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أنطون شماس *
سبع خواطر وحاشية :اللغات والكتب
ممتلكة ومفقودة ومترجمة

الرابة والـملح
 Iـ لغة األم ،ولغة
َّ

ترتبط اللغة العبرية يف قاموسي الشخصي ،دائم ًا ،بال ِـملح .والـملح هو ذلك املسحوق األبيض
الذي يهوى الناس فركه يف جروح بعضهم بعض ًا ،فيما لو سنحت الفرصة أو مل تكن سانحة،
وخصوص ًا يف تلك البالد التي ما زلت ،على الرغم من البعاد الطويل ،أدعوها موطني األول واألخير.
كنت صبي ًا قرويـ ًا يف الثانية عشرة ،وكان ذلك بعد أسابيع قليلة فقط من تركنا تلك القرية
حي من األحياء
الصغيرة يف شمال فلسطين يف مطلع الستينيات وهجرتنا لإلقامة يف حيفا ،يف ّ
املشتركة ،اسمي ًا فقط ،بين فقراء اليهود والعرب .فقد حدث ذات عصر أن أرسلتني أمي لشراء بذور
ع ّباد الشمس ،ألنها كانت تتوقع زيارة من بعض صديقاتها اللواتي سبقننا إىل حيفا .بذور عباد
املكون من القهوة
الشمس ـ ذلك ما كانت ستقدمه لضيفاتها يف القرية ،قبل مسك اخلتام التقليدي
ّ
والكعك ،إذا توفّر .وأنتم أحرار يف تخ ّيل الصديقاتِ ،ل َك ْـون بذور عباد الشمس طعام العصافير عند
املتحضرين من أهل املدن ،كأنهن ببغاوات ثرثارات ستتطاير قشور عباد الشمس من أفواههن
تطاير الكلمات.
كنت صبي ًا قروي ًا إذاً ،ال تتجاوز معرفته للغة العبرية ما ُيصطلح على تسميته "مفردات النجاة"،
حرج اجلهل املطبق ،أو هكذا كنت
أي تلك املفردات والعبارات العملية القليلة ،الالزمة لإلفالت من َ
عل الشراءِ " ،ل ْكـنوت" ،بصيغة املستقبل للمؤنثة الغائبة.
صرف مث ً
ال ِف َ
أعتقد حتى ذلك اليوم ،كأن ُت ّ
فتخيلوا إذاً ذلك الصبي يأخذ على عاتقه الـمفعم بالفخر واالعتداد بالنفس مهمة شراء البذور،
وتخيلوه يحشر جسمه القروي الضئيل داخل دكان ضيق لبيع ال ُّنقول واملكسرات ،ثم تخيلوه يطلب
من البائع األضيق خلق ًا من دكانه (وهو ،خالف ًا جلميع التوقعات ،يهودي من رومانيا كما تب ّين
الحق ًا) ،يطلب منه بعبرية فصحى كأقصى ما يستطيع ،نصف كيلو من بذور عباد الشمس .ثم تخيلوا
ذلك البائع ضيق اخللق ينظر إ ّ
يل شزراً من علياء عرش مكسراته ،ويسألني بعبرية فصحى كأقصى
ما يستطيع هوِ :
"ع ْم ميالخ ُأو ْبلي ميالخ؟"
* كاتب ومترجم وأكاديمي فلسطيني.
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أجتمد أنا يف مكاين مصعوق ًا ،وقد فقدت صوتي ولساين :بحقّ السماء ،ما الذي تعنيه هذه الكلمات
الـمبهمة؟ ثم يعود البائع إىل طرح السؤال نفسه ،مرة تلو األُخرى ،لكن بصبر آخذ يف االضمحالل،
حين تدخل الدكان ابنة اجليران ،كتجسيد فجائي لضمير املؤنثة الغائبة .وابنة اجليران كانت قروية
مثلي ،لكنها كانت تنتمي إىل طالئع املهاجرين القرويين الذين سبقونا وأتوا إىل حيفا يف أواخر
اخلمسينيات .وها هي اآلن حتشر نفسها يف املشهد ،بأنف مرفوع ،وتتطوع من دون أن يطلب منها
ذلك أحد ،كعادة هؤالء القرويين ،كي تشرح يل أن البائع يسأل ما إذا كنت أريد البذور مملحة أم
ال .منتهى البساطة .وهي ستتفاخر فيما بعد ،وعلى مسمع كل َمن أراد أن يسمع ،بأنها أنقذت هذا
الصبي القروي املسكين ،الذي هو أنا ،من ورطة مواجهته األوىل مع اللغة العبرية ،ثم تتساءل ببراءة
مصطنعة ،مواصلة فرك امللح يف جروحي ،كيف غاب عني أن الكلمة العبرية "ميالخ" (هكذا لفظتها،
باخلاء املفخمة ،ال كما يلفظها اليهود الشرقيون :ميالح) ليست سوى الكلمة العربية ِ
"ملح"؟ وما
زاد طيني ِب ّلة أن أحداً من سامعيها مل يشكّ يف صحة روايتها أو يتعامل معها ،كما يقول التعبير
اإلجنليزي ،ولو مع ح ّبة واحدة من امللح.
يف ذلك املساء حلفت يميني احليفاوية األوىل ،فأقسمت أنني سأتقن العبرية بحذافيرها!
مما يجب .فاألم التي أرسلتني ذلك العصر ،بلغة عربية،
غير أنني ربما أكون قد بالغت وذهبت أبعد ّ
لشراء بذور ع ّباد الشمس ،باللغة العبرية ،مل تكن تعلم هي األُخرى أنها تس ّلمني إىل الرا ّبة ،إىل زوجة
األب األُخرى ،بكل ما حتمله هذه الكلمة من تداعيات سلبية يف جميع األساطير الشعبية العاملية؛ مل
وتهجر
وتشرد
تكن تعلم هي األُخرى أنها تس ّلمني إىل را ّبة تنهب الـملكية وتصادر األمالك ،وتش ّتت
ّ
ّ
والشر ،وأن الناس الذين
وتقتل باللغة العبرية .لكننا نعلم أن اللغة ،يف ذاتها ،تخلو من نيات اخلير
ّ
يستعملونها للقتل ،على أكثر من مستوى ،هم الذين يدنسونها بممارساتهم ،بينما حتافظ اللغة على
طهارتها .إ ّ
ال إنني مل أكن أعلم يف ذلك العصر أن بذور ع ّباد الشمس ،على الرغم من كونها حممصة،
ستنبت فوق لساين ،ومل أكن أعلم أن
اللسان الذي استساغ مذاق البذور
الـمملحة ،مذاق لغة الرا ّبة ،سيطلب
املزيد ،برغبة ال تعرف الشبع.

وحتول املاء إىل "واتر"
 IIـ
ّ

ليلة  22حزيران  /يونيو ،١٩٩٥
يف آن آربور ،ميتشيغان ،استيقظ ابني
نديم الذي كان على أعتاب الثالثة،
كعادته نحو منتصف الليل وصاح
باإلجنليزية" :واتر"! فوصلتني صيحته
الناعسة بواسطة جهاز اإلنصات الذي
على طاولتي ،والذي يربطني بغرفة
نومه ويتت ّبع تنفّسه وكل نأمة وحركة
يصدرها ،بصورة "بانوبتيكية"

