
قه كثيٌر من األعمال 
ّ
بالدهم، وُيــعــاِدل ما يحق

الغربية املترَجمة إلى لغتنا العربية.
هذه  على  اإلجــابــات  بعض  نتلّمس  أن  ُيمكن 
لدى  مبثوثٍة  آراَء  فــي  املنصفة  غير  الــظــاهــرة 
بــعــض األدبـــــــاء واملـــتـــرجـــمـــن الـــذيـــن أْولـــوهـــا 
العناية. يحضرني في هذا الصدد ما  بعض 
الفتاح كيليطو، في كتابه األخير،  ذكــره عبد 
دم الفكرّي« من أن باحثًا »كتب 

َّ
»في جوٍّ من الن

 مقامات الحريري الخمسن كادْت 
ّ
قبل مّدة أن

ها ترتيبًا زمنّيًا 
ُ
ف

ِّ
أن تكون رواية لو راعى مؤل

ُمــحــكــمــًا بــحــيــث تـــكـــون مــرتــبــطــة ومــوصــولــة 
عضوّيًا بعضها ببعض ]...[ بتعبير آخر، كاد 

فًا أوروبيًا!«.
ِّ
الحريري أن يكون مؤل

 الــــرأي الــســالــف يــنــّم عــن مــركــزّيــة 
ّ
ال يخفى أن

 ما 
ّ

غربّية صارخة، فالغرب ال يقبل أن يقرأ إال
يتوافق وإبــداَعــه، الــذي أصبحْت لديه أعــراف 
املقروئية   

َ
نسبة يستحضر  والـــذي  وقــوانــن، 

 
ّ
عــنــد االســتــثــمــار فــي نــشــر كــتــاٍب مــتــرَجــم، ألن
 عــلــى كــونــهــا ثــقــافــة ومــعــرفــة 

ً
ــادة ــ ـــ زيـ الــكــتــابــة ـ

 وتــجــارة فــي ذات 
ٌ
وتــربــيــة ــــ هــي لــديــه صــنــاعــة

واســـعـــة  ــُكــــبــــرى  الــ نـــشـــره  ُدوَر  وألن  ــــت،  ــــوقـ الـ
ــهــا أن تستثمر 

ُ
ُيــمــكــن بــفــروعــهــا، ال  االنــتــشــار 

فــي كــتــابــة َيــنــفــر منها الــقــارئ الــغــربــي. وهــذا 
مــن األســبــاب الــتــي تــعــّوق اإلقــبــال على األدب 
ــذي يـــبـــقـــى، فــي  ــ ــ ــم هــــنــــاك، والـ ــرَجـ ــتـ الـــعـــربـــي املـ
ـــم األكـــاديـــمـــي 

َ
ــال تـــرجـــمـــتـــه، حـــبـــيـــَس الـــعـــال ــ حـ

بــمــطــبــوعــاتــه الــجــامــعــيــة مـــحـــدودِة االنــتــشــار 
وقليلِة اإلصدارات.

 في ما أورده كيليطو نفُسه، عن تصريح 
َّ

ولعل
نه كتاَبه   ضمَّ

ّ
للمستعرب الفرنسي شارل بيال

»بيئة البصرة وتكوين الجاحظ«، بعضًا مّما 
ح هذه األسباب. يقول الفرنسي: »بصفة 

ِّ
ُيوض

ة، فإن شعورًا بامللل هو ما ُيستخَرج من  عامَّ
الُكتب العربية، كيفما كان موضوعها، ومهما 

ابة«.
ّ
ها جذ

ُ
بدْت عناوين

ــو، فـــي الــحــقــيــقــة، مـــن األســــبــــاب الــتــي  ــلـــل هــ ـ
َ
امل

