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  ة؟یَّ رِ بْ العِ ةِ غَ إلى اللُ ةَ بَ كْ النَ تُتَْرَجمُ فَ یْ كَ 

  یھودا شنھاب

  

غِم من أنَّ على الر ضحًال ومحدوًدا. عتبرُ العبریة على أدب النكبة یُ الثقافةُ انكشافَ إنَّ 

ر ضور ثنائي القومیة (وربما بفعل ذلك) تتنكَّ ًطا للحُ رْ یعتبر شَ -- االنكشاف على النكبة 

درسیة في جهاز التربیة والتعلیم موضوع مبالُكلِّیَّة. مثًال، ال تشمل الكتب الإسرائیل للنكبة 

القانون ُض رُ فْ یَ كذلك،النكبة وتعكس مفهوًما تاریخًیا سطحًیا یربِّي التالمیذ على الجهل. 

  اإلسرائیلي عقوبات على المنظمات التي تحیي ذكرى النكبة.

  

"الهیاكل العظمیة" التي تحتفظ بها إسرائیل في في-- الُكلِّيّ یكُمُن سبب هذا التنكُّر 

التي تقوم خالقیة األسس األخزانتها. ُتهدُِّد هذه الهیاكل العظمیة باالنكشاف وبذلك تهّدُد 

هذه الهیاكل العظمیة التطهیر العرقي الذي تمَّ في سنة تشملدولة إسرائیل. علیها

  . مْ هِ كِ الَ مْ ي الفلسطینّیین وأَ ء على أراضیالَ تِ ، وهدم القرى والمدن، واالسْ 1948

  

، یشمل على عملیات طردربما حتى لو تقبَّلنا االدعاء المشكوك به القائل إنَّ كل حرب 

إسرائیل السیادیة منعت، حتى بعد انتهاء الحرب، عودة الالجئین إلى بیوتهم، فإنَّ 

رَّقُ طَ تَ قي" ال یَ تعبیر "التطهیر العر صادرت أراضیهم واستولت على أمالكهم. لهذا فإنَّ و 
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بل إلى حرمان الالجئین من العودة إلى بیوتهم بعد إنشاء -- فقط 1948إلى حرب 

التاریخ الفلسطیني. هذا هو أیًضا أحد األسباب الهامَّة طمسو الكیان الیهودي السیادي

ي الوقت النكبة لم تنتِه أبًدا وهذا ما یفسِّر استمرار تمثیلها األدبي فاُألخرى لالدعاء بأنَّ 

  الحاضر.

  

ل سرد –الواقع السیاسي الذي نشأَ ِظلّ في  إلى حقل مركزي یمكن الِقَصصفقد تحوَّ

وذلك في ظل حقیقة ُمَفاُدَها أنَّ كتابة التاریخ العثور فیه على أصوات المهزومین.

ما ویضم هذا األدبواألوراق األرشیفیة والقانون والنظام یمثِّلون وجهة نظر الُمْنَتِصرین.

هذا األدب إلى یسعى :تب فیصل درَّاجُیطلق علیه تعبیر أدب المقاومة أیًضا، . وكما كَ 

  ساعد المهزوم على الوقوف مجدًَّدا على َقَدَمیِّه.یُ أنْ 

  

مة لغسان كنفاني اروایات الھھنالك فرق كبیر بین الغیر متجانس. ولكن أدب النكبة 

یاس خوري (باب الشمس) المركبة اللوایات والستینات وبین الرخمسیناتب بالبتالتي ك

ھي اداة الذكرىفان الرائعتین ینایاتو) وفي ھاتین الروسلمان ناطور (رحلة الصحراء

  .العمل الدب المقاومة

  

فحتى أنَّ استخدام كلمة النكبة ال یظهر في جمیعها إذ إنَّ هذا االستخدام یتعلَّق بزمن 

اللغویة، یمكننا العثور كذلك على وجهات َتاَهةالمَ في ضوء هذه الكتاب وزمن الترجمة. 
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نظر متناقضة حسب زمان ومكان الكتابة. تركِّز بعُض النصوِص على الكارثة التي 

سلسلة من الكوارث في حلقةهذه الكارثة بیرى، والبعض اآلخر 1948حلَّت في سنة 

ة بعد إقامة دولة منها: منع الالجئین مباشر   .المستمرة التي حلَّت بالشعب الفلسطیني

