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  إسحق الشامي
  ومعضلة العربي اليهودي يف فلسطين

  سليم تماري
، خــالل أعــوام دراســته يف "طــائر علــى ســنديانة"يتحــدث كمــال الصــليبي يف ســيرته 

   )1(.حينــــــذاكبيـــــروت االنتدابيــــــة، عـــــن جممــــــوعتين مــــــن الطـــــالب اليهــــــود الـــــذين التقــــــاهم 
اجملموعـــة األوىل كانـــت تتـــألف مـــن يهـــود ســـوريين وعـــراقيين يتكلمـــون العربيـــة، نشـــط 

أمّـــا . كثيــرون مـــنهم يف حلقـــات وطنيـــة معاديــة لالســـتعمار يف الثالثينـــات واألربعينـــات
اجملموعـــــة الثانيـــــة فكانـــــت مؤلفـــــة مـــــن يهـــــود آتـــــين مـــــن فلســـــطين، يتكلمـــــون الييـــــديش، 

ويالحـــــظ الكاتـــــب أن أفـــــراد اجملموعـــــة    )2(.صـــــهيونيةومعظمهـــــم ذو توجهـــــات سياســـــية 
ومعظمهــــم مــــن (األوىل كــــانوا منــــدجمين فكريــــاً وثقافيــــاً يف احللقــــات الطالبيــــة العربيــــة 

، بينمـــا تميـــز أفـــراد اجملموعـــة الثانيـــة بـــاالنعزال عـــن )أبنـــاء الطبقـــة الوســـطى العلمانيـــة
 حمــــيطهم بــــأعين حــــذرة فهــــم نــــادراً مــــا تكلمــــوا العربيــــة، وكــــانوا ينظــــرون إىل. رفــــاقهم
  )3(.ومشككة

. غيــر أن هــذا التقــويم ال يعكــس بوضــوح وضــع الســكان اليهــود يف فلســطين حينــذاك
ففي نهاية العهد العثماين تركزت التجمعات اليهودية احمللية يف املدن األربع املقدسـة 

يف املــــدن الــــثالث . لــــدى اليهــــود الفلســــطينيين وهــــي صــــفد، وطبريــــة، واخلليــــل، والقــــدس
أّمــا . ســائدتين بــين اليهــود) لغــة يهــود إســبانيا(وىل كانــت اللغتــان العربيــة والالدينــو األ

يف القدس فكانت لغة الييديش هي الغالبة جرّاء الهيمنـة العدديـة للحجـاج واملهـاجرين 
  )4(.القادمين من روسيا وأوروبا الشرقية

ـــاب فلســـطين يف بدايـــة  يف ســـيرة إســـحق الشـــامي الذاتيـــة نلتقـــي أحـــد أملـــع وأهـــم كتّ
وال شــك يف أن أعمالــه تلقــي ضــوءاً    )5(.القــرن العشــرين، كمــا وصــفه الناقــد أرنولــد برانــد

ولعــــل مــــن . ســــاطعاً علــــى ظــــاهرة يف طريقهــــا إىل الــــزوال، وهــــي هويــــة العربــــي اليهــــودي
أصـــبح اليـــوم مفهومـــاً مشـــبعاً بالتنـــاقض ) العربـــي اليهـــودي(املفارقـــات أن هـــذا التعبيـــر 

فهو يشير إىل فئة منسية مـن جتمعـات    )6(.انفصاماً يف الشخصية وكأن صاحبه يعاين
املشـــرق العربـــي يف فتـــرة كانـــت تشـــكل تيـــاراً ملحوظـــاً يف عصـــر نهضـــة الثقافـــة العربيـــة 

ونرى صورة اليهودي العربي حاضـرة يف احلركـات املناوئـة . وانبعاث القومية احلديثة
                                                            

)(  املصدر :Jerusalem Quarterly File, no. 21 (August 2004), pp. 10-26. 
)(   أســــتاذ مشــــارك يف علــــم االجتمــــاع يف جامعــــة بيــــر زيــــت، ومــــدير مؤسســــة الدراســــات املقدســــية

 ).القدس(
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وبــــالد الشــــام والعــــراق، حتــــى بعــــد للمركزيــــة العثمانيــــة، واســــتمرت يف التميــــز يف مصــــر 
. ظهور احلركة الصهيونية يف فلسطين وتبني بريطانيا مشروع الوطن القـومي اليهـودي

واليـــوم يستحضـــر تعبيـــر شخصـــية العربـــي اليهـــودي الـــدور الطليعـــي للكاتـــب واملســـرحي 
املصــري يعقــوب صــنوع مــن فتــرة ســابقة، وأســماء عراقيــة المعــة مثــل شــمعون بــالص، 

، وســامي ميخائيــل، ونســيم رجــوان، وســمير نقــاش، والســينمائية إيــال وساســون ســوميخ
وقـد اشـترك إسـحق الشـامي مـع هـؤالء يف إشـكالية االنتمـاء إىل هويتـه اليهوديـة . شوحط

  .من ناحية، وانتمائه العروبي من ناحية أُخرى
يف فلســطين كــان الوضــع أكثــر تعقيــداً قياســاً بمكانــة هــؤالء الكتّــاب يف اجملتمعــات 

ففــــي الــــيمن والعــــراق وســــورية ولبنــــان كانــــت التجمعــــات اليهوديــــة . بيــــة اجملــــاورةالعر
متجانســـــة اجتماعيـــــاً، تعكـــــس تباينـــــات داخليـــــة ال تختلـــــف كثيـــــراً عـــــن حـــــال األقليـــــات 

أمّـا يف فلسـطين فنجـد أن . املسيحية املنقسمة بين الريف واملدينة، وبين الغنـي والفقيـر
ا وشـــــــرقها، باإلضـــــــافة إىل التجمعـــــــات الهجـــــــرة اليهوديـــــــة جـــــــاءت مـــــــن أواســـــــط أوروبـــــــ

الســــفارادية اآلتيــــة مــــن تركيــــا وبلغاريــــا وشــــمال إفريقيــــا، وإىل هــــؤالء نضــــيف اليهــــود 
وتشـــمل فئـــة اليهـــود احملليـــين جمموعـــة . احملليـــين مـــن ســـكان املـــدن التاريخيـــة األربـــع

كبيـــرة مـــن الوافـــدين مـــن دول أوروبـــا الشـــرقية وروســـيا خـــالل القـــرون الثالثـــة األخيـــرة، 
  .ومعظمهم كان يف تلك الفترة من الناطقين بالييديش

يقــــول . وال شــــك يف أن اللغــــة قامــــت بــــدور مهــــم يف تكــــوين هويــــة هــــذه اجملموعــــات
  :املؤرخ كوبر عن لغات اليهود يف القدس واخلليل يف نهاية القرن التاسع عشر

رف وهــم طائفــة يهوديــة صــغيرة ال تعتــ -	وإذ يطّــرح الكاتــب لــونز جانبــاً القــرّائين
. فهــــو يقســــم يهــــود القــــدس إىل ســــفاراديم وأشــــكنازيم -	بــــالتلمود مصــــدراً للــــدين

الســـفاراديم األصـــليون وهـــم النـــاطقون : وينقســـم الســـفاراديم إىل جممـــوعتين همـــا
ولغــــــتهم  -	، واملغاربــــــة)املعروفــــــة أيضــــــاً بلغــــــة الالدينــــــو(باليهوديــــــة اإلســــــبانية 

ويختلــف املغاربــة عــن الســفاراديم أيضــاً يف طقوســهم، ويف أنهــم بعكــس . العربيــة
وجـــد أن ] لـــونز[ومـــن املثيـــر أنـــه . أشـــقائهم يتكلمـــون الييـــديش إضـــافة إىل العربيـــة

وبحســـب . هـــذه التقســـيمات اللغويـــة هـــي الســـمة الفارقـــة الرئيســـية لهـــذه التجمعـــات
مغربيــاً  1290نســمة، ضــمنهم  7620لــونز كــان عــدد الســفاراديم يف القــدس يبلــغ 

وهــؤالء يف معظمهــم ســكان حمليــون، حــائزون التبعيــة . مــن أصــول شــمال إفريقيــة
  )7(.العثمانية، ويتقنون اللغة العربية

يالحَـظ مــن هــذا الوصـف إشــارة ضــمنية إىل أن اجملموعــات األُخـرى مــن غيــر املغاربــة مل 
نسـيات أوروبيـة، أو يف حمايـة قـوى تكن بالضرورة من التابعية العثمانية، وإنما من ج

كــذلك يبــدو أنــه بينمــا كانــت أغلبيــة اليهــود احملليــين تــتكلم العربيــة . أوروبيــة كمــا ســنرى
كلغتهــــا األم أو لغتهــــا الثانيــــة، فقــــد هيمنــــت الييــــديش أو األملانيــــة علــــى أغلبيــــة الســــكان 
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كانـت اللغـة العربيـة ، مثـل صـفد أو اخلليـل، فقـد "اخملتلطـة"أمّا يف املـدن    )8(.األشكنازيم
هـــي اللغـــة املشـــتركة بـــين املغاربـــة والســـفاراديم واألشـــكنازيم، كمـــا كانـــت تشـــكل صـــلة 

  )9(.الوصل بينهم وبين املواطنين املسلمين واملسيحيين يف هذه املدن
مــــع بدايــــة القــــرن العشــــرين، بــــرزت قضــــية املواطنــــة العثمانيــــة واالنتمــــاء العثمــــاين 

وحتــــى ذلــــك احلــــين، كانــــت االمتيــــازات التــــي تمتــــع بهــــا . بإحلــــاح بــــين الســــكان اليهــــود
املهاجرون اليهود والكثيـرون مـن املقيمـين اخملضـرمين مـنهم، نتيجـة رعايـة بريطانيـا 

تمنــــع هـــــؤالء ) أو بــــاألحرى حـــــافزاً ســــلبياً(ودول أوروبيــــة أُخــــرى لليهــــود، تشـــــكل عقبــــة 
ن برزتــا قبيــل احلــرب إالّ إن ثمــة قضــيتي. الرعايــا مــن احلصــول علــى التابعيــة العثمانيــة

األوىل تمثلــــت يف تشــــريع قــــوانين جديــــدة حتصــــر ملكيــــة : العامليــــة غيّرتــــا هــــذا املوقــــف
ـــا . األراضـــي وعمليتـــي بيعهـــا وشـــرائها يف أولئـــك احلـــائزين املواطنـــة العثمانيـــة فقـــط أمّ

القضــية الثانيــة فكانــت مســألة الــوالء للدولــة بعــد أن دخلــت تركيــا حــرب القــرم ومــن ثــم 
مليــــة األوىل، متحالفــــة مــــع أملانيــــا ضـــد فرنســــا وبريطانيــــا، وهمــــا الــــدولتان احلـــرب العا

  .اللتان كان كثيرون من اليهود احملليين يف حمايتهما
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بــــــرزت، نتيجــــــة التغييــــــر يف قــــــانون شــــــراء األراضــــــي، أهميــــــة العــــــائالت اليهوديــــــة 
الســـفارادية يف فلســـطين، وعـــززت مكانتهـــا يف نظـــر املشـــروع الصـــهيوين، وذلـــك بســـبب 

رتها علـــــى القيـــــام بـــــدور الوســـــاطة يف شـــــراء األراضـــــي مـــــن املـــــالّك العـــــرب ملصـــــلحة قـــــد
  .املستعمرات اليهودية يف الساحل

انقســمت القيــادة اليهوديــة يف فلســطين بشــأن مســألة التجنيــد يف اجلــيش العثمــاين، 
وقــد اتخــذت . وهـي القضــية الثانيـة التــي حـددت والء املــواطنين اليهـود للدولــة العثمانيـة

يــة الســفارادية موقفــاً مؤيــداً للتجنــيس، وبالتــايل لتجنيــد أبنــاء العــائالت اليهوديــة اجلال
ـــا أغلبيـــة القيـــادات األشـــكنازية فيقـــول عنهـــا كاتـــب مـــن اليهـــود . يف اجلـــيش العثمـــاين أمّ

