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االفتتاحية
افتتاحية
التطبيع وما بعد ترامب ..إعادة ضبط أم تغيير قواعد؟
قبيــل نهايــة عهــد إدارة الرئيــس األميركــي ،دونالــد ترامــب ،بــدأ اإلعــان عــن
سلســلة مــن اتفاقيــات التطبيــع بــن دول عربيــة وإســرائيل .اإلمــارات فــي 13
آب (أغســطس)  ،2020والبحريــن فــي  11أيلــول (ســبتمبر) ،ثــم الســودان فــي 23
تشــرين األول (أكتوبــر).
جــاءت االنتخابــات األميركيــة يــوم  3تشــرين الثانــي (نوفمبــر) ،التــي فــاز فيهــا
مرشــح احلــزب الدميقراطــي جوزيــف بايــدن علــى املرشــح اجلمهــوري (ترامــب).
ولعــل الشــعار األساســي فــي حملــة بايــدن هــو إعــادة ضبــط ()resetting
وإعــادة تــوازن ( ،)rebalancingوإنقــاذ ( .)rescuingمــا يريــده بايــدن هــو محــو آثــار
مــا فعلــه ســلفه فــي السياســات الداخليــة واخلارجيــة األميركيــة.
فــي السياســة اخلارجيــة األميركيــة ،قــام ترامــب بســحب الواليــات املتحــدة
األميركيــة مــن العديــد مــن االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة ،ســواء اجلماعيــة
التــي تتعلــق باملنــاخ ،والتجــارة ،والصحــة ،أو مــا يتعلــق باتفاقيــات محــددة،
ـطينياً ،ســعى ترامــب وفريقــه لتصفيــة
مثــل االتفــاق النــووي اإليرانــي .وفلسـ
ّ
القضيــة الفلســطينية ،وفــرض االستســام علــى الفلســطينيني ،مت الضغــط
عليهــم بشــدة بإجــراءات مثــل االعتــراف بالقــدس عاصمــة إلســرائيل ،وإغــاق
مكتــب منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي واشــنطن ،ووقــف املســاعدات
للفلســطينيني ،مبــا يشــمل الســلطة الفلســطينية ،والشــعب الفلســطيني
ومستشــفياته ،ووكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن الفلســطينيني (األونــروا)،
وإقنــاع دول غربيــة وعربيــة بوقــف املســاعدات للفلســطينيني وإقناعهــم أو
الضغــط عليهــم لتوقيــع اتفاقيــات تطبيــع مــع إســرائيل.
لــن تكــون إعــادة الضبــط التــي يريــد بايــدن القيــام بهــا فــي املوضــوع
الفلســطيني تامــة ،فمث ـاً ،يعلــن فريــق بايــدن أنّــه لــن يتــم إغــاق الســفارة
األميركيــة فــي القــدس ،وهنــاك أمــور مثــل املســاعدات األميركيــة قــد ال تعــود
كمــا كانــت بســبب بعــض القوانــن التــي أقرهــا الكونغــرس األميركــي ،وتفــرض
شــروطا ً علــى الفلســطينيني مثــل وقــف اخملصصــات املاليــة لألســرى وأســر
الشــهداء.
قــد تقلــل عمليــة إعــادة األمــور ملــا قبــل عهــد ترامــب ،شــعور ومعانــاة
الفلســطينيني مــن الضغــط األميركــي ،لكنــه بالتأكيــد ليــس الهــدف
الفلســطيني ،فالعــودة إلدارة الصــراع ،ومنــع عقــاب إســرائيل علــى مواصلــة
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االحتــال واالســتيطان وعلــى عــدم التوصــل حلــل سياســي بالتأكيــد وضــع
يضــر بالشــعب الفلســطيني وقضيتــه .بقــدر مــا أ ّن إعــادة الضبــط مهمــة
للفلســطينيني ،إال أ ّن مــا يريدونــه هــو تغييــر قواعــد اللعــب متام ـاً ،نحــو حــل
القضيــة الفلســطينية حـا ًّ علــى أســاس إقامــة الدولــة الفلســطينية ،وعــودة
الالجئــن.
