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  احلياة يستحق ما األرض على
  .د. م

  درويش حممود
  تقاومون ألنكم لكم شكراً "

  "*قبورنا على للرقص الدعوة
   

 واحلياة احلرية من حمروم شعب على عابرة حتية إلقاء جمرد من أكثر هي الشجاعة التضامنية زيارتكم إن
 ال الذي بدوره، الكاتب وعي عن وتعبّر احلي، اإلنساين الضمير يف احلي فلسطين معنى عن تعبّر إنها الطبيعية،

 وهو – احلقيقة عن فالبحث والعدالة، احلرية قضايا يف مباشراً انخراطاً  ينخرط ولكنه اإلبداعية، بالكتابة يكتفي
 من املعاصر األرض هذه بتاريخ أحاط ما مع اجملابهة، شكل األرض هذه على يتخذ – الكاتب واجبات أحد

  .املكان وخارطة التاريخ ذاكرة من شعبنا مسح وحماوالت واستحواذ، تزييف عمليات
 لكن عيدهم، نكبتنا ويعتبرون قبورنا، على اآلن يرقصون من هناك النكبة، عمر من الستين العام يف اآلن نحن

 ألن مستمرة، النكبة وجودهم؛ على قلقاً أكثر الفلسطينيين جتعل مستمرة، اقتالع عملية إنها ذكرى، ليست النكبة
 ليست علينا، إسرائيل تشنها التي الدائمة احلرب وهذه احلرب، استمرار يعني االحتالل واستمرار مستمر، االحتالل

 اخلطاب يروّج كما وجودين، بين صراعاً الصراع ليس وجودنا؛ على حرب هي بل وجودها، عن دفاع حرب
 الفلسطيني بالوجود اعترافها مقابل إسرائيل على جماعياً سالم مشروع جمتمعين، العرب عرض فقد اإلسرائيلي،

  .ويل لكم فهو لكم بقي وما يل، فهو يل صار ما: يقول منطقها ألن رفضته، نهالك مستقلة، دولة يف
  .عارية احلقائق لتشاهدوا األعزاء، األصدقاء أيها هنا أنتم
 عالية؛ بكفاءة هنا يزدهر ترونه أنتم وها إفريقيا، جنوب يف األبارتهايد نظام بانتهاء معاً، أمس، احتفلنا، لقد

 ال أعناقنا، على العمالقة كاألفعى ويلتف هنا، يرتفع ترونه أنتم وها برلين، جدار بسقوط معاً أمس، واحتفلنا،
 التاريخ ليفصل وال األفق، رؤية وعن أنفسهم، عن الفلسطينيين ليفصل بل اإلسرائيليين، عن الفلسطينيين ليفصل

  .عنصرية بمهارة ليوحدهما بل األسطورة، عن
 شيء، كل عن شيء كل تفصل العسكرية احلواجز يومية، معجزة هي ما بقدر بديهية ليست ترون كما هنا احلياة

 شبهاً  وأكثر حياة، من أقل هنا احلياة اجلرافات، تغيّره ألن ومعرضاً مؤقتاً  يبدو الطبيعي، املشهد حتى شيء وكل
 وتوسيع الروتيني اليومي والقتل واحلصار، القمع تصعيد أن الساخرة املفارقات ومن البطيء، باملوت

 النفوس يف السالم فكرة بقتل وتهدد مفرغة، حلقة يف الدائرة السالم عملية يسمى ما سياق يف يتم املستوطنات،
  .للعنف الشرعي األب هو االحتالل أن كما والعدالة، احلرية: هما شرعيَّين والِدَين للسالم إن املعذبة،

 مل االحتالل، زمن يف وترعرعا ولدا األقل على فلسطينيان جيالن التاريخية، فلسطين أرض من اجلزء هذا على وهنا
 هذا خارج شيء كل أن لهم ويبدو عنهم، يبتعد وغدهم اجلحيم، بصور مألى ذاكرتهم عادية، أُخرى حياة يعرفا
  .األمل بداء مرضى ألنهم اجلنة، إىل الرحيل يف يرغبون ال لكنهم اجلنة، هو الواقع

 أن يحاول أنه هو واحد شيء إالّ مواطنيه عن يميزه ال الفلسطيني، الكاتب يعيش الصعب، التاريخي الشرط هذا يف
 ما مرة، من أكثر قلت لقد متماسكة، تكون أن يحاول أدبية نصوص يف املكان، وهذا احلياة هذه شظايا يلملم

 التعبير يف صادقاً يكون أن عليه ،!شاعراً أو كاتباً الفلسطيني يكون أن أصعب وما فلسطينياً، املرء يكون أن أصعب
 الطوارئ حالة بين التوتر هذا منطقة يف ثانية؛ جهة من األدبية ملهنته خملصاً يكون أن وعليه جهة، من الواقع عن

 ما يقاوم أن أيضاً، وعليه، بالكلمة، االحتالل يقاوم أن عليه الشاعر، لغة تتحرك األدبية خميلته وبين الطويلة
 أدبية على يحافظ وكيف العبودية؟ ظروف يف األدبية حريته يحقق فكيف والتكرار، العادي خطر من الكلمة يصيب
  الوحشية؟ زمن يف األدب

 التاريخي الشرط فإن وواقعه، نفسه عن التعبير يف خاصة فردية طريقة كاتب أو شاعر لكل ولكن صعبة، األسئلة
 أدب نضع أالّ الضروري من ولذلك ومتباينة؛ متعددة الكاتبة الذوات ألن متشابهاً، واحداً نصاً ينتج ال الواحد

  .جاهزة نمطية صورة يف الفلسطيني
 يف وتأمل حب قصة له ووجودية، ووطنية يومية أسئلة له معذّب، بشري كائن إنه مهنة، وال شعاراً الفلسطيني ليس

  .لالحتالل قابل غير داخلي وعامل ميتافيزيقي، خوف وله اجملهول، على مفتوحة ونافذة زهرة،
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 عن بحثاً ال متخيل، بديل واقع الواقع، ذلك على متعالٍ واقع خلق على قادر حمدد، واقع من يولد الذي األدب إن
 اجملازي، حيزها يف األسطورة ولوضع أسطورية، أقل التاريخ جلعل بل وحشي، تاريخ من هرباً السعادة، أسطورة

  .التاريخ أنسنة يف مشاركين إىل للتاريخ ضحايا من ولنتحوّل
 احلصار لفك الشجاعة مبادرتكم على لكم شكراً  معنا، النبيل تضامنكم على األعزاء األصدقاء أيها لكم، شكراً 

   .أحياء زلنا وما هنا زلنا ما قبورنا، على للرقص الدعوة تقاومون ألنكم لكم وشكراً  علينا، املضروب
   
  

 وقد ،2002 سنة يف الغربية الضفة زيارته أثناء يف العامليين األدباء وفد أمام درويش حممود كلمة نص  (*)
  .2002 مارس/آذار أواخر يف الله رام يف السكاكيني خليل مركز يف قرأها

  
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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