من األدب العربي الحديث

مالك سمارة

*

من «احتالل األرض» إلى «احتالل البحر» :إسرائيل بين حاييم
بياليك وإيريز بيطون

ّ
ملخص تجريدي
تبحــث الزاويــة األدبيــة لهــذا العــدد يف الســياق الــداليل/
الخطابــي لثيمــة البحــر يف قصائــد شــاعرين صهيونيــن
يمثّــل ك ّل منهمــا أيقونــة زمانــه :حاييــم بياليــك وإيريــز
ّ
فــن املجــاز
بيطــون .يبــدو الشــعر هنــا ،باعتبــاره
واالســتعارات ،مدخـ ً
ـا جيّـدًا لتتبّــع املعانــي الرمزيّــة لتينــك
الداللتــن وتج ّلياتهمــا يف الخطــاب اإلرسائيــي ،أو لنقــل ،يف
الثقافــة الجمعيــة (اإليثــوس) ملجتمعــه .الخالصــة التــي
يمكــن اســتنتاجها مــن قــراءة أشــعار حاييــم بياليــك هــي
أن هــذا األخــر لــم تتم ّلكــه حماســة كبــرة حيــال البحــر.
ذلــك الفضــاء األزرق الفســيح لــم يكــن يف مخيالــه الشــعري
طــة رحيــل ّ
إال مح ّ
مؤقتــة؛ طقـ َ
ـس عبــور يف اتجــاه «أرض
صهيــون» ،حيــث اليوتوبيــا التــي تتكامــل عندهــا البدايــات
والنهايــات بــا أزمنــة فاصلــة .البحــر ،عنــد بياليــك ،هــو
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باحث متخصص يف الدراسات االرسائيلية.

امتــداد للمنفــى ،ال لـــ»أرض إرسائيــل» ،واملنفــى بالنســبة
ـي تمامً ــا .لكــن تلــك الرؤيــة
إليــه ،كمــا للصهيونيــة ،منفـ ّ
ال تســتقيم بالنســبة إليريــز بيطــون ،اليهــودي الجزائــري
ّ
ّ
املتوســط.
املتوســط إىل
الــذي انتقــل «عــى عجَ ــل» مــن
ّ
البحــر بالنســبة لبيطــون لــم يكــن مج ـ ّرد محطــة رحيــل
ـى ،بــل جــزءًا مــن الجغرافيــا ،وتــذكا ًرا ثقافيًّــا بــن
أو منفـ ً
ّ
ّ
املتوســط عنــد بيطــون ليــس «طقــس عبــور» :ال
ضفتــن.
رحلــة باملعنــى الحقيقــي واملجــازي لذلــك الشــاعر الرشقــي
ـــــــ الرحلــة تبــدأ لحظــة الوصول؛ هنــاك يف «املعــروت»،
َ
«رشقهــم» يف طريقهــم إىل أن
حيــث يخلــع العابــرون عنهــم
يصبحــوا «يهــودًا جــددًا».
االنتقــال مــن حاييــم بياليــك ،األب الروحــي للقصيــدة
القوميّــة ّ
املؤ ِّسســة ،إىل إيريــز بيطــون ،األب الروحــي
للقصيــدة الرشقيــة «الثوريــة» ،يعنــي االنتقــال بــن
زمنــن :زمــن «الييشــوف» وتأســيس الدولــة -زمــن البنــاء
القومــي ،وتشــكيل هويّــة «اليهــودي الجديــد» ،مختزلــة

يف صــورة «الصابــرا» -إىل زمــن «إرسائيــل الثانيــة»
إرسائيــل «املعوملــة» ،و»الرشقيــة» أكثــر مــن أي وقــتمــى .غيــاب البحــر يف الفــرة التــي تشــ ّكلت فيهــا
ذائقــة بياليــك األدبيــة واكــب غيابــه يف الخطــاب العــام
الصهيونــي .ذلــك الغيــاب ،إىل جانــب تماهيــه مــع فكــرة
«نفــي املنفــى» ،زامــن حقبــة كانــت اليابســة فيهــا جوهــر
الــراع -حينمــا اســتوطن الصهاينــة الجبــال (وغريهــا)،
وص ّكــوا شــعار «احتــال العمــل» ،و«احتــال األرض».
لكــن اليــوم ،بعدمــا أفــل زمــن «إرسائيــل األوىل» ،ال يجــد
ّ
«متوســطي»
بيطــون مشــكلة يف تعريــف نفســه عــى أنّــه
( ،(mediterraneanبـ ً
ـدل مــن «رشقــي» أو «رشق أوســطي».
وبمعــزل عــن دالالت تلــك املفاهيــم ،التــي ســنتناولها
ً
الحقــا ،يبقــى األهــ ّم أن دعــوة بيطــون ليســت متجــ ّذرة

يف التجربــة الشــخصيّة لــه بوصفــه يهوديًّــا مــن بيئــة
ّ
املتوســط؛ هــي باألحــرى تجــد مــا يعضدهــا لــدى اليمــن
الصهيونــي ،ولــدى طائفــة مــن الكتــاب والنقــاد الذيــن
ينــادون اليــوم بإعــادة تعريــف إرسائيــل نفســها كأمــة
بحريّــة 1.ال يحمــل هــذا التعريــف بعــدًا اســراتيجيًّا/
سياســيًّا فحســب ،بــل بعــدًا تاريخيًّــا عابــ ًرا لألزمنــة:
ّ
«املتوســطية» ،تبعً ــا لذلــك ،يتحــ ّرى
مفهــوم األمــة
«تطبيــع» إرسائيــل مــع الســياق التاريخــي ،بوصفهــا
دولــة العربانيــن الذيــن ســكنوا تلــك الســواحل منــذ
القــدم ،ويتحــ ّرى ً
أيضــا موضعتهــا يف الســياق الثقــايف
ً
دولــة «متأصلــة» بــن محيطهــا العربــي
والجغــرايف،
وامتدادهــا األوروبــي ،بــن الــرق والغــرب.
اليــوم وقــد أصبــح الــراع عــى األرض محســومً ا أكثــر
مــن أي وقــت مــى ،وأخــذ ينتقــل شــيئًا فشــيئًا إىل البحــر،
حيــث تكمــن التحدّيــات والفــرص ،وتكمــن حقــول الغــاز
ّ
املتوســط ،وأبــواب اإلقليــم
التــي فتحــت إلرسائيــل أبــواب
ك ّلــه؛ تبــدو إرسائيــل أقــرب إىل بحــر بيطــون منهــا إىل
يابســة بياليــك ،ومهمّ تنــا هنــا هــي إســقاط النقــد األدبــي
عــى الســياق االجتماعي/الســيايس الــذي تطــوّرت فيــه
الثّيمتــان.

بياليك :البحر والمنفى
«هــذا هــو طريــق الرتحــال إىل إرسائيــل :هــو يبــدأ يف
أرض إرسائيــل ،وينتهــي هنــاك! نحــن نرتحــل مــن الــرق
إىل الجنــوب ،مــن الجنــوب إىل الشــمال ،ومــن الشــمال إيابًــا
2
نحــو الــرق؛ ألننــا اآلن نعــود إىل أرض إرسائيــل».
بياليك
................................

حاييم بياليك.