إ ّن اتفاقيــات التطبيــع نــوع مــن تغييــر قواعــد اللعبــة ،لكــن فــي االجتــاه
اخلاطــئ بالنســبة حلــل القضيــة الفلســطينية ،وعلــى عكــس مــا يحتاجــه
فلســطينيا ً فــي هــذا
الفلســطينيون .لذلــك ،فــإ ّن محــاوالت إعــادة الضبــط
ّ
امللــف تقتضــي تقليــص الضــرر فــي هــذا امللــف.
بســبب طبيعــة األحــداث التــي شــهدتها القضيــة الفلســطينية ،منــذ يــوم
خاص ـا ً مــن «شــؤون فلســطينية»،
 13آب (أغســطس) الفائــت ،كان هــذا عــددا ً ّ
نســبياً،
شــارك فيــه عــدد أكبــر مــن املعتــاد مــن الكُتــاب ،مبقــاالت أقصــر
ّ
وبطبيعــة مختلفــة إلــى حــد مــا ،اتســمت بعمــق التحليــل ،ومت اختصــار بعــض
أبــواب اجمللــة املعتــادة ،إلفســاح اجملــال للتعمــق فــي تطــورات املوقــف العربــي
مــن االحتــال .أســهم  15كاتبــا ً وكاتبــة فلســطينيني وعــرب يقيمــون الــى
جانــب فلســطني فــي مصــر ،وقطــر ،والكويــت ،والســودان ،واملغــرب ،واجلزائــر،
وماليزيــا ،فــي حتليــل موضــوع التطبيــع ،والعمــل الدقيــق فــي معنــى اللحظــة
الفلســطينية والعربيــة ،مــن هــذه الزاويــة.
ولكــن حتــى فــي بــاب املتابعــات ،فــإ ّن مســألة تغيــر مســارات األحــداث
ـياً ،فكانــت هنــاك دراســات فــي مــدى جديــة أوروبــا
وحتوالتهــا احلــادة كان أساسـ ّ
فــي حــل القضيــة الفلســطينية أو فــي منــع اخملططــات اإلســرائيلية األميركيــة
لفــرض حــل يقــوم علــى مناقضــة القانــون الدولــي .ثــم تناولــت دراســة نتائــج
االنتخابــات األميركيــة ومعانيهــا للشــرق األوســط ،وفلســطني ،كمــا جــرى بحث
اســتجابة النخبــة السياســية اإلســرائيلية التفاقيــات التطبيــع وتفاعالتهــا
مــع هــذا احلــدث فــي ظــل حالــة االســتقطاب والتجــاذب احلــاد بــن مكونــات
نظــام احلكــم ،وجــاء فــي هــذا البــاب أيض ـا ً متابعــة إلحــدى ظواهــر التطبيــع
الرقمــي الطارئــة.
ضــم العــدد مراجعــات عــدد مــن الكتــب التــي غلــب عليهــا نهــج التأريــخ
واملراجعــة ،مثــل مراجعــة تاريــخ الســينما الفلســطينية ،وتقييم جتربــة الكفاح
املســلح الفلســطيني ،والعالقــات العربيــة اليهوديــة فــي الزمــن العثمانــي،
وتفاصيــل جديــدة حــول تاريــخ اإلرهــاب الصهيونــي قبــل احتــال العــام ،1948
أمــا الصــورة القلميــة ،فتناولــت ســيرة الشــاعر الراحــل
وموضوعــات أخــرىّ .
هــارون هاشــم رشــيد ،أشــهر مــن كتــب عــن العــودة إلــى فلســطني.
