قراءات

في بالد عربية �أُخرى.
فرن�ستنا ،لوحة رائعة ،تن�ضح
بالح�سا�سية والذكاء والثقافة
والإن�سانية ،وهي كفيلة بم�صالحة
القراء ،وخ�صو�ص ًا المهاجرين �إلى
فرن�سا منهم ،مع فرن�ستهم ،وربما
تجعلهم يبتكرون بدورهم فرن�ستهم
التي تالئم م�سيرتهم� .إن قراءة هذا

الكتاب هي منا�سبة جميلة للتعرف
عن كثب �إلى ه�ؤالء المثقفين الثالثة
الذين يتميزون بح�ضور بارز في
ال�ساحة الفرن�سية ،لك�أنهم �أ�صدقاء
قدامى لنا ،نعرفهم من �أيام الطفولة
وال�شباب ،فندخل في ذكرياتهم التي
تبدو لنا �أليفة ك�أنها ذكرياتنا،
وتعطينا الإح�سا�س ب�أننا �أكثر
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ان�سجام ًا مع محيط ثقافي يزخر
بالمرجعيات الفكرية والأدبية التي
تدل على غناهم الثقافي والإن�ساني
والتي تجعلنا ،بدورنا� ،أكثر غنى
وثقافة وحكمة.

رانية �سماره

مترجمة وكاتبة �سورية

كتب بالعبرية

ذكريات ما بعد موتي:
لبيد
ق�صة حياة يو�سف (طومي) ّ
يئير ل ّبيد
القد�س :كاتر �سفاريم� 414 .2010 ،صفحة.

كان

لبيد في
يو�سف (طومي) ّ
الثامنة وال�ستين من عمره
عندما �أ�صبح �أول مرة ع�ضواً في
الكني�ست الإ�سرائيلي الخام�س ع�شر
( )2003 - 1999بعد الفوز
المفاجئ لكتلة ''�شينوي'' ،حزب
الو�سط العلماني ،ب�ستة مقاعد ،ثم ما
لبث �أن �أ�صبح وزيراً في حكومة
�شارون بعد �أن ا�ستطاعت كتلته
تحقيق �أكبر انت�صار انتخابي لها
في �سنة  2003بفوزها بـ  15مقعداً

الكني�ست والوزارة ،و�إنما عمله
الطويل في مجال ال�صحافة
المكتوبة والمرئية والم�سموعة،
فالذي �صنع هذه ال�شخ�صية المثيرة
للجدل كان� ،أو ًال و�آخراً ،ال�صحف
والتلفزيون.

�صورة الأب من خالل االبن
وتحولها
في الكني�ست ال�ساد�س ع�شر
ّ
�إلى القوة البرلمانية الثالثة بعد
حز َبي الليكود والعمل� .آنذاك ،كان
لبيد بلغ ذروة
يبدو �أن طومي ّ
نجاحه ال�سيا�سي ،و�شكّل النموذج
الناجح للإعالمي الذي دخل الحياة
البرلمانية عن طريق العمل
ال�صحافي .لكن َمن يقر�أ �سيرته
الذاتية في هذا الكتاب يالحظ فوراً
لبيد في
�أن الذي خلق ح�ضور طوني ّ
الحياة ال�سيا�سية لي�س دخوله �إلى

