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إشكالية التخاجيجيا اإلندانية في روايتي " قرة عغ الحب والطالـ " 
 لعامػس عػز  و"بيشسا يشاـ العالع" لدػزاف أبػ اليػى )دراسة مقارنة(

 وداد عبج الفتاح عمي خميفة

اإلنساانية، ااععاة اهز،اخ، الراا،خ ، قسع المغة العبخية وآدابها، كمية الجراساا  
 عصخ

 dr.wedadkhalifa.56@azhar.edu.egh   :البخيج اإللكتخوني

 الملخص:

،جفت الجراسة إلى التعخف عمى إشكالية التخاايجيا اإلنسانية )المأسا ( الناتجة 
روايتاا  " قصااة خائيم  عااغ لاارل دراسااة عرارنااة باايغ عااغ الصااخاع العخإلاا  اإلساا

عااغ ال اال والطاارم " لعاااعػس عااػز اإلسااخائيم  و" بينمااا ينااام العااالع" لسااػزان 
أبااػ الهااػػ اليمساااصينية، وذلااظ لتػلاايج دور التخااياااجيا فاا  النصاايغ اهدبيااايغ 
عػلااػع الجراسااة وعااجػ ت ريااا كااي عااغ الااخوايتيغ لاااخون الخوايااِة اإلنسااانية، 
واالشاااارع عمااااى الػاقااااج المعاااااش لممجتمعاااايغ العخإلاااا  واإلسااااخائيم  عااااغ لاااارل 
تصااػيخ اهديباايغ لااحلظ الػاقااجم و،ااي قااجم اهديعااان ماار لمصااخاع بينهمااا اشااتمي 

م ثااع تتعااج الر ااايا السياسااية فاا  الااخوايتيغ  و،ااي ارتعصاات عمااى أاعاااد إنسااانية
يغ تساااتنج إلاااى أؼ الاااخوايتتماااظ الر اااايا بتجخإلاااة اهديبااايغ الا صاااية، وععخفاااة 
م وإلناًء عمى ذلظ فرج قاعت المنصا ولها اػ،ٌخ إنسانٌ  َيْنُيُح إلى لميخ العالع

تعخياااات التخاايااااجيا فاااا  اهدباااايغ العخإلاااا   -الجراسااااة عمااااى العنايااااخ التاليااااة  
التخاايجيا اإلنسانية ف  روايت  "قصة عغ ال ل والطرم " ورواية  - والعبخؼم

عرارنة إلشكالية التخاايجيا اإلنسانية ف  الخوايتيغ، دراسة - م"بينما ينام العالع "
عػجد وقاج تػيامت الجراساة إلاى  وكيفية عخض كي عاغ اهديبايغ لػاهاة نطاخ م

أن عااا قجعااز عااػز ال يعبااخ عااغ التخاايااجيا اإلنسااانية  -  مػػغ الشتػػاهم أىسيػػا

mailto:dr.wedadkhalifa.56@azhar.edu.eg
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اميهػعهاااا الصااا يج، وبنماااا عباااخ عاااغ عأساااا  شااااعزم وإلاااحلظ لاااع ت راااا روايتاااز 
وعاا قجعتاز ة اإلنسانية؛ هنها لع ت تخق الغارف الراػع  ال ايام شخون الخواي

ساػزان أباػ الهااػػ عاغ لاارل روايتهاا، ،اا  تخااياجيا إنسااانية مكيكياة اميهػعهااا 
الص يج نيح  إلى أعماق الػاجان العااخؼ وأماخز  الصاجق الينا  الاحؼ ،اػ 

 مأ،ع شخون الخواية اإلنسانية

 –اهوتػإليػاخافياااا  –الصاااهيػنية  –ة اإلنسااااني -  التخااياااجيا كمسػػػات مفتا يػػػة
 دراسة عرارنة – الصخاع
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The Human Tragedy As Reflected by the Novel "A 

Tale of Love and Darkness" Written by Amos Oz and 

the Novel "While the World Sleeps" Written by Susan 

Abulhawa (A Comparative Study) 

Wedad Abdul Fattah Ali Khalifa 

Department of Hebrew Language and Literature, Faculty 

of Human Studies, Al - Azhar University, Cairo, Egypt 

dr.wedadkhalifa.56@azhar.edu.eg 

Abstract: 

This study focuses on the problem of human tragedy 

(tragedy), caused by the Arab Israeli Conflict, by 

conducting a comparative study of two novels; "A Tale of 

Love and Darkness" by the Israeli writer Amos Oz and 

"While the World Sleeps" by the Palestinian writer Susan 

Abulhawa. The study sheds light on the role of tragedy in 

the literary texts of the two novels, subject of this study, 

and decides whether each of the two novels fulfills the 

conditions of the human novel. In addition, the study 

reflects the real living of the Arab and Israeli societies as 

illustrated by the two novelists. The two novelists 

presented a solution for this conflict, a solution based on 

human dimensions. The study then reviews the political 

issues in the two novels, and verifies whether these issues 

are related to the personal experiences of the two 

novelists. Finally, the study decides which of the two 

novels is based on the logic and has a human essence that 

can find its way to the world conscience. The study 

depends on the following: -Defining tragedy in the 

Hebrew and Arab Literatures.-Studying the human 

tragedy in the two novels mentioned above Conducting a 

comparative study on the problem of human tragedy in the 

mailto:dr.wedadkhalifa.56@azhar.edu.eg
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two novels, and explaining how the two novelists 

presented their views . 

Results of Study - Conflict. Oz's view doesn't reflect the 

true concept of human tragedy, as he reflects only the 

tragedy of his own people. So, his novel doesn't fulfill the 

conditions of human novel because it doesn't go beyond 

the narrow national borderlines. However, Susan 

Abulhawa manages to present a true human tragedy that 

can get into the depths of human conscience and achieve 

the artistic truth which is the most important condition of 

human novel. 

Keywords: Tragedy, Humanity, Zionism, Autobiography, 

Comparative Study 
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قرة عغ الحب  " סיפור על אהבה וחושך"التخاجيجيا اإلندانية في روايتي
 (1) عػز لعامػس" والطالـ

 )دراسة مقارنة( (2)لدػزاف أبػ اليػى " بيشسا يشاـ العالع  "و

                                                           
1
لاابدف فا  ااععااة بااغ اػريااػن  اأسااتاذً  يعمايعاػز  كاتاال إسااخائيم ،  عااوس  עמוס עוז 

عااغ بػلنااجا أسااختز  ،ااااخ م، ٜٖٜٔولااج فاا  الرااجس عااام  ممٜٚٙٔفاا  ب ااخ سااعج عنااح عااام 
تمرى عااعػس فا  بجاياة مياتاز  م الرجساسترخ  ف  و مم ٕٖٜٔإلى فمسصيغ ف  بجاية عام 

ذا  شاااج دينا  و،  عجرسة عبخية تعميمًا دينيًا ميث أرسمز والج  إلى عجرسة " ت كمػن " 
اكتساال عااػز شااهخ  أدبيااة دالااي إسااخائيي ولاراهااا عااغ لاارل أعمالااز اهدبيااة التاا   معتاااجد

 التااااريل اليهاااػدؼ، تنااااول فيهاااا العجياااج عاااغ الر اااايا اليوخياااة والسياساااية واالاتما ياااة ع اااي 
الػاقااااج العخإلاااا   ععااااادا  الساااااعية أمااااجاص النااااازؼ، الصااااهيػنية، الويبااااػتذ، يااااػر  العخإلاااا ،
والصاخاع العخإلا   - اإلسخائيم  وذلظ عغ لرل ع اػريغ أساساييغ ،ماا  الصاخاع اإلساخائيم 

تبنى فوخ  إقاعة دولتيغ عمى أرض فمسصيغ عغ أاي مي الصخاع اليمسصين    اإلسخائيم م 
ي تااي عااػز عكانااة أدبيااة   سااخائيم ، وعااغ دعااا  الساارم ولوااغ عااغ واهااة نطااخ يااهيػنيةماإل

עמוס עוז: عمياااد  كأماااج اهداااااء العاااارزيغ عماااى ساااامة اهدف العباااخؼ المعاياااخ، انطاااخ  
,עמ'  1985אביב, -באור התכלית העזה, ספרית פועלים , הדפסה שישית, תל

الحاتية عنج عاعػس  السيخ  :مج راميينهمة يرح عنصػر أم /انطخ  لممديج    207-206
دراسااة فاا  روايااة )قصااة عااغ ال اال والطاارم("  ، رسااالة عااسااتيخ، ااععااة عاايغ  –عااػز 
 ٛٚ -ٚٙص ممٕٓٔٓ -،ا ٖٔٗٔشمذ، 

م عناااجعا اساااتػلت ٜٚٙٔ ماااخفولاااج  ساااػزان أباااػ الهاااػػ هساااخ  فمساااصينية عاااغ الا ااا   2
إساااخائيي عماااى أرالااا  أساااختها لااامغ عاااا ابتمعااات عاااغ أرالااا  فمساااصيغ، أو عاااا تعراااى عاااغ 
فمسااصيغ امااا فيهااا الرااجس، انترماات سااػزان لماااير فاا  الػاليااا  المت ااج  اهعخيكيااة، وكاناات 
آنااحاك فاا  سااغ المخا،رااة، و،ناااك مصاامت عمااى شااهاد  فاا  عمااع الصاال ال يااػؼ، ثااع بااجأ  

، أسساااات " عرعاااال ليمسااااصيغ" )و،اااا  ع سسااااة   عجااااال العمااااػم الصبيااااةمياتهااااا المهنيااااة فاااا
لبشيال تعمي لجعع ما اهشياال اليمساصينييغ فا  المعال، ورواياة "بينماا يناام العاالع ، ،ا  
== 
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 المقدمة:

تخكت عجيج   سٍ آلمرت ال خوف الت  عخ بها الصخاع العخإل  اإلسخائيم  ع    
أشخاف الصخاع كي عغ واهة نطخ ، وقج انعكست تمظ  عمىآثاًرا نيسية سي ة 

ااعتعار اهدف المخآ   عمى السػاء العخإل  اهدفو  العبخؼ عمى اهدف  آس الم
الت  تعكذ مال المجتمعا ؛ إال أنز عا يهمنا ف  ،ح  الجراسة كيفية تناول 

ممأسا  اإلنسانية، ال سيما عنح فتخ  عا قبي قيام دولة لالخواية اصية لاية 
 وعا تر،ا عغ أمجاص داعيةمم  ٜٛٗٔإسخائيي عام 

 عغعبَّخ العجيج عغ اهدااء العخف واإلسخائيمييغ كي مسل واهة نطخ     
ععانا  شاعز عغ آثار نيسية وااتما ية واقتصادية، و،ػ عا سػف تخكد عميز 

  عتناق تيغالمرصػد االتخاايجيا اإلنسانية عغ واهت  نطخ  ي احالجراسة إل

 وعجػ تمسكهع اليمسصينييغ، عخإلية تم ي أي اف اهرض اهولى -
إل رهع ف  ال يا  الوخيمة واالسترخار والاعػر و  واحور،ع التاري ية، ااهرض،
 ااهعانم

بحا  ال رػق وفا عداعع يهيػنية أكج  اتمسكهعجػ و  يةال انية إسخائيم -
 التاريل زييهام

 سػف توػن الجراسة عمى الن ػ التال  بناًء عمى ذلظ 

 تعخيت التخاايجيا ف  اهدبيغ العخإل  والعبخؼم -

                                                                                                                         
== 

"بينمااا ينااام  أبااػ الهااػػ سااػزان انطااخ   روايتهااا اهولااى ، وتااع ناااخ،ا فاا  تسااعة عاااخ بمااًجام
 ،979م، ص 2102ة، الطبعة العربية األ لى، الد ح -لطر، تخامة ساعية شينان، العالع"

https://ara.reuters.com/article/idARACAE82P04020120326   

- https://www.booksjuice.com/authors 

https://ara.reuters.com/article/idARACAE82P04020120326
https://ara.reuters.com/article/idARACAE82P04020120326
https://www.booksjuice.com/authors
https://www.booksjuice.com/authors
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قصاااة " (ٔ)" סיפור על אהבה וחושךالتخااياااجيا اإلنساااانية فااا  روايتااا  " -
 م ،ُٕٕٓٓناخ  عام  عغ ال ل والطرم " لبديل اإلسخائيم  عاعػس عػز،

الساايخ   أقااخف إلااىو،اا  روايااة    مُٕٓٔٓتخاماات إلااى العخإليااة وُناااخ  ساانة و 
سااػزان أبااػ الهااػػ عااام  كتابتهااا والخوايااة التاا  بااجأ  اهوتػإليػاخافيااا(،الحاتيااة )
 ، ثااع ُنااااخ  االمغااة إنجميدياااة ت اات عناااػان ت اات عنااػان "نجااااة داوود" ٕٕٓٓ

، والتااا  قاعااات  م ٕٓٔٓعاااام  "Mornings Jenin  انااايغ" ياااعاما  "
 (ٕ)بتخامتها إلى العخإلية  ساعية شنان تميم  ت ات عناػان "بينماا يناام العاالع "

  ، و،  النس ة الت  اعتمج  عميها الجراسةممٕٕٔٓويجر  عام 

دراسة عرارنة إلشكالية التخاايجيا اإلنسانية ف  الخوايتيغ، وكيفية عخض  -
 مكي عغ اهديبيغ لػاهة نطخ 

  أىسية البحث وأسباب اختياره

عمى  العخإل النز التخاايجيا اإلنسانية ف  النز اهدب  العبخؼ و  تأثيخ -  
 مالمتمر 

تػ ية وتنػيخ الرارغ العخإل  ا خور  ال حر عما ت تػيز اهعمال اهدبية  -  
 اإلسخائيمية عغ أفوار وعياليعم

 أسئمة البحث: 

 عا ،ػ دور التخاايجيا ف  النز اهدب  لمخوايتيغ  -1
 ،ي مررت الخوايتان شخون الخوايِة اإلنسانية  -2

                                                           
, כתר הצאה עמוס עוז: ספור על אהבה ו חושך, כתר הוצאה לאור 0

 2002לאור,ירושלים, 
 .974س زان أب  اله ى: "بينسو ينوم العولم"، سرجع سوبك،  2
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المعاش أم قجعا مر اشتمي عمى ،ي اكتيى اهديعان بتصػيخ الػاقج  -3
  أاعاد إنسانية 

 ن عمى العنصخ السياس  ف سل ا،ي أارت الخوايت -4
أؼ الخوايتيغ تستنج إلى المنصا ولها اػ،ٌخ إنسانٌ  َيْنُيُح إلى لميخ  -5

  العالع 

  أىجاؼ البحث:

عخض واقج المجتمعيغ عغ لرل رؤية اهديبيغ لبمجاص ف  ضي الععج -
 م تانز الخوايتقجعاإلنسان  الحؼ 

غ ف  التعبيخ عغ المأسا  الت  أيابت يالتعخف عمى عجػ نجاح اهديب -
عناقاة إشكالية التخاايجيا بيغ اهدبيغ  - مالمتمر عجتمعهما وأثخ،ا عمى 

 مالعبخؼ والعخإل  عغ لرل الخوايتيغ عػلػع الجراسة

 مشيم البحث:

  (ٔ)يعتمااااااااااااااااااااُج الع ااااااااااااااااااااُث عمااااااااااااااااااااى الماااااااااااااااااااانه  الػيااااااااااااااااااااي  الت ميماااااااااااااااااااا     
 

                                                           
يعاااج المااانه  الػياااي  الت ميمااا  أماااج أ،اااع عناااا،  الع اااث السػػػشيم الػ ػػػفي التحميمػػػي:  0

شاامػليتز الوبياااخ م وعاااغ لااارل ؛ ويعاااػد السااابل الااخئيذ وراء اسااات جام ،اااحا المااانه ، العمماا 
المنه  الػيي  الت ميم  يستصيج العامث دراسة الػاقج ااكي دقيا، مياث يتعاخف العاماث 
عمى اهساعاف التا  أد  إلاى ماجوص الطاا،خ  ويساهع فا  اكتاااف ال ماػل لهاا، ، وإلعاج أن 

عااغ ثااع ينتهاا  عااغ دراسااة ،ااح  الطااا،خ  يرااػم اعرااج المرارنااا  بينهااا وإلاايغ الطااػا،خ اهلااخػ و 
 -ال صفي-السنهج-تعريف/https://wefaak.com       ي ممهام 

https://wefaak.com/تعريف-المنهج-الوصفي-
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؛ لتااااتمكغ العام ااااُة عااااغ ت ميااااي وعرارنااااِة الااااخوايتيغ، (ٔ)المرااااارن وعمااااى الماااانه  
وعااااا تت اااامنز ،ااااح   ،ا االتخاايااااجيا اإلنسااااانيةماااالتخكيد عمااااى عااااا يتعمااااا عنهاااااا

 )اليمساااااااصين  المجتمعااااااايغ عماااااااى التخااياااااااجيا عاااااااغ أاعااااااااٍد إنساااااااانيٍة انعكسااااااات
  مواإلسخائيم (

 الجراسات الدابقة:مغ 

التا  تناولات اعاس أعماال اهديبايغ والمرااال  يجر عجٌد عاغ الجراساا       
 م عنها عمى سبيي الم ال ال ال صخ والت ميي االنرج

 دراساااة ت ميميااااة عرارناااة باااايغ  -"اهناااا وا لااااخ فااا  أعمااااال عااااعػس عااااػز
كتاااتاااز السياساااية وإلعاااس أعمالاااز اهدبياااة "  عماااخ عباااج العمااا  عااارم رساااالة 

 مٜٜٜٔ‘ا داف، ااععة عيغ شمذ عااستيخ، كمية 

   الرصة الرصيخ  فا  أدف عااعػس عاػز"  اماال عباج الساميج عصاصيى"
 ممٜٜٔٔ -،أٔٗٔالااذل ، رسالة عااستيخ، ااععة الرا،خ ، 

  الخوايااااااة فاااااا  أدف عاااااااعػس عااااااػز "  فاااااا اد   عبااااااج الػامااااااج، رسااااااالة "
 مم ٖٜٜٔعااستيخ، ااععة اهز،خ، 

  دراسة ف  رواية )قصة عغ ال ل  –عػز  " السيخ  الحاتية عنج عاعػس
والطرم("  نهمة يرح عنصػر أممج راميي، رسالة عااستيخ، ااععة عيغ 

 ممٕٓٔٓ -،ا ٖٔٗٔشمذ، 
                                                           

،ااػ ذلااظ الماانه  الااحؼ يعتمااج عمااى المرارنااة فاا  دراسااة الطااا،خ  ميااث  السػػشيم السقػػارف: 0
العاماث عاغ لارل ذلاظ يبخز أواز الااعز وااللاترف فيماا بايغ ضاا،ختيغ أو أك اخ، ويعتماج 

ال كيراااة العممياااة المتعمراااة االطاااا،خ   عمااى عجمػعاااة عاااغ ال صاااػا  عاااغ أااااي الػيااػل إلاااى
  es.com/%D8%A7%D9thes-http://masterم                       المجروسة

http://master-theses.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D8%B7/
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 رويتااااخز، "روائيااااة تسااااجي شااااتا  أايااااال فمسااااصينية "بينمااااا ينااااام العااااالع ،"
 مٕٕٔٓ  عارس   ٕٙ ،الرا،خ 

  سػزان أبػ الهػػ(  أممج " قخاء  ف  رواية )بينما ينام العالعمم لمواتعة
 مٕٗٔٓ  ينايخ   ٙٔالعخإل ، 

 المم ا "لغة تنهي عغ المأسا  شعخيتها"  د  عارف الونعان ، االت اد ،
 مٕٕٔٓ  ديسمبخ  ٘ٔ،ال راف 

النرجية، الت ميمية و ف  الجراسا   والمراال  اها اص تمظوقج ت صصت      
عنها لع تتعخض إلى التخاايجيا اإلنسانية ف  العمميغ عػلػع  أمجاً  لوغ

الجراسة؛ لحا رأ  العام ة عناقاة ،ح  اإلشكالية؛ لمػقػف عمى أ،ع نران 
وااللترف بيغ رؤية اهديبيغ تجا  ق ية الصخاع العخإل  اإلسخائيم   التاااز

  ااخية لممجتمعيغ، وععالجة ،حوأثخ،ا عمى أاصال الخوايتيغ كنماذج 
 اإلشكاليةم

 مفيـػ التخاجيجيا في األدبيغ العبخي والعخبي:

العخف واإلسخائيميػن عمى المعنى المغػؼ لمتخاايجيا  فرج  العام ػن اتيا     
  (1).ااء  كممة التخاايجيا ف  المعااع العخإلية امعنى )عأسا (

 , ع دنة(أمجاص ) מאורע עצוב( امعنى טראגדיהأعا المعااع العبخية )
 (ٕ)م (اليعي الحؼ ي يخ ال دن )מעשה המעורר יגון( كارثة)אסון 

                                                           
ععجع عخإل  عخإل  ،   ععجع المعان  الجاعج - 0

ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar 
ספר" בע"מ, -ט,הוצאת"קרית-שושן,כרך שני: ה-המלון החדש: אברהם אבן 2

 913 מ'ירושלים, ע

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
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،   شكي عغ العمي الين  الجراع  يهجف إلى تصػيخ عأسا  التخاجيجيا:    
 الورسيكية اليػنانية قج توػن عبنية عمى قصة تاري يةم  أيي الوممة ،ػ عغ

) τραγῳδία(عسخمية وتعن  مخفيًا "أغنية الماعد"، نسعة إلى شرػس 
الرجيمةم  اليػنان ودينية كان يتع فيها غناء الوػرس عج الت  ية االماعد ف 

التخاايجيا عمػعًا تتعما ااستعخاض أمجاص عغ ال دن ونتيجة ع سية ف  
وتتعاعي المأسا  عج غخائد إنسانية ال يمكغ السيصخ  عميها ع ي   (1).النهاية

 يػفة ااهزعا ، يعػد الي خ والعاشية والوخاليةم ع اعخ  المأسا  دائما ع
 (2)و،بػن العصي لج الرجرم وتنته  المأسا  اكارثة يمكغ التنب  بهام

تناولز اهدااء ف  إذًا التخاايجيا ااكٍي عام عيهػٌم يجلُّ عمى المأسا ،     
الت  لحا؛ يجل تػليج الاخون  –التخاايجيا اإلنسانية  –كتاااتهع اميهػم 

تػافخ،ا ف  الخواية اإلنسانية متى توػن ععبخ  اصجق عغ واهة نطخ  يجل
 كاتبهام

 شخوط الخواية اإلندانية: 

يجل أن ت تخق الخواية اإلنسانية الغرف الرػع  ال يا، لتنيح إلى      
الصجق الين  الحؼ ُيعج عغ أ،ع   إحراز أعماق الػاجان العاخؼ العام،

شخون العمي اهدب ، كما يجل أال تتػقف الخواية عنج العنصخ السياس  

                                                           
دم ، الرااااا،خ  ، ‘اغاااال   دليااااي الناقااااج اهدباااا  ، عكتعااااة غخياااال د  نبيااااي ر لممديااااج أنطااااخ   0
عااػليغ عيخشاانت  الوػعيااجيا والتخاايااجيا ،  تخامااة   د  عماا  أممااج ع مااػد  ،ٗ٘ - ٚٗص

،سمساامة كتاال ثرافيااة شااهخية يصااجر،ا المجمااذ  ٛٔوآلااخون، عجمااة عااالع المعخفااة ، العااجد 
 مٙ٘ٔ -ٚٔٔ، عغ ص  مٜٜٚٔالوػيت،  –اهعمى لم رافة والينػن وا داف 

 . 2003: מטח: המרכז לטכנולוגיה חינוכית. ציונית, דינה 2
 https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7471 

https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7471
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7471
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وتاااكها المعرجم  كافة أاعاد التجخإلةااإلماشة الااعمة  ف سل، وبنما يتعيغ
عميا اجػ،خ،ا اإلنسان   ووع  التجخإلةفي سعونوة  وكحلظ ينعغ  أن يبخز

لمجاللة  العالع كمزم فتوػن الخواية قج ألمصتالعام، الحؼ ينيح إلى لميخ 
م وقج التار  العام ة الخوايتيغ السابا اإلشار  إليهما (ٔ) الومية ف  عأسا  عا

  لتتمكغ عغ التعخف عمى عجػ ت ريا تمظ الاخون اإلنسانية فيهمام

 قرة عغ الحب والطالـ": " סיפור על אהבה וחושך"مزسػف رواية   

سااايخ  عائماااة ” قصاااة عااغ ال ااال والطاارم” يااخوؼ عااااعػس عااػز فااا  روايتااز   
اإلعارن عاغ إقاعاة دولاة و عماى فمساصيغ  البخيصاان  يهػدية عناح فتاخ  االنتاجاف

إسخائيي، وال ت مػ الخواية عغ قصة مال غاع اة يعاخض عاغ لرلهاا الواتال 
عاغ لارل المعانا  والب س المحان ل راا االعائماة، وكيات انتهاى بهاا المصايخم و 

ويااااف عيصااااي لا صاااايا  الخوايااااة وآعالهااااا وشمػماتهااااا يجمااااج باااايغ الػاقااااج 
واقااج ال ااال الااحؼ ساااد المنصرااة لاارل  ويعااخض ،السياساا  والػاقااج االاتماااع 

فتااخ  تاري يااة انتراليااة عمي ااة ااهمااجاص والترمعااا  عااغ لاارل تياعااي ش صاايا  
الخواية عج ،حا الػاقج وانعكاساتز عمى العائمة اليهػدية وأنمان تيويخ،ا وفهمهاا 

 لػاقجمالحلظ 

اهساامػف السااخدؼ، ” ة عااغ ال اال والطاارمصااق” اعتمااج اهدياال فاا  روايتااز    
سيخ  ذاتية عائمية، ع اوال تجسيج ععانا  ، و ي ك  فيها اانل عغ سيخ  شيػلتز

 (ٕ)اإلنسان اليهػدؼ وكيامز عغ أاي ت ريا ذاتز ف  ضي ضخوف قاسيةم
                                                           

ار اليواخ د، الععج اإلنسان  ف  رواية النوعة، نراج، فا  اهدف اليمساصين  يع   نبهان   0
 ٕ٘ -ٕٗم، صٜٜٓٔلمجراسا  والناخ، الرا،خ ، الصععة اهولى،

   2010/  10/  4,  סיפור על אהבה וחושךל : מפורטל הכר 2
http://www.karmel.co.il/أدب-وفه/-قصة-عه-الحة-والظالم 

http://www.karmel.co.il/%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D9%88%D9%81%D9%86/-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%85
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 كيااااح اليهاااػد الصاااهاينة إلناااااء،اااي كاااان  ،،ناااا والسااا ال الاااحؼ يصاااخح نيساااز  
إنسااانيًا ربااي   و،ااي يُ اً عاااخوعكياًمااا  عمااى أرض فمسااصيغوشااغ قااػع  لميهااػد 

 ال اااااعكانااااز بااااجعػػ  اء عمااااى شااااعل وامااااترل أرلااااز اااااالرػ  ليااااايرجاالعتاااا
،ااحا عااا سااػف يااتع اإلاااااة   التاااري   فيهااا  وإلااجعػػ مااي الماااكمة اليهػديااة

 عميز ف  ثنايا الجراسةم

نافاح  يصاي عنهاا الراارغ عماى ثرافاة  رواية "قصة عغ ال ل والطارم" ُتعج     
التيوياخ التا  اسات ػذ  عماى الا صايا  التا   أنماانعمى العائمية اليهػدية و 

 معاشت تمظ ال كعة الدعنية

يخػ النراد أن رواية " قصة عغ ال ل والطرم " ،  سيخ  ذاتية عغ ميا     
ليػثا بها تاريل مياتز عغ لرل اهمجاص  كاتبها عاعػس عػز، وأنها ُكتبت

امرجار  ذاتية إالويخػ آلخون أنها ليست سيخ  (ٔ)مالتاري ية الت  عخَّ بها
 وقج قسمها يػسف أورن إلى لمسة أاداء   (ٕ)لبناء اهفوار واهس مةم ال ااة

 ( يتتعج فيها الواتل أيػل عائمةٗٗٔإلى  ٘الصي ا  عغ )  الجدء األوؿ
ردًا اهمجاص الت  وقعت اعائمة اهم " عػسمان" سأي ا "كمػزنخ"، و  اهف

قاعتهع إلى فمسصيغ، ولرل سنػا  إ لجيي اهاجاد عغ العائمتيغ قبي ويػلهع

                                                           
מיטל שרון: שיח יתומים , סופרים וספרות ישראלם כותבים על  – 0

.,חמותל בר יוסף: סיפור על 55אביב, עמ' -אמותיהם המתות, אוניברסיטת תל
 , מאמר מאתר.2002אהבה וחושך, עמוס עוז, הוצאת כתר 

htm-shlichut/Book-/education/zowww.jafi.org.il 
إبراهيم غرايبة: "لصة عن الحب  الظالم " ..رحلة إسرائيلي سن ب لندا إلى  2

 م2109/ ينوير/ 04‘المد 
http://thaqafat.com/2014/01/22335 

http://www.jafi.org.il/
http://thaqafat.com/2014/01/22335
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 (ٔ)لمبخوفيسػر يػسف كمػزنخ عيصًر  اايمسصيغم كما يت مغ ،حا الجدء وييً 
 مأشهخ ش صية ف  عائمة اهف والج عاعػس ُيعجالحؼ 

( يتناول الواتل سيخ  ميا  ٖٕ٘إلى  ٘ٗٔالصي ا  عغ )  الجدء الثاني
تناول البي ة الت  عاشا بها " و"بنيا عػسمان" كما كمػ زنخ"آريا  الػالجيغ

  شيػلتهما وشعابهما، ومياتهما ف  فمسصيغ، وقصة زوااهمام

( كتل عاعػس عػز عغ ٖ٘٘إلى  ٖٕٙالجدء ال الث  الصي ا  عغ )
  (ٕ)شيػلتز، وعرقة الصجاقة الت  رإلصت بينز وإليغ عجرستز "زلجا "

                                                           
، ٗٚٛٔعااغ عػاليااج أغسااصذ،  .اامااث أدباا ، عاا رخ، ناقااج وع ااخر  نااخز كرو  يػسااف - 0

، انتري عج عائمتز إلى أوديسام ناخ عراالتز ٘ٛٛٔف  بمج  أولونيك  ف  فيمنا، وف  عام 
(، درس فااا  ااععاااة ،اياااجلبخا، ضهاااخ كناقاااج ااااارز فااا  اهدف ٖٜٛٔاهولاااى )فااا  عاااام 
، ناااخ سمساامة عااغ الوتاال واها اااص فاا  التاااريل ٖٜٓٔفاا  بجايااة عااام  .العبااخؼ ال ااجيث
غااااادر أوديسااااا و،ااااااخ إلااااى  ٜٜٔٔفاااا  عااااام  .تاااااريل اليهااااػدؼ فاااا  روسااااياالخوساااا  وال
، عمااي فاا  الجاععااة العبخيااة فاا  الرااجس أواًل ٜٓ٘ٔإلااى عااام  ٕٜ٘ٔعااغ عااام  .فمسااصيغ

المػسااااااػعة  نااااااخ عنصاااااال رئاااااايذ ت خيااااااخز شااااااغي كرو م كأسااااااتاذ لاااااابدف العبااااااخؼ الججيااااااج
לקסיקון فااااا  الراااااجس غ، وُدفاااااٜٛ٘ٔأكتاااااػإلخ  ٕٛتاااااػف  فااااا  تاااااي أبيااااال فااااا   .العبخياااااة

 https://library.osu.edu/projects/hebrew    .הספרות העברית החדשה
lexicon/01201.php 

م ولاج  فا  شااعخ  إساخائيمية، اسامها اهيام   زلاجا شني خساػن ا عياكػفساك "زلادا"  – 2
عااااج  ٕٜ٘ٔفاااا  اوكخاينااااا لعائمااااة عتجينااااةم ،ااااااخ  إلااااى فمسااااصيغ فاااا  العااااام  ٜٗٔٔالعااااام 
وكااان لهااا عااغ العمااخ  ٜٚٙٔيااجر ديااػان شااعخ،ا اهول اعنااػان "تخفيااز" فاا  العااام  عائمتهااا،

ن عاعاا، وناال شاهخ  وانتااارا واساعيغم ثاع نااخ  عاج  دواوياغ شاعخية، عنهاا " ػ ثرثة ولمس
(م ٜٔٛٔ(، "االلاااااااترف الخائاااااااج")ٜ٘ٚٔ(، "ال تبتعاااااااج")ٜٔٚٔمخئياااااااة")الوخعاااااااي الجدياااااااخ  ال

أنطاخ  واستصاعت زلجا ف  دواوينها أعار  أن تنراي ياػر  عاغ مياتهاا الجينياة الا صايةم  
== 

https://library.osu.edu/projects/hebrew%20lexicon/01201.php
https://library.osu.edu/projects/hebrew%20lexicon/01201.php
https://library.osu.edu/projects/hebrew%20lexicon/01201.php
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(  يتناول اهمجاص الت  وقعت ٕٗٗإلى  ٖٙ٘الصي ا  عغ )  الجدء الخابع
نتائ  قخار الجماية العمػعية ف  الرجس ف  نهاية االنتجاف البخيصان ، وتخقل 

أن ت جص ف  الرجس  لبعع المت ج  ااأن إقاعة الجولة، والم اوف الت  يمكغ
 اخاء تصجيا الجماية عمى إقاعة الجولةم(ٔ)اػفيوالي

ت جص فيز عػز عغ (  ٖٜ٘إلى  ٖٗٗصي ا  عغ )  الالجدء الخامذ
ؼ تعخلت لز اهم اسبل حالنيس  ال اهلع  الر ايا االاتما ية عنها اعس

وأبيز ف  تمظ اليتخ   بيغ الواتل اليجػ  الت  مجثت وعغ،  زوااها عغ والج
قخر  كيتاهيام اهليخ  لبم قبي انت ار،ا، و ويف الواتل  كما ،اعج،اوعا 

الت ػل إلى الويبػتذ، ميث ات ح لنيسز لكعًا آلخ غيخ لرل العائمة و،ػ 
ػر  نطختز تجا  الصخاع عج "عػز" لي كج االنيصال فوخيا عغ اتجا  ا ااء، وإلمْ 

(ٕ(العخف وإلجاياتز اهولى عج الوتااة اهدبيةم
 

  
                                                                                                                         

== 

                          عػسااااااااااااػعة المصاااااااااااااصم ا  عاااااااااااااجار
   https://www.madarcenter.org/ 
ععنا،ااا االسااتيصانم وتصماااا فاا  الوتااااا  الصاااهيػنية  عبخياااةكممااة اااػف  يالي יישוב"" 0

إلااى  ينرسااععمااى التجمااج االسااتيصان  اليهااػدؼ فاا  فمسااصيغ قبااي قيااام الويااان الصااهيػن م 
الراجيع ويتواػن أساساا عاغ يهاػد  ، وفيهاا الييااػفٕٛٛٔعخممة عا قباي عاام  -ٔ :عخممتيغ

عخمماة عاا  -ٕ .عتجينيغ عػزعيغ ف  أرإلج عجن ،  الراجس  وال مياي  ويايج  وشبخياة م
، وفيها اليياػف الججيج، و،ػ التجماج االساتيصان  الاحؼ نااأ اعاج عاام ٜٛٗٔ-ٖٛٛٔبيغ 
 عااغ الهجااخا  الصااهيػنية المتتاليااة إلااى فمسااصيغ بهااجف تنييااح الماااخوع الصااهيػن م  ٕٛٛٔ

 أنطخ   المػسػعة اليمسصينية
 /https://www.palestinapedia.net م

 .155 -154' מ, ע2004הוצאת יחד, : ראליתשהי יוסף אורן: סוגות בספרות – 2

https://www.madarcenter.org/
https://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%8A%D8%B4%D9%88%D9%81
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 إشكالية التخاجيجيا اإلندانية في رواية )قرة عغ الحب والطالـ(: 

التخاايجيا ف  رواية " قصة عغ ال ل والطرم "  تعبخ عغ واهة نطخ    
الت   الدائيةالمغتصل، فه  نتيجة المعترجا  واهيجيػلػايا  وال رافا  

تػارثها اليهػد ايًر اعج ايي والت  شكمت ماادا نيسيا وااتما يا وسياسيا 
التخاايجيا ف  روايتز عبخ عج  عاعػس عػز قج وضف م و تجا  ا لخ

والا صيا  اما يػلج  واهمجاصوعستػػ عستػيا   عستػػ المكان، 
  ملبديل اليوخؼ والسياس االتجا  

 البناءألح أ،مية كبخػ ف  المكان  :(1)السكاف عمى مدتػى  وال: التخاجيجياأ
، في  الم تمية خ عغ عخامي مياتزتػضيًيا يعبِّ  الواتل الخوائ ، ميث وضيز

كان لز اهثخ و  اعأساويً المخممة اهولى نجج أن المكان الحؼ ناأ فيز كان 
קרקע -נולדתי וגדלתי בדירת "  قائًر  ػييزف السمب  والسيئ ف  مياتزم

ישנו  הורי תקרה, כשלושים מטרים רבועים: נמאוכתקטנה מאוד, 
מגירה שהיתה ממלאת את חדרם כמעט מקיר לקיר -על ספת

כך שימש חדרם גם חדר שינה גם חדר ..מדי ערב.כאשר נפתחה 
מול החדר הזה  עבודה גם ספרייה גם חדר אוכל וגם חדר אורחים.

 -היה החדרון שלי הירקרק, שאת חצי שטחו מילא ארון בגדים עב
כרס. פרוזדור אפל צר ונמוך, מפותל קצת, דומה למנהרת בורחי 

החדרים כלא, חיבר את המטבחון ואת כוך השירותים אל שני 

                                                           
كااي  إلااى ف اااء ي تااػػ أمياًنااا المكااان فاا  الخوايااة أ،ميااة كبيااخ ، هنااز يت ااػل  يكتساال - 0

العنايااخ الخوائياااة، امااا فيهاااا عااغ ماااػادص وش صاايا ، وعاااا بينهااا عاااغ عرقااا ، ويمن هاااا 
المنااخ الااحػ تيعاي فيااز، وتعباخ عااغ واهااة نطخ،اا، ويكااػن ،اػ نيسااز المسااعج عمااى تصااػيخ 

، باي إناز قاج يكاػن فا  اعاس الم لافمم ي لمنطاػر بناء الخواية، وال اعي لخؤية العصي، وال
أنطااخ  مسااغ ا ااخاوؼ  بنيااة الاااكي الخوائاا ، " اهميااان ،ااػ الهااجف عااغ واااػد العمااي كمااز

 ٖ، صٜٜٓٔالمخكد ال راف  العخإل ، بيخو ، 
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הקטנים . נורה קלושה שנכלאה בתוך כלוב ברזל שפכה על 
  (0) "  אור עכרורי. -לא-הפרוזדור הזה גם בשעות היום אור

ال تتجاوز ذات سؿف مشخفس "ولجت وتخعخعت في بيت أرضي  غيخ ججًا 
كشبة ُدرج كانت تفتح مداء عمى  ا ناما  والجيّ  مدا تو الثالثيغ متخًا مخبعًا،

الغخفة مغ الحاهط إلى الحاهط ...كانت غخفتيسا تعتبخ غخفة  تذغلكل يـػ 
 نـػ وعسل ومكتبة وشعاـ وغخفة ضيػؼ.

