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قراءة خاصة

بطل 
القد�س فج�أة، في�ستقل  اأن يترك  الرواية  اآ�س، يقرر في نه�ية  رواية ع�مو�س عوز الأخيرة، �سموئيل 

ُتبنى هن�ك. ينزل �سموئيل في المحطة  اإلى بلدة جديدة  ال�سبع، في طريقه  اإلى بئر  الذاهب  الب��س 

ــ قد ف�ته، فيتجول  ــ مت�سبيه ريمون  الجديدة  البلدة  اإلى  الأخير  الب��س  اأن  ال�سبع ليكت�سف  المركزية في بئر 

ت�ئهً� في �سوارع بئر ال�سبع، وتنتهي الرواية ب�لكلم�ت الت�لية:

وا�سل �سموئيل وقوفه في مك�نه و�سط ال�س�رع الذي ك�ن يخلو من اأي �سيء. اأنزل حقيبته عن كتفه، وو�سعه� 

، ثم و�سع معطفه وع�س�ه بحذر على حقيبته، ووقف هن�ك و�س�أل نف�سه...
ّ
على الأ�سفلت المغبر

�س�أل، لأن �س�حبه لم يهتِد اإليه، ك�أن الك�تب األقى مهمة �سوغ ال�سوؤال 
ُ
هكذا تنتهي الرواية. تنتهي ب�سوؤال لم ي

على الق�رئ نف�سه.

�س�أل، �س�أقترحه مدخاًل لفهم الرواية، وهو مدخل واحد فقط بين عدة مداخل للتع�مل 
ُ
هذا ال�سوؤال الذي لم ي

معه�. واأن� �س�أتع�مل معه� ب�عتب�ره� ''رواية فكرية'' اإذا ج�ز التعبير، مع العلم والوعي ب�أن هذا التعبير هو قتل 

له� ولأبط�له�. لكن انطب�عي هو اأن عوز اأراده� رواية من هذا النوع، لأن اأغلبية �سخو�سه� تميل اإلى اأن تكون 

�سخ�سي�ت �س�كنة، بينم� ح�سور عوز في �سخو�سه واأبط�له وا�سح وط�ٍغ.

الرواية، زمانًا ومكانًا

اأ�سهر، مع نه�ية �سنة 1959 وبداية �سنة 1960. م�سرح  الرواية تتطور خالل فترة ل تتعدى عدة  اأحداث 

الرواية الكبير هو مدينة القد�س الغربية.

الرواية مالأى ب�لتو�سيف الدقيق لأحي�ء القد�س الغربية و�سوارعه� ومق�هيه� واأزقته�، وحتى �سيدلي�ته�. 
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محبب  مك�ن  عوز  اإلى  ب�لن�سبة  لكنه�  للرواية،  م�سرحً�  الأعوام  تلك  في  القد�س  اختي�ر  �سبب  وا�سحً�  ولي�س 

للكت�بة، علمً� ب�أنه ك�ن قد هرب من المدينة المقد�سة اإلى �سواحي النقب.

اإّل اإن ثمة دللة محتملة على اختي�ر القد�س قبل احتالل �سنة 1967، وهي فتح خط مواجهة مب��سر مع اأحداث 

لكنه  بدايته،  منذ   1967 لحتالل  المن�ه�سة  بمواقفه  معروف  عوز  ع�مو�س  الفل�سطينية.  والنكبة   1948 �سنة 

معروف اأي�سً� بدف�عه عن حق اإ�سرائيل في الوجود، وعدالة حرب 1948 ب�عتب�ره� حربً� دف�عية ك�ن ل بد منه�.

الم�سروع  اإزاء  اأن يح�ور نف�سه، ويك�سف عن قلقه  اإلى �سنة 1959 تتيح للك�تب  الروائية  اإن نقل الأحداث 

ال�سهيوني حتى قبل احتالل 1967، ويعطيه مج�ًل للتفكير في بداي�ت الم�سروع، ك�أن ع�مو�س عوز الروائي 

ي�سمح لنف�سه ب�أن ي�سل في ع�لمه الأدبي اإلى من�طق بقيت محظورة في ع�لمه ال�سي��سي كمفكر وك�تب للمق�لة 

ال�سي��سية، وك�أنه يريد اأن يقول اإن هواج�سه ال�سي��سية لم تبداأ مع حرب 1967، واإنم� قبل ذلك، واأنه لم يكن 

بح�جة اإلى حرب 1967 كي يفهم الإ�سك�لت المتعلقة ب�ل�سهيونية اأ�ساًل.

عدا ذلك، ف�إن الإ�سه�ب في ر�سم ت�س�ري�س القد�س الغربية والحي�ة فيه� قبل احتالل القد�س ال�سرقية، ت�سكل 

مح�ولة من عوز لر�سم ع�لم افترا�سي لإ�سرائيل في حدود �سنة 1967، ك�أن ل�س�ن ح�له يقول: ''القد�س، حتى 

قبل الحتالل، هي مك�ن وا�سع، وفيه من الم�س�حة م� تكفي للحي�ة.''

التي  الفكرية وال�سي��سية  اأجواء نه�ية الخم�سيني�ت، والتي�رات  الرواية ت�ستعيد  الوقت ف�إن  � من ن�حية 
ّ
اأم

ت�سحيحية  ا�ستراكية  مجموعة  اإلى  ينتمي  ك�ن  ــ  اآ�س  �سموئيل  ــ  الرواية  بطل  ب�أن  علمً�  الفترة،  تلك  �س�دت 

 في تلك الفترة: الوجودية 
ّ
ون��سطة في القد�س، اإّل اإن ق�رئ الرواية يرى فيه� الري�ح الفكرية التي ك�نت تهب

� محليً�، ف�إن الرواية 
ّ
الفرن�سية؛ الأفك�ر المع�دية للكولوني�لية؛ بداية روح التمرد بين �سب�ب اأوروب� واأميرك�. اأم

ت�ستعيد الأجواء في اإ�سرائيل في تلك الفترة، وبينه� ا�سطف�ف اإ�سرائيل الوا�سح بعد حرب 1956 مع المع�سكر 

البريط�ني ــ الفرن�سي، �سد م�سر و�سعوب المنطقة.

