المكتبة
إعداد :وئام بلعوم

اسم الكتاب :بني خطوط النار –
اللواء  600يف حرب الغفران
تأليف :إيالن كفري وداني دور
النارش :يديعوت للكتب
عدد الصفحات255 :
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يقص هذا الكتاب حكاية اللواء احتياط
 600الذي قاتل عىل الجبهة املرصية يف
حرب أكتوبر عام  ،1973وما تسمى
إرسائيليا ً بـ «حرب الغفران» .تم تشكيل
اللواء عام  1971بقيادة الجنرال طوبيا
رفيف وهو ضمن الفرقة  143التي
قادها أريئيل شارون ،وشملت ثالثة
ألوية وهي :اللواء  14املدرع ولوائي
االحتياط  421و.600
يف ساعات الليل املتأخرة من السادس من
اكتوبر عام  1973انطلقت  113دبابة
تابعة للواء  600نحو قناة السويس،
من أجل كبح القوات املرصية التي بدأت
تخرتق الحاجز املائي .يف نهاية الحرب،

كانت الرضبة التي أصابت اللواء كبرية،
ففي يوم وقف إطالق النار تبقى من
اللواء  19دبابة فقط ،باقي الدبابات
تركت محروقة يف سيناء وعىل الطرق
املؤدية لقناة السويس .أما عىل مستوى
الخسائر البرشية فقد قتل  119من
صفوف اللواء ،وهو أكرب عدد قتىل بني
ألوية احتياط الجيش اإلرسائييل يف هذه
الحرب.
يقول املؤلفان ،وهما مختصان بكتب
السري الذاتية والعسكرية ،يف مسعى
لتمجيد الجنود الذين حاربوا يف هذه
الحرب وحياكة الكثري من األساطري
حولهم ،برصف النظر عمّا حصل فعال
عىل أرض املعركة« :هذه هي قصة
رفاق اللواء ،مقاتلون وضباط قاتلوا
بدون توقف وقطعوا ،بثمن غال جداً،
كل خطوط النار يف جبهة الجنوب .هذه
قصة أولئك الذين فرّوا من الدبابات
املشتعلة بالنريان وانتقلوا إىل دبابات
أخرى ليكملوا القتال  -حتى الرضبة
املقبلة ( )..هذه قصة أولئك الذين عادوا
أحياء من الجحيم ،لكن املشاهد تعود
إليهم تقريبا ً كل يوم وكل ليلة .هذه قصة
جميع من دفع الثمن الغايل ،من أجل
انهاء الحرب بعد  18يوما عىل بعد 101
كيلومرت من القاهرة».
--------------------

اسم الكتاب :حرب وقف االستنزاف
– اتخاذ القرارات عىل املستوى
االسرتاتيجي يف حرب االستنزاف عىل
الجبهة املرصية
تأليف :شمعون جوالن
النارش :مودان ووزارة األمن اإلرسائيلية
يتناول هذا الكتاب موضوع اتخاذ
الــقــرارات االسرتاتيجية يف حرب
االستنزاف ( )1970-1967عىل الجبهة
املرصية ،التي أعلنها الجيش املرصي يف
أعقاب هزيمة حرب عام  ،1967حيث
أصدرت القيادة العسكرية املرصية
التوجيهات بأن «مرحلة إعادة التنظيم
بنيت عىل أساس عزيمة وإيمان املقاتل
يف جيشنا وقدراته عىل القتال ،معتم ًدا
عىل الضبط والربط واألخالق ،والروح
القتالية تمهيدا إلعادة سيناء بالكامل.
ومن أجل هذا الوطن العزيز علينا
جميعًا .فلن يسمح بارتداد أي فرد أو أي
معدة من خطوطنا الدفاعية الحالية ولن
يصدر من القائد العام أو أي قائد أمر
باالرتداد .وأن نموت جميعا ً يف مواقعنا
الدفاعية أرشف لنا من وصمنا بالعار،
ووصمة الرشف العسكري الذي نتحىل
به».
أما إرسائيل فقد اتبعت اسرتاتيجية
ملخصها ،اتخاذ مجموعة من الخطوات