مقابل ىحه الغخفة كانت غخفتي الخزخاء، التي ا تمت نرف مدا تيا    
. كاف يخبط بيغ ىاتيغ الغخفتيغ الرغيختيغ مستمئة خدانة مالبذ ضخسة

 الذيء س وممتٍػ بعسوالسصبخ وكػخ السشافع مسخ مطمع وضيق ومشخف

، يخبط السصبخ الرغيخ دورة السياه يذبو سخداب الياربيغ مغ الدجغ
قفز  جيجي، كاف ب محاطمرباح كيخباهي ضعيف  بالحجختيغ الرغيختيغ

 .."عمى ىحا السسخ في ساعات الشيار أيزاً  يمقي بزػهو الباىت الستكجر

،  المخممة الت  قخر فيها أن ينتري إلى  عػز المخممة ال انية عغ ميا    
اصػر  عأساوية  فرج وييز ،(ٖ)اعج انت ار أعز  (ٕ)كيبػتذ "مػلجا"  فالاير 

                                                           
 .5 'ספור על אהבה ו חושך" עמ"  עמוס עוז: – 0
  أ،اااع أناااػاع البنااااء االساااتيصان ، وأك خ،اااا شاااهخ ، وأشاااج،ا تاااأثيًخا عماااى (الويباااػتذ) קיבוץ 2

 كيباااػتذال ياااا  السياساااية واالقتصاااادية واالاتما ياااة وال رافياااة فااا  المجتماااج اإلساااخائيم م  و 
أسستها المنطمة الصهيػنية ف    كيبػتذ ف  وسط إسخائيي ) فمسصيغ الم تمة( مػلجا ، 
أمد زيغ العابجيغ ع ماػد مساغ  الويباػتذ بايغ الم الياة والػاقاج لممديج أنطخ مم ٜٛٓٔعام 

 ،مٜٜٗٔ‘ف  الرصة عنج أ،ارون عيجج 
 https://www.homee.co.il/חולדה 

الحؼ كان لز اهثخ  -كان سبل انت ار أم عاعػس عػز و،ػ ف  ال انية عاخ عغ عمخ   4
لهااا الحاود ، غاعً ا لحلظ لجاأ عااعػس عاػز إلاى تيسايخا  ع تمياة  -الوبيخ ف  عأساتز 

== 

https://www.homee.co.il/%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%94
https://www.homee.co.il/%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%94
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"  :ال ػف والخعل الحؼ ياياز اإلسخائيم  دالي الويبػتذ قائر تعبخ عغ
מסביב לקיבוץ חולדה שרר חושך עמוק, מדי לילה תהום שחורה 
התחילה להשתרע במרחק שני מטר מעיגול אורותיהם המצהבים 
של פנסי הגדר, ונמשך עד קצווי הלילה, כוכבי השמים הרחוקים. 
מעבר לגדר התיל רבצו שדות ריקים, בוסתנים שממים באפלה, 

ובתוך הריק  ...לילהבאין נפש חיה, גנים עזובים ברוח הגבעות 
לילה המסתננים, הפדאיון. ובתוך הריק  -הגדול הזה חלפו באשון

, וביניהם שוטטו בחושך ...הגדול היתה גם החורשה אשר בגבעה
תנים זבי ריר שיבבתם השיגעונית, מסמרת השיער, היתה פולחת 

 (0). את הדם לפנות בוקר את שנתנו ומקפיאה
سػداء بجأت  ىاوية. في كل ليمة ضالـ دامذ خيَّع "  ػؿ كيبػتذ  ػلجا 

تستج عمى بعج متخيغ مغ دواهخ أضػاء مرابيح الدياج األ فخ وتدتسخ 
سياج األسالؾ  خمف...  تى أشخاؼ الميل،  تى نجـػ الدساء البعيج

ال الذاهكة امتجت  قػؿ خالية، وبداتيغ مقفخة في الطالـ، وتالؿ خاوية 
وفي داخل ىحا الخػاء  ... ىحا الميل البييع جاهق ميجػرة في  ، ياة فييا

وبجاخل ىحا الكبيخ كاف يسخ في مشترف الميل الستدممػف، الفجاهيػف. 
 وبيشيا السدارع،و  عمى اليزبةالسػجػدة الغابة يػجج أيزا  الكبيخ الفخاغ

                                                                                                                         
== 

عاغ قايع ال ياا ، وذكاخ فا  فاكر أنه بتأثير البيئة التي نشأت بهو  است عبت فيهو سفوهيسهاو 
ااا مػلهااا اساابل تناااقس أفوار،ااا عػلااج آلااخ عااغ الخوايااة أ نهااا كاناات تمجااأ إلااى العدلااة  عمَّ

ععهاع عاعَّ أدػ إلااى تيويخ،اا فا  االنت ااار، وفا  تيسايخ ثالااث أناز اسابل الػاقااج السايئ الااحؼ 
ايصجعت از ف  فمساصيغ، ومياا  البا س وال ايا التا  كانات تايااها ، ورإلماا أي اا عاجم 

عاغ فاظ  عاػز سلتيسيخا  لع ياتمكغ عااعػ امتمالها إمعاشا  مياتها الدواية م ورغع ،ح  ا
ספור על אהבה ו חושך" " עמוס עוז: أنظااار / رعاااػز لغاااد انت اااار أعاااز اااااكي يرينااا م

  .313 -312 'עמو 252 – 250 'עמ

 .162' מ, ע שם,ראליתשהי יוסף אורן: סוגות בספרות أنظر أيًضو/ 
 .572 – 571 'ספור על אהבה ו חושך" עמ" עמוס עוז: 0
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التي يديل المعاب مغ فسيا ويختخؽ نبا يا  (1)يتجػؿ في الطالـ بشات آوى 
نػمشا، ويجسج الجماء في  ، وكانت تقمقالجشػني، الحي تقذعخ لو األبجاف

 "قبيل الفجخعخوقشا 

خ عاعػس عػز البغ آوػ رعدية ت مي ويف العخف االمكخ كْ ف  ذِ  رإلما    
وال جاع، و،  يػر  عغ يػر تاػيز العخإل  ف  اهدف العبخؼ، المبجأ 

 مغالصهيػن  الحؼ التدم از ععطع اهدااء اإلسخائيميي

دوًرا عهًما ف  الخواية؛ ميث است جم عاعػس  أدػسبا نجج أن المكان ععَّ   
أؼ  -عػز ف  ،حا الػيف المػمر لممكان عا يسمى االمعادل المػلػع 

 -العػاشف( اهدا  الخعدية المست جعة لمتعبيخ عغ عياليع عجخد  ع ي  )
 ليعبخ عما بجالمز عغ عااعخ ال ػف والخعل واالكت اف واالغتخافم

الا صيا  ف  الخواية ااء   :(2) الذخريات التخاجيجيا عمى مدتػى  ثانًيا:
 عنحععاناتز  عػز يػر عاعػسميث م عأساوية تعان  عغ وير  ال يا 

 :فيم لم عرقاتز اا لخيغ ولاية عرقتز بػالجيزف   شيػلتز

                                                           
1
اساااع ُيصَماااا عماااى أؼ عاااغ اليصاااائي اهرإلاااج الصاااغيخ ، أو المتػساااصة   (آوى  بشػػػات)תנים  

يتااااز دور اباغ آوػ باجور ذئال الباخارؼ؛ مياث يعتباخ  مال جع والت  تنتم  لعائمة الومبّيا 
وعيتخًسااا ثانػًياااا ميااث تساااعج  قػائمااز الصػيمااة وأنيااااز المعرػفاااة  كااي عنهمااا )آكاار لمجياات(

  م ال جييالصيج الصيػر والدوامف وغيخ،ا عغ 
https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

2
المػلاػع  أدا  ت تي الا صية عكانة عهمة ف  بنية الاكي الخوائ ، فها  عاغ الجانال  

ووساايمة الخوائاا  لمتعبيااخ عااغ رؤيتااز، و،اا  عااغ الػاهااة الينيااة ام ااااة الصاقااة الجافعااة التاا  
تت ما مػلها كي عنايخ السخد، عمى اعتعار أنها تاكي الم تبخ لمكايع اإلنساانية التا  ياتع 
== 

https://ar.wikipedia.org/wiki/ابن_آوى
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קשורים ודבוקים זה לזב היינו בימים הסתיו ההוא כמו "    
שלושה נידונים בתוך תא, ועם זאת, כל אחד היה לנפשו: כי מה 

האכזרי של הגוף?  א והיא לדעת על לילות שלי? על כיעורויכלו הו
שום דבר לא שיערו הורי. אלף שנות אור הפרידו בינם לביני. לא ...

ידעתי אני על סבלם שנות אור. אלף שנות חושך.אבל מה 
שלהם?והם? שניהם ? זה מול זה ? מה ידע אבי על אסונה ? מה 

 (0)הבינה אמי בסבולו?

اآلخخ في أياـ ىحا الخخيف كثالثة سجشاء بكل مشا  ترقػف موم" مختبصػف 
في زندانة وا جة. ومع ذلظ يعير كل مشا و يجًا:  بالدجغمحكـػ عمييع 

فساذا يعخؼ ىػ أو ىي عغ آالمي الميمية؟ عغ السعاناة البذعة لجدجي؟ 
معاناتي أي شيء. السدافة بيشي وبيشيع ألف ...فمع يعخؼ والجاي عغ 

سشة ضػهية. ليدت ألف سشة ضػهية وإنسا ألف سشة مغ الطالـ. ولكغ 
كالىسا ماذا يعخؼ كل مشيسا عغ اآلخخ؟  سا؟ماذا أعخؼ أنا عغ معاناتي

 ؟"معاناتوفساذا يعخؼ أبي عغ مريبتيا؟ ماذا تعخؼ أمي عغ 

يػر  تعبِّخ عغ عأسا  عائمة اصي الخواية  ف  ،حا المرصج عغ الخوايةنجج    
دورًا كبيخًا ف  تأكيج عااعخ االغتخاف الاجيج الحؼ  وت دؼعاعػس عػز 

  ياياز كي فخد عغ أفخاد اهسخ  رغع أنهع سػيًا ف  عكان وامجم

                                                                                                                         
== 

أنطخ الا صاااية وع مهاااا فااا  الخواياااة  م نرمهاااا عاااغ ال ياااا ، وعجادلتهاااا أدبياااًا دالاااي الااانز
 م م   ٕٙٔٓ  إبخيي، ٕٚرجس العخإل ،   الاعاس، ال

  https://www.alquds.co.uk/  
 507  'ספור על אהבה ו חושך" עמ" עמוס עוז: 0

https://www.alquds.co.uk/%EF%BB%BF%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9/
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اليناان اإلساعان   لػماةولعي ف  ،احا المرصاج عاغ الخواياة عاا ييساخ ضهاػر     
م ٕٕٓٓالااخئيذ لمخوايااة والتاا  يااجر  عااام  عمااى غاارف الصععااة (ٔ)بيكاسااػ

 عاااجم، و،اا  ياااػر  شيااي أعمااى ٖٜٓٔعااامعخلااات والتاا  تساامى "تخاايااجيا" 
اليرااخ والبااخود ، و،ااع ميااا ، ال ي ت اانػنز وال يمتيتااػن إليااز،  تعبِّااخ عااغوالجيااز 

ولع يكتف عااعػس عاػز بػياف   مو،ػ عا ياعز ولج عاعػس عػز العائذ
اعاااج ماااخف  (ٕ)وياااف عأساااا  المجتماااج اليهاااػدؼ ىعأساااا  العائماااة باااي اعتاااج إلااا

כעת, "قااائًر وامااترل اهرض  اإلسااخائيمييغانتصااار عااغ خغع عمااى الاام ٜٛٗٔ
": ככלות " השנים הנשגבות", הגיע אלינו לפתע "בוקר המחרת 

 (4)".וני, מדוכדך, לח וקמצן וקטנאפרורי

وكئيب، اآلف بعج انتياء الدشػات الجميمة،  اف فجأة  باح: مكفيخ  "
   ورشب ومقتخ، وتافو"

 الة النيسية لإلسخائيمييغ اعج النصخ، فه  البهحا الػيف ينري عػز     
وتيا،ة  وااللصخاف االنصخ شعخوا االوآاة اليخحعغ فبجاًل ت الف الصبيعة 

                                                           
1
، وبمجػ لػما  اليتاخ  الدرقااء، واليتاخ  الدرقااء  ،  لػمة لمخّسام اهسعان  "اابمػ بيكاسػ" 

يجيا بيكاسػ، الاااعخ اليخنسا  كاارلػس كاسايجماس، باجأ  عاام  ،  فتخ  أعربت انت ار
ااد عمااى االنيعاااال    مٜٗٓٔوانتهاات عااام  ٜٔٓٔ ُرساامت "التخاايااجيا" اأساامػف تعبيااخؼ ركَّ

  لمعالعمالعاشفية وال اال  النيسية لمخسام ورؤيتز الا صية 
A Life of Picasso: The Prodigy, 1881-1906 Paperback - Deckle 

Edge, October 16, 2007  
https://midan.aljazeera.net/art/finearts/2017/ %A9   

בסיפור על אהבה וחושך  סיפור משפחתי: מיתוס המשפחהאיריס מילנר:  2
   7, 2005המוקדמת של עמוס עוז, ישראל  וביצירתו

 https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/00397-

files/00397213.pdf 
 .436 'ספור על אהבה ו חושך" עמ" עמוס עוז 4

https://midan.aljazeera.net/art/finearts/2017/%20%A9
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خ الحؼ يعكذ ععانا  المجتمج اإلسخائيم  عغ هعا ؛العمي الحؼ قاعػا از
 مواهة نطخ اهديل

 ف عاعػس عػز التخاايجياوضَّ   فرج (ٔ)األ جاثالتخاجيجيا عمى مدتػى  ثالًثا
الت  و العاعة  الا صية ااهمجاص اهمجاصرإلط  لرل عغ، تػضييًا وال اً 

 مف  ت ػالتز النيسية واليوخية أسهمتبجور،ا 

 عج والجيز سمجعنجعا ت ػلز  ف   أسهمتالت   العاعة مغ اهمجاصف     
وعمى وانتيز آثار  ، لخجاراعة أديسػن االرجس (ٕ)لصعة "بيجغ" زوأقارإل

كان  ""لبيجغل ظ عمى كممة هنز  ؛لز عراًاا اج  ألوسنجر عغ ييعا 
اهفوار اليمينية عغ  زات مصكان ذلظ ال جص أول رممة   ملصأً فهمها عػز 

 ويف نيسز ميثوالت  اعمت عنز شير عتصخفا ف  شيػلتز  اتاباج به الت 
באותם הימים כבר הייתי לא ילד כי "قائر  واتجا،ز اليوخؼ عغ لرلها

אם ערימת טיעונים צדקנית. שוביניסתט קטן בעור של רדוף 
לשון. תועמלן ציוני בן תשע: אנחנו -שלום. לאומן מתחסד וחלק

                                                           
 حاا ل  فاا  الخواياة ،ااػ عجمػعاة عااغ اهفعاال والػقااائج، عختعاة تختيًعااا ساببًيا، تااجور صال اج 0

ر الا صاية، وتوااف عاغ أاعاد،اا و،ا  تعماي عماًر لاز ععناى، كماا  عػلػع عاام، وتصاػِّ
تواااف عااغ يااخاعها عااج الا صاايا  اهلااخػ، وال ااجص الم ااػر اهساااس الااحؼ تااختعط اااز 

طاااخ  بنياااة الا صااااية وال اااجص الخوائااا ، المجمااااة اااااق  عناياااخ الخواياااة ارتعاًشااااا وثيًراااام أن
 مٕٕٔٓ ٔ  ٖٕالعخإلية، 

http://www.arabicmagazine.com/arabic/articleDetails.aspx?Id=1662 
ف  بخيسظ فا  روسايا،  ج، ول1893 إلى ٜٚٚٔالػزراء اإلسخائيم  عغ  ذ"بيجغ" رئي – 2

م وتااػفى ٕٜٗٔ،ااااخ إلااى إسااخائيي عااام  ااععااة وارسااػ، الرااانػن،مصااي عمااى شااهاد  فاا  
 رئاايذ ،عااغ المناياال العاعااة عنهااا ز اايع الميكااػد، ع ااػ الونيساات ام، شااغي عااجدً ٕٜٜٔ

 .وزراء إسخائيي

https://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/begin_men.aspx 

http://www.arabicmagazine.com/arabic/articleDetails.aspx?Id=1662
https://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/begin_men.aspx
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הטובים והצודקים, אנחנו הקרבן על לא עוול בכפו, אנחנו דויד 
ן שבעים זאבים ואנחנו השה לעול מול גוליית ואנחנו הכבשה בי

 –כל ההם  –ישראל, והם -ואנחנו הגדי מן ההגדה ואנחנו הצבי 
 (0)"אנגלים וערבים ושאר גויים, הם שבעים הזאבים

في تمظ األثشاء لع أكغ شفال بل كػمة السبخرات الستدمتة، متصخؼ  غيخ " 
التاسعة في زي محب لمدالـ، متعرب مشافق مجاىغ، داعية  ييػني في 

لع نقتخؼ أي  مغ عسخه يقػؿ: نحغ الصيبػف الرادقػف، نحغ الزحية التي
 -... وىع ضج جميات، ونحغ الذاة بيغ الدبعيغ ذهًبا ، نحغ داوودذنب
  "إنجميد وعخب وغيخىع مغ األغيار ىع الدبعػف ذهب. -جسيًعا

 يػلج عػز ،نا كيت استغي اليهػد الصهاينة الرصز الجينية والتخاثية   
كاتجا  تخإلػؼ؛ لحرع يػر  سمبية تجا  ا لخ، وكيفية التعاعي ععز سػاء كان 

 ا لخ عخإليا أو أؼ انسية ألخػم

كما أشار عػز ف  الخواية أنز ألف العجيج عغ الرصز والرصائج     
عستنًجا عمى و،ػ عازال ف  سغ يغيخ   اليمينية المتصخفة اهفواراالميعمة 

אני הייתי ילד לאומי יודק בשנות כיתה ד' "  قائر عػروثز ال راف  
הספר תחכמוני. חיברתי סיפור הסטורי בהמשכים -וכיתה ה' בבית

-ובר-מכבים-"קץ מלכות יהודה" וכמה שירי כיבוש ושירי ושמו
כוכבא ושירי גדלות לאומית, שהיו דומים לחרוזיו הפטריוטיים 

       (2)  הנלהבים של סבא אלכסנדר...."

 "تحكسػني"كشت شفال قػميًا متعربًا بالرف الخابع والخامذ بسجرسة " 
 أشعار عغقرة تاريخية مدمدمة باسع )نياية مسمكة ييػذا(، وبعس ألفت 
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 األشعارفخخ قػمي تذبو  وأشعارسكابييغ وباركػخبا، وعغ الاال تالؿ 
 الحساسية التي يكتبيا ججي ألكدشجر ...  الػششية

و،ػ ف  سغ ال انية  انت ار والجتزدص ا ا أيً ا أثخ عاعػس عػزت     
 فرج مياتز،عمى اميا  الحؼ كان لز أثخاً  الخئيذال جص  و،ػ ،عاخ عغ عمخ 

 ؛(ٔ)إلى اليوخ اليسارؼ  ت ػلز عغ اليوخ اليمين  المتصخف تعديد أدػ إلى
بتغييخ لكعز  قامو  ف  الويبػتسا  لماير النترالإلى ا ،حا الت ػل زدفعَ  ميث
  "عاعػس عػز"إلى " كمػزنخ سعاعػ " عغ

و،نا س ال يصخح نيسز  ،ي ت مى عاعػس عػز عغ الصهيػنية اعج     
لميوخ اليسارؼ وعناداتز ا ي الجولتيغ  و،ي ت ػل عغ  واتجا،زت ػلز اليوخؼ 

   ع ي ا لخاهفوار والمعترجا  السمبية الخاس ة لجػ اليهػد تجا  

                                                           
ال ي تمف اليميغ عغ اليسار ف  نطختهع لمسألة التسػية عج اليمسصينييغ والعخف ، وعاغ  0

فهمااا  ، فاا ن اليسااار واليماايغ يجمعااان عمااى قجاسااة أسااصػر  االسااتيصان،الناميااة اإليجيػلػايااة
فااا ن اليساااار ياااجعع  جكماااا ي كاااج رئااايذ الونيسااات اهسااابا أبخا،اااام باااػر واهاااان لعمماااة واماااج  
ورغااع اتياااقهع، أؼ اليماايغ واليسااار، مااػل يااهيػنية الجولااة، فمااغ  .اهفوااار، واليماايغ ينيااح،ا

الصااعل ت جيااج عااغ ،ااع ال مااائع وعااغ ،ااع الصاارػر، فاابغ اػريااػن الااد يع اهسااصػرؼ عااغ 
مدف العمي" اليسارؼ" ،ػ الحؼ قاد عممية التصهيخ العخق  لمسكان اهيمييغ فا  فمساصيغ 

، وكان عناميع بيجغ الصرخ اهسصػرؼ ،ػ الحؼ وقاج عماى يايرة السارم عاج ٜٗٔٛعام 
، و،ػ نيسز وزيخ الجير عغ مادف العماي الاحؼ أعاخ الراػا  اإلساخائيمية ٜٚٚٔعصخ ف  

اليساااور  اليساااين السااارائيلي..   خأنطااا .اكساااخ أذرع وأرااااي ناشاااص  اليصاااائي اليمساااصينية

م ٕٓٔٓ  عاااااايػ  ٘الراااااجس الم تماااااة،  -فلساااااطين اليااااا م،   جهاااااون لعسلاااااة صاااااهي نية
https://paltoday.ps/ar/post/80108/   إمساااان عخت اااى  أكحوإلاااة اليمااايغ واليساااار ،

 /https://www.lebarmy.gov.lb/ar/contentم  ٕٙٔٓف  إسخائيي، 

https://paltoday.ps/ar/post/80108/اليسار--وجهان-لعملة-صهيونية
https://paltoday.ps/ar/post/80108/اليسار--وجهان-لعملة-صهيونية
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/أكذوبة-اليمين-واليسار-في-اسرائيل
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كخالية العخف  -ار شعل لاعل  فمسصيغ أرض– فوخ  ععادا  الساعية)
  السمبية المعادية لإلنسانية ، وغيخ،ا عغ اهفوار(لميهػد

الت  رسع اليهػد  مفوخ  المعادا  لمساعية ف ن لإلاااة عمى عا سبا    
الماكمة  ف  ميعغ لرلها تخاايجيا إنسانية؛ لوسل تعاشف العالع  الصهاينة
ف   هانجج أن عاعػس عػز عبَّخ عن وبنااء وشغ قػع  لميهػدم اليهػدية،

כל העולם היה " عمى عجار الخواية قائر  جلعػ روايتز ف  أك خ عغ 
לא אוהבים את  רחוק, מושך, פלאי אבל מסוכן מאוד ועוין לנו:

היהודים מפני שהם פקחים חריפים ומצטיינים אבל גם רעשניים 
שם, בעולם, כל הקירות היו מכוסים בכתובות  ..וקופצים בראש.