اعتبــــرت التجنــــيس يف اجلــــيش التركــــي ســــبباً كافيــــاً "الســــفاراديم يف ذلــــك احلــــين، إنهــــا 
كمــا انتشــرت شــائعات فحواهــا . يانــاً ملغــادرة البلــد كليــاًللتخلــي عــن مبــدأ التجنــيس، وأح

تمكـــن مـــن رشـــوة املســـؤولين ] التجمـــع اليهـــودي يف فلســـطين[أن بعـــض قـــادة الييشـــوف 
األتــراك كــي يصــعّبوا عمليــة مغــادرة اليهــود فلســطين، ويفرضــوا علــيهم التجنــيس، وذلــك 

  )10(".منعاً إلفراغ البلد من اليهود
ت يف النهاية بعد أن ازدادت حدة احلـرب، األمـر الـذي غير أن معركة التجنيس حسم

دفــــع اآلالف مــــن العثمــــانيين العــــرب، بمــــن فــــيهم اليهــــود واملســــيحيون واملســــلمون، إىل 
  .تفادي اخلدمة العسكرية بكل الطرق املمكنة

، إنه بعكس االعتقاد الشائع فإن "احلياة مع اليهود"يقول إيلي إليشار، يف مذكراته 
هــي  -	ال العــائالت األشــكنازية احملافظــة -	رادية العثمانيــة يف القــدسالعــائالت الســفا

التـــي قـــادت حركـــة التحـــديث يف اجملتمـــع اليهـــودي، بمـــا يف ذلـــك نشـــر التعلـــيم العلمـــاين 
واالنتقال إىل السكن يف األحياء احلديثة خارج أسوار املدينة، وهي أيضاً التي اختلطت 

  )11(.واملسلمين، وذلك بعكس اليهود األوروبيينوتعايشت مع جيرانها املسيحيين 
وكــــــان مــــــن املؤسســــــات الدافعــــــة إىل هــــــذا االخــــــتالط مــــــدارس األليــــــانس اليهوديــــــة 

، التــــي انخــــرط فيهــــا كثيــــرون مــــن أبنــــاء الطوائــــف )1882التــــي أُنشــــئت ســــنة (الفرنســــية 
ة الــــثالث، وتنافســــت يف نشــــر الثقافــــة العلمانيــــة مــــع املــــدارس الروســــية والبروتســــتانتي

ويعـــزز هــذه الصـــورة الشــيخ عمـــر الصــالح البرغـــوثي، الـــذي درس يف    )12(.والكاثوليكيــة
وال ننســى، يف    )13(.مدرســة األليــانس يف مطلــع القــرن مــع ثلــة مــن معاصــريه املســلمين

هــذا اجملــال، أهميــة املــدارس النظاميــة العصــرية التــي أنشــأتها الســلطات العثمانيــة يف 
اســــع عشــــر، والتــــي جمعــــت ضــــمن غرفــــة التــــدريس الواحــــدة الثلــــث األخيــــر مــــن القــــرن الت

  )14(.خريجي مدارس الكتّاب وخريجي املدارس التلمودية، املعروفة باحليدر

  هل تخلى اليهود احملليون عن العروبة؟
عندما كتـب إليشـار عـن يهـود القـدس، بعـد أعـوام مـن انتهـاء احلـرب العامليـة األوىل، 
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جنــد أنــه تبنــى التمييــز الثنــائي الصــهيوين بــين العــرب واليهــود، وكــأن االنتمــاء إىل الفئــة 
وهــــــــذا التمييــــــــز ارتــــــــبط، يف الغالــــــــب، بــــــــالتحوالت . األوىل ينفــــــــي االنتمــــــــاء إىل الثانيــــــــة

إىل  1902االجتماعيـــــة لعائلتـــــه التـــــي انتقلـــــت، يف ســـــكناها، مـــــن البلـــــدة القديمـــــة ســـــنة 
  :ويقول عن لغته األم يف ذلك احلين. ربي املدينةاألحياء اليهودية اجلديدة غ

كنا نعرف العربية ونتحدث بها بطالقة مع جيراننـا العـرب، لكـن لغتنـا األم كانـت 
ذلــك بأنــه حتــى االحــتالل البريطــاين كــان كثيــرون مــن األشــكناز والعــرب . الالدينــو

ـــا العبريـــة، اللغـــة املقدســـة، فكـــان يفهم. أيضـــاً يعرفـــون لغـــة الالدينـــو هـــا الكبـــار أمّ
أي [والصـــغار مـــن اليهـــود ألنهـــا كانـــت صـــلة الوصـــل بـــين األشـــكنازيم والشـــرقيين 

ويف مـــــــدارس التـــــــوراة . يف احليـــــــاة العامـــــــة ويف حيــــــز العمـــــــل] اليهــــــود الـــــــوطنيين
التلمودية كان معلمونا يلجأون إىل تفسير النصوص العبرية عن طريق ترجمتهـا 

  )15(.إىل الالدينو
ال من البلدة القديمة إىل الضواحي اجلديدة خارج األسـوار يبدو أول وهلة أن االنتق

فهــــو، يف . شــــكل، بالنســــبة إىل كثيــــرين مــــن املقدســــيين، نقطــــة انقطــــاع وحتــــول وجــــداين
األســــاس، كـــــان انتقـــــاالً مـــــن واقـــــع القوقعـــــة والتقييـــــد االجتمـــــاعي إىل عـــــامل احلداثـــــة يف 

فقـــد . لكـــن يف حالـــة إليشـــار يبـــدو أن العكـــس صـــحيح   )16(.األحيـــاء اخملططـــة واملنظمـــة
انتقلت عائلته من حميط يتسم بـاالختالط والتبـادل يف البلـدة القديمـة، إىل حـي يهـودي 

أمّـا    )17(.، وفيما بعد إىل حـي بيـت يعقـوف قـرب حمنيـه يهـودا"إيفن يسرائيل"منعزل هو 
ســتعيد أجــواء االخــتالط واصــف جوهريــة، الــذي كتــب مذكراتــه عــن الفتــرة نفســها، فنــراه ي

. الطــائفي احلمــيم، والنشــاطات الثقافيــة واالقتصــادية املشــتركة حلــارات البلــدة القديمــة
وهــي التنظــيم السياســي الــذي  -	كمــا وصــف لنــا حالــة جمعيــة الهــالل األحمــر العثمــاين

ضم يف عضويته أعضاء من املسلمين واليهود واملسيحيين لـدعم اجملهـود احلربـي ضـد 
وباملقارنـــة، جنـــد أن هـــذا االخـــتالط املكثـــف غيـــر خـــاف عـــن إليشـــار، لكنـــه    )18(.احللفـــاء

يظهـــر يف وعيـــه االســـترجاعي كأنـــه التقـــاء اجتمـــاعي شـــكلي بـــين الطوائـــف املذهبيـــة يف 
  :ونلحظ هذا بوضوح يف وصفه احتفاالت عيد الفصح اليهودي. القدس

سـلمة يف اليـوم األخيـر إن عادة تبادل الهدايا اجلميلة بين العـائالت اليهوديـة وامل
الحـظ أنـه يسـتعمل [فقـد كـان العـرب . لعيـد الفصـح مـا زالـت تمـارس إىل يومنـا هـذا

يرسلون إىل أصدقائهم اليهود صينية نحاسـية مملـوءة بـاخلبز ] هنا "العرب"كلمة 
أمّــا اليهــود فكــانوا يعيــدون الصــينية مــع حاملهــا بعــد أن . الطــازج والســمن والعســل

وال تـــزال عـــائلتي . تشـــكيلة مـــن أنـــواع املربـــى وخبـــز الفطيـــريســـتبدلوا مـــا حتملـــه ب
  )19(.متمسكة بهذا التراث إىل اليوم
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ونســتطيع أن نستشــف عمليــة إعــادة صــوغ نســيج احليــاة اليوميــة يف فلســطين مــن خــالل 

 -	يف مذكرات كل من إليشار وجوهرية) وربما املتعارضين(هذين املوقفين املتميزين 
وطنيـــــاً عروبيـــــاً ليبراليـــــاً، واألول مقدســـــي مـــــن الســـــفاراديم اعتنـــــق األخيـــــر يمثـــــل تيـــــاراً 

ومــن املفارقــة أن هــذين الكــاتبين عاشــا يف حيــين متالصــقين، ويف احلقبــة . الصــهيونية
التاريخية نفسها، ووصـفا الطقـوس واالحتفـاالت املقدسـية ذاتهـا، ومـع ذلـك يبـدو أنهمـا 

ج هنــــا مــــا أورده جوهريــــة يف وللمقاربــــة نــــدر. يتكلمــــان عــــن مــــدن وجمتمعــــات خمتلفــــة
  :مذكراته العثمانية

يوجــد مغــارتين واقعتــين يف حــي الشــيخ جــراح بالقــدس بجــوار أراضــي وقــف أبــو 
جبنة تعتقد اليهود بأنهما قبور للصديق شمعون وكانت اليهود تزور هذه املقـابر 
أعتقـد مـرتين يف السـنة ويقضـون النهـار حتــت ظـل أشـجار الزيتـون وكـانوا أكثــرهم 

ليهود الشرقيين الذين يحافظون على العوائد الشرقية وخصوصاً العربيـة يف من ا
الــبالد ومــنهم جوقــات موســيقية وتريــة أذكــر حــاييم عــازف العــود والكمــان وزاكــي 
مــــن حلــــب ضــــارب الــــدف ولــــه الصــــوت العــــايل املشــــبع ويغنــــي غالبــــاً املوشــــحات 

بالغنــــــاء  األندلســــــية وبعــــــض اخليــــــاكي يقضــــــون األوقــــــات اجلميلــــــة طيلــــــة النهــــــار
واألهازيج وهكـذا كـان العـرب مـن أهـايل القـدس املسـلمين واملسـيحيين يشـاركون 
اجلمــاهير اليهوديــة فتــذهب العــائالت ويقضــون الشــطحة التــي تعــرف عنــد العــرب 



  68، ص )2004صيف ( 59، العدد 15المجلد  لفلسطينيةمجلة الدراسات ا ملف القدس

 

7 
 

بشطحة اليهودية فيكـون اجلبـل يف ذلـك املوقـع إىل الـوادي مـزدحم باألهـايل علـى 
  )20(.نت وإخواين ال نضيع الفرص أبداًاختالف أنواعها والباعة املتجولة بينهم وك

نشـــأ املوســـيقار واصـــف جوهريـــة يف حملـــة الســـعدية، أحـــد األحيـــاء التقليديـــة يف البلـــدة 
القديمــــة، ونقــــل إلينــــا نســــيج احليــــاة اليوميــــة لــــذلك احلــــي الــــذي شــــهد يف زمنــــه تضــــامن 

عيــة عائالتــه املســيحية واليهوديــة مــع جيرانهــا املســلمين علــى صــعيد العالقــات االجتما
ويف مذكراتــــه يــــدون أســــماء كثيــــر مــــن العــــائالت الســــفارادية واليهوديــــة . واالقتصــــادية

التــي عاشــت واختلطــت بجيرانهــا يف عــدة أحيــاء مــن ) مــن املغاربــة واليمنيــين(احملليــة 
  )21(.البلدة القديمة، وليس يف حملة شرف اليهودية فقط كما ساد االعتقاد

، وكأنهمــا جمموعتــان "اليهــود"و "العــرب"ي وال شــك يف أن التمييــز احلــايل بــين فئتــ
ومــع االمتيــازات . تســتثني إحــداهما األُخــرى، مل يكــن تمييــزاً ســائداً بــين املثقفــين اليهــود

التــــي بــــدأ املهــــاجرون األوروبيــــون يحصــــلون عليهــــا خــــالل االنتــــداب البريطــــاين نتيجــــة 
شـــروط وعـــد بلفـــور، أصـــبح وضـــع اليهـــود العـــرب والســـفاراديم، الـــذين كـــانوا يموضـــعون 

