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الّشخصّيات  أكثر  إحدى  تناولنا  هذا  حوارنا  في 

اإلسرائيلّية الّشابة تأثيرًا على احلقل الّثقافّي ومجمل نتاجه 

في إسرائيل. نتحّدث عن شاب من مواليد العام 1977، في 

صار  لَقًبا  له  َخَذ  اتَّ وقد  روعي،  ُيْدَعى  الّسبع.  بئر  مدينة 

مالصًقا السمه – تشيكي – من عائلة أراد: روعي تشيكي 

أراد. إنه شاعر، صحافّي، موسيقّي، فّنان، ناشط سياسّي 

نثر  بني شعر،  اإلبداعّي،  النتاج  من  العديد  أصدَر  ومحرّر. 

ومسرح. شارَك، وما زال، في تأسيس وحترير مجلّة »معيان« 

املنابر  أهّم  من  اليوم  تعتبر  التي  الفكرّية،  األدبّية  )نبع( 

الّثقافّية داخل إسرائيل. صدرت مجموعته الّشعرّية »بنادق 

وبطاقات اعتماد« العام 2009، وفي ذات العام أصدر مجموعته 

القصصّية »احللم اإلسرائيلّي«. صدر له مؤّخرًا، 2013، العمل 

وهي  ثقافة«،  »عصابة  مؤّسسي  من  مالئم«.  »أجر  األدبّي 

اّب روعي )تشيكي( أراد: 
ّ

اعر والّصحافّي والموسيقّي  والمحّرر الش
ّ

الش

 عن تغييب 
َ

ث َحدَّ
َ

ت
َ
»ال حاجة ألن ن

!» ِصيٌّ
ْ

ى الحاضر َمق
ّ

كبة فحت
ّ
الن

مجموعة شبابّية تهدف إلى مجابهة الواقع واالحتجاج عليه 

عبر الّشعر والّنتاج األدبّي. في العام 2000 اشَترَك في مسابقة 

اليوروفيجن املوسيقّية، مع فرقته، وحني اعتالئه املنّصة ليقّدم 

ّي  أغنية فرقته، ما كان منه إاّل أن َدَخَل حاماًل العلمني اإلسرائيل

والّسورّي مًعا، في إشارة منه لدعم مسار الّسالم مع سورية، 

ا  األمر الذي أقام القيامة ضّده ولم يقعدها. يعمل صحافّيً

ومراساًل للشؤون الّثقافّية-االجتماعّية في يومّية »هآرتس«. 

اَور، سننكشف على  في حوارنا الّديناميكّي الّتالي، مثل احمُلَ

والّزوايا  القضايا  من  واسع  طيف  في  مهّمة،  تصريحات 

الّثقافّية- الّسياسّية، من وجه ثقافّي يهودّي شاّب ذي ثقل 

على الّساحة الّثقافّية-اإلعالمّية.

ه من الّصعب اإلتيان بتعريف مبلور ومتماسك 
ّ
* يبدو أن

هي  هل  اإلسرائيلّية؟  قافة 
ّ
الث هي  ما  سؤال  بشأن 

ل 
ئي

سرا
ي إ

 ف
فة

قا
الث

 - 
ص

خا
ور 

ح
م

ّيب غنايم
ّ

أجرى الحوار: الط
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لتيار  تتبع  هل  الكنعانّية؟  اليهودّية؟  الّصهيونّية؟ 

جابوتنسكي؟ تشرنيحوفسكي؟ شبتاي؟ أم أنها مزيج من 

بات اإلضافّية؟
ّ
كَر ومن مزيد من المرك

ُ
 ما ذ

ّ
كل

ـ  ب ا  حّقً تسميته  ما ميكن  هناك  أّن  حقيقة  أعرف  ال   -

هي  ما  محّدد  غير  هو  كما  بالضبط  إسرائيلّية«،  »ثقافة 

»الثقافة السلوفاكّية«. يقولون بأّن كل يهوِديَّني ميلكان ثالثة 

أحزاب. لدى الفلسطينّيني لرمّبا جتد أربعة أحزاب، في ذات 

الّسياق. بشكل عاّم، ميكنني أن أتطرّق إلى تّيارين، الّثقافة 

ي اجلرمية،  اإلسرائيلّية، التي ُتشبه مباهّيتها املاكياج الذي ُيَغطِّ

حتت غطاء الّثقافة. والّثقافة الّثانية هي الّثقافة اإلسرائيلّية 

التي ترسُم اجلرمية.

لذات الّسبب ال جتدني أستخدم التَّشكيل في القصائد التي 

ننشرها في مجلّتنا: »معيان«، ألّن الواِقَع َغْيَر مضبوط الّشكل. 

االجتماعّية في إسرائيل  َشْكالً. اجلرمية  احلياة غير مضبوطة 

كبيرة إلى حدٍّ كبير، إلى حدٍّ يكون فيه الّتشكيل جتمياًل للواقع 

– هو أيًضا مثل بودرا املاكياج.

قافّي اإلسرائيلّي المعاِصر، 
ّ
* كيف تنظر إلى المشهد الث

قافّية-االقتصادّية؟
ّ
من وجهة نظرك االجتماعّية- الث

- أميُل وأحّب دوًما ذلك اجلانب غير الّثابت في الّثقافة، 

وكثافة.  ِثَقاًل  األقّل  أحياًنا،  الّسخيف  اجلانب  ذلك  حّتى 

كما أنني ال أقوم بتقسيم الّثقافة إلى أجزاء وأقانيم مثل 

موسيقى، رقص، َطبخ، هندسة معمارّية، جنس وما إلى 

ذلك من تصنيفات أُْخرَى، بل أضُع كّل األشياء مًعا، بخطوط 

عريضة، ذلك االعوجاج/ الّتشويش اخلاّص بإسرائيل، يخلق 

ا موادَّ مثيرة لالهتمام. العمل اإلبداعّي اإلسرائيلّي،  عملّيً

ومثيرة،  مهّمة  إبداعات  هو  أوسطّي،  الّشرق  أو  اإليرانّي 

الفّن  عالم  على  انكشفُت  رًا  مؤخَّ ما.  شيًئا  ُتَعارُك  ألّنها 

اللبنانّي، حيث أّنني مقتنع بأّنني أفهمه أكثَر من ُمجاِيلي 

تواجدنا في ظّل  املثال،  وبسبب  برلني على سبيل  من 

هنا،  فقط  ْعرِ.  الشِّ إلى  بحاجٍة  فنحن  وضائقات،  أزمات 

التي  تلك  من  هيئًة  َس  ُنؤسِّ أن  ميكننا  البالد،  هذه  في 

أّسسناها »غريال تربوت« )عصابة ثقافة(، التي تصل إلى 

َر  أماِكَن تصيُر فيها األحداث واالحتجاجات والعراكات َعْب

ْعرِ. شعراء أمثال الّشاعر املصرّي، أحمد فؤاد جنم،  الشِّ

ّي. هم غير مدينني  ُيْخلَُقون من احلاجة املاّسة ملجتمع َمَدِن

بأّي شيء ألّي شخص كان. هذه هي امليزة الُكْبرَى للشعر، 

أّنها ال حتتاج إلى مال، فقط إلى قلم رصاص، ورقة أو 

لوحة مفاتيح جهاز خليوّي.

صنيف، أاّل تظّن 
ّ
* على الّرغم من جوابك الذي يأبى الت

العرب  تيار  الهامش،  مع  يتناطح  مركزّيا  تّيارا  هناك  أّن 

يار 
ّ
الت مع  المتعارك  إسرائيل(  داخل  العربّية  قافة 

ّ
)الث

المتضاّد  األشكناز  وتّيار  المركزّي،  اليهودّي  اإلسرائيلّي 

رقّي؟
ّ

ّيار الش
ّ
مع الت

- أقول لَك مجّدًدا، ال أُحّب هذه الّتقسيمات. هي سهلة 

للغاية ومريحة ملن يضعها. أفّضل الّتقسيم بشأن توّجهنا 

جتاه أوروبا. هل أنت مَع عقد عالقات مع أوروبا وأميركا 

أم أّنك منفتح أكثر لعالقات مع الّشرق األوسط. هل أنت 

منفتح أكثر نحو املاضي واملوت أم نحو احلياة. هل أنت 

ـ »ال«. ميلي الّشخصّي هو الّتقرّب للشرق  مع »الّنعم« أم ال

األوسط والّتقرّب للحياة ولكلمة »نعم«، على حساب املوتى 

وأوروبا- أميركا.

