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تعليم التاريخ ... رؤية مغايرة

عمل غروسمان عن البحث عن شخصية العربي من خالل كالمه، لذلك امتازت الرواية بكثرة املفردات العربية من أسماء نباتات وأطعمة، كما 
ورد فيها بعض مقاطع من األغاني الشعبية الفلسطينية في محاولة من املؤلف للخروج من القالب النمطي للشخصية العربية في األدب اإلسرائيلي.

تشكل ابتسامة اجلدي محاولة غير معتادة في األدب اإلسرائيلي لفهم الشخصية العربية من خالل حكايتها اخلاصة، ومحاولة معرفة املدى الذي تؤثر 
به في الهوية اإلسرائيلية.

أمني دراوشة

األنا واآلخر يف األدب 
اإلسرائيلي

دراسة حتليلية لرواية ابتسامة اجلدي 
للكاتب ديفيد غروسمان

أمني دراوشة

 مقدمة

تعلق  إذا  األدبية مسألة صعبة ومعقدة، وبخاصة  إن دراسة األعمال 
موضوعها  كان  إذا  تعقيدًا  األمر  ويزداد  اإلسرائيلي،  باألدب  األمر 

األنا واآلخر.

األسود  »الصندوق  خضر-  حسن  الكاتب  يقول  -كما  األدب  ميثل 
للجماعة البشرية، ففي ثناياه نعثر على عصابها الدفني، على أحالمها 
وكوابيسها. كما نعثر على طريقتها الذاتية في النظر إلى نفسها وإلى 
الطائرة  رحلة  تفاصيل  على  فيها  نعثر  التي  نفسها  بالطريقة  العالم، 

وعلى استغاثتها األخيرة قبيل وقوع الكارثة«.1

صدرت الرواية مطلع ثمانينيات القرن املاضي، وتدور أحداثها خالل 
الروايات  عن  متيزها  صفات  وللرواية   .1972 سنة  من  ويوم  ليلة 
للكاتب، وقد  الرواية األولى  األخرى في األدب اإلسرائيلي. فهي 
جعلت منه كاتبًا مرموقًا من كّتاب إسرائيل. وهي الرواية األولى التي 

جتري أحداثها في الضفة الغربية، والتي يشكل االحتالل اإلسرائيلي 
ركيزة من ركائزها األساسية. كذلك، هي الرواية األولى التي شكلت 
في  بصماتها  لها  ومحورية  رئيسية  شخصية  العربية،  الشخصية  فيها 

اجتاه األحداث، وال تقوم الرواية إال بها.

تقدمت الرواية خطوة إلى األمام، في تصويرها للشخصية العربية، 
أواخر  العاشق،  روايته  يهوشواع  ب.  أ.  الكاتب  نشر  فعندما 
السبعينيات من القرن املاضي، وأعطى فيها الشخصية العربية -الفتى 
نعيم- دورًا أكثر مما هو متعارف عليه في األدب اإلسرائيلي، ووصفه 
الوسط  في  كبيرة  ضجة  الرواية  أحدثت  اإليجابية،  الصفات  ببعض 
األدب  في  عليها  املتعارف  للتقاليد  اختراقًا  اعتبرت  ألنها  األدبي، 

اإلسرائيلي.

العاشق،  ابتسامة اجلدي، أفضل بكثير من رواية  أما ملاذا نعتبر رواية 
فهذا عائد إلى أن الفتى نعيم، كان يبذل كل ما في وسعه، في محاولة 
بائسة لالندماج في املجتمع اإلسرائيلي، وعلى الرغم من كل ما فعله، 
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فإنه يفشل فشاًل ذريعًا، وتنتهي الرواية برب عمله يضعه في سيارته 
ويعيده إلى قريته. أما العجوز حلمي في رواية ابتسامة اجلدي، فإنه 

يبذل فكره خللق عالم ال وجود لإلسرائيليني فيه.

وشخصيته  العربي  رواية  أن  نرى  فإننا  األخرى،  الروايات  وبعكس 
“إلى مغناطيس تتجه نحوه بوصلة اإلسرائيلي الباحث عن  تتحوالن 
الطاغي  وحضورها  وجودها  فرضت  حلمي  فشخصية  االنتماء”.2 
الكثير  الكاتب غروسمان  لها  أفرد  الذي  املستقل،  من خالل صوتها 
من املنولوجات الذاتية ال تقل عن أي شخصية إسرائيلية، ما أكسبها 

األبعاد النفسية والروحية واالجتماعية.

املجتمع  علل  أسباب  عن  التقصي  على  الكاتب  عمل  الرواية،  في 
والنفسية  االجتماعية  النتائج  في  البحث  خالل  من  اإلسرائيلي، 
متيزت  لذلك،  الغربية.  للضفة  اإلسرائيلي  االحتالل  من  املتولدة 
الرواية في نقد الكاتب أليديولوجيا جيل اآلباء املؤسس للدولة، من 
االحتالل  تبرر  التي  واأليديولوجية،  النفسية  إدانته احملركات  خالل 
بكونه أمرًا قدريًا ال ميكن الفكاك منه، ألنه كان املنقذ للشعب اليهودي 

من احملرقة.

تبدأ الرواية بظهور شخصية العجوز العربي حلمي، يحتجز شخصية 
برحيل  ويطالب  العسكري،  للحاكم  املساعد  يوري  هي  إسرائيلية 
االحتالل عن الضفة مقابل اإلفراج عنه. عقدة الرواية هذه تنحل في 
التي حتكيها  املونولوجات  تتألف من مجموعة من  فالرواية  خامتتها، 

الشخصيات احملورية في الرواية.

املتدرج  الكشف  على  األخرى،  كالروايات  الرواية  تقوم  وال 
لألحداث، حيث يظهر فيها تأثر غروسمان بالكاتب الروائي الشهير 

فوكنر، وبخاصة روايته الصخب والعنف.

العنف  عن  وتتحدث  واحلقد،  والكراهية  باحلب  الرواية  تضج 
عجيبة  مقدرة  ميلك  الذي  اإلنسان،  وديناميكية  والنفسي،  السياسي 
وتتضمن  طبيعته.  مع  تتوافق  لسانه ال  كلمات على  مع  العيش  على 
تتفرع  رئيسيتني  حكايتني  هناك  ولكن  احلكايات،  من  الكثير  الرواية 

منهما احلكايات األخرى كما يقول الكاتب حسن خضر.

الذين  اليهودية،  للدولة  املؤسس  اجليل  حكاية  األولى  احلكاية 
ما  بني  التناقض  دفن  على  وعملوا  وبّراقة،  مثالية  بشعارات  متنطقوا 
تسلحوا  ضعفهم،  نقاط  طمس  أجل  ومن  يفعلون.  وما  يقولون 
على  كاجلبال  املبتدعة  األكاذيب  ستكون  لذلك  األيديولوجيا،  بقوة 
وميثل  الرواية.  خالل  من  أمامها  الصمود  يستطيعوا  لن  صدورهم، 
اليهودية فترة االنتداب  املثالي في القوات  ابنر املقاتل  احلكاية األولى 

البريطاني.

أما احلكاية الثانية، فهي حكاية العجوز العربي حلمي، الذي وقفت 
اجليل  يستمر  ولكي  املؤسس.  اجليل  حكاية  أمام  عثرة  حجر  حكايته 
بالعذاب  يتسببوا  لم  وكأنهم  يتصرفوا  أن  عليهم  بالكذب،  املؤسس 
عذابه  شأن  من  التقليل  قوة  بكل  وحاولوا  ميثله،  وما  حللمي  واأللم 

وأمله، في مقابل تضخيم أملهم، وسمو أهدافهم.

ويشحنها  األخرى  احلكايات  يزود  احلكايتني،  بني  الصراع  هذا 
بالتوتر، ويعطيها أهميتها داخل الرواية.

حالم،  مجنون،  نصف  التسعني،  عمره  جتاوز  الفلسطيني،  حلمي 
وخلق لنفسه وجودًا خياليًا في مغارته في عندال. وصورته هذه تعود 
الذي ميلك احلكمة  النبيل والبسيط،  املتوحش  العربي  إلى صورة  بنا 
في  اإلسرائيلي  األدب  تناولها  التي  الصورة  تلك  بعفوية،  ويتصرف 
بداياته في فلسطني. و”التناظرات الوظيفية في الرواية تبنى بواسطة 
مفصلة  حملاولة  وقتهم  معظم  يكرسون  إنهم  نفسها.  الشخصيات 
ليحددوا أنفسهم من خالل وضع الشيء مع اجلانب اآلخر وطريقته 
في احلياة إليجاد جواب عن سؤال مزعج عن أنفسهم”.3 لذا، يلعب 
الرواية، فالتشابه الذي يخلقه  حلمي كنقطة اتصال ال غنى عنها في 

بني يوري ويزدي ابنه، ركن أساسي في دينامكية الرواية ومنوها.

حكاية  احملرقة،  حكاية  تتفرع  الرئيسيتني،  احلكايتني  خالل  ومن 
زوسيا الذي يبحث عن األمن والسكينة في عالم غريب عنه وال ينتمي 
إليه، وقد ضاعت وفقدت ذاكرته. وكاتسمان الذي جنا من احملرقة، 
عن طريق حفرة اختبأ فيها مع والديه، وهّجر إلى إسرائيل وهو طفل، 
لم يستطع فهمه  الود والتالؤم في عالم  وعندما كبر أخذ يبحث عن 

وتفسيره، وذاكرة ال متحى حتاصره وتضغط عليه.

الدولة  عليها  قامت  التي  األيديولوجية  املبررات  الكاتب  يطرح  هنا 
في  وحقهم  الهولوكوست،  من  اليهود  إنقاذ  وهي  اليهودية، 
الضحايا  ولكن  إليه،  يلجأون  آخر  مكان  ال  إذ  فلسطني،  في  دولة 
األلم  الفلسطيني  الشعب  يذيقون  تقّمصوا شخصية جالديهم، وهم 
بني  التناقض  من  وللتخفيف  ضمائرهم،  يريحوا  وحتى  والعذاب، 
بعملية  يقومون  فإنهم  االستعمارية،  ومصاحلهم  املزعومة  مثاليتهم 
هو  فالفلسطيني  الفلسطيني.  الضحية  على  النفسي  مبعناها  إسقاط 
ما  ضده،  والقتل  العنف  ممارسة  على  اإلسرائيلي  يجبر  ألنه  املالم، 

يتسبب في تلويث أرواحهم وإفسادها.

صاحب  يوري  شخصية  الرواية،  في  الرئيسية  الشخصيات  ومن 
فأخذ  باألكاذيب،  مليء  مجتمع  في  يصطدم  الذي  اجلدي،  ابتسامة 
يوري،  زوجة  شوش  وشخصية  جديدة.  حكاية  عن  لنفسه  يبحث 
نفسها  فتعاقب  بوالدها،  ممثاًل  املؤسس  اجليل  أكاذيب  تكتشف  التي 
وابن  الفلسطيني  الفدائي  يزدي  شخصية  أما  ذاتها.  تدمير  مبحاولة 

حلمي، فإنه يسعى نحو حكاية جديدة له بعيدًا عن حكاية أبيه.

عمل غروسمان على البحث عن شخصية العربي من خالل كالمه، 
نباتات  أسماء  من  العربية  املفردات  بكثرة  الرواية  امتازت  لذلك 
وأطعمة، كما ورد فيها بعض مقاطع من األغاني الشعبية الفلسطينية، 
في محاولة من املؤلف للخروج من القالب النمطي للشخصية العربية 

في األدب اإلسرائيلي.

اإلسرائيلي  األدب  في  معتادة  غير  محاولة  اجلدي  ابتسامة  تشكل 
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“واستكشاف  العربية، من خالل حكايتها اخلاصة،  الشخصية  لفهم 
حكاية  في  العربي  يحتلها  أن  ميكن  التي  املمكنة  أو  احملتملة  املساحة 
كمكّون  بدوره  االعتراف  حدود  وبالتالي  نفسه،  عن  اإلسرائيلي 
الهوية  مكونات  من  اإليجاب”،  أو  بالسلب  “سواء  منه،  مفر  ال 

اإلسرائيلية لنفسها”.4

من  بنجاح  اخلروج  عن  يعجز  احملطم  كاتسمان 
جتربة احملرقة

 »أدرك أنه رغم تقدمه في السن، ورغم ابتعاد الفسقية “احلفرة”
في املاضي، فإنه ما زال يضع أذنيه على األرض لسماع

أصوات ناجني محتملني في جوفها، أو في ذاكرته. 
سينتمي دائمًا إلى أولئك الناس، هم لم يكونوا أناسًا
حقيقيني في الواقع، بل مصادر غامضة للعذاب«.
)من الرواية، ص: 35(

كاتسمان هو احلاكم العسكري للضفة الغربية، عمره تسعة وثالثون 
غائرتان،  وجنتاه  عمر،  بال  “وجهه  مضلل  اخلارجي  وشكله  عامًا، 
وجسده ضامر طويل، يتسم بالهزال أكثر من الفتوة”.5 هذه الصفات 
إنسانًا  قسوته  خلف  ُيخفي  أنه  على  تدلل  الكاتب  عليه  أصبغها  التي 
هشًا وضعيفًا. جلب من أوروبا بعد احلرب العاملية الثانية، بعد موت 
تعيش في كيبوتس صغير.  تبنته عائلة  إسرائيل، حيث  إلى  والديه، 
مرهفتان وشهوانيتان حتى في طفولته، حتفهما أهداب سوداء  “عيناه 
سميكة”.6 وتسببت احلفرة التي عاش فيها مع والديه هربًا من القتل 
في شل شفته العليا، إذ أفسدت نزلة من البرد العصب. هو ناٍج من 
بولندية، من أجل إخفائه  احملرقة، ودفع والده كل ما ميلك لفالحة 

وعائلته في حفرة.

مستشفى  ودخلت  وارسو،  جوقة  في  كمان  كعازفة  عملت  والدته 
اإليطالي  األدبني  درس  ووالده  االكتئاب.  بسبب  العقلية  لألمراض 
اورالندو  بني  األخالقي  التماثل  “عن  كتابًا  ويؤلف  واألسباني، 
لودفيكو  اإليطالي  الشاعر  األولى  ألف  كيشوت”.  ودون  نوريوس 
دي  ميغل  األسباني  الروائي  والثانية   ،)1533-1474( أريوسطو 
العائلة،  هرب  أثناء  فقدت  املخطوطة   .)1616-1547( سرفانتس 
كان عمر كاتسمان في ذلك الوقت ست سنوات. وألن ذاكرة األب 
اللوح  “استخدام  الطفولي  ابنه  عقل  استخدم  فقد  قوية،  تكن  لم 
أمه  ماتت  احلفرة.  في  والكتابة  القراءة  كاتسمان  وتعلم  النظيف”.7 
تَر  ولم  قصير،  بوقت  الثانية  احلرب  بعد  مات  ووالده  احلفرة،  في 

املخطوطة النور، إذ أصيب والده بنوع من اجلنون.

كانت  “سنوات،  ليوري:  يقول  باحلفرة،  قضاه  الذي  الوقت  وعن 
نستطع  لم  املوت.  حتى  نفسها  وتخدش  الدم،  تبصق  حتتضر،  أمي 
لذلك،  اخلوف”.8  من  مروعة  حالة  في  كنا  أجلها.  من  شيء  عمل 
سيالزمه اخلوف إلى األبد، فهو إنسان يحس باالغتراب، و”يخاف 
من الشعور ويكره العالم ويريد أن يدمر كل شيء حوله. حياته هي 
من  وما  احلقيقة،  يتكلم  ال  أحدًا  أن  االفتراض  تصديق  هدفها  جتربة 

أحد على حق”.9

يعرف  أن  احلفرة  في  م  تعلَّ دام حيًا، حيث  ما  تطارده  واحلفرة ستظل 
ماذا يحدث في العالم من فوقهم، من خالل ضوء خافت، من هبة 
ريح، ولم يعد قادرًا على التمييز بني األشياء الصغيرة وقوى الطبيعية 

املرعبة، فكالهما بالنسبة إليه مخيف.

اإلرباك  إحداث  باستطاعته  منبوذ  كإنسان  اعتز  الكيبوتس  في 
ألعضائه، “لكنه أدرك انزعاجهم الصريح ... فبدأ ينمي في داخله 
نواة صلبة متضخمة من الكفاءة الذاتية مبثابرة هائجة وقاسية تشارف 

حد كراهية الذات، وينمي مدارك واقعية مستقلة”.10

التقى يوري في جنوب إيطاليا، حيث تطوعا للعمل في الصليب 
كاتسمان  ارنيلال. وشعر  مدمر سانت  زلزال  األحمر حني ضرب 
في  قضاها  التي  حياته  فترة  عن  فأخبره  معه،  واطمئنان  براحة 

احلفرة.