לפלסטינה," והנה הלכנו לפלסטינה ועכשיו כל  שטנה,"יהודון, לך
(1) העולם קם וצועק עלינ, "יהודון, צא מפלסטינה"

 

كاف العالع بأكسمو بعيجًا جحابًا، مجىذًا لكشو خصيخ لمغاية ومعاٍد لشا: ال  "
مثيخوف  بارعػف لكشيع ثاقبػا الفكخ، أذكياء، بدبب أنيع؛ يحبػف الييػد
في ىحا العالع كانت كل الحػاهط مغصاة  ومتيػروف. ىشاؾلمزػضاء 

بكتابات تشع عغ كخاـية الييػد: أييا الييػدي، اذىب إلى فمدصيغ، وىا 
نحغ ذىبشا لفمدصيغ " واآلف يقـػ العالع كمو يرخخ: أييا الييػدي أخخج 

 مغ فمدصيغ "

كخالية العالع ف  كان سبعا  ة اليهػدذكاء وإلخاع أنعاعػس عػز  زعع    
أن ععادا  اليهػد  تأثبت معاد  الساعية( إالَّ أن الجراسا ا) يعخفو،ػ عا  لهع،
 ؛التصخفا  اليهػدية المايرة النصرقة ال  ار  اهوروإلية عمى رد فعي تكان
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عمى المجال االقتصادؼ ف  أوروإلا، وغيخ  وسيصختهعاالخإلا لعممهع  وذلظ
 (ٔ)ذلظ،،،

החיידקים היו "  لع االيهػد ف  عػلج آلخاوقال أيً ا عغ تخإلز الع   
אחד הסיוטים האפלים ביותר שלנו. כמו האנטישמיות: אף פעם 

או חיידקים, אבל ידעת  שמיות לא יצא לך לראות במו עיניך אנטי
 (2)שהם אורבים לך מכל עבר, רואים ואינם נראים"  טוב מאוד

الدامية، فمع  ةلمغاية، مثل معادا السدعجة" كانت السيكخوبات أ ج كػابيدشا 
يحجث مخة أف شاىجت بأـ عيشظ معاداة الدامية أو ميكخوبات، ولكشظ 

                                             ، ي خوف وال ُيخوف"نا يةتعخؼ جيجًا أنيع متخبرػف بظ مغ كل 
االعتراد لجػ اليهػد اأن  )فمسصيغ أرض ار شعل  وضف عاعػس عػزكما 

المتمر  أنز عغ   ثخ ف يرض( ف  الخواية تػضيًيا أوأن اليهػد شعل ار 
السهي امترل أرض فمسصيغ لرمة سكانها وواػد عساما  تستػعل 

  فرال ي بت زيت ،حا االعتراد و،ػ ويف إذا قػرن االػاقج المهااخيغ اليهػد
  عمى لسان لالتز سػنيا 

, ביצות, ם: ידענו שחם מאוד, שמץכמובן שידענו כמה קשה באר"
, אבל ראינו על םערבים עניים בכפרי חוסיר עבודה, וידענו שיש

בכיתה שהערבים הם לא רבים, אולי  המפה הגדולה שהיתה תלויה
ממיליון אחד, והיה ביטחון היו אז בארץ חצי מיליון, בוודאי פחות 

אבל הלוא  ...יהודים גמור בזה שיש די מקום לעוד כמה מיליוני

                                                           
د  عباااج الػ،ااااف   المسااايخؼ  عػساااػعة اليهاااػد واليهػدياااة والصاااهيػنية، نماااحج تيسااايخؼ  0

، د  أمماااج ٖ٘٘ -ٖٖٖم، صٜٜٜٔالااااخوق، الراااا،خ ، الصععاااة اهولاااى ، دار ،ٕاجياااج، 
م، ٖٜٜٔ، المجماااااج ال اااااان ، ديسااااامبخ ٖ ٕعباااااج المصيااااات ممااااااد  رساااااالة المااااااخق، العاااااجد 

 ٛٔٔص
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אפשר יהיה להסביר להם ולשכנע אותם כי רק ברכה תצמח להם 
 (0) מאתנו, ברכה כלכלית, רפואית, תרבותית, מה לא"

عمسشا أف الطخوؼ قاسية لمغاية في فمدصيغ: عمسشا أف ىشاؾ الحخارة " 
مختفعة، خخاب، مدتشقعات، بصالة، وعمسشا أف ىشاؾ عخبًا فقخاء في القخى، 

ليدػا لكششا رأيشا في الخخيصة الكبيخة التي كانت معمقة في الفرل أف العخب 
غ مميػف ، ربسا كانػا آنحاؾ نرف مميػف، أو في الحؿيقة أقل مكثيخيغ

في أنو يػجج مكاف لبزعة مالييغ مغ الييػد  ثقة تامة وا ج، وكانت ىشاؾ
... أليذ مغ السسكغ أف نػضح ليع ونقشعيع بأف الخيخ سيعع عمييع عغ 

  شخيقشا، خيخ اقترادي، وشبي، وثقافي، ولع  ال؟"

عاعػس عػز اعج أن نجج اليهػد ف  امترل فمسصيغ وقيام الجولة  ي كج     
 تعاشفلممديج عغ كسل  ؛م أن ععانا  اليهػد عازالت عستمخ ٜٛٗٔعام 
كما نخػ  لػقػف اجانل اليهػد ف  واز أي اف ال ا ف  فمسصيغ،واالعالع 

لتبخيخ االستيرء عمى أن عػز ماول إقناع المتمر  ااستمخار عأسا  اليهػد؛ 
הצרות הרי לא נגמור וקרוב  قال ف  ذلظ  فرج، اهرل عديج عغ 

לוודאי שהרע ביותר עדיין נמצא לפנינו: הנאצים אולי כבר נוצחו, 
 אבל האנטישמיות ממשיכה להשתולל בכל מקום. בפולין שוב
פוגרומים, ברוסיה רודפים את דוברי העברית, וכאן הבריטים עוד 
לא אמור את המלה האחרונה, והמופתי מדבר על שחיטת 
היהודים, ומי יודע מה מדינות ערב עוד מכינות לנו, והעולם הציני 
תומך בערבים משיקולים של נפט שווקים ואנטרסים. קל בוודאי 

 (2)שלא יהיה כאן. 

تشتِو  قًا وأغمب الطغ أف األسػأ مازاؿ يشتطخنا: ربسا إف السراهب لع "  
الدامية قج ثارت ثاهختيا في كل مكاف، ففي  ةُقيخ الشازيػف، ولكغ معادا
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بػلشجا محابح أخخى وفي روسيا يصاردوف الستحجثػف بالعبخية، وىشا لع يقل 
البخيصانيػف كمستيع األخيخة، والسفتي يتحجث عغ ذبح الييػد، ومغ يعمع ما 
تعجه لشا كحلظ الجوؿ العخبية، والعالع السدتيتخ يؤيج العخب العتبارات الشفط 

 واألسػاؽ والسرالح السذتخكة بيشيسا، فالخا ة لغ تكػف ىشا بالصبع" 

عغ  اوف  إشار تػضيت اهمجاص تخاايجًيا استعخض عاعػس عػز عجدً    
ة ليبجو كاتعًا المػاقف والخؤػ والتػاها  تجا  العرقا  العخإلية اإلسخائيمي

عجد عغ ال ػارا  والمراءا  التخاايجية عج  عغ لرلواقايًا وعػلػ يا، 
  الجانبيغ العخإل  اإلسخائيم   فهي كان كحلظ 

المراء اهول  مينما كان شير يتجػل ف  السػق عج والجتز ف  ع ي     
عراذ لمسيجا  وُمعذ فجأ  ف  ع دن الم ي ولع يستصج ال خوج إال 

האיש הזה רכן אלי  "كان ام ااة المنرح لز الحؼ امساعج  راي عخإل  
ואמר לי דבר מה בערבית, משהו שלא הבנתי ובכל זאת תרגמתי 

תפחד, ילד, אתה מעכשיו פשוט אל תפחיד  בלבי למילים, אתה אל
צל  יותר... ואחרי שעיין בי היטב ואחרי שהסתיר עוד חיוך או עוד

 של חיוך מאחורי שפמו הגזוז הנהן האיש
ידו החמה את ידי עטף בוהושיט ולקח ווש לעצמו פעמיים ואולי של

הקרה מרוב פחד, כמו מחמם בכפו אפרוח קופא, ובכך שלף אותי 
החושך ההיא ופתאום גם הניף אותי באוויר ואימץ  -מגירתמתוך 

 (0) די חזק אל חזהו ובכך התחלתי לבכות"

" ماؿ ىحا الخجل تجاىي وقاؿ لي شيئًا بالعخبية، شيء لع أفيسو ومع ذلظ 
تخجستو بقمبي إلى كمسات: ال تخف أييا الصفل، لغ تخف ببداشة بعج اآلف 
...وبعج أف  جؽ في جيجًا وبعج أف أخفى ابتدامة أو شبح ابتدامة خمف 

وغصى شاربو السقرػص أومأ بخأسو مختيغ وربسا ثالث ومج يجه والتقصشي 
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بيجه الجافئة يجي الباردة مغ شجة الخػؼ كسغ يجفئ بكؽيو كتكػتًا متجسجا  
وىكحا سحبشي مغ داخل ىحا الجرج السطمع وفجأة رفعشي في اليػاء وضسشي 

 بقػة إلى  جره و يشيا بجأت في البكاء"

م عػز يػر  إيجابية لمعخإل  ف  بجاية مياتز و،ػ ف  عخممة الصيػلة      قجَّ
،ح  الصػر  ف  ع يمة عاعػس عػز  امتااعة أمجاص الخواية  فهي استمخ 
عػقف عاعػس عػز االنسعة لمعخف وإلجأ ينطخ امخور الدعغ تغيخ  نجج أنز

  عػز ف  الخواية إليهع نطخ  سمبية، فيكتل
מה, גם הוא? "לוטש עכשיו את פגיונו העיקל, משחיז את הלהב  "

ומתכונן לשחוט את כולנו"? גם הוא יתגנב לרחוב עמוס באמצע 
לחתוך את גרוני ואת הלילה עם סכין ארוכה עקומה בין שיניו, 

 (0) " גרונות הורי ו"להטביע את כולונו בדם"?
إلى  أيزًا يتدمل ػ؟ أىلحبحشاويدتعج السعقػؼ اآلف خشجخه  يذححىل "

 امال سكيشًا شػيال معقػفًا بيغ أسشانو ليذق شارع عامػس بسشترف الميل 
 . وليغخقشا جسيعًا في الجـ؟ " والجيَّ  تي شجختي و شجخ 

جوء نتيجة ت الي  ؛تجوه العربي ع ز سمَّ سبك نجد أن هاا التغير في س لف  
في إلوسة د لة  كصهي ني ه الصدام بين آسول ضاألحدا   حد   التنول

ل   يه دية على أرض فلسطين  بين حم ق الشعب الفلسطيني؛ األسر ح َّ
العربي سن ص رة ر سونسية سوسية إلى عدٍ ،  سن شخصية ابن الشرق 

 (2)المد ة إلى كوب   سفزع.
 لمعخف ف  ع يمتز وكخا،يتهع ولي كج عػز ي ة الصػر  الت  رسمها    
 اليهػد عمى لسان لصيل عسجج يافاميهػد فرج عخض عػقف العخف عغ ل
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אינם  היהודים, הוסיף ואמר הדרשן במסגד הגדול ביפו, כלל  قائر
ידוע לכול כי אלוהים הרחום והרחמן  –עם וגם אינם ממש דת 

מקוללים ושנואים  עצמו מתעב אותם ומשום כך גזר עליהם שיהיו
לעולמים בכל ארצות פזוריהם: עיקשים בני עיקשים,היהודים, 

והם ירקו עליו, עיסא )ישו(הושיט  -הנביא)מוחמד(הושיט להם יד
והם רצחו אותו, אפילו את נביאי דתם, שלהם,  –להם יד 

הבזויה,הם עצמם היו רגילים לסקול באבנים. לא לחינם החליטו 
ולתמיד, ועכשיו זוממת  כל עמי אירופה להיפטר מהם אחת

נניח לעמי  ים לאאירופה להשליך את כולם עלינו, אבל אנחנו הערב
אירופה לשפוך אצלנו את זוהמתם. אנחנו הערבים נעקור בחרבנו 
את השטן הזאת, להפוך את אדמת פלסטין הקדושה למזבלה לכל 

  (1) חלאת העולם.
فسغ السعخوؼ  – أيًزا ليدػا ديانة وبالفعلإف الييػد عامة ليدػا شعبا " 

لمجسيع أف هللا الخ سغ الخ يع نفدو اشسئد مشيع ولحلظ  كع عمييع أف 
يكػنػا ممعػنيغ ومكخوىيغ لألبج في كل البالد التي تذتتػا بيا، عشيجوف 

وبرقػا عميو، وعيدى  –أبشاء عشيجيغ، فقج مج ليع الشبي دمحم يج العػف 
يانتيع الحقيخة، كانػا وقتمػه  تى أنبياء د –اليدػع مج ليع يج العػف 

معتاديغ عمى رمييع بالحجارة، وليذ عبثا أف تقخر كل شعػب أوروبا 
التخمز مشيع نياهيًا، واآلف تتػاشأ أوروبا لتمقييع جسيعًا عميشا، لكششا نحغ 
العخب سشبصل بديػفشا ىحه السؤامخة الذيصانية لتحػيل أرض فمدصيغ 

 السقجسة إلى مدبمة لكل قحارة العالع"

تجا  عغ المغالصا  العرائجية تجا  اليهػدية و  اعجدً  ت مي ،ح  اليرخ     
المسي ية أي ا، عنها قػلز  "اليهػد ليسػا ديانة" والص يج أنهع ف  نطخ 
اإلسرم ،ع أ،ي كتاف وايصمج عمى تسميتها" اليهػدية" وال ُيعترج أن لصيل 

ج يج العػن لهع المسجج يمكغ أن يرػل ،حام وقػلز أي ا  "أن  يسى اليسػع ع
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وقتمػ م" والص يج أن سيجنا  يسى ف  اإلسرم لع ُيرتي ولع ُيصمل بي  –
 مأن يرػل إعام عسجج ،حا الرػل وال يعريرفعز هللا إليز، 

عػز أن اليهػد يخون أن العخف  وعغ لرل اهمجاص ف  الخواية يصخح   
 أعجاء إر،ابيػن 

"טרורסטים", או השתמש אז במילה "פלסטינאימ":הם נקראו 
 (1) צמאי נקמה" "האויב"או "פליטים ערב "פדאיון", או

" لع يدتخجـ أ ج كمسة فمدصيشيػف فقج أشمق عمييع إرىابيػف أو فجاهيػف 
  أو العجو أو الجئػف عخب متعصذػف لمجماء "

و،  واهة نطخ )أفخايع أفنيخؼ( أمج ويعخض عػز واهة نطخ ثال ة     
אף  " زعػقيف  ت مػ عغ غخااة  تبنا،ا عػز ال الت ع سس  كيبػتذ مػلجا، 

רק מפני כן אני  ..לא רוצה בי. הלוא זהו כל העניין.אחד בעולם 
נושא  נשק, שלא יגרשו אותי גם מכאן. אבל אני במילה 'רוצחים' 

 –כן. כלפי סטלין  -ת. כלפי נאציםלא אשתמש כלפיהם במילה הזא
 (2) להם." גם כן. וכלפי כל מיני שודדי ארצות לא

" ال أ ج في العالع يخيجني، أليذ ىحا كل السػضػع ... وليحا فقط أ سل 
سال ًا،  تى ال يصخدوني مغ ىشا أيزا، لكشي ال أستخجـ كمسة )قتمة( 

ىحه الكمسات لغ أستخجـ بديػلة لػ ف عخب فقجوا قخاىع، عمى كل  اؿ 
سارقي ، ومع كل لػ فيع، أستخجميا بالفعل مع الشازييغ، مع استاليغ

  "عليدت ممكي األراضي التي

يت ج تػضيت  ،ح  الخؤػ ف  العرقا  العخإلية اإلسخائيمية اعج عخض     
ولت بيت  ،التخاايجيا ل جعة المساع  الصهيػنية المستمخ  لتاػيز العخف
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المداعع الصهيػنية اأمكية اليهػد ف  أرض فمسصيغ ولاية الخؤية 
عمى لسان )أفخايع  يصخح فيها فهػ عاعػس عػز،ا االحؼ تبنالمتناق ة 
نز يصمرها وأنز لغ يصما كممة )قتمة( عمى العخف الحيغ فرجوا قخا،ع ول أفنيخؼ(
عتجا،ر أن اليهػد ،ع عغ سخقػا أرض  يسخق أرلا ليست عموز!!!عمى عغ 
وإلهحا يت ج أن  ممم فهح  رؤية يخف ها المنصا والعري والتاريل فمسصيغم

لع  المتصخف إلى اليوخ اليسارؼ   رغع ت ػل عغ اليوخ اليمين عاعػس عػز
 (ٔ)ةميت ي عغ ععادئز الصهيػنية وال عغ ثرافتز اليهػدي

عا تناق ت أراء   المتتعج لوتااا  عاعػس عػز اهدبية يجج أنز ك يًخا    
وعغ عطا،خ التناقس اعتخاف عاعػس عػز ااالمترل  (،ٕ)الت  تبنا،ا

כל מיני ":اإلسخائيم  لمرخػ العخإلية اليمسصينية وقتي وتاخيج سكانها قائر
פים הסתערו וחטפו להם דירות ובתים בשכונות הערביות יתק

ואילו את מקומם של  ...האמידות שיושביהן נמלטו או גורשו
הערבים העניים, במוסררה, בליפתא, בַמלחה, תפסו משפחות 

 (4)" יהודים עניים שנמלטו מארצות ערב.

                                                           
عخاااج سااابا، ص  رسااالة عااسااتيخ،  أنطااخ  نهمااة ياارح عنصااػر أممااج راميااي لممديااج 0

 مٖٔٔ -ٔٔٔ
أكج  العجيج عغ الجراسا  أن آراء عاعػس عػز تتسع االتناق ا  لايذ فراط فا  كتابتاز  2

امااااال عباااج السااااميج  السياسااااية أي اااام عاااغ ،ااااح  الجراساااا   دماهدبياااة وبنماااا فاااا  كتاااتاااز 
الراااا،خ ،  عاااػز  ااععاااة  الرصاااة العبخياااة الرصااايخ  فااا  أدف عااااعػس \عصاااصيى الاااااذل  
م انطااخ أيً ااا   دم عمااخ عبااج ٕٕ٘ – ٜٕٗم، ص ٜٜٔٔ -،ااا ٔٔٗٔرسااالة عااسااتيخ، 

ة باايغ كتاااتااز العماا  عاارم  اهنااا وا لااخ، فاا  أعمااال عاااعػس عااػز، دراسااة ت ميميااة عرارناا
السياساااية وإلعاااس أعمالاااز اهدبياااة، رساااالة عااساااتيخ، كمياااة ا داف، ااععاااة عااايغ شااامذ، 

 مٗٚٔ – ٜٜم ، ص ٜٜٜٔ
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ومشازؿ في األ ياء العخبية  اعشػة شققً  اانقزػا وأخحو  السياجسيغ" كل 
بيشسا أماكغ العخب الفقخاء .الثخية التي ىخب سكانيا مشيا أو تع شخدىع ..

  "عاهالت ييػدية فقيخة ىخبت بجورىا مغ األراضي العخبيةا تمتيا ...

