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 إإشكالية ترجمة ررووااية "االسكرية" 

 إإلى االلغة االعبرية لنجيب محفوظظ
 جمال عبد السميع الشاذلى/    أ.د

   مركز الدراسات الشرقية  ريمد 
 جامعة القـاهرة

  
 

 
 مقدمة

اجتهـــــت العديـــــد مـــــن الـــــدول اىل االعتمـــــاد علـــــى األدب كوســـــيلة للكشـــــف عـــــن طبيعـــــة 
ــرز احملــاوالت املعاصــرة ىف هــ تمعات،ولعــل أب ت املتحــدة ا ــه الــوال ذا اإلطــار هــى مــا قامــت ب

ىن خـالل احلـ ؛ نظـًرا لعـدم )1945-1939رب العامليـة الثانيـة (األمريكية لدراسة األدب اليـا
ىن، لواقــع اليــا ت املتحــدة األمريكيـة  ن قــد دخلـت احلــرب جبــوار  معرفـة الــوال إذ كانـت اليــا
ســـم "دول احملـــور" مث دخلـــت ا ت املتحـــدة األمريكيـــة احلـــرب جبـــوار أملانيـــا فيمـــا عـــرف  لـــوال

ســم "دول احللفــاء" ، ــا  بريطانيــا وفرنســا ، فيمــا عــرف  ونتيجــة للدراســات األدبيــة الــىت قــام 
ت املتحـــدة األمريكيــة أن تكشــف عــن العديــد مـــن  البــاحثون األمريكيــون ، اســتطاعت الــوال

ىن، تمع اليا لقنبلـة وانتهى املطاف بقصـف مـدينىت هريوشـ جوانب ا نيتيني  يما وجنـازاكى اليـا
ت املتحدة األمريكيـة بدراسـة واقـع السـوفيت  النووية ألول مرة ىف التاريخ . كما اهتمت الوال

  ).1(خالل حكم ستالني للكشف عن جوانب هذا الواقع 
وقد صارت الصهيونية على الضرب نفسه منذ أن وضعت فلسطني نصب أعينها واهتمـت 

العربية ، وواقعها الذى تعيشه حىت تستطيع أن حتدد أبعاد  تلـك الشخصـية بدراسة الشخصية 
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ـا ، وتفردهـا مـن أجـل محلهـا علـى اهلجـرة، رها.وكـان األدب العـرىب هـو  ومسا والرحيـل وتـرك د
ىف الكشــف عــن  ومــن بعــدها إســرائيل ، أحــد األســس املهمــة الــىت اعتمــدت عليهــا الصــهيونية،

تمع العرىب وحتركت   ىف هذا اإلطار من خالل جانبني مها : واقع ا
تمع العرىب. -1 جناسه املختلفة للكشف عن طبيعة ا  دراسة األدب العرىب 
ترمجة األدب العرىب إىل اللغة العربية حىت تساعد القارىء اإلسرائيلى على فهم ما يضمه  -2

 هذا األدب من أفكار وقضا تكشف عن طبيعة الواقع العرىب . 
اائيل  ووأأددبب نجيب محفوظظ : أأوو : إإ

أولــت إســرائيل األدب العــرىب اهتماًمــا خاًصا؛بوصــفه أحــد احملــاور املهمــة الــىت تســاعد علــى 
تمع العرىب،وكانت ترمجة هذا األدب هى إحدى وسائل إسرائيل ىف هذا.  فهم طبيعة ا

برتمجة  ونظًرا ملا يتمتع به جنيب حمفوظ من مكانة أدبية عربية وعاملية فإن إسرائيل قد قامت
عدد غري قليل من أعماله األدبية،و"رواية السـكرية" أحـد هـذه األعمـال،وهى الرتمجـة الـىت قـام 

روايــىت  –كــذلك   –ـا األديــب اإلسـرائيلى العراقــى األصـل ســامى ميخائيــل ، والـذى تــرجم لـه 
ألدب  "بــني القصــرين" ، و"قصــر الشــوق" ، أى أنــه قــام برتمجــة الثالثيــة . واهتمــام إســرائيل 

حيـة  حيـة الدراسـة ، أم مـن  العرىب بصـفة عامـة،وأدب جنيـب حمفـوظ بصـفة خاصـة سـواء مـن 
 الرتمجة يعود جلملة من األسباب من أمهها :

لقاهرة  1911الذى ُولد عام  –جنيب حمفوظ  -3 ء العرب ، سواء من  –م  من أهم االد
حية كيف هذا اإلنتاج الـذى يتعـ رض ملراحـل خمتلفـة مـن حية كم إنتاجه األدىب،أو من 

تمع املصرى . لتاىل ا  التاريخ املصرى وواقع هذا التاريخ ، و
ء املصـــريني ، والعـــرب حتقيقـــا للشـــهرة ىف العصـــر  -4 يعتـــرب جنيـــب حمفـــوظ مـــن أكـــرب االد

احلــديث . وحظــى بشــعبية كبــرية خــارج حــدود مصــر والعــامل العــرىب كمــا حتظــى مؤلفاتــه 
لــغ ومتزايــد مــن جانــب تمــع  هتمــام  البــاحثني األجانــب ىف جمــاالت األدب العــرىب وا

املصــرى ، وزاعــت شــهرته ىف اخلمســينيات كأديــب واقعــى كمــا عــرف منــذ اخلمســينيات 
ته الرمزية .  بكتا
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لدى جنيب حمفوظ رؤية واضـحة للمجتمـع وحلكامـه وأنـه إذا كـان ىف كـل عصـر ىف مصـر  -5
خلقـــت وراءهـــا نصـــًبا تـــذكار هرمـــه ، وإذا كانـــت كـــل شخصـــية ذات مكانـــة عاليـــة قـــد 

تـه،وهو أبـو اهلـول  لألجيال الالحقة ، فإن اهلرم الذى خلقه جنيب حمفـوظ وراءة هـو روا
الرابط عند أقدامها . وجنيب حمفوظ هو األديـب املصـرى الـذى وضـع كـل زعمـاء مصـر 

ريـخ مصـر القـدميخالل هـذا القـرن داخـل هرمـه اخلـاص . ف تـه حتكـى  رخيهـا ىف روا ، و
 لعصر احلديث .ا

ته إىل التفرغ إلصالح األوضاع الثقافيـة للعـامل العـرىب لكـى ال  -6 دى جنيب حمفوظ ىف كتا
 يعود العرب إىل حياة البداوة ،والنصر بعد نفاد الثروة البرتولية احلالية .

هتمام الدارسني والنقاد اإلسرائيليني منـذ سـنوات بعيدة؛ألنـه جعـل  -7 حظى جنيب حمفوظ 
تــى الربوفســور ساســون ســوميخ رئــيس الروايــة ا لعربيــة،ركًنا أساســًيا ىف األدب العــرىب و

دب جنيب حمفـوظ ، ومـن  قسم األدب العرىب ىف جامعة تل أبيب على رأس من اهتموا 
أهـــم كتبـــه حـــول جنيـــب حمفـــوظ "دنيـــا جنيـــب حمفـــوظ" ، و"ثالثـــة فصـــول ىف أدب جنيـــب 

 حمفوظ" .
ة الســـــائدة ىف العـــــامل العـــــرىب حنـــــو اإلســـــرائيليني وتبـــــىن جنيـــــب حمفـــــوظ نظـــــرة مغـــــايرة للنظـــــر 

واليهود،فإسرائيل متواجدة ىف وعيه الداخلى ليس كالغول املخيـف ، بـل كوسـيلة للتعـرف علـى 
مــن إســرائيل مثلمــا  –بســبب موقفــه  –ومل يتعــرض أديــب عــرىب للهجــوم  .) 2(مواقــف خصــومه 

بتة تكمن ىف إ جيـاد أسـلوب آخـر للتعامـل معهـا تعرض جنيب حمفوظ ، فقد كانت له وجه نظر 
 .) 3( 1967غري احلروب،وقد أعلن جنيب حمفوظ عن موقفه هذا عقب هزمية يونيو 

وحجبت األعمال الدراميـة املقتبسـة  1973ونتيجة هلذا ُمنع جنيب حمفوظ من الكتابة عام 
ته ىف تلفاز الدولة ، وذلك بعد أن وقع عريضة مع عـدد مـن كتـاب مثقفـى مصـر ت علـن من روا

إســتياءها مــن حالــة الالســلم والالحــرب الــىت كانــت ســائدة ، وتطالــب الســادات بضــرورة إختــاذ 
قرار ىف هذا الصدد ويعلق جنيب حمفوظ على ما تعرض له من هجوم آنذاك فيقول : "لقد كان 
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هجوًما مؤملًا حقا ألنه كان يتعلق بشرىف الوطىن ذاته ، فحني أعرب عن رأى سياسى فإنىن أتوقـع 
يكــون ىل أحــدهم أحســنت وأن يقــول ىل عشــرة آخــرون : أســأت ، ويقــال ىل : دعــك مــن أن 

لسالم والتفاوض فيقـال إنـىن  دى  السياسة وأبقى ىف أدبك ، كل هذا مقبول مىن لكن حني أ
 )4( عميل إسرائيلى " 

تمعـات العربيـة، وعلـى  ولكن جنيب حمفـوظ عنـدما يـدعو إىل ذلـك ، فإنـه ال خيشـى علـى ا
ا تضرب جبذورها ىف املاضـى السـحيق ، فهـى األجـدر علـى السـيادة ثقافيًـا الثق افة العربية ؛ أل

على منطقة الشرق األوسط ، فهو يقول حول هـذا "إن مصـر ليسـت فقـرية ىف الثقافـة وال هـى 
رقـى  ضائعة حىت ختشى الثقافات األخرى ، فمنذ سبعة آالف سنة وهى تنتج الثقافة والفنون 

 .)5(ما يكون" 
 ثانيا : ررووااياتت نجيب محفوظظ االمترجمة إإلى االلغة االعبرية :

ت   ت لنجيــب حمفــوظ إىل اللغــة العربيــة ، وتلــك الــروا قامــت إســرائيل برتمجــة عشــر روا
 العشر هى :

، وقد صدرت عن دار نشر  1969"زقاق املدق" وترمجها إسحاق شنبومي إىل العربية عام -1
 عم عوفيد . 

، وصـدرت عـن دار  1970ترمجها منـاحم كـايلبوك إىل العربيـة ىف عـام "اللص والكالب" و -2
ت بوعاليم .  نشر سفر

"حب حتت املطر" وترمجها إىل العربيـة يـوآب جفعـاىن ، وصـدرت عـن دار نشـر متـوز عـام ، -3
1976 

 1978"الشحاذ" وترمجتها إىل العربية حجيتا برنر ، وصدرت عن دار نشر بيربوس عام -4
ت "بـــني القصـــري-5 ن" ، وترمجهـــا إىل العربيـــة ســـامى ميخائيـــل وصـــدرت عـــن دار نشـــر ســـفر

 .1981بوعاليم عام 
ــة مايكــل ســيلع ، وصــدرت عــن دار نشــر كيــرت عــام -6 "ثرثــرة علــى النيــل" وترمجهــا إىل العربي

 م.1982
 م.1983"مريامار" وترمجها إىل العربية إسحاق شينوبوم وصدرت عن دار نشر متوز عام -7
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ت "قصـــر الشـــو -8 ق" وترمجهـــا إىل العربيـــة ســـامى ميخائيـــل ، وصـــدرت عـــن دار نشـــر ســـفر
 1984بوعاليم عام 

ـــة وصـــدرت عـــام -9 ـــل إىل العربي ، عـــن دار نشـــر  1987"الســـكرية" وترمجهـــا ســـامى ميخائي
ت بوعاليم .  سفر

عـن دار نشـر  1990عـام  إىل العربيـة دافيـد سـجيف ، وصـدرت "أوالد حارتنا" وترمجها-10
 ).6(العم

ثية :   ثالثا : نجيب محفوظظ وواالث
ت  –بني القصرين  –تعترب ثالثية جنيب حمفوظ "قصر الشوق  السكرية" من أهم روا

ا تعاجل فرتة زمنية  ت جنيب حمفوظ بصفة خاصة . نظًرا أل األدب العرىب بصفة عامة ، وروا
ريخ مصر ، وهى فرتة االحتالل اإلجنليزى ملصر ، ومقاومة امل هيك عن مهمة ىف  صريني له، 

ء غري جنيب  ا تعد مبثابة شكل روائى جديد ىف األدب العرىب قل أن جنده منتشرا لدى أد أ
سم "رواية األجيال"  اية القرن  –حمفوظ . وتعرف الثالثية  الىت ظهرت ىف األب العاملى ىف 

احلقيقيون ىف الثالثية فاألجيال ىف الرواية هم األبطال  )7(التاسع عشر وبداية القرن العشرين
-م1917الىت تتعرض لثالثة أجيال ىف أسرة واحدة ، فرواية بني القصرين تغطى الفرتة من 

، وتغطى رواية السكرية  1927-1924م ، وتغطى رواية قصر الشوق الفرتة من 1919
 –حسب أقوال جنيب حمفوظ  –وقد استغرقت كتابة الثالثية  .)8(1944-1935الفرتة من 

نوات مابني تفكري وكتابة ، وقد ختلل العمل فيها فرتات انقطاع متتالية ، انتهى منها أربع س
، وحول هذا يقول جنيب  1957-1956، ونشرت عامى  1952جنيب حمفوظ ىف أبريل 

حمفوظ "ختللت كتابىت للثالثية فرتات انقطاع متتابعة بسبب عملى ىف التفتيش بوزارة 
 )9(بني تفكري وكتابة أربع سنوات"  األوقاف،واستغرق العمل فيها ما

ء متجسًدا ىف السيد أمحد عبد اجلواد ،  وإذا كانت رواية بني القصرين تصور جيل اآل
وزوجته أمينة فإن رواية "قصر الشوق" جتسد جيل األبناء متمثال ىف كمال عبد اجلواد ، ورواية 

سني من زوجته األوىل وعبد املنعم  "السكرية" جتسد جيل األحفاد متمثًال ىف رضوان ابن 
 وأمحد شوكت أبناء خدجية .
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 رراابعا : ترجمة ررووااية "االسكرية" إإلى االلغة االعبرية :
على أيدى الكاتب  –متت ترمجة رواية "السكرية" لنجيب حمفوظ كما ذكر سابق 

م ، وهاجر إىل 1926الذى ولد ىف بغداد عام  –اإلسرائيلى العراقى األصل سامى ميخائيل 
روايىت "قصر الشوق" و "بني القصرين"  –كذلك   –والذى ترجم  –م 1948ني عام فلسط

 أى أنه ترجم الثالثية إىل اللغة العربية .
للغة العربية ؛ لنشأته وإقامته فرتة ىف  وعلى الرغم من معرفة سامى ميخائيل اجليدة 

للغة العربية الىت عرفها جيًدا حبكم يهوديت ه،والىت صارت لغته الرمسية العراق،ومعرفته اجليدة 
بعد هجرته من العراق ، أى أنه قد توافرت فيه مسة من أهم مسات املرتجم وهى أن يكون 
املرتجم متقنا للغته األم واللغة األجنبية الىت يرتجم منها ، إال أن ترمجته لرواية السكرية مل تكن 

خائيل للسكرية ، فيما دقيقة ىف بعض مواضعها ، وجنمل مالحظاتنا على ترمجة سامى مي
 تى :

 عنواانن االرووااية :‐-1
"بيت ىف "בקהיר בית" مل يرتجم سامى ميخائيل عنوان الرواية كما هو،بل غريه وأمساه

ً فرًعيا،وهو ذا،بل أضاف عنوا "الثالثية "הקהירית הטרילוגיה"القاهرة"، ومل يكتفى 
لث"،"שלישי דור"اجلزء الثالث""ג חלק"القاهرية"   وكان جيب عليه أن يرتجم "جيل 

عنوان الرواية كما هو؛ألن اسم العمل يكشف عن هويته،وخاصة إذا كان اسم العمل يدل 
وهو "السكرية" وهو أحد أحياء القاهرة القدمية . فنجيب حمفوظ "استخدم من  على مكان ،

ر الشوق اسم املكان دليال لتحديد رقعة األحداث ىف كل جزء من الثالثية بني القصرين مث قص
وحىت عندما ورد )10( ، مث السكرية ، فما زال حى األزهر هو موطن الشخصيات ىف الرواية"

اسم السكرية ىف منت الرواية مل يرتمجه سامى ميخائيل بنطقه الصحيح، بل ترمجه على النحو 
عليه أن الُسًكرِيَة وكان جيب "ַאְלסוְקִרָיה"الَسْكَرية ومل يرتمجه"ַאְלַסְקִרָיה"التاىل مشكال

للغة العربية . وجنيب  يرتمجها كما تنطق ىف اللغة العربية ، وخاصة أن املرتجم على دراية جيدة 
أما سامى ميخائيل  ،)11(ية" و"تشجعت لذلك فزارت السكرية"حمفوظ يقول ىف "السكر 
تشجعت بذلك وزارت " )12("באלסקריה וביקרה התעודדהفرتمجها إىل اللغة العربية " 
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  . )13("وجتدر اإلشارة إىل أن لفظ "السكرية" قد ورد ىف مواضع أخرى . "السكرية
سماءء :‐-2  ترجمة اا

قام سامى ميخائيل برتمجة األمساء العربية اىل اللغة العربية ، وكان جيب عليه عدم ترمجة 
 ירחוןهذه األمساء ونقلها إىل العربية كما هى ، فسامى ميخائيل ترجم"جملة الفكر" إىل "

" فنجيب حمفوظ يقول ىف "السكرية" "وكان يريد أن يقرأ ، على األقل ىف كتاب "ההגות
لة الفكر "  "منبعا الدين واألخالق" لربجسون ، وأن يراجع مراجعة أخرية ىف مقالة الشهرى 

 . "ההגות ירחוןوترمجها سامى ميخائيل إىل " )14(
يقول جنيب حمفوظ ىف السكرية  والشىء نفسه جنده ىف ترمجة جملة "اإلنسان اجلديد" ، إذ

"   ،وترمجها سامى ميخائيل إىل)15("أخريا اهتدى شوكت إىل مبىن جملة اإلنسان اجلديد" 
 " )16(" החדש האדם של הבניין את שווכת אברהים אחמד מצא לבסוף

) . لقد كان جيب على سامى ميخائيل "وىف النهاية وجد إبراهيم شوكت مبىن اإلنسان اجلديد
ا اسم ال جيب ترمجته.أن يرت   جم اسم جملة اإلنسان اجلديد كما هى ؛ أل

. مجها كما هى ، بل غري ىف الرتمجةوحىت عندما ترجم سامى ميخائيل بني القصرين مل يرت 
ويرتمجها سامى ميخائيل إىل  ،)17(فنجيب حمفوظ يقول ىف "السكرية وبني القصرين" 

ا اسم مكان ىف القاهرة القدمية " "القصرين" ، ومل يرتمجها كما  אלקצריין" هى وخاصة أ
استخدمه جنيب حمفوظ كمكان تدور فيه أحداث اجلزء األول ىف الثالثية مثلما استخدم "قصر 

 الشوق" ، و "السكرية" . 
كما غري ىف ترمجة اسم "الشيخ متوىل عبد الصمد" فنجيب حمفوظ يقول ىف "السكرية" 

 עבד אלמתוואלי השייךسامى ميخائيل إىل" هاوترمج ،)18("الشيخ متوىل عبد الصمد"
. فعرف "متوىل" إىل "املتوىل" وكان جيب عليه أن  "الشيخ املتوىل عبد الصمد" )19(""אלצמד

يرتمجه كما هو.وىف بعض األحيان ترجم سامى ميخائيل امسًا بدال من اسم،وهو بال شك أمر 
لنسبة لل قارىء ، فنجيب حمفوظ يقول ىف غري منطقى؛ألنه حيدث بلبلة ىف فهم املعىن 

ا ىف السادسة والثالثني"  وترمجها سامى ميخائيل )20(السكرية " فلم تصدق خدجية أبدا أ
(ومل تصدق  )21( "בלבד ושש שלושים בת היא כי כלל האמינה לא אמינה,إىل
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ا ىف السادسة والثالثني فقط) . فرتجم "أمينة" بدال من "خدجية" وىف أ حيان أخرى أمينة أبًدا أ
،وترمجها سامى  )22(ترجم سامى ميخائيل االسم كما هو ، فقد ترجم اسم "النحاسني" 

"النحاسني" ، وكان جيب عليه أن يرتجم األمساء السابقة ) 23(" "אלנחסיןميخائيل كما هى "
 كما ترجم اسم "النحاسني" .

 عدمم االدقة فى ترجمة االزمن :‐-3
لدقة ىف  ترمجة الزمن كما جاء ىف رواية  السكرية ؛ ألن جنيب  مل يلتزم سامى ميخائيل 

لزمن الذى يشري إىل فرتة زمنية بعينها،فإنه يهدف من خالله إىل اإلشارة  حمفوظ عندما جاء 
 ومن هنا كان لزاًما على املرتجم أن يتحرى الدقة ىف ترمجة الزمن. إىل هدف معني،

ائيل" لرواية "السكرية" فنجيب حمفوظ واألمثلة على ما سبق كثرية ىف ترمجة "سامى ميخ
 ،)24(اع الصوت اجلديد الذى كان يعىن"يقول ىف "السكرية" "وعدن إىل الصمت ، وإىل مس

(غرقوا  ،)25( "ששר אחר לזמר בשתיקה שקעו שובوترمجها سامى ميخائيل إىل "
نية ىف صمت املطرب بعد أن انتهى من الغناء) وهو هنا أمهل فعل الكينونة الذى جاء  مرة 

عيب من عيوب الرتمجة إذ "إنه يتوجب  –بال شك  –به جنيب حمفوظ ىف السكرية ، وهو 
على املرتجم؛إزاء عملية صعبة كعملية الرتمجة،أن يلعب دورًا مهما وأن يستنجد بكل كفاءاته 
حلضارة أيضا ليتمكن من نقل النص الذى هو بصدد ترمجته نقال  األلسنية والذهنية واملعرفية 

 .)26(دقيًقا وأميًنا وذلك قدر املستطاع" 
،وترمجها سامى )27(حلمه"  وىف موضع آخر من السكرية يقول جنيب حمفوظ "يستيقظ من

 (كان يستيقظ) فرتجم املضارع إىل ماٍض مستمر . )28("  מתעורר היהميخائيل إىل "
رمجها سامى وت ،)29(وىف موضع آخر يقول جنيب حمفوظ "ىف السكرية" "يبدى اإلعجاب" 

، وكرر إعجابه) فرتجم املضارع إىل ماضٍ  (أبدى) 30( "הערכתו את הביעميخائيل إىل " 
الشىء نفسه ىف موضع آخر،فنجيب حمفوظ يقول ىف السكرية "يتأمل صاحبة الفستان" 

مل الفتاة) وقد وردت هذه  )32( "בנערה הסתכל"وترمجها سامى ميخائيل إىل.)31( )
 . )33(رى من الرتمجة الظاهرة ىف أماكن أخ

لدقة ىف ترمجة الزمن فقد ترجم املضارع إىل ماض،فعندما يقول  ومل يلتزم سامى ميخائيل 
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وترمجها سامى ،)34(جنيب حمفوظ "كان كبقية أهل البيت جيامل عائشة ىف شخص نعيمة" 
 באמצעות לעאישה אהדתו את גילה הבית בני שאר ככל "ميخائيل إىل

(أبدى كبقية أهل املنزل تعاطفه مع عائشة بواسطة نعيمة) وهو هنا أمهل فعل  )35("נעימה
الكينونة "كان" وترجم املضارع إىل ماٍض . ويقول جنيب حمفوظ ىف موضع آخر "مل يكن حيب 

"  הממשלתית משרתו את אהב לאوترمجها سامى ميخائيل إىل "  )36(الرمسى"  عمله
وهو هنا أمهل فعل الكينونة "كان" فرتجم املاضى املستمر (مل حيب وظيفته احلكومية) ،  )37(

 إىل مضارع
 االتخبط فى االترجمة بين االمفردد وواالجمع :‐-4

رة أخــرى  مل يلتــزم ســامى ميخائيــل برتمجــة املفــرد واجلمــع فتــارة جنــده يــرتجم املفــرد مجًعــا ، و
أسـه مـن الـدفرت" ىف السكرية "رفـع السـيد ر  –مثال  –يرتجم اجلمع مفردا فنجيب حمفوظ يقول 

(رفـــــع  )39("הפנקסים מן ראשו את נשא האדון، وترمجهـــــا ســـــامى ميخائيـــــل إىل")38(
وكان جيـب عليـه أن  السيد رأسه من الدفاتر) وترجم "دفرت" ىف السكرية إىل "دفاتر" ىف العربية،

يرتمجهــا كمــا هــى مفــرد . ويقــول جنيــب حمفــوظ ىف موضــع آخــر "يــوم اجلمعــة رجعــت الفــروع إىل 
ـــل إىل " )40(ل" األصـــ (ىف  )41(" "לחוק שבים כולם היו וו בימיوترمجهـــا ســـامى ميخائي

م اجلمعة" . م اجلمعة وعادوا مجيعا إىل الشريعة" وترجم يوم اجلمعة ىف السكرية إىل "أ  أ
 عدمم توحيد ترجمة االكلماتت :‐-5

