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)*( كاتبة ونا�شرة اإ�شرائيلية، ونا�شطة في مجال معاداة 

االحتالل.

)**( ترجمة: ثائر ديب.

اأن زائرة من كوكب اآخر اأتت اإلى هنا لو 

ونظرت اإلى الواقع القائم في المنطقة بين 

نهر االأردن والبحر االأبي�ض المتو�شط من دون 

عد�شات الت�شويه المعتادة، لراأت اأن نحو ن�شف 

ال�شكان في فل�شطين/اإ�شرائيل ــ االأر�ض الممتدة من 

النهر اإلى البحر، والتي خ�شعت لحكم واحد طوال 

اأكثر من 40 عامًا ــ هم من العرب الفل�شطينيين، واأن 

العربية لغتهم االأم، �شاأنهم في ذلك �شاأن ن�شف 

زت 
ّ
ال�شكان اليهود االإ�شرائيليين تقريبًا. ولو مي

زائرتنا ــ كما يفعل المكتب المركزي لالإح�شاء 

االإ�شرائيلي، والجامعات وو�شائل االإعالم   

االإ�شرائيلية ــ بين المواطنين االإ�شرائيليين 

والفل�شطينيين الخا�شعين لالحتالل، لوجدت اأن 

''المواطنين االإ�شرائيليين''، في اأغلبيتهم، هم في 

االأ�شل من الناطقين بالعربية )ومن قارئيها 

وكاتبيها اإلى حد بعيد(. ومن المرجح اأن تالحظ 

زائرتنا اأن اإ�شرائيل تقع في قلب العالم العربي، واأن 

البالد كلها التي تحيط بها هي بالد عربية.

وقد ترغب زائرتنا في اأن تتعرف اإلى الثقافة 

المحلية، فتدخل مكتبات قريبة حيث تتوقع اأن تجد 

كتبًا باللغتين العبرية والعربية، وهما لغتا دولة 

اإ�شرائيل الر�شميتان، لكنها، لالأ�شف، لن تجد اإاّل الكتب 

العبرية في مكتبة اأولى، وبع�ض الكتب االإنجليزية 

في مكتبة ثانية، في حين تجد مكتبة ثالثة 

مخ�ش�شة لالأدب الرو�شي. ''ما من عرب هنا! هذه تل 

اأبيب يا عزيزتي''، يقول لها الجميع. وربما ت�شاب 

ال�شيفة بالده�شة بع�ض ال�شيء، وهي التي �شبق اأن 

زارت باري�ض وروما ولندن ومو�شكو ونيروبي 

وجوهان�شبرج وبوين�ض اأير�ض: ''مدينة بال عرب؟ بال 

لغة عربية؟ هنا؟ في قلب ال�شرق االأو�شط؟''

وربما تلتقي �شيفتنا بعد ذلك �شديقة، هي اأي�شًا 

من كوكب اآخر، لكنها، بخالف زائرتنا، ال تنظر اإلى 

الواقع، واإنما اإلى تمثيالته، فت�شاهد البرامج التي 

ُتعنى بال�شوؤون الراهنة، وكذلك ن�شرات االأخبار 

الم�شائية على �شا�شة التلفزيون، وتقراأ ال�شحف، 

وخ�شو�شًا ''هاآرت�ض'' ''اليومية الليبرالية''، وتذهب 

اإلى الم�شرح واالأوبرا، وتح�شر اجتماعات اأع�شاء 

هيئة التدري�ض في الجامعة، ومثل زائرتنا، تنقب في 

المكتبات. ''ما المده�ض في االأمر؟ هذا بلد اأوروبي في 

النهاية!'' تقول، معاتبة زائرتنا. والأن هذه ال�شديقة 

ال تلتقي ب�شورة عامة اإاّل الرجال االأ�شكناز 

العلمانيين متو�شطي االأعمار، فاإن هوؤالء عمليًا هم 

الوحيدون الذين تراهم وت�شمعهم وتقراأ لهم: رفوف 

المكتبات تعج بكتبهم، كما تعج بكتب نظرائهم 

االأميركيين والفرن�شيين واالألمان واالإ�شبان. وال تفلح 

زائرتنا في اإقناع �شديقتها باأن الرجال االأ�شكناز 

ياعيل ليرير

تجربُة ''الأندل�س'':
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�شتا 
ِّ
الوا�شح والم�شموع لجماعتين كانتا اأُ�شعفتا وُهم