ف  عػلج آلخ عغ الخواية  إالَّ أن عػز ااالمترل رغع ،حا االعتخاف    
تيعيي ف  فمسصيغ بإثعا  ما اليهػد  عغ لرلز ماولعخض رأًيا ع الًيا 

 عنصخ التخاايجيا الدائية ارػلز 

הללו, יחד עם נפלו רוב היישובים העבריים  1948 תבמלחמ" 
הרובע היהודי שבין חומות העיר העתיקה בירושלים , בידי הלגיון 

ירדני. כל יישובי היהודים שנפלו במלחמת העצמאות -העבר
כולם בלי יוצא מן  –מעל פני האדמה  בידיים ערביות  נמחו כליל

והתושבים היהודים כולם עד אחד נרצחו או נמלטו או  –הכלל 
צבאות ערב לשוב לאחר  לא התירו הםמ נקלחו בשבי, אך לאיש

המלחמה למקומו הערבים ביצעו בשחטים שנכבשו בידיהם 
"טיהור אתני" יסודי עוד יותר מזה שעללו היהודים לערבים 
באותומלחמה: מתוך שחט מדינת ישראל נמלטו וגרשו מאות אלפי 

זאת,  למעלה ממאות אלף נותרו במקומותיהם. לערמת ערבים, אך
ומצרים לא נותרו  ורצועת עזה בימי שלטון ירדןבגדה המערבית 

  (0) יהודים כלל. אף לא יהודי אחד "

، سقصت معطع السدتػششات العبخية في أيجي 1849في  خب "      
الجير األردني وكحلظ الحي الييػدي السػجػد بيغ أسػار السجيشة العتيقة 

في أيج 1849القجس، كل مدتػششات الييػد التي سقصت أثشاء  خب 
وكل  –دوف استثشاء  -عخبية زالت تساما مغ عمى وجو األرض كميا 

ىخبػا أو وقعػا في األسخ ، لع تدسح الجيػش  أوالدكاف الييػد ُقتمػا 
نفح العخب في السشاشق العخبية أل ج مشيع بالعػدة بعج الحخب إلى مكانو، لقج 

أساسية أكثخ مسا ارتكبو الييػد ضج العخب في التي ا تمػىا " ترؽية جساعية" 
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قد هرب مئات اآلالف من العرب من داخل دولة إسرائيل ف:  نفذ الحخب

ماهة ألف آخخيغ في أماكشيع، وفي  ها، ولكن ظل أكثر منوطردوا من
... لع يتبق ييػدي عامة ، ولػ  تى مقابل ىحا، في الزفة وقصاع غدة 

     .ييػدي وا ج"

بن  عػريذ  و،حا عا كحاز الػاقج ودم ز كتابهع اإلسخائيميػن  فرج قال "    
السيصخ  عمى  ،بت كيرها (ٔ)لدعت الهااانا "  عغ اه،جاف اهساسية الت  أُ 

المناشا االستخاتيجية الت  تخكها البخيصانيػن والسيصخ  عمى شخق 
الر اء  ،المجن الوبخػ بي إن الهجف الخئيذ لهاعمى المػاير  الخئيذ و 

عمى الػاػد العسكخؼ لميمسصينييغ واالستيرء عمى عجنهع وقخا،ع ، كما 
ية تعميما  االتجعيخ الااعي راد  المػاءا  والوتائل العسكخ ل واهت أواعخ

    (ٕ)لمرخػ العخإلية الت  تبجؼ أية عراوعة "

اعج تػضيت عاعػس عػز لمتخاايجيا عمى عستػيا  عجيج  ف  ق ية     
 ،أرض فمسصيغاأمكية اليهػد ف   المتمر  الصخاع العخإل  اإلسخائيم  إلقناع

ا ل اعها لتاػيز الا صية العخإلية وعجم اجوػ السرم ععها إال انتري 
كان ،حا المراء ف  الخواية ا  ػر أسخ   ،االرػ  لربػل ،حا السرم الماخون
                                                           

الهجاناااا  اساااع عباااخؼ ععناااا  )الاااجفاع( و،ااا   عاااار  عاااغ فصاااائي عاااغ الااااعاف "הגנה" - 0
الصهاينة كانت تم ي قػا  دفاع سخية ل ماية المستػشنيغ اليهاػد وذلاظ قباي قياام الجولاة، 

بااي ماادف الػمااج  العماليااة تعخياات "الهااانااا" عمااى أنهااا عااغ قِ  ٕٜٓٔتااع تأساايذ الهااانااا 
 אנציקלופדיה יהודית  .مة لمجالياة اليهػدياةعنطمة وشنية تهجف إلى تػفيخ مماية شاع
 לנושאים בתרבות ישראל לתחומיה.

http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=3244 
, תרגם 2001 -1881העברי -וריס: קורבנות, תולדות הסכסוך הציונימבני  - 2

 .198 ', עמ2003מאנגלית: יעקב שרית, הוצאת  עם עובד, תל אביב, 
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الصيي عاعػس عػز بجعػ  عغ عائمة السمػان  العخإلية، وقج مجص أن تسبل 
عغ عائمة السمػان ؛ اهعخ  "عػاد"عاعػس عػز ف  إيااة الصيي العخإل  

لعائمة الصيي الحؼ أدػ إلى مخص عائمة عاعػس عػز عمى االعتحار 
  العخإل  دون اجوػ 

 

ודאי היה בכוונתם של הורי, וגם  של סטאשק ומאלה, להתקשר "
ולברר מה שלומו של הילד עוואד ועד כמה רצינית היא פציעתו. 
ודאי התכוונו למצוא דרך להביע את צערם ובשתם. אולי שקלו 

לפן  אפוא באומץ אל משרדי הפירמה ׅלהציע פיצוי נאות ... אבא ט
"סילואני בע"מ", ששכנו במורד רחוב הנסיכה מרי, הציגעצמו 

סילואני האב...תשובה  –באנגלית וגם בצרפתית, לדבר עם מר אל 
  (0)"מאת משבחת  סלואני לא קבלנו

"  قًا كاف في نية والجي ...أف يترال ويدتفدخا عغ  حة الصفل عػاد 
 ابيا عغ أسفيس فوعغ خصػرة جخ و.  قا ارادا أف يججا وسيمة يعخبا

. ربسا فكخا في عخض تعػيس مشاسب ... وكحلظ اترل أبي بجخأة اوخجميس
بسكاتب شخكة )الدمػاني وأبشاؤه محجودة الزساف( التي مقخىا بسشحجر 
 شارع األميخة ماري ، عخؼ نفدو باإلنجميدية وأيزًا بالفخندية وشمب أف

 م"مغ عاهمة الدمػاني الكششا لع نتمق ردً يتحجث  إلى الديج الدمػاني األب...

وف  ،حا إشار  إلى أن العخف لغ يربمػا السرم اإلسخائيم  الحؼ ينادؼ از    
 اإلسخائيميػن، وأنهع لغ يعخفػا إال لغة الرػ  ولغ ي  عػا إالَّ االعنف والرهخم

ولمتجليي أن الا صية العخإلية تتسع االرسػ  والطمع وال يججؼ ععها إال     
السرم؛ فرج ااء ويف عاعػس عػز لػالج الصيي عػاد و،ػ  الرػ  متى أثناء

ראיתי מרחוק איך איש " يعاقل ألتز عائاة اعج مادص اإليااة 
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המים שבמרכז החצר המרוצפת, עומד -משתולל אחד, ליד בור
ומכה את עאישה, לא באגרופים ולא בסטירות לחי כי אם במכות 

לאט, לעומק,  יד רחבות כבדות ותכופות, מכה אותה באכזריות,
מכה אותה על ראשה על גבה על כתפיה ולרוחב פניה, לא כפי 

על סוס. או  זעים פראית-ילד אלא כמו ששופכים חמת שמענישים
 (0)"על גמל סורר

" رأيت مغ بعيج رجال ثاهخًا، بجػار بئخ الساء السػجػد في مشترف الدا ة 
 لصساتالسخ ػفة، يؿف ويزخب عاهذة، ليذ بالمكسات أو الرفعات وإنسا 

يجوية كثيخة وشجيجة ومتتالية، ضخبات و ذية، ببطء، بقدػة عمى رأسيا 
ا وعمى ضيخىا، وعمى كتفيا وعمى كل وجييا، ال كسغ يعاقب شفال، وإنس

 يرب جاـ غزبو اليسجي عمى  راف أو عمى جسل ىارب"    

كما ي كج عاعػس عػز ف  عناسعا  عجيج  عمى عجار الخواية عمى أن      
،ح  اهرض ،  أرض إسخائيي وأن ،جخ  اليهػد إليها ،  عػد  هرض 

 :يهيػن 

יודעת הזאת להבין אחת -איך אאיר את עיניה של הילדה הלא"   
של בית ציון? בעזרת פנטומימה? בתנועות ולתמיד את צדקתה 

 מחול? ואיך ַאקנה לה באין מילים את תודעת זכותנו על הארץ?

ישראל יש די מקום לשני -ומחווה באוזניה את הדעה שבארץ ...
לחיות זה עם זה בשלום ומתוך כבוד  העמים, אם רק ישכילו

 (2)  הדדי"

داهسًا  ق العػدة إلى "كيف أوضح ليحه الصفمة غيخ السجركة أف تفيع 
أقشعيا  ممم ييػف؟ وكيف أجعميا تجرؾ بجوف كمسات  قشا في األرض

بالخأي بأنو يػجج عمى أرض إسخاهيل مكاف يكفي لذعبيغ، إذا تسكشػا مغ 
 العير معشا في سالـ وا تخاـ متبادؿ"
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ي كج عػز عمى أمكية اليهػد ف  فمسصيغ وأن اهرض ،  أرض و،نا     
 ،أن اإلسخائيمييغ ،ع اهييو  ،ػ ف  إقاعة دولتيغ،إسخائيي، ومي الصخاع 

وذلظ يتيا عج عياليع وبذا أقيمت دولة لميمسصينييغ فه  دولة ار عرػعا م 
 (ٔم)اإليجيػلػاية الصهيػنية

رأؼ العخف ف  الصخاع عج اإلسخائيمييغ يػعئ أن  عػز وعنجعا يعخض    
اإلسخائيمييغ يندعػن اهرض عغ عركها الياسجيغ )أؼ أن العخف ،ع 

בעניה " :ال يست رػن ،ح  اهرض قائر -عغ واهة نطخ   –الياسجون( 
זה מאות  הערבים במרחבי הארץ, היתה כל הארץ אדמת ערבים

מכאן לפשוט  זרים לאבשנים. עד שבאו הבריטים ועודדו המוני 
במרחבי הארץ, ליישר גבעות ולעקור כרמי זית עתיקים 
בתחבולותיהם את האדמה, חלקה אחד חלקה, מידי בעלי 
קרקעותמושחתים, ולנשל מעליהאת האיכרים אותה זה כמה 

 (2)...   דורות

" في رأي العخب كانت األرض كميا عخبية مشح مئات الدشيغ  تى جاء 
وشجعػا  ذػدًا غخيبة ليدت مغ السكاف عمى االنتذار في البخيصانيػف 

أنحاء األرض عمى تػشئة التالؿ واقتالع كخـو الديتػف القجيسة وامتالؾ 
األرض بحيميع، قصعة تمػ األخخى مغ أيجي مالكيا الفاسجيغ وشخد 

 " الفال يغ الحيغ يدرعػنيا مشح أجياؿ عجيجة

وف  عسار آلخ ي اول عاعػس عػز أن يمر  االمػم عمى أوروإلا ف      
رج أؼ الصخاع العخإل  اإلسخائيم  وتػتخ وقما الجانبيغ عغ المصيخ إذا فَ 

 "شخف مرز، عارلًا نطخ كي عنهما لآللخ قائر 

                                                           
ية ، دراسة في ت جهوت السجتسع السرائيلي أ.د/ دمحم خليفة حسن: الشخصية السرائيل - 0

، سركاز الدراساوت الشارلية  ، 2نح  السالم، سلسلة الدراسوت الدينية  التوريخياة، العادد 
 .88ت(، ص  –جوسعة الموهرة،)د 
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הקונפליקטים הנוראים ביותר הם לא פעם דווקא אלה המתגלעים 
גשנית הנפוצה בכמה חוגים, לב ר-בין שני נרדפים. רק במשאלת

הנרדפים והשוקים באשר הם מתאחדים תמיד מתוך רגשי 
סולידריות וצועדים כאיש אחד אל הבריקדות כדי להילחם יחדיו 

האכזר. לאמיתו של דבר, שני ילדים של אב מכה במדכאם 
ומתעלל, לא בהכרח הם נעשים בני בריח, ולא תמיד שותפות 

פעם הם רואים איש באחיו לא  הגודל מקרבת אותם זה לזה. לא
אח לגורל כי אם דווקא את צלם פניו המבעיתים של רודפים 
המשותף.אולי כך הם בני הדברים בין ערבי ליהודי, זה כמאה 
שנה:אירופה שהתעללה בערבים, השבילה ועשקה אותם באמצעות 

היא -היא –האימפריאליזם, הקולוניאליזם, הניצול והדיכוי 
מכל קצווי היבשת ולרצוח כמעט את כולם.  לעקור אותם אירופה

מביטים בנו ורואים לפניהם לא קומץ ניצולים  אבל הערבים
היסטוריים למחצה אלא שלוחה חדשה ויהירה  של אירופה 
הקולוניאלית, המשוכללת והנצלנית, שחזרה בעורמה אל  המזרח 

ולנצל ולנשל ולעשוק. ואילו  כדי לבוש -הפעם בתחפושת ציונית –
לא קרבנות כמותנו, לא  ורואים לפנינו ו, מצדנו, מביטים בהםאנחנ

דם, -צמאי אחים לצרה, אלא קוזקים עושי פוגרומים, אנטישמים
כאן  נאצים בתחפושת: כאילו רודפינו האירופים שבו והופיעו

 -בארץ

-הם שופכי-התעטפו בכאפיות, גידלו שפמים, אבל הם ישראל,
ומתמיד אינו אלא לחתוך את שכל עניינם מאז   דמינו הוותיקים,

 (0) "שעשועהו גרונותיהם של היהודים לשם ההנאה

دة بيغ شخفيغ السخيعة لمغاية ىي تمظ التي تشذب عا الرخاعات" 
مزصيجيغ ...ربسا كاف ىػ شكل األمػر بيغ العخبي والييػدي مشح ماهة 

التي نكمت بالعخب ،أذلتيع وضمستيع عغ شخيق سياسة التػسع أوروبا ؛عاـ 
أوروبا التي اضصيجت الييػد  ىي نفديا –االستعساري واالستغالؿ والقيخ 

وقسعتيع ، وفي الشياية سسحت لأللساف وربسا ساعجتيع القتالع الييػد مغ 
، لكغ العخب يشطخوف إليشا ، وال كل أنحاء القارة  ولقتميع جسيعًا تقخيبا 
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ومتغصخسًا ألوروبا  فشة مغ ناجيغ شبو تاريخييغ ، إنسا رافجًا ججيجُا  يخوف 
متشكخة  –االستعسارية الستقجمة االستغاللية التي عادت بجىاء إلى الذخؽ 

 تى تعػد وتدتغمو وتصخد وتزصيج، بيشسا  –في زي  ييػني ىحه السخة 
نحغ مغ جانبشا، نشطخ إلييع وال نخى ضحايا مثمشا، وال إخػاف في السحشة 

لمدامية متعصذيغ لمجماء، نازييغ  اديغعمإنسا قػقازييغ مختكبي محابح، 
متشكخيغ: وكأف مزصيجيشا األوروبييغ قج عادوا وضيخوا ىشا في أرض 
إسخاهيل، وتمفحػا بالكػؼيات، ونسػا الذػارب، لكشيع أنفديع سافكػا دماؤنا 
القجامى وكل ما ييسيع داهسًا وأبجا ىػ قصع  شاجخ الييػد مغ أجل الستعة 

         والتدمية "

ن عػز وضَّف التخاايجيا عمى اميج المستػيا  إ يمكغ الرػلعَّ سبا ع     
ف  الخواية ل جعة أ،جاف يهيػنية غيخ إنسانية، عما ي كج أن اليوخ اليمين  
واليوخ اليسارؼ ،ما واهان لعممة وامج م كما أكج رئيذ الونيست اهسبا 

وعغ ،نا  نيح،امن اليسار يجعع اهفوار دائمًا ولوغ اليميغ ،ػ الحؼ يإقائر  
ن عا اتععز عػز عغ تػضيت تخاايجؼ ف  الخواية عمى كي إيمكغ الرػل 
 – ،ػ اتجار االمأسا  الا صيا  واهمجاص ال اية والعاعة -المستػيا  

  أن  (ٔ)أورن بغ  يػسف يعج عغ أبخز سما  اهدف العبخؼ الحؼ قال عنز
اهدف العبخؼ ،ػ اهدف الػميج الحؼ أقام دولة  ميث وضف اهدااء اليهػد 
كتاااتهع ل جعة أ،جاف ع جد  تصبيًرا ل صط ولعت لمر اء عمى 

 اليمسصينييغ وامترل اهرض وتهػيج،امم
 

                                                           
משבר ערכימ בספרות הישראליות, הוצאת יחד, ראשון  :ןבן אור וסףי 0
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 مزسػف رواية" بيشسا يشاف العالع"

لمواتعة اليمسصينية ،  ااكػر  اهعمال اهدبية “بينما ينام العالع ” رواية    
تاريل الصخاع  الخواية تستعخض ،سػزان أبػ الهػػ مػل الر ية اليمسصينية

؛ ميث استمهمت اهديعة عػلػعها عغ ٖٕٓٓعام  العخإل  اإلسخائيم  متى
يي ا  عغ إلعس و  ،الت  تجعمز الػثائا ،حا التاريل واستعانت بععس

        ،(ٔ)نػرعان فنوماتايغ لبعخيك )يعػد فمسصيغ وسرػشها(   عنها مكتل

كانت تاير ف  اليمسصينية الت  تعخض الخواية قصة عائمة )أبػ الهيجا(     
استرخار وسرم ف  إمجػ الرخػ اليمسصينية الهادئة، إال أنها عنح اإلعرن عغ 

م تعخلت لمأسا  إنسانيةم ميث تع تخميمها ٜٛٗٔعام  إسخائيي قيام دولة
 قسخا عغ قخيتها إلى ع يع الرا يغ ف  " انيغ" لتبجأ المأسا م

كما ورد   لاجخ  العائمة لخيصةيججر رسع  )التخاايجية( مجاصاه ولمتااعة  
 كالتال  االخواية و،  

  

                                                           
( ،اااااااااااااااااااػ أساااااااااااااااااااتاذ ٖٜ٘ٔديسااااااااااااااااااامبخ  ٛ)عػالياااااااااااااااااااج  نػرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف فيشكمذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتايغ 0

تاال وناشااط سياساا ، و،ااػ أي ااا كا العمااػم السياسااية فاا ع ااتز  يهااػدؼ أعخيكاا  ااااعع 
ععااخوف عنااز عسااانجتز لمر ااية اليمسااصينية وكااخ  اساات جام اليهااػد لمم خقااة كػساايمة لجااحف 

 .التعاشف العالم  والتغصية عمى اخائع إسخائيي لج اليمسصينييغ
https://ar.wikipedia.org/wiki/ن رسون_فينكلشتوين 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%86
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قخية "عيغ مػض"مم تجور أمجاص الخواية ف  ثرثينيا  الرخن العاخيغم ف  

 ممٜٛٗٔعام  الرخيعة عغ يافا

اأسمػف دراع  المأسا  )التخاايجيا اإلنسانية( هرإلعة أايال لتمظ تخيج و  
م، وعخوًرا بهديمة ٜٛٗٔاهسخ ، عنح التخميي الرسخؼ عغ "عيغ مػض" عام 

م، وعحا ة يبخا وشتير ٜٓٚٔم، وأمجاص أيمػل عام ٜٚٙٔيػنيػ مديخان 
 ممٕٕٓٓية امجحر  ع يع انيغ عام م ونهإٜٛٔعام 

العرػد الستة  تمتج قصتها عْبخ، رعد الجيي الخااج)آعال(  الخوايةاصمة       
اهول يػسف الحؼ ل ى اكي عا يممظ  وشكيرها لمصخاع العخإل  اإلسخائيم م

الحؼ لصيز انجؼ  ال ان )إسماعيي( ألا،اعغ أاي الر ية اليمسصينية، أعا 
ومياتز الت  تم ي نػُعا عغ التخاايجيا الراسية عنجعا  إسخائيم  و،ػ رليج،
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الجير اإلسخائيم ، يرف ف  عػااهة عج أليز يػسف،  انجًيا ف  يكبخ يصعج
 ناأ ف  كنف أسخ  إسخائيميةم  فرج

 "   إشكالية التخاجيجيا اإلندانية في رواية " بيشسا يشاـ العالع

سعرت اإلشار  أن عاعػس عػز تناول التخاايجيا ف  روايتز ع ي الجراسة    
؛ هنز عبَّخ عنها عغ عميزامنطػر ع تمف عغ عيهػعها اإلنسان  المتعارف 

واهة نطخ الُم تي، أعا التخاايجيا اميهػعها اإلنسان  الص يج فرج تناولتها 
التخاايجيا "المأسا "  اهديعة اليمسصينية سػزان أبػ الهػػ ف  روايتها؛ هن

امترل وضمع وقهخ وتاخيج لما تعخض لز شعل فمسصيغ عغ كانت نتيجة 
ن إوتجاُ،ي العالع لر يتزم ،حا ااإللافة إلى الترف ترنيا  الخواية؛ ميث 

ال ط الدعن  ف  الخواية اليمسصينية تصاعجًيا ال يعتمج عمى االستخااع 
الػقائج واهمجاص ااكي ام  ال  والحكخيا  ويػلج عأسا  اإلنسان عغ لرل
  مي تاج إلى تاكيظ أنها تخاايجيا إنسانية

أول ت سػزان أبػ الهػػ أن شرئج اليهػد ت خكت يػف فمسصيغم     
وتدايجوا يػعًا اعج يػم ف  اهرض بخعاية البخيصانييغ وذلظ رغما عغ 

دون دراية التعاير عج اليهػد الرادعيغ قج ماول اليمسصينيػن اليمسصينييغ، و 
 كافية ِلما ُيجبخ لهعمم

نمػذًاا لمعائر   ف  الخواية ءعائمة ي يى أبػ الهيجاقجعت الواتعة     
في يى  ؛عسترخ  اقتصادًيا وااتما ًياكانت تاري ية، الجحور الذا  اليمسصينية 

، يعمي أ،ي يرح الجيغ اهيػإل عصخ عغ عرك الرخية الت  تأسست عنح 
 االديتػن والتيغ والبخترال وكي اهشجار الم مخ م  وتمتمئ الرخيةاالدراعة، الرخية 
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 ،"عيغ مػض "لرخية  اعج لخوج اإلنجميد عغ فمسصيغ، وامترل اليهػد  
اليمسصينية الت  عبخ  عنها اهديعة عغ لرل عائمة أبػ المأسا   بجأ 
 مالهيجا

تعخلت الرخية لمرصف عا أدػ إلى دعار الرخية وقتي ععطع أ،مها     
هػػ ذلظ الماهج التخاايجؼ عغ لرل لر أبػ اتصػِّ فوتاخيج عغ تعرى عنهع، 

 :السخد قائمة

وجػيًا واسع  يػليػ ششت إسخاهيل قرفًا مجفعياً  24"في  باح اليـػ التالي، 
الشصاؽ عمى عيغ  ػض والقخى السجاورة. ذكخت وكالة )األسػشييتج بخس( 

 أف شاهخات إسخاهيمية وجشػدًا مغ السذاة قج انتيكػا 

كالسصخ، بيشسا داليا تخكس  اليجنة باليجـػ غيخ السبخر، وسقصت القشابل
مغ ممجأ إلى ممجأ مع يػسف السختعب، وإسساعيل الرارخ... سػِّيت 

 رض، وفقجت داليا أىميا ماعجا اثشيغ مغ أخػاتيا. تسجد أبػىااأل 

جثة ىامجة ...لع يتصمب األمخ سػى بزع ساعات كي يشقمب العالع رأسا 
عمى عقب، ويدقط إسساعيل مجيذا بالبكاء. واستسخت داليا في  سمو 
عمى  جرىا، خاهفة أف تزعو مغ يجىا عمى الخغع مغ وزنو الثقيل. ىاـ 

مثميع مثل داليا، عمى وجػىيع في  ست كالسغذي ناجػف آخخوف، 
عمييع. كاف اليجوء بػيزا، مجخدا مغ الغزب أو الحب أو اليأس،  تى 

ألقت داليا نطخة عمى األرض السحخوقة التي انُتدعت مشيا ممممغ الخػؼ
 (ٔ) الحياة...

