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دراسات

محمود دروي�ش حياته، �أم�ضى 

ك�ضاعر و�ضيا�ضي، مد�فعًا 

عن هذه ''�لفروق �ل�ضغيرة''، �قتب�ش 

�لفل�ضطينيون منه لقول ماأ�ضاتهم 

�لتاريخية بعد �أن وقعو� �ضحية و�حد من 

�أق�ضى �ل�ضروط �ال�ضتعمارية في �لتاريخ. 

فطرو�دة و�الأندل�ش و�لمنفى لم تعد مح�ش 

��ضتعار�ت كونية في �لبالغة �ل�ضيا�ضية 

لدروي�ش، و�إنما دخلت حيز �لتد�ول في 

�لخطاب �لثقافي �لعام. وهنا، �ضارت مفاهيم 

�لن�ضر و�لهزيمة و�لمنفى، ��ضتعار�ت كبرى 

لم�ضهديات متغايرة جعلت من م�ضير طرو�دة 

مجاز�ً لالنت�ضار �الأخالقي و�لهزيمة 

�لع�ضكرية، ومن �ضقوط �الأندل�ش مجاز�ً لغياب 

�الأر�ش وح�ضور �لق�ضيدة، ومن تجربة �لمنفى 

مجاز�ً لفكرة �ضارة وح�ضور هاجر.

دروي�ش: ال�ساعر وال�سيا�سي

لقد ر�ضم دروي�ش، �ل�ضاعر - �لمثقف، 

خطوطًا دقيقة بين �ضعره وفعله �لثقافي، �أي 

بين م�ضروعه �لجمالي وم�ضروعه �ل�ضيا�ضي 

�لذي هو م�ضروع �لفل�ضطينيين في �لتحرر. 

وفي هذ� �ل�ضياق، يقتب�ش دروي�ش وليام بتلر 

ييت�ش: ''�أنا ال �أحب �لذين �أد�فع عنهم، كما 

�أنني ال �أعادي �لذين �أحاربهم''،1 مع �أنه لم 
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من دون �أن �أف�ضح عن ذلك، بال عالمَتي 

تن�ضي�ش. والأن �لنا�ش غير قادرين على تمييز 

ن يقتب�ضه. 
َ
ن�ضو�ش دروي�ش، فاإنني ال �أبدو كم

''وهل ي�ضعر �أي فيزيائي باأن ثمة �ضرورة 

القتبا�ش نيوتن �أو �أين�ضتاين كي يكتب في 

�لفيزياء؟''3 ولعل هذ� �لمنطق ال يمنح ح�ضانة 

للمتخ�ض�ش بدروي�ش في �أن تكون له يد على 

غيره، �إالاّ �إنه يتيح ل�ضاحبه حرية �الن�ضمام 

�إلى دروي�ش في �لدفاع عن بقية �لفروق.

في ر�ئعته ''ذ�كرة للن�ضيان''، يعلن دروي�ش: 

''حياتي ف�ضيحة �ضعري، و�ضعري ف�ضيحة 

ن، في كتابات الحقة،  حياتي''،4 بينما يد�ضاّ

عتبة �ضائلة بين �ل�ضعر و�لنثر، �ضعر يتطلع �إلى 

�أر�ضتقر�طية �لنثر، ونثر يحلم برعوية �ل�ضعر.5 

لكنه يوؤكد �أن ''على �ل�ضعر �أن يحاذر قول ما 

يمكن قوله بغير �ل�ضعر. تلك هي حكمتي �إذ� 

جاز لي �أن �أدعي �لحكمة. ولكن كيف ندرك 

ذ�ك �لهام�ش؟ كيف نعرف �لفارق �ل�ضغير بين 

ما هو �ضاعري وما لي�ش ب�ضاعري؟''6 فـ ''�لنثر 

جار �ل�ضعر ونزهة �ل�ضاعر. �ل�ضاعر هو �لحائر 

بين �لنثر و�ل�ضعر. و�ل�ضعر �إخفاء �لزو�ل عن 

�لز�ئل.''7 وبالتالي، فاإن �لنثر خيار جمالي، 

كال�ضعر، لكن مهارة ��ضتدعاء كل منهما هي 

فعل و�ٍع على م�ضتوى �القت�ضاد �ل�ضيا�ضي 

للغة، �إذ ال �ضير من �أن ''ي�ضرق �لنثر �ضيئًا من 

�ل�ضعر''، ما د�م �لن�ش ن�ضك، وما د�مت 

�ل�ضاعرية قابلة للتحقق في �لنثر بقدر تحققها 

في �لق�ضيدة. ولعل هذ� ما يوؤكد مقولة �أن 

''�ل�ضعر ال ي�ضقط في �لنثر، بل يولد معه.''8 

وعليه، فاإن قر�ءة نثر دروي�ش، تمامًا كقر�ءة 

�ضعره، قد ال تف�ضي �إلى نتائج قطعية في 

��ضتق�ضاء مو�قفه �ل�ضيا�ضية.

وعلى �لرغم من و�ضوح �لمفهمة �لدروي�ضية 

ها  لثنائية �ل�ضعر و�لنثر، فاإنه �أ�ضاف �إلى �ضقاّ

نًا عليه ��ضتخد�م مفرد�ت، نحو: ''حب'' 
ِّ
يكن هي

و''كره'' كمقوالت �ضيا�ضية. فقد �أحب ما ُكتب 

من نقد للجمالي في �ضعره، ومقت �لمجاملة، 

كما كره �الحتالل �ل�ضهيوني لفل�ضطين، 

و�لمنفى، وربما لن يروقه بع�ش ما �ضيرد في 

هذه �لدر��ضة، على �لرغم من تو�فقها مع 

مقولته �لالفتة وفحو�ها �أن ''�ل�ضعر �لوطني 

�ل�ضحيح، هو �ل�ضعر �لقبيح.''2 غير �أن دروي�ش 

لم يمقت �أكثر من ترجمة �ضعره �إلى مقوالت 

�ضيا�ضية، مع �أنه كان م�ضكونًا بتمرين �لتر�ضيم 

�لد�ئم لـ ''�لفروق �ل�ضغيرة'' بين �ل�ضعر و�لنثر، 

وبين فل�ضطين وغيرها من �الأماكن �لمتغايرة 

نة �لزمن �لد�ئري للن�ضر و�لهزيمة.
َّ
في مدو

�إن قر�ءة دروي�ش، �ل�ضاعر - �ل�ضيا�ضي، 

ت�ضتدعي فهمًا عميقًا لما ي�ضفه من توتر بين 

�ل�ضعر و�لنثر؛ وخ�ضو�ضية �ل�ضاعر �لفل�ضطيني؛ 

وم�ضوؤوليات �لمثقف؛ ودور �ل�ضعر في هزيمة 

�لموت؛ و�لم�ضاهمة في ت�ضكيل �ل�ضردية 

�لتاريخية للق�ضية �لفل�ضطينية. ولعل �الهتمام 

بقر�ءة دروي�ش ال من خالل �ضعره، بل عبر 

ن�ضو�ضه �لنثرية �لمو�زية، هو م�ضاهمة هذه 

�لدر��ضة في حل �لتوتر �ال�ضتيهامي بين 

ة )من 
َّ
�ضي

ُّ
�لثقافي و�ل�ضيا�ضي �لذي �أنتجته تمو

ل �لنقد. وهي �إذ  كلمة مو�ضة( �لقر�ءة وتطفُّ

ر بمركزية دروي�ش في �لثقافة �لفل�ضطينية،  تذكاّ

فاإنها تتقم�ش و�ضف فوكو لمركزية مارك�ش 

في �لفل�ضفة، با�ضتبد�ل �ال�ضم فقط، فاأنا عادة 

ما �أقتب�ش مفاهيم ون�ضو�ضًا وعبار�ت من 

دروي�ش، من دون �أن �أ�ضعر باأنني ملزم باأن 

�أ�ضيف �إحالة هام�ضية �إلى �لتوثيق م�ضفوعة 

بعبارة مديح تر�فق �القتبا�ش. وما د�م �لمرء 

ن يعرف دروي�ش 
َ
يفعل ذلك، فاإنه ينظر �إليه كم

ره، و�ضوف يتم، بالتالي، تقديره فيما  ويوقِّ

ي�ضمى �لمجالت �الأدبية. لكنني �أقتب�ش دروي�ش 
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تقول نظريته عنه. �أي �إن �ل�ضعر يقول عن 

ا تقول �لنظرية عن �ل�ضعر. �ل�ضعر 
اّ
�ل�ضعر �أكثر مم

ر �أو �لناقد �أن  هو �لذي يقول ذ�ته، وعلى �لمنظِّ

ي�ضتنبط �لمفهوم �ل�ضعري عند �ل�ضاعر من 

خالل قر�ءته �لنقدية ل�ضعره''،12 �الأمر �لذي 

�أكده ح�ضين �لبرغوثي �لذي كان يعتبر دروي�ش 

''ج�ضمه �الأثيري'' و''مغناطي�ش هويته'' وم�ضدر 

�إلهامه في �إدر�ك �لتنافذ بين �ل�ضعر ونظرية 

�ل�ضعر.13 فالمثقف يمكن �أن يوؤ�ض�ش لعالقة 

تناق�ضية بين �ل�ضعر و�ل�ضيا�ضة و�لنظرية، كما 

يمكنه �أن يتنقل بينها، و�إن على م�ض�ش، �إذ 

كمًا، هو �ضيا�ضي في حالة 
ُ

''�ل�ضاعر، ح

طو�رىء''،14 على �لرغم من �أن ''�لق�ضيدة 

�ل�ضيا�ضية ��ضتنفذت �أغر��ضها ]....[ �إالاّ في 

حاالت �لطو�رىء �لكبرى.''15 وعليه، فاإن 

�لقر�ءة �لمن�ضفة للن�ش يجب �أالاّ تتورط في 

ح�ضد �لنظرية للعثور عن ندبة �ضيا�ضية في 

قلب �لجمالي، كما يجب �أالاّ تفعل �لعك�ش 

 لتنفي �لجمالي من �لن�ضو�ش �لت�ضجيلية

لـ ''حاالت �لطو�رىء''.

�إن مثقف دروي�ش هو ''�الإن�ضان �لذي يحمل 

�آالفًا من 'قرون �ال�ضت�ضعار' �لتي ترى �لبرق 

�لبعيد، وتح�ش في �لعا�ضفة �لبعيدة، وتلم�ش 

�لزمن �لقادم �لذي ال زمن فيه.. وهو.. هو 

�لمهوو�ش باأن ي�ضدق �أحالمه.''16 �إنه مثقف 

م�ضابه لمثقف �إيميل �ضارتييه �لذي يق�ضم 

ة كغاية في ذ�تها، 
َّ
في حياته بين عالِمي �لمثقَّ

و�لفعل �لثقافي كتر�ضيمة لجينيالوجيا �ل�ضر، 

و�قتر�ح الآليات �لمقاومة �لتي من �ضاأنها �أن 

ت�ضحح �أخطاء �لتاريخ، و�إن لم تتمكن من 

وقف خطاياه.17 وباأقل من ذلك، فاإن مثقف 

دروي�ش يلتب�ش بمثقف فوكو ''�لذي ي�ضعر 

بالذنب الأي �ضيء، �ضو�ء تكلم �أو �ضمت، و�ضو�ء 

لم يفعل �ضيئًا �أو ��ضتغرق في كل �ضيء. 

�ل�ضعري تحديد�ً �آخر في �لحالة �لفل�ضطينية، 

وخ�ضو�ضًا بعد توقيع �تفاق �أو�ضلو في �ضنة 

1993، حين ت�ضاءل: لماذ� ال يو�جه �ضعر�ء من 

بالد �أُخرى �الأ�ضئلة ذ�تها؟ ''�أَالأناّ �ضرط �الإبد�ع 

�لفل�ضطيني هو �لعبودية، �أم الأن �لحرية ال 

تليق باإيقاعاتنا؟ وما معنى �أن يكون 

�لفل�ضطيني �ضاعر�ً، وما معنى �أن يكون �ل�ضاعر 

فل�ضطينيًا؟ �الأول: �أن يكون نتاجًا لتاريخ، 

موجود�ً باللغة. و�لثاني: �أن يكون �ضحية 

لتاريخ، منت�ضر�ً باللغة. لكن �الأول و�لثاني 

و�حد ال ينق�ضم وال يلتئم في �آن و�حد.''9 ولذ�، 

ين 
َ
فاإن �ل�ضعر و�لنثر لي�ضا مح�ش خيار

تحكمهما غاية �ضيا�ضية، بل �إنهما، �أكثر من 

 ذلك، و�ضائل مقاومة لت�ضيي�ش �لجمالي، �أو

لـ ''تثبيت �لمكان في �للغة''، و''حماية �لو�قعي 

من �الأ�ضطورة.''10 فالجماليات يجب �أالاّ تبقى 

�أ�ضيرة في �لماأ�ضاة، و�لفل�ضطينيون �أنف�ضهم 

يجب �أالاّ يفنو� �أعمارهم لتحقيق �نفكاك �للغة 

عن �لو�قع؛ و�ل�ضعر لديه �لقدرة ال�ضتبد�ل 

�لحقيقة بالحد�ش، كما �أن لديه �لقدرة على 

كم علينا �إلى ما ال نهاية 
ُ

�لت�ضاوؤل: ''هل ح

بتقديم �لبر�هين على �أننا نحن؟ وعلى �أننا 

كائنات ب�ضرية ال �أ�ضباح؟ وعلى �أن لنا بالد�ً 

هي �أر�ش بال بطاقة بريدية؟ ربما.. ربما. 

ولكن في و�ضع �لفن �أن ي�ضتبدل �لبرهان 

بالبديهة، و�أن يت�ضاءل: �إلى متى يظل �لوطن 

في حاجة �إلى بر�هين جمالية؟ و�إلى متى 

يظل �لفن في حاجة �إلى بر�هين وطنية؟ قال 

ر�ضام فرن�ضي: '�إن �لبر�هين ت�ضجر �لحقيقة'، 

ومن �ضوء حظنا �لتاريخي �أن هذ� �لقول قد ال 

يخ�ضنا.''11

ز 
َّ
غير �أن هذ� �النفكاك، �لمن�ضود و�لمتحر

منه، في �آن معًا، له محدِّد�ته، ذلك باأن 

ا 
اّ
دروي�ش يرى ''�أن �ل�ضعر يقول نظريته �أكثر مم
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�أدورنو وبول �ضيالن ب�ضاأن م�ضوؤولية �ل�ضاعر. 

