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األنا واآلخر

حتديد األنا اليهودية 
وأثرها يف األنا العربية 
الفلسطينية

)دراسة حتليلية لرواية أشكول نبو 

»أربعة منازل وحنني«(

 مقدمة

تناولت يف العدد ال�صابق من جملة روؤى تربوية مو�صوع الأنا والآخر، وا�صتكماًل للدرا�صة، �صنتطرق يف العدد احلايل لدرا�صة رواية اإ�صرائيلية 
للكاتب اأ�صكول نبو بعنوان »اأربعة منازل وحنني«1 وحتليلها.

 متهيد

»وكلما خيل يل �أنني فهمت

كيف يعمل �لأنت و�لأنا

�لأنت و�لأنا

تتبدل �أن�شودة ويخد�س �ألبوم �آخر«.

)مقطع من �أن�شودة، كلمات و�أحلان: د�فيد ب�شري(

حتكي �لرو�ية عن حي يهودي �شرقي يف معوز ت�شيون )ح�شن �شهيون(، �نتقل �إليه حديثاً بطال �لرو�ية عمري ونوعا.

�أبيب، يعاين �لقلق، و�ل�شاأم،  عمري �شاب يدر�س علم �لنف�س يف تل 

يبحث عن حتقيق حلمه يف �أن ي�شبح طبيباً نف�شياً، ولكنه يف �لنهاية 

ماذ�  يعرف  ل  �لبد�ية  منذ  وكاأنه  در��شته،  ��شتكمال  عن  ي�شتنكف 

�لتنقل  �أرقته م�شكلة  �أمريكيا، ومنذ �شغره  يعي�شان يف  و�لد�ه  يريد؟ 

و�لرحيل من �شقة �إىل �أخرى، فهو يرجع �شبب عدم ��شتقر�ره �إىل �أمور 

عدة، �أحدها �شعوبة حتقيق �لإن�شان لآماله يف ظل دولة تعي�س د�ئماً يف 

حالة رعب.  ومن �لأمور �لتي �أثرت على �شخ�شيته جتنيده يف �جلي�س، 

وبالتايل تقييد حركته.

اأمني دراو�صة
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نوعا حبيبته عمرها 26 �شنة، تتعلم �لت�شوير يف �لقد�س، وتعاين هي 

�لأخرى من تخبط يف حياتها، ول تعرف �إىل �أين تريد �أن ت�شل، تعمل 

نادلة كي ت�شتطيع حتقيق حلمها، و�جهت �لكثري من �لإخفاقات يف 

در��شتها، ت�شعر �أن ل �أحد يفهمها �شوى عمري.

فكرت �أكرث من مرة يف �ل�شفر �إىل �أمريكيا.  لكن عمري رف�س �لفكرة، 

فقد تنقل يف حياته كثري�ً، ما �شبب له عقدة نف�شية من �لرحيل.

�شيما  وزوجته  زخيان  مو�شيه  من  مكونة  ممتدة،  عائلة  عند  وي�سكنا 

وجينا«  »�أفر�م  و�لد�ه  �لثاين  �لطابق  يف  وي�شكن  طفالن،  ولديهما 

�لثاين  و�لطابق  �لكردية،  باللغة  ما ز�ل يتحدثان مع بع�شهما  �للذ�ن 

هو بيت عربي قدمي.

مو�شيه و�شيما متزوجان منذ ثماين �شنو�ت، وهو »�أحلق �لر�أ�س قلياًل، 

�لعمل«  يتكلم كثري�ً، ويف�شل  ... ل  �أي �شيء وحده  يجيد ت�شليح 

)�س: 15(.  وهي »حادة �لل�شان، �شافية �لذهن« )�س: 15(، كما �أنها 

»�أم مثالية، وحنونة، وحمبة« )�س: 50(.

مناحيم،  طربيا،  يف  �لكبري  �لر�ب  �لبكر،  باأخيه  جد�ً  متاأثر�ً  مو�سيه 

�لذي لديه �شيطرة نوعاً ما على مو�شيه، وعندما ي�شغط عليه ويطلب 

منه و�شع طفله يف ح�شانة للمتدينني تبد�أ �مل�شاكل مع زوجته التي ل 

ترتاح لهذه �لتدخالت.

و�لد�ه فقد� طفاًل عمره �شنتان ��شمه ني�شان عندما و�شال �إىل �إ�شر�ئيل 

�أثناء  طبيب  غلطة  نتيجة  �أفر�م  و�لده  وعانى  �لبيت.   هذ�  و�شكنا 

�لعملية �جلر�حية �لتي �أجريت له من �شياع عقله وهذيان.

وهناك عائلة يوتام �لفتى �لذي يعاين �لوحدة، و�خلوف، و�لقلق، بعد 

مقتل �أخيه غيدي يف لبنان، حيث �أهمله و�لد�هما وغرقا يف حزن على 

ولدهما �لبكر، وكّفا عن �لقيام باأي عمل �إيجابي.

�لذي  د�فيد  عمري  �أ�شدقاء  �لرو�ية  يف  �ليهودية  �ل�شخ�شيات  و�آخر 

وجد حاًل لقلقه بالتاأليف و�لغناء، ومودي �لذي �أنهى خدمته باجلي�س 

�لإ�شر�ئيلي و�شافر �إىل �أمريكا �لالتينية، لأنه �أح�س باحلاجة �إىل حياة 

�أكرث ��شتقر�ر�ً، ولكنه يقرر يف �لنهاية �لعودة �إىل بيته وعائلته بعد �أن 

عّلمه �ل�شفر و�لرحيل كيف ينظر للنا�س، ويفتح قلبه لهم.

�أما �ل�شخ�شيات �لعربية، فهناك �ل�شخ�شيتان �لرئي�شيتان، وهما �شادق 

�إىل  بيتها  من  هّجرت  �لتي  �لعجوز  و�أمه  �لبناء،  يف  �لعربي  �لعامل 

�إحدى مدن �ل�شفة.

لأن  و�أولده،  زوجته  عائلته،  على  �لقلق  من  حياته  عانى يف  �شادق 

توفري حياة كرمية لهم يف ظل �لحتالل �أمر �شعب حتقيقه.  �أمه زرعت 

يف قلبه �حلنني �إىل بيتهم �لقدمي يف �لق�شطل، ف�شيطر عليه �لأمر حتى 

��شتطاع حتقيق حلمه ودخول بيته �لأول.

جانب من زيارة مركز �ملعلمني يف نعلني.
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وبخا�شة  �للني،  تعرف  ول  و�شلبة،  قوية  فل�شطينية  �شخ�شية  و�أمه، 

بلوغ مد�ه،  �إليه ل ميكن  �لقدمي، فحنينها  ببيتهم  �لأمر  يتعلق  عندما 

بيتها  لزيارة  �لآخرين  كما   1967 �حتالل  بعد  �لذهاب  رف�شت 

�مل�شاكني،  �إنها لي�شت كهوؤلء �لالجئني  قائلة  �لق�شطل،  �لأ�شلي يف 

و�إذ� �أر�دت �لذهاب فلن تكون للزيارة، بل من �أجل �لإقامة فيه، كما 

�أنها مثقفة وتتابع �لأخبار �ل�شيا�شية، ولها �آر�وؤها �لوطنية �لعميقة.  يف 

�لنهاية تخرب �بنها �شادق عن �شل�شلة �لذهب �لتي تركتها يف �لبيت 

�لقدمي، وتطالب �بنها با�شتعادتها، فهي �شل�شلة متو�رثة عرب �لأجيال.

ولكن  �ل�شل�شلة،  و��شتعادة  �لقدمي  �لبيت  دخول  يف  �شادق  يفلح 

�ل�شل�شلة  وتبقى  �ل�شجن،  وتودعه  عليه  تقب�س  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شرطة 

تاأتيه يف كو�بي�شه و�أحالمه، �شارقة منه �لنوم.

�ل�شخ�شية  حول  عدة  نظر  وجهات  �لكاتب  يورد  �لرو�ية  يف 

�لفل�شطينية، �أولها وجهة نظر �لكاتب نف�شه، وكانت معتدلة وهذ� نابع 

من توقيع �تفاقية �ل�شالم �لإ�شر�ئيلية �لفل�شطينية من جانب، و�سمود 

�لتخل�س  يف  �ل�شهيوين  �مل�شروع  وف�شل  �أر�شهم  على  �لفل�شطينيني 

�لفل�شطينية  �ل�شخ�شية  �لكاتب  �أظهر  كما  �آخر.   جانب  من  منهم 

ب�شكل قوي، ف�شادق �شخ�شية قوية ت�شعى �إىل حتقيق ما تريد، ويعرف 

�إىل �أين يريد �أن ي�شل، وله �شيطرة على حياته وقر�ر�ته، و�لدته ظهرت 

كامر�أة مثالية وفية، وحمبة، ولها ر�أيها يف �حلياة، وتعرب عن مكنونات 

نف�شها دون خوف �أو حرج.

وهناك وجهة نظر �ل�شخ�شيات �لن�شائية �ليهودية، فالعجوز جينا �لتي 

ل�شو�س  جمرد  �لعرب  �أن  على  تنظر  للدولة،  �ملوؤ�ش�س  �جليل  متثل 

ويجب �خلوف منهم، �أما نوعا و�شيما وهما من �جليل �ل�شاب �جلديد، 

يف �لبد�ية ينظر�ن �إىل �لعربي ك�شخ�شية مثرية للقلق وخميفة، وهذ� 

بال�شخ�شية  ي�شطدمان  وعندما  �لعربي،  معرفة  نابع من �جلهل وعدم 

�لعربية تتغري نظرتهما وت�شعر�ن بالتعاطف معها.

�أما �لنظرة �ملتع�شبة و�لعن�شرية، فيعرب عنها روؤوبني �لذي خدم �شابقاً 

باجلي�س،  لالنخر�ط  غيدي  �لبكر  �بنه  ودفع  �لإ�شر�ئيلي،  �جلي�س  يف 

ما �أّدى �إىل مقتله يف حرب لبنان، حيث ينظر �إىل �لعربي ك�شخ�شية 

جمرمة وخمربة ويجب مطاردته يف كل مكان من �أجل قتله.

 الصراع العربي اإلسرائيلي يحدد األنا اليهودية

»�أنا ونوعا خمادعان.

كالنا يتظاهر �أمام �لعامل و�أمام �لآخر بو�شعية مرتاحة وهادئة حاوية كل �شيء،

بينما يوجد يف د�خل كل منا ��شطر�بات هائلة«.

)بطل �لرو�ية عمري، �س: 112(

 

هواجس جيل املستقبل اإلسرائيلي
من بد�ية �لرو�ية، يحدثنا عمري عن �ل�شرخ يف �ملجتمع �لإ�شر�ئيلي، 

�أ�شماء  تغيري  و�لغربيني.  وعن  �ل�شرقيني  بني  و�لأغنياء،  �لفقر�ء  بني 

�ملناطق �لعربية �إىل �لعربية.

قا�شم  �أخدود،  وبينهما  »ه�شبتان  �جلديدة  �شقته  موقع  حول  فيقول 

 ... مرتبة  بها،  معتنى  للقادمني،  �أ�شكناز  �لأوىل  �له�شبة  م�شرتك.  

مف�شريت -�لب�شرية- �له�شبة �لثانية كانت م�شكناً موؤقتاً للقادمني من 

فيح �إىل جانب  كرد�شتان، �أما �لآن فهي عموماً فو�شى.  �أكو�خ من �ل�شّ

�شمي: �لق�شطل 
ّ
�لفيالت، خر�ئب �إىل جو�ر �لورود ... �ل�شم غري �لر

على ��شم �ل�شتحكام �لع�شكري يف قمة �جلبل.  �شقط هنا �شحايا يف 

حرب �لّتحرير، و�ليوم هو موقع ُيز�ر«. )�س: 9(

ونوعا  طريقه  ففي  �ل�شر�ع،  تاأثري  �لأوىل،  �ل�شطور  منذ  �أي�شاً  ويطالعنا 

للبحث عن �شقتهما يدخالن باخلطاأ �إىل ماأمت، وخجال من �لن�شحاب 

»و�شمعا �لق�ش�س عن �لولد �لذي �شقط يف لبنان«. )�س: 10(

وعن توقيع عقد �لإيجار قال لهم �شاحب �ل�شقة كتنبيه، �إن �جلري�ن 

هنا »�بنهم قتل يف لبنان هذ� �لأ�شبوع، لذلك �إذ� �أردمتا �ل�شتماع �إىل 

�ملو�شيقى، فلتكن كما يقولون، مو�شيقى هادئة«. )�س: 12(

ففي اأثناء �ل�شر�ع تتغري عاد�ت �لب�شر، وينتقل بنا عمري حلديث ذي 

مو�شيه  �ل�شقة  �شاحب  و�لد�  ي�شكن  �لثاين  فالطابق  بال�شر�ع،  �شلة 

وهو ما »تبقى من �لبيت �لعربي �لأ�شلي«. )�س: 20(

»فمهما حاول �ليهودي �لهرب من و�قع �ل�شر�ع، فال�شو�هد ل ترتك 

�أ�شد�غهم...  على  ذو�ئب  مع  بع�شهم  �لأولد  ويرى  لذلك،  جماًل 

يعلبون �ل�شتغماية«. )�س: 21(

و�لكاتب ي�شري هنا �إىل �أن �لفقر يوؤدي بالنا�س �إىل �لجتاه نحو �لدين.
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يعي�ش  فاإنه  عمري،  يو�جهها  �لتي  �حلياة  �شعوبات  من  �لرغم  وعلى 

�أيام �أمل، ف�شركة بايلوت تن�شر �إعالناً هو �شورة مر��شيم توقيع �إتفاقية 

�ل�شالم و«�أبو ظبي تفكر يف جتديد عالقاتها مع �إ�شر�ئيل ... يتحدثون 

عن م�شاريع �قت�شادية، تعاون زر�عي، خيار �ل�شجعان ... يف قرية عربية 

... ول ي�شّدق«. )�س:  �ليهود  باملثلث يعر�شون بيوت �شيافة لعامة 

)26

ولكن عمري بطل �لرو�ية، و�لطامح باحل�شول على لقب طبيب نف�شي، 

تعتمل يف د�خله �لهو�ج�س، فهو �شخ�شية قلقة، خائقة من �مل�شتقبل، 

�لأفكار  بال�شجر وتطارده  ي�شعر  �أن يفعل؟  يريد  ماذ�  بعد  ومل يحدد 

»�أبد�أ  و  بالقلق  ي�شاب  بالدر��شة  يبد�أ  عندما  �إنه  فيقول  �ل�شود�ء.  

كرة  و�أرمي  ق�شوره،  و�آكل  �لربتقال  �أق�شر  �لزبيب،  �ألتهم  بالت�شكع، 

تن�س على �حلائط«. )�س: 116(

وينتظر من كرة �لتن�س �أن تك�شر �شيئاً حلدوث در�ما، �إذ »لول �لدر�ما 

ماذ�  وقلق،  بحرية  ويت�شاءل    )116 )�س:  �ل�شامة«.  �لأفكار  جلاءت 

ماذ�  �ملدخر�ت؟  تنتهي  عندما  �شيحدث  �لذي  »ما  �شيحدث؟ 

�شيحدث للدر��شة؟«. )�س: 117( كيف �شاأ�شبح طبيباً نف�شياً وكل 

�شيء يدلف �إىل د�خلي؟ »�أتاأثر بكل �شيء، لدرجة �أنه ل يوجد لديَّ 

�أتبنى �شحكة �شخ�س قريب مني«.  �شحك خا�س بي، يف كل مرة 

)�س: 117(

بالأمان  ي�سعر  ل  فهو  �آخر،  �إىل  مكان  من  �لتنقل  ق�شية  وتوؤرقه 

من  �ل�شقق،  من  كثري  بني  �نتقلت  فعائلته  �شغره،  منذ  و�ل�شتقر�ر 

�لقد�س �إىل حيفا و�لعك�س، ثم من �لقد�س �إىل ديرتويت.  وحتى بعد 

�أن �أ�شبح رجاًل، بقيت �لق�شية تطارده وو��شل تبديل �ل�شقق كمن 

مّتلكه �جّلن، »�شبع �شقق بّدلت منذ �لتجنيد«. )�س: 39(

�لتحديد،  وجه  على  �لقهري  �لو�شو��س  مبر�س  م�ساب  اأنه  ويح�ش 

ومرة  مفتوحاً،  �لغاز  تركت  ما  �إذ�  لأفح�س  مرتني  بالأم�س  »عدت 

ل  رهاب؟  �أهو  �لعلوي.   بالقفل  �لباب  �أغلقت  كنت  �إذ�  لأفح�س 

�شك«. )�س: 52(

وعندما قرر �لتطوع للعمل يف جمعية تعتني باملر�شى �لعقليني، بعد 

عالجهم جلعل حياتهم �أف�شل، كاد ي�شاب باجلنون.  هو�ج�س �لدنو 

من �ملوت تطارده، ففي �أثناء قيادته �شيارته د�ئماً ما ي�شرد فكره، وهو 

ينجو  ولكنه  بحادث،  يت�شبب  فيكاد  �لر�ديو،  حمطات  بني  يبحث 

بعينيه  يرى  وهو  �ملنظور،  ف�شيحدث  �شيئاً،  يغري  ل  هذ�  �أن  و«يدرك 

�لعنو�ن »مات لأنه �شئم �إذ�عة �جلي�س«. )�س: 221(

و�جلي�س يلعب دور�ً حمورياً يف حياة عمري كما يف حياة �أغلب �أبطال 

�لرو�ية، ففي �إحدى �لليايل، �أيقظ نوعا ليخربها ق�شته �ملده�شة يف �أثناء 

�لتدريبات.  »لقد �أبقوه يوم �ل�شبت للمرة �لثالثة على �لتو�يل، و�شقط 

يف دو�مة ومل ينجح يف �أن يتعّلق باأي �سيء، باأية اأغنية، ووجد نف�سه 

يوجه �لبندقية نحو رجله ليطلق �لنار، ليخرج ويتحرر«. )�س: -290 

291( ولكن مودي �أنقذه، و�لر�شا�شة �أ�شابت �حلائط.

