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  إسرائيليات
  *روي ساره

  يهودية مناشدة
  .شيء كل سوى نخسره ما لدينا ليس

  كامو ألبير
   

 طقسي مغطس وهو املِكفاه، إىل أخذناها. جِسْ بالتبني، ابنتنا تهوّد احتفال وأنا زوجي أقمنا الصيف، أثناء يف
 فيه معلقة وأبقيت – السماوي املطر من جزئياً مستمد ألنه حي – احلي املاء بركة يف تماماً غُمرت حيث يهودي،

 فيه يتم الذي الطقس هذا ويعد. تغيرت أن بعد لكن نفسها، الفتاة منه وأخرجت الرحم، يف نكون مثلما موقت بشكل
  .واإلمكان التجدد ويمثل اليهودية الديانة يف مركزياً واالنبعاث والتحول التطهر

 الهجوم من أسابيع ثالثة قرابة بعد وجاء للبنان، الوحشي قصفها إسرائيل بدأت الذي اليوم جِسْ تهوّد يوم كان
 والدمار االنبعاث بين التجاور هذا يزال وال. األخيرين العقدين يف الثاين موطني وهي غزة، على العنيف اإلسرائيلي

 يف عميقاً  املترسخ االرتباط األقل، على إيلّ بالنسبة اآلن، انكسر فقد ذلك مع. هوادة بال عليّ  ويضغط يالزمني،
 وهو – والصهيونية اليهودية بين – إسرائيل وأعمال اليهودية الديانة يف ابنتي قبول بين كيهود، الذاتي بنياننا
  .ومقبول تاريخياً حمتوم أنه أدركت وإنما نقد، دون من قط أتقبله مل ارتباط
 نقطة – نوعياً خمتلفاً النزاع هذا يبدو العربية، والشعوب والفلسطينيين إسرائيل بين السابقة للنزاعات فخالفاً 

 فيما بل – تام بشكل بذلك والقيام للتدمير استعدادها – فحسب املروع إسرائيل رد بطبيعة يتعلق فيما ال – حتول
 وهو الوحشية، إسرائيل أعمال إىل املنظمون األميركيون اليهود يقدمه الذي عملياً احملدود غير بالدعم أيضاً يتعلق

  .اآلن احتماله أستطيع أعد مل لكنني جديداً ليس أمر
 الرب كان. وثقافة أخالقياً نظاماً كانت ما بقدر كدين وتمارس فيه تعرّف اليهودية تكن مل بيت يف نشأت لقد

 اللذين والديّ إىل بالنسبة جداً  مهمتين اليهودي الوطن وفكرة إسرائيل وكانت. مركزياً حضوره يكن مل لكن حاضراً،
 انتقاد من يمتنعان يكونا مل أصدقائهما، من للعديد خالفاً والديّ، لكن. وبوخِنْڤالد وشِلمنو أوشفِتز من جنيا

 اليهودية، للحياة السياق تقدم واليهودية. احملرقة بعد سيما وال أساسية، يهودية قيمة ليست الدولة فطاعة. إسرائيل
 وكانت. دائماً اآلخر اآلخر، لتشمل تتجاوزها لكنها اإلقليمية، أو القومية احلدود على املتوقفة غير واملعتقدات للقيم

 والتسامح الرحمة تعني كانت كذلك. الصمت وترفض الظلم على وتثور تشهد أن ووالدتي لوالدي تعني اليهودية
  .الضرورية األمور هذه بغياب يهوداً  نكون ال أننا علّماين وقد. واإلنقاذ

 اإلنساين اجلوهر يقبلون ال – السواء على يهود وغير يهوداً – والعرب نيينالفلسطي عن يكتبون ممن كثيرين إن
 داخل املقبول غير من دائماً كان ولقد. والعنصرية واخلوف اجلهل من ناجت أمر وهو عنه، يكتبون الذي للشعب
 أيضاً  لديهم وإن مثلنا، الفلسطينيين، وخصوصاً العرب، إن القول اخلصوص وجه على املنظمة اليهودية اجلالية
 عدوانياً" آخر" ،"احلل من نوعاً" اعتبارهم عن والكف األخالقية، حدودنا ضمن إدخالهم ويجب إنسانياً  جوهراً
  .وجتريداً مصطنعة تكون للفصل حماولة أي لذا)  1.(سعيد إدوارد قول حد على مفيداً،

 نعود وال. أعيننا أمام حق هو ما رؤية بامتنان، بل بهدوء، نرفض فإننا بالبعد، مُحتمين لالقتراب السعي برفضنا
 بعضنا مآزق داخل إىل للولوج مواقعنا، خارج مواقع من سلوكنا فهم على – أصالً كذلك كنا إذا هذا – جمبرين

