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ان�سجامًا مع محيط ثقافي يزخر 

بالمرجعيات الفكرية واالأدبية التي 

تدل على غناهم الثقافي واالإن�ساني 

والتي تجعلنا، بدورنا، اأكثر غنى 

وثقافة وحكمة.

 رانية �ضماره

مترجمة وكاتبة �سورية

الكتاب هي منا�سبة جميلة للتعرف 

عن كثب اإلى هوؤالء المثقفين الثلثة 

الذين يتميزون بح�سور بارز في 

ال�ساحة الفرن�سية، لكاأنهم اأ�سدقاء 

قدامى لنا، نعرفهم من اأيام الطفولة 

وال�سباب، فندخل في ذكرياتهم التي 

تبدو لنا األيفة كاأنها ذكرياتنا، 

وتعطينا االإح�سا�س باأننا اأكثر 

في بلد عربية اأُخرى.

فرن�ستنا، لوحة رائعة، تن�سح 

بالح�سا�سية والذكاء والثقافة 

واالإن�سانية، وهي كفيلة بم�سالحة 

القراء، وخ�سو�سًا المهاجرين اإلى 

فرن�سا منهم، مع فرن�ستهم، وربما 

تجعلهم يبتكرون بدورهم فرن�ستهم 

التي تلئم م�سيرتهم. اإن قراءة هذا 

كتب بالعبرية

كان 
يو�سف )طومي( لّبيد في 

الثامنة وال�ستين من عمره 

عندما اأ�سبح اأول مرة ع�سواً في 

الكني�ست االإ�سرائيلي الخام�س ع�سر 

)1999 - 2003( بعد الفوز 

المفاجئ لكتلة ''�سينوي''، حزب 

الو�سط العلماني، ب�ستة مقاعد، ثم ما 

لبث اأن اأ�سبح وزيراً في حكومة 

�سارون بعد اأن ا�ستطاعت كتلته 

تحقيق اأكبر انت�سار انتخابي لها 

في �سنة 2003 بفوزها بـ 15 مقعداً 

في الكني�ست ال�ساد�س ع�سر وتحّولها 

اإلى القوة البرلمانية الثالثة بعد 

حزَبي الليكود والعمل. اآنذاك، كان 

يبدو اأن طومي لّبيد بلغ ذروة 

نجاحه ال�سيا�سي، و�سّكل النموذج 

الناجح للإعلمي الذي دخل الحياة 

البرلمانية عن طريق العمل 

ال�سحافي. لكن َمن يقراأ �سيرته 

الذاتية في هذا الكتاب يلحظ فوراً 

اأن الذي خلق ح�سور طوني لّبيد في 

الحياة ال�سيا�سية لي�س دخوله اإلى 

الكني�ست والوزارة، واإنما عمله 

الطويل في مجال ال�سحافة 

المكتوبة والمرئية والم�سموعة، 

فالذي �سنع هذه ال�سخ�سية المثيرة 

للجدل كان، اأواًل واآخراً، ال�سحف 

والتلفزيون.

�ضورة الأب من خالل البن

يروي هذا الكتاب م�سيرة يو�سف 

)طومي( لّبيد كما رواها خلل ال�سنة 

االأخيرة من حياته، ل�سديقه المقرب 

اأمنون دينكر، والتي قام ابنه يئير 

لّبيد ب�سوغها من جديد كما لو اأن 

طومي هو راويها، فاإذا بنا اأمام 

ا�ستعادة لحياة االأب من خلل عيَني 

االبن، االأمر الذي �سّكل تجربة جديدة 

في كتابة ال�سيرة الذاتية نظراً اإلى 

العلقة التي تربط بين الكاتب 

و�ساحب ال�سيرة، والتي جعلت االبن 

يدخل في جلد االأب ويعي�س اأحداث 

 ذكريات ما بعد موتي:

ق�ضة حياة يو�ضف )طومي( لّبيد

يئير لّبيد

القد�س: كاتر �سفاريم، 2010. 414 �سفحة.
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الخوف اليومي''، فيقول: ''عندما 

تعي�س في الخوف مدة طويلة يتحول 

اإلى عادة وي�سبح جزءاً من حياتك 

ويدخل تف�سيلتها ال�سغيرة'' 

)�س37(.