الرواية و�سخ��سها الأ�سا�سية

اإذا ك�نت القد�س هي م�سرح الرواية الأكبر، ف�إن م�سرح الرواية المب��سر والأ�سيق هو عب�رة عن بيت تقيم 

فيه ال�سخ�سي�ت الرئي�سية الثالث: �سموئيل اآ�س؛ غير�سون ف�لد؛ عت�لي� اأبربين�آل.

�سموئيل اآ�س �س�ب في منت�سف الع�سريني�ت من عمره، وط�لب م�ج�ستير في الج�معة العبرية. ينه�ر ع�لمه: 

المتعذر  من  وي�سبح  تنه�ر  التج�رية  وم�س�لحه  والده  اأعم�ل  اآخر؛  �سخ�س  من  تتزوج  كي  تهجره  �سديقته 

م�س�عدته في تعليمه؛ ر�س�لة الم�ج�ستير التي يعكف على اإعداده�، والتي تدر�س موقع الم�سيح في اأعين اليهود 

واليهودية، و�سلت اإلى ب�ب مو�سود، وهو غير ق�در على اإتم�مه�.

يقع التغيير عندم� يقراأ �سموئيل اآ�س اإعالنً� يعر�س عماًل، وفي مق�بل هذا العمل يح�سل �س�حبه على غرفة 

للمبيت، عالوة على وجب�ت الطع�م. عندم� ي�سل �سموئيل اإلى البيت ــ مك�ن العمل ــ يلتقي بعت�لي�، وهي امراأة 

اأن عمله يقوم على مج�ل�سة ال�سيد العجوز غير�سون  جذابة في منت�سف الأربعيني�ت. ت�سرح عت�لي� ل�سموئيل 

ف�لد ومح�دثته، وتحظر عليه الدخول اإلى اأحد غرف المنزل، الأمر الذي يثير ف�سوله. �سموئيل ل يعرف طبيعة 

العالقة بين عت�لي� وغير�سون، وم� الذي يجمعهم� تحت �سقف هذا البيت، ول يجد تف�سيراً لم�ذا ُكتب اأ�ساًل على 

هي  الرواية  بداي�ت  الثالثة.  الأ�سم�ء  هذه  يربط  الذي  الخيط  هو  وم�  اأبربين�آل،  يهوحنين  ا�سم  البيت  مدخل 

ــ الأحي�ء  اأعين ال�س�ب �سموئيل، ورويداً رويداً يفهم �سر العالق�ت التي تجمع الأفراد  انك�س�ف �سر البيت اأم�م 

منهم والأموات ــ في هذا البيت.

يقوم  الذي  ف�لد  غير�سون  العجوز  ابن  ف�لد  ميخ�ئيل  اأرملة  هي  عت�لي�  اأن  ب�لتدريج  �سموئيل  �سيكت�سف 

�سموئيل بمج�ل�سته ومح�ورته كل ليلة. وميخ�ئيل ف�لد ك�ن قد ُقتل في حرب 1948 على يد الجيو�س العربية 
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� عت�لي�، فهي ابنة اأحد الق�دة اليهود 
ّ
على مداخل القد�س، في اأثن�ء مح�ولة الو�سول اإلى المدينة واحتالله�. اأم

اإق�مة الدولة اليهودية الم�ستقلة، ووقف �سد قرار  ال�سهيونيين الذي اعتبره زمالوؤه خ�ئنً�، لأنه ع�ر�س فكرة 

ال�سك�ن  مع  مواجهة  واإلى  دموية،  حرب  اإلى  �ستقود  الم�ستقلة  اليهودية  الدولة  فكرة  اأن  واعتقد  التق�سيم، 

الفل�سطينيين والعرب، و�ستقيم عداوات ل حدود له� مع اأهل البلد. هذا الق�ئد هو �سلتيئيل اأبربين�آل، �س�حب هذا 

اإلى بيت  الدولة. هكذا يدخل �سموئيل  اإق�مة  اأعوام من  اأ�ساًل، والذي اعتكف في بيته وتوفي بعد ب�سعة  البيت 

 �
ّ
ي�سكنه اثن�ن من الأحي�ء ــ الأموات )عت�لي� وغير�سون(، واثن�ن من الأموات ــ الأحي�ء )اأبربين�آل وميخ�ئيل(. اأم

�سموئيل اآ�س، بطل الرواية، فهو بطل �سلبي في كثير من المع�ني، وهو اأ�سبه بنهر عميق وعري�س تنعك�س فيه 

ظالل الجب�ل ال�س�هقة، لكنه يتحول اإلى البطل الحقيقي لأنه يبداأ بداية جديدة مع نه�ية الرواية.

من هن� تتطور الرواية في عدة مح�ور في اآن واحد. محور عن عالقة ال�س�ب �سموئيل بعت�لي� التي يقع في 

� المحوران الرئي�سي�ن الآخران 
ّ
حبه� على الرغم من التحذير ال�سديد من طرف غير�سون ب�أّل يقع في غرامه�. اأم

يهوذا  عالقة  ومحور  خ�ئنً�،  ب�عتب�ره  وال�سهيونية  غوريون  ــ  بن  مع  اأبربين�آل  �سلتيئيل  محور  فهم� 

الإ�سخريوطي ب�لم�سيحية واعتب�ره هو الآخر خ�ئنً�، ل بل رمزاً للخي�نة. محور الخي�نة هذا هو الذي �س�أح�ول 

الذي  المحور  لأنه  بل  والأهم،  الوحيد  المحور  لأنه  لي�س  بذلك  و�س�أقوم  ال�سريعة،  القراءة  اأتق�س�ه في هذه  اأن 

اخترت اأن اأقول عنه �سيئً�، كمقدمة لأقول �سيئً� اآخر عن الوحدة، والغتراب، والم�سير الإن�س�ني.