من أجل إجبار مرص عىل وقف حرب
االستنزاف دون أن يتم إجبار االحتالل
اإلرسائييل عىل الرتاجع من األرايض التي
احتلتها يف حرب  ،1967أو ما يعرف
إرسائيليا ً بحرب األيام الستة .تمت إدارة
الحرب يف ظل محاوالت الدول الكربى،
وعىل رأسها الواليات املتحدة فرض
االتفاق عىل الجانب املرصي .يصف
الكتاب النقاشات التي دارت بني القيادة
السياسة واألمنية اإلرسائيلية خالل فرتة
الحرب ،ويقول الكاتب إنه يكشف عن
جملة من األمور التي أثرت عىل متخذي
القرارات.
يذكر أن الكتاب صادر عن قسم التاريخ
يف جيش االحتالل اإلرسائييل ،ويشمل
بعضا من الوثائق األولية التابعة له.
--------------------

اسم الكتاب :حوارات حول األمل
اإلرسائييل
تأليف :يوعاز هندل
النارش :يديعوت للكتب
عدد الصفحات134 :
هذه الكتاب هو عبارة عن حوار مطوّل
أجراه الصحفي يوعاز هندل مع الرئيس
اإلرسائييل رؤوفن روبي ريلفني حول
مواضيع عدة متعلقة بالسياسة واملجتمع

يف إرسائيل .ريفلني وهندل هما أبناء
لتيار اليمني الصهيوني ،ويدور حوارهما
التغيات التي طرأت عىل املجتمع
ّ
حول
اإلرسائييل ،حيث يطرح هندل عىل ريفلني
تغي
مجموعة من األسئلة مثل :ما الذي ّ
يف إرسائيل؟ كيف كانت يف السابق
صورة رئيس اأكان الجيش معلّقة يف كل
كشك واآلن أصبح رئيس األركان محل
تشكيك؟ هل تدمع عيون ريفلني عندما
يتم انشاد النشيد الوطني اإلرسائييل كما
كان يحدث للرؤساء األوائل؟ هل ماتت
ثقافة املؤسساتية؟ ما هو دور القيادة
يف تشكيل الرأي والحس العام؟ هل
تم تفتيت بوتقة الصهر التي بناها بن
غوريون؟ ما رس العالقات املتوترة بني
اليهود يف فلسطني وبني يهود الشتات؟
كما يتناول الكتاب باقتضاب مواضع
متنوعة مثل «الديمقراطية» اإلرسائيلية
ودمج «األقليات» ،القوانني الجديدة التي
تغي طبيعة النظام اإلرسائييل ،موضوع
ّ
النظام القضائي وعالقته بالسياسة
وقضية تجديد القيادة اإلرسائيلية.
يقول هندل إن أهمية الكتاب تكمن يف
أنه محاولة إلدارة نقاش هادئ حول
القضايا املركزية التي تهم اإلرسائيليني
بعيدا ً عن الضوضاء التي كثريا ً ما تميّز
هذه النقاشات.
يذكر أن املؤلف هو مؤرخ وكاتب يميني
ليربايل يعمل يف سلك اإلعالم ،أما ريفلني
فهو رئيس الكنيست السابق ،انتخب
لعدة دورات من خالل قائمة حزب
الليكود ،وقد اختارته الكنيست رئيسا ً
للدولة ،وهو منصب فخري يف إرسائيل ال
يتمتع بصالحيات كثرية.
يحسب ريفلني عىل تيار جابوتنسكي
الذي يدعو لدولة يهودية عىل كافة الرتاب
الفلسطيني ،من البحر إىل النهر.
--------------------

