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 مقدمة
 من عام اعتباراهذه مجموعة مقاالت وأبحاث شرعت فى آتابتها ونشرها 

 بعد حصولى على الماجستير فى األدب العبرى الحديث من قسم اللغة ١٩٦٩
"  نشرته فى مجلة العبرية بجامعة عين شمس ، وآانت بدايتها الفعلية مقاال

اعيل ديان ثم أعقبته بمقال آخر آان يعن أدب  ١٩٦٩عدد سبتمبر " الهالل
ترجمة لقصة قصيرة عبرية مع تحليل لها ، ثم انتقلت للنشر ، عن عبارة 

بسبب صداقتى للمرحوم الناقد األدبى عبدالفتاح الجمل، فى صحيفة المساء 
ما بين ترجمات لقصص وأشعار عبرية وعروض ألعمال ) العدد األسبوعى(

 وما ١٩٧٢فى عام " يةشؤون فلسطين"قلت للنشر فى مجلة أدبية عبرية ، ثم انت
ونة فى بيروت فى مهمة علمية  بمرآز آلبعدها ، بسبب تواجدى خالل هذه ا

الدراسات الفسطينية ، ثم واليت النشر فى مجال األدب العبرى الحديث 
والمعاصر فى العديد من المجالت المصرية والعربية ، إلى أن وصل عدد ما 

قاال عن األدب العبرى فى ن بحثا ومي األن ما يتجاوز خمسنشرته حتى
 . إسرائيل

 بحثًا يمثلون منظومة ذات ٢٧وقد اخترت من بين هذه المقاالت واألبحاث 
تسلسل تاريخى وفكرى تعبر عن موقف هذا األدب من آل الفكرة والحرآة 
الصهيونية ومن الصراع العربى اإلسرائيلى ، وبصفة خاصة ما يتعلق 

 .سطينى فى أرض فلسطينلصراع بين الحقين اليهودى المدعى والفبال
 إن هذه المقاالت تغطى التطور التاريخى لألدب العبرى الحديث منذ نشأته 
فى شرق أوروبا حتى انتقال مرآزه إلى فلسطين مع موجات الهجرة 
الصهيونية إليها، وآيف أنه آان أدبا مجندا لخدمة أهداف الفكرة والحرآة 

ونية ، ثم انتقال أحد تيارات هذا األدب لنقد الوسائل التى لجأت إليها هذه الصهي
 ىالحرآة العنصرية االستيطانية فى التعامل مع األرض واإلنسان الفلسطين

صاحب األرض الحقيقى ، والتخبطات والشكوك التى أحاطت بالصهاينة عند 
ى أن نشبت ين ، إليوقوعهم فى ورطة الصراع الحتمى مع العرب الفلسطين

 ، التى تمخضت عنها ورطة جديدة واجهتها إسرائيل ١٩٦٧حرب يونيو 
والصهيونية ، وهى ماذا تفعل بتلك األراضى التى احتلتها نتيجة لهذه الحرب ؟ 

يديولوجية جماعة الهل ستعتبرها أراضى  دينية تاريخية  تخص اليهود ، وفقا 



 

م ستحتفظ بها للمساومة واليمين الصهيونى ، أ" أرض إسرائيل الكاملة " 
عليها من أجل السالم؟ و قد ترك هذا األمر انعكاسات واضحة على األدب 

 ، وآان لها هى ١٩٧٣ثم سرعان  ما نشبت حرب أآتوبر . اإلسرائيلى 
األخرى انعكاساتها وآثارها على الواقع اإلسرائيلى ، ثم  جاءت مرحلة 

طينية هى المطروحة  على التسعينيات مع أوسلو ، حيث آانت القضية الفلس
 ، وطرحت  )١٩٩٢ – ١٩٨٧(ساحة المفاوضات ، بعد االنتفاضة الفلسطينية 

ا أيضا مبشدة على ساحة الفكر اإلسرائيلى قضيتان هامتان ، آان الذى فجره
 : هما وه وه ومؤرخوهم أدباء اليسار الصهيونى ومفكر

بمنظور بعيد عن قضية إعادة آتابة تاريخ الصهيونية  ودولة إسرائيل )١(
 جوريون تأثيرات المراحل األولى لنشأة دولة إسرائيل تحت زعامة بن

خضع فيها المؤرخون الرسميون لوجهة النظر والتى " المباى" وحزب 
الصهيونية الرسمية التى أرادت أن تضع لها تاريخا يتسق مع رؤيتها 

سات يديولوجية الرسمية متعامية عن الوقائع و األحداث والممارألا
الالإنسانية  والعنصرية واالستعمارية واالستيطانية التى مارستها ضد 

ين من طرد وتفريغ وترحيل وقتل وإبادة وتصفيات جسدية يالفلسطين
" المؤرخون الجدد" وهنا ظهر  . ومصادرة لألراضى وللقرى وغيرها

وسعوا لفتح الملفات من جديد وأماطوا اللثام عما آان مسكوًتا عنه  
 الممارسات الوحشية الصهيونية العنصرية والتوسعية ضد وفضحوا
 . ن  خالل مرحلة ما قبل قيام الدولة يالفلسطيني

دة فى هذه المرحلة ح الثانية التى طرحها أدباء اليسار بالقضية وآانت )٢(
اليهودى المدعى : أيضا من خالل أعمالهم الروائية ، هى وضع الحقين 

 مواجهة اآلخر ، على ضوء مراجعة والعربى فى أرض فلسطين آل فى
 إليه الصهيونية فى تبرير ما فعلته من تهجير لليهود استندتشاملة لكل ما 

 والتاريخى فى فلسطين ، ىوخلق استيطان صهيونى واالدعاء بالحق الدين
  ةرواياته التوراتي" العهد القديم " إما رجوعا إلى المصادر الدينية اليهودية 

أو ترآيزا على الماسأة  الواقعية ) لهى إلاالختيار  الهى وإلالوعد  ا( 
حتالل اللشعب الفلسطينى فى مواجهة تحول اليهود فى فلسطين إلى قوة 



 

اشمة وقامعة ال ترى فى الوجود  إال عدلها الخاص دون  وضع العدل غ
 .المستحق لآلخر فى االعتبار 

ما بعد " األخيرة ويندرج تحت هذا البند ما أطلق عليه خالل السنوات العشر
، أى محاولة البحث عن صيغة جديدة للصهيونية تتجاوز "الصهيونية 

الصهيونية الكالسيكية أو الرسمية بحثا عن صيغة أيديولوجية  صهيونية جديدة 
 وتجدد نضال ١٩٧٣شى مع الواقع الجديد الذى نشأ فى فلسطين بعد حرب اتتم

 أرضه المحتلة، وعلى ضوء الشعب الفلسطينى  لتحقيق استقالله واستعادة
ستراتيجى ، وعلى ضوء المستجدات التى حدثت فى اطرح السالم آخيار 

  ويدخل ضمن .الخريطة الطائفية والسياسية والعرقية والقومية داخل إسرائيل 
أطروحات ترتبت على  تغير بؤر " ما بعد الصهيونية "هذا المصطلح 

 يين والعلمانيين وبين اليهود الصراع فى إسرائيل وصعود الصراع بين الدين
الشرقيين واليهود االشكنازيم  على سطح الحياة  بصورة صارخة جعلت 
أمورا آثيرة فى المجتمع اإلسرائيلى معقودة لسيطرة  الدينيين وابتزازهم 
للعلمانيين فى سعى نحو فرض تصوراتهم  لما ينبغى أن يكون عليه المجتمع 

كمه  الشريعة  اليهودية ، وطغيان  المد اليهودى فى إسرائيل، مجتمعا  تح
الدينى  فى إسرائيل  فى مظاهر متنوعة ، آان منها  أن ظهر  للمرة  األولى 

فى إسرائيل أدب ذو صبغة دينية خالصة ، وخاصة  فى مجالى الشعر الدينى  
 .والمسرح الدينى 

فى هذه التطورات التى مرت بها الحرآة الصهيونية  مرورا بمرحلة النشأة 
شرق أوروبا ، وانتقاال إلى مرحلة االستيطان الصهيونى العبرى  فى فلسطين 

، ثم مرحلة  ١٩٧٣ ، ١٩٦٧ ، ١٩٤٨، ثم  مرحلة  الدولة مرورا بحروب 
يديولوجية الصهيونية  واحتدام حدة الصراع  بين اإلسرائيليين ألالمراجعة ا

 مسلحا ، آل ن سلما  أو صراعاإوالفلسطينيين حول فرضيات  حل الصراع 
هذا عكسه األدب العبرى  الحديث  والمعاصر، وتقدمه هذه المجموعة من 
المقاالت  والبحوث التى يمكن  للقارئ أن يستشف فيها  بانوراما شاملة 

 الحديث ولألدب ىيستطيع أن يستخلص منها صورة آاملة لألدب العبر
تفكيك الصهيونية " ه اإلسرائيلى  تشير فى الخالصة النهائية إلى ما أطلقنا علي

 " .فى األدب اإلسرائيلى 
 .واهللا الموافق 

 دآتور رشاد الشامى
 ١٥/١١/٢٠٠٠مصر الجديدة 



 حول األدب العبرى الحديث ومراحله 
و الفكر أو األدب  من المشاآل  التى تعترض سبيل  أى باحث فى التاريخ أ

اليهودى ذلك التعدد فى االصطالحات التى يحدث لدى استخدامها فى حاالت 
آثيرة بعض اللبس والغموض والتداخل حول مدلوالتها من الناحية التاريخية  

و "  عبرى" وهذه االصطالحات هى . أو الفكرية أو الدينية أو األدبية 
 " .إسرائيلى" و " صهيونى "و " يهودى"

 خاص من الناحية التاريخية أو ن لكل من هذه االصطالحات مدلوًالإلطبع فبا
 .*)(الدينية  يختلف عن المدلول السياسى  أو المدلول الثقافى 

وبالنسبة للجانب الذى يعنينا فى دراستنا ، وهو الجانب األدبى، نالحظ أنه 
رسى تاريخ األدب العبرى حول تحديد امن النادر أن يتفق اثنان من النقاد أو د

األدب "أو ". األدب اليهودى" المفهوم الدقيق الذى تعنيه اصطالحات مثل 
سواء من ناحية التقسيم " ألدب الصهيونىا"أو " األدب اإلسرائيلى" أو " العبرى

 التقسيم الموضوعى وفقا التجاهات يةالتاريخى إلى مراحل أو من ناح
الجماعات األدبية أو المدارس، حيث يتداخل فى آثير من األحيان ما هو يهودى 

وبالرغم من هذا . مع ما هو عبرى ومع ما هو إسرائيلى  وما هو صهيونى 
هوم هذه االصطالحات وفق ما اتفقت عليه مؤخرا معظم ننا سنحاول تحديد مفإف

 : بالرغم من هذه التداخالت ىمراجع األدب العبر
 Jewishاألدب اليهودى " تعرف  ) جودايكا( دائرة المعارف اليهودية  إن

literature   "  يقصد بهذا االصطالح ذلك اإلنتاج األدبى : على النحو التالى
ويشمل ذلك ما أنتجه اليهود فى شتى . ثة آالف عام الذى أنتجه اليهود منذ ثال

وعلى هذا . البلدان التى عاشوا فيها بمختلف اللغات وفى مختلف الموضوعات 
 " األساس تندرج ضمن هذا االصطالح 

 .األعمال التى آتبها اليهود عن موضوعات يهودية بأية لغة من اللغات -١
اليهود بالعبرية أو الييدشية أو أى  األعمال ذات الطابع األدبى التى آتبها -٢

 .لغة أخرى من اللغات الخاصة باليهود مهما آان الموضوع الذى تتناوله 
أيا آان الموضوع وأيا آانت  األعمال األدبية التى آتبها األدباء اليهود -٣
وبذلك يكون . وتدخل ضمن هذا اإلطار آل اإلنتاجيات حتى الفترة الحديثة.اللغة

                                                           
من "  ليس أدل على ذلك من االختالف الذى ما زال دائرا حتى اآلن فى الدوائر اإلسرائيلية حول تحديد مفهوم (*)

 " .ى من هو الصهيون" و" هو اليهودى ؟ 
 



األدب العبرى : هو اصطالح شامل ويندرج تحته"  اليهودىاألدب"اصطالح 
  .)١(واألدب الييدشى وألدب الالدينو 

المسيرى فى موسوعته أن هذا المصطلح عام للغاية ومجرد ، مثل . ويرى د
فهو يصف جانبا واحدا  من " األدب المسيحى"و" األدب الهندوآى"مصطلح 

مضمون األدب موضع التصنيف ، آما أنه يتجاهل عنصر اللغة الذى هو 
 .)٢(ساسى عنصر أ

 يقصد به إذ، فهو اصطالح أآثر تخصيصا، " األدب العبرى"أما اصطالح 
لصلة العربى الشديدة بينها وبين اللغة (و األرامية تلك الكتابات باللغة العبرية أ

على غرار آتابات بعض ( ، أو باللغة العربية ولكن بحروف عبرية )  العبرية 
 وذلك منذ عصر تدوين العهد القديم) . اليهود فى أسبانيا فى العصور الوسطى

ظروف التاريخية أو الحضارية أو الحتى العصر الحديث بغض النظر عن 
 . افية التى انتجت خاللها الجغر

فيقصد به تلك الكتابات التى آتبها يهود أو " األدب الصهيونى"أما اصطالح 
الفكرة "غير يهود وبأى لغة من لغات العالم ولكنها تتعاطف مع مضمون 

ال يشكل شكل األدب وال " األدب الصهيونى"أى أن اصطالح " . الصهيونية
 مثل عبارة اتمام(يديولوجى العام ألجاهه ا يصف اتوإنمامحتواه وال حتى لغته 

عام ومجرد وال ، ولذلك فهو بدوره اصطالح )األدب الرأسمالى أو االشتراآى
  .)٣("األدب اليهودى"يعد تصنيفا أدبيا، شأنه فى هذا الشأن اصطالح

األدب "و " األدب العبرى"و" األدب اليهودى"وتقودنا تعريفات اصطالحات 
عند تصنيف أى آاتب ينتمى إلى أقلية يهودية ما ويعبر عن نمط " صهيونىال

حياتها إلى استخدام اصطالح مرآب لتحديد انتمائه ، بحيث يمكن أن نقول عن 
يهودى ه أديب إنإنتاج أديب يهودى يكتب بالعبرية ويتعاطف مع الصهيونية 
نه أدب يهودى إبه عبرى صهيونى، وإذا لم يكن يكتب بالعبرية فإننا نقول عن أد

نه أدب يهودى فقط ، إننا  نقول عن أدبه إف ياصهيونصهيونى ، وإذا لم يكن 
وهكذا إلى آخر تلك السلسلة من التداخالت التى تفرضها تلك التعريفات العامة 

 .المجردة لهذه االصطالحات 

                                                           
)١( Encyclopaedia Judaica Jerusalem Second Priting 1973 , Vol . LL , col .307 

، مجلة ) مدلول اصطالح األدب اليهودى (لفحينت هموساج  سفروت يهوديت : دان. الأور : وراجع 
  .٣٨٧ – ٣٨٢ ، ص ٦-٥ ، ١٩٧٢ نوفمبر –، أآتوبر ) أدبية  (موزنايم 

) رؤية نقدية(موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية : وآخرون ) دآتور( عبد الوهاب .المسيرى ) ٢(
  . ٦٢ ،  ١٩٧٥مرآز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام ، 

 .نفس المرجع ) ٣(



فيقصد به األدب المكتوب فى إسرائيل " األدب اإلسرائيلى "أما اصطالح 
 أدب يعالج مشاآل المجتمع ه ، وهو فى مجموع١٩٤٨مها فى عام بعد قيا

ومعظم هذا األدب مكتوب بالعبرية  .  ومكوناته هاالستيطانى اإلسرائيلى بواقع
اعيل ديان التى يمثل آتابات (فيما عدا استثناءات قليلة تكتب بلغات أخرى 
 ).تكتب باإلنجليزية أدبا ينتمى إلى الواقع اإلسرائيلى

 

 :العبرىاألدب 
 البد وأن نشير إلى سمتين هامتين وفريدتين تميز بهما األدب العبرى بشكل 
عام وحددا تفرده بين آداب العالم التى عادة ما تخضع لتأثير البيئة الجغرافية 

 :وما يتعلق بها من مفاهيم فكرية وحضارية خاصة ، وهاتين السمتين هما 
رافية ، وذلك ألن الجماعة  أن هذا األدب هو أدب بال حدود جغ:أوال  

، وبسبب " التشتت"اليهودية تميزت عبر تاريخنا بظاهرة خاصة وهى ظاهرة 
هذه الظاهرة فقد األدب سمة وحدة تأثير البيئة الجغرافية  الموحدة وخضع 
لتأثير ثقافات وحضارات مختلفة عبر التاريخ من ناحية ، آما فقد من ناحية 

 إال مع نموية وذلك ألنه لم يكن ينمو أو يزدهر أخرى سمة االستمرارية التاريخ
وازدهار اللغة العبرية ، وهو األمر الذى آان يخضع للظروف السياسية 

 .واالجتماعية التى آانت تتعرض لها الجماعات اليهودية فى أماآن تجمعها 
قدر ما آان اليهود يحظون بالنفوذ السياسى فى فلسطين أو بمعاملة بف

طين أو خارجها ، بقدر ما آانت تزدهر اللغة العبرية متسامحة داخل فلس
اك إنتاج أدبى مكتوب بها يتسق فى شكله ومضمونه مع ظروف نبح هصوي

ومدى هذا النفوذ أو هذا التسامح ويكون متأثرا باالتجاهات الثقافية للحضارات 
جذور هذا األدب قد نبتت منذ ألفين من  . )٤(التى نشأ فى ربوعها وأحضانها 

الذى " العهد القديم"السنين فى أرض آسيا على شواطئ نهر األردن لتنتج آتاب 
يتطابق فى نواحى آثير من حيث األسلوب والموضوعات مع الحضارات 

وبعد ذلك انتقل مرآز هذا . )٥(لخ إ…البابلية والكنعانية والمصرية  - المحيطة
األدب إلى شواطئ أنهار بابل لينتج التلمود البابلى الذى امتدت فترة تدوينه قبل 

                                                           

  .٣٨٥المراجع السابق ، ص : دان . الأور )  ٤(
)٥(  Roth Cicil Geoffrey Wigoder : The New Standard Jewish Encyclopedia, 

Massada Press ,Jerusalem 1977 , Fifon Encl , Col . 781 



حين أغلقت نهاية تدوين العهد القديم بكثير واستمر حتى القرن العاشر الميالدى 
 .الجامعات التلمودية فى بابل

وفى مرحلة أخرى انتقل األدب العبرى لينمو على أنهار تاجوس وجود 
الكيفر فى أسبانيا والبرتغال ، وليطرأ عليه تغيير فى آل من الشكل والمضمون 
يرجع إلى حقيقة أن األدب العبرى قد أصبح تحت التأثير الفعال للثقافة االعربية 

، وهو العصر الذهبى " العصر األسبانى" هذه الفترة ذروتها فى وقد بلغت. 
وقد آان أدب هذه الفترة . لألدب العبرى الوسيط فى القرن الثانى عشر الميالدى

متفرعا ومتغاير الخواص والعناصر وآانت له مراآز جغرافية آثيرة وعكس 
لمتعلقة وقد اشتمل باإلضافة إلى األعمال ا. حياة وثقافة مختلف البيئات 

بالشريعة على جهود فى مجال النحو والمعاجم والشعر والتفاسير والفلسفة 
ومع بداية القرن الثامن عشر حدثت فى األدب العبرى  نقطة  . )٦(والعلوم 
 أوروبا لينمو على أنهار الراين وفيستوال والدنيير والفولجا، وليأخذ  نحوتحول

وقد تأثر األدب العبرى فى . ى آل من الشكل والمضمون مالمح جديدة أخرى ف
هذه الفترة بالعوامل المحيطة ، وعبر عن تيارات الصراع الفكرى والسياسى 

 .واالجتماعى فى الحقل اليهودى األوروبى فى هذه اآلونة
وقد آانت دول شرق أوروبا هى المرآز الرئيسى لتفاعالت تيارات الفكر 

ودى فى العصر الحديث ، وهى التفاعالت التى تبلورت األوروبى مع الفكر اليه
"  التنوير اليهودى:الهسكااله"على أيدى األدباء والمفكرين اليهود فى حرآة 

 ".األدب العبرى الحديث"التى تعتبر بداية فترة 
وبعد ظهور الصهيونية فى العصر الحديث وتدمير مراآز الثقافة اليهودية 

جرة اليهودية إلى فلسطين ، انتقل مرآز األدب فى شرق أوروبا ، واتجاه اله
مع العبرى إلى هناك حيث تم إنتاج أدب عبرى عبر عن مشاآل المجت

 أصبح ١٩٤٨وبعد قيام دولة إسرائيل عام . االستيطانى اليهودى فى فلسطين
فاته وفى الموضوعات التى يتناولها من حيث ص متميز فى ىا عبربهناك أد

 .ائيلى ومشكالته االجتماعية والسياسية واإلنسانية ارتباطها بالواقع اإلسر
األدب "وعلى هذا األساس يمكننا القول بأن القاسم المشترك بين مراحل 

المختلفة وعبر مراآزه المختلفة آان هو اللغة فحسب وليس وحدة " العبرى
هو اصطالح ال يعنى " األدب العبرى"الفكر أو االنتماء الحضارى ، وأن 

 .ا أو حضاريا بقدر ما يعنى بشكل ما االنتماء اللغوىمفهوما أدبي

                                                           
)٦(  Ibid .col . 873 



أن األدب العبرى آان فى معظمه أدبا دينيا ، وذلك ألن الدور : ثانيا 
 عظيم فى تحديد يهودى فى حياة اليهود آان له أثرالرئيسى الذى لعبه الدين ال

 .طابع اإلنتاج األدبى اليهودى حتى بداية القرن الثامن عشر 
ت هناك فترات شهدت تطور وازدهار األدب العبرى فى أشكال ومع أنه آان"

أخرى ذات طابع علمانى فى أسبانيا فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر ، 
وفى ايطاليا خالل عصر النهضة اال أن هذه االستثناءات لم تكن تشكل تقليدا 

 .)٧("مستمرا يمكن أن ينمى أدبا فنيا فى أنماطه وأشكاله

 :األدب العبرى الحديث
تلك اآلداب التى آتبت بالعبرية "األدب العبرى الحديث "يقصد باصطالح 

خالل الفترة الحديثة من التاريخ اليهودى، ويصبح االصطالح محددا حينما 
ىء آتب بالعبرية خالل يشتمل على آل ش" األدب العبرى الحديث "ن إنقول 

  .)٨(العصر الحديث 
" األدب العبرى الحديث"ن تطلق اسم أويقول يوسف آالوزنر ، إننا يجب 

على األدب العبرى فى العصر الحديث اعتبارا من نهاية القرن الثامن عشر ، 
يف الشعب ، ومن أجل جعله وهو أدب علمانى وبدأ فى اتجاه جديد من أجل تثق

مشابها من حيث الشكل والمضمون إلى حد ما ألدب سائر الشعوب األوروبية 
)٩(  

على األدب الذى " عبرى الحديث يطلق تعبير األدب ال:الحوفر فيقول. أما ف
وقد بدأ قبل النصف الثانى من القرن الثامن . تم إنتاجه خالل القرنين الماضيين

                                                           

 ١٨٨٠األدب النقدى العبرى (، ) ١٩٧٠ – ١٨٨٠(هاسبوريت هعفريت " يد جرشون ، شاآ) ١(راجع ) ١(

ولمحات من ) دآتور (رشاد . الشامى  .٥٨ – ٥٣ ، ص ١٩٧٧، تل أبيب " آيتر" دار نشر ) ١٩٧٠ –

 ، ١٩٧٩األدب العبرى الحديث مع نماذج مترجمة ، مكتبة سعيد رأفت ، جامعة عين شمس ، القاهرة 

  .٩-٧ص 

(*) Judaica ,op . cit ,Vol . 8 , Col . 175 

دار ) ستمرار أم ثورة ؟ اأدبنا الحديث ، (سفروتينا محادشاه همشيخ  أو مهبيخا ؟ : باروخ . آورتسفيل (*) 

  .٢٢-١٣ ص ١٩٧١نشر شوآن ، تل أبيب 

: دبير"، دارنشر ) تاريخ األدب العبرى الحديث" (شاهدتولدوت هسفروت هعفريت محا: " ف .الحوفر(**) 

  .١٤-١ ، الكتاب األول ، المقدمة ص ١٩٦٦تل أبيب 
)٨(  Judaica, op ,cit, Vol. 8 ,p . 175 
، دار نشر ) تاريخ األدب العبرى الحديث(و" ت محادشاهيهستوريا شل هسفردت هعفر: " ف .  آالوزنر )٩(

  . ١٩٦٠، تل أبيب "آحى آساف "



وقد طالت فترة االنتقال من . عشر بقليل صدى لتطورات العصر الحديث 
العصور الوسطى إلى العصر الحديث بالنسبة لليهود أآثر مما لدى الشعوب 

 .)١٠(األخرى 
وهذه اآلراء لها بعض التحفظ على األعمال العبرية التى آتبت قبل عام 

 لآلداب أعماال باإلضافة حينما آان معظم المؤلفين العبريين يكتبون ١٩١٤
تاريخية وفلسفية ومقاالت صحفية وعلوم عامة أيضا ، مما تدخل بشكل عام 

ان أن تاريخ األدب العبرى الحديث وقد اعتبر دوف ساد. ضمن إطار األدب
يشتمل أيضًا على األدب الربانى الذى آتب فى العصر الحديث ، وعلى األدب 

، وآذلك ) وبصفة خاصة الييدش(الذى آتب بسائر اللغات اليهودية األخرى 
وعلى . أيضا على األعمال ذات المضمون اليهودى التى آتبت باللغات األوربية

 أن هذه األنماط من األعمال األدبية قد أثرت على األدب أى الحاالت بينما نجد
العبرى الحديث ويجب أخذها فى االعتبار بواسطة المؤرخين ، إال انهم أنفسهم 

األدب العبرى "ى تميز والسمة األساسية الت . )١١(اليعطونها أهمية فائقة 
  . )١٢( تههى علماني، " الحديث

وبالرغم من علمانية األدب العبرى الحديث ، وهى السمة التى آانت واضحة 
ر الدينى قد عبر عنه داخل األدب صن العنإفى العصر الحديث بشكل عام ، ف

العبرى الحديث بصورة طفيفة نسبيا ، حيث نلتقى هنا وهناك ببعض 
وقد آانت هذه المحاوالت ، على أية حال قاصرة على بعض , التالمحاو

الفروع األدبية مثل المقالة واألبحاث التاريخية واألفكار الفلسفية ، ولكنها لم 
وبالرغم من وجود بعض . تصل إلى اآلداب الرفيعة فى آل من القصة والشعر 

 بعض هذه ى للتوراة فظريقالتمالمح التقدير للحياة الدينية فى الماضى و
ويقف الناقد اإلسرائيلى .  مشبعة بالعاطفة الدينية األعمال إال أنها ليست

المشهور باروخ آورتسفيل موقفا معارضا من وجهة النظر القائلة بعلمانية 
نه يرى وجود لمسات تقدير للتراث إاألدب العبرى الحديث بشكل مطلق، حيث 

 : الحديث  العصرن فى ياليهودى فى إنتاج معظم األدباء العبري

                                                           
 .١المرجع السابق ص ف .  الحوفر )١٠(
)١١( Judaica, op ,cit, Vol. 8 ,col, . 175   
  . ١٣المرجع السابق ص : باروخ .  آورتسفيل )١٢(



ننا إ.  تجاه العهد القديم ةفى أدبنا الحديث ال يمكن التحدث عن عالقة واحد" 
من حقنا أن نذآر أن الغالبية العظمى من أدبائه قد رأوا فى آتابات العهد القديم 

 .)١٣(" ثمرة عبقرية األمة ، وإنتاج حى 

 : مراحل األدب العبرى الحديث 
ال يوافق المؤرخون أيضا على التقسيم الخاص باألدب العبرى الحديث إلى 
مراحل إال أن الحوفر يتبع التقسيم الجغرافى فى جزئيه األولين من تاريخ 

 : األدب العبرى الحديث 
: من فترة نمو األدب الحديث فى إيطاليا حتى نشأة الهسكااله فى الغرب  -١

  .)١٨٣٠ -١٧٥٠( ألمانيا  - هولندا  -إيطاليا
المرحلة األولى للهسكااله فى شرق أوروبا حتى نهاية فترة الهسكااله فى  -٢
 ) .١٨٨٠ -١٨٢٠( روسيا - جاليسيا  -لنمساا

وفى الجزء الثالث من آتابه عن تاريخ األدب يجرى تقسيمه على النحو 
 :التالى
- ١٨٦٠(ا روســـي" منذ بداية فكرة القومية اليهودية حتى الفترة الحديثة " 
١٤() ١٩٢٠( . 

نه يتبع تقسيــما أدبيا مختلفا حيث ينهى تاريخه بــفترة إأما آالوزنر ف
، ويقسمها إلى ثالث مراحل ، تقسم هى  ) ١٨٨١ - ١٧٨١(الهــــسكااله 

 :األخرى بالتالى مرحليا وجغرافيا 
 الدفاع عن –) ١٨٣٠– ١٧٨١( النهضة ، فترة ما قبل الكالسيكية  عصر -١

 .ن يالهسكااله فى المانيا ضد هجوم التقليدي
 الصراع بين الدين والهسكااله – ) ١٨٦٠ – ١٨٢٠( الفترة الرومانسية  -٢

 .فى جاليسيا 
فى .  هجوم الهسكااله على الدين – ) ١٨٨١ – ١٨٦٠( الفترة الواقعية -٣

  .)١٥(ندا روسيا وبول
 : نه يفضل تقسيما ثقافيا تاريخيا يفصل ما بينإأما باروخ آورتسفيل ف

 – ١٧٨١( الهسكااله البسيطة التى حاولت أن تمزج ما بين التحديث والدين -١
١٨٣٠. ( 

                                                           

  .٢٢نفس المرجع ،  ) ١٣(

 .تاريخ األدب العربى الحديث ، المرجع السابق : ف . الحوفر ) ١٤(

 .تاريخ األدب العبرى الحديث ، المرجع السابق : يوسف . آالوزنر ) ١٥(



، باتجاهاتها األوربية ) ١٨٨١ – ١٨٣٠ ( الهسكااله اإلصالحية المحاربة-٢
 .اإلنسانية

  ) .١٩٤٨ – ١٨٨١( فترة التحرر من اإلنسانية األوربية -٣
( قناع على أن الفترة الرابعة تتميز برؤية رؤوية إوهو يحاول أن يبرهن دون 

  .)١٦( "برجنريحلسقى "نحو االتجاه القومى ، وتبدأ بأورى ) أبو آلوبتيك
والتقسيم الخاص بكل من آالوزنر والحوفر خاطئ ألنهما يعامالن األدب 
العبرى الحديث آأدب ناضج بينما هو فى الحقيقة يمتلك قدرا ضئيال من القيم 

لقد آان معظم المؤلفين ذوى  . ١٨٨١الجمالية فى الفترة السابقة على عام 
لغة مرهفة ، وحصلوا بصعوبة على تعليم تفكير محلى وآانوا يستخدمون 

ن أعمالهم يمكن أن تعتبر بمثابة بشير لألدب إوعلى هذا األساس ف. أوربى 
  .)١٧(الذى وصل إلى مرحلة النضج فقط مع نهاية القرن التاسع عشر 

 : والتقسيم التالى يعكس بشكل أآثر دقة تقسيم مراحل األدب العبرى الحديث
 :وينقسم إلى المراحل التالية) ١٩٢١ – ١٧٨١( مرحلة األوربية  ال:أوال 
 – ١٧٨١(بداية األدب العبرى الحديث فى أوروبا :  أدب الهسكااله -١

 : وينقسم إلى  ) ١٨٨١
 ) .١٨٣٠ – ١٧٨١( الهسكااله األلمانية   )أ (
  ) .١٨٦٠– ١٨٢٠(هسكااله جاليسيا   )ب(
  ) .١٨٨١ – ١٨٤٠(الهسكااله الروسية ) ح(
 ) . ١٩٢٠ – ١٨٨١(فى روسيا وبولندا :  األدب العبر الحديث فى أوربا -٢

 :وتنقسم إلى  ) ١٩٤٨ – ١٩٠٥( المرحلة الفلسطينية الطليعية :ثانيا
  ).١٩١٧ – ١٩٠٥(الفترة العثمانية 
 ). ١٩٤٨ -١٩٢٠(فترة االنتداب

  .)١٨( حتى اآلن ١٩٤٨ المرحلة اإلسرائيلية من عام :ثالثا 
نه يقوم بتقسيم مراحل األدب إف" جرشون شاآيد"أما الناقد اإلسرائيلى 

 إلى خمسة أجيال على ١٩٧٠ حتى عام ١٨٨٠العبرى الحديث اعتبارا من عام 
 :النحو التالى 

                                                           

)١٦ (Judaica, op ,cit, Vol. 8 ,col, . 176 

)١٧ (  Ibid 

)١٨ (Ibid  



الذى سبق اآلخرين من الناحية (  يضم مندلى العبرى :الجيل األول 
مزيشمان : ى آسر الصيغة ، ومجموعة من األدباء مالت إل") البيولوجية"

تعرض الواقع آما   ، وآذلك مجموعة أخرى حاولت أنىكسفبتشوبيرتس وبرد
وقد بدأ العمل . الخاصة به" آتب أجوره"و " بن أفيجدور"هو وترآزت حول  

وقد . ات من هذا القرن ينستمر حتى العشراات وياألدبى لهذا الجيل فى الثمانين
نفى ، وقد آتب غالبيتهم بكل من العبرية عاش معظم أدبائه وماتوا فى الم

. والييدش معا ، وتصارعوا مع صالحيات عصر الهسكااله وتمكنوا منها
 : واالنطباع التاريخى الرئيسى لهذا الجيل هى

 ، وبعد ذلك فى بداية القرن ١٨٨١)عواصف النقب" ( هسوفوت بنيجف "
دة األمريكية وإلى وقعت االضطرابات والهجرات الجماعية إلى الواليات المتح

وبصورة موازية بدأ ينمو فى فلسطين ) وفلسطين من بينها( سائر بالد العالم  
وليست  . *)(وأبناء اليشوف القديم ) عليا ريشونا( أدب رجال الهجرة األولى 

لقد أراد . هناك مسافة آبيرة بينها  وبين تلك الخاصة بين أفيجدور وحاشيته 
ومن  بين أدباء . هؤالء أن يعكسوا الواقع فى المنفى والواقع فى فلسطين 

 ايزنشتادت ، ورئيف يعبتس –برزيالى . يمكن أن يخص ى . فلسطين 
 . نسكى وآخرين وموشيه سميال

 بدأ فى الظهور فى نهاية القرن بدأ فى الظهور فى نهاية :الجيل الثانى 
القرن التاسع عشر ويضم عدة مجموعات ويختلف مصيره التاريخى عن سابقه 

وقد أنتج معظم وأحسن انتاجه فى المنفى ، ولكن الغالبية العظمى من أدبائه . 
ء بناة األدب فى مراآز مثل أوديسا لقد آانوا من أبنا. هاجرت إلى فلسطين 

ووراسو، وقد أقاموا من جديد بعد خراب مراآزهم األول ، مرآزا جديدا لألدب 
وقد قاد هذا الجيل بياليك من ناحية ، وبيرينر الشاب من .العبرى فى فلسطين 

برآوفيتس ، . د.أ آافاك ، وى .بن تسيون ، أ.ناحية أخرى ويتبعه أدباء مثل ش
بارون ، اليشيع . جنسين ، ويعقوب شتاينبرج ، ود. ن. أشوفمان ،. ج

بين آل هؤالء الكتاب ،  وهناك تقارب موضوعى آبير. بيحوفسكى وآخرين
والتى آانت ) التجوال ، والهجرة ، وعدم الثبات ( وبعض األبعاد غير األدبية 

                                                           

على تلك " اليشوف القديم"ويطلق اصطالح " . السكنى "أو " التوطن "آلمة عبرية تعنى : اليشوف (*) 

 ، دون أن يكون لديها أية مطامع سياسية ١٨٨١ة التى آانت  تقيم فى فلسطين قبل عام الجماعات اليهودي

فهو االصطالح الذى يطلقه " اليشوف الجديد"أما . ، وآانت عالقاتهم بالعرب عالقات طبيعية وودية 

ة  والذى ارتبط باألهداف الصهيوني١٨٨١الصهاينة على التجمع االستيطانى الصهيونى ابتداء من عام 

 .   بإقامة دولة يهودية فى فلسطين 



 وذلك بالطبع ، مع فوارق -نتاجهم إمميزة لذلك العصر ، تبدو واضحة جدا فى 
واالنطباعات  التاريخية الرئيسية لهذا  الجيل . فى األسلوب واالنتماء المدرسى 

و هومــــل  ) ١٩٠٣(آيشنيف ( هى االضطرابات  التى وقعت فى بداية القرن 
، والهجرات الجماعية إلى الواليات المتحدة األمريكية ، والهجرة ) ) ١٩٠٥(

 .لفلسطين وبداية االستيطان فيها 
 هو جيل قريب جدا من الناحية البيوجرافية والتاريخية للجيل :ثالجيل الثال

وقد هاجرت الغالبية العظمى من أدبائه فى . السابق ، وقد بدأ عمله فى فلسطين 
) عليا شنيا (بداية القرن وهم مرتبطون بصورة أو بأخرى بالهجرة الثانية 

بين المهاجر  ، أو سكان يصفون الصراع " مهاجرون"وقيمها ، ومعظمهم أدباء 
) حالوتسيم(وهم رواد . وبيئته الجديدة، أو بين اليشوف القديم واليشوف الجديد

: أول، لم يكن قد اتضح لهم بعد ما تخفيه لهم هذه البلد ، وينتمى إلى هذا الجيل 
عجنون . ى.أريئيلى أورلوف ، و ش. أ.قمحى ، ول.رأوبين ، د.تسيمح، و أ.ش

 وأدت فى صور ر ما يحيطهم بنفس المعياوهم  لم يتناولوا ،. ن ووآخر
وهناك شخصيات مثل . ياغة مختلفة صنظراتهم المختلفة إلى خلق طرق 

 .شيمى يعتبرون من القريبين أيضا إلى هذه الجماعة . بورال ، وى.ى
 وصل هذا الجيل إلى األدب فى نهاية الحرب العالمية األولى :الجيل الرابع 

لسطين مع موجات الهجرة الثالثة والرابعة ، ومعظم أدبائه هاجروا إلى ف. 
وقد وصل الحماس الصهيونى . وبعض منهم هاجر ثم نزح من البالد 

دراآه فقط إواالنطباع الجماعى إلى ذروته فى هذا الجيل ، ولكن الواقع ال يتم 
 منهم آانت رؤيتهم عن طريق التمجيد والمديح، حيث آان هناك عدد ليس قليال

 . مختلفة 
) فوجل وهالكين(  من هذا اانت البيوجرافيا الجماعية ريادية ، واستثنولقد آ

بيستريتسكى ، . ن: وينتمى إلى هذه المجموعة . ، يشهدون على المبدأ العام 
أريخا،  وأفيجدور همئيرى ، يتسحاك شنهار ، ويهوشواع .وعيبر هارانى ، وى

.  ، و شيعارى. شتاينمان ، ويعقوب هوروفيتس ، وى . بر يوسف، وأ
ن واالنطباع الرئيسى لهذا الجيل ور وآخرهيلتس ، وحييم هزا.  أورايخنشتاين،

 .والنارود وليستيسكى ) هشوأد(هو الحربين العالميتين ، وأحداث النازية 
وقد ظهر البالغون من .  غالبيته هذا الجيل من أبناء البلد :الجيل الخامس 

ما األآثر شبابا فقد ظهروا فى نهاية بينهم فى األدب فى نهاية الثالثينيات ، أ
القضاء على يهود أوروبا، وحرب التحرير : وانطباعهم الرئيسى . ات يالخمسن

وآل هذا الجيل أآثر بعدا عن سابقيه وعن طابع حياتهم وعن . و إقامة الدولة 



بعض منهم هاجر إلى البالد فى فترة أو بعد ( التقاليد التى صيغت فى المنفى 
ويميل إلى وجهة نظر نقدية أآثر بالنسبة للتقاليد اليهودية وأحيانا ) ةفترة النكب

ار، وبنيامين ـالنسكى يزهيمـس: وينتمى إليه . أيضا بالنسبة للحرآة الصهيونية 
سند ، وحانون برطوف ، . يه شامير ، وأهارون ميجد ، وأـوشـتمونر، وم

 أفيلفيلد ، وعماليا ودافيد شاحار ، ويهودا عميحى ، وبنحاس ساديه، وأهارون
آينز ، . ب يهوشواع ، وى .آهنا آرمون، ويورام آنيوك ، وعاموس عوز ، وأ

 .    آورن وآخرون . وى 
 



 حرآة التنوير اليهودية: الهسكااله 
فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر بدأت تهب على العالم اليهودى 

 التنویر األوربية ، وقام عدد من اليهود  حرآةالمنغلق داخل أسوار الجيتو ریاح
 النور إلى ذلك ابمحاوالت لفتح ثغرات فى أسوار الجيتو لينفذ منهالمتنورین 

العالم المظلم والكئيب الذى آان مازال یتغذى على أفكار القرون الوسطى 
 .المتخلفة 

وقد آانت النتيجة الطبيعية لتلك المحاوالت من جانب هذا النفر من اليهود أن 
اليهودى فى غرب أوربا أوال، انسابت مفاهيم عصر النهضة األوربية إلى العالم 

ثم انتقلت بعد ذلك إلى شرق أوربا، وهو األمر الذى تجلى فى صورة حرآة 
 .)٢٠( "الهسكااله"أو " حرآة التنویر اليهودیة"یهودیة ثقافية حدیثة عرفت باسم 

وآان أول من  التنویر ، اصطالح عبرى یعنى التثقيف أو" الهسكااله "و
  للداللة على حرآة نشر الثقافة األوربية١٨٣٢ عام تسيلاستخدمه هو یهودا جي

 . )٢٠() ١٨٨٠ -١٧٥٠(الحدیثة بين اليهود 
سـون الفيلسوف وقد بدأت هذه الحـرآة فى المانيا على ید موسى مندل

وقد آانت الهسكااله تسعى إلى تقریب جماهير ) . ١٧٨٦ – ١٧٢٩(األلمانى 
مكان من إل بقدر اوإخراجهماليهود من الثقافة الخاصة بالشعوب األخرى ، 

 .مال فى أن یصبحوا مواطنين شرفاء فى أوطانهمأالكمون واالنغالق ، 
أن " يمالمسكيل" "الهأتباع الهسكا" ومن أجل بلوغ هذه الغایة آان على 

یتنازلوا عن االعتراف الفردى القومى لليهود ، وعن األمل فى العتق الذاتى ، 
 . أساسا للوحدة اليهودیة فقطهوأن ینظروا إلى الدین باعتبار

من غرب أوربا إلى شرقها صادفت معارضة " الهسكااله"وحينما انتقلت 
  .(*)" الحسيدیة" باع حرآة شدیدة من اليهود المحافظين ومن الربانيم ومن أت

                                                 
  .٦٤ – ٦٢جرشون المرجع السابق ، ص . شاآيد ) ١٩ (

)٢٠ (Roth Cici : The new Standard Jewisn Encyclopedia op, cit, col , 885 . 

( حرآة یهودیة ظهرت فى أواخر القرن السابع عشر على ید إسرائيل بعل شيم طوف : الحسيدیة (*) 

ولم تكن الحرآة الحسيدیة حرآة طائفية ألنه لم یكن ) . ١٧٦٠ – ١٧٠٠) ( إسرائيل ذو السمعة الطيبة 

 إیجادلقد آان الغرض من الحرآة هو . دینية  الاإلصالحيةلدیها أى اتجاه دینى أو أیة نية فى المحاولة 

طریقة جدیدة لعبادة الرب تقوم على أساس أن آل فرد عادى عليه أن یجد اهللا  بنفسه ألن األلوهية 



وقد آمن أتباع حرآة التنویر بأن فى وسع اليهود أن یستمروا فى الحفاظ 
.  فى بلدانهم المختلفة انصهارهمینية حتى بعد  الد-على ذاتيتهم الثقافية اليهودیة 

 األدبى أیضا أن یعبروا عن الجمع بين اإلنتاجوقد حاول هؤالء فى مجال 
صيحة أحد رواد الهسكااله (االندماج فى البيئة وبين االحتفاظ بالذاتية الخاصة 

 اوإنسانآن یهودیا فى بيتك  : " وهو الشاعر اليهودى یهودا ليف جوردون
. نهضة أدبية قویة " الهسكااله"وسرعان ما خلقت حرآة ") . يتك خارج ب

والجدیر بالذآر أن الكتاب واألدباء اليهود ضمن نطاق هذه النهضة قد اقتبسوا 
األساليب الغربية فى األدب لكتابة الروایة ، وقرض الشعر العلمانى وتدبيج 

عبریة ، محيين هذه  آتابات أنتجوا األساليب األدبية وبهذه. المقالة الصحفية 
 لالتجاهات الحدیثة فى الفكر واألدب الغربيين بعدما آانت إیاهااللغة ومكيفين 

 .قاصرة بصورة خاصة على أداء األغراض الدینية 
فمن : وهكذا یجابهنا حدث أدبى له مغزى مزدوج وغير مألوف إلى حدآبير 

عاش الثقافة ناحية عبر األدب العبرى الحدیث عن الدعوة الملحة ، إلى ان
اليهودیة  فى قالبها المحدود، ومن ناحية أخرى آان تحقيق هذا الهدف یرتبط 
بتقبل نفوذ خارجى قوى یصاحبه نقد مدمر موجه إلى الصيغة المحدودة ذات 
الجانب الواحد للثقافة  اليهودیة لتغطية جميع مظاهر الحياة آان یعنى العلمانية 

ذا تحققت النهضة فى نفس الوقت مع وهك. التى قوضت دعائم حياة اليهود
  . )٢١( تدمير األشكال االجتماعية والثقافية للحياة اليهودیة

 : ثالثة أنواع رئيسية وهى" أدب الهسكااله " وقد عدد باترسون فى 
انا أهم من قصص الموعظة الواضحة التى تبرز  فيها الموعظة وتحتل مك)أ(

) سمولنسكين ، التائه فى دروب الحياة، وبرودس ، الدین والحياة (القصة 
. 

 . على شكل حكایات فحسب ولكن مؤلفيها یطعمونها بالمواعظ  قصص) ب(
                                                                                                                            

آما تدعو آذلك إلى ممارسة العبادة فى فرح وبشاشة واالبتعاد عن الحزن وعدم . موجودة فى الخليقة 

 . مجرد قراءة التلمود أو االطالع عليه االلتزام بكتاب صلوات ، وآانت تحتقر

 على أن القوة المقدسة اإلصرار:  على قدر آبير من الخرافات منها ى        ویحتوى التفكير الحسيد

.  بظهور المسيح ، وتأآيد وجود المالئكة وعبادتها واإلیمان، ) یهوه(محبوسة فى حروف اسم الرب 

 اإلیماءات بالحرآات ذات واإلتيانتمادى فى الشرب وتمارس طقوسهم بشكل بدائى، وصاخب مع ال

ورك ویعرفون باسم ن حتى اليوم وبصفة خاصة فى نيوییوما زال أنصار هذه الحرآة منتشر. الجنسية 

 " . حبد"جماعة 

  .٩  صالمرجع السابق ) دآتور(رشاد . الشامى ) ٢١(



 ، سمولنسكين ، دفن حمار( قصص فيها توازن بين الحكایة والموعظة ) ج(
 .)٢٢(  )فينالطر ، برودس , واألبناء اآلباء ، ابراموفيتس. ى.وش

وتضاف أحيانا إلى هذه األنواع الروایات الرومانسية على غرار روایات 
وهما روایتان تقدمان  .)٢٣("ثم السامرةا"و" محبة صهيون" و بأفراهام ما

وقد عمد أتباع . وصفا تاریخيا للحياة فى القدس والسامرة فى عصر أشعيا 
الهسكااله آذلك إلى أحياء التراث األدبى العبرى ، أى أسفار التوراة التى آانت 

 .ثا آالسيكيا للثقافة اليهودیةفى نظرهم ترا
وبالرغم من أنه آانت هناك عالقة وثيقة بين صهيون واألدب العبرى منذ 

عصر التنویر " ة ی التوقف مع بدا إلىفترةفى عالقة تعرضت بدایته ، فان هذه ال
وبالتحدید ) الفترة التى استغرقتها الهسكااله(نه لمائة عام إ، حيث "اليهودى 

آان األدب  ) ١٨٨٠ – ١٧٨٠(ع األخير للقرن التاسع عشر اعتبارا من الرب
) . فيما عدا استثناءات ذات بعد رومانسى (العبرى یندفع فى مجار غير قومية 

لقد آان  التخلص من القيود الشرعية واالقتصادیة واالجتماعية والدینية فى 
 .العالم اليهودى هو البدایة والنهایة بالنسبة للطموح اليهودى 

نه خالل هذه الفترة ظهر مفكرون وأدباء من اليهود تحدثوا إ مع ذلك فولكن
بنغمة قومية متأثرین بالمناخ القومى العام الذى ساد أوروبا  فى ذلك الوقت 

 . وبسبب عدة ظروف أخرى 
 ١٨٩٢ – ١٨٣٠(یهودا ليف جوردون : ومن أهم هؤالء األدباء والمفكرین 

) أشير جينزبرج(ــــكااله ، وأحد هاعام الذى لعب دورا رائدا فى عصر الهسـ) 
صاحب فكرة المرآز الروحى اليهودى الذى دعا إلى ) ١٩٢٧ – ١٨٥٦(

 الدینى وإلى صبغ الحياة اليهودیة بالصبغة األوروبية ، وربى زفى اإلصالح
الذى رسم خطة عملية االستيطان اليهودى ) ١٨٧٤ – ١٧٩٥(هيرش آاليشر 

 . فى فلسطين 
الحلقة ) ١٨٨٥– ١٨٤٢(نسكين  التنویر ظهر بيرتس سمولایة فترةوفى نه

اليهودى "  القومىاإلحياء"وعصر " التنویر اليهودى"الواصلة ما بين عصر 
 القومى اليهودى اإلحياءالذى دعا إلى ) ١٩١٠-١٨٤٣( لومبوموشيه ليف ليلين

 . مرتكزا إلى أسباب اقتصادیة 

                                                 
) ٢٢ (Patterson D. : The Hebrew Novel in Czarist Russia Edinbrirgh , 1964 p. 39 

" أثم السامرة"فصول من مایو " (وتبراآيم ممابو ألشمت شومرون ، محكارى سفر: " د .ميرون ) ٢٣ (

  . ١٠٨ -١٠٦ ، ص ١٩٧٣، القدس ، )أبحاث أدبية (



 موجة من ١٨٨١ى فى عام وقد حرآت حادثة اغتيال القيصر الكسندر الثان
وقد ساعد . االضطرابات ضد اليهود فى المدن الكبرى فى القيصریة الروسية

 إلى عوامل أخرى مثل عدم القدرة على توصيل أفكار باإلضافةهذا العامل 
 الذین ال األرستقراطيين الهسكااله للجماهير اليهودیة ألنهم آانوا من أتباع

كس سائر الطبقات اليهودیة ، وظهور یضرهم االندماج اقتصادیا على ع
 أهداف إلنجاحالقوميات الرجعية ، وعدم مالءمة الظروف الثقافية فى روسيا 

الحرآة ، هذه العوامل وغيرها أدت إلى فشل حرآة الهسكااله وإلى بروز 
  .)٢٤(حرآة القومية اليهودیة علىالسطح وبدایة الصهيونية بمضمونها السياسى

                                                 
 ) :اله الهسكا( راجع بخصوص ) ٢٤(

لمحات من األدب العبرى الحدیث مع نماذج مترجمة ، المرجع السابق ، ص ) : دآتور(رشاد . الشامى )أ(

٥٤-٤٧.  

  .٣٨ -٧نهایة التاریخ ، المرجع السابق ، ص ) دآتور(عبد الوهاب . المسيرى )ب(
 .ثانى المرجع السابق الجزء األول وال" تاريخ األدب العبرى الحديث: "ف . الحوفر )جـ(

Sachar Howard Morley : The Course of Modern Jewish History , Achelta Book 

New York. 1958, p,47-220. 



 "الصهيونية "مولد وتطور القومية اليهودية 
)١٩١٧ -١٨٨١(  

 ، وهو ١٨٨١خالل الفترة ما بين حدوث االضطرابات التى وقعت فى عام 
ول فى حرآة الهسكااله انتهت بفشلها فى شرق التاریخ الذى ميز نقطة تح

إلى  ، حدثت نقطة تحول ١٩١٧أوروبا، وبين قيام الثورة الروسية فى عام 
ب وأدباء وظهر آتاَّ.  فيما یتصل باألدب العبرى )اشرق أوروب( البالد السالفية 

 . للروایة والقصة القصيرة واألشعار والمقالة وغيرها 
شالوم یعقوب ابراموفيتش ( ان الروایة هو وآان أشهر من ظهر فى ميد

، ) مندلى بائع الكتب" (مندلى موخر سفاریم"المشهور باسم ) ١٩١٧ - ١٨٣٦
وأعاد خلق الحياة اليهودیة . الذى اشتهر بأسلوبه الشعبى وخلق أسلوبا جدیدا 

وقد . فى روسيا فى القرن التاسع عشر بحنكة العالم االجتماعى وریشة الفنان
هذا النهج فى األسلوب آل من األدیب المعاصر شموئيل یوسف سار على 

اللذین استمدا ) ١٩٧٢ - ١٨٩٧(، وحييم هزاز ) ١٩٧٠ – ١٨٩٧(عجنون 
ود واستخدموها بشكل واسع فى ملغتهما من مصادر العهد القدیم والمشنا والتل

األدباء الذین تظهر آثار روایات مندلى -آذلك فان هناك عددا من . أعمالهما 
یتسحاق ابراهام : موخير ســـفاریم فى قصصهم وروایاتهم من أمثال 

) ١٩٢١-١٨٨١ ( ویوسف حييم برینر ،)١٩٦٧ -١٨٨٥ (تسبرآوفي
 ) . ١٩١٦(وسيمالنسكى یزهار 

وخالل هذه الفترة ظهر آذلك عدد من الشعراء من أمثال حييم نحمان بياليك 
یين ، وشاؤول شاعر الصهيونية وأمير الشعراء العبر) ١٩٣٤ -١٨٧٣(

الذى أدخل الروح الهلينية إلى اليهود ، و ) ١٩٤٣- ١٨٧٥(تشيرنحوفسكى 
 واأللمانية اإلنجليزیةالذى فتحت ترجماته من ) ١٩٢٢-١٨٦٥(دافيد فریشمان 

 .والروسية إلىالعبریة مجاال واسعا لألدباء الشبان 
اسع عشر والیمكن تجاوز هذه المرحلة من األدب العبرى فى نهایة القرن الت

 ) ١٩٢٣ -١٨٥٨اليعزر بن یهودا (  إلى اإلشارةوبدایة القرن العشرین دون 
 وهو هیمان بالدولة اليهودیإلالذى زود الصهيونية بالعنصر الثانى من عناصر ا

 .)٢٥(حياء اللغة العبریةإ
تأثير " الصهيونية"هودى،  القومى الياإلحياء"وخالل هذه الفترة أثرت حرآة 

 الحب األزلى بإثارةمتسلطا على األدب العبرى ووجهته لخدمة أغراضها 

                                                 
) ٢٥  (Encyclopedia, Judaica, Vol. 1 



. لفلسطين بين اليهود دون التبریر النظرى ألولویة القومية فى الحياة اليهودیة
 آرس جزءا إعالميةونتيجة لذلك فقد أنتج فى هذه الفترة أدب شامل ذو صبغة 

سة العملية الستيطان فلسطين هى الوسيلة الوحيدة  أن الممارإلثباتمن طاقته 
ونظرا لذلك . المعاداة للسامية لتحسين الحالة االقتصادیة لليهود والتخلص من 

 قوميا بقدر ما یحقق فى إنتاجا األدبى للشاعر واألدیب آان یعتبر اإلنتاجن إف
 .(26)طار العودة صهيونإ

  

                                                 
)٢٦  (Maximan Meyer : A History of Jewish literature (1880 – 1935) , Thomas 

Yoseloff , New - york London , 1960, p. 40. 



  ونظرة عامة١٩٤٨أدب جيل حرب 
 آان التمييز الدقيق بين عصر خلق أدبى إذا: أدب الهجرتين الثانية والثالثة 

نه من الصعب، بوجه خاص، التمييز بين إوعصر آخر یجب أن یكون قاطعا ، ف
لمرحلة التالية فى األدب العبرى الحدیث، وذلك ألن الخط الفاصل بين مرحلة وا

وفلسطين آموضوع لألدب العبرى الحدیث ليس واضحا ) الشتات(ما یسمى  
 .  عليه بسرعةرتماما، ومن السهل المرو

والتحول التاریخى فى الموضوع الرئيسى لألدب العبرى الحدیث من وصف 
 حياتهم فى فلسطين، ثم وصف إحياءإلى حياة اليهود فى خارج فلسطين ، 

، آل هذا ) الشتات اليهودى: الدیاسبورا (  إلى إشارةالواقع اإلسرائيلى دون 
ابا فجنبا إلى جنب نجد آتَّ. یوضح سمة فریدة لهذا األدب فى فترته الحدیثة 

ینتمى عملهم األدبى سواء من حيث الموضوعات أو األسلوب إلى أجيال 
يعى أن یظل هناك تعاقب لدرجة أننا نجد فى عمل آل آاتب مختلفة، ومن الطب

  .)٢٧( على حده تغييرات نتجت عن تغيير موقفه من الشتات وثقافة الشتات
 آنقطة محوریة شعریة قد وية أص الخلفية الفلسطينية آأساس للحبكة القصإن

"  ان )٢٨()وربما قبل ذلك( ى األدب العبرى فى جيل بياليك بدأت فى الظهور ف
و ) التبه الرملية" (جبعت هحول"لبرینر و ) الثكل والفشل " (سيخول ثيكشالون 

" یردنيت "ن إلعجنون هى قصص فلسطينية ، وبنفس القدر ف) ليالى " (لوتلي"
 . لشمعونى ، هى قصائد فلسطينية ) ضيرةخة البفى غا" (بياعار بحدیره"و 

ن محاوالت برینر وشمعونى وعجنون ، بقدر ما آانت إوبالرغم من ذلك ، ف
نها لم تكن  أإال أولى لكشف الواقع الجدید فى هذه البالد ، آإرهاصاتهامة 

األولى " اإلرهاصات"مفترق طرق فى مسار األدب العبرى، ومعنى هذا ، أن 
نتاجات التى صيغت على خلفية الفترة إلألدب البالد، وبصفة خاصة تلك ا

العثمانية، لم تكن تحتوى بعد على أى اختالف موضوعى عن مجمل األدب 
ن قصص إ: واضحة العبرى الذى آتب فى تلك الفترة خارج فلسطين واألقوال 

برینر الفلسطينية ال تختلف من حيث مضمونها عن قصصه األخرى ، الجالوتيه 
آما أن قصص یافا الخاصة بعجنون التكشف عن ) المتصلة بما یسمى المنفى(

لى تتضح فى قصصه الشرق أوروبية ، وأشعار إرؤیة مختلفة عن تلك 
                                                 

  .١٢المرجع السابق ، ص ) : دآتور(رشاد . الشامى ) ٢٧ (

مجة ) بدایة القصة العبریة الفلسطينية(ریشيت هسبورهئيرتس یسرائيلى :"حنانى یسرائيل ) ٢٨ (

  .١٦٢-١٦١، ص ١٩٦٢، یونيو )ميالد"(موالد"



، وفقا لنموذج أشعار شكنازى القدیم إلشمعونى آانت ماتزال تكتب بالوزن ا
ن هؤالء األدباء ، مثل رفاقهم من إورغما عنا نقول ، . سكىفتشرنحو

معاصریهم القریبين منهم ، بالرغم من أنهم صاغوا موضوعات فلسطينية 
 أنهم لم یبدأوا عصرا فنيا جدیدا، یختلف عن إال من طبيعة البالد ، مستوحاة

 . سابقه فى أنه فلسطينى المضمون 
 الرؤیة األولى فى العالم واالرتباط األولى باللغة -لين الحاسمين ن العامإ

 . قد ارتبطا عندهم بشكل قاطع بواقع المنفى  -العبریة 
 واألساليب اللغویة الموجهة لها ، وفقا -الشالق "  الرؤى األولى ، و إن

 من أجل تمييز إليها ، هى معایير داخلية یمكن االستناد )١( لوصف بياليك
 جيل بياليك ، الذى وصل إلى ذروة التعبير العبریة الحدیثة إن . الفترات األدبية

مرتبطة بما یسمى " : جالوتيه"حتى أیامنا ، قد تميز آله برؤیة شرق أوروبية 
وهذه . ، ليست لغة أم ، بل لغة الكتاب من مصادرها" ممتازة "بالمنفى ، وبلغة 

الكتاب البعيدین الخلفية المشترآة ومصادر الرضاع المتشابهة ، تصنع من 
وحتى بالنسبة لجيل شلونسكى وجرینبرج ومن . والمختلفين وحدة أدبية واحدة 

نه آان مازال إ، ف) شالوم وليئة جولدبرج ، وناتان الترمان.ش (واصلوا بعدهم 
أسيرا رغما عنه لهذه الرؤى الشرق أوروبية ، ولروح اللغة المرتبطة بهذه 

 . ید بشكل تلقائى إلى رؤیة جدیدة ولم یؤد اللقاء فى بلد جد. الرؤى
 فكریة وإطاراتالمقطع السفاروى ، ( صحيح أنه قد تغيرت طریقة التعبير 

، ولكن أبناء هذا الجيل ظلوا خاضعين للرؤى األولى الخاصة به )مستحدثة
ومصادر لغته، ولم یهربوا منها بالرغم من آل استحداثات الصياغة وطرق 

( را لجيل بياليك وتشرنحوفسكى ، أحيانا عن وعى لقد آانوا استمرا. التعبير 
لقد طوروا ) . شلونسكى(ن غير وعى بدون إرادة ع، وأحيانا ) شالوم. ش

علم عروض الشعر وفى النثر، ولكنهم لم یخلقوا  تيارات جدیدة ، وجددوا فى
ن التقارب فى المصادر اللغویة وفى الرؤى األولى إوهكذا ف. جدیدة " فترة "

ابة عالقة داخلية ، ومصيریة ، تربط ما بين الظواهر بالرغم من آل یعتبر بمث
 . فى مجموعة أدبية واحدةالمختلفينالتناقضات وتوحد ما بين الكتاب 

                                                 
ليك بتوسع وصفى إلى مصيریة مشاهد أشار بيا) النبت الشيطانى" (ْسِفيَح (" فى الفصل األول من ) ١(

أشار إلى إشكالية ). التوضيح والتوریة فى اللغة " (جيلوى وآيسوى باالشون"االرتوار ، وفى مقالة 

  )". ١٩٣ ص –آل آتابات بياليك ( التعبيرات اللغویة التى توجهها "



 هى التى تحدد تحدیدا داخليا - الرؤى األولى والعالقة باللغة -وهذه المعایير 
واألسلوب لجدیدة االفلسطينية  ونحن نقصد بهذه الرؤیة.الفترة الجدیدة 

الفلسطينى ، اللذان یرضعان من واقع هذه البالد ومن مناظرها الطبيعية، ومن 
 فيها ، ومن أشخاصها ومن مشاآلها الروحية ، ومن اإلنسانيةالعالقات 

 إنتاجمشاریعها ومن حروبها ، ومن آل ما تحتویه ، ویتضح اتضاحا جليا فى 
ن إ: ين فترة وفترة أخرى وهنا مفترق طرق ب. جيل من األدباء الفلسطينين 

فتراض إاالفتراضات األولية قد استدلت بأخرى وبدون الموافقة على أى 
بل  من خالل ) نسبة إلى تيار الكنعانية الذى تزعمه ناتان راطوش" (آنعانى"

ن نمو الرؤیة المنطویة على عالقة مادیة إلى إاعتبار أدبى بحت یمكن القول، 
الذى " األدب الفلسطينى الحدیث : "حا جدیدا هو العبریة آلغة أم، یحدد  مصطل

 . یعتبر بمثابة وحدة معينة وخاصة داخل األدب العبرى الحدیث
ویمكن القول آذلك ، أن المتحدثين البارزین بلسان هذه الرؤیة الجدیدة هم 

 تحدید ما یمكن أن ى ن المعيار فإوهكذا ف. )٢٩( أبناء البالد أو ممن تربوا فيها
بمثابة " أدب الهجرتين الثانية والثالثة" أو " األدب العبرى الفلسطينى " نسميه 

و الرؤیة المنطویة وحدة معينة وقائمة بذاتها داخل األدب العبرى الحدیث ، وه
على العالقة المباشرة بفلسطين من ناحية ، واستخدام اللغة العبریة آلغة أم من 

 .ناحية أخرى 
سنوات  نإأما فيما یتصل بالبدایة التاریخية لهذا التيار من األدب الحدیث ، ف

ظهور أوائل الممثلين الفلسطينين قریبة من بدایة االنتداب البریطانى ومتداخلة 
لقد آان االنتقال ) . ١٩٢٢نشرت استير راب أشعارها األولى فى عام . (معه 

من الحكم العثمانى إلى الحكم االنتدابى البریطانى بمثابة تغيير جوهرى فى 
 ١٩١٧لقد جاء الحكم البریطانى بوعد بلفور نوفمبر : المنظور السياسى 

 . وتحدث بشكل رسمى عن وطن قومى یهودى 
الداخل استيقظت  دید حقيقة خارجية ، سياسية ولكن فىوقد آان المنظور الج

ن الهجرة الثالثة ، التى سرعان ما إ. معه عالقات حقيقية جدیدة تجاه البالد 
. جاءت قد جددت دفعة واسعة فى مشروعات االحتالل وفى الحرآات الفكریة 

عين، وقد آانت اآلفاق الجدیدة، واإلنجازات الحقيقية ، واالحتماالت البادیة لل

                                                 
) الواقع واإلنسان فى األدب الفلسطينى " (يت متسيئوت فيادم بسفروت هيئرتس یسرائيل:"تسفى . لوز ) ٢٩(

  .٩-٧ ص ١٩٧٠تل أبيب، . ، دار نشر دبير 



آانت بدایات األدب الفلسطينى منطویة . (أساسا لتجدید الرؤیة الذاتية 
 ). العامل وحرآة العمال. علىالواقع الریفى، واالستيطانى 

 وفى الفترة السابقة ، الفترة العثمانية ، سادت آذلك فى البالد وحتى فى 
ا یسمى مرتبطة بم( المستوطنات العبریة وفى حرآة العمال ، رؤیة جالوتيه 

ولكن سنوات ) اهموبرینر وعجنون ومعاصر(من حيث مضمونها  ) المنفى
 " .الدولة فى الطریق" االنتداب آانت بمثابة سنوات 

وتحولت البالد من نبوءة رومانسية إلى واقع قابل للتحقيق ، واحتاجت 
نه سرا وعن غير وعى حدث التغير إوهكذا ف. التجربة الجدیدة إلى تعبير جدید

  .)٣٠( رؤیة ، الذى أدى إلى نشأة األدب الفلسطينىفى ال
إلى فلسطين ، واللحظة التى تحول " الدیاسبورا" هذه القصيدة الطریق إلى 

 هاجر إلى فلسطين عام ١٨٨٠آافاك. أ.فيها اليأس القاتل إلى قوة هائلة ، و أ
 وهاجر إلى فلسطين ١٨٩٠ر همئيرى  ، وأفيجدو١٩٤٤ وتوفى عام ١٩١١
 ١٩٢٠ هاجر إلى فلسطين ١٨٩٩( ویهودا یعارى ١٩٧٠ وتوفى عام ١٩٢١

مكانة ) فى ضوء الترقب" (بئور یحل "الذى تحتل روایته  ) ١٩٦٦وتوفى عام 
هامة بين قصص الهجرة الثالثة ، حيث تبدأ فى المنفى حيث خراب الحياة ومن 

 . ومشاآلهاهناك یأخذ أبطاله إلى فلسطين 
وتتالحم مع هذه المرحلة دون فاصل على اإلطالق اإلنتاجيات األدبية 

، وهو األدب الذى یصف محاوالت "وتسىباألدب الكي" الممثلة لما یسمى  
(  تجربة  المستعمرات اليهودیة االشتراآية إطارصياغة الحياة اليهودیة فى 

ع بالنغمات األیدیولوجية وأدب الكيبوتس  هو أدب أشد نقدا ومشب) . الكيبوتس
ومن أبرز ممثلى . القویة من ناحية ، ویتسم بفردیة متطرفة من ناحية أخرى

 وجاء إلى فلسطين عام ١٩٠٢ولد فى بولندا عام ( ر ایشنتاین .هذا األدب س
 وجاء إلى فلسطين ١٩٠٠ولد عام (ودافيد ماليتس) ١٩٤٢ وتوفى ١٩٢٠
وتعتبر مسألة اندماج ) عين حيرود ( ن یصنعان بدایات مستعمرةا، اللذ) ١٩٢٠

 . الفرد فى حياة الطائفة أساس بالنسبة لهما 
آتجربة یهودیة مستقلة " باألدب الكيبوتس " صومازال هذا القطاع الخا

ن آان إسرائيلى المعاصر وإلداخل فلسطين مستمرا آمظهر من مظاهر األدب ا
 .)٣١( لم یعد یشكل قطاعا أدبيا ذو أهمية خاصة

                                                 
  . ٩المرجع السابق ، ص : تسفى. لوز ) ٣٠(

  .٢٧– ٢٦لمحات من األدب العبرى الحدیث ، السابق ص ) : دآتور(رشاد . الشامى ) ١ : (راجع) ٣١(



 على إدراآهاهناك سمة یمكن "ن إب هذه المرحلة ، فوبالنسبة لمالمح أد
 األدبى لهذه المرحلة والذى ینتمى إليها ، وهى العالقة اإلنتاجالفور من خالل 

 .  والتعبير األدبى األیدیولوجيةالوثيقة بين 
ن هذین العنصرین یندمجان معا فى الصورة األدبية لمرحلة الهجرتين إ

رة إلى جبع ليس محض مصادفة وذلك ألن الهوهذا بالط. الثانية والثالثة 
فلسطين آانت خطوة اتخذت من خالل موقف أیدیولوجى معين ، وآان البد وأن 

 . )٣٢( العمل األدبى تكون المعرآة األیدیولوجية جزءا من التجربة الموصوفة فى
 األدبى لهذه المرحلة هى أن الشعر اإلنتاج فى التى تلفت النظر والظاهرة

، بينما آانت القصة القصيرة هى األآثر اإلنتاجآان هو المظهر الغالب فى هذا 
 . شيوعا عن الروایة فى مجال النثر 

ویرى رأوبين فالندور أن سبب هذا یرجع إلى أن الحياة فى فلسطين فى بدایة 
قات منتظمة وممهدة للنثر األدبى ، القرن لم تستطع أن تعبر عن نفسها فى عال

وليس مرجع ذلك فقط أن بناء المجتمع فى البالد لم یكن یحظى باالستقرار ، 
لقد آانت . ولكن ألنه آان حتى من المستحيل رؤیة بناء المجتمع وصورته سلفا 

حياة البالد الخاصة بالهجرتين الثانية والثالثة مشبعة بالرؤى المستقبلية وبأشواق 
ة غير مفهومة، وهنا سيطر الشعر على األدب اإلسرائيلى ، وبالرغم  من ممزق

آل هذا فقد بدأت فى أیام الهجرة الثالثة المجاالت الجدیدة للقصة الفلسطينية ، 
  . )٣٢(  ومقاصدهاواتجاهها

ویهتم أدب هذه المرحلة بوصف بدایات الحياة اليهودیة فى فلسطين ومع 
 واإلنجازاتتعاقب موجات الهجرة اليهودیة إليها ، والعقبات التى صادفتها ، 

التى حققتها، والصراعات النفسية والروحية التى خاضتها هذه الجماعة فى 
 .ن محاولة التكيف مع الحياة والواقع الجدیدی

لقد آان الشاب یعرف . لقد آانت القصة فى مرحلة الهجرة األولى  بسيطة 
وآانت مطامح الهجرة . ما هو أمامه ویسير نحو مراده فى طریق مستقيمة 

                                                                                                                            
 بين اللتزام الصهيونى والبحث عن ١٩٤٨األدب اإلسرائيلى لجيل حرب ) : دآتور(رشاد . الشامى ) ٢(

  . ١١٦، بيروت ، ص ١٩٧٢ مایو ٩الذات ، مجلة شئون فلسطينية ، عدد 

  .٢٢المرجع السابق ، ص ) : دآتور(رشاد . الشامى ) ٣٢ (

 ) ٥(متسودا العدد رقم "مجلة ) قصة الهجرة الثالثة " ( تيشيبور هعلياه هشلس: " رأوبين . فالندور ) ٣٢(

٣٧٤ . 

 



. الثانية أآثر تعقيدا، ولكنها ترآزت هى األخرى فى دائرة خصوصية صغيرة 
يعة بالدم شوقد ولدت الهجرة الثالثة فى فترة خراب ودمار وعبر طرق ِم

لقد هام الناس على وجوهم دون أن یرى آل منهم  اآلخر ، وتمزقت . واليأس
 .  ولم یكن یعرف أى شخص ما هو مراده -إرباالمثاليات والمطامح السابقة 

وآان . ن الشبعانين والمرتاحين ال یترآون بسهولة طریقهم الممهد إ
لسطين إليها فى لقد جذبت ف. المتمردون هم الذین یعانون  والجوعى 

والمؤمنين والكافرین واليائسين والمتحمسين . ات فاقدى الراحة النفسية يلعشرینا
 . 