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صورة قلمية

حــرص الشــاعر علــى نشــر أعمالــه باســم مــن ثالثــة مقاطــع .لعلــه أراد التأكيد
علــى توســط هاشــم ج ـ ّد الرســول العربــي الــذي صــارت غــزة مثــواه األخيــر،
بــن هــارون ورشــيد ،ومــا يعنيــه االســمان معــا ً مــن داللــة املــكان والزمــان،
حــن احتفظــت بغــداد بألــق ثقافــي وعلمــي (وشــعري) مــن القــرن الثانــي
حتــى نكبتهــا فــي القــرن الســابع ،مبــا يليــق بتأســيس األدب املدينــي ،بعناصــره
اللغويــة والفكريــة والشــعورية ،والتخلــص فع ـا ً مــن النمــط التقليــدي الــذي
ـن ،لــم تعــد موجــودة متامـاً .ولعــل أبــا نــواس
معينتـ ْ
ارتبــط أصـا ً ببيئــة وثقافــة ّ
كان الثائــر الثانــي فــي الشــعر العربــي ،الــذي أراد أن يكــون نفســه وزمنــه وبيئتــه
املدينيــة ،غيــر البدويــة؛ فــكان شــعره صــورة لنفســه ،ولبيئتــه املتحــرّرة ،ويعـ ّد
أيضـا ً اجملــدد ،وقــد جتلــى ذلــك فــي تفاصيــل صــوره الشــعرية ،التــي بنــت عامل ـا ً
جديــداً.
لذلــك ،يعيدنــا هــارون هاشــم رشــيد إلــى نضــوج القصيــدة العربيــة فــي بغداد،
ورقتهــا ،وجمالهــا ،وغنائيتهــا العذبــة؛ فقــراءة الشــاعر علــى ضــوء تاريــخ
الشــعر العربــي عبــر  16قرنـاً ،يضــع الشــاعر فــي صــدارة الشــعراء احملدثــن ،فــي
النهضــة العربيــة احلديثــة ،التــي اســتلهمت إبــداع مــا قبــل ســقوط بغــداد،
وإبــداع عصــر األندلــس الزاهــر واجلميــل.
لقــد كان طــوال ازدهــاره الشــعري واقفـا ً علــى أرض صلبــة ،فــي معرفته بالشــعر
العربــي ،فموضــع بالتجديــد نفســه وفــاء لــه كمــا فعــل رفــاق دربــه الشــعراء
قدميــا ً وحديثــاً ،فلــم تكــن حداثتــه منقطعــة أو مبتــورة مجتــزأة ،بــل جــاءت
جمالي ـا ً
وموضوعي ـاً :شــكال ً ومضمون ـاً.
ضمــن هــذا التطــور الواعــي
ّ
ّ
جــاء حتــرره الواعــي بســببني تكامــا فيــه :األول صدمــة النكبــة عــام  ،1948التــي
ظــل زلزالهــا مؤثــرا ً عليــه حتــى رحيلــه ،فقــد عــاش كل النكبــة حتــى اآلن،
والثانــي قربــه اجلغرافــي والثقافــي للتيــارات احلديثــة فــي الشــعر العربــي فــي
مصــر والشــام ،فموقعــه فــي غــزة فلســطني ،ومــا تعنيــه فلســطني مــن دور
تنويــري حداثــي ،دفعــت الفتــى فالشــاب إلــى قــول الشــعر عــن حــب وشــغف ،ال
ـيا ً
عــن محــاكاة وتكلــف .ولــو أضفنــا لذلــك مــا اضطــرب فــي املنطقــة سياسـ ّ
وقوميـاً ،ومــا تــاه مــن صدمــة هزميــة عــام  ،1967وانبعــاث الثــورة الفلســطينية
ّ
املعاصــرة؛ ســنجد أن تلــك الســياقات كانــت عوامــل حتــرر أدبــي .ولكــن مــن
املهــم أيضــا ً تلمــس العامــل النفســي االجتماعــي للفتــى هــارون هاشــم
رشــيد؛ الــذي ولــد فــي «الزيتــون» مبدينــة غــزة عــام  ،1927فــي مدينــة مــن
أكبــر مــدن فلســطني الســاحلية ،التــي انطلــق منهــا التنويــر بشــكل خــاص،
حيــث تع ـ ّد غــزة حتــى عــام  ،1948شــقيقة يافــا ،مدينــة ثقافيــة ،فيهــا وفــرة
اقتصاديــة ،حيــث تكونــت فيهــا حيــاة اجتماعيــة متطــورة لألســر الغزيــة ،أثــرت
علــى رفاهيــة احليــاة ،والثقافــة ،وبالتالــي علــى اللغــة األدبيــة والشــعرية؛ فهــو
مــن عائلــة ميســورة ومثقفــة ،وفــرت لــه ســبل العيــش ،والتعليــم ،والتفــرغ
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للشــعر ،وانطبــق ذلــك علــى أخيــه الشــاعر علــي هاشــم رشــيد (.)1919-1989
وزادت ذلــك العالقــة العضويــة ملثقفــي غــزة مبثقفــي مصــر ،بســبب وقــوع
غــزة حتــت اإلدارة املصريــة ،مــن ناحيــة ،وفتــرة املـ ّد القومــي بقيــادة جمــال عبــد
الناصــر مــن ناحيــة أخــرى ،التــي جعلــت مــن القاهــرة حاضنــة كبــرى لهــم ،بــل
وســاوت بينهــم وبــن املصريــن ،ومنحتهــم فرص ـا ً متكافئــة.
