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الأدب الفل�سطيني يف كوريا اجلنوبية

�سحر  الفل�سطينية  الروائية  فازت 

تونغ  ت�سول  هو  ''لي  بجائزة  خليفة 

الثانية  ن�سختها  في  للآداب  اإيلو'' 

بيونغ.  اأون  حي  بلدية  تنظمها  التي 

وقد اأقيم حفل توزيع الجوائز في 14 

زي  اإم  دي  اأيلول/�سبتمبر في منطقة 

باجو.  مدينة  في  ال�سلح  المنزوعة 

اأدبية  ُعقدت ندوة  التالي  اليوم  وفي 

خا�سة للأدباء الفائزين بالجائزة في 

قاعة في حديقة �سيول للبتكار.

للأدب  الفخرية  الأ�ستاذة  واألقت 

خليفة  بنيل  فيها  رحبت  كلمة  �سوك،  كيونغ  �سونغ  هانكوك،  جامعة  في  العربي 

الجائزة، بينما ردت الروائية الفل�سطينية الترحيب بر�سالة وجهت من خللها تحية 

اإلى �سونغ.

اإيلو'' للآداب في �سنة 2017 بمنا�سبة  ''لي هو ت�سول تونغ  وقد انطلقت جائزة 

الذكرى الأولى لوفاة الروائي الكوري الكبير لي هو ت�سول، وت�ستهدف التذكير باأعماله 

الأدبية، مع التركيز على ق�سية النف�سال بين �سطَري كوريا، والم�ساعب التي يعانيها 

النازحون الكوريون الذين يعي�سون منف�سلين عن اأفراد اأ�سرهم في ال�سمال.
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فل�سطين لأول مرة في �سنة زرت 

1980 )ي�ؤلمني جداً ت�سميتها 

اإ�سرائيل(، للقاء رئي�س بلدية النا�سرة 

اد[ الذي انتخبه اأهالي النا�سرة
ّ
]ت�فيق زي

اد اأي�سًا �ساعراً 
ّ
باحتفاء �سعبي. وكان زي

كم عليه بال�سجن 
ُ

يتمتع ب�سمعة طيبة، فقد ح

عدة مرات لن�ساله �سد اإ�سرائيل في �سبيل 

تحرير فل�سطين، وهناك، في ال�سجن، در�س 

وتعلم اللغة العبرية.

فت عن نف�سي باأني اأ�ستاذة للغة 
ّ
حين عر

اد: ''ح�سنًا، اأنا 
ّ
العربية في ك�ريا، قال زي

اأ�سفت اإلى محك�ميتي في ال�سجن 3 اأ�سهر 

ب�سبب ك�ريا.'' �ساألت: ''وما دخل ك�ريا كي 

ت�سيف اإلى محك�ميتك في ال�سجن 3 اأ�سهر 

ب�سببها؟'' اأجاب باأن ال�سرطة الإ�سرائيلية 

اعتقلته ب�سبب م�قفه الراف�س لتدّخل الق�ات 

الأميركية في ك�ريا لقتال الك�ريين، ف�سعرت 

باإحراج واأ�سف ل�سماعي ذاك الق�ل.

اأنا ل�ست هنا في معر�س الحديث عن 

المعنى ال�سيا�سي والتاريخي لتدّخل الجي�س 

الأميركي في ك�ريا في اأثناء الحرب الك�رية، 

بل اإنني معنية بالتحدث اإليكم عن الطريقة 

التي يجب اأن نت�سرف بها خالل حياتنا على 

هذه الأر�س كم�اطني هذا العالم. اأترون، 

رئي�س البلدية ال�ساعر كان معنيًا ب�اقع هذا 

البلد ال�سغير الم�سمى ك�ريا، الذي لم يكن 

معروفًا للعالم في ذلك ال�قت، وكان هذا قبل 

65 عامًا تقريبًا. والي�م، في منا�سبة انعقاد 

جائزة ه� ت�س�ل ت�نجيلرو** الأدبية للمرة 

الثانية، ومنح الجائزة الكبرى للدكت�رة �سحر 

خليفة، اأعتقد اأن في ا�ستطاعتي الآن، اأخيراً، 

اأن اأُبعد م�ساعر الأ�سى عن تفكيري الذي 

اأح�س�ست به تجاه رئي�س البلدية ال�ساعر.