لمة العربية إىل  مل ينتهج سامى ميخائيل منهًجا واحًدا ىف ترمجة السكرية،إذ جنده يرتجم الك
كلمة عربية معينة مث يرتجم الكلمة العربية نفسها إىل كلمة عربية أخرى ، واألمثلة على ذلك  

رة  )43(" בעל.إىل ")42(كلمة "السيد"   –مثال  –كثرية،وهو يرتجم  ،(زوج أو صاحب) و
(نقود)  )54("כסף(السيد) كما جنده يرتجم كلمة "رزق" إىل " )44(" האדוןأخرى يرتمجها إىل "

رة أخرى يرتمجها إىل " كما ") ברוך" )47("(رزق) ، كما جنده يرتجم "أهال )46("פרנסהو
 .)48("אהלןترمجها ىف أحيان أخرى إىل "

حلقيقة ولكن يبدو  ويقول جنيب حمفوظ ىف السكرية "الزمن  سلطانة ، طاملا صارحتك 
 השתנו הזמניםل إىل "وترمجها سامى ميخائي .)49(سلطانة  أنك ال تصدقني 
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 מאמינה שאינך ונראה האמת את אומר אני ושוב שוב,זמרת
( تغريت األزمنة أيتها املطربة وأ أقول احلقيقة مرارًا وتكرارًا ، ويبدو أنك ال  ، )50(""גבירתי

رة ، وإىل זמרתتصدقني  سيدتى) فرتجم كلمة سلطانة إىل "  " (أى مطربة) 
رة أخرى .(أى  سي )51("גבירתי"  دتى) 
عترااضية : ‐-6  إإهمالل االجمل اا

نالحظ من خالل ترمجة سامى ميخائيل لرواية "السكرية" لنجيب حمفوظ أنه أمهل اجلمل 
ىف  –مثال  –االعرتاضية ىف الكثري من املواضع ىف الرتمجة العربية ، فنجيب حمفوظ يقول 

 ברוכהبغضب) " لذى أخاله محزاوى(مث وهو يشري إىل املقعد ا )52(السكرية "أهال وسهًال" 
(أهال وسهال  )53("בבקשה והוסיף אלחמזאוי שפינה כיסא על הורה הבאה

إىل الكرسى الذى أخاله احلمزاوى وأضاف : تفضلى) وهو هنا أمهل اجلملة االعرتاضية ، 
بال شك خلل ىف الرتمجة إذ كان جيب عليه أن يرتجم اجلملة كما ذكرها جنيب حمفوظ .  –وهو 

ىف موضع آخر يقول جنيب حمفوظ "هذا ما ينتظر منك  سيد الكرماء (مث بلهجة حزينة) " و 
 אחר הנדיבים אדון ממך מצפה אני לזהوترمجها سامى ميخائيل إىل " )54(

(إنىن أنتظر منك هذا  سيد الكرماء ، وأضاف بعد ذلك  )55( "נוגה בנימה הוסיפה
، ومل يضعها بني األقواس . وهناك موضع هجة حزينة)هنا أمهل مجلة (مت بل بنغمة حزينة وهو

 .)56(آخر أمهل فيه اجلمل االعرتاضية ىف ترمجته 
ماتت االترقيم :‐-7  إإهمالل ع

مل يهتم سامى ميخائيل بعالمات الرتقيم ىف رواية "السكرية"،فرتجم عدًدا كبريًا من اجلمل 
ك املعىن دون عالمات الرتقيم فـ "إمهال املرتجم نقل عالمات الرتقي م عن األصل يؤدى إىل إر

 )58(ىف السكرية "ما أشق السلم."  –مثال  –فنجيب حمفوظ يقول  )57(ىف ذهن القارىء" 
(ما أشق السلم  )59(" במדרגות העליה עליי קשה כך כל،وترمجها سامى ميخائيل " 

جنيب حمفوظ املعىن ، ويقول   على) دون أن يذكر عالمة التعجب، وهو أمر يؤدى إىل خلل ىف
سامى ميخائيل  ، وترمجها )60(ىف موضع آخر "من شارع فاروق وإليه ، ومن املوسكى وإليه" 

(من بداية فاروق وحىت  ،)61("אלמוסכי לאורך סופו ועד פארוק מתחילתإىل "
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ايتها،ويقول جنيب  متداد املوسكى) إذ أمهل علمات الرتقيم ىف بداية اجلملة،وىف  ايته و
 את יודע אני" وترمجها سامى ميخائيل إىل ،)62(موضع آخر "إىن أعرف واجىب!" حمفوظ ىف 
، (أ أعرف دورى) دون عالمة التعجب ، ويقول جنيب حمفوظ ىف موضع  )63("תפקידי

(قل عمىت) دون  )65("דודתי אמור، وترمجها سامى ميخائيل إىل " )64(آخر "قل عمىت...!"
 . )66(ئيل عالمات الرتقيم ىف مواضع أخرى من ترمجته ذكر النقاط . وقد أمهل سامى ميخا

 االحذفف :‐-8

واحلقيقة أن  حذف سامى ميخائيل بعض األلفاظ العربية ىف ترمجته "للسكرية" إىل العربية،
النقاد يرون ىف هذا أنه من حق املرتجم حذف كلمات من العبارة أو إضافة كلمات إليها مبا 

ائيل أسقط بعض األلفاظ ىف ترمجته وهو ما أثر ىف املعىن ومل ،ولكن سامى ميخ )67(خيدم املعىن 
، وترمجها سامى ميخائيل إىل  )68(قام ليصلى العصر  –مثال  –خيدمه . فنجيب حمفوظ يقول 

ذا أحدث خلال ىف  .)69("להתפלל קם" (قام ليصلى) دون أن حيدد أية صالة ، وهو 
ا صالة العصر املعىن ، فأية صالة يقصدها ، كما أن جنيب حمف وظ عندما حيدد الصالة على أ

يقصد من وراء ذلك معىن معينا ؛ ألنه لو كان يريد أن يشري إىل أية صالة  –بال شك  –،فإنه 
لكان قد تركها دون حتديد . ويقول جنيب حمفوظ ىف موضع آخر "كم كانت سعيدة بعبد 

ا الزوجية املوفقة عامة"   מרוצה היאا سامى ميخائيل "،وترمجه )70(املنعم وأمحد وحيا
(كانت قانعة بعبد املنعم  )71(""שלה הנישואין ומחיי ואחמד אלמונעם מעבד

ا الزوجية) وأسقط لفظى املوفقة ، وعامة وهو  إسقاط أثر ىف  –بال شك  –وأمحد وحبيا
ويقول جنيب حمفوظ ىف موضع آخر "ليست الدنيا وحدها الىت  تغريت ، ولكن الناس  .املعىن 

 גם אלא השתנה העולם רק לאوترمجها سامى ميخائيل إىل "" )72(غريوا أكثر"ت
(ليست الدنيا كلها الىت تغريت ، ولكن الناس) وأسقط من الرتمجة "أكثر" مما  )73( "הבריות

 . )74(الرتمجة رت هذه الظاهرة ىف مواضع أخرى منأثر على املعىن ،قد تكر 
 تغيير االمعنى :‐-9

كتابه "العمدة" "اللفظ جسم وروحه املعىن ، وارتباطه به  يقول "بن رشيق" ىف   
جلسد ، يضعف بضعفه ويقوى بقوته" .وقد ترجم سامى ميخائيل )75(كارتباط الروح 
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معىن مغايًرا للمعىن الذى أراده جنيب حمفوظ ، واألمثلة على ذلك كثرية ، فنجيب حمفوظ 
وترمجها سامى ميخائيل  ، )76(يقول ىف السكرية "ىف إحدى حجرات قهوة أمحد عبده"  

(ىف حجرية ىف قهوة أمحد عبده)  )77("עבדו לאחמד קפה בבית בחדרוןإىل "
ذا غري املعىن الذى يقصده جنيب حمفوظ ؛ ألنه مل يقصد حجرة صغرية أو حجرية  وهو 
ىف قهوة ، ولو كان يقصد هذا لكتبه مباشرة ، ولكن سامى ميخائيل غري املعىن مما أثر ىف 

وترمجها سامى  )78(املرتجم ، ويقول جنيب حمفوظ ىف موضع آخر "ال ال ال" النص
ذا غري املعىن ؛ ألن جنيب حمفوظ عندما  )79(" לא,לאميخائيل إىل " "ال ال" وهو 

يكرر أداة النفى ال فإنه يهدف إىل تؤكيد املعىن ، أى أنه مل يكررها عبثا ، ويقول جنيب 
حلا  سني"حمفوظ ىف موضع آخر "أهال   ערב. وترمجها سامى ميخائيل إىل ")80(ج 

سني) أى أنه غري زمن احلدث ىف الرواية  )81( "יאסין חאג טוב (مساء اخلري  حاج 
، وحدده ىف املساء مع أنه مل يكن كذلك مما أثر على املعىن . وقد وردت أمثلة أخرى ىف 

 .)82(ترمجة سامى ميخائيل غري فيها معىن الرتمجة
 

 ة االخاتم
 اانتهت االدررااسة إإلى ما يلى :

ألدب العرىب بصفة عامة ، وأدب جنيب حمفوظ بصفة  -1 إن إسرائيل توىل اهتماًما خاًصا 
تمع العرىب بصفة عامة  خاصة ، بوصفه مصدرًا مهًما من مصادر الكشف عن طبيعة ا

 واملصرى بصفة خاصة.
ه،ومكانته على الساحتني أولت اسرائيل جنيب حمفوظ أمهية خاصة ، نظرا لغزارة إنتاج -2

إلضافة إىل مواقفه اخلاصة من إسرائيل قبل حرب أكتوبر  األدبيتني العاملية والعربية ، 
 وبعدها ، وهى املواقف الىت انتقد بسببها،بل منع من الكتابة بسببها .

مل تكن ترمجة سامى ميخائيل "للسكرية" ترمجة دقيقة إذ شاب ترمجته العديد من  -3
أثرت على املعىن الذى أراده جنيب حمفوظ ، فلم يرتجم اسم الرواية كما  األخطاء الىت

ذكره جنيب حمفوظ ، مع أنه اسم أحد األماكن ىف القاهرة القدمية ، وليس هذا فحسب 
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، بل عندما ورد "السكرية" ىف داخل الرواية ترمجة إىل "الَسَكرية" ، وليس "الُسَكرية" ،  
مساء بعض األماكن إىل العربية ىف فأحدث خلال ىف كما ترجم أمساء بعض األشخاص وأ

 املعىن .
لدقة ىف ترمجة الزمن ، فنجيب حمفوظ يشري ىف روايته إىل زمن  -4 مل يلتزم سامى ميخائيل 

معني،وسامى ميخائيل يغري هذا الزمن إىل زمن آخر ، كما ختبط ىف الرتمجة بني املفرد 
 واجلمع .

جلمل االعرتاضية ، مما أحدث مل يهتم سامى ميخائيل ىف ترمجته ب -5 عالمات الرتقيم و
 خلال ىف الرتمجة .

، كما غري ته ما أثر ىف املعىن ىف الرتمجةحذف جنيب حمفوظ بعض األلفاظ العربية ىف ترمج -6
 .فا للمعىن الذى يقصده جنيب حمفوظمعىن بعض الكلمات ىف ترمجته خمال
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 :االهواامش
. القاهرة : مكتبة  2، ط 1973أكتوبر  – 1967وىن بني حرىب يونيه د.ابراهيم البحراوى. األدب الصهي )1( 

 . 9-8م .،ص 1981الشباب ، 
ته جنيب  )2( د.حممد حممود أبو غدير. أهداف حركة ترمجة األدب العرىب إىل اللغة العربية (دراسة تطبيقية على كتا

 .59 - 58،ص1998حمفوظ) جملة الدراسات الشرقية العدد العشرون يناير 
 ،1996ة للكتاب ، القاهرة ، جنيب حمفوظ . وطىن مصر ، حوارات مع حممد سلماوى . اهليئة املصرية العام )3(

 .71ص
 ) املرجع السابق.4(  
 . 73)املرجع السابق،ص5( 
)  د.حممد حممود أبو غدير أبو غدير. أهداف حركة ترمجة األدب العرىب إىل اللغة العربية (دراسة تطبيقية على  6(

ته جنيب حمفوظ) ،كت  .  73ص ا
جى جنيب، قصة األجيال بني توماس مان وجنيب حمفوظ . اهليئة املصرية العامة للكتاب ، املكتبة الثقافية 7( )  د.

 . 19 – 18،ص4. 1982) ، 369(
 . 49. ص1988) د. غاىل شكرى. جنيب حمفوظ من اجلمالية إىل نوبل ، اهليئة العامة لالستعالمات ، 8(
، 1999د. فاطمة موسى. جنيب حمفوظ وتطور الرواية العربية ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ) 9(

 . 133ص
 . 97جنيب حمفوظ ، السكرية . مكتبة مصر ، القاهرة ، (د.ت) .،ص  )10( 
 .23املرجع السابق،ص)11( 
 סמי מערבית רגםת,שלישי דור,ג חלק,בקהיר בית,הקהירית הטרילוגיה.נגיב,מחפוז)"12( 

 .2'עמ،1987,א"ת, פועלים ספרית  , מיכאל
  89' עמ.מחפוז,נגיב   )13(
 . 41جنيب حمفوظ ، السكرية . ص )14(
 . 87املرجع السابق ص )15( 
 .69' עמ הקהירית הטרילוגיה.נגיב,מחפוז)16( 
 . 23جنيب حمفوظ  ، السكرية ،ص )17( 
 .21'עמ.הקהירית הטרילוגיה.נגיב,מחפוז)18( 
                 21جنيب حمفوظ ، السكرية. ،ص)19( 
  19'עמ.הקהירית הטרילוגיה.נגיב,מחפוז)20( 
 23جنيب حمفوظ ، السكرية . ص )21(
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  21 'עמ.הקהירית הטרילוגיה.נגיב,מחפוז) 22(
 . 11جنيب حمفوظ، السكرية . ص  )23(
 160 'עמ.הקהירית הטרילוגיה.נגיב,מחפוז) 24(
  10لسكرية . مكتبة مصر ،صجنيب حمفوظ، ا )25(
  10' עמ.הקהירית הטרילוגיה.נגיב,מחפוז) 26(
 بريوت، )جوزيف ميشال شرمي .منهجية الرتمجة التطبيقية .املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،27(

 . 42ص ،1980
 .                   11) جنيب  حمفوظ، السكرية .ص28(
  11'עמ.היריתהק הטרילוגיה.נגיב,מחפוז )29(
  13جنيب حمفوظ. ، السكرية .،ص )30(
 .13'עמ. הקהירית הטרילוגיה.נגיב,מחפוז) 31(
 .13جنيب  حمفوظ ، السكرية ،ص )32(
  13'עמ. הקהירית הטרילוגיה.נגיב,מחפוז) 33(
 .13-14'עמ. הקהירית הטרילוגיה.נגיב,מחפוז) 34(
 . 13جنيب حمفوظ ، السكرية ص )35(
  . 9'עמ.הקהירית הטרילוגיה.נגיב,מחפוז) 36(
 .14جنيب  حمفوظ ، السكرية ،ص )37(
 14'עמ. הקהירית הטרילוגיה.נגיב,מחפוז) 38(
 .16جنيب حمفوظ ، السكرية ،ص )39(
   16'עמ. הקהירית הטרילוגיה.נגיב,חפוז)40(
  22جنيب  حمفوظ. السكرية . ص)41(
  18' עמ עמ.הקהירית הטרילוגיה.נגיב,מחפוז) 42(
 38جنيب  حمفوظ، السكرية .ص  )43(
 .   39'עמ.הקהירית הטרילוגיה.נגיב,מחפוז) 44(
 . 45'עמ .הקהירית הטרילוגיה.נגיב,מחפוז) 45(
 .13'עמ. הקהירית הטרילוגיה.נגיב,מחפוז  )46(
               13'עמ.הקהירית הטרילוגיה.נגיב,מחפוז) 47(
 .18 ص جنيب  حمفوظ، السكرية )48(
  17'עמ עמ.הקהירית הטרילוגיה.יבנג,מחפוז) 49(
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 .שם)50(
 .19) جنيب حمفوظ ، السكرية . ص51(
  18'עמ. הקהירית הטרילוגיה.נגיב,מחפוז) 52(
 .                  19)السكرية ص 53(
 ،  17' עמ עמ.הקהירית הטרילוגיה.נגיב,מחפוז )54(
 . 19حمفوظ ، جنيب ، السكرية . ص)55(
 .  18'עמ עמ.הקהירית הטרילוגיה.נגיב,מחפוז)56(
 . 18' עמ.הקהירית הטרילוגיה.נגיב,מחפוז) 57(
 . 147حممد عبد اللطيف هريدى.فن الرتمجة األدبية.(د.ن)القاهرة ص)58(
 .11) جنيب حمفوظ .السكرية . ص59(
  11'עמ עמ.הקהירית הטרילוגיה.נגיב,מחפוז )60(
 .57جنيب حمفوظ.السكرية ص  )61(
 . 45'עמ.הקהירית וגיההטריל.נגיב,מחפוז) 62(
 .93جنيب حمفوظ .السكرية  ،ص )63(
 73' עמ עמ.הקהירית הטרילוגיה.נגיב,מחפוז) 64(
 . 109 ص جنيب حمفوظ .السكرية )65(
 .85'עמ עמ.הקהירית הטרילוגיה.נגיב,מחפוז" )66(
 18' עמ.שם) 67(
 53ص1966حممد عبد الغىن حسن.فن الرتمجة  ىف األدب العرىب.(د.ن)القاهرة،)68(
 35) جنيب حمفوظ السكرية ،ص69(
 24السكرية ،ص )70(
  .21 עמ.הקהירית הטרילוגיה.נגיב,מחפוז  )71(
 19السكرية .ص.جنيب حمفوظ  )72(
  81 'עמ.הקהירית הטרילוגיה.נגיב,מחפוז) 73(
 . 93',עמ و 17 עמ.שם) 74(
 به ونقده.حتقيق حممد حمىي الدين عبد احلميد.رشيق.العمدة وحماسن الشعر وآدا نبأبو على احلسن ا القريواىن ،)75(

  124،ص 1963(د.ن)القاهرة،1،ج3ط 
 55السكرية .ص.) جنيب حمفوظ 76(
 40' עמ.הקהירית הטרילוגיה.נגיב,מחפוז )77(
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 . 64جنيب حمفوظ السكرية. .ص )78(
  25 עמ.הקהירית הטרילוגיה.נגיב,מחפוז) 79(
 . 57السكرية .ص .جنيب حمفوظ ) 80(
   47'עמ.הקהירית הטרילוגיה.נגיב,מחפוז) 81(
 ,86'עמ,17עמ,1 עמ.הקהירית הטרילוגיה.נגיב,מחפוז)82(
 .78'עמ.שם)83(
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 قائمة االمصاددرر وواالمرااجع 
:االمصاددرر االعربية:  أأوو

 جنيب حمفوظ.السكرية.مكتبة مصر ،القاهرة،(د.ت) -
 ثانيا:االمرااجع االعربية 

.  2، ط 1973أكتوبر  – 1967 حرىب يونيه ابراهيم البحراوى. األدب الصهيوىن بني - 
 .  1981القاهرة : مكتبة الشباب ، 

أبو على احلسن ابن رشيق القريواىن ،. العمدة وحماسن الشعر وآدابه ونقده . حتقيق حممد  -
 . 1963، (د.ن) القاهرة ،  1، جـ 3حمىي الدين عبد احلميد . ط

ة . املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر جوزيف ميشال شرمي. منهجية الرتمجة التطبيقي-
 .198والتوزيع ، بريوت ، 

 . 1988غاىل شكرى. جنيب حمفوظ من اجلمالية إىل نوبل ، اهليئة العامة لالستعالمات ،  -
فاطمة موسى . جنيب حمفوظ وتطور الرواية العربية ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، القاهرة  -

 ،1999 . 
 . 1989يف هريدى. فن الرتمجة األدبية . (د.ن) القاهرة ، حممد عبد اللط -
 .1966حممد عبد الغىن حسن، فن الرتمجة ىف األدب العرىب ، (د.ن) القاهرة ،  -
حممد حممود أبو غدير. أهداف حركة ترمجة األدب العرىب إىل اللغة العربية (دراسة تطبيقية  -

ته جنيب حمفوظ) جملة الدراسات الشرق  . 1998ية العدد العشرون يناير على كتا
جى جنيب. قصة األجيال بني توماس مان وجنيب حمفوظ . اهليئة املصرية العامة للكتاب ، -

 . 1982) ، 369املكتبة الثقافية (
جنيب حمفوظ. وطىن مصر ، حوارات مع حممد سلماوى . اهليئة املصرية العامة للكتاب ،  -

 . 1996القاهرة ، 
 االعبرية :ثالثا:االمصاددرر 
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 ,שלישי דור, ג חלק,בקהיר בית, הקהירית הטרילוגיה .נגיב  ,מחפוז-
  .1987,א"ת, פועלים ספרית,מיכאל סמי מערבית תרגם
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وولى  يهودد االيمن فى أأددبب االهجرةة اا
)﴿1881-‐1903(﴾ 

 نجالء رأفت سالم/   د
 جامعة القـاهرة   

  
 
 

 مقدمة:
احتلت شخصية اليهودى اليمىن مساحة كبرية وممتدة على ساحة األدب العربى احلديث  

ا  خالل مراحله املختلفة،حيث كانت هى الشخصية األوىل من يهود الشرق الىت اصطدم 
وكان يهود اليمن أول طائفة  غرىب بعد هجرته إىل فلسطني،فراح يعرض هلا ىف نتاجه،اليهودى ال

يهودية شرقية تنضم للموشافوت وتقوم بدور حيوى وفاعل ىف عملية االستيطان الزراعى وكانوا 
 أكثرمن سائر الطوائف الشرقية األخرى.

 دب اهلجرة األوىل،والبحث الذى بني أيدينا يعرض لصورة اليهودى اليمىن كما قدمها أ
 البحث لعدة أسباب جنملها فيما يلى: ويرجع اختيار

م إىل فلسطني.-1  دراسة أصول يهود اليمن،وواقعهم احلياتى ودوافع هجر
ا.-2  عرض آلراء كتاب اهلجرة األوىل ىف الشخصية اليمنية على اختالف مكو
ستيطان األوىل كما صورها أدب دراسة الدور الذى قام به اليهودى اليمىن ىف مراحل اال -3

 اهلجرة األوىل.
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عدم وجود دراسة عربية مستقلة عن يهود اليمن ىف أدب اهلجرة األوىل رغم أمهيتها ىف  -4
 الفرتة موضوع البحث.