منزل قديم يف مدينة حيفا
املصدر :موقع "فلسطين يف الذاكرة" اإللكتروين:
www.palestineremembered.com
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وتبررها األمهات واآلباء أمثايل،
( )panopticكما يصفها فوكو يف حديثه عن السجون والعقاب،
ّ
يرف لنا جفن ،بأن التلصص واملراقبة والسيطرة هي أشياء ضرورية لسالمة الطفل.
من دون أن
ّ
صعقتني الصيحة الكهربائية ،ليس ألنها كانت أعلى من العادة فحسب ،وليس ألنها ،لفظ ًا فقط،
ال من "ووتر")،
جاءت مستوفية جميع قواعد النطق الـمتبعة يف "الغرب األوسط" األميركي ("واتر" بد ً
"مي" ،كما ندعو املاء بالعربية الفلسطينية ،وليس
بل ألن نديم كان حتى تلك الليلة ينادي عادة ّ
"واتر".
املهاجرين ،العبرية
ونديم ،الذي ولد يف آن آربور يف سنة  ،١٩٩٢تر ّبى يف البداية بلغ َتي والديه
َ
قاذف اللهب
والعربية ،انطالق ًا من االعتقاد املتفائل أنه سينجح ذات يوم يف ترويض هذين التـ ّني َنين
َ
والكالم واحدهما نحو اآلخر ،ويصبح يف نهاية املطاف مواطن ًا أميركي ًا ثالثي اللغة واالنتماءات
الثقافية .حين بلغ الثانية والنصف ،أدخلناه إىل احلضانة حيث تع ّلم أوىل الكلمات اإلجنليزية التي
مل يكن مصدرها التلفزيون .ويف احلضانة اكتشف نديم ،بالسليقة ،أن اللغتين الغريبتين اللتين
تع ّلمهما حتى هذه اللحظة يف البيت ،العربية والعبرية ،هما لغتان عديمتا الفائدة تمام ًا يف التواصل
مع أقرانه الصغار ،وأنه ،فوق ذلك ،إذا ُمنح اخليار يف التفضيل بين لهجة والديه باللغة اإلجنليزية
وبين لهجة املعلمة األميركية فإنه سيختار ،بالسليقة أيض ًا ،لهجة املعلمة من دون أي تردد .ويمكن
االفتراض أن االكتشاف األول حدث بالتدريج ،فبعد ثالثة أشهر تقريب ًا توقّف نديم حتى عن االلتفات
نحونا حين كنا نخاطبه بالعربية أو العبرية ،كأن هاتين اللغتين ُمحيتا تمام ًا من ذاكرة حاسوبه
الشخصي .فتم ّلكنا اليأس واإلحباط ،لكننا وجدنا بعض العزاء يف أنه اختار لهجة املعلمة للحديث
حصري ًا باإلجنليزية ،ويف أنه احتفظ يف قاموس مفرداته ببعض الكلمات العربية والعبرية التي
ال ،واصلت الظهور يف كالمه ،ألسباب
كان يقحمها أحيان ًا يف ُج َمله اإلجنليزية األولية" .حليب" ،مث ً
الغض.
"مي" ،للداللة على أمزجة السوائل داخل عقله
ّ
واضحة ،وكذلك ّ
"مي" كعادته،
ال من استعمال
يف تلك الليلة املصيرية يف حزيران  /يونيو  ،١٩٩٥حين بد ً
ّ
حولها ،حرفي ًا ،إىل "واتر" ،كما
"مي" إىل "واتر" فحسب ،بل إنه ّ
صاح "واتر" ،مل ُيترجم نديم كلمة ّ
حول املاء ،حرفي ًا ،إىل نبيذ ،يف بداية
فعل فلسطيني آخر أكثر شهرة منه كثيراً وأعلى كعب ًا ،يوم ّ
طريقه العجائبية .وهكذا فإن حماوالتنا لتنشئة جيل أول من ثالث ّيي اللغة و ُثنائيي املعترضتين
وم ِنيت "البانوبتيكية" اللغوية التي أردنا
(فلسطيني ـ إسرائيلي ـ أميركي) ،أصابتها ضربة قاصمةُ ،
تطبيقها بالفشل الذريع.
لكن تلك ليست حكاية فقداين أنا للغة العربية.

 IIIـ خزانة الكتب ،دفينة يف اجلدار
يف اخلمسينيات ،كما ذكرت ،كنت صبي ًا يف قرية منسية يف شمال فلسطين ،هي موضوع روايتي
"أرابيسك" (املكتوبة باللغة العبرية) .ويف سنة  ١٩٥٧أتى إىل القرية لـ ِ
"خ ْدمتنا" كاهن بدا للقرويين
غريب األطوار بعض الشيء ،مل يشفع له اسمه املعمداين (يوح ّنا) ،وقد حكيت قصته يف الرواية.
والقرويون ،وأنا واحد منهم ،يرون عنصر الغرابة يف كل ما ال يتوافق مع األشياء املعهودة لديهم،
فغادرنا أبونا ح ّنا بعد عامين ،يائس ًا من فظاظتنا
وال يتوافق مع سبل تفكيرهم يف شؤون العامل.
َ
وضيق عقلنا ،وغادرتنا دماثته وطيبة قلبه التي ال تعرف احلدود ،وغادرتنا مكتبته التي كانت
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غادرنا،
حتوي جملدات نادرة من الكتب واجملالت األدبية الصادرة يف القرن التاسع عشر ،أو
َ
توخينا الدقة ،ما كان قد تبقّى من حمتويات تلك املكتبة .فقد وضع أخي األكبر ُنصب عينيه،
إذا ّ
بمساعدة ابن عمة لنا ،ال يقل عنه حيلة ومراوغة ودهاء ،اشتهاء املكتبة ونهبها بالتدريج ،بحجة
االستعارة التي كانت يف أغلب األحيان حتدث يف اجتاه واحد ،خمال َفين بذلك واحدة على األقل
من الوصايا العشر الواردة يف التوراة ،وبعض وصايا الكنيسة املقدسة التي مل أعد أذكرها .فبدأت
جملدات أبونا ح ّنا تتقاطر إىل خزانة الكتب يف بيتنا ،جملداً عقب جملد ،ممهورة بختمه الدائري الذي
أخفق يف حراستها من النهب والسلب .وخزانة الكتب يف بيتنا كانت دفينة داخل جدار ِ
القبلي،
الك ّلين
ّ
فوق الكنبةِ .
والك ّلين ،للفائدة والتاريخ ،هو أسلوب يف بناء البيوت العربية ،حيث يكون اجلدار مبني ًا
من جدارين من احلجر متوازيين يبعد واحدهما عن اآلخر ما يقارب املتر ،وبينهما ردم من التراب
للجدارين ،وتسويتها
وال ّد ْبش ،وحجارة التقصيب ،أي تلك الشظايا التي تنتج من نحت حجارة البناء
َ
بشكل مربعات ومستطيالت .وأسلوب البناء هذا يوفّر ألهل البيت ملجأ من قيظ الصيف ومن زمهرير
الشتاء على السواء .وكانت خزانة الكتب عبارة عن صندوق خشبي ضخم ،ثخين األلواح ،مطمور
الك ّلين ،بحيث يالمس ظهـره اجلدار اخلارجي من الداخل ،وتظهر مق ّدمته بمستوى اجلدار
داخل جدار ِ
الداخلي ،وهي عبارة عن باب مدهون باألخضر الزيتي .وإىل داخل ذلك الصندوق القابع يف حماية
الك ّلين توافدت اجمللدات يف اخلفاء من مكتبة أبونا ح ّنا ،فيما يمكن تسميته جمازاً عملية
حائط ِ
ود ْغ َرة الكبرى" (وال َّدغرة ،لغة ،تعني أخذ الشيء من الدكان اختالس ًا ،من دون دفع ثمنه ،أي
"البيبـ ِل ُي َ
"ك ِلبتومانيا" ()kleptomania؛ والـ "بيبليو" ،كما ال يخفى على القارئ
ما يدعوه إخواننا الغربيون ْ
اللبيب ،هي بادئة تعني الكتاب ).وكان بعض تلك اجمللدات يمكث يف اخلزانة الدفينة إىل أجل معلوم
ثم يعاد إىل صاحبه وفق َمنطق عشوائي ،وبعضها اآلخر تطول إقامته ويتنقل ذهاب ًا وإياب ًا بين
خزانتنا وخزانة ابن العمة ،للتشويش على اقتفاء األثر .والذي كان يمكث منها ،كان يأنس بصحبة
الكتب التي جاءت بها والدتي يف مطلع األربعينيات من لبنان ،موطنها األصلي ،وقد سيطرت عليها
بعد ذلك السأم اللطيف الذي للترتيب" ،كما يقول والتر بنيامين.
الفوضى التامة ،إذ "مل يكن قد ّ
مسها ُ
مموهة بما أتت به أمي من لبنان ،بضعة جملدات
ومن اجمللدات النادرة التي مكثت يف اخلزانةّ ،
سنوية نادرة من جملة "اجلنان" البيروتية من سبعينيات القرن التاسع عشر ،وهي اجمللة التي
أنشأها الـمعلم بطرس البستاين يف سنة  ،١٨٧٠وأوكل حتريرها إىل ابنه سليم ،وهو يف الثانية
والعشرين من عمره .وفيها نشر سليم ،على مدى أربعة عشر عام ًا ،حتى وفاته الفاجعة ،ما يمكن
اعتباره الروايات العربية األوىل .وكان هناك جملدات اجمللة النسائية "منيرفا" التي أنشأتها ماري
ي ّني يف بيروت يف سنة  ،١٩١٦والتي قال عنها جبران خليل جبران (كما اكتشفت فيما بعد) إنها
"أحسن جملة نسائية يف الشرق األدنى ".وكذلك أعداد من جملة "الهالل" التي أنشأها جرجي زيدان
تصرف ،وكتب تع ّلم قواعد
"بتصرف" وبغير
املعربة،
يف القاهرة يف سنة  ،١٨٩٢وبعض الروايات
ّ
ّ
ّ
"املشوق" و"اللغة العربية" لتع ّلم اللغة العربية ،وهما يف اعتقادي إىل
اللغة الفرنسية ،وسلسلتا كتب
ّ
اليوم من أروع الكتب لتع ّلم اللغة التي يجب أن ندعوها ،كما يذهب الياس خوري على خطى اخلليل
بن أحمد" ،لغة العين" .واحتوت السلسلتان كلتاهما على خمتارات من أعمال أدباء عرب وأجانب،
هي أول ما قرأته من اآلداب األجنبية .وكنت أقضي الساعات أمام تلك اخلزانة ،مستلقي ًا على
نسميها ،ألتهم الرسوم اإليضاحية يف طبعة قديمة من
الكنبة اخلشبية حتتها ،أو "الكنباي" كما ك ّنا
ّ
القاموس الفرنسي "الروس" ( ،)Larousseثم أبدأ باالكتشاف املتردد للنصوص التي حوتها سلسلتا
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ماراً بأسماء مل أستطع تهجئتها ولفظها كما يجب :هوميروس
كتب "املش َّوق" و"اللغة العربية"ّ ،
وسرفانتس وفكتور هوغو (الذي ما زلت إىل اليوم ال أتقن لفظه الصحيح) .لكني كنت أكثر اجنذاب ًا
احملدثين الذين كتبوا يف الثالثينيات واألربعينيات ،فحفظت بعضها
إىل نصوص الك ّتاب العرب
َ
عن ظهر قلب ،من دون أن أفقه معانيها ،وما زلت إىل اليوم أستطيع تالوة مقاطع من "املفكرة
الريفية" ،رائعة أمين نخلة .لكن جوهرة التاج بالنسبة إىل الصبي الذي كنته كانت رواية ويل ّ
ال
كاثر األميركية" ،عزيزتي آنتونيا" ،بترجمة عربية خالبة لسهير القلماوي ،صدرت يف القاهرة يف
األربعينيات ،وهي الرواية األوىل التي قرأتها يف حياتي ،وكنت يومها يف العاشرة ،ولعلها روايتي
ال بعد هذه السنين كلها إىل ح ّيز الطفولة السحري
املفضلة على اإلطالق .فحين أريد أن أعود متسل ً
علي إ ّ
ال أن أفتح "عزيزتي
يكن
مل
اجلدار،
يف
الدفينة
ال ذلك الباب الزيتي الذي خلزانة الكتب
ذاك ،داخ ً
ّ
آنتونيا" بترجمتها العربية التي ما زالت ترافقني حتى اليوم ،وأقرأ مطلع "الكتاب األول":
كان أول ما سمعت بآنتونيا أثناء رحلة طويلة ،بدت يل ال نهاية لها ،عبر السهل
األوسط من أميركا الشمالية .كنت قد بلغت من العمر عشر ًا وكنت قد فقدت أمي وأبي
جدي وجدتي يف نبراسكا .وكنت
يف عام واحد .فأرسلني أهلي من فرجينيا إىل ّ
مسافر ًا برعاية صبي من أهل اجلبل اسمه جيك ماربول ،وهو أحد املساعدين من
جدي.
عمال ضيعة والدي القديمة حتت "البلوردج" ،كان يذهب معي غرب ًا ليعمل عند ّ
ّ
ومل تكن معرفة جيك بالعامل أو جتاربه فيه بأوسع مني وال بأكثر .إنه مل يكن قد
ركب قطار ًا من القطر احلديدية يف حياته قبل هذا الصباح الذي ارحتلنا فيه مع ًا
لنجرب حظنا يف عامل جديد.
ّ
مضى أكثر من نصف قرن على تلك القراءة األوىل ،وال أدري إذا كان هناك يف كل ما قرأت بعدها
ويمس شغاف قلبي كما فعل نص ويل ّ
ال كاثر بترجمته العربية .فقد قرأت
نص يستطيع أن يه ّزين
ّ
ّ
وذهلت من أن األصل بدا
تيسر يل احلصول عليه ،بعد ذلك بعقدين أو أكثرُ ،
األصل اإلجنليزي حين ّ
عادي ًا وباهت ًا إىل أبعد احلدود مقارنة بروعة النص العربي ،فكأن الترجمة التهمت األصل وح ّلت
أمر باسم ويل ّ
ال كاثر يف مقالة ما ،أتعامل معه
مكانه يف خميلتي ،إذ إنني ما زلت إىل اليوم ،حين ّ
للوهلة األوىل كاس ٍم لروائية عربية كتبت رواية جتري أحداثها يف والية نبراسكا األميركية .وال
واألعالم ال
أدري أيض ًا إذا كان هناك كتاب آخر أستطيع أن أرى اسم الع َلم "أنطون"،
تترجم ،مطموراً
َ
ُ
بين دفّتيه ،مؤنث ًا ،كتلك اخلزانة املطمورة يف جدار ِ
الك ّلين .وال أستطيع أن أع ّلل وأفسر كيف أن هذا
النص الذي ال يترجمني بل
مترجم ًا ،يمنح اسمي ويمنحني داللة ومعنى .وهو ،إىل ذلك،
النص،
ّ
َ
ِ
يحولني ،حرفي ًا ،إىل صبي يتيم يف العاشرة اسمه جيم بيردن ،يعيش مع ج ّديه يف نبراسكا ،وهي
ّ
بالد مل أزرها يف حياتي ،لكنها بالنسبة إ ّ
يل جزء من مناظر طفولتي يف شمال فلسطين .فالروايات
تستطيع أن تفعل ذلك أحيان ًا ،تستطيع حتويل املاء إىل خمر أمام ناظريك بكل بساطة.