اخليانة

اأ�س��سية:  اأربعة نم�ذج للخي�نة في روايته من خالل ثالث �سخ�سي�ت  اأو غير واٍع، يعر�س عوز  ب�سكل واٍع 

 مرور الكرام في الرواية؛ النموذج 
ّ
النموذج الأول يمكن قراءته في �سخ�س ال�سرطي اليهودي ال�سهيوني الذي يمر

الث�ني هو في �سخ�سية �سلتيئيل؛ النموذج�ن الث�لث والرابع �س�أقراأهم� في �سخ�سية يهوذا الإ�سخريوطي.

في هذه النم�ذج كله� يحّذرن� عوز من الفهم الت�سطيحي لالأمور، والذي يرى اأن �سطح الأمور وجوهره� هم� 

واحد، ك�أن ل�س�ن ح�له يقول اإن هن�ك جوانب للواقع تبقى دائمً� خفية عن العين، واإن الواقع يحتوي دائمً� اأكثر 

� نراه، واإنن� دائمً� ع�جزون عن القب�س عليه بكليته، ولذا يجب دومً� اإرج�ء الحكم قبل اإ�سداره.
ّ
مم

النموذج الأول للخ�ئن ــ اأو لت�سورن� عن الخي�نة ــ يكمن في �سخ�س ذلك ال�سرطي اليهودي ال�سهيوني الذي 

الع�س�ب�ت  د 
ّ
يزو كي  البريط�نية  ال�سرطة  اإلى  الن�سم�م  يقرر  ثم  ال�سهيونية،  الع�س�ب�ت  من  جزءاً  ك�ن 

اإليه�  ينتمي  ك�ن  التي  نف�سه�  الع�س�بة  في  اأفراداً  ف�إن  �سريً�،  عمياًل  ك�ن  لأنه  لكن  ا�ستخب�راتية.  بمعلوم�ت 

يقررون قتله ب�عتب�ره خ�ئنً� يعمل مع ال�سرطة البريط�نية )�س 59(.

من الوا�سح في هذه الح�لة اأن هذا ال�سرطي لم يكن خ�ئنً� لع�س�بته. هن�ك دائمً� فرق بين مظهر الأ�سي�ء 

ن يبدو خ�ئنً� قد يكون غير ذلك. لكن هذا النموذج غير مثير فكريً� على الإطالق، لأنه يفتر�س 
َ
وواقعه�، واأن م

اأن هن�ك مظهراً، واأن هن�ك واقعً� تحت المظهر، واأن في اإمك�نن� بب�س�طة اأن نرفع الغط�ء عن المظهر لنك�سف 

في  مبكراً  يوظفه�  الك�تب  اأن  غير  مثيرة.  غير  الح�لة  هذه  في  الخي�نة/الوف�ء  حبكة  ف�إن  وب�لت�لي  الواقع، 

في  عليه  تبدو  كم�  لي�ست  الأمور  اآٍت:  هو  لم�  يجهزه  وكي  �سب�ته،  من  الق�رئ  يوقظ  اأن  ي�ستطيع  كي  الرواية 

 خ�ئنً�، ربم� يت�سح لحقً� اأنه هو الأكثر وف�ء واأ�س�لة.
ُ
ن يبد

َ
الواقع، وم

ي�ستدرج ع�مو�س عوز ق�رئه اليهودي الإ�سرائيلي كي يك�سب ثقته بم�سروعه ''مديح'' الخي�نة، فيكون الخ�ئن 

الأول في الرواية هو في الحقيقة النموذج الأعلى للبطولة ال�سهيونية. اإّل اإن اأهم م� في هذا النموذج الأولي 

البدائي هو اأن الك�تب في هذه المرحلة من الرواية، و�سمن هذا النموذج، ل يقوم بتفكيك فكرة الوف�ء والخي�نة، 

واإنم� يقدم نموذجه على افترا�س اأن هذه المف�هيم ق�ئمة ومتم��سكة وذات معنى. وهو يقول في هذه المرحلة 

من الرواية، اإنن� اأحي�نً� قد ن�سيء توظيف المف�هيم المتعلقة ب�لوف�ء والخي�نة.
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غير اأن النتق�ل اإلى �سخ�سية يهوذا الإ�سخريوطي و�سخ�سية اأبربين�آل، يمّثل تحوًل مركبً� في التع�مل مع 

مفهوم الخي�نة: الق�سية لي�ست فقط اأنن� اأحي�نً� غير ق�درين على تمييز هوية الخ�ئن من هوية الوفي ب�سبب 

نق�س في المعلوم�ت عن ال�سخ�سية واأعم�له�، بل لأنن� قد نفقد الأدوات والمع�يير التي ن�ستطيع بموجبه� اأن 

اأدواتن�  واإنم� في  اأو �سخ�س م� نبحث عنه،  الم�سكلة ل تكمن في مو�سوع م�،  اأن  اأي  ال�سخ�سية.  نحكم على 

البحثية، وقدرتن� على �سبط مع�ييرن� ال�سي��سية والأخالقية.

