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 :المقدمة

يتناول البحث دراسة جنس أدبي متميز ظير في الرواية العبرية المعاصرة وىو 
ىذا الجنس األدبي المعقد شديد الميوعة كثير التنوع، وذلك لسببين . السيرة الذاتية

 :ىما

قربو من أجناس أخرى مثل اليوميات والمذكرات والرسائل، والشيادات،  -
واقتراضو بعض آليات عمل تمك األنواع،            . والحوارات الشخصية

 .أو نظميا الداخمية، وأشكاليا التي تأثرت بالسيرة الذاتية

القواعد التي تخضع ليا كتابة السيرة الذاتية، وما ينتج عنيا من أحكام  -
وتقييم الكاتب لما يقدمو من خالل رواية السيرة الذاتية، كالسرد بضمير 

 .الغائب، أو المجوء إلى التعديل والحذف

وبالنسبة لمصطمح السيرة الذاتية، فتجدر اإلشارة إلى أن قضية تحديد 
المصطمح في أي حقل معرفي ضرورة معرفية، وخطوة منيجية أساسية يتوقف 

واختيار . عمييا فيم واستيعاب القضايا التي يتناوليا ىذا الحقل بالدرس والتحميل
المصطمح النموذج والتمييز بينو وبين غيره من المصطمحات المرادفة أو 

وتتجمى ىذه . "المتداخمة معو، يعتبر أمرًا ىامًا عمى المستوى المنيجي العام
األىمية فيما يمكن أن يقدمو التحديد المنيجي من إزالة الخمط وااللتباس ألن 
كثرة المصطمحات وتنوعيا في الغالب كثرة غير منتجة معرفيًا، فال يفصل  

 ______________________________________________
نشكر القائمٍن على مركز بحوث كلٍت اللغاث والترجمت عمادة البحج العلمً جامعت الملك سعود على **

 . تفلله ببعه  ها البحج مالٍاًا 
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مصطمحًا عن آخر سوى معنى لغوي معجمي ال يفيد شيئًا في التمييز 
 ."المعرفي والحكمي

وفيما يتعمق بتدوين تاريخ حياة فرد ما، تمدنا الكتابات العربية القديمة 
كما تستعمل في . السير، والتراجم، والمناