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  مقابالت
  

  حوار مع حممود درويش
  عن السياسة والشعر وجتربة املوت

  
________________________________  

  جيزيل خوري: أجرت احلوار
  
  

قلت قبل . إسمح يل أن أبدأ بالسياسي. اللقاء سيكون من قسمين، قسم سياسي وقسم شعري ■
، أو أجواء االستقالل 1948نكبة  نعيش اليوم أجواء": "املستقبل"يومين يف حديث لك مع جريدة 

هل يحمل أيضاً تناقضاً يف . هذا القول يعكس تناقضاً يف الرؤية السياسية ملا يجري." الفلسطيني
  املوقف السياسي جتاه ما يجري؟

إنما التناقض بين موقفين يَفَهم كل منهما عملية السالم بطريقة . ال، التناقض ليس عندي □
سرائيليون مل يفهموا حتى اآلن من عملية السالم إالّ إنها ستطيل أمد اإل. مضادة لِفَهْم اآلخر

. ، هي احلل النهائيبح بعد تعديلها، كثيراً أو قليالًاالحتالل وستطور املرحلة االنتقالية لتص
الفلسطينيون يفهمون أن عملية السالم يجب أن تأخذهم إىل االستقالل والسيادة على أرضهم 

هذا التناقض بين املوقفين بلغ حلظة تأزم شديدة، وخصوصاً أن رئيس . قلةوإنشاء دولتهم املست
أي أن . مل تنته بعد 1948احلكومة اإلسرائيلية اجلديد، شارون، هو الذي أعلن أن حرب 

ويهددون الشعب الفلسطيني بإضافة فصل جديد  48اإلسرائيليين هم الذين يخلقون أجواء نكبة الـ 
الفلسطينيون يرون يف االنتفاضة احلالية ويف التحرك الشعبي الفلسطيني إىل سِفر النكبة، بينما 

إذاً اإلسرائيليون يريدون أن يعيدونا إىل نقطة الصفر، إىل البداية، . احلايل بداية ملعركة االستقالل
وكل طرف . والفلسطينيون يريدون أن يوصلوا هذه العملية إىل مداها، وهو االستقالل الفلسطيني

  .ى موقفه، وهناك صراع إرادات مفتوح على شتى االحتماالت وعلى شتى السيناريوهاتمُصرّ عل

  

                                                            

  القناة اللبنانية لإلرسال"احلوار من  أذيع "(LBC)  ينشر هنا . 15/7/2001بتاريخ " حوار العمر"يف برنامج
  .بإذن خاص من الشاعر ومقدمة البرنامج
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  .أنك يوماً متفائل جداً، ويوماً متشائم" املستقبل"فهمت من حديثك مع جريدة  ■
اإلسرائيليون . ال يخص طريقة النظر إىل األشياء، وال يخص تفاؤيل أو تشاؤمي املوضوع □

التي تعني اإلجهاز على  48البداية يف الصراع، أي إىل أجواء الـ يريدون أن يعودوا إىل نقطة 
. طموحات الشعب الفلسطيني وتشريده، والفلسطينيون عقدوا العزم على أن ينالوا االستقالل

أّما إذا كنت متفائالً أو متشائماً فأنا متفائل لسبب . التناقض هو يف املوقفين وليس تناقضاً ذاتياً
ة الشعب الفلسطيني على تقديم ما يشبه املعجزة جتاه تطبيق حقه يف بسيط جدًا، وهو قدر

االستقالل، وقدرة الشعب الفلسطيني على التكيّف حتى إزاء املعاناة والعذاب من أجل أن يوصل 
  .األزمة إىل حل يلبي مطالبه الوطنية، ولكني متشائم كثيراً جتاه النوايا اإلسرائيلية

  ؟48ادر على حتمـل تهجير ثان يشبه الـ ل هو قـه. عب الفلسطينيــلشك متفائل بقدرة اــتقول إن ■
ومن هنا الشعب الفلسطيني يبذل كل . وعلى هذا يدور الصراع. حتمّل تهجير آخر طبعاً ال يمكن □

هذه التضحيات من أجل جتذير وجوده يف وطنه، ومن أجل جتذير عناصر الكينونة الفلسطينية، 
أمّا اإلسرائيليون، إذا كانوا فعالً يريدون أن . ي نشأت يف األعوام األخيرةوالكيانية الفلسطينية الت

يقيموا عالقات جديدة، فعليهم التخلي عن عقليتهم االحتاللية الكولونيالية، وعن إفراطهم يف 
التفرد،  من الواضح أن ميل اجملتمع اإلسرائيلي يف هذه اللحظة هو نحو. التوجه نحو العنصرية

لكن هذه املسألة ليسوا أحراراً فيها بال . ة، ونحو عدم االعتراف باآلخر الفلسطينيونحو العنصري
حدود، أي أنهم خاضعون لتأثيرات، سواء كانت إقليمية أو دولية، واألمر متعلق بتطور عالقات 
القوى أو بتغيرها ملصلحة احلق العربي والفلسطيني، وبمدى انخراط نظام العامل العربي أيضاً يف 

يجب أّال يبقى هذا العامل متفرجاً على املسلسل الدموي الذي يراه . اإلسرائيلي –اع الفلسطيني الصر
  .كل يوم

أرادونا أن نفتح لهم أبواب العامل العربي للمتاجرة وإقامة : أعوام 4أو  3قبل  قلت ذات يوم، ■
، لكن يجب أن نطلب ال بأس، وال مشكلة يف أن عرفات وافق على أن يكون بواباً . عالقة دبلوماسية

هل تعتقد أن الرئيس ياسر عرفات يستطيع اآلن أن يطلب ثمناً الئقاً لشهداء األقصى . ثمناً الئقاً
  مثالً؟
ياسر عرفات يمثل الشعب الفلسطيني، وهو القائد الوطني حلركة التحرر الفلسطينية،  الرئيس □

هو يمثل . قوق شعبه وملشاعر شعبهوهو جزء من هذا الشعب، وال يستطيع أن يكون طرفاً مضاداً حل
أنا ال أجد ضرورة لوضع الشعب . هذا الشعب، وال يستطيع أن يتخلى عن حقوقه، وال يريد أن يتخلى

عندما نتكلم عن احلركة الوطنية الفلسطينية . الفلسطيني يف طرف، وياسر عرفات يف طرف آخر
يف الكالم الذي . ذه اللحظةورئيسها ياسر عرفات نتكلم عن وحدة شعب، ووحدة سلطة يف ه
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اإلسرائيلي، أو ثمن ما تم التوصل إليه يف أوسلو،  –اقتبستيه كنت أقول إن ثمن السالم الفلسطيني 
. كان يمكن أن يكون أفضل لو أدركنا مدى حاجة اإلسرائيليين إىل هذا االتفاق مع الفلسطينيين

  .لكن هذا موضوع آخر

اآلن يف مقابل السالم، إذا عدتم إىل املفاوضات، سيكون أكبر، بهذا املعنى، الثمن الذي تريدونه  ■
بمعنى آخر، هل سيكون الرئيس عرفات مضطراً، يف . ألن شهداء كثيرين سقطوا يف االنتفاضة

  .بعض املواقف السياسية، إىل أن يكون مع موقف الشارع؟ موقع الشراع ليس صحيحاً دائماً
اك وحدة فهم ووحدة مواقف بين الشارع والسلطة، ألن ال، الشارع ال يحدد السياسة، لكن هن □

معركة االنتفاضة هي معركة تخص كل الشعب الفلسطيني، والقيادة الفلسطينية جزء من هذه 
املوضوع هو أن هناك شعباً له . هو ثمن الشهداء مأمّا موضوع الثمن، فاملوضوع ليس ك. املعركة

ولن يتوقف عن النضال والعمل إالّ عندما تتحقق مطالب حمددة، وملتزم باتفاقية سالم حمددة، 
  .حقوقه

حتدثت عن الركود يف األنظمة العربية، أو يف الدول العربية، لكن يف بداية االنتفاضة حترك  ■
هل تعتقد أن الشارع العربي إذا حترك مرة ثانية قادر على أن يفرض إرادته . الشارع العربي كثيراً 

  يل؟على األنظمة، أم أن هذا مستح
الشارع العربي أعطى الفلسطينيين يف بدياة االنتفاضة زخماً عالياً من املعنويات،  يف احلقيقة، □

ودرجت اللغة السياسية . وأخرجهم من الشعور بأنهم وحدهم، وبأنهم معزولون وحماصرون
ساسية األدبية على القول إن الروح عادت إىل اجلسد العربي، وإىل املعاين الوطنية واإلنسانية األ

وكان هناك إمكان أن يضغط هذا الشارع من أجل إيصال هذه العملية إىل مدى أبعد، لكن  .والكبرى
اإلسرائيليين استطاعوا أن يخلقوا جوًا من اخلوف املشترك مع النظام العربي من تداعيات 

يون لن اإلسرائيل: املسألة ستبقى ضمن هذه اجلدلية. االنتفاضة بالنسبة إىل األوضاع الداخلية
يغيّروا أنفسهم من تلقاء أنفسهم، وإسرائيل لن تغير موقفها من دون ضغط أميركي، والضغط 
األميركي لن يتم ما دام النظام العربي يف مثل هذا العجز،  والنظام العربي لن يتحرك إالّ إذا حترك 

  .املعادلة مركّبة، لكنها أيضاً بسيطة. الشارع العربي

، وبتهجير 48دك، يمكن أن يذهب شارون؟ هو يهدد بنكبة مثل نكبة إىل أي مدى، يف اعتقا ■
  ماذا يعني بكل ذلك؟. الفلطسينيين، ويهدد بأنه سيطرد الرئيس ياسر عرفات وكل السلطة

من املعروف أن أريئيل شارون قادر على ارتكاب أي خطأ أو خطيئة، وتشعرين بأنه متحفز  □
كنه ليس حراً يف التحرك استجابة لغرائزه ونزعاته للوقوع يف مزيد من األخطاء واجلرائم، ل
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الدموية ألن ظروفاً كثيرة جتعل اجملتمع الدويل واألميركيين يلجمونه كي ال يذهب بعيداً يف 
 من هنا نأخذ تهديده على حممل اجلد، لكن يجب. حتطيم القاعدة التي تتحرك عليها عملية السالم

