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ُ
تابعت

على  �شاليف  مئير  الإ�شرائيلي  والروائي  الكاتب  مع  اأُجري  حلقتين  من  لقاء  م�ؤخراً  باهتمام 

''حديقتي  اإحدى القن�ات الإ�شرائيلية، ودار م��ش�ع اللقاء ح�ل كتاب �شدر له حديثًا بعن�ان 

ية'' يتحدث فيه عن مالحظاته ومغامراته في تربية حديقة زه�ر برية في بيته الكائن ــ بح�شب و�شفه ــ 
ّ
البر

في منطقة حدودية تقع ما بين مرج ابن عامر والجليل الأ�شفل.

ن�شل'' يمكن، بح�شب هيئتها في عام 
ُ
في البداية ثار ف�ش�لي لأن الكاتب اأبدى مالحظة عن زهرة تدعى ''الع

البدو. وعندما طالعت  اأحد  المعل�مة من  ا�شتقى هذه  اأنه  وقال  المقبلة.  ال�شنة  الأمطار في  بم��شم  التنب�ؤ  ما، 

اها ''الزهرة الحكيمة''، لأنها تزهر في اأواخر ال�شيف كي 
ّ
ن�شل التي �شم

ُ
الكتاب وجدت اأنه اأفرد ف�شاًل لزهرة الع

ل ت�شطر اإلى الدخ�ل في مناف�شة مع بقية الأزهار في محاولة جذب الح�شرات لتلقيحها.

ن�شل في حديقته، والبع�ض الآخر بجانب قبر اأمه واأخ�اله، واأ�شاف 
ُ
كتب �شاليف اأنه زرع بع�ض اأزهار الع

ن�شل بجانب القب�ر اأمر �شائع عند العرب الذين يرون اأن ل�ن الزهرة الأبي�ض ي�شهد 
ُ
اأنه اكت�شف لحقًا اأن زرع الع

على طهارة الميت.

�شقائق  عن  اأي�شًا  الكتاب  في  تحدث  فقد  ف�ش�لي،  اأثارت  التي  وحدها  ن�شل 
ُ
الع زهرة  لي�شت  الحقيقة  في 

يعني  العربي  ا�شمها  اأن  وتاريخها''،  ''الكلمات  بعن�ان  كتاب  على  بناء  فاأورد  ت�شميتها،  وا�شتقاقات  النعمان 

''جروح نعمان''، واأنها مذك�رة في الت�راة في �شفر اإ�شعيا الذي ي�شف الن�شاء الل�اتي يغر�شن ''غر�ض النعامين'' 

)لم اأجد في العهد القديم مفردة النعامين فالترجمة هي ''اأغرا�شا نزهة'' ( التي تذبل في ال�شيف، ويرجح اأنها 

ين اأدوني�ض وتم�ز.
َ
مرتبطة بعبادة الإله

هذه  على  حافظ  العربي  ال�شم  اأن  يبدو  الذي  ال�شم  ل�شتقاقات  الأركي�ل�جي  الحفر  في  الكاتب  وي�شتمر 

anem�  الخا�شية الأ�شط�رية، قائاًل اإن �شقائق النعمان ت�شمى باللغتين الي�نانية والإنجليزية با�شم م�شابه ه�

عى وج�د قبر لإلهة 
ّ
one. والجميل هنا ه� دخ�ل مدينتي عكا اإلى ال�ش�رة، اإذ ي�رد اأن اأحد الم�ؤرخين القدامى اد

تدعى Memnon قرب جدول بيل��ض ال�اقع على اأطراف مدينة عكا، والذي ن�شميه بالعربية نهر النعامين. طبعًا 
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هذه المعل�مات اأثارت ف�ش�لي، وعندما ا�شتق�شيت في ''الإنترنت'' عن نهر النعامين وجدت المعل�مة التالية في 

م�قع الم��ش�عة الفل�شطينية )في الرابط الإلكتروني التالي: https://tinyurl.com/ty8npgq(: ''يرتبط ا�شم نهر 

النعامين ب�شناعة الزجاج في الع�ش�ر القديمة، فقد اكت�شف الفينيقي�ن �شناعته من الرمال التي ي�شعها هذا 

النهر قرب م�شبه، وكان النهر معروفًا في ال�شابق با�شم بيل��ض اأو بعل.''

