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رواية "متساوون ومتساوون أكثر"

لسامي ميخائيل 
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عنوان الرواية: "متساوون ومتساوون أكثر"                                                             

الكاتب: سامي ميخائيل

سنة النشر: 1974

عدد الصفحات: 254

صدرت الطبعة األولى عن دار بستان للنشر

الروائي  أعمال  باكورة  هي  أكثر"  ومتساوون  "متساوون 

األدب  طالئع  ومن  ميخائيل،  سامي  العراقي  اإلسرائيلي 

)العرب(  الشرقيني  اليهود  قضية  يعالج  الذي  الشرقي 

والتمييز الذي عانوا منه في إسرائيل وخاصة في العقدين 

األولني من إقامتها. 

تدور أحداث الرواية حول حتوالت  حياة أسرة عراقية هاجرت 

من العراق إلى إسرائيل ضمن أفواج الهجرة الضخمة التي وصلت 

هنيدة غانم
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إليها بني السنوات 1948-1952 من الدول العربية واإلسالمية ومن 

أوروبا والتي ضمت أكثر من 700 ألف مهاجر.  

وتشكل احلياة في "مخيم املهاجرين خيرية" املقام على أنقاض 

"معبرات خيرية"،  بالعبرية  املدمرة خيرية واملسماة  العربية  القرية 

للرواية، حيث يصف الكاتب بالتفصيل الشروط  اخللفية املكانية 

احلياتية املتردية والذل واملهانة التي خبرها الشرقيون في "املعبروت"، 

وعالقات القوة التي سادت بني األشكنازيني الذين أسسوا فعليا 

الدولة وبني الشرقيني الذين هاجروا إليها. وامللفت أن الكاتب يسرد 

التي  العربيّة  الظلم والغضب الشرقيني من دون أي ذكر خليرية 

أقيمت "املعبراه" على أنقاضها في مشهد سريالي يختصر عمليا 

تركيبة املشروع االستعماري الصهيوني في فلسطني.

أقيمت  مؤقتة  سكن  مخيمات  عن  عبارة  هي  واملعبروت 

خصيصا الستيعاب أفواج املهاجرين  في إسرائيل في سنوات 

اخلمسني، وتعود فكرة إقامة املعبروت إلى ليفي أشكول )ثاني 

رئيس حكومة في إسرائيل( حني كان رئيسا للقسم االستيطاني 

في الوكالة اليهودية، من أجل توفير احتياجات املهاجرين للسكن 

حتى يتمكنوا من االنتقال إلى بيوت ثابتة. وعلى خالف مخيمات 

املهاجرين األولى التي سبقتها والتي وفرت فيها الوكالة اليهودية 

طولبوا  املعبروت  في  املهاجرين  فإن  للمهاجرين،  واملأكل  املبيت 

بإعالة أنفسهم بقواهم الذاتية في ظل انعدام فرص عمل مالئمة 

بينهم وأسهم  املوارد، مما خلق حاالت فقر وفاقة مدقعة  وشح 

توسيع  وفي  إسرائيل  في  الطائفية  التراتبية  تثبيت  في  الحقا 

الفجوات احلياتية بني الشرقيني واألشكناز.

معبرات خيرية )مخيم خيرية(

وجاء في اخلبر الذي أوردته صحيفة دافار في 23 أيار 1950 

عن أول معبراه ما يلي: 

"في األسبوع املاضي أقيمت في جبال القدس أول معبراه في 

البالد. املعبراه هي "مستوطنة" )ييشوف( مؤقتة، حيث يقوم سكانها 

اخلارجون من مخيمات املهاجرين بالعمل في التشجير، ويسكنون 

مع عائالتهم". 

وقد مت استيعاب ما يقارب 220 ألف نسمة في املعبروت خالل أول 

عامني من إقامتها. وقد متخض عن طريقة االستيعاب هذه أنه مت الزج 

فعليا بكل املثقفني واملتعلمني وأبناء الطبقة الوسطى من الشرقيني 

في أعمال يدوية بعيدة عن مجاالت تخصصهم، وهو ما شكل صدمة 

لبعضهم ممن لم يهاجروا ألسباب صهيونية بل بسبب عوامل طاردة 

أخرى في الدول التي قدموا منها كما حدث مع العراقيني.

املقولة  من  مأخوذ  أكثر"  ومتساوون  "متساوون  الرواية  عنوان 

"مزرعة احليوانات"  كتابه  أورويل في  أوردها جورج  التي  املشهورة 

حيوانات  توجد  لكن  متساوية،  احليوانات  "كل  فيها:  جاء  والتي 

متساوية أكثر". 

على   1974 سنة  في  صدورها  لدى  الرواية  حازت  وقد 

اهتمام كبير وأثارت نقاشات متعددة حول جتربة الشرقيني 

والتمييز الذي عانوا منه، وميكن من خالل الرواية استشفاف 

حدة الغضب الذي أدى إلى إنهاء حكم حزب العمل وصعود 

الليكود سنة 1977. 

اعتبرت العديد من القراءات رواية ميخائيل هذه "صرخة" غضب، 

وجاء في جريدة دافار عن الرواية في آب 1974 : "هذه رواية جاءت 

لتستصرخ وتهز الرأي العام فيما يخص التمييز الطائفي".

***

أحداث الرواية:

تبدأ الرواية في 2 حزيران 1967 الساعة التاسعة صباحا، 

حيث يجلس دافيد بطل القصة في مجنزرة مع أربعة محاربني، 

اثنان أشكناز أحدهما قائدهم، وميني وشرقي "مدجن"، وهم 

في الطريق إلى اجلبهة املصرية للمشاركة في احلرب. دافيد 

تهيج  التي  العربية  احملطات  بني  ويتنقل  الراديو  إبرة  يحرك 

للمواجهة، فتنطلق أصوات موسيقى عربية، األمر الذي يثير 

الغضب بني املجموعة ويطالب دافيد بإخراس الراديو، فيتطور 

جدال في داخل املجموعة، لكن دافيد املليء مبشاعر الغضب 

كما يتضح، يستمر في إثارة اجلدل واستفزاز اجلنود، وال ميل 

من دور مثير احلنق.

التي  احلرب  خلفية  على  حكايته  استذكار  في  دافيد  ينطلق 

استدعي للمشاركة فيها من جهة، وعلى خلفية التوتر الذي حدث 

في داخل املجنزرة من جهة أخرى، حيث تبدأ تدريجيا تتكشف للقارئ 

حالة الغضب التي تتمخض في داخله على ضوء جتربته كيهودي 

شرقي في إسرائيل ومأساته العائلية املرتبطة بالهجرة من العراق 

إلى إسرائيل مرورا باحلياة في "معبرات خيرية". 

يخبرنا دافيد أوال أنه أصبح مطلقا وأن زوجته اآلن مع شخص 

تنتهي كنية عائلته ب�"تس" في إشارة إلى أصوله األشكنازية، ثم 

يبدأ باستذكار أبيه األعمى وأمه ومصائر باقي أفراد عائلته، حيث 

يأخذنا عبر مصائر أفراد العائلة في رحلة إلى أكثر الزوايا ظلمة 

في حياة الشرقيني في املعبروت.

***
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خرجت عائلة دافيد من بغداد التي لم تعرف غيرها مدنا في 

اجتاه إسرائيل حتدوها مشاعر مختلطة يغلب عليها االنفعال، 

يلبسون  وهم  وابنني  ابنتني  مع  الطائرة  في  واألم  األب  وجلس 

أفضل ما لديهم من ثياب من القطن االجنليزي واحلرير الصافي، 

وكان ابنهم البكر شاؤول قد سبقهم إلى إسرائيل وانضم إلى 

بإمكان  وكان  كبيرا،  كان  االبن  إلى  الشوق  اجليش.  صفوف 

األب بعد إقالع الطائرة أن يكشف ألول مرة وبفخر سره لباقي 

املهاجرين العراقيني بأن ابنه سبقه إلى إسرائيل. خلف دافيد 

في الطائرة جلست مادلني، الصبية السمراء اجلميلة التي أثارته، 

وكان معهم أيضا رؤوبني وهو مدير سابق حملطة قطار املوصل، 

الطائرة عن شكل  في  األحاديث  ودارت  نعيمة.  الشابة  وزوجته 

الوطن اجلديد وعن احلياة وعن التوقعات.

تبدأ اخليبات مباشرة مع هبوط الطائرة، فاالبن البكر شاؤول لم 

يكن في انتظار العائلة، ولم يتم استقبال املهاجرين بشكل احتفائي 

كما توقع بعضهم، وبدال من ذلك "ظهرت أمامنا مجموعة رمادية 

يخفي  أنه  عرفنا  الطائرة..  في  للحظة  وقف  أبي  املوظفني..  من 

إحباطه.. كان هذا مجهودا عظيما بال أمل. خالل خمس دقائق 

قصيرة جنح الوطن اجلديد في حتويل أبي من رجل نشط في قمة 

عطائه إلى كسرة- شيء عجوز ومهان. وفيما كنا ما نزال نهبط 

أدراج الطائرة، ونحن متحمسون ومنفعلون للمس سحر- إسرائيل 

الذي حلمناه، انطلق من بني املجموعة الرمادية التي جاءت باجتاهنا 

شخص يحمل في يده جهاز رش كبيرا. وقبل أن نستوعب الذي 

يحدث غطتنا غيمة دي دي تي صبغت أبا شاؤول باألبيض، وهو 

في السابق مواطن محترم ووجيه في بغداد".

بعد هذا االستقبال الصادم يدخل أبو شاؤول والد دافيد في 

مسار من التردي النفسي، ويتحول تدريجيا من رجل مهيب ومحترم، 

إلى شخص مقيت، جائع كل الوقت، عاطل عن العمل في أغلب 

الوقت، ويفقد بصره تدريجيا، فيما حتاول األم احلزينة االستمرار 

في القيام مبهامها من تنظيف وتوفير مأكل وهي تعطي األعذار 

لزوجها وتفهم حالة االنحدار التي دخل فيها.

العيش  إلى  إسرائيل  إلى  يوم من وصولها  بعد  العائلة  تنقل 

في "كوخ"- في معبرات خيرية، ويلتقي أفرادها بابنهم شاؤول في 

محطة القطار التي ستنقلهم للمعبراه. 

يحكي األب البنه اجلندي عن االستقبال املهني الذي حظوا به، 

ويضيف "أنت تعرف أنهم ضايقونا في العراق لكننا لم نكن أقل 

منهم! هنا ال يالحقون اليهود، احلمد لله. لكننا وقبل أن نأتي حددوا 

لنا مكانة أخرى، مكانة من نوع ثان..". يوافق شاؤول أباه على ما 

يقوله ويضيف أن األمر مؤلم.

املخفية  "اليد  يكتب  االنتماء  بحسب  واالختالف  التمييز  وعن 

التي شعر بها أبي من اليوم األول، القوة املراوغة وغير املعرفة التي 

فصلت بني املتساوين واملتساوين أكثر، هذه اليد عادت وظهرت حني 

وقفنا متوترين أمام الكوخ األخضر لدائرة التشغيل في املعبراه. 

القادمون اجلدد من بولندا وهنغاريا جتمهروا في انتظار منضبط 

بعيدين ومميزين بشكل ما عن اآلخرين، سمر البشرة". 

تبدأ املعاناة احلياتية مباشرة إذن مع الهبوط من الطائرة لكنها 

تتحول إلى طبيعة حياتية متشربة في جتربة الشرقي في املعبراه، 

حيث أغلبية السكان شرقية، وحيث ينجح عادة األشكناز في اخلروج 

من حدودها واالنتقال إلى بيوت دائمة في املدن بشكل سريع. 

أو  البارد  الطقس  تتردى األوضاع احلياتية بشكل خاص في 

احلار، فالوحل يحيط باألكواخ ويصعب االنتقال ويلتصق بالسكان، 

والبرد قارص في الشتاء، وفي الصيف تتكاثر احلشرات والذباب 

األزرق. ومحاوالت األم أن حتافظ على نظافة املكان ال تفيدها كثيرا. 

والفاقة تؤدي بالعائلة إلى املوافقة على إرسال ابنها األصغر زئيف 

للكيبوتس، حيث يصبح فردا فيه، ويعود إلى زيارة العائلة في األعياد 

أو نهايات األسبوع وفق اإلمكانيات.

ووسط حالة االنحدار هذه وفي أحد أيام الشتاء القارص يعود 

دافيد إلى املعبراه ليجد جمهرة غريبة وضجة، يقترب من اجلمهرة 

ليعرف أن النار اشتعلت في بيت أهله وأن أمه وأباه وأخته الصغيرة 

لقوا مصرعهم حرقا. الصدمة من املوت حرقا وصعوبة التأقلم مع 

احلياة وإيجاد لقمة العيش لسد اجلوع، تترك أثرها الشديد على 

شاؤول ودافيد.

يقرر شاؤول البكر أن يبذل كل ما ميكنه من طاقة من أجل إنهاء 

دراسته اجلامعية، هذه هي فرصته الوحيدة للخروج من املعبراه، 

الشرقيني  أوائل  من  الحقا  يصبح  حيث  فعليا،  يحدث  ما  وهذا 

احملامني في إسرائيل، ويتحول إلى قصة جناح معروفة. ويتعرّف 

شاؤول على نعيمة زوجة رؤوبني ويدخل معها في قصة حب غير 

شرعية تنتهي بأن تلد له طفلني.

يتبنى دافيد أيضا موقف شاؤول بأن فرصته الوحيدة هي 

الدراسي  مجهوده  في  طويلة  أوقاتا  ميضي  وبالفعل  التعليم 

تطورات  بسبب  اجلامعي  تعليمه  ينهي  ال  لكنه  والتعليمي، 

مرغليت  على  يتعرف  املعبراه  في  مكوثه  خالل  أنه  إذ  حياته، 

ابنة تسيبورا موظفة الصحة األشكنازية، ويقع في حبها، وتبدأ 

مواجهته القاسية مع األم التي ترفضه بشدة وتنعته بأصعب 

الصفات التحقيرية بسبب كونه شرقيا. دافيد ومرغليت يتمسكان 

بعالقتهما رغم محاوالت االم املستميتة للتفريق بينهما ويتزوجان 
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ويرزقان بطفل، لكن األم تستمر في التخريب والدسائس من خالل 

استخدام عالقاتها لعدم قبول دافيد للعمل في البنك وتصعيب 

حياته، وبسبب احلاجة ينتقل دافيد ومرغليت للعيش في شقتها 

وتنهار  األمور  تنفجر  حتى  يتزايد  التوتر  لكن  اشترتها  التي 

مرغليت  وبزواج  بالطالق  وتنتهي  مرغليت  مع  تدريجيا  العالقة 

من شاب أشكنازي أرمل يعمل معها في البنك.

ومن قصص الرواية التي تتطرق إلى تدهور حياة الشرقيني، 

قصة الفتاة مادلني التي جاءت في نفس الطائرة مع عائلة 

دافيد من بغداد إلى إسرائيل، وتكون أول فتاة يتعرف عليها 

نحو  تدريجيا  تنحدر  لكنها  احلب،  معها  وميارس  دافيد 

دافيد  يرافقها  كزانية  تعمل  مرة  أول  وفي  الزنا،  في  العمل 

بطلب وإصرار منها، لكنه يشعر بالغضب مما فعل، ويرفض 

اقتسام املال بدل عمله معها، ويتوقف عن مرافقتها، فتنتقل 

للعمل حتت رعاية "أبو حالوة" وهو شخصية ساقطة معروفة 

في املخيم يأخذ اخلاوة والزعرنة، وحني تقرر التوقف عن عملها 

بالقتل، فتستغيث بدافيد وشاؤول  "أبو حالوة"  هذا يهددها 

حيث يطالبه شاؤول باالبتعاد عنها وعدم التعرض لها وتتطور 

بينهم مشادة كالمية تنتهي بالتعارك اجلسدي وإصابة شاؤول 

بكدمات في وجهه. لكن تدخل شاؤول ودافيد حلماية مادلني 

ال يؤدي إلى إبعاد "أبو حالوة" عنها بل إلى قتلها ذبحا بعد 

رفضها االنصياع ألوامره.

باإلضافة ملادلني يسرد الراوي قصة نعيمة وعالقتها غير الشرعية 

لكن احملبة مع شاؤول، ويحكي عن تسللها ليال إليه في املعبراه، 

وعن مساهمتها في جتهيز املآكل للعائلة في أكثر من مناسبة، 

كما يحكي عن زوجها رؤوبني الذي استطاع من خالل االنضمام 

إلى احلزب احلاكم التدرج عاليا في املناصب حتى أصبح عضو 

كنيست بعد أن مت تدجينه كشرقي مقبول.

**

تتشابك قصص الرواية حول معاناة الشرقيني مع قصة "حرب 

األيام الستة". 

تصاب املجنزرة التي فيها دافيد ورفاقه بقذيفة من اجليش 

املصري، حيث يصاب قائد املجنزرة األشكنازي بجروح بليغة 

تشله عن احلركة ويلقى جنديان آخران مصرعهما. ودافيد الذي 

يصاب بجروح أيضا يقوم بإنقاذ قائده من موت محتم وسحب 

اجلثث قبل احتراق املجنزرة النهائي. بعد هذا اإلنقاذ يقوم دافيد 

بخلع مالبسه كي ال تتعرف عليه القوة املصرية، وحني يجده 

اجليش اإلسرائيلي يظنه عربيا بسبب لونه، فيكيل أفراده له 

اإلهانة إلى أن يقوم باحلديث بالعبرية، حيث يتم التعرف عليه 

كجندي إسرائيلي. 

ما  إنقاذهم، وهو  ويتم  باقي اجلنود،  دافيد اجليش على  يدل 

يؤدي إلى منحه نيشان بطولة احلرب. 

تكون هذه البطولة مبثابة إقرار رمزي بدوره في الدولة فيعطيها 

البنه باعتبارها اعترافا به، وهو ما يعني فعليا التعامل مع اجليش 

مبثابة فرن الصهر احلقيقي للدولة الذي سمح للشرقي أن يدمج 

نفسه في الدولة. 

بذا تكون خالصة الرواية فعليا أن اجليش هو مكان املساواة 

املمكن للشرقي، وأن الشرقي ميكنه أن ُيدمج في املؤسسة عبر 

بوابة القوة األكبر واألهم للدولة!

ثالث مالحظات على هامش الرواية

الرواية: األولى على  الفلسطيني يحضر مرتني في  أوال،   -

الزانية.  مادلني  إلى  يأتي  جنسيا  منحرف  زبون  شكل 

والثانية على شكل رجل يائس يعاني من االنفصال عن 

زوجته على شاطئ تل أبيب حيث يقوم بإنقاذ دافيد من 

االنتحار بسبب تدهور عالقته مع زوجته.

خيرية  قرية  أنقاض  على  أقيمت  خيرية  معبرات  ثانيا،   -

الفلسطينية التي دمرت وطرد سكانها عام 1948. وقد 

امتدت مساحتها على 13672 دومنا، وسكنها عام 1945 

بحسب التعداد الذي أجرته سلطات االنتداب أكثر من 

1400 نسمة، وفي مسافة ليست بعيدة من املعبراه مت 

حتويل قسم من أراضي قرية خيرية إلى مكب نفايات 

ملنطقة تل ابيب عام 1952. هذه القرية العربية ال تذكر 

في الرواية إطالقا.

ثالثا، ظل االسم خيرية واحدا من األسماء العربية القليلة   -

املتداولة بعد النكبة بسبب املزبلة التي سميت مزبلة خيرية 

وشكلت مكبا لثالث عشرة مدينة وسلطة محلية باإلضافة 

إلى املستشفيات والقواعد العسكرية في منطقة الوسط.

الخالصة

بنيت معبرات خيرية الشرقية البائسة على أنقاض قرية خيرية 

الفلسطينية املهدمة. مت تفكيك املعبراه عام  1972 ومت إغالق املزبلة 

عام 1998. وعلى األنقاض تقرّر إقامة متنزه مفتوح ومنطقة لتدوير 

النفايات وسمي املتنزه مبتنزه أريئيل شارون )األشكنازي(!


