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Writing back and deconstructing the Zionist Discourse 

Recalling Mahmoud Darwish in Mizrahi Jews poetry, a comparative 

intertextual study 

The study adopted the phrase “writing back” from Salman Rushdie 

and defined it as postcolonial writers engaging in the power of imperial 

discourse, not by writing 'for' the center but 'against' the assumptions of 

the center to a prior claim to legitimacy and power. 

“Writing back” is the strategy adopted by the Mizrahi Jews as the 

periphery that uses the power of symbolic speeches to respond to the 

dominant Zionist and to dismantle its totalitarian discourses. As Zionism 

has devoted to itself a special discourse and historical text explaining the 

absolute priority of Western European culture over any other cultural.  

Based on all this, the study focuses on the analysis of recalling 

Mahmoud Darwish texts in Mizrahi Jews poems, according to the forms 

of Intertextuality, and the Determinants of Postcolonial Theory. 

 

 الرد بالكتابة وتفكيك الخطاب الصهيوني

 دراسة تناصية مقارنة – استدعاء محمود درويش في شعر يهود الشرق

ا محاوالت "الرد بالكتابة" جزء من عبارة تنسب لألديب والناقد "سلمان رشدي" يقصد به

الهامش الذي أخذ يرد بقوة الكتابة على المركز المهيمن، في محاولةةة "االسةةتحوال" علةةى مةةا كةةان 

يملكه هةةذا المركةةز مةةن سةةلطة متنوعةةة ومركبةةة، وهةةي االسةةتراتييية الخطابيةةة التةةي يعمةةد  ليهةةا 

ز اليهةةودي الشةةرقي باعتبةةارم الهةةامش الةةذي يسةةتخدا قةةوة الخطابةةات الرمزيةةة للةةرد علةةى المركةة 

الصهيوني المهيمن وتفكيك خطاباته الشمولية ونقدم لأليةةديولوجيا التةةي يتبناهةةا و عةةادة الن ةةر فةةي 

  مقوالتها.

 ةسةةواء الشةةعري-نصوص الشاعر الفلسطيني محمود درويش سبل توظيف  الدراسةتتناول 

، مةةن باعتبارم شكال مةةن أشةةكال اةخريةةة المهمشةةة يهود الشرقل الخطاب الشعريفي  -ةأو النثري

الصةةهيونية خاصةةة بعةةد أن كرسةة   أجل التعبير عن أزمة الهويةةة الثقافيةةة لةةدي اليهةةود الشةةرقيين

لنفسها خطابا خاصا ونصوصا تاريخية توضح األفضلية المطلقة للثقافة الغربية األوروبية، مقابةةل 

 ، بيانةةب مقةةوالتعلى ن ريةةات الةةدرت التناصةةي معتمدة في للك ،تهميش أية هوية ثقافية أخرى

 الكولونيالية. بعد ما الن رية

 الكلمات المفتاحية:

 يهود الشرق –تفكيك الخطاب  –التناصية  –محمود درويش  –الرد بالكتابة 
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 الرد بالكتابة وتفكيك الخطاب الصهيوني 

 استدعاء محمود درويش في شعر يهود الشرق 

 -مقارنة دراسة تناصية-

 تقديم:

كرس  الصهيونية لنفسها خطابا خاصا ونصوصا تاريخية توضح األفضلية المطلقة  

وهذا الشكل من التمييز هو جزء للثقافة الغربية األوروبية، مقابل تهميش أية هوية ثقافية أخرى، 

األعراق  من التفكير المركزي الغربي الذي وضع المعايير المحددة والقواعد المطلقة للتمييز بين

حيث يُن ر لليهودي الشرقي في والثقافات لترسيخ مركزية القيم األوروبية وهيمنتها على الشرق؛ 

صهيوني وفق من ورين مختلفين في الوق  نفسه: األول مشروط بالمن ومة األوروبية الوعي ال

اقي االستعمارية التي تعامل  معه باعتبارم هدفا استعماريا وطبق  عليه خطابها االستشر

المتعالي، والثاني هو المن ور القومي الذي يرام يهوديا يختلف عن الثقافة العربية التي جاء منها 

 وعليه االندماج في هويته الثقافية اليديدة التي يحتمها االنتماء  لى الوطن اليديد. 

ل أنفسهم بعيدا عن هذين المن ورين، ولكونهم يومن هنا ليأ اليهود الشرقيون  لى تمث

زولين عن ثقافتهم الخاصة في شكلها اللغوي األصلي، كان  خطابات اةخر المهمش بكل عم

أشكالها وسيلتهم ليذب االنتبام  لى هويتهم الثقافية األصلية مع نزوعهم  لى ما يعرف بة "ترييف 

 لى الغرب"؛ أي  قناع الغرب بنسبية ثقافته وثقافة الشعوب األخرى. وقد عمدت تلك المحاوالت 

التمركز الغربي للخطاب الصهيوني ومقوالته الفكرية وفق آليات متداخلة من المنهييات  يضتقو

التفكيكية والثقافية والقراءات التاريخية والمقارنة، في شكل من المقاومة الثقافية الرمزية التي لم  

هدف في األسات  لى معارضة تلك المركزية   ،شكال أحاديا بل متعددا -وفق هذا المنطلق-تتخذ 

 األحادية ومحاولة تقويضها عبر خطاب مضاد يمثل الذات في صورتها الحقيقية.

سواء الشعرية -تتناول الدراسة سبل توظيف نصوص الشاعر الفلسطيني محمود درويش 

مهمشة، وللك في الخطاب الشعري ليهود الشرق باعتبارم شكال من أشكال اةخرية ال -أو النثرية

من أجل التعبير عن أزمة الهوية الثقافية لدي اليهود الشرقيين، معتمدة في للك على ن ريات 

الدرت التناصي وآليات التفاعل النصي و جراءاته المختلفة، بيانب مقوالت الن رية ما بعد 

وتكشف الكولونيالية التي تبحث في عالقات القوى بين خطاب المستعمر والخطاب المضاد له، 

عن أهمية الكتابات األدبية كخطاب سردي بديل يواجه الخطاب الرسمي الذي يمتلك عادة طبيعة 

 سلطوية و قصائية تمارت التهميش ضد أنواع الخطابات األخرى الممكنة. 

ولتحقيق هدف البحث تم تقسيمه  لى قسمين رئيسين: قسم أول بعنوان يهود الشرق وتفكيك 

خارج النص؛ يعنى بتقديم الخلفية المرجعية التي تتمحور حول الدور  قراءة -الخطاب الصهيوني

الهامشي الذي تم وضع اليهود الشرقيين في  طارم داخل الميتمع اإلسرائيلي بعد  قامة الدولة عاا  

قراءة داخل النص؛ يتناول جملة   -، ثم قسم ثان بعنوان الرد بالكتابة وحوارية النصوص1948

تفاعل النص الدرويشي داخل الخطاب الشعري ليهود الشرق، وتقف على العالقات التي تؤسس ل

  بيان اةليات المستخدمة التي تستنطق الخطاب السابق لصالح الخطاب اليديد.
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 يهود الشرق وتفكيك الخطاب الصهيوني –القسم األول 

في تعد الحركة الصهيونية حركة أطلقها يهود أوروبيون استيابة ألزمة الوجود اليهودي 

أوروبا وبخاصة أوروبا الشرقية، كما أن أعضاء المن مة الصهيونية هم يهود أوروبيون اتيه  

نشاطاتهم نحو يهود أوروبا. ومن هنا نيد أن ال روف التي أنتي  الفكر الصهيوني أوروبية 

 -بالكامل، يمكن تلخيصها في عاملين أساسين: معاداة السامية التي نبع  من الصراع اليهودي

سيحي، وسياسة االستعمار األوروبي للشرق؛ فأتباع الصهيونية اإلشكنازية وقادتها "لم يكونوا الم

بعيدين عن مشاعر التملك والسيطرة الخاصة بأبناء شعوب أوروبا على بقية شعوب العالم؛ فعندما 

ن ر يهود أوروبا  لى أفريقيا والشرق األوسط كان اليميع في ن رهم بربريين مثلما وصفهم 

 . 1رتسل وطلب أن يتم بناء درع من أجل حماية العالم األوروبي المتحضر منهم"ه

فلم يختلف خطاب الصهيونية عن خطاب االستعمار االستعالئي عند تناول الشرق؛ فرسخ  

الخطاب الصهيوني لتفوق الغربي ودونية الشرقي وعمل على استبعادم خطابيا عبر اختالقه داخل  

 . 2ر اليديدة تيسد ما يسمى بة "شرقنة الشرق"من ومة من األفكار والصو

وال -"استطاع الغرب وقد اعتمدت األيديولوجيا الصهيونية على السيل االستشراقي الذي 

بفضله أن يتناول الشرق بالبحث العلمي بصورة منت مة، وأن يبذل فيه جهودم في  -يزال

البحث مبدأ التنميط الذي يعني "فرض هوية . ومن  جراءات هذا 3االستكشاف وفي العمل أيًضا"

عليا على الثقافات واليماعات، والوقوف على خاصية معينة ثم العمل على تضخيمها لتكون 

 .4بمثابة هوية عامة تطول اليميع"

واالختزاالت هي آليات ليأ  ليها االستشراق من أجل التضليل من ناحية،   وتلك التنميطات

لشرق والشرقي من ناحية أخرى، ومن ثم خلق ن اا من التعارضات و نتاج حقيقة ثابتة عن ا

الثنائية ي هر الغرب داخلها رمزا لقيم العقل والتنوير والحضارة، وي هر الشرق داخلها في 

صورة عكسية لهذم القيم؛ فلالستشراق قوة ثقافية تيل  في من ومته التمثيلية، التي ارتبط  في  

المختلفة، وسلطة الخطابات الرمزية ممثلة في أدب الرحالت سلطة مؤسسات الدولة بأشكالها 

وقد احتل اليهود والفن والروايات التخييلية وغيرها، بحيث يغدو التمثيل بديال عن الواقع الفعلي. 

مكانة مرموقة داخل حركة االستشراق الغربي األوروبي، لكن لم يكن يتم تعريفهم بكونهم يهودا 

اعتمدوا الخطاب االستشراقي لاته الذي مهد ل هور الحركة بل بكونهم مستشرقين، وقد 

أصبح له أهدافه  الصهيونية بوصفها حركة استعمارية، لتبدأ مرحلة االستشراق الصيهوني الذي 

وموضوعاته الخاصة التي تهدف بطبيعة الحال لخدمة الحركة الصهيونية وتأصيل الوجود 

 .  اليهودي في فلسطين

وهنا ت هر العالقة بين صور الهيمنة السياسية والثقافية وآليات التمثيل؛ فكل آلية تخدا 

بالضرورة اتياها سياسيا وأيديولوجيا تتبناها السلطة الحاكمة، وهو ما يمكن توضيحه من خالل 

"النمولج الحكومي" الذي طورته المؤسسة الصهيونية تيام الفلسطينين خالل مرحلة الهيرات 

ء التوسعات االستعمارية؛ فقبل اتفاقية أوسلو تألف  أغلب المؤسسات الفاعلة في الميتمع من وأثنا

المستشرقين الذين عملوا في المناصب األكاديمية وتخصصوا في مياالت األدب العربي 
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واإلنثوغرافيا اإلسالمية، وكان الخطاب االستشراقي الغربي هو سيلهم المعرفي الذي استمدوا 

 .5تهم عن الشرق وعمدوا  لى نقله وترجيعه في الميتمع اليديدمنه معلوما

فالسرود الصهيونية قد عمدت  لى اختالق الشرق عبر ما أسمام سعيد بة "اليغرافيا 

التي تعني نقل الشرق عبر صور وأخيلة ال تم  للواقع بصلة، بل تعد جزءا من   6التخييلية"

عيار الحقيقة االستشراقية بمطابقة الصورة التي  استيهامات المستشرقين عنه؛ بحيث ال يصبح م

يكونها المستشرق عن الشرق مع الشرق الحقيقي، ألن االستشراق يخلق بطريقة ما موضوعه،  

 أي يصبح االستشراق  رغاما للشرق على أن ي هر ويوجد بكيفية محددة ووفق رغبة معينة.