هل تعرف�ن، اأنتم جميعًا، طبيعة ال�سراع 

 ال�سراع يتمركز 
ّ
بين اإ�سرائيل وفل�سطين؟ لب

ح�ل ملكية الأر�س. فاأر�س فل�سطين بالن�سبة 

اإلى اليه�د، هي ''الأر�س التي ع�سنا فيها في 

الما�سي، الما�سي البعيد، البعيد''، لكن 

بالن�سبة اإلى الفل�سطينيين، هي الأر�س التي 

عا�س�ا فيها لأجيال واأجيال حتى �سنة 1948. 

وما يعّقد الم�سكلة ه� اأن هذه الأر�س هي 

المكان الذي انبثقت منه الديانات ال�سماوية 

الثالث الرئي�سية في هذا العالم، كما اأنها 

ها الحجاج من 
ّ
''الأر�س المقد�سة'' التي ي�ؤم

�ستى اأ�سقاع الأر�س. في �سنة 1917، حين 

اأُعلن وعد بلف�ر الذي اأ�سبح الحجر الأ�سا�س 

لإقامة دولة اإ�سرائيل، كان 92% من اأ�سل 

I

�سونغ كيونغ �سوك*

الأدب الفل�سطيني واأنا، و�سحر خليفة

* أستاذة فخرية لألدب العربي في جامعة هانكوك 
للدراسات األجنبية في كوريا الجنوبية.

** هو تشول: كاتب كوري كّرس أدبه لقضية توحيد 
الكوريتين.

تونجيلرو: تعني الوحدة باللغة الكورية.
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في اأنحاء المخيم هنا وهناك حين برز اأمامي 

فجاأة مجم�عة من ال�سبان ال�سغار الذين بدوا 

غا�سبين. قال�ا: ''اأتظنين اأن مخيم الالجئين 

الفل�سطينيين ه� حديقة حي�ان لياأتي النا�س 

من الخارج ل�سراء تذاكر للفرجة وال�ستمتاع؟'' 

وبهذه الكلمات حاول�ا انتزاع كاميرتي مني 

وقذفها في الج�، ول�ل تمكّني من مخاطبتهم 

والت�ا�سل معهم بالعربية لتط�رت الأم�ر 

ب�سكل كبير في ذلك الي�م. لقد ظن�ني مرا�سلة 

تجمع المعل�مات لتغطية ما. فه�ؤلء الذين 

اأُخرج�ا بالق�ة من ديارهم خالل النكبة، وبعد 

ع�سرين عامًا تجرع�ا هزيمة 1967، ه�ؤلء 

الذين فقدوا اأ�سا�س حياتهم التي بن�ها بكّدهم، 

كان�ا غا�سبين من حقيقة اأنه على الرغم من 

اأن ال�سحافة العالمية، ولعق�د، كانت تجمع 

منهم المعل�مات عن واقعهم، فاإنهم كان�ا 

يبتعدون اأكثر فاأكثر عن حلمهم با�سترداد 

بي�تهم واأرا�سيهم. كان�ا غا�سبين ومحبطين 

من واقعهم.

