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مغربي*

�شقائق النعمان وجماز ال�سنونو
مئري �ش���اليف'' .حديقت���ي الربّي���ة'' (بالعربية).
تل �أبيب :عام عوفيد� 247 .2017 ،صفحة.

تابعت
ُ

باهتمام م�ؤخراً لقاء من حلقتين �أُجري مع الكاتب والروائي الإ�سرائيلي مئير �شاليف على
�إحدى القنوات ا إل�سرائيلية ،ودار مو�ضوع اللقاء حول كتاب �صدر له حديث ًا بعنوان ''حديقتي
البرية'' يتحدث فيه عن مالحظاته ومغامراته في تربية حديقة زهور برية في بيته الكائن ــ بح�سب و�صفه ــ
ّ
في منطقة حدودية تقع ما بين مرج ابن عامر والجليل الأ�سفل.
''العن�صل'' يمكن ،بح�سب هيئتها في عام
في البداية ثار ف�ضولي لأن الكاتب �أبدى مالحظة عن زهرة تدعى ُ
ما ،التنب�ؤ بمو�سم الأمطار في ال�سنة المقبلة .وقال �أنه ا�ستقى هذه المعلومة من �أحد البدو .وعندما طالعت
�سماها ''الزهرة الحكيمة'' ،لأنها تزهر في �أواخر ال�صيف كي
الكتاب وجدت �أنه �أفرد ف�ص ً
ال لزهرة ُ
العن�صل التي ّ
ال ت�ضطر �إلى الدخول في مناف�سة مع بقية الأزهار في محاولة جذب الح�شرات لتلقيحها.
العن�صل في حديقته ،والبع�ض الآخر بجانب قبر �أمه و�أخواله ،و�أ�ضاف
كتب �شاليف �أنه زرع بع�ض �أزهار ُ
العن�صل بجانب القبور �أمر �شائع عند العرب الذين يرون �أن لون الزهرة الأبي�ض ي�شهد
�أنه اكت�شف الحق ًا �أن زرع ُ
على طهارة الميت.
العن�صل وحدها التي �أثارت ف�ضولي ،فقد تحدث في الكتاب �أي�ض ًا عن �شقائق
في الحقيقة لي�ست زهرة ُ
النعمان وا�شتقاقات ت�سميتها ،ف�أورد بناء على كتاب بعنوان ''الكلمات وتاريخها''� ،أن ا�سمها العربي يعني
''جروح نعمان'' ،و�أنها مذكورة في التوراة في �سفر �إ�شعيا الذي ي�صف الن�ساء اللواتي يغر�سن ''غر�س النعامين''
(لم �أجد في العهد القديم مفردة النعامين فالترجمة هي ''�أغرا�سا نزهة'' ) التي تذبل في ال�صيف ،ويرجح �أنها
لهين �أدوني�س وتموز.
مرتبطة بعبادة الإ َ
وي�ستمر الكاتب في الحفر الأركيولوجي ال�شتقاقات اال�سم الذي يبدو �أن اال�سم العربي حافظ على هذه
ال �إن �شقائق النعمان ت�سمى باللغتين اليونانية والإنجليزية با�سم م�شابه ه و �anem
الخا�صية الأ�سطورية ،قائ ً
 .oneوالجميل هنا هو دخول مدينتي عكا �إلى ال�صورة� ،إذ يورد �أن �أحد الم�ؤرخين القدامى ّادعى وجود قبر لإلهة
تدعى  Memnonقرب جدول بيلو�س الواقع على �أطراف مدينة عكا ،والذي ن�سميه بالعربية نهر النعامين .طبع ًا
* كاتبة فل�سطينية مقيمة في عكا.
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هذه المعلومات �أثارت ف�ضولي ،وعندما ا�ستق�صيت في ''الإنترنت'' عن نهر النعامين وجدت المعلومة التالية في
موقع المو�سوعة الفل�سطينية (في الرابط الإلكتروني التالي'' :)https://tinyurl.com/ty8npgq :يرتبط ا�سم نهر
النعامين ب�صناعة الزجاج في الع�صور القديمة ،فقد اكت�شف الفينيقيون �صناعته من الرمال التي ي�ضعها هذا
النهر قرب م�صبه ،وكان النهر معروف ًا في ال�سابق با�سم بيلو�س �أو بعل''.
ولنهر النعامين مع ّزة في قلوب �أهل عكا ،حتى �إنهم يتندرون �أنه �إذا ما غادر �أحدهم المدينة وتجاوز النهر
يحدها من الجهة الجنوبية على الطريق الم�ؤدية �إلى مدينة حيفا) ولو لم�سافة ق�صيرة ،ف�إنه عندما يعود
(الذي ّ
يحلف'' :وحياة غربتي''!
� ّأما بالن�سبة �إلى ا�شتقاقات �شقائق النعمان بالعربية فنجد في ''ل�سان العرب'' ما يلي�'' :شقائق النعمان:
نبت ،واحدتها �شقيقة�ُ ،سميت بذلك لحمرتها على الت�شبيه ب�شقيقة البرق [�شقيقة البرق :عقيقته وهو ما ا�ستطار
منه في الأفق وانت�شر] .وقيل واحده وجمعه �سواء ،و�إنما �أ�ضيف �إلى النعمان لأنه حمى �أر�ض ًا فكثر فيها ذلك.
غيره :و َن ْور �أحمر ي�سمى �شقائق النعمان .قال و�إنما ُ�سمي بذلك و�أ�ضيف �إلى النعمان لأن النعمان بن المنذر
لل�ش ِقر �شقائق النعمان بمنبتها،
ال�ش ِقر الأحمر ،فا�ستح�سنها و�أمر �أن ُتحمى ،فقيل َّ
نزل على �شقائق رمل قد �أنبتت َّ
و�سميت هذه الزهرة
لل�ش ِقر .وقيل النعمان ا�سم الدم و�شقائقه ِق َطعهُ ،
ال �أنها ا�سم َّ
ف�شبهت حمرتها بحمرة الدمُ ،
�شقائق النعمان ،وغلب ا�سم ال�شقائق عليها''.
و�أعتقد �أن المالحظة الأخيرة في ل�سان العرب ت�شير �إلى المعلومة الأ�سطورية الخبيئة فيها بارتباط هذه
وغني عن
تقطعهم �إرب ًا عند موتهم .فال�شقائق هي القطع ،والنعمان ا�سم الدم كما ورد.
الزهرة بالآلهة التي ّ
ّ
القول �أن هذه الزهرة مرتبطة بالمخيلة العربية بالموت واال�ست�شهاد ح�صراً.
عالوة على هذا الحفر الأركيولوجي في اال�شتقاقات اللغوية ال بد من التعليق على مالحظات وعبارات
�أوردها الكاتب ،ومتعلقة بالقرى الفل�سطينية المهجرة و�أ�شجارها المثمرة التي لم يجد الكاتب ،على ما يبدو،
مفراً من التطرق �إليها .فالكتاب طريف لأنه ي�ستوجب حفراً ''�أركيولوجي ًا'' في طبقات نف�س الكاتب بحد ذاته.
فيبدو لي �أنه م�شغول بــ ''تحت وعيه'' ( )subconsciousبال�صراع الفل�سطيني ــ ا إل�سرائيلي ،على الرغم من �أنه
�أعلن في المقابلة المذكورة �أنه لي�س كاتب ًا �سيا�سي ًا ،لكن يبدو �أن الواقع ''يف�شخه'' كما يقال .فال يمكنه �إ ّال
التعليق ولو بروح دعابة ُتخفي في ر�أيي حرج ًا معين ًا .فعند عر�ضه الحياة الزاخرة في حديقته نجده يتحدث
تعبر
عن �صراعه مع موجوداتها من نباتات وح�شرات وحيوانات بلغة حربية �أحيان ًا ،ال تخلو من طرافة ،لكنها ّ
عن هذا الجانب الحا�ضر بقوة في الثقافة الإ�سرائيلية المعتمدة ــ على حد تعبير �أحدهم ــ على �أن ال�شعب
ا إل�سرائيلي ''يعي�ش بقوة �سيفه''.
ال مو�ضوع ًا ب�سيط ًا تطرق �إليه الكاتب عند حديثه عن �شجرة الزيتون وعملية ''كب�س'' (تخليل)
لن�أخذ مث ً
الزيتون ،فيقول �إن العبرية مولعة بالجذر ''ك .ب� .ش( ''.المفردة العبرية قريبة جداً من ناحية �صوتية هي َك َب ْ�ش،
والتي تحمل عدة معانٍ بالعربية (كب�س) تفيد معنى ا�ستعمال القوة منها :غزا؛ احتل؛ �ضغط) فيقول'' :العبرية
تمهد الطريق؛ تكبح الغريزة؛ ت�ضع �شخ�ص ًا في ال�سجن �أو تفر�ض عليه العبودية ،و�إذا
تحتل البلد؛ تغزو المر�أة؛ ّ
تب ّقى للناطقين بها �أي قوة ف�إنهم يكب�سون الزيتون �أي�ض ًا''.
� ّأما بالن�سبة �إلى كلمة الأر�ض (الكلمة العربية الأقرب اليها من ناحية �صوتية هي ''الأديم'') ف�إنه يقول �إن
''الأر�ض بالعبرية مرتبطة بكلم َتي 'الأحمر' و'الدم' ،كما �أنها مرتبطة �أ�سا�س ًا بالإن�سان (�آدم) ،فهو ابنها ،منها
ُخلق ،و�إليها يعود ،وعلى ا�سمها ُ�سمي .فهي �أم كل ما هو حي �أكان نبات ًا �أم حيوان ًا .كما ا�ش ُت ّق منها بع�ض
الم�صطلحات العبرية الم�شحونة �أيديولوجي ًا� :أر�ض �آبائنا؛ فالحة الأر�ض؛ الأر�ض البكر؛ الأر�ض المقد�سة؛
الأر�ض الأم''.
ال ،في و�صف الكاتب �صراعه مع دبابير وجدها في حديقته،
� ّأما الم�ضمون الأمني الع�سكري فنجده ،مث ً
فيقول:
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فهمت �أنه ''ع�ش دبابير'' موجود عندي في الحديقة.
إلي �أني كتبت من قبل �أنه على الرغم من �أني �صاحب هذه الحديقة بموجب قوانين الدولة� ،إ ّال �إني
يخيل � ّ
�أعترف بملكية بقية المخلوقات التي تعي�ش فيها .لكني �أطالب ب�أن تعاملني بالمثل'' :تعترف بي وبحقوقي''،
وخ�صو�ص ًا حقي الأ�سا�سي في التجول فيها ب�أمن و�أمان ،و�أن �أعود �إلى بيتي ب�سالم.
وي�ضيف بالن�سبة �إلى حربه المعلنة على ع�ش الدبابير:

ت�شاورت مع نف�سي ومع الآخرين ،وتو�صلنا �إلى �أنه على �ضوء عدوانية الدبابير وم�ستوى �أدائها العالي ،ف�إنه
يحق لي �أن �أرى �أني �أنا ،ولي�س هي ،كائن على و�شك االنقرا�ض؛ ف�أعلنت الحرب.
الح�سا�سين الذين من الأف�ضل لهم تجاوز هذه ال�صفحات ،لأنهم من الآن
هنا يجدر بي تحذير بع�ض ال ُق ّراء ّ
ف�صاعداً �سيجدون ت�صويراً قا�سيا للحرب والقتل ،لي�س مهي�أ لهما مرهفو الح�س و�أ�صحاب القلوب ال�ضعيفة.
الحرب �ضد ع�ش الدبابير هي حرب بال هوادة� ،أي �أن نتائجها � ّإما الهرب بال رجعة ،و� ّإما ا إلبادة التامة
للطرف المهزوم.
ال حديث هنا عن ميثاق جنيف ،وال وقوع �أ�سرى ،وال توقيع اتفاقيات ا�ست�سالم ،وطبع ًا ال يوجد توقيع
معاهدات �سالم ــ وال�سبب ب�سيط :بعد هذا النوع من الحروب ال يوجد َمن نجل�س معه على طاولة المفاو�ضات.
كيفما �أق ّلب الأمور �أجد �أن يدي هي ال�سفلى :واحد مقابل مجموعة؛ جندي من الم�شاة في مقابل طائرات
حربية :ديمقراطي محب للحرية الليبرالية وحقوق ا إلن�سان في مقابل مجتمع �شمولي ال يكترث بتات ًا بحياة
مقاتليه ،فكم بالحري بحياة العدو .لكن ح�صراً ب�سبب هذه الأمور عرفت �أني �س�أنت�صر لأن الحق معي ،و�أنه
على الرغم من النجاحات التي يحققها ال�شر من حين �إلى �آخر ،ف�إن الأخيار ينت�صرون في النهاية.