تاريخيًا، هما: الفل�شطينيون مواطنو اإ�شرائيل، 

واليهود االإ�شرائيليون ''ال�شرقيون'' الذين هاجروا من 

�شمال اإفريقيا وال�شرق االأو�شط )''اليهود ــ العرب''، اأو 

''المزراحيم''(، كما اأن النخبة االإ�شرائيلية راحت 

ت�شتمع اإلى المو�شيقى العربية و''ال�شرقية'' معًا. وفي 

حين لم يكن المرء في ثمانينيات القرن الع�شرين 

يجد اأم كلثوم اإاّل في يافا وغيتوات اليهود العراقيين 

في ''حي هاتكفا'' ورامات غان، فاإنه بات في 

اإمكانه، في ت�شعينيات القرن الع�شرين، اأن ي�شتري 

اأغانيها على اأقرا�ض مدمجة من ت�شجيالت البرج، 

وي�شتمع اإلى ''اأنت عمري'' في كل ملهى ليلي يحترم 

نف�شه في تل اأبيب.

جاء في ''اإعالن نوايا'' دار ''االأندل�ض''، الذي ُكتب 

في �شنة 1999 ما يلي:

االأندل�ض هي دار ن�شر جديدة متخ�ش�شة في 

ترجمة االأدب والنثر العربيين اإلى العبرية. 

واالأندل�ض، حيث كان ''الع�شر الذهبي'' للفكر 

االإ�شالمي واليهودي، هي اأي�شًا حقبة غّذت 

خاللها الثقافتان اليهودية والعربية واحدتهما 

االأُخرى واأخ�شبتها؛ وعهٌد ا�شتهر باإنتاجه االأدبي 

والفكري الذي قدمه بع�ض من اأعظم الفال�شفة 

وعلماء الدين وال�شعراء الم�شلمين واليهود؛ وفترٌة 

كانت الترجمات تجري فيها من العربية اإلى 

العبرية وبالعك�ض.

وعلى الرغم من موقع اإ�شرائيل في قلب العالم 

العربي، فاإن االإ�شرائيليين الذين يقراأون العبرية 

يبقون، في معظمهم، بعيداً عن الثقافة العربية 

عمومًا، وعن االأدب والفكر العربيين بوجه خا�ض. 

ذلك اأن الترجمات الحالية لي�شت بالكافية كّمًا 

ونوعًا، خا�شة اإذا ما قورنت بوفرة االأعمال 

المترجمة اإلى اللغة العبرية من اللغات االأوروبية؛ 

فمنذ ثالثينيات القرن الع�شرين اإلى االآن لم 

تتجاوز العناوين العربية المترجمة اإلى العبرية 

40 عنوانًا.

اإن هدفنا هو اإن�شاء دار ن�شر م�شتقلة ناجحة تقدم 

في كل عام دزينة من الكتب المترجمة تمثل 

العلمانيين ال ي�شّكلون اإاّل اأقل من 10% من �شكان 

البلد )واأقل من 15% من مواطني الدولة(، وال تفلح 

اأي�شًا في جعلها ت�شدق اأن اإ�شرائيل لي�شت في اأوروبا.

ِلَدت ''دار االأندل�ض 
ُ
في هذا الواقع، وتمثيالته، و

للن�شر''. غير اأني حين اأطلقُت داراً للن�شر متخ�ش�شة 

 انطباع 
ّ

بترجمة االأدب العربي اإلى العبرية، كان لدي

باأن هذا الواقع �شيتغير. كان ذلك في اأواخر 

ت�شعينيات القرن الع�شرين، ع�شية االنتفا�شة الثانية. 

وعلى الرغم من انتقادي ما ُدعي ''عملية ال�شالم'' 

التي اأعقبت اتفاق اأو�شلو، فاإني لم اأكن اأعي الوعي 

كله انتقادي هذا.

لقد خ�شي مثقفون فل�شطينيون بارزون ــ مثل 

الراحل اإدوارد �شعيد، وعزمي ب�شارة، و�شواهما ــ من 

اأن توؤدي عملية اأو�شلو اإلى قيام بانتو�شتانات 

فل�شطينية تعزز الف�شل العن�شري االإ�شرائيلي. وعلى 

الرغم من اأن �شيا�شة ''االإغالق'' االإ�شرائيلية كانت 

بداأت منذ اأوائل ت�شعينيات القرن الع�شرين )منذرة 

بـ ''اختفاء'' العرب من تل اأبيب(، فاإن اأكثر معماريي 

هذه الجدران جموحًا في الخيال لم يتخيلوا جداراً 

اأ�شمنتيًا ارتفاعه ثمانية اأمتار يعزل العرب عن 

اليهود، واليهود عن العرب. لقد ت�شور كثيرون من 

منتقدي اأو�شلو، ومنهم اأنا نف�شي، اأن ''االإغالق'' مجرد 

نك�شة عابرة في اإطار يبتغي التو�شل اإلى ت�شوية 

تاريخية و''�شالم''. وعلى الرغم من تجريد كلمة 

ال�شالم من اأي معنى، كالعدالة والم�شاواة، فقد كان 

يبدو اأن العملية ال تزال ت�شير اإلى التقارب والتفاهم 

والعي�ض معًا ولي�ض كل على حدة.

في ''اأعوام اأو�شلو ال�شعيدة''، واإلى جانب عدم 

التوقف عن بناء م�شتوطنات جديدة وتعبيد طرق 

التفافية خا�شة باليهود وحدهم، كان ثمة قدر وفير 

من الن�شاط اليهودي ــ العربي الم�شترك، جرى كثير 

منه برعاية برامج تهدف اإلى تعزيز الحوار بين 

ال�شعبين، وبتمويل اأوروبي واأميركي وياباني. وبدا، 

في الوقت ذاته، اأن االأيديولوجيا ال�شهيونية ــ 

االأ�شكنازية ال�شائدة، التي تت�شور اإ�شرائيل معقاًل 

اأوروبيًا ''من معاقل الغرب في ال�شرق''، بداأت ت�شعف، 

اإذ بات من الممكن االإح�شا�ض بالح�شور العام 
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دون �شك، ال بد لهم اأواًل من معرفة التراث االأدبي 

االإ�شرائيلي، بياليك وعجنون وعميحاي.'' جعجعة بال 

طحن، وما من ديوان واحد لدروي�ض بين الكتب 

العبرية.

اأول مترجم توجهُت اإليه كان المرحوم محمد 

حمزة غنايم، الذي اأم�شى حياته في الترجمة من 

العربية اإلى العبرية وبالعك�ض. وقد كر�ض نف�شه 

لم�شروع دار ''االأندل�ض'' للن�شر وترجم ثالثة من 

دواوين دروي�ض: ''لماذا تركت الح�شان وحيداً''؛ 

''حالة ح�شار''؛ ''جدارية''؛ ف�شاًل عن رواية حنان 

ال�شيخ ''حكاية زهرة''.

حين اندلعت ''ه�شتيريا'' دروي�ض في اإ�شرائيل، 

اقترح غنايم اأن نن�شر ديوان ''لماذا تركت الح�شان 

وحيداً''، الذي كان ترجمه، وبذلك، لم تكن اأولى 

من�شوراتنا رواية، واإنما ديوان �شعر. ولم تزدنا 

''اله�شتيريا'' اإاّل قناعة باأن الجمهور الذي يقراأ 

بالعبرية بحاجة اإلى اأن يتعرف اإلى االأدب العربي. 

ت، 
َ
ي
ِّ
م

ُ
وفي غ�شون اأ�شابيع كانت دار الن�شر قد �ش

ر�ض كتابنا االأول على 
ُ
ر لت�شاميمها، وع

ّ
�شع ت�شو

ُ
وو

رفوف المكتبات.

ِثر ن�شر 
ُ
غير اأن ده�شتنا كانت كبيرة حين لم ي

الكتاب اأي اهتمام يذكر، وبات من الوا�شح اأن ثمة 

ا�شت�شهااًل للكالم على دروي�ض من دون معرفته. 

وعلى الرغم من اله�شتيريا )وما يرافقها من دعاية 

مجانية( فاإن ديوان: ''لماذا تركت الح�شان وحيداً'' 

