فسحة
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الأدب الفل�سطيني يف كوريا اجلنوبية
فازت الروائية الفل�سطينية �سحر
خليفة بجائزة ''لي هو ت�شول تونغ
�إيلو'' للآداب في ن�سختها الثانية
التي تنظمها بلدية حي �أون بيونغ.
وقد �أقيم حفل توزيع الجوائز في 14
�أيلول�/سبتمبر في منطقة دي �إم زي
المنزوعة ال�سالح في مدينة باجو.
وفي اليوم التالي ُعقدت ندوة �أدبية
خا�صة للأدباء الفائزين بالجائزة في
قاعة في حديقة �سيول لالبتكار.
و�ألقت الأ�ستاذة الفخرية للأدب
العربي في جامعة هانكوك� ،سونغ كيونغ �سوك ،كلمة رحبت فيها بنيل خليفة
الجائزة ،بينما ردت الروائية الفل�سطينية الترحيب بر�سالة وجهت من خاللها تحية
�إلى �سونغ.
وقد انطلقت جائزة ''لي هو ت�شول تونغ �إيلو'' للآداب في �سنة  2017بمنا�سبة
الذكرى الأولى لوفاة الروائي الكوري الكبير لي هو ت�شول ،وت�ستهدف التذكير ب�أعماله
الأدبية ،مع التركيز على ق�ضية االنف�صال بين �شط َري كوريا ،والم�صاعب التي يعانيها
النازحون الكوريون الذين يعي�شون منف�صلين عن �أفراد �أ�سرهم في ال�شمال.
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�سونغ كيونغ

�سوك*

الأدب الفل�سطيني و�أنا ،و�سحر خليفة

زرت

فل�سطين لأول مرة في �سنة
( 1980ي�ؤلمني جداً ت�سميتها
�إ�سرائيل) ،للقاء رئي�س بلدية النا�صرة
زياد] الذي انتخبه �أهالي النا�صرة
[توفيق ّ
زياد �أي�ض ًا �شاعراً
باحتفاء �شعبي .وكان ّ
يتمتع ب�سمعة طيبة ،فقد ُحكم عليه بال�سجن
عدة مرات لن�ضاله �ضد �إ�سرائيل في �سبيل
تحرير فل�سطين ،وهناك ،في ال�سجن ،در�س
وتعلم اللغة العبرية.
عرفت عن نف�سي ب�أني �أ�ستاذة للغة
حين ّ
زياد'' :ح�سن ًا� ،أنا
العربية في كوريا ،قال ّ
�أ�ضفت �إلى محكوميتي في ال�سجن � 3أ�شهر
ب�سبب كوريا� ''.س�ألت'' :وما دخل كوريا كي
ت�ضيف �إلى محكوميتك في ال�سجن � 3أ�شهر
ب�سببها؟'' �أجاب ب�أن ال�شرطة الإ�سرائيلية
لتدخل القوات
اعتقلته ب�سبب موقفه الراف�ض ّ
الأميركية في كوريا لقتال الكوريين ،ف�شعرت
ب�إحراج و�أ�سف ل�سماعي ذاك القول.
�أنا ل�ست هنا في معر�ض الحديث عن
لتدخل الجي�ش
المعنى ال�سيا�سي والتاريخي ّ
الأميركي في كوريا في �أثناء الحرب الكورية،
* أستاذة فخرية لألدب العربي في جامعة هانكوك
للدراسات األجنبية في كوريا الجنوبية.
كرس أدبه لقضية توحيد
** هو تشول :كاتب كوري ّ
الكوريتين.
تونجيلرو :تعني الوحدة باللغة الكورية.