يقيد  �شجن،  �لإ�شر�ئيليني  من  وللكثري  له  بالن�شة  �جلي�س  فدخول 

حريتك وي�شلبك �إياها، ويحجب عنك �لف�شاء �لرحب، وهذ� ما دعا 

�شديقه مودي عند �إنهاء خدمته �إىل �ل�شفر �لطويل �إىل �خلارج.

�لرغم  على  �لأحيان  �أغلب  يف  �لتوتر  ي�شبوها  نوعا  ب�شديقته  عالقته 

عنها  يقول  �أبد�ً،  فر�قها  يطيق  ل  وهو  لبع�شهما،  �لكبري  حبهما  من 

قوية  بيننا  �مل�شاجعة  كبري�ً.  لي�س خ�شاماً  �لأقل  على  نتخا�شم،  »مل 

و�شديدة، كاأحلى ما يكون.  و�ل�شورة �لتي تفهم فيها دخيلتي، وكيف 

ت�شتطيع بجملة و�حدة �أن تخرتق كّل حت�شيناتي وتالم�س �حلقيقة«. 

)�س: 59(

لذ� يبقى ينتظرها بفارغ �ل�شرب يف �لبيت، فورديتها يف �ملقهى ل تنتهي 

قبل �لثانية ع�شرة لياًل.  ولكنه يقول: »ومن جانب �آخر، ود�ئماً هناك 

جانب �آخر عندي، تعرتيني رغبة �أن �أظل وقتاً �إ�شافياً وحدي.  �أروح 

و�أجيء«. )�س: 58(

�إىل  بحاجة  هو  وحيد�ً،  �لبقاء  �إىل  �حلاجة  فكرة  تختمر  د�خله  يف 

من  �خلال�س  �إىل  �مل�شو�شة  باأفكاره  �لو�شول  ي�شتطيع  لعله  �لوحدة 

حالة �لال�ّتز�ن و�لتوتر و�لياأ�س من حتقيق �أي �شيء يف حياته.  وكانت 

�لفكرة نف�شها تولد يف عقل نوعا، ففي طريق عودتهما من رحلتهما �إىل 

�شطاف، د�ر بينهما نقا�س حاد، فقالت له: »�شئمت من �لعي�س هنا، 

خارج  �لفنون  يف  �ملاج�شتري  ل�شهادة  �لدر��شة  يف  �لتفكري  بد�أت  لذ� 

�لبالد، يف نيويورك مثاًل«. )82(

عمري يرد غا�شباً، �أنه �شئم من �لتنقل ويريد �ل�شتقر�ر.  نوعا حت�س يف 

د�خلها �أنها غري حمبوبة، و�أن ل �أحد يفهمها، تريد �أن ت�شبح م�شورة 

حمرتفة، تو�جهها �لعقبات، فهي تختار مو�شوعاتها من �لو�قع �ملعا�س؛ 

�لفقر، �لتفجري�ت، ومت�س بكامريتها معاناة �لفل�شطينيني، لذ� تتعر�س 

�إىل �لهجوم و�ل�شخرية عند نقا�س مو�شوعاتها يف قاعة �ملحا�شر�ت.

تقول عن نف�شها: »�إن هناك �شيئاً قا�شياً يف د�خلي، ل ي�شمح للنا�س 

باأن يحبوين«.  ويخربها عمري �أنه يعرف ذلك، فتقول �إنهما مت�شابهان 

جد�ً، ويرف�س �حلديث قائاًل: »غري �شحيح، �أنت فو�شوية، و�أنا مرّتب«.  

�أنا  �أنا ل�شت فو�شوية،  �ت �شاأو�شح لك، 
ّ
فت�شيف بتوتر: »كم من �ملر

ة«. )62(
ّ
حر

و«كلما  عدة،  مر�ت  حياته  �أنقذت  فهي  للمو�شيقى،  عا�شق  وعمري 
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يت�شبث  كان  مثاًل،  �لع�شكرية  خدمته  خالل  قا�شية،  �شربات  تلقى 

باأغنية ... ويدع �لأنغام تتغلغل فيه، وتبد�أ �لعد من جديد وتذكر �أن 

حياته لي�شت �شيئة �إىل هذ� �حلد«. )221(

�لتفكري يف �لنهاية �لعبثية حلياته، يوؤرقه ويجعل حياته ل تطاق، لول 

هروبه �إىل �ملو�شيقى �لتي ت�شعره �أن هناك �شيئاً يف �حلياة ي�شتحق �أن 

يعا�س.  لقد فقد �لأمل باأن حتقق �لدولة �ل�شتقر�ر و�لأمان، وعندما 

يفكر باملوت يفكر بنوعا، فهي �لأخرى �شبق لها �أن دنت منه وعادت، 

فعندما كانت تبلغ �خلام�شة ع�شرة عاماً »�شئمت كل �شيء، و�أعدت 

بجانب �شريرها علبة »�أكامول« كاملة.  فكرت يف نف�شها: �أب�شع دقائق 

من �لغثيان وتنتهي معاناتي؟«. )�س: 221(

�لتي  �حلرب  فحالة  وعجوز�ً،  و�شاباً  طفاًل  يعاين؛  �إ�شر�ئيل  يف  �لكل 

�أنه  وت�شعره  يهودي،  �إن�شان  كل  على  توؤثر  لنف�شها،  �إ�شر�ئيل  ت�شنعها 

�خلا�شة  حياته  و�أن  ينتهي،  ل  مرير  �شر�ع  يف  كلها  حياته  �شيق�شي 

تتال�شى، �شديقته نوعا �نتهى بها �ملطاف بغ�شيل معدة، وو�فق �لطبيب 

لت�شتطيع  �نتحار«  يلغي من ملفها »حماولة  �أن  بعد حماولت لإقناعه 

�خلدمة يف �جلي�س »م�شحك، وقد ظنت �أنه ي�شدي لها معروفاً«. )222(

فاحلياة د�خل �جلي�س، ل �شك، �أنها تق�شر وتق�شف �حلياة.

مل تتعاَف نوعا بو��شطة �لعالج �لنف�شي، بل ل�شبب غري معروف، �إذ 

و�أخربته  و�أحبته  عمري  �لتقت  �شنو�ت  بعد  ثم  تر�شم،  فجاأة  �أخذت 

بكل تفا�شيل حياتها.

�لعالقة بينهما بني �شد وجذب، ويف توتر د�ئم، وخوف من �لفر�ق 

�لذي بد�أت مالحمه تظهر، وعلى �لرغم من �حلب، وقدرة �أحدهما 

��شتمر�ر  فاإن  فكره،  يف  يجول  ما  ومعرفة  �لآخر  �خرت�ق  على 

ونوعا  �أنه  بلحظة �شدق  ويطلعنا عمري  �شعوبات،  يو�جه  عالقتهما 

»خمادعان، كالنا يتظاهر �أمام �لعامل و�أمام �لآخر بو�شعية مرتاحة 

وهادئة حاوية كل �شيء، بينما توجد يف د�خل كل منا ��شطر�بات 

هائلة«. )112(

�أبيب،  تل  �إىل  �ملوؤقت  بالرحيل  هي  وتفكر  �لفر�ق،  فكرة  وتلمع 

ير�م، وهو توّقف عن در��شته،  �لدر��شي ل ي�شري على ما  فم�شروعها 

فاإنه  رحيلها،  على  �عرت��شه  من  �لرغم  وعلى  ينخره،  �ل�شجر  و�شرع 

�إىل  تنتقل  لنف�شه »منذ زمن مل تهرب، منذ زمن مل  يهم�س  د�خلياً 

مكان �آخر«. )303(

حول  �ل�شائعة  فكرتها  وجتد  حلمها،  بتحقيق  نوعا  وتنجح  ويفرتقان، 

تفكر  �لتي  �شيما،  با�شتهاء جارته  ف�شعر  �أما عمري  تخرجها.   م�شروع 

بقربه،  وجل�شت  لزيارته،  ح�شرت  فعندما  �لأخرى.   هي  به  وحتلم 

�شعف تركيزه، ويقول: »�أردت �أن �أنحني و�أ�شع �لأغالل يف كاحلها، 

��شتطعت �أن �أتخيل مالم�شة جلدها«. )395(

�شعور  باأغرب  عمري  �شعر  �ل�شود�ء،  �شدريتها  وبانت  �نحنت  وعندما 

يف �لعامل. �إن �لقبلة �شتاأتي، ولكن نوعا كانت »حا�شرة يف جو �لليلة« 

)398(.  فهو يح�س �أنها جزء ل يتجز�أ من حياته �ملحطمة، ول ميكن 

لأحد مللمة �أ�شالئها �شو�ها.

جانب من لقاء عبد �ملح�شن �لقطان وعمر �لقطان بعدد من �ملعلمني و�لفنانني مبقر �ملوؤ�ش�شة يف ر�م �هلل.
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 اجليل اجلديد والبحث عن الهوية املتصاحلة

األنا اليهودية وتأثري اآلخر الفلسطيني

»ملاذ� ل�شنا فرحني يف �لآونة �لأخرية؟

كل �شيء م�شغوط بيننا، م�شغوط ومبعو�س«.

)نوعا بطلة �لرو�ية، �س: 290(

تتذكر �لتفجري�ت، تقول لعمري �إنها »�شئمت من �لعي�س هنا، يف هذه 

�لبقعة �لتي تلتهم �شكانها«. )�س: 82(

وعندما  �لأمر،  يرف�س  وعمري  للدر��شة،  �لبالد  خارج  بال�شفر  وتفكر 

ل�شان  على  �لكاتب  يورد  تفجريية،  عملية  وقوع  �لتلفزيون عن  يعلن 

�ملذيع �ملنتفخ »�أن من بني �لقتلى ن�شاء و�أطفاًل«. )�س: 187(

وتت�شل »هيال« �شديقة نوعا، بعمري لالطمئنان عليها، وتقول له: »�إنه 

�أمل   ... ب�شيء كهذ�؟  للقيام  �لكر�هية يحتاجون  جد فظيع، كم من 

ي�شمعو� مبقاومة �لالعنف؟«. )�س: 189(

�لأطفال  تقتل  �لتي  �لتفجريية  �لعمليات  عبثية  يناق�س  �لكاتب  هنا 

خالل  من  �ملربر  غري  �لفل�شطيني  �لعنف  عن  ويتحدث  و�لن�شاء، 

يقاوم  بـ«�أن  »هيال  ل�شان  على  ويطالب  �لرو�ية،  يف  ثانوية  �شخ�شية 

مل  �لكاتب  �أن  �لغريب  ولكن  �لالعنف،  بطريقة  �لفل�شطينيون 

يناق�س عمليات قتل و�إعد�م �لفل�شطينيني فِلَم مل يطالب باأن يرحل 

�ل�شعب  بحق  �لدموية  �ملجازر  �رتكاب  �أن يكف عن  �أو  �لحتالل؟ 

�ملنطقة،  يف  حربية  تر�شانة  �أقوى  متلك  دولة  يف  يعي�س  وهو  �لأعزل، 

�إ�شر�ئيل،  حالة  ويف  �لإن�شان.   �نتهاك حقوق  يف  �شجل  �أكرب  ومتلك 

يبدو �أنها كلما �زد�دت قوة، �زد�دت خماوفها وهو�ج�شها.

بعد �لعملية �لتفجريية يف �شارع يافا، حاولت نوعا ت�شوير جمموعة من 

�ل�شور، ف�شعدت �إىل با�س للركاب و«كانت معظم �ملقاعد �شاغرة، نظر 

�إيل �مل�شافرين �لقالئل بقلق حاولو� ... تفح�س �حلقيبة �ملنتفخة �لتي 

�أحملها »�إنها كامري�: �أطمئنو� يا جماعة!«. )�س: 195(

وطلبت ت�شوير �لركاب و«كان �لنا�س مهزومني لدرجة ل يقوون معها 

على مناق�شتي«. )�س: 196(

يتو�شح لنا من خالل ما �شبق، �أن �لفل�شطيني موجود د�ئماً لينغ�س 

على  ر�أ�شاً  ويقلب حياته  تطاق،  �لإ�شر�ئيلي حياته، ويجعلها ل  على 

�أي  ويتخيل  �شيء،  كل  يف  ي�شك  ويجعله  �أفكاره،  وي�شو�س  عقب، 

�لفل�شطينية  بال�شخ�شية  ر�أيها  خالل  من  يت�شح  �لرو�ية،  بطلة  نوعا 

العربية، �أنها متلك موقفاً م�شبقاً منها، فهم قد يكونون �شارقي �شحف، 

�أو�شاع  يتعاطف مع  وعمري مل تظهر وجهة نظره ب�شكل جلي، لكنه 

�نفجار  بعد  يت�شح،  فموقفهم  �حلي،  �شكان  �أما  مدموين.   عمال 

�ل�شخان �ل�شم�شي يف بيت �شيما، حيث يخرج كل من يف �حلي ملعرفة 

�أو   .. �شكود.  »�شاروخ  عن  ناجت  �لنفجار  �أن  يظن،  و�لكل  �ل�شبب، 

عملّية تخريبّية«. )�س: 63(

يرتاعون  و�أ�شبحو�  �لعتيادي،  حياتهم  منط  �ختلف  �ل�شكان،  كل 

من �أي �شوت، خوفاً من �أن يكون عملية فد�ئية.  فالفل�شطيني يزرع 

�خلوف يف قلوب �ليهود، ويجعلهم د�ئماً يف حالة حذر وتاأهب.

فكرت  �لبيت،  من  �لقريبة  �ل�شاحة  يف  �شادق  ر�أت  عندما  �شيما، 

وعدمي  قا�س  فالعربي  طفلتها،  على  خافت  لأنها  �ل�شرطة،  با�شتدعاء 

الإن�سانية، ول بد اأنه ينوي عماًل فظيعاً »عربي يتجول هنا يف �ل�شاحة.  

وماذ� لو �أر�د �أن يخطف �لطفلة؟«. )�س: 51(

و�شفا  �ل�شباب.   »�ثنني من  وكانو�  بجانب عمال مدموين  وملا مرت 

�لطوب و�شّوبا نحوي نظر�ت جائعة، غري لطيفة«. )�س: 51( �إذ من 

مبالمح  وميتازون  باجلن�س،  مولعون  �أنهم  بالعرب،  �مللت�شقة  �ل�شفات 

قا�شية وعدو�نية.

نوعا، بطفل عربي يجل�س على حافة �لربكة  تلتقي  ويف بركة �شباحة 

�لغ�شب،  كل  وغا�شبة  جادة  »نظرة  له  �أن  �لطفل  حول  و�نطباعها 

�حلاجبان مقطبان«، وترى قدمه تخرج من �ملاء، وجتهز نف�شها لتوجيه 

�لكامري� و�مل�شورة،  �لهو�ء ولكنها على ما يبدو موجهة نحو  ركلة يف 

ميكن �أن و�لديه كانا »ي�شكنان يف �لقرية �لعربية �لتي �قتلع �سكانها من 

�إطار زيارتهم �إىل �لعني، لتذكر �ملا�شي،  هنا عام ثمانية و�أربعني، ويف 

قرر� �أن يحكيا للطفل عمن ركلهما من هذه �لبالد؟«. )�س: 81-80(

تبد�أ نوعا، على ما يبدو، تتفهم �ملوقف �لعربي، وتتحدث عن طردهم 

وعندما  �مل�شلوب.   �حلق  تن�شى  ل  �لتي  ذ�كرتهم  وعن  بيوتهم،  من 
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حقيبة قنبلة.