 احملافظة إىل حاجة هناك تعود ال ثم ومن. روز جاكلين كتبت كما)  2(العقل، رحالت أصعب بإحدى والقيام بعضاً
 نفسها، اإلخضاع جتربة احلسبان يف آخذين عليه، اإلنسانية إضفاء وإىل باضطهاده، نقوم بشعب حية صلة على
 على القبلية إضفاء هي املطاف نهاية يف املهمة وتصبح. تالحقنا أو تشغلنا قسوتنا تعود وال. سعيد يقول كما

 وتدمير املبدأ تدمير إىل يؤدي املقصود العمى هذا ومثل. وحدنا أنفسنا يف اإلنسانية املعاناة نطاق وحصر األمل،
  .العزاء لنا يقدم لكنه اآلخر، الحتضان إمكان كل على القضاء وإىل الشعب،

 ملاذا للتاريخ؟ اليهودي الفهم يف األُخرى العربية والشعوب الفلسطينيين إدراج املتعذر من بل جداً، الصعب من ملاذا
 إىل قدمناها التي والرواية ،)أفضل كلمة وجود لعدم( روايتنا يف التشكيك إىل للحاجة ضئيل إدراك سوى يوجد ال

 يكون وملاذا االختراق؟ على عصية تبقى التي واملشاعر باملعتقدات التعلق ذلك من بدالً مفضلين اآلخرين،
 ومن تقريباً، العامل يف مكان كل يف والظلم واالضطهاد العنصرية معارضة على فعلياً جمبرين اليهود املفكرون
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 ويفضلون املضطهِدة، هي إسرائيل تكون عندما معارضتها – بعضهم إىل بالنسبة الهرطقة من بل – املقبول غير
 والتسامح، التفكير دون للحؤول منا كثيرين إىل بالنسبة يتالزمان والذاكرة فالتاريخ اإلفصاح؟ على الكتمان
 القضاء يجب لفكرة جتسيداً  وإنما هزيمته، يجب شعباً  العدو يعود ال" فراي، نورثروب ذلك عن يعبر كما بحيث،
  )3."(عليها
 اآلن نريده الذي العدو إىل وحتويله معاملته، إساءة واملنهك، املكسور الشعب نحن نواصل، عندما لآلخر يحدث ماذا

  ؟[....] إليه ونحتاج
 باغتباط؟ معاً واإلحياء الظلم يرتبط عندما لشعب يحدث ماذا

  
  يلالوع جديد مسار

  :التالية هي كلماتنا. الوعي فاقدين – التواصل عن عاجزين اآلخرين، أمل عن غافلين رحمة، بال نتحدث إننا
 أهم ننسى أالّ  علينا: "... يلي ما" هآرتس" صحيفة يف الكبير والعسكري السياسي احمللل شيف، زئيف كتب  •

 مستقبل يهم ال... ثمن بأي اإلرهابية املنظمة هذه تمثله وما الله حزب تدمير يجب: احلرب هذه جوانب
 إذا". "وسالمتها إسرائيل دولة مستقبل لكن الراس، مارون يف الله حزب مواقع أو الشيعية جبيل بنت بلدة

  )4."(السياسي احلل يف بالنتائج فسنشعر القتال، يف العسكرية أوراقها إسرائيل حتسّن مل
: قائالً احلمائم، السياسيين من أنه طويلة مدة منذ املعروف اإلسرائيلي، العدل وزير رامون، حاييم صرح  •

 اجلنوب يف جميعاً الناس. هناك كهرباء يوجد يزال ال ملَ  أفهم ال... باألرض اجلنوب قرى تسوية علينا"
 القوات تدخل أن قبل هائلة نيران قوة هناك نستخدم أن وعلينا... الله بحزب ومرتبطون إرهابيون اللبناين

 تُطلق التي القرية: "يلي كما ذلك عن ،"أحرونوت يديعوت" مبيعاً، اإلسرائيلية الصحف أكثر وعبرت." البرية
 بعد وتنفيذه القرار هذا اتخاذ يجب كان. بالنيران تُدمر أن ببساطة يجب إسرائيل على الصواريخ منها

  )5."(اإلطالق على يأتي أالّ من خير متأخراً القرار يأتي أن لكن. كاتيوشا صاروخ أول انطالق
 يف الضاحية يف مبانٍ 10 سنقصف: "حالوتس دان اإلسرائيلي، للجيش العامة األركان هيئة رئيس قال  •

 حتويل اإلسرائيلية، احلكومة رئيس نائب يشاي، إيلي واقترح." حيفا على كاتيوشا رشقة كل مقابل
 واقترح غزة، حمق إىل شاروين موشيه الكنيست عضو دعا حين يف ،"رمل صندوق" إىل اللبناين اجلنوب