وقد �أجاب دروي�ش عن ت�ضاوؤل �أدورنو، في 

منت�ضف �لقرن �لمن�ضرم، عن �إمكان كتابة 

ق�ضيدة بعد �أو�ضفيت�ش، بتعاطف كبير، مبرر�ً 

موقفه بالقول: ''�ضحيح �أننا في زمن وح�ضي 

جد�ً، في زمن ��ضتبد�د كوني، في زمن م�ضاد 

لل�ضعر، في زمن �لال�ضعر بالمعنى �ل�ضمولي، 

عرف �إالاّ بنقي�ضه. 
ُ
لكنني �أعتقد �أن �ل�ضعر ال ي

من فرط ما هو �لعالم غير �ضعري، هناك 

�ضرورة لل�ضعر. لكن �ل�ضعر ال يحارب �لحرب 

�ضبيل �لمثال - باأ�ضلحتها، فهو �أكثر  – على 
مكر�ً، وي�ضتطيع �أن ي�ضتمد قوته من ه�ضا�ضة 

�الأ�ضياء ومن ه�ضا�ضته هو. �ل�ضعر بطبيعته 

لناه من �لطاقات لحل م�ضاكل 
اّ
ه�ش، و�إذ� حم

�لكون نك�ضره. ما ي�ضتطيعه �ل�ضعر هو �أن 

يتل�ض�ش على �ل�ضوء. ي�ضتطيع �أن يتعلم من 

قوة �لع�ضب �أكثر من قوة �لطائرة، وي�ضتطيع 

�أن يجدد ده�ضة �الإن�ضان، الأن �لكلمات في 

�ل�ضعر تبقى د�ئمًا في حياتها �الأولى. كيف 

نعود �إلى طفولة �الأ�ضياء، و�إلى طفولتنا د�خل 

هذه �الأ�ضياء ونجددها.. هذه �أف�ضل طريقة 

للدفاع عن وجودنا �الإن�ضاني. �إن �ل�ضعر ال 

ي�ضتطيع �أن يغير �لعالم. ما ي�ضتطيعه هو �أن 

يمنح �الإن�ضان قيمة �الإح�ضا�ش بجدو�ه، بل 

ويعطيه �إح�ضا�ضًا بمعنى ما لهذ� �لوجود. 

�ل�ضعر متو��ضع جد�ً، ويجب �أن يكون متو��ضعًا 

لكي ال ينك�ضر في مو�جهة �الأثقال �لتي قد 

يحملها لنف�ضه. �إنه �لتحلل من وهم �لقدرة 

على تغيير �لو�قع. �إنه �ضر�ع �ضد �لموت، 

�لموت بكل �الأ�ضباب و�الأ�ضكال. وبهذ� �لمعنى، 

يعيد للحياة �الإن�ضانية �ضيئًا من �ألقها، 

ومعناها. �إنه يد�فع عن �الإن�ضاني بما هو 

يعادي �لموت.''22 وعليه، فاإن �ل�ضعر ال يمكنه 

وقف هول �لحرب، وربما يمكنه بالكاد و�ضف 

فالمثقف، باخت�ضار، هو مادة خام لتهمة �أو 

حكم �أو ��ضتنكار �أو ��ضتثناء.''18 ولعل �لم�ضابهة 

مع هذين �لنمطين من �لمثقفين تظهر في 

مرثيات دروي�ش لرفاقه �لذين �رتقو� خالل 

م�ضيرة منظمة �لتحرير �لفل�ضطينية، م�ضجاًل 

�ضعور�ً من �الأ�ضى لما لم يقترفه، حين يقول: 

''�أنا �أي�ضًا يع�ضني �ضميري... نحن م�ضوؤولون، 

بما يعنيه �ل�ضعر في جدل �الأخ�ضر و�لخنجر، 

عن موت �ل�ضعر�ء و�الأنبياء. نحن م�ضوؤولون 

عن طلوع �لقمر على ق�ضور �لقتلة. نحن 

م�ضوؤولون عن م�ضرع فريدريكو غارثيا لوركا، 

ور��ضد ح�ضين. كان علينا �أن نفعل �ضيئًا الإنقاذ 

ر�أ�ش �لحالج، ولكن ماذ� �ضي�ضيب �ضوؤ�لنا لو 

�أدركنا �أننا عاجزون عن �للقاء في حيفا لمنع 

ر��ضد ح�ضين من �لرحيل �إلى نيويورك، ولمنعي 

من �ل�ضفر �إلى �لمجهول؟ مزيد من �لخلوة في 

�لحمام لحجب �لدموع عن �الأ�ضدقاء و�الأعد�ء. 

تلك �لم�ضافة، ال �لقطيعة، بين ما نريد وما 

ن�ضتطيع.''19

وبذ�، فاإن مثقف دروي�ش �لعام يبدو مثقاًل 

بالذنوب، بينما يبدو �ل�ضاعر �أكثر تحلاًل منها، 

مع �أن م�ضوؤولية �ل�ضاعر تبدو �أعظم تجاه 

ق�ضايا �ل�ضاأن �لعام و�لمطالب �لوطنية، و�إن 

لم يلتزم دومًا باالإ�ضارة '' �إلى نار �لقبيلة 

�لم�ضتعلة في �أعالي �لقافية!''20 لقد �أدرك 

دروي�ش �أنه لي�ش ثمة ''ما هو �أ�ضو�أ من �ل�ضعر 

�ل�ضيا�ضي، بمعناه �لمبا�ضر، �إالاّ �الإفر�ط في 

تعالي �ل�ضعر عن ق�ضاياه �ل�ضيا�ضية، بمعناها 

�لعميق، �أي �الإ�ضغاء �إلى حركة �لتاريخ 

و�لم�ضاركة في �قتر�حات �لم�ضتقبل. فتلك هي 

ب �ل�ضاعر عن ف�ضائه 
ِّ
�ضيا�ضة م�ضادة تغي

�لجيو - �ضيا�ضي، وتعزله عن �لكينونة 

�لم�ضتركة و�لمجتمع''،21 وكان هذ� �الإدر�ك 

باعثًا على �لت�ضادي مع كل من ثيودور 
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وغي �إلى مقولة �أدورنو، �إذ لم 
َ

ي�ضاف تعديل �ض

تعد ''�لم�ضكلة'' مح�ضورة في ''كتابة'' �لق�ضيدة، 

بل، �أكثر من ذلك، في كيفية ''قر�ءتها'' �أي�ضًا. 

هنا، تبرز �لجدوى لي�ش في كتابة �ضيالن 

نى 
ُ
ل�ضعره فح�ضب، بل في قر�ءتنا له، وقر�ءة ب

زت كتابته، �أي �أن نقر�أ ''حياة  �لعنف �لتي حفاّ

�ل�ضعر'' ونحن نقر�أ ''�ضعر �لحياة''.

�إن تماهي دروي�ش مع �لتز�م �ضيالن 

بالتاأمل �لجمالي �لنقدي في �أوج �لو�قع 

�لوح�ضي للحد�ثة، يف�ضح عن رغبته في تحدى 

وح�ضية �ل�ضرط �ال�ضتعماري �لذي يعي�ضه 

�لفل�ضطينيون، وذلك بمنح �ل�ضعر �ضوتًا يجعله 

�أحد �أفعال ''�لروح �لمعنوية''.25 ولعل تجربة 

ر عنها �ضيا�ضيًا 
اّ
دروي�ش �لفل�ضطينية، مثلما عب

وجماليًا، �ضو�ء في فترة �إقامته في حيفا، �أو 

في �لمنافي، �أو حين رجوعه �إلى ر�م �للـه، 

ت�ضتدعي مقولة �ضيالن: ''لي�ش على وجه 

�الأر�ش ما يمنع �ل�ضاعر من �لكتابة، حتى �إن 

كان يهوديًا، و�الألمانية هي لغة ق�ضائده.''26 

ولعل ��ضتدعاء �ضيالن، هنا، لي�ش رغبة في 

مقارنة �لمعاناة، بقدر ما هو �إبر�ز للحاجة 

�إلى �لتاأمل في �إرث �لعنف �لذي خلاّفته حروب 

�لحد�ثة �لمتمركزة �أوروبيًا في �لعالم، نحو 

فهم �أف�ضل الأخالقيات �لبقاء. ومثلما �أنه ال 

يمكننا مقارنة �لمعاناة، فاإنه ال يمكننا �أي�ضًا، 

بها، وكل ما 
اّ
مقارنة �دعاء�ت �لعنف �لذي �ضب

ن�ضتطيعه هو �أن ن�ضتق�ضي ت�ضكيالت �لعنف، 

ون�ضترجع حقنا في �ضرد ما حل ب�ضحاياه 

و�لناجين منه، للحيلولة دون تكر�ر �لماأ�ضاة.

لذ�، لم يكن مفاجئًا �أن يقول دروي�ش، وفي 

مرحلة مبكرة، �إن �ل�ضعر يمكن �أن يكون ثوريًا، 

لكنه ال يخلق �لثورة، ذلك باأنه ''يقول �لحقيقة، 

وال يعلنها''،27 و�إنه ال يمكن �أن يغير �لكثير، �إذ 

''ال يغير �ل�ضعر �إالاّ �ل�ضاعر''،28 �أو يكاد. وحين 

هذ� �لهول، لكنه، مع ذلك، قادر على ت�ضكيل 

و�قع مو�ٍز يهزم به �لموت: بو�ضف طقو�ضه، 

ل ما فيه من حمق، 
ُّ
و�ل�ضخرية منه، وتاأم

ن نجو� 
َ
وتو�ضيع م�ضاحات جدوى �لوجود لم

منه عبر كتابة حكايته.

�إن في ��ضتدعاء دروي�ش �لرهيف للمع�ضلة 

ل  �لتاريخية لمكانة �ل�ضاعر وف�ضيلته، ما ي�ضكاّ

محاولة الإنقاذ ''جوهر'' �ل�ضعر من مو�ضوع 

''وجوده''، كما �أن فيه �إحالة على تعقيبات 

الفتة على مقولة �أدورنو: ''بعد �أو�ضفيت�ش، فاإن 

 Nach( ''كتابة ق�ضيدة ما هي ]فعل[ بربري

 Auschwitz ein gedicht zu schreiben، ist
barbarisch(، وذلك على غر�ر مقوالت روبرت 

كوفمان في �ضعر ما بعد �لحرب �الأميركية، 

و�لذي �أكد �الأطروحة �ل�ضهيرة لفالتر بنيامين 

وفحو�ها �أن ''�لحد�ثة''، ربما، ولي�ضت 

''�لق�ضيدة''، هي مدونة جميع �لبربريات، 

و�لق�ضيدة ال ''يمكن'' �أن ُتكتب فقط، بل ''يجب'' 

�أن ُتكتب.23 وبح�ضب كوفمان، فاإن ''�أدورنو في 

ر �أن مقولته 
اّ
حقيقة �الأمر، وربما ب�ضذ�جة، ت�ضو

�لماأثورة، �ل�ضائكة و�لقابلة للتاأويل، 

و�لم�ضتفزة بالتاأكيد، �ضت�ضترك ب�ضورة 

عيد �نتهاء 
ُ
ذلت ب

ُ
مبا�ضرة، مع �لجهود �لتي ب

�لحرب، لجعل �لفكر و�لكتابة ي�ضتبكان مع، 

ويتيحان �إمكان، م�ضاءلة معاني �الإن�ضانية 

''بعد - �لحياة''، بعد �لنجاة من �لر�يخ �لثالث 

1933 - 1945، �أو ما �ضيدعوه �ضعر بول 

�ضيالن، الحقًا، ''ما حدث''... فما حدث هو لي�ش 

ل�ضحايا �الإبادة �أنف�ضهم فح�ضب، بل للعالم 

نف�ضه �أي�ضًا، ولما بعد �لتجربة �الإن�ضانية.''24 

وبالتالي، فاإن �لق�ضيدة، حتى �إن �نتمت 

تحقيبيًا، �إلى �لحد�ثة �أو �إلى ما بعدها، �إالاّ �إنها 

ت�ضجل ما فيهما من قبح وجمال، وال ت�ضترك 

في �آثامهما، �إالاّ لمامًا. وبالتالي، يجب �أن 
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هوميرو�ش ود�نتي و�أبي تمام''،33 �إالاّ �إن ذلك 

لم يمنعه من �ل�ضر�خ في �لمر�آة: ''�آن لل�ضاعر 

�أن يقتل نف�ضه. ال لينتحر كما يظن �ل�ضحافي 

�لباحث في �لق�ضيدة عن خبر، بل ليكفاّ 

�الإن�ضان فيه عن تحويل �لدم �إلى ورد، وعن 

تجميل �لرماد... وليف�ضح �ل�ضعادة �لم�ضللة 

�لناتجة عن �ضرط ال فكاك منه باإبد�ع عالم 

مو�ٍز وم�ضاٍد بعالم ينهار فينا وفيه. ولنوقف 

�التهام �لذ�تي: �أتموت �لنا�ش لتحيا �للغة؟ 

ولتتوقف �لجثة فينا، جثتنا، عن �لرق�ش 

�الحتفالي.''34 لم يتوقف دروي�ش يومًا عن 

�إيجاد ملجاأ له في �لق�ضيدة، وكان د�ئم 

�لتاأمل باإمكان �لن�ضر بال�ضرد، ولم يتردد في 

�لقول: ''ال �أعرف �إلى �أي حد �أنا مهزوم �أو 

منت�ضر. ربما �أنا منت�ضر باللغة �ل�ضعرية، ربما 

�نت�ضاري هو �ل�ضعر، وهذ�، �إن كان �ضحيحًا، 

ق ح�ضاري وثقافي مهم. �الإ�ضر�ئيلي 
اّ
فهو تفو

منت�ضر بال�ضالح �لنووي و�لطائر�ت... �أنا �أعتبر 

ا 
اّ
نف�ضي منت�ضر�ً بالق�ضيدة. �لطائرة ت�ضقط، �أم

�لق�ضيدة فال ت�ضقط �إن كانت جميلة. �لخطر هو 

كتب �ضعر جميل، لكن �ل�ضعر�ء �لذين 
ُ
�أن ي

يكتبون �ضعر�ً جمياًل لي�ضو� مع �لحرب.''35

وعلى ذلك، فاإن دروي�ش، وقد �أعلن نف�ضه 

''�ضاعر�ً طرو�ديًا''، يقر�أ �لن�ضر كلحظة موت 

ولحظة حياة في �آن معًا من خالل �ل�ضعر، 

ة تاريخية، �إذ ال يغدو 
اّ
لحظة تحويل ل�ضردي

 
اّ
�ل�ضعر و�ضيلة لهزيمة �لموت فح�ضب، بل، و�أهم

من ذلك، و�ضيلة لهزيمة ذ�كرة �لهزيمة نف�ضها. 

ولذ�، فاإن �لتوتر �لقائم بين �لتاريخ ''�لفعلي'' 

لحروب �لبليبونيز، مثاًل، وقوة �الأ�ضطورة 

ُفت دروي�ش، ذلك باأن مد�خلته 
َ
�لطرو�دية، لم ي

�ل�ضعرية تعيد تاأطير ��ضتعارة �لن�ضر كي 

تكون، حتى بعد �لهزيمة، �أمثولة للحالة 

�لفل�ضطينية:

�ضئل �إن كان في و�ضع �ل�ضعر �أن يهزم �لموت، 

رداّ بـ ''ال'' مدوية، �إذ ''ال �ضعر يهزم �لموت في 

�ضاعة �للقاء، لكنه يرجئه، يرجئه �إلى وقت 

�ضروري الختبار جدوى �لغناء في حفلة 

طويلة �إلى �أن تكتمل �الأغنية، ويقع �لمغني في 

قب�ضة قنَّا�ضه �لو�قف خلف �لباب، وقد ال 

ينتبه �أحد �إلى موت �لمغني، ما د�مت �الأغنية 

قد �ضارت جماعية، يغنِّيها �ل�ضاهرون.''29 

ومع ذلك، ال بد من �ال�ضتدر�ك بالقول �إن 

كتابات دروي�ش �ل�ضعرية، في ذلك �لوقت، 

ت�ضير �إلى تعديل رهيف في و�ضف �لمو�جهة 

مع �لموت، ذلك باأنه بعد خ�ضوعه لجر�حة في 

�ل�ضريان �الأبهر في باري�ش في �ضنة 1998، 

�أكد �أن �لموت قد ينت�ضر على �لفيزيائي في 

ا �لجمالي، فال �ضبيل للموت �أن 
اّ
�الإن�ضان، �أم

ينت�ضر عليه. ولذ�، خاطب دروي�ش �لموَت 

م�ضتنكر�ً: ''�ألديك وقت كي تزور ق�ضيدتي؟ ال. 

لي�ش هذ� �ل�ضاأن �ضاأنك. �أنت م�ضوؤول عن �لطيني 

تَك يا 
َ
في �لب�ضري، ال عن فعِله �أو قوله. هزم

ها.''30 ولهذ�، كان ت�ضليم 
ُ
موُت �لفنوُن جميع

دروي�ش بالن�ضر �لفيزيائي للموت، من دون 

�لجمالي، مو�ضع در��ضات فل�ضطينية جدية،31 

ف�ضاًل عن �أن ثيمة �لموت، في حداّ ذ�تها، 

و�ضيا�ضات �لموت و�لحياة في �ضياقات 

�ال�ضتعمار و�ال�ضتعمار �ال�ضتيطاني، غدت حقاًل 

�أكاديميًا م�ضتقاًل �ليوم.

الن�رص: الواقع والأ�سطورة

و�إذ� كان �النت�ضار �لفردي على �لموت 

ممكنًا بالق�ضيدة، فاإن فيها، كذلك، مت�ضعًا 

للن�ضر �لجماعي بـ ''�متالك �أر�ش �لكالم'' حين 

يكتب �ضاعرها ''حكايته، ويملك �لمعنى 

تماما.''32 ومع �أن ''بيتًا و�حد�ً من خ�ضب �أو 

ق�ضب �أو حجر'' خير لدروي�ش ''من مباني 
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نحو موجز، مع �لفيل�ضوف �لر�حل جيل 

دولوز.40 فيرد دروي�ش �أنه �ضاعر يطمح �إلى �أن 

يروي تاريخ �لغياب و�لغائبين في �لتاريخ 

�لذي م�ضى و�نق�ضى، و�أنه �أي�ضًا، �ضاعر يروي 

ماأ�ضاة معا�ضرة �ضبيهة، هي ماأ�ضاة 

�لفل�ضطينيين �لتي �ضاهمت �لمركز�نية 

�الأوروبية، وما ن�ضاأ عنها من ''م�ضاألة يهودية''، 

في �إعادة �إنتاج تاريٍخ طرو�دي حديث لل�ضعب 

�لفل�ضطيني.

ت�ضتغرب �آدلر من قدرة دروي�ش على 

''�متالك �أر�ش �لق�ضيدة'' على �لرغم من �إقامته 

في �لمنفى مع �ضتة ماليين من �أبناء �ضعبه، 

وتغمز من قناته بالقول: ''تبدو يهوديًا، 

منتظر�ً في �لمنفى!'' فيرد دروي�ش: ''�آمل ذلك، 

فهذ� �أمر ح�ضن، ح�ضن �ل�ضيت في هذه �الأيام. 

ولكن �لحقيقة لها وجهان. لقد ��ضتمعنا �إلى 

�لرو�ية �الإغريقية، و�ضمعنا �أحيانًا �ضوت 

ا 
اّ
�ل�ضحية �لطرو�دية على ل�ضان يوربيدي�ش. �أم

�أنا، فاإنني �أبحث عن �ضاعر طرو�دة، الأن 

طرو�دة لم ترِو حكايتها. و�أت�ضاءل: هل �ل�ضعب 

�أو �لبلد �لذي له �ضعر�ء كبار يملك �لحق في 

�ل�ضيطرة على �ضعب �آخر ال �ضعر�ء له؟ وهل 

ل �ضببًا كافيًا  غياب �ل�ضعر عند �ضعب ي�ضكاّ

لهزيمته؟ هل �ل�ضعر �إيماء �أم هو �أحد �أدو�ت 

�ل�ضلطة؟ هل باإمكان �ضعب �أن يكون قويًا دون 

�أن يكتب �ضعر�ً؟ �أنا �بن �ضعب غير معترف به 

بما فيه �لكفاية حتى �الآن. �أريد �أن �أتكلم با�ضم 

�لغائب، با�ضم �ضاعر طرو�دة، فالوحي �ل�ضعري 

و�لم�ضاعر �الإن�ضانية قد تظهر �أكبر في �لهزيمة 

ا هي في �لن�ضر. في �لخ�ضارة �أي�ضًا 
اّ
مم

�ضاعرية عميقة، وقد تكون هناك �ضاعرية 

�أعمق في �لخ�ضارة، ولو كنت �أنتمي �إلى مع�ضكر 

�لمنت�ضرين، ل�ضاركت في مظاهر�ت �لت�ضامن 

مع �ل�ضحايا. هل تعلمين لماذ� نحن 

لم �أكن و�قعيًا. ولكنني ال

،
َّ

�أ�ضدق تاريخ ''�إلياذة'' �لع�ضكري

هو �ل�ضعر �أ�ضطورة خلقت و�قعًا...

وت�ضاءلُت: لو كانت �لكامير� و�ل�ضحافُة

�ضاهدًة فوق �أ�ضو�ر طرو�دَة �الآ�ضيوية،

هل كان ''هومير'' يكتب غير �الأودي�ضة؟  36

يقر�أ دروي�ش في هذ� �لمقطع �ل�ضعري ماذ� في 

و�ضع �ل�ضعر �أن يفعل بح�ضار طرو�دة، 

ة 
َّ
و�ضقوطها، وتدميرها،37 تلك �لقلعة - �الأم

�لتي �ضكلت �إحدى �أبلغ �ال�ضتعار�ت �لكونية، 

ل�ضرديات �لن�ضر و�لهزيمة في �لتاريخ، على 

�لرغم من �لفو�رق �لكبيرة بين طرو�دة 

وفل�ضطين، �إذ لم يخطف �لفل�ضطينيون هيلين، 

ولم يكونو� �ضببًا في �لحرب، و�إنما كانو� 

�ضحاياها.38 ولذ�، فاإن دروي�ش يجيب، بال 

تردد، �أنه، �ضخ�ضيًا، لي�ش مع�ضومًا من 

''�لتورط'' في متاهات ''�ل�ضوؤ�ل �لهومري''، بين 

حدَّي �ل�ضفاهة و�لكتابة،39 غير �أن �لتورط 

�لذي �ضاغه على نحو بالغ �الأناقة لم ينِف 

فيه تعدد �إمكانات �لتاأريخ لتاريٍخ ال - حدثي 

فح�ضب، بل �أكد فيه �ضرورة كتابة �ل�ضعر في 

جميع �الأحو�ل، �أكان �لتاأريخ هو لو�قع، �أم 

الأ�ضطورة خلقت و�قعًا عبر فعل �لق�ضيدة في 

�لتاريخ، وفعله فيها.

في فيلم جان - لوك غود�ر ''مو�ضيقانا'' 

)2004(، تطلب �ضارة �آدلر، �لمر��ضلة و�لمنتجة 

�الإ�ضر�ئيلية - �لفرن�ضية، من دروي�ش �أن يو�ضح 

موقفه من ''�لحق'' �الإ�ضر�ئيلي في �أر�ش 

فل�ضطين �لتاريخية، و�أن يناق�ش تعقيد�ت 

�لعالئق �لتاريخية لماأ�ضاة طرو�دة، 

ين �لمتجذرين في م�ضيرته �لجمالية 
َ
�لمو�ضوع

و�ل�ضيا�ضية، و�للذين �ضبق �أن ناق�ضهما، على 
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بين �لم�ضروع �ال�ضت�ضر�قي �الأوروبي و�لم�ضروع 

�ال�ضتعماري �ل�ضهيوني، خطوة �إ�ضافية عبر 

ره  �لعودة �إلى تاريخ �ضقوط طرو�دة �لذي �أطاّ

كلحظة بدئية لقيام �لمركز�نية �الأوروبية، 

موؤكد�ً �أن �إحدى ماآ�ضي طرو�دة �لمتر�كمة هي 

ن عليها 
َّ
�أن �أحد�ً لم يبحث عن �الألو�ح �لتي دو

تها. ولذ� يقول دروي�ش، بال 
َ
ها �ضير

ُ
�ضاعر

ظ: ''من ح�ضن حظي، �أو من �ضوئه، �أنني  تحفاّ

ل�ضت طرو�ديًا، ومن ح�ضن حظي �أنني ما زلت 

ر عن �إن�ضانية تد�فع عن خال�ضها �ل�ضعري. 
اّ
�أعب

وهي �إن�ضانية تكثاّف، وتتعرف على ذ�تها 

�لثقافية و�لتاريخية تعرفًا �ضلبيًا، وال باأ�ش، 

من خالل عالقتها باأثينا �لتي �أ�ضبحت 

رومانية. ففي �ضعرنا �لعربي، �إذن، ما ز�ل 

ا ال يقال… لقد �آن للغتنا 
اّ
هناك �لكثير مم

ذ�ت �لجماليات �لفذة �أن تتهياأ ال�ضتقبال 

حد�ثة ال ن�ضارك في �ضوغ منظومتها �لكونية، 

ونكتفي با�ضتهالكها ك�ضائر �لمو�د �الأُخرى. 

و�ضوء حظي ]في �أنني ل�ضت طرو�ديًا[ هو 

�أنني، لو كنت كذلك، ف�ضاأكون مو�ضوعًا 

�أنثروبولوجيًا، ال ل�ضيء �إالاّ الأن علماء �الإغريق 

و� �أن ي�ضفو� 
اّ
قد �رتاحو� �إلى �نت�ضارهم، فاأحب

مز�يا �إن�ضانية على �ضحاياهم.''44

والأن دروي�ش كان يوؤمن باأن �لتاريخ لي�ش 

قا�ضيًا، بل هو موظف في �لتاريخ �لعالمي 

للمظالم �لكبرى،45 فاإنه كان مهجو�ضًا بتاريخ 

�الأميركيين �الأ�ضالنيين �لذين ي�ضفهم �لتعبير 

�ل�ضائع بـ ''�لهنود �لحمر''، و�الأرمن، 

و�لجنوب - �أفريقيين... ذلك باأن �لتاريخ، و�إن 

ِعْد نف�ضه، �إالاّ �إن ماأ�ضاته تتولى �لمهمة عبر 
ُ
لم ي

��ضتن�ضاخ �ضيا�ضات �لن�ضيان، و�لغفر�ن، 

و�إعادة – �الن�ضجام )reconciliation( �لذي 

م خطاأ بـ ''�لم�ضالحة 
َ

ترج
ُ
غالبًا ما ي

�لتاريخية''.46 وبما �أن حروب �لماأ�ضاة ُتخا�ش 

�لفل�ضطينيين م�ضهورون؟ الأنكم �أنتم �أعد�وؤنا. 

�إن �الهتمام بنا نابع من �الهتمام بالم�ضاألة 

�ليهودية، نعم �الهتمام بك �أنتِ، ولي�ش بي �أنا. 

�إذن: نحن قليلو �لحظ في �أن تكون �إ�ضر�ئيل 

هي عدونا، الأنها تحظى بموؤيدين ال حداّ لهم 

في �لعالم. ونحن، �أي�ضًا، محظوظون الأن تكون 

�إ�ضر�ئيل عدونا، الأن �ليهود هم مركز �هتمام 

�لعالم. لذلك، فقد �ألحقتم بنا �لهزيمة 

و�أعطيتمونا �ل�ضهرة. لقد �ألحقتم بنا �لهزيمة، 

ولكن منحتمونا �ل�ضهرة. نعم، �أنتم وز�رة 

ا يهتم 
اّ
دعايتنا، الأن �لعالم يهتم بكم �أكثر مم

ة �أوهام حول هذ� �الأمر. ال 
َّ
بنا، ولي�ضت لدي �أي

�أعتقد �أن هناك نهاية ل�ضعبنا �أو ل�ضعرنا... 

ولكن هناك معنى �آخر، هو �أنه ال �ل�ضحية وال 

�لهزيمة تقا�ش بعبار�ت ع�ضكرية... �أحمل �للغة 

�لمطيعة كال�ضحابة. �إن �ضعبًا بال �ضعر هو 

�ضعب مهزوم.''41

في هذه �لمقابلة، ي�ضتعيد دروي�ش مقولة 

نها في ''�لق�ضية  �إدو�رد �ضعيد �لتي د�ضاّ

ف من خاللها �ل�ضر�ع 
َّ
�لفل�ضطينية'' و�لتي عر

على فل�ضطين ك�ضر�ع بين �لفل�ضطينيين 

و�ل�ضهيونيين على ''فكرة''، ذلك باأن ''فل�ضطين 

]كفكرة[ نف�ضها هي مو�ضع �ل�ضجال، بل 

ومو�ضع �لمناف�ضة.''42 لقد �أوجد �ضعيد رباطًا 

م�ضيميًا بين م�ضروع �ال�ضت�ضر�ق وم�ضروع 

�ل�ضهيونية، وخ�ضو�ضًا في عالم ''�الأفكار'' 

د �لطريق لتاأ�ضي�ش دولة �ال�ضتعمار 
اّ
�لذي مه

�ال�ضتيطاني - �إ�ضر�ئيل. ذلك باأن �لفكرة 

�ال�ضت�ضر�قية عن فل�ضطين، بالن�ضبة �إلى 

لت حا�ضنة للغة قومية،  �ل�ضهيونية، �ضكاّ

وو�ضيلة للوحدة و�الأ�ضالة �لتي ال �أ�ضالنية 

فيها �إالاّ في �لبالغة �ل�ضيا�ضية لل�ضهيونيين، 

نت من نفي وعي �لمنفى �ليهودي.43 وقد  ومكاّ

�لتقط دروي�ش هذه �لفكرة، و�ضار بالتماهي 
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ففي �ل�ضياق �لمبا�ضر لجنوب �أفريقيا ما 

بعد �الأبارتهايد، فح�ش جاك دريد� �لجو�نب 

�لعملية و�لمثالية لمو�جهة �لماآ�ضي �لتاريخية، 

و�لتوتر �لقائم بين ''�لم�ضالحة'' عبر �لتو�ضط 

و''�لم�ضالحة'' �لم�ضروطة، و''�لغفر�ن �لخال�ش'' 

غير �لم�ضروط. و�نطالقًا من وعيه لالأبعاد 

�لمتعددة لهذه �لعملية، بما فيها �لعلماني في 

مقابل �لديني، و�لوطني في مقابل �لعالمي، 

يحاجج دريد� باأن ''�لغفر�ن يجب �أن ي�ضتمل 

على طرفين: �ل�ضحية و�لجالد.''49 وعليه، فاإن 

�لغفر�ن ال يمكن تحقيقه �إالاّ على م�ضتوى 

ل طرف ثالث، كج�ضم  ''طرفين''، و�إذ� تدخاّ

ق�ضائي، فاإن �لهدف ال يغدو �لغفر�ن، بل 

�لم�ضالحة. وحين تبد�أ هذه �لعملية، فاإنها 

تت�ضمن �ضرورة فهم ''�الآخر''، �أي فهم 

''�ل�ضحية'' لـ ''�لجالد''. كما �أ�ضاف دريد� �أن 

ثمة جر�ئم ال يمكن غفر�نها �ضمن �أي من 

�الأطر �لثالثة �الآنفة، وهي �لجر�ئم �لتي ُتفقد 

�ء �لوح�ضية 
َّ
�الإن�ضان قدرته على �لمغفرة جر

�لمفرطة �لتي تمتع بها �لجالد. �إن عملية 

�لم�ضالحة هذه، حكمًا، هي عملية عقالنية، 

بينما �لغفر�ن �لخال�ش، ��ضتناد�ً �إلى دريد�، 

لي�ش فعاًل عقالنيًا. لم يجادل دريد�، �إذ�ً، �ضد 

جدوى �لم�ضالحة لتي�ضير �ل�ضفاء �لوطني �لذي 

لم يتورط �أي من طرفيه في �أن يكون مطية 

لم�ضروع ��ضتعماري، لكنه حاول، عو�ضًا عن 

ذلك، �أن يخلاّي بين �لم�ضالحة و�لغفر�ن، وذلك 

من خالل و�ضفه للغفر�ن �لخال�ش �لع�ضي 

على �لتحقق حين يتم تاأطيره في �لماأ�ضاة 

�لوطنية.