بعد ذلك الي�م، زرت مخيمات الالجئين 

المتعددة والمتناثرة في اأنحاء الأردن عدة 

مرات، وتمكنت من اأن اأ�سبح �سديقتهم. كان�ا 

يحملق�ن باأ�سى وهم يتاأمل�ن وثائق ملكيتهم 

لتلك الأر�س، ويرزح�ن تحت وطاأة اأحالمهم 

الم�سح�قة با�ستعادة بي�تهم التي انُتزعت 

بالق�ة منهم. وبالتعرف اإليهم وروؤيتهم عن 

قرب اأخذت اأت�ساءل: ''هل يملك ه�ؤلء الالجئ�ن 

اأدبًا ما؟ واإن كان لديهم، اأتك�ن اللعبة، اللعبة 

المترفة التي تحدث عنها تي. اإ�س. اإلي�ت؟ 

نهم ال�طنية في 
َ
كيف ينعك�س تاريخ مح

اأدبهم؟'' تلك الأ�سئلة، بطبيعة الحال، �ساقتني 

اإلى قراءة غ�سان كنفاني )1936 - 1972(، 

الممثل الأبرز لل�سرد الفل�سطيني. غ�سان 

ر تاريخ الرواية 
ّ
كنفاني ه� الكاتب الذي غي

650.000 من م�اطني فل�سطين عربًا، و%6 

فقط من ال�سكان كان�ا يه�داً. وفي �سنة 

قد م�ؤتمر �سان ريم� الذي 
ُ
1920، حين ع

نحت بريطانيا بم�جبه الحق في انتداب 
ُ
م

فل�سطين، كان 680.000 من اأ�سل 750.000 

ن 
َ
من ال�سكان عربًا. اإذاً، دع�ني اأ�ساألكم: لم

ن �ستع�د؟
َ
تع�د هذه الأر�س؟ ولم

لقد اأ�س�س الإ�سرائيلي�ن دولتهم على دماء 

الفل�سطينيين ف�ق اأر�سهم فل�سطين، فلماذا 

�ن جام غ�سبهم واإحباطهم على 
ّ
ي�سب

الفل�سطينيين الذين لم يرتكب�ا اأي ذنب بحقهم، 

مت�سببين باإحداث م�سكالت ما زالت تتراكم 

عبر الزمن كم�سكلة الالجئين )حتى �سنة 

2012 كان الفل�سطيني�ن ي�سكل�ن اأكبر 

مجم�عة لجئين في العالم، والتي ُتقّدر 

بـخم�سة ماليين لجىء(، وعمل الفل�سطينيين 

الدوؤوب على تحقيق ا�ستقاللهم وتقرير 

م�سيرهم، وم�سكلة تحديد ه�ية القد�س، 

وم�سكلة الم�ستعمرات، وغير ذلك كثير؟ واإذا لم 

ن�ستطع حل هذه الم�سكالت كلها، ولم نتمكن 

من م�سح دم�ع الفل�سطينيين، فاإن ال�سرق 

الأو�سط لن ينعم ب�سالم حقيقي.

عندما كنت في الخام�سة والثالثين من 

عمري، ذهبت للدرا�سة في الخارج، في 

الجامعة الأردنية، واأول �سيء فعلته حين 

ان ه� قيامي بزيارة لأحد 
ّ
و�سلت اإلى عم

مخيمات الالجئين الفل�سطينيين. كان ذلك في 

خريف ذاك العام. اأخذت كاميرتي كما ل� كنت 

ذاهبة لزيارة م�قع �سياحي �سهير، وهناك 

راأيت وحدات من التجمعات ال�سكنية 

المتهالكة، مبنية من الط�ب الرملي، تتال�سق 

اأ�سطحها، ال�سطح بج�ار ال�سطح. ف�سالت 

الإن�سان تتراءى على الأر�س ب�سبب نظام 

 
ّ
ال�سرف ال�سحي ال�سيىء. كنت اأج�ل بعيني
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)1939 - 1914 (. لكني اأفتقد لقاءاتي 

بال�ساعر الكبير محم�د دروي�س، والتي كانت 

درامية و�ساعرية، واأحن اإلى تلك الأيام التي 

ترجمت ون�سرت فيها دي�انه ''عا�سق من 

فل�سطين''.

نحن الآن في ي�م �سحر خليفة، األي�س 

كذلك؟ �ساأبداأ الكالم على رحلتي معها من 

خالل التحدث عنها، عن �سحر التي نحب 

ونحترم.

تاريخيًا، عند التطرق اإلى الكّتاب الذين 

وؤوا ال�سرد الفل�سطيني، نجد جبرا اإبراهيم 
ّ
تب�

جبرا، واإميل حبيبي، وغ�سان كنفاني، واأي�سًا 

�سحر خليفة التي التحقت بهم. هي لي�ست 

الكاتبة التي تمثل اأدب المراأة الفل�سطينية 

فح�سب، بل اإنها اأ�ستاذة في ال�سرد الأدبي 

اأي�سًا، وهي لي�ست كاتبة م�سه�رة فح�سب، بل 

اإنها كذلك واحدة من اأهم الكّتاب المعروفين 

في الأدب العربي، وحائزة جائزة نجيب 

محف�ظ الأدبية في �سنة 2006 عن روايتها 

''�س�رة واأيق�نة وعهد قديم'' )2002( التاأملية، 

والتي تتناول فيها الديانات ال�سماوية الثالث 

الرئي�سية: اليه�دية، والم�سيحية، والإ�سالم، 

وتتخذ من القد�س م�سرحًا لأحداثها. لقد 

ُترجمت الرواية اإلى عدة لغات في اأكثر من 20 

بلداً، والمالحظ اأنها لقت رواجًا �سعبيًا في 

األمانيا، وك�سبت العديد من المعجبين، حتى اإن 

ال�سحافة الألمانية لّقبتها بـ ''فرجينيا وولف 

الأدب الفل�سطيني''، واعتبرتها ''ال�س�ت الذي 

يمثل الأدب العربي.'' لكني ل اأتفق مع ذاك 

اللقب، لأنها تف�قت على فرجينيا وولف. 

