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�شهرباين*

�أر�س بويتيكا** يف �أروقة العدل
بعد � 4أعوام من المعاناة النف�سية ،منها عام ون�صف عام في الإقامة الجبرية ،ومنع
من الم�شاركة في زفاف �شقيقها ،فقط لأنها كتبت ق�صيدة ،ق�ضت المحكمة الإ�سرائيلية
ببراءة ال�شاعرة ال�شابة الرقيقة والخجولة دارين طاطور ،لكن ما جرى �أمام قو�س
''العدالة'' ،قبل ذلك ،م ّثل ف�ضيحة بحد ذاته ،نورد فيما يلي بع�ض ف�صولها.

دارين طاطور تقر�أ �شعراً.
* أستاذ علم االجتماع في جامعة تل أبيب ،وزميل باحث في معهد فان لير في القدس.
** أرس بويتيكا ( )Ars Poeticaأو فن الشعر ( )The Art of Poetryقصيدة كتبها الشاعر الروماني كوينتس هوراتيوس
فالكس أو هوراس ( 65ق.م 8 – .ق.م ،).وفيها يقدم نصائح إلى الشعراء لكتابة الشعر والدراما[ .المحرر]
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التهمة:

تحري�ض'' .دولة اليهود
�ضد دارين طاطور'' .من
�أجل ال�شفافية نذكر هنا :طاطور لي�ست
يهودية ،هي فل�سطينية مواطنة في دولة
�إ�سرائيل ،تعي�ش في قرية محاذية للنا�صرة،
ومنذ �أن تفتحت عيناها على الدنيا حلمت ب�أن
تكون �شاعرة.
ُم ّدعية ال�شرطة ،المجتهدة والحازمة،
تق�ضي على هذا الحلم :طاطور لي�ست �شاعرة
حقيقية .هذا ما تم الك�شف عنه �أمام الملأ من
خالل نقا�ش �أر�س  -بويتيكا غير م�سبوق في
�أروقة العدل ب�ش�أن فن ال�شعر.
ت�صر  -على مدى
ّ
المدعية بعباءة و�سيفّ ،
�سبع �ساعات كاملة� ،أي قرابة ثلث دورة
�أكاديمية في الجامعة  -على حل الأحجية
المبهمة في نظرية ال�شعرَ :من هو ال�شاعر؟
ك�أنها النظرية ال�شعرية الموازية لنظرية
فيرما* في الريا�ضيات.
المدعية ،وهي محامية ذات تجربة مهنية،
ّ
تحاول �أن تكون مو�ضوعية مثلما تتطلب
مهنتها ،لكنها من حين �إلى �آخر ُتبدي �أفكارها
من خالل رموز �أو �إ�شارات .فعندما يتحرر
كالمها قلي ًال وتنطلق ب�أفكارها ،ننك�شف على
خطاب الدولة الذي ي�سعى للت�ستر على واقع
�صعب من خالل الرقابة على ال�شعر .عليك �أن
تقر�أ كي ت�صدق.
وبد ًال من �أن يتم النقا�ش في الدالالت
والمعاني ال�سيا�سية المتج�سدة في الق�صيدة
التي ُكتبت باللغة العربية لقراء عرب ،جرى
نقا�ش ب�ش�أن ''�صدقية'' الترجمة �إلى العبرية.
وفيما يلي مقتطفات من �أقوال وجدت طريقها
لعالم الرياضيات الفرنسي بيير دي
* مبرهنة
ِ
فيرما ( ،)1665– 1607تناولت نظرية مثلث
فيثاغوراس[ .المحرر]

أخرجت من �سياقها
�إلى ال�شبكة العنكبوتية ،و�
ُ
م�شهداً من الالمعقول في جولتين.