لي�ضت كتابات دروي�ش وحدها ما يزودنا 

بنقي�ش �ضاخر لثنائية دريد�، نقي�ش مفتوح 

من خالل قر�ءته، على �لرغم من مقوالت 

ل تجليًا للكيفية  ملتب�ضة لدروي�ش �أحيانًا، ت�ضكاّ

بجميع تناق�ضاتها، مثلما ُتخا�ش �لماآ�ضي 

�لتاريخية �لكبرى، فقد قارب مارك ن�ضينيان 

هذه �لم�ضهدية �الإ�ضكالية منطلقًا من �الإبادة 

 )archetype( الأرمنية كاأنموذج �أمثولي�

للمظلمة �لتاريخية. وعو�ضًا عن ب�ضاطة 

دثية لتلك �لماأ�ضاة، 
َ
��ضتدعاء �لحقائق �لح

ا يمكن �أن ي�ضكل ''حقيقة 
َّ
يت�ضاءل ن�ضينيان عم

، ليكون، فيما بعد، ''و�قعًا 
ً
تاريخية'' �بتد�ء

تاريخيًا''.47 وعليه، فاإنه، ومن خالل �ضياق 

�لمحكمة �لفرن�ضية ب�ضاأن هذه �الإبادة 

ين �لق�ضائيين 
َ
�لجماعية، يتق�ضى �لمفهوم

لل�ضحية و�لجالد، وكيف يوؤثر كل منهما في 

�الإر�دة �لجماعية لت�ضكيل �لذ�كرة، ليخل�ش �إلى 

ن من خاللها  �لت�ضاوؤل عن �لكيفية �لتي ند�ضاّ

ذ�كرة �لماآ�ضي �لكبرى في �إطار �لتاريخ.

لم ي�ضخر دروي�ش من �ضرقة فل�ضطين في 

ر�بعة �لنهار فح�ضب، بل �ضخر �أي�ضًا، من 

�ضيا�ضات �لن�ضيان و�لغفر�ن: ''لي�ش �ضعار 'لن 

ن 
َ
نن�ضى ولن نغفر' من �بتكارنا، نحن �ضحايا م

له حادٌث، كان فيه 
اّ
�حتكر دور �ل�ضحية، وخو

�ل�ضحية، باأن يتحول �إلى قاتلنا �لذي ال 

حاَكم. لي�ش ذلك �ل�ضعار من �ضياغتنا، و�إالاّ 
ُ
ي

النهالت علينا �لتهمة �لكونية بالرغبة �لمكبوتة 

في �النتقام. فما ز�ل هناك دم رخي�ش ودم 

ثمين. وهنالك قاتل عادل وقاتل ظالم. وهناك 

�ضحية ممتازة و�ضحية بخ�ضة، تح�ضل فيها 

�الأولى على تعوي�ش بدولة م�ضيجة 'بحق 

�لنق�ش' �الأخالقي، وتح�ضل �لثانية على قبر ال 

�ضاهدة له وتكافاأ بالن�ضيان.''48 وبينما �أ�ض�ش 

 في حالة �لمحكمة 
ً
ن�ضينيان بحثه �بتد�ء

�لفعلية، و�ضخر دروي�ش من فكرة �لمحكمة ما 

د�م �ل�ضحايا يتم تجريمهم، فقد حاول جاك 

دريد�، باقتد�ر، ��ضتكناه �لتناق�ش �لكامن في 

مقولة ''�لغفر�ن �لحقيقي''.
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ولكن �ل�ضالم لم يبد�أ. فلي�ش من �أ�ضماء �ل�ضالم 

ب �لح�ضار �لع�ضكري على 
َ
�ضر

ُ
�لجميلة �أن ي

مجتمع �ختار �ل�ضالم جو�بًا على �ضوؤ�له 

�لوجودي و�لوطني بعدما �أنقذ هويته من خطر 

�لتال�ضي في �الآخر من جهة، ومن خطر 

�النغالق من جهة ثانية. ولي�ش من �أ�ضماء 

�ضمح لل�ضعب �لفل�ضطيني 
ُ
�لتعاي�ش �لجميلة �أالاّ ي

بتحقيق '�لتعاي�ش �لجغر�في' بين مدنه وقر�ه 

وريفه، بالتعاي�ش مع ذ�ته، عقابًا له على 

قر�ءة تاريخ بالده �لمعا�ضر بطريقة �ضاغت 

م�ضروع حياة م�ضتركة مع �الآخر على �أر�ش 

م�ضتركة ولغٍد م�ضترك. ال حاجة بنا للوقوف 

طوياًل �أمام �لمفارقة �لتي تدفع �ل�ضحية �إلى 

�لبحث عن حل لم�ضكلتها يتو�زى مع �لبحث، 

في �لوقت ذ�ته، عن حل لم�ضكلة �ضحية �أُخرى 

تحولت دولتها �إلى جالدها، فذلك متروك 

لكتاّاب �لتر�جيديات �لكبرى، �إذ� كان لها مكان 

في هذ� �لزمان. لكن �ل�ضحية فينا، وقد �ضاقت 

ذرعًا بمكانتها وبحاجتها �إلى �لبطولة، تدرك 

�أنها لن تنتقل �إلى �ضجالها مع نف�ضها ومع 

�الآخر الإنجاز مكانة �لعادي �إالاّ بف�ضل 

�لتاريخ، على �لرغم من �أنها �ضحية 

�لتاريخ.''54

في لقاء �ضخ�ضي �أخير مع دروي�ش، قبل 

ب�ضعة �أ�ضابيع من رحيله في 8 �آب/�أغ�ضط�ش 

2008، ت�ضاجلنا على نحو ال يخلو من 

�لحدة.55 وقد د�ر �لحو�ر، حينئذ، حول مقالة 

كتبُتها خالل �لعدو�ن �الإ�ضر�ئيلي على لبنان 

في تموز/يوليو 2006، و�نتقدت فيها ردة 

فعله �لمتاأخرة على �لحرب، وتوقيع بيان 

�ضاغه مثقفون فل�ضطينيون و�َزو� فيه بين 

�إ�ضر�ئيل وحزب �للـه كـ ''�أ�ضوليتين 

متناحرتين''.56 في تلك �لمقالة �لتي رف�ش 

�ل�ضديق غ�ضان زقطان محرر ملحق ''�أيام 

�لتي ت�ضتطيع �ل�ضحية، عبرها، تقديم معونة 

�أخالقية لجالدها.50 ففي 5 ت�ضرين �الأول/

�أكتوبر 2008، وبعد �ضهرين على رحيل 

دروي�ش، �ضهدت مدن عدة في �لعالم �إطالق 

م�ضروع هائل بعنو�ن: ''هوية �لروح''. وقد ُقداّم 

�لعر�ش على خم�ش �ضا�ضات �ضينمائية ��ضتناد�ً 

�إلى ق�ضيدة ''تيري فيغن'' للكاتب �لنرويجي 

هنريك �إب�ضن، وق�ضيدة دروي�ش ''جندي يحلم 

بالزنابق �لبي�ضاء''، و�للتين ت�ضتركان في 

كونهما ق�ضيدتين تتمحور�ن حول مقولَتي 

�لثاأر و�النتقام، وقد �ضارك دروي�ش �ضخ�ضيًا 

في �أد�ئهما. في ق�ضيدة دروي�ش، كان �لبطل 

�لنقي�ش لدروي�ش، و''�لبطل ]ونقي�ضه[ هو �آخر 

ن يعرف �أنه بطل''،51 على �لرغم من عدم 
َ
م

معرفة �لجمهور �لفل�ضطيني و�لعالمي به �إالاّ ما 

ندر، �ضخ�ضًا حقيقيًا هو: �ضلومو �ضاند، �أ�ضتاذ 

�لتاريخ في جامعة تل �أبيب، و�لذي �أثارت 

ثالثيته عن تاريخ ''�إ�ضر�ئيل، و�الإ�ضر�ئيليين، 

و�الأ�ضرلة'' �ضجاالت هائلة في �الأكاديميا 

�الإ�ضر�ئيلية و�لم�ضهد �لثقافي باأ�ضره.52

لقد كان دروي�ش من �لمنافحين عن فكرة 

�أن �ل�ضحايا يجب �أالاّ يقدمو� معونة �أخالقية 

لجالديهم، حتى �إن ��ضتطاعو� ذلك. وفي رد 

الذع على �لرو�ئي �ل�ضهيوني �أ. ب. يهو�ضو�ع، 

�لذي دعا �لفل�ضطينيين �إلى �أن ي�ضاعدو� 

�الإ�ضر�ئيليين على تطبيع �لعالقة مع �أنف�ضهم، 

�أو�ضح دروي�ش �أن تلك �لعملية ال يمكن �أن تتم 

�إالاّ ''حين تتمكن �ل�ضحية من �إبد�ع حياتها 

�لطبيعية. وال يحدث ذلك �إالاّ بعد �العتر�ف 

ا لحق لها من 
اّ
بحقها في �لوجود، و�العتذ�ر عم

ظلم، وما ي�ضتتبع هذ� �العتذ�ر من �إجر�ء�ت.''53 

في هذه �لمقولة، ينفي دروي�ش �إمكان 

�لكينونة �لطبيعية في و�قع غير طبيعي، موؤكد�ً 

�أنه ''�ضحيح �أن �لحرب تبدو وكاأنها �نتهت، 
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دون �أن تح�ضب �أي ح�ضاب لقدرة �لمقاومة 

ا �ل�ضوؤ�ل 
اّ
�ل�ضعبية على تحييد هذه �لقوة… و�أم

ا �ضيفعل �الإ�ضر�ئيليون بما �أ�ضابهم في 
اّ
عم

جنوب لبنان، فاإنه منوط بنوعية ��ضتخال�ش 

�لعبرة. فاإذ� كانو� يعتبرون �الن�ضحاب ن�ضر�ً، 

فلينت�ضرو� �إذ�ً في �ضائر �لجبهات... فلين�ضحبو� 

من �ل�ضفة �لغربية ومن �لقد�ش �لعربية ومن 

�لجوالن. فلين�ضحبو� منت�ضرين، �أو فلينت�ضرو� 

من�ضحبين، فال م�ضكلة لنا مع �لت�ضمية. وماذ� 

لو �نت�ضر �لكائن �لب�ضري على حماقته؟ �إنه 

بد�ية �لر�ضد، ومقدمة و�عدة بعقد �ل�ضالم 

�لطبيعي مع �لذ�ت.''57

وعلى ما يبدو، فاإن دروي�ش كثاّف في هذ� 

�لخطاب مقولته �لتر�كمية ب�ضاأن �لن�ضر 

و�لهزيمة �لتي كان مهجو�ضًا بها منذ نك�ضة 

1967، كترجيع فظاّ للـهزيمة �لكبرى في نكبة 

1948. 58 فال�ضك لم ير�ود دروي�ش يومًا في 

�أن هزيمة �لعدو كامنة في �نت�ضاره �لذي 

�ضيودي به �إلى �لقبر، ذلك باأنه كان ن�ضر�ً بال 

ل �لعقل �لجمعي لل�ضهيونيين،  جد�رة، عطاّ

بفعل �لثقة �لز�ئدة بالنف�ش، عن �إدر�ك قو�نين 

�لتطور �ل�ضوية. فاالإ�ضر�ئيليون �لذين ''��ضتبدلو� 

�لو�قع بالخر�فة، و�لتاريخ بال�ضحر''، و�عتزاّو� 

بـ ''�إعادة روح �إ�ضبارطة'' لتحقيق معجزة 

ن لم 
اّ
�لردع، لم يتعلمو� �لدر�ش من �لتاريخ، مم

يعتبرو� �أن عدم �لقدرة على �لتوقف هي بد�ية 

�لهزيمة. كان دروي�ش و�ثقًا باأنه ''لي�ش بو�ضع 

دولة �أن تنام على �لحر�ب''، و�أن ''�لقوة ال 

تخلق �لحق''، لكنه في مقابل ''هزيمة �لن�ضر'' 

�ل�ضهيونية، �عتاد على تقديم ت�ضخي�ش 

ي�ضاري متد�ول لـ ''هزيمة �لن�ضر'' �لعربية، �إذ 

تقاطعت �أجند�ت �لرجعية �لعربية بطابعها 

''�ل�ضحر�وي �لمملوكي �لفا�ضي''، �إلى حداّ 

�لتو�فق مع جنون �لتفوق �ل�ضهيوني �لذي �أر�د 

�لثقافة'' في �ضحيفة ''�الأيام'' �لفل�ضطينية 

ن�ضرها، على غير �لعادة، بدعوى �أن فيها 

''تحاماًل على دروي�ش''، �أجريُت مقارنة بين 

بيان �لمثقفين �لمذكور، وبيان �آخر �أ�ضدره 

بيت �ل�ضعر �لفل�ضطيني ممتدحًا فيه �لمقاومة 

ظ، �الأمر �لذي كان، وال يز�ل،  �للبنانية بال تحفاّ

�ضائعًا في مو�قف فو�عل ثقافية و�ضيا�ضية 

تجاه ''�ل�ضر�ع''. لقد د�ن بيان بيت �ل�ضعر 

�لوح�ضية �الإ�ضر�ئيلية �لتي كانت مدعومة، 

ع�ضكريًا و�ضيا�ضيًا على نحو مبا�ضر، من 

�لواليات �لمتحدة �الأميركية، و�لتي تعززت 

بالت�ضويت �الأميركي بالفيتو على قر�ر وقف 

�إطالق �لنار، و�إعاقة �لمفاو�ضات �لدولية 

ا �رتكبته �إ�ضر�ئيل من 
اّ
لتحقيقه على �لرغم مم

مجازر وتدمير في لبنان.

