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-Conflicting Cultural Systemsענת  Solidarity" byסולידריות" A cultural study in the theatrical text
"Anat Zubermanזאוברמן"
This research paper attempts at exploring the conflicting cultural
systems in Israel by examining two models; an Israeli and a Palestinian
with an Israeli identity card. This is meant to identify the implications and
cultural dimensions of the text.
The text tackles the political, cultural, and religious identity issue
within the Zionist invader community and the confused ideological values
of the Israeli mentality. This paper sheds new light onto the mentality of
the Other by introducing a criticism of a modernist theatrical text written
in the colloquial language in order to embody the form of modern life
which exists between the Palestinian and Israeli cultural structures.
Key words: cultural systems- power- discursive hegemonyidentity- solidarity
البنيات الثقافية المتصارعة-دراسة ثقافية في النص المسرحي "סולידריות التضامن"
للكاتبة "ענת זאוברמן عنات زَوبرمان"
ملخص:
تحاول هذه الورقة البحثية التعرف على المضمرات الثقافية المتصارعة داخل إسرائيل
وذلك من خالل تناول نموذجين لرجلين أحدها إسرائيلي واآلخر فلسطيني يحمل الهوية
اإلسرائيلية ،لبيان أبعاد النص الثقافية والكشف عن الدالالت التي تمخض عنها النص المسرحي
"סולידריות التضامن" للكاتبة "ענת זאוברמן عنات زَوبرمان".
يتناول النص قضية الهوية السياسية والثقافية والدينية لكل من النموذجين اإلسرائيلي
والفلسطيني داخل مجتمع ال ُمحتل الصهيوني والقيم األيديولوجية المرتبكة داخل العقلية
اإلسرائيلية ،يصبح هذا البحث إطاللة جديدة على عقلية اآلخر من خالل نقد نص مسرحي حداثي
ُكتب باللغة العامية ليجسد روح الحياة العصرية القائمة بين البنيتين الثقافيتين اإلسرائيلية
والفلسطينية.
الكلمات المفتاحية :األنساق الثقافية – السلطة  -الهيمنة الخطابية  -الهوية – التضامن.
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البنيات الثقافية المتصارعةدراسة ثقافية في النص المسرحي "סולידריות التضامن"
للكاتبة "ענת זאוברמן عنات زَوبرمان"
فرضية الدراسة:
ينبثق طموح هذه الدراسة في محاولة تجاوز األفق البنيووول للسوورد الوودرامي ،أو بوواألحر
توسيعه لينفتح إلووى اآلفوواق والمرجعيووات الثقافيووة التووي كونووك السوورد ،وذلووك موون خووالل االهتمووا
باستكشاف المرجعيات الثقافية المحددة لدينامية السرد وقوته الرمزية.
الهوية الذاتية تتشكل في السرد ،وتكتسب األمم هوياتها الجماعية عبر قوووة السوورد ،فوواألمم
مرويات وسرديات ،السرد إستراتيجية خطابية أساسية بالنسبة للذات في التمثيل ،وصياغة هويتها
عن طريق تأكيد اختالفاتها مع صور اآلخوور .اخووتالف يأخووذ أنماطةوا متعووددة موون العالقووات ،ووكل
السيد والعبد ،كل المركز والهامش ،كل السلطة والتابع ،و كل األنا واآلخر.
ومن ثم يحدد السرد عالقات القوة بين األطراف ،حيث تتدخل إستراتيجية كوول طوورف فووي
مواجهة خطابية مع إستراتيجية اآلخر ،إما من أجل فرض سرديتها ،أو منع سوورد الطوورف اآلخوور
من الظهور .وفي هذا السياق الخطابي المحتد بجدليات السوولطة والرغبووة ،تتشووكل وليفووة السوورد
كإستراتيجية مضادة لتقويض االفتراضات المتحيزة التي تنشأ عن عملية تمثيل اآلخر .وبفعل هووذه
المواجهة الخطابية يتورط السرد في سياق مرجعيات ثقافية مرتبطة بجوانب من ديناميووات الهويووة
واالختالف والسلطة واأليديولوجيا.
أهمية الدراسة:
تحاول هذه الورقة البحثيووة تقووديم قوورادة لسووردية دراميووة فووي ضووود المرجعيووات الثقافيووة،
ولذلك وقع االختيار على نص مسرحي حداثي بعنوان " סולידריות التضااامن" للكاتبااة ال ااابة
" ענת זאוברמן عنات زَوبرمان" المن ااورف فااي عااا  .2016يقووو السوورد الوودرامي فووي هووذه
المسرحية باستخدا الماضي من أجل تسويغ الشرعية (إسووتراتيجية السوولطة والهيمنووةا والحاضوور
من أجل نووزا الشوورعية (إسووتراتيجية المقمووواا موون خووالل نموووذجين لوورجلين أحوودهما إسوورائيلي
واآلخر من عرب إسرائيل يتلقيان العالج في أحد المستشفيات اإلسرائيلية موون موورض السوورطان،
لكن يكشف السرد الدرامي المكتوب باللهجة العامية (في إحالة إلى حداثة الوونص وواقعيووة السووردا
عن استخدا ملتبس لفكرة التضامن والمشاركة.
من خالل السرد يقو البطل اإلسوورائيلي بالتمثيوول لنفسووه وصووياغة صووورة اآلخوور ،فيضووع
"الذات" موضع السلطة ،ويضع "اآلخر" موضع التهميش والدونية .فالقوة هنا فووي ممارسووة فعوول
السرد ،ذات أهمية قصو في بناد مالمح الوعي الذاتي وقوة المعرفة أو اختاللها باآلخر.
كما يستخد السرد في إلهار الهوية ،فيقو البطل باللعب علووى تشووكيالت الهويووة المتمثلووة
في الدين والثقافة الشعبية مثل األكالت الشعبية كأحد مكونات الهوية ألل مجتمووع ،فيحوواول الوونص
إلهار قوة هوية العربي أما اإلسرائيلي.
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-

الدراسات السابقة:
معجب الزهراني ،النقد الثقافي نظرية جديدة أ مشروا متجدد ،مجلة عالمات في النقد ،النادل
األدبي الثقافي بجدة ،2001 ،مجلد  ،10جزد .39
حسن حنفي ،من النقد األدبي إلى النقد الثقافي ،مجلة فصول ،الهيئووة المصوورية العامووة للكتوواب،
تاد  ،2012عدد .80
عبد الرازق المصباحي ،النقد الثقافي من النسق الثقووافي إلووى الرايووا الثقافيووة ،محسسووة الرحوواب
الحديثة ،الطبعة األولى.2014 ،
ربوووا عبوووادة مسو و ودة ،الضوووحية فوووي الخطووواب االسوووتعمارل الصوووهيوني ،مجلوووة المسوووتقبل
العربي ،2020،العدد .499

المنهج المستخد ومادف الدراسة:
يستخد البحث منهج النقد الثقافي وذلك بووإبراز أهووم المفوواهيم والقضووايا التووي لهوورت موون
خالل النص ،وهي الهيمنة الثقافية ،والنسق الثقافي ،والالوعووي الثقووافي ،واآلخوور المهمووش .وذلووك
من خالل نص مسوورحي حووداثي بعنوووان " סולידריות التضووامن" للكاتبووة الشووابة "ענת זאוברמן
عنات زَوبرمان" المنشورة في عا .2016
يُقد النص نموذجين لرجلين أحدهما إسرائيلي واآلخر من عرب إسوورائيل يتلقيووان العووالج
في أحد المستشفيات اإلسوورائيلية موون موورض السوورطان ،لكوون يكشووف الحوووار الوودرامي المكتوووب
باللهجة العامية (في إحالة إلى حداثة النص وواقعية السردا عن استخدا ُملتبس لفكوورة التضووامن
حيث يحاول المريض اإلسرائيلي (إيليا إقناا المريض العربي (عابدا بمسوواعدته علووى الووتخلص
حوسوا منووه ،ويبوودأ الحوووار الوودرامي فووي رسووم
من حياته بعدما أصبح عالجه من السرطان أمرةا مي ة
صورة بطلي النص وفقةا للمرجعيات الثقافية واأليديولوجية التي تُشكل هوية كال الشخصيتين ،مثل
المرجعية الدينية التي تحر االنتحار على اليهودل ،ومن ثم يلجأ اليهودل إلى اتخاذ المسلم وسوويلة
ليُخلصه من حياته ،مبررةا ذلك بأن «الشريعة اإلسالمية» تسمي التخلص من اليهودل جهادةا ،وأنه
بقتله سينال التقدير واالمتنان من مجتمعه في حياته ،والفوز بلقب " هيد" في حالة قتلووه ،وموون ثووم
يجد الجنة والحور العين في انتظاره.
عناصر الدراسة:
 مقدمة :تتناول فكرة الدراسة وفرضيتها والمنهج المستخد . المبحث األول :مفهو النسق الثقافي والنقد الثقافي والهيمنة الثقافية. المبحث الثاني :األنساق الثقافية المتصارعة في النص. -1النسق التاريخي المضمر للنص (مهرجان التضامنا.
 -2النسق السياسي المضمر للنص (انتفاضة السكاكينا.
 -3النسق الثقافي المضمر للنص (التراث الشعبي /األكالت الشعبيةا.
 -4النسق الديني المضمر للنص (االنتحار – القتل – الشهادة -الحور العينا.
 -خاتمة :تعرض ألهم النتائج التي توصلك إليها الدراسة.
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األنساق الثقافية المتصارعة-دراسة ثقافية في النص المسرحي " סולידריות التضامن"
للكاتبة "ענת זאוברמן عنات زَوبرمان"
مقدمة:
ال ينفصل الخطاب النقدل عن الوجود اإلنساني ،ومن ثم فال بد للخطاب النقدل أن ينفتح
دائ ةما على التجديد .فقد لل الخطاب النقدل الخاص بفنووون السوورد حبوويس النموووذج البنيووول لفتوورة
أساسوا لهووا.
ليسك بالقصيرة ،ثم انفتح على مقاربات نقدية اتخذت موون المرجووع المعرفووي والثقووافي
ة
هكذا صارت المرجعية البانية للنص السووردل (روائيةوا أو دراميةواا منطلقةوا لكشووف تجليووات الووذات
واآلخر ،مما أفرز خطابةا نقديةا محكو ةما بسياقات ثقافية متعددة يتداخل فيها الثقافي باأليووديولوجي،
وترتبط فيه األنا باآلخر ،وتقترن الهوية باالختالف.
 المبحث األول :مفهو النسق الثقافي والنقد الثقافي والهيمنة الثقافية.تقول "ארנה קזין" في مقالها المعنون بووو "כמה מלים על ביקורת תרבות" أنووه لوويس
هناك نقص في التعريفات التي تبلور معنى "الثقافة" ،منذ اقتراح عالم األنثروبولوجيا "إدوارد ب.
تووايلور" فووي القوورن التاسووع عشوور بووأن الثقافووة هووي "مجموعووة موون المعووارف والمعتقوودات والفوون
واألخالق والقانون والعادات وجميع المهارات والعادات التي يكتسبها اإلنسووان بوصووفه جووزد موون
المجتمع" .أو ما كتبه عالم األنثروبولوجيا في القرن العشرين "كليفورد غيرتز" ،الذل كتووب" :أن
الثقافة هي نظا من التصورات ،تنتقل من جيل إلووى جيوول ،ويووتم التعبيوور عنهووا فووي ووكل رموووز،
يستخدمها الناس ويطورون من خاللهووا معوورفتهم بالحيوواة" ،وفووي رأيهووا أن الثقافووة هووي "مجموووا
القو والرموز والطقوس والعادات التي تشكل "المتخيل" االجتماعي.
1

ة
مفروغوا منووه وال يووتم التصووويك عليووه بووين
الثقافة الجماعية هي كل ما يتم اعتباره أمرةا
أعضائها النقد الثقافي هو فعل يشير باألحر إلى البديهيات الثقافية فيتعمق في الفهم ،أو الشوورح،
أو الدحض ،أو تعميق فهمه.2
المجتمع اإلسرائيلي ُمشبع و ُمحاط بعووالم ثوورل موون التصووورات والتناقضووات عوون طووابع
المجتمع وتقاليده االجتماعية ،واأل خاص الذين يعيشون فيه ،وتوجهاته السياسية والثقافية .فكثيورةا
ما يتم تمثيل إسوورائيل علووى أنهووا الديموقراطيووة الوحيوودة فووي الشوورق األوسووط ،بلوود الملجووأ ،بوتقووه
االنصهار ،الدولة ثنائية القومية ،جزيرة غربية في البحر الشرقي ،وأمريكا الصغر .