الفسقية  ابتعاد  ورغم  السن،  في  تقدمه  رغم  أنه  “أدرك  كاتسمان 
لسماع  األرض  على  أذنيه  يضع  زال  ما  فإنه  املاضي،  في  “احلفرة” 
دائمًا  سينتمي  ذاكرته.  في  أو  جوفها،  في  محتملني  ناجني  أصوات 
بل  الواقع،  في  حقيقيني  أناسًا  يكونوا  لم  هم  الناس،  أولئك  إلى 

مصادر غامضة للعذاب”.11

إذن، سيبقى غريبًا، منفيًا، يالحقه العذاب واأللم، وفي أثناء إخباره 
تالفيف  أكثر  وفي  فجأة،  األبدي  املنفى  بعذاب  “شعر  قصته  يوري 
جانب  إلى  مقلوبني  وضعا  قد  لكاتسمانيني  صور  رأى  ظلمة  دماغه 
يقدر  لم  اللعب”.12  أوراق  املرسومة على  كالصور  البعض  بعضهما 
على اخلروج من ذاته املنغلقة، وحتى ال يقع في حب أحدهم ويتعلق 
فقد  أنه  كما  ألمرهم.  يهتم  الذين  للناس  باألذى  يتسبب  كان  به، 
اإلحساس بألم اآلخرين، نتيجة مروره بالكثير من األحداث املخيفة، 
“دائمة  كانت  فاألرض  طفيفًا.  الزلزال  مشاهد  لرؤية  تأثره  كان  لذا 
دائمًا”.13  البعض  بعضهم  يقتلون  والناس  قدميه،  حتت  االهتزاز 
كالسهول  الواسعة،  الفضاءات  من  واخلوف  بالرعب  يحس  لكنه 
واحمليطات، بل من كل ما هو مفتوح ورحب؛ سواء أكان ذلك في 

الطبيعة أم في شخصية إنسان.

امرأة،  أحضان  في  إال  بالطمأنينة  يشعر  ال  إنه  نفسه،  عن  ويتحدث 
على الرغم من أنه لم يطل البقاء مع امرأة لوقت طويل. حتى عندما 
تزوج، لم يدم زواجه طوياًل، ويرفض فكرة إجناب طفل بتاتًا، ورمبا 
يعود األمر لطفولته املعذبة، فلم يرد أن ينجب طفاًل ليعيش في عالم 
التي ال  املؤملة،  البقاء  بغريزة  الواقع إال  “ال يؤمن في  ال يرحم. فهو 

تتجلى إال في أوقات اخلطر الداهم”.14

وبسبب طفولته املأساوية، وفقده والديه، ونشأته غريبًا في كيبوتس 
اجليش  في  عليا  مرتبة  إلى  فوصل  ذاته،  يحقق  أن  حاول  صغير، 
والقلق.  بالعزلة  الشعور  من  التخلص  يستطع  لم  لكنه  اإلسرائيلي، 
فعندما شعر بالضيق في مكتبه، عبَّر عن نفسه بالعنف بأن رفع “صمام 
األمان من مسدسه بحركة ال إرادية، وقف قبالة احلائط وأطلق النار 

على قاعدة القفل ... انفتح الباب ببطء، وخرج”.15
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منذ والدته ولغاية اآلن يعجز عن حتقيق االنسجام في حياته. إنه غير 
قادر على مللمة شتات نفسه، ال يعرف من يكون “أنت ال تعرف من 
وهو  أخرجته”.16  إذا  إال  أبدًا  تعرف  ولن  نفسك،  في  ما  وال  أنت 
عليه  وأن  احملرقة،  من  جناته  حقيقة  احلقيقة،  مواجهة  يحتمل  ال 
احتالليًا  ضابطًا  كونه  وحقيقة  طبيعي،  بشكل  حياته  في  االستمرار 
ميارس أقسى أنواع العنف والظلم بحق سكان ال ذنب لهم فيما جرى 

له في أوروبا.

به، يعرض على صديقه يوري احلضور  الكذب ويبرع  وألنه ميارس 
إلى جوني للعمل معه، وعندما يسأل يوري، ملاذا حتتاج إلي؟ يرد: 
خللق الصلة بيني وبني العذوبة التي فقدتها”.17 وهو  بي،  “لالعتناء 
البيوت،  فينسف  لذلك،  مضطرًا  كونه  العرب،  ضد  أفعاله  يبرر 
الكثير  ميلك  كان  إنه  ويقول  األطفال،  على  ويقبض  الناس،  ويرّوع 
على  يدلني  جنبي  وجودك  يوري:  ويخاطب  للتغيير.  املشاريع  من 
ميكنك  نفسه  الوقت  وفي  نسيتها،  التي  باألشياء  ويذكرني  الطريق، 

حتقيق رغبتك في مساعدة السكان العرب هنا.

وفي نهاية الرواية عندما يكتب كاتسمان رسالة إلى يوري املتواجد في 
مغارة حلمي في عندال يقول له إن السبب لقبوله منصبه هو محاولة 
األمل  أعطتني  وبراءتك  يوري  يا  “ورؤيتك  نفسه،  على  للعثور 
خاطئة  بطريقة  شيء  كل  وقع  ولكن  خّير،  شيء  عمل  محاولة  في 
االزدراء”.  تستحق  أشياء  واألحالم  يصدأ،  فاحلديد  جوني،  في 

صدق  حلظة  وفي  شخصيًا،  له  قوله  يستطع  لم  مبا  يوري  ويخاطب 
أراقب  كي  لهزميتك،  لتلويثك،  هنا  إلى  “أحضرتك  يقول:  نادرة، 
انهيارك، وأرغمك على االعتراف بغلطتك، وبالكذبة التي تعيشها. 

كف عن االبتسام بهذه الطريقة يا يوري”.18

وال  بالعدالة،  ال  بشيء  يؤمن  يعد  لم  عدمي،  شخص  فكاتسمان 
وجود احلقيقة، فتجربته الشخصية مع أحداث احملرقة أدت إلى انهيار 
عالم القيم لديه، ومال إلى االغتراب في هذا العالم. ويريد أن يثبت 
ليوري املثالي، أن ال شيء يستحق القتال ألجله في هذا العالم، وأن 
الذي  الكذبة  في  يعيش  ثم  يكذب  وابنر،  شوش  ومثل  مثله  يوري 
تذوب  “مفاهيم  شهدوا  ويوري،  وشوش  وكاتسمان  اختراعها. 

وتتلوى من األلم”.19

وعندما وافق يوري على العمل مع كاتسمان، أدرك كاتسمان وشوش 
إلى شوش،  ببرود  كاتسمان  “حّدق  أن ال شيء سيبقى على حاله. 
تريده  أنها  من  تتأكد  لم  الذي  طفلها-رجلها،  هو  ها  متزقها.  تابع 
الداخل،  من  املتعفن  الوجه  الشاحب  الغريب  هو  وها  تستحقه.  أو 

يستنزف قواها، ووجودها من الداخل”.20

تشعرانهما  له،  وخيانتهما  وكاتسمان  شوش  قبل  من  يوري  وخداع 
وإحساس  اجلامحة  “الشهوة  غير  عالقاتهما  من  يتبق  فلم  باملرارة، 
الضياع. حتى عندما ميارسان احلب، يضطران ملكافحة زيفهما اخلاص 

من مساق توظيف الدراما في التعليم.
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كاتسمان،  تغيير  على  قادرًا  شيء  ال  اجلدي”.21  وابتسامة  ويأسهما 
“فارغ  بالتغيير  يؤمن  ال  إنه  تالحقه،  ستبقى  فيها  عاش  التي  فاحلفرة 

وعاجز عن احلب ألنه يرفض تعريض نفسه لأللم”.22

أما شوش فهي األخرى عاجزة عن احلب، ويقول لها كاتسمان إنها 
عاجزة عن احلب ألنها ال تترك نفسها على طبيعتها، وحتملته شوش 

ألنه كذبتها.

الكذب، ويكذب  الكل يخترع  الرواية ليس على طبيعته،  الكل في 
على نفسه واآلخرين في محاولة لالستمرار في العيش وسط حكاية 

ال ميكن تصديقها.

أما يوري فيكتشف متأخرًا خداع شوش وكذبها، وخيانة كاتسمان، 
الغطاء  من  “كنوع  كاتسمان  قبل  من  جوني  إلى  إحضاره  ويعتبر 
على  تخوننا  الكلمات  “أن  هي  للرواية  النهائية  والنتيجة  لنفسه”.23 
املستويني السياسي واالجتماعي. وتقع الشخصيات ضحايا للخداع 
تخلق  شخصية  أساطير  مجرد  الكلمات  وتصبح  به.  يقومون  الذي 
حقائق ليس علينا أن نتمسك بها”.24 واخلداع املمارس هنا هو خداع 

الذات هروبًا من احلقيقة.

الشعب  على  األسود  حقده  يصب  كاتسمان 
الفلسطيني ويعامله بازدراء

عن الضحية التي أصبحت جالدًا للشعب الفلسطيني 
األعزل

»إن القصف منحني الراحة، ألنه كان عماًل من أعمال االحتجاج«.
)كاتسمان، من الرواية ص: 283(

»كأنها حيوان يجوس في الظالم،
هذه الغرائز الطبيعية ملليون من البشر
 الذين أحبطت رغباتهم وكبحت.
إنها مادة حية ال تقبل التدمير.
الغضب يتصاعد، وتقطر القطرات الصغيرة العنيدة
للعبث ببطء لتشكل رواسب كلسية«.
)فكرة كاتسمان عن الشعب الفلسطيني، ص: 212(

العسكري،  للحاكم  تقاريره  في  مخادعًا  يكون  أن  كاتسمان  تعلم 
بلدية جوني  املتعة في إذالل رئيس  إيجاد  ومراوغًا مع جنوده، وفي 
العربي الفلسطيني. رئيس البلدية ينتمي إلى اجليل القدمي من القادة 
حركته  تشل  اجلسم  ممتلئ  “رجل  وهو  االحتالل،  صنعهم  الذين 
واهنًا  صوته  وبدا  النفس،  عزة  فقد  جانب.  كل  من  الضغوطات 

وبعيدًا”.25

البلدية،  رئيس  إحضار  طلب  أن  بعد  مكتبه  إلى  كاتسمان  رجع 
ليؤنبه على اجلرائم التي اقترفها أهالي جوني “مظاهرة في مدرسة 
حارة  في  باحلجارة  للجيش  دورية  رجم  أسبوع،  قبل  البنات 
السعدية”.26 االشتباك مع إرهابيني عند اقتحام اجلنود أحد بيوت 

تتم  حتى  التجوال،  منع  سيبقي  أنه  عن  كاتسمان  حتدث  جوني. 
معرفة من أخفى األوالد “لم يكن عمر يزدي يتجاوز السابعة عشرة 

عند استشهاده”.

رد رئيس البلدية “بضراعة عاجزة”،27 إنكم حققتم مع جميع البلدة، 
وميكن أن األوالد جاءوا من قرية أخرى.

نسف  “سيتم  القانون  باسم  أجابه  بل  توسالته،  يسمع  لم  كاتسمان 
شديد  فاملكان  األخرى،  العائلة  بيت  وتشميع  القدميي،  عائلة  بيت 

االزدحام هناك، وال نستطيع استخدام املتفجرات”.28

ترجاه رئيس البلدية وتوسل إليه بصوت خافت أن ال ينسف البيوت 
ليتزود  ساعتني  التجوال  منع  سيرفع  أنه  أعلن  وعندما  جدوى،  دون 

السكان بالطعام، كان رئيس البلدية “يجهش بالبكاء”.29

هنا تظهر أحد الشخصيات الفلسطينية الوضيعة والهشة، التي باعت 
لعمل جيش االحتالل  ميسرة  تكون  أن  نفسها لالحتالل، وارتضت 
احلاكم  عند  املتخاذل  موقفها  لها  يشفع  لم  ذلك  ومع  البغيض، 
العسكري جلوني، الذي يتلذذ دائمًا بإذاللها واحتقارها والتقليل من 

شأنها.

إذ  الوحشي،  االحتالل  إنسانية  إظهار  عبثًا،  الكاتب  يحاول  كما 
باشتباك  قتلوه  فلسطيني  فتى  عائلة  منزل  بإغالق  كاتسمان  سيكتفي 
أنه،  املتفجرات لكثرة ساكنيه، حتى  مسلح، ألنه ال ميكن استخدام 
شعر بالزهو لعدالة قراره ويفكر “يا َلَكم نبدو متنورين وإنسانيني”.30 
أزقة معادية، وتتظاهر  تتخللها  التي  “البلدة  الصور  ولكنه يكره هذه 

باالعتدال حتت قشرة من الغبار”.31

يظن كاتسمان، وبعض الظن إثم، أن الفلسطينيني يجب عليهم تقدمي 
الشكر لالحتالل، ألنه احتالل من طراز آخر إنساني ورحيم، ويعمل 
على تطوير الشعب اجلاهل الذي ال يعرف مصلحته، وهو “لم يشعر 
أيضًا.  إلى جانبهم من قبل ولم يحبهم  الذين عاش  العرب  بكراهية 
فلسطينية  دولة  قيام  لكن  أراضيهم،  احتالل  استمرار  في  يرغب  وال 
هو  نظره”.32  في  مخيفة  فكرة  إسرائيل،  كراهية  من  طاقتها  تستمد 
حتى  مشاعر،  بأي  اجتاهه  يحس  وال  الفلسطيني،  الشعب  يرى  ال 
لو كانت مشاعر الكراهية واحلقد. ال يرى سوى فلسطينيني ال ميكن 
الثقة بهم كونهم مجبولني على العنف واإلرهاب وكراهية إسرائيل، 
لذلك وعلى الرغم من محبتنا للسالم يقول، فإن هؤالء ال ميكن أن 
تقوم لهم دولة، أو أن يتمتعوا باحلرية. ويتوصل كاتسمان أو الكاتب 
نتيجة كئيبة مفادها عدم وجود وسيلة للخروج من املأزق”.33  “إلى 
ولكنه بعد تفكير عميق، يجد احلل األمثل “سيتصف االحتالل بطابع 

إنساني بفضل الصدق واإلخالص”.34

إن  الفلسطينيني، بل  الكاتب على  أو  يقترحه كاتسمان  ما  هذا أقسى 
نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل احلالي وائتالفه، ال يفكرون بإعطائهم 
حتى احتالل متنور، بل طردهم من أرضهم إلى األردن الستكمال ما 

لم يتم استكماله في حرب 1967.
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جهز كاتسمان قوة، وانطلق إلى عندال في محاولة لتخليص يوري، 
أوقعت  قد  إرهابية  خلية  كانت  “إذا  قال:  جنوده،  مع  نقاشاته  وفي 

يوري هذا الصباح فإن املوقف أكثر خطورة”.35

الذي  اإلسرائيلي  األدبي  اإلرث  من  التخلص  في  الكاتب  ينجح  لم 
فالفلسطينيون  الفلسطيني.  الشعب  على  النمطية  الصفات  أطلق 
احلاكم  برفقة  يسير  املختار  فبينما  وخوافون،  جبناء  وهم  إرهابيون، 
العسكري، ويسأل أهل البلدة عن أقارب حلمي، لم ينجح كاتسمان 
جداول  في  مدهوشًا  يحدق  “كان  ألنه  املختار،  من  شيء  سماع  في 
العرق املتصببة على جانبي أنف املختار. هناك خلل ما في غدد العرق 

لدى هذا الرجل”.36

عليهم،  نظره  وقع  فعندما  الفلسطينيني،  بالسكان  يثق  ال  كاتسمان 
ملليون  الطبيعية  الغرائز  هذه  الظالم،  في  يجوس  حيوان  “كأنها  فكر 
تقبل  ال  حية  مادة  إنها  وكبحت.  رغباتهم  أحبطت  الذين  البشر  من 
التدمير. الغضب يتصاعد، وتقطر القطرات الصغيرة العنيدة للعبث 

ببطء لتشكل رواسب كلسية”.37

مطيعة  حيوانات  مجرد  يكونوا  أن  ميكن  ال  الفلسطينيني  أن  يعلم  هو 
وسهلة االنقياد لالحتالل. بل هم بشر لهم أحالمهم ورغباتهم التي 
ال بد لها أن تتحقق يومًا، مهما حاول االحتالل إطالة أمده. فهناك 
“في كل رغبة محبطة يراوح خطر ما. وفي كل انحناءة خضوع طاقة 
برؤيته  غروسمان  الكاتب  استطاع  هنا  بكبرياء”.38  للوقوف  تكفي 
الفذة، أن يقول إن حتت الهدوء تكمن العاصفة، وإن خلف األكمة 

ما خلفها.

وطموحاته،  أحالمه  ووأد  اإلذالل  يحتمل  لن  الفلسطيني  فالشعب 
وال بد أن يأتي الوقت ليثور فيه. وكانت انتفاضة الشعب الفلسطيني 
املنافق،  العالم  أمام  التي عّرت االحتالل   ،1987 العام  العظيمة في 
ويعشقها.  احلياة  يستحق  شعبًا  فلسطني  أرض  على  أن  وأثبتت 

ويحسب لغروسمان أنه الكاتب اإلسرائيلي الذي تنبأ باالنتفاضة.