و�سّكلت حادثة توقيف النازيين 

لوالد لّبيد في ليل 19 اآذار/مار�س 

1944 محطة اأ�سا�سية مرعبة في 

حياة المراهق، ابن ال�ساد�سة ع�سرة 

من عمره، والذي تحول من ولد اإلى 

رجل بالغ. ولم يفهم الكاتب قط 

�سبب حقد الهنغاريين على اليهود، 

اإذ كانوا مثلهم فقراء وجياعًا 

وبائ�سين، وهو يقول اأنه لم 

ي�سامحهم حتى اليوم.

وقد ا�ستطاعت االأم الهرب مع 

ابنها من يوغو�سلفيا اإلى بوداب�ست 

عا�سمة هنغاريا باأوراق مزورة، 

حيث عا�سا مدة من الزمن قبل اأن 

ي�سطرا اإلى ترك منزلهما واالنتقال 

اإلى العي�س في الغيتو. وبعد مرور 

اأعوام طويلة، قام لّبيد عندما كان 

وزيراً في الحكومة االإ�سرائيلية، 

بزيارة المنزل الذي �سكنته عائلته 

في بوداب�ست، وهو ي�سف �سعوره 

بالقول: ''لم اأتعرف على اأي �سيء، 

الأن كل �سيء تغير ما عدا اأمر واحد، 

اإنها الرائحة: رائحة الخوف.''

ويروي الكاتب الحياة في الغيتو 

في بوادب�ست، وكيف اأن راوول 

فلنبرغ، ال�سكرتير االأول في ال�سفارة 

ال�سويدية، اأنقذ اآالف اليهود 

الهنغاريين وبينهم طومي ووالدته، 

بينما اختفى عدد كبير من اأفراد 

عائلته في مع�سكرات اأو�سفيتز 

ودا�سو.

االإ�سرائيلي من وجهة نظر يهودي 

هنغاري ظل حتى النف�س االأخير من 

حياته وفيًا الأ�سوله الهنغارية، وال 

�سيما روح الفكاهة الخا�سة التي 

تميز بها طوال حياته، كما يقول.

النجاة من المحرقة 

النازية

ُتظهر قراءة الف�سول االأولى لهذه 

ال�سيرة الذاتية كيف تحول طومي 

لّبيد اإلى هذه ال�سخ�سية الغا�سبة 

الجامحة والمتعط�سة للنجاح، 

وال�ساخرة الميالة اإلى المبالغات في 

بع�س االأحيان، واإلى التحدي.

وتذّكر قراءة الف�سول االأولى من 

الكتاب، والمتعلقة بذكريات طفولة 

لّبيد، بكتاب مار�سيل برو�ست: ''بحثًا 

عن الزمن ال�سائع''، فالتذكر يقوم 

على ا�سترجاع ذكريات روائح ذلك 

الزمان البعيد في نوفي �ساد م�سقط 

راأ�س لّبيد، ومذاقات واأطعمة وكتب 

قراأها، واأ�سخا�س التقاهم، واأحاديث 

اأجراها. وهي باخت�سار ق�سة كل 

يهودي عا�س تجربة الخوف في 

يوغو�سلفيا اآنذاك، وال �سيما بعد 

غزو هنغاريا لها في ني�سان/اأبريل 

1941 بم�ساعدة األمانيا النازية، 

وبدء حملت القمع �سد ال�سيوعيين 

واليهود. ففي كانون الثاني/يناير 

1942 طّوق الجي�س الهنغاري 

م�سقط راأ�س الكاتب واأغلق مداخلها 

واعتقل اآالف اليهود واأمر بقتلهم 

ورميهم في نهر الدانوب الذي يمر 

بالمدينة. ومنذ ذلك التاريخ بداأت 

مرحلة ما ي�سميه الكاتب ''حياة 

حياته من بداياتها حتى نهايتها.

فقد جاء في الف�سل االأول من 

الكتاب: ''اأكتب هذا الكتاب بعد 

موتي، واأغلبية النا�س ال تكتب بعد 

موتها، لكني ل�ست مثلها. اأنا اليوم 

اأكتب �سيرتي عبر ابني يئير. �سوتي 

اتحد ب�سوته. ال اأدري ما اإذا كنت 

اأُثقل عليه بذلك، االأرجح نعم. لقد 

رت يئير لهذه اللحظة منذ  ح�سّ

والدته ومن دون اأن يعرف ذلك، 

رويت له �سيرة حياتي بحكاياتها 

ونوادرها، بحلوها ومرها، 

بخ�ساراتها ونجاحاتها، وكان يئير 

. كان ولداً جديًا 
ّ
دائم االإ�سغاء اإلي

ومن دون اأ�سدقاء، وقد حاولت اأن 

اأملأ هذا الفراغ من دون اأن اأ�ساأل 

نف�سي هل اأنا �سببه؟'' )�س 5(.