اأما �لعالقة بني عمري ونوعا بعد �لعملية �لتفجريية، فيعرب عنها عمري 

�أخري بال  ليلة  و�شنق�شي  �لآن،  �شتدير ظهرها  »جميل جد�ً،  قائاًل: 

جن�س«. )�س: 212(

ذ�ك  من  خوفاً  �إ�شر�ئيلي  كل  ي�شكن  �لذي  �ملوت  عن  ويتحدث 

نن�شى  ل  حتى  �لفو�شى،  �إحد�ث  عن  يكف  ل  �لذي  �لفل�شطيني 

هذ�  ن�شحك.  مل  �أ�شبوعني  »منذ  وي�شيف:  وجوده.   �ليهود  نحن 

�ملوت �ملحيط بنا زحف كله �إىل د�خلنا«. )�س: 121(

بعد �أيام حتدث نوعا عمري عن �شادق �لذي دخل بيته �لقدمي وبيت 

و�أخرج  �جلدر�ن  من  �للبنات  �نتزع  �أنه  وكيف  حالياً،  وجينا  �أفر�م 

له  »�شادرو�  قالت  �أي�شاً،  وماذ�  عمري  �شاأل  وعندما  ذهبية،  �شل�شلة 

�ل�شل�شلة و�عتقلوه، لي�س لأنه خطري �أو ما �شابه.  كان عليك �أن تر�ه، 

�إنه رجل عجوز، كل ما �أر�ده هو زيارة بيته، وحتى �شيما �أ�شفقت عليه 

يف �لنهاية«. )�س: 270-269(

علي  �حل�شول  يف  �لفل�شطيني  ف�شل  لنا  ليثبت  هنا،  �لكاتب،  يعود 

�إذن  �لهادئ،  �لإقناع  باأ�شلوب  ول  بالتفجري�ت،  ل  حقه،  من  �شيء 

ما هو �حلل؟

من  جمموعة  من  بالقرب  وت�شكن  �أبيب،  تل  �إىل  نوعا  ترحل 

�ل�شباب �لعربي، وحتدثنا عنهم قائلة: »هنا �لعرب لطفاء، ... يلعبون 

وي�شحكون« )�س: 356(، ولكنهم حالياً لي�شو� �شعد�ء، هناك �شيء 

�أو  �ل�شجن  �أو  بالقتل  مهدد  فالفل�شطيني  �أي�شاً،  �خلوف  �إنه  يوؤرقهم.  

�لطرد يف �أي حلظة.

مع  وتذهب  �لعربي.   �جتاه  �ملختلفة  و�لنظرة  �جلديد،  بفكرها  ونر�ها 

�أحدهم ليدلها على �أماكن ميكن �أن ي�شاعدها يف م�شروعها، فيدخالن 

فكرة  ملعت  وقد  �شقتها  �إىل  وتعود  وتثمل  �ملميزة،  �لبار�ت  �أحد 

م�شروعها يف عقلها، وعرفت ماذ� تريد �أن تفعل يف م�شروعها �لنهائي 

»�أعطيت للفكرة يف تلك �للحظة كلمة و�حدة -حنني- �أن تنت�شر يف 

ر�أ�شي و�أن تر�شل تد�عي خو�طري يف جميع �لجتاهات«. )�س: 414(

و�شرعت تر�شم على �أور�ق مو�شوعات متنوعة، وتل�شقها على �حلائط 

بال�شمغ.  يف �لو�شط علقت �شور�ً لها مع تلفون باليد، و�أحاطتها باأنا�س 

مربوطة  �لذهبية،  �شل�شلة جدته  »مع  �أمها، و�شادق  باحلنني،  ي�شعرون 

ومنظم   ... �لأرجنتني  من  قادمة جديدة  هناك  وكانت  �لعنق،  حول 

مرور  �شرطي  باإ�شافة  �مل�شروع  �أكملت  ثم   )414 )�س:  �شينما...«. 

مفتاحاً  يحمل  بيت  بو�بة  �أمام  يقف  وعربي  �ل�شائعة،  لكلبته  يحن 

كبري�ً و�شدئاً، و�شاعر �شاب، ومغنية.

وجاءها طيف عمري، وبعد �شماعها عن حدوث تفجري �آخر، �ت�شلت به 

وعادت �إليه، فقد �كت�شفت حنينها �إليه، �إىل عناقه، �إىل الت�ساجر معه، 

�إىل �شم ر�ئحته ... .

من   ... مت�شابهان،  »�إنهما  ونوعا:  عمري  عن  �شيما  تقول  �لنهاية  ويف 

�لد�خل.  وكاأنهما من �لقرية نف�شها، ل من �لدولة نف�شها، وفقط لهما 

توجد هوية هذه �لدولة«. )�س: 454(

�لكاتب يقوم باإعادة جتميع للعائلة �ليهودية، �ملفككة و�مل�شطربة، التي 

يلتهمها �لقلق و�خلوف من �لآخر �لعربي �لفل�شطيني.

�آخر  �أمر�ً  لأن  �ملوؤلف،  خالل  من  وتتما�شك  تتحد  �ليهودية  �لعائلة 

�شيقود �إىل �نهيار �ملجتمع ومن ثم تتال�شى �لدولة. ولكن هذ� وحده 

ل يكفي، فالكاتب يلمح يف �أكرث من مو�شع يف �لرو�ية، �أن ال�سعبني 

يعانيان، ومرهقان، وي�شدهما �حلنني كّل �إىل ذكرياته و�أحالمه.

فهل �شينجح م�شروع نوعا �لذي يحوى �شور�ً متنافرة على مللمة �لكل 

و�لجتاه نحو �لآمان و�ل�شتقر�ر؟

�ملتحركة  �لر�شوم  توظيف  ور�شة  ح�شوره  خالل  �لقطان  �ملح�شن  عبد 

يف �لتعليم.
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 زحف املتدينون من أجل السيطرة على الدولة

»ينبغي تقوية �لعقيدة، و��شتعادة �ملجد �لتليد،

و�لرد على كل �ل�شاخرين بال�شلو�ت من �أجل تبارك ��شمه«.

)�حلاخام مناحيم، �س: 73(

وبعد �أن �أقنع �حلاخام �أخيه بت�شجيل طفله لريون يف ح�شانة للمتدينني، 

بقوة دخول طفلها  �شيما، حيث رف�شت  بيت  �مل�شاكل تطرق  بد�أت 

رو�شة دينية، �شتف�شد قيمه و�لأخالق �لتي ربته عليها.

 ... جيد�ً  ويقدمون طعاماً  م�شاعفة،  »�شاعات  فيها  مو�شيه:  لها  فقال 

و�كت�شاب  �ليهودي  �لدين  تعليم  من  �لقليل  تلقي  �لطفل  ي�شر  ل 

�لقيم«.  ولكنها عاندت قائلة: »�لدين بالن�شبة لك بيت، وهو بالن�سبة 

يل �شجن«. )�س: 93(

ف�شيما �مر�أة قوية، ول تتنازل عن �أر�ئها حتت �أي ظرف، فيت�شاجر�ن 

�ملتدينني  �أن  كيف  هنا  ويظهر  �لكنبة.  على  للنوم  مو�شيه  وي�شطر 

تعرب عن غ�شبها وحنقها  �إنها  بل  �لرجل وزوجته،  يوؤثرون حتى بني 

على �ملتدينني، قائلة �إنها عندما ت�شاجع مو�شيه، ت�شمعه يتمتم »�حلمد 

�هلل، �حلمد �هلل«، فتقول له: »ما �حلمد �هلل؟ ما عالقة �هلل؟«. )�س: 

)31

�لتي  �لفرن�شية،  �أمها  من  و�مل�شتقلة  �لقوية  �شخ�شيتها  �شيما  �أخذت 

لها:  تقول  وكانت  نف�شها،  عن  �حلر  و�لتعبري  ر�أيها  قول  على  ربتها 

»ر�أ�شك �شلب كاحلجر« )�س: 111(، ولكنها كانت تفتخر وتعتز بها 

يف د�خلها.

مو�شيه مل يجد طريقة لإقناعها باأمر �حل�شانة، فقرر �لذهاب �إىل طربيا 

ليح�شل على م�شاعدة �أخيه.  ويلفت نظره يف طربيا �أنها مدينة »مهملة 

�لدينية  �أن مبنى �ملدر�شة  �آيلة لل�شقوط. غري  بال�شخام و�شرفاتها  تعج 

كبري ومطلي من �خلارج«. )�س: 154(

على  تبخل  ل  �لدولة  �أن  �إىل  مو�شيه،  ل�شان  على  �لكاتب  يلمح 

�ملتدينني باملال، وتق�شر يف تقدمي خدماتها للمو�طنني، وذكر �لأمر يف 

�أكرث من مو�شع يف �لرو�ية.

�أخي ... يجب  يا  يطرح مو�شيه م�شكلته للحاخام، فيجيبه: »�ل�شرب 

تقريب من �بتعد عن �لتور�ة، ولكن لي�س بالقوة، �إمنا بالعقل«. )�س 

�لبيت  �إىل  حت�شر  �أن  على  �لآن،  �ملو�شع  ترتك  �أن  ويف�شل   )162

الكتب الدينية، ول تفوت �لحتفال بكل �أعياد �إ�شر�ئيل، و�شيفتح 

�رتياح، ي�شيف �حلاخام:  �مر�أتك. وعندما يبدي مو�شيه عدم  قلب 

يتناول �لكاتب يف رو�يته، حماولت �ملتدينني �ل�شيطرة على �لدولة، 

�ملحلية،  و�ملجال�س  �لدينية  و�ملد�ر�س  �لأطفال  ح�شانات  خالل  من 

ودورهم �ملوؤثر يف �ملجتمع �لإ�شر�ئيلي.

وتظهر يف �لرو�ية �شخ�شية متدينة فاعلة، هي �لر�ب �لكبري يف طربيا، 

مناحيم، �لأخ �لأكرب ملو�شيه، وتاأثريه �لعميق على �أخيه و�أفر�د �أ�شرته، 

وبالتايل تدخله يف حتديد �لهوية �لإ�شر�ئيلية �خلا�شة، وحماولة فر�س 

تعاليمه على �ملجتمع.

ولكي نرى كيف توؤثر هذه �ل�شخ�شية على حياة �لإ�شر�ئيليني، لناأخذ 

�شيما �ملر�أة �ملتحررة وقوية �ل�شكيمة، زوجة مو�شيه مثاًل.  فهي ت�شعر 

ذلك  لأن  لبيتهم،  زوجها  �أخوة  زيارة  عند  �لر�حة،  وعدم  بالرتباك 

�أفح�س  �أن   
ّ

»علي فتقول:  بها،  �لقيام  يتطلب حت�شري�ت كثرية يجب 

�أن جميع  �أتاأكد  �أن  �للحمّية.  �إىل درج  تت�شّلل  �أن �شكيناً حليبية مل 

�ملنتجات يف �لثالجة حالل متاماً، لأن ت�شريح �ملحكمة �لدينية �لعادية 

�أ�س...«. )�س: 19(
ّ
ل يكفيهم ... �أن �أبحث عن منديل �لر

من  �متعا�شه  يظهر  �أنه  حتى  حياتها،  تفا�شيل  �أدق  يف  يتدخل  وهو 

مالب�شها.  وعندما يقومون بزيارته يف طربيا، يظل طو�ل �لوقت يبدي 

مالحظاته �لالذعة حول لبا�شها.

وهي ل حتبذ زيارته، وعلى �لرغم من �أنها وعائلتها ل يزورونه �إل مرتني 

�أو ثالثاً يف �ل�شنة، فاإن زيارته توتر �لأع�شاب، وتثري �مللل وتتمنى �شيما 

�نتهاءها دون م�شاكل.  ف�شعورها �لأويل عندما و�شلو� بني �حلاخام، 

لقد »ف�شد مز�جي على �لفور«. )�س: 68(

وملا وقفت بجانب بلها زوجة �حلاخام، حدثت نف�شها: »مهما حاولت 

ما  �إذ�  فا�شحة  مالب�شي  باأن  �أح�ش�شت  �ملحت�شمة  �ملالب�س  �رتد�ء 

وقفت« بجانبها. )�س: 68( فنظرت �إىل �أزر�ر قمي�شها، خوفاً من �أن 

يكون �أحدها غري مغلق.

و�أجربه  �أبنها،  لريون  �لطفل  مناحيم  حمل  �لبيت،  دخولهم  وعند 

على تقبيل �لتعويذة �ملثبتة على �لباب.  وقال بلغة جدية ملو�شيه: »ما 

حال تعويذ�ت �لأبو�ب يف بيتكم؟«. )�س: 69( رّد مو�شيه بارتباك: 

�لتعاويذ موجودة و�شليمة.
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 احلرب تخلخل العائلة اليهودية

»�أمي ل تفعل �شيئاً طو�ل �ليوم،

جتل�س وتنظر �إىل �شورة فقط، ...

و�أبي يتاأخر يف �لعمل، ق�شد�ً، 

ي�شاهد �لأخبار، ... 

ويعلن عن ر�أيه ب�شوت عال، 

رغم �أن �أحد�ً ل ي�شغي �إليه«.

)�لفتي يوتام، �س: 324(

طالب   400 فقط  طربيا  يف  كان  عاماً   50 قبل  حتى  �إنه  �أخي،  »يا 

يدر�شون �لدين؟ بينما �ليوم، حمد�ً هلل، يوجد 3500 طالب يدر�شون 

�لتور�ة، وثالثة مد�ر�س دينية كبرية، و�أربع ح�شانات، وخم�شة مقاعد 

يف جمل�س �لبلدية«. )�ش: 163( وكل ذلك مت دون �إكر�ه، وبطرق 

على  �ل�شيطرة  ��شتطاعو�  �إ�شر�ئيل  يف  فاملتدينون  وب�شيطة.   �شل�شة 

�لكثري من مفا�شل �لدولة، فلهم مد�ر�شهم �خلا�شة، وحتى مطاعمهم 

�لتي ل تقدم �إل �لأكل �حلالل وح�شب �ل�شريعة �ليهودية.

ومن �ملالحظ �أن �أغلبية كتاب �إ�شر�ئيل، يطرحون هذه �لق�شية بقوة، 

ويحذرون من �شرقة �لدولة من قبل �ملتدينني و�ملتطرفني.

بال�شر�ع  �ملتدينني  �شعود  تربط  كثرية  �شو�هد  �لكاتب  ويورد 

�لأزمات  ��شتد�د  عند  فالب�شر  وتز�يد حدته،  �لعربي-�لإ�شر�ئيلي، 

بال�شعور بالر�حة  �إىل �لدين طمعاً  و�نت�شار �خلوف و�لقلق، يلجاأون 

و�لآمان.

يفرد �لكاتب جزء�ً ل باأ�س به من �لر�وية للحديث عن عائلة يهودية، 

قتل �بنها �لبكر يف لبنان، وتاأثري �حلرب و�ل�شر�ع �لإ�شر�ئيلي- �لعربي 

�إ�شر�ئيل ل  �لتي تخو�شها  �أن �حلروب  �ليهودية، وكيف  �لعائلة  على 

تنتهي وتوؤدي �إىل حتطيم �لعائلة �ليهودية.

�ل�شغري،  �لفتى  ويوتام  و�لأم،  )روؤوبني(،  �لأب  من  مكونة  �لعائلة 

وغيدي �جلندي �لذي قتل يف �حلرب.