* ماذا عن اليسار اإلسرائيلّي؟ أين هو؟ أين نتاجه؟ إلى 

َع الخطأ؟
َ
جاه هو مقبل؟ أين َوق

ّ
أّي ات

ْنَهٍج، تتّم إهانته ورثاؤه،  - اليسار اإلسرائيلّي، وبشكل مُمَ

حّتى أّنه من املمّل أن تقول عنه أشياء سّيئة، فبالّطبع، هذا 

األمر ال يساعد. بشكل عاّم، أتذّكر أّنه في العام 2003 دأبُت 

روعي أراد.
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على املشاركة في مظاهرات اليسار بينما كنُت مكتئًبا، حيث 

شارََك في هذه املظاهرات فقط أشخاص كبيرو الّسن، رفعوا 

ورّددوا شعارات ال متّت للحياة ِبِصلٍَة. كانت هذه هي اخللفّية 

لالحتجاجات- احلفالت التي نّظمتها، في ذلك احلني، جماعة 

من الّشبان والّشاّبات ُتْدَعى »ريف نيجد كيبوش« )موسيقى 

الريف ضّد االحتالل(1. أّما اليوم، فإّن اليسار يعيش بقلب 

أّن  جند  ذلك،  مقابل  والّشاّبات.  بالّشّبان  ومكتّظ  نابٍض 

اليساَر  أّن  عن  ناهيك  الَهرَم.  في  آخذ  اإلسرائيلّي  اليمني 

ممتاز.  بخبر  هذا  أليس  باراك،  إيهود  من  ا  نهائّيً َتَخلََّص 

معّيًنا.  تفاؤاًل  يحمل  إّنه  نقول  أن  اجلديد، ميكننا  اليسار 

جند الكثير مّمن ينتقدون اليسار على أّنه، في أّيامنا هذه، 

اجتماعّي، يضع في سلّم أولوّياته تخفيض أسعار اجلبنة 

األسباب  أحد  من  كانت  التي  اإلسرائيلّية  »الكوجت«  )جبنة 

الذي نشبت بسببها االحتجاجات اإلسرائيلّية(، بينما هم 

في غفلة من أمر الفلسطينّيني، األمر غير العادل. يتوّجب 

علينا أن نتذّكر في هذا الّسياق أّن اليساَر توّجه إلى هذا 

االجّتاه، بعَد سنوات طويلة َنِسَي اليسار خاللها الفقراء في 

الّدولة، وترّكز في احلّل الّسياسّي، وبذلك فقد َخِسَر كثيرًا 

من الّطبقات الّضعيفة. أعتقد أّن احلّل االجتماعّي سيؤدي 

إلى انخفاض في العدائّية، وحينها سيؤّدي األمر إلى حّل 

واملوسيقّيني  الفّنانني  من  مجموعة  هي  االحتالل«،  ضّد  الريف  »موسيقى   1

اإلسرائيلّيني الذين أقاموا في أعقاب االنتفاضة الّثانية، هيئًة جتمعهم، بينما 

املوسيقى اإللكترونّية املدعّوة »موسيقى الريف« )Rave Music( هي احملور 

الذي يجمعهم في هذه احلفالت )املركزّية ُعِقَدت في الباحة الّرئيسة ملتحف تل 

أبيب – العام 2002 وحََضَرها أكثر من 20000 مشترك(، ناهيك عن الّسموم، 

الّشعارات املعادية لالحتالل وللمؤّسسة اإلسرائيلّية عاّمة. أثارت هذه احلركة 

ردود فعل عنيفة وقسمت اجلمهور اإلسرائيلّي بني معاٍد )األغلبّية اإلسرائيلّية( 

وبني داعم )األقلّية اإلسرائيلّية(.

إلى  الّسياسّي سيؤّدي  احلّل  والعكس صحيح.  سياسّي. 

والّشرق  إسرائيل  في  االجتماعّية.  األوضاع  في  حتسني 

األوسط، الوضع متدهور وسيء للغاية، بحيث ال نرى »عدالً« 

في األفق، وعليه، فأنا على استعداد أن أصّفق ملن هو »أقّل 

ُطْغَياًنا«، فاملهّم أن يتحرّك ويحدث شيء ما.

من  ذبحها  ميكنه  من  هل  املقّدسات؟  البقرات  عن  ماذا   -

هناك  هل  برأيك؟  الّذبح/  لهذا  حاجة  هناك  هل  اإلسرائيلّيني؟ 

إمكانّية كهذه في ظّل الوضع الرّاهن املتجّمد؟

بح، في إسرائيل ال توجد 
ّ
* ال تكمن المشكلة في الذ

بح، بل تكمن في أن يصير لليسار جمهور 
ّ
مشكلة في الذ

قادًرا  ليصير  المالئم،  قل 
ّ
الث ليمنحه  ويقّدره،  يحّبه 

الجماهير  من  الكثير  إسرائيل هناك  في  الَعَمل.  على 

قليدّية- المحافظة التي يفقدها اليسار بسبب هذا 
ّ
الت

ة. يجب أن تعرف كيف  بح، األمر الذي يخلق عدائيَّ
َّ
الذ

كيفّية  نعرف  أن  الوقت  ذات  في  يتوّجب  لكن  تذبح، 

ًرا عن روزفلت وطريقته التي 
ّ
خلق ائتالفات. قرأت مؤخ

الجديدة.  الّصفقة  إبرام  الجنوب بغية  ربط فيها مدن 

كيفّية  ومعرفة  أقل  عاداًل  يكون  أن  ا 
ً

أيض اليسار  على 

بناء االئتالفات.

ُه حول حوادث 
َ
* كيف ولدت فكرة فيلمك الذي أخَرْجت

ببوعلي  عنيان  »ِإيْن  للفلسطينّيين  ة 
َ
الُمِميت العمل 

في   
َ

َهَدفت ماذا  إلى  البناء(؟  لعّمال  أهمّية  )ال  بنيان« 

هذا الفيلم؟

لَْعُت بشكل ثابت على العديد  - بَدأَت الفكرة من كوني قد اطَّ

من األخبار في املواقع اإلنترنتّية اإلسرائيلّية، حوَل موت عّمال 

في مواقع بناء عمارات. إلى درجة لم أكن أعلم فيها، أّن احلديث 

الكثير  نجد  ا. 
ً
معّين  

ً
تفاؤال يحمل  ه 

ّ
إن نقول  أن  يمكننا  الجديد،  اليسار 

م 
ّ

سل في  يضع  اجتماعّي،  هذه،  أّيامنا  في  ه، 
ّ
أن على  اليسار  ينتقدون  مّمن 

أولوّياته تخفيض أسعار الجبنة )جبنة »الكوتج« اإلسرائيلّية التي كانت من 

أحد األسباب الذي نشبت بسببها االحتجاجات اإلسرائيلّية(، بينما هم في 

ر في هذا 
ّ

غفلة من أمر الفلسطينّيين، األمر غير العادل. يتوّجب علينا أن نتذك

ِسَي اليسار 
َ
جاه، بعَد سنوات طويلة ن

ّ
الّسياق أّن اليساَر توّجه إلى هذا االت

ِسَر كثيًرا 
َ

 الّسياسّي، وبذلك فقد خ
ّ

ز في الحل
ّ

خاللها الفقراء في الّدولة، وترك

عيفة. 
ّ

بقات الض
ّ

من الط
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املواقع:  ُكِتَب في هذه  بناء فلسطينّيني. فقد  يدور عن عّمال 