كل هووذه المفوواهيم تووحثر علووى جميووع مسووتويات الحيوواة اإلسوورائيلية ،فهووي ال تشووكل فقووط
القضايا الرئيسية الجديرة بمناقشتها داخل األدب ،ولكنها تتغلغل أكثر لتحدد هوية األفراد.3
يقو النقد الثقافي على فكرة نقوود األنسوواق الثقافيووة التووي تتنوووا بووين الظوواهر والمضوومر،
واختفاد المضمرة منها خلف األنساق الظاهرة .فالنص وليد أنساق ثقافية تتحكم فووي إنتاجووه ،لووذلك
فقد أصبح التركيز على الراية الثقافية للنصوص األدبية من أولويات الدراسات النقدية.
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كان االهتما بالسياقات الثقافية بديالة المعايير الجمالية سببةا في فووتح المجووال لالهتمووا بووو
"المهمش ،والشعبي ،والخبئ في ذاكوورة الشووعوب" ،واكتشوواف األنسوواق الباطنووة التووي تقووو بوودور
الفاعل في توجيه الذائقة والتلقي وسحبه باتجاهها.4
ومن ثم يتحول النص إلى أنساق نصية وأخر ثقافية ،األنساق الثقافية ال تقل أهمية عوون
األنساق النصية واللغوية فالدراسات الثقافية "مركز استقطاب للفكرة الثقافية ،وأداة توصيل داخل
الخطابات ،وبواسطتها تُمرر الثقافة أنساقها إلى المتلقي ،ليُعاد إنتاجها مرة أخر ومن ثم تكتسب
المصداقية واالستمرارية ،وتكتسب الفكرة الثقافية قيمتها داخل العالمة اللسانية .وإذا كان التواصل
الفني يتحقق عن طريق التلقي الجمالي ،فالتواصل الثقافي يتحقق عن طريق التلقي الثقافي".5
أوالً :تعريف النسق  /النسق الثقافي:
مفهوموا مركزيةوا كووان ال بوود موون الوقوووف علووى داللتووه وتغيراتووه
لما كان مفهووو النسووق
ة
المختلفة .النسق في اللغة يدل على التنظوويم والتوورابط وكوول مووا جوواد علووى نظووا واحوود وفووي حالووة
انسجا  ،وتدل الكلمة "النسق  "Systemaاليونانية األصل على "الكل المركب من أجزاد".6
أما "النسق  "Systemبمفهومه الفلسفي وكما عرفه الالند في موسوعته يحمل معنيووين:
معنى عا ةما وآخر خاصةا .والمعنى العا هو "جملة عناصوور ماديووة أو غيوور ماديووة ،يتعلووق بعضووها
ببعض بالتبادل ،حيث تشكل كالة عضويةا".7
أما المعنى الخاص فهو" مجموعووة أفكووار علميووة أو فلسووفية متراصووة منطقيةوا موون حيووث
النظر إلى تماسكها بدالة من النظر إلى حقيقتها".8
قيم وا دالليووة وسوومات
وعنوود الوودكتور محموود عبوود ي الغووذامي يعوورف النسووق باعتبوواره ة
اصطالحية خاصة يمكن تلخيصها على النمط التالي:
 يتحدد النسق عبر الوليفة النسقية التي ال تحدث إال في مقا محدد ومقيد. إن النسووق بكونووه داللووة مضوومرة فووي النصوووص لوويس موون صوونع المحلووف ولكنووه منغوورس فوويالخطاب ،وصانعي الثقافة ومستهلكوها هم جماهير اللغة من كتاب وقراد.
 إن النسق خفي ومضمر قادر على االختفاد دائ ةما ويستخد أقنعة جمالية ولغوية وبالغية. األنساق الثقافية أنساق تاريخية ،تدفع الجمهور إلى استهالك المنتج الثقافي المنطول تحووك هووذاالنوا من األنساق.
فاألنساق الثقافية نظا متواصل ومتوارث تنتقل من جيل إلى آخر عوون طريووق المحاكوواة
أو التكرار بشكل ال عورل ،وتحثر في أفعاله وتفكيره وسلوكه وعاداته .9فالنسق الثقافي يتمظهر
عبر أنساق لاهرة وأخر مضمرة .وتعمل الدراسات الثقافية على "كشف حيل الثقافة في تمريوور
تحكموا..
أنساقها تحك أقنعة ووسائل خفية ..التي من تحتها يجرل تمرير أخطوور األنسوواق وأ وودها
ة
وهذا لن يتسنى إال عبر مالحقة األنساق المضمرة ورفع األغطية عنها".10
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ثانيًا :مفهو النقد الثقافي:
يُعوورف د .عبوود ي الغووذامي النقوود الثقووافي بأنسوه " نقوود األنسوواق المضوومرة المتواجوودة فووي
الخطاب ،وهو ال يهتم بكشف الجانب الجمالي كما فووي النقوود األدبووي وإنمووا كشووف المخبووود ،تحووك
أقنعة البالغي الجمالي".11
وثمة تعريف آخر يقول بأن النقد الثقافي هو "ربووط األدب بسووياقه الثقووافي غيوور المعلوون،
ومن ثم ال يتعامل مع النصوص والخطابات الجمالية والفنية علووى أنهووا رموووز جماليووة ومجووازات
كلية موحية ،بل على أنها أنساق ثقافية مضمرة تعكس مجموعة من السياقات الثقافية والتاريخيووة
والسياسية واالجتماعية واالقتصادية واألخالقية والقوويم الحضووارية واإلنسووانية .وموون هنووا يتعاموول
نصوا ،بوول بمثابووة نسووق ثقووافي يووحدل وليفووة نسووقية
النقد الثقافي مع األدبي الجمالي ليس باعتباره ة
ثقافية تضمر أكثر مما تعلن".12
وفي المجمل يمكن القول بأن النقد الثقافي عبارة عن "دراسة النصوص والخطابات فووي
ضود المقاربة الثقافية ،باعتبار أن النص حامل لثقافة معينووة سووواد كانووك ماديووة أ معنويووة ،فهووو
عبارة عوون مقاربووة متعووددة االختصاصووات ،تنبنووي علووى التوواريس ،وتستكشووف األنسوواق واألنظمووة
الثقافية ،وتجعل النص أو الخطاب وسيلة أو أداة لفهووم المكونووات الثقافيووة المضوومرة فووي الالوعووي
اللغووول واألدبووي والجمووالي .أمووا الدراسووات الثقافيووة ،فتهووتم بعمليووات إنتوواج الثقافووة وتوزيعهووا
واستهالكها ،وقد توسعك لتشمل دراسة التوواريس ،وأدب المهوواجرين ،والعوورق ،والكتابووة النسوووية،
والجنس وغيرها من أجل كشف نظرية الهيمنة وأساليبها".13
ومن ثم فالنقوود الثقووافي يوودرس النصوووص سووواد أكووان ذلووك ووعرةا أ روايووة أ قصووة أ
مسرحةا ،بل ويمكن تطبيقه في جميع المجاالت األدبيووة والفنيووة باعتبارهووا حاملووة للثقافووة .وموون ثووم
يمكن تحديد خصائص النقد الثقافي فيما يلي:
 -1كشف جماليات أخر في النص لم يُلتفك إليها من قبل.
 -2الدخول في عمق النص بدالة من النظرة السطحية.
 -3كشف القيم الحقيقية للنص.
 -4تذوق النص بوصفه قيمة ثقافية ال مجرد قيمووة جماليووة ،وذلووك موون خووالل الكشووف عوون حقووائق
تحيط بالنص وقائله.
 -5ربط العلو اإلنسانية باألدب وعلووم االجتموواا ،وعلووم الوونفس ،والتوواريس ،ممووا أسووهم فووي إثووراد
النص والساحة الثقافية.
14
 -6تناول النقد الثقافي النسق المضمر في الثقافات المختلفة ،ووسائل الهيمنة الثقافية .
ثالثًا :النسق الظاهر والمضمر:
النسق الظاهر هو قرين النسق المضمر ونقيضه في آن واحد .فهو يالزمه ال ينفك عنووه،
فالنسق الظاهر يعلن عنه ويتجلى في سووطح الوونص وفووي معانيووه وأبنيتووه ،فووي حووين يعموول النسووق
المضمر على االختفاد والتوارل واالنزواد فووي أعموواق الوونص وفووي بنيتووه العميقووة .بوول فووي بنيتووه
الصامتة والمسكوت عنه في النص .ونلمس هذا عبر التوافق السرل وتواطحه مع النسق المنغرس
فينا ،فهو ليس يئةا طارئةا وإنما مثل الجرثومة التي تنشط إذا ما وجدت الطقس المالئم.15
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فهذا النسق ال يُضاف إلى النص من خارجه ،بل هو و بنيووة تشووكل جوووهره الووداخلي عبوور
مخزون تراكمي وجد في مراحل متغيرة من التاريس الثقافي لهذه النصوووص .والنسووق المضوومر ال
يتجسد في المعنى المعلن عنه من طرف الكاتب ،بل من حيث كونه داللة منغرسة في الخطوواب.16
ويستخد في ذلك أساليب تتنوا بين ما هووو نصووي وأيووديولوجي .فيتخلوول الوونص الجمووالي "توريووة
ثقافية تُشكل المضمر الجمعي ،ويقو الرمز بدور المحرك الفاعل في الذهن الثقافي لألمة ،فالنسق
المضمر هو المكون الخفي لذائقتها وأنماط تفكيرها وصياغة أنماطها المهيمنة".17
من هنا يمكوون القووول إن العالقووة بووين النقوود األدبووي والنقوود الثقووافي عالقووة تكامليووة تثوورل
الخطاب وتستحث طاقاته نحو مووداخل جديوودة .فالنقوود الثقووافي َمع بينوي بطريقووة بنوواد الثقافووة للمعوواني
والممارسات اإلنسانية ،فالقرادة الثقافية تعني "القرادة التووي تفسوور الوونص فووي ضووود الثقافووة التووي
أنتجته ،وهي قرادة تكشف عن منطق الفكر داخل النص ،وبذلك تووتم تحوووالت إنتوواج المعنووى ،موون
سلطة المبدا الذل كان المعنى مخبو ةدا داخل روحووه ،إلووى سوولطة الثقافووة التووي أصووبحك المشوورا
األساسي في النقد الثقافي.18
راب ًعا :الهيمنة الثقافية وصراع الذوات على السلطة
النقد الثقافي يحاول فهم الطريقة التي تبنى بها ثقافة المعاني واإلنتاج األدبي ،إضافة إلووى
فهم السووياقات المنتجووة لهووذه المعوواني ،بغيووة الكشووف عوون القووو السياسووية المسوويطرة التووي أيسودت
لهورها ،فالهدف الرئيس للنقد الثقافي ليس مجرد دراسة الثقافة وفهمها وتحليل سياقاتها فحسووب،
بل تناول موضوعات تتعلووق بالممارسووات الثقافيووة وعالقتهووا بالسوولطة ،واختبووار موود تووأثير تلووك
العالقات في كل ممارسات ثقافية .19
الدراسات الثقافية ليسك نظا ةما ،وإنما هي في جوهر األمر مصطلح تجميعووي لمحوواوالت
عقلية مستمرة ومختلفة تنصووب علووى مسووائل عديوودة وتتووألف موون أوضوواا سياسووية وأُطوور نظريووة
مختلفة ومتعددة .ومن ثم فإن الدارسات الثقافية تحدل فيهووا الثقافووة دوريوون فهووي هوودف الدراسووة،
التزاموا فكريةوا
ومناط الفعل والنقد السياسي على حوود سووواد .وتهوودف الدراسووات الثقافيووة أن تكووون
ة
وبرجماتيةا في آن واحد.20
كانك العالمات والشفرات والنصوص دائ ةما نظا ةما يمثل فرات محكومة بقواعد ضمنية
وأخوور صووريحة تووم التعووارف عليهووا أو تقبلهووا موون قبوول أعضوواد ينتمووون إلووى جماعووة ثقافيووة أو
اجتماعية .هكذا يكون بإمكان نظا العالمات أن يحمل المعاني بووالرموز والرسووائل التووي يمكوون أن
يقرأها من لهم باا في فهم الشفرات ،والبناد األول المكون للعالمات والشفرات هو نص يمكوون أن
تتم قرادته عن طريق عالماتووه ومعانيووه المحملووة بووالرموز .مووع األخووذ فووي االعتبووار التوحوود بووين
العالمات والدالالت والبيئة والسياق التووي يوجوود فيهووا الوونص ،فعنوود فحووص العالقووات االجتماعيووة
والتاريخية المشكلة للنص يصبح من السهل إدراك دالالت النص المشفرة عبر الرموز اللغوية.21
والجدير بالمالحظة أن محلفة النص "ענת זאוברמן عنات زَوبرمان" من جيل الشباب
في إسرائيل" ،ممثلة ومحلفة تبلغ من العمر  35عا ةما ،المسرح هو وليفتها األساسية ،فهي توودرس
ماجستير المسرح قسم التمثيل ،في جامعة تل أبيب ،قررت أن تتناول مسارةا مختلفةا فووي المسوورح،
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اختارت أن تبحث عن الذات ،تر أن المسرح – وخاصة في إسرائيل – دوره لوويس فقووط للترفيووه
عن الجمهور ،ولكن أيضةا لتقووديم محتووو هووادف يضوومن االسووتماا عليووه ،ألن المسوورح للجميووع،
وبالتالي البد أن يكون تواصليةا".22
يُقد النص نموذجين لرجلين أحدهما إسرائيلي واآلخر من عرب إسرائيل يتلقيان العالج
في أحد المستشفيات اإلسوورائيلية موون موورض السوورطان ،لكوون يكشووف الحوووار الوودرامي المكتوووب
باللهجة العامية (في إحالة إلى حداثة النص وواقعية السردا عن استخدا ُملتبس لفكوورة التضووامن
حيث يحاول المريض اإلسرائيلي (إيليا إقناا المريض العربي (عابدا بمسوواعدته علووى الووتخلص
ميحوسوا منووه ،ويبوودأ الحوووار الوودرامي فووي رسووم
من حياته بعدما أصبح عالجه من السرطان أمرةا
ة
صورة بطلي النص وفقةا للمرجعيات الثقافية واأليديولوجية التي تُشكل هوية كال الشخصيتين ،مثل
المرجعية الدينية التي تحر االنتحار على اليهودل ،ومن ثم يلجأ اليهودل إلى اتخاذ المسلم وسوويلة
ليُخلصه من حياته ،مبررةا ذلك بأن «الشريعة اإلسالمية» تسمي التخلص من اليهودل جهادةا ،وأنه
بقتله سينال التقدير واالمتنان من مجتمعه في حياته ،والفوز بلقب " هيد" في حالة قتلووه ،وموون ثووم
يجد الجنة والحور العين في انتظاره.