�لتي  �ل�شعبة  و�ملو�قف  كال�شاعقة،  �أخيه  وفاه  عليه خرب  يقع  فالفتى 

تو�جهه ب�شبب ذلك كثرية.  وهو يبكي بحرقه، ولكن لي�س ب�شبب ما 

يظنه �جلميع، بل يقول عن �شبب ذلك »لأنني ما عدت �أطيق فجاأة، 

ودفعه و�حده، �أن ل �أحد يعريين �هتماماً«. )�س: 13( بل �إن و�لديه 

ل يكلمانه �إل لإ�شد�ر �لتعليمات له: »�فرك �أ�شنانك، �خف�س �شوت 

�حلا�شوب«. )�س: 32(

ويقول عنه عمر �إنه »وحيد د�ئماً، ول يرفع ناظريه �أبد�«. )�س: 30(

تاأثري  عن  يوتام  ويتحدث  ر�بني،  �غتيال  غيدي،  قتل  �شادف  وقد 

بيتي  ويف  ببطء،  ي�شريون  قلقون،  �ل�شارع  يف  �لنا�س  »جميع  ذلك 

يهمهم«.   �شيء  ل  �لتلفاز،  يفتحون  ل  كاملعتاد،  �شيء  كل  ي�شري 

موتاه«.  يبكي  و�حد  »كل  �أم�س:  م�شاء  لقريباتها  �أمه  قول  ويتذكر 

)�س: 91(

جميع �لنا�س م�شطربون، يعانون، فاحلياة و�شط �لتطرف و�حلرب ل 

تولد �إل �أنا�شاً غري �شويني، ويوتام ي�شعر بالوحدة د�خل بيته، وحتى 

�أنه  �جتاه عمري، حتى  و�لقرب  بالطماأنينة  يح�س  وبد�أ  مدر�شته.   يف 

حلم بغيدي وقد تقم�س �شوره عمري �شديقه �جلديد.  و�أر�د �أن يفتح 

قلبه له، �أن يخربه بكل �آماله و�أحا�شي�شه منذ وفاه �أخيه، فهو ل يحبذ 

�إخبار �أحد بذلك، ل مل�شت�شارة �ملدر�شة �لتي »تهتم برتتيب �لطاولة 

�شوى  لها  عمل  ل  �لتي  لو�لدته  ول   )55 )�س:  حديثنا«.  �إثناء 

�شورة غيدي«.  �إىل  �أو  �ل�شقف  »�إىل  و�لنظر  �ل�شرير  �ل�شتلقاء على 

د�خل  وكاأنة  نف�شه  على  »�ملنطوي  لو�لده  حتى  اأو   )100 )�س: 

قف�س«. )�س: 55(

وم�شتمرة  منذ ولدتها،  �إ�شر�ئيل  تخو�شه  �لذي  �ل�شر�ع  �إذن، وجود 

فيه، يت�شبب يف �نهيار �لأ�شرة �ليهودية، فالفتى يبحث عمن يهتم به 

وي�شعره بالأمان، ولكنه ل يجد �أحد�ً �شوى �ل�شاكن �جلديد يف �حلي؛ 

عمري.

د�ر ظهره  باأن  �هتمامهم،  يحاول ك�شب  فاإنه  و�لديه،  ونتيجة لإهمال 

للدرو�س.  وعندما ��شتدعته �ملديرة، ب�شبب ذلك خمربة �إياه اأن باب 

مكتبها مفتوح له د�ئماً، �شخر يف �شره قائاًل: »هذ� غري �شحيح، لأن 

باب مكتبها مغلق«. )�س: 100(

و�أن  �ل�شر�ع،  ب�شبب  �شيء  كل  بخر�ب  يخربنا  �لكاتب  وكاأن  هنا، 
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موجود،  غري  �حلاجة  عن  �لز�ئدة  �إ�شر�ئيل  حروب  ب�شحايا  �لهتمام 

�حلرب.   من  مبا�شره  �ملت�شررة  �ليهودية  �لعائالت  �نهيار  ع يف 
ّ
ي�سر ما 

ن�شتمع  �أن  علينا  �ليهودية،  �ل�شخ�شية  على  �لعرب  تاأثري  نرى  وحتى 

�أي�شا ل  ليوتام يخربنا ما جرى لو�لديه »�لآن فهو ل يالم�شها، وهي 

تالم�شه، �أحياناً دون وعي، تالم�س وركه وركها، ويال�شق بطنه ظهرها، 

ويالم�س ر�أ�شها �شدره.  ويف �ل�شباح يتجه كل منهما �إىل عمله وكاأن 

�شيئاً مل يحدث« )�س: 114(، حتى عيد ميالده، ن�شوه، على �لرغم 

من �أنه ذكرهم به ثالث مر�ت طيلة �لأ�شبوع.

يوتام،  و�لد�  �إليها  و�شل  �لتي  �ل�شيئة،  �حلالة  عن  �لكاتب  ويخربنا 

فو�لدته ت�شلي »كل ليلة، قبل �لنوم، وتتمنى �أن ت�شتيقظ يف �ل�شباح 

التفكري  ميكنها  كيف  -ويت�شاءل-  يحدث  مل  �شيئا  �أن  لتكت�شف 

بامل�شتقبل �إذن، �أو يف �حلا�شر«. )�س: 130(

�ت�شلو� من  �إذ�  �إل  �إىل �حلياة  ي�شتفيق  اأما الأب فهو »خامل غام�س ل 

�جلريدة، �أو من هذ� �ملنتدى �للعني من �أجل �ل�شالم و�لأمن«.  وكانت 

�لأم تلتهم �لكتب �لتهاماً، �أما �لآن »بالكاد ت�شتطيع نقل نف�شها من مكان 

�إىل �آخر لتم�شيه �لوقت«. )�س: 131( فحياتها �نقلبت ر�أ�شاً على عقب 

ب�شبب �ل�شر�ع مع �لآخر �لعربي، �لذي ت�شبب بفقد�نها ولدها �لبكر.

ويف حديثها مع عمري تقول: »ل �أ�شتطيع �أن �أغ�شل �لغ�شيل، فقط مالب�س 

غيدي غ�شلتها ثالث مر�ت كاحلمقاء وطويتها، ورتبتها يف خز�نته، كاأنه 

ذهب �إىل �لنوم و�شينه�س بعد حلظة ويلب�شها«. )�س: 282(

هنا نر�ها تتحول من �مر�أة مثقفة وقارئة جيدة، وحمبة للحياة عرب �لقيام 

بالكثري من �لنزهات، �إىل �مر�أة حمقاء، تعي�س يف �خليال، حيث تهمل 

اأبنها يوتام، وبينما ت�شتمر بغ�شل مالب�س غيدي �مليت، فاإنها ل تقوم 

بذلك لبنها �لذي على قيد �حلياة، حيث يفكر عمري: »حقاً، لثياب 

يوتام ر�ئحة عفنة«. )�س: 282(

�لوحيد  بولدهم  �لهتمام  عدم  فعد�  للعائلة،  وتف�شخ  �نحالل  هناك 

�لآن، فاإن كل و�حد منهم يعي�س يف عامله �لبائ�س، و�لقاتل.

عبد �ملح�شن �لقطان خالل ح�شوره ور�شة توظيف �لر�شوم �ملتحركة يف �لتعليم.
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 االتفاق على اآلخر العدو

»وجود �لآخر �لفل�شطيني، يوحد �ليهود �شد �لعدو �مل�شرتك، 

وين�شيهم تناق�شاتهم �لد�خلية، 

ويعطيهم �ملربر لنعتهم باأقذع �ل�شفات، 

لتربير �شحقهم بوح�شية، ولينعم �شمريهم بالر�حة«.

)�لباحث �أمني در�و�شة(

لهذ�  يحق  فال  يحتله،  �لذي  �ل�شعب  ذبح  يف  �حلق  لالحتالل  كان 

�ل�شعب �ملقموع و�ملظلوم �ملقاومة؟

و�لد جمروح  ل�شان  على  �لعرب  بحق  �لكالم  �أق�شى  يورد  و�لكاتب 

بقتل �بنه، ولكن �أل يكون �ل�شوؤ�ل هنا هو: ماذ� ذهب غيدي يفعل 

يف لبنان؟

و�ملحادثة �ل�شابقة، تلمح �إىل ق�شية مهمة يف �ملجتمع �لإ�شر�ئيلي، وهي 

�حلديث عن �لآباء �لذين ير�شلون �أولدهم �إىل �ملوت.  فحديث �لأم 

مع زوجها، يدل على �أنها حتمله م�شوؤولية ذهاب �بنه �إىل �حلرب، فهو 

من �شجعه على �لنخر�ط يف �جلي�س، بحديثة �لد�ئم عن هذه �حلرب 

�أو تلك، �أو عن قطع �ل�شالح وكيفية تفكيكها وتركيبها.

ثالث  لو�لديه  ذكر  �أنه  من  �لرغم  فعلى  لنف�شه،  همومه  يوتام  ويبث 

مر�ت تاريخ مولده، فاإنهما ن�شيا ذلك، و�ن�شغال بح�شور رفاق غيدي 

من �جلي�س، حيث �ت�شلت �أمه باأبيه، وعاد فور�ً، ومل يرغب يوتام يف 

�جللو�س معهم لأنهم �شيتحدثون كما كل مرة »كم كان غيدي يحب 

وحدته �لع�شكرية، مع �أنه كان يف م�شاء كل يوم �شبت يحب�ش نف�سه 

يف غرفته ويبكي ل�شدة �إح�شا�شه بال�شيق، لأنه يرتتب عليه �لعودة يف 

�لغد�ة �إىل �لقاعدة �لع�شكرية«. )�س: 166(

وعندما ي�شمعهم يتحدثون حول رغبة غيدي �ل�شديدة يف �لنخر�ط 

�شارين  ل�شديقته  يقول  �شمعه  �أنه  يوتام  يتذكر  �لنظامي،  �جلي�س  يف 

و�حد�ً  يوماً  يبقى يف �جلي�س  له مليون دولر لن  لو دفعو�  »�إنه حتى 

�آخر«. )167(

و�ل�شابات  �ل�شباب  على حياة  �جلي�س  �أثر  �إىل  كثري�ً  �لكاتب  يتطرق 

�ليهوديات، وكيف �أنه يجعل حياتهم جحيماً، وي�شرق منهم حياتهم 

�لطبيعية.  فغيدي كان ينوي �إنهاء خدمته، ومل يفكر يوماً بالنخر�ط 

يف �جلي�س لو مل يكن م�شطر�ً لذلك.

نزهة،  يف  �لذهاب  و�لدته  من  �لطلب  يوتام،  فكر  م�شم�س،  يوم  ويف 

�شوره  حتت  »جل�شت  �ل�شالون  يف  ر�آها  عندما  �لأمل  فقد  ولكنه 

على �لرغم من �لنف�شال �جل�شدي و�لروحي بني و�لد� يوتام، فاإنهما 

يتفقان �أخري�ً على �شيء و�حد، وهو �لآخر �لفل�شطيني �لعربي، حيث 

يتفقان على �أن �لعربي هو م�شدر �ل�شرور و�لآثام.  فخالل حديثهما 

فزعها،  فاأثار  �ليهودية،  �لعجوز  مع  �حلديث  �لذي حاول  �شادق  عن 

يقول روبني »هذه ف�شيحة«. )�س: 263(

حارتنا  يتجول يف  كهذ�  لعربي  ميكن  :كيف  »�شحيح  �لزوجة:  وترد 

ق�شور،  »�إنه  �لزوج:  ويرد  ؟«.  لذلك  �أحد  ينتبه  �أن  دون  �أ�شهر  عده 

بب�شاطة هذ� ق�شور«. )�س: 263(

�لقا�شية  �ليهودية  �لنظرة  �لزوجني، عن  ل�شان  �لكاتب على  يعرب  هنا 

جرمية،  يعترب  يهودي،   
ٍّ

حي يف  �لعربي  وجود  فمجرد  العرب،  �سد 

عليهم  �لقب�س  يجب  �إذ  يجب،  كما  بعملها  تقوم  ل  و�ل�شلطات 

ل  فالعرب  �أف�شل.   ذلك  لأن  بال�شجن،  وزجهم  معهم  و�لتحقيق 

�شادق مل  �أن  من  �لرغم  على  �لقتل.   �أو  �ل�شجن  �شوى  ي�شتحقون 

يفعل �شيئاً ي�شتحق عليه �لعقاب.

لعن  �إىل  لهما،  �لعنان  لترتك  موؤقتاً،  متحى  �لزوجني  بني  �خلالفات 

�لعرب و�شتمهم، و�ملطالبة مبطاردتهم وكاأنهم ح�شر�ت �شارة.  فوجود 

وين�شيهم  �مل�شرتك،  �لعدو  �شد  �ليهود  يوحد  �لفل�شطيني،  �لآخر 

لتربير  �ل�شفات،  باأقذع  لنعتهم  �ملربر  ويعطيهم  �لد�خلية،  تناق�شاتهم 

�شحقهم بوح�شية، ولينعم �شمريهم بالر�حة.

وي�شيف روؤوبني: »هذ� يثبت فقط �أنه يجب مطاردة هوؤلء �ملخربني يف 

كل مكان يف �لدولة، يف �ل�شفة، يف لبنان«. )�س: 264(

عندئذ تتحدث �أم يوتام عن موت �لكثري من �لأطفال يف �لطريق.  رّد 

 من ذلك، هذه �ل�شحية �لتي يجب �أن ن�شحي بها من 
ّ
روؤوبني: »ل مفر

�أجل �لأمن«.  فقالت له: �إنها ل تظن �أنه يوؤمن بذلك، فاحتد وغ�شب 

قائاًل: »ماذ� يعني ذلك«. )264(

�لو�قع،  وتناق�س  هنا،  معممة  �شفة  وهي  فالعرب جميعهم خمربون، 

�إذ ماذ� عن �أمن �لفل�شطينيني وحقوقهم؟ ومن يحتل �أر�س من؟ فاإذ� 
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�إىل جانبها  غيدي، بجانب �شمعة غيدي، مع كتاب دفعه غيدي ... 

كانت علبة حمارم ورقية«.  وعندما �شاألها قالت له: ��شاأل و�لدك، ومل 

ترفع عينها عن �لكتاب، وعندما �شاأل و�لده �لذي كان »يجل�س على 

�شريرهما يقر�أ جر�ئد �ل�شبت ويدخن، فتمتم، ل �أعرف، ��شاأل �أمك«. 

)�س: 370(

من  يخرج  وحده،  �لتنزه  ويقرر  عنده،  حدها  �إىل  �لأمور  ت�شل  هنا 

يف  غارق  �لآخر  فهو  �لباب،  له  يفتح  فال  عمري،  باب  يطرق  �لبيت، 

همومه.  ف�شار طوياًل، و�خرتق �لو�دي، حتى و�شل �إيل بيت مهجور 

دون باب اأو �شقف ودخل �إليه.  وقال لنف�شه »�شاأبقى هنا �إىل �لأبد ... 

فال �أحد يهمه �أمري«. )�س: 377( حتى عمري مل يعد يهتم بي منذ 

رحيل نوعا، لذلك �شاأبقي لل�شكن يف هذ� �لبيت.

حيث  عنه،  �لبحث  فرق  و�لده  يتزعم  يوتام،  �ختفاء  �كت�شاف  بعد 

خرج �حلي باأكمله للبحث عنه، وهنا يقول �ملوؤلف �أن �مل�شاكل توحد 

عائلة  �أ�شبح  �جلميع،  فيه  ويتناف�س  يتخا�شم  �لذي  فاحلي  �ل�شعب، 

و�حدة، وكله يبحث عن يوتام �ملفقود.

وتكون �ملفاجاأة عندما يت�شلق روؤوبني �شجرة عالية لعله يرى �بنه، لكن 

ج�شده �أخذ يرتعد، وت�شاءل: »هل ترون بيتاً عربياً هناك؟ �أو جمرد �أنه 

يخّيل �إيّل؟«. )�س: 381(

وتاأتيه �لإجابة �أْن نعم، غريب »لي�س من �ملفرو�س، �أن تكون قرية هنا، 

هيا  توجد،  طويل ل  زمن  منذ  ولكن  قرية،  هنا  كانت  �أنه  يعني  هذ� 

يقول، لوح باجلذوة ور�ح يرك�س باجتاه �لبيت بكل قوته«. )�س: 381(

بالأر�س،  �ليهود  باأحقية  نف�شه  ويقنع  يكابر،  روؤوبني �شخ�شاً  نرى هنا 

ويبدي �ندها�شه لعثوره على بقايا قرية عربية دمرها �جلي�س �لإ�شر�ئيلي 

يف 1948.  فمنطقهم �أنه لي�س للفل�شطينيني �حلق بهذه �لأر�س، واأنهم 

ل ي�شتحقون �شوى �لحتقار و�لزدر�ء.  ولكن �حلق ل ميكن حموه، 

حتى لو مت متويهه �أو دفنه، فال بد من �أن ياأتي يوم ويظهر فيه.

ويعود يوتام، وي�شاأل عمري عمته عن حالته، فتجيب: »كان حمظوظا 

جد�ً، فاإن ذلك �لبيت حيث وجوده تابع لقرية عربية كانت هنا ذ�ت 

مره، يقولون �إن �لعرب ما ز�لو� يتجولون هنا مع مو��شيهم، ل �أريد �أن 

�أفكر ما �لذي ميكن �أن يحدث له فيما لو ��شطدمو� به هناك، و�لآن 

خا�شة يف ظل �لتفجري�ت وما �إىل ذلك«. )�ش: 385(

�لآخر �لفل�شطيني ل يريد �أن يتال�شى، �أو يرحل وح�سب، هو موجود 

ما  كل  من  �لرغم  على  فهم  و�لرحيل  �لذوبان  ويرف�س  �أر�شه،  على 

جرى لهم ما ز�لو� يتجولون هنا.  وتلمح عمة يوتام �إىل �أن �لعرب لن 

يتو�نو� عن قتله لو وجوده.

رعاة،  باأنهم  �إ�شر�ئيل  قيام  منذ  بالعرب  �ملل�شقة  �ل�شفات  �إىل  لنعد 

ومرتبك،  خائف  �لإ�شر�ئيلي  �ملجتمع  لكن  وقتله،  �شبيل،  وعابرو 

ف�شر�عه مع �لآخر �لفل�شطيني م�شتمر ويزد�د �شر�وة.

وللخروج من د�ئرة �ل�شر�ع و�خلوف، يفكر روؤوبني �جلندي �ل�شابق، 

وقد �أح�س باخلطر يحدق بابنه �لآخر، وبعد �أن بكى بحرقه، قرر  »�أن 

ياأخذ يوتام ويهربا من هنا«.  ويت�شاءل »ولكن �إىل �أين ميكن �أن يهربا؟ 

�إىل �أين؟«. )�س: 388(

ويحاول �نتهاز فر�شه منا�شبة لإخبار زوجته على ما عزم عليه، فعندما 

يطرح عليها فكره �لقيام بنزهة تقول له: »يف كل مكان يف هذه �لدولة، 

باندها�س:  �أجابت  لن�شافر«.   »�إذن  فرد:  باملوت«.   مليّء  �شيء  كل 

»ماذ�؟ خارج �لبالد؟ لن�شكن هناك؟ هل جننت؟«. )�س: 417(

وبعد �أيام يرتبان حقائبهما ��شتعد�د�ً للهرب.

بهم  و�شيلحق  �أ�شرت�ليا،  �إىل  �شي�شافر�ن  و�أمه  �أنه  عمري،  يوتام  ويخرب 

تكون  �أ�شرت�ليا  عن  يوتام  ي�شاأله  وعندما  �أموره.   ترتيب  بعد  �لو�لد 

�إجابة عمري عميقة ومعربة عما و�شل �إليه �لو�شع يف �إ�شر�ئيل حيث 

�أكرث  لطفاء،  �أنا�س  �شامت،  هادئ،  »بلد  فيقول:  و�حلروب،  �ل�شر�ع 

لطفاً من �لأمريكيني، دون حروبات، طبيعة غنية«. )�س: 435(

تقوم  حفلة،  ويقيمان  عمري  �إىل  نوعا  تعود  عندما  معربة  لقطة  ونرى 

و�لدة يوتام �لتي مل تكن قادرة على فعل �شيء حتى غ�شيل �لثياب 

بالرق�س.  فهل عادت لها حياتها �ل�شابقة بعد قر�ر �لعي�س -�لهرب- 

�إىل �أ�شرت�ليا.

من ور�شة عمل »توظيف �لر�شوم �ملتحركة يف �لتعليم«.
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 اليهودي يف املنفى االختياري

»هل ت�شعر �أنك تريد �أن تهرب طيلة �لوقت؟«.

)�لرو�ية، �س: 300(

وكما كل �شخ�شيات �لرو�ية، يعاين مودي من خطب د�خلي، يجعله 

يفكر عند �شعوده �إىل مكان مرتفع يف �لقفز، فيقول: »�ل�شوق �إىل �لقفز 

كلما وقفت يف مكان عاٍل ... تتملَّكني رغبة قوية يف �لقفز �إىل �أ�شفل. 

ل �أن �أحلق، ول �أن �أطري. �أن �أقفز فقط، ثم �أحتطم«. )�س: 203(

وي�شيف »�أنا �أحب �حلياة، ومل تخطر يف ذهني ولو مرة و�حدة فكرة 

 ... �لع�شكرية  خدمتي  يف  �ملو�قف  �أ�شو�أ  يف  حتى  �لقبيل،  هذ�  من 

�قتلني �إن كنت �أفهم ذلك.  ما من �شك يف �أن لهذه �لظاهرة ��شماً يف 

علم �لنف�س، �ألي�س كذلك؟«. )�س: 204(

ما من �شك �أن كل �شخ�شيات �لرو�ية تعاين من �خلوف و�لقلق، و�أنها 

ب�شكل �أو باآخر قد فكرت يف �لنتحار، و�لغريب �أن كل ذلك مرتبط 

�رتباطاً وثيقاً يف �خلدمة �لع�شكرية.  فهل ذلك �شبب �لرعب و�لفزع 

لبنان،  يف  قتل  �لذي  غيدي  مع  �لأمر ح�شل  فهذ�  �ملوت؟  دنو  من 

�ل�شعور  وهو  �لرو�ية  عرب  �خلروج  يرف�س  د�خلي  �شيء  �لأمر  �أن  �أم 

�إىل  �لهروب  يف  ذنبه  عن  يكفر  �شاحبها  جتعل  ما،  خطيئة  بارتكاب 

�ملوت �لطوعي من �أجل �خلال�س؟

حياته  يف  يلتقيهم  �لذين  �لأ�شخا�س  عن  ر�شائله  يف  مودي  يحدثنا 

تو��شلهما  وعن  نينا،  ��شمها  ت�شكيلية  بامر�أة  �إعجابه  وعن  �جلديدة، 

وعالقاتهما، وعن حبه لها على �لرغم من �أنهما ل يعرفان لغة بع�شهما 

�لتو��شل مت  هذ�  ممار�شة �حلب.   �إىل  تطورت عالقاتهما  بل  �لبع�س، 

�لكاتب عن  هنا يحدثنا  لبع�شهم.   �لد�خلية  باملو�شيقى  بال�شتمتاع 

�لعو�ئق،  من  �لرغم  على  �ل�شعوب  بني  و�لت�شال  �لتو��شل  اإمكانية 

�لفل�شطيني  �ل�شعب  �أن  عن  �حلديث  من  �أبد�ً  يقرتب  ل  ولكنه 

�لرومان�شية،  �ملمار�شات  عرب  يلتقيا  �أن  لهما  ميكن  ل  واليهودي 

�لإح�شا�س  يفقده  ومرعب،  قا�ٍس  �لفل�شطيني  يعي�شه  �لذي  فالو�قع 

بالأمان وحتى حقه باحلياة، فالتو��شل ل ميكن �أن يكون بني �شعب 

�لآخر  �إىل  ونظرته  �أرقى،  �شعب  �أنه  ويظن  �آخر،  ل�شعب  �أر�شاً  يحتل 

�لفل�شطيني دونية، تبيح له ممار�شة كل �أ�شكال �لعنف و�لقتل �شده.

يفرتق مودي عن نينا ب�شبب �شفرها، في�شعر بالغربة و�لوحدة ويقول 

»وبد� يل �جلميع �أعد�ء خطرين، كذ�بني«. )�س368-367(

هكذ� ينظر �ل�شعب �ليهودي �إىل �لأغيار، لذلك ل ميكنه �لثقة بهم، 

ويف حلظة تاأمل وهو م�شتلٍق على �ل�شرير يفكر مودي بعائلته »وفجاأة 

يف  خدمته  �إنهاء  بعد  �لرو�ية،  بطل  عمري  �أ�شدقاء  �شلة  من  مودي 

�جلي�س، يقرر �ل�شفر و�لتمتع باحلياة، �لتي يفتقدها يف �إ�شر�ئيل، وي�شافر 

�إىل �أمريكيا �لالتينية، ويق�شي �أيامه يف �لتنقل بني �لدول و�لبحث عن 

�ملتعة و�ملغامرة.  ولكن وجوده يف �ل�شابق يف �جلي�س، يبقى م�شيطر�ً 

عليه لدرجة كبرية، ووجوده يف �لرو�ية مو�شوع �أ�شا�شي، حيث يتو�جد 

عرب ر�شائله �إىل �شديقه ليخربه عن رحالته.  فهو ميثل �ليهودي �لذي 

يختار �ل�شفر و�لرحيل م�شمماً على عدم �لعودة �إىل �إ�شر�ئيل.

وحتى نرى تاأثري خدمته �لع�شكرية عليه، نقر�أ يف �إحدى ر�شائله عن 

�أو�شاع  ثالثة  لديه  �لإن�شان  �أن  عن  تتحدث  لنظرية جديدة،  تطويره 

�شكلها  حيث  و�ل�شياحة،  و�ملو�طنة،  �لع�شكرية،  وهي،  رئي�شية  وعي 

على �ملحور �لتايل: )ع�شكرّية ... مو�طنة ... �شياحية(. )�س: 27(

فالع�شكرية تعني �أنه عند عودتك من �جلي�س وتبديل زيك الع�سكري، 

�لهو�ء جميعه  بالر�حة، و�ل�شرتخاء وخروج  ت�شعر  �لبيجاما،  وتلب�س 

من �شدرك، ولكنك تبقى تخ�شى »�أن ي�شادر �أحدهم -قائد �لف�شيل، 

اأو �لكتيبة، �أو �ل�شرطة �لع�شكرية- حريتك؟«.  وي�شيف �إن �لفرق بني 

الع�سكرية و�ملو�طنة، هو علمك باأنه »ل توجد �أية قوة خارجية ت�شتطيع 

�أن تتغلب عليك، �أنت، وفقط �أنت، من يحدد ماذ� تفعل ... �لآن«. 

)�س: 28(

�جلي�س  ينتقد  �شخ�شية،  من  �أكرث  ل�شان  وعلى  فاملوؤلف،  ر�أينا،  وكما 

�لإح�شا�س  ويفقدك  عليك  ي�شيطر  لأنه  عليه،  غ�شبه  كل  وي�شب 

�لذين  و�ملفكرين  �ملوؤلفني  من  �لكثري  مع  يتناق�س  ما  وهو  بالأمان، 

يعتربون �جلي�س �لقوي، هو �شمانة بقاء �إ�شر�ئيل، لكن على ح�شاب 

�ل�شعور بالأمان و�حلياة �ملدنية وفقد�ن �حلرية، فنحن نتحدث عن دولة 

كل �ل�شعب فيها يتم جتنيده وتدريبه، لدرجة �أنك ل جتد �شخ�شاً يف 

�إ�شر�ئيل مل يخدم يف �جلي�س.

يبقى  �لع�شكرية  �حلياة  �شبح  فاإن  خدمتك،  �أنهيت  لو  حتى  لذلك 

م�سيطراً عليك يف حياتك �ملدنية، ويو�شح لنا مودي هذ� �لأمر، ويبني 

لنا �لفرق بني �ملو�طنة و�ل�شياحة، حيث يقول �إنه �لفرق نف�شه و«لكّنه 

�ل�شتيعاب  قاعدة  بو�بة  من  خرجت  �أن  بعد  حتى  لأّنه   ،
ّ

د�خلي

»�ملو�طنة«،  و�شعّية  �إىل  حا�شم  وب�شكل  نهائياً  و�نتقلت  و�لت�شنيف 

�شتظل خا�شعاً لرجال �ل�شرطة، �لذين يف د�خلك.  خا�شع لطبعك 

كما يعرفه �جلميع«. )�س: 28(
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بدوين،  �لع�شاء  طعام  لتناول  يجل�شون  عائلتي  �أفر�د  جميع  تخيلت 

فرغبت �أن �أكون هناك«. )�س: 368(

يريد  �إنه  قائاًل  عمري  نهائياً، خماطباً  �لعودة  يقرر  �لأخرية  ر�شالته  ويف 

�لآخرين خوفاً  نحو  م�شمومة  �شهام  »�إطالق  مّل  و�أنه  �أكرث  ي�شبح  �أن 

�لنا�س بقلب مفتوح، ما �لذي  �أو�جه  �أن  �أريد  �أحد،  �أن ي�شيبني  من 

�شيحدث!«.  فاأنا »مللت من �أن �أكون م�شغوطاً«. )�س: 466(

به  ي�شعر  �لذي  و�لفزع  للخوف  �حلل  �إيجاد  من  نبو  �لكاتب  يقرتب 

ال�سعب اليهودي، فيكفي حروبا و�شر�عات، وعلى �ل�شعب �أن يو�جه 

�لآخرين بقلب مفتوح بعيد�ً عن �لأحكام �مل�شبقة، و�إل ظل �ل�شعب 

م�شغوطاً يعاين عدم �ل�شتقر�ر وفقد�ن �لأمان، فقد جربت �إ�شر�ئيل 

�لقوة و�لعنف ونظرت �إىل �لآخرين كاأعد�ء يرتب�شون بها، فما �لذي 

�شيح�شل �إذ� غرينا نظرتنا لالآخر وفتحنا له قلوبنا؟

ول يجيب �لكاتب عن �لت�شاوؤل، وكاأنه يعترب ذلك حلماً بعيد �ملنال.

ويف �لنهاية، فاإن �لكاتب، يتفق مع كتاب �آخرين وبالذ�ت �أ. ب. يهو�شاع 

على �أن �ملنفى لي�س حاًل لل�شعب �ليهودي، لذلك نرى �لكاتب يعيد 

مودي �إىل بيته لأن حنينه �إىل بلده طغى على كل ما عد�ه.

  األنا العربية الفلسطينية بني توكيدها وضياعها

»بناتنا �أكرث �إثارة، ... 

فمعهن هناك مكان للخيال، 

ولي�س كما �ليهوديات، 

�للو�تي يتجولن �شبه عاريات«.

)�لعامل �سمري، �ش: 46-45(

األنا الفلسطينية واآلخر اليهودي 

ينظر �لفل�شطيني �إىل �ل�شعب �ليهودي على �أنه �غت�شب �أر�شه وطرده 

منها. فهو ميثل �لعدو �للدود لل�شعب �لفل�شطيني، ويت�شف هذ� �ل�شعب 

ح�شب �لأنا �لفل�شطينية بالبط�س و�لق�شوة و�لعنف و�ملكر و�خلد�ع.

توجهت  كافة،  فل�شطني  �أر��شي  على  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شيطرة  وبعد 

اله�ش  �لفل�شطيني  �لقت�شاد  دمج  �إىل  �لإ�شر�ئيلية  �لعامة  �ل�شيا�شية 

وم�شتهلكاً  له،  تابعاً  وجعله  �لقوي،  �لإ�شر�ئيلي  �لقت�شاد  بعجلة 

ملنتوجاته، ومنع ن�شوء �أيِّ �شناعة فل�شطينية قادرة على �ل�شمود بوجه 

�ل�شعب  �أفر�د  بني  �لبطالة  فتف�شت  �لإ�شر�ئيلي.   �لقت�شادي  �لغول 

�لفل�شطيني، و��شتغلت �إ�شر�ئيل �لأمر بفتح ذر�عيها لهم ودجمهم يف 

�شوق �لعمل �لإ�شر�ئيلية، وعملو� عماًل باأجرة منخف�شة يف �أر��شيهم 

�مل�شلوبة.

وعن ��شتغالل �لعمالة �لفل�شطينية يحدثنا �شادق قائاًل: »م�شموح لنا 

من  �أكرث  �أخذنا  فاإذ�  �شاعة.   لن�شف  �ليوم.   يف  ��شرت�حة  ناأخذ  �أن 

��شرت�حة �شي�شرخ ر�مي علينا ويخ�شم من �لأجر، فنحن بالكاد ناأخذ 

مقاباًل«. )�س: 45(

�إىل  �لفل�شطينيني  �لعمال  يجلب  �لذي  �ل�شغل،  متعهد  هو  ور�مي 

�إ�شر�ئيل، ويوفر لهم فر�س �لعمل.

وبعد �أن حدث �لت�شال �لأول بني �شادق و�لعجوز �ليهودية، �شاكنة 

بيته �لقدمي، قال ر�مي خماطباً �شادق، �إذ� عدت �إىل هناك مرة �أخرى، 

تتوقف عن هذ�  �أن  ت�شتحقها، ويجب  �لتي  �ملبالغ  تن�شى  �أن  فعليك 

�لأمر.

�إنه يتفاخر باأن »يدمج يف كالمه  و�شادق ل يحب ر�مي، ويقول عنه 

اأنه  مع  ي�شححه  �أحد  ول  �أنه رجل.   يظهر  و�لعربية كي  �لعربية  بني 

يرتكب �لكثري من �لأخطاء كلما بد�أ �حلديث«. )�س: 224-223(

�لهوية،  م�شتلبة  �لفل�شطينية  �ل�شخ�شيات  هنا منوذج لكثري من  ر�مي 

من  بالقرب  ويح�س  �لهوية،  يف  �نق�شام  من  يعاين  حيث  و�ل�شائعة، 

باأنه  �لعربية  حتدث  وي�شعره  �لعرب.   �لعمال  من  �أكرث  �لإ�شر�ئيليني 

رجل، و�أف�شل من �لآخرين، ويحاول جاهد�ً �لت�شبه باليهود، فيخلط 

كالمه ببع�س �لكلمات �لعربية، ولكنه ل ينجح يف �حلديث ب�شكل 

نظر�ً  و�إن مل يظهرو� ذلك  ��شتهز�ء �لآخرين، وحتى  يثري  مقبول، ما 

حلاجتهم له.

ومن �ملو�شوعات �لتي تثري نقا�س �ل�شباب �لفل�شطيني، مو�شوع �ملر�أة 

مك�شوفات،  �إنهن  قائاًل:  بها  ر�أيه  عن  �شمري  �لعامل  فيعرب  اليهودية، 
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فـ  لذلك  �لعربية.   �ملر�أة  بعك�س  معهن،  للخيال  جمال  ل  وبالتايل 

»بناتنا �أكرث �إثارة، ... فمعهن هناك مكان للخيال، ولي�س كما �لبنات 

�ليهوديات، �للو�تي يتجولن �شبه عاريات«. )�س: 46-45(

�لتاأثري؛ �شو�ء  من  نوعاً  �ل�شعبني، يحدث  �أن �لختالط بني  ل ريب 

قوة  من  نابع  لأنه  �أقوى  �لإ�شر�ئيلي  و�لتاأثري  �شلبياً،  �أم  �إيجابياً  �أكان 

�لدولة �لإ�شر�ئيلية، وكذ� حماولت �إ�شر�ئيل �لتاأثري ثقافياً يف �ملجتمع 

يجب  �شمن حدود  ولكن  بنموذجها،  �شبابه  تقنع  كي  �لفل�شطيني، 

عدم تخطيها.

�حلديث  �شادق  حاول  فعندما  �حلدود،  هذه  يعرف  و�لفل�شطيني 

�إىل  هارباً  ففر  ل�س،  ل�س،  به:  �شرخت  �لتي  �ليهودية،  �لعجوز  مع 

نتورط  �أن  تريد  هل   ... �أنت جمنون؟  »هل  �أمني:  له  قال  �أ�شدقائه، 

جميعنا ب�شببك؟«. وقال له نعيم: »دخيل �هلل، �إذ� �شمع �ملتعهد ر�مي 

مبا حدث ف�شنخ�شر كل �شيء«. )�س: 133(

يف  رزقهم  قطع  من  خوفاً  باليهود  �لحتكاك  يخافون  هنا  �لعرب 

باأقل  يعملون  �أنهم  من  �لرغم  وعلى  �مل�شلوبة.   باأر��شيهم  �لعمل 

�لبناية  قرب  منحدر�ً  �شادق  ت�شلق  فلما  حقوق،  ودون  �لأ�شعار 

�لقدمي، كاد  بيته  �أن ذ�ك هو  لينظر وليتاأكد من  فيها،  �لتي يعمل 

ي�شقط، فقال: »حل�شن �حلظ �أنني مل �أ�شقط، لأنه ل تاأمني لدينا«. 

)�س: 132(

�لفل�شطيني،  بال�شعب  تتعلق  كثرية  �أمور�ً  �لرو�ية  �لكاتب يف  يناق�ش 

وهنا يتطرق �إىل ��شتغالل �أرباب �لعمل �ليهود للعمال �لفل�شطينيني، 

�إ�شابات  تاأمني من  فهم يعملون �شاعات طويلة وباأقل �لأجور، ودون 

�لعمال  من  �لكثري  �أن  �إذ  نكر�نه  ميكن  ل  و�قع  وهذ�  �لعمل.  

لعدم  تعوي�شاً  يتلقو�  ومل  ج�شدهم  من  �أع�شاء  فقدو�  �لفل�شطينيني 

وجود تاأمني ي�شمن حقوقهم.

ثانوية،  �شخ�شية  �لرو�ية،  يف  ظهرت  �لتي  �لعربية  �ل�شخ�شيات  ومن 

كامل  �شخ�شية  ونق�شد  ومبادئها.   �أفكارها  عن  بقوة  عربت  ولكنها 

�ساقي �لقرية �لعربية �ملحتلة، فعند تهجري �لفل�شطينيني �لعام 1948، 

�إىل بيت جارهم  �أن يذهب  �بنها، وكان طفاًل،  �أم �شادق من  طلبت 

�شلمان �ل�شعدي ليح�شر وعاء حلفظ �ملياه، ويف طريق عودته ر�آه كامل، 

فاأم�شكه من يده.  ويقول �شادق عن هذه �لذكرى �أنه »غر�ش اأ�سنانه 

يف حلمي و�شرخ يّف قائاًل: �إىل �أين تهربون؟ �إىل �أين؟ من يتخّل عن 

�أر�شه فال حياة له، ل حياة له«. )�س: 225(

و�أثبتت �لأيام �أن نبوءة كامل �شادقة.

جانب من لقاء عبد �ملح�شن �لقطان وعمر �لقطان بعدد من �ملعلمني و�لفنانني مبقر �ملوؤ�ش�شة يف ر�م �هلل.
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  الالجئون الفلسطينيون شوكة يف حلق إسرائيل

»ميوت بنو �لب�شر كما ميوت �ل�شجر

وتبقى �لأر�س �إىل �لأبد«.

)�أم �شادق، �س: 183-182(

 

كل �لرجال حتى �لأ�شد�ء منهم كناجي ح�شني �لذي �أم�شى ع�شر 

�هلل،  ر�م  يف  �ملالكمة  بطل  مغنية  وح�شام  عربي،  �شجن  يف  �شنو�ت 

ب�شره-وت�شيف:  �شادق  �أبو  يخف�س  –وهنا  �لبطل  �أبوكم  وحتى 

»لي�س هناك ما تخجل منه يا حبيبي، هكذ� هي �حلياة، عندما مينون 

يف  ذلك  وقع  يكون  و�حدة  دفعة  �إياه  ي�شلبونه  ثم  بالأمل،  �لإن�شان 

النف�ش اأ�سعب مما لو مل مينحوه �شيئاً �أ�شاًل«. )88(

كما �أنها ما ز�لت تتابع �لأحد�ث �ل�شيا�شية، ونر�ها تتحدث عن ر�بني 

بعد �غتياله »هذ� �لـ »ر�بني« �لذي �أطلق جنوده �لنار فوق روؤو�شنا عام 

�أكون �شعيدة،  �أن  �ل�شيطان، وبدًل من  �ل�شرير  ر�بني  و�أربعني،  ثمانية 

ما   ... حزينة  نف�شي  �أجد  و�لت�شفيق،  �ل�شو�رع  يف  �لرق�س  من  بدًل 

�لعمل؟ ... وما �لذي �شيحدث �لآن؟«. )89(

وكاأن �لكاتب يقول على ل�شان �أم �شادق، �إن �ل�شالم يف هذه �لأر�س 

بعيد �ملنال، فهناك قوى خفية تعمل على ��شتمر�ر �ل�شر�ع، مع �أن كل 

ما تطلبه هو بب�شاطة �لعودة وعائلتها �إىل بيتها يف �لق�شطل.

وهي م�شممة على ذلك، فبعد �حتالل �ل�شفة وغزه يف 1967، طفق 

�لالجئون يحاولون زيارة بيوتهم يف حيفا ويافا و�لق�شطل ... �أما عائلة 

�شادق فلم تذهب، فاأم �شادق وقفت كال�شخرة �أمام �أولدها وزوجها 

�شارخة فيهم، قائلة: »�إنها ل تريد �أن ترى.  ل تريد �أن تعرف.  ل تريد 

�أن ت�شمع«. )�س: 96(

�إل  بيتها  �إىل  تعود  لن  �أنها  �شرر�ً،  تقدحان  وعيناها  لهم  و�أعلنت 

لالإقامة فيه، وت�شيف: »�أنا لن �أكون كهوؤلء �لفالحني �لذين يقفون 

�ل�شالة  يف  للجلو�س  ليدعوهم  يهودي  �أي  ينتظرون  كال�شحاذين 

ثم توجه   )96 �لتي كانت لهم«. )�س:  �لبيوت  �لقهوة يف  و�حت�شاء 

كالمها �إىل زوجها »�أنت �أي�شاً، �إياك �أن ت�شحب �لأولد �إىل هناك، و�إذ� 

فعلت ذلك فعليك �لبحث عن �مر�أة �أخرى«. )96(

ووفائها  وعنادها  وطيبتها  �شالبتها  يف  �لأر�س  ت�شبه  �لتي  �لأم  هذه 

�حلا�شرين  جميع  وتذّكر  �إل  منا�شبة  تفوت  ل  كانت  وذكرياتها، 

عندما  وبخا�شة  للق�ش�س،  �شردها  خالل  من  وفائهم،  وقلة  ب�شعفهم 

يتجمع يف بيتها كل �أفر�د �لأ�شرة �ملمتدة من �لأعمام و�لعمات، فما 

اأن يتذكر �أحدهم �شيئاً كالقطايف �لتي كانت تعدها �جلدة، ويتحدثون 

يف بد�ية �لرو�ية، يطالعنا �لكاتب ببع�س �ل�شفات �لنمطية و�مللت�شقة 

�لعرب  قلب،  ظهر  عن  �ليهودي  �ل�شعب  يحفظها  و�لتي  بالعرب، 

�لل�شو�س، �ملخيفون، �شكلهم �لذي يوحي بالعدو�نية ... .

�شادق،  �لرو�ية،  يف  �ملحورية  �لعربية  �ل�شخ�شية  لنا  ليظهر  ينتقل  ثم 

�لأدباء  من  بكثري  �أف�شل  ب�شكل  �لعربي  قدم  �لكاتب  �أن  و�حلقيقة 

�ليهود �لآخرين.

وذكرياتها  و�أحالمها  كيانها  لها  �شخ�شيًة  �لعربي  نرى  �لرو�ية  يف 

وحنينها �لذي ل ين�شب �إىل بيتها �لقدمي يف �لق�شطل.

ويعرب �شادق عن نف�شه بكل حرية، ول يتو�نى �أبد�ً عن �ملو�جهة �شاعة 

بها  �ت�شف  �لتي  �ل�شفات  �أنه على حق، فاخلوف و�جلنب من  يح�س 

�لعربي يف �لرو�يات �ليهودية، لي�س لها هنا وجود.  كما ميتاز بذ�كرة 

جبارة تاأبى �لن�شيان.

�لغربية،  �ل�شفة  مدن  �إحدى  �إىل  وطردت  بيتها،  من  هّجرت  عائلته 

ويعمل كاأغلب �لفل�شطينيني يف قطاع �لبناء يف �إ�شر�ئيل، عجوز لكنه 

�ل�شباب«.  قوة كقوة  »لديك  �إن  �لعمل  له زمالوؤه يف  ويقول  �شلب، 

)197( وهو عامل حرّيف يف عمله.

من  وهروبهم  طردهم  قبل  وخجوًل  وهادئاً  عاماًل  رجاًل  كان  و�لده 

قوية  فامر�أة  و�لدته  �أما  وه�س،  �ل�شن  كبري  رجل  هو  و�لآن  بيتهم، 

و�شلبة، ل تلني، د�ئمة �حلديث عن �لقائد �لر�حل عبد �لنا�شر، وعن 

بيتها �لذي ل بد �أن تعود �إليه �إذ ما ز�لت تلب�س مفتاح بيتها �ل�شدئ 

منذ ع�شر�ت �ل�شنو�ت وتعلقه كقالدة ثمينة يف عنقها، فهي لي�شت 

ظل  يف  ويع�شن  يتكلمن،  ل  �للو�تي  �لأخريات  �لعربيات  كالن�شاء 

�أزو�جهن، و�شادق يحرينا بذلك قائاًل: »�أ�شبح و�لدي �إن�شاناً �شعيفاً 

كئيباً منذ �أن �أخذو� �أر��شيه منه، و��شطر �إىل �خلروج بحثاً عن عمل، 

و�شارت �أمي هي �لتي تتحدث بدًل منه«. )�س: 97(

بلهفة  �لنا�شر،  عبد  خطابات  تتابع  كانت  مثقفة،  �إن�شانة  �شادق  و�أم 

مثلها مثل �لكثري من �ل�شعوب �لعربية، كانت لديها �لآمال �لعري�شة 

ولكنها  �لقدمي،  �لبيت  �إىل  �ل�شريعة  و�لعودة  �إ�شر�ئيل،  هزمية  باإمكانية 

 ،1967 هزمية  بعد  وبكائهم  �لرجال  �نك�شار  عن  �أبناءها  حتدث  �لآن 
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�لأ�شود،  بالكلب  وتذّكرهم  �لكالم  تاأخذ  حتى  �لقدمي،  �لبيت  عن 

وتبد�أ ب�شرد ق�شته، كيف �أنه يف ليلية �لهروب من �لق�شطل، رف�س اأن 

يرتك �لبيت و�أطلق �لأ�شو�ت �حلزينة، حتى بعد �أن ربطه �أبو �شادق 

مع  وم�شى  �لقرية،  �إىل  يعيده  �أن  ترجو�ن  عيناه  كانت  وثاقه،  و�شّد 

�لقافلة »بعيني من خدعه �أعز �أ�شدقائه«. )�س: 97( وعندما توقفت 

�لقافلة لال�شرت�حة، متكن �لكلب من �لفر�ر و�لعودة �إىل �لقرية.  وهنا 

تقول ب�شوت متهدج: »حتى �لكلب كان �أكرث منا ولء للبيت ومت�شكاً 

به. حتى �لكلب!«. )�س: 97( فيطاأطئ �جلميع روؤو�شهم خجاًل.

�شادق �لتي �شاءت �ل�شدفة �أن يعمل لدى عائلة مدموين �ليهودية يف 

بناء بيتهم، وقع نظره على بيت من طابقني مقابل عمله، وقال لنف�شه: 

»ها هو �لبيت، �أنا متاأكد، �أو لعله لي�س هو؟«. )�س: 35(

�لثاين  �لطابق  �لأعلى  يف  ولكن  جديد،  �لبيت  من  �لأ�شفل  �جلزء 

»هذه طريقة بناء قدمية، حجر على حجر كما كانو� يبنون يف �لقرية«. 

)�س: 35(

�شن  منه يف  هّجر  فقد  �لبيت،  ذلك  كثرية يف  �شنو�ت  �شادق  ن�شى 

�شهادة  كانت  �لتي  »فاجلرة  بال�شبط  يعرف  ل  �خلام�شة.   �أو  �لر�بعة 

ومنذ ذلك �حلني  هربو�.   ور�ءهم عندما  تركوها  ميالدي يف د�خلها 

ن�شيت كل �شيء«. )�س: 46(

ولكنه عاد وتذّكر كل �شيء، عندما زّج به يف �ل�شجن �ستة اأ�سهر بتهمة 

»�مل�شاعدة يف عملية تخريبية«.

فهو  �ملقاوم،  �شفة  �شادق  ليزيح عن  يتدخل،  نبو  �لكاتب  �أرى  وهنا 

�شخ�س م�شامل، يعمل يف بناء بيوت �ليهود، حتى يكون مقبوًل لدى 

�لقر�ء �ليهود.  ف�شخ�شية �لفل�شطيني �ملقاوم ما ز�لت مرفو�شة لدى 

�أطياف �ل�شعب �ليهودي كافة.

�أر�د طعن  مل ي�شارك يف �لعملية عن ق�شد، فقد نقل يف �شيارته �شاباً 

كانت  �لإ�شر�ئيلية  �ملخابر�ت  ولكن  �ملدنية،  �لإد�رة  بو�بة  يف  جندي 

تعلم بالأمر، وكانو� يف �نتظاره، و�عتقل �شادق.  ويف �لتحقيق يقول 

�أقو�ل عربي.   �أقو�له.  »فما �لذي يجعلهم ي�شدقون  �إنهم مل ي�شدقو� 

لديهم  تكن  مل  ولكن  �أ�شابعي.  ثم  يدي،  لوو�  هّزوين،  �شربوين، 

�أدلة«. )�س: 46(

فالعربي يت�شف بالكذب و�خلد�ع، وحكم عليه بن�شف �شنة، ويحدثنا 

بزوجتي،  �لتفكري   ... �شنة  مئة  كاأنها   
ّ

علي »مرت  قائاًل:  �شجنه  عن 

و�أبنائي، و�لوقت، �لوقت �لذي ل ينق�شي يف �ل�شجن«. )�س: 46(

جانب من زيارة عبد �ملح�شن �لقطان ملقر �ملوؤ�ش�شة يف ر�م �هلل.
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وتعلم �لعربية يف �ل�شجن على يد م�شطفى عامل من �أبطال �لنتفا�شة 

�لأوىل، �لذي يق�شي حكماً بع�شرين �شنة، وكان يجيد �للغة �لعربية 

اأح�سن من �ليهود.