العربية  للكتابة  املــأمــول  الــــرواج  ــُحــول دون 
َ
ت

 ذاتـــه 
َ

ــى املـــوقـــف
ّ
فـــي الــثــقــافــة الــغــربــيــة، ويــتــبــن

املــســتــشــرق واملـــتـــرجـــُم الــبــريــطــانــي جــونــاثــان 

رايت، في حوار أجراه معه األديب والصحافي 
العربي إلى  عبده وازن، بصدد ترجمة األدب 
اللغات الغربية، ومدى رواجها وتأثيرها في 
األدب الغربي. يقول األخير: »رأيي الشخصي، 
وأنــا أدرك أنــه قــد يكون مثيرًا للجدل، هــو أن 
إذا  العربية،  باللغة  يكتبون  الذين  الروائين 
أن يتّم االعتراف بهم دوليًا، ُيحسنون  أرادوا 
صنعًا إذا هم رّكزوا على مهاراتهم في السرد،  
بالبراعة  الــتــبــاهــي  مــن  والتقليل  والــتــخــيــيــل، 

األدبية والبالغة«.
وهو املوقف الذي انتقَده الشاعر األرجنتيني 
 آبـــِديـــك، الـــذي أبــدى 

ْ
ــوان خــلــمــان عــنــد ُجــــون خـ

ــه مـــن ســلــســلــة عــبــد الــرحــمــن منيف 
َ

امــتــعــاض
الـــروائـــيـــة، »مــــدن املـــلـــح«، حــيــث يــذكــر أنـــه كــان 
ــِقــرًا إلــى الــروح 

َ
ــف يــبــدو ُمــفــت

ِّ
»مــؤِســفــًا أن املــؤل

الغربّية حتى ُينِتَج سردًا يقترب من ذاك الذي 
«. وواضــــح أن فــي ِذكـــره 

ً
ــيــه نــحــن روايــــــة ــســمِّ

ُ
ن

عن  واضــحــًا  تعبيرًا  الغربية«  الـــروح  »افتقاد 
تعيش  ِخلمان،  وفــق  الــتــي،  الغربية،  املركزية 
نفُسه،  آبــِديــك  ليس  عليه   

ّ
َيـــدل فعليًا  ضًا 

ُ
تناق

بل واملجتمع الغربي برّمته. فبحسب خلمان: 
فرُد للعالم العربي 

ُ
»وسائل اإلعالم الغربية ت

مزوار اإلدريسي

فاٍت 
َّ
بمؤل نا 

ُ
مكتبت تغتني  يومّيًا 

في  الــعــربــيــة،  إلــى  مترَجمة  غربية 
ى العلوم والفنون، وهي مهّمة 

ّ
شت

بها مؤّسسات رسمية عربية وغربية  ل 
ّ
تتكف

ــاب ومترجمون عــرب أساسًا، 
ّ
ودور نشر وُكــت

الغربّيون.  املترِجمون  فيها  ُيسهم  ما  ونــادرًا 
ــابــًا عــربــًا كثيرين 

ّ
ــك، نــجــد كــت وفـــي مــقــابــل ذلــ

فون باإلنكليزية والفرنسية منذ منتصف 
ِّ
يؤل

ــتـــى بـــاإلســـبـــانـــيـــة، الــتــي  ــقــــرن املــــاضــــي، وحـ الــ
أعــمــااًل  تستقبل  الــرحــبــة  ها 

ُ
جغرافّيت شــرعــْت 

نا ال نجد 
ّ
 الالفت هو أن

ّ
رًا. لكن

ّ
ألدباء عرب مؤخ

 
ً
فاٍت لغربّين مكتوبة

َّ
في مكتبتنا العربية مؤل

ــل  الــتــأمُّ يستدعي  أمـــر  ــذا  وهـ ــًا،  رأســ بالعربية 
 الغرب يقرأ ألدبائنا 

ّ
لفهم أسباِبه. صحيٌح أن

)مثل  ُمباشرة  لغاته  من  بلغٍة  يكتبون  الذين 
ــــن مـــعـــلـــوف، وأهــــــــداف ســــويــــف، والـــطـــاهـــر  أمـ
السليماني...(  وليلى  جبار،  وآسيا  بنجلون، 
 اإلبــداع بلغٍة بعينها ال يرتهن إلى إتقان 

ّ
ألن

ــع  الــتــعــبــيــر بــهــا فــحــســب، بـــل يــقــتــضــي الــتــشــبُّ
بتقاليد الكتابة األدبية الغربّية. ولذلك ينجح 
ــاب هــنــاك، بينما ُيــخــفــق الــُكــتــاب 