العملية التي تمنح العالمات والمخرجات دالالت معينة يُطلق عليها لفظ "التمثيل" .وموون
خالل هذا التمثيل يتم إضفاد كل ملموس ومحدد على األفكار األيديولوجية المجووردة .إن التمثيوول
الذل لهر به – العربي -في النص المسرحي قد أعطى كالة أيديولوجيةا خاصةا بأنووه قاتوول ،ولوويس
دائموا هويتووه ليووتمكن موون الحصووول علووى أل
له حق في الوجود في إسرائيل ،ويحتاج بطاقة تثبك ة
حقوق ،يعتنق دينةا يدعو إلى قتل اليهودل وال يجد في ذلك جريمة بل بالعكس يجد في ذلك التقوودير
الشعبي والجزاد الديني بالجنة والحور العين وفقةا لما ورد في النص العبرل مووادة الدراسووة .هكووذا
فووإن كينونووة "العربووي" هنووا متمثلووة خووارج نطوواق الووذات ،والعوورق والطبقووة االجتماعيووة والثقافيووة
والحضارية ،بل هي اآلخر من وجهة النظر اإلسرائيلية.
الطبقة المهيمنة وهي في حالتنا هنا – المجتمع اإلسوورائيلي – تتووولى إنتوواج ثقافووة تُغووذل
الطبقة المهيمن عليها باألوها  ،وحينما تحاول الطبقة المهيمن عليهووا التموورد علووى الثقافووة الجديوودة
تقو الطبقة المهيمنة بتطويع وترويض بل وابووتالا جووزد موون الثقافووة لصووالحها .خطوواب السوولطة/
الهيمنة يحاول ربط عالقووات قوتووه باللغووة والتوواريس ،فاللغووة بعناصوورها البوواهرة تسووتثمر موون قبوول
القائمين على السلطة ،لتمرير األفكار وإقناا الجمهور المتلقي لها ،فاللغة تعطي أحكا ةما مسبقة عن
األ ياد والخطاب السلطول يفيوود موون تووأثير اللغووة فووي الالوعووي ،فاللغووة وسوويلة للسوولطة والهيمنووة
الثقافية.23
إن هذا الصراا بين الطبقووات المهيمنووة والمهوويمن عليهووا يحووول الصووراا بووين إسوورائيل
وفلسطين ،إلى عملية مناورة ومخادعة مسووتمرة بووين الثقافووة المهيمنووة والثقافووة المسوولوبة .صووراا
هويات وذوات يبدو أن اليد العليا فيها إلى حوود مووا للطبقووة المهيمنووة ،عوون طريووق منوواورات معقوودة
وعمليات خداا ،تنجح من خاللها لفرض قيمها ومعانيها على تلك الطبقات المهيمن عليها.
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المبحث الثاني :األنساق الثقافية المتصارعة في النص
في المرحلة التي أعقبك ما بعد الحداثووة ،بوودأ النقوود الثقووافي يتجووه نحووو وليفووة "التفسووير
والتأويل" سعيةا إلى إلقاد الضود على ما وراد النصوص أل ما يتوار خلف الخطاب من أنساق
مضمرة وتشكيالت خطابية مسكوت عنها .وما يفعله النقوود الثقووافي هووو أن يحفوور فووي المضوومرات
الداللية الكامنة وراد أل خطاب جمالي لاهر ألن هذا الخطاب الجمالي الذل يتجلى عبوور مفهووو
"المتن" أو "النص" قد صنعته محسسة – بعالقات إنتاجها المعقد والمختلفووة والمنحووازة – فووال بوود
من إلقاد الضود على عالقة المعرفة بالسلطة التي أسهمك في تشكيل هذا الخطاب الجمالي .وليس
"النص /المووتن" فووي النقوود الثقووافي إال وسوويلة الكتشوواف حيوول الثقافووات وأالعيبهووا لتمريوور أنسوواقها
وتبطين سردها ونصوصها بغايات ضمنية غير معلنة .وهذه تعوود نقلووة نوعيووة فووي وليفووة العمليووة
النقدية ،وذلك ألن تلك األنسوواق هووي المووراد الوقوووف عليهووا بالتفسووير والتحليوول والتأويوول وليسووك
النصوص في حد ذاتها.
موون هنووا ،لوون يصووبح "الوونص" معووزوالة بصووفة كليووة عوون عالقووات إنتاجووه التاريخيووة
واالجتماعيووة والثقافيووة ،فمضوومرات الخطوواب فعوول إنسوواني توواريخي متووأثر بووالمجتمع ولروفووه
السياسية واالجتماعية والثقافية التي أنتجته.
يظهر موضوع النص المسرحي
 -1النسق التاريخي المضمر للنص (مهرجان التضامن)
"סולידריות" وهي عنوان النص المسرحي مادة الدراسة ،هي كلمة معبرنة مشتقة موون
" "Solidarityومعناها في قاموس كامبريوودج "" :االتفوواق بووين أعضوواد مجموعووة مووا ودعمهووم،
وباألخص الجماعات السياسية" .24وفي اللغة العبرية تعنووي "الشووراكة والعموول الجموواعي لتحقيووق
أهداف مشتركة والدعم المتبادل .ال يشترط العالقة الحميمة لد األفراد ،لكنه ينصب تركيزه على
الوالد والتضحية .وتشتقه من الكلمة الالتينية  Solidusوهي كمصووطلح توواريخي تأسيسووي تعتبوور
اسم الحركة البولندية التي أهانك النظا الشيوعي في بولندا ،فهي ترمز كمصووطلح إلووى التضووامن
مع األفكار".25
يظهر العنوان في النص بصفة إغرائية تثير التساال والحيوورة عنوود القووارا حينمووا يقووف
عليه ألول وهلة ،فيجعله يتسادل :هل المقصود التضامن بالمعنى التداولي للكلمة "التعوواون ألجوول
تحقيق أهداف مشتركة"؟ أو أن الكاتب يقصوود معنووى آخوور وهووو التضووامن بووين خصوويات العمو ل
المسوورحي (عابوود /إيلوويا؟ وكيووف يمكوون أن يكووون هنوواك تضووامن بووين (عابوود العربوويا و (إيلووي
اإلسرائيليا وعلى أل يد؟ أسووئلة كثيوورة تلووح علووى القووارا حووين يتعوورض للعنوووان ،فتثيوور فيووه
الفضول لتدفعه إلى الغوص في عمق النص والتعرسف علووى العالقووة التووي تووربط العنوووان بووالمتن
وهذا ألن "العناوين تشكل مصوودرةا أساسويةا موون مصووادر الثقافووة العصوورية يجعلهووا ذات جماليووات
خاصة تستحق الدراسة" ،26وهو األمر الووذل يحفووز فعوول القوورادة ويجعوول القووارا يسووعى لمعرفووة
الخيط الذل يربط عنوان النص بأحداثه في إسرائيل عمو ةما.
وألن العنوان هو عالمة ثقافية داخل النص بل هو أول فرة ثقافية تواجه القارا فووإن
العالمات تسعى لشيد لتقد معناه ،وعادة ما ترتبط هذه المعاني باألحداث التاريخية والتقاليوود ومووا
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ابه ذلك ،فالرمز سواد كووان كلمووة أو صووورة يمكوون أن يتضوومن وويئةا أكثوور موون معناهووا الووراهن
والواضح ،لذا فإن للعنوان سمة إدراكية لو استطاا العقل استكشاف الرمووز سوويهتدل إلووى األفكووار
التي تكمن وراد فكرة الرمز.27
"סולידריות " يُعد هو النسق التاريخي المضمر للعنوان ،فهو رمز لمهرجووان التضووامن
أيضوا ،برنووامج خوواص يجمووع بووين مناقشووات وعووروض
اإلسرائيلي الذل ينعقد في تل أبيب سنويةا ة
ألفال االجتماعية التي تتناول الحقوق االقتصادية للسكان العرب المحوورومين موون العموول واألموون
الغذائي والتعليم.
كجووزد موون المشووروا تقووا بوورامج منفصوولة للشووباب وكبووار السوون ،ويتووزامن ذلووك مووع
محاضرات ومداخالت مووع المخوورجين وممثلووي منظمووات المجتمووع الموودني والخبووراد والنا ووطين
االجتماعيين في المحيط الجغرافي واالجتماعي اإلسرائيلي من المجتمعات الموجودة على الحوودود
معوا،
الشمالية إلسرائيل وقر النقب غير المعترف بها ،ويشووارك اليهووود والعوورب فووي الفعاليووات ة
ويعد مهرجان التضامن منصة لمناقشة القضايا االجتماعية للسكان المحرومين ،وتمكينهم وتمكووين
ممثليهم من التعبير عن آرائهم.28
النص المسرحي يتناول فكوورة التضووامن لكوون لوويس بووالمعنى اإليجووابي التووداولي للكلمووة،
ولكن من خالل "التضامن بالقتل" يحوواول المووريض اإلسوورائيلي "إيلووي" إقنوواا المووريض العربووي
"عابد" في مساعدته على التخلص من حياته بعدما أصبح
عالجه من السرطان أمرةا ميحوسةا منووه عوون طريووق قتلووه ألن اليهوديووة تحوور االنتحووار،
وفي المقابل يحصل "عابد" على التقدير الوطني في المجتمع باعتباره ة
بطال قوميةا.
"אלי :בחיאת עבד ,אני נותן לך פה הזדמנות של פעם בחיים ,בנאדם .קצת סולדריות.
עבד :קצת מה?
אלי :סולדריות .יעני הזדהות .לא הייתי מבקש סתם .אני צריך אותך.
עבד :אומרים סולידריות ואני לא רוצח.
אלי :חלילה רוצח אחי! אתה עושה פה חסד .פשוט צריך שיהיה אמין ,אתה מבין?