�سخ�س  بين  و�سطية  �سخ�سية  اعتق�دي  في  ي�سكل  الذي  الإ�سخريوطي  يهوذا  �سخ�سية  تحليل  من  �س�أبداأ 

و�سخ�س  ال�سرطي  �سخ�س  يمثل  بينم�  نموذجين،  تحتوي  �سخ�سيته  ف�إن  وعليه  اأبربين�آل،  و�سخ�س  ال�سرطي 

اأبربين�آل نموذجً� واحداً. هن�، وكم� في �سخ�سية ال�سرطي، ف�إنني اأعتقد اأن �سخ�سية يهوذا الإ�سخريوطي، هي 

في  ة 
ّ
مذم ال�سخ�سي�ت  اأكثر  اأنه�  العتب�ر  بعين  اآخذاً  ت�أهيله�،  يعيد  كي  الك�تب  يتن�وله�  متدرجة  �سخ�سية 

ال�سور  ب�أب�سع  الم�سيحية،  المجتمع�ت  طرف  من  العقود،   
ّ
مر على  اليهود  و�سم  جرى  وب�سببه�  الت�ريخ، 

يهوذا  �سخ�س  اإلى  الع�س�بة،  ع�سو  ال�سرطي  من  ب�لتدريج:  الق�رئ  بيد  عوز  ي�أخذ  اأي�سً�  هن�  والأو�س�ف. 

''اإذا  اأبربين�آل. ويبدو عوز ك�أنه يحذر الق�رئ ليقول له:  اإلى �سخ�س  الإ�سخريوطي، كي ي�سل ب�سورة متدرجة 

�سئت اأن ترف�س قراءتي ل�سخ�سية اأبربين�آل، ف�إن من الممكن اأن ترف�س في الوقت نف�سه دف�عي عن �سخ�سية 

 بك اأن تت�أنى.''
ّ

ال�سرطي ال�سهيوني، ودف�عي عن يهوذا الإ�سخريوطي. حري

يه�ذا الإ�سخري�طي وفعل اخليانة

هل خ�ن يهوذا الإ�سخريوطي ال�سيد الم�سيح؟

يعيد ع�مو�س عوز كت�بة عالقة يهوذا الإ�سخريوطي ب�ل�سيد الم�سيح، ويوؤ�س�س لعالقة مختلفة بينهم�، ويقدم 

ت�أوياًل جديداً للرواية بك�مله�، فيفرد بلغة فنية ح�ذقة، ف�ساًل من روايته ليهوذا الإ�سخريوطي: ل ليتحدث عنه، 

واإنم� ليدعه يتحدث عن نف�سه. الرواية مكتوبة من وجهة نظر الراوي الذي ي�سرد الأحداث، اإّل اإنه في الف�سل 

47 يختفي الراوي، ليح�سر يهوذا الإ�سخريوطي ب�سخ�سه ليقدم روايته، ك�أن الك�تب يقول: ''من حق الخ�ئن اأن 

اء ال�ستم�ع اإليه�.''
ّ
يحكي روايته، ومن واجب القر

اإن ''ال�ستراتيجي� الدف�عية'' ــ اإذا �سح التعبير ــ التي يتبّن�ه� عوز في فهم �سخ�سية يهوذا الإ�سخريوطي هي 

يهوذا  ''تبرئة''  اإلى  تهدف  ا�ستراتيجي�  عوز  يتبّنى  اأولى  ن�حية  فمن  واأ�سلوبه�.  اأهدافه�  في  التعقيد  �سديدة 

الإ�سخريوطي من تهمة الخي�نة، عن طريق اإع�دة قراءة الوق�ئع الت�ريخية وحبكه� من جديد بطريقة تمّكنن� 

من فهم م� ق�م به من منظور اآخر تم�مً�. ومن ن�حية اأُخرى، يذهب عوز اإلى م�ستوى اأكثر عمقً� وت�ريخية لي�سير 

اإلى اأن يهوذا الإ�سخريوطي بخي�نته لل�سيد الم�سيح ك�سخ�س من لحم ودم، اإنم� ك�ن وفيً� له ب�سفته ابن اللـه، 

''الخي�نة''  اأنه خ�ن الم��سي وك�ن وفيً� لم�سيح �سيولد روحيً�، واأنه بفعل  وموؤ�س�سً� روحيً� لدي�نة جديدة. اأي 

هذه قد ''�سنع'' هذا الم�سيح الق�ئد الروحي.

�س�أ�سرح فيم� يلي الم�ستوي�ت المتعددة للت�أويل الت�ريخي الذي يقوم به عوز.

في  وردت  كم�  الت�ريخية  الرواية  اإن  فيقول  الخ�ئن،  يهوذا  �سخ�س  يدافع عوز عن  الأول،  الم�ست�ى  في 

عوز  يقوم  الدع�ء  من  الج�نب  هذا  وفي  منطقيً�.  متم��سكة  غير  الت�لية،  الأجي�ل  رددته�  ومثلم�  الإنجيل، 

بعمليتين متك�ملتين، ك�أي مح�ٍم جن�ئي ب�رع: الأولى عبر تفكيك ودح�س الأدلة الظرفية التي يقدمه� الدع�ء، 

والث�نية ي�سع فيه� متهمه ــ يهوذا ــ على من�سة ال�سهود الت�ريخية ليحكي روايته من وجهة نظره هو.

�سمن العملية الدف�عية الأولى يقول لن� عوز اإن الرواية التي تقول اإن يهوذا الإ�سخريوطي ب�ع �سيده بثمن 

رجاًل  ك�ن  الإ�سخريوطي  يهوذا  للوق�ئع.  ومن�ٍف  منطقي  غير  ادع�ء  هو  ــ  الف�سة  من  قطعة  ثالثين  ــ  بخ�س 

مي�سوراً جداً، من ع�ئلة غنية، وابن مدينة القد�س، ولم يكن لديه اأي ح�جة اإلى الم�ل اأ�ساًل. وب�لت�لي، اإذا تحدثن� 
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بمف�هيم جن�ئية ــ لي�س لديه دافع ك�ٍف ليكون �سريكً� في جريمة كهذه.