ولنهر النعامين معّزة في قل�ب اأهل عكا، حتى اإنهم يتندرون اأنه اإذا ما غادر اأحدهم المدينة وتجاوز النهر 

ها من الجهة الجن�بية على الطريق الم�ؤدية اإلى مدينة حيفا( ول� لم�شافة ق�شيرة، فاإنه عندما يع�د 
ّ
)الذي يحد

يحلف: ''وحياة غربتي''!

النعمان:  ''�شقائق  يلي:  العرب'' ما  ''ل�شان  بالعربية فنجد في  النعمان  �شقائق  ا�شتقاقات  اإلى  بالن�شبة  ا 
ّ
اأم

ميت بذلك لحمرتها على الت�شبيه ب�شقيقة البرق ]�شقيقة البرق: عقيقته وه� ما ا�شتطار 
ُ

نبت، واحدتها �شقيقة، �ش

منه في الأفق وانت�شر[. وقيل واحده وجمعه �ش�اء، واإنما اأ�شيف اإلى النعمان لأنه حمى اأر�شًا فكثر فيها ذلك. 

اإلى النعمان لأن النعمان بن المنذر  مي بذلك واأ�شيف 
ُ

ر اأحمر ي�شمى �شقائق النعمان. قال واإنما �ش
ْ
غيره: وَن�

ِقر �شقائق النعمان بمنبتها،  ِقر الأحمر، فا�شتح�شنها واأمر اأن ُتحمى، فقيل لل�شَّ نزل على �شقائق رمل قد اأنبتت ال�شَّ

ميت هذه الزهرة 
ُ

ِقر. وقيل النعمان ا�شم الدم و�شقائقه ِقَطعه، ف�ُشبهت حمرتها بحمرة الدم، و�ش ل اأنها ا�شم لل�شَّ

�شقائق النعمان، وغلب ا�شم ال�شقائق عليها.''

واأعتقد اأن المالحظة الأخيرة في ل�شان العرب ت�شير اإلى المعل�مة الأ�شط�رية الخبيئة فيها بارتباط هذه 

 عن 
ّ
الدم كما ورد. وغني ا�شم  اإربًا عند م�تهم. فال�شقائق هي القطع، والنعمان  الزهرة بالآلهة التي تقّطعهم 

الق�ل اأن هذه الزهرة مرتبطة بالمخيلة العربية بالم�ت وال�شت�شهاد ح�شراً.

التعليق على مالحظات وعبارات  بد من  ل  اللغ�ية  ال�شتقاقات  الأركي�ل�جي في  الحفر  عالوة على هذا 

اأوردها الكاتب، ومتعلقة بالقرى الفل�شطينية المهجرة واأ�شجارها المثمرة التي لم يجد الكاتب، على ما يبدو، 

''اأركي�ل�جيًا'' في طبقات نف�ض الكاتب بحد ذاته.  مفراً من التطرق اإليها. فالكتاب طريف لأنه ي�شت�جب حفراً 

فيبدو لي اأنه م�شغ�ل بــ ''تحت وعيه'' )subconscious( بال�شراع الفل�شطيني ــ الإ�شرائيلي، على الرغم من اأنه 

اإّل  يمكنه  يقال. فال  كما  ''يف�شخه''  ال�اقع  اأن  يبدو  لكن  �شيا�شيًا،  كاتبًا  لي�ض  اأنه  المذك�رة  المقابلة  في  اأعلن 

