاسـ معجوًنا بيذه الرغبة لمبقاا في . النبض والتيقظ الدائـ الستقباؿ القصيدة

تراه . ال أعرؼ. صورة الحدث، بعد حياة طويمة وعريضة كالتي عاشيا ويعيشيا وسيعيشيا
. يقرأ بنيـ ويتابع ويتشبث بالنّص كما لو أنو بدأ لمتوّ . يحيط نفسو بالكتب مف كّؿ جانب

اآلف، تبّقْت لي “: في لحظة صافية ال أعرؼ إذا كانت مستسممة أـ مقاِومة، يقوؿ بيدوا
. ”القرااة

 (2012آذار - شباط)
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 اىقاطٌ ٗعائيرٔ، ٍِ اىٞظار عَز ٗٝاطز ٗٗطِ ٗٗضاح
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   سميح القاسـ مع األديبة أحبلـ مستغانمي بالدوحة 
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 سميح القاسـ/ صور  متنوعة لممرحـو الشاعر 
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 في قمة العطاا
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 وتقدـ العمر

 



-288- 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ووّدع الحياة
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 خاتمة

 في ظؿ الغياب

وتبقى كممة في ختاـ ىذا التكويف الذي تـ إعداده وفاًا لشاعر فمسطيف، ليصّدر 
سميح القاسـ ىو : بمناسبة معرض الدوحة الدولي الخامس والعشريف لمكتاب لنقوؿ

عبلمة فارقة في مسيرة الشعر الفمسطيني المعاصر، مف خبللو تطورت بنية الشعر 
المغوية، واستندت إلى لغة شاعرية جديدة، إنيا لمشاعر الذي منحو الناس ألقابًا مختمفة 

بداعاتو الشعرية،  فأصبح منذ عاـ   عندما أصدر مجموعتو الشعرية 1960تتوازى وا 
 .األولى يمثؿ أحد أبراز شعراا عصره

رحمَت يا سميح، ولـ ترحؿ أشعاُرؾ، وستبقى مجموعاتؾ الشعرية موردًا لؤلدباا 
 .والمثقفيف، ونبعًا صافيًا لمدارسيف في المياديف األدبية المختمفة

 ترنو إلى تمؾ األياـ الثقافية التي 1994مازاؿ محبوؾ في الدوحة التي استقبمتؾ عاـ 
كنت فييا مشعبًل وّضاًا، وعبدت الطريؽ لغيرؾ مف الشعراا واألدباا لمدوحة وغيرىا 

 .مف المدف العربية

استقبمناؾ في أرجاا الوطف العربي، بحفاوة بالغة، وضجت بؾ القاعات وىي تصغي 
 :لكمماتؾ، وتستمع ألناشيدؾ، وتردد معؾ

 منتصب القامة أمشي

 مرفوع اليامة أمشي
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وسنبقى مف بعدؾ مرفوعي اليامة ميما حاوؿ العدو طمسيا، إلى أف نحقؽ أحبلـ 
الصغار، وآماؿ الكبار بالعودة إلى فمسطيف،  إلى حيفا ويافا، والمد والرممة، والناصرة،  

 .ونبني دولتنا التي حممت بيا، وعاصمتيا القدس الشريؼ
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  الغياب القاسـ في ظؿسميح 

 الفيرس

 . القاسـ في الدوحةسميح  -1
  إىداا -2
 حمد عبد العزيز الكواري:  مقدمة بقمـ الدكتور  -3
 يحيى زكريا األغا:  تمييد بقمـ الدكتور  -4
  بمدة الراما -5
  القرى الدرزية في فمسطيف -6
  مرض سميح -7
 وفاة سميح  -8
  جنازة سميح -9

  سميح القاسـ في سطور -10
 كممتاف في رثاء القاسـ: أوالً 
  القطريحمد بف عبد العزيز الكواري وزير الثقافة: كممة سعادة الدكتور  - أ

  األسبؽ الفمسطينييحيى يخمؼ   وزير الثقافة: كممة معالي السيد  - ب

.  رثاء سميح القاسـ   فيمقاالت: ثانياً 

. ومواقع التواصؿ االجتماعيالصحؼ  : ثالثاً 

 2012رابعًا مقابمة صحفية عاـ 

 صور مف مسيرة حياتو: خامسًا 

الخاتمة  : سادساً 
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ا ألاغا : الكاجب ًحيى زكٍر

 2000حاصل على الدكتىارة في ألادب والنلد عام 

، له عدد من املؤلفاث ألادبيت، وامللاالث، واملشاركاث، والحىاراث

ت، واملعارض التراثيت، واملهرجاناث الثلافيت،  واملضابلاث الفكٍر

 ......  .والندواث الضياصيت

: من مؤلفاجه

الصىرة الفنيت في شعر فدوي طىكان وأثر الىجدان إلاصالمي فيها - 1

جمالياث اللصيدة في الشعر الفلضطيني املعاصر -  2

 1997 (اللسء ألاوو  ).إضاءاث في الشعر الفلضطيني املعاصر-  3

 (اللسء الثاني ).إضاءاث في الشعر الفلضطيني املعاصر-  4

ت واملىصيليت في الشعر الفلضطيني املعاصر -  5 البنيت اللغٍى

  ت " العرب– الىطن – الراًت – الشرق " العدًد من امللاالث ألادبيت في الصحف اللطٍر

  كطر– نادي اللضرة الثلافي الاجتماعي مشارك في .

  وزارة الثلافت- الصالىن الثلافي  مشارك في. 

  ر الضىئيمشارك في .  مركس التصٍى

  ت التراثيتكاجارا، مشارك في  . املدرصت الفلضطينيت–مضرح كطر الىطني -  اللٍر

  العدًد من إلاصهاماث الثلافيتله: 

 اللدش عاصمت الثلافت العربيت 

 الدوحت عاصمت الثلافت العربيت. 

 ان  . الششراجىن – كاعت الدفنت –مضرح الٍر

 بضفارة دولت فلضطشن 
ً
. ٌعمل حاليا

 