البدايــة مــن عنــد بياليــك تحيــل إىل بدايــة الشــعر
الصهيونــي الحديــث .املقولــة املبوّبــة أعــاه عــى لســان
بياليــك تظهــر يف مقالــة الشــاعر اإلرسائيــي ســامي شــلوم
شــطريت« :مراجعــة بياليــك :قــراءة رشقيّــة متط ّرفــة
للقصيــدة القوميــة اليهوديــة» .يقتبــس شــطريت ،وهــو
القــارئ كتابــات بياليــك جيّـدًا ،تلــك املقولــة دون أن يق ـدّم
ً
ً
تاريخــا محدّديــن ،لكنهــا ال محالــة قيلــت قبــل
توثيقــا أو
العــام  ،48بالنظــر إىل تاريــخ وفــاة بياليــك (،)1934
وعــى األغلــب ،يف الفــرة التــي كانــت ترســو فيهــا الســفن
ّ
للمتوســط محمّ لــة
الصهيونيــة عــى الضفــة الرشقيــة
باملســتوطنني.
يق ـدّم لنــا بياليــك ،يف مقولتــه تلــك ،توصيفــه الخــاص
للرحلــة إىل «أرض صهيــون» ،وهــو توصيــف مختــزل إىل
ح ـ ّد بعيــد« :نحــن نرتحــل مــن الــرق إىل الجنــوب ،مــن
الجنــوب إىل الشــمال ،ومــن الشــمال إيابًــا نحــو الــرق».
ك ّل االتّجاهــات عنــد بياليــك رشق؛ الــرق مبتــدأ الرحلــة
ومنتهاهــا ،هنــاك حيــث تتوحّ ــد الجهــات ك ّلهــا أخــرًاّ ،إل
الغــرب .يبــدو األمــر الفتًــا هنــا لــدى قراءتــه يف الســياق
الســيايس/االجتماعي للحقبــة التــي «ازدهــر» فيهــا شــعر
بياليــك .الغــرب هنــا غائــب عــن احتمــاالت البوصلــة،
ومــآالت الرحلــة ،وعــن البدايــات والنهايــات .الغــرب الــذي
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ً
بوسعنا القول إن البحر كان العنصر األكثر تهميشا بين عناصر الطبيعة التي زخرت
ّ
بها أشعار بياليك .في المجلد الذي يحتوي مجموعة واسعة من قصائده المختارة،
على سبيل المثال ،ال ُ
ّ
المجرد ،إال في مواضع قليلة (14
ترد كلمة بحر ،هكذا بشكلها
ً
موضعا على وجه التحديد) ،كما انها ال تحيل إلى المعنى المباشر للبحر.
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انغرســت فيــه بــذرة الصهيونيــة ،وظ ّلــت تســتم ّد مــن
تربتــه الثقافيــة والفكريــة والحضاريــة مــاء وجودهــا ،يبــدو
منفيًّــا تمامً ــا بالنســبة لبياليــك :ربّمــا مثلمــا كان املنفــى
ذاتــه منفيًّــا بالنســبة للصهيونيــة .لــم يســقط الغــرب
اعتبا ً
طــا هنــا ،وســقوط الكلمــات بالنســبة للشــاعر ،كمــا
ظهورهــا ،يحمــل دالالت ال يمكــن تفويتهــا .حتّــى املحــو
يف األدب قــد يحيــل إىل املجــاز ،واملجــاز هنــا ليــس حبيــس
النــص األدبــي ،بــل هــو مكنــون يف الســياق الــذي عــاش
فيــه بياليــك ،وأعــاد إنتــاج معانيــه شــع ًرا .يمكــن القــول
إذن إن بياليــك يتقمّ ــص هنــا مقولــة صهيونيــة ّ
مؤسســة؛
هــي «نفــي املنفــى».
ربّمــا كان بياليــك شــاعر القصيــدة «األرض-إرسائيليــة»
ً
موقفــا
األوّل يف وقتــه .هــذا املوقــف تجــاه املنفــى لــم يكــن
شــخصيًّا ،بــل صــورة «كالســيكيّة» (مثــل شــعره) عــن
الخطــاب الصهيونــي املهيمــن يف حينهــا؛ خطــاب «اليهــودي
الجديــد» ،و«الصهيونــي الطليعــي»؛ خطــاب «احتــال
األرض» و«احتــال العمــل» ،مختـ ً
ـزل يف مقولــة «جئنــا هنــا
لكــي نبنــي األرض ونُبنــى فيهــا» ،بــكل مــا تســتبطنه
معــان روحيــة وجســدية ،مجازيّــة وواقعيــة .نــراه
مــن
ٍ
مثـ ً
ـا يقــول يف إحــدى قصائــده« :مرحــى لعَ ــوْدِ ك ،أيّتهــا
العصفــورة /مــن بــاد الــدفء إىل شــباكي /لشــدوك
تاقــت روحــي املهجــورة /مــذ حرمنــي الشــتاء رؤيــاكِ/
أرض
غنّــي وحدّثينــي ،عصفورتــي الشــجية /عــن بدائــع ٍ
وراء املســافات /هــل يف البــاد الدافئــة البهيّــة /تســتحكم
الــرور وامللمّ ــات؟ /أتحملــن ســامً ا مــن إخوتــي يف
صهيــون /إخوتــي البعيديــن القريبــن؟ /يــا لســعادتهم..
أوهــل يع َلمــون عــن ألــم بــي ال يســتكني؟ /أوَهــل يعلمــون
كــم خصمً ــا يرتبــص بــي ،وكم مــن عــدوّ تداعــى عــي ّ/عن
بــاد البدائــع غـ ِّ
ـن يل /حيــث يحـ ّل الربيــع األبــديّ » 3،وحتّى

نتلمّ ــس الفــارق الــداليل بــن يهــوديّ املنفــى يف القصيــدة
املذكــورة ،ذاك الــذي يواجــه خصومّ ــا وباليــا ال حــر لهــا،
وينشــد يف شــتاء املنفــى ربيــع البــاد األزيل؛ بوســعنا أن
نتأمــل كيــف يصــوّر يف قصيــدة أخــرى «يهــودي البــاد»،
«الصابــرا» ،النمــوذج املثــايل الــذي صدّرتــه الصهيونيــة عــن
«اليهــودي الجديــد» ،حــن يقــول« :وأنــت ،أيهــا املحظــوظ،
لــك الســهول املفتوحــة ،والهــواء الوفــر للتنفــس ،وأشــعّ ة
الشــمس الوافــرة ،والظــال ً
أيضــا .إيــه يــا أخــي العزيــز،
العمــل واملكابــدة هــو أمــر إلهــي ،عملــك يف البــاد ليــس
هبــاء ،ال ب ـ ّد أن تشــهد وقــت املكافــأة».
لكــن املكافــأة تلــك ال تتأتّــى إال مــن خــال العالقــة مــع
األرض؛ باملعنــى الرمــزي :مــع الجبــل .يف الواقــع ،ال يغيــب –
أو يغيَّــب -املنفــى وحـدَه يف شــعر بياليــك ،بــل تمّ حــي –أو
تشــوّه -دالالتــه ،وك ّل مــا يمـ ّ
ـت لــه بصلــة ،حتــى البحــر
ذاتــه .يف قصائــد بياليــك ،تنبجــس املعانــي وتتفاعــل ضمــن
ـي) .ليــس ثمّ ــة
حقلــن رئيســيّني :الوطــن واملنفــى (املنفـ ّ
حيّــز وســيط بــن املكانــن .وحدَهــا الطيــور (املتخيّلــة)
مــن تحتــ ّل املســاحة الفاصلــة ،وتنقــل الرســائل .هنــاك
الوجــود (الوطــن) والالوجــود (املنفــى) ،وبينهمــا انقطــاع
تــامّ ،وقائــم منــذ األزل .والجبــل يف الفضــاء األول؛ الجبــل
الراســخ منــذ األزل ،والكامــن يف مكانــه حامـ ً
ـا رمـ ًزا للبقــاء
والديمومــة ،الجبــل الــذي ترتبّــع عليــه املســتوطنة ،بعي ـدًا
عــن املنــايف وعوالــم مــا وراء البحــار ،هــو مــن ســيع ّلم
هــذا املســتوطن «املكابــد» كيــف يصبــح صهيونيًّــا؛ هــو
باألحــرى مــن ســيمنحه «املكافــأة» .ذلــك مــا يكتبــه بياليــك
يف قصيــدة أخــرى« :الكرمــل وهشــارون (الســهل الســاحيل)
ربّيانــي منــذ ذلــك الحــن ،مــع صــدر يقطــر حليبًــا د ّلــل
طفولتــي .وفــوق قمــم جبــال العالــم التــي جعلتنــا شــعبًا
شــجاعً ا ،زادت الريــاح النقيــة عظامــي صالبــة .فــوق

مرتفعــات جبــال فرانكينســيس ،وذروة تــال مــرراه
(أســماء توراتيــة) ،زرعــت بــذرة عدالــة الــرب ،ويف البــوق
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نفخــت صفــرة الحريّــة».
إذن ،بوســعنا أن نالحــظ هنــا املــزج بــن الثيولوجــي/
امليثولوجــي وبــن الواقعــي؛ بــن «فرانكينســيس» والكرمــل،
بــن هــذا «األزيل» الــذي سيشــهد نفخــة البــوق األخــرة:
صفــرة «الحريــة» األبديّــة ،وبــن ذاك اآلنــي القائــم ،الــذي
«يقطــر حليبًــا» .العالــم يف قصيــدة بياليــك تلــك مُختــزل يف
هــذا الجبــل املمت ـ ّد حتّــى ذروة األزل .والجبــلً ،
أيضــا ،هــو
الرمــز الــذي تنبجــس منــه املعانــي ك ّلهــا؛ رمــز البدايــة
والنهايــة (حيــث تصبــح ك ّل الجهــات ً
رشقــا) ،أمّ ــا البحــر،
حيــث تتداخــل الجهــات ك ّلهــا ،فهــو غائــب .لربّمــا نلمــس
هــذا أكثــر حينمــا يقــول يف موضــع آخــر« :أال يــا أيهــا
الطــر ،الطــر القــادم مــن وطنــي ،أخربنــي ،مــاذا رأيــت يف
بــادي؟ الطــر :هنــاك الكثــر ألقولــه ،مــاذا عســاي أقــول؟
هنــاك الجمــال والنعمــة ،املــدن واملســتعمرات ،الوديــان
والجبــال» 5.لكــن ال بحــر بــن هــذا «الكثــر» .يف الواقــع،
داللــة البحــر ال تســتقيم هنــا بــن ك ّل تلــك املتناظــرات،
حيــث الســفح مفتــوح عــى الــوادي ،والــوادي مفتــوح
عــى الســفح ،واملعنــى بينهمــا كامــن ،أمّ ــا الشــاطئ ،مثـ ً
ـا،
فهــو مفتــوح عــى البحــر ،والبحــر مــرع أمــام املعانــي
والجهــات -هــذا البحــر مفتــوح عــى املنفــى ،واملنفــى ال
حضــور لــه يف حــرة الجبــل.
ً
طبقــا لحــدود هــذه الدراســة ،بوســعنا القــول إن البحــر
ً
تهميشــا بــن عنــارص الطبيعــة التــي
كان العنــر األكثــر
زخــرت بهــا أشــعار بياليــك .يف املج ّلــد الــذي يحتــوي