لم يبع ]كثيراً من الن�شخ[ كما كان متوقعًا، مع اأنه 

يبقى من اأكثر كتبنا مبيعًا، اإذ اإنه باع خالل العقد 

الما�شي نحو 2000 ن�شخة، وهذا اأمر عظيم في 

اإ�شرائيل، الأن ال�شعر ال يحظى بال�شعبية، اأَكان 

مترجمًا اأم باللغة االأ�شلية. واأغلبية ق�شائد الديوان 

ن 
ّ
ُتعنى بنكبة 1948، والحياة التي �شبقتها. وقد تبي

اأن لهذا المو�شوع قراءه الذين كان بينهم رئي�ض 

الحكومة ال�شابق اأريئيل �شارون نف�شه، ففي مقابلة 

اأجرتها معه �شحيفة ''معاريف'' في ني�شان/اأبريل 

ئل:
ُ

2005، �ش

 هل اأنهيت قراءة ''فونتانيل'' لمئير �صاليف؟

 بقيت لي �شفحات قليلة. في البداية، عانيت 

ت�شكيلة متنوعة من االأ�شاليب: االأدب القديم 

والحديث، البحث االأكاديمي وال�شحافي، ال�شعر، 

الم�شرح، الهجاء، النظرية والنقد.

هدفنا هو اأن تثير االأندل�ض االهتمام بالعالم 

ر التعرف عليه، من خالل اأدبه 
ّ
العربي، وتي�ش

ونثره. وبفعلنا ذلك، ناأمل اأن نكون بمثابة حافز 

لدوِر ن�شٍر اأُخرى كي ت�شارك في هذا الم�شروع 

ال�شخم المتمثل باإتاحة من�شورات اللغة العربية 

لجمهور قراء العبرية االإ�شرائيليين.

تمثلت خطوتنا االأولى في اختيار المترجمين 

والمحررين، وقد �شاعدنا الفنان الفل�شطيني �شريف 

واكد في اختيار العناوين االأولى للن�شر، ف�شاًل عن 

ت�شميمه واإخراجه كتبنا كافة. ولم نترك اأحداً لديه 

االأهلية اإاّل ا�شت�شرناه، فقوبل طلبنا الن�شيحة بعطاء 

�شخي متحم�ض. وتاألفت قائمة من�شوراتنا االأولى من 

10 روايات من �شاأنها اأن تقدم للقارئ المبتدئ 

نة'' جيدة من االأدب العربي المعا�شر )لكّتاب 
ّ
''عي

ذكور واإناث من اأ�شول متعددة، واأجيال متنوعة، 

وعدة اأ�شاليب كتابية(.

غير اأن خططنا تغيرت عندما اأعلن وزير التربية 

دخل 
ُ
يو�شي �شريد في اآذار/مار�ض 2000 اأنه �شي

ق�شيدتين لل�شاعر الوطني الفل�شطيني محمود دروي�ض 

في منهاج المدار�ض الثانوية. وهاتان الق�شيدتان 

''ال�شعريتان ال ال�شيا�شيتان''، على حد تعبير �شريد، 

كانتا �شتدرجان في قائمة طويلة من الق�شائد يمكن 

اأن يختارها المعلمون ويقرروها لطالبهم، ولي�ض، ال 

ل هذه 
ُ
�شمح اللـه، في قائمة القراءة االإلزامية. ولم َتح

الحقيقة االأخيرة دون اأن يثير قرار �شريد �شربًا من 

اله�شتيريا العامة، فلم يبق خبير �شيا�شي اأو باحث 

اأكاديمي اأو ع�شو كني�شت اإاّل اأدلى بدلوه في هذا 

ا رئي�ض الحكومة االإ�شرائيلية اآنذاك اإيهود 
ّ
ال�شاأن. اأم

ئًا لدرا�شة 
ّ
راك فقال: ''المجتمع االإ�شرائيلي لي�ض مهي

َ
ب

دروي�ض.'' وتبعته البروف�شورة زوهار �شافيط، التي 

كانت اآنذاك م�شت�شارة وزير الثقافة متان فيلنائي، 

فقالت: ''قبل اأن يتعرف االأطفال االإ�شرائيليون اإلى 

محمود دروي�ض و�شامي ميخائيل )الروائي اليهودي 

العراقي البارز(، وهو االأمر الذي يجب اأن يتم من 
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االأدب العربي اإلى العبرية و�شيلة لمقاومة االحتالل. 

ففي واقعنا العن�شري، حيث تعلو جدران ''الف�شل'' 

يومًا بعد يوم، يغدو ح�شور اللغة والثقافة العربيتين 

في الحياة العبرية اليومية �شكاًل من اأ�شكال مقاومة 

الع�شف واالحتالل.