لذلــك ،فــإن ســياق هــارون هاشــم رشــيد ،هــو ســياق النهضــة العربيــة احلديثة،
وســياق االزدهــار القومــي ،الــذي وجــد فــي القضيــة الفلســطينية ،والشــعر
الفلســطيني ،مكان ـا ً مرموق ـا ً فــي النشــر والشــهرة.
وبتفصيــل أكثــر؛ فقــد اتــكأ شــاعرنا علــى تــراث شــعراء مدرســة اإلحيــاء
والبعــث ،التــي نشــأت فــي ســياق عصــر النهضــة العربيــة احلديثــة ،بــل كانــت
مقدمــة ثقافيــة أسســت لهــذا العصــر ،فــكان بــدوره ،ومجايلــوه ،مبثابــة اجلســر
القــو ّي الــذي مــر عليــه كافــة شــعراء العروبــة وفلســطني ،حيــث مت الربــط
اإلبداعــي بــن مدرســتني :األولــى مدرســة اإلحيــاء والبعــث ،التــي حاكــت أصـا ً
الشــعر العربــي فــي أزمنــة االزدهــار ،والثانيــة كل مــا جــاء بعدهــا .ومدرســة
اإلحيــاء والبعــث ،اســم أطلــق علــى احلركــة الشــعرية التــي ظهــرت فــي مصــر
بشــكل خــاص وفــي العالــم العربــي بشــكل عــام فــي أوائــل العصــر احلديــث،
حيــث التــزم فيهــا الشــعراء بنظــم الشــعر علــى النهــج الــذي كان عليــه فــي
عصــور ازدهــاره ،منــذ العصــر اجلاهلــي حتــى العصــر العباســي .ويعــد محمــود
ســامي البــارودي رائــد هــذه املدرســة .ومــن أشــهر شــعراء هــذا النهــج :أحمــد
شــوقي أميــر الشــعراء ،وحافــظ إبراهيــم شــاعر النيــل ،وأحمــد محــرم ،وعلــي
اجلــارم ،وغيرهــم الكثيــر.
واملقصــود بهــذا االســم أنــه كمــا تعــود الــروح جلســد ميــت ،فتــرد لــه احليــاة
بعــد أن فارقتــه ،فيبعــث إلــى الدنيــا مــن جديــد ،فهكــذا هــو احلــال بالنســبة
للشــعر العربــي ،الــذي استســلم حلالــة مــن اجلمــود ،أخــذ علــى إثرهــا فــي
الضعــف واالضمحــال منــذ ســقوط بغــداد ســنة  1258فــي أيــدي التتــار الذيــن
قضــوا علــى اخلالفــة العباســية ،وخربــوا بغــداد وهدمــوا دور العلــم ،وألقــوا
بألــوف اخملطوطــات التــي تضــم الثقافــة العربيــة وحتــوي تراثهــا فــي النهــر.
ولعــل هــذه احلالــة كونيــة ،حيــث اســتلهم أدبــاء عصــر النهضــة األوروبيــة األدب
القــدمي ،كمــا فعــل شكســبير بــاألدب اليونانــي؛ هــي حالــة فــي األدب والفــن،
حيــث اســتلهم محمــود مختــار إبداعــات املصريــن القدمــاء فــي منحوتاتــه.