التعليق ول� بروح دعابة ُتخفي في راأيي حرجًا معينًا. فعند عر�شه الحياة الزاخرة في حديقته نجده يتحدث 

ر 
ّ
عن �شراعه مع م�ج�داتها من نباتات وح�شرات وحي�انات بلغة حربية اأحيانًا، ل تخل� من طرافة، لكنها تعب

ال�شعب  اأن  على  ــ  اأحدهم  تعبير  حد  على  ــ  المعتمدة  الإ�شرائيلية  الثقافة  في  بق�ة  الحا�شر  الجانب  هذا  عن 

الإ�شرائيلي ''يعي�ض بق�ة �شيفه''.

)تخليل(  ''كب�ض''  وعملية  الزيت�ن  �شجرة  عن  حديثه  عند  الكاتب  اإليه  تطرق  ب�شيطًا  م��ش�عًا  مثاًل  لناأخذ 

�ْض، 
َ
الزيت�ن، فيق�ل اإن العبرية م�لعة بالجذر ''ك. ب. �ض.'' )المفردة العبرية قريبة جداً من ناحية �ش�تية هي َكب

والتي تحمل عدة معاٍن بالعربية )كب�ض( تفيد معنى ا�شتعمال الق�ة منها: غزا؛ احتل؛ �شغط( فيق�ل: ''العبرية 

د الطريق؛ تكبح الغريزة؛ ت�شع �شخ�شًا في ال�شجن اأو تفر�ض عليه العب�دية، واإذا 
ّ
تحتل البلد؛ تغزو المراأة؛ تمه

تبّقى للناطقين بها اأي ق�ة فاإنهم يكب�ش�ن الزيت�ن اأي�شًا.''

ا بالن�شبة اإلى كلمة الأر�ض )الكلمة العربية الأقرب اليها من ناحية �ش�تية هي ''الأديم''( فاإنه يق�ل اإن 
ّ
اأم

''الأر�ض بالعبرية مرتبطة بكلمَتي 'الأحمر' و'الدم'، كما اأنها مرتبطة اأ�شا�شًا بالإن�شان )اآدم(، فه� ابنها، منها 

ا�شُتّق منها بع�ض  اأم حي�انًا. كما  اأكان نباتًا  اأم كل ما ه� حي  مي. فهي 
ُ

�ش ا�شمها  واإليها يع�د، وعلى  ُخلق، 

المقد�شة؛  الأر�ض  البكر؛  الأر�ض  الأر�ض؛  فالحة  اآبائنا؛  اأر�ض  اأيدي�ل�جيًا:  الم�شح�نة  العبرية  الم�شطلحات 

الأر�ض الأم.''

الكاتب �شراعه مع دبابير وجدها في حديقته،  الع�شكري فنجده، مثاًل، في و�شف  الأمني  الم�شم�ن  ا 
ّ
اأم

فيق�ل:
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فهمت اأنه ''ع�ض دبابير'' م�ج�د عندي في الحديقة.

 اأني كتبت من قبل اأنه على الرغم من اأني �شاحب هذه الحديقة بم�جب ق�انين الدولة، اإّل اإني 
ّ
يخيل اإلي

اأعترف بملكية بقية المخل�قات التي تعي�ض فيها. لكني اأطالب باأن تعاملني بالمثل: ''تعترف بي وبحق�قي''، 

وخ�ش��شًا حقي الأ�شا�شي في التج�ل فيها باأمن واأمان، واأن اأع�د اإلى بيتي ب�شالم.

وي�شيف بالن�شبة اإلى حربه المعلنة على ع�ض الدبابير:

ت�شاورت مع نف�شي ومع الآخرين، وت��شلنا اإلى اأنه على �ش�ء عدوانية الدبابير وم�شت�ى اأدائها العالي، فاإنه 

يحق لي اأن اأرى اأني اأنا، ولي�ض هي، كائن على و�شك النقرا�ض؛ فاأعلنت الحرب.