بل �إنني معنية بالتحدث �إليكم عن الطريقة
التي يجب �أن نت�صرف بها خالل حياتنا على
هذه الأر�ض كمواطني هذا العالم� .أترون،
رئي�س البلدية ال�شاعر كان معني ًا بواقع هذا
البلد ال�صغير الم�سمى كوريا ،الذي لم يكن
معروف ًا للعالم في ذلك الوقت ،وكان هذا قبل
 65عام ًا تقريب ًا .واليوم ،في منا�سبة انعقاد
جائزة هو ت�شول تونجيلرو** الأدبية للمرة
الثانية ،ومنح الجائزة الكبرى للدكتورة �سحر
خليفة� ،أعتقد �أن في ا�ستطاعتي الآن� ،أخيراً،
�أن �أُبعد م�شاعر الأ�سى عن تفكيري الذي
�أح�س�ست به تجاه رئي�س البلدية ال�شاعر.
هل تعرفون� ،أنتم جميع ًا ،طبيعة ال�صراع
لب ال�صراع يتمركز
بين �إ�سرائيل وفل�سطين؟ ّ
حول ملكية الأر�ض .ف�أر�ض فل�سطين بالن�سبة
�إلى اليهود ،هي ''الأر�ض التي ع�شنا فيها في
الما�ضي ،الما�ضي البعيد ،البعيد'' ،لكن
بالن�سبة �إلى الفل�سطينيين ،هي الأر�ض التي
عا�شوا فيها لأجيال و�أجيال حتى �سنة .1948
وما يع ّقد الم�شكلة هو �أن هذه الأر�ض هي
المكان الذي انبثقت منه الديانات ال�سماوية
الثالث الرئي�سية في هذا العالم ،كما �أنها
''الأر�ض المقد�سة'' التي ي� ّؤمها الحجاج من
�شتى �أ�صقاع الأر�ض .في �سنة  ،1917حين
�أُعلن وعد بلفور الذي �أ�صبح الحجر الأ�سا�س
لإقامة دولة �إ�سرائيل ،كان  %92من �أ�صل