وهــذا ظــرف تاريخــي أثــر ســلبا ً علــى اإلبــداع العربــي ،فلــم يكــن مــن الســهل
فــي ظــل النهضــة العربيــة احلديثــة ،أن يكتــب البــارودي كمــا كتــب فــي فتــرة
اجلمــود ،فــراح وآخريــن يقــرأون الشــعر العربــي ،فأعــادوا اكتشــاف اإلبــداع،
ولتعظيمــه حاكــوه ،مســتلهمينه ،للبــدء فــي حركــة التجديــد ،املســماة
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اإلحيــاء والبعــث .وبفضــل جهودهــم ،جــاءت املدرســة الثانيــة ،متمثلة فــي أبولو
والشــعر املهجــري وشــعراء الديــوان ،مــرورا ً إلــى مــا شــهده الشــعر العربــي مــن
تطــور وثــورة فــي الشــكل واملضمــون ،كان مــن بــن فرســانها شــاعرنا هــارون
هاشــم رشــيد ،حيــث تبعــه وســار علــى الــدرب شــعراء املقاومــة ،فلــم يكــن
محمــود درويــش ورفاقــه منقطعــن عــن تلــك احللقــات؛ ولعلنــا نزعــم أن شــعراء
األرض احملتلــة والشــتات ،أثــروا فــي حركــة الشــعر العربــي .وقــد كان مــن أوائــل
مــن تنبهــوا لشــعراء األرض احملتلــة ،حيــث كتــب «الشــعر املقاتــل فــي األرض
احملتلــة».
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وميــزة شــاعرنا أنــه مــن خــال ربطــه بــن املدرســتني ،فقــد ظــل يكتــب الشــعر
وفي ـا ً لــه ،حيــث جتلــت مضامينــه اجلديــدة واملتجــددة ،فــي الشــعر العمــودي،
ّ
منتصــرا ً لــه ،ومجربـا ً أيضـا ً الشــعر احلــرّ ،رمبــا ليعيــد تأســيس نظريــات النقــد
فيمــا يتعلــق بأشــكال الشــعر ،بــدءا ً بالشــعر العمــودي ومــا جـ ّد من موشــحات
أندلســية ،مــرورا ً بالشــعر احلــر ّ القائــم علــى وحــدة التفعيلــة ،وصــوال ً لقصيــدة
النثــر .أذكــر أننــي نشــرت لــه كمحــرر بعــض قصائــد الشــعر احلــرّ.
لــم يكــن جســرا ً فقــط إذاً ،بــل كان فاعــا ً شــعريّا ً مبــا وهبــه اهلل مــن عمــر،
حيــث إنــه كتــب وفــق املدرســتني ،وإن مــال بالطبــع ملــا هــو جديــد انســجاما ً مــع
العصــر ،خاصــة فــي اللغــة املدهشــة التــي اســتخدمها ،بعيــدا ً عــن التكلــف
والتعقيــد ،مختــارا ً بحــورا ً شــعرية تالئــم اللغــة مــن جانــب واملضمــون مــن
جانــب آخــر.
ميــزة هــارون هاشــم رشــيد ،أنــه فــكك نظريــة املعاصــرة ،أعــاد النظــر بالنظــرة
للشــعر العمــودي ،ورمبــا ســيعود النقــاد واملؤرخــون ألشــعاره ،وهــم يبلــورون
نظريــة الشــعر العربــي ،وأرجــو أن أكــون قــد وفقــت فــي التفكيــر؛ فهــو ،وإن
اعتبــر شــكال ً مــن شــعراء العمــودي ،فإنــه مضمونـاً ،كان ثائــرا ً فــي شــعره علــى
القوالــب القدميــة املصطنعــة ،فكتــب لغــة شــعرية معاصــرة ج ـ ّدا ً مبضامــن
نعيشــها.
متيــز بــه الشــاعر الفلســطيني الكبيــر هــو أن شــاعرنا كمــا قلنــا ،انحــاز
فمــا ّ
مييــز شــعره عــن شــعراء
لإلبــداع البغــدادي ،كمــا ذكرنــا مــن قبــل ،وهــو مــا ّ
اإلحيــاء ،الذيــن لــم يســلموا مــن التقليــد واحملــاكاة.