                                                           
 ٗ٘سػزان أبػ الهػػ  رواية "بينما ينام العالع"، عخاج سابا، ص  0
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ال شظ أن ع ي ،حا الػيف يجسج عأسا  إنسانية ال يمكغ ت ممها، فويت    
عخوا بتمظ الم طا ، وتػايي اهديعة ويف عا نت   ا ال اليمسصينييغ الحيغ
ه،ي الرخية عغ لرل ال ػار ا ت  بيغ زعخ ولػف  عغ عممية الرصف عغ

   أمج انػد االمترل وسكان الرخية
كػا! ىحا ضخؼ اجسعػا األشياء  -" الثسيشة! تجسَّعػا عشج البئخ الذخؾية! تحخَّ

 مؤقت فقط. اذىبػا عشج البئخ!

 جر أمخ مشصمق مغ مكبخ لمرػت، وكأنو إلٌو خفي يػزع   
السراهخ...عشج البئخ، استل الجشػد ىخاواتيع، يدػقػف الحذج السحعػر 

لعخبة أسفل التل. كانت ىشاؾ عخبة مثقمة بستاع عجة عاهالت. تسايمت ا
الحي تراعج غباره بعشف إلى أعمى. وقعت امخأة عجػز عمى مثيخة التخاب 

 األرض، فحسميا أ ج القخوييغ.

)تحخؾ، تحخؾ!(  اح اإللو الستحجث مغ مكبخ الرػت. فاض الخعب مغ -
قمػب الشاس، و مق إلى األعمى كالصيػر. زقدؽ. زقدؽ... مذى القخويػف 

  (1)" ة.متعثخيغ نحػ التالؿ تحت سساء  ارق

الت   مكيرة المأسا  )التخاايجيا اإلنسانية( تصػيخ اهديعة عمى ركد     
ن، فاهعخ لع يرتصخ عمى عا نت  عغ الرصف عغ ػ تعخض لها اليمسصيني

 غاليمسصينييذعخ وقتي بي تعجا  إلى ال جاع؛ فرج أعخ الجنجؼ اإلسخائيم  
عمى أعي ال صػل عميها ف  اليػم  ا لراء عا ي ممػن عغ أعتعة وأشياء ثمينة
 :التال  ويخخ ف  واػ،هع ليصمتػا قائر

                                                           
 مٛ٘ – ٚ٘سػزان أبػ الهػػ  رواية "بينما ينام العالع"، عخاج سابا، ص  - 0
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تػقفػا ىشا! الحقاهب ىشا غجًا تأتػف وتأخحونيا. اتخكػا كل شيء،  -
السجػىخات والساؿ. سأشمق الشار. أتفيسػف؟ اذىب! تػؾف! أتفيع؟ 

  ستعػدوف. غجًا. أماف.

ضيخىا ووضع ... جخد دروير فصػمة مغ األكياس السدخجة عمى 
 محتػياتيا بجانب الحىب وغيخه مغ األشياء الثسيشة.

لع يرتصخ اهعخ عنج ،حا ال ج بي تعجا  إلى إ،جار الوخاعة اإلنسانية 
 م غلميمسصينيي

 الحراف اتخؾ الحراف! -
 تخمى دروير عسا بقي لو مغ كبخياء:

 أرجػؾ! -

 الجشجي:كانت فصػمة تدتحق أف يتػسل مغ أجميا، لكغ التػسل أغزب 

 اخخس! -
 أرجػؾ! -
  اخخس! -
 (1)" أرجػؾ! -

نتيجة تتصاعج اهمجاص وتبجو المأسا  فيما أياف اليمسصين  عغ عجد     
 ميث عبَّخ  اهديعة عغ ذلظ قائمة  رممة  إشرق النار عميز ار

أشمق الجشجي الشار مغ مدجسو مختيغ. شمقة وا جة بيغ عيشي  "    
فصػمة، عمى غختيا البيزاء، فدقصت ميتة عمى الفػر، أما األخخى 

                                                           
 مٜ٘عخاج سابا، ص سػزان أبػ الهػػ  رواية "بينما ينام العالع"،  - 0
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فاختخقت  جر دروير ...استقخت الخ ا ة في عسػد دروير الفقخي، 
و كست عميو بالعجد عغ الحخكة، وبتقخ ات الفخاش البذعة مجى الحياة، 

 ( 1)"زوجتو الكئيب.  ياة يعحبيا عبء مريخ

 سخقة االبغ  عج  عػاقف عنهااهديعة ذرو  التخاايجيا اإلنسانية ف   اسج   
 إسماعيي عغ م غ أعز قائمة   الخليج
، بيغ افي لحطة وا جة، كاف إسساعيل ابغ األشيخ الدتة عمى  جرى    

 الحانيتيغ في المحطة التالية اختفى إسساعيل.

أف تْدحق دماغًا وتغيخ مجخى الحياة، مدار إف لحطة وا جة ل ُيسكشيا  
 التاريخ...

 (2)ابشي! ابشي! ... -

مادص االلتصاف ،نا رإلما تخعد عغ لرلز اهديعة إلى ق ية الحبيج تمظ    
الر ية الت  التصيها اليهػد إلى عػروثهع الجين ، ف سماعيي سخق وأيعج 
)دافيج إبخام( وتغيخ تاري ز، فتدوج إسخائيمية وأنجل عنها يعرػف ويػرؼ و،  

   (ٖ)أسماء لها عجلػلها ف  اليوخ اليهػدؼم 
داليا وعيشاىا جا طتاف بحثًا عغ ابشيا. الػبار عمى وجييا،  خخت 

..  خختيا كانت موالربَّار عمى قجمييا. ابشي! ابشي! تفحرت األرض
مغ  أـ،عالية، نافحة، مفشيو، رو ية، مغ أعسق لػعة يسكغ أف تذعخ بيا 

                                                           
 م٘ خاج سابا، صعسػزان أبػ الهػػ  رواية "بينما ينام العالع"،  0
 ٓٙالمخاج السابا، ص  2

 الا صيا  ف  الخوايةمسػف يأت  ال جيث تيصيًر عغ أسماء  4
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أشج رغبة عسقا في عػدة الدمغ، بزع دقاهق فقط. لػ كاف ىشاؾ مغ 
 (1) داليا" يدسع نحيب

اهديعة الماا،ج المأساوية لميمسصينييغ الحيغ تعخلػا لمصخد الرسخؼ  دتعجثع  
 عغ الرخية متى ويػلهع لماير ف  ع يع انيغم

ماول اليمسصينيػن التويت عج اهولاع الججيج  ف  الم يع رغع     
يعػإلتها وقسػتها، ورغع عا يتعخلػن لز عغ ضمع وقهخ عغ قبي الم تميغ 

فالجج ي يى رغع كبخ   اإلسخائيمييغ، إالَّ أن قجرتهع عمى الت جؼ لع تنهدمم
ولعيز كان عصًخا عمى ت جؼ المغتصل؛ لحا نجج أليًخا ف  أن يجلي 
الرخية سًخا ليخاج إلى الم يع ع مر بععس ال مار الت  كان يدرعها ف  

 أرلزم إالَّ أنز ف  ع اولتز ال انية عاد ا ة ،اعج  عميػًفا امراسزم 
 السخد قائمًة  الواتعة عغ ذلظ عغ لرلوقج عبَّخ  

يحيى الحي غادر السخيع في وقاره العشيج وثيابو البيية، عاد أشبو بذحاذ "
 سمو في  ،معو كثيخ مغ الفاكية والديتػف، عمى قجر ما استصاعم ِخح 

كػفيتو وجيػبو ويجيو. عمى الخغع مغ مطيخه السدرى، جاء مكدػًا بالشذػة 
وا تفل بو الشاس بسا يميق بالخجل الػ يج بيشيع الحي استصاع مخاوغة قػة 

، ما لع تدتصعو خسذ دوؿ كبخى. لقج عاد، وميسا كانت عدكخية ال تخ ع
 (2)" ػدتو مػجدة وغامزة، فقج فعميا.ع

                                                           
 ٔٙ - ٓٙعخاج سابا، ص سػزان أبػ الهػػ  رواية "بينما ينام العالع"،  0
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اسج  اهديعة تجخإلتها الا صية ف  عائمة ي يى أبػ الهيجاء ااعتعار،ا    
لحلظ نج ت ف  التعبيخ ععَّ يجير ف   ( ٔ)فمسصينية عخَّ  بحا  الطخوف

 و،حا عا يسمى االصجق الين  أو الصجق نيػس اليمسصينييغ ،
وقجرتهع عمى الت جؼ تمنج اهايال ، وأول ت أن دور اهاجاد (ٕ) النيس 

التالية الرجو  وتمج،ع اما ي تااػن إليز عغ تاجيج عمى المػااهة والصبخ 
 والت جؼ فترػل 

جخأة يحيى الحياة في الالجئيغ الحيغ أرىقتيع وعػد األمع  (3) قشت"
 ـ1849الستحجة، وتبمَّجوا بإذالؿ عاـ 

لع يبمغ العاشخة بعج، كاف الحي ال نياية لو. بالشدبة إلى يػسف، الحي 
و(  العسل البصػلي الحي أنجده )ججُّ

بحرة زرعت نفديا في ذكخياتو عغ التيجيخ الفطيع، وسػؼ تشبت في 
 ياتو، بعج نحػ ثالثيغ عامًا مغ ؾياـ يحيى  أعساقو التحجي. في أسعج أياـ

ىسا الحي لع تعخفو  بخ متو الجخيئة، سيحكي يػسف لذؿيقتو آماؿ عغ ججِّ
  (4)" قط.

                                                           
 ٕأنطخ ،ح  الجراسة، ص 0
النيسا   ،اػ لاػن عاغ ألاػان الصاجق اهدبا ، و،اػ ياجق الاجوافج إلاى الراػل، أو  الصجق 2

ياجق العاشياة عاغ إمسااس مكيرا ، فهاػ باحلظ يعنا  ياجق التعبياخ عاغ الانيذ، وياجق 
الجوافج إلى الرػل، وقج يسامى  الصاجق الين مأنطاخ  دم ولياج قصااف  عاغ عرعاج الصاجق 

 مٕ٘ٔٓ  ٚ ٗالنيس  ق  النرج اهدب ،
  https://www.alukah.net/literature_language/0/88822/#ixzz609Lw

Vsk7 
المتخامااة ليااع "مرناات" لمتعبيااخ عااغ سااخعة وقااػ  تااأثيخ تجخإلااة الجااج ي يااى فاا   تاساات جع 4

 إيجابية لمػااهة العجوم اهايال الرمرة وعا ت جثز عغ شاقة

 مٛٚ – ٚٚأبػ الهػػ  "بينما ينام العالع، ص  نسػزا 9

https://www.alukah.net/literature_language/0/88822/#ixzz609LwVsk7
https://www.alukah.net/literature_language/0/88822/#ixzz609LwVsk7


                         

 

 

857 

كانت سبعا ف  لعف أعي   ، التمٜٚٙٔمخف ت ك  الخواية عغ      
لوي فمسصيغ  اامترل العجووتديج المأسا    عػد  اليمسصينييغ إلى أراليهع 

 التاري يةم )فجنيغ( ايع ت ت ت االمترلم
وييًا عأساويًا ف  العجيج عغ الماا،ج ٜٚٙٔوااء ويف أمجاص مخف     
م فتخوؼ الواتعة ت ت اهنراض اخاء ال خف ويف الصيمة آعال و،   عنها

  ذلظ الماهج قائمة
"  عَّ أذني انفجار مجوِّ ندف بالشة الغصاء، وسصع الزػء وكشا مغصيات  

بالػبار والحصاـ. كشت أ خخ وأبكي، لكششي لع أستصع أف أسسع نفدي. 
ث سشا نحغ االثشيغ فػؽ الخضيعة، وغصيشا رأسيشا  نطخة  بحراعيشا. ألقيتج 

خاشفة عمى ىجى فخأيتيا عالقة في مشترف  خخة،  خخة مكتػمة مغ 
متمبجًا، مبيزًا مغ الػبار، ومحسخًا مغ الجـ، أما  الخعب السصمق. كاف شعخىا

وجييا فكاف مغصى بالقاذورات. كاف الجـ يديل مغ  جغييا. ازدادت 
 نبزات قمبي وق ِػي ت بحيث أمكششي سساعيا.

. "با  .. با بػـو ، ولع أعج أسسع  . بػـو "بػـو  عَّ  ػت االنفجار أذن يَّ
ميِمًكا،  ثؿياًل  غيخه إال إيقاع ضخبات قمبي، وقخقخة الخعب. كاف  سًتا
  (1) كاليجوء الحي يدبق العا فة، أو كانكتاـ الرػت تحت الساء"

لتي  ميث ا، مٜٚٙٔالواتعة عصائخ الا صيا  اعج مخف وتبيغ     
؛ تصاف ايرج الػع ُيعترج أنز استاهجمم واهم داليا و مسغ اهفمم 

والصيمة آعال تمت ا امجرسة لبيتام  ممفالصجعا  كانت أكبخ عغ عرمها
يهعم يكبخ ويتراشج عج اعتجاءا  الصهاينة عمف وأعا يػسف  الرجس ف 

أيعج  اعج أنالميرػد عام النوعة  بنجبتز المميد  ويمتر  بػاز أليز إسماعيي
                                                           

 مٕٔٔعخاج سابا، ص سػزان أبػ الهػػ  رواية "بينما ينام العالع"،  0
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ليألح  انجيا يهيػنيام والحؼ كان قج سخقز انجيًا إسخائيميًا وقت النوعة، 
لدواتز العاقخ عغ فعي االغتصاف اهلمان  ف  ععسكخا  االعترالممم 

 ماللصهاد ك يخافيعخف يػسف ألا  الجنجؼ الصهيػن مم يرج يػسف ت ت ا
يػلج العرقة بيغ  الحؼ فوان ،حا المراء بيغ يػسف وأليز إسماعيي "دافيج"

العنصخية الصهيػنية المتم مة ف  تعاعي "دافيج" عج أليز يػسف فبي أن 
 يتعخَّف عميزم 

اقتخب دافيج مغ الفمدصيشي مدتخًقا الشطخ مغ تحت  افة خػذتو، وؾف "
زوايا فكييسا، غسازتاف متذابيتاف في  الخجالف وقج جسعيسا: تصابق

 ذقشييا، وامتالء متداٍو في الذفاه.
 جؽ كلٍّ مشيسا إلى اآلخخ مشفجًخا باألسئمة: "مغ أنت أييا العخبي    

القحر؟" وكيف أ بحت ييػدًيا يا إسساعيل؟" وفي اليػاء يحمق سًخا ال يخيج 
 دافيج أف يعخفو.

 السفخدات العبخية القميمة التي بأسٍف يميق بالسأساة سألو يػسف مدتعساًل 
 يعخفيا، ومكخًرا ما قاؿ بالعخبية.

  إسساعيل؟ىل اسسظ  -

، ثع أخح يزخبو بعِقب بشجقيتو. لع يعمع لساذا، لكشو لع   فع دافيج العخبيَّ
ركل خا خة العخبي مخَّات. فعل ذلظ مخاًرا  يدتصع أف يكف عغ الزخب.
عغ الػعي  خخ  جيقو  –الػجو ذلظ  –وتكخاًرا  تى غاب ذلظ العخبي 

 العخبي متػساًل:
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أرجػؾ، أرجػؾ، كف عغ ذلظ! نحغ لدشا إرىابييغ. إنو لع يفعل شيًئا  -
 (1)تراريحشا سارية السفعػؿ. أرجػؾ! " 

ة عغ لرل ،حا الماهج إلى تأثيخ اهفوار الصهيػنية ف  ايخ الواتعت    
الصهيػنية المتصخفة الت  "إسماعيي" ومػلتز عغ اإلنسانية إلى العنصخية 

م ولعي ف  اسع إسماعيي الحؼ ،ػ "ديييج" رعدية تتراشج عج الكيع اإلنسانية
  تجل عمى ذلظم

 نجج أنفأن الخواية مممت قجًرا كبيًخا عغ اهاعاد اإلنسانية؛ عغ المرمع و    
يتخك رسالة هلتز و االمراوعة الناش ة مجي ا،     قخار  اااللت اق يألح يػسف

 مٜٚٙٔف   ويغادر، ويكػن أمج أاصال ععخكة الوخاعة ف  اهردن

عغ التغييخ عغ ولعهع  التػقف قخروا عجم الخواية و،حا ي كج أن أاصال    
؛ فوان ذلظ تماُيا عج الععج اإلنسان  الحؼ يهعالمأسػؼ الرائع الميخوض عم

ا ثمنً  ل يع ارائز وواػد ، ولػ أدػ ذلظ إلى دفج مياتز اإلنسان ،ػ  سع 
اأنها  يميد الخواية ويصنِّيها عا او،ح (ٕ) ا لخمالستمخارية ال يا  لإلنسان 

أن تت ح العمع والمعخفة سرًما لممراوعة  فرخر  آعال رواية إنسانيةم أعا
عمى عن ة دراسية ف  أعخيكا،  تنييحا لػيية والج،ا، فت صي والت جؼ،

العممية ف  أعخيكا إال أنها لع ورغع أنها استوممت عسيختها  موتغادر الرجس
 تنذ شعبهام
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ثع ااء تخكيد اهديعة عمى ق ية عهمة اًجا و،   ق ية االنتماءم     
ووشنز متى وبن مط  امكاسل هرلز فتايخ إلى عجػ انتماء اليمسصين  

 قج ت را االسترخار والتمتج ا يا  أف ي فتحكخ عمى لسان اصمة الخواية آعال 
الجشػبية،  "كاروليشا "بعج سشة وا جة مغ البجء بالجراسات العميا في  "    

 (1)"و متشي البصاقة الخزخاء، وأ بحت الػاليات الستحجة بمجي الججيج.

 وتغيخ اسمها عغ آعال إلى إيم  وفًرا لمػلج الججيج 
آماُؿ الالجئيغ الرامجيغ والبجاياُت السأساوية. أ بحت اآلف  "إيسي"  
في أرض االمتيازات والػفخة. البالد التي تجفقت عمى سصح الحياة،  "إيسي"

 اشتخيتيامدتمؿية تحت سساوات ال تتدعدع. بالد كانت الػاجية التي 
لشفدي، غيخ أني بقيت أنتسي إلى األبج إلى تمظ األمة الفمدصيشية التي 
ُنفيت إلى الالمكاف. العخوبة ونجاءات فمدصيغ األولى ىسا مخساي في 

 (2)العالع."