مجموعــة واســعة مــن قصائــده املختــارة ،عــى ســبيل املثال،
ال تــر ُد كلمــة بحــر ،هكــذا بشــكلها املج ـ ّرد ،إال يف مواضــع
قليلــة ( 14موضعً ــا عــى وجــه التحديــد) ،واألهــم مــن
ذلــك ،بعيـدًا عــن التجريــد ،هــو ّ
أن املفــردات هنــا ال تحيــل
إىل املعنــى املبــارش للبحــر ،ووجودهــا يف مواضــع الــكالم ال
يعــدو كونــه اســتعار ًة مجازيّــة يف الغالــب؛ كمــا يف قصيدتــه
«بحــر الصمــت» 6،أو كقولــه يف موضــع آخــر« :وحــب الــرب
أقــوى مــن املــوت ،وقلبــه مغمــور ببحــر الحنــن» 7،أو يف
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موضــع ثالــث« :وبحــر الشــغف يهــدر يف قلــوب الشــباب»؛
يبقــى حضــور البحــر ،يف ك ّل تلــك املواضــع ،حضــو ًرا رمزيًّــا
فحســب ،وهــو ال يحيــل إىل حضــور فع ـي ّ للبحــر بالنســبة
للشــاعر ،أو إىل تجربــة فريــدة لديــه؛ بــل يحيــل إىل معانيــه
الرمزيــة الواســعة :البحــر بوصفــه ًّ
دال عــى العمــق؛ عــى
الســكون تــارة أو عــى الهديــر .تبعً ــا لذلــك ،إذا أمكــن لنــا

ر ّد املجــاز إىل تعريفــه االصطالحــي ،وهــو «رصف اللفــظ
ـان أخــرى» ،فأمامنــا مســاحة
عــن معنــاه الحــريف ّ إىل معـ ٍ
ألخــذ النقــد إىل زوايــا أبعــد :البحــر كان مغيّبًــا هنــا يف لغــة
الشــعر.
لكــن حتّــى نعيــد النقــاش إىل س ـ ّكته ،تبقــى اإلشــكالية
الرئيســية ،ضمــن مغــازي هــذه الدراســة ،هــي غيــاب
البحــر عــن مشــهديّة بياليــك ،وهــو غيــاب لــم يكــن
عرضيًّــا بالــرورة .مدعــاة هــذا القــول هــو أن وجــود هــذا
البحــر ،يف األســاس ،لــم يكــن عرضيًّــا بالنســبة لبياليــك؛
فقــد كان «طقــس عبــوره» إىل «أرض الخــاص» ،ولــم
يبتعــد ،للحظــة ،عــن ســفوح جبــال الكرمــل التــي مــا
انفــ ّك يتغنّــى بهــا .والشــعر بوصفــه نم ً
طــا مــن أنمــاط
التعبــر وإنتــاج املعنــى ،يظــ ّل يف أبســط معانيــه عمليــة
تفاعــل مســتم ّرة مــع األشــياء والرمــوز املحيطــة ،مــع حقول
املعنــى ا ُملعاشــة .بمعنــى آخــر :ال يمكــن أال يكــون النيــل
ثيمـ ً
ـة مركزيــة بالنســبة لشــعراء بيئتــه ،وكــذا الصحــراء
لــدى شــعراء البــداوة ،وهــذا التالقــي هــو مــا يمكــن
اعتبــاره تالقيًــا «عرضيًّــا» .أمــا بالنســبة لبياليــك ،إذا نظرنــا
إىل هويّتــه الصهيونيــة ،فالبحــر كان حــارضً ا يف الواقــع ،وراء
مشــهد الكرمــل ،مغيّبًــا يف الوعــي واملخيــال؛ وإذا حاكمنــا
هويّتــه الشــعرية ،فالبحــر كان موجــودًا ً
أيضــا بوصفــه أداة
معجميّــة مفتوحـ ً
ـان مكثفــة ،لكنّــه ظـ ّل غائبًــا يف
ـة عــى معـ ٍ
اللغــة؛ إال باعتبــاره مجــا ًزا.
بكلمــات أكثــر تحديـدًا ومبــارشة ،لــم يكــن هــذا الفضــاء
املختــزل ،حتّــى ال نقــول املشــوّه ،مرســومً ا يف ذهــن بياليــك
وحــده وحســب :ثقافــة الجبــل تلــك تســتبطن «اإليثــوس»
الجمعــي الــذي بثّتــه الصهيونيــة العمالية/االشــراكيّة
ّ
ِّ
املؤسســة يف روح الجماعــة املســتوطنة .قرينــة ذلــك أن
املســألة هنــا ال تقتــر عــى بياليــك؛ فالعديــد مــن الشــعراء
والكتــاب والفنانــن الصهاينــة األوائــل ،كمــا يقــول الباحــث
دافيــد أوحنــا بنــرة اســتغراب« :كتبــوا وأنتجــوا يف إرسائيــل
كمــا لــو أنهــم لــم يســمعوا تالطــم املــوج عــى الشــواطئ
الرشقيــة للمتوســط ،كمــا لــو أن رجــال الــر والصحــراء
اســتبدّوا برجــال البحــر والشــاطئ» 9.بوســعنا هنــا إذن
أن نالحــظ مالمــح عمليّــة تشــكيل اجتماعــي أنتجــت تلــك
«الثقافــة املهيمنــة» .ومثــل ذلــك النــوع مــن الثقافــة ،كمــا
يصــوّر شــارون روتبــارد ،يبقــى «واســع االنتشــار بقــدر
10
َّ
مجســد يف مــا ال مجــال للتفكــر بــه».
مــا هــو خفــي؛ هــو
ً
عطفــا عــى ذلــك ،فــإن ك ّل مــا يحــاول بياليــك تلقيننــا
إيــاه ،ضمــن النمــاذج املطروحــة ً
آنفــا ،هــو مرتبــط يف
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ً
ّ
كل ما يحاول بياليك تلقيننا إياه ،ضمن النماذج المطروحة آنفا ،هو مرتبط
في جوهره بأسطورتين دمغتا الثقافة المهيمنة ألبناء ذلك الجيل« :احتالل
ّ
ًّ
جذريا بالبحر :ال حضور لهذا األزرق
األرض» و «نفي المنفى» ،وكالهما متصل
المفتوح على الماضي واالحتماالت المقلقة ،في الوقت الذي كان الصراع فيه
ً
حاسما.
على األرض

جوهــره بأســطورتني دمغتــا الثقافــة املهيمنــة ألبنــاء ذلــك
الجيــل« :احتــال األرض» و»نفــي املنفــى» ،وكالهمــا متّصــل
جذريًّــا بالبحــر :ال حضــور لهــذا األزرق املفتــوح عــى املايض
واالحتمــاالت املقلقــة ،يف الوقــت الــذي كان الــراع فيــه عــى
األرض حاســمً ا .الفضــاء املرســوم يف مخيــال بياليــك لــم
يكــن إذن منفصـ ً
ـا عــن الســياقية التــي أنتجتــه :ســياقية
االســتعمار وإعــادة هندســة املــكان يف املخيــال قبــل تمثّلــه
عــى أرض الواقــع .ذلــك املشــهد الــذي يختفــي فيــه البحــر
قرسيًّــا ،ضمــن منطــق يقــوم عــى «املحــو» وإعــادة إنتــاج
املــكان وفــق الحاجــات االســتعماريّة؛ ربّمــا ال يختلــف كثـرّا
عــن املشــهد الــذي تصــوّره املهندســون الصهاينــة ليافــا،
ً
مثــا ،بعــد محــو ك ّل تــذكار أصيــل لتاريــخ املــكان ،أو
باألحــرى ،حتّــى ال نشـ ّ
ط بعيـدًا عــن الســياق؛ هــو ال يختلف
عــن املشــهد الــذي تصــوّره املخ ّ
ططــون األوائــل لتــل أبيــب،
املدينــة التــي كانــت «شــوارعها تهــرب مــن شــواطئ البحــر
كمــا لــو أنّهــا خائفــة» ،كمــا كتبــت الناقــدة هيــدا بوشــيز
يف إحــدى مقاالتهــا يف «هآرتــس» عــام  11.1978بكلمــات
موجــزة :ذاك لــم يكــن إال مخيــال مســتعمر.
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بــن أواخــر عــام  1949و ،1950الفــرة التــي بــارشت
خاللهــا الصهيونيــة العماليّة/األشــكنازيّة إســقاط خطابهــا
األيديولوجــي عــى هيــكل الدولــة الوليــدة ،وصــل أكثــر
يمنــي (وســواهم) إىل إرسائيــل يف
مــن  40ألــف يهــودي
ّ
12
رسيــة نُفــذت عــى مراحــل .وألن مثــل
عمليّــة ترحيــل ّ
تلــك العمليّــات ال تمــي عــادة يف إرسائيــل دون تســميات
احتفائيّــة ،فقــد ارتبطــت العمليّــة بأكثــر مــن اســم ،منهــا
عــى ســبيل املثــال« :عــى جنــاح الطــر» ،وهــي التســمية