�لتعلم و�ل�شتفادة  �لفل�شطيني، قادر على  �لعربي  �أن  �ملوؤلف  هنا يقر 

من وقته وظرفه �ل�شعب يف �ل�شجن يف تعلم �أ�شياء تنفعه يف �مل�شتقبل.  

كما يتحدث ب�شجاعة عن عمليات �لتحقيق �لال�إن�شاين، والوح�سية 

يف معاملة �لفل�شطيني يف �شجون �لحتالل، وهذه نقلة ل باأ�س بها يف 

�لأدب �لإ�شر�ئيلي.  فمنذ ن�شوء �لدولة، مل يخرج �لأدب �لإ�شر�ئيلي 

عن ت�شور�ته �لنمطية حول �ل�شخ�شية �لعربية، و�إل�شاق كل �ل�شفات 

�ل�شيئة بحقهم لتربير ��شتخد�م �لعنف �شدهم وطردهم من �أر��شيهم.

ففي  �شادق،  �إىل  تفا�شيلها  بكل  �لقدمية  �لذكريات  تعود  �إذن، 

وت�شمع  وترى �جلن،  بالتخّيل.   تبد�أ  تفعله،  �شيء  �ل�شجن حيث ل 

 
ّ

�شبي )مالمح  من�شية  ذكريات  فتباغتك  باخلوف،  وت�شعر  �أ�شو�ت، 

�لذي  �ملرحا�س  بالطناجر،  �ملليء  �ل�شغري  ... و�ملطبخ  كان �شديقك 

ينبغي على و�لدك �أن ينحني ليدخله ... �لبالطة �ملك�شورة يف �لز�وية 

�ليمنى ... و�لقو�س يف �لنافذة، �لذي ي�شبه كثري�ً قو�س �لنافذة يف هذ� 

�لبيت«. )�س: 47(

�لذهاب  �أجل  �لعمل، من  �لبيت، وي�شتغل �ل�شرت�حة يف  �إىل  ينظر 

 
ّ

بعيني »�مر�أة  عليه  تخرج  �جلديد،  مالكه  ��شم  يقر�أ  �أن  يحاول  �إليه، 

منرة«. )�س: 47(

ت�شاأله عما يريد، فيقول �إنه يبحث عن �شربة ماء.  �رتبك »ومل �أَر ما 

، فغر�شتهما يف حذ�ئي، يف بقع �لكل�س«. ) �س: 48( بعد 
ّ

�أفعل بعيني

�أن قالت له �شيما: �أنت من عمال مدموين، ملاذ� ل يقدم لكم �ملاء؟

�لآخر  مقابل �شعف  �ملحادثة،  �ليهودية يف هذه  �ل�شخ�شية  قوة  نرى 

�لفل�شطيني، �لذي يتوتر ويخاف يف مو�جهة �لأنا �ليهودية �لتي حتظى 

بعيني حادة.

عندما يعود �إىل عائلته، يود لو يخرب �أمه، �أنه ر�أى �لبيت ولكنه يرتدد 

ت�شرخ، كيف ذهبت  �شوف  كر�متك؟  �أين  �أم ل؟  لها  �أحكي  »هل 

وبنيت �لبيوت لليهود يف قريتنا؟ �أل تخجل؟ �أنت متلك كو�شانا بهذه 

�لأر�س، هل تعلم؟ �إنها �أر�شك، هل تعرف؟ هكذ� �شتقول.  فلماذ� 

�أحكي لها �إذن«. )�ش: 98(

ول يتكلم معها حول �لبيت، ويربر لنف�شه �لأمر، باأنه غري متاأكد منه، 

فهو مل يره من �لد�خل بعد.  وي�شمم على دخول �لبيت بطريقة ما، 

وعندما �رتفع �لبناء كفاية، ��شتطاع �أن يرى من خالل �أغ�شان �ل�شجر، 

بعد اأن �سعد على منحدر، باب حديد ثقياًل يف جو�نبه فتحات، كما 

يذكره بال�شبط.

ور�أى �لعجوز �ليهودية، �لتي ت�شكن �لبيت، يف �ل�شارع حتمل �أكيا�شاً، 

له  ت�شمح  �أن  منها  �لطلب  يف  ر�غباً  نحوها،  رك�س  ل�إر�دي  وب�شكل 

وعندما  �أكيا�شها،  و�أوقعت  منه  خافت  ولكنها  دقيقة،  ولو  بالدخول 

تلك  ويف   ... ل�س  )ل�س،  �شائحة  ت�شربه  �أخذت  م�شاعدتها  حاول 

بنا«.  �ملحيطة  �لنو�فذ  من  علينا  تطل  �لنا�س  عيون  بد�أت  �لأثناء 

�لو�شول  من  �جلري�ن  يتمكن  �أن  قبل  وهرب.   فرتكها   )133 )�ش: 

و«�لحتفاء« به. )�س: 133(

يعود ليجل�س مع �أمه، يرغب يف �أن يقول لها، �إنه ر�أى �لبيت، ولكنه 

كالعادة يرت�جع، فهو يعرف �أنه »كلما ذكر هذ� �لد�ئن ي�شيبها �ملر�س 

كما  رطبة  قلبها  يف  �ملهانة  ز�لت  وما  عاماً  �أربعون  م�شى  �لفور،  على 

�لرتبة بعد �ملطر ». )�س: 95(

�أبناءها  ومع ذلك، ما ز�لت ترف�س ما حدث، وما �نفكت حتذرنا نحن 

�بن  �أتذكر  تفجريية،  عملية  وبعد  فاأحياناً،  �لفر�ر.   ومن  الن�سيان،  من 

فتاة  وتزوج  و�أحب  �إيطاليا،  يف  �لطب  لدر��شة  �شافر  �لذي  منري  عمي 

اإيطالية ثرية، ومن خالل �شوره �لتي ير�شلها �إلينا، يظهر �أن له »بيتاً كبري�ً 

وحديقة وبركة، كما يظهر وقد حلق ذقنه متاماً.  ومع �أنها جمرد �شورة، 

�إل �أن باإمكانك �أن ت�شم �أن هناك ر�ئحة عطر ثمني«. )�س: 193(

ثم  »خائن!  �إنه:  منري  عن  قالت  طاملا  �لتي  �أي�شاً،  باأمي  �أفكر  ولكن 

تقول: على �ملرء �أن ميوت يف م�شقط ر�أ�شه«. )�س: 193(

ويخربنا �شادق �أنه يف �إحدى �ملر�ت، تفاجاأ باأمه، ت�شع مفتاح �لبيت 

�لقدمي و�ل�شدئ على كر�شي �شغري، وهي »تنزله عن عنقها للمرة 

تخلعه«.  ل  �حلمام  يف  حتى  عاماً،  و�أربعني  ثمانية  خالل  �لأوىل 

)�س: 181-180(

ومل  �لبيت،  عن  و�أخربها  ت�شجع  بل  �إليه،  يده  ميد  ل  �شادق  ولكن 

بل  تطرده،  ومل  �جلو�نب،  كل  من  يبدو  كيف  لها  وو�شف  ت�شرخ، 

�أمامه  »توجد  منه  و�ثقاً  يكون  كي  �لعالمات  بع�س  ت�شيف  �أخذت 

عدة �شجري�ت تني، وخلفه �شجره رمان«. )�ش: 181(

وتتابع قولها له، �إنها �شتحكي له ق�شة، مل حتكها �شابقاً ب�شبب �خلجل، 

ولكن وقد �أو�شك �أن ي�شبح �شيخاً، و�أنها ل تعرف �إىل متى �شتعي�س، 

�شتقول له، و�شرعت ت�شرد عليه �أحد�ثها، ولكن لي�س ب�شوتها �لقوي 

عندما حتكي �لق�ش�س �لذي يجعلك تنتبه وت�شغي، بل ب�شوت هادئ، 

�لوقت  لدينا  يكن  مل  ليطردونا،  �ليهود  جاء  ملا  �أنه  �أخربته  وحزين، 

�ملحيطة،  �لتالل  متركزو� على  فاجلنود  بيوتنا،  �أ�شياء كثرية من  لأخذ 

وق�ش�س �أحد�ث دير يا�شني »تنتقل كالنار يف �له�شيم.  �شمعت عن 
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يا�شني  دير  ما حدث يف  �إن  �جلميع  قال  كذلك؟  األي�ش  يا�سني،  دير 

�شيتكرر هنا يف �لق�شطل، ف�شيطر علينا �خلوف«. )�س: 181(

عدة،  �شاعات  وبعد  ورحلنا،  �حلمار  على  حمله  ��شتطعنا  ما  �أخذنا 

تذكرت �أنني ن�شيت �شيئاً مهماً يف �لبيت و«�أردت �لعودة، كان يجب 

�أن �أعود ولكن �جلنود كانو� يطلقون �لنار فوق روؤو�شنا وي�شرخون: هيا 

�إىل عبد �هلل.  وقال �أبوك: ل باأ�س! نحن يف طبيعة �حلال �شنعود بعد 

�لغر�س يف جدر�ن  ذلك  وبقي   )181 )�س:  �لقرية«.  �إىل  �أ�شبوعني 

�لبيت.

�رتكبتها  �لتي  يا�شني،  دير  ملجزرة  باقت�شاب  �ملوؤلف  يتطرق  هنا 

�خلوف  زرع  �أجل  من  �إ�شر�ر  و�شبق  بتخطيط  �ل�شهيونية  �لع�شابات 

و�لرعب يف نفو�س �لفل�شطينيني، وهذ� ما حدث بالفعل حيث �أدت 

�ملجزرة �إىل هروب ع�شر�ت �آلف �لفل�شطينيني من ديارهم خوفاً من 

�لذبح.

يدها  كف  و�شعت  �لغر�س؟  هو  ما  منده�شاً،  �شادق  �شاألها  وعندما 

بنف�شه  �شريى  و�أنه  له،  �أن حتكي  ت�شتطيع  �أنها ل  و�أخربته  يده،  على 

و»�رجتف كف يدها فلففته بيدي �لأخرى فلقت يدي �لأخرى بيدها 

�لأخرى. هكذ� جل�شنا ب�شع دقائق �شامتني و�أيدينا �لأربع �ملو�شوعة 

و�حدة فوق �لأخرى ت�شنع ما ي�شبه �لربج«. )�س: 182(

وبان �ل�شبح، فتناولت �ملفتاح �ل�شدئ، و�أعطته �إياه، وقالت له �أذهب 

�إىل �لبيت، �أذهب �إىل هناك بحماية �هلل، ول تن�شى �ل�شالة على روح 

لليهود«.  �جلنون  وت�شبب  هناك  تتجول  تز�ل  ل  روحه  »عن  �لعزيز 

)182(

و�أن  للقتال،  هناك وحدة  وبقى  �لقرية،  مغادرة  رف�س  رجاًل  �إن  يقال 

روحه ما ز�لت حتوم يف �لق�شطل م�شببة �جلنون لليهود.

�ل�شيد  و��شكب  �أذهب  �ل�شجرة.  عن  �لأ�شود  �لتني  و�أح�شر  »�أذهب 

�أدخله  �لبيت  ... وعندما ت�شل  �لنمل  �مل�شجد كي ل يدخله  حول 

ول تخجل! �إنه بيتك(. )182(

�إذ� �عرت�س �أحد �ليهود، فاأريه هذ�، ذهبت و�أح�شرت كي�شا من  �أما 

�خلز�نة، وتناولت منه �ل�شهادة �لقدمية، ومدتها له قائلة: »هذ� �لطابو.  

�رجتفت يد�ها ... ثم �أردفت تقول: ميوت بنو �لب�شر، كما ميوت �ل�شجر 

وتبقى �لأر�س �إىل �لأبد«.  فاأجابها: »مزبوط«.  وقام بتنظيف �لغبار 

جيد�ً،  بها  �شتحتفظ  )هل  و�شاألته:  بكمه،  �ل�شهادة  على  �ملرت�كم 

فهمت؟(. )�س: 183(، وهددته باأ�شبعها.

�أجاب: »�أعدك بذلك، وو�شعت يدي على جيب �لقمي�س«. )�س: 

يوجد  �ل�شقف،  حتت  �لباب،  »فوق  خفي�س:  ب�شوت  فقالت   )183

حجر و�حد غري ثابت. �بحث عنه ... فهذه مهنتك ... و�شتجد خلف 

�حلجر كي�شا فيه �لكثري من ورق �جلريدة �مللفوف. ويف ورق �جلريدة 

�شيء يل. �شيء لأمك. �أح�شره يل يا �شادق �إن �أمكنك ذلك. ورعاك 

�هلل«. )�س: 183(

هذ� �حلو�ر �لعاطفي و�لقوي بني �لأم و�بنها، حيث حتثه على ��شتعادة 

على  �لفل�شطيني  باحلق  �لعرت�ف  يف  �لذروة  ميثل  �ملغت�شب،  �حلق 

�لرغم من �أن �حلديث يتم على ل�شان عجوز فل�شطينية، حماية للكاتب 

من غ�شب �ليهود �أو �أن �لكاتب ما ز�ل غري مقتنع بهذ� �حلق، فاأورده 

على ل�شان �شخ�شية فل�شطينية.

�سمم �شادق على دخول �لبيت �لقدمي، ومل يحل دون ذلك �شوى 

حدوث عملية تفجريية، فانت�شرت �حلو�جز �لع�شكرية كالعادة ومنعت 

�لعمال �لعرب من �لو�شول �إىل عملهم.  غ�شب، ولكنه قال لنف�شه: 

»�شوّي �شوّي ... حتّل بال�شرب يا �شادق.  �نتظرت خم�شني عاماً، فما 

ي�شريك لو �نتظرت �أ�شبوعاً �آخر«. )�س: 198(

�أمه،  تركته  �لذي  �ل�شيء  ذ�ك  عن  وت�شاءل  يقتله،  يكاد  �لف�شول 

ويهمها �أن �أح�شره لها.

وقرر »عندما يعود �لعجوز�ن �إىل �لبيت، �شاأدخله و�كت�شف ذلك �ل�شر، 

ول يهمني ما �شيقولن وما �شيقوله ر�مي -متعهد �لعمل- فليطردين 

اإن �شاء. وليقتلني �إن �أر�د«. )�س: 227(

�إىل  ويدلف  �لقدمي،  بيته  باب  يطرق  و�أزميله،  مطرقته  يحمل  وهكذ� 

�أح�شرت  �لتي  وجينا  منعه،  �شيما  �لرغم من حماولت  د�خله على 

نحو �شادق،  �لكنبة و�جته  نه�س عن  �أفر�م  به، ولكن  لت�شربه  م�شرباً 

حت�ش�شه ثم نظر �إليه بعينني حاملتني، وقال: »ني�شان، �بني، �أهاًل و�شهاًل 

بك، ثم يعانقه«. )�س: 235(

مل يفهم �شادق �شيئاً، وقال ��شمي �شادق ل ني�شان، وت�شرح له جينا 

يوم  عامان،  وعمره  توفى  �لذي  �لأول  �بننا  هو  »ني�شان  �أفر�م:  زوجة 

�لأ�شبوع  يف  �جلن  ي�شكنه  زوجي،  »�أفر�م«  وهذ�  �لبيت.  هذ�  دخلنا 

�لأخري ف�شار يتوهم �أن ني�شان حي«. )�س: 236(

وتتدخل �شيما وتهدد باإبالغ �ل�شرطة، و�شادق يت�شاءل بحرية: »كيف 

بالكو�شان،  يلوح  وطفق   )237 )�س:  بيتي؟«.  وهو  منه  يخرجونني 

بذبحها  ويهدد  بالقوة،  �أر�م  فيمنعها  �لهاتف،  باجتاه  �شيما  وتذهب 

»هل  و�شاأله:  �لعربي  بالعامل  حدق  �أي�شاً.   نف�شه  وذبح  بال�شكني 

تريد �أن ت�شرب �شيئاً؟ هل ت�شرب �لقهوة ...؟«. ويرد: »بدون �شكر«.  