עבד :מה מבין? מה יש לך?".29
"إيلي :وحياتك يا عابد ،أنا أمنحك هنا فرصة ال تتكرر في حياتك ،يا رجل .قليل من التضامن.
عابد :قليل من ماذا؟
إيلي :تضامن .أي تعاطف .أنا ال أطلب أل يد .أنا أحتاج إليك.
عابد :نقول تضامن وأنا لسك قاتل.
إيلي :قاتل ال سمح ي يا أخي! ما ستفعله هنا فقة .فقط أحتاج خصةا موثوق به ،هل فهمك؟
عابد :أفهم ماذا؟ ماذا بك؟".
نالحووظ هنووا أن الكاتبووة اسووتخدمك فووي االستشووهاد السووابق كلمووة "הזדהות – التعوواطف"
لتعطووي داللووة أخوور لمعنووى "סולדריות – التضووامن" علووى لسووان بطوول العموول "إيلووي المووريض
اإلسرائيلي" "التعاطف – " Identificationوفقةوا لمعجووم مصووطلحات الطووب النفسووي هووي آليووة
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دفاعية ال عورية يدمج الفرد نفسه مع آخر في ارتباط عاطفي وثيق .وكما ورد في تراث فرويد،
هي إستراتيجية يستخدمها العقل الباطن لحماية الفرد موون التوووتر النوواجم عوون األفكووار أو المشوواعر
المرفوضة ،وتسعى هذه اإلستراتيجيات إلى إيجاد حلول وسط للمشكالت الشخصووية ،عوون طريووق
إنكار الحقيقة أو تغيرها أو التالعب بها موون أجوول حمايووة الشووخص موون الشووعور بووالقلق أو التوووتر
نتيجة لألفكار غير المقبولة.30
مما سبق نالحظ أن "مفهو التضامن" تعوود معنوواه اإليجووابي الظوواهر المتعووارف عليووه
كقيمة إيجابية للمشاركة والتعاون لتحقيق أهداف مشتركة ،ومعناه ال ُمضمر في النص للداللة علووى
مهرجان التضامن بين اإلسرائيليين والعرب من أجل مناقشة المشكالت االجتماعية الخاصووة بكوول
منهما في إسرائيل ،ليتم استخدامه في النص كحيلة دفاعية للبطل لتبرير فعل القتل الذل يطلبه موون
"المريض العربي – عابد" لتمرير فعل القتوول علووى أنووه مشوواركة وتعوواطف و ووفقة بووو المووريض
اإلسرائيلي -إيلي" لعجزه عن القيا بفعل االنتحار.
 النسق السياسي المضمر للنص (انتفاضة السكاكين)إن النسق السياسي جزد من الخطاب المسرحي الووذل يعبوور عوون نقوود صووار للظووروف
السياسية التي أنتجك النص ،ويقو بفضح البنيات واألنسوواق التووي تحكمووك فووي مسوواره ،بُنووي هووذا
العمل األدبي وفق إستراتيجيتين متكاملتين :تنطلق األولى من الداللة اللغوية ،وتنطلووق الثانيووة موون
الداللة النسقية المضمرة حسب منطلق التحليل الثقووافي ذلووك "أن الخطوواب يحموول بعوودين أوليوين،
أحدهما حاضر وماثل في الفعل اللغول المكشوف ...كل ما هو من األفعال اللغويووة المعروفووة فووي
إنتاج الداللة وفهمها وتأويلها ،فهو من المستو الحضووورل القابوول للمثووول والحصوور ..أمووا البعوود
اآلخر هو البعد الذل يلمس المضمر الداللي للخطاب .31حيث يتحكم المضمر فووي طريقووة تحريووك
األحداث ويتناسب مع طبيعة المقاطع السردية والصراا الحاصل بين االتجاهووات واألنسوواق التووي
تُشكل الجو العا للنص ليتمكن القارا حين يستطيع القبض عليه من رسووم مالمووح هووذا الصووراا
النسقي ،من خالل التفطن إلى أسلوب الكاتبة في سرد األحداث.
تُقد الكاتبة لفعل القتل الذل يطلبه "إيلي" موون "عابوود" وكأنووه مبنووي علووى نسووق سياسووي
وأحداث واقعة في المجتمع اإلسرائيلي في ذات الفترة (2016ا .نجد الكاتبة تعرض لفعل "القتل"
كأنه أمر طبيعي ومعتاد من الجانب العربي ،ليس هذا وحسووب لكنهووا اختووارت أن يكووون "القتوول"
باستخدا "الطعن بالسكين".
" אלי :בקיצור עבד ,אני רוצה שתרצח אותי.
עבד :מה?
אלי :מה ששמעת.
עבד( :בלחשا שאני ארצח ..מה?
אלי :חד משמעית .אני רוצה שתהרוג אותי ושזה יראה רגיל ,כמו פיגוע .אנחנו נלך לאזור
שם של שער שכם ,אני אצא מהמכולת ואתה תדקור אותי בלב כמה פעמים .רק בחיאת
עבד ,תעשה את זה מדויק שלא יבוא לי עליך איזה אינסטינקט לדקור בחזרה.
עבד :אני ..אני לא..
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אלי :הנה (שולף אייפוןا יש לי פה סרטון הסבר על איפה צריך להכניס את הלהב בדיוק,
שתי דקות אתה מבין את העניין..
עבד :אתה דפוק!
אלי :תכלס .אתה יודע יותר טוב מכל הסרטונים האלה ,הא?
עבד :טוב ,תעזוב אותי".32
"إيلي :باختصار عابد ،أنا أريد أن تقتلني.
عابد :ماذا؟
إيلي :ما سمعك.
عابد( :بهمسا أنا سأقتل ..ماذا؟
إيلي :بشكل ال لبس فيه .أريدك أن تقتلني ويبدو األمر عاديةا ،كأنه عملية إرهابية .سوف نذهب إلى
منطقة هناك في باب نابلس ،أنا سووأخرج موون محوول البقالووة وتطعننووي فووي قلبووي عوودة موورات .بووس
وحياتك يا عابد ،افعل ذلك بدقة حتى ال تسيطر عليك أل رغبة غريزية لتكرر طعني.
عابد :أنا ..أنا ال..
إيلي :هنا (يخرج اآليفونا لدل فيديو هنا يشرح أيوون يجووب أن تغوورز الشووفرة (السووكينا بالضووبط،
دقيقتين وستفهم المسألة..
عابد :أنك ثمل!
إيلي :بشكل عملي .أنك تعرف أفضل من كل هذه الفيديوهات ،أليس كذلك؟
عابد :حسنةا دعني و أني".
في الجزد السابق يظهر لنا النص مالمح "عملية القتل" ،أن يقو "عابد" بطعوون "إيلووي"
بالسكين في منطقة "باب نابلس" وهووو خووارج موون أحوود المحووال ،لكووي يبوودو األموور عاديةوا كعمليووة
إرهابية .بالرجوا إلى الفترة التي ُكتب فيها النص المسرحي (2016ا ،نجوود أن الحوودث السياسووي
األبرز الذل يُحيل إليه النص عبر رمزية "حادثة القتل بالطعن" هو بداية "انتفاضة السكاكين" في
طابعوا فرديةوا غيوور موونظم وونها
أواخر أكتوبر  2015حتى أكتوبر  ،2017وهي مواجهات أخذت
ة
باب فلسطينيون بما توفر لهم من أسلحة ،استهدفك تارة أفراد الجيش اإلسرائيلي علووى الحووواجز
التووي تفصوول بووين موودن الضووفة الغربيووة وقراهووا ،وتو ارة اسووتهدفك تلووك الهجمووات المسووتوطنين
اإلسرائيليين ،إما داخل القدس أو ما يُعرف بالشوارا السريعة القريبة من المستوطنات.
اتسمك االنتفاضة باستخدا الشباب الفلسطيني للسكاكين كسالح فعال في تنفيذ العشوورات
من عمليات الطعن لتتخذ الموجة مسمى "انتفاضة السكاكين" .33ومن أ هر عمليووات الطعوون التووي
تمك خالل عا  2016عملية "باب العامود" والتي تمكن ثالثة من الفلسطينيين من الوصووول إلووى
مدينة القدس وتحديدةا عند باب العامود وقاموا بإطالق النار والطعن بالسكاكين مما أد إلووى مقتوول
مجندتين صهيونيتين.34
مما سبق يتضح لنا أن الكاتبة أحالك بالرمز الظاهر "عملية القتل بالطعن /بالسكين" في
منطقة "بيك العامود" إلى النسووق السياسووي المضوومر "االنتفاضووة الثالثووة – انتفاضووة السووكاكين"،
فالصيغ التعبيرية الرمزية التي أحال إليها الوونص ال يمكوون أن تكووون وويئةا إال بتووداولها بووين النوواس
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واستعمالها باعتبارها وقائع إبالغيه .فالرمز جزد من الواقووع اإلسوورائيلي ،بوول هووو األسوواس الووذل
يعتمد عليه إدراكنا للنص وتصوراتنا حوله.35
المكان في النص المسرحي جزد ال يتجزأ من طبقات النص ،وانتقاد العناصوور المكانيووة
وضغطها وتكييفها يعبر عن عمق آخر في المكان وتمثل عامل ضووغط علووى الشخصوويات النتهوواج
تصرف ما ،أو قرار ما ،وهذا يبين عمق المكان وتأثيره في نفسووية الشووخوص .36وموون هنووا يمكوون
االستدالل على الدور الرمزل الذل لعبته " שער שכם -بوابة باب العامود" في الوونص السووتدعاد
النسق المضمر (حادثة الطعن في باب العامودا وما يترتب عليه من تأثير فووي الشخصووية العربيووة
في النص (عابدا ليُنفذ ما يطلبه (إيليا .ويستدل على ذلووك بمووا جوواد علووى لسووان (إيلوويا فووي قولووه
(אתה יודע יותר טוב מכל הסרטונים האלה ,הא?  -أناااع تعااار أفضاااذ مااان كاااذ هاااذ
الفيديوهات ،أليس كذلك؟) في إشارف واضحة إلااى إنااب عربااي وبالتااالي يمكنااب القيااا با ي عمااذ
إرهابي خاصة (الطعن بالسكين) فهو ال يحتاج إلى م اهدف فيديوهات تدل على ذلك.