مات شخٌص ما في »يفنه«، عمره 35 عاًما، أو ماَت شخٌص 

َبت. وددُت أن أعرف  ما في أسدود عمره 24 عاًما. أسماؤهم ُغيِّ

ًنا،  أسماء هؤالء األشخاص، األمر الذي َفَتح أمامي عاملًا متعفِّ

ُيْظِهُر كم هو متعّفن، البيت اإلسرائيلّي، من أساساته وّحتى 

سقفه. في أحد الُكُتب اخلارجّية للتوراة، كتاب »هَيَشار« ]الكتاب 

الَقِومي – سفر محذوف من الّتوراة: أ. غ.[، ُيوَصُف َعالٌَم َسَبَق 

برج بابل، وفيه إذا ُكِسرَت بالطٌة، أخذ الّناس في البكاء، أّما 

إذا مات عامٌل فلم يكترث أحٌد لألمر. قمت بكتابة سلسلة من 

املوضوع،  هذا  »هآرتس« حول  يومّية  في  الّصحافّية  الّتقارير 

إضافة للصحيفة البريطانّية »لندن ريفيو أوف بوكس«. إضافة 

إلى إخراجي لفيلم مّت بّثه في التلفزيون الّتربوّي اإلسرائيلّي. 

أعتقُد أّنني أثرُت يقظة كبيرة جًدا لهذا املوضوع، بفضل ما 

فعلته من نشاطات عّدة في ذات املوضوع. 

اإلسرائيلّي،  الكنيست  في  جلسات  ثالث  ُعِقَدت  لقد 

َد  نَّ دعا لها عضو الكنيست نيتسان هوروفيتس وكذلك جَتَ

زِن هو أّن  للموضوع عضو الكنيست دوف حنني. األمر احمُلْ

القضية  هذه  يأخذوا  لم  الفلسطينّيني  الكنيست  أعضاء 

مْحَمَل اجلّد، ما عدا أسماء إغبارّية من حزب »دعم«، الذي 

أّن  أشعُر  الكنيست.  إلى  للدخول  احلسم  نسبة  يعبر  لم 

الَعَفَن كبير جًدا إلى درجة يصل فيها إلى كّل جهة. يبدأ 

األمر من املنهجّية الرأسمالّية ومن املقاولني ومن العنصرّية، 

لكن اجلمهور الفلسطينّي أيًضا يتحّمل مسؤولّية في هذا 

هذه  أمراض  كاّفة  نرى  أن  ميكننا  البناء،  َر  َعْب املوضوع. 

الّدولة. على كّل حال، الفيلم موجود في موقع يوتيوب ومن 

املهّم رؤيته. أفّكر في أّن أترجمه للعربّية. يتوّجب على العالم 

أن يستيقظ. بشكل عاّم، أنا من فئة األشخاص املثيرين 

للضحك، مّمن يظّنون أّن العالم جّيد، وبأّنه يجب أن منارس 

احلّب وأن نذهب إلى البحر، وأّنه من املفّضل أن نضحك 

على أن نكون صادقني، لكن حينما يدور احلديث عن هذا 

املوضوع، فأنا غاضب جًدا.

ِبَح االحتجاج االجتماعّي ولم يؤِت أكله؟
ُ
/ ك

َ
وِقف

ُ
ف/ أ

ّ
* لَم توق

من  أفضل  إسرائيل  في  االجتماعّي  االحتجاج  وضع   -

أعتقُد  عاّمة.  الغرب  وفي  أوروبّية  دول  في  أمثاله  أوضاع 

اخلاّص   )DNA( الّنووي  احلمض  بتغيير  قام  االحتجاج  أّن 

اٍح مؤّقت، جناح  باإلسرائيلّيني. هذا األمر أكثر أهمّيًة من جَنَ

معنى  االحتجاج  لهذا  يكون  أن  املمكن  من  عابرة.  للحظات 

ّي،  وداللًة حّتى بعد 10 سنوات و 20 سنة. لم يعد اإلسرائيل

ذاَت اإلسرائيلّي املعهود، فقد َتَطوََّر إلى منٍط أفضل. ال تزال 

ُمَطارًَدا،  بكونه  يشعر  أّنه  ّي  اإلسرائيل لدى  املركزّية  املشكلة 

وكأّن حياته امتداد للكارثة اليهودّية وملالحقة اليهود على مّر 

الّنووّية التي ميتلكونها، ال تهّدئ  القنابل  الّتاريخ. حّتى كّل 

من روعهم. هذه العقدة، لم يقم االحتجاج بحلّها.