يروي هذا الكتاب م�سيرة يو�سف
لبيد كما رواها خالل ال�سنة
(طومي) ّ
الأخيرة من حياته ،ل�صديقه المقرب
�أمنون دينكر ،والتي قام ابنه يئير
لبيد ب�صوغها من جديد كما لو �أن
ّ
طومي هو راويها ،ف�إذا بنا �أمام
ا�ستعادة لحياة الأب من خالل عي َني
االبن ،الأمر الذي �شكّل تجربة جديدة
في كتابة ال�سيرة الذاتية نظراً �إلى
العالقة التي تربط بين الكاتب
و�صاحب ال�سيرة ،والتي جعلت االبن
يدخل في جلد الأب ويعي�ش �أحداث
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حياته من بداياتها حتى نهايتها.
فقد جاء في الف�صل الأول من
الكتاب�'' :أكتب هذا الكتاب بعد
موتي ،و�أغلبية النا�س ال تكتب بعد
موتها ،لكني ل�ست مثلها� .أنا اليوم
�أكتب �سيرتي عبر ابني يئير� .صوتي
اتحد ب�صوته .ال �أدري ما �إذا كنت
�أُثقل عليه بذلك ،الأرجح نعم .لقد
ح�ضرت يئير لهذه اللحظة منذ
ّ
والدته ومن دون �أن يعرف ذلك،
رويت له �سيرة حياتي بحكاياتها
ونوادرها ،بحلوها ومرها،
بخ�ساراتها ونجاحاتها ،وكان يئير
إلي .كان ولداً جدي ًا
دائم الإ�صغاء � ّ
ومن دون �أ�صدقاء ،وقد حاولت �أن
�أملأ هذا الفراغ من دون �أن �أ�س�أل
نف�سي هل �أنا �سببه؟'' (�ص .)5
ي�صور الكتاب عبر ف�صول
ق�صيرة ن�سبي ًا وب�أ�سلوب �سردي
متوثب وبلغة �شعورية عفوية
لبيد
الأعوام الأولى من حياة طومي ّ
منذ والدته في �سنة  1931في
مدينة نوفي �ساد في يوغو�سالفيا
ال�سابقة (�صربيا حالياً) من عائلة
بورجوزاية من �أ�صل هنغاري ،حتى
وفاته في �إ�سرائيل في �سنة .2008
ويمكن القول �إن القيمة الأ�سا�سية
لف�صول هذه ال�سيرة ،وهي 62
ف�صالً ،تقوم على �أمرين �أ�سا�سيين:
الأول� ،أنها احتوت على ت�أمالت
و�آراء ومواقف الكاتب من المحرقة
النازية التي تعر�ض لها يهود
لبيد في
�أوروبا وهنغاريا التي كان ّ
عداد الناجين منها؛ الثاني� ،أنها
لبيد من
ا�شتملت على �آراء ومواقف ّ
تجربة الحياة في المجتمع
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الإ�سرائيلي من وجهة نظر يهودي
هنغاري ظل حتى النف�س الأخير من
حياته وفي ًا لأ�صوله الهنغارية ،وال
�سيما روح الفكاهة الخا�صة التي
تميز بها طوال حياته ،كما يقول.

النجاة من المحرقة
النازية
ُتظهر قراءة الف�صول الأولى لهذه
ال�سيرة الذاتية كيف تحول طومي
لبيد �إلى هذه ال�شخ�صية الغا�ضبة
ّ
الجامحة والمتعط�شة للنجاح،
وال�ساخرة الميالة �إلى المبالغات في
بع�ض الأحيان ،و�إلى التحدي.
وتذكّ ر قراءة الف�صول الأولى من
الكتاب ،والمتعلقة بذكريات طفولة
لبيد ،بكتاب مار�سيل برو�ست'' :بحث ًا
ّ
عن الزمن ال�ضائع'' ،فالتذكر يقوم
على ا�سترجاع ذكريات روائح ذلك
الزمان البعيد في نوفي �ساد م�سقط
لبيد ،ومذاقات و�أطعمة وكتب
ر�أ�س ّ
قر�أها ،و�أ�شخا�ص التقاهم ،و�أحاديث
�أجراها .وهي باخت�صار ق�صة كل
يهودي عا�ش تجربة الخوف في
يوغو�سالفيا �آنذاك ،وال �سيما بعد
غزو هنغاريا لها في ني�سان�/أبريل
 1941بم�ساعدة �ألمانيا النازية،
وبدء حمالت القمع �ضد ال�شيوعيين
واليهود .ففي كانون الثاني/يناير
طوق الجي�ش الهنغاري
ّ 1942
م�سقط ر�أ�س الكاتب و�أغلق مداخلها
واعتقل �آالف اليهود و�أمر بقتلهم
ورميهم في نهر الدانوب الذي يمر
بالمدينة .ومنذ ذلك التاريخ بد�أت
مرحلة ما ي�سميه الكاتب ''حياة