يشير النسق المضمر إلى فعل التأويل ال بوصفه موضوعةا بحد ذاته بقدر مووا هووو عمليووة
اكتشاف لكوامن النص المسرحي ،إذ تأتي الشفرات الثقافية كتشكيالت غير معلنة لتوجيووه المووحول
نحو األنساق المضمرة أو الدالالت الضمنية.37
 -3النسق الثقافي المضمر للنص (التراث ال عبي /األكالت ال عبية)
تُشكل مقولة رئيس حكومة إسوورائيل بوون جوريووون "الكبووار يموتووون والصووغار ينسووون"
جوووهر االسووتهداف الموونظم للتووراث الفلسووطيني بغوورض تفريووغ الووذاكرة الجمعيووة الفلسووطينية موون
مخزونها الثقافي والفكرل والتراثي .بالموازاة مووع عمليووة اسووتهداف وتهويوود األرض الفلسووطينية،
لجأ االحتالل إلى سرقة الموروث التراثي الفلسووطيني مثوول األكووالت الشووعبية الفلسووطينية ونخووص
بالذكر هنا "أكلتااي الحمااص والفالفااذ" المتالزمتووين فووي المطووبس الفلسووطيني ،اللتووين تعوودان موون
مركبات الهوية الفلسطينية ،وال سوويما لمووا تتعرضووا لووه موون محوواوالت سوورقة علووى يوود االسووتعمار
اإلسرائيلي .تتضمن محاوالت إسوورائيل تفكيووك مركبووات الهويووة الوطنيووة الفلسووطينية وعناصوورها
الثقافية والفلكلورية والهيمنة عليها لما يخد المشروا االستعمارل ،فالقو االستعمارية علووى موور
التاريس عملك على التأثير في الهوية وبلورتها موون خووالل المووأكوالت .وموون ثووم يووتم التعوواطي مووع
(الحمص والفالفلا ليس باعتبارهما ُمعطى عاديةا ولكن دليل رمزل يدل على التفاصوويل السياسووية
التي تسعى إلى تغيير مالمح المكونات الثقافية والجذور الفلسطينية .38
كتووب "آرل أريوول ب "Ari Arielمقو ة
واال بعنوووان " – The Hummus Warsحووروب
الحمص" يتناول توواريس الحمووص فووي المنطقووة العربيووة والحووروب الوودائرة بووين إسوورائيل والوودول
العربية على هوية الحمص كطعا عبي ألهل منطقة الشا عامة ،وطرح الكاتب فيه سووحال :هوول
الحمووص إسوورائيلي؟ وأجوواب عنووه قو ة
وائال" :اعتموود المسووتوطنون اليهووود األوروبيووون األوائوول فووي
فلسطين على المنتجات الغذائية العربية المحلية .كان هذا إلى حد ما ألسباب عملية ،فقد كان جز ةدا
من عملية المضاهاة للسلوكيات العربيووة كمثووال نموووذجي لليهووودل الجديوود ،وعالمووة علووى مذهبووه
القومي .ومن الواضح أن الطعووا موورتبط بالزراعووة ،وبالتووالي فهووو يمثوول رمووز لووربط المهو اجرين
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بأرضهم الجديدة – هي مسألة أيديولوجية خاصة بالعمل الصهيوني ،وأوصك الدراسووات المبكوورة
للتغذية في فلسطين بمحاكاة الطرق الغذائية العربية باعتبارها األنسب للمنا والبيئة المحليووة .بعوود
ذلك دخل الحمص تدريجيةا خالل النصف األول من القرن العشرين في نظووا المهوواجرين اليهووود،
وتضخم األمر بعد قيا الدولة عا  1948لسببين :أوالة بدأ اإلسوورائيليون يسووافرون بشووكل متكوورر
إلى المدن العربية في محاولة للهروب من قانون التقشف الذل فرضته الدولووة اإلسوورائيلية .فهنوواك
يمكن راد اللحووو بسووهولة ،لكوون زاد اسووتخدامهم للطعووا موون المطوواعم الفلسووطينية ،واسووتخدموا
الحمص كبديل مثالي للحو  ،وكان السبب األهووم الموجووة الكبيوورة موون هجوورات اليهووود اآلتيووة موون
العالم العربي .في الوقك نفسه ،وجود "الجاليات اليهودية" من العالم العربي سمح بإعووادة تعريووف
األطعمة الفلسطينية على أنها رق أوسطية بمعنى أعم ،وبالتالي اعتبر ميراثةا ثقافيةا لهحالد اليهود
الشرق أوسطيين .ومن جووانبهم تبنووى يهووود الشوورق األوسووط هووذه األطعمووة كجووزد موون ذخيوورتهم،
خاصة في قوائم المطاعم الشرقية التي كانوا يفتتحونها بشكل متزايوود فووي الخمسووينيات موون القوورن
الماضي ،على الرغم من حقيقة أنها لم تكن من األطباق المحلية لبلدانهم األصلية .منذ الخمسينيات
انتشوور اسووتهالك الحمووص وزادت طوورق تناولووه وزاد ارتباطووه بعقيوودة اليهووودل الجديوود الموورتبط
باألرض .وهو ما يطلق عليه فكرة "األطعمة العرقية" أو "االستعمار الغذائي" وهو تووأثير أحووادل
االتجاه لمن يمكن السيطرة على األرض (الزراعةا والتصنيع".39
الحمووص والفالفوول يمووثالن نموووذجين لتوجووه إسوورائيل نحووو الهيمنووة علووى رمزيتهمووا
وتحويلهما إلى عنصر فولكلورل لدولة حديثة ،فيُستثمر قوميةا واقتصاديةا على المسووتويين المحلووي
والعالمي .ونحن نشهد تطورةا مستمرةا في الممارسة اإلسرائيلية تجاه المطبس الفلسطيني ،من خالل
عمليتووي (االحتضووانا و(التفكيووكا( .االحتضااان) يكااون باعتماااد التساامية العربيااة دون تغييرهااا
لهاتين األكلتين" ،حمص" و"فالفذ" وهو الجزء الذكي في الهيمنة ويخلق لدى البعض شعو ًرا
زائفًا بالتصااالم ماام المحتااذ الساارائيلي .فااي المقابااذ ،هناااك عمليااات (تفكيااك) للمنااتج المحلااي
اليدوي ،وتحويلب إلى منتج ُمعلب تجاريًا وتصدير على المستوى العالمي على أنب طعااا شااعبي
إسرائيلي.40
نجد أن اإلسرائيليين يصرون على طمس أل عالقووة بووين هوواتين األكلتووين وبووين األصوول
الفلسطيني لهما حيث يقول "داني بر -דני בר" :نشأت الفالفل في مصر ،ربمووا موون اإلسووكندرية
قبل حوالي  1500عا  ،كطعا مصنوا من حبوب الفول وحتى يومنا هذا معروف بنكهته ،يعتقوود
البعض أن المسيحيين األقباط في مصر طوروا هذا الطعا النباتي ليكووون مناسوبةا لهووم فووي فتوورات
الصيا  ،في الفترات التي يُحظر فيها اللحم .اسووم الفالفوول هووو علووى األرجووح موون الفلفوول "الحووار".
يسمى في المطعم المصرل "طعمية" ،انتقلك إلى باقي الشرق األوسط واسووتبدل بووالفول الحمووص
األكثر يوعةا ،وهناك قول آخر أن الحمص المقلي كان طبقةا ائعةا في ووبة القووارة الهنديووة ،وموون
هناك انتقل إلى مصر الفرعونية ،وإذا كان هذا صحيحةا ،فموون الواضووح أن اإلسوورائيليين قوود أكلوووا
الفالفل بالفعل قبل الخروج".41
في بريطانيا ،قامك وزيرة السياحة اإلسرائيلية فووي عووا  2015بتوزيووع كتوواب "المووذاق
اإلسوورائيلي " A Taste of Israel: From classic Litvak to modern Israeliوالووذل
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يحتول على أطباق عربية وفلسطينية تم تقديمها على أنها أكالت من "المطبس اإلسوورائيلي" ،رغووم
أنه لم تكن هذه التسمية موجودة قبل عا ( 1948قيا دولة االحتالل اإلسرائيليا ،وكانك األكالت
اليهودية تقتصر على تلك الخاصة بالمناسبات الدينية المعروفة.42
قامك إسرائيل بووالترويج للفالفوول والحمووص باعتبارهمووا أكووالت ووعبية إسوورائيلية تحووك
ووعار " Israeli street foodsأكو الت الشووارا اإلسوورائيلي" وعوون طريووق هووذا المسوومى تُقووا
الحمالت الدعائية لتسويق تلك المأكوالت خاصة فووي أوروبووا وأمريكووا .فنجوود علووى موقووع "أعظووم
الطهاة اإلنجليووز" موضوووعةا تحووك عنوووان "  –10 of the best Israeli street foodsأفضوول
 10أكالت الشارا اإلسرائيلي" وجاد على رأسها "الفالفل" باعتبارها "الطبق القووومي إلسوورائيل
 ،"Israel’s national dishوتالهووا "الحمووص" بوصووفه "إذا كانووك الفالفوول الطبووق القووومي
إلسرائيل ،فيجب أن يكون الحمص في المرتبة الثانية".43
لم يقف األمر عند هذا الحد بل اتهم األكاديمي ومدير المعهد العربي األمريكووي "جوويمس
زغبي" إسرائيل بارتكاب إبادة ثقافية لشعوب المنطقة بعد أن نشرت مقدمة بوورامج الطووبس الشووهير
"راتشيل رال" في تغريدة لها على موقع "تويتر" في  21ديسمبر  2017صورة لطبووق الحمووص
الفلسطيني وقالك إنه طبق إسوورائيلي .ورد الزغبووي بووالقول "إن الطبووق لوويس إسوورائيليةا وإنمووا هووو
لبناني فلسطيني أردني سورل عربي" ،وأضاف قائالة" :إن إسرائيل استحوذت علووى األرض فووي
البداية وطهرتها عرقيةا من عربها ،واآلن هي تستحوذ على ثقافتهم وغذائهم وتوودعي أن ذلووك ملووك
لها! هذا أمر معيب".44
كتبك "רונית ורד رونيك فيريد" كاتبة إسرائيلية معنية بالمطبس اإلسرائيلي في صووحيفة
"هآرتس" مقاالة بعنوان " זה היה פיאסקו של פלאפל – لقد فشوولوا فووي الفالفوول" 45هاجمووك فووي
مقالها ما يعرف بو" בישול ישראלי מודרני الطبس اإلسوورائيلي الحووديث" ،والووذل لووم يُتوورجم إلووى
العبرية بعد ،وليس إسرائيليةا أو جديدةا ،وتقووول الكاتبووة عبوور مقالهووا "حاولنووا صوونع الفالفوول حسووب
الوصفة في الكتاب ،لكنها لم تنجح أبدةا"" ،وقد الكتاب محاوالت لتقووديم الفالفوول كطبووق إسوورائيلي
حديث ولكن باستخدا بدائل أخر مثل فالفل السبانس .وعلى الرغم من اتباا كل التعليمات إال أن
المحاولة انتهك بالفشل في عمل الفالفل".
وتستكمل الكاتبة نقدها قائلة" :في السوونوات األخيوورة ،يبوودو موون األسووهل محاولووة تحديوود
المطبس اإلسرائيلي عندما تكون خارج حدود إسرائيل .في إسرائيل نفسها – هناك دولووة ووابة تقووع
في منطقة قديمة وغنيووة ذات توواريس وصووراعات معقوودة – واجهووك كوول محاولووة لتعريووف المطووبس
الوطني اإلسرائيلي ألغا ةما :ما هو اإلسرائيلي؟ وما هو الفلسطيني؟ هوول يوجوود وويد مثوول المطووبس
الفلسطيني؟ وهل يختلف عن المطبس الذل كان موجودةا لمئات السنين فووي منطقووة سوووريا الكبوور
و وواركه اليهووود والمسوولمون والمسوويحيون؟ هوول يمكوون أن نطلووق علووى الحمووص والفالفوول أطبوواق
إسرائيلية؟ هل هناك قاسم مشترك للطهووي اليهووودل؟ وهوول هووذا األموور المشووترك متعلووق بووالمطبس
اإلسرائيلي؟ عشرات من األسئلة الملحة".46
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دعا طهوواة فلسووطينيون بووارزون عووالميون موون فلسووطين وتسووعة بلوودان أخوور زمالدهووم
وزميالتهم الطهاة المشاركين في مهرجان الطهي في تل أبيب باالنسحاب تحك عار "ال تظهروا
جرائم االحتالل السرائيلي".47
معركة الحمص والفالفل ليسك معركة سياسية واقتصادية ،ولكنها أيضةا معركة وجودية
بالدرجة األولى ،فهي امتداد لمعركة يموت فيها الناس من أجل الحفال علووى ارتبوواطهم بوواألرض:
ارتباط بالطبيعة المحيطة ومكوناتها وتاريخها وما يخرج منها .لم يكوون صووحن الحمووص والفالفوول
نزاعةا بين عبين على طبق طعا  ،بقدر ما هي مسألة كفاح من أجوول الحفووال علووى مالمووح الثقافووة
الفلسطينية الشعبية ومناهضة الدعاية الصهيونية الزائفة.
مما سبق سنرصد تلك المعركة سابقة الذكر عبر النص المسرحي ،في حيلة موون الكاتبووة
لتمرير أنسوواقها الثقافيووة تحووك أقنعووة ووسووائل خفيووة ..وهووذا لوون يتسوونى إال عبوور مالحقووة األنسوواق
المضمرة ورفع األغطية عنها.
"אלי :בקיצור ,תסיים לעבוד ,נלך נאכל איזה חומוס אחרון ,ניתן שחור קטן וסיגריה ואז
נעשה את זה.
עבד :לא יודע.
אלי :טובה אחרונה לאיש גוסס.
עבד :ואם יתפסו אותי?
אלי :כלום אחי ,אין מצב .לא אמרת "נסראללה" ונגמר .אני יוצא מהסופר ישר לשפיץ של
הסכין.
עבד :תשמע אני לא..
אלי :עבד ,בבקשה .אני צריך אותך.
עבד :חמישי אתה אומר?
אלי :כן.
עבד :טוב.
אלי :כן?
עבד :בסדר.
אלי :מלך! אתה לא תצטער על זה אני מבטיח לך..
עבד :תנאי אחד.
אלי :נו?
עבד :לא חומוס.
אלי :אה?
עבד :לא חומוס .אני רוצה אוכל ישראלי.
אלי :נו ,אז חומוס.
עבד :חומוס זה לא שלכם .זה שלנו.
אלי :מי אמר?