اجلولة الأوىلَ :من هو ال�شاعر؟

ال�شاهد :البروف�سور ن�سيم كلدرون،
محا�ضر في ال�شعر العبري ومحرر مجلة
لل�شعر( .ا�ستجواب م�ضاد� :ساعتان)
انطلقت من االفترا�ض
المدعية :لقد
َ
ّ
�أن المتهمة هي �شاعرة ..هل يمكننا
بح�سب افترا�ضك هذا �أن نقول �إن كل
َمن كتب ق�صيدة هو �شاعر؟
ال�شاهدَ :من يكتب ق�صيدة هو �شاعر.
المدعية :ماذا لو �أنني قلت �إن
ّ
هنالك َمن ي�صف هذا الن�ص بالكتابة
الفجة؟
ّ
ال�شاهد :كل ق�صيدة ،حتى لو كانت
فجة ،هي في موقع الكتابة ال�شعرية.
ّ
ومن يقرر �أن هذا �شعر؟
المدعيةَ :
ال�شاهد :ال توجد جهة مخولة
بتعريف الق�صيدة ب�أنها ق�صيدة .ما
يعرفه ال�شاعر ب�أنه �شعر هو �شعر.
ّ
المدعية :وكيف لك �أن تعرف �أن
تعرف ذلك ب�أنه �شعر؟
المتهمة ّ
ال�شاهد :لقد تمت كتابة الن�ص
ب�أ�سطر ق�صيرة ..ويحمل عن�صراً من
الإيقاع..
المدعية� :أي عن�صر �إيقاع؟
ال�شاهد� :أي�ض ًا االدعاء كتب الن�ص
في الئحة االتهام في �أ�سطر ق�صيرة
ِ
ولي�س ب�شكل متتالٍ ِ � .
فهمت
أنت �أي�ض ًا
ذلك على �أنه �شعر.

أرس بويتيكا يف أروقة العدل

كتبت ن�ص ًا من ثمانية
المدعية� :إذا ُ
�أ�سطر ق�صيرة وبعد كل �سطرين هنالك
�سطران متكرران ،هل هذا ُيعتبر �شعراً
بالن�سبة �إليك؟
ال�شاهد :نعم.
المدعية :هل تعلم �أن الق�صيدة لم
تظهر كق�صيدة � ،اّإل مترافقة مع فيلم
ق�صير؟
المدعية ت�ضع الأ�س�س لنظرية ال�شعر،
ها هي ّ
وتطرح �آراء غير اعتيادية بالن�سبة �إلى
الفروقات بين النثر؛ ال�شعر؛ البنية الكالمية؛
�شعر �أ�صلي و�شعر تقليد .والمدعية ال تتفق مع
�سقراط ،وترف�ض مواقف عظماء ال�شعراء على
مر الأجيال ،فالأمر بالن�سبة �إليها هو بمثابة
�أن تكون �أو ال تكون.
دارين طاطور لي�ست ب�شاعرة ،حتى �إن لم
تكن هذه هي ق�صيدتها الأولى بالعربية ،التي
ُكتبت ب�إيقاعية وب�أ�سطر ق�صيرة متكررة.
و�إذا كانت طاطور �شاعرة ،فالمحاكمة
مهزلة ،لأنه في دولة ديمقراطية ال ُيح�ضرون
�شاعرة �إلى الق�ضاء ،وال يعزلون �شاعرة عام ًا
ون�صف عام عن العالم ،لأن كتابة ال�شعر في
دولة ديمقراطية ت�ستحق حرية الإبداع ،ور�أي
الأقلية يجب �أن ُي�سمع  -وما �إلى ذلك من قيم
ذات نكهة ي�سارية.
المدعية لن تتيح لطاطور �أن ُتدعى �شاعرة،
لأنه �إذا كانت طاطور �شاعرة ف�إن ال�سلطة في
دولة �إ�سرائيل �ست�صبح �شبيهة بكوريا ال�شمالية
�أو ال�صين ال�شعبية .ورويداً رويداً بد�أت المدعية
تدرك �أن �أمامها َيم ُثل بروف�سور ي�ساري.
تتح ّفز المدعية عندما ي�شرح لها الخبير
بال�شعر �أن الق�صيدة ُكتبت بال�صيغة المتداولة
في ال�شعر الوطني الفل�سطيني ،و�أن هنالك �آالف ًا
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مثلها موجودة على رفوف الكتب العربية ،و�أن
هناك ما يوازيها من �أ�شعار في كل �شعر
وطني ،بما في ذلك ال�شعر ال�صهيوني .بانت
مخولة
النيات �إذاً! يقول ال�شاهد'' :ال توجد جهة ّ
لتحدد ما هو ال�شعر ''.المدعية �ستثبت �أن �أمام
بزي من
المحكمة يم ُثل �شاهد ي�ساري متنكر ّ
المو�ضوعية.