ننا نشعر إن القصة الخاصة بالهجرة الثالثة آانت تائهة وغامضة إولذلك ف
فيها بفناء الفتى المتحمس، وبالحالة النفسية للفتيان الضائعين التائهين الذین 

نا النعرف ما هى مطامحهم وال سبب خيبة أملهم یبحثون عن خالصهم ولكن
 . نهم ال یعرفون أنفسهم، وقد تاه األدیب معهم إ. وحزنهم 
ن نبوءة فلسطين آانت غامضة سبعة إ ف– آانت أیة نبوءة تبدو غامضة وإذا

أضعاف ، ذلك ألن هؤالء الفتيان لم یحضروا معهم نبوءة واحدة بل نبوءات 
 . آثيرة

ن للراحة ين للخبز وللروح ، مشتاقي مضطرب ، جائعلقد جاءوا من عالم
 . )٣٤(وفى ضباب هذه النبوءات تاهت القصة الفلسطينية. وللعمل 

و ) ١٩٢١ - ١٨٨١یوسف حييم برینر : (ومن أبرز ممثلى هذه المرحلة 
، والشاعر أورى تسفى ) ١٩٢٢  وهاجر إلى فلسطين عام١٩٠٥شالوم .ش(

وأهارون )  ومازال حيا١٩٢٤ ، وهاجر إلى فلسطين عام ١٨٩٤(جرینيبرج 
، ) ١٩٢١ وتوفى عام ١٩٠٤، وهاجر إلى فلسطين عام ١٨٥٦(دافيد جوردون 

 ، وهاجرت إلى فلسطين عام ١٩١١ولدت عام ( والشاعرة ليئة جولدبرج 
 ١٩١٠ولد عام (  الترمانوالشاعر ناثان) ١٩٧٠ وتوفيت فى ینایر ١٩٣٦
شموئيل  ، واألدیب) ١٩٧٠، وتوفى فى مارس ١٩٢٥جر إلى فلسطين عام وها

سحق إو ) ١٩٧٣ - ١٨٩٧(، وحييم هزاز ) ١٩٧٠- ١٨٨١(یوسف عجنون 
وتعتبر ) ١٩٥٤ وتوفى عام ١٩٢٠ ، وجاء إلى فلسطين عام ١٨٩٩(لمدان 

 .  الهجرة الثالثة المعبر الكالسيكى عن فترة " ماسادا"قصيدته الكبيرة 
 

                                                 
  . ٣٧٧المرجع السابق ص : رأوبين . فالندور ) ٣٤ ()٣٤(



 التحلل لروحى اليهودى فى القرن العشرين

 فى شعر بياليك
عة فولهينيا الروسية طقام فى قرية رادى ب١٨٧٣ييم نحمان بياليك عام اولد ح

حياته آل صور الحياة اليهودية التقليدية التى سادت الجيتو اليهودى  وتمثلت فى
 التى يمر بها طفل الجيتو فتلقى األطوار طفولته بنفس ومرت. الواسع فى روسيا 

 واألجزاء العبرية األبجديةمبادئ التعليم على أيدى معلمين قساة وأغبياء لقنوه 
صل اوبعد ذلك و) اب عند المسلمين ابل الكتَّقي" (الحيدر" من التوارة فى األولى

بيت (الدينى فى تلقى علوم الدين فى المراحل المختلفة من التعليم اليهودى 
وعندما هبت رياح الهسكااله ) . المعهد الدينى العالى(اليشيفا :ثم  ) شهمدرا

علىالمجتمع اليهودى فى روسيا ثار فى نفس بياليك الشك فى صحة عدد من 
 .المعتقدات والتقاليد الدينية اليهودية

 اتجه إلى اوديسا حيث تعرف على الزعماء الفكريين ١٨٩١ وفى عام  
ب اليهودى تالمفكر والكا" احاد هعام " آثيرا من  اء القومى العبرى وتقربلألحي

 فانضم إلى منظمة صهيونية هداعية  الصهيونية الروحية الذى أثر آثيرا على فكر
وآتب خالل . تمثلت فيها رياح المثالية القومية اليهودية "أبدية إسرائيل "تسمى 

ثار فيها على الشتات اليهودى وحياة و" موتى الصحراء"إقامته فى أوديسا قصيدة 
ضجة فى األوساط ) ١٩٠٣" (فى مدينة القتل" وقد احدثت قصيدته . المنفى 

.. الثقافية اليهودية حيث حفزت الشباب اليهودى لتنظيم حرآة الدفاع عن النفس 
التى آان ) ١٩٠٩ - ١٩٠٤" (هشيُلَوح"وترأس تحرير القسم األدبى فى مجلة 

عبر فى قصيدته . هيونية هرتسل صواشتهرت بمهاجمة " امأحاد هع" يصدرها 
من خالل خلفية الثورة " عما أسماه بالمشكلة اليهودية الروحية " سفر النيران"

أحب الماضى اليهودى حبا رومانتيكيا وسعى للحفاظ على  . ١٩٠٥الروسية عام 
نى  القومى الصهيواإلحياء العبرى الكالسيكى لكى يضعه فى خدمة -التراث 

 أشعار الشاعرين العبرانيين ابن جبيرول وموسى بن عزار اإلطاروجمع فى هذا 
آرس شعره لخدمة . التى تعبر عن روح التلمود " هالهاجادا" ثم قام بجمع شتات 

، وال ن بمثابة  الشاعر القومى اليهودى القومى العبرى واعتبره الصهيونيواإلحياء



ية واالحتقار والحقد نحو سائر الشعوب تخلو آتاباته من روح العنصرية اليهود
 وساهم فى تأسيس الجامعة العبرية عام ١٩٢٤هاجر إلى فلسطين عام  . األخرى 
 .  ودفن فى تل أبيب ١٩٣٤وتوفى عام  . ١٩٢٥

ويتشابك شعر بياليك وهو شعر معقد ومرآب فى حد ذاته ، تشابكا ال يقبل 
لعصر الحديث ، وهو يقدم االنفصام مع خضم مشاآل اليهود واليهودية فى ا

صورة موجزة وصادقة للوضع الذى اآتنف الكثيرين من اليهود فى شرق أوروبا 
التى آانت حتى الحرب العالمية الثانية أهم مرآز يهودى على اإلطالق من حيث 

ويعبر شعر بياليك عن المسائل . وفرة اإلنتاج العقلى ومن حيث الوعى الثقافى 
 العالم اليهودى فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر الخطيرة التى بدأت تشغل

والتى وضعت اليهود فى وضع لم يواجهوه فى تاريخهم من قبل حيث جعلهم 
ومن ذلك مثال عالقة . يواجهون تساؤالت ال تزال تنتظر الحل حتى اليوم 

، بكل ما تنطوى عليه هذه لتراث الروحى لليهودية التقليديةاليهودى المعاصر با
لعالقة من مغاز ومعان بالنسبة إلى تعيين الماهية الحضارية للمجتمع اليهودى ، ا

. وتحديد الرآائز واألسس التى يقوم عليها التعليم والتربية فى المدراس اليهودية 
" سحق بيرإ" هذا الوضع تجدر االستعانة بالمؤرخ اليهودى إدراكولعله فى سبيل  

 فترة إن:" صف القرن الثامن عشر حيث قال نـتفى تحديده للفترة التى سبقت وم
القرن الثاني قبل (األوائل ) االتقياء" (الحسيديم: موحدة تضم تاريخ شعبنا منذ أيام 

وتسيطر على الشعب ) . الهاهسك(عصر التنوير الحديث "حتى بداية ) الميالد
ير فى ثر خطأاإلسرائيلى طوال هذه الفترة مفاهيم دينية واجتماعية وتاريخية ذات 

ويقول المؤرخ فى " تشكيل عالمنا الداخلى وفى تعيين مكانتنا فى العالم المحيط 
نه بالرغم من أنه آان للدين فى تاريخ اليونان والرومان وفى إ: "موضع آخر

 بالرغم األممنك تجد لدى هذه إتاريخ أوروبا فى القرون الوسطى تأثير حاسم ، ف
 على أن تلك ل دخل للدين فيها ، مما يد الواألدبمن ذلك فصوال فى السياسية 

أما عندنا . الشعوب قد وفقت فى عزل هذين الميدانين عن سلطان الدين عزال تاما 
نك التكاد تجد مثل هذين الميدانين الزمن القديم ، ومن باب أولى فى القرون إف

 ."الوسطى حتى عشية  عصر التنوير الحديث
الدين فى حياة اليهود آان له أثر عظيم وهكذا فان الدور المرآزى الذى لعبه 

ويرجع ) الهاهسك(عصر التنوير "دبى اليهودى حتى أل ااإلنتاجفى تحديد طابع 
سبب ذلك إلى أن معظم الجهود الذهنية التى بلغت ثمارها مستوى رفيعا فى 



ميادينها الخاصة صرفت إلى األدب الدينى بمختلف األشكال واألساليب ، بحيث 
تاج األدبى اليهودى آتابات ودراسات فى التوراة وفى المصادر غلب على اإلن

وجدير بالذآر أن هذه الدراسات . ين والسيما فى مجال القانون الدينى دالقديمة لل
وقد . آانت على األغلب غاية فى حد ذاتها ولم يكن لها عالقة تذآر بالحياة العملية 

 مثاال أعلى فى المجتمع -ت الذى آرس حياته لهذه الدراسا" طالب العلم "غدا 
ومن جملة ما تضمنه ذلك . اليهودى الذى منحه مرآزا ممتازا فى سلمه الروحى 

 األدبى الطقوس الدينية واألدب الفلسفى العميق للخاصة والكتابات الشعبية اإلنتاج
وعبر آل هذا اإلنتاج حظى بمرآز الصدارة على . فى األخالق العامة الناس 

طلع إلى آشف أسرار الالهوت ونظام الكون وتناول آذلك حساب الغيبيات الذى ت
" القابااله" موعد يوم الخالص لليهود والعالم بأسره والذى تتضمنه بالذات آتابات 

 العبرى فى القرون الوسطى وحتى األدب تحدثنا عن إذاومعنى هذا هو أننا 
 .بع الدينى  الطااننا نستهدف أول ما نستهدف اإلنتاج ذإالعصر الحديث ، ف

على أن األدب العبرى لم يخل من اإلنتاج العلمانى فى فترات مختلفة ففى 
 اإلسالمى ، وأيام الحكم المسيحى على السواء ، بلغ األندلسعهد  أسبانيا ، فى

عشر شأنا بعيدا من التاسع  والواقعة بين القرنين الرابع رةتالشعر العبرى فى الف
ولكن هذه . يطاليا شعرا لم يتسم بالطابع الدينى إى آذلك آان لليهود ف. االزدهار 

المحاوالت يمكن اعتبارها ظواهر جانبية فى مجال اإلنتاج األدبى اليهودى ، نظرا 
عصر " ذن لقد آان العالم اليهودى حتى إ. ر االستمرارية فيه صالنعدام عن

داء ما أعالما روحانيا شديد التقييد واإللزام ، ويقوم على وجوب " الهاالهسك
داء يوميا وذلك فى محيطات أجنبية آثيرا ما آانت أتفرضه القوانين الدينية الكثيرة 

وقد نفذ الدين إلى آافة مجاالت الحياة وأثر أيما تأثير فى . ب اليهودية العداء صتنا
 تحدد ةحياة الفرد بحيث آانت مختلف  شئون الفرد اليهودى وأمور دنياه اليومي

 . ليهودية وبموجب قوانينها ضمن نطاق الطائفة ا
فهو عالم .  للفرد أيضا ىوينطبق الوضع الذى جرى وصفه على العالم النفس

بالمناعة ضد التخبطات "  مما يمكن تسميته وأ" الثقة الروحية" يمتاز بشعور من 
، وذلك ألن الدين اليهودى آان قد وفر للفرد جوابا لكل مشكلة من " الروحية

وفى هذا الصدد يشير .  الغاية من وراء آل شىء هضح لمشكالت حياته ، وأو
وبين " الحياة المصونة" إلى الفارق بين ما يسميه بعهود " مارتن بوير"الفيلسوف 

" الحياة المصونة" فى عهود : "يقول الفيلسوف بوير" . الحياة غير المصونة" 



ياة غير الح"ملجأ بينما يرى نفسه فى عهود ويرى اإلنسان العالم موئال له 
وآأنه يعيش فى العراء ولعله ال يجد فى عالمه ولو أربعة أوتاد يشد " المصونة 

ينطبق على حياة " للحياة المصونة "هذا التعريف   خيمته ، وال ريب أنابه
الفرد المسلم أو الفرد الكاثوليكى فى على حياة اليهودى فى تلك العهود آما ينطبق 
.  والجماعات األفراد الدين دورا آبيرا فى حياة العهود الموازية والتى لعب فيها
وبين الحياة غير " الحياة المصونة" التمييز بين اولعله يجوز ، أن نطبق هذ

 وبين اليهود فيما بعد هذا "عصر ما قبل التنوير "على اليهود فى " المصونة
م اييح"ولعل أصدق مثال على ذلك هو الشاعر الصهيونى الروسى . العصر
حيث بدأ التحطم " عصر ما بعد التنوير " الذى يعود شعره إلى " ياليكنحمان ب

 . الحقيقى لطابع الحياة اليهودية التقليدية ذات الطابع الدينى الجامد 
ن الموضوع الرئيسى فى شعر بياليك هو فقدان الحتمية الدينية ، والصراع إ

ى العلمانى ، مالقوالمستديم بين عالمه آأنسان ممزق، بوصفه ممثال لفترة البعث 
شعال جذوة نيران الدين ومثله إوبين عالم آبائه ، الذين آانوا يتمسكون دوما ب

ض ن القارئ لشعر بياليك اليملك اال أن يالحظ عمق التناقإومن هنا ف. وتقاليده 
، وعظم تخبطاته بين آونه رجل النهضة القومية فى موقفه من التقاليد اليهودية

ن إ، ورجل التراث اليهودى بحكم نشأته ، ومن ناحية أخرى ، العلمانية من ناحية 
يمانه بالدين اليهودى، لم يكن بقادر على إالشاعر رغم تعليمه وتربيته التقليدية و

اعتبار الدين اليهودى بفرائضه وقيمه الروحية شيئا يخض الماضى المندثر 
 اإلحياء تشبعه بالدعوة إلى ءفحسب ، آما لم يكن فى وسعه آذلك على ضو
 . الغابرةاألجيال إيمانالقومى ، أن يرضى بالسذاجة التى آان يمتاز بها 

 ونحن نقرأ أولى مالحظات بياليك عن هذا الصراع فى قصيدة من قصائده 
 ١٨٩١التى آتبها عام ) مبيشوط بمرحاقيم" (التجوال فى اآلفاق " المبكرة وهى 

لقد شعر بخيبة أمل حينئذ . سا يرعائدا إلى أو" فولوجين"ن شابا وترك احينما آ
" من عالمات التحلل الروحى المبدئى حتى فى أشد الحصون اليهودية ، فى 

ن إوبينما هو نفسه قد ترك الحصن وانطلق إلى العالم الكبير ف"  الكبرىاألآاديمية
عية آانت تشتاق إلى السالم الروحى لطفولته الذى يرقى للحياة اروحه الالو

  تييهى ونفيىالروحية حتى أيام
لم تمح من قلبى ذآريات طفولتى



 مطبوعة فى نفسى ومالزمة لىإنها

آالختم على قلبى ، وآالوشم على 

أنه يحاول تأآيد تماسكه خالل الصراع الذى يعمه فى مواجهة الرياح الجديدة 
س أن يتأقلم مع المتأقلمين أولكنه مع ذلك على استعداد فى لحظة من لحظات الي

 يساير الحياة الجديدة و
 : يقول ) ١٨٩٢) (بتشوفاتى(ى تلدى عود"وفى قصيدته 

لم تتغيروا عن سابق عهدآم 
القديم تقادم ، وال جديد 
سآتى يا إخوتى لرفقتكم
ولنفسد معا حتى التحلل 

ولكن مرة أخرى فى خضم الصراع وهربا من ضجر عالم الواقع ، ورغبة فى 
بع ظالل المثل الزائلة يحاول البحث عن السلوى فى صفحات التعبير عن عبث تت

مصدر من مصادر الرضاع الروحى اليهودى تعبيرا عن استمرار آ" الهاجاداه"
ل يا(إلى الهاجاداه " صموده فى مواجهة تيارات الرياح الجديدة ففى قصيدته 

 :يقول ) جاداهاه
فيكم يا صفحات التلمود
فيكم أيتها األوراق البالية
أساطير بديعة وقديمة
وفى أيام ضيقى حينما أتأملك
.تجد نفسى فيكم السلوى 

ثم يستعرض عبر القصيدة المصائب التى حلت باليهود ، وآيف أن القيثارة 
ولكن هذه القيثارة انتهى . آانت تواسيهم فى محنتهم وتخفف عنهم ما يعانون 

ال منها القصص واألساطير التى عهدها  وزمانها ولم يعد لها وجود ، وحلت بد
 " : الهاجاداه"تحكى عن روح البطولة اليهودية والتى تضمنتها 

 ومنذ ذلك الحين حتى اليوم 
  ال ملك وال قيثارة وال عود -ال ملك فى إسرائيل 

  التى صدرت من أوتار القيثارةاألصواتثم أفلتت 



 .وأتخذ من الهاجاداه قيثارة لى 
مجاهرة صريحة من بياليك بالشوق إلى الطابع األقدم وفى هذه القصيدة نجد 

 هى تعبير عن المرحلة األولى األشواق وهذه -واألآثر استقرارا للحياة اليهودية 
. من المأساة التى حلت بالحياة الروحية اليهودية دون تقديم الجانب المأسوى منها 

 آانت حدة المأساة "بيت يعقوب " آلما آانت تمر السنوات ويزداد الدمار فى نولك
 . تشغل الشاعر وتجعل صوته أقوى حدة وروحه أآثر حزنا 

)   َهِمْدراش-َعْلى َسْف بيت " ( َهِمْدراش -على عتــبة بيـــت " وقصيدته 
الذى يستخدمه آرمز للحياة اليهودية " بيت َهِمْدراش "يقف على عتبة ) ١٨٩٤(

 -صل إلى ذورتها بدراسة التوراة ن المثالية اليهودية تأل - الكاملة عبر العصور
ويصف لنا بياليك . ويحاول بث أحزانه فيه ولكنه يجده خاليا خاويا على عروشه 

السقف والسطح محطم  سرائيل حيث ترفرف العناآب علىإالدمار الذى يسود بيت 
 التى تسند القبة متهاوية والحوائط متشققة فى الوقت الذى لم تكن فيه واألعمدة، 

 : ل دمارا وتحطما منها فيقولروحه بأق
 نسيج العنكبوت متمايل على سقفك

 .وأفراخ الغربان تتصايح على سطحك الممزق 
- - - - - - - - -- - - - -  )١( 

 "بيت هدراش"يا جدران 
 يا حوائط المحراب ، يا مالذ الروح القوية 

 دىألبويا ملجأ الشعب ا
 لـِمَّ تقفون هكذا صامتين 

 نذا عائد  من الوادى النكد أ ه
 ن الضربات قد زادت إهربت ألقول لكم 

  ، ولكننا ضربنا من الخلف آاألبطالوأننا حاربنا 
 إننى يتيم ويال رعاية ومحتاج لرعايتكم 

 . سكينا وخجال ومهزوما م أخرى وسأعود اليكم مرة

                                                           

أو " الكنيس" أحيانا آنيسًا ومعبدًا ، وتسمى بالعربية مدرسة تدريس فيها آتب اليهود وتستعمل) �(1) 

 "الـِمِْدراس"



ثم يحدث التالحم بين التحلل الروحى العام فىالحياة اليهودية وبين التحلل 
 : الروحى فى نفس بياليك

 " مدارش-يا بيت " ومرة أخرى 
 وقفت على بابك ذليال آالفقير وخاويا مثلك

 أأبكى لخرابك ، أم أبكى لخرابى 
 أم على آليهما معا أبكى وأنوح 

شير  إلى من ترآوا عشهم بحثا عن حقول أوسع آملين فى العثور على ثم ي
السعادة هناك ويؤآد أن النصر لم يكن حليفهم ألنهم يهيمون فى مساآن غريبة، 

ثم فى نهاية " . الهاالهسك" إلى اوهو يقصد بذلك ، الشباب اليهود الذين اتجهو
جعلت الرب ينقذه من  هى التى اإليمانالقصيدة يحاول تأآيد تمسكه ببقية من 

 .الضياع 
 ن يوفى الحقول ما زال آثيرون تائه

 أسيموتون موت الصالحين ، أم سيجدون الراحة 
 فى حياة الطالحين وسينسونك لألبد

  عدوى، وخلفنى مجردا لقد تغلب علّى
 .لهى إلهى فأنقذنى إولكننى انقذت 

 ك ءهاوى يا خمية الرب وسوف أعيد بنانلن ت
  من أآوام ترابك وسأحيى الجدران

 جف العشب وذبل الزهر ولكن الرب سيبقى لألبد 
وتأثر " العهد القديم"م نبوية تظهر فيها تأثيرات موهنا نرى الشاعر يرتفع إلى ق

 .بياليك بأسلوبه
ومرة أخرى يحاول تأآيد ضرورة التمسك بمثل الدين محاوال من خالل ذلك 

ن إ" جديدة ، فنجده فى قصيدته التصدى لما بدأ يغزو روحه وعقله من أفكار 
يؤآد أن سر قوة اليهود ) ١٨٩٨" ( الراعتَخت َنْفِشيإم يشى ا" (شئت أن تعرف 

 :تهم هو الدين دائماأوجر
 ن تعرف أن شئت إ

 َخوُتك المقتولينأالنَّْبَع الذى اْسَتَمدَّ منه 
 أس بفى أيام البْؤس الَجْرأة وال

 وآيف خرجوا فرحيِن لمالقاِة الموت 



 قدموا رقابهم لكلَّ سكيٍن مشحوذٍة ولكل بلطٍة هاويةو
 وآيف َصَعدوا إلى الموقد ، واندفعوا إلى اللَِّهيب

  . )١(" الرب الواحد" وماتوا ميتة القديسين هاتفين 
وبعد أن يكرر هذا التساؤل بصور مختلفة فىخمسة مقاطع يرد على التساؤل 

 :قائال
 أواه يا أخى المعذب 

 ن آنت ال تعلُم ُآلَّ هذه األمورأ
  للزمان هالقاهر"  همدراش-بيت "َفِسْر الى 

 ليه فى ليالى شباِط الطوال إاذهب 
 وفى أيام تموز ذاِت اللَّظى والناِر 

 ليه فى النهاَرإاذهب 
  الفجر أو عند انتصاف الليلفى
 ن يكن قد َتَرَك اإللـُه بقية صغيرٌة من الناجين إف

 فقد ترى عيناك فيه ، حتى اليوم 
 بين ظالل جدرانه

  الموقد الضباب، فى زواية ، أو جانب وفى
 ...قد تريان 

 سنابال قليلة آأنها ِظُل لما اندثر ؛ 
 بعض يهود واجمين 

 ة معقودة الجبين ،قم معروهوجوه
 هم يهود المهجر الذين يحملون نيره الثقيل 

 يحاولون أن ينسوا عذابهم 
  )١(فى صفحة بالية من صحف التلمود 

                                                           

 " ا رب واحدنلهإاسمع يا إسرائيل الرب " التوراة  بهذه العبارة تنتهى اآلية الواردة فى) ١(

 ) ٤لسادس آية تثنية اإلصحاح ا          (

ثبت التفسير المادى للفكر اليهودى أن الدين اليهودى وقيمه وتقاليده لم يكن هو سبب أد ق         ويهذه المناسبة ق

 أى أنه ليس -سباب أخرى تكمن وراء هذا تترآز فى شخصية اليهودى ذاته أاستمرار اليهود، ولكن هناك 

نه إجعل الدين يعيش ويبقى  لوجود بل اليهودى هو الذىالدين هو الذى جعل اليهودى يعيش ويستمر فى ا

 . فى حاجة إليه لتغيير أسلوب حياته الشاذة 



 يحاولون أن ينسوا إمالقهم
 فى قصص قديمة يرونها 

  همومهم واوأن يطرد
  يرتلونه)٢(مور  بلحن مز

 أواه ما أسخفه من منظر (
  )١ (فى أعين الغريب ، ال يفهمه

هذه القصيدة يحاول أن يجد لنفسه مخرجا من موجة الصراع النفسى  نه فىإ
. ة داعيا إليها بنى دينه الذى يعترآه فال يجد إال أن يعود إلى الحياة اليهودية المقنن

عتقد أنها ستجعله يصمد لكل المصائب ويتغلب على ما ا، وهى العودة التى 
 .يصادفه من عذاب 

 اليهود بأن القومية اليهودية ال ترفض الدين إليهاموقد آانت هذه هى الوسيلة 
ن مثله ألنه التعبير الحى عن التاريخ اليهودى ، وذلك ألبالتمسك به و بل تدعو إلى

ولكن سرعان ما تعمق . الصهيونية ترى أن الدين وسيلة والصهيونية غاية 
المأساة حينما يطل بياليك حوله فيجد أن الجميع من حوله قد تخلوا عن هذه 
الطريقة القديمة للحياة ، وأعرضوا عن المصدر الرئيسى للثقافة اليهودية 

 . نجرفوا وراء تيار الثقافة الحديثة او
يعبر الشاعر فى ألم مبرح عن ) ١٩٠٢يوليو ) (لفادى" (بمفردى" ففى قصيدة 

. ئن فى حسرة وتئن معه الروح المقدسة يو" بيت همدارش" شعوره بالوحدة فى 
ومع أنه يذوب شوقا إلى العالم الساحر الخارجى  فإن روابطه بعالم التقاليد تجعل 

 : الفراق عسيرا عليه فتبقى نفسه مجزأة بين العالمين 
  حملتهم الريح ، آلهم جرفهم النورآلهم

 وترنم صباح حياتهم بنشيد جديد 
 وأنا فرخ وحيد أنسيت من القلب 

                                                                                                                                                        

للدين "التعاليم الشفهية : سية ، ويعتبر التلمود ائر العبادة األساعهو المجموعة األساسية للقوانين وش) ١(

وقد آان التلمود وال يزال يمثل الصدارة بين الدروس الدينية لدى اليهود وما زالت تعاليمه " ىاليهود

التى تمثل " الهاجاداه"جمع أساطير   فقد حرص بياليك علىااألهمية هذ ونظر. العنصرية هى التى توجههم 

 .شرها بين اليهود آوسيلة لبث قيم التلمود بين اليهود الجانب القصصى منه ون

جزاء آبيره منه فى سفر أوقد اندرجت . ألفه الملك داود " تهيليم:ن العقائد المتوارثة أن آتاب المزامير ) ٢(

 .  جرت العادة لدى اليهود أن يتلوا المزامير فى أوقات الضيق والشدة و. الصلوات اليهودية 



 تحت أجنحة الروح المقدسة 
 من أجل هوتستمر هذه الحالة النفسية مع بياليك ، ولكن سرعان ما يفقد حماس

كتب أو بال"  همدراش-بيت "  التى آان يزمز لها عادة إلسرائيلالروح القديمة 
 .  الصفراء األوراقالثمينة الدينية ذات 

نه ربما آانت هذه حالة نفسية طرأت على بياليك فى فترة إوآان يمكن القول ب
من فترات الصراع الداخلى الحاد فى نفسه، ولكنها فى الواقع ظلت تالزمه بحيث 

سه ، يمان داخل نفإأنه آانت هناك عبادة و أصبح واضحا بالنسبة لقارئ شعره
 تبعا لحالته النفسية إلى أن اندثر هذا البريق ئكن توهجها آان يبرق وينطفول

ومن هنا بدأت عالمات التحلل الروحى اليهودى لدى الشاعر الذى آان . تماما
 . انعكاسا صادقا فى تعبيره عما يعم العالم اليهودى فى ذلك الوقت 

يقول ) ١٩١٠) (ريم ِلِفْنىّْ آرون َهْسفا" (مام دوالب الكتب أ: وفى قصيدته 
مخاطبا الكتب الدينية التى تمرد عليها وهى رمز آخر من رموز الحياة اليهودية 

 : القديمة بكل ما تمثله من قيم دينية 
 ألم أدرك شبابى معكم أنتم فقط 

 وآنتم لى آالحديقة فى حر يوم لقائظ
  آالوسادة فى ليالى الشتاء ىوآنتم لرأس

 تذآار روحى وتعلمت أن أحفظ فى أوراقكم 
 وأن أضمن سطورآم أحالمى المقدسة 

 واآلن بعد مررو وفت طويل
 بعد ما صرت مجعد النفس والجبين 

 مامكم ثانية أها هى دورة حياتى تعيدنى وتضعنى 
  فى الدوالب ةيا أيتها الكتب المكنوز

 .)١(وبانازحات من الفوف وسلفيتا وأمستردام وفرانكفورت
 ننى أنظر فيكم وال أعرفكم إيا عجائز الكتب 

 ومن بين حروفكم لم تعد تنظر إلى أعماق نفسى 

                                                           

 آز يهودية هامة ، وقد طبعت بها آتب يهودية دينية ذات قيمة وآان بياليك أوروبية آان فيها مرامدن ) ١(

 "يوسف آالوزنر" منها على آتبه وقد أشار إلى ذلك فى خطاب سيرته الذاتية إلى األديب اليهودى يحصل 

. 



 .عين اليقظة األ
 .تلك األعين الحزينة لشيوخ غابرين 

 مهسمع هناك همس شفاهأولم أعد 
 ينسل من قبور نسيت ولم تعد تزار

..... 
 وأنت يا آواآب السماء يا حب روحى 

 ويا فاهمة مكنونات قلبى 
 ة ؟ تما بالك صامتة ، صام

 أحقا لم يعد لدى جفنك الذهبى 
 شارة خفيفة تقولينها لى ، إقول أو

  وأنا الذى نسيت لغتك -أم أن هناك الكثير 
 األسرارولم أعد أسمع بعد لغتك ، لغة 

 أجيبى يا آواآب السماء ، فإننى حزين 
 الصارخ بانقطاع ما بينه وبين مثله الروحية والذى طالما اإلحساسوبعد هذا 

حاول أن يرفع صوته مؤآدا ارتباطه به نجده يصل إلى ذروة ترحمه على التمسك 
 . التى تلته واألجيالروحى اليهودى فى نفسه معبرا عن مشاعر جيله ال

  وهو ما يقابل طلبة األزهر –) همتميد" (الطالب المثابر "ففى قصيدته الروائية 
 يعبر -الشريف الذين يكرسون بياض أيامهم وسواد لياليهم للدراسات الدينية 

دية اآلخذه فىالتحلل عن ثورته على معالم الروح اليهودية والتقاليد اليهو
يدة باستهالل يوصف فيه صوتبدأ الق. نثار إالواالضمحالل والتى لم يبق منها 

وعمله آحارس للنار المقدسة للتوراة والتى آانت ما زالت " الطالب المثابر"
 " اليهودى"الجيتو " أرجاءخامدة فى 

  فى أرجاء المنفىةما زالت هناك مدن خرب
 عتنا القديمة تحترق فيها فى الخفاء شم

 حيث ترآها الهنا لخالص آبير
 :جمرة هامسة فى آومة من الرماد

 وآجذواى ملتهبة تحترق هناك 
  ونفوس مهانةةواح تعسرأ

 تعيش بال حساب وتتقدم فى السن فى غير أوان



. نفس الشاعر   هذه بنغمة الصراع فىاألولى األبياتونشعر من مجموعة من 
 التناقض هو نفسه الذى آان موجودا فى نفسه أنه أن هناك تناقضا واضحا ، وهذا

يحب ومعجب بعالم بنى دينه ، ولكنه فى نفس الوقت يشعر بضيقه وتجهمه الزائد 
 . وبانعدام الفرح والسرور فيه

 به يعبر فإذاومأساته ، " الطالب المثابر" وبعد ذلك ينسى الشاعر أنه يعبر عن 
 : بذلك عن مأساة ذاتهعن نفسه ويصيح هو بضمير المتكلم معبرا 

  بل ست سنوات -فى ذلك المنزل وبين تلك الجدران لم يمر عليه مجرد يوم 
 هنا نضجت طفولته ، واآتمل شبابه
 وهنا انطفأ نور عينيه وشحب وجهه

 ست سنوات آاملة هى سنين مراهقتى وشبابى 
 ليس مجرد يوم ، بل ست سنوات 

 آالظل وبال حياة ، ضاعت إلى األبد 
 هذه الفترة يكون الفتى غير واع للتغييرات والتقلبات التى تحدث فى وخالل

والذين دخلوا ) المعهد الدينى " ( اليشيفا"حياة الطلبة اآلخرين الذين يدرسون فى 
 " :  همدراش-بيت "وخرجوا منه بينما هو وحيد فى 

 هناك الذاهبون لبيوتهم لقضاء أيام حافلة 
 ريبةوهناك من ينتشرون فى القرى الق

 :ولكل منهم حكاية 
  ،األمسياتيحكى عن لعبة بالورق فى   -  األول

  عن حكايته مع العذارى فى الليل  -والثانى 
  عن عثوره على خادم الكنيس -والثالث 

 يوم السبت فى مكان معلوم 
الصامد الوحيد لدراسة التوراة وآل هذا يجرى من حوله ولكن واحدا  ولكنه هو

 :  المغروز فقط يقف آالمسمار
 السنينو األعمالوتمضى من خلفه    

 وماذا أمامه؟       أمامه حائط حديدى ثابت 
 ورآن خفى ، وصفحات روق بالية 

وبعد أن يصف البرنامج اليومى لهذا الطالب يصف لنا صراعه مع المغريات 
 :فى العالم المحيط به 



 وحينئذ تهبط الرياح على خضرة الحديقة 
 وت هادئ رقيق وتهمس وتغريه بص

 أنظر المحاسن أيها الغالم
 نطر آم فراشى بصرك ا

 وتيرتمتع قبل أن يذوى 
 :  نجد الفتى يضيق بالتوراة ويعلن ضجره منها اإلغراءوآرد فعل لهذا 

 ويرفع للريح يده العاجزة 
 : ويقول متوسال

 حملينىا.. . خذينى أيتها الرياح 
 فلنطر من هنا ونعثر على مكان مريح

 مكان هنا يضيق بى وأنا متعب أن ال
ل عن سر اءف الجانب المأساوى من هذه الحياة المملة يتسصواستمرارا لو

 األوسعل عن سبب عدم انطالقه للحياة اءالحزن الذى يخيم على الفتى ويتس
 :  مؤآدا استمرار الصراع بين الجانين فيقول واألرحب

  لماذا ؟-أهو مسكين  
  خلق للبهجة ؟ساناإلنومن يمكنه أن يثبت أن 

 ولم يكن الفتى هو اآلخر مسرورا؟ 
 أن لترانيم الجمارا

 مرارة حلوة وحالوة مرة
 يدرك الفاهم لها فقط 

 آم هى ثاقبة وآم هى ملتهبة 
 هى مؤلمة وآم هى مشرقة  آم

 تفيض بالشاعر فيرفض هذا النوع الحياة المظلمة ةرائن المشاعر الثإوأخيرا ف
 النماذج التى أغلق الدين وحياته المقننة دونها آل مباهج ويرفض أن يتعفن مع تلك
 : تح العقلى فيقول فالحياة األخرى والثقافة والت
 أيها المتألمون المعذبون 

 ى على أن أضيَعظلن يحملنى ح
 ُكم وتخلْيُت عن توراتى بََتلقد ودَّْعُت َع

 وتمرَدُت على زادى



 ت بمفردى عفى طريق آخر ض
  وبعيًدا عن ُحُدوِدُآم األزمنةلقد تغيرت 

 .َنَصْبُت َهْيَكَلِى وأقْمْت َعَتَبتِى 
وهكذا نرى الشاعر يقيم فى هذه القصيدة نصبا تذآاريا لشخصية آانت تحفل 

وحتى فترة بداية الحرآة الصهيونية ، " عصر التنوير"بها الحياة اليهودية قبل 
ابرين فى الحياة اليهودية  هؤالء المثألمثالوذلك ألنه لم تعد هناك بقايا أو أثر 

أعتبرها بياليك من أحسن ما آتب ، تصلح رمزا التى المعاصرة وهذه القصيدة 
 .لليهود فى العالم فى آل من حياتهم الذاتية وصراعهم ما يدور حولهم 

"  همداش- بيت" نزوائه فى رآن اصدق لدى بيمثل بحق و" فالطالب المثابر " 
وحياة الطالب ومراحل صراعه ال شك أنها تتشابه " الجيتو"اليهود فى عزلتهم فى 

إلى حد آبير مع حياة اليهود فى صراعهم بين الحياة الروحية التقليدية وبين 
.  من الثقافة والحياة الخاصة بالشعوب التى يعيشون بينها األرحبانطالقهم لآلفاق 

تحقيقها وصارعت من أجل " الهاالهسك" وهذه الفكرة هى التى عبرت عنها حرآة 
 . وأخفقت 

 



 قضايا صهيونية فى شعر بياليك
 األبعاديمكننا أن نقسم قصائد بياليك الصهيونية إلى أربعة أقسام تناولت 

 حرآة الفكر الصهيونى فى مستهل إرهاصات إطارها  التى درات فىاألربعة
 : القرن العشرين وهى 

 . الطبيعيةاألرضة العودة إلى  فكر-١
 . فكرة المسيح المخلص-٢
 .اله أو بالتحديد نبذ االندماج فى الشعوب ا فكرة نبذ الهسك-٣
 . موقفه من التراث اليهودى -٤
 
 . الطبيعيةاألرض فكرة العودة إلى -١

 الرئيسية ة هى الرآيز- أرض فلسطين -لقد آانت العودة إلى األرض 
وقد . والتى عبر عنها بياليك فى عدد من القصائد " محبة صهيون" لفكرة 

التى "  العصفورإلى"آانت أولى قصائده التى تحمل هذه الروح هى قصيدة 
ور آرمز يخاطب ففى هذه القصيدة يستخدم بياليك العص . ١٨٩١آتبها عام 

 األرض أمجاد المقدسة ويطلب منه أن يخبره عن األرضمن خالله رموز 
  إلى هذه األرض واقهأشالقديمة ويبثه 

  لعودتك أيها العصفور الجميل ة دافئةتحي
 من البالد الحارة إلى نافذتى 

 آم اشتاقت نفسى إلى صوتك العذب 
 خوتى فى صهيونإأتحمل لى السالم من 

 من إخوتى البعيدين القريبين 
 يا أيها السعداء أتعلمون أننى أعانى

 م الآلنعم أعانى من ا
اته ذنه وا فى وجدإال رومانسى حالم ال جذور له رضباألوارتباط الشاعر 

 أبعاد أيةولعل هذا هو السر فى استخدامه لرموز مستقاة من الطبيعه ليس لها 
اجتماعية أو تاريخية ثم يسأل الشاعر العصفور عن حال آل ما تشتمل عليه 

 . المقدسة من رموز ذات دالالت دينية لليهوداألرض
 وادى ، ومن قمم الجبال؟أتحمل لى السالم ، ومن ال

  ومياهه الصافيةاألردنآيف حال نهر 
 آيف حال آل الجبال وآل التالل؟



والخلفية الطبيعية التى يصفها الشاعر فى قصيدته تتصف بالعمومية فهو 
نه ليس له عالقة ذهنية مستقاة من الكتب أل" آل الجبال والتالل"يسأل عن 

لقارئ عمومية اللغة والصورة عند بياليك وليقارن ا(الدينية واألدبية اليهودية 
بخصوصيتها ومحسوسيتها البالغة فى شعر " نهر األردن ومياهه الصافية "

وال الكونغو وال األردن فى نهر : لن يصب النيل فى الفولفا " محمود درويش 
والخلفية الطبيعية العامة هى " وحياة .. ومجرى .. الفرات،آل نهر وله نبع 

. ق من التاريخ اليهودى ومن المنفى بل ومن آل اآلالم اإلنسانية خلفية االنعتا
نها خلفية تمكن الذات اليهودية أن تطرح آل أعبائها التاريخية جانبا لتنطلق إ

 . مثل العصفور نحو البعث الجديد
والعودة  للطبيعة ولألرض التى سيكتب لذاته االنبعاث فيها تظهر بوضح 

 شوقه ةالتى يعبر فيها الشاعر عن حرق" فى الحقل " وجالء فى قصيدة 
فهو يعبر عن شوقه إلى . للتحرر واالنطالق باندماجه فى الطبيعة الطلقة 

الحياة البسيطة فى القرين نادبا حظه الذى لم يمكنه أن يكون بين إخوانه الذين 
 .  األرض فى أرض إسرائيل ةحققوا حلمهم فغدوا يحيون من ثمار فالح

 وحريته فى هيدته هذه بالتعبير عن أنه وجد خالصويستهل الشاعر قص
االنطالق فى الحقول التى ال تحدها األسوار والتى يخيم عليها األمان ويبارآها 

 -:ن مشاعره تنجذب إليها وسيل تفكيره مشدود نحوها ألالرب وذلك 
 هربت اليوم إلى الحقل من خزنى خائر القوى 
 .رى هربت إلى حيث تهفو مشاعرى وتتدفق أفكا

ثم يبدأ فى التجاوب مع الحقل ومناجاته واالختباء بين سنابل القمح 
واإلصغاء إلى صمت الغابة مستمعا إلى أسرارها التى ينبس بها ورق 

 :األشجار
 ئآتى بين القمح واختب

 ندفع مع سيقانه الوفيرة أغرق بين سنابله وأو
 وأنجرف مع فيضان أمواجها 

 ر الدغل،وأصغى لصمت الغاب ، وأسمع أسرا
 يترامى إلى أذنى همس األشجار   وءوفى هد

 .فأسمع سر حديث أوراقها 
 معجم بياليك يتكون من مجموعة من الكلمات الرومانسية ذات الداللة إن

نجرف مع أ ينطلق ، ال تحدها األسوار ، فهربت ، اندفع ،  مثلالواضحة
 على وهى آلمات أن دلت. لصمت غرق ، أصغى أ ئفيضان أمواجها اختب



فهى تدل على رغبة الشاعر الدفينة فى أن يلقى بذاته فى أحضان مطلق  شىء
عالقة له  مطلق ال) المسيح المخلص(، التوراة، ، العمل اليدوى) األمة(ما 

ن يذيب آل أبوجود  اليهودى المحسوس فى المنفى وذلك حتى يتسنى له 
 .  وفى طهر الموتىاألطفال يصبح فى براءة ية وهمومه اليهود

وفى نفس القصيدة يستمر بياليك فى استخدام الصور التى تعبر عن رغبته 
 األرضإلى آل غير تاريخى يستوعب الذات الفردية فيتحدث عن " العودة"فى 

 أن ترضعه من ثديها الن إياها راجيا األمومةبنغمة حانية رامزا لها برمز 
 :  إليهاظامئةنفسه 

   النديةاألرض أغمر وجهى وأهوى على 
 : لها ذارفا الدمع فوق صدرها أوأس
  الرحبة الكبيرة األرضأيتها : أماه 

 تخرجى ثديك لى  ال قولى لى ، لم 
 فأنا أيضا لى روح فقيرة متشبعة 

هما استمرار لمعجم بياليك " وأهوى على األرض "، " أغمر وجهى " 
 - القالنطالق ولكنه انطاالهروبى وهما صورتان فيهما تعبير عن الرغبة فى 

يشبه الموت الكبير إلى حد آبير ولذلك فهو يرى ويهوى على األرض الرحبة 
 .الكبيرة ، رحابة مطلقة تذآرنا برحابة القبر الذى يوجد خارج الزمان

وبياليك مثل آل الشعراء الرومانسيين يذهب إلى الطبيعة ليبثها همومه 
ترتعد السنابل ذعرا ولذلك حينما تهب الريح فجأة و. وليصب فى قوالبها أفكاره

، وتتطاير الغالل فى الهواء مثل نعجات القطيع المذعور يفاجأ الشاعر بأن 
فسنابل القمح ترآض . حرآة الطبيعة تشابه إلى حد آبير حرآة عقله وفكرة 

" إلى حيث يشرق النهار وتهرب السحب " إلى حيث ترحل الغيوم "مسرعة 
 ". نفوسنااألحالمإلى حيث تحمل 

خواته إشاعر فصيدته بتأآيد شوقه إلى أن يكون مثل من سبقوه من وينهى ال
إلى الهجرة ويختم القصيدة بأن يرسم صورة للمستعمرين الصهاينة فى 

 : فلسطين يعيشون فى وئام مع الطبيعة وعناصرها 
 إخوتى العاملون فى بيت أمى

  الذين قد يرفعون أصواتهم فى هذه اللحظة ،
  من أعلى جبل أوتل ،

 . تحيتى المرسلة إليهم  علىييبينج م



لى إإن عمومية وصف بياليك للطبيعة تصل إلى الذروة فى تحيته المرسلة 
. ى تل، يتصادف ويكون أعلى من زمالئه أأى جبل أو " أعلى جبل أو تل" 

ن ألوالصهيونى بياليك ال يملك إال أن يرسل هذه التحية الباهتة العامة ، 
اهية ، عالقة بفكرة واهية ، عالقة بفكرة وليس عالقته بهذه األرض عالقة و

أين هذا من شعر درويش الذى يمور بتفاصيل حبه المباشر . بواقع معاش 
لفلسطين التى يعرفها والتى عاش فيها، حب يصل به إلى درجة تجعله يشعر 

ن درويش يعرف إ"والوطن   ..األرضوطعم / ملح الخبز واللحن " بمذاق 
 وهمومها ومنديلها وقدميها وجسمها وأحالمهاووشمها اسم فلسطين وعينيها 

" بدأ أتها وصوتها وميالدها وموتها ولذلك فهو ال يرسل تحيته موآلماتها وص
 ".إلى جبل أو تل

 

 . فكرة المسيح المخلص-٢
استعارة يستخدمها لوصف المطلق   آانت الطبيعة فى شعر بياليك هىوإذا

 الدينية األسطورةالمسيح المخلص هى المجرد الذى يتخطى التاريخ ، ففكرة 
  آان ثمة اختالف هام وإذا. اليهودية التى يستخدمها ليعبر عن نفس الموقف 

 استعارة الطبيعة تعبر عن الرعبة فى الهرب إلى أنص فى خبينهما فهو يتل
 أسطورةمطلق غير يهودى يحرر الشاعر من ذاته اليهودية المنفية، أما 

على تحقيق  هودى الخالص الذى يساعد الشاعرالمخلص فهو المطلق الي
 . مه التى تعيش فى أرض الميعاد ألالغرض ذاته عن طريق الذوبان فى ا

ة فى شعره بصوره متعددة الوجوه ، وحينما يوقد عبر بياليك عن المسيح
 المنفى ةآان يعبر عن فكرة المسيح المخلص فإنه آا يقصد الخالص من عبودي

 الخالص الكونى أنبرز وأآد أ إلى أنه باإلضافة وإعداد مملكة إسرائيل
ن أنسانى العام هو رهن بمجىء المسيح وتحقيق مثاليات الشعب اليهودى وإلوا

.  هى السعى لتحقيق الخالص األجيالأساس المهمة التاريخية لليهود عبر آل 
وبما أنه ليس هناك مغزى للتاريخ بدون حياة  شعب إسرائيل ، فكذلك ليس 

ى مثالية معلنة للخالص ال تضع فى حسبانها أوال وقبل آل أل مغزى ىأهناك 
وقد عبر بياليك عن هذه الرغبة فى الخالص .  شعب إسرائيل صشىء خال

وهذه القصيدة يستهلها " . آثار المسيح"بصورة مباشرة وصريحة فى قصيدته 
 : المجىء   فى الخالص لتأخر المسيح فىاألملالشاعر بالتعبير عن فقدان 

 رب يوم خالصنا ، ت لم يأت المسيح بعد ولم يق



 ولم يسحب آبش الضأن بعد على قمة جبل الزيتون 
  من جيبنا األخير الدرهم دلقد نف
  أمواتا وصرنا جميعا أنفاسنات دونف

 .ات وءققت آل النبلقد تح
  األنبياءالتى نطق بها الحكماء وتنبأ بها 

 األآاذيبهل تحدثوا بالباطل وبثوا 
 .ذن تأخر قدوم المسيح إ فلم الإو

 الذى األملوفى نفس القصيدة يواصل الشاعر النغمة اليائسة مشيرا إلى 
غزا آل القلوب واالستعدادات من أجل يوم الخالص بين آل الناس من 

ولكنه فى النهاية  ينتابه اليأس . مفكرين ورجال دين وأناس عاديين وسفهاء 
وفى قصيدة . مل الخالص فى المسيح من آل هذه االستعدادات ومن قدوم أ

يستعرض الشاعر ) والهاجادا هو آتاب صلوات يهودى" ( الهاجاداإلى"
المصائب التى حلت باليهود وآيف أن القيثارة آانت تواسيهم فى محنتهم 
وتخفف عنهم عبء ما يعانون ، ولكن هذه القيثارة انتهى عهدها ومضى 

التى تحكى عن روح " الهاجادا: هازمانها ولم يعد لها وجود وحلت بدال من
 : البطولة اليهودية

 ومنذ ذلك الحين حتى اليوم 
  الملك والقيثارة وال عود-ال ملك فى إسرائيل 

 لى صدرت من أوتار القيثارة إ األصواتوأفلتت 
 .وآانت الهاجادا

 ....ومنذ ذلك الحين حتى اليوم 
  باألحزانوأنا أنوح 

  .وأتخذ من الهاجادا قيثارة لى
ل إلى صوفى أحلى أحالمه فى الصيف ، حتى فى شكوآه وتخبطاته التى ت

 بانحدار شعبه، ومع النوازع العاصفة التى جعلت ثقته إحساسه، ولدى األعماق
 يوم إلى بالعصر ينهاران حتى تلك اللحظة آان الشاعر يشتاق وإيمانه

التى " هشمس" هذا الشوق هو آل مناه، وهو إن" .  يوم العتقإلى"الخالص 
 حياة الكالب المشبعه أيام الحالكة المظلمة فى األيام فى األضواءتمنحه 

 . بالخزى والفاقة
 أن ظهورة هو إذالتاريخ والزمن  ال فى نهايةإوظهور المسيح لن يتحقق 

فى الواقع اللحظة التى سيحل فيها الزمان المطلق محل الزمان التاريخى، 



أن التاريخ يحمل معنى التطور والتغيير  إذ. بظهوره يصل التاريخ نهايته 
 إذا إالوالمسيح لن يظهر . والتعديل ، أما المسيح المخلص فهو ثابت ال يتحول 

 مةالابلغ الفساد ذروته وبلغت تناقضات التاريخ منتهاها ، ووصل استشهاد 
ن المعاناة المستمرة ستكون السبب فى دفع أو. اليهودية من أجل مثلها مداه 

ولكن والدة المطلق من النسبى ، . فى تقريب يوم الخالص النهاية 
 نجد فإننا، ولذا ةوالالتاريخى الثابت من التاريخى المتغير ليست والدة سهل

لوصف " الشمس المضيئة" بدال من " النار المحرقة"الشاعر يستخدم صورة 
 :ظهور المسيح 

 من جبال الظالم سوف يتحت اللهب 
 المقدسة  روحنا ألألوسوف تضئ وتت

العمود "يصف الشاعر المسيح بأنه مثل " رسالة صغيرة"وفى قصيدة 
) وهذه صورة مستقاة من العهد القديم الذى آان يعرفه الشاعر جيدا" (النارى 

يستخدم الشاعر استعارة النار " األخيرينموتى الصحراء "وفى قصيدة . 
ئد العسكرى للنبى يصف بياليك فى القصيدة القا. المحرقة المخربة مرة أخرى 

  الذى يقف على قمة التل وصوته يهدر فى مواجهه" يشوع بن نون"موسى 
والشاعر يرى أن المنفى ... رض آنعان أ جيشه من اليهود وهو يستعد لغزو

اليهودى الحالى مثل الصحراء التى تاه فيها اليهود وماتوا ولذا فهو يدعو 
ه ويطلب منه أن يمتثل صوت الجيل اليهودى إلى االستيقاظ وإلى رفض حيات

 : مملكة داود آسابق عهدها باء إلعدادألويسير إلى أرض ا" يشوع بن نون"
 صوته يخرج آالسهم مليئا بالقوة والطاقة 

 وآلمته تخترق آالشعله ، آالنار 
 حتى الصحراء المخيفة ، الصحراء الخالية 

 ". المسكين أيهاقم يا إسرائيل ، قم : "تردد وراءه
يستخدم بياليك صورة أخرى " ن الشعب لعشبإحقا "دته الشهيرة وفى قصي

صورة النفير، وهى صورة مرتبطة فى الالوعى : لوصف ظهور المسيح 
ن أ ال بد وى والنفير مثل النار المحرقة ينم عن العنف الذاأليامالجماعى بنهاية 

يصاحب التحول من الواقع التاريخى اليهودى المغرق فى العفن حيث يرقص 
اقع المثالى المفرط فى المثالية واقع البعث واليهود حول العجل الذهبى إلى ال

 :القومى الجديد 
 ورقة ذابلة فى شجرة ، زبد متصاعد من موجه ،

 آرم عفن  هل يحييه الندى؟



 ة الرايعهل ينفخ النفير وترف
 ليستيقظ الميت أو يهتز؟

ن نفسه غبار  أن ينفض عىاليهود ن لم يأت المسيح بنفسه يجب علىإو
السلبية وبلغة تنم عن العنف الحتمى الذى يصاحب محاولة فرض الرؤية 
المثالية على الواقع المتغير يطالب بياليك اليهودى بأن يضرب على القلوب 

مع " وفى قصيدة . ن يضىء آل ظلماتها أوان ينقذ الشرارات من داخله،و
 :يقول " الشمس
 ن بحثتم عن ضياء الشمس بالجدوى ، إ

 فامضوا واخلقوع من العدم 
 من الرخام اقطعوه ومن الصخور انحتوه

 ومن زوايا قلبكم اجذبوه
ن مسيح بياليك الٌمَخلص ال يختلف آثيرا عن مسيح الروايات اليهودية إ

خالقية أو حلم أ التقليدى مجرد فكرة صن المسيح المخلان آإ، واألسطورية
 مثالية تحولت إلى برنامج بالعصر الذهبى ، فأن مسيح الصهيانة هو فكرة

لك إلى دى ذأن إسياسى يحاول أن يفرض نفسه على الزمان والتاريخ حتى و
 . الدمار والخراب والنابالم

 فى آلمات مثل ة المتمثلةالرومانسي" ةالعود"  وهله أن صور ألولوقد يبدو 
 األرض من ثدى ةالرضاع" و"  للصمتاإلصغاء"و " الغرق"و" االختباء"

لكبيرة متناقضة مع صور االنطالق والتدمير والخلق من العدم  اةالرحب
 فيما واألفعى" ( قطع الرخام " و "النفير"و" النار"والمتمثلة فى آلمات مثل 

ا تعبر عن هن الصور فى مجموعألولكن التناقض صميمه سطحى ) . بعد 
ن آان عن طريق االنسحاب منه أو إ المحسوس التاريخ ةرغبة فى عدم مواجه

 . دميره آلية ت

 : نبذ االندماج فى الشعوب -٣
روح الحرية تكتسح روسيا وقد جرفت معها أآثر   آانت١٩٠٥فى عام 

الشباب اليهود من الرجال والنساء وقد أعطى هؤالء طاقتهم لقضية تحرير 
"  الدعوة العنصرية  إلى إلىروسيا من الحكم القيصرى ولم يلتفتوا بالمرة 

لتى آانت فى مضمونها انفصاال عن جوهر االرتباط ا" القومية اليهودية 
وهال بياليك ما  يحدث ، هو الصهيونى الذى . بالوطن الذى يعيشون فيه 

نطلق يحذر اليهود بلغة ا فاإلنسانية  بالوالء أو الحب نحو إحساسى أاليمارس 



 ما أحسن أعطوا ألنهمقبلية متعصبة من قصاص الرب الذى سوف يحل بهم 
 لدى اآلخرين ، وشيدوا أبنية ة آالوديعأرواحهم ورهنوا األجنبيةفات لديهم للثقا

  :أطفالهم  أرواح ثم اغرقوا فيها األرضروحية وعقلية لكل شعب على 
 زرعتم دمعتكم المقدسة فى آل المياه، 
 ونظمتم من خيوط الثور شعرا خادعا ،

 جنبى أوأفضتم روحكم على آل رخام 
 هى مثل عالقته - حسب تصور بياليك -لعالمية بالثقافة اى ن عالقة اليهودأ
، عالقة تنطوى على الشك ، يلعب فيها اليهودى دور ) غيار ألأى ا(يم ربالجو

ستحدثت من أن الثقافة اليهودية أالشهيد والضحية ، يعطى واليأخذ شيئا ، آ
ثم  يستطرد بياليك فى نفس القصيدة قصيدة . ثير ال تاريخى أالعدم ونمت فى 

 من النور ةفيصف آيف تقترب النسور الشاب" ن هذا قصاص الرب إ حقا" 
 النور رأسا، بينما إلى تطير عاليا أجنحتهاوتترك العش القديم وحينما تنمو 

 " :خيمة يعقوب الخاوية"اليبقى أى شعاع يمكنهم أن يعيدوه إلى 
  صبح له جناح أو  نسرأبنائكموآلما آبر من 

  األبدترسلونه من عشه إلى 
 عالى متعطشا للمشى ومقتدرا ألما أن يحلق فى او

  إليكماليدع النور ينزل 
  ةشعألن يجتاز السحاب بجناحيه ويشق طريقه لأوما 

  .إليكم تهبط ةشعألاليجعل ا
 وهناك بعيدا عن قمة الصخور يصرخ 

  ،إليكمويصل صدى صوته 
 :وتجلسون متكدرين ومكتئبين 

 اد وتراب ،فى الخارج مطرد دائم وفى القلوب رم
  لذباب الموت الذى على نوافذآم مأوىوعيونكم 

 .ومأوى للعناآب التى فى الزوايا الخربة
 ًا الصهيونى بياليك يرى حتى فى عالم الثقافات العالمية اإلنسانية امتدادإن

 فى أما) مطر دائم  " ( ىفى الخارج اإلنسان:" الستقطاب  الفكر الصهيونى 
ن القيم األخالقية واإلنسانية إ". فرماد وتراب " شهير اليهودى ال" ... القلب "

 : مباشرةة بنتائج عمليى ن لم تأت له هو اليهودإالتهمه على اإلطالق 
 ر فى التو  واللحظة ه فلتظ- فى العالم ةذا آان ثمة عدالإ

  ظهرت العدالة إذاولكن 



  من تحت السماء أثرى يكون قد زال أنبعد 
 ه فليقتلع آرسيها من جذور

 عام المعاناة الكبيرة ليهود روسيا ، حيث قامت ضدهم ١٩٠٦وفى عام 
بعض المذابح فى معمعة الثورة  الروسية ، آتب بياليك قصيدة أخرى فجر 
فيها غضبه المتجمع على المنصهرين من اليهود الذين ذهبوا ضحية قضية 

وقد  . ى أمل من آمال بنى دينهمأليست هى قضيتهم ، ولم يحققوا بما قدموه 
عن عمق االحتضار " فاعى ألنادوا ا"  القصيدة المعنونة  هذهعبر بياليك فى

ففى المقطع .  الروحى واستخدام الالزمة المتنوعة والتى تحمل نفس الفكرة 
 : األول من القصيدة تكون األزمة

 األرضقاصى  أ إلىفاعى لتنقل غضبكم ألنادوا ا
  : األزمةوفى المقطع الثانى تصبح 

  آبد السماء إلىا النسور لتحمل صرختكم  نادو
 :ويختتم القصيدة بالالزمه التالية
 . البحار أرجالنادوا الغيوم لتحمل حزنكم الى 

 من القصيدة يصور بياليك حالة اليهود فى المنفى األولوفى الجزء 
نواع الهوان وهو ذلك الهوان أوحياتهم الخالية الخاوية التى يعانون فيها شتى 

 هؤالء اليهود فى مجتمعاتهم ، ارهأنصراه من خالل احتجاجه على الذى ي
نهم اليقدمون شيئا ألحسن بالنسبة لهم ، أ الموت فى هذه الحالة أنويرى 

 : لقضية البعث اليهودى 
  واألرض الفضاء أجواز إلىعينكم من التحديق أوتتعب 

  والعين مهجة يحيى الأجلكمحيث الشىء من 
 تغاضت عيناه وحيث بخلت يد الرب و

  من ريح ة أو طرفة تبعث هناك غيمأنعن 
 وذبلت حياتكم فى البين من القحط والجفاف 

 لم حياتكم أ وصرختم من ألنفسكم الموتوتمنيتم 
وفى الجزء الثانى يعبرعن سخطه الشديد للتخاذل الذى يبديه اليهود ولعدم 

 األخرىرآات تجاوبهم مع حرآة القومية اليهودية والنجرافهم فى تيارالح
 :وتوعدهم بالمصير السيئ 

 آفكم للحب وتلهفت عينكم للمطرأوبسطتم 
 ولكن سحب البرآة ستمر ، وآما جاءت ستمضى 

  على شفاهكم دخيرة ذابلة آاللعنة تتردأوصالة 



  واستهنتم بهول حياتكم ألنفسكموتمنيتم الموت 
مه القومى أل رب اأن ليهود مثله نجد إالن حب اليهودى يجب أن اليكون أل

  .األخرىال يرسل المصر أو البرآات إلى اليهود المندمجين فى القوميات 
 
 : موقفه من التراث اليهودى -٤
 

 يالحظ عمق التناقض فى موقفه من التقاليد أن إال بياليك أدباليملك قارئ 
 جهة بين آونه رجل النهضة القومية العلمانية من النفسيةوعظم تخبطاته 

وهذا التناقض . أخرى جهةس الوقت رجل التراث اليهودى من وآونه فى نف
"  تعلم أن شئت إن" فى  شعر بياليك يتضح فى العديد من قصائده ففى قصيدة 

بيت "يتحدث عن الدين باعتباره مصدر القوة والبأس لدى اليهود ويؤآد ان 
 ، ى القديم الذى آان مصلى ومنتجعا للعلم الدينىتارالبيت التو" ( همدراش 

 األيامآان بمثابة البؤرة التى حفظت التراث الروحى للشعب اليهودى على مر 
 آان الشباب يتوفرون فيه إذ، )جيال بعد جيل لكل من طلب التعمق فى الدين 

 وسواد لياليهم ، وقد حافظوا أيامهمعلى استطالع صفحات التلمود بياض 
دوا من معينهم التاريخى بانكبابهم هذا على فتيل الحياة الروحية للشعب واستم

 :األبيات على النحو التالى ها وهذه المعانى تؤآد.  الحياة ةقو
  تعلمأن شئت إن

 خوتك المقتولين أى نبع ، استمد أمن 
  بؤسهم ، قوتهم وبأسهم ، أيام

 وآيف ساروا نحو الموت باسمين 
  أعناقهم وآيف قدموا 

 لكل سكين وآل مقصلة 
 وسعدوا لكل موقد ومحرقة

 " ..الرب واحد " القديسين هاتفين ةماتوا جميعا ميتو
 ..القاهر للدهور " بيت همدراش  " إلىفسر 

 وسترى بعض يهود واجمين 
  معقودة الجبينةوجهوهم معروق

 ره الثقيل يهم يهود المهجر الذين يحملون ن
  ينسوا عذابهم أنولون ايح

 فى صفحة بالية من صحف التلمود،



  قهمإمال ينسوا أنيحاولون 
 فى قصص قديمه يروونها ،

 ويطردون همومهم بلحن مزمور يرتلونه
وفى الفكر (  فى شعر بياليك األساسونالحظ فى هذه القصيدة نفس التيار 

والمطلق هنا هو الماضى متمثال .  المطلق إلى" تيار العودة) "الصهيونى عامة
التى " لهاجادا اإلى("فى بيت همدراش ونفس هذا التيار يتضح جليا فى قصيدة 

" مثله فى مت يةيعبر فيها الشاعر عن تمسكه بمثل الحياة اليهودية التقليد
التى تحكى عن روح البطولة لدى اليهود عبر العصور والتى " الهاجادا

 : شدى بابل نالحزينة لم األنغاممازالت تحف بها 
  الباليةاألوراق أيتهافيكم يا صفحات التلمود فيكم 

  المحزونينأتأمل جنونى حينما أيامديمة وفى  وقبديعة أساطير
 تجد نفسى فيكم السلوى 

 نجد ١٨٩٤التى آتبها عام " على عتبة بيت همدارش: "  وفى قصيدة 
الذى يستخدمه آرمز للحياة " بيت همدارش " عتبةبياليك قد وقف  على 

سة ن المثالية اليهودية تصل إلى ذورتها بدراألاليهودية الدينية عبر العصور 
 فيه ولكنه يجده خاليا خاويا ، ويصف الشاعر أحزانهويحاول بث  -ة التورا

الدمار الذى يسود بيت إسرائيل حيث تخيم العناآب على السقف والسطح 
نه انهيار إ...  التى تسند القبة متهاوية والحوائط متشققة واألعمدةمحطم 

ته فى نفس ، تماما آما حل بنفس الشاعر ذا" بيت همدارش ب"روحى حل  
 :الوقت 

 نسيج العنكوبت يتمايل على سقفك 
   الغربان تتصايح على سقفك الممزق وأفراخ

 ".بيت همدراش "يا جدران 
 ياحوائط المحراب يا مالذ الروح القوية

 .دىألبويا ملجأ الشعب ا
 :قفون هكذا صامتين وآالبائسين تلم 
  النكدن من الوادى ألنذا عائد اأها 
  ولكننا ضربنا من الخلف األبطالآربنا ا حوأننا
 ننى يتيم بال رعاية ومحتاج لرعايتكمإ

 . مره أخرى مسكينا وخجال ومهزوما إليكم وسأعود
 " يابيت همدراش "ومره أخرى 



 قف على بابك ذليال آالفقير وخاويا مثلك أ
 بكى على خرابى ؟أم أبك اأأبكى على خر

 نوح؟أأم على آليهما معا أبكى و
قارئ مرة أخرى تكرر الكلمات األدبية رغم تغير وليالحظ ال(

ثم يشير "). تقيم بال رعاية " "هربت " عائد " الملجأ :.. السلوى:"الموضوع
ملين فى آوسع أالشاعر إلى أن آثيرين قد ترآوا عشهم بحثا عن الحقول 

ن النصر لم يكن حليفهم ، فقد أويرى الشاعر .  هناك ةالعثور على السعاد
نه يقصد أوظل البعض اآلخر هائما فى مساآن غريبة ، والشك تحطم بعضهم 

وتخليهم عن مثل " الهاالهسك"بذلك االتجاه لدى آثير من شباب اليهود نحو 
 :الدين اليهودى البالية

 وفى الحقول مازال آثيرون تائهين
  سيجدون الراحةأم الصالحين ةهل سيموتون ميت

 بد؟ألفى حياة الطالحين وسينسونك إلى ا
 بين الخواء الذى يستشعره ةبعد هذا الصراع وتلك الحيرة الواضحو

 التى ة المالذ الروحى اليهودى وبين الروابط الوثيقأحضانبارتمائه فى 
  فى التداعى واالنهيار ، يحاول الشاعرةخذآلمازالت تربطه بهذه الرموز ا

 :يمان والحفاظ عليهاإل تمسكه بالبقية الباقية من اتأآيد
  عدوى ، وخلفنى مجردا علّىلقد تغلب 

 لهى إنقذنى أ فلهيإ أنقذتولكنى 
 لن تنهارى ياخيمة الرب وسأعيد بناءك 

 آوام ترابكأوسأحيى الجدران من 
 بد ألجف العشب وذبل الزهر ولكن الرب سيبقى إلى ا

( م آل يعبر الشاعر عن ا١٩٠٢التى آتبها فى يوليو " وحدى "وفى قصيدة 
لروح اليهودية التى تئن مثله فى حسرة بينما الجميع قد رمز ا) الروح المقدسة 

نه يذوب إف" الروح المقدسة"م آلنه يحس بكل جوراحه باأتخلوا عنها ومع 
ولكن روابطه بعالم التقاليد " الهسكااله "شوقا إلى ذلك العالم الساحر عالم 
 :ينمة بين العالأتجعل الفراق عسير فتبقى نفسه مجز

 ، آلهم جرفهم النورملتهم الريح حآلهم 
 وترنم  صباح حياتهم بنشيد جديد 

 القلب والمهجة نا فرخ وديع فىأو
 الروح المقدسة ،أجنحة تحت 



 نا بقيت أوحدى 
 .وبقيت مثلى وحدها الروح المقدسة 

  وقد بكتنى بهدوء وانحنت علّى
 نما يحرسنى جناحها المهيض هامساأآ

 حاجنحة الريأم مضت بهم هالى جميع
 طاروا جميعهم 

 .ووحدى قد بقيت
وفى هذه القصيدة يتضح تماما تأثير آتب الهسكااله التى آانت تؤثر فيه 
باطراد وتجعله يشعر بالغثيان حينما يقرب الكتب الدينية حسبما يعبر عن ذلك 

صبحت الكتب الدينية ألقد :"لى يوسف آالوزنر إفى خطاب سيرته الذاتية 
صمد على أن أ وقد حاولت ببقايا قواى بة الثقيلةجبالنسبة لى مقززة آالو

 ".آرسى ولكن وهنت مثابرتى يوما بعد يوم
 الرافضة لمثل الدين اليهودى وتراثه فى ةونحن نجد بياليك فى الحالة النفسي

وفى هذه القصيدة يسترجع الشاعر ) . ١٩١٠" (امام دوالب الكتب"قصيدته 
وآان . ء هى آل ما يعرفه  والصفراةيام الغابرة حينما آانت الكتب الباهتألا

ن جزءا من روحه آان ينغمس فى أيظل يمعن النظر فيها ليل نهار لدرجة 
مضمونها ولكنه بعد عشر سنوات من التيه فى العالم الكبير، عالم المعرفة 

وراق الثمينة مرتبه فيه ألوالثقافة ، يقف مرة أخرى أمام الدوالب حيث ا
ن أن مفتاح عالمه القديم قد ضاع وأعر ن يستعيد صلته بها ولكنه يشأيحاول 
ويدخل الشك قلبه فى أنه ربما يكون . سرار مع هذه الكتب فقدت أللغة ا

 للوقت فيما ال منفعه من إضاعةالتمسك بروح الماضى شيئا ال طائل منه وأنه 
 يعرب عن حيرته وشكه وأخيرا تثريه ، أنن آنوز الماضى ال يمكن أورائه و

 : الخاصة بهذه الكتباألسرارى فهم لغة  فقد القدرة علألنه
  شبابى معكم أنتم فقط أدركألم 

 وآنتم لى آالحديقة فى حر يوم الصيف
  لرأسى آالوسادة فى ليالى الشتاء موآنت

 وراقكم تذآار روحى أحفظ فى أوتعلمت أن 
 حالمى المقدسةأضمن سطورآم أوان 
 ن بعد مرور وقت طويل ألما اإنو

 .لنفس ،مقطب الجبين وبعد ما صرت معقد ا
  ثانيةممامكأها هى دورة حياتى تعيدنى وتضعنى 



  فى الدوالب ةيتها الكتب المكنوزأ
 *)(زحات من الفوف وسلفتيا وامستردام وفرانكفورت  ناويا

 عرفك أ فيك وال نى انتظرإياعجائز الكتب 
  نفسى أعماقلى إومن بين حروفك لم تعد تنظر 

  الحزينة لشيوخ غابريناألعين اليقظة ، تلك األعين
 س شفاههممسمع هناك هأولم أعد 

 ينسل من قبور نسيت ولم تعد تزار
  ياآواآب السماء يا حب روحىوأنت

  مكنونات قلبى ةويافاهم
 ؟ة ، صامتةما بالك صامت

 فنك الذهبى قولجدى  لم يعد لأحقا
  تقولينها لى ولقلبى؟ة خفيفة شار إأو
 نا الذى نسيت لغتكأ هناك الكثير وأن أم

  األسرارسمع بعد لغتك ، لغه أعد أولم 
 ننى حزين؟إجيبى ياآواآب السماء ، فأ

 الرفض للتراث اليهودى والتى ةوهذه الحالة من الصراع الذى تعلوه نغم
ودى يعبر عنها بياليك بصورة رمزية من خالل تعبر عن التحلل الروحى اليه

 ":سفر النيران "  فى قصيدته الكبيرة ١٩٠٥خلفية الثورة الروسية عام 
 وأناوفتحت عينى على سعتها محدقا فى السماء ،ورفعت رأسى ".... 

 آأنه إلى يتناهى بصوت وضجة واستحمام إذا ةمنحدر هابط الى النهر ، فجأ
هنالك فى الجدول : ونظرت فذهلت . آرنين قيثارة ويرن فى اذنى  تيار بلور

 العتمةخالل   منفأراهقبالتى رأيت شبح فتاة تستحم يلمع صفاء بشرتها 
يخ القديس لمعت شلندفع إليها اندفاع النمر، لكن صورة اأوآدت ... فيسكرنى 

م اختفيت وراء صخرة ورحت ثآالليث  رأزأنا أ فخنقت شهوتى و–أمامى 
 األبيضآلت بعينى لحم الفتاة العارى ع أ على الجسد الرائ من مكانىأتلصص

لقيتها فى أت قبضتى ومرجح نهديها البكرين ، وضمأوحملقت نفسى فى ت
ماء التى تبلونى أم فى وجه سفى وجه ال: عرف فى وجه من أالهواء ال 

نها المطرقة أذا بقبضتى تقع على نتوء الصخرة آإ و٠الشيطان الذى يتحدانى 
ولما فارقنى سكرى ... حجار الحصى أبينما راحت قدماى تطحن تها تفتف

                                                           
 . وقد طبعت بها آتب دينية يهودية ذات قيمةة هامةمدن أوربية آانت فيها مراآز يهودي(*) 



فزعت من الفراغ من آفه . حاطنى ظالم رهيب فخفت من نفسى خوفا شديدا أ
 ء معا، وقد اختلط النور بالظالم ذا بها سوداء بيضاإالمقالع ، وشاهدت نفسى ف

 ..."فعوان وعش لنسرأل هو جحر فإذاورأيت قلبى 
ز للهسكااله ولالنفتاح على عالم الثقافة األوسع وهنا نجد بياليك يرم

طل عليه من عتمة الحياة الدينية المتعصبة بالفتاة العارية، أاألرحب الذى 
احه حينما حاول االقتراب منها، تويحاول أن يبين مدى الصراع الذى اج

 فى صور إياهالمتحجرة متمثال  وتحديه للشيخ القديس الذى يرمز به لقيم الدين
 إنيمكننا القول .(العجوز التقى الورع طالما شدد عليه فى هذه الناحية جده 

دولة إسرائيل هى الشيخ القديس محاوال السير مثل الفتاة العارية ، أو الفتاه 
 هى دولة أليست. ذات النهدين البكرين تحاول التحديث بنبرات الشيخ القديس 

 ).آى؟ األنبياء المحاربين والقديسين الذين يلبسون الكا
ن الشاعر ال يوجه الدعوى لنا أل عالم بياليك يظل عالما مغلقا بالنسبة لنا إن

 الحادةحزانه، فثنائية الرؤية اليهودية والصهيونية أآبشر للتعاطف معه و
 ، ة مجردألفكارتصدنا وتمنعنا ولذا تظل الرموز والطالسم مجرد إشارات 

اعات الحادة بين القديم نسانى، وآذلك تظل الصرإليس لها معنى أو عمق 
 علينا غريبةوالجديد ، بين العلمانى والغيبى، بين الدين والقومية، صراعات 

 أنومن المالحظ . ل نفسه عن بقيه البشر ض تدور فى صدر شاعر فألنها
نه ألالشاعر عالم آل العلم بأن الصراعات التى يواجهها ال يمكن حسمها 

 ماتت ولكنه ال يملك أن يعلن أنهارف  اليهودية التى يعاألساطيرق فى راغ
ولعل . وشراسة بعدوانيةجلها ويبكى ويدافع عنها أموتها بل أنه يتحسر من 

  فى الدفاع تفسر استخدامه لصور النار والنفير والعناآب والشراسةهذه 
 الشاعر يفكر فى الموت أآثر من تفكيره فى أنفاعى وهى صور تدل على ألا

 .اة مبنية على رؤية صميمها الموتالحياة، أو يفكر فى حي



 التخبطات والشكوك حول الصهيونية
 لسامينج یزهار" أیام تسيكالج"فى روایة 

جيل " العبرى الذى آتبه أبناء األدبمن " االنتقال "أن محاولة وصف 
 واستمرت خالل اتياألربعين فى إنتاجهمات الذین آانت باآور" البالد

 فى إنتاجهالذى آانت باآورات " الموجة الجدیدة"نثر جيل  إلى ات ، يالخمسين
وأولى هذه . ات ، هذه المرحلة تنطوى على صعوبات آثيرةيأواخر الخمسين

مازال " الموجة الجدیدة" الصعوبات أن هذا التيار األدبى اإلسرائيلى المسمى
 الذى یجعل التعميم فى محاولة وصف الصورة األمركوین ، وهو فى طور الت

 ولكن على الرغم من  –ینطوى على بعض المبالغة أو على قدر من الخطاء 
 تسمح ، مع بعض التجاوز، بالتعميم الذى اآلن الصورة المتكونة حتى فإن ذلك 

جيل ،  ألدب  هذا الاألساسية صورة شاملة هى بالتحدید المالمح إلعطاءیكفى 
 نضىء من خالل هذا العرض لمرحلة أن سنحاول نافإن وعلى أى حال ، 

: األدب" جيلى"  اإلسرائيلى المعاصر جوانب مختلفة فى األدباالنتقال فى 
، ونفحص دیالكتيك نمو ") الموجة الجدیدة" ("جيل الدولة " و " جيل البالد "

 . األدبية فى إسرائيل األجيال

  ١٩٤٨دباء حرب السمات المشترآة بين أ
وموشى شامير ، . هل هناك صفحات مشترآة لألدباء أمثال یجال موسيشون 

. )١(هارون ميجد ، وناتان شاحام ، وحانوخ برطوف ، وسيمالنسكى یزهار أو
؟ ما هى الصفة المشترآة التى تجمع األعمال " جيل البالد" وغيرهم من أدباء 

حدفا "لشامير ، و " ذاهب فى الحقول " لموسيشون ، و" فصول اليك  " :األدبية

                                                           
 ). ١١٦ - ١٠٢ص (١٩٧٤) مایو( ، آیار ٣٣العدد رقم " شؤون فلسطينية " نشرت فى مجلة) ١(

درس فى مدرسة المعلمين ثم .  بمستعمرة رحوبوت١٩١٦ولد عام : ) یزهار.س(        سميالنسكى یزهار

آان عضوا فى الكنيست من قبل حزب المباى فى الكنيست االول ، ثم عضوا فى . فى الجامعة العبریة

 . ١٩٣٨عام " أفرایم یعود إلى اسفسات"نشر قصته األولى . الكنيست من قبل رافي ، وقد استقال منه

الدفل فوق "، و"األسير"و" صف الليلنتقافلة م"و" خربة خزاعة:"المعروفة من بين قصصه وروایاته 

 ١٩٥٨حصل على جائزة برینر لألدب عام " . قصص ميشور"، و) ١٩٥٨" (أیام تسيكالج" ، و "التل 

سرائيلى إلآبير بين الشباب الطليعة ا هتمامبا حظى إنتاجه منذ یومه األول ١٩٥٩، وجائزة إسرائيل عام 

سرائيلى أآثر األخرى لألدب إلصه عن التخبطات الروحية لهذا الجيل من الشباب اتعبر قص. 