ا�شين الذين من الأف�شل لهم تجاوز هذه ال�شفحات، لأنهم من الآن 
ّ
اء الح�ش

ّ
هنا يجدر بي تحذير بع�ض الُقر

ف�شاعداً �شيجدون ت�ش�يراً قا�شيا للحرب والقتل، لي�ض مهياأ لهما مرهف� الح�ض واأ�شحاب القل�ب ال�شعيفة. 

التامة  الإبادة  ا 
ّ
واإم الهرب بال رجعة،  ا 

ّ
اإم نتائجها  اأن  اأي  الدبابير هي حرب بال ه�ادة،  الحرب �شد ع�ض 

للطرف المهزوم.

ل حديث هنا عن ميثاق جنيف، ول وق�ع اأ�شرى، ول ت�قيع اتفاقيات ا�شت�شالم، وطبعًا ل ي�جد ت�قيع 

ن نجل�ض معه على طاولة المفاو�شات.
َ
معاهدات �شالم ــ وال�شبب ب�شيط: بعد هذا الن�ع من الحروب ل ي�جد م

كيفما اأقّلب الأم�ر اأجد اأن يدي هي ال�شفلى: واحد مقابل مجم�عة؛ جندي من الم�شاة في مقابل طائرات 

حربية: ديمقراطي محب للحرية الليبرالية وحق�ق الإن�شان في مقابل مجتمع �شم�لي ل يكترث بتاتًا بحياة 

مقاتليه، فكم بالحري بحياة العدو. لكن ح�شراً ب�شبب هذه الأم�ر عرفت اأني �شاأنت�شر لأن الحق معي، واأنه 

على الرغم من النجاحات التي يحققها ال�شر من حين اإلى اآخر، فاإن الأخيار ينت�شرون في النهاية.

والّتهم  والفل�شطينيين،  العرب  �شد  الحرب  عن  ر 
ّ
يعب ال��شف مجازاً  هذا  اعتبار  اإمكان  عن  النظر  ل� غ�ش�شنا 

اإن هذه  الق�ل  الأو�شاف، يمكن  اآخر ما هنالك من  اإلى  اأ�شرار وحياة مقاتليهم ل تهمهم،  باأنهم  لهم  المكالة 

وال�شائع  المتداول  والقام��ض  للكاتب،  الحا�شنة  البيئة  تعك�ض  اإنها  اإّل  بتهكم،  قيلت  اإن  حتى  الت��شيفات 

ر عنه من وجهة نظر اإ�شرائيلية طبعًا.
َّ
والمتعلق بال�شراع العربي ــ الإ�شرائيلي، والمعب

''لقد  نيت�شه:  لمق�لة  تج�شيد  كاأنه  نف�شه  على  منق�شم  الكاتب  اأن  اأعتقد  فاأنا  ل...  �شيء؟  كل  هذا  هل  لكن 

ة على اأق�الها 
ّ
فعلُتها ــ تق�ل ذاكرتي، لكن كبريائي تق�ل: ل، ما كان في اإمكاني اأن اأفعل ذلك. وتبقى م�شر

الأ�شرار  ي�اجه  والذي  الإن�شان''،  والليبرالية وحق�ق  الحرية  ''الديمقراطي، محب  فــ  الذاكرة.''  ت�شت�شلم  اأن  اإلى 

وينت�شر عليهم لأن العدالة ''في �شفه''، يعرف في دخيلة نف�شه اأن هناك �شراعًا بين ذاكرته وكبريائه )الكبرياء 

هنا بمعنى الت�ش�ر الذاتي الإيجابي(. فالذاكرة تق�ل: ''لقد احتللنا الأر�ض وطردنا منها �شعبًا تاركًا وراءه تينه 

وزيت�نه، با�شم ال�عد الإلهي، لكن الكبرياء تحاول اإيجاد مبررات تحفظ ماء ال�جه.'' من هنا يتم اللج�ء اإلى 

د مثالين:
َ
ر

ْ
بًا من م�اجهة الم��ش�ع مبا�شرة. وفي هذا ال�شياق اأَو

ّ
ا�شتراتيجيا الدعابة تفاديًا للحرج، وتهر

الأول يتحدث فيه عن طائرين قال اإنهما ''يطردان نقار الخ�شب من حديقتي، لي�ض لأن اللــه وعدهما بهذه 

الأر�ض، بل لأنهما يريدان تجاويف التع�شي�ض التي نقرها في جذوع ال�شجر.''