اه، المعادي 
ّ
* من منطلق موقفك األيديولوجي الذي تتبن

للرأسمالّية الجارفة، كيف ترى المجتمع اإلسرائيلّي يتعامل 

مع هذا الجرف؟

- ال أحّب استخدام املصطلحات الّنظرّية، ال أحّب هذه 

املصطلحات وهذه الّتعريفات، لرمّبا بسبب كوني لم أتعلّم 

وأعتقد  الّشعبّيني،  األشخاص  منط  من  أنا  اجلامعة.  في 

قيمًة من طفلة جائعة  أقّل  الكلمات اجلميلة  أّن كّل  دوًما 

تتلّقى رغيف خبز أو أكثر لوجبة الغداء. أعتقد أّن اجلمهور 

اجتماعّي جًدا، لرمّبا يكون الّتفكير الرّأسمالّي هو الّتفكير 

- وضع االحتجاج االجتماعّي في إسرائيل أفضل من أوضاع أمثاله في دول 

 )DNA( ووي
ّ
أوروبّية وفي الغرب عاّمة. أعتقُد أّن االحتجاج قام بتغيير الحمض الن

ت، نجاح للحظات عابرة. 
ّ

َجاٍح مؤق
َ
 من ن

ً
الخاّص باإلسرائيلّيين. هذا األمر أكثر أهمّية

ى بعد 10 سنوات و 20 سنة. 
ّ

 حت
ً

من الممكن أن يكون لهذا االحتجاج معنى وداللة

َر إلى نمٍط أفضل. ال تزال  وَّ
َ

ط
َ

 اإلسرائيلّي المعهود، فقد ت
َ

لم يعد اإلسرائيلّي، ذات

اَرًدا، وكأّن حياته امتداد 
َ

ه يشعر بكونه ُمط
ّ
المشكلة المركزّية لدى اإلسرائيلّي أن

ووّية التي 
ّ
 القنابل الن

ّ
ى كل

ّ
اريخ. حت

ّ
للكارثة اليهودّية ولمالحقة اليهود على مّر الت

ها.
ّ

يمتلكونها، ال تهّدئ من روعهم. هذه العقدة، لم يقم االحتجاج بحل
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املُْنَتِصر في العالم أجمع، ترعرعنا عليه، ومن الّصعب أن 

نقضي عليه. قد صار متواجًدا فينا، وفي داخلي أيًضا. 

أمور مثل املنافسات، املبادرات. هذه هي روح احلقبة التي 

نحيا. ومن هنا، حّتى لو َحَدَث دخول اشتراكّية في إسرائيل، 

ستكون ما يشبه اشتراكّية رأسمالّية غرائبّية، أفضل من 

الرأسمالّية اجلارفة املخيفة.

قافّية في إسرائيل؟ هل 
ّ
* أين العرب على الخارطة الث

هم متواجدون أصاًل عليها؟

ال  أّنهم  داخل إسرائيل. حّتى  أهّم قضّية  العرب هم   -

ميلكون تسميًة واضحة – عرب أو فلسطينّيون إسرائيلّيون. 

هناك شيء عميق مقموع. ألّفت كتاًبا/ مجموعة قصصّية، 

إلى  هو »احللم اإلسرائيلّي«، حيث يدخل فيه سارق عربّي 

بيت امرأة غنّية، حيث توصد عليه األقفال في غرفة محمّية، 

أم  العربّي متواجًدا هناك  إذا كان هذا  الواضح  وليس من 

رُِّر املرأة أّنها تتخّيل، لكن في ذلك احلني تقول العاملة  ال. ُتَق

املساعدة بأّن ثّمة أصواتا في اخللفّية. ال حاجة ألن نتحّدث 

. املثير في األمر  عن تغييب الّنكبة، فحّتى احلاضر َمْقِصيٌّ

أّن األمر شبيه بحمم الالفا، التي تظهر على شاكلة انفجارات 

بركانّية حممّية. 