 
َ

وز�د في حدة �لنقا�ش ��ضتدعائي خطاب

دروي�ش نف�ضه �لذي �ألقاه في �حتفالية جامعة 

بير زيت بانتهاء �الحتالل �الإ�ضر�ئيلي للجنوب 

�للبناني في 25 �أيار/مايو 2000. وقد عنون 

دروي�ش خطابه �آنذ�ك بـ ''في تحرير �لجنوب''، 

وقال في �لن�ضر و�لهزيمة ما لم يقله غيره من 

قبل: ''لي�ش هنالك ن�ضر نهائي وال هزيمة 

نهائية، فهذ�ن �لمفهومان يتقنان لعبة 

�لتناوب و�الحتر�م �لمتبادل، لكي يكمل �ل�ضيد 

�لتاريخ حركته �لالنهائية، �لمهم هو: ماذ� 

يفعل �لمنت�ضر بالن�ضر، وماذ� ي�ضنع �لمهزوم 

بالهزيمة؟ ولعل بع�ش �لهز�ئم �ضالح لبلوغ 

�لب�ضر مرحلة �لن�ضج �لمعنوي و�الأخالقي، 

ولعل بع�ش �النت�ضار�ت �أخطر على �لبع�ش 

من �لهزيمة، الأنه يعفيه من �ضرورة �الإ�ضغاء 

�إلى �ضوت �لزمن. لقد �نت�ضرت �إ�ضر�ئيل على 

ل تبعات 
اّ
�لعرب �أكثر من طاقتها على تحم

ن�ضرها، �إذ �ضار دماغها �لع�ضكري �أكبر من 

ج�ضدها، فاأ�ضبحت �أ�ضيرة لفائ�ش قوة ج�ضعة، 
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ح�ضرية بذاّت ما �ضبقها من �لفا�ضيات 

�الأوروبية، لكنها، في �الآن نف�ضه، م�ضروع 

��ضتعماري ��ضتيطاني تماهى مع ��ضتعمارية 

�لمركز �الأوروبي. لقد �أجرمت �ل�ضهيونية بحق 

�لفل�ضطينيين �إجر�مًا �أفقدهم �لقدرة على 

�لغفر�ن، لكنها �أجرمت، كذلك، بحق �ليهود، 

�إ�ضر�ئيليين وغير �إ�ضر�ئيليين على حداّ �ضو�ء، 

بح�ضرهم في �لم�ضروع �ال�ضتعماري 

�ال�ضتيطاني �لوح�ضي لدولة �إ�ضر�ئيل. ومع �أن 

ته 
اّ
�ضاند يك�ضف عالقته �لخا�ضة مع موقعي

ك�ضحية، وهي عالقة ي�ضوبها قلق �ال�ضتباحة 

)precarity( �لذي ال يفارقه، بدء�ً من ذ�كرته 

�لممتدة ك�ضحية للـهولوكو�ضت، �إذ كان و�لد�ه 

من �لناجين �لبولنديين، مرور�ً بـ ''معاناته'' 

�ء خدمته كـ ''�أيخمان �ضغير'' في جي�ش 
اّ
جر

�الحتالل �الإ�ضر�ئيلي، و�نتهاء بوجوده في 

مرمى نير�ن �الأكاديميا �الإ�ضر�ئيلية... �إالاّ �إنه 

بقي على نحو د�ئم تحت مهد�ف �الإعالم 

ن من نفي  �ل�ضهيوني، ال ل�ضيء �إالاّ الأنه تمكاّ

�أ�ضطورة �لحق �الإلهي لليهود، و�ختيارهم 

و�ختيار �أر�ضهم و�ختيار حكايتهم، عبر 

''تطبيع'' تخلُّق ''�ل�ضعب'' �ليهودي، وجعلهم 

ينبذون ''وعي �لمنفى'' و�لخ�ضو�ضية و�لعي�ش 

ك�ضعب ''طبيعي'' ''مثل'' غيرهم من �ل�ضعوب في 

�لقرن �لتا�ضع ع�ضر.

في مو�جهة مقوالت ''�لتكافوؤ �الأخالقي'' 

بين �ل�ضحية و�لجالد، كتب دروي�ش: 

''و�ضي�ضاألونك: �إذ� دخل ل�ش بيتًا، وفوجىء 

بقبعة �ضاحب �لبيت معلقة على �لم�ضجب، 

ن �ضوف يكون �لمتهم 
َ
فمات من �لخوف، فم

بالقتل؟ هل هي �لقبعة... �أم �ضاحب �لبيت 

�لذي علاّق �لقبعة؟ �ضيكون �لل�ش بريئًا 

كالمعتاد! ولكن، �إذ� قتل جندي �إ�ضر�ئيلي طفاًل 

ن هو �لقاتل؟ هل هو �لجندي، �أم 
َ
فل�ضطينيًا، فم

�إلغاء فل�ضطين و�لفل�ضطينيين و�لفل�ضطنة، 

مت�ضلحًا بنزوعه �الإ�ضبارطي، و�لتو�طوؤ �لر�ضمي 

�لعربي، و�لدعم �الإمبريالي �لالمحدود. 

وبالتالي، فاإن �لنظر �إلى �لور�ء، بالن�ضبة �إلى 

�ل�ضخ�ضية �لفل�ضطينية �لمقاتلة، كان يف�ضح 

دومًا عن �أن عجز �لعرب عن توظيف 

 
َ
�نت�ضار�ت �لفل�ضطينيين، منح �لن�ضر

�ل�ضهيوني �ضفته �لحقيقية باأنه ''هزيمة 

�النت�ضار''، بينما ''�نت�ضرت �لهزيمة'' على 

�لحكام �لعرب، ال على �ضعوبهم، ووجهة 

قلوبهم: فل�ضطين.

وبالعودة �إلى �للقاء �لمذكور �آنفًا، فاإن 

دروي�ش تجناّب �لمقارنة بين �لبياَنين، كما 

تجنَّب نقا�ش فكرة �أنه على �لعك�ش من �ل�ضائد 

في �ل�ضيا�ضات �لثقافية لحقبة ما بعد �أو�ضلو، 

و�لتي ��ضتبدلت �ضيا�ضات �لذ�كرة ب�ضيا�ضات 

، كان على �لمثقفين 
اّ
�لن�ضيان على نحو فج

�لذين لديهم �لتز�م �أخالقي في �أزمنة �لمعارك 

�لوطنية، وما ور�ءها، �أالاّ يتورعو� عن عقد 

�لمقارنات بين ن�ضابيات )genealogies( �ل�ضر 

�ال�ضتعماري، و�لتي تزول فيها �لفو�رق بين 

�ضعيد و�أدورنو، وقانا و�أو�ضفيت�ش. لقد �ضلك 

دروي�ش م�ضار�ً �آخر، وكان معجبًا بثالثية 

�ضلومو �ضاند، �لتي كانت ال تز�ل في طور 

�لتخلُّق، وخ�ضو�ضًا نقده على �ضرور �لنزعة 

�لقومية �لتي بذاّت، في حقبة ما بعد 

�ال�ضتعمار، �ضرور �لكولونيالية نف�ضها، وما 

جلبته من دمار.

وعلى �لرغم من �إعجاب دروي�ش بتجربة 

�ضاند، فاإن قر�ءة منظومته �ل�ضيا�ضية 

و�لثقافية قابلة للتعدد، ذلك باأن �ل�ضهيونية 

�إنما تحفر قبرها بيديها، لي�ش لتناق�ضها 

�لد�خلي �لنا�ضىء عن �لتوزع بين �لديننة 

و�لعلمنة، بل، �أكثر من ذلك، لكونها حركة 
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�أندل�ش، بتد�عياتها �لجمالية، فاإن فل�ضطين 

هي �الأندل�ش �لقابلة لال�ضتعادة.''61 وبذ�، 

�ضكلت �ضنة 1492 لحظة مفتاحية في تاأ�ضي�ش 

�لتاريخ �لعالمي ال تز�ل �أ�ضد�وؤها م�ضتمرة في 

�لثقافة و�ل�ضيا�ضة �لمعا�ضرتين. وفي هذ� 

�ل�ضياق، يعتقد منير �لعك�ش �أن �أحد�ث �ضنة 

 1492 د�ضنت �لم�ضروع �ال�ضتعماري

�الأورو - �أميركي، ومهدت �لطريق لل�ضهيونية. 

نت ''فكرة �أميركا'' من �إيجاد هيمنة  ومنذئذ، مكاّ

�أنجلو - �ضك�ضونية بروت�ضتانتية بي�ضاء 

)WASP( �أنتجتها �الأ�ضطورة �ل�ضهيونية، 

وعززتها �لممار�ضة �لتي قادت �إلى تاأ�ضي�ش 

�إ�ضر�ئيل كدولة ��ضتعمار ��ضتيطاني.62

تتمحور �أطروحة منير �لعك�ش حول ''فكرة 

�أميركا'' �لتي �ندغم فيها �لم�ضروعان �الأوروبي 

و�ل�ضهيوني، في �إطار حلم قيامي متوح�ش، �إذ 

هي ترجمة �أنجلو - �ضك�ضونية الأ�ضطورة 

�إ�ضر�ئيل �لتاريخية �لتي تقوم على ثالثة 

عنا�ضر هي: �حتالل �أر�ش �لغير؛ ��ضتبد�ل 

ن يع�ضي 
َ
�ضكانها ب�ضكان غرباء، �أو ��ضتعباد م

منهم على �لموت �ضمن ثنائية �لتفتي�ش 

�ل�ضهيرة: ''�لعمادة �أو �لمنفى''؛ ��ضتبد�ل 

تاريخها وثقافتها بثقافة �لمحتلين �لغرباء 

وتاريخهم. وقد �أر�ضت تلك �لفكرة �لثو�بت 

�لخم�ضة �لتي ر�فقت تاريخ �أميركا بكامله، 

وهي: �لمعنى �الإ�ضر�ئيلي الأميركا؛ عقيدة 

�الختيار �الإلهي، و�لتفوق �لعرقي و�لثقافي؛ 

ة �لتو�ضع 
اّ
�لدور �لخال�ضي للعالم؛ َقدري

�لالنهائي؛ حق �لت�ضحية باالآخر. وعليه، فاإن 

�لتمرئي �لمتو��ضل بين �لم�ضروعين �نطبق 

تمامًا في ت�ضخير �لمعرفة �لجغر�فية لم�ضلحة 

تو�ضيع م�ضروع �ال�ضتعمار وتكري�ضه في �لحالة 

�الإ�ضر�ئيلية �لتي ولاّدت حالة منفى ل�ضعب �آخر 

كان �ضحية م�ضروعها �لقيامي.

ج �أع�ضاب �لجندي بلعبة 
اّ
�لطفل �لذي هي

�لحجر، فاأرغمه على قتله، ثم عالج عذ�ب 

�ضميره بالبكاء؟ ما د�م �لقاتل يبكي فاإنه 

بريء. وما د�مت �ل�ضحية عاجزة عن �لبكاء، 

فاإنها متهمة بالت�ضبب بالقتل وموت 

�ل�ضمير.''59 وعلى ذلك، فاإن جزء�ً �أ�ضا�ضيًا من 

�لتاأريخ لـ ''�ل�ضر�ع'' �لعربي �ل�ضهيوني، 

وخ�ضو�ضًا في مركزه �لفل�ضطيني، تمثاّل في 

�لمهمة �الأخالقية بمالحقة مروجي مقولة 

''�لتكافوؤ �الأخالقي'' بين �ل�ضحية و�لجالد، 

وف�ضحهم، ومحا�ضبتهم. لقد كان جزء�ً من 

مهمة دروي�ش �أن ي�ضرخ في وجه هذ� �لنفاق 

�ل�ضيا�ضي و�لثقافي كي يعطي �ضوتًا وفاعلية 

لل�ضحية �لفل�ضطينية من خالل رف�ش لغة 

�لجالد ولفظها عبر �إعادة تعريف ما هو 

''�أخالقي'' في �لمقام �الأول.

الهزمية: الأر�ش والق�سيدة

لم تكن طرو�دة وحدها ��ضتعارة كونية 

للن�ضر و�لهزيمة في فكر دروي�ش وغيره، ذلك 

ري ما بعد �ال�ضتعمار  باأن �لعديد من منظاّ

 ،)continental philosophy( ية
اّ
و�لفل�ضفة �لقار

لو� 
اّ
�لذين يكتبون عن �لق�ضية �لفل�ضطينية، تو�ض

�الأدب و�لنتاجات �لثقافية بجميع �أنو�عها، 

لكنهم غالبًا ما حاولو� تجريد �الأدب من 

حمولته �ل�ضيا�ضية لـ ''�أ�ضباب جمالية'' في 

حالة �الأندل�ش.60 ولذ�، كان �ل�ضجال في �أوجه 

حين ��ضتخدم �لفل�ضطينيون �ال�ضتعار�ت 

رت عن فل�ضطين، �أو 
اّ
�لكونية �لكبرى �لتي عب

تقاطعت معها، مثل �ضقوط �الأندل�ش، وغزو 

�أميركا، وذلك على �لرغم من �إدر�ك دروي�ش 

�لمبكر للتبعات �ل�ضيا�ضية، ال �لجمالية، لهذه 

�لمقاربة، �إذ ''لي�ش وطننا �أندل�ضيًا �إالاّ في 

�لجمال، و�الأندل�ش لي�ش لنا. و�إذ� كان ال بد من 
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�لم�ضروعين، و�ل�ضعي لالنت�ضار عليها �ضمن 

ه �ال�ضتعماري، 
َ
ن�ضال عالمي م�ضترك �ضد �ل�ضر

ومن �أجل �لحرية.