اسم الكتاب :قدس يهود اليمن –
املجتمع والدين
تأليف :درور حوفرا
النارش :ريسلينج
عدد الصفحات230 :
ينطلق مؤلف الكتاب من الفرضية التالية:
مع احتالل اليمن عىل يد األتراك عام 1872
تم ضم اليمن لإلمرباطورية العثمانية ،ما
فتح إمكانية دخول فلسطني أمام يهود
اليمن بحرية ،حيث ال توجد حدود داخل
اإلمرباطورية ،مما شجع انتقال أعداد
من اليهود اليمنيني إىل القدس للعبادة،
«باإلضافة الضطهاد ّ
حكام اليمن لهم»
الذين ساهم ،بحسب ادعاء الكاتب ،يف
تعزيز االنتقال من إىل القدس.
يتناول الكتاب أحوال يهود اليمن الذين
قطنوا القدس بني السنوات -1881
 ،1948متطرقا ً إىل خصائصهم
كمجموعة مختلفة عن باقي املجموعات،
حيث كانوا من األفقر ،لدرجة أن بعضهم
اتخذ املغارات ومخازن الفحم بيوتاً،
كما يتطرق الكتاب لألسباب وراء قرار
يهود اليمن االستيطان يف الحارات خارج
أسوار البلدة القديمة.
يتطرق القسم الثاني من الكتاب ملواضيع
روحانية ،من ضمنها حياة الدين
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واملجتمع ،وعالقة يهود اليمن باليهود
السفارديم ،واملشاكل التي حدثت بني
املجموعتني ،بحيث أن يهود اليمن
أرادوا الحفاظ عىل خصوصيتهم الدينية
وعاداتهم وتقاليدهم ،أما السفارديم
فحاولوا فرض العادات والتقاليد الدينية
الخاصة بهم عىل يهود اليمن ،فمثالً،
قام السفارديم يف القدس بتمزيق عقود
الزواج اليمنية التي تسمح للرجل بزواج
أكثر من امرأة وأبرموا ،بدال ً منها ،عقود
زواج حسب املنهج السفاردي الذي يمنع
ّ
تحل يهود
تعدد الزوجات .ويف املقابل
اليمن يف تل أبيب باستقاللية أكرب وذلك
بسبب القوة التي ملكها التيار السفاردي،
بني مجموعات اليهود املتدينني ،يف تلك
الفرتة يف القدس.
الكتاب مبني عىل رسالة الدكتوراه
للمؤلف ،وهو باحث يف التاريخ االجتماعي
ويدرّس يف كلية «أوروت يرسائيل».
--------------------

اسم الكتاب :أناشيد الشباب – ماذا
ّ
غنوا يف حركات الشبيبة
تأليف :نتان شاحار
النارش :ياد إسحق بن تسفي
عدد الصفحات334 :

124

عدد 69

يتناول هذا الكتاب موضوع أناشيد
حركات الشبيبة اإلرسائيلية يف البالد،
حيث يشكل تلخيصا ً ألبحاث الكاتب