إسرائیل من العودة؛ والحكم العسكري الذي اعتمَد نظاًما كولونیالًیا في تعامله مع السكان 

؛ ومجزرة صبرا وشاتیال في سنة 1967الفلسطینّیین؛ ومجزرة كفر قاسم؛ وهزیمة 

2010ب البدویة في سنة ؛ وهدم قرى العراقی2009؛ والحرب على غزة في سنة 1982

  .وغیرها-- 

  

وٕانما ترى بها حدثًا --نظر كهذه ال ترى بالنكبة حدثًا معیًنا َطَرَأ في الماضي ُوجهاتإنَّ 

وجهات نظر كهذه على استراتیجیات ترجمة مختلفة عن تلك وي َتْنطَ مأساوًیا مستمًرا. 

  .48التي ترى في النكبة حدًثا معیًَّنا وقع في سنة 

  

أمام إشكالیات مثل المترجمَ -- لعبریة والعربیة اللقاء الذي یجمع بین اللغتین اَیَضُع 

وذلك بسبب هذا التركیب والعالقات .مسدودٍ قٍ یطر أمامَ هُ عَ ضَ وأحیاًنا یَ النصِّ خیانةَ 

  الكولونیالیة القائمة بین اللغات.
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אהוד בן ترجَم محمود درویش قصة لألدیب ِحینَ أنه , یكشف الباحث محمود كیَّال مثالً 

      یة إلى العربیة فقد شطب منها الفقرة التالیة:من العبر עזר

  

"... מן הגרעין של פוליק, תודה לאל, יצאו לכל היותר בעונשי חגור צמוד 

ומסדרים נוספים, שלא לדבר על רונדלים וחפירת בורות (צדוק המ"כ קבע 

מידתם למהדרין: מטר על מטר על מטר) כדי לקבור נאד או בדל 

  סיגריה...". 

  

على صعید الدالالت اقات الثقافیة لالصطالحات العسكریة العبریة تخلُق فراغات إن السی

غویة ال یمكن نقلها إلى لغات أخرى. لیس هنالك أي طریقة أدبیة لترجمة تعابیر مثل للا

والحفاظ على معانیها الثقافیة "עונש חגור ומסדרים נוספים"أو"רונדלים" 

بإحدى اللغتین أو في واعیةترجم على ارتكاب خیانة حاالت كهذه ُتلزم الماألصلیة. إنَّ 

الفاصلة بین المسافةالمرحوم محمد حمزة غنایم، الذي وقف في ا سویة. وصفَ مَ اهُ تَ لْ كِ 

  كالتواجد على "سطح ساخن".من الواحدة إلى األخرى الترجمة :اللغتین العربیة والعبریة

تشمل بعض النواحي الجندریة تحت --سیاسیة -سمیرة عزَّام قصة دینیةالَكاِتبةنشرت 

بعد معركة انصبت النار فیها من... وكانت "  فیها: َجاءَ ."الِفَداءنوان "خبز عُ 

"مستعمرة" التي تظهر في هذه الجملة الَكِلَمة إنَّ .)137ص" (نهاریا الیهودیةمستعمرة

أما ."מושבה"بریةبواسطة الكلمة العשנער-איילוןترجمة في القاموس العربي العبري مُ 
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. هل یجب ترجمتها settlement, colonyفي القوامیس العربیة اإلنجلیزیة فتترجم 

  "קולוניה"?أم"התנחלות" "מושבה"

  

ا مَ اهُ تَ لْ كِ العبریة أو فيفي وأهذه حالة من التناقض التي َتْسَتدعي خیانة في العربیة 

الزمنیة الفاصلة بین زمن الكتابة لُمدَّةاَیْنُجُم َتِغییٌر عن بعبارات عامة أخرى:سویة. 