 بلباسهم للسجناء موكب يليه الله، حزب عناصر جثث عرض األوىل، للقناة العسكري املراسل ليمور، يوآف
  )6."(الداخلية للجبهة املعنوية الروح تقوية" أجل من الداخلي

 اإلنسانية احلياة جتاه] كذا[ املشوهة الفلسفية احلساسية: تذكروا: "فحواه" هآرتس" يف إعالن نشر  •
  )7."(أبنائنا وبدماء كثيرين بأرواح احلقيقي الثمن ندفع ستجعلنا

 زمن يف) العدو أبرياء( مثل لعبارة وجود ال اليهودية، للشريعة وفقاً: "التايل ييشا حاخامي جملس أعلن  •
  )8."(واحلرب القتال

 نعتقد القانوين، وميراثنا اليهودية عقيدتنا عن احلديث عند لكن: "يلي ما األميركيين احلاخامين جملس رأى  •
 العدو مدنيي إنقاذ أجل من بنفسه يضحي بأن له تسمح وال اليهودي اجلندي من تطلب ال اليهودية أن

 هذه مثل طريق عن يسعى، بربري عدو مواجهة عند اخلصوص وجه على ذلك وينطبق. عمداً للخطر العرضة
 الهزيمة إلحلاق بل فحسب، اإلسرائيليين اجلنود على للقضاء ال واملنهجية، واملتسقة املشروعة غير الوسائل
  )9."(جديدة فعل ردات إىل حتتاج اجلديدة والوقائع. أيضاً وتدميره اليهودي بالوطن

 وفروا" أطفال، لبنان يف احلرب قتلى من كثيرين أن عرفت أن بعد راغان ناومي اإلسرائيلية املؤلفة كتبت  •
 الدراسة قاعات يف جالسين يكونوا أن يُفضل الذين الشبان جنودنا وصديقات وأخوات ألمهات عاطفتكم
 وطيبتهم، باألمل، املمتلئة الغالية بأرواحهم اخملاطرة سوى خيار أمامهم يكن مل لكن التوراة، يتعلمون

. جمعاء واإلنسانية شعبنا تتهدد التي السرطانية اإلرهابية اخلاليا على للقضاء لها، حدود ال التي وإمكاناتهم
  )10."(دموعكم ووفروا خياركم احسموا

 وجود أي – وجودنا يهددون أعداء جميعهم واللبنانيين الفلسطينيين أن معظمنا، وربما منا، كثيرون أعلن لقد
 ذلك ويستحق شرعي عسكري هدف هو ندمره بيت وكل نقتله شخص كل فإن لذلك. اليهودي والشعب إسرائيل
 اإلسرائيلي العامل كتب كما واملفاوضات،. الردع على قدرتنا نقوي أن وعلينا ثقافتهم، من جزء اإلرهاب. املصير
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 الكفيل هو القتال وميدان." إسرائيل على حقيقية كارثة" ،1982 سنة يف لبنان حرب أثناء يف بورات يهوشواع
  .بقائنا على باحملافظة

 بدرجة األشياء تكبّر بنظارة جمهَّزاً رحلة يف ينطلق رجالً تصوروا: "تان هيبوليت الفرنسي واملؤرخ الناقد الحظ
 هذه ويف املعطف؛ يف املتغيرة والثنية الطاولة، غطاء على والبقعة يده، على الشعرة انتباهه ستسترعي. عادية غير

  )11."(غرفته من يخرج ولن خطوات، ست من أكثر يخطو أن دون من النهار سيمضي إذ كثيراً، يبتعد لن احلالة
  .للخروج نسعى وال غرفتنا يف بالبقاء قانعون نحن

 للنفس ضبطاً  الدقيقة اجلراحية الضربات تُعتبر حين يف ضعفاً، باعتبارهما والضمير الرحمة تُستبعد غرفتنا، يف
 يُسحق قائقد عدة وبعد". فسندمره بيتكم غادروا. "وعطفاً إنسانياً عمالً املوقت النار إطالق وقف ويعتبر ومدنية،

 دليل هناك فهل. ونظيفين أخياراً يجعلنا فهو – لنا وإنما لهم ليس اإلنذار أن ومع. آخر وتاريخ غزة، يف آخر بيت
  إنسانية؟ التفاتة قصفه من دقائق قبل بيته مغادرة إىل املرء دعوة تعتبر عندما: أخالقنا على أفضل

 هذه ولعل. وجشعة حمدودة غير الشرعية يف ورغبتنا شرعية، أعمالنا جتعل فهي: أُخرى غاية إلنذاراتنا أن كما
 من بد فال تمنح لن الشرعية كانت وإذا). اللبنانيون واآلن( الفلسطينيون عنا أمسكه الذي الوحيد الشيء هي الرغبة