األي�ض هذا �شبح الفل�شطيني يطرق باب الذاكرة بق�ة؟

ا المثال الثاني فيقدمه عندما يتحدث عن حبه لثمرة التين، فيق�ل اأنه ''يقطف وياأكل حبات التين من 
ّ
اأم

اأ�شجار التين المهج�رة... بع�ض هذه الأ�شجار زرعته الطي�ر، لكن اأغلبيته م�ج�دة في اأماكن كانت ت�جد فيها 

ا ي�شمى باللغة العبرية ال�شيا�شية الركيكة في ي�منا 
ّ
ر عم

ّ
قرى عربية.'' ويكمل: ''هناك عبارة عبرية رائعة تعب
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هذا 'الأمن وال�شالم'، وهي 'الجال�ض تحت داليته وتينته'.''

هذه الظاهرة لي�شت جديدة. ففي �شفر التثنية قال الرب ل�شعب اإ�شرائيل اإنه تنتظره في اأر�ض كنعان '' 'بي�ت 

ممل�ءة كل خير لم تمالأها، واآبار محف�رة لم تحفرها، وكروم وزيت�ن لم تغر�شها'. وهذا فعاًل ما وجده �شعب 

والبابلي�ن  والأ�ش�ري�ن  القدامى  الفل�شطيني�ن  اأي�شا  اأر�ض كنعان، وهذا ما وجده هنا  احتل  اإ�شرائيل عندما 

والفر�ض والي�ناني�ن والرومان والبيزنطي�ن وال�شليبي�ن والعرب والأتراك ــ جميعهم وجدوا هنا اأ�شجار تين 

ما  واأ�شاف�ا من عندهم  لم يحفروها،  مياه  واآبار  يبن�ها،  لم  �شال�شل حجرية  يغر�ش�ها، ووجدوا  لم  وزيت�ن 

�شياأخذه اأ�شحاب الأر�ض المقبل�ن. اإنها ق�شة هذه الأر�ض التي وعدها العديد من الآلهة والأرباب ل�شع�بهم، 

واحد من  لكل  تطلقه  الذي  التحذير  فيها. وهذا ه�  اأحقيتهم  وادعى كثيرون  الغزاة،  العديد من  احتلها  والتي 

اأبنائها وحكامها.''

اأج�ض  ب�ش�ت  يردد  بم�شبحة  �شيخ  اإلى  فجاأة  يتح�ل  فنراه  حجتها،  م 
ّ
تقد اأن  الكاتب  كبرياء  تحاول  هنا 

:''اإيييييه ... دنيا!'' وذلك في راأيي تحت وطاأة الذاكرة الم�شك�نة باأ�شباح الف�لكل�ر الفل�شطيني، والقرى المهجرة 

ا�شها. وفي لحظة �شدق مع نف�شه يق�ل: ''اإنها لن تدوم لنا كما لم 
ّ
والأ�شجار الم�شّنة ''المتروكة'' لياأكلها غير ُغر

تدم لغيرنا.'' لكن ــ من ناحية اأُخرى ــ كاأنه يق�ل مبرراً، اإنه ''في هذه الأثناء'' هذا دورنا في ال�ج�د على هذه 

الأر�ض وحيازتها )كاأنها اأرج�حة ينتظر كل واحد دوره في الرك�ب عليها(.