جراءواجبة لمختلف التفاسیر الاءٌ نَ مَ كیف یمكن أن نكون أُ ذلك،ِظلّ وزمن الترجمة. في 

        اللغات.بین لعالقات الكولونیالیة التي تربط في ظّل اتتعّقد المشكلة أكثر و ذلك؟

  

  عالقات كولونیالیة

المشروع الكولونیالي: لفهم تطّور ق مع افُ رَ لحدیث بالتَ تطوَّرت الترجمة في العصر ا

تمثیله وتطویَعُه والتحدُّث باسمه. تتجّلى الترجمة في إطار العالقات و التفكیر المتخلِّف، 

  .ءیالَ تِ واالسْ طمس الكولونیالیة في العنف وال

  

ترجمة النكبة والماضي الفلسطیني یتجلَّى في مشروع طمسإنَّ أحد األمثلة الواضحة ل

מירון العربیة إلى أسماء عبریة على خریطة دولة إسرائیل. كما یوضح المواقع أسماء 

لجنةفي مكتب رئیس الحكومة في تل أبیب 1949عام ، فقد اجتمَعت في בנבנישתי

ترجمة األسماء العربیة إلى العبریة. وفق منظور ةَ یَ غْ مرموقین بُ ُمؤلَّفة من تسعة باحثین 
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األشكال أحدالسكانیة العربیة إنما هي َتَجمَُّعاتالجنة فإنَّ أسماء هذه اللَأْعَضاء

تّم ترجمة بعض هذه األسماء الفلسطینیة إلى و لألسماء العبریة ولیس العكس. ةٍ هَ وَّ شَ المُ 

بعضها اآلخر على أساس ُترجم و (إْن ُوجدت أصًال).الَتْوَراتيالعبریة وفق رسمها 

  ستعارة صوتیة).صوتیة الكلمات (ما ُیسمَّى: ا

  االسم ُنِقلوعلى هذا النحو 

  ، "באר עדה"بن عودة" إلى و"بیر 

  ، "ירוחם"" إلى َرَخَمةو"

  ، "דלתון"ة" إلى تَ الَ و"دَ 

  ،"כסלון"ال" إلى سْ و"كِ 

  ."בית דגן"و"بیت دجن" إلى 

  

نه لیس لجمیعها أإالَّ َتْوَراتیةةٌ مَ غْ أو نَ لجمیع هذه األسماء هنالك صوتٌ كما ذكرنا، فإنَّ 

ء هذه ویقوم یالَ تِ في المصادر الیهودیة. هل یتبّنى المترجم عملیة االسْ ِذْكرٌ كان هنالك 

  المفهومة لقارئ العبریة أم یستخدم األسماء األصلیة؟ تهامة األسماء بصور جبتر 

  أم ربما اسًما آخر؟"בית דגן"أم "בית דג'ן"هل علیه كتابة :بعبارات أخرى
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لُ ذُ بْ یَ هُ مبدًأ مركزًیا في أدب النكبة، إذ إنَّ ُیعتبرفظة على األسماء األصلیة إنَّ المحا

یعتبر"בית דגן"لهذا فإنَّ اختیار االسم .1948هوًدا كبیرة إلعادة بناء خریطة عام جُ 

ناقًصا لألصل، إذ ُأقیمت على ) signifiers(1اال دَ كذلك ُیعتبرنهأخیانة لألصل. إالَّ 

َعاتتثالثة בית דגן یة بیت دجن إضافة إلىَأنقاض قر  משמר سكانیة ُأخرى:َجمُّ

בית العالقة التي تربُط بین بیت دجن وبینمن الواضح أنَّ . השבעה, חמד וגנות

 Derrida :theهي عالقة تماثل ولكنها أیًضا عالقة اختالف (باصطالحات דגן 

differance .(  

  

النقص وتحویل ما ال یمكن ترجمته إلى أمر لهذا، هنالك مترجمون یسعون إلى ملء

، فبدل أن ُیكَتب "إنه یتذكَّر بیت دجن" مثالً مفهوم للقارئ بصورة مبطَّنة في النص.

هنالك من یكتب "إنه یتذكَّر بیت دجن التاریخیة التي كانت مقامة على الطریق بین یافا 

ْمَلةو  اَالرَّ س (في ترجمته للمتشائل إلمیل ". وكما أشارت هدى أبو مخ، فإنَّ أنطون شمَّ

  . כיכר פריס, לפנים כיכר החנטורות""حبیبي) قد نقل اسم "ساحة الحناطیر" إلى 

ف صْ الوَ افَ ضَ في مثل هذه الحالة، فقد تدّخل أنطون شمَّاس في النص األصلي وأَ 

  . هِ لِ خُّ دَ تَ اإلشارة إلىمن دون بصورة ُمبطَّنة

  

                                                
  .المدلول–המסומן ، لدالا–המסמן 1



8

ة واضحة حین صاَغ حاشیًة تشرُح اختیاره في وبالمقابل، تدّخل أنطون شلحت بصور 

عتبر متدنیة حواشي واضحة بصورة خاصة في ترجمة نصوص تُ الإنَّ إضافة الترجمة.