ف�ولف تناولت الم�سكلة الن�س�ية فقط، بينما 

�سديقتي التي اأفتخر بها كثيراً تغ��س في 

م�سكالت تحرير المراأة، ف�ساًل عن تناولها 

م�سكالت واقع وطنها وتاريخه.

واأخرجها من ''ع�سر الخطابة'' اإلى ع�سر 

الكتابة الإبداعية. مع غ�سان كنفاني، اأ�سبحت 

الرواية الفل�سطينية فنًا، ولم تعد �سرخة 

تحري�سية.

ولد غ�سان كنفاني في �سنة 1936، في 

مدينة عكا، �سمال فل�سطين. كان �ساهداً على 

مذبحة دير يا�سين، فهرب من بلده كمعظم 

الفل�سطينيين وه� في الثانية ع�سرة من عمره. 

وعن طريق �س�رية والك�يت و�سل اإلى بيروت 

حيث اأم�سى بقية حياته يقاتل الإ�سرائيليين 

كنا�سط �سيا�سي و�سحافي حتى �سنة 1972 

حين اغتالته ال�ستخبارات الإ�سرائيلية.

 في الثامن من تم�ز/ي�لي� اإلى عكا، 
ُ
اأذهب

م�سقط راأ�س غ�سان كنفاني، واأتخيل كيف 

كانت طف�لته هناك، واأتاأمل في حياته 

كاإن�سان، وككاتب، وكمنا�سل في �سبيل 

التحرر ال�طني. وبهذا ركزت على عالم 

كنفاني الأدبي لمدة تقارب ع�سرة اأع�ام. 

واأخيراً، في �سنة 1992، اأنهيت درا�ساتي عنه 

باأطروحة دكت�راه بعن�ان: ''درا�سة عن غ�سان 

كنفاني: النعكا�س الأدبي لحركة التحرير 

الفل�سطينية''، والتي كانت اأطروحة الدكت�راه 

الأولى في ك�ريا عن الأدب العربي. وقد كنت 

محظ�ظة لدرا�ستي غ�سان كنفاني، اإذ من 

خالل اأدبه عرفت اأن الأدب الفل�سطيني لم يكن 

''�سرخة تحري�سية'' فح�سب، بل ''فنًا'' اأي�سًا، 

وهذا ما جعلني اأ�ستمر في محبتي لل�سعب 

الفل�سطيني.

تمكنت من اللتقاء بالعديد من الكّتاب 

الفل�سطينيين ودرا�سة اأدبهم وعقد �سداقات 

ن فيهم: اإميل حبيبي )1921 - 
َ
معهم، بم

اد )1932 - 1994(؛ 
ّ
1996(؛ ت�فيق زي

فدوى ط�قان )1917 - 2003(؛ محم�د 

دروي�س )1941 - 2008(؛ �سميح القا�سم 
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ين 
َ
اإلى جنب، في ال�قت نف�سه، لأن الجانب

يمتلكان الأهمية نف�سها، من اأجل تحرير 

فل�سطين.

في ''مذكرات امراأة غير واقعية'' )1986( 

تركز الكاتبة على بطلة واحدة، وتتابع حياتها 

من الطف�لة حتى ال�سباب، فت�سف كيف ت�سبح 

هذه المراأة مالأى بالخ�ف واحتقار الذات، 

والإحباط، والإح�سا�س بالدونية. في ''باب 

ال�ساحة'' )1990( يتعمق ال�عي ب�ساأن التجربة 

الن�س�ية، فجميع ال�سخ�سيات الذك�رية تبدو 

غائبة اأو عاجزة، بينما الن�ساء، وخ�س��سًا من 

الطبقات الدنيا، يتب�اأن اأدواراً قيادية في 

الن�سال للتحرر ال�طني. هذه الرواية تبرز لنا 

اأن الن�ساء ل�سن نكرات، بل اإن كل واحدة منهن 

تتمتع بقلب وعقل، وهّن ي�سكلن �سمير الث�رة.