. ، ممـا ال يحسـدون عليـه)ويف الـدول العربيـة(الثقافـة العربيـة يف فلسـطين أنفسهم ضمن 
وكانـــت مقـــاومتهم إلضــــفاء الهويـــة الصــــهيونية علـــيهم، يف الغالــــب، مقاومـــة ثقافيــــة ال 

مــن جهــة أُخــرى كانــت احلركــة الصــهيونية تشــكل إغــواء احلداثــة لبعضــهم، . أيديولوجيــة
إالّ إن هــــذه اإلغــــواءات كانــــت . االشــــتراكيوهــــو أيضــــاً إغــــواء الثقافــــة األوروبيــــة والفكــــر 

تضعهم يف حالة تناقض مع احلركات التحررية يف العامل العربي، وقطعاً مع احلركات 
ويف هــذا اجملــال . مصــر والعــراق وســورية ولبنــان: االســتقاللية يف جمتمعــاتهم احملليــة

، مل تكــن ، كشــعار صــهيوين"العــودة إىل صــهيون"يقــول عــامل االجتمــاع يهــودا شــنهاف إن 
تعني شيئاً لهؤالء اليهود الشرقيين، ثقافياً أو أيـديولوجياً، ألنهـم نشـأوا أصـالً يف أرض 

قبـــل (أمّـــا بالنســـبة إىل اليهـــود العـــراقيين والســـوريين فـــإن الهجـــرة إىل فلســـطين . امليعـــاد
هجــرة إىل صــهيون، وإنمــا كانــت انتقــاالً مــن أحــد  -	يف نظــرهم -	مل تكــن) 1948ســنة 

وحتــى . مل العربــي إىل جــزء آخــر، ال يرافقــه أي مغــزى جغــرايف تشــوبه القداســةأجــزاء العــا
بعد النكبة علق مردخاي بن بورات، عندما سألوه عن شعوره نتيجة االنتقال مـن بغـداد 

مل أغيـر حميطـي، وإنمـا . لقد أتيت من بيئة عربية، وبقيـت علـى اتصـال بهـا": إىل تل أبيب
مؤلــــف كتــــاب  -	ويشــــير شــــنهاف   )22(".احملــــيطانتقلــــت مــــن مكــــان إىل آخــــر ضــــمن هــــذا 

املستمد من أعمال املؤرخ أمنـون راز ( "نفي الشتات"إىل أن مفهوم  -	"العربي اليهودي"
ويف أعمـال املثقفـين الصـهيونيين . هو أيضاً نفي لـذكرى الغربـة اليهوديـة) كراكوتزكين

الشــرقية، بــل أيضــاً  يشــكل هــذا النفــي لــيس فقــط نفيــاً لفكــرة الغيتــو اليهــودي يف أوروبــا
نفيـــاً لثقافـــة اليهـــود الشـــرقيين يف حميطـــيهم العربـــي والفلســـطيني، إذ إنهـــم يعتبـــرون أن 
أنمـــاط احليـــاة خـــارج فلســـطين، وقبـــل هيمنـــة احلركـــة الصـــهيونية، هـــي كلهـــا أنـــواع مـــن 

  )23(.النفي والغربة
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هــــذا اجلــــدل بشــــأن نفــــي الشــــتات يف أعمــــال شــــنهاف ومعارضــــي الهيمنــــة الثقافيــــة 
لليهــود الشــرقيين يف العــامل العربــي، ويف  "األصــول البدائيــة"شــكنازية يبــرز إشــكالية األ

، كمــا يــؤدي إىل حتــدي االفتــراض الصــهيوين األيــديولوجي )إيــران، تركيــا(الشــرق عامــة 
  ).أي علقت(الذي يدعي أن حياة اليهود يف حقب الشتات قد حتجرت 
فيمــا يتعلــق بمصــير املــزراحيم  إن أطروحــة األصــول البدائيــة تطــرح تســاؤالً ملحــاً

هـل ينبغـي لهـم : الذين مل يدخلوا يف جتربـة الشـتات] أي اليهود العرب والشرقيين[
، كمــا يقــول املنظــور الصــهيوين؟ اجلــواب أنــه يجــب أالّ يقومــوا "العــودة إىل التــاريخ"

فيهـــود الشـــرق األوســـط، بحســـب هـــذه . بـــذلك ألن تـــاريخهم اليهـــودي بقـــي متواصـــالً
مل يمــــــروا بمخــــــاض التــــــاريخ األوروبــــــي، وبالتــــــايل ال يحتــــــاجون إىل األطروحــــــة، 
إضافة إىل ذلك، فإن هذه الرؤية تتحدى الفكرة التـي تـدعي أن تـاريخ . العودة إليه

اليهــــود مشــــترك ومتجــــانس بــــين التجمعــــات اليهوديــــة كلهــــا، كمــــا هــــو احلــــال يف 
  )24(.التاريخ الصهيوين
الــــذي تــــم اســــتخراجه مــــن أوضــــاع اليهــــود يف ، "يهــــودي الغيتــــو"إن التخلــــي عــــن نمــــوذج 

أوروبـــا الشـــرقية وروســـيا وإســـقاطه، يف أوضـــاع غيـــر مشـــابهة، علـــى الشـــرق األوســـط، لـــه 
تبعات مهمة، ليس فقط يف جتـاوز ثنائيـة الشـرق والغـرب العقيمـة عنـدما نتنـاول أحـوال 

لنمــوذج ألن التخلــي عــن هــذا ا -	وهــذا هــو األهــم -	اليهــود يف العــامل العربــي، بــل أيضــاً
. يــؤدي إىل تقــويض التعــارض اإلثنــي بــين اليهــودي والعربــي وكأنهمــا فئتــان مميزتــان

إن قبــول هــذا اخلطــاب يحطــم مفهــوم االســتقطاب بــين ": ويف هــذا اجملــال يقــول شــنهاف
إن هــذا : بكــالم آخــر. العروبــة واالنتمــاء إىل اليهوديــة، ويســتبدلهما بمفهــوم االســتمرارية

ليليــاً تاريخيــاً ال يضــع اليهــودي العربــي يف تنــاقض مــع اخلطــاب يســتحدث نموذجــاً حت
انتمائه العروبي، ويتحـدى يف الوقـت نفسـه مشـروع إزالـة عروبـة اليهـود الشـرقيين الـذي 

مثـل  -	هـذا النمـوذج يسـمح ألصـوات أُخـرى بـأن تُسْـمَع. تبنته القومية اليهودية احلديثـة
سـنا عربـاً مـن أصـول يهوديـة، كنـا نعتبـر أنف’: صـوت الكاتـب سـامي ميخائيـل حـين يقـول

مل نشــعر بأننــا ننتمــي إىل املكــان وإنمــا املكــان ... وشــعرنا بأننــا أكثــر عروبــة مــن العــرب
  )25(".‘ينتمي إلينا

نتـــابع  -	وهـــي أكثـــر أعمـــال ســـامي ميخائيـــل إثـــارة للجـــدل -	"فكتوريـــا"يف روايـــة 
عقليـــة الغيتـــو، مـــن االنتقـــال املتـــردد ألفـــراد عائلـــة يهوديـــة بغداديـــة فقيـــرة، تنتمـــي إىل 

يف إســــرائيل ) معبــــروت(حميطهــــا العربــــي إىل معســــكرات االســــتيعاب للمهــــاجرين اجلــــدد 
ويبــدو مــن حيثيــات الروايــة أن ميخائيــل يميــز بــين وضــع يهــود    )26(.أوائــل اخلمســينات

بغـــداد مـــن أبنـــاء الطبقتـــين العليـــا والوســـطى، الـــذين كـــانوا منـــدجمين نســـبياً يف اجملتمـــع 
الــذين انحشــروا يف  -	قــوم فكتوريــا -	، وبــين وضــع أبنــاء ملّــتهم الفقــراءالعربــي احمللــي

ولسنا هنا يف سبيل التحقيق يف مدى صحة هـذه املشـاهدة . حاراتهم الطائفية املكتظة
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إذ إنها تعكس إىل حـد مـا الرؤيـة االسـترجاعية مليخائيـل يف  -	أو دقتها السوسيولوجية
. معرفــة مــا حــدث فيمــا بعــد لهــؤالء املهــاجرينطفولتــه البغداديــة، لكنهــا مــدخل مهــم إىل 

فعنــــــدما انتقـــــــل هــــــؤالء اليهـــــــود العراقيــــــون إىل إســـــــرائيل وجــــــدوا، يف معظمهـــــــم، خـــــــالل 
مــــواجهتهم لبقايــــا اجملتمــــع العربــــي الفلســــطيني املنكــــوب، فرصــــة لتحســــين أوضــــاعهم 

وأصـــبحت عمليـــة اســـتيعابهم يف . االجتماعيـــة يف االرتقـــاء ضـــمن الســـلم الهرمـــي اجلديـــد
وقـد عبـر . لثقافة العبريـة اجلديـدة ممكنـة التحقيـق علـى حسـاب حتقيـر جـذورهم العربيـةا

ساســـــون ســـــوميخ ببالغـــــة عـــــن آليـــــة التحـــــول هـــــذه مـــــن شخصـــــية العربـــــي اليهـــــودي إىل 
  :املزراحي اإلسرائيلي

. اليـــوم مل أعـــد أعتبـــر نفســـي يهوديـــاً عربيـــاً، فقـــد أصـــبحت إســـرائيلياً مئـــة يف املئـــة
ائيل وأنا يف السابعة عشرة من عمري، وكنـت حينـذاك عربيـاً لكنني قدمت إىل إسر

عشـــت حينهـــا يف خيـــام املهـــاجرين يف تـــل أبيـــب . كـــامالً مـــن وجهـــة نظـــر ثقافيـــة
جئت من دون . وبات يام، ثم بعد عام واحد تم جتنيدي يف سالح اجلو اإلسرائيلي

اللغــــــة أي معرفــــــة بالعبريــــــة؛ ذلــــــك بأنــــــه يف بيتنــــــا مل تكــــــن لتجــــــد كتابــــــاً واحــــــداً ب
نشـــأت يف حمـــيط يهـــودي . وال حتـــى التـــوراة، أو كتـــب التعلـــيم اليهوديـــة -	العبريـــة
يف حـــي مـــن أحيـــاء الطبقـــة الوســـطى يف بغـــداد يتصـــف بســـمة علمانيـــة  -	علمـــاين
لكـــن هـــذا الوضـــع . ومل يكـــن أي مـــن أفـــراد عـــائلتي يرتــاد الكنـــيس اليهـــودي. صــرفة

أوســــــــاط املهــــــــاجرين  تغيــــــــر كليــــــــاً حــــــــين هاجرنــــــــا إىل إســــــــرائيل، وخصوصــــــــاً يف
فـــإذا كنـــت ترغـــب يف أن تصـــبح . الطمـــوحين إىل االرتقـــاء يف هـــذا اجملتمـــع اجلديـــد

وبالنســــبة إىل . حماميــــاً، أو حماســــباً ناجحــــاً، كــــان عليــــك أن تقبــــل القــــيم اجلديــــدة
لقــد كنــا عربــاً يهــوداً . القــادمين مــن جمتمعــات عربيــة كــان علــيهم أن يتــدينوا قلــيالً

وهذه حقيقة تاريخيـة علـى الـرغم مـن  -	األميركيين اليهود مثلما نتكلم اليوم عن
وأنــا . أن هـذا التعبيــر مل يكـن دارج االســتعمال ألن اجملتمــع اإلسـرائيلي مل يستســغه

وهنالـك آخـرون مثلـي، كالكـاتبين شـمعون بـالص . ال أخشى اسـتعمال هـذا التعبيـر
يكثــرون مــن  ويهــودا شــنهاب، ال يحــاولون الــتملص منــه، لكــنهم مــن جهــة أُخــرى ال

  )27(.استعماله
فهـو  -	أو العربي اليهودي -	حين يشير سوميخ إىل استعماالت مفهوم اليهودي العربي

يذكرنا بأن التحـول الـذي أصـاب وضـع اليهـود الشـرقيين يف بوتقـة اجملتمـع اإلسـرائيلي 
يف . ال يســــــهل الرجــــــوع عنــــــه إىل وضــــــع عروبــــــي ســــــابق يف ثقافــــــة هــــــؤالء املهــــــاجرين