وفي رسالته إلى يوري، يحاول كاتسمان إخباره لم جاء إلى جوني. 
واحد،  يوم  خالل  املدنية  دمرنا  قلقيلية.  في  شيء  كل  “بدأ  فيقول: 
يصف  ولم  املباني”.39  جميع  انهيار  بعد  حتى  القصف  واصلنا 
املباني،  ويدمر  ويهدم  دبابته،  من  بالقذائف  يقذف  وهو  إحساسه، 

فشعر بالغضب “حتى رسالة كهذه ال تنجو من التلوث”.40

األهالي  وبدأ  الظالم،  حلول  مع  النار  إطالق  “توقف  قائال:  وتابع 
مبغادرة املدنية. آالف عدة من الناس. يحملون ما متكنوا من حمله، 
يضعونه فوق حميرهم، أو على ظهورهم”.41 السكان الفلسطينيون 
ليالقوا مصيرهم.  الضعفاء  تاركني  بالنفس،  للنجاة  األدبار،  يولون 
جدًا  مريضًا  طفاًل  وجدت  للموت.  واجلرحى  العجائز  “ترك  فقد 
نسوه في عجلة رحيلهم، فطاردت القافلة بسيارة اجليب وعثرت على 

أبوية”.42

املريض  طفله  لترك  استعداد  على  وجبان،  أناني  هنا  فالفلسطيني 

عرضة للموت من أجل النجاة بنفسه. ولكن إلى ماذا يهدف كاتسمان 
بحديثه هذا، إلى براءة الذمة أمام يوري؟ أم يحاول غروسمان الدفاع 
الفلسطيني  دم  من  احملتل  جيشه  وتنقية  عنه،  الدفاع  ميكن  ال  عما 
األعزل؟ فالكاتب يورد على لسان كاتسمان أفعااًل للجيش الوحشي 

ال توجد إال في خياله.

املغادرة  من  السكان  منع  جاهدين  يحاولون  ورفاقه  فاكتسمان 
الضياع في مخيم آخر  من  فائدة  ال  أن  بالعربية  الناس  في  “صارخا 
نظر  ديارهم.  في  بقوا  إذا  لألذى  يتعرضوا  لن  وأنهم  لالجئني، 
وال  تعبير،  بال  وجوههم  كانت  مطفأة.  بعيون  الضباط  إلى  الناس 
حتى الكراهية، وهم يترنحون إلى األمام”.43 إنه حقًا مشهد غريب 
ويذبح  ويقتل  املباني  بقصف  احتالل  جيش  يقوم  أن  وفنتازي؛ 
الفرار  ويحاول  حيًا  بقي  من  مبالحقة  ضباطه  يقوم  ثم  بوحشية، 

ليطلب منهم البقاء.

في هذا احلديث الذي يسوقه املؤلف على لسان كاتسمان املريض الذي 
يعاني نفسيًا، ما يثبت أيضًا أن الكاتب غروسمان يحلم ويتمنى لو أن 
تدمير  مت  حيث  بكثير،  أقسى  الواقع  ولكن  شاعريًا.  كان  االحتالل 
قرى بكاملها، وذبح سكانها بدم بارد، إلثارة الرعب في نفوسهم، 
األردن  وإلى  فلسطني،  وطنهم  خارج  إلى  القسرية  للهجرة  لدفعهم 
له  ديان،  املفتوحة  اجلسور  فكرة  صاحب  أن  والغريب  بالتحديد، 

تواجد الفت في الرواية في محاورة قصيرة مع كاتسمان.

أكان املؤلف يتمنى لو لم يتم احتالل الضفة؟ أم أن مواقفه في الرواية 
يعانون  الجئني  إلى  حتولهم  وزر  الفلسطينيني  لتحميل  بائسة  محاولة 

الفقر واملرض.

لفترة  القصف  استمر  ملاذا  ديان،  سؤال  عن  كاتسمان  وسيجيب 
يغلف  الذي  املوت  جو  “من  احلرب  من  ومجهدًا  متعبًا  كان  طويلة؟ 
كل شيء”.44 فقد حاول بقوة خالل فترة القصف “تسكني األلم في 

نفسه، األلم الذي ما زال يسكنه حتى اآلن”.45

الدمار.  من  احلرب.  من  املزيد  احتمل  أعد  “لم  لديان:  ويقول 
“إن  قال:  العنيف والدموي،  القصف  والقتل”.46 وعند سؤاله عن 

القصف منحني الراحة، ألنه كان عماًل من أعمال االحتجاج”.47

يقوم  فهو  النفسية،  كاتسمان  حالة  حتليل  في  هنا  غروسمان  برع 
اللدود  كاتسمان  إلى عدو  الفلسطيني  يتحول  إسقاط، حيث  بعملية 
من  الناجي  فيوجه  والعذاب.  األلم  وأسرته  أذاقه  الذي  –النازي- 
احملرقة كل حقده وكراهيته على العالم إلى الفلسطيني. وكما يفعل 
املريض النفسي عندما يرتكب ذنبًا، يعود يحاول القيام مبا يكفر عما 
وبحق  اآلخرين  بحق  اإلثم  الرتكاب  جديد  من  يرجع  ولكنه  فعله. 

نفسه أيضًا.

املناسبة-  الكلمة  عن  –بحث  أحتسس  أن  “أردت  رسالته  في  فيقول 
النظام ال، ليس النظام، بل أسوأ تعبيراته عن الظلم واملعاناة. املعاناة 

التي أحلقتها أنا نفسي باآلخرين. أردت تعذيب نفسي”.48
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يوري،  اخملدوع  مع  لوجه  وجهًا  كاتسمان 
واملفجوع بولده حلمي

»وأنا ال احترمهم، سمعت، ال احترم املليون،
أو املليون ونصف املليون الذين يعيشون بهدوء
في ظل نظام ال يريدونه، تتناثر الكلمات من فمه
مشحونة بالكراهية، وبعذاب غريب«.
)كاتسمان من الرواية، ص: 356(

»سيصيبكم الرعب، ورمبا جلأمت إلى العنف.
فكر: مليون من البشر ال يلمسونكم، يصعدون
صمتهم. يفرضون حظرًا طوعيًا للتجول على أنفسهم.
قد تطلقون علينا النار في بداية األمر، لكننا سنفتح ثقبًا في قتلتنا.
وأنتم لستم من طينة شديدة الصالبة«.
)حلمي، من الرواية، ص: 358(

مغارة  محاصرته  حتتمل،  وال  صعبة  الليلة  هذه  أن  كاتسمان  يدرك 
املشابهة  األشياء  “وكافة  رهينة  يوري  أخذ  الذي  املجنون،  حلمي 
التي صادفته في حياته، رغباته األكثر سّرية، مخاوفه التي ال يستطيع 
ينقش  الذي  أبيه  صوت  متزوجات،  نساء  مع  نزواته  عنها،  التعبير 
التي  األشياء  كل  أثبتت  فقد  دماغه،  صفحة  على  أريوسطو  ملحمة 
أنها  الوقت،  مرور  مع  الواقع،  تشبه  وبالكاد  باهت،  كحلم  بدت 
تغادره،  لن  وأنها  اإلنسانية،  األوضاع  تقلبات  كل  بضراوة  تقاوم 
وموتها”.49  حياته  في  باحليوية  املليئة  احملارات  جفاف  بعد  حتى 
ودائمًا سيعرف كيفية الوصول إلى هذه األشياء في داخله “وحتسسها 
خاللها  من  والوصول  األزمة،  أوقات  في  إليها  واحلنني  اخلفاء،  في 
واحدة  حقيقة  حلظة  عن  يبحث  هو  الثابتة”.50  الذاتية  حقيقته  إلى 
“ال  شيء  كل  في  الفوضى  ونشر  الفشل،  دائم  وهو  يجدها،  وال 
في  صابرة  تقف  األخرى  إخفاقاتك  كل  هي  ها  للمكابرة،  ضرورة 
انتظارك”.51 محاوالته البائسة للعيش دون حب، هو لم يكافح من 
أجل شيء “إذ ال يوجد فيك القدر الكافي من احلقيقة كي تكافح من 

أجل شيء ما”.52

العثور على شخص مشّوش  “كل ما كنت حتتاجه  التعبة  لنفسه  وقال 
نفسك،  على  حتى  تكذب  كم  ليريك  يوري،  طراز  من  مجنون 
ما  سرًا  ثمة  أن  بد  ال  عليه،  أبدًا  تكذب  أال  فّكرت  الذي  الشخص 
والتي  املكسورة،  سنه  عن  تكشف  التي  احليوية،  يوري  ابتسامة  في 

أظهرت لك مدى يأسك ونفاقك”.53

ضباطه  ألحد  يقول  لذا  باجليش،  حتى  شيء  بكل  كاتسمان  كفر 
لم  اجليش”.54  من  “سأستقيل  ويضيف  وسئم،  ضجر  إنه  شيفر، 
يتكلم شيفر، وأحس كاتسمان باالمتعاض واإلهانة، فصمت شيفر 
يعني املوافقة على ما قاله. إن اجليش ميثل طريقة كاتسمان في احلياة، 
ولكنها طريقة “ثبت اآلن أنها حالة فشل أيضًا”.55 وحتدث أنه “حاملا 

ننتهي من هذه املشكلة سأنهي عقدي، وأمضي في حال سبيلي”.56

لكنه  الضغوط.  وطأة  وحتت  متسرعة  مواقف  اتخاذ  عن  نهاه  شيفر 

“ال. لقد صممت” وانتابه إحساس باالرتياح”.57 وتّذكر أن  أجاب 
اليوم يصادف عيد ميالده. وصعد كاتسمان إلى مغارة حلمي وحده، 
قف،  حلمي  به  صرخ  وحده،  مسؤوليته  يوري  انقاد  أن  يشعر  فهو 
بصوت  يتمتم  للدهشة،  يدعو  بشكل  اجلسم  “ضئيل  نحوه  وتقدم 
“منتصب  وقف  الذي  كاتسمان  يتفحص  وأخذ  نحيل”.58  مرتفع 
القامة”.59 ويالحظ كاتسمان “طغيان رائحة حلمي النتنة على رائحة 

الليمون”.60

أن  املفروض  من  الذي  حلمي،  أن  نالحظ  السابقة  املقتطفات  في 
يكون في موقف قوة، يتحدث عنه الكاتب بأنه ضئيل وننت الرائحة، 
بعكس كاتسمان الذي هو في موقف محرج وخطير، ومع ذلك يقف 
منتصب القامة. أي أنه على الرغم من سيطرة حلمي على األحداث 
حلمي  إلى  وينظر  بنفسه،  واثق  االحتالل  جيش  ضابط  فإن  هنا، 

العربي الفلسطيني نظرة دونية.

أنا جئت ملساعدك من أجل اخلروج  قائاًل:  يخاطب كاتسمان يوري 
“أنا غير متأكد  تتبلور ويقول:  حيًا من هنا. ولكن أفكار يوري تبدأ 
من أنني أريد اخلروج”.61 ويضحك بوهن. ويضيف “لم أعد أعرف 
أي شيء، يا كاتسمان، كل ما عرفته ميت”.62 ويخيل لكاتسمان أنه 

يسمع صدى صوت شوش من خالل صوت يوري.

كاتسمان،  يا  اآلن  كله  ذلك  جتاوزت  “لقد  قائاًل:  يوري  ويكمل 
وجتاوزتك، أنت أيضًا لن تفهم شيئًا”.63 هذا ما وضحته لي بنفسك 
األلم املبرح يناديني بصوت أعلى من األصوات  سوى  شيء  من  “ما 
األخرى. شيء كالتوق الشديد. كالشبق إلى امرأة، فلنقل. نعم”.64

من  كل  أن  وآمن  اجلنونية،  حلمي  ولفكرة  لقدره،  يوري  استسلم 
وعندما  وجود.  له  يعد  ولم  مات،  اإلسرائيلي  املجتمع  في  عرفه 
يحاول كاتسمان التفاهم مع حلمي حول طلبه، خروج االحتالل من 
الضفة مقابل إطالق يوري، يتحدث يوري ويشعر كاتسمان بالسعادة 
بالعربية،  يتكلم  فيوري  تدم طوياًل،  لم  ولكن سعادته  لرقة صوته، 
يا  تفهم،  أن  “عليك  يوري:  وبالتالي كالمه متوجه حللمي، ويقول 
كاتسمان. ال فائدة من محاولة إقناعه، لقد انفق كل حياته في الهرب 
منا. من أناس على شاكلتنا. ولم يرد الصاع صاعني أبدًا”.65 فحلمي 
يؤمن أن من يقاتل يتحول في النهاية لرهينة ملا يقاتله “كي تقاتل شيئًا 

ما يجب أن تتحلى ببعض نقاط التماثل معه، فهمت؟”.66

خوف  ويتحول  الكالم.  هذا  على  املوافقة  داللة  حلمي  ويبتسم 
كاتسمان إلى غضب ويصرخ في يوري “اتهمتني بالكذب، صحيح؟ 
بأنني ممثل لشعب من الكذابني. لكنه كاذب، أيضًا ... وكذلك كل 
من يعيشون هنا. اسمع، حتتاج الكذبة الكبيرة لوجود شخصني كي 

يتمكنا من حملها”.67

ويستمر في الكالم “وأنا ال أحترمهم، سمعت، ال أحترم املليون، أو 
املليون ونصف املليون الذين يعيشون بهدوء في ظل نظام ال يريدونه”، 
غريب”.68  وبعذاب  بالكراهية،  مشحونة  فمه  من  الكلمات  تتناثر 
ولكن ليس ما قاله سبب عذابه في هذه اللحظة، إنه خداع “شكل من 
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أشكال كراهية الذات التي جتمدت في الكلمات اخلطأ”.69

الشعب  إلى  واملتوجهة  العالم،  ضد  أحقاده  بنفث  كاتسمان  ويستمر 
لن  إنهم  االزدراء”.70  مستوى  دون  “إنهم  إزاحة  بعملية  الفلسطيني 

يتنفسوا هواء نقيًا أبدًا.

هنا يتدخل حلمي، ويتكلم عن هزمية االحتالل “سيصيبكم الرعب، 
يلمسونكم،  ال  البشر  من  مليون  فكر:  العنف.  إلى  جلأمت  ورمبا 
يصعدون صمتهم. يفرضون حظرًا طوعيًا للتجول على أنفسهم. قد 
تطلقون علينا النار في بداية األمر، لكننا سنفتح ثقبًا في قتلتنا. وأنتم 

لستم من طينة شديدة الصالبة”.71

ويدخل صوت يوري مخاطبًا كاتسمان، أخفت شوش عني إقامتها 
أقامت  من  وحده  الصبي  ليس  أتعرف،  ولكن  موردي،  مع  عالقة 
معه عالقة “هل تسمع، الزوجة التي منحتها ثقتي. الصبي وعالقات 
يا  الطويلة،  املدة  هذه  معها  عشت  التي  املرأة  تلك  من  أخرى. 

كاتسمان، وكيف كنت مغفاًل إلى هذا احلد؟”.72

يوري يتلذذ في تعذيبه ببطء، وأدرك كاتسمان بغتة “تلتصق األكاذيب 
كاحلشوات املغناطيسية بالصدق، تكمن فيه وتصيبه باالهتراء، حتى 
احلشوات  تصل  التي  املادة  الناس  ينسى  ثم  به،  مطلقًا  شبهًا  تكتسب 

ببعضها”.73 يحس كاتسمان بالتشويش، وبأنه يخوض معركة على 
جبهتني، ويتوسل “ال، يا يوري، ال تفكر بذلك، فعاًل”.74

يوري مالمحه كما هي وابتسامته مرسومة على وجهه “لكنها لم تعد 
ابتسامة اجلدي، بل أصبحت قناعًا لوجه شرير مليء باالزدراء، لعنة 
يتمكن  الضعف ال  من  نحوه، ألنه على درجة  يوري  يقذفها  ضاربة 
قاس  “كشبح  باالبتسام  يوري  ويستمر  الكلمات”.75  نطق  من  معها 
للموت”.76 وكاتسمان يحاول جاهدًا أن يبعد نظره عن وجه يوري، 
“البريق  كسر  عبثًا  ويحاول  خطاياه،  نتيجة  خلقه  في  تسبب  الذي 

احلقود البتسامة املهرج البارد األعصاب”.77

فوهة  يوجه  حلمي  أن  يَر  لم  مسدسه،  قراب  على  يده  يضع  يفكر، 
مسدسه إلى قلب يوري، وبلحظات سريعة وخاطفة، يضغط حلمي 

بكل قوته على الزناد ويردي كاتسمان قتياًل.

لم يرد الكاتب غروسمان، أن ميوت يوري صاحب ابتسامة اجلدي، 
كما يحصل في األدب اإلسرائيلي فيما يعرف بتضحية إسحاق، بل 
أمل  الذي ال  املريض،  كاتسمان  قتل  في  يشارك حلمي  يوري  جعل 
للمجتمع  حيًا  يوري  ببقاء  أمل  كوة  ليفتح  األقل  على  شفائه،  في 
اإلسرائيلي في حل للصراع مع الفلسطينيني الذي ال يبدو له نهاية. 

وينتهي األمر باعتقال حلمي ويوري وزجهما بالسجن.