ما معنى القضاء . ء على السلطة الفلسطينية مصطلح غامضأعتقد أن القضا. أالّ يثير فينا الفزع
  على السلطة الفلسطينية؟

ماذا سيحدث عندئذ يف . يعني خروج ياسر عرفات من األراضي الفلسطينية والقيادة كلها معه ■
  فلسطين؟

أنا ال أعتقد أن الوضع  .لست من امليالين إىل تصديق هذه املسألة هذا سيناريو حمتمل، غير إين □
لكن يف حال تم ذلك سيكون . الدويل واإلقليمي سيسمح لشارون بإبعاد الرئيس عرفات عن فلسطين

هناك تصعيد من جانب الشعب الفلسطيني يف انتفاضته، وستكون هناك فوضى أكثر ليس يف 
  .مصلحة اإلسرائيليين أن يروها

  بمعنى آخر أنت ترى سقوط شارون ممكناً؟ ■
  .، ممكن سقوط شارونطبعاً □

مثالً، . بالنسبة إىل االنتفاضة، من املمكن توجيه النقد إىل بعض األساليب التي تستخدمها ■
  العمليات االنتحارية التي تؤذي املدنيين اإلسرائيليين، هل أنت مع هذا النوع من العمليات؟

يته اإلنسان االنتحاري، أو االستشهادي، يقدم أثمن ما يملك من أجل  التعبير عن ارتباطه بحر □
فال نستطيع أخالقياً أن ننتقد إنساناً يقدم حياته . وبالتايل هذا اإلنسان غير معرض للنقد. وبوطنه

اخلالف يدور يف منطقة أُخرى، ليس يف منطقة عالقة اإلنسان بطريقة . كلها من أجل هدف حمدد
  .تضحيته بنفسه

  قصدك النتيجة السياسية؟ ■
  .يمكن أن  يسببه العمل ضد مدنيين إسرائيليين النتيجة السياسية ومقدار األذى الذي □

  يعني أنت مع حتليل كل العمليات االنتحارية؟ ■
لكن أقول لك إنني . أنا لست يف موقف من يحرّم، أو يحلل، أو يصدر فتوى .أنا ال ُأحلل، وال أُحرّم □

وطنه وعن ال أستطيع أن أُجري حماكمة أخالقية إلنسان يقدم حياته كلها من أجل الدفاع عن 
  .أمّا املردود السياسي فهذا سؤال آخر. إذاً يجب أن أتعاطف مع هذه القدرة على العطاء. حريته
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  جارة فقط؟باحلبصراحة، أما كنت تفضّل أن تبقى االنتفاضة  ■
سرائيلي معها جعلها تتطور هي انتفاضة شعبية سلمية، لكن التعامل اإل االنتفاضة يف جوهرها □

  .إىل أشكال أُخرى

  .إىل السالح ■
  .العنف اإلسرائيلي هو الذي طور االنتفاضة إىل استخدام السالح. إىل السالح □

أسألك أسئلة سياسية من هذا النوع على الرغم من أنك خرجت قليالً من اللعبة السياسية  أراين ■
  إىل أي مدى أنت يف قلب احلدث؟. أنت مل تقبل بمنصب وزير يف حكومة السلطة. الفلسطينية

  .اإلنسان يمكن أن يكون يف قلب احلدث من دون أن يكون وزيراً  □

  كيف يشارك حممود درويش اليوم يف القرار السياسي؟ كيف؟ ■
  .أنا ال أشارك يف القرار السياسي □

  !أبداً؟ ■
أنا مواطن . ال أشارك يف القرار السياسي ألين لست يف موقع مشاركة يف القرار السياسي □

ام الله وعلى اتصال دائم بمجتمعه، وعالقاتي برجال السلطة أو بالوزراء  فلسطيني يعيش يف ر
بهذا املعنى، يل رأي، . عالقة ممتازة، وبالتايل النقاش بيننا مستمر، واألخذ والرد فكرياً مستمر

أّما أن أكون يف املطبخ السياسي، أن أشارك يف القرار على . وأستمع إىل آرائهم ويستمعون إىل رأيي
  .وى الرسمي، فالاملست

  ملاذا رفضت؟ ■
  .ألن ذلك ال يتفق مع طبيعتي □

  .كنت وزيراً يف حكومة منفى ■
  .مل أكن وزيراً □

  .كنت وزير ثقافة يف حكومة املنفى، أول حكومة ■
أنا انُتخبت عضو جلنة تنفيذية، لكن مل أكن مسؤالً . ال، مل أكن وزيرًا، ومل تكن هناك وزارة أصالً □

  .قايف وال عن أي ملف آخرعن امللف الث

بعد أوسلو قدمت استقالتك، أال تعتقد أنه كان عليك أن تكون يف املطبخ السياسي، ألن عليك  ■
  واجباً كمثقف وشاعر فلسطيني؟
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لكن القيام بالواجب ليس مشروطاً بأن يكون املرء يف . أنا قمت بواجبي على خمتلف الصعد □
لديّ حتفظات كبيرة جتاه . مؤمن بقدرتي على أن أكون وزيراً أوًال، وبكل بساطة، أنا غير. الوزارة

. أوسلو، وال أستطيع أن أكون وزيراً يف حكومة قائمة سياسياً على أساس أوسلو وبرنامج أوسلو
  .لكن احلديث عن أوسلو اآلن ال معنى له

  ملاذا؟ ■
موجوداً، وأنتج  إن أوسلو أصبح واقعاً. من املاضي وأصبح من اختصاص املؤرخين ألنه أصبح □

فالنقاش يف شأن صحة أوسلو، أو خطأ . واقعاً تنظيمياً وهيكلياً وإدارياً موجوداً على األرض
  .أوسلو، أصبح خارج جدول األعمال

  هل كنت تتوقع أن حتدث مثل هذه االنتفاضة؟  ■
ق بسبب توقعت أن الطريق أمام تنفيذ االتفاق لن تكون سهلة أبدًا، وستوصلنا إىل مأز لألسف، □

غموض البنود وعدم وضوح العالقة بين الوضع االنتقايل والوضع النهائي وكثير من األمور 
  .لكن، كما قلت لك، هذا أصبح واقعاً. األُخرى

  كيف هي عالقتك بالرئيس ياسر عرفات؟ ■
  .عالقة ممتازة □

  هل تلتقيان؟ ■
  .نعم، أقابله كثيراً □

  هل هو مرتاح؟ ■
وياسر  عرفات على املستوى الوطني، وعلى مستوى . لكنه قلق جداًياسر عرفات رجل قوي،  □

  .صورته، وعلى مستوى مكانته، هو يف أحسن حاالته اآلن

  كيف؟ ■
أُغلقت بعد عدم  ألن الفجوة التي تنجم عادة بين السلطة والشعب، يف مراحل احلياة العادية، □

ه؛ وهو حتويل احلل االنتقايل مع رضوخه للضغط اإلسرائيلي من أجل قبول ما ال يمكن أن يقبل
مل يقبل التخلي عن القدس، ومل يقبل التخلي عن حق العودة، ومل يقبل . تطويره إىل احلل النهائي

  .التخلي عن أراض تخص الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالتايل مكانته يف جمتمعه يف تصاعد
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االنتفاضة، موقف عرب . نتقادات كثيرةأداؤه السياسي يف االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة أثار ا ■
أال تعتقد أنكم . ، عدم إعطاء براك شيئاً ما قبل االنتخابات، كل ذلك أدى إىل سقوط براك48

  مسؤولون، إىل حد ما، عن إيصال أريئيل شارون إىل احلكم؟
الشروط  هذه تهمة يوجهها إلينا حزب العمل، أو ما يُسمى اليسار اإلسرائيلي، أن عدم قبولنا. ال □

 اإلسرائيلية سيسقط براك، وكأن القضية الوطنية الفلسطينية تتلخص يف أنه من أجل إنقاذ براك،
  .هذه معادلة ال نقبلها. ومن أجل أالّ يأتي شارون، علينا أن نتخلى عن حقوقنا الوطنية

  .ولكن هناك شيء اسمه تكتيك سياسي ■
حد التضحية بحقوقنا من أجل املشاركة يف  طبعاً التكتيك السياسي ال بد منه، لكن ليس إىل □

، ، وليس موقف السلطة الفلسطينية48الذي أسقط براك فعالً ليس عرب . اللعبة اإلسرائيلية الداخلية
. وإنما الناخب اليهودي يف إسرائيل، ألن براك خسر كل الثقة ومل يف بشيء من برناجمه االنتخابي

  .بي مل يكن قادراً على إنقاذهوبالتايل براك كان ساقطاً، والصوت العر

واملفاجأة كانت أن الوفد . أن التوصل إىل اتفاق كان ممكناً 2كان لدينا شعور وقت كامب ديفيد  ■
  هل هذا الشعور خطأ؟. الفلسطيني مل يوقع شيئاً ومل يقبل بشيء

اعوا فرصة القول إن الفلسطينيين أض –هذا الشعور أصبح نوعاً من الديانة السياسية يف العامل  □
وأينما تذهبين يف العامل، أي . ثمينة يف كامب ديفيد ألنهم رفضوا عروض براك السخية والكريمة

مواطن أجنبي، سواء كان صحافياً أو مواطناً عاديًا، يلوم الفلسطيني ألنه رفض فرصة تاريخية 
ك، من األرض الفلسطينية وهم رفضوا ذل% 94تتمثل يف أن براك عرض على الفلسطينيين 

أوًال، مبدئياً، يجب أن . ؟ وصارت املسألة كأنها مسألة مئوية%94كيف ترفضون الـ : ويتعجبون
يرفض الفلسطينيون مبدأ التنازل عن أرض الضفة الغربية إلسرائيل، ألن عملية السالم مرجعيتها 

هي  ما. ؛ ثانياً النسبة املئوية كالم خادع1967 تقوم على أساس االنسحاب الكامل من أراضي
ثم ما هي مصادر املياه املوجودة فيها؟ وهل هي  الوحدة اجلغرافية املتوفرة يف هذه النسبة؟

  .من أرضها% 5أرض خصبة، أم غير خصبة؟ دول كثيرة تعيش على 

  ...هذه تفاصيل ■
ولن نتخلى . هذه كلها عبارة عن ألغام. الشيطان يكمن يف التفاصيل، مثلما يقول األميركيون □

هو أراد أن يحتفظوا بما  حتت احلرم ولنا ما فوقه، أي لنا الطابق الثاين ولهم الطابق . عن القدس
فإذاً هناك خديعة . وموضوع الالجئين مل يحدث فيه أي تقدم. األول، والطريق إىل احلرم ليست لنا

  .كبرى يف العامل اسمها كرم براك الذي رفضه الفلسطينيون
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  الضغط الوطني على النص الشعري

  لسطيني عالٍ، ولكن على الشاعرالف
  التعامل مع احلدث بطريقة ال تقتل الشعر

  
قليل من األرض يكفي لكي نلتقي ويحل ": "أحد عشر كوكباً"أريد أن أذكرك بما قلته يف ديوانك  ■

  ."السالم
  نعم، وماذا يف ذلك؟ □

  هل تستطيع أن تكتب هذا البيت من الشعر اليوم؟: أنا أسألك ■
، عن سقوط غرناطة يف هذا 1492السطر مأخوذ من نص شعري طويل يتحدث عن سنة أوالً، هذا  □

التاريخ، وعن السجال الدائر يف قصر احلمراء بين من يريد أن يقبل الشروط من أجل اخلروج من 
  .عام 500فهذه القصيدة تتكلم عن حدث جرى قبل . احلمراء وبين من يريد أن يقاتل حتى االنتحار

  .يحدث يف القرن احلادي والعشرينهذا يشبه ما  ■
من أجل العشاق قليل من األرض : نعم: يهذا السطر بالذات هو جزء من مقطع يف قصيدة حب، أ □

  .يكفي، لكن من أجل الشعوب واألوطان هذا ال يكفي

رجعت قليالً إىل الشعر املباشر، إىل القضية الفلسطينية، ] الدرة" [حممد"أنك يف قصيدة  أال تعتقد ■
  .ينما كان مشروعك يف الدواوين األخيرة أكثر عامليةب
هناك رأي يستبعد تمامًا . احلدث وعالقته بالشعر عالقة مرتبكة ومعقدة وجدلية كثيراً. صحيح □

وهناك رأي يقول إن  اقتراب النص الشعري من احلدث، ويشترط وجود الشعرية يف هذا االبتعاد،
فإذاً ليس . يؤثر يف الشاعر ويف كل إنسان بطريقة خمتلفة املسألة ليست على هذا النحو ألن احلدث

احلدث يترك آثاره . شرطاً للكتابة عن الراهن أو عن احلدث أن نبتعد عنه، ليست هناك قاعدة عامة
مثالً موضوع حممد الدرة، هذا . النفسية والعاطفية، ويخلق دالالته يف كل شخص بطريقة خمتلفة

ج بي، بحريةٍ مطلقة، إىل كتابةٍ فورية عن احلدث نفسه، وسواء أكان الطفل خنقني مشهد اغتياله، ز
هناك ضغط من ضميري . هذا النص يحمل سمات احلياة يف زمن آخر أم ال، موضوع ال يعنيني

وال أستطيع أن أؤجل انفعايل  ،عليّ وعلى لغتي كي أقترب من حلظة الدراما أو العذاب اإلنساين
داخلي إىل أن أخلق شروطاً ُأخرى للترف البالغي ولترف الدالالت وعاطفتي وتعاطفي واحتراقي ال

لكن حاولت يف هذه القصيدة أالّ أسّخن لغتي الشعرية بدرجة عالية، أالّ أتنافس  .والصور الشعرية
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لغوياً مع احلدث، ألن احلدث أقوى من أي لغة، وبالتايل برّدت اللغة وقطعت اإليقاع كي يكون 
  .لة االغتيال املؤملة هذهوصفاً شبه موضوعي حلا

هل تريد أن تقول إن تسخين اللغة يف تناول موضوع فوري يحول . قصدك تماماً فهمأمل  ■
  القصيدة إىل قصيدة شعارات، وتبريدها يبقي مواصفات الشعر؟

القاسي ال تستطيع اللغة أن تتنافس معه، فعليها أن  ما قصدته هو أنه أمام هذا احلدث. ال □
يف املوضوعات اُألخرى اللغة حمتاجة إىل أن . احلدث نفسه، بقوة الصورة نفسهاتتراجع بقوة 

أّما يف هذه احلالة، أقوى شيء هو املوضوع . تصارع التاريخ أو تصارع املصير اإلنساين بقوة
بين اللغة  يوبالتايل خلقت ما يشبه احلياد املوضوع. نفسه، وأضعف شيء هو اللغة املعبّرة عنه

  .وموضوعها

  هل تشعر اليوم، مثلما كنت تشعر يف بداياتك، بأنك أسير الوضع الفلسطيني؟ ■
أسير، بمعنى أين ال أستطيع، وال أريد، أن أخرج من جلدي وال أن أتخلى عن ارتباطي ألنه التزام،  □

أمّا االلتزام األدبي فهو مسألة اختيارية . التزام باملعنى العام، التزام سياسي وجزء من هويتي
يف الوضع الفلسطيني، يف الوضع  .ة، ومن حق اإلنسان أن يتناقش فيه وأن يأخذ راحتهوشخصي

ئيلة جداً، والفوارق بين الذات واجلماعة أيضاً فوارق احلايل، الفوارق بين اخلاص والعام فوارق ض
كيف . قليلة جدًا، لكن عليّ أن أعترف بأنه يوجد ضغط من اللحظة الوطنية على اللحظة الشعرية

وِّل هذا الضغط إىل توتر إبداعي، أمر يحتاج إىل خبرة طويلة وإىل تدريب طويل، ألن أي إنسان، أح
املسألة كيف نطوّر، وكيف نضيء، وكيف . سواء كان شاعراً أو روائيًا، هو ابن شرطه التاريخي

صحيح أن الضغط الوطني على النص . نُفتِّح اجلانب اإلنساين يف أي حدث، ويف أي موضوع
ري الفلسطيني ضغط عال، على كل شاعر أن يعاجله بطريقة ال تقتل اجلماليات من أجل الشع

ظيفة االجتماعية، وال جتعله يضحي بارتباطه احلر بموضوعه من أجل أن يترك ومصلحة ال
لكن موضوع . بين خارجي وداخلي من هنا هذا التجاذب. للجماليات حرية للعمل بطريقة أُخرى

هذا اخلارج الشكلي هو جوهر . ملصير الفلسطيني، ليس موضوعاً طارئاً عليّ العذاب الفلسطيني، وا
فأنا عندي حالة . داخلي، والداخلي عندما يخرج أيضاً يتحول إىل أكثر من أنا يف مرات كثيرة

أن ينتبه أيضاً الفلسطيني موضوعياً هي كذلك، ومع ذلك على الشاعر . تمثيلية من دون أن أقصدها
  .ر اجلماليات الشعرية، وأن يعرف كيف يتعامل مع احلدث بطريقة ال تقتل الشعركثيراً إىل تطوي
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  أن يكون هناك أحياناً التباس بين الشعب الفلسطيني وبينك وبين شعرك؟ هل يزعجك ■
أنا حممَّل صفة تمثيلية أكثر مما يتحملها شاعر، بأي معنى؟ أقصد أن نصّي يُحمَّل بتأويالت  □

يدة حب، على سبيل املثال، كثيرون من القراء يبحثون عن التأويل عندما أكتب قص. مسبقة
عليّ أن أكافح فنياً بصورة خاصة كي ! املرأة يجب أن تكون أرضاً أو وطناً. السياسي لهذه القصيدة

  .أفك هذه القراءة املسبقة وأجعل النص سابقاً للتأويل

جعت القيادة الفلسطينية إىل أقصد، عندما ر. لكن تصرفك الشخصي يشجع القارىء على ذلك ■
. ، عمّان ورام اللهوأنت اليوم موجود بين مدينتين. سأعود إىل وطني وإىل شعبي: فلسطين، قلت

  .تصرفك الشخصي ملتصق بتصرف الشعب الفلسطيني، وبالقرار السياسي الفلسطيني
خصي أن صحيح، أنا ال أسعى لفك ارتباط لكن أسعى ملساحة، مساحة تعطي احلق للصوت الش □

ذلك يعني أن من املمكن أن أكتب، ويجب أن أكتب، يف . يعبِّر عن نفسه ضمن اإلطار العام
وأنا أنظر إىل هذه املنطقة التي أبحث . موضوعات ال تخص القضية الفلسطينية كمشكلة سياسية

ن اإلنسا –عنها على أساس تطوير، أو إضاءة البعد اإلنساين يف الشخصية الفلسطينية املقاومة 
الفلسطيني يخاف من املوت، يحب، يشعر بالبهجة من تفتح شقائق النعمان، يشعر باحلزن لسبب 

يف داخلها . دائماً حتت استعارة سياسية فإذاً هذه اإلنسانيات الفلسطينية يجب أالّ توضع. أو آلخر
يعّبر  إنسان عنده مشكالته الوجودية، عنده اخلوف من املوت، عنده أسئلة ميتافيزيقية يجب أن

  .شرخاً ما بين ذاته وبين اجلماعة ىعنها بحرية من دون أن يُتهم بأنه ابتعد عن نفسه، أو أجر

هل ال تزال من املؤمنين بضرورة : سؤال من الناصرة. بدأت األسئلة ترد من مشاهدي البرنامج ■
  ؟بين الفلسطينيين واليسار الصهيوين إيجاد قناة اتصال

ومهما يتذبذب . أملنا بهم، علينا أالّ نتخلى نحن عن فكرة السالم مهما يخّيب اإلسرائيليون □
اجملتمع اإلسرائيلي على الفلسطيني أن يتمسك أكثر بضرورة التأثير يف اجملتمع اإلسرائيلي، ألن 
السالم يف األساس سيتم بيننا وبينهم، واحلرب هي أيضاً بيننا وبينهم، فالتوجه اإلسرائيلي نحو 

ي ضرورة أن يًبقي الفلسطينيون على قناة مع أي إسرائيلي، ومع أية غوسط ال يلاليمين أو نحو ال
  .حركة إسرائيلية تقترب من فهم احلق الفلسطيني  بشكل أكبر

حتى مع االنتفاضة؟ أال تخاف من تخوينك مثالً يف اجلو املوجود حالياً يف العاملين العربي  ■
  والفلسطيني؟

تغيير الوعي اإلسرائيلي وتقريبه من فهم احلق الفلسطيني؟ ثم إن  كيف أُخوَّن إذا كنت أدعو إىل □
ال يمكن أن نتصور . هذين هما جمتمعان ال بد لهما من العيش أحدهما مع اآلخر يف آخر األمر
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اإلسرائيلي من دون أن يكون هناك نوع من التعايش واحلوار بين  –مستقبالً للصراع الفلسطيني 
  .اجملتمعين

وارات ثقافية بينكم وبين اليهود األوروبيين، هل تعتقد أن هذا يمكن أن يكون مشاركتك يف ح ■
  بديالً من احلوار املوجود يف السياسة؟ أو أن يؤثر فيه؟

يف أي حوار بين مثقفين إسرائيليين وفلسطينيين، مع أنني ال أرفض  أنا مل أشارك حتى اآلن □
  .فكرة احلوار

  .لكن مع اليهود األوروبيين ■
طويلة يف باريس خالل االنتفاضة األوىل مع شخصيات بارزة من اجلالية  حوارات جرت □

وكان الهدف من اللقاءات واحلوار تعريف شخصيات . اليهودية يف فرنسا وبعض الشعراء هناك
اجلالية اليهودية بمطالب اجلانب الفلسطيني وأحداث انتفاضته يف ذلك الوقت، وتم حواران ثم 

  .بعد امانقطع احلوار  في

   أال تعتقد أن هذا ضروري اليوم؟ بديل؟ هل أنت مستعد لذلك، أو تعتقد أن الوقت مل يحن بعد؟ ■
أمّا لو . هذا مبدأ .من حيث املبدأ ال نستطيع أن نرفض أي حوار يفيد تطوير وعي اآلخر بحقوقنا □

  .كنت قادراً أنا شخصياً أو قابالً للدخول يف هذا احلوار، هذا سؤال آخر

  أنت على استعداد للقيام بهذا النوع من احلوار؟ هل ■
  .ربما ال، ربما ال □

عدت . إذا سمحت، لنتكلم قليالً عن املدن وعالقتك باملدن، وعودتك إىل املدينة التي كبرت فيها ■
مل يبق هناك وسيلة إعالمية عاملية أو . عاماً من االنقطاع عودة الفاحتين 30إىل حيفا بعد 
كما عدت إىل دمشق بعد أعوام . ت عن هذه العودة، عودة الفاحتين دائماً إىل املدنإقليمية إالّ حك

اليوم أراك . ودة الفاحتينوعدت إىل بيروت قبل عام أيضاً ع. من االنقطاع عنها عودة الفاحتين
  ضوع؟  عائداً بخفر أكبر، هل تغيّرت عالقتك باملو

  .الفاحتينمل أدخل حيفا دخول . إسمحي يل بأن أُصحح أوالً، □

  .كان الناس ينتظرونك يف الشوارع والطرقات ■
صحيح، أهلي وشعبي استقبلوين استقباالً حماسيًا، لكن يف داخلي كنت حائرًا؛ هذه ليست عودة،  □

وهذا ما  ،ألنني دخلت حيفا واجلليل، الذي هو وطني الشخصي، دخول الزائر، أعني دخلت بإذن
ملا  ، ولوال جنازة إميل حبيبيكة يف جنازة إميل حبيبيأيام للمشار 3، بإذن خاص ملدة يؤمل
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دخلت بمزيج من اإلحساس باالنكسار . لذلك مل أدخل بشعور امتالء حقيقي. سُمح يل بالدخول
  واإلحساس بالـ

  حنين ■
عندما رأيت املكان شعرت بأين حصلت على حياة . احلنين دائماً موجود، لكنه كان دخوالً خجوالً □

من هنا أدركت أن ال عالقة حقيقية باملكان إالّ إذا كانت هناك ذاكرة يف . اة أُخرىجديدة، على حي
أي مكان ليست لك فيه ذاكرة يبقى مكاناً عابرًا، وتبقى إقامتك . هذا املكان يحملها صاحب املكان

فعالقتي باملدن اآلن . النفسية الداخلية فيه إقامة عابرة من دون أن تتغلغل يف نسيج البنية
  .ولكن تعبت من الترحال، وأتمنى أن أبقى يف مكان واحد. بحت عالقة باردةأص

  .أنت اآلن لست يف مكان واحد ■
  .مكان واحد هو رام الله أنا تقريباً يف □

  هذه مدينتك اليوم؟ ■
لكن إذا سألتِ عن مدينتي الشخصية، فهذه ليست مدينتي، ألنه مل تكن يل بها . هي مدينتي اليوم □

بل، ال توجد يل ذكريات يف رام الله، أنا أقيم بها، وفضيلتها ونعمتها أنها جزء من عالقة من ق
  .بيتي

  حلوة؟ مبسوط فيها؟ ■
  .فلسطين حلوة يف كل األماكن، لكن فلسطين أجمل عندما يكون لها قوام جغرايف واحد □

  .هذه هي مدينتي: أين مدينتك احلقيقية؟ املدينة التي يمكن أن تقول فيها ■
لكن مدينتي التي اخترتها يف . ا مل أولد يف عكا أو حيفا، أنا ولدت يف قرية قريبة من عكاأن □

قد تكون حيفا أو عكا هنا أحب مدينتين إىل قلبي . مطلع شبابي، وعشت فيها هي مدينة حيفا
  .وأتمنى أن  أعيش فيهما

من قبل كنت . ريةصرت مؤخراً تكتب قصائد أو كتاباً يف موضوع ما، وكأنما تكتب ملحمة شع ■
هل هذا حتوّل يف مشروعك الشعري، أو ستعود . تكتب قصائد تسميها قصائد غنائية، ال أدري ملاذا

  إىل القصائد الغنائية، أو أن هذه مرحلة معينة؟
، "ديوان"فيما يسمى  فعالً أنا منذ فترة، منذ أوائل الثمانينات، ال أكتب قصائد متفرقة أجمعها □

اب خمطط له يف موضوع بصيغة معينة حمددة، وال أنشر أي شيء قبل أن وإنما أعمل على كت
إذا جاز  –يكتمل العمل يف كتاب، ألن هذا جزء من جتربتي اجلديدة وعملي اجلديد، وجزء كبير 
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أنا مل . لكن حتى يف هذا املشروع الشعري هناك قصائد غنائية. من مشروعي الشعري –التعبير 
، عن الغنائية بمعناها احلديث، ليس بمعنى الشعر الذي يكتب كي أتخل، وال أستطيع أن أتخلى

وهذه األنا  يُغنّى، وإنما األنا الغنائية بمعنى صوت الفرد، صوت األنا، يف عالقة هذا الفرد
وأنا حريص، منذ البداية، على أالّ أتخلى عن أثمن ما يف . بوجودها وحميطها وتاريخها وما حولها

لكن أحياناً أُخفي هذا اإليقاع كي أُجري شيئاً من املصاحلة . ه اإليقاعيةالشعر العربي، وهو سمت
أحياناً يبدو النص بصرياً كأنه نثر، أنثر الشعر كي يبدو أنه . بين السرد النثري واإليقاع الشعري

  .قريب من النثر، لكن هذا جزء من تأمل إيقاعي خللق مصاحلة ما بين النثر والشعر

هذا اإليقاع الصوتي الذي نتحدث عنه، . قصائدك يجب قراءتها بصوت عال قلت قبل يومين إن ■
  يعني أن العامل العربي هو سمعي أكثر منه بصري؟ هل
 الشعر إذا تخلى عن إيقاعه ال يعود شعراً، مهما يكن مصدر. هذا ليس سمة للذائقة العربية وحدها □

ال بد من أن . اً من الوزن، أم كان من غير وزناإليقاع، سواء أكان املصدر داخلياً، أم خارجيًا، أم آتي
يكون للشعر إيقاع خاص، ألن هذه هي خصوصية تعريف الشعر؛ هو أنه كالم له إيقاعه كجزء من 

شعر من . بنية القصيدة نفسها، وهو مكوِّن أساسي يف القصيدة سواء أكانت عربية أم غير عربية
  .غير إيقاع ال ُيعرَّف جنسه

  .بعض الشعراء يقولون إن إيقاعه داخلي. ال إيقاع، أو أننا ال نحس بإيقاعهشعر ب لكن هناك ■
. إيقاع إيقاع، النثر الراقي، النثر الفني، الذي هو أعظم من الشعر يف رأيي، فيه هحتى النثر في □

إذًا اإليقاع موجود ال عن طريق الوزن وحده، بل أيضاً عن . النص القرآين غني جداً باإليقاعات
فاإليقاع مصادره . لعالقة بين الصوت والداللة وعالقة الكلمات ببعضها واحلروف ببعضهاطريق ا

لذلك، الشعر ال يمكن أن . بين اإليقاعات متعددة، والوزن، يف رأيي، هو جمرد أداة قياس للتناغم
لذلك فإن . الذي فيه جتارب إيقاعية متعددة نعثر على إيقاعه بصرياً، وخصوصاً الشعر احلديث

أنا مثًال، عندما أكتب، ال أتأكد من جمالية اإليقاع . تحان  وجود إيقاع أم ال يتم عن طريق األُذنام
بعض الناص . إالّ عندما أقرأ بصوت عال –ال من سالمته ألنني متأكد من أن إيقاعي سليم  –

الكلمات لكن يجب أن أسمع بنفسي احتكاك . ال، األمر ليس كذلك. يقولون إن هذا ذهاب نحو املنبر
ببعضها، واحلروف ببعضها، وكيف تشكل إيقاعها، وكثيراً ما كنت يف السابق أسجل ما أكتبه على 

  .شريط وأستمع إىل الشريط، وبناء على ما كنت أسمعه كنت أُجري تعديالت إيقاعية

  زلت حتى اليوم؟ما  ■
  .ال □
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  ماذا تفعل اآلن؟ ■
هذه . د إيقاع ال يبدو أنه موجود، ولكنه موجودأدندن بعض السطور للتأكد من وجو. اآلن أدندن □

التجربة، هذه املصاحلة بين النثر والشعر حتتاج  إىل اختبار، واالختبار  ال يتم عن طريق املشاهدة 
  .البصرية، وال بد من أن يتم عن طريق املشاهدة السمعية، إذا جاز التعبير

  .شعر موسيقي بمعنى آخر ■
  .ال بد من املوسيقى □

  
  صارعت املوت وحاولت ترويضه" جدارية"يف 

  كما يروض املرء الوحش من خالل االلتصاق به
  

ماذا . 1998هو، كما تقول أنت، عن جتربة املوت التي مررت بها سنة " جدارية"كتابك األخير  ■
  ؟1998حدث سنة 

وعرّجت أعطوين شهادة دكتوراه فخرية من جامعة يف بلجيكا،  كنت يف بلجيكا، 1998يف سنة  □
الطبيب الذي فحصني قرر أنه ال بد من إجراء عملية جراحية . على باريس ألجري فحوصاً طبية

وعندما جرى نقاش بين . قال إنها عملية خطرة جداً. بسرعة، وأنا حتمست للعملية، مل أتردد بتاتاً 
عرت قلبك ال يتحمل عملية، فش: قال. البروفسور اجلراح وطبيب القلب، اعترض طبيب القلب
لكن يف النهاية قرر الطبيبان خوض . باإلحباط ألنني كنت أريد أن أجري العملية وأخلص

أنا ال أعرف . ، ونمت"نلتقي: "مة سمعتها من الطبيباملغامرة، فدخلت غرفة التخدير، وكانت آخر كل
 ماذا جرى يل، لكن بعد الصحو قيل يل إنني مررت بمرحلة خطرة، مررت بخطر املوت احلتمي، بل

لكن أنا كنت غائباً، هذا مل يكن عذابي وال أملي، كان عذاب . حتى جرى البحث يف ترتيب جنازة
لكن بعد أن صحوت وعرفت ماذا . أصدقائي، هم الذين كان يعذبهم هذا املوت، أمّا أنا فكنت نائماً

كنت  –صرت أحس بهلوسات، هذايانات ) أيام تنويماً اصطناعياً 4كانوا نّوموين نحو (حدث يل 
. مقتنعاً بأنه ال يوجد مستشفى، وبأنني موجود يف قبو سجن، وبأن سجّاينّ يعذبونني يف كل يوم

ومرة زارين الياس خوري، دخل غرفتي يف جناح العناية الفائقة، وتناقشت معه عن روايته بوعي 
كامل  فإذاً كنت يف حلظة ما يف. كامل، ثم طلبت منه أن يهّربني من السجانين الذين يضربونني

دخلت يف عوامل قاسية جداً، واستعدت . صحوي، ويف حلظة أُخرى حتت الهلوسة نتيجة البنج
مثالً رأيت نفسي قاعداً مع رينيه شار، ورأيت أبي العالء . ذكريات بعيدة جداً، ورأيت مشاهد عجيبة

. ع وليس تخيالًاملعري، فاختلطت األزمنة واألمكنة بسرعة شديدة، وكنت متأكداً أن ما أراه هو الواق
أصدقائي خافوا علّي، ربما أصبت باجلنون، وخصوصاً إنني دخلت يف خوف عميق من أنني نسيت 
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ت لغتي، كنت عاجزاً عن النطق بسبب شيء موضوع يف داللغة، كنت دائماً أكتب ألصحابي أين فق
  ...فمي للتنفس

  نسيت اللغة العربية؟ ■
ألصدقاء خافوا وسألوا البروفسور، فقال لهم ال ا. فقدت القدرة على النطق .نسيت كل شيء □

هذه التجربة جعلتني أستعيدها يف كتابة . تخافوا، هذه هلوسات من كثرة البنج الذي نعطيه إياه
  ".جدارية"

  غيَّرتك التجربة على الصعيد الشخصي؟ ■
مل يعد يخيفني  غيّرت سلوكي، بمعنى، أوالً، حققت شيئاً مهماً، هو أن املوت مل يعد مسألة خميفة، □

بتاتاً، ألنه إذا كان املوت مثل هذا النوم، فاملوت ليس مشكلة، وخصوصاً إنني مررت بتجربة 
وقتها كنت أرى نفسي نائماً وسابحاً على غيوم . عندما تعرضت ملوت سريري 1984سابقة سنة 

أي أن املوت  بيضاء، وعندما شعرت بالوجع كانت تلك هي اللحظة التي أعادوين فيها إىل احلياة،
  .كان نوماً على سحاب أبيض، والوجع كان دليل عودة إىل احلياة

  تعني أن املوت كان نوعاً من السعادة؟ ■
كان أجمل نوم يف حياتي هو ذاك النوم على الغيم األبيض، وجسمي ال وزن له، خفيف، أو ربما  □

بة كانت أقصى وتعذبت ألنه كان مل يكن يل جسد، أو أنني مل أشعر به، بينما يف املوت اآلخر التجر
فالصراع مع املوت هو الذي يشكل اآلالم والوجع وليس املوت . صراعاً مع املوت ومل يكن موتاً

كانت هذه أخطر جتربة وجودية تعرضت لها، وطرحت عليّ بقوة أسئلة وجودية . نفسه
  .وميتافيزيقية مل أكن أعاجلها يف كتاباتي

  اة بعد املوت؟ميتافيزيقية، بمعنى وجود حي ■
املسألة الثانية هي أنني اكتشفت أن احلياة جمرد هدية ال . ، ما وراء الطبيعةما بعد املوت □

تستحق أكثر من أن تُعاش، بمعنى أننا يجب أالّ نوجهها كثيرًا، بل يجب أن نعيشها، ونعيش كل 
لعالقة بين داخلي حلظة فيها، وعلمتني أن عليّ أن أعتني إىل أحد ما بجسدي وأحافظ على ضبط ا

يف تعامل الداخل  روّضت نفسي على أن أخلق نوعًا من الهدوء. وبين ما يأتيه من اخلارج ويوتره
عالقتي باملوت كانت من قبل عالقة بموت األصدقاء الشهداء، وبالتايل كانت الكتابة . مع اخلارج

يدة الرثاء حممّلة عن املوت حتمل أبعاداً غير املوت الطبيعي إلنسان، وبالتايل كانت قص
طبعاً مع االحتفاظ بالبحث عن إنسانيات . احلرية والوطن والغربة والوحدة إلخ: بمحموالت ُأخرى

بعد هذه التجربة انقلبت اآلية، . هذا اإلنسان، وليس فقط وضعه كمقولة أو كموضوع على الشعر



  7، ص )2001 فيرخ( 48، العدد 12المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تالباقم

 

16 
 

حادث . اخلاص إىل العام بمعنى أنني هناك كنت أنتقل من العام إىل اخلاص، بينما هنا انتقلت من
لكن يف . املوت هذا يخصني، وهنا كتبت عن املوت الشخصي، عن التجربة الشخصية مع املوت

فكرك أو وعيك، أو الوعيك، يأخذك إىل مناطق غير حمددة سلفاً قبل  الكتابة، ودائماً يف الكتابة،
متخيلة للطفولة ورحلة  ومن هنا تشعبت التجربة كي تنتقل من املوت اخلاص إىل عودة. الكتابة

  –هذا طبعاً شعرياً . عبر الثقافات وعبر التاريخ، إنما املنطلق هو فعالً حادث موت شخصي

  ".جدارية"تمثل بـ  ■
  .االنتقال من اخلاص إىل العام هو الطريقة الشعرية األسلم. هذا شعرياً طبعاً أفضل □

  .لكن فيها األنا أكثر ■
  األنا القوية قصدك؟ □

  .نعم ■
حتاربه بأي معنى؟ حتاربه بكل ما يف البالغة من قوة، . فيها األنا القوية ألنها حتارب املوت □

يف مناطق من التاريخ واألمكنة للقول إن  حتاربه باالستعارات، حتاربه بالقدرة على التحليق
قوى أنا حاربت املوت من خالل جتريد أقوى ما أملك من سالح ال. هناك حالة مساواة بيني وبينه

كيف؟ مثلما املرء . الشعرية، وأجريت مصاحلة معه ووصلنا إىل اتفاق أنه مسكين، أعني يف النص
  .يروّض الوحش من خالل االلتصاق به

  .لكنك قلت إن املوت مل يعد يخيفك ■
  .كال، مل يعد يخيفني □

  ؟"جدارية"إذاً ملا تصارعه بهذه القوة يف كتاب  ■
أستعيد تاريخ . ارعتي معه يف أثناء العملية اجلراحيةأصارعه ألين أحكي عن تاريخ مص □

مصارعتي أنا، لكن تنتهي املسألة إىل صداقة ووضع اتفاقيات، كيف يكون شهماً وفارسًا 
وحمترماً وال يكون غادرًا، ألنه هو أقوى من أن يكون غادراً وجباناً ويأتي بهذه الطريقة 

  .كاللصوص

  –تعال فجأة  ملاذا تأتي هكذا،: أي أنت تقول له ■
كن أقوى : أقول له. أقول له إن عنده سطوة وقوة فجائية وال يحتاج إىل أن يكون سادياً وسخيفاً □

كيف يروّض املرء املوت؟ . من البشر، ال حتمل صفات البشر اجلبناء أو اللصوص أو املراوغين
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أنا قعدت معه . مثلما كان اإلنسان البدائي يرسم الوحش على جدران الكهوف كي يألف صورته
  .يعني توجد مراوغة، وليست كلها شجاعة. أخاطبه، وشربت معه قليالً من النبيذ، كي آمن شرّه

هناك أيضاُ فكرة جديدة، قصة . هناك ناس تغلبوا عليك، وهناك كتب تغلبت عليك: وقلت له ■
  .وكأنها تشغل بالك –اخللود 

أنا تعنيني حياتي، ال .  يعني يل شيئاًاخللود ال –أرجو أن تصدقيني . ال تشغل بايل شخصياً  □
  .يعنيني ما بعد موتي

  ال يعنيك أن يبقى اسم حممود درويش خالداً؟ ■
  .ال، ألين لن اشعر –يعنيني اسمي وأنا حي، أّما بعد موتي  □

  أال تؤسس لتاريخ ما سيأتي؟ ■
، وال احلرص على بناء ليس لديهم ال وهم اخللود أنا من الشعراء الذين. أنا ليس عندي هذا الوهم □

متحفهم وهم أحياء، أو على تصويب قراءتهم بشكل مسبق وعلى ترتيب كل آثارهم بحيث ال يحتاج 
  .املراجع املؤرخ إىل أي جهد، ألنه ال يعنيني شيء بعد موتي

هناك حتية من . سنحاول اإلجابة بسرعة عن بعض األسئلة والتعليقات التي وردت بالفاكس ■
هل يستطيع حممود : ويسأل. يتم تخوين عرب الداخل يف فلسطين ل يقول إنهمشاهد يف اجللي

درويش، ابن عرب الداخل، أن يكون سفيراً غير متوج جلماهير عرب الداخل لدى العامل العربي، 
  أنظمةً وشعوباً؟

هذه مرحلة سابقة كان وجودهم . أن مرحلة سوء فهم ظروف إخواننا يف الداخل انتهت أعتقد □
أّما اآلن فمكانة عرب الداخل يف . اطاً بالشكوك الناجمة عن عدم فهم ظروفنا اخلاصةفيها حم

الوعي العربي عالية جداً، ويحظون باحترام كبير بسبب صمودهم وحفاظهم على هويتهم الوطنية 
  .والثقافية، وأنا يشرفني أن أكون سفيراً لهم، وأنا دائماً كنت سفيراً لهم

ملاذا طالبت، مع من طالب، بعدم السماح بعقد مؤتمر حول : ن يسألهناك أكاديمي من األرد ■
  يف بيروت؟] احملرقة[كذبة الهولوكوست 

من حيث املبدأ، يجب . هذا سؤال متوقع طبعاً، واملوضوع أحيط بلغط كثير وبتأويالت ال يتحملها □
يها، ألن وضع مراجعة الهولوكوست أو التشكيك فأالّ تكون الثقافة العربية طرفاً يف موضوع 

الثقافة العربية يف خانة واحدة مع الذين ينفون وجود الهولوكوست سيضر بصورتنا وسيضر 
من هذا املبدأ، ومن مبدأ أنه ليس دائماً عدو عدوي هو . بمكانتنا األخالقية والسياسية يف العامل
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حصائيات صديقي، أرى أالً نكون بتاتاً طرفاً يف النقاش حول حقيقة الهولوكوست، وحول إ
هذا املوضوع . الهولوكوست وحول وقائعها، وحول طريقة القتل، سواء يف أفران الغاز أو غيرها

يجب أالّ نخوض فيه بتاتًا ألنه ال يقدم لنا شيئًا، ويمنعنا من حماكمة اإلسرائيليين بأنهم يطورون 
. يكونوا جّالدينصناعة الهولوكوست وسيلة لالبتزاز، ويدفعون الناجين من الهولوكوست إىل أن 

أن نعترف أوالً بأن  ريعة خللق جريمة أُخرى بحقنا، يجبإذاً كيف نرفض حتوُّل الهولوكوست إىل ذ
وقعت  هناك جمزرة بحقنا، يجب أن نعترف أوًال بأن هناك جمزرة حدثت ضد اليهود، هناك مأساة

: ال يهمنا الرقم. من اليهود بحق اليهود، وال أعرف ماذا يضرنا إذا اعرتفنا بأن النازية قتلت ماليين
هناك جريمة ارُتكبت بحق اليهود ناجمة عن نسق ثقايف . ستة ماليين أو خمسة ماليين أو مليونان

الهولوكوست سرَّعت يف . غربي حمدد، وليس لنا عالقة بها، ونحن دفعنا وطننا ثمناً لهذه اجملزرة
  .إقامة الدولة اإلسرائيلية رسمياً يف فلسطين

  .لك هناك أشخاص يريدون أن يبحثوا يف موضوع الهولوكوستربما لذ ■
هذا . من حيث املبدأ يجب أالّ نكون نحن طرفاً . لكن كنت سأصل إىل هذه النقطة أنت قاطعتيني، □

املوضوع ال يخصنا، والذي يخصنا نحن هو أن نكون ضد العنصرية اإلسرائيلية، وإذا كنا ضد 
هنا نكسب صدقية يف . صرية التي أحلقت جريمة باليهودالعنصرية اإلسرائيلية، فنحن ضد العن

أمّا موضوع حدود البحث العلمي فهي حرية يجب أن نعترف بها، . خطابنا مع العامل ومع أنفسنا
أنا . ويجب أن أقول بكل صراحة إن البيان أخطأ يف التوجه إىل احلكومة اللبنانية بمنع عقد املؤتمر

ثقفون بعدم زجنا يف هذا املوضوع، لكنني أعترض على مطالبة أدفاع عن املوقف الذي اتخذه امل
  .احلكومة اللبنانية بمنع املؤتمر

  ملاذا؟ ■
أال نكون نحن أداة منع الناس من ألننا يجب أن نحترم حرية البحث العلمي، وثانياً، يجب  أوالً، □

 أمنعهم من حرية أنا أرفض العملية التي قام بها املؤرخون املراجعون، لكن يجب أالّ. التفكير
  .البحث والتداول

شخص من فلسطين يسألك هل تظن أن االنتفاضة الفلسطينية احلالية هي نتاج تراكمات لها  ■
عالقة بفساد أجهزة السلطة والظروف السياسية ساهمت يف حتولها ضد االحتالل، وهذا أنقذ 

  السلطة من الصورة التي كانت لها؟
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واالنتفاضة يشارك فيها الشعب . وليست انتفاضة ضد السلطةاالنتفاضة هي ضد االحتالل،  □
فلذلك ال يمكن أن نرى يف هذه . الفلسطيني بكل فئاته وقواه السياسية والوطنية مع السلطة أيضاً

  .االنتفاضة أي بُعد يتعلق بمعاجلة العيوب الداخلية داخل السلطة
  

  مهما نذهب باألساطير واألسطوري فإن النص
  يته األوىل، وهي الواقعيعود إىل مرجع

  
ملاذا رجوع حممود درويش إىل كنعانية فلسطين يف الديوانين األخيرين : هناك مشاهد يسألك ■
  ؟"سرير الغريبة"و" ملاذا تركت احلصان وحيداً "
كنعانيون أو غير كنعانيين، ال يجب أن نكون  العودة إىل الكنعانية، ال من أجل القول إننا □

هي جزء من بحث يف تاريخ املكان من أجل التدليل على . نا حق يف فلسطينكنعانيين كي يكون ل
أنا وارث هذا املكان بكل ثقافاته وحضاراته، أنا نتاج كل . عمق ارتباطي التاريخي بهذا املكان

هذه الثقافات واحلضارات، وهويتي احلضارية الثقافية تستوعب كل الثقافات وكل الروايات التي 
احلضارة الكنعانية، العربية، الفارسية، الرومانية، اإلغريقية، . ن إىل اآلنمرت من الكنعانيي

كل ما مر بفلسطين من ثقافات أنا صاحبها، أنا وارثها؛ بهذا املعنى أبحث عن التنقيب . اليهودية
  .يف تاريخ املكان، ويف تاريخ ثقافة املكان

  هل الشاعر نبي؟ ■
  .ال. ال □

  .أبداً  ■
شعر النبوي، وكان هذا وهماً من أوهام لخ الشعر وُجد الشعر الرؤيوي، ايف مرحلة يف تاري □

  .الشعراء، ساد طويالً لكنه أعطى مردوداً إيجابياً للشعر
  بأي معنى؟ ■
بمعنى أنه أعطى قامة للشاعر يتحرر فيها من السلطة، إذ أعطى الشاعر نفسه مكانة أنه يقول  □

. ًا باذخاً بهذا املعنى من دون أن يصدّق النبوة أو عدمهااحلقيقة وال شيء غير احلقيقة، وأنتج شعر
  .لكن واضح أن الشاعر ليس نبياً، والشعر احلديث كله أصالً يتنافى مع فكرة الشاعر النبي

أعتقد أن األنا موجودة كثيراً يف ". جدارية"أريد أن أرجع إىل األنا القوية التي صارعت املوت يف  ■
  ي قليالً؟شعرك، أال تعتقد أنك نرجس
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  .ال، أعتقد أنني على عكس النرجسي □

  –بأي معنى أنت عكس النرجسي؟ تقول أنا لغتي ولغتي أنا  ■
أقول أنا لغتي ومل أقل أنا اللغة، بمعنى أنني . أنا لغتي بمعنى أنني يف القصيدة أُسأل من أنا □

حتى اآلنا . أنني نرجسيهذا ال يعني . أنا ال كينونة يل وال كيان من دون هذه اللغة. نتاج لغتي
أحكي عن املعلقات، عن الشعر اجلاهلي، كنت . استعارة للتعبير عن موقف الشاعر العربي من اللغة

العربي ال معنى له يف هذا الشعر إالّ بتعريفه اللغوي، . وكيف أسست املعلقات هوية للعربي باللغة
ففي هذه القصيدة . علقات وتوقفالشكل اكتمل بامل. واملعلقات بلغت أرقى أشكال الشعر العربي

  أنا لغتي، فهل تسألوين من أنا؟. األنا تبحث عن تعريفها، وأنا ال أُعرَّف خارج لغتي

  .يعني هي الهوية ■
  .يعني هي معجزتي، هي هويتي طبعاً  □

   هل نقدر أن نقول إن لغتك أخذت شكلها النهائي؟ ■
  .ال □

  .هل ستتطور أكثر ■
أزمة الشعر العربي أنه بلغ شكله النهائي مبكراً، ونحتاج إىل قرون . هاال يوجد شكل نهائي ل □

كثيرة كي نكسّر هذا الشكل، ومن دون حتطيم األشكال باستمرار، ومن التمرد على املنجز بصورة 
  .مستمرة، تقع اللغة واإلبداع يف اجلمود

  مشروعك الشعري األساسي هو اللغة؟ ■
  .باللغة □

  باللغة؟ ■
  . اللغةباللغة ويف □

إىل األسلوب، على حساب املضمون؟ هل تلعب بلغتك  هل تميل أكثر. باللغة ويف اللغة شعرياً  ■
  أحياناً على حساب مضمون عادي؟

وال يوجد شكل . ال يوجد مثل هذا الفصل بين الشكل واملضمون، هناك التحام كامل بينهما. ال □
. ق شكله، لكن الشكل ال يخلق املضمونكل مضمون يخل. يلغي مضموناً، أو مضمون يلغي شكالً
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حمتوى النص الشعري، أو البحث عن املعنى الشعري يف سياق بنية القصيدة، هو الذي يحدد الشكل 
  .فإذا وجدنا نصاً قابالً للفصل بين شكله ومضمونه فهو ليس نصاً أدبياً. الشعري

مك هو املوجود وأنك تعيش الوقت حتدثنا قليالً عن اخللود، قلت إنك ال تفكر فيه أبداً، وما يه ■
  هل تفكر يف ما بعد عام، عامين، يف مستقبلك الشخصي؟. الراهن

أنا كثير التفكير يف مستقبلي الشخصي، أعني يف مستقبلي الشعري، فأنا متورط يف الشعر،  □
بعد أنا دائم القلق على مستقبل شعري يف حياتي، وال أقلق على مستقبله . تورطاً عضويًا ونهائياً

خائف من أّال أستطيع أن أتطور . أنا دائماً خائف من أن أكون وصلت إىل الباب املسدود. وفاتي
ألين عودت نفسي وعودت قارئي، وهذه من سماتي التي ال أستطيع أن أُخفيها، أنني دائم التطور، 

ي أتمرد عليه يعني أنا الذي أؤسس عملي اجلديد، وأنا الذ. وأنا أول ناقد وحمطم آلخر إجناز فعلته
خويف أن أصل إىل منطقة . لكن القدرة على التطور هل لها حدود؟ هذا هو خويف. باقتراح عمل آخر

  .هذا هو اخلوف الوحيد الذي يخيفني. ال أجد فيها أفقاً للتطوير

  .ينتهي مشروعك ■
  .ينتهي مشروعي □

من ذهنك، ومن حياتك، نوعاً هل يعني هذا أنك وأنت تكتب كتاباً جديداً تلغي الكتاب الذي قبله  ■
  ما؟
. أن ما أكتبه سيكون نصاً غنائياً ملحمياً طويالً " جدارية"متوقع بعد . بخط تصاعدي أنا ال أسير □

قد أتطور يف . أنا ال أستطيع أن أدخل هذا التحدي ألنه مرهق وليس من الضروري أن أتصاعد دائماً
فيه بُعد ملحمي وليس فيه انشغال بالعمل  وقد أفاجىء الناس بكتاب غنائي ليس. منطقة أُخرى

  .على التاريخ، جمرد تطوير الصوت الشخصي، جمرد شعر منسوج بألوان خمتلفة

  هل كل ديوان يعكس مزاجاً معيناً مررت به يف حياتك؟ ■
  –ال  □

، كان، ربما، عودة "ملاذا تركتب احلصان وحيداً"وديوان ". جدارية"مثالً، من جتربة املوت أتت  ■
  –ىل نوع من السيرة الذاتية إ
. املوضوع طريقة إصغاء للتاريخ، وطريقة قراءة للواقع. املوضوع رؤية. من مزاج املوضوع أكثر □

ال أحد بمنأى عن الوضع الراهن، لكن الشعر يحاول دائماً أن . ال أحد بمنأى عما يحدث يف الواقع
أخطر شيء على . وإّما إىل منطقة ُأخرىيتغلب على الراهن إّما بالذهاب إىل البحث يف التاريخ، 
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فمهما أتأثر باللغة السياسية، أو لنقل املزاج السياسي، يجب أالّ ُأخضع . الشعر هو الراهن ألنه زائل
شعري سيشعر بهذا التأثر، لكن لن يخضع خضوعاً أوتوماتيكياً، أو وظيفياً، لهذا . شعري لهذا التأثر

  .املؤثر

  .يف ديوانك اجلديد من دون أن حتكي عن االنتفاضة بصورة مباشرةستتأثر باالنتفاضة  إذاً  ■
الشاعر الرصين لن يتوقف . ربما، وربما ال أيضًا، وخصوصاً أن االنتفاضة مشروع وطني دائم □

أخذت أشكاالً متعددة، وربما أكون  االنتفاضة. عند االنتفاضة بكل تاريخها وعالقتها باالحتالل
هل تستطيع اللغة الشعرية أن تتحمل . ما أن احلدث الفلسطيني يتكرركتبت عنها من قبل، وال سي

وكل شعر أصالً هو عدول عن . هذا التكرار؟ أكبر عدو للنص الشعري، للنص األدبي، هو التكرار
الصورة املألوفة، عدول عن العادي بصور جديدة، والصور اجلديدة أيضاً تُصاب باإلرهاق والتعب 

تطيع أن نكرر احلدث نفسه بالطريقة نفسها؟ إذاً فعلنا ذلك فنحن ال نخدم هل نس. من كثرة التكرار
هذا ال يعني خروجاً عن عالقة الذات بالعام، وال هروباً من التعامل مع . ال االنتفاضة وال الشعر

فإن النص يعود إىل مرجعيته . فمهما نذهب باألساطير واألسطوري واألسطورة وإلخ. الواقع
النص الشعري يوحي لنا بأنه خلق واقعاً جديدًا، لكن اللغة مرجعيتها دائمًا . قعاألوىل، وهي الوا

وخصوصية الشعر هي يف كيفية التعبير عن . إىل  مصدرها األول وهو الواقع، فال خروج من الواقع
  .هذه العالقة وطريقة التحرر من ضغطها، أمّا العالقة فهي قائمة وحتمية وال مناص منها

اخلاص والعام، هل القضية الفلسطينية أوصلت حممود درويش إىل  القة بينعلى ذكر الع ■
العاملية، أم العكس؟ هل أنت ساهمت يف فهم القضية الفلسطينية عاملياً ألن اسمك كبير، أو أن 

  القضية هي التي أوصلتك يف النهاية إىل الترجمات وإىل العاملية؟
شعري للعامل مل يكن بفضل شعري، وإنما كان  أوالً، يجب أن أعترف بأن االهتمام بترجمات □

املدخل كان أن الناس يف اخلارج يريدون أن . جزءاً من ثقافة التعرف على القضية الفلسطينية
لكن بعد هذا اللقاء يتم االنفصال بين مسألتين، يصير املستوى . يتعرفوا على القضية الفلسطينية

أنا لست . يقرران االستمرار يف الترجمة والقراءة أم ال اجلمايل والعالقة األدبية بالنص هما اللذان
القضية . دليالً سياحيًا، وشعري ليس دليالً سياحياً، أو كتاباً تربوياً عن القضية الفلسطينية

والعالقة تنقطع، أو تستمر، بناء على عالقة املتلقي بهذا . الفلسطينية موجودة يف نسيج لغتي كلها
صحيح أن الشعر، ككائن لغوي، هو ابن موضوعه، لكن عنده استقاللية  الشعر، هل هو شعر أم ال؟

  .وفيه جمالية خاصة منفصلة عن موضوعه
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  ، هل تهمك عامليتك كثيراً؟لنتحدث قليالً عن الترجمة ■
  .صدقيني إذا قلت لك ال □

  أبداً؟ ملاذا؟ أال تفرح عندما يترجم شعرك؟ ■
أنا ال أسعى للترجمة، وسواء تمت أو مل تتم فهذا ال يغّير  أوالً: أريد أن أميّز بين مسألتين. طبعاً □

املهم يف أنني شاعر عربي، أكتب باللغة العربية، وحرصي األساسي هو عالقتي بلغتي . شيئاً يفّ
أّما ما تتم ترجمته فهو زائد، لن يغيّر أو يحسّن من مكانتي عند قارئي العربي، . وبقارىء هذه اللغة

أنا يعنيني القارىء العربي، لكن إذا ُترجمت، ووجدت . عربي إىل شعريأو نظرة القارىء ال
كل واحد يحب أن يُترجم شعره بأحسن األشكال وينتشر، لكن عليه أن . استحسانًا، طبعاً سأفرح

  .يحذَر التصديق أنه أصبح جزءاً مكّرساً معترفاً به من األدب العاملي

ائدك قلت إن حلم الرجوع أجمل من الرجوع بحد يف إحدى قص: جاءنا سؤال من إحدى الزميالت ■
  منذ أعوام عدت إىل أرض فلسطين، كيف تصف هذه العودة، وبماذا حتلم اليوم؟. ذاته
دائماً احللم أكثر رحابة وأجمل من الواقع،  ودائماً املتحقق أقل سخونة وحميمية من غير . نعم □

ا ال يدفعنا إىل البحث الدائم عن احلرمان كل شيء يتحقق يتحوّل إىل شيء عادي، لكن هذ. املتحقق
عودتي نسبية، أنا ال أعتبر نفسي عدت، العودة . الدائم من أجل احملافظة على جماليات دائمة

  .عندما يتم حتقيق حق العودة. احلقيقية هي عندما تكون جماعية

  بأن هذا سيحدث؟ أحياناً  هل حتلم ■
حقيقي من دون إجناز حق العودة، من دون أن  سالمال يمكن أن يتم . وهذا ليس حلماً. طبعاً □

ماليين للقضاء على  4اليهود يقولون اآلن أنهم خائفون من أن يرجع . نتحدث عن رقم، عن عدد
فعودتي  أمّا بالنسبة إيلّ. بدأ، حق مقدسكم ،لكن املهم أن العودة! كالم. طابع اليهود القومي

  .شخصي، وليس وطني العامتتحقق عندما أعود إىل مكاين، إىل وطني ال

   تعني إىل مدينتك؟ ■
  .موجودة إىل مدينتي، إىل قريتي التي مل تعد □

  بماذا حتلم أيضاً، غير العودة؟ على الصعيد الشخصي، ■
عاديين، يعيشون يف ظروف عادية، ويحلمون  دائماً أحلم بأن نصل إىل وضع نصبح فيه بشراً □

  .أحالماً عادية وسخيفة
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نريد أن نكون بشراً عاديين، . حلم بأن نكُف عن أن نكون أبطاالً أو ضحاياأنا شخصيًا أ  
وعندما يتحّول اإلنسان إىل كائن عادي يمارس نشاطاته العادية من حقه ساعتها أن يحب بالده 

لكن كي تتم هذه األمور ال بد من حتقيق شروط موضوعية غير . أو ال يحبها، أن يهاجر أو ال يهاجر
لن أحترر . عليه أن يكون عبداً للوطن، أي لن يتحرر م الفلسطيني حمروماً من الوطنما دا. موجودة

. أنا حترراً شخصياً كامالً إّال إذا حتررت من فلسطين، ولن أحترر من فلسطين إال إذا حتررت فلسطين
أريد أن أصل إىل وقت أستطيع أن ألعن فيه فلسطين إذا شئت، ساعتها أبلغ . هذه هي املعادلة

لكن كي أبلغ ذلك، كي أكون إنساناً عادياً وأعيش حياة . يتي، وأنتقل من الضرورة إىل احلريةحر
طبيعية عادية يجب أن تُنجز معجزة، ألن وصول الفلسطيني إىل العادي معجزة، وكل هذا الدم، كل 

طينية فبالتايل املعجزة الفلس. هذا الدم املسفوك، كل هذه العذابات، هي من أجل أن نكون عاديين
  .ال حتلم بأكثر من أن تكُف عن أن تكون معجزة

  
  ال نستطيع اخلروج من السياسة ألن

  اخلروج من السياسة خروج من التاريخ
  

هل شعرك . أُثيرت يف األشهر األخيرة ضجة كبيرة حول ترجمة األدب والشعر العربي إىل العبرية ■
  كله مترجم إىل العبرية؟

  .كتب 6أو  5ال ليس كل شعري، مترجم نحو  □

  هل يقرؤك اإلسرائيليون؟ وكيف يقرأونك؟ ■
 قراءة حتت باب إعرف عدوك، قراءة سياسية أمنية ملعرفة سيكولوجيا الفلسطيني: توجد قراءتان □

يف . أن يعقدوا معه سالماً يحاربونه، واألخرى ملعرفة سيكولوجيا الفلسطيني الذي يريدون الذي
، أي "البريئة"مل نبلغ حتى اآلن مرحلة القراءة األدبية . ات سياسيةاحلالتين القراءة خاضعة العتبار

قراءة لالستمتاع بالنص األدبي، ألنه ال توجد ثقة، ال عندنا وال عندهم، بأن أياً منا أو منهم يكتب 
  .شعراً جيداً 

  لهذا قامت الضجة على موضوع  ترجمات األدب العربي إىل العبرية؟ ■
هل السؤال املطروح اآلن . رح أكثر األسئلة هامشية على حياتنا الثقافيةيف رأيي، نحن خبراء بط □

عاماً من دون أن  50ن أوالً، هم يترجمون لنا م"! ناصْشو خ"هو هل نقبل الترجمة أم ال؟ نحن 
 ، وهي سيدة معروفة"األندلس"ن هناك سيدة إسرائيلية أنشأت دار نشر اسمها يسألونا، واآل

سطينيين وبالشعب الفلسطيني، وبمدى حرصها على حتسين صورة العرب بعالقتها الطيبة بالفل
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من هذا املنطلق أنشأت دار نشر على حسابها اخلاص كي . والفلسطينيين يف الذهن اإلسرائيلي
واآلن ". ملاذا تركت احلصان وحيداً "وبدأت السلسلة بكتاب . تنشر أجمل ما تراه من األدب العربي

والسيدة طلبت إذناً من الكّتاب، وقامت الدنيا ". باب الشمس: "اس خوريصدر، كما أعتقد، كتاب الي
أن ال أريد توقيع عقد، أن ال أريد أن أتعامل  أنا لست طرفاً، ممكن: ممكن أن أقول .ومل تقعد حتى اآلن

ماذا يضرنا إذا قصيدة، أو عدة قصائد، ! هل نقبل أو ال نقبل؟: تعامالً مباشرًا، لكن أن يصبح السؤال
اخلوف هو أن يترجموها ترجمة رديئة، هذا خويف . حسّنت صورتي كممثل أمام وعي مضاد

  .ض بتاتاً ترأمّا إذا ترجموا يل نصاً أنا راض عنه، فيجب أّال أع. الوحيد

  هل ترجموا لك من دون أن يسألوك؟ ■
: قلت لهم سألوين،. كل الكتب التي تُرجمت يل باللغة العبرية مل أكن طرفاً يف أي عقد يخصها □

أنتم أحرار، تترجموا أو ال تترجموا، هذا شأنكم، لكن لن أوقّع عقداً ولن أكون طرفاً مباشراً يف 
  .التعامل مع املسألة، ألن هذه مسألة مثيرة جداً للجدل

  من القارىء األفضل عندك؟ ■
  .القارىء اجملهول الذي ال أعرفه □

يف املاضي، ويف جمد الثورة والثوار، كنت : يشحممود درو مشاهد يسأل. هناك أسئلة من لبنان ■
اليوم من أنت، وماذا تريد؟ وكلنا . كما كان يريدها العرب تريد كل فلسطين من النهر إىل البحر

  .نعرف ماذا يريد العرب
هل هذا ممكن؟ املشكلة ليست رغباتي، املشكلة يف يف الواقع : من ال يريد فلسطين كلها؟ السؤال □

هناك وقائع جديدة على أرض فلسطين، وهناك . ن القوى وعالقتي باملمكنوعالقتي بموازي
مشروع إنقاذ ما يمكن إنقاذه مما تبقى من فلسطين، وبالتايل يجب أن أكون عاقالً وعقالنيًا 

  .وحكيماً وال أطالب بكثيرٍ يمنعني من القليل

كثر األسئلة ، وأنا أعتذر من طبعاً حول االنتفاضة أظن إنك جاوبت على أ. هناك أسئلة كثيرة جداً  ■
لكن هناك سؤال . املشاهدين ألنني ال أستطيع التعامل مع كل هذه  الكمية الهائلة من الفاكسات

  هل أنت عضو يف احتاد األدباء العرب؟: أحب أن أسمع إجابتك عنه
  .ال □

  هل ترى أن الصلح مع إسرائيل قريب؟: وسؤال آخر ■
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أنا . د، ليس السالم فقط بل التسوية أيضاً تبتعد، واملفاوضات تبتعدأنا أعتقد أن السالم يبتع. ال □
أخطر شيء هو أالّ يترك . أخشى أن اإلسرائيليين يعملون على جعل كل إمكانات السالم مستحيلة

األعداء املتحاربون شيئاً من الثقة بينهم يف أثناء احلرب كما قال الفيلسوف كاْنت، ألن عدم ترك 
أخشى أن شارون يتعطش . إىل حرب إبادة، ويجعل السالم مستحيالًيحّول احلرب أي شيء من الثقة 

إىل االنتقام من الشعب الفلسطيني، وأخشى أن يوصلنا إىل نقطة الالعودة، ويوصلنا إىل نقطة 
لكن كلما ابتعد شارون أو إسرائيل عن السالم علينا أن  نتقدم . نكتشف فيها أن السالم مستحيل

كنا متهمين دائمًا . ةنحن ربحنا معركة كبيرة خالل األعوام املاضي. كرة السالمنحن بالتمسك بف
بأننا أعداء السالم، أعداء احلياة الطبيعية، وأن اإلسرائيليين مساكين يريدون السالم، وكل ما 

أعتقد أن صورتنا تغيّرت، توازننا الداخلي . يريدونه من حروبهم ومن عدوانهم هو احلق يف السالم
هذا الداء أصاب اجملتمع . ر، ألنه ال يمكن ألي جمتمع ناضج وطبيعي أن يكون ضد فكرة السالمتغيّ

  .اإلسرائيلي، أو أثبتت التجربة أن العداء للسالم متحكم يف السياسة اإلسرائيلية

نحن واإلسرائيليون نعيش يف املاضي واحلاضر نفسه ونحاول ": نيوزويك"تقول يف حديث لـ ■
   ترك، ماذا تعني بقولك هذا؟بناء مستقبل مش

اإلسرائيلية عن عالقة اإلسرائيليين بفلسطين وعن عالقتنا بفلسطين جترنا إىل  أعني أن الرواية □
وطنهم بعد ألفي فما دام اإلسرائيليون عادوا إىل . معركة دفاع عن شرعية وجودنا يف املاضي

كان يحتل هذا الوطن هو نحن، إذاً نحن الذي عام، كما يقولون، كما تقول الرواية الصهيونية، إذاً 
ففي الصراع ضد الرواية اإلسرائيلية جرونا إىل نقاش عن املاضي لنثبت . ليس لنا وجود شرعي

النقاش يف املاضي . ، والنقاش عن احلاضر يستدعيه االحتاللأننا مل نكن حمتلين ومل نكن طارئين
حن خمتلفون عليه، واحلاضر نحن فاملاضي ن. ال يمكن أن يوصل إىل تصور مستقبل مشترك

خمتلفون عليه، وما يمكن أن يوصلنا إىل نقطة التقاء من أجل املستقبل هو السالم، هذا إذا كانوا 
  .يريدون فعالً سالماً حقيقياً 

حاولت يف هذا اللقاء أن أفصِل بين الشعر والسياسة، أن تكون هناك فقرة للشعر وفقرة  ■
يف حياتك اليومية، وفيما يتعلق . ة فشلت وتداخل املوضوعانللسياسة، ولكن يف أحيان كثير

  بصورتك، هل استطعت أن تفصل بين الشعر والسياسة؟
  .ال، مش قادر أفصل □
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  أبداً؟ ■
أنا . اجملتمع العربي كله مأزقه احلقيقي األساسي هو مأزق سياسي. أوالً، السياسة ليست ترفاً □

أنا أعتقد أن . ع العربي، ويوجد خلل يف البنية الثقافيةضد القول إنه يوجد خلل بنيوي يف اجملتم
األزمة الضاغطة والبارزة هي أزمة سياسية، ووجودنا كله مرتبط باملوضوع السياسي، واألمور 

سؤالنا الوجودي مرتبط بشروط سياسية، وال نستطيع . عندنا وصلت إىل مستوى السؤال الوجودي
  ■ .روج من التاريخأن ننجو من السياسة ألن اخلروج منها خ
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