اأردنا اأن نن�شر كتبًا انطالقًا من ''اعتبارات'' 

مح�ض ثقافية )اإن كان ثمة اعتبارات كهذه(، ولم 

نكن نبحث عن كتب من �شاأنها اأن ''تجعل اليهود 

يحبون العرب اأكثر'' )كما يقول اأحد محرري الترجمة 

العربية ــ العبرية االأدبيين(، وال عن كتب من �شاأنها 

اأن تعزز ت�شورات اليهود الم�شبقة عن ''العرب''. اأردنا 

اأن نترجم من العربية اإلى العبرية، تمامًا مثلما 

يمكن للمرء اأن يترجم من الفرن�شية اإلى العبرية، 

فيح�شل على حق القيام بذلك، ومن دون اأبوية 

وا�شت�شراق، ما و�شعنا ذلك.

غير اأن الكّتاب الم�شريين الذين فاتحناهم في 

االأمر لم يكونوا ي�شاطروننا الراأي، واإنما ف�شلوا اأن 

يتجاهلوا اإعالناتنا، ورف�شوا ترجمة اأعمالهم على 

اأ�شا�ض ''مناه�شة التطبيع''. وهوؤالء الكّتاب ينتمون 

اإلى و�شط يتجنب اأي ات�شال باإ�شرائيل، حتى لو كان 

الثمن رف�شهم زيارة االأرا�شي الفل�شطينية المحتلة، 

اإذ يرون اأن اأي ات�شال باإ�شرائيل، بما في ذلك التقدم 

بطلب الح�شول على تاأ�شيرة لعبور حدودها، بغية 

دخول االأرا�شي الفل�شطينية المحتلة، اإنما ي�شكل نوعًا 

من ''التطبيع''. بعد ذلك، تعر�شت ''االأندل�ض'' لهجمة 

�شر�شة من اإحدى المجالت االأ�شبوعية الثقافية 

الم�شرية*. وقد اأعقب تلك الهجمة ع�شرات من 

المقاالت التي تدعم اأو تعار�ض م�شروعنا في مختلف 

اأنحاء العالم العربي.

وكان لنا �شرف اأن تلقى ''االأندل�ض'' ذلك العدد 

الكبير من الموؤيدين في االأو�شاط االأدبية والفكرية 

العربية، فقد اأطلق كل من محمود دروي�ض واليا�ض 

خوري واإدوارد �شعيد ومحمد برادة ومحمد �شكري 

واآخرين كثر ''هجومًا م�شاداً'' اأ�شاد بـ ''االأندل�ض'' 

بالقول والعمل، ومنحنا عدد منهم حقوق ن�شر 

مجانية، تعبيراً عن الم�شاركة والت�شامن. وال عجب 

في اأن هذا النقا�ض الذي ترددت اأ�شداوؤه في اأرجاء 

مع هذا الكتاب، غير اأني حين قطعت فيه �شوطًا، 

اكت�شفت اأنه كتاب ا�شتثنائي.

 لكن مئير �صاليف لي�س من المعجبين بك.

 واإن يكن؟ لقد قراأت اأي�شًا كتاب محمود 

دروي�ض، وتحدثت عن ق�شيدته: ''لماذا تركت 

الح�شان وحيداً''، وكم ح�شدُت و�شفه ارتباطهم 

باالأر�ض.