من مساق توظيف الدراما في التعليم.
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ال  األكاذيب  من  حميط  يف  يعيش  من  شوش 
يستطيع الهروب منها

»إن ميل اإلنسان للخداع يّسوغ له استخدام أي شيء 
حتى احلب ميكن حتويله إلى سالح فّتاك«.
)شوش، ص: 117(

»كانت ابنتك األنانية تعرف أن اخلوف سيجعلها تقاتل
حتى آخر قطرة من دمك، وسيمنعها مما يجب القيام
به- تخليصك من األكذوبة، سماعها من فمك، وتعليمك
كي تضع اسمك على األكذوبة«
)من الرواية، ص: 237(

شوش زوجة يوري، تعمل عاملة نفس، تقوم مبعاجلة الصبي موردي، 
النهاية  في  لتكتشف  باهرًا،  جناحًا  حققت  أنها  البداية  في  اعتقدت 
حقيقته  يكتشف  ألن  الولد  إيصال  في  “فشلت  فقد  املميت،  فشلها 
وعلى  نفسها  على  وتكذب  آخر  ولدًا  “توهم”  إنها  الالواعية. 
إلى  انتحاره  ويعود  الولد.78  “النجاح” انتحر  ذروة  في  مرؤوسيها، 

ممارسة شوش اجلنس معه وهو املريض املختل عقليًا.

في البداية، تخبرنا أنها تربت وسط عائلة محبة، حيث كان والداها 
مقاتلني مثاليني في القوات اليهودية قبيل قيام الدولة. ويتحدث عنها 
ابنر  “إنها متلك اإلرادة والذكاء، إن أفضل إجنازات  الناس بإعجاب 
ويخبر  وشجاعة،  قوية  وهي  صورته”.79  على  الطفلة  هذه  تربيته 
من  ولد  كأي  قوية  افيدان  سيدة  “يا  ابنتك  بذلك،  لّيا  والدتها  الناس 
جرى  ملا  الضمير  وتأنيب  الفشل،  بألم  شوش  تشعر  األوالد”.80 
من  ما  مكان  في  اإلحساس  واحدة،  للحظة  ولو  “أريد،  ملوردي 
بفضل  أو  مشبوهة،  صفقة  بفضل  وليس  بريئة،  بأنني  نفسي  قرارة 
نقص األدلة”.81 تكذب شوش وتخدع اجلميع: احملققون في انتحار 
الصبي، املشفى، زوجها يوري، عشيقها كاتسمان، والدها ... . 

ولكن من أين امتلكت كل هذا الفن بالكذب؟

أناسًا  تفّرخ  التي  بالكذبة  “اصرخي  لها  والدتها  قول  شوش  تتذكر 
صورهم  عن  نسخة  تقدمي  على  مدربني  مهذبني  أشخاصًا  مثلك، 
ألنهم  اآلخرون،  زيفها  يالحظ  ال  نسخة  العالم،  إلى  املزدوجة 

ميارسون الشيء نفسه”.82

وحتدثنا شوش عن والدها ابنر، وبأنه يخدع نفسه، وميارس الكذب 
بلهجة  يقولها  الكالم،  وقت  هذا  “ليس  ونصائحه،  خطاباته  في 
الذي  الفعل  وقت  إنه  بيتنا.  في  القيادية  اللجنة  اجتماع  في  خطابية 
كليشيهات  في  األجوف  املعنى  يدس  ثم  املنمق.  الكالم  يتجاوز 
“قعر  إلى  للوصول  جحرًا  يحفر  مسعور  كلب  مثل  يسعى  فارغة. 
والنظائر  الرموز  من  واملزيد  املزيد  مستكشفًا  القومية”،  أسطورتنا 
التاريخية، ومناذج الرجال املشهورين الذين رّوضوا احليوان “املعنى” 

وأسرجوا عليه حياتهم”.83

ابنر مبثالية زائفة تتناقض مع ما يفعله على أرض الواقع، فهو  يعيش 

فاقدًا  أوروبا  من  القادم  زوسيا  حتى  احلرب.  إلى  بالشباب  يدفع 
سفينة  في  شحنوه  الرواية،  في  احملرقة  حكاية  ميثل  الذي  للذاكرة، 
تقل مئات اليهود، ورموه على الشاطئ، ثم ألبسوه لباسًا عسكريًا، 
وزودوه بالسالح، ثم “سجلوه وأعطوه رقمًا ونسوه، وأخيرًا وضعوه 
عربي  مركز  قرب  للقتال  ميدان  في  للموت  وأرسلوه  شاحنة  في 

للشرطة يطلق النار”.84

وبينهم  كثيرون  أشخاص  قتل  ابنر،  قادها  التي  املعارك  أحد  وفي 
زوسيا، ولكن بعد سنتني ظهر من جديد، فجلبه ابنر إلى بيته وأسكنه 

عنده ولم يفارقه بعد ذلك.

وحتلل شوش السبب الذي جعل ابنر يحضر زوسيا إلى بيته قائلة: “كان 
في  نفسه  لتضليل  املبهمة  الوعود  وأمثاله عندما كتب عن  يعني زوسيا 
سبيل االستمرار في احلياة دون االعتراف باحلقيقة”.85 فابنر يتقن فن 
خداع الذات، وبداًل من اكتشاف حقيقة زيف الشعارات التي يطلقها، 
نراه يحتضن زوسيا، من أجل االستمرار في األكاذيب، فها هو يقوم 

بواجبه هو اآلخر مبساعدة اليهود، وعدم تركهم ملصيرهم احملزن.

ثوب  تكتسي  بالضرورة  ليس  لكنها  الدوام،  على  تقال  الكلمات 
احلقيقة، إنها تشبه احلراس، يسدون الطريق أمامي، ولكنني سأقول 

احلقيقة “بصوت مرتفع ... ينقصني احلب”.86

كل  من  والدفء  باحلب  محاطة  تقول  كما  أنها  من  الرغم  وعلى 
زمالء  صديقاتها،  حب  احلنون،  زوسيا  محبان،  أبوان  جانب: 
“ويوري  الشبقون في اجليش،  املؤقتون، الضباط  دراستها، عشاقها 
اإلحساس  عنها  ينجم  التي  الطفولية  السعادة  من  بنوع  أحبني  الذي 
وموردي،  الليزر،  من  كشعاع  احرقني  الذي  وكاتسمان  بالندم. 
مريضي. وعلى الرغم من ذلك ينقصني شيء ما”.87 حتس بالنقص 
في  ومنقسمة  ومشطورة  مشتتة  إنسانة  أنها  وتؤكد  الدوام،  على 
يحولني  نصفني،  إلى  الزجاج  من  حاجز  “يقطعني  فتقول:  ذاتها، 
شريحة  فوق  نفسها  تلتهم  شهوانية  بكتيريا  مستنبت  مختبر،  إلى 
زجاجية شفافة، تبقيني واجهة ثابتة معزولة عن األيدي املشتعلة التي 
حتى  أو  طويل،  لزمن  فّي  أثرت  التي  األيدي  وسواء  عجنتني”.88 
“أنت بغي حقيقية أيتها املجندة،  الذين انهالوا علّي بالشتائم املقذعة 
أشعر  قبل،  من  مثلك  شرموطة  أقابل  ولم  كثيرات،  نساء  مع  منت 
اجلحيم؟  بحق  نفسك  تفكرين  وماذا  أنت؟  من  نفسي،  من  بالقرف 

فلنقل وداعًا إذن وننسى املوضوع”.89

إنها تبحث عن حل لغز ذاتها، لكنها تفشل في العثور على شخص 
أفسدها،  من  إلى  حتن  إنها  شظايا.  إلى  فتحطمت  ذلك.  على  قادر 
وجعل منها فنانة بالكذب، حتى أنها تستطيع الكذب بطريقة عفوية. 
والشعارات  الطيبة.  نواياي  بدد  الذي  “ما  الذي جرى؟  ما  وتتساءل 
التي تعلمتها، ومكنني من مواصلة احلياة دون وخزات كثيرة للضمير 

حتى بعد قتلي ملوردي”.90

وكلماته  صفاء  فكره  ازداد  الشراب،  في  أسرف  كلما  الذي  ابنر  إنه 
يغلف  الذي  باأللم  وال  به،  مؤمنة  تعد  لم  شوش  ولكن  إبهارًا، 



123 رؤى تربوية - العدد السابع والثالثون

عبارته، فهي تعرف جيدا “أن ميل اإلنسان للخداع يسّوغ له استخدام 
أي شيء، حتى احلب ميكن حتويله إلى سالح فّتاك”.91

كل شيء مزيف، ولم يعد هناك شيء حقيقي، وسيستمر ابنر بكذبه 
العواطف  واستخدام  شيء  بكل  “باإلميان  وإقناعهم  الناس  على 
وقيادتهم  اآلخرين،  في  اخلامدة  األمل  جذوة  إلشعال  ليأسه  الطنانة 
إلى األمام كربوت متحمس”.92 يخدع اجلميع بإمياءات ابنر، وتعابير 
وجهه املزيفة، لكن ابنته تعلم “أن كلماته احملمومة ونشاطه املسعور 
هي الوشائج األخيرة التي يستطيع بها أن يربط عامله املمزق”.93 لذا، 
ليلملم شتات  انتحار اجلندي شاغاي،  الكلمات عند  لم يجد سوى 
نفسه ويهّدئ مخاوفه وهواجسه. وكلماته املخاتلة تساعده في إخفاء 

حقيقته.

العائلة، وزهرة حكمتنا”،94 كما  “الوردة في شجرة  ابنته،  وشوش 
يقول، تعلم أنه عندما يجبر يومًا ما على اخلروج من أعماقه السحيقة، 
ما  وهذا  منها.  إال  واملساعدة  العون  يطلب  لن  ومذعورًا،  خائفًا، 
حدث بالفعل، عندما أقدم اجلندي شاغاي من وحدة جوالني، وكان 
“عملية  في  يشارك  وكان  الكشفية،  احلركة  في  ابنر،  مسؤولية  حتت 
بعدها  حجرته.  في  إرهابيًا  يخفي  كان  صبيًا  قتل  لبنان  في  انتقامية 
بأسبوع عندما جاء في إجازة إلى نهالل”95 قتل نفسه. فلجأ ابنر إلى 

شوش لتقدم له يد العون.

قتل  لنا  ليبرر  القصة،  هذه  يقحم  الكاتب  نرى  الفقرة،  هذه  في 
الفلسطينيني بطريقة عرضية، وكأنه يقول كقادة جيشه عندما يقتلون 
أما  إنه في كل حرب يسقط ضحايا،  الفلسطينيني  الكثير من املدنيني 
الكيفية التي قتلوا بها فال أحد يناقش ذلك، حتى في الكتابة األدبية، 
لبنان.  في  الجئ  فلسطيني  صبي  لقتل  شنيعًا  تبريرًا  يعطي  فالكاتب 
فشاغاي اجلندي اإلسرائيلي، متواجد في لبنان للقيام بعملية انتقامية 
ضد اإلرهابيني، وقتله صبيًا مبرر كون هذا الصبي يخفي في حجرته 
النار  يطلق  الرفيعة،  األخالقية  القيم  صاحب  واجلندي  إرهابيًا. 
هنا مدانون ألنهم  الفلسطينيون  نفسه، الرتكابه اخلطأ. وأيضا  على 

يجعلون من اجلنود اإلسرائيليني قتلة.

كمثل  البنر  ينظر  وكيف  زوجها،  يوري  عن  للحديث  شوش  تعود 
إنسانية،  نزعة  لديك  أن  “يعتقد  املسجل  عبر  ابنر  وتخاطب  أعلى، 
تّصور! سامحه، فهو ليس مثلنا. لم يتعلم النظر إلى ما خلف املظاهر 
“رجاًل  إذا أخبرته أن  أبدًا،  بعد”.96 وتضيف، إن يوري لن يصدق 
تصنيفهم  ويستطيع  بها،  تعرفهم  التي  بالطريقة  الناس  يعرف  مثلك 
بهذا القدر من الدقة، ال ميلك القدرة على احلب أو التسامح”.97 فابنر 
لفظ كلمات كتضامن و”جهد  قناعته في  إظهار  بارعة في  لديه قدرة 
وكل  صدقه.  في  يشكك  أن  أحد  يستطيع  ال  بحيث  عليه”،  متفق 
هذا الكذب الذي تتحدث عنه شوش، أثر بها وجعلها هي األخرى 
مخادعة وكاذبة، وجتيد ذلك ببراعة ال تقل عن والدها. وتقول البنر: 

بيننا مينع القرب”.98 التشابه  “ال، أنت ال تعرف من أكون. 

يحطم  بشيء  اإلميان  على  القدرة  وعدم  والتشتت،  بالتمزق  الشعور 
النهاية  حياتها، ويجعلها تبنيها على سلسلة من األكاذيب، التي في 

ستؤدي إلى فقدانها زوجها، وحتى احترامها لذاتها. وتقول لنفسها: 
“تفتقدينه. استمّري في الكالم وقوليها، كفي عن املراوغة”.99

واحلزن  القسوة  من  يرجتف  غرفتها،  إلى  ابنر  دخل  يوم  وتتذكر 
واأللم، بعد حضوره جنازة شاغاي، وانفجرت الكلمات منه “بأي 
“أخالقية القتال”؟ بأي  “طهارة السالح” أو  حق اسممه بأفكار مثل 
جسده  في  بتفجيرها  الواقع  سيتكفل  التي  املتفجرات  هذه  أزرع  حق 
متجاهاًل حقيقة  الطيبة  النوايا  بألغام  الشباب زرعت  الغض؟ كم من 
التصاق  مثل  بهم  ملتصقًا  قدرهم  نحوه؟ وكان  أرسلهم  الذي  العالم 

اإليحاء الذي يتلقاه املنوم مغناطيسيًا”.100

شوش لم تتأثر بكلمات ابنر البليغة، وتعرف أنه أخذ يترنح منهارًا، 
وكراهية  عتمة  هناك  لنفسه،  رسمها  الذي  اجلميلة  الصورة  فوراء 
لكل شيء، حتى نفسه. رمبا تكون نابعة من تأثيره على الناس أمثال 
ذهابه  وراء  الفارغة  ابنر  كلمات  تكون  قد  الذي  ويوري  شاغاي، 
شوش  لسان  على  الكلمات  هذه  مخيفة.  حربًا  ليخوض  جوني  إلى 
مؤنبة والدها، قد حتيلنا إلى الكاتب غروسمان نفسه، الذي فقد ابنه 
اخلبراء  عنها  قال  التي  احلرب  وهي   ،2006 متوز  حرب  في  اجلندي 
أو  داع  لها  يكن  ولم  احلاجة”  عن  زائدة  حرب  “إنها  اإلسرائيليون 

مبرر.

من فعاليات اليوم اخلتامي ملشروع إحياء الدمى في التعليم.
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بل  العاديني،  كالرجال  إنك لست رجاًل  ابنر  وتقول شوش مخادعة 
أصبحت رمزًا للكثيرين، عليك مواصلة رسالتك كمعلم، والبحث 
ابنتك األنانية  التي فشلت. و”كانت  إيجابيات جديدة غير تلك  عن 
تعرف أن اخلوف سيجعلها تقاتل حتى آخر قطرة من دمك، وسيمنعها 
فمك،  من  سماعها  األكذوبة،  من  تخليصك   - به  القيام  يجب  مما 

وتعليمك كي تضع اسمك على األكذوبة”.101

الصهيونية،  احلركة  مبثاليات  يؤمن  الذي  املؤسس،  اجليل  من  فابنر 
ولكنه في الواقع يعيش في متناقضات، فالدولة احللم حتيا في صراع 
مرير مع الفلسطينيني والعرب، والشباب يقتلون، ويزج بهم في أتون 
احلرب، بعد أن يتم حتميسهم وشحنهم في ما يسمى باملثل العليا، ما 
باخللل  يشعر  بدأ  وابنر  حتفهم،  إلى  وإرسالهم  متزيقهم،  إلى  يؤدي 
أكاذيب  للشباب مجرد  يعلمه  ما  أن  منه ويحس  يعاني  الذي  النفسي 
ولكن  علينا،  فرضت  احلرب  أن  من  الرغم  على  تتوقف.  أن  يجب 
نفسه  تثقيف  املقاييس،  بكل  متنّور،  “لشعب  كامل،  لشعب  كيف 
النوع والعيش في فراغ أخالقي، وبعد  للقيام بعملية معقدة من هذا 
اإلنسان  أخيهم  حب  على  الشباب  تثقيف  أواصل  كيف  شاغاي، 

واحترامه”.102

القوة الكاسحة،  الذاتي من جانب الطرف الذي ميلك  الرثاء  إن هذا 
ومخادعًا،  زائفًا  يظهر  وسيئة،  قبيحة  مواقف  اتخاذ  على  أجبروا  إذ 
فاحلرب فرضت علينا، ولم يكن لدينا خيار آخر غير خوضها، وهذا 
اختيار  ميكن  كان  وأنه  زيفه،  اجلدد  اإلسرائيليون  املؤرخون  أثبت  ما 

خيار آخر غير احلرب.