ت  لى "االختزال وعند الن ر  لى المشروع الصهيوني، نيد أن نصوصه قد عمد

الطبوغرافي" في نقلها لفلسطين باعتبارها "أرضا بال شعب لشعب بال أرض" ووصفها عبر 

 أخيلة ال تتطابق مع الواقع الفعلي لتبرر بذلك فعل االحتالل.

وفي رؤيته الخاصة بالقضية الفلسطينية، يؤكد " دوارد سعيد" أن الفلسطينيين ضحايا  

منته على الخطاب اإلنساني؛ فلم يُن ر  لى القضية  ال من خالل  للفكر الصهيوني الذي فرض هي

الرؤية الصهيونية وروايتها عن الصراع، فالصهيونية ما هي  ال استمرار للمشروع االستعماري 

الغربي للشرق، وأنها اعتمدت الخطاب االستعالئي نفسه الذي توجه  به اإلمبراطورية  لى 

 .7الشرق و فريقيا

الصهيونية لنفسها خطابا خاصا يوضح األفضلية المطلقة للثقافة الغربية  ومن هنا كرس  

األوروبية، مقابل تهميش أية هوية ثقافية أخرى، وهذا الشكل من التمييز بين ما هو غربي وما هو  

غير للك، هو جزء من التفكير المركزي الغربي الذي وضع القواعد المطلقة للتمييز بين األعراق 

 يخ مركزية القيم األوروبية وهيمنتها على الشرق.والثقافات لترس

الذي يمثله -ويمكن القول بأن الصهيونية في سعيها  لى  قرار هيمنتها على الشرق 

كهدف كولونيالي، وضع  نفسها في موضع السيد وحول  الفئات  -الفلسطنيون واليهود الشرقيون

الصورة التي تخدا أهدافها التعبوية المستضعفة  لى وضعية التابع، وقام  بتمثل هذا التابع ب

-אלה שוחט "والسياسية واالستعمارية. وفي هذا اإلطار ترى الناقدة اإلسرائيلية عراقية األصل 

" أن "الصهيونية قد توجه   لى اليهود الشرقيين بخطاب هيمنة، ُمحددة عدا  مكانية إيال شوحط

ن "يهود" و"عرب"، فأن تكون يهوديا دمج هويتين معا، وأن هناك تعارضا واضحا في اليمع بي

  .8أوروبيا أو أمريكيا فهو أمر مقبول، أما أن تكون يهوديا عربيا فهو أمر مفارق ال يقبله المنطق"

حيث ن رت الصهيونية  لى ثقافة اليهود الشرقيين بازدراء، وبسبب هذم الن رة قاا اليهود 

الشرقيون بمحاوالت تغيير سلوكهم حتى يتأقلموا مع الواقع اليديد، ولذلك نيد أن اليهود الشرقيين 

ع في خمسينيات وستينيات القرن العشرين قد حاولوا كب  هويتهم الثقافية واالنصهار في الواق

اليديد الذي دخلوا فيه، أما الييل اليديد فقد بدأ في التفتيش عن هويته الثقافية وصياغة لاتيته 

وتفكيك المفاهيم الكولونيالية والقومية وزعزعة القاموت التعريفي التي وضعه الخطاب 

 .9الصهيوني للشرق على مدى مئات من السنين
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جديد" يتميز بالقوة اليسدية والذهنية ففي حين عمد الخطاب الصيهوني  لى خلق "يهودي 

التي تؤهله الستيطان األرض اليديدة وتحررم من عبء الماضي الذي يحمله اليهودي المنفوي 

الذي عاش في أوروبا؛ أصبح  هناك ضرورة لخلق خطاب بديل وصياغة ما يعرف بهوية 

د دعا هذا الخطاب  لى "الشرقيين اليدد" وتحررها من خطاب الصهيونية اإلشكنازية المهيمن، وق

تمثل الشرقيين ألنفسهم بعيدا عن السياق الصهيوني اإلشكنازي الذي عمد  لى محو هويتهم الثقافية 

واحتكر سرد تاريخهم الشخصي وصياغته من جديد عن طريق تهميش أصواتهم بدعوى أن 

 الغربي يمتلك صوتا يمكنه من الحديث  لى/عن اةخر المتأخر عنه.

على االدعاء القائل بأن رقيون اليدد خطابا ما بعد صهيوني مرتكزا وقد تبنى الش

 لى  -رغم تنوعها وتعددها -الصهيونية قد حول  تاريخ اليماعات اليهودية والثقافة اليهودية

سردية كبرى عن "نفي المنفى" ومركزية "األرض"، واهتم الخطاب في األسات بة "طرد  

ي الرتباطه بسياقات اإلمبريالية والكولونيالية والعرقية؛ الخطاب الصهيوني من التاريخ اإلنسان

حيث وصف  الصهيونية باعتبارها حدثا فريدا في حياة اليماعات اليهودية ال يخضع للمساواة مع 

أي حدث آخر، ووضع  لنفسها مقياسا يناسب مركزيتها في عالقات القوى في الصراع العربي 

 .10اإلسرائيلي"

ين والمفكرين إلرساء الطابع الن ري على هذا الخطاب، وتم وقد كثف  جهود الباحث

االستناد في للك على الخلفيات المعرفية والفلسفية التياهات ما بعد الحداثة، ومن هنا لم ينبني هذا  

ة؛ حيث اقترح المفكرون الطابع وفق قاعدة االتساق الن ري المغلق بل وفق السطوح عبر الن ري

ب ما بعد الصهيونية أو تعريفه ن ريا وفق أربعة مداخل قرائية تتحدد أنه من الممكن تناول خطا

 في مقاربات ما بعد اإليديولوجية، وما بعد الحداثة، وما بعد الكولونيالية وأخيرا ما بعد الماركسية.

وحسب المقاربة ما بعد األيديولوجية؛ فإن ما بعد الصهيونية هي الخطاب الطبيعي 

يدة بعد أن قام  الصهيونية بدورها في  قامة الدولة؛ ومن ثم أصبح  والمتسق مع المرحلة اليد

رأت في   الحداثة فقد"عائقا" في سبيل للك، أما مقاربات ما بعد  الصهيونية باعتبارهاين ر  لى 

القوميات وسيلة قمع وعمل  على تفكيك خطاب الحداثة الذي يدعم المد القومي ودمج الهويات في 

ما بعد الصهيونية وفقا لهذا الطرح هي االعتراف الذي يفكك السردية هوية واحدة مركزية؛ ف

 .11الكبرى للتاريخ وللهوية، وهي خطاب التعددية والالتيانس الهوياتي

الطرحين السابقين؛ فما بعد الحداثة  -بطبيعة الحال-وتستوعب المقاربة ما بعد الكولونيالية 

ونيالية، و لا كان  ما بعد الحداثة هي قراءة هو الخطاب المعرفي الذي تتبنام ما بعد الكول

للمشروع الحداثي الغربي، فيمكن اعتبار ما بعد الكولونيالية "ما بعد حداثة األقليات" التي تسعى 

الستعادة مكانة المهمشين المسلوبة. ووفق هذم المقاربة، تكون ما بعد الصهيونية قوة "اةخر" 

ناصر الشرقية المقموعة. ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار ما الميابه للصهيونية، والمقصود هنا الع

بعد الصهيونية خطاب "الشرقية اليديدة" التي ترى في المشروع القومي مشروعا استعماريا 

استشراقيا عنصريا؛ لتفكك ما بعد الصهيونية الما بعد كولونيالية النسيج القومي والخطاب 

 ور تراتبي في التعامل مع الفلسطينين من جهة الصهيوني وما يفرضه من مركزية غربية ومن

 .12ومع يهود الشرق من جهة أخرى 
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وتأتي المقاربة ما بعد الماركسية كذلك؛ لتشرح ال روف التاريخية واالجتماعية لخطاب 

ما بعد الصهيونية، مثلها مثل الطرح ما بعد األيديولوجي، ولتُعاين خطابه الثقافي مثل الطرح ما 

لتحدد الفيوة بين الغرب واةخر مثل الطرح ما بعد الكولونيالي، لكنها ال تتناول بعد الحداثي، و

 .13للك من خالل ن رة محلية لكن من خالل ن رة شاملة للتوترات العالمية وصراعاتها

الذي يوضح أن "الخطاب   وما يهمنا من هذا الطرح هو الخطاب ما بعد الكولونيالي

الرمزي اإلسرائيلي يخفي  لى حد كبير العنف الذي اتسم به المشروع الصيهوني، عن طريق 

تكيفه مع الرواية الرسمية التي تقوا بإقصاء العناصر التي ال تتوافق معها، لذلك تتمثل أهمية هذا 

شها من قبل المن ومة الخطاب في  عادة بناء الهويات الثقافية واالجتماعية التي تم تهمي

 .14االستعمارية المهيمنة"

وكان الكشف عن العالقات بين القامع والمقموع في الميتمع اإلسرائيلي وفي كتابات 

اليهود الشرقيين من  سهامات الناقدة " يال شوحط" التي استخدم  قوالب التحليل الثقافي  

على طبيعة العالقات بين اليهود للتعرف  -التي استخدمها من قبل  دوارد سعيد-واالجتماعي 

 والعرب الفلسطينيين من ناحية، واإلشكناز واليهود الشرقيين في الشرق األوسط من ناحية أخرى؛

التي تحدث فيها عن  15فتشير شوحط  لى مقالة سعيد "الصهيونية من وجهة ن ر ضحاياها"

الخطاب اإلنساني، فلم  الفلسطينين باعتبارهم ضحايا للفكر الصهيوني الذي فرض هيمنته على

يُن ر  لى القضية  ال من خالل الرؤية الصهيونية وروايتها عن الصراع، وتضيف في مقالتها 

، أن الصهيونية انعكات 16التي حمل  عنوان "الصهيونية من وجهة ن ر ضحاياها اليهود"

واضح للمركزية األوروبية ولذلك لم تفرق في خطابها االستعالئي بين الفلسطينيين واليهود 

 العرب.