ي�سور الكتاب عبر ف�سول 

ق�سيرة ن�سبيًا وباأ�سلوب �سردي 

متوثب وبلغة �سعورية عفوية 

االأعوام االأولى من حياة طومي لّبيد 

منذ والدته في �سنة 1931 في 

مدينة نوفي �ساد في يوغو�سلفيا 

ال�سابقة )�سربيا حاليًا( من عائلة 

بورجوزاية من اأ�سل هنغاري، حتى 

وفاته في اإ�سرائيل في �سنة 2008. 

ويمكن القول اإن القيمة االأ�سا�سية 

لف�سول هذه ال�سيرة، وهي 62 

ف�سًل، تقوم على اأمرين اأ�سا�سيين: 

االأول، اأنها احتوت على تاأملت 

واآراء ومواقف الكاتب من المحرقة 

النازية التي تعر�س لها يهود 

اأوروبا وهنغاريا التي كان لّبيد في 

عداد الناجين منها؛ الثاني، اأنها 

ا�ستملت على اآراء ومواقف لّبيد من 

تجربة الحياة في المجتمع 
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نموذج العتدال الو�ضطي 

العلماني

اإن ال�سورة التي ترت�سم لطومي 

لّبيد كرجل �سيا�سي تبدو مركبة 

وع�سية على الت�سنيف التلقائي، 

فعلى الرغم من عمله اأعوامًا طويلة 

في �سحيفة ''معاريف''، ال�سحيفة 

الثانية ذات التوجهات القومية 

المحافظة، اإاّل اإنه كان دائمًا يعتبر 

نف�سه و�سطيًا ال ينتمي اإلى اليمين 

الأنه �سد ال�سيطرة بالقوة على 

مليين الفل�سطينيين، كما يقول، وال 

اإلى الي�سار، الأنه كان يعتقد اأن 

الدعوات التي ظهرت بينهم، والتي 

تدعو اإلى دولة ثنائية القومية، 

�ستوؤدي اإلى زوال الفكرة ال�سهيونية. 

يقول لّبيد مثًل في الف�سل 48: ''لم 

اأكن يومًا من اأن�سار اليمين، وكنت 

من الذين يعتقدون اأن علينا 

االنف�سال عن الفل�سطينيين وال�سماح 

لهم باإن�ساء دولتهم على الجزء 

االأكبر من يهودا وال�سامرة وغزة. 

وفي �سنة 1992 اقترعت للمرة 

االأخيرة لم�سلحة حزب العمل. وعلى 

الرغم من محبتي للم�ستوطنين، 

فاإنني كنت على الدوام اأعتقد اأن 

الم�سروع اال�ستيطاني �سيوؤدي اإلى 

الق�ساء على االأغلبية اليهودية في 

اإ�سرائيل، واإلى تدمير الفكرة 

ال�سهيونية'' )�س 302(.

لكن الميزة االأ�سا�سية التي ميزت 

لّبيد طوال حياته، هي نزاعه مع 

المتدينين الحريديم. فهو لم ي�ستطع 

اأن يقبل وجود فئة من االإ�سرائيليين 

تتمتع بجميع حقوق المواطنية، 

درو�سه في المحاماة.

لكن لّبيد لم يتحول من هنغاري 

اإلى اإ�سرائيلي ''حقيقي'' اإاّل عندما بداأ 

العمل في �سحيفة ''معاريف'' في 

�سنة 1956. ففي �سباط/فبراير 

1959 تزوج �سوال غلعادي ابنة 

دافيد غلعادي اأحد كبار الم�سوؤولين 

في ''معاريف'' اآنذاك، وقد اتهم 

البع�س لّبيد اأن زواجه هو زواج 

م�سلحة، لكن قراءة ال�سيرة تظهر 

بو�سوح اأن �سوال كانت حبه الوحيد، 

مع اأنها كانت نقي�سًا تامًا عنه 

بخجلها وبعدها عن االأ�سواء، على 

الرغم من تحولها اإلى كاتبه 

معروفة.