فهل تستحق القضية كل هذا الثمن؟

غالبًا  اإلسرائيلي  األدب  إن  احلمل؟  املؤلف  اختار  ملاذا  نتساءل  وهنا 
بابنه.  األب  يضحي  حيث  ما يتناول هذه القضية “ميثاق إسحاق”، 
الطاعة  اليهودي” بعالقات  الفكر  “في  مرتبطون  واألبناء  اآلباء  “إن 

واالستقالل واالستمرارية ومتييز الذات”.103

إلى  بإرسالهم  بأبنائهم  التضحية  اآلباء.  يظهر عمل  الرواية  في  وهنا 
املوت. فيقول ابنر “كيف بداًل من تثقيفهم من أجل احلياة، قد أعمل 
على إعطابهم، وأرمي بهم في متاهة الصراع، ال، هذه ليس مثالية، 

إنها لعنة”.104

ابنتي  يا  أنا  تتمنى-  شوش  كانت  هكذا  –أو  أخيرًا  ابنر  ويعترف 
أعطيتهم  الكذب،  ساعدتهم على  لقد  آخر،  شخص  كأي  “مذنب 
ويقول:  وجههم”.105  في  موقفي  بصق  من  بداًل  مطمئنة،  كلمات 
كنت مخدوعًا، وال أعرف ما يجري، حتى صدمني موت شاغاي، 
ووعيت أنني أرسل الشباب إلى حتفهم. “بينما استخدمني اآلخرون 

كورقة التني ألكاذيبهم”.106

والبلد،  العالم  ومعنى  الصهيونية،  الرواية  في  يشكك  ابنر  ويصبح 
وضعنا  روسي،  لكاتب  رواية  يجري  ما  وكأن  كان،  الذي  واحللم 
فترة  في  التي حملناها  التاريخية  والبندقية  والقتلة.  الغزاة  بدور  فيها 

الريادة، تطلق علينا النار اآلن.

ابنر/شوش،  لسان  على  لنا  ليقول  غروسمان  الكاتب  يتقدم  هنا، 
هذه األرض لم تكن خالية، وخراب، بل يوجد شعب عربي يعيش 
العرب  مع  الصراع  من  فكاك  فال  علينا،  حلت  لعنة  أن  ويبدو  هنا. 
الصراع، ال  لهذا  روايته حاًل  في  يقدم غروسمان  الفلسطينيني. وال 

عن طريق احلرب وال عن طريق السالم.

ملاذا  يغلف كل األشياء. وتفكر،  الذي  الزيف  وتتحدث شوش عن 
الشغل  في  نفسي  “وإغراق  اآلن  اخلروج  بإمكاني  باالنغالق؟  أشعر 
نفسي  على  قطعتها  التي  العهود  ونكث  جناحي  حتقيق  والنسيان، 
والكذب كمحترفة، أوه، تعّودت على ذلك، تعلمت كيفية القتل بال 
آثار تدل عليك، وأن حتبي دون أن تتركي أثرًا وراءك، أن تفعلي الشر 

بال معاناة كثيرة”.107

تستطيع  وحدها  بها  وأنها  األكاذيب،  بنسج  تؤمن  شوش  زالت  ما 
دوامة  من  اخلروج  تستطيع  لو  بودها  ولكن  احلياة.  في  االستمرار 
موردي  قضية  وتنتهي  يوري  يرحل  وعندما  تنتهي.  ال  التي  الكذب 
توضب  العائلة.  بيت  إلى  ألخذها  زوسيا  مع  يأتي  ابنر،  بوساطة 
أغراضها، وفي أثناء انتظار ابنر وزوسيا، تفكر “وحدي أكبح للمرة 
األخيرة رغبة ملحة بالهرب، مبغافلة املنتظرين في اخلارج، والهرب 

من النافذة العريضة”.108

تعيش  التي جتعلها  األكاذيب  التخلص من سلسلة  في  ترغب شوش 
أن  تريد  الشخصية،  في  وازدواجية   ، وتشظٍّ واضطراب  تناقض  في 
تركض تعبر الشوارع واملعسكرات، تريد أن تتخطى “اخلجل والندم 
والشر إلى يوري. أينما كان، ال مثيل ليوري في مداواتي، وإذا ملسته 
سيخرج كل الدم الفاسد من جسدي”.109 ولكن، هل حقًا يستطيع 
ابتسامة اجلدي كما قالت شوش،  يوري مساعدتها؟ يوري صاحب 
هو نفسه يشعر باالنشطار والتناقض، ويفشل في حتقيق أي شيء حلم 

بتحقيقه.

وعلى الرغم من أن شوش ووالدها، لم يذكرا الفلسطينيني العرب، 
فإنهما في أعماقهما يشعران أن الفلسطينيني لديهم القدرة بوجودهم 
وجود  ال  أنه  لو  كما  والتصرف  إنكاره،  يستطيع  أحد  يعد  لم  الذي 
لهذا الشعب الصامد، والقادر على االستمرار، أن يؤثر بشكل كبير 
في حتديد الشخصية اإلسرائيلية، وجعلها في حالة من عدم االّتزان 

واالضطراب، وحتى جعلهم يشككون في روايتهم التاريخية.

وستبقى شوش تعيش في طبقات من الكذب، فهي تبني طبقة فوق 
طبقة في محاولة غير موفقة، من أجل أن تعثر على حقيقة حياتها. 
أن تفوه بكذبة كبيرة”.  “دون  أنا  داخلها”  في  يقول  “من  جتد  “ألن 
األمر  اخلادعة.  الكلمات  من  مقنع  نسيج  هي  حياتها  أن  وتكتشف 

الوحيد الذي يعود لها في احلقيقة هو كذبها”.110

دوامة  من  للتخلص  احلل  يذكر  ال  املؤلف،  أن  من  الرغم  وعلى 
الكذب، فإني أعتقد، أنه يقصد قول، ال ميكن أن نتصالح مع أنفسنا 
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حلول  أي  يقترح  ال  ولكنه  للفلسطينيني،  مرضيًا  حاًل  جند  لم  إذا 
للصراع اإلسرائيلي- الفلسطيني.

األنا اإلسرائيلية تعيش دوامة من األكاذيب

يوري صاحب ابتسامة اجلدي يبحث عن احلقيقة،
يقول لنفسه: »يوري اآلن مجرد رأس فارغ، كومة من
التعب، وعاء ألكاذيب اآلخرين وجنون حلمي«
)ص: 303(.

مساعدًا  يعمل  الدراسة،  في  الرئيسية  الشخصيات  إحدى  يوري 
سنة،   28 عمرة  شاب  وهو  الغربية،  الضفة  في  العسكري  للحاكم 
كاتسمان  بني زوجته شوش وصديقه  موزع  لطيف، محبوب، وهو 

احلاكم العسكري للضفة الغربية.

في  معه  للعمل  بالقدوم  كاتسمان  أقنعه  دراسته،  أنهي  أن  بعد 
العرب  مساعدة  إلى  ويسعى  مثالية،  أفكارًا  يحمل  يوري  جوني. 
والتخفيف من غلواء االحتالل. ولكنه يكتشف أنه يعيش في بحر من 
األكاذيب، فزوجته تكذب عليه وتخدعه وتخونه مع أعز أصدقائه، 
كما أنه يصطدم بتعامل جنود االحتالل مع العرب، حيث يتعرضون 
للعنف ونسف البيوت، وعندما يحاول االعتراض يتم سجنه. يحس 
أن ما يعيشه ما هو إال وهم، فيخاطب حلمي قائال: “كال .. كال، 
صدقني يا حلمي، لقد ابتكرتهم جميعًا. شوش املرأة التي أحببتها، 
وهجرتها منذ ثالثة أيام، وحكاية كاتسمان في ايطاليا، والصبي الذي 
وضع  في  ستكون  حلمي،  يا  أنت،  وحتى   ... احلب،  من  مات 
أفضل لو كنت تلفيقًا من صنع خيالي،... ليس ثمة مفاجآت. وال 
ال  حيث  أحياها،  التي  اخلطرة  احلياة  هذه  إلى  االنضمام  إلى  أدعوك 
ما  يا  مثل كان  يا حلمي،  بل مجرد خّرافية،  كالظاهر،  الباطن  يبدو 

كان”.111

“بنت صغيرة ذات وجه مشرق وصريح، أنفها دقيق  فشوش زوجته 
مستقيم، شعرها أشقر معقوص، وتلبس نظارات دائرية اإلطار”.112 
بينهم،  يحطم كل شيء  أن  يحاول  يكتشف خيانتها وكذبها  وعندما 
أدركنا  لو  حتى  تتهاوى  وال  صلبة،  األكاذيب  ألن  يفشل،  ولكنه 
حقيقتها، عندما حاول نزعها من أعماقه، يقول: شعرت  “بطقطقة 
في منابت وجودي. وأدرك أن واحدة أو اثنتني من أكاذيبي قد ارتدت 
انتزاعها بالفعل. ما الذي  قناع عذاب شخصي، قناع كلمات ينبغي 

سيبقى من بعد انتهاء كل هذا الدمار؟”.113

يوري وبعد أن يعرف ما فعلته شوش به وفي الفتى موردي مريضها 
أيام دون  لثالثة  الطعام، ويضرب  يقرر اإلضراب عن  انتحر،  الذي 
معرفه أحد. ويتذكر شوش وتعابير وجهها القاسية عندما قالت له: 
“ستصيبك الدهشة من الطريقة التي تبني الكذبة بها طبقات في احلياة 

حول نفسها”.114

هو اآلن عند حلمي، يشعر برأسه املثقل بالهموم، ويحسده على قصه 
بينما هو يقصها على نفسه كي ينسى،  ليتذكر،  القصص على نفسه 

كي يسحقها إلى نتف صغيرة، ليطوح مبا مينع عنه الهواء ويخنقه منذ 
عام ونصف، “تلك األنشوطة املجنونة التي ركضت في حبائلها بني 
مبنى احلكومة والزقاق في جوني، بني سكان املدينة وشكواهم الكئيبة 
املهتاجة من االعتقال واملصادرة واملعاملة املهينة ... هناك الكثير مما 

ينبغي التخلص منه”.115

وهو  عليه  كان  مبسمياتها،  األسماء  تسمية  عن  هنا  الكاتب  يحجم 
يقول  أن  الغربية،  الضفة  في  الوقت  من  قلياًل  عاش  الذي  املثقف، 
بصراحة ودون مواربة، يجب إنهاء االحتالل وإال سيتسبب في انهيار 
املجتمع اإلسرائيلي من الداخل، املجتمع القائم على الكذب ال ميكن 
االحتالل  من  التخلص  احلقيقي  وعالجه  عالج،  دون  يستمر  أن  له 

املقيت لشعب ما أنفك يقاوم ويقاوم.

األشخاص،  من  الكثير  ينسى  أن  يريد  النسيان،  نحو  يوري  يهرب 
وشوش،  ولّيا  معه،  قضاها  التي  والليالي  وابنر  الضخم،  زوسيا 
وكاتسمان، ويبذل جهدًا عظيمًا حملوهم من ذاكرته، لكنهم يعودون، 
ويحاول من جديد وبتصميم أن ميحوهم. ويضيف: إن األوقات التي 

قضاها مع شوش جعلته ضعيف الشخصية وواهنًا.

ويرحل بذاكرته إلى طفولته، وكيف وعى أسر أبيه وعمه في األردن، 
حيث عاد األب وحده، وصب جام غضبه على والده “جد يوري”، 
واتهمه بأنه فر من اخلدمة العسكرية، وجبان. وحلف أن ال يأكل معه 
الدار،  فناء  إلى  السقيفة  من  بطرده  وقام  واحدة،  مائدة  على  الطعام 
فشاخ بسرعة وأخذ ينطق بكلمات عربية، كأنه عاد إلى طفولته، بل 

إنه عاد إلى موطنه األصلي العراق.

يتحدث يوري عن أن والده ديفيد أصيب بنوع من اجلنون في األسر، 
كل  في  للعرب  املؤلم  السريع  املوت  أجل  من  صالة  “كتب  حيث 
يكتِف  يوم. ولم  مكان”.116 وأجبر األسرة على تالوتها صباح كل 
بذلك، فأخذ ينفق ماله على طباعة صلواته في كتاب، وكان يدنو من 

الناس في الشارع ويهمس بها.

إلى  أرسله  حيث  وإخوانه،  تربيته  في  أبيه  شدة  عن  يوري  ويخبرنا 
ثالث  إال  البيت  إلى  بالعودة  له  يسمح  ولم  داخلية،  زراعية  مدرسة 
مرات في السنة مبناسبة األعياد، ألنه يظن أن كل إنسان عليه االعتماد 
ديفيد  ولقي  بعيدًا.  ليوري  الثالثة  األخوة  أيضًا  فأرسل  نفسه،  على 
أبدًا بسبب ما فعله  “ولم أحبه  حتفه بحادث سيارة بعد وقت قليل، 

بجدي”.117

إلى  وإرسالهم  األب،  قسوة  من  دائمًا  اإلسرائيليون  األبناء  يعاني 
احلرب أو على أقل تقدير بعيدًا عن الدفء األسري. لم تكن طفولة 
يوري سهلة، وكانت تربيته لتخلق منه وحشًا كارهًا للعرب، لوال أنه 
لم يكن على عالقة ودية بوالده، ما جعله ينأى بنفسه عما يؤمن به، 
كما أنه لم ينَس املعاملة القاسية واإلنسانية التي تلقاها جده. لذلك، 
أنه  فشعر  مشكلة،  يواجه  لم  شوش،  بيت  في  للعيش  انتقل  عندما 
أنهم  من  الرغم  وعلى  البديل.  األب  مبثابة  ابنر  واعتبر  لهم،  كولد 

اشكناز وهو سفاردي، لم تكن عقبة كبيرة لالندماج في العائلة.
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ألنه  باألسف  “يشعر  إنه  قال:  عندما  البنر،  تصديقه  عن  ويتحدث 
لم يولد سفارديًا، وعندما يضع النقاط على احلروف في حديثه معي 
املشكلة  مخاطر  حول  واحملاضرات  املقاالت  وفي  اآلخرين،  ومع 
االثنية”.118 ولم يعجبه أبدًا كالم شوش عن والدها “إنه يردد عبارات 
احلزب،  في  السفارديني  اليهود  تشجيع  أبدًا  يحاول  لم  وبأنه  تافهة، 

ويكفيه أن يتباهى بوجودي حوله كنوع من امليدالية الفخرية”.119

في  الكبرى  املشاكل  إحدى  إلى  باقتضاب  هنا  الكاتب  يتطرق 
املجتمع اإلسرائيلي، وهي املشكلة اإلثنية، وتتعلق باليهود الغربيني 
الرئيسية  املفاصل  على  الغربيني  األشكناز  سيطر  حيث  والشرقيني، 
في  واضح  متييز  من  الشرقيون  اليهود  وعانى  إنشائها،  منذ  للدولة 
انتزاع  الشرقيون  اليهود  استطاع  وحاليًا  احلياة.  مجاالت  مختلف 
مناصب رئيسية عدة، حيث باتوا يشكلون العمود الفقري للمجتمع 

اإلسرائيلي.

ابنر ميثل اجليل املؤسس للدولة في الرواية، وهو من أصحاب األقوال 
املثالية واملتناقضة مع أفعاله، وكان يغطي تناقضاته عبر كم هائل من 
الوحيدة بكشف كذبه وزيفه  ابنته  تتكفل شوش  األكاذيب، وسوف 

وتزييفه.

في  ينجحا  لم  أنهما  إال  معًا،  سنوات  ثالث  وشوش  يوري  عاش 

فيوري  واخلداع،  الكذب  على  مبنيًا  كان  شيء  كل  ألن  عالقاتهما، 
من  كل  وأحبه  شوش  أحبته  لذلك  بعد،  الكذب  يدنسه  لم  شاب 
عرفه، ألنه النقيض، وهذا ما أخبرته به شوش يومًا حني قالت له: 

يا يوري، نحن على طرفي نقيض”.120 “لن ننجح 

الوساوس،  كثيرة  جدًا،  “بارعة  كشوش  امرأة  يعرف  لم  يوري 
وخيانتها.  وكذبها  زيفها  متأخرًا  ويكتشف  نفسها”.121  من  وواثقة 
بأنفك  لّيا  تشبهني  دائمًا  “كنت  قائاًل:  بوالدتها  يشبهها  كان  أن  وبعد 
أحب  وكنت  الناعمة.  وجبهتك  وشعرك،  املستقيم،  الصغير 
رؤيتكما معا”.122 أصبح يشبهها بوالده “أنت مثل ابنر دائمة املراوغة 

والنكد”.123

لعبة  تشبه  بشوش  عالقته  إن  ويقول  حياتهما،  في  الكذب  ويتغلغل 
أطفال، إذا ضبط شوش تكذب حتمل الكذبة، ويكون دورها لتضبط 
أحدًا آخر يكذب ليحمل الكذبة عنها. “وعلى هذا املنوال هناك دوائر 
وأشكال  أخطاء  في  تتوارى  التي  األكاذيب  من  موحد  مركز  ذات 
املكتوم”.124  واليأس  االغتراب  من  وأنواع  الفهم  سوء  من  مختلفة 
كما  إحداها  احلقيقة،  من  اإلنسان  يهرب  كي  عديدة  وسائل  فهناك 
وأن  أبدًا  حتبيه  لم  صبي  بحب  “تتظاهرين  لها  يقول  شوش،  فعلت 
تتركيه ليموت بعدما سئمت من لعبتك الصغيرة”.125 أو كما أفعل أنا 
يقول يوري “التظاهر بأننا نعيش على خريطة في حلم حلمي، الذي 

من فعاليات اليوم اخلتامي ملشروع إحياء الدمى في التعليم.