 نتجاوز ال أننا نظرنا، يف لنضمن، اإلسرائيلي الفكر على والشرعية القوانين استحواذ يفسر ما وهذا. ابتكارها
 أخيار أننا نضمن الطريقة وبهذه. والتجاوز التصرف حرية أبعاد توسيع طريق عن به مسموحاً الشر وجنعل احلدود،

  .نظرنا يف تكفي ورق قطعة عبر وأخالقيون،
. األمور هذه من أياً نقاوم نعد مل الظلم؟ االحتالل؟ االضطهاد؟ االستبداد؟: اآلن مقاومته اليهود يستطيع الذي ما

 يجعل وماذا. دونها من والبقاء العيش يمكننا ال – وخيّرة ضرورية بل شراً، منا كثيرين إىل بالنسبة تعد مل فهي
 بل تشكيك، دون من مطلوب وموته عناء، بال األمل به نلحق يهودي، غير طفالً : نرى فماذا أنفسنا إىل ننظر منا؟ ذلك

  .وغاية قانونية صالحية يحمل
 من خالية وهي نفهمها إننا. آخر شيئاً  نقل مل إذا لدينا مألوفة الكراهية. اآلخرين بكره اآلن يستمتع شعباً: نرى ماذا

 الردع، على قدرتنا فقد نخشى لكن - حتى؟ نراه هل – تشويهنا من نخاف ال فنحن. نعرفه ما إنها. األخطار
 مل أخالقية الحتضان نضالنا يف يكمن إنه: التايل هو مرضنا. اآلخرين معاناة يتجنب حل أي من بشدة ونرجتف

  .فحسب به التسبب لكن ادعاؤه، وسعنا يف يعد مل اضطهاد إىل حاجتنا ويف نمتلكها، نعد
. الداخل من املقاومة على قادرين وغير أعمى، بشكل وحاملون اجلهل، يف متفوقون – الواعي العامل عن بعيدون إننا
 من خال هو كله، ذلك من واألهم نمو، وال فيه طبيعية حياة ال تفكير، وال فيه تبدل ال يتغير، ال مكان يف نعيش إننا

  .صنعنا من غيتو للسابق، خالفاً اآلن، لكنه غيتو، إنه. ذلك إىل نهدف أو – اآلخر
 البيض املدنية األعالم تزال ال مقصوفة سيارات النصر؟ إحراز يعنيه الذي ما والهزيمة؟ للنصر روايتنا هي ما

 حمطم بأكمله بلد دمرت؟ التي القرى يف متناثرة وأطفال شيوخ وأشالء قتلى من مزيداً أم بنوافذها؟ معلقة
 نقيس وكيف. له ونصفق نسعى الذي الشيء هو هذا وإجنازنا، نصرنا، هو هذا لها؟ نهاية ال حرب ومعطوب؟

  قط؟ نفعله مل شيء وهو اآلخرين، باضطهادنا االعتراف أم التدمير؟ متابعة على اإلرادة فقدان الهزيمة؟
 ونتلف أرضهم نصادر وأن والدواء، والكهرباء واملاء الغذاء عنهم نقطع وأن بسهولة، معاناتهم نتجاهل أن يمكننا

 نرى كما العرب رؤية من تمنعنا العنصرية. أصواتنا تعلو أن دون من نخنقهم – اخلروج من ونمنعهم حماصيلهم
 من الرغم على نحن نفشل ذلك، من بدالً لكن،. ضعفهم من الرغم على يفشلون ال نراهم عندما نغضب ولذلك أنفسنا؛

 هو لدينا ما وكل. واجملروحون للخطر العرضة الوحيدون الضحايا نحن نظرنا، وجهة من فإننا، ذلك مع. قوتنا
  .السوية الطبيعة إىل وضعنا افتقار
 اجلوهر – أخالقنا تعريف إعادة إىل اآلن منا كثيرون يدعو إذ احلضيض، إىل الوعي ينقصه كشعب وصلنا لعلنا
 اجلديدة الوقائع. "ذلك يتطلب اليهودي األمن كان إذا واألطفال النساء قتل إىل احلاجة ليشمل – عليه نقوم الذي

 اخلَلْق، هو اآلن، إلينا بالنسبة والعنف،. أميركا حاخامي جملس يقول كما ،"جديدة فعل ردات إىل فعالً حتتاج
  .الدمار يعني والسالم
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  اخللق عملية إنهاء
  احملرقة بعد واالنبعاث

 عندما أسوياء نكون أن املمكن من هل احملرقة؟ بعد انبعاثنا من أساسي جزء وهذا عاديين، نكون أن يمكن هل
 عن نتقبل عندما نخلِق أن يمكننا كيف وتدميره؟ أمالكه من آخر شعب بحرمان للعالج ونسعى بالهامش، نستجير

 رحماء نكون أن يمكن كيف باألبرياء؟ اخلراب وإحلاق الرزق، وقطع احلواجز، وإقامة البيوت، نسف خاطر طيب
 االستماع نرفض إننا)  12(؟"التاريخي األمل على الرد باعتبارها املطلقة القدرة" لِـ روز، قول حد على نسعى، عندما

 من نطلب ذلك من وبدالً . أمهاتهم أحضان يف يُحرقون واألطفال بيوتهم، من املطرودين ورؤية مناشداتهم، إىل
  .العرب الرضّع ستحرق التي القنابل على الكتابة أطفالنا

 ذلك من بدالً يهمنا؟ وماذا إرهابنا؟ وعن إرهابهم، عن حقاً نعرفه الذي ما. اإلرهاب على القضاء علينا إن نقول
 إسرائيل حدود تصبح كي للقصف الوقت من مزيداً] ئيلياإلسرا اجليش[ امنحوهم" – وموبوءة جمردة بلغة ننخرط،
 على بالقدرة مسرورين اختيارنا، من بل علينا مفروضة ليست حرب منشودة، حرب يف وتكراراً مراراً –" طبيعية

 ألمة يحدث ماذا: غروسمان دافيد اإلسرائيلي الكاتب تساءل لقد. أطفالنا موت أمام الشعور وفاقدين اآلخرين تدمير
  .لبنان يف ابنه مقتل قبل وذلك أطفالها؟ تنقذ أن تستطيع ال

 أكثر من. استُغلت بل تُعالج مل ألنها اشتدت وقد املنعة، وعدم باخلوف اإلسرائيليين بين حقيقية مشاعر ثمة
 فقد ذلك مع. اآلخرين اليهود من بكثير منعة أقل اإلسرائيليون – مقتله أو ابنه إصابة املرء رؤية فظاعة املشاهد
 سكارى، والقسوة، املوت أدمنا – هائج بحر حرث حماولين واالضطراب، والفوضى للتطرف قوة كشعب أصبحنا

  .املعدم بالفقير االستهزاء: وحيد طموح يدفعنا
 والكلمة اجلملة يتفحص التلمودي فالعقل. الفلسفي واالستقصاء النقدي والتفحص بالتأمل اليهودية تباهت طاملا
 من أنه ويُعتقد. إليه التطرق يتم مل الذي التفسير عن باستمرار وباحثاً احملتملة التفسيرات كل ناشداً طرق، بعدة

  .الرب من واالقتراب األذى، أو الضرر إحلاق وجتنب البريء، حماية إىل باحلاجة الوعي يأتي التمحيص هذا خالل
 ال مغمضة بعيون النظر هي احلتمية القاعدة ذلك، من وبدالً. األخالقي نظامنا من ومنزوعة اآلن بغيضة األمور هذه

 فيها تكون أوضاعاً نخلق وأن قوتنا، من الرغم على إلينا، املُساء نبقى بأن ذنبنا نخفي فنحن. التمحيص يعنيها
 إىل بنا يقذف أن يمكن الذي السالم على الهوة هذه نفضل إننا. أكيدة وبراءتنا مضمونة ضحايا إىل استحالتنا

  .واالعتراف الوعي نحو مقبول غير بشكل داخلنا
 راضين نزال ال نخجل أن من وبدالً. الالإنسانية األعمال من طويلة قائمة: ابتدعوه مما باخلجل اليهود يشعر ال

 التجاوز هذا مثل حتمّل لنا تتيح المباالتنا إن. روعنا من يهدئ نلحقه الذي الدمار إن بل مستغرب، بشكل
 اآلن يمكنني. غزة يف أطفالهن أمام يُقتلن الفلسطينيات األمهات بينما اليهودية، املقاهي يف واجللوس ،)وارتكابه(

 أشراراً، أنفسهم هم يكونوا أن دون من األشخاص، يسمح كيف – املرعبة األشياء حتدث كيف أفضل بشكل أفهم أن
  .خرابنا سيسبب الذي األمر الندم، عن بعجزنا جروحنا نسكّن إننا. الشر بحدوث

 يف الكنُس على املاضي، الصيف يف الفتات، ارتفعت: واالنسجام الوحدة إىل اليهودية اجلالية حتتاج ذلك من بدالً
 اليهود نفوس يف – إكراه بل – هائل ضغط ثمة ماذا؟ على الوحدة". إسرائيل مع قفوا: "تقول بوسطن أنحاء كل

 يوجد – وهْم الوحدة هذه لكن. حملي يهودي زعيم قول حد على ،"مةتا وحدة" مظهر إلبراز املنظمين األميركيين
 من كثيرين باسم أو باسمي يتحدث ال لليهود السائد التيار إن إذ – بقلبها وحتيط بسرعة تلتهب نار حوافها عند