فسحة

 650.000من مواطني فل�سطين عرب ًا ،و%6
فقط من ال�سكان كانوا يهوداً .وفي �سنة
 ،1920حين ُعقد م�ؤتمر �سان ريمو الذي
ُمنحت بريطانيا بموجبه الحق في انتداب
فل�سطين ،كان  680.000من �أ�صل 750.000
لمن
من ال�سكان عرب ًا� .إذاً ،دعوني �أ�س�ألكمَ :
ولمن �ستعود؟
تعود هذه الأر�ض؟ َ
لقد �أ�س�س الإ�سرائيليون دولتهم على دماء
الفل�سطينيين فوق �أر�ضهم فل�سطين ،فلماذا
ي�صبون جام غ�ضبهم و�إحباطهم على
ّ
الفل�سطينيين الذين لم يرتكبوا �أي ذنب بحقهم،
مت�سببين ب�إحداث م�شكالت ما زالت تتراكم
عبر الزمن كم�شكلة الالجئين (حتى �سنة
 2012كان الفل�سطينيون ي�شكلون �أكبر
قدر
مجموعة الجئين في العالم ،والتي ُت ّ
بـخم�سة ماليين الجىء) ،وعمل الفل�سطينيين
الد�ؤوب على تحقيق ا�ستقاللهم وتقرير
م�صيرهم ،وم�شكلة تحديد هوية القد�س،
وم�شكلة الم�ستعمرات ،وغير ذلك كثير؟ و�إذا لم
ن�ستطع حل هذه الم�شكالت كلها ،ولم نتمكن
من م�سح دموع الفل�سطينيين ،ف�إن ال�شرق
الأو�سط لن ينعم ب�سالم حقيقي.
عندما كنت في الخام�سة والثالثين من
عمري ،ذهبت للدرا�سة في الخارج ،في
الجامعة الأردنية ،و�أول �شيء فعلته حين
عمان هو قيامي بزيارة لأحد
و�صلت �إلى ّ
مخيمات الالجئين الفل�سطينيين .كان ذلك في
خريف ذاك العام� .أخذت كاميرتي كما لو كنت
ذاهبة لزيارة موقع �سياحي �شهير ،وهناك
ر�أيت وحدات من التجمعات ال�سكنية
المتهالكة ،مبنية من الطوب الرملي ،تتال�صق
�أ�سطحها ،ال�سطح بجوار ال�سطح .ف�ضالت
الإن�سان تتراءى على الأر�ض ب�سبب نظام
بعيني
ال�صرف ال�صحي ال�سيىء .كنت �أجول
ّ
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في �أنحاء المخيم هنا وهناك حين برز �أمامي
فج�أة مجموعة من ال�شبان ال�صغار الذين بدوا
غا�ضبين .قالوا�'' :أتظنين �أن مخيم الالجئين
الفل�سطينيين هو حديقة حيوان لي�أتي النا�س
من الخارج ل�شراء تذاكر للفرجة واال�ستمتاع؟''
وبهذه الكلمات حاولوا انتزاع كاميرتي مني
وقذفها في الجو ،ولوال تمك ّني من مخاطبتهم
والتوا�صل معهم بالعربية لتطورت الأمور
ب�شكل كبير في ذلك اليوم .لقد ظنوني مرا�سلة
تجمع المعلومات لتغطية ما .فه�ؤالء الذين
�أُخرجوا بالقوة من ديارهم خالل النكبة ،وبعد
ع�شرين عام ًا تجرعوا هزيمة  ،1967ه�ؤالء
بكدهم،
الذين فقدوا �أ�سا�س حياتهم التي بنوها ّ
كانوا غا�ضبين من حقيقة �أنه على الرغم من
�أن ال�صحافة العالمية ،ولعقود ،كانت تجمع
منهم المعلومات عن واقعهم ،ف�إنهم كانوا
يبتعدون �أكثر ف�أكثر عن حلمهم با�سترداد
بيوتهم و�أرا�ضيهم .كانوا غا�ضبين ومحبطين
من واقعهم.
بعد ذلك اليوم ،زرت مخيمات الالجئين
المتعددة والمتناثرة في �أنحاء الأردن عدة
مرات ،وتمكنت من �أن �أ�صبح �صديقتهم .كانوا
يحملقون ب�أ�سى وهم يت�أملون وثائق ملكيتهم
لتلك الأر�ض ،ويرزحون تحت وط�أة �أحالمهم
الم�سحوقة با�ستعادة بيوتهم التي ان ُتزعت
بالقوة منهم .وبالتعرف �إليهم ور�ؤيتهم عن
قرب �أخذت �أت�ساءل'' :هل يملك ه�ؤالء الالجئون
�أدب ًا ما؟ و�إن كان لديهم� ،أتكون اللعبة ،اللعبة
المترفة التي تحدث عنها تي� .إ�س� .إليوت؟
محنهم الوطنية في
كيف ينعك�س تاريخ َ
�أدبهم؟'' تلك الأ�سئلة ،بطبيعة الحال� ،ساقتني
�إلى قراءة غ�سان كنفاني (،)1972 - 1936
الممثل الأبرز لل�سرد الفل�سطيني .غ�سان
غير تاريخ الرواية
كنفاني هو الكاتب الذي ّ
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و�أخرجها من ''ع�صر الخطابة'' �إلى ع�صر
الكتابة الإبداعية .مع غ�سان كنفاني� ،أ�صبحت
الرواية الفل�سطينية فن ًا ،ولم تعد �صرخة
تحري�ضية.
ولد غ�سان كنفاني في �سنة  ،1936في
مدينة عكا� ،شمال فل�سطين .كان �شاهداً على
مذبحة دير يا�سين ،فهرب من بلده كمعظم
الفل�سطينيين وهو في الثانية ع�شرة من عمره.
وعن طريق �سورية والكويت و�صل �إلى بيروت
حيث �أم�ضى بقية حياته يقاتل الإ�سرائيليين
كنا�شط �سيا�سي و�صحافي حتى �سنة 1972
حين اغتالته اال�ستخبارات الإ�سرائيلية.
أذهب في الثامن من تموز/يوليو �إلى عكا،
� ُ
م�سقط ر�أ�س غ�سان كنفاني ،و�أتخيل كيف
كانت طفولته هناك ،و�أت�أمل في حياته
ك�إن�سان ،وككاتب ،وكمنا�ضل في �سبيل
التحرر الوطني .وبهذا ركزت على عالم
كنفاني الأدبي لمدة تقارب ع�شرة �أعوام.
و�أخيراً ،في �سنة � ،1992أنهيت درا�ساتي عنه
ب�أطروحة دكتوراه بعنوان'' :درا�سة عن غ�سان
كنفاني :االنعكا�س الأدبي لحركة التحرير
الفل�سطينية'' ،والتي كانت �أطروحة الدكتوراه
الأولى في كوريا عن الأدب العربي .وقد كنت
محظوظة لدرا�ستي غ�سان كنفاني� ،إذ من
خالل �أدبه عرفت �أن الأدب الفل�سطيني لم يكن
''�صرخة تحري�ضية'' فح�سب ،بل ''فن ًا'' �أي�ض ًا،
وهذا ما جعلني �أ�ستمر في محبتي لل�شعب
الفل�سطيني.
تمكنت من االلتقاء بالعديد من الك ّتاب
الفل�سطينيين ودرا�سة �أدبهم وعقد �صداقات
بمن فيهم� :إميل حبيبي (- 1921
معهمَ ،
زياد ()1994 - 1932؛
)1996؛ توفيق ّ
فدوى طوقان ()2003 - 1917؛ محمود
دروي�ش ()2008 - 1941؛ �سميح القا�سم