127 رؤى تربوية - العدد السابع والثالثون

يشمل أربعة أركان األرض”.126

إذن، كل ما يحيط به أكاذيب. حتى الدوار الذي مير به اآلن، وحلمي 
“ينقش  كان  كاتسمان  والد  إن  القول  وكذلك  اخليالية،  وقصصه 
ذكرياته الذاتية املتالشية على صفحة عقل ابنه، أو شوش التي تلقي 
علّي محاضرات بليغة في مورفولوجيا األكاذيب”.127 وزوسيا وابنر 
... “نحن، جميعًا، كان يا ما كان في هذا املكان، الشيء احلقيقي 

الوحيد بشأننا هو األلم الذي نسببه لبعضنا”.128

العربية من نسف  بالقرى والبلدات  وبعد أن يرى ما يفعله االحتالل 
وميني  جوني،  في  عمله  ينهي  أن  يقرر  وحواجز،  واعتقال  للبيوت 
يجري  وما  جوني  عن  بعيدًا  شوش  مع  ووادعة  هادئة  بحياة  النفس 
الصراحة  عن  وحتدثه  املكتبة،  حجرة  إلى  تأخذه  شوش  لكن  فيها، 
والصدق والصبي موردي، وبالتأكيد استمرت بالكذب وخلطت بني 

قصة كاتسمان وقصة موردي.

التقت  أين  “اخبريني  نفسه:  محدثا  حلمي  مغارة  نحو  ويرحل 
الوحيد  “أنا  شوش  يا  خانني”.130  الذي  و”كاتسمان  أكاذيبنا”.129 
سلبتني  لقد  عليك.  أشفق  ال  لكنني  ضائعة.  أنت  كم  يعرف  الذي 
يكذبون  كانوا  كلهم  والبراءة،  والصدق  الطيبة  كثيرة”.131  أشياء 
علّي، لكن عند العجوز حلمي، فإننا نقتسم كذبة ما، ما يعطيها قوة 
احلقيقة. والكذبة هنا مقصود بها رواية اآلخر العربي حلمي، ورواية 

األنا اإلسرائيلية، حول أحقية العيش على هذه األرض.

يوري يحاول عبثًا اخلروج من ثوب االحتالل

اناريلال في  لذا عندما وقع زلزال في سانت  يحب مساعدة اجلميع، 
إيطاليا، كان هناك مع الصليب األحمر يساعد بالبحث عن ناجني، 
سانتا  تشبه  عندال  أن  يوري  ويالحظ  كاتسمان.  على  هناك  وتعّرف 
اناريلال. ويحس  إلى سانتا  نتيجة حنينه  إليها،  لذا اجنذب  اناريلال، 
بسرعة  وانتهى  بغتة  وقع  فالزلزال  أيضًا،  بينهما  جوهري  باختالف 
الزمن  تزيد على خمس سنوات يصبح  تتمطى ملدة  فها هي  هنا  “أما 
الذي ينز من ثقوب الظلم ... مثل السم الذي يشل اجلسد ويتلف 

الدماغ”.132

وتقتلنا،  تشلنا  قد  بل  أنها ستنتهي،  يبدو  هنا، ال  االحتالل  فحكاية 
ونكون نحن اإلسرائيليني ضحاياها. يقول لنفسه مخاطبًا حلمي، إنه 
ما أتى لعندال إال ليجعلها مكانًا أجمل للعيش، كنت أملك في عقلي 
مشاريع كثيرة لكم “املزيد من املاء ألرضكم، هل تذكر؟ هنا حتت هذه 
بناء  أردت  بعصاي.  الصغير  والنبع  التبغ  حقول  رسمت  الشجرة، 
قابالت.  يصبحن  كي  القرية  بنات  وتعليم  الطرق،  وتعبيد  عيادة، 
كي ال تقتل دهيشة العجوز القذرة املزيد من األطفال، وكان ما أردته 
أكثر من أي شيء آخر أن أربح ثقتكم، وأن أتغلب على تصميمكم 

مبقاطعتنا. جرى بيننا نقاشات هائلة، أنا وأنت”.133

مدى  الطيب،  اإلسرائيلي  اجلندي  يوري  وعبر  يخبرنا  هنا  املؤلف 
خروج  في  سيساهم  االحتالل  وأن  وجهله،  الفلسطيني  تخلف 

الفلسطيني من متاهة البدائية إلى أفق احلضارة. يحاول يوري جتميل ما 
ال ميكن جتميله، وعلى الرغم من أن يوري يكتشف بشاعة االحتالل، 
فإنه قادر على تبرير جرائمه. فيقول: “كان لدي مشاريعي، إذ ينبغي 
تفتيش جسدية  هناك حواجز وعمليات  هنا،  كبير  تغيير  العمل على 
إدارية،  واعتقاالت  الليل،  منتصف  وحتقيقات  والنساء،  للرجال 
وإقامات جبرية ... ونسف بيوت في الليل، وتفتيشات من بيت إلى 
بيت، وال صداقة. كأن اجلانبني أرغما على إظهار أسوأ ما فيهما”.134

لالحتالل  يحملها  كما  املسؤولية  الفلسطينيني  الطاهر  يوري  يحّمل 
ويعتقل  يقتل  شعب  من  يوري  اجلندي  ينتظر  فما  متساٍو.  وبشكل 
ويرّحل وتنسف بيوته وتصادر أراضيه؟ ويبرر ويعطي احلجج ألفعال 
االحتالل، وإن كان ذلك على لسان كاتسمان، اإلنسان الذي يشعر 
ذلك  ألن  الفلسطينيني،  ضد  العنف  ميارس  لذا  والرعب،  باخلوف 

يعطيه نوعًا من الراحة والشعور بالقوة.

اضطرتنا  مظاهرة  العرب  “نظم  كاتسمان  لسان  على  يوري  يقول 
الستخدام العنف لتفريقهم”.135 ألقى أحدهم قنبلة يدوية، اضطررنا 
لفرض منع التجوال “وتفتيشات من بيت إلى بيت .. تتسم املعاملة 
بنوع من القسوة، يجري حتطيم جهاز تلفزيون على مرأى من أطفال 
صامتني في مناماتهم .. لذلك نحن على حق، وهم على حق، نحن 

احتالل متنور إلى أبعد احلدود”.136

واحد  بصوت  يقول  أن  الفلسطيني  الشعب  من  يريد  باملؤلف  وكأني 
ليجعل  جهده،  يبذل  فيوري  علينا”.  يدميه  الله  االحتالل،  “بورك 
االحتالل أمرًا ممكنًا، عبر املساعدة بإصدار تصريح زيارة ألم، ولدها 
“إرسال مجندة حلضور جلسات التحقيق مع فتيات  في السجن، أو 
كاتسمان  إقناع  في  الفاشلة  محاوالته  أو  قاصرات”،137  فلسطينيات 
فتى  مطاردة  أثناء  االحتالل  جنود  قتله  متعفنة  حمار  جثة  بإزالة 
تبريرًا  فلسطيني رشق دورية لالحتالل باحلجارة. فماذا يقول يوري 
لفشله، “تعاركت مع كاتسمان إلزالة جثة احلمار، ولكنه أخذ يتكلم 
ذلك  معه،  محاوالتي  من  فائدة  ال  أن  وعلمت  بالغرفة،  ميشي  وهو 
عن  حتدث  دائمًا،  املشكلة  هي  وهذه  ما،  نوعًا  منطقية  “حجته  ألن 

اجلزرة والعصا، عن سياسة هات وخذ”.138

وقتل  في جوني،  فدائية  مع مجموعة  االشتباك  كاتسمان عن  يخبره 
عندال.  في  حلمي  صديقك  ابن  يزدي  أحدهم  “مخربني”،  ثالثة 

فيهمس يوري “يزدي كان أبله، كان معاقًا، واستغلته الفتح”.139

يستكثر يوري الطيب على الفلسطيني اختيار طريق املقاومة لالحتالل، 
ويحدثنا أن يزدي لم يكن سوى عاجز وغبي، ولم يكن يدرك ما يفعل 
يوري  الفلسطيني. يحس  الوطني  التحرر  استغالله من حركة  نتيجة 
فيتجه  عمله،  في  االستمرار  على  قادرًا  يعد  ولم  طفح،  الكيل  أن 
نحو بيته، فتستقبله شوش بإخباره بصدق يخالطه كذب عن خيانتها 
وكذبها. فيخرج من بيته متجهًا إلى مغارة حلمي، بعد أن سرق سيارة 
جيب وجهاز إرسال من مقر احلاكم العسكري. يحاول بشكل بائس 
محو ذاكرته، ونسيان كل من يعرفهم، والذين ال يتقنون إال الكذب 

واخلداع.
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يقول عن شوش “احتاج قدرتي كلها لتحطيم ما كان بيننا، األشياء التي 
قلناها، واألحالم التي حلمناها..”.140 لكنه يفشل، فاألكاذيب لها 
قدرة عجيبة على التوالد، ومن كثرتها تتحول إلى حقيقة، ولكن كل 

هذا يؤدي إلى التداعي واالنهيار.

سبب  بسرعة  يفهم  الذي  حلمي،  على  ويدخل  التلة،  يوري  يصل 
جاء  لقد  هنا،  كان  يزدي،  واأللم،  باالضطراب  فيمتلئ  قدومه، 
يا  عنك  له  “حكيت  عنه.  ابنه  أخبر  أنه  حلمي  ويخبره  لتوديعي، 
يوري. أخبرته بأنك عشت معي بضعة أيام هنا، ولم يعد بوسعي أن 
أكرهك. ومبا أنه يجيد القراءة، قرأ اخلربشة، أدركت عندها أنني قد 

فقدته”.141 وكان أهل البلدة، قد كتبوا كلمة “خاين” فوق املغارة.

عندها سأل يوري، عن ردة فعل يزدي، فقال حلمي: “شعر بالعار. 
في  ألح  لكنه  عدو،  ألنك  غاضب  أنه  البداية  في  اعتقدت  تألم. 
األسئلة عما رويته لك، وهل حكيت .. عن القرية الالمرئية وعنه. 
حاجباه  وارتعش  وجهه  احمّر  بعضها  رويت  بأنني  أجبت  وعندما 
الرواة  طائفة  بها  حقنه  التي  الكلمات  نسى  وللحظة  الغضب.  من 

اجلوالني، وبدأ التذمر بلغتنا الطفولية”.142

الفلسطينية،  التحرير  منظمة  على  اجلوالني  اسم  حلمي  يطلق 
ويحّملهم مسؤولية ما آلت إليه األوضاع ألنهم فاشلون. يوري يشعر 
بقلق فجائي، ويتذكر الفقرة 119 “من بروتوكول الدفاع املستمد من 
سلطة  اإلسرائيلي  الدفاع  جيش  أن  االنتداب،  أيام  الطوارئ  قوانني 
نسف بيوت اإلرهابيني”.143 وتساءل: هل سيهدمون مغارة حلمي؟ 
وسينسفون برميل املاء “البركة املقدسة التي ينقع نفسه فيها صباح كل 

يوم لتقليب أفكاره؟”.144

الفلسطيني يجذب ويؤرق األنا اإلسرائيلية

»كل ما أعرفه لو أن شخصًا قال لي إن هناك
إنسانًا في العالم من نوع حلمي ملا صدقته.
نحن ال نعرف الكثير عن العرب في الواقع.
لقد طمرناهم حتت احتقارنا لهم«.
)يوري، ص: 153(

إذن، مهما حاول يوري الكذب على نفسه، بأن األمور في األراضي 
الفلسطينية احملتلة، ميكن أن تكون أفضل حتى باستمرار االحتالل، 
طفل  بني  تفرق  ال  التي  وقسوته  االحتالل  بعنف  دومًا  يصطدم  فإنه 
أو  وإرهابيون،  قتلة  الفلسطينيني  فكل  مجنون،  وحتى  وكهل  وفتاة 

على األقل ينجبون إرهابيني.

الروايات اإلسرائيلية األخرى،  الرغم من تقدمها عن  والرواية على 
فإنها لم تنُج من احلشو غير املبرر لصفات محقرة للفلسطينيني. فيقول 
أن  يقنعنا  أن  املؤلف جاهدًا  يحاول  الذي  الطيب عن حلمي،  يوري 
“بدأت رائحته تزداد سوءًا،  يوري يشعر بقرب اجتاهه وكأنه والده: 
جسده  بها  ويدلك  الشجرة  عن  الليمون  أوراق  قريب  عما  سيقطف 

شيئًا فشيئًا”.145

وكان يوري قد سأل طبيبًا حول هذا املسألة، وأخبره الطبيب أن األمر 
ميكن أن يكون بسبب اضطرابات في الغدد بسبب الشيخوخة، ولكن 
اللحظة  منذ  والدته،  يوم  من  كريهة  كانت  رائحته  “أن  يزعم  حلمي 

التي سحبته فيها القابلة”.146

يهرب املؤلف من إنزال أشد الصفات املقذعة بحق الفلسطينيني على 
لسانه، ليخبرنا على لسان بطل الرواية العربي الفلسطيني، أن العرب 
وراثية  وجينات  مقيتة،  رائحة  وميلكون  قذرين  يولدون  الفلسطينيني 
متيزهم. ومن الصفات األخرى الواردة في الرواية على لسان يوري 
الطاهر، يقول: “أرى قدميه الهزيلتني تطالن من احلذاء املمزق”.147 
حمير”.148  ونهيق  نساء  أصوات  القرية  من  “تأتي  أيضًا:  ويقول 
بني  حقًا  مييز  والبريء  الطيب  يوري  أن  هنا  الوحيد  اإليجابي  الشيء 

أصوات احلمير وأصوات النساء الفلسطينيات!

يخبرنا الكاتب أن يوري أحب حلمي، والتصق به، “كل ما أعرفه لو 
أن شخصًا قال لي إن هناك إنسانًا في العالم من نوع حلمي ملا صدقته. 
حتت  طمرناهم  لقد  الواقع.  في  العرب  عن  الكثير  نعرف  ال  نحن 
احتقارنا لهم”.149 هذه املقولة نشأت من حلظات الصدق النادرة في 
الرواية، التي هي عبارة عن مجموعة أكاذيب. فمنذ الطفولة، ينشأ 
األطفال على كراهية العرب كل العرب، مع تثبيت كل الصفات التي 

حتط من شأنهم في عقول الناشئة.

إلى  فذهب  العرب،  الفلسطينيني  يعرف  أن  قرر  الكاتب  أن  ويبدو 
وميتاز  األصفر”،  “الزمن  مؤلفه  وكتب  أليام،  هناك  وعاش  الضفة 

غروسمان عن غيره من الكتاب أنه يعرف اللغة العربية جيدًا.

مع  نقاشه  مثل  متامًا  له،  معنى  ال  حلمي  مع  نقاشه  أن  يحس  يوري 
وكلما  ساقط.  حجر  فوق  بعضهما  تنهشان  دودتني  “مثل  كاتسمان 
حلمي،  بلسان  عليه  أرد  احملتلة،  األراضي  حول  كاتسمان  ناقشت 
استخدم محاججات حلمي ضده. بهذه الطريقة أستطيع التسلل بني 

نوعني من العدالة”.150

يعود غروسمان على لسان يوري صاحب ابتسامة اجلدي، ليخبرنا أن 
هناك نزاعًا بني روايتني، هناك نوعان من العدالة. عدالة االحتالل، 
سلبت  الذين  الفلسطينيني  السكان  وعدالة  باألرض،  وأحقيته 

أراضيهم وأرواحهم، حيث يضعهم يوري على قدم املساواة.

الذي  واخلداع  الكذب  وكمية  السابقة،  حياته  يوري  يتذكر  وعندما 
ينفض  وهو  البرميل  من  يخرج  كان  بينما  حلمي  إلى  ينظر  عاشه، 
جندي  أنا  يكون،  ما  “فليكن  لنفسه:  ويقول  مبلول،  ككلب  نفسه 
إسرائيلي، أوجد أسيرًا في مخيلة عجوز عربي مجنون، سيشرح لي 
ما ينبغي أن أفعل كي أكون أكثر دهاء من الكذبة”.151 ملعت في ذهن 
جيشكم  من  سأطلب  اسمع،  ليوري،  فقال  مجنونة،  فكرة  حلمي 
عليه  رد  يوري  سأقتلك.  وإال  الفجر  حلول  مع  أرضنا  من  الرحيل 
الوحيدة  فرصتكم  نحن  أمثالي،  من  الناس   .. أنا  تعرف،  “ولكن 
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“أنت  مبرر  مجرد  إنك  له:  يقول  حلمي  هنا”.152  شيء  أي  لتغيير 
خطر بالنسبة لي، يا يوري، ألنك متنع الكذبة من النمو”.153 فالكذبة 
الكذبة ويجب  “أال تكسر  تستغلك، وجماعتك يستغلونك، عليك 
يراها كل  أن  الكذبة”.154 من أجل  تتضخم  أن  تعيقها. يجب  أن ال 

الناس، للوصول إلى مرحلة يعجز فيها الكذب عن تبرير اخلطايا.