اعتدت على الم�شاركة في
المدعية :انت
َ
ّ
�أم�سيات �أدبية ،حتى �إنك �شاركت في
''بيت الكاتب'' في �أم�سية بعنوان'' :ال�شعر
في ظل الإرهاب''.
[].......
المدعية :هذا يعني �أنك ال تحاول �أن
ّ
تقدم نف�سك ك�شاهد مو�ضوعي.
ّ
[].......
في النهاية يمكن القول �إن الأكاديميا تخلط
المجاالت بع�ضها ببع�ض ،وعندما تعود
المدعية �إلى المكتب ،ف�إنها �ستطلب كتابة
ّ
�أنظمة و''كود'' �أخالقي ،وهنالك َمن يجل�س
و�سيقدم م�سودة
فوق �سيتفهم حالة الطوارىء،
ّ
''قانون ال�شعر''.
وزارة العدل �ستعمل على الت�شريع؛ وزارة
العمل �ستقيم وحدة لت�أهيل �شعراء ،مثلما هي
الحال في طب الأ�سنان ،و�سيتم الحر�ص على
القواعد الأخالقية والجمالية؛ وزارة الثقافة
�ستحدد المقايي�س للإهمال ال�شعري؛ وزارة
المعارف �ستعمل على تذويت الفكرة في
ريا�ض الأطفال؛ وزارة ال�شرطة �ستراقب للت�أكد
من عدم وجود منتحلين و�ستفر�ض االعتقاالت
الإدارية حين يتطلب الأمر هذا؛ وزارة ال�صحة
بم�س �أو
�ست�سحب رخ�صة ال�شاعرة التي �أ�صيبت ٍّ
ب�إلهام �إلهي.
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يبد عليها
الآن ما تب ّقى للمدعية  -التي لم ُ
�أي مظهر من مظاهر التعب  -هو �إثبات �أن
كلمة ''�شهيد'' بالعبرية هي ''�إرهابي'' .ورويداً
المدعية
رويداً يت�ضح �أمام ذهول الجميع� ،أن ّ
ال تفهم العربية ،حين تطلب من المترجم �أن
ي�صعد �إلى من�صة ال�شهود لأنها لم تتمكن من
قراءة الن�ص.
م�سن عمل ثالثين عام ًا
ال�شاهد ،وهو رجل ّ
في �شرطة النا�صرة ،في حالة من االرتباك،
فلأول مرة في حياته ُيطلب منه ترجمة ن�ص
�إلى اللغة العبرية ،لغة ال يعرف مكامنها.
يعتذر ويقول �إن الترجمة لي�ست مهنته.
عندما ُق ّدمت ترجمته �إلى المحكمة َ�شهِ د
ب�أن ترجمته تعاني خل ًال ،و�أن �أخطاء وردت
فيها ،ف�سطر �سقط ،وحرف ا�س ُتبدل ب�آخر،
ومعنى تداخل في معنى .وهو يعتذر لأنه لم
يفهم �أن ''ماركباه'' هي ا�سم لدبابة ،فهو لي�س
يهودي ًا ،ولهذا ف�إن كثيراً من هذه الأمور
والكلمات �ضاع في الترجمة .وماذا بالن�سبة
�إلى كلمة ''�شهيد''؟
مترجم النيابة تردد ثم تردد ولم يكن
في �إمكانه الح�سم ،وفي النهاية ،وكي ال
يح�سم الأمر كتب �أربعة حروف بالعبرية:
''�ش .هـ .ي .د .''.المدعية ت�ست�شيط غ�ضب ًا.
بالت�أكيد يمكن �إيجاد مترجم يقول �إن
''�شهيد'' هو ''�إرهابي'' ،لكن ال�شاهد التالي ،وهو
خبير بالترجمة ا�س ُتدعي من طرف الدفاع،
عدد التف�سيرات المتنوعة لال�صطالح:
وقد ّ
''حالل'' [�شهيد]؛ ''نوفيل'' [قتيل]؛ ''مارتير''
[�شهيد]؛ ''كوربان'' [�ضحية]� ،إلخ.
تدرك المدعية �أن هذه المرة �أي�ض ًا يقف في
مواجهتها �شاهد غير مو�ضوعي وذو �آراء
ي�سارية .من ال�ضرورة بمكان �أن يكون لكل
كلمة في العربية معنى واحد في العبرية،

حتى �إن جرى �إخراجها عن �سياقها الداللي.
لكن ما ال يمكن ترجمته هو اختراع ما بعد -
�صهيوني.