عدا ذلك، ف�إن الرواية التي تقوم على اأن يهوذا الإ�سخريوطي ك�ن قد �سّلم رئي�سه عن طريق القبلة ال�سهيرة 

على خده، والتي بوا�سطته� ا�ستدل الروم�ن على �سخ�س ال�سيد الم�سيح وهويته، هي رواية غير معقولة، ذلك 

ب�أن ال�سيد الم�سيح ك�ن �سخ�سً� ذائع ال�سيت في تلك الفترة ولي�س مجرد نكرة، ولو لم يكن كذلك لم� اأبه به اأحد، 

ولم يطلب الروم�ن راأ�سه اأ�ساًل. وب�لت�لي ف�إن الرواية غير متم��سكة وغير مقنعة.

اإّل اإن عوز ل يكتفي بتفنيد الرواية من هذا الب�ب، بل يدعو المتهم اإلى من�سة ال�سهود ليدلي بروي�ته هو، 

وعن الطريقة التي فهم الأمور من خالله�. اإن ا�ستح�س�ر ال�س�ع�ت الأخيرة من حي�ة الإ�سخريوطي، وم� ج�ل 

في قلبه وراأ�سه من الأفك�ر التي ع�سفت بذهنه، هي مح�ولة لإعط�ء تلك ال�سخ�سية المنبوذة ت�ريخيً�، الحق 

الم�سيح بداية كي يك�سف  ال�سيد  الإ�سخريوطي ك�ن قد رافق  الرواية، ف�إن  اأن تقول كلمته�. وبموجب هذه  في 

نف�قه وكذبه، اإّل اإنه وقع في حبه وفي اإيم�نه. اآمن يهوذا ب�لم�سيح بجوارحه كله�، واعتقد يقينً� اأنه الم�سيح 

� اآمن الم�سيح بنف�سه. ك�ن الم�سيح متردداً بع�س 
ّ
المنتظر من دون غيره. اآمن الإ�سخريوطي ب�لم�سيح اأكثر مم

الإ�س�رات  من  يكفي  م�  اإليه  ير�سل  لم  الرب  لأن  المنتظر،  الم�سيح  ب�أنه  ك�ملة  قن�عة  اإلى  ي�سل  ولم  ال�سيء 

والدلئل، لكن اإيم�ن يهوذا ك�ن عميقً� ورا�سخً�، واأقنع �سيده ب�لقدوم اإلى القد�س ليب�سر فيه�. لم يكن الم�سيح 

يعتقد اأن الوقت ح�ن لي�سعد اإلى القد�س، غير اأن الإ�سخريوطي اأقنعه ب�أن ال�س�عة ح�نت، واأنه ــ اأي الم�سيح ــ 

ج�هز وق�در.

المعجزة  ب�أن  واثقً�  الإ�سخريوطي  لب ك�ن 
ُ

القد�س. وعندم� �س اإلى  الم�سيح  ق�د  الذي  هو  اإذاً  الإ�سخريوطي 

�ستحدث، واأنه �سينزل عن ال�سليب، واأن الرب اإلهه �سيتدخل: الآن، في كل لحظة �ستقع المعجزة، لكنه� لم تحدث. 

م�ت على ال�سليب، وعندم� راأى موته، واأنه ق�ده اإلى موته، انتحر. انتحر لأنه اآمن به، وانتحر لأنه اكت�سف اأن 

ل اأ�س��س لإيم�نه. يهوذا انتحر لأنه الموؤمن الذي فقد اإيم�نه، والذي اكت�سف اأن اإيم�نه ل اأ�س��س له.

ليكتمل  الإ�سخريوطي،  نف�سية  على  اإطاللة  عوز  م 
ّ
يقد والحزن،  ب�لندم  المفعم  الطويل  المونولوغ  هذا  في 

دف�عه: الحق�ئق الم�دية �سعيفة، كم� اأن الع�مل النف�سي ال�سروري لكل جريمة قتل غير موجود اأ�ساًل.

غير اأن الع�مل الأهم في هذا ''الدف�ع'' هو اأنه يبداأ بت�أ�سي�س الم�ست�ى الثاني من الدف�ع، وهو الأهم في 

اعتق�دي. اإنه المدخل للتحول في الحديث عن اأبربين�آل. في هذا الم�ستوى الث�ني يقول لن� عوز �سيئً� عن الإرادة 

الإن�س�نية وم�سيئة الت�ريخ الذي ي�سخر من اأبط�له. و�سمن هذا التحليل، ينتقل عوز اإلى م�ستوى اآخر من الفهم: 

لي�س �سعبً� فقط اأن نحكم على فرد معين اإذا ك�ن خ�ئنً� اأم ل، بل اإنن� اأحي�نً� ل نعرف م� هي الخي�نة اأ�ساًل، 

وم� حدث مع يهوذا الإ�سخريوطي قد يكون مثاًل على ذلك. كيف؟ لن�أخذ رواية الإ�سخريوطي وتحليله لالأمور 

� اآمن الم�سيح بنف�سه ــ وب�لت�لي عندم� ق�ده اإلى 
ّ
كم� وردت على ل�س�نه ــ الإ�سخريوطي اآمن ب�لم�سيح اأكثر مم

القد�س، فعل ذلك من ب�ب الولء والوف�ء والإيم�ن.

لب الم�سيح من دون اأن يكون هذا الأخير ق�دراً على اإنق�ذ نف�سه، اأي اأن الإ�سخريوطي 
ُ

م�ذا ك�نت النتيجة؟ �س

في واقع الح�ل خ�ن الم�سيح. هذا م� فهمه الإ�سخريوطي اأ�ساًل، وهذا م� ق�ده اإلى النتح�ر. اإذاً �سمن الحركة 

اإلى الخي�نة. لكن لحظوا م� حدث لحقً�: هذه الخي�نة اأ�ساًل، موت الم�سيح م�سلوبً�،  الأولى، ف�إن الولء ق�د 

التي  اأن الخي�نة المتخيلة في وعي الإ�سخريوطي، هي نف�سه�  اأي  اللـه؛  الم�سيح ب�سفته ابن  هي لحظة ميالد 

ق�دت اإلى ولدة الم�سيحية كدين. لول هذه الخي�نة من طرف الإ�سخريوطي، لم تكن الم�سيحية لتولد اأبداً.