ويبت�شم �أفر�م قائاًل: »كاأبيك متاماً«. )�س: 237(
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�أفر�م بعقله، ويتخيل  يلجاأ �لكاتب �إىل علم �لنف�س لينقذه، في�شيب 

�شادق �بنه �لذي مات عند دخولهم �لبيت لأول مرة، وكاأنه فاأل �شوؤم 

على عائلته، ليربر �ل�شماح ل�شادق بدخول بيته �لقدمي وتقدمي �حلماية 

له حتى تنفيذ ما عزم عليه.  ففي �لق�شطل جن فل�شطيني يثري جنون 

بعد  وتاأكد وجوده  ويهود،  يقول �جلميع من عرب  �لإ�شر�ئيليني كما 

�إ�شابة �أفر�م باجلنون حتى �أن جينا جلبت له طارد �جلن ليخرجه من 

ج�سمه، ولكن يبدو اأن الأمر مل ينجح.

�شادق ي�شتغل �لفر�شة �ملو�تية، ويزيح تعويذة �خلم�شة �ليهودية، التي 

ف�شلت بحماية �أفر�م، ويد�عب �حلجارة، كاأنها �شخ�س يحبه، ل يهمه 

وي�شرع  �ل�شرطة،  قدوم  حتى  ول  �لنمر،  عيني  ذ�ت  ل�شيما  �شيء 

ولن  طلبته،  ما  لأمي  »�شاأح�شر  مردد�ً:  و�لأزميل،  باملطرقة  ي�شرب 

�أتنازل عنه، �أنه �شريف«. )�س: 240(

من  بحدة،  �شادق  خاطب  �لذي  قزم،  قائد  بقيادة  �ل�شرطة،  جاءت 

�أنت؟ وماذ� تفعل هنا؟

فاأجاب: »�أنا �شادق، هذ� بيتي ...«. )�س: 242( ورفع �ملفتاح �ملعلق 

برقبته.  وتعمد �لكاتب �أن يجلب قائد �شرطة قزم، حيث �أن �شادق 

�أقوى و�أطول منه، ليقول لنا �أن �شاحب �حلق �أقوى.

هوؤلء  يفعل  ماذ�  يل  تو�شح  �أن  ت�شتطيع  »هل  �لقزم:  �شاأل  فعندما 

�لنا�س هنا؟«. )�س: 243(

رد بثقة وكربياء ل كما ر�أى �شيما �أول مرة، حيث نك�س عينيه وتركهما 

حتدقان بحذ�ئه، على �لرغم من وجود �جلميع مبن فيهم �ل�شرطة �لتي 

وهذه  �شيفي،  هذ�   ... �شيويف  )هوؤلء  فقال:  و�ل�شالح.  �لقوة  متلك 

�أ�شت�شيفهم  و�أنا  عاماً  خم�شني  منذ  �شيفتي.   �أي�شاً  وهذه  �شيفتي، 

هنا«. )�س: 243(

»هذ� طابو  �لقزم:  للقائد  و�أعطاها  قمي�شه،  �لطابو من  �شهادة  و�أخرج 

اإنها  عد�نة،  عائلة  �إىل  يعود  �لبيت  هذ�  �أن  هنا  ومكتوب   ... �لأتر�ك 

)�ش:  دومن(.  ن�شف  �أي�شاً،  حوله  �لتي  �مل�شاحة  �إىل  �إ�شافة  عائلتي، 

)243

غ�شب �لقزم، بعد �أن نظر �إىل �ل�شهادة، و�أخذ يلوح فيها بالهو�ء دللة 

على نفاد �شربه، و�ألقاها �أر�شا �شارخاً: »�لأتر�ك ل يهمون موؤخرتي، 

=بالن�شبة  فاإنك  �إ�شر�ئيل  دولة  ر�شمية من  وثيقة  لديك  �إذ� مل يكن 

يل- تزيح �حلدود!«. )�س: 243(

كيف ملحتل و�شارق �أن يعطي وثيقة ر�شمية ل�شاحب �حلق؟ وكيف 

ل�شاحب �حلق �أن ين�شى ملكه وحقه رغم �ل�شنني.  علت �لأ�شو�ت، 

و�أطلق �لقزم طلقة ل �إر�دية، فح�شر �جلري�ن وكل من �شمع �لأ�شو�ت، 

�جلميع  بني  بالأيدي  ��شتباك  وجرى  وم�شوروه.   �لتلفزيون  وح�شر 

»وهرع كلب �أ�شود كبري �إىل �لغرفة و�أخذ ينبح«. )�س: 250(

بالإثارة، لن�شر�ف  ي�شعر  �أحد�ً  يعد  �لتلفزيون ومل  �ل�شرطة  وطردت 

طاقم �لتلفزيون، فخرجو� جميعا، وحتى �لكلب �لأ�شود.

�لأ�شود  و�لكلب  و�لرمان،  �لتني  و�شجرتا  �لطابو،  �لأدلة؛  تتجمع 

بال�شرب،  �شادق  ي�شتمر  �لب�شر،  بني  من  �أكرث  بالوفاء  ميتاز  �لذي 

و�أخرج �للبنة �ملهتّزة، فظهر �لفر�غ ومد يده، و�أطلع كي�شاً، وتعلقت 

من  ذهبية  �شل�شلة  �أخرج  يعرف،  �أن  يريد  �لكل  نحوه،  �لأنظار 

بالرغم من مرور خم�شني �شنة تقريباً )ذعر  �لكي�س، ما ز�لت تلمع 

�إىل  بالور�ثة من �لأم  �نتقلت  قلبي، هذه �شل�شلة �جلدة �شادية، لقد 

�لبنت �لكربى، من �لأم �إىل �لبنت �لكربى ما يقارب مئة �شنة، ورمبا 

مائتني(. )�س: 254(

�لقزم يطلب من �شادق  �لقائد  �مل�شلوب،  �ل�شو�هد على �حلق  تزد�د 

ت�شليمه �ل�شل�شة، يرف�س �شادق �لأمر فهي لعائلته.

فردت �ل�شرطة: �إنها ملك م�شروق.

و�إذ�  ق�شية،  ترفع  �أن  لك  ميكن  قائاًل:  �لأزعر،  �بت�شامة  �لقزم  �بت�شم 

ك�شبتها تعال لق�شم �مل�شادر�ت وقهقه.  وكاأنه يقول �طلب �لعد�لة، ثم 

ي�شحك ب�شخرية دللة ��شتحالة حتقيق �لعد�لة هنا.

ح�شرت �لكلمات �لتي كان �شادق يبحث عنها يف وجود �لتلفزيون 

هو  هنا  يحدث  »�لذي  و�حلاد:  �لقوي  ب�شوته  فقال  عليها،  يعرث  ومل 

نكتة حمزنة، ولكنها �شتنتهي يوماً ما، يوماً ما �شي�شبح �لقوي �شعيفاً 

لن  �شدقوين،  منكم،  �أحد  ي�شحك  لن  وعندها  قوياً،  و�ل�شعيف 

ي�شحك �أحد«. )�س: 256(

�لفل�شطيني �لذي يتعر�س للظلم و�لقهر  �لكاتب على ل�شان  يحذر 

و�غت�شاب حقوقه، من يوم ميتلك به �ملظلوم �لقوة، عندها لن يقف 

�لوقت  يجد  ولن  غالياً،  �لثمن  �لظامل  و�شيدفع  �أحد،  طريقه  يف 

لي�شحك.

�شربوه،  �لتحقيق،  �إىل  و�قتادته  يديه،  يف  �لأغالل  �ل�شرطة  و�شعت 

و�شفعوه، ولكن كانت �لفرحة يف قلبه غامرة، فهو دخل �لبيت �لقدمي، 

كربى،  �شجة  و�فتعل  �ملفقود،  �شرفه  على  عرث  �ل�شل�شلة،  على  وعرث 

�لأوىل  و«للمرة  �لتلفزيون،  يف  �شيء  كل  و�شيظهر  �مل�شورون،  وجاء 

�لعامل  و�شي�شغي  بيته،  يتحدث عن  �لتلفزيون عربياً  يرون يف  �شوف 

�أجمع، و�شتفتخر بي �لقرية باأكملها«. )�س: 257(



151رؤى تربوية - العدد الرابع والثالثون

�لطريق  �أحز�ن  وتن�شي  �لقلب،  تنع�س  �ملفقودة  �جلوهرة  على  �لعثور 

�إليها.  ونبو يحاول دعوة �لفل�شطينيني �إىل �ملقاومة �ل�شليمة، و��شتغالل 

و�شائل �لإعالم لتحقيق هدفهم، ولكن هل ميكن �لنجاح؟

�أغلب  كحال  �ملوت  فكرة  تر�وده  كثري�ً،  �ل�شجن  يف  �شادق  يعاين 

�شخ�شيات �لرو�ية، يفكر بالهرب، فعندما خرج ليبول ت�شاءل، ماذ� »لو 

يرك�س �لآن ويت�شلق �جلد�ر، �شيطلق �حلر��س عليه �لنار، ر�ّشة ور�ّشة 

�أخرى، و�شينهي كل �شيء.  فلي�س هناك تنظيفات بعد، ولي�س هناك 

�أعمال مذلة بعد، ولي�س هناك �أ�شو�ق حترق �أعلى �حللق«. )�س 374( 

يوؤمله، قلبه جائع،  ولكنه يعود نحو خيمته، يتمدد على �ل�شرير »ظهره 

وعلى �لرغم من ذلك، يغو�س عميقاً عميقاً نحو �حللم«. )�س: 374(

�لرو�ية تدور حول �حلنني ل�شخ�شياتها، وهنا �شادق يحن لآخر �ملدى 

ما  على  و�حل�شول  �لعودة،  �إىل  بقوة  �حلنني  ويتملكه  �لقدمي،  لبيته 

�أ�شحابه  �إىل  �حلق  رجوع  تعني  �لتي  �لذهبية،  �ل�شل�شلة   - ملكه  هو 

�ل�شرعيني.

على  وي�شمم  ولأطفاله،  ولزوجته  و�ملثمرة،  �ل�شابرة  لأمه  يحن  كما 

�ختيار �لطريق �ل�شحيح و�لآمن �لذي �شيو�شله �إىل �مل�شتقبل �جلميل.

�لتعب هّده، تعب من �شوقه لنهيلة، وقلقه على �أمه و�أطفاله، تعب من 

�ل�شجن، ومن م�شطفى عامل، لكن �ل�شل�شلة �لذهبية ل تفارق حلمه، 

فهي تهرب من ق�شم �مل�شادر�ت »حتلق لت�شل �إليه، �إىل عنقه، تد�عبه، 

تخنقه، حتى ي�شتيقظ«. )�س: 463(

لهذ�  �أ�شحابه،  �إىل  �حلق  رجوع  دون  و�لآمان  �لر�حة  �إىل  طريق  ل 

�ل�شجن  يف  �شبابه  ربيع  �شيق�شي  �لذي  عالم  م�شطفى  يقول 

يف  تفكر  �أن  و�لأح�شن  مات.  فات  »�للي  �شادق:  �إىل  �لحتاليل 

�إىل  وحتتلها  كوماندو  مع  �لق�شطل  �إىل  تعود  كيف  فكر  �مل�شتقبل. 

�لأبد«. )�س: 453(

باإحالل  يطالب  �لرو�ية،  �أكرث من مو�شع يف  نبو يف  �أ�شكول  �لكاتب 

�ل�شالم على هذ� �لأر�س، لأن عدم حدوث ذلك �شيعّجل بالنفجار 

و�شيدفع �جلميع �لثمن باهظاً.  ولكنه ككل �لكتاب �ليهود، يطالب 

�لفل�شطينيني فقط بالتنازل عن مو�شوع حنينهم وعط�شهم �لد�ئم �إىل 

�لعودة �إىل �أ�شجار �لتني و�لرمان و�لزيتون.

ويعمل نبو على حلحلة م�شاكل كل �لعائالت �ليهودية، فعمري ونوعا 

يرجعان لبع�شهما بعد فر�ق ق�شري حتقق خالله نوعا حلمها، ويعرف 

بعد  �أخري�ً  يتو�فقان  ومو�شيه  و�شيما  ي�شل.   �أن  يريد  �أين  �إىل  عمري 

تاأثري  حتجيم  و��شتطاعت  �أحالمها،  من  عمري  طيف  �شيما  نزعت  �أن 

�أخيه مو�شيه، وعلى ما يجري يف د�خل  �لكبري على  �لر�ب  مناحيم 

بيتها.  ومودي �لذي طال به �ل�شفر �إىل �خلارج، يحن �إىل �لعودة �إىل 

بيته، وقرر ذلك.

عائلة يوتام وحدها، تقرر �لهجرة �إىل ��شرت�ليا، خ�شية حدوث مكروه 

ليوتام بعد مقتل �أخيه �جلندي يف لبنان.

وحتن  ت�شتاق  م�شتقرة،  غري  وحدها  �لفل�شطينية  �لعربية  �لعائلة 

ذلك،  دون  �لحتالل  ويحول  �لقدمي،  بيتها  �إىل  �لعودة  �إىل  بقوة 

حتى  تتناقله  و�شتبقى  جيل،  �إىل  جيل  من  �حلنني  هذ�  وتتناقل 

حتقيق �حللم.

جانب من حفل �ل�شتقبال �لذي نظمته �ملوؤ�ش�شة على �شرف عبد �ملح�شن �لقطان.
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رؤى تربوية - العدد الرابع والثالثون

  خامتة

�لآخر  �إىل  �لإ�شر�ئيلية  �لذ�ت  تنظر  كيف  �لدر��شة،  هذه  تناولت 

بتعريف  ترتبط  �لتي  �ل�شورة،  هذه  و�أهمية  �لعربي،  �لفل�شطيني 

�أن �لأدب �لإ�شر�ئيلي  �لإ�شر�ئيلي لذ�ته، وعالقته بالأر�س.  وبّينت 

�جتاه  �إيجابي  فيه تطور  »�أربعة منازل وحنني« كمثال- حدث  -رو�ية 

�شورة �لعربي �لفل�شطيني، فبعد �أن كانت �ل�شورة منطية، فالفل�شطيني 

ك�شخ�س  و�إما  وعنيف  قاتل  �شورة  يف  �إما  �ليهودي  �لأدب  يف  ظهر 

م�شتلب ل يعي ذ�ته، ومنف�شل عنها.  وزخر هذ� �لأدب بكثري من 

�ل�شفات �لقبيحة، �شد �لعربي كالل�س، و�لقذر، وعابر �ل�شبيل.

هويته  وله  وجوده،  ويفر�س  �لقوية،  �شخ�شيته  له  �لعربي  هنا  نرى 

 
ّ

 �لفل�شطيني
ّ

�ملحددة �لتي ترف�س �لذوبان و�لزو�ل، و�أن �لآخر �لعربي

بقائه يف  ملجرد  �لإ�شر�ئيليني،  روؤو�س  فوق  ككابو�س  �لرو�ية  يظهر يف 

بلده وعدم هروبه من �أر�شه.  وهو كابو�س �أقلق جميع كتاب �إ�شر�ئيل، 

وبخا�شة �لكاتب يهو�شاع، �لذي يظهر تاأثر �لكاتب نبو به، وبخا�شة يف 

رو�يتيه »اأمام الغابات« و »العا�صق«.

 
ّ

طبيعي جمتمع  بناء  عن  عجزت  �ل�شهيونية  �أّن  هو  الوا�سح  لكن 

متو��شلة مع جري�نها  �إ�شر�ئيل يف �شر�عات وحروب  فظلت  و�شوّي، 

�لعرب، �أو �شر�عات د�خلية نابعة من �خللفيات �لجتماعية و�لثقافية 

يف  �لإ�شر�ئيلي  فيعي�س  �لعامل،  يف  مكان  كّل  من  �لقادمني  لليهود 

�شر�ع د�ئم مع ذ�ته و�نق�شاماتها �لأيديولوجية.

�إن جميع كتاب �إ�شر�ئيل، وعلى �لأخ�س �لي�شار �لإ�شر�ئيلي، ف�شلو� 

يف تغيري هوية �ل�شتعماري �لظامل، و�إحد�ث تغيري �شامل يف �لذ�ت.

على  �لتعرف  ونحاول  �لإ�شر�ئيلي  �لأدب  نقر�أ  ملاذ�  �ل�شوؤ�ل:  ويبقى 

�أفكار موؤّلفيه؟

فمن  معه،  �ملرير  �شر�عنا  يف  نو�جه  ومن  عدّونا،  معرفة  �أجل  من  �إنه 

�ل�شروري معرفة طريقته يف �لتفكري، لتخمني ما قد يفعله فيما ي�شتجد 

من �أحد�ث.

اأمني دراو�صة
كاتب يقيم يف رام اهلل
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