( .) 1914 - 1939لكني �أفتقد لقاءاتي
بال�شاعر الكبير محمود دروي�ش ،والتي كانت
درامية و�شاعرية ،و�أحن �إلى تلك الأيام التي
ترجمت ون�شرت فيها ديوانه ''عا�شق من
فل�سطين''.
نحن الآن في يوم �سحر خليفة� ،ألي�س
كذلك؟ �س�أبد�أ الكالم على رحلتي معها من
خالل التحدث عنها ،عن �سحر التي نحب
ونحترم.
تاريخي ًا ،عند التطرق �إلى الك ّتاب الذين
تبو�ؤوا ال�سرد الفل�سطيني ،نجد جبرا �إبراهيم
ّ
جبرا ،و�إميل حبيبي ،وغ�سان كنفاني ،و�أي�ض ًا
�سحر خليفة التي التحقت بهم .هي لي�ست
الكاتبة التي تمثل �أدب المر�أة الفل�سطينية
فح�سب ،بل �إنها �أ�ستاذة في ال�سرد الأدبي
�أي�ض ًا ،وهي لي�ست كاتبة م�شهورة فح�سب ،بل
�إنها كذلك واحدة من �أهم الك ّتاب المعروفين
في الأدب العربي ،وحائزة جائزة نجيب
محفوظ الأدبية في �سنة  2006عن روايتها
''�صورة و�أيقونة وعهد قديم'' ( )2002الت�أملية،
والتي تتناول فيها الديانات ال�سماوية الثالث
الرئي�سية :اليهودية ،والم�سيحية ،والإ�سالم،
وتتخذ من القد�س م�سرح ًا لأحداثها .لقد
ُترجمت الرواية �إلى عدة لغات في �أكثر من 20
بلداً ،والمالحظ �أنها القت رواج ًا �شعبي ًا في
�ألمانيا ،وك�سبت العديد من المعجبين ،حتى �إن
ال�صحافة الألمانية ل ّقبتها بـ ''فرجينيا وولف
الأدب الفل�سطيني'' ،واعتبرتها ''ال�صوت الذي
يمثل الأدب العربي ''.لكني ال �أتفق مع ذاك
اللقب ،لأنها تفوقت على فرجينيا وولف.
فوولف تناولت الم�شكلة الن�سوية فقط ،بينما
�صديقتي التي �أفتخر بها كثيراً تغو�ص في
م�شكالت تحرير المر�أة ،ف�ض ًال عن تناولها
م�شكالت واقع وطنها وتاريخه.

األدب الفلسطيني وأنا ،وسحر خليفة

عالم �سحر خليفة الروائي يرتكز على
محورين :في روايتها الأولى ''لم نعد جواري
لكم'' ( )1974تتناول حيوات ن�ساء بال حلول
فهن ي�ش ّكلن �ضحايا المجتمع الأبوي
ومنافذّ ،
الإ�سالمي .الوعي الن�سوي في الرواية �ش ّكل
�صدمة وخلق موجة من ردات الفعل الإيجابية.
لكن نجاحها الأدبي الحقيقي بد�أ مع ن�شرها
''ال�صبار'' في �سنة  .1976الرواية هي
رواية
ّ
�سجل لحياة ال�شعب الفل�سطيني تحت االحتالل
بعد هزيمة العرب في حرب الأيام ال�ستة،
وتفح�ص لمرحلة الثورية الرومان�سية التي
ّ
عا�شها الفل�سطينيون بعد انتزاع �أرا�ضيهم
منهم .وما �أعنيه ''بالرومان�سية'' هنا� ،أن
�شخ�صيات الرواية كانوا يعتقدون اعتقاداً
رومان�سي ًا را�سخ ًا ،ب�أنهم �سيتحررون ال محالة،
و�أن العدالة �ستتحقق ،و�أن تحررهم بات قريب ًا.
تدرج
في ّ
''عباد ال�شم�س'' ( )1980نرى ّ
الأحداث من خالل �شخ�صيات كانت قد
�ساهمت في الثورة ،ثم فقدت �أحالمها
الرومان�سية بالتحرير حين ا�صطدمت الثورة
بواقعهم .في هذه الرواية نلتقي بعدد من
ال�شخ�صيات الن�سائية التي ت�ساهم في حركة
''ال�صبار'' ركزت على م�ضامين
التحرر الوطني.
ّ
''عباد
ما بعد الفترة الكولونيالية ،وفي ّ
ال�شم�س'' نجد �أن الثيمة الأ�سا�سية هي ثيمة
التحرر الن�سوي .ن�ستطيع قراءة كل رواية
كعمل �أدبي م�ستقل على انفراد ،مع �أن الكاتبة
''عباد ال�شم�س'' �أن
تعلن بو�ضوح في نهاية ّ
الروايتين مت�سل�سلتان .وهذا يك�شف عمق وعي
الكاتبة ــ بعك�س الك ّتاب الذكور النا�شطين في
حركة التحرر الوطني الذين يعتقدون �أن
التحرر الوطني يجب �أن ي�أتي �أو ًال ،ثم يليه
التحرر الن�سوي� .سحر خليفة تقول �إن التحرر
الوطني والتحرر الن�سوي يجب �أن ي�سيرا جنب ًا
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الجانبين
�إلى جنب ،في الوقت نف�سه ،لأن
َ
يمتلكان الأهمية نف�سها ،من �أجل تحرير
فل�سطين.
في ''مذكرات امر�أة غير واقعية'' ()1986
تركز الكاتبة على بطلة واحدة ،وتتابع حياتها
من الطفولة حتى ال�شباب ،فت�صف كيف ت�صبح
هذه المر�أة ملأى بالخوف واحتقار الذات،
والإحباط ،والإح�سا�س بالدونية .في ''باب
ال�ساحة'' ( )1990يتعمق الوعي ب�ش�أن التجربة
الن�سوية ،فجميع ال�شخ�صيات الذكورية تبدو
غائبة �أو عاجزة ،بينما الن�ساء ،وخ�صو�ص ًا من
الطبقات الدنيا ،يتبو�أن �أدواراً قيادية في
الن�ضال للتحرر الوطني .هذه الرواية تبرز لنا
�أن الن�ساء ل�سن نكرات ،بل �إن كل واحدة منهن
وهن ي�شكلن �ضمير الثورة.
تتمتع بقلب وعقلّ ،
''ال�صبار'' �إلى اللغة الكورية
بعد ترجمة
ّ
(� ،)2006صدرت ''الميراث'' ( )2007التي
ُترجمت و�صدرت بن�سختها الكورية في �سنة
 ،2009وهي الرواية التي تعك�س واقع
الفل�سطينيين الذين كان هدفهم تحقيق التحرر
الوطني ،و�إذا به ،بعد اتفاق �أو�سلو ،ي�صبح
�سراب ًا .فهم ما زالوا يرزحون تحت االحتالل،
وتحت قيادة عاجزة فا�سدة ،ويعانون ،بعد �أن
فقدوا الأمل والإيمان بالثورة.
تعرفنا �إلى م�ضامين روايات
حتى الآن ّ
�سحر خليفة ،لكن علينا �أن نتعرف �إلى �أدبها
و�أ�سلوبها في الكتابة من خالل منظورها
الن�سوي .فهي اجترحت م�ستوى جديداً من
اللغة الأدبية با�ستخدامها العامية المحكية
في رواياتها ،وهي في الأ�سا�س لغة ن�سائية،
بد ًال من ا�ستخدام اللغة المعهودة� ،أي اللغة
المكتوبة الر�سمية .لهذا ُووجهت بانتقادات
و�أحيان ًا ب�صعوبة في الن�شر .ومع ذلك ،في
ا�ستطاعتنا القول �إنها نجحت في جعل اللغة
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اليومية والعامية المحكية ،ردة فعل معاك�سة
للغة الر�سمية المكتوبة ،ونعني بها اللغة
تخط �أ�سلوب ًا �شمولي ًا
الذكورية .ا�ستطاعت �أن ّ
متجان�س ًا للكتابة ال�سردية ،و�أنا ك�أكاديمية
أقر ب�أن �أدب �سحر خليفة
متخ�ص�صة بالأدبّ � ،
قد ي�ساعد الأدب الفل�سطيني على التقدم �إلى
الأمام نحو عالم �أكبر و�أو�سع ،بعيداً عن الأدب
الوطني الذي يت�سم ب�ضيق الأفق والإطار
الأحادي.
�أخيراً� ،أريد �أن �أ�ضيف �شيئ ًا� .سمعت �أن لي
هو ت�شول كان يكرر في �أثناء حياته �أن

