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قراءة خاصة

عتبر ال�شاعر القومي ُتظهر 
ُ
�شيرة حياة ال�شاعر العبري يهودا عميحاي )1924-2000(، والذي ي

كه بالدين في وقت 
ّ
الإلحادية وتم�ش ازدواجية وتناق�شًا في مواقفه بين ميوله  لإ�شرائيل، 

اء الحروب.
ّ
واحد، وتمجيده لحروب اإ�شرائيل، وفي المقابل اأ�شفه على ال�شحايا التي تقع جر

موؤلف ال�شيرة التي �شدرت في كتاب في �شنة 2019، هو عيدو ب�شوك الذي رافق ال�شاعر منذ طفولته 

ع حياته 
ّ
في األمانيا، ثم هجرته اإلى فل�شطين في عمر 12 عامًا، وم�شاركته في حروب اإ�شرائيل. وقد تتب

ن مر من الن�شاء في حياته، ف�شاًل عن مواقفه ال�شيا�شية، و�شعود نجمه ك�شاعر، والكيفية 
َ
العاطفية وم

ل بها �شعره في بداياته، و�شوًل اإلى تتويجه �شاعراً قوميًا والمكانة العالمية التي بلغها.
ّ
التي ُتُقب

الإ�شرائيلي  المجتمع  في  كثيرين  واإن  محبوبًا،  كان  اأنه  يومًا  قال  ال�شاعر  اأن  ال�شيرة  كاتب  يروي 

جمعون عليه، حتى اأولئك الذين ل يقراأون ال�شعر )�س 310(، واأنه في �شبابه كان يراوده اإح�شا�س باأنه 
ُ
ي

لأفراد  الأولية  الحاجات  من  جزء  ال�شعر  لأن  الوليدة،  الدولة  في  ثم  اليي�شوف،  في  �شاعراً  ليكون  ُخلق 

الحروب  على  المترتبة  الثكل  حالت  نتيجة  اآلمهم  عن  والمخفف  اأفراحهم،  عن  ر 
ّ
المعب فهو  ال�شعب، 

المتوا�شلة )�س 44 - 45(.

الدين، والثاني موقفه من  الأول هو موقف عميحاي من  اأتوقف فيما يلي عند مو�شوعين لفتين: 

حروب اإ�شرائيل.

في المو�شوع الأول نراه مبهمًا حتى اإنه ي�شف نف�شه باأنه ''عميل مزدوج''. فقد كان علمانيًا لكنه كان 

ي�شعر بوجود الرب، ولم يكن قادراً على التنازل عن هذا الوجود النف�شي داخله، لأنه اإن تخلى عنه ف�شيتخلى 

 – البالغي  للتفكير  اأ�شا�شًا  بطقو�شها  الدينية  العبادات  واعتبر  )�س 259(.  اإن�شانيته  في  اأ�شا�شي  اأمر  عن 
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اأبنائه المخزون الثقافي الذي تلّقاه من  الرمزي لديه، وكان ي�شعر بالأ�شف لأنه ل ي�شتطيع اأن ينقل اإلى 

اأبويه المتدينين )�س 28 - 29(. وفي مقابلة اأُجريت معه في �شنة 1985 قال اأنه ين�شح اأي طفل يرغب 

في اأن ي�شبح �شاعراً باأن يتربى في بيت مت�شدد دينيًا اأو بيت �شيوعي؛ بمعنى اأن يكون تحت و�شاية دين 

ي�شتحوذ على كيان اأبويه، ليتمكن بعدها من التمرد على هذا الدين، لكن يبقى محتفظًا بكنوزه )�س 29(. 