الإ�سخريوطي يحقق الم�سيئة الإلهية بولدة الم�سيحية بت�سليمه ال�سيد الم�سيح اإلى الروم�ن. في هذا ال�سي�ق، 

� اإذا ك�ن قد �سّلم �سيده في مق�بل 
ّ
و�سمن هذه الروؤية، ف�إن ا�ستمرار الحديث عن ني�ت يهوذا الإ�سخريوطي ــ عم

الف�سة، اأو ك�ن قد ج�ء به اإلى القد�س اإيم�نً� به ــ غير ذي اأهمية. تبقى الحقيقة الأهم، وهي اأن الإ�سخريوطي 

هو حلقة �سرورية، ول غنى عنه�، كي تظهر الم�سيحية على م�سرح الت�ريخ.

الإ�سخريوطي خ�ن حين ك�ن وفيً�، وك�ن وفيً� حين خ�ن. خ�ن الم�سيح ال�سخ�س من لحم ودم، وك�ن وفيً� 
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اأن يولد بعد.  للم�ستقبل، حتى من قبل  الم��سي وك�ن وفيً�  اإلهً�؛ خ�ن  الروحي؛ قتله �سخ�سً� وخلقه  للم�سيح 

الت�ريخ له ح�س�ب�ته وي�سخر من ني�ت اأبط�له واأفع�لهم، وي�سّخرهم جميعً� لخدمة م�س�ريعه الخ��سة به.

عليه، ف�إن عوز، ومن خالل اإع�دة العتب�ر اإلى الإ�سخريوطي، يفتح �سوؤال الوف�ء والخي�نة على م�سراعيه. 

وب�لحركة نف�سه� التي تعيد النظر في �سخ�س الإ�سخريوطي، نراه يعيد النظر في البداهة التي نتع�مل فيه� مع 

اأين نقف ت�ريخيً� حين  اأوفي�ء له؟  ن؟ م� هو هذا ال�سيء/الفكرة، ال�سعب الذي نحن 
َ
الوف�ء والخي�نة: وف�ء لم

بذاته�، وله� م�هيته�  ن'' ق�ئمة 
َ
''م الـ  ن؟ وهل هذه 

َ
م اأو خي�نة؟ من وجهة نظر  اأنه وف�ء  م فعاًل م� على 

ّ
نقو

م فعاًل م� ب�عتب�ره خي�نة؟ 
ّ
ال�سرمدية؟ لكن الأهم من ذلك هو ع�مل الزمن والت�ريخ. اأين نقف ت�ريخيً� حين نقو

اأفق  اأم علين� النتظ�ر ت�ريخيً� كي نطل على الحدث من  هل نقف في اللحظة نف�سه� التي حدث فيه� الفعل، 

اأن يبدو فعل الخي�نة اليوم، فعل ولء، وفي الغد، يكون فعل  م�ستقبلي وبعد تراكم ت�ريخي؟ هل من الممكن 

الولء فعل خي�نة؟ م� هو الأفق الذي ُنطل من �سب�كه على الفعل؟

بعد هذه الخلخلة المف�هيمية، ومزودين بحكمة و�سرورة اإرج�ء الحكم، يمكنن� اأن ُنلج �سخ�س اأبربين�آل في 

الرواية.

اأبربيناآل ال�سهي�ين اخلائن

هو  لي�س  هذا  لكن  اأفك�ره،  يوؤيد  اأو  يع�نقه،  اأو  اأبربين�آل،  يتبّنى  عوز  اأن  اعتقد  اإذا  العربي  الق�رئ  يخطئ 

�سمع.
ُ
المو�سوع، ل روائيً� ول حتى فكريً�. الأهم في اعتق�دي هو اأن عوز يعتقد اأن �سوت اأبربين�آل يجب اأن ي

لدولة  ال�سعي  غوريون:  ــ  بن  لدى  تجّلت  التي  ب�سيغته�  لل�سهيونية  الممكن  النقد  جميع  يمثل  اأبربين�آل 

الم�سروع  �سد  الدع�ءات  تر�س�نة  يعرف  اأنه  عوز  ظهر 
ُ
ي المعنى،  بهذا  فل�سطين.  اأر�س  في  يهودية  �سي�دية 

ال�سهيوني ب�سيغته هذه ب�أكمله�: ال�سهيونية �ستنتهي بمواجهة دموية مع اأهل البلد الأ�سليين؛ فكرة الدولة 

اليهودية تقوم على العنف؛ هذه الدولة �ستقوم على اأنق��س �سعب اآخر؛ حتى لو انت�سر ال�سهيونيون في �سنة 

1948 في حربهم، ف�إن ن�سرهم لن يدوم لأنه ع�جاًل اأم اآجاًل �سيتوحد العرب �سدهم، ولهذا ف�إن �سوؤال الهزيمة 

هو م�س�ألة وقت فقط؛ ال�سهيونيون جزء من م�سروع غربي كولوني�لي �سد ال�سرق؛ كم� يحّذر من خلط الدين 

اليهودي ب�ل�سي��سة، ويتنب�أ ب�أن المخلوق �سيتمرد على خ�لقه، والدين المتطرف �سيق�سي على الم�سروع.