وكان محمود دروي�ض خاطب دوافع قرائه 

االإ�شرائيليين قبل ن�شر الكتاب، واأعاد على م�شامعهم 

في منا�شبات متعددة قوله التالي: ''اأود اأن يقراأ 

االإ�شرائيليون �شعري، ال بو�شفي ممثاًل للعدو، وال 

بو�شفي �شانعًا لل�شالم.'' ومن هذا المنطلق، منحنا 

دروي�ض حقوقًا كاملة في ن�شر اأعماله، راف�شًا اأي 

�شكل من اأ�شكال المكافاأة: ''بطلبكم االإذن تكونون قد 

تجاوزتم اأ�شالفكم. وحين تبداأون بجني المال من 

هذا الم�شروع، عودوا ومعكم عر�ض المكافاأة.'' لكني 

رف�شت ما كان يقوله لي، وب�شلف �شاحب الم�شروع 

الثقافي المبتدئ وغطر�شته، كنت على يقين من اأن 

دار ''االأندل�ض'' �شتكون مختلفة، واأنه ما اإن يغدو 

للترجمات العربية ــ العبرية �شوقها، حتى يعقب 

 العر�َض من دون �شك. كم كنت مخطئة.
ُ
الطلب

وعلى غرار �شركائي في الدار، اأنا اأي�شًا اأوؤيد 

موقف المثقفين الفل�شطينيين والعرب الذين 

يناه�شون ''التطبيع''، اأي اإقامة عالقات جوار 

طبيعية مع اإ�شرائيل ــ اقت�شاديًا و�شيا�شيًا وثقافيًا ــ 

قبل زوال االحتالل، الأن العالقات مع اإ�شرائيل ال 

ع اإاّل على اأ�شا�ض ت�شوية تاريخية عادلة، 
َّ
يمكن اأن ُتطب

ومتكافئة، وقابلة للحياة، ولي�ض اإنهاء االحتالل 

�شوى ال�شرط االأول. وكنت اأدرك، منذ اأ�ش�شُت دار 

''االأندل�ض''، مخاطر خلق �شعور زائف بـ ''اإقامة 

ال�شالم'' و''الحوار'' من خالل ''التطبيع''. وكثيراً ما 

اعتر�شت عالنية على التطبيع، غير اأن االأهم من ذلك 

اأنني كنت، وال اأزال، اأبحث عن �شبل تجعل ترجمة 

)*( االإ�شارة هنا هي اإلى مجلة »اأخبار االأدب« التي ن�شرت 

تحقيقًا عنوانه »اإ�شرائيل تقتل بيد وتترجم باالأُخرى«. 

)المترجم(
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لغة من اللغات، ال تحقق جميعًا القدر ذاته من 

المبيعات. وفي حالة ''يالو''، كنا نظن اأنها �شتبّز 

�شابقتها، وخ�شو�شًا بعد اأن اأمطرتها المكتبات 

باالهتمام، �شاأنها في ذلك �شاأن ال�شحافة )16 

ظة في ال�شهر االأول(.
ّ
مراجعة مقر

لكن ''يالو''، لالأ�شف، لم تبع اإاّل 1500 ن�شخة. ومع 

اأن ذلك كان اأكثر بكثير من المعتاد )500 ن�شخة 

فاأدنى(، اإاّل اإنه كان مخيبًا لالأمل، الأنه اإذا كان هذا 

ما يمكن لالأكثر مبيعًا اأن يحققه، فمعنى ذلك اأننا 

خ�شرنا المعركة ب�شاأن قلوب قراء العبرية وعقولهم، 

واأن حلمنا بدار ن�شر م�شتقلة وم�شتدامة ومكتفية 

بذاتها بلغ نهايته، واأن نواة اللغة العربية التي 

بها عبر ما يحيط بنا من جدران ي�شتد 
ّ
حاولنا اأن ن�شر

خناقها باطراد، لم تكن كافية. كيف يمكننا اأن 

''نغّذي ونخ�شب'' الثقافات ونحن ال نكاد نقوى على 

تغذية وتخ�شيب اأنف�شنا؟ وفي غياب الموارد، كان ال 

بد من اأن نتوقف عن طلب عناوين جديدة، ونركز 

على اإ�شدار ما كان في قيد الطبع، وعلى بيع 

المخزون لدينا.

غير اأنه في الوقت الذي ا�شطررنا اإلى تجميد 

ن�شاطنا، برز ب�شي�ض اأمل عابر. فقد طلبت الكاتبة 

الكندية �شاحبة الجوائز نعومي كالين، والتي 

تناه�ض، مثلنا، التطبيع مع االحتالل، ن�شر كتابها 

االأخير الرائج ''عقيدة ال�شدمة'' بالعبرية في 

''االأندل�ض''، ذلك باأن كالين، اإلى جانب نقدها الحاد 

دولة اإ�شرائيل، تهتم كثيراً باأمر الحوار مع 

االإ�شرائيليين. ولذلك، فاإنها في الوقت الذي كانت 

تدعم حركة المقاطعة و�شحب اال�شتثمارات 

والعقوبات، مثلي، كانت فكرتها ''عدم مقاطعة 

االإ�شرائيليين، واإنما مقاطعة التطبيع مع اإ�شرائيل.'' 

وكانت تح�شب اأن ''االأندل�ض'' هي العنوان االأمثل لهذا 

النوع من المقاومة، بينما اعتقدنا نحن اأن الخال�ض 

جاء. فحين تبرعت كالين، ذلك التبرع ال�شخي، 

بجميع عائدات ترجماتها المقبلة اإلى العبرية، بات 

لدينا كل اأ�شباب االعتقاد اأن ''االأندل�ض'' �شتتمكن، بعد 

ن�شر ''عقيدة ال�شدمة'' بالعبرية، من ن�شر مزيد من 

الكتب؛ وهو هدفنا االأ�شا�شي الدائم. غير اأن زيادة 

العالم العربي، لم يكن له اأي �شدى في اإ�شرائيل، 

فاليهود االإ�شرائيليون، في معظمهم، كما يبدو، غير 

مبالين بما يكتبه العرب، وبما يفكرون فيه اأي�شًا. 

وفي حين يمكن اأن يعثر القارئ العربي، في اأي يوم، 

على نحو 20 مقالة مترجمة من ال�شحافة العبرية، 

فاإن القارئ العبري ي�شعب عليه اأن يقع على مادة 

مترجمة واحدة كل 20 يومًا.

اأح�شب اأن محمود دروي�ض كان محقًا، فمعظم 

االإ�شرائيليين ال يبالي باالأدب العربي، وقلة مختارة 

هي التي تريد اأن ''تعرف العدو'' اأو ''تقيم �شالمًا'' 

معه. واأغلبية الكتب التي ن�شرناها ال عالقة لها 

بال�شراع االإ�شرائيلي ــ الفل�شطيني: ''الخبز الحافي'' 

للمغربي محمد �شكري؛ ''مثل �شيف لن يتكرر'' 

للمغربي محمد برادة؛ ''عر�ض الزين'' و''بندر �شاه'' 

لل�شوداني الطيب �شالح؛ ''البئر االأولى'' للفل�شطيني 

جبرا اإبراهيم جبرا؛ ''حكاية زهرة'' و''اأكن�ض ال�شم�ض 

عن ال�شطوح'' للبنانية حنان ال�شيخ؛ ''حجر ال�شحك'' 

و''حارث المياه'' للبنانية هدى بركات. وقد نال كل 

واحد من هذه الكتب مراجعات اأطنبت في المديح، 

لكن لم يحقق اأي عائدات ُتذَكر )تراوح معدل 

المبيعات لكل منها بين 200 و500 ن�شخة(.

غير اأن الروايتين اللتين ن�شرناهما للبناني اليا�ض 

خوري ت�شكالن ا�شتثناء الفتًا. فرواية ''باب ال�شم�ض''، 

التي ن�شرت باللغة العبرية في �شنة 2002، تتناول 

النكبة، وكثيراً ما اأ�شارت ال�شحافة االإ�شرائيلية اإلى 

هذه الرواية على مدى اأعوام، غير اأنها لم ُتثر حين 

ُن�شرت باللغة العبرية اإاّل عدداً قلياًل ن�شبيًا من 

المراجعات. ومع ذلك، فقد بعنا منها ما يزيد على 

ِنح ربعها لمكتبات عامة اإ�شرائيلية 
ُ
5000 ن�شخة )م

حيث تجري ا�شتعارتها كثيراً(. وهذا الكتاب هو 

االأكثر مبيعًا لدى ''االأندل�ض''، والعنوان االأكثر �شعبية 

بين كل ما �شبق اأن ُترجم من العربية اإلى العبرية.

وفي �شنة 2005، ن�شرنا رائعة خوري االأدبية 

''يالو''، التي ال عالقة لها بال�شردية الفل�شطينية في 

حد ذاتها، لكنها مثل ''باب ال�شم�ض''، ُتعنى بتقاطع 

التاريخ والذاكرة لدى �شجين لبناني يخ�شع للتحقيق 

والتعذيب. ومن المعروف اأن اأعمال موؤلف ما، باأي 
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كل ما في و�شعها لتثبت اأني على خطاأ، واآمل باأنها 

�شتثبت ذلك يومًا ما. واأنا ال اأكّف عن اإعادة تفح�ض 

الطرائق التي نعمل بها، والخيارات التي نتخذها، 

واالأدوات التي ن�شتخدمها للح�شول على كتبنا. لقد 

تركت ''االأندل�ض'' كم�شروع ثقافي ب�شمتها الوا�شحة: 

ظة؛ معجبين مت�شددين؛ قراء عابرين 
ّ
مراجعات مقر

ا كم�شروع اقت�شادي فكان ف�شلها ذريعًا: 
ّ
ممتّنين. اأم

عر�ٌض بال طلب. ولعلنا ل�شنا من يجدر به اأاّل يكّف 

عن اإعادة التفح�ض، واإنما دور الن�شر االأُخرى، فقد 

ن�شرنا خالل �شبعة اأعوام 24 عنوانًا، منها 18 

ترجمة من االأدب العربي اإلى العبرية، كما اأننا زدنا 

عدد مثل هذه الكتب اإلى اأكثر من 50%، مع اأن 

العناوين العربية التي ن�شرتها الدور العبرية االأُخرى 

في الفترة ذاتها ال تتعدى اأ�شابع اليد الواحدة.