ال ّرســمية للحكومــة 13،وهنــاك اســم آخــر ،شــعبويّ أكثــر،
وذو ملســة «فانتازيــة» ،وهــو «البســاط الســحري» .الالفت يف
األمــر أن العمليّــة ارتبطــت باالســم الثانــي لحظة الكشــف يف
صحيفــة «معاريــف» ،كمــا يظهــر يف قصاصــة مــن الخــر،
وليــس ثمّ ــة مــا يوحــي فيهــا بـ ّ
ـأن تلــك املقولــة كانــت مــن
خيــال املحـ ّرر« 14.النــاس» منــذ ذلــك الحــن صــاروا ي َكنّون
رحلــة اليمنيــن تلــك بـ»البســاط الســحري» ،كمــا يــرح
جيــان بالفيلــد يف كتابــه عــن ســرة غولــدا مائــر 15.مــا
يجعــل األمــر إشــكاليًّا وباعثًــا عــى التأمــل؛ هــو أن ثمّ ــة
صعوبــة يف اإلمســاك بجــذر تلــك التســمية؛ وكأنهــا ذلــك
الصنــف مــن املقــوالت التي تتشـ ّكل بــن دوائــر األيديولوجيا
اليوميّــة ،دون أن يُعــرف قائلهــا ،أو لربّمــا ال يكــون لهــا قائل
مــن أساســه ،ثــم ال تلبــث حتــى تصبــح ســارية بفعــل قــوّة
الخطــاب املهيمــن ال املراســيم الرســميّة.
لعــ ّل أوّل مــا يتبــادر إىل الذهــن يف اســتحضار «رمــز»
البســاط الســحريّ هنــا هــو البعــد «االســترشاقي» فيهــا،
وذلــك مــا الحظتــه إيــا شــوحط سـ ً
ـابقا 16.ذلــك مــا يتّفــق
معــه الناقــد حنــان حيفــر كذلــك ،لكنــه يســتدرك عــى
ذلــك ،يف ملســة نقــد أدبــي بارعــة ،ويحيــل املفهــوم إىل
أصولــه اللغويــة :يــرى حيفــر أن تلــك التســمية تســتبطن
عمليّــة «إقصــاء للرشقيــن مــن الروايــة الصهيونيّــة ككل،
ـلبي يف
عــى اعتبــار أن هجرتهــم ممثّلــة وكأنــه انتقــال سـ ّ
فضــاء تواصــيّ ،واالنتقــال الــذي وقــع بالفعــل يصبــح
اســترشاقي:
معدومً ــا مــن خــال ترجمتــه إىل مفهــوم
ّ
البســاط الســحري الــذي بمقــدوره الطــران .هــذا التوظيف
النابــع مــن هيمنــة ثقافيــة ملصطلــح (البســاط الســحري)
ّ
يوصــف هجــرة يهــود اليمــن عــى أنهــا انتقــال ال ينطــوي
دراماتيكــي (يف تلــك
عــى أي فاصــل؛ ليــس ثمّ ــة عبــور
ًّ
الرحلــة) ،مثــل ذلــك العبــور الــذي خاضــه صهاينــة الغــرب

عــر البحــر ..الخطــاب املهيمــن يقــدّم (يهــوديّ اليمــن)
ً
ـي؛ غــر قــادر عــى الوفــاء
أيضــا عــى أنّــه هامــيّ ودونـ ّ
بالوعــد الصهيونــي املتع ّلــق بالعبــور الدراماتيكــي للبحــر

مــن أوروبــا إىل الــرق».
لكــن ذلــك الطــرح ،عــى عمــق داللتــه ،ال يمنــع مــن
أخــذ النقــد إىل مديــات أبعــد ،وتحديـدًا إىل الســياق البالغــي
ّ
يتأصــل فيــه كال املفهومــن .يف املســمّ ى األول« ،عــى
الــذي
جنــاح الطــر» ،ثمّ ــة تيمّ ــن بآيتــن مــن ســفري إشــعيا
والخــروج« 18:أنتــم رأيتــم مــا صنعــت باملرصيــن .وأنــا
حملتكــم عــى أجنحــة النســور وجئــت بكــم إيل» (الخــروج
)4:19؛ «وأمــا أولئــك الذيــن ينتظــرون الــرب فســيجدّدون
قواهــم؛ ســيح ّلقون عاليًــا بأجنحــة كالنســور ،ســركضون
وال يتعبــون ،وسيمشــون وال تثقــل وطأتهــم» (إشــعيا:
ً
قياســا عــى ذلــك ،تبــدو مقولــة «البســاط
.)31:40
الســحري» أبعــد مــن كونهــا غائبــة عــن الوعــي الجمعــي،
ومــن ثــ ّم معدومــة الداللــة ،بالنســبة ملســتوطني الدولــة
أيضــا ،فضـ ً
القادمــن مــن الــرق؛ هــي ً
ـا عــن «شــذوذها»
وغرابتهــا ،منزوعــة مــن هالــة «القداســة» والروح املســيانيّة،
ومــن ث ـ ّم مــن االســتعداد العــام لقبــول أولئــك الواصلــن
مــن الــرق «كمخ َّلصــن» .ثمّ ــة ترحيــل جــذريّ للمعنــى
هنــا مــن مــؤدّاه امليثولوجي/التوراتــي ،إىل مــؤدّى خــرايف/
خيــايل ّ ،لتتّخــذ الرحلــة هنــا شـ ً
ـكل أقــرب إىل «الســحر» منــه
إىل «املعجــزة الخالصيّــة» .ال يلغــي ذلــك البســاط الســحري
املتصــوّر تفاصيــل املســافة فقــط ،كمــا يقــول حيفــر ،هــو
باألحــرى ال يحيــل إىل «الوصــول» :ال «وطــن» يف حكايــات
بســاط الســحر؛ ثمّ ــة ترحــال مســتم ّر مــع الريــح ،وتيــه
مســتديم.
لعـ ّل مــا يرجّ ح أحقيّــة هــذا االدعاء؛ هــو أن هــذا التحوير
مــن البعــد التوراتي/الخــايص إىل البعــد االســترشاقي/
الحكاياتــي كان حــارضً ا ً
أيضــا يف عمليــات ترحيــل أخــرى،
مثــل عمليــة ترحيــل يهــود العــراق ،التــي اتّخــذت اســمني:
األول هــو «عــزرا ونحميــا» (وهمــا مــن أنبيــاء الديانــة
اليهوديّــة ،واللــذان خ ّ
طــا ســفريهما أثنــاء الســبي البابــي)،
19
واالســم الثانــي هــو «عــي بابــا» .حتّــى االســم الــذي أطلق
عــى عمليّــة ترحيــل يهــود املغــرب ،وهــو «عمليّــة ياخــن»،
لــم يكــن ذا صــات خالصية/مســيانية ،رغــم أنــه يحمــل
ً
أصــول توراتيّــة .إذا اعتمدنــا قــراءة دان رافيــف ويــويس
17

ميلمــان (وهــي قــراءة مبــارشة ومجــ ّردة) ،فبوســعنا أن
نلمــس اســتخدامً ا وظيفيًّا/أداتيًّــا لذلــك الرمــز التوراتــي:
«ياخــن» كان اســمً ا لدعامــة مــن اثنتــن أســندتا هيــكل

امللــك ســلمان املق ـدّس« ،ومــن ث ـ ّم فــإن إرسائيــل اعتــرت
الهجــرة ركيــزة أساســية لدعــم وجــود الدولــة اليهوديّــة»،
وإذا مــا أمكــن لنــا النظــر مــن زاويــة أخــرى لهــذا الرمــز،
زاويــة أكثــر نقديّــة ،فــإن ذلــك يعنــي الكثــر يف ظـ ّل واقــع
كان الرشقــي فيــه يــدًا عاملــة ،وثقـ ً
ـا ديمغرافيًّــا ال غنًــى
عنــه يف دولــة ناشــئة.
تبعً ــا لذلــك ،يمكــن القــول إن املشــرك بالنســبة لهــؤالء
هــو أن املفــردات والرمــوز واملســمّ يات التي أحاطــت بعمليّات
ترحيلهــم أفضــت إىل إقصائهــم مــن روايــات «الخــاص»
الصهيونيّــة املهيمنــة ،ومهّ ــدت الســتقبالهم كفئــة «دون»،
«غــر «مخ ّلصــة» ،وال تــزال بحاجــة إىل تنويــر األشــكنازي
حتــى تســتحق خالصهــا .مــا كان مشــر ًكا بالنســبة لهــؤالء
جميعً ــا ،الواصلــن جــوًّا منهــم والعابريــن طريــق البحــر
عــى الســواء ،هــو ،كمــا يســتنتج حنــان حيفــر« :غيــاب
االصطالحــي الــذي يظهــر بثبــات يف
العبــور البحــري
ّ
الوصــف الصهيونــي املهيمــن؛ العبــور الرمــزي واملعيــاري
ّ
املتوســط ذاتــه الــذي يحتضــن شــاطئي اإلســكندرية
للبحــر
وتــل أبيــب معً ــا .ويف املقابــل ،حينمــا تتضمّ ــن الهجــرة
وصـ ً
ـول مــن بغــداد عــر الجــوّ ؛ فــإن ثمّ ــة تقدّمً ــا عــر
21
مســاحة واحــدة ومتواصلــة تربــط األرض األم بإرسائيــل».
يف هــذا الســياق ،مثـ ً
ـا ،ينقــل ســليم تمــاري عــن عالــم
االجتمــاع يهــودا شــنهاف قولــه إن «العــودة إىل صهيــون،
كشــعار صهيونــي ،لــم تكــن تعنــي شــيئًا لهــؤالء اليهــود
الرشقيــن ،ثقافيًّــا أو أيديولوجيًّــا ،ألنهــم نشــأوا أصـ ً
ـا يف
أرض امليعــاد» ،أمــا بالنســبة إىل يهــود العــراق وســورية،
كمــا يضيــف تمــاري ،فــإن «الهجــرة إىل فلســطني لــم تكــن
يف نظرهــم هجــرة إىل صهيــون ،وإنمــا كانــت انتقـ ً
ـال مــن
أحــد أجــزاء العالــم العربــي إىل جــزء آخــر ،ال يرافقــه أي
مغــزى جغــرايف تشــوبه القداســة .وحتــى بعــد النكبــة،
ع ّلــق مردخــاي بــن بــورات ،عندمــا ســألوه عــن شــعوره
نتيجــة االنتقــال مــن بغــداد إىل تــل أبيــب :لقــد أتيــت مــن
بيئــة عربيــة ،وبقيــت عــى اتصــال بهــا ،لــم أغــر محيطــي،
22
وإنمــا انتقلـ ُ
ـت مــن مــكان إىل آخــر ضمــن هــذا املحيــط».
ً
عطفــا عــى ذلــك ،يقــدّم لنــا حنــان حيفــر قــراءة
20

جوهريّــة لفهــم الســياق الــذي نشــأت فيــه تلــك االزدواجيّــة
املكانيّــة ،إن صــحّ التعبــر ،فالبحــر كان ثيمــة مركزيّــة
يف روايــة الهجــرة بالنســبة ليهــود أوروبــا؛ هــو كان درب
العبــور األســطوري إىل «أرض صهيــون» ،والنقلــة الرمزيــة
بــن املــايض واملســتقبل ،واألهــم أنّــه كان مح ّ
طــة عابــرة،
ال بــ ّد مــن مرورهــا كمــا ال بــ ّد مــن نســيانها ،غــر أنّــه

103

عدد 84

لــم يــؤ ّد هــذا الــدور بالنســبة ليهــود شــمال أفريقيــا.
حتّــى االســم الــذي كان يُطلــق عــى «املهاجريــن» األشــكناز
يف فــرة االنتــداب الربيطانــي؛ كان يكــ ّرس ذلــك الــدور
«الوظيفــي» للبحــر ،بوصفــه رمــ ًزا انتقاليًّــا« :املتســ ّلق»
(معبيــل) -وليــس «الصاعــد» (عوليــه) -ذلــك مــا كان
يكنّــى بــه املســتوطن القاصــد شــواطئ يافــا 24.حتّــى هــذا
االســم كان يحيــل دالليًّــا إىل الجبــل ،قبــل أن يغيّــب تمامً ــا
يف فــرة مــا بعــد قيــام الدولــة ،لتحــ ّل مكانــه مفــردة
ً
أساســا.
«املهاجر/الصاعــد ،عوليــه» ،التــي لــم تغيّــب
تلــك الخالصــة ،إذن ،تجيــز لنــا االســتنتاج بــأن
«العــودة إىل صهيــون» ،بالنســبة للرشقيــن ،لــم تكــن عــودة
مكتملــة ووافيــة املراحــل يف الروايــة الصهيونيّــة املهيمنــة:
البحــر يغيــب تمامً ــا عــن تلــك الرحلــة .هــو يغيــب حتّــى
بالنســبة ألولئــك الراحلــن عــره ،واملفارقــة هنــا هــي
أنــه يغيــب بوصفــه حــارضً ا ،أي بوصفــه امتــدادًا لبيئــة
جغرافيّــة واحــدة؛ ونقطــة وصــل ال انقطــاع .ربّمــا لــم
يكــن يهــودا شــنهاف ومردخــاي بــن بــورات يعـ ّ
ـران عــن
تلــك االزدواجيّــة الجغرافيّــة ،كمــا ســبق وأســلفنا ،ألنهمــا
انتقــا جــوًّا (عــر البســاط الســحري) مــن بغــداد إىل
تــل أبيــب فحســب؛ ذلــك قــد يكــون أحــد األســباب ،لكــن
ً
ســياقا موازيًــا قــد ّ
ترســخت فيــه تلــك
ال بــ ّد وأن ثمّ ــة
االزدواجيــة ،وضمــن هــذا الســياق ذاتــه ،بوســعنا ً
أيضــا
أن نقــرأ مــا كتبــه األديــب اليهــودي املــريّ  ،املهاجــر عــر
البحــر ،إســحق جورميزانــو جوريــن ،يف روايتــه «صيــف
إســكندراني»« :هنــا ،يف إرسائيــل ،والتــي تبــدو أقــرب إىل
ً
جالســا عــى شــواطئ
رشق أوروبــا بالنســبة يل ،ربّمــا أكــون
البلطيــق ً
أيضــا ،أمــام امتــداد املســافة التــي أشــعر بهــا من
البحــر املتوســط ،الــذي أســتطيع رؤيتــه مــن نافذتــي يف
تــل أبيــب .لهــذا أنــا حريــص عــى أن أقــول قصــة حمــدي
عــي ،وقصــة اإلســكندرية» 25.ربّمــا لهــذا الســبب قرأ ســامي
شــلوم شــطريت ذات مــرة قصيــدة بياليــك ،عــن الطائــر
الــذي يأتــي مــن أرض صهيــون ويخـ ّ
ـي يف
ـر عنهــا للمنفـ ّ
ليــايل الغربــة البــاردة (راجــع الفصــل األول) ،ثـ ّم لــم يعــد
ألن زميـ ً
لقــراءة بيالــك ثانيــةّ ،
ـا فلســطينيًّا لــه يف الجامعــة
ـي؟ وحينهــا فقــط أدرك
ســأله :كيــف تقــرأ بياليــك كرشقـ ّ
26
أنّــه «ال يجــد نفســه» يف قصائــده.
إذن بوســعنا أن نتلمّ ــس أثــ ًرا عكســيًّا يف تلــك العمليّــة؛
بمعنــى آخــر ،كل هــذه «األجــواء» االســترشاقية التــي خيّمــت
عــى عمليّــة التهجــر ربّمــا تكــون قــد خلقــت لــدى هــؤالء
القادمــن مــن الــرق حالــة مــن «املقاومــة» الثقافيــة،
23
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نفتــايل بينيــت ،حيــث كان وزيــر املعــارف يف  ،2016يصافــح ايريــز بيتــون
بعــد تلقيــه تقريــر لجنــة يــويص بتعزيــز حضــور ثقافــة اليهــود الرشقيــن يف
املــدارس اإلرسائيليــة( .الصــورة عــن موقــع وزارة املعــارف اإلرسائيليــة).

وليســت األيديولوجيّــة ،للروايــة الصهيونيّــة املهيمنــة .النظــرة
إليهــم عــى أنّهــم امتــداد ملحيطهــم الرشقــي؛ ربّمــا تتقاطــع،
وللمفارقــة ،مــع البعــد الرمــزي لتلك الرحلــة ،بوصفهــا لحظة
فجائي/خيــايل ضمن بيئــة جغرافيّــة واحــدة ومتّصلة.
انتقــال
ّ
ّ
ّ
بمعنــى آخــر :تلــك الرحلــة ،بتجلياتهــا الرمزيّــة ،عــززت
لــدى هــؤالء إحساســهم باالغــراب؛ بالرتحــال املســتم ّر بــن
الحــارض واملــايض ،والــردّد الدائــم بــن هويّتهــم السياســية
والثقافيّــة :بــن يهوديّتهــم وعروبتهــم .بكلمــات مختــرة؛
تلــك الرحلــة غ ـ ّذت لديهــم الشــعور بـ»رشقيّتهــم» ،ويف هــذا
الســياق تحديـدًا ،تشـ ّكلت ذاكــرة إيريــز بيطــون -ابــن جيــل
«املعــروت» -وارتســم مخيالــه الشــعري.

ّ
المتوسط
إيريز بيطون :أنا ابن
«اآلن أنا أكثر ذكا ًء منك حتى
أيّها الطائر األوروبي الصغري
يف الرشق األوسط
أنت ضيف بيتي» (إيريز بيطون/ديوان هديّة
27
مغربيّة)1976/
................................
ليــس لــدى بيطــون ذاكــرة برصيّــة طويلــة األمــد؛
الشــاعر الــذي ولــد يف الجزائــر ،ونشــأ يف إرسائيــل ،فقــد
بــره يافعً ــا حينمــا لعــب بقنبلــة يدويّــة ،ولــم يبــر

ّ
ًّ
ّ
الشرقي في
«نموذجية» عن معضلة
تقدم لنا حياة بيطون ،في جذورها ،صورة
إسرائيل ،فهو ّ
يقر ،في إحدى مقابالته ،أن اسمه ليس «إيريز»؛ بل «يعيش» ،وأن
ً
ألخته «بنينا» ً
اسما آخر أيضا ،وهو «فريحة» .يقول« :هم أعطوني هذا االسم
في المؤسسة ،اسمي يعيش ،إنه مزعج لألذن .لقد قبلت ذلك باعتباره ً
جزء ا من
المعايير المطلقة».

بعدهــا ،إذن ،إال الفــراغ ،وســنواته األوىل يف مخيّمــات
املهاجريــن (التــي اتّخــذت ً
الحقــا يف  ،1950بعــد هجــرة
بيطــون بســنتني ،اســم املعــروت) ،وبــن شــوارع اللــد
التــي اســتق ّر فيهــا وعائلتــه ً
الحقــا 28.ويف واقــع «املعانــاة»
الشــخصيّة تلــك ،و«املعانــاة» الجمعيّــة بوصفــه رشقيًّــا/
ســفارديًّا نشــأ وســط ثقافــة أشــكنازيّة مهيمنــة ،كان
شــعر بيطــون ينــزع نحــو الواقعيّــة ،بعيــدًا عــن النمــط
الكالســيكي الــذي تســيّده بياليــك يف الســابق ،لــذا بــرز
شــعره بوصفــه «شــع ًرا إثنيًّــا» ،وتطــوّرت قصيدتــه لتتخــذ
وصــف «قصيــدة الهجــرة» ،أو «قصيــدة املنفــى» 29.تبعً ــا
لذلــك ،يمكننــا القــول إن بيطــون لــم ّ
يجســد «ثــورة»
الرشقــي يف إرسائيــل فحســب؛ بــل ّ
جســد ،يف نمطــه
الواقعــي ،ثــورة «فنّيــة» عــى األدبيّــات «املثاليّــة» التــي
تصبــح الزمــة يف مرحلــة تأســيس الــدول ،وضبــط ثقافتهــا
ضمــن معياريّــة واحــدة .عــى ذلــك ،فــإن ظهــور بيطــون
يف املشــهد الشــعريّ اإلرسائيــي كان يــوازي صعــود بياليــك
30
خــال الحقبــة التــي عايشــها.
تحفــل قصائــد بيطــون باملونولــوج الداخــي؛ بمســاءلة
الــذات دائمً ــا ،يف محــاكاة شــعريّة/رمزيّة للــراع الداخــي
الــذي يعشــيه الرشقــي بــن ماضيــه وحــارضه ،بــن
انتمائــه الثقــايف وانتمائــه القومــي ،يف بيئــة صوّرهــا أولئــك
«الرياديّــون األوائــل» عــى أنهــا أوروبيّــة ،وهــي عــى رقعــة
الجغرافيــا والتاريــخ ليســت إال امتــدادًا لـ»رشقــه» .مــن
هــذا املنطلــق ،نجــد اســتعارة مكثّفــة للمفــردات والرمــوز
العربيّــة يف قصائــد بيطــون ،ولنــا أن نقــرأ ذلــك حتّــى يف
عناويــن دواوينــه« :هديّــة مغربيّــة»؛ «كتــاب النعنــع»،
كمــا لنــا أن نقــرأ فيهــا ً
أيضــا عمليــة الرتحــال الدائــم بــن
ّ
والتنقــل الحنينــي بــن الوطــن املــايض ،والوطــن
الهويّــات،
الحــارض ،كمــا يف ديوانيــه« :طائــر بــن القــا ّرات» ،و«طائــر

مغربــي» .ربّمــا ال يذ ّكرنــا الحضــور املتك ـ ّرر لذلــك الطــر
املتخيّــل بالحنــن والرتحــال؛ أكثــر ممّ ــا يذ ّكرنــا بـ«طــر
بياليــك» ،الــذي يكــ ّرر اســتحضاره يف قصائــده بوصفــه
رمــ ًزا لـ«العــودة» ال التطــواف والســعي ،كمــا يقــول يف
قصيدتــه املغنّــاة «مــا وراء البحــر» ،والتــي خربهــا ،عــى
األغلــب ،ك ّل طفــل مــن جيــل إرسائيــل األوّل« :مــا وراء
البحــر /مــا وراء البحــر /هــل ســتعرفني أيتهــا الطيــور/
الــدرب إىل هنــاك؟ /...ثمّ ــة جنــان مللــك /مــا وراء البحــر/
وطيــور الجنّــةّ ،
تعشــش فيهــا» 31.ال يشــبه طائــر بياليــك،
هــذا الــذي ّ
يعشــش يف أرض «امللــوك» ،ذاك الــذي يتخيّلــه
بيطــون ســارحً ا بــن القــا ّرات ،ولع ـ ّل يف حديثــه لصحيفــة
«هآرتــس» مــا يؤ ّكــد عــى ذلــك ،حــن يقــول« :لطاملــا
تخيّلــت نفــي طائ ـ ًرا ينفصــل عــن العـ ّ
ـش» 32،كمــا لــو أن
ـز مؤســس -عــى
يف هــذا التحويــر «ثــور ًة» معنويّــة عــى رمـ ٍ
طــر بياليــك الــذي ال يعــرف إال موطنًــا واحـدًا ،هــو «أرض
صهيــون» ،وال يتــوق مناغيــه إال إليهــا .أو لنقــل :كأن رصاع
«الــرق» و«الغــرب» هنــا انتقــل إىل الرمــز؛ وأن «الرشقــي»
هنــا يزاحــم «األشــكنازي» حتّــى عــى ســاحة املجــاز.
تقــدّم لنــا حيــاة بيطــون ،يف جذورهــا ،صــورة
الرشقــي يف إرسائيــل ،فهــو
«نموذجيًّــة» عــن معضلــة
ّ
يقــ ّر ،يف إحــدى مقابالتــه ،أن اســمه ليــس «إيريــز»؛ بــل
«يعيــش» ،وأن ألختــه «بنينــا» اســمً ا آخــر ً
أيضــا (لكنــه
أكثــر داللــة عــى أرضيّــة الــراع اإلثنــي يف إرسائيــل)
وهــو «فريحــة» .يقــول« :هــم أعطونــي هــذا االســم يف
املؤسســة ،اســمي يعيــش ،إنــه مزعــج لــأذن .لقــد قبلــت
ذلــك باعتبــاره جــزءًا مــن املعايــر املطلقــة؛ مــن ك ّل يشء
فعلــوه ليبــدو جيّــدًا ،وك ّل يشء جــاء قبــل ذلــك ليبــدو
ســيئًا» 33.تبــدو ســرة بيطــون ،كمــا نقرؤهــا يف قصائــده،
مع ّلقــة بــن «إيريــز» و«يعيــش» ،بــن اســم امليــاد واســم
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املؤسســة ،وبــن املغــرب وإرسائيــل ،ولع ّلــه ّ
يلخــص تلــك
«الرحلــة» اليوميّــة إذ يقــول يف إحــدى قصائــده« :مــا الــذي
تريدينــه منّــي يــا رائحــة العــرق (مــروب رشقــي) /أنــت
يــا رائحــة الزعفــران الــاذع /أنــا لــم أعــد ذلــك الطفــل
الــذي يطــوف بــن أرجــل الكبــار /ويلعــب الســنوكر يف
مقهــى ماركــو يف اللــد /أنــا أتعلــم أكل آيــس كريــم ب ّلوريــة
اآلن أيهــا األصدقــاء /مــن شــاحنة تطلــق أصــوات عصافري/
ويف املســاء ..أتعلــم كيــف أفتــح أغطيــة لصناديــق موســيقى
عتيقــة /اآلن تع ّلمنــي نســوة بنكهــة التــوت الـرّي /أن أشــم
مج ّلــدات شكســبري ..مــن القــرن الســابع عــر /هــا هــم
34
يع ّلموننــي أن أالعــب ق ّ
طــة ســياميّة ..يف صالــون مشــجّ ر».
ـي حــارض بقــوّة يف شــعر بيطــون ،مــع بســاطة يف
اليومـ ّ
ٍ
ـراف عــن االســتغراق
الــرد ،وابتعــاد عــن التك ّلــف ،وانـ
يف نســج الصــور الشــعريّة ،ويف حـ ّ
ـث املخيلــة ،واســتدعاء
األســطورة .ك ّل تلــك الســمات ،عــى النقيــض مــن بياليــك،
تكمــن يف جوهــر املدرســة الواقعيّــة يف األدب .إدراك تلــك
الواقعيّــة ،بعيــدًا عــن إطارهــا النظــري ،يبقــى ذا قيمــة
جوهريّــة عنــد معالجــة قصائــد بياليــك بقــراء ًة ناقــدة؛
فهــو يتفاعــل مــع األشــياء كمــا يعايشــها ،وينقــل لنــا
صــورة حسـيّة ،ال متخيّلــة ،عــن الواقــع املحيــط ،عــن «أرض
صهيــون» اليوميّــة ،بــك ّل تناقضاتهــا وتفاعالتهــا التــي ال
نراهــا يف مثاليّــة بياليــك .قــراءة بيطــون ،تبعً ــا لذلــكّ ،
توفــر
لنــا إمكانيّــة االســتدالل عــى مــا هــو هامــيّ  ،والهامــيّ
يحيــل إىل مــا هــو مهيمــن .حتّــى يف تفاعالتــه مــع الطبيعــة
املقدّســة يف قصائــد بياليــك -ثمّ ــة نــرة «ثــورة» عــىقيمــة مــا انبنــت ضمــن ســياق ثقــايف مهيمــن .هكــذا
يكتــب يف قصيدتــه «الكســكس والفـ ّران»« :كان أبــي يقــول:
نصــف بيــت يف أرض إرسائيــل يســاوي بيوتًــا كثـرًة جيّــدة
وجميلــة خارجهــاً /
الحقــا أرســلوه لتنظيــف املراحيــض يف
بيــت نبــاال /ويف أيــام الحقــة كان يتعثّــر ويف يــده معــول
أو طوريّــة ..حــول حفــرة للشــتالت /يف أيــام أخــرى بــدأ
يشـ ّم مــن الرتبــة واألشــجار رائحــة األغيــار /وأليــام الحقــة
بــدأ يستشــعر لغــة األغيــار يف أحاديــث النــاس /وأنــا يف
لحظــات مــن الته ّكــم والســخرية أقــول لــه /أوه بابــا
يوســف ..رمــوك بالهمــزات واللمــزات /وأيــن أنــت وأيــن
35
أرض إرسائيــل؟»
ك ّل يشء يقــرب ويبتعــد يف مخيــال بيطــون« ،بــن أيــام
وأخــرى» ،كمــا يف قصيدتــه ،وإزاء ذلــك ك ّلــه ،يبقــى ثمّ ــة
مــكان واحــد ثابــت ،ال يتزحــزح ،وال يتيــه بــن الهويّــات
ـي» ،تمّ حــي يف ثنايــاه ك ّل تلــك
واألزمنــة؛ مــكان مــا «تصالحـ ّ

املتضــادّات ،ويظ ـ ّل حينمــا تقــرب األشــياء تــارة وتبتعــد،
قريبًــا دائمً ــا؛ وهــو البحــر .ذاك مــا يعـ ّ
ـر عنــه يف ديوانــه
«عصفــورة مغربيّــة» حينمــا يقــول»« :يف ممــايش نتانيــا/
أنــا عــى األرجــح وراءكــم /والبحــر قريــب كمــا هــو
دائمً ــا /أتذ ّكــر ،أســر يف شــارع مدينــة أخــرى /هــي هنــا
ورائــي ً
أيضــا /وفجــأة يف انعكاســاتي عــر نوافــذ املتاجــر/
أجــد وجهــي شـ ً
ـاخصا يف وجهــك» .البحــر دائمً ا قريــب إذن،
وهــو مدعــا ٌة للتذ ّكــر :تذ ّكــر ذلــك «اآلخــر» الــذي «يســر
يف شــارع مدينــة أخــرى» ،وهــو ليــس إال بيطــون نفســه.
البحــر ليــس إال انعكاســات مــدن الذاكــرة؛ امتــدادًا واحـدًا،
لبيئــة واحــدة ،ولـ«هجــرة» لــم تكــن مكتملــة ،يف الروايــة
الصهيونيــة قبــل ك ّل يشء .ربّمــا هــي الروايــة ذاتهــا التــي
يحــرص بيطــون عــى مشاكســتها ،ونقضهــا حتّــى ترتـ ّد إىل
ضدّهــا ،وتحديـدًا حينمــا يقــول ســاخ ًرا ،يف انقالبــة أخــرى
عــى ذلــك «الطــر» الرمــزي»« :أنــا أذكــى منــك أيّهــا الطــر
األوروبــي يف الــرق األوســط؛ أنــت ضيــف بيتــي».
يف مقابلــة أجراهــا معــه حديثًــا ،يقــول ماتــي فريدمــان:
«كان بيطــون يف شــبابه يبحــث عــن وســيلة لربــط موطنــه
القديــم يف شــمال أفريقيــا بموطنــه الجديد يف إرسائيــل .أدرك
ّ
املتوســط ،ويف مطلــع الثمانينيــات بــدأ
أن الرابــط كان البحــر
بالكتابــة عــن رغبتــه حــول إرسائيــل التــي يمكــن أن تــرى
ّ
متوســطيًّا» 36.ذلــك مــا ينقلــه فريدمــان
نفســها مجتمعً ــا
ـر عنــه ً
عــى لســان بيطــون ،وذلــك مــا يعـ ّ
أيضــا بيطــون
نفســه بشــكل أكثــر فصاحــة ،حينمــا يقــول« :يبــدو يل
ّ
(املتوســطيّة) و(الرشقنــة) هــو يف الداللــة
أن الفــرق بــن
ّ
وبخاصــة يف الحالــة التــي أســتخدم فيهــا
اللفظيّــة فحســب،
ّ
(املتوســطية) ،ألن هــذه الصيغــة يمكــن ،بســهولة،
صيغــة
قبولهــا يف مجتمــع شــديد االســتقطاب كالــذي نعيــش
فيــه» 37.هــو ّ
املتوســط بـ ً
ّ
ـدل مــن
يفضــل إذن اإلحالــة إىل
الــرق ،وهــذه الصيغــة ،كمــا يــرى« ،ســوف تمنــح وجــود
اإلرسائيليــن قــوة أصالنيًّــة ...ســوف تنقذنــا (اإلرسائيليــن)
مــن املقارنــة مــع الصليبيــن ،الذيــن كانــوا هنــا لوقــت
38
قصــر فحســب».
يف قصائــده األوىل ،ظ ّلــت مســألة البحــث عــن «األصالنيّة»
معضلــة مؤ ّرقــة بالنســبة لبيطــون .يف قصيدتــه «حــوار
مختــر» ،املنشــورة عــام  ،1976وقــت أن كان حــراك
الرشقيــن يف إرسائيــل قــد بلــغ أوجــه ،يُنشــد بيطــون يف نربة
إنــكار« :مــا الــذي يعنيــه أن تكــون أصالنيًّــا؟ /أن تركــض
وســط شــوارع ديزنغــوف وتــرخ يف لهجــة مغربيــة /أنــا
مــن املغــرب ،أنــا مــن املغــرب» 39.لكــن اآلن ،بعــد أربعــن

ً
امتدادا للمنفى كما هو لدى
يمكن القول إن البحر ،بالنسبة لبيطون ،لم يكن
ّ
ً
بيالك؛ كان عوضا عن ذلك المتنفس الوحيد خارج «علب السردين» الموصوفة في
ّ
َ
المنفي بين ّ
ّ
هويتين .لكن على ّأية حال ،ال يذكرنا ذلك بمقوالت
ووطن
قصائده،
ّ
مفكري ما بعد الصهيونية عن «نفي المنفى» ،هو باألحرى ،ولدى موضعته ضمن
ّ
ّ
ّ
ًّ
مفاهيميا ألسطورة
«تطو ًرا
األيديولوجيا الصهيونية التي يتبناها بيطون ،يمثل
«نفي المنفى» ذاتها.

عامً ــا عــى حركــة «الفهــود الســود» ،و«االنقــاب الســيايس»،
ينتهــي الــراع بــن «يعيــش» و«إيريــز» ،عنــد حــدود
هــذا البحــر الــذي يمــوج بــن شــواطئ مراكــش ويافــا.
واآلن ً
أيضــا ،بعــد ســنوات «الثــورة» التــي ظــ ّل خاللهــا
يــردّد «أنــا مــن املغــرب» يف شــوارع ديزنغــوف ،يجــد ذلــك
الشــاعر الصهيونــي هويّتــه املتّســقة حــن يقــول« :أنــا مــن
ّ
املتوســط».

احتالل البحر
البحــر يغ ّ
طــي اليابســة؛ هــو ال يملــك حــدودًا ،هــو حـ ّر.
البحــر ليــس ّ
مقســمً ا بــن الدولــة والنــاس املوجوديــن
عــى األرض ،ليــس ثمّ ــة بــرازخ بــن املحيطــات ،ال حواجــز
أو حــدودًا مقيِّــدة .الشــعوب التــي تمتلــك قاعــدة إقليميــة
ومينــا ًء قــد تجــوب العالــم ،وتقــرع ك ّل بحــر قــد يضــع
حزامً ــا حــول هــذا الكوكــب .األرض تشــطر األمــم؛ والبحــر
يوحّ دهــا ويق ّربهــا .هــو ينمّ ــي وحــدة البرشيــة؛ يفتــح ً
آفاقــا
ومســاحات جديــدة غــر مرئيــة لنــا ،نحــن الواقفــن عــى
40
الشــاطئ»( .بــن غوريــون)1954 :
«مثلمــا جئنــا هنــا حتّــى نجعــل الصحــراء تــورق؛ نحــن
أتينــا ً
أيضــا الحتــال مســاحات البحــر» (بــن غوريــن:
41
)1954
................................
يف ضــوء مــا ســبق ،يمكــن القــول إن البحــر ،بالنســبة
لبيطــون ،لــم يكــن امتــدادًا للمنفــى كمــا هــو لــدى بيالــك؛
ّ
ً
املتنفــس الوحيــد خــارج «علــب
عوضــا عــن ذلــك
كان
َ
املنفــي بــن
ووطــن
الرسديــن» املوصوفــة يف قصائــده،
ّ
هويّتــن .لكــن عــى أيّــة حــال ،ال يذ ّكرنــا ذلــك بمقــوالت
مف ّكــري مــا بعــد الصهيونيــة عــن «نفــي املنفــى» ،حــن
قــرؤوا يف ذلــك املفهــوم مح ـوًا للثقافــة الرشقيــة بوصفهــا

ثقافــة «منبــوذة» .هــو باألحــرى ،ولــدى موضعتــه ضمــن
األيديولوجيــا الصهيونيــة التــي يتبنّاهــا بيطــون ،يمثّــل
«تطــوّ ًرا مفاهيميًّــا ألســطورة «نفــي املنفــى» ذاتهــا؛ ذلــك
ّ
ـي بوصفــه حــارضً ا ال غائبًــا؛ بوصفــه
أن املنفــى هنــا منفـ ّ
ّ
صــرورة تاريخيّــة مرتاتبــة ،ولحظــة اتصــال ال انقطــاع
عــن «أرض امليعــاد».
الحديــث عــن إيريــز بيطــون يعنــي الحديــث عــن
إرسائيــل مــا بعــد هيمنــة الحــزب الواحــد« ،إرسائيــل
الثانيــة» ،متعــدد ِة الثقافــات ،ومتنوّعــة اإلثنيــات ،واملفتوحــة
أكثــر مــن ذي قبــل عــى العوالــم البعيــدة ،وعــى عواملهــا
الداخليــة :إرسائيــل الرشقيّــة أكثــر مــن أي وقــت مــى .ولنا
أخــرًا ،بعــد ك ّل هــذا النقــاش ،ويف ظــ ّل ازدواجيّــة «نفــي
ّ
املتوســط «اكتشــاف»
املنفــى» تلــك ،أن نســأل :هــل كان هذا
بيطــون وح ـدَه يف إرسائيــل ،حيــث ظ ـ ّل «النطــاق البحــري
غائبًــا تقريبًــا عــن الخطــاب العــام ،لــدى أمّ ــة غــر معروفة
بتاريخهــا أو ثقافتهــا البحريــة»؟ 42ويف أيّ ســياق يمكــن أن
نقــرأ ذلــك التحــوّل الجوهــريّ بــن ثنائيــة الجبــل والبحــر،
بوصفهمــا ثيمــة ثقافيّــة؟
عــى هامــش الســؤال ،ال يمكــن أن يكــون بيطــون مجـ ّرد
اســتثناء هنــا ،فهــذا األخــر بعــد أن أصبــح أوّل رشقــي/
ســفاردي يفــوز بأرفــع جائــزة أدبيــة يف إرسائيــل ،وبعــد أن
أوكلــت لــه مهمّ ــة تأصيــل الثقافــة الرشقيّــة يف املناهــج
الرســميّة بتفويــض مــن وزيــر الرتبيــة والتعليــم آنــذاك،
نفتــايل بينــت؛ لــم يعــد مزويًّــا إىل هامــش املؤسســة ،وبــات،
أخــرًا ،جــزءًا مــن الثقافــة املهيمنــة .يمثّــل بيطــون هنــا
أيقونــة إلرسائيــل التــي تنــزع نحــو الرشقنــة؛ إرسائيــل
التــي تخ ّ
طــت ،عــى األغلــب ،مرحلــة االنفتــاح عــى العوالــم
البعيــدة ،دون أن تبارحهــا تمامً ــا ،ودخلــت أكثــر يف طــور
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االنفتــاح عــى محيطهــا اإلقليمــي؛ إرسائيــل التــي لــم
تعــد «أرض اللبــن والعســل» فحســب ،وصــار لـ«الحمــص»
و«الفالفــل» مــكان بــن رموزهــا القوميّــة؛ إرسائيــل التــي
اختفــت فيهــا املقولــة الســائدة عــن العــرب« :يريــدون
رمينــا يف البحــر» ،وصــار هــذا األخــر ،بـ ً
ـدل مــن ذلــك،
ممــ ًّرا إليهــم.
مــن هنــا ،يظــ ّل بيطــون ،كمــا بياليــك ،ابــن ســياقه،
وهــو بالــرورة ســياق اســتعماري .هــذا الســياق الثقــايف
ّ
بـ«متوســطيّة» إرسائيــل،
الــذي ينــادي فيــه بيطــون
ّ
ويؤســس ألجــل ذلــك مــا يطلِــق عليــه اســم «املركــز
ّ
املتوســطي الــدويل ّ يف إرسائيــل للعالقــات الثقافيــة مــع دول
ّ
املتوســط والــدول العربيــة» ،هــو ذاتــه الســياق البيئــي/
الجغــرايف الــذي بــدأت ّ
تدشــن فيــه بلديــة تــل أبيــب (املدينة
التــي بــدت شــوارعها ،يف الســابق ،وكأنهــا تهــرب مــن
البحــر) مشــاريع إلنشــاء مســارات بحريّــة ،ومبــان حرضيّة
ّ
املتوســط ،تحــت مســمّ ى «واجهــة البحــر» و«واجهــة
قبالــة
شــاطئ البحــر» ،والهــدف مــن ذلــك ،كمــا يــرد يف املخ ّ
طــط،
هــو «تعزيــز ارتبــاط املدينــة بالبحــر ،وإنتــاج بيئــة بحريّــة
صحيّــة» 43.كال الســياقني ،يف الواقــع ،ال ينفــ ّكان ً
أيضــا
عــن الســياق الراهــن الــذي نواكبــه؛ عــن «صفقــة القــرن»
التــي بــدأت مــن جزيرتــن إســراتيجيّتني بــن البحــر
ّ
واملتوســط ،همــا تــران وصنافــر 44،والتــي غمــز
األحمــر
أفيغــدور ليربمــان مــن قناتهــا ،عــى األرجــح ،متح ّدثًــا عــن
«ســام إقليمــي مــع العــرب» صــار أقــرب مــن أي وقــت
مــى 45،وهكــذا فعــل بنيامــن نتنياهــو ً
أيضــا حينمــا
أبــدى حماســة إلتمــام مــروع «قنــاة بــن غوريــون» لربــط
ّ
املتوســط بالبحــر األحمــر 46،ولنــا أن نســتغرق هنا يف
البحــر
تأمّ ــل مــا يحملــه هــذا الربــط مــن دالالت تتجــاوز الجانــب
الســيايس ،وتتعــدّاه إىل أبعــاد ثقافيّــة واســراتيجيّة أكثــر
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ً
عمقــا :الربــط بــن حلــم «الســام االقتصــادي» والســيادة
اإلقليميــة؛ بــن املحيــط العربــي و«الجــذور» األوروبيــة؛
بــن إرسائيــل «الرشقيــة» وإرسائيــل «الغربيــة”.
يف ظــ ّل هــذا الظــرف التاريخــي ،لــم يعــد ذلــك
الخ ـ ّ
ط األزرق عــى امتــداد الخارطــة اإلرسائيليــة مج ـ ّرد
حــدود فاصلــة ،وال نافــذة مرشعــة إزاء األخطــار واألعــداء
املحتملــن .أصبــح اليــوم امتــدادًا مفتوحً ــا أمــام شــهيّة
املســتعمر ،ومنجمً ــا للفــرص والثــروات .يظهــر اليــوم
املتوســط لـ»يبـ ّ
ّ
ـر»
حقــل «ليفياثــان» الغــازيّ يف أعمــاق
بتحويــل إرسائيــل إىل دولــة منتجــة للطاقــة ،ويقـدّم لهــا،
يف ظــ ّل املعطيــات السياســية الراهنــة ،مفاتيــح حلــم
شــمعون برييــس :التحــوّل إىل مركــز اقتصــادي ســياديّ
يف اإلقليــم .غــر ّ
الغرائبــي (ليفياثــان)
أن ذلــك االســم
ّ
ّ
يحفزنــا لـ«التنقيــب» أكثــر عــن داللتــه ،ال ســيما أنّــه ال

يحمــل إيحــاءات «إيجابيّــة» أو «بشــائريّة» يف الكتــاب
املقــدّس ،إذ يظهــر يف ســفر إشــعيا بوصفــه «ثعبانًــا
ً
مقوّســا» ثــ ّم «ثعبانًــا لولبيًّــا» ،وكالهمــا «ســيعاقبه
الــرب بســيفه العظيــم الجبــار» يف آخــر الزمــان (إشــعيا:
ّ
مفــر «التنــاخ» ،رغــم ســوداويّة
 47.)27:1لكــن
الصــورة التوراتيّــة ،يــرى يف ذلــك «الوحــش» املفــرض
رمـ ًزا للخــر؛ «فالــرب ذبــح األنثــى لئــا تتكاثــر األنــواع،
واختــزن لحمهــا للوالئــم التــي ســتوهب للصالحــن لــدى
ظهــور املســيح» 48.التأمّ ــل يف دالالت هــذا الرمــز البحــري
قــد ّ
يوفــر خاتمــة جيّــدة لهــذا النقــاش؛ اآلن يمكــن لنــا
أن نختــر ك ّل تلــك املســافة بــن بياليــك وبيطــون،
ونقــدّم مقولــة هــذا البحــث يف صــورة مكثّفــة :هكــذا
يتحــوّل البحــر ،يف لحظــة اســتعماريّة مــا ،مــن رمــز
للمنفــى ،لينقلــب ،يف لحظــة اســتعماريّة موازيــة ،إىل رمــز
لـ«الخالص».
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