اإّل اإن اأبربين�آل هو اأكثر من ذلك، فهو ل يع�دي ال�سهيونية ب�سورة خ��سة، واإنم� يمقت الفكر القومي الذي 

يقوم على النغالق، ويوؤ�س�س لفكر كوني، لأخوة ال�سعوب، للتع�ون ل للحرب، ويعتقد حتمً� ب�إمك�ن التع�ون 

الب�سرية  يحب  اأممي  اإنه  ممكن.  اأمر  القومية  الخالف�ت  تج�وز  ب�أن  ويوؤمن  فل�سطين،  في  والعرب  اليهود  بين 

جمع�ء.

غير اأن عوز يملك اأي�سً� جميع التر�س�نة الأخالقية لليمين، ولل�سهيونية التي ب�ّسر به� بن ــ غوريون، ول 

اإمك�ن  اأن يف�جئه لأنه يعرف جميع الدع�ءات عن ظهر قلب: ل يوجد  ــ غوريون  اأن�س�ر بن  يمكن لأحد من 

بتق�سيم  يقبلوا  ولن  القومية،  الثن�ئية  الواحدة  الدولة  بحل  يقبلوا  اأن  يمكن  ول  العرب،  مع  للتع�ون  حقيقي 

اآجاًل، والعنف ل بد منه، واإن ك�ن هو الخي�ر  اأم  اآتية ل مح�لة، ع�جاًل  المواجهة  اأي�سً�، وعليه ف�إن  فل�سطين 

الأخير في ع�لم يقوم على اأ�س��س قومي، وُتبنى فيه الحدود على اأ�س��س قومي. لي�س من الإن�س�ف اأن نطلب 

من اليهود فقط اأن يكونوا اأمميين، بينم� بقية الع�لم تت�سرف ب�عتب�ره� قب�ئل. واإذا ك�ن لليهود حق في دولة 

اإذا لم يكن في فل�سطين؟ الفكر الأممي الكوني غير منطقي لأن من غير الممكن اأن نحب  اإق�مته�  ف�أين يمكن 

الب�سرية ب�لدرجة نف�سه� لأن قيمة الحب والولء محدودة، وم� يحق لجميع الأمم يحق لن�... بهذا المعنى من 

ال�سعب مف�ج�أة عوز من اليمين اأي�سً�.

مزوداً بهذه الدع�ءات الممكنة من ج�نب الطرفين، يق�رب عوز �سوؤال الخي�نة لدى اأبربين�آل. عوز يربط بين 
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التج�وز والنقد. الخ�ئن ربم� يكون خ�ئنً� للق�سرة الخ�رجية لفكرة معينة، مثلم� تج�سدت في  الخي�نة وفعل 

 لجوهر الفكرة.
ّ
مم�ر�سة اأو طقو�س معينة، لكنه وفي

الوف�ء، ل يعني اللتزام ب�لتجلي الم�دي للفكرة من خالل المم�ر�سة الح�لية هن� والآن، ف�لوف�ء قد يكون 

بخي�نة المم�ر�سة الح�لية اأو التجلي الم�دي للفكرة.

بعيدي  اأنهم ك�نوا  بعد  فيم�  ليت�سح  ب�لخي�نة  اته�مهم  الذين جرى  الق�دة  �سل�سلة من  اأ�سم�ء  ويورد عوز 

النظر. هم خ�ئنون في عرف الكثيرين في لحظة ت�ريخية معينة، لكن الت�ريخ ينظر اإليهم اليوم بعين اأُخرى: 

ــ  وبن  العبيد،  حقوق  لمن��سرته  خ�ئنً�  اعُتبر  ولينكولن  الجزائر،  من  فرن�س�  لإخراجه  ب�لخي�نة  هم  اتُّ ديغول 

ن لديه الجراأة ليتغير وي�سير اإلى 
َ
غوريون اعتبره ال�سهيونيون المت�سددون خ�ئنً� لأنه وافق على قرار التق�سيم. م

تهم ب�لخي�نة )�س 25(.
ُ
الأم�م ي

هل هذا يعني اأنه ل يوجد اأي معنى لمفهوم الخي�نة؟ هل حقً� من غير الممكن الحديث عن فعل الخي�نة؟ 

هل الذي ي�سي مثاًل بزمالئه في العمل، اأو في الن�س�ل، في مق�بل منفعة م�دية �سخ�سية، ل يمكن اعتب�ر فعله 

فعَل خي�نة مثاًل؟ األ يمكن الحديث عن خي�نة الزوج لزوجته، وال�سديق ل�سديقه، وال�سريك ل�سريكه في م�سروع 

اقت�س�دي؟

لي�س هذا هو المق�سود على الإطالق، بل اإن الحديث عن الخي�نة �سمن �سي�ق�ت محددة ممكن و�سروري 

ومهم. المق�سود اأن هن�ك ح�لت كثيرة لي�س من الوا�سح فيه� م� اإذا ك�ن الفعل هو فعل خي�نة لأنن� نفتقد في 

تلك اللحظة الت�ريخية القدرة على تقويم العمل. كم� اأن الحكم على عمل معين يجب اأن يكون في عدة اأحي�ن، 

من منظ�ر ت�ريخي ــ من وجهة نظر الم�ستقبل، ك�أن علين� اأن نطل على الح��سر من الم�ستقبل.

بمعنى من  المملكة  الفرن�سي؟ طبعً� خ�نوه، وخ�نوا معه  الملك  الفرن�سية خ�نوا  ب�لثورة  ق�موا  الذين  هل 

ين يوؤهلن� للحكم ب�أثر رجعي 
َ
المع�ني. لكن بنظرة اإلى الوراء، يبدو اأنهم بفعلهم هذا اأ�س�سوا اأفقً� ومنظوراً جديد

على فعلتهم تلك. فلو لم تنجح الثورة، لي�س فقط لم تنجح ع�سكريً� ب�لإط�حة ب�لملك، واإنم� لو اأنه� لم تنجح 

كن�  )وعنده�  الثورة  اعتب�ر  جداً  الممكن  فمن  والم�س�واة،  المواطنة  فكرة  على  يقوم  جديد  نظ�م  ت�أ�سي�س  في 

ن�سميه� مح�ولة الثورة(، فعل خي�نة.