وهنا يجب اأن نتذكر �شيوفنا االأجانب. فكم يبدو 

غريبًا، على الرغم من اأن اأغلبية �شعب البلد تتكلم 

العربية، اأو هي من اأ�شل يتكلم العربية، اأن تتوارى 

اللغة العربية بعيداً، ومعها اإمكان ''االأندل�ض'' كموقع 

لثقافة عربية ــ يهودية، واإمكان ''االأندل�ض'' للن�شر. لقد 

�شبق اأن تحدث مو�شى بن ميمون عن ''مكاننا في 

االأندل�ض''، لكن عدد اليهود االإ�شرائيليين الذين 

يعرفون اأن ابن ميمون كتب اأرفع كتبه بالعربية، 

يت�شاءل يومًا بعد يوم.

يبدو في بع�ض االأحيان كاأن الفجوة الثقافية 

والجدران الذهنية اأعمق واأطول من اأي حاجز مادي 

قائم، لكن هذه الجدران ال تف�شل ''بيننا وبينهم'' 

راك: 
َ
فح�شب )كما قال رئي�ض الحكومة ال�شابق اإيهود ب

''نحن هنا وهم هناك''(، بل اإنها تنت�شب فينا نحن 

اأنف�شنا، بين ما�شينا وحا�شرنا، بين الخيال  

n .والواقع، بيننا وبين المكان الذي نعي�ض فيه

عدد القراء التي كنا نتطلع اإليها باأمل، لم تتحقق قط، 

ويبدو اأن االإ�شرائيليين كّفوا عن االهتمام بمناه�شة 

العولمة اإذا ما كانت مرتبطة بمناه�شة التطبيع 

وتدعو اإلى م�شاءلة االحتالل، واإذا ما تحول مخّل�شنا 

ال�شمالي اإلى �شديق �شيا�شي حقيقي وكّف عن كونه 

بابا نويل.

جرى التخطيط الإ�شدار كتاب كالين والقيام 

بجولتها المخ�ش�شة له في حزيران/يونيو 2009، 

ولم نكن نعلم اأن مجزرة وح�شية �شُترتكب قبل ذلك 

بب�شعة اأ�شهر في قطاع غزة المحا�شر والمغلوب على 

اأمره. لم نكن نت�شور اأن 95% من ال�شكان 

االإ�شرائيليين ــ اليهود �شيدعمون القتل الوح�شي 

لـ 400 طفل، ولم نكن نتخيل، حتى في اأ�شد اأحالمنا 

جموحًا، تلك الظاهرة التي تبرز اأول مرة )وثمة دائمًا 

اأول مرة( وتتمثل في قيام عائالت اإ�شرائيلية بنزهة 

ال�شبت اإلى التالل المطلة على غزة كي يهتفوا لق�شف 

مليون ون�شف مليون من المدنيين المعتقلين في 

اأكبر �شجن مفتوح في العالم باأ�شره. ولم نكن ندرك 

اأن الجدران التي حاولنا اإطاحتها على مدى اأعوام 

باتت محكمة االإغالق بف�شل الرقابة الذاتية.

لقد خ�شع كتاب كالين وزيارتها لرقابة محكمة، 

ووقعت دعواتنا اإلى الحوار على اآذان �شماء، كما اأن 

اأتباعها العبريين، في معظمهم، رف�شوا )منذ كتابها 

االأف�شل مبيعًا: ''بال عالمات تجارية''( �شماع اأي نقد 

�شيا�شي ربما ي�شعرهم باأنهم متورطون. ولذلك، فاإن 

ن�شر كتاب نعومي كالين لم يقت�شر على عدم تمكننا 

من ترجمة مزيد من الكتب العربية اإلى العبرية، 

واإنما تعدى ذلك اإلى تبيان اأن جدران الرقابة التي 

نواجهها اأ�شد منعة من اأي وقت م�شى، حتى يكاد 

خرقها يكون مهمة م�شتحيلة.

ومع ذلك، وبعد كل ما قلته، فاإن ''االأندل�ض'' تفعل 