نفسر هذا التفوق إذاً؟
فكيف
ّ
إن ذلــك يرجــع إلــى طبعــه الرقيــق وليــس اخلشــن ،وكذلــك إلــى فتــرة املــ ّد
القومــي ،وانطــاق الثــورة الفلســطينية املعاصــرة ،التــي منحتــه التحــرر األدبــي،
فصــار شــاعرا ً وخطيب ـا ً
وإعالمي ـاً.
ّ
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جتليات األسلوب
إن املطلــع علــى دواوينــه الشــعرية ،يجــد أن شــعره بســيط ومباشــر ومــوزون،
وهــو شــعر عمــودي ،وإن الحظنــا أنــه اختــار مــن البحــور أســهلها ،بــل واختــار
مجــزوء البحــور.
فمنــذ انطالقتــه فــي ديــوان «مــع الغربــاء» (القاهــرة 1954م) ،الــذي اختــار منــه
األخــوان رحبانــي عندمــا زارا القاهــرة بدعــوة مــن إذاعــة صــوت العــرب عــام 1955
قصيــدة جميلــة هــي حواريــة بــن فتــاة فلســطينية مــن الالجئــن ،اســمها
ليلــى ،وبــن والدهــا ،باإلضافــة لقصيــدة «ســنرجع يومــاً» و»جســر العــودة»،
لتغنيهمــا فيــروز ،وهــو يؤكــد ال علــى هويتــه الوطنيــة ،وتعلقــه بقضيــة
الالجئــن وعودتهــم فحســب ،بــل علــى أســلوبه الشــعري ولغتــه الشــعرية
األكثــر جمــاالً ،كيــف ال وهــي التــي تنســاب كمــاء الــورد فــي العــروق.
كمــا كتــب هــارون هاشــم رشــيد الشــعر احلــرّ ،وهــو القائــم علــى وحــدة
التفعيلــة ،لكــن لــم نعــرف عنــه أنــه كتــب قصيــدة النثــر ،إال أن مقاالتــه
الكثيــرة متيــزت بالتكثيــف اللغــوي واجلماليــات ،وال نبالــغ إن ادعينــا أنهــا كانــت
قصائــد نثــر جميلــة.
لقــد كان هــارون هاشــم رشــيد أحــد أهــم الشــعراء العــرب ،الذيــن حافظــوا
علــى جنوميتهــم وشــهرتهم ،بالرغــم مــن ســطوع شــعراء املقاومــة وشــهرتهم
(توفيــق زيــاد ،وحنــا أبــو حنــا ،ومحمــود درويــش ،وراشــد حســن ،وســميح
القاســم ،ومعــن بسيســو ..إلــخ) ،حيــث ظــل شــاعرنا فــي مكانتــه ،فاعتبــر
شــاعر الثــورة أيض ـاً .وبالرغــم مــن انتشــار قصائــد الشــعر احلــر ّ كحداثــة ،إال
أن النقــاد والباحثــن ،لــم يزهــدوا يومـا ً بشــعره ،لشــعورهم بالالوعــي رمبــا ،أنــه
شــاعر معاصــر ج ـ ّداً ،بلغــة معاصــرة ،وهمــوم وقضايــا معاصــرة ،لــم تنقــص
ـي إبداعــي أصيــل
أهميتــه كونــه يســتخدم الشــعر العمــودي .إنــه شــاعر حقيقـ ّ
طيعــة بــن يديــه،
ال مقلّــد ،شــاعرية متفوقــة علــى ذاتهــا ،ولغــة تنســاب ّ
فيجذبنــا بشــعره العمــود ّي ،بانحيــازه نحــو املضمــون ،وجمــال اللغــة والتعبيــر،
وشــكل الشــعر ال يتقــادم ،لكــن الــذي يتقــادم هــو املضمــون؛ مبعنــى أن هنــاك
مــن يكتــب الشــعر احلــر ّ مبضامــن تقليديــة قدميــة ،ناهيــك عــن تعثــر األســلوب
واللغــة وبنيــة النــص.