ومثلما أنتي  ما بعد الصهيونية وعيا خاصا بحركة النقد، مس  كذلك النتاج األدبي الذي  

ابة والسرد المضاد سعى  لى تقويض مركزية الخطاب الصهيوني عبر استراتيييات الرد بالكت

التي أعادت للتابع الشرقي صوته الذي تم تهميشه، وتاريخه الذي تم احتكارم داخل األن مة 

فقد استطاع األدباء من اليهود الشرقيين "وصف هيرتهم وصرختهم النابعة التمثيلية االشكنازية؛ 

 كتاباتهم حولمن الفيوة االجتماعية واالقتصادية بينهم وبين االشكناز، ومن ثم تركزت 

 .17حسب رأيهم" -الموضوعات االجتماعية للمهاجرين المضطهدين

ومن المعروف أن كل النصوص األدبية تستدعي بصورة أو بأخرى السياقات الثقافية 

والخلفيات المعرفية التي تنشأ عنها، وفي ظل تيليات التراتبية الميتمعية، نيد أن تلك اإلنتاجات 

األيديولوجية الصهيونية  لى جانب االهتماا بتصفيتها. فعلى الرغم  اهتم  بالكشف عن تم هرات

من أن "االتيام السائد في الميتمع اإلسرائيلي هو تقسيم مواضيع االحتياج بين األشكناز الذي  

يعبر شعرهم عن االحتياج السياسي، واليهود الشرقيين الذي يعبر شعرهم عن االحتياج 

ال التالية من اليهود الشرقيين قد عبروا عن قضايا االحتياج ، فإن أدباء األجي18االجتماعي"

السياسي واالجتماعي معا، وحملوا على عاتقهم معارضة هذا االتيام ومعالية م اهر مختلفة من 

 القمع سواء اجتماعية أو سياسية. 
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 الرد بالكتابة وحوارية النصوص  -القسم الثاني

طرح "ميخائيل باختين" في وق  مبكر فكرة الحوارية التي تفرض أن الكلمات مواضع 

للصراع، ألنها ال تستخدا العالمات في المواضع والسياقات المختلفة فقط، لكنها تستخدا كذلك في 

مات التعريف والتحديد وتصبح موضعا المواضع المتعارضة والنقيضة، ومن ثم تفقد هذم العال

لحوار بين الخطابات الثقافية والقوى االجتماعية، ومن ثم تكون النصوص اللف ية أماكن تتوزع 

عليها المساهمات العلنية في المعتقدات واأليديولوجيات الخاصة، وتتفرق نتيية طبيعة المادة 

 .19األصلية التي تصنع منها

د النفتاح النص على خارجه، واشترك مع "جوليا كريستيفا" وهكذا يكون "باختين" قد مه

في اإلصرار على أن النصوص ال يمكن فصلها عن النصية الثقافية أو االجتماعية التي تم بناؤها 

منها، ولذلك تحتوي النصوص على األبنية والنضاالت األيديولوجية التي كتب  في شرطها. 

حوارا مع بعضها البعض، ومع جمهور المتلقين تيري  -وفق باختين وكريستيفا -فالنصوص

المحتملين، ومع السياق الثقافي المعاصر لها أو السابق عليها، وبهذا "يكون كل نص هو استيعاب 

 .20لنصوص أخرى وامتصاص لها و عادة  نتاجها من جديد"

تستخدا "كريستيفا" مصطلح التحول؛ فالنصوص لديها ال تستخدا فقط وحدات النص 

، ولكن تحولها وتمنحها ما يمكن تسميته بالمواقف األطروحية اليديدة، وتؤكد أن هذا السابق

 اليانب التحويلي في النصوص الحداثية يكون بوعي لاتي من ُمشّكل الخطاب.  

واشتغال جوليا كريستيفا عليه و ضافتها  -الخاص بالحوارية-وربما كان الطرح الباختيني 

و الطرح األنسب لدراسة التقاطعات التناصية داخل كتابات الخاصة بالمواقف األطروحية، ه

"اةخر" المهمش، وهو الطرح الذي تبنته دراسات ما بعد الكولونيالية في رؤيتها لمفاهيم التناص 

الخاصة بإعادة القراءة و عادة الكتابة. وهذا النوع من الوعي نيدم في تقاليد الكتابة الشرقية،  

قي يكتب لغة ال ت هر بداخلها هذم الحالة التناصية مزدوجة  فليس هناك أديب من أصل شر

بالصوت الهيين، متأثرة بمفهوا  شيرا أوحيون" -שירה אוחיוןالصوت، وهو ما أسمته الناقدة "

"الهينة" الذي اقترحه الناقد "هومي بابا" والذي يشير  لى خلق أشكال تثاقفية جديدة داخل نطاق 

 فضاء الذات المهمشة. احتكاك فضاء الذات المهيمنة ب

وهكذا يمكن استكشاف الطريقة التي تكون  من خاللها كتابات اليهود الشرقيين، وغيرها 

من كتابات الفئات المهمشة األخرى، بوصفها مزيًيا من الخطابات االحتمالية المتاحة، ومعرفة 

ةخرين. ومن كيف تصف تلك األصوات الشرقية نفسها وتعيد بناءها االجتماعي عن طريق لغة ا

هنا كان  خطابات الشاعر الفلسطيني "محمود درويش" شكال من أشكال اةخرية المهمشة 

ومعادال موضوعيا للخطاب الشرقي، مقابل الخطاب االشكنازي بوصفه شكال من أشكال المركز 

 ونمطا من أنماط األيديولوجيات الحاكمة المهمينة.

-لى النصوص في نطاق عالقات األكثريةوتكمن أهمية هذا الطرح في  لقائه الضوء ع

األقلية، وما تفرضه من اشتباك بين عالمين من الخطابات المتناقضة: الخطاب السلطوي المهيمن 

الذي يحمل شحنة ثقافية محددة، والخطاب المهمش الذي يحمل شحنة مختلفة، وفي نقضه  لفكرتي 
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دب المقارن، و"قلق التأثير" الذي هو "التأثير" التي طرحتها من قبل المدرسة الفرنسية في األ

أسات الدرت التناصي عند "هارولد بلوا"؛ فارتبط مفهوا التأثير منذ بدايته بالفكر العقالني 

في دراساتها المقارنة على اةداب  لالستعمار المرتبط بالمركزية األوروبية التي ركزت 

ة فرانكفونية بما تحمله هذم األوروبية ورفض  األخذ باةداب األخرى، وسع   لى خلق ثقاف

حيث "وجد المستعِمر في نفسه من أفضلية ثقافية   الثقافة من تعالي المستعِمر على المستعَمر؛

قوية مؤثرة  وفوقية معرفية ما يهيأهه للتأثير في المستعَمر، لتصبح العالقة هي عالقة بين لات

 .21وآخر ضعيف واقع تح  التأثير"

بالكتابة" جزء من عبارة تنسب لألديب والناقد "سلمان رشدي" يقصد بها و"الرد 

محاوالت الهامش الذي أخذ يرد بقوة الكتابة على المركز المهيمن، في محاولة "االستحوال" على  

ما كان يملكه هذا المركز من سلطة متنوعة ومركبة، وهو األمر الذي شكل في النهاية ما أصبح  

ت ما بعد االستعمار. وهي االستراتييية الخطابية التي يعمد  ليها اليهودي يعرف بآداب أو كتابا

الشرقي باعتبارم الهامش الذي يستخدا قوة الخطابات الرمزية للرد على المركز الصهيوني 

 المهيمن وتفكيك خطاباته الشمولية ونقدم لأليديولوجيا التي يتبناها و عادة الن ر في مقوالتها.

اب الشعراء من اليهود الشرقيين بعدة سمات منها أنه يدور حول ومن هنا تميز خط

المحاور العرقية ومشاكل الهوية واألوضاع السياسية، فوفقا ألقوال الشاعرة والناقدة "جاكلين  

كهانوف"  ن "القضية المسيطرة على  نتاجات هؤالء األدباء هي البحث عن الهوية مع رفض 

. لذلك كان اغتراب الرؤية وأزمة الصورة الذاتية الناتيين عن اإلزاحة  22تعريفهم تعريف ضيق"

المكانية ومحاوالت تياوز االختالفات الثقافية واستعادة العالقة بين الذات والمكان من السمات 

 المميزة للخطاب الشعري للشعراء أصحاب األصول الشرقية.  

ألسلوبية كالتناص واستعارة على توظيف التقنيات ا -في أغلبه-وقد اعتمد خطابهم 

عناصر البنية السردية والتأثر باألدبيات العربية بشكل عاا والفلسطينية بشكل خاص. وكان النص  

الدرويشي من ضمن نصوص األدباء الفلسطينيين التي تم توظيفها بكثرة في شعر يهود الشرق، 

ا في تنوع دوائر اإلبداع لما في التيرية الدرويشية اإلنسانية ما يتوافق مع تيربتهم، ولم

الدرويشي ما يمكن توظيفه في اإلبداع الشعري لليهود الشرقيين كذلك. لذلك كان توظيف الخطاب 

الشعري لدرويش ردا على تلك االتهامات التي تعامل  مع الثقافة الشرقية العربية من ن رة فوقية 

داخل الميتمع اإلسرائيلي وتفسر به  تؤكد مبدأ التراتبية الثقافية الذي تعتمدم المؤسسات األدبية

 ال واهر عبر الثقافية من من ور يخدا التمركز الغربي.

ومن الممكن القول بأن اليانب التحويلي في النصوص الحداثية للشعراء لوي األصول 

الشرقية كان ُمستغال بوعي لاتي، مع االعتراف بأن ُمشكل الخطاب الفعلي )محمود درويش( ال 

نا )الشعراء لوو األصول الشرقية( التي تعيد  نتاجه، وأن الدوال المستمدة من للك يتطابق مع األ

الخطاب يمكن أن تعني أشياء مختلفة في سياق األن مة المعبّرة اليديدة. وكما لكرنا سابقا،  ن أي 

نص هو امتصاص لنص آخر وتحويل عنه، وعادة ما ينطوي النص اليديد على تغيير الموقف 

وتدمير الموقف القديم وتشكيل آخر جديد، ويمكن تقسيم طرائق  -بتعبير كريستيفا-األطروحي 

 التوظيف تبع المواقف األطروحية اليديدة وفق السياقات الموضوعاتية التالية: 
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 االنزياح وتأكيد المنفى:-

يمثل االهتماا بالمكان واإلزاحة عنه ملمحا رئيسا من مالمح الخطاب الشعري ليهود  

ما يعني ظهور أزمة خاصة تتعلق بالهوية واالهتماا باستعادتها، و نتاج عالقة فعالة   الشرق، وهو

بين الذات والمكان في سبيل تحديد الهوية في الشرط المكاني اليديد، خاصة بعد ما انتابها من 

عن طريق نمولج حداثي أو ثقافي يفترض أنه  -واعي أو غير واعي -تدمير وتشويه ثقافي وقمع

صة داخل تلك الميتمعات التي نشأت عن طريق عمليات التوطين. وقد عبر العديد من أعلى، خا

الشعراء أصحاب الهوية الشرقية عن حنينهم لبالدهم األصلية وشعورهم باالغتراب المكاني 

أصبح  والثقافي بعد أن واجهوا حالة من "الشتات" في الميتمع اإلسرائيلي اليديد، وللك بعد أن 

 با بسبب الحروب التي دخلتها  سرائيل مع الدولة العربية المياورة.العودة صع قرار

فخالفا للرواية المهيمنة داخل الخطاب الصهيوني التي تقدا اليهود باعتبارهم 

"مهاجرين"، تم كتابة رواية بديلة دّون اليهود الشرقيون أنفسهم خاللها باعتبارهم "الجئين". 

ف الليوء يمحي الذاكرة الصهيونية الخاصة بالمنفى، فإنه وعلى الرغم من أن االعتماد على تعري

في سياق آخر يؤكد على اعتماد الصهيونية على السيل االستشراقي األوروربي في رؤيته  

للشرق وتمثيل اليهود العرب كميتمع سلبي بال وعي أو حضارة، ليصبح الخطاب أسيرا 

ييابية استقصائية، وفي كال الحالتين، للمعارضة الثنائية بين سلبية غير صهيونية وصهيونية  

سواء تم تعريف يهود الشرق كمهاجرين أو تعريفهم كالجئين، فاألمر يخدا المصالح الصهيونية 

 . 23األوروبية

وقد تدرج دخول مفهوا الليوء  لى الخطاب اليماهيري بالميتمع اإلسرائيلي، وهو 

وصفهم الجئين ألنهم لم يهاجروا من المفهوا الذي تبنته " يال شوحط" ويوصف يهود الشرق ب

بالدهم طواعية بل تم استقدامهم، وتحولوا دفعة واحدة  لى الجئين مشتتين، مؤكدة على أن  

مصطلح "مهاجر" مصطلح مضلل ألن أغلب اليهود لم يتبنوا الفكر الصهيوني الذي أعطى  

 .24الشرعية لهذا المصطلح حتى يخدا أهدافه االستعمارية

التماثل بين الالجئ الفلسطيني واليهودي الشرقي آلية خطابية للتعبير عن  لذلك كان مبدأ

تماهي اليهود الشرقيين مع "الفلسطينيين"، في  شارة  لى صناعة هوية مضادة للهوية القائمة على  

تقسيمات الخطاب المهيمن، كما كان مبدأ التضامن حيلة أخرى الستعادة تشكيل الهويات المهمشة 

 ادة بنائها بعيدا عن سيرورات سوء التعرف التاريخية.المفقودة و ع

 -بتفاعله مع الخطابات األخرى -وهكذا عرض الخطاب الشعري لدى يهود الشرق 

تصورات عن الميتمع اإلسرائيلي ومواقفه من أصحاب الهوية الثقافية الشرقية، واةليات التي  

ئل التي تخضع بها األفراد وممارستهم تتحكم في صياغة الن م الفكرية والمعرفية داخله، والوسا

الذي حمل مشاعر الليوء   -لمن ومات قيمية متعالية، فكان الخطاب الشعري لمحمود درويش

هو الخطاب الذي تبنام  -ووصف تهيير الفلسطينين ونزوحهم القسري 1948والشتات عقب نكبة 

وكان  اللغة التصويرية التي  بعض الشعراء الشرقيين للتعبير عن حالة الشتات التي يشعرون بها، 

تصف الصراعات والتوترات األيديولوجية التي ميزت خطاب درويش الشعري، هي اللغة التي 

 استمر صداها في الخطاب الشعري اليديد للشعراء لوي األصول الشرقية. 
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هي النصوص   25"لماذا تركت الحصان وحيدافنيد نصوص الميموعة الشعرية "

مؤيز بن  -מואז בן הראש"المؤسسة للخطاب الشعري لدى الشاعر اإلسرائيلي المغربي األصل 

(؛ الذي تفاعل نصيا مع قصائد القسم األول من الميموعة المعنونة بة 1959) "هاروش

"أيقونات من بلور المكان"، معتمدا على آلية الخطية فيما يخص االحتفاظ بالبنى الرئيسة للنص 

التي تعد تقنية رئيسة في التركيب الفني  -لسابق؛ فنيد البينة الحوارية المميزة للنص الدرويشيا

تطالعنا في   -لقصيدته منذ البدايات وتشكل  وفق رؤية مختلفة في "لمالا ترك  الحصان وحيدا"

ة ، المنبنية من حوار دائر بين صوتين رئيسين: األا وابنها، والمفتتح 26" أمي אימאقصيدة "

 بسؤال استهاللي يطرحه االبن على أمه، يعقبه العديد من التساؤالت:

  لى أين نذهب يا أمي؟-  לאן אנחנו הולכים אמא? -

  لى أرضنا،  -  אנחנו הולכים לארצנו,-

 دولتنا، يا ولدي-   למדינה שלנו, בני-

 وهل هي بعيدة للغاية؟- והאם מדינה זו רחוקה מאד היא?-

 على اليانب اةخر من البحر، يا ولدي -  ני בצד השני של הים, ב-

 وهل الرحلة طويلة؟ -  האם הנסיעה ארוכה?-

 ألفين سنة من االرتحال-  אלפים שנות נסיעה -

 ثالثة أسابيع سيرا  שלושה שבועות של כבישים 

 خمس ساعات طيران   חמש שעות טיסה 

 الدولة وكيف يبدو األطفال في تلك -  ואיך הילדים במדינה הזו?-

 جميعهم يهود، مثلك. -  כולם יהודים, כמוך. -

التي تبدأ بسؤال أبد الصبار"، وهو السؤال االستهاللي الذي نيدم في مفتتح قصيدة "

يوجهه الطفل  لى أبيه، فتأتي اإلجابة بسيطة وجارحة في آن واحد، حيث يحدد األب وجهة غير 

معلومة في داللة  لى الشتات: ) لى أين تأخذني يا أبي؟/  لى جهة الريح يا ولدي...(؛ فعبر تغيير 

نفى، ففي الوق  الذي  أحد طرفي الحوار واإلبقاء على الطرف اةخر، عبّر هاروش عن رؤيته للم

يخرج فيه طرفا الحوار الدرويشي  لى وجهة غير محددة المعالم بفعل التهيير القسري من  

فلسطين، نيد أن بن هاروش يخرج هو اةخر  لى شتات مماثل رغم  جابة األا الواثقة وتأكيدها 

 الوجهة المحددة والمتمثلة في الوطن المزعوا. 

في شعر درويش تميزت بميموعة من الصفات تتمحور يمكننا القول بأن شخصية األب 

جميعها حول المكان، فلم ت هر شخصية األب لديه على صورة واحدة بل جاءت متعددة ومتغيرة 

عبر مراحل شعرم المختلفة؛ فهو األب الحقيقي ورمز للييل الذي شهد الخروج والترحيل األول، 

حفاظ على الهوية. وفي المقابل ارتبط  وهو من يحّمل االبن مصير األرض الضائعة وعبء ال

صورة األب في األدبيات العبرية بالمؤسسة العسكرية، في حين ارتبط  صورة األا بالصهيونية؛ 

 فهي الرمز الذي ييسد الفكرة التي تتلقى اللوا والعتاب من الذات الشاعرة. 

ني من خالل ومن الممكن القول  ن داللة المواجهة الحوارية في قصيدة بن هاروش تنب

 عادة بناء فضاء الذاكرة الذي يتم استدعاؤم من خالل طرح عدد من األسئلة يستلزا الرد عليها 
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سرد مكونات المكان القديم، مؤكدة على الرؤية التي عبرت عنها مقاطع القصيدة بأن هذا الوطن  

 المزعوا هو المنفى:

 هل حقا وصلنا يا أمي؟-     האם כבר הגענו, אמא? -

 منذ سنوات، يا بني-      שנים, בני. מזה -

 لكني ال أرى أننا وصلنا يا أمي.-     כי אמא איני רואה שהגענו-

 هؤالء ليسوا يهودا مثلي-     אלה אינם יהודים כמוני.-

 هذا شعبك، وهذم أرضك-      זה עמך, זו ארצך.-

 طفولتيلكني يا أمي ال أرى أشيار -אבל אמא, איני רואה את עצי ילדותי     -

 وما يقولونه يبدو غريبا عني.וכל שאומרים לי אנשים נשמע לי מוזר   

 هذا هو الحال،        זה מה יש 

 لقد وعدتني بأنا لاهبون  لى أرضنا אבל הבטחת לי שאנחנו הולכים לארצנו  

 لكن هذم ليس  أرضي وهذا ليس شعبي     וזו אינה ארצי וזה אינו עמי 

 ء ليسوا اليهود الذين أعرفهم.هؤال      אלה אינם יהודים. 

" بمشهد إلى آخري وإلى آخرهوهو خالفا للطرح الذي نلمسه في قصيدة درويش "

المواجهة الحوارية بين األب وابنه، والتي حمل  سؤاال توضح اإلجابة عنه مدى معرفة االبن  

لسحرية  لى  )للدرب والبي (. ومن خالل هذم المواجهة "تنبثق شعرية الفضاء من رؤية الطفل ا

الدرب والبي ، و ل يضيق البي  بصبارم فإنه يتسع بالرؤية الشعرية التي تعيد بناء أيقوناته 

 :27الطبيعية والرمزية، وترتب أهم المحطات التي كان يقطعها الطفل قبل الوصول  لى البي "

 هل تعرف الدرب يابني-

 نعم، يا أَبي:-

 شرَق خّروبِة الشارع العاا  

 صغيٌر يَضيُق بصبّارمدرٌب 

 في البداية، ثم يسير  لى البئر

 أوسع أوسع، ثم يُطل  

 على َكرا عمي "جميل" بائعِ التبغ والحلويَّات

 لى آلية المخالفة في نصه؛ بأن منحه شحنات داللية مختلفة قام  بتبديل  يليأ بن هاروش

مسار الداللة المشار  ليها في النص األصلي لدرويش؛ فإمكانية العودة عبر تساؤل االبن 

": )فاصمد معي لنعود/ متى يا أبي؟(، والذي جاء ردم أبد الصبارالمطروح في نص درويش "

" بقوله: )قم، سنرجُع يا ولدي!(، تستحيل في نص بن  ي أمرناكم سينتهحاسًما من األب في "

هاروش، ففي حين تدعو األا ابنها  لى العودة، يقر االبن باستحالة العودة  لى الوطن األصلي/  

 المغرب وتأكيد حالة الشتات في الوطن المزعوا/  سرائيل: 

  لا أردت أن تعود، فلتعد- אם אתה רוצה אתה יכול לעזוב -

  لى أين يا أمي؟ -   א? לאן אמ-

 فشبيهي وظلي لم يعدا موجودان في مدينتي בעירי, כפילי וצלי כבר אינם קימים 
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 ُولد أبنائي هنا   ילדי נולדו כאן

 وهم غرباء عني   ואפילו הם זרים לי 

 جاءت امرأتي من أرض أخرى   אשתי באה מארץ אחרת 

 وال تعرف عاداتي  ואינה מכירה את מנהגנו

 اللغات في فمي    השפות שבשפתי 

 تختلف جميعها   כולן שונות

 عن لغات البشر    משפות אנוש

 ليس لي أين ألعود  ليه    אין לי לאן לחזור 

 بقي  بال دولة وبال شعب  נותרתי בלי מדינה ובלי עם 

 واالرتحال لم ينته بعد  והנסיעה הזו לא נגמרת

 وال سبيل إلنهائه  אין דרך לגמור אותו 

فالبنية الحوارية في الخطاب الشعري لمحمود درويش وتوظيفها في الخطاب الشعري  

اليديد لبن هاروش، تكشف عن رحلة الفلسطيني/ اليهودي الشرقي عبر المنافي دون أمل في  

"صدع قسري ال شفاء منه، يفصل  -كما عّرفه  دوارد سعيد -التأقلم مع المنفى أو اعتيادم؛ فالمنفى 

وموطنه األصلي، بين النفس ووطنها الحقيقي، وال يمكن التغلب على الحزن الذي  بين اإلنسان 