 فهم إىل احلاجة وعلى اإلنسانية، ال اخلوف على مبنية جوفاء فإنها الوحدة هذه توجد وحيثما. اآلخرين اليهود
 وكأن اإليذاء، على القادر غير والبريء الصالح، الضحية هو اليهودي أن – طويلة مدة منذ لنا رُسم كما الواقع
 للخطر وجودك يتعرض حيث أوشفِتز، يف كانت كما عقولنا جعل يتطلب" اإلسرائيلية العسكرية للقوة الصلب التأييد

 يمكننا التي الوحيدة األخالقية فإن ثم ومن. إالّ ليس مهدداً، تكون أن يعني يهودياً كونك وجمرد يهودي، ألنك
 يقلصنا الذي هو التطابق ال الشقاق النموذج، هذا وضمن)  13."(أنفسنا وبالتايل إسرائيل، إنقاذ هي بها االعتراف
 ذلك يف والفشل التغير، على قادرين غير – واحد إنهما – هويتنا نختزن كما اضطهادنا نختزن لذا. ويدمرنا
  باليهودية؟ الصهيونية فعلته ما هو هذا هل. يوم ذات طردنا إىل سيؤدي

 من العيش على قدرتنا عدم: أيضاً كشعب حدودنا بل فحسب، اإلسرائيلية القدرة حدود تبين ال إسرائيل أعمال إن
 غرفتنا من النهاية، يف اخلروج، دون ويحول ويشوه يربط الذي اإلثني الوالء من أنفسنا وحترير حواجز دون

  .الشبحية
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  )filial/البنوية( الصلة إنهاء
  واحملرقة إسرائيل بين

  ذريتهم؟ من حقاً نحن هل لكن األشياء؟ بهذه القيام احملرقة أبناء يستطيع كيف يسألون
 االغتراب وإىل جمردة، فكرة إىل لها املصاحبة والدروس الفترة تلك هول يرتد احملرقة، من الناجي يموت عندما

 يكون إذ أبدي، تطهري كعمل لكن كدرس، احملرقة تبرز ال وهكذا. إسرائيل يف منهم وكثير اليهود، بعض إىل بالنسبة
 النتيجة ذلك كان وربما. اجلماعي العمل لتعريف ويستخدم مطلوباً األخالقية، املسؤولية ال القبلي، االرتباط
 وكلفتنا كثيراً أضعفتنا فقد مصدرها، يكون أياً لكن السياسة، على القداسة وإلضفاء اليهودية، للقومية احملتومة

  .باهظاً
 وبصرف الشتات، يف منجزاتنا عظمة عن النظر بصرف: "وناشطة احملرقة من ناجية وهي تيننباوم، سيلفيا كتبت
 – اإلنسانية أفادوا الذين اآلخرين اليهود من ومئات مندلسون وموزس وسبينوزا ميمون ابن منا كان أنه عن النظر

 ذاته بحد ذلك لكن. الداكن احملرقة ضوء يف الطويل منفانا عامل إىل دائماً ننظر فإننا –! بينهم حمارب أي يوجد ال
 غابات عن بعيدة أرض يف األبرياء نذبح أن سيالن بول الشاعر أو ليفي، بريمو... املؤلف يطلب هل: فاحش تشويه
... وفخورون؟ سعداء إخواين هل أعدائنا؟ أطفال كانوا ولو بطويل، عمل األطفال قتل هل بالثلوج؟ املكتسية بولندا

 اليوم واحملتضرين القتلى صور جتاهلوا. احملرقة عن التحدث اخمللصين اليهود على أن لقوله لزوم ال مما وأصبح
 – وبيرغن وسوبيبور أوشفِتز يف بولندا، قرى يف اليهود موت تُظهر التي املنقّطة والبيض السود الصور على وركزوا

  )14."(األبد إىل العجز مناصرو والوحيدون، األوائل احلقيقيون الضحايا إننا. بِلسِن
 الغياب وعند يُستغلوا، أن دورهم وهل بولندا؟ يف االعتقال ومعسكرات الغيتوات يف عائلتي أفراد هلك ماذا أجل من

  وهجرهم؟ نسيانهم يتم للعنف املوقت
 يف مسموع غير بكالم وأحياناً  أحياناً، بصمت شهوداً، واحلاضر، املاضي بين احملرقة من الناجون وقف لقد

 احملرقة تسبق التي والثقافة احلياة ونمط للتاريخ أيضاً وكتجسيد أخالقي كتحد بيننا وقفوا فقد ذلك مع. الغالب
 يدعونا أن اخلاصة، طريقتهم على رافضين، ،)طويلة مدة منذ الصهيونية شوهتها والتي( بكثير والصهيونية

 مكانهم، ليشغل حقاً بقي الذي ما يغادروننا، هم بينما وأتساءل، نهايته، من يقترب اجليل هذا لكن. نتجاهلهم
  غيابهم؟ يحدثه الذي األخالقي اخلواء ويمأل