ار'' اإلى اللغة الك�رية 
ّ
بعد ترجمة ''ال�سب

)2006(، �سدرت ''الميراث'' )2007( التي 

ُترجمت و�سدرت بن�سختها الك�رية في �سنة 

2009، وهي الرواية التي تعك�س واقع 

الفل�سطينيين الذين كان هدفهم تحقيق التحرر 

ال�طني، واإذا به، بعد اتفاق اأو�سل�، ي�سبح 

�سرابًا. فهم ما زال�ا يرزح�ن تحت الحتالل، 

وتحت قيادة عاجزة فا�سدة، ويعان�ن، بعد اأن 

فقدوا الأمل والإيمان بالث�رة.

فنا اإلى م�سامين روايات 
ّ
حتى الآن تعر

�سحر خليفة، لكن علينا اأن نتعرف اإلى اأدبها 

واأ�سل�بها في الكتابة من خالل منظ�رها 

الن�س�ي. فهي اجترحت م�ست�ى جديداً من 

اللغة الأدبية با�ستخدامها العامية المحكية 

في رواياتها، وهي في الأ�سا�س لغة ن�سائية، 

بدًل من ا�ستخدام اللغة المعه�دة، اأي اللغة 

وجهت بانتقادات 
ُ
المكت�بة الر�سمية. لهذا و

واأحيانًا ب�سع�بة في الن�سر. ومع ذلك، في 

ا�ستطاعتنا الق�ل اإنها نجحت في جعل اللغة 

عالم �سحر خليفة الروائي يرتكز على 

مح�رين: في روايتها الأولى ''لم نعد ج�اري 

لكم'' )1974( تتناول حي�ات ن�ساء بال حل�ل 

ومنافذ، فهّن ي�سّكلن �سحايا المجتمع الأب�ي 

الإ�سالمي. ال�عي الن�س�ي في الرواية �سّكل 

�سدمة وخلق م�جة من ردات الفعل الإيجابية. 

لكن نجاحها الأدبي الحقيقي بداأ مع ن�سرها 

ار'' في �سنة 1976. الرواية هي 
ّ
رواية ''ال�سب

�سجل لحياة ال�سعب الفل�سطيني تحت الحتالل 

بعد هزيمة العرب في حرب الأيام ال�ستة، 

�س لمرحلة الث�رية الرومان�سية التي 
ّ
وتفح

عا�سها الفل�سطيني�ن بعد انتزاع اأرا�سيهم 

منهم. وما اأعنيه ''بالرومان�سية'' هنا، اأن 

�سخ�سيات الرواية كان�ا يعتقدون اعتقاداً 

رومان�سيًا را�سخًا، باأنهم �سيتحررون ل محالة، 

واأن العدالة �ستتحقق، واأن تحررهم بات قريبًا.

ج 
ّ
اد ال�سم�س'' )1980( نرى تدر

ّ
في ''عب

الأحداث من خالل �سخ�سيات كانت قد 

�ساهمت في الث�رة، ثم فقدت اأحالمها 

الرومان�سية بالتحرير حين ا�سطدمت الث�رة 

ب�اقعهم. في هذه الرواية نلتقي بعدد من 

ال�سخ�سيات الن�سائية التي ت�ساهم في حركة 

ار'' ركزت على م�سامين 
ّ
التحرر ال�طني. ''ال�سب

اد 
ّ
ما بعد الفترة الك�ل�نيالية، وفي ''عب

ال�سم�س'' نجد اأن الثيمة الأ�سا�سية هي ثيمة 

التحرر الن�س�ي. ن�ستطيع قراءة كل رواية 

كعمل اأدبي م�ستقل على انفراد، مع اأن الكاتبة 

اد ال�سم�س'' اأن 
ّ
تعلن ب��س�ح في نهاية ''عب

الروايتين مت�سل�سلتان. وهذا يك�سف عمق وعي 

الكاتبة ــ بعك�س الكّتاب الذك�ر النا�سطين في 

حركة التحرر ال�طني الذين يعتقدون اأن 

التحرر ال�طني يجب اأن ياأتي اأوًل، ثم يليه 

التحرر الن�س�ي. �سحر خليفة تق�ل اإن التحرر 

ال�طني والتحرر الن�س�ي يجب اأن ي�سيرا جنبًا 
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فيها اأق�ى واأ�سغر، وربما اأجمل، وطبعًا 

اأ�سلب. كنا نتبادل كلمات ال�داع بال حرقة 

وغ�سة في القلب، اإذ كنت اأع�د اإلى بلدي بقلب 

مفت�ح واأمل بالغد، وهي تظل في واقعها 

المترع بال�عد.

لكن الآن، وهذا ال�داع، كما ل� اأن الدنيا 

تتناثر وتنهي الم�س�ار. فاأنا وهي في اأواخر 

ال�سبعينيات: الما�سي المفعم بالطم�ح 

والإنجاز بات بعيداً، في الخلفية، والأمل 

ال�سابق والإ�سراق بات �سرابًا. اأنا اأع�د اإلى 

وطني الأكبر، وطني المنك�ب، والمحروق، 

والمدمر: �س�رية وحرب ك�نية؛ فل�سطين ُتمزق 

للمرة الألف؛ اليمن الدامي والأورام في 

تحت مظلتها واأنا اأهتف تعانقنا 

بقلب محزون: حبيبتي، 

 وعيَنيها، 
ّ
حبيبتي! ودم�ع �سفافة في عيني

وال�سجر يم�ج ويترنح تحت 

ل وجنتها، ثم الأُخرى، ثم 
ّ
الزخات، واأنا اأقب

الأُخرى، واأنظر في عمق عينيها ول اأق�ل ''اإلى 

اللقاء'' لأني اأعرف اأّل لقاء بعد الآن اإّل 

بكلمات مختزلة نتبادلها عبر الإيميل. وحين 

عدت اإلى مقعدي في ال�سيارة لتاأخذني بعيداً 

عنها انهرت تمامًا وتناثرت، وذرفت دم�عًا 

�ساخنة واأنا اأذكر �س�راً وم�ساهد �سابقة كنا 

الكاتب ي�ستطيع الكتابة فقط في اأثناء حياته.

�سحر خليفة ح�سلت على الدكت�راه في 

�سنة 1988 من جامعة اأي�ا في اأميركا، في 

الدرا�سات الن�س�ية واأدب المراأة الأميركية، 

وعندما رجعت اإلى فل�سطين، بادرت اإلى 

تاأ�سي�س مركز �س�ؤون المراأة حيث عملت على 

الم�ساهمة في تط�ير حياة الن�ساء 

الفل�سطينيات. اأدبها وحياتها ل يفترقان، هما 

واحد.

ب�ا معي ب�سحر خليفة.
ّ

رح

�سكراً جزياًل.

الي�مية والعامية المحكية، ردة فعل معاك�سة 

للغة الر�سمية المكت�بة، ونعني بها اللغة 

الذك�رية. ا�ستطاعت اأن تخّط اأ�سل�بًا �سم�ليًا 

متجان�سًا للكتابة ال�سردية، واأنا كاأكاديمية 

 باأن اأدب �سحر خليفة 
ّ
متخ�س�سة بالأدب، اأقر

قد ي�ساعد الأدب الفل�سطيني على التقدم اإلى 

الأمام نح� عالم اأكبر واأو�سع، بعيداً عن الأدب 

ال�طني الذي يت�سم ب�سيق الأفق والإطار 

الأحادي.

اأخيراً، اأريد اأن اأ�سيف �سيئًا. �سمعت اأن لي 

ه� ت�س�ل كان يكرر في اأثناء حياته اأن 

II

�سحر خليفة*

�سديقتي اجلميلة كورية

* روائية فلسطينية.
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ال�سع�دية؛ نظام عربي يتهاوى ومعه الإن�سان، 

وف�ق هذا وذاك، اإ�سالم �سيا�سي كال�سرطان 

ينخر فينا، يتاآكلنا، ويع�د بنا اإلى ع�سر 

حجري، فاأين الأمل؟

ا هي، �سديقتي الجميلة 
ّ
هذا اأنا، اأم

الك�رية، وقد باتت الآن مثلي اأنا، متقاعدة، 

بال طم�ح اإّل بحياة بال اأمرا�س ال�سيخ�خة، 

وهرب من بلد يت�س�ر بغالء العي�س، فتهرب 

اإلى �ساحات ومالعب في بلد اآخر اأقل ثراء 

وتكلفة، تلعب الغ�لف وتت�سلى بمرور ال�قت، 

بال طم�ح اإلى اإنجاز يرفعها اإلى من�سب اآخر، 

اأعلى واأرفع، فزمن ال�سباب والرك�س ال�سريع 

لإثبات الذات انتهى، وهي و�سلت، وحققت 

الكثير فيما م�سى. لكن الآن، هدوء ومراعاة 

لل�سحة، وزوج األيف متقاعد، وغ�لف وحياة 

رائقة في بلد مريح اأقل ثراء، غير اأنه اأبعد.