طالعُت اليوَم ملحَق الرّياضة الّتابع لصحيفة »يديعوت 

أحرونوت« بينما كنت آكل في مطعم. أكرُه الرّياضة. لكنني 

أحّب كثيرًا أن أطالع اجلرائد بينما آكل. ميكنني أن أقول 

لََك إّن كّل شيء في هذا امللحق كان له عالقة بالعرب، أكثر 

ُر داعمًة للفلسطينّيني.  بكثير من مالحق الّثقافة، التي ُتْعَتَب

بالّطبع حتّدثوا عن الشيشانيني الذي انضموّا إلى فريق 

ا. حسب رأيي، يجب أن  بيتار القدس، وكان الّتوّجه إيجابّيً

تفهم أّن الّتوجه للعرب ثنائّي االجّتاه، مبفهوم أّنه من جهة 

أولى ستجد العنصرّية، االستهتار، اخلوف وتفضيل رؤية 

العرب على أّنهم صانعو حّمص، وهذه وجهة نظر أُحاوُِل 

إلقاء الّضوء عليها وكشفها عبر الّتقارير الّصحافّية التي 

آخر،  تيار  هناك  ثانية،  جهة  ومن  باملقابل،  لكن  أنشرها. 

إضافّي، حيث ستجد فيه كّل من يقّدرون ويبّجلون الّثقافة 

يتناقشون  تسمعهم  فلن  ا،  نقدّيً اليسار  لكون  العربّية. 

اإليجابّية  الكلمات  من  الكثير  لكن  األمر.  بهذا  ويعترفون 

َقِدَمت إلى العبرّية من العربّية. 

ًرا 
ّ
مؤخ َك، 

َ
ل ابعة 

ّ
الت »معيان«  نشر  دار  في   

َ
أصدرت  *

مجموعة شعرّية لشاعر »هامشّي« )رومان بايمبايوف(، هل 

وعلى  الهامش  على  وء 
ّ

الض إلقاء  اإلصدار  عبر هذا  تقصد 

القضايا التي تشغله؟

- ال أحّب كلمة هامش. وفق رأيي، أنا املركز. كتاب رومان 

باميبايوف، َصَدَر في كمّية أكبر بكثير من غالبّية املجموعات 

الّشعرّية التي ترى الّنور بالعبرّية، في ألف نسخة. الهدف هو 

إصدار كتب مثيرة لالهتمام، كتب ال جتد لها مكاًنا آخر. أصدرنا 

أيًضا كتًبا خاّصة، على سبيل املثال، »طاقات إيجابّية«، وهي 

مسرحّية عبارة عن تنويع مختصر لنقاش في الكنيست، داَر حول 

موضوع مردودات الغاز الّطبيعّي، والتي تظهر كيفّية استخدام 

استالب  بغية  إيران  من  الّتخويف  املال سياسة  رأس  أصحاب 

أموال املواطنني. 

كما أصدرنا الرّواية القصيرة »سخار هوليم« )أجر مالئم( 

وبالّطبع األنتولوجيا الّشعرّية االجتماعّية مثل »أدوما« )حمراء( 

و«شيرون همهبخاه« )كرّاسة الّثورة(، واملجموعة الّشعرّية ضّد 

أيًضا  َصَدرَت  والتي  َنْخرَُج(،  )أن  »لتسيت«  غّزة  على  احلرب 

بالعربّية. 

من املهّم أن نذكر أن كتبنا ُتَباع بأسعار أقصاها 20 شيكال، 

وذلك كي يستطيع الّشّبان والّشابات اقتناء الكتب وقراءتها. كتاب 

رومان باميبايوف مثير لالهتمام، هو من منط الّشعراء والفّنانني 

الذين يحيون على الّطرف، بعد أن َقِدَم من أوكرانيا وكتب هنا 

املضاّد،  بالّشعر-  كثيرًا  أهتّم  املضاّد.  الّشعر-  أنواع  نوًعا من 

أكثر بكثير من الّشعر العادّي.