اإن الأفق الجديد الذي �سنعته الثورة الفرن�سية هو الذي يحميه� من تهمة الخي�نة. الوف�ء للجديد الذي لم 

يولد بعد، قد يكون فيه حتمً� نوع من الخي�نة للح��سر والم��سي، لكن ب�سرط خروج الفعل من مجرد كونه 

يولد حقً� وفعاًل  اأن  الم�ستقبل  بعد. وعلى هذا  يولد  لم  لم�ستقبل  الوف�ء  نوعً� من  للح��سر، كي ي�سبح  خي�نة 

لن�ستطيع اإع�دة العتب�ر اإلى فعل الخي�نة وترميم دللته.

تعميم  في  ف�سل  ثوري  فعل  هي  والخي�نة  وهيمنته�،  مف�هيمه  تعميم  في  نجح  خي�نة  فعل  هي  الثورة 

مف�هيمه وهيمنته�.

هل كان اأبربيناآل خائنًا؟

هذا في اعتق�دي هو المثير في رواية عوز. عوز ل يجيب عن هذا ال�سوؤال، بل يبقيه مفتوحً� على م�سراعيه. 

يكونون  وقد  ــ  اليهود  من  كثيرون  فيه  �سيعتقد  الذي  اليوم  ي�أتي  اأن  احتم�ل  يلغي  ل  ف�إنه  ذلك  طريق  وعن 

العرب  وا�ستعداء  القومية  الدولة  م�سروع  رف�س  على  اإ�سراره  واأن  خ�ئنً�،  يكن  لم  اأبربين�آل  اأن  ــ  �سهيونيين 

واللجوء اإلى القوة، هو تعبير عميق عن وف�ئه ل�سعبه وم�سيره.

اإن ن�س الرواية ي�ستح�سر وجه�ت النظر كله� من دون اأن يح�سم فيه� اأبداً، اإّل اإن الإ�س�رة الأعمق اإلى اإبق�ء 

ال�سوؤال مفتوحً� هو النه�ية التي اخت�ره� الك�تب لبطل روايته. �سموئيل اآ�س يهرب في نه�ية الرواية من القد�س 

ارث  يهرب من  الم�ستقبل.  ك�أنه يخت�ر  بعد،  تولد  لم  بلدة جديدة  اإلى  والدللت،  ب�لمعنى  المفعمة  الت�ريخية 
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غير�سون ف�لد و اأبربين�آل وعت�لي�. يهرب من ثقل الأجوبة الوا�سحة اإلى حرية ال�سوؤال، والرواية تنتهي ب�سوؤال 

�س�أل.
ُ
لم ي

كتب بعد، وط�ئر المنيرف� لم يفتح جن�حيه، لأنن� لم ن�سل اإلى 
ُ
الف�سل الأخير في الرواية ال�سهيونية لم ي

� الآن، 
ّ
الغ�سق حتى الآن. عندم� تنزل ال�ست�رة �سيكون من الممكن اأن نقول م� اإذا ك�ن اأبربين�آل خ�ئنً� اأم ل، اأم

ف�إن من المبكر اأن نحكم.

عندم� �سئل م�وت�سي تونغ عن راأيه في الثورة الفرن�سية اأج�ب: من المبكر اأن نجيب عن هذا ال�سوؤال. ع�مو�س 

كتب بعد، واإن الت�ريخ مفتوح على 
ُ
عوز يقول اإن الف�سل الأخير من الرواية ال�سهيونية في اأر�س فل�سطين لم ي

م�سراعيه، واإن من المبكر دفن اإرث اأبربين�آل وفكره.

القلق ال�سهي�ين... والقارئ العربي

ف�سخو�س  الجمعي.  الم�ستوى  الفردي وعلى  الم�ستوى  رواية عوز، على  وقلق في  م� وجودي  �سيء  هن�ك 

الرواية جميعً� ُتلقي به� الحي�ة في من�طق و�سي�ق�ت لي�س له� �سيطرة عليه�، وم�سرح الرواية الأ�س��سي ــ بيت 

اأبربين�آل ــ ي�سير اإلى ذلك القدر الغريب الذي زج ب�سخ�سي�ت ثالث في بيت واحد، في حين ل يبدو اأن هن�ك اأي 

�سيء م�ستقبلي يجمع بينهم.

الحي�ة ل ت�ست�سير اأحداً، وتلقي بن� في �سي�ق�ت ل �س�أن لن� به�. اإّل اإن هذا القلق الفردي، يوازيه قلق جم�عي 

اإزاء الواقع الع�م الذي انتهى بهذا الوجود اليهودي ال�سهيوني على اأر�س فل�سطين. هذا هو قلق الم�ستوطن الذي 

اإلى حد م�  اإلى حد م�، لكن  اأق�م بيته القومي في اأر�س �سعب اآخر وعلى اأنق��سه، وهو واٍع لفعلته، ويبرره� 

فقط.

� ال�سوؤال 
ّ
ويبقى ال�سوؤال الذي لم ي�س�أله �سموئيل اآ�س في نه�ية الرواية م�سرعً�، من دون اأن نعرف م� هو. اأم

الذي قد يتب�در اإلى ذهن الق�رئ العربي فهو عن كيفية التع�مل مع اأبربين�آل مق�رنة ببن ــ غوريون: هل �سدق 

اأبربين�آل حقً� حين ادعى اأن البلد تت�سع ل�سعبين، واأن هن�ك اإمك�نً� للتع�ي�س بينهم�، واأن ال�سدام غير حتمي؟ 

ر عنه عوز في روايته الأخيرة؟  
ّ
وكيف يمكنن� التع�مل مع القلق الذي يعب
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