يعبر عن الحرب �ضد العرب والفل�سطينيين ،وال ّتهم
لو غ�ض�ضنا النظر عن �إمكان اعتبار هذا الو�صف مجازاً ّ
المكالة لهم ب�أنهم �أ�شرار وحياة مقاتليهم ال تهمهم� ،إلى �آخر ما هنالك من الأو�صاف ،يمكن القول �إن هذه
التو�صيفات حتى �إن قيلت بتهكم� ،إ ّال �إنها تعك�س البيئة الحا�ضنة للكاتب ،والقامو�س المتداول وال�شائع
والمعبر عنه من وجهة نظر �إ�سرائيلية طبع ًا.
والمتعلق بال�صراع العربي ــ الإ�سرائيلي،
َّ
لكن هل هذا كل �شيء؟ ال ...ف�أنا �أعتقد �أن الكاتب منق�سم على نف�سه ك�أنه تج�سيد لمقولة نيت�شه'' :لقد
م�صرة على �أقوالها
فعل ُتها ــ تقول ذاكرتي ،لكن كبريائي تقول :ال ،ما كان في �إمكاني �أن �أفعل ذلك .وتبقى
ّ
�إلى �أن ت�ست�سلم الذاكرة ''.فــ ''الديمقراطي ،محب الحرية والليبرالية وحقوق الإن�سان'' ،والذي يواجه الأ�شرار
وينت�صر عليهم لأن العدالة ''في �صفه'' ،يعرف في دخيلة نف�سه �أن هناك �صراع ًا بين ذاكرته وكبريائه (الكبرياء
هنا بمعنى الت�صور الذاتي الإيجابي) .فالذاكرة تقول'' :لقد احتللنا الأر�ض وطردنا منها �شعب ًا تارك ًا وراءه تينه
وزيتونه ،با�سم الوعد ا إللهي ،لكن الكبرياء تحاول �إيجاد مبررات تحفظ ماء الوجه ''.من هنا يتم اللجوء �إلى
وتهرب ًا من مواجهة المو�ضوع مبا�شرة .وفي هذا ال�سياق �أَ ْو َرد مثالين:
ا�ستراتيجيا الدعابة تفادي ًا للحرج،
ّ
الأول يتحدث فيه عن طائرين قال �إنهما ''يطردان نقار الخ�شب من حديقتي ،لي�س لأن اللــه وعدهما بهذه
الأر�ض ،بل لأنهما يريدان تجاويف التع�شي�ش التي نقرها في جذوع ال�شجر''.
�ألي�س هذا �شبح الفل�سطيني يطرق باب الذاكرة بقوة؟
� ّأما المثال الثاني فيقدمه عندما يتحدث عن حبه لثمرة التين ،فيقول �أنه ''يقطف وي�أكل حبات التين من
�أ�شجار التين المهجورة ...بع�ض هذه الأ�شجار زرعته الطيور ،لكن �أغلبيته موجودة في �أماكن كانت توجد فيها
عما ي�سمى باللغة العبرية ال�سيا�سية الركيكة في يومنا
قرى عربية ''.ويكمل'' :هناك عبارة عبرية رائعة ّ
تعبر ّ
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هذا 'الأمن وال�سالم' ،وهي 'الجال�س تحت داليته وتينته'''.
هذه الظاهرة لي�ست جديدة .ففي �سفر التثنية قال الرب ل�شعب �إ�سرائيل �إنه تنتظره في �أر�ض كنعان '' 'بيوت
ال ما وجده �شعب
مملوءة كل خير لم تملأها ،و�آبار محفورة لم تحفرها ،وكروم وزيتون لم تغر�سها' .وهذا فع ً
�إ�سرائيل عندما احتل �أر�ض كنعان ،وهذا ما وجده هنا �أي�ضا الفل�سطينيون القدامى والأ�شوريون والبابليون
والفر�س واليونانيون والرومان والبيزنطيون وال�صليبيون والعرب والأتراك ــ جميعهم وجدوا هنا �أ�شجار تين
وزيتون لم يغر�سوها ،ووجدوا �سال�سل حجرية لم يبنوها ،و�آبار مياه لم يحفروها ،و�أ�ضافوا من عندهم ما
�سي�أخذه �أ�صحاب الأر�ض المقبلون� .إنها ق�صة هذه الأر�ض التي وعدها العديد من الآلهة والأرباب ل�شعوبهم،
والتي احتلها العديد من الغزاة ،وادعى كثيرون �أحقيتهم فيها .وهذا هو التحذير الذي تطلقه لكل واحد من
�أبنائها وحكامها''.