أمّـا احلـديث . يوم أن نتكلم عن امتدادات ثقافيـة، أو عـن تواصـالت تاريخيـةاستطاعتنا ال
يف  -	يف حياة هؤالء الناس فهو مشروع أيـديولوجي يتعـارض "العودة إىل اجلذور"عن 

مــع انصــهار املــزراحيم يف بوتقــة ثقافــة عبريــة جديــدة دخلــت يف عالقــة جديــدة  -	نظــره
  .بماضيها العربي
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زراحـــي التـــي تـــم إدراجهـــا قصـــراً يف الثقافـــة األوروبيـــة هـــذه املعضـــلة لليهـــودي امل
  .للمشروع الصهيوين، تقع يف جوهر أزمة الهوية يف حياة إسحق الشامي

يف اخلليـــــل ألب كـــــان تــــاجر أقمشـــــة دمشــــقياً، هـــــو إليـــــاهو  1888ولــــد إســـــحق ســــنة 
. الصــاوي املعــروف بالشــامي، وألم مـــن عائلــة ســفارادية مــن اخلليـــل هــي رفقــة كاســـتِل

  )28(.مع والدته) لغة يهود األندلس(يف طفولته يتكلم العربية مع والده، والالدينو وكان 
كانــــت طفولــــة إســــحق يف اخلليــــل حاســــمة يف تكــــوين هويتــــه اليهوديــــة العلمانيــــة، 

بحســـــب الروايـــــة احملليـــــة املســـــتمدة مـــــن معارفـــــه يف  -	فوالـــــده   )29(.وثقافتـــــه العربيـــــة
وكــان تــزوج رفقــة كاســتِل، . وج ثــالث نســاءكــان شخصــية عربيــة تقليديــة، تــز -	اخلليــل

. زوجتـــه الثالثـــة، وهـــو يف الســـتين مـــن عمـــره، وأجنبـــت لـــه إســـحق وأخويـــه يعقـــوب وداود
وكانــت جتــارة األقمشــة العامــل احلاســم يف جتــوال إليــاهو يف جميــع أنحــاء جبــل اخلليــل، 

ايا األمــر الــذي فــتح آفاقــاً واســعة أمــام ابنــه إســحق للتعــرف عــن قــرب علــى أوضــاع وقضــ
لـبس إسـحق يف طفولتـه ومطلـع شـبابه . فالحي اخلليل، الذين احتلوا شخصيات رواياتـه

إالّ إنـــــه . القمبـــــاز اخلليلـــــي، ودرس العربيـــــة والعبريـــــة يف املـــــدارس الدينيـــــة يف املدينـــــة
مـن الـدين يف مدرسـة الالهـوت اليهـودي ) ويقـال هرطقيـاً(سرعان مـا اتخـذ موقفـاً نقـدياً 

ــرد منهــا)يشــيفاه( ويف ســن الثامنــة عشــرة هــرب مــن اخلليــل مــع صــديق العمــر    )30(.، وطُ
دافيــد أفيتســور، والتحــق بكليــة عــزرا األملانيــة لتــدريب املعلمــين يف القــدس، علــى الــرغم 

  .من معارضة أبيه الشديدة لذلك
والبنطلون  "اجلاكيت"يف القدس تخلى الشامي عن لباسه العربي التقليدي وارتدى 

، وحــاز شــهادة )الهاســكااله(ف علــى أفكــار عصــر التنــوير اليهــودي الغــربيين، وبــدأ التعــر
كمــا التحــق بمجموعــات إحيــاء اللغــة العبريــة احلديثــة،    )31(.1909كليــة املعلمــين ســنة 

يف تلــك الفتــرة أصــبح إســحق . تســفي -	بــن	حيــث تعــرف إىل صــموئيل أغنــون، ويتســحاق
نشـطوا يف حلقـات الفكـر الصـهيوين، من الكتّاب السفاراديين القليلين يف فلسطين الذين 

حمتمـــل بأوضـــاع اجملتمـــع  "كخبيـــر"غوريـــون إليـــه  -	بـــن	وهـــو مـــا جـــذب اهتمـــام دافيـــد
إالّ إنــــه، بعكــــس اخلبــــراء اليهــــود بأوضــــاع اجملتمــــع العربــــي العـــــاملين يف    )32(.العربــــي

تسـفي، كـان  -	بـن	الهستدروت والوكالة اليهودية، من أمثال يعقوب شمعوين ويتسـحاق
وكــان هــذا اجلانــب مــن هويتــه بالــذات هــو  -	يــاً بأصــوله الثقافيــة ووجدانــه النفســيعرب

  .الذي شكل صراعاً ذاتياً يف شخصيته اعتمله حتى نهاية حياته
تابعــت الكاتبــة تســفيرا أوغــن هــذا التنــاقض يف شخصــية إســحق مــن خــالل رســائله 

ت حمنتـه الشخصـية وقـد بلغـ. اخلاصة التي كتبها يف اخلليـل إىل صـديقه دافيـد أفيتسـور
ذروتهـــــا يف خضـــــم االشـــــتباكات الطائفيـــــة بـــــين املســـــلمين واليهـــــود يف اخلليـــــل خـــــالل 

يف اإلمكــان هنــا اإلشــارة إىل هــذه املواجهــات بأنهــا اشــتباكات بــين العــرب (العشــرينات 
، والتي بدأت على شـكل صـراع كولونيـايل بـين املسـتوطنين اليهـود األوروبيـين )واليهود
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ن فلســطين، مــن ناحيــة، وبــين احلركــة الوطنيــة والفالحــين مــن ناحيــة يف أنحـاء أُخــرى مــ
وكان إسحق مقتنعاً بأن لدى جمتمع اخلليل مناعة جتـاه . 1921أُخرى، ابتداء من سنة 

هـــذه املواجهـــات، وذلـــك بســـبب عالقـــات حســـن اجلـــوار والتـــآلف بـــين العـــائالت اليهوديـــة 
أضفت بعداً شخصياً علـى  1927ة لكن وفاة والده سن. واملسلمة التي نشأ يف أحضانها

  :هذا الوضع السياسي، على الرغم من خالفه املستمر مع والده
. اآلن يا صديقي يف إمكاين أن أبوح لـك بمـا كـان يعتمـل يف نفسـي مـن دون أقنعـة

أســتطيع أن أعتــرف لــك بــأن عالقتــي بــه مل ] أي األب إليــاهو[بعــد عــام علــى وفاتــه 
أيّ . لـــي جروحـــاً قديمـــة كنـــت أظـــن أنهـــا التأمـــتلكـــن موتـــه نكـــأ يف داخ. تكـــن قويـــة

العـــيش يف الفقـــر والعـــوز . لكـــن يف املـــوت ننســـى كـــل شـــيء! عـــاملين نعـــيش فيهمـــا
كـل حياتـه . والوحدة، وهذه األسوار يف البلدة القديمة املظلمة، أشعر كأنني حشرة

حتــى أوالده مل يكونــوا هنــاك لتشــييع . سلســلة مــن املآســي، ويف مماتــه كــان وحيــداً
  )33(.ثمانهج

العاملــان اللــذان يلمــح إليهمــا إســحق الشــامي هنــا همــا عاملــان مركبــان يشــيران إىل 
الهـــوة التـــي تفصـــله عـــن جيـــل أبيـــه مـــن ناحيـــة، وإىل اجلـــدار النفســـي الـــذي يفصـــله عـــن 

لكنـــه يشـــير أيضـــاً إىل . اجملتمـــع اليهـــودي احملـــافظ الـــذي هـــرب منـــه، مـــن ناحيـــة أُخـــرى
  .الذي يفصل عامل اخلليل عن عامل احلداثة واحلرية الذي وجده يف القدس "احلائط"

يجمل الكاتب العبري يهودا برال هذه الثنائية يف كتابات إسحق، خالل تلك الفترة، 
  :كما يلي

الشـــــــامي هـــــــو ابـــــــن اخلليـــــــل، حيـــــــث احليـــــــاة 
العربيــــة ظــــاهرة للعيــــان، وممزوجــــة بحيــــاة 

يف الشـــــارع اليهـــــودي يف عالقـــــة ال جتـــــدها 
يف إمكانـــــــــه أن . مكـــــــــان آخـــــــــر يف فلســـــــــطين

يصـــــف لنـــــا شـــــرائح الوجـــــدان العربـــــي كمـــــن 
ويف كتاباتــــــه . يغــــــرف الزبــــــدة مــــــن الســــــمن

تتجلــــى اللغـــــة العربيـــــة، والعـــــادات العربيـــــة، 
ونمـــط احليـــاة الشـــعبية، يف أشـــكال ال يمكـــن 

  )34(.أن جتدها إالّ يف اخلليل
يف اخلليــــــل،  1929عقــــــب اشــــــتباكات ســــــنة 

الســـــــكان اليهـــــــود إىل حـــــــين اضـــــــطر معظـــــــم 
مغـــادرة املدينـــة، بلـــغ اإلحبـــاط عنـــد إســـحق 

فقــــــــــد اضــــــــــطر إىل مغــــــــــادرة . ذروة جديــــــــــدة
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األوىل يف أوائــل العشــرينات حــين قــاده تمــرده علــى التقاليــد الدينيــة إىل : مدينتــه مــرتين
، والثانيـة خـالل مذبحـة )يقـال إنهـا عائلـة النتشـه(أن يستجير بعائلة مسلمة يف املدينـة 

ويف كــال . ، عنــدما التجــأ موقتــاً إىل منــزل عائلــة مــاين طلبــاً للحمايــة1929ة اليهــود ســن
ـــر إســـحق عـــن يأســـه مـــن كونـــه ســـجين الغيتـــو اليهـــودي  بـــاملعنى اجلســـدي (احلـــالتين عبّ

وكمــا كانــت عادتــه، عبّــر عــن هــذا اإلحبــاط مــن خــالل شخصــنة مأســاته؛    )35().والنفســي
الطائفيــة يف فلســطين  -	لصــراعات اإلثنيــةفبــدالً مــن أن يُرجــع هــذا الوضــع إىل طبيعــة ا

  :ربطه بقدره احملتوم
فمـا هـي أهميـة مأسـاتي إذا مل أسـتطع أن أصـل إىل . كل شيء فقد قيمتـه يف نظـري
عنــدما أســترجع شــريط حيــاتي أكتشــف أن كــل شــيء . هــديف؟ هــذا هــو ســر مأســاتي

تيجـــة بغـــض النظــر عمـــا إذا كــان ذلـــك ن -	كــان مشـــوهاً ومغلوطــاً فيـــه منــذ البدايـــة
لقــد أمضــيت أســعد ثمانيــة أعــوام مــن عمــري يف . أخطــاء ارتكبتهــا، أو بســبب قــدري

إن حيــــاتي يف . بلغاريــــا، ومــــع ذلــــك مل أحــــتفظ بــــذكرى واحــــدة تســــتحق االســــتعادة
القـــــدس، وقبـــــل ذلـــــك يف اخلليـــــل بلـــــدة أهلـــــي وطفـــــولتي، وتســـــعة أعـــــوام أُخـــــرى يف 

هنـــا جتـــد حيـــاة كلهـــا . كلهـــا واحـــدة -	أعـــوام القتـــل والبـــؤس والفقـــر -	احلضـــيض
رســــالة إىل دافيــــد، . (قــــذارة ووحــــل، مــــن دون أن يكــــون يف قــــدرتي عمــــل أي شــــيء

1930.()36(  
انتقل إسحق إىل طبرية فترة قصيرة، ثم إىل حيفـا مـع عائلتـه حيـث اسـتقر بهـا إىل حـين 

وإليهــا . إالّ إن اخلليــل بقيــت مدينــة أحالمــه وكوابيســه حتــى النهايــة. 1949وفاتــه ســنة 
، 1939ونسـتطيع أن نستشـف ذلـك ممـا كتبـه سـنة . لـم بـالعودة جسـدياً وجمازيـاًكان يح