حول «اإلنشاد يف الحيز العام»؛ طبيعته
وتطوره وتفرده وأهدافه وشخصيته
وشكله وأساليبه عىل مر السنني ،متطرقا ً
لأليديولوجية الصهيونية االستيطانية،
وبالتحديد الحركات الشبابية التابعة
للحركة العمالية (أو حركة الكيبوتسات)
وهي املساهم األكرب يف األناشيد.
يقول الكاتب إنه جمع خالل عمله
بالبحث حوايل  11000انشودة (ادخل
 300منها للكتاب) تم غناؤها يف فروع
الحركات واملعسكرات الصيفية ويف
الحلقات الدراسية والرحالت وغريها،
قام بفرزها وتصنيفها بحسب محتواها
وخصائصها ووظائفها ،منها« :أناشيد
الوطن»« ،أناشيد الطبقة»« ،األناشيد
الروسية»« ،أناشيد املعسكر»« ،أناشيد
الشاحنة» ،كما يشمل الكتاب الكثري من
الصور القديمة والحديثة التي التقطت
خالل فعاليات الحركات.
يقول الكاتب إن األناشيد بدأت مع حركة
الكشافة ،التي أقيمت يف سنوات العرشين
من القرن املايض وانتهت عام  .1983يف
البداية كانت األناشيد تشمل أغاني تحث
عىل العمل ،وخاصة عىل الزراعة ،وحول
الرؤى السياسية واالستيطان ،ومن ثم
أغاني الحزبيني والبلماح وأغاني الفرق
املوسيقية العسكرية ،ويف مرحلة متأخرة
أغاني نعومي شيمر ،املحسوبة عىل حركة
غوش عتصيون االستيطانية .إحدى
الخالصات التي وصل لها بن تسفي هي
أن جميع حركات الشبيبة متشابهة من
حيث الجوهر وأنماط العمل.
ومما جاء من األناشيد يف الكتاب:
أنشودة «لن نتزحزح من هنا» ،التي
كتبها افيجدور هميئريي ،ظهرت فيها
الكلمة «ال» حوايل  65مرة ،وبدايتها:
«ال\ ال \ ال \ ال
لن نذهب من هنا
كل أعدائنا كل كارهينا
يذهبون من هنا
ونحن لن نذهب من هنا»

كما يكشف الكتاب عن الطبيعة الذكورية
للكثري من األغاني ومنها أنشودة «خذ
قلبي» التي جاء فيها:
«عندما أكون وحيدة
معناه أني حزينة
اصعد إىل غرفتي
اصنع يل معروفاً»
منها كذلك أنشودة «عيون سوداء»:
« احببتكِ
ّ
ألن لكِ عيون
ولكِ مصابيح كهرباء
ولكِ أرجُ ل جَ مَل»
الكاتب هو باحث يف املوسيقى ،حاصل
عىل الدكتوراه يف الغناء العربي.
--------------------

اسم الكتاب :رئيس األركان – بحث
مقارن لستة جوانب يف أداء قائد
الجيش
تأليف :مائري فينكل
الــنــارش :مــودان ووزارة األمن
اإلرسائيلية
عدد الصفحات240 :
هذا الكتاب هو عبارة عن بحث مقارن
لستة جوانب مركزية يف أداء رئيس
أركان جيش االحتالل اإلرسائييل ،هي
( )1دور رئيس األركــان يف تحديد

التغيات الجديدة يف الواقع ،ودوره يف
ّ
اإلعالن عنها ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة
التي تتوافق وإياها )2( .معرفة رئيس
األركان اآلتي من سالح اليابسة بكيفية
تشغيل سالح الطريان ،والعكس:
معرفة رئيس األركان اآلتي من سالح
الطريان بكيفية تشغيل سالح اليابسة يف
التخطيط للحرب ويف الحرب ذاتها)3( .
أزمات الثقة – ديناميكية فقدان رئيس
األركان للثقة بالجنرال 1خالل الحرب.
( )4قيادة الجيش يف أزمة بأعقاب حرب
فاشلة ( )5قيادة تغيريات بنيوية يف
الجيش ( )6عالقات العمل بني رئيس
األركان واملستوى السيايس.
يأتي هذا الكتاب يف ظل نقاش داخيل
إرسائييل حول العالقة بني الجيش
والسياسة يف إرسائيل ،وبالتحديد
انتقادات قيادات يف اليمني اإلرسائييل
لقيادة الجيش كونها تتخذ مواقف
«معتدلة» و«عقالنية» .فمن الالفت أن
رئيس األركان الحايل جادي ايزنكوت
كتب مق ّدمة هذا الكتاب ،حيث جاء فيها
أن عىل أي رئيس أركان أن «يعمل بحسب
القانون» و«يتبع لحكومة إرسائيل»،
ويقصد فيها تلميحا ً ّ
بأن رئيس األركان
ال يتبع لقيادي سيايس بعينه مثل رئيس
الحكومة أو وزير األمن إنما للحكومة
بكليتها.
الكاتب هو عميد احتياط وقائد
مركز دادو للفكر العسكري املتعدد
التخصصات والتابع لفرع العمليات يف
هيئة األركان العامة لجيش االحتالل.
--------------------

 1الجنرال :بالعربية ألوف (אלוף) وهي ثاني
أعىل رتبة يف الجيش بعد رئيس األركان.