 .28يسببه. وأيا كان   نيازات المنفّي، فإنها خاضعة دوما إلحساسه بفقدان ما خلّفه وراءم لألبد" 

هذا المشهد الخاص الذي يصور األب في صحبة ابنه أثناء تداعي صور من لكريات 

الماضي، الذ يعد من المشاهد الفنية المتكررة في شعر محمود درويش المتكئ على خطاب 

الوصية ونقل الذاكرة واستمرارها بين األجيال، نيد صدام كذلك لدى الشاعر المغربي األصل 

التي تنفتح على  29"تهويدة مدينة وهران( في قصيدته "9491) إيريز بيطون-ארז ביטון

 ، حيث يترك الشاعر الصبي يحكي تفاصيل مشهدم الخاص:30المشهد لاته 

 يد صغيرة داخل يد أبي   יד קטנה בתוך יד אבי 

 صعودا تيام البي     במעלה הבית 

 صعودا تيام الشارع الرائع    במעלה הרחוב הנהדר 

  لى المعبد بمدينة وهران   ןאל בית הכנסת בעיר אורא

 أنغاا تعلو في ألني     מנגינות יקומו באזני 

 تثير أنفاسي المتطلعة  لى العالم  להקים רחשי נפשי המתחילה אל העולם

 ومالمح البسطاء التي   המראות של אנשים פשוטים 

 تمسني ككل مقدت    באים בי הקודש

 بداخلي سحر األعياد الصوفيةوتلقي   יהלכו עלי קסם חגים מסתוריים 

 لكن نفسي اليافة لن تستوعب   נפשי הקשה לא תכיל

 فيض هذا اليمال     גודש היפי הנגר 

 المحاط بهدم األصوات    מן הקולות 
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تلك الحوارية النصية تثير عددا من األسئلة حول بعض المفاهيم الخاصة بالخطاب 

قيين باعتبارهم "يهود عرب" يقوض الخطاب الصهيوني عن جمع المنافي؛ فتعريف اليهود الشر

الفلسطيني باعتبارم الشكل الوحيد للصراع داخل الميتمع  -الذي يتعامل مع االنقساا اليهودي

 اليهودي. -اإلسرائيلي، ويضع شكال مغايرا للصراع هو االنقساا اليهودي

لتكبيل مفهوا  "هو السبيل الوحيدوكان وعي الشعراء لوي األصول الشرقية بتأكيد المنفى 

القومية، والطريقة الوحيدة إلتاحة تعايش القوميات المختلفة وقبول تعدديتهم الثقافية، بحيث تكون 

نقطة االنطالق الحالية لبحث مفهوا المنفى متعلقة بالوجود اليهودي داخل  سرائيل، وبانتقاد 

التي تيل  في عدا تحقيق  التيربة اإلسرائيلية التي قام  على نفي المنفى وانعكاسات للك الفكر

 .31وجود يهودي قائم على المساواة وقبول االختالف"

وكان النص الموازي أحد الطرائق التي اعتمدها يهود الشرق في خطابهم الشعري بوصفه 

شكال من أشكال التناصية، ومنها األجهزة العنوانية التي "ال تمتلك سياقا مما يؤهلها ألن تتعالق 

فضاء؛ فهي تمتلك فضاًء أكثر اتساعا من فضاءات العمل وأشد منها ازدحاما. مع أي تركيب وأي 

وهذا ما يستدعي قراءة شعرية تعالقية عبر توريط القارئ في تنسيق العنوان وما يتناص معه في 

 .32عالقات نحو نصية، وللك بتأويل موسع للمعطيات المتناص معها والمستدعاة  يحائيا"

فالعنوان عبارة عن أن مة داللية سيميولوجية تقوا بوظيفة االحتواء لمدلول النص،  

وتؤدي وظيفة تناصية تعمل كعالمات مزدوجة، حيث تحتوي النص الذي يتوجها وفي الوق  

ألموج بيهار  -אלמוג בהרنفسه تحيل على نص آخر، فنيد قصيدة الشاعر العراقي األصل 

تشير بشكل واضح  لى   33"أنا لست من هنا-ני לא מכאןא"( والتي تحمل عنوان 1978)

"، وكان  اةلية المستخدمة في التفاعل النصي في  من هناك أناعنوان قصيدة محمود درويش "

العنوان هي "القلب أو العكس، لما فيها من تضاد يذهب بعكس الخطاب األصلي المتداخل في  

 .34عالقة تناصية" 

فاستخدا ألموج معكوت الدوال التي استخدمها درويش في جهازم العنواني ونصه 

هناك. ولي لكرياٌت( يقول بيهار )لس  من هنا/ الشعري، ففي حين يبدأ درويش نصه بة )أنا من 

وليس لي لكريات/ السماء غريبة عني/ والشوارع واألسماء(، ومع تحويل أسماء اإلشارة من 

البعيد  لى القريب، فة "هناك" درويش الذي يؤكد على انتمائه  ليه رغم بعدم عنه، هو "هنا" بيهار 

 تأكدت مخالفة النص:الذي ال يندرج في  طارم رغم تموضعه داخله، 

 أنا لس  من هنا. وليس لي لكريات אני לא מכאן. ואין לי זכרונות.

 السماء هنا غريبة عني   השמים כאן זרים לי 

 والشوارع واألسماء.   והרחובות והשמות.  

 بعض الوجوم تذكرني بشيء ما  וכמה מן הפנים מזכירים לי 

 كن األغلبية غريبة.كصدى بعيد ل   משהו כמו הד רחוק אבל הרוב זרים.

 ويملك لكرياته ربما يصبح ابني من هنا אולי בני יהיה מכאן, יהיו לו זכרונות

 فأنا أجلس كل ليلة وأنسى آبائي אני יושב כל לילה ושוכח את אבותי  
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 أجلس كل يوا وأتذكر أبنائي.  ונזכר בילדי.  יושב כל יום

 ناو لا كن  ولدُت بعيدا من ه  אם נולדתי לא הרחק מכאן

 هذا فقط خطأ في اليغرافيا.   זאת רק טעות של גאוגרפים.  

هو تحول الدافع؛  -بيانب تحويل النصوص-وأحد التحوالت األساسية في هذم العملية 

فتحول الدافع ييعل النصوص اليديدة تشتمل على دوافع شخصية مغايرة ال توجد في النص 

لتضخيم أو التوسع أو التمطيط، وهنا يستنطق الرئيس؛ وكان  اةلية المتبعة في هذم الحالة هي ا 

 ، ويّحولالشاعر كل ما في النص القديم من عناصر داللية وكل ما ليس فيه من مسارات كامنة

؛ ففي حين جاء النص الشعري لدرويش النص بأن ينّمي فيه في االتيام الذي يعبر عن مقصديته

في مقطع واحد، حوى نص بيهار ثالثة مقاطع تبدأ جميعها بالالزمة الشعرية )أنا لس  من هنا(، 

في  شارة  لى المسيرة التي أدخل فيها اليهودي الشرقي من أجل نزع هويته الشرقية ومحاولة  

يذكر اليملة ونقيضها في سياق واحد   عطائه هوية جديدة ال تعبر عنه، فنيدم في المقطع الثاني

 داخل تركيب لغوي يتوافق مع حالة التذبذب التي يشعر بها:

 لس  من هنا.     אני לא מכאן. 

 و لا كان  لي لكريات فقد نسيتها.              אם היו לי זכרונות שכחתי. 

 السماء ربما يعرفها البني  ,השמים הללו מכרים אולי לבני 

 لكني مازل  أرى سماًء أخرى  שמים אחרים  אני עדין רואה 

 ووجوم أخرى.    ופנים אחרים 

 أنسى كل يوا آبائي ويتذكر ابني   ובני נזכר אני שוכח לילה לילה את אבותי

 أتذكر كل يوا أمهاتي وينسى ابني אני זוכר יום יום את האמהות ובני שוכח 

 نهارا ال هو نهار وال هو ليلةأعطوا لنا   תנו לנו יום שאינו יום ואינו לילה

 أعطوا لنا ليال ال هو ليل وال هو نهار             תנו לנו לילה שאינו לילה ואינו יום 

 نعود  لى المكان نفسه الذي ليس هنا  ונשוב אל אותו מקום שאינו כאן

 وال هناك، نتكلم اللغة نفسها  ונדבר באותה לשון ואינו שם,

 لتي ال هي تلك وال هي األخرىا   אחרת שאינה זאת ואינה

وكان  النصوص النثرية لمحمود درويش رافدا أساسيا من روافد الخطاب الشعري عند 

 سامي شالوم شطريت -סמי שלום שטריתاليهود الشرقيين، فيستعير الشاعر المغربي األصل 

مفردات الوطن كما عّرفه درويش  35"لوحدة بال جدار-ציור ללא קיר( في قصيدته "1960)

" في أكثر من موضع بقوله: "الكلمات هي وحدها المؤهلة في حضرة الغيابفي كتابه النثري "

لترميم ما انكسر من زمان ومكان، ولتسمية آلهة خاض  حروبها بأسحلة بدائية، الكلمات هي  

 في مدخل قصيدته بقوله:المواد األولية لبناء بي ، الكلمات وطن!"، وهو ما عبر عنه شطري  

ח ִמלים מּול מלות הנצַּח ׁשלָך  מאיִן  من أين أن م كلمات تواجه كلماتك الخالدة؟        אקַּ

 وأنا عابر زائل في أبيات أشعارك، وطن בבתי ִׁשיר ׁשּלָך, מולדת     ואנִי עֹוֵבר חֹוֵלף

 رقيقة للشعر  الكلمات المطوي بمليدات     ׁשל ׁשיָרה  בכרכים דקים המלים מקופלת
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 اآلخرية وأزمة الهوية: -

في الحكومة والحركة الصهيونية على   1948حرص صانعو القرار منذ  قامة الدولة عاا 

بناء دولة لات طابع أوروبي يختلف كليا عن الطابع السائد في المنطقة. وعليه، ارتكزت عملية 

ء الطوائف اليهودية المهاجرة دون االستيعاب على  عالء شأن الثقافة الغربية في نفوت جميع أبنا

استثناء، وفي الوق  نفسه، انتهي  أساليب عدة لتهميش الثقافة الشرقية التي انحدر منها اليهود 

الشرقيون، فة "في السنوات األولى إلقامة الدولة اعتقد القائمون على استيعاب الهيرة أن ثقافتهم 

اؤم وغير للك من الثقافات هو منفوي، أو شرقي أو هي الثقافة اإلسرائيلية وفيما عدا للك ييب  لغ

 .36تقليدي أو بدائي، أو كل للك مًعا"

لذلك تم الليوء  لى خطابات تعمد  لى صناعة اةخر؛ حيث تعمل السياسات الحاكمة على 

تحديد هويتها الثقافية ووعيها من خالل اةخر وصناعته، ويشير مفهوا صناعة اةخر  لى  

من خاللها صناعة القوة المهيمنة "آخرين" بالنسبة لذاته، ليكون "اةخر" هو   الطريقة التي يتم

 الذات المستبعدة المهمشة التي يتم التسيّد عليها. 

هذم الشخصيات المهمشة التي تم تحويلها  لى "آخر" عبر الخطاب الثقافي المهيمن، والتي 

حيث تأتي الكتابة بوصفها فعال انبن  هويتها بواسطة لغة أخرى، تتقاطع أصواتها وتتشابه؛ 

للمقاومة ضد المركز المهيمن وتتمركز حول االعتراف بما يسمى بة "اةخرية" المتعددة، ومن 

هنا تكون التفاعالت النصية بين الخطابات المهمشة المختلفة أمرا ضروريا، كما تكون حوارية 

 ا ضروريا كذلك.وتقاطعها أمر -التي تحاول نفيها- يديولوجيات المركز المهيمن 

من هنا شكل  الهوية الثقافية حاجزا بين اليهود الشرقيين والميتمع اليديد، فأصحاب هذم  

الثقافة يوصفون بأنهم أقل شأنا من اليهود الغربيين وغرباء على الميتمع اليديد؛ لذلك ظهر لديهم 

أن يتخلوا عن  ما عرف بأزمة الهوية التي تفاقم  بشكل خاص بين الييل الشاب، فكان عليهم

 هويتهم ويتبنوا الهوية اليديدة، أو يتم الن ر  ليهم بوصفهم "عربا مخربين".

روني سوميك  -רוני סומק العراقي األصل للشاعر "شفاف -שקוף"وتعبر قصيدة 

عن هذم األزمة، فاليهودي الشرقي في عين المؤسسة الصهيونية هو العربي المخرب،  (1951)

وفي عين الفلسطينيين هو الصهيوني المعتدي، في حين لم يستطع الشرقي االنتماء  لى أي من 

الطرفين. وتتكاثف الممارسة التناصية في القصيدة؛ فنيد توظيفًا واضحا للتناص اليزئي 

نصوص التي تم استحضارها بشكل مركز ومكثف؛ بحيث تصبح اإلشارة اإلشاري لعدد من ال

استحضارا كامال لها وفضاءاتها دون أن يكون هناك حضورا كامال للنص السابق في النص 

 اليديد: 

 طةي ب يدرت األدب بيامعة تل أبيب אביב -טייב לומד ספרות באוניברסיטת תל

 ديه حقيبة، بها كتاب نحو ل   יש לו תיק עם ספר דקדוק 

 ومؤلٌَّف عن محمود درويش.   וחבור על מחמוד דרויש 

 ن بهذا الصيف وأل الحقيبة شفّافة،   התיק שקוף, כי בקיץ הזה

 من يَِسير بحقيبة أخرى،     עם תיק אחר
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 فإنه يبدو في عين كل ُشرِطيّ    בעיני הרנטגן של כל שוטר,

 .كَمْن يُخب ىء قنبلة   מן כמחביא פצצה. הוא מס

 "كيف هذا"، يقول أبوم   "אפלו זה", אבא שלו אומר, 

 " نشاهلل، بعد قليل  لى المغسلة"   "אינשללה, עוד מעט ירד בכביסה", 

 تعلق على حبل الزمن     ותולה על חבל הזמן

 مالبسا ُمحي منها البقع والعار  בגדים שנשטף מהם כתם בושה.

خالل دال )الحقيبة( يستدعي سوميك الفضاء الشعري لمحمود درويش، فهي  حدى  فمن 

الدوال الرئيسة في معيم درويش الشعري التي تحيل على مدلول الوطن، وقد استخدمه درويش 

": )آم يا جرحي المكابر/ وطني ليس حقيبة/ وأنا لس  يوميات جرح فلسطينيفي قصيدته "

" في قوله )وطني مديح الظل العالييبة(، وكذلك في قصيدة "مسافر/  نني العاشق واألرض حب

حقيبة/ وحقيبتي وطن الغير/ شعب يخيم في األغاني والدخان/ شعب يفتش عن مكان/ بين 

 الش ايا والمطر( في أكثر من موضع بصياغات مختلفة:

 لكن الحياة تتطلب الذهاب  لى السوق   אבל החיים צריכים גם ללכת לשוק

 وهو يياريها كي    תםוהוא הולך א

 يشتري زيتون بعربية دارجة     לקנות זיתים בערבית מדוברת

 ويكتب عنها قصائد بعربية أدبية ולכתב עליהם שירים בערבית ספרותית.  

 وبين الحالين، طيّب واضح لكل عين.   בינתים, טייב גלוי לעין. 

مد غنايم والطيب ومن هنا كان  خطابات األدبا الفلسطينيين مثل محمود درويش ومح

غنايم وغيرهم شكال من أشكال األخرية المهمشة ومعادال موضوعيا للخطاب الشرقي المهمش، 

أنماط األيديولوجيات  ونمطا من مقابل الخطاب االشكنازي باعتبارم شكال من أشكال المركز

 الحاكمة المهمينة. 

واختزال، فكان  وكما تمر النصوص بعملية تمديد وتوسيع، تمر كذلك بعمليات حذف 

 حدى اإلجراءات التي اتبعها الشاعر روني سوميك في تحويل نصوص محمود درويش هي 

 -اختزالها في النص المتفرع اليديد، خاصة عندما تعلق األمر بإزالة الحواجز بين األنواع األدبية 

والوارد في  لنيدم قد اختزل الحوار الطويل الدائر بين شخصين فلسطينيين،  -بين النثر والشعر

، بإلماحة مكثفة تتوافق مع مقومات الشعر القائم 37"يوميات الحزن العاديكتاب درويش النثري "

 على االختزال والتكثيف النفسي والداللي في األسات، والذي جاء فيه: 

 مالا فعل ؟ -

 ألقي  قنبلة على سيارة الغزاة، فانفيرت بي، وألقوا علّي القبض واتهموني باالنتحار. -

 ولكنك كن  تنوي القتل ال االنتحار؟ ...  -

 يبدوا أنك ال تعرف غزة. فالمسافة هناك شيء وهمي. -

 ال أفهمك جيدا.-

 يبدوا أنك ال تعرف غزة، فمن أين أخي؟  -
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 من حيفا. -

 مالا فعل ؟ -

 ألقي  قصيدة على سيارة الغزاة، فانفيرت بهم، وألقوا علّي القبض -

 اليماعي.واتهموني بالقتل 

فطرح درويش في حوارم، المتمركز حول أن القصيدة لها فعل القنبلة وهي سالح 

المقاومة الحقيقي للحفاظ على الهوية الثقافية لعرب الداخل، نيد صدام في نص روني سوميك 

السابق، وهو الطرح نفسه الذي نيدم في قصيدة شطري  "لوحة بال جدار" التي اتبع فيها اإلجراء 

 ي االختزالي لاته في قوله:التحويل

  لى هذا الحد صدق  فالوطن ليس حقيبة כך צדקת המולדת איננה מזודה -וכל

  لى هذا الحد صدق  فالوطن هو حقيبة، כך צדקת המולדת היא מזודה -וכל

 كما اعتادوا على تعريف اليهود הּיהודים  ּכפי שיֹודִעים להסִביר

 هل تسافربالمطار،   מה אתה טס עם ,התעוָפה-בשדה

 بوطن كامل داخل حقيبة مشكوك في أمرها؟  ?בתוך מזודה חׁשּודה מולדת ׁשלמה

 هذم عدا مسئولية تامة، فلتتنحى جانبا זה חוסר אחריות ּבסיסי ביֹותר, בוא

 من فضلك، أنا مفتش األمن  הצדה בבקׁשה, אני הבוֵדק הּבטחונִי

 شرقيالمتنكر في زي مثقف   ,המחופש לאינטלקטואל ִמזרִחי

 الذي يبحث بال جدوى عن وطن مفخخ   המחפש לשוא מולדת נְפיָצה  

 داخل حقيبة عربية، وقالوا لي  نك تعرف ׁשאתה  ואמרו לי ,בתוך מזודה ערִבית

 كيف تخفي قنبلة عميقا داخل الكلمات יֹודע להסוֹות ּפצצה עמֹק בתוך המלים 

بة "الملمح التسييلي الوثائقي الذي يعني بإبراز المشهد والتقاطه بعفويته  كما تأثر شطري 

، وهو ما تيلى في 38ومحاولة تثبيته في الزمن، كشاهد على لح ة تاريخية و نسانية محددة"

" في  شارة بطاقة هويةالتي استمدها من قصيدة "-استخداا شطري  لصيغة األمر "سْيل" 

ليعبر عن توثيق تلك  -ميزت شعر درويش في بداياته المبكرة واضحة  لى روح التحدي التي

 اللح ة التي تخلى فيها عن هويته العربية:

 َسْيل!     תרשום,

 لقد ولدت يهوديا من خالل موتك، אני נולדתי יהוִדי ִמתוך מותך, 

 موت العربي الذي بداخلي    מותך הערבי שבי 

وللتعبير عن أزمة الهوية وحالة التذبذب التي يشعر بها اليهودي الشرقي، يوظف شطري  

لمحمود درويش التي تقوا على نوع من  39"حالة حصارفي قصيدته كذلك مقاطع من قصيدة "

الحوار الداخلي الذي يسير في اتيام واحد من الذات المتكلمة  لى موضوعها، دون أن يرتد من 

ذات كما هو مألوف في الحوار عموما، ويوجه درويش فيها خطابه  لى العديد من الموضوع  لى ال

 الشخصيات دون انت ار الرد: 
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 الَعتَبات ادخلُوا،   علىأيها الواقفون 

 واشربوا معنا القهوةَ العربيَّةَ 

 قد تشعرون بأنكُم َبشٌر مثلنا

 عتبات البيوت  علىأيها الواقفون 

 اخرجوا من صباحاتنا، 

 أَننا  لى نطمئنَّ 

 بََشٌر مثلُكْم!

 ال أن شطري  يتخذ وضعية "الموضوع" ويقوا بالرد على خطاب درويش ويكمل البينة 

بطرفيها موضحا حالة التذبذب التي يشعر بها بعد أن أدخل في سياق التمثيل لاته، حيث  الحواريه

استراتيييات خطابية تفّرغ العربي من محتوام وتحوله  لى  كّون المركز الصهيوني المهيمن 

 لسيطرة على قوام: الصورة التي يرغبها حتى يسهل التحكم فيه وا

 ن يدُخل ويخرج عبر عتباِتكأنا مَ        אני הּנכנס ויוצא במפתניָך

ִלי, ּפעם לוגם מן ּהקפה הערִבי   كما يَحلو له، أرشف القهوةَ العربية حينًا    ִּכְבׁשֶׁ

 وأركل اإِلبريق قائال عربّي قِذر حينًا آخر   ּופעם בועט ּבקנקן וקורא ערִבי מלוכלְך

ה ׁשם  ى خاللهاوأحطم كل المرايا حتى ال أر  ומנּפץ את הּמראות כלן שלא אראֶׁ

 وجه جدي يبحث عني بالعربية       את פני סבי ּתוהה עלי ּבערִבית

التصدير "الذي هو استشهاد لاتي أو  -بيانب العنوان-ومن النصوص الخارجة عن النص 

غيري"، وقد كان آلية واضحة استخدمها ألموج بيهار كذلك في  حدى نثرياته التي جاءت دون 

" )تزّوج أية امرأة من الغرباء/ تعاليم حوريةة التالية من نص "عنوان وصّدرها باليملة الشعري

أجمل من بنات الحي/ لكن ال تصدق أية امرأٍة سواي(، هدف  لى تدقيق داللة النص وتوضيحها، 

كما أكد فضاء الغيرية على فكرة الحوارية بين النصين؛ فة "اليد الثانية وهي تخط كالا اةخرين 

لى  مكانية تفاعالتها النصية، وتصّعد حساسية القارئ تيام تلك على عتبة نصوصها، تشير  

 .40الخطابات المتداخلة مع الخطاب الشعري نفسه"

والحديث عن األا هو حنين دائم  لى الوطن، واألا لدى درويش هي األا الحقيقة ورمز 

هذا  العطاء والديمومة واالستمرار ومعادل للوطن المسلوب؛ ولكرها هو استدعاء لمفردات

الوطن المفقود. ويقوا نص درويش على خطاب  رشادي يطرح عددا من التعاليم التي ألمح  ليها 

اليهاز العنواني، ويعتمد على التركيب الفعلي ألسلوبي األمر والنهي اللذين ينهضان بوظيفة 

 توجيه النصح واإلرشاد: 

 تقول لي مثال: تزوج ايةَ امرأة من

 . لكن، الالغرباء، أجمل من بنات الحي  

 تصدق أَية امرأة سواي. وال تصدق لكرياتَك دائما.