ف  ،حا المرصج عغ الخواية لع ت كج أعال عمى انتمائها ليمسصيغ فرط بي     
وتستمخ آعال ف  عسيختها، وعغ لرل  ت كج عمى ،ػيتها العخإلية أي ام

التػايي عج أليها يػسف ترخر العػد  والاير عج أليها وزواتز فاشمة 
وابنتهما "فمسصيغ" ف  ع يع شتير ف  لبنان، وتتدوج امااج يجيا أليها 
المراوم، وت مي ف  شيمتها سار ، ثع تتعخض بيخو  ولبنان لرعتجاءا  

خيكا لت عغ لدواها وزواة أليها وابنتز اإلسخائيمية، فتعػد آعال إلى أع
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"فمسصيغ" وشيمز الرادم، لجػءم ف  تمظ اهثناء تجتاح إسخائيي بيخو  ولبنان 
 فيرج زواها شهيجا، ويح،ل أليها عج أفخاد المراوعة إلى تػنذ كرا يغم   

تجلي المميايا الصائفية لصبخا وشتير  تستمخ عأسا  اليمسصينييغ ميغ    
ورلى الصهاينةم  فيها توػن فاشمة  عجدر  ت ت سمج ونطخويكػن ،ناك 

 وانينها عغ ال  ايام توػن يػرتها عج شيمتها وععرػر  "فمسصيغ"وابنتها 
 ممالعصغ لمػيػل لمجنيغ عػثرة ف  يػر وسائي االعرم

يػر  الواتعة ،حا الػلج المأساوؼ عغ المعانا  وااللصهاد و،جر        
 قائمة الوخاعة اإلنسانية 

 تى عبخ أسالؾ الياتف، كاف الحدف   ىاتفشي يػسف  ارًخا.  ارًخا.  "
ع الخيح كمَّسا  في  ػتو يكفي لذقَّ عشاف الدساء ال أزاؿ أسسعو يحصِّ

 مذيت:
ـ؟ -  كع يجب عميشا أف نتحسل؟ وكع يجب عميشا أف نقجِّ

 انتحب مثل شفل:
 فاشسة!  بيبتي، فاشسة! ىل رأيِت ماذا فعمػا!؟ -

 سأؿ،  خخ، وأجاب نفدو: 
ػا بصشيا، آماؿ! -  لقج شقُّ

 لع يكغ لجي أي كمسات.
  خخ أكثخ:

 لقج شقػا بصغ فاشستي بدكيغ! قتمػا أشفالي... قتمػا أشفالي يا آماؿ.
 (1)يا هللا! يا هللا..."  
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تصػر اهديعة ف  ،حا الماهج عجػ وماية السمػك الصهيػن  الت      
بمغت ذروتها ف  عػقيهع عغ فاشمة ال اعيم ع ي ،ح اهعخ عغ شأنز أن 
 يكسل الر ية اليمسصينية ا،تماًعا عالميا وبنسانًيام فما يتعخض لز
ال  – اليمسصينيػن يم ي تجسيًجا مكيكًيا لمتخاايجيا اإلنسانية اميهػعها الص يج
وليست  -يجعي اهديعة ف  مااة الستجعاء التخاايجيا ف  النز اهدب 

 عجخد زعع أو ادعاء نتيجة ععترجا  زائية أو تاريل عدورم 

 يإسماعي تواف اهديعة عغ عسيخ  ميا  ف  الخواية ف  عسار آلخ       
بي لااط يهػدّؼ يجعى عػشيز، قام ،ػ عغ قِ الحؼ ُسِخق و،ػ ابغ ستة أشهخ 

،حا "ديييج"  يكتافوزواتز "يػالنتا" العاقخ بتخإليتز، وأشمرا عميز اسع دافيجم 
  المتَبن  لز( بحلظ، وكحلظ )أعز المتَبنية(مم ػ )أب السخ ويتأكج اعج أن يعتخف

م ويكػن لز اإلسخائيمية التمدق النيس ، ويتخك زواتز مساسإ دافيج "اير " في
  ولج يتيهمز وولج آلخ يػغي ف  يهيػنيتزم

ويصااي "آعااال" يع اث عااغ اااحور  ويصااي لم اايع اناايغ ويعاخف أيااغ ،اا  ألتااز 
ياجرك أن ياهيػنيتز انتراعاا  ممالمصانػعػن أعاجاء إليها، وياياػن باػح اهلاػ 

لاااا ية اأاعاااااد  لمحا اااة النازيااااة لميهااااػد عبااااخ عحا ااااة اليمسااااصينييغ، وأن الوااااي
ياار  ولاع  م ُتستندف دعااء الجمياجم لاع يساتصج إنواار عاا كاناز وال عااعتناق ة

      ممينتع هؼ عنهمام وإلكي اهمػال اإلنسانية عهجور 

نج ت الواتعة ف  إبخاز ال الة النيسية الت  يمخ بها "إسماعيي" عغ عأسا  
إنسانية تسببت فيها الصهيػنية اأفوار،ا المتصخفة غيخ اإلنسانية وأنتجت 

 إسماعيي "دافيج" إنسانا عاػ،ا يعان  عغ التناقس فرالت الواتعة عمى لسان 
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لقج أ ببت "يػلشتا". كانت األـ الػ يػجة التػي عخفتيػا فػي  يػاتي، لكشيػا  –" 
عسيقػة تدػببت فػي ضػخر شخرػي كبيػخ،   كحبػة سسحت لي أف أعير فػي
 أضاؼ: . تػؾف بخىة وأخح يذخب ثع.مغ أجل أمػمة بال مشازع.

يسكغ أف "يػلشتا" أ بتشي أيزا. ال يداورني أدنى شظ في ذلظ، ولكغ ال  -
 يترالح الحب مع الخجاع.

و في نطختو السحجقة بعيًجا، وركدىا في الؿبزة  ػؿ كأسو  جسع جخو  
واضًعا إياىا عمى الصاولة كسا لػ كاف يخيج تعميع البقعة التي تقع فييا 

   (1)الخيانة." 

وتستمخ اهديعة ف  الرز عغ ،ح  المسيخ ، فععج ويػل إسماعيي     
الجدء المنرػص عغ قصصهعمم قصة شعل  استوممػا "دافيج" هلتز آعال

ل ية اصعمها المخ عمى كي فخد فػق اهرض أو ت تها وف  كي زعان وأؼ 
 …عكان وعبخ عرػد

كما تستمخ الواتعة ف  سخد الػاقج السياس  لميمسصينييغ ميث قخر    
 اإلنسان اليمسصين  أن يت ػل عغ

ااهمجاص أيعج يع ث عغ  مالة إلى ق يةم فععج أن كان عنصًخا عنيعرً 
الت  أعاد  المراوعة  ذاتز ويعيج بناء ذاتز عغ لرل ان ماعز لرنتيالة

 عخفا  ورفاقز دولة ولػ عغ َوْ،عم لمجالي وينعت لياسخ

 بتاجيج عغ أليها إسماعيي، فمسصيغف  تمظ اليتخ  عاد  آعال إلى     
لرجس لتمتر  اصجيا والج،ا اليهػدؼ العامث الحؼ أنرح  أبػ،ا إلى ا توذ،ب
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م والحؼ ينتم  ليهػد لج إسخائيي مٜٛٗٔعغ عػ  ع را يػعا ف 
الصهيػنيةم وليغص  لها أمجاص عغ الرصة لع توغ تعخفها اعجم وتعػد لم يع 
انيغ لتجج الم يع يع  االعاخ واالستعجاد لممراوعةم وعخفا  ُع ايخ ف  

صمػف عنز أن ي ارف اإلر،اف !! وتوػن ،ناك بجاية نهايتز عراشعتزم ع
كجسج وليجلي ف  دور  تاريل الن ال الستخااع فمسصيغ ولبايال الرادعةمم 
وتجج يجيرتها ،جػ ُع رمة ااهسى؛ زواها ف  المعتريم وابنها استاهج ف  
االنتيالة اهولىم وابنها الصغيخ فرج النصا اعج اعترالز هسبػع أيام 

نتيالة اهولى، وكان عمخ  ست سنػا ، ،ػ ا ن شاف ياعت وفنان اال
يرػل كي عا يعتمي ف  نيذ الناس، وعما يعانػن عغ ضمع وعا يمارسػن عغ 

وابنها االلخ عج المراوعةم وي جص االاتياح لم يع … عراوعز عبخ رسمز
 انيغ، وتوػن آعال ال  ية الججيج  و،  ت م  سار  ابنتها عغ الرتيمم

؛ هن فيز يطهخ الواتعة عاهج عػ  آعال و،ػ عاهج أشج عأساوية تصفف
  أيجيػلػاية العجاء لإلنسانية )الصهيػنية(  ياال  عمية المعتجؼ والمعتجػ

مة بأجداد ال  ياة فييا ومكجَّسة وا ًجا فػؽ  " كانت أرضية الذا شة مثق 
آخخ، مثل ألػاح الخذب... وفيست مجى خصئي بححر،  خكت عيشي فقط، 
نطخت إلى األعمى فخأيت القشا ة. ال يداؿ الييػد ىشا...التفُت بخعب شجيج 
 ػب التكتكة السعجنية، فذعختُ  بفػىة بشجؾية عمى جبيتي قبل أف أرى 

 شعت المحطة لشا فزاًء، دافعًة  لجشجي الػاؾف أمامي.االػجو الذاب 
 الػبار بعيًجا، ووضعتشا مًعا.

ىا نحغ ىشا اآلف أرى عجستيو الال قتيغ تدبحاف في عيشيو، والعخؽ     
أشعخ برفاِء ال يسكغ تفديخه. السػت في يقيشو  يتجفق عمى جبيشو.

 لكشو ال يصمق الشار. وا تخامو وسكيشتو السدتحقة قبل أف يأخح بيجي.
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عيشاه تصخفاف بذجة. وقصخة عخؽ و يجة تشتقل مغ  اجبو ندواًل عمى     
  وجيو. ُأراقبيا تدقط وُأال ظ فحة 

 بذختو السمداء، ال يداؿ أ غخ بكثيخ مغ أف يحتاج إلى  القة مشتِطسة.

بيحا الرغخ. يعخؼ ذلظ  ىحا الشفػذ عمى الحياة عبٌء  اعق عمى شاٍب    
ويخيج أف يتخمز مغ ذلظ العبء. إنو أكثخ وسامة مغ أال تكػف لو  جيقة 
تشتطخ عػدتو بقمق. كاف سيفزل أف يكػف معيا بجاًل مغ أف يكػف مع 

 ضسيخه مع عبئو أو معي.

أنا أعخؼ أنو قج ق تل سابًقا، وىػ يعخؼ أني أعخؼ، لكغ لع يدبق لو       
قطُّ. عيشاي الخؾيقتاف بُحب األـ وبيجوء امخأة ميتة أف رأى وجو ضحيتو 

ُتثقالف نفػذه وأضغ أنو سػؼ يبكي. ليذ اآلف. ال  ًقا. عشجما يكػف وجًيا 
أشعخ بالحدف ألجمو. الحدف ألجل الربي  لػجو مع أ المو ومدتقبمو.

السكبَّل إلى القاتل. أنا  ديشة ألجل الذباب الحيغ يخػنيع قادتيع مغ أجل 
 (1) أعالـ و خب ونفػذ."رمػز و 

الماهج أنز كما كانت آعال ل ية عغ ل ايا  ،حا تايخ اهديعة ف    
 ةاالمترل ف ن الجنجؼ اإلسخائيم  ،ػ أي ا ل ية عغ ل ايا الصهيػني
ميث أابختز عمى أن يت مى عغ إنسانيتز ويػااز ل يتز ويرتمها دون أؼ 

   الصهيػنيةمانتصاًرا لحوؼ النيػذ وانتصارًا لمعنصخية ذنل 

عاتت و،  رالية هنها أنرح  ابنتها عغ المػ   تصخح اهديعة أن آعالو     
هنها كاف ت ونالمت عغ أاي الر ية اليمسصينية ورإلما عاتت و،  رالية 
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الاعل  وتخكت ابنتها و،  تعخف مكايةمتى آلخ ل طة عغ مياتها، 
  فترػل  ها تومي عسيخ  ن الهاكمها عمَّ  اليمسصين 

ر ا ة قتمت آماؿ  تى عشجما فاضت آماؿ خارج جدجىا، وتجخَّدت  "
أنيا أنقحت ابشتيا.  عيشاىا مشيا ماتت دوف أف تعخؼ السػت. ماتت بفخ ة

بأفكار مغ الخضا وبحب. ماتت كيسدة؛ كأف السػت نفدو خِجل إزاء 
انكذاؼ قمب جخيح فمع يذأ أف يفدج تمظ الخقة بإعالف وجػده. فغشى ليا 

 (1)ىا." لُييجِىج

سار  عغ الم يع اعجعا اكتممت  بنتهاوت خج ا اعج عػ  اصمة الخواية آعال،   
عنج،ا كي ال كايةم وتعػد هعخيكا ععها ابغ لالها اليهػدؼ وابغ عمتها 
 اليمسصين  و،  اهعخيكية، ااخا عغ يمل وامج اعمتهع اهقجار أعجاءم

  م الاراء اليمسصينليبجؤوا ميا  اجيج  تع ث عغ ععنى وعغ اجوػ ف  رممة 

عما سبا يت ج أن الخواية عتعجد  اهاعاد؛ فه  تاريل عمى شكي      
فيها تتعخف عمى م وت ثخ فيزرواية، و،  نماذج إنسانيز تاير عج الرارغ 

 كبيخم لمعنى، لممآس  م ػر لمعرقا  اإلنسانيةم ال يا  ال اية هاصالها

ف  الخواية يخلة تسأل عغ اإلنسان وواػد  وعصيخ  عا الحؼ اعمز ف  
 ععادلة ،جر عستمخ  نيسيا وواػديا ومياتيا كخوح واسج واػد وعجم أي ام

ال الة، )لرج عبَّخ  الخواية عغ ولج اإلنسان اليمسصين  ف  كمتا ال التيغ    
الهع اإلنسان  هؼ إنسان يعان  عغ تععا   عغ عبَّخ والر ية(، كما أنها 

م  رت بحلظ أن يصما عميها رواية إنسانيةتاالستعمار ووير  العنصخية فاس

                                                           
 م٘٘ٗعخاج سابا، ص سػزان أبػ الهػػ  رواية "بينما ينام العالع"،  0



                         

 

 

867 

اعتبخ النراد رواية "بينما ينام العالع" رواية فمسصينية إنسانية بجراة ظ؛ للح
عالية فه  رواية فمسصينية؛ هنها ت رخ لخممة المأسا  اليمسصينية عبخ سععيغ 

و،حا عا …عامم وبنسانية؛ هنها تغػص ف  اإلنسان وعنز وهامز وعيترج  لزعا
 (ٔ)يميد،ام 

التخاجيجيا اإلندانية بيغ رواية "قرة عغ الحب والطالـ " ورواية "بيشسا  
 يشاـ العالع" دراسة مقارنة:

 -عػلػع الجراسة –اعج استعخاض اهديبيغ لمتخاايجيا ف  الخوايتيغ     
يمكننا عخض أواز االتياق وااللترف عغ واهة نطخيهما كي وفا الجانل 

 مالحؼ يم مز

  الخواية ع تػػ و استصاع اهديعان أن يخإلصا اعرقا  بيغ لػمة الغرف
 مالمتمر  والتأثيخ عميزجحف ل

                                                           
 : لراءة في ر اية "بينسو ينوم العولم" للكوتبة س زان أب  اله ى، العربي دأحس 0

http://bodor-hoppy.blogspot.com/2015/02/blog-post.html 
https://ayyamsyria.net/archives/115963     

http://bodor-hoppy.blogspot.com/2015/02/blog-post.html
https://ayyamsyria.net/archives/115963
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لخواية )قصة عغ  فنجج عػز قج ات ح لػمة الينان اإلسعان  بيكاسػ غرًفا  

 و،  )التخاايجيا(ت ت عسمى ٖٜٓٔو،  لػمة ُعِخلت عام ال ل والطرم( 
وامج  ا أسخ   رثة أش اص، راي واعخأ  وشيي، اهش اص ال رثة قج يكػنػ ل

المخأ  تعص  ضهخ،ا لمناضخ وال يطهخ عنها سػػ اانل   عيوكة أسخ ولونها 
ف  ،حا عا يايخ إلى  ي، .أسييواههام كما أن نطخ،ا عخّكد إلى  وامج عغ

الصيي يبجو وكأنز الا صية  أنها تمػم الخاي وتعتبخ  عس ػال عما مجص 
يج  الممتّج  إلى الخاي ونطخاتز التائهة تعص   ،المخكدية ف  ،ح  المػمة
والسمػانم وقج توػن مخكة يجيز تعبيخا عغ مااتز  إمساسا ا ااتز لمتعاشف

الخاي يبجو عنس عا وغيخ عكتخص اما يجخؼم تعابيخ  تػم   .لمجفء اإلنسان 
وُي تمي أن يكػن رّد  المخأ ،إاعاد نيسز عغ لمسة الصيي ونطخا   ي اولاأنز 

عغ  مفعي الخاي غيخ المعال  انعكاسا لاعػر  االحنل أو تأنيل ال ميخ
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أنهع الػالج أن ال رثة فرخاء، إذ يبجون ميا  اهقجام ويختجيػن عغ البخد كما 
 نمال د  غارقػن ف 

المػمة، ثّمة إمساس والج االيرجم لوغ شبيعة المأسا  ليست وال ةم قج ف  
لونها تعبخ  .ال ش ء ع ّكج متوػن عخلا، عػتا، اػعا، أو كارثة شبياية عا

 (ٔ)فمعغ شعػر اال دن واهلع واالغتخا

عما عخَّ أن عاعػس عػز نجج ف  التيار ،ح  المػمة لمتعبيخ  العام ة تخػ    
، وعأساتز الت  مادص انت ار أعزع ي  از عغ أمجاص أثخ  ف  توػينز النيس 

فاهف يعتنا اليوخ الصهيػن  اليمين  واهم  ؛أسخ  عيوكة فوخًياعاشها ف  
والصخاع الجالم  الحؼ  ،ولونها ال تستصيج البػح بحلظ تعتنا اليوخ اليسارؼ 
اهعخ الحؼ اليوخ اليسارؼ  إلىاليوخ اليمين  المتصخف عاشز عنج ت ػلز عغ 

عت ارإلة تجا  الر ايا السياسية اسبل لمفياتز الجينية وثرافتز   ءأرا اعي
 مخوايةملكعصي الصهيػنية 

قج است جعت لػمة  الهػػ  اأا رواية "بينما ينام العالع " نجج أن أعا ف     
 ،ااف قجيع إلىعمى غرف الخواية، تطهخ عميها شيمة ترف وميج  وتستنج 

الت  تصي عغ ااف قجيع عميز آثار زلارف أمج النراد  أن اليتا  الصغيخ   ذكخ
 (ٕ)ممبهتت لػنها، ولونها تايخ إلى عجج دارس وعدم عنصخ قجيمة 

اهديعة ُوفرت ف  التيار تمظ المػمة غرًفا لخوايتها فه  أن  تخػ العام ة   
الحؼ يتجا،ي ت مي أك خ عغ رعد، فوأن الصيمة ف  عػااهة عج العالع 

                                                           
1
 http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=522019 

 د  عارف الونعان   لغة تنهي عغ المأسا  شعخيتها 2
 https://www.alittihad.ae/article/118943/2012/ 

http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=522019
http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=522019
https://www.alittihad.ae/article/118943/2012/%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d9%87%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%a9-%d8%b4%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d9%87%d8%a7
https://www.alittihad.ae/article/118943/2012/%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d9%87%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%a9-%d8%b4%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d9%87%d8%a7
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ععاناتها، ورغع ذلظ ترف عخفػعة الخأس ف  عينيها ابتساعة لفيية عيعمة 
و،ػ وميج أعام الم تي  إلى الاعل اليمسصين المػمة  خعدتورإلما  ماا عال

ي كج  التاريل أنالمغتصل هرلز بينما ينام العالع عغ ق يتز، رغع أنز 
 ،ح  اهرضمال يا  عمى يمن ز ما  عا احور  ف  تمظ اهرض،

   عنػان الخوايتيغ ااء عمى الن ػ التال 

ف   عػزع تػا،ا؛ فرج عخَّ عغ  ععبًخاعنػان " قصة عغ ال ل والطرم"  ااء
   عخممة ال لمخممتيغا مياتز

قبي انت ار أعزم أعا الطرم فيعن  از الػمج  العميرة الت  عاشها رغع واػد  
 أعزموزاد ،حا الطرم اعج انت ار بيغ والجيز، 

اهديعة ميث قجعت ؛ أي اكان عناسعا أعا عنػان رواية )بينما ينام العالع(    
مخف  حاالمترل اإلسخائيم  ليمسصيغ عن الت  نتجت عغالمأسا  اليمسصينية 

ويػر  اليمسصين  اكي تياييي مياتز المأساوية، وواقعز المخيخ، م، ٜٛٗٔ
ييرج اهعي ف  الت خر عغ كي ذلظ والعالع يتغافي عغ ق يتز، ورغع ذلظ لغ 

 االمترلم

  في  رواية " قصة عغ الخوايتيغ، وشبيعة التخاايجيا ف  أسعاف ت تمف
التخاايجيا ،ػ عا ي ممز اليهػد عغ أفوار  أسعافال ل والطرم" نجج أن 

لرلصهاد ف  والت  كانت سبعا ف  تعخلهع ؛ ػلػاية يهيػنيةيوأيجوثرافا  
             (ٔ) مهاالت  عاشػا بين الاعػفوغيخ،ا عغ أوروإلا 

                                                           
1
أثبتت العجيج عغ الجراسا  أن اليوخ اليهػدؼ وال رافاة اليهػدياة عاغ أ،اع أساعاف الاصهاد  

 أوروإلا وغيخ،ا لميهػد عنها 
== 
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وايصجاعهع بديت ،جختهع إلى فمسصيغ اعج تعخض لز اليهػد  إن عا   
وواقج ال ال ي كج واػد  "أن فمسصيغ أرض ار شعل"االدعاءا  الصهيػنية 

بيغ الاعبيغ  اهعخ الحؼ أدػ إلى المػااهة عنح آالف السنيغ؛ غاليمسصينيي
ااالغتخاف والػمج  العميرة كالاعػر ع مت نػًعا عغ التخاايجيا عتعجد  اهواز 

  واإلمساس الدائف االحنلم
عغ  فرج نتجت "بينما ينام العالع"التخاايجيا ف  رواية  أسعاف وشبيعةأعا    

 ،ي اف اهرض اهيمييغه ،الرسخؼ  والعجوان والتهجيخامترل اهرض 
 تخاايجيا نت  عنها ف  التعاعي عج ا لخ؛ اإلنسانيةوعجم االكتخاص االكيع 
الت جؼ  إال أنها لمرت روح؛ و،جر الوخاعة اإلنسانية اليرج، واليرخ والػمج 

 وع اولة التغييخموالمراوعة والمػااهة 
ن التخاايجيا اميهػعها اإلنسان  ال تنصبا عمى رواية إعغ ،نا يمكغ الرػل    

عػز لت ريا أ،جاف  وضَّيهارج ف، هنها نتجت عغ اعترادا  زائيةعػز 
 هنهاالت  قجعتها سػزان أبػ الهػػ  الخواية وبنما تنصبا عمىالصهيػنيةم 