يف كتاب آخر يف تلك اخلزانة ،قرأت ألول مرة حكاية الفالح الفقير الذي أراد زيادة مدخوله
فأخذ يخلط حليب أبقاره باملاء ويبيعه ،وكيف أن قطعانه فيما بعد ،ووفق ًا ملنطق اجلريمة والعقاب،
أغرقها َس ْيـل فجائي يف الوادي .ما منحه املاء عاد املاء فأخذه.
ال فلم أ ّتعظ ،وستأتي األعوام بالبرهان.
لكنني كنت جاه ً
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 IVـ الرغبة الداخلية يف امتالك مكتبة
يف صيف سنة  ١٩٨٧تركت القدس إىل آن آربور ،بعد عشرين عام ًا من إقامتي فيها .وكنت يف
هذه األعوام أتنقل بين لغتين ،وسبعة عناوين خمتلفة .وحين وصلت إىل العنوان السابع كان قد
أنهكني ثقل الكتب املتراكمة التي كنت "أشحطها" ورائي من دار إىل دار ،فطالت إقامتي يف ذلك
لدي كل رغبة بالتنقل .وكنت قد قرأت يف أحد الكتب التي
العنوان ألن وزن مكتبتي املتزايد أخمد ّ
أكب
كانت لدينا يف تلك اخلزانة الدفينة ،خبر أبي الفرج األصفهاين الذي كان خالل األعوام التي ّ
ال خمطوطاته التي ال ُتصى فوق أربعين
فيها على وضع "كتاب األغاين" يتنقّل من بلد إىل بلد
حمم ً
ّ
من اجلِ مال .وألين مل أكن أخطط ألصبح أبا الفرج الثاين ،وألن اجلِ مال مل تكن متوفرة بهذه الكثرة يف
قدس تلك األيام ،قررت البقاء يف مكاين ،على أكثر من صعيد.
كنت قد انتقلت إىل القدس من حيفا ،يف نهاية الستينيات ،لاللتحاق باجلامعة العبرية .وسرعان
ما اكتشفت أن بناية املكتبة اجلامعية هي الـملتجأ الذي أريد أن أتردد إليه ،وليس قاعات التدريس.
صح وصفها كذلك ،معتكف ًا يف املكتبة .وخالل تلك
وهكذا كان ،وقضيت سنواتي اجلامعية ،إذا
ّ
األعوام نفسها أيض ًا بدأت بتكوين مكتبتي الشخصية املتواضعة .يتحدث بنيامين عن "الرغبة
الداخلية يف امتالك مكتبة" ،من دون أن يفسر ما الذي تعنيه تمام ًا كلمة "امتالك" ،ألنه ،عالوة
على اقتناء الكتب التي كنت أحتاج إليها لدراستي اجلامعية ،كنت أنهب بالتدريج من مكتبتنا يف
ود ْغ َرة الكبرى" ،ألننا ك ّنا قد تركنا القرية،
حيفا ،على مرأى من أخي الكبير ،بطل عملية "البيبـ ِل ُي َ
كما أشرت ،يف مطلع الستينيات ،تاركين وراءنا يف تلك اخلزانة الدفينة الـمقفلة عدداً ال بأس به
من الكتب ،وألسباب ما زلت إىل اليوم أجهلها .أخي اآلخر عاد إىل القرية فيما بعد ،حين انتقلت
أنا إىل القدس للدراسة ،وتزوج وسكن يف البيت ،فأصبح ،قانوني ًا ،الوارث الشرعي لتلك اخلزانة
بمحتوياتها .وكونه حديث الزواج ،وألنه مل يكن بالفعل يهوى من الكتب غير تلك املزينة بالصور،
بحسب شهادته ،فإنه مل يلحظ االختفاء املتدرج ل ِو ْرثته ،أو أنه مل يمنح االختفاء اهتمام ًا كبيراً.
وكنت آتي لزيارته وزوجته من حين إىل حين ،وأتركهما ومعي كيس مملوء بالكتب أ ّدعي أين أحتاج
إليها من أجل ورقة جامعية كنت عاكف ًا على كتابتها ،وأين سأعيدها جميع ًا يف زيارتي القادمة،
إثر كتاب ،وصل ما تبقّى من الكتب التي كانت ذات
فيبتسم أخي بمكر العارفين .وهكذا ،كتاب ًا يف َ
يوم يف حيازة أبونا ح ّنا ،ومعظم الكتب التي أتت بها أمي من بيروت البعيدة حين تزوجت أبي يف
سنة  ،١٩٤٠إىل رفوف مكتبتي يف بيت املقدس.
وكان هناك أساليب ُأخرى ،أكثر استقامة ،القتناء الكتب.
ولند ُعه "نسيم" للتمويه ،قال يل ذات يوم أنه ضاق ذرع ًا بما
صديق مقدسي من أصدقائي،
ْ
حتويه مكتبته من كتب ،وإن رفوفه مل تعد تتسع لوفرة الكتب التي لديه ،شأن أواين اخلليقة التي
حتطمت إىل شظايا حين مل تتسع لنعمة اخلالق ،كما تقول "الكابااله" يف التصوف اليهودي ،ثم
علي أن آتي لزيارته وأختار ما أشاء من الكتب اإلجنليزية يف مكتبته .وصديقي نسيم يهودي
عرض ّ
عراقي أتى إىل إسرائيل على الرغم منه يف مطلع اخلمسينيات من بغداد ،حيث كان يعمل بائع ًا
يقاوم ،وال سيما أن الصفقة باجملان ،أو هكذا أقنعت
يف مكتبة للكتب اإلجنليزية .كان اإلغراء ال
َ
نفسي .فأمضيت يومين كاملين يف متاهات رفوفه ،واخترت كنوزاً بحقّ وحقيق ،عالوة على جمرد
أعباء كان ينوي التخلص منها بأي ثمن .فإىل جانب ديوان بالطبعة االوىل للشاعر و .هـ .أودن،
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علي أن آخذ مئات األعداد من اجمللة األدبية اللندنية
وكتب نادرة ال يمكن احلصول عليها ،كان
ّ
"إنكاون َتر" من اخلمسينيات ومطلع الستينيات .ويمكنكم تخ ّيل املساحة التي كان يحتاج إليها ذلك
ْ
"الفيل األبيض" ،كما يقول التعبير اإلجنليزي.
وبعد أن أخذت نصيبي من الراحة ،قررت أن أبدأ بتصفّح أعداد "إنكاونتر" ،كي أتخ ّلص بالتدريج
من األعداد التي ال حتوي شيئ ًا يعنيني .وتلك كانت غلطتي ،إذ ال أذكر أين تخلصت من أي من األعداد.
قرأت مراجعة أودن لثالثية "ملك اخلواتم" لطولكين ،والتي يقول فيها أنه ال يقرأ عادة أي رواية
ففيها
ُ
يتجاوز عدد صفحاتها  260صفحة ،غير أنه استثنى رائعة طولكين من هذه القاعدة .وفيها قرأت،
"مدمر
كسلي ،وعنوانها
ّ
يف أعداد سنة  ،١٩٥٥مقالة مغمورة لألديب البريطاين املشهور ألدوس َه ْ
كالعادة" .ومع أن املقالة يف ُج ّلها تتحدث عن االنفجار السكاين الوشيك يف العامل ،إ ّ
ال إن هكسلي
يفتتحها باحلديث عن زيارة قام بها للقدس ،وعن دليل س ّياح فلسطيني التقى به هناك ،وكيف أن
هذا الدليل اجتذب اهتمامه بسبب "مساهمته يف توسيع إمكانات التحدث باللغة اإلجنليزية احملكية،
لفن وعلم التاريخ" ،وذلك عن طريق إضافة التعبير "كالعادة" إىل كل
ويف توسيع احلدود املعهودة ّ
جملة يقولها ،لسبب أو من دون سبب ،كأن يقول" :يف القرن السابع عشر لسيدنا يسوع املسيح ،قام
األتراك كالعادة بأخذ الرصاص من السقف لصنع الذخيرة ...وهذه البيوت املهدمة التي ترونها
هناك ُد ّمرت كالعادة خالل احلرب مع اليهود يف سنة ".١٩٤٨
ويف أحد أعداد سنة  ،١٩٦١قرأت مقالة هي حتفة يف االستعالء والغطرسة البريطانية لسيريل
كونول ّلي:
سحرتني دائم ًا واجتذبتني دراسة األقاليم ،وبوجه خاص العالقة بينها وبين الفن.
فالفن هو بديل للشمس ،ألن نور الشمس الساطع باستمرار يستبعد الفن ...فاملرء
قد يستصعب العثور على لوحة فنية إىل اجلنوب من روما أو مدريد ،وعدد اللوحات
يقل بالتدريج كلما اقتربنا من حرارة خط االستواء ...والحظت
املعلقة على اجلدران ّ
يف األقاليم االستوائية أن ِّ
الشعر األوروبي يصبح ذا معنى فقط قبل أن يهطل
املطر ،وأن الرطوبة والنمل األبيض يجعالن التمتع بطبعة أوىل ،أو بالكتب اجمللدة
مكيف الهواء ربما يساهم يف زيادة اإلنتاج الفني يف
باجللد أمر ًا شبه مستحيل .إن ّ
ال ...األدب والرسم
األقاليم احلارة ،كما أن التدفئة املركزية دفعت بحدود اإلبداع شما ً
واملوسيقى والعمارة والتماثيل التي أ ُبدعت بين خطّ ي العرض  ٤٠و ٦٠درجة
ال] يف األلفي عام األخيرة ،يف شروط مناخية ،هي ما يبرر الوجود بالنسبة
[شما ً
أيضا أعيش بين خطّي العرض  ٤٠و ٦٠درجة ،وأتمتع بإحساس
إيلّ  ،بينما أنا
ً
1
مماثل بالفصول.
قرأت ذلك وأنا أقاسي من حرارة خط العرض النايف لإلبداع ،والذي تقع عليه القدس ،أي بحدود
ال ،مدرك ًا أن أملي الوحيد يكمن يف احلصول على مك ّيف للهواء .إ ّ
ال إن ذلك كان
الدرجة  32شما ً
ال ألن نسيم ،كما تب ّين يل فيما بعد ،مل يذكر كلمة واحدة بشأن كون الصفقة جمانية ،كما
مستحي ً
كنت أتمنى يف اخلفاء ،وأنه قصد بيعي جميع الكتب واجملالت التي اشتهيتها ،ع ّداً ونقداً .وهكذا،
يدي :السبيل الوحيد أمامي للدخول يف حدود
وجدت نفسي يف حلقة سحرية مفرغة ،هي من صنع ّ
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إمبراطورية اإلبداع التي رسم حدودها سيريل كونول ّلي ،بين ّ
خطي العرض  ٤٠و ٦٠درجة ،كان
وإما أن أقتني مك ّيف ًا للهواء يف القدس ،إ ّ
ال إين كنت
إما أن أنضم إليه يف لندن الكآبة والضبابّ ،
ّ
قد أنفقت كل ما أملك يف شراء كتب نسيم واجملالت التي نشر كونول ّلي يف إحداها خواطره بشأن
األقاليم واإلبداع.
و"مدمراً كالعادة" ،غير أن الغرق مل تكن ساعته قد أتت بعد.
كنت ُمعدم ًا ،إذاً،
َّ