املكتوب وقدرته عىل تشكيل املجتمع غري
متعلقة فقط بمحتواه وأسلوبه بل أيضا ً

اسم الكتاب :ثورة الطباعة العربية
تأليف :عامي أيالون
النارش :ماجنس
عدد الصفحات317 :
يتناول هذا الكتاب الظروف االجتماعية
والثقافية والسياسية التي نشأت بها
الطباعة يف العالم العربي أواخر فرتة
الحكم العثماني .يراجع الكتاب مرحلة
نمو صناعة وإنتاج الكتب والصحف،
وتشكيل جمهور املستهلكني لها ،وإنشاء
أنظمة التوزيع ،التي شملت خدمات النقل
والخدمات الربيدية إىل املكتبات وسالسل
الوكالء ،التي بدورها ّ
نظمت العالقة بني
املنتجني وزبائنهم .يصف املؤلّف التغيري
املتعلّق بالطباعة الذي حدث يف العالم
العربي بأ ّنه ثوري ودراماتيكي إذا ما تم
مقارنته مع التغيري التدريجي يف أوروبا.
يقول« :التغيريات التي حدثت عىل مدى
مئات السنني يف أوروبا حدثت يف منطقتنا
يف فرتة أقل بكثري ( )..إذا كان ما حدث يف
أوروبا يسمى «ثورة الطباعة» فإننا بكل
تأكيد يمكننا الحديث عن ثورة الطباعة
يف العالم العربي».
يسلّط الكتاب الضوء عىل «الالعبني»
املنخرطني يف عمليّة الطباعة ،منطلقا ً
من فرضية أن جودة وفحوى الخطاب