لرية عأسا  العصخ هؼ إنسان تعخض لمطمع وااللصهاد ف  أؼ عكان 
 وأؼ زعانم

 ماهمانت ار ا ااء  نهاية الخوايتغ ع تميتان ميث أنهى عػز روايتز 
مر سياسيا عغ واهة نطخ يهيػنية و،ػ مي  الخواية عغ لرل قجمكما 
الجولتيغ دولة إسخائيي لها كي عرػعا  الجولة عج االمتياظ االرػ  قيام 

                                                                                                                         
== 

المخكعاااة، دراساااا  نطخياااة د  عباااج الػ،ااااف   المسااايخؼ  اإلنساااان وال  اااار  والنمااااذج  -
، د  أممااااج عبااااج ٛٔٔ-ٙٔٔ، ص ٕٕٓٓ، عااااام ٕٕٙوتصبيكيااااة، كتاااااف الهاااارل، العااااجد 

 ٛٔٔالمصيت مماد  اليهػد بيغ اإلر،اف الصهيػن  وااللصهاد النازؼ، عخاج سابا، ص
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لالعة لمجولة  شخيصة أن توػن المػاهة لج العخف ودولة فمسصينية 
 اإلسخائيميةم

قجعت المراوعة  ،عيتػمةنهاية رواية "بينما ينام العالع" نهاية بينما    
 لمر ية اعجعا فرج  اهعي ف  عجالة اهعع المت ج م مر سياسياواالنتيالة 

 وف  تجا،ي العالع لر يتهعم 

   قصة عغ ال ل والطرم " ل جعة الخؤػ وضَّف عػز التخاايجيا ف "
لعبت  الصهيػنية وت ريا أ،جافها ف  االستيرء عمى أرض فمسصيغم بينما

عخض ععانا  الاعل  ف  عهًمادورا " بينما ينام العالع"رواية   التخاايجيا ف
الاعل اليمسصين  فععالجتها و  االنتعا  إليها اليمسصين  كمأسا  إنسانية يجل

 وعازال يراومميخفس ال  ػع وال نػع 
   ف  رواية " قصة عغ ال ل والطرم " ش صيا  مكيكية  الا صيا

نطًخا هنها رواية السيخ  الحاتية لواتبها عاعػس عػزم أعا الا صيا  ف  
وضيتها إال أنها  عغ ينج ليال اهديعة،ش صيا  رواية " بينما ينام العالع " 

ف  اليوخ اليهػدؼ سػاء  هاتػضيًيا ايًجا عغ ميث است جام أسماء لها عجلػل
عغ الجانل العرجؼ أو الجانل التاري  ؛ فمنح التيار،ا السع الجج "ي يى" 
متى أشار  إلى الم اوال  الصهيػنية القترع اليمسصين  عغ احور    

ُلِصفَ و،ػ شيي رليج وناأ ف  كنف الحؼ  "واسع "إسماعييأود  ا ياتزم 
افيج"، وف  ،حا إشار  إلى مخص أسخ  إسخائيمية قاعت بتغييخ اسمز إلى "د

اليهػد عمى تدييت التاريل ف سماعيي ،ػ الحبيج الحؼ أنوخ  اليهػد وزعمػا أنز 
إسران عمى المال  لتعكذ ال رافة وف  ،حا م إس اق، وذلظ بتغييخ اسمز
قج يكػن و  يػسف أي ا لز داللة دينيةماسع م و اليهػدية عغ لرل روايتها

عمى  أيً ا ف  الخواية إسران مجص لهما اسما )يػسف وبسماعيي( وعا
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نبياء سيجنا إبخاليع وأيي فيػسف وبسماعيي عغ نسي أب  اه ،المال 
الجيانة لجيهما ،  التػميج وفخق بينهما اليوخ العنصخؼ اليهػدؼ الحؼ قام 

اصمة "آعال" أعا اسع م والتبجيي ف  أسذ ديانتهع التػميجية ت خيتالاأي ااز 
عال الاعل اليمسصين  ف  مي ق يتز رغع التاريل الصػيي الخواية يعبخ عغ آ

         عغ الن ال والوياحم 
  العصي ف  رواية " قصة عغ ال ل والطرم" ،ػ اصي عأساوؼ عصيت

ا نسانيتز اهيجيػلػاية الصهيػنية واليوخ اليمين  المتصخف وأي ا اليوخ 
ااالزدواايةم بينما العصمة ف  رواية "بينما ينام  ػ اليسارؼ الحؼ يتصف ععتنر

العالع ،  اصمة عأساوية عصف امصيخ،ا الطمع والػاقج عميها اخاء 
وآلخ  ماالمترل، وتجا،ي العالع ق يتهام وانتهت امػتها دفاعا عغ ق يتها

عا تعرى لها ،   ابنتها الت  رإلما ت را التغييخ وتعػد عخ  ألخػ اعج لمممة 
 متهاأشرء ميا

ااء  عغ قبي ع اوال  تغييخ المأسا  ف  رواية قصة عغ ال ل والطرم 
العصي ومج  فرط دون ااق  ش صيا  الخواية ميث ت ػل عاعػس عػز عغ 
اليوخ اليمين  المتصخف إلى اليوخ اليسارؼ دون اجوػ فمع يغيخ عغ عأساتز 

قام بها ف  رواية "بينما ينام العالع " نجج أن ع اوال  التغييخ بينما  ش ءم
بجًءا عغ الجج إلى اهمياد، وااء  ع اوال  ش صيا  الخواية و اميج 

التغييخ عتنػعة   سػاء االمراوعة أو عغ لرل العمي أو عغ لرل العمع 
 والمعخفةم

  الصاااخاع لاااع تتعاااخض الخواياااة العبخياااة إال لمخمماااة واماااج  فراااط عاااغ عخاماااي
م إال أنها قجعت سيخ  ذاتية هديل عاش ٜٛٗٔالعخإل  اإلسخائيم  و،  مخف 

امياج  كاي عخاماي الصاخاع العخإلا  اإلساخائيم م بينماا قاجعت الخواياة اليمساصينية
ميا  العصمة والا صيا  الخئيسة  لعخامي الصخاع العخإل  اإلسخائيم  عغ لر
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ميواااخ لذلاااظ إشاااار  دينياااة  أاياااال لمعائماااة، ولعاااي فااا  وعاااغ لااارل أرإلعاااة فيهاااام
اء يتيرااج،ا الااخف فاا  اهبناااء متااى  اااالااحؼ يعتبااخ أن ذنااػف االعرااجؼ اليهااػدؼ 

و،اااااا  ت كااااااج بااااااحلظ عمااااااى وماااااااية اليهااااااػد تجااااااا   (ٔ)الجيااااااي ال الااااااث والخااااااااج 
 اليمسصينييغم

  ركد  الخواية العبخية عمى تاػيز ا لخ اليمسصين  لتبخيخ امترل
أرلز، بينما تصخقت الخواية اليمسصينية إلى ال صع الصهيػن  االػيف 

،  السبل ال كير  العنصخية  أنالتخكيد عمى و  المػلػع والت ميي 
 لمتخاايجيا اإلنسانية اليمسصينيةم

********** 
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  الخاتسة

 ”و لعاعػس عػز“روايت  قصة عغ ال ل والطرم دراسة عغ لرل     
يتبيغ لنا أن عيهػم التخاايجيا اإلنسانية  لسػزان أبػ الهػػ  "بينما ينام العالع

يم ي إشكالية كبيخ  ال سيما أن الجراسة تناولتها عغ واهت  نطخ ع تميتيغ بي 
واهة نطخ    الصخف اهولتجا  الصخاع العخإل  اإلسخائيم  عتناق تيغ

عاعػس عػز اإلسخائيم  الحؼ يتمسظ اأرض ليست لز بناًء عمى ععترجاٍ  
سػاء لارج  ،اهمجاص الت  عخَّ بها اخاءوعبَّخ عغ ععانا  شاعز عغ  زائيةم

االيصجام م كما وضَّف فمسصيغ فيما أشمرػا عميز الاتا  ع ي  أمجاص النازؼ 
  كان االعتراد الصهيػن االػاقج ف  فمسصيغ ف  يػر  عأسا  يهػديةم ميث

و،  عغ واهة  الت  تفيس لبًنا وعسًر،أن فمسصيغ أرض الميعاد اهرض 
عمى أرلهع نطخ،ع أرض ار شعلم فرج ايصجم اليهػد بتػااج اليمسصين  

 وتمسكهع اجحور،ع وتاري هعم

إقاعة دولتيغ لت ريا االسترخار لماعبيغ اإلسخائيم  ماول عػز تأييج    
إال أنز لع ينجج ف  ،حا التأييج، فرج غمبتز الندعة الصهيػنية، واليمسصين  

 م لالعة ااكي كاعي إلسخائيي ةفهػ يخػ لخور  أن توػن تمظ الجول

لحا تعترج العام ة أن عا قجعز عػز ال يعبخ عغ التخاايجيا اإلنسانية     
وإلحلظ لع ت را روايتز  م، وبنما عبخ عغ عأسا  شاعزاميهػعها الص يج

 ت تخق الغرف الرػع  ال يام لع هنها الخواية اإلنسانية؛ شخون

أعا واهة النطخ ال انية فه  عا قجعتز سػزان أبػ الهػػ عغ لرل روايتها،    
فرج نج ت ف  ترجيع تخاايجيا إنسانية مكيكية اميهػعها الص يج، فبخغع أنها 
عانت نيذ المأسا  الت  كتبت عنها ف  الخواية إال أنها ت يخ  ش صياتها 

ُبنيت لمداعع الصهيػنية عغ وم  ليالها لترجم رؤية وال ة لميوخ اليهػدؼ وا
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دوًرا كبيًخا ف  التاريل  أد وذلظ بخإلط أمجاص الخواية اأسماء يهػدية  عميز
اليهػدؼ، وعجد  عا مجص لتمظ الا صيا  عغ عآِس عجيج ، اسبل 
العنصخية الصهيػنيةم وعا مجص لتمظ الا صيا  يمكغ أن ت جص ف  أؼ 

ن الخواية اإلنسانية؛ شخو  رواية أبػ الهػػ عكان وأؼ زعانم وإلحلظ ت را 
الصجق الين  الحؼ ،ػ أ،ع  ومررتهنها نيح  إلى أعماق الػاجان العاخؼ، 

 أاعاد،ااالتجخإلة وأماشت   ؛ هن اهديعة عاشت ععاناشخون الخواية اإلنسانية
 ميمكغ أن تنيح إلى لميخ العالع كافة
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 السخاجع العخبيةالسرادر قاهسة 

 السرادر العخبية: 

"بينما ينام العالع"، تخامة ساعية شينان تميم ،  أبػ الهػػ سػزان  مٔ
 مٕٕٔٓالجومة، الصععة العخإلية اهولى،  -قصخ

 :السخاجع العخبية

مسغ ا خاوؼ  بنية الاكي الخوائ ، المخكد ال راف  العخإل ، بيخو ،  -ٔ
ٜٜٔٓ 
: الفلسطيني ن  الحسو  الزائف بولانب في األدب )أ.د( رشود عبد : الشوسي  -ٕ

 ت(. -)د ، الموهرة،ل العربيالسرائيلي، دار السستمب
  الويبػتذ بيغ الم الية والػاقج ف  أمد()مسغ زيغ العابجيغ ع مػد  -ٖ

   ممٜٜٗٔ‘الرصة عنج أ،ارون عيجج 
يع   نبهان   الععج اإلنسان  ف  رواية النوعة، نرج، ف  اهدف  -ٗ

 مٜٜٓٔالصععة اهولى،اليمسصين ، دار اليوخ لمجراسا  والناخ، الرا،خ ، 
  اإلنسان وال  ار  والنماذج المخكعة، د(أم) عبج الػ،اف   المسيخؼ  -5

 ٕٕٓٓ، عام ٕٕٙدراسا  نطخية وتصبيكية، كتاف الهرل، العجد 
  لميية مسغ )أمد(  الا صية اإلسخائيمية، دراسة ف  تػاها    -6

والتاري ية، العجد المجتمج اإلسخائيم  ن ػ السرم، سمسمة الجراسا  الجينية 
  ( –)د  ، عخكد الجراسا  الاخقية، ااععة الرا،خ ،ٕ
  دم    دليي الناقج اهدب ، عكتعة غخيل، الرا،خ )د(نبيي راغل -ٚ

 الجوريات العخبية

، المجمج  ٖ ٕ  رسالة الماخق، العجد أمد() ممادأممج عبج المصيت    مٔ
 م ٖٜٜٔال ان ، ديسمبخ 
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والتخاايجيا، تخامة  د  عم  أممج ع مػد عػليغ عيخشنت  الوػعيجيا  مٕ
سمسمة كتل ثرافية شهخية يصجر،ا  ،ٛٔوآلخون، عجمة عالع المعخف، العجد 
 مٜٜٚٔالوػيت، -المجمذ اهعمى لم رافة والينػن وا داف

 الخساهل العمسية

"الرصة الرصيخ  ف  أدف عاعػس   امال عبج السميج عصصيى الااذل  مٔ
 ممٜٜٔٔ -،أٔٗٔعػز"، رسالة عااستيخ، ااععة الرا،خ ، 

دراسة  -"اهنا وا لخ ف  أعمال عاعػس عػز  عمخ عبج العم  عرم مٕ
ت ميمية عرارنة بيغ كتاااتز السياسية وإلعس أعمالز اهدبية "  رسالة 

 مٜٜٜٔ‘عااستيخ، كمية ا داف، ااععة عيغ شمذ 

 عبج الػامج " الخواية ف  أدف عاعػس عػز " ، رسالة ف اد   مٖ
 مم ٖٜٜٔعااستيخ، ااععة اهز،خ، 

 –الحاتية عنج عاعػس عػز  السيخ   نهمة يرح عنصػر أممج راميي مٗ
دراسة ف  رواية )قصة عغ ال ل والطرم("  رسالة عااستيخ، ااععة عيغ 

 ممٕٓٔٓ -،ا ٖٔٗٔشمذ، 
 :والدياسية األدبية السقاالت

إبخاليع غخايعة  "قصة عغ ال ل والطرم " رممة إسخائيم  عغ بػلنجا إلى  مٔ
 مٕٗٔٓ  ينايخ  ٖٔ‘الرجس

http://thaqafat.com/2014/01/22335    

" قخاء  ف  رواية )بينما ينام العالعمم لمواتعة سػزان أبػ   أممج العخإل  مٕ
 مٕٗٔٓ  ينايخ   ٙٔالهػػ(، 

post.html-hoppy.blogspot.com/2015/02/blog-http://bodor 

http://thaqafat.com/2014/01/22335
http://thaqafat.com/2014/01/22335
http://bodor-hoppy.blogspot.com/2015/02/blog-post.html
http://bodor-hoppy.blogspot.com/2015/02/blog-post.html
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"روائية تسجي شتا  أايال فمسصينية "بينما ينام العالع"، رويتخز، الرا،خ   مٖ
 مٕٕٔٓ  عارس   ٕٙ،

https://ara.reuters.com/article/idARACAE82P04020120326 

 "لغة تنهي عغ المأسا  شعخيتها"، االت اد، المم ا  )د(عارف الونعان  مٗ
 مٕٕٔٓ ديسمبخ ٘ٔال راف ،

                                         
https://www.alittihad.ae/article/118943/2012/ 

 -فلسطين الي م  اليسين السرائيلي..  جهون لعسلة صهي نيةاليسور  م٘

             م ٕٓٔٓ  عايػ  ٘الرجس الم تمة، 
https://paltoday.ps/ar/post/80108/صهيىوية-لعملة-ن--اليسار 

       م  ٕٙٔٓعخت ى  أكحوإلة اليميغ واليسار ف  إسخائيي،  إمسان مٙ
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/اسزائيل-ال-أكذوتة 

المجمة شخمبيي إبخاليع الم اسنة)د(  بنية الا صية وال جص الخوائ ،  مٚ
 مٕٕٔٓ ٔ  ٖٕالعخإلية، 

      مٛ
http://www.arabicmagazine.com/arabic/articleDetails.aspx?Id=1662 

  عغ عرعج الصجق النيس  ف  النرج اهدب ، شعكة )د(وليج قصاف  مٜ
 م  ٕ٘ٔٓ  ٚ ٗاهلػكة، 

: https://www.alukah.net/literature_language/0/88822/#ixzz609LwVsk7 

  

https://ara.reuters.com/article/idARACAE82P04020120326
https://ara.reuters.com/article/idARACAE82P04020120326
https://www.alittihad.ae/article/118943/2012/%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d9%87%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%a9-%d8%b4%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d9%87%d8%a7
https://www.alittihad.ae/article/118943/2012/%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d9%87%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%a9-%d8%b4%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d9%87%d8%a7
https://paltoday.ps/ar/post/80108/اليسار--ن-لعملة-صهيونية
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/أكذوبة-اليمين-واليسار-في-اسرائيل
http://www.arabicmagazine.com/arabic/articleDetails.aspx?Id=1662
http://www.arabicmagazine.com/arabic/articleDetails.aspx?Id=1662
https://www.alukah.net/literature_language/0/88822/#ixzz609LwVsk7
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 السعاجع والسػسػعات العمسية

  عػسػعة اليهػد واليهػدية والصهيػنية، د(أم) عبج الػ،اف   المسيخؼ  مٔ
 مٜٜٜٔ، دار الاخوق، الرا،خ ، الصععة اهولى ،ٕذج تيسيخؼ اجيج، ػ نم

          ععجااااااااااااااااااااااع عخإلاااااااااااااااااااااا  عخإلاااااااااااااااااااااا   –ععجااااااااااااااااااااااع المعااااااااااااااااااااااان  الجاااااااااااااااااااااااعج  مٕ
-https://www.almaany.com/ar/dict/ar 
                              عػسػعة المصصم ا  عجار م ٖ

https://www.madarcenter.org/   
 .                                              المػسػعة اليمسصينيةمٗ

https://www.palestinapedia.net/ 
 السخاجع العبخيةالسرادر  قاهسة

  السرادر العبخية

ספר הבריתות: תורה נביאים כתובים והברית החדשה,התנ''ך  -1
היהדורה השלישית של ביבליה על פי המסור בכתב יד לנינגרד, 

 דברים הבראיקה שטוטגרטניסיה, החברה לכתבי הקודש,ספר
(5_9) ,1991 
, כתר עמוס עוז: ספור על אהבה ו חושך, כתר הוצאה לאור  -2

 2002הצאה לאור,ירושלים, 

  

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
https://www.madarcenter.org/
https://www.madarcenter.org/
https://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%8A%D8%B4%D9%88%D9%81
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 المراجع العبرية

מיטל שרון: שיח יתומים , סופרים וספרות ישראלם כותבים על  -1

 .אביב -אוניברסיטת תלאמותיהם המתות, 
 -1881העברי -וריס: קורבנות, תולדות הסכסוך הציונימבני  -2

, תרגם מאנגלית: יעקב שרית, הוצאת  עם עובד, תל אביב, 2001
2003 

 2004יוסף אורן : סוגות בספרות היסראלית: הוצאת יחד,    -3
משבר ערכימ בספרות הישראליות, הוצאת  :ןבן אור וסףי -4

 41 - 40, עמ' 2007יחד, ראשון ליציון, 

 العبخية ودواهخ السعارؼ القػاميذ
 לנושאים בתרבות ישראל לתחומיה. אנציקלופדיה יהודית - 1

http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=3244 

-שני: ה שושן,כרך-המלון החדש: אברהם אבן -2
 .913ספר" בע"מ, ירושלים, עם -ט,הוצאת"קרית

        לקסיקון הספרות העברית החדשה -3
   -https://library.osu.edu/projects/hebrew

lexicon/01201.php  

 العبخية السقاالتاألبحاث و  
בסיפור על אהבה  סיפור משפחתי: מיתוס המשפחהיריס מילנר: א -1

                7, 2005המוקדמת של עמוס עוז, ישראל  וחושך וביצירתו

  -lexicon/00397-https://library.osu.edu/projects/hebrew

files/00397213.pdf 

 . 2003: מטח: המרכז לטכנולוגיה חינוכית. ציונית, דינה-2
                  https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7471    

  2010/  10/  4,  סיפור על אהבה וחושךל : מפורטל הכר -3

      http://www.karmel.co.il/  

  

http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=3244
http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=3244
https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/01201.php
https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/01201.php
https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/01201.php
https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/00397-files/00397213.pdf
https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/00397-files/00397213.pdf
https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/00397-files/00397213.pdf
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7471
http://www.karmel.co.il/%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D9%88%D9%81%D9%86/-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%85
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 السخاجع األجشبية
Deckle  -1906 Paperback-A Life of Picasso: The Prodigy, 1881

Edge, October 16, 2007 

  مػاقع شبكة السعمػمات الجولية
https://www.homee.co.il/חולדה 

https://ar.wikipedia.org/wiki/    

https://www.alquds.co.uk / 

https://midan.aljazeera.net/art/finearts/2017/ %A9   

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

ate.com/showthread.php?t=522019http://vb.arabsg 

https://wefaak.com/   

 

          

https://www.homee.co.il/%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%94
https://ar.wikipedia.org/wiki/ابن_آوى
https://midan.aljazeera.net/art/finearts/2017/%20%A9
https://midan.aljazeera.net/art/finearts/2017/%20%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%86
http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=522019
http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=522019
https://wefaak.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%88-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7/
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