الكاتب ي�ستطيع الكتابة فقط في �أثناء حياته.
�سحر خليفة ح�صلت على الدكتوراه في
�سنة  1988من جامعة �أيوا في �أميركا ،في
الدرا�سات الن�سوية و�أدب المر�أة الأميركية،
وعندما رجعت �إلى فل�سطين ،بادرت �إلى
ت�أ�سي�س مركز �ش�ؤون المر�أة حيث عملت على
الم�ساهمة في تطوير حياة الن�ساء
الفل�سطينيات� .أدبها وحياتها ال يفترقان ،هما
واحد.
رحبوا معي ب�سحر خليفة.
ّ
�شكراً جزي ًال.

II

�سحر

خليفة*

�صديقتي اجلميلة كورية

تعانقنا

تحت مظلتها و�أنا �أهتف
بقلب محزون :حبيبتي،
عيني وعي َنيها،
حبيبتي! ودموع �شفافة في
ّ
وال�شجر يموج ويترنح تحت
أقبل وجنتها ،ثم الأُخرى ،ثم
الزخات ،و�أنا � ّ
الأُخرى ،و�أنظر في عمق عينيها وال �أقول ''�إلى
اللقاء'' لأني �أعرف �أ ّال لقاء بعد الآن �إ ّال
بكلمات مختزلة نتبادلها عبر الإيميل .وحين
عدت �إلى مقعدي في ال�سيارة لت�أخذني بعيداً
عنها انهرت تمام ًا وتناثرت ،وذرفت دموع ًا
�ساخنة و�أنا �أذكر �صوراً وم�شاهد �سابقة كنا
* روائية فلسطينية.

فيها �أقوى و�أ�صغر ،وربما �أجمل ،وطبع ًا
�أ�صلب .كنا نتبادل كلمات الوداع بال حرقة
وغ�صة في القلب� ،إذ كنت �أعود �إلى بلدي بقلب
مفتوح و�أمل بالغد ،وهي تظل في واقعها
المترع بالوعد.
لكن الآن ،وهذا الوداع ،كما لو �أن الدنيا
تتناثر وتنهي الم�شوار .ف�أنا وهي في �أواخر
ال�سبعينيات :الما�ضي المفعم بالطموح
والإنجاز بات بعيداً ،في الخلفية ،والأمل
ال�سابق والإ�شراق بات �سراب ًا� .أنا �أعود �إلى
وطني الأكبر ،وطني المنكوب ،والمحروق،
والمدمر� :سورية وحرب كونية؛ فل�سطين ُتمزق
للمرة الألف؛ اليمن الدامي والأورام في

