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رر في             . اآثر ما يزعج محمود درويش ان يتم التعامل معه على انه رمز            ذ ان ق دره من لكن هذا هو ق
رق                    ". مندوب جرح ال يساوم   "صباه ان يكون     ى اخت ر حت ودة، آب م في الع افي ث ز، في المن ر الرم آب

ة ت               . المرآة دثار،   وهكذا لم يعد الشاعر فقط رمزا يستلهمه الفلسطينيون والعرب رسما لهوي رفض االن
ى           ره ال عون عب هم، يس رائيليين انفس زا لالس دو رم ا يب ى م حى عل ل اض الحة"ب ر  " مص ع االخ م

ه بالكامل االسرائيليون             . الفلسطيني، ولو لمجرد اراحة الضمير     وهو بذلك رمز لبعد ثالث ربما ال يعي
ع  وال العرب، وهو حال االضطراب الذي ادخله منطق السالم، مهما يكن منقوصا او            معوجًا، الى واق

 .الصهيونية
 

ر اسرائيلي                رر وزي دما يق دة  (فكيف ال تضطرب صورة الصهيونية عن نفسها عن ) وصهيوني بالعقي
ون      ويش ان تك ن التش ف م مية؟ وال يخف ية الرس اهج المدرس ي المن ش ف ود دروي عر محم دريس ش ت

ة االسرائيلية                ة باسم وزارة التربي اة، بحسب ناطق ثالث المنتق د وطني          القصائد ال ى بع ، ال تنطوي عل
دوها؟ ( ن وج ين           ) اي ّرب اليق د يخ ا ق ل م ى تعطي دف ال رح يه ائد بش ذه القص ذيل ه ى ان ُت وال حت

 .الصهيوني فيها
 

زل    ودور هرت طورة تي تعادة اس ى اس ة ال ذا االضطراب، ال حاج اس ه عب("ولقي ال ش او ") ارض ب
ي  "). الفلسطينيون غير موجودين  ("دعاية غولدا مئير     دار           وتكفي س ان مق ود درويش نفسه لتبي رة محم

ا        . في المقاربة االسرائيلية للفلسطيني التغيير ة االسرائيلية بأآمله دت الدول ا، تجن فقبل احد عشر عام
ة الشاعر في        . لمواجهة قصيدة آتبها درويش في خضم االنتفاضة       آانت القصيدة، المنشورة في زاوي

".عابرون في آالم عابر" تحمل عنوان الصادرة آنئذ في باريس،" اليوم السابع"مجلة 
ه درويش                      ول في ذي يق ة االسرائيلية الرسمية المقطع ال اخرجوا  : " وآان اآثر ما رآزت عليه الدعاي

". من آل شيء واخرجوا  . من جرحنا ... من ملحنا ... من قممنا ... من بحرنا ... من ارضنا، من برنا     
ا           ى انه رة       فحاول االسرائيليون تصوير هذه الدعوة عل ى فك ود في البحر       "عودة ال ، وهي   "رمي اليه
ام     ذ ع رائيلية من ة االس ي الدعاي لية ف ة   ١٩٦٧صورة مفص ن لمنظم رح المعل اقض الط ا تن ، اي انه

ة                   ا التنفيذي م  . التحرير التي آانت اقرت ضمنا بوجود اسرائيل وحدودها، ودرويش عضو في لجنته ل
ر والبحر ويستوطن الجرح تملك الب ين، فظل يس ك الح ذ ذل ود درويش من ر محم ل . يتغي و ان قب وه

م         الحوا راءة له ة صك ب م بمثاب ر   . ر مع االسرائيليين، رفض على الدوام ان يكون الحوار معه م يتغي ل
 .محمود درويش ولم تتغير اسرائيل ايضا

 
ة، وال                           ة السياسية االسرائيلية الداخلي ما تغّير هو ان منطق التسوية مع الفلسطينيين صار افق اللعب

ا            ال يسعهم اال محاول   " الصقور"فحتى  . هروب منه  ق، ال محوه، فيم ذا االف ائم "ة ابعاد ه نهم  " الحم وم
واقعهم             ا     . وزير التربية يوسي ساريد، يندفعون الى االستزادة من هذا المنطق تحصينا لم ال عجب تالي

 ان يأتي تدريس شعر محمود درويش قرارا اسرائيليا صرفًا، لم يخضع لتفاوض وال لمساومة غير
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ى            . مالمساومات بين االسرائيليين انفسه    ل، ال ى االق وهو بذلك مؤشر الى توق اسرائيل، او بعضها عل
وهو، فوق ذلك آله، دليل على ان العاصفة تظل        . نفسها، وان يكن الثمن فقدان مناعة العقيدة      " تطبيع"

 .تطلق وعودها، حتى بعد ان تهدأ
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