تقدم حجتها ،فنراه يتحول فج�أة �إلى �شيخ بم�سبحة يردد ب�صوت �أج�ش
أن
�
الكاتب
كبرياء
هنا تحاول
ّ
�'':إيييييه  ...دنيا!'' وذلك في ر�أيي تحت وط�أة الذاكرة الم�سكونة ب�أ�شباح الفولكلور الفل�سطيني ،والقرى المهجرة
والأ�شجار الم�س ّنة ''المتروكة'' لي�أكلها غير ُغ ّرا�سها .وفي لحظة �صدق مع نف�سه يقول�'' :إنها لن تدوم لنا كما لم
تدم لغيرنا ''.لكن ــ من ناحية �أُخرى ــ ك�أنه يقول مبرراً� ،إنه ''في هذه الأثناء'' هذا دورنا في الوجود على هذه
الأر�ض وحيازتها (ك�أنها �أرجوحة ينتظر كل واحد دوره في الركوب عليها).
�س�أختم هذه الحديقة البرية بالزنابق ،و�أعني هنا ق�صيدة ''جندي يحلم بالزنابق البي�ضاء'' لل�شاعر محمود
فالمعني بهذه الق�صيدة �إ�سرائيلي كان �شاب ًا وقت كتابتها ،و�أ�صبح الآن م�ؤرخ ًا هو �شلومو �ساند الذي
دروي�ش؛
ّ
ت�صدعه النف�سي �أقل حدة ،فمواقفه ب�صورة
أن
�
ك
أولى
ل
ا
للوهلة
ويبدو
التاريخ.
مادة
أبيب
�
تل
جامعة
في
در�س
ّ
ُي ّ
عامة �إيجابية من الق�ضية الفل�سطينية ،لكنه حقيقة يحتاج �إلى حفر �أركيولوجي �أعمق لمالحظة الفجوة بين
قي َمين ،الأول بعنوان ''متى وكيف تم اختراع ال�شعب اليهودي؟''،
الذاكرة والكبرياء لديه .وقد قر�أت له َ
كتابين ّ
والثاني ''متى وكيف تم اختراع �أر�ض �إ�سرائيل؟'' .ففي الكتاب الأخير ،وقريب ًا من ختامه ،نجده يدعو �إلى
التذكير (ولو عبر لوحة تذكارية) بقرية ال�شيخ م�ؤن�س المبنية على �أنقا�ضها جامعة تل ابيب ،والتي تحولت �إلى
حي من الأحياء الراقية في المدينة ــ والذي يقطن فيه الم�ؤرخ نف�سه ــ فيقول:

بعد هذه الرحلة الطويلة والم�ضنية في ''�أر�ض الآباء'' المترامية الأطراف� ،س�أنتقل فيما يلي �إلى مكان �صغير
يمكن �أن ي�ساهم النقا�ش ب�ش�أنه في �شرح طبيعة �إنتاج الذاكرة وهيكلة الن�سيان في �إ�سرائيل .ولذلك قبل
الختام �أود التعريج على مكان محدد �أخ ّزنه كجرح في داخلي.