فنا ف�سول الكاتب اإلى اأوجه 
ّ
وتعر

لّبيد المتعددة: من ال�سحافي 

الطموح النا�سئ الف�سولي والباحث 

عن الحقيقة، اإلى االإعلمي الم�سهور 

والم�ساك�س، مروراً ب�سخ�سية رجل 

االأعمال عندما عمل فترة لدى 

المليونير اليهودي روبرت ماك�سويل 

الذي ا�سترى ''معاريف''، وقام ب�سراء 

اأهم ال�سحف التي كانت ت�سدر في 

اأوروبا ال�سرقية قبل اأن تنتهي 

حياته نهاية غام�سة في اإثر وقوعه 

في اأزمة مالية خانقة. كما نتعرف 

على �سخ�سية ال�سديق الوفي الذي 

يحافظ على �سداقاته، وال�سخ�س 

الجريء وال�سريح الذي ت�سببت له 

�سراحته بعداوات كثيرة، لكن الوجه 

االأكثر تاأثيراً في القارئ هو الوجه 

الماأ�ساوي للأب المفجوع بموت 

ابنته الكبرى، الطبيبة النف�سية، التي 

ُقتلت في حادثة �سير.

وبين الم�سائل التي حاول لبيد 

مناق�ستها في هذه الف�سول قوله اإن 

هتلر �ساهم في فقدانه االإيمان 

باللـه، لكنه جعله يوؤمن بيهوديته، 

كما يناق�س �سبب عدم الحديث اآنذاك 

عما كان يجري في مع�سكرات 

االإبادة، فيقول: ''اإن العقل الب�سري، 

على ما يبدو، معتاد البحث عن 

منطق ما فيما يحدث، وفي 

مع�سكرات االإبادة لم يكن هناك 

منطق. فحتى عندما كان وا�سحًا 

للجميع اأن النازيين يخ�سرون 

الحرب، فاإن عمليات اإبادة اليهود 

ا�ستمرت، كما اأن ع�سرات االآالف من 

الجنود االألمان، ومن المتعاونين، 

قاموا بقتل مزيد من اليهود حتى 

اللحظة االأخيرة.''

عندما اأ�ضبح طومي�ضالف 

لمبل يو�ضف لّبيد

تروي الف�سول )16 - 18( 

تجربة الهجرة اإلى اإ�سرائيل التي 

تت�سابه كثيراً مع روايات كّتاب 

اآخرين عنها. اإنها حكاية اليهودي 

االأوروبي الناجي من المحرقة، الذي 

اء التاأقلم مع بلد غريب 
ّ
يعاني جر

''�سحراوي'' ويتحدث لغة ال يعرفها، 

والذي يبداأ بتغيير ا�سمه من 

طومي�سلف المبل اإلى يو�سف لّبيد. 

وبالن�سبة اإلى لّبيد، فاإن الجي�س 

االإ�سرائيلي كان الباب الذي �سرع 

من خلله يتعرف اإلى اإ�سرائيل، وقد 

بداأ حياته في الجي�س ميكانيكيًا، 

وفي تلك االأثناء تعلم اللغة العبرية، 

وح�سل على ال�سهادة الثانوية، وبداأ 
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الجوانب ال�سخ�سية والخا�سة، لكن 

من ال�سعب اأاّل ينتبه القارئ العربي 

اإلى اأن ليبرالية لّبيد واعتداله 

وو�سطيته ودفاعه عن الحرية لم 

تجعله اأكثر تفهمًا لتوق 

الفل�سطينيين، �سعبًا واأفراداً، اإلى 

حياة حرة وكريمة، واأن تجربة 

الخوف كلها، التي عرفها في حياة 

الغيتو، لم تجعله اأكثر تح�س�سًا 

لخوف الفل�سطيني على حياته وعلى 

م�ستقبله، واأن كراهيته لوح�سية 

النازيين ونفوره من غطر�سة 

ال�سيوعيين لم يدفعاه اإلى روؤية 

الغطر�سة والعنف االإ�سرائيليين 

واإدانتهما، لكن االأهم من هذا كله، 

فاإنه، كونه من الناجين من 

المحرقة، لم يطرح على نف�سه ال�سوؤال 

االأ�سا�سي: كيف يمكن ال�سكوت 

والقبول بالعي�س في بلد مثل 

اإ�سرائيل حيث تتحول ال�سحية اإلى 

جلد؟!