  ":الرؤيا"آخر أعوام الثورة الكبرى، حين كان يعلّم يف حيفا، يف هذه 
ثيــابي مبتلــة، وأســناين تصــطك مــن البــرد، وامليــاه تتــدفق . املطــر ينهمــر يف اخلــارج

علـى غيـر هـدى باحثـاً عـن أنـا منهـك كليـاً، وأمشـي . من حويل يف الشارع كاألنهار
أســمع موســيقى ســماوية . فجــأة تنفــتح األبــواب وضــوء ســاطع يبــدد الظلمــة. ملجــأ

أنظـر حـويل فـأرى طاولـة كبيـرة مآلنـة بالطعـام مـن أطايـب . تملؤين بهجـة ورضـى
هـــــذا البلـــــد، ويحـــــيط بهـــــا الســـــجاد الفـــــاخر والوســـــادات احلريريـــــة، وإليهـــــا يجلـــــس 

بلحــاهم البــيض املسترســلة ووجنــاتهم ] "رنــاختاي"يف األصــل [وجهاؤنــا اخلاليلــة 
أقـف . كل منهم يحمل كأساً من الذهب، يفيض بنبيذ تمـأل رائحتـه الغرفـة -	احلمر

ويف جــو صــامت مهيــب يفســحون جمــاالً يل، مــن دون أن يتوقــف . عنــد البــاب برهــة
، 1939رســالة إىل دافيــد مــن حيفــا، . (عــزف املوســيقى، أتقــدم وأجلــس إىل جــانبهم

  )37().بلدية القدسأرشيف 
احللـــم أن إســحق يصــف حضــور هــذا اجمللــس املهيـــب /مــن الالفــت للنظــر يف هــذه الرؤيــا

حلــى بــيض مسترســلة، ووجنــات "(بصــورة جتمــع يف آن واحــد ســمات مشــايخ املســلمين 
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، وذلـــك يف )"يحتســـون النبيـــذ مـــن كـــؤوس ذهبيـــة"(وســـمات وجهـــاء يهـــود املدينـــة ) "حمـــر
بكلمـــة جمعهـــم  -	)كتبهـــا بالعربيـــة يف أحـــرف عبريـــة(يلـــة اخلال "ختايرنـــا"اإلشـــارة إىل 

  !معاً وكأنهم يهود مسلمون
أن يضـــع كتابـــاً مهمـــاً عـــن : وحتـــى نهايـــة حيـــاة إســـحق، ســـيطر هـــاجس واحـــد عليـــه

فيهـا وجـد أن . مدينة اخلليل وحياة أهلها؛ فهي قد جسـدت يف نظـره حيـاة فلسـطين ككـل
  :مصدر عذاباته هو أيضاً مصدر حبه وأحالمه

يف . األســـبوع املاضــــي اعتـــراين القلــــق وجفـــاين النــــوم. أخبرك شــــيئاً عـــن حلمــــيســـ
سيحتوي على عدة فصول . يقظتي بدأت أخطط لكتاب عظيم عن احلياة يف اخلليل

مـرة ثانيـة أحلـم بهـذا العمـل، لكـن مـن . قد يصـل جمموعهـا إىل ألـف صـفحة أو أكثـر
يقوينـــا، لكنـــه كثيـــراً مـــا  نعـــم يـــا صـــديقي، األمل غالبـــاً مـــا. يـــدري إذا كنـــت ســـأحققه

، أرشــيف 1932رســالة إىل دافيــد مــن حيفــا، . (يضــعفنا ويصــادر قــدراتنا اإلبداعيــة
  )38().بلدية القدس

  نقمة اآلباء
ذلـــك بأنـــه كـــان عربيـــاً يهوديـــاً، . لـــيس مـــن الســـهل تصـــنيف إســـحق الشـــامي ككاتـــب

أو (انيـة تمحورت كتاباته حول موضوعات حمليـة فلسـطينية، واسـتعمل لغـة عبريـة عثم
باشر إسحق إنتاجه الفكري بمراجعـات ). ربما يجب أن نعرّفها ببدايات العبرية احلديثة

ومــن آثــاره غيــر املنشــورة املتــوفرة لــدينا، . أدبيــة وتاريخيــة، بــاللغتين العبريــة والعربيــة
مساهمته فيما يتعلق بالروايات التاريخية جلرجي زيدان، ودراسات يف الشـعر العربـي، 

) غيــــر املصــــنف(ويحــــوي أرشــــيف بلديــــة القــــدس . أصــــول املســــرح العربــــي ودراســــة عــــن
مراســالت باللغــة العربيــة بــين إســحق وكثيــرين مــن معاصــريه، بمــن فــيهم صــديقه يهــودا 

  )40(.إالّ إننا مل جند أي آثار مطبوعة إلسحق باللغة العربية   )39(.برال
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نســـتطيع  -	"اآلبـــاءنقمـــة " -	مـــن خـــالل قـــراءة قصصـــه القصـــيرة وروايتـــه الوحيـــدة
يــذكّرنا (القــول إن أســلوبه يتســم باإلثنوغرافيــا املفرطــة، مــع توجــه قــوي نحــو الطبيعيــة 

  ).Call of the Wild"/نداء البرية"برواية جاك لندن، 
تقـــــع أحـــــداث معظـــــم قصصـــــه يف مـــــدن وأريـــــاف وبـــــراري اخلليـــــل والقـــــدس وأريحـــــا 

ذا التأصــــل يف اجلــــذور دفــــع هــــ. ونــــابلس، ومعظــــم أبطــــال قصصــــه مــــن العــــرب املســــلمين
ـــز إســـحق مـــن أقرانـــه : احملليـــة الكاتـــب أنطـــون شـــماس إىل هـــذه اإلشـــارة الفريـــدة إىل تميُّ

نكهـــــة  -	منـــــذ أكثـــــر مـــــن ســـــبعة عقـــــود -	أضـــــفى الشـــــامي علـــــى األدب العبـــــري احلـــــديث"
هــي الروايــة  ‘نقمــة اآلبــاء’. وشــرعية فلســطينية حمليــة ال جنــد مثــيالً لهــا منــذ ذلــك احلــين

األدب العبـــــري احلـــــديث التـــــي تقتصـــــر علـــــى شخصـــــيات، وخطـــــاب ســـــردي، الوحيـــــدة يف 
  )41(".كلها فلسطينية -	ومشاهد

 "نقمــة اآلبــاء"وعلــى الــرغم مــن هــذا املــديح املســتحق مــن جانــب شــماس، فــإن قــارئ 
يواجه نزعة مقلقة يف التعامـل مـع الطقـوس الدينيـة واملسـيرات االحتفائيـة والتجمعـات 

وهــات تهــدف إىل اســتثارة رغبــات اســتطالعية عنــد املشــاهد القبليــة، كمــا لــو كانــت تابل
اخلــــارجي، كأنهــــا لوحــــة إثنوغرافيــــا دقيقــــة التفصــــيالت، لكنهــــا يف النهايــــة ذات طــــابع 

  .استشراقي
يف حـــالتين مهمتـــين يبتعـــد إســـحق عـــن هـــذا اخلطـــاب املشـــهدي وينطلـــق نحـــو ذاتيـــة 

ويقابلـــه  "املـــاكرة" األوىل عنـــدما يعـــالج أســـلوب حيـــاة أهـــل الســـاحل وطـــرقهم. صـــميمية
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هنـا نكتشـف والءات إسـحق وانتمـاءه إىل . "وطيبـتهم الفطريـة"بأسلوب حيـاة أهـل اجلبـل 
  :اجملتمع اخلليلي، حتى لو أخذنا يف االعتبار نبرته الساخرة

قطعــاً ســيغفر األنبيــاء لهــم خطايــاهم، ولــن  -	هــؤالء هــم أهــل الســاحل وســفاالتهم
يـــــق طويـــــل ليضـــــاعفوا جهـــــودهم ويزرعـــــوا أمـــــامهم طر. يســـــيئوا إىل البلـــــد بســـــببهم

فاخلواجــات اليهــود ال يتنــازلون حتــى لقطــف . أراضــيهم، إضــافة إىل كــروم اليهــود
أهـــل الســـاحل .. يـــأتون القريـــة ويعرضـــون أجـــوراً مرتفعـــة لعمـــل يـــوم. حماصـــيلهم

  )42(.ماكرون، ويعرفون من أين تؤكل الكتف
  :وئام مع أنفسهمأمّا اجلبليون فيراهم إسحق، يف املقابل، يف حالة 

يتــــــرك أهــــــل اجلبــــــل بيــــــوتهم ومــــــزارعهم البســــــيطة باطمئنــــــان يف عهــــــدة أوالدهــــــم 
ذلك بـأن أسـبوعاً مـن العمـل . وشيوخهم، وينطلقون لالحتفال بموسم النبي موسى

وعنـــــدما ينتهـــــي العمـــــل . املضـــــني يف هـــــذه الفتـــــرة لـــــن يعـــــود علـــــيهم بـــــدخل يـــــذكر
بعضــهم يتســكع يف احلــارات . يفعلــه املوســمي ال يبقــى إالّ القليــل علــى الفــالح كــي

]. يف هـــذه الفتــــرة[يف اجلبـــل ال يــــدعى أحـــد إىل العمــــل . حتـــى لـــو كــــان هنـــاك عمــــل
وأولئك الذين يبحثون عن العمل يف البلدات اجملاورة ال يكسبون ثمن طعامهم، أو 

يف األيـــــام الســـــيئة، عنـــــدما تشـــــح النقـــــود ويـــــنقض . أجـــــرة ليلـــــة يف خـــــان املدينـــــة
نون وملتزمــو الضــرائب علــى أعنــاق الفالحــين ويمتصــون دمــاءهم املرابــون والــدائ

حتــــى النخــــاع، حتــــى قبــــل أن يحــــين موعــــد احلصــــاد، فــــإن أســــلم الطــــرق يف هــــذه 
اخملــــاتير واملشــــايخ . األوقــــات هــــو الهــــروب إىل الــــتالل وانتظــــار انتهــــاء العاصــــفة

: يعرفون كيف تعالج األمور يف هذه احلالة، ويتخلصون من املقرضين بطريقتهم
  )43(".إذهب والله معك، وعد إلينا عندما حتل البركة"

أمّــا احلالــة الثانيــة يف كتابــات إســحق التــي يتخطــى فيهــا أســلوبه اإلثنــوغرايف، فتقــع يف 
حـــــين يصـــــف الكاتـــــب مصـــــير جمموعـــــة مـــــن النســـــوة  "نقمـــــة اآلبـــــاء"مشـــــهد درامـــــي مـــــن 

أريحـا للمشـاركة النابلسيات اللـواتي يخـرجن لـوداع موكـب الرجـال املتجـه إىل مشـارف 
ينسج إسحق يف هذا املشهد تفصيالت غنية من دبكات الشـباب . يف موسم النبي موسى

أيهن سيسمح لهن بمرافقة املوكب، وأيهـن : وسباق اخليل كخلفية لوضع النسوة البائس
سيضطررن إىل العودة إىل املدينـة؟ يف خضـم هـرج االحتفـال تنطلـق معنويـاتهن عاليـاً، 

  :لكن حلظة االنبساط سرعان ما تتالشى. يبدأن الزغردةفيرفعن نُقُبهن و
وامتــدت . انتهــى االحتفــال بســرعة، وانتــابهن مــرة أُخــرى شــعور القهــر واالســتعباد

أمامهن أيام العمـل الرماديـة اململـة التـي ال تنتهـي، والتـي ال تكسـرها حلظـة نشـوة 
. هن بصـمتمرة أُخـرى علـيهن االنطـواء يف بيـوتهن وحتمُـّل مصـير. تضيء ظلمتها

علــــــيهن أن يــــــتحملن مطالــــــب حمــــــواتهن وكنــــــائنهن، وأن يســــــتكينن ملراقبــــــة كــــــل 
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. حــزن وبــؤس. حتركــاتهن، ونقــل كــل ســلوك يصــدر عــنهن إىل أزواجهــن يف غيــابهن
وعنـــد مـــدخل املدينـــة يتســـترن مـــرة . يعـــدن إىل بيـــوتهن بصـــمت وخطـــوات متعثـــرة