قه �لقر�ء�ت 
ُ
ومع �أن دروي�ش لم تر

�ل�ضيا�ضية ل�ضعره، �إالاّ �إنه ال يمكن للمرء تجاهل 

�ل�ضهاد�ت �لتف�ضيلية �لتي قدمها في �ضاأن 

�لتاريخ �لعربي في �الأندل�ش وتاريخ �لهنود 

�لحمر، و�لتي �أردفها بنتاج �ضعري مو�ٍز في 

�لمو�ضوع ذ�ته، ولم يكن من �ضبيل للتغا�ضي 

عن �لتقاطع بينهما �لذي جاء على �ضكل 

�هتمام نقدي الفت.66 وفي هذ� �ل�ضياق، 

يت�ضادى دروي�ش مع حكمة فالتر بنيامين �أن 

لي�ش ثمة وثيقة للح�ضارة لم تكن، في �الآن 

نف�ضه، وثيقة للبربرية.67 فالبربرية �لتي 

�قُترفت بحق كل من �لهنود �لحمر 

نت دروي�ش من �لقول: ''لقد  و�لفل�ضطينيين مكاّ

تقم�ضت �ضخ�ضية �لهندي �الأحمر الأد�فع عن 

بر�ءة �الأ�ضياء وطفولة �الإن�ضانية، و�أحذر من 

تعاظم �الأد�ة �لع�ضكرية �لتي ال ترى الأفقها 

حدود�ً، بل تقتلع كل �لمعاني �لموروثة 

وتلتهم، بج�ضع ونهم، �لكرة �الأر�ضية ب�ضطحها 

وقاعها. �لتهام معرفة �الآخر عتبة �أولى 

الإفنائه و�إق�ضائه، وهو م�ضروع �إبادة يوؤ�ضر 

على �لطريقة �لتي ين�ضاأ بها �لنظام �لعالمي 

�لجديد: غزو وهيمنة و�إلغاء ومحاولة فهم 

�الآخر بو�ضيلة �إبادته.''68

ولذ�، �أعلن دروي�ش �أن ق�ضيدته حاولت 

�ش �ضخ�ضية �لهندي �الأحمر في �ضاعة 
اّ
''تقم

روؤيته الآخر �ضم�ش، ولكن �الأبي�ش لن ي�ضتطيع 

�متالك �لر�حة و�لنوم بهدوء، الأن �أرو�ح 

�الأ�ضياء و�لطبيعة و�ل�ضحايا �ضتحوم حول 

وجوده''،69 ذلك باأن ثمة كثير�ً من �لتنا�ش 

بين ماأ�ضاة �لفل�ضطينيين وماأ�ضاة �الأميركيين 

�الأ�ضالنيين في ق�ضيدة ''خطبة �لهندي �الأحمر 

وفي م�ضاهمة �أُخرى، �أجرى �ضتيفن 

�ضاليطة تحلياًل الفتًا للم�ضروع �ال�ضتعماري، 

�لمتمركز �أوروبيًا، في كل من �لعالم �لجديد 

و�الأر�ش �لمقد�ضة.63 وقد ك�ضفت هذه 

�لم�ضاهمة عن �لديناميات �لتي تمكنت من 

خاللها �لمجتمعات �ال�ضتعمارية - 

�ال�ضتيطانية، في كال �لمنطقتين، من تحويل 

�ل�ضرديات �لدينية �إلى �ضرديات وطنية بغية 

�ضرعنة �أهد�فهما �ل�ضيا�ضية �الإمبريالية، وما 

ن�ضاأ عنها من �إز�حات لل�ضعوب �الأ�ضالنية في 

كل من فل�ضطين و�أميركا.

�إن قر�ءة مقاربات دروي�ش �الأولى قبل 

قر�بة ثالثة عقود من �لزمن لهذه �لتقاطعات 

�لتاريخية تف�ضح عن �إعجابه بهذ� �لف�ضل 

�لمهم من تاريخ �لعالم كا�ضتعارة �ضعرية 

ق بين ''�ل�ضجل �لتاريخي 
اّ
كبرى. ولذ�، فر

و�الأر�ضيف''، موؤكد�ً �أن �نحياز �ل�ضعر يجب �أالاّ 

يكون �إالاّ �إلى �ل�ضحايا. وبالن�ضبة �إلى دروي�ش، 

فاإن �ختياره ''�لهنود �لحمر �أو غرناطة'' 

مو�ضوعًا لديو�نه ''�أحد ع�ضر كوكبًا على �آخر 

�لم�ضهد �الأندل�ضي'' جاء م�ضاركة في قر�ءة 

�الإن�ضانية �لجديدة ل�ضنة 1992 على خلفية 

تاأ�ضي�ضها �الأكبر في �ضنة 1492. 64 لقد كان 

دروي�ش و�عيًا للمعنى �لتاريخي ل�ضنة 1492 

في �لعالم �لغربي، وخ�ضو�ضًا ''�لحَدثين �للذين 

ر� �لتاريخ وكر�ضا �لغرب كمفهوم: رحلة 
اّ
غي

كولومبو�ش، و�ضقوط غرناطة. �لحدث �الأول 

غزو وم�ضروع �إبادة ومو��ضلة لذهنية وروح 

�لحروب �ل�ضليبية؛ و�لحدث �لثاني تاأ�ضي�ش 

نهائي لمفهوم �لغرب و�إخر�ج للعرب من 

�لمنطقة �لو�قعة على �لطريق �إلى هذ� �لغرب 

و�إلى تاريخه �لالحق.''65 وبذ�، فاإن �أهمية 

�ال�ضتعارة �لجمالية ز�ملتها �أهمية مماثلة 

لفهم �لو�ضائج �لتاريخية �لفعلية بين 
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لدى �لفل�ضطيني عاٍل بدرجة تكفي لكي 

يتماهى مع �أي تر�جيديا منذ �الإغريق وحتى 

عد �لقدر غير 
ُ
�الآن، و�لفارق �لوحيد هو �أن ب

موجود ما د�م �ل�ضر�ع مفتوحًا. ذلك على وجه 

�لتحديد ما يجعل ن�ضو�ضنا ملحمية ولي�ضت 

�أ�ضطورية، ولي�ضت ثمة هيمنة للعامل 

�لمو�ضوعي على �الإر�دة �الإن�ضانية.''72 �إن جرح 

�لفل�ضطيني �لمفتوح هو ما يجعل �ضعر دروي�ش 

ملحميًا بالمعنى �لجمالي، و�أ�ضطوريًا بالمعنى 

�لتاريخي، ذلك باأن فل�ضطين هي ''جنة 

مفقودة'' على �لرغم من ''�لفروق �ل�ضغيرة''.

املنفى: الفكرة واحل�سور

ة �لجمالية في 
اّ
على مفترق هذه �لموقعي

�أماكنها �لمتغايرة بين طرو�دة و�الأندل�ش، 

ا كانت لمو�ضى - 
اّ
حيث فل�ضطين �أقرب �إليه مم

�لنبي في موؤ�آب، وهاليفي - �ل�ضاعر في 

رنا دروي�ش ب�ضلطة �لحكاية �لتي  �الأندل�ش، يذكاّ

يعتقد �لبع�ش �أنها بد�أت من غيرة ن�ضاء 

�إبر�هيم �لنبي، و�ضر�عهن على دور مميز في 

�أر�ش �لحكاية، قبل ن�ضوء �لحكاية. لكن 

دروي�ش كان �أكثر �هتمامًا بالكيفية �لتي 

ت�ضكل فيها �ل�ضلطة �لحكاية على نحو ي�ضتهدف 

حميمية �ل�ضعوب �لم�ضتعمرة مع �ضرديات 

تاريخية كانت �الأقدم و�الأكثر �أ�ضالنية: 

 
اّ

''ب�ضاعة نح�ش و�حدة دخل �لتاريخ كل�ش

اك. 
اّ
�ضور من باب، وخرج �لحا�ضر من �ضب

َ
ج

وبمذبحة �أو �ثنتين �نتقل ��ضم �لبالد، بالدنا، 

�إلى ��ضم �آخر. و�ضار �لو�قع فكرة و�نتقل 

�لتاريخ �إلى ذ�كرة. �الأ�ضطورة تغزو، و�لغزو 

يعزو كل �ضيء �إلى م�ضيئة �لرب �لذي وعد ولم 

يخلف �لميعاد. كتبو� رو�يتهم: عدنا. وكتبو� 

رو�يتنا: عادو� �إلى �ل�ضحر�ء. وحاكمونا: لماذ� 

لد �آدم في �لجنة؟''73
ُ
لدتم هنا؟ فقلنا: لماذ� و

ُ
و

ر عن �ل�ضردية �لتاريخية 
اّ
�الأخيرة'' �لتي تعب

�لم�ضادة لل�ضردية �ال�ضتعمارية، فوق 

�لتاريخية، �لتي �ضعت للجمع بين �ل�ضرعيات 

�لدينية و�ل�ضيا�ضية:

�أ�ضماوؤنا �ضجر من كالم �الإله وطير تحلق 

�أعلى من �لبندقية.

ال تقطعو� �ضجر �ال�ضم يا �أيها �لقادمون 

من �لبحر حربًا،

وال تنفثو� خيلكم لهبًا في �ل�ضهول

ولنا  دينكم  ولكم  ربنا،  ولنا  ربكم  لكم 

ديننا

في  وعدتكم  كتب  في  �للـه  تدفنو�  فال 

�أر�ش على �أر�ضنا

كما تدعون، وال تجعلو� ربكم حاجبًا في 

بالط �لملك!70

�إن ��ضتدعاء دروي�ش ''�الأر�ش'' )land( كمقولة 

تاريخية، ال ''�لمنطقة'' )territory( كمقولة 

�ضيا�ضية، ب�ضفتها جوهر �ل�ضر�ع لكل من 

�لهنود �لحمر و�لفل�ضطينيين، جعله يعلن �أن 

ن�ضاأته كاأ�ضالني ربطته باالأر�ش وعنا�ضرها. 

ولذ�، فاإنه يوؤكد �أن تكوينه يتيح له �لتقاط 

ر عن 
اّ
ر�ضالة �لهندي �الأحمر �لتي ربما تعب

�لفل�ضطيني بطريقة لم ي�ضتطعها بعد. وال يتردد 

دروي�ش في �لقول: ''ي�ضرفني �أن يرتقي دفاعي 

عن �لحق �لفل�ضطيني �إلى م�ضتوى دفاع �لهندي 

�الأحمر، فهو دفاع عن تو�زن �لكون و�لطبيعة 

�لذي ي�ضكل �ضلوك �الأبي�ش خرقًا له. مو�ضوع 

�ل�ضر�ع في فل�ضطين هو �الأر�ش �أي�ضًا، وجوهر 

�ل�ضر�ع في �لحالتين هو �لم�ضروع 

�ل�ضهيوني.''71 فـ ''�لفل�ضطيني''، تبعًا لدروي�ش 

''يجد نف�ضه في كل تر�جيديا. وعي �لتر�جيديا 
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فقط �ضياطين �أو مالئكة، وهم مجموعة من 

�ل�ضياطين و�لمالئكة.''77

لقد �حتفى دروي�ش بمقولة رينيه �ضار �لذي 

�ضية، 
َ
كان ير�ه في �أحالمه و''هلو�ضاته'' �لمر

لو� �الأعد�ء 
اّ
و�لتي حثَّ بها �ل�ضعر�ء على �أن يحو

خِف �ضخريته 
ُ
�إلى خ�ضوم،78 لكن دروي�ش لم ي

من معارك �لغيرة ما قبل �لتاريخية و�لحروب 

�الأ�ضطورية، حتى �إن �ضدرت تلك �لتنداّر�ت عن 

مثقفين يعتقدون �أنهم يمثلون ''�إ�ضر�ئيل''. وقد 

كانت �ل�ضاعرة �الأميركية - �الإ�ضر�ئيلية �ضيرلي 

هوفمان و�حدة من �أولئك حين جاءت من 

�لقد�ش �إلى روترد�م للم�ضاركة في مهرجان 

�ل�ضعر �لعالمي حيث �لتقت دروي�ش �لذي تنداّر، 

فيما بعد: ''... قر�أُت �ضعر�ً عن �أزقة �لقد�ش، 

وهي قر�أت �ضعر�ً عن حجارة �لقد�ش. قر�أت عن 

تيهنا �لجديد، وهي قر�أت عن تيهها �لقديم. 

ولكنها عرفت ما لم �أعرف. قالت �إن �أ�ضباب 

�لحروب �لد�ئمة في �ل�ضرق �الو�ضط هي غيرة 

�لن�ضاء. �لغيرة �لتي �ندلعت نارها بين جدتهم 

�ضارة، وجدتنا هاجر. �ضحك �لجمهور 

�لهولندي، و��ضتد �ضحكه حين ت�ضافحنا على 

�لمن�ضة، وقلت لها: �للعنة على جدتك وعلى 

جدتي �أي�ضًا! لم تكن م�ضكلة �ل�ضيدة هوفمان 

�لوحيدة هي �أنها جاءت لتمثل �ل�ضعر �لعبري 

�لحديث دون �أن تفقه �ضيئًا في �للغة �لعبرية، 

�إذ في و�ضع �ل�ضعر �لعبري �أن يكون �ضعر�ً 

�إنجليزيًا! ولكن م�ضكلتها �لتي ال يعرفها 

�لجمهور �لهولندي هي �أن �بنتها �ليهودية 

�الأميركية متزوجة من �ضاب هولندي م�ضيحي، 

فا على 
اّ
وحين �ضافر �لعرو�ضان �إلى �لقد�ش، تعر

�ضيخ م�ضلم �ضرعان ما �أدخلهما في �لدين 

�الإ�ضالمي. وهكذ�، فاإن �أحفاد �ل�ضيدة هوفمان 

�ليهودية �ضيكونون: م�ضلمين، هولنديين، 

�أميركيين، �إ�ضر�ئيليين. قلت لها مو��ضيًا: هذه 

�ج، 
اّ
وفي هذ� �ل�ضياق، يحاجج في�ضل در

متو�ضاًل فالتر بنيامين، في نقده لالهوت 

و�لتاريخ، �أن ''�لتاريخ �الإن�ضاني، رغم 

�النتفا�ضات �لثورية �لتي قطعت ��ضتمر�ريته 

ب�ضكل موؤقت، كان وال يز�ل تاريخ 

�لمنت�ضرين. يكتب �لمنت�ضر تاريخه �لذ�تي، 

كما ي�ضاء، ويكتب، كما ي�ضاء، تاريخ �ضحاياه 

�لذين منعهم عن �لكتابة.''74 ومن هذ� 

�لمنطلق، ينا�ضد دروي�ش �ل�ضحية �أن ''ال تكتب 

�لتاريخ �ضعر�ً''،75 ذلك باأن �ل�ضعر ربما ال 

يمتلك �لمناعة �لكافية الإدخال تاريخ 

ز �ال�ضتعارة، الأنه ''ال يحتاج 
اّ
�لخ�ضوم في حي

�لمغلوبون �إلى تاريخ، �إالاّ �إذ� كانو� قادرين 

على ��ضتثماره في معارك ال تجدد هز�ئمهم. 

وحين ي�ضتمرون في �لقتال وال ياأتون بجديد، 

يبرهنون على �عتناقهم لتاريخ خ�ضومهم 

�لذين يرثون �الأر�ش و�لكتابة و�أحالم �لذين 

فاتهم �النت�ضار.''76 فالحكمة، �إذ�ً، هي تجنيب 

�ل�ضعر �لتورط في �لمناكفة �ل�ضردية، من دون 

ة �ل�ضارد 
اّ
�أن يتخلى �ل�ضاعر عن موقعي

�الأ�ضالني حين يو�جه ''خ�ضومه'' من مثقفي 

�لعدو.