بسلسلة من العمليات ()Processes
واآلليات وموظفي الخدمة ،التي شكلت
جرسا ً بني واضعي األفكار وجمهور
هدفهم .يقول املؤلف إنه يف السابق كان
ُ
الكتّاب فقط يف مركز البحث العلمي،
إال أن للنارشين واملمولني دور مركزي
أيضا ً ويجب تسليط الضوء البحثي عىل
أدوارهــم ،تضاف إليهم مجموعة من
الالعبني :العاملون يف الطباعة ،بائعو
الكتب ،وكــاء الصحف ،املوزعون،
املُعلنون وغريهم ممن كان لهم تأثري عىل
مجال ومحتوى وعمق تأثري الخطاب.
أحد االستنتاجات املركزية للكتاب
هو حول سؤال تأخر وصول الطباعة
إىل املنطقة العربية .يقول املؤلف إن
الدراسات حديثة العهد َ
نفت االدعاء،
الذي بقي سائدا ً لسنوات طويلة ،ومفاده
ّ
أن السبب يف تأخر الطباعة هو منع
السالطني العثمانيني نقلها للمنطقة
العربية ،وتركت مسألة غياب الطباعة
من املنطقة مفتوحا ً لتفسريات أخرى .يف
مقدمة الكتاب يطرح املؤلف جوابا ً مفاده
أن هنالك مجموعة من العوامل ،عىل
رأسها :أن املبادئ املتعلّقة بأداء املجتمع
السيايس والقانوني واالجتماعي لم تكن
بحاجة للطباعة ذات النسخ العديدة؛ وأن
األدوات القديمة كانت كافية للمجتمع
إلدارة نفسه دونها ،بالتايل لم يكن هناك
حاجة ملنع الدولة العثمانية لها .بالتايل
فإن التغيري بدأ بالحدوث فعالً يف القرن
الـ 18وبدايات القرن الـ 19وذلك
بسبب التغيريات يف املنظومة التقليدية
للمجتمع ،التي تأثرت بالتغيريات
السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
مؤلف الكتاب هو مؤرخ يدرّس يف قسم
الرشق األوسط وإفريقيا يف كلية التاريخ
يف جامعة تل أبيب.
--------------------
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ومن زاوية ثانية ،إ ّنه يف املرات القليلة
التي حقق الحقوقيون نجاحاً ،استطاعت
سلطات االحتالل االلتفاف عليه بطريقة
أو بأخرى.
الالفت للنظر يف الكتاب أن سفارد أصبح
أكثر تشكيكا ً يف جدوى املرافعة أمام
املحكمة العليا مما كان عليه يف بداية
مشواره .بالرغم من ذلك ،فإن املحامي
األربعيني كثريا ً ما يقيّم النجاح من
املنطلق القانوني التقني .فإذا حدث
نجاح قانوني ،فهو بالرضورة ،من
ناحيته ،ناتج عن املنطق القانوني ،يف
حني أن كثريا من النجاحات ناجمة عن
الرضورات األمنية والسياسية إلرسائيل،
فمثالً يف قضية التعذيب الجسدي ّ
تيقن
للجهاز األمني عدم جدوى التعذيب
الجسدي املبارش (أبقاه لحالتي «القنبلة
املوقوتة» و«دفاع الرضورة») ولم يكن
قرار املحكمة العليا هو بالرضورة
الفيصل 2.وأمــا يف قضية سياسة
اغتياالت القيادات الفلسطينية في ّدعي أن
االلتماس للعليا أدى إىل تقليل استعمال
االحتالل اإلرسائييل لهذه الطريقة
اإلجرامية ،إال أنه يتجاهل أن التخفيف
من االغتياالت تزامن مع تراجع االنتفاضة
الثانية وضمور الحاجة لها؛ والدليل عىل
ذلك عودة االغتياالت بطريقة أبشع يف
الحروب األخرية عىل غزة ،حيث أبيدت
عائالت كاملة عند استهداف القيادات.
--------------------
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اسم الكتاب :الجدار والبوابة –
إرسائيل ،فلسطني والنضال القانوني
لحقوق االنسان
تأليف :ميخائيل سفارد
النارش :كيتري
عدد الصفحات664 :
يتناول هذا الكتاب القضايا القانونية
املركزية التي رفعها محامون إرسائيليون
ضد انتهاكات حقوق اإلنسان يف الضفة
الغربية وقطاع غزة منذ  ،1967مثل
مصادرة األرايض والتعذيب واالغتياالت،
التي شارك باملرافعة ضدها مؤلف
الكتاب املحامي ميخائيل سفارد املختص
بقضايا حقوق اإلنسان والقانون الدويل.
السؤال املركزي الذي يحوم حول قضايا
الكتاب املختلفة هو سؤال الجدوى.
يف حني أن سفارد ُيعَد ممن يؤمنون
برضورة التوجّ ه للمحكمة العليا تقريبا ً
يف كل قضايا حقوق اإلنسان ،يختلف
آخــرون معه ويــرون من زاويــة أوىل
أن التوجّ ه للمحكمة اإلرسائيلية العليا
يضفي رشعية عىل االحتالل ،حيث أن
نقطة انطالق الجهاز القضائي هي أن
االحتالل ذاته رشعي وأن املستوطنات
ذاتها رشعية ،بالتايل يبقى التوجّ ه للعليا
من أجل تحسني ممارسات هذا االحتالل.