الخوف اليومي'' ،فيقول'' :عندما
تعي�ش في الخوف مدة طويلة يتحول
�إلى عادة وي�صبح جزءاً من حياتك
ويدخل تف�صيالتها ال�صغيرة''
(�ص.)37
و�شكّلت حادثة توقيف النازيين
لبيد في ليل � 19آذار/مار�س
لوالد ّ
 1944محطة �أ�سا�سية مرعبة في
حياة المراهق ،ابن ال�ساد�سة ع�شرة
من عمره ،والذي تحول من ولد �إلى
رجل بالغ .ولم يفهم الكاتب قط
�سبب حقد الهنغاريين على اليهود،
�إذ كانوا مثلهم فقراء وجياع ًا
وبائ�سين ،وهو يقول �أنه لم
ي�سامحهم حتى اليوم.
وقد ا�ستطاعت الأم الهرب مع
ابنها من يوغو�سالفيا �إلى بوداب�ست
عا�صمة هنغاريا ب�أوراق مزورة،
حيث عا�شا مدة من الزمن قبل �أن
ي�ضطرا �إلى ترك منزلهما واالنتقال
�إلى العي�ش في الغيتو .وبعد مرور
لبيد عندما كان
�أعوام طويلة ،قام ّ
وزيراً في الحكومة الإ�سرائيلية،
بزيارة المنزل الذي �سكنته عائلته
في بوداب�ست ،وهو ي�صف �شعوره
بالقول'' :لم �أتعرف على �أي �شيء،
لأن كل �شيء تغير ما عدا �أمر واحد،
�إنها الرائحة :رائحة الخوف''.
ويروي الكاتب الحياة في الغيتو
في بوادب�ست ،وكيف �أن راوول
فلنبرغ ،ال�سكرتير الأول في ال�سفارة
ال�سويدية� ،أنقذ �آالف اليهود
الهنغاريين وبينهم طومي ووالدته،
بينما اختفى عدد كبير من �أفراد
عائلته في مع�سكرات �أو�شفيتز
ودا�شو.
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وبين الم�سائل التي حاول لبيد
مناق�شتها في هذه الف�صول قوله �إن
هتلر �ساهم في فقدانه الإيمان
باللـه ،لكنه جعله ي�ؤمن بيهوديته،
كما يناق�ش �سبب عدم الحديث �آنذاك
عما كان يجري في مع�سكرات
الإبادة ،فيقول�'' :إن العقل الب�شري،
على ما يبدو ،معتاد البحث عن
منطق ما فيما يحدث ،وفي
مع�سكرات الإبادة لم يكن هناك
منطق .فحتى عندما كان وا�ضح ًا
للجميع �أن النازيين يخ�سرون
الحرب ،ف�إن عمليات �إبادة اليهود
ا�ستمرت ،كما �أن ع�شرات الآالف من
الجنود الألمان ،ومن المتعاونين،
قاموا بقتل مزيد من اليهود حتى
اللحظة الأخيرة''.

عندما �أ�صبح طومي�سالف
لبيد
المبل يو�سف ّ

تروي الف�صول ()18 - 16
تجربة الهجرة �إلى �إ�سرائيل التي
تت�شابه كثيراً مع روايات ك ّتاب
�آخرين عنها� .إنها حكاية اليهودي
الأوروبي الناجي من المحرقة ،الذي
جراء الت�أقلم مع بلد غريب
يعاني ّ
''�صحراوي'' ويتحدث لغة ال يعرفها،
والذي يبد�أ بتغيير ا�سمه من
لبيد.
طومي�سالف المبل �إلى يو�سف ّ
لبيد ،ف�إن الجي�ش
وبالن�سبة �إلى ّ
الإ�سرائيلي كان الباب الذي �شرع
من خالله يتعرف �إلى �إ�سرائيل ،وقد
بد�أ حياته في الجي�ش ميكانيكياً،
وفي تلك الأثناء تعلم اللغة العبرية،
وح�صل على ال�شهادة الثانوية ،وبد�أ