  )44(.اخل املدينةأُخرى فيغطين وجوههن، ثم يتسللن كاألشباح إىل حاراتهن د
يف هذه الكلمات تتجلى قناعات إسحق الشامي النسوية، لكنه يُظهر أيضـاً إملامـاً دقيقـاً 
بدور الطقوس واالحتفـاالت املوسـمية والدينيـة يف تفريـغ اإلحساسـات املقموعـة لنسـوة 

وال شـــك يف أن هـــذه الرؤيـــة مـــا كـــان ليســـتطيع اإلشـــارة إليهـــا مـــن دون . املـــدن الفقيـــرات
  .صحيحة وتماثل مع جمتمع اخلليل التقليدي يف مطلع القرن املاضيمعرفة 

تفســيرات متعارضــة مــن جانــب الكتّــاب والنقــاد الــذين  "نقمــة اآلبــاء"واجهــت روايــة 
كمـــا أنهـــا مـــا زالـــت تثيـــر جـــدالً واســـعاً يف شـــأن مكانتـــه كرائـــد . عاصـــروا إســـحق الشـــامي

إن العامـل احلاسـم    )45(حيفـريقـول حنـان . العربي يف فلسـطين -	طليعي لألدب العبري
الـذي ســاهم يف تهمــيش مكانــة إســحق الشــامي كروائــي عبــري كــان الهجــوم املركــز الــذي 

وكان األخير صـنف إسـحق سـلباً بأنـه ينتمـي إىل . وجهه إليه الناقد يوسف حاييم برينر
أي بكالم آخر استبعده ألنه يكتـب روايـات مادتهـا    )46(،"إسرائيل -	قصص أرض"تيار 

تمدة من مواد إثنوغرافية وفولكلورية عن احلياة اليومية لليهود يف فلسطين، وربمـا مس
 -	بحسـب برينـر -	أمّا مهمة األدب العبري احلـديث. عن حياة اليهود يف بيئتهم احمللية

فهي أن يتجاوز البعد اإلثنوغرايف ملصلحة تبني قيم إنسانية عاملية تتجسـد يف تمثيـل 
فشــل إســحق،  ".ســمات احليــاة الداخليــة وجوهرهــا"الواقــع احمللــي بهــدف اكتشــاف ســمّاه 

  .يف اعتقاد هذا التيار، ألنه مل يستطع الهروب من إمالءات بيئته احمللية
هي بالـذات التـي دعـت الناقـد عيسـى بالطـة إىل تثمـين أعمـال  "احمللية"غير أن هذه 

أيـام سـابقة بريئـة مـن العـداء بـين "إسحق الشامي، إذ أشـار إىل أن أعمالـه تسـتعيد أجـواء 
يف بدايــــة القـــرن املاضــــي، ويمـــدح أســــلوبه  "الفلســـطينيين العـــرب والفلســــطينيين اليهـــود

احلداثة، ويـذكّرنا بـأن أولئـك  املسترسل وغياب أي حس عنده بهوس السرعة يف أدبيات
البــاحثين عــن اإلثــارة يف قصصــه ســيعتريهم امللــل مــن أســلوبه؛ لكــن إســحق ســرعان مــا 
يكـــافئ القـــارئ مـــن خـــالل األجـــواء التـــي يوجـــدها ويغلـــف أحـــداث رواياتـــه بـــالعمق الـــذي 

  )47(.يسبر أغوار شخصياته
ـــــــذان تثيرهمـــــــا روايـــــــة  ـــــــين يف أوســـــــاط  "نقمـــــــة اآلبـــــــاء"اجلـــــــدل واخلـــــــالف الل احمللل

من ذلك أن يوسف زرنيـك يقـول عـن هـذا العمـل إنـه ينقـل . اإلسرائيليين ما زاال مستعرين
، وهـــي مـــن أقـــدم وأهـــم "مباركـــة اآلبـــاء"إىل القـــارئ أجـــواء معاديـــة للـــدين، وســـاخرة مـــن 

الـــــذين يشـــــير  "اآلبـــــاء"ويـــــذهب زرنيـــــك إىل أن    )48(.ركـــــائز الصـــــالة يف الـــــدين اليهـــــودي
وهــــم أيضــــاً اآلبــــاء املشــــتركون لــــدى  -	إبــــراهيم وإســــحق ويعقــــوب العنــــوان إلــــيهم، وهــــم

املســــلمين واليهــــود الــــذين توجــــد رفــــاتهم يف احلــــرم اإلبراهيمــــي يف اخلليــــل، ال يشــــكلون 
. بركـــة للبلـــد وإنمـــا لعنـــة أصـــبحت عبـــر األجيـــال مصـــدراً للصـــراع الـــدموي بـــين أحفـــادهم
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نابلس هو توريـة أدبيـة للحـرب  يرى الناقد أن الصراع بين أهل اخلليل وأهل: بكالم آخر
  .الدموية بين العرب واليهود

أمّــا الكاتــب والناقــد األدبــي حنــان حيفــر فــال يشــارك زرنيــك يف هــذا املوقــف، إذ إنــه 
فمـع أن إسـحق . يرى يف قصة إسحق نقداً داخلياً للمجتمع العربي من جانب أحـد أفـراده

ا ســــمّاه التيــــار الســــائد كمــــ "توجهــــات إنســــانية"تعــــرض للضــــغط إلنتــــاج أدب عبــــري ذي 
حينـــذاك، فإنـــه يف الوقـــت نفســـه كـــان عليـــه أن يقاتـــل مـــن أجـــل هويتـــه ككاتـــب ســـفارادي 

، كمــــا هــــي احلــــال يف عــــدد مــــن "نقمــــة اآلبــــاء"ويف . شــــرقي يف حمــــيط أوروبــــي صــــهيوين
قصصــه القصــيرة ذات الشخصــيات واملوضــوعات العربيــة اإلســالمية، كــان علــى إســحق 

ويخلــص . وجهــة نظــر إنســانية للثقافــة العربيــة مــن داخلهــا أن ينــتج مراجعــة نقديــة مــن
  :حيفر إىل النتيجة التالية

يثــابر الشــامي علــى خلــق شخصــيات يف رواياتــه نكتشــف يف النهايــة أنهــا مهتــزة 
وعنـــــــدما جتابـــــــه . وغيـــــــر مســـــــتقرة علـــــــى الـــــــرغم مـــــــن كونهـــــــا أساســـــــية يف قصـــــــته

لشخصـية العربيـة التـي ا. التناقضات الكامنـة يف هويتهـا نراهـا تنـزع نحـو الـزوال
أدخلهــــا الشــــامي يف األدب العبـــــري توصــــم أعمالــــه قطعـــــاً بأنهــــا كتابــــات عربيـــــة 

. لكنها، من ناحيـة أُخـرى، تـرفض العروبـة كـنمط أدبـي ذي اسـتقالل ذاتـي. يهودية
الشامي يف النهاية وجد حـالً للتنـاقض يف شخصـيته وهويتـه مـن خـالل اسـتبداع 

  )49(.موضوع متحلل
، اســتطاع )ويف رأيــي أجملهــا(، أكثــر رواياتــه انتمــاء إىل اخلليــل "األهبــلجمعــة "يف قصــة 

إسحق أن ينسج معرفته العميقة باجملتمع الريفـي وأنمـاط الفالحـة وحقـوق احليـازة يف 
يف هــذه احلالــة، وبعكــس . األراضــي، باإلضــافة إىل إملامــه العميــق بســيكولوجية الرعــاة

يولوجي، جنـــــح الكاتـــــب يف أن يُحبـــــك الوضــــع يف قصصـــــه األُخـــــرى ذات الطـــــابع السوســـــ
املـــادة اإلثنوغرافيـــة يف ثنايـــا قصـــته بـــال اصـــطناع، ويخـــرج مـــن هـــذه التجربـــة كقـــاص 

ال يمجــد  "جمعــة األهبــل"يف . مبــدع، يشــعر القــارئ بأنــه اســتحدث نقلــة نوعيــة يف حرفتــه
وال  -	كما هي احلال يف كثير مـن األعمـال الرمانسـية -	إسحق نبالة الراعي يف وحدته

يركــز علــى اندماجــه يف طبيعــة البريــة، وإنمــا نــراه، بعكــس أعمالــه الســابقة، يبــرز قســوة 
، كما يعـالج )وحتديداً قساوة األطفال جتاه الضعفاء وذوي العاهات(الطبيعة واإلنسان 

لكنه يوازن هـذه القسـوة بشخصـيات . عبثية حياة الفالحين يف هوامش اجملتمع الريفي
  .طفةأُخرى تمتاز باحلنية والعا

يف أحـــد فصـــول الروايـــة يعـــاكس أطفـــال البلـــدة جمعـــة خـــالل إحـــدى نوبـــات الصـــرع 
أمّا كبار البلدة فيـرون يف . التي تصيبه وتدفعه إىل أن يخلع ثيابه ويصرخ فيهم غضباً

  :جنونه عالمة من الذات اإللهية
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ــة مباركــة مــن اللــه وكــان واضــحاً لهــم أن ضــوء النبــي . كــانوا يــرون يف نوباتــه منّ
تتر حــط علــى جمعــة يف تلــك اللحظــة، وأن مــالك الــرب جبرائيــل ملســه بعصــاه، املســ

فــامتأل بــالروح الســماوية إىل درجــة أنـــه مل يعــد يف إمكانــه أن يتحملهــا، ففاضـــت 
منـــــه واجتهـــــت نحـــــو الشـــــياطين واجلـــــن اخملتبئـــــة وراء األشـــــجار وبـــــين الصـــــخور، 

  )50(.متربصة باملؤمنين
ة أكثــر مــن غيــرهن، وتتــركهن يف حالــة هيــاج؛ وكانــت هــذه النوبــات تصــيب نســاء القريــ

  :ذلك بأن جنون جمعة كان يتناغم مع مآسيهن
تمـــر رعشـــات كهربائيـــة يف أجســـامهن بينمـــا كـــن يـــراقبن جمعـــة املنـــتفض بـــأعين 

وكل أنّة تصدر عنه تلقى صـدى يف وجـدانهن، وتمـأل قلـوبهن غبطـة حلـوة . حمدقة
. أنفســـهن حتـــى فاضـــت دمـــوعهنوشـــدهاً غريبـــاً، وقـــد انفتحـــت ينـــابيع الشـــفقة يف 

  )51(.حتى أن ثمة من انفعلن منهن إىل درجة أن نتفن شعرهن وتمرغن يف التراب
كــان يف جنــون جمعــة ملســة مــن العنايــة اإللهيــة التــي اعتــرف أهــل البلــدة بهــا؛ ذلــك بأنــه 

ويف النهايــة يلقــى حتفــه مــن رفســة . مبــارك، ويتــرك البركــة يف كــل مــن يتصــل بــه "هبلــه"
يمــــوت وحيــــداً يف البريــــة، حماطــــاً بنعاجــــه . معــــة عاجلــــه وداوى جروحــــهجحــــش كــــان ج
  .ومل يكن ثمة من ينعاه إالّ مسعود، كلبه الويف. وجنوم املساء

يف مـــوت جمعـــة يحتفـــل إســـحق الشـــامي بحكمـــة النـــاس البســـطاء الـــذين مل تلـــوثهم 
وقــــف وال شــــك يف أن هــــذا امل. "الفاســــدة"عـــادات املدينــــة اجلشــــعة، وثقافــــة أهــــل الســـاحل 

املمجـــد حليـــاة القريـــة ونقـــاوة أهلهـــا لــــيس فريـــداً يف كتابـــات هـــذا اجليـــل مـــن املــــؤلفين 
إذ جنــده مــثالً يف أعمــال عبــد الــرحمن الشــرقاوي، لكنــه يتســم بميــزة مزدوجــة يف . العــرب