لكن �لن�ضيج �لمتد�خل للـهوية �الإ�ضر�ئيلية 

�لذي در�ضه �ضلومو �ضاند و�آخرون، و�ل�ضلطة 

�لتي تمكنت بها �ل�ضهيونية من �لنجاح في 

�ل�ضيطرة على يهود �لعالم، كانا مو�ضوعين 

مربَكين للفل�ضطيني �لذي ذ�ق مر�رة �لنظام 

�الإ�ضر�ئيلي �ل�ضهيوني �لعن�ضري. ولذ�، لم 

يتردد دروي�ش في �لتفريق بو�ضوح بين 

�لنظام �ل�ضهيوني �لفا�ضي و�ليهود كب�ضر، 

قائاًل: ''... �ليهود بينهم �ل�ضيىء وبينهم �لجيد، 

وهم لي�ضو� مالئكة كما يريدون �أن يقولو� عن 

�أنف�ضهم، ولي�ضو� �ضياطين. وهذ� ما ي�ضير �إلى 

�أنهم �ضعب طبيعي، ومن ح�ضناتهم �أنهم لي�ضو� 
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دون وجود �آخر �ضيا�ضي، فاإنه في غاية �لوعي 

لما يمكن �أن تحدثه �لجمعية من ك�ضوف:

تاريُخنا تاريخهم

تاريخهم تاريُخنا

لوال �لخالُف على مو�عيد �لقيامة!

�ل�ضيِف  خارج  �لعنيدة  �الأَر�َش  د 
َّ

وح من 

ع بالحما�ضِة؟
َّ

�ض
َ
ر

ُ
�لم

ال �أَحْد...

ِق �لطفولِة؟
َ
ب

َ
َفٍر �إلى ح

َ
من عاد من �ض

ْد
َ

ال �أَح

وب 
ُ
ُهب عن  بمناأى  �ضيرته  �ضاَغ  من 

نقي�ضها وعن �لبطولِة؟

ال �أَحْد...

�لذكرى  الآلىء  بي�ُش 
َ
ي منفى  من  دَّ  ُ

ب ال 

ْد
َ
ويختزُل �الأَب

 �لزماَن.84
ُ
في لحظة ت�ضع

هنا، تمثاّل م�ضاهمات �لم�ضت�ضرقة �الألمانية 

�أنجليكا نويفرت مثااًل �ضارخًا لهذه �لظاهرة، 

لِحقًة 
ُ
ناحتًة من دروي�ش �ضاعر�ً يهوديًا، وم

ق�ضيته وم�ضروعه �لجمالي بمقتنيات ''�لم�ضاألة 

�ليهودية''، موؤكدة، ب�ضلف، �أن: ''قر�ءة دروي�ش 

للعهد �لقديم �لعبري، متمثلة في عدة 

م�ضتويات، يجب �أن ُتعطى �أهمية �ضيا�ضية 

كبرى، الأن �لعهد �لقديم هو �لمبد�أ �لناظم 

]بمعنى �لن�ش �لمولِّد[ لهيمنة �الأغلبية في 

�لدولة �ليهودية �لفتية �لتي ن�ضاأ فيها دروي�ش؛ 

وهو، في �الآن نف�ضه وفي قر�ءته �ل�ضهيونية، 

�لوثيقة �لم�ضتخدمة ل�ضرعنة منفى 

�لفل�ضطينيين �ضيا�ضيًا. ولعل �إعادة قر�ءة نقدية 

ل�ضاعر عربي تتيح ]بلورة[ ن�ش - نقي�ش، 

نوع من �لبديل للن�ش �الأ�ضلي عبر فهم جديد، 

هي �لحياة، وتلك هي �لقد�ش! قالت، هذه هي 

�لحياة، وماذ� في و�ضعنا �أن نفعل �ضوى 

�لدفاع عن مو�ضوع �ل�ضالم!''79

ربما كان على دروي�ش �أن يرد على 

هوفمان باالآية �لتور�تية �لتي خاطب فيها 

ِل 
ْ

َك ِمْن �أَج
ْ
َني

ْ
ي

َ
 ِفي ع

ُ
ح

ُ
ْقب

َ
�لرب �إبر�هيم: ''اَل ي

ا َتُقوُل َلَك 
َ
ِتَك. ِفي ُكلِّ م

َ
اِري

َ
ِل ج

ْ
ِمْن �أَج

َ
�ْلُغاَلِم و

ى َلَك 
َ
ْدع

ُ
اَق ي

َ
ح

ْ
�ض ُه ِباإِ نَّ

ِلَها، الأَ
ْ
 ِلَقو

ْ
ع

َ
م

ْ
ُة ��ض

َ
ار

َ
�ض

ُه  نَّ
ًة الأَ

َّ
ُلُه �أُم

َ
ع

ْ
اأَج

َ
�ضًا �ض

ْ
ِة �أَي

َ
اِري

َ
ُن �ْلج

ْ
�ب

َ
ٌل. و

ْ
َن�ض

ُلَك.''80 لكنه، وعلى عك�ش ما جاء في 
ْ
َن�ض

�لتاأطير �لتور�تي من �أن قدر �لعرب كان 

وقوعهم في �لم�ضيدة �الأبدية لعقدة �ضارة - 

هاجر �لنا�ضئة عن �ضنافية تور�تية متمركزة 

جي 
اّ
�أوروبيًا، كان يعرف تمامًا كيف يخز مرو

�الأ�ضطورة جماليًا بدبو�ش من �ضخرية. 

ففل�ضطين، كم�ضهدية، في ح�ضورها وغيابها، 

ال يمكن موقعتها خارج �لخر�ئطية �لتور�تية؛ 

و�لفل�ضطينيون، في وطنهم و�ضتاتهم، ال يمكن 

لهم من دون �ل�ضنافية �ل�ضتاتية كـ ''حالة 
اّ
تخي

�نتظار في �لمنفى'' ب�ضفتهم يهود�ً مجازيين.

ات تجعل 
َّ
لقد �أ�ضبح تد�ضين ن�ضابي

�لفل�ضطيني فرعًا من �لم�ضار �ليهودي 

للمعاناة، و�أد�ء ذلك �لتد�ضين تحت غطاء 

�الأخالقيات �ليهودية، مو�ضة فكرية �ضائدة. 

و�إذ� كان �إدو�رد �ضعيد هو ''�لمثقف �ليهودي 

�الأخير''،81 فاإن دروي�ش �ضار ''�ل�ضاعر 

�ليهودي'' �لعابر للزمن �ضمن هذه �لمو�ضة 

�لمتوح�ضة. وهنا، تتماهى مقولة هليل �الأكبر: 

ن �ضيكون لي؟ و�إذ� لم 
َ
''�إذ� لم �أكن لنف�ضي، فم

ن �أكون؟''،82 بمقولة دروي�ش: 
َ
�أكن لغيري، فم

ر بغيرك،  ر نف�ضك باال�ضتعار�ت، فكاّ
اّ
''و�أنت تحر

ن فقدو� حقهم في �لكالم''،83 فت�ضير�ن 
َ
م

مقولة و�حدة. وبينما يوؤكد دروي�ش �لقول �إنه 

لي�ش ثمة �إمكان لتد�ضين هوية جمعية من 
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فل�ضطين'' كمدخل لـ ''�لخروج'' �لفل�ضطيني، عبر 

�دعائها ''�أنه لي�ش من قبيل �لمبالغة �لقول �إن 

�لق�ضيدة تعيد خلق فل�ضطين.'' وهي، بذلك، �إنما 

تذهب بفهمها لـ ''�إعادة �الختر�ع'' �أبعد من 

مح�ش �إعادة ت�ضمية ''�لم�ضهد �لمقداّ�ش''؛87 

�إنها، �أكثر من ذلك، تمنح ترقية فخرية 

ن، عبر �ضرد ''�لخروج''، من  لدروي�ش �لذي تمكاّ

تحويل ''�لفد�ئي'' �إلى ''مو�ضى فل�ضطيني''.

ا �لمرحلة �الأخيرة في تهويد نويفرت 
اّ
�أم

لدروي�ش، فتنجزها عبر تو�ضيفها الإعادة 

كتابة ''ن�ضيد �الأن�ضاد''. فدروي�ُش نويفرت 

''يتجاوز'' فل�ضطينيته ويم�ضي نحو كونية 

�ضعر�ء �لمنفى �لكبار من �أر�غون حتى �ضيالن. 

اها فل�ضطينه 
اّ
وكناقد لذ�ته �ل�ضابقة �لتي �ضم

ها، ي�ضبح دروي�ش كونيًا، 
َّ
ته فل�ضطيني

اّ
و�ضم

متجاوز�ً �لحدود و�ل�ضر�عات �لقومية، ويغدو 

وطنه من كلمات، ال من تر�ب �الأر�ش. ففي 

�إعادة كتابة �لن�ضو�ش �لمعيارية �لمولِّدة، �أي 

�لتور�ة �لعبرية، كمبد�أ ناظم، تخبرنا نويفرت 

�أن ''�ل�ضاعر يغادر �ضدوم، �إ�ضر�ئيل �لجديدة، 

نحو بابل، �أر�ش �لمنفى بامتياز.''88 ولعل 

مثل هذه �لقر�ء�ت يجعل �ضرعيات �ضيا�ضية 

ابية 
اّ
بعينها تتال�ضى، وي�ضيفها كهام�ش في ن�ض

ها ��ضت�ضر�قيًا لتجريد  �ضرعيات جرى �ضكاّ

�الأ�ضالني �لفل�ضطيني من �ضرديته �لتاريخية، 

وحرمانه من �الإذن ب�ضردها �لذي كثير�ً ما 

ر له �لر�حل �إدو�رد �ضعيد.89 �إن نويفرت،  نظاّ

هنا، ال ت�ضعى لقر�ءة فل�ضطين كا�ضتعارة 

فح�ضب، بل الختر�ع منظومة نقدية تور�تية، 

فوق - تاريخية، وفوق – جمالية �أي�ضًا. 

و�ضمن هذه �لتر�ضيمة �لنقدية، فاإن على 

�لفل�ضطيني �أن يتحمل م�ضقة رحلة م�ضتمرة من 

نفي �لذ�ت من �أجل �لدخول في �ل�ضجل 

�لتاريخي �لكوني كيهودي مجازي؛ وعليه �أن 

ن �لقارىء من مو�جهة �لمبد�أ  �الأمر �لذي يمكاّ

�لناظم لـ '�الآخر' عبر مبد�أ ناظم حديث 

�لتاأ�ضي�ش، �أو حديث �لتكري�ش، وهو ن�ضيج ذ�ته؛ 

لكنه، على نحو م�ضاٍو، يمكن �أن يخدم غاية 

معاك�ضة: �أن يجعل �لعد�وة تتال�ضى بين �لذ�ت 

و�الآخر عبر موقعة كليهما في عالم �لغربة 

ذ�ته - �ل�ضرط �الإن�ضاني ذ�ته. ]هنا[، يغدو من 

�ل�ضعوبة بمكان، في هذ� �ل�ضياق، ��ضتهجان 

تجلاّي �الأرو�ح �لن�ضيبة. ولذ�، يجد �ل�ضاعر 

�ليهودي �لكبير بول �ضيالن، �لذي يج�ضد في 

�الإرث �الألماني �ضاعر �لمنفى بامتياز، بقر�ءته 

�لمزعجة للعهد �لقديم �لعبري، مكانًا في �ضعر 

دروي�ش.''85

ال تكتفي نويفرت بذلك، بل ُت�ضقط �لقر�ءة 

�ال�ضت�ضر�قية �لبالية لـ ''مر�حل'' �لق�ضيدة 

مة، على 
َ
�لعربية، وعبر �ضنافية تور�تية مقح

م�ضار �ضعرية دروي�ش: ''تكوينًا''، و''خروجًا''، 

و''منفى'' لم يكتمل. فـ ''�لتكوين'' �لفل�ضطيني، 

عندها، هو �ضرب من �لرومان�ضية �لعربية �لتي 

تعيد خلق �لما�ضي �ل�ضعيد و�لتوق �إليه. وعلى 

�لرغم من �عتقاد نويفرت �أن ''مهمة �ل�ضاعر 

هي �إعادة تد�ضين �لهوية �لفل�ضطينية 

�لم�ضطربة''، فاإنها ت�ضتدرك �أنه ''في حالة 

دروي�ش... فاإن �ل�ضعر هو رداّ على كتابة بدئية 

�ضابقة محفورة على �الأر�ش، وتخدم تاأكيد 

�ضرعية �ضيادة �الآخرين: �لتور�ة �لعبرية.''86 �إن 

�إعادة توكيد هيمنة �ل�ضردية �ل�ضهيونية، �لتي 

ت�ضفي عليها نويفرت م�ضحة �ضرمدية، ت�ضاهم 

في �إعادة حفر تلك �ل�ضردية على �أر�ش 

فل�ضطين ب�ضفتها ''�الأر�ش �لمقد�ضة ]هاآرت�ش[''. 

وعليه، فاإن م�ضهدية ''تكوين'' دروي�ش لي�ضت �إالاّ 

مح�ش �إ�ضافة للحركات �إلى لغة �الأر�ش - 

تور�تها �لعبرية.

وفي �لمقابل، فاإن نويفرت تقر�أ ''عا�ضق من 
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�ل�ضهيوني، و�أثر ذلك كله في عد�لة �لق�ضية 

�لفل�ضطينية.

وفي هذ� �ل�ضياق، يفتتح �لنجار كتابه 

''مكاننا في �الأندل�ش: �لقاباله، �لفل�ضفة، 

و�الأدب في كتابات �ليهود �لعرب''، بق�ضيدة 

دروي�ش ''في �لم�ضاء �الأخير على هذه 

�الأر�ش''،91 بكل ما ت�ضمله من �إرث عالمي 

وهويات عالئقية، وكل ما فيها من ''مر�يا 

كثيرة'' و''فتح وفتح م�ضاد'' لـ ''�لفاتحين 

و�لغز�ة'' �إن لـ ''�أوروبا'' �أو ''�لعالم �لجديد''،92 

بينما يفتتح كتابه ''�ليهودي �لعربي: تاريخ 

�لعدو''، �لذي تناق�ضه معه نرمين �ل�ضيخ في 

مقابلة مو�ضعة،93 بق�ضيدة ''عندما يبتعد''، بما 

فيها من تجليات �ضيا�ضات �لحب و�لكره من 

لوركا حتى ييت�ش. وعليه، يبحث �لنجار في 

زت �أوروبا نف�ضها عن كل من 
َّ
�ل�ضوؤ�ل: كيف مي

''�لم�ضلم �لعربي'' و''�ليهودي �لعربي''، وبالتالي 

''�لعربي'' و''�ليهودي''، بدء�ً من �ضنة 1492، 

فت هذ� �لتمييز لذ�تها عنهما من 
اّ
وكيف عر

خالل مفهوم �لعد�وة لكليهما؟94 يقترح �لنجار 

�أن �لعدو، �لحا�ضر في معاد�ة �أوروبا له 

و�لغائب من تاريخها في �آن معًا، هو ما 

ف كاًل من ''�لم�ضاألة �ليهودية'' و''�لم�ضاألة 
اّ
يعر

بتا ر�ضميًا عن حقول 
اّ
�الإ�ضالمية'' �للتين ُغي

�لدر�ش �الأكاديمي في �لمنظومة �لمعرفية 

�لغربية �لمتمركزة �أوروبيًا. ويعتقد �لنجار �أن 

 )the theological( ''لتفريق بين مفهوم ''�لديني�

ومفهوم ''�ل�ضيا�ضي'' )the political( )على نحو 

متد�خل مع �لت�ضاد �لمعا�ضر، و�لذي ال يز�ل 

مثار�ً للجدل، بين ''�لعلماني'' و''�لديني''( لم 

يظهر �إلى �لوجود �إالاّ بعد تعريف �ليهودي 

كعدو ديني )theological enemy(، و�لعربي 

كعدو �ضيا�ضي )political enemy( الأوروبا.