 Vـ املكتبة الغريقة
عين كارم كانت قرية فلسطينية
جبلية صغيرة إىل الغرب من
مدينة القدسُ ،ه ّجر سكانها يف
النكبة وتشتتوا ،إ ّ
ال القالئل ،لكنها
دمر كالعادة" إذ بقيت بيوتها
مل " ُت ّ
احلجرية ذات سقوف القرميد قائمة
إىل يومنا هذا ،بين كروم الزيتون،
خالف ًا لقاطنيها األصليين الذين
تفرقوا يف الشتات الفلسطيني،
ألن كل شي ،كما كانت جدتي
تقول ،أحسن من بني آدم .وعين
كارم ،وفق ًا للمعتقدات املسيحية،
مشهد عام لعين كارم
هي القرية التي ولد فيها يوحنا
املصدر :موقع "فلسطين يف الذاكرة" اإللكتروين:
املعمدان ،وهو يحيى القرآين ،ابن
www.palestineremembered.com
زكريا وأليصابات ،نسيبة العذراء
مريم .وإىل البيت الذي ولد فيه
يوحنا ،كما جاء يف اإلصحاح األول من إجنيل لوقا ،جاءت مريم احلبلى بال دنس بابن اإلنسان
لزيارة نسيبتها التي كانت يف شهرها السادس ،وأقامت لديها ثالثة أشهر .وفوق ذلك املوقع ،وفق ًا
ملنطق اإليمانُ ،بنيت كنيسة "الزيارة" ،ويف القرية كنيسة ُأخرى حتمل اسم يوحنا ،أشهر أبناء عين
ويترجم
كارم قاطبة ،فهو الذي كان يقول عن نفسه أنه الصوت الصارخ يف ّ
البرية مبشراً باملسيحُ ،
الناس باملاء .وإليه جاء ابن مريم لـيترجمه.
وتستطيعون أن تتخيلوا كم أن شوارع عين كارم وأزقتها الضيقة حول هاتين الكنيستين تعج
بالس ّياح املسيحيين على مدار العام ،إ ّ
ال إن القرية ال جتتذب السياح فحسب ،بل أيض ًا الفنانين
أصدقاء يل أع ّزاء بيت ًا يف عين كارم
واملوسرين وسماسرة البيوت اإلسرائيليين خاصة .وقد اشترى
ُ
علي ،حين أزمعت على الرحيل إىل آن آربور يف صيف سنة ،١٩٨٧
يف أوائل الثمانينيات ،وعرضوا ّ
أن أضع أثاثي وصناديق الكتب الكرتونية يف الطبقة األرضية من البيت ،والتي كان لها مدخل
منفصل هو شباك منخفض يطلّ على الطريق .وهكذا كان.
وتلك الطبقة األرضية املنخفضة عن مستوى الشارع ،مل تكن مع ّدة للسكن ،ف ُتركت على حالها منذ
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بناء البيت كما يبدو ،بجدرانها العارية املتآكلة وأرضيتها الترابية ،إ ّ
ال إنها وفّرت يل احل ّيز املالئم
للفترة املطلوبة ،ذلك بأن إقامتي األوىل يف آن آربور التي امتدت سبعة وعشرين عام ًا ،مل يكن
مقدراً لها أن تكون أكثر من تسعة أشهر .وحين ذهبت لزيارة كتبي أول مرة يف تلك الطبقة األرضية
برية آن آربور ،ولتفقّد األيتام
الـمعتمة بعذ ذلك بعامين ،لتخليص بعض الكتب التي افتقدتها يف ّ
وجدت ،بعد فتح بعض الصناديق الكرتونية ،أن
اآلخرين وما آلوا إليه يف رطوبة الطبقة األرضية،
ُ
الكرة يف األعوام التي تلت،
الكتب ،بفعل الرطوبة ،انتفخت وبدت كأنها خبيز البقالوة .ثم أعدت
ّ
وقمت بشحن كتب عبرية وإجنليزية ،والقليل من الكتب العربية ،منقذاً إياها من مصير البقالوة
أعرضها ألخطار الشحن
احملتوم .غير أن أع ّز الكتب إىل قلبي ،كتبي العربية الثمينة التي مل أرد أن ّ
وسلب،
هب
ن
ما
ومنها
والبريد ،بقيت يف عين كارم ال لسبب سوى الغباء املطبق .فكتبي العربية تلك،
ُ
ُ
ومنها ما جنا ،خالل ما يزيد على  100عام ،من أخطار السفر واحلروب وقطع احلدود ّ
وقطاع الطرق
بين لبنان وفلسطين ،بقيت كلها يف عين كارم ،يف ذلك البيت العربي القديم ،العتقادي أنها يف أمان
من احلريق والغريق والشحشطة على الطريق ،كما كانت جدتي تقول.
فتحت
ويف إحدى زياراتي لعين كارم يف أواسط التسعينيات ،يف صيف قائظ ال ُيحتمل ،وبعد أن
ُ
بعض الصناديق الكرتونية فانتترت الكتب نحوي من داخلها كاجلراء الصغيرة املنفوخة ،قررت
إخراج جميع الكتب العربية من صناديقها ونقلها ،بموافقة األصدقاء ،إىل حجرة صغيرة جماورة
تؤجر فيما مضى للطالب ،وبقي فيها بعض رفوف الكتب على اجلدار .وضعت
للطبقة األرضية ،كانت ّ
ال بأن تكون قد جنت من آفات الرطوبة.
الكتب على الرفوف ،للتهوئة ،آم ً
حتولت املياه يف آن آربور إىل "واتر"،
ويف أواخر سنة  ،١٩٩٥وهي السنة التي يف حزيرانها
ّ
اضطر األصدقاء يف عين كارم ،كما أخبروين فيما بعد ،إىل استدعاء املواسرجي ،أي السنكري،
لتصليح خط املياه املوصل إىل حمام الطبقة الثانية ،وذهبوا لإلقامة يف بيت اجليران .فقرر ذلك
السنكري ،وفق ًا ملنطق ال يعلمه إ ّ
ال يوحنا املعمدان ،أن يبحث عن املاسورة املعطوبة يف حائط
الك ّلين املوجود خلف رفوف كتبي ،بواسطة اإلزميل واملطرقة .وألن املواسير قديمة ِقدم البيت ،فإن
ِ
ضربة إزميل طائشة تسببت بخرق املاسورة الدفينة ،فاندفعت املياه منها كاندفاعها حول سفينة
نوح .وإىل أن استطاع الرجل املسكين العثور على احلنفية الكبرى يف اخلارج ،تلك التي تقطع املاء
وحولها إىل كومة من العجين األسود.
غمر كتبي
ّ
عن احلارة ،كان الطوفان قد َ