أوالً ألنه كاتب يهودي مل يعالج يف كتاباته حياة اليهود حصراً، وثانياً : أعمال الشامي
فقــد موضــع هــذه . ة الفالحــين مل ينزلــق إىل مســتوى التمجيــد العــاطفيألن احتفــاءه بحيــا

  .األحداث يف إطار طبيعة قاسية يشوبها صراع مستميت من أجل البقاء

  آخر املشرقيين؟
  :واصفاً أعمال الشامي "األميركي املسلم"كتب دافيد شاشا يف 

ــــاب بــــين الك] نتــــاج شــــرق املتوســــط[ربمــــا كــــان إســــحق الشــــامي آخــــر اللفــــانتيين  تّ
ففيه جند احللقة املفقودة بـين شخصـيات اجلنيـزة التـي . اليهود يف الشرق األوسط

. كتــب عنهــا غــويتين يف العصــور الوســطى املتــأخرة، وبــين قــاهرة جنيــب حمفــوظ
وهو، يف قصصه القصـيرة وروايتـه، يتغلغـل يف تفصـيالت احليـاة اليوميـة للنـاس 

وهــي تكشــف أســرارهم وأتــراحهم . يف املشــرق العربــي -	يهــوداً وعربــاً -	العــاديين
  )52(.بمعرفة وعمق وبساطة يف الوقت نفسه

هــذا التقــويم احلماســي ألعمــال إســحق الشــامي يعــاين مشــكلة رئيســية اشــترك فيهــا معظــم 
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ــــاب املعاصــــرين الــــذين  فهــــي . إســــحق فجــــأة بعــــد أن كــــان كاتبــــاً مغمــــوراً "اكتشــــفوا"الكتّ
ومـن . تموضع حياة املؤلف وأعماله داخل إشكالية الصـراع احلـايل بـين العـرب واليهـود

ذلــك بأنــه . كــان ســيغتبط لهــذا املــديح امللتــوي -	لــو بعــث حيــاً -	املشــكوك فيــه أن إســحق
يف ثقـــافتهم  عـــاش وكتـــب يف حقبـــة ومكـــان كـــان أقرانـــه وأهلـــه مـــن اليهـــود فيهمـــا عربـــاً

جنــــد مــــثالً إشــــارات واضــــحة إىل هــــذا الوجــــدان يف ســــير . وأحيانــــاً يف وعــــيهم -	ولغــــتهم
ويوميـــات مـــؤلفين كتبـــوا يف نهايـــة الفتـــرة العثمانيـــة، مثـــل خليـــل الســـكاكيني وواصـــف 

أبنـــاء "جوهريـــة، حيـــث كـــانوا يشـــيرون إىل اليهـــود احملليـــين يف فلســـطين بتعـــابير مثـــل 
ويف جمعية الهالل األحمر، التي تـم    )53(."أوالد العرب"أو أحياناً  ،"مواطنوننا"، أو "البلد

يف القــــدس، جنــــد أن كثيــــرين مــــن اليهــــود الشــــرقيين انضــــموا إىل  1916إنشــــاؤها ســــنة 
وجهاء املدينة من املسلمين واملسيحيين، يف نشاط مشترك لدعم الدولة العثمانية ضـد 

كـــــــان ضـــــــمنهم نخبـــــــة األرســـــــتقراطية التحـــــــالف الغربـــــــي يف احلـــــــرب العامليـــــــة األوىل، و
  )54(.السفارادية من عائالت عنتابي وماين وإليشار

ترافق غياب إسحق الشـامي ككاتـب مـع هزيمـة أي إمكـان لوجـود فكـر عربـي ثقـايف 
ذلك بأن الوضع هنا كان خمالفاً ملا كان يف العراق أو مصـر . يف أوساط يهود فلسطين

د احملليـــون أن يســـاهموا يف إغنائـــه، وأن حيـــث تـــوفر حمـــيط أدبـــي وفنـــي اســـتطاع اليهـــو
فاملشــروع الصــهيوين إلنشــاء وطــن قــومي لليهــود يف فلســطين ســرعان مــا . ينــدجموا فيــه

اســـــتحوذ علـــــى اهتمامـــــات ووالءات اجلـــــوايل اليهوديـــــة احملليـــــة التـــــي تميـــــزت، بســـــرعة، 
اين بـين يف بداية القرن، كان التبـ. بطغيان املهاجرين الشرق األوروبيين عدداً وتنظيماً

ذا أهميــة يف أوســاط الطوائــف ) احملليــة(اجملموعــات الســفارادية واجملموعــات الشــرقية 
فالســـــــفاراديون كـــــــانوا يف معظمهـــــــم يتكلمـــــــون اللغـــــــة اليهوديـــــــة اإلســـــــبانية . اليهوديـــــــة

يتكلمـــون العربيـــة؛ ) اليمنيـــون والعراقيـــون واملغاربـــة(، بينمـــا كـــان الشـــرقيون )الالدينـــو(
فالنخبة السـفارادية حافظـت . علق باملكانة االجتماعية لكل فئةوهذا عامل آخر كان يت
وضـــعتها يف مكـــان مميـــز قياســـاً ) وال ســـيما يف القـــدس واخلليـــل(علـــى امتيـــازات طبقيـــة 

لكــــن بعيــــد احلــــرب العامليــــة األوىل بــــدأت هــــذه االمتيــــازات باالضــــمحالل . ببقيــــة اليهــــود
، )مــــا أوضــــح إليشــــار يف كتابــــهك(جزئيــــاً بســــبب التــــزاوج بــــين الســــفاراديين والشــــرقيين 

لكـــن ال شـــك يف أن ظهـــور الصـــهيونية كـــان العامـــل . وجزئيـــاً بســـبب إحيـــاء اللغـــة العبريـــة
فالصــهيونية، كحركــة ومؤسســات، خلقــت نخبــة جديــدة ممولــة، . احلاســم يف هــذا التحــول

ي ونسقاً جديداً من العالقات بالدولة العثمانية، والحقاً بسلطات االنتداب البريطاين التـ
وقــد بــرز نتيجــة هــذا . همشــت وقزمــت عالقــة رؤســاء اجلــوايل اليهوديــة الشــرقية بالســلطة

التحـــول هـــوة ثقافيـــة واســـعة بـــين اجملتمـــع األشـــكنازي الشـــرق األوروبـــي املـــنظم، وبـــين 
من جانب  -	"املزراحيم" -	األطر التقليدية للجوايل السفارادية، وتم ابتداع تعبير جديد

أطيــاف اليهــود احملليــين والقــادمين مــن املشــرق عامــة، بمــن  النخبــة اجلديــدة ليشــمل كــل
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  .فيهم املغاربة والقرّاؤون والسفاراديم
لكن داخـل احلركـة العربيـة الصـاعدة يف سـورية وفلسـطين بـرز، يف البدايـة، اهتمـام 
واضــــــح بتمييــــــز اجملموعــــــات اليهوديــــــة األوروبيــــــة، مــــــن غيــــــر العثمــــــانيين، مــــــن امللــــــة 

ففـي بيـان نشـرته جمموعـة مـن املثقفـين . ا كانـت تسـمى حينـذاكاإلسرائيلية احمللية كمـ
إمكاننـــا أن "، وردت إشـــارة واضـــحة إىل 1918نـــوفمبر /الفلســـطينيين يف تشـــرين الثـــاين

وهـم جـزء ال يتجـزأ مـن أهـايل هـذه  -	نعيش بوئـام مـع إخوتنـا أعضـاء امللـة اإلسـرائيلية
يشـير بـورات إىل مـذكرة أصـدرها و   )55(".البالد مع مساواة تامة يف احلقـوق والواجبـات

، الذي شارك يف اجتماعاته مندوب عن يهود فلسطين، وتم 1919املؤتمر السوري سنة 
   )56(".مســــلمين ومســــيحيين ويهــــوداً -	جميــــع عــــرب ســــوريا"فيــــه إصــــدار القــــرارات باســــم 

، بيانــاً معاديــاً 1919فبرايــر /كــذلك أصــدر املــؤتمر العربــي الفلســطيني األول يف شــباط
اليهــود "للصــهيونية تــم فيــه رفــض الهجــرة الصــهيونية إىل فلســطين، والترحيــب بأولئــك 

يف أوساطنا الذين تعربوا والذين عاشوا يف وطننا منذ احلقب السـابقة للحـرب، فلهـم مـا 
  )57(".لنا وعليهم ما علينا

واملتـدين تمثلت معضلة إسـحق الشـامي يف حماولتـه الهـروب مـن حميطـه التقليـدي 
إالّ إن اجملتمع . الذي ولد فيه، من دون أن ينقطع عن الروابط االجتماعية التي نشأ فيها

اخلليلـــي املســـلم، الـــذي نشـــأ يف أحضـــانه، والـــذي التجـــأ إليـــه يف مطلـــع شـــبابه هربـــاً مـــن 
مالحقـــة حاخــــامي اخلليــــل، كـــان مغلقــــاً وتقليــــدياً أيضــــاً، ومل يـــوفر لــــه البوتقــــة الفكريــــة 

وعنــدما وصــل إىل مرحلــة بلوغــه الفكــري يف . لتــي كــان يصــبو إليهــا يف تمــردهاملالئمــة ا
القــدس، يف بدايــة عهــد االنتــداب، كانــت احلركــة الوطنيــة الفلســطينية قــد اســتحوذت علــى 

بــأن ينتمــي  -	كإســحق -	بُعــد دينــي يف أيــديولوجيتها مل تســمح ملثقــف ليبــرايل يهــودي
ــا . ربمــا ألنــه مل يكــن مناضــالً بطبيعتــهإليهــا مــن دون أن يشــعر بــاالغتراب عــن نفســه،  أمّ

، فلم يكن )على الرغم من تبني احلركة الصهيونية له(قبول إسحق بالصهيونية املتردد 
قطعــاً يشــكل قبــوالً بأيــديولوجيا القوميــة اليهوديــة، التــي تظهــر يف كتاباتــه بشــكل مــبهم 

 الغالـب حماولـة ويف اإلمكان القول إن صـهيونية إسـحق الشـامي كانـت يف   )58(.ودخيل
منــــه لالنفصــــام عــــن يهوديتــــه، وأداة للوصــــول إىل حلقــــات احلداثــــة الفكريــــة يف أوســــاط 

  .أدباء القدس العبريين
باإلضافة إىل ذلك، نستطيع أن نستشف يف كتابات إسحق الشـامي مشـروع البحـث 

ففيهــا جنــد حماولتــه للبحــث عــن هويتــه يف جمتمــع عربــي متغيــر أصــبح مــن . عــن اجلــذور
ر علــى اليهــودي احمللــي أن ينتمــي إليــه مــن دون أن يحــدث ذلــك تباعــداً بينــه وبــين العســي

وتقــــع مأســــاة إســــحق يف أن انتفاضــــة الشــــارع الــــوطني ضــــد احلركــــة . حميطــــه اليهــــودي
. الصـــهيونية جعلـــت مـــن أهـــدافها األوىل جتمعـــات اليهـــود احملليـــين يف القـــدس واخلليـــل

قرن املاضي وقعت االشتباكات الدموية فخالل بضعة أعوام يف أوائل العشرينات من ال
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يف صـــفد ويافـــا وطبريـــة، وأخيـــراً يف مذبحـــة ) العـــرب أيضـــاً(األوىل بـــين العـــرب واليهـــود 
  .1929يهود اخلليل سنة 

ومــع أن هــذه االشــتباكات بــدأت نتيجــة الــوعي املتزايــد يف فلســطين جتــاه األهــداف 
لســبب املباشــر لهــا هــو اقــتالع االســتيطانية حلركــة الهجــرة اليهوديــة مــن أوروبــا، وكــان ا

الفالحــين مــن أراضــيهم منــذ العشــرينات ابتــداء مــن منطقــة مــرج ابــن عــامر وانتقــاالً إىل 
منــاطق أُخــرى يف الســاحل، إالّ إن غضــب اجلمــاهير انصــب يف البدايــة علــى أولئــك اليهــود 