ينطلق �لنجار في م�ضروع �أطروحته من 

يقبل بتال�ضي �لفردو�ش وطرو�دة و�الأندل�ش في 

��ضتعارة بابل؛ وعليه موؤ�لفة �أ�ضباح هاجر 

ي �ضارة 
َ
و�ضلمى �للتين �أُكرَهتا على �رتد�ء قناع

و�ضولميت.

على �لرغم من �إدر�كه �ت�ضاع ''�لم�ضترك 

، ��ضتباقيًا، على  �الإن�ضاني''، فاإن دروي�ش رداّ

هذه �لمقوالت من خالل تعقيبه على نزعة 

مقارنة �ل�ضرَطين �لفل�ضطيني و�ليهودي في 

حالَتي ''�لمنفى'' و�لعودة''، ر�ف�ضًا �إمكان 

تد�ضين ''�أ�ضطورة م�ضتركة'' عن ''غريبين عن 

ال �إلى مطرودين من �لتاريخ، �إلى 
اّ
�الأمم تحو

�ضحيتين متحاربتين'' �ضمن ''هوية �لغياب''. 

الت 
ُّ
يرداّ دروي�ش في هذ� �لمقام على تقو

عامو�ش عوز،90 وي�ضخر من �إمكان ''قلب 

�الأ�ضطو�نة'' و''�إلغاء �لحدود بين �ضوت �ل�ضيف 

ل 
اّ
و�ضوت �لدم''، �إذ من �ضاأن ذلك �أن يحو

�لفل�ضطيني �إلى ''يهودي جديد''.

ومع �أن وجود نماذج معرفية مقيتة، 

وعالية �لت�ضيي�ش، و�ال�ضتعد�ء �ضد فل�ضطين 

و�لفل�ضطينيين في �الأكاديميا �لمتمركزة 

�أوروبيًا كنويفرت هو و�قع قائم، �إالاّ �إن ثمة 

ن يف�ضح عن ن�ضج معرفي و�أخالقي منقطع 
َ
م

�لنظير لدى مثقفين �آخرين مثل جيل �لنجار 

ر عن هذ� �لن�ضج من خالل مقوالت 
اّ
�لذي عب

نظرية ال ت�ضتنكر محاوالت تهويد �لفل�ضطيني 

فح�ضب، بل تكيل �أي�ضًا نقد�ً الذعًا لمحاوالت 

نزع عروبة �ليهودي. فعبر تفكيك متقن لخطاأ 

موَقعة �ليهودي و�لعربي، وخ�ضو�ضًا 

�ليهودي - �لعربي، في �ل�ضردية �لكبرى 

�لمتمركزة �أوروبيًا، يد�ضن �لنجار نقد�ً الذعًا 

لعمليات �لعلمنة �لتي �أعادت �ختر�ع كل من 

ين عبر �لهيمنة 
اّ
''�ليهودي'' و''�لم�ضلم'' كعدو

ين �ال�ضتعماري �الأوروبي، 
َ
�لمعرفية للم�ضروع

و�ضليله �لم�ضروع �ال�ضتعماري �ال�ضتيطاني 
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�لقرن �لتا�ضع ع�ضر، �إذ �أ�ضبح ''�لعربي'' مثااًل 

للعدو �ل�ضيا�ضي �لدوغماتي، و�أ�ضبح ''�ليهودي'' 

مثااًل للعدو �لديني، مثلما �أو�ضح �إدو�رد �ضعيد 

هم �ضعيد بعد ن�ضره،  في ''�ال�ضت�ضر�ق'' �لذي �تُّ

وغيره من �الأطروحات ذ�ت �لعالقة، باأنه 

''معاٍد لل�ضامية''. وهنا، يت�ضادى �لنجار مع 

تنظير�ت دروي�ش �لعديدة للبنى �لعالئقية 

ين �الأوروبي و�ل�ضهيوني.
َ
�لمتوح�ضة للم�ضروع

وفي هذ� �ل�ضياق، ي�ضتنتج �لنجار �أن 

''معاد�ة �ل�ضامية'' �لتي �ضملت �ليهود و�لعرب 

كعداّوين الأوروبا، تحولت �إلى ''خوف من 

�الإ�ضالم'' �ليوم، بينما ت�ضالحت �إ�ضر�ئيل مع 

فكرة �أوروبا ب�ضاأن �لال�ضامية �لتي �أر�دت 

�ليهود خارج �أوروبا، فكانو�، من هيرتزل 

وو�يزمن، حتى �ضارون ونتنياهو، على 

��ضتعد�د الأن يكونو� �لتحقق �لفعلي، بل �الأد�ة 

لم �لال�ضامية نتيجة رغبتهم في 
ُ
�لعمالنية، لح

�حتالل فل�ضطين كوطن لليهود �لذين كانو� 

كابو�ش �أوروبا.95 وهنا، ينتقد �لنجار، 

ب�ضر�مة، تبناّي �إ�ضر�ئيل �ل�ضيا�ضة �لم�ضيحية 

�لغربية في �لتفريق بين ''�لمو�طنة'' 

ق بين ''�ليهودي'' كدين، 
اّ
و''�لجن�ضية'' كي تفر

و''�لعربي'' كعرق، بداًل من �لتفريق بين 

�ليهودي و�لم�ضلم، �أو �لفل�ضطيني و�الإ�ضر�ئيلي، 

وذلك، طبعًا، لغايات �لتغلب على �لعرب 

)�أ�ضحاب �لبلد �الأ�ضليين( ب�ضفتهم خطر�ً 

ديموغر�فيًا ��ضتر�تيجيًا على وجود �إ�ضر�ئيل 

�لتي ترغب في تعريف نف�ضها، ونيل �العتر�ف 

بها، كـ ''دولة يهودية'' خال�ضة، �الأمر �لذي 

يجعل تعقيب دروي�ش على �النطالق من �لبعد 

�لقومي لل�ضر�ع �لعربي - �ل�ضهيوني �أكثر 

و�ضوحًا.96

ال تكمن �أهمية هذه �الأطروحة في كونها 

جهد�ً معرفيًا �أ�ضياًل فح�ضب، بل في ت�ضاديها 

مد�خلة فل�ضفية ب�ضاأن �لتعريف بمفهوم ''�لعدو'' 

من خالل تعريف ''�لحب'' و''�ل�ضد�قة''، 

و�لفروقات بين �لجو�نب �ل�ضيا�ضية و�لروحية 

في �لدولة و�لمجتمع، وكيفية تطور هذ� 

�لمفهوم في �لتر�ث �لم�ضيحي �لغربي. وفي 

محاولته �الإجابة عن ت�ضاوؤل: ''من �أين ياأتي 

�لعدو؟'' يحيل �لنجار �إلى �لتفرقة �الأولى بين 

كينونة ''�لملك'' �لج�ضدية، �لمرتبطة ب�ضلطته 

�لدنيوية؛ وتلك �لروحية، �لمرتبطة ب�ضلطته 

�لدينية �لم�ضتمدة من �للـه. وبناء على هذ� 

ن يعادي �لملك ب�ضفته 
َ
�لتق�ضيم، فاإن م

ن 
َ
�لج�ضدية - �لدنيوية، فهو ''عدو �ضيا�ضي''، وم

يعادي �ضلطته �لروحية فهو ''عدو ديني''. 

وهنا، ي�ضتدعي �لنجار منظومة مت�ضابكة من 

�ل�ضو�هد من �لكتاب �لمقد�ش )بعهَديه �لقديم 

و�لجديد( و�الأدبيات �لفل�ضفية و�لالهوتية 

�لغربية لتو�ضيح كيف عملت �أوروبا على 

�ضناعة عدو الهوتي لها هو ''�ليهودي''، وعدو 

ب من 
ِّ

�ضيا�ضي هو ''�لعربي''، من دون �أن ين�ض

�لكتاب �لمقداّ�ش ''مبد�أ ناظمًا''، �إذ بالكاد 

يعتبره مبد�أ. وبالتالي، ال يغدو لرغبة دروي�ش 

''�لجمالية''، �لمحمولة على تحري�ش رهيف من 

رينيه �ضار، �عتبار كبير نظر�ً �إلى �لبحث 

�لجينيالوجي �لالفت �لذي يجريه �لنجار في 

�الإرث �لمعرفي �لغربي ذي �لعالقة.

ولتو�ضيح مجموعة من تحوالت مفهوم 

�لعدو، يهوديًا كان �أو م�ضلمًا، ير�جع �لنجار 

�لت�ضمية �لتي كانت تطَلق على �ليهود �لذين 

فقدو� �لرغبة في �لحياة، و�أ�ضبحو� غير 

''فاعلين'' في مع�ضكر�ت �الإبادة �لنازية، 

وخ�ضو�ضا�ش في �أو�ضفيت�ش، للتدليل على 

تدني مكانتهم �الإن�ضانية كعدو خامل 

د. وقد �ضبغت هذه 
َ
د وم�ضتبع

َ
ومو�ضوع م�ضتعب

�ل�ضورة مفهوم �لعدو ب�ضكل ��ضت�ضر�قي منذ 
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�ل�ضديق و�لعدو/�لذ�ت و�الآخر.99 ففي هذه 

�الآلة، تت�ضاعد �لعد�وة �لخارجية )�لناتجة من 

عمليات �لفرز بين �ل�ضديق و�لعدو في مطحنة 

�نيين/على 
اّ
''�ل�ضيا�ضي'' �لتي تنتج �لخ�ضوم �لبر

هيئة حرب خارجية(، و�لعد�وة �لد�خلية 

)�لناتجة من تعليق �لعمل بالقانون في حالة 

�لطو�رئ؛ �إذ تجيز �لدولة لذ�تها �ضناّ حرب 

�نيين/على هيئة 
اّ
ت�ضمح باإفناء خ�ضومها �لجو

حرب �أهلية(، فتتحول نزعة �لع�ضكرة �إلى 

ع�ضكرة فعلية، تمزاّق �لذ�ت بذريعة حمايتها. 

وبينما يتخذ �لنجار من ''�إ�ضر�ئيل'' و''�أميركا'' 

نماذج موؤ�ض�ضة للدولة �النتحارية، ي�ضكت عن 

��ضتثناء ع�ضكرة �لمقاومة في فل�ضطين، كونها 

�أكثر من �ضعب و�أقل من دولة. وبالتالي، فاإن 

ن�ضال �لفل�ضطيني و��ضت�ضهاديته �ضمن م�ضار 

�لمقاومة، ال يت�ضع له �إالاّ مفهوم ''�لفد�ء''، وال 

يتج�ضد �إالاّ في ذ�ت ''�لفد�ئي'' �لذي ''خلق من 

جرحه �ضفقًا''100 بتعبير دروي�ش.

وهكذ�، يكون دروي�ش قد �ضاغ، على 

م�ضتوى ''�ل�ضيا�ضات''، خطاطة نادرة لمو�جهة 

م�ضتمرة مع �لفكرة �ل�ضهيونية ودولتها 

عة �النتماء �الأيديولوجي بين  �لعن�ضرية، موزَّ

تاريخ غربي تماهت معه، وذ�كرة م�ضرقية لن 

�ضها. ولعل فيما جرى 
ُّ
تتمكن من تلب

��ضتق�ضاوؤه من ��ضتعار�ت كبرى للن�ضر، 

و�لهزيمة، و�لمنفى، ما يفيد في تاأطير 

''�الأخالقيات'' �لتي حكمت ممار�ضته �ل�ضيا�ضية، 

و�لتي �ضيتناولها �لجزء �لثاني من هذه 

�لدر��ضة. 

ين من طر�ز 
اّ
�أي�ضًا مع م�ضروع مثقفين كوني

�إدو�رد �ضعيد ومحمود دروي�ش في توحيد 

�لن�ضال �ضد ��ضتعمارية �لمعرفة �لغربية 

�لمتمركزة �أوروبيًا، و��ضت�ضر�قيتها �لتي ت�ضكل 

ين �ال�ضتعماري �الأوروبي 
َ
ر�فعة للم�ضروع

و�ال�ضتيطاني �ل�ضهيوني، ومن طر�ز �آخرين 

ن �خت�ضو� بهذه �للحظة �لتاريخية كاإيال 
اّ
مم

�ضوحات، ومنير �لعك�ش، و�ضتيفن �ضاليطة. 

ولعل ما ت�ضفه �ضوحات بـ ''�لهوية �لعالئقية'' 

بين �الأندل�ش وفل�ضطين،97 وما و�ضفه كل من 

�ضاليطة و�لعك�ش، وجرى تبيانه في �لق�ضم 

�لخا�ش باالأندل�ش من هذه �لدر��ضة، �إنما هما 

�إغو�ء مجازي هائل بين ''�لهنود �لحمر'' 

و''�لفل�ضطينيين'' �ضمن ''فكرة �أميركا''... يتم 

تد�ضينه، تاريخًا، بتمثيالت عيانية حادة 

�لمنطق و�ل�ضدقية، على يد �لنجار، كخال�ضة 

لتعالق �الأحد�ث و�لم�ضائر �لتاريخية بين 

�ضنَتي 1492 و1948 في متتالية ''�لم�ضائل'' 

�لذ�ئعة �ل�ضيت ''�لتي مالأت �لدنيا و�ضغلت 

�لنا�ش'': �لم�ضاألة �الإ�ضالمية، �لم�ضاألة �ليهودية، 

�لم�ضاألة �لعربية، �لم�ضاألة �لفل�ضطينية... على 

�لتو�لي.

وبعد �أكثر من �أربعين عامًا على �ضوغ 

دروي�ش مقولة ''هزيمة �النت�ضار'' للم�ضروع 

ادية 
َّ
�ل�ضهيوني، و�إعادة ''عقدة �النتحار'' �لم�ض

في ''�إ�ضر�ئيل �لجديدة''،98 يوؤكد �لنجار هذه 

�لمقولة باأطروحة ''�لدولة �النتحارية'' �لتي 

ينتقد فيها ''مفهوم �ل�ضيا�ضي'' كاآلة 

ة 
َّ
�أيديولوجية - قانونية ُتنِتج عبرها �الأم
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