) العلماء( من وفصائل ومتاحف، بتماثيل، ذاكرة، صناعة" يهودي، نفسه وهو أصدقائي، أحد يقول كما هي، هل
 اشتباك أو كاتيوشا كل خلف هتلر يوجد إذ واملعاناة، باالضطهاد اليهودية املشاعر على للمحافظة مصمّمة
: عقود ستة قبل اليهود ضد النازيون استخدمها التي نفسه املسلخ أدوات ببعض له التصدي ويجب حدودي،

 واملذابح، البشرية اجلثث بعدد اليوم النجاح نقيس هل ؟"العدو إنسانية وتشويه اجلماعية، واالعتقاالت الغيتوات،
 أكثر بحاجة وهم أطفالهم، من قداسة وأكثر للمخاطر تعرضاً  أكثر وأطفالنا جثثهم، من قيمة أكثر جثثنا إن ونقول

 من أم الشهادة من إلينا بالنسبة املعنى يُستمد هل والدفن؟ باألكفان أحقية أكثر وجثثهم واحلب، احلماية إىل
  وجدتي؟ جدي لتذكّر الطريقة هي هذه هل سكاكين؟ قلوبهم ويف املولودين األطفال

 كتب وقد. أيضاً ولبنان غزة يف بل فحسب، إسرائيل يف ال حاضرنا على يتعدى وصوره بالعذاب احلافل ماضينا إن
. غيرهما العشرات جانب إىل فارغة أرض قطعة يف موقتاً دفنهما تم: "لبنان يف" تايمز نيويورك" صحيفة مراسل

 هناك يعد مل). اآلن رقمين أصبحتا: (الوالد ويقول. 67 رقم وسايل 35 رقم علياء: رقمين وابنته زوجته ومنحت
  )15."(أسماء

 عاش بعضهم. واجلوع اجلفاف يعانون متقلصة، شخوصاً كانوا: "يلي ما" بوست واشنطن" صحيفة يف ورد كما
... التعابير من خالية وجوههم القصف، بصدمة أصيب وبعضهم. اليابس اخلبز على وآخرون احللوى، قطع على

 وبقيتا احلياة غادرتهما اللتين عينيه على الذباب حط وقد حمالة، على نُقل. النجاة له تكتب مل منهم واحد
  )16."(مفتوحتين

 ال نحن. نسأل ال لكننا بالروح؟ إحلاقه يمكن الذي الضرر مقدار هو ما بماضينا، حمقين كمطالبين نسأل، أن علينا
  .املذابح مواقع من مزيد وإيجاد إتمامه، على قدرتنا عدم عن وإنما الدمار عن نتساءل

  الدمار؟ على التفجع على القدرة وامتالك سباتنا، من االستيقاظ يمكننا هل
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  األخير إجالؤنا
 طردنا خطر على املتقلصة حدودها تنطوي يهودية دولة غيتو يف هو هل مكاننا؟ هو أين اليهود؟ ينتمي أين إىل

 ولذلك الثقة، من بدالً  اخلوف لبث يُستخدم ألنه قوة، ال ضعف، وجبروتنا. أقوياء لسنا لكن جبارون، إننا يوم؟ ذات
 ومنعزلين، ومهجورين ومعلقين فأكثر، أكثر ماضينا عن منفصلين أنفسنا وسنجد. نتغير مل إذا يوم ذات سيدمرنا

 احللم أن غروسمان كتب وكان. املطاف نهاية ففي اآلن يكن مل إذا – وعون عالقة إىل متحرقين مرسى، دون من
  .وخربت دمرت لو حتى يائس بشكل بها ويُتعلق اقتداراً، أكثر وإنما أضعف قوة يصبح ال يخبو عندما

 األماكن من نوع أي. اخلروج على جميعاً اآلخرين جمبِرين فوالذية وبوابات جُدُر خلف واملاء األرض نستهلك نحن
 حترك مع حضورنا يتالشى فوكنر، عبارة استعرنا إذا الغبار، على دخالء نكون أن قَدَرنا هل ننشئه؟ الذي هذا

  احملرقة؟ بعد انبعاثنا حدود هي هذه هل الرمال؟
 غياب يف الروحية واالستقامة اليهودية األخالق مع ينسجمان ال اليهوديين والسيادة اجلبروت أن أتقبل صرت لقد

 لألطفال اجلائر القتل بمعارضة اجلهر كان فإذا. بينهما فيما التوافق أو التعايش على قادرين غير وأنهما اإلصالح،
 يف علينا يفرض بشدة، ومُداناً الفعالية عديم اخلالف يكون وعندما مشروع، خالف من بدالً وخيانة والء عدم يعد