 ً اائيل يهودد االيمن: : أأوو  : أأصولهم ووددوواافع االهجرةة إإلى فلسطين ووأأحواالهم فى إإ
 أأصولل يهودد االيمن:  ‐-1

احثني أن بداية التواجد اليهودى ىف اليمن يعود إىل القرن السادس قبل يرى بعض الب
رة النىب  ا من ز امليالد أى إىل أولئك الذين رافقوا امللكة بلقيس ملكة سبأ عند عود

ووفقًا هلذه الرواية تكون اليهودية قد وصلت اليمن خالل حكم النىب سليمان  سليمان،
 .)2(قصة ملكة سبأ ىف العهد القدمي قد وردت و .)1(ق.م) 925-965عليه السالم (

بينما يرى البعض اآلخر أن تواجد اليهود ىف اليمن يعود إىل بداية القرن العاشر 
م ىف اليمن بسبب مشاريع النىب سليمان التجارية  ق.م، وتشري  .)3(إذ كان استيطا
البابلى على يد  التواجد اليهودى ىف اليمن يعود إىل فرتة السىبأن املصادر إىل  بعض

بل إىل اليمن بسبب قرب  )4(ق.م 586نبوخذ نصر عام  حيث فر بعض اليهود من 
اليمن منها.بينما يرى آخرون أن التواجد اليهودى ىف اليمن يعود إىل فرتة السىب الروماىن 

  .)5(م 70على يد تيتوس عام 
يربط تواجدهم  ومن خالل اآلراء السابقة ىف أصل يهود اليمن نرى أن الرأى الذى

ألن ماقام به  ىف اليمن بقصة سليمان عليه السالم وامللكة بلقيس هو األقرب للصواب؛
ً ىف اليمنيني خالل  سليمان خالل هذه الفرتة مع ملكة بلقيس ترك_بال شك_أثرًا قو

حيث سخر هللا الريح واجلن لسيد ، هذه الفرتة مما حدا ببعضهم إىل اعتناق اليهودية
ر فيهم هذا املوقف بال شك رغبة بعضهم ىف  قد جاءوا مبلكة بلقيس إليه،سليمان و  فأ

ألن املعجزات هى وسيلة من أهم الوسائل الىت سخرها املوىل تعاىل  اعتناق اليهودية؛
م فال جند نىب إال ووهبه املوىل معجزة، ألنبيائه؛ أضف إىل  حىت يعضدهم ىف دعو

من قد ترك أثرًا بال شك ىف بعض اليمنيني مما حد مصاحبة بعض يهود مللكة سبأ إىل الي
ببعضهم إىل اعتناق اليهودية ،ومن املمكن أن يكون بعضهم قد ختلف عن العودة إىل 
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هيك عن العالقات التجارية بني اليهود  أرض كنعان وقام بنشر اليهودية ىف اليمن 
ن حكم سليمان.وما يؤكد وجهة نظر هذه أن" إسرا ئيل ولفنسون "يقول ومملكة سبأ إ

كما تشري بعض   )6(لون إىل سبأ ىف عهد امللك سليمانحول هذا"كان جتار اليهود يرح
 24املصادر إىل أن عددًا من اليهود قد استوطن اليمن ىف عهد الدولة احلمريية عام 

 .)7(ق.م
وقد انتشرت اليهودية بني العديد من أهل اجلزيرة العربية،ووصلت إىل الذروة خالل 

وتشري املصادر التارخيية إىل أن امللك  ، )8(امليالدى م "ذى نواس" ىف القرن السادسحك
م قد اعتنق اليهودية،وأنه عمل  518أو 517"ذا النواس"الذى حكم اليمن حواىل عام 

لقوة ونشرها بني اليمنيني،وقد قام من أجل ذلك بشن عدة حروب على  على فرضها 
 ) .9(وأتباعهم املسيحيني
نة املسيحية اعتنق عدد كبري من اليهود املسيحية،كما اعتنق وعندم ا ظهرت الد

  عدد آخر منهم اإلسالم بعد ظهوره وظلت البقية الباقية من اليهود ميثلون طائفة دينية
ملسلمني أو هاجروا إىل احلبشة. ويبدو أن عدد  كبرية عكس املسيحيني الذين امتزجوا 

ض يهود احلجاز إىل اليمن،نظرًا لقرب املسافة بني يهود اليمن ازداد بسبب هجرة بع
ذه اخلطوة  اليمن وبالد احلجازوعندما ُضمت اليمن إىل الدولة العثمانية رحب اليهود 
على أمل أن تتحسن أوضاعهم،إال أنه عندما جنح الزيديون ىف النصف الثاىن من القرن 

من صنعاء إىل املنطقة  الثامن عشر ىف استعادة صنعاء،صدر أمر برتحيل كل اليهود
لعودة فيما بعد،فبنوا حيًا منفصًال هلم خارج حدود املدينة.وبعد  الساحلية ، مث مسح هلم 
وصول األئمة إىل حكم اليمن تراوح موقفهم من اليهود من حيث اإلبقاء على وجودهم 

 حصل على مكانة مرموقة لدى األسرة احلاكمة ؛ أو إبعادهم. غري أن من بقى منهم
م ىف صكو  العملة والتجارة،وكان ذلك مشجعًا لتعيني أحد اليهود وزيراً  ذلك ملهار

وقد تبوأ بعض يهود اليمن مراكز اقتصادية مرموقة ).10(اإلمام املهدى  للمالية ىف زمن
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 حيث حرص بعض ملوك اليمن على أن يتوىل بعض يهود اليمن األمور املالية ىف اليمن .
  هجرةة:ووضع يهودد االيمن قبل اال‐-2

متتع يهود اليمن ـ مثل غالبية يهود الدول العربية واإلسالمية ـ بكافة احلقوق السياسية ، 
واالقتصادية واالجتماعية ، ومل يفرق جمتمع اليمن يومًا ما بني ميىن وآخر بناء على الدين أو 

ستثناء موقف األئمة الذى أشر إليه سلفاً.وركز يهود اليمن نشاطهم االق تصادى ىف اجلنس 
لتجارة ـ مثل نشاطهم ىف بقية دول العامل، وتوزعوا بني املدن والقرى.   العمل 

م يعيشون ىف املدن الرئيسة،والقرى،وكان عدد هذه القرى  وكان يهود اليمن قبل هجر
سم " قاع اليهود "ىف مدينة  مخسا وثالثني قرية، م عرف  وعاش أغلبهم ىف حى خاص 

تزايدت  1918وحىت  ،1872ن احلكم الرتكى ىف الفرتة املمتدة من الىت شهدت إ صنعاء،
حركة اهلجرة من القرى إىل املدن وخاصة مدينة صنعاء ،وكان من بني أسباب تزايد قوة اهلجرة 

ن احلكم الرتكى إىل صنعاء أنه ا قدر كبري من األمان واالستقرار إ  )11(ساد 
بة واحدة وكانت أغلب املنازل مكونة من طابقني وكان احلى اليهودى حماطًا بسور ذى بوا

لطني وهلا نوافذ صغرية ، وشوارعها ضيقة . وكان اليهود ينعمون بوضع مريح ، ألن  مبنية 
 .)12(العالقات بني املسلمني واليهود كانت تقوم على تقاليد ألهل البلد

جذائلهم املتدلية أما ملبسهم فلم خيتلف عن بقية سكان اليمن،وأهم ما كان مييزهم هو 
ً الطاقية،أما ملبس الرجل فكان قميصًا طوًيال ذا لون رمادى أو بىن،  على جانىب الرأس.وأحيا

 . )13(ويضع على رأسه طاقية سوداء 
م أهل ذمة، وفيما يتعلق للوضع الديىن، فكانوا يدفعون  فقد تعامل معهم اليمنيون على أ

مة،اجلزية وميارسون شعائرهم الدينية حبري وأقاموا معابد يهودية،وكانوا يتعلمون اللغة العربية  ة 
تسعة وثالثون معبدًا ىف مقابل مثانية  1931وكان ىف صنعاء مبفردهاعام  والصالة داخل املعبد،

 مما رسخ فكرة احلرية الدينية ليهود ولغريهم.) 14(وأربعني مسجدًا 
رف اليدوية،وصناعة األسلحة وصيانتها أما احلياة االقتصادية ليهود اليمنفقد تركزت ىف احل
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ا أغلب يهود اليمن،كما اهتموا ـ بدرجة كبرية  ، فضًال عن صناعة الذهب والفضة الىت عمل 
لعمل ىف االسترياد والتصدير جلالية اليهودية للعمل ىف هذه )15(ـ  .وقد أفضت الثقافة اليمنية 

بشكل سلىب مما جعلها شبه قاصرة على احلرف ؛حيث كان اليمنيون ينظرون إىل هذه احلرف 
هيك عن األعباء املادية املفروضة على الفالحني ىف صورة الضرائب العديدة  اليهود فقط،

 ).16(واملتنوعة،والىت كانت تثقل كاهلهم
ستقرار ىف مناحى احلياة كافة،وهو أمر يشهد مبا اليدعو جماال  وهكذا نعم يهود اليمن 

ن االسالم والد م،بل على العكس كانوا للشك  ول العربية مل يكو أبدًا حجر عثرة ىف حيا
دافعًا كبريًا الستقرارهم،وويتأكد هذا الرأى متامًا إذا عقد مقارنة بني يهود اليمن وغريهم من 

 يهود الدول األخرى والذى اليتسىن البحث الذى بني أيدينا لعقدها.
اائيل ‐- 3  :هجرةة يهودد االيمن ووووااقعهم فى إإ
 يهودد االيمن ووددوواافعهم فى االهجرةة إإلى فلسطين:‐-أأ

اتساقًا مع احلديث السابق عن وضع يهود اليمن فقد ترسخ أن هجرة يهود اليمن إىل 
تمع  فلسطني متت برغبة ذاتية وبدون ضغوط سياسية أو اجتماعية أو دينية من قبل ا

 . )17( اليمىن
دف بدأت هجرة يهود اليمن مع ظهور املنظمة الصهيو   نية وإيفادها مبعوثني إىل اليمن 

لطرق كافة ،فقد كانت هذه املنظمة ختطط جيًدا من أجل دفع  حتريض يهودها على اهلجرة 
ال الزراعى،وضرب )18(عجلة هجرة اليهود اليمنيني م ىف ا ؛وذلك لالستفادة من خربا

م .وكانت وسيلت)19(العمالة العربية الفلسطينية وإقصائها من فلسطني ها ىف ذلك إيهامهم 
 ،ظمة كانوا يتخفون ىف زى رجال دينفاملتحدثون بلسان هذه املن يتعاملون مع يهود متدينني،

لقرب ظهور املسيح  وحياولون دفع اليهود اليمنيني إىل اهلجرة إىل "األرض املقدسة"؛
ميا ن العودة املخلص،وبذلك يضربون على وتر املعتقد الديىن عند يهود اليمن اخلاص  م 

ن احلياة ىف "أرض  .)20(إىل فلسطني مرتبطة بظهور املسيح املخلص فضًال عن اعتقادهم 
لقرب من األماكن املقدسة جيلب هلم اخلري. وأخذ القائمون على  امليعاد"والقدس حتديدًا و

يهود  املنظمة الصهيونية وخباصة ىف جمال االستيطان على الرتويج لالستيطان ىف فلسطني بني
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ت والصراعات  اليمن مستغلني سوء األوضاع السياسية ىف اليمن آنذاك حيث واالضطرا
فضًال عن الصراعات بني األئمة على السلطة؛فأشاعوا أن  النامجة عن سيطرة األتراك عليها،

روتشيلد قد اشرتى مساحات كبرية من أرض فلسطني ليمنحها ملهاجرى اليمن،مما أدى إىل 
.واستمرت الصهيونية ىف اتباع هذا األسلوب ).21(نهم إىل فلسطنيهجرة العديد م

ن بريطانيا احلماية على فلسطني الوإع بلفور، 1917التحريضى،خاصة بعد وعد بلفور عام 
 .1920عام 
ألحداث السياسية وتصاعدها   وكانت حركة هجرة يهود اليمن تتتأثر هبوطًا وصعوًدا 

ثرها بدور السلطات سواء ىف اليمن أو ىف فلسطني،أوحب جم النشاطات الصهيونية فضًال عن 
شخًصا من  200) هاجر 1882_1881.فبني عامى()22(وعدن الربيطانية ىف فلسطني

ا ،وىف عام   1890وىف عام  شخًصا، 450هاجر  1885صنعاء ومن املناطق احمليطة 
فا لضيق جماالت العمل ىف القدس،وىف هاجر 1907 عام انتقلت بعض األسر اليمنية إىل 

ا، 220 وانتشروا ىف  2500هاجر  1908وىف عام  شخًصا من صعدة واملناطق احمليطة 
فا،واجتهوا إىل العمل الزراعى ليحلوا حمل العرب.وعندما نشبت احلرب العاملية  القدس و

ومنذ ذلك التاريخ وحىت قيام 1923مث استؤنفت عام  األوىل توقفت اهلجرة من اليمن ،
وتفيد مصادر  نسمة من اهلجرة السرية،15838وصل عدد يهود اليمن إىل حواىل الدولة 

ىف إطار التهجري الرمسى حبواىل 1950 -1923أخرى أن هجرات يهود اليمن بني عامى
والىت تسمى  1950_1949نسمة ،ويالحظ أن اهلجرة الىت متت بني عامى  58436

جريية ليهود اليمن إىل ؛ هى أكرب عم"הקסמים מרבדبعملية "البساط السحرى" لية 
.ومل )23(نسمة من أصل مخسني ألف يهودى ميىن 47400فلسطني إذ بلغ عددهم حواىل 

هاجر عدة مئات 1962ففى عام  تتوقف هجرة يهود اليمن بعد عملية "البساط السحرى" ؛
 من اليهود الذين بقوا ىف اليمن،وعملت إسرائيل على استغالهلم ىف بناء املستوطنات،وىف

  ).24(استصالح األراضى النائية ،وكدروع بشرية ىف مواجهة العرب
م الىت  ومحل يهود اليمن معهم طابعهم وتقاليدهم االجتماعية اليمنية ،وأساليب حيا
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ىف   أو التغذية طريقة ىف  اعتادوا عليها وهم ىف اليمن؛فهم يتمسكون بكل شىء ميىن سواء
 .  )25(طريقة البناء وما إىل ذلك

 ع يهودد االيمن بعد االهجرةة: ووض‐-2
لعديد من املتاعب ؛فلم جيدوا األرض   اصطدم يهود اليمن عند وصوهلم إىل فلسطني 

ها لدى وصوهلم ،بل كان عليهم أن  انية اجلاهزة الىت تومهوا أن روتشيلد سوف مينحهم إ ا
م على استئجار املساكن املناسبة )26(يسكنوا اخليام واألكواخ فضًال عن  لإلقامة.؛لعدم مقدر

إلضافة إىل تدىن األجور فاجته  قلة فرص العمل املتاحة هلم وتدنيها على مستوى بقية احلرف 
بعضهم إىل التسول،ومن يتعذر عليه ذلك كان التسول مهنته؛لينجو من املوت جوًعا. أما 

ة من يهود النساء فقد اضطررن إىل العمل كخادمات ىف بيوت األشكناز.ورغم أن أعدادًا كبري 
م إىل فلسطني بتحفيز من املنظمة الصهيونية  شرق أورو قد أخذت ىف اهلجرة من بلدا
 إلضافة لعوامل أخرى ،إال أن يهود اليمن كانوا أكثر منهم إنتاجاً داخل املستوطنات ألمرين:

مل أساساً ىف أن أعدادًا كبرية من يهود شرق أورو كانوا من أبناء الطبقة الربجوازية الىت تع -أ
م   إلضافة إىل أ التجارة مما يرتتب عليه افتقادهم غلى اخلربة الالزمة للعمل ىف الزراعة 

جور مرتفعة.   كانوا يطالبون 
إلضافة إىل خربته الطويلة ىف جمال ا -ب هيك أن أجور العامل اليمىن كانت زهيدة  لزراعة 

ال ،نتاجيته امللحوظة ىف هذا إعن جمهوده الوفري و  م كانوا يعيشون ىف  ا فضًال عن أ
ة لظروف البيئة الفلسطينية ورغم ذلك كله فقد فشلت التجربة من جراء  )27(ظروف مشا

إلضافة إىل التمييز  ة يهود اليمن من استغالل أصحاب املزارع أو مستأجريها  معا
م  الشديد ىف املعاملة بينهم وبني اليهود القادمني من شرق أورو ، مما أشعر يهود اليمن 

.وبشكل عام )28(تعرضوا لعملية إغراء كاذب مما دفعهم لالنسحاب من مواقعهم اإلنتاجية
القى اليهود اليمنيون البؤس جراء احملاربة والتصنيف جلماعة السفارادمي الىت تعاىن من 

ألمل نتيجة لوضعهم ىف أماكن معزولة  عجرفة األشكنازمي، وىف  ،وأصبحوا يشعرون 
لشعب املختار" الذى ميثله  دف منعهم من االختالط " ئية وحماصرة أمنية  خميمات 

وبدأ يهود اليمن ىف ظل العزلة العنصرية سواء على املستوى االجتماعى أو  االشكنازمي.
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 االقتصادى. 
وولى:  ثانياً:صوررةة االيهوددىى االيمنى فى أأددبب االهجرةة اا

من ىف أدب اهلجرة األوىل ،وتتمثل هذه الصور فيما من املمكن أن حندد صورة يهود الي
 تى:

 االيمنى متدين: -1
ا شخصية خيتلف مظهرها   تظهر شخصية اليهودى اليمىن ىف أدب اهلجرة األوىل على أ

أما مالحمها  وبؤسها، فقرها عن فمالحمها اخلارجية تكشف ؛ مظهرها الداخلى اخلارجى عن
لتدين والتصاحلالداخلية فتكشف عن عاملها الذى   "ىف قصة  النفس،فمثال مع يفيض 

 )29(القدس" لألديب ى.برزيلى إيزنشطدط" "على أبواب)28(" בשעריירושלים
تتجسد معامل الشخصية اليهودية اليمنية بتدينها وذلك من  ""איזנשטדט ברזילי.י"

المات الفقر خالل لقاء الراوى جبوار "حائط املبكى"برجل ميىن حاىف القدمني تبدو عليه ع
فقد كان وجهه شديد اإلمحرار من كثرة  هذا الرجل كان مبعث دهشة الراوى؛ والبؤس.
وكان صوته يفيض عذوبة عند تضرعه إىل الرب ىف صالته ودعائه،وكان جسده يهتز  البكاء،

من البكاء لدرجة أن الراوى مل يتمالك نفسه ،وراح يغزو عامل هذا الرجل؛عله يصل إىل ما 
من مسو روحاىن؛فانضم إليه ليشاركه ىف التضرع والبكاء"واحلقيقة أن مشهد انضمامه  وصل إليه

الفورى إىل هذا الرجل اليمىن يكشف عن رغبته ىف الدفاع عن يهود اليمن الذين ال جيدون من 
فمن وراء أمساهلم البالية وفقرهم املدقع يتجلى عامل ثرى  الغري سوى نظرات التهكم والسخرية،

 وهو عامل الدين وحول هذا يقول الراوى :) 29(ثناء والتبجيل "يستحق ال
 יתר על הם נעלים כי:  מצאתי זאת והנה תימן בני אחינו את למדתי"

 המה . רוחם ובאמונת בתמימותם אחינו
 כל . עליהם יעלה אשר המושל רוח לפי ולהתפתל להתעקש ידעו לא

 ערבוב שום ליומב פנימית הכרה פי על ובתמים ובאמת יעשו מעשיהם
 תוגתם גם שמחתם. רואים עיני עליהם למשוך זרה מחשבה שמץ

 ליבם ממקור נובעות
 היו מאשר בטהרה אצלם נשארו רבות טובות מידות... הטהור
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 הבטתי ... הקודש אדמת , אדמתם על בשבתם,  לאבותינו
 הטוהר ולעומתם , בבאה ברחוב אשר אשפה גלי ואראה

 )30(" לכותל תחתמ הצרה בסמטא אשר והניקיון
ستقامتهم  "أمعنت النظر ىف أشقائنا اليمنيني؛فإذا ىب أجدهم يتميزون عن بقية إخواننا 

م ال يعرفون املكابرة واللف والدوران حسب إرادة احلاكم الذى يبزهم.يؤدون كل  وتدينهم. إ
رة فوضى حول فكرة غريبة ليجذبو  ا أعماهلم بكل إخالص ومن خالل وعى داخلى دون إ

لعديد من  م ينبعان من قلبهم الطاهر. فقد احتفظوا  م وحز حنوهم املشاهدين.إن سعاد
.نظرت إىل موضع إقامتهم ىف األرض املقدسة  ؤ ا آ اخلصال الطيبة الطاهرة الىت كان يتسم 

مر فإذا ىب أرى أكواًمامن القمامة الىت جتتاح شارع "ببأه" وىف مقابلها الطهارة والنقاء ىف امل
 الضيق الكائن أسفل اجلدار".

الفقرة السابقة مبثابة الئحة دفاع عن يهود اليمن من يهودى أشكنازى كان يشعر 
المشئزاز والنفور من هذه الطائفة قبلما يدرك ماهيتها وجوهرها،لكنه سرعان ما ترجع عن 

هلم،وهو ما  حكمه عليها،وأحذ يكفر عن ذنبه ومل جيد سوى قلمه ليعرب عن اعتذاره وتقديره
يؤكد قول ش.بلوبشتاين"إن أدب اهلجرة األوىل يكثر فيه الدفاع عن طائفة اليهود اليمنيني 

 .)31(بعدما كانت السخرية من نصيبها قبل ذلك "
ا بدورها متيط اللثام عن تدين يهود  "יהודה בן חמדה" )32(أما"محدا بن يهودا"  فإ

ملاذا نعيش" تتجلى معامل شخصية امرأة ")33("חיים אנו מה בשביל"اليمن ففى قصتها
"" تعيش مبفردها ىف القدس بعدما رفضت الذهاب مع "חממה"مينية عجوز تدعى "محما"

فا؛ لنسبة هلا مدينة تفوح منها رائحة الدين وعبقه، أوالدها إىل  ن  فالقدس  وتشعر 
تصور "محدا " هذه .و )34(االحتفال بيوم السبت لن يتم كما ينبغى سوى ىف القدس الطاهرة 

 املرأة ىف بداية القصة على النحو التاىل :
 גם ו מדברת היא ובעזרתה אחת שן רק בפיה . חממה זקנה אישה" 

 שני:  ומרובע ומשולש כפול זהו לבושה שהיא מה כל . אוכלת
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 מטפחות ושלוש זו גבי על זו שמלות ארבע , כותנות שלוש,  חלוקים
 אבל, זה על זה גרביים זוגות ושהשל שנים.  השנייה גבי על אחת

 )35("השני את אחד מכסים אינם בהם החורים
كل من خالهلا.كل ما ترتديه  فقط "محما امرأة عجوز. ىف فمها سنة واحدة تتحدث و

ع ؛عبائتني وثالثة قمصان وأربعة فساتني هذا فوق هذا، وثالثة مناديل للرأس  مثىن وثالث ور
ا ال جتعل  ثة من اجلوارب،زوجني أو ثال هذا فوق هذا. هذا فوق هذا .لكن الثقوب الىت 

 أحدهم يغطى اآلخر"
إذ كشفت من خالله  هنا وصفت "محدا" املرأة اليهودية اليمنية وصًفا تصطك له األمساع؛ 

لكنها من وراء هذا الوصف ومن خالل تواصل األحداث ىف  عن مدى دمامتها وقبحها،
لروحاىن ىف شخصيتها،ذلك اجلانب الذى يضفى نوًعا من تكشف كذلك عن اجلانب ا القصة؛

السمو عليها وجيعل القارئ يلوم نفسه على االنطباع الذى كونه عن هذه املرأة نتيجة ملظهرها 
لتأمل والتعجب. اخلارجى الذى أضحى خلوا من املعىن؛   فجماهلا الروحاىن جدير 

ا املثري للدهشة؛والقصة تتحدث عن أخالقها الفاضلة وعن رؤيتها الد   ينية الثاقبة وإميا
  والذى جعل يوم السبت هو غايتها ومبلغ مهها :

 ופניה חממה אומרת השבת יום בשביל?  חיים אנו מה בשביל"
 ... השכינה תשכון בה הקודש עיר היא ירושלים,  מאושר מאירות
 ידי על נאכל האדם גוף אין ירושלים באדמת כי חממה ומאמינה
 תהי , המתים ותחיית צדקנו משיח של הגדול המפקד ביוםו , תולעים

 תתבטל אז כי . הדור חסידי בין הגדול בצבא חיש ותתיצב הזריזה היא
 כאחד יזכו וכולם , כנשים גברים , שווים יהיו וכולם הנשים עזרת
 אינה . . . חממה ובינתיים . מזיווה ולהנות השכינה פני את לראות

 בכל ומסתפקת , שמנים נתחים דורשת ינהוא , זועמת ואינה מתרגשת
 , פחות מעט יותר מעט ,בעיניה גדול ערך אין לכסף גם.  לה יתנו אשר
 )36(" חיים אנו זה בשביל" הלא, השבת יום ויגיע השבוע שיעבור ובלבד
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 ملاذا نعيش؟ نعيش من أجل يوم السبت. "تقول "محما" وقد أشرق وجهها من السعادة:
كل الدود  املقدسة ومهبط الوحى. أورشليم هى املدينة نه ىف القدس ال  وتؤمن "محما" 

ننا سنقر ونصدق بيوم حشد املسيح لليهود، جسد اإلنسان، ن عملية إحياء املوتى  و و
ستكون مبنتهى السرعة وستمثل بسرعة ىف امللكوت األعلى بني يدى الرمحن.وحينئذ ستلغى 

 وحيظون مجيًعا برؤية الرب واالستمتاع بنورانيته. ساء،ساحة النساء ويتساوى اجلميع رجاال ون
ن ذلك ال تنفعل "محما "وال تغضب وال تطلب شرائح حلم مسينة، بل ستكتفى بكل ما  وإ

لنسبة هلا سواء وخصوًصا عندما مير  يعطى هلا. النقود أيًضا ال قيمة هلا عندها، فالكل 
تى يوم السبت.  يش" . أليس من أجل هذا نع األسبوع و

إن التناقض بني الشكل اخلارجى واجلوهر ىف شخصية اليهودى اليمىن يتيح الفرصة  
لألديب كى يعرب جبالء عن وجهة نظره جتاه هذه الشخصية بشكل تلقائى، فعندما يرتك 
األديب العنان لقلمه لكى يصف هذه الشخصية من اخلارج وصًفا سلبًيا ؛فإنه بذلك يريد أن 

ارجى ما هو إال قناع يتوارى خلفه ثراء داخلى يكشف عن روحانية يقول إن الشكل اخل
لشخصية  ونورانية تثري اإلعجاب والدهشة.ومن هنا مييل األديب األشكنازى إىل أن يزج 
اية األمر عن التوافق التام  اليهودية اليمنية ىف خضم أحداث تراجيدية؛ليكشف ىف 

 )37(الواقع الذى فرض عنوة على هذه الشخصية واالنسجام بني املظهر اخلارجى السلىب وبني
،فالواقع املؤمل الذى عاشته الشخصية اليهودية اليمنية ىف فلسطني هو الذى ألبسها قناعها 
اخلارجى ؛فمالمح الواقع القاسية حتكمت ىف الشكل اخلارجى وبلورته بشكل يكشف عن 

لغة ويعيش سلسلة طويلة يعا املرارة والفقر والعوز؛"فاليمىن ىف أدب اهلجرة األوىل ة  ىن معا
ة جزًءا ال يتجزأ من شخصيته ، وبصمة تكشف عن  من املتاعب واألهوال،حىت أضحت املعا

 .)38(أزمة طائفة بكاملها"
ت الىت  ومن احلق أن نقول إن أدب اهلجرات األوىل كان يكشف بشكل عام عن الصعو

ت املستوطنني األوائل،وجعلتهم يفقدون تواز  الغرتاب واليأس،لكنه مل جا م ويشعرون 
ة بشكل متواصل حيول دون هجرة اليهود ،بل كان يعرض كذلك حللول  يصور هذه املعا
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ألمل .ولو أمعنا النظر ىف )39(مثالية واجنازات بشرية تكشف عن الصمود وتبدل اليأس 
ت األدبية الىت تتناول الشخصية اليهودية اليمنية بشكل خاص إ  ن هذه الفرتة ؛الكتا

ذه الشخصية،وجتعلها رفيًقا هلا يصاحبها ىف كل مكان تلوذ به، وال  ة  ها تلصق املعا "لوجد
ة الىت تتعدد صورها ما بني فقر  جندها تقدم حلوالً  أو خمرًجا إجيابيًا للتغلب على هذه املعا

ة أضحت مسة أساسية من مسا )40(وشقاء وبؤس وعوز" ت الطائفة اليمنية ىف ،"وكأن هذه املعا
.فعلى سبيل املثال مل يكتف "يهوشواع برزيلى إيزنشطدط"ىف )41(أدب اهلجرات األوىل"

"خبز وماء" بتقدمي زوجني مينيني يعيشان ىف القدس حتت وطأة )42("ומים לחם"قصته
ارًا لتوفري لقمة العيش، بل  الفقر،ويعيشان ىف أجواء سكنية غري صحية ،ويكدحان ليًال و

شجار الزيتون الكائنة ىف وجيعلهما عاقرين الجيدان سوى شتالت أ ده يزيد الطني بلة،جن
ء  ؛ساحتهما لكى ينصب عليها اهتمامهما ورعايتهما وحبهما ويشعران من خالهلا مبشاعر اآل

 )43(جتاه األبناء
 ديبة"األم واالبنة" لأل)44("והבת האם"ولو توجهنا "للولو" اليهودية اليمنية بطلة قصة 

ا؛فقد   "לונץ חנה")45("حنا لونتس" ها هى األخرى تعاىن من مرارة احلياة وقسو لوجد
،ومل تكتف األديبة )46(كانت تفقد أبناءها واحًدا تلو اآلخر؛بسبب األمراض أو احلوادث 

بذلك بل جندها تقدمها فقرية،تعاىن من احلرمان والعوز،تنتقل من مكان إىل آخر لتعمل وترعى 
 .)47(الوحيدة الىت بقيت على قيد احلياة  ابنتها

لذكر أن تدين اليهودى اليمىن مل يقتصر ف قط على التضرع ىف الصالة ومن اجلدير 
 ،)48(وقدسيته واحلرص على أداء طقوس السبت ،والبكاء عند حائط املبكى ،والدعاء

م التام واالستقامة وطهارة القلب واإلخالص ىف العمل؛بل جنده يتجلى كذلك من خال ل إميا
م وتشغلهم  بفكرة اخلالص واملسيح املخلص؛تلك الفكرة الىت كانت تسيطر على وجدا

م وحول هذا يقول   : )49("رتسهفى""רצהבי"طوال حيا
 פסוקי. הקץ את ומלחשב בגאולה מלהגות פסקו לא גלותם שנות כל" 

 בספרות הגאולה על ל"חז מדרשי,הפלאות קץ על דניאל
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 מצווה של שמחה בכל.  הימים כל ושיחם הגיגם היו,  האפוקליפטית
 , הקץ ומועד המשיח,  הגאולה תמיד היו, חכמים תלמידי של ומסיבה
 שעמלו , קיצין מחשבי רבו דור בכל . החבורה בני בין השיחה נושא
 בגימאטרות פסוקים מדרשי ידי על , לדורם הגאולה את לכוון

 שרבו במידה . התקווה גחלת החליל תיכבנה שלא כדי,  ובנוטריקונים
 המוטיב היה הגאולה מוטיב. הקץ מחשבי רבו במידה בה, הצרות
 גאולת בו ייזכרו שלא תימני שיר לך ואין,  תימן משוררי של המרכזי
 .)50("ישראל וארץ ישראל כנסת

" مل يتوقف يهود اليمن طوال سنوات منفاهم عن التفكري ىف اخلالص وىف تقدير موعد جمئ 
م تنصب حول فقرات دانيال عن املس يح املخلص. كانت خواطرهم وحمادثتهم طوال األ

. ىف كل  موعد جمئ املسيح ، وشروح احلكماء طيب هللا ثراهم عن اخلالص ىف سفر الرؤ
داء فريضة ،وىف كل اجتماع لطالب العلم ؛كان موضوع احلديث بني أبناء الطائفة  احتفال 

مقدرى موعد جمىء  سيح وميعاد جميئه . ىف كل جيل زاد عددينصب دوًما حول اخلالص وامل
وذلك  املسيح املخلص الذين كانوا يبذلون جهًدا ىف حتديد موعد اخلالص بدقة ألبناء جيلهم،

لكتابة املختصرة؛ وذلك حىت ال ختبو حاشا   عن طريق تفاسري الفقرات حبساب اجلمل و
در ما يزيد عدد مقدرى موعد جمىء املسيح . كان مجرة األمل . وبقدر ما تزيد املشاكل بق

موضوع اخلالص هو املوضوع الرئيس لشعراء اليمن.وال نكاد نلمح شعًرا مينًيا خلوا من 
 خالص إسرائيل و"شعبها ". 

  وال نستطيع أن ننكر أن موضوع اخلالص كما يتجلى عرب صفحات التاريخ اليهودى ؛ 
دية ،لكنه مل يشغلها بقدر ما شغل يهود اليمن،وحول هذا كان يشغل أيًضا بقية اجلاليات اليهو 

 يقول "رتسهفى":
 בה שצצו ,שקר במשיחי תימן נתברכה אחרת ארץ מכל יותר"

 שקר משיחי המוסלמי במחנה וגם היהודי במחנה גם , מזומנות לעיתים
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 התפשטות לכך גרמה'י-ה המאה בראשית כבר בתימן קמו מוסלמים
 , המוסלמי ההמון בקרב ) באיסלם המשיח' (מהדי'ה של בבואו האמונה

 מאחז בכל שהאמין העם את שהיתעו , בכשפים והאמונה הבערות וכל
 תימן גולי במחנה . הוא אלוהים משיח כי , מופתים עושה ובכל עיניים

 של בבואו האמונה את המשיח בביאת האמונה , כמובן , החליפה
 משיחי של יחתםלצמ הקרקע את שהכשירו הגורמים ועל' ,מהדי'ה

 והאמונה העזים הגעגועים , הקשה הגלות עול גם נוספו , שקר
 )51(" התמימה

ا بني  ملنقذين املخلصني الكاذبني الذين ظهروا  "بوركت اليمن أكثر من أى دولة أخرى 
الفينة والفينة سواء ىف املعسكر اليهودى أو ىف املعسكر اإلسالمى. وقد ظهر املنقذون 

ويكمن السبب وراء هذا ىف  .ىف اليمن ىف بداية القرن العاشر اذبون املسلموناملخلصون الك
ميان واإل ،عند املسلمني ) بني املسلمنيانتشار عقيدة جمىء املهدى (املسيح املخلص 

ن كل املشعوذين وفاعلى األعمال  خبزعبالت الشعوذة الىت ضللت الشعب الذى آمن 
 معسكر يهود اليمن من الواضح أن اإلميان مبجىء اخلارقة ماهم إال املسيح املخلص.وىف

ملهدى املنتظر. ومن أبرز العوامل الىت مهدت األرض  املسيح املخلص هو البديل لالميان 
 لظهور املنقذين املخلصني الكاذبني ؛ قسوة عبء املنفى واألشواق احلارة واإلميان الشديد ". 

ملسيح املخلص  ء الغربيني شغلت فكرة اخلالص واالميان  لدى يهود اليمن ؛انتباه األد
الذين هاجروا ضمن موجات اهلجرات األوىل ؛والذين وجدوا ىف يهود اليمن الوسيلة املثلى 

. فعقيدة اخلالص )52(لتحقيق حلمهم ىف دفع عجلة اهلجرة إىل فلسطني وجتميع شتات اليهود
رها اإلجياىب ىف بث الروح الصهيونية الىت تقرتن لديهم بضرورة اهلجرة إىل"أرض امليعاد"؛هلا دو 

واحلركة الصهيونية؛أى يستطيع األديب "ציון חובביالىت جتسدت ىف حركة "أحباء صهيون"
أن يوظف ىف عمله شخصية اليهودى اليمىن _ بصفتها شخصية تتشبث قلًبا وقالًبا حبب 
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عبء "املنفى" "صهيون" _ ليدعوا من خالهلا إىل اهلجرة وحتقيق أسطورة خالص اليهود من 
م الدائم  .)35(ا  بتجمعهم ىف فلسطني واستيطا

 מנחת"استطاع ىف قصته "סמילנסקי מושה")45(فمثال األديب "موشيه مسيالنسكى" 
"منحة أهارون" أن يوظف جيًدا فكرة إميان اليهودى اليمىن بفكرة اخلالص؛ىف )55("אהרון

كملهم على اهلجرة واالستيطان وإعادة بناء اهليكل من جديد . فالبطل عامل  حث اليهود 
لبحث عن كتاب يسمى "منحة يهودا"، ًما  لبحث  يهودى ميىن ينشغل انشغاال  وانشغاله 

عن هذا الكتاب كان مصدرًا لدهشة أحد الفالحني األشكناز؛ فهو مل يفهم السر وراء سعيه 
د إىل كل ضيف جديد الدؤوب وراء هذا الكتاب خصيًصا،وكان يتعجب منه عندما كان يتود

عله جيد ىف حوزته هذا الكتاب.ويستمر هذا اللغز الذى يعجز الفالح  تى إىل املوشافا؛
ويواصل البطل "بركياهو" اليمىن حياته ىف املوشافا  األشكنازى عن حل شفرته لسنوات طويلة.

تى اليوم الذى حيكى فيه البطل اليمىن لصديق ه األشكنازى بني األمل وخيبة الرجاء،إىل أن 
فطبًقا للماسورا اليهودية ألف "أهارون"  قصة هذا الكتاب الذى يشغله طيلة هذه السنوات؛

ً يفسر بشكل تفصيلى مراحل تطور العبادة ىف خيمة  الكاهن ىف تيه إسرائيل ىف الصحراء كتا
حملتمل لكن حكماء اليمن أشاروا إىل أنه من ا االجتماع.هذا الكتاب فقد ومل يعثر عليه بعد،

 أخذ "بركياهو" على عاتقه مهمة البحث عن هذه النسخة؛ أن توجد نسخة منه ىف إسرائيل .
ا سيؤخر عملية اإلحياء الىت تستهوى كل اليهود  فطبًقا ألقواله : ألن غيا

 גם ... המקדש בבית העבודה לידי הביאה במדבר המשכן עבודת"
 אנו במקדש דההעבו פרטי את ... המדבר דור בבחינת כיום אנחנו
 לפי...  יודעים אנו אין,  במדבר במשכן העבודה פרטי את ... יודעים

 את לפקוח יכול 'אהרון מנחת' והספר... הגאולה מתעכבת כך
 .)56("העיניים

"عبادة خيمة االجتماع ىف الصحراء أدت إىل العبادة ىف اهليكل،وحنن اآلن مبثابة جيل 
يكل ،لكننا ال نعرف تفاصيل العبادة ىف خيمة االجتماع الصحراء،نعرف تفاصيل العبادة ىف اهل
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 ألمور". ىف الصحراء ولذلك يتأخر اخلالص ويستطيع كتاب منحة أهارون أن يبصر
 وتشكل هذه احملادثة الىت متت بني "بركياهو" اليهودى اليمىن وبني الفالح األشكنازى؛ 

فلو كانت  إلحياء الصهيوىن ىف فلسطني.نقطة التقاء بني متناقضني جتمعهما فكرة االنشغال 
إلجنازات احملسوسة للهجرة واالستيطان، "املنفوى" إىل  وقلب اليهودى الصهيونية تكتفى 

رجل عمل ىف مستوطنات مثمرة؛ فإن وجهة نظر يهود اليمن ختتلف معها ىف الرأى؛فهذه 
ما يرام إال ببناء اخليمة اإلجنازات ليست كاملة، فاألمور ىف فلسطني ال تكتمل وال تسري على 

ألحرى اهليكل   . )57(و
وهناك قصة أخرى تتجلى فيها فكرة اخلالص الىت تسيطر على الشخصية اليهودية اليمنية  

 "עזרה"زعيم ىف إسرائيل "حلمدا بن يهودا" يظهر "عزرا")58("בישראל נשיא"وهى قصة 
د ذكر أجنبه ىف القدس بعد هجرته اليمىن على أنه كان عقيًما مث حظى بعد سنوات كثار مبولو 

ولذا قرر أن  من اليمن .وبعد إجنابه وجد أن هذا الطفل يبشر حبياة كرمية لليهود ىف فلسطني ؛
ا من األزمات ومساه "حنميا" ألنه وجد فيه مواساة لليهود وخالصً  ينذره إلسرائيل،

تها.وتركز القصة على عملية و"املنفى"،وبدأ يؤهله ليكون زعيًما للمملكة اليهودية املزمع إقام
هيل هذا الفىت الىت جاءت على حساب األسرة وبقية األبناء؛فاألخوة الذين ولدوا بعده 
حتملوا مشقة العمل من أجله واألم كانت تعمل خادمة عند األشكناز؛ لتتمكن من 

ائه تعليمه ىف فلسطني،بل يرس له إىل تعليمه،واألب يواصل رحلة تعليم االبن،وال يكتفى 
ر حفيظة  اخلارج ليكمل تعليمه، وىف سبيل ذلك يضحى بكل ماهو غال ونفيس؛األمر الذى أ

سرهم،  األبناء الذين كان األب يقنعهم بضرورة الصرب ألن "حنميا" هو املنقذ املخلص لليهود 
  فهو يقول :

 מתימן כולם ויוציאם בפרט ולהתימנים בכלל ישראל לכל יהיה טוב" 
 )59("הקדושה ץלאר ויביאם

"سيكون خريًا إلسرائيل كلها بشكل عام ولليمنيني بشكل خاص ،وسيخرجهم مجيًعا من 
 اليمن وجيلبهم إىل األرض املقدسة"
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نالحظ هنا أن إميان اليهودى اليمىن بفكرة املسيح املخلص قد تغري مفهومه بناء على  
ولذا  ضحية من أجل تعمريها؛الوضع احلاىل ىف فلسطني؛ فهى حتتاج إىل تكاتف اجلهود والت

تكاتف أبناء األسرة الواحدة وجنح األب ىف تعبئتهم من أجل جتسيد فكرة املسيح املخلص ىف 
واستعادة فكرة العودة إىل صهيون،وصبغتها بصبغة اإلحياء الصهيوىن احلاىل  احلياة احلالية،

م الذي لطرق كافة ومدعمني من إخوا ء مؤهلني  م على على يد زعماء أقو ن يؤمنون بقدرا
م ىف فلسطني. وبذلك تتحقق عملية  حتقيق اخلالص لكل اليهود ىف بقاع العامل شىت ومل شتا
اخلالص الىت مل تعد قاصرة ىف الوقت احلاىل على املسيح املنتظر الذى طال انتظاره دون 

 جدوى . 
تبطان فكرة جديدة وهكذا كان إميان "عزرا" اليمىن بفكرة املسيح املخلص دافًعًا الس 

ولدت ىف رحم الفكرة األوىل؛فاملسيح الذى سيتحقق اخلالص على يده وجيمع مشل اليهود ما 
هو إال يهودى مؤهل اقتبس مقومات املسيح املخلص ومساته ليواكب العصر الراهن مبتغرياته 

 املتالحقة الىت ال تستوعب اإلرجاء والتأخري .
 ف عن مدى تدين شخصية اليهودى اليمىن،وإذا كان أدب اهلجرة األوىل قد كش

واصطباغها بسمات روحانية تفوق غريها من الشخصيات اليهودية األخرى؛فجدير بنا أن 
م ىف سالم  منيط اللثام عن السبب الذى يكمن وراء هذا التدين؛ فقد عاش يهود اليمن حيا

مة،"فرغم نظام احل كم اإلمامى املتخلف ،ورغم وأمن وطمأنينة،ومارسوا شعائرهم الدينية حبرية 
ا مل تشهد أى حركة من حركات االضطهاد الديىن   تعدد املذاهب اإلسالمية ىف اليمن ؛فإ

" .وتلك احلرية الدينية الىت منحت هناك لليهود ؛جعلتهم )60(كالذى شهده مثال يهود أورو
م الدينية،ومتثل ذلك ىف إقامة العديد من املعابد حيث يتل قى فيها أفراد الطائفة يهتمون حبيا

م وأعيادهم الدينية  وكان  .)61(التعاليم واألمور الدينية وميارسون فيها مجيع طقوسهم وعباد
لتوراة والكتب املقدسة األخرى داخل منازهلم؛لتعليمها  يهود اليمن حيرصون على االحتفاظ 

ا،ولتطهري أرواحهم من اخلب ا وترتيلها والتربك    .)62(ائث والشياطني ألطفاهلم وقراء
 تفاؤؤلل شخصية االيهوددىى االيمنى : -2

ا شخصية متفائلة ؛ فعلى   تظهر شخصية اليهودى اليمىن ىف أدب اهلجرة األوىل على أ
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ت الىت تعرضت هلا إثر التقائها املباشر مع البيئة الفلسطينية  الرغم من املتاعب والصعو
ا مل تثبط عزميتها ومل تو  اجلديدة ، ا بل دائًما ما تتوق إىل مستقبل أكثر إشراقة.إال أ  هن قو

ا ورمبا تصرخ معرتضة على مصريها املؤمل ،لكنها سرعان ما تعود إىل  ً صوا رمبا تفقد أحيا
ا إىل  رشدها وجتد لنفسها حًال يواسيها ويدفعها إىل استكمال املسرية ."واحلقيقة أن عود

 وعيها الديىن العميق الذى حييلها وقت األزمات إىل رشدها تعود إىل حافزين؛أوهلما يكمن ىف
محاهلا عليه ،فكل ضائقة يفرجها بقدرته، ا لتلقى  ذلك  واحلافز الثاىن هو حبها للحياة ، ر

احلب الذى يدفعها إىل البحث عن شىء ما جيعلها تتشبث ولو عن طريق اخلضوع 
 )63(واالستسالم ببقائها وصمودها على أرض الواقع "

ت القصص الىت تتحدث عن واقع يهود  ن اجلديروم ا لذكر أن هذه التفاؤلية جعلت 
ت متماثلة؛ ا ن اهلجرة األوىل  فحىت لو كانت القصة مبثابة صفحات مظلمة جتسد  اليمن إ

اية فيها  مأساة الشخصية اليمنية ومتيط اللثام عن واقعها املؤمل ىف فلسطني، ا تنتهى  إال أ
ا شخصية اليهودى اليمىن أصبحت جزًءا ال  تصاحل مع الواقع؛"فصفة التفاؤل الىت تصطبغ 

وهذه السمة تسري  ،)64(يتجزأ من النمط العام لشخصية يهود اليمن ىف أدب اهلجرة األوىل "
،ففى قصتها )65("حنما بوحتشفسكى""בסקי'בוחצ נחמה"ىف فلكها معظم قصص األديبة 

"" بعد سعادة )66("שמחה אחרי" فقد   ،"עדיה" " تتجلى مأساة زوجة شابة تدعى"عد
وحتملت معه مصاعب احلياة إثر "סלים" كانت تعيش ىف سعادة مجة مع زوجها "سليم"

ما إىل فلسطني، وتسببت ىف شفائه من مرض عضال عندما أقنعته بضرورة إجراء عملية  هجر
ا امرأة عاقر،ومع كل هذا مل جتد منه سوى اإلهانة والذل بس جراحية عاجلة، وحتولت  بب كو

ا إىل جحيم عندما أدركت أنه خيطط بشكل جدى للزواج من امرأة أخرى،وهنا تقدمها  حيا
ا ؛فتارة ختبط رأسها ىف احلائط، ا فقدت صوا ألواىن أرًضا ، القصة وكأ رة أخرى تلقى  أو  و

ا، ا ستخنق واألكثر من  تقوم بكسر ما يقابلها عّلها جتد متنفًسا لثور ذلك كانت تقسم 
ا ،وهذا املشهد الدرامى يشكل العقدة الرئيسة ىف القصة، اية  ضر بل رمبا يشكل كذلك 
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أولية هلا ،فبتواىل األحداث وبعد زواج الزوج وإعداده لإلقامة مع زوجته اجلديدة ىف حجرة 
اية تى  ا،وقراره مبواصلة احلياة كذلك مع زوجته األوىل ؛ القصة الىت تكشف عن  مستقلة 

" الىت مل تقهر رغم أزمتها،بل حبثت عن وميض ىف واقعها املؤمل يدفعها إىل  تفاؤلية البطلة "عد
ا وعادت إىل سابق عهدها بعدما وجدت  التعايش والتأقلم مع احلياة ، فقد اسرتدت صوا

ا الزوجية يشجعها على مواصلة احلياة ،  تقول: فالقصة جانًبا اجيابًيا ىف حيا
 במרתף לסדר עדיה עמלה שוב,  סעדיה עם סלים חתונת ואחרי"

 לחוד חדר לילדה מצא סלים: בלבה נחמה ומקצת,  קדרותיה ולשפשף
 , במעונם , כאן עמה האחרים ימים ותשעה ימים תשעה שם ויישב
 )67(" כמקודם ישב

،عملت عد مرة أخرى على ترتيب السرداب وقام ت بتلميع "وبعد زواج سليم وسعد
قدورها،وشىء من املواساة ىف قلبها :وجد سليم للطفلة حجرة منفردة وسيستقر هناك تسعة 

م، م أخرى معها هنا ىف نزهلما كسابق عهده". أ  وتسعة أ
"منفى"، فنهايتها تفاؤلية تكشف عن رغبة البطل ىف  )68(" גלות"كذلك احلال ىف قصة   

ًما طيبة ىف اليمن، "הלוי מוסה""ىفالبطل "موسا هليف التصاحل مع النفس،  ومتتع عاش أ
بنة عمه" أوفيا" فيها حبياة كرمية ورزقًا طائالً، ط احلب  لكن األمور  ." אפייה" وارتبط بر

وبني  العبيد، فهو يتطوح بني سيده األشكنازى مسخر على عقب ىف فلسطني؛ انقلبت رأًسا
يستبعد  ه الفئران وتصوره القصة ىف البداية على أنهيشابه احلظرية وتتكاثر في منزله احلقري الذى

 وجود أية فرصة للتخلص من وضعه املتدىن، فهو يقول :
 ? הפתחים על מהחוזרים כאן טוב יותר מצבנו כלום , העובדים ואנו" 
 שקשה לך יקרה ואם ליום בישליקים בשני פרך עבודת להם עבוד לך

 כינויים אוזניך ולטותק מיד,  קצת לנוח רוצה ואתה העבודה עליך
 הריהם?  הללו לאדונים להם איכפת מה אדם פרא, חמור,  סוס: יפים

,  בשר:  טוב כל על ומתענגים בפלטיניהם מלכים כבני יושבים
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 מוסה, שהוא, קודם ידע ואלמלי ,ויבעט ישראל ישמן . ויין חלב,ביצים
 לו מה כי מתימן זז היה לא , לאחיו נמכר עבד יהא ,הלוי

, משלו כלום לו ואין לאחיו נמכר עבד הוא אם, עדן גן לו מה וםגיהינ
 )69(!"כלום,כלום,כלום לו אין

جر  "وحنن العاملون هل وضعنا هنا أكثر حظًا من املتسولني ؟ اذهب واعمل لديهم يومًيا 
 ً ك على الفور ألقا زهيد ،ولو حدث وأردت أن تسرتيح قليال من وطأة العمل تسمع أذ

ماذا يهم هؤالء السادة؟ أليسوا جيلسون كامللوك ىف بالطهم  مهجى . محار، ان ،مجيلة :حص
رن.ولو عرف مسبقًا أن  مللذات ؛حلم وبيض ولنب ومخر ويسمن إسرائيل و ويستمتعون 
"موسا هليفى" سيكون عبًدا يباع ألخيه ،مل يكن يتحرك من اليمن.فما له وجهنم ، ما له جبنة 

 ألخيه وال ميلك لنفسه شيًئا،ال شى ء له ،الشىء، ال شىء". عدن إذا كان عبًدا بيع
جتسد الفقرة السابقة مالمح األزمة النفسية الىت يعاىن منها البطل اليمىن؛فالفجوة العميقة  

لندم على تركه  ثري بعيد املدى عليه، فهو يشعر  بني اليهود األشكناز واليهود السفاراد هلا 
لنسبة له جهنم مرموقة، مبكانة افيه يتمتع كان  الىت اليمن  الىت وهجرته إىل فلسطني الىت متثل 
 .)70(وتدىن فيها وضعه فيها آدميته فقد
وبتواىل أحداث القصة يتجسد املزيد من األزمات الىت يعاىن منها البطل ىف فلسطني ؛  

زمه عندما دعاه عمه حلضور حفل زفاف ابنته"أفيا"، فعندما شا هد احلفل فقد وصل إىل قمة 
نون ومل يتوقف عن الصراخ والبكاء،بل راح يلقى بغضبه ولعناته على تلك األرض  هرب كا
ملال وقرر أن  لنسبة له سوى منفى،وعلى العريس الثرى الذى استهوى حبيبته  الىت مل تكن 
 ينزح إىل حيثما تقوداه قدماه ،ولكن مع بزوغ الفجر وانبثاق بصيص نوره يتصاحل "موسا" مع
نفسه وعامله من جديد،فقد زاول عمله بنشاط ومهة،ونسى متاًما حلظات األمل الىت مرت 

ألمل،ويتمكن من معايشة الواقع اجلديد  عله يبدل عليه"وراح يغىن وينشد أشعارًا اليأس 
 .)71(بسلبياته وإجيابياته"
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لسلبية   إىل حال وهكذا تنتهى هذه القصة بتبدل حال اليهودى اليمىن من حال يفيض 
وتوحى  الصباح الشمس مشرقة،ومسع تغريد العصافري" أنه رأى ىف وذلك مبجرد إجياىب، آخر

وتلك السمة تربز بشكل رئيس  هذه النهاية مبدى حب احلياة الطبيعى لدى اليهود اليمنيني،
ء اهلجرة األوىل" لفجوة العميقة بني الواقع )72(ىف إنتاج أد  الذين ميتنعون عن االعرتاف 

دف آخر وهو احلاجة  واخليال، دف تزييف الواقع أو التملص واهلروب منه،بل  ليس 
م  النفسية امللحة لألديب والقراء حلماية أنفسهم من خيبة األمل الىت تعوق دون هجر

ء اهلجرة األوىل حياولون حتلية الواقع من أجل دفع )73(وانسجامهم مع الواقع اجلديد ." فأد
جها،ومل جيدوا عجلة اهلجرة،ول ذلك كانوا يستخدمون أمناطًا منوذجية حىت يسري اجلميع على 

 .)74(أمامهم سوى شخصية اليهودى اليمىن لتكون هى النمط املثاىل "
 חיים""لولو""حلمدا بن يهودا"وىف فصلها األخريالذى عنوانه  )75("לולו" وىف قصة 

سد مالمح حياة جديدة مشرقة جي-كما يظهر من عنوانه–"حياة جديدة" والذى " חדשים
 تعيشها البطلة "لولو" اليهودية اليمنية ؛ فقد كانت تعيش ىف البداية حياة ملؤها املرارة واليأس،

الذى جعلها تقرر مغادرة القدس  األمر وكانت تشعر بعدم االتزان والقدرة على التأقلم،
لفعل جتد هذه املرأة الرعاية  والذهاب إىل إحدى املوشافوت علها جتد هناك خمرًجا ألزمتها، و

 وعلموها اللغة العربية، الشاملة واحلب من فالحى املوشافا الذين حاولوا مجيًعا التقرب إليها ،
وبعد حواىل ثالث سنوات من العمل اجلاد ىف حوزة  ووفروا هلا العمل املناسب واملنزل املريح ،

متكنت "لولو"من تغيري  )76(إجياىب  هؤالء الفالحني الذين رمستهم "محدا بن يهودا" بشكل
لت  وضعها ، ا  ا مهقاء إال أ قلمت متاًما مع الواقع ىف فلسطني ، وعلى الرغم من كو و

وانتهت القصة بزواجهما مث  قرر أن يتزوجها رغم أنف اجلميع، إعجاب عامل أشكنازى،
ما لطفلني. ءة الىت منحتها الفرصة وىف وقت الفراغ كانت "لولو" متارس هواية القرا إجنا

ا اآلن قد جتددت وانتعشت   ).77(لإلطالع على عوامل جديدة ،وجعلتها تفهم أن حيا
ا "محدا" قصتها كانت ذات مغزى مهم؛  لذكر أن هذه النهاية الىت ختمت   ومن اجلدير 

ا على الرغم من أ-فهى تدعو من خالهلا إىل االندماج التام بني األشكناز والسفاراد 
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 ألن هذا االندماج سيؤدى حتًما إىل حتقيق األهداف الصهيونية واآلمال املرجوه،-أشكنازية
من العامل األشكنازى أسفر عن إقامة منزل يضم بني جنباته طائفتني من  فزواج "لولو"

وداخل هذا املنزل هناك  أى سيتم فيه انصهار للطوائف ىف بوتقة واحدة، الطوائف اليهودية،
ة وهى عشق العمل واألرض"وقد أشارت "محدا" إىل هذا بشكل رمزى وذلك من فكرة متأصل

والولد امسه  "جىن العنب" )78("בצירה"خالل اختيارها املوفق المسى طفليهما ؛فالبنت امسها 
 .)80(عامل" " )79("עובד"

اية تنبض بروح  " ומים לחם"وىف قصة أخرى بعنوان "خبز وماء" تتجسد كذلك معامل 
ىف أحد أحياء القدس.  هذه النهاية حدثت ىف ساحة فناء مقفر ومهجور والتفاؤل،األمل 

جللوس ىف هذه الساحة ليتناوال "סלים""فسليم" الشيال وزوجته "محيما" تنتهى قصتهما 
ما ىف منتهى  وجبة العشاء الىت مل تكن سوى خبزوماء.ويصورمها األديب "يهوشع برزيلى" وكأ

فعالقة احلب  ضواءه على اإلحساس املثاىل الذى يتدفق منهما،ويصب أ والقناعة الرضا
وحبهما كذلك لألرض وزراعتها،وحبثهما عن بديل فيها لألبناء الذين حرموا  الوطيدة بينهما،

حلياة رغم صعوبتها. فسليم اليهودى اليمىن مثله مثل سائر أخوته  منهم؛ جعلهما يتشبثان 
،ولكنه رغم عمله املتواضع وقلة موارده إّال أنه كان اليمنيني كان يعاىن من شظف احلياة 

لقليل ويشعر دوًما وزوجته بضرورة التأقلم مع واقعهما وعن طيب خاطر.لكن األزمة  يكتفى 
ا كارثة موجعة أوقفت عجلة  الطاحنة الىت اجتاحت القدس، والىت صورها األديب على أ

ر،احلياة ؛مل تقهر هذا الرجل . فعلى الرغم من جفا وعلى الرغم من البطالة الىت  ف مياه اآل
ملنطقة إال أن عزميته مل تضعف.فقد كان يبحث من الصباح وحىت  سادت واجلوع الذى حل 
املساء عن عمل رغم إدراكه مدى صعوبة هذا األمر.الكل يقف ىف طابور لينتظر الدعم 

ن  .املاىل،ولكنه مل يرض لنفسه ولزوجته أن يقبل ماًال مل يتعب فيه وعلى الرغم من شعورمها 
ليبحث عن حل  النهاية قد أوشكت إال أنه راح يطوف وجيول وهو يتلظى جوًعا وعطًشا؛

ختتاره من بني  )81(صلة األحداث تظهر له شخصية منقذةألزمته وهو يتضرع إىل الرب،ومع موا
ن الرب  محولة كبرية وهنا يشعر-رغم ضعفه -احلمالني كافة ليحمل  مل ولن؛ينساه "سليم" 
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ألنه ملس صربه وكفاحه واستمع إىل صوت استغاثته "فالصرب والكفاح وطلب االستغاثة أمور 
جوهرية ىف حياة كل يهودى ميىن تؤدى حتما إىل متكنه من احلياة ومواصلتها رغم 

ا" اية القصة عن ذلك وتقول :)82(مرار  .وتكشف 
 ואשתו איש םלה יושבים ממרום הכוכבים ראו שעה חצי ובעוד" 
 ושניהם המחצלות על לפניהם פרושה קטנה מפה,זה אצל זה בחצר

 לה לוקחת ...חממה אלא עוד ולא . . . מים ושותים לחם אוכלים
 שורשי על בשתיקה לה ויוצקת , מיםבשתיקה

 מתמלא סלים וגם. נפשם וישיבו התינוקות ישתו,ישתו!... השתילים
 בצפחת ידו כל את הוא לטוב?  עושה הוא ומה.הנפש ושמחת רחמים

 )83("נדבות גשם גשם והרי ומזלף מים
 "وبعد نصف ساعة رأ الكواكب ىف العال ...زوجان جيلسان ىف الساحة جبانب بعضهما،

وليس هذا  ومفرش صغري مفروش أمامهما على احلصرية،ويتناوالن اخلبز وحيتسيان املاء.
خذ "محيما" املاء ىف صمت وتصبه ىف صم حيتسى  ت على جذور الشتائل ...فحسب بل 

وماذا يفعل؟ يغمر يديه بكاملهما  األطفال وينتعشون.وأيًضا "سليم" امتأل رمحة وسعادة ورضا.
 ىف صفيحة ماء ويرش... وإذا مبطر مطر غامر"

وحتمل هذه النهاية بني سطورها رسالة من األديب إىل املهاجرين كافة ؛فهو يريد أن  
على تعمري"أرض امليعاد"وزراعتها ،فخالصهم لن يتحقق إال بعدما  يدفعهم إىل العمل دوًما

ا وحيققون ما أوصاهم به الرب.  يزرعون األرض ويرتبطون 
 כל ונטעתם ארץ אל תבואו וכי"وقد استقى األديب هذا املعىن من العهد القدمي  
درين ومىت دخلتم األرض وغرستم كل شجرة للطعام " ،ومن السنه," )84(..." מאכל עץ

 ישראל הרי ואתם" שנאמר מזה, מגולה קץ לך אין" אבאحيث يقول احلرب 
اية )85("לבוא קרבו כי,ישראל לעמי תישאו ופריכם; תתנו ענפיכם " ال

ملنفاك إال من خالل ما قيل : "وأنتم أال تعطون غصونكم إلسرائيل وحتملون مثاركم لشعوب 
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ىء " .وهذا يعىن ا أوشكت على ا  أنه كلما اخضرت فلسطني كلما اقرتب موعد إسرائيل أل
 .)86(اخلالص

 هزلل شخصية االيهوددىى االيمنى- 3
يكشف أدب اهلجرة األوىل عن ملمح جديد تتسم به شخصية اليهودى اليمىن وهو  

وتتجسد مالمح هذا امللمح من خالل منطني أحدمها هو منط اليهودى اليمىن  امللمح اهلزىل .
ا مكائد طريفة ،الظريف الذى ال يصيب أحدً  لضرر،بل أفعاله ُحيكم عليها  واآلخر هو  ا 

 منط اليهودى اليمىن الساذج الذى يضفى وجوده نوًعا من البهجة والتسلية على احمليطني به . 
فبطل هذه  "ليهودا برزيالى"؛ )87("הבחלן"ويتجسد النمط األول من خالل مسرحية 

" وهو يه "סעדיה"املسرحية يدعى خلدمة ىف منزل"سعد  "ידידיה"ودى ميىن يقوم 
" يدرك  " الكاتب األشكنازى الذى مل يسلم من سخرية خادمه وانتقاده احلاد؛"فسعد "يديد

 نقاط ضعف سيده ،وحاالته املزاجية املتباينة وحياول أن يستفزه على سبيل الدعابة واملرح :
 עט אפילו:)לעצמו מדבר העט פתאום משליך , וכותב יושב ( ידידיה 

 מצלצל )לסעדיה מתכוון( להכין יכול איננו
 ? מצוה אדוני) : בידו מים וקיתון בא( סעדיה 
  . מאוד קרים המים.הקיתון הרי 
 .תן טוב עט,לך אומר אני עט. ומים מים תמיד ) :בכעס( ידידיה 
 .עט נתתי כבר הלא:סעדיה 

 לכתוב הוא נס אדרבה : )לסעדיה העט משליך( ידידיה
 ).לכתוב ומתחיל ידידיה של מקומו על יושב , העט מרים הסעדי(

 לי ועושה לאחרי תמיד מתגנב שאתה לך די לא . משוגע:  ידידיה
 .בפני זאת לעשות נועזת עוד,  כתבי כל על וברודים נקודים עקודים

 . לכתוב לי ציווה אדוני והלא: סעדיה
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 דיהסע(  לי תן עט. בחוכמותיך נפשי בחלה! אדם פרא: ידידיה
 רוצה, העט טובל ידידיה. לו ונותן עט מחיקו מוציא מעושה בתמימות

 לכתוב שאוכל. טוב עט,לי תן עט.עט).לסעדיה בכעס משיבה אך לכתוב
 .כזה עט לי נותן ואתה. יפה דבר לכתוב, בו

 הנחוץ עט, כזה עט אדון בעד בקשתי . אדון בחייאתי : סעדיה
 .מצאתי לא אבל,  לאדוני באמת

 .לעזאזל, לעזאזל: ידידיה
 )88(?העט עם יחד או,לבדי:סעדיה

لقلم فجأة ويتحدث مع نفسه قائال :حىت القلم ال  " ويكتب،ويلقى  "وجيلس "يديد
) ويرن اجلرس.  يستطيع أن جيهزه (يقصد سعد

ردة للغاية. مر سيدى بشىء،ها هوذا اإلبريق.املياه  " ومعه إبريق ماء :أ  جاء "سعد
 " ىف غضب :دائًما ماء وماء،إنىن أقول لك قلًما أعطىن قلًما جيًدا.ويقول "يديد

:أمل أعطك من قبل قلًما.  سعد
" القلم لسعد : تفضل حاول أن تكتب به ،ويرفع سعد القلم،وجيلس  ويلقى "يديد

 مكان يديد ويبدأ ىف الكتابة.
:" ت الذى كنت فيه ىف جمنون.أال يكفيك أنك تلصصت إىل هنا ىف الوق ويقول "يديد

ت ،أال يكفيك أنك تتلصص دوًما ورائى،وتصنع رقطًا منقطة  املوشافا ولطخت ىل كل الكتا
تى ،ومرة أخرى جترتأ وتفعل ذلك أمامى .  ومبقعة على كل كتا

ن أكتب ! مرىن سيدى  " : أمل   قال "سعد
" :مهجى امشأزت نفسى من حكمك.أعطىن قلًما .  "يديد

"،وخيرج "سعد  ويغط القلم ىف املاء، " بسذاجة مصطنعة قلما من حضنه ويعطيه "ليديد
".قلما أعطىن قلًما ،   قلًما جيًدا  يريد أن يكتب ،لكنه سرعان ما يرجعه ىف غضب "لسعد

 وأنت تعطىن قلًما كهذا. أكتب شيًئا جيًدا، كى أستطيع أن أكتب،
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" : وحياتى  سيدى حبثت عن قلم كهذا لس لكنىن مل  يدى ،قلم مستعجل لسيدى،"سعد
 أجد.

": إىل اجلحيم ،إىل اجلحيم.  "يديد
" : مبفردى أم سوً مع القلم .  "سعد

" ىف املنزل من حدة التوتر الدرامى ىف   هنا ختفف روح الدعابة الىت يشيعها "سعد
ألسى واحلزن بسبب املرض النفسى الذى أمل فج )89(املسرحية لكاتب . فاملنزل يفيض  أة 
،" ولذا  وجعله عصىب املزاج يرغب دوًما ىف االختالء بنفسه بعيًدا عن أفراد أسرته؛ "يديد

سرها هذا اليهودى اليمىن ىف عالجه لسيده بروح الدعابة، فهى مل تعرتض  تشارك األسرة 
ته البتة على ردود أفعاله الساخرة جتاه سيده ،بل تدفعه إىل مواصلتها عله خيرجه من أزم

فعندما يلقيه سيده غاضًبا بكل ما تطوله  ومن مث تتزايد أفعاله الساخرة ىف املسرحية؛ النفسية،
ً عجيبه ويلوى  يداه، يتحرك حركات سريعة ويقفز هنا وهناك ويبالغ ىف حركاته ويصدر أصوا

لتاىل جنده يساهم تدرجيًيا ىف عالجه من خالل  مالمح وجهه ؛ وجيرب سيده على الضحك و
 واقفه الكوميدية ىف املسرحية.م

ويتجسد النمط اآلخر الذى جيسد مالمح الشخصية اهلزلية لليهودى اليمىن من خالل 
 חרבות"" ىف قصة )90(""زئيف يعبتسיעבץ זאב"عند  "יצחק"شخصية "إاسحاق"

لغ يدعى"يهودا")19( "לאתים قرر أن يرتك مسقط رأسه  "יהודה". فبطل القصة فىت 
ة العيش،ومنزله الذى ك لزراعة؛وذلك ألنه يعى  ان يفيض  ويتوجه إىل فلسطني ليعمل 

لعمل الزراعى وتطويره. فىت العديد وىف فلسطني كابد هذا ال جيًدا أن مستقبل إسرائيل متعلق 
ت لتكيف واالنسجام ، ؛من املشاكل والصعو  فالعمل اجلسدى أرهقه وحال دون شعوره 

إلضافة إىل صعوبة ا ا مقارنة حبياة التدلل الىت كان يعيشها منذ نعومة هذا  حلياة هناك وقسو
لغربة ويفكر ىف النزوح .ومل يرتاجع عن هذه الفكرة إال بعدما  أظفاره؛ األمر الذى جعله يشعر 

 מקוה"ظهر له "إسحاق" اليهودى اليمىن الذى كان يدرس معه ىف املدرسة الزراعية 
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أخذ على عاتقه مسؤولية مساعدة هذا الفىت؛ليتغلب على "مقفا إسرائيل"،والذى  "ישראל
 أزمته ىف فلسطني .

لذكر أن شخصية "إسحاق" جاءت ىف القصة لتضفى نوعًا من الكوميد   ومن اجلدير 
ت اليهودى الغرىب "يهودا" ؛ فقد كان "اسحاق" وساذًجا )92(على األحداث الدرامية الىت جا

مما دفع  مكن مطلًقا من استيعاب مقومات الثقافة الغربية؛وطيب القلب ألبعد احلدود،مل يت
 "أبله". )93("חושם"اجلميع إىل مناداته بلقب 

وهناك العديد من املواقف الىت تكشف عن بالهة "إسحاق" اليمىن وسذاجته وتبعث على  
فعندما قرر "يهودا" النزوح من إسرائيل ،حاول "إسحاق" جاهًدا أن  السخرية والضحك ؛

دية الىت  حيول دون ذلك وكانت حماوالته تكشف عن سطحيته وعدم امتالكه للوسائل ا
يتمكن من خالهلا من إقناع شاب أشكنازى مدلل خيتلف البتة عن غريه من الشباب 

 السفارادمي :
 ולהלל,הנעצב העלם לב על לדבר בתומתו ניסה הנאמן התימני"

 את ראה תלבושתו ואת , משקהו את,  מאכלו את,הבית טוב את בעיניו
 ברזל הלא,עיניו לנגד עד רגלו את וירם קרא,  המסומרים הטובים נעלי
 פעמיים ממנו לאיש יינתנו כאלה ונעלים ! זאת אין האף, עור ולא , הם

 .)94("משחוק להתאפק יכול לא כמעט יהודה. בשנה
املدرسة "حاول اليمىن املخلص بسذاجته أن يقنع الفىت احلزين ،وأن يثىن على خريات 

ا وزيها.انظر إىل حذائى اجلميل املسمر.صاح وهو يرفع رجله صوب  أمامه، طعامها وشرا
م يعطون   عينيه قائال أليس حذاء من احلديد وليس من اجللد .هل خيفى عليك ذلك أيًضا!إ
كل واحد منا حذاء كهذا مرتني ىف السنة.وتقريًبا مل يستطع "يهودا" أن يتمالك نفسه من 

 .الضحك "
هنا تتضح متاما الفجوة الشاسعة بني اليهود الشرقيني والغربيني؛"فاسحاق" اليهودى  
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اليمىن يظهر كشخص ساذج حيكم على األمور بنظرة ساذجة غري متعمقة تنم عن قصوره 
الفكرى وعدم تبصره اجليد لألمور."فيهودا" األشكنازى مل يذق مطلًقا طعم العوز والفقر ومل 

لية من النوع الذى حياول "إسحاق" أن يغريه به عله يعدل عن قرار يضطر الرتداء أحذي ة 
جلزع والرعب.  النزوح ،بل يتسبب هذا احلذاء ىف نفور "يهودا" من واقعه اجلديد وإحساسه 

فعندما كان "يهودا" يرتدى هذا احلذاء كان يتذكر احلذاء األملس الرقيق الذى كان يرتديه ىف 
حلزن واألسى .مسقط رأسه ويقارن بني ا  لنقيضني فتفيض نفسه 

م" لألديب نفسه تتجلى كذلك  )59("ימים שלושת דרך"وىف قصة  "رحلة من ثالثة أ
مدى سذاجة شخصية اليهودى اليمىن والفجوة الثقافية العميقة بينه وبني غريه من 

عزف األشكناز؛وذلك من خالل العزف البدائى الذى قام به البطل "إسحاق".فبدًال من ال
على اآلالت املوسيقية احلديثة ذات اإليقاعات السريعة املوحية؛جنده يستخدم صينية حديدية 
ً مزعجة ال تندرج حتت أى نوع من أنواع املوسيقى؛  ويطرق عليها بساق معدنية وحيدث أصوا

 .)96(األمر الذى دفع اجلميع إىل الضحك املتواصل
ى اليمىن داخل عمله األدىب؛ليدعو_من ويالحظ هنا أن األديب أقحم شخصية اليهود 

لبقاء ىف فلسطني_ اليهود ىف شىت بقاع العامل إىل ضرورة اهلجرة إىل فلسطني،  خالل متسكها 
ا يهود اليمن؛حىت يتمكنوا من التعايش مع الواقع  لروح اهلزلية نفسها الىت يتمتع  والتمتع 

  اجلديد بكل ما فيه من سلبيات وإجيابيات.
 شخصية االيهوددىى االيمنى فى االعمل جدية -4

ا شخصية اليهودى اليمىن؛ وهى اجلدية    كشف أدب اهلجرة األوىل عن مسة أخرى تتسم 
مبثابة أنشودة مدح وثناء للعامل  طبيعة" ملوشيه مسيالنسكى" )97("טבע"قصة ىف العمل.وتعترب

جلدية واملهارة والرغبة الدؤوبة ىف ت دعيم االستيطان ىف فلسطني . اليهودى اليمىن الذى يتميز 
سقاط الضوء على البطل " اليمىن الذى كان عمله كحارس  "עובדיה"فالقصة تبدأ  "عوفد
 هو املفتاح احلقيقى لتحليل شخصيته :

 להתחרות תבקשו אל.  בעבודה רציני.רציני איש הוא עובדיה"
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.  כליך אל מתחת אלוהים ישמרך. בשמירה רציני.בנסיון תעמדו לא,בו
 הוא.  שובבות מתוך ואפילו, העץ מן לקטוף לנסות וכמה כמה אחת ועל
 יפול קולו מנהמת.  לך תעמוד לא בשר ושאר ידיד,חבר זכות.ירחמך לא
 ולבני לבניך תצוה ואתה עיניך יחשכו", ידו מתנת"מ יכבדך ואם . לבך
 להחליק יודע אינו.  בסלע מלה.  בדבריו רציני ". גבול הסיג"ל לא בניך
 העובדים החלוצים אל ידבר כאשר.ואיפה איפה יודע אינו. ןלשו

 התימנים , הקבועים הפועלים אל גם ידבר כן,  בפרדס לסירוגין
 משוא עובדיה לפני אין . הפרדס בעל אל גם ידבר וככה והאשכנזים

  .)98("פנים
"عوفد رجل جاد.جاد ىف العمل.التطلبون منافسته ؛ألنكم ستفشلون.إنه جاد ىف 

حفظك هللا من السرقة خفية أو من حماولة القطف من الشجرة ولو على سبيل  راسة .احل
الشقاوة ؛ فهو لن يرمحك ، ولن يشفع لك حق الصداقة والزمالة وصلة الرحم .سوف ترتعد 
فرائسك من صخب صوته.وإذا أكرمك من هبة يده فسوف ترى الدنيا مبنظار أسود ، وسوف 

. ال إنه جاد ىف حديثه ، وكالمه موزونال يتجاوزوا احلدود . توصى أبناءك وأبناء أبنائك أ
لتناوب ىف  يعرف النفاق أوعدم اإلنصاف. فعندما يتحدث مع الطليعيني الذين يعملون 

واألمر  البستان يتحدث معهم مثلما يتحدث مع العمال الدائمني من اليمنيني واألشكناز،
ة ".نفسه مع صاحب البستان ؛ فعوفد ال يعرف احمل  ا

" اليهودى اليمىن بشكل مييط اللثام عن جديتها ىف العمل ؛   هنا تظهر شخصية "عوفد
فهو ىف جمال حراسة البستان ال يتهاون البتة ، فعيناه تراقبان البستان وتتوعدان لكل من 

ة  تسول له نفسه السرقة أو القطف من مثار األشجار. وهو ىف عمله ال يعرف مطلًقا احملا
عامل مع اجلميع بشكل يكشف عن نزاهته واستقامته ىف العمل؛ فال فرق عنده بني صديق ويت

أو قريب أو زميل،وهذه احلقيقة يدركها اجلميع؛ومن مث خيشون خطورة جتاوز احلدود وانتهاك 
 حرمة البستان الذى يعمل فيه .
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ملس " ىف العمل قادته إىل اإلحساس  لذكر أن جدية "عوفد ؤولية جتاه كل ما ومن اجلدير 
حلزن واألسى عندما تذبل مثار حيدث داخل البستان الذى حيرسه؛ أشجار  فقد كان يشعر 

  وذلك ألنه كان يشعر بوشائج القرىب بينه وبينها: البستان؛
 את,שנה עשרה חמש זה בו עובד שהוא, הפרדס את אוהב הוא"

 בהם עהנוג כל. ממש נפש קרבת לו קרובים והם,ההפרים ואת העצים
, שהשחירו הבננות את שחר עם לראות מאוד כאב ולבו. בנפשו כנוגע

. כאב כאחוזי ,נכמשו,  שהתכווצו העצים עלי ואת,  אש כשרופות
 מצור עליהם שם הדק הכפור קרום, כך כל עלובים הם הזהב ותפוחי
  )99("להם הומה עובדיה ונפש.בשבי ולקחם

عشرة سنة،وحيب األشجار والثريان ؛ فهم  "إنه حيب البستان الذى يعمل فيه منذ مخس
مل قلبه للغاية  لفعل مقربون إيل نفسه ،وكل ما ميسهم بسوء كأنه ميسه. ومع بزوغ الفجر 

لنار، ا حمرتقة  وأوراق األشجار الىت جتعدت وذبلت  عندما رأى أشجار املوز الىت أسودت وكأ
م ئسًا جدًا ؛ حاصر ألمل،والربتقال  ا مصابة   قشرة ثلجية رقيقة وأوقعتهم ىف األسر. وكأ

 واهتزت نفس عوفد حزً عليهم ".
" كان يعشق البستان الذى يعمل فيه؛ألنه عامل رئيس لتدعيم   يالحظ هنا أن "عوفد

ألرض؛االستيطان ىف فلسطني؛ ففيه مي وفيه كذلك  ارس العمل الزراعى الذى يربط اليهودى 
" اليمىن  يتحقق مبدأ الكفاية اإلنتاجية الىت تسد حاجة املستوطنني اجلدد. وعشق "عوفد

وحرصه على جودة اإلنتاج الزراعى ال ينبع من فراغ ؛ فيهود اليمن كانوا  لألرض الزراعية،
عامل مع األرض ويتحملون مشقة العمل حيرتفون الزراعة،وكانوا جييدون فن الت

م إىل فلسطني ضمن موجة )100(فيها ،ولذلك اعتمد عليهم القائمون على االستيطان إثر هجر
ومبرور الوقت استطاع يهود اليمن أن حيلوا حمل العمال العرب الذين كان  اهلجرة األوىل،

م الزراعية،األمر الذى م لالستفادة من كفاء تسبب ىف خلق أزمات طاحنة  اليهود يستأجرو
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) مال اليهود إىل عربنة كل شىء 1914-1904بني العرب واليهود.ومع موجة اهلجرة الثانية(
؛ أى راحوا يطبقون فكرة العمل العربى واألرض العربية واللغة العربية؛وذلك لطمس املعامل 

 . )101(العربية لفلسطني
بل  اليهودى اليمىن ىف العمل ؛ عن جديةومل تكن قصة "طبيعة" هى الوحيدة الىت حتدثت  

حلديث عن هذه السمة؛فمثال هناك  قصة هناك قصص أخرى ىف أدب اهلجرة األوىل تفيض 
)" 103("מושה .ב.י"ي. ب. موشيه "  ""يوم السداد " ل  )102("יוםהשילום"بعنوان

لمت " تع"נעמה"عن جدية العمل ومصدرها ؛فالبطلة فتاة تدعى نعما" -كذلك   –تكشف 
"بتسيلئيل" ؛وبعدما خترجت من املدرسة وأتقنت هذا  "אל בצל"صناعة النسيج ىف مدرسة

ا من خالل  الفن انضمت للعمل ضمن فريق من الفتيات ىف مصنع للغزل، وهناك أثبتت قدر
 والقصة تكشف عن مصدر هذه اجلدية وتقول : جديتها وكفائتها،

 לב שמה ואיננה ליום שורות הרבה יותר לעבוד משתדלת נעמה"
 בזיעת עובד הוא גם,מאביה יודעת היא זה את...לעבוד צריך.לזמן
 )104("עובד הוא זאת ובכל השמש בחום היום כל יושב והוא, אפיו

ينبغى  " تسعى "نعما" أن تعمل املزيد من الصفوف ىف اليوم دون أن تكرتث بعنصر الزمن.
ا تعلم ذلك من والدها،فهو يعمل أيضً  أن نعمل، وجيلس طوال اليوم ىف  ا بكده وتعبه،إ

 القيظ ومع هذا يعمل ".
لعمل،فقد تعلمت من والدها أن   تكشف الفقرة عن مدى جدية البطلة "نعما" والتزامها 

ولذلك على الفرد أال يتهاون ىف عمله مهما كانت طبيعته؛ فاألب   العمل له قيمته وأمهيته،
دة  االبنة كذلك جتتهد ىف عملها،كان يكد ويتعب وال يكرتث حبرارة الشمس و  وترغب ىف ز

ن العمل يكافح الفقر مثلما تكافح الصهيونية "الشتات  معدل إنتاجها؛ ً منها  "إميا
  .)105(اليهودى" 

ن" تكشف أيًضا عن جدية املرأة اليمنية  )106("פעמיים"وهناك قصة أخرى بعنوان  "مر
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وكان عملها يكشف عن  دمة عند األشكناز،ىف عملها ؛فالبطلة "طوبيا" كانت تعمل خا
ولذلك عانت هذه املرأة من التخبط النفسى بني رغبتها ىف العناية بزوجها  جديتها والتزامها،

ا . جلدية ىف العمل عند سيد  الذى مرض فجأة وبني التزامها 
"كارثة أفيا" "لنحما بوحتشفسكى"كانت مالمح  )107("אפיה של אסונה" وىف قصة 
ىف  ية ىف العمل تظهر على وجه البطل"موسى" اليهودى اليمىن الذى كان عمله الشاقاجلد

لدخان وجيعل األشكناز يسخرون من مظهره وينفجرون ىف الضحك  ،املاكينات يغطى وجهه 
 غري مكرتثني مبشاعر رجل جل مهه العمل واالعتكاف على التوراة ،وحول هذا تقول القصة :

 עלבו, בו עובדת שהיא,  האשכנזי כשבבית , לאפיה לה חרה היטב" 
 ופניו המפתח את ממנה לבקש נכנס הוא.  שלה מוסה את

 אפיה נתבלבלה . בצחוק ופרצו הבית אנשי ראו,  פיח מכוסים
 בחוזקה דופק התחיל לבה,  השטיפה לאחר צלחות אז מנגבת שהיתה
 היא. לרסיסים שנשברה , צלחת שהפילה , כך כדי עד רעדו וידיה
 שנפגע בעלה לכבוד רתח לבה,הכלי לשברי לב שמה ולא בבכי הפרס
: קובל לבה עוד,  לעבוד ששבוידיה ולאחר...  אכזרי באופן לעיניה כאן

 ? קדרה כשולי הם ופניו במכינות קשה מעבודה אדם חזר אם בכך מה"
 בפני בצחוק להתפרץ הוא היושר מן וכי ! כמוהם יפה ויהיה יתרחץ
 ובעבודה בתורה בקי שלה מוסה הלה ? ולקלס ללעג ולשימו כזה אדם
 שלה חכם תלמיד של קרסוליו עד אפילו הלא.הזה הבית מבעל יותר
 ועל התורה על היושב באדם כבוד לנהוג הוא וצריך מגיע אינו

 )108(!"העבודה
"غضبت "أفيا" بشدة عندما أهانوا زوجها ىف املنزل األشكنازى الذى تعمل فيه.فقد دخل 

لدخان،ورآه أهل املنزل فانفجروا ىف الضحك.ليطلب منها  وارتبكت  املفتاح ووجهه مغطى 
وارتعدت يداها  أفيا الىت كانت جتفف آنذاك األطباق بعد غسلها،وبدأ قلبها خيفق بشدة،
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ا أسقطت طبًقا وانكسر لشذرات.وانفجرت ىف البكاء،  ومل تكرتث بكسر الطبق، لدرجة أ
هنا أمام عينيها بشكل قاس.وبعدما واصلت العمل كان قلبها  وارجتف قلبها على إهانة زوجها

يتذمر قائال :"ما العجب ىف أن يعود إنسان من عمل شاق ىف املاكينات ووجهه كقعر القدر؟ 
سيغتسل وسيكون مجيال مثلهم .وهل من العدل أن تنفجر ىف الضحك أمام إنسان كهذا 

والعمل أكثر من صاحب هذا  لتوراة،وتسخر منه وتذدريه؟أليس موسى زوجها خبريًا ىف ا
حرتام مع شخص جيلس  املنزل . شتان بينه وبني زوجها احلاخام، وجيب عليه أن يتصرف 

 معتكًفا على التوراة والعمل "".
التكشف الفقرة السابقة فقط عن جدية يهود اليمن ىف العمل،بل تكشف كذلك عن  

لة "أفيا" الىت كانت تعمل خادمة لدى الفجوة الشاسعة بني األشكناز والسفاراد .فالبط
ملهانة نتيجة لسوء معاملة األشكناز هلا ولزوجها ،فهم ينظرون إىل  األشكناز كانت تشعر 
م من جنس آخر ال ميت لليهود بصلة ،وكانوا  السفاراد نظرة ملؤها السخرية والتهكم وكأ

أعماهلم نظرة متدنية ؛وىف املقابل  يتنكرون لدورهم اإلجياىب ىف االستيطان ؛بل كانوا ينظرون إىل
م مرفهون  ا ؛أل عمال ال يقوى األشكناز على القيام  م يقومون  يشعر السفاراد 
ندمتهم الشخصية ،وال حياولون التعمق ىف التوراة واالعتكاف عليها مثلما  اليكرتثون سوى 

 يفعل السفاراد .
ثًا لظاهرة التفاوت الطبقى بني األشكناز واحلقيقة أن أدب اهلجرة األوىل قد تعرض حثي 

م إىل فلسطني ؛فمثال  والسفاراد، والىت كانت مبثابة حجر عثرة أمام املستوطنني إثر هجر
 األديبة "حنما بوحتشفسكى" كانت متيقظة هلذه الظاهرة وكانت حتاول أن تعرتض عليها ،

ا ،ولذلك جندها تكشف عن هذه الفجوة ال طبقية الىت كانت تزداد وحتذر من مدى خطور
وتتفاقم بني مستأجرى اليوم الواحد الذين كانوا يناضلون من أجل الرزق ،وبني الفالحني الذين  
م ،وبني سيدات مدالالت وسيدات يعملن من أجل توفري لقمة  كانوا يستمتعون حبيا

أخالقًيا وقيًما العيش .واحلقيقة أن شخصية اليهودى اليمىن الىت كانت مفتقرة اقتصادً وثرية 
سد الفعلى للمفاهيم االجتماعية "لنحما بوحتشفسكى" الىت أرادت من خالهلا  ؛ كانت هى ا
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دد كيان االستيطان اليهودى وتبشر حبتمية تقويضه لو  أن تكشف عن عثرة من العثرات الىت 
  .فلسطنياعية بني اليهود كافة داخل مل ينتبه اجلميع ويعملون على إذابة الفوارق االجتم

ومل تتوقف جدية العمل لدى يهود اليمن عند هذا احلد ؛بل جند موشيه مسيالنسكى  
اليمنية بطلة مسرحية )109("مرمي""מרים"يكشف هو اآلخر عن هذه السمة ىف البطلة 

األشكنازى מרדכי""مردخاى" "فقد كان عملها ىف مزرعة احلرب "رحال"؛ )110("רחלה"
ا ؛ ال الزراعى أن تنهض بشأن يكشف عن جديتها ومهار ا ىف ا فقد استطاعت بفضل خرب

ا الكفاية اإلنتاجية،وقد كانت جديتها ىف العمل سبًبا مباشًرا ىف موافقة  املزرعة وحتقق ألصحا
احلرب "مردخاى" على زواجها من ابنه األشكنازى؛وتلك دعوة صرحية من األديب إىل حماولة 

اد ،وتغيري وجهات النظر القاصرة حول التفاوت الطبقى رأب الصدع بني األشكناز والسفار 
  .)111(بينهم

مح شخصية االمرأأةة االيهوددية االيمنية  -5  م
ن  مال كثري ممن كانوا يناضلون من أجل تغيري وضع املرأة ىف إسرائيل إىل االعتقاد 

 ً إجيابًيا على  االستيطان اجلديد الذى يبشر برباعم اإلحياء الصهيوىن ىف فلسطني سيكون برها
املساواة بني الرجل واملرأة؛ أى أن املرأة ىف ظل االستيطان اجلديد سوف تكون عضًوا فعاًال 
على الرغم من أنه مل يكن هلا أى دور ىف الصهيونية،ومل نلمح أية امرأة يهودية على رأس أى 

دلو بدلوها ىف تيار صهيوىن.ولكن بعد اهلجرة إىل فلسطني جندها تشارك ىف اختاذ القرارات وت
 –فلم يكن هناك  األمور كافة.ولكن هذا االعتقاد كان مبثابة أمل مل خيرج بعد إىل حيز التنفيذ؛

ت داخل األوساط املعارضة ىف إسرائيل   -مثال اتفاق ىف اآلراء بشأن حق املرأة ىف االنتخا
ا ىف احلقوق والواجبات مل تش كأحزاب العمال؛ لنسبة فمسألة حترير املرأة ومساو كل 

فالحى  أيدوا. و )112(ألعضاء هذه األحزاب قضية جوهرية ملحة هلا األولوية ىف جدول أعماهلم
لرجل  املوشافوت العتبارات خاصة مبوقفهم الديىن املتشدد الذى حيول دون مساواة املرأة 

وكذلك  )411(واألكثر من ذلك أنه بني الطليعيني سادت عملية التفرقة بني الرجل واملرأة )113(
 השומרسادت النظرة املتعجرفة للرجل جتاه املرأة ىف وسط أعضاء حركة ،"احلارس الفىت 
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.كل هذه األمور املناهضة حلق املرأة ىف املساواة ىف ظل االستيطان اجلديد )115(""הצעיר
جعلت أديبات اهلجرة األوىل يضعن نصب أعينهن النضال من أجل تغيري الوضع املرتدى 

؛"فاملرأة ىف هذا االستيطان كانت تتحمل حبب )116( االستيطان اجلديد ىف فلسطنيللمرأة ىف 
عبء اجلهد املتواصل من أجل تعمري فلسطني ومتهيدها الستقبال مهاجرين جدد،وكان دورها 
ال يقل ىف أمهيته عن دور الرجل،ومع هذا مل حتظ بتقدير واهتمام بل قاموا بتهميش دورها ومل 

،وجعلوا النشاط االستيطاىن قائًما فقط ) 117(وها ىف األمور اخلاصة والعامة"جيعلوها تدلو بدل
  )118(على سواعد الرجال دون النساء

وقد تعرض اإلنتاج األدىب ألديبات اهلجرة األوىل ملوضوع الرغبة ىف تغيري وضع املرأة  
ميش مبثابة ثورة ضد مجهور املستوطنني الذين ال يدركون مدى  املرتدى ؛كان هذا خطورة 

ا لتغيري وضعها،وضد مجهور املستوطنات الالئى ال  وضع املرأة، وال يرغبون البتة ىف مساند
لتفرقة والتمييز بينهن وبني الرجال "بل جيدن ىف هذا أمر طبيعى ويعرتضن على كل  يشعرن 

 .)119(حماولة لتغيري وضعهن واالحتجاج عليه" 
سيلة املثلى لتحقيق هدفهن ىف تغيري وضع املرأة ووجدت أديبات اهلجرة األوىل أن الو 

يكمن ىف تقدمي الوعظ واإلرشاد للنساء والرجال على السواء،وحثهم على ضرورة مواكبة روح 
العصر مبتغرياته املتالحقة ،والسعى دوًما إىل االعرتاض على التقاليد العقيمة الىت حتول دون 

تؤدى دورها املهم ىف عملية االستيطان الىت تقوم ىف وصول املرأة إىل مكانة متميزة ،وجتعلها ال 
املقام األول على سواعد الرجال قبل النساء.وقد سعت أديبات اهلجرة األوىل إىل الكشف 
ا أو  خر خطوا عن دور املرأة ىف االستيطان،ودور الرجل ىف طمس هويتها ومسؤوليته عن 

دف الوصول إىل صورة  ؛ تقدمها ،وعملن على بث الوعى الصهيوىن بني النساء وذلك 
. فمثال تقول "محدا )120(مثالية للمجتمع االستيطاىن اجلديد الذى يتكاتف فيه الرجل واملرأة 

"ضيعة أبناء رخيف"الىت تدور حول رغبة اثنني  )121("ריכב בני חוות"بن يهودا" ىف قصتها 
لطرق كافة : دة عدد املستوطنني   من املستوطنني اجلدد ىف ز



 
 

158 

 מסירות אמיתית התלהבות מזמן כבר פגשתי לא האיכרים בין אם" 
 הנשים בין רגשהנה בעלי היו ומעטים לסבול חזקה הסכמה אף, נפש
 באו לא האמיתיים ציון מחובבי רבים ואם מצאתי לא מאלף אחת אף

 הנה שבאו מעטים ולא. בזה הנשים יד היתה , ישראל בארץ להשתקע
 לקוות אין...  האישה אחרי הלכו שיםחוד שישה או שנה אחרי ושבו

 כי להודות וצריך...לחינוכן ליבנו את ניתן זמןשלא כל . דבר מנשותינו
 את לימד מאיתנו מי. לנפשה לגמרי האישה את הנחנו במושבותינו

 כאשר,הנישואים אחרי אחדות שנים כן ועל.לפניה קרא או אשתו
... התקדמה לאש בלבד לא,ילדים שלושה לשניים לאם האישה נהייתה

 האם.לפנים ידעה אשר את שכחה אף , אמיתית לשפחה נהפכה אלא
 כל שתוכל להילדים כללי מקלט איזה סידרנו האם?  מצבן להיטב דאגנו

,  האסיפות אל ללכת ותוכל ... בטוחה ילדיה את שם להניח אם
 )122(" חייבים אנו,ללמוד,להתפתח,לדבר, לשמוע, לקרוא

م للتحملرتة بني الفالحني محاًسا حقيقيً "إذا كنت مل أجد منذ ف  ،ا وإخالًصا ، أو قبول 
ت  وكانت األقلية ذا حس مرهف؛فها أنذا مل أجد بني النساء امرأة واحدة من ألف،وإذا مل 
 الكثريون من أحباء صهيون احلقيقيني ليستقروا ىف فلسطني ؛فالنساء كن السبب ىف ذلك .

مل شيًئا من  وليس بقليل من جاء إىل هنا وعاد بعد سنة أو ستة أشهر ،ساروا وراء املرأة . ال 
نسائنا طاملا أننا مل نلتفت إىل تعليمهن،وينبغى أن نعرتف أننا ىف موشافوتنا ختلينا متاما عن 
املرأة؛من منا علم زوجته أو قرأ أمامها ،ومن مث وبعد بضع سنوات من الزواج،وبعدما أصبحت 

ثة .لن تتقدم املرأة فحسب بل ستصبح جارية،وتنسى كذلك الذى املرأة أما الثنني أو ثال
تعلمته من قبل.هل تعهد بتحسني وضعها،هل دبر مأوى عام لألوالد تستطيع كل أم أن 
تضع فيه أبناءها وهى مطمئنة،وتتمكن من الذهاب إىل احملافل لتقرأ وتسمع وتتحدث وتتطور 

 وتتعلم.حنن مذنبون ".
 قة عما يلى :تكشف الفقرة الساب 
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ا إىل فلسطني تفتقد الوعى الصهيوىن والعاطفة اجلياشة 1 _ كانت املرأة اليهودية قبل هجر
جتاه "أرض امليعاد"؛ويرجع السبب ىف ذلك أن املشروع الصهيوىن كان قائمًا على سواعد 

،ومل الرجال دون النساء ،وكان دور املرأة قاصرًا على تربية األوالد ورعاية الزوج واملنزل
تكن املرأة قادرة على استيعاب مقومات املشروع الصهيوىن،ومل تتفهم جيدا أبعاده وخطواته 

خذ قسطاً وافرًا من التعليم . ا مل   ىف دفع عجلة اهلجرة واالستيطان؛وذلك أل
لصهيونية ودورها الرائد ىف تثبيت دعائم االستيطان جعلها حتول دون 2 _ عدم وعى املرأة 

ركا احلياة املرتفة واملستقرة  هجرة زوجها احملب لصهيون ؛فعندما كان الزوج يقرر اهلجرة 
وكانت  عقائدية، الىت كان يعيش فيها ؛كانت زوجته تعرتض بدون وعى أو ثقافة فكرية أو

نه غري مسؤول،ولذلك إما أن ميتنع الزوج عن اهلجرة أو يقرر اهلجرة رغما  تصف قراره 
ا ،وتكثر املشاكل واألزمات عنها،وىف فلسطني تتذمر  الزوجة وترفض واقع احلياة املؤمل 

وهنا يتضح مدى دور املرأة ىف االستيطان ؛فمن املمكن أن تقوى  ويقرر الزوج النزوح.
أو  "أرض امليعاد"ـــإرادة زوجها أو تضعفها ،ومن املمكن أن حتث أبناءها على التشبث ب

 وىن أو فشله يعتمد عليها وعلى وعيها الذاتى .أى أن جناح املشروع الصهي اهلروب منها؛
ميش دورها من قبل الرجل؛فهو املسؤول عن سلبيتها 3 _ أزمة املرأة ىف االستيطان تعود إىل 

خرها .  وجهلها و
_ سارت "محدا بن يهودا" على الدرب نفسه الذى سار عليه زوجها "أليعازر بن 4

يدًا أن دور املرأة ىف االستيطان اليقل ؛فقد كان يعلم ج "יהודה בן אליעזרيهودا""
وكان يشري إىل أمهيتها ،ويسعى جاهدًا إىل تعليمها اللغة العربية ؛كى  عن دور الرجل،

لعربية تتحمل  جتعلها لغة حديث ىف مرحلة اهلجرة األوىل"فاألم الىت تتحدث مع طفلها 
يتة ،ووصفها كذلك مشقة خلق جيل جديد تنساب العربية على شفتيه بعدما كانت لغة م

.واألمر نفسه جنده عند  )123(ا ثروة قومية لالستيطان ووسيلة مثلى لتحقيق أهدافه"
"محدا" الىت تدعو من خالل الفقرة السابقة إىل ضرورة السعى وراء تعليم املرأة وحتسني 

يدفعها  وتغيري نظرة الرجل إليها عله أوضاعها ،ودفعها إىل املشاركة ىف العمل االستيطاىن،
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 وينتشلها من الوضع املرتدى الذى كانت تعيش فيه . إىل التطور
وهكذا كانت أزمة املرأة ىف االستيطان اجلديد هى املوضوع الرئيس ىف اإلنتاج األدىب  

لرجل بشكل عام ،وركزن  ا  ضلن لتحرير املرأة ومساوا ألديبات اهلجرة األوىل الالتى 
در كرامتها" فتغيري وضع املرأة بشكل خاص على املرأة اليمنية  ضم حقوقها و املهانة الىت 

لنسبة هلؤالء األديبات مبثابة قضية ملحة وحتمية،ومرحلة أوىل ىف طريق حترير  اليمنية أصبح 
لرجل بشكل ا   ).124( عام " املرأة ومساوا

 ل ما يلىوتتجلى مالمح صورة املرأة اليهودية اليمنية ىف أدب اهلجرة األوىل من خال 
 االرغبة فى تحريرها وومساووااتها بالرجل ‐-أأ 

عربت األديبة " حنما بوحتشفسكى" عن مأساة املرأة اليهودية اليمنية على لسان البطلة  
 الىت كانت تشتكى حاهلا كامرأة فتقول : ""דרורי צפורה"تسفورا درورى"

 ומקבלת במועט היא מסתפקת כי , מכשילה עמל שבחיי הקושי לא" 
 יכולה אינה אחד דבר על רק , בדרכה לה שנמצא מה כל הבאהב

 נמצאו כבר לעבד אך . הך היינו ואשה עבד לאישה היחס על : להתגבר
 הוא גנאי שם, אשה,אשה . גואל נמצא טרם ולאשה במקצת גואלים
 )125("שפחה קנה אשה קנה באוויר הנישא

ة احلياة هى الىت حتبطها؛ فهى تكتفى  لقليل وتقابل كل ما يواجهها "ليست صعوبة معا
لكنها ال تستطيع أن تتغلب على شىء واحد:معاملة املرأة.فاملرأة ال فرق بينها وبني  حبب،
لكن هناك من حيرر العبد إىل حد ما ،أما املرأة فلم يوجد من حيررها قط. امرأة .  العبد.

 اقتىن جارية " اقتىن امرأة امرأة .اسم مشني يرتدد ىف اهلواء.
"حنما بوحتشفسكى" آماهلا على مشاعة املتمردين على وضع املرأة املرتدى والذين  تعلق مل 

فهى مدركة أن  فخالص املرأة من وجهة نظرها ال يتم البتة على أيديهم، يسعون إىل حتريرها ؛
قها بنفسها وخترج  مل أن حتل املرأة و ا ولذا  املرأة ال يوجد من ينقذها أو حيررها من أزما

ا الذاتية ،فهى تقول على لسان تسفورا :م  ن حيز العبودية إىل احلرية بقو
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 צורך היש עולה את בדומיה ותשא ראשה תרכין למה שואלת והיא"
  )126( "לעולם חרר תשא שלא בזה

"وتتساءل ملاذا تنكس رأسها وتنهض ىف صمت بعبئها .هل هناك ضرورة حتول دون حتريرها 
 إىل األبد"

ا ىف دفع املرأة اليمنية إىل تغيري وضعها والتمرد على واقعها املرير،وتواصل "حنم   ا" حماوال
وذلك من خالل كشفها حلقيقة صعوبة التعايش بينها وبني الرجل؛"فاحلياة بني جانبني غري 

 فالبطلة تعرب عن هذا وتقول : )127( متكافئني حياة صعبة"
 הגבר אין דבר לש בעיקרו הגבר עם האשה חיי היו שבעתים קשים" 
 )128(" האשה את סובל

" كانت حياة املرأة مع الرجل أصعب أضعافًا مضاعفة،وبشكل رئيس ال يتحمل الرجل 
 املرأة ".