ّ
هــــؤالء الــُكــت

ســـون لــديــنــا فـــي الــــوصــــول عبر  ــرَّ ــكـ ــعـــرب املـ الـ
الــتــرجــمــة إلـــى الــضــفــاف الــغــربــيــة، وفـــي بلوغ 
ــَرم هـــنـــاك يــــــوازي نــجــاحــهــم في  ــتـ نـــجـــاٍح ُمـــحـ

برلين ـ ساندرا كرم

ــيــــع أشـــــرطـــــة وأقـــــــــراص  ال يـــمـــكـــن ملـــتـــجـــر بــ
موسيقية، في عواصم مثل برلن وباريس، 
ــات ُيـــعـــرف، فــي أجـــواء   يــضــّم قــســمــًا ملــا بـ

ّ
أال

»موسيقى  التصنيف املوسيقي في الغرب، بـ
 يـــحـــتـــوي األعــــمــــال الــتــي 

ٍّ
ــم«. فــــي رف ــ

َ
ــال ــعــ الــ

ما  املــتــجــّول  يجد  البند،  هــذا  ف تحت 
َّ
صن

ُ
ت

يستعصي على أصحاب املتاجر املوسيقية 
ــثــــل »الـــــجـــــاز«  تـــصـــنـــيـــفـــه تــــحــــت خـــــانـــــات مــ
و»الــبــلــوز« و»الــكــالســيــك« و»الـــبـــوب« وغير 

ذلك من التصنيفات الشائعة أوروبيًا.
املوسيقي  اللون  ُبعد  اللغة، وكذلك  وتلعب 
ــيـــــــة، أو  أو الـــغـــنـــائـــي عــــن األلـــــــــوان األوروبـــــ
مــحــاكــاتــهــا لــهــا بــأســلــوبــهــا الـــخـــاص، دورًا 
األشــرطــة  أو  األقـــراص  اختيار  فــي  أساسيًا 
م«، 

َ
ف ضمن »موسيقى من العال

َّ
صن

ُ
التي ت

ل عاملًا خاّصًا، 
ّ
 املوسيقى الغربية تمث

ّ
وكأن

 
ٌ
تابعة الــكــوكــب  وبــقــّيــة موسيقات  مــركــزيــًا، 

يـــجـــري تــعــريــفــهــا انـــطـــالقـــًا مـــن هــــذا املــركــز 
ــــذا الــتــقــســيــم فــــي شــــّدة  ــربـــي. ويــــبــــدو هـ ــغـ الـ
باللغة  التسمية  هــذه  نقرأ  عندما  املركزية 
األلــوان  ف 

ِّ
صن

ُ
ت مــا  غالبًا  التي  اإلنكليزية، 

»املوسيقى  خانة  تحت  فيها  الغربية  غير 
اإلثـــنـــيـــة« أو »الـــِعـــرقـــيـــة«، وكــــأن املــوســيــقــى 
انعكاٌس، في  لها؛ وهــو  »إثنية«  الغربية ال 
املجال املوسيقي، للعماء اللوني الذي يدفع 
ــهــم أشــخــاٌص 

ّ
إلـــى تسمية غــيــر الــِبــيــض بــأن

 ذوي البشرات البيضاء بال 
ّ
نون، وكــأن ملوَّ

لون.
 املوسيقات العاملية 

َ
ف

ُ
 أرف

ّ
على أّي حال، فإن

غالبًا ما تكتنف مفاجآٍت واكتشافات تحمل 
ب األقــراص 

ّ
املسّرة ملن يقع عليها، وهو يقل

واحـــــدًا تــلــو اآلخـــــر. ومــــن هــــذه االكــتــشــافــات 
ــانــن عـــرب لم 

ّ
ــٍة لــفــن مـــا نــصــادفــه مـــن أشـــرطـ

 
ً
أو باتوا ضحّية الشهرة،  الكثير من  ينالوا 

للنسيان، كهؤالء الذين يقوم ليبل »حبيبي 
بــإصــدار  بــرلــن،  فــي   ،)Habibi Funk( فــنــك« 
أعمالهم منذ عــّدة أعــوام في أقــراص فينيل 
 ألســـمـــاء 