قافّي؟ 
ّ
ة »معيان«، ما هو هدفك الث

ّ
* بدور من يحّرر مجل

األدبّي؟ االجتماعّي؟ االقتصادّي؟

- تهدف مجلّة »معيان« إلى أن تكون منبرًا/ بيًتا جديًدا 

في إسرائيل، للكّتاب والكاتبات اليهود والعرب. َكُبرَت مساحة 

»معيان«، واآلن منلك مجلّة للسينما، ُتْدَعى »معرافون«، ومجلّة 

نحيا  نحن  والّشرّير(.  )اجلديد  فهراع«  »هحداش  تدعى  فنّية 

اللحظةَ، ومن هنا ستجد أّن هدفنا في َحرَاٍك دائم. الّشعر في 

َأ باالحتجاج االجتماعّي، ونحن نعتقد أّن الّثقافة  إسرائيل َتَنبَّ

أيًضا  نهدف  نحن  األوضاع.  من  َن  سِّ وحُتَ ر  ُتَغيِّ أّن  ميكنها 

إلدخال الفرحة. فمع كّل احلديث عن الّسياسة، أحاوُل أن أتذّكر 

أّن الهدف هو فرحة الّناس، وليس الّنقد اخلالص )الّنقد ألجل 

الّنقد(. أحياًنا أنسى أّن هذا هو األمر األهّم. سأكون سعيًدا 

إذا ما ذّكرمتوني. 

المبادرة  ًرا 
ّ
مؤخ كان  االجتماعّية  نشاطاتك  من   *

المتواجدة في  الخاّصة  الكتب  لحوانيت  لفّعالّية دعم 
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أمام  أقلّية،  ل 
ّ
تشك والتي  المختلفة،  إسرائيل  مدن 

ستيماتسكي  مثل  الّرئيسة  الرأسمالّية  بكات 
ّ

الش

و«تسوميت سفاريم«.

على  الكتب،  حوانيت  من  شبكات  ستجد  إسرائيل  في   -

صعيد عاٍل من الّنجاحات في املبيعات، وهي تضّر باحلوانيت 

الّصغيرة. لهذا الّسبب من املهّم لنا أن نشّجع احلوانيت الّصغيرة، 

ونحن نبيع كتبنا فقط في هذه احلوانيت. مجلّة »معيان« هي 

مجلّة أيديولوجّية، ليس فقط في الّنصوص املشمولة فيها )ليس 

ا. ال مشكلة مع قصائد احلّب، اجلنس وإلخ(،  جميعها أيديولوجّيً

بينما في الّطريقة التي نتبّناها في عملنا. نبيع كتبنا فقط في 

احلوانيت اخلاّصة، نحن املجلّة الوحيدة في إسرائيل التي تدفع 

للشعراء ونحافظ على أسعار مخّفضة، لتتمّتع بنتاجنا شريحة 

القرّاء/ القارئات غير األغنياء.

* حول عملك األدبّي األخير، »سخار هوليم« )أجر مالئم(، 

ه نّص أدبّي ينتمي إلى ذات الّسياق، رفض 
ّ
يمكننا القول إن

 
ّ

القطيع/ الرأسمالّية/ الحرب والمزيد من القضايا التي تقض

مضجعك؟

- »سخار هوليم« هي رواية حول شاب إسرائيلّي غنّي، في 

ا  فترة حرب لبنان الّثانية، حيث َنَبَت في رقبته َعلٌَم. هو عملّيً

أ ظاهرة يائير لبيد ونفتالي بينيت. هذا كتاب حرب. بشكل  َتَنبَّ

عاّم، تتحّدث كتب احلرب عن اجلبهة، عن القنابل، املعاقني وما 

الّتّيار املركزّي  أُْظِهَر اجلنون الكامن في  إلى ذلك. وددُت أن 

)Mainstream( اإلسرائيلّي. هذه هي أفكار لها عالقة باملعرض 

أفكار  وهي  يهوشواع ساميون،  نّظمه  الذي  »شارون«  الفّني 

َطرَحت العالقة بني منطقة الّشارون في إسرائيل، أكثر املناطق 

ثراًء داخل إسرائيل، وبني أريئيل شارون. أهتمُّ كثيرًا باخلّط 

الفاصل/ العالقة بني املجتمع داخل إسرائيل وبني الّسياسة 

داخل إسرائيل. ذات الفكرة ستجدها في مسرحّيتي »كادميا«، 

التي تتمحور أيًضا حول حرب لبنان الّثانية، لكنها من زاوية 

اجلنراالت وجّتار الّسالح.