لم اأكن اأعرف اأن فراق ال�سديقة كق�س�س 

الحب المنتهية، مثلها في ال�جع ونزيف 

القلب. لم اأكن اأعرف اأن هذا الإح�سا�س ممكن 

فعاًل. اأه� الإح�سا�س بمرور ال�سباب؟ اأه� 

الإح�سا�س باأن القادم ما عاد غنيًا وجمياًل 

مثل ال�سابق يقطر بال�عد؟ اأه� الإح�سا�س باأن 

واقعنا المتحفز فيما م�سى بات خريفًا، واأن 

الم�س�ار و�سل اإلى الحافة بمرور ال�قت؟

اأنا وهي، كيف التقينا وجمعتنا لغة 

م 
ّ
الأرواح؟ هي ك�رية، من بلد مجروح ومق�س

اإلى �سمال وجن�ب، وتاريخ الحرب الك�رية، 

وبقايا الحرب الباردة بين الأقطاب تخيم في 

الج�، لكن ك�ريا الجديدة ت�سرق بال�عد. ومع 

هذا، حين زارت بلدي الحزين لأول مرة، 

واكت�سفت جراحًا نازفة، �سعرت ف�راً باأن هذا 

النزيف كذاك النزيف، واأن الجرح كذاك الجرح، 

فجراح ال�سع�ب واحدة مهما تختلف �سمة 

الأج�اء.

كانت في الثالثين من عمرها حين زارت 

مخيم لجئي بلدي المهزوم في بقعة حزينة 

من الأردن، تحمل كاميرا، وت�سجل انطباعات 

وم�ساعر حين اأوقفها �سباب �سغار و�ساح�ا 

فيها: ''هل تظنين اأن مخيمنا حديقة حي�ان، 

واأن للنا�س من الخارج الحق في اأن ياأت�ا 

ل�سراء تذاكر للفرجة وال�ستمتاع؟'' وحاول�ا 

خطف كاميرتها وقذفها في الج� ل�ل تمّكنها 

من مخاطبتهم بالعربية، وتهدئتهم، واإّل 

لتعر�ست لحادث م�ؤلم في ذاك الي�م.

مها وتعاطفها مع 
ّ
ت�سف �سديقتي تفه

ه�ؤلء ال�سباب وذاك الم�قف. كانت قد راأت 

بعينيها واقعهم المزري في مخيم يفتقر اإلى 

اأب�سط مظاهر الحياة المعق�لة، والمقب�لة، لأي 

اإن�سان. فقر وذل واإهانات، بال كرامة 

لتجمعات ب�سرية تغرق في ال�حل والقذارة، 

مح�س�رة في بي�ت من الط�ب يتال�سق فيها 

الجدار بالجدار، وقن�ات مك�س�فة تتجمع فيها 

الأو�ساخ وف�سالت الإن�سان والحي�ان على حد 

�س�اء، بعد اأن خ�سروا بي�تهم في وطن حر كان 

نظيفًا، في اأول حرب )1948( وثاني حرب 

)1967(، لمحتلين جاوؤوا من الغرب ليبن�ا 

ف�ق اأرا�سيهم ومزارعهم ما ي�سمى دولة 

اإ�سرائيل. هذا ما تق�له �سديقتي بالكلمة 

ي فل�سطين 
ّ
وبالحرف، اإذ يعّز عليها اأن ت�سم

با�سم غريب م�ست�رد، اأي اإ�سرائيل، وتظل تردد 

ن جاوؤوا 
َ
وتف�سر بلغة الأرقام اأن ن�سبة م

كمحتلين، اأي اليه�د، حين اأُعلن وعد بلف�ر، 

هي 6%، بينما كانت ن�سبة العرب 92%. واأنه 

قد م�ؤتمر �سان ريم� 
ُ
في �سنة 1920، حين ع

نحت بريطانيا بم�جبه الحق في 
ُ
الذي م

انتداب فل�سطين، كان عدد العرب 680.000 

من ال�سكان الأ�سليين من اأ�سل 750.000. ثم 

ن تكتب لهم: ''بعد هذه 
َ
ت�ساأل م�اطنيها، م
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وتدر�س جميع اأعماله، من اأ�سغر ق�سة ق�سيرة 

اإلى اآخر رواية ط�يلة كتبها قبل ا�ست�سهاده، 

وعنه كتبت اأطروحتها للدكت�راه، وكانت هي، 

ن قّدم 
َ
�سديقتي الجميلة الك�رية، اأول م

اأطروحة عن كاتب عربي في ك�ريا. بل كانت 

ن اأدخل اللغة العربية اإلى بلدها 
َ
هي اأول م

ب�سكل اأكاديمي ممنهج، اإذ اأدخلت اأدبنا ولغتنا 

اإلى جامعتها المرم�قة، جامعة هانك�ك، 

واأن�ساأت دائرة خا�سة بدرا�سة العربية واآدابها. 