***

يف الذاكرة العربية ،تموت الكتب أحيان ًا ،ال حرق ًا بالنار فقط ،كما حدث يف األندلس ،بل غرق ًا
باملاء أيض ًا .هكذا حدث يف بغداد حين غزاها هوالكو يف سنة  ،١٢٥٨سنة الطوفان احلقيقي يف
دمر املغول مكتبات بغداد وألقوا بمخطوطاتها يف دجلة حتولت مياه
بالد ما بين النهرين ،فبعد أن ّ
النهر إىل ِحبر ،كما تقول احلكاية ،وبقيت مياهه بلون الليل الدامس طوال ثالثة أيام .وبين تلك
اخملطوطات كانت ترجمات ال ُتصى ،بالعربية والسريانية ،لفلسفة اإلغريق وعلومهم على أنواعها،
شعه احلبر.
فكان أن ُترجمت بدورها وحتولت إىل ماء َش ْع َ
ويف التقاليد الشعبية هناك اعتقاد أنك لو أغرقت خمطوطة باملاء فذاب حبرها ،فما عليك إ ّ
ال شرب
املاء كي تنتقل حكمة اخملطوطة إىل ذهنك وجتري يف عروقك .ولدى بعض القبائل اإلسالمية يف
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غرب إفريقيا تقليد حلفظ القرآن قوامه تغطيس القرآن باملاء ثم شربه ،إذ تتحول الداالّت واإلشارات
السرية
من وضعية اجلماد التي للكتابة إىل وضعية السوائل ،أي إىل أبجدية مائية تفتح معابر القلب
ّ
أمام اجلرعة السحرية .ويف بعض املناطق الريفية يف املشرق يعتقد الناس أن شرب املياه التي ذاب
الالمة ،أي العين املصيبة بالسوء ،كما كان بعض اجملتمعات
صن الشارب ضد
فيها حبر ال ُّرقية ُت ّ
ّ
اليهودية يف شمال إفريقيا يع ّلم األطفال األبجدية بواسطة كتابتها بالعسل على اللوح ،ثم دعوة
األطفال إىل التهامها َل ْحس ًا ،وهذا تقليد كان شائع ًا يف بعض أنحاء املشرق ،إذ كان ُيطلب من
التالميذ الصغار شرب مياه ورقة ُكتبت عليها حروف الهجاء.

***

أحد املنازل يف عين كارم
املصدر :موقع "فلسطين يف الذاكرة" اإللكتروين:

www.palestineremembered.com

بعد ذلك الطوفان بثالثة
أشهر أفلح األصدقاء ،كما
قالوا يل ،يف إيجاد الشجاعة،
والكلمات املالئمة ،إلخباري
بالكارثة.
الفكرة األوىل التي خطرت
يف بايل عقب سماع اخلبر:
فقدت لغتي العربية.
ها قد
ُ
فاملياه يف آن آربور حتولت
إىل "واتر" ،وكتبي العربية
تعمدت بمياه عين كارم
ّ
وحتولت إىل عجين أسود.

***

بعد ذلك بأربعة أعوام
وجدت الشجاعة الكافية كي أذهب ،ومن دون أي حماسة ،لزيارة عين كارم من أجل تفقّد الناجين
شحن
من الكتب العبرية واإلجنليزية .وكنت أعتقد أن بعض الساعات معهم ستكفيني كي أقرر َمن ُ
سي َ
بت يف أمره ،لكني أنهيت االختيار والرزم
ومن سيبقى سجين الطبقة األرضية إىل أن ُي َّ
إىل أميركاَ ،
والشحن بعد أربعة أيام .وكان هناك أيض ًا يف الصناديق أوراق وكتابات وترجمات ورسائل ووثائق
وقصاصات جرائد ،بثالث لغات .واعتقدت يف البداية أنني إذا مل أكن بحاجة إىل هذه الصناديق منذ
رحيلي إىل آن آربور قبل ذلك باثني عشر عام ًا ،فإين لن أحتاج إليها على اإلطالق .لكن ما إن فتحت
الصندوق األول وقرأت رسالة من حمتوياته ،حتى أدركت يف احلال أين لن أستطيع التخلي عن
أصبحت .ففي نهاية
ذلك اجلزء الشاب من نفسي ،ولن أستطيع أن أقرر أن ال عالقة له بالكهل الذي
ُ
املطاف ،هو ّياتنا الـمكتسبة حديث ًا ما هي إ ّ
ال كومة من األوراق القديمة.
يف نهاية اليوم الرابع يف عمق ال ُفلك ،وقد خارت قواي تمام ًا من احلر والرطوبة ،وقفت يف الوسط،
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"رذ َلها
حماط ًا بكتبي ،تلك التي س ُتشحن إىل "بالد احلرية" ،كما يليق بـ "أحجار الزاوية" ،وتلك التي َ
الب ّناؤون" ،ونظرت إىل أقدام العابرين أمام الش ّباك املؤدي إىل الشارع ،وهي بمستوى نظري .بعض
الشبان الصغار مروا بالشباك املفتوح على غير عادة ،من دون أن يعيروه أي اهتمام ،وواصلوا
حديثهم بأصوات عالية ،ثم غ ّيروا رأيهم وعادوا ح ّب ًا لالستطالع .الشاب األقرب إىل الش ّباك ظ ّلل
مما يجري داخل الظلمة ،وحين تمكّن من رؤيتي ،سألني باللغة
عينيه بكفّيه كي يستطيع التحقق ّ
"قل يل ،ما الذي تبيعونه هنا؟"
العبرية"ُ :
فبغت وتراجع ممتعض ًا ،وابتعد مع رفاقه يف الزقاق.
"نبيع الغبار" ،أجبته باإلجنليزيةُ .
وكنت أنا قد عنيت الكلمة بمعنى "التراب" ،كما ُتستعمل يف اإلجنليزية يف عبارة "من التراب وإىل
التراب تعود".