�شاأختم هذه الحديقة البرية بالزنابق، واأعني هنا ق�شيدة ''جندي يحلم بالزنابق البي�شاء'' لل�شاعر محم�د 

 بهذه الق�شيدة اإ�شرائيلي كان �شابًا وقت كتابتها، واأ�شبح الآن م�ؤرخًا ه� �شل�م� �شاند الذي 
ّ
دروي�ض؛ فالمعني

عه النف�شي اأقل حدة، فم�اقفه ب�ش�رة 
ّ
�ض في جامعة تل اأبيب مادة التاريخ. ويبدو لل�هلة الأولى كاأن ت�شد

ّ
در

ُ
ي

عامة اإيجابية من الق�شية الفل�شطينية، لكنه حقيقة يحتاج اإلى حفر اأركي�ل�جي اأعمق لمالحظة الفج�ة بين 

ين، الأول بعن�ان ''متى وكيف تم اختراع ال�شعب اليه�دي؟''، 
َ
م

ّ
ين قي

َ
الذاكرة والكبرياء لديه. وقد قراأت له كتاب

اإلى  يدع�  نجده  ختامه،  من  وقريبًا  الأخير،  الكتاب  ففي  اإ�شرائيل؟''.  اأر�ض  اختراع  تم  وكيف  ''متى  والثاني 

التذكير )ول� عبر ل�حة تذكارية( بقرية ال�شيخ م�ؤن�ض المبنية على اأنقا�شها جامعة تل ابيب، والتي تح�لت اإلى 

حي من الأحياء الراقية في المدينة ــ والذي يقطن فيه الم�ؤرخ نف�شه ــ فيق�ل:

بعد هذه الرحلة الط�يلة والم�شنية في ''اأر�ض الآباء'' المترامية الأطراف، �شاأنتقل فيما يلي اإلى مكان �شغير 

قبل  ولذلك  اإ�شرائيل.  في  الن�شيان  وهيكلة  الذاكرة  اإنتاج  طبيعة  �شرح  في  ب�شاأنه  النقا�ض  ي�شاهم  اأن  يمكن 

الختام اأود التعريج على مكان محدد اأخّزنه كجرح في داخلي.

ويق�شد قرية ال�شيخ م�ؤن�ض التي يق�ل اإنه تم تهجيرها في 30 اآذار/مار�ض 1948؛ ويكمل:

بي�ت وب�شاتين القرية لم تعد قائمة، ولم يبَق منها غير مبنى اأو ثالثة مبعثرة هنا وهناك واآيلة اإلى ال�شق�ط، 

ــ  لأنها  خا�شة  ب�ش�رة  �شمدت  التي  النخيل  اأ�شجار  وبع�ض  والمهملة،  المهدمة  القب�ر  بع�ض  عن  ف�شاًل 

بالم�شادفة ــ لم تقف حجر عثرة اأمام م�اقف ال�شيارات. وبمحاذاة هذه الأنقا�ض تمامًا ازدهرت جامعتي، 

اأرا�شي القرية. وقد كتبُت بع�ض ف�ش�ل هذا الكتاب  اأقيم على  اإ�شرائيل الذي  هذا ال�شرح العلمي الكبير في 

الذي تقّلب�ن �شفحاته الأخيرة في اإحدى غرف العمل التابعة لهذه الجامعة، وا�شت�حيت ــ اأخالقيًا ــ بع�ض 

ال�شتراتيجيات ال�شردية، من هذا التجاور الغريب بين الممحي والمبني، في هذا الحتكاك الذي ل يطاق بين 

الما�شي المتمل�ض والحا�شر الذي يهجم ويهّز الكيان.

لم  البارحة،  اأيام  �شرد  على  يعتا�ض  والذي  علمية(،  )ب�شهادات  الذاكرة  على  م�ؤتمنًا  وب�شفتي  كم�ؤرخ، 
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يكن في اإمكاني اإنهاء هذا الكتاب من دون اأن اأت�اجه مع ما�شي هذا الف�شاء الذي يحت�شن حياتي الي�مية. 