ٌ
ــلــــب أعــــمــــال ــة، وهـــــي فــــي األغــ ــقـ ــيـ أنـ

لماذا يستهجن الغرب كتـابَتنا؟

بعنوان »مختارات 
موسيقية متنّوعة من 

العالم العربي«، يُصدر 
»حبيبي فنك« فنيًال مطلع 

آب/ أغسطس المقبل، 
يضّم مقطوعات لعدد 

من الفنّانين العرب

ثّمة كتّاٌب عرب كثيرون 
مّمن يؤلّفون بلغات 

مثل اإلنكليزية والفرنسية 
وحتى اإلسبانية. أّما 

العكس، أي أن يؤلّف 
كاتب غربي بالعربية، فال 

وجود له. ما األسباب 
وراء ذلك؟ ولَِم يُحيل 

ونّقاد غربيّون نجاح 
كاتب عربي إلى قربه من 

الثقافة األوروبية؟

هكذا رأيُت غزة: 
يسقُط كّل شٍيء، 

لكن ال تسقط فكرة 
التحرّر واإليمان بأنَّ 

ظالم الغزاة وظلمهم 
لن يعّمَر كثيرًا على 

هذه األرض

حبيبي فنك   عودة إلى زمن موسيقي بات منسيًا

هل يعرف الغزاُة معنى الكرامة؟

تلّقي اآلخر محكومًا باالنغالق على الذات

الغرب ال يقبل أن 
يقرأ إلّا ما يتوافق مع 

إبداعه وقوانينه

أصدر مؤّخرًا قرصًا ضّم 
18 مقطوعة من أعمال 

اللبناني روجيه فخر

المقاومة قطارُ 
حياة نحو الحريّة، وحتمًا 

سيصل

ما يثير االستغراب 
هو حرص كتّابنا على 

أن يُترَجموا

العالم  ويصلوا  يَُترجموا  أن  إلــى  العرب  الكتّاب  من  كثيرٌ  يتطلّع 
االرتقاء  على  انكبابهم  عبر  تمرّ  الطريق  هذه  أن  متناسين  الغربي، 
بكتابتهم وتطويرها، وربطها 
الــِعــبــرة  ــّل  ــع ول بثقافتهم. 
مه  قدَّ ما  هــذا،  في  الُمثلى 
كتّاب أميركا الالتينية لّما أبدعوا 
في  تــوِغــُل  مختلفة،  كتابة 
المحلية، فكانت لهم  الثقافة 
لت  تلك السمة المميِّزة التي حوَّ
أدبَهم إلى إبداع كوني، وليس 
لتوافق  ُتكيَّف  التي  الكتابة 

ذائقة القارئ الغربي.

طريق واحدة فحسب

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

إطاللة

فعاليات

الــيــوَم  هــّيــنــة،  وغــيــر  كبيرة  سياسية  مساحة 
ِت 

َّ
غــذ بثقافة  املعرفة  تعّمق  ها ال 

ّ
لكن  ،

ً
خــاّصــة

الغرَب كثيرًا«.
ــن عــلــى كـــالم ِخــلــمــان مــا انــتــبــه إليه  ــا يــؤمِّ ومـ
ــمــتــنــي 

َّ
الـــنـــاقـــد املـــغـــربـــي كــيــلــيــطــو بـــقـــولـــه: »عــل

 
ّ

إال لــن يهتمَّ بــي  ]الــغــربــي[  التجربة أن اآلخـــر 
إلى  ــــق 

َّ
وف

ُ
أ أن  املستبعد  إلــيــه؛ فمن  الــتــفــتُّ  إذا 

]الـــغـــربـــي[  لــلــجــمــهــور  الـــعـــربـــي  تــقــديــم األدب 

بــاتــت الــيــوم شــبــه مــجــهــولــة لـــدى الجمهور 
ــن شــرحــبــيــل أحمد  الــكــبــيــر، مــثــل الــســودانــيَّ
ن عصام الحاج علي  وكمال كيال، واللبنانيَّ
وروجــيــه فــخــر، والــجــزائــري أحــمــد مــالــك، أو 