رندة حيدر

باحثة في ال�سوؤون االإ�سرائيلية

فلم يكن يكّن له مودة خا�سة.

وبين اللقاءات المهمة اللقاء مع 

عرفات، كما كانت تربطه �سداقة 

متينة بع�سو الكني�ست اأحمد الطيبي.

وما يثير االهتمام في �سيرة 

حياة لّبيد التقلبات الكثيرة التي مر 

بها ومراحل ال�سعود والهبوط، فعلى 

�سبيل المثال، انتقل بين ليلة 

و�سحاها من �سخ�سية موؤثرة 

وم�سيطرة في اإ�سرائيل عندما كان 

مديراً عامًا لهيئة االإذاعة 

والتلفزيون، وهو المن�سب االأكثر 

ح�سا�سية في اإ�سرائيل، اإلى �سخ�س 

عاطل عن العمل خائف على 

م�ستقبله وحياته المهنية بعد اإبعاده 

عن من�سبه. واللفت اأنه اأعطى عمله 

ال�سحافي واالإعلمي اأهمية اأكثر من 

موقعه في الكني�ست وداخل 

الحكومة، والذي اعتبره عابراً. ففي 

قرارة نف�سه كان لّبيد �سحافيًا، 

وبقي �سحافيًا حتى اأيامه االأخيرة.

ورف�س لّبيد في االأ�سهر االأخيرة 

من حياته موا�سلة العلج 

الكيميائي لمر�س ال�سرطان الذي 

اأ�سابه، وطلب وقفه، واآثر الموت قبل 

اأن يتدهور و�سعه، ومات مت�سالحًا 

مع حياته ومع موته.

وتبدو ال�سيرة الذاتية التي كتبها 

ابن لّبيد عن والده، بم�ساعدة والدته 

واأ�سدقاء والده، بمثابة التفاتة وفاء 

اأخيرة من جانب هوؤالء اإلى ذكرى 

لّبيد. وقد نجح هذا الكتاب اإلى حد 

كبير في تقديم �سورة �سريحة 

ل�سخ�سية اإ�سرائيلية تركت اأثرها في 

الحياة ال�سيا�سية االإ�سرائيلية.

لقد ركزت �سيرة لّبيد على 

وت�ستفيد من التقديمات كلها، وتكون 

في الوقت عينه معفاة من الخدمة 

الع�سكرية ومن دفع ال�سرائب، 

وتتمتع بامتيازات على ح�ساب 

�سائر طبقات المجتمع. وقد وقف 

طوال عمله كاإعلمي و�سيا�سي 

ووزير في الحكومة، �سد تحكم 

االأحزاب الدينية في مقدرات الدولة، 

وحارب �سيا�سة االبتزاز التي كانت 

تمار�سها. ففي راأيه لي�س هناك 

مواقف �سيا�سية مبدئية لحزب مثل 

''�سا�س'' الذي كان م�ستعداً لبيع 

تاأييده للحكومة في مقابل مبالغ 

وميزانيات مالية يح�سل عليها 

الحزب وموؤ�س�ساته. لقد حارب لّبيد 

الف�ساد الم�ست�سري في الحياة 

ال�سيا�سية وعمل على ف�سحه، لكنه 

يعترف في �سيرته باأنه لم يقف 

موقفًا وا�سحًا وجريئًا عندما جرى 

اتهام اأريئيل �سارون بالح�سول على 

اأموال ور�سى، ويعتبر اأن ذلك نقطة 

�سوداء في تاريخه.

التقى لّبيد في م�سيرته المهنية 

كثيراً من الزعماء، من بن ــ غويورن 

الذي رافقه في رحلة اإلى بورما في 

�سنة 1961، وفي الطريق توقفت 

الطائرة في طهران حيث التقى بن ــ 

ب 
ّ
غوريون �سراً �ساه اإيران، وقد �سر

لّبيد الخبر اإلى �سحيفة ''معاريف'' 

محققًا �سبقًا �سحافيًا، مروراً 

بمو�سيه دايان وكثير من 

ال�سخ�سيات ال�سيا�سية التي كان 

ي�ست�سيفها في برنامجه التلفزيوني. 

وبين اأ�سدقائه المقربين كان اإيهود 

اأولمرت، كما اأن �سلة جيدة ربطته 

باأريئيل �سارون، اأّما اإيهود باراك 