صديقتي اجلميلة كورية

ال�سعودية؛ نظام عربي يتهاوى ومعه الإن�سان،
وفوق هذا وذاك� ،إ�سالم �سيا�سي كال�سرطان
ينخر فينا ،يت�آكلنا ،ويعود بنا �إلى ع�صر
حجري ،ف�أين الأمل؟
هذا �أناّ � ،أما هي� ،صديقتي الجميلة
الكورية ،وقد باتت الآن مثلي �أنا ،متقاعدة،
بال طموح �إ ّال بحياة بال �أمرا�ض ال�شيخوخة،
وهرب من بلد يت�ضور بغالء العي�ش ،فتهرب
�إلى �ساحات ومالعب في بلد �آخر �أقل ثراء
وتكلفة ،تلعب الغولف وتت�سلى بمرور الوقت،
بال طموح �إلى �إنجاز يرفعها �إلى من�صب �آخر،
�أعلى و�أرفع ،فزمن ال�شباب والرك�ض ال�سريع
لإثبات الذات انتهى ،وهي و�صلت ،وحققت
الكثير فيما م�ضى .لكن الآن ،هدوء ومراعاة
لل�صحة ،وزوج �أليف متقاعد ،وغولف وحياة
رائقة في بلد مريح �أقل ثراء ،غير �أنه �أبعد.
لم �أكن �أعرف �أن فراق ال�صديقة كق�ص�ص
الحب المنتهية ،مثلها في الوجع ونزيف
القلب .لم �أكن �أعرف �أن هذا الإح�سا�س ممكن
فع ًال� .أهو الإح�سا�س بمرور ال�شباب؟ �أهو
الإح�سا�س ب�أن القادم ما عاد غني ًا وجمي ًال
مثل ال�سابق يقطر بالوعد؟ �أهو الإح�سا�س ب�أن
واقعنا المتحفز فيما م�ضى بات خريف ًا ،و�أن
الم�شوار و�صل �إلى الحافة بمرور الوقت؟
�أنا وهي ،كيف التقينا وجمعتنا لغة
ومق�سم
الأرواح؟ هي كورية ،من بلد مجروح
ّ
�إلى �شمال وجنوب ،وتاريخ الحرب الكورية،
وبقايا الحرب الباردة بين الأقطاب تخيم في
الجو ،لكن كوريا الجديدة ت�شرق بالوعد .ومع
هذا ،حين زارت بلدي الحزين لأول مرة،
واكت�شفت جراح ًا نازفة� ،شعرت فوراً ب�أن هذا
النزيف كذاك النزيف ،و�أن الجرح كذاك الجرح،
فجراح ال�شعوب واحدة مهما تختلف �سمة
الأجواء.

فسحة
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كانت في الثالثين من عمرها حين زارت
مخيم الجئي بلدي المهزوم في بقعة حزينة
من الأردن ،تحمل كاميرا ،وت�سجل انطباعات
وم�شاعر حين �أوقفها �شباب �صغار و�صاحوا
فيها'' :هل تظنين �أن مخيمنا حديقة حيوان،
و�أن للنا�س من الخارج الحق في �أن ي�أتوا
ل�شراء تذاكر للفرجة واال�ستمتاع؟'' وحاولوا
خطف كاميرتها وقذفها في الجو لوال تم ّكنها
من مخاطبتهم بالعربية ،وتهدئتهم ،و�إ ّال
لتعر�ضت لحادث م�ؤلم في ذاك اليوم.
تفهمها وتعاطفها مع
ت�صف �صديقتي ّ
ه�ؤالء ال�شباب وذاك الموقف .كانت قد ر�أت
بعينيها واقعهم المزري في مخيم يفتقر �إلى
�أب�سط مظاهر الحياة المعقولة ،والمقبولة ،لأي
�إن�سان .فقر وذل و�إهانات ،بال كرامة
لتجمعات ب�شرية تغرق في الوحل والقذارة،
مح�شورة في بيوت من الطوب يتال�صق فيها
الجدار بالجدار ،وقنوات مك�شوفة تتجمع فيها
الأو�ساخ وف�ضالت الإن�سان والحيوان على حد
�سواء ،بعد �أن خ�سروا بيوتهم في وطن حر كان
نظيف ًا ،في �أول حرب ( )1948وثاني حرب
( ،)1967لمحتلين جا�ؤوا من الغرب ليبنوا
فوق �أرا�ضيهم ومزارعهم ما ي�سمى دولة
�إ�سرائيل .هذا ما تقوله �صديقتي بالكلمة
ت�سمي فل�سطين
وبالحرف� ،إذ يع ّز عليها �أن ّ
با�سم غريب م�ستورد� ،أي �إ�سرائيل ،وتظل تردد
وتف�سر بلغة الأرقام �أن ن�سبة َمن جا�ؤوا
كمحتلين� ،أي اليهود ،حين �أُعلن وعد بلفور،
هي  ،%6بينما كانت ن�سبة العرب  .%92و�أنه
في �سنة  ،1920حين ُعقد م�ؤتمر �سان ريمو
الذي ُمنحت بريطانيا بموجبه الحق في
انتداب فل�سطين ،كان عدد العرب 680.000
من ال�سكان الأ�صليين من �أ�صل  .750.000ثم
ت�س�أل مواطنيهاَ ،من تكتب لهم'' :بعد هذه
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لمن هذه الأر�ض،
الن�سب والأرقام �أنا �أ�س�ألكمَ :
ولمن �ستعود؟ �أنا �أ�س�ألكم''.
لمن تعودَ ،
َ
بهذه النف�سية ،وهذا التفهم وااللتزام تتب ّنى
الإن�سانة الذكية ،الأكاديمية الفخرية،
�صديقتي الكورية الجميلة ،مواجع ق�ضيتنا،
تتب ّناها بعواطفها ،وبلغة العقل والتحليل
والأرقام والوثائق ،تتب ّناها كواحدة منا.
وتقول �ضاحكة حين ن�س�أل �أو نت�ساءل عن هذا
الفهم والعواطف ،تقول بمزاح'' :ربما ُخلقت في
زمن ما ،في زمن �سابق ،فل�سطينية ،ثم ما بعد
كورية ''.هذا ما تقول ،فكيف لي �أن �أن�ساها
وقد منحتني �أنا ،ومنحت �شعبي ،هذا العطاء
وااللتزام الكلي بق�ضايانا؟ منحت �شعبي و�أدب
�شعبي� ،أدب النكبة ،بل النكبات ،حق الدخول
�إلى بلدها من �أو�سع باب ،و�أجمل باب ،باب
الأدب وال�شعر وال�صداقة� ،صداقة الفكر والروح
والم�شاعر! فكيف �أفارقها من غير دموع؟!
�صداقة �صديقتي لم تكن لي �أنا ،لي
�شخ�صي ًا ،وال لي وحدي .فلو لم �أكن كاتبة
فل�سطينية ،ولو لم �أكن امتداداً لكل ه�ؤالءَ ،من
ومن عرفتهم ،و�صادقتهم ،وكتبت
�سبقونيَ ،
ودر�ستهم ،لما تب ّنتني
عنهم ،ودر�ستهمّ ،
�شخ�صي ًا ،وتب ّنت فكري و�إنتاجي وترجمته
ودر�ست
ودر�سته ،كما در�ست ّ
وحا�ضرت عنه ّ
�إنتاج َمن �سبقوني :جبرا �إبراهيم جبرا ،و�إميل
حبيبي ،وفدوى طوقان ،ومحمود دروي�ش،
و�سميح القا�سم ،وغ�سان كنفاني قبل الجميع.
فقد ظلت لع�شرة �أعوام ،تالحق �إنتاج كنفاني،