فرقة »دالتون« التونسية.
تــأّســســت »حــبــيــبــي فــنــك« قــبــل نــحــو خمسة 
أعــوام على يد يانيس شتورتز، وهو شاّب 
أملــــانــــي مـــهـــتـــّم بـــاملـــوســـيـــقـــات الـــعـــربـــيـــة وال 
سّيما تلك التي رأت النور في بلدان عربية 
ـ أفــريــقــيــة )مــصــر والـــســـودان وبــــالد املــغــرب 
املاضي.  القرن  ستينيات  من  بــدءًا  العربي( 
عشرين  نحو  الليبل  أصـــدر  تأسيسه،  منذ 
لــلــغــرامــافــون(  موسيقيًا  قــرصــًا  )أو   

ً
فينيال

 لعمل بحثّي 
ً
ملوسيقّين عرب، جاءت نتيجة

وتجميعي لتجارب أضــاءت لسنوات قليلة 
في النصف الثاني من القرن العشرين، قبل 

يها غبار النسيان.
ّ
أن يغط

 مــطــلــع آب/ 
ً
ُيـــصـــدر »حــبــيــبــي فـــنـــك« فــنــيــال

املــقــبــل، يحمل عــنــوان »مــخــتــارات  أغسطس 
مــوســيــقــيــة مــتــنــّوعــة مـــن الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي«، 
ــانــن؛ مــثــل مــجــدي 

ّ
ــّم مــقــطــوعــاٍت لــفــن ويـــضـ

الحسيني، ومنير خولي، ونجيب الحوش، 
هرة. أّما آخر إصدارات 

ُ
وطوني بن فغالي، وز

الليبل، فقد كــان قــرصــًا، صــدر فــي نيسان/ 
إبريل املاضي، ويضّم ثماني عشرة مقطوعة 
من أعمال املوسيقي اللبناني روجيه فخر، 
ى بشكل أساسي باللغة اإلنكليزية، 

ّ
الذي غن

ُيعيدنا ليس فقط  الــذي  إيقاع غيتاره  على 
بل  والثمانينيات،  السبعينيات  لبنان  إلــى 

إلى السبعينيات والثمانينيات بشكل عام.

؛ ولو من باب 
ً
وِل أدَبه عناية

ُ
املفتَرض، إذا لْم أ

 الغرب ُيطالب َمن يكتب أدبًا 
ّ
املجاملة«. أي أن

، وفق 
ّ

أن ينتسَب إليه، لذلك لم َيهتمَّ شارل بيال
اب 

ّ
بكت له  صلٍة  د 

ْ
بعق  

ّ
إال بالجاحظ  كيليطو، 

ــســيــن، »مــــن طينة 
ْ
فـــون بــاإلن أوروبــــيــــن ُيـــعـــرَّ

وبهذا   ،]..[ ومونتيني  وراْبليه،  إيراسموس، 
ه، وعلى رغمه، أوروبــيٌّ إلى حدٍّ ما 

ّ
املعنى فإن

إن مونتيني  ليقول   
ّ

بــيــال ولــم يكن شـــارل   ]..[
ــره بالجاحظ، وهــو مــا قــد يكون مقبواًل،  ُيــذكِّ
التاريخي  التسلسل  إذا ما راعينا  األقــل  على 

والسبق الزمني للجاحظ«.
ــا صـــلـــة  ــ ــهـ ــ ــك ُمــــشــــكــــلــــة أخـــــــــــرى لـ ــ ــالـ ــ ــنـ ــ ــن هـ ــ ــكـ ــ لـ
ــهــا املـــتـــرِجـــمـــون بسبب 

ُ
بــمــوضــوعــنــا، ويــعــرف

يصدر  مــوقــف  فــي  ل 
َّ
تتمث إيــاهــا،  ُمعايشتهم 

ــاب الــعــرب؛ كذلك الــذي حكاه 
ّ
عــن فئة مــن الــُكــت

ت  كيليطو أيضًا عن مستشرقٍة أوروبية »أسرَّ
 أن شــعــراء يــهــدونــهــا دواويــنــهــم 