עבד :אני אומר לך.
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אלי :אחי ,יש כל מיני סוגים ,יש לבנוני ,מצרי ויש גם ישראלי .אתה יודע שהחומוס
פה אצלנו עוד מהתקופה של הצלבנית?
עבד :אתם לקחתם לנו אותו .זה שלנו.
אלי :סתם שתדע שעוד בתנ"ך הזכירו אותו .במגילת רות.
עבד :כל דבר אתם מכניסים את התנ"ך.
אלי :מה לעשות ,יש היסטוריה.
עבד :כן ,היסטוריה שלנו.
אלי :טוב ,עזוב .אז פלאפל .נאכל פלאפל.
עבד :לא שלכם.
אלי :מה לא שלנו?
עבד :הפלאפל .זה גם שלנו.
אלי :עבד ,עכשיו אתה מגזים .פלאפל זה האוכל הכי ישראלי.
עבד :זה שלנו.
אלי :ממש לא.
עבד :ממש כן .הגיע מסוריה ומצריים עוד באלף הראשונה לספירה וגם אותו ,כמו
החומוס ,גנבתם והחלטתם שזה שלכם.
אלי :אין לך מושג על מה אתה מדבר .באים לפה תיירים מכל העולם לאכול את הפלאפל
הישראלי.
עבד :זה כי הם לא יודעים מאיפה הוא באמת הגיע .כי גנבתם אותו.
אלי :עבד..
עבד :הם לא יודעים איפה עושים פלאפל טוב.
אלי :הפלאפל הכי טוב זה כאן.
עבד :שום מאכל לאומי משלכם אין לכם .כלום .את כולם גנבתם בלי להגיד תודה אפילו.
אלי :שטויות.
48
עבד :האוכל שלכם הוא שטויות" .
"باختصار ،كف عن ذلك ،نذهب لنأكل القليل موون الحمووص األخيوور .ممكوون حمووص أسووود صووغير
وسيجارة ثم نقو باألمر.
عابد :ال أعرف.
إيلي :أمنية أخيرة لرجل يحتضر.
عابد :وإذا قبضوا علي؟
إيلي :لن يحدث يد يا أخي ،مستحيل .ال تقل "نصر ي" وسينتهي األموور .سووأخرج موون السوووبر
ماركك مبا رة إلى نصل السكين.
عابد :اسمع أنا ال..
إيلي :عابد ،من فضلك .أنا أحتاجك.
عابد :نقول يو الخميس؟
إيلي :نعم.

فيلولوجى  75يناير 2021

147

د .نرمين صالح القماح
عابد :جيد.
إيلي :فعال؟
عابد :حسنةا.
إيلي :ماذا بك! لن تند على هذا أعدك..
عابد :رط واحد.
إيلي :وما هو؟
عابد :بدون حمص.
إيلي :ماذا؟
عابد :بدون حمص .أنا أريد أكلة إسرائيلية.
إيلي :حسنةا ،الحمص.
عابد :الحمص ال يخصكم .الحمص يخصنا.
إيلي :من قال ذلك؟
عابد :أنا الذل أقول لك.
ضا السرائيلي .هااذ تعلاام
إيلي :أخي ،يوجد منب كذ األنواع ،هناك اللبناني ،والمصري ،ويوجد أي ً
أن الحمص هنا منذ الفترف الصليبية؟
عابد :لقد أخذتموه منسا .إنه يخصنا.
إيلي :اعلم فقط أنب ورد في العهد القديم في سفر روت.
عابد :كل يد تُدخلون فيه العهد القديم.
إيلي :ما العمل .يوجد تاريس.
عابد :حسنةا ،إنه تاريخنا.
إيلي :حسنةا ،انس الحمص .فالفل .لنأكل فالفل.
عابد :ال تخصكم.
إيلي :ماذا ،ال تخصنا؟
عابد :الفالفل .إنها تخصنا أيضةا.
إيلي :عابد ،اآلن أنك تبالغ .الفالفل هي األكلة األكثر هرة في إسرائيل.
عابد :إنها تخصنا.
إيلي :بالتأكيد ال.
أيضوا ،مثوول
عابد :بالتأكيد نعم .لقد وصلتنا من سوريا ومصوور فووي األلفيووة األولووى للموويالد ،وهووي ة
الحمص ،سرقتموها وقررتم أنها تخصكم.
إيلي :لوويس لووديك فكوورة عمووا تقووول ،يووأتي السووياح إلووى هنووا موون كوول أنحوواد العووالم ليووأكلوا الفالفوول
اإلسرائيلية.
عابد :هذا ألنهم ال يعرفون من أين أتك في حقيقة األمر .ألنكم سرقتموها.
إيلي :عابد..
عابد :هم ال يعرفون كيف يعدون فالفل جيدة.
إيلي :أفضل فالفل موجودة هنا.
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عابد :ليس لديكم طعا وطني خاص بكم .ال يوجد .كل الطعا الوطني سرقتموه دون أن تقولوا لنووا
حتى كرةا.
إيلي :هراد.
عابد :طعامكم هراد".
يتنوواول الوونص المسوورحي حالووة الجوودال المحتدمووة فووي الشوورق األوسووط حووول هويووة
"الحمص" و"الفالفل" ،وتستشهد الكاتبة من خالل النص بنسقين أحدهما تاريخي في ادعائهووا أن
اليهود عرفوا الو "الحمص" منذ  3500عا في أثناد الحرب الصليبية ،والنسق الثاني ديني بذكر
أن الو "الحمص" قد تم ذكره في العهد القديم في سفر راعوث.
عنوود تفنيوود هووذه األنسوواق واعتمووادةا علووى مووا تووم ذكووره موون قبوول فووي محوواوالت إسوورائيل
المستميتة في إخفاد العنصر الفلسطيني من الحياة اليوميووة والثقافووة الشووعبية ،والتوورويج إلسوورائيل
باستخدا األكالت الشعبية ،فعلى الرغم من ادعاد اإلسرائيليين أن الحمص قد ُذكر في العهد القديم
منذ  3500عا في سفر راعوث ،وبعد الرجوا إلى سفر راعوث نجد اإلصحاح الثاني اآلية :14
" וַי ֹּאמֶר לָה בֹּעַז ְלעֵת הָאֹּכֶל ,גֹּשִׁי הֲֹלם וְָא ַכ ְל ְת מִׁןַ -ה ֶלחֶםְ ,ו ָט ַב ְל ְת ִׁפתְֵך ,בַחֹּמֶץ" " – 49فَقَا َل لَ َهوا
ك بفوي ا يل َخول" .نجوود أن
ك األَ يك بل تَقَد بمي بإلَى ههُنَا َو ُك بلي بمنَ ا يل ُخب بيزَ ،وا يغ بم بسوي لُ يق َم َتو ب
بُو َع ُز « :بع ين َد َو يق ب
"חֹּמֶץ " المستشهد بها على أنها بمعنى "حمص" في الترجمة العربية للعهد القووديم تعنووي "الخوول"،
وللتأكد من المعنى تووم الرجوووا إلووى نسووخة العهوود القووديم باللغووة اإلنجليزيووة فووي أ ووهر ترجمووة لووه
"ترجمة الملك جيمس" ووجدت المعنى نفسه:
"And Boaz said unto her, At mealtime come thou hither, and eat of
"the bread, and dip the morsel in the vinegar.50
مما سبق يتضح كذب االدعاد الصهيوني بأن "الحمص" ذكر في سووفر راعوووث كمووا ورد
في النص المسرحي وكما يدعي الصهاينة ،وأن "الحمص" هو طعا عربي تووم التوورويج لووه عبوور
الدعاية الصهيونية على أنه من أهم أنواا الطعا الوطني اإلسرائيلي .ما تقو به الدولة الصهيونية
هو سلب حضارل للموروث الشعبي عامة ،والفلسطيني خاصة.
 -4النسق الديني المضمر للنص (االنتحار – القتذ – ال هادف  -الحور العين)
تعرضك الكاتبة " ענת זאוברמן عنات زَوبرمان" من خالل الوونص المسوورحي لعوودد موون
المصطلحات الدينية في الشريعتين اليهودية واإلسالمية تثيوور الجوودل داخوول المجتمووع اإلسوورائيلي.
انطلقك الكاتبة من مصطلح "االنتحار" وكيف أنه محر في الديانة اليهودية كمبرر للفعل الدرامي
"القتل".
" אלי :אח שלי ,תקשיב לי רגע ,ביהדות להתאבד זה קטע רע .יעני לא רק שקוברים אותך
מחוץ לבית קברות ,אחרי שאתה מת עוד כועסים עליך! המשפחה לא סולחת לך ,סרטים
שאתה לא מאמין .אני אומר לך עבד ,אמא שלי לא תצא מזה .זה יגמור אותה .אני חייב
להיות קורבן .באמת שלא הייתי מבקש את זה ממך סתם ,מבחינתי הכי פשוט ללכת מחר
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בבוקר ותיק-תק לקפוץ מעזריאלי ,גם די קטע ,כמו סופרמן כזה ,אבל כבוד להורים ,אתה
יודע.
עבד :ככה אתם מכבדים הורים?
אלי :נו זה כמו למות שאהיד ,למות בכבוד.
עבד :אני לא שאהיד!
אלי :בטח שלא! סתם נתתי דוגמא .אבל גם אם היית -אני לא מתערב .איש איש בדתו יחיה
ואני אגיד לך ת'אמת ,סוף סוף קלטתי את הקטע שלכם ,אה ..שלהם ,עם הכבוד אחרי
המוות וזה".51
"إيلي :أخي ،استمع لي ولو للحظة ،في اليهودية االنتحار أمر سيئ .يعني ال يقتصر األمر على
دفنك خارج المقابر ،بعد أن تموت يظلون غاضبين عليك! العائلة ال تغفر لك ،ويكثر الكال على
أنك لم تكن متدين ،أقول لك يا عابد ،أمي لن تستطيع تجاوز األمر ،سيودل بها .ال بد أن أكون
ضحية .في الحقيقة لم أكن سأطلب منك ذلك حقةا ،بالنسبة لي أسهل يد أن أرحل صباح غد ،في
لحظة أقفز فأكون مع عزرائيل ،يا له من مشهد ،مثل سوبر مان هذا ،لكنه احترا للوالدين ،كما
تعرف.
عابد :أهكذا تحترمون الوالدين؟
إيلي :أن تموت هيدةا ،موت بكرامة.
عابد :أنا لسك هيدةا!
إيلي :بالطبع ال ،أنا قدمك مثاالة .لكن حتى لو كنك – أنا ال أتدخل .كل إنسان في دينه يحيا ،أنا
أقول لك الحقيقة ،في النهاية تفهمك األمر عندكم ،آه ..عندهم ،مع االحترا لما بعد الموت".
تقااد الكاتبااة تعريفًاا لالنتحااار يتطااابق فااي حقيقااة األماار ماام ال ااريعة اليهوديااة" 52فووي
اليهودية ،يُحظر االنتحار بشكل صار  ،ألن وجهة النظر في ذلك هي أن حياة الشووخص ال تنتمووي
إليه .لقد أعطى ي اإلنسان الحياة للعموول فووي الحيوواة وتحقيووق مصوويره .بمعنووى أن الشووخص الووذل
ينتحر ينتهك تحريم القتل ،وبالتالي كما يرد في "שולחן ערוך ولحان عارو  -مصوونف تلمووودل
فقهي يحتول على القواعد الدينية التقليدية للسلوك ويعد حتى يومنا هذا المصنف المعول عليووه بووال
منازا للشريعة والعرف اليهوديين ويُعرف بالتلمود الصغير -أن المنتحر يعرف أنه ال يتم التعامل
معه في يد ،وال يعووول عليووه فووي وويد .ويرجووع ذلووك ألن كوول جريمووة لهووا تكفيوور حسووب وودة
الجريمة .أقسى عقوبة هي موت اإلنسان ،لذا فمن المعتاد االعتراف قبل الموووت وقووول إن الموووت
سيكون تكفيرةا عن كوول الووذنوب .إذا كانووك الخطيئووة هووي الموووت ،فووال يوجوود وويد يمكوون التكفيوور
عنها".53
لذلك لجأت الكاتبة عبر نصها الدرامي إلى وجود مخرج آمن للشخصووية اليهوديووة "إيلووي"
من خالل طلب "القتل الرحيم  -המתת חסד  /אותנסיה" من الشخصية العربية "عابد" كنوا موون
التضامن ،أو الشفقة حتى يموت كضحية ويحافظ على كرامته أما والديه والمجتمع ،ألن المجتمع
اليهودل يتعامل مع المنتحر وأهلووه باعتبوواره عووار يلحووق بأهلووه حتووى بعوود موتووه "! המשפחה לא
סולחת לך ,סרטים שאתה לא מאמין .אני אומר לך עבד ,אמא שלי לא תצא מזה .זה יגמור
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אותה .אני חייב להיות קורבן -العائلة ال تغفر لك ،سيرتك ال تُصدق ،أقول لك يا عابد ،أمووي لوون
تستطيع تجاوز األمر ،سوويودل بهووا .ال بوود أن أكووون ضووحية" .وموون ثووم فووإن اسووتخدا "التضووامن
بالقتل" لبطل العمل "إيلي" كان مبرره يأسه من العالج من موورض السوورطان وامتناعووه عوون أخووذ
األدوية واألطباد يشخصون مرضه أنه لن يستطيع أن يعيش أكثر من عا .