اجلولة الثانيةَ :من هو املرتجم؟

ال�شاهد :د .يونتان مندل ،مترجم وباحث
في الترجمة من اللغة العربية �إلى اللغة
العبرية ،وبالعك�س( .ا�ستجواب م�ضاد :خم�س
�ساعات)
في اال�ستجواب الم�ضاد الذي ّادعى الدفاع
المدعية تجعل من ال�شاهد
خالله وبحق� ،أن ّ
متهم ًاُ ،عر�ضت �أربعة �أفالم ق�صيرة تظهر فيها
�أعمال �إخالل بالنظام في �أرجاء ال�ضفة
الغربية ،وتكررت في ال�شريط ال�صوتي ،مرة تلو
الأُخرى ،كلمات� :شهيد؛ �إرهاب؛ دماء؛ قد�سية
الأر�ض؛ حق العودة .هذه االقتبا�سات ،حتى
بالن�سبة �إلى �أُذن اليهودي ،ظهرت ك�أن
م�صدرها �أ�شعار �أوري ت�سفي غرينبرغ التي
در�سناها في درو�س الأدب�'' :سيح�سم الدم َمن
هو الحاكم هنا''؛ ''الأر�ض ُتحتل بالدم،
وفقط تلك المحت َّلة بالدم مقد�سة لل�شعب
بقدا�سة الدم''؛ ''العودة �إلى القرية تكتنفها
العجيبة''؛ ''�أنا �أكره �سالم الم�ست�سلمين''.

المدعية :هل تعتبر نف�سك �شاهداً
ّ
مو�ضوعي ًا؟
[].......
المدعية :هل تدرك �أنك يجب �أن
تكون مو�ضوعي ًا؟
[].......
المدعية :ما مدى �إلمامك بالعربية؟
[].......
المدعية :لماذا تجد الترجمة �صعبة