املسدس من  انتزاع  قادرًا على  أنه كان  الهرب، مع  يوري  لم يحاول 
حلمي. لقد أعجبته الفكرة. فكرة ممارسة الكذب مع حلمي، على 
األشخاص الذين كذبوا عليه طوال السنوات املاضية. ويباغت حلمي 
يوري عندما أشعل النار إلعداد القهوة، فيخرج هويته ويقول: “انظر 
الزرقاء،  الورقة  هذه  جماعتكم،  من  أخذتها  التي  الهوية   ...
إلى  يأخذني  هوية  بال  جنودكم  أحد  ضبطني  إذا   ... قيمة  تفوقني 

السجن”.155

ويضيف أن شكري بن لبيب، اقتيد إلى الشرطة ألنه لم يحمل هويته، 
بعد أن أهانته املجندة أمام املتواجدين في الشارع، “صدق من قال مرة 
في جوني، لم يبق رجال، هناك أوراق فقط. انظر ما سأفعله اآلن، يا 
يوري، وال متنعني”.156 وألقى بهويته الزرقاء إلى النار، وكأنه يقطع 
بشكل نهائي وال رجعة عنه صلته باإلسرائيليني احملتلني، وهنا يشعر 
العرب  يأخذه  الوصل  من  نوع  “فالهوية  تراجع  فال  بالرعب،  يوري 
الواقع”.157  في  موجودة  كائنات  أنهم  يثبتوا  كي  وجودهم،  ليثبتوا 
فالعربي الفلسطيني ليس له وجود، وال شيء يثبت وجودة إال بطاقة 

سخيفة تصدرها اإلدارة املدينة والعسكرية لالحتالل.

يوري يحس باملتعة أيضًا، فحلمي بقصصه اخلرافية، وفكرته املجنونة 
أردت  ما  رأيت   ... العمى  شديد  “كنت  بالنشوة  أشعرته  باختطافه 

رؤيته فقط، وهذا مظهر من مظاهر الكذب”.158

بهذه الطريقة أحببت شوش، وصدقت كاتسمان، وأتيت إلى جوني 
لي  يجري  ما  لكن  ذلك،  أعي  أن  دون  الوقت  طيلة  “كذبت  معه 
هنا  بينما  علّي،  يكذبون  كلهم  كانوا  مختلف.  شيء  حلمي  مع  هنا 
نوع  إلى  كذبة  مجرد  من  يحولها  ما  ما،  كذبة  نقتسم  هنا  نحن   ...
محتمل من احلقيقة. فالكذبة التي يصدقها شخص واحد خداع قاٍس 
ومميت”.159 فأنا ما جئت لعندال ألقول حللمي ابنك مات، بل جئت 
بكل  األكاذيب،  على  الكذب  في  فنه  ألتعّلم  احلكمة،  منه  “ألتعّلم 
صدق وإخالص”.160 ويذهب يوري، إلحضار جهاز الالسلكي من 

اجليب، ليطلق منه إنذار حلمي.

واحلامل  اجملنون  الفلسطيني  العجوز  حلمي 
والهاذي واملسامل

الضفة  في  مغارة  في  يحيا  املجنون،  الفلسطيني  العجوز  حلمي 
أن  بعد  واحدة،  عني  ولديه  متأخرًا،  إال  بالكالم  ينطق  لم  الغربية، 
فقد األخرى بسبب اجلن أثناء طيرانه فوق القرية، وحتليقه فوق الدوار 
إليه  بهن  يأتون  آباؤهن  نساء،  سبع  أو  وست  بندوقًا   22 له  كطائر. 
ليستر عليهن، بعد أن يكتشف اآلباء حملهن، وذلك مقابل مبلغ من 
حلمي  لقب  عليه  عندال  في  الناس  أطلق  لذا،  حللمي.  يعطى  املال 

الطرطور، ولديه ولد احتفظ به وأحبه واسماه يزدي.

حلمي واملقاومة السلبية لالحتالل

»ملاذا يدفعون لعايش مقابل كل فنجان يشربونه من القهوة،
ومقابل كل قطعة بقالوة يأكلونها في مقهاه، أي حكومة احتالل
هذه التي لم تسلبنا زوجاتنا بعد، ولم تعدم مختارًا واحدًا أو
عضوًا من أعضاء طوائف اجلوالني؟ وملاذا يزدروننا إلى
حد املشي فرادى بال سالح في عندال، وملاذا يحط ترفعهم
من شأننا ويخيم علينا احتقارهم البارد كخيوط العنكبوت الدبقة،
إلى حد أننا نهيم في وسطهم كأننا أصبنا بالصرع«.
)حلمي، ص: 176(

يوري،  العسكري  احلاكم  ومساعد  حلمي  بني  غربية  عالقة  نشأت 
الذي  الولد  مثل  االبن،  مبثابة  “إنه  عنه:  ويقول  حلمي،  أحبه  فقد 
كان لي، لقد قفز قلبي نحوه ما أن رأيته مع احلاكم العسكري”.161 
املختار  برفقة  املنطقة،  إلى  العسكري ومساعده  احلاكم  زيارة  فخالل 
اليهود والعرب سيستفيدون من  “أن  الذي حتدث عن  العز،  سعدي 
بعضهم”.162 نعته حلمي باملنافق، وصاح بصوت عال “أكاذيب .. 
أكاذيب، ليس لديكم ما تفعلونه في قريتنا، اذهبوا بعيدًا، عودوا إلى 

بلدكم، أغلقوا الباب خلفكم، تقهقروا، والعقوا جرائمكم”.163

على  ويصرخ  نفسه،  على  سيطرته  يفقد  واملسالم  املجنون  حلمي 
جيش االحتالل على غير العادة، فمنذ التحاق ابنه يزدي “مع طائفة 
املمثلني اجلّوالني لم يعد لدّي ما أخشاه”.164 توقف عن اخلوف بعد أن 
شعر، أنه فقد ابنه، الذي انضم حلركة التحرير الوطني الفلسطيني، 
التي يطلق عليها سخرية بالطائفة اجلّوالة، لذلك نراه يصرخ باحلاكم 

العسكري ومساعده “بأنهما لن يجدا أبدًا مكانًا بيننا”.165

ويهدئه،  حلمي  يوقف  أن  الثاقبتني،  العينني  ذو  يوري  واستطاع 
منهما  إذ شعر كل  بينهما،  ثقته. ومنت عالقة وطيدة  ويحصل على 
والده  بسبب  قاسية،  طفولة  من  عانى  فيوري  اآلخر.  إلى  باحلاجة 
وبعالقته  يزدي،  احلبيب  ابنه  خسر  أنه  يحس  وحلمي  العنيف، 
بيوري وكأنه يحاول تعويضه. ويوري يعاني أيضًا من اخلداع واخليانة 
وصديقه  زوجته  اإلسرائيليني،  من  معه  تعامل  من  كل  من  والكذب 
املجتمع  عجز  ما  يعطيه  الفلسطيني  حلمي  أن  فوجد   ... وحماه 
وعاش  حلمي،  مغارة  إلى  يوري  جاء  لذا  له.  يقدمه  أن  اإلسرائيلي 
عندال  إلى  طريق  بناء  حول  أحالمه  “ينسج  وكان  أيام،  خمسة  معه 
وإدخال الكهرباء وإقامة مستشفى”.166 يوري كان يعبر بصراحة عن 
اإلسرائيليني  وإن  الشعبني،  حياة  “يسمم  الذي  االحتالل  معارضته 
لكن  أخرى”.167  خطيرة  أشياء  عن  املتواصلة  الكذبة  ذكرى  كبتوا 
الناس وبسبب ما قاسوه من االحتالل وأعوانه من العمالء، لم يعدوا 
يثقون بأحد من اإلسرائيليني، لذلك ظنوا أنه جاسوس بثوب جديد، 

وأن حلمي العجوز يقدم ستارًا له.

وعن العالقة بينهما التي تشكلت، يقول حلمي: “خمسة أيام قضاها 
معي .. ناديته ذات يوم باسم يزدي، فالتفت نحوي المع العينني، 
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يوري  ث  حدَّ أيضًا”.168  أعماقه  في  باحلياة  املليئة  العالقة  وتوهجت 
تكفي،  ال  وحدها  القصص  ألن  ما،  شيء  فعل  ضرورة  عن  حلمي 
سيضطر  جريئة  جديدة  قيادة  تشكيل  عن  الواجب،  عن  “تكلم 
ولكن  احلل،  ليس  العنف  أن  أعلن  معها.  للتعامل  اإلسرائيليون 
ينبغي أن توقظونا من غفوتنا املسمومة، حتدثوا إلينا ... وفي النهاية 

سيسمعكم أحد ما”.169

على لسان يوري صاحب ابتسامة اجلدي الطيبة، والرافض لالحتالل، 
يخبر الكاتب غروسمان الشعب الفلسطيني بضرورة إيجاد قيادة بديلة 
-عميلة لالحتالل- ألن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ال ميكن أن 

تكون بتصرفاتها احلمقاء مبقاومة احملتل شريكًا للطرف اإلسرائيلي.

لذلك، حتدث يوري عن يزدي، وأن كل ما يفعله ال يجدي فكل “من 
يتأكد  هنا  األشياء”.170  تغيير  يحاول  من  وكذلك  معتوه،  يحارب 
لذا  االحتالل،  من  يستفيد  ال  واحد،  إسرائيلي  مثقف  يوجد  ال  أنه 
الدم  مسؤولية  االحتالل  يحّمل  أحد  وال  جوارحه،  بكل  عنه  يدافع 
املراق، فالفلسطينيون دائمًا هم السبب في ضياع فرص السالم، وفي 
املساهمة في ذبح عائالتهم، وتدمير مدنهم وقراهم، فمقاومة احملتل 
القدر  ومقاومة  الفلسطينيني،  قدر  فاالحتالل  وهبٌل،  عتٌه  القوي 
عبث، وال مجال لتغيير الواقع، وجل ما يستطيع أن يقدمه االحتالل 
عن  ماذا  ولكن  طريق،  تعبيد  أو  مستشفى  بناء  هو  يوري-  -يقول 

احلرية والكرامة واالستقالل؟

ال أحد يجيب من املثقفني والكتاب اإلسرائيليني، الذين هم ملتزمون 
وإحالل  والعنف  العنصرية  على  القائم  الصهيوني  باملشروع  دومًا 

شعب محل شعب آخر، الذي عليه أن يرحل أو ميوت أو يقبل العمل 
كالعبيد عند احملتلني.

غيره  عن  املتقدمة  غروسمان  مواقف  من  الرغم  وعلى  هنا،  ويتضح 
اّتخاذ موقف أخالقي  أنه ما زال بعيدًا وبعيدًا جدًا عن  من الكتاب، 
مواقف  أثبتته  ما  وهذا  الفلسطيني.  الشعب  اجتاه  وصريح  واضح 
الشباب  بتكسير عظام  الهمجية،  املهادنة لتصرفات حكومته  الكاتب 
الشعب  قصف  وفي  األولى،  االنتفاضة  في  املقاوم  الفلسطيني 
أثناء  التاريخ  يعرفها  لم  وقسوة  بعنف  املقاتلة  بالطائرات  الفلسطيني 
“الرصاص  باسم  املعروفة  غزة  وحرب  الغربية،  الضفة  اجتياح 
الفلسطيني  الشعب  ما يجري على  املصبوب”، وكالعادة وضع وزر 

اإلرهابي الذي يرفض االحتالل.

العجوز  حلمي  لسان  على  يورد  بل  بذلك،  غروسمان  يكتِف  ولم 
الفلسطيني الهاذي، أجمل ما يقال في االحتالل الدموي، وظني أن 
الكاتب كان في حالة وعي كامل وصاٍف، وهو يدس الكالم في فم 

حلمي، خدمة لالحتالل ودفاعًا عنه!

يقول حلمي وكأنه يتغزل في االحتالل: “ملاذا يدفعون لعايش مقابل 
كل فنجان يشربونه من القهوة، ومقابل كل قطعة بقالوة يأكلونها في 
مقهاه، أي حكومة احتالل هذه التي لم تسلبنا زوجاتنا بعد، ولم تعدم 
مختارًا واحدًا أو عضوًا من أعضاء طوائف اجلّوالني؟ وملاذا يزدروننا 
إلى حد املشي فرادى بال سالح في عندال، وملاذا يحط ترفعهم من 
إلى  الدبقة،  العنكبوت  كخيوط  البارد  احتقارهم  علينا  ويخيم  شأننا 

حد أننا نهيم في وسطهم كأننا أصبنا بالصرع”.171

من فعاليات اليوم اخلتامي ملشروع إحياء الدمى في التعليم.
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يحلم الكاتب غروسمان باحتالل عصري ال وجود له، فهو يعلم أكثر 
من غيره أن ما يتحدث به هنا مجرد هراء. وفي حلظات صفاء نادرة 
يزدي.  موقف  وكذلك  يوري،  موقف  حلمي  يرفض  الرواية،  في 
يوري،  يا  “اهرب  لالحتالل:  األمثل  احلل  هو  ما  ليوري  ويقول 
اخطف السوط الذي يلسع وجهك، واخرج بنفسك من بالدك ... 

اهرب”.172

ويعبر  بعيدًا،  يزال  ال  واإلسرائيلي  الفلسطيني  العربي  للصراع  احلل 
حلمي عن ذلك بالفعل ال بالقول ألول مرة. ففي مغارته التي يحتجز 
حلمي  يجد  وال  إلنقاذه،  كاتسمان  يحضر  باختياره،  يوري  فيها 
كاتسمان  صدر  في  الشهيد  ابنه  مسدس  من  رصاصة  يزرع  أن  سوى 
ويرديه قتياًل. ويبقى الصراع دون حل، فحلمي ويوري يقتادان إلى 

السجن. وتنتهي الرواية بخسارة اجلميع.

الفتى الفلسطيني يختار املقاومة طريقًا

»من يحارب معتوه، وكذلك من يحاول تغيير األشياء«
)يوري يتحدث عن العمل الفدائي، ص: 134(

»جترعنا ما يكفي من املهانة، أما مرحلة الصمود،
مرحلة املقاومة السلبية، التي هي مجرد جنب، فقد
انتهت واستهلكت نفسها«.
)فتى فلسطيني بعد خروجه من االعتقال، ص: 270(

»أنا يا حضرة الضابط لن أحترك من هنا ألنك أمرت
الرجال بالنزول من الباص، وال يوجد رجال هنا، يا سيدي،
هياكل فارغة فقط، ليسوا كالرجال في زمني، الذين كانوا
رجااًل من حلم ودم، هؤالء رجال صنعوا من ورقة مغلفة باألزرق«.
)سيف الدين الشعيبي، يتحدث مع ضابط احتاللي، ص: 262-261(

»أنت حتلم يا أبي. تقع على عاتقنا مسؤولية
القيام بأشياء جليلة، ينبغي أن نقاتل«.
)الفدائي يزدي، ص: 50(

من أبطال الرواية األساسني، يزدي بن حلمي، الذي التحق بحركة 
أبيه، وسلبيته.  تعليمات  الفلسطيني، متمردًا على  الوطني  التحرر 
واملؤلف لم يوفق كثيرًا باختيار االسم، فهو اسم غريب عن الشعب 
عايش  وأن  له  سبق  املؤلف  أن  من  الرغم  على  هذا  الفلسطيني، 
والكالم  الشعبية  األغاني  من  العديد  وأورد  الفلسطيني،  الشعب 
أنواع  من  العديد  بإيراد  كثيرًا  استمتع  إنه  بل  الرواية،  في  العامي 
بالبيئة  العميقة  معرفته  على  داللة  فلسطني،  في  تنمو  التي  النباتات 

الفلسطينية.

اعتبار  انتباهي،  لفت  ما  نتوقف طوياًل عند ذلك، ولكن  لن  أننا  إال 
املؤلف  يكن  ولم  حللمي،  شرعي  غير  فتى  فهو  حرام،  ابن  يزدي 
أنه  لو  املقاومة،  طريق  اختار  الذي  الفلسطيني  الفتى  حتقير  ليحاول 

اصطفى لنفسه نهجًا آخر، كنهج املختار.

يزدي اختفى ملدة ثالثة شهور، وحضر فجأة لرؤية والده، الذي يقول 
من  املوت  يطل  األطراف،  متيبس  الفجر  قبل  “وصل  حالته:  عن 
وجهه الطفولي ذي الشارب الغض. جاء بسرعة انقالب األفكار في 
رأسي. ولم أكن قد رأيته منذ عام، منذ مضى مع املمثلني اجلّوالني، 

جوقة احلكواتية. ولم أدِر طيلة ثالثة أشهر هل كان حيًا أو ميتًا”.173

أن االحتالل ليس قدرًا، وأنه ميكن  أن يعرف  الصغير  الفتى  استطاع 
يقنع  أن  يحاول  لسان حلمي  الكاتب وعلى  باملقاومة هزميته، ولكن 
التي  اجلماعة  وأن  كان.  كما  وطاهرًا  نقيًا  يعد  لم  الفتى  أن  القارئ، 

التحق بها، تضحك عليه ونزرع فيه أماني ال ميكن لها أن تتحقق.