-- نالحظ وجود حواشي كثیرة في الترجمة من العربیة إلى العبریة مكن أنْ لهذا، یُ هرمًیا.

  نسیة إلى العبریة. أكثر من تلك التي نالحظها في الترجمات من اإلنجلیزیة أو الفر 

لمتشائل من العربیة إلى لتهفي ترجمكشفت هدى أبو مخ عن أنَّ أنطون شّماس اختارَ 

ل في نهایة المطاف النص وٕاضافة أخرى.بعض العبارات بَ طْ العبریة شَ  مما حوَّ

بأنَّ تْ عَ ي". وقد ادَّ رِ بْ العِ فِ دَ الهَ ورَ هُ مْ َم جُ أن ُیالئِ ةَ یَ األصلي إلى "نص عربي أقل ُبغْ 

للمصدر العربي على تداعیات معروفة للقارئ العبري.تفسیراتهاعتمد في شّماس قد 

أْن یكوَن أمیًنا للغة العبریة على حساب طمس ارَ تَ وحسب تحلیلها، فإنَّ شّماس قد اخْ 

  اللغة العربیة.

  

***  

  

  تمثیل تعبیر النكبةفقر

لُ مثِّ یُ داال بَوْصِفِه عبیر نكبة الذي توطَّن ، إلى تكارثةبمعنىإنَّ االنتقال من كلمة نكبة، 

النكبة كتعبیر یشیر امِ دَ خْ تِ اسْ بأَ دِ تُ بالقد . الكارثة الفلسطینیة بشمولیتها، لیس انتقاًال َخطًِّیا
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منذ شهر أیلول في نفس السنة على ید 1948ت في العام أَ رَ طَ تاریخیةٍ ةٍ طَّ حَ إلى مَ 

  ".معنى النكبة"هفي كتابقسطنطین زریقالسوريالمؤّرخ 

  

"النكبة" بالمعنى َكِلَمةالمؤرِّخ الفلسطیني عارف العارف في الخمسینیات استخدم كذلك 

على الرغم من .)1956، من سنةوالفردوس المفقودالفلسطینیةالنكبة(ذاته في كتابهِ 

؛ أما في فقط1967سنةالتعبیر قد أصبَح سائًدا في أدب النكبة بعد یبدو أنَّ ذلك، 

م ُتكثر الكتابات الفلسطینیة نفسها من لفي العقد األخیر.هذا التعبیر العبریة فقد ساد 

من بواسطة عددٍ ملیِ األَ ث دَ ت هذا الحَ فَ صَ وَ استعمال تعبیر نكبة حتى التسعینیات وَ 

  .كارثةأو نازلة،َمْأَساةنكسة، ،هزیمة،نكبةالكلمات منها: 

  

: ِعبَروِذْكَرَیات"نوان كتاًبا بعُ 1964في سنة لجماليمثًال، أصدر محمد فاضل ا

الذي استعمله زریق فقد نكبة، وبدًال من تعبیر "ا في الواقع العربيهَ رُ ثَ وأَ فلسطینكارثة

، استعملت كلمة 67وكذلك سمیرة عّزام، التي ُتِوِفَیت في سنة ".كارثةاستعمل كلمة "

أرض البرتقال"نوان عُ ة قصیره له بِ صَ ان كنفاني في قِ ". بالمقابل، فقد استخدم غسَّ كارثة"

في سنة טרגדיה، والتي ترجمها شمعون بالص مأساةكلمة )1962(الحزین"

1970 .  
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  . 1967ا العثور على استعمال مباشر بتعبیر نكبة قبل سنة نَ نُ كِ مْ بُرغم ذلك، یُ 

  .نكبةن غزَّة" تعبیر ه القصیرة "ورقة مصِ صَ مثًال، استعمل غّسان كنفاني في أحد قِ 

الحدث األلیم، وأهمیة الزمن التاریخي الٍّ وَ دَ اتِ بَ عدم ثَ -- علیه هنا هو التأكیدَ ما أودُّ 

  اللغات في تلك اللحظة. ةِ یَّ عِ ضْ وَ للكتابة والترجمة وَ 

  

  

  في الكتابة التاریخیةالتمثیالت فقر

. إنَّ عملیة ترجمة أدب ةنَ لُمدوَّ ضحة في الروایات التاریخیة االتمثیل بصورة وافقر یتجّلى 

ِادَِّعاءفي ظلِّ . وخصوًصااتخاذ موقف بخصوص المكانة المعرفیة لألدبالنكبة َتْسَتلِزمُ 

ال َتْدُخُل فيوالوثیقةَ والحقیقةَ نَّ البحثَ إ ، و من الشهادةِ أفضلُ إنَّ الوثیقةَ یقولُ 

  لخرافات. األدب بل مجال اختصاصه هو عالم الَوهم وااصِ صَ تِ اخْ 

-counter)ةاریخ بدیلو عن تلكشفَ یمكنه ااثقافیً حقالً هل یمكن اعتبار األدب 

history)؟  

  

  التي تفرُضها التفسیرات التاریخیة على النص األدبي؟ ما هي االلتزامات

  أو بالعكس: ما هي االلتزامات التي یفرُضها النص األدبي على التفسیرات التاریخیة؟

  .المباشر بین النص األدبي والحقائق التاریخیة ُینِتُج قنبلة من الدالالتإنَّ اللقاء غیر
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  إشكالیة على صعید الكتابة التاریخیة والفعل األدبي ذاته. التي تُنتُج بدورها و 

  

    في قصة "ورقة من غزة" لغّسان كنفاني ما یلي:َجاءَ مثًال، 

    

،تناغزَّ ،ةوقذفوا غزَّ ،الصبحةضرب الیهود مركز ،ذلك العام،وفي منتصف العام

  ..."بالقنابل واللهب

  

مركز الصبحة إلى نقطة ِخالف في كتابة لقد تحّولت هذه القنابل التي ُقذفت على 

ُكتبت فیها هذه القصة ، في نفس السنة التي1956من نیسان 5ففي یوم التاریخ.

وسط مدینة غّزة ومركز قذیفة هاْون على )100(ِماَئةإسرائیل نحولقتْ القصیرة، أَ 

  عدًدا كبیًرا من الُمنشآت المدنیة. جرَّاَء ذلك وأصابت .الصبحة

  

نة. وقد كشف مواقعَ أنها استهدفت في حینهادعت إسرائیل  Bennyمصریة ُمَحصَّ

Morisفي غّزة في حینه نَ كَ . وسَ في هذا الَشْأنبأنَّ إسرائیل قد كذبت بصورة َوِقحة

%) منهم الجئین نزحوا عن بیوتهم 75خمس وسبعون بالمائة (نحو ربع ملیون نسمة،

اإلشارة إلى أنَّ بعضهم ُطِردوا من دولة إسرائیل بعد ْر دَ . ُتجْ 1948في فلسطین في سنة 
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ُفُه كنفاني أْ زَّ جَ تَ جزًءا ال یَ 1956ُیعتبر الهجوم على غزة في سنة َتوقُّف الحرب. ِممَّا ُیعرِّ

  نكبة مستمرة. 

  

المثال مدى إشكالیة الَهَرِمیَّة المفروضة على كتابة التاریخ واألدب، وخاصة یوضح هذا 

  الُمحافظة على الَهَرِمیَّة الكولونیالیة.في على الحدود التي تفصل بینهما، والتي ُتساِهمُ 

  

  

  لزمان/المكانتمثیالت افقر 

زمنیٍة معینٍة، َطَرَأ وَتَوقََّف في سنة الكارثة ِبَوْصِفها حادثًا َعْیِنیا َوَقَع في نقطٍة ةاغَ یَ إنَّ صِ 

، لیست صیاغة یشترك فیها جمیع الكاتبین. حتى أنَّ قسطنطین زریق الذي َنَقَش 1948

لحركة القائمة من التاریخي إلى التحلیلي ومن هناك إلى لهذا التعبیر كان واعًیا 

  .َضَرةاالحَ ي نكبتنا ف: العبارة التالیةزریقیستخدمالسیاسي. وفي نهایة تقدیمه للكتاب 

  

الُمؤقَّت لتعبیر نكبة، وبأنها حلقة ضمن سلسلة من -وبهذا فهو ُیشیُر إلى الُبْعِد الحاضر

لهذا الموقف یمكننا الُعثور علیه وَتْعزیًزاانتهى. منفصًال األحداث، ولیس حدثًا واحًدا 

تعبیر "نكبة" ویقوم هنا الكاتب مَ دَ خْ تَ سْ اإِْذ "ورقة من غّزة"، هِ تِ صَّ عند غّسان كنفاني في قِ 
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سنوات في بین سبع ومع رجالها الطیِّ ] في غزة[عشنا فیها بتعریفها كمأساة مستمرة:  

  . )1956(حدثًا مستمًرا حتى لحظتنا الحالیةالنكبةَ رُ بِ تَ عْ یَ كنفاني . النكبة

  

"قصة محمود الریماوي ال یعرضنكبة، فإنَّ التعبیر مقابل استخدام غسان كنفاني في 

  " كما وأنه ال یستخدم كلمة "نكبة".رض الطیبةالشوق الى األة" في قّصته "عظیم

إحدى اُألمسیات في حیاة أبي العبد في مخیم الالجئین صویلح بعد أنْ القصةُ فُ صِ تَ 

عن هُ وحَ زُ ، الذي وصل إلیه بعد نُ 1967إلیه من مخیم الالجئین النویعمة في سنة حَ زَ نَ 

ترى بالنكبة و ة الزمن الحاضر المستمر . تعتمد القصَّ 1948في سنة بیته في بیت دجن 

حادثًا مأساوًیا دائم الحركة لم یصل إلى نهایته إذ یسعى أبو العبد طیلة الوقت إلى 

  هِ نِ یْ لى عَ ل إلَّ سَ تَ یَ اسِ عَ النُ بِ رَ عَ شَ وَ مثال:النوم.   

ویصُف "قضیة الالجئین" لة. ة بالنكبة حالًة مستمرة ال كنقطة واحدة منفصترى هذه القصَّ 

یتخیُل أنه َیمضي في رحلة ُمْضِنَیة ": وٕانما48ال كنقطة تاریخیة معینة َطَرَأت في سنة 

  في حالة سفر دون وصول"،ال َتْنَتهي

  

ُمَتَضمٌِّن في /المكانالَحیِّزَتْسَتلِزم هذه الحالة المستمرة للكارثة وجود مفهوم یقوم على أنَّ 

ُمَتَضمٌِّن في الماضي، والماضي ُمَتَضمٌِّن في الحاضر. لقد َسَبَق الزمان، والحاضر
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َن فيُمَفاُدُه أنَّ التاریخ الفلسطیني قد وَظَهَر َطْرحٌ  التأریخ الیهودي استناًدا إلى ِإَطارِ ُدوِّ

مفهوم الزمن الفلسطیني في أدبال یعتبر بینما .يطِّ ي الخَ نِ مَ ر الزَّ وَ حْ المِ دُ مِ تَ عْ مفهوم یَ 

ینتِ اخْ النكبة مفهوًما خطًِّیا تتشابك فیه تمثیالت الزمان والحّیز المكاني. وقد اصَطَلَح بَ 

)Bakhtin( :ةیَّ نِ اكَ مَ زَ على هذا التشابك تعبیر.)Chronotop .( َّمفهوم لإن

  على أشكال الترجمة. للنص تأثیٌر بالغٌ ان كَ مان/مَ الزَّ 

  

قرب إلى األصل أكثر ك زمن الحاضر المستمر أَ ابشَ یار تَ وفي هذه الصورة ، فإنَّ اختِ 

ةِ یَّ ضِ على قَ ُیَسلِّط هذا المثال الضوءَ .الُمْحَكمْ ابك زمن الماضي شَ من اختیار تَ 

ز إلى مُ رْ ان. إنه یوضح أنَّ النكبة هي كارثة حیِّزیة/مكانیة: إنه مثاٌل یَ كَ ز/المَ الحیِّ 

مع ینكِ ابِ شَ الُمتَ الزمان دوالِّ وذلك بواسطةكذلك إلى االستمرار،َیْرُمز هُ نَّ االقتالع ولكِ 

  الحّیز/المكان. مثًال، تظهر الجملة التالیة في متشائل إمیل حبیبي: 

  ).11(ص "كلىثراء في قریتنا القرب علینا من تینتنا  القمأصبح أروالقم"

ا (أو هَ ة ُنْضجِ یَّ لِ مَ عَ بِ لْ قَ ن في مَ ة التین بعیًدا في الُمؤخَّرة، ولكنها تشكِّل داًال للزَّ رَ جَ ت شَ یَ قِ بَ 

  ا). هَ عدم ُنْضجِ 
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ّطى خَ تَ للكتابة البدیلة التي تَ ةً صَ رْ ر فُ بَ تَ النكبة ُیعْ أنَّ أدبَ ،ُتعلِّمنا هذه األمثلة جمیعها

وٕانما إلى تصوُّرات ،ق أرشیفیةثائِ إلى وَ دُ نِ تَ سْ خصوًصا ألنه ال یَ .الَخطِّينِ مَ الزَّ دودِ حُ 

ةَ صَ رْ فُ یحُ تِ یُ ومن هذه الزاویة، فإنَّ أدب النكبة . ن ومكاناة ُمَركَّبة من زمات إنسانیرَ بِ وخِ 

  ة. رَ اكِ ٍظ للذَ ٍن حافِ زَ خْ مَ ا كَ هَ امِ دَ خْ ة واستِ مَ دْ ة الصَّ انَ یَ صِ 

  

الُمؤِسفَةللَحقِیقَةُمِدركٌ إنِّنِي. الیَومْ ُمَحاَضَرةِ أَْعقَابِ فيتَْلِخیصَكلَِماتِ بِْضعِ وأخیًرا،

َسلِیَمةٍ بُِصوَرةٍ والِعبَاَراتِ الَكلَِماتِ بَْعضَ أَْلفُظْ أَنْ الَجاِھَدةُمَحاَوالتِيبُِرْغمِ أَتََوفَّقلَمْ بأَنَّنِي

حَ أنْ بِِودِّي.العربیةوالیھودیةالعربیةفيالَّلْفظِ قََواِعدَ ِوْفقَ  أَْعتَبِرُ . الَمْسأَلَةھَِذهِ أَُوضِّ

وھيأَالَ أُْخَرىلَُغةٍ بَواِسطةِ تََعلَّمتُھاأُمٍّ لغةُ فَِھيَ َحالَتِيفِيولَِكن. أُمْ ةِ كلُغالعربیةاللغة

  . العبریةاللُغة

  

یَتُِم تََعلُِّمھَا َعاَدةً ِمْن primary languageأُولىكلغةأُمٍّ لغةُ : التَّنَاقُضَمْصَدرھووھذا

ي بُِصوَرٍة ُدوِن َوَساطَِة لَُغٍة أُْخَرى. وھذا ھو ال سَّبَب الذي یَقُِف َوراَء تََكلُِّمي بلَُغِة أُمِّ

یُُشوبُھَا الَعِدیُد من الُمَخلَّفَاِت العبریة على الطَِّریقِة اإلسرائیلیة اإلشكنازیة. تَْعِكُس ھذه 

ظَاِم الُمَخلَّفَاُت ِسیَاَسة اللَُغة في إسرائیل. كیھودي عربي ُولَِد في إسرائیل، فإنَّنِي نِتَاُج نِ 

ثيفإنَّ لذلك. ذلكفيفاعالً اللَُغِة وأُْسلُوِب اللَّْفِظ. وأنا أَْعتَِرُف بأُنَّني ُكْنُت وكیالً  بلُغةتََحدُّ

ننيالأُمِّي   الُمَخلَّفَات.ھذهمنالتََّخلُّصمنیُمكِّ
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فياألُمبلُغةتَّحدُّثالإِمكانیَّةفيالَكاِمنللتَناقُضَشِھیًداالیومُمَحاَضَرتِيتكونأنأَتمنَّى

  ). كولونیالي(استعماريواقِعٍ ظلِّ 

  

ولھذا. اْستَْعَمْلتُھُ بَلْ للُمْستَْعِمراللفظأسلوبعلىااللتِفاففيأَنجحلمالحالة،ھذهمثلفي

لَتْ فقدالسبب   . كافإلىأحیاناً القدیمةوالعبریةالعربیةالعمیقةالقافتََحوَّ

  

  

  

  