وتدر�س جميع �أعماله ،من �أ�صغر ق�صة ق�صيرة
�إلى �آخر رواية طويلة كتبها قبل ا�ست�شهاده،
وعنه كتبت �أطروحتها للدكتوراه ،وكانت هي،
قدم
�صديقتي الجميلة الكورية� ،أول َمن ّ
�أطروحة عن كاتب عربي في كوريا .بل كانت
هي �أول َمن �أدخل اللغة العربية �إلى بلدها
ب�شكل �أكاديمي ممنهج� ،إذ �أدخلت �أدبنا ولغتنا
�إلى جامعتها المرموقة ،جامعة هانكوك،
و�أن�ش�أت دائرة خا�صة بدرا�سة العربية و�آدابها.
وعلى مر الأعوام �أنجبت العديد من الطلبة
المتخ�ص�صين بهذا الميدان� ،شبان ًا و�شابات،
بالع�شرات .و�إذا ُق ّدر لك �أن تزور كوريا
ف�سيرافقك كمترجم �أو مترجمة ،على الأغلب،
�أحد طالب �صديقتي الجميلة الذكية ،ذات
الإح�سا�س ،والفهم ،وال�ضمير .فهي بال �شك،
على الرغم من ذكائها الفذ المتوقد ،ح�سا�سة
جداً ورقيقة ،وتبكي بدموع �سخية حين تفارق
أحن �إلى
تحن .فكيف ال �أبكي �أنا و� ّ
�أو حين ّ
مخلوقة جميلة من هذا النوع!
حبيبتي �سونغ كيونغ �سوك ،ربما ُخ ِ
لقت
في زمن ما ،قبل الآن ،فل�سطينية ،وربما لم
تكوني �إ ّال كورية على مر الع�صور بكل
الأزمان ،ومع هذا ،ف�أنت �صديقتي �إلى الأبد،
و�صديقة �شعبي و�أحزانه ،و�أحزاني ،حتى لو
ِ
كنت من �أي عرق �أو دين �أو قومية� ،أنت
�صديقتي �إلى الأبد ،يا �صديقتي الجميلة
الكورية.