  .واليهودية الصهيونية بين االختيار املطاف نهاية
 يف تساهم غيابها أو األخالقية فاملبادئ. اليهودية للحياة كمحور األخالق على هيليل األكبر احلاخام شدد لقد

 نظامنا اختفاء ليس فهو: انحرافاً أكثر وربما خمتلف شيء نواجهه ما فإن ذلك، مع. فنائه يف أو شعبنا بقاء
  .وكريه مشوه نحو على كتابته إعادة وإنما األخالقي
 واإلذالل الوحشية من ننبعث كيف يهودية، دولة بوجود أقوى أصبحنا احملرقة بعد ما عامل يف يهوداً  باعتبارنا

 ونتجاوز املطلقة، والقدرة اخلوف] ثنائية[ نتجاوز كيف. منا يروغ أمراً ذلك يزال ال أيضاً؟ وإنساين قوي كشعب
 هاعام، أحاد يتساءل يقيني؟ غير كان لو حتى خمتلفاً، شيئاً نتصور كي العسكرية، القوة على واالعتماد البراءة

  )17"(لتفكر؟ هنيهة تتوقف أمة جتعل أن يمكنك كيف" الثقافية، للصهيونية املؤسس األب
 إىل وبالنسبة. ومعسكرة قوية يهودية دولة وجود يف) واملسيحيين( اليهود من كثيرين إىل بالنسبة اإلجابة تكمن

 لعامل سعيا لذا. أخالقية حياة عيش يعني بهتلر الهزيمة إحلاق كان والديّ، إىل وبالنسبة. ذاته بحد البقاء يف آخرين
 يف بحقنا ويُعترف شهوداً نكون أن على قدرتنا تستعاد بحيث)  18(،"إلزامية واملعارضة... ممكناً اجلزم" فيه يكون

  .علينا الظلمة تتغلب أن كشعب نرفض وبحيث ممارستها،
  التدمير؟ على قدرتنا عن نبتعد أن يمكننا هل
  .كافة وكتاباتي أعمايل ألهمت حلظة ألصف عائلتي، عن قصة يف أشارك أن أريد هنا
 املسؤولين على القبض الروس اجلنود ألقى أن وبعد. االعتقال معسكر من وشقيقتها أمي الروسي اجليش حرر

 بمضطهِديهم يشاؤون ما عمل وسعهم يف أن اليهود الناجين بلّغوا املعسكر، يديرون الذين واحلراس النازيين
. وتقتيالً  ضرباً وأوسعوهم األملان النفس، بشق وأحياء ناحلون أنفسهم وهم الناجين، من كثيرون هاجم. األملان

 فقد أمامهم، يتكشف كان الذي الرهيب املشهد عن فقط أمتار بعد على واقفتين كانتا اللتان وخالتي أمي أمّا
 أمسكت بينما إليها، وضمتها خالتي بدنياً، األقوى وهي أمي، عانقت. تنتحبان وأخذتا األُخرى إحداهما احتضنت

 أبونا. ذلك نفعل أن يمكننا ال: "لها وقالت. البتة تفلتها لن كأنها بأمي الوقوف، يف صعوبة جتد كانت التي خالتي،
 سبيل من وما. االنتقام ال العدالة وراء نسعى أن علينا كابدناه، الذي كل بعد اآلن، حتى. خطأ ذلك إن سيقوالن وأمنا

  .متعانقتين تزاالن ال وهما مبتعدتين واستدارتا شقيقتها فقبّلت تبكي، تزال ال أمي كانت." ذلك سوى آخر
 الذين الضحايا – باآلخر االعتراف يف رغبتنا يف املطاف، نهاية يف يقع، إنه وخالصنا؟ جناتنا مصدر إذاً، هو، ما

 عندئذ نستطيع وربما. حمزون كشعب ارتكبناه الذي والظلم – أيضاً واليهود واللبنانيين الفلسطينيين – أوجدناهم
 أن يكون أالّ يجب الوحيد أملنا أن أخيراً وندرك كاملين، من بدالً عاديين نكون ألن فيه نسعى عادالً حالً  ننشد أن

  .بسالم فيها نعيش أن لكن طويلة، مدة منذ الصهيونيين املسؤولين أحد ذلك عن عبر كما بيوتنا، يف بسالم نموت
 وسأعتبر. املاء حتت قُزح أقواس شاهدت أنها بلّغتني وأخيرة، ثالثة مرة املِكفاه بمياه جِسْ ابنتي غُمرت عندما

  ▪.شديد بتوق انبعاثنا إىل وأتطلع انبعاثها، على عالمة اجلميلة الصورة هذه
   

  .األميركية املتحدة الواليات هارفرد، جامعة يف األوسطية الشرق الدراسات مركز يف باحثة  (*)
  .األيوبي عمر :ترجمة  
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