 VIـ الكانيبالية ( )cannibalismواجتياز احلدود

أعرف نفسي ،فأرجح الظن أين سأعترف ،على الرغم من إرادتي ،بأنني
إذا ُأجبرت على أن ّ
مترجم تتناوبني ،بين الجئ وشريد ،اللغات الثالث التي أتوهم أنني أعرفها ،بهذا القدر أو ذاك:
العربية والعبرية واإلجنليزية .وسأعترف بأنني ما زلت أحاول ،منذ أن وطئت قدماي هذه األرض
األميركية يف أواخر الثمانينيات ،أن أحافظ ،مترجم ًا ،على عالقتي الهشة بهذه اللغات الثالث،
ال .وبقدر ما ال أحب األشغال الشاقة التي تقتضيها ممارسة الترجمة،
ما استطعت إىل ذلك سبي ً
وهم العزاء واالنتماء ،عزاء اجتياز احلدود ،والتوسط الثقايف،
فإن الترجمة تمنحني كما يبدو
َ
والسمسرة والتهريب ،لكنها جميع ًا أمور وهمية يف األحوال كافة.
وهي كلها أمور وهمية ألين لست أكيداً ،بعد إعادة النظر ،من الوجود الفعلي للمدلول الذي يشير
إليه التعبير "اجتياز احلدود" .فنحن نفترض بداي ًة وجود احلدود بين الثقافات واللغات ،حدود
واضحة الترسيم تشير بما ال يقبل الشك إىل انتهاء عامل حمدد من التاريخ والعادات واألفكار
والتقاليد واملعاين ،وابتداء عامل آخر متباين بامتياز .ثم نفترض بعد ذلك أن "اجتياز" تلك احلدود،
ذهاب ًا وإياب ًا ،ال يحدث يف الواقع فحسب ،بل يمكن تت ّبع أثره وتسجيل تفاصيله ورسم خريطته
ترجم ،باملعنى احلريف
والتحدث عنه أخذاً ور ّداً ،أي أنه بكلمات ُأخرى يمكن لذلك الـ "اجتياز" أن ُي َ
حترك شيئ ًا ما من موضعه وجتتاز
تعبر ،أن تنقل ،أن ّ
للترجمة يف اللغة اإلجنليزية على األقل :أن ُ
به من مكان إىل آخر .فذلك هو ما نقوم به ،يف نهاية املطاف ،إذا أردنا أن نمارس ما يصفه والتر
نص ما من لغة إىل ُأخرى ،كي نمنح ذلك املعنى ما
بنيامين بـ "مهمة املترجم" ـ َن ْقل "معنى" ٍّ
يسميه بنيامين "احلياة األُخرى" .وهذا يعني ،بكلمات ُأخرى ،أن النص يكون يف عداد األموات من
دون فعل النقل ذاك ،فعل اجتياز احلدود من لغة إىل ُأخرى .ويف هذا السياق يمكن أن نستذكر ما
كانت تعنيه الترجمة ( )Translatusيف السياق الك َنسي يف العصور الوسطى يف أوروبا :نقل رفات
القديسين أو ذخائرهم من مدفن إىل آخر ،وعليه كانت قصص القديسين التي روت أخبار نقل
تسمى "التراجم" (.)Translations
الرفات والذخائر
ّ
إ ّ
ال إين لست أكيداً من الوجود الفعلي لذلك املوقع الذي يتم فيه اجتياز احلدود ،ففي ظني أن
ال ،فما بالك بفعل اجتيازها ،حقيقة وجمازاً.
احلدود بين اللغات والثقافات قد ال تكون موجودة فع ً
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واحلدود غير موجودة ألننا ال يمكن أن نراها ونحددها ونقرأها من داخل ما يمكن تسميته "مناطق
الغسق" التي تم ّيز تم ُّلك لسا َنين أو أكثر (والغسق هو استحالة التمييز والتفريق بين النهار والليل)؛
َ
هضم،
مناطق الغسق حيث األطراف التي نفترضها واضح ًة للغة معينة تتآكل وتلتبس ،و ُتل َتهم و ُت َ
ثم تتمازج تمام ًا وتختفي داخل منطقة التقاطع حيث تتطابق أطراف اللغتين .فاملترجمون الذين
أما
يتملكون لغتين أو أكثر هم كما يبدو أولئك الذين يالحظون هذه الظاهرة أكثر من غيرهمّ ،
الك ّتاب الذين يكتبون بلغتين أو أكثر فهم يف اعتقادي أقل مالحظة لهذه الظاهرة ،وهذا ليس ألن
رج َف َتهم (أي ِمرسمة الزالزل) أقل حساسية ،وإنما ألن األمر بالنسبة إليهم يكاد يكون طبيعة
ِم َ
ثانية ،كأنما هنالك يف داخلهم آلية معينة جتعلهم يعتبرون الظاهرة من بديهيات الالوعي،
ال وتزميراً.
وبالتايل ليس هناك ما يستدعي االحتفاء بها تطبي ً
فهل يمكن إذاً لهؤالء الك ّتاب أن يؤدوا دوراً ما يف الترجمة الثقافية؟
أظن أنهم ال يقومون بهذا العمل بمحض اختيارهم وكامل وعيهم حين يمارسون الكتابة ،وإنما
قراؤهم هم الذين يبحثون يف كتاباتهم عن سيمة الترجمة الثقاف ّية ،تلك السيمة ذات الطبيعة
ّ
الكانيبالية .وأنا أستعمل "الكانيبالية" يف هذا السياق وفق ًا للمفهوم الذي طرحه األخوان الشاعران
هارولدو وأوغوسطو دي كامبوس ،يف البرازيل ،يف مطلع الثمانينيات خاصة ،حين حت ّدثا عن
الترجمة كفعل انتهاكي وكانيبايل .وقد ذهبا إىل أن "الكانيبالية" ،خالف ًا ملفهومها الوحشي السائد
يف الغرب ،أي اصطياد العدو وتقطيع أعضائه والتهامه ،يجب أن ُتفهم كفعل غايته األسمى إبداء
ولتشرب فضائل
اإلكبار واالحترام للخصم ،كفعل رمزي دافعه احلب الستعادة ما أخذه العدو،
ّ
جسده عن طريق نقل الدم .وهكذا ُينظر إىل الترجمة كما ُينظر إىل فعل من التفويض ومنح القوة،
فعل إيجابي غايته اإلقاتة واالغتذاء.
وأنا ما زلت أمارس الكانيبالية بهذا املعنى على مدى أربعة عقود ونصف عقد ،بين امل ّد
واجلزر ،فأتعامل ،بدرجات متفاوتة من االرتياح واإلخفاق والنجاح ،مع ِ
وعبر ثالث
ومن داخل
َ
لغات خمتلفة .إحدى هذه اللغات ،اإلجنليزية ،يمكن وصفها اليوم بأنها لغة "كبرى" ،بينما العربية
والعبرية تنتميان إىل ما تمكن تسميته باللغات الـ "صغرى" ،فسبحان مغ ّير األحوال .ومنذ أن
جئت إىل الواليات املتحدة ،وأنا أحاول ترجمة نفسي ،بجميع املعاين التي قد تعنيها هذه العبارة،
إىل اللغة اإلجنليزية ،ال طمع ًا باالنتماء إىل معسكر "الكبار" ،وإنما حب ًا باالستطالع ،تلك اخلطيئة
الـمميتة .من أي لغة أترجم نفسي ،أو من أي لغات؟ مل أعد أدري ،لكني أكيد أن فعل الترجمة هذا
أبعد ما يكون عن الصفاء ،وهو ال يأتي إ ّ
التشوش ،كمكاملة هاتفية من
ال مصحوب ًا بقدر كبير من
ّ
جوال معطوب ،رديء اإلرسال واالستقبال.
ّ