وعلى مر الأع�ام اأنجبت العديد من الطلبة 

المتخ�س�سين بهذا الميدان، �سبانًا و�سابات، 

بالع�سرات. واإذا ُقّدر لك اأن تزور ك�ريا 

ف�سيرافقك كمترجم اأو مترجمة، على الأغلب، 

اأحد طالب �سديقتي الجميلة الذكية، ذات 

الإح�سا�س، والفهم، وال�سمير. فهي بال �سك، 

على الرغم من ذكائها الفذ المت�قد، ح�سا�سة 

جداً ورقيقة، وتبكي بدم�ع �سخية حين تفارق 

اأو حين تحّن. فكيف ل اأبكي اأنا واأحّن اإلى 

مخل�قة جميلة من هذا الن�ع!

حبيبتي �س�نغ كي�نغ �س�ك، ربما ُخلقِت 

في زمن ما، قبل الآن، فل�سطينية، وربما لم 

تك�ني اإّل ك�رية على مر الع�س�ر بكل 

الأزمان، ومع هذا، فاأنت �سديقتي اإلى الأبد، 

و�سديقة �سعبي واأحزانه، واأحزاني، حتى ل� 

كنِت من اأي عرق اأو دين اأو ق�مية، اأنت 

�سديقتي اإلى الأبد، يا �سديقتي الجميلة 

الك�رية. 

ن هذه الأر�س، 
َ
الن�سب والأرقام اأنا اأ�ساألكم: لم

ن �ستع�د؟ اأنا اأ�ساألكم.''
َ
ن تع�د، ولم

َ
لم

بهذه النف�سية، وهذا التفهم واللتزام تتبّنى 

الإن�سانة الذكية، الأكاديمية الفخرية، 

�سديقتي الك�رية الجميلة، م�اجع ق�سيتنا، 

تتبّناها بع�اطفها، وبلغة العقل والتحليل 

والأرقام وال�ثائق، تتبّناها ك�احدة منا. 

وتق�ل �ساحكة حين ن�ساأل اأو نت�ساءل عن هذا 

الفهم والع�اطف، تق�ل بمزاح: ''ربما ُخلقت في 

زمن ما، في زمن �سابق، فل�سطينية، ثم ما بعد 

ك�رية.'' هذا ما تق�ل، فكيف لي اأن اأن�ساها 

وقد منحتني اأنا، ومنحت �سعبي، هذا العطاء 

واللتزام الكلي بق�سايانا؟ منحت �سعبي واأدب 

�سعبي، اأدب النكبة، بل النكبات، حق الدخ�ل 

اإلى بلدها من اأو�سع باب، واأجمل باب، باب 

الأدب وال�سعر وال�سداقة، �سداقة الفكر والروح 

والم�ساعر! فكيف اأفارقها من غير دم�ع؟!

�سداقة �سديقتي لم تكن لي اأنا، لي 

�سخ�سيًا، ول لي وحدي. فل� لم اأكن كاتبة 

ن 
َ
فل�سطينية، ول� لم اأكن امتداداً لكل ه�ؤلء، م

ن عرفتهم، و�سادقتهم، وكتبت 
َ
�سبق�ني، وم

�ستهم، لما تبّنتني 
ّ
عنهم، ودر�ستهم، ودر

�سخ�سيًا، وتبّنت فكري واإنتاجي وترجمته 

�ست 
ّ
�سته، كما در�ست ودر

ّ
وحا�سرت عنه ودر

ن �سبق�ني: جبرا اإبراهيم جبرا، واإميل 
َ
اإنتاج م

حبيبي، وفدوى ط�قان، ومحم�د دروي�س، 

و�سميح القا�سم، وغ�سان كنفاني قبل الجميع. 

فقد ظلت لع�سرة اأع�ام، تالحق اإنتاج كنفاني، 