 ال تحتِرْق لتضيء أمَك، تلك مهنتها اليميلةُ. 

 ال تحن  لى مواعيد الندى. ُكن واقعيا كالسماء.



 استدعاء محمود درويش في شعر يهود الشرق -الرد بالكتابة وتفكيك الخطاب الصهيوني
 

 2021يناير    75فيلولوجى   119
 

 وال تحّن  لى عباءة جدك السوداء، أَو رشوات

 جدتك الكثيرة، وانطلق كالُمهر في الدنيا.

 وكن من أَن  حيث تكون.

 واحمل عبء قلبك وحدم... وارجع  لا  

 اتسَع  بالدك للبالد وغيرت أحوالها

في صورة تعاليم تلقيها حورية/  للك الخطاب اإلرشادي الذي ورد في النص الدرويشي 

التي خط   -ألموج بيهار-األا على ابنها/ الذات الشاعرة، لم يقم بدورم في نصح اليد الثانية 

 تصديرا لنثريته رغم امتثاله للنصح في مفتتحها: خطابها

"בסוף לא התחתנתי עם אחת מבנות כיתתי ביבת הספר היסודי או בתיכון, לא 

ירות במורד הרחוב שלי. הן לא רצו בי, ואני לא  נשאתי לזאת שהלכה במה

في النهاية لم أتزوج بإحدى فتايات الفصل في المدرسة اإلبدائية أو  - 41התעקשתי"

الثانوية، وال بتلك التي كان  تسير سريعا فوق منحدر شارعي. لم يرغبن بي، ولم  

 أصّر عليهن. 

ويش "تعاليم حورية" ولم  وقد حوى نص ألموج عددا من الدوال التي وردت في نص در

ترد في نص االقتبات التصديري؛ حيث رغب الشاعر في االنسحاب  لى مدلوالتها ومحاولة 

بيانها واكتشافها بالعودة  لى مرجع القصيدة النصي الذي حمل مدلوالت الحنين  لى المكان األول  

ة الهوية وحالة وجسدته القصيدة بشكل واضح، ليعبر من خالل استحضار النص الغائب عن أزم

 االغتراب التي يعاني منها اليهودي الشرقي داخل الميتمع اإلسرائيلي:

"בכיתי ברחוב כשנערה עזבה אותי, בכיתי במקלחת תחת המים, אבל בחדרי  

בכיתי תמיד בחסותה של מוזיקה חזקה... לא אחזור בתשובה, לא אחזור  

שיקרתי לאחרים,  בשאלה, לא אתחיל דת חדשה, שיקרתי לעצמי הרבה יותר מש

بكي  في الشارع عندما هيرتني امرأة، بكي  تح   -42אפילו לגעגועי שיקרתי" 

مياة الدش، لكن في حيرتني دائما كن  أبكي بمصاحبة موسيقى قوية... لن أكرر  

اإلجابات ولن أطرح مزيدا من األسئلة ولن اعتنق دينا جديدا، كّذب  نفسي أكثر مما 

 ّذب  حنيني.كذب  اةخرين، حتى  نني ك

وقد وظف الشاعر ألموج بيهار في نصه البنية التقريرية؛ حيث نهض بوظيفة المييب 

على تلك التعاليم الواردة في نص محمود درويش محتف ا بمرسل التوجيه اإلرشادي نفسه، 

ومعتمدا في تعالقه مع النص المصدر على آلية التوسع التي تتناسب مع السردية النثرية 

النوعية والتينيسية خالفا للخطاب الشعري القائم على االختزال والتكثيف، فتناول ومتطلباتها 

 خطاب ألموج حالة الحرب الدائمة التي يعيشها الميتمع اإلسرائيلي:

"רציתי להיות יהודי, להיות אדם, להיות אב, לדבר עם ילדי בערבית  

أردت أن  -43ת" ובספניולית... ורציתי שיוולדו לי רק בנות, שלא תצאנה למלחמו
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أصبح يهوديا،  نسانا، أبًا يتحدث مع أبنائه بالعربية وبالالدينو... أردت أن أنيب فتيات 

 فقط حتى ال يذهبن للحروب.

 التضامن واالعتراف بالذنب:-

 ن التحليل النقدي للفكر الصهيوني وانعاكاساته يستدعي نقاشا جدليا حول قضايا مثل:  

لنكبة، و نكار قمع الشرقيين، ومحو تاريخ اليهود العرب، وطرح المحاوالت المستمرة إلنكار ا

أفق جديد يعرض حال بديال للوجود اليهودي بالدولة، و ال سي ل التحليل يدور حول ثنائية عديمة 

 .44المعنى من: جلد الذات والشعور بالذنب فحسب

هذا الطرح اليديد يستدعي الحديث عن كل المسائل المنكرة ويتطلب  دراك عاملين  

رئيسين، أولهما: أهمية الخطاب الالهوتي في كل حديث يخص الواقع اإلسرائيلي، والثاني: أهمية 

القومية، واالعتراف بأنه اليمكن فصل النقاش الخاص باليهود اإلسرائليين -خلق نطاق لفكر ثنائي

ش الخاص بالفلسطينيين، أي ال يمكن فصل المسألة اليهودية عن المسألة العربية. تلك عن النقا

الثنائية القومية تتطلب االعتراف بالنفي لكال الطرفين: الوجود اليهودي في دول المنفى قبل اقامة  

الدولة واستمرار االحسات بالنفي لدى كثيرين منهم عقب السيادة على األرض من ناحية، 

 .45الفلسطيني في دول المنفى عقب النكبة من ناحية أخرى والوجود

من هنا فإن نفي الثقافة الشرقية و نكار الواقع االجتماعي والهوية الثقافية للشرقيين في  

أوطانهم من أهم االنعكاسات البارزة لسياسة "نفي المنفى" وآثارها. وبالطبع، فإن "الشرقي" ليس 

نفي"، التي طال  من قبل يهود أوروبا ومحاوالت "تطهيرهم" الضحية الوحيدة لسياسة "نفي الم

 من سمات الضعف التي عّرفوا بها.

فكان من نتائج هذم المسيرة الطويلة من محو الهوية الشرقية عن أصحابها، أن أصبح  

هناك تعريفا عاما لليهود بأن جميعهم يتبنون الفكر الصهيوني لاته، وكان على الشرقي أن يحاول  

من هذا اإلطار، مع تأكيدم الشعور العارا بالذنب تيام الفلسطينين، ولذلك كان التفاوت الخروج 

 بين الخطاب االعترافي وخطاب دفع األثم ركيزة أساسية في شعر اليهود الشرقيين.

باليرائم التي ارتكبها اإلسرائيليون في حق  -بوصفه  سرائيليا-يعترف شطري  

لألمالك، مدينا كل طوائف الميتمع اإلسرائيلي بانتمائاتهم  الفلسطنييين من قتل وتشريد وسلب

 المتعددة، وموجها حديثه بصورة مباشرة  لى محمود درويش لكي يعترف له بالذنب:

 أقرأ أشعارك كأنها عريضة اتهاا  אני קֹורא את ׁשיריָך כמֹו ּכתבי אשום

 ل مرة من جديدوأعترف بكل بند ك   כל פעם מחדׁש  ואני מודה בכֹל סִעיף וסִעיף

 ولن يساعدني هنا ألف من احتياجاتي     וֹלא יעזרּו כאן אלף מחאותי 

 ضد الصهاينة العيائز والشباب  והצעירים  הּזקנִים על הּציונים

  شكناز وشرقيين بيض وسود    לבנים וׁשחורים אׁשכנזים ומזרחים

 احد منكم،فأنا واحٌد منهم ولس  و –  ּכי אינני אחד מכם, אני אחד מהם – 

 هذا هو الحساب المرير    זה החשבון העגום זה 
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وقد عبّر سامي شالوا شطري  عن للك في قصيدته عبر استدعاء عدد من نصوص  

درويش الشعرية، مستخدما التناص الحواري الذي يعني تغيير النص الغائب بقصد أن يشكل 

النص الغائب تفسيرات مختلفة الحوار قراءة نقدية واعية ويخلق سياقا دالليا جديدا قد يمنح 

وي هرم بشكل مغاير، وبذلك يكون النص اليديد ال يأخذ من النصوص السابقة فقط بل يأخذ 

 ويعطي في آن واحد.

فالمشروع الصهيوني القائم على "جمع المنافي"، وما ترتب عليه من لقاءات بين هويات 

ات مثل: المنفى اليهودي والمنفى مختلفة وثقافات متعددة، قد فرض خطابا مغايرا يفحص ثنائي

يواصل شطري  في الفلسطيني، مسألة الشرقية ومسألة نفي المنفى اإلشكنازي، السيادة والمنفى، ل

دميه لتلك الثنائيات اتخال وضعية الطرف الثاني من الحوار الذي غاب عن النص الدرويشي،  

 " في قوله: لة حصارحاويقوا بالرد على األسئلة التي طرحها في مطولته الشعرية "

 ) لى قاتل آخر(: لو ترك  الينين

 ثالثين يوماً،  لاً لغيرت االحتماالت:

 قد ينتهي االحتالل وال يتذكر لاك

 الرضيع زمان الحصار، فيكبر طفالً معافى، ويصبح شابا

 ويدرت في معهد واحد مع  حدى بناتك تاريخ آسيا القديم

 وقد يقعان معاً في شباك الغراا

 ينيبان ابنةً )وتكون يهودية بالوالدة(وقد 

 مالا فعل   لاً؟ 

 صارت ابنتك اةن أرملة

 والحفيدة صارت يتيمة؟

 فمالا فعل  بأسرتك الشاردة

 وكيف أصب  ثالث حمائم بالطلقة الواحدة؟ 

في اتخال تلك الوضعية ليرد على بقية األسئلة التي طرحها درويش  ويستمر شطري 

"؛ حيث يقوا النصان على خطاب الوصية  كم مرة ينتهي أمرنا" و"أبد الصباركذلك في نصيه "

الشعرية التي يحملها األب  لى ابنه أثناء مشاهد التهيير القسري عن فلسطين، وعلى خلفية تلك  

التي تحمل بنيتها مشاعر الحيرة والقلق من المستقبل في ظل المشاهد يطرح االبن األسئلة 

 الشتات:

 لمالا تركَ  الحصان وحيداً؟ 

 لكي يُْؤنَس البيَ ، يا ولدي،

 فالبيوُت تموُت  ل غاب ُسكَّانُها

 )أبد الصبار(

 خف ف القوَل َعن ي! أَبي،يا 

 تركُ  النوافَذ مفتوحةً لهديل الحمااْ 

 جهيتركُ  على حافَّة البئر و

على َحْبلِه فوق حبل الخزانِة   تركُ  الكالاْ 

 يحكي.. )كم مرة ينتهي أمرنا(
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على تحويل العناصر من   –المختلفة باستخداا اإلجراءات التناصية–وهكذا عمل شطري  

ن م موجودة في النص السابق  لى عالقات دالة جديدة في النص اليديد، ووجه القارئ لمن ومة 

مختلفة من القراءة تيعله يختار بين القراءة المنفردة للنص اليديد دون عالقة بالنص السابق، أو 

التبادلية بين النصين التي كفلتها بنية السؤال القراءة الموازية للنصين معا، أو القراءة التداخلية 

 المطروح في النص الدرويشي وبنية اإلجابة الواردة في نص شطري :

 ال تشفَق علّي، فهذم ليس  القضية   אל ּתרחם עלי, ֹלא זה הענין,

 ألنني في نهاية األمِر أنا القاتل   הן בסופו ׁשל דבר אני הּוא הרוצח

 ولن تُساِعدني أْلف م لمة ضد االحتالِل،  וֹלא יעזרו לי אלף עצומות נגד הכבוׁש

 الذي يَقتل مراًرا وتكراًرا  أنا الُيندي    ההורג שוב ושוב אני החיל

 ثالث حمائِم بطلقٍة واحدة،    ,ׁשלוׁש יונים ביריה אחת

 –ا بُحكِم العادة وهذ   –וזה כבר ענין ׁשל הרגל 

 أطلَقُ  النار على الِحصان المتُروك وحيًدا   אני יריתי בסוס העזוב לבדו  

 بيوار البي  الذي أْصبَح بيتي اليِديد،  ליד הבית שהפך ביתי החדׁש  

 وأحكمُ  َغْلق نوافذم جيدا  והגפתי את חלונותיו היטב  

 ح النَائِِحين،كيال ينفَذ  لّي نَُوا ׁשלא ּתבוא בעדם המית הנוהים 

 وأْغلقُ  فُّوهة البئِر جيًدا   ואטמתי את שפת הּבאר  

 بأْسمن  ُمسلح، كيال أَرى ּבבטון מזוּין היטב, ׁשלא אראה

 أو أسَمع َحياة داخل الميَام  ולא אׁשמע חּיִים מּתוְך המיִם  

ورغم هذا االعتراف المتواصل بالذنب، فإن الشاعر في مواضع عديدة ينفي عن نفسه 

مساويًا  ورطه في تلك الممارسات معلنًا كونه ضحية هو اةخر من ضحايا المؤسسة الصهيونية،ت

بين القمع الذي يتعرض له الفلسطينيون وال لم الواقع على اليهود الشرقيين داخل الميتمع 

اإلسرائيلي، فيييب على تساؤل درويش: ) لى شبه مستشرق: ليكن ما ت ن/ لنفترض اةن أني 

ال أفهم التكنولوجيا،/ وال أستطيع قيادة طيارة! ألهذا أخذت  /اليولف،ّي، غبّي/ وال ألعب غبّي، غب

 حياتي لتصنع منها حياتك؟(.

 وهنا ال يمكن تياهل الصفات التي يلقيها درويش على محاورم والتي يستدعيها شطري 

في نصه، مشيرا  لى الطريقة التي يمثل بها الغربي الشرق وفق من ور "اإليكزوتيك"، الذي 

يعني ارتكاز الشرق على الغيبيات وابتعادم عن مبدأ المنطق العقلي، فالعادات الشرقية التي تميز 

ء من  الهوية الثقافية العربية التي عبر عنها شطري  في قصيدته، والتي يُن ر  ليها ن رة ازدرا

قبل "الثقافة اإلسرائيلية" التي أراد قادتها نزعها عن يهود الشرق ألنها الهوية التي من شأنها أن 

سياسيا، هي نفسها العادات التي جاءت تعريفا لمعنى  -يهود وفلسطينين–ينت م عليها الشرقيون 

عنى كلمة ": )وتسأل: ما مفي حضرة الغيابالوطن الذي أوردم درويش كذلك في نصه النثري "

النحل، ورائحة الخبز والسماء   وفقيروطن؟ سيقولون: هو البي ، وشيرة التوت، وقن الدجاج، 

 األول(:

 وال لم آُخذ حياتَك ألصنَع منهَا حياتي،   וֹלא ׁשנטלתי את חּייָך והפכתי אותם לחּיי,
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 َحقا حياتِي كانَ  يوًما ما حياتُك   הרי חּיי היּו פעם חּייך  

 حتى جاء داود الملك من بُولِينسك   לך מפלונסקעד שבא דוד המ

 وأسقَطنا بضربة حير واحد،  והוריד את ׁשנינו באבן רוגטקה אחת,

 وكأننا كنا وجهين ليالوت،   כאלו היינו עיניו של אותו גלית,

   –في عينيه على األقل       ְּבֵעינָיו ְלָפחֹות,

 ية واحدة كفتناطلقة بولند  יִרּיה פולנית אחת הסּפיקה לׁשנינו,

 ألننا كنا منشغلين بالصالة والحكايات כי היינו עסוקים בתפלה ובספור מעׂשיות,  

 وخبز العيش وعصر الزيتون   באפית לחם וכתיׁשת זיתים, 

 وسائر العادات الشرقية الممتعة   וׁשאר עסוקי לב אורינטלים 

 المررة للوق  والمرضية    בולעי זמן ומנעימי מוחין,

 لكن الملك أرادني وبعثني   לתחּיה רצה אותי והקים אותיאבל המלך 

לפני  " وخالفا للشاعر سامي شالوا شطري ، يليأ الشاعر ألموج بيهار في قصيدته 

 لى مبدأ "التفاوض" لإلعالن عن تضامنه مع  46قبل الحصار وبعده" -המצור ואחריו

بشكل عاا ومع محمود درويش بشكل خاص، ويستدعي اليهاز العنواني نفسه قصيدة  الفلسطينين

ويتياوزم باستحضار المسكوت عنه في نص درويش  "حالة حصار"الشاعر محمود درويش 

واستدعاء الغائب من أحداث وقع  قبل الحصار وبعدم، والتفاوض "هو أن يحاول المرء تعديل 

 .47بقاء على تلك البنى وال يستطيع قطعها تماما"شيء فُرض عليه ألنه مرغم على اإل

في ظل هيمنة  -وقد شّكل التقاطع بين مصير الفلسطيني ومصير اليهودي الشرقي

موضوعا مطروحا في قصيدة بيهار، فكالهما تح  الحصار،   -المشروع الصهيوني االستعماري

وضرورة االعتراف المتبادل  ومن ثم برز االهتماا بتناول العالقة بين "ألم" المصير المشترك،

 بهذا المصير في سبيل تحقيق المصالحة بين الطرفين: 

 الحصار يضيق بنا، بيسدنا وروحنا  המצור צר עלינו, צר צורה בגופנו ובנפשנו

 ضائقة منذ مائة سنة، أضيق من أن  וצרה בת מאה שנה צרה מלהכיל

 تسع صوت ألمنا سويا    את קול כאב שנינו

 ألمك يمس النقطة األكثر صمما بي ע בנקודה הכי חרשת שלי והכאב שלך נוג

 ألمي يمس النقطة األكثر صمتا بك והכאב שלי נוגע בנקודה הכי אלמת שלך

 فكيف نتكلم ونسمع؟   ואך נדבר או נשמע?

وقد أدى التاريخ دورا فاعال في قصيدة درويش، فعبر استدعاء بعض حموالت اإلشارات 

عرفيةالتي تتخطى حدود النص وتعود  لى التاريخ العربي القديم )سيمتد الثقافية ومرجعياتها الم

نمالج من شعرنا الياهلي(، يؤكد درويش على األسبقية التاريخية  الحصار  لى أن نعلم أعداءنا 

للوجود العربي في المنطقة، وقد كان  اةلية التي استخدمها ألموج في استلهاا النص ومحاورته 

لشعرية وتشرب سياقاته التعبيرية؛ بأن ألمح  لى مضامينه الكامنة واكتفى هو امتصاص حالته ا

بنقل بعض تراكيبه الدالة  لى أنساق لغوية وسياقات شعرية مختلفة تتالءا مع موقفه األطروحي  
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اليديد؛ حيث التأكيد على هذا التاريخ المشترك الذي من شأنه الرد على التاريخ اليديد الذي  

 سسة الصهيونية وحولتهما داخله  لى أعداء: احتكرت سردم المؤ

 حولتنا كتب التاريخ اليديدة ألعداء ספרי ההיסטוריה החדשים הופכים אותנו

 كتابي المقدت هو كتابك أيضا  לאיובים. התנ''ך שלי הוא גם שלך

 وشعرك الياهلي هولي كذلك   ושירת הג'אהיליה שלך היא גם שלי

 تبادلناهما سويا،و لا     ואם נשנן אותם יחד

 هل سننحج في وضع حد للحصار؟   אולי נצלח לשים קץ למצור?

 خاتمة:

رافدا مهما في أشعار األصوات المهمشة من اليهود الشرقيين، وأحد   فكرة الحوارية كان 

الوسائل التعبيرية التي مكنتهم من نقل تيربتهم في الميتمع الذي تحكمه أغلبية مهيمنة تسيطر 

أقلية مهمشة، ووصف أزمتهم الخاصة في  طار الن رة االستعمارية الغربية التي تنتمي  ليها على 

 اإلشكناز.–تلك األغلبية من اليهود المؤسسين 

وكان  أساليب الرد بالكتابة عبر استدعاء فضاءات اةخرية المهمشة الممثلة في نصوص  

تهم لخلخلة الن اا المهيمن وزعزعة  الشاعر الفلسطيني محمود درويش الشعرية والنثرية، وسيل

يهتم بتفكيك المركز أفكارم المطلقة القائمة على مبادئ الكولونيالية الغربية، وإلنتاج خطاب بديل 

 و عادة االعتبار لكل ما هو هامشي.

وقد حوى الخطاب الشعري للشعراء اليهود أصحاب الهوية الشرقية سياقات أيديولوجية 

الخطاب الشعري للشاعر الفلسطيني محمود درويش، كما حمل  وفضاءات نصية مستمدة من

العديد من دالالته اإليحائية وقيمه التعبيرية. وتعددت عالقات استدعاء نصوصه الشعرية والنثرية 

فنيد  وتباين   جراءات تحويلها ما بين عمليات التمديد أو التوسع وعمليات الحذف أو االختزال؛ 

ختيار فنية؛  ل عمدوا  لى منهيية اإلنتقاء من النص المرجعي، إلنياز أن الشعراء قاموا بعملية ا

القديم وتأكيدم أو  جاءت  ما إلكمال الموقفتحويالتهم الداللية وتحقيق مقاصدهم التعبيرية التي 

فعل قراءة و عادة كتابة خضع متنه و نشاؤم لخيارات لات طبيعة لمعارضته والتفاوض معه، في 

 يديولوجية تخدا مواقفهم األطروحية اليديدة.أسلوبية ولغوية وأ
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