"עבד :אבל אתה יכול להחלים!
אלי :לא אחי .אני גמור.
עבד :אל תגיד ככה.
אלי :נתנו לי גג שנה.
עבד :אתה לא עושה טיפולים?
54
אלי :מה פתאום .לא מכניס את החרא הזה לגוף שלי" .
عابد :لكن يمكن أن تُشفى!
إيلي :ال يا أخي .أنا قد انتهيك.
عابد :ال تقل ذلك.
إيلي :أعطوني حدةا أقصى سنة.
عابد :أنك ال تأخد األدوية؟
إيلي :مستحيل .لن أُدخل هذا القرف لجسدل.
مما سبق يتضح أن النسق الظاهر في النص المسرحي يحمل فووي طياتووه نسوقةا آخوور يتعلووق
بالقضية الخالفية المتعلقة بو "القتذ الرحيم" ،فقد باتك مسألة "القتذ الرحيم" واحدة من القضووايا
الخالفية في العالم من ناحية وورعيتها وتبريرهووا أخالقيةوا ،انطالقةوا موون اتفوواق الووديانات السووماوية
الثالث على أن الحياة هبة من الخالق ال يحق ألحد غيوور ي أن يتصوورف فيهووا ،لكوون هنوواك بعووض
التفسيرات للنص الديني تر "القتذ الرحيم" أمرةا ممكنةا في حاالت معينة لكن مووا تووزال موضووع
خالف ونقاش .في إسوورائيل غالبةوا مووا تووحدل قضووية "القتااذ الاارحيم" إلووى جوودال يطووول مختلووف
القطاعات في المجتمع اإلسرائيلي ،والتي تمتد العتباره أمرةا ينتهك طابع "دولة إسوورائيل" كدولووة
يهودية ديموقراطية .في هذا الجدل ،يتم "تجنيد" القانون اليهودل لصالح الجانب الذل يُنكوور القتوول
الرحيم ،مع تقديم االعتراض الصار على أل نوا من القتل أو االنتحار .في عووا ُ 2006عورض
قانون يسمح للطبيب بمنع العالج ال ُمطول للمريض الذل يعاني معاناة ديدة .في  8يونيو ،2014
وافقك اللجنة الوزارية المعنية بالتشريع على مشروا القانون الذل ينص على أنه يجوز للمريض
المصاب بمرض عُضال الحصول على وصفة طبية لجرعة مميتة .أثار هذا القووانون عاصووفة موون
الرفض في إسرائيل حيث اعتبر معارضو القانون أن هذا بمثابة تصريح بالقتوول ،ويوودعي محيوودوه
أنه يتوافق مع القانون األساسي الخاص بكرامة اإلنسووان وحريتووه  .55هوواجم رئوويس الحاخامووات "
דוד לאו ديفيد الو " مشروا القانون الذل اقترحه عضووو الكنيسووك " עופר שלח عوووفر وولح "،
واعتبر الحاخا "ديفيد الو" أن الطبيب ليس له الحق في القتل.56
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وفقةا للتعديل الذل ورد في القانون "يحصل الشخص المصاب بمرض عضووال تسووبب فووي
معاناة جسدية وعقلية على وصفة طبية مخدرة تحدل إلى وفاتووه .ووفقةوا للتعووديل ،يجوووز للمووريض
التقد بطلب للحصو ل على هذه الوصفة الطبية من طبيبه الشخصي .ويجووب تقووديم الطلووب موورتين
ومرة أخر كتابيةا بحضور اهدين وبفارق  15يو ةما بين الطلب والتطبيق .من أجل منع "سووياحة
الموت" ،يجب أن يكون مقد الطلب مقي ةما في الدولة لمدة خمس سنوات على األقل".57
على الرغم من أن االنتحار فعالة غير الئق وخطير في العقيدة اليهودية ،ويتم إدراجه تحك
الحظر الصووار  ،فووإن هنوواك سوووابق فووي العقيوودة اليهوديووة مفادهووا أن االنتحووار فووي لوول لووروف
استثنائية قد يكون عمالة مشروعةا ،مثال على ذلك "انتحار الملك ااول الذل سقط على سيفه بعوود
امو بل بسوالَ بح به:
الهزيمة في المعركة ضد الفلسطينيين على جبل جلبوا وقتل نفسه " فَ َقوا َل َ وا ُو ُل بل َح ب
اط َعني بب به بلئَال يَأي بت َي ه ُحالَ بد ا يل ُغ يلفُ َويَ ي
ك َو ي
ط َعنُو بني َويُقَبحُو بني» .فَلَ يم يَشَأي َحا بم ُل بسالَ بح به ألَنهُ
«ا يستَل َس ييفَ َ
58
َخافَ بج سةدا .فَأ َ َخ َذ َا ُو ُل السييفَ َو َسقَطَ َعلَ يي به"  .فقد وصووف العهوود القووديم الحوودث دون انتقوواد الفعوول
نفسه ،وتبرير ذلك بأنه سيموت في الحرب ،ومخاوفه من التعذيب الفلسطيني ،ورغبته فووي تجنووب
المزيد من سفك الدماد في حرب االنتقا  ،والحفال على المملكة ومووا إلووى ذلووك .وهووذه االتجاهووات
التفسيرية تُشير إلى أن القيم اليهودية تبرر فعل االنتحار في لروف معينة.59
يهدف مشروا القانون "المااوت بوصاافة طبيااب" تمكووين نفووس الحووق فووي احتوورا اإلرادة
الذاتية للمريض المحتضر في أن يقوورر إنهوواد حياتووه فووي حوواالت المعانوواة الشووديدة ،حتووى بالنسووبة
للمرضى الذين تعتمد حياتهم على وسائل مصطنعة ،وبالتالي ال يتم إدراجهم تحك تعريف القووانون
على أنه "مريض يحتضر".
من العرض السابق لقضية "القتذ الرحيم" يمكننا التوصوول إلووى صووورة واضووحة لطبيعووة
النسووق المضوومر الووذل حاولووك الكاتبووة التعبيوور عنووه عنوود وضووع "إيلووي" فووي موضووع "المااريض
الميؤوس من عالجب لصابتب بمرض السرطان" والذل يفكر في االنتحار لكنه ال يستطيع اإلقدا
على هذه الخطوة لتشدد المجتمع اإلسرائيلي في النظرة للمنتحر حتى لو كان يعوواني معانوواة ووديدة
كالمرض .وبالتالي أوجدت الكاتبة مخرجةا دراميةا للبطل "إيلووي" عوون طريووق "عابوود" ُمو بلفووة فووي
ذلك أحد المصطلحات الدينية اإلسالمية وهي "ال هادف" وما يوعد به الشهيد من مكانه اجتماعية
ألهله ،ومكانة عند ربه وذلك بالتطرق إلووى مفهووو "الحااور العااين" .لكوون اسووتخدا الكاتبووة عبوور
النص المسرحي لهذه المفاهيم والمصطلحات اإلسالمية جاد ُملتبسةا و ُمسووتخد ةما كوسوويلة برجماتيووة
لتحقيق الموت لبطل المسرحية "إيلي" ،في كل صفقة رابحة للطرفين يحقق فيها "إيلي" رغبته
في االنتحار ولكن في تحايل على العقيدة اليهودية.
" אלי :עכשיו תהיה לך הזדמנות להוציא את הזעם שלך על היהודים במשהו שגם יעזור
למישהו אחר .יעני לי .הנקמה שלך היא העזרה שלי .ווין-ווין סיטואיישנס.60
" إيلي :اآلن سيكون لديك الفرصة للتنفيس عن غضبك من اليهود فووي وويد موون ووأنه أن يسوواعد
خص آخر .انتقامك يٌعد خدمة لي .وضع يفوز فيه الجميع".
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ويحقق فيها "عابد" – كما ورد في النص المسوورحي -مكاسووب ماديووة واجتماعيووة ووطنيووة
باعتباره ة
بطال فلسطينيةا لقتله يهوديةا (وذلك في خضم أحداث الطعن التي كانووك تحوودث لليهووود فووي
ُ
فلسطين تحك مسمى "انتفاضة السكاكين" التي سبق التعريف بهاا في حال أن قبض عليه.
" אלי :אל תפיץ את זה ,אבל תדע לך שדפוק מי שלא עושה ככה .פעולת איבה זה כסף,
מסדר לי את המשפחה ,יש פרסטיז' ,כבוד לאומי".61
"إيلي :ال تُضيع الفرصة ،غبي من ال يفعل ذلك .فمثل هذه العمليات تُدر ماال ،هووذا األموور سوويتولى
أن أسرتي ،وستحظى أنك بوجاهة واحترا قومي".
"עבד :ואם יתפסו אותי?
אלי :כלום אחי ,אין מצב .לא אמרת "נסראללה" ונגמר .אני יוצא מהסופר ישר לשפיץ של
הסכין".62
" عابد :وإذا قبضوا علي؟
إيلي :لن يحدث يد يا أخي ،ال تفترض وضعةا .ال تقل "نصر ي" وسينتهي األمر .سووأخرج موون
السوبر ماركك مبا رة إلى نصل السكين".
أما إذا لم يتم القبض عليه من قبل السلطات اإلسرائيلية سيُفسر الحووادث موون قبوول اإلعووال
اإلسرائيلي بأنها محاولة عربي إنقاذ يهودل من أجل السووال (باعتبووار أن "عابوود" يعموول ك ُمسووعف
في منظمة "ميجن ديفيد أدو " منظمة إنقاذ إسرائيلية فلم يشك فيووه أحودةا ،وأن وجوووده فووي المكووان
مبرر كمسعف وليس كقائم بعملية القتلا.
" אלי :אתה תהיה הפרמדיק האמיץ שהגיע ראשון לזירה ,בנאדם! איכות .פרסום .זה יעשה
שלום! תחשוב על זה ,כותרת ראשית בוויי-נט" :פרמדיק ערבי מנסה להציל יהודי
ממוות".63
" إيلي :ستكون المسعف الشجاا الذل وصوول أوالة للمكووان ،يووا رجوول! الطريقووة والدعايووة همووا مووا
يصنعان السال ! تخيل معي األمر ،عنوان رئيس فووي "وال نووك"" :مسووعف عربووي يحوواول إنقوواذ
يهودل من الموت".
هكذا أوجوودت الكاتبووة بووديالة لفكوورة "االنتحووار فووي اليهوديووة" بووأن يموووت علووى يوود عربووي
"يجاهد" مع الجماعات اإلسالمية في إ ارة إلى "السيد نصوور ي" أمووين عووا حووزب ي اللبنوواني،
والذل قال في ملتقى االتحاد العالمي لعلماد المقاومة لدعم فلسطين فووي  6موون نوووفمبر  2015أن:
"عمليات الطعن أو الدهس غالبةا ما تنتهي بالشووهادة .وهووذا العوودد الكبيوور موون العمليووات يعبوور عوون
اليقين واإليمان الذل يمكن أن يدهش العالم".64
موون ثووم ألهوورت الكاتبووة أن "الجهوواد" هووو المقابوول الموضوووعي لتنفيووذ "االنتحووار" فووي
المسرحية ،وهو في ذات الوقك نقد خفي لمفهو و الجهوواد فووي الديانووة اإلسووالمية ،وتسووليط الضووود
على أحد الموضوعات المثيرة للجدل داخل المجتمع اإلسرائيلي المتعلقة بو "القتل الرحيم".