أرس بويتيكا يف أروقة العدل

عندما ت�صغي �إلى الأ�شعار؟
ال�شاهد :هنالك فرق ما بين الترجمة
الفورية ،وترجمة وثيقة مكتوبة.
[].......
المدعية :بالن�سبة �إليك ،هل تعتبر �أن
ال�شعب الفل�سطيني هو �شعب يعي�ش تحت
االحتالل؟
[].......
المدعية :هل تعتقد �أن هنالك حق ًا
مقاومة لالحتالل؟
[].......
كتبت في �صحيفة
المدعيةَ :
''ه�آرت�س'' مقالة بعنوان'' :حما�س -هل
حق ًا ال يوجد َمن يمكن الحديث معه؟''
[].......
تدعي �أن الإ�سرائيليين
المدعيةَ � :
أنت ّ
يف�سرون ب�صورة تلقائية كلمة ''�شهيد''
ّ
على �أنها مرتبطة بالإرهاب.
[].......
المدعية� :أنت تقول �إن التف�سير
الإ�سرائيلي اليهودي للكلمة م�شوه
تمام ًا ...فكل فل�سطيني يفهم الكلمة
على �أنها ''�ضحايا'' ،ال ''مخربين''.
ال�شاهد ]....[ :كنت �أقول �إن
الفرق كبير مثل الفرق بين ''�ضحايا''
و''عدوانيين''.
كتبت �سابق ًا ''�ضحايا'' في
المدعيةَ :
مقابل ''�شهداء'' ،والآن تقول ''�ضحايا''
في مقابل ''عدوانيين''.
[].......
ال�شاهد :بخالف الخطاب الإ�سرائيلي
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الذي يكون ال�شهيد فيه هو فقط
العدواني ،ف�إن ال�شهيد في الخطاب
الفل�سطيني ،وقبل �أي �شيء ،هو �ضحية،
وفقط في مواقع معينة هو عدواني.
هناك فوارق كبيرة في الترجمة في
هذه الحالة بين ''ال�ضحايا'' وبين
''العدائيين''.
المدعية :في ترجمة ال�شرطة تبدو
هنالك دعوة �إلى العنف.
[].......
أنت ترجمت ''ميتكوميم''
المدعيةَ � :
(ينتف�ض) بينما هو ترجم ''متنغاد''
(يقاوم)
ال�شاهد :جذر الكلمة في العربية هو
قوم  -ق .و .م - .و�أنا �أفت�ش عن جذر
م�شابه في العبرية لكلمة ''ميتكوميم''.
هذا لي�س خط�أ ،لكن لكلمة ''ميتكوميم''
مدو �أكثر.
وقع ٍّ
�سن
المدعية تنتف�ض بدورها ،وتقترح �أن يتم ّ
''قانون الترجمة'' .ال يوجد لديها �أي فكرة عن
�سو�سير ،وتعتقد �أنه ي�ساري فرن�سي �أو �أحد
م�ؤيدي حركة فر�ض المقاطعة على �إ�سرائيل،
لكن ال يمكن �أن يكون للكلمة معانٍ كثيرة.
وهكذا يدور النقا�ش بالعبرية عن ق�صيدة
بالعربية ،من طرف �أنا�س لي�س لديهم �أي
معرفة بالعربية ،ويعتقدون �أن كل كلمة ال
يفهمونها تحمل معنى واحداً بالعبرية .فكم
بالحري عندما يجري الحديث عن كلمة
معروفة مثل ''�شهيد''؟
ال�ساعات الطويلة التي �أنفقتها المحكمة
في مو�ضوع الترجمة ال �صلة لها بالق�ضية،
المدعية ،على غرار الجميع في
لكنه برز لأن ّ
المحكمة ،ال تفهم العربية ،فلو كانت تفهم تلك
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اللغة ،ولو جرى النقا�ش بها ،لما كانت
المحكمة بحاجة �إلى مترجم.
كنا نتوقع من مدعية نزيهة ادعت
المو�ضوعية مرة بعد �أُخرى� ،أن تط�أطىء
الر�أ�س وتتخلى عن الملف وتعترف ب�أنها
لي�ست م�ؤهلة للقيام بالدور ،و�أن تقوم النيابة
مدعية تفهم اللغة
ببذل الجهود لإيجاد ّ
الأ�صلية .وال حاجة �إلى التو�ضيح هنا ،بح�سب
الأجواء ال�سائدة� ،أنه من المف�ضل �أن تكون
يهودية ،غير �أن الأمر �صعب ،وخ�صو�ص ًا �إذا ما
كانت المدعية قد قر�أت اال�ستطالع الذي ُن�شر
م�ؤخراً ،والذي يظهر فيه �أنه  %0.4من اليهود
في �إ�سرائيل فقط ي�ستطيعون �أن يفهموا ن�ص ًا
مركب ًا في العربية .ولأ�سباب تخ�صها لم
تتنازل المدعية عن الملف ،بل بالعك�س ازداد
�إ�صرارها على �أن تلعب دور المل ّقنة في هذه
الم�سرحية العبثية.

أنت
المدعية :لدى ترجمة الق�صيدةَ � ،
ّ
تربط كلمة ''�أولئك'' بالم�ستوطنين..
[].......
المدعية :المتهمة لم تذكر قط �أن
ّ
الحديث يجري عن الم�ستوطنين..
[].......
المدعية :هذا ال يعني فقط ال�ضفة
ّ
الغربية..
[].......
المدعية :يتم التطرق هنا �أي�ض ًا �إلى
ّ
داخل الخط الأخ�ضر.
[].......
ومثل �إطالق ر�صا�صة في قاعة كون�سيرت،
ظهرت الحقيقة ك�أ�سطع ما يكون .الخط