ولذلك فانه فى العالم الخارجى ألبطال . سرائيلى الحبكة الخارجية عنده بصورة فى إنتاجه األدبى إلا

 .قصصا 



لبرطوف ، و " الحساب والنفس " لشاحام ،و " دیجن وعوفارت"لميجد، و" وأنا
 ليزهار ؟" أیام تسيكالج" 

قبل أن نخوض فى هذا الموضوع یجدر بنا أن نحيط بالمناخ العام الذى ميز 
 .األدب اإلسرائيلى فى تلك الفترة 

هيكل الحياة األدبية إلى لقد آان الموضوع الذى دخل به األدب اإلسرائيلى 
فى الفترة الحدیثة ، والذى اآتسب به طابعه الخاص ، هو الصراع االجتماعى 

أو بدقة  . ١٩٤٨ السياسى ضد سلطات االنتداب البریطانية ، وحرب عام –
اعية التى تجلت فى أآثر ما یسمى بالصراع مع مجموعة القيم  القومية واالجتم

لم .  قيام إسرائيل إعالنوبعد  . )٢("  الصهيونية األیدیولوجيةذلك الوقت فى 
إليه أى یؤدى " الوعى"یتوقف األدباء عن تناول هذه الموضوعات وذلك بمثابة 

 جيل ءقطة الفاصلة بين أدبان الأن اعتبرنا وإذا -معقول أو مالئمانعكاس 
 حرب أنه من المؤآد فإن ، ١٩٤٨هى حرب " البالد "وأدباء جيل " البالماخ"

 ، لم تكن مجرد موضوع مناسب للوصف  والقص فقط، بل آانت حدثا ١٩٤٨
. لى حد غير قليل من مالمح الشخصية المبدعة فى األدب  اإلسرائيإلى  غيرَّ

 فى التأثير على الموضوعات ١٩٤٨وعلى هذا األساس تتحدد أهمية حرب 
ات  ، وعلى الجيل اإلسرائيلى يالتى تناولها األدب العبرى اعتبارا من الخمسين
الشخصى والعام، الختيار القيم . الذى شكلت الحرب بالنسبة له المحك األول 
 .والمثاليات التى غذته بها الحرآة الصهيونية

 :ساس االجتماعىاأل
ومن أجل فهم هذا یجدر بنا أن نقف على األساس االجتماعى لمجموعة 
الشبان اليهود الذین ولدوا فى فلسطين وشكلوا طلعية األدباء اإلسرائيليين الذین 

أوال لقد آانت هذه المجموعة . ناقشوا القيم التى لم تكن من قبل قابلة للمناقشة 
 الموسرة أن قليال أو آثيرا ، األسرمن أبناء عبارة عن  مجموعة من الفتيان 
 ألبنائهان تتيح إمكانها ولدیها الرغبة فى إأسر من مهاجرى أوروبا ، آان ب

، من عناصر الهجرتين الثانية األسروآانت معظم هذه . فرصة التعليم المنتظم 
والثالثة التى قامت بجهد آبير فى تدعيم االستعمار الصهيونى استيطانا 

هم آانوا یسعون طوال فإن ولهذا السبب . ة بي فى األرض السللوجياوأیدیو
هم یمرون بمعاناة التكيف التى مرت بهم ، وآانوا ئبناأ جعل عدمإلى أیامهم 

                                                           
 .١٠٨ص  ) ١٩٦٢(مجلة عبریة أدبية نقدیة العدد الثالث (عناء الجذور ماسيف " ، ایدیلى شب إ)٢(



 الشخصية، مثل الثقافة ، األمنياتم من التخلى عن همنعإلى یسعون آذلك 
إلى هد زائد باء بجألهذا سعى اإلى  وباإلضافة. والحرفة والمستقبل الحياتى 

 الصهيونية واالشتراآية ، ولم یدیولوجيةإلبایسمى  تلقين أبنائهم عناصر ما
: إلى یستطيعوا أن یقفوا فى طریقهم حينما خرجوا بعد سنوات الدراسة 

إلى نه لم تكن هناك محاولة لتحدید طریق حياة االبن أوبالرغم من ". التطبيق
 آان یعمد اآلباءن الواضح ، أن جيل هنا أو هناك بصورة قاطعة ، اال أنه آان م

 الفتى من أجل الحياة ، وتجنيبه التعرض لهوان حرب إعداد فترة إطالةإلى 
على عتبة فترة  الحياة وعبء ضرورة اتخاذ قرارات شخصية قاطعة وهو

ولذلك فقد أتيح .ن تثير الندم ألقد آانت العجلة فى نظرهم من شأنها . الشباب 
. رة حيثما یشاء دون أن یلتزم بصفة نهائية بأى شىء للفتى أن یحصل على خب

 واضح فى إحساس الذى یميز هذه الجماعة ، وهو اإلحساسومن هنا ذلك 
ير ملزمين باتخاذ قرار ، وأنهم لهم الحق فى الحيرة غ األدبى، وهو أنهم إنتاجهم

، وأن آل خطوة یخطونها فى طریقهم ، فى هذه الفترة "التخبطات"وخوض 
 ، األساسوعلى هذا  . إلزاميةلتى تصوغ سنوات الشباب ، ليست خطوة بالذت ا

 ذات الصهيونية واألحداثفقد آان هؤالء الشباب شرآاء فى آل المشروعات 
وعلى الرغم من  . فإن وت" بإخالص"األهمية فى فلسطين  وأدوا دورهم فيها 

ائية شخيتهم مر لم یكن فيه ما یحدد طریقهم ویصوغ بصفة نهأل هذا افإن ذلك ، 
 ، آان بمثابة األمر یمكن القول ، بأن هذا إذن. بوجهات نظرها ومشاعرها

ومع المثالية االجتماعية القومية ولكنه لم یكن یشكل ما الحياة مع طابع " غزل"
لقد آان ینقصهم  هنا االلتزام النهائى الذى یصاحبه . یمكن أن نسميه حبا حقيقيا 
ق واالقتناع دمسؤولية ، على الرغم من الحماس الصاالقرار القاطع وااللتزام بال

، ائما للمساعدة موجودا فى المؤخرةآان بيت اآلباء المستعد  د لقد. العقالنى 
 بأنه على الرغم من آل هذا ، لم یتخذ أى قرار حاسم اإلحساسوآان منه ینبثق 

 .، وأن االحتماالت المختلفة ما زالت موجودة آما هى 
" الحرآة " لقد آانت  . اإلحساس  هذاباء فقط هو الذى یثرولم یكن منزل اآل

اإلعداد إلى  بواستطها  وصلتالتى وجدت هذه الجماعة طریقها إليها ، والتى
 عن هذا وعلى الرغم أیضا بعيد حدإلى مسئوله  . الكيبوتسحياة إلى ، والمجند

اء ، ینطوى ومغادرة بيت اآلب" . التطبيق"إلى أن الخروج نفسه . نه یبدو أمن 
نه ليس فقط أن أ إال.على ما هو بمثابة قرار وعلى االعتماد على النفس أیضا 

لقد . بل آان آذلك االعتماد على النفس وهميا هو اآلخر . القرار لم یكن نهائيا 
 بمثابة حاجز بين الفرد وبين محنة اآلخر المجند یعمل هو اإلعداد إطارآان 



 المجند والسنوات األولى اإلعداد سنوات فإن  ، ولهذا السبب. مستلزمات الحياة 
 . واإلعدادة أخرى لفترة التمعن األخرى سوى مهللحياة الكيبوتس لم تكن هى 

بشكل غير " بعد ذلك"بدأ توبمثابة  دهليز یستمر أآثر من الالزم للحياة التى 
وآان هناك آذلك جانب آخر لتأثير حرآة الشباب . محدد وبدن ومعنى 

لقد آانت غایة هذه الحرآة هى منح وجهات . ة على هذه المجموعة الصهيوني
 العقالنى بالبهجة  واإلقناعلط التعليم خبوسائل تعليمية ت. نظر ومناهج حياة 

فى صفوف " عضو التنظيم" ولم یكن الفتى . الروحية للشباب التى تأسر اللب 
رح وجهات دون أن یكون ملزما بط. حرآة الشباب سوى متلق ومحل اهتمام 
وآذلك دون أن تتاح له الفرصة ليحصل . نظره من خالل تجربة حياته المباشرة

أنه . یا آانأعلى تجربة مستقلة فى الحياة، یمكنه عن طریقها أن یوجه نقدا 
 فى المجتمع وفى السياسة ه وعلى طریقتهأیدیولوجيل على صیقتنع بسهولة ویح

 استنتاجاتهم اآلخروننتج منها  واستاآلخروننتيجة لتجربة حياة تمرس بها 
ى الصادقان فإن  والتاإلیمان ما بدا إذافليس هناك ما یدعو للدهشة، . ولذلك .

لقد آان هناك . فى حد ذاتهما ، للفكرة ولمنهج الحياة ، بمثابة غزل وليس حبا 
وآان هناك صدق ، ولكن لم یكن هناك التقریر الشخصى الذى یأتى . حماس 

 مثل هذه الحالة غير فإن وبالطبع . حية وللمواجهة المباشرة نتيجة للتجربة ال
 حينما تكون األیدیولوجية طابعا مفروضا على تجربة الحياة المستقلة إالمحتملة 

للفرد ، وهو ما ینطبق على الصهيونية وموقفها من هذا الجيل اليهودى،  جيل 
 .األبناء

 ثر الحرب أ
 ، لدى هذه المجموعة من ١٩٤٨ یجب فهم مغزى حرب. وعلى هذا األساس

لقد آانت هذه الحرب .  اإلسرائيليين الذین ولدوا فى فلسطين ءاألدباء والشعرا
 من الناحية ىاألولعلى الرغم من فترتها القصيرة بمثابة التجربة المستقلة 

ن الجدیة المطلقة فى مواجهة الموت وجها إ. الشخصية ومن الناحية العامة 
 فى قواعد اللعبة ، وأصبح الغزل الموجة للهدف ولمنهج لوجه فد أحدثت خلال

الحياة ، على الرغم من أنه لم یكف عن أن یكون غزال ، أصبح خطيرا ومتعدد 
 التى یستيقظ فيه الفتى  عن نفسه ، األولىلقد آانت هذه هى المرة . المسئوليات 

صدام صریح مع الميول الشخصية والرغبات إلى وهو األمر الذى أدى 
 الحرب ال تضع الفرد أما قرارات أنصحيح : وعالوة على ذلك . الشخصية 

حاسمة لها أهمية فى تحدید نهج حياته فى المستقبل ، ولكنها تضع الفرد أمام 



لفوریة تكون اوهذه المواقف . قرارات حاسمة بالنسبة للموقف الذى یتعرض له
على الجرأة والتضحية  تنطوى ىالتالحسم فى المعرآة : أحيانا مصيریة بالفعل 

خالقى فى السلوك تجاه صدیق أو تجاه عدو ، وفى أل الحسم اأو. الشخصية 
عمليات الحسم هذه ، والتى تكون فيها المسئولية الشخصية المباشرة عبئا ثقيال 

اآتشاف إلى نه یدفع إ. ستند إليه سوى نفسهیللغایة، ال یكون لدى الفرد ما 
 نتوقع منه فى هذه الظروف أال یجب بالطبع ن آانإخصيته فى محك الحسم وش

 . ألیدیولوجيةصياغة مستقلة إلى  عقالنيا یؤدى فى النهایة الإرادیاانعكاسا 
 حرب إن. والشىء نفسه ینطبق على المستوى العام ، ومستوى المجموع 

تاح للفتى اإلسرائيلى الذى أ ، على هذا النحو، آانت هى الحدث الذى ١٩٤٨
 للوقوف فى مواجهة اتخاذ قرار األولىسطين ، الفرصة ولد على أرض فل

 .مصيرى وحاسم ، لتذوق طعم المسئولية المباشرة 
.. واستقى من هذا الحدث بصورة مباشرة معظم موضوعاته ، وبدقة أآثر 

ولهذا . لقد فرضت عليه موضوعاته ، دون أن یتاح لألدیب فرصة االختيار 
 . األحيان آانت مبلورة فى غالب األولى الحبكة الروائية للقصص فإن السبب 

ویر الفنى الموجه فحسب ، بل الواقع صولم یكن سبب هذا التبلور هو الت
واضحة فيه وال مجال " القيم"االجتماعى السياسى الذى آانت عملية فرض 

 الموصوفين فى هذه القصص األبطال طابع فإن للحيدة عنها ، وفى مقابل هذا، 
ولم یكن تدخل األدیب فى الحبكة الروائية المقصوصة آان ضعفيا وغامضا ، 

 المثالية الشائعة عن مشاآل الفرد والمجتمع، وهى اآلراءل میبتعد عن مج
مألوفة تعلم على أسسها آل من األدیب " أیدیولوجية" من ةرااآلراء المستع

 . النقد المتردد لما هو موجودإلى وأبطاله ، على الرغم من الميل 
الحبكة الروائية التى تفرض نفسها بميلها :  هاتين الصفتين  فإنوبالفعل 
ى ینجرف فى سياق هذه الحبكة دون أن تحظى ذهن الشخصية الوالواضح، و

جهما معا الطابع ا هما اللتان تخلقان باندم- لألحداثبأن تكون عنصرا صائغا 
ب  هو أداألدب هذا إن. اتيات والستيني العبرى خالل الخمسينلألدبالخاص 

ليست لدیه ال الجرأة على االنقضاض النقدى المباشر ضد التجربة " تخبطات"
االجتماعية المثالية المفروضة عليه، وال القوة آذلك على التسليم بها من خالل 

 األدباء إن. االستجابة الشخصية واالقتناع الشخصى بها بصورة آاملة 
إلى  األیامول بمرور وأبطالهم یعترفون وهم فى حيرة من أمرهم ، تكاد تتح

، التى تعلموا "بالقيم االجتماعية القومية"  بالذنب ، باستمرار ما یسمى إحساس
 ، واإلعداد وفى المدراس ، وفى حرآة الشباب اآلباء فى بيت أساسهاعلى 



 االجتماعية والقومية التى یصفون الصراع من األهدافویعترفون آذلك بحيویة 
 -لرغم من هذا یطوون فى قلوبهم رغبات أخرى ا ولكنهم على. جل تحقيقها أ

وآماال أخرى ، بعضها آان الصراع نفسه، دون أى ارتباط بأهدافه، یرضهيا ، 
 والحب والجرأة الصداقة( رمة وآمالها صوهى رغبات فترة الصبا المن

 آان یدفع ألنهه الصراع ، وذلك ي ، یرضاآلخر، ولم یكن البعض )والمغامرة
وفى طابع حياة أآثر  غبة فى الثقافة، والعمل الفنى،الر(جانبا ویهمل 

ه ال عجب ، فى أن الشخصية التى تظهر فى هذه فإن ،ولذلك، )خصوصية
ال إن هذا األدب ليس إ. القصص، هى شخصية ابعد ما تكون عن النضوج 

أدبية، " قيمة"صوت صراخ خافت لحيرة منطویة على نفسها سرعان ما تصبح 
بالشفقة الذاتية وبالوعى یميز القيمة العقالنية ، ال تحتاج بمثابة جرعة مخلوطة 

 . قرارات ، ومن الممكن العب منها حتى الثمالةإلى 
یزهار  . وهذا هو حسبما یبدو ، المناخ الروحى ، الذى تشكل فيه انتاج س 

 قوة التقریر وال و فيه بطله المميز الذى الیملكردداته، والذى ینمتبتخبطاته و
نه یرسم له بشكوآه الدائرة المألوفة ، تلك إ. ة فى اتخاذ القرار حتى الرغب

. الدائرة التى لم یتمرد عليها حينما حافظ علىالحق فى الوقوف فى وسطها جانبا
المجتمع ، والمجموع ( ن حق اتخاذ القرار هو أبدا من حق البيئة الخارجية إ

ما یستجيب لهذه القرارت  فى التخبط حينإال، ولكن الفرد ليس له الحق ) والقائد
 . 

ليزهار فترة تكشف عن ) ١٩٥٠" (قافلة منتصف الليل"  نقرأ مثال فى ونحن
 العبء على إلقاءهذه الرغبة الجامحة فى التملص  من اتخاذ القرار عن طریق 

 التى ستتم هنا، وأن األعمال یكون فى قلب آل أنثارت رغبة فى "المجموع 
 .یأخذ ، وینظم ، ویعمل 

 . اآلخرونإیاها" التى لقنه" القيم"ه مجموعةتكون
 اإلسرائيلى المعاصر لدى بحثهم هذا الموقف من األدبوقد اصطلح نقاد 

 على تفسيره بأنه صراع أو صدام بين  ١٩٤٨جانب بطل  أدب حرب 
 الصهيونية وبين الواقع المریر الذى األیدیولوجية تحتویها التى" القيم"مجموعة 

والسلوك المشين . ا اغتصاب فلسطين من أهليها جابهته لدى محاولته
على أن یقوموا به من أجل " القيم"الالأخالقى الذى أجبرت من لقنتهم هذه 

 على هذه الصورة یجعل المرء یقع فى أحبولة األمروعرض . تحقيق أطماعها
 ومثالية ، بينما الخطأ آل الخطأ قد وقع فى أثناء إنسانيةفى حد ذاتها " القيم" أن 

 من واقع حى ملموس ، ومن خالل إليهأو ما تدعو " القيم" محاولة بلورة هذه 



الذى ال یكفون عن تردیده لتبریر هذا الذى یسمى بالصدام " الالخيار"منطق 
 ".الواقع"و " القيم"بين 

 ليس فى األدبوالواقع فى " القيم"وهذا الصدام المصطنع الذى یعرض بين 
نه یلمس على الفور ویصاغ بسهولة أ . دراآهإتعمق زائد من أجل إلى حاجة 

 أدب هذه الفترة یزخر فإن  ، ولذلك األدیببواسطة االصطالحات العادیة لدى 
ولكن من السهل أن نشعر آذلك بأن االهتزاز . بالنقد الجرئ والصارخ 

ویمكن الوقوف على ذلك من خالل . خالقى یعبر عن تغيير شخصى أشمل ألا
" خربة خزعة"آما فى قصة (ال یوجه فى أآثر ظواهره حدة اتجاه النقد ، الذى 

الونى القصيرة ، وقصة متاى ميجد . یزهار ، وقصص ن.للكاتب س" األسير"و
) الماسوشية(سعى التهام الذات الخارج بل یتم من خالل الإلى " األبيضالبرج "
ن الحرب إ . األخالقيةالدهشة مع الجرأة إلى ى تتداخل فيه الحيرة التى تدعو تال

فى  : اإلطالقلم یتوقعوه على   یكتشفون أنفسهم بضوءوأبطاله األدیبتجعل 
 بانعدام الصالحية الشخصية اإلحساسضعفهم ، وفى وهن قوة جسمهم ، وفى 

 فليس فشل وجهة النظر أذن. وة الغرائز التى تخرس صوت ضميرهموفى ق
فه هذا األدب وهو  هو ما یص١٩٤٨التى تعلم عليها البطل التقليدى ألدب حرب 

 الكشف إال ليس فيه األدبر عنه هذا یعبإن النقد الذى . تهما ینبرى لمهاجم
، غير المتوازن وغير الواضح لهزة اللقاء المباشر للبطل مع شخصيته األولى

خالقى، أل بالفشل  ااإلحساسعلى أساس . هو، ذلك اللقاء الذى یدرك فيه
نه ليس حسب عقيدتهم، وال هو حسب إ. اختالفه  عن جيل آبائه وعن معتمدیه

ن أن آان الیعرف إ حياته موجهة فى اتجاه آخر، وإن. عقيدته هو وأمنياته
ن معيار نقده تجاه الخارج هو بقدر إ. االتجاه باسمة وبحدد اتجاهاته یسمى هذا

ية تجاه الداخل، ولكنه مع آل هذایقبل فى ف بالذنب والالشفااإلحساسمعيار 
وحتى فى . ، على الرغم من آل التشنجات والتخبطاتإیاهلقنوه النهایة بكل ما 

أقصى حاالت االختيار تطرفا ، الیكون هناك مجال بعد للتحدث عن تعبيرات 
، ١٩٤٨ المستقلة الواضحة فى آتابات األدب اإلسرائيلى بعد حرب الشخصية

 تظل خاضعة للفعل الخارجى ، الذى قدرته على آشف حياة إن هذه الشخصية 
 . الفنىاإلنجازلبطل الداخلية ضئيلة للغایة، وهى الحقيقة التى تحدد آذلك قيمة ا

  ومالمحه الجدیدة فى مرحلة االنتقال ١٩٤٨أدب حرب 
 ذلك ١٩٤٨ الواضحة فى أدب حرب األشياءمن "یلى شباید أنه،إیرى 

 التى تستوجبها هذه األعمالوتجاه " القيم"االنتظام الشخصى المستقل تجاه 



 حينما وضع الشخص فى االختيار إال، ولكن هذه االستقالل لم یبرز " مالقي"
ية التى لم تستطع جولیدیوأل فى التلویح ضد اإالخالل موقف متطرف ، لم یتجل 

یلى إوهذا الذى یقوله . )٥(" التى قامت بها لكى تحقق أهدافهااألعمالأن تبرر 
، من أن النغمة السائدة بين النقاد إليهما سبق أن أشرت  هو تردد لدیاشب

 أن . ١٩٤٨ لدى التعرض لنماذج أدب حرب اإلسرائيليين
والسؤال هنا ، هو أى  . األیدیولوجيةعلى القيام بها لتحقيق أهداف هذه 

 ؟ ألم تدع األعمال وبين إليهاالمشار " القيم"تعارض ذلك الذى حدث بين 
طرد إلى ألم تدع الصهيونية .  الفلسطينية األرض اغتصابإلى الصهيونية 

قامة إإلى  الصهيونية ة الفلسطينى من أرضه ومن دیاره؟ ألم تكن دعواإلنسان
 إنوأین الصدام هنا؟ .  أین التعارض إذندولة یهودیة خالصة فى فلسطين؟ 

دبى لهذه الفترة یكمن فى ألالصدام أو التعارض ـ حسبما یصوره المستوى ا
العنيفة التى تعرض لها الفرد المغتصب نتاج الفكر الصهيونى من هول الهزة 

 لم یتعد الهزة األمرما أجبر على ممارسته لتحقيق أهداف الصهيونية ـ ولكن 
وعلى أى  . األحوال االحتجاج الخارجى بأى حال من إطارإلى النفسية الداخلية 

 ، بى، سنسلم جدالدأل على مستوى الدراسة لهذا التيار انافإن . الحاالت 
 ، ١٩٤٨تبع مسيرة هذا البطل المميز ألدب  حرب تل. بحدوث مثل هذا الصدام 

 لهذا األولىوقد آانت النتيجة .  أى مدى یذهب فى تخبطاته وشكوآهإلى  ىولنر
اد آثيرا فى هذه السنوات ، ورفض زاالتجاه هى النقد االجتماعى الالذع، الذى 

ل التمرد  مكان االنحياز ، والرغبة فى الذاتية وهنا ح. تقریبا أى موضوع آخر
وآان المتمردون بشتى أنواعهم مرتبطين بالفعل بمحور الفترة . مكان الجماعية

ولكنها آانت آخذة فى التبلور، وآخذة . وقد جاءت ثورتهم نقال عن قيم الماضى 
 .فى التحقق

 "أیام تسيكالج"
ير عن انطباعاتهم عن  ، ممن آتبوا الكث١٩٤٨ أدب حرب  آتابلقد آان

 ، األحيانأحداث هذه الفترة ، وبالذات عن المعارك، ویكتفون فى غالب 
 ، والحوادث األحداثزء من قطاع فقط من جبالتعبير عن قطاع أو 

ولم یقم هؤالء بأى محاولة لشق . واالهتزازات التى مرت بهم على الجبهات
 ١٩٤٨ خوضه لحرب  اليهودى خالللإلنسانغمار العالم الروحى النفسى 

                                                           
 . ، المرجع السابق ایدیلى شبإ) ٥(



التى لقنت له " بالقيم"صراع بين مایسمى ) ما اصطلح على أنه(،وخالل 
 - الذى تكشف األمروهو . "القيم"آأنه یتنافى مع مجمل هذه والواقع الذى بدا و

 عن تناقض مریع انعكس فى الصراعات النفسية والروحية -ن سلمنا به جدالإ
 األرضجزء من آلة اغتصاب إلى  اليهودى الذى وجد نفسه یتحول لإلنسان
مع التحفظ أساسا  ( وإنسانيتهاآان یؤمن بمثاليتها " قيم" لتحقيق اإلنسانوقتل 

دبى فى أل اإنتاجهیزهار فى بدایة .وقد سار س).  هذه القيموإنسانيةمن مثالية 
 ، وبعد أن تبلورت فى داخله آل ١٩٥٨ولكنه فى عام . هذا الطریق تقریبا
 حتى عام ١٩٤٨وت عليها هذه المرحلة الممتدة من عام ط اناالنطباعات التى

 الفعل من أى  وددحداث آانت آفيلة بتنقية راأل ، وهى فترة بعد عن ١٩٥٨
أیام "وآتب روایته الكبرى . شائبة قد تعلق بالحدث فى أعقابه مباشرة 

یدیولوجى الذى فى موقف ألالتى تعتبر التعبير الحى عن التطور ا"  تسيكالج
.  للوجود االجتماعى اإلسرائيلى األساسية مما یسمى بالقيم واألبطال دباءاأل

 ، بالرغم من أن أبطاله آانوا استفهاموهى القيم التى وضع أمامها یزهار عالمة 
 وفق طریقته الخاصة رغما عن هامخلصين بالفعل ، وآان آل واحد منهم یحققا

 ٢٤٠حتالالت الثالثة للتل وهذه الروایة تصف اال.  النظر وإعادةالمراجعة 
ام السبعة من نهایة ألیالعودة والقيام بها فى ا إلىالذى اضطر بعض اليهود 

وهذا التل یوجد فى جنوب فلسطين فى  . ١٩٤٩ - ١٩٤٨أیلول وبدایة تشرین 
وآان  مصيره من شأنه أن یحدد مصير مطار ، قام بدور . النقب إلى الطریق 

ن هنا آان الجهد العنيد للسيطرة عليه وعدم  ، وم١٩٤٨حيوى فى معارك عام 
 األساسولكن ليست العمليات العسكریة وتطورها هما . التفریط فيه 
ن أساس الروایة هو وصف إ". أیام تسيكالج"ین تقوم عليهما والمضمون اللذ

العالم النفسى الخارجى بأحداثه ومناظره ، مرتبط آله  بالعالم الداخلى البطال 
 .سود هذا العالمتح التى الروایة والرو

 بيت اآلباء والمعلمون والقيم اليهودیة 
 وأوصافهم همتهم ، فى قصصاومحادث ن رجال تسيكالج  یجرون بأفكارهمإ
 عن االستحكام الذى یتمرآزون فيه، وبعيدا عن الفترة القصيرة التى درات ابعيد

 ناظرة، وبالمواألعمالخاللها المعرآة، والكتاب مكدس وملىء بالرجال 
لقد آان عام . التى تضم العالم بأسره. واألمزجة، وبوجهات النظر واألحداث
الواقع فى الحياة ، وبدایة اتصالهم بإلى  هو عام دخول محاربى تسيكالج ١٩٤٨

وآان هذا اللقاء . ،دون حاجز المدرسة ومنزل اآلباء العالم على ما هو عليه



اسا بالفعل لقاء مع القتل والتخریب  الذى یتم دون وساطة مع العالم هو أساألول
فى الحرب ، ومع الموت الذى یضع وجودهم وحياتهم نفسها على آف الميزان 
فى آل وقت وفى آل مرة اآلباء والمعلمين، الذین آانوا یحتمون فى ظلهم ، 

 والحمایة ، تلك الحمایة التى أصبحت تنقصهم اآلن فى تلك األمانویمنحونهم 
 ، یجعل الرؤیة بالنسبة اآلباءوهذا االبتعاد عن منزل . المعرآة الخطيرة 

 بها موضوعيا وأآثر صحة عما آانت اإلحساس أآثر حدة، ویجعل لألشياء
  منلألبناء القيم والمثل التى لقنها اآلباء فإن وهكذا .  الغابرةاألیامعليه فى 

مى  مما یسإليها المغتصبة بعدمجيئهم األرضخالل الطليعة التى عاشوها فى 
 التى حرص المعلمون على أن یمسك بها هؤالء األیدیولوجية واألسسبالمنفى ، 

الفتيان لتكون لهم زادا لدى انخراطهم فى سلك العمل الصهيونى ، آل هذا 
وت صیتعرض الهتزاز قوى ولمراجعة شاملة تحت هدیر المدافع ، وعلى 

 ، األخيرةسهم دقاء والرفاق وهم یلفظون أنفاألصأزیز الرصاص، ولدى رؤیة ا
 .وهم فى وسط آل هذا فى حيرة من أمرهم

"  الصعبة للغایة فى قلب أبطال واألفكار التى تثير التأمالت األشياءومن بين 
بأن الموقف  - لوا عليه فى المدرسةصذآرى التعليم الذى ح" أیام تسيكالج
من ذلك حد غير قليل إلى  آذلك بالنسبة األمروليس  . واألم بداألالنقدى تجاه 

ليس األمر آذلك بالنسبة و . واألم األبالحب العميق الذى آانوا یكنونه لكل من 
" العهد القدیم"ما الذى لم تقله لنا؟ !  الوجوهكهل تقولون المعلمين؟ تل:"للمعلمين

فتح هذا إلى ننا لن نعود أ: وبموضوعية  ، بياليك العلوم الطبيعية ، آل شىء
د بنا موجود هو موجو  آل ماإن.... د انتهينا منه لق. إليهمرة أخرى ولن ننظر 

عكس ما  ه موجود بنا بالذات علىفإن العكس ،  ، بل علىبنا بالتعليم وبدونه
 .)٣٧٤ -٣٧٣" (أرادوه منا

  ما هو الشعب اليهودى؟.. تتساؤال
 التى أزعجته وأزعجت أبناء جيله فى األسئلةیزهار یطرح الكثير من . وس

 ومفاهيم وقيم آانت من المسلمات ألشياء أبطاله بالنسبة  على لسان١٩٥٨عام 
له، وهو إلى والبدیهيات التى تربى عليها جيل یهودى سابق ولقنها للجيل الت

، حيث تدور أحداث الروایة ، مهمة ١٩٤٨الجيل الذى یمارس اآلن فى حرب 
، ومن هذه  العربىاإلنسان ، وعملية قتل الفلسطينية األرضاب صاغت

 الشتات إن یهودى . ت ذلك التساؤل الخاص  بكنه الشعب اليهودىالتساؤال
هم الغالبية العظمى من اليهود ، وآان من المستحيل أال یتحول ) الدیاسبورا(



وهنا نقرأ . استهزاء بالهيودیة بأسرها إلى االستهزاء بهم فى الكثير من الحاالت 
شعب الحب : " ر تلك السطور التى تعج بالتساؤالت المحيرة البطال یزها

 شعب أى!  الشعب اليهودى.آه ، حقا تعالوا لنتحدث لحظة فى هذا!یهودى 
من یحبه؟ ألسنا نهرب مثل ذوى العاهات من آل ! یهودى؟ حب الشعب اليهودى

 ... ما هو یهودى
ابتداء من دروس التاریخ اليهودى، . هذا  إلىلة ص نحتقر آل ما یمت بإننا

 والتنهدات اليهودیة، وآل ما هو ذو نطق آالتاألى تمع آل الضائقات ، وح
التى یسمونها  خاص بالمنفى وعادات المنفى ، وبالييدیش بأسرها ، تلك الدعایة

مها وألحانها ، بوجهها الذى لم تلوحه الشمس ، والتى تكشف عن ا بأنغشالييدی
ة  بالفضة والدهب ولعاب ذآریات من بلدتهم هناك، وآل أقوال صعأسنان مر

" تریوت"التى أحضروها من مدرسة  تلك. اة والحكمة الخاصة بهمرالتو
مكان آان    من أىوأ" جردونا"المعلمين فى " سمنار"الخاصة بهم ، أو من 

لسنا نحب أآثر من الالزم من هو ليس ، بالضبط خاصا بنا ومثلنا  "باختمار....
 .)٣٧٥- ٣٧٤ص". (ومعنا 

اليهودیة ومن القيم الروحية وهذه المناقشة التى تدور حول الموقف من 
 بموقف یجعل هناك مجاال للشك فى إنهائهاإلى یزهار .المختلفة غالبا ما یلجأ س

لة ال تحمل بالفعل تعبيرا دقيقا وآامال عن ئأن هذه الجمل والتعبيرات المتسأ
 . المشاعر الحقيقية للمتناقشين والمتحدث نفسه آذلك

 

 "والمستقبل....دین العمل "
المحاربة " حرآة الشباب" للمستقبل یضع یزهار تحت الفحص وبالنسبة

، وتلك " دین العمل"ه یناقش على لسان أبطاله فلسفة فإن وانطالقا من هذا 
وآانت الشعار الذى رفعته ". أهارون دافيد جوردون " الفلسفة التى ابتدعها

 أهى -أل سأ األعشابعن قطع :"الهجرة الثانية والثالثة لبناء الدولة اليهودیة 
 والعمل، اإلنسان هناك أیضا تتكون العالقة الرائعة بين هلودیة ؟ أم حریة ؟ عب

 . وبين الرجل والطبيعة
أم أنهم یتغنون بذلك فقط فى  - عالقة حية وخصبة ، وعالقة غنية وطيبة 

 مقاتلى تسيكالج آانوا یسعون  فإن أما بالنسبة للمستقبل ). ٧٧٠ص" (غانى؟ألا
مسألة إلى نقل أفكارهم ومحادثتهم من الماضى والحاضر من حين آلخر ل

 یرفع روحهم المحطمة ویوقف نزیف دمهم ذلك أنحياتهم فى المستقبل عسى 



 فرافى مثال آل مناه هو أن یعود مع نهایة . فيما سيأتى بعد الحرب األمل
وهو .  المزرعة التى أقامها والده إدارةویأخذ زمام  بيت اآلباءإلى المعارك 

ؤمن ، بأنه یستطيع بناء حياة مریحة ورغدة وأجمل فى رأیه من حياة والده ی
آان البد من تقدیر والدى على قوته  ومثابرته ، وعناده ما  إذاما  لست أعرف:"
  ، آما لوباألمسوعلى أنه یبكر فى آل یوم فى بدء الحرب من حيث توقف . 

قامته، وورعه الكبير ، ى أبى ، واستفإن  ت– اإلطالقآان لم یصنع شيئا على 
أم أنه یجب الثورة ،  وعدم الموافقة ، وعدم التخلى وشن الحرب ، وبناء ... أم 

. مزرعة مدعمة أخرى . ننى أفكر ليل نهار فى هذا إآل شىء على نحو آخر؟ 
عبد  صورة دون. دون بخل . دون مذلة.ما أجمل هذا .. عالقات أخرى 

هذه شاذة ، ورفاقه یرفضون هذا ولكن رغبة رافى ) . ٣٤٧ص..."(مهمل
 ستعود -قال یاآوش -ما الذى لك هناك :"یسير فيه الطریق الذى یرید أن

؟ ما الذى یسوؤك فى الحرب ؟ .الحرب... آم هى قدیمة " وتقترب ، وستفزع 
ماذا بعد الحرب؟ هل سيكون من الممكن ببساطة محو الغم : هل فكرت مرة 

حية وستعيش " أماال "أنهل من الممكن ؟،  : ؟ فكر لحظة" أماال"إلى والعودة 
ما الذى ... بعد " أماال" ولكن بالنسبة لك لم تعد هناك –سنوات آثيرة 

تعمل لدیه بالمجان، لتكون له آثور معافى للعمل؟ أم فتاة  ؟والدك؟ لكىینتظرك
! نة بلهاء بقرة خالصة سميإلى بجدیلتين مع مؤخرة حمقاء، وتتحول بعد سنتين 

ننى أخاف  إهل تعلم...  العظيمة ؟األعمالة ؟ بيرق الكظرك هناك؟اآلفامن ینت
 األآثر على إنناالحرب ؟  ما الذى فى. مما بعد الحرب أآثر من الحرب 

تبدأ فى الخطف : ربما ، آالعادة ... وهناك؟. نموت، نموت مرة واحدة فحسب 
. ع رس؟ حتى یرتفع آرشك سریعا وتنمو بسرعة، وتصبح مهما بصورة ٍأ

تهم ، وتتعلم الوعظ ، واالآتفاء توبسرعة ستعلم آيف تتحسر ، وتتعلم آيف 
كل ذلك القليل الذى یحصلون عليه دون الذهاب بعيدا وبسرعة ستشيخ ببالقليل ، 

... وتنسى التنزه وستكون دون آمال . وتقرأ الجریدة یوم السبت. ، وتصبح یابسا
" جمال ومن أجل ماذا ؟. ك ستكون ممال ستكون مثل والد. ستكون فارغا 

)٤٩٤ -٤٩٣ .( 
ثم ماذا بعد الحرب ؟ : وفى هذه المناظرة الشيقة حول ذلك السؤال المعضلة 

. وجهة نظر رافى الذى یأمل فى حياة وادعة هانئة : تصطدم وجهتا النظر 
 بادیا فى المستقبل  والذى یرى آل شىء أمالاآوش الذى ال یرى یووجهة نظر 

ن أل. لنسبة لياآوش قد تحطمت عنده على صخرة الحرب ااة ب الحيإن. عدما 
التى لقنوه " القيم والمثاليات والعادات"الحرب حطمت فى آتونها آل مجمل 



إلى الحوار بين االثنين حول النظرة " وتصل ذروة .   وربوه  عليها إیاها
ویجد من الصعب أن یكون , المستقبل ، حينما یثور رافى على أدلة یاآوش 

خلصا للطریق الذى حدده لنفسه ، فيفضل وقف المناقشة ، ولكن یاآوش م
یواصل تعریة نفسه الداخلية ویحاول أن یطرح طریقا خاصا به من أجل 
المستقبل ، ولكن القوة والمقدرة التى آانت له فى المناقشة ضد مشروعات 
رافى ورغباته لم تعد متاحة له حينما حاول أن یناقض مزاعم رافى ضد 

 من یرى إن : "ىقال راف: بل على العكس . و نفسه هات  نظره ورغباته هوج
 إليه النحو فى أى مكان ، ليس لدیه ما یذهب  هذایراه على  آذلك  مثلك ،األمر
 تقول ما الذى یجب أن بل عليك -ن تقفز حتى السماء أليس من المفروض ... 

 ما قفزت إذا یعنيكما الذى  -ثار یاآوش  -ماذا ترید منى ؟ .... نألعمله هنا ، ا
 هذا من شأنى ، وعلى حسابى إن.  ما شئت ذلك فسوف أقفز إذا. السماء إلى 

ننى ال أللست ملزما بالحلول ... لست أرید أن أصلح شخصا ما، أو شيئا ما.
.... بقدر ما أستطيع . ى مكانألو. لكل مكان. إليه ، وليس لدى ما أذهب أدرى

وربما أصطاد . نجتاز البحار والبالد . لم ال . رللبح. ربما أذهب للبواخر
الحيتان؟ ماذا ؟ أو ربما فى غابة ؟ أرید أن أآون أنا فقط هو الذى یقرر بشأن  

أن أعيش الحياة بالطریقة التى تبدو . وبشأن المساء وبشأن الغد .  وحياتى هأیام
. الست موجه...وحتى لو آان هذا انعدام طریق . لى أفضل من آل الطرق 

 قد أآون اربم.. وربما ...ن آل شىء بحریتى رهأننى إ. ولست معلما لجيل
ال طائل من هذا .  قال رافى هامسا-!الطيران–!..  أرید أن أطير –طيارا؟ 
صحيح ال طائل "-لع ریقه وقال وبعد ذلك ابت. ونظر یاآوش ." یث أحاد. مطلقا 

الفضاء عميقا فى القلب وتغلغل التجهم الذى فى " . من آل هذا على االطالق 
 اإلطالقهذا فى الواقع ال شىء على  " :آل شىء أحالم، قال یاآوش هامسا "–
 ).٥٠٦- ٥٠٤". (وصمت... فماذا ؟ إذن؟ 

 إنسانن یودآا إ.  الحرب ه بعدوبعد ذلك یأتى دور یودآا ليتحدث عن طریق
ى أن عل:"  على نحو طيب وحسب إليهمستسلم یرى أن عليه أن ینفذ ما یوآل 

أن أنتهى من هنا ، وأنتقل للبدء فيما سيأتى ... ما یجب أن أفعله جيدالأفعل آ
فى هذا البلد نحن  فى آل مكان فى البدایة . وفق نظام وهكذا بال نهایة  . بعده 

. ما الذى یجب أن نفهمه  " -. لسنا نفهم -"  عاتقنا  على وهذا ما هو ملقى–
 ).٨٤٦..."( مسألة یدین وليست مسألة فهم أن المسألة. ن نعمل إالبد فقط من 

ن یودآا نفسه ليست لدیه الثقة ، فى إ. ن الشك حسبما یبدو، هو شبه شامل إ
أنه وأشباهه یمكنهم أن یستمروا وقتا طویال بعد الحرب فى النشاط وفى عمليات 



 التى من أجلها األشياءالواجب مضمون  التضحية دون أن یفهموا على النحو
ومرة أخرى یظهر یاآوش فى الحوار بقسوته .  بما یضحى بهساناإلنیضحى 

ير یاآوش فى ث، ی" آه ، رافى :"تلك الحياة التى یحلمون بها.. ليعرى لهم الحياة 
ما هى .  الشبان األصدقاء ، مساء الخير، أیها اآلخرناقشات تلو م الإحدى

بهيجة بالنسبة لكم؟ الحياة  هل. ؟ بماذا أنتم مشغولون ؟ بماذا تعيشون .أعمالكم 
 ؟ هل اآلخرلتم عليه؟ هل هو طيب أن تجرون من یوم صهل ما حلمتم  به ح

لها ، أسأله ، وأسأل اآلخر ، وزترغبون فى أن یكون هناك غد؟ وتنتقل من من
 ) .٥٠٦...." (تلك المرأة الشابة التى نضجت  فورا

 ومناقضة ولم یكن هناك أحد فى الجماعة لدیه القدرة على مجادلة یاآوش
 النفسى ، وعن الشيخوخة الروحية والملل والالمباالة غارعن الف. أقواله القاسية 

ین روحا وقلبا  فإن  القریب مثاليين ومتباألمسالتى تحل بالشبان ، الذین آانوا 
 . من أجل قضية لقنوهم مبادئها

ن أهوال الحرب قد هزت هؤالء الشبان وجعلت هناك حاجزا نفسيا بينهم إ
ن المجتمع الذى فرض عليهم أن یقتلوا باسمه وأن یكونوا على استعداد للقيام وبي

باالغتصاب والسلب والنهب من أجله ، وأصبحوا ال یرون آيف یمكنهم أن 
 فى األملن إ.  التى یحلمون بها األیامتلك ... یندمجوا فى الحياة فى أیام السالم 

ست محل استفهام  ومراجعة العثور على السعادة واالهتمام بقضية عادلة لي
 باالختناق بين اإلحساس عجيبة وحل محله ألشياءبالنسبة للمجتمع قد تعرض 

 . الفراغ فى الماضى وانعدام الطریق نحو المستقبل بالنسبة للفرد

 ! أمى ، لقد قتلت
تربية الفتيان اليهود أبناء إلى لقد عمدت الحرآة الصهيونية فى فلسطين 

الصهيونية تربية عسكریة ، وذلك  " ب الشبااتحرآ " طارإالمهاجرین داخل 
 عسكرى خالص إطارإلى اليهودى فى فلسطين فى حاجة " اليشوف"بدعوى أن 

 فإن  األساسوعلى هذا .  ، ومن الفلسطينين األصليينلحمایته من أهل البالد 
آانوا من ذوى الخبرة القتالية على " أیام تسيكالج" المقاتلين الرئيسيين فى 

آتون إلى لقد دفع ببعضهم . لرغم من أنه لم تكن لدیهم أیة خبرة فى الحياة ا
، وآان بعضهم قد سبق نشاطه فى  تقریبا بصورة مباشرة من المدرسةالمعارك

وعلى الرغم من الخبرة التى . الدفاع عن اليشوف مرحلة انتهائه من دراسته 
 أبرزت دوق بلوغهم السریع لم یكن آامال ، فإن الحرب  خبروها فى

 الدائم من العمليات ، والوقوف الشاق وإرهاقهماالهتزازات التى مرت بهم ـ 



وهم شاآو السالح فى أثناء عمليات القصف المتكرر ، آل هذا أبرز بصورة 
حد ما إلى  مبرقشة  ومنوعة األطفالمجموعة من  :"واضحة أآثر آونهم أطفاال

ـ لسبب ما ، یبدو مثل منظر أیدیها، ومحياهم إلى ، ترتدى من آل ما یصل 
ن إ... لقد حل بى وهن  )..." ١٥ص" (أطفال منبوذین أآثر مما یبدون آجنود

ما الذى لى بى ..ماذا أنا آلى  . اآلنلذى فعلته حتى  اما. حياتى لم تبدأ بعد 
أرید فقط أن یكون .. ال أرید أن أموت ... ننى أبكى فى الحال من الحزن إ...

 حياة جميلة ، دون فراق ، ودون خوض من الممكن أن أعيش
 ).٤٠٣ -٤٠٢..."(للمعارك

ضون المعارك ویقومون بواجبهم آمقاتلين محنكين وخیوهؤالء الجنود 
 المعرآة وفى أثناءوذوى خبرة ولكن فجاءة یطل من الثياب العسكریة فى 

...  الطابورحتوقف جندى وأنبط:"ذروتها ، ذلك الفتى الصغير، شبه الطفل 
وآان یبدو مثل طفل صغير ، . یتضح أن عيون رافى زرقاء سماویة وفجأة 

 یلعب معه الكرة أو لعبة أن له من آل شىء األنسبوآان من 
أليس ...  شبانا وصغارا للعنایة ، أليس آذلك ألسنا جميعا...")٦("االستغمایة

وأمنا تبكى دون تعزیة ، تبكى دون نهایة ... الواقع أننا لم نضاجع امرأة قط بعد 
یا أمى، لقد قتلت ، لقد قتلت أنا : المنزلإلى  اآلنأرید أن أجرى ). " ٥٠٩..." (
 لبلوغ ، الجبهات فى ذروة أیام  اإلى لقد وصلوا ) . ٦٢٨ص..."(آفى . آذلك 

لقد انتقل هذا الفتى .  زهوتهم نفسها أیاممن آل جانب ینقض على حياتهم فى 
تلك إلى  آل ما یتربص به إزاءمن رعایة الوالدین وحمایة المعلم فى المدرسة 

 بالعزلة اإلحساسإلى المواجهة  المریرة والمریعة للموت فى آل لحظة ، و
 أبطال الذى جعل األمر القتال ، وهو  عادة فى ميدانباإلنسانالمميتة التى تحل 

 . یزهار یعانون من االنسحاق والرعب والشعور بالعجز 

 ال تذهبوا للحروب 
 المریعة وعلى الخوف من باألهوال اإلحساسبال حول والقوة للتغلب على 

الموت، تطرح بكل حدة وبكل تجرد مسألة الحرب بأسرها ، ثورة حادة وعنيفة 
مؤلم وعاجز   ، وآذلك صراع للقتل القتل والتعرضعلى نفس ضرورة ممارسة

 - أیا آانت  آل الحروب-ننى أآره الحرب ، والحروب إ. "  هذه الثورة إزاء

                                                           
 . ١٩٥٨" عم عوفيد"أیام تسيكالج ، دار ند : یزهار. س) ٦(

 . دار نشر الكيبوتس –) أربع قص" (قافلة منتصف " یزهار . س) ٣( 



. الحروب إلى تذهبوا ، أیها الشبان ،   ال. نى أقول لكم إن. آل الحروب قذارة
وحينما . (أنا أقول لكم ..  قذارة  ليستال تبينوا لى الحرب وآأنها. إلى  اسمعوا

 آذلك  األمر آان إذا.ال )  هل هى آذلك حينئذاك ؟-یخرجون للدفاع عن المنزل 
 ألنهم یدافعون ، بل ألنهمليس . بالذات ، من یدرى؟ ربما أیضا آذلك حينذاك 

وفقط .  آل شىء ،خذوا الكل . أنا فى حبرة . أوه، لست أدرى ... یقتلون 
آخر تبدو معالم الثورة على ان وفى مك). ٢٩٤ -٢٩٣ص...." (دعونى أنام 

 قال تث:"رب والموت والدمار مهما آانت المثالية التى من أجلها یجرى هذا حال
إلى استمع .  ـ على أى حال بإرادتكليس . ليس طيبا أن تموت وليس صحيحا : 
استمع لى ، ویجب أن .. ليس هناك معنى اإلطالقليس هناك معنى ، على : 

ليست هناك . تقيما ، وأن تقول ذلك بصوت عال  ، شجاعا ومسأخيراتكون ، 
 ولكنه ليس - تهرب منه فى المعرآة إالیجب ... أیة مثالية عن طریق الموت

أآفر بتمجيد .بكل هذا  آفرأننى إ. فيه عدالة لدرجة البطولة أو أى فخر خاص
 ، وصدیقاتهم، وعالمهم الذى واآلباءننى أعرف فقط الخسائر ، إ. الموتى 
إلى أیها  الشبان ، قوموا وانسفوا آل علم یدعو .  ماتواألنهمسف ألالی. خسروه 
باسم أى نبوءة آانت ، فى مصحة  .. سحقوا آل من ینادى للموتا. الموت 

 جزار ملوث بدم -ن الحرب هى مهنة جزارة ملوثة إ -المجانين أو فى السجن 
كذب على ولكن آذلك محظور أن ت. من المخجل أن تكون جبانا قذرا . إنسان

 هن یقلن.  یعرفن إنهن . األمهاتاسألوا . الموت، آما لو لم یكن هناك شىء 
ولكن أیضا . سألوهن ا. فوق أى آبح للجماح ، ووجوه جامدة وال بكاء . لكم 

 أن وممنوع.والحقيقة هى ، أنه ال مناص أحيانا من الخروج للقتال ... حينئذ 
 وإذا ممنوع... ى واألساس فى العالمتخفى حياتك ، آما لو آانت هى الشئ الغال

 ، هو بإسحاق الذى أمر بالتضحية إبراهيمله إ وهل ؟لم یكونوا هم، ماذا 
وممنوع أن ننسى ، وممنوع أن ... مریع لدرجة أنه من المستحيل  . األساس

إلى ك ، حاللسير المنتصب ، الض! حد لكل هذانعتاد ، ومضطرون لوضع 
 إنه مشارآة فى – هنا "ختان"أو قل .. د ریاضة الموت ، آما لو آان هذا مجر

ممنوع أن نحارب  . ..ممنوع أن نعيش فى ختان... جریمة أساس آل بالء
 آامل لمتوسط إحصاء! هناك " ... الختان" ممنوع أن نموت فى " . الختان"

 ).٣١٠- ٣٠٩". (الضحایا التى ال یمكن تجنبها 
 ما هو مقدس یمكن أن یضحى التمرد على آل وتصل هذه النغمة ذروتها فى

ننى إ، "  اللهبوأشعلطوبى للكبریت الذى احترق "وماآتبه :"بالحياة من أجله 
ثور أننى إ. أن أآون آبریتا یحترق . ن هذا أثم ألحب ، أأعرف ، ولكنى ال 



سعادة . سن حظ الموت هو حإلى من المستحيل أن یكون الذهاب . على هذا
 ).٤٠٥"(؟لمن

 ، وسرعان ما یحل ةآثر من ثورة لحظية ومؤقت أ تعدومرارة وعذابا ال
 على السؤال الخاص بما یجب عمله تجاه سيطرة الشر باإلجابة آخرمحلها جهد 
 تلح الحاجة من أجل وأحيانا. بادةإل خطر الدمار واإزاء فى العالم واإلجرام

بكل  التهمة على شخص ما ، وفجأة یطل اتجاه التهام الكبار بإلقاء مخرج إیجاد
، األطفال الكارثة والطامة الكبرى هى بمثابة تخل من اآلباء عن أنهذا واعتبار 

 ، لتصبح الحيرة وليصبح األخرىولكن هذه المسألة سرعان ما تنتهى هى 
الضياع والشعور بالعدمية المطلقة مریعا ومؤلما فى داخل نفوس هذه 

ب هى من نصيب  المشاعر المتناقضة بشأن الحرأنوهكذا یبدو . الشخصيات 
آثيرین ، وهى العملية التى تصاحبها جهود للتغلب على االزدواج النفسى ، 

إلى ومن هذه الشخصيات ، شخصية زابيك، قائد الفصيلة الثالثة ، الذى یذهب 
أنه ال یهاجم فقط الشكوك ووجهات النظر المسالمة ، بل  -ما هو أبعد من ذلك 

واحد مثلى ليس له أن یسأل :"رب یهاجم آذلك ضرورة التخبط فىمسالة الح
 حوزة نفسه ، بل مجند ، والمجندون ال ىن واحد مثلى أوال ليس فأل . أسئلة

مجند منذ أن ذآر نفسه ـ , ...واحد مثلى ...بل  یفعلون أعماال  . یسألون أسئلة 
وهو ال .... ليه إنه دائما فى الطریق الذى یرسلونه إ...من سن الثالثة عشر 

 طالما أن نلكو، ). ٤٩٩ -٤٩٦.." (نحن جيل حروب ... یشترط شروطا
هم ال یعترضون على فإن -زابيك یثير أهمية وحتمية قبول السيادة دون تردد 

 آذلك حيثما تطرح بما یناقض مع رأیه الخاص األمرولكن ال یكون . حدیثه 
قال  -ومع آل هذا :"بضرورة العمل دون تفكير، مسألة ما هى جدوى القضية 

 الشىء الطيب؟ آيف تعرف؟ آيف یعرف من  آيف تعرف ما هو-شیاآو
" یا حبيبى ، هذه فلسفة "- طيب عندى ، على سبيل المثال ؟ أرسلونا أن ما هو

ال معنى للمناقشة مع !   ملحاح -وصاح زابيك ...  صبر د  قال زابيك بنفا-
 ) .٥٠٠ - ٤٩٩..." (مثلك

 وآل ما یعبر عن ولكن مرة أخرى یتضح أن آل ما یجرى من حوار
ال إن هى إالصراع والتناقض والحيرة والضياع وآل التمزقات الداخلية 

مهمته آقائد إلى مجرد أحادیث ، وفورا بعد المناقشة یدخل یاآوش ... أحادیث
وبقسوة بقدر ما وجد ، وبصرامة ، آمن انهك "لجماعة من جماعات الفصيلة 

قين من نهایة المناقشة ، من التماسك ، صاح فى رجاله المددین المصعو



 الستبدال األدغالإلى وعادوا ...  حاد أن ليس هنا حمام للرقاد بإیجازوذآرهم 
 )٥٠٠ص ".(ت السينما ،وواحد اثنين ، هذا هو ،  وانتههم هناك من

یصبح فى هذه اللحظة هناك أى فارق بين یاآوش المتمزق داخليا  وهكذا ، ال
 دون تفكير، فى حمل العبء إليهمنفذ لما یوآل  واللألوامروبين زابيك المستسلم 

 الیستطيع - دوریة االستطالع إثناءولكن لدى لقاء یاآوش مع آوبى . الثقيل 
 األفكاریاآوش أن یتمالك نفسه ویعود ویثير فى محادثة خاطفة عجزه عن طرد 

منذ البدایة ؟ على .  یأتى أحدهم ویرید أن یقرر اوماذا حينم:"والشكوك من قلبه
 ).٥٠١" ( أیقرر من خالل خياره الخاص ؟–الرغم من آل االشياء 

 فى محاوالتهم من أجل أن إطالقاوهكذا  الینجح المتأملون والمتخبطون 
 ولكنهم على -یوضحوا ألنفسهم المشاآل التى تزعجهم ولكى یجدوا لها حال 

الرغم من ذلك یضحون فى النهایة ویخاطرون بحياتهم من أجل القضية التى 
وت بعضهم دون حسم لما  أقلقه ولما میضعون عالمات االستفهام أمامها ، وی

 .مزقه داخليا قبل أن تمزقه رصاصات الحق والعدل
الذى یتأرجح فيه األدب اإلسرائيلى مثل السفينة " فترة االنتقال"ما فى أدب 

إلى  تؤدى األشياء مضمونفى العاصفة ، ویجعل التناقضات الداخلية التى فى 
 . فنية وبنيویةاتقتمز

 یزهار منذ قصته إنتاج لقد ميز الصراع بين حق الفرد وحق المجموع ،  
، وهو الصراع الذى ميز الفترة التى بنيت من أفراد " سفساتأإلى افرایم یعود "

تخلوا عن ذاتيتهم من أجل المجموع ، ولكن آلما آان المطلب االجتماعى یقل 
دوا أن یزهار لم یصل إلى موضوعية ویب– یعمق ویزداد قوة آان الصراع

، ألنه لم ینجح فى خلق " أیام تسيكالج" فى روایته آاملة فى معالجة الصراع
ن بنية الروایة تميط اللثام عن صراع المؤلف وال إ... مسافة بينه وبين أبطاله 

تحقق بالفعل هذا الصراع فى أعمال األبطال، الذین لم یعملوا على اإلطالق 
الروایة ، وفقا ألفكارهم  المتمردة ، وآانوا یفصلون بين تمرداتهم عمل امتداد 

وبين الدور الذى یقومون به آما لو آانوا مؤمنين خالصين بالفكرة لم یخوضوا 
 التمردات   تمرداتهم تقف عند حدفإن أى نوع من التخبطات أو الشكوك ولذا 

 .أبعد من ذلك إلى النفسية الداخلية فحسب ، وال تذهب 
ویعكسان الصفة " أیام تسيكالج "اك نقطتان مؤآدتان بصفة خاصة فى هن
النزعة : أوال.  اإلسرائيلى ١٩٤٨ للبطل النموذجى ألدب حرب ةالمميز

ن هؤالء یعرفون أنفسهم وهم فى أتون المعرآة على نحو إ. الشخصية لألبطال
نوا یختلف عن ذلك الذى اعتقده اآلباء والمعلمون، وعلى نحو یختلف عما آا



نهم یرفضون بعد إ. یریدون هم أنفسهم أن یقدروا شخصيتهم على غراره 
خوضهم للتجربة المستقلة األولى فى حياتهم ، تجربة الحرب، أن یجعلوا من 

داة لتحقيق أهداف ثبت لهم سخفها، سواء األهداف االجتماعية أم أحياتهم 
 وتبادل لمناقشةویجب أن نالحظ أن هذا آاان على مستوى ا(األهداف القومية 

ن إ )ألحادیث وليس العمل، أى التمرد الذى ال یتجاوز مرحلة االحتجاج الكالمى
 اآلباء یثير فى قلبهم نقدا حادا ، وهم ال یعارضون فلسفة آبائهمنموذج 

نهم ال یریدون أن إ.  الحقير لحياتهم اإلنجازوالمعلمين ، بل ینفرون من ذلك 
ن وال یعرفون آيف یفكرون یأنهم غير قادر ، على الرغم من آآبائهمیعيشوا 

ون األبطال یزهار یتوقن إ:ومن هنا النقطة الثانية . على نحو أخر یختلف عنهم 
.  بمغازیة المنخفضة إالشىء آخر ، ال یعرفون آيف  یصفونه أو یحددونه إلى 
یریدون أن . وهم یریدون أن یعيشوا . نهم یرفضون الحياة من أجل شىء ما إ

والحياة تعنى االستمتاع بكل ما یحتمل . ا آل لحظة من لحظات الحياة ودیستنف
ولكن أبطاله وخاصة العقالنيين منهم ، آانوا یعرفون أن هناك . االستماع فيها 

هناك االرتباط بشىء ما . فى آل لحظة من لحظات الحياة ما هو أآثر من المتعة
ا الشىء یصبح من الصعب ولكنهم فى بحثهم عن هذ. تفقد الحياة أساسها بدونه 

ن ما یسيطر عليهم فى رحلة بحثهم إ. شىء واضح إلى ومن العبث التوصل 
هذه هو اللعثمة ، والحيرة ، وعدم القدرة على الحسم ، وعدم الرغبة فى االلتزام 

. بشىء والسعى وراء حریة ثكلى واالنتظار المثير للدهشة لحدوث معجزة 
. لتزم أالتطلبوا منى أن . دعونى أبحث لست أعرف بعد :"یقول بطل یزهار 
طق بالشك ویتحصن ن فهنا یوجد تعبير سلبى وحائر یتمإذن". لست مؤهال لهذا 

 المميز تماما لقصص یزهار منذ بدایتها، ولكن الحيرة هنا األمربه، وهو 
ها تصبح فإنتتجاوز ذلك المجال المحدود الخاص بالمشكلة االجتماعية ، ولذلك 

ن بطل یزهار یقف على حافة المجهول عنه إ. اة تتصف بالعمق على حافة مأس
 .  وال یستطيع -  ویسعى بكل قوته لتحقيق واقع سام



 

 العجز اإلسرائيلى عن الحسم األخالقى

 *)(لساميخ يزهار  " األسير"فى قصة 
ا س     األولىمن القصص   **)() َهشَّافوى(األسير"تعتبر قصة    ار  . التى آتبه یزه

ذى  .ذلك االتجاه الذى یميز بطل یزهار المعذب       إلى   عن الحرب ، والتى تنتمى     ال
ه یعجز             یحسب نفسه حسابا قاسيا ، ویسبب له سلوآه حيرة عميقة ، ومع هذا فان

 .ه عليه ضميره يلاألمر عن تنفيذ ما یمفى نهایة 

                                                           
ار (*)  اميخ یزه ار. س(س ب ا) : یزه م الشهرة لألدی ار سيمالنسكى إلاس رائيلى یزه ا. س د ع  ، ١٩١٦م ول

اشترك فى   .  sabra) السابرا(لى الجيل األول من األدباء اإلسرائيليين الذین ولدوا فى فلسطين إوینتمى 

ثال لحزب                   ١٩٤٨حرب   م مم اى ، ث ثال لحزب المب ال    " (رافى "، وآان عضوا فى الكنيست مم ة عم قائم

و             ) إسرائيل ى یوني ك حت اى ، وذل تقال من        ١٩٦٧المنشق عن حزب المب ر أول   . الكنيست    حيث اس یعتب

ة واإلنسان  ( أدیب یعبر فى إنتاجه عن تجربة اإلنسان اليهودى فى صراعه مع البيئة الفلسطينية         ) الطبيع

اه فى أول قصصه            ى الصفصة       "، وینعكس هذا االتج ود إل رایم یع ل        ) . ١٩٣٨" (اف ى جي ار عل ر یزه أث

ز قصصه         آامل من األدباء اإلسرائيليين بجمله الشاعربة وأسلوب المون        ذى یمي ى ،   اولوج الداخلى ال ألول

زج  ى م ول إل ذى تح ابينوال ه     م ى روایت ك ف د ذل وج  بع دیالوج والمونول قالج " ال ام ص ) . ١٩٥٨" (أی

يمهم                    وشخصيات یزهار أساسا شبان من مواليد فلسطين یعانون من حالة دیناميكية نتيجة صراعهم مع ق

ي  ين االنس ون معضلة الصراع ب ث یواجه ة، حي داف الصهيونية ، الروحي ق أه ة لتحقي اق ضمن الجماع

ة           انية واألخالقي ل اإلنس ك األهداف للمث ق تل ائل وتحقي اة وس ين إحساسهم بمجاف ذا  . وب رز ه الصراع   ویب

ة خزعة  " و ) ١٩٤٨" (سير ألا" يه  صت بشكل واضح فى ق     ا   ص ، وهى الق ) ١٩٤٩" (خرب ى آتبه ص الت

اب حرب       ة جن     ١٩٤٨فى أعق ا عن تجرب ر خاللهم ورة ضد األوامر      إدى  ، وعب سرائيلى ال یستطيع الث

من  .  العسكریة التى ترغمه على ارتكاب أعمال منافية لإلنسانية وللقيم ضد العرب العزل  من السالح                   

ل   "، و   ) ١٩٥٥" (ست قصص صيفية  "، و ) ١٩٤٨" (قبل الخروج : "أعماله األدبية    " وقافلة منتصف اللي

ة"،  دام عاری ة قصص تضم القصص ) ١٩٦٣" (قصص السهل "، و" وبأق م :"، وهى مجموع قصة ل

 " .آومة العشب "،و " حبقوق"، " الهارب" ، و"تبدأ
دس،   ب ، دار نشر هك ) شبعا سبوریم  (سبع قصص     : یزهار  .  سيمالنسكى   (**) اد ، الق  . ١٩٧١وتس همئوح

 .٣٠-٩ ، ص ٢العدد رقم " دراسات شرقية " نشرت فى مجلة 



 

دما ظهرت ل  ذه القصة ، عن رة وه ىلم ام األول ع قصة ١٩٤٩ ع ة " ، م خرب
ا فى          "خزعة  ، عن طریق المؤسسة     إسرائيل ، بذلت محاول فاشلة لمنع توزیعه

 .العسكریة، ولكن القصة لقيت نجاحا فوریا 
ا بعض              وم به ة یق ود   "وتصف هذه القصة عملي ة     اإلسرائيليين الجن  فى منطق

  .١٩٤٨ من حرب األخيرة قرویة فى الفترة
اتهم،                والقصة هنا ال   ة ومصادرة ممتلك ة عربي  تنتاول قضية طرد سكان قری

ا هو الحال فى قصة  ة خزعة"آم ل *)(" خرب نفس المؤلف ، ب ا ل ة تتن ول حكای
 . معه بتهمة التجسسالقبض على راعى عربى والتحقيق 

ا ى  وآم دث ف ة "ح ة خزع إن ،" خرب ا ف وم صالق ا یق ا هن ى أیض دوره ف  ب
 .**)(. العملية رغما عنه ، وتروى القصة من وجهة نظره 

ة   وى قص ير"وتحت ى " األس ةعل ة    أربع ائل فني ا بوس ل منه د آ اهد جس  مش
 :وصفية خاصة

نم بواسطة             :المشهد االول    )١( ه من الغ  وهو القبض على العربى وقطيع
ة هد        مجموع يلة ، أو مش د الفص هم قائ ى رأس ود وعل ن الجن يد  " م ص
ة       أساسهویحتوى هذا المشهد فى     ".األسير  على وصف انطباعى من خالل مقارن

ة الها ال كينة ئتتوقف للطبيع دوء والس ذین ینقصهم اله ود ال ة والجن ن ناحي ة م  ج
 . تطویر نغمة تهكمية واضحة إمكانية،وهو ما أتاح 

                                                           
ة بسيطة عن مجموعة من        . ١٩٤٩عام " خربة خزعة " یزهار قصة   . آتب س  (*) ذه القصة حادث وتحكى ه

 . ١٩٤٨  األوامر باحتالل قریة عربية وطرد سكانها منها خالل حرب      مالجنود اإلسرائيليين صدرت إليه   

ه القصة             عولكن م  د             إ هذه البساطة التى تبدو ظاهریا لمجمل ما تحكي ة تجدی ع بمثاب ا آانت فى الواق ال أنه

ا األدب ا  ى تناوله وعات الت ى الموض ر ف مير ا إلآبي وت الض ة ص ت بمثاب رائيلى ، وآان ى ألس خالق

الرغ            إنسانى لجندى   إلوا ة األخرى ، ب م         سرائيلى ضد النير والظلم الذى حل باألم ذا الصوت ل م من أن ه

ه  د آون غ الضمير اأیتع ة لتفری ن محاول ر م ا حدث  إلآث اه م ذنب تج ذابات اإلحساس بال ن ع رائيلى م س

 .للعرب على حساب تحقيق أحالم التوسع الصهيونية فى األرض العربية وتشرید الشعب الفلسطينى 
أن یرافق   ". الضيف" ر آامى ي تذآرنا قصة األسير بقصة األدیب الفرنسى الب      (**) فكما أن بطل یزهاریؤمر ب

يرا  اأس ر   عربي ى مق ا بالتجسس إل ه، ف  متهم ث یعدمون ادة حي ل  إالقي ى بط درس الفرنس " ن دارى الم

ة ضد                    " الضيف ى جریم اآم ویعاقب عل یضطر هو األخر لمرافقة أسير عربى إلى مدینة قریبة حيث یح

 . یستطيع أن یفهمه قانون ليس تابعا له وال



 

ا            فمدخل القصة عبارة   حيث  : "عن منظر طبيعى مثالى ، هادئ وساآن تمام
انو إ انهم آ اة وقطع ين شجيرات ان الرع ين الجوانب الصخریة ، وب  منتشرین ب

ا          در منه ى تص ان الت ين الودی ذلك ب ال، وآ وادى ورد الجب ين ب ندیان ، وب الس
ة            -نوارا  أى آانت تشع    صوات والت أ ة الذهبي ذرة ، المتألق ة لل  تلك الوهجات القوی

ا ال      ل تحته ى تكت يفية، الت رار الص ة لالخض وز ،   تالمائل رة الج م ثم راب بحج
ه رائحة عطرة                إلى   ویتفتت  ألرضقمح رمادى بمجرد  أن تلمسه قدم، وتفح من

نت تتجول   السهول آا  نه فى المنحدرات وفى   إ وحيث   -قدیمة ، ناضجة وطيبة،     
ا وواحدة     أشجار وقد ظللت    األغنام ى واحدة هن  الزیتون التى على قمم التالل عل
ى    نه من المستحيل التسلل     إ فقد اتضح بشكل تلقائى      -هناك   داخل دون     إل ارة ال  إث

 ).٩١ص ". (هياج ، وهو ما قضى على معنى التجول
یعيش  سطورى قروى قدیم  عالم متناسق         أ هذه الصورة هى صورة لعالم       إن

 : فى هدوء وسكينة ، وهو  عالم تكمله الفقرة التالية 
ا خال "  ان  م ى  مك ا ف ان رع ذا آ ودون ةل  ه دون یق امهم بعي ب أغن ى قل  ف

ل  ى الحق ار ف ة ، ودون اعتب ال  الهادئ ول والجب ة، بفطرة الحق يرة هادئ ى ألمس
الم شر ، تحدث                 األیامشىء سوى    يس فى الع ان ل و آ ذا     الحلوة، آما ل ه بال ت  من

ا آانت        . فرصة تنبىء بشىء آخر    ان م ام وفى مك ة ،     األغن ق هادئ ام  تعل  من  أغن
ا أغلقت القر            إ و إبراهيمعهد   ان م وب ،وفى مك دة،  ی سحق ویعق  المنقوشة   ة البعي

جار الزیتون ل أش ابأآالي ى منحوت ا، وف ا آالح ت نحاس و آان ا ل تالل ت،آم  ال
د أخرى آانت ت       . اصطفت النعاج ، وجبال بعيدة       ا لهن خطوط      ولكن مكائ قطعه

 )٩١"( من تلقاء نفسها ةمائل
 بالكمال والهدوء الشعرى واالنسجام      ةد أن الصورة آلها مليئ    جومرة أخرى ن  

ذى یم    دیم ، ال وى الق ع الرع ة المجمت ذى یعكس طبيع اعى يال مو االجتم زه الس
 . ى قخالألوا

ا ف ع ،إومن هن ذا الواق ة لوصف ه ا الخيالي ل الصورة آله ه لكى تكتم إن ن  ف
ًا من            د أصبح قطيع د   "قطيع الغنم ق راهيم عه وب     إ و إب د     "سحق ویعق ، حيث یعي

اء شعب إسرائيل ،  ذات فى ذهن القاص ، ذآرى آب اة  العرب بال هؤالء الرع
ك  ى تل ذور ف ل الج ا متأص زءًا طبيعي كلون ج م یش ا یجعله و م ألرض ، اوه



 

ا آانت من              اویشكلون جزء  دها آم ام    جوهریا من الطبيعة التى ظلت على عه ذ أی
 .وء خالية من الشر والسة ،طاهرةالتورا

خالقى  ألومن هنا تصبح الطبيعة الخيالية عامال  رمزیا یكشف عن التحدى ا             
ذین  یستعدون                زاة ال ة الغ ، وأیضا الدینى الخاص  بعالم خيالى آامل فى مواجه

 . لتدنيسه وتدميره
ان الجن              ة آ ة التاریخي ة الخيالي  اإلسرائيليون ود  وفى وسط هذه اللوحة الطبيعي

وتر       ذا                  ینبئ  یعيشون مع شىء من الت اك لكل ه ا سوف یحدث من انته ا بم  ربم
 :ففى بدایة الفقرة الثانية یقول القاص . الجمال وهذا الهدوء 

دفق              األحجار جلسنا على   " رد العرق المت  لنسترخى بعض الشىء ، ولكى نب
 . هبة خلية نحل مذلآان آل شىء یموج بالصيف مث. فى ضوء الشمس 

ون ، والسماء                   ول الزیت الل حق ة ، وت ول الجبلي ة للحق وآانت الدوامات الذهبي
ب     دوء الرهي ع  اله ة م ر  -الملتهب ت تبه ار آان ا األبص ب ،  أحيان زى القل  وتع

 ).٩١"(آلمة مبهجة تخلصنا من هذا  إلى لدرجة الشوق
ا              إن الوصف هنا فيه نوع من االنسجام بين وصف الراعى الذى یجلس مراقب

ذر     ص ، وبين جلوس الجنود المتعبين من أعمالهم، ولكن و         ألغنامه ة ین ف الطبيع
ن وط     روج م ا للخ ىء م ن ش أم والبحث ع ل والس ن المل ة م يسة أبحال  األحاس

الذى سيكون   شخصية قائد السریة إلى الداخلية الضاغطة، وهو ما یمهد لالنتقال  
ى  القبض عل راره ب د آل ق ة لتبدی ى هو البدای ادىء الراعى  العرب ذا الجو اله  ه

 .  بكل مدلوالته التاریخية والدینية واإلخالل
ا                   ة ومحتویاته ه عن الطبيع ين انطباعات اقض الكامل ب ولكى یؤآد القاص التن

وان و      ا إنمن جماد ونبات وحي ى مسرحها من               نس يقع عل ا س ين م  ،  أحداث  ، وب
ود ا ل الجن م إلیجع هد ویسجلون ه رون المش رائليين ی ااآلخرونس تهم ،  انطباع

ة فى         ة وفى        وهى االنطباعات التى تنم عن رغب ذه الطبيع  األرضالتوحد فى ه
 : قائد السریة إمرةوفى العمل فيها بدال من ان یكونوا تحت 

تالل ت رو" ن ال ا م ا عالم ارتجف بالخضرة رأین جار واألحج  الصخریة وأش
د ، ع  ى البع ون عل ذرة  االزیت الل ال ه ت اطع في ذا یثإن -لم تنق ا آه ك  عالم ر في ي

ى    یقظا ومغریا للعودة   ةر االرض الطيبة والمنبت   يخ إلى   السكون، وآان الشوق    إل
الطين        األجيرعمل   د موسم شاق ،         ،  والى التراب المغطى ب ى آ ى     وال شىء   إل



 

ه  ) قائد الفصيلة( یختلف عن أن أآون  فردا فى طابور یتدبر الميم ميم            آيف یلقي
 ).٩٢ص"(بقوة فى منطقة ساآنة بعد الظهر

ر شخ ورة تظه ذه الص ة ه ى مواجه يم : ية صوف يم م يلة(الم د الفص ) قائ
ة  ( ات العبری ار للكلم ا : اختص د محالق الم   )  مفقي ا للع زا ملموس ل رم ذى یمث ال

ى   ل ش ه آ ذى یبدوفي ر ، ال يا  اآلخ دا واصطناعيا وقاس اخبا ومعق ون .ء ص  ویك
ن   ة م ى خلفي ى القصة عل د للحدث الرئيسى ف اسالتمهي د اإحس رائيلى إل القائ س

يئة   روف الس ارك ، والظ رة المع بب فت وده بس م جن ذى یع التوتر ال ةب  لإلقام
ه خشية ان         واألصدقاء  األقاربوالتغذیة ، واالنعزال المتواصل عن       ا یدفع  ، مم

ى روا  الشغبيیث ى  إل ر ف ق عنهأنالتفكي ة تفت غلهم بعملي ه ا یش د إن:"  ذهن  قائ
ان یطي ذا آ ه الفصيلتنا ه ى نظارت رة ، ویمل النظر ف دبر مكب يجارة وی ص الس

ى للسير    أوال. الخطط ى  إ  معن ام ل د        . األم ودة بأی يس من المتصور الع ا ، ل وثاني
ان ، أو             أو شخصا ما من بين آل الرعاة ،         إن. خاویة   ين آل الفتي  شخصا من ب

 عملية البد وأن تحدث ، أو      إنربما آذلك بعض منهم ، یجب أن نقبض عليهم ،           
د وأن ی  ا الب يئا م ود ح ش رق ، وأن نع ة    ح و حقيق ى ه ىء حقيق ذ بش ينئ

 ).٩٢ص(".قائمة
ى               وعند هذه اللحظة   ع ، وعل تستيقظ غریزة الصياد الكامنة فى نفوس الجمي

رأسهم قائد الفصيلة ليحدث فصل حاد بين هؤالء الرجال وبين الطبيعة ، وحيث            
روى ا   اإلحساس ب من نفوسهم     حینس يهم       أل الق ار ف ذى ث ل ، و     من  خالقى ال ال  قب

ذهبى            إلى   یعودون بلتفتون  ان والصمت ال ما حولهم أو یالحظون السهول والودی
فوه    األسير" صيد"  الفور تبدأ عملية    ىوعل.  ذى اآتش رىء ال  الراعى العربى الب

ا بقى           أشجار إحدىفى ظل   "یجلس   ه فيم ه غنم  البلوط ، فتى غض یجلس وأمام
 ).٩٢"( من الزرع بعد الحصاد األرض فى

تم وصف عم  يد  وی ة ص يرلي كریة    األس ة عس ا عملي رىء وآأنه ى الب  العرب
ا        إنسان آتائب العدو ، وليس ضد       إحدىعظيمة تتم ضد      أعزل وبرىء ، وهو م
 : من هذا العمل الشریر صیعكس سخریة القا

ة             "  رة فى المنطق دائرة ،       , وعلى الفور وضعت حدود دائ ع خارج ال والجمي
ا ، وخرج   يوفى وسطها خصص واحد ليص      معظم الجماعة   . الصيادون  ده حي

ى     إلى   ن ، وأما    ياليم إلى   سيخفى نفسه بين الشجيرات وبين الصخور      اليسار وال



 

ق ،ولالنقضاض       ة للتطوی ين أو ثالث ع اثن يلة م د الفص رج قائ وف یخ فل فس أس
 ).٩٢ص "(أعلى إلى اذرع المتربصين إلى ولدفع الصيد المفاجىء

اقض     ویتابع وصف المشهد   رز التن ك ليب د ذل ين جو  بع د    ب  وءاالسترخاء واله
واالنسجام المميز المظاهر الطبيعة ، وبين حالة النشاط الجسدى للصيادین الذین           

نهم         األرضیدنسون   ذین تحدث بي ة ،           و بنعالهم، وال ة من الغرب ة حال ين الطبيع ب
 منطقةم إلى     وتتحول على أیدیهم    إنسانيةحيث یستغلونها لتنفيذ عملية وحشية ال       

 :سكرى بالمفهوم الع
لكنا" ى س ة ، وسَم  إل ذرة الغض ب ال ل ذه جيرات دْدـ داخ دامنا الش نا  بأق

ى المقطوعة  امير الت ذیتنا ذات المس ع ، وال مست أح ك القطي نان ذل قضمتها أس
دا   " نستغل  "حبات من الرماد الساخن الرمادى ، وآنا         ة " جي سطح  " و  " المنطق

، واندفعنا عدوا نحو "  الميتةالمناطق" "وحمایة "النبات الطبيعى   "، و  " األرض
وط                ه ،       . الشاب الذى آان یجلس على حجر فى ظل شجرة البل ى قدمي ز عل وقف

اردة        ة مط رة ظبي ى حي رى ف اه وج ى عص ور ورم ى الف زع عل ه الف تبد ب واس
 ).٩٢ص" (واختفى وراء سلسلة الصخور ، مباشرة نحو أذرع الصيادین 

كریة    تخدام المصطلحات العس د أن اس ذا نج ل وهك ة "مث طح " و" المنطق س
ل          " "األرض ة،آما     األوصاف یكشف عن مدى السخریة فى مقاب ابقة للطبيع  الس

 . یكشف عن أن هؤالء الجنود غرباء عن المكان 
رة ، هى أخذ                 إذ  وال یكتفى قائد الفصيلة بهذا       ه عن فك ق ذهن ا یتفت سرعان م

 :؟ ! استكماال للعملية العسكریة البارعة األسيرالقطيع مع 
ة          ، أى  آه ة المتع د فص    ! ضحكة هذه ، قم ا         يإن قائ م یسترح وسرعان م لتنا ل

نم     . ومض اختراعا سریعا ومفاجئا بتوقد ذهن جرىء          نأخذ الغ ة  أیضا س  ، عملي
  هو  اهذ: ين ثمال ، قائال     تالكفين المترنح بحك  وضرب آفا بكف وختم     . متكاملة  

ه  ! الموضوع   اك جوالش   سيكون ه :" وجاء شخص من بعده لحس ریقه وبلع ! ن
ونشطا جميعا للمهمة   ! .. " أنا  أقول لكم     ) والتوابل   وجبة طعام معده من اللحم    (

ى بحماس حقيقى                 أة تغل ة المنتصرین والمكاف ه   ی: برغبة عارمة، جعلها متع ! لل
)"٩٢.( 

ود  اول الجن ك یح د ذل رائيليونوبع ى أن اإلس لون ف نهم یفش نم ولك ودوا الغ  یق
ون     ألنهمالمهمة   ة الراعى ،           ال یعرف الفزع   أصابوا الغ   وآيف یقومون بمهم نم ب



 

ضب  من    القاص الغا أنى هذا الجزء من المشهد نجد ف و .فتفرقت فى آل مكان   
دائى  اإلنسان ، الذین استيقظت فى نفوسهم غریزة   قسوة الجنود اإلسرائيليين   "  الب

د خرج الصيادون  ه، لكى یسخر من    "لق ذه الفرصة ، التى منحت ل ، یستغل ه
ع        هؤال  اولتهم جم يجعلهم فى مح دهم ف ود ، ومن قائ ام ء الجن ى ونؤ یلج األغن  إل
ى     بذلك  یلجأ  الماعز والخراف ، فكأنه    أصواتتقليد   أنهم       إل وصف المنتصرین ب