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الخاتمة
في ختا هذه الدراسة التي تركزت حول االهتما بالسووياقات الثقافيووة كبووديل عوون المعووايير
الجمالية التقليدية في نص مسرحية "التضامن סולידריות" للكاتبة عنات زَوبرمان:
 -1حاولك الدراسة من خالل تحليل عناصر النص المسرحي استنباط األنسوواق الثقافيووة المضوومرة
ة
مراوغوا يتنوواول
للنص ،ورد أول نسق ثقافي من خالل عنوان النص فقوود جوواد عنو وان الوونص
فكرة "التضامن" لكن لوويس بووالمعنى اإليجووابي التووداولي للكلمووة ،ولكوون موون خووالل "التضووامن
بالقتل" ،في أول إ ارة نسقية لاهرها إيجابي ،مضمرها سلبي يرسووس أفكووار سوولبية للشخصووية
العربية الفلسطينية المسلمة.
 -2عكس الصراا الدرامي داخل النص المسرحي فعل الهيمنة السياسية وقد لهر ذلك من خالل
"التمثيل" .إن التمثيل الذل لهر به – العربي -في النص المسرحي قد أعطى كالة أيووديولوجيةا
دائموا هويتووه
خاصةا بأنه قاتل ،وليس له حووق فووي الوجووود فووي إسوورائيل ،ويحتوواج بطاقووة تثبووك ة
ليتمكن من الحصول على أل حق موون حقوقووه ،هووذا العربووي الووذل يعتنووق دينةوا يوودعو إلووى قتوول
اليهودل وال يجد في ذلك جريمة بوول بووالعكس يجوود فووي ذلووك التقوودير الشووعبي والجووزاد الووديني
بالجنة والحور العين وفقةا لما ورد في النص العبرل مادة الدراسة .هكذا فإن كينونة "العربووي"
هنا متمثلة خارج نطاق الووذات ،والعوورق والطبقووة االجتماعيووة والثقافيووة والحضووارية ،بوول هووي
اآلخر من وجهة النظر اإلسرائيلية.
 -3جادت األحداث لترصد واقعةا سياسيةا وهو "انتفاضة السووكاكين" ،حووين أحالووك الكاتبووة بووالرمز
الظاهر "عملية القتل بالطعن /بالسكين" في منطقة "باب نابلس" إلى النسق السياسووي المضوومر
"االنتفاضة الثالثة – انتفاضة السكاكين".
 -4تصاعد األحداث وذروتها جاد معبرةا عن الصراا الفلسووطيني اإلسوورائيلي ،والووذل يسووعى فيووه
الكيان الصهيوني لطمس الموروث الثقافي والشعبي للشعب الفلسطيني ،وجاد ذلك عبر الرمووز
الظاهر (الحمص والفالفلا معبرةا عن النسق المضوومر وهووو محوواوالت االسووتعمار الصووهيوني
تغيير مالمح المكونات الثقافية والجذور الفلسطينية وسرقة الهوية والمورثات الشعبية المتمثلووة
المأكوالت الشعبية.
 -5ناقشووك الكاتبووة " عنووات زَوبرمووان ענת זאוברמן" موون خووالل الوونص المسوورحي عوودد موون
المصطلحات الدينية في الشريعة اليهودية واإلسالمية مثار لجوودل داخوول المجتمووع اإلسوورائيلي.
مثل مصطلح " االنتحار" وهو أحد المحرمات في الديانة اليهودية وهووو النسووق الووديني الظوواهر
بالنسق ،ولكنه يحمل في طياته إ ارة لمصووطلح آخوور "القتوول الوورحيم" ،وهووو موضوووا ووائك
ويثير الكثير من الجدل داخل األوساط الطبية والدينية في المجتمع اإلسرائيلي ،وفيه تبرير لقتل
النفس في حالة المريض الميحوس من فاده.
 -6عرضك الكاتبة من خالل النص الفهم المرتبك لبعض المفاهيم الدينية فووي الشووريعة اإلسووالمية
بسخرية وتهكم ،في تناقض ديد في عرض وجهة النظر اإلسرائيلية في فعل قتل النفس تحووك
ما يسمى بو "القتل الرحيم" ،ومفهو "االستشهاد /والحور العين" في العقيدة اإلسالمية.
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البنيات الثقافية المتصارعة -دراسة ثقافية في النص المسرحي "סולידריות التضامن"المراجم
أوال :المصادر
 ענת זאוברמן ,סולדריות ,2016 ,אתר מחזאי ישראל. התנ"ך ,שמואל א '()4/31 התנ"ך ,רות (14 /2اثانيًا :المراجم العربية:
 .1أرثر أيزابرجر ،النقد الثقافي – تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية ،ترجمة وفاد إبراهيم ورمضان بسطاويسي،
المجلس األعلى للثقافة ،الطبعة األولى ،2003 ،العدد .603
 .2أسمهان بو علي ،النقد الثقافي عند يوسف عليمات ،بحث مقد إلى كلية اآلداب واللغات قسم اللغة واألدب العربي،
جامعة العربي التبسي ،2017،ص .11
 .3بشر موسى صالح ،بويطيقا الثقافة – نحو نظرية عرية في النقد الثقافي ،وزارة الثقافة ،بغداد ،العراق،
.2012
 .4حفناول بعلي ،مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن ،الدار العربية للعلو  ،بيروت ،الطبعة األولى.2007 ،
 .5زيودين ساردار وبورين فان لون ،أقد لك الدراسات الثقافية ،ترجمة :وفاد عبد القادر ،المجلس األعلى للثقافة،
المشروا القومي للترجمة ،العدد  ،558الطبعة . 2003 ،1
 .6سعيد بنكراد ،الترميز السياسي والهوية البصرية ،مجلة عالمات ،العدد .19
 .7سليمان أحمد الضاهر ،مفهو النسق في الفلسفة (النسق اإل كاليات والخصائصا ،مجلة جامعة دمشق ،المجلد
 ،30العدد .2014 ،4-3
 .8عبد الرحمن عبد الدايم ،النسق الثقافي للكناية ،بحث مقد لقسم اللغة واألدب العربي ،كلية العلو اإلنسانية ،جامعة
مولود معمريث.
 .9عبد الفتاح أحمد يوسف ،لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة (فلسفة المعنى بين نظا الخطاب و روط الثقافةا،
منشورات االختالف ،الجزائر.2010 ،
عبد ي حسين حسن ،اال تغال الداللي بين النص المسرحي والفيلم السينمائي -أوديب مل ةكا نموذجةا ،مجلة
.10
كلية اآلداب ،العدد .102
عبد ي محمد الغذامي ،ثقافة األسئلة – مقاالت في النقد والنظرية ،دار سعاد الصباح ،الطبعة  ،2القاهرة،
.11
.1993
لطفي الشربيني ،معجم مصطلحات الطب النفسي ،مركز تعريب العلو الصحية ،سلسلة المعاجم الطبية
.12
المتخصصة ،محسسة الكويك للتقد العلمي.
ماهر خزعل فاضل ،اال تغاالت الجمالية للنسق المضمر في خطاب العرض المسرحي (مسرحية
.13
مكا فات أنموذجةاا ،مجلة األكاديمي ،العدد .2018 ،89
محمد عبد ي الغذامي ،النقد الثقافي (قرادة في األنساق الثقافية العربيةا ،المركز الثقافي العربي ،الدار
.14
البيضاد ،المغرب ،الطبعة .2005 ،3
موسوعة الالند الفلسفية ،ترجمة :خليل أحمد خليل ،منشورات عويدات ،بيروت ،الطبعة ،2001 ،2
.15
الجزد .3
نزار جبريل السعودل ،تفاعل النقد الثقافي مع المناهج النقدية والمعارف المتعددة :قرادة ألهم المفاهيم
.16
الرئيسة ،مجلة جامعة الشارقة للعلو اإلنسانية واالجتماعية ،المجلد  ،14العدد  ،2ديسمبر .2017
ثالثًا :مواقم النترنع:
 .1جميل حمداول ،النقد الثقافي بين المطرقة والسندان ،مقال منشور على بكة اإلنترنك ،المنشور بتاريس  7يناير
 .2012في موقع http://www.diwanalarab.com/spip.php?article31174#.XJfufJg zbIU
 .2الموقع الرسمي لمهرجان סולידריות اإلسرائيلي ،وللمزيد يمكن الرجوا للموقع الرسمي:
https://www.solidaritytlv.org/
 .3انتفاضة القدس خالل  122 ..2016هيدةا وتطور نوعي لعمليات المقاومة ،تقرير منشور في موقع فلسطين
اليو  ،بتاريس  12ديسمبر .2016
https://paltoday.ps/ar/post/286634/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%
D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2016-122%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7-
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%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9
 .4دواجة العوادني ،الحمص والفالفل والكوفية إسرائيلية؟ إسرائيل وسرقة الرموز الفلسطينية ،2017/12/9 ،مقال
منشور بمجلة الريم ،يمكن الرجوا للمقال عبر اللينك التالي:
https://meemmagazine.net/2017/12/09/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B
 5-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%84 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D
8%A9%D8%9F-%D8%A7/
 .5السيد نصر ي :انتفاضة السكاكين ترعب الصهاينة2015/11/6 ،
https://www.alalamtv.net/news/1756821/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%
AF-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87 %D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A9
 .6طبق الحمص في قلب الصراا الفلسطيني اإلسرائيلي ،بكة أخبار  ،euronewsبتاريس .2017/12/28
https://arabic.euronews.com/2017/12/28/twitter -war-over-palestinian-dish
 .7فايد بدارنة ،احتضان وتفكيك :عن تسييس الحمص والفالفل ،مقال منشور بتاريس .2017/8/28
https://www.arab48.com/%D9%81%D8%B3%D8%AD%D8%A9/%D9%88%D8%B1%
D9%82/%D8%A2%D8%AE%D8%B1/2017/08/28/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%
D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83-%D8%B9%D9%86%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%84
 .8اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة ،طهاة عالميون يطالبون المشاركين في مهرجان الطهي في تل أبيب
باالنسحاب.2017 /10 /17 ،
 https://bdsmovement.net/ar/news/%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%A9 %D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86 %D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9
%86-%D9%81%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%87%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D
8%A8
المراجم العبرية:
 .1ארנה קזין  ,כמה מלים על ביקורת תרבות ,בצלאל ,כתב עת לתרבות חזותית וחומרית ,גליון  ,6ינואר
.2020
 .2גדעון קונדה ,ביקורת במבחן :אתנוגרפיה וביקורת תרבות בישראל ,תיאוריה ובקורת  ,12קיץ .1992
 .3דני בר ,המאכל הלאומי -פלאפל ,עוד ניתן למצוא בקישור הבא.
 .4ד"ר דניאל דליות ,המתת חסד בישראל – רצח או רחמים? ,כללית און-ליין לתיק הרפואי שלך.
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البنيات الثقافية المتصارعة -دراسة ثقافية في النص المسرحي "סולידריות التضامن" .5ל ייאוש :התאבדות היא חטא כבד ,ידיעות אחרונות.13/12/2018 ,
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5425260,00.html
 .6מור שמעוני ,חוק "מוות במרשם רופא" :מי יורשה להמתת חסד? ,וואלה.2014 /6 /9 ,
https://news.walla.co.il/item/2753622
 .7עירית עופר-שטרק ,מותר לבצע המתת חסד על פי ההלכה? ,ישראל היום.4/2/2018 ,
https://www.israelhayom.co.il/article/533299
 .8רוביק רוזנטל ,סולידריות -גירסת העברית ,המאמר הופיע באנתולוגיה "מסע אל האחווה" בהוצאת המכון
הישראלי לדמוקרטיה.2014 ,
 .9רונית ורד ,גיא רובננקו ,זה היה פיאסקו של פלאפל ,הארץ.2017 /5 /10 ,
https://www.haaretz.co.il/food/.premium-1.4083735
 .10שאול ברטל והלל פריש ,האומנם טרור של בודדים? גלי הפיגועים  ,2008-2015אוניברסיטת בר-אילן,
עיונים בביטחון המזרח התיכון מס'  ,132מאי .2017
المراجم األجنبية:
1. Ari Ariel, the Hummus Wars, Gastronomica: The Journal of Critical Food
Studies, Vol. 12 No. 1, spring 2012.
2. Bible, King James Version, Ruth (2/ 14(.
3. Cambridge Dictionary, solidarity.
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/solidarity
4. Great British Chefs, 10 of the best Israeli street foods, 11 September 2017.
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