الأخ�ضر هو الق�ضية؛ الخط الأخ�ضر نف�سه الذي
�أُزيل منذ وقت طويل من خرائط اليهود في
�إطار عملية كولونيالية المعة.
ال يوجد هناك َمن يذكر الآن الخط الأخ�ضر
المدعية ،والال�ساميين في الأمم المتحدة
�سوى ّ
وحفنة من نا�شطي ال�سالم الذين يح�ضرون من
حين �إلى �آخر �إلى المنطقةّ � .أما بالن�سبة �إلى
اليهود ،فال يوجد خط �أخ�ضر الآن.
''يي�شاع'' (يهودا وال�سامرة/ال�ضفة الغربية)
هنا ،وهذه �أر�ض الآباء والأجداد ،والخط
الأخ�ضر يعبره اليهود ،وفقط اليهود .وكي ال
يعبره الفل�سطينيون  -الذين ُيط َلق عليهم ا�سم
عرب �إ�سرائيل  -يجب �أن نحفر ذلك في
وعيهم.
لو كانت دارين طاطور مواطنة في قرية
بجانب رام اللـه ف�إن �أحداً لن ي�س�أل ما �إذا
كانت �شاعرة �أم ال ،بل لكانت اع ُتقلت اعتقا ًال
�إداري ًا بتهمة التحري�ض .لكن داخل الخط
الأخ�ضر ف�إن اعتقال �شاعرة اعتقا ًال �إداري ًا
لي�س بالأمر ال�سهل ،ويجب �أو ًال �إثبات �أنها
لي�ست �شاعرة.
وتحت هذا كله ،وخلف حفلة الأقنعة لما
المدعية ما
ي�سمى القانون الليبرالي ،تفعل ّ
ّ
يتعين عليها فعله� :أن ت�شيع الخوف ،و�أن
عرف ما هو
تردع ،و�أن تراقب ال�شعر كي ُت ّ
حبة.
الإرهاب ،و�أن تجعل ال�شاعرة عدوة ال ُم ّ
هكذا يفعلون مع ال�شخ�ص الذي يتجر�أ على
كتابة ق�صيدة وطنية في تخوم الخط الأخ�ضر.
ما تب ّقى الآن هو فقط �إطالق لقب
''المحر�ضة'' عليها ،و�إذا كررنا هذه الكلمة،
ف�إن هذا الأمر �سينجح .وفيما يلي قائمة
ب�أ�سماء �أنا�س غير م�شبوهين بتهمة
التحري�ض ،مع �أن �أقوالهم التي يكررونها مرة
تلو �أُخرى ،تحمل عن�صر التحري�ض ورائحة

أرس بويتيكا يف أروقة العدل

(''من ي�ست ّل
العن�صرية :ع�ضو كني�ست مرموق َ
�سكين ًا �أو مفك ًا ،يجب �إطالق الر�صا�ص عليه
بهدف قتله'')؛ وزيرة الثقافة (''ال�سودانيون
�سرطان في ج�سدنا'')؛ وزيرة الق�ضاء (التي
المروع في
تقتب�س �أقوال �أوري �إليت�سور'' :ما
ّ
�إدراك �أن ال�شعب الفل�سطيني ب�أكمله هو العدو..
الحرب لي�ست حالة عادية ،وفي الحرب
ب�صورة عامة ف�إن العدو هو ال�شعب ب�أ�سره،
ب�أطفاله ون�سائه ،بمدنه وقراه ،بالأمالك
والبنى التحتية)''..؛ وزير ال�شرطة ('' ..مخرب..
متماثل مع �أيديولوجيا داع�ش'')؛ القائد العام
لل�شرطة (''لقد قام بتدري�س التحري�ض بد ًال من
تدري�س برنامج وزارة المعارف)''..؛ رئي�س
(الم�صوتون العرب يتحركون بكميات
الحكومة
ّ
�ضخمة نحو �صناديق االقتراع'') .هذه فقط
قائمة جزئية.
لم ينجح �أحد في المحكمة في �أن يقول �إن
الأمور التب�ست على المحكمة ،فالنقا�ش هو
ب�ش�أن ق�صيدة ُن�شرت بالعربية ال بالعبرية،
و�إن اليهود لي�سوا الم�ستهدفين في الق�صيدة.
وفي م�سرح العبث الذي �أمامنا ،تناق�ش
المدعية بالعبرية معاني لكلمات باللغة
ّ
العربية ال ُتفهم معانيها � اّإل من خالل التقاليد
ال�شعرية العربية ،كما �أن النقا�ش ال يجري عن
الق�صيدة وم�ستواها ،و�إنما عن م�ستوى
الترجمة �إلى العبرية ..فهل كان �سيجري نقا�ش
�شبيه بهذا في المحكمة الفرن�سية بالعربية �أم
بالفرن�سية؟ لكن حتى لو كان الجواب ال ،ف�إن
العربية لي�ست لغة ر�سمية في فرن�سا.
ومع ذلك ،وفي خ�ضم هذه الفو�ضى ،تع ّلمنا
للمدعية عدداً من
من خالل الم�ساهمة الفكرية ّ
الحقائق الأ�سا�سية ب�ش�أن و�ضع الثقافة في
�إ�سرائيل:
ما هي الق�صيدة بالعربية؟ هي تلك التي
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يمكن تف�سيرها بالعبرية ،لأن ال وجود لها
(الق�صيدة) في لغتها الأ�صلية.
ما هي الترجمة؟ هي تلك التي تقتلع
النبتة من �أر�ضها ومن بيئتها الثقافية
لت�شيد برج بابل من
وتزرعها في �أر�ض غريبة ّ
الكلمات.
َمن هو المترجم؟ هو ذلك الذي تم ت�أهيله
من طرف ال�سلطة كي يجد تف�سيراً واحداً
بالعبرية لكل كلمة بالعربية.
َمن هي الم ّدعية؟ هي تلك التي تعمل بكل
ما �أوتيت من قوة لحظر �شعر وطني فل�سطيني
في تخوم الخط الخ�ضر.
َمن هي ال�شاعرة؟ هي تلك التي تك�شف
عما يختلج في ال�صدر ،وتعلن �أكاذيب ال�سلطة.
ّ
ثرثرة المدعية وقومجيتها يك�شفان ما تن�شد
�إخفاءه� :أن هنالك �أنا�س ًا يعانون تحت وط�أة
اال�ضطهاد و�سلب الحقوق وال يملكون
امتيازات.
ال �أ�ستطيع �أن �أقدم الق�صيدة هنا بن�سختها
العربية لأن الرقابة منعت ن�شر ال�شعر وحذفته
من المواقع الإلكترونية ،لكن لماذا ال ُتن�شر
بالعبرية؟ ربما ينجح القراء في ح ّل الأحجية.
�إذا كان التحري�ض يقا�س بت�أثير ال�شعر في
جمهور الهدف ،ففي هذه الحالة جمهور
الهدف لي�س اليهود .والترجمة الزائدة �إلى
ت�ضر ،لأن الدولة اليهودية
العبرية ال ّ
ديمقراطية ،واليهود ال يقومون بالتحري�ض.
اعتقلت ال�سلطات الإ�سرائيلية دارين طاطور
في ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2015وفي ت�شرين
الثاني/نوفمبر رفعت الئحة اتهام �ضدها
بتهمة الدعوة �إلى العنف ودعم منظمة
�إرهابية.
في و�سط الئحة االتهام ن�ص لق�صيدة في
موقعي يوتيوب وفي�سبوك بعنوان'' :قاوم يا
َ
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�شعبي قاومهم'' .طاطور بقيت في قيد
االحتجاز ثالثة �أ�شهر ،ثم اح ُتجزت � 18شهراً
في منزلها في الرينة.
�أُدينت في � 3أيار/مايو  ،2018وتقرر
احتجازها في منزل والديها ،وفي  31تموز/
يوليو ُ ،2018حكم عليها بخم�سة �أ�شهر في
بر�أتها المحكمة.
ال�سجن ،وفي ّ 2019/9/26

قاوم يا �شعبي قاومهم
فيالقد�س
في القد�س �ضمدت جراحي
ونفثت همومي للـه
وحملت الروح على كفي
من �أجل فل�سطين العرب
لن �أر�ضى بالحل ال�سلمي
لن ُ�أنزل �أبداً علم بالدي
حتى ُ�أنزلهم من وطني
�أركعهم لزماني الآتي
قاوم يا �شعبي قاومهم
قاوم �سطو الم�ستوطن
واتبع قافلة ال�شهداء
مزق د�ستوراً من عار

قد حمل الذل القهار
�أردعنا من رد الحق
حرقوا الأطفال بال ذنب
وهديل قن�صوها علن ًا
قتلوها في و�ضح نهار
قاوم يا �شعبي قاومهم
قاوم بط�ش الم�ستعمر
�صغ
ال ُت ِ
ت�صغ ال�سمع لأذناب
ال ِ
ربطونا بالوهم ال�سلمي
تخ�ش �أل�سن ماركافا
ال َ
فالحق في قلبك �أقوى
ما دمت تقاوم في وطنك
عا�ش العظماء والن�صر
َف َع ِل ٌي
َف َع ِل ٌي نادى من قبره
قاوم يا �شعبي الثائر
الند
واكتبني نثراً في ّ
�صرت الرد لأ�شالئي
قد
َ
قاوم يا �شعبي قاوم
قاوم يا �شعبي قاومهم