ألديب   ثرت  لذكر أن"حنما بوحتشفسكى"  " גורדון לב יהודה"ومن اجلدير 
دى بضرورة حترير املرأة من القيود امل )129("يهودا ليف جوردون"  لقاة على عاتقها ،الذى 

ا به سبًبا رئيًسا ىف دفعها حملاكاته والسري على الدرب نفسه الذى سار عليه ىف  وكان إعجا
لنسبة  ؛"إذ أصبح موضوع الصراع من أجل حترير )130(جمال حترير املرأة املرأة موضوًعا رئيًسا 

عادة تعدد النساء فهى على سبيل املثال حتتج على  .)131"(وخصصت له معظم إنتاجها هلا،
ا، وأصبحت مستمرة بشكل ملحوظ ىف  الىت كانت ىف املاضى تتسبب ىف شقاء املرأة وكر

،وقد جسدت معامل هذه العادة وأثرها السلىب على املرأة اليمنية ىف  )132( حياة يهود اليمن 
"كارثة أُوفيا". ففى "אופיה של אסונה""بعد السعادة"، ")133("השמחה אחרי"قصىت 

فهى تكن له كل تقدير  قصة األوىل تبذل املرأة قصارى جهدها ىف سبيل إسعاد زوجها؛ال
وتوفر له  وحب،وحتاول أن تعينه على احلياة من خالل عملها كخادمة ىف منزل األشكناز،

الراحة الىت جتعله يتفرغ متاما لدراسة التوراة.ومع كل هذا يتزوج من امرأة أخرى مبجرد معرفته 
ا،لكنها ا عاقر،ا ا وجعلها تفكر جبدية ىف التخلص من ضر ألمر الذى أفقد الزوجة تواز
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ة زوجها الذى أعطته الشريعة اليهودية  ا امرأة ضعيفة ال تستطيع جما سرعان ما أدركت أ
 احلق ىف الزواج والطالق كيفما يشاء، وارتضت لنفسها االستسالم لألمر الواقع . 

ض املرأة اليمنية للقهر واإلهانة من زوجها،الذى كان يهددها تتعر  وىف قصة "كارثة أفيا"
خرت ىف اإلجناب،وألنه كان خبريًا ىف التوراة ويعلم جيًدا  ا  لزواج من امرأة أخرى أل دوًما 
ا كامرأة تلحقها اخلطيئة أينما  ا ويذكرها  مكانة املرأة فيها ،كان حياول أن حيط من شأ

ا جنسة ال  سارت ، ا بدأت تتعلم القراءة والكتابة مل وأ حيق هلا دراسة التوراة ،وعندما علم أ
ا ويوخبها. وعندما أجنبت وفقدت جنينها  يتمالك نفسه؛إذ وجه إليها نقًدا الذعًا وراح يضر

 إثر والدته تزوج على الفور من امرأة أخرى دون أن ينتظر شفاء زوجته.
دف فقط إىل   االحتجاج على عادة تعدد النساء ،بل كانت ومل تكن القصة السالفة 

حتتج كذلك على عادة أسوأ وهى ضرب الرجل اليمىن لزوجته ،وقد ساقت األديبة كالًما 
 الذًعا وموجًعا على لسان شقيق "أفيا" الذى وجه اللوم إىل الزوج قائال:

 נותן אינו האשה כבוד על שמגן ספרדי רב יש , האח טען,  כאן "
 אחרים ומנהגים דינים כאן.בתימן שנוהגים כמו האש להלקות רשות
 )134( "אישות בחיי

"أعلن األخ قائال :هنا يوجد حرب سفارادى يدافع عن كرامة املرأة .إنه اليسمح جبلد املرأة 
 مثلما يعتادون ىف اليمن. هنا أحكام وأعراف أخرى ىف احلياة الزوجية"

ن" تتكرر من جديد أن)135("פעמים"وىف قصة   ء" "יוד של קוצו"شودة مر "شوكة 
"ليهودا ليف جوردون" ،لكنها هذه املرة تدور حول بطالت مينيات.ففى هذه القصة تباع املرأة 
اليهودية اليمنية كسلعة رخيصة ىف يد الرجل؛"فطوبيا" الفتاة اليتيمة يبيعها عمها بثمن خبس 

ا مل تعد تنال إعجابه لزوجها "ميمون"، رد أ ،لكن رجال الشريعة أحبطوا رغبته  الذى طلقها 
طل؛وذلك حىت التتصدع أركان منزله ىف إسرائيل.  ىف الطالق بعدما أقنعوه أن الطالق 

حكام  فميمون كاهن وطوبيا مشكوك ىف طالقها وهى ال تعرف تعاريج الشريعة اخلاصة 
طلة؛أل حية قيل هلا أن ورقة طالقها الىت أرسلت إىل اليمن  ا مت التوقيع عليها الطالق.فمن 
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نية فهى حمرمة على ميمون ألنه كاهن والكاهن حمرم على  حية  ىف صبيحة كتابتها ،ومن 
ا أضحت ىف حكم املطلقة وذلك من  املطلقة ،وهكذا فعلى الرغم من بطالن الطالق إال أ

 خالل تعسف األحكام التشريعية اليهودية. 
لرغبة ىف التمرد لقد شعرت "طوبيا" بفقدان الثقة ىف رج  ال الشريعة ،وشعرت كذلك 

حكامها فيما خيص بتواجدها سو مع زوجها  على الشريعة ؛األمر الذى جعلها ال تكرتث 
تم بغضب نساء احلى الالئى كن  وهى شبه مطلقة ؛فقد بقيت ىف منزله تسانده ىف مرضه ومل 

 تدنيس حرمته.يقذفنها بوابل من الشتائم ويتهمنها بتجاوز حدود الدين و 
بوحتشفسكى"  هنا جتسد صورة املرأة اليمنية اجلديدة املتحررة الىت تتمىن "حنما و"طوبيا" 

قوال نساء  أن تكون عليها قوال احلكماء أو  به  املرأة اليهودية ؛"فقد استقلت بنفسها ومل 
 . )136"(احلى الالئى يتبعن آراء الرجال بدون تبصر أو وعى

ن يهودا" ىف قصتها " لولو" رأية الدفاع عن املرأة اليمنية،وتناضل من أجل و حتمل "محدا ب 
 وذل الزوج وتغطرسه بعد الزواج.  حتريرها من وطأة األب وقسوته قبل الزواج ،

ا الفقر واحلاجة ؛ولذلك اضطرت إىل العمل   فالبطلة "لولو"  ئسة يشو كانت طفولتها 
وليس هذا فحسب بل زوجها والدها لرجل طاعن ىف منذ نعومة أظفارها ىف معصرة الزيتون،

السن وهى ال تزال طفلة صغرية ،وكان زوجها يعاملها بقسوة ويرتك والدته توخبها دون أدىن 
ا الكيل متردت على زوجها وعادت إىل منزل والدها.وهنا  حيته،وعندما فاض  تدخل من 

الستقالل بنفسها، قراراً  فقد اختذت حقيقى وإجياىب على شخصيتها؛ طرأ تغري ومتردت  حامسًا
ت والدها املتطرف،وتركت منزله وانضمت إىل إحدى املوشافوت الىت تضم بني  على نظر

ا جمموعة من املتمردين على النظم املرتدية ىف فلسطني،  وهناك فتحت صفحة جديدة ؛ جنبا
واعتربت نفسها  صغري،منزل  ،وعاشت مبفردها ىف"בנינה"فغريت امسها من "لولو" إىل "بنينا"

امرأة من جيل متحضر ال يضيع الوقت سدى ؛ففى وقت فراغها كانت تقرأ القصص 
رة إىل يسعى إلنتاج منوذًجا تعترب "لولو" العربية.واحلقيقةأن قصة على  الغضب والشفقة إ

الوضع االجتماعى واالقتصادى املرتدى للمرأة اليمنية ،وقد قدمت "محدا" قصتها بشكل 
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فقد وظفت األحداث واملشاهد والشخصيات بشكل  دم اهلدف الذى تصبو إليه ؛جيد خي
ا على التغلب عليها بنفسها . إلضافة إىل  منطقى مييط اللثام عن أزمة البطلة "لولو" وقدر و

فكل عنوان يقدم  ؛ات مدلوالت منطقية وبرتتيب منطقىذلك اختارت للقصة أربعة عناوين ذ
ا إىل بر األمان ،وهذه بشكل متسلسل جزًءا من  حياة املرأة اليمنية "لولو" حىت يصل 

"من فخ إىل  "מפחאלפחת، "صحوة" "יקיצה"، "سبات" "תרדמה" العناوين هى:
وكلها عناوين تدعو "محدا" من خالهلا إىل خروج  "حياة جديدة"."חדשים חיים,"حفرة"

"حىت يتحقق هلا بعد ذلك ما  يدةاملرأة من قوقعتها ،ومشاركتها ىف احلياة االستيطانية اجلد
. فالعمل االستيطاىن واملسامهة الفعالة فيه خطوة أوىل ىف )137(تصبو إليه من حرية ومساواة"

،"واملرأة الىت ذات وعى صهيوىن مرهف تتمكن من التغلب على أى )138(طريق حترير املرأة
ا االستيطانية اجلديدة ، عجاب الرجال  عائق ىف حيا   )139(واهتمامهم"بل وحتظى 

ستيطانن االجديد  -2  ددوورر االمرأأةة االيهوددية االيمنية فى اا
 ،واعد االستيطان اجلديد ىف فلسطنيلعبت املرأة اليهودية اليمنية دورًا رائًدا ىف إرساء ق 

ورمبا كان دورها ال يقل ىف أمهيته عن دور الرجل ومع ذلك مل تلق هذه املرأة سوى اجلحود 
ح ومل تنسب األعمال الرائدة ىف جمال دفع  ونكران اجلميل ؛فقد ا أدراج الر ضاعت جمهودا

 )140(عجلة االستيطان سوى للرجال فقط
وقد عرب أدب اهلجرة األوىل عن هذا من خالل عرضه لنماذج نسائية كان هلا دور فعال  

دور كان هلا   "ى.ب.موشيه"ىف االستيطان اجلديد ؛فمثال "نعما" بطلة قصة "يوم السداد" ل
رائد ىف بث األفكار الصهيونية االشرتاكية الىت تنادى بضرورة التكتل ىف "أرض امليعاد" ليحل 
االستيطان اليهودى حمل التواجد الفلسطيىن ،وليس هذا فحسب بل كانت تدعو إىل التحلى 

ة الشدائد ، والنظر مبنظار مشرق إىل كل شىء ىف "أرض امليعاد"  لصرب وعدم اليأس عند جما
 حىت يتحقق حلم إقامة الدولة .والقصة تكشف عن ذلك وتقول :

 עמי אזכור אז , הפלך על חוטים חוטים,  צמר אטוה אשב ובעת" 
 חוטים חוטים,  אארג שטיח ובעת ... הולך נודד שנים אלפי הנודד
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 )141("יתאחדו עמי בני כי אאמינה אקוה אז,יתלכדו
وطًا خيوطًا على املغزل،أتذكر حينئذ "وىف الوقت الذى أجلس فيه وأغزل الصوف،خي

شعىب التائه آالف السنني يطوف وجيول وعندما أنسج السجادة وتتشابك اخليوط وتلتحم؛ 
 أمتىن حينئذ وأثق أن بىن شعىب سيتحد"

لنسبة "لنعما" وحبها حلرفة الغزل يكشف عن اهلدف الذى تتوق إىل   نسيج السجادة 
ن كل بقاع العامل وتواجدهم ىف فلسطني،فاملرأة اليهودية ىف حتقيقه وهو جتمع "شتات اليهود" م

 .)142(هذا الصدد كالرجل متاماً كان يشغلها حتقيق حلم إقامة الدولة كهدف صهيوىن مجاعى
"بركة شعب"  :ביאליקوىف موضع آخر من القصة تنشد "نعما" أنشودة "بيالك"" 

االستيطان اليهودى ىف فلسطني إذ لتحث اليهود على العمل اجلماعى من أجل تثبيت دعائم 
 تقول :
 אל.  שם הם באשר ארצנו עפרות . המחוננים אחינו כל ידי תחזקנה" 
  )143(" העם לעזרת אחד שכם בואו מתרוננים עליזים רוחכם יפול

 "فلتقوى سواعد أخواننا النابغني .فرتاب أرضنا يتواجد حيثما يتواجدون.التثبط عزميتكم.
 لموا كتًفا واحًدا ملساندة الشعب "ه مبتهجمن مرمنون.

مل تكن بطلة "يوم السداد" هى الوحيدة الىت هلا دور رائد ىف االستيطان اجلديد،وىف بث  
دعائم التوحد والتآزر بني اليهود،بل هناك بطلة أخرى ترى أن تثبيت دعائم االستيطان 

لعمل الدؤوب، رض وزراعتها ومتهيدها وبذل اجلهد من أجل تعمري األ اليهودى لن يتم إال 
.ففى )144(الستقبال املهاجرين اجلدد،وبذلك ومن وجهة نظرها يتحقق حلم إقامة الدولة

تظهر شخصية امرأة يهودية مينية تدعى "مرمي" كانت تعمل خادمة مثل بقية  "رحليا" مسرحية
ا اليمنيات ىف مزرعة الفالح "مردخاى"،وعلى الرغم من عملها املتدىن ووضع  طائفتها أخوا

" مل يتوقف عن مالحقتها. وقد اختلفت األسرة  اليمنية األكثر تدىن إال أن االبن "عوفد
ا عالقة غري مقبولة أو  " ترى أ االشكنازية فيما بينها حول طبيعة هذه العالقة ؛فأخت "عوفد

 مستحبة ،بينما األب مل يعرتض مطلًقا عليها:
 .לקטוף נלך ומרים אני:עובדיה"
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 ).העצים לבין נעלמים ומרים עובדיה(לכו:מרדכי'ר
 ):ההולכים אחרי ומרמזת אביה אל עיניה נושאת.רגע שותקת(רחליה
 .טוב לא זה. . .מרים אחרי מחזיר עובדיה

 ?מדוע):רצון באי(מרדכי'ר
 ?תסכים האתה? בה יתחתן האם):בתרעומת(רחליה

 חרוצות עובדות תהיינה בנותינו שכל ולוואי?בכך ומה מרדכי'ר
 )145("מריםכ

:سنذهب أ ومرمي لنقطف  عوفد
 قال احلرب مردخاى اذهبا (واختفيا عوفد ومرمي بني األشجار).

 صمتت "رحليا" للحظة ورفعت عينيها صوب والدها وأشارت حنو الذاهبني.
 عوفد يغازل مرمي وهذا غري مستحب
 قال احلرب مردخاى(بعدم رضا):ملاذا ؟

 ل سيتزوجها ؟هل ستوافق ؟ه قالت "رحليا" (ىف تذمر):
ليت كل بناتنا يعملن جبدية مثل "مرمي".  قال احلرب "مردخاى" :وماذا ىف هذا ؟ 

هنا اختلف معيار اختيار الزوجة عند "مردخاى"؛ فليس األصل أو النسب هواملعيار 
ت األمور وحيقق حلم إقامة األكثر أمهية عند الزواج،  بل هناك معيار جديد يتناسب مع جمر

 الدولة ؛ وهو حجم العمل وإجادته كما يتوفرلدى اليمنية "مرمي".
لذكر أن "مرمي" كما يتجلى من    ؛أحداث القصة مل ختيب ظن "مردخاى"ومن اجلدير 

الىت كانت تنتقد مرمي وتسخر من طائفتها،مل يكن هلا أى دور ىف دفع عجلة  "رحليا" فابنته "
عمال السرية ضد األتراك ،وىف تدريب الفتيات على االستيطان،بل أضاعت عمرها هباء ىف األ

األمر  أعمال التجسس واستخدام الوسائل غري الشرعية ىف تدمري األتراك والقضاء عليهم ؛
حكام قاسية مل جتد منها خمرجًا سوى االنتحار،واالبن  الذى جعلها تسجن وحيكم عليها 

" التحق للخدمة ىف اجليش الرتكى ومل يعد "مل ردخاى" سوى "مرمي" اليمنية الىت "عوفد
واصلت رعايتها واهتمامها مبزرعته ،وكانت تواجه بشجاعة كل أبناء املوشافا الذين كانوا 
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 يسخرون منها وحياولون التقليل من شأن سيدها :
 כבני כאן הסתדרתם : ) המוכתר אשת ( פסי "

 ).שפתיה את קצת מעקמת (מלכים
 ובעסק בפרדסו הסתבך שלך תהבי בעל כי במושבה אומרים ומדוע

 ?האומנם שלו הזהב לתפוחי קונים אין ביש
 נסתר בלתי רומז( ידאגו אל ולנו לעצמם המושבה בני ידאגו מרים

 ).פניה על
 התם ומחר הכא היום משרתת אלא אינך הלא? מהם את גם?לנו:פסי

 ?כחמור מעבידו שאביו זה לתם להינשא באמת עומדת את אולי או
 ?הגברת רוצה מה):כעסה לע מבליגה(מרים
 הפח אל ניגשת? המלחמה בימי עכשיו מבשלת את מה נה הראי פסי
 ?אפונה לכם מאין אפונה)בתבשיל ומסתכלת הקדרה מכסה את מרימה
 אולי פשוטה תימניה אני כלום יודעת איני) : רוח בקוצר( מרים
 .הביתה הגברת תשוב
 של כלתו תבאמ היא כאילו הבית מן מגרשת וראינה צאינה( פסי

 .)146(" תעמדלך לא שוב הבית בעל זכות תתחצפי אל רמרדכי
فاسى (زوجة العمدة) تلوى شفتيها وتقول ودبرمت أموركم كأبناء امللوك. وملاذا يقولون ىف 

 املوشافا إن صاحب منزلك تورط ىف فضيحة ىف بستانه .هل حًقا ال جيد مشرتين لربتقاله .
 أنفسهم وال يقلقون بشأننا(وظهر الغضب على وجهها) مرمي ليقلق أبناء املوشافا على

فاسى: شأننا ... هل أنت أيًضا منهم ألست إال خادمة... اليوم هنا وغًدا هناك أو رمبا 
كاحلمار. وتكبت مرمي غضبها توشكني على الزواج من هذا الساذج الذى يستعبده والده  

م احلرب.ماذا تريد السيدة ؟ فاسى:أريىن من فضلك ماذا  :وتقول اقرتبت  تطبخني اآلن ىف أ
ا؟ قالت "مرمي"  من املوقد، زالء من أين لكم  ورفعت غطاء القدر ونظرت إىل الطبيخ. 
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 بفارغ الصرب :ال أعرف شيًئا إنىن مينية بسيطة.فلرتجع السيدة إىل منزهلا .
ا ىف الواقع زوجة مردخاى.التتط اولني.ال فاسى :اخرجوا وانظروا تطرد من املنزل وكأ

 تكونني مطلًقا ربة املنزل.
مل تتضجر"مرمي" رغم كل هذه املضايقات من العمل جبدية ىف املزرعة؛فقد كان ال هم هلا  

عتبارها تشكل نسيًجا من أنسجة الدولة املنتظرة،وكما يتجلى من الفقرة  سوى ازدهارها 
لذاتى ألسرة سيدها السابقة استطاعت أن حتقق بفضل عملها الزراعى الدؤوب االكتفاءا

وهنا أصبحت "مرمي" السفارادية هى املسئولة عن األشكنازوبذلك متكنت من  "مردخاى"؛
تمع األشكنازى الذى كاد يلفظها ىف بداية األمر،وىف النهاية تتزوج  خلق عالقة وطيدة مع ا

" األشكنازى وتستمر عالقتها مع جمتمعها السفارادى وذلك من خالل مواص لتها من "عوفد
رة أمها العجوز.  لز

واحلقيقة أن األديب "موشيه مسيالنسكى" أراد من خالل هذه املرأة الىت متثل حلقة  
ن املرأة اليمنية  الوصل بني األشكناز والسفاراد أن يوطد العالقة بني الطائفتني؛فالقصة تنتهى 

ا سبب شفاء حتضر حملوًال لتعاجل به جذور األشجار املريضة ، األشجار الىت تدعم  أى "أ
هى املسؤولة كذلك عن  هذا فحسب بل وليس .)147(جبذورها الكيان الصهيوىن ىف فلسطني"

لطبع الفجوة  اجليل القادم ؛ " األشكنازى ينتج عنه جيل ال يعرف  فزواجها من "عوفد
تمع اإلسرائيلى وحيول د ون الطبقية بني األشكناز والسفاراد "وىف هذا ما يعضد بنية ا

 .)148"(تفككه
واملسرحية منوذج أدىب يدعو إىل إذابة الفروق الطبقية بني اليهود،فالدولة اجلديدة ال بد   

م اخلاصة  الىت رمبا تفوق مسات األشكناز كما يقول األديب أن تتقبل السفاراد وتعرتف بسما
 )149(و"ىف هذا ما يفسر أسطورة صهر الشتات ىف بوتقة واحدة "

ض أد  ا من أجل االحتجاج على تدىن وضع املرأة ىف وهكذا  ء اهلجرة األوىل وأديبا
وكانت املرأة اليمنية وسيلة مثلى للتعبري عن احتجاجهم .ويكشف إنتاج  االستيطان اجلديد،

لتحرير  هذه الفرتة عن حقيقة أن "االستيطان الصهيوىن لن ينهض إال لو حظيت فيه املرأة 
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 .)150"( ة األسرية أو احلياة العامةواملساواة سواء ىف احليا
 خاتمة:

 انتهت الدراسة إىل النتائج التالية:
تعترب اجلالية اليهودية اليمنية من أقدم اجلاليات اليهودية ىف العامل ،والرأى األكثر قبوالً -1

لكثري من  لبداية تواجدهم ىف اليمن هو عالقات سيد سليمان مع بلقيس مما حدا 
 "ذو النواس" اعتناق اليهودية.وقد زاد عدد اليهود ىف اليمن بعد اعتناق امللكاليمنيني إىل 

 لليهودية ؛حيث عمل على فرضها عنوة على الكثري من اليمنيني.
الستقرار من اجلوانب كافة فمن الناحية الدينية كانوا ميارسون شعائرهم  -2 متتع يهود اليمن 

لنسبة لواقعهم االقتصادى  دون مشاكل كما أنشأوا العديد من املعابد اليهودية ىف اليمن.و
لتجارة والزراعة وصناعة األسلحة،وقد بلغوا مرتبة كبرية ىف اليمن لدرجة أن  فقد عملوا 

 أحد يهود اليمن قد شغل منصب وزير املالية ىف فرتة حكم اإلمام املهدى.
حيث  لهم على اهلجرة؛حلم ؛ر اجلانب الديىن لدى يهود اليمنعزفت الصهيونية على أو-3

سم"املعادة للسامية"؛ ا مل جتد وسيلة للرتويج ملا يعرف  ألن اليهود ىف اليمن كانوا  أ
قى سكان اليمن مثلما كان  يعيشون حياة مستقرة ،ومل حتدث مصادمات بني اليهود و

هيك عن استغالهلا لتدين اليهودى اليمىن. ،  حيدث ىف أورو
شكل يفوق غريه من اليهود وىل اليهودى اليمىن على أنه متدين بأظهر أدب اهلجرة األ-4

لتقى والورع .وكانت نظرة  ،اآلخرين فمظره اخلارجى خيتلف كلية عن جوهره ،فهو يفيض 
اليهودى األشكنازى له ىف بداية األمر تنطوى على نظرة سيئة،ولكنه سرعان مايغري رأيه 

وهذه السمة ليست قاصرة على الرجل فقط  ، فيه عندما يقرتب منه بسبب التزامه الديىن
 ،بل تنسحب على املرأة كذلك.

وقد شغلت قضية اخلالص يهود اليمن بشكل يفوق غريهم من اليهود وقد نبع هذا من  
ثرهم بفكرة املهدى املنتظر لدى املسلمني كما ظهر بينهم عدد غري قليل من املسيحيني 

م إىل فلسطني. املخلصني الكذبة ،واستمرت هذه الفكرة م حىت بعد هجر ذها  عالقة 
ا شخصية متفاءلة وهى مسة ختتلف -كذلك–ظهرت شخصية اليهودى اليمىن -5 على أ
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فيها عن سائر الطوائف اليهودية ىف مجيع أحناء العامل ؛حيث يسيطر عليها اإلحساس 
لنسبة لليمىن هو تدينه حيث  يعلق مصريه لقهر واالغرتاب والتشاؤم .ومردود هذا 

ت القصص الىت  ا إلضافة إىل حبه للحياة ويتضح هذا من  خلالق سبحانه وتعاىل ،
تظهر اليهودى اليمىن على أنه يتطلع إىل مستقبل أفضل مهما عاىن من مشاكل ومن 

 أزمات.
صور أدب اهلجرة األوىل اليهودى اليمىن على أنه شخصية هزلية ،فهو يضفى نوعًا من -6

لطرق كافة أن الفكاهة ىف رة أخرى،وحياول  رة،ويكون ساذجًا ومثارًا للسخرية   جمالسه 
 حيول مشاعر األمل واحلزن لدى اآلخرين إىل أحاسيس مبهجة.

ظهر اليهودى اليمىن ىف أدب اهلجرة األوىل على أنه جاد ىف عمله ؛فهو شديد احلرص -7
ئم،ومل تكن هذه اجلدية قاصرة على على ممارسة عمله دون تقصري،واليعرف ىف احلق لومة ال

على النساء،وهى صفة تتوارثها األجيال جيًال تلو  –كذلك -الرجال فقط ،بل تنسحب 
 جيل.

ء هذه اهلجرة من  -8 رزًا ىف أدب اهلجرة األوىل حيث أوالها أد  ً احتلت املرأة اليمنية مكا
ا ،حيث عم ل الرجل اليهودى على الكتاب األشكناز أمهية خاصة للعمل على رفع شأ

طمس هويتها ،وإغفال دورها ىف عملية االستيطان حيث مل جند أية امرأة يهودية على رأس 
 أى تيار صهيوىن .

ا لعبت دورًا اليقل عن دور الرجل ىف تثبيت  وقد قدم أدب اهلجرة األوىل املرأة على أ
 ،ه ىف حترير املرأة اليمنية رغبتدعائم االستيطان ىف فلسطني .وقد أبدى أدب اهلجرة األوىل

ا. ف أية وسيلة لقهر املرأة وضر  ووضع حد لتعدد الزوجات بني الرجال اليمنيني،وضروة إ
أظهر أدب اهلجرة األوىل رغبة املرأة اليمنية ىف خلق جذور للتواصل بني االيهود األشكناز  -9

 واليهود السفاراد عن طريق زواجها من بعضهم.
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 .1911,יפו, החדשה ביהודה",שמחה אחרי."נחמה,בסקי'פוחצ)65(
 .74'עמ,שם)66(
 .1911,יפו,החדשה ביהודה",גלות."נחמה,בסקי'פוחצ) 67(
 .53'עמ,שם)68(
ا البطل "موسا" ؛وذلك ىف قصة "كارثة أفيا" لألديبة نفسها 69( )عربت البطلة "أفيا" عن املشاعر نفسها الىت شعر 

"جارية جارية "בה להיגאלה שהלכנו ישראל ארץ היא הזאת...שפחה,שפחה"فالبطلة تقول 
ا"  של אסונה."נחמה,בסקי'פוחצ: ראה،أتلك هى إسرائيل الىت ذهبنا لنحتمى 

 .232'עמ, ה"רנ-ג"רנ חוברות',כרךמג,השילוח",האופי
 .93'עמ,עם להמציא,ארץ להמציא.יפה,ברלוביץ) 70(
 .שם)71(

(72)Wallenrod , The Literature of Modern Israel , N.Y&London,1956,p.9. 
 .93'עמ,עם להמציא,ארץ להמציא.יפה,ברלוביץ) 73(
 ברזילי'י,"زئيف يعبتس" יעבץ זאבاملوشافا مع كل من تتفق وجهة نظر "محدا بن يهودا" ىف فالحى )74( 

جيابية إىل هؤالء الفالحني؛وذلك على خالف وجهة نظر"حنما "איזנשטדט "برزيلى إيزنشطدط"؛فهم ينظرون 
رة إجيابية  رة سلبية و بوحتشفسكى"،"موشيه مسيالنسكى" ؛فهما ينظران إىل فالحى املوشافا وفالحاته بنظرات 

"منفى"  "גלות"لقلب يتعاملون بغلظة وفظة مثلما يتجلى ىف أدب اهلجرة الثانية(مثلما جند ىف قصة؛فهم قساة ا
ن "لألديبة نفسها ،وىف قصة  "هدسا" "ملوشيه مسيالنسكى"،وكذلك ىف قصة "הדסהلنحما وقصة "مر
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ريخ حب" لألديب نفسه .أوهم أصحاب مبادئ وقيم ويعملون جبدية مثلما "אהבה היסטורית" يتجلى ىف "
و"املزرعة"ملوشيه مسيالنسكى وىف  "املخرج" لنحما ، "המוצאأدب اهلجرة األوىل (مثلما يتجلة ىف قصة"

 مسرحية "رحال".
 .1967 ירושלים),ירדני' ג:עורכת(סלהענבים) ,1902" (לולו." חמדה , יהודה בן) 75(
 .175'עמ".לולו." חמדה , יהודה בן) 76(
 .76'עמ.שושן אבן)77(
 .512'עמ,שם)78(
 .175'עמ".לולו." חמדה , יהודה בן) 79(
 לחם"ב עיון:ישראלית ארץ בטרנספורמציה יהודית מעשייה,"ברלוביץ'י,מאמרי ראה)80(

 שבע" התימטית והסדרה,פרץ ל"לי" יאר גוטע זיבן,"איזנשטדט-ברזילי'לי" ומים
 .100'עמ,30'חוב,ד"תשנ אלול,ופרשנות ביקורת",טובות שנים

 .95'עמ,עם להמציא,ארץ להמציא.יפה,ברלוביץ) 81(
 .86-87'עמ",ומים לחם."ברזילי.י איזנשטדט) 82(
 .260' עמ,עם להמציא,ארץ להמציא.יפה,ברלוביץ) 83(
 .19:23الويني ) 84(
 .260' עמ,עם להמציא,ארץ להמציא.יפה,ברלוביץ:עיין) 85( 
 .96'עמ,עם להמציא,ארץ להמציא.יפה,ברלוביץ) 86(
 .1909,ירושלים מערכות בשלוש צחוק מחזה " ,הבחלן. "ברזילי. י איזנשטדט) 87(
 .19-20'עמ,שם)88( 
 .96'עמ,עם להמציא,ארץ להמציא.יפה,ברלוביץ) 89(
تلقى ىف بداية حياته تعليما دينيا تقليد مث انفتح على الثقافات  1847زئيف يعبتس:ولد ىف بولندا عام  )90( 

ىن .هاجر إىل وك 1882العامة نشر اول انتاجه عام  تب العديد من املقاالت النقدية ىف األدبني العربى واليو
ريخ إسرائيل"،""ישראל תולדות،ومن أبرز ماكتب" 1887فلسطني عام  سلة العنب"وتوىف "הענבים סל"

 .1924عام 
 ).1893. (ירושלים)ירדני' ג:עורכת,(הענבים סל"לאתים חרבות," זאב, יעבץ)91(
 .96'עמ,עם להמציא,ארץ המציאל.יפה,ברלוביץ) 92( 
لد األول،دار نشر شوكن،أورشليم وتل –سجيف.قاموس عربى  دافيد )93( عرىب للغة العربية املعاصرة.ا

 537.ص1990أبيب،
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 .95'עמ"לאתים חרבות," זאב, יעבץ )94(
' עמ,ת1903, א'חוב, קרקא),יעבץ'ז:עורך(המזרח",ימים שלושת דרך," זאב, יעבץ) 95(

64 
 .1955,שני חלק),הוצאה בית בלי( כתבים.מושה,ילנסקיסמ)96( 
 .150'עמ,שם)97(
 .151'עמ,שם)98(
 .99د.حممد عبد الكرمي عكاشة.يهود اليمن واهلجرة إىل فلسطني.ص)99(
 1907לוחארץישראל",השילום יום."י,בןמושה)100(
شرقضا القصة العرب  )للمزيد من التفاصيل :انظر د/زين العابدين أبو خضرة.101(  .2003 (القاهرة) ية .بدون 

 .22-16ص
 ישראל ארץ לוח", השלום יום. "י,מושה בן) 102(
 .101'עמ,1907,ירושלים) ,מלונץ"א:עורך(
 ،كتب عدة أعمال أدبية ونقدية من أبرزها 1889،هاجر إىل فلسطني عام 1867ولد عام  ى.بن موشيه:) 103(

اي"המסע סוף"هذه هى األرض""האדמה היא זאת"  .1934ة الرحلة"وتوىف عام "
 .104'עמ,עם להמציא,ארץ להמציא.יפה,ברלוביץ) 104( 
 .1911,יפו,החדשה ביהודה",פעמיים."נחמה,בסקי'פוחצ)105(
-תשרי ה"רנ-ג"רנ חוברות' , מג כרך, השילוח,אפיה של אסונה" נחמה, בסקי'פוחצ) 106(

 .ה"תרפ אדר
 .227'עמ,שם)107(
 ,דוקטור עבודת,ראשונים מתישבים כספרות הראשונה יההעל ספרות. י,  ברלובץ) 108(

 .139-140'עמ,1979,גן רמת
 سيتم احلديث عن "مرمي" بشكل تفصيلى ىف اجلزء اخلاص بوضع املرأة اليهودية اليمنية . )109( 
 . 1934,א"ת,שוקן, סמילנסקי'כתבימ),מחזה"(ה'רחל."מושה,סמילנסקי)110(
 ובתנועת בראשיתה הציונית בתנועה האישה של דהמעמ. "  בוזיץ זהרה , הרציג )111(

 בראשית היישוב למוסדות לנשים בחירה זכות על הפולמוס",ישראל בארץ הפועלים
 .13'עמ,ן"תש,אילן בר אוניברסיטת,מוסמך לתואר גמר עבודת, המנדט תקופת

 .85'עמ,שם)112(
 גמר ודתעב,הראשונות העליות בתקופת העבודה בתנועת האישה.שלומית,בלום)113(

 אוניברסיטת,מוסמך לתואר
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,  ישראל בארץ אישה"מושרשות עמדות."דבורה,ברנשטיין: גם ועיין .94' עמ,ם"תש,א"ת
 .141'עמ,ז"תשמ,א"ת,היישוב בתקופת לשווין השאיפה

 שלום.העברית בספרות מתימן היהודי,עצמי ודיוקן דמות.יוסי,הלוי)114(
 .13'עמ,1995,א"ת,סרי

 קתדרה,הראשונה העליה של הנשים בספרות שההאי."יפה,ברלובץ)115(
 .123'עמ,ן"תש, טבת,45

 13'עמ.העברית בספרות היהודימתימן,עצמי ודיוקן דמות.יוסי,הלוי)116(
 -http://www.snuit.k12.il/heb- הראשונה העליה של הנשים בספרות האישה)117(

journals/katedra/54107.html. 
 .58'עמ,עם ציאלהמ,ארץ להמציא.יפה,ברלוביץ) 118(
-http://www.snuit.k12.il/heb הראשונה העליה של הנשים בספרות האישה) 119(

journals/katedra/54107.html. 
 .50'עמ,1989,א"ת,מסלע דבש"יהודה בן חמדה-ריכב בני את למצוא."נ,גוברין)120(
 .שם)121(
-http://www.snuit.k12.il/heb הראשונה העליה של הנשים בספרות האישה) 122(

journals/katedra/54107.html. 
 .14'עמ.עצמי ודיוקן דמות.יוסי,הלוי)123(
 בכפר,"בסקי'פוחצ נחמה,שרה זרחי)124(

 קטז'עמ,ץ"תר,א"ת".ובעבודה
 .שם)125(
-http://www.snuit.k12.il/heb הראשונה העליה של הנשים בספרות האישה) 126(

journals/katedra/54107.html. 
 .קפה'עמ",ובעבודה בכפר,"בסקי'פוחצ נחמה,  רהש זרחי) 127(
-http://www.snuit.k12.il/heb הראשונה העליה של הנשים בספרות האישה) ) 128(

journals/katedra/54107.html. 
بدأ حياته بدراسة الرتاث الديىن اليهودى مث انفتح بعد ذلك  1830يهودا ليف جوردون:ولد ىف لتوانيا عام )129(

سلوب العهد القدمي واملشنا،ويعد من أبرز شعراء العربية احلديثة بصفة عامة على الثقاف ثر  ات األخرى .
شعىب"،"עמי הקיצהومرحلة اهلسكاال بصفة خاصة. ومن أبرز إنتاجه" "مسألة "יוד של קוצוاسيقظ 

 .1898ء"وتوىف عام 
 ,בסקי'פוחצ נחמה.הומייה לציון מראשון ש"נפ,ג"ויל עברייה נערה.נורית,גוברין)130(

 .118'עמ,ט"תשמ, א"ת,מסלע דבש
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 באדר'ז,23'ג,29 שנה,המליץ,הבנות שאלת דבר על עוד,"נחמה בסקי'פוחצ) 131(
 .ט"תרמ',א

 .317'עמ,ח"תשמ ,א"ת,תימן במעגלות),נשים ריבוי(תימן ויהודי קוק הרב.י,רצהבי)132(
 .א"תרע,יפו,החדשה ביהודה,נחמה בסקי'פוחצ) 133(
 24'עמ,השילוח,אפיה של אסונה" נחמה, בסקי'צפוח) ) 134(
 1911,יפו,החדשה ביהודה,פעמיים.נחמה, בסקי'פוחצ) ) 135(
 73-72'עמ,אדמה להמציא, ארץ להמציא.יפה,ברלוביץ)136(
 .15'עמ.עצמי ודיוקן דמות.יוסי,הלוי)137(

Htt://www1.Snunit.k12,il,heb)138( 
 .69'עמ,מהאד להמציא, ארץ להמציא.יפה,ברלוביץ) 139(

Journals/Katedra/s 4107.htmi)140( 
 'עמ ,1907 ,ירושלים )מלונץ"א בעריכת(ישראל ארץ לוח,השלום יום.י,מושה בן)141(

103-104 
 .18'עמ.ודיוקן דמות.יוסי, הלוי)142(
 .104'עמ.השלום יום.י,משה בן)143(
 .110'עמ,אדמה להמציא, ארץ להמציא.יפה,ברלוביץ) 144(
 163-162'עמ,1934,א"ת,ד כרך, סמילנסקי כתבי,רחליה.משה,סמילנסקי)145(
 .167-165'עמ,שם)146( 
 .111'עמ,אדמה להמציא, ארץ להמציא.יפה,ברלוביץ) 147(
 שם)148(
 112'עמ,שם)149(
 .72'עמ,שם)150(
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 قائمة االمصاددرر وواالمرااجع
:باللغة االعربية:  أأوو

 مراجعة ترمجة د.مجال أمحد الرفاعى، ر،حترير صموئيل أتينج اليهود ىف البلدان اإلسالمية. - 
لس197( عامل املعرفة،عدد الشامى. د.رشاد عبد هللا الوطىن للثقافة والفنون  )،ا

 .1995واآلداب،الكويت،
 .1960أمني الرحياىن.ملوك العرب .اجلزء األول،دار الرحياىن للطباعة والنشر بريوت  -
ريخ الدول العربية اإل - شر)رشيدة عبد هللا .  بغداد ،  سالمية . الطبعة الثانية، (بدون 

1972 . 
 .1988 عباس على الشامى.يهود اليمن قبل الصهينة وبعدها.(ب.ن)صنعاء،-
على إبراهيم عبدة و د. خريية فامسية . يهود البالد العربية ، مركز األحباث،بريوت ،  -

1971 .  
شر)1950-1881لسطني يهود اليمن واهلجرة إىل ف حممد عبد الكرمي عكاشة.-  .(بدون 

 .1998الطبعة الثانية،
 .1986الطبعة الثانية،بريوت  نزيه مؤيد العظم.رحلة ىف بالد العرب السعيدة،-
 الطبعة هانز هولفيتز.اليمن من الباب اخللفى. تعريب خريى محاد ،مكتبة األجنلو املصرية ، - 

 .1966الثانية، القاهرة،
تت:‐-2  االمقا
.مل يتبق منهم إال مئات ،يهود اليمن بني التمسك بوطنهم وإغراءات وهيب النصارى-

لقاهرة،العدد  الصهاينة. تواصل،فصلية ثقافية فكرية شاملة.املركز اإلعالمى اليمىن 
 .2007الثاىن،ربيع 
 ثانيًا:باللغة االعبرية

 . 1909,יפו',א'חוב,העומר",לחםומים."ברזילי.איזנשטדטי :המקורות-1
 מערכות בשלוש צחוק מחזה " ,הבחלן__. "_____________
 1909,ירושלים

 .ן"תר,אודסה,כוורת".ירושלים בשערי_____________." -
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 שבט' ט,ירושלים הד.חיים אנו מה בשביל.חמדה,יהודה בן-
 1909"כ'גל,ש"ת

 ירושלים,הארץ מחיי קצרים סיפורים",בישראל נשיא___________."-
 ).תאריך בלי(

 1902 ירושלים),ירדני' ג:עורכת(הענבים סל, "לולו___________."-
  1907)הוצאה בית בלי(ישראל ארץ לוח",השילום יום."י,בןמושה_
  1891, ירושלים),ירדני' ג:עורכת,(הענבים סל",לאתים חרבות," זאב, יעבץ-
, א'חוב, קרקא),יעבץ'ז:עורך(המזרח",ימים שלושת דרך________"-

1903. 
 .1911,ירושלים,ישראל רץא לוח",והבת האם."חנה,לונץ-
 1934,א"ת',ד כרך,סמילנסקי'מ כתבי",אהרון מנחת."מ,סמילנסקי-

 . 1934,א"ת,סמילנסקי'כתבימ),מחזה"(ה'רחל."מושה,סמילנסקי
 .1955,שני חלק),הוצאה בית בלי( כתבים__________.

 בית בלי( ,החדשה ביהודה",שמחה אחרי."נחמה,בסקי'פוחצ-
 .1911,יפו)הוצאה

 .1911,יפו,החדשה ביהודה",גלות_____."______ -
 ה"רנ-ג"רנ חוברות' , מג כרך, השילוח,אפיה של אסונה___________"-

 .ה"תרפ אדר-תשרי
 :הספרים-2
 עבודת,ראשונים מתישבים כספרות הראשונה העליה ספרות. י,  ברלובץ -

 1979,גן רמת,דוקטור
 ביצירה ותרבות ספרות תשתיות,עם להמציא,ארץ להמציא________.-

 1983,א"ת,המאוחד הקיבוץ. הראשונה העליה של
  ג"תש, א"ת בלי).(ארצה התימנים עליית מראשית(תימן עלי.ש,בלובשטיין-
 עבודת,הראשונות העליות בתקופת העבודה בתנועת האישה.שלומית,בלום-
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 ועיין .94' עמ,ם"תש,א"ת אוניברסיטת,מוסמך לתואר גמר
,  ישראל בארץ אישה"שותמושר עמדות."דבורה,ברנשטיין: גם

 ז"תשמ,א"ת אוניברסיטת,היישוב בתקופת לשווין השאיפה
 נחמה.הומייה לציון מראשון ש"נפ,ג"ויל עברייה נערה.נורית,גוברין-

 ט"תשמ, א"ת)הוצאה בית בלי,(מסלע דבש,בסקי'פוחצ
 בית בלי,(מסלע דבש"יהודה בן חמדה-ריכב בני את למצוא."נ,גוברין-

 1989,א"ת)הוצאה
 שלום העברית בספרות מתימן היהודי,עצמי ודיוקן דמות.יוסי,לויה-

 האישה של מעמדה. "  בוזיץ זהרה , הרציג -1995,א"ת,סרי
 בארץ הפועלים ובתנועת בראשיתה הציונית בתנועה
 היישוב למוסדות לנשים בחירה זכות על הפולמוס" ,ישראל

 בר תאוניברסיט,מוסמך לתואר גמר עבודת, המנדט תקופת בראשית
 .ן"תש,אילן

 תרץ,א"ת".בכפרובעבודה,"בסקי'נחמהפוחצ,זרחישרה
 ,ישעיהו"י בעריכת,  לציון מתימן"  ישראל בארץ תימן יהודי. "י.ישעיהו-

 ח"תרצ,א"ת, גרידי'ש
 .ח"תש,א"ת)הוצאה בית בלי.(תימן יהדות.יהודה,רצהבי-
 .ח"מתש ,א"ת,תימן במעגלות),נשים ריבוי(תימן ויהודי קוק הרב.י,רצהבי-
 :המאמרים-3
 עבודת,הראשונות העליות בתקופת העבודה בתנועת האישה.שלומית,בלום-

 : גם ועיין.94' עמ,ם"תש,א"ת אוניברסיטת,מוסמך לתואר גמר
 השאיפה, ישראל בארץ אישה"מושרשות עמדות."דבורה,ברנשטיין

 ז"תשמ,א"ת,היישוב בתקופת לשווין
 קתדרה, הראשונה ההעלי של הנשים בספרות האישה."יפה,ברלובץ-

 ן"תש, טבת,45
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 לחם"ב עיון:ישראלית ארץ בטרנספורמציה יהודית מעשייה_________,"-
 והסדרה,פרץ ל"לי" יאר גוטע זיבן,"איזנשטדט-ברזילי'לי" ומים

 30'חוב,אלול,ופרשנות ביקורת",טובות שנים שבע" התימטית
 ד"תשנ

 שנה תשעים במלאת( ישראל-לארץ הראשונה הלאומית העלייה."י,מאיר-
 1972ב"מ'גל,,אפיקים),ורוסיה תימן יהודי לעלית

 באדר'ז,23'ג,29 שנה,המליץ,הבנות שאלת דבר על עוד"נחמה בסקי'פוחצ -
 .ט"תרמ',א
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  قوااعد االن بالمجلة
لة مبشاركة الباحثني واملتخصصني ، وتقبل للنشر الدراسات والبحوث الىت تتميز  ترحب ا

 ألصالة ، وفًقا للقواعد التالية :
 أن يكون البحث مبتكًرا أصيًال ومل يسبق نشره . – 1
 عد التوثيق .أن يتبع البحث األصول العلمية املتعارف عليها وخباصة فيما يتعلق بقوا – 2
مها احدختني إمع تقدمي نس IBMتقبل األحباث املقدمة للنشر مكتوبة على الكمبيوتر نظام  – 3

ا سواء نشرت أو  ورقية واألخرى مسجلة على أسطوانة مرنة . وال ترد األصول إىل أصحا
 مل تنشر .

 ختضع األحباث املقدمة للنشر للتحكيم العلمى السرى. – 4
لة  – 5 مكافأة مالية عن البحوث والدراسات الىت تقبل للنشر وذلك وفًقا لقواعد تقدم ا

 ملركز .املكافأت اخلاصة 
 

ا وحدهم لة تعرب عن وجهات نظر أصحا  الدراسات الىت تنشرها ا
 

سم : مدير مركز الدراسات الشرقية جبامعة القاهرة  ترسل البحوث والدراسات 
 ديرية أمن اجليزة ج.م.عأمام م –ش عبد اهلادى صالح  1

 33380427 - 33380247 – 37491531ت / ف : 



 

 تصدر هذه السلسلة حتت رعاية
 أأ.دد. حسامم محمد كامل

 ورئيس جملس إدارة املركز رئيس جامعة القاهرة
 أأ.دد. هبة أأحمد نصارر

ئب رئيس جملس إدارة املركز ئب رئيس اجلامعة  و

 رئيس التحرير
 شاذذلىأأ.دد. جمالل عبد االسميع اال

 مدير مركز الدراسات الشرقية
 

ستشاررية  االهيئة اا
 

 أ.د. زين العابدين حممود: عميد كلية اآلداب        كاتسو هريو كوهارا : مدير مركز سيسـورأ.د.  
ئب مدير مركز سيسمور يتو :   أ.د. عمر صابر عبد اجلليل : وكيل كلية اآلداب        أ.د. ماسانورى 

ن أ.د. حممد خليفة حسـن :         ينوهه: أستاذ بكلية اإلهلياتأ.د. معمر جونيا ش  أستاذ مقارنة األد
 قطر -كلية الدراسات اإلسالمية 

 
 االهيئة االعلمية

 
ئب مدير سيسمور        أ.د. حممد حممود أبو غدير : أستاذ جبامعة األزهرأ.د.   مسري عبد احلميد نوح : 

ئب مدير س  أ.د. حممد صاحل توفيق : عميد كلية دار العلوم         يسمورأ.د. كينجى توميتا : 
ئب مدير سيسمور  داب املنوفية        أ.د. كوجى مرا :   أ.د. حممد فوزى ضيف : أستاذ 
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قية  ددررااساتت يابانية وو
 

 من موضوعاتت االعددد
 

 بناء  االسالمم  وواالحواارر  بيین  ااألدديیانن  وواالثقافاتت 
 االعقالنيیة  فى  ااإلسالمم  وواالتعايیش  مع  االديیاناتت  ااألخرىى 
 االخلق  Creation  في  ووااإليیمانن     ددررووسس  باآلخرةة   إإلهھيیة  االيیابانن

 مستفاددةة
 معطيیاتت  ااإلسالمم  فى  االسيیخيیة 
 ن  فى  أأددبب  االهھجرةة  ااألوولىيیهھودد  االيیم 

 
 دورية علمية حمكمة

 تصدر عن مركز الدراسات الشرقية جامعة القاهرة
ن التوحيدية (ومركز   )سيسمورالدراسات املتعددة املوضوعات لألد

  2011يوليو  اخلامسالعدد 
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 االعددد االخامس
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 من موضوعاتت االعددد
 

 بناء  االسالمم  وواالحواارر  بيین  ااألدديیانن  وواالثقافاتت 
 لعقالنيیة  فى  ااإلسالمم  وواالتعايیش  مع  االديیاناتت  ااألخرىىاا 
 االخلق  Creation  في  ووااإليیمانن     ددررووسس  باآلخرةة   إإلهھيیة  االيیابانن

 مستفاددةة
 معطيیاتت  ااإلسالمم  فى  االسيیخيیة 
 يیهھودد  االيیمن  فى  أأددبب  االهھجرةة  ااألوولى 

 
 