ئل الأديب مئير �شاليف عن ماهية الب�شمة التي تركها عميحاي في الثقافة الإ�شرائيلية قال: 
ُ

وعندما �ش

د، وكان يقدم وجهات 
َ
ر حقيقي معتم

ّ
للتوراة كاأي مف�ش اإنها التوراة. فقد كان عميحاي، في راأيه، مف�شراً 

نظر ''مده�شة'' )�س 311(. اأمّا بالن�شبة اإلى �شعبيته فيقول كاتب ال�شيرة اإنه كان مقبوًل من جميع اأطياف 

وي''، بينما راآه المتدينون 
ّ
ال�شعب الإ�شرائيلي: فالعلمانيون راأوا فيه حامل لواء الليبرالية وروؤيا ''العي�س ال�ش

�شاعـراً يديـر حواراً مع عوالم الفكر اليهودية، بل اعتبروا اأن حتى اإلحاده ال�شارخ عادي جداً، ول يتجاوز 

ر �شوؤون الخالق )�س 310(. وتدل ق�شيدة ''توراة توراة، معِك معِك وتفا�شير 
ّ
كثيراً الحدود الم�شروعة لتدب

اأُخرى''، من ديوانه الأخير ''مفتوح مغلق مفتوح''، على ذلك، وهنا بع�س اأبيات من الق�شيدة:

خذ ابنك وحيدك الذي اأحببت

واذبحه قربانًا، هذا ما قاله الرب لإبراهيم

ونحن ن�شميه اأبانا اإبراهيم. اأي اأب

هو لنا، والذي كان م�شتعداً للت�شحيه بابنه وذبحه!

وهناك اأمر اآخر، الرب ل يعرف محبة الأبناء

لكنه يعرف محبة الجبال

 جبل المورياه
ّ
ومن بين جميع الجبال اأَحب

، لذلك اختاره
ّ
جبل وحيده الذي اأَحب

ليتم الذبح عليه ولبناء الهياكل المقد�شة.

ا المو�شوع الثاني فهو موقفه من حروب اإ�شرائيل، وهنا اأي�شًا نجد ازدواجية وتناق�شًا في �شخ�شيته 
ّ
اأم

ال�شعرية، و�شفهما الناقد مو�شيه دور بقوله اإنه علماني ملحد يتوق اإلى رب ل حول له ول قوة، كما اأنه 

وطني ومحارب يعلن اأن اأق�شى اأمانيه ''اأن يموت على فرا�شه'' )�س 239(.

ق�شة عميحاي كجندي محارب بداأت منذ اأن تطوع في الجي�س البريطاني في اإبان الحرب العالمية 

النتداب  تحت  كانت  التي  فل�شطين  اإلى  واليهود  ال�شالح  تهريب  على  وعمل  م�شر  في  كان  اإذ  الثانية، 

عبر  فيها  يومياته  �شجل  وقد  دوره كجندي حقيقي كان في حرب 1948،  لكن  )�س 85(.  البريطاني 

اإليها  ر�شائل اأر�شلها اإلى حبيبته روث التي غادرت حيفا اإلى الوليات المتحدة، وبقي عميحاي ير�شل 

كان  اأنه  بها حبيبته،  احتفظت  التي  الر�شائل  ونعرف من خالل  ويتزوجا.  تعود  اأن  اأمل  على  الر�شائل 

كمائن  و�شع  في  �شارك  كما  عربية،  بيوت  تفجير  في  �شارك  حيث  حيفا،  في  ''الهاغاناه''  في  ع�شواً 

ر ذلك باأنها كانت تقّل ''رجال ع�شابات'' 
ّ
ن في داخلها رميًا بالر�شا�س، وبر

َ
لل�شيارات العربية واإعدام م

قرية  دارت حول  اأهم معركة خا�شها في حياته  فان  اأقواله،  وبناء على  تعبيره )�س 107(.  على حد 

اأ�شدود الفل�شطينية في الجنوب �شد الجي�س الم�شري. وكانت المعركة مهمة بالن�شبة اإليه اإلى درجة اأنه 
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اأنه مثلما  فوراً  اأجاب  قبره،  �شاهدة  ُتنق�س على  اأن  يريدها  التي  العبارة  الأيام عن  اأحد  ئل في 
ُ

�ش حين 

نق�س على �شاهدة 
ُ
ُنق�شت على �شاهدة قبر اإ�شخيلو�س عبارة اأنه �شارك في حرب ماراتون، فاإنه يريد اأن ي

قبره اأنه �شارك في معركة اأ�شدود )�س 120(.

يقول كاتب ال�شيرة اإن عميحاي خرج من حرب 1948 معطوبًا نف�شيًا، بل اإن بع�س اأعماله ال�شعرية 

اء الحرب )�س 135(. ومع ذلك 
ّ
يثير النطباع باأنه كان م�شابًا ، بهذه الدرجة اأو تلك، ب�شدمة نف�شية جر

كان من المهم له طوال حياته اأن ي�شدد على ما�شيه الع�شكري، فقد اأحب اأن يتحدث عن اإ�شابته الطفيفة 

ن يقدمه اأمام الجمهور في مختلف المحافل، وخ�شو�شًا في الوليات 
َ
في حرب 1948، بل جعل كل م

المتحدة واألمانيا، ي�شير اإلى اأنه �شارك في 5 اأو 6 حروب، ف�شاًل عن نعته باأنه جندي ومحارب و�شاعر 

)�س 135(.

العبرية  اللغة  اأ�شتاذة   ،)Chana Kronfeld( �شانا كرونفيلد  اأُخرى عن عميحاي، و�شعتها  �شيرة  ثمة 

والأدب المقارن في جامعة بيركلي في كاليفورنيا في الوليات المتحدة، اإّل اإن ب�شوك ينتقد وا�شعة تلك 

ال�شيرة ويتهمها باأنها كانت متطرفة في ت�شيي�س �شعر عميحاي، واإظهاره كاأنه يتعاطف مع الفل�شطينيين 

الذين ُطردوا من بيوتهم، ويقول اإن التف�شير ال�شيا�شي لبع�س ق�شائد عميحاي مبني على تجاهل التعقيد، 

يمكن  ل  وبالتالي   .1948 حرب  �شمنها  ومن  اإ�شرائيل،  حروب  من  موقفه  في  ''الزدواجية''  حتى  بل 

اعتبار عميحاي مجرد ''داعية �شالم'' اأو ''ي�شاري''، اإذ بما اأنه مواطن في الدولة، وبما اأنه راأى اأي�شًا من 

ال�شروري اإقامة دولة لليهود، فاإنه تماهى مع حروبها ''الدفاعية''، لكنه اأي�شًا تاألم من الواقع الب�شري 

الذي ي�شطر الن�شان اإلى الت�شحية بال�شباب كرمى لإله الحرب )�س 213(.

�شاألت فتاة عميحاي، خالل برنامج تلفزيوني، عن  اإذ حين  راأي ب�شوك،  اإلى  اأميل  المجال،  في هذا 

غربته والإح�شا�س بعدم انتمائه عند الحديث عن حروب اإ�شرائيل، اأو�شح لها الفرق بين موقفه كاإ�شرائيلي 

ل  ب�شري  وكمخلوق  كاإن�شان  موقفه  وبين  عنها،  الدفاع  �شرورة  ويتقبل  الدولة،  في  يعي�س  وكيهودي 

يمكن له اأن يتقبل هذا الهدر الفظيع لحياة الب�شر في اأي حرب كانت )هام�س 113(. وكنموذج لق�شائد 

ل ُتح�شى يتحدث اأو يذكر فيها الحرب، ها اأنا اأورُد الق�شيدة التالية وهي بعنوان ''اأق�شم بحياتي. اأق�شم 

بحياتي'' )من ديوانه الأخير ''مفتوح مغلق مفتوح''(:

ثالث مرات �شعرت بت�شنجات فظيعة في �شاقي

عندما ان�شحبنا في رمال اأ�شدود، بين القذائف المتفجرة

وفي البحر في قي�شارية، عندما �شبحت بعيداً عن ال�شاطىء

وفي الفرا�س مع امراأة في عالقة غرامية في اإحدى ليالي ال�شيف

ثالث مرات كانت �شاقي �شلبة كالحجر

ن من الحب،
ّ
ن من الخوف، والقلب لي

ّ
والقلب لي

ثالث مرات ظننت فيها اأن موتي و�شيك،

و�شاقي ثقيلة ك�شاهدة قبر في ج�شدي لج�شدي.