اسم الكتاب :التعليم اإلرسائييل يف
القرن الـ – 21عقدان ضائعان
تأليف :ابراهام فرانك
عدد الصفحات164 :
يتناول هذا الكتاب موضوع سياسات
التعليم يف إرسائيل منذ عام .2001
القسم األول يف الكتاب يطرح مق ّدمات
حول تغيريات يف أنماط التعليم يف العالم
ويف إرسائيل .فمثالً ،يتناول الكتاب سؤال
أهداف التعليم يف هذه الفرتة الحياتية،
ومسألة مركزية وال-مركزية التعليم،
ومسألة تعريف «إنجازات» و«إخفاقات»
الطالب ،ومسألة التعليم الجاف مقابل
«التأهيل للحياة الحقيقية» .أما القسم
الثاني ،فيقيّم مراحل وزراء ووزيرات
التعليم اإلرسائيليني بني السنوات
 ،2018-2001ويخصص لكل منهم
جــزءا ً منفرداً ،وهــم :ليمور لفنات
(الليكود) ويويل تمري (العمل) وجدعون
ساعر (الليكود) وشاي بريون (يش
عتيد) ونفتايل بينيت (البيت اليهودي).
أما الجزء الثالث وهو بعنوان «عهد
الفوىض» فهو يحدد الصعوبات أمام
نظام التعليم اإلرسائييل ،وما يجب فعله،
وأي الخطط التي يجب اتباعها يف عرص
يتسم بالتغيريات.

الكاتب هو أستاذ ومدير مدرسة
متقاعد ،حاصل عىل الدكتوراه يف اإلدارة
وسياسات التعليم.
--------------------

اسم الكتاب :التغيري من خالل فن
الرقص
تأليف :هودال أوفري
النارش :ريسلينج
عدد الصفحات150 :
يستند هــذا الــكــتــاب عــى بحث
أنثروبولوجي ،ويحكي قصة أربع نساء
من فلسطينيي  48يعملن يف مجال
الرقص وتعليمه .تقول املؤلفة إن
النساء تتعامل يف ظروف خاصة متعلّقة
ّ
املركبة للمجتمع الفلسطيني
بالنظرة
اتجاه فن الرّقص ،ويف ظروف من قلة
املوارد والبنية التحتية املطلوبة .يشري
الكتاب إىل مجموعة من املشاهد الصادرة
من قصص النساء ،منها :تعزيز قيم
الطبقة الوسطى ،مرونة االنتقال بني
الثقافات وبني الحدود االجتماعية،
االمتثال للقواعد االجتماعية لنول رشعية
للعمل يف مجال الرقص ،استخدام
الرقص لتحدي هذه املعايري .تتحدث
النساء يف الكتاب عن مصادر الدعم لهن،
عن الظروف التي نشأن وتربني خاللها،

للتحديات الثقافية والعائلية واالقتصادية
التي تواجههن ،كما يتحدثن عن رؤيتهن
للرقص يف مجتمعهن وللمعاني التي
يجدنها يف وظائفهن.
يطرح كتاب اوفري الجسد ،والتعليم
واالنتاج الفني الرقيص كساحة عمل
اجتماعية للنساء ،فضال عن إعطاء معنى
لحياتهن «يف ظروف اإلقصاء والقمع
العرقي واالثني والجنيس» .تدعو الكاتبة
إىل التفكري يف املرأة ويف الجسد ويف القوة
الكامنة يف الرقص كفاعلني من أجل
التغيري ،من خالل القدرة عىل تشغيل
الخيال ،والقدرة عىل اخرتاق بعض
التقاليد املقيّدة ،بواسطة فتح مساحات
للحركة والعمل وتجربة القوة للجسد
الراقص ،حيث تقول املؤلفة إن تجربة
النساء املشرتكات يف البحث تشري إىل أنهن
استطعن تحقيق انجازات اجتماعية من
خالل عملهن بالرقص.
مؤلفة الكتاب هي محارضة يف أكاديمية
املوسيقي والرقص يف القدس وكلية
دافيد يلني.
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