هوية الـمتكلم
 VIIـ َمن الهاتف الداعي:
ّ

يف صيف سنة  ،٢٠٠٠كنت يف طريقي من آن آربور ،ميتشيغان ،لزيارة والدتي يف حيفا .وألن
الطائرة من أمستردام إىل مطار اللد كانت قد أقلعت مع ضوء الصباح الهارب ،وبكل وقاحة من
دوين ،ألسباب ال تثير سوى الس َأم ،وهي على أي حال أسباب ال عالقة لها على اإلطالق بأدائي
الذي ال تشوبه شائبة كمسافر ط ّيار ـ ألفيتني رهين مطار أمستردام إحدى عشرة ساعة ،حتى موعد
ال ،جتربة بائسة ال ُيحسد عليها أحد (غير
إقالع الرحلة املقبلة .وتلك ،وفق ًا ألكثر املعايير تساه ً
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ال ،من مأساة "الهولندي الطائر" ،ذلك املسافر األبدي الذي ال يحظى
أنها بال شك أهون كثيراً ،مث ً
بشقّ النفس ،أن أفهم من السيدة التي خلف ش ّباك املقطوعين
أبداً بموطئ قدم) .وبعد أن استطعتَ ،
ُ
أمثايل ،أن إمكان وضعي على رحلة بديلة لشركة طيران أخرى ليس وارداً يف احلسبان ،قررت
إجراء مكاملتين هاتفيـتين :واحدة باللغة العبرية لزوجتي يف آن آربور ،يف أقصى الغرب ،والـتي
ال يطمئن لها مضجع حين أسافر ،كي أخبرها عن الرحلة الـمؤجلة؛ و ُأخرى ،باللغة العربية ،ألمي
الـمدمنة على الـقلق يف حيفا ،يف أقصى الشرق ،ألخبرها أين سأهبط يف مطار اللد يف الواحدة
بعد منتصف الليل ،ال يف الواحدة ظهر ذلك اليوم .وبعد أن أفلحت يف فك طالسم "تذكرة املهاتفة"
ص َرعنا ،أجريت املكاملتين،
الهولندية ،التي كانت صرعة ذلك الزمان ،إذ مل يكن
ّ
"اجلوال"ُ ،
بعد ،قد َ
بسره صديق أميركي ،لـمثل هذه
ثم شرعت يف البحث عن فندق املطار ،والذي كان قد باح يل
ّ
الطوارئ.
وبعد حين ،رحت أحاول اإلغفاء يف الفندق ،بين جدران الغرفة الهولندية األربعة الـجرداء
فأقض مضجعي إدراك مفاجئ :إلجراء املكاملتين ،وحتى من دون أن أمنح
اخلالية من النوافذ،
ّ
األمر أي تفكير ،كنت قد بحثت عن تلفون عمومي منعزل ،بعيد عن طريق املسافرين ،ليس ألين أردت
االنفراد ،كما كان يمكنني أن أ ّدعي بيني وبين نفسي ،بل لسبب آخر ال عالقة له باخلصوصيات.
السرية واخلفاء ،أخشى
لدي عار
بكل بساطة ،كنت أخشى على اللغتين اخلافتتين اللتين يالحقهما ّ
ّ
أن ُتسمعا جهاراً ،وأن تطرقا مسامع العابرين ،أو أن جتتذبا اهتمام اآلخرين املشوب بالتهديد،
كأنني عدت ثالثة عشر عام ًا إىل الوراء ،يوم كنت أذرع الشوارع العدائية يف مدينة القدس ،حيث
عشت قرابة عشرين عام ًا من األعوام البائسة قبل تغريبتي األميركية .فمن ناحية ،خشيت أن
انتباه الفلسطينيين االفتراضيين الذين ما زالت تلك اللغة بالنسبة إليهم ،على مدى
جتتذب العبرية
َ
قرن ون ّيف ،لغ َة الطرد والتشريد والقتل والتحقيقات الـمميتة ،لغ َة القوة والعنف والسلب واملصادرة
ونهب الـملكية ،لغ َة االحتالل الدموي ،لغ َة اخلطاب الصهيوين الذي ينفي وجود الفلسطينيين وينفي
وجود نكبتهم .ومن ناحية ُأخرى ،خشيت أن جتتذب العربية انتباه اإلسرائيليين االفتراضيين
الذين ما زالت تلك اللغة الفلسطينية بالنسبة إليهم لغ َة الالوعي التي ألشباح املاضي سجينِ
ـمعترف بها ،لغ َة ما
اخلزانة ،لغ َة "كاليبان" 2املقموعة ،لغ َة الطبيعة املكتوم َة ،لغ َة الضحية غير ال
َ
تسميه األغلبية العظمى من اإلسرائيليين الـ "إرهاب" ،اللغ َة اخملنوقة ألولئك الذين ليس يف قدرتهم
ّ
ال بحري ًا
إذ
معينة،
لهجة
ملكية
إعالن
سوى
وحدها الدول التي تمتلك جيش ًا وسالح طيران وأسطو ً
َ
وجهاز خمابرات تستطيع بالتايل أن تمتلك لغة ّما ،بينما الشعب الذي ال حول له وال دولة عليه
االكتفاء باللهجة.
كان ذلك شبح ًا تعقّبني ثالثة عشر عام ًا ،منذ أن غادرت القدس ،من دون أن أنتبه إىل وجوده
هش ينبغي لنا الـحفاظ
التخوف من أن اللغة ،يف ذاتها ،هي تهديد يجب جت ّنبه،
ورائي .كان ذلك
وسر ّ
َ
ّ
عليه ،يف آن مع ًا .وتذكرت أنني حين كنت أسكن يف تلك املدينة ،فإن قراءة جريدة عربية يف مقهى
يسمى "الـقدس الغربية" كانت تثير نظرات الشزر يف أحسن األحوال ،ويف أسوأ األحوال ـ وهو
يف ما
ّ
يفسر األمر
األغلب ـ تستدعي التفتيش ومواجهة عنف البوليس اإلسرائيلي .وهذا ما يحدث حين َّ
املبتذل اليومي البسيط ،كقراءة اجلريدة عالنية ،على أنه تهديد ضمني .وتذكرت أن من حماسن
العيش يف آن آربور ،ميتشيغان ،متع َة اجللوس يف مقهى يخلو من األشباح ،وتصفّح جريدة عربية
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من دون استدعاء نظرات
العداء (كان ذلك طبع ًا قبل
احلادي عشر من أيلول /
أما اآلن فقد تغيرت
سبتمبرّ ،
األحوال وتأسرلت) .أدركت
إذاً أنني حين ابتعدت عن
ذلك األمان الـمتخيل يف آن
آربور ،ودخلت يف متاهات
مطار أمستردام ،استيقظت
يف داخلي جميع اخملاوف
والتهديدات التي تم ّيز احلياة
يف الوطن ،ممسكة بتالبيبي.
عين املاء يف عين كارم
وما األدب ،باستعارة من
املصدر :موقع "فلسطين يف الذاكرة" اإللكتروين:
الكاتب األميركي والتر آبِش،
www.palestineremembered.com
يحول
سوى الكالم الذي
ّ
التهديد إىل شيء حمسوس يمكن رؤيته مرأى العين.

حاشية
بعد ذلك بأعوام كان نديم يستيقظ يف الليل عطشان ،من دون أن يدري أن "عطشان" صفة
ممنوعة من الصرف ،وال يطلب يف أغلب األحيان مساعدتي ،بل يتوجه بنفسه إىل احلنفية ويمأل
ال إىل سريره ،كي
كأسه الفارغة بما كان
"مي" ،ويروي ظمأه ،ثم يعود متماي ً
ّ
يسميه ذات يوم الـ ّ
ينهي أحالمه باللغة اإلجنليزية .ويخطر يل أحيان ًا أنه لو كان األصدقاء يف عين كارم قد أخبروين
بأمر الكارثة وقت حدوثها ،لكنت رجوتهم أن يعصروا بعض الكتب العربية الغريقة ويرسلوا إ ّ
يل
فاحلجاج املسيحيون إىل عين كارم يمألون القناين بمياه عينها
بمياهها يف قنينة خمتومة.
ّ
املقدسة ،مؤمنين بأنها املياه نفسها التي منحت يوحنا املعمدان فكرة املعمودية ،من دون أن
يستفسروا عن ضياع اخلرير العربي لتلك العين .أما كان إذاً يحقّ لكتبي العربية الغريقة أن حتظى
بالـمعاملة نفسها؟ كنت سأضيف بين احلين واآلخر بعض القطرات من تلك القنينة املقدسة إىل
كأس نديم ،راجي ًا ُحسن العواقب.
وهأنذا ،بعد هذه األعوام العجائبية كلها ،أدرك أنني فقدت لغتي العربية ،وفقدت كذلك لغتي
العبرية ،وأن اللغة اإلجنليزية ستبقى دائم ًا بالنسبة إ ّ
يل ،باستعارة من الشاعر األميركي هارت
كراين" ،شاطئ ًا واحداً أبعد من التمني ".وهأنذا ،بعد هذه السنين كلها ،أدرك أنني سأبقى دائم ًا
الجئ ًا يف لغاتي الثالث ،رهيـن احملبسين :البلبلة والتشتيت ،يف غياهب برجي البابلي الشخصي
واملصغَّر.
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املصادر
 1سأقرأ فيما بعد ،و ُأصاب بالصدمة نفسها ،شيئ ًا شبيه ًا بهذا الكالم ،وإن من وجهة نظر خمتلفة،
ّ
العلمة ابن خلدون يف حديثه املسهب عن األقاليم السبعة يف "املق ّدمة" ،وهو كتاب آخر من
لدى
ّ
ّ
مكتبة نسيم ،وقد تناولت هذا األمر يف موضع آخر .فابن خلدون ،ستة قرون قبل كونوللي ،يتحدث
عن "املعتدل من األقاليم واملنحرف وتأثير الهواء يف ألوان البشر والكثير من أحوالهم" ،وهذا يقوده
إىل أقوال ال ّ
تقل عنصرية عن نظيره البريطاين ،كأن يقول يف تفسير ما لألقاليم احلا ّرة من تأثير:
"قد رأينا من ُخلُق السودان على العموم اخل ّفة والطيش وكثرة الطرب ،فتجدهم مولعين يف الرقص
مق يف ّ
كل قط ٍر" (الكتاب األول ،الباب األول ،املق ّدمة الرابعة)؛ ومثل
على كل توقيع ،موصوفين
باحل ِ
ُ
ذلك كثير.
 2نسبة إىل شخصية كاليبان ،اإلنسان "البدائي" يف "العاصفة" لشكسبير ،وهو الذي احتل بروسبيرو
جزيرته واتخذه عبداً ،واصف ًا إياه بأنه ساكن اجلزيرة الوحيد الذي "مل يتش ّرف بأن يكون إنسان ًا
سوياً ".واالسم تصحيف لكلمة "كانيبال" ،أي آكل حلوم البشر.
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