لذلــك ،كان جلمــال لغتــه الشــعرية أن اختيــرت مــا تقــارب  90قصيــدة مــن
أشــعاره لتغنــى ،فقــد غنــت لــه فيــروز ،وفايــدة كامــل ،ومحمــد فــوزي ،وكارم
محمــود ،ومحمــد قنديــل ،ومحمــد عبــده ،وطــال مــداح ،وآخــرون.
وهــذا مــا دفعــه ،ودفــع اخملرجــن املســرحيني ،فــي القاهــرة ،للطلــب منــه الكتابة
للمســرح الغنائــي( ،الــذي اشــتهر فــي حقبتــي اخلمســينيات والســتينيات ،وظل
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حتــى منتصــف الســبعينيات ،أي حتــى حــرب أكتوبــر  1973أو بعدهــا بقليــل،
بســبب عالقــة الشــعر الغنائــي باجلمهــور أيضــاً)؛ فكتــب أربــع مســرحيات
شــعريةُ ،مثلــت منهــا علــى املســرح فــي القاهــرة مســرحية «الســؤال» مــن
بطولــة كــرم مطــاوع وســهير املرشــدي .وبعــد حــرب العبــور  1973كتــب
مســرحية «ســقوط بارليــف» وقدمــت علــى املســرح القومــي بالقاهــرة عــام
 ،1974ومســرحية «عصافيــر الشــوك».
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لقــد تف ّتحــت عيــون الفتــى إذا ً علــى فلســطني ،وعــاش معهــا ولهــا ،فظلــت
علــى لســانه .فأينمــا يكــون ،تظــل فلســطني ،حتــى صــارت محبوبتــه فع ـاً،
فشــغلته طــوال عمــره ،حتــى النهايــة ،عــن أيــة أمــور ،رغــم تنقلــه بالعمــل
وقيامــه باملســؤوليات الوطنيــة املتنوعــة ،التــي لــم تشــغله ال عــن فلســطني وال
عــن الشــعر ،فاســتحق ألقاب ـا ً مســتوحاة مــن شــعره عــن آالم شــعبنا ،فهــو:
شــاعر النكبــة ،وشــاعر العــودة ،وشــاعر الثــورة ،وهــي تســمية أطلقهــا عليــه
الشــهيد خليــل الوزيــر عــام  1967بعــد قصيــدة «األرض والــدم» ،وأطلــق عليــه
الشــاعر الفلســطيني عــز الديــن املناصــرة لقــب (شــاعر القــرار .)194
بعــد ســقوط مــا تبقــى مــن فلســطني عــام  ،1967ضايقتــه أجهــزة «األمــن»
ـن رئيسـا ً ملكتــب منظمــة التحريــر فيها،
اإلســرائيلية ،فانتقــل إلــى القاهــرة وعُ ـ ّ
ثــم عمــل ملــدة ثالثــن عام ـا ً كمنــدوب دائــم لفلســطني فــي اللجنــة الدائمــة
لإلعــام العربــي ،واللجنــة الدائمــة للشــؤون املاليــة واإلداريــة باجلامعــة العربيــة.
اختــار الكلمــة ال الوظيفــة ،إلميانــه بأهميــة وصــول الكلمــة للعالــم ،فعرفــه
الكثيــرون كاتبــا ً جميــاً ،وشــاعرا ً أيضــاً ،حيــث رغبــت دور النشــر والصحــف
واجملــات بنشــر مقاالتــه.
وعــودا ً علــى بــدء ،فقــد اختــار تســمية ابنــه البكــر أمــن ،فصــار أبــا األمــن،
كذلــك أبــا املأمــون ،فــي إشــارة خللــود بغــداد العروبــة والثقافــة واالزدهــار فــي
شــعره ،علــى أمــل العــودة للتنويــر العربــي.
وأخيــراً ،هــو الشــاعر العربــي الوحيــد –رمبــا -الــذي يعيدنــا إلــى كل عصــور
الشــعر العربــي ،وصــوال ً إلــى اآلن.
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