ً
لــي ضــاحــكــة

ويقولون لها: ترجمي! وكأن مصيَرهم بيدها. 
ــان حــديــثــي مــعــهــا بــالــعــربــيــة، لــغــة تتقنها  كــ
وتــتــصــّرف فيها بــمــهــارة فــائــقــة، وفـــي لحظة 
قالْت لي بأنها، بشكل عام، ال ترتاح كثيرًا إلى 
ــ الــذي في  ما يصدر بالعربية، وأمــام ذهولي 

ر ــ أضافت أن العربية  الحقيقة لم يكن له مبرِّ
›لغة عمل‹ بالنسبة إليها«.

ما ُيثير االستغراب في ما أورده كيليطو هو 
ُيــتــْرَجــمــوا، وهَوُسهم  أن  أدبائنا على  ِحــرص 
بتعدادهم - في سيرتهم الذاتية - اللغات التي 
 
ّ
أو قصائُدهم، وكأن هم 

ُ
إليها دواوين رِجمْت 

ُ
ت

الثقافي غير  ِقبل وسطهم  االعــتــراف بهم من 
كاٍف لهم.

ــعــون بــإلــحــاح إلـــى اقــتــحــام 
ّ
لـــذا تــجــُدهــم يــتــطــل

ج لهم  ــروِّ ــ ــ األدب الــغــربــي، آِمـــلـــن فـــي نـــجـــاٍح ُي
هـــنـــاك، ومــتــنــاســن أن الـــطـــريـــق إلــــى الـــقـــارئ 
الـــغـــربـــي تـــمـــّر عــبــر انــكــبــابــهــم عــلــى االرتـــقـــاء 
ــا بــــــاإلرث  ــا، وربــــطــــهــ ــرهــ ــويــ ــطــ بـــكـــتـــابـــتـــهـــم وتــ
مه  قدَّ ما  ثلى 

ُ
امل الِعبرة   

ّ
ي. ولعل

ّ
املحل الثقافي 

ــاب أمــيــركــا الــالتــيــنــيــة فــي منتصف الــقــرن 
ّ
كــت

في   
ُ

توِغل كتابة مختلفة،  أبدعوا  ــا 
ّ
مل املاضي، 

ــي األمــيــركــي-التــيــنــي، فــكــانــت لــهــم تلك 
ّ
املــحــل

لــت أدَبــهــم إلــى إبــداع  ــزة الــتــي حــوَّ السمة املــمــيِّ
ــف لــتــوافــق  ــكــيَّ

ُ
كـــونـــي، ولــيــس الــكــتــابــة الــتــي ت

ذائــقــة الــقــارئ الــغــربــي، فتفشل فــي الــتــواصــل 
معه وتبتعد عن وسطها الثقافي.

)أكاديمي ومترجم من املغرب(

إزالة الغبار عن أصوات عربية

غـزة إذ تقـاِوم

سيسيل  الفن  تاريخ  في  الباحثة  اليوم،  مساء  تحاضر،  »كونفيرنسيا«،  منصة  عبر 
ليكان حول تجربة الفنان اإلسباني فرانشسكو غويا )الصورة(؛ حيث تتحّدث عن 
مجموعة أعماله التي ُعرفت بـ اللوحات السوداء، والتي تناولت واقع الشعب 

اإلسباني وحياة القصور، مبرزًا في الحالتين أجواء الكآبة التي تحاصر الجميع.

انعكاسات ذات ظل، عنوان معرض يُقام حاليًا في »غاليري دار األوبرا المصرية« 
بالقاهرة، ويضّم أعماًال للتشكيلي المصري أحمد مرسي )1980(. المعرض الذي 
افتتح في 24 أيار/ مايو الجاري، يتواصل حتى 30 من الشهر ذاته، وهو المعرض 

الشخصي األول لصاحبه بعد مشاركات كثيرة في معارض جماعية.