لكني وا�شلت القتال، ووا�شلت الحب

ووا�شلت ال�شباحة. اأق�شم بحياتي. اأق�شم بحياتي.
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الق�شية  لحل  �شانحة  الفر�شة  اأن  عميحاي  اعتقد   1982 �شنة  في  لبنان  اإ�شرائيل  اجتاحت  عندما 

ا�شتغالل  اإلى  ن�شر مقالة دعا فيها  لبنان،  اإلى  الإ�شرائيلية  القوات  اأ�شبوع من دخول  الفل�شطينية، وبعد 

الجنوب  الأردن وفي  ال�شفة وفي  فل�شطيني في  لإقامة كيان  المترتب عليها  الجديد  والو�شع  الفر�شة 

اللبناني. ومع مرور الوقت اأ�شبح من اأ�شد المعار�شين ل�شتمرار الحرب التي �شملت بقاء قوات اإ�شرائيلية 

على الأرا�شي اللبنانية )�س 300(. وفي حزيران/يونيو 1985 �شارك في احت�شاد جماهيري �شد بقاء 

ا�شتمرار  على  اعترا�شه  من  الرغم  على  اأنه  �شحافية  مقابلة  في  وقال  لبنان،  في  الإ�شرائيلية  القوات 

وقال  الحرب.  م�شتهل  في  ُن�شرت  التي  �شانحة''  ''الفر�شة  مقالته  في  ورد  ا 
ّ
عم يتراجع  ل  فاإنه  الحرب، 

ق ما تم اقتراحه[ باأن نتخل�س من لعنة الفل�شطينيين، 
ّ
]لو ُطب اأمل  ''كان هناك بارقة  بالحرف الواحد: 

ويتخل�س الفل�شطينيون من لعنتنا'' )�س 300(.

في  ازدواجية  يعاني  اأرقى  بلغة  اأو  الحبلين،  على  يلعب  كاأنه  ق�شائده  في  يبدو  عميحاي  اأن  غير 

مو�شوع الحروب التي ت�شّنها اإ�شرائيل على الفل�شطينيين والعرب. وفي �شياق مت�شل كان ب�شوك قد اأورد 

اأن عميحاي راأى في التراث اليهودي، وفي اإقامة دولة اإ�شرائيل، موؤ�شرين يدلن على وجود غريزة حياة 

كبيرة لدى ال�شعب اليهودي، بينما كان الآباء في المنافي يعانون غريزة موت مت�شخمة بفعل المجازر 

لدى  قائمة  المت�شخمة  الموت  فغريزة  تغير،  الو�شع  اأن  اأعتقد  ل  لكنني   .)259 )�س  الإبادة  وحمالت 

ا الذي تغير فهو وجهتها، اإذ بعد اأن كانت موجهة اإلى الداخل ب�شبب عامل خارجي 
ّ
ال�شعب اليهودي، اأم

قامع، اأ�شبحت موجهة �شد خارج مقموع هو ال�شعب الفل�شطيني. فالحرب اأكبر موؤ�شر اإلى وجود غريزة 

''ابني يتجند'' يخلط بين  الموت، وعميحاي بدوره يورث ابنه هذه الغريزة، فها هو في ق�شيدة بعنوان 

غريزَتي الموت والحياة:

لقد تجند ابني للجي�س. اأح�شرناه اإلى المحطة مع بقية الفتيان

 وجهه اإلى �شائر الوجوه التي تغادرني
َّ
الآن ان�شم

في نوافذ البا�شات والقطارات العابرة في حياتي

وجوه في المطر المنهمر، اأو منبهرة العيون بفعل ال�شم�س.

ها هو وجهه اأي�شًا في جانب النافذة، كطوابع البريد في الر�شائل

]....[

اأريد اأن يكون ابني جنديًا في الجي�س الإيطالي

ن على قبعته
ّ
مزينًا ببع�س الري�س الملو

يرك�س فرحًا، من دون اأعداء، ومن دون تمويه.

ح�شد 
ُ
ي باأناقة  يحاول،  عميحاي  لكن  م�شتقبلية،  حرب  في  م�شاركته  يفتر�س  فهذا  البن  يتجند  عندما 

اأن تكون م�شاركة ابنه فيها �شكلية، واأن يكون جنديًا في  ''متمنيًا''  اأن يتمل�س من هذه الحرب  عليها، 

حرب وهمية بال اأعداء. لكن تبقى الحرب – اأو بعبارة اأُخرى ''غريزة الموت'' - هي الثيمة الأ�شا�شية التي 

يتوارثها الأبناء عن الآباء. 