�شحيح اأن يد الإن�شان عملت كل ما في و�شعها تقريبًا لإخفاء ومح� ما تبّقى من اأنقا�ض، اإّل اإن الأر�ض هي 

الأر�ض نف�شها، وال�شماء هي ال�شماء نف�شها، واأُفق البحر البازغ من الغرب ما زال ه� الأفق نف�شه الذي ــ منذ 

ْته عي�ن اأُخرى.
َ
زمن غير بعيد ــ اأب�شر

بعنقها  ت�شرئب  تذّكر  لعملية  �شارمة  هيكلة  نتاج  هما  اأر�ض  بقعة  وفي  ة 
ّ
اأم اأح�شان  في  اأعي�ض  فاأنا 

لتطاول نح� 4000 عامًا م�شت. فالذاكرة اليه�دية التي تم ال�شتغال عليها وا�شترجاعها تقع في �شميم 

علت اأ�شا�شًا ل�شرعنة م�شروعها ال�شتيطاني. وهذا )بين اأم�ر اأُخرى( ه� م�شدر هذه 
ُ

الحركة ال�شهي�نية التي ج

العقلية ال�شيا�شية الإ�شرائيلية التي تن�ض على اأن الزمن الفل�شطيني ''الق�شير'' ل يمكن اأن يك�ن م�ازيًا لقيمة 

الزمن اليه�دي ''الط�يل'': فما قيمة النفي الممتد لنح� 60 اأو 70 عامًا في مقابل النفي الذي امتد 2000 

عام؟ ما قيمة حنين فالحين ب�شطاء وذريتهم في مقابل الحنين اليه�دي الأبدي؟ ما قيمة المطالبة باأحقية 

لجئين في ملكية الأر�ض في مقابل ال�عد الإلهي؟ )حتى ل� لم ي�ؤمن البع�ض ب�ج�د هذا الإله من اأ�شا�شه؟(.

ال�شرط الأ�شا�شي لأي ح�شارة متن�رة.  ــ ل يزال  اإن �شابه بع�ض النفاق  ــ حتى  التذّكر، بكرم و�شجاعة 

لالعتراف  الم�شتعد  غير  لجاّلدها  اأبداً  تغفر  لن  ال�شحية  اأن  لنفهم  نتعلم  اأن  علينا  كم  ذلك،  على  وعالوة 

بجريمته، ويرف�ض تقديم تع�ي�ض عنها؟

ال�شحية  تغفر  اأن  بالتالي  ي�شت�جب  والذي  الم�ؤرخ،  فيه  يفكر  الذي  التع�ي�ض  هذا  ماهية  عن  نت�شاءل  هنا 

اإلى بلدهم؟ لكنه �شرعان ما ي�شيف:  لجالدها على جريمته؛ وهل ي�شمل ع�دة الالجئين )البديهية( وذريتهم 

''طبعًا ل اأوؤمن باأن ذرية الالجئين الفل�شطينيين �شيتمكن�ن من الع�دة بجم�عهم اإلى الأماكن التي عا�ض فيها 

اآباوؤهم واأجدادهم''، ويحيلنا اإلى عملية ال�شالم الم�ع�د والكفيل بتقديم التع�ي�ض المالئم، لكنه اإلى حين قدوم 

الأمر  فيبدو  الجامعة،  في  م�ؤن�ض  ال�شيخ  قرية  ري 
ّ
بمهج للتذكير  تذكارية''  ''ل�حة  ب��شع  يطالب  ال�شالم  هذا 

ما  وه�  �شحاياها،  ''تتذكر''  التي  المتن�رة  الح�شارة  بركب  اللتحاق  لإ�شرائيل  يتيح  مكانًا  تحفظ  كخط�ة 

ي�شاهم في تعزيز الت�ش�ر الذاتي الإيجابي، اأي اأنه الكبرياء التي ُت�شر على اأق�الها وُتخ�شع الذاكرة لإمالءاتها. 