درو�سه في المحاماة.
لبيد لم يتحول من هنغاري
لكن ّ
�إلى �إ�سرائيلي ''حقيقي'' �إ ّال عندما بد�أ
العمل في �صحيفة ''معاريف'' في
�سنة  .1956ففي �شباط/فبراير
 1959تزوج �شوال غلعادي ابنة
دافيد غلعادي �أحد كبار الم�س�ؤولين
في ''معاريف'' �آنذاك ،وقد اتهم
لبيد �أن زواجه هو زواج
البع�ض ّ
م�صلحة ،لكن قراءة ال�سيرة تظهر
بو�ضوح �أن �شوال كانت حبه الوحيد،
مع �أنها كانت نقي�ض ًا تام ًا عنه
بخجلها وبعدها عن الأ�ضواء ،على
الرغم من تحولها �إلى كاتبه
معروفة.
وتعرفنا ف�صول الكاتب �إلى �أوجه
ّ
لبيد المتعددة :من ال�صحافي
ّ
الطموح النا�شئ الف�ضولي والباحث
عن الحقيقة� ،إلى الإعالمي الم�شهور
والم�شاك�س ،مروراً ب�شخ�صية رجل
الأعمال عندما عمل فترة لدى
المليونير اليهودي روبرت ماك�سويل
الذي ا�شترى ''معاريف'' ،وقام ب�شراء
�أهم ال�صحف التي كانت ت�صدر في
�أوروبا ال�شرقية قبل �أن تنتهي
حياته نهاية غام�ضة في �إثر وقوعه
في �أزمة مالية خانقة .كما نتعرف
على �شخ�صية ال�صديق الوفي الذي
يحافظ على �صداقاته ،وال�شخ�ص
الجريء وال�صريح الذي ت�سببت له
�صراحته بعداوات كثيرة ،لكن الوجه
الأكثر ت�أثيراً في القارئ هو الوجه
الم�أ�ساوي للأب المفجوع بموت
ابنته الكبرى ،الطبيبة النف�سية ،التي
قُتلت في حادثة �سير.

قراءات
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نموذج االعتدال الو�سطي
العلماني
�إن ال�صورة التي ترت�سم لطومي
لبيد كرجل �سيا�سي تبدو مركبة
ّ
وع�صية على الت�صنيف التلقائي،
فعلى الرغم من عمله �أعوام ًا طويلة
في �صحيفة ''معاريف'' ،ال�صحيفة
الثانية ذات التوجهات القومية
المحافظة� ،إ ّال �إنه كان دائم ًا يعتبر
نف�سه و�سطي ًا ال ينتمي �إلى اليمين
لأنه �ضد ال�سيطرة بالقوة على
ماليين الفل�سطينيين ،كما يقول ،وال
�إلى الي�سار ،لأنه كان يعتقد �أن
الدعوات التي ظهرت بينهم ،والتي
تدعو �إلى دولة ثنائية القومية،
�ست�ؤدي �إلى زوال الفكرة ال�صهيونية.
لبيد مث ًال في الف�صل '' :48لم
يقول ّ
�أكن يوم ًا من �أن�صار اليمين ،وكنت
من الذين يعتقدون �أن علينا
االنف�صال عن الفل�سطينيين وال�سماح
لهم ب�إن�شاء دولتهم على الجزء
الأكبر من يهودا وال�سامرة وغزة.
وفي �سنة  1992اقترعت للمرة
الأخيرة لم�صلحة حزب العمل .وعلى
الرغم من محبتي للم�ستوطنين،
ف�إنني كنت على الدوام �أعتقد �أن
الم�شروع اال�ستيطاني �سي�ؤدي �إلى
الق�ضاء على الأغلبية اليهودية في
�إ�سرائيل ،و�إلى تدمير الفكرة
ال�صهيونية'' (�ص .)302
لكن الميزة الأ�سا�سية التي ميزت
لبيد طوال حياته ،هي نزاعه مع
ّ
المتدينين الحريديم .فهو لم ي�ستطع
�أن يقبل وجود فئة من الإ�سرائيليين
تتمتع بجميع حقوق المواطنية،
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وت�ستفيد من التقديمات كلها ،وتكون
في الوقت عينه معفاة من الخدمة
الع�سكرية ومن دفع ال�ضرائب،
وتتمتع بامتيازات على ح�ساب
�سائر طبقات المجتمع .وقد وقف
طوال عمله ك�إعالمي و�سيا�سي
ووزير في الحكومة� ،ضد تحكم
الأحزاب الدينية في مقدرات الدولة،
وحارب �سيا�سة االبتزاز التي كانت
تمار�سها .ففي ر�أيه لي�س هناك
مواقف �سيا�سية مبدئية لحزب مثل
''�شا�س'' الذي كان م�ستعداً لبيع
ت�أييده للحكومة في مقابل مبالغ
وميزانيات مالية يح�صل عليها
لبيد
الحزب وم�ؤ�س�ساته .لقد حارب ّ
الف�ساد الم�ست�شري في الحياة
ال�سيا�سية وعمل على ف�ضحه ،لكنه
يعترف في �سيرته ب�أنه لم يقف
موقف ًا وا�ضح ًا وجريئ ًا عندما جرى
اتهام �أريئيل �شارون بالح�صول على
�أموال ور�شى ،ويعتبر �أن ذلك نقطة
�سوداء في تاريخه.
لبيد في م�سيرته المهنية
التقى ّ
كثيراً من الزعماء ،من بن ــ غويورن
الذي رافقه في رحلة �إلى بورما في
�سنة  ،1961وفي الطريق توقفت
الطائرة في طهران حيث التقى بن ــ
�سرب
غوريون �سراً �شاه �إيران ،وقد ّ
لبيد الخبر �إلى �صحيفة ''معاريف''
ّ
محقق ًا �سبق ًا �صحافياً ،مروراً
بمو�شيه دايان وكثير من
ال�شخ�صيات ال�سيا�سية التي كان
ي�ست�ضيفها في برنامجه التلفزيوني.
وبين �أ�صدقائه المقربين كان �إيهود
�أولمرت ،كما �أن �صلة جيدة ربطته
ب�أريئيل �شارونّ � ،أما �إيهود باراك