ويق�صد قرية ال�شيخ م�ؤن�س التي يقول �إنه تم تهجيرها في � 30آذار/مار�س 1948؛ ويكمل:

يبق منها غير مبنى �أو ثالثة مبعثرة هنا وهناك و�آيلة �إلى ال�سقوط،
بيوت وب�ساتين القرية لم تعد قائمة ،ولم َ
ف�ض ًال عن بع�ض القبور المهدمة والمهملة ،وبع�ض �أ�شجار النخيل التي �صمدت ب�صورة خا�صة لأنها ــ
بالم�صادفة ــ لم تقف حجر عثرة �أمام مواقف ال�سيارات .وبمحاذاة هذه الأنقا�ض تمام ًا ازدهرت جامعتي،
كتبت بع�ض ف�صول هذا الكتاب
هذا ال�صرح العلمي الكبير في �إ�سرائيل الذي �أقيم على �أرا�ضي القرية .وقد ُ
الذي تق ّلبون �صفحاته الأخيرة في �إحدى غرف العمل التابعة لهذه الجامعة ،وا�ستوحيت ــ �أخالقي ًا ــ بع�ض
اال�ستراتيجيات ال�سردية ،من هذا التجاور الغريب بين الممحي والمبني ،في هذا االحتكاك الذي ال يطاق بين
الما�ضي المتمل�ص والحا�ضر الذي يهجم ويه ّز الكيان.
كم�ؤرخ ،وب�صفتي م�ؤتمن ًا على الذاكرة (ب�شهادات علمية) ،والذي يعتا�ش على �سرد �أيام البارحة ،لم
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يكن في �إمكاني �إنهاء هذا الكتاب من دون �أن �أتواجه مع ما�ضي هذا الف�ضاء الذي يحت�ضن حياتي اليومية.
�صحيح �أن يد ا إلن�سان عملت كل ما في و�سعها تقريب ًا إلخفاء ومحو ما تب ّقى من �أنقا�ض� ،إ ّال �إن الأر�ض هي
الأر�ض نف�سها ،وال�سماء هي ال�سماء نف�سها ،و ُ�أفق البحر البازغ من الغرب ما زال هو الأفق نف�سه الذي ــ منذ
أب�صر ْته عيون ُ�أخرى.
زمن غير بعيد ــ � َ
تذكر ت�شرئب بعنقها
ف�أنا �أعي�ش في �أح�ضان � ّأمة وفي بقعة �أر�ض هما نتاج هيكلة �صارمة لعملية ّ
لتطاول نحو  4000عام ًا م�ضت .فالذاكرة اليهودية التي تم اال�شتغال عليها وا�سترجاعها تقع في �صميم
الحركة ال�صهيونية التي ُجعلت �أ�سا�س ًا ل�شرعنة م�شروعها اال�ستيطاني .وهذا (بين �أمور ُ�أخرى) هو م�صدر هذه
العقلية ال�سيا�سية ا إل�سرائيلية التي تن�ص على �أن الزمن الفل�سطيني ''الق�صير'' ال يمكن �أن يكون موازي ًا لقيمة
الزمن اليهودي ''الطويل'' :فما قيمة النفي الممتد لنحو � 60أو  70عام ًا في مقابل النفي الذي امتد 2000
عام؟ ما قيمة حنين فالحين ب�سطاء وذريتهم في مقابل الحنين اليهودي الأبدي؟ ما قيمة المطالبة ب�أحقية
الجئين في ملكية الأر�ض في مقابل الوعد ا إللهي؟ (حتى لو لم ي�ؤمن البع�ض بوجود هذا ا إلله من �أ�سا�سه؟).
التذكر ،بكرم و�شجاعة ــ حتى �إن �شابه بع�ض النفاق ــ ال يزال ال�شرط الأ�سا�سي لأي ح�ضارة متنورة.
ّ
وعالوة على ذلك ،كم علينا �أن نتعلم لنفهم �أن ال�ضحية لن تغفر �أبداً لج ّالدها غير الم�ستعد لالعتراف
بجريمته ،ويرف�ض تقديم تعوي�ض عنها؟
هنا نت�ساءل عن ماهية هذا التعوي�ض الذي يفكر فيه الم�ؤرخ ،والذي ي�ستوجب بالتالي �أن تغفر ال�ضحية
لجالدها على جريمته؛ وهل ي�شمل عودة الالجئين (البديهية) وذريتهم �إلى بلدهم؟ لكنه �سرعان ما ي�ضيف:
''طبع ًا ال �أ�ؤمن ب�أن ذرية الالجئين الفل�سطينيين �سيتمكنون من العودة بجموعهم �إلى الأماكن التي عا�ش فيها
�آبا�ؤهم و�أجدادهم'' ،ويحيلنا �إلى عملية ال�سالم الموعود والكفيل بتقديم التعوي�ض المالئم ،لكنه �إلى حين قدوم
بمهجري قرية ال�شيخ م�ؤن�س في الجامعة ،فيبدو الأمر
هذا ال�سالم يطالب بو�ضع ''لوحة تذكارية'' للتذكير
ّ
كخطوة تحفظ مكان ًا يتيح إل�سرائيل االلتحاق بركب الح�ضارة المتنورة التي ''تتذكر'' �ضحاياها ،وهو ما
ي�ساهم في تعزيز الت�صور الذاتي الإيجابي� ،أي �أنه الكبرياء التي ُت�صر على �أقوالها و ُتخ�ضع الذاكرة لإمالءاتها.
''التنور'' ،وبحد �أدنى من المجهود ال�ستحقاقه.
فالمهم هو لقب
ّ
المعني بق�صيدة ''جندي يحلم بالزنابق البي�ضاء'' ،وعند العودة �إلى كتابه
�أ�شرت �إلى �أن هذا الم�ؤرخ هو
ّ
''متى وكيف تم اختراع ال�شعب اليهودي؟'' ،نجده ي�ستهله بالحديث عن ثالث �شخ�صيات كان لها �أثر في قلبه،
وكان محمود دروي�ش هو ال�شخ�صية الثالثة والأخيرة .يتحدث الم�ؤرخ عن نف�سه كجندي حين التقى ال�شاعر بعد
�سنة  1976في حيفا ،ويقول:

بينما كان الجندي قد حارب في المدينة المقد�سة ،تم تكبيل محمود في �شوارع مدينة حيفا واقتياده �إلى
المخفر ،وعندما عاد �إلى بيته التقى به الجندي و�سهرا ليلتهما مع ًا ...حاول ال�شاعر �أن يقنع المعجب ال�شاب
عبر عن قرفه
به ب�أن يبقى ويقاوم ،و�أ ّال يهرب �إلى مدن �أجنبية ،وال يهمل الوطن الم�شترك ،غير �أن الجندي ّ
من �صيحات الن�صر ،عن ي�أ�سه ،عن �إح�سا�سه بالغربة عن الأر�ض التي ُ�سفكت عليها دماء زكية .وفي ختام
ال�سهرة تقي�أ كل ما في بطنه .عند الظهيرة �أيقظه م�ضيفه وترجم له ق�صيدة كتبها عند الفجر بعنوان ''جندي
يحلم بالزنابق البي�ضاء'':
 ...يفهم ــ قال لي ــ �أن الوطن
�أن �أحت�سي قهوة �أمي
�أن �أعود في الم�ساء..
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�س�ألته :والأر�ض؟
قال :ال �أعرفها
تحمل ت�ضييق الخناق عليه
في النهاية غادر الجندي البلد ،لكن قبلها غادرها ال�شاعر .لم يعد قادراً على ّ
تحمل الم�ضايقات والمعاك�سات اليومية...
من طرف ال�شرطة ،وال ّ
وتجول في �أزقتها الجميلة ،وفي النهاية �أُ�سقط في
� ّأما الجندي ف�أم�ضى �أعوام ًا طويلة في باري�س؛ تع ّلم،
ّ
تربى فيها ،طغيا عليه ،وعاد �إلى
يده .فعلى الرغم من غربته النف�سية ،ف�إن حنينه وحبه ل�شوارع المدينة التي ّ
يدعي �أنه ''دولة اليهود'' ا�ستقبله بحفاوة.
المكان الذي تبلورت فيه هويته .ووطنه الذي ّ
� ّأما هذا الوطن نف�سه فكان �أ�ضيق من �أن ي�ضم ال�شاعر الثائر الذي ولد فيه.
بهذه العبارة الجميلة يختتم الم�ؤرخ كالمه ،لكن الأجمل ــ في ر�أيي ــ ما يقوله ال�شاعر في ق�صيدته ''العب
النرد'':

بت
غر ُ
�شر ُ
�شم� ُ
قتّ ،
ألتّ ،
علي
ق�صي ًا ّ
� ّأما الجنوب فكان ّ
ع�صي ًا ّ
لأن الجنوب بالدي
ف�صرت مجا َز ُ�س ٍ
نونوة ُلأحلِّق فوق حطامي
ُ
ربيع ًا خريف ًا..
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