ر''، وبحد اأدنى من المجه�د ل�شتحقاقه.
ّ
فالمهم ه� لقب ''التن�

اإلى كتابه  الع�دة  البي�شاء''، وعند  ''جندي يحلم بالزنابق   بق�شيدة 
ّ
المعني الم�ؤرخ ه�  اأن هذا  اإلى  اأ�شرت 

''متى وكيف تم اختراع ال�شعب اليه�دي؟''، نجده ي�شتهله بالحديث عن ثالث �شخ�شيات كان لها اأثر في قلبه، 

وكان محم�د دروي�ض ه� ال�شخ�شية الثالثة والأخيرة. يتحدث الم�ؤرخ عن نف�شه كجندي حين التقى ال�شاعر بعد 

�شنة 1976 في حيفا، ويق�ل:

بينما كان الجندي قد حارب في المدينة المقد�شة، تم تكبيل محم�د في �ش�ارع مدينة حيفا واقتياده اإلى 

المخفر، وعندما عاد اإلى بيته التقى به الجندي و�شهرا ليلتهما معًا... حاول ال�شاعر اأن يقنع المعجب ال�شاب 

ر عن قرفه 
ّ
به باأن يبقى ويقاوم، واأّل يهرب اإلى مدن اأجنبية، ول يهمل ال�طن الم�شترك، غير اأن الجندي عب

فكت عليها دماء زكية. وفي ختام 
ُ

من �شيحات الن�شر، عن ياأ�شه، عن اإح�شا�شه بالغربة عن الأر�ض التي �ش

ال�شهرة تقياأ كل ما في بطنه. عند الظهيرة اأيقظه م�شيفه وترجم له ق�شيدة كتبها عند الفجر بعن�ان ''جندي 

يحلم بالزنابق البي�شاء'':

... يفهم ــ قال لي ــ اأن ال�طن

اأن اأحت�شي قه�ة اأمي

اأن اأع�د في الم�شاء..
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�شاألته: والأر�ض؟

قال: ل اأعرفها

ل ت�شييق الخناق عليه 
ّ
في النهاية غادر الجندي البلد، لكن قبلها غادرها ال�شاعر. لم يعد قادراً على تحم

ل الم�شايقات والمعاك�شات الي�مية...
ّ
من طرف ال�شرطة، ول تحم

ل في اأزقتها الجميلة، وفي النهاية اأُ�شقط في 
ّ
ا الجندي فاأم�شى اأع�امًا ط�يلة في باري�ض؛ تعّلم، وتج�

ّ
اأم

ى فيها، طغيا عليه، وعاد اإلى 
ّ
يده. فعلى الرغم من غربته النف�شية، فاإن حنينه وحبه ل�ش�ارع المدينة التي ترب

المكان الذي تبل�رت فيه ه�يته. ووطنه الذي يّدعي اأنه ''دولة اليه�د'' ا�شتقبله بحفاوة.

ا هذا ال�طن نف�شه فكان اأ�شيق من اأن ي�شم ال�شاعر الثائر الذي ولد فيه.
ّ
اأم

''لعب  ال�شاعر في ق�شيدته  يق�له  ــ ما  راأيي  ــ في  الأجمل  لكن  الم�ؤرخ كالمه،  الجميلة يختتم  العبارة  بهذه 

النرد'':

بُت
ّ
قُت، غر

ّ
�شماألُت، �شر

ّ
ًا علي

ّ
ًا ع�شي

ّ
ا الجن�ب فكان ق�شي

ّ
اأم

لأن الجن�ب بالدي

ن�ن�ٍة لأُحلِّق ف�ق حطامي
ُ

ف�شرُت مجاَز �ش

ربيعًا خريفًا..  
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