التراث الوطني المخطوط: أهميته وسبل تثمينه، عنوان الندوة التي ينظمها 
تتضمن  العاصمة.  تونس  في  المخطوطات«  وترميم  لصيانة  الوطني  »المخبر 
برقادة«  القرآنية  المخطوطات  في  »الهوامش  منها:  مداخالت،  عّدة  الندوة 
لـ أسماء هاللي، و»تحقيق المخطوطات بين ضبط النصوص والتعليق عليها« 

لـ علي العاليمي، و»مخطوطات المدارس الجمنية« لـ موسى الجمني.

ينّظم »مركز إربينيوس العربي« بثًا مباشرًا، على قناته في يوتيوب وعلى صفحاته 
للنصوص  السيميائي  التحليل  بعنوان  لندوة  االجتماعي،  التواصل  مواقع  في 
األدبية، بدايًة من الخامسة من مساء اليوم بتوقيت المغرب. يشارك في الندوة 
السالم،  عبد  وعلي  عنان،  أبو  الدين  وعز  )الصورة(،  بريمي  اهلل  عبد  من  كل 

ونجيمة الرضواني.

عاطف الشاعر

 عـــلـــى غــــــزة، ولـــكـــن لــم 
ُ

ــقـــصـــف  الـ
َ

ــف ــوقــ تــ
ف الواقع املؤلم والنية، نّية الخراب 

ّ
يتوق

واإلرهــــــــاب الـــــذي يــتــجــّســد فـــي الــكــيــان 
شهداُء  ارتقى  الصهيوني.  اإلسرائيلي 
كــثــر، وســقــطــْت بــيــوٌت كــثــيــرة، وتعّمقت 
ــراح، واحــتــرقــْت مــعــالــم كــثــيــرة، منها  جــ
توالْت  ومآربها.  بالحياة  تعجُّ  شــوارع 
 في 

ُ
 الغزاة

َ
ة، استفحل

ّ
الضربات على غز

عدوانهم، وهم ال يعرفون قيمة األرواح 
ها في الكرامة.

ّ
وذكرياتها وآمالها وحق

 من 
ُ

 الكرامة؟ هل يعرف
ُ
 الغزاة

ُ
هل يعرف

 عليهم أشــّد 
ُ

ُب اآلخـــريـــن، ويــفــرض
ّ
ُيـــعـــذ

أصناف الويالت معنى كلمة »الكرامة«؟
قـــــرأُت كــثــيــرًا مـــن الــنــظــريــات فـــي مــجــال 
الــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة واإلنـــســـانـــّيـــة، وال 
ــنـــاك أفــــكــــاٌر كـــثـــيـــرة عــن   هـ

ُ
ــكــــون ــاُد تــ ــكــ تــ

 الــكــثــيــر من 
ُ

هــــذه الــكــلــمــة الـــتـــي تــخــتــزل
ة على 

ّ
عــنــفــوان ومـــقـــاومـــة وإصــــــرار غــــز

الــتــحــّرر والــتــحــريــر. تــشــغــل الــنــظــرّيــات 
القّوة، والسيادة  كثيرًا نفسها بمفهوم 
 
ً
 عـــن املـــقـــاومـــة، قليال

ً
والـــحـــريـــة، وقــلــيــال

مناحي حياتهم،  كــافــة  الظلم  عــمَّ  عــّمــن 
ًا من بن الركام، ثائرين ألن 

ّ
فقاموا حق

الـــثـــورة هــي األكـــثـــُر بــالغــة عــن الــرفــض، 
العنيفة  عقليته  بكامل  االحتالل  رفض 
 
ُ
التي تناقض الحياة الكريمة، والكرامة

 املقاومة.
ُ
سرُّ الحياة وشعلة

الــلــغــة أيــضــًا تــقــُع ضــحــّيــة حـــن تنقلُب 
 شيء باملوت. 

ّ
مشاهد الحياة َوُيَهّدُد كل

الــقــصــف  تـــحـــت آالت  لـــحـــيـــاٍة  ال مــعــنــى 
 
ْ
ــشــبــث

َ
ــار إال بـــقـــدر ت والــــدمــــار والـــحـــصـ

العيش على  فيها، في  هم 
ّ
األحــيــاء بحق

أنقاض الدنيا ورؤوسهم لم تنحن ولم 
تقبل الذل.