معاني  تعطي  نبات  من  أوراق  وضع  عبر  والده،  يراسل  كان  يزدي 
عن  حلمي  ويتحدث  شجرة.  جزع  في  بوضعها  وذلك  مختلفة، 
“يوشوش  النبات املختلفة، فبواسطتها كان يزدي  فهمه ملعنى أوراق 
ضد  حرب  وأخبار  جديدة  انتفاضة  بأخبار  عبرها  أصابعي  ألطراف 

الطغيان من حولنا”.174

ومن الشخصيات العربية، هناك شكري بن لبيب الذي أصبح حكيمًا 
دائمًا.  حلمي  ويستشيره  حللمي،  صديق  وهو  السن،  في  كبره  عند 
–وهنا  بالقلم  مكتوبة  ليزدي  وحيدة  رسالة  معاني  في  واستشاره 
بكلمات  شكري  حتدث  والكتابة.  القراءة  تعلم  قد  يزدي  أن  نعرف 
قاسية عن خربشات يزدي “دم وحرب مقدسة وانتفاضة شعبية”.175 
انتصاب ظهورنا  إرهاب ودمار، ضرورة  منظمة،  “ثورة  وأيضا عن 
احملنية وافتداء عزتنا”.176 وارتعد حلمي قائاًل: “لطمني العالم لطمة 
ادخرته  الذي  الوحيد  األبله  الوحيد،  ابني  سلبني  خدعني،  قاسية، 

للحب”.177 ولكن، هل يزهر احلب بظهور محنية، وعزة منسية؟

ويحاول الكاتب على لسان حلمي التقليل من شأنه ومن هيبة املنظمة 
الفلسطينية، فيقول حلمي عن صورة وصلته لولده: “ابني احلبيب، 
حليق الرأس كعادته ويبدو مثل الكراكوز في بذلة عسكرية مرقطة، 
وعندما  نحيل”.178  شارب  العليا  شفته  ويغطي  ورقية  بندقية  يحمل 
جاء يزدي لرؤية أبيه، يقول حلمي عنه: “كان بالغ احلماقة واالعتزاز 
بنفسه عندما أفلت من أفكاري على جانب التل واقفًا أمامي، يتصرف 

كرجل مكتمل الرجولة”.179

لم يعد يزدي ذلك الفتى األبله واملعتوه، ها هو يقف في وجه والده 
نفسه وعن  الدفاع عن  فهو يستطيع  بالكرامة والكبرياء،  معتزًا يشعر 
البلد، وكما يقول لن يبقى ذلياًل إلى األبد، ويسأل والده: “ماذا كان 

أمامي، يابا، أن أبقى وأتعفن في عندال!”.180.

أخبر يزدي والده عن أصدقائه في بيروت، وعن معسكرات التدريب، 
وعن قادته الشجعان، حلمي أصغى مندهشًا، وتساءل من أين جاءته 
الثانية عشرة  “ذلك الذي كان شبه أبكم حتى بلغ  كل هذه الكلمات 

ولم يكن يستطيع الكالم معي إال بلغتنا الطفولية املشتركة”.181

الثانية عشرة، وحللمي  بسن  تكلم  يزدي  متأخرًا،  الكالم  بدأ  حلمي 
حفيدة بكماء. كل ذلك يدل على انعدام وجود لغة مشتركة، وعدم 
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الرغم من  الفلسطينيني. وعلى  التواصل مع  قدرة اإلسرائيليني على 
تعبر  زالت  ما  الرواية  فإن  الرواية،  كتابة  على  طويلة  سنوات  مرور 
عن الوضع الفلسطيني اإلسرائيلي لغاية اآلن، فما زال اإلسرائيليون 
يعتقدون أن ال وجود لفلسطيني ميكن لهم أن يحققوا السالم معه، فما 
زالوا يبحثون عن مختار يتعّرق بغزارة عند رؤية الضابط اإلسرائيلي، 

ميكن لهم أن يواصلوا معه احتاللهم الشنيع.

وبلدتهم  ألعابهم  عن  شتى،  مواضيع  في  يزدي  مع  حلمي  حتدث 
“عن سعدي العز، الدودة الفاسقة، الذي أصبح  وناسها، وتكلموا 

مختارًا”.182

يزدي يحاول أن يفهم أبيه قائاًل: “أنت حتلم، يا أبي. تقع على عاتقنا 
مسؤولية القيام بأشياء جليلة، ينبغي أن نقاتل”.183 يرد حلمي أنهم 
أقوياء وأشداء وال ميكن هزميتهم بالقوة. يقول يزدي هازئًا: “مَب إذن؟ 
وبشاعة  باملهانة،  حلمي  شعر  برميل!”.184  في  بأحالم  بالصمت؟ 
بأن  ولكن  بالصمت،  ليس  “ال،  فقال:  يزدي.  فم  في  برميل  كلمة 

نكون أكثر نعومة من الريشة وأكثر هشاشة من البيضة”.185

يرد يزدي “ال فائدة، يابا، فهم ال يفهمون سوى لغة القوة. ستكون 
من  وسنستخدم  وقاسية،  طويلة  جديد،  طراز  من  ضدهم  حربنا 

األسلحة الصبر العنيد ...، ولن يحتملوا ذلك”.186

يعرف يزدي ما ال يعرفه أبوه، فاالحتالل ال يستوعب إال لغة القوة، 
ولكي يرحل االحتالل ال بد من مقاومته حتى يشعر باخلسارة عندها 
يعرف  “إنه  حلمي:  يقول  لذلك  بالرحيل.  االحتالل  يفكر  فقط، 

أفكاري وميقتها. لن أراه مرة ثانية. أعرف ذلك جيدًا”.187

ويعود الكاتب على لسان حلمي يخبرنا، أن سبب فقدان يزدي يعود 
ال  إسرائيل  أن  تفهم  ال  التي  الفلسطيني  الوطني  التحرير  منظمة  إلى 
ميكن أن تهزم، لذا ما زالت تزرع في نفوس الشباب أحالمًا وأوهامًا 

ال ميكن لها أن تتحقق.

الشباب  مقتل  مسؤولية  التحرير  منظمة  محّماًل  حلمي  يقول 
الفلسطيني: “عندما كان يزدي معتوهًا بسطت عليه حمايتي، أعطيته 
يروي  والعالم  جلده.  على  ميسمه  وترك  ملسه  العالم  لكن  احلياة. 
قصصًا أكبر. حاكه املمثلون اجلوالون في حلمهم، أغووه بآمالهم، 

ولم تعد قصصي تكفيه”.188

ويتذكر حلمي يوم أن حاول تسليته بقصصه الغريبة، كيف صرخ فيه 
“يابا، إلى متى حتلم بهذه الطريقة ... أال ترى، يابا، أننا  غاضبًا: 
هزمنا على يد غرباء سلبونا حتى الهواء الذي نستنشقه ونهبوا جمال 
وهم   ... الزيتون  وأشجار  الناضجة  احلقول  نهبوا  بعيونهم،  ريفنا 
ميتصون اآلن حياتنا وإرادتنا وعزتنا، لسنا في نظرهم سوى نوع من 

الطاعون، مجرد هياكل رجال”.189

سرقة  يحاول  الذي  اإلسرائيلي،  اآلخر  وفهم  ذاته،  عرف  يزدي 
الدين  سيف  قصة  ألبيه  ويسرد  وشعبه.  ومن  منه  جميل  شيء  كل 

إلى  خرجوا  الناس  حيث  أمس،  جوني  حاجز  فعلى  الشعيبي، 
أعمالهم في إسرائيل، أوقف حاجز عسكري الباص، وصعد جنود 
االحتالل إليه، وطالبوا الرجال بالنزول من أجل الفحص والتفتيش، 
يا  “أنا  اجلميع  سمعه  مرتفع  بصوت  وصرخ  النزول  رفض  العجوز 
من  بالنزول  الرجال  أمرت  ألنك  هنا  من  أحترك  لن  الضابط  حضرة 
الباص، وال يوجد رجال هنا، يا سيدي، هياكل فارغة فقط، ليسوا 
كانوا رجااًل من حلم ودم، هؤالء رجال  الذين  كالرجال في زمني، 

صنعوا من ورقة مغلفة باألزرق”.190

احتجاجا  ومات  نفسه.  على  النار  وأطلق  الضابط،  بندقية  وخطف 
على استالب الفلسطيني، الذي فقد كرامته وهويته وذاته، واستكان 
شخصية  محو  في  يبدو  كما  جنح  الذي  اإلسرائيلي  لآلخر  كتابع 

الفلسطيني املقاتل، ذي الهوية غير القابلة للنفي.

إلى  الفجر  عند  ينطلقون  وعبيد،  عمال  مجرد  الفلسطينيون  فأصبح 
واملصانع  واملستشفيات  البناء  وأماكن  اليهود  بيوت  “في  أعمالهم 
واملطاعم واحلقول وبيارات البرتقال وشوارع املدنية واحلدائق العامة 
اخلياطة  ومحالت  البقالة  ودكاكني  البنزين  ومحطات  والكيبوتسات 

واملسالخ واملوانئ”.191

بالنضال، وقاوم  الفلسطيني، عاد من جديد والتحق  الشباب  ولكن 
والده  الفدائي  يزدي  فيخاطب  ذاكرته.  ومحو  دماغه  غسل  عملية 
حياء عن هواء احلرية الوردي الذي استنشقته  بال  تتكلم  يابا،  “أنت 
بني  عبدًا  الواقع  في  كنت  لكنك  عندال،  فوق  كالطير  حلقت  عندما 
أن  يابا،  اعتقد،  أبي،  يا  أمك  اغتصب  الذي  الرجل  تنادي  العبيد، 
نباًل من قصصك  أكثر  الشعيبي كان  الدين  به سيف  قام  الذي  العمل 

التي لم يسمع بها أحد في القرية”.192

وكأني به يقول لوالده، انهض، وأفق من حلمك السخيف، ووهمك 
الزائف، انظر إلى الواقع املرير الذي نحيا فيه، تعلم من العجوز سيف 

الدين الشعيبي.

حتدث حلمي مع شكري بن لبيب، الذي أخبره عن الوضع السيئ، 
وعن شاب “جرح في مظاهرة في اخلليل، تهشمت جمجمته بضربة 
هراوة، وفقد عقله، وأن بنتًا في الثالثة عشرة من العمر ... اعتقلت 
من  ألحد  يسمح  ولم  الليل”.193  طوال   ... معها  التحقيق  وجرى 

عائلتها بالتواجد معها.

كما حتدث شكري عن بيوت “جرى نسفها في نابلس وأريحا، وأن 
املراعي وحقول القمح صودرت ... وأن العائالت تشتت، بعض 
مغادرة  من  يتمكن  ال  اآلخر  والبعض  النهر،  عبر  املنفى  في  أفرادها 

بيته”.194

ويجيب حلمي “اليهود لن يتحملوا صبرنا، الذي يحرك اجلبال”.195 
شقوقها  من  الريح  تهب  املكسورة،  “كالقدر  أنك  شكري  به  فصرخ 
على  حلمي،  ويقول  وكبارًا”.196  صغارًا  جميعًا،  سرقوا  لقد   ...
فإنه  عنيف،  بفعل  يقم  ولم  مسالم،  رجل  شكري  أن  من  الرغم 
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“يحتقر جبني وحماقتي”.197

ويتذكر حلمي قبل سنتني ونصف، يوم أن قدم جنود االحتالل إلى 
حيث  جوني،  في  االحتاللية  اإلدارة  مبنى  إلى  وأخذوه  مغارته، 
رأى الكثير من الشيوخ والكثير من األوالد، الذين يظهر عليهم آثار 

التعذيب.

اجليش  يد  في  وقعوا  والبنات  األوالد  “هؤالء  وقال:  الضابط  دخل 
صحيفة  عن  وحتدث  والنظام”.198  األمن  على  يتآمرون  كانوا  بينما 
جيش  عند  ذلك  حدث  لو  قائاًل:  آخر  ضابط  وتدخل  ومتفجرات، 
احتالاًل  لسنا  لكننا  الفور،  على  “سيعدمهم  كان  آخر  احتالل 

عاديًا”.199

استطاعوا  آبائهم،  يتفوقوا على  أن  استطاعوا  الفلسطينيون،  األوالد 
أن يفهموا أن االحتالل زائل ال محالة، وأن مهادنة االحتالل ال جتلب 
أن  ليذكرنا  جديد  من  الضابط  أحد  ويعود  والذل.  العبودية  سوى 

الشعب الفلسطيني يعيش في ظل احتالل متنور.

أفرج عن األوالد، وفي طريق العودة شاهد اجلميع معسكرات جيش 
املفرج عنهم  أحد األوالد  االحتالل، وحواجزه، ودباباته، وحتدث 
“من واجبنا التمرد”.200 ويقول حلمي إنه “تكلم عن املقاومة املسلحة 

وعن أعمال ذات داللة رمزية”.201

وأضاف الولد: “جترعنا ما يكفي من املهانة، أما مرحلة الصمود، 
انتهت  فقد  جنب،  مجرد  هي  التي  السلبية،  املقاومة  مرحلة 
قلبه،  في  كالمه  على  حلمي  ووافق  نفسها”.202  واستهلكت 
وأضاف الولد: “إن هناك جمعيات سرية ومخططات وأسلحة تأتي 
ويذوبون  بالسر  احلواجز  يعبرون  مدربني  ومقاتلني  النهر  وراء  من 
احلديدية  القبضة  ونحطم  بالقوة،  الطغيان  سنواجه   ... بيننا 
يزدي.  عينّي  في  ضوء  اشتعل  عندها  الرصاصية”.203  بالقبضة 

وعرف حلمي أنه فقده.

يزدي  وسقط  ممكنة،  طريقة  بكل  احملتل،  يقامون  الشباب  وانطلق 
كاتسمان  العسكري  احلاكم  مع  مسلح  اشتباك  في  رفاقه  بعض  مع 

وجنوده.

العميقة لدرجة غليان  له رؤيته  الكاتب كانت  فإن  وكما سبق وقلنا، 
أو  حول  دون  الشعب  يبقى  ال  أن  توقع  الذي  الفلسطيني،  الشعب 
قوة، وأنه ال بد له من الثورة ليزيح ويكنس االحتالل، وهذا ما كان، 
تنتِه  ولم   ،1987 العام  أواخر  الفلسطينية  االنتفاضة  انطلقت  حيث 
مقاومة الشعب الفلسطيني بعد، فهو يجابه عدوًا مدججًا بكافة أنواع 
واالستعماري  املتقدم  العالم  دول  مختلف  في  املصنوعة  األسلحة 
القدمي، ولديه رخصة أممية بارتكاب كل أنواع اجلرائم من أجل إدامة 
الكثير  جعبته  في  زال  ما  األعزل  الفلسطيني  الشعب  لكن  احتالله. 
البليغة  التضحيات  الرغم من  انتصاره واستقالله على  ليحقق  ليفعله 
وحتقيق  بانتصاره  يتزعزع  ال  الشعب  فإميان  وسيقدمها،  قدمها  التي 

الظفر باحلرية والكرامة.

 اخلامتة

الذي  اليساري،  الفكر  أصحاب  من  غروسمان  ديفيد  الكاتب  يعتبر 
ينادي بحل للصراع اإلسرائيلي-الفلسطيني، ولكن كما هو مالحظ 
الفلسطيني  الشعب  إلى  نظرته  فإن  كتبها،  التي  األدبية  األعمال  من 
اإلسرائيليني،  والسياسيني  الكتاب  من  غيره  عن  كثيرًا  تختلف  ال 
الشعب  من  أنقى  عرق  من  أنه  دخيلته  في  يحس  غروسمان  زال  فما 
الفلسطيني عن  تنازل  يتم عبر  به  ينادي  الذي  الفلسطيني، وأن احلل 
اإلسرائيلي  بال  يهدأ  حتى  الكرامة،  من  ومزيد  األرض،  من  مزيد 
املدجج بالسالح، ويطمئن أن الشعب الفلسطيني لن تقوم له قائمة، 
مبعنى سيطرة احتاللية من نوع جديد، أو كما يقول في روايته احتالاًل 

متنورًا، يتناسب مع أخالق القرن.

الذي  العدو  الفلسطيني  ليعرف  تقرأ،  أن  وتستحق  مهمة  الرواية 
يواجهه، ليستطيع أن يضع اخلطط القادرة على هزمية احملتل املتسلح 

بالقوة والعلم والعالم املتنور!

كاتب يقيم في رام الله

من ورشة عمل حول العلوم واالستقصاء.
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106 املرجع السابق، ص: 341.

107 املرجع السابق، ص: 347.

108 املرجع السابق، ص: 347.

109 املرجع السابق، ص: 348.

110 مناحيم بيري، مرجع سابق، ص: 75.
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املراجع:

القصة  • الفلسطيني- اإلسرائيلي كاستعارة في  “الصراع  بيري، مناحيم. )2002(. 
إلى الصحراء دراسات وشهادات في  العودة  املعاصرة”، في:  والرواية اإلسرائيلية 
الله:  رام  غنامي،  حمزة  محمد  وحترير:  ترجمة  كّتاب،  مجموعة  العبرية،  الثقافة 

منشورات مركز أوغاريت الثقافي، ط1.
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