�شتاء

2012

يكن له مودة خا�صة.
فلم يكن ّ
وبين اللقاءات المهمة اللقاء مع
عرفات ،كما كانت تربطه �صداقة
متينة بع�ضو الكني�ست �أحمد الطيبي.
وما يثير االهتمام في �سيرة
لبيد التقلبات الكثيرة التي مر
حياة ّ
بها ومراحل ال�صعود والهبوط ،فعلى
�سبيل المثال ،انتقل بين ليلة
و�ضحاها من �شخ�صية م�ؤثرة
وم�سيطرة في �إ�سرائيل عندما كان
مديراً عام ًا لهيئة الإذاعة
والتلفزيون ،وهو المن�صب الأكثر
ح�سا�سية في �إ�سرائيل� ،إلى �شخ�ص
عاطل عن العمل خائف على
م�ستقبله وحياته المهنية بعد �إبعاده
عن من�صبه .والالفت �أنه �أعطى عمله
ال�صحافي والإعالمي �أهمية �أكثر من
موقعه في الكني�ست وداخل
الحكومة ،والذي اعتبره عابراً .ففي
لبيد �صحافياً،
قرارة نف�سه كان ّ
وبقي �صحافي ًا حتى �أيامه الأخيرة.
لبيد في الأ�شهر الأخيرة
ورف�ض ّ
من حياته موا�صلة العالج
الكيميائي لمر�ض ال�سرطان الذي
�أ�صابه ،وطلب وقفه ،و�آثر الموت قبل
�أن يتدهور و�ضعه ،ومات مت�صالح ًا
مع حياته ومع موته.
وتبدو ال�سيرة الذاتية التي كتبها
لبيد عن والده ،بم�ساعدة والدته
ابن ّ
و�أ�صدقاء والده ،بمثابة التفاتة وفاء
�أخيرة من جانب ه�ؤالء �إلى ذكرى
لبيد .وقد نجح هذا الكتاب �إلى حد
ّ
كبير في تقديم �صورة �صريحة
ل�شخ�صية �إ�سرائيلية تركت �أثرها في
الحياة ال�سيا�سية الإ�سرائيلية.
لبيد على
لقد ركزت �سيرة ّ

الجوانب ال�شخ�صية والخا�صة ،لكن
من ال�صعب �أ ّال ينتبه القارئ العربي
لبيد واعتداله
�إلى �أن ليبرالية ّ
وو�سطيته ودفاعه عن الحرية لم
تجعله �أكثر تفهم ًا لتوق
الفل�سطينيين� ،شعب ًا و�أفراداً� ،إلى
حياة حرة وكريمة ،و�أن تجربة
الخوف كلها ،التي عرفها في حياة
الغيتو ،لم تجعله �أكثر تح�س�س ًا
لخوف الفل�سطيني على حياته وعلى
م�ستقبله ،و�أن كراهيته لوح�شية
النازيين ونفوره من غطر�سة
ال�شيوعيين لم يدفعاه �إلى ر�ؤية
الغطر�سة والعنف الإ�سرائيليين
و�إدانتهما ،لكن الأهم من هذا كله،
ف�إنه ،كونه من الناجين من
المحرقة ،لم يطرح على نف�سه ال�س�ؤال
الأ�سا�سي :كيف يمكن ال�سكوت
والقبول بالعي�ش في بلد مثل
�إ�سرائيل حيث تتحول ال�ضحية �إلى
جالد؟!

رندة حيدر

باحثة في ال�ش�ؤون الإ�سرائيلية