ليـل، ويف اخل. وبالتـايل كـانوا أقـرب لهـم ثقافـة ولغـة وتقاليـد -	الذين كانوا يف جـوارهم
حتديــــداً، يبــــدو مــــن التقــــارير املواكبــــة للحــــدث أن الهجــــوم علــــى يهــــود املدينــــة جــــاء مــــن 

ومــــن املعــــروف أن وجهــــاء . جمموعــــات أتــــت مــــن القــــرى اجملــــاورة ال مــــن داخــــل املدينــــة
  )59(.مدينة اخلليل املسلمين قاموا بحماية يهود املدينة

 يعد فارقاً لدى شـخص مع ذلك فإن هذا التميز يف املوقف داخل الشارع العربي مل
إذ علــى الــرغم مــن أنــه . الــذي كــان يهوديــاً عربيــاً يف الوقــت نفســه -	مثــل إســحق الشــامي

كان يعاين اغتراباً شـديداً عـن جمتمعـه اليهـودي املتـدين والقـامع فإنـه يف حلظـة األزمـة 
. كمــــا كــــان يســــميهم "خاليلتــــه"مــــع  -	واالحتــــراب الطــــائفي ارتــــد إىل التماثــــل مــــع أهلــــه

مل يكــــن يف إمكانــــه أن يتخلــــى عــــنهم : حت مأســــاتهم مأســــاته بــــاملعنى املــــزدوجوأصــــب
كضحايا، وال كـان يف اسـتطاعته أن يتغلـب علـى فقـدان األمـل بإمكـان إعـادة الوئـام إىل 
جمتمـــع انقســـم طائفيـــاً نتيجـــة االســـتقطاب القـــومي الـــذي دخلـــت فيـــه فلســـطين حينـــذاك 

وبـــي إىل جمموعـــة هامشـــية ومشـــتتة وحتــول اليهـــود فيـــه مـــن طائفـــة حمليـــة ذات أفـــق عر
 .ضمن اجملتمع العبري املستحدث

  املصادر
املــواد األوليــة اخلاصــة بإســحق الشــامي موجــودة يف معظمهــا، وبشــكل غيــر مصــنف، يف أرشــيف   )1(

وأود أن أعبــــر عــــن شــــكري ألبيغــــال جاكوبســــون علــــى تزويــــدي نســــخاً عــــن هــــذه . بلديــــة القــــدس
ـــون علـــى آرائـــه القيمـــة بشـــأن أحـــوال اجلـــوايل اليهوديـــة يف فلســـطين يف  الوثـــائق، ولشـــلومو حسّ

كمــــا أخــــص بالشــــكر الــــدكتور يوســــف زرنيــــك، حفيــــد داود الشــــامي . نهايــــة القــــرن التاســــع عشــــر
كـذلك أشـكر الزميـل . ، على املادة الغنية التي أمدين بها عن حياة إسحق وعائلتـه)شقيق إسحق(

يهــودي "بــدالً مــن الصــيغة الشــائعة  "عربــي يهــودي"أنطــون شــماس الــذي اقتــرح اســتعمال تعبيــر 
والشــــكر اجلزيــــل إىل األســــتاذ هشــــام نفــــاع، . ، إشــــارة إىل اليهــــود احملليــــين يف فلســــطين"عربــــي

، علــى ترجمتــه املتقنــة لــبعض املــواد العبريــة مــن أرشــيف )حيفــا( "االحتــاد"احملــرر يف جريــدة 
  .إسحق الشامي يف بلدية القدس

 -	121، ص )2002دار الشــــروق، : عمــــان( "مــــذكرات -	طــــائر علــــى ســــنديانة"كمــــال الصــــليبي،   )2(
122 ،128.  

يورد الصليبي يف مذكراته مراسالت بين أخيه بهيج وإسحق الياس، زميلـه اليهـودي مـن بغـداد،   )3(
ويف . ، يعبـــــــر فيهـــــــا اليـــــــاس عـــــــن آراء قوميـــــــة عربيـــــــة ملتزمـــــــة1941 -	1940خـــــــالل الفتـــــــرة 

 اخلمســينات هــاجر اليــاس إىل إســرائيل، حيــث أصــبح وكيــل وزيــر اخلارجيــة يف حكومــة موشــيه
  .28املصدر نفسه، ص : أنظر. شاريت

)4(  Neville Barbor, Arab Attitudes to Zionism Before WWI (Berkeley: University of 
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California Press, 1976), pp. 63-65.  
)5(  Arnold Brand, Introduction to Shami’s Hebron Stories (Lancaster: Labyrinthos, 2000), p. 

xiv. 
  ".يهودي عربي"بدالً من  "عربي يهودي"يف شأن استعمال تعبير  1احلاشية رقم  راجع  )6(
)7(  Robert L. Cooper and Bernard Spolsky, The Languages of Jerusalem (New York: Oxford 

University Press, 1991), p. 49. 
شـــــكناز حـــــاملي اجلنســـــية ، اليهـــــود األ"اليهـــــود الـــــوطنيين"، أو "اليهـــــود احملليـــــين"يشـــــمل تعبيـــــر   )8(

  .العثمانية، والذين كانت لغتهم األم اللغة األملانية أو الييديش
  :فيما يتعلق باستعمال يهود املشرق اللغة العربية يف كتاباتهم الدينية والالهوتية، راجع  )9(

  Nissim Rejwan, "Jews and Arabs: The Cultural Heritage," The Israel Review of Arts and 
Letters, no. 105 (Jerusalem, 1997).  

)10(  Elie Eliachar, Living with Jews (London: Weidenfeld and Nicolson, 1983), 
pp. 59-60.  

)11(  Ibid., pp. 15-16.  
)12(  Ibid., p. 51.  
  ).2001املؤسسة العربية للدراسات والنشر، : بيروت( "املراحل"عمر الصالح البرغوثي،   )13(
)14(  David Landau, "The Educational Impact of Western Culture on Traditional Society in 

Nineteenth Century Palestine," in David Landau, ed., Jews, Arabs and Turks (Jerusalem: 
The Magness Press, 1993), p. 63.  

)15(  Eliachar, op. cit., p. 50. 
سـليم : ، اجمللـد األول، حتريـر"القدس العثمانية يف املـذكرات اجلوهريـة"وهرية، واصف ج: راجع  )16(

  ).2003، 2	مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط: بيروت(تماري وعصام نصار 
)17(  Eliachar, op. cit., pp. 56-57.  
  .201 -	200جوهرية، مصدر سبق ذكره، ص   )18(
)19(  Eliachar, op. cit., p. 56. 
  .74ة، مصدر سبق ذكره، ص جوهري  )20(
  .273، ص 12املصدر نفسه، امللحق رقم   )21(
)22(  Yehouda Shenhav, "Jews from Arab Countries and the Palestinian Right for Return: An 

Ethnic Community in the Realms of National Memory," The British Journal of Middle 
Eastern Studies, vol. 29, no. 1 (2002), pp. 27-56.  

)23(  Ibid. See also Amnon Raz-Krakotzkin, "Exile within Sovereignty: Toward a Critique of 
the ‘Negation of Exile’ in Israeli Culture," in Theory and Criticism. An Israeli Forum, 

no. 4 (1993), pp. 23, 55; no. 5 (1994), pp. 113-132 (both in Hebrew).  
)24(  Shenhav, Ibid.  
)25(  Ibid.  
)26(  Sami Michael, Victoria (London: Macmillan, 1995). 

  .ظهرت ترجمة عربية حمدودة التوزيع، لكنني مل أستطع احلصول عليها 
  :استناداً إىل مقابلة مطولة مع  )27(

  Sheri Lev Ari, "The Last Arabic Jew," Haaretz, 22 December, 2003. 
)28(  Brand, op. cit., p. xii. 
  :املعلومات عن خلفية الشامي مستقاة يف معظمها من  )29(

  Zfira Ogen, "Izhaq Shami: The Man and his Work," Bikorot ve Parshanut, 
vol. 21 (1986), (Bar Illan University); 

  امي يف القصص القصيرة،ومن مقدمة غير منشورة ليوسف زرنيك جملموعة الش 
  Joseph Zernick, "Yitzhaq Shami: 1888-1949."  

)30(  Ogen, op. cit., p. 37. 
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)31(  Ibid., p. 38. 
غوريــــون إىل إســــحق الشــــامي  -	بــــن	مــــن دافيــــد 1927أكتــــوبر /رســــالة مؤرخــــة تشــــرين األول  )32(
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، أرشـيف بلديـة القـدس، وردت 1927رسالة من إسحق الشامي إىل دافيد أفيتسور، اخلليل، سنة   )33(

  :يف
  Ogen, op. cit., p. 45. 

  :، وردت يف1924مايو /أيار 22رسالة من يهودا برال إىل دافيد أفيتسور،   )34(
  Hanan Hever, "Yitzhak Shami: Ethnicity as an Unresolved Conflict." 
  ).مل يُنشر بعد( 

)35(  Zernick, op. cit. 
وهـــي مقدمـــة للطبعـــة اجلديـــدة جملموعـــة الشـــامي القصصـــية، يف قيـــد الطباعـــة، ومراســـالت مـــع  
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119. 
)43(  Ibid., p. 119. 
)44(  Ibid., pp. 144-145. 
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)46(  Ibid., p. 2. 
، جملـة "وعـد بلفـوراليهـود والعـرب قبـل : األدب العبري يف أعمـال إسـحق الشـامي"عيسى بالطة،   )47(
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)48(  Zernick, op. cit. 
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)51(  Ibid. 
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مركــــــز خليــــــل : رام اللــــــه(أكــــــرم مســــــلّم : حتريــــــر. "1912 -	1907. القــــــدس. ســــــلطانة. نيويــــــورك
  .؛ جوهرية، مصدر سبق ذكره)2003السكاكيني الثقايف ومؤسسة الدراسات املقدسية، 

  .جوهرية، مصدر سبق ذكره  )54(
 ,Y. Porath, The Emergence of the Palestinian Arab National Movement: مقتـبس يف  )55(

1918-1929 (London: Frank Cass, 1974), pp. 60-61. 
)56(  Ibid., p. 61.  
)57(  Ibid. 
ونعلـــم مـــن . املنشـــورةمل أســـتطع أن أجـــد أيـــة آثـــار للفكـــر اليهـــودي القـــومي يف أعمـــال الشـــامي   )58(

الشـــؤون "	غوريـــون كـــان مهتمـــاً بالشـــامي كخبيـــر بــــ -	بـــن	املراســـالت غيـــر املنشـــورة أن دافيـــد
وقـد . ، لكن من غير املعلوم حتى اآلن ماذا كانت ردات فعل الشامي جتاه هذه الدعوات"العربية

أن إسـحق الشـامي ) يف الدرجة األوىل من مقابلة حفيد داود الشـامي(علمتُ من مصادر عائلية 
ومـن املفارقـة أن . ، وخصوصاً بشأن مصير الالجئين العـرب1948أصبح مكتئباً نتيجة حرب 
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وجــت عربيــاً مســلماً مــن حيفــا وأصــبحت الجئــة يف األردن خــالل احلــرب، ثــم ابنــة عمــه كانــت تز
  .اختفت آثارها

وقـــد أبـــرزت هـــذه املصـــادر . يف اخلليـــل، معظمهـــا يهـــودي 1929ثمـــة عـــدة مصـــادر عـــن أحـــداث   )59(
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الذي يربط بين ) أدناه(أنظر، مثالً، عجاج نويهض . إلطار الفلسطيني األوسعاملصادر العربية ا
هذه األحداث وبين املواجهة الدامية بـين احلركـة الصـهيونية واحلركـة الوطنيـة الفلسـطينية يف 

  :وانظر أيضاً. أنحاء البلد كافة
  Neri Livneh, "Hebron Diary," Haaretz, 9 July, 1999; Shira Schoenberg, "The Hebron 

Massacre of 1929," in The Jewish Virtual Library, http://www.Jewishvirtuallibrary.org; 
، إعداد بيان نـويهض "مذكرات عجاج نويهض: ستون عاماً مع القافلة العربية"عجاج نويهض،   

 .149 -	148، ص )1993دار االستقالل، : بيروت(احلوت 
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