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العبري  الشعر  عيون  من  قصائد  لترجمة  دائمة  زاوية  إسرائيلية«  »قضايا  مجلة  من  املساحة  هذه  في  العبري نخصص  الشعر  عيون  من  قصائد  لترجمة  دائمة  زاوية  إسرائيلية«  »قضايا  مجلة  من  املساحة  هذه  في  نخصص 

في  والسؤال  للمعرفة  نوافذ جديدة  فتح  ذلك  من  والهدف  نقدي؛  قالب  في  العربي  للقارئ  وتقدميها  في احلديث،  والسؤال  للمعرفة  نوافذ جديدة  فتح  ذلك  من  والهدف  نقدي؛  قالب  في  العربي  للقارئ  وتقدميها  احلديث، 

والترجمي  البحثي  اجلهد  ظّل  الذي  التحديد،  وجه  على  العبرّي  الشعر  ومجال  عموًما،  اإلسرائيلية  الثقافة  والترجمي مجال  البحثي  اجلهد  ظّل  الذي  التحديد،  وجه  على  العبرّي  الشعر  ومجال  عموًما،  اإلسرائيلية  الثقافة  مجال 

بقدر  تشكيله  في  تساهم  هي  اإلسرائيلي؛  اخلطاب  عن  تنفّك  ال  القصيدة  أّن  رغم  بعيد،  حّد  إلى  فقيًرا  بقدر فيه  تشكيله  في  تساهم  هي  اإلسرائيلي؛  اخلطاب  عن  تنفّك  ال  القصيدة  أّن  رغم  بعيد،  حّد  إلى  فقيًرا  فيه 

اجلمعي. اإلسرائيلي  و»اإليثوس«  واملخيال  الوعي  في  بصماتها  نتقّصى  أن  لنا  هنا  ومن  وتتضّمنه،  تتبّناه  اجلمعي. ما  اإلسرائيلي  و»اإليثوس«  واملخيال  الوعي  في  بصماتها  نتقّصى  أن  لنا  هنا  ومن  وتتضّمنه،  تتبّناه   ما 

اخترنا أن نقّدم في هذه الزاوية قصيدة »باب الواد« حلاييم غوري )اخترنا أن نقّدم في هذه الزاوية قصيدة »باب الواد« حلاييم غوري )19231923--20182018(، وهو من شعراء »اجليل املؤسس« في (، وهو من شعراء »اجليل املؤسس« في 

إسرائيل، على اعتبار أن قصيدته تلك، التي حّلنت وغّناها مطربون إسرائيليون كثر، ستصبح إحدى القصائد املركزّية في إسرائيل، على اعتبار أن قصيدته تلك، التي حّلنت وغّناها مطربون إسرائيليون كثر، ستصبح إحدى القصائد املركزّية في 

ا حلرب النكبة. ا حلرب النكبة.بناء الوعي القومي اإلسرائيلي، وفي التأريخ شعرّيً بناء الوعي القومي اإلسرائيلي، وفي التأريخ شعرّيً

احملرراحملرر

مالك سمارة

»باب الواد«: المجاز »الصهيوني« وإعادة إنتاج المكان
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باب الواد- حاييم غوري

هنا كنت عابرًا.. وقفت مبحاذاة حجر

وطريق أسفلت أسود.. وصخور وتالل

بطيًئا يهبط املساء.. ويهّب نسيم البحر

ومن وراء بيت محسير

تتألأل النجمة األولى

---

باب الواد

نسألك أن تتذّكر أسماءنا إلى األبد؛

القوافل شّقت دربها نحو املدينة...

وعلى قوارع الطريق يستلقي موتانا

وهيكُل حديٍد صامت... مثل رفاق السالح

---

هنا ذاب القطران والرصاص حتت الشمس

ومرّت الليالي تومضها النار والسكاكني

هنا يسكن األسى واملجد مًعا

في مدرّعة محترقة... واسم لشخص ما مجهول

---

يا باب الواد...

وأنا أمشي.. طاوًيا هذا الطريق بصمت

أتذكرهم واحًدا واحًدا

هنا قاتلنا جنًبا إلى جنب على املنحدرات والوعور

هنا كّنا عائلة واحدة..

---

يا باب الواد..

سيأتي يوم ربيعي ويتفّتح قرن الغزال

وتكسو شقائق النعمان اجلباَل والسفوَح حمرَتها

ومن سيسلك هذا الطريق... عابرًا آثار أقدامنا

ال بّد وأاّل ينسانا نحن... نحن باب الواد

---

الواد،  باب  مسلك  ينبثق  املقّدسة،  املدينة  جرف  على 

طرق  متوّسًطا  احلرجّية،  واألشجار  بالصخور  مسّيًجا 

املواصالت من املدينة وإليها، ظاّلً جلبال وسط فلسطني، من 

اخلليل إلى رام الله، وخطَّ دفاٍع أخير قّدمته الطبيعة للمدينة 

ضّد الغزاة القادمني، للمفارقة، من الغرب، وكأن اجلغرافيا 

اإلستراتيجي  املوقع  هذا  األقدار.  تخّبئه  مبا  تنبئ  كانت 

جعل منه ساحة قتال مكلفة، وال مناص منها، في الكثير 

من املالحم الزاخر بها تاريخ املدينة، منذ احلروب الصليبية 

إلى حرب النكبة.

 على هذا النحو، كان منتهى حملة ريتشارد قلب األسد 

عند ضفتي الوادي، وكذا تكّبدت حملة إبراهيم علي باشا، 

القادمة من مصر، خسائر فادحة أجبرتها على االنكفاء، 

واندلعت على عتباته إحدى أشد املعارك ضراوة بني اإلجنليز 

واألتراك في احلرب العاملية األولى، وأخيرًا شهد هذا الطريق 

على أفدح خسائر العصابات الصهيونّية خالل حرب عام 

1948، حني كانت األرتال الصهيونية، املتوّجهة من مناطق 

غربي  مستوطنات  عن  لكسر احلصار  الساحلي  السهل 

جيش  مقاتلي  من  قلّة  وبنادق  مدافع  متّر حتت  القدس، 

التحرير العربي، جلّهم جتّمع من قرى القدس، عمواس ويالو 

وبيت محسير وبيت نوبا وساريس وغيرها، حّتى أجبروا قادة 

احلركة الصهيونّية على شّق طريق التفافي بديل أكثر وعورة 

وأطول مسافة، بعد أن توّقف القتال العنيف الذي خاضته 

رابني،  إسحق  بقيادة  »البلماح«،  النخبة  قوات  من  فرقة 

على  السيطرة  عند  »الهاغاناه«،  من  أخرى  بفرق  مدعومة 

باب الواد، من دون تأمني خاصرته الغربية في اللطرون، ما 

يعني أن هذا الطريق سيظّل مغلًقا حتى حرب عام 1967.

حاييم غوري
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تبدو  فيها من اختزال سردّي،  املقّدمة، على ما  تلك 

كافية الستدراك االختزال املجازي الذي تقوم عليه خامتة 

حاييم غوري، حني يقول، قافزًا على الرومان والصليبيني 

أهاًل  دونهم  ظلّوا  ومن  واإلجنليز،  واألتراك  واأليوبيني 

للبالد: »نحن باب الواد«، ولعّل في »بطن الشاعر«، وهو 

من شعراء اجليل املؤسس وروّاد »أغاني أرض إسرائيل« 

ومؤسسي حركة »أرض إسرائيل الكاملة« الحًقا، معاني 

و»العودة  املنفى«،  »نفي  بأيديولوجيا  ومشحونة  مرّمزة 

إلى التاريخ«، وإلى »أرض بال شعب«. على هذا النحو، ال 

ـ»اآلخر« في قصيدة غوري، هو منفّي في السردّية  وجود ل

»نحن«  فيها  تقوم  التي  اللغة،  حدود  وفي  املجاز،  وفي 

الواسعة، في عز مسعاها نحو اجلمعية ونكران الذات، 

»أدبية«  تذويت  القومّية الضيقة، في حلظة  »األنا«  مقام 

ملشهدّية تضحية وبطولة ال يحمل شخوصها أسماًء، وال 

ـ»نحن« اليهودّية، التي عندها يكون  ألقاًبا، ويذوبون في ال

منتهى تاريخ باب الواد ومبتدؤه.

ا في قصيدة  لكن إذا كان لنا أن نعنّي اختالًفا موضوعّيً

غوري، فذلك على األغلب في كونها توّثق، في أعقاب حرب 

فصولها  من  فصاًل  الوليدة،  اإلسرائيلية  الدولة  كسبتها 

للمقاومة  وكان  النصر،  من  أكثر  بـ»اخلسارة«  موسوًما 

العليا في معظم املراحل؛ في زمٍن كان  اليد  العربية فيه 

اخلطاب الصهيوني فيه، والشعر من ضمنه، مفعًما مبفردات 

القوة والزهّو واجللد. رغم ذلك، فإن غوري ال يجاوز سياق زمنه، 

بقدر ما يكسوه بعًدا آخر، أكثر »عنًفا« رمّبا، حني يؤكد على 

ثنائية »املجد والتضحية«، فيقول: »هنا يسكن األسى واملجد 

مًعا/ في مدرعة محترقة واسم لشخص ما مجهول«. يقحم 

الشاعر، الذي قاتل أيًضا ضمن صفوف »البلماح«، لكن في 

قطاع النقب، الفداء هنا ضمن مفردات البطولة، ويطّبعهما 

بل  فحسب،  للنصر  شرًطا  ال  واحد؛  معنوي  جوهر  في 

والستحقاق املكان، وتذويته في األنا الصهيونية على مذبح 

الدم. هكذا يعاد رسم املكان في املخيال، كما يعاد رسمه 

في الوقع، حيث ال تزال بقايا املركبات احملترقة مرصوفة 

على قوارع باب الواد، وعلى املنحدر الصخري نصب تذكاري 

على شكل صواريخ موّجهة إلى الطريق الذي بات يحمل اسم 

»طريق رقم 1« اليوم في إسرائيل، وبني الصورتني، الواقع 

والرمز، التضحية والبطولة، أهل »الواد« مغّيبون.