 : آالماعز والتبوس الغبية 
ع رأسه ، ومن                   "  ا من رف ان منه نم ، وآ ا من   ه ولكن هذه الضجة أفزعت الغ

ك التى ت      نوى أن یهرب ، ومنها من أراد  أن           ه تل ف لكى  ق یعرف ما سوف تفعل
 وفيما عدا هذا فكيف یقودون الغنم ؟ وأخذنا نضحك ونستهزىء            مثلما تفعل  یفعل

د فصيلتنا - ال قائ ا ق ا ال یصلحون إن وهن ى مثلن ا ، وحمق   معلمى آتاتيب مثلن
ى  ىء عل القلش ب    اإلط ل وطي ىء جمي ل ش ن آ خریة م وى للس ى .  س دأ ف وب

داإ رص  رص ائر   ررررربج ر ، روته ب ع ع ، وس ع  ع ، ط ارات ، ومط  اإلش
أن       دنا ب ه ، وأمر أح واألصوات  المتفق عليها منذ بدء الخليقة بين الراعى وغنم

 اثنان من آل جانب      l بانا ، وأن یقو    -ویقول بانا   )  المترجم -آالتيس  (یسير قائدا   
اة لقطيعهم وأن           الرعاةبالتلویح ببنادقهم مثل عصى      وا بألحان الرع وم   ویترنم یق

اطنا  يطر بنش ة ، وأن نس نفس الطریق ادة ب ر بالقي ة أو أآث ف ثالث ن الخل م
رة   رددة ، المحي ا المت ى بالهتن ون عل ىوبالضحك المجن ون  إل ا ، وأن نك د م ح

 ).٩٣ص" (أجمل وأحسن ، أیها الجنود 
ى           ان          ومرة أخرى نجد أن قائد  الفصيلة یخطط للسيطرة عل و آ ا ل نم ، آم الغ

ام          یخطط لمعرآة حربية   ا نجد    .  ویرسم الخطط ویوزع القوات  ویحدد المه وهن
دور                       اة ، ب دور الرع وده ب وم جن د الفصيلة لكى یق ، األسير آذلك محاولة من قائ

 إن. بعمل الغزاة    خرق آل القيم والمفاهيم المرتبطة     إلى     الذى یرمز   األمروهو  
ادق تتحول   ى  البن دون    إل ود یقل اة ، ویكلف أ  أصواتعصى ، والجن حدهم  الرع

ى  بأن یقوم بدور التيس القائد ، آل هذا یحول المشهد    ا    إل دى س ر ، خمشهد آومي
ة     أداءیفشل الجنود فى    وحين  یبرز غرابة وقسوة الحدث      م  هذه المهم  حسب  ألنه

ى      "تعبير قائدهم     سوى للسخریة من آل     اإلطالق حمقى ال یصلحون لشىء عل
ل  وطيب ،  أون" شىء جمي ى یلج يرالرعى  إل ى  لكى األس ه ف ه مع ود غنم یق



 

ة التى  باصعلى عينيه الع   رحلة العذاب ، ویكون هذا هو المبرر لكى یزیحوا من         
  : ینيدلربطوها عليها ، ولكنه یظل مقيد ا

د     ! " أمامنانه سيقود الغنم    إ: ربطوا یدیه   إافتحوا عيونه ، ولكنى     " أومض قائ
ان  من وومضاته ، التى آان      أخرىة  فصيلتنا واحد  ه     شراب الق إدم دها في ال یول ت

ى     ، انتقلت من شخص    ة، ومرت علينا حينئذ ومضة بهج     بكثرة نا   . آخر    إل . حس
ال   وا العق ودورفع دا      األس دة جي دوه بش ده وقي ى ی وه ف ووا  .  ، وألق ذ ط وحينئ

ائلين                   فللم ه ق ه وتحدثوا  إلي ى أنف ة العصابة من عل دامنا       : زوع حاف نم ق د الغ " ق
 : اءل القاص وعند هذه اللحظة یتس). ٩٤ - ٩٣ص (

 حينما أضاءت عيناه ،وما الذى آان فى  األسيرلست أدرى ما الذى فكر فيه    "
ه،          قلبه   ه دم ذى              وما الذى شعر ب ا ال ه ، وم ه دم ذى  زأر ب ا ال ه  ت وم راآض في

ع فرقعات ونفخات            إالعرف  أ لست   -وهو عاجز    دأ یفرق د ب ه   أن هذا ق ين   بين  وب
صخرة  إلى   طالق ، وهبط من صخرة    غنمه ، آما لو آان شيئا لم یحدث على اال         

ن     إلى بين الشجيرات ، مثل هبوط راع من صخرة      ين الشجيرات والغ  مصخرة ب
ا  ن وراءه ووراءها على الفور ومن حولها أصوات ج        -المشدوهة والمفزوعة    ودن

ون               النشازیة ، ورفسات أقدامنا وضربات بنادقنا ، وآنا نهبط بضحك فاسق مجن
 ).٩٤ص".(الوادى إلى 

اهدة    ویقت ين مش دورها آع ة ب وم الطبيع ذ تق ه ، وعندئ ن نهایت هد م رب المش
ا یجرى ، فى               ذآرنا بمشاهد      توارت  إطار إلهية ، ویعبر عن سخطها على م ى  ی

 :تجلى الرب الغاضب فى مشاهد الطبيعة 
االنحدار،    فى آخذة -ولم تر الشمس التى آانت طوال هذه اللحظة الصاخبة          "

ال ،                  أن إلى   آخذة  فى االصفرار    لة الجب ا حول سلس ا درن أة ، حينم  أن حدث فج
وهج               رة لالبصار من الت ة ومبه وع من         ...ضربتنا موجة عظيم ا ن دت وآأنه  ب

 ).٩٤ص " (ما هو أآثر من هذا  إلى ، برنواالسخط العلوى
ه      ذى درات علي رح ال ذا المس ن ه حاب م ع االنس داثوم يد،  أح هد الص  مش

رىء      یتساءل القاص عما ستبدو عليه مظاهر        هذه الطبيعة بعد اقتناص الصيد الب
 :  للطرق المستقيمة األشرار، وبعد ان شاهد ت درس 

اخر    " مس التف ل الش ف ستواص فرار ، آي ذرة االص ل ال ف ستواص آي
 ).٩٤"(الصامت



 

ى    األسير  من القصة هو مشهد ذهاب            :المشهد الثانى   )٢(  ع   إل الموق
 . العسكرى ووصف الموقع العسكرى

ا عن التكنيك           أننجد  وفى هذا المشهد      بزهار یستخدم تكنيكا مختلفا تمام
ذى األول ر و ال ة أس ه عملي ف ب يرص هد األس ى المش ن  . األول ف ویمك

ه خالصة  ى في ه خطاب محزن استرجاعى ، تتجل ذا المشهد بأن وصف ه
 . الشعر الهجائى 

ى  إن ف ف ار یص زء  یزه ناألول الج رة      م وز الكثي هد الرم ذا المش ه
ذى     ألسلوبه ولكن  ليس وفقا      للموقع العسكرى،  ا   انتهجه  التصویرى ال  حينم

ال  تالل والجب ى      . وصف منظر ال ة ـ الت ة الخطابي ا الجمل تخدم هن ه یس ان
دف ى ته راز إل ى إب ودة ف اة الموج اط الحي وده    أنم كرى ووج ع العس الموق

أن تحوى الصورة   تم ب ى ته ة الت ة الوصفية المرآب دال من الجمل دنس، ب ال
 .  الطبيعى بكل تفاصيله الكاملة للمنظر 

ين المشهد                   ه وب ع بين اقض المری دو التن  ،  األولوفى بدایة هذا المشهد یب
اص      ة الخ الم العصور القدیم ل ع ى  مقاب ر ف ث یظه يرحي ز باألس  المتمي

ذر                  ع العسكرى الق الم الموق بالطبيعة الجميلة الصافية واالنسجام ، ونجد ع
 : والمشوه 

د "  ذتلق ى االتضاح مالمأخ ع  ف ة " ح الموق ة ممثل ة عربي  أصداءقری
ة         من عفن. متقطعة تل نمل مهجور       آثرة الخرائب ،وجود ذو رائحة آریه

دون وجود  . بؤس وحماقة القرى التعيسة     . ملىء بالبراغيث وملىء بالنمل     
والغربة والعداء  ..والمتعفنة  ..والحماقة والتعاسة  والحقيرة     والبؤس  نسانى  إ

ة بحرص القاص              آم.. لخإ.. واليتم  ..  ك المشهد بأقسامه المختلف ا یتميز ذل
 :  یبدأ الفقرة الوصفية بالزمة هىأنعلى 

النشازیة ، ورفسات أقدامنا وضربات بنادقنا ، وآنا نهبط بضحك فاسق             
 ).٩٤ص".(الوادى  إلى مجنون

 ویقترب المشهد من نهایته ، وعندئذ تقوم الطبيعة بدورها آعين مشاهدة           
ر ع  ة ، ویعب ى  إلهي رى ، ف ا یج ى م خطها عل ارن س ذآرنا توارت إط ى  ی

 :بمشاهد تجلى الرب الغاضب فى مشاهد الطبيعة 
اخبة     " ة الص ذه اللحظ وال ه ت ط ى آان مس الت ر الش م ت ذة -ول ىآخ   ف

أن حدث فجأة ، حينما درنا حول سلسلة         إلى   االنحدار، آخذة  فى االصفرار    



 

رة         أنالجبال ،    ة ومبه وهج      لألبصار  ضربتنا موجة عظيم دت  ...  من الت ب
و وى ، برن ن السخط العل وع م ا ن ى وآأنه ذا  إل ر من ه و أآث ا ه ص " (م

٩٤.( 
ه  رومع االنسحاب من هذا المسرح الذى دا   مشهد الصيد،   أحداث ت علي

ذه              ه مظاهر ه تبدو علي ا س د اقتناص الصيد        یتساءل القاص عم ة بع الطبيع
 : مة  للطرق المستقياألشرار شاهد ت درس أن، وبعد البرىء

اخر        " مس التف ل الش ف ستواص فرار ، آي ذرة االص ل ال ف ستواص آي
 ).٩٤"(الصامت
ذا إن وهك هد  ف ة یحتاألولالمش ن القص اخر و م ب الس ى الجان ى عل

ى   ى ف ذى یتجل ى ال ى   التهكم ى العرب يد الراع ة ص ا    عملي ل م رىء بك الب
أ       انطوت عليه هذه العملية    ائى وفج  آشف عن اطرافهم،       ةمن مبالغات الرث

ن ةرب دأهم بي هم أق ى   سحواش تانهم عل ع فس وى ورف اة ط اتهم ، وفج  مقدس
ة       ق بها ح  فإذا العاریة ،    أجزائهم وآشف عار    هموجوه . يرة ، منكمشة متعفن

 ) . ٩٥ -٩٤ص" (غربة ، وعداء ویتم  . ةموت بالسكت. فراغ مفاجىء 
ى  تالف ف ى  نالتك واالخ ح ف ك یتض ل  ي ك الجم ام   تل يرة ذات النظ القص

ب ة   ق: "المتعاق ة محتل ة عربي داء ..ری ةأص ل ...  متقطع ل نم ور  ت  مهج
ك               " لخإ... ا یتضح االختالف فى الوصف فى تل  التى تحدد     األوصاف آم

ل             ز بكلمات مث ع والتى تتمي ة       : مالمح الموق ن ورائحة آریه ىء  .. عف ومل
ل  ث والقم ة ...بالبراغي ؤس والحماق ة...والب رة .. والتعاس .. والحقي

ة ة و.. والمتعفن داء والرغب تم ...الع هد إ...والي ك المش ز ذل ا یتمي خ  آم ل
:  الفقرة الوصفية بالزمة هى  یبدأ أنبأقسامه المختلفة بحرص القاص على     

د " ى أخذتلق ع   ف ة أ، و" االتضاح مالمح الموق ا بجمل وشىء : "ن ینهيه
وصف الرجال ، الذین     إلى   وبعد ذلك ینتقل یزهار من وصف الموقع      " یهم  

افهم  ب أوص ع تتناس اف  الموق ع أوص ن م ذارة والعف مة بالق ذى المتس ال
 : یعيشون فيه 

ان                إلى   بالتأآيد فعال ، هناك   " ة ، آ ة ، البدین ادق الرمادی ى ، فى الخن أعل
ًا               يس طعام یتجول هؤالء المدنيون ، الذین جعلوهم جنود حرس ، طعامهم ل

الجحيم  لى  إ، ومياههم ليست مياهًا ونهارهم ليس نهارًا ، وليلهم ليس ليال ،      
وال            إیحدث ، و   ما یفعلوه وما   ا ومقب نا الئق رة حس  لى الجحيم ما حدث ذات م



 

تكلم             ن وهيا بنا    -الجحيم  إلى   ذقون ، ون ل ال تعفن وفقا لذلك عفنا جيدا ، ونطي
ذى        وتلتصق المالبس بلغة متعجرفة ،   المشبعة بالعرق بالجسد غير المفتل ال

ات    ه القرح ر في ال  تنتش ى الك ار عل ق الن تن ،  ونطل تعفن وتن الة لت ب الض
 ىونجلس فى التراب اللزج ، وفى العفن الغروى ـ وننام فى الروث ـ ونقس   

م    - قلوبنا تجاه آل شىء     ذا ). ٩٥ص!" ( الیه إن    وهك رات     ف عالمات وتعبي
 :وتستمر السخریة والتهكم. القذارة بأى شىء : وصف الجنود هى 

 نعود  أن: نا  تفخر خطوا لقد عم ال  .  فى االتضاح معالم الموقع      أخذتلقد  "
ذه    ة آه ة هائل ع غنيم ل ! م اعجع ا  إیق ا متكلف ا   .  خطواتن ذى ثغ ع ال القطي

ا،  دفع مفزوع يروان ى  واألس حبوا عل ادوا وس ذى ع دیل أ ال ه المن بسب (نف
ة        له ، آان یجر صندله ومرتبكا ال حول      ) سرار الموقع   أ د الرؤی وة فاق  والق

ذا ، آ            -وبتوبيخ سخى    دا آل ه ا ع زداد انتفاض        ولكن فيم ة ت  -،  اانت المتع
ه         -وآنا جنودا للغایة ورجوليين للغایة وقائد فصيلتنا          ما الذى یمكن أن نقول

 ).٩٥ص" ( لنا أقاموهى استقبال أومن السهل  أن نصف ! نه نهایة العالم إ
ة          إن نفس التكنيك السابق فالالزم دأ  ى الت   الفقرة السابقة هى استمرار ل ب

ع     أخذتلقد  "بها الفقرة السابقة     الغ    "  فى االتضاح معالم الموق ك یب د ذل ، وبع
ى اخر   ف ف الس اسالوص ود إلحس رائيليين الجن يالء  اإلس الزهو والخ  ب

ة التى انتهت             واإلحساس ة الرهيب ذا الراعى      بأسر  باالنتصار فى الموقع  ه
كين   ى المس ود :"العرب ا جن ة   اآن وليين للغای ة ورج ة  ت، و:  للغای ل نغم ص
ا حيت یشير     إلى   السخریة والتهكم  ى    ذروته تقبال    أ: " إل اموه ى اس ا  أق ، "  لن

دین     رین العائ رین المظف تقبال المنتص ة "اس ة الهائل ى" .بالغنيم زء  وف الج
رة حول                      وا فى دائ ذین وقف ار الرجال ال ذا المشهد یصف یزه  الثانى من ه

اك واحدُ     :" مستخدما الزمة تتكرر هى        األسير ان هن  التى   واألوصاف ". آ
ة ،         أوصاف ار ليست    یستخدمها یزه  ة تشكيلية خارجي ى وصف وجه     ا فني

النفسية للفرد   وصف الحالة  إلى   المتحدث ومالمحه وهيئته ، آما أنه ال یلجأ       
ن   خریة م ى الس ترك ف ذى یش يرال ة إن ٠ األس ى صورا جانبي ار ینتق  یزه

 : وصفات مميزة للواقفين فى الدائرة 
ذا          اف    األمر آان هناك واحد صور آل ه ا سيس يبدأ   إجازة ر فى     وحينم  س

وح بقبضته   األسير خلف   وآان هناك واحد جاء من   . ورا   ص فى جعلها   ول
ا فى سرور           اس   بين  بطریقة شهوانية ثم عاد واختفى ملتوی اك   . الن ان هن وآ



 

ا      اطة م ر ببس م یع د ل ا     إذاواح ل ، وم ر جمي يال أم غي ان جم ان إذا آ  آ
ا عن مساع ه بحث ان یحرك عيني ر ضرورى ، وآ دة من ضروریا  أم غي

 .  جل رأى أیا آانأالرفاق من 
ك واحد ، قلب          ا وآان هنال ه بأسنان مكشوفة             إبریق ه وعب من ى حلق  عل

نافورة ، بينما اصبعه اليسرى فىالهواء تخطر جمهور  سامعيه بأن السائل            
تأتى          ة س زارس     "یعب هكذا وأن هناك بقي الوزى ای رة من       " ل ذى هو دائ  ال
رة من السمن السائل           ا            و. دوائر آثي دى قميصا داخلي اك واحد یرت ان هن آ

ر       أسنان،وآان یبقبق فى دهشة وفى حب استطالع آاشفا عن           م یغي  فاسدة ل
ن   را م اءآثي نان أطب ة    األس واء وزوج ال ه يقة ب رات ض الى ، وحج  واللي

ا     -نحيفة وزرنيخية ، وبطالة ، وعمل فى الحزب            يس عبث وا فى  أن ول   تعب
 ).٩٦ص" . ( به ةصالخا األبدیة " ماذا سيكون ،ماذا سيكونإذن"تعميق 

اك   . " هى    أخرى وبعد ذلك یستخدم القاص الزمة       ان هن ال  أیضا وآ  أمث
ؤالء  ن "ه اذج    ویصف م ة نم ذه الالزم الل ه رىخ ى  أخ واقفين ف ن ال  م

دائرة حول  يرال ة األس ذه الكلم ون ه ث تك ة(سرع أقصر وأ ، حي ) بالعبری
انوا یسرعون        :" ينما و  ى   إل  وآان هناك أمثال هؤالء الذین آ  ح مسر  ىل إالس
وم السبت         **)("لى المكنسة   إو. "*)(" االوهيل"،  " ما  بيه( رأون ملحق ی  ویق

ى صحيفتين  ورانس   . ف ن ه ون فصال ع انوا یعرف ذین آ ؤالء ال ال ه وأمث
ال . كسبير   ش وأیضانحمان بياليك   حييم  شعيا النبى وعن    أوعن    هؤالء   وأمث

ون  ذین یحب اءهمال ة الأبن اءهم ، والحدیق زل  ص ونس وار المن ى بج غيرة الت
زل     دعون              . وصنادل المن ذین یكرهون الوساطة ، وی ال هؤالء ال ى إوأمث  ل

َتم      إزاءعصر عادل ، والذین یرفعون صوتهم صارخين            ا ُیْش ه مجرد    إ م ن
رط ال              من   ظل   يهم  ف ال هؤالء عكر عل م ، وأمث غضب من الضرائب      الظل
ا            . هم  ي الشقة ، آل قدر طيب ف       إیجارومن   م وفق م ال هؤالء ليسوا ه وأمث

نه عليه ، آل هؤالء آانوا یقفون فى دائرة سعيدة حول واحد أسير              إیظنون  
ذ، بالفعل               عيونه معصوبة بمندیل، وليس هذا فحسب بل أن هذا استغل حينئ

د     ة ، وم ة المعين ذه الفرص دىه زة  إح ه المكتن ى    آفي ن عل ى ال یمك ، الت
روىأن اإلطالق ا آف ق ا إذا آانت متسخة أم ال ، سوى آونه "  تعرف م

                                                           
  . إسرائيلية مسارح أسماء (*)

 ورةه مشةسرائيليإ اسم مسرحية (**)



 

 ).٩٦ص (
انا هذه الفقرة ال یصف   یزهار فى  إن ا    إنس دا فقط ، آم ه الیصف   أ واح ن

امال       ذى یصف بكلمات              إ.الجماعة وصفا آ ة المراسل الصحفى ال ه بمثاب ن
اخرة مج  ل قصيرة س ى جم ة وف ة والذع ة قليل ى  متتالي ال ف ن رج ة م موع

زهم           . وضع معين ، وضع حقير وبغيض        ا یمي ون بم ذین یقف وآل هؤالء ال
راء المالحق     "، و "الزوجة النحيفة الزرنيخية  "و ،"األسنانعفن  " ة ق  " األدبي
ائل: ـ ذى یعب الس رح"، و" ال ينما والمس ار"، " رواد الس اطة هو وآ الوس

تهم       "،  " والظلم   ر حقيق تهم      ومن   " و" ومن یبدون علىغي ى حقيق دون عل یب
ين   " واحد "حول   " دائرة سعيدة   " ، آل هؤالء ، یقفون فى       " معصوب العين

ين              الملتصقةیتسم بالقذارة    ه وب ة بين ة الطبيعي  به آعالمة من عالمات العالق
 . الطبيعة 

ل   هد بوصف نق ذا المش ى ه يروینته ى ،األس ى  العرب ق  إل ان التحقي مك
يم   "بواسطة اثنين    يم آف ادة جما  " (م امي "و) " عات ق يم      س يم م مساعد  " (خ م

ار     ). قائد الفصيلة  د   د ومساع  األسير آال من      وفى هذه الفقرة یجعل یزه  قائ
 :الفصيلة  وآأنهما شخص واحد یواجهان مصيرا واحدا 

 آالهما یسعيان لتجاوز العوائق بسالم،         اآانت حينئذ لحظة آما لو آان     " 
ا         اآلخر  مع     آما لو آانا سویا ، آل       خر،آلاویساعد آل منهم     و آان ا ل  ،  آم

ك   إلى نه قبل وصولهما أ لدرجة   -سویا   ا وآرر   األسير المنزل ثغا  ذل  دهش
ة ،      " فيه سيجارة ؟  :"به من قبل قائال      ما ثغا  اطع قليل ى     أحدثت مق  خالال عل

ابكة            المساند اليد  بالفور ، وبمقتضاها سح    اد تكون متش  المساندة ، التى تك
 ). ٩٧ص" ( ورفع حاجبيه غاضباآل شئ ونفض نفسه من فى ذراعه
اه   صا الو وهذ وف یلق ا س د لم و تمهي يرف ه يئة ال  األس ة س ن معامل  م
ا                أن إذ إنسانية ى الساللم، مم  مرافقه یتخلى عنه ویترآه یكاد یسقط من عل

 .جعله یستسلم لما سوف یلقاه من مصير 
ذا إن وهك اع ف نم إیق هد ی ذا المش لوب ه ل، یبأس يقى آام ن ت موس درج م
ين  األسيروصف تسليم  إلى وصف حال الرجال، إلى  الموقعوصف    للمحقق

ة         لألسير ، منتهيا بالحقيقة النهائية ، وهى السقوط الكامل           ذه الحفن د ه  فى ی
وه بصيد         األسير من القذرین الالمبالين المتوهمين بالنصر الغاشم الذى حقق

 . وعندئذ یبدأ المشهد الثالث. 



 

 . ر فى الموقع یتضمن مع االسي: المشهد الثالث
ود  ونةالجمل الموز  إلى   وفى هذا المشهد الیلجأ یزهار     ى     ویع الوصف   إل

ذا المشهد هو        ألوالمحور ا .  وأعمالهم لألشخاصالبطىء والكامل    ساسى له
أتى   فإن ولذلك . واألسيرتبادل الحوار خالل التحقيق بين المحققين   الجمل ت

ا ق يدهن دیال  ص ى ال ریع یضفى عل دل س ة وبمع درامى ة وآثيف اروج ال  اإط
ذا . مسرحيا   إن وهك اهد القصة عامال      ف ل فى مسلسل مش ذا المشهد یمث ه

ة   جدیًد دراما الواقعي ة فى       بف. ا یعكس ال د تكنيك الوصف التفصيلى للطبيع ع
هد  ن  األولالمش وفيرة م ة ال د المجموع هد     ، وبع ى مش ة ف ل الخطابي الجم

ون بالمونولوج فى   الجو المشح  وصف الموقع العسكرى ، یدخلنا یزهار فى      
ة   ة مظلم ل غرف ين   . داخ ة المحقق ف لمجموع هد بوص ذا المش دأ ه ویب

اجىء      دخول الف م ال د أربكه دة وق ول المائ ين ح يرالجالس  بوص المعلألس
 :العينين
م   "  ادة ترتس دة ق ك المائ ف  تل س خل ان یجل يمة   آ رامة الرس يهم ص عل

أمو             ر الم ذا غي ى إل ینتظرون فى جو من البهجة وأفسد اقتحامه ه الحجرة   ل
دى              ذى ل ان فى الجو وفى الحارس ال ا آ آل ما أعدوه فى قلوبهم ، وآل م

يم    األول) قائد المجموعة (الميم آاف     وفى ،الباب  والثانى  ، وفى السامخ م
 آان البد من بحث     األمر، لدرجة انه فى نهایة      )  مساعد قائد الفصيلة  ( ميم  
 ).٩٧ص( " تنظيم آل شىء، وبغضب وإعادة مجددا األمر

 :ثم یبدأ فى وصف هؤالء المحققين بصورة تهكمية 
اد              هذا الذى جلس فى   "  الوجه الوسط آان طویال ، ذا شعر منتصب ، ح

يس    آلهذا عضالت ، وعلى یساره جلس واحد هو        د الفصيلة نفسه،     إال ل  قائ
ل   أصداغه لع بعض الشىء ، وأن شعر       ص اآلن أنه أ   أتضحنه  أفيما عدا    مائ

ه مسامات شعر باهت ، وسيجارة              وقد ازداد وضوحا     ، وبين مفرق حاجبي
يس          إمسحوقة فى فمه ، یتصبب عرقا مسترخ ،           وم ، ول ه بطل الي  فى   إالن

ة      إلى ومن بعده قليال ،.   العظيمة   أعمالهبدایة   ة تظاهری الحائط ، فى عزل
ر          ن النظ با یمع ف منتص ان یق ى آ اب فت د ش ز واح ان یرتك داب، آ  بأه

دا ، وینتظر              مرتخية بوعى الواحد ا     ة ج ة معين ذى یعرف حقيق  یعرف   أنل
ة              أ ودون   األمرآيف فى نهایة     ذه الحقيق " ى احتمال آخر ، سوف تتضح ه

)٩٧ .( 



 

دأوا فى التحقيق         جاسوس  األسيروقد اعترف هؤالء القادة بأن هذا         ، وب
ه ات   مع ه االعتراف ن فم حبوا م ى یس دیث  ألاب، ولك ه الح دأوا مع رارا، ب س

ألوه ع نه ، بشكل ودى فس مه ، وس اءن اس ه ، وعن أهل وأبن ه وأمالآ  بيت
ه                   ة ومات ، وعن زوجت  ،قریته ، وحكى العربى عن ابنه الذى غادر القری

ين ه  يوعن بنت  ون ،         .االثنت ه المحقق م      أنوطلب من ذآر له ن يدد المصری  ع  ی
ة              أالذین فى القریة ، و     دافع  التى فى القری . ن یصف المدافع الرشاشة والم

  : الرافساتیكيلون له   المتلعثمة غليل القادة فبدأوالهأقواولم تشف 
رق رفسة ،               " غير معروف من أین خرجت حينئذ واندفعت ، بسرعة الب

ى    ت ف نفس وانطلق بط ال ن ض دفعت م دم    ان ل ، وبع ط مائ ى خ ة ، ف النهای
يرة    افة قص ن مس اح ، وع ى ارتي ت     إل ة ، جعل ة وجميل ة قوی ة رفس حرآ
ر مستعد لدرجة     المحقق معه یتهيج ، معصوب ا      ين وغي ه انفجر فى    ألعين ن

دى           أ منها صيحة    أآثرصيحة مفاجئة ،     لم  ، وانهار على المائدة ، وهو ما ب
ة        أ ر الئق ة غي ر نه لعب ه   أآث لوبا  من وال ستخراج  ال "أس ر    ". األق ا غي شىء م

 ). ١٠١ص."(ليس هو. ليس هو  شىء ما. متوقع ، غير طبيعى 
ذى یجب        حد القادة المحققين م    أوعندئذ یضع    ع   أننهج االستجواب ال  یتب

  :األسيرمع مثل هذا 
  اضربه -واذا ما آذب هذا الرجل  .اضرب:  حقيقيةأقواال آنت ترید    إذا"

ة  وإذا - دث بالحقيق دقه ال( تح ى ال -!) تص ربه حت ك     اض د ذل ذب بع . یك
فكما  . أقدامك تحت   ألنهاضربه   . أخرىتكون هناك حقيقة     ال اضربه حتى 

ؤدى  األسيرتحریك   فإن   رة یسقط الثمرة الناضجة تماما ،      تحریك الشج  أن   ی
ذا       . الحقيقة الكبرى للغایة    إلى   ه هك ذا            أفمن الواضح ان د فى ه ه ال یعتق  -ن

اضربه : ال ترحمه   .  الیشنون حربا    أمثالهن  إ. نه انهزامى   إ:التتناقش معه   
م.  وكإنه ن یرحم ذا .  ل دا ه ا ع ودى ( الجوى إن: وفيم ر یه و غي ن ه  -م

 ).١٠١ص" (معتاد على الضربات) المترجم
ة                  إن رة مدى القسوة فى معامل ذه الفق القاص یبرز فى هذه القصة فى ه
دون        األسير ذى یری ى    أن، ذلك الراعى البسيط ال ه عل  األسرار  یحصلوا من

ن     ى یمك كریة الت ا   إذاالعس لوا عليه م یحص ودى ، دم  أن"  ل فك دم یه  یس
 ).١٠٢ص" (شباننا 

یفهمها بمختلف الحرآات من        ال أشياءرضيهم بوصف    ی أنوهو یحاول   



 

 : أصبح آل شىء فى النهایة أنیدیه وقدميه وهو معصوب العينين لدرجة 
ه ، " ى ل ى الحجرة ، وأصبحال معن ذ ف ة حينئ ذا أن واضحا للغای  آل ه

 : استمروا فى آيل الضربات له و" .ورطة آذب  إالليس 
ر دهشة      . رغبة لقد ضربوا بال  " ا خبطة        وآان أآث ان م ا سقطت من مك حينم

 ).١٠٢ص"(لألذن خبطة غریبة مخدشة - األسيرعا صغيرة على ظهر 
ة             ة المظلم ك الغرف ة  وداخل تل وفى هذا الجو المشحون بالقسوة الالمبالي

دخان ال  ة ب ة المليئ ة ، والتى ت  الخانق اقض تناقضا نتسجائر والرائحة الرطب
الم  ع ع ا م يرمتطرف ور والاألس الم الن ى   ، ع ة والعشب ، وف ة الرحب طبيع

 بالقذارة والبالدة ، تظهر شخصية       إالوجود تلك الشخصيات التى التتصف      
و   ارس یق ذا الح اب ، وه ى الب ف عل ان یق ذى آ ارس ال اص مالح دور الق  ب

ة           اب حجرة        : ویعبر عن مشاعره تجاه ما یحدث داخل الغرف ى ب ه عل بوقفت
ا     إ. التحقيق یصبح ذا مغزى رمزى       ين ع ذارة       نه یقف ب رى الق لمين حيث ی

رى        ة ، وی ذلك    والقبح داخل الغرف ألق آ ذلك            ت  السماء فى الخارج ، وهو ب
 .شخص معلق بين هذین العالمين

دم   " ن ق ه م اب وقفت دى الب ذى ل ارس ال دل الح رىب ذا أن) ٩٩ "(ألخ  ه
 ما  إزاءاح الحارس   تالوقفة غير الهادئة القلقة التى تج      إلى   إشارةالتبدیل هو   

  :أخرى ومرة. یجرى 
دم                        " ه من ق اول فى وقفت ان یتن ذى آ اب ، ال دى ا لب ذى ل ذلك الحارس ال

ه من حين            ألخرى ان یطل بعيني ى    ألخر  وآ ا          إل اب ، ربم ة الب راغ منطق ف
ألق السماء ع ان یبحث فى ت ىنآ د ف ان یوج ا آ ا آخر عم ظالم   شىء م

 ).١٠٢ص"(الغرفة القذرة التى هنا
رة     إن اب حج ى ب ه عل ارس بوقفت ذا الح زى    ه بح ذا مغ ق یص . التحقي

زى  ة ،    إرم ل الغرف بح داخ ذارة والق رى الق ث  ی المين حي ين ع ف ب ه یق ن
ذین  إلى   ویرى آذلك تألق السماء فى الخارج ، وهو بذلك ینتمى          المين   ه  الع

ق بين ذه مهومعل ار وه دم   ا دون خي ن ق ه م ة وقفت ر الحال ة وتغي ة لقلق الوقف
ذا   ألخرى ، هى رمز تمهيدى لما سيأتى لطابع          لحارس والقاص الحائر      اه

ردد وال رمتالمت ب غي م ا قل ى الحس ادر عل ى ألالق راه وال إزاءخالق ا ی  م
ا یخطر             رة حينم ذه الحي دمات ه ى  یرضى عنه وتتجلى مق ال الحارس      عل  ب

 :األسير مع األمر  بإنهاء یكلفوه أناحتمال 



 

ن أن یحدث   " ه م ى داخل ى التكثف ف ذ ف اك خوف آخ ان هن ر اآلنآ  أم
و ع یك ار ، مری اك خي ى سوى  إذن هن ذى بق ا ال ه واولق یأن م ذا :  ل ذ ه خ

 ).١٠٢ص "( معه األمرالحقير وأنه 
ك  :" یزهار یستعمل الزمة خاصة هى         أنوفى سياق هذا المشهد نجد       ذل

ى    لإلشارةالذى عند الحائط     ذى         إل د العنصرى  ال اليب     أشار القائ اع أس  باتب
ع    ف والضرب م يرالعن د  "  ، و األس ذى عن ك ال ابذل ارة"  الب ى لإلش  إل

ة  ،        ل الغرف ذارة داخ الم الق المين ، ع ين الع ف ب ذى یق ارس ال الم الح وع
زین لسير          السماء المتألقة خارج الغرفة    ك آنمطين ممي  خالل   األحداث  وذل

د   هد ، وتمهي ذا المش رد ه ية المت ور الشخص ارس ،  دلظه ية الح ة ، شخص
 . مقر القيادة لى  إ من القصةاألخير  ، فى المشهداألسيرالذى سيصحب 

د    هد ، وبع ذا المش ة ه ى نهای ى   أنوف ول عل ن الحص ادة م ئس الق  ی
اله  ، یقررون    األسيرمعلومات هامة من     ى    إرس ر  إل وا       مق ادة لكى یجرب القي

ون  د تك اليب أخرى ق اك أس ه هن رمع ى أآث ة ف اره فعالي ى التحدث إجب  عل
  :باألسرار واإلدالء

ع   " ه م ون في كر یحقق رىمعس اماألس ا     ویتع د بم ل واح ع آ ه م لون في
تحقه ة       ) ١٠٢ص" (یس ذات بمرافق اب بال ى الب ذى عل ارس ال ف الح ویكل
 .  مع اثنين من الجنود ليبدأ بعد ذلك المشهد الرابعاألسير

ة الجيب      فى  ألسير  ا إرسال وهو عبارة عن     :المشهد الرابع   )٤( العرب
ارس ،  ع الح ىم ادة  إل ر القي هد ال . معكس ذا المش ى ه د أى د ف الوج یوج ی

ع   ارجى م يرخ الق   األس ى اإلط ث عل ا  إن.  ، وال أى أحادی دیالوج هن  ال
ه الحارس،            صی ى   بح دیالوجا داخليا ، حيث تتحول نفس القاص الذى یمثل  إل

ا هو مفروض    أنساحة قتال ، حول مایود       یفعله ، بوحى من ضميره ، وم
ذى   األمرعليه ـ بحكم   ه ،  ىأعط العسكرى  ال ه مع   أن ل د  .  األسير  یفعل لق

ا هو                   ه ه ة ، ولكن آلن اآان الحارس حتى هذه اللحظة مجرد مسمار فى آل
 ، األسيرعن  األول ، وخاصة انه المسئول إنسانایمنح الفرصة  لكى یكون     
 :  شىء فهما یدخنان ویغنيان األمر وزمياله ال یعنيهما من

ه شىء "  ائق یعني ن الس م یك ى  ل ه اإلطالقعل ذى  ، وزميل ه ، ذو ال لدی
دخنان ،        الش ا ی د آان ذلك فق ىء ، ول وم ش ه العم ى وج ه عل م یعني ارب، ل

دافع        صفى  " ویصفران ویشدوان بأغنية   " و  " حارى النقب سقط الرجل الم



 

اك تشع  والى " خضر أ اضوءعين ى الت ان ال )١٠٤ص(عل ا ال یأبه ، وهم
ة ، حيث إن         األسير ير  صبم ان فى       "  وال بالطبيع ذى آ  الجيب ،    أرضيه ال

ا               ومن الصعب م   ين ، حيواني ان معصوب العين عرفة ماذا یدور فيه ، ألنه آ
خالقى أ وخيالى ، و   أصلىوالطبيعة هى تجسيد لرموز عالم واحد       " وصامتا
ى  تطيع . ونق ارس ال یس اء أنوالح ى الغن الءه ف ارك زم ه یش رى ألن  ی
ان ى اإلنس ذى ف ير ال اعر األس ه المش ى نفس ور ف انية  ، وتث ه ، اإلنس  تجاه

ه  األسير  زوجة    ویفكر فى مصير    ا تحت            إن:"وأطفال ذى یجلس هن ذا  ال  ه
ا          أشخاص ،حياته  ، وسالمته ، وبيته ، وثالثة          أقدامك اة بكل م  ، مجال حي

 موضوعة بشكل أو بآخر فى متناول یدیك ، مثل إله صغير             -تنطوى عليه   
 ).١٠٤ص "(یجلس فى عربة جيب

ه یت    ع نفس اص م ه الق ذى یجری داخلى ال وار ال ا الح ى ثنای ف وف ل آي خي
 : المعذبىاإلنسانره ي ليرتاح ضماألسير سراح بإطالق یقوم أن نیمك
وادى     . ف العربة الجيب    قهنا سوف نو  " تح       . بجوار ال زل الرجل ، نف نن

ى   اذهب:  قائلين   إليه ونتحدث   اإلمام إلى   جبال ، تشير   إلى   عينيه، نوجهه   إل
ا  ت ، أیه انالبي رةاإلنس ى  ، مباش اك  إل ن. هن رس م ذا  احت له د : الت یوج
ود   اك یه رس  ال  . هن ة احت رة ثاني ى   م ع ف دیناتق ه   . أی ل قدمي اآلن، یحم

ى    یعود. المنزل إلى   ویسرع زل    إل د     ) ١٠٤ص"(المن ل   أنوبتساءل بع  تخي
نه إلما ال؟ من الذى یعرقل؟       :"األسير سراح   إطالقالصورة التى یمكن بها     

رة ال جمل   ه ...  السائق وأوقف إذنقم  . ىنسانإمر بسيط ومنطقى و   أ ذه الم
دیك          األمر  إن ،   اإلنسانيةبليغة عن    رة فى ی ذه الم رة ليست       إن.  ه ذه الم  ه

ى ضميرك         األمر إنخطيئة شخص ما ،      نك عار    إ..  هذه المرة یتوقف عل
ب     ة الواج ى مواجه ر . ف دك  واألم ى ی ه ف ق .. آل ا ،  أطل راحه ، هللوی  س

الح،    ذا الف ى ، ه ذهب الراع ى فلي ه ، إل ى زوجت ه إل اك   ... بيت ت هن ليس
ة  تمرإن . أخرىطریق نين س ى  الس را ص یخرج ، بإن إل ة ، ح ورة عجيب
 ).١٠٤ص..." (الجبال باحثا عن زوجته  ، وعن بيته  إلى ویعود
ارس  وال تطيع الح دوافع  أنیس اع ل ه عن اقتن ر في ا فك ذ م انية ینف  ، إنس

ه  التساؤالت حول       ذه الخطوة ، وت     هق حوعنها تثور داخل اذ ه دور  فى اتخ
ين الواجب العسكرى والواجب ا             نسانى  إلحرب ضروس فى داخل نفسه ب

 :راع الداخلىص تكون لدیها لقدرة على الحسم فى هذا الأنالقيمى دون 



 

يس ملكى       إ؟  تستطيع آيف  "( ه ل ذا صحيح       . ن يس ه يده     : ل ا . لست س  أن
ول  رد رس ى . مج ا ذنب ام ى أن ذ مت ا؟ من وة  وأن ن قس ئول ع ن مس  ع

 .)١٠٦ص!)"(اآلخرین
ين قوسين ،        األسير  سراح    إطالقرها ضد   ي التى یث  األقوالوهذه   أتى ب  ت

ا                ق، أنه ه التحقي وآأن القوسين هنا بمثابة رمز للغرفة المغلقة التى جرى في
جن   تعباد والس اویة لالس رمس د اطال  . ,واألس ى تؤی رات الت ن التبری  قولك

 :ى خارج االقواستسراح تأال
ه من الحسم ویختفى      هكذا ی.  هذا تملص حقير   إن. آف  " تملص آل تاف

ود       ن آرامتك     . خلف الالخيار القذر من آثرة التع ر     ." ؟ای تقاللية التفكي " اس
ة  ة    أ. العظيم اف للحری ة ، والهت ن الحری ق. ی ك  !  سراحه  أطل وبخالف  ذل

ذه  اء ه ى جزاءك لق تعداد لتلق ى اس ة"آن عل وم إن"... الجریم و ی وم ه  الي
 ).١٠٦ص"(نه فى یدك إادفع یابنى ، السداد ، یوم الدفع ، ادفع ، 

ك  د ذل ود بع دم تبروتع رات ع ير سراح إطالقی ين األس ين قوس ال : ( ب
ذا الرجل من الجانب     .  حرب أنها:وثانيا.  رسوًال إال لست  أنا . أستطيع وه

ه           . الثانى الذى یحاربنا     د رجال . ربما آان ضحية بریئة ، ولكن السبب مكائ
وع بالنسبة     ٠ أنا أما وتى           هذا ممن يس فى ق ى ول ق  أن ل شىء  . سراحه    أطل

ى    - السراح   إطالق بدأ آل واحد فى      إذا: جدید   ان         إل ا آ ن سنصل؟ وربم أی
 ) .١٠٦ص) (یعرف بالفعل شيئا عظيما ویخفيه ویتظاهر بالغباء؟ 

ا            ة داخل نفس الق ين    صوتستمر هذه الحرب التبریری واس  ب ا ،    األق  حين
ررات           األسيروخارجها حينا آخر ، ویتعاطف مع         ، ثم یعود  فيجد من المب

يس حرا    إن.  سراحه إطالقما یجعله ال یقدم على     الحارس ممثل القاص ل
ذین  األشخاصنه هو منعزل ووحيد وسط جماعة من        إاتخاذ قراراه ،     فى  ال

و   نهم ، وه ة بي ه ، وال رابط رال یفهمون ك  اآلخ ل ذل ن آ رب م تاق لله  یش
ده         األعمى ل   یعمل مث    أیضاالقبح وتلك القسوة ، وهو       ذى یسير خلف قائ  ال

 . بالضربات المقلقةیعذبه أسير لضميره الذى أیضا،وهو 
ى  إذن يس العرب ير ، فل و  األس ين ه ن     المعصوب العين اجز ع ط الع فق
ل ان القاص      وأرضهزوجته   إلى   بيته لكى یكون حرا ویذهب     إلى   العودة  ،ب
 : یفعل ما یشاءأن ليس حرا فى اآلخر هو

هإ"( ى اعطف علي فاه .نن م وأس ة ألنه ذه المهم ارونى له ت .  اخت د آن لق



 

ا،   .  شىء خشيت   أىعرف من أاننى  خشيت ، ولست      فعل لوال أس و ، آن ل
ى  لعل ا األق ذا إن.، بمفردن ر ه اول  األم ى متن ة ف ى آرغب ى داخل ق ف  یخف

دى، ولست  تطيعی دأ  أس تطيع أن أب وتى .  لست اس وق ق ذا یف ى .. ان ه انن
، وان أختصم ؟ أن      أوضح أن المفروض على    حينما اتذآر اننى سيكون من    

ى أذهب اقش أشخاص إل رهن ، وأتن دا ،واب ى وأب ات ف وقفى إثب  - صحة م
 ).١٠٧ص)" (مالعمل؟ . أستطيعلست 
ده    إن ار  القاص رجل طيب القلب ، وعن يس فى   أفك ة ل ه إ جملي  أنمكان
ذلك فهو            إ. یحققها ا ، ول دى  أ فى    أسير  نه ینساق وراء الجماعة التى یتبعه ی

 ،  لألسير نه یبدو ظاهریا سيد      أ ، بالرغم من     أفعالهنه ليس سيد    إ . اآلخرین
ه ضميره ،              أنوهو ليس حرا فى      ه علي ا یميل ه  یعيش ویتصرف وفقا لم  ألن

به   ن یحاس اك م دى وهن ه إذاجن ر ب ا أم ى م ن  .  تصرف عل ه م ذلك فان ول
ب ة ،   األنس ذه الحال ى ه ه ف بة ل ه أن بالنس ى ل رون یعط ر اآلخ  األوام

ه ، حيث یصبح هو           أنررون له ما یجب عليه      ویق نحن " یفعل ة   " ال ، المتهم
 :تحاسب ذاتها حسابا عسيرا " أنا"التى تتجسد فى 

ق سراحه     انكب" ذا واضح   ... الطبع لن تطل ة   . ه وحتى  . آلمات جميل
م   اإلشریك فى   :  من هذا    أدهىولو لم یكن هذا جبنا ؟ فهو         تختفى   . أنت . ث

ار وهو              - " - انه أمر  -ما العمل   "وراء نتانة    رة یوجد خي ذه الم  بينما فى ه
دیك  ىن ف آل ااألمر  إنفى حوزتك ،    ك   :  ی ار ل وم عظيم    إ. الخي ه ی وم  . ن ی

را   . یوم فيه فى النهایة یوجد الخيار فى یدیك         . التمرد   وة الق  أعطى ن  أ روق
حسب  . تصرف حسب هواك       . اقترب من نفسك      .  مظلوم   اإلنسانالحياة  

ا هو بك ، حسحبك حسب حقيقت طالق إ ٠ى شىء عظيم أ من أعظم م
  إنسانسراح 
  سراحه أطلق

 آن إنسانا
 طلق سراحه أ

نك  أمن الواضح    . هراء   . اإلطالق شيئا لن یحدث على      أنمن الواضح   
ل    وف تتجاه تتملص س ح  . س ن الواض ود   أنم ىء مفق ل ش ف ألیال.  آ س

 ).١٠٨ص " ( یفعل شيئا إن الذى لن یكون فى وسعه األسير أیها،عليك
ه ا          ویزهار ، أو   انى،  إلالقاص ال یفسر لماذا تملص الحارس من واجب نس



 

و  راح  إوه الق س يرط ل ،   .  األس ن المحتم ن م ذا    أنولك ن ه ه م  تملص
 -دبى أل ا-التيار الفلسفى   لىإاالتجاه الفكرى عند یزهار  إلى   الواجب یرجع 

ون، إ. الوجودى  ار یقول ذا التي انن إن مفكرى ه تم  ، حياإلنس و، یه ثت ه
ة              ه عوائق اجتماعي ة  -بوجوده هو فقط ، وليست لدی  اإلنسان  ، وان    أخالقي

 ٠  آل المفاهيم  أن من المحتمل    ألنه من آل المخلوقات ،      أرقىليس مخلوق   
اهيم مخادعة       - واأللوهية،والحقيقة ،   المنطق ، والعقل ، واالستقامة      هى مف

فة ، الغير ـ وأن آل شىء   ، وربما آنا خاضعين فقط لغریزة الوجود والثقا
ومن هنا  .  خاضع فقط لقانون النزوات الحادة ، وآل ما هو عدا ذلك عبث             

ارس    د الح رأة عن دام الج القانع ارس   إلط اول الح ى ح دل ، الت رة الع  فك
 .)١( السير یطلق سراح أنباسمها 

 تكرر مشهد    ١٩٤٨رین عاما من حرب     نه بعد عش  أ ا األمروالغریب فى   
  اإلسرائيليين  ، وحكاه احد الجنود      ١٩٦٧ حرب یونيو    أحداث ضمن   األسير

ام          .من قراء س   ه ق إطالق یزهار مع اختالف جذرى وهو ان  أسيره  سراح    ب
 :على عكس ما فعل بطل یزهار

اك    ألقد  " د  . مسكنا مع ذلك الشاب  فى حقل الطماطم جندیا رابضا هن وق
واطن فى آخر ا       طلقنا سر أ د    . ر ألم اح الم دى أى تأآي يس ل د أطلقت   . ول لق

نه لم یكن ألطلقت سراحه، أننى ألسراحه ولم یكن عندى أى تعذیب ضمير        
ه     إ معایيرى قالت إن.یرتدى المالبس العسكریة   ا آخذه علي دى م . نه ليس ل

ه  م ننقل ى ل ى    إل وا ف ا فعل ق ، آم ير"التحقي ار " األس د یزه د . عن ا ألق طلقن
الرغم من      . احه  سر ا     أننى ال    إوهذا ب ان رجل      إذاعرف م تح " آ أم ال ،   " ف

ذى   أوبالرغم من اننى ال    رأى  عرف ماذا آان رد فعله النفسى فى الوقت ال
 . )١("فيه مرات عدیدة آيف یقصفون دان ودفنه

 وتنتهى القصة بوصف الطبيعة ، تماما مثلما بدأت القصة ، بمثابة عودة            
ى  ن اجل إل ة م ة یختلف  إغالقالبدای ذه النهای ى ه و ف ن الج دائرة ، ولك  ال

 :تماما عن جو البدایة 
                                                           

 .٢١المرجع السابق ، ص  : یوسف . شاه البان )١(

اميم   )  ١( اربين (سياح لوح ة الخامسة ،    إصدار ): أحادیث المح ية ، الطبع ة الكيبوتس وبر الحرآ ، ١٩٧١ أآت

 . ١٥٣ص 

 



 

حلة       رة وض دة آبي ة واح يلة ذهبي ن فص ل م ان الحق ل   . آ لء آ ان م آ
ذ   دونمات حينئ رات آالف ال الل ،  عش ان  والت ا ، والودی هال عجيب س

د تمدد آل شىء فى       لق – شجارفعات وال منخفضات ، وال قرى ، وأل       مرتال
ا انتشرت مسحات ذهب                بساط ذهبى واحد     ة ضحلة واحدة ، وفوقه ، قطع

ة ،             تدیرة، وهائل ة مس ى    ذى وميض  ملموس ، ساحة ذهبي ا  إل ة    م ... النهای
ال  ح         المساء  فى ظالم  ى الجب ابط عل ا، یوجد             ، اله اك ، ربم ان هن و آ تى ل

ا  زن التس وم، ح زن مقض ر ، ح زن آخ ة ح زى ، ؤثم ز المخ ل ، والعج
ا تل الذى فى قلب زوجة    ؤوالتسا اة ، وتساءل واحد     ؤنتظر وتس م الحي ل حك

ا      دا ، وتس ا ،           ؤخاص ج يبقى هن ام ، حيث تغرب الشمس وهو س ل آخر ع
 ).١٠٨ص".(بيننا ، دون نهایة 

م الط ذى یع ذا الحزن ال بط وه ذى یه ة ، وال رة الختامي ذه الفق ة فى ه بيع
على الجبال ، هو رمز حزن القاص على عجز الحارس ، عجزه المخزى       

ه        فى   والتساؤل العام ، هنا      . األسيرطالق  إ، عن    رة ، في ذه الفق ا  أیضا ه   م
ير ي إیش اص بالفشل  ل ليم الق دم تس ع ااألع ى للمجتم انىإلخالق ذا . نس وهك

ة ذاتنتت ة بخاتم ى القص زن  ه ة والح تمرار المحن زى اس زیين ، مغ  مغ
وا               األسير العميق ، ومغزى استمرار        م یطلق ه ول دى من قبضوا علي ين ی  ب

راحه ،  دیهم،   أوس ه ل وا ب يره ، واحتفظ موا مص ان یحس  . واألرض اإلنس
ر القصة ،  ير أنوالمالحظ عب ذى یحمل صاألس ى ، وال وان ف العرب ته عن

لبيا ،وآل           ال نإة ، ليس هو بطل القصة ،        صالق عربى طوال القصة یظل س
 الفزع والخوف والتلعثم ، وال نعرف       إالحرآاته وسكناته وآلماته ال تعكس      

ذلك  أفكاره ، وال عن مشاعره ، وال عن         أسرته العن   اإلطالقشيئا على     ، ل
إن  ه     ف اص نفس و الق ى ، ه ة الحقيق ل القص حيح . بط ذا  أنوص ود ه  وج

 حتى ال نعرف اسمه     إننا األولىثالثة    القاص  ليس بارزا خالل المشاهد  ال       
ا  " الحارس "ویطلق عليه لقب    ه ال أ، آم ه من   ن بصراحة ع  بیعر  ن  موقف

ذا الموقف یصبح                       ذى ارتكب ضد الراعى العربى ، ولكن ه هذا العمل ال
ود                 اإلسرائيليين واضحا تماما من خالل ما یصف به القاص ، آال من الجن

ة   ن ناحي ة ، والراعى م ن ناحي ذا ،.  أخرىم ل ه ى  مقاب إن وف اص  ف الق
يه      ه النفس ن تخبطات ع ع هد الراب ى المش دیالوج ال ویكشف ف ن ال درامى ع

ى الحسم      وعدم قدر . العاصف فى داخله   ه         إن. ته عل دو آأن  القاص نفسه یب



 

ه ن اسم القصة موجه      أ وآ األمر داخل تخبطاته ، ویبدو      األسيرهو   ر  إلي  أآث
 . الراعى العربى  إلى مما هو موجه

ة   و ت قص ا حظي ة "آم ة خزع ين ،  " . خرب اد والمحلل ام النق إن باهتم  ف
 .قد الفت نفس االهتمام تقریبا" األسير"

د اإن رئيلى مإل الناق ول عن قصة .س انى یق يرد وبش ت  :"األس ا آان ربم
د         تأثيرا أثرت فإنهاولذلك  .   قصص یزهار     أحسن  آبيرا لدى نشرها ، وبع

ار بواسط . ١٩٤٨حرب  تنكر یزه د اس ية لق وب النفس ة العي ة القصة الفني
 .)١(" التى فى آل منتصر ومحتل والتى تعم الحرب واألخالقية

اءل ع ن   .ویتس ال ع ى مق انى ف ى  "اوخم عف ف ة والض اجالعظم  إنت
ذى             :"قائال" یزهار.س ا ال ار ، وم ه یزه ذى نجح في ا ال د    ل م ه؟ لق نجح في م ی

ذنب ف    إ.. ، ولم ینجح فىتحدید الطریق    نجح فى التحذیر   ل من الم  ىنه لم یق
 .)٢("هذه البهيمية التى رافقت حرب التحریر

ل         أنجاز ليست مجرد     " هذه القصة    أنب یافه   .ویرى أ  ة ، ب  فنى ذى قيم
دد   ا قصة تح ى ایض اسه بب   أس ذات بس ك بال دل ، وذل ل الج اة ال تقب  حي

ة ليست س         دام التناسق      جرأته على ذآر حقيق د بانع ين القصد   ارة ، والتندی ب
ى  ق النفس انالمطل ين إلنس ال وب بة   أعم روف مناس ى ظ ار إن...  ف  یزه

ى    ود ف ذى یحدث للجن ى ال ة ، التفسخ الخلق رة للغای ا بصورة ح یصف هن
 )٣(" الخنادق ، والحالة النفسية التى قد تحدث لهم بسبب حياتهم 

                                                           
ام  "(شعوریم بسفروت هاعفریت فيها فيها آالليت   : "م  . انى  یثدو) ١( رى الع ، الجزء  )دروس فى االدب العب

  .١٩٦الرابع ص 

انى) ٢( ل .اوخم ا آدم : "عزرائي رات ه و " (لك اننح ة هي)اإلنس ا  ب ، مكتب اليم ، مرحابي ال. ١٩٥٣و ع : مق

  .٣٦٥ص ). ٣٧٢ – ٣٢٧ص " (یزهار .  سجنتاإالعظمة والضعف فى "
  .١٩٣، ص )هيروزا هتسعيرا بمعلحاما" (النثر الشاب قى الحرب : "ب.أ.  یافه )٣(



 

 ١٩٤٨يهودا عميحاى وشعر حرب 
سرايا " (البالماح" من شباب جيل (*)يهودا عميحاى اإلسرائيلى اعر الشيعتبر
ويرى . الجيل التالى لذلك  إلى دبى ينتمىأله الم بالرغم من أن شعره وع)الصاعقة

وبدأ " البالماح" أنهى مرحلة شعر"أن عميحاى قد  اإلسرائيلى تسفى لوزا الناقد
ا فى ومن خالل مرآزه هذا ، فى مفترق الطرق الهام هذ. ات يمرحلة شعر الخمسين

 تالميذ هجذب وراءو عميحاى اهتماما زائدا أثارالحديث،  اإلسرائيلى الشعر
 المعنى أيضا، جرشون شاآيد حيث يقول عن ١يؤآد نفس هذ. )١" (ومقلدين
 -: عميحاى

 ليهودا عميحاى فى تطور  الهاماإلسهام حاليا على  تختلفقلة هى التى ما زالت"
نه ، بال شك ، من الشعراء إ.  والستينيات الشعر العبرى الحديث خالل الخمسينيات

وال يمكن أن نصف اللهجة الشاعرية لشعر .  تاريخ الشعر  فىتحوال حدثواأالذين 
إن عميحاى مثل . الجيل، وال إيقاعه والموقفه الجديد من العالم دون عميحاى

فى جيله وآما تمرد شلونسكى على صالحية جيل ) ١٩٧٣ -١٩٠٠(شلونسكى 

                                                           

.  واستقر فى مدينة القدس ١٩٣٦إلى فلسطين عام   هاجر– ١٩٢٤ولد فى المانيا عام : يهودا عميحاى (*) 

ظهر .  فى نشر أشعاره فى نهاية األربعينيات أبد. لمية الثانية العاخدم فى الفيلق اليهودى خالل الحرب 

عالنا لظهور مدرسة إوآان " ن وفى أيام أخرىآلا"وان  بعن١٩٥٥الجزء األول من أشعاره فى عام 

 التى حدثت فى اللغة العبرية خالل ةشعاره التغييرات الحادأتعكس .  الحديث ىجديدة فى الشعر العبر

لقد . والتعبيرات الجديده. ، حيث حفلت بالكثير من االصطالحات ١٩٤٨الحر ب العالمية الثانية وحرب 

لى الشعر العبرى متجاوزا إ الطائرات ، والدبابات والمدرعات وغيرها دخل عميحاى تعبيرات مثلأ

ومجموعة أشعار تحت ) ١٩٥٨" (على مسافة آملين:"من أهم أعماله . بذلك أساليب التعبير الكالسكية 

غخشاف " (ن فى الضوضاءآل" صدر ديوان له بعنوان ١٩٦٣عام "و) ١٩٦٢ -١٩٤٨أشعار "عنوان 

 آتب قصصه القصيرة و) ١٩٦٨(ن ، وليس من هنا آلليس من ا " ةه ، روايتامن أهم رواي). باراعش

بأسلوب تغلب عليه اللغه الشاعرية، وتقدم صورة لشخصية الرجال الذين يعيشون فى صراع روحى 

التى تناول قصة النبى يونان ، وقد قدتها فرقة ) ١٩٦٢(وقد آتب عميحاى آذلك قصة نينوى . ونفسى

  .١٩٦٤ المسرحية عام" هبيما"



 

ن عميحاى قد ثار ضد صالحية جيل شلونسكى وألترمان إف) ١٩٧٣-١٩٣٤(بياليك 
ن عميحاى يعبر ، ربما بصورة أآثر صدقا ، عن إ. وتالميذهم  ) ١٩٧٠ -١٩١٠(

وذلك الجيل الذى ) ١٩٤٨الحرب العالمية الثانية وحرب (جيل ما بعد الحرببين 
 إلى واألعمالتعب من الصراعات ، وأراد أن يعود من الجو الجماعى لالحتالالت 

القومية ، ) أو الجماعة " (الكيبوتس" قيم ةإن رفض مرآزي... نا الصغير ألعالم ا
 فى عالم عميحاى وبين أساسياحد آبير دافعا  إلى باعتبارها معايير رئيسية ، يعتبر

 بالفراغ ونوع من الحزن ، اإلحساس يصاحب هذا الرف نوع من واألخرى الفينة
  بأن الوجوداإلحساس الفراغ وإلى أل تمإنسانيةمضامين البحث عن  إلى يرجعان ،

 . رغما عنه ه ويطاردة فرصة للهرب من حيواناته المفترسلإلنسانالجماعى ال يعد 
منحازون مع الوجود الجماعى  (*)جورى وشامير وميجد لقد آان أبطال

 يزهار سيمالنسكى إليه بالرغم من أبطالدونما أى تحفظ تقريبا ، وقد أنحاز 
نه ال يفلح  فى الهرب منه ، ولكنه يتعامل إأما عميحاى ف. رخعالم أ إلى اشتياقهم

. الحب وإلى ذاته  إلى -نه يهرب من قهر اللحظة إمعه بصورة مختلفة عن سابقيه 
ن البهجة الفردية ، بالرغم من نقاط الضعف فيها، هى الوحيدة التى آان الجيل إ

 هذا الموقف الجديد نحو الوجود الجماعى نإ. المتعب من الحروب فى شوق إليها 
وللتصادم مع وضع مختلف . حرر القوى الداخلية من أجل اآتشاف جديد للعالم 

ن بحرب الوجود القومى ين أبناء الجيل السابق آانوا مشغولإ. ومعقد من المشاآل 
، حتى يمكنهم التفرع للحب *)()حسب تعبير حييم جورى"ولم يكن لديهم وقت ("

الصغير ولمشاآل العالم الغربى الكبيرة ، ولم تساهم أرض فلسطين بالنسبة 
نطباعات المكان أن ا.  بعد الحربين لهم فى انطباعات الحاضر األوربية

 إلى ن العودةإومن هنا ف. ريبا خارج الزمن التاريخى للعالم الكبير جعلتهم تق
االنطباعات  إلى حد ما عودة إلى ى تعتبرافى شعر أو قصص عميح" ناألا"

                                                           

 وأهارون ميجد مع يزهار سميالنسكى الممثلين الرئيسين لجيل يمثل حييم جورى وموشيه وشامير (*) 

 . فى األدب اإلسرائيلي ١٩٤٨حرب 



 

الخوف والعزلة : األساسية للعالم الغربى فى األربعينيات والخمسينيات 
  .)١("واالغتراب

 يلتقيان دائما فى أشعار أساسيينويجمع النقاد على أن هناك حافزين 
الرحمة فى عالم الشر  إلى الحافز الوجودى الخاص بالوجود المفتقد: عميحاى 

خالل االقتراب من مصدر الرحمة حيث ، ونقيضه ، وهو الوجود المثالى من 
 التى األبتصبح مسألة التضحية أو تقديم القرابنين خطا بارزا فى صورة 

 فايربرج العبريين األدباءوعلى عكس .  دائما فى أشعار عميحاى تتكرر
، نجد أن عميحاى قد جعل ا وأخرين العالمى فرانز آافكواألديبوحييم برينر 

.  وجود عالم أآثر صالحا إمكانيةبينها وبين  شخصية نموذجية وربط األب
 وعالمه الروحى ، الصامد حتى فى وسط األب( وهذا الموضوع الثانى 

من الخارج  اإلسرائيلى الشعر إلى ضوع أدخله عميحاىوهو م) الحروب 
ولنقرأ سويا آنموذج هذه القصيدة ، لعميحاى .  الحديثة األوروبيةداب آلبتأثر ا

 " .موت أبى" لقصيدة ، عنوان ا. ب األعن 
 أبى خرج فجأة من آل الحجرات ،

 فاقه البعيدةآإلى 
 لهه ، إلقد ذهب حثيثا ليدعو 

 ن، آللكى يأتى لكى يساعدنا ا
 وقد أتى الرب ، آما لو آان مثقل الكاهل

 وعلق معطفه على خطاف القمر 
  ، إلحضاره ، الذى خرج أباناولكن 

األبد إلى سيحتفظ به الرب لديه
) ٣)(. 

، يكون مرتبطا بالحاضر ، وليس األساس على هذا األبوموضوع 
، التى تترد آثيرا فى أشعار يهودا " نا المطلقةألبا"بالماضى ، أى أنه مرتبط 

                                                           

، سفريات )جل حاراش بسبوريت هاعفريت" (ى موجه جديدة فى األدب العبرى النثر:"جرشون شاآيد) ٢ (

 .٩٠ - ٨٩، ص ١٩٧١ - تل أبيب -هبوعاليم ، هآرتس 

 .  ٧٢، ص ١٩٦٤ ، دار نشر شوآن، تل أبيب ١٩٦٢- ١٩٤٨)أشعار(يهودا عميحاى ) ٣( 



 

استير راب : ل عميحاى ، والتى تجعله على عكس بعض شعراء العبرية أمثا
ذين يجعالن من الماضى والحاضر وحدة موضوعية ، لوأمير جلبوع ، ال

الماضى هو الماضى : يضع فواصل زمنية قاطعة بين آل مرحلة وأخرى 
 . واآلن هو اآلن

ائع المعاصرة مثل الحرب والتكنولوجيا ظعند عميحاى مفعم بالف" واآلن "
وعلى هذا  . اء وبعفن فى الحياة  فى السمة وتمتلىء بطائرات نفاثاألرضعلى 

  يعالج بشكل ساخر ى للواقع اإلسرائيلن البعد المثالى الصهيونىإ فاألساس
أساسا دائما للوجود يرتفع فوق آل الحقائق ، " اآلن"للشعارات ، وذلك ألن 

 عميحاى هى التى تدحض آل عندن هذه الحقيقة إ. وهو حقيقة الحرب 
 , األيامى هدف ، بما فى ذلك آخرة ألخرية المثاليات وتجعلها أضحوآة وس

 ":انتظرت فتاتى"لنقرًا له هذه القصيدة التى تحمل عنوان 
 انتظرت فتاتى ولم أسمع وقع خطواتها 

 ولكنى سمعت صوت طلقة جنود 
 يتدربون من أجل الرحب 

 حدى الحروبإن الجنود دائما يتدربون من أجل إ
 حينئذ فتحت ياقة قميصى ،

 الصديرى،وأشارا طرفا 
 لى  االتجاه الثانى ، إول  وأللى االتجاه اإ

  وعليها -وصعدت رقبتى من بينهما 
 سأغير رأسى الهادى وفيها ثمار عينى 

 لى أسفل فى جيبى الساخن ،إو
 ينحنى صليل المفاتيح ،

 مان،ألبعض من ا
 شياء التى سيكون من الممكن ، ألبالنسبة لكل ا

 أن أغلقها وأن أحافظ عليها ،
 فتاتى ما زالت بعد تسير فى الشوارع،و



 

 وهى متزينة بحلى الصيف ،
 .)4( وألغاز الخطر المريع تهدد رقيتها
 موضوع الحرب التى تهدد المنزل وتهدد نوفى هذه القصيدة وغيرها نجد أ

رض دورا ن الحياة فى ظل الحروب تفإ. الحبيبة هو الموضوع السائد 
 واضح عند األمر على الحبيب أو الخطيب ، وهذا إضعافمضاعفا سبعه 
 إنن الحرب هى تعبير متطرف عن عالم خال من الرحمة ، ألعميحاى وذلك 

 الحبيبة تسجل عالمة مسجلة على الوجود أقدامالطلقة التى تسمع بدال من وقع 
 األبعلى  أيضاويرتبط موضوع الحرب والخوف على الحبيبة بالخوف . 

، وذلك "والدخان" الفزع"و" والموت "الحرب محاطا بالقنابل  إلى الذى خرج
 :(5) "ءأحببنا هنا" من مجموعتهاألولىفى الصورة التى عبر عنها فى السوناتا 

  سنوات فى حربهم ،ألربعآان أبى 
 ولم يكن يكره أعداءه ولم يحبهم ،

 ولكننى أعرف أنه من لحظات هدوئه ،
 القلية للغاية ، التى جمعها،
 من بين القنابل ومن الدخان،
 ووضعها فى جرابه البالى، 

 مع بقايا فطيرة أمه التى تصابت،
 وفى عيونه جمع موتى بال  أسماء ،
 موتى آثيرون جمعهم من أجلى ،

 حتى أعرفهم من نظراتهم وأحبهم ،
 فظائع ،ولن أموت مثلهم من ال

  عيونه بهم وقد أخطأ، أللقد م
 آل حروبه، إلى ننى سأخرجأل

  عليه مثل قافلة،األفكارتدافعت 
                                                     

  .١٩المرجع السابق ، ص : يهودا عميحاى) ٤(

  . ٤٣-٤٢المرجع السابق ، ص : يهودا عميحاى) ٥(



 

 سيارات التموين قبل الحرب،
 خرى،ألليه واحدة تلو اإللقد جاءت 

 فافرغها وعدها فى جمل منظمة،
 وآانت الطلقات فصالت ونقاط، 

  بينما آان يكسونى هادئا بحبه ،األرضوانفجرت 
  أصابعه،أطراف الربيع، شعر على وفى

 ،األزهار بدغدغة لألغصانمثلما يحدث 
 ولكن فى الخريف ،... واستعد للثمرة 

 ،األرضجرح فى قدميه وتلوى على 
 امه ، وتغنى بالبرآة،ي آل أتوسقط

 ونكبات هو موضع واآلموموضوع الحرب بما ينطوى عليه من فظائع 
ألولى، ال باعتباره موضوعا لفت ر يهودا  عميحاى اايميز بوضوح آل اشع

، ١٩٤٨اهتامه فحسب، بل آما أوضحنا فى دراستنا التجاهات أدب جيل 
 والذى فرض نفسه على ١٩٤٨ جيل ألدبباعتباره آان الموضوع الرئيسى 

، اعتبارا من استير راب وحتى شعراء  "الدولة التى فى الطريق "آل أبناء 
 األخص ، وعلى واألسلحةوالتدريبات " البالماح"ات، حيث آان واقع يالستين

 .  هى الموضوعات الرئيسية التى تشغل بال أدباء الحيل١٩٤٨حرب 
مطر :"ولنقرأ سويا مرة أخرى بعض قصائد عميحاى حول هذا الموضوع 

 )٦:()6( "فى ميدان القتال
  وجه صديقى،لىسقط المطر ع
 ى ،ذقى الحى العلى وجه صدي

 يغطى رأسه بالبطانية،
 صدقائى الميتين،أوعلى وجه 

  لم يتغطوا بعد ،ينالذ

                                                           

  .٢١المرجع السابق ، ص : يهودا عميحاى) ٦ ( 



 

ة التى ن الصورإوبالرغم من قصرها وبساطتها ف. هذه هى القصيدة آلها
 حقق عميحاى اإليجازوبهذا . ب اهتزازا نفسيا سبفيها هى صورة مفزعة وت

ن الحياة بين إ.  فى هدوء آل ما يريد ، ليس بالصوت العالى والصراخ ، بل
الحرب والموت هى عالمة الوجود المميزة، والمطر يسوى بين الجميع ، 

 . والموتى وهذا هو آل شىء األحياءويلغى الفاصل الالنهائى بين 
 رائحة البنزين تتصاعد"قصيرة الصارخة قصيدة ومن بين هذه القصائد ال

 )7 ("أنفى إلى 
 أنفى، إلى نزين تتصاعدرائحة الب

 نفسك أيتها الفتاة ، سأضعها فى آفى ،
 ترج داخل الصوف الرقيق ،ألمثل ا

 بى الميت فعل ذلك هو اآلخر،أن إف

                                                           

 .نفس  المرجع ) ٧ ( 



 

 الصراعات النفسية للشخصية اليهودية اإلسرائيلية 

 اعيل ديان يفى أدب 
لشخصية اليهودية العبرية فى أرض فلسطين خضعت تجربة بناء ما يسمى با

 -: المعاصرة لتأثير مجموعتين من األدباء اإلسرائيليةفى الراوية 

 -:المجموعة االولى
 يتبعون جميعا طرقا متماثلة فى التعبير األدباءوهى تنتمى إلى قطاع واحد من 

ومروا عا داخل حرآات الشباب الصهيونية االشتراآية، يمألنهم تعلموا ج، وذلك 
ل حرآة أورثتهم لقد تعلموا داخ.. بتدريب منظم وعاشوا فى المستعمرات اليهودية

 اإلقناع، ال من خالل التجربة الحية المباشرة بل عن طريق مثل الجيل السابق
لقد التزمت هذه المجموعة فى صياغة . الذهنى ، وقد انعكس هذا فى أدبهم 

 الصهيونية األيديولوجيةن التناقض بين  مع أى نوإبرازدبى بالبعد عن أل اإنتاجها
ات ربرم وتميزت آذلك بالسعى نحو خلق ال.وبين تجربة الفرد فى واقع الحياة 

لكل القضايا التى واجهت الصهيونية سواء آان ذلك تبرير عدم االندماج اليهودى 
 من  أو تبرير اغتصاب فلسطينفى المجتمعات التى يعيشون فيها خارج فلسطين

ى تلتزم بها تال..  الصهيونية األيديولوجية عناصر أنآل هذا بالرغم من . العرب 
هذه المجموعة فى خلق نماذجها الروائية تبدو بصورة واضحة غير نابعة بصورة 

 .مباشرة من التجربة الحية التى يعيشها أو يعانيها أبطالها
ى  فقدت موضوعيتها فى معالجة المشاآل التاألدباء هذه المجموعة من إن

، وتميزت باللجوء للمبالغات والتقيد الزائد بأسس  اإلسرائيلى تواجه المجتمع
 .الدعاية الصهيونية 

نها وان آانت قد خضعت لكثير من ظروف إ ف:أما المجموعة الثانية
 قد تناولت مشكلة بناء ما يسمى أنها إال اجتماعيا وفكريا األولىالمجموعة 

 . بنظرة محايدةئيلإسرابالشخصية اليهودية من جديد فى 



 

 تعيد تقييم االرتباط بالمثل العليا الخاصة بهم والقيم األيديولوجية أنلقد حاولت 
التى شبوا عليها، وذلك من خالل الترآيز واالرتباط العميق بأرض الواقع الذى 

  .١٩٦٨ظهر فى فلسطين بعد حرب عام 
ى مع مطالب  عن العجز الفردى عن التمشأدبهالقد عبرت هذه المجموعة فى 

األيديولوجية الصهيونية وذلك بتوآيد الهوة بينها وبين الواقع ، فى مواجهة احتمال 
الموت ، والموقف من العرب فى داخل األرض المحتلة وخارجها ، والصراع مع 
المشاآل التى فرضها واقع استيعاب المهاجرين على اختالف جنسياتهم وثقافاتهم 

 . ين وعاداتهم االجتماعية فى فلسط
ر قربا إلى األحداث من ثآأ هذه المجموعة من األدباء الصهيونيين آانت إن
 .غيرها

نهم ال إ ولذلك ف١٩٤٨شوا فى فلسطين قبل عام القد ولد معظم أفرادها وع
يجدون أنفسهم فى حاجة إلى تقديم مبرر للقارئ اليهودى للهجرة إلى فلسطين ولقد 

 آانت هذه العالقة عالقة قتال فى اشترآت آذلك فى عالقات مع العرب سواء
 نفسها ، أم عالقة ١٩٤٨ أو فى خالل حرب ١٩٤٨الفترة التى سبقت عام 
الحقيقة من خالل الواقع الذى عاشوه  نهم اطلعوا علىإاجتماعية عادية ولذلك ف

مال مع متطلبات الدعاية الصهيونية ا يتجاوبون تجاوبا آالالتالى فهم بومارسوه، و
ولد دولة إسرائيل وشعروا بالهوة  الشاسعه بين التصور النظرى لقد شهدوا م. 

لقيام هذه الدولة ومستقبلها وبين الواقع الذى ال يستقيم مع هذا التصور نتيجة 
اها ووصلت بها فى فالتناقضات التى لم تستطع األيديولوجية الصهيونية أن تتال

ة الفاصلة بين وقمة التعبير عن هذه الهو.إلى حد التعقيد  بعض األحيان
من خالل صراعات الفرد مع نفسه  اإلسرائيلى األيديولوجية الصهيونية ، والواقع

  اإلسرائيلى يحيط به تلك الهوة التى تكشف التناقضات التى تحكم المجتمعما ومع 
المولودة فى " (ياعيل ديان"بة اإلسرائيلية الشابه يتنعكس فى روايات األد. وتسوده

 ").ابنة القائد الصهيونى موشى ديان و١٩٣٩فلسطين عام 
دبى ألن إنتاجها اإمن أبرز آتاب المجموعة الثانية ف" ياعيل ديان"وإذا آانت 

 :زاويتينفى يختلف عن بقية أفراد هذه المجموعة 



 

الكتابة بها بينما  التى تجيدها وتتحكم فى اإلنجليزيةأنها تكتبه باللغة :األولى
 .برية  العباللغةهم بدأيكتب الباقون 

أنها ال تتناول فى قصصها الصراع اليهودى العربى وهو السمة : الثانية
 هذه المجموعة ولكنها تتناول قضية بناء ما يسمى أدباء معظم إلنتاج ةالمميز

 الفرد فى حتاج عن أوجه التناقض التى تة آاشفإسرائيلبالشخصية اليهودية فى 
ذلك من صراعات ذات جذور  بما يتضمنه ىتجربته داخل المجتمع اإلسرائيل

ننى يمكننى اإلشارة بال تردد إلى أن إوفى ضوء هذا ف. تاريخية واجتماعية 
 تجتاحزمة العميقة التى نما يشكل نظرة نقدية جريئة لألإ" لياعيل " األدبى اإلنتاج
من خالل الفرد آاشفه عن زيف النموذج المعصوم الذى خلقه  اإلسرائيلى المجتمع
 . العنصرىىوجية الصهيون األيديولاألدب

ة آ روايات طويلة أولها وجه جديد فى المرأربعن ألحتى ا" ياعيل"وقد آتبت 
 ١٩٦٧اب قبل حرب يونيو توأخيرًا صدر لها آ" غيار"و" طوبى للخائفين" ثم"

 "بنان للموتا"بأشهر قليلة عنوانه 
الخطأ وياعيل تدمغ فى روايتها هذه فكرة خلق البطل الصهيونى المعصوم  من 

نها تقدم لنا نموذجا من البشر  يعانون إ لإلنسانبالفشل الذريع وتعتبرها تشويها 
 الجديدة األرض ألوانا من الصراع فى مواجهة الصراعات التى تقابلهم فى

 .وتطبعهم بطابع الحيرة والضياع
" نمرود"و " جدعون"شخصيتى " طوبى للخائفين"لقد قدمت لنا فى رواية 

 وعدم االعتراف بالحب واإللحاد، ورمزا للقوة " ؟األقوىن هو م"نموذجا لمنطق 
" الدياسبورا"والخوف ، والثأر من آل الحياة القديمة التى عاشها اليهود فى 

 ).المنفى(
الذى "  الجديداإلنساننموذج "هذه الرواية من محاولة خلق  نها تسخر فىإ

 األولىال لمشاعر الحب ل، نموذج يصبح القتل بالنسبة له بدييسرائإيصنعونه فى 
 .التوسعية التصاعدية وتحكمه العقدة...



 

 منه اليهود نىعلى عقدة االضطهاد النازى الذى عا" يل عيا"ترآز" غيار"وفى 
رواية يجرى نوعا من المونولوج الداخلى بين صفحة البطل " دافيد"، وجعلت من 

 .وأخرى مع أهله الذين أحرقوا فى أحد المعتقالت النازية
نها مع هذا تشير إلى أن النازية لم تكن آارثة يهودية فحسب بل آانت ولك

 هذا يتضح من خالل المشهد الذى يواجه فيه أنآارثة حلت بشعوب أخرى 
. ويالحظ.  ضباط نازىمبطل الرواية الموت فى أحد صفوف المعتقلين أما" دافيد"
 بانتظام واحدا إلى وا يرسلونذخااط النازيين قد أصابهم السأم فبأن  الض" دافيد"

 أمامه ويكتشف أن نصيبه سيكون دفراألا" دافيد"الموت وأخر للسجن ، ويعد 
ولم يكن ذلك الشخص ...الموت فيستبدل مكانه بمكان الشخص الذى يقف أمامه 

 إلى هذا تكشف لنا الكاتبة فى هذه الرواية آذلك عن وباإلضافة. يهوديا بل بولونيا 
والذهاب .. ن معناه بالنسبة لهؤالء اليهود خوض حرب آاإسرائيلأن قيام دولة 

 . للموت واتخاذ العنف آوسيلة للحياة 
 نقطة الالعودة إلى دقى آلها عنتتل" يل ديان عيا" الشخصيات الروائية عند  أن

 حولتهم الصهيونية تحت ضغط التناقض الذى وضعتهم فيه إلى دلق . اإلنسانية
 . للموتصور للعنف والضياع إلى حد دفعهم

التى تعتبر بال شك من أحسن ما آتبت "  للموتابنان "األخيرةوفى الرواية 
فى رواياتها " يلعيا"ه تنجد استمرارا لنفس المنهج الذى اتبع" اعيل دياني"

 .السابقة
 العالقات منها تحاول فى هذه الرواية الغوص إلى أعماق التناقضات التى تحكإ

" ئيلى من خالل الترآيز على العالقة بين سراإل داخل المجتمع الاإلنسانية
أبناء أوروبا  ، آبائهموبين "اليهود الذين ولدوا وتربوا فى فلسطين "  التبساريم
 . ين ارتباطا بماضيهم ئالمملو
" آيبوتس"وتربى فى  بن آبراتقدم لنا فى حبكة صورة للعالقة بين " يلعيا"ن إ

 الذى فقده فى فترة الحرب العالمية أبيه ، وبين إسرائيلفى ) مستعمرة اشتراآية(
 ليعش إسرائيلوارسوا إلى   مناألبالثانية، واجتماعهما معا بعد ذلك حين عودة 

 .فيها 



 

 من االهتزاز العقلى األول... واالبن يعانى من االهتزاز األبن آال من  إ
ت ن مشاآلهم تعرض لنا المشاآل واالنطباعاإوالثانى من االهتزاز النفسى ، ولذا ف

 . إسرائيلالحقيقية للجيل اليهودى الحالى فى 
ت هى األخرى من عذاب معسكرات نعا" وتابنان للم"فى " بطللا"وشخصية 
لمأساة آذلك ولكنها إلى جانب هذا تتعرض " غيار"بطل "  دافيد"النازية مثل 

 . االختيار التراجيدية
ن عليه أن إ بيهألوفى المعسكر قالوا .. النازى يمسكون به مع أبيه وأخيه  نإ

يختار فى خالل ثوان معدودة، أى ولد من ولديه يريد أن يبقى على قيد الحياة معه 
ويختار  سريعا األب قرارا يتخذ آثيرة وبعد تخبطات. يهما يضرب بالسوطأو

ن شموئيل هذا يلقى حتفه فى نهاية إ هذا فعولكن م" لدانيال"األآبر األخشموئيل 
 .على قيد الحياة" دانيال"بقى مر على يد النازيين ويألا

يرية التى مر بها فى وهكذا تترسب فى أعماق دانيال تلك اللحظات المص
 من جانب األب ،والتخلى عن دانيال" شموئيل"تيار ن عملية اخإ. ازى نالمعتقل ال

 وابنه األب بين ثقيال على العالقات  وتلقى ظالتظل مبعثا للمرارة فى نفس دانيال
 ال" دانيال "ن إ . إسرائيللى أن يتقابال بعد ذلك بعشرين عاما فى منذ البداية إ

نه إولم يختره  هو،   قد اختار أن يبقى أخوه على قيد الحياةأباهيمكنه أن ينسى أن 
ن آان قد صنع هذا رغما إ بالموت حتى  هووحكم عليهبالحياة حكم على أخيه 

 مرت به لحظة االختيار  التى ال ينسى نلك الثوانى المريعةاآلخر هو واألب. عنه
 . األخرولكنه ال يستطيع أن يوضح أو يفسر لماذا فضل ابنا على  ،بين ولديه

 من عمره بعد نجاته من معسكرات السادسة وهو فى إسرائيلوينقل داينال إلى 
 ، حيث يصب إسرائيلاالعتقال ويعيش فى أحد الكيبوتسات الكثيرة المنتشرة فى 

 . الصهيونية األيديولوجيةاخل قوالب د اإلسرائيلى الشباب
 على الخالفات بينه أثرهاار مالزمة لدانيال ، وال تترك يوتظل عملية االخت

" داينال" عميقة تنعكس على نفس طابع آثاراوبين أبيه فحسب، بل آذلك تخلف 
 .الذاتى والشخصى 



 

ق ثال ين دانيال من الناحية الداخلية يصبح منطويا على نفسه وحذرا ومتشككا إ
 ".الكيبوتس"عضو " يورام" صديق واحد هو إالنه لم يكن له إوبالفعل ف. بأحد

هادى الطبع "آان شابا جميل الصورة " دانيال"ن إالناحية الخارجية ف ومن
يلة معاديا فى آل شىء فيما عدا عدم اهتمامه بكل ما يتصل بأمور الجنس و

وفى نهاية . ت مع الفتيات لالبتعاد عن االتصال بالنساء عن قرب وعمل عالقا
 أبطالبد وأن يخوضها جميع الفى خوض التجربة التى " دانيال" يبدأ األمر

يجند " دانيال"ن إ من أجل البقاء والحياة ، فتجربه القوة والعن" يلعيا"روايات 
نه يصبح جنديا محترفا إ. ويتكشف عن جندى ممتاز  اإلسرائيلى فى جيش الدفاع

ويثبت وجوده آمظلى ممتاز يعرف آيف يقابل فى " مظالتسالح ال" ويتطوع فى 
الحرب شىء هام ن  أ١٩٥٦ويشترك دانيال فى معرآة سيناء سنة .خفة وارتياح 

يل وشىء  ال مفر منه مع عوضرورى للوجود النفسى والذاتى لدى أبطال يا
التجربة بهبوطه خلف خطوط القوات المصرية " دانيال"العرب ، ويعيش 

ولكن حينئذ تجتاحه مأساة تهزه من . المواجهة الدموية فى سيناء وخوضه معارك 
 .أعماقه

 آان المصريون قد لغموه أم إذالقد آان دانيال يريد أن يفحص جسرا ليتأآد مما 
نه غير إبالرغم من . قوم بعملية فحص الجسر يل" صديقه "يورام" ويتطوع"ال 

وآان الجسر .  الذى ليورام عليهويوافق دانيال بسبب التأثير" دانيال"تابع لوحدة 
 يسمع صوت انفجارات ةن غير ملغم ، ولكن فجأايبدو للعين المجردة آما لوآ

" يورام"لقد آان . ب على أثره يورام بجراح بالغة يؤدى إلى تحطيم قدميه ايص
شابا مرحا طيب القلب مليئا بالحياة نجح فى التغلب على التشكك الذى يميز طابع 

نه يتحول إوبالفعل ف.  تحفظه من العالقات مع رفاقه عن قربوعلى" دانيال"
، ويتهم دانيال نفسه بالمسئولية عن الحادث لنسبة له إلى بديل عن آل ما فقدهبا

" دانيال "وهكذا يفقد  . األمرثم إلى موته فى نهاية " يورام"الذى أدى إلى اصابة 
 له عما افتقده ، وذلك نت عوضاالصورة التى تمثل الكمال بالنسبة له،والتى آا

 الحرب الكثير، وزادت من معاناته مع نفسه، ولم يكسب أفقدتهب الحرب ، لقد سبب
 . إنسانيته تحوله إلى جندى محترف مؤمن بالقوة ويفتقد إالمنها 



 

 تل ى ويعود دانيال للحياة فى الكيبوتس بعد الحرب لفترة ثم يحاول الدراسة ف
 آان إذابدى دانيال أى أهتمام بمصير والده أو بما ، وفى خالل حياته هذه ال يأبيب

نه يرفض التحدث بالمرة إ.  على قيد الحياة أم الأسرتهمن أبناء . أى شخص أخر 
 مرة بعد ذلك بأنه من ألولع موحينما يس. عن الماضى ويفضل أن يعيش بدونه 

، ولكن  .لقد انقطع عن الماضى. الينفعل بالمرة نهإالمحتمل أن يكون والده حيا ف
 إحدىوحتى حينما تحاول .  جزء منهألنهه ويظل يالحقه نالماضى ال ينقطع ع

نه ال إتكشف له عن حبها فوحينما . نه يرفضها إالفتيات أن تجعله يهتم بماضيه ف
 . يزيحها عن طريقه

 رسالة من والده ولكنه يكتشف أن إليه الماضى له تصل ةومع استمرار مالحق
وعليه أن يعثر على شخص يمكن أن يترجمها . غة البولندية الرسالة مكتوبة بالل

نه موقف فيه رمز واضح للهوة العميقة الرابضة بين األب واالبن التى تفصل إ. له
 .بينهما بانعدام لغة مشترآة تربطهما

نازيين تزوج من بادة على يد الإل بعد أن نجا من ااألبوتعرفه من الرسالة أن 
 . للتجارة فى وارسو صغير ابنه ، وافتتح محال  منها أمراة ثانية أنجب

 أن يهاجر إلى إسرائيل ليستقر فيها وذلك حينما تصل األبوفى النهاية يقرر 
 إسرائيلما زال على قيد الحياة وأنه يقيم فى " الداني"أن ابنه  بةشاعإإلى أسماعه 

 . 
 دوافع يةأ فى الهجرة إليها ال تبررها ته ورغببإسرائيلن صلة األب هنا إ

ن الدافع الذى دفع ألنه لم يفكر قبل ذلك مطلقا فى الهجرة إلى إسرائيل إصهيونية 
ولكن .  لم يعد موجودا -  االضطهادةوهو موج-للوجود فى إسرائيل " دانيال"به 

 أرادت بهذه الهجرة أن تجعلنا نطل على الصراع الذى يعم المجتمع" يلعيا"
الذى " التسباريم" تحكم العالقة بين جيل من خالل التناقضات التىاإلسرائيلى 

عاش وتربى فى فلسطين وبين الجيل القديم الذى يهاجر إلى إسرائيل بغير دافع 
 .صهيونى 

أن األطباء يقولون .  حتى تعمه مأساة جديدة إسرائيلهأن األب ما أن تطأ قدما
ى للوصول إلى  ويسلم الرجل بمصيره ، ولكنه يسعنه مريض بسرطان الرئةإ



 

نها فى البداية ال يمكنها حتى إ. ولكن جهوده تضيع هباء . تفاهم مع ابنه قبل موته 
 باحتقار ، بينما أباه" دانيال"مجرد تبادل الحديث فى غير وجود مترجم ويعامل 

يحتقر الجيل القديم وهذا "اريم ب التسلن جيإ.  من حديثه عن وارسو  هذايكثر
ويحاول دانيال الهروب من أبيه أو  . بالتالى ال يمكنه االنقطاع عن ماضيه

 .صبح جزءا من حياته أ يهرب منه بعد أن أننى له أالتخلص منه ولكن 
 يتصل بأبيه حتى على الصورة التى يدير ىءويواصل دانيال حقده على آل ش

. ياء ظاهر وعميقستنه يسأل عن أإ. زوجته حانوتهما فى بئر سبعوبها أبوه 
دثا مع الزبائن فى أدق التفاصيل وعن أشياء خاصة لماذا يجب عليهما أن يتح"

مثل أمراض أوالدهم وما شابه ذلك؟ لماذا ال يمكنهما أن يبيعا بضائعهما بال ثرثرة 
 . وببساطه

ويظل الحاجز بين دانيال واألب حتى حينما ينتقل األب للمستشفى وتصبح 
اجز ويجد صعوبة ن دانيال يجد صعوبة بالغة فى اجتياز هذا الحإ. أيامه معدودة 

ويفكر . فى التحدث معه ، ويبحث لنفسه عن األعذار المختلفة ليتجنب زيارته .
رسو ويثرثر ادانيال فى أن آل الذى آان يريده والده هو أن يجلس فى مقهى فى و

 .ألنه ال مكان له فى إسرائيل . مع رفاقه ويلعب الورق
بعمل لكى " دانيال"ه يلتحق ومن خالل االعتقاد بأنه وجد أخيرا حال لمشكلة أبي
الطائرة فى اتجاه واحد فقط بيجمع عدة مئات من الليرات ليشترى بها تذآرتين 

 . أبيهةإلى وارسو من أجل أبيه وزوج
وذات يوم يحضر التذآرتين ألبيه ، ولكن الدهشة الكبيرة غضب األب منه 

حينما يكون نه يريد أن يرى وجهه فقط إويقول األب لدانيال . ولطمه على خده 
.  يعتذر ىءوعن أى ش. يم الخطأ فولكن دانيال ال يعرف . مستعدا لالعتذار أمامه 
نه يحظى أاه غير سعيد فى حياته فى بئر سبع وأبنه إويزداد إحساس دانيال ب

 األفضلفليس من أ آذلك األمر آان وإذا. بالسعادة فى أى مكان آخر فى إسرائيل 
 .أن يعود إلى بولندا 

حائر ويعانى من الضياع  اإلسرائيلى ؤل صريح يشير إلى أن الشبابنه تساإ
 ليست حال للمشكلة اليهودية بقدر ما هى بداية لسلسلة من إسرائيلويدرك أن دولة 



 

جه الصراعات والمشاآل وانتهت بهم بدأت بمعاناة الحيرة والتمرد فى والمشاآل 
 . إلى الشعور بالتدهور 

 األب وجهه نظر  أعماقلىإخر للوصول آيام بجهد وال ييأس دانيال ويحاول الق
 يصل حتى يجد والده قد فارق الحياة أنويقرر أنه يزوره فى المستشفى ولكنه ما 

 يقطع ولكن هل.. كن هناك حل أو وسيله للوصول للتفاهم سوى الموتي، لم 
 . ا لمتجسد فى أبيهالموت ما بين دانيال وماضيه

 التى تطرحها بال حل ، بل أنها تعرب عن هذا ال تترك هذه القضية"ياعيل"ن إ
 . خير من روايتها ألالتفاؤل فى الجزء ا

ية لحظة فى أ رغبة فى ىن دانيال الذى لم يمكن أن يصلى ، ولم يشعر بأإ
. ن على قبر أبيه بعد موته، تتحرك شفتاه بصالة من أعماق قلبه آلالصالة ، يقف ا

شاآل لدانيال يترآز فى العودة إلى ماضيه شارة من ياعيل إلى أن حل المإن هذه إ
 هنا تدعو الجيل الجديد من الشباب"يلعيا"ن إ. اليهودى الروحى الذى افتقده 

 .تلك التى افتقدها .. للرجوع والتمسك بالقيم الروحية والتقاليد الدينية اإلسرائيلى 
لروحية التى  ابهذه الدعوة بأنه مجتمع يفتقد القيم اإلسرائيلى نها تدمغ المجتمعإ

سرائيل دولة لم تقم على أى إن دولة أنه اعتراف صريح بإ. تضعها آحل لمشاآله
 .أساس من الدين بقدر ما ارتكزت على أساس صهيونى سياسى عنصرى

 ولكنها موسومه بعناية ةتوجد شخصيات أخرى جانبي" الرواية "وفى خالل 
فة ومرحلة الصبا والمعرالمرأة التى اجتازت " ةنحم" هى األولى. وذات داللة  

 إحدىلقد أحب قلبها جنديا بسالح المظالت لقى حتفه فى " . امرأة المظليين"بأنها 
 عالقة جنسية مع رجال أقامةالمعارك ووبجذوة نيران حبها له ظلت تحافظ على 

هى شخصية " ةنحم"و.  مرة األولعذريته " دانيال" يفقد أحضانهاوفى . دته حو
ا حينما تصف آيف سمعت بعد عدة سنوات فى هإلى ذروتمأساوية تصل قصتها 

سطورة من أآانت  حدى الوحدات الجديدة من المجندين يتحدثون عنهما آما لوإ
نها أصبحت االن طاعنه فى السن إلى حد ما ولم إالماضى وآانوا يقولون عنها 

 . ينتبه أحد إلى جلوسها بالقرب منهم



 

نها تدعوه إلى إ" فى تل أبيب" دانيال"بلها والشخصية الثانية هى الفتاة التى يقا
 ةنها تتناول أوور الجنس باستهائه وببساطإ" . سريرها"حجرتها وبعد ذلك إلى 

 دامت أى وقتفى " دانيال "متاع إل وهى على استعداد دائم ةوبحرية مطلق
 .وتحمل منه ولكنها تجهض نفسها دون أن تخبره بذلك. د من عالقتها معه تفستس
 اإلسرائيلى ن الشخصيتين تمثالن نماذج للضياع الذى يشيع فى المجتمع هاتيإن

لقد فقد دانيال هو ..  ىءفى فقدانها لكل ش" دانيال"ها نماذج تكمل شخصية إن
أنه يفقد صديقه الوحيد فى الحرب ، ويفقد من عرفهن من النساء . اآلخر آل شىء

د آل رموز الماضى والحاضر نه يفقإ. ويفقد والده ، ويفقد ولده حتى قبل أن يولد
 .نه إنسان ضائع حائر ال يجد نفسهإ. والمستقبل

لكى يسعوا " للتسباريم" يلعيا"وبالرغم من أن هذه الرواية هى دعوة من 
ودعوة آذلك . الشيخوخةللتفاهم المتبادل مع المهاجرين الجدد الذين هم فى سن 

 بكل إسرائيلخلق فى  أن يهوديا من نوع جديد قد إلدراكلهؤالء المهاجرين 
 ن محاوالت خلق هذه الشخصية الجديدة فى المجتمعإ، فوااليجابية السلبيةصفاته 

 .ألن هذا المجتمع يعانى من التحلل الروحى. لن تنجحاإلسرائيلى 
نه مجتمع بال ماض، وبال تقاليد وبال مثل، مجتمع قام على أسس عنصرية إ

 .نسانيةاعتمدت على منطق ال يستقيم مع العدل واإل
لن ينجح فى خلق تجانس بين شتات  اإلسرائيلى وأخيرًا فإن قرن الصهر

ألن عوامل ..  غليانهةالفلزات والعناصر التى يحويها فى داخله مهما ارتفعت درج
 .التناقض والحيرة والتحلل هى التى تحكمه

 
 



 جهة الثقافية الصهيونية والصبارية  فى الموا

الصهيونية والصبارية فى الرواية اإلسرائيلية "  عرض لكتاب
 : 

ف أورن" ديولوجيتان  ليوس ان األي رت هات ى : أث بارية ، ف هيونية والص الص
رات         ى فت ن ف د ولك لوب فري اة بأس ذه الحي ا ه رائيل، وقادت ى إس ة ف اة الثقافي الحي

أثي              ا الت ة واحدة منهم م تستطع أي اطع         المعارضة بينهما ل د  . ر بشكل حاسم أو ق وق
دة من                   ة فري ى حدوث وثب أدت هذه المواجهة الثقافية بين الصهيونية والصبارية إل
نوعها ميزت الثقافة اإلسرائيلية بصفة عامة وألقت بظاللها على األدب اإلسرائيلى           

 .فى سنوات قيام الدولة بصفة خاصة 

 فى حياة لوجية الصهيونية بعد حضور نصف قرنيووقد وصلت األيد
وآانت فى حوزتها حرآة مؤسسة ذات قادة . الجماعات إلى إقامة الدولة 
إن : ار صوباخت. ريب من التباهى باألعمال غومؤسسات وأحزاب وفائض 

الصهيونية مع اقتراب قيام الدولة آانت األيديولوجية ذات قيمة ولكنها ليست ممتدة 
نذ بدايتها الوسائل حيث تجنبت م:  م عن ضعفها ١٩٤٨ حرب توقد آشف. 

وأآدت على تحقيق قيام الدولة . العسكرية وتجنبت استخدام القوة لتحقيق أهدافها 
 . الحة المختلفة صبطرق الم

ولكن آان تحقيق هذا الهدف األساسى مرهونًا بنزاعات شديدة مع القومية 
وأصاب ذلك . العربية التى أدت فى النهاية أيضا إلى حرب واقعية ملموسة 

 م بخيبة ١٩٤٨ناقض ما بين الرؤية واألسلوب الذى أخرج لحيز التنفيذ شباب الت
أمل ، وقاد الشباب إلى رد فعل فورى ، ووضع الصهيونية بين قوسين ، ووصفها 

  .يا فورالسلوب آأيديولوجية قديمة ، يجب أن نجد لها بدإلبهذا ا
ارية، والصبارية  الخلفية التى ولدت عليها األيديولوجية الصبوهذا هآل وآان 

ها تدنو إلى استحداث شخصية يهودية جديدة تمتع بمزايا حرية النفس والقدرة سنف
 وآبديل لكل ما آانت مرتبطة به الصهيونية ، وآانت .ة واستقامة القواعديالحقيق



عن القدر  هناك مطالبة بتغييره ، عبرت الصبارية عن الرغبة فى االبتعاد
 ن األيديولوجية عبر الصباريم عن رفضهم أوعن طريق وسائلهم. اليهودى 

 يكونوا امتدادًا للتسلسل اليهودى، ليبدأ منهم تسلسل جديد من أبناء البالد يكونون
 . النبتة األولى فى هذا التسلسل 

جاءت األيديولوجية الصبارية شابة ومتجددة ، فقد آانت صاحبة المكان 
وآانت األصح فى . المتحمسة و والزمان ، وأثيرت فيها روح الشباب الحقيقية

وقد استغلت . نزع األجيال السابقة من فسادهم وفى االستقرار أمام أيديولوجيتهم 
دًا آخط فاصل بين نهاية الدور التاريخى ي م ونتائجها ج١٩٤٨الصبارية حرب 

ّ  ١٩٤٨لقد آانت . للصهيونية وبداية الدور األيديولوجى لمواليد البالد  م خطا
والتعايش فى ظروف ) الدولة فى طريقها( تعايش قبل قيام الدولة فاصّال بين ال
بين ( مشتتة *)(وآانت خطّا فاصّال بين جيل ذو بيواجرافية .  السيادة الدولية

وجيل سليم يحمل معه طبيعة األرض واللغة ) طبيعتين ولغة البالد واللغة األم 
جرافى والنفسى الفرصة للصبارية فى بيووقد أعطى هذا البلوغ ال . العبرية فقط

 . الظهور آأفضلية مطلقة للصبارين عن سابقيهم
طور تطو ر شخصية اإلنسان الجديد تحت ظروف  فى وفد نمت الصبارية

األرض إلى أيديولوجية خاصة تعارض خلفية األجيال السابقة، وذلك تحت مسمى 
 . بالد الشتات  وظروف التعايش اليهودى فىالتعارض بين ظروف األرض 

م، ١٩٤٨ فى نقطة فاصلة بينهما عام تينهكذا آان اللقاء بين هاتين األيديولوجي
وقد  .حيث آان لقاء األعداء والذى نتج عنه بعد ذلك مواجهة طوال سنوات الدولة

ة ظلت الصهيونية فى مواجهة على مدار معظم سنواتها مع تجربتها والقوة الحاآم
التى ترآزت فى يديها ، والدعم اليهودى العام ، والنضوج الفكرى التى وصلت 

أما الصبارية فقد انتصبت على حماس الشباب وتأييد . ف قرن صإليه خالل ن
ومواليد البالد  السن ، والتعليم،( مجموعة اجتماعية متمسكة بخصائص وميزات 

آانت الصبارية  ولكن) ها  م وغير١٩٤٨، والروح القتالية التى نشأت فى حرب 
ض فمن جانب ، قليلة من وجهة النظر العددية وآان لها رغبة عظيمة فى ن ،

                                                           

 ".يحد" ، دار نشر ١٩٩٠نشر الكتاب عام (*) 



الصهيونية عن عاتقها وفى االنتقام منها فى هذه الفرصة ، ألنها حولت المعنى 
 . م إلى فخ نفسى وإلى عقدة نفسية عميقة ١٩٤٨العظيم لحرب 

 فقد آانت العالقة تجاههما من  مواجهة من هذا النوع ،أيةوآما يحدث فى 
فقد شعرت الصهيونية بالخطر تجاه المواجهة مع . جانب المتواجهين مختلفة 

 مفعول مؤثر وأساسى ، ولم تكن الصهيونية وصباريم الذين آانوا فى الواقع ذوال
مستعدة لمحاربتهم دون دراسة الوسائل وقوة المعارضة التى ستقف حيال عدوها 

الصباريم بالوسائل ، ولكنهم زعزعوا الصهيونية بكل ما لديهم أ عبولم ي... اللدود 
، حيث آانت لديهم أفضلية الهجمة واليد الحرة فى التنفيذ بأية  وبمنتهى القوة

وانصب شكل المواجهة بين . صورة وبأى حجم وأية وسيلة مدروسة 
لى أنفسهم آلباء واألبناء، حيث نظر األبناء إااأليديولوجيتين فى المواجهة بين 

 اآلباء ، بينما تألم اآلباء وشعروا بالقلق تجاه باحترامورأوا أنهم غير ملزمين 
 . األبناء 

. وأصبح األدب اإلسرائيلى ساحة القتال الرئيسية للمواجهة بين األيديولوجيتين 
دفق فى تاريخ المواجهة بين الصهيونية والصبارية نوطبقًا لذلك من الممكن أن 

ومن آل أنواع األدب ، . ت فى سنوات قيام الدولة فاجات التى ألمن خالل اإلنت
ق فى هذه المواجهة من خالل الرواية ، ألن العالقة التى قفضل هذا الكتاب أن يد

قات التكشف عنها الرواية اإلسرائيلية تجاه هاتين األيديولوجيتين تعرض جيدًا ع
 هاتين األيديولوجيتين قطبيًا آما آان رد فعل الرواية تجاه. بقية األنواع تجاهها 
 .ود فعل األنواع األخرى تجاههادوشامًال أآثر من ر

نقدية بلهجة ويتميز رد فعل الرواية اإلسرائيلية تجاه األيديولوجية الصهيونية 
البداية تكشف الرواية عن ضعف الصهيونية وقلة قدرتها  ففى الذعة ومستمرة

وفى فترة متأخرة . ع أمام الدولة الحديثة على مواجهة التحديات التى يفرضها الواق
 الصهيونية بالفشل ، وبالتسبب فى آل المحن التى وقعت يةتتهم الرواية اإلسرائيل

وفى العقد األخير ، ومع بداية حرب لبنان وانتهاء باالنتفاضة اشتد . فيها الدولة 
فصال عن باالن: مولخو :ب يهوشوع فى روايته .النقد ووصل إلى ذروته بمطالبة أ

التى تصب فى المعطيات  الصهيونية الكالسيكية والمداهنة بها باأليديولوجية
ووصل األمر آذلك إلى .  الدولة والمجتمع اإلسرائيلى االواقعية التى تعيش فيه



" رواية روسية"التنديد باألخطاء الصهيونية الحاسمة فى آل نظرياتها فى رواية 
 .لمانير شاليف أيضًا

حيث عالجت . الصبارية فى الرواية اإلسرائيلية لم تحسن الكثير ولكن القضية 
اهتمت الرواية الرئيسية بالصبارية من خالل اآتمال الصفات الجسمانية  أو

لرواية التدقيق فى اة بدأت يوالروحانية للصبار ، ولكن بعد أن اآتملت هذه الغا
رية من الحكم األدبى ولم تفلت األيديولوجية الصبا. أعمال الصبار دون فخر زائد 

سببها آانت قضية الصهيونية صعبة فى بمن خالل األحداث الملموسة والتى 
 .األدب
ضد األفضلية ) أوحجة( تحولت المحن والفشل الخاص بالدولة إلى شهادة دلق

 الشدة ضد الصهيونية عام التى ارتبطت بالصبار والصبارية وقت) المميزات(
 صة اإلحباط من االدعاء بالفخر الصبارى فىوتبرز الرواية بصفة خا. م١٩٤٨

استبدال ثقافة األجيال والميراث اليهودى وفى ثقافة وليدة متجددة وتخلب اللب 
موجة ال" و " جيل الدولة("ولم يكن جهد األنواع الثالثة من األدباء . أآثر 
رض فالبديل الثقافى الذى ع.  فى هذه الروايةياآاف) "الجيل الواقعى"و " الجديدة

 ةعلى يد الصباريم لم يكن فقط متساويًا مع ثقافة األجيال ـ بل لم يكن أيضًا به قدر
وقد اتضح بعد صهر الحماس من بالبحر والشواطئ وبقميص . التهديد ضدها 

قد قصص الكاذبة حول حلقات النيران، وال اءيالتريكو والحذاء وبأشكال اإلح
.  تراثى روحانى وعظيم لكل األجيال اتضح بعد آل هذا استحالة تبلور بديل ثقافى

وأصبح االنفصال عن الصبار والصبارية طبقًا لذلك أمرًا واردًا، ووصل إلى 
  .ذروته فى عقد الثمانينيات 

ولم يكن لديهما االستعداد . ن فى جزر مضمرة ان األيديولوجيتا هاتتلقد وجد
ه األيديولوجية فى  أن تقوم ببفى االستمرار وفى القيام بالدور الهام الذى يج

فى حياة المجتمع اإلسرائيلى الذى عبر بسرعة   ضعفهما عرفحيث. المجتمع 
من المجتمع الذى يلوح باألعالم األيديولوجية ، إلى المجتمع الذى يتعامل بشك مع 

ارف فى فترة غآل علم أيديولوجى يستدعيه إليه إن المجتمع اإلسرائيلى اآلن 
الح وأهداف سياسية برجماتية فإن الحياة تدور دون نفسية معقدة ، ألنه دون مص
وعلى الرغم من أنه . والتقارب ومبرر لكل الجهود أى مشروع آبير واسع األفق 

لم تولد أيديولوجية جديدة حتى اآلن، إال أنه لم يعلق عن موت  الصهيونية 



ى هما يطيب لنا أن نتمسك بهما حتيومع غياب البديل لكلت. اعة والصبارية بشج
 . يقومان بدور مؤقت فى المجتمع 

وفى الحقيقة ، هما يستخدمان للقيام بدرو آيس التدريب الخاص بلعبة المالآمة 
يضربون فيهما بمنتهى الغضب ويتذرعون بذلك حتى يقتنعوا بقدرهما، حيث : 

ولكن إسرائيل خالل عقد . لوجياتيويفضلون الحياة دون أن تستعبدهم األيد
الوضع الراهن )  الوميض - الحيرة -االرتباك (ت تفضل وفرة الثمانينيات مازال

عن أى إحباط آخر أليديولوجية جيدة ، ولم تهرول فى البحث عن أيديولوجيتين 
محبطتين آبديل واجب ، فاأليديولوجيات غير مستعدة لالنضمام إلى مسكن 

م ذا باألصوات ، وآلتاهما يلقيان نظرهما على مجىء السالكاأليديولوجيات ه
ن السالم سوف يغير من موقفهما أمام من تسببوا فى أفهما مؤمنتان بـ. السياسى 

 . إحباطهما ، وسوف يعود لهما احترامهما ومكانتهما آما آان سابقًا 
 معدل أل العوائق ، وأن هكذا تباطيوتعتقد الصهيونية أن السالم سوف يز

لى عنصر جذب أمام تحقيق برنامجها ، وأن السالم سيحول صهيون مرة أخرى إ
وأن اليهود سوف يتطلعون مرة أخرى للهجرة إلى وطنهم، . اليهود فى الشتات 

وستثار داخل إسرائيل من جديد الرغبة فى دولة ذات مجتمع متقدم ، آما حلم 
وفى مقابل الصهيونية تعتقد . الحالمون وعملوا على تحقيق ذلك قرابة مائة عام 

 بصورة معينة ، من تمسك الدولة بيهود الشتات ، الصبارية أن السالم سوف يقلل،
وتستطيع إسرائيل أن تقوم . وسوف يقلل من نزعة اإلسرائيليين تجاه يهود العالم 

بدون مساعدتهم المادية ودعمهم السياسى، وفى هذه الحالة سوف يزيد االنفصال 
الصلة بـ وهكذا يكون سهال على الصبارية قطع . بين ابن البالد وأخيه فى الشتات 

 -الخاص باليهودية التاريخية وتتجه الآتمال الثقافة المنفصلة " الميراثعبء "
إن السالم ، إذا تحقق . غير أن آلتيهما انزلقتا فى األوهام . خاصة  إسرائيلية ثقافة

ا أوضاعهما قفالتهما وأهدافهما فعليهما أن يو يغير من حنأيضًا بسرعة ، فل
لتى تحدث فى نفس الوقت سواء فى وضع اإلسرائيليين المتناسبة مع المتغيرات ا

فعلى الصهيونية أن تتوقف عن . أو فى وضع الطوائف اليهودية فى العالم 
تجاهلها لالنفصال ذى ا لبعد الخاص التى خلقته بين اليهود المجتمعين داخل دولة 

على وآذلك . إسرائيل ، واليهود الذين يزدادون تمسكًا بدول العالم المختلفة 
الصبارية أن تتخلى عن االدعاء بالفخر خشية االنفصال النهائى بين اليهود داخل 



البالد ويهود سائر الدول ، حتى يمكن أن تولد ثقافة جديدة بدًال من الثقافة 
 .اليهودية

إن النجاح الكامل الذى تأمل فيه الصهيونية والصبارية بمساعدة : وبمعنى آخر 
 الشعب اليهودى فى آل شقل من حمل آارثة أمام تعايلن يكون أ السالم السياسى

مكان ، ومن غياب قدرتهما بوضعها الحالى فى التأثير الملموس على تعايش 
 .الشعب اليهودى 

 آما يجب على الصهيونية والصبارية التخلى عن أقصى تطلعاتهما لكى 
ن فقط طالما تعايشى ، اللذان يتواجدا تعمالن بالمشارآة من أجل إحياء ثقافى وأمن

وعليهما اآلن أن . هناك تمسك بالهوية القومية التى أضعفتها النزاعات بينهما 
فالصبارية فى نهاية األمر . يتحدا من أجل ترآيز آل المنابع فى المهمة األساسية 

ترجمة صهيونية مناسبة للغاية لذلك الجزء من الشعب اليهودى المتجمع فى دولة 
لترجمة الصبارية التى تضرب بعمق فى معظم الشعب إسرائيل والصهيونية هى ا

 تينالتفاهم يفتح أمام هاتين األيديولوجي إن هذا. اليهودى الذى يعيش فى الشتات 
وسوف تأتى .... بابًا واسعًا للتعاون الحقيقى دون أن يجتثوا أنفسهم بغير حاجة

سوف تساهم و.رتكز إليه تاون بالماضى الذى تعتمد عليه وعالصهيونية لهذا الت
بالتجربة التاريخية والتطلع إلى الحجم الكامل سوف تساهم بالتجربة التاريخية إلى 

سوف تساهم الصبارية بالتعاون بين و. الحجم الكامل للشعب اليهودى 
الحاضر اإلسرائيلى ، وبالرابطة مع األرض وبالعبرية آلفة  األيديولوجيات فى

وهكذا يفوز اإلسرائيليون .... يث اليهودية مشترآة إلنتاج ثقافى وبالتطلع إلى تحد
ويفوز يهود . بالصبارية والصهيونية التى لم تهدد بانشطار الشعب اليهودى 

 . التى تضع الوطن فى بؤرة هويتهم اليهودية  الشتات بالصهيونية والصبارية
 
 



 الصهيونية فى مرآة األدب اإلسرائيلى 
العبرى   فى األدب-لفترة اإلسرائيلية  ا-تحظى اإليماءات إلى الفترة الحديثة 
 م تجاوب األدب اإلسرائيلى مع ١٩٤٨بمصداقية جوهرية فى فكرة أنه منذ 

وفى فترة سابقة على الفترة . األفكار واألهداف والحلول الصهيونية فقط 
اإلسرائيلية تجاوب األدب العبرى فقط مع صورة العالم ومع مفاهيم اإليجابية 

أو انقسم تعامله فى ذلك الوقت ) هكذا حدث فى فترة الهسكااله (والقيمة اليهودية 
آما حدث فى (وفى وقت بعينه تجاه الصهيونية واليهودية أيضا على حد سواء 

ومن يتتبع المتغيرات التى طرأت على أهمية الصهيونية فى  ) .فترة اإلحياء
اهتمام األدب وسوف يبرز آذلك . األدب اإلسرائيلى سوف يثبت حقيقة هذا التحديد

اإلسرائيلى الكبير بالنظر إلى الصهيونية على أنها تقيم دائما غليان فكرى دائم 
باذلة الجهد فى إنتاج حلول الستمرار الوجود اليهودى من خالل الكينونة 

 . اإلسرائيلية المعقدة وعديدة التحوالت 
التى  ن نجد هذا االهتمام باألدب الفكرى فى معظم اإلنتاجاتأومن الممكن 

آتبت فى سنوات قيام الدولة ، فهى تكشف فى هذا النوع من اإلنتاجات عن آل 
مثل اختيار الموضوع ، واختيار : األسس أو العناصر التى تشكل إنتاجا أدبيًا 

 . الشخصيات ، والحبكة ، وأساليب القص
حيث لم . عرضت لها الروح القوميةلقد تأثر نقد الصهيونية باالهتزازات التى ت

وم وضع اليهود وتحدد المبادئ ظهر إلى الصهيونية آأيديولوجية فقط تقِّني
الصحيحة لحل مشاآلهم ، وتشير إلى حلول ممكنة يرتكزون إليها فى حاالتهم 

 دراسة مدى قوة الصهيونية فى تحقيق تتم سنوات قيام الدولة ففى. المختلفة 
ت تحذف على الفور من أفكارها فى الحياة الواقعية ، وأية فكرة لم تتحقق آان

ولم يغفروا لها أية فكرة لم يلق معدل تحقيقها فى حياة الدولة قبوًال . ميزان النجاح
آيبوتس (معدل هجرة اليهود للدولة : وهكذا آان نفس الحال فى معظم المجاالت  .

، وسرعة اتحاد يهود البالد المختلفة فى مجتمع ") جمع شتات المنفيين "وت يجلو
 .، وغير ذلك") وتيميزوج جلو: " الشتات دمج (واحد 

وقد ربط هذا االقتراب العملى تقييم األيديولوجية الصهيونية بفشل ونجاحات 
إلى نجاحات وفشل  وطبقًا لذلك ارتبط هذا التقييم باألحداث التى أشارت. الدولة



 سواء -آانت للحروب المختلفة : الدولة أآثر من أى شىء ، وبعبارة أخرى 
 تغييرات - االنطباع الذى ترآته بالنسبة للحالة النفسية القومية و العسكرية أنتائجها

 إن استعراض التحوالت عن تقييم.  تقييم الصهيونية فى األدب اإلسرائيلىىف
الصهيونية فى األدب اإلسرائيلى سوف يكون متماثال طبقًا لذلك مع قصص 

 . ن سنة األولى من عمرها الحروب التى خاضتها إسرائيل مع جيرانها فى األربعي
، بحساب مع " جيل الدولة "لقد أتت المجموعة األولى من األدباء ، أدباء 

فى البيت ، وفى حرآة ( م فأثناء تعلمهم ١٩٤٨األيديولوجية الصهيونية بعد حرب 
 تقوم فأدرآوا من خالل الصهيونية أن الدولة سو) الشباب، وفى المدرسة 
ة وقد خاب أملهم ، وتحقق قيام الدولة بالحرب وآانوا بأساليب المصالحة المختلف

م هذا التناقض بين الوعد وما يتم  استخدوقد. هم ضحاياها ، وقاموا بأعمال ظالمة 
 م ، التى ١٩٤٨وهكذا حدث أن حرب. تحقيقه آشهادة على ضعف الصهيونية 

، يعرض على نجاح الصهيونية  تشير فى التاريخ إلى البرهان الذى يحاول اإلقناع
لقد تحولت . فى األدب الذى يصف هذه الحرب آفشل أخالقى ال مثيل له

 م إلى اسم مضطهد وإلى شريعة معادية تستمد ١٩٤٨الصهيونية على يد أدباء 
وقد وضع . قوتها من الكالم والبالغة فقط ، شريعة لم تتوافق أفكارها مع أفعالها 

أمام اختبار بلوغ  ن عدم صمودهاالصهيونية بين األقواس للسخرية م" جيل البلد"
 . م ١٩٤٨الهدف وآانتقام لإلحباط الذى تسببت فيه وأصاب جنود 

ويتواجد النموذج الشامل للغاية لعرض الصهيونية فى هذا التقييم فى قصص 
ويحتل هذا التقييم صفحات آثيرة فى أهم وأوسع " . ساميخ يزهار" الحرب عند 

 م ١٩٤٨التى فندت موضوع حرب )١٩٥٨" (أيام تسكيالج"إنتاجاته فى رواية 
الج يويبرز مقاتلى تسك. فى األدب القصصى اإلسرائيلى بعد عشر سنوات فقط 

قوة القول للصهيونية ، التى تعرض آخطاب يطيح بسامعيه ولكنها رمز الكسل 
 . والخمول وقت العمل

آضه ومعدل ر -الجندى  إدانة جامحة ن يدي" البياط"إن بطء الحياة مع مدفع 
ال سوف تتحقق  ،أيها األحمق" إجرى إجرى" يتساوى مع معدل تحقق الصهيونية 

 ). ٢٣٤. (الصهيونية أوًال بعدها يزحف 
نحن نعرف :"وهناك نموذج رئيسى فى الرواية يشير إلى انعكاس هذا الصنع 

فقط "-حول األفعال ، قال شاؤول فى حماس  أن نصنع الكالم ، ونكره األحاديث



حتى ال يأتون ليذآرونى بالواجبات ، وحتى ال يأتون  ":ال يعقوفوندون آالم ق
وقت ، وأمر  الشباب ، ولودورحون لى الوضع واألرض ، والشباب ،ليشر

 -٣٠٤"( لقد مرت هذه األيام ولدى رصيد ألربعين سنة -الساعة ، وااللتزام 
٣٠٥.( 

هام براإمن إحدى نظريات الصهيونية على حد قول " دنوس"ويسخر آالم 
إننى ال أحب آل :"ن حول قرب اإلنسان للطبيعة آقرب السمك للماء ودوف جورد
هاها أيها الناس ، قليل من الصدق، وقليل .. إنه يثير فى رغبة آبيرة . هذا الكالم 

. م جيدًا نهمهدوا لج.  ومهدوا-من البلوغ وقليل من الحرية، وقليل ألآثر وأآثر 
ودون أية مشارآة مع .ط ورمادى للغاية ومن األفضل أن تستعدوا لعمل بسي

هذه األرض ليست معهدًا .. وال تسعدوا أنفسكم باألوهام . الكون بصفة خاصة 
يخرج  ويجب أن. هذه األرض هى أرض فقط . ، أو للخالص  للفنون ، أو للعلوم

ليس أىأمر . هذا هوالجمال ، وذلك هو الواقع . هذا آل ما فى األمر . منها خبز 
تلك قراءة ) ٧٧٣ -٧٦٨. (ال تفقد األمل عندما ال تجد ماليس موجودًا و. آخر 

يونية آأقوال تهتم باألوهام ، لوجهو نظر واقعية ، تعرض فيها األفكار الصه
 ".هو غير قائم  ما"أقوال تؤآد على وآ

م على مدار عدة سنوات تحذف القوسين من ١٩٦٧وقد أخذت حرب 
  المجتمع اإلسرائيلىر لمدهشة لهذه الحرب مريةوبتأثر النتائج العسك. ونية الصهي

بفترة ساخنة فى تاريخه ، والتى تتميز أيضا باحتدام أيديولوجى ، وبالعودة مرة 
على يد أدباء " أرض إسرائيل الكاملة"وقامت حرآة . أخرى إلى قوة الصهيونية

  (أمام"موشيه شامير " ، وعرض) يتضمنهم هزاز وألترمان(من الصف األول 
 م ، ١٩٦٨) حياة شعب إسماعيل (عمله األدبى " لوفا آلينيف "لـ ) د الغزال بال

 : وأعلن فيه 
ولكن ). ٢٥٣" (بدًا حرآة مطابقة للواقع آما هى اليوم أن الصهيونية لم تكن إ"

ن ينتهجان أسلوب ياللذ" عاموس عوز "و " ساميخ يزهار"ال يعتبر الجميع مثل 
زون ويهتمون باليهود القاطنين هذه آفهم يتمر . ذير من ضم المناطق المحتلةالتح

وبالتالى فإن هذا الجدال يقسم جمهور األدباء . وليس بالمناطق المجددة  المناطق
 - الخصومة   -النزاع(اإلسرائيلى إلى شطرين ، ولكن أصحاب هذا الخالف 

منذ يزيلون عن األيديولوجية الصهيونية التراب الذى علق بها .) م خصام -لشقاق 



 م، ويشير آل فريق إلى إخالصه للصهيونية الحقيقية واألساسية ، ويشير ١٩٤٨
 . متهورة . ) مشوهة م(ن باالنتماء إلى صهيونية محرفة يإلى اآلخر

الصهيونية بكل تياراتها   م ، حظيت١٩٧٣ م وحرب ١٩٦٧ وما بين حرب 
ياسية على هذه  مختلفة واعتمدت الحرآات السياسية وغير السالمختلفة بتفسيرات

وعلى الرغم من الخالف بين تلك التشعبات الفكرية إال أنهن يشرن . التفسيرات
على حد سواء إلى أنهن استمرارًا للصهيونية الحقيقية ، ويتم وضعهن فى األدب 

ومن آثرة المتنبئين باسمها ترتسم مرة .  من المسيحية الكاذبة ةاإلسرائيلى آموج
ية غير مرآزية ، وطبقًا لذلك فهى تنتقص لألهمية أخرى الصهيونية آأيديولوج

 .  وخطرة بسبب حماسها ألنها تثير المسحاء الكاذبين ،فى حياة الواقع 
ى صوقد اشتهر ثالثة من المسحاء الكاذبين بصفة خاصة فى األدب القص

أحد شخصيات قصة " شرجا أونجر" األول هو . اإلسرائيلى فى ذلك الوقت 
" حتى الموت " ضمن مجموعة" (حب متاخر : عاموس عوز فى رواية

وآانت آخر النزوات المتطرفة لهذا المحاضر المتجول، ) .  م١٩٧١القصصية 
هى أنهم بنوا له حجرة فى أحد األدوار العليا لمبنى اللجنة التنفيذية حتى يتمكن من 

يكشف الخطر الذى يحدق بإسرائيل ، ويحذر الشعب أن خالل هذه الغرفة 
 . السفن الروسية قادمة فى مؤامرة عالمية ضد اليهودنيث آان يعتقد أبموعده، ح

 فى بداية" آخر فى روايته القصيرة )مسيح آاذب(يهوشوع . ب.وقد صاغ أ
فى شخصية األب ، المدرس الهرم ، الذى تنبأ بموت ) ١٩٧٢( ، ١٩٧٠صيف 

 فى حياة ولم يمر يوم حتى يتضح أن هذا الخبر آاذب ، ولكنه يوم الينسى. ابنه 
األب يحظى بتصريح خاص فى التنبؤ داخل المعسكر ، وآان يفكر يوميًا فى 

وعاد ليصبح مدرسًا . المدرسة فى الخطاب الذى سيلقيه على مسامع الخريجين 
 .  بابنه ئهبة بعد لقايمتوترا ، ألمت به األيام العص

 م ١٩٧٩) ربعد المط" (يتسحاق بن نير "وتعتبر الرواية القصيرة التهكمية لـ 
بعد (حيث تكشف رواية . واع يهو ش. ب. هى أيضا أآثر إلقاء للضوء من رواية أ

 ، ١٩٧٣ع اإلسرائيلى الذى غرق فى الدهشة بعد حرب أآتوبر رالشا )المطر
من الروايات القصيرة  وتقترب هذه الرواية فى لمسها لنفسية الشارع اإلسرائيلى

مسحاء "آيف أنتجت تلك الفترة " يتسحاق بن نير "ويصف . لعوز ويهوشواع 
والعرافيم ، .) فىالخيال م السابحين(، وأنبياء الشارع والمهلوسين " السوق 



وتصاحب هذه الرواية القصيرة المسيرة التى ). ٦٥( .والمنجمين ، والسحرة
خالل سبع ساعات فقط من إنسان سليم العقل إلى واحد من " جيريدنت" حولت 

الذى يتنبأ بالخالص من خالل وصف متحمس لوجود نفط األنبياء المهلوسين ، 
 .فى البالد 

حرب أآتوبر  لى مرت بها الدولة فى هاتين الحربين،إوقد استمرت األحداث 
 م وحرب لبنان ، فى استخدام معيار لتقييم الصهيونية فى األدب ١٩٧٣

ة فى  النفسية القومية مادة خصبة لتقييم الصهيونيةوشكلت الحال. اإلسرائيلى 
وآشفت هذه الروايات عن حالة الصهيونية . األدب اإلسرائيلى بعد هاتين الحربين 

وتبدأ هذه . أسرية متعددة األجيال .) قصة م( بأسلوب التحقيق بمساعدة حبكة
 نمت وتحصنت لتدل ىسرية التألالقصص بآباء األسرة الذين أسسوا الضيعة ا
ار أجيال آثيرة، ولم تنجح تنبؤات على هدف الضيعة فى استخدام الميراث على مد

وانتحى مشروع المؤسس جانبا وهجر . المؤسس بتحقيق ذلك فى األجيال القادمة 
حتى  وآانت الحبكة تبدأ آقصة نجاح وتأخذ التطور الدائم .ودمر على يد نسله 

تعطى لنا القةاألسرية نماذج سواء وبهذا األسلوب .تصل إلى قصة انهيار وفشل 
ارى عن أحداث الصهيونية آأيديولوجية تتحق مأو بأسلوب استعرمزى بأسلوب 

وتنتهى فى فترة ) مرحلة النجاح(فى فلسطين ، وتبدأ باستئناف االستيطان فيها 
 ). مرحلة الفشل (أخيرة من سنوات قيام الدولة 

وهكذا تكثر الروايات التى يشيع فيها هذا النموذج القصصى سواء بصورة آلية 
ليكن من األصح أن تعطى أمثلة عن تلك الروايات من خالل أو فى جزء منه و

 النموذج القصصى آأفضل اثالثة أدباء آانوا دائما يقيمون الصهيونية من خالل هذ
ولكن قبل أن نشير إلى روايات هؤالء األدباء الثالثة ، البد . من رواية واحدة 

يعقوب "  م لـ ١٩٧١) ذآرى االشياء: (وأن نشير إلى أسماء تتميز عن اآلخرين 
 " ـ م ل١٩٧٩) شجرة التوت(و " ن ميجدأهرو" م ل ١٩٧٨ )عشائيل(و" شبتاى 

شلومو " م لـ ١٩٨٢)اإلمبراطورية الخاصة ألناشيد بيكاسو(، و " آريه سومو 
 ١٩٨٥) مام(، و" حانوخ برطوف"  م لـ ١٩٨٤) فى منتف الرواية(، و " نيتسان 

جذور (، و" يسرائيل هامئيرى"  م لـ ١٩٨٦) األقمار (، و" ميتاى ميجد"م لـ 
، و يشيع فى آل هذه الروايات النموذج " روث ألموج" م لـ ١٩٨٧) الهواء 

القصصى المشار إليه، ولكن لم يشتغل البعض منهم ألجل التقييم المفسر 



وقد هدفت هذه الروايات تفسير القصة األسرية متعددة األجيال لكى . للصهيونية 
 .فى سنوات الدولة فشل الصهيونيةتبقى شاهدًا على 

يم من ة أسرية متعددة األجيال ليقصفى روايتين ق" بنيامين تموز "لقد صاغ 
) مينوتور( م ، و ١٩٧٨) مراث نعمان: (خاللها مدى نجاح الصهيونية ، وهما

فى يفسر لنا " أبرمون "الجرى وراء قاعدتين الذى يكمن فى أسرة  إن.  م ١٩٨٠
حيث ينجذب . الفشل فى التمسك من جديد بأرض اآلباء ) مراث نعمان(رواية 

يد الضعية ويوسع من اإلرث ويعلم أبناءه آيفية شفهو ي. للهدف المادى" أبرمون "
ويتضح : ه تنجذب فى االتجاه المعاآس ئستمرار فى مشروعه ، ولكن أم أبنااال

 . دى األبدىمن خالل األجيال أن األساس النفسى الثقافى يتغلب على األساس الما
ة " بله : "أيضًا  ضد أبيه ، وبهذا التمرد يستمر األحفاد يتمرد نعمان وبالفعل
 " .أليقوم

عارض ألعمال إجراء م" أبرموف الكسندر" ينفذ االبن" مينوتور"وفى رواية 
فى االتجاه المعاآس من دولة  "الكسندر"ه من أوروبا ، يتطلع وفبينما يصل أب. أبيه

التجربة أنه بسبب " الكسندر"ويكشف " تيناه" بته األوربيه إسرائيل إلى محبو
إن ذلك . ه ، فقد القدرة على الحب ، مجرد  حب  بسيط والمادية التى افتعلها أب

وهو (الشك االستحواذى الذى تسلط عليه من أجل المحافظة على الكيان الجسمانى 
لى مينوتور ، وإ.) مسخ م(حوله إلى خطر سرى وإلى وحش ) التجربة المادية 

 .المرأة العادية  "تيناه "وهو ما يعرقله عن الحب، حب 
للصهيونية حول االنحراف الذى أزاح الكيان اليهودى، " تموز"نقد  لقد تمرآز

 الروحانية ، آينونتهفى  وحوله من آيان آان أساسه الثقافة إلى آيان أصبح غريبًا
 .وبآيان مادى يحاول أن يتشابه فى ذلك مع بقية الشع

 لصالح هدف آذلك فى روايتين بالقصة األسرية متعددة األجيال" عوز " اهتم
فى نجاح الصهيونية " تموز"نه لم يدقق مثل إحيث . نقدى مختلف للصهيونية

وأشار إلى فشل األيديولوجية . بالمجال الثقافى ، بل فى المجال السياسى 
 ى المؤسسين ، لكالصهيونية فى إعداد ورثة من األجيال التى أعقبت جيل

، ودون )  م١٩٨٢راحة صحيحة (يواصلوا الهدف بنفس الحماس واإلخالص 
يتين اوهتم قصة هاتين الرتو) .  م١٩٨٧ صندوق أسود(تشويه حقيقة الرؤية 



الذين يتصفون فى المجتمع اإلسرائيلى آورثة  بمسألة الميراث وبمشكلة المرشحين
 . مؤهلين لهذا الميراث 

، حيث تدور ) راحة صحيحة(ى رواية فريث األولى وتوصف دورة التو
الضوء على  وتدور القصة فى الكيبوتس، وتلقى. الستينيات  منتصف أحداثها فى

حيث شهدت تلك األيام . األحداث التى وقعت فى الدولة فى تلك الحقبة الزمنية 
ت وأشكول وجولدا يورفع جيل بن جوريون والفون وشار. تبادالت فى القيادة 

وترد هذه الرواية . وآلون ورابين وبيرس  ئير فى شرك جيل الصباريم لديانما
" فــ. على قائمة األخطاء التى صاحبت تبادالت القيادة فى جولة التوريث األولى 

من   أو من نوعه ، مهيأ ألن يرث الكيبوتس الذى تأسس فقط لوريث مثله" يوليق
 ابنه م علس وألجل ذلكامبنفس الروح وبنفس الح شأنه أن يواصل المشروع

ال يصل جلد خصره إلى سمك جلد .) خبير م(يبدو آفنى " يونى"ولكن " يونى"
وتأتى أعماله من أجل أن يقيم ، ويكون غالبًا بصعوبة ، ما أعده له . ر أبيه صخن

 . جيل أبيه ، ولكنه يفتقر إلى المميزات الروحية المطلوبة فى الوريث 
ن انهيار المشروع وبتر شجرة النسل يتبنى وفى خضم يأسه ولكى يحول دو

 ئوتنتهى دورة التوريث األولى بحل سي. وريثًا ليس من صلبه الوراثى " يوليق "
مشروع المؤسسين مع االبن الشرعى " عزريا"حيث يواصل االبن المتبنى : 
 -الذى يعطى لنا مثًال عن الوحدة القومية -وآان هذا الحل السياسى " . يونى"

. خطأ م( لألحداث التى وقعت فى تلك األيام ، ولكنه يعرض أيضًا آهفوة ضروريًا
ى اضطر إليها تتوصف عالقات التكافل ، الوفى نهاية الرواية . أليام قادمة ) 

سويًا مع " عزريا"و " ونىي"حيث يعيش : الحل السياسى ، آحياة أسرية شاذة
 ". ريمونا"ته ى أنجبمعرفة منهو والد الطفل الذ، ومن المستحيل " ريمونًا"

، حيث ) صندوق أسود ( ألولى فى رواية ا التوريث ةوتاتى أيضًا أحداث دور
الذى يكدس حياته فى تبديد الثروة التى " الكسندر"فى ابنه " فلوديا" يخيب أمل 

الصبار فى وجه " سندر جدعون الك"و" زقهيم"ويقف المحامى . أعدت لتوريثه 
" ميزقه"يدير ) راحة صحيحة (من حل فى رواية ما حدث  وعلى غرار.... األب

ولعلنا نالحظ أن . بأعماله الروحية " الكسندر " المحامى األمور فى حين يهتم 
 –يوليق ) "راحة صحيحة ( بين المثلث الرواثى فى  الوراثى مكتملاهناك تطابق

" م زقهي-الكسندر  -فلوديا ) "صندوق أسود (والمثلث الرواثى فى  " عزريا-يونى



 المثلث الوراثى المقرائى -وقد اعتمدت هاتان الروايتان على نموذج األب التناخى 
) الذى يمثل الوحدة القومية (وعلى الحل التكافلى )  داوود- يوناثان -شاؤول (

يار الطبيعى لداروين ، ومن خالل الحاجة تالذى يعمل به من خالل شرعية االخ
للفلسفة   إلى فكرة آحاد هاعام المؤيدالذى يعود" دافع الكيان القومى"إلى 

 .الوضعية
لم تشر فقط إلى إلى قصة دورة التوريث األولى ، ) صندوق أسود(ولكن رواية 

يث الثانية بصورة موسعة ، رة التوتتجه باستمرار إلى وصف أحداث دوربل 
والتى حدثت فى منتصف السبعينيات ، وذلك بعد أن استنفذ الحل التكافلى من 

بعد عشر سنوات الختيار " الكسندر"وجاء دور . السابقة نفسه بالفعل  ةالدور
التأثير " يونى" أم " حواء "وآما حاولت . وريث للضعية األسرية وشجرة النسل 

 ةالمراسل" إياليه"آوريث ، تبدأ أيضا " الكسندر يونى" ختيار اليوليق "على 
النسل " بوعز" أن إال" . بوعز"بتوريث آل شىء البنها " الكسندر"إلقناع 

ويعتبر ... طائشًا أهوج منذ الطفولة  الوراثى الشرعى يخيب آمالهم حيث آان
فى " بوعز"الذى أبعد عن الميراث فىالدورة السابقة نابغة فى مقابل " يونى"

 .الدورة الحالية
، ولكن فى مقابل ما " بوعز"يدقق ويفكر فى مسألة ترشيح " لكسندرا"آان 

فى الرواية السابقة ، ويتمسك بالحل " يوليق"ور ، يفعل مثل يجب أن يكون من أم
من أنه متعصب  األسوأ ، حيث يحلو المرشح اآلخر المتبنى فى عينه ،على الرغم

نضج ويفعل يالميراث حتى ينمو النسل الشرعى وفى " بوعز "، وألزمه بمشارآة 
 يمثل اليسار "بوعز"ومن الناحية السياسية فى هذه الرواية فإن . ما يروق له 
وريث حزب العمل ، والذى يعتبر التيار األساسى والمرآزى فى  اإلسرائيلى

إلى اتخاذ " لكسندرا"يضطر " بوعز" وأمام الحالة التى يعيش بها . الصهيونية 
قرار أيضاًَ فى الدورة الثالثة بالحل التكافلى لحكومة وحدة قومية ، ويضم 

 " .سومو؟"أس الكبيرة الر" الخاصة ببوعز" روش هاقاطان"إلى
ويظهر األخير من خالل األحداث القائمة فى الرواية مميزات آانت شائعة فى 

مثل القدرة على التنبؤ، والقدرة على األعمال : يوم من األيام لدى آباء شجرة النسل
مرة أخرى إلى المثلث الوراثى ) صندوق أسود(وهكذا لجأت رواية . االستيطانية 

. من أجل التعبير عن الوضع فى دورة التوريث الثانية )  سومو-بوعز -لكسندر ا(



ن ، حيث وعليها المرشح وحول إيجاد حل للموقف تمدنا الرواية بالحالة التى يكون
لديه  فبوعز: يفتقر آل واحد منهم إلى هدف ضرورى ينضب بغزارة لدى اآلخر 

 . ى والمروءة باإلخالص والتفان" سومو"تسم يالقدرة الشديدة على الحياة ، و
إلى الكارثة المتوقعة من نتائج دورتى الميراث اللتين تم  عوز أيضا"ويشير 

 السياسيان فى المستقبل ينحيث سيطالب التيارا: إيجاد حل لهما بهذت األسلوب 
سوف تندلع معرآة  ة تجسيد الصهيونية ، وحيئنذفد - بأسلوب فردى - ةبقياد

وتعتبر هذه الكارثة المتوقعة هى ) . ٨٨" (الواجب ذات يوم بين بوعز وسومو
 " .الصندوق األسود"السر فى حل شفرة 

، ١٩٧٧) العاشق(وهى :  لتقييم الصهيونية اب يهوشواع أيضا ثالث.خصص أ
 ، فيحيك يهوشواع فى هذه الروايات ١٩٨٧) مولخو(، و١٩٨٢) طالق متأخر(و

التناقضات العقلية  قصة زواج لم يكن طيبا بسبب -الثالث قصة أسرية متطابقة 
 من  بتأثيرذين يتزوجانلوتتمرآز الرواية حول الزوجين ال .بين الزوجين 

 وبناء على ذلك تأتى القصة -الوالدين ، ويؤثران بدورهم على حياتهم النسلية 
آقصة متعددة األجيال ، ويرمز األزواج  عااألسرية فى الروايات الثالث ليهوشو

شكنازى إلالعنصر الغربى ا: ين ضرين متناقويج عنصزإلى فشل الجهود فى ت
العاشق ، وشخصية يهودا "شخصية آدم فى (الذى يميل إلى البساطة الفكرية 

، والعنصر الشرقى السفارادى " ) مولخو"، والفقيدة فى "طالق متأخر"ى فآمينقا 
الذى يميل إلى االقتراب من الواقع وآذلك إلى التعامل مع الحياة بصورة عملية 

الزواج يميل أبطال يهوشواع وخالل فترة  ) .ا ، ونعمى ، آمينقا ومولخو أسي(
يم إلى االستهانة بالنفس واإلساءة إلى قيمهم المستقلة ، وذلك بسبب الوهم دالسفا

وتعكس حالتهم العصابية مجموعة من األعمال . الكاذب لألزواج اإلشكنازيم 
المفقودة  .)ير الراسخة مغ(المتزنة ، عندما تسمح هذه المجموعة للمثالية 

 .بالسيطرة عليها
وتلهو روايات يهوشواع بفكرة االنفصال عن األسس التى لم تنجح فىالعيش 

بين األيديولوجية والحياة حتى تتمكن الدولة  بنجاح، حيث يمكن الحل فى الفصل
 وتعتبر -من القيادة طبقا لإلمكانيات الواقعية الماثلة أمامها ، وذلك بعد أن ثبت 

 فشل جهودها فىالعيش طبقَا لتحكمات - على هذا الحروب الدورية دليال
ولذا فيجب أن تستبدل األيديولوجية الغربية القديمة بأيديولوجية . األيديولوجية 



وليدة تخضع للبيئة والزمان والمكان ، وتدير الحياة طبقًا لالحتماالت القائمة 
خالل الطفلة القيادية الثورية من ) مولخو(وهذا ما يعرض فى رواية . بالفعل 

العذراء ، والتى يقسم لها مولخو على اإلخالص ويؤآد لها أنه سينتظرها حتى 
 . تنضج أنوثتها ويحبها ، ولكى ينجب منها أطفال طبيعيين

وتعكس هذه الروايات الثالث المراحل التى يتبلور فيها هذا الحل فى آتابات 
حيث يبحث . ألول مرة فصل لمع فكرة الت) العاشق(ففى رواية . يهوشواع .ب .أ

. عن عاشق ليقدمه إلى آسيا ، ولكن العاشق يختفى داخل األوساط المتشددة  آدم
ولذلك يرفض آدم االنفصال عن زوجته ، ولكن آسيا تتصف آمن يتعاظم ، بينما 

) مولخو(وتكتمل هذه المسيرة فى . يبدو آدم وهو يفقد السيطرة عليها بالتدريج 
يتجاوز مولخو خالل سنة مسيرة التحرر ، ويقوى على الوقوف متحديًا عندما 

ومتمردًا ضد العقلية اإلشكنازية التى سيطرت على الصهيونية ، سواء آفكر أو 
 : آتنفيذ حتى هذه اللحظة 

زها بسهولة دون أن وولكن هل نفس الحياة لم تعد فمن الممكن أن نتجا: وقال 
: مسك بموقفناتأن ن الطريق ، وعلينا  منتصففشل ودون أن نسقط أو نموت فىن
)٢٢١. ( 

يخاف يهوشواع من حل االنفصال عن الصهيونية ) العاشق(وفى وقت آتابة 
ليس فقط خوفًا من سيطرة الحريديم الذى انضم إليهم العاشق الذى اختاره آدم 

حيث انكشف له فى بيته خطر آخر غير متوقع جعله . لزوجته ، بل لسبب آخر 
 وفضل. فقد تحول الصبى العربى نعيم إلى عاشق البنته دافى . الفصل  منيخاف 

 دآدم االستمرار والتمسك بآسيا فقط حتى ال تنهار سواء على يد الحريديم أو على ي
 ).نعيم ينظم قصائد إحياء عبرية(القوة العربية المتصاعدة 

، ولكنه فى )الرؤية الهاالخية(ع إلآمال اطالق متأخر يأتى يهوشو(وفى رواية 
فعندما أمسك الوثيقة فى . نهاية الرواية يخاف من تنفيذ الطالق بيد يهودا ونعمى 

يده آان يجب على يهودا الخروج إلى حياة الحرية من خالل البوابة الرئيسية 
ع فى نهاية الرواية اوبدًال من هذا دفعه يهوشو. األمريكية " آونى "بسفره إلى 

تعرض إلهانات وسلسلة من العقوبات بسبب انفصاله وهناك .إلى تجاوز الحدود 
وتتكرر مسألة تعطيل حل االنفصال ، ولكن ليس لتلك األسباب وال . عن نعمى 

لم يخف  حيث إن خطر سيطرة الحريديم). العاشق(للسبب الذى تعطل بسببه فى 



على حل  حيث ينجح يهودا أيضًا فى الحصول على موافقتهم) . طالق متأخر(فى 
فقد آبر ونما . ولكن خطر نعيم الصبى العربى قد زاد فى نفس الوقت .صال االنف

 . وأصبح خطرا ، وأجبر يهودا على أن يظل داخل جدار نعمى
التى آتبت بعد حرب لبنان ، والتى يستعان بها آشهادة  )مولخو(إن رواية 

ت حل الصهيونية ، قد حقق تاريخية على أضرار العالقة بين الدولة واأليديولوجية
االنفصال بشك سليم ، حيث استجاب مولخو بسعادة إلى المهمة التى فرضتها عليه 

، ) عجوز أيديولوجية ، التى تشير إلى ذلك بموافقتها على حل االنفصال (العجوز 
والتى آدست جهودها إلعادة بنينا التى تشبه زوجته ، إلى موطنها بعد أن وصلت 

ف مولخو بمجرد تكيولم .  إلى القدس منذ عدة سنوات وهى طفلة من ألمانيا
العودة ، بل إنه بشكل رمزى يصاحب الطفلة األلمانية حتى الباب ، والذى خرجت 

 .ئهمنه ، آما يعتقد ، للقا
 ن يمثالن العنصر الغربى اإلشكنازى قد ترددايآما أن آدم ويهودا آمينكا اللذ

 على تنفيذ عايحرص يهوشو ن ، لذايعن زوجتيهما الشرقيت فى االنفصال
ويكمل مولخو هذا العمل . االنفصال بعد حرب لبنان من خالل مولخو الشرقى 

الضرورى بشكل ملح لكى يضع نهاية واحدة ودائمة لتردد الصهيونية فى 
ع إثبات طلم تست" على الفقيدة التى  وعلى الرغم من الحزن, االنفصال عن الدولة 

 وللمرة األولى ، بأنه حصل فى يشعر مولخو بعد هذا العمل ،) ١٢٦" (نفسها
ال فرصة عيش الحياة الواقعية آهدف ضرورى وأمام نفسه نعلى حريته و النهاية

. 
ع آان متطرفًا فى تقييمه السلبى للصهيونية ، السيما اوال شك فى أن يهوشو

وأن البعض يحصون جوانب مختلفة من ضعفها ، ولكنهم مازالوا يرون بشكل 
يها القدرة على تجديد قوتها، وعلى التأثير فى تواصل ى أن الصهيونية لدسساأ

ع أن الصهيونية اويعتقد يهوشو. روع الصهيونى على أرض فلسطين شتحقيق الم
استنفدت نفسها آأيديولوجية فاقترح استبدالها بأيديولوجية جديدة تتناسب مع 

ت وليس. الظروف الحالية للدولة، وتكون محدودة األهداف حتى يمكن تحقيقها 
م ، ولكن ييب األيديولوجية الجديدة باسم قدقلالطبع ، فى تلديه معارضة ، ب

 الجديدة تلغى عددًا من المبادئ المقدسة للغاية بالنسبة للصهيونية السابقة تهصهيوني
. 



تطرفًا غير أنه  م أآثرهم١٩٨٨) رواية روسية(عد مائير شاليف فى روايته يو
يونية فى الحاضر ، بل يعرض لم يحص مثل اآلخرين مواطن ضعف الصه

" ظاهرة ترمبلدور"روح بو. نظرياتها األساسية آنظريات خاطئة فى أساسها 
، ولم تكن أبدًا حقائق " أسطورة "ن النظريات الصهيونية أتدعى رواية شاليف 

هناك عالقة عتيقة بين شعب إسرائيل  وهكذا ينسف النظرية القائلة أن. صحيحة 
 ويقول. ائيل تحافظ على حب أولى وخاص مع نسله وفلسطين ، وأن أرض إسر

أنه ال توجد أرض تحافظ : ن مثل هذه النظرية ليست صحيحة ، وتزعم الرواية إ
لى عبإخالص مثل هذا مع شعب ، وال توجد امرأة تحافظ بإخالص مثل هذا 

وتناطح هذه الرواية نظرية . مع حبيبة الصبا " ميرقين"وتثبت ذلك قصة . حبيبها 
عودة الشعب إلى األرض سوف تقومه من االنحراف  نإ للصهيونية تقول أخرى

عن وأن الشتات أبعد الشعب اليهودى . عن الوضع الطبيعى لحياته فى الشتات 
طاح به بعيدًا عن مواآبة الحياة السليمة، وأن فلسطين سوف تعيده أالطبيعة ، و
ن الطبيعة التى آبحت إة ولكن قصة الرواية تنكر تلك النظرية قائل. إلى الطبيعة 

ذا آانت إو. جماح وحشيتها سوف تعود وتستهزئ برواد القرية وبنسلهم 
الصهيونية قد صاغت نظرية ثالثة تقول إن عودة الشعب اليهودى إلى فلسطين 
سوف تنهى مسألة الشتات فى تاريخه، فإن قصة الرواية تدعى أن الشتات تغلب 

 فى إرث األسرة سوف تستعيد األرض قبر الحفيد وحول مشروع. على الخالص
 وستستخدمدورها التاريخى الذى اشتهرت به فى حياة الشعب أثناء فترة الشتات ، 

فى سنوات الدولة عمل   أبدًا لم يكتب) رواية روسية (ومنذ . آمكان للقبر القومى 
 وأن الصهيونية قد أخطأت من ٍأساسها فى نظرياتها  شىء فشللآأدبى أعلن أن 

 " .أساطير"سية ، وفطمت األجيال السابقة على األسا
هل نحكم على الصهيونية باإلدانة بمثل هذه المادة األدبية فى األدب الذى آتب 

 أقدر القيمة الفكرية -.  أورن م- فإنننىكفعل ذلنفى سنوات الدولة ؟ قبل أن 
عداء من والفعالة لأليديولوجية الصهيونية ، وأرى أن األدب اإلسرائيلى ناصبها ال

فرط إحباطنا من البطء المعروف فى معدل تحقق األيديولوجية منذ العقد الثانى 
سوف تتغير النظرة إلى الصهيونية بعد أن تزال العناصر التى  .للدولة فصاعدًا 

ثها باستبسال وهمة ، احدإلتحول دون استئناف األعمال، ألن الصهيونية تتجه 
جب أن ننظر إليها اليوم على األقل نظرة وي. وهو ما حدث فى األيام األخيرة 



ولم يكن من الفكر أو من الصحة أن نلصق بها فشل أعمالنا . الحافظين للجميل 
 -إن قضية أى جيل . كن أيديولوجية لجيل واحد فى إسرائيل تفىهذا الجيل ، فلم 

 . لم تكن قضيتها-وخاصة جيل متسرع مثلنا
 توقفنا عن قياس صدقها فقط طبقًا سوف يتغير تقييم الصهيونية دون شك إذا

لالهتزازات التى تحدث فى الوضع النفسى القومى ، وطبقًا لنجاحات وفشل 
فلم تكن ملزمة بنتائج األفعال التى نقوم بها ، أو التى تقوم بها الدول . الدولة

تأتى بنتائج ) وهى ليست أفعال الصهيونية(إن هذه األفعال . العربية المجاورة
معيارًا آخر ) بعيدًا عن الآللىء  (ثالثيتهعطى لنا موشيه شامير فى وي. فاشلة 

حن يتوقف تأليفه على ملحنيه ومنفذيه فى ل لتقييم الصهيونية آبرنامج موسيقى ذى
: ويسخر موشيه شامير من التردد فى اإلقدام على هذا اللحن . األجيال القادمة 

 ال ولكن.إلى لحنهم ال يقتربونووينوون ، .... هناك من يجد طوال حياته قيثارة 
 افالسيمفونية تشيد تعايش:"حنين الختيار اللحن األفضللدد الميجب أن نقترح تر

حتى إذا لم .. السيمفونية غير قابلة للتغيير أو للتقليل ...  وغير معلق يا ونهائياسام
وحتى إذا . حتى إذا سمعوا مقطوعة منها فهى آاملة . تخرج للعالم فهى قائمة 

 ) .١٢"(ساءوا إليها بلحن فهى مكتملة أ
ة طوال هذه السنوات  م، ولم تعزف الصهيوني١٩٤٨لقد مر أربعون عامًا منذ 

يين أوعلى يد الفيالق األخرى  نجاحها ، سواء على يد اإلسرائيللآل حماسها وآ
هلم نستخدمه   -ومازل البرنامج الموسيقى . ب اليهودى فى أنحاء العالمعشلل

 ينتظر منفذيه القادرين والمتحمسين من جيل أقل ترددًا - لموشيه شاميرآمثال رائع
 . .و أقل  شكوآية 

 -إن تقييم الصهيونية فى األدب اإلسرائيلى هو فى الحقيقة تقييم مؤقت 
 .ومازالت الصهيونية فى انتظار تقييم جديد أآثر اتزانًا وأآثر فكرًا 



  للصهيونية ؟ياهل من الممكن اعتبار األدب العبرى معاد
إن األدب العبرى : " آان موشيه شامير محقًا فى استنتاجه الذى صاغه قائال 

إن فلسطين آمنشأ ووطن لشعب إسرائيل تعتبر ". حمل الصهيونية فى رحمه 
هكذا على امتدا الفترات التى مر بها ، . نقطة رئيسية فى تشكيل األدب العبرى

من ها التطلع إلى العودة والتمسك لوخاصة فى فترة اإلحياء والتى وصف خال
وعبر األدباء اإلسرائيليون فى آل األجيال " صهيونية "جديد بالوطن بمصطلح 

عن التجربة الصهيونية ، وفعلوا ذلك بأسلوب خاص وأساسى ، ومن ال يفهم 
غير . دوافع الصهيونية العميقة فبمقدوره أن يرى فى ذلك عمًال انتحاريًا لألديب 

 التجربة الصهيونية  رثًا للبعض ، عبروا بها فقط عنإبرية آانت أن اللغة الع
وأدرآوا . ر الوسيط أو  فى فترة  الهسكااله ، أو فى فترة اإلحياء صسواء فى الع

جيدًا أن الحنين إلى بالد اآلباء وإلى صهيون ال يمكن التعبير عنه إال بلغة الوطن 
 . 

.  تم التعبير عنه بالعبرية فقطوآان من الضرورى أن يكتب  الفكر العبرى وي
فعلينا أن نصيغ بالعبرية مضمونًا يحمل فى طياته أساس التجربة ، وهو التطلع 

من الوجهة الثقافية ، ألن .)  وحشى م-همجى (إلى فلسطين ، وهو عمل واندالى 
حتى أن الكلمة بمفردها . العبرية ليست فقط لغة بل هى أيضا وعاء للقيم القومية

، ناهيك ) ون صهي- أو شريعة - وصايا -مقدس (قيام بدور مزدوج مثل تستخدم لل
 الخاصة بالنبى "  ألن من صهيون تخرج الشريعة" من اءبد(عن دمج الكلمات 
عين ترى "ليهودا الالوى ، وحتى  " صهيون أال تسألين  "ـبأشعياء ، ومرورًا 

 ). فى الشعر القومى "صهيون
هل األدب العبرى مازال صهيونيًا : (مير وحول السؤال المطروح لموشيه شا

الصهيونية فى مرآة (فقد أجبت عليه منذ حوالى سنة قى مقال نقدى بعنوان ) ؟.
، وآانت المبادئ األساسية التى جاءت فى هذا المقال ترتكز ) اإلسرائيلىاألدب

 العبرى صهيونية ، على األقل من خالل مفهوم األدب إلى أن الفترة األساسية فى
 م واألدب ١٩٤٨حد ، وهو أن األدب يجرى حوارًا مع الصهيونية فحتى عام وا

العبرى آان يرد على صورة العالم وعلى المفاهيم القيمية لليهودية ، واستخدمت 



وخاصة نظرية (الصهيونية فى هذا الرد آحجة رئيسية ضد بعض مبادئ اليهودية 
 ) .اليهودية حول طرق خالص الشعب من الشتات

ف هذا الحوار الذى أجراه األدب اإلسرائيلى مع الصهيونية فترات لقد  عر
االزدهار والتمردات التى وقعت بفعل تأثير األحداث الرئيسية خالل سنوات الدولة 

) .  وخاصة تأثير الحروب وما أعقبها من اهتزازات فىالوضع النفسى القومى( 
خالص التام للصهيونية لقد عبر األدب اإلسرائيلى فى فترات زمنية وجيزة عن اإل

وخالل سنوات قيام الدولة أخذ األدب اإلسرائيلى يقيم . وآمالها فىتحقيق أهدافها
 م ، على سبيل ١٩٤٨بعد حرب (الصهيونية بالنقد ، وبدأ بالموضوعات المعروفة 

المثال ، أآدت الصهيونية  أنها ستحقق الدولة بالطرق السلمية المختلفة ، ولم تعد 
 تعلم على يديها الختبار الحياة الرئيسى بكل االحتماالت ، وآان عليه الشباب الذى

وبعد ذلك  اتجه ) . بمساعدة الصهيونية أن يحقق االستقاللية  واحتماالت الحرب
األدب بشكوآية شاملة للتعامل مع مدى صدق الصهيونية فى نهجها ، ومع 

وفى الثمانينيات . غيرهاوالديموجرافية، و) اإلقليمية(احتماالت تحقيق مشروعاتها 
قويت الشكوآية حول الصهيونية ووصلت إلى أوجها ، وآان الجو مهيأ لقبول أول 

ألنه بينما آان رد فعل الروايات . رواية معادية للصهيونية طبعت فى إسرائيل 
األخرى حول الصهيونية ردًا  نقديَا شرعيًا يتعامل مع الفشل الحقيقى والوهمى 

فهو  (اية مائير شاليف تثير الشك فى نظريات الصهيونيةللصهيونية  فإن رو
، وآفكر باطلة وآاذبة، ويشك فى "أسطورة"يحرص آثيرا على عرضها آـ 

ويمثل .  فى وجود نزعة خاصة بين فلسطين وشعب إسرائيل نظرية الصهيونية
وتعتقد الرواية من . العالقة بين الشعب واألرض بالعالقة بين الرجل والمرأة

 الزوجة تصب فى عالقة خائنة -لك فى آل االحتماالت ، وأن األرض  خالل ذ
ائيلى حقوق أفضلية نه ليس للشعب اإلسرإوتقول الرواية .  آثيريناوتحتضن عشاق

 ).فهو واحد من العشاق المتبادلين على فلسطين . على تلك األرض
 جديد أآثر مازالت فى انتظار تقييم"وانتهى المقال النقدى بتحديد أن الصهيونية 

 .فى األدب اإلسرائيلى"فكرًا 
. وربما آا ن موشيه شامير متأخرًا فى طرح سؤاله بسبب ذلك األمر المحزن 

لقد أجاب التطور الذى طرأ على األدب اإلسرائيلى بإجابة سابقة  قبيل طرح 
ومنذ تلك الحظة التى يتوقف فيها أديب إسرائيلى عن المجادلة فى . سؤال شامير 



ى مع الصهيونية ويسخر من نظرياتها األساسية ، آان يجب أن نطرح جدل نقد
لصهيونية أيضًا إذا آتب باللغة العبرية لهل يستطيع األدب المعادى : سؤاًال جديدًا 

إذا آانت الهوية العبرية : ان يندرج تحت إطار األدب العبرى ؟ وإجابتى  هى
لتعبير عنها باللغة العبرية ، فلن لألدب الذى آتبه أدباء ينتمون لشعب إسرائيل يتم ا

ط هذه غسلبية مع القيمة الثقافية التى تتستطيع أن تحتوى إنتاجات أدبية تتعامل ب
إننا من الممكن أن نقتضب اللغة ونكتب فقط ما يحلو لنا من . اللغة فى ثناياها

آلمات فى القاموس العبرى ، ومن خالل ذلك من الممكن أن نشوه القيم 
لتى تتواجد فى بقية الكلمات العبرية ، ولكن مثل هذه الكتابات غير الصهيونية ا

عن القيمة العبرية ، ‘ عبرية بالفعل ، ألن نزعتها الروحية تتجه إلى أمر آخر بعيدا
 . حتى ولو آتبت لسبب ما بالعبرية

إن األدب العبرى واألدب المعادى للصهيونية يعتبران تناقضًا آبيرًا : اطة ببسو
وعلى شعب إسرائيل أن .لفنون، ألن اللغة هى حجر الزاوية فيهما فى مجال ا

يعرف آيف يتعامل مع اإلنتاجات ، التى على الرغم من أنها معادية للصهيونية 
ونقطة االنطالق . ى تعبر عن نفسها بحضور شرعى فى مجاالت األدب العبرىهف

دب العبرى هل من الممكن اعتبار األ: ( هى  إلقاء الضوء على سؤال شامير 
وقد أجبت إجابة وحيدة على هذا السؤال الملح ،وليأت ) للصهيونية ؟يا معاد 

إنه نقاش ضرورى منذ اللحظة التى . رون ويضيفوا على هذه اإلجابة إجاباتهم خآ
 .تخطى فيها أول أديب الخط الفاصل بين األدب العبرى واألدب غيرالعبرى



 ونية بديلةب يهوشواع والبحث عن صهي.  أ-"  مولخو"
 " لقد قامت هذه الدولة على أآتافنا ---نحن السفارديم القدامى الحقيقيون"
 ) ١٩١ص " طالق متأخر " من أقوال آالدرون  فى رواية (
هكذا يوضح مولخو ) . ٦٨(إننى سفارادى قديم ، جيل خامس فى البالد "

بضمير " أنا"ـ وينتهى حديثه الذى يبدأ  ب. ضائية قألقارب وأصدقاء المستشارة ال
آان آل المترددين على مولخو بعد طالق " ة عنايبوروبا غرأمازالت : "الجمع

 ، ولذا آان موضوع حديثهم الطبيعى يدور عن يةزوجته ذوى أصول إشكناز
. لثقافة الغربية لحيث هى الرموز الالمعة " األوبراالحفالت الموسيقية وحفالت "

تلك آانت زوجته :" سيقية بصعوبة بالغة وقد تكيف مولخو مع هذه الظواهر المو
 ).٥٦"(التى جعلته يتعود رويدًا رويدًا على مثل هذه الموسيقى

لم تكن القيود الموسيقية هى القيود الوحيدة التى آبلته بها زوجته ، حيث آانت 
يجب أن تستحم آل يوم ليس فى :"يضًا فى موضوع النظافة ألها مطالب صارمة 
الستحمام، ألنها المكان الوحيد الذى يضمن طهارة الجسم ، الحمام بل فى غرفة ا

وقد عرفت زوجته . وطوال ثالثين عامًا من زواجه ، آان يشك فى شئون نظافته 
عرف مولخو دائمًا أنه إذا أراد أن يرضيها : "آيف تروضه لينفذ آل رغباتها

" فعليه أن يدخل مرة أخرى ليستحم ، حيث سيحظى بعدها بنظرة حب خاصة
. هكذا أخضعته لمطالبها فى النظافة التى لم يستهوها حتى بعد موتها ) . ٢٨٠(

ال يتميز بالنظافة ،  آان "زروعا"وعندما آان يجلس فى مطعم صغير بمستوطنة 
قتنع تيتذآر زوجته وآيف آانوا يتجولون من مطعم إلى آخر حتى تجد مكانًا نظيفًا 

يه ، ألنه من اآلن سوف يفعل ما ولكنه اآلن فى مكان مثل هذا مشكوك ف. به 
 ).١٥٣" (ستوقفهتيريده ، ولن تستطيع هى أن 

" حيث آانت . ت فيه الفقيدة تلم تكن هذه األمور هى األمور الوحيدة التى تعن
وآانت  ). ١٥٨(حريصة فى النظافة على الحدود ، وال تنزل ضيفة عند الغرباء 

 ) .٢٥٠" (عه تمنعه من مغادرة المنزل فى الصباح دون أن تود
ارم يوجه إليه آزوج صوترتبط ذآرى الفقيدة لدى مولخو دائما بطلب 

استراحت "وآان مولخو يفكر هل بعد موتها . سفارادى عليه دائما أن يستجيب لها
روحها وهدأت ، هل توقفت مالحظاتها عن العالم ، ونقدها الالذع، أم أنها مازالت 



نظام األرواح ونظم السماء ، وهل بدا لها هناك فى العالم اآلخر تتساءل وتنتقد 
 ).١٣٩" (العدل آافيا ،  وهل تتذآره؟

أنه على الرغم من عدم حبه لها ، فقد عن ويكشف هذا التفكير حول عالقتها به 
حافظ مولخو على إخالصه لزوجته، آما تظاهر به طوال سنوات زواجهما ، 

طرت عليه لسنوات طوال لقد سي. وآذلك خالل السبع سنوات التى مرضت خاللها
، وعودته على خدمتها ، وجعلته يتعود على عاداتها وألزمته باحترامها وها هى 

ا برجل إمعة يحمل بين أمتعته ، فأرًا رماديًا ومتع: الرواية تعرض أمامنا النتيجة 
مازال مستمرًا فى تنفيذ التعليمات الغريبة عليه بشكل استبدادى حتى بعد ) ٩١. (

فهو مازال يذهب للحفالت الموسيقية وحفالت األوبرا ، ويتبع . موت زوجته 
يتطيب بالعطور  ، ويبدل : نظامه اليومى طبقٌا لما أملته عليه زوجته قبل وفاتها 

 . خضوع تام ىمالبسه الداخلية ، ويحافظ على النظافة، ويطبخ ف
 اف مولخو وتمسكه الشديد بفاعلية ونشاط بأوامر زوجته فىصلقد أثرت أو

ولكن من الضرورى أن نذآر هنا آم . القارئ تأثيرَا هزليًا بسبب فعالياتها القائمة 
إن مولخو هو إنسان فقد تحت ضغط زوجته .. آانت زوجته هى السبب فى ذلك 

وأصبح خاضعًا متماهيًا معها، يخجل . ورته وهويته المستقلة صالشديد والمتعاظم 
 فى اإلشكنازية من خالل شل فعالية من سفاراديته ويستجيب لالنغماس الثقافى

ية صعبة بوفى نقطة رئيسية من القصة الروائية يبدو أمامنا فى حالة ط. تهاستقاللي
.. ،  إنسان غير متزن ، عصابى، يخضع خضوعًا تامًا لروح زوجته التى توفيت 

لقد ظلت عاما آامًال تطلب منه أن يطلقها،وفى نهاية األمر ، وهو ما يدعو لألسى 
 .وبعد زواج استمر ثالثين عامًا ، تصبح أمًا ألبنائه الثالثة، 

آانت جهود االنفصال بين الزوجين ، والتى تحول حياتهما المشترآة إلى 
ع الثالث اب يهوشو.آابوس وتجعلهما غير متزنين ، موضوعًا مشترآًا لروايات أ

) . ١٩٨٧" (مولخو"، و  ) ١٩٨٢" (طالق متأخر" ، و ) ١٩٧٧" (العاشـــق: "
ع الثالثية التى تمخض عنها ، رويدًا اوبكتابة تلك الروايات الثالث أآمل يهوشو

رويدًأ، ذلك االستنتاج بأنه عندما يكون الوضع على هذا النحو فيجب علينا أن 
نفصل بين الزوجين قبل أن تحدث آارثة ، تنعكس أضرارها عليهما وعلى 

 . أبنائهما



صة المتشابهة للروايات الثالث آقصة أسرية إن القارئ العاقل سوف يتقبل الق
نفسية سوسيولوجية  تدور على دولة إسرائيل التى يكمن فى داخلها ذلك التعارض 

من خالل العالقات المدمرة فى حياة . العقلى بين آل من اإلشكنازيم والسفاراديم 
القديمة الزوجين تعطى لنا هذه الثالثية نتائج الربط بين األيديولوجية الصهيونية 

التى نشأت فى الغرب ، وبين واقع فى دولة إسرائيل التى أقيمت فى الشرق ، 
ومن هنا أيضا يأتى استنتاج . والتى يجب أن تدير حياتها طبقا للمعطيات اآلتية 

طالما أنه من المستحيل أن ندير الدولة طبقا لوصاياها غير الواقعية : آخر للثالثية 
المكان ، فمن الضرورى أن ننفصل عنها مثلما التى ال تتناسب مع الزمان و

ننفصل عن إنسان توفى على الرغم من أنه قام بدور هام فى حياتك  خالل فترة 
وباسم الحياة . نية وآنت تحبه وتحتاج إليه خالل تلك الفترة الزم. زمنية معينة 
قوم  من يواصل الحياة ويتطلع لالرتشاف من الحياة آما ينبغى أن يىالمستمرة فعل

 .حياته من خالل حب جديد أليديولوجية جديدة
لم يضع يهوشواع من قبل أيديولوجية مثالية حول موقف الدولة اليهودية من 
األيديولوجية الصهيونية فى هذا الجيل، لذا تعكس طبعات هذه الثالثية تبلور الحل 

نفصال تلعثمت فكرة اال" العاشق "ففى . ى رالمثالى رويدًا رويدًا من طبعة ألخ
نعومى " ه من قطال" كا نينفذ يهودا آمي" طالق متأخر"وفى . بين آدم وآسيا  فقط 

ل إلى الطائرة فى الوقت  المحدد ص، لكنه يخاف من خطورة هذا الفعل ، ولم ي" 
محبوبته الجديدة ، بل انغمس فى " آونى "، حيث آان عليه أن يسافر ليتزوج من 

يعرض الحل " مولخو"ولكنه فى . ألخيرة تجاوز الحدود نادمًا فى اللحظة ا
 . باالنفصال آضرورة وآاحتماالت فكرية فريدة للوضع اإلسرائيلى 

فقط هى الرواية التى تتعرض بأسلوب واضح للغاية للرسالة " مولخو"لم تكن 
المثالية لهذه الثالثية آلها ، بل هى أيضًا دون شك ، تعتبر أنضج وأآمل رواية من 

" قاص"لقد آانت القصة فيها أحادية ، ألنها وظفت من خالل . ثالروايات الثال
واحد ارتبط بوعى مولخو طوال الطريق ، وآان يصف آل شىء عن طريقه هو 

وفى الروايتين السابقتين ارتكز يهوشواع إلى تكنيك قصصى مختلق ، وهو . 
 المختلفين حكايته، األبطال، حيث يقص آل واحد من " القصاصين"تكنيك آثرة 

فقد " مولخو"أما فى رواية . ويلقى على القارئ بمهمة عملية الربط بين األحداث
" قاص "نجح يهوشواع  للمرة األولى فى أن يحبك خيوط الحبكة سويًا من خالل 



ولذا تبدو حبكة الرواية مترابطة ومتبلورة أآثر من حبكة الروايتين . واحد 
 .السابقتين للثالثية 

ن يهوشواع غير من الخطة العامة للشخصيات التى فإ. وباإلضافة إلى ذلك 
وها هى شخصية نسائية . تعرض لكل من الحضارة الغربية والحضارة الشرقية 

 لأليديولوجية وليدة أوروبا وهى الفقيدة التى جاءت من ضواحى  المرةتعرض هذه
وخرجت ذات يوم وهى طفلة ، بعد أن تحطم : " برلين ، وخضعت لحكم هتلر

وقد ) . ٣٣٢" (فى القدس ) إلى مولخو( الحياة ، من أجل أن تصل إليه األمل فى 
تم إسناد دور تمثيل التقارب الواعى للحياة هذه المرة إلى الشخصية الرجالية فى 
هذه الرواية مولخو، ذلك التقارب الذى مثله فى الروايات السابقة ليهوشواع  

ض يكمن فى الشخصيات وعلى آى حال ، فإن التناق.  آسيا ونعومى-النساء 
الغربية واإلشكنازية التى تمثل فى الروايات الثالث القوة الفكرية التى تحاول 
فرض األيديولوجية بالعنف على الشخصيات الغربية واإلشكنازية التى تمثل فى 
الروايات الثالث القوة الفكرية التى تحاول فرض األيديولوجية بالعنف على 

 . السفارداية التى ألقى عليها عبء تحقيق األيديولوجيةالشخصيات الفكرية الشرقية
حل االنفصال ببين لتحقيق " مولخو"ن استعداد يهوشواع فى رواية إ

األيديولوجية والحياة من شأنه أن يكشف لنا عن مدى الخطورة التى بدأت فى 
" طالق متأخر"و " العاشق"الوقت منذ نشره رواية نفس السنوات الماضية ، فى 

ترد على حرب لينان ، وأغلب " مولخو"شره الرواية الحالية ، السيما وأن إلى ن
 .الظن أنها رد الفعل األول فى األدب الروائى اإلسرائيلى على حرب لبنان

ويرى يهوشواع أن مراحل هذه الحرب تجسد التناقض بين األيديولوجية التى 
لتناقض ة، غير أن ذلك الم تتحقق والحياة التى يجب أن تدار طبقًا للظروف الواقعي

، ناهيك عن فكر وأخطاء القادة غير المؤهلين ، وهو األساسى يخلق آل األخطاء 
 . ما آان واضحًا للجميع

آانت تلك المناطق : "لقد آان لحرب لبنان صدى ورد فى خلفية حكاية مولخو
المحتلة مزدحمة بالحاويات العسكرية الضخمة ، والدبابات والمبانى الخرسانية 

وبينما آان االنسحاب من لبنان يجرى بكل همة ، آان مولخو يفكر مرة . لكاملة ا
أخرى فى زوجته ، وآم آانت حزينة عندما اندلعــت هذه الـحـرب، وهاهم بالفعل 

الواقعة فى الشمال ، فقد آانوا " زروعا" مستوطنة نأما مكا) . ١٤٤" (ينسحبون 



نهم خرجوا من هناك  إهللا علىالسالمة حمدا :" يرددون على مسامعه تلك الكلمات 
لقد ماتت زوجة ) . ١٧١"  (، ولكن على الرغم من آل هذا ماذا علينا أن نفعل

مولخو بعد حرب لبنان ، وغطت خطورة مرضها على فترة الحرب ، حيث آانت 
 تقترب من عدد السنوات   التى تفصل ما بين - سبع سنوات -سنوات مرضها 
ويشير المرض الجسدى للفقيدة إلى  . ١٩٨٢لبنان  وحرب ١٩٧٣حرب أآتوبر

مرض األيديولوجية التى أخذت تتورط فى الحروب المتوالية التى أتت نتائج 
 .الحرب األخيرة فيه أآثر مرضًا من الحرب السابقة 
 عن - فترة المرض المزمن -وتكشف لنا الفترة األخيرة فى حياتهما المشترآة 

اج مولخو من زوجته قد يه القصة ، وهو أن زوأهمية تاريخ آخر ،  تشير إل
 وهى تلك -ن عامًا،حيث تغطى  هذه السنوات تقريبًا سنوات الدولة ثياستمر ثال

السنوات التى خرجت فيها الصهيونية من معتقل األيديولوجيات وبدأت تختبر 
 قوتها فى واقع الحياة عندما أخذت تخضع الدولة بشدة لمطالبها التنبؤية ، تمامًا

 .ا آانت تخضع الفقيدة زوجها الشرقى لقيمها الغربية ممثل
واقع الحياة يقحم الرواية فى قائمة من وإن التعارض بين األيديولوجية 

حيث " . جته األلمانية األصيلةووز" السفاراديم القديم "التناقضات  بين مولخو 
"  وبادئة الحوارتوصف فى الرواية بأنها ذات عقلية فكرية ، وآانت دائمًا المتحدثة

آانت تتميز بمزاج "، و )٢٥" (جهزت ودربت مدرسات شابات "، و )٥٣(
مثل العقليات الفكرية لم يكن لها عالقة بالطبيعة ، فقد آان "، و) ٣٤"  (مكفهر

وقد برزت فى مقابل هذا العالقات االجتماعية واإلدراك ) . ١٤٠" (ذلك يؤرقها
ا المرض ، وآانت ه  حتى قبل أن يدهمفى أيام السبت آانت متعبة:"السياسى 

تتصفح فى غضب صحف السبت التى تقرأها قراءة متعجلة ، وتتنبأ بعدها  بقدوم 
الشر، وآان البعض يزعم أن الجميع يكذبون  ويبالغون آالمفكرين ، وال يجب أن 

ولكنها لم تعبأ بكالمهم بل رأت فى ذلك أيضًا دليال على افتقارهم . تغضب بسببهم 
ديولوجية، واآتمال سفاراديتهم التى تمثل خطرًا ينذر فى النهاية بكارثة سياسة لألي
) "١٦٦.( 

امرأة :" وآانت يقظتها الفكرية والنفسية تظهر أيضا فى مظهرها الخارجى 
ولكنها آانت تعبر أيضا  عن . ها يوتضع نظارة على عين) ٤١" ( ورماديةةثقلي

مثل هذه :"ء الذين يلوحون باأليديولوجية  مثلها ، ومثل هؤالاإحباطات تنتاب بشر



العقلية من الصعب أن تشبع رغبتها ، وال تستطيع أن تحقق ذاتها ، أى أن تكون 
إن هذه الملحوظة حول عدم ) . ١٢٦" (سعيدة وال ترغب أيضًا أن تكون سعيدة 

 هامة للغاية لنفهم المعنى المثالى" على تحقيق نفسها " قدرة هذه الزوجة الغربية 
 " .مولخو"لرواية 

) ٢٧٥، ٥٤، ٥٢(وعلى نفس هذا النحو يبرز مولخو عندما يصف نفسه 
"  يعراه"زوج " أورى "ويشير ..." عيناه سوداء شرقية " "... بمظهره السفارادى

لم تترك أفكارنا بصفه عامة ولم : "ومعلمه فى حرآة الشباب إلى آينونته النفسيه 
ك أى حماس ، لقد آنت تجلس هادئا ال تعارض تثر فيك األيديولوجية األخرى آذل

ن أ إننى أشعر اآلن ب:بمثل هذه العقلية ، ويعترف مولخوإننى لم أآن . وال تناقش
هذا النقص قد يصبح ميزة متواضعة ، فقد آنت أآثر واقعية حتى عندما آنت 

لقد . وبالفعل فإنه آان أآثر واقعية من زوجته ) . ١٤١" (أدرس فى فصلى األدبى
دم آمضمد فى الجيش وآان يعمل آمراقب حسابات فى المنطقة الشمالية التابعة خ

 مثل موت أبيه -وعلى الرغم من آل الكوارث التى ألمت به . لوزارة الداخلية 
 لم يفقد -منذ عشر سنوات ، والمرض المزمن لزوجته  وموتها فى النهاية 

ان مولخو متفائال السيطرة على نفسه ، بل على عكس زوجته المتشائمة ، آ
 .ومقتنعًا بأن المستقبل أآثر خيرًا

تناقض معه؟ فإن توعندما نتساءل لماذا ارتبط  مولخو بمثل هذه الشخصية التى 
آان أبوه قبل قيام :"  لمن هم من أصل أوربى اأياه يوضح لنا أنه أورثه إعجاب

ان يتحدث ة للعربية وآيالعبرمن مل مترجمًا لموظفى إحدى الوآاالت يعالدولة 
وفى الوقت الذى آان مولخو يقيم فيه فى أحد ) . ٢٨٨" (عنهم دائمًا بإعجاب آبير

بدأ يقرأ فى نص " الفنادق الصغيرة فى برلين أمسك بنسخة من العهد الجديدو
بسيط ونثرى  عن يسوع وتالميذه وعن القدس ، وبدت القدس آنذاك مثل القدس 

دا موظفو الوآالة بمالبس غامقة  يملؤها التوتر والخوف وب١٩٤٨قبل حرب 
وآان ). ٨٧" (يتحدثون عن الدولة اليهودية ... م بالصدق والعدلهوتنطق وجوه

موظفو الوآالة يتنبئون بشكل الدولة اليهودية ، وهم بالطبع أوربيون ال يعرفون 
وفى أوربا نمت . العربية ، وبالتالى آانوا فى حاجة إلى ترجمة والد مولخو 

وهى أوربا التى . دولة اليهود وتبلورت األيديولوجية الصهيونية النظرية حول 
 .وصلت منها زوجة مولخو إلى القدس



آما (وخالل ثالثين عامًا من زواجهما ، وهى الفترة التى تماثل سنوات الدولة 
آانت تسيطر تلك العقلية الغربية على زوجة مولخو ، وتمرآز ) أشرنا من قبل

ته فى ذلك اإلخالل بالخطر الشديد للغاية الكامن فى تحرر مولخو من سيطرة زوج
وعندما . وهو خطر العودة أو زيارة موطنها األصلى فى ألمانيا : أيديو لوجيتها

عاد مولخو من زيارته األولى أللمانيا مع المستشارة القضائية  آان يحكى عن 
لوا ص لم ي،عم ن.  فى برلين ؟ اندهشت  وحزنت قليَال :"ذلك  للمرأة العجوز قائًال

" فقد آانت ألمانيا ). ١٣٤" (أبدا إلى ألمانيا ، فهى لم ترغب فى العودة إلى هناك 
 ). ١٠٥. (مكانًا لم ترغب فى الوصول إليه إيمانًا بمبدأ خاص

فبعد الزيارة األولى مع المستشارة : ولكن مولخو تمرد ضده هذا المبدأ مرتين 
آانت هذه المرة مع نينا لكى يعيدها إلى القضائية، يصل إلى برلين مرة أخرى، و

وإذا آان مازال يتألم منذ المرة األولى بسبب إخالله بهذا .المكان الذى وصلت منه 
لقد أحس بالسعادة : المبدأ ، إال أن إحساسه اختلف تمامًا فى رحلته الثانية أللمانيا 

اء إلى هنا ، ، وربما بقليل من البهجة ، وآان يعرف أن زوجته على علم  بأنه ج
وأنها سعيدة اآلن بأنه حطم مبدأ عدم العودة ، لقد شعر مرة تلو األخرى بأن 

نعم،  لقد ارتعبت منك ، . ه تطلب منه تحطيم مبادئها دون أن يخاف تزوج
 ). ٣٢٩"(وارتعشت شفتاه 

عدم العودة أبدًا إلى بالد : وبالفعل ، فقد آان للصهيونية مبدأ مقدس وهو 
خطأ "نت تعبر فى أيديولوجيتها عن ذلك المبدأ فى التخلص من وآا.  الشتات 
ن فى أنه  من أجل استمرارية قيام مك إن مرآز الثقل فى هذه الرواية ي" .الشتات

الدولة آدولة عادية ، البد وأن تقام طبقا لإلمكانيات الواقعية ومن أجل آل ذلك 
) ١٠٥" (حرية الجديدة ال" يجب أن نحطم هذا المبدأ ، ونستغل نتيجة تحطيمه و 

، أن الحرية الجديدة ولوجية نفسها، وتبعدها عن الدولة، بمعنىأوًال ضد هذه األيدي
تعنى التحرر من العالقة الفاشلة بالزوجة الغربية التى أدت إلى نزع  خصى 

زوجة من :"من زوجة جديدة " الحب الحقيقى "ساعده على تالرجل الشرقى حتى 
، وهى النصحية التى قدمتها والدة مولخو البنها ، ) ٦١"(عقلية سوف تتعود عليها

ومثل هذه المرأة المناسبة ، التى سوف تحل محل . باعتبارها امرأة شرقية مثله 
وهى ذات األصول الهندية من مستوطنة :  الفقيدة تظهر حقًا فى هذه الرواية 



ات عقلية ذ) يةلوجأو من األفضل أن تقول أيديو(فلة فى الجليل ، ط" زروعا"
 .  العقلية الشرقية-مناسبة 

ولكن قبل ذلك الحب الجديد للطفلة ذات األصول الهندية ، آان على مولخو أن 
وقد ساعدته  على ذلك السيدة شترآمان . يتحرر نهائيًا من الحب القديم للفقيدة 

ا العجوز أم الفقيدة ، والتى أآدت الرواية فى الكثير من المرات  على التشابه بينه
 نلقد اندهش مولخو حينما تبين أ) . ٢٢٢، ١٢٣، ٧٥ ، ٥٣ ،١٤(وبين ابنتها 

آما أن موت ابنتها مازال يمثل : "موت زوجته خلق لدى حماته قوى مثيرة  
ة بين زوجة هذه الصالت البارزمثل إن ) . ٢٦٩" (التحرر من خلل الروحانية

 . ى االستمرارية بين االثنتينمولخو وحماته تشير إل
 شترآمان تساعد مولخو على التحرر من الفقيدة ، وهى بهذا ة حماته السيدإن

السيما وأنها , تحقق من خالل إدارك  عال عام ، هدفها الشخصى أيضًا فى الحياة 
وفى البداية آان . على الفور، وبعد أن تنجز عملها تذوى وتموت هى األخرى 

) ٢٧٠" (آمن يطلب منه مهمة فيه قالتى آانت تحد:" قف  أمام حماته مولخو يتو
وهى إعادة نينا المهاجرة الجديدة من : ة للغاية يبذلك أنها مهمة غر، اتضح بعد 

ى إل) من روسيا التى وصل منها القائمون على الصهيونية: وبالتحديد(أوربا 
 .   المكان الذى هاجرت منه إلى هنا

رواية ، ولكنها ولم يكن لهذه المهمة الغريبة أى تفسير واقعى فى حبكة ال
االنفصال (توضح لنا جيدًا فى مجريات أحداث القصة االنفصال بين مولخو 

آمثال للحاجة إلى االنفصال بين ) العقلية الغربية (والفقيدة ) المادى والشرقى 
الدولة التى تقع فى الشرق األوسط بعد القرن الحالى وبين األيديولوجية الصهيونية 

وتلقى  الرواية . ا فى نهاية القرن التاسع عشر  على أرض أوربتالتى تعود
 مولخو نينا إلى دالضوء على التشابه بين نينا وزوجة مولخو المتوفاة، وعندما يعي

 رمزى الطفلة التى وصلت  لالمكان التى وصلت منه ، فهو فى الواقع يعيد بشك
 دولة وبذلك اآتمل االنفصال بين. إليه فى القدس إلى المكان التى ولدت فيه 

إسرائيل التى يجب أن تعيش طبقَا للظروف الفعلية فى الشرق األوسط اليوم 
واأليديولوجية الصهيونية التى صيغ برنامجها بعيدًا عن هنا ، بعيدًا عن الزمان 

 . والمكان 



 تاذ"،وال تخضع ألحد ، و) ٢٧٤" (ة للغايةتمتعن"ة مثل الفقيد" نينا"آانت 
 ،)٢٨٧"(بإجابات طويلة ومفسرة"ة لإلجابة ، ومستعد)٣٠٦"(شخصية مستقلة 

ومثل ذلك التناقض ما بين مميزاتها النفسية البالغة تلك، يدقق مولخو فيها ، سواء 
لطفلة لم تنضج جيدًا " فى مظهرها أو سلوآياتها ، بإبراز دالئل نقص البلوغ 

ن تحقق  لم تنضج جيدا تماما مثل الفقيدة التى لم تستطع أوطالما أنها). ٣٢٥"(بعد
 - الختبار التاريخ ، فيجب أن ننفصل عنها ذاتها ومثل األيديولوجية التى لم تمثل
وبعد تلك العملية ، وعندما يعود مولخو من . هكذا ترمز الحبكة المثالية للرواية

بأى أسلوب " شـترآمان ، يشعر برضا نفسى آبير،ةالمهمة التى بعثته فيها السيد
 ).٣٤٠" (حدث ذلك النجاح غير المتوقع

ن إ، حيث "آان نجاحًا غير موقع " إن انفصاله عن نينا : لقد صدق مولخو 
وبين األيديولوجية ، التى ترمز  إليها المرأة " االنفصال بينه ، آسفارادى 

، وخسر الوقت ، أما أآلن " وظل قطة"األوربية آان فادحًا ، حيث فشل بسببها ، 
وبدون فشلها سوف يظهر مكامن قوته فعليه أن يبدأ من جديد ، ولكن بدونها 

وسوف يستخدمها لكى ينجح ، بعد أن تسببت زوجته فى عدم معرفته لمواطن 
إننى أعتمد إلى هذه الدرجة قليًال على نفسى ، واصل مولخو الحديث : " قدرته
بينما مازالت بالد نينا تنجب أطفاًال ، وأضاف مندهشَا  ومنشرحًا من الفكرة .... 

ن زوجتى حذرتنى بالفعل من هذا ، ولكننى إ:لى خاطره فجأة ، قائًالالتى طرأت ع
رها التنبؤ بما يمكن  أن يحدث لى بعد موتها ، وعلى أى ولم أآن متأآدا أن بمقد
 ).٢٦٣" (نحو سوف تكون قواى

إن تفكير مولخو فى األطفال اآلخرين الذين ستنجبهم الزوجة الجديدة يمكن أن 
 أيضًا فى بروشواع ، مثلما فعل فى قصصه السابقة ، قد عيعطينا مثاًال على أن يه

عن األخطاء التى نتجت عن زواج مولخو السفارادى من زوجته " مولخو "
وبأسلوب مماثل يجب علينا أن . األوربية من خالل تنائج وراثية لدى أنسالهم 
 سيئا إسرائيل حيث آان هذا عبئًا نستوعب الشهور التسعة التى مكثت فيها نينا فى

،  ولم تنجح تلك الشهور التى مكثت فيها فى إسرائيل فى تأآيد رسوخها  فيها ، 
غير أن هذه الشهور التسعة تقلص . وحيال ذلك تقرر إعادتها إلى جديتها السابقة 

بالطبع ،  ومن خالل نسيج رمزى ، التواصل النسبي  لمحاولة خروج 
سطين بالمساواة مع التاريخ القومى األيديولوجية الصهيونية إلى حيز التنفيذ فى فل



، " يعراه"وبأسلوب مماثل يجب أن ندرك أيضا مرات الحمل الكثيرة الفاشلة لـ .  
ى لم يستوعبها  المجتمع تحيث ظهرت هذه المرات آمثال لأليديولوجية ال

مر بالسقوط فى منتصف الحمل ، يمعن فيها ت ، ألنها جميعًا تعاليم اإلسرائيلى
مرات الحمل الفاشلة "ويحدق فى البطن العالية  وفى : مولخو النظر 

 ) .٢١٠" (واإلجهاضات المروعة 
وهكذا يتضح لنا، حيال ذلك أن النساء األربع فى حياة  مولخو األرمل 

آن أيضًا جزءًا من ) المستشارة القضائية طفلة مستوطنة زروعا  ويعراه ونينا (
 آذلك التماثل بين كا ، علينا أن ندروبصورة مماثلة أيض. البناء الرمزى للرواية

آل واحدة منهن مع فصول السنة، ومن خاللهن أخذ يتبلور الحل الوارد فى آتاب  
ويقوم هذا الحل على التحرر من األيديولوجية " . بحق الطبيعة "يهوشواع 

الصهيونية الكالسيكية التى تستبعد المجتمع اإلسرائيلى ، وتجعله يحلم بآمال لن 
دولة قطاع  : أرض إسرائيل الكاملة ، ولكى نستجيب ألمور غير واقعية "تتحقق 

 ".يكفى الستيعاب آل يهود العالم
وتستغل الرواية فصول السنة بمعانيها الرمزية آكلمات مشفرة تشير إلى 

ولذا فهو يبدأ  وصف تحرر مولخو من .فترات عاطفية فى حياة اإلنسان أو األمة 
 بالحزن فى فصل الشتاء ، الذى يشير بشكل رمزى الفقيدة آتحرر من اإلحساس

 . إلى الشيخوخة والتجمد العاطفى وقشعريرة الموت
آانت المستشارة القضائية ، حقًا أقرب النساء الالتى ارتبط بهن مولخو بعد 

تتمتع بعقل مفكر ، تعشق الموسيقى ، وشخصية "موت  زوجته شبهًا بها، فهى 
" افة ، وتشبهها أيضا ، فى نظره، بأنها مريضةقيادية متطلعة، تحرص على النظ

 . وهى أيضا من نفس عمر الفقيدة وتتحدث األلمانية مثلها ) . ٦٠(
مثله أن يبتعد  عن تلك المرأة التى تشبه الفقيدة ، " سفارادى قديم "آان على 

ولكن مولخو آان ينتابه شعوره بالذنب تجاه زوجته ، ولذا فهو يواصل المسيرة 
آمستشارة قضائية أهمية بالغة إلنسان " مريم"بهها ، وآان آذلك لعمل مع من تش

 .مثل مولخو يتألم من الشعور بالذنب 
تمثل الصلة بين الدولة   مولخو بزوجته،آعالقات لعالقاتإن مثل هذه الرواية

هل من المحتمل أن .): االتهام م(واأليديولوجية الصهيونية ، وضح لنا هذا الذنب 
 فشلت بسبب إجراءات هل: أى؟ يولوجية وتسببت فى موتها األيدالدولة أفشلت



؟ وهل مال مولخو فى البداية إلى .حجبت أهدافها ونظريات البرنامج الصهيونى
ولكنه ساعدها على ...لم يتسبب فى موت زوجته:"اتهام نفسه بفشل وموت زوجته 

 فى األمل منذ يثق واستجاب على الفور لهذا الموت ، ولم. الموت وفقًا لرغبتها 
نت تتهمه اعندما آ" مريم"لذا فقد رفض المناقشة مع ) . ١٥٤"(اللحظة األولى 

وآان ) . ١٧٤(ولكنه دقق فى االتهام الخطير بينه وبين نفسه ) . ١٢٦(بذلك 
ل مثل هذا األمر، ال يمكن أن أقو: "متأخرًا للغاية " يعراه"استنتاجه فى حديثه مع 

" ل الموت بما فيه الكفاية ، هذا ما يمكننا أن نقوله ربما لم نقاتوأخذ يمتعض، 
)٢٤٣.( 

ففى زيارته الثانية لبرلين . وآان مولخو مهيأ للمواجهة بنجاح مع هذا االتهام 
 وهو المكان الذى وجهت فيه مريم له هذا االتهام -عاد مولخو إلى قبو البيارة 

 أسرعت باالنقضاض دلق... واآلن تأسف مولخو ألنه صمت آنذاك :" ألول مرة 
عليه أآثر من مرة بعد الموت، لو أتت اآلن لقدمت لها إجابة مدهشة حتى تعترف 

إجابة "ويتوصل مولخو إلى ) . ٣٢٢" (بأننى تطورت منذ الشتاء بعض الشىء 
لقد خضع طوال فترة . فهو برئ من أى اتهام يتعلق بموتها " : مقنعة مدهشة 

إذا . ها التى آانت غريبة عليه وأضرت بهزواجهما ، بشكل قاطع ، لكل مطالب
 على وجه وى أحد منهم أن  يتهم غيره فإن هذا الحق يخصه هأآان من حق 

... وفقد بسببها تقديره لنفسه " قطة"لقد روضته ، وأصبح بسببها . الخصوص 
وعليه أن يبدأ اآلن حياته مرة أخرى ببداية جديدة، بعدما ضيع دون هدف أفضل 

 . يرًا ألفكارها التى استحوذت عليهسنوات عمره أس
 ، بصورة رائعة ، عندما يصادف ةوتبدو جهود مولخو فى التحرر من الفقيد

مامه فى فصل الربيع ، عندما أويترنح هذا البديل .  آخر لزوجته فى طريقه بديال
وهى أيضًا ....بالجليل " زروعا"يلتقى بالصدفة مع الطفلة  الهندية فى مستوطنة 

 ).١٥٣" (والطفلة قوية قيادية : صاحبة قرار  وةمجتهد
ن الطفلة التى تبلغ إحدى عشر عامًا ، تختلف عن إوبذلك ينتهى التشابه ،حيث 

إن تلك .ن يها سوداويأن جلدها فى لون سن الفيل ، وعينالفقيدة فى عقليتها ، آما 
حيث : الطفلة الشرقية هى وريثة الفقيدة الغربية وتلتصق بأوصافها رموز عكسية 

" نظارة آبيرة ذات إطار حديدى يميل إلى اللون األحمر "تضع على وجهها 



 ثائرة غيورة اءحمر"وهى ) . ١٦٣" (فستانًا أحمر اللون منقط "وترتدى) . ١٤٨(
)"١٦٦ .( 

سوف .  شرقية ستصبح أما ألبناء مولخو الجدد ةإن هذه الطفلة الملكية هى ملك
: مولخو بها وبشكل رمزى يرتبط .  والزمن  وليدة البيئة هىتنمو آأيديولوجية

قام يمشى حافيًا فى الظالم ، ثم أمسك "آان ينام على سريرها ، وفى الليل 
 ).١٧٤" (بحرص النظارة التى آانت على المنضدة وأخذ يدقق فيها ويقلبها 

سبع "وحتى هذه اللحظة، آان مولخو يدرك تماما أن عليه أن ينتظر هذه الفتاة 
" ومن خالل معرفة عميقة بالمستقبل الذى ينتظرها ). ١٥٦"(تكبر سنوات حتى 

ولم يستطع .  أخذ ينظر إليها فى عطف آبير ، ألنه أدرك أن أيامًا صعبة تنتظرها
 وأخذ يحتضنها ويقبلها قائال لها إنك اأن يتمالك نفسه، ودمعت عيناه ، وجثا عليه

ف مولخو لزوجته المستقبلية وبتلك الكلمات حل). ١٧٦" (طفلة ممتازة ولن أنساك 
 .قسم اإلخالص 

" يعراه"وفى مثل هذا الصيف المريع المتقلب تتجدد الصلة بين مولخو و
إننى إنسان بطىء ، وهنا أنتم :" حيث يصف مولخو طبائعهم جيدًا قائًال " أورى"و
لون آل شىء بسرعة آبيرة، وبأسلوب فوضوى تقريبًا ، أى نوع أنتم من متع

 اتغير أن فوضويتهم تظهر بالتبادل الدائم مع األيديولوجي). ٢٦(" الفوضويين 
واآلن هم يحاولون العودة . الواحدة تلو األخرى " يعراه"حيث تسقطهم بطن 

القناع المؤقت  آنوع من" بالتوبة ، ولكن تفاصيل مالبسهم الحريرية تبدو لمولخو 
ذاقها األخالقى الذى النفسى ال يتغير ، والذى يبحث دائمًا عن معنى الحياة وم

" إياهم"تدحرج أيضًا فى هذه اللحظة الحريرية فى فترة ما لكى يفهم أيضا 
)١٤٠.( 

: ويحافظ عليها ، يتسم بالفوضوية " يعراه"إن اختيارهم لمولخو لكى يرعى 
" الصبى  المحبوب " وهو محاولة لحل عقم األيديولوجية من خالل إعادتها لذلك 

للحل " يعراه"و " ىأور"ذلك لم  يكن التشابه بين مبادرة آ. الذى أحبها من قبل 
. الذى يعرض فى الرواية مشكلة عقم وفشل األيديولوجية الصهيونية عفويًا 

لت إليه فى صالسيما وأن مولخو يكشف عن أفضلية إعادة الفقيدة، الطفلة ، التى و
البتر (تجاه سيناء . القدس ومرضت هنا بالتفشى السرطانى فى ضم األراضى 

، ومن الخط األخضر شرقيا ) البتر الثانى(ومن وراء خط الحدود الشمالى ) األول



، فمن األفضل إعادتها إلى صحتها وسالمتها إلى ) التفشى المتوقع له البتر أيضًا( 
 .صلىألموطنها ا

لقد آانت . ، آان عليه أن يدقق فى مصدر خطئهلكى يحظى مولخو بحريتهو
التى أآثر فيها من العشق ، "  إلى السنوات -ات صباه تعيده إلى سنو" يعراه"

ه ، ؤوبسبب ذلك آان أصدقا). ١٤١"(ولكن محبوباته آن غامضات ومكتئبات 
 للغاية من موطنه ةآانت قريب) ٢٢٣..."(طفلة "نذاك يساعدونه على خطبة آ

 المعة الشعر، آبيرة، رائعة"التى آانت آنذاك" يعراه"الشرقى ، ولكنه فضل عليها 
االنفصال بشكل نهائى عن على وقبل أن يقوى مولخو ) . ١٤١" (الجمال، وهادئة

هذا الشعر الالمع وهذه العقلية ، ولكى يحب األميرة البيضاء ، آان عليه أن يتعلم 
) . ٢٢٢"(لقد أحببتها لجمالها:"التحرر من هذا السحر الذى يمارس تأثيره عليه 

فى البداية " يعراه"ك المثقفات الشقراوات أخذ مولخو يفكر فى أسباب حبه لهن لتل
ولكنه أدرك اآلن أن الحياة هى الهدف الحقيقى والواقعى ، . ، ثم بعد ذلك زوجته 

واأليديولوجية ، على الرغم من أنها تأسر القلب لجمالها ،إال أنها إبحار منهم فى 
 . التجرد، وإلى التبديد وتضييع الفرص 

أدرك مولخو أنه منذ اآلن لن يستطيعوا فرض ،و"يعراه"لقد ذهب اآلن جمال 
، واعترف ) ٢٦٢" (إننى اآلن أعرف نفسى تقريبًا: مثل هذه األيديولوجية عليه 

أنه ، فى النهاية ، تحرر من الخضوع لسحر الزوجة ذات العقلية الغربية ، وتعلم 
 .اختيار الحياة آهدف بدًال منها

ىء بالكوابيس ل المفترس الميف اإلسرائيلى ، فى الواقع الوحشىصوفى ال
للوضع اإلسرائيلى ، يكشف مولخو ، أن هذه البالد ألمتألمة ليست فى حاجة إلى 
رؤى جميلة وغير واقعية ، بل هى فى حاجة إلى حلول واقعية تنقذها من الموت 

 .وتضمن لها القدرة على التمسك بموقف فى الحياة
ل انفصال مولخو عن واآلن تصل الرواية إلى فصل الخريف، وفيه يكتم

لقد وصلت إلى القدس وهى طفلة . زوجته ، ذلك الذى لم يكتمل عندما توفيت 
حيث .  ، وأعادوها أيضًا وهى طفلة ، إلى المكان الذى أتت منه بياصوآان هو 

 . التى لم تنجح فى أن تندمج هنا وتجسد الفقيدة عندما آانت طفلة " نينا  "نأ
ألولى إلى ألمانيا أن يحدد هناك اسم الشارع الذى لقد حاول مولخو بعد رحلته ا

" نينا"ولم يكتف اآلن بنقل ) ١٣٥-١٣٤(آانت تسكن فيه الفقيدة فى برلين الشرقية 



نه بعدما إحيث "  وعدم الحريةالحرية" سور برلين ، ذلك الذى يفصل بين فخل
حديد ، اتجه مولخو إلى ت) ٣١٦"(تشعر بمتعة فى مالبس المتجولين "رأى نينا 

موقع البيئة التى ولدت ونمت فيها حتى السادسة ،وحاول أن يعرف من آانت 
 . زوجته خالل الثالثين سنة الماضية 

م عينيه ، أخذا مولخو يدقق فى طفلة ألمانية ذآرته امن أم" نينا"وبعدما اختفت 
طفلة شقراء : أوصافها بكل النساء المثقفات الالتى أسرن لبه منذ صباه 

لقد رأى فى خطواتها الواثقة أن "لقد آشف ظهورها عن انتماء وثقة ). ٣٣٠..."(
مى للبيئة التى وجدت تهذه الطفلة ليست فى حاجة إلى عطف ، بل هى طفلة تن

إنها أميرة غربية، ألنها تواجدت داخل بيئتها ، وفى موطنها ألمانيا " . وسطها 
، التى هى "زروعا "ة لقد ذآرته تلك الطفلة بالحضور الواثق والراسخ لطفل.

 .األخرى أميرة شرقية بشكل ال يقبل الجدل
إلى " نينا "واآلن أنجز مولخو المهمة التى ألقيت على آاهله ، وهى أن يعيد 

آذلك . المكان التى وصلت منه فالشعر األشقر هو إمارة فقط فى مكانه الطبيعى 
ة يلدت فى بيئتها الطبيعأينما و" تحقيق ذاتها "آانت لدى زوجته أيضَا القدرة على 
ريبة وبعيدة فى الشرق األوسط ، هناك فى غفبل أن يقوموا بتهجيرها إلى أرض 

ه وبين نها اإلحباط والفشل فقط ، حتى من أحب غرابتها حيل بيصيبالشرق آان ن
 التى يهوديةوهذا تفسير لفشل الزواج بين الصهيونية والدولة ال. أن يحقق نفسه 

إلى ماوراء سور برلين ، بل " نينا"ولم يكتف مولخو بإعادة . أقيمت فى فلسطين 
. إنه يذهب وراء الطفلة األلمانية حتى باب بيتها يتأآد من عودتها إلى موطنها 

 حظى فىالنهاية بحريته ، ويستطيع هويشعر مولخو أمام بيت الطفلة األلمانية أن
ى عليه أن ينتظرها حتى ، أن يحب األميرة الشرقية الت" أن يحب حبا حقيقيًا"اآلن 

، الذى فقد هويته الرجولية تسخر من مولخوإن هذه الرواية . تصل لسن البلوغ 
بسبب  هفوات الصبا ، عندما آان يلهث وراء الشقراوات األوربيات ذوات 
النظارات، وراء المرأة المثقفة التى تسببت مبادئها وأيديولوجيتها فى اجتثاثه من 

 .الحياة
لرواية وتحتج ضد استمرارا قيام العالقة مع األيديولوجية التى  وهكذا ترفض ا

لم تنجح ضد استبداد األيديولوجية التى تعاملت مع أرض الشتات األوربى فى 
ظروف  مختلفة تمامًا ، ومازالت تعرقل القيام بأعمال مادية تتطلبها الحياة 



ات مجتمع ، وبيئة وهى إنشاء دولة ذ: بمطالبها الخيالية التى ال يمكن تحقيقها 
 . اقتصادية ، وإطار سياسى 

يعطى لنا األموات األوامر " ج الرواية ضد وضع مولخو، والذى فيه توتح
لم  تكن محبة مولخو هى . ، ويسيطرون علينا حتى بعد مماتهم ) ١٦٨"(

المحافظة على أدوار الوآالة التى أعدت الدولة اليهودية المثالية ، بل محافظة على 
عرفوا آيف ينفصلون عن المحنة اليهودية فى الوقت : وتالميذه الذين يسوع ، 

الذى هيأ لهم أنهم يمتزجون ) عن دولة منعزلة بسبب رؤيتها الثيوقراطية: أى(
، وعلى غرار اوهكذ.بقية الشعوب   وآخذون فى االندماج–) ٨٧" (وسط الشعوب 

هى أنها تحل مشاآلها و: ذلك ، يدرك يهوشواع الخاصية الطبيعية لدولة إسرائيل 
الدعاءات األيديولوجية غير  المتواضعة بدًال من حلها طبقٌا طبقًا إلمكانياتها

فالرواية تدعو إلى صهيونية أخرى ، صهيونية . الواقعية ، والتى ال يمكن تحقيقها 
ومن أجل . تستوطن مع الحياة وتمتزج بالطبيعة الشرقية التى امتزجت بها الدولة 

ومن . اة يبقى أيضًا التخلص من األيديولوجية التى أصابتها الشيخوخة إمكانية الحي
، وعلى  أفضالها الكبيرةنالممكن التخلص منها واالنفصال عنها ، على الرغم م

وآونت دولة  ،رة اإلحياء القومى لمدة مائة عامالرغم من الفكرة التى فجرت ثو
 .قترب من  األربعين ت



 :حياة األديب 
 ، ويعتبر من الجيل الخامس فى ١٩٣٧هوشواع  فى القدس عام ب ي. ولد  أ 

القدس من ناحية أم والده وآان جده ألمه من عائلة ثرية فى شمال أفريقيا ، 
 ، وآانت والدة يهوشواع ١٩٣٠وعندما توفيت زوجته هاجر لفلسطين فى عام 

 ثم للعائلة وقد تربت فى القدس وتعرفت على والد يهوشواعبنة الصغرى إل اىه
 .تزوجا

 وقد منحه ا واحداكى فى اليونان وآان عمره عامي جاء جد الكاتب من سالون
 عامًا فى عام ١٣هذا الفرع من العائلة دمًا اشكنازيًا وعندما آان عمر يهوشواع 

ن ابن عم ولم يأت أحد و زار المغرب مع العائلة حيث آان لديه هناك ثمان١٩٥٠
،  آانت عائلة آبيرة لم تمر فى ضائقة ولذا لم من عائلته فى المغرب إلى فلسطين 

 .تهاجر لفلسطين 
ل سفارادى ولكنه فى الحقيقة ص من أه طفولته أنذب يهوشواع من. لقد عرف ا

آان سفاراديًا مختلطًا ، وقد انعزل منذ صباه عن الطائفة السفارادية بسبب 
 للحصول على ، وأيضا ألن السفاراديم لم يرغبوا فى السعىها  الثقافىطانحطا

 يفسدون ةن الصهاينإآانوا يقولوان . ةلالدولة ولم يكونوا على استعداد للدو
 . عالقتهم الطيبة مع العرب

 يكن لديه أى أهتمام باالنتماء لجماعته ، ولم مب يهوشواع طفًال ل.عندما آان ا
 . ر من التقاليد السفاراديةييتبق عنده الكث

ات عن ذآريات الوجود اليهوى السفارادى،  يهوشواع ثالثة مجلدب. والد أنشر
برجمان وآان يعلمه هو وقرينته العربية .وآان مقربًا من البروفسور ش.فى القدس

 .  ا عام١٢وقد تعلم والده العربية من جد يهوشواع فى المغرب وعمره . 
نسيا جيم فى صباهب يهوشواع من والده مليه للكتابة ، وقد تعلم منذ .ورث ا

شكنازى إليجاد وسائل لالندماج فى المجتمع ، اإأستطاع احاقيا وهناآعبرية فى ر
وانضم معهم لكيبوتس " هاتسوفيم"، وقد ساعد على ذلك انضمامه لحرآة 

آمظلى ، ثم " ناحال"آما خدم فىالجيش فى قوات . لمدة عام واحد " حتساريم"
لعبرية من رس فى الجامعة ادترك الجيش بعد عملية سيناء بعام وأربعة شهور  و

وسافر . النفس الفلسفة واألدب العبرى ودرست زوجته علم ١٩٦١ - ١٩٥٨عام 
 . سنوات هناك٤ حتى تنهى زوجته دراستها وظال يهوشواع لفرنسا



ب يهوشواع  مدرسة للعاملين فى السفارات وبعدما أصبح السكرتير .أدار ا
 العودة إلسرائيل غير  أراد٦٧ثناء حرب أو. العام لالتحاد العالمى للطلبة اليهود 

 .وه وأرسلوه لتجنيد متطوعين من بالد مختلفة عنهم منأ
ومجموعته القصصية األولى  . ١٩٥٧سا عام ابدأ فى نشر قصصه فى م

 .١٩٦٢نشرت عام 
لك القصة ت ، وقد منح عن ١٩٦٨أما مجموعته القصصية الثانية فنشرت عام 

وفى بداية " ، ١٩٧١م عا" تسعة قصص"و آذلك . مات جان لألدب راجائزة 
 .١٩٧٢ عام – ١٩٧٠صيف 

ثم اتجه فى السنوات األخيرة إلى آتابة المسرحيات التى مثلت على المسرح 
االهتمامات "و " ليله فى مايو : "ظهرت له مؤخًرا مسرحيات . العبرى 

 ".ألخيرةا
إلى فيلم سينمائى مثل إسرائيل فى " ثالثة أيام وطفل "وقد تحولت قصة 

 .لمسرحية" العاشق  "ان وتحولت رواية مهرجان آ



 وآوابيس حرب الغفران.. اإلسرائيليون 

 وبعد أن بدأت المناورات اإلسرائيلية فى هضبة ١٩٦٩فى يوم الثامن عشر من سبتمبر 
مرسلة من وزير قا وسط سيل من التهديدات الئة تسليحا فاح ومسلةالجوالن بحجم قوات آبير

  نتنياهو إلى سوريا وقف شيمون بيريز رئيس الوزراءالدفاع اإلسرائيلى ومن رئيس الوزراء
بق على منصة الكنسيت لينتقد تصرفات نتنياهو الطائشة وتهديداته الكالمية ساإلسرائيلى األ

م آف عن هذا فنحن لم ننس بعد آوابيس حرب يو"نحو سوريا ، وليقول له بالحرف الواحد 
 .الغفران 

وأعتقد أنه ليس أدل من هذا على أنه بالرغم من مرور ستة وعشرين عامًا على حرب 
، فإن آوابيس هذه الحرب ما زالت تفرض نفسها بذآرياتها المؤلمة والموجعة ١٩٧٣أآتوبر 

ن حماقات نتنياهو قد تقودهم مرة أخرى إلى مثل ما جرى لهم أعلى المواطنين فى إسرائيل  و
الحرب،  التى خالفت آل قواعد الحروب الخاطفة السابقة عليها والتى شنتها إسرائيل فى هذه 

ى بما هو فتضمنه هذا المقال سييولن أطيل فى المقدمات حيث إن ما س. على مصر وسوريا 
ى هذه الحرب بالنسبة إلسرائيل زأآثر مما يمكن أن تتضمنه أية مقدمة تحاول توصيف مغ

 . سرائيلى وأثرها على المجتمع اإل
 على األدب اإلسرائيلى ١٩٧٣وإذا آان هذا المقال سيتناول بعض انعكاسات حرب أآتوبر 

فإنه، بطبيعة الحال لن تفى المساحة المتاحة لتناول تفصيلى لهذه االنعكاسات ولذا فسوف 
 من الصورة التى قدم  بها اأآتفى ببعض النماذج التى يمكن أن تقدم للقارئ ولو جزء ًا يسير

 .هذا األدب لهذه الحرب وانعكاساتها على المواطن اإلسرائيلى 
 وهى بين حرب  أخرى تستعد لحرب أخرى ١٩٤٨ونظرًا ألن إسرائيل تعيش منذ حرب 

جديدة   فقد أصبحت الحرب نتيجة لذلك بمثابة المحور الزمنى الذى تتحرك وفقا له فى آل 
، حيث يتم تقسيم تاريخها فى هذه المجاالت مجاالت حياته السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

، وأصبحت هذه الحروب هى الخطوط الحمراء القوية التى .وفقا للحروب وتواريخ نشوبها
ينتهى عندها  جيل ويبدأ جيل وعصر جديد وتتدفق االصطالحات المرتبطة بهذه الحروب 

 ما يعرف باسم أدب آعالمة مميزة لكل شىء  واتساقا مع هذا الربط أصبح هناك فى إسرائيل
فى لبنان " سالم الجليل" وأدب حرب ١٩٧٣ وأدب حرب ١٩٦٧ وأدب حرب ١٩٤٨حرب 
وهذه النتاجات األدبية عن آثار وردود فعل الحروب على مجمل النسيج العام  . ١٩٨٢

للمجتمع اإلسرائيلى عامة ، وعلى الشخصية اليهودية اإلسرائيلية بصفة خاصة ، تعتبر من 



ان لكل من يريد أن يتعرف على نبض وإيقاع  الحياة داخل هذا المجتمع بكل األهمية  بمك
 . تفاعالته وتياراته

إن دراسة األدب اإلسرائيلى تعين على قراءة السياسة " وقد حدد جون الفين فى آتابه 
ومن شأن هذه المعلومات أن تعين فى تفهم . باعتباره مرشدا للفكر المعاصر " اإلسرائيلية 
 "إلسرائيليين متاعب ا

 آانت بمثابة عالمة فارقة  فى تاريخ األدب العبرى ١٩٧٣ حرب أآتوبر ل بأنويمكن القو
 وحتى ما قبل نشوب حرب أآتوبر ١٩٦٧ يونيو باإلسرائيلى المعاصر ففى أعقاب حر

سرائيليين ، وخاصة األدباء اليسارين أمثال عاموس وعوز و إل حدثت بين األدباء ا١٩٧٣
 ١٩٦٧ؤدى انتصار يوأهارون ميجد وينيامين تموز حالة من اليأس من أن ب يهوشواع .أ

ولم يكن من قبيل . إلى تسوية نهائية للصراع المتواصل بين إسرائيل والدول العربية 
المصادفة أن تبعث نتائج هذه الحرب الحياة فى القضايا الجدلية التى أهملت فى ذروتها بعد 

هل تمنح القوة حقًا؟  هل سنعيش إلى األبد : ة مثل  ، وطرحت مرة أخرى أسئل١٩٤٨حرب 
على سيوفنا ؟ أنحن الذين نملك وحدنا الحق المطلق على فلسطين ؟ وطرحت من جديد  

راضى ألالتساؤالت األخالقية المرتبطة بفظائع الحروب ونتائجها ، وبصفة خاصة مصادرة ا
 .ين من قراهم ي، وطرد السكان  الفلسطين

يمان فى قدرة إل آخذة فى االقتراب آان يزداد تأآل ا١٩٧٣أآتوبر وآلما آانت حرب 
آما . إسرائيل على هضم حتمية استخدام القوة من أجل استمرار وجود دولة مستقلة لليهود 

ازدادت آذلك الشكوك تجاه دور ومكانة الدولة فى الحفاظ على مصير اليهود فيها فى مستقبل 
األولى ، تجاه األهمية  ركف تأمالت الر واألفكار  التى ولدتآان  هذا هو مناخ المشاع. األيام 

 ١٩٧٣وقد ساهمت حرب أآتوبر . المبالغ فيها والتى تنسب لدور الدولة تجاه مستقبل يهودها 
نت ومازالت ابنتائجها على ترسيخ هذه األفكار والمشاعر  فأتت على بقايا اإليمان التى آ

ا يتصل بقدرة الدولة على إحداث تحول روحى باقية حتى نشوب هذه الحرب وخاصة فيم
 . وتجدد ثقافى 

 نشر عدد من الروايات التى بشرت بوالدة ١٩٧٣وبالفعل  فإنه بعد حرب أآتوبر 
موضوع جديد فى األدب العبرى اإلسرائيلى ، وهو ما يطلق عليه الناقد اإلسرائيلى يوسف 

 ليهوشواع" العاشق "واية  نشرت ر١٩٧٧ففى عام " الموضوع االنحطاطى"أوروان اسم 
" عسائيل:  نشر أهارون ميجد روايته ١٩٧٧ ليعقوب شبتاى، ففى عام "وذآرى األشياء"

، وعلى " رآوايم لنعمان "ونشر بنيامين تموز " رحلة فى آب" نشر رواية ١٩٨٠وفى عام 
 العشب"الفور انضم إليهم نخبة من األدباء بباآورات إنتاجهم فنشر دافيد شيتس رواية 

شجرة "واريه سامو رواية  "يعقوب ى حياةنس"، ونشر يعقوب بوتشان ) ١٩٧٨" (والرمل 



) ١٩٨٠" (بعد المطر" القصصية تهسحق بن نير بمجموعإليهم إثم إنضم ) ١٩٧٩" (التوت 
اليقظة " وبنى برباش " طالق متأخر" ويهو شواع "راحة صحيحة" ونشر عاموس عوز 

بليد فى "وليلى بيرى فى ). ١٩٨٥"(قبعة زجاجية " ى ونافه سميل ف). ١٩٨٢(" اآلخيرة 
ويهو شواع سويول فى )١٩٩٠" (عمى ألوان " ويعقوب يوتشان فى ). ١٩٨٧" (دائرة 

ودافيد ) ١٩٩١"(وجه فى السحاب "ل بير شتاين فى يويوس) ١٩٨٤"(جيتو"مسرحيته 
شواقه إلى زليج ماينتس وأ"وايتمار ليفى فى )١٩٨٦" (حب"راجع مصطلح "جروسمان فى 

شعب "وجبرئيال ليئور فى ) ١٩٨٨" (رواية روسية"ومائير شيالف فى ) ١٩٨٥" (الموت
 ).١٩٩٤" (طعام الملوك 

قف قابلة واقع مضطرب ال معنى تآل هذه األعمال وغيرها مما ال يتسع المجال لحصرها 
اإلسرائيلى الموقف "يجاد منطق له واهتم بعضها بدراسة ما يسمى إله واليحاولون تفسيره أو 

وفق مفاهيم جديدة للصراع العربى اإلسرائيلى تنحو نحو التسليم " الشخصية العربية"أو " 
بحق الفلسطينين فى دولة لهم أو العالقة يبن إسرائيل والشتات اليهودى من خالل أسلوب ما 
ن بعد  الحداثة والتجديد فى الشكل والتنازل عن الصياغة النفسية الدقيقة للشخصيات ، وم

ة واالجتماعية فى يخالل لغة هزيلة وعملية تعبر ، من غير شك ، عن جدلية الحياة الثقاف
 .إسرائيل، وعن الهوية االجتماعية الثقافية لإلنسان اإلسرائيلى 

وسوف نقدم فى هذا المقال آنموذج معبر عن األدب العبرى اإلسرائيلى الراصد 
لألديب " العاشق"سرائيلى رواية  على ا لمجتمع اإل١٩٧٣النعكاسات حرب أآتوبر 

 .، وهو من أبرز أدباء إسرائيل المعاصرين ) ١٩٣٦(ب يهوشواع .اإلسرائيلى أ

 الهلع النفسى والوجودى فى المجتع اإلسرائيلى 
، ومن ) ١٩٧٧(١٩٧٣العاشق بعد أربع سنوات من نشوب حرب أآتوبر "صدرت رواية 

 .رب على اإلنسان والمجتمع اإلسرائيلى هنا فإنها رصدت بدقة وبصدق انعكاسات هذه الح
يهودى فرنسى نازح عائد إلى " عاشق"على إشكالية البحث عن " العاشق"تقوم رواية 

قديمة آانت لجدته، وخالل عملية البحث الشاقة عنه مع " مورس"إسرائيل ويمتلك سيارة 
ه الخاصة بداية حرب أآتوبر تتوالى شخصيات الرواية فى حكى األحدث آل من وجهة نظر

شف القارئ أن القاص المؤلف يختفى وراء تإلى أن يظهر العاشق فى نهاية الرواية ، بينما يك
والشخصية الرئيسية هى شخصية آدم الرجل الذى يمتلك جراجا . آل هذه الشخصيات 

لتصليح السيارات وابنته دافى الطالبة فى إحدى المدارس وآسيا زوجته المعلمة فى إحدى 
ى تهتم بالعاشق ونعيم الفتى العربى الذى يعمل فى الجراج عند آدم وفيدوتشا المدارس الت

أودوتشيا العجوز جدة العاشق التى تجسد تاريخ الحرآة الصهيونية وجبرائيل العاشق 
 .الرئيسى فى الرواية



تأتى المالمح األولى النعكاسات حرب أآتوبر على لسان آدم صاحب الجراج فى بداية 
 :الرواية 

قرأ القصص أوهاأنذا أعود و. ت ثمة حرب ، أجل وقعت علينا وقوع الصاعقة آان"
المبلبلة محاوال الوصول إلى أعماق  الفوضى التى سادتنا مازالت أمام أعيننا إلى اليوم قائمة 

االحاجى وال يزال األقارب واألهل يلملمون اآلثار األخيرة مزق . بأسماء بعض المفقودين 
البطاقات المتفحمة واألقالم المعجونة والمحافظ المثقوبة ودبالت الثياب ومزيق صفحات 

 ".الزواج المصهورة 
بيا ، جندى شاب فى سالح صيكون صورة فتى يكاد . األم واألب يبحثان عن جيورا 

فى تاريخ آذا فى أول الحرب ، . ، مقصوص الشعر ، وعدة تفاصيل مثيرة للدهشة المدرعات
ولكننا . مكان الفالنى شوهد وهو يحارب بدبابته غموض حقيقى فى ال.، على خط النار وآذا

نقرأ هذه األخبار على أنواعها فى الصحف ، ونتريث قليال عندها ثم . غدونا متمرسين 
 " نواصل تصفح الجريدة بنظرة واهنة فالحرب األخيرة قد بلدت اإلحساس 

متر حساس لما يحدث فى  جراج ، فإن مكانه هذا آان بمثابة ترموبوباعتبار أن آدم صاح
 :الحرب وللمآسى التى وقعت 

متأل الجراج فى األيام األولى للحرب بالسيارات اآان العمل إلى ما  فوق طاقتى ، إذ "
تهم لنفضها ظانين فى ا زبائنى فى طريقهم إلى الجبهة بثياب الجندية ، أتوا بسيار منفبضعة

ستغالله ارة ، غيابا وجيزا يستحسن أنفسهم أن حربا قصيرة أمامهم رحلة مغامرات  قصي
ارتير أو تغيير البوجيهات ، أو لدهان جديد ، فبعد أيام سوف يعودون إلى بلتنظيف الكار

 . البيت ويستلمون السيارة ثم يعودن إلى أعمالهم 

 العودة لم تكن سریعة آما تصوروا 
ى إلى بيت والديه ولكن العودة لم تكن سريعة آما توقعوا وآان على أن آخذ سيارته بنفس

زية ، وأن أسامحهم طبعا فى التكاليف التى دى أهل الفقيد هامسا بأقوال التعوأن أشد على أي
أما السيارات اآلخرى فقد جاءت النساء لتسلمها ،أوال ، . وصلت إلى بضع مئات الليرات 

ث لى فى تلك ما حدولم يحدث أن التقيت بمثل هذا العدد من النساء آ. اللواتى تعلمن القيادة 
تسلطن على السيارات وأخذن فى القضاء عليها تدريجيا ، . ابيع التى تلت الحرب  األس

وفى . سافرن من دون ماء ومن دون زيت ، وحتى مؤشر البنزين لم يحظ منهن بالتفاتة 
مرأة ا صوت برهالساعات التى ال تخطر على البال من الليل آان التليفون يرن ليأتينى ع

 زقاق  فىفأخرج فى الظالم هائما على وجهى فى مدينة معتمة  ألجد. عدة تطلب المسا
تقف قرب سيارة بالغة الضخامة . مرأة شابة تكاد تكون طفلة وقد تملكها الذعر اصغير 

 . عصرت منها قطرة البنزين األخيرة



بعد صفارة اإلنذار الشهيرة بساعتين ، ويحل على أدم "وعندما يظهر جبرائيل العاشق 
جته ضيفا ، يصف آدم آيف تعامل جبرائيل ذلك اإلسرائيلى النازح الذى عاد مع نشوب ووز

 ".الحرب مع تلك اللحظة 
 ووسط آل تلك الحرب التى نشبت بهذه القوة ، ومن المتيقن أن هناك واقعا جديدا ينهال 

الشبابيك حل الظالم فجأة ونحن لم نشعل الضوء ليتسنى إبقاء . علينا وال سبيل للتراجع عنه 
ألنا هى أم لهم، صمم . آانت طائرة تعبر السماء تجعله بندفع إلى الشرفة مسعورا . مفتوحة 

و " والميراج" "الميج"أن يعرف ، حتى أنه طلب منى أن أرسم له على ورقة آيف تبدو 
 .وآان يحمل هذا الرسم الكروآى الفاشل آلما خرج، رافعا عينيه إلى السماء " الفانتوم"

 همهمت دافى التى جلست طوال الوقت جانبا، آئيبة ، ال تحيل -بحق السماء !!  لهم  إنها-
 . نظراتها عنه

 . األمر هذه المرة سيكون مختلفا - يشرح بابتسامة آئيبة -ولكن سالحهم الجوى لم يدمر  -
إنه يهتم طوال الوقت بالمسائل . هل هو إنهزامى ؟ ليس تماما ، ولكن األجنبية تفوح منه

ماهو مدى صواريخهم ، وهل يستطيعون أن يقصفوا الميناء من البحر ، .  علمية الغريبة ال
 إنه لم يكن بالبالد -مكان مغادرة إسرائيل إلوهل سيعلن التقنين فى األغذية ، ومتى سيغدو  با

 ".وليست لديه أدنى فكرة عما يجرى فى وقت الحرب"منذ أآثر من عشر سنوات 
حتمال أن يكون جبرائيل من بين ضحايا الحرب، نجده يذهب اوفى رحلة بحث آدم عن 

: إلى مكتب ضابط المدينة أوًال ليبحث عنه فى قوائم القتلى والمفقودين ، ولكن ما الذى حدث
 ت، وعندها قرر" حين رأيت الجمهور الهائج الذى تجمع هناك درت عائدا على أعقابى "

القوائم طويلة .. قوائم الجرحى يات لمعاينة توجهت للمستشف" التوجه للبحث فى المستشفيات 
آانت المستشفيات فى تلك األيام غارقة فى ... فيما بين الجرحى والمرضى . مبلبلة وال تمييز

ن أحدا لم يعترض طريقى ، وطوال أمسية آاملة تجولت فى جميع إالهرج والمرج بحيث 
 " الطوابق ، وبحثت بدقة 

 : د مدرس الرياضيات فى المدرسة فى الحرببنة آدم فقد فجعت لفقاأما دافى 
ونحن الصف العاشر ج فى مدرسة مرآز الكرمل الثانوية ، فقدنا فى الحرب األخيرة "

لم يبد لنا آمحارب آبير ، بل . من آان يتصور أنه هو بالذات سيقتل . مدرس الرياضيات 
يتها ، وآان فى أيام على العكس من ذلك ، آان رجال صغيرا ضعيفا  هادئًا ذا صعلة فى بدا

.  وأصابع ملوثة دائمًا بالطباشيرتان شال  طويل وله يدان ناعمهالشتاء يسير وقد تدلى وراء
طالق إعالن وقف إختفت آثاره فى اليوم األول للمعارك ، وقبل ا... وهو بالذات الذى قتل 

أيها الطالب ":وبنبرة حازمة أضاف " قيام"النار بيومين دخل شفارتسى إلى الصف فجأة قال 
لدى نبأ قاس ، إن صديقنا الحبيب ، معلمكم  حييم ندافا قتل فى هضبة الجوالن فىاليوم الثانى 



ننا شعرنا إوال يمكن القول ... للحرب ، فى الثانى عشر من شهر تشرى، فلنقف تحية لذآراه 
 بالحزن فى الحال ألن موت مدرس ال يستدعى الحزن فى الحال ولكننا صدمنا بالفعل

وقرأت القصيدتين ... وأصابنا الفزع ، ألننا تذآرناه حيا واقفا قرب السبورة منذ وقت قصير 
لتسرنحوفسكى " نظرى يا أرض أى مبذرين نحنا:"اللتين تتليان عادة فى مثل هذه المناسبات

 ...لحييم جورى " هاهى جثثنا ممدة  فى صف طويل"و 
ت قليلة عن آثار حرب أآتوبر على المجتمع أم نعيم العربى والذى لم تصدر عنه إال إشارا

 منه سوى مالحظتين عابرتين ولكنهما ذات داللة واإلسرائيلى الذى يعيش فى وسطه ، فلم تبد
: 

ة القلقين باستمرار على مالمتجه: سرت بين الناس بال هدف أنظر إلى وجوه اليهود "
إنهم "ى يهود إسرائيل مصيرهم اليهودى ، وفى مشهد آخر يعلق على انعكاسات الحرب عل

وبدأنا نحن نصغى لما يقوله اليهود .  طوال الوقت غطيتحدثون ثانية عن الحرب والراديو يل
إنهم يبكون على أنفسهم ، يسبون أنفسهم وقد أعجبنى هذا بالذات ، فما أجمل . عن أنفسهم 

 . سماع آم هم متفسخون وأغبياء ، وما أصعب مصيرهم 
ل العاشق فإنها بعد أن تفيق من حالة فقدان للذاآرة بعد حوالى سنة أما فيدوتشا جدة جبرائي

تقريبا تقول لعلنى قد بقيت عشرة أشهر نائمة آالحجر ، مثل نبات ، مثل حيوان غبى، ال 
أتعرف على أحد ، وال أعرف حتى نفسى ، فإنها بعد أن تعود لها الذاآرة تعرف بأمر الحرب 

رى قد نشبت وآيف باغتنا المالعين فى يوم عيد الغفران لم أعرف أن حربا أخ:" التى نشبت 
وآانتا تحكيان لى عن الحرب، آانت الواحدة تقاطع األخرى والطبيب أيضًا . بال خجل 

.  يصفون آل المشاآل ، أمور فظيعة ، وعن الحكومة التى خانت أيضًا . يضيف من عنده 
 ".اش من آان يصدق أن آل ذلك حدث وأنا نائمة آغبية فى الفر

إسرائيل فى غفوة خفيفة :" ويصف آدم حال إسرائيل بعد مرور أربعة أشهر على الحرب 
فجأة بدت ضخمة ، مضاءة جدًا ، قرى صغيرة تتحول إلى . جدأ ، آأنما للحظة ، بال أحالم

حزمة أنوار وفى الشوارع حرآة ال تتوقف  فوضى ، قوافل عسكرية، سيارات خاصة ، 
 من يقلهم يبرزون فجأة فى منتصف شارع مقفر، مغبرين أو شاحنات ، جنود ينتظرون

نضرين يعودون إلى البيت أو إلى المعسكر ، مغامرون ، متطوعون من خارج البالد عمال 
مرت أربعة شهور على الحرب والبالد ال تزال غير مستقرة ، أناس يطوفون . من المناطق 

 ".على شىء غامض لتصفية حساب ما 
ى وصل أخيرًا إلى الجبهة صاحب انطباعات خاصة عما يجرى فى وآان جبرائيل الذ

الساحة العسكرية ، حيث آانت مشاعره آيهودى نازح عائد إلسرائيل ترى اِألشياء من 
ه هذه الحرب التى ينمع وال لهذا الجيش  ولم تكن  تعنتمائه الكامل ال لهذا المجتامنظور عدم 



اص بجبرائيل والذى يحكى فيه عن األحداث من والجزء الخ. نها أعدت خصيصا لقتله أرأى 
وجهة نظره عن حرب أآتوبر هو جزء طويل ومشحون بالكامل بالكثير عن رؤيته لهذه 

 نفسه ، ولذا فسوف أتخير للقارئ صآرت من قبل ، يختفى وراءها القاالحرب والتى ، آما ذ
 من ثة سرده ِلألحدارائيل  فى بدايبيتحدث ج. بعض فقرات تعطى داللة آاملة  عن رؤيته 

 :أخيرًا إلى الجبهة  عن وصوله وجهة نظره 
دفعونى إلى هناك بسرعة خارقة ، ليس ألنهم آانوا بحاجة إلى ، وإنما ألنهم أرادوا أن "

. أنا أآرر لقد أرادوا أن يقتلونى هكذا ، دون أن تكون لألمر أيه عالقة بالحرب , يقتلونى 
 آونه دو أألمر ال يعنظننت أ. الذى يقف هنا هو رجل آخر و. وفى الحقيقة فإنهم قد قتلونى 

د المكاتب مثبتا وجودى حفلمن أستطيع أن أقدم أية فائدة فى هذه الحرب ؟ أمثل فى أ. إداريا 
وأقول حسنا ، أنا هنا ،فأنا أيضًا منكم ، أثبتوا إسمى فى قائمة الحاضرين وال تقولوا إننى لم 

فأنا لم أرد أن أآون شريكا فى االنتصارات ، فما . العصيبة أآن متضامنا معكم فى الساعات 
بالكم باالنكسارات ، ولكنى إذا آان وجودى ذا أهمية فى نظرآم فأنا على استعداد ألن أقف 

مهمة . طوال عدة أيام قرب حاجز ما، أن أقوم بحراسة أحد المكاتب ، حتى أن أشتغل حماال 
 ولكننى لم أآن أعلم أن أحدا سيمسك بى فجأة  ....رمزية للحق والتاريخ آما يقولون 

ويرسلنى إلى جحيم المعرآة دون مقدمات ، وأنا أعود وأآرر لقد أرادوا بكل بساطة أن 
 ".يقتلونى 

 :ويعبر عن المشاعر نفسها مرة أخرى بقوله 
 الحرب على وشك االنتهاء  ألنطالق ، وذلكإلآان هذا التجنيد بأسره ال فائدة منه على ا"
وفجأة ... كن معاملتنا بدأت تتغير بتغير الضوء حوالينا نحو الظلمة واشتد تواتر التجنيدول

الصفوف تفقد تراصها ، ومن الترانزستور . إنهم فى حاجة لكل فرد . أصبح الناس مهمين 
 آان يبدو ومن بين السطور ، ومن الشعارات ، وفى التقارير المشوشة. تنبعث رائحة الموت 

ى قد آانت مالبس:" ومرة أخرى تطارده حالة الموت الحتمية العبثية ".حدث بلبلةأن أمرا قد أ
وأنا بدأت ... ، أرى آيف يتم ترتيب آل شىء من أجل موتى تلوثت آأننى قد مررت بحربين

هذا الشعب . غالق من آل صوب إلإنهم يحكمون ا. أفهم ، لن أخرج من هنا حيا بعد اآلن 
حساس بالضياع والشيخوخة المبكرة إلحباط  واإله مشاعر اوهنا تجتاح". مصيدة لنفسه 

 : وفقدان الزمن الشخصى وتحول الزمن الجماعى إلى عجين لزج
والزمن الشخصى المأمول تحطم إلى شظايا ، . نتظرنا يومين ، آأنما تجمدنا واقفين ا"

ى وزمن آخر جماعى  إندهن علينا مثل عجين لزج آان آل شىء يجرى مثل عجين لزج ف
لقد آنا مضغوطين خارج العالم ، ليتمكنوا من ... ، ونسمع راديو ونبول منأآل وننا آن واحد 

 " .المغادر الذى عاد"إماتتنا بسهولة قصوى وأنا غريب جدا، أو آما يسموننى 



آنت أجلس منكمشا ، تغطى الخوذة وجهى أحول : " المشاعر نفسها مرة أخرىروتتكر
اإلرادة، مخلوق ميت ، ينظر فقط من حين آلخر إلى المنظر نفسى إلى أداة ما شىء عديم 

 ".القريب إلى الصحراء الالنهائية والتى ال تتغير 
آان آل : " آل من حولهاولم يكن هو الوحيد الذى تعمه هذه األحاسيس بل آان يشارآه فيه

 الفتية من حولى قد أصبحوا مماثلين لى ، يشيخون ، الشعر يبيض بدقيق األرض ، شعر
وهنا وهناك تشاهد ضمادات . الوجه ينمو معريدا ، الوجه متجعد ، العيون غائرة لقلة النوم 

تحيط برؤس ملوثة أصبحنا نشاهد من بعيد بريق مياه القناة ينزلوننا من السيارات ويأمروننا 
 ".بالحفر عميقا فى باطن األرض، آل واحد يحفر قبره الشخصى 

 لدینيةالهروب من الموت إلى الجماعات ا
فجأة وفى ظل هذا المناخ الذى يسوده القتال فوق القناة المشتعلة والذى تفوح منه رائحة 
الموت والدمار والحرب المستمرة، إذا بعناصر من الجماعات الدينية المعفاة أصال من 
التجنيد والقتال تظهر لتمارس دورها الذى ترى أنه دور حيوى لبث السكينة واإليمان فى 

 : وزيع آتب الصلوات والرموز الدينية على المقاتلين النفوس وت
افزون ، يهتزون ، قنستيقظ لنجد ثالثة أشخاص ، متشحين بالسواد ، بسوالف ولحى ، يت"
المستنا بأيد خفيفة ودافئة ميقتربون منا ل. مثل فرقة موسيقية مدربة جدا. ون ويصفقون نيغ

يمان لنا، أرسلوهم  من مدرستهم الدينية إلادة اجاءوا للترفيه عنا ، إلع. ،إليقاظنا من نومنا 
راريب وعقد الصلوات على شقباب و: للتجول بين الواحدات ، لتوزيع الكتب صالة صغيرة 

 ".الشبان 
وقد أصيب جبرائيل بصدمة من هؤالء المتدينين غبر الملزمين بالقتال والمتمتعين بحريتهم 

يتهم ، إنهم ال ينتمون لنا فى الواقع ، بإرادتهم وفجأة آلمنى شىء ، حر:"لمجرد أنهم متدينون 
رادتهم سيذهبون ، ليسوا ملزمين بشىء يتحرآون مثل خنافس سوداء بين الوحدات إاءوا وبج

 ".، فى الصحراء ، مخلوقات ميتافيزيقية
ب يهوشواع ، وعبر هذه االنتقالة المفاجئة فى لوحة ميدن القتال ، حيث  . هنا ألقد رصد

تلك الظاهرة التى عمت المجتمع اإلسرائيلى بعد حرب " لخنافس السوداء هذه ا"ظهرت 
 وهى ظاهرة المد الدينى فى إسرائيل ، التى تفاقمت وطأتها بلجوء الكثيرين ١٩٧٣أآتوبر 

حساس بمرارة الهزيمة التى فسرت على أنها حدثت ألن إلمن الشبان إلى الدين بعد ا
رتكبت الشر فى عينيه ولذا ادت عن طريق الرب والعلمانيين  والجماهير فى إسرائيل حا

 معجزة إلهية  الذى رأوا فيه١٩٦٧يرهم النتصار عاقبها بالهزيمة ، وذلك على عكس تفس
، .وقف فيها الرب إلى جانب شعبه المختار لكى يعود إلى جادة الصواب ويلتزم بالشريعة 

 عرفت اآلن أنه ال ينقصنى ولكن آيف؟ وإلى أين؟ ...وهكذا فإن جبرائيل يفكر فى الرب  



هذه حرب بال نهاية ما الذى سأفعله فى الضفة . ختمرت الفكرة لدى القد ". سوى الهرب
 ". الغربية للقناة ،فأنا فى الضفة الشرقية ال أجد أية غاية 

 "واستعد للهروب بمالبس دينية 
أخرج القميص  . أخلع مالبسى العسكرية وأمزقها إربا بالحربة ، وأنثر المزق فى الظلمة"

 فوق )شال الصالة" (الطاليت"س  بأل. اش األسود مقللحقيبة ، بنطلوني ذو االمدنى من ا
 ومن.. المعطف المسروق، أضع السترة بجانبى آانت لى لحية منذ أسبوعين لم أحلقها 

 ".شعرى األشعث يمكننى سحب سوالف صغيرة 
 مراجعة ، ن العسكرية دووآانت هذه المالبس هى جواز مرور عبر جميع الحواجز

لم يكن من الصعب العثور عليهم، : "إلى أحياء المتدينين " إلى القدس"وانطلق فى رحلته 
، تبعتهم  أتعقب النقاط السوداء التى تحولت آلما تعمقت إلى واد ..أحياؤهم عند مدخل المدينة 

وعندما رأيت . متدينة أسود من المدنيين الذين يحثون السير ، إلى الداخل ، إلى األحياء ال
لن . القبعات الكبيرة ، فروات الثعلب الحمراء، عرفت  أننى وصلت إلى نهاية الرحلة 

 " .اآلن أبدأ من جديد."د حيكشفنى هنا أ
 من ا متنكر ويصرون على أن يخلع مالبسه ليتأآدوهولكنهم سرعان ما يكتشفون أن

ندما  عرفوا أنه قادم من باريس ، يهوديته ، عن طريق التأآد من أنه مختتن ، وخاصة ع
 نيته فى االنضمام إليهم وأصبح معتادًا عليهم قوأشبعوه أسئلة وتحقيقات حتى تأآدوا من صد

خليط من روائح آتب قديمة ، . دت  حتى اآلن  الرائحة الخفيفة، الدينية لألمتعة حولى تعا: "
 ".صل مقلى ، ورائحة نتن خفيف تعلو من مرحاض ب

 "د جبرائيل الخالص الذى آان يبحث عنه بين هؤالء المتدينين ولكن هل وج
ومن الناحية الروحانية األعمق ، لم يحققوا نجاحا آبيرا معى وآل أشغالهم الروحانية "

والغريب أنهم شعروا بذلك، بإحساس صادق ، وعلى الرغم من ذلك لم . بدت لى تافهة 
النهاية لم يستطع جبرائيل أن يحتمل الحل فى ". وا آماال آبيرة أيضًا قيضايقونى ولم يعل

 "  فتخلى عن العيش فى وسطهم لمشكلتهالدينى 
إنهم ينتظرون فقط عالمة واضحة من طرفى تؤآد أننى ربطت مصيرى بمصيرهم "

 ".لكننى ال أزال أؤخر هذه العالمة
بعد وهكذا يعلن يهوشواع على لسان جبرائيل أنه إذا آانت الصهيونية قد لفظت أنفاسها 

 عام بداية ١٨٨١ ، وذلك عن طريق موت فيدوتشا المولودة عام ١٩٧٣حرب أآتوبر 
 ، وهى جدة جبرائيل ، فإن الحل الدينى لن يكون هو ١٩٧٣الصهيونية والتى ماتت عام 

 .الطرح البديل المطروح أمام دولة إسرائيل بعد هذه الحرب



قضية العربى وعالقته باليهودى فى : من القضايا العميقة والحساسة  الرواية مليئة بالكثير
نتهاء ابنة آدم وضاجعته ، وقضية اته بدولة إسرائيل  من خالل شخصية نعيم العربى الذى أح

وقضايا . الصهيونية ودورها فى الساحة اإلسرائيلية من خالل شخصية الجدة العجوز 
وعة الشخصيات نسانية واالجتماعية فى المجتمع اإلسرائيلى من خالل مجمإلالعالقات ا

 .  يكون لهذه القضايا بحث آخرنأ الرئيسية فى تشابكاتها مع الشخصيات الثانوية ويمكن



ين ا ب بر 1973  تو آ لى وحرب أ ي ئ سرا إل أدب ا
 لوقائع الحرب" الصدق التاریخى"و " الصدق الفنى"ین 

دبى یعتبر بمثابة ألأن العمل ا هناك اتفاق بين مؤرخى ونقاذ األدب عامة على
 إلى تضمين أیة روایة إلشارات زمنية ومكانية مأخوذة من اوثيقة تاریخية إستناد

 .عان إنسانية تشمل العالم وال تحد بمحيط ضيقالواقع ، بشرط أن تحتوى على م
وإذا آان األدیب هو بمثابة مبدع بفنه للنص األدبى ، فمن الواجب عليه أن 
ن یتحرى الصدق التام فيما یتناوله من األحداث التاریخية ، حتى تكون بمنأى ع

 .، آوثيقة ، عن الحدث موضوع النص األدبى الشك ، ومعبرة
 یتعارض مع الذى یجب أال" الصدق التاریخى"نا هو والصدق الذى نقصده ه

ذریعة للتنصل من " الصدق الفنى "، إذ ال ینبغى أن یكون " الصدق الفنى"
 ى سلبية خطيرة فى الوجدان اإلنساناالذى یخلق غيابه آثاًر" الصدق التاریخى"

 . بشكل عام
ربة وإذا آانت األیدیولوجية هى جزء من الوعى االجتماعى ، وألن التج

 ، اإلبداعيةالنفسية التى تشكل العمل األدبى هى نتاج لهذا الوعى داخل الذاآرة 
فإننا نرى أن هناك حاجة للتأآيد على أن النص األدبى ما هو إال حامل لخطاب 

ولدى الروائيين اإلسرائيليين نجد أن التفاعل مع المالمح المتصلة . أیدیولوجى ما 
رجة الوعى بهذا الواقع ، باعتبار أنهم عاصروا بالوعى بالتاریخ هو تعبير عن د

هذا التاریخ بتجاربه العدیدة، وخاصة فيما یتصل بالحروب اإلسرائيلية العربية ، 
بداعى إلوالتى یكتبون عنها ، بذاآرة یقظة تعنى بالتفاصيل ، وال تفصل بين ا

ا من والواقعى ، وال تباعد بين الذات والموضوع ، وحيث تستمد الكتابة حضوره
 .امتزاج الخاص بالعام 

 فى األدب العبرى ١٩٧٣وإذا آنا بصدد الحدیث عن أثر حرب أآتوبر 
أصبح مصطلحا " الحرب"اإلسرائيلى ، فإننا ینبغى أن نشير إلى أن مصطلح 

دامغا یربطون بينه وبين شتى مناحى الحياة والمجتمع واالقتصاد واألدب فى 
فى إسرائيل اعتادوا أن یربطوا ما بين الحروب إسرائيل وبالنسبة لألدب فإن النقاد 

و " ١٩٤٨أدب حرب : "ضتها إسرائيل وبين مراحل هذا األدب ، فيقولوناالتى خ



و " ١٩٨٢أدب حرب لبنان "و " ١٩٧٣أدب حرب "و " ١٩٦٧أدب حرب "
 ".أدب االنتفاضة الفلسطينية "

تعرف على یعد  من األهمية بمكان لل" أدب الحرب فى إسرائيل "ولذلك فإن 
تاریخ دولة إسرائيل وتوتراتها وصراعاته االجتماعية والثقافية والسياسية 

 .واألیدیولوجية 
 

 التى آتبت عن حرب األدبياتالزلزال هو أآثر األوصاف شيوعا فى 
 أآتوبر فى إسرائيل

الخمسون ساعة ما یبن الواحدة والنصف یوم الجمعة وبين تلك اللحظة آل تلك 
جثة ممزقة ، ال توجد نسمة هواء ، تنتشر " نونى" الحرجة آان نيالساعات الخمس

على رمال الصحراء ، وبعد ذلك ، مع هدوء إطالق النيران ،حملت فوق نقالة إلى 
بغرفة حاملة المدرعات الخاصة بالتجميع ، نقلت إلى المؤخرة ، وهناك تمددت 

لساعات طوال تلك ا. بها نسمة هواء عسكریة محصنة تحت األرض ال توجد 
 -الخمسين آنت أنت وعانات تقضون وقتكم ، تأآلون ، تتمشون ، وتعملون 

 ، قوات جيش الدفاع األخبارتصلون من أجل معجزة ، تستمعون لكل وسائل بث  
 ٦٠٠تصد الهجوم على الجبهتين ، مع تكبيد العدو خسائر فادحة ، اإلسرائيلى 

 المصریون بممر  ،راق شرقا طائرة ، عادوا محاوالتهم لالخت٥٦دبابة ، سقطت 
تبادل المعارك المدفعية . متال، بممر رفيدیم ، استمرار معارك المدرعات بسيناء 

 . 
قتيل لمن؟ ٦٠٠ قتيل ، ٦٠٠: أهداف دمرت ، انتشرت شائعات تقول 

الحزم الضوئية متناثرة من الفراغات من حين آلخر الظالم وخاصة بمن ٦٠٠
 .ین جوى هدنة ، خط تمو: رهيب دون مهدئ 

انقلب على من؟ ولكن " حدث تحول فى سير المعرآة" انقلب سير المعرآة
هذا الشاب آتب اسمه والقى مصيره . ال توجد معجزة : داخل قلبك تعرف
 .المحتوم، استشهد

قائد . وبعد ذلك بأسبوعين فقط ، بعد ذلك آله عاد الجندیان اللذان تم انقاذهما 
لفور من اإلصابة األولى لسائق مصرعه على ا حيث لقى ا-الدبابة والمدفعجى 

: ا آيف آان الحدث وحكي. لذین أنقذا من بحر النيران  مثل الهاربين ال-للصاروخ 



اشتعلت الدبابة بالنيران وأفلح الثالثة فى القفز منها وجروا ، تحت قذائف المدفعية 
 . مترًا٣٠والرشاشات األوتوماتيكية إلى داخل الحفرة القریبة حوالى 

قال قائد الدبابة وهو أحد أبناء الموشاف آان معمر قذائف ممتازًا ، تصرف 
آانت مالمحه سوداء ...برباط جأش غير عادیة تحت النيران لمدة خمسة أیام 

تمامًا ، بسبب العادم والحرارة الخارجين من المدفع ، وآانت حول عينيه فقط 
من الممكن أن تراه سعيدا هاالت بيضاء ، ولكن حتى فى مالمحه  السوداء آان 

 ... بهذا الشكل ، حيث سنحت له هذه الفرصة 
فى هذه الفقرة األحداث العسكریة الصغيرة والكبيرة أو بمعنى " ميجد"برصد 

آخر الجانبية واألساسية فى قلب المعرآة من خالل ما وقع مع الجنود أثناء سير 
 المعرآة ، وهنا لم یغفل القتال ، وآذلك الجو العام السائد حول متابعة أحداث

انتشار الشائعات وحجمها وتأثيرها النفسى على الجميع ، مع سماع أرقام " ميجد"
آبيرة من القتلى والخسائر ، ولكن یتأآد هنا الرصد الواقعى للكاتب حيث یحدد 

فهذا اليوم فى تلك المعارك آان ) . ١٩٧٣( أآتوبر ١٤الزمان والتاریخ بيوم
وع تحول فى سير المعارك على الجبهة المصریة فى محاولة تاریخيا فاصًال لوق

من قوات جيش الدفاع اإلسرائيلى إلحراز نصر ما، وهو ما اصطلح على تسميته 
والواقع الذى ال سبيل إلى نكرانه " الثغرة"فى المصطلح العسكرى أثناء الحرب 

لى فإ. تشرین األول آانت بدایة تحول فى حرب رمضان ١٤هو أن معارك یوم 
 حتى فى فترة التوقف بعد العبور ىذلك اليوم آانت المبادأة بيد الجانب المصر

 ".التى آانوا فيها مدافعين
صورة حقيقية ال تجاوز الحقيقة لساحة القتال أثناء حرب " ميجد"لقد رسم 

رحلة "تؤآد على ما تخوف منه الجندى فى روایة ) ١٩٧٣(السادس من أآتوبر 
ى ناقشناها سابقا عندما أعرب عن تخوفه من القتال فى الفقرات الت" فى آب
 .الحقيقى

" یوآب" القتال وذلك من خالل ما رواه ةهول وفظاعة ساح" ميجد"لقد أبرز 
حدى الدبابات إلحيث آان قائدًا "فویجلمان "ضابط المدرعات الشاب فى روایة 

 المشارآة فى حرب أآتوبر وعاد سالمًا من المعرآة وأخذ یروى األحداث
وخاصة أن مجموعته قد دمرت بما فيها دبابته ولقى . واألهوال التى مر بها 

 . معظم أفراد المجموعة حتفهم



الجيل اإلســـرائيلى الشاب الذى خاض حرب الــسـادس من " یوآب"ویمثل 
وشاهد أهوال الحرب وتخبطات وعجز الجندى اإلسرائيلى ، ) ١٩٧٣(أآتوبر 

ألسرته اعتبروا أنه قد ولد من جدید ألن حجم حتى أنه عندما عاد وأخذ یروى 
 شرسة  من جانب ب، وآانت الحرائر والقتلى فى سریته آان هائالالخس

 . المصریين والعرب على عكس ما صور لهم من قبل
قد أآد على صورة الخوف والتردد فى خوض المحك " ميجد"وإذا آان 

ؤآد یفإنه هنا " ة فى آبرحل"الحقيقى للقتال من خالل شخصية الجندى فى روایة 
ن فى يعلى صورة مشابهة لتخبط من نوع آخر ، وهو تخبط الجنود اإلسرائيلي

 ).١٩٧٣(ميدان القتال أثناء معارك السادس من أآتوبر 
آتوبر التزمت إلى وهكذا یتضح لنا أن عملية تناول الوقائع العسكریة لحرب أ

، " الصدق الفنى"ز هذا على الصدق التاریخى دون أن یجو"ميناه حد آبير بما أس
. ١٩٧٣آتوبر أ عن حرب اإلسرائيليينوهو أمر ساد معظم ما آتبه األدباء 

سرائيلى لم یقف فى تناوله لهذه الحرب عند هذه إلوبطبيعة الحال ، فإن األدب ا
الحدود بل تناولها آذلك من زوایا أخرى یمكن أن تكون موضوعا للتناول فى 

 من المصير الوجودى الذى ینتهى بهم إلى الفناء ، مقاالت أخرى ، مثل الخوف
یة آثار هذه الحرب على قضية االنتماء والمسعى للعودة إلى ووآذلك من زا

الشتات اليهودى باعتباره أآثر أمانا  من الحياة فى دولة إسرائيل التى تتهددها 
 .الحروب الدائمة طالما إن قضية الصراع العربى اإلسرائيلى لم تحل

 الدولة ، األعمال الروائية التى تناولت هذه الحروب التى تعاقبت على هذهوتعد 
سة وتشریح آثار هذه الحروب على اإلنسان اإلسرائيلى بمثابة مرآة صادقة لدرا

 .وعلى المجتمع اإلسرائيلى 
 ١٩٧٣ومن بين الحروب اإلسرائيلية العربية حظيت حرب السادس من أآتوبر 

ن جانب الروائيين اإلسرائيليين ، وصدرت فى أعقاب بنصيب وافر من االهتمام م
هذه الحرب أعداد ال بأس بها من الروایات والقصص القصيرة واألشعار 
والمسرحيات التى تناولت رد فعل وآثار هذه الحرب على اإلنسان اإلسرائيلى 

 .بشكل خاص وعلى المجتمع اإلسرائيلى بشكل عام
 المفاجأة وبحجم الهزیمة الذى  بعنصر١٩٧٣لقد استطاعت حرب  أآتوبر 

أنزلته بالقوات اإلسرائيلية خالل المرحلة األولى الهجومية أن تثير فى المجتمع 



اإلسرائيلى إحساسا عمقيا بالخطر وآشفت تطوراتها فى تلك المرحلة عن إمكانية 
 وإحداث اهتزاز اإلسرائيليةالجيش المصرى على اجتياح خط بارليف والدروع 

سرائيلى التى آانت تتربع على المقولة الزائفة التى إلدة الوعى احقيقى فى قاع
 الذى الیهزم والمحارب الصهيونى الذى ال یكسر ىسرائيلإلتتحدث عن الجيش ا

 أن الواقع اإلسرائيليينأبدا أمام أعدائه ومنذ هذه اللحظة أصبح من الواضح لدى 
 ولة ترفض اإلذعان أالجغرافى المحتل من أرض سيناء تحول إلى حالة تمرد فعا

 المطلق الذى ادعى األمانالتسليم بصدق هذه المقوالت ، وهنا تزعزعت مقولة 
وهو " الزلزال"سرائيلى أنه یوفره لكل من یلوذ به من اليهود، ووقع إلالوجود ا

 .أآثر األوصاف شيوعا فى األدبيات التى آتبت عن هذه الحرب فى اسرائيل
سرائيلى إليلى عن الحالة التى سادت المجتمع اسرائإلوقد عبر األدب العبرى ا
ها أو بعدها راصدًا لكل دقائق الفزع الوجودى الذى ئ، سواء قبل الحرب أو أثنا

 سواء أثناء القتال بمراحله المختلفة أو ما بعد الحرب ومحاولة ينئيلياسرإلحل با
م من استخالص العبر من ذلك الدرس الذى مازالوا یتذآرونه حتى اليوم بالرغ

 .مرور حوالى ربع قرن من الزمان عليه
الصدق "و" الصدق الفنى"وإذا آنت قد مهدت لمقالى هذا عن العالقة بين 

فإننى سوف أتناول عبر هذه الصفحات عرضا للصورة التى وصفت " التاریخى
 ، تفاصيل ١٩٧٣بها بعض األعمال األدبية  التى صدرت فى إسرائيل عن حرب 

ات رحاها على أرض سيناء بين أبطال الجيش المصرى بعض المعارك التى در
 وهى أآثر ١٩٧٣ أآتوبر ١٦ -١٤وفلول الجيش اإلسرائيلى خالل الفترة من 

" الصدق الفنى "الفترات درامية فى تطورات هذه الحرب، لنرى مدى التماثل بين 
 .فى هذه األعمال لوقائع هذه المعارك " الصدق التاریخى"و

)  ببولندا١٩٢٠ولد عام (سرائيلى المعاصر أهارون ميجد إللقد تناول األدیب ا
 ) .١٩٨٠" (رحلة فى آب"حرب السادس من أآتوبر فى روایة 

على خلفية من حرب " نصب األبله " روایة بعنوان ١٩٦٠وقد آتب ميجد عام 
 طرح فيها قضایا الشباب اإلسرائيلى وصراعاتهم مع الحياة والتخبط بين ١٩٥٦

لزام إ اإلنسانية وبين االلتزام بأهداف األیدیولوجية  الصهيونية وااللتزام بالقيم
وقد خرج األدیب بنبوءة ". اقتله قبل أن یقتلك "هؤالء الشباب بتطبيق مبدأ 

 ومشارآته فيها تارآا ١٩٥٦الخالص لبطل الروایة من ذلك آله باندالع حرب 



واغترابه بين الجميع وراء ظهره آل معوقاته وإحباطاته ومشاآله ومتناسيا لغربته 
وهذا االتجاه الذى تبناه . ، وذلك من خالل إلقاء نفسه فى آتون الحرب والقتال 

ميجد فى روایته هذه آان اتجاها تبناه األدب اإلسرئيلى خالل هذه الفترة ، حيث 
آان یرى أن الحرب ودق نواقيس الخطر فى إسرائيل تجعل الجميع ینسون 

ن مشاآلهم الفردیة جانبا وتذیب التعددیة العرقية داخل الفوارق فيما بينهم ویطرحو
المجتمع من خالل االنصهار تحت لواء الحرب التى توحد الجميع فى مواجهة 

اهللا أآبر ، أى " خطر االبادة والفناء من جانب العرب، حيث یصيح بطل الروایة 
الجملة وهذه ". معجزة تلك التى حدثت، لقد اندلعت الحرب وأنقذتنى من الموت 

بطبيعة الحال تنطوى على قمة السخریة ألن الحرب التى تنطوى على الموت 
نفسه على هذه الروایة " ميجد "؟ وعلق !والدمار تصبح هى الخالص من الموت 

لقد وضعت الحرب نهایة لشعور البطل بالوحدة ، وهذا ما حدث لألمة : "بقوله
وبعض . ایة الكياسة والبهجة لقد وجدنا أنفسنا فجأة فى غ. حينما قامت الحرب 

األمم األخرى ليست فى حاجة إلى هذا االلتصاق ألن ثقافتهم معروفة تمام 
المعرفة لدى األمم األخرى ، ولدى آثير من األجيال ، ألنهم   یعيشون على 

أما نحن ، فعبارة عن مجموعات بشریة متنافرة وربما تمر مئات . أرضهم 
 ".لتقارب مثل آثير من األمم األخرى االعوام قبل أن نصل إلى هذا ا

 لم یغير ١٩٧٣ وتناوله لحرب ١٩٥٦ما بين تناوله لحرب " ميجد"وأعتقد أن  
بأنها ) ١٩٨٧" (فویجلمان "وجهة نظره فى دولة إسرائيل التى وصفها فى روایة 

مثل مجتمع إسبارطه  اليونانى القدیم فى بنيته العسكریة وأنها ستلقى نفس مصيره 
" مثانيا"وعلى " الآونيا"وعلى " البلوفينس "سيطرت إسبارطة على آل لقد : "

ووصلت حتى بالد الفرس، وآانوا مثاليين فى االآتفاء بالقليل وفى آبح جماح 
ولكن ما الذى .. وجرأة وبطولة وتضحية ... طموحات الفرد من أجل المجموع 

فویجلمان ، ص (ة تبقى منها فى القرن الرابع ؟ مجرد بلدة صغيرة عدیمة القيم
١٦.( 

 

 "رحلة فى أب"
تدور أحداث الروایة حول عائلة إسرائيلية على خلفية من حرب السادس من 

إن العائلة تفقد ابنها البكر فى الحرب ویأتى الدور على االبن . م١٩٧٣أآتوبر



الثانى للدخول فى الخدمة العسكریة بجيش الدفاع اإلسرائيلى فى الوقت الذى 
فيه األسرة من آالم فقد االبن األآبر الذى ما زالت صورته ماثلة مازالت تعانى 

فى عقل ووجدان األب الذى یتناقش ویتحاور دائما مع نفسه عن ماهية الحرب 
ویذهب األب فى رحلة طویلة مكانية بحثًا عن ابنه مارًا . ومقتل وفقد األبناء

بر إلى أن یصل إلى بمواقع عسكریة شبيهة بذلك الموقع الذى قتل فيه االبن األآ
 .الموقع الذى قتل فيه  بالفعل 

وأثناء هذه الرحلة المكانية تثور فى داخله بالتوازى رحلة نفسية یتناقش فيها 
مع نفسه حول ماهية الحرب ، ویتناقش مع مجموعة من الشباب رفاق الرحلة 
ینتمون إلى نوعيات واتجاهات مختلفة ، من مساقط رأس مختلفة أیضا ، یدور 

لحوار أیضا حول ماهية الحرب وعذاب اآلباء من جراء فقد األبناء وهى نفس ا
حالة األب المسافر بالجسد والفكر بحثًا عن ابنه المفقود والذى یعيش المأساة 

 .المتوقعة من جراء دخول االبن الثانى للجيش والتعرض للموت أو الفقد
 اإلسرائيلية على مدى وتبرز األحداث فى الروایة أسباب عدم استقرار األٍسرة

ففى الوقت الذى تسوده أحزان األسرة على فقد االبن .السنين من حرب األخرى
" جيدى"األول یأتى الدور على االبن الثانى للدخول فى صفوف الجيش ، وهو 

حيث لم یلتزم بتقدیم نفسه فى الموعد المحدد وهو یوم الخامس عشر من الشهر 
ينما الشرطة العسكریة تالحقه ومن المحتمل أن وسافر بعيدًا عن مسقط رأسه، ب

 .یتعرض لعقوبة السجن ألنه یعتبر هاربًا من التجنيد
البحث فى وجدانه عن االبن المفقود فى حرب "واألب حائر بين هذا وذاك 

 الذى قام بدوره فى تلك الحرب فى مقابل االبن الثانى ١٩٧٣السادس من أآتوبر 
 ".اء الواجبالهارب من التجنيد وتلبية ند

وفى البيت ینتاب األم الذهول والهلع وقد شحب وجهها ونحل جسمها وهى فى 
إن الرب "حالة الترقب واالنتظار لعودة االبن الشارد ویحاور األب نفسه ویقول 

قادر على آل شىء ولكن هل الصلوات واالبتهاالت تعيد االبن الذى مات ، 
فن تحت التراب وال رجعة له مهما ویجيب على نفسه بالنفى ، ألن الميت قد د

لرفض " ميجد"والصورة التى رسمها " . آانت التوسالت واالبتهاالت والصلوات
الحرب ورفض ویالتها تعكس هموم جيل بأآمله فى إسرائيل یكره الحرب ویرنو 

 .إلى العيش الهادئ بعيدًا عن آوراث الحروب



لوحيد من بين األدباء هو ا" ميجد"وهذه الصرخة العالية ضد الحرب لم یكن 
اإلسرائيليين المعاصرین الذى عبر عنها ولكن عبر عنها أیضا بعض أدباء 

فى بدایة "وخاصة فى روایته " یهوشواع. ب. أ" وعلى رأسهم " الموجة الجدیدة"
تتشابه مع الصورة " ميجد "إن الصورة األدبية التى رسمها  . ١٩٧٠" الصيف 

، حيث فقد االبن أیضًا فى الحرب ، " ١٩٧٠بدایة صيف "الواردة فى روایة 
مات وورى التراب وآان األمل الباقى " ولكن مع فارق وهو أن االبن عند ميجد 

أن االبن المفقود " یهوشواع "هو الحفاظ على حياة  االبن الثانى ، بينما نجد عند 
یعود للحياة من جدید ألن األب وصله بالغ خاطىء عن موت ابنه ، ولم تكن 

ثة التى تسلمها هى جثة ابنه ،  وبالتالى فقد عاد إليه ابنه من جدید بعد أن مات الج
 .طوال یوم آامل 

مع أحداث قصة " ١٩٧٠فى بدایة الصيف " "یهوشواع"وتتالقى أحداث قصة 
فى إبراز واقع المجتمع اإلسرائيلى فى مرحلة الحرب وما " رحلة فى آب" "ميجد"

البحث عن طریق لنجاتهم من مصير الموت یستتبعها من خوف على األبناء و
 .المحتوم 

مرحلة ما بعد حرب السادس من " ميجد"وباإلضافة إلى ذلك ترصد روایة 
 وإبرام اتفاقية السالم بين مصر وإسرائيل وحرآة المجتمع ١٩٧٣أآتوبر 

برؤیته " ميجد"ویرصد . االسرئيلى  المتأرجح بين الرفض والتأیيد لهذه االتفاقية 
ة من خالل الوصف الواقعى تلك األیام المتميزة بالقوة فى سير معرآة الثاقب

  .١٩٧٣ أآتوبر ١٦ و١٤السادس من أآتوبر وهى أیام 
، حيث عدت ) ١٩٧٣( أآتوبر ١٤بعد ذلك بيومين فقط ، یوم األحد الموافق "

  والرجفة تمزقك ، وتحطم رأسك -للبيت وفتحت الباب وسقطت عنات على آتفك 



 الحقين  والصراع بين! أدب ما بعد الصهيونية

  فى فلسطين ىاليهودى المدعى والعرب
ارتبط تطور األدب العبرى المعاصر فى إسرائيل، بعد قيام دولة إسرائيل عام 

وآانت . ية والعسكریة التى مرت بها الدولة  ارتباطًا وثيقًا باألحداث السياس1948
 مرحلة  وأخرى نالحروب التى خاضتها  إسرائيل هى العالقة الفاصلة زمنيًا بي

، ١٩٦٧  وأدب ١٩٤٨من مراحل هذا األدب بحيث أصبح هناك ما یعرف بأدب 
 ، وأدب االنتفاضة الفلسطينية ، وانسحب هذا األمر ١٩٨٢ ، وأدب ١٩٧٣وأدب 

ادین أخرى آاالقتصاد والتطورات  االجتماعية  وغيرها وقد عبر آذلك على مي
 من خل اتجاهين رئيسيين ، عبر أولهما عن ١٩٦٧األدب اإلسرائيلى عن حرب 

النشوة المسيحانية التى جرفت الجميع بسبب احتالل سيناء والضفة الغربية 
"  الكبرىإسرائيل"والقدس وهضبة الجوالن ، على اعتبار أنها جاءت لتحقيق حلم 

وتحقيقًا للحلم المسيحانى المرتبط بعودة القدس الشرقية إلى سيطرة اليهود ، أما 
التوجه الثانى فقد أبدى تخوفه من التداعيات التى یمكن أن تترتب على احتالل آل 

 تحدیدًا ، الفلسطينيينهذه المناطق الشاسعة بما تضمه من أعداد آبيرة نسبيًا من 
 بأن تكون هذه األراضى ورقة للمساومة من أجل التوصل وما یشكله هذا التوجه

 .إلى سالم دائم مع العرب
، أحدثت هزة فى الواقع اإلسرائيلى على ١٩٧٣وعندما نشبت حرب أآتوبر 

آافة األصعدة ،وانبرى األدباء اإلسرائيليون للكتابة عن تلك الخلخلة التى حدثت 
ى نفوس اإلسرائيليين ، وبدأت  ، بل واألمنى فواالجتماعىفى التوازن النفسى 

إرهاصات مراجعة شاملة لكل المسلمات السابقة ، وتم ذبح العدید من األبقار 
اإلسرائيلية  والصهيونية المقدسة على مشهد من الجميع دون أى نبرة اعتذار ، 
وهو األمر الذى خلق رأیًا عامًا إسرائيليًا مناهضًا للحرب تجلى بوضوح فى 

لعارمة التى حدثت بشكل غير مسبوق للغزو اإلسرائيلى للبنان ظاهرة المعارضة ا
 ـ وهى الحرب التى قضت على المستقبل السياسى لمناحم بيجن ١٩٨٢عام 

 . وعجلت بموته 



 خالل هذه الفترة أعمال أدبية روائية عبرت عن التفسخ االجتماعى توقد ظهر
ع اإلسرائيلى ، ووصفت المجتم١٩٧٣السياسى الذى اجتاح إسرائيل بعد حرب 

بأنه مصاب بمرض العصاب وأعربت عن رفضها الصریح لمسلسل الحروب 
" ومن أشهر هذه األعمال . الفلسطينيينالتى بال ثمن وطرحت بصراحة وضع 

ألبراهام ) ١٩٧٧"(والعاشق "إلسحق برنير  ) ١٩٧٦" (غروب قروى
" ان مرثية لنعم"و" ليعقوب شبتاى ) ١٩٧٧ "(األشياءذآرى "و" یهوشواع.ب
) ١٩٧٨"(وعسائيل" "لبنيامين تموز) ١٩٨٠" (، وشىء مثير للسأم) ١٩٧٨(
 . لحانوخ برطوف )١٩٨٤" (فى منتصف الروایة"و" ألهارون ميجد"

بالرغم من أن األعمال السابقة تضمنت باإلضافة إلى تناول آثار حرب و
دبى  انتقادات حادة لألیدیولوجية الصهيونية وبدأت فى الطرح األ١٩٧٣أآتوبر 

 أن أعماال أخرى آتبت اعتبارًا من الإ" ما بعد الصهيونية"لما أطلق عليه 
الثمانينيات آانت أآثر حدة فى تناولها لمفردات األیدیولوجية الصهيونية ونقدها مع 

الكالسيكية التى رأوا أن زمنها قد انقضى وأن  محاوالت لطرح البدائل للصهيونية
) ١٩٨٧" (مولخو: "هذه األعمال وآانت من أهم . دورها قد انتهى 

) ١٩٨٣" (بروتوآول "لعاموس عوز ، و) ١٩٩١" (لحالة الثالثة ا"وليهوشواع،
" ر الداخلية عآتاب المشا"و) ١٩٨٣" (ابتسامة الجدى"  وإلسحاق برینر

موسم "و" ليهوشواع آناز) ١٩٨٦"(تسلل األفراد"لدافيد جروسمان ،و )١٩٩١(
" عيسو"و) ١٩٨٨"(روایة روسية "وروایتى   ،لحييم یئير) ١٩٨٧" (الغناء

 .لمئير شاليف) ١٩٩١(
 قد تناولت الصهيونية بالنقد على األدبيةوإذا آانت معظم هذه األعمال 

المستویات السياسية واألیدیولوجية وتقييم اإلنجازات ومدى نجاح الصهيونية 
رات وفشلها فى تحقيق أهدافها وسعى آتابها لطرح البدائل على ضوء المتغي

إسرائيل واإلقليمية على مستوى المنطقة ، فإن  السياسية واالجتماعية فى دولة
  عاتقه نقد الصهيونية من زاویة اعتمادهاواحدًا من هؤالء هو الذى یقع على

ساطير الواردة فى العهد القدیم بشأن الحق فى أرض فلسطين ، استنادًا إلى ألا
ء الملكية المطلقة على األرض بدعوى دعاا اإللهى بأرض الميعاد ودأسطورة الوع



روایة "فى روایته ) ١ ((1)الحقوق الدینية والتاریخية ، وهو األدیب مائير شاليف
 ".عيسو"و" روسية

 الصهيونى المتطرف ومن ينوقد تعرض شاليف لهجمة شرسة من دوائر اليم
 اإلسرائيلى الدوائر الدینية بسبب هاتين الروایتين وأتهم بأنه یعمل فى خدمة اليسار

 دبسبب علمانيته، وألنه نظر إلى الدین اليهودى نظرة استخفاف وتعامل مع العه
القدیم على أنه مجموعة من القصص األسطوریة غير الموثوق بها آمصادر 

 . للتاریخ الحقيقى لليهود فى العصور القدیمة
 

 "عيسو"ية لروایة  تالخلفية التوار
رمزى الذى بنيت عليه الروایة بشخوصها فى اإلطار ال" عيسو"تعتمد روایة 

وأحداثها على تلك القصة التوراتية التى تتناول حكایة الخدیعة التى قامت بها رفقة 
زوجة إسحق باالتفاق مع ابنها یعقوب ضد عيسو أخيه البكرى لكى یأخذ یعقوب 

صرخ صرخة عظيمة ومرة "البرآة من أبيه بدًال من عيسو وعندما علم عيسو ،
 أن ولما رفع عيسو صوته وبكى وطلب من أبيه) ٣٤:٢٧التكوین إصحاح (" جدًا

وبسيفك . بال دسم األرض یكون مسكنك وبال ندى السماء من فوق " :یبارآه أجابه
"   أنك تكسر نيره عن عنقكحولكن یكون حينما تجم. ألخيك تستبعد وتعيش 

رآة وقرر حقد عيسو على یعقوب من أجل الب) ٤٠-٣٩ : ٢٧التكوین إصحاح (
قررت أن تهرب وقتل أخيه یعقوب ، ولكن رفقة خافت على ابنها األصغر یعقوب 

وفى . به إلى حيث یقيم أخوها البان فى حاران حتى یرتد عضب أخيه عنه 
 على مسامعه الوعد رویكر.اإلصحاح الثامن والعشرین یبارك إسحق یعقوب 

) ٤:٢٨التكوین  " (لترث أرض غربتك التى أعطاها اهللا إلبراهيم"باألرض 
ألنهن شریرات فى عينى إسحاق "وعندئذ یقرر عيسو أال یتزوج من بنات آنعان 

رى فى نفس ویتكرر الوعد مرة أخ. وتزوج من بنات إسماعيل بن إبراهيم " أبيه
التكوین " (نت مضجع عليها أعطيها لك ولنسلكاألرض التى أ"اإلصحاح 
من ابنتيه ليئة وراحيل بعد خدیعة وعاش یعقوب فى رحاب خاله وتزج ) .١٣:٢٨

وعندما . قام بها خاله معه وهى الخدیعة التى ردها له عن طریق واقعة وحم الغنم 

                                                 
 



جاء أمر الرب ليعقوب ليعود إلى حيث یقيم إسحق آان عليه أن یختار أرض 
 :سعير بالد األدوميين، وعند هذا الحد من القصة یحدث ما یلى

 )٣:٣٢التكوین( إلى عيسو أخيه أرسل یعقوب رسًال قدامه) ١(
أخذت لغة الخطاب بين یعقوب و عيسو أخيه  منحى الخطاب بين السيد ) ٢(
 :والعبد

وأرسلت ألخبر سيدى ..وهكذا قال عبدك یعقوب . هكذا تقولون لسيدى عيسو  *"
 )٥-٤: ٣٢التكوین " (لكى أجد نعمة فى عينيك 

نت وإلى أین تذهب ولمن هذا الذى إذا صادفك عيسو أخى وسألك قائًال لمن أ*" ...
: ٣٢التكوین " .(وهو هدیة مرسلة لسيدى عيسو. تقول لعبدك یعقوب . قدامك 
١٨-١٧.( 
 ).٢٠: ٣٢التكوین "   .(وتقولون هو ذا عبدك یعقوب أیضا وراءنا* 

إن وجدت نعمة فى عينيك تأخذ هدیتى من یدى ألنى رأیت وجهك آما یرى * 
 ).١٠: ٣٢لتكوین ا".(وجه اهللا فرضيت على 

ليجتز سيدى قدام عبده وأنا أستاق على مهلى فى إثر األمالك التى قدامى فى *" 
 ).١٤: ٣٣التكوین " .(إثر األوالد حتى أجىء إلى سيدى إلى سعيره 

 ).١٥: ٣٣التكوین ".(دعنى أجد نعمة فى عينى سيدى *"
نية االنتقام تبد بيعقوب خوف شدید من عيسو خشية أن یكون مضمرًا له سا) ٣(

ء ما فعله به من خداع لدى أبيه ، وسرقته للبكورة والبرآة ، وهذا الخوف اجز
أو " الجویيم"هو الخوف الذى ظل مالزمًا لليهود على مدار تاریخهم من آافة 

أو الشعوب غير اليهودیة التىآان یرمز لها بنسل عيسو من " األغيار"
 " األدوميين

وفى مواجهة هذا ) . ٧: ٣٢التكوین ".(ألمر فخاف یعقوب جدَا وضاق به ا*"
الخوف یقسم رجاله إلى جيشين ویستعين بالرب عليه ینجيه من ید أخيه عيسو 

 :مذآرًا الرب بوعده له بأنه سيحسن إليه ویجعل نسله مثل رمل البحر
نجنى من ید  أخى  من ید عيسو ألنى خائف منه أن یأتى ویضرینى األم مع *"
 ).١٣: ٣٢ التكوین" .(البنين

وتحایل یعقوب على هذا الخوف بإرسال رجاله مع هدایا وفيرة إلى عيسو ، 
قترب ااألرض سبع مرات حتى إلى وسجد : "التقيا حتى حدثت المفاجأة وما أن



فاقتربت الجاریتان هما وأوالدهما وسجدتا ، ثم اقتربت ليئة أیضَا . إلى أخيه 
-٣: ٣٣التكوین " .(حيل وسجدا وأوالدها وسجدوا وبعد ذلك اقترب یوسف ورا

٧.( 
 : ولكن ماذا آان موقف عيسو إزاء آل هذا

 ).٤: ٣٣التكوین " .(فرآض عيسو للقائه وعانقه ووقع على عنقه وقبله باآيَا "
ودفنه عيسو ویعقوب " إسحق وتمضى القصة التوراتية فتحكى عن موت

 ).٢٩: ٣٥التكوین .("ابنيه
یحدث تناقش مفاجىء فى مسرح أحداث وففى اإلصحاح السادس والثالثين 

ففى اإلصحاح الثانى والثالثين ترد . القصة التوارتية الخاص بيعقوب وعيسو 
ولكن مدون القصة یبدو " أرض سعير بالد آدوم"اإلشارة إلى أن عيسو أقام فى 

أنه نسى هذه اِإلشارة وآل مالبسات األحداث التى سبق وتعرضنا لها ، ليتحدث 
يه نثم أخذ عيسو نساءه وب"أرض آنعان وارتحاله إلى جبل سعير عن إقامة فى  

وبناته وجمع نفوس بيته ومواشيه وآل بهائمه وآل مقتناه الذى اقتنى فى أرض 
ألن أمالآهما آانت آثيرة . ى أرض أخرى من وجه یعقوب أخيه لآنعان ومضى إ

فسكن . هماعلى السكنى معًا ولم تستطع أرض غربتهما أن تحملهما من أجل مواشي
 ).٨-٦: ٣٦التكوین " (عيسو فى جبل سعير وعيسو هو آدم 
وسكن یعقوب فى أرض غربة "ن بالعبارة يوهكذا یبدأ اإلصحاح السابع والثالث

والتى تتضمن تأآيدًا بأن أرض آنعان ظلت منذ ارتحال " أبيه فى أرض آنعان 
 " .رض غربةأ"إبراهيم إليها وحتى رحيل یعقوب وأبنائه منها إلى مصر، هى 

فى تفاصيلها آافة األبعاد الدرامية من  هذه هى القصة التوارتية التى تحمل
 فوق هذا آله الصراع ،وم العودة والخوف من االنتقام ثخدیعة وتآمر وهروب 

حول األرض والذى وضعت له القصة التوراتية حًال بسيطًا وهو حتمية ارتحال 
قه فيها لتصبح هى أرض الوعد أحد أطراف الصراع طواعية متنازًال عن ح

 .اإللهى ألحفاد یعقوب فقط

 ائية للقصة التوارتية ورالمعالجة ال
 وهى الروایة التى اعتبرها ١٩٨٨عام " روایة روسية "آتب مئير شاليف 

النقاد اإلسرائيليون أول روایة عبریة معادیة للصهيونية ، ففى هذه الروایة یحدد 
 ملكية قاصرة عليهم فى أرض فلسطين، وأن شاليف أن اليهود ليست لهم حقوق



تعان بها اليهود إلضفاء مصداقية على س أسطورة االهذه الحقوق ، ليست إ
استيالئهم عليها ، وأن من یدرك تمامًا تاریخ فلسطين یعرف أن أصحاب هذه 

 تنتمى فى فترات مختلفة لمن  تناوبوا مسيرة التاریخ، وآانت هذه األرضاألرض
تمسك بها، وال یوجد أحد من أصحابها السابقين له الحق فى استوطن فيها و

المطالبة بها آملكية مقصورة عليه فحسب تحت مسمى الحقوق التاریخية ویعرض 
شاليف لتلك العالقة التى تربط الشعب باألرض ، خالل عالقة الرجل بالمرأة 

 یطالب وبعد أن ترآها ال یكون من حقه أنفالزوج هو فقط الذى یستوعب الزوجة 
 . عليها، ومنذ تلك اللحظة تنتقل السيطرة عليها إلى زوجها الجدیدبحقوق 

الل قصة حب خ من" روایة روسية"إن شاليف یعرض لوجهة نظره هذه فى 
هى حبيبة الصبا التى لم ینسها " شوالميت"ة تدعى رهوعا" مرفين "تجمع بين

لرجال الذین عاشت بها حتى بعد مرور خمسين عامًا ، ولكن آل ا طًارتبموظل 
ر شاليف إلى أنه ال يوهنا  یش. كورة التى آانت له عليها بمعهم أضاعوا حق ال

یمكن أن تتوقع فى عالقة تجمع بين رجل وامرأة إخالصا من المرأة ، واألرض 
توجد مثل   ال توجد مثل هذه األرض وال: " ى آالمرأة التحافظ على إخالصهاه

یة للشعب اليهودى على د فإنه ال توجد حقوق أب، ومن هنا) ٢٥٨ص" (هذه المرأة
فلسطين ، التى تناوب عليها ووطئها فى فترات مختلفة من التاریخ آثيرون 

القائمة  أخرون وال یمكن ألحد منهم أن یطالب بحقوق خاصة مطلقة عليها ،ألن
الكنعانيون واألتراك وأبو فصادة واليهود والرومان :"طویلة فقد آان عليها 

ز الجبلى والعرب والقطط واألطفال األلمان ، والفاآهة الدمشقية، وتصارع والماع
 ).٢٨٦ص"(الجنود اإلنجليز من أجل غرس آثارهم فى الكتل الطينية المتفسخة

وهكذا حاولت هذه الروایة أن تكشف عن حالة معاداة التاریخ التى عاشها 
" فكریة للصهيونية حول اليهود فى عالقتهم بفلسطين ، وأن یهدم مؤلفها القاعدة ال

أرض  بال " التى وآأنها ظلت عبر التاریخ خالية فى انتظارهم " أرض الميعاد
، وهو بذلك یفجر المعضلة التى تعترض حل النزاع "شعب لشعب بال أرض

الفلسطينى اإلسرائيلى ویعرض حقوق العرب على قدم المساواة مع حقوق اليهود 
 من ل السياسى الذى یقترح دولتين لكله الحعليها ، ویقدم حل التقسيم باعتبار

قصة الفإنها تستند إلى " عيسو"، أما روایة . الشعبين  على أرض فلسطين 



التوراتية التى عرضنا لها وتعرض لقصة الخصومة بين توءمين على ترآة 
 . وحتى اليوم١٩٢٠والدهما من خالل التعرض لحياة أسرة خبازین تمتد من عام 

براهام وسارة إلرئيسيان هما یعقوب وتوءمه عيسو ، ابنا وبطال الروایة ا
 یصر على نصبيه فى المخبز  وآذلك الزواج من نحث األب ابنه عيسو على أیو

الحظ التشابه بين قصة التوراة (الفتاة ليئة التى آان  التوءمان یتنافسان على حبها 
 " )عيسو"والخطوط العریضة لروایة 

 ال مفر من المواجهة 
 خسر نصيبه فى ترآة أبيه وخسر أیضًا محبوبته  أنعيسو فلسطين بعدغادر 
تجه إلى الوالیات المتحدة ، حيث اشتغل هناك بالكتابة وألف آتابًا عن اليئة ، و

 . الخبز بالذات وحقق نجاحًا آبيرًا فى عمله الجدید
ة وأنجبت ليئة ليعقوب ابنه البكر بنيامين الذى یكبر ویجند فى الخدمة العسكری

فى الجيش اإلسرائيلى ولكنه یقتل فى حادث تبادل إطالق النار عن طریق الخطأ 
أو اإلهمال بين وحدتين عسكرتين فى الجيش اإلسرائيلى فى غور األردن ، بدَال 

ویؤدى حزن ليئة على مقتل ابنها إلى  ، ١٩٦٧من اقتحام الحدود  فى سنة 
 جبا، فى شيخوختهما ابنًا هوالعالقة بينها وبين زوجها یعقوب ، ثم یناضطراب 

حيث جامح یعقوب زوجته " إخصاب دون متعة "عملية ميخائيل ، الذى جاء من  
 قيصریة غير  بعمليةليئة النائمة فى سریر ابنها  الذى قتل دون علمها وقد ولدته

وقد نشأ ميخائيل هذا غریب األطور ال یحس باأللم  ویتخيل أشياء . طبيعية 
وب یحرص على رعایته ليصبح وریثًا له، لكنه یكتشف أنه ولكن  یعق. غریبة 

البدیل لبنيامين  ، ونتيجة لذلك تم استدعاء عيسو من الوریث غير مناسب ليصبح 
بعد نحو ثالثين سنة من اإلقامة هناك ليقوم برعایة " الشتات"الوالیات المتحدة 

 . والده المسن أبراهام بعد وفاة زوجته سارة بمرض السرطان 
ها عمل فى مجال التصویر إلى جانب عمقف رومى ابنة یعقوب ، التى توت

عيسو وتشجعه وآأنها تعوضه عن سلب أبيها لعمها محبوبته ليئة وتجسد أیام أبيها 
األخيرة آمالك للمخبز بالصور التى تلتقطها  ویشير السياق هنا إلى أن عيسو 

عين سنة ،مع أن یعقوب  سيعود ليصبح مالكًا للمخبز الذى طرد منه قبل نحو أرب
 . قد سعى جاهدًا لكى یبقى على المخبز فى حوزة ورثته هو



إن الروایة تعرض لمجریات الخصومة بين التوءمين یعقوب وعيسو ، أوًال 
على المرأة ليئة وعلى الترآة المتمثلة فى المخبز ولكليهما مدلول رمزى وعلى 

 عيسو اضطر لالنسحاب أو ذلك تصبح المواجهة بينهما ال مفر منها ، مع أن
 . أرغم عليه مما جعله منفيًا طوعيًا فى أمریكا 

وتتكون الروایة من ثالث قصص تبدو شبه مستقلة ولكنها فىالواقع تمثل جزءًا 
وما .رئيسيًا فى حبكة الروایة وقضایاها المطروحة رغم غرابة البناء القصصى 

اتية فى هذه الروایة  هما یهمنا فى مجال تناول الموضوع دحض األساطير التور
الواقعة . واقعتان  لهما داللة خاصة تنسحب على مجمل ما ورد فى الروایة 

الدوق أنطوون والخادمة " األولى تحدث فى القصة األولى التى تحمل عنوان 
إن هذا الدوق آان مغرمًا  بالعاهرات ، وفى إحدى المرات قادته  قدماه " زوجا

فى اليوم التالى دس تسكنه العاهرات ، وعندما عاد إلى مكان تحت األرض بالق
على  مقدمة ووجد " أنه غير مختون   عبارة اآتشف على مؤخرته وعلى قضيبه

أنفه آتابة بالوشم عندما نزعها بواسطة األطباء اتضح انها منمنمات تتضمن 
الفقرات االثنتى عشرة األولى من اإلصحاح الخامس والعشرین من سفر التكوین 

هى الفقرات التى تحكى عن األسلوب  الذى اتبعه إبراهيم فى حل نزاع ، و
 ما آان یملكه وأما لأعطى إبراهيم إسحق آ"الميراث عن ابنيه إسحق وإسماعيل 

عطاهم إبراهيم عطایا وصرفهم عن أأبناء السرارى اللواتى  آانت إلبراهيم ف
 ".إسحق شرقًا إلى أرض الشرق
إلياهو سالومو " فى القصة الثانية التى تحمل عنوان أما الواقعة الثانية فتحدث 

حيث "  قصة قریبة من الحقيقة عن أشخاص  بأسماء  مستعارة -ومریام إشكنازى 
نجد أن إلياهو إشكنازى هذا قد تخصص فى آتابة اإلصحاح  الخامس والثالثين 
من سفر التكوین الذى یتحدث عن حل النزاع  بين آل من یعقوب وعيسو  حول 

ألرض حيث ترك عيسو األرض التى آان یقطن بها آباؤه فى أرض آنعان ا
 .ا معاموسكن فى جبل أدوم ألن  األرض ال یمكنها تحمله

إن هذین النصين التوراتيين اللذین  وردا فى آل من القصة األولى والثانية 
قصد بهما مئير شاليف أن یشير إلى تلك القوى السياسية الصهيونية اليمينية 

تى حل قضية الصراع بين إسرائيل التى تتخذ من النص التوراطرفة فى المت
اإلسرائيليين  والفلسطينيين على األرض ، أنموذجا تتبناه وتدعو له ، وهو ما 



الذى یضع الميراث آله فى ید أحد  " الترحيل" أو " الترانسفير" عرف باسم 
ًا قطعيًا ، ولكن شاليف فى روایته عيسو یرفض هذا الحل رفض. األخوین 

ویرفض المرجعية التوراتية  فى حل الصراع ، ویجعل سياق  الحبكة الدرامية 
" عيسو"ینحو  نحو عودة الميراث لمن سلب منه وهو"  عيسو"فى روایته 

وفى عملية  المضاهاة بين القصة األسطورة . ابنة یعقوب " رومى"بمساعدة  من 
غ القصة األسطورة بما یتفق  مع وبين الروایة المعاصرة التى تحاول إعادة صو

العدل الذى جافته  هذه األسطورة ، نجد أن  القاص یلجأ  إلى جعل آافة أبناء 
یعقوب  الذین تمنى أن یكونوا ورثته إما أنهم یموتون فى الحروب أو یكبرون 
وهم غير مؤهلين لتحمل تبعات الترآة ویعيشون فى جو من أساطير  مختلفة 

إن .  ثوب معاصر ، فهم  خارج الواقع المعيش ىوراة فتستدعى أساطير  الت
تنع  بقضية على استعادة  ميراثه تق"  عيسو"ابنة یعقوب التى تساعد " رومى"

 تصحح أخطاء نبل وتصل إلى فراشه ، وآأنها تحاول أعمها وتتعاطف  معه ، 
ًا ها ، منذ أربعين عاميليئة أمها عندما خانت حبها لعيسو وتزوجت من یعقوب أب

" روایة روسية"عيسو هى بمثابة امتداد طبيعى لروایة "إن روایة ). ١٩٤٨عام  (
فى محاولة تحطيم ورفض األساطير التى اعتمدت عليها  الصهيونية ، حيث 

حيث " روایة روسية"هذا النهج من حيث انتهت روایة  " عيسو"تواصل روایه 
 قدم المساواة انتقل فى على" روایة روسية"إنه  بعد أن جعل حقوق الشعبين فى 

ليفند  مزاعم اليمين الصهيونى المتطرف الذى یقوم بنهب الميراث، " عيسو"
 الذین ذاقو مرارة األبناءمن "  عيسو"مطالبًا برفع الغبن الذى وقع على نسل 

وهكذا  فقد اهتم  مئير  شاليف فى الروایتين باإلعالن  . ونسله " یعقوب " أطماع
حيث " دولة إسرائيل " وفشل مشروعها  األساسى  وهو عن فشل الصهيونية  

أن یعود البستان أو المزرعة األسریة التى ترمز للدولة " روایة روسية"توقع فى 
لتستخدم آمقبرة قومية ، وبذلك تعود فلسطين  لتقوم بدورها األخالقى الذى آانت 

ن المخبز الذى یتنبأ بأ" عيسو"تقوم به حيال اليهود وهم فى الشتات  وفى روایة 
آان یمتلكه إبراهام وأورثه ليعقوب دون عيسو، سوف یعود إلى نسل عيسو وربما 

نسال ) رمز حرآات السالم فى إسرائيل (یتوالد من مضاجعة عيسو ورومى 
 . جدیدا



النقاد اإلسرائيليين ألنه تجرأ  وقد تعرض شاليف لهجوم عنيف من آثيرین من
ة تلك المتصلة بالميراث األبدى اليهودى  على وخاص. وأنكر األساطير اليهودیة 

أرض فلسطين  وفقًا لمنهج تقسيم الترآة الوارد فى اإلصحاحات التى أشرنا إليها 
آيف لم ترتعد یداه حينما هم بمناقشة مثل تلك القضایا  :" وقال أحد النقاد 

واعتبر البعض ". المصيریة حول مستقبل  وطن الشعب اليهودى  فى فلسطين؟ 
نها حالة عرضية لما یحدث فى األدب اإلسرائيلى ، وأبدوا اندهاشهم من رواج أ

 طبعة بين جمهور القراء وأبدوا ةالتى طبعت فى إحدى عشر" عيسو"روایة 
ين يتخوفهم من شيوع تلك األفكار التى یروج لها بين یهود إسرائيل وبين الفلسطين

! 
ى ال یتسع المجال للتعرض لها الروایة مليئة  بالعدید من القضایا المهمة الت

 ....عبر هذه المساحة
 الروایة تتحدث عن القدس ، عن الصهيونية منذ عقد المؤتمر  الصهيونى 

نى المتطرف ، عن دور ين ، عن المعسكر اليمياألول حتى األن ، عن الفلسطيني
... ين وإسرائيل وعن المرأة والحب واألرض يأمریكا فى حل النزاع بين الفلسطين

 .ویمكن أن تكون مجاال لدراسات أخرى حول هذا العمل الروائى الفرید
 



 :هامش
 )آداب عين شمس (العبریة  أستاذ ورئيس قسم اللغة(*) 

مستعمرة " (موشاف" فى ١٩٤٨ولد فى إسرائيل عام : مئير شاليف ) ١(
تدعى ) مستعمرة اشتراآية" (آيبوتس"ثم انتقل إلى " نهالل"تدعى ) تعاونية 

درس علم النفس بالجامعة العبریة بالقدس ، . ویعيش حاليًا  بالقدس "  سارجينو"
ویكتب حاليًا فى الصحافة اإلسرائيلية بأسلوب " وعمل مقدم برامج تليفزیونية 

" العهد القدیم اآلنى) "١٩٨٢" (مثوى الطائش"ومن أعماله . ساخر والذع 
) ١٩٨٨"(وسيةروایة ر) "١٩٨٨"( أعماًال مخجلة بىأبى یفعل) "١٩٨٥(
ترجمت أعماله إلى اإلنجيلزیة والفرنسية واإلیطالية ) ١٩٩١" (عيسو"و

 نمرآية والنرویجية  اوالهولندیة والسویسریة والد
 



 فسها نالروح الشريرة تأآل 

 )حول إحساس اليهودى بالغربة فى إسرائيل (
إذا آانت ظاهرة االغتراب قد أصبحت ظاهرة عالمية تعم الشعوب والمجتمعات 

ومن خالل . الضارب بجذوره فى المجتمعات األخرى واألفراد ،فإن االغتراب 
نكتشف أنه من األدباء " أهارون ميجد"دراسة اإلنتاج األدبى لألدیب اإلسرائيلى 

ر ورآز على طبقات ص المعاهالذین غاصوا فى أعماق المجتمع اإلسرائيلى وواقع
 .هذا المجتمع مبرزًا الفوارق الثقافية والدینية التى تميزه

 وبين الثقافة الغربية واآلخرین" الكيبوتس "اقضًا بين أعضاء إن هناك تن
وبين الماضى والحاضر ، وبين العبریة " الثقافة السفارادیة "وبين " اإلشكنازیة 

إلخ ، ومن ...والييدیشية وبين المتدینين والعلمانيين ، وبين القوى السياسية المختلفة 
ضات خلقت اغتراباًَ  واضحًا  فى خالل ذلك یمكننا القول بأن مجمل هذه التناق

 .سلوك ومواقف أبناء هذا المجتمع یختلف فى ماهيته وأسبابه  ومسبباته
ى        " اليهودى  "إننا نجد أن     ول لليهودى الغرب ا إلهى     "الشرقى یق د   .. ی إنك بالتأآي

انى           " تحب العرب أآثر مما تحبنى        دین للصهيونى العلم ول اليهودى المت إن : "ویق
ا یهمك هو أرض إسرائيل                  ثقافتك آلها    " . مستوردة ، وأنت تابع للغرب ، وآخر م

بورا  ودى الدیاس ى  لليه ودى الغرب ول اليه تات" یق رض " : " الش ى  أن تتع أتمن
ودة ألرض            ن یكون  أمامك إال الع لمذبحة آبيرة وأن تحاآم  وأن تطارد ، وعندئذ ل

ر     ارًا آخ ك خي ك ال تمل رائيل ألن ل   . إس ون، ه ت مجن ل أن رب  وه دق أن الع تص
اء دول  دون بن دون أن یأآلون ةیری م یری امرة؟ إنه ودا والس اءا یه هادات  أحي ذه ش  ه

ذاتى          یهودیة عن مجتمع یقول عنه التاریخ      متى  ..  إنه نال بطولة األمم فى التدمير ال
 )١(" عجز عن تمير األخرین 
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 االغتراب
بمعنى الغربة بين البشر ، بمعنى التسبب فى " االغتراب"یستخدم مصطلح "

. ما مكروهًا آخر أو حدوث انفصال أو جعل شخص فتور عالقة ودیة مع شخص 
أنهما فعلى یغرب ، یغترب ، ب) ١٨٨٨(ویشرح قاموس أآسفورد للغة اإلنجليزیة

یعنيان التحویل إلى ما هو غریب أومفارق أو التحول فى المشاعر أو العواطف 
 .)٢(" .أوجعل شخص ما آارهًا أو معادیًا 

وى والمعنى االصطالحى واحد  ، الغربة أما فى اللغة العربية  فالمعنى اللغ
ا فى اللغة بمعنى واحد هو الذهاب والتنحى عن الناس ، والكلمة مهواالغتراب آال

 .تستخدم استخدامًا دینيًا واجتماعيًا وعاطفيًا" الغربة"العربية 
ویعرف االغتراب بأنه فقدان اإلحساس بالنفس ، وأعراضه الشخصية تنحصر "

خرین أسوأ آلالذى یشعر باالغتراب یعتبر نفسه سيئًا ، وأن افى القلق ، فالشخص 
منه ، ویعانى من آالم  عصابية حسب درجة اغترابه ، فاالغتراب یولد القلق 

 . والشعور بالذنب

 االغتراب الوجودى
إلى االغتراب على أنه ضرب من ضروب الوجود " آانت نظرة الوجودیين"

. د معه حریته وإنسانيته وجوهر وجوده ق یفالزائف الذى یسقط فيه اإلنسان سقوطًا
فهى ال . ومن هنا آانت الحریة عند  الوجودیين مرتبطة باالغتراب ارتباطا وثيقًا 

 قهر االغتراب ةتكون وال تكشف عن معدنها الحقيقى إال من خالل عملي
 . )٣("المستمرة

أنه توجد فى آل المجتمعات قيم متناقضة وصراعات ثقافية " بارسونز"ویرى "
خصوصًا تلك المجتمعات التى ینطوى ترآيبها السكانى على تباین ثقافى بين 
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ختلفة ، وتللك التى ینطوى بناؤها االجتماعى على تمایز جماعات دینية وساللية  م
 " طبقى یتميز بفوضى واضطراب معيارى 

وعندما یشعر اإلنسان بأن دوره فى المجتمع ال یشكل قيمة أو أن ما یقوم به من 
یشكل أهمية أ و له قيمة تحسب له فإنه فى هذه الحالة یشعر  عمل أو مساهمة ال

 العمل والعاملين معه، وقد یؤدى ذلك إلى حالة من بالغربة واالغتراب من هذا
ة االنتماء حتى أنه یتمنى من زالهرب أو االنسحاب من موقعه ، وتقل عنده غزی

فعندما ینعدم الباعث لدى اإلنسان یشعر . هـداخله لو دمر مكان عمله وآل ما حول
 الدالة على بتلك الحالة من االغتراب التى  یكون اإلحباط واالآتئاب  من المظاهر

الشخصية اإلسرائيلية فى روایات   تعرض لظاهرة االغتراب لدىنذلك وسوف 
 " .مجيد"

 االغتراب فى الشخصية اإلسرائيلية 
إذا آانت العزلة تعد مظهرًا من مظاهر االغتراب فإن اليهود مغتربون بطبيعتهم 

 عن بقية وباختيارهم منذ القدم ، حيث یعتبرون أنفسهم جنسًا متميزأ ومختلفًا
 . مخلوقات الدنيا بناء على فكرة نقاء الجنس  اليهودى ،وأنهم شعب اهللا المختار

 وعلى هذا األساس فقد انعزل اليهود بيهودیتهم على مسار التاریخ وحتى یومنا 
هذا حيث امتدت عزلتهم فى إقامتهم بين الشعوب المختلفة فى تجمعات خاصة بهم 

إلى اإلقامة فى الجيتو الكبير  )  االستيطان مناطق(وفى " الجيتو"متمثلة فى 
 . إسرائيلةوالمتمثل فى دول

تعرض للنماذج األدبية فى روایات األدیب اإلسرائيلى نتوقف معه نأن  وقبل
فى الحقيقة آنت  أشعر فى قرارة " شخصيًا لكونه مغتربًا على مدى مشوار حياته 

غریب  بين األطفال فى  فى أى فترة من فترات حياتى بأنى تنفسى حيثما آن
وفى حرآة الشباب ، " الجمينزیا"المدرسة ، وبين الطالب فى المدرسة الثانویة 

قمت بما أمكننى  عمله على أحسن ما یمكن قدر استطاعتى ، " الكيبوتس"وفى 
 .)٤(ووقفت فى الداخل ورصدت من الخارجشغلت وظائف أآسبتنى  احترام الجميع 
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على الرغم من وصوله إلى " بالشتات" انتمائه إلسرائيل وارتباطه يقةعن حقو
أوًال وقبل  :"یقول ". الخامسة والنصف من عمره "فلسطين وهو فى سن الطفولة 

بالطبع آل شىء أنا لست شخصيًا من مواليد إسرائيل ولفترة قریبة ، آنت مصنفًا 
 )٥(" .الشتات"ضمن األشخاص القادمين من 

انتماءه الشخصى والحقيقى بعيدًا عن إسرائيل التى یشعر "  ميجد"ویحدد 
باالغتراب فيها ویضع نفسه مع یهودى الشتات وبالتحدید بين یهود بولندا وروسيا 

. رة هى یهود بولندا وروسيا لقد آنت أشعر دائما بأنى جزء من أسرة آبي:" یقول
 " .الشتات. "آانت الصهيونية قائمة على رفض آل شىء 

آأدیب مغترب بظاللها على شخصياته فى العدید " ميجد"وقد أضف شخصية 
وحول ذلك .مع تالغتراب واالنفصال عن الجماعة والمج اخذ طابعأمن روایاته ت

  وشخصياتى  فقد أصبح آل تأصلت حياتى بهذا الشكل فى سماتى" :" ميجد:"یقول
األبطال فى قصصى وروایاتى أبطاًال  مضادین  لهم صفات خارجة عن المجتمع ، 

وآان الشكل السائد هو الساخر أو الهجائى تلك الحالة آانت فى أولى روایاتى  
" الكيبوتس"وهى روایة هجائية تدور أحداثها  حول زوجين یترآان "  حدفا وأنا"

" نصيب األبله " وآذلك فى روایة . ن التعود على حياة المدینة ولكنهما ال یستطيعا
فقد آانت السمات األساسية لتلك الروایات " الحى على حساب الميت" وروایة 

تشكل جانبًا من  سلبيات  السعى نتيجة لتحوالت نشطة حدثت فى المجتمع 
فكرى اإلسرائيلى ، وآانت تلك عبارة عن تغيرات وتحوالت فى مجمتع طالئعى 

 . )٦(" تشكيل فى إطار دولة تشمل عناصر نجاحات وإنجازات وقوة عالية ی
نجد أن البطل عبارة عن مهاجر من " هاینز وابنه والروح الشریرة "وفى روایة 

. یحارب حربًا ضروسًا ضد البيروقراطية " مغترب"منعزل عن المجتمع ألمانيا 
نجد البطل عبارة عن شخص متواضع ورقيق القلب " الحياة قصيرة "وفى روایة 

یعمل وآيل تأمين ویعيش أوقاتا صعبة مع  طموحات زوجته  ویفتقد األلفة األسریة 
یصارع الجميع " نصيب األبله "وآذلك فإن بطل روایة . ویعتریه االغتراب 

ویحاول ضد رؤسائه وقادته فهو ال یرغب فى قتل األسرى العرب والعزل ویجد 
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ده عن مبادئه العادلة ویعيش فى عزلة وغربة حنفسه معزوًال عن الجميع یدافع و
ولم " الموشافاه" نشأة ریفية فى أنش" عسائيل"ل روایة بطبعيدًا عن الجماعة و

 . ینة لشعوره بانه غریب عن المجتمع الحضارى یتمكن من التأقلم مع حياة المد
روایة أشواق إلى " ميجد"وعن االغتراب فى واحدة من أحدث روایاته وهى 

شخص أبله فى نظر المجتمع " فى روایة نصيب األبله  إن البطل: "یقول" أولجا 
إنه یبدو . ألنه غير مؤهل لالندماج فيه ویشعر فى قرارة نفسه أنه ال ینتمى إليه 

فى الروایة الجدیدة وهما ليسا متشابهين ولكن یوجد بينهما " البرت جيروت"أنه آ
ال . نهما منبوذان ووجودهما  قائم خارج الجماعة إ. عدد من الصفات المشترآة 

ولكن على . یندمجان فيها ویشعران فى قرارة نفسيهما إلى حد ما أنهما غرباء عنها 
 الجماعة وهما فى الواقع واء تغيير حياتهما  یحاوالن التغيير سالرغم من هذا فهما

 ".ال ینجحان 
وعلى الرغم من الجهود الجبارة التى تبذلها الصهيونية خارج إسرائيل بكل 
وسائلها وأدواتها اإلعالمية فى تصویر دولة إسرائيل آحصن أمان ومالذ لكل 

فشعور . مًا اليهود فى شتى أنحاء العالم إال أن الواقع یعكس صورة تخالف ذلك تما
هم فى قلب إسرائيل ، فى واالغتراب واإلحساس بعدم األمان یسيطر عليهم وحتى 

خالل الحوار بين اثنين من یهود الشتات  من" ميجد"تل أبيب ، آما صور ذلك 
" یوسله"وهو یحاور ضيفه اليهودى " فریجلمان"بطل روایة "  فریجلمان"أحدهما 

ون بين اليهود ، ولكن شعور االغتراب یسيطر محاوًال إقناعه باألمان  لكونه سيك
 .على المجتمع فى نهایة األمر 

آأسه لتحيتى وارتشف رشفة صغيرة ومسح فمه بظهر یده " یوسله هفط"رفع "
سأتى إلى : وأنا أفكر على النحو التالى. أنا لم أعش فى إسرئيل إننى خائف : وقال

تمامًا آماهو شعورى بأننى تل أبيب ،وأتمشى فى شوارعها وسأشعر وآأنى غریب 
نك  تقول إ! غریب فى لندن وفى ستوآهولم ، هذا حسن بالذات وربما آان ميزة 

 وأنا یا -آل هؤالء الذین من حولىال شىء جدید على اإلطالق بالنسبة لهم : لنفسك 
ولكن فى إسرائيل ؟ ! مثل أوزة بين ذآور البطل أتجو! یوسله ، أرى ما ال یرونه

 إسرائيل؟ أنا غریب فى 



نهم جميعا إ"صدقنى"وعده فریجلمان ! لن تشعر بأنك غریب فى إسرائيل
 . )٧("مختونين

توضح هذه الفقرة بجالء مشاعر الخوف والقلق والغربة عند اليهودى آحتمية 
أو فى تل " توآهولملندن س"لتلك المشاعر سواء فى الشتات آما عبر عنه فى الفقرة 

أبيب وهى قلب دولة إسرائيل على الرغم من أن جميع من یحيطون به هم من 
رى أن مشاعر الغربة واإلحساس بعدم األمان متأصلة نوهكذا " اليهود المختونين

داخل دورة الشعور لدى اليهودى سواء فى الشتات أو  آونه متواجدًا فى قلب آيان 
آلما "و غایة فى األمل لكل یهودى فاليهودى  خاص به وهو دولة إسرائيل وه

وصل إلى مرحلة عليا من تحقيق اآلمال العظيمة تحل به مشاعر القلق على 
ن یصبح مرة أخرى فى مهب الریح بالنسبة أمصيره بعد آل هذا اإلنجاز  خوفًا من 

ة مكانية  الحفاظ على ما حققه من ثروإلمكانية استمرار وجوده فى هذه البالد أو إل
 . )٨("أو مكانة أدبية أو  علمية

وفى هذه الفقرة  یبرز الكاتب تلك المشاعر الدفينة المعبرة عن اغتراب اليهود 
 : ویوسله" فریجلمان"من خالل هذا الحوار المستمر بين فى إسرائيل وذلك 

 .ننى غریب ابتسم لى أننى ال أشعر بإأنت أیضًا تعتقد هذا؟ 
ار اليهودى  فى س العالم التى إذا القد قلت إن إسرائيل هى البلد الوحيد"

شوارعها فإنه یشعر فى قراراة نفسه بالغربة  إنه یعر ف أن ذلك ليس بسبب 
ها اآلخرون إليه ولكن بسبب الطریقة التى یرى بها هو ب ینظر الطریقة التى

 .)٩("نفسه
الغتراب الحقيقية لدى یهودى الشتات مع إقامتهم ا مشاعر ةتفرز الفقرة السابق

لعالم إسرائيل هى البلد الوحيدة فى ا" إن عبارة . فى إسرائيل على وجه الخصوص 
نه بإمكان اليهودى أن یشير إلى جذوره فى أى بلد من العالم حيث مولده أتوضح " 
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وإقامته وموطن أجداده ویشير إلى ذلك بكل أمان واطمئنان ولكن بالنسبة إلسرائيل 
 . فإنه ال یملك التصریح بوجود جذور حقيقية فيها 

ا تضمن أیة إشارات وإذا آان العمل األدبى هو بمثابة وثيقة تاریخية وخاصة إذ
 ال هزمنية ومكانية مأخوذة من الواقع بشرط اإلشارة إلى ما یتعلق باإلنسان، فإن

وإذا آان العمل األدبى هو بمثابة وثيقة . ة فيها يیملك التصریح بوجود جذور حقيق
تاریخية ، وخاصة إذا تضمن أیة إشارات زمنية  ومكانية مأخوذة من الواقع بشرط 

یشير إلى الفترة الزمنية التى سبقت " ميجد" یتعلق باإلنسان، فإن اإلشارة إلى ما
اليهود والتنكيل بهم فى أوربا فى األماآن  الحرب العالمية الثانية ومدى مالحقة

فًا یشير إليه فى الروایة والحقيقية لتواجدهم ویختار مكانًا محددا ومعر
عد استلهام التاریخ من فقد استطاع من خالل  الحوار  أن یرسخ قوا" زاموشتس"هو

قت وحيث المكان والزمات وذلك  من خالل ذآر الحرب آزمان  عابر وذآر ال
نها ثالث إ" اآلن أیضًا هنا "الراهن المعاصر عندما جاء على لسان بطل الروایة 

" هنا"المعاصر وعلى المكان " اآلن"آلمات فقط ولكنها  تدلل على الزمان 
 " . إسرائيل"

تدلل على حتمية المصير المكتوب على اليهودى سواء " أیضًا "وآذلك فإن آلمة
أو فى إسرائيل من إحساس بالغربة واالغتراب وعدم األمان لتوقع " الشتات"فى 

 .التعرض للقتل فى أى وقت 
 



 أدب الشباب فى إسرائيل يرتاب باأليديولوجيات

 مجال الشخصى بال ويهتم 
م على نطاق لهيعرف رموز األدب الروائى فى إسرائيل الذين ترجمت أعما

بالتزام سياسى ) يهوشواع  وديفيد غروسمان . ب. أمثال  عاموس تموز وأ )واسع
 وينعكس هذا فى مضامين رواياتهم التى ،عال وارتباط وثيق بفضاء الحياة العامة 

تتناول مواضيع مثل المحرقة وحرب أآتوبر واالنتفاضة آما فى نشاطهم  آمثقفين 
 ويدعمون اتفاق أوسلو ويوقعون بينات سياسية ، معروفين يناهضون االحتالل

.  ومع ذلك من الخطأ االعتقاد بأنهم يمثلون الثقافة اإلسرائيلية بكليتها .اوهلم جر
دباء  الذين تزيد ألفعلى رغم أن أعمال هؤالء الروائيين وغيرهم  من فئة ا

 أآثر -ناتى مثل ب-آثر انتشارًا يعزف الشباب أل  سنة ، ال تزال ا٤٥أعمارهم عن 
آثر عن قراءتها معتبرين أنهم من الطراز القديم وموسومين بإسرائيل ما قبل أف

ر وآبار فى اغلب من قبل أناس غريبى األطوألن نتاجاتهم تقرأ فى اأو  ـ١٩٦٧
 . هم ئالسن مثل آبا

 ماذا تقرأ بناتى؟ 
ال اسبوا شهرة تن لم يكملكتاب دون سن الخامسة والثالثين ، ماقبل آل شىء 

ات فى يات  والثمانينيواخر السبعينآوا تعليمهم فى قالسنين وتل خير مناأل فى العقد
ولم يحظ سوى واحد من هؤالء الكتاب وهو . فسادًا بكثير إإسرائيل أقل أدلجة و

ما جعله م) لمانيةألنجليزية  واإلإلى اللغتين ا( أورلى آاسل بلوم ، بترجمة أعماله 
 هؤالء الكتاب الشباب  اليقلون أهمية ، إن لم يكونوا نلك. معروفًا خارج البالد 

 .دراكإلالوعى وا أآثر أهمية ، فهم يمثلون تحوًال آامًال فى
نهم ليسوا أقل علمانية إهى السمات المشترآة التى تجمع بينهم عدا العمر؟  ما

فى المئة ٦٠آبر سنا ويستجيبون  إن صح التعبير لحاجات الـ  ألمن الروائيين ا
النزعة  وأ بالتدين  الذين يتحدون من جيل المؤسسين وال يتصفونالجمهورمن 

 نهمإ. المحافظة ، وليسوا من العرب أو المهاجرين الجدد من االتحاد السوفياتى
، ينتمون إلى ذلك القطاع الحداثى من السكان الذى ال  يزال مهمينًا  باختصار

روثوذآس ألالة اليهود اهميته تواجه منافسة حادة من قبل غأن إعلى رغم (



نصارهم ، والمحافظين الشرقيين أ وىوالمستوطنين ذوى االتجاه الدينى القوم
واولئك الذين يتحدون  هيمنتهم ال ينتجون أدبًا وال ) وغيرهم " شاس"أمثال حزب 
آبر  أ فى المئة من الجمهور تمثل وزنًا ٦٠الهكذا ، التزال نسبة . يستهلكونه 

 بأنهم - وقراؤهم -إلسرائيلية ومع ذلك ، يتصف الكتاب الشباب بكثير فى الثقافة ا
 .       علمانيون بطريقة جديدة تمامًا ، ربما بعد حداثية 

ساسى  أيديولوجيات ، ويهتمون بشكل ألنهم ينظرون بارتياب إلى آل اإ
بالمجال الشخصى ، ويبدون ميال إلى تبنى مذهب المتعة ويغضون النظر تمامًا 

ومع ذلك يستغرقون فى الوقت نفسه بعمق ) اليهود بشكل واع احيانا عن تاريخ 
بيض المتوسط وفى الثقافة الشعبية اإلسرائيلية وأآثر تجلياتها ألفى بيئة البحر ا

بدًال ) فى البلدات (موسيقى الروك وآلمات أغانيها ، والصحف المحلية : حيوية 
التى ترآز على " معاريف"و " يديعوت"و " هارتز" مثل ( من الصحف الوطنية 

اع زشارة إلى النإل ونادرًا ما تجرى ا)الجدية  والرئيسية "مواضيع السياسة 
العربى اإلسرائيلى ، فيما تطغى هموم  شخصية ، مثل الحب واالنفصال والوحشة 

 على حساب مبدأ بةويحتل الفرد موقع الصدارة ، وذلك الفرد الذى يلقى صعو
قدمنا " (الرصاص المطاط"آيًا فى رواية يارون إيزراهى الجماعة العتيق تحليًال ذ

 ") . الحياة"فى " لها مراجعة فى صفحة أفكار 
آما يصفها نقاد " نثر موجز "األسلوب واع ، وتهكمى بعض الشىء ، واللغة 

 تشابه لغة شئتإن  "ةصحافية جديد"األدب فهى واقعية ، بل حتى جافة ، و
وز ، ألعناصر المثيرة للشفقة فى أعمال أموس نه يتجنب اإالنصوص السينمائية 

نه يمد جذوره فى إ. ، والتلميحات األدبية المعقدة لغروسمان عوعاطفية يهوشوا
" هذا المكان الذى يعج بالنشاط " وتل أبيب . الحياة الحاضرة واللحظة الراهنة 

 ضواحيها ، هىعن المدينة التى ال تكف عن الحرآة ، آما تدعى نفسها فضًال 
 فى القدس التى ابدأالموقع الذى تجرى فيه أحداث هذه النصوص فهى ال تدور 
حد عن أ فى ابدأتعتبر متشبعة تمامًا بالتاريخ والدين والسياسة ال تدور 

 إلى الزوال آما ال تدور أبدًا هالكيبوتزات، التى تمثل جزءا من واقع بال فى طريق
 . فى األرض المحتلة 

روايات  حيث تدور أحداث الكثير من(عراق مثل حيفا ألأو فى مدينة مختلطة ا
" خائن"لى معسكرات االعتقال وتستخدم تعابير مثل إ وال ترد أى إشارة عيهوشوا



ألف :"بشكل ساخر ويستهزأ بمؤسسات مقدسة " من أجل الحرية " مقاتل "أو 
ن رئيس أي"تغار آيرث ، وهو آاتب شاب محبوب ، رواية ساخرة شعبية اسمها يإ
هى محاآاة تهكمية لروايات الجاسوسية حيث يعبث مسؤولون فى " لموسادا

شعار التزام السرية  والكتمان الذى صاغه رئيس  الجهاز بحياة مرؤسيهم، تحت
 " أولئك الذين ينبغى لهم أن يعرفوا يعرفون"الوزراء السابق شامير 

ت بين الجنسين لكن هل يبدى هؤالء الكتاب نفورًا من السياسة واهتماما بالعالقا
 أآبر -نثوية أآثر تسلطًا وألالنساء ا  خصوصًا بالرجال الذين يشعرون بالقلق من-

 أنهم منغمسون فى الثقافة قات الفلسطينية اإلسرائيلية ؟ هلالعالبمن اهتمامهم 
أآثر من ) مثال" سينفلد ("ديا األمريكية يزيون والكوميالشعبوية لمسلسالت التلف

ة ؟  تغلب عليها قضايا األمن والسياس األخبار المسائية التىانغماسهم فى نشرات
الذين ينتمون إلى جيل أآبر سنا وفى " مؤرخو ما بعد الصهيونية الجديدة"بخالف 

ات من العمر،وال ينتقد هؤالء الكتاب الشباب الرواية الصهيونية، وال يربعينألا
بالضجر فحسب من نهم يشعرون إيبدون اهتمامًا فى معارضتها برواية مضادة 

ثر الصدمة التى أحدثتها حرب إوهم ال يحملون " الجداالت الطنانة"آل هذه 
ات تلك يمل فى الثمانينألنهاك وخيبة اإلحرى أثار األأآتوبر ، بل يحملون با

آما يحملون ندبة . االنتفاضة  و السنوات التى نشأوا خاللها ، مع حرب لبنان
ا فيها سن المراهقة ، مع االنطالقة المدهشة ات ، والسنوات التى بلغويالتسعين

لالقتصاد اإلسرائيلى التى تمحورت حول الصناعات االلكترونية 
 عالم الملذات المادية والنزعة -تزليا رفى تل أبيب وضاحية ه" وادىالسليكون"فى

االستهالآية حيث يحيا أبطال هذه الروايات والقصص لكنهم ال يستمتعون به فعًال 
) لذات الجمعية لال ( ك روحى من نوع ما للذات الفردية ارعون إلى إد يتوقذإ، 

أفضل مثال على هذا " ميناء ليسا "تقدم رواية آاسل بلوم الجديدة (لكن ال يجدونها 
دراك فى الفضاء الشخصى إلنهم ينشدون الحالة السوية واإباختصار ، ) المنظور

نهاك الناجم إلية  ولدها ا وهو منبر يحتوى على رغم ذلك على مضامين سياس-
أذهب بالباص أنا سوى أآثر من أى شخص آخر ، "عن نزاع طويل ومستديم 

مع " ماتشينا" حسب ما تقول آلمات فرقة الروك الشعبية ،"العمومى إلى الشاطىء
كمن تحت هذا آله يأس ما من قدرة المجتمع على حل القضايا الراهنة يذلك ، 

اليوم "ول رواية عوزى ويل  ذات العنوان االستشرافى تتنا. الكبيرة آاألمن مثًال 



 ، حكاية عالقة غرامية ١٩٩١التى نشرت عام " الذى قتلوا فيه رئيس الوزراء 
ليه العنوان فى غفلة عما يجرى حتى يقحم إفاشلة تنشأ فى ذات اليوم الذى يشير 

  إلىاقىأشو" كتجار آيري والفتاة وتمجد رواية إىالحدث المروع نفسه على الفت
ات عندما بدا أن السياسة تتجه يزمنًا عاشه آطفل فى منتصف السبعين" آيسنجر 

 .إلى هدف ما 
فالحدث الوحيد " النثر الموجز"ولكن الواقع آان أآثر سخرية من روايات 

المستمد من الحياة الفعلية الذى آثار هؤالء الكتاب وحفزهم للحظة وجيزة إلى 
اآتشفنا "ومثلما قال أحدهم فى ذلك الحين .  رابين التحرك السياسى، آان اغتيال

فجأة أن السياسية تهم فعًال ، وأن شخصًا يمكن أن يموت ، مثل رئيس الوزراء 
من أجل مثل أعلى اعتقدنا أنه ضاع إلى األبد وينتمى إلى زمان ومكان آخرين، 

ق الكتاب مثل أعلى يمكن أن يضمن الحالة السوية ذاتها التى نتوق إليها  ، وانطل
الشباب  فجأة يوقعون البيانات ويلقون الكلمات فى االجتماعات الجماهيرية 

 . ويعطون مقابالت للصحافة السياسية
مع ذلك جاءت تلك اللحظة وولت فقد دفع الفوز االنتخابى الذى حققه نتانياهو ، 
ة قبل ذلك قرار بيريز المشؤوم أال يستخدم حادث االغتيال فى الحملة االنتخابي

الكتاب الشباب إلى أن يعودوا إلى " إثارة عداء الناخبين الوسطيين "خوفُا من 
فضائهم الشخصى المقدس البعيد عن السياسة وهو قرار يشى بال شك بمضامين 

 .سياسة 
" هاآرتس"آاتب هذا المقال هو الكاتب عمانوئيل سيفان ، وقد نشر فى صحيفة 

١٥/١٢/١٩٩٨. 
     



 (*)التائبون فى المسرح
ویخيل فنانوا  .إن التائبون هم حالة وسط بين جانبى شرخ عميق فى المجتمع اإلسرائيلى

المسرح مكانة هامة فى نظام العالقات بين العلمانيين والدینين، هؤالء الفنانو الذین انتقلوا من 
 .انب إلىاآلخر ، وسخروا مواهبهم لخدمة الدین، بعد أن آانوا مجندین ضد التوبة ج

، الذى یحيا وسط أغلبية علمانية،  (الحریدى والصهيونى الدینى )ویهتم المجتمع الدینى  
بتوجيه أبنائه للعمل فى اإلعالم بمساعدة التائبين ، وتأليف نصوص درامية من خالل 

  .التليفزیون بشكل أساس 
وغالبًا ما یكون هدفهم عمليًا ، لشد أزر جماعة المؤمنين ، وآذلك لعرض مواقفهما 
لآلخرین ، ویوجد المعسكر الدینى أقواله مباشرة ضد الجماعة الحاآمة فى المجتمع 

 "شومرنى هشاف")اإلسرائيلى ، وضد موقفها المفضل فى الثقافة اإلسرائيلية وخاصة ضد 
لذى طلقه الحریدیم على زعماء العلمانيين  ووسائل االعالم التى وهو اللقب ا ("البوابين "و

بينما تتوجه الرسالة  .یرون فى معظمها للطبقة االشكنازیة العلمانية  وتخدم أغراضها 
المسرحية فى معظمها للجماعات ذات األصل الشرقى ، والطبقات االجتماعية واالقتصادیة 

 .الدنيا 
اط لدى جماعات الدینين ، فيهاجمون الطبقة المثقفة ویستغل الحاخامات مشاعر اإلحب

وینددون بفشل حرآة  .العلمانية ، والسياسيين ، ووشائل االعالم والمؤسسات القضائية 
الهسكااله التى آانت تتطلع ليهودیة بالدین ، وآذلك ینددون بأحالم الصهيونية غى خلق دولة 

 .یهودیة علمانية 
یحتاج لتوظيف موضوع التوبة نظرًا لغرابته ، وللتهدید الذى إن المسرح العلمانى منجانبه 

ولكن هذا الموضوع على المسرح العلمانى بشكل سلبى ، وذلك  .یمثله بالنسبة لجمهوره 
  .بسبب نجاحه فى التأثير على أوساط الشباب من الطبقة المتوسطة  واألصول الغربية 

 المجتمع الذى یعيش فيه ، لذا فتبدو ویظهر التائب آمن تحرآه مشاعر االغتراب عن قيم
، وآذلك صدمة ألسلوب الحياة  "الدین القومى "أفعاله بمثابة صدمة للصهيونية باعتبارها 

 .العلمانى وانتقاده حاد له
یستخدم التأئبون وسائل إمتناع ذات طابع درامى ، حيث یظهر التائبون فى  : 54ص 

ویظهر هؤالء  .صيًا الطریق السليم مخامل عامة أمام جمهور عریض ، ویجسدون شخ
رداءًا حریریًا آامًال   (أحد التائبين)یرتدى أورى زوهر  "بمالبس تشهد على اختياراتهم فمثًال 

أو لحية ، طاقية بيضاء ، تفليين ، مثل یهودا برقان ، ویقومان بإعالن إیمانهما بدربهما 
  .الجدید 



تلقى ، حيث تستخدم ترآيبا محاآيًا له وتستخدم نصوص التائبين مصادر قریبة من الم
ومفاهيم قریبة منه ولذا یقوم التائبون بتنظيم عروض درامين یقوم فيها الحاخامات 

وبهذا یحاول  .والمحاضرین باداء أدوار العلمانيين ، بينما یؤدى العلمانيون أدوار الدینين 
أن یجوز السفر یوم السبت ، إقناع العلمانى الذى یلعب دور المتدین ب "العلمانى "الحاخام 

وبعد أن یعود  .بينما یجب على العلمانى فى دورة الجدید أن یجد تبریرات للدفاع عن الدین 
  .آل منهم لهویته الحقيقة یصبح سبيل اإلقناع أآثر یسرًا

ویقوم التائب فى تلك العروض بتقمص شخصية العلمانى ، وتكون غالبًا مكشوفة وال 
م بتجسيد الشخية دراميًا ویستخدم رسائل مسرحية متقنى  فمثًال قام بنجى تخفى تدینه آما یقو

أربع ) "أربع دموتون :بتقدیم عرض  1978عام  "جيشر "لفين الذى ینتمى لمنظمة 
 .، ویقوم من بأداء أربع شخيات خيالية أمام جمهور من العلمانيين والدینين  (شخصيات

ویفسر لفين إشكالية اختيار الوسيط   . آوميدیًا دراسيًا ویعتبر هذا العرض تعليميًا یحمل طابعًا
المسرحى الذى تحرمه الشریعة برغبة فىعرض تساؤالت جادة حول جوعر الهویة اليهودیة 

ویشهد  .وحث المشاهدین على إعمال فكرهم ، فهو ال یرغب فى تقدیم عرض آوميدى 
التوتر القائم بين الخطاب الدینى التناقض بين التبشيرین والتحرریة فى وجهة نظر لفبن إلى 

 .والشكل المسرحى الذى یتناسب مع العلمانية بشكًال أآبر
وال یعتبر بنجى لفين من الداعين للتوبة عالنية ، بل هو یعتبر نشاطه بمثابة عرقلة لمسألة 

 ال ولكن ال یحمل الرعض اتجاهًا صریحًا لالستتابة اإل أنه .االندماج  ، وضد اللثقافة الغربية 
یبتعد آثيرًا عن أهداف أى تجمع لالستتابة ، آما یقدم تدریجًا هرميا جدیدًا للنماذج التى 

ویقوم بنجى لفين فى هذا العرض بقدیم أربع  .تعرض الرؤى القيمية فى المجتمع اإلسرائيلى 
، سائق أوتوبيس ، عذو مشروع  "مكائر شعاریم "حریدى آهل من حى  :شخصيات وهى
دیة األمریكى ، وفنان مندمج من أصل فرنسى یعيش فى صف ومتزوج  من الجبانة اليهو

  .أجنبية
ویرآز العرض على الشخصية الدینية اإلیجابية فى مقابل السخریة من الشخصيات 
األخرى الضائعة وقد ساعد هذاالعرض الجماعان الدینية على تثبت عقيدتهم ، ولفت نظر 

وم العرض على عدة لقاءات تجریها إحدى المرشدات ویق .جمهور العلمانيين لمسألة التوبة 
مع لفين الذى یجسد تلكالشخصيات ویحالوألثناء تحضيره لها أن یخفى هویته الدینية ویحمل 
ترتيب ظهور الشخصيات مغزى ما حيث تظهر الشخصية األولى بشكل إیجابى وهى 

ى تعرض آبدائل مثيرة الشخصية اليهودیة الحریدى ، وبعدها تأتى الشخصيات العلمانية الت
  .لإلحباط



ویرى لفين أن أآثر الشخصيات إشكالية هى شخصية جان بول سيمون الرسام المندمج 
ویمثل   .،ألن الشباب العلمانى یمكن أن یتعاطف معها، لذا یحاول دائمًا إبعادها عن عروضه

إلنسان لكونه إنسان جان بول وجهة النظر الالدینية ، الالتنتمى ألیة قومية ، المحب للسالم ول
لذا یرى لفين أن تلك الشخصية  تهدد مقاصده ،  .، مما قد یثير شعورًا بالتأیيد ال االحتقار 

 .فيحاول الحط من شأنها وتقدیمها فى شكل غریب منتصر 
إن نظرة الجماعات الدینية اليهودیة للمسرح هى سلبية بشكل عام ، فال تقوم باالشتراك فى 

 .فعل أو المشاهدة إال لهدف تعليمى أو سياسىآل درامى سواء بال
وقد حاول أورى زوهر توظيف التمثلية المسرحية وفى اإلعداد المسرحى لخدمة أهداف 
دینية ،إال أ، خشى فى البدایة أال یلتف حوله الجمهور ، ثم تغيرت نظرته بعد ذلك ، وأصبح 

 .نشر فى تسجيالت أفكار التوبةوفد  .اآلن یقدم عروضَا علنية یحمل معظمها طابعا مسرحيًا 
 :وإزاء تلك األفكار قد المسر العلمانى عدة عروض 

  (1985)ترومبيلدور للكاتب شمعون تسمير 
  (1986)"العلمانى األخير للكاتب شموئيل هاسفرى 

  (1986)برقارس للمكاتب بو ميخائيل
دینى وهو عرض آوميدى للكاتبيين شابين من المعسكر ال (1994)تسمية شرعية 

 .الصهيونى ، یشمل وجهات نظر ناقدة لمسألة التوبة 
وتشير المسرحيات السابقة إلى معارضة الكتاب العلمانيين لموضوع التوبة ، وآذلك 

 .معارضته الدینية الصهيونيى له 



 نحو مسرح يهودى جديد 
أن عندما أزادت روث المؤابية أن تفسر لها معنى ما معنى آلمة  "المدراسين"یحكى 

وال  . "ليس من عادة بنات اسرائيل أن یذهبن لمسارح األغيار  ":یهودیة ، أجابتها نعمى 
یقتصر هذا الصراع الحاد بين المسرح والدین اليهودى على المدراس فقط ، بل وفى الواقع 

وحتى وقت قریب لم یكن واردًا مطلقٌا مسألة االندماج أو التعاون بين المسرح والدین  .أیضًا 
اإلأن قد حدثت مؤخرًا ظاهرة جدیدة، فقج اهتم آثير من رجال الدین بالمسرح دون  .ى اليهود

ان یترآوا الدین ، آما ویوجد بعض رجال المسرح الذین عادوا للدین اليهودى دون أن 
 .یترآوا االشتغال بالمسرح 

وهناك عدة مجموعات من المحترفين الهواة  ، على هامش عالم المسرح اإلسرائيلى 
آما تم إنشاء مدرسة دینية عليا لتعليم وسائل  .رسمى تعتمد على استخدام موضوعات دینيةال

وهناك اتجاه إلعداد نساء متدینات للعمل بالمسرح  ) فى القدس "بده "مدرسة معاله(اإلعالم 
 .، على غرار ماحدث بالنسبة للرجال 

وسائل اإلعالم اآلن، باإلضافة لذلك ، یؤآد الحاخامات على استحالة تجاهل المسرح و
وتنعقد عدة اجتماعات ومؤتمرات خول هذا الموضوع، ویشترك فيها مشرعون ومفكرون 

یضم بداخله عدة تيارات  "مسرح یهودى"إلى جانب العناوین والملعمين ویتضح أن تعبير 
  .واتجاهات مختلفة تمامًا وأحيانًا تكون متناقضة 

 ) المباح شرعًاالمسرح ( مسرح الكاشير : االتجاه األول
والمقصود به أن یقوم  :هو أآثر االتجاهات انتشارًا رغم آونه أقلها تميزًا وإبداعًا 

ویهدف هؤالء المؤلفون لتقدیم   .المؤلفون الدینيون بتأليف نصوص ال تتعارض مع الشریعة
ه تسلية بثمن بخس ، تختلف عما فى المسرح العلمانى فى آونها تخلو من البناءات ومن آل م

 .هو مستهجن 
ویحاول هؤالء المؤلفون االبتعاد عن الموضوعات الدینية خوفًا من تدنيس تلك 

ویجذل هذا االتجاه معظم جمهور المتدینين  .الموضوعات عند عرضها على خشبة المسرح 
 .، الذى یهتم بالتسلية وال یرغب فى مشاهدة أفكار أو قضایا تذآره بعالم اليشيتا والمعبد 

 -:استخدام الموضوعات اليهودیة آمادة ملهمة للمسرح الجدید  : الثانى  االتجاه-
تعتبر الثقافة اليهودیة عالمًا متكامال ، یكاد یكون مجهوال بالنسبة للجمهور سواء فى 

لذا فهى تعتبر مادة جذابة بالنسبة للمؤلفين الباحثين عن حدث مسرحى  .إسرائيل أو فى العالم 
  .جدید 



 یزرعيئلى مبكرًا أن آى یغدو معدًا مسرحيًا عالميًا ، یجب أن یهتم ولقد أدرك یوسى
تهبيال  -الصعاليك السبعة    -قصة بسيطة       -آان رجال تقيًا      )بالموضوعات المتميزة 

فقد  .ویتخذ ميخال جوفرین ذات االتجاه الذى اتخذه یوس یزرعئيلى  : (العروس الميتة -
 "صالة الصبح"   "فمثًال فى عرض  .ودیة لخلق مسرح متجدد بدأت تعتمد علىالطقوس اليه

یعبر  (1982)، فى عرض  مدار السنة  (التى تسبق صالةالصبح)استخدمت برآات العجز 
وننجسد  .الجمهور نضاءات مختلفة یختص آل منها بعيد  أو بذآر هامة فىالتقویم العبرى 

وقد اعتمدت ميخال جوفرین فى  . لك الرحلة الزمنية خالل الحرآة الحادثة فى الفضاء
لى آتاب   یأجوج ومأجوج لمارتن بوبر لنقل تجربة  (1994)مشروعها الضخماألخير 

  .حسيدیة للجمهور 
  .ویبدوا أنها آانت تمع لخلق نص مسرحى مقابل لبناء صفحة التلمود 

تمویل هى الجماعة المسرحية اليهودیة الوحيد الى تحظى ب :جماعة المسرح األروشيلمى 
 .دائم من المؤسسة الثقافية فى إسرائيل 

ویستخدام مؤلفو هذا االتجاه موضوعات تقليدیة بشكل متحرر مما ینتج عن عدة مفاجآت ، 
وال یعتر هدف هؤالء المؤلفين دینيًا  .ویلقى ضوءَا جدیدَا على األحداث والشخصيات الدینية 

 .أى انتماء دین لهذا العرض ، بل بالعكس ، فهناك عنصر غریب فى آل عرض ـ یلغى 
  |: -استخدام المسرح آوسيلى لالرتباط بالهویة اليهودیة :االتجاه الثالث -

هناك عدد آبير من األجباء الذین یعيشون فى الشتات ، وتسبب ذلكفى ابتعادهم عن 
الموضوعات اليهودیة ، لذا فهم یستخدمون المسرح آوسيلة لالرتباط بأولهم وجنودهم، 

وتعتبر الكاتبة الفرنسية ليليان أتالن مثاًال  .لوب الوحيد الذى یعيد ارتباطهم بهویتهم وهواألس
وقد خص  .   "السيد سليك "على ذلك ، وقد آتبت مسرحية متميزة عن أحداث النازیة وهى

الكاتبة معظم أعمالها لألحداث النازیة أما فى إسرائيل فقد آتبت جبرائيل بن سمحون آثيرا 
ملك المغرب      )ات التى تهتم بعناصر صوفية ومسيحاینة لدى یهود المغرب من المسرحي

، والتى عرضت مؤخرًا على  1948 -آنا آالحاآمين     -التى عرضت على مسر هایما 
  .وقد أبرز منهااألبعاد الصوفية ليهودیة شمال أفریقيا  (مسرح جامعة تل أبيب

ان دولى للمسرح اليهودى فى جامعة تل بعقد مهرج 1982وقد قام دانى هوروفيتس عام 
أبيب ، والذى ضم عروضَا مرحية  وأفالم ، ونداوت ، ومحاضرات ، لعدد من رجال 

ویهتم   .ومن بينهم جوزیف سایكن من المسرح المفتوح بأمریكا ، المسرح من أنحاء العالم
، ویحاول   )المسخ یوسال(هوروفتس فى مسرحایته بمشكلة فقدان الهوایة لدى االسرائيلى 

 ) آما فى  قصة رهيبة (ملء ذلك الفراغ عن طریق االعتماد على التصوف اليهودى 



ویصعب على من ینظر لألمور من الخارجأ، یقطع بأن المؤلف الذى یعتمد على یتمات 
یهودیة فىالمسرح یفعل ذلك ألن المادة اليهودیو تمثل نواة ثریة للعمل المسرحى المتجدد، أم 

ویبد أن  ..عت شىء یربط بهویته وأصوله  والعمل المسرحى وسيط لذلك ألن ، یبحث 
الفارق بين آال االتجاهين دقيقه للغایة ، والحقيقة أن آل مؤلف لدیه أسلوبه الخاص فى المرج 

یهودى فى الظالم الذى أعده مسرحيًا شموئيل   "بينهما، والذى یظهر فى عروض مثل 
 .فيلوجينى على مسرح هابيما

 المسرح آجسر بين الدینين والالدینين  :جاه الرابع االت-
هناك عدة منظمات  فى إسرائيل تستخدم المسرح آأداة ربط بين الدینين والالدینين ، وهذا 

دراسية للشياي العلمانى من خالل ، الذى یرتب حلقات رئيسية   )الجسر  (هوهدف تنظيم  
مصور فرنسة (ورًا لنماذج یهودیةالذى یعرض ص" بنحنى لفين"المسرح ومثال ذلك عرض 

، ویقوم لفين بأدائها بنفسه ، ویجسد ) مندمج ، یهودى حریدى ،علمانى إسرائيلى ،وغيرها
 . هذا العرض وحدة شعب ِإسرائيل فى أساسه ، والتى تختفى وراء القشور الخارجية المختلفة 

واثراء التعليم ، وهناك مثال آخر وخو استخدام المسرح لتعميق فهم األصةل اليهودیة 
 ).وهو مشترك للعلمانيين والدینين ، وللرجال والنساء" (وذلك فى بيت مدراس طأیلول

وهى تعمل على نشر الثقافة "   " ً ،هناك هيئة أخرى تعمل فى هذا االتجاه تدعى |وأخيرا
تمسك دون أن تلزم  الدارس بال)  الحسيدیة - التلمود -العهد القدیم (اليهوجية بكل أشكاهال 

بالوصایا ویعمل فى هذا االتجاه أحد رجال المسرح ، ویدعى روفى جرینجس ، وهو یستخدم 
 .العمل المسرح آأداة لفهم النصوص محل الدراسة 

 المسرح آجهاز تعليمى : االتجاة الخامس 
ویمكن استخدام المسرح آذلك آأداة للتعرف على اليهودیة ، ونقل رساالت تعليمية وقيمية 

فى هذا المجال رفقة منوفيتش ، والتى عملت فيه عشرات السنين ، فقد آتبت وأعدت ، وتبرز 
للمسرح العدید من العروض فى أطر تعليمية مختلفة  بحيث تستغل آل وسائل المسرح فيما 

 .یسمى بالمسرح الشامل ، وتهتم بموضوعات التاریخ واألصول اليهودیة 
حياء المسرح الدینى فى إسرائيل فى السنوات وتعتبر رفقة منوفيتش محورًا مرآزیًا فى إ

وقد أنشات وأدرات قسم المسرح فى شعبة التعليم الدینى بوزارة التعليم ، وساندت . األخيرة 
وهناك اتجاه مواز إلقامة معهد للرجال یدیره أودى . الدراسات المسرحية فى معهد  النسائى 

 . ليئون ، بمساعدة مدرسة     الدینية
فقة ممينوفيتش عن موقفها من العالقة بين المسرح واليهودیة فى مقال تحت وقد عبرت ر

 ،)١٩٩٣ ، شتاء ٦-٥عدد (، والذى نشر فى مجلة هـَ ن َا " نحو مسرح یهودى محند"عنوان 



ومن خالل عنوان المقال أن رفقة مينوفيتش تؤمن بأن المسرح مجند لخدمة اليهودیة 
 . فنيًا آجزء من ثقافة الشعب آوسيلة تعليمية ، وال تعتبر إبداعًا

 المسرح آأداة للتعبير عن الذات : االتجاه السادس
شعرت جماعت الدینين أنها ال یتم التعبير عنها بشكل الئق فى وسائل االعالم والف ن 

وقد أدت . االسرائيلى ، والتى تعرض الشخصية الدینية والحریدیة  بشكل ساخر ونمطى 
والعرض الالئق للجماعت الدینية فى السنوات األخيرة إلى أنشطة الحاجة للتعبير عن الذات 

 . متشعبة فى مجاالت اإلعالم المختلفة 
منذ ثالث سنوات ، ویتألف هذا العرض ) نسيج(لقد عرضت تسيبورا لورى مسرحية  

منعدة مونولوجات آتبتها الممثالت الالئى یسكن السامرة ، ویعبرن فيها عن تجاربهم 
خلى، وثراعهم مع الواقع المعقد فى السامرة ، ومع نمط المستوطن فى اإلعالم وعالمهم الدا
 .اإلسرائيلى 

 مسرح القداسة : االتجاه السابع 
هو أآثر أنواع المسرح اليهودى ندرة وتعقيدًا ، ویتشكل من التائبين الذین یرغبون فى 

 بالنسبة لهم نوع من استخدام المسرح للتعبير عن انطباعاتهم  الدینية ؟ ویعتبر المسرح
التى تقع فى جوسن عتسيون  من أماآن تجمع التأئبين ، " بين عين"الصالة تعتبر مستوطن 

 .ویقطن بها بسرائيل حقرونى الذى آان آاتبا مسرحيًا آى یقرب المتنزهين من دواخلهم 
أیضاََ فتكتب وتعد مسرحيات مأخوذة عن قصص " بت عين"أما دینا شوحيط التى تسكن 

الذآى والساذج ، وتعتمد فيها "    دیة ومنأبرز عروضها التى قدمت للنساء فقط عرض حسي
: ما هو السبيل الصحيح لعبادة الخالق : على قصة رابى نحمان مبرسالف ، وتعالج السؤال 

 السذاجة  أم الحنكة؟
  

 .الهوة بين العلمانيين والدینين فى المسرح العبرى المعاصر
، ١٩٩٤ ، ١٣٨العدد ) المسرح(باما " دان أوریان ونشر فى مجلة آاتب هذا المقال هو* 
  ٥ص 

یشهد اهتما المسرح بالصراع العلمانى الدینى على تفاعل المسرح االسرائيلى مع الواقع 
ونظرًا . ومع مسار تغير المفهوم الذاتى الجماعى لجماعة هامة فى المجتمع اإلسرائيلى 

 تأثيرهابين أوساط المتفرجين ، فإن العروض التى ألهمية دور العروض المسرحية واتساع
یمكنها أن . تقدم موقف الصراع األساس فىالمجتمع اإلسرائيلى مثل الصراع العلمانى الدینة

 . تكون ذات تأثر آبير



وتشهد النصوص المسرحية التىتصور النماذج السلبية الثابتة للدینين لدى جماعات 
 " .آراهية الذات " طلق عليها آورتسيفل اسم العلمانيين على تلك النظرة التى أ

وتصور معظم الشخصيات الدینية سواء الحریدیة أو الدینية القومية فى عروض المسرح 
اإلسرائيل بشكل نمطى ثابت ویؤید هذا الشكل ظهورها فى صورة آوميدیة، وخاصة 

 ، وتتكرر لدى الشخصية الحریدیة وهناك عدة مظاهر خارجية تميز النمط الدینى فى المسرح
مالبس سوداء ، : معظم الشخصيات ، وخاصة فى السنوات األخيرة ، وتلك المظاهر هى 

قبعة او طاقية ، سوالف ، لحية  أسلوب مميز فى الحدیث ، قاموس خاص تتداخل فيه عدة 
لغات وتعبيرات سلفية ، لغة عامية ، یيدشية وقد وضع المسرح العبرى عالمات نمطية ثابتة 

ليهود الجيتوى والمتدین ، نظرًا ألن هذا المسرح آان منذ بدایته متعاطفًا مع اإلحياء سلبية ل
 . القومى الصهيونى الذى یستنكر الماضى الجيتوى 

 )هـَ م ا ا وآضلك عروض  الكنز" ومن بين العروض التى ناقشت هذا الموضوع عرض 
 ، وآان رد ١٩٣١- ١٩٢٩هـ اه التى عرضت على مسرح هابيمافى جولته الثانية بأوربا 

فعل الجمهور اليهودى تجاه تلك العروض مختلفًا عن رد فعل الجمهور اليهودى فى فلسطين 
فقد اعتبر بعض یهود أوربا أن عرض    . ، فقد انتقدت تلك العروض بشدة فى خارج فلسطين 

 .یعتبر معادیًا للسامية
من مرة ، مكن أآثر وتعتبر مسرحية طرطوف لموليير والتى ترجمت للعبریة أآثر

المسرحيات الكالسيكية العالمية التى حفلت بإعداد وترجمة على المسرح العبرى ، حيث أنها 
 .تتيح معالجات أیدیولوجية هامة 

وقد ساهمت تلك المسرحية فى القرون الثالث األخيره فى خدمت قوى التنویر فى فرنسا 
 .فى صراعها ضد القوى الدینية الرجعية 

ا العبریة فقد استخدمت موثيقات مسرحية طرطوف ، وخاص الشخصية الدینية اما الدرام
المنافقة واختار المسرح اإلسرائيلى أن یحارب الدینين المتطرفين بتلكالشخصية التى تكشف 

ویساعد اقتباس النص العالمى الكاتب المسرحى . رغباتها الدفينة عن الوجه الحقيقى الحریدیم 
 .نقد الحاد للدینين تحت ستار استخدام نص آالسيكى أو ساخر العلمانى على توجيه ال

وإعدادها للمسرح العبرى مع فترات ازدادت فيها " طرطوف "وقد تزامن ظهور ترجمات 
فمنذ عصر الهسكااله  وصاعدًا استخدمت شخصية .  خحدة المواجهة بين العلمانيين والدینين

 .فى صراع العلمانيين مع والدینين" طرطوف"
فى الصراع الثقافى الدائر بين " طرطوف" استخدام المسرح اإلسرائيلى   شخصية  قد

العلمانيين والدینين ، وتأثر هذا االستخدم باألحداث والمواجهات السياسية المعاصرة لزمن 
. ومع  ذلك لم تتغير مالمح المسرحية للحد الذى یلغى هویتها الفرنسية تمامًا . العروض 



تى ظهرت لهذه المسرحية على المسرح العبرى یهاجم المعدون ووفى جميع الصيغ ال
والمترجمون المؤسسات الدینية ، التى تصبح شخصية طرطوف معادًال موضوعيًا لها ، إال 

أما عالقة العروض . تنتمى للماض )  الموسيقى - المالبس -الدیكو (أن سمات العرض 
. ميل بشدة لتهوید معظم التعبيرات الدینية بالصراع العلمانى الدینى فتبتدى فى الحوار الذى ی

 . وتحتاج قراءة تلك العروض إألى فهم السياق وفقا  لمجریات األحداث السياسية المعاصرة 
ویتميز بين تلك العروض صيغة یهوشواع سوبل والتى أعدها للمسرح  جدليا باسار على   

ماعة التائبين وآان ، وآانت موجهة ضد الدینين ، وخاصة ضد ج) ١٩٨٥(مسرح صيفا 
آما تعرض ). ١٩٧٣" (الوضع الراهن واالیدز"یهوشواع سوبول قد تعرض فى مسرحية 

إلى التعارض بين الصهيونية واليهودیة ، وفى  مسرحية  ) ١٩٨٢" (اهـ"فى مسرحية لـ هـه 
 . یعرض شخصية دینية بشكل آاریكاتيرى ) ١٩٨٦(ملك إسرائيل 

یعرض التطرف الدینى باعتباره سيكون سببًا فى ) ١٩٨٧"   (وفى مسرحية ه لـ هـ دام 
 " . الهيكل الثالث"جلب الخراب على 

ویعتبر سوبول أن شخصية طرطوف تمثل نموذجًا للداعين للتوبة وهى أیضَاض نموذج 
 .للنفاق الدینى 

وقد بدأ الصراع بين العلمانيين یظهر على المسرح ، فى الفرق الصغيرة أوًال مثل فرقة 
فوق آرسى "مثلما ظهر فى مسرحية ) همطاطية) (المكنسة(وفرقة ) الغالیة" (ومقومق"

ثم ازدادت حدة تصویر . وذلك منذ السبعينات " قومقوم"التى عرضها فرقثة " القانون 
ولم تقتصر الحدة والمبالغة على مضمون العرض ،بل . األنماط الدینية الثابتة فى الثمانينات 

المالبس ، " ت المسرحية التى اختيرت لهذا الغرض مثل آذلك فى مجتمعات العالما
 والموسيقى ، والتى تصاحب التجسيد السلبى بشكلل خاص 

مثل نموذج المستوطن " اآلخر"ویكمن التجدید فى إضافة نماذج نمطية جدیدة  للمعسكر 
فى : الدینة الصهيونى ثم نموذج الحریدى السفارادى الذى ظهر فى السنوات األخيرة 

حيات آل من من حانوخ لفين، یهوشواع سوبول ، یوسف موندى، دانيال لفين ، یونى مسر
 . لهف ، آوفى نيف، إیالن حاتسور ، إیالن شاینيلد أورلى آاستل بلوم وغيرهم

ومن أبرز آتاب الدراما العبریة الذین اهتموا بعرض شخصية الدینى الحریدى 
" العلمانى األخير"سفرت فى مسرحيته والصهيونى هو شموئيل هاسفره ویتعرض شموئيل ها

وال یكتفى . إلى بنؤة خيالية حيث یتبقى علمانى واحد فقط فى إلسرائيل الحریدیة ) ١٩٨٦(
بل یكشف التعارض الثقافى الذى یشرط المجتمع . الكاتب بمعارضة اإلجبار الدینى 

 .اإلسرائيلى ، بين الصهيونية والثقافة الدینية الحریدیةة



فهى مسرحية واقعية تصف الهوة بين ) ١٩٨٥" (تشموئيل هاسفرى " قداس "أما مسرحية 
العلمانيين والدینيين من وجهة نظرا أنثروبوجية ، دون ظهور أى شخصية علمانية على 
المسرح وقد بدأ آتاب المسرح منذ منتصف الثمانينات فى مواجهة قضية الصراع بين 

لجوء ألساليب غير مباشرة ، وباستخدام ألسلوب العلمانيين والدینين بشكل أآثر حدة ،دون ال
" التوأم "وسامى ميخائيل فى ) ١٩٨٤" (بوتشيا" الواقعى ، مثلما  عنج یوسف بریوسف فى 

)١٩٨٩. ( 
 
 
 



 شكالية الهوية فى إسرائيل إقراءة فى آتاب ا

 خالد جمعة
سياسته تجاه اآلخرين ، فتفرز تبعًا لذلك بية ألى شعب ترتبط الهوية القوم

أصولية ، وما شابه ، وعلى ما يبدو أن الشعوب " ة يأقلية عرق"مفاهيم نسبية مثل 
آشعوب تسعى إلى ترسيخ وتعميق هذه الهوية التى "عامة ومنذ بداية تكوينها 

الشعوب ، تملكها باعتبارها المميز األساسى لهذا الشعب أو ذاك عن غيره من 
حبث تخلق هذه الهوية ، أيًا آانت طبيعتها ، مجموعة من القيم التى تصبغ آل فرد 

ينقص تبعًا لمستوى  من أفراد هذا الشعب بسمة معينة قد يزداد التمسك بها أو
تتم فيها محاولة التى  فى اللحظة تبدأولكن اإلشكالية الحقيقية . انتماء هذا الفرد 

عنى آخر محاولة دمج مجموعة من الهويات القادمة من  بموخلق هذه الهوية ، أ
، ففى رحلة البحث عن هذه متباعدة وتحويلها إلى هوية واحدةثقافات متفرقة و

الهوية، الواحدة تحدث عدة إشكاليات تؤدى فى النهاية ، فيما لو نجحت ، إلى خلق 
د زمنى آائن مسخ ، ذى هوية غير واضحة ، باعتبار أن الهوية تخلق على امتدا

يقيم ويسقط ، ويتجدد ويثبت إلى أن يصل إلى تعريف واضح ومحدد لهويته 
لت ، عن هويتها ، هو ما اونموذج إسرائيل آدولة تبحث ، ماز. الثقافية والقومية 

يقدمه الدآتور رشاد عبداهللا الشامى فى آتاب إشكالية الهوية فى إسرائيل الصادر 
آتور الشامى فى مقدمة دآان ال بد لل : فى المقدمة. عن سلسلة عالم المعرفة 

الكتاب وهو يتحدث عن إشكالية الهوية فى إسرائيل أن يحاول تعريف الهوية ، 
عامة ، وهو فى الحقيقة يورد مجموعة رائعة من التعريفات التى يحاول من 

يمكن تعريف الهوية : "خاللها الوصول إلى أقرب تعريف حقيقى للهوية فيقول 
قته بالجماعة الالتى يمكن للفرد عن طريقها أن يعرف نفسه فى عبأنها الشفرة 

االجتماعية التى ينتمى إليها والتى عن طريقها يتعرف عليه اآلخرون باعتباره 
منتميًا إلى تلك الجماعة ، وهى شفرة تتجمع عناصرها العرقية على مدار تاريخ 

إن اليهودية "الشامى .الجماعة وتراثها اإلبداعى وطابع حياتها، ويضيف د
 من خالل تعبيرات خارجية شائعة مثل الرموز ىباإلضافة إلى الشفرة تتجل

لنة تجاه الجماعات عواأللحان والعادات التى تنحصر قيمتها فى أنها عناصر م



األخرى وهى أيضا التى تيمز أصحاب هوية ما مشترآة عن سائر الهويات 
 التى تنتقل بالوراثة داخل  األخرى ، ولكن المالمح الحقيقية للهوية هى تلك

. لتراث الثقافىالجماعة، وتظل محتفظة بوجودها وحيويتها مثل األساطير والقيم وا
أما سبب الحيرة تجاه " الوجودى األساسى لإلنسان وتحدد الهوية الشعور العميق 

الشامى بأنه إشارة إلى وجود أسباب مختلفة قد شوشت . فيعلله دموضوع الهوية 
ى إرث الشفرة بالنسبة لعالقات األجيال فيها، وإذا ما استمرت هذه عمليات تلق

ويبرز ذلك بأن هذه الحيرة . الحيرة لعدة أجيال فإن خطر التفكك يهدد هذه الهوية 
من العالمات الواضحة على أن الجماعة لم تنجح فى أن تحافظ  على تواصل 

ميلر ،حيث . تندًا إلى دالشامى إلى تعريف آخر للهوية مس.وينتقل د. أبنائها بها
أنماط السمات التى يمكن مالحظتها أو استنتاجها ، "يعرف ميلر الهوية بأنها 

إن هوية :"ويقول إريكسون ". والتى تميز شخصًا فى نظر نفسه ونظر اآلخرين 
الشامى بعد ذلك .وينتقل د" األنا تتصور من االمتزاج التدريجى لكل الهويات 

ية آونها تختص  بما يشترك فيه الفرد مع األشخاص للحديث عن الهوية العرق
اآلخرين ، والتى يختلف بها بالمشارآة  معهم عن سائر البشر ، ويستند إلى 

هى جماعة تختلف عن :"تعريف أوتو آالينجر للجماعة العرقية الذى يقول 
، الدين واللغة أو األصل "العرق" فى النمط الجسمانى أوىالجماعات األخر

أما قاموس العلوم االجتماعية فيعرفها "  فى آل هذه األشياء مجتمعة القومى أو
 واحدة او عددد من عادات أية جماعة تختلف عن الجماعات األخرى فى"نها أب

آل جماعة تتميز "أمـا جاليزر وموينيهات فيطلقان المصطلح على . "حياتها
اآس فيبر عن ويتحدث م" . باإلحساس باالختالف الواضح بسبب الثقافة واألصل

الشامى بين .والنقطة التى يميز فيها د" جماعات لها إحساس باألصل المشترك "
هوية الجماعة وهوية الفرد العضو فى هذه الجماعة يستمدها من هربرت آالمان 

إن الهوية الجماعية يحملها أعضاؤها األفراد فى الجماعة ولكنها ال تظلل أعضاء "
ة بها، فهى من ناحية أخرى قطاعات مختلفة من الجماعة بمجمل المفاهيم الخاص

 اختالفًا آبيرًا فى درجة تداخلهم الفعال ىخرأل عن ااالجماعات تختلف آل منهم
والتزامهم الوجدانى تجاه الجماعة، حيث تقوم عناصر زعامية محتلفة وجماعات 

" . اثانوية فعالة بدرو أآبر فى تحديد هوية الجماعة أآثر من سائر المنتمين إليه
الهوية الذاتية للفرد تتأثر بالهوية الذاتية الجماعية ، أى "وهذا ال ينفى بالطبع أن 



 بعد ذلك ىالشام.ويدخل د" . ى يراه بها اآلخرون من إدراآه الخاص للطريقة الت
حساس اليهود المولودين فى إللحديث عن إسرائيل أليه سمة يهودية بسبب 

ويرآز على وجوب التفريق بين . لبلدان األخرى إسرائيل بالغربة تجاه اليهود فى ا
ن اليهودية لم تكن مرادفة للدين اليهودى ، إاليهودية والدين اليهودى ، حيث 

فمفهوم اليهودية ، أآثر اتساعًا ، يمكن التعامل معه بنوع من االستقالل عن مفهوم 
ية الهوية ويرجع بداية إشكال. الديانة اليهودية التى تصبح أحد عناصر اليهودية

فى بداية القرن الثامن عشر عندما قامت حرآة " العلمنة"بالنسبة لليهود مع عملية 
بإزاحة الدين اليهودى من موقعه آمحدد رئيس " الهاسكااله "التنوير اليهودية 

آن يهوديًا داخل بيتك وإنسانا خارج "لمسألة االنتماء بين اليهود، وطرحت مبدأ 
يونية آانت ثمرة العلمنة التى سادت العالم الذى يعيش ونظرًا ألن الصه" . بيتك 

فيه اليهود ، فإن معادلة العالقة بين الدين والقومية بمفهومها اليهودى واجهت 
الكثير من التعقيدات ولم تكن واضحة بما فيه الكفاية مما أدى إلى عدم توصل 

قامت إسرائيل وعندما . الصهيونية لحل لها ، وبعد ذلك فى دولة إسرائيل أيضًا 
 أصبح هناك بديل ثالث جديد لمشكلة الهوية القومية وهى الهوية ١٩٤٨عام 

اإلسرائيلية التى اقترحت تأسيس الهوية على االنتماء لإلطار السياسى  المدنى ، 
ويستعرض . الدولة، وأعلنت الحرب على الهويتين السابقتين الدينية والقومية 

ات التى لعبت دورًا فى خلق إشكالية الهوية فى الشامى أبرز التوترات والصراع.د
 ١٩٦٧ ازدياد المد الدينى بعد - التنوع الثقافى والعرقى -:إسرائيل باختصار 

 التغير المستمر قى الثقافة -وزيادة حدة االستقطاب بين المتدينيين والعلمانييين 
سية حول مصير  االنقسام بين القوى السيا-السياسية المهيمنة والتحالفات السياسية

 - وجود أقلية عربية فلسطينية داخل إسرائيل - ١٩٦٧األراضى المحتلة بعد عام 
.  اإلسرائيلى - أحداث النازية والصراع العربى -الموقف من الشتات اليهودى 

الشامى هذا الفصل . يبدأ د: الطرح الكنعانى للهوية فى إسرائيل : الفصل األول 
 جماعة عن وطنها حيث يتحدد عن طريق الغياب ابتعاد"بتعريف المنفى بأنه 

أما المنفى وفق المفهوم " الحياة الجماعية للجماعة إمكانية موضوعية لصياغة
آل مكان يعيش فيه اليهود آأقلية ، وآل مكان يكونون " فهو "جالوت"اليهودى 

مرتبطين فيه بكرم األغلبية غير اليهودية وخاضعين للضغوط اليومية لثقافتها 
ومن الغريب أن الصهيونية، وخاصة بعد إقامة دولة إسرائيل ، " بع حياتهاوطا



والذين من " أرض فلسطين "تفرق فى تعاملها مع اليهود الذين يعيشون خارج 
الشامى للحديث . وينتقل د.  المفترض أنهم منفيون وفقًا لمفاهيمها األيديولوجية 
ير الصريح آلمال بن غوريون عن الطرح الكنعانى للهوية فى إسرائيل فالمغزى غ

وجابوتنسكى آان إما  إقامة أمة طبيعية آسائر الشعوب أو هجرة جميع اليهود إلى 
فلسطين ، أو فصل اليهود فى فلسطين عن الشتات اليهودى وتحويل الدولة العبرية 

وتشكل الكنعانية ، بمفهوم معين ، محاولة .إلى وحدة قومية منفصلة ومميزة تمامًا 
 الطريق انطالقًا من نفس النقطة التى توقفت عندها الصهيونية، آما أنها لمواصلة

تعتبر أآثر المحاوالت التى بذلت حتى اآلن جرأة وتنظيمًا من أجل التخلص من 
وقد . عقدة التناقض التى برزت بعد هجرة اليهود من أنحاء العالم إلى فلسطين 

شمسها من الناحية بت لى الوجود فى األربعينيات وغرظهرت هذه الحرآة إ
استكمال : التنظيمية فى بداية الخمسينيات ، وينظر يعقوب شابيط للحرآة على أنها

 تعبير عن التغيير الذى يرتكز على جيل -وتناقض ديياليكتيكى للفكر الصهيونى 
وهو " بالمقرا" تعبير عن استمرار الثورة المقرائية المتصلة -". أبناء البالد "

 المتطرفة للنشاط اليهودى دنها انخراط بصورة متناقضة فى األبعاإ -العهد القديم 
هى تسمية " الكنعانية "والتسمية التى اشتهرت بها هذه الحرآة .  المسيحانى -

 إلى اأطلقها عليها من قبيل السخرية  الشاعر العبرى افراهام شلونسكى  استناد
ون آنعان عبد العبيد  عفقال مل" الفقرة الواردة فى سفر التكوين من العهد تا القديم 

 " . حرآة العبريين الشبان " أما االسم الحقيقى لهذه الحرآة فهو " يكون ألخوته 
 :ويمكن تلخيص أفكار هذه المجموعة بما يلى 

 اإليمان بأنه قد ولد على أرض فلسطين واقع إسرائيلى  جديد ال عالقة له -١ 
تعبير عن هذا الواقع اإلسرائيلى الجديد بالواقع اليهودى الشتاتى ، والبد من ال

 تهبأدوات ذاتية جديدة وهنا يقول مثًال حاييم هزار األديب الصهيونى فى قص
إن الصهيونية واليهودية ليستا شيئًا واحد ، بل شيئان يختلف آل ": "الموعظة"

منهما  عن اآلخر  وهما على أية حال لم تكونا  آذلك ، وحينما ال يستطيع 
 ".كون يهوديًا فإنه يصبح صهيونيًا شخص أن ي

 محاولة إحياء األسطورة الكنعانية فى المنطقة الممتدة من البحر المتوسط -٢
 .غربًا إلى الفرات شرقًا ومن حدود ترآيا شماًال إلى الحدود المصرية جنوبًا 



 لن يكون لتلك الدولة العبرية أية عالقة باليهود فى شتاتهم باستثناء أن -٣
القادمين من الشتات هم الذين سيشكلون نواة األمة العبرية ، وهنا آان اليهود 

" آفرًا برسالة شعب إسرائيل وقيمه الدينية واألخالقية "العبريون الشبان يسعون 
يمان بمعجزة تكوين جنس جديد عبارة عن خليط من اليهود والعرب إلإلى ا

 دكنعانية وصلت  إلى حواألآراد ومعنى هذا التصور الكنعانى الوهمى هو أن ال
والكنعانية لم ترفض اليهودية فحسب ، بل تعاملت . القطعية المطلقة مع اليهود 

معها أيضًا بكراهية واضحة  ، ويتم تشبيه بعض آتابات الكنعانيين بكتابات 
 . المعادين للسامية 

ويمكن .  أن تكون اللغة العبرية هى لغة وثقافة الدولة العبرية المقترحة -٤
أساس الدولة -: ر الرآائز األساسية واأليديولوجية لحرآة الكنعانيين يما يلى حص

 هو األمة 
 –. كونا آافيين للقيام بنشاط ذى صفة استقاللية يحجم وقوة الدولة يجب أن -

. ويطرح د. يجب أن تكون الخطوات السياسية نابعة من احتياجات المنطقة 
 : ابقة وهما الشامى مالحظتين للرد على الرآائز الس

 أن مؤسسى الكنعانية وجهوا نقدًا مريرًا لحكومة إسرائيل ألنها أوقفت جيش -١
 .١٩٤٨الدفاع اإلسرائيلى عند الحدود التى يقطنها العرب بكثافة فى حرب 

ين للنشاط االستيطانى الذى تقوم به حرآة ي التأييد الشديد من جانب الكنعان-٢
ويعلل عدم وجود تأثير للكعنانين بسبب . جوش ايمونيم فى المناطق المحتلة 

دونكيشوتية ضد المنظومة آلها وبأنها ضربت فى أآثر أنها أعلنت حربا 
وفى اللغة والمؤسسة والزعامة " القيم اليهودية والصهيونية " المواقع حساسية

: ب يهوشواع عن الحل الذى طرحته الكنعانية .القائمة وينهى الفصل بتعبير ا
 والطرح الصبارى أ: الفصل الثانى " ت ، ولكن المريض ماتالعملية نجح"

ـ هذا الفصل بمحاولة الستخالص تعريف أ يبد: العبرى للهوية فى إسرائيل 
لمصطلح عبرى حيث اختلف على أصل هذا المصطلح ، وبجمل اآلراء فيما 

 :يلى
 عابر بن شالح بن أرفكشاد بن سام "  عبرى مرتبط بأحد األجداد الساميين-١
  هجرته ءأثنا" الذى عبر نهر الفرات"  نسبة إلى إبراهيم العبرى-٢
 .ين يوهى قبائل معاصرة للعبر"Habiri" أصل الكلمة هى خابيرو -٣



ن هم جماعة من البدو الرحل آانت فى نظر الشعوب الحضارية يأن العبري-٤
 .أىأدنى منهم حضاريًا " عبرية" فى المنطقة شعوب 

ن العبر هم غير إم فى المعاجم العربية حيث  رأى يعتمد على االس-٥
 .المختونين 

ما أن عبر وعرب هما أصل لكلمة واحدة وتعرضت لإلبدال إرأى يقول  -٦
أما . مصطلح عبرى فى العصر الحديث فقد ارتبط بالتراث الثقافى العبرى 

ن القومية اليهودية فى إالشامى . فيقول د. بصدد الطرح الصبارى أو العبرى 
أما  . يشى والقومى الييديتوت تيارين رئيسين هما الصهيونأوربا  احشرق 

س ر التى تعنى التين الشكوى ، وأساآلمة الصباريم فهى جمع لكلمة صبا
التسمية هى أن سكان البالد األصليين من اليهود آانوا يجرون مسابقات لتقشير 

ب الصباريم على هذه الثمرة باليد المجردة مع القادمين من  أوربا ، فأطلق لق
هو التحفظ آل من ولد فى فلسطين ، وآان المحور الرئيسى للهوية الصبارية 

 ءأن ينمو الصبار دون آبامن يهود الشتات ، وفى المثيولوجيا الصبارية يجب 
بال آباء  فإنه  يستهل " الصبار "ودون أسرة ودون سلسلة أنساب ، وألنه 
لذا  فهو ال يخشى أن يكون . ثات األشياء من بدايتها دون شىء من المورو

 صوآان الصباريم يشعرون تجاه اليهودالذين لم يستغلوا الفر. مستقًال 
ليهاجروا إلى فلسطين باحتقار  عميق على غرار مشاعرهم تجاه العبد األبدى 

وتصل عالقة االزدواج القيمى إلى ذرواتها العبثية فى . الذى يرفض الحرية 
 أوربا هو فى آن إن مقتل يهود" ن أحداث  النازية مموقف الصبار الكالسيكى 
يديولوجيا الصهيونية اإلسرائيلية ووصمة عار ليهود واحد برهان على األ

بالتفوق ألنه ال فالصبار يشعر " أوروبا الذين ساروا آالشاة إلى المذبحة
يستطيع أن يفهم لماذا سمح ستة ماليين يهودى للنازيين بأن يقتلوهم وفى الوقت 

على جبينه، قوى لذى تم تصوير الصبار على أنه طويل وله خصلة شعر  ا
ومتين ، أسود ذو عينين المعتين شعره أصفر أو رمادى ، بسيط المالبس ، 
وفعال وعدوانى ويفتقر  إلى الكياسة ، متفاخر متكبر وطنى خشن مقبول 

 طيب القلب ، جاد ومتزن ولديه حاسة السخرية ، آانت ،حب موقفوصا
 العكس ، فهو أحدب  ونحيف ، وضعيف ومتمارض ، ىة الشتاتى  علشخصي
لذا فقد آان لقاء اليهود . إلخ.. بيتان ، له ضفائر وذقن ، وشاحب عصوعيناه 



الذين هاجروا إلى فلسطين بعد أحداث النازية مع العصور المختلفة 
 لأليديولوجية الصبارية لقاء يتسم بعدم االرتياح ، ومع أن مشروع الهوية
الصبارية استوعب بعضًا من أفكار الهوية الكنعانية إال أن هناك فارقا جوهريًا 
، بينهما ، ففى حين تحدث الطرح الكنعانى عن دولة مع سائر الشعوب العربية 
فإن الطرح الصبارى آان يقوم على دولة خاصة باليهود مواليد البالد ، وآذلك 

يهودى فى حين آان الطرح أعلنت الكنعانية قطعية شاملة مع التراث ال
 معتد التجاه تراثه اليهودى ولعل أهم ما ميز الطرح الصبارى إضافة الصبارى
 سلف هو أنه وضع الصهيونية بين قوسين بوصفها أيديولوجية انقضى إلى ما

 الشامى فشل األيديولوجية.ويعزى د. زمانها والبد من البحث عن بديل لها 
 -:الصبارية إلى مايلى

  الهجرة الكبيرة من النازحين اليهودموجات -١
 .تراجع الثقافة العبرية مع تدفق موجات الهجرة  -٢
 الحقيقة الديمواغرفية التى فرضها المهاجرون يعد إنجازهم جيًال من -٣

 .الصباريم 
 فبدوا آزعماء واهنين ١٩٦٧ انتقال الزعامة إلى أيدى الصباريم بعد حرب -٤

. 
 .ود الشتات هسى الدائم من جانب الدولة على ياالعتماد العالمى والسيا-٥
 .١٩٦٧ انتصار عقبتبنى الجولة للمفاهيم الدينية و-٦
 الشتات اليهودى فى األدب الصبارى  هحدوث تحول حاد وجذرى تجا-٧

وهكذا فإن رآيزة أساسية من رآائز الطرح الصبارى وهى رفض الشتات قد 
فقد الصبارية مبررًا رئيسيًا من االحتياج له مما أوسقطت وحل محلها تقديره 

مبررات استمرارها آطرح فى الثمانينيات إلى مجتمع يشك فى األيديولوجيات  ، 
وبسبب من عدم وجود أيديولوجية جديدة  قادرة على ملء الفراغ فإنه لم يعلن 

 .حتى اآلن عن الفشل الكامل للصهيونية والصبارية 
  تنسب تسمية إسرائيلة فى إسرائيلالطرح اإلسرائيلى للهوي:  الفصل الثالث

إلى سيدنا يعقوب بعدما صارع الرب وغلبه حسب التوراة ، اسر بمعنى غلب 
سباب دعت الصهاينة ألخذ هذا االسم وايل بمعنى اإلله ، وهناك مجموعة من األ

الذى اختاره هرتزل ، ومن هذه األسباب محاولة إيجاد "  دولة اليهود"بدًال من 



يثار الصفة إ، و" أرض إسرائيل" الدولة واالسم العبرى لفلسطين تناسق بين اسم 
العنصرية على الصفة الدينية ، وعدم رغبتهم فى التذآير بمملكة يهودا البائدة وقد 
خلقت هذه التسمية عدة مشاآل حيث انتقلت صفة إسرائيلى من الشعب ، مذآر فى 

ت إسرائيل قانون العودة العبرية ، إلى الدولة ، مؤنث فى العبرية ، وحين أصدر
 ، وحسب هذا القانون فإن  اليهودى المقيم خارج إسرائيل أصبح آذلك ١٩٥٠عام 

ونشير إلى أن دولة إسرائيل هى اصطالح سياسى محدد ، أما أرض , إسرائيلى
إسرائيل فهى اصطالح جغرافى، ومن الظواهر التى تميز الواقع الثقافى السياسى 

حات فيها تغير مدلوالتها ، ففى السنوات األولى للدولة ، لدولة إسرائيل إن المصطل
تأثر التحوالت بآان قولك إنك إسرائيلى يعنى قبولك باأليديولوجية الصبارية ، و

أصبح مدلول  إسرائيلى هوالسعى للمساواة المدنية لكل سكان الدولة ويعتبر 
ويرى . يل الطرح اإلسرائيلى للهوية أحدث الرؤى المقترحة للهوية فى إسرائ

سببها ) سرائيلىإ(يهوشواع أن البلبلة والغموض اللذين حدثا حول المصطلح 
وليس مجرد لحام بين الهويتين اإلسرائيلية واليهودية بحيث يجب الخلط بين 

آلية المواطنة التى ينطوى عليها المصطلح وبين آلية الهوية التى مصطلح 
ثت عملية انصهار اإلسرائيلى ينطوى عليها المصطلح أيضًا ، ويرى أنه قد حد

مصطلح اليهودى ، لكنه يعرف اإلسرائيلى بأنه اإلنسان الذى يحتفظ ببطاقة هوية 
 )إسرائيلى( ويوجز يهو شواع ما يمكن أن يستدل عليه من تعريف . إسرائيلية 

 : بمايلى
 .آشف البعد اليهودى الشامل فى مصطلح إسرائيلى  -١
 .يلى فى إسرائيل دحض إمكانية اندماج اإلسرائ -٢
 .المسؤولية اليهودية لإلسرائيلى  -٣
.  سيكون اإلسرائيليون غير اليهود أآثر وضوحًا فى هويتهم المزدوجة -٤

سعى إليه نالذى يجب أن :" ويمتد طرح يهوشواع إلى مدى أآثر جرأة فيقول 
هو اإلنسان الذى يرى أن دولة إسرائيل  هى : هو جعل تعريف اليهودى 

يرتدع آثيرون من اليهود :"ويفصل بين اليهودية واإلسرائيلية " دولته 
آمفهوم وحيد للهوية ويفضلون ) إسرائيلى (واإلسرائيليين من استعمال 

 إسرائيلى ، وهم يخشون التنازل عن الماضى إذا /االزدواجية  يهودى
أعتبر الفصل بين اإلسمين هو أساس البالء استعملوا آلمة إسرائيلى ، ولكنى



آل ا التعددية التى يتميز بها المجتمع اإلسرائيلى من المشيم وتعتبر ظاهرةالعظ
التى لم يغفلها الطرح اإلسرائيلى للهوية، ويرى أصحاب هذا الطرح عند 

موجه مثل الوعى اليهودي ، والحفاظ  مواجهته ظاهرة  التعددية أن أى اتجاه
قافة السيادة على ثقافة الطوائف لن يصمد فى مواجهة القوة المشكلة لث

اإلسرائيلى للهوية يرى أن على دولة إسرائيل أن اإلسرائيلية إذن فهذا الطرح 
تنوع واسع للغاية من الثقافات الجزئية داخلها وبالنسبة تقبل مسبقا وجود 

 دوائر بينهم هى ٤ داخل إسرائيل  فقد انتهى الباحثون إلى للفلسطينيين
وبشكل عام فإن معارضى . سالمية اإلسرائيلية والفلسطينية والعربية واإل

 ، األخطار التى ا منيطرحون عدد" إسرائيل دولة لكل مواطنيها " طرح 
 :يسببها هذا الطرح على صورة دولة إسرائيل وهى

 .أنه سيحمل خطر انقسام الشعب اليهودى فى جبهتيه الشتاتية واإلسرائيلية  -١
 .ين  يهدد بتعميق الهوات بين العلمانيين والمتدين-٢
باالنتماء للنطاق السياسى  يسعى الستبدال االنتماء للشعب  اليهودى -٣

 .المدنى
 .ولة من دول العالم بتقليده دهذا الطرح سيؤدى إلى قيام اليهود فى آل  -٤
 ؟.يهدد الطابع اليهودى للدولة  -٥
 . يؤدى إلضعاف االرتباط لدى اليهود فى دولة إسرائيل -٦
 .بلة للتغيير بصورة نسبية  الهوية المدنية قا-٧
بالنسبة لألقلية العربية يجب أن تكون هذه الهوية مقرونة بالتخلى عن آل  -٨

 . اإلرث الثقافى والقيمى 
 الطرح اليهودى للهوية فى إسرائيل بين اليهودية اإلسرائيلية  :الفصل الرابع

هوية اليهودية  وال، ينقسم الطرح اليهودى الطائفية السفاردية:واليهودية الدينية
الدينية وتنطلق هذه الهويات من أن الصهيونية قد أنهت دورها فى تاريخ 

 -اليهود المعاصر ، وهنا البد من استعراض الخطوط العريضة للصهيونية 
إلى صهيون الوعد اإللهى واألنبيائى لبنى إسرائيل بإنهاء تشتتهم بالعودة 

بالمصير المشترك ليهود ان  اإليم-الهجرة هى الطقس األول فى الصهيونية 
 تغيير ظروف وجود اليهود عن طريق القضاء –دولة إسرائيل مع يهود العالم 

 تلزم الصهيونية آل يهود العالم بالعمل من أجل  -التدريجى على الشتات  



 الميل إلى ترجمة -نكن شعبًا مثل سائر  الشعوب ل -مصلحة دولة إسرائيل 
 إال أن  رغم االختالف بين التيارات الصهيونية-ية القيم الدينية إلى مفاهيم ماد
ويمكن تقسيم الصهيونية إلى ثالث أيديولوجيات . هناك اتفاقا على األهداف 

 القومية الصهيونية). صهيونية الحد األدنى(الصهيونية اإلنسانية : هى
 .  الصهيونية القومية المتطرفة -) الجابوتنسكية(

 التأآيد على -:ؤيدى الطرح اليهودى اإلسرائيلى م  بينالمفاهيم المتفق عليها
 االنفتاح - اليهود فى دولة و إسرائيل ويهود العالم وجود أساس مشترك بين

 يقترح الطرح -. الزائد للصهيونية فى جوانب الحياة اليهودية يشكل خطرًا
 يطمح - العلمانى أساسًا مشترآًا يقوم على وطن يهودى  بمفهومية الثقافى

 النظر  -.إلى تجنيب الشعب اليهودى الكوارث مثل السامية والنازية الطرح 
ث ارلدولة ينبغى أن تكون  مجمًعا للت ا-.لى دولة إسرائيل باعتبارها  جبهةإ

 يعتبر الطرح -.عى لتأآيد الطابع اليهودى للدولة الس٠الروحى والقومى 
كل العربى عامًال يش  -. رئيسًا فى الهوية اإلسرائيليةألحداث النازية عامًال

 موقف اإلسرائيلى -التوحد ضد العدو العربى  فعاًال فى تحديد الهوية فى اتجاه
 -تشكيل الهوية اليهودية اإلسرائيلية  اليهودى من نفسه من العوامل السلبية فى

 إقامة دولة ثالثة بين األردن -" .سالم الردع"يتبنى هذا الطرح منهج 
هذه : السفارديةالهوية اليهودية . السالم حالل إوإسرائيل لن تساهم فى 

 لتمييز نفسها آهوية قائمة بذاتها تشكل حائًال دون تكريس ىالظاهرة التى تسع
 :الطرح اإلسرائيلى للهوية لألسباب التالية 

 . التجاه الشوفينى المتزايد بين يهود الشرق تجاه العرب عامة   ا-١ 
 . على التقاليد الدينية السفاردية  وجود حالة انعزال على مستوى الحفاظ -٢
الهوية . أحزاب سفاردية دينية  االتجاه لتكريس االستقطاب الطائفى بتكوين -٣
وهذا الطرح يجعل الدين وحده هو األساس ، وتقوم األسس : يهودية الدينية  ال

  -:العقائدية األرثوذآسية على 
 . ياة  الدين اليهودى ليس عقيدة بل هو دين علمى ونظام ح-١
 . فريضة واجبة عليهم أن يعملوا بها  ٦١٣ أن لليهود -٢
 . تصلح  للدين والدنيا ) الهاالخاه( أن قوانين الشريعة اليهودية -٣ 
 .المؤهلون  الإ أن الطقوس الدينية ال يقوم بها -٤



 .  الخالص يتم بعودة المسيح والشعب اليهودى هو شعب اهللا المختار -٥ 
حتملة بين العلمانيين ة فى الصلوات فقط التداعيات الم استخدام العبري-٦

هى منحوتة من و) حيلونى(يعبر عن العلمانية فى العبرية بكلمة : والمتدينين
براهام بورغ العلمانية بأنها إوقد وصف . أى دنيوى وغير دبنى ) حول(آلمة 

ويعتبر ". قوس قزح يتحرك عليه آثيرون جيئة وذهابًا بحثًا عن الهوية "
الصراع  بين المتدينين والعلمانيين أحد المعالم الرئيسية واألآثر حساسية بين 
الصراعات التى تسود المجتمع اإلسرائيلى ، ويقوم موقف التيار الدينى إزاء 

  -: أسس هى ةالتيار العلمانى على ثالث
 .  الثقافة اليهودية ذات فرادة خاصة -١
 .  شعب إسرائيل هو الشعب المختار  -٢
أما موقف التيار العلمانى .  يجب أن تقوم دولة إسرائيل على الشريعة -٣

 :إزاء الدينى فيقوم على 
 .  ال ينبغى أن نكون مختلفين عن سائر الشعوب -١ 
 .  الثقافة اإلسرائيلية ليست ثقافة نقية-٢
 ليست ثقافة إسرائيل بأفضل أو أآثر أخالقية ألنها مناسبة للماضى فقط -٣

يب حاييم بيئر أن هناك توترًا رهيبًا بين الدينيين والعلمانيين  األدىوير
ومن الممكن أن تنشب حرب ثقافية ، وآلما آان المناخ هو مناخ سالم ، 

 هل ستصبح إسرائيل :فى النهايةة فإن احتماالت هذه الحرب ستكون آبير
فى المستقبل القريب أو البعيد نسبيًا ذات هوية إسرائيلية أم ذات هوية 

الشامى إلى رؤية مفادها أننا إذا وضعنا قوى . يهودية دينية ؟ يصل د
الثقافة السياسية والدينية والقومية الممثلة للطرح اليهودى بتنوعاته لتوصلنا 

 قد ترى قطاعات من غالة اليهود األرثوذوآس -: إلى االستنتاجات التالية 
ستطيانية التى أنها يمكن أن تشكل مصدرًا من مصادر تأييد الحرآة اال

مونيم يإن حقيقة أن الجماعات االستيطانية غوش إ. تمثلها غوش إيمونيم 
برنامج اجتماعى وأن مجىء المسيح الخاص بها  فى إسرائيل ليس لها  أى

ينحصر فى السيطرة على أرض إسرائيل وفرض الشريعة اليهودية  
 -اجتماعى ط منأسمالى السائد فى إسرائيل آمعناها التسليم بالنظام الر

 فى حالة استحالة فرض اليسار اإلسرائيلى لرؤاه بالنسبة -اقتصادى 



 فإن حاجة الليكود ستزداد إلى حلفاء مما يمنح األصوليين ،لمستقبل إسرائيل
غفال الموقف األمريكى من مثل هذه إ اليمكن -.المزيد من المكاسب 

الشحنة التى التحوالت وسيلتمس األمريكان السبل للحيلولة دون انفجار 
 إذا تصورنا أن القوى الدينية  –تنطوى عليها إسرائيل نحو المنطقة والعالم 

السياسية الحزبية ستواصل استغاللها للنظام الديمقراطى فى إسرائيل وأن 
 مقعدًا فى انتخابات ٣٥ل على صقوتها ستزداد بنفس المعدل فإنها ستح

 على المجتمع  ومعنى ذلك أنها ستستطيع أن تحصل تدريجيًا٢٠٠٤
اإلسرائيلى ، وفى مجال ممارسة المزيد من اإلآراه الدينى على المجتمع 
العلمانى ، وستكون النتيجة الطبيعية لهذا  هى تحول إسرائيل إلى دولة 

 . ذات طابع دينى ، هويتها الهوية الدينية 
 
 
 
 
  