ــُد أهــلــهــا  ــاهــ هـــكـــذا رأيــــــُت غــــزة وأنـــــا أشــ
ء، لكن ال 

ٍ
 شي

ّ
 كل

ُ
يتحّدثون عنها: يسقط

 ظالم 
َّ
تسقط فكرة التحّرر واإليمان بأن

الغزاة وظلمهم لن يعّمَر كثيرًا على هذه 
األرض. غـــزة تــنــام وفـــي جــرحــهــا ثـــورة، 
الدنيا  لهٌب يضيء  وتصحو وصدرها 
 في عيوِن أطفالها: 

ٌ
، وكالمها أسئلة

ً
أمال

 الــحــيــاة حــلــمــًا بــالــحــرّيــِة 
ّ

 كـــل
ُ
هـــل تـــكـــون
والكرامة؟

 هــذه 
ّ

ــَم تــدفــع غـــزة كـــل قـــال لــي أحــدهــم: ِلـ
 وتقبل باملغريات؟

ُ
األثمان؟ ِلَم ال تهدأ

ني على 
َ
فّكرُت كثيرًا في ذلــك. ِلــَم ال. لكن

 في 
ٌ

 هـــذا كـــالم الــفــاشــلــن. فــشــل
َّ
يــقــن أن

األحـــيـــاِء، وعـــدٌم لــأمــوات. املــقــاومــة هي 
 شــيٍء حّيًا في 

ِّ
 من كــل

ُ
املــاء الــذي يجعل

فلسطن  أمــام  عــالــٍم تصّحرت مشاعره 
الحق والحقيقة واإلصرار على الحرّية.

 لــيــلــِك يـــا غــــزة. ويـــســـّوُد نـــهـــارِك، 
ُ

يـــطـــول

ويعتصُر قلُب بحرِك دمعًا ودمًا. لكن ال 
: ستقاومن وتقاومن. مفرَّ

 
ُّ

يشق ًا، 
ّ
جاف نهرًا  أحيانًا  الحرّية   

ُ
تكون

طريقة من باطٍن أرٍض جرداء. 
البشر،   خــراٍب في نفوِس 

ُ
الحرُب شبكة

 أمٍل في أرواِح املقاومن.
ُّ

وهي أيضًا عش
ومن جدلّية األحياء أمام ضيق الحياة 
 األلم 

ُ
 الذي يعرف

ُ
يتصاعُد األمــل، األمــل

 االحــتــمــاالت 
ّ

 كــــل
َّ
 أن

ُ
ــعـــرف والــــيــــأس، ويـ

املــقــاومــة ضـــدَّ االســتــعــمــار  لــكــن  واردة، 
ــــة، وحــتــمــًا  ــرّيـ ــ ــــحـ ــو الـ ــاة نـــحـ ــيــ ــاُر حــ ــ ــــطـ قـ

سيصل.
)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

فـــي وجــه   حـــــّرًا 
َ
ــون ــكـ تـ أن  مــعــنــى  إدراك 

 أيـــضـــًا تــظــلــُم 
ُ
الـــظـــالم والـــظـــلـــم. الـــبـــالغـــة

 املــمــكــن 
ْ

إذا راوغـــــــْت كــثــيــرًا ولــــم تـــعـــرف
 ذلـــك. لــكــن مــا العمل؟ 

ُ
والـــحـــدود. أعــــرف

»إســـــرائـــــيـــــل«، ملـــنـــظـــومـــٍة  ــُم لــــــ ــلـ ــتـــسـ أنـــسـ
إجرامّية من الدرجة األولــى، تصرُّ على 
ـــه مــنــذ أن 

ّ
اســتــعــبــاد شـــعـــٍب ســلــبــْت حـــق

في  الصهيونية  الفاشية  فكرة  شْت 
ّ

عش
بعض  مـــن  داعــمــيــهــا  ورؤوس  رأســـهـــا 
الحكومات الغربية املتغطرسة وبعض 
ــف كطريقة 

ّ
الــعــرب املــوغــلــن فــي الــتــخــل

حياة؟
 على 

ٌ
ــوُت قـــســـوة ــ الـــدمـــاُر ألــــٌم كــبــيــر. واملــ
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