
 

 "
غو$# " اله<ّ,ة من خالل «رأ4ت رام هللا» لم-,د ال)'

@A تأمالت

عIدهللا البGّاري 

" ع# مـــونـــولـــ(ج داخـــ#"  ن «رأ=ـــت رام هللا»(١)، ي2ب0/ ، الـــمعنوَّ "
EFالـــروا ، "

IFغو KLـــد الNOنـــّص مـــ
" بـتداعـXاتـه السـXاسـXة واالجـتماعـXّة واالقـتصادّ=ـة 

/_Nالـتار : / abاثن / abفـضائ "
/g عـميق، حـادٌث

" بتمظهـــــراتـــــه الـــــفردّ=ـــــة والجـــــمعXّة، إال أّن هـــــذا الـــــمونـــــولـــــ(ج 
/Fـــــساtاإل "

vFة"، والـــــذاXّو"الـــــوطـــــن
، إنــما طــرحــه ضــمن حــدود  "

" الفلس}/
v{N / aLــة {ــالمع0/ الــميتافN)ح ســؤال الــهOلــم =ــط "

vFــاNّ)الــه
؟�" مـن خـالل  " ، أي أنـه =ـطOح سـؤال "مـن هـو الفلسـطي0/ " الـُمعاش الـيو�"

/_Nالـتار "
vFاغـما KLال

 / abما =ـفرضـه الـعنوان مـن مـسافـة بXا فـ تجـ�Oـة فـردّ=ـة ذاتـXّة لـل�اتـب تـتمثل {ـالـعودة، وتحـد=ـد�
" تــلك الــمسافــة، وتجــدر 

/g " �الــرؤNــة، ولحــظة وجــود الفلســطي0/ / abالــذا�ــرة وفلســط� / abفلســط
 ، " اإلشـارة إ� أّن هـذا الـمنولـ(ج ومـوقـع سـؤال الـه(Nّـة الـمركـزي مـنه ال يـنجو مـنه أّي فلسـطي0/

" أن =ح�" ح�ايته" .  أو هكذا =جب، �ما =قول الراحل إدوارد سعXد: "ع# �ل فلسطي0/
" الج¢ وهو الموقع الذي ي£دأ منه ال¢د؟  ماذا =ع0/

" كــتا{ــه الــذي =حــمل نــفس 
/g ،األدب "

/g "دراســته عــن "الــ£دا=ــات "
/g دXــالــعودة إلدوارد ســع}

العنوان: "ال£دا=ات"، حXث =قول: 
 (٢)" "ªة، سلوك، ووXّا حالة ذهن "ال£دا=ة ل®ست فقط نمط من الفعل، إنما ¬" أ=ض�

الجP كفضاء حّدي 

�اســــــــتعادي عــــــــن وª" الــــــــذات  "̄ نا ولــــــــو ±ــــــــش�ل رج KLال¢د، =خ "
/g الج¢ �مشهــــــــد {ــــــــدا=ــــــــة

 
ً
" مـتمثلة / abالـسارد- {ـموقـعها الـذي مـنه تـرى "فلسـط� "

IFغو KLـد الNOـمثلها مـNة –وXّ2الفلسـطي
، =ـصبو إ� الـعودة.  "

" من}/ نا الـعنوان)، {حـدودهـا الـوجـودّ=ـة، كفلسـطي0/ KLرام هللا (�ـما =خ "
/g

ا، ولـــ·نها  �XاســـXا وســـ �Xـــا واجـــتماعـــ " هـــاهـــنا لـــ®س فـــقط حـــالـــة فـــعلXّة اقـــتصاد=�
وعـــلXه؛ فـــإن الن}/

كذلك ±ش�ل فردي وجودي للسارد�مNOد. 



 

 . / abاثن / abعــــالم / abا حــــلقة وصــــل ب الج¢ وهــــو عــــنوان الــــفصل األول مــــن الــــنّص، وهــــو أ=ــــض�
. و�ـــــالـــــتا�"  "

/Fاالنـــــتقال مـــــن المع0/ األول للمع0/ الـــــثا "
/g ه الـــــحقXـــــمنح الج¢ الـــــمار�ة عـــــل=

، وثــــXمة هــــذا االنــــتقال تــــظل  / abعــــالم / abســــتلزم الج¢ {ــــذاتــــه درجــــة (مــــا) مــــن االنــــفصال ب¼
ـا عـن  ة ع# طـول الـمونـولـ(ج الـداخـ#" الـخاص {ـالـ�اتـب�الـسارد، فـهو لـم يـنفصل تـمام� حـا¾/
" صـلب عـنوان "رأ=ـت رام 

/g قةXة عـمXّح اشـ�الـOمـا =ـط ، / abـا إ� فلسـط عـالـمه، ولـم =ـصل تـمام�
ا؟ و¿� أيـــن   رام هللا؟ وهـــل عـــاد حـــق�

ً
Àهللا"؛ مـــاذا رأى الـــ�اتـــب�الـــسارد�الـــعائـــد؟ هـــل ¬" فـــع

" {ــظاللــها ع# ســؤال الــه(Nّــة؛ 
v{الــنص لتل "

/g عــاد؟ ومــن أيــن عــاد؟ �ــل هــذە األســئلة تــتمدد
؟ هـل خـرجـنا مـنها؟ وهـل عـدنـا  / ab؟ هـل عـادت فلسـط / ab؟ مـا ¬" فلسـط " مـن هـو الفلسـطي0/

 . / و�اتجاە المن}/ abاتجاە رام هللا�فلسط} : / abإليها؟� {اتجاه
تـــحXلنا هـــذە الـــ£دا=ـــة، ومـــوقـــع الج¢ فـــيها، إ� مـــوقـــع الـــذات الفلســـطيX2ة عـــندمـــا تـــمارس 
" تـأمـلنا 

/g ة "، و¿� سـXاسـات الـنظر والـرؤNـة، لـXظل الج¢ حـالـة حـا¾/ / abـتها إ� "فلسـطNرؤ
/ �موضوعة.  abنا وذواتنا، {قدر تأملنا لفلسطÅلفلسطي2ي

، =ــدفــع الــ�اتــب وهــو حــب®س هــذا المشهــد�الج¢ ±ــش�ل  / ّabعــالم / abب ٌ الج¢ مشهــد تــخو�"
" مـن الـنص. {مع0/ آخـر الـ�اتـب�

vFاآل "
/g ى /Lا، �ـما س " مشهـد الـتخوم تحـد=ـد� مـتجاوز، وأع0/

ـــا، وNـــنطبق  ، ولـــم =ـــعد إلـــيها تـــمام� / abـــا مـــن فلســـط �الـــعائـــد لـــم =خـــOج تـــمام� " الـــسارد�الفلســـطي0/
ــا مــن مــنفاە، ولــم =ــصل إ� وطــنه  " لــم =خــOج تــمام� األمــر ع# المن}/ والشــتات، فــالفلســطي0/

 : " ا. =قول مNOد�السارد�ال�اتب�العائد�الفلسطي0/ تمام�
ي  vLشـــــÉــــح إقـــــامـــــته. هـــــو الـــــذي =ـــــمأل الـــــنماذج وNËـــــب هـــــو الـــــشخص الـــــذي =جـــــدد تNOالـــــغ"
/ واإلثـ£اتـات."(ص7) أي أن "الـغNOـب"  abاهـ KLه أن =ـقدم الXالـدمـغات والـطوابـع. هـو الـذي عـل
ا {ـــــحاجـــــة إ� إثـــــ£ات وأدلـــــة، أي أن حـــــالـــــة تـــــحققه  –وحv0 قـــــ£ل صـــــعودە الج¢- هـــــو دائـــــم�
ـــ�Oـــته، وهـــل ســـÅنتÎ" غـــ�Oـــته بـــرؤNـــة رام هللا�

ُ
ووجـــودە مـــشكوك فـــيها {ـــقدر مـــا ¬" أ�ـــXدة غ

؟�  / abفلسط
" تــتأvF مــن كــون هــ(Nــته وأنــاە ¬" حــالــة ثــقافــXّة ووجــود=ــة، مــساحــة  لــعل الــغ�Oــة للفلســطي0/
التـأوNلـ فيـها Ðسـمح ±شـ�ٍل مـا {دـرجةـ منـ درجاـت التـما¬" معـ قXـم أساـسXـة �اـلعـدالةـ، {مـا ال 
" أثـÑتت �ـل الحـلول السـXاسـXة  v0ا�" والـعولـمة، ال KLـجب أن تـظل {ـه حـب®سة اإلدراك الـنيولي=

" امتحان العدالة واإلtسانXة. 
/g ثقت من هذا اإلدراك فشلهاÑان " v0ال

" ال تجــمعه وحــدة جــغرافــXّة ســXاســXة واحــدة، ذات قــاعــدة اقــتصادّ=ــة  الــمجتمع الفلســطي0/
" تجـــمعه، فـــمنذ الـــنك£ة 1948،  v0ال "¬ " / abـــة مـــنتجة، {ـــل ثـــقافـــة "فلســـطNÖة مـــركـــXّاجـــتماعـــ
؛ �ــل جــزٍء مــن هــذا الــمجتمع مــحكوم {ــموقــعه مــن 

�
" {ــكونــه مجــزأ ر/ الــمجتمع الفلســطي0/ َّaØتــم

ً اجـــتماعـــXّة، واقـــتصادّ=ـــة  الســـXاق والËاع االســـتعماري، و�ـــل جـــزٍء مـــرتـــ£ٍط {ـــدرجـــة مـــا بب0/
" الفلسـطيX2ة الـمحتلة). �ـما أنَّ 

vFمـناطـق الـح�م الـذا� "
/gاقـه (االحـتالل�الـمناXمـختلفه مـع سـ

" أمـا�ـن 
/g ة الـسائـدةXت {ـكونـها تـع®ش ع# هـوامـش الب0/ االجـتماعـ / ّ aLأغـلب هـذە األجـزاء تم

ا، {ـــدرجـــة مـــا أو {ـــأخـــرى، حـــب®س ج¢Ü مـــا ع#  ا غـــNOـــ£� " دائـــم� وجـــودهـــا. لـــذا =ـــغدو الفلســـطي0/
 aLف®شـ ، " بـوتـقة المن}/

/g "
/Fـساtعـن اإل v0ـة ح�Oالـسارد إ� الـغ aLالـدوام. و�ـالـعودة لـلنص، ¼شـ

ا: "مـــن وNـــن األخ؟" أو ¼ـــسألـــونـــه "وهـــل الـــصXف  لـــلغNOـــب {ـــأنـــه "هـــو الـــذي ¼ـــسألـــونـــه دائـــم�
" شـؤون الـقوم أو سـXاسـاتـهم الـداخـلXّة، ولـ·نه 

/g ة aLل الصغXه الـتفاصـXعـند�ـم حـار؟" ال تـعن
ا  أول مـن تـقع عـلXه عـواقـبها. قـد ال =ـفرحـه مـا =ـفرحـهم لـ·نه =ـخاف عـندمـا =ـخافـون. هـو دائـم�

" المظاهرة إذا تظاهروا، حv0 لو لم =غادر بàته ذلك اليوم". 
/g المندس Ëالعن



 

" مــقا{ــل الــغNOــب 
/g د مــن وجــودەXة تــضعه ع# األ�ــXّالج¢ {ــال2ســ£ة لــلسارد هــو حــالــة مــ�انــ

الـــقلق مـــنه، {مع0/ أنـــها تـــمثل لـــه خـــروجـــه مـــن مـــ�انـــه الـــذي يـــرفـــضه لـــغ�Oـــته عـــنه وفـــXه، إ� 
مــــ�انــــه الــــذي =ــــجب أن =ــــعود إلــــXه، ولــــذا tســــتطيع تــــفهم اإلشــــارات الــــمتكررة لــــلسارد عــــن 
" مــــونــــولــــ(ج الــــسارد، 

/g ةXّة الــــالواعــــXّطــــقطقة الخشــــب ع# الج¢" {ــــأنــــها صــــوت الــــواقــــع"
" نـها=ـة ال¢د، عـندمـا تـ£دى لـه ع# طـول األحـداث أن 

/g بـها الـسارد إال áة لـم يـعXوهـذە الـواقـع
" خـOج مـنها، و�ـالـتا�" يتحـرك الـسؤال الـثقXل ع#  v0رآهـا" ل®سـت ¬" رام هللا ال" " v0رام هللا ال
" ســXعود  v0؟ ومــا¬" تــلك ال " " خــOج مــنها الفلســطي0/ v0ال / abة: مــا ¬" فلســطX2ــة الفلســطيNّ)الــه

ا؟�  إليها إن عاد يوم�
ع# الج¢ يـــــÅ£دى الـــــسؤال الـــــواª" واألهـــــم ع# طـــــول الـــــمونـــــولـــــ(ج ال¢دي، وهـــــو ســـــؤال 

/ =قول السارد:  abنظرنا، ح "
/g ة {اعت£ارە المركزيNّ)اله

"ما ¬" اسÅثنائàّتها لو لم نكن قد فقدناها؟�  
¬" أرض �األرض"(ص11). 

" الـه(Nّـة الفلسـطيXّ2ة {ـما =ـحولـها لـمنظومـة أبـ(Nـة 
/g منXوالمهـ "̄ إّن مـا ُ=ـ·ثف الـجانـب القم

 "
/Fــساtــة. لــ®س اإلNّ)ودرا�" لــله ٍّ ؛ هــو أن تجKL �ــل أفــرادهــا ع# مــنطق أحــاديٍّ {ــطو�" "

/Fلــلمعا
" �ــل 

/g ض vLفة {ــأن تفXــة إ� حــدودهــا الــعنNّ)دي، هــو مــا =ــدفــع الــهXاجــ vLفــينا وحــدە، إنــما ال
" الــــمعاش 

/g ا ذا هــــموم ــــا مجــــرد�
�
ا مــــا، قــــ£ل أن =ــــكون إtــــسان �Xا غــــنائــــ �Xســــtرومــــا 

ً
Àــــط} " فلســــطي0/

" هـــــذە الـــــمنظومـــــة الـــــه(NـــــاتـــــXّة الـــــعنXفة، إنـــــما 
/g دةXول®ســـــت تـــــلك الـــــمش�لة الـــــوحـــــ . الـــــيو�"

مـــاÐســـتلزمـــه تـــلك الـــبXّ2ة الـــه(NـــاتـــXّة األحـــاد=ـــة مـــن وجـــود لـــالحـــتالل، أي أنـــها تـــجعل وجـــود 
ا مــن االحــتالل ولــ®س مــن اإلtــسان، فــت£دأ الــذا�ــرة والــوجــود  �Ëيــ£دأ ح "

vFــاNّ)الــه " الفلســطي0/
، {ـــــلفظ آخـــــر؛ تـــــ£دأ حـــــ�ا=ـــــة الـــــوجـــــود  "#Xائåمة والمع0/ مـــــن "وجـــــود" اإلXـــــة والـــــق�Oوالتجـــــ

" ظله.  
/g من ظهور االحتالل " الفلسطي0/

اعـها مـّنا.  / vLان "
/g نـتذكـر اإلهـانـة المتجسـدة "çات إال لXـقول الـسارد: "نـحن ال نـرفـع لـها األغـن=

. tشـــXدنـــا لـــ®س لـــلقداســـة الـــسالـــفة. {ـــل لجـــدارتـــنا الـــراهـــنة،  / abاة الـــُمهانXاإلهـــانـــة تـــنغص حـــ
ا لهـــذە الجـــدارة."(ص11)، لـــ·ن الجـــدارة تـــ£دأ مـــن  �Xا يـــومـــ فـــاســـتمرار االحـــتالل ُ¼ـــش�ل تـــكذيـــ£�
ــا، ال =ــجب أن  ــا مــكت(�� ا åد=� / اإلجــا{ــة لــو �ــانــت نــص� abــسان ولــ®س مــن االحــتالل. فلســطtاإل
/ ألن  abة "فــــــتنة الــــــخالــــــق {ــــــالمخــــــلوق"(ص12)، ال =ــــــجب أن نــــــكون فلســــــطينXتــــــقع ضــــــح

االحتالل هو ما =حدد مع0/ فلسطي2يÅنا ومداها، ومعناها. 
" {ــدا=ــة الــنص، =ــمثل حــالــة االنــتقال، أو الــبàنXة، {ــ�ل انــفصالــها 

/gالــفصل األول و "
/g ¢الج

" وجــه مــن الــوجــوە =ــمثل حــالــة 
/g ــة، ولــ·نه كــذلــكN)الــه "

/gع# طــر / abالــوجــودي / abعــن الشق
 / abحــدث / abــة مــا، مــا بNــثما نــ2تقل مــن حــال إ� حــال. لــذا ثــمة مــرآوNمــن االنــتظار، االنــتظار ر
ا قـــدرة الـــشاعـــر مـــNOـــد  �Xمـــن مـــنفاە، وثـــانـــ / abاألول عـــودة الـــسارد إ� فلســـط : / abـــن(٢) اثنNهـــوو
/ الــمكت(�ــة  abفلســط / abــساوي بÐ ،ع# الــ·تا{ــة، و�ــأن الــ·تا{ــة {ــاعــت£ارهــا حــالــة خــلق و¿=ــجاد
ة  éåمـــ£ا é¢2ا ع# الـــنصوص. قـــ£ل ال والـــشعر، =ـــقول الـــ�اتـــب: "قـــلق االنـــتظار يـــنعكس قـــلق�
. أحـــب  "

vFطرXمة الـــنّص الـــذي يـــوشـــك ع# اإلفـــالت مـــن ســـXقـــ "
/g ـــش�كÐأفـــقد الحـــماس وأ

ـا {ـعد حـرف. {ـعد ذلـك 
�
̄" وتـÅش�ل صـورة {ـعد صـورة، حـرف / أصـا{ abدة و¬" تتخـلق بXالـقص

" ¼ــــسمونــــها "فــــتنة  v0ة الXعــــندي تــــلك اللحــــظة الــــراضــــ "Îت2ت . / abقXــهــــرب الNيــــ£دأ الــــخوف و
/ لـيتمكن مـن  abـحاجـة ألن يتخـلص مـن فـتنة فلسـط} " الـخالـق {ـالمخـلوق"". هـل الفلسـطي0/

معا¼شة فقدها؟� 



 

، و�ـــÅنا نـــحن  / abالـــمحتلة، {ـــاتـــت ســـجننا كفلســـطي2ي / abـــة فلســـطNأو {ـــلفظ آخـــر، هـــل مـــجاز
؟  / abة" فلسطNحاجة إ� مجاز آخر =خرجنا من المجاز األول، لنتمكن من "رؤ}

تـقودنـا تـلك الـفتنة مv0 تخـلصنا مـنها -وهـو مـا =ـفعله الـ�اتـب ع# طـول الـنص- إ� مـواجـهة 
ا مـما ¬" مـن الـداخـل. يـÅساءل الـسارد {ـعد  � aLمـن الـخارج أجـمل كث / abواقـع الـقول {ـأن فلسـط
" كــــت£ت الــــشعر؟  / ألن0/ abــــران 67: "ُتــــرى هــــ# انهــــزم الــــعرب وضــــاعــــت فلســــطNÖــــمة حــــNÖهــــ

ضحكنا، ولم نضحك. 
 .

ً
أغادر الغرفة ثانXة

/ النهـر. أتـأمـل المشهـد. لـم =ـكن لـدّي مـا أفـعله  abنها و�àلة بـXالـمساحـة الـقل "
/g éëج ألتمOأخـ

سوى التأمل"(ص13). 
" غـــرفـــة االنـــتظار يـــتأمـــل 

/gـــتها، هـــنا ع# الج¢، وNّ)الـــتخوم، تـــمنح الـــذات فـــرصـــة تـــأمـــل هـــ
، هــنا =ــمكنه أن يــنظر أقــرب  : الــوطــن والمن}/ / abحــّديــن اثن / abــته، وفلســطي2يته بNّ)الــسارد هــ
/ من العالم، كXف سÅ£دو له حينها؟  abوأن ينظر إ� فلسط ، / abما =كون للعالم من فلسط

" تـــأمـــل هـــذە اللحـــظة ال¢دّ=ـــة، وجـــ£ت اإلشـــارة إ� إحـــدى أهـــم أدوات التحـــلXل ال¢دي 
/g

ة  aLدّ=ــة كثå ت كــ£د=ــل لــمصطلحاتX2ار جــي aL؛ وهــو مــصطلح اســتخدمــه ج" aLئÑو¬" "الت
مــثل "الــمنظور"، "وجــهة الــنظر" و"الــحقل" ومــعناە أن الــوقــائــع واألحــداث والــشخصXّات 
، �ـــما أن  ILة مـــعينة أو أ�Xّة، {ـــل مـــن مـــنظور شـــخص éåذاتـــها" و�ـــصورة مـــ£ا" "

/g ال ُتـــقدم لـــنا
ـا جـماعـXّة  ـا مـفردة فحسـب، {ـل قـد تـكون ذات� ء، ل®سـت ذات� "

éí ـمر مـن خـاللـها �ـل= " v0الـبؤرة ال
كــــذلــــك، وهــــو مــــا =ــــمكننا إطــــالقــــه ع# عــــالقــــة الــــسارد الــــفرد=ــــة كــــذات فلســــطيXّ2ة {ــــالــــذات 
ــا ول®ســت مجــرد مــديــنة عــابــرة،  �NÖــا رمــ

�
الجــماعــXة الفلســطيX2ة �ــ�ل؛ فــرام هللا {ــاعــت£ارهــا كــXان

 / abـة فلسـطNـجعلها ع# مسـتوى رؤ= ، " ـا لـلرؤNـة {ـال2سـ£ة لـلسارد الفلسـطي0/
�
فـموضـعتها هـدف

ا  �Xش�ل زمــنÅة تــXّ2ــة كــواقــع ¼ــش�ل صــورة ومع0/ لــلذات الفلســطيNــ�ل، و�ــالــتا�" فهــذە الــرؤ�
مـن لحـظة الـفقدان األول الـناتـج عـن نـك£ة 1948، إ� �ـل األزمـنة الـالحـقة (إ� يـومـنا هـذا)، 
ــــا تــــقوم ع# تــــكرار "لحــــظة  و�ــــل تــــلك األزمــــنة ال¢د=ــــة لــــلذات الفلســــطيX2ة جــــمعXّا وفــــرد=�
: "�ـــــان لـــــنا  "

vFة ¬" ع# الـــــش�ل اآلXّ2ة ال¢د الفلســـــطيXّ2أّن بـــــ 
ً

Àى مـــــث /Lالـــــفقدان األو�"، ف
" هـو  " لحـظة زمـنXة (تـوجـت {ـ1948) فـقدنـا فـيها الـوطـن"، أي أن ال¢د الفلسـطي0/

/g ،وطـن
�الـبXت�الشجـرة�األرض�...إلـخ) الـذي تـأثـر {ـالحـدث، وفـقدان  / abء" (فلسـط "

éëال / abحـركـة ب
" هــذا ال¢د هــو أن شــ�ل الــفقدان لــم يــتم 

/g األســاس "�Xء"، والــتناقــض الــد=ــال·ت "
éëهــذا "ال

 : " الش�ل التوضX_" التا�"
/g عنه {الخط ذو اللون األحمر KLحله {عد، وهو ما =ع

 
، مــن خــالل مــنظومــات حــداثــXّة مــعولــمة مــثل:  " ولــ·ن عــندمــا يــتم طــOح الــسؤال الفلســطي0/
 ( "̄ ا ولـــ®س المجتم �Xـــ�Oنـــموذجـــها الـــممأســـس غـــ "

/g) ة الـــدولـــة الحـــديـــثةXـــخانـــNاســـة وتـــارXالســـ



 

ض {حـل  vLحـدث الـفقدان والحـل (المف / abة الـمتكررة بX2جـعلت الحـركـة ال¢دّ=ـة الفلسـطي
" تـــــوجـــــت {ـــــأوســـــلو كحـــــدث مفص#" لـــــلذات الفلســـــطيX2ة الجـــــماعـــــXّة، قـــــد  v0الـــــفقدان)، وال
ء"، {مع0/  "

éëأصـــبح "فـــقدان ال " ء الفلســـطي0/ "
éëمـــفادە: أن ال "íتـــعرضـــت إ� تـــحّول أســـا

/ أن  abح "
/g ، " ء" الفلسـطي0/ "

éëفـقد (مـن خـالل أوسـلو) إحـساسـه {ـ"فـقدان ال " أن الفلسـطي0/
. {ـــ�لمات أخـــرى، فشـــل مس¯ اســـتعادة مـــا فـــقدە  بـــXّ2ة الـــنظام االســـتعماري ظـــلت �ـــما ¬"
 " ، فــلم =ــعد =ــحتمل "حــمل" الــفقدان ذاتــه فــأجــهضه، و�ــذلــك خــOج الفلســطي0/ " الفلســطي0/
وهــ(Nــته مــن الــتارNــــــخ إ� األســطورة، وحــالــة فــقدان الــفقدان هــذە ال تــؤدي إ� عــودة ســ(Nّــة 
" الــنص 

/g ه مــن خــارجــه، ولــذا =ــقول الــساردXا إلــ لــلتارNــــــخ، {ــل تــؤدي إ� الــوقــوف فــXه نــاظــر�
(ص11): "tشـــXدان لـــ®س لـــلقداســـة الـــسالـــفة، {ـــل لجـــدارتـــنا الـــراهـــنة. فـــاســـتمرار االحـــتالل 

ا لهذە الجدارة".  �Xا يوم ُ¼ش�ل تكذي£�
" الـــش�ل 

/g الحـــدث وحـــل الـــمسألـــة، �ـــما / abالـــواصـــل ب " و�ـــالـــتا�" =ـــغXب الخـــط األحـــمر الـــزم0/
 : التا�"

 
 وال إجـــا{ـــة عـــن "انـــطالق الحـــدث": 

ً
Àة لـــ®س مـــقا{ـــXّ2ـــغدو حـــينها حـــل الـــمسألـــة الفلســـطيNو

" مـنها الـسارد الـعائـد، 
/Fـعا= " v0ـة ال�Oالـفقدان، وهـو مـا انـعكس ع# طـول الـنص، {ـأن حـالـة الـغ

/ (انــطالق الحــدث� abــة فلســطNــا لــرؤ
�
جــعلت "رؤNــة" رام هللا (حــل الــمسألــة)، ل®ســت مــرادف

 .( "
الطرد�الن}/

" اله(Nّة الفلسطيX2ة؟� 
/g ة�Oاب والغXمن الغ / aLأتراە هذا ما أسس لح

" الـعالقـة الـقXمXّة (�ـالـعدل والـحق والحـNOـة وحـق تـقNOـر المصaL وغaL ذلـك) 
/g هـذا االنـقطاع

" قول السارد : 
/g ا / "انطالق الحدث" و"حل المسألة"، يÅ£دى واضح� abب

" لــم "أعــد"  " داخــل الحــلم ذاتــه؟ إن0/
/g الــ£ال، وأنــا هــنا "

/g ة aLمــا مــصدر هــذە الــغّصة الصغ" 
ا."(ص53) 

�
{الض£ط. عدنا للسXاسة إذ

، إذ =قول السارد:  " " المعاش اليو�" للفلسطي0/
/g دى£Åوهذا االنقطاع ي

" الــــمتكرر إثــــر الحــــرب، لــــم Ðســــتطع الــــوالــــدة االحــــتفاظ {ــــطقم الــــشاي 
/gالــــجغرا ILمــــع الت£ع"

" أّن الـصمت، حv0 الـصمت ع# الـمقابـر 
/g بóـساؤلـك عـن السـÐ" :(54ص) "

/gو ،" "
/_Nالـتار

/ القهوة ع# المائدة."(ص57)  abاسة ¬" عدد فناجXالس .
ً

ôكون م£لو=
" موضعÜ آخر: 

/gو
، لـتتحول، �ـما ¬" اآلن، إ� مجـرد  / abة فلسـطXع الـقداسـة عـن قـضÖنـ "

/g لXائـåنـجحت إ" 
" الËاع."(ص74) 

/g مها عادة إال الطرف األضعف vLة" ال =حXّإجراءات" و"جداول زمن"
" "انـــطالق الحـــدث" وهـــو 

/g ة وفـــرد=ـــة {ـــاالنـــقطاعXكـــذات جـــماعـــ " يـــتأثـــر الـــوجـــود الفلســـطي0/
 =ـــعXد هـــذا الـــوطـــن وNنÎ" حـــالـــة الـــفقدان 

ً
Àة حـــX2فـــقدان الـــوطـــن وحـــل الـــمسألـــة الفلســـطي

ن، وNـتضح ذلـك مـن خـالل  / vLـن ذاتـها وآخـرهـا ±ـش�ل مN)ة مـن تـكX2لـلتمكن الـذات الفلسـطي
األش�ال التالXة: 



 

 

 
" ±ــش�ل مــا أو {ــõخــر أن الــمحاوالت الــمتتالــXة لــتطبيع وتــط(Nــــــع حــالــة الــفقدان ضــمن  مــا=ع0/
" يـتم تـع(Nـضه مـن  حـلول غaL عـادلـة وال أخـالقـXة وال تـعXد الـوطـن الـمفقود لـدى الفلسـطي0/
ا  خـــالل أســـطرة الـــوجـــود والـــطبXعة الفلســـطيXّ2ة، و�ـــالـــتا�" تـــغدو الـــمديـــنة ({ـــاعـــت£ارهـــا تـــكثXف�
" الجـــزء الـــمفقود، 

/g ا ـــا لـــن يـــتحقق، وواقـــع� �NÖا رمـــ " الـــمفقود هـــاهـــنا) جـــزء� لـــلم�ان الفلســـطي0/
واســـتعادتـــه ال تـــتم إال {ـــالـــرمـــز والـــخXال ال {ـــالـــواقـــع، و�ـــالـــذات أن åد=ـــة الخـــروج�االقـــتالع 

" الذا�رة الجمعXة. 
/g ة �م�ان بؤريNOالق "

/g حادثة ، " الفلسطي0/

األفU (و) اله<,ة 

" الصفحة التاسعة ع¢é =قول السارد: 
/g

" الــمرة الــسا{ــقة كــنت 
/g ــسميته هــكذا؟Ð "

/g هــذا الــعالــم �ــله {ــلد واحــد =ــحار الــناس "
/g هــل"

ا واألمور �انت واضحة. اآلن أنا غامض ملتóس واألمور �لها غامضة ملتóسة.  واضح�
ا ع# اإلطــالق. ع# األقــّل بــندقــيته شــد=ــدة الــلمعان.  هــذا الــجندي ذو الــق£عة لــ®س غــامــض�
" أخــــــذت مــــــنا أرض  v0بــــــندقــــــّيته ¬" ال . " v0�Oــــــــــخ غــــــNتــــــار "¬ . ّ "öالشخ "

/_Nبــــــندقــــــيته ¬" تــــــار
" ق£ضÅنا åاب."(ص19) 

/gق£ضته تراب. و "
/g .دة األرضXدة، وتركت لنا قصXالقص

إذا تـــــــوقـــــــفنا عـــــــند هـــــــذا الحـــــــد مـــــــن ال¢د، ظهـــــــرت لـــــــنا مـــــــش�لة åدّ=ـــــــة تـــــــتعلق {ـــــــقمع ذات 
"الـتابـع" (وهـنا tسـتعaL مـن غـيتاري سـXÑفاك مـصطلحها "الـتابـع" عـن المسـتعَمر�المضطَهـد 
" ال¢د وامــتالك 

/g مــن مــقالــتها {ــعنوان "هــل {ــمقدور الــتابــع أن يــت�لم؟�" (1988)) وحــقها
 ، "öالشخ " ذا�ــرة خــاصــة بــها. و�ــالــذات إذا �ــانــت "بــندقــXّة" الــجندي ¬" تــارNــــــخ الفلســطي0/
" بـــــندقـــــXّة 

/g ـــــما تـــــرى الســـــطور أعـــــالە إال إذا مـــــوضـــــع نـــــفسه� ،
�
" غـــــامـــــضا فـــــل®س الفلســـــطي0/

" الــمدª هــو تــرادف اســتحواذ الــبندقــXة "ع#  . {مع0/ آخــر، غــموض الفلســطي0/ "#Xائåاإل
" وNــمنعه هــو بــندقــXة  ، أي أن مــن =ــمنح وضــ(ح الفلســطي0/ " " للفلســطي0/ "öــــــخ الشخNالــتار

" تارNخه. 
/gال¢د و "

/g حقه " /ع عن الفلسطي0/ /Lاالحتالل، ما ي



 

" نفس الموضع، وNقول:  
/g إال أن ال�اتب�السارد =�مل

: الــ�اتــب) مــلتóس مــن نــاحــXٍة أخــرى، هــل جــاء أبــواە مــن  "#Xائåــقصد الــجندي اإلNلــ·نه (و"
؟ وســـط أورو�ـــا  / abا مـــن بـــرو�ل ســـاخـــسن هـــاوزن أم مـــن داخـــاو؟ أم أنـــه مســـتوطـــن جـــاء حـــديـــث�
شـمال إفـNOـقXا؟ أمـNOـ�ا الـالتـàنXة؟ هـل هـو مـ2شق روí" مـهاجـر؟ هـل ولـد هـنا ووجـد نـفسه 

دون أن يتأمل لماذا هو هنا؟ 
ء عنـ ال  "

éí ـته هـو {اـلذـات؟ أعلـم �لـàسـانtـته الفـردّ=ةـ؟ إàسـانtهلـ هنـاك منـ امتـحن إ (...)
إtسانXة وظXفته. إنه جندي احتالل."(ص19) 

: فــهو  aLالــسؤال وامــتالك المص "
/g ع {ــه الــ�اتــب حــقه/ vLثــمة تــماٍە هــاهــنا =ــمنح الــ�اتــب أو ين

" نفس الصفحة وNقول:  
/g يتحدث عن ابنه

" حـفظ 
/g ـساءل عـن دوريÐرام هللا، اآلن أ "

/g "
v{ح "

/g " "الـمرة الـسا{ـقة لـم =ـكن أحـد =ـجادل0/
ح و�ـل  / /Lوهـو لـم =ـلجأ ولـم ي / abوالـنازح / abـتها. هـل سـأخـرجـه مـن سـجالت الـالجئNرؤ "

/g حـقه
" الغ�Oة؟"(ص19) 

/g مافعله أنه ولد
" واإلåائX#" ســـواًء ±ـــسواء،  هـــذا الـــتما¬" =ـــطOح ســـؤال الـــوجـــود واإلtـــسانـــXة ع# الفلســـطي0/
ــ انÑــنت علــيها الحدــاثةــ، ¬" أنهــا "لحظــة أناــ" ال تقــوم إال  " v0ــات الXــث أّن منــ أهمــ دينــامXح
 v0ة �ــــل أنــــماط ال¢دّ=ــــات، حXّاألنــــا؛ وقــــد ابــــتلعت تــــلك الــــديــــنامــــ "

/g ةXّــــتها الــــالنــــهائــــNّخــــروõــــ}
ا إل{ـل®س، والـعكس كـذلـك.  الـديـXّ2ة مـنها -ع# سـXÑل الـمثال- جـاعـلة مـن آدم و�أو هللا آخـر�
وعــــلXه فــــإن أي مــــحاولــــة لســــKL أغــــوار الــــذات�األنــــا الحــــداثــــXّة ال تــــكون مــــن دون االصــــطدام 
ورة،  aLثناًء لهـذە السـÅة- ل®سـت اسـXّة لـآلخـر داخـل األنـا؛ والـمعرفـة -الحـداثـXّبـتمثالت ال نـهائـ
{ـــل ¬" إنـــتاج و¿عـــادة إنـــتاج لهـــذە الـــثنائـــXّة، ثـــنائـــXّة األنـــا واآلخـــر، ومـــا يـــ2تج عـــنها مـــن أنـــماط 
ـا، ومـن هـؤالء مـفهوم "الـه(Nّـة" {ـاعـت£ارە 

�
úـا واسـتهال ل، إنـتاج� َّXإلدراك الـواقـع الـمعاش والـمتخ

ا.  �Xا حداث نتاج�
" األنـا�الـذات، ومـن أيـن يـ£دأ هـذا 

/g ا " اآلخـر الـحا¾/ أ{ـد�
vFا: مـن أيـن =ـأ �Xـغدو الـسؤال أسـاسـNو

؟ وهــــل =ــــمكن أن تــــقوم الــــذات مــــن دون آخــــر، {ــــ�ل مــــا تحــــمله تــــلك  "Îاآلخــــر و¿� أيــــن ي2ت
؟  "ûي و¿درا aLة من عنف تفسXالثنائ

" ال ينجو من الم�ان؛ =قول ال�اتب:  
vFاN)هذا السؤال اله

"(ص21)  / abعالم / abج¢ ب "¬ " v0هذە الغرفة ال "
/g"

 وقوله: 
": الــــ�اتــــب).  "

/Fــــقصد "غــــّسان كــــنفاNوت (و aLب "
/g مــــكتب غــــّسان "

/g الــــملصقات / abأقــــارن ب"
ودا، ومــــقتطفات أمــــXل�ار �ــــابــــرال،  aLسع ألشــــعار نÅعــــالــــم غــــّسان مــــ "

/g :عــــالــــمان مــــتناقــــضان
" أن يــــرســــم 

EFــــحاول بــــها الــــروا= " v0ة الXة فــــرانــــز فــــانــــون واأللــــوان الــــشخص aLو�ص / abه لينN aLو�
حه قـــوس قـــÖح واســـع ع# ســـماٍء ضـــXقة  vLتقا�" و�ـــما =ق KLوال "

éëالحـــلم، {ـــال·حـــ#" والمشم
�ـــابـــXة تـــنذر {ـــالخ¢ان والـــ(Nـــل. أّمـــا هـــنا؟� أنـــظر إ� الجـــدران و¿� الـــصور. إنـــها مـــناظـــر مـــن 
" هــــذا الــــم�ان ع# بــــوا{ــــة الحــــدود المحــــرمــــة �ــــان 

/g اقــــها ومع0/ وجــــودهــــاXــــالدي. لــــ·ن ســــ}
ا."(ص22)  �Xعدوان

ـــا أن تـــلك األمـــا�ـــن ¬" هـــ(Nـــات، أو تمظهـــرات مـــ�انـــXة لـــله(Nـــة، {ـــاعـــت£ار أن  �Nضنا مـــجاز vLلـــو اف
" =ـمكن للجسـد أن يتحـرك فـXه(٣). 

/Fـة فـكرة، {ـحاجـة لتمظهـر مـ�اN)الـفكرة، أي فـكرة، والـه
ا  ا قـد يـÅسع لـلذات واآلخـر مـع� أال =ـجعل ذلـك مـن اÐـساع الـه(Nـة وانـفتاحـها ع# الـتأوNـل فـخ�
ا مـع مـا  � aLتـتقاطـع كث " دون مـمارسـة مـسافـة تـأوNـلXة بـàنهما؟ أل®سـت عـنا¾ هـ(Nـة الفلسـطي0/



 

/ الــــمحتلة) ادعــــاءە مــــن  abفلســــط "
/g ل الــــثالــــث الــــمولــــودXو�ــــالــــذات الــــج) "#Xائåــــمكن لــــإل=

ا  عــنا¾؟ أ=ــمكن أن تــكون الــه(Nّــة ¬" الــفخ الــذي وقــع فــXه محــمود دروÉــش واإلåائX#" مــع�
كــة؟ أو  vLــتهما المشــN)هــددتــهما ¬" هــ " v0ــو جــاهــز"، وأن تــلك األف¯ الNنارàصــد=ــقته "ســ "

/g
هكذا تنفث لهما؟� 

الفقدان ]معرفة وقGد 

 "
/g مـــ�ان وزمـــان " / abالـــمؤقـــت وهـــو الـــوجـــه اآلخـــر لـــلفقدان، فـ"فلســـط "

/g ـــع®ش= " الفلســـطي0/
 v0ة ¬" بـرسـم الـمؤقـت، فـثمة عـودة مـا لـها، لـ·ن مـن أيـن؟ و¿� أيـن؟ ومX2ـة الفلسـطيN)الـه

ومن أّي زمن إ� أّي زمن؟ 
"(ص34)، لـــ·ن مـــا الـــذي  / abفلســـط "

/g ـــل األمـــا�ـــن� / abـــا ب "تـــذكـــرت قË الـــمسافـــات عـــموم�
/ =ــقع الــم�ان� abتــناقض / abــة {ــاألمــا�ــن؟ فبNّ)ــة {ــالــمسافــات؟ مــا الــذي فــعلته الــهNّ)فــعلته الــه
" 1948 (لحــظة الــفقدان) وواقــع رؤNــته لــرام 

/g الــمطرود مــنها "
/ الــذا�ــرة للمن}/ abب ، / abفلســط

هللا؛ =قول السارد: 
اء مـغطاة {ـاألشـجار  /Ëخ / abالـجامـعة أن فلسـط "

/g / abNËالم "
vFالXوزمـ "

EFكـنت أقـول لـزمـال"
Nّة �ـــالـــحة وجـــرداء� هـــل كـــنت أ�ـــذب ع#  aLة، مـــا هـــذە الـــتالل؟ جNّ KLواألعـــشاب والـــزهـــور ال
ت الـطNOـق الـذي Ðسـل·ه سـXارات الج¢ وحـولـته إ� هـذا  ّaLل غXائـåالـناس آنـذاك؟� أم أن إ

" سنوات الص£ا؟ 
/g سل·ته " الطNOق ال�الح الذي ال أتذكر أن0/

/ ±سóب ضXاعها؟"(ص35)  abة عن فلسطXاء صورة مثال�Oهل قدمُت للغ
ا  اب، ولـ·نها أ=ـض� vLـة أو�و االغ�Oات مـواجـهة الـغXجXاتـ vLمـن اسـ "íحـوار الـذا�ـرة هـو جـزء أسـا
" ع# الــذا�ــرة، وأن  جــزء أســاí" مــن ســXاســات الــه(Nــة. =ــجادل جــان لــوك {ــأن الــه(Nــة ت2ب0/
غــXاب الــذا�ــرة �ــمكون والــتذكــر كــفعل =غaL مــن الــه(Nــة، مــا ¼ــسوقــنا إ� الــقول {ــأن انــح£اس 
" زمــــنXة�لحــــظة الــــفقدان (نــــك£ة 1948) ســــيؤثــــر ع# الــــه(Nــــة وNــــجعلها حــــب®سة 

/g / abفلســــط
 aLل والـ·رمـل خXأحـداث حـرائـق الجـل "

/g ما {ـعد ولـناXنـفس اللحـظة، أو أن =ـقلل فـعالـّيتها فـ
/ الـم�ان والـزمـان مـن خـالل لحـظة 1948 دون  abتـتأمـل فلسـط " v0ـة الN)مـثال، عـن عـطا{ـة الـه
أن تـجعلها لحـظة مسـتمرة حv0 زمـنXة كـتا{ـة هـذە السـطور. و�ـالـتا�" فـثمة ذا�ـرة فلسـطيX2ة 
/ اآلن وهــــناك، ولــــعل هــــذا مــــا غــــاب عــــن الــــ�اتــــب�الــــسارد مــــNOــــد ألن ذا�ــــرتــــه  abفلســــط "

/g مــــا
" لحــظة الــنك£ة، ولــ·ن الــذا�ــرة الجــمعXة الفلســطيX2ة لــم تــتوقــف 

/g ة قــد تــوقــفتXّالــشخص
هـــناك، مـــا =عþ" الـــه(Nـــة فـــرصـــة االنـــفتاح ع# تـــرا�ـــبXة الـــذا�ـــرة الجـــمعXة: ذا�ـــرة الشـــتات، 
/ 1948 – 1967، وذا�ـرة مـا {ـعد 1967،  abالـداخـل الـمحتل، وذا�ـرة مـا ب " a0ذا�ـرة فلسـطين

وذا�رة ما {عد أوسلو إ� اآلن. 
̄" فــــالــــطوفــــان آٍت، رفــــض االبــــن والــــتجأ إ� أعــــا�"  عــــندمــــا طــــلب نــــ(ٌح مــــن ابــــنه: أن تــــعال م
ه هنـاك. بóـساطةـ، اتبـع االبنـ صـوت العـقل ال  ا مـنه أن ال طـوفـان =ـمكن أن =ـمسَّ الـج£ال، ظـن�
 ̄  �ـأف

ً
صـوت المعجـزة. �ـما تـمسك فـرعـون {ـأن الـعصا عـصا، وال =ـمكن أن تـكون مـادة حـXة

وأن تتغaL طــــــ£ائــــــعها ع# غaL تغaL خــــــواصــــــها الــــــمادّ=ــــــة، هــــــذا هــــــو صــــــوت الــــــعقل؛ الــــــشك، 
الـمعايـنة، الـÅساؤل والـقXاس فـالـنXÅجة. فـإذا �ـانـت المعجـزة ¬" نـ(ع مـن الـمجاز الـذي =ـفوق 
ا تــ�من  " الــطNOــق لــإل=ــمان، فــمن هــنا اضــط�Oــت عــالقــة اإل=ــمان {ــالــعقل، وهــنا أ=ــض�

/g الــعقل
 ّ " " ال¢د (والـدي0/

. ف}/
ً

ÀXـل ال¢دي" لـيتوافـق الـعقل مـع اإل=ـمان (ولـو) قـلNالـحاجـة إ� "الـتأو



 

" لXمألها، دون أن تحـــ�م علـــXه سمـــاء وال 
v{ـــك للـــمتل vLـــضاء ُتXـرــجاـــٌت ب

ُ
ا) ثمـــة ف منـــه تحدـــ=دـــ�

، تــلك 
ً
ــَتَل الــ�اتــب"- وال أن يهجــرە الــعقل �ــلXة

َ
ســارد وال نــٌص -أو هــكذا =ــجب، حv0 و¿ن "ق

الـفرجـات ¬" فـرجـات تـتكثف فـيها ُسـحب الـتأوNـل و¿مـ�انـاتـه، {ـقدر مـا يـنفتح ع# األسـئلة 
ا {قــدرÜ مـاـ، فال طمــس العــقل ح�ــٌم، وال  ا و¿=مــانXــ� �Xــغدو الـ¢ـد عقالنXه، لXوتنــفتح األسئــلة علــ

إلغاء المجاز واإلعجاز بتأوNل. 
ثــمة "قــمع åدي" (مــا) وقــع ع# نــ(ح، حــينما لــم ¼ــسألــه ال¢د –و�ــالــتا�" نــحن- عــن ابــنه، 
ا  ألـم يـتألـم لـموتـه؟ ألـم =حـزن عـلXه؟� ألـم =ـكن أحـدنـا لـXضحك لـو قـXل لـه أن عـصا قـتلت تـ2ين�
 لــتدل 

ً
ها {ــأن صــارت حــXة aLثــم أمــطرت ســماًء إ� أن تــفوقــت ع# غ " K0ونــامــت {ــجانــب الن

)؟�   " K0اء" للثعالXÑع# إله فوق سماٍء وعقل فوق م¢ح الفرعون (راجع�ي "مجالس األن
" �ـــل مـــا =حـــدث لـــنا. هـــنا 

/g ا " هـــذە الـــفرجـــات الـــبXضاء =ـــ�من اشـــÅ£اك الـــتأوNـــِل والـــعقِل مـــع�
/g

/ قــدر اإلمــ�ان، دون  abوواقعي / abومــؤمن / abتــلك الــُفرجــات =ــمكننا أن نــكون عــقالني "
/gفــقط و

تــنا و�ــالدنــا {ــل وحv0 إ=ــمانــنا، و�ــل مــا نــحن عــلXه، ودون أن  تــنا و�ــنوَّ تــنا وأبوَّ َّàــسانtأن نــفقد إ
تنهار جمالXّة ال¢د. 

، كــطوفــان  ّ "
/Fــــــح ســموم ولهــب، �ــانــت لــل£عض مــثل عــقاٍب رّ�ــاNر / abحــينما هــّ£ت ع# فلســط

هم قـال  aLح وتغ0/ لـها {ـاسـم الـمقاومـة. وغOسـماوّي، فـف Üولهـب، ذا لـبوس Üنـ(ح لـ·ن مـن نـار
ق هــو ظــاهــر األرض االســتعماريّ  vLق، وأســلف آخــرون أن مــا =ح vLتح / abأنــها {ــالدنــا فلســط
وا لـذلـك تـارNـــــخ االسـتعمار  /Ëە واسـتح aLالـممأسـس (وهـو كـذلـك، بـوجـٍه مـا�) مـن غـا{ـات وغ
رعــها  / /Lق {ــمن عــليها ومــا عــليها، وس vLلــالحــتالل، وهــو مــا دفــع الــ£عض لــلقول: فلتح "ªالــزرا
/ نحــررهــا، حv0 أّن {ــعض الــصحف (جــNOــدة األخــ£ار الــلبنانــXّة)(٤) وع# صــفحتها  abة حXًثــانــ
ــ أن تلــك ال£الد {الدنـاـ، وأننــا ال  / abم"، متــناسXت تلــك الحـرـائقــ "بـرـوفـاـ الجــح KLاألو� قدــ اعتــ

نزال هناك، �ما �ان ابن ن(ح وقت الطوفان� 
�ـٌل مـن هـؤالء تـعامـل مـع "الـ£الد" ضـمن ثـنائـXة حـادة لـلغا=ـة وأحـادّ=ـة الـُ£عد ضـمن ثـنائـXات 
" تــقوم ع#: ُمســتعِمر�ُمــحتل ومســتعَمر�ُمــحتل،  v0ال، وال / vLة، لــدرجــة االخXة خــطابــXاســXســ
تــها عــن ثــنائــXة: مــؤمــن  " حــديَّ

/g ا � aLــش�ك فــيها للحــظة، إال أنــها ال تــختلف كثt ة الXو¬" ثــنائــ
�الـتوحـXدي واسـتمد مـنها فـعالـيته،  " " انب0/ عـليها ال¢د الـدي0/ v0ة الـحادة الXّو�ـافـر، تـلك الـثنائـ
" األمــر أن هــذە الــفعالــXة ع# أرض الــواقــع، تــجعل 

/g فXتــعامــله مــع ذاتــه وآخــرە. مــا =ــخ "
/g

مـن أتـ£اعـها مـحض عـمXان عـن الـواقـع وتـفاصـXل الـمواجـهة مـع اآلخـر �الـمحتل ومـع الـذات 
ا، إ� درجـة أنـهم {ـحاجـة لتفسـaL ظـاهـرة االحـتالل {ـما هـو خـارجـها: ال¢د  الفلسـطيX2ة، مـع�

" المعجز وعË النبّوة، والحرائق ل®ست معجزة وال الفلسطي2يون أنXÑاء�  الدي0/
Nــة تتخــþ الــثنائــXات، مــن دون  aLد تــركــيبها ضــمن مــساحــة تفســXولــذا عــلينا أن نــف�كها ونــع
ال، نــــاهــــ�Xم�ن، عــــن حــــاجــــتنا لــــجعل أوطــــانــــنا فــــكرة  / vLلــــتلك الحــــّدة واالخ 

ً
الــــوقــــ(ع ضــــحXة

" {ـالـمنطق السـXاí" هـو 
EFاإلجـرا "

vFاغـما KLـمعناە ال} ، "íاXدة {ـالسـXمـق aLـة، غNة، ومـجازXّواقـع
" ش�لها األ±سط: التملك. 

/g ،ة السلطةX2الح�م، و�
 " " مــنها الــعقل الفلســطي0/

/Fقة =ــعاXة عــمXّــمش�لة إدرا�ــ} "
éëÐ ،تــلك الــمقوالت {ــاعــت£اطــّيتها

 "
/gالـمحتلة، و / abفلسـط "

/g :ـ�ل� " الـواقـع تـحت االحـتالل ع# مسـت(Nـات الـوجـود الفلسـطي0/
" والــلجوء، فــمن =ص#" لـ"بــروفــا الــجحXم" ومــن ع# اســتعداد أن =حــرق األرض {ــمن 

/gالــمنا
عـليها ومـا عـليها مـن أجـل أن "=ـعXد زراعـتها مـن جـد=ـد حـينما =حـررهـا"(٥)(��)، هـو ال يـزال 
ا)  #Xة (مـــ�انـــX2ا الفلســـطيXا) إال أنـــه كـــذلـــك خـــارج الـــجغرافـــ #Xا أمـــام لحـــظة 1948 (زمـــانـــ مـــتوقـــف�



 

ا  " و¿درا�ـه لـه(Nـته، إال أنـها أ=ـض� " و¿ن أسسـت الـوª" الفلسـطي0/ v0ورتـها، تـلك اللحـظة ال aLوسـ
إن لـم ُتـدار ±ـش�ل واعÜ {ـاتـت مـعضلة وجـودّ=ـة ذاتـXًة أخـرى، حv0 و¿ن زال االحـتالل سـنظل 

" من ت£عاتها. 
/Fنعا

" تــعامــله 
/g ،ــا قــ£ل اآلن " حــينها ع# {ــعد 70 عــام� " ذاتــه =ــموضــع�¼ــسجن الفلســطي0/

/g وهــذا 
ں/ تحــت االحتالل اآلن، و�اــلتــا�" فاــلمــواجهــة ل®ستــ منــطقXّة وال  ِّaØمــع زمــانــه ومــ�انــه الــواقــع
" ال تـــزال مســـتمرة إ� اآلن، ¬" مـــكثفة لـــدى  v0مـــتحققة {ـــأي حـــاٍل مـــن األحـــوال، فـــالـــنك£ة ال

ا، وال زمن {عدها، وال م�ان {عدها.   �Ëة 1948 حXّزمن "
/g " الفلسطي0/

، عـن كـXف  " الشـتات و المن}/
/g ة� " " الـداخـل الـمحتل والفلسـطي0/

/g ة� " ولـو ُسـئل الفلسـطي0/
� "

/Fمـن خـارجـها (لـلثا / abف تـ£دو فلسـطX(لـألول�لـألو�)، وكـ / abيـ£دو الـعالـم مـن داخـل فلسـط
/ مــــــنطقXًة و�أو واقــــــعXّة، ومــــــا �ــــــانــــــت فلســــــطيXّ2ة �ــــــما ¬"  abة)، لــــــما أتــــــت أيُّ اإلجــــــابتXلــــــلثانــــــ

/ اآلن وهنا.  abفلسط
ك لــــقوى مــــتجاوزة مــــتعالــــXة حــــمايــــتها  vLل®ســــت مــــحض معجــــزة، ن2بهــــر أمــــامــــها ون / abفلســــط
" تفسـaL الـظواهـر مـن خـارجـها هـو مـنطق أثـóت عجـزە 

/g " هـا وتحـNOـرهـا، مـنطق الـدي0/ aLوتفسـ
" مــنذ قــرون، لــذا فــما مــن رٍد ع# أن الحــرائــق 

/Fــساtوقــد تخــطاە الــعقل اإل ، "̄ الــنقدي والــواق
¬" انتقام من لدن عNÖز حكXم، إال الضحك� 

/ إ� ديــن أو عــقXدة، لــسنا نــحن مــن نــمل·ها، {ــل قــوة ســماوNــة مــتجاوزة  abهــنا تــتحول فلســط
ومــتعالــXة، ال تــ)£ت إال {معجــزة مــن الــسماء، خــارجــة عــن الــعقل والــمنطق والــمادة والــواقــع 

والمواجهة، معجزة ع# وزن الطوفان والعصا. 

التخوم 

 : " مـــــن الـــــنص، والـــــمعنَون "هـــــنا رام هللا"، ارتـــــأيـــــنا ÐـــــسمXة مـــــغايـــــرة لـــــه و¬"
/Fالـــــفصل الـــــثا "

/g
ا.   " هذا الفصل أ=ض�

/g ث =متد حضور فكرة التخومXالتخوم"، ح"
 =قول السارد:  

" رام 
/g اســة هــكذا؟ إنXالســ " "=ــالــها مــن {ــدا=ــٍة الســÅئناف الــعالقــة {ــالــوطــن� ولــماذا تــداهم0/

ة أشXاء أخرى غaL المستوطنات�  aLهللا والب
؟ أألنــك تــعرف أن هــناك  (...) مــا الــذي =ــجعل فــرحــك =ــعتمد ع# الــمحاولــة ال ع# التجــ#"

" المتحقق من الوعد؟ 
/gالوعد، و "

/g ا ا ناقص� " المشهد �له؟ شàئ�
/g مكتمل aLا غ شàئ�

أألنك مثقل؟ 
أألنك لم تألف األلفة {عد؟ 

" االعتذار عنها؟ 
/g الرقصة أن "

/g هل أنت
؟  / abض ع# المعزوفة أم ع# العازف vLأتع

ة. وال {ـد أن تتخـذ الخـطوة األو�. رام هللا لـن تتخـذهـا. رام هللا مـتكXفة  KLـب وخNح تـدرOالـف
. مكتفXة {ما عاشته، القNOب منها قNOب، وال£عXد عنها {عXد."(ص43).  {ما ¬"

) ذات تـــم إخـــراســـها لـــحساب أنـــماط إدرا�ـــXة مـــختلفة  / abتـــمثلها رام هللا (فلســـط " v0الـــذات ال
ومÅشا{كة، منها: 

" أنــتجتها أوســلو، وهــو مــا يــنعكس ع#  v0تــمثلها الــدولــة الحــديــثة، ال " v01. أنــماط الحــداثــة ال
سـ�ان رام هللا وتـحول هـ(Nـتهم إ� هـ(Nـة حـداثـXّة، تـجعل مـن رام هللا "المحـررة" ع# نـمط 



 

/ الـه(Nّـة الفلسـطيX2ة الـغNّÖـة  abة، ومـثال ذلـك الـمفارقـة بXّـة الـم�انـN)ـا لـله �NارXا مـع أوسـلو مـركـز�
، ومـوقـع الـذات الـدوالنـXة مـن �ـل  "

/gة لـلمناX2ـة الفلسـطيN)ة لـرام هللا والـهX2ـة الفلسـطيN)والـه
منهما، ولعل تلك التقسXمات السXاسXة ¬" أو� ثمار أوسلو. 

�رام هللا، واســـــتحواذ حـــــق ال¢د  / abـــــة، وهـــــو مـــــا نـــــتج عـــــن إخـــــراس فلســـــطN2. أنـــــماط جـــــندر
/ �ـــــ�ل) إ� ذات مـــــنفعلة  abاق تـــــحولـــــت رام هللا (وفلســـــطXهـــــذا الســـــ "

/gلـــــلذات الـــــمذكـــــرة، و
" إ� (الـ) فـاعـل الـوحـXد، مـا أدى إ� تـوزNـــــع أدوار جـندرNـة  ول®سـت فـاعـلة، وتـحول الفلسـطي0/
" فــضاءات åد=ــة �ــالــشعر 

/g ا، ولــعل هــذا مــا نجــدە �Ëمــؤنــثة مــنفعلة ومــذكــرة فــاعــلة ح / abب
 "
/g ا " الــمجتمع، وجــعلها دائــم�

/g الــمرأة / abوفلســط I0األن / abفلســط / abالحــد=ــث الــذي طــابــق ب
 ألثـــر وفـــعل الـــذات الـــمذكـــرة 

ً
Àا مـــنفع حـــاجـــة لـــذكـــر محـــرر وذكـــر فـــاعـــل، وجـــعل األنI0 نـــص�

" المقاوم، المناضل، العÉOس، المحرر وما إ� ذلك.  للفلسطي0/
: الـــــتماســـــك الـــــداخـــــ#"  "¬ " v0الـــــنص الســـــ£عة ({حســـــب روالن {ـــــارت) وال aLفـــــتحولـــــت مـــــعاي
والــــــــــــــــــقـــبـــول   ،Inten-onality والــــــــــــــــــقـــصـــد   ،Coherence واالÐــــــــــــــــــســـاق   ،Cohesion
 ،Informa-vity واإلخــــ£ار ،Situa-onality الــــحال /öومــــراعــــاة مقت ،Acceptability
 "
/g إ� فـضاءات مـنفعلة لـحضور الـذكـر، و�ـالـتا�" تـح�م الـذكـر Intertextuality والـتناص

" المســـت(Nـــات الخـــمس الـــتداولـــXّة 
/g الخـــطاب، و�ـــالـــتا�" تـــح�م "

/g كـــنص / abمـــوقـــع فلســـط "
/g

 ،Func-ons الـــــــــــوظـــــــــــائـــــــــــف ،Inten-ons الـــــــــــمقاصـــــــــــد : Pragma-c Levels لـــــــــــه، و¬"
ا اإلحـاالت Refrences، وهـذا يـÅ£دى  � aLوأخ ،Rela-ons والـعالقـات ،Context اقXوالسـ
ا مـــن اســـتحواذ الـــذكـــر ع# مـــنح المع0/ والـــقXمة والـــفعل. و�ـــالـــتا�" تـــحولـــت رام هللا  واضـــح�

/ إ� ذوات قXمXّة سال£ة، =منحها الذكر القXم المناس£ة لمقتö/ فعله.  abوفلسط
" ووطـــنه والـــذي يتحـــدث عـــنه مـــNOـــد وÉســـتحË/ مـــن خـــاللـــه  " الـــلقاء الـــملتóس للفلســـطي0/

/g
صوت منXف، =قول:  

"لــقاٌء مــلتóس. ال نــعرف فــXه مــن مــنا =عþ" ومــن مــنا =ــأخــذ. كــنت تــقول ذلــك لــلمرأة (الــمرأة 
ا. هــا¬" الــدجــاجــات  مســتمع مــنفعل ع# األغــلب: الــ�اتــب) هــذا حــد=ــث عــن الــحب. حــسن�
" إ� 

/F؟�) هـــا أنـــت تـــقول خـــذو "
EFهـــل هـــناك اســـتدراك تـــلقا) "

EFب لـــالســـتدراج الـــتلقاXســـتجÐ
" إ� دار 

/Fإ� شــارع اإلذاعــة. إ� دار خــا�" أبــو فخــري. إ� عــمارة الــلفاتــوي. خــذو . " v0مــدرســ
الـــــحاجـــــة إم إســـــماعـــــXل، إ� مـــــنازل ســـــكنتها وطـــــرق مشـــــàتها. هـــــا أنـــــت Ðســـــتطيع أن تـــــعود 
" أطــراف عــّمان. مــوتــه لــ®س 

/g ة KLمق "
/g ف" الــراقــد اآلنXهــا، ذلــك مــالــم ¼ســتطعه "مــن لــتمشيَّ

هو الذي منعه من العودة، {ل َمنُعُه من العودة هو الذي أماته فXما {عد"(ص44). 
 ، / abلــــقاء فلســــط "

/gال، وXالــــذا�ــــرة والــــخ / abالــــتخوم�ع# الج¢ ب / abحــــالــــة االلــــت£اس هــــذە ب
" عـــن الـــذا�ـــرة والـــواقـــع والـــخXال، فـــهنا الـــ�اتـــب 

vFـــاN)هـــ " ومـــن بـــها، ¬" حـــالـــة ســـؤال فلســـطي0/
/ ذا�ـرة مـNOـد وواقـعه مـن نـاحـXة،  abف، وتـتداخـل الـفواصـل بXال مـنXيـ2تقل مـن ذا�ـرتـه إ� خـ

وذا�رة وخXال منXف، ما =قودنا للسؤال: 
لو �ان األمر �ما =صورە الفXلسوف بول رNكور إذ =قول: 

" وثــوقــنا {ــالــذا�ــرة. طــعن، ضــعف، نــقص. 
/g نا كــطعنàو�ــ�ل مــا أوتــ 

ً
ôان نــع®شه أوXإن ال2ســ"

ة األو�، ع# أنــــها ¾اع ضــــد  vLالف "
/g إن الــــذا�ــــرة بهــــذا الــــصدد، تحــــدد نــــفسها، ع# األقــــل

ال2سXان. 
" الـــوقـــت 

/g ان. ولـــ·نXعـــندنـــا =ـــقال أنـــه حـــض ع# عـــدم ال2ســـ aLواجـــب الـــذا�ـــرة الشهـــ (...)
ها مخXفة  KLء، {ل إننا نعت "

éí أي ë2ة عينها ن£عد شبح ذا�رة ال تN)عينه، و�الحركة العف



 

، وع# الـــذا�ـــرة أن تـــتفاوض مـــع  "Fان لـــ®س إذن عـــدو الـــذا�ـــرة مـــن �ـــل الـــنواXإن ال2ســـ (...)
ا القXاس الصحيح لتوازنها معه؟"(٦)  ال2سXان H" تجد تلمس�

 "Îو�ـالـتا�" ف / abد الـذي لـم =ـطأ فلسـطXمـا الـذي =ـحاول الـسارد قـولـه {ـاسـتحضار ذا�ـرة الـفق
/ tسـXان  abس بóـد؟ مـا الـملتNOان مـنه إ� ذا�ـرة ُمـXال2سـ " ا لـلذا�ـرة ونع0/ �Xالـحالـة الـمقا{ـلة جـدلـ
" تـتجاوز ال2سـXان والـذا�ـرة  v0م، الXك إ� ذا�ـرة تـمXـد؟ و¿ذا اسـتمر الـد=ـالـ·تNOف وذا�ـرة مـXمـن
، ولـم يـرهـا كـذلـك)، فـما  " المن}/

/g فـهو لـم يـولـد بـها إنـما) / abما يـتعلق {فلسـطXفـ 
�
والـخXال مـعا

 "
/g الـــمولـــود " ¬" هـــ(Nـــته ومـــوقـــع الـــذا�ـــرة مـــنه، وهـــذا هـــو ســـؤال الـــه(Nـــة لـــلجXل الفلســـطي0/

/ �ــل تــلك ال2ســXانــات والــذا�ــرة؟ أال =ــجعل ذلــك  abولــماذا هــذا االنــفصام الــمركــب ب ، "
/gالــمنا

 "
/g انــات والــذا�ــراتXــة ل®ســت مــاد=ــة؟ أال تــتكثف �ــل تــلك ال2ســNة اعــت£ارXّانــXكــ / abمــن فلســط

ــا و�ــناًء؟� مــن هــذا  " جــاعــلة مــن هــ(Nــته ع# الــدوام هــدم� لحــظة مــرآة الúــانــXّة أمــام الفلســطي0/
؟  " " مرآته؟ هل هو هذا الفلسطي0/

/g " الذي يراە الفلسطي0/
ـــا مـــن الـــعمر، وÐـــسعة دواوNـــن مـــن  / عـــام� abتـــقع ع# {ـــعد ثـــالث " v0أطـــل مـــن هـــذە الـــنافـــذة ال"

/ عن دمعتها تحت صفصاف المقابر ال£عXدة.  abالشعر، وع# {عد الع
، ومس¯ الــذيــن غــابــوا إ�  أطــل مــن الــنافــذة ع# مس¯ الــعمر الــوحــXد الــذي مــنحته �" أ�"
 " " نـافـذة الـبهجة تـداهم0/

/g ولـماذا ." ّ/ Kbاب و¿� عـزاء الـنفس {ـ"وال تحسـXدرجـات الـغ öأق
؟  "

IFذا�رة المرا
إنهم هنا. 

̄" من النافذة؟"(ص46)  هل =طلون م
" وآخــرە،  / الفلســطي0/ abعــن أي نــافــذة يتحــدث؟ ¬" تــخوم أخــرى لــ·ن هــذە الــمرة ل®ســت ب
" يـرى  v0ـته، ¬" مـرآتـه الN)وهـ " " ذاخـل الفلسـطي0/

/g ولـ·نها ، / والـعالـم�المن}/ abفلسـط / abوال ب
فيها نفسه، وتنك¢ عليها مفاهXم الحXاة والموت:  

ا."(ص47)  "إذا �ان األحXاء ¼شXخون، فإن الشهداء يزدادون ش£ا{�

عن الجماعة العض<,ة والزمن 

" الـمقا{ـل 
/g ،ـة�Oـد�الـسارد عـن دخـولـه رام هللا ع# طـول ال¢د و¿حـساسـه {ـالـغNOيتحـدث مـ

" كـــتا{ـــه "الجـــماعـــات 
/g ـــة {ـــمنطق بـــندكـــت أنـــدرســـنN)هـــو =ـــحاول اســـتعادة جـــماعـــته الـــعض

المتخXلة"، وNقول: 
" الـمدن. هـزنـا خKL اسـÅشهاد 

vgتـظاهـرنـا ضـد حـلف {ـغداد. وتـظاهـر أهـل الـقدس ونـا{ـلس و�ـا"
" تـــلك الـــمظاهـــرات ونـــحن نـــرتـــدي الـــشورت. كـــنت أعـــرف أن 

/g الـــطالـــ£ة رجـــاء أبـــو عـــماشـــة
" حــذائــه لــينقلها مــن مــ�ان إ� مــ�ان دون أن ¼ــشك فــXه 

/g ةN¢ء الــم2شورات ال " K0ف =خXمــن
" عــــمارة 

/g ونــــزور جــــارتــــنا aLأحــــد ألنــــه طــــفل. وكــــنا نــــتابــــع أخــــ£ار الــــق£ض ع# ابــــن عــــمنا ±شــــ
اللفتاوي أم ±شaL لنواسيها وtسأل عن أخ£ارە. 

ـا عـندمـا تـم ذلـك  ��Oورقـصنا طـ ، "
/Fـب الـج®ش األردNOتـظاهـرنـا مـن أجـل طـرد جـلوب {ـاشـا وتـع

، والـــ£عث،  "ªة الحـــقة. تـــا{ـــعنا ¾اعـــات األحـــزاب: الشـــيوXّاســـXجة تـــطورات ســـXÅـــالـــفعل نـــ}
" جــــــاءت  v0تــــــا{ــــــعنا االنــــــتخا{ــــــات ال . / abو"اإلخــــــوان المســــــلمون"، ع# قــــــدر إفــــــهامــــــنا �ــــــمراهق
. تـــلصصنا االســـتماع إ� خـــطب جـــمال عـــ£دالـــنا¾ مـــن صـــوت  "ëمان الـــنا{لXـــحكومـــة ســـل}

العرب ألن االستماع �ان =عرض الشخص للشبهة ور�ما للمساءلة. 



 

" رام هللا طـــ�Oـــنا لـــقرار جـــمال عـــ£دالـــنا¾ تـــأمـــXم قـــناة الـــس(Éـــس وتـــا{ـــعنا أخـــ£ار بـــور ســـعXد 
/g

/ ســـــورNـــــا ومË و¿عـــــالن الجـــــمهورNـــــة الـــــع�OـــــXة  abرام هللا رقـــــصنا لـــــلوحـــــدة ب "
/g .وصـــــمودهـــــا

المتحــدة. وفــيها {ــكينا يــوم إعــالن االنــفصال. فــيها دغــدغــتنا أحــالم الــقوة {ــصوارNــــــخ الــقاهــر 
ا�ــــXة" الــــصادرة مــــن مË، وأصــــ£حنا، نــــحن  vLوالــــظافــــر وســــمعنا ألول مــــرة {ــــقرارات "االشــــ

طالب المدارس الصغار، نÅساءل ما الذي =مكن أن =عنXه ذلك المصطلح"(ص49). 
كــــــة  vLة المشــــــXداخــــــل هــــــذە الــــــزمــــــن "

/g / abهما مــــــن الفلســــــطي2ي aLف وغXــــــد ومــــــنNOبــــــوجــــــود مــــــ 
" وتـــعNOـــف  والـــمنطلقة مـــن الـــيو�" الـــمعاش إ� مـــا خـــارج الحـــدود، انب0/ تـــعNOـــف الفلســـطي0/
اآلخـر، و�ـالـتا�" تـكونـت الجـماعـة الـعض(Nـة الفلسـطيX2ة الـُمتخXلة -بتعبaL بـندكـت أنـدرسـن- 

" �ل تلك االستدعاءات برغم صغر سنه. 
/g " " تما¬ معها مNOد�السارد كفلسطي0/ v0وال

" اآلن تـــــعNOـــــف هـــــ(Nـــــته وتحـــــد=ـــــد حـــــدود جـــــماعـــــته الفلســـــطيX2ة  كـــــXف =ـــــمكن للفلســـــطي0/
/ داخــل الخــط  abة بX2ا الفلســطيXا ع# الــجغرافــ �X2لة، مــع وجــود حــالــة الــتذرر فلســطيXالــمتخ

؟  "
/gالمحتل، والضفة والقطاع الغزي والمنا /Ëاألخ

 - " " داخـــــــل الجـــــــماعـــــــة الفلســـــــطيX2ة الـــــــعض(Nـــــــة (فلســـــــطي0/
vFـــــــاN)هـــــــ "

vFولـــــــعل أول حـــــــوار ذا
" الصفحة 50 حXث =قول السارد:  

/g يرد ( " فلسطي0/
" الـــــضفة الـــــغ�OـــــXة عـــــامـــــلنا أهـــــلنا مـــــعامـــــلة 

/g نا وعـــــقلنا أنـــــنا KLف نف¢ الـــــيوم، {ـــــعد أن كXوكـــــ"
؟ نـــعم أهـــلنا الـــذيـــن طـــردتـــهم إåائـــXل مـــن مـــدنـــهم وقـــراهـــم الـــساحـــلة عـــام 1948،  / abالـــالجئ
" مــدنــنا 

/g وجــاءوا لــإلقــامــة "
/Fا مــن جــزء مــن الــوطــن إ� جــزئــه الــثا أهــلنا الــذيــن انــتقلوا اضــطرار�

� وأسميناهم مهاجNOن�  / abة أسميناهم الجئXوقرانا الج£ل
من =عتذر لهم؟ من =عتذر لنا؟ من =ف¢ لنا هذا اإلرت£اك العظXم؟" 

" الضفة الثالثة للIطولة 
@A النماذج وتوازن النقائض، أو

وتـXّة وعـندمـا  aLة أو البXّسـtمـن األ=ـام الـتو / abإحـدى الـوزارات رأ=ـت مـعظم الـمدراء الـقادم "
/g"

/ الـشاي والـقهوة قـدمـه أحـدهـم �" {ـالـقول إنـه "مـن أسـود االنـتفاضـة  abـفناج} "ªدخـل الـسا
خوا االحتالل."(ص61)  الذين دوَّ

 مــــا مع0/ أن =ــــكون الــــمدراء والــــمسؤولــــون والســــXاســــيون هــــم "مــــن =خــــرب لــــك تــــفاهــــاتــــك 
اللطXفة {مها{ة منص£ه، ومها{ة سائقه، ومها{ة خدمه وحراسه السعداء؟"(ص54) 

وت وتـــوtـــس  aLـــة الـــذيـــن أتـــوا مـــن بN)ة األوســـل vLومـــدراء ووزراء الف / abاســـيXســـ / abمـــا الـــعالقـــة ب
/ "أســـــد اإلنـــــتفاضـــــة" الـــــسابـــــق و"أبـــــو  abها إ� حـــــراســـــهم ومـــــناصـــــبهم وفلســـــطينهم و� aLوغ

الح£ا=ب" الذي =قول النص عنه: 
"كــــنا نــــصحو ع# صــــوت "أبــــو الــــح£ا=ــــب" {ــــائــــع الجــــرائــــد الــــذي لــــم =غaL مــــعطف الــــج®ش 
ا أو شـتاًء، وذ=ـله الـفائـض عـن قـامـته =ـالمـس أرض رام هللا  ي الـذي �ـان يـرتـد=ـه صـXف� / aLاإلنجـل
" الحــــق الــــسنوات 

/g الجــــرائــــد الــــثالث احــــتج£ت �" / abــــلها: "الــــدفــــاع"� "الــــجهاد"� "فلســــط�
" كــــتا{ــــه "الــــمجتمعات الــــمتخXلة" أن أحــــد أهــــم أدوات خــــلق 

/g ــــذكــــرنــــا بــــندكــــت أنــــردســــن=)
/ جــــميع عــــمارات  abلة ¬" الــــصحافــــة: الــــ�اتــــب)، أمــــا أبــــو الــــح£ا=ــــب فــــمن بXالجــــماعــــة الــــمتخ

" عمارة اللفتاوي. 
/g تنا نحنàة قتلته أمام بXالمدينة، �ان �ان قدرە أن =موت من شظ

" ظـــــل يهـــــتف  v0ـــــران 1967 والجـــــرائـــــد الNÖمـــــن حـــــ " KFذلـــــك الـــــص£اح الـــــ�ا "
/g وا ع# جـــــثته ILع

 تغþ" وجهه وعيX2ه ومعطفه الط(Nل. 
ً

Àا �ام {اسمها عمر�



 

مــن أيــن جــاء أبــو الــح£ا=ــب؟ أيــن أهــله؟ الــ�ل =ــعرفــه وال أحــد =ــعرفــه. أبــو الــح£ا=ــب أصــابــàته 
" حــXاتــه إ� مــ�ان آخــر. هــل 

/g لــم =ــغادرهــا " v0رام هللا، ال "
/g ــة�Oة {ــعد أن أصــابــته الــغXّالشــظ

ح لـــك الـــفارق بـــàنهما =ـــا بـــXّاع الجـــرائـــد؟ ومـــن قـــتلك =ـــا  é¢¼ ـــب؟ مـــنNOهـــو الـــمواطـــن أم الـــغ
رجل؟ هل قتلتك الشظXة أم قتلتك العناوNن؟�"(ص50) 

أبـو الـح£ا=ـب هـو الـمرحـلة الـسا{ـقة ع# "أسـد االنـتفاضـة" ذلـك الـساª" الـذي دجـنته سـلطة 
، وأســــد  / abصل لــــتلك الــــمرحــــلة مــــن الــــتدجXــــة، فــــأبــــو الــــح£ا=ــــب لــــم يــــبق لــــNّ)رام هللا األوســــل
/ رجــــاالت الســــلطة األســــولــــ(Nــــة مــــن مــــدراء  abب "IXوالق "ªاالنــــتفاضــــة هــــو الــــفارق الــــموضــــو
ء  " KFـلنا نـعرف الـال� ، E KFمـن ال ILوأبـو الـح£ا=ـب. فـأبـو الـح£ا=ـب لـم =ـكن أ� ، / abووزراء ومـسؤول
ا كــذلــك. قــتلته رام هللا الجــد=ــدة �ــما قــتلته الــعناوNــن، عــناوNــن  فــينا، ولــ·نا ال نــعلم عــنه شــàئ�

/ ضد هNÖمتها، هNÖمتنا�  abفلسط "
/g هتف {الدفاع والجهاد " v0ران 1967 الNÖمة حNÖه

و¿ذا �ـــان "وطـــننا هـــو شـــ�ل شـــ�ل أوقـــاتـــنا فـــXه"(ص51) فـــما شـــ�ل الـــوطـــن الـــذي قö/ فـــXه 
" مـقا{ـل وطـن مـدراء ووزراء 

/g ،"ه ولـه "أسـد االنـتفاضـةXومـن أجـله "أبـو الـح£ا=ـب" وعـاش فـ
أوسلو؟� 

/ وطن ودولة.  abب / abأبو الح£ا=ب هو الضفة الثالثة لفلسط

مشهد 

" تـــأمـــل هـــ(Nـــته واالنـــكفاء ع# ذاتـــه الـــفردّ=ـــة، 
/g الـــفصل الـــثالـــث، ¼ســـتمر الـــ�اتـــب�الـــسارد "

/g
وخــات ذاتــه الجــماعــXّة واtشــطاراتــها وتــذررهــا، و�ــما �ــان قــ£له الــراحــلون محــمود  éå لــيتأمــل
، و¿دوارد ســعXد يــتأمــلون فــضاء الــه(Nــة األول وهــو االســم، فــعل  "

IFغو KLال / abــش، وحســÉدرو
ا حدودە ع# قراءات تأوNلXة وتارNخXة لألنا واآلخر.  مNOد�السارد، فاتح�

مشهد 

" ذلـك مـن تـداعـXات، 
/öـما =قت} ، " " الـوجـود الفلسـطي0/

/g ةXـة أسـاسـNÖللشجـرة واألنـوثـة مـركـ
ا  �Xفــيهما، ولــعل هــذا االرتــ£اط =ظهــر جــل "íفــاالرتــ£اط {ــاألرض واآلخــر والــزمــان والــم�ان أســا
" "دار رعــد" و¿م طــالل و¿م عــد�" (ص68 – 72)، 

/g نةàالــت / abحــالــة الــتما¬" الــحاصــلة ب "
/g

ولعل هذا ما =ف¢ تغول سXاسات الجسد والم�ان اإلåائXلXة.  

سؤال الزمن: 

 "#Xل الــذي عــرفــه جXالــقل v0وال تــعرف ح ،Jًــة أصــ�Oالــغ "
/g ال �ــامــلة ولــدتXمــاذا تــفعل أجــ"

؟  / abمن فلسط
" إåائXــل وال 

/g ة ولدــتXّــلXائåإ 
ً

ôــاXلــ الذــي خلــق أجN)األمـرـ. االحتالل الطــ Îخلــص. انتــ
/ الـــغ�Oـــاء عـــن  abمـــن "الفلســـطي2ي 

ً
ôاXالـــوقـــت نـــفسه أجـــ "

/g ا" ســـواهـــا، خـــلق تـــعرف لـــها "وطـــن�
 =ـــــمكنها أن 

ً
ôاXالمن}/ وال تـــــعرف مـــــن وطـــــنها إال قـــــصته وأخـــــ£ارە. أجـــــ "

/g ولـــــدت " / abفلســـــط
 لــم تــزرع ولــم تــصنع ولــم 

ً
ôاXدة وتجهــل {ــالدهــا. أجــXالــ£ع "

/gتــعرف �ــل زقــاق مــن أزقــة الــمنا
 لـم تـَر جـداتـنا =جـلسن الـقرفـصاء أمـام 

ً
ôاXـالدهـا. أجـ} "

/g طةXسـóة الXّتـرتـكب أخـطاءهـا اآلدمـ



 

ا نــغمسه بــNÖــت الــNÖــتون، ولــم تــر واعــظ الــقNOــة {حــطته وعــقالــه  / لــXقدمــن لــنا رغــXف� abالــطواب
" يـتلصص ع# صـ£ا=ـا الـقNOـة  K0كـهٍف جـان "

/g االخـت£اء "
/g ،وورعـه األزهـري، =ـقلد إمـرؤ الـق®س

/ دار"(ص74).  abبركة ع "
/g ،ا وtسائها وهن =خلعن مال±سهن وNغطسن، عارNات تمام�

وط مـقاومـتها -�ـأي مـنظومـة-، ولـعل  éå داخـلها "
/g الحـداثـة �ـمنظومـة ضـ£ط ورقـا{ـة، تحـمل

/ "الـوطـن"  abـقع فـيها الـسارد، فـحالـة الـتقا{ـل ب= " v0الـمغالـطة ال "
/g "íب األسـاóهـذە هـو السـ

ا لهـا، و¿ال   مـوضـوعXـ�
ً

ôةـ" معـاد�Oال تجـعل منـ "الغـ ، / abـليXائåـال اإلXـە أج aLالذـي ال تعـرف غ
�ـــــان اإلåائX#" المســـــتوطـــــن صـــــاحـــــب (ال)"وطـــــن" لمجـــــرد أنـــــه ارتـــــكب أخـــــطاءە اآلدمـــــXة 
" عـــمان 

/g جـــلسة الـــقرفـــصاء إلحـــدى جـــداتـــنا "
/ الـــمحتلة، و�ـــانـــت تك}/ abفلســـط "

/g طةXســـóال
ا�  أمام الطابون لXصبح المن}/ وطن�

ها مـــــن بـــــXّ2ة الـــــحالـــــة  vLجNــها الـــــنص و� é¢Åة هـــــاهـــــنا يXمXة ومـــــفاهـــــXثـــــمة مـــــغالـــــطة مـــــوضـــــوعـــــ
االســتعمارNــة�االســXÅطانــXة الحــداثــXة اإلåائــXلXّة، واســتحواذهــا ع# الــقXمة والــزمــان، و¬" 
 ،ë2ال الـالحـقة ع# الـنك£ة سـتXـون {ـأن األجـNطنتها مـقولـة بـن غـور£Åاسـ " v0نـفس الـفكرة ال
" القIX" ({ـماذا =ف¢ الـ�اتـب 

و¿ال فـلماذا لـم =ـصبح اإلåائـXليون مـواطـنون {ـالمع0/ الفلس}/
" جـــميع 

/g ـــةNل، وفشـــل الـــمنظومـــة االســـتعمارXائـــåة مـــن إXّتـــنا�" مـــعدالت الهجـــرة العكســـ
، حـــــل الـــــدولـــــة  " ، الت2ســـــيق األم0/ / abة (حـــــل الـــــدولتXّاغـــــماتـــــ KLة والXاســـــXنـــــماذج وجـــــودهـــــا الســـــ
 "
/gالـمنا "

/g / abللفلسـطي2ي "̄ ا =ف¢ الـ�اتـب الخـطاب المجتم ها)؟، و�ـماذا أ=ـض� aLالـواحـدة وغ
ــا لخــطا{ــات الســلطة الفلســطيX2ة  �N)ا وثــقافــي �Xــشأن حــق الــعودة، والــنفس الــمقاوم اجــتماعــ±

" تÅنازل فيها عن حق العودة؟  v0ال

ثنائGة الق-,ة والمدينة 

" اإلدراك ¬" أنـــماط ســـXطرة و¿خـــضاع مـــفاهـــXمXة، و�ـــالـــتا�" فÎ" تـــديـــن بـــوالئـــها 
/g اتXالـــثنائـــ

ا  " الـــثنائـــXات، =ـــضمن لـــها جـــمود�
/g ةXّـــسانـــtالـــظاهـــرة -أي ظـــاهـــرة- إ Ëلـــلطرف األقـــوى، فح

 / aLا- مـــن ح وصـــال{ـــة ال =ـــمكن مـــعهما تـــفكXك الـــظاهـــرة و¿عـــادة تـــركـــبيها، مـــا =خـــOج بـــها -أ=ـــض�
اث، التخــــلف والــــتقدم،  vLات: الحــــداثــــة والXاألســــطوري، ومــــن نــــماذج الــــثنائــــ / aLلح "

/_Nالــــتار
، وما إ� ذلك.  é¢وال aLالخ

 "
IFنـموذجـها الحـدا "

/g ،ـةN)ة وسـلطXة �ـأي مـنظومـة قـمعXطانـXÅـة االسـNالـمنظومـة االسـتعمار
" ضـــــمن ثـــــنائـــــXّة الـــــقNOـــــة و الـــــمديـــــنة، فســـــXطر االحـــــتالل ع# الـــــمديـــــنة  حËت الفلســـــطي0/
الفلســــطيX2ة (=ــــافــــا، حــــXفا، عــــ�ا، الــــلد، الــــرمــــلة، الــــقدس والخــــلXل... إلــــخ) وحË الــــوجــــود 
" تــمثل التخــلف  v0ــة الNOة الــقXــا ضــمن ثــنائــ " الــقNOــة، و�ــالــتا�" قــدم نــفسه åد=�

/g " الفلســطي0/
" واحـة 

/g عـن االنـدمـاج " " انـحóس فـيها الفلسـطي0/ v0ة، والXاركـ aLـة الهـN)ة األبـX2ة والـبXوالـرجـع
" نــــموذجــــها األسI وهــــو الــــمديــــنة اإلåائــــXلXة، 

/g الــــمنطقة "
/g ةXّالحــــداثــــة و الــــد=ــــموقــــراطــــ

" =ـجب أن تـتم مـن خـالل ثـنائـXة الـتقدم  و�ـالـتا�" فـإن أّي اسـتعادة فلسـطيX2ة لـنموذج مـدي0/
" ُ¼ســXطر عــليها اإلحــتالل، وهــذە الســXطرة ل®ســت فــقط مــوجــهة إ� الــمديــنة  v0والتخــلف ال
" الـــنص) ولـــ·نه كـــذلـــك مـــوجـــه إ� 

/g ة مـــثل رام هللا ({ـــاعـــت£ار مـــوقـــعها الـــمركـــزيX2الفلســـطي
القNOة الفلسطيX2ة، =قول السارد: 

" أعــاقــها االحــتالل. واآلن هــا¬"  v0عــن أحــوالــها ال aLة ال·ثXاأل=ــام الــماضــ "
/g قــالــت �" رام هللا"

القNOة تقول ال�الم ذاته. 



 

" الــــغمام 
/g امXــــالهــــ} / abالــــواقعي v0تــــغري أع " v0ــــارة {ــــعد مــــرور الــــزمــــن" الNÖلحــــظة "الــــ "

/g v0ح
ــا الســتعادتــها ع# 

�
" ديــر غــسانــة وال شــوق

/Kا أذرفــه ع# مــا ، لــم أجــد {ــدّي دمــع� "ëtالــرومــا
" فيها.   v0هيئة طفول

" =ـــمارســـها  v0مـــدى "اإلعـــاقـــة" ال "
/g أفـــكر " " جعلت0/ v0ـــمة االحـــتالل ¬" الNOلـــ·ن أســـئلة عـــن جـــ

اإلåائXليون. 
 .Ëـة غ# مـالمـح الـمديـنة أو نـرتـفع {ـمديـ2تا إ� رحـا{ـة العNOكونـا نـرتـفع {ـالـق vLإنـهم لـن ي (...)

" القNOة. 
/g اة المدينة ونحنXألم نكن نتم0/ ح ، / abلنكن صادق

ة، األ±ســط مــن الــالزم، إ� رام  aLألــم نــكن نتم0/ الخــروج مــن ديــر غــسانــة، المحــدودة والصغ
هللا والقدس ونا{لس؟ 

وت؟  aLألم نكن نتم0/ لتلك المدن أن تصبح مثل القاهرة، ودمشق و�غداد و�
ا.  إنه العطش إ� العË الجد=د دائم�

اإلحتالل تركنا ع# صورتنا القد=مة. وهذە ¬" جNOمته. 
 "
/g ل الـــذي ســـنحققهXاألمـــس الـــواضـــحة {ـــل حـــرمـــنا الـــغموض الجـــم / abإنـــه لـــم ¼ســـلبنا طـــواب

الغد."(ص83) 
 Ëة -�ـما يـ£دو مـن خـطا{ـه- قـد انتXّة الحـداثـXّ2عـن أي غـموض يتحـدث الـ�اتـب وهـو ابـن الـب
" أنــتجتها الــبX2ة االســتعمارNــة، وNــصادق {خــطاب فــصا�" -كــNOــه- ع#  v0ة الXة الحــداثــXلــلثنائــ
ا  " "الـــقNOـــة"، حv0 لـــو �ـــانـــت لـــه مـــديـــنة؟�� أل®ســـت تـــلك أ=ـــض�

/g ا �Ëح " مـــوضـــعة الفلســـطي0/
" الـمناضـل ضـد االسـتعمار  KFـمة اإلحـتالل؟� =ـقول عـز الـديـن الخـطاNOـمة تـتطابـق مـع جـNOجـ

ا".  " من الداخل دوم�
vFمة تأNÖاله" : "ëtالفر

 ، / abفلسـط "
/g "

/{NOـل الـمديـنة مـن خـالل نـمط اإلنـتاج الـ}مـقا "
/g ـةNOـة الـقNÖل مـركـXـمكن تحـل=

/ جسـد الـفالح وجسـد  abوالـمادي ب " KFاأل=ـديـولـو / abN)ـشا{ـك {ـالمسـتÐ ث تـتكون األنـا مـنXحـ
̄" الـمنتج لـلتكون أنـاە الجـمعXة والـفرد=ـة ع# حـٍد سـواء، �ـما يـتضح مـن خـالل  أرضـه الجـم

 : الش�ل التا�"

 
/ األنــا واألرض إ� انــكسارات ســÑبتها حــالــة الــفقدان  abة بXوقــد مــرت تــلك الــعالقــة اإلنــع�اســ
، و�ـالـتا�" انـعكس ذلـك ع# "جـماعـXة" الـذات الفلسـطيX2ة والجسـد  " " مـر بـها الفلسـطي0/ v0ال
ـا �ـانـت �ـلمة  �N)لـغ " الـفردي، وجـديـر {ـالـذكـر هـاهـنا أن أحـد أنـماط الـمقاومـة لـدى الفلسـطي0/
/ �ـ�ل ÐسI "الـ£الد"، وهـو لـفظ ع# اÐـساعـه  abالـ£لد"، أمـا فلسـط" IسÐ ـةNOالـ£الد" فـالـق"

 . "̄ يوحد ما مزقته السXاسة من جسد األرض الجم
و�ـــنفس الـــتواطـــؤ ÐســـÅ£طن الـــدولـــة وطـــنXة الحـــديـــثة الـــما{ـــعد اســـتعمارNـــة تـــلك الـــثنائـــXات، 
" مـنافـXه ضـمن ثـنائـXات قـمعXة أخـرى مـشابـهة مـثل الـ£داوة و الـفالحـة، 

/g " وتـضع الفلسـطي0/
" و�àنه. 

/ المجتمع المستضXف للمن}/ abك ب vLة ع# منطلقات المشXمن أجل التعم

ال-,فيون والشعر 



 

" مــنها الــسارد، أو مــا =ــمكن Ðــسميته {ــالــعقدة الــدونــXة 
/Fــعا= " v0مــن ضــمن مــشاهــد الــفصام ال

" ±ــــشأن 
IFاق الحــــداXطان الســــ£Åلــــألخــــر والــــتعا�" ع# الــــذات، أنــــه {ــــجانــــب مــــا ســــبق مــــن اســــ

" فXقول:   " نظرته إ� جمهورە الفلسطي0/
/g د هذا ال2سقXة والمدينة، هو ¼ستعNOالق

/ يـــــرتـــــدون الحـــــطة  abفيNة مـــــن رXقـــــصائـــــدي أمـــــام صـــــفوف مـــــتتالـــــ "
v{أل "

vFاXحـــــ "
/g ألول مـــــرة"

 á/
vbا ولــم =ق " حــXاتــه م¢ح�

/g مــعظمهم لــم =ــدخــل . / abوالــعقال. فــيهم ابــن الــثامــنة وابــن الــثمان
ا من الشعر."(ص100)  ا واحد�

�
ديوان

ف:   vLنفس الصفحة، =ع "
/g ،و�رغم أن السارد

ـا. لـ�ل فـرد تجـ�Oـته الـحXاتـXّة  . ال يـوجـد جـمهور بـريء تـمام� "
v{=اليـوجـد جـمهور مـحا=ـد =ـا صـد"

واإلtسانXّة مهما �انت ±سXطة."(ص100) 
هـل الـشعر هـو إذن الـمحا=ـد لـذا لـم ¼سـتطيع تـذوقـه هـؤالء الـNOـفيون؟ أم أن اإلمـتحان الـذي 
" مـــواجـــهة التخـــلف، هـــؤالء الـــNOـــفيون الـــذيـــن لـــم 

/g يـــتعرض لـــه شـــعرە هـــو امـــتحان الحـــداثـــة
ا�� 

�
ا ولم =قتنوا ديوان ا م¢ح� =دخلوا يوم�

 " " رثـائـه (وNع0/
/g "

vFدXداخـ#" =ـحتم ع# أن أ{ـدأ قـص "
/g ء "

éí و�ـل ، ٍء حـو�" "
éí نـعم. �ـان �ـل"

"(ص100)  " v0ع# لغ 
ً

ôدە إ� هنا محموXف": ال�اتب). أردت أن أعXمن"
 لــــماذا الــــعودة تــــ£دأ بــــرثــــاء األمــــوات، أم أن الــــعودة لــــتتحقق =ــــجب أن يــــرث الــــموت أحــــدنــــا: 
" مـقا{ـل 

/g ،والـمفقوديـن "
/Fد أو الـموجـود ع# لـغة ل®سـت مـحا=ـدة، {ـل محـملة {ـالـمعاXالـفق

ا غaL محا=د.  " هو أ=ض�
IFجمهور خارج نطاقها الحدا

"ما الذي تعرفه دير غسانة منك =ا مNOد؟ 
ما الذي =عرفه منك أهلك اآلن؟ 

مـــا الـــذي =ـــعرفـــونـــه مـــما مـــر {ـــك ومـــما شـــ�ل وجـــدانـــك، ومـــعارفـــك، اخـــتXاراتـــك، وصـــفاتـــك 
 " v0ا عـنهم؟ مـاذا =ـعرفـون عـن لـغتك؟ ال / سـنة عشـتها {ـعXد� abة، طـوال ثـالثXة والسـلبXاإل=ـجابـ
" الـصمت والـعزلـة 

/gالـقول و "
/gالـذهـن و "

/g اخـتلطت فـيها مـا ¼شـبههم ومـا =ـخالـفهم، لـغتك
؟"(ص101)  /Kوالخصومة والر

" ال =ــــعرفــــها أهــــل ديــــر غــــسانــــة وال =ــــعرفــــون مــــن عــــليها قــــد ال =ــــعرفــــون  v0إذن تــــلك الــــلغة ال
" الـرثـاء، مـا قـد =حـل تـلك الـمعضلة هـو انـفتاح ديـر غـسانـة 

/g حـملته لـهم عـليها " v0ف" الXمـن"
، وكـــــــذلـــــــك خـــــــروج الـــــــسارد مـــــــن قـــــــوقـــــــعته الحـــــــداثـــــــXّة  " المن}/

/g " ع# آخـــــــرهـــــــم الفلســـــــطي0/
االســتعالئــXّة المشــ£عة {ــالــثنائــXات، فــالــوطــن �ــما لــن يــ£دأ {ــالــرثــاء، ألنــه لــم =ــمت ع# عــكس 

" فقط. 
/gف، فالوطن ل®س خارطة تتحدد {ما =قا{لها من مناXمن

@ الشجرة والحقيIة  tuب

ا عــندمــا ب0/ حــول "الــدهــر"  �£àة وغــوا=ــة مــطلقة، ولــعل الــديــن �ــان مــص aLل كثXلــلوقــت أحــايــ
ـــا ع# 

�
، متحـــدث " K0الحـــد=ـــث الـــقائـــل ع# لـــسان الن "

/g ،ـــم والـــمنع الـــمقدسNOا مـــن التحـــ ســـور�
: "ال Ðســبوا الــدهــر فــأنــا الــدهــر"(٧)� امــتالك الــزمــن هــو مــا =ــضمن ســيولــة 

ً
Àلــسان ر�ــه، قــائــ

الـــظاهـــرة ({حســـب عـــالـــم االجـــتماع "زNـــغمونـــت {ـــاومـــان")، و�ـــالـــتا�" �ـــانـــت بـــؤرة أخـــرى ¬" 
ا:  / خصوص� abا، وللفلسطي2ي لحظة زNارة السادات لل·ن®ست {ال2س£ة للعرب عموم�



 

 " v0حــساســي "
/g ة. أعــ®شXالنفســ "

vFمــكونــا "
/gالــوقــت. و "

/g مــ�ان أنــا أعــ®ش "
/g أنــا ال أعــ®ش" 

 . " KF الخاصة
" الــرحــXل  Nن كــتابــهم الــمقدس، أصــاب0/ é¢أنــا ابــن جــ£ل واســتقرار. ومــذ تــذكــر يــهود الــقرن الع

ال£دوي. وما أنا ب£دوي."(ص110) 
" خـــارج "الـــزمـــان"، ولـــ®س فـــقط الـــم�ان، =ـــضعه خـــارج  إن االحـــتالل {ـــموضـــعته للفلســـطي0/
Nة خــــارج  aLإ� خــــطا{ــــات تعب " ، لــــذا تــــحول الــــوجــــود الفلســــطي0/ aLالــــقدرة ع# الــــفعل والــــتأث
ا{ـه -الـ�اتـب�الـسارد- عـن  vLمـثل اغ ، "öالشخ " / الـزم0/ aLالح "

/g فـقط Ëة، أو أنـها تنحXزمـانـ
، وال ¼ســتلزم ذلــك  "öإ� مــعركــة لــلخالص الشخ "öــتون وتــحول وجــودە الشخNÖــت الــNز
، إنـما يـؤدي إ� تـذرر الجـماعـة الفلسـطيX2ة  / abللفلسـطي2ي "ªا مـع الـخالص الجـما ا تـضاد� أ{ـد�
/ الـجامـعة إ� ثـXمات شـخصXة سـلبXة غaL فـاعـلة  abـة إ� أفـراد، وتـحول فـكرة فلسـطN)الـعض

ها).  aLة وغX2ت ق£ل �1948 الحطة الفلسطيXتون�مفتاح البNÖت الNزجاجة ز)
وNـتحول األثـر الـرمـزي إ� مـعركـة فـرد=ـة فلسـطيX2ة، {ـقدر مـا تـطور {ـعضها إ� حـدود لـرسـم 
ال وضـــــيق حـــــدود الـــــممكن  / vLة، إال أنـــــها لـــــم تـــــنج مـــــن االخX2ـــــة الفلســـــطيN)الجـــــماعـــــة الـــــعض
" لـها (الحـطة الفلسـطيX2ة 

/gالـمنا "
/g ةXة واالجـتماعـXاسـXالـذي تحـددە األنـظمة السـ "íاXالسـ

)، وNــغدو ضــ£ط زمــنها لــتلك الــعالمــات الســXمXائــXة هــو 
ً

Àلــبنان مــث "
/g األردن، والــلهجات "

/g
" العالم:  

/g ة وتحد=د موقعهاX2محاولة فرد=ة لض£ط زمن الذات الفلسطي
" أحــب لــلنÑتة أن تــكون م2سجــمة األطــراف والــزوا=ــا واالســتدارات، أنــقلها مــن مــ�انــها  "وألن0/
 "
/g ـــا. أتـــركـــها إ� نـــقطة أقـــرب لـــلشمس ألجـــعلها تـــواجـــه الـــضوء {ـــجانـــبها الـــذي �ـــان مـــحج(��

" لـــض£ط إ=ـــقاع أوراقـــها وأنـــغام نـــموهـــا إ� األع#، إ� فـــوق، ثـــم 
ـــا تك}/ وضـــعها الجـــد=ـــد أ=ـــام�

" الغرفة."(ص111) 
/g دها إ� م�انها المعهودXأع

 {ــــلفظ آخــــر رمــــNÖــــة الــــحXاة الــــطبXعXة الــــمرتــــ£طة بــــ)Xمة األرض الفلســــطيX2ة، مــــن الشجــــرة 
 "
/g aLســـÐ " v0وال (

ً
Àة (�ـــالـــطابـــون مـــثX2تجـــمع الـــعائـــلة الفلســـطي " v0ت الXمـــركـــز الـــب "

/g "نةàالـــت"
 . " وعاء ع# ش£اك المن}/

/g ة إ� ن£ات يوجدX2ا بند للذات الفلسطي الزمن ند�
ا و�ـقدر مـا =جـمعه  �Xإ� وجـود مـرتحـل ذاتـ " ̄" أن يـتحول الـوجـود الفلسـطي0/ Xولـذا فـمن الطب
" فـــندق 

/g ـــش أو غـــرفـــةÉحـــقي£ة ســـفر �ـــما =ـــقول محـــمود درو "
/g 

ً
Àاب (مـــمث vLاالرتـــحال واإلغ

اب إ�  vLتــحول هــذا اإلغ "
/g الــنص) إال أنــه =ــفرقــه "

/g هــاهــنا "
IFغو KLــد الNOــما =ــقول الــسارد مــ�

ك.  vLة تتوازى مع المشXّمعضلة فردّ=ة ذات
" ع# نـــص®ب الـــذات مـــن ذاتـــها ومـــن جـــماعـــيتها، أنـــه 

vFهـــذا الـــمونـــولـــ(ج الـــذا "
/g دXلـــعل الـــمف

=ـدفـع إ� تـأمـل مـؤسـسات الـه(Nّـة األو� (�ـاإلسـم والـعائـلة)، وهـذە ثـXمة فلسـطيX2ة أسـس 
" أول ســطر مــن مــذكــراتــه "خــارج الــم�ان": "�ــل الــعوائــل 

/g دXــقول إدوارد ســع= ، لــها المن}/
ا، حv0 أنــها تــعطXه  � aLة ومصXّــل فــرٍد مــنهم قــصة، وشــخص� "þع أوالدهــا وأطــفالــها، تع vLتخ
ا إبـــراهـــXم  KLوج ، "

/Fوغـــّسان كـــنفا ، "
IFغو KLال / abـــش وحســـÉوكـــذلـــك فـــعل محـــمود درو ،". ً

لـــغة
" أن =ح�" قــصته".  " تــحقيق لــمقولــة إلدوارد ســعXد {ـ"أن ع# �ــل فلســطي0/

/g ،هم aLا وغ KLج
عة لــــه ولــــعائــــلته ع# طــــول  vLثناًء فــــهو ¼¢د تــــلك الــــقصة المخÅــــد لــــ®س اســــNOــــ£دو أن مــــNو

الفصل الخامس من النص. 

الملهاة والمأساة 



 

 / abد=ـا، فـثمة ارتـ£اط عـضوي بXتـرجـمته لـلمأسـاة {ـالـ·ومـ "
/g aLا عـن خـلط إبـن رشـد الشهـ {ـعXد�

 aLـــعد االحـــتالل، وتغ} " " نـــظر الفلســـطي0/
/g الـــعالـــم aLـــن: الـــمأســـاة والـــملهاة، فـــقد تغN)الـــصن

" ال  " نظـر العـالمـ، وتحـولتـ أشXـاء العـالمـ الóسXـطة إ� مـركـNÖةـ لدـى الفلسطـي0/
/g " الفلسطـي0/

ــا، حــينما 
�
̄" كــذلــك، مــا =ــدفــع الــمأســاســة لحــدود الــملهاة أحــXان {ــالمع0/ الــفردي ولــ·ن الجــم

ە، فــــأي الــــشعوب تــــزغــــرد عــــندمــــا ¼ســــÅشهد أحــــد  aLإ� ظــــل غ " تخــــOج عــــن ظــــل الفلســــطي0/
ا ما�).  ا، يوم� � aLأبناءها أو إحدى بناتها؟� (وس2£�" كث

 : " " حXاة الفلسطي0/
/g فونXهذا ما حدث {ال2س£ة للتل

 � / abالفلسطي2ي / abفون، {عد انقراض زمن الرسائل، هو الرا{طة المقدسة بXالتل"
" جــــيوب مــــسؤو�" 

/g 
ً

Àومــــتنق 
ً

ôــــا محــــمو
�
" الــــضفة وغــــزة تــــطور الــــتلXفون فــــأصــــبح بــــXلXفون

/g
. إنــهم مســتفزون رغــم عــلمهم أن  / abالــعادي / abاســتفزاز الــمواطن aLدة ±ــش�ل يثXالســلطة الــولــ
" هــــذە الــــمسألــــة نــــ(ع مــــن 

/g ة وغــــزة وأنXــــ�Oالــــضفة الــــغ "
/g مــــتوفــــرة aLالخــــطوط الــــعاد=ــــة غ

االضطرار."(ص131) 
و�ــــقدر مــــا �ــــان هــــوس الحــــداثــــة {ــــالســــXطرة ع# الــــزمــــان والــــم�ان �ــــانــــت مــــنتجاتــــها كــــذلــــك، 
ي {ـالسـXادة  é¢óـا لل والـهاتـف هـو أداة لـلتغلب ع# الـجغرافـXا والـزمـن، و�ـذلـك =عþ" إحـساس�
ـا الÅسـXّد عـلXه: الـجغرافـXا�الـم�ان والـتارNـــــخ�الـزمـان؛ إال أنـه فـXما يـتعلق  ع# مـا لـم =ـمكنه يـوم�
ا  " الـــذي أنـــتجته الســـXاســـة الحـــداثـــXّة وقـــدمـــت لـــه {ـــجانـــب الـــتكنولـــوجـــXا مـــنتج� {ـــالفلســـطي0/
ا وهــو الــدولــة الحــديــثة الــذي أنــتجتها أوســلو، �ــانــت"ســXادتــهم الــشخصXّة  �XــخانــNا تــار �Xحــداثــ
ـــا  / عـــموم� abادة الفلســـطي2يXة وال مـــع مظهـــر ســـXّادتـــهم الـــوطـــنXاب ســـXناســـب مـــع غـــÅال تـــ " v0ال
ا ع# مــوضــع تــماس  " دائــم� ضــمن تــرتــà£ات أوســلو الــعجي£ة"(ص132)، مــا جــعل الفلســطي0/
" إحــــاطــــة نــــفسها بــــنماذج ثــــقافــــ(Nّــــة 

/g أجــــادت " v0وشــــك ومــــسائــــلة لــــمفهوم دولــــة أوســــلو، ال
" تـــــ2بثق فـــــقط مـــــن الـــــجغرافـــــXا الفلســـــطيX2ة  v0ـــــة الN)ـــــف جـــــماعـــــتها الـــــعضNOة لـــــتعXإســـــتهال�ـــــ

/ أّن:  abة وقطاع غزي، متناسX�Oضفة غ / abالممزقة ب
 "

/g م. وعـلينا أّن نـطور أداءنـاXـق أوسـلو قـد تـقودنـا إ� االسـتقالل وقـد تـقودنـا إ� الـجحNOطـ"
"(ص135)  "

/Fالثا aLء إذا أردنا تجنب المص "
éí ل�

" رفـضت  v0ة، تـحولـت "الـمقاومـة" (الXّـ�Oـة الـغNّÖثقة مـن الـمركـÑوكـعادة مـنظومـة الحـداثـة الـمن
" األمـــــم 

/g اغـــــتهاXل، وحـــــدهـــــما، الـــــموافـــــقة ع# صـــــXائـــــå¿ة وXـــــكNOالـــــوال=ـــــات المتحـــــدة األمـــــ
 ، "

/Kنات مـن الـقرن الـماàالـثمانـ "
/g ،ها aLـر مصNOاع تـق / vLان "

/g المتحـدة ع# أنـها حـق الـشعوب
" أدبــــXات الســــلطة الفلســــطيX2ة 

/g ("ا للـ"إرهــــاب �/ aLا ومتح �Xا ضــــ£ابــــ " الــــمقا{ــــل تــــعNOــــف�
/g وقــــدمــــا

" نــقد وتــفكXك 
/g Iاألس " / أنــها الــنموذج الفلســطي0/ abح "

/g وثــقافــتها الــممأســسة إ� إرهــاب
: "وهللا الـعظXم لـعبوا  " v0ـاالنـتفاضـة ال} aLـر المصNOاع حـق تـق / vLة وانXّة الـقمعXـ�Oـة الـغNÖالـمركـ
فـــيها عـــن قـــصد ولـــغوصـــوهـــا مـــن شـــان الـــناس تنóســـط ع# تـــوقـــXفها"(ص137). و�ـــالـــتا�" 
" الســــÅينات 

/g / abع {ــــعد، ففلســــط/ vLــــرە لــــم ينNOتــــق "
/g ها والــــحق aLألن مص ، / abت فلســــط aLتغ

 / abسعينات {ــــعد أوســــلو وتــــحول فلســــطÅالــــ / abــــران تــــختلف عــــن فلســــطNÖث نــــكسة حــــXحــــ
ا رام هللا الـــــــــÅسعينات ول®ســـــــــت رام هللا 

�
/ الســـــــــXاســـــــــXة: "هـــــــــذە إذ abة إ� فلســـــــــطXـــــــــخNالـــــــــتار

وحـــات األصـــدقـــاء"(ص140)،  éå لها المســـتجدة {ـــدونXينات. لـــم أ�ـــن ألعـــرف تـــفاصـــÅالســـ
 "
/g " ــــا لــــلغا=ــــة وهــــو: هــــل هــــ(Nــــة الفلســــطي0/ وع� é¢ا وم �Xصــــح 

ً
ôساءل ســــؤاÅــــمكننا هــــنا أن نــــ=

" الــــــÅسعيX2ات  الســــــÅيX2ات واألر�ــــــعيX2ات وحv0 قــــــ£ل ذلــــــك مــــــختلفة عــــــن هــــــ(Nــــــة فلســــــطي0/
واأللــفXة {ــعدهــا؟ طــالــما أن "مــ�ان" الــه(Nّــة قــد تغaL واخــتلف، وهــل نــحن {ــحاجــة إ� مــن 



 

" tـــسكنها، مـــاذا لـــو فـــقدنـــا الـــجXل الـــذي  v0نا الÅـــN)عرفـــنا إ� هـــXعـــا¾ االخـــتالف والـــتحول لـــ
عــا¾ الــنك£ة والــجXل الــذي عــا¾ هــNÖــمة حــNÖــران والــجXل الــذي شهــد نــك£ة أوســلو؟ هــل 
 ë2ســــــي "

/gالــــــمنا "
/g ل الــــــمولــــــودXــــــون أن الــــــجNــــــمكن أن تــــــتحقق حــــــينها مــــــقولــــــة بــــــن غــــــور=

؟  / abفلسط IL؟ و¿� أي =مكنها أن تن�مش أ� / abفلسط

؟  "
@xما الذي 4حتاجه الواقع المأساوي للفلسطي

 "#Xائåوأوضـــــــــح مـــــــــن قـــــــــتل اإل ILة أ� éåال¢د؟ وهـــــــــل ثـــــــــمة مـــــــــ£ا "
/g ة éåهـــــــــل تـــــــــقتله الـــــــــم£ا

ــا  " �ــل يــوم؟ أم أنــنا كفلســطي2يون {ــحاجــة لــلمجاز الــمتخXل والــرمــز، لــنتمكن دوم� للفلســطي0/
" لـلدولـة هـو عـنف مـادي، بـàنما قـدرة 

IFبـورديـو أن الـعنف الحـدا aLمـن الـمقاومـة �ـما =ـقول بي
" ت2تË. إن انـفتاح الـه(Nـة ع# الـرمـزي والـمجازي والـمتخXل هـو مـا  v0ـة ¬" الNÖالـمقاومـة الـرمـ
=ــضمن لــها ديــنامــXة عــالــXة وقــدرة ع# الــمواجــهة "إن الــتعدد الــذي تجــدە الــه(Nــة الحــديــثة 
" �ــالهــما طــاقــته  ا لــلقضاء عــلXه (حــXث =ج0/ ا والــذي تــ£ذل الــمؤســسات الحــديــثة جهــد� عــبئ�
ا هــو الــقوة الــوحــXدة الــقادرة ع#  اإل{ــداعــXّة الــمNOــعة مــن هــذا الــمقصد {ــالــذات) يــ£دو مجــدد�
Nة المهـل·ة للحـداثـة ونـÖع فـتXلها"(ص170)، {مع0/ آخـر إن انـفتاح  aLالحـد مـن الـقوة الـتدم
/ حـــــول  abوالـــــمقموع "

v{NOة ع# اآلخـــــر (مـــــأســـــاة الـــــيهودي والـــــجنوب أفـــــX2ـــــة الفلســـــطيN)الـــــه
الــــعالــــم) والــــزمــــان والــــم�ان والــــذات وحــــواراتــــها الــــداخــــلXة هــــو الــــذي =ــــضمن لــــها قــــدرة ع# 
" لــــلذات الفلســــطيX2ة وتــــك(Nــــن  " ال¢د الفلســــطي0/

/g ة éåالــــمواجــــهة واالنــــتصار، أن أن الــــم£ا
الجماعة الفلسطيX2ة قتل لهما: 

ة الســـــــXاســـــــXة  éåا لـــــــلم£ا �Xا �ـــــــافـــــــ ر� KLأن هـــــــذا الـــــــوضـــــــع لـــــــ®س م "
/g "

IFا مـــــــع محـــــــد "كـــــــنت مـــــــتفق�
" داخــــل الــــوطــــن وال خــــارجــــه. والســــتغراب 

/g ال " " الــــشعر الفلســــطي0/
/g واالنــــكشاف الــــفكري

الجميع قلت أن الف�اهة والسخNOة عنËان ال {د منهما لل·تا{ة العX�Oة و الفلسطيX2ة. 
إن واقعنا المأساوي ال ي2تج كتا{ة مأساوNّة {حت."(ص146) 

ا {ـــالـــملهاة ألنـــها {ـــال جـــالل. إنـــنا tـــسقط ع#  "الـــوضـــع مـــأســـاوي لـــ·ن الـــمأســـاة مـــش(�ـــة دائـــم�
اجـXد=ـا اإلغـNOـقXة  vLال "

/g الـسكت. {ـدون ذلـك الـدوي الـمصاحـب لـسقوط الـ£طل الـمأسـاوي
Nـــــة. الـــــما�ـــــينة اإلعـــــالمـــــXة الـــــجهنمXّة تـــــطمس مع0/ الـــــسقوط، وتـــــصورە لـــــنا  aLكسبXأو الشـــــ

ا.  انتصارات ونهوض�
 "
/g ء عــــــفن "

éí ث =ــــــقول هــــــملت: "ثــــــمةXقة حــــــXالــــــعت "íõالــــــم "
/g ــــــا هــــــذا مــــــالــــــم =ــــــكن مــــــتاح�
الدنمارك" و2NتÎ" األمر. 

، =ـقرر لـك أن الـمدعـو وNـلXام  " الـص£اح الـتا�"
/g ا �XـونـNÖا أو تـلف �Xا إذاعـ إنـك لـم تـكن تجـد بـرنـامـج�

" الـدنـمارك ع# 
/g ء "

éí رجـل تـافـه ومـغرض وال عـالقـة لـه بـنضال الـشعب وأن �ـل aLشكسـب
. =ـــضع  " صـــحف الـــص£اح الـــشما�"

/g 
ً

ôدة� ولـــن تجـــد مـــقاXادتـــها الـــرشـــXـــا قـــ مـــا يـــرام وخـــصوص�
/ وNـلXام ابـن السـXدة  abوجـه المسك "

/g ا =ـد=ـه ع# خـا¾تXه، وNـدلـق لـسانـه إ� األمـام، صـائـح�
أم وNلXام: 

؟  aLد شكسبXوما هو ال£د=ل =ا س
ألـــــم =ـــــقل أنـــــور الـــــسادات أنـــــه ســـــXصفق لـــــمن ¼ســـــتطيع أن =ـــــحقق أفـــــضل مـــــما حـــــققه هـــــو 

{م£ادرته التارNخXّة؟ 
من أين للتع®س أود=ب ب£الغة تنقذە من مõسXه بهذە الóساطة�" 



 

ل·ن .."الحXاة Ðستعö" ع# التóسXط �ما ترون�"(ص151) 

@ اإلنGة، والهو  tuالتهووي، أو ممارسة اله<,ة ب

" ظــلها وتــقد¼ــسه، =ــقول 
/g ــة ع# اآلخــر وعــدم انــح£اســهاN)مــن لحــظات انــفتاح الــذات والــه

ال�اتب: 
" ألول مـرة هـنا. كـنا طـوال الـسنوات الـماضـXة نـص(غ  "شـاهـدت بـرامـج الـتلفNÖـون الفلسـطي0/

" {الد الناس، من {اب الخXال: 
/g دين é¢نفتقدها �م " v0ات الXالمسم

الخطوط الج(Nة الفلسطيXّ2ة، 
طة الفلسطيX2ة،  é¢ال

 ، " التلفNÖون الفلسطي0/
الحكومة الفلسطيX2ة، إ�.. إلخ. 

ء� ��ل التلفNÖونات العX�Oة� وكذلك اإلذاعة�  "
éí سوط من �لóون مNÖالتلف

ا  " رام هللا: ألــسنا شــع£�
/g ةXّ2مــقر اإلذاعــة الفلســطي "

/g "̄ " مــقا{ــلة أجــNOــت م
/g الــمذيــع " ســأل0/

ا؟  ا مختلف� ا؟ وطن� ا مختلف� معجزة؟ شع£�
قـــــلت لـــــه: مـــــختلفون عـــــن مـــــن {ـــــالـــــض£ط� وعـــــن مـــــاذا� �ـــــل الـــــشعوب تـــــحب أوطـــــانـــــها و�ـــــل 
" ســـــXÑلها إذا اقتö/ األمـــــر. الشهـــــداء ¼ـــــسقطون مـــــن أجـــــل قـــــضا=ـــــاهـــــم 

/g الـــــشعوب تـــــحارب
 " KFـل مـ�ان. الـمعتقالت والـسجون مـكتظة {ـمناض#" الـعالـم الـثالـث والـعالـم الـعر� "

/g الـعادلـة
" طـلXعتها. لـقد عـانـàنا وقـدمـنا تـضحXات {ـال حـد. لـ·ننا لـسنا أفـضل وال أسـوأ مـن اآلخـNOـن. 

/g
" تــصنع الــفروق فــإذا  v0ــن. عــالقــة الــناس {ــأوطــانــهم ¬" الNOلة وكــذلــك {ــالد اآلخــXــالدنــا جــم}

�انت عالقة نهب ورشوة وفساد تأثرت {ذلك صورة الوطن. 
وط اإلذاعة الناجحة قلت:  éå عن " ولما سأل0/

إّن عليها االبتعاد عن السلطة."(ص145) 

الرعشة 

 ، "ªعـن الـلغة وأثـرهـا اإلجـتما / abوالـلساني / abN)ـات الـلغNOا مـن نـظ إذا �ـان لـنا أن tسـتعXد {ـعض�
فـإن "ارتـ£اك المع0/ و¿خـتفاء الـرعـشة"(ص168) الـذي ¼شـaL إلـXه الـ�اتـب ±ـشأن انـقسامـات 
" أوســـلو،  ا ولـــ·ن {ـــأدوات اإلحـــتالل، ونع0/ �X2ا" فلســـطي �Ëتـــصف "ن " v0الـــلغة المســـتخدمـــة ال

ء.   "
éí ة إ� الXان لها أثمان غال� " v0ة الX2عض الرموز الفلسطي} "

/Fحّول معا
" الــــشوارع، =ــــ�لف الــــشاب 

/g ــــاء�Oع# أســــالك ال·هــــ v0ح aLصغ " "�ــــان رفــــع عــــلم فلســــطي0/
/ =ــطلق الــنار وNــقتل مــن =ــحاول رفــع عــلم واحــد. ورغــم ذلــك قــدمــنا  abاتــه. �ــان جــ®ش رابXحــ
" �ــــل مــــ�ان وراء طــــاولــــة �ــــل 

/g الشهــــداء طــــول اإلنــــتفاضــــة مــــن أجــــل رفــــع الــــعلم. اآلن الــــعلم
موظف، مهما صغرت وظXفته. 

يزعجك غXاب الروماtسXّة من األمر؟ 
" =عنيها العلم المرف(ع.".(ص169)  v0ة الXادة الفعلXاب السXل غ}

ا {ال  ــ المــع0/ والـرـمـزـ، فمــا عاــد العــلم =مــثل الـوـطنــ، {اــت رمـزـ� / abــاسةــ أحدــثتــ انفــصاال بXالس
 . "

/Fة، {اتت مألى {الرموز وغا{ت عنها المعاN)ولهذا انع�اسه ع# اله ، مع0/



 

ى  vLف / abتـراهـا الع " v0ا ¬" ال " ال =ـعرف الـعالـم مـن الـقدس إال قـوة الـرمـز. قـ£ة الصخـرة تحـد=ـد�
 . "

القدس وتكت}/
القدس الد=انات، القدس السXاسة، القدس الËاع، ¬" قدس العالم. 

ا {ـقدسـنا، قـدس الـناس. قـدس الـبيوت والـشوارع الـم£لطة واألسـواق  �Xلـ·ن الـعالـم لـ®س مـعن
الـشعبXة حـXث الـتوا{ـل والمخـلالت، قـدس الـ�لXة الـع�OـXة، والـمدرسـة الـرشـXد=ـة، والـمدرسـة 

العمNOة."(ص170) 
" {ـ"وضـــع"  �ـــل الËاعـــات تـــفضل الـــرمـــوز. الـــقدس اآلن ¬" قـــدس الـــالهـــوت. الـــعالـــم مع0/
الــقدس، {ــفكرتــها وأســطورتــها، وصــحيح أن األســطورة ¬" شــ�ٌل مــن أشــ�ال الــمجاز، إال أن 

 . / aLم vLل، {الNل التأوXمجازات القداسة تقوم أول ما تقوم ع# تعط
" داخـــلها مـــن خـــاللـــها ومـــن 

/g نا، واســـتحوذ عـــليها االحـــتالل، مـــالـــم نـــقمÅـــNÖنا قـــتلتها رمـــÅـــN)هـــ
/ الفكرة الخالدة.  abمعلقة لفلسط aLا �أساط ا ميت� خارجها لن نكون إال مجاز�

، فÎ" تــ£دو مــن  / abفلســط "
/g ء عــفن "

éí هــل أصــابــنا الــت£اس المع0/ و¿خــتفاء الــرعــشة؟ ثــمة
ا�  � aLالخارج أجمل كث

هوامش 
 .1997 ، " KFالعر "

/gرأ=ت رام هللا، المركز الثقا ، "
IFغو KLد الNO١- م

 : / abاللفظت "
/g ـــممارســـة� / abالـــمضام / abث =ـــقارب بXحـــ ، " " {ـــأثـــر مـــن الـــ�اتـــب والـــمتفلسف فت_" المسكي0/

vF٢-  نـــحت لـــفظة "هـــووي" =ـــأ
، فـالـثانـXة {ـال2سـ£ة لـه مـرتـ£طة {ـموضـوعـة الـه(Nـة، أو مـكونـها، إنـما األو�: "هـووي، Ðسـتلزم إشـارة إ� هـو كـفعل، فـتصبح  "

vFـاN)هـووي وهـ
" الــه(Nــة، لــXصبح فــعل الــتهوي غaL مــنفصل ال عــن الــذات وال اآلخــر�الــهو وال عــن الــرحــلة بــàنهما. مــع 

/g ــا إ� الـ"هــو" اآلخــر الــه(Nــة ذهــا{�
/ الجندري فيها.  aLد ع# التحXالتأ�

ي لــو فــXفر (1901 – 1991)، وأشــار قــ£له ا�" شــاعــNOــة الــم�ان ومــضامــينه الــمجازNــة  /Lه "ëtالــفر "ëات مــنظر الــماركX٣-  {حســب أدبــ
" غاستون {اشلر (1884 – 1962). 

vFلسوف الظاهراXالف
" لعام 2016. 

/Fن الثاN é¢Ð 25 ــــخNة، العدد 3042، بتارXدة األخ£ار اللبنانNO٤-  ج
 ، "ªالـــمحتلة ع# شـــ£�ات الـــتواصـــل االجـــتما / abفلســـط "

/g ا ع# حـــرائـــق الـــ·رمـــل ٥-  وردت هـــذە الـــمقولـــة ضـــمن مـــقوالت عـــد=ـــدة تـــعلXق�
=حتفظ ال�اتب {خصوصXة صاحب المقولة. 

وت، 2009، ص32.  aLب ، "
vFان، ال·تاب الجد=د، ترجمة جورج يزناXــــخ وال2سNكور، الذا�رة والتارN٦-  بول ر

، أخرجه ال£خاري ومسلم عن أبو هNOرة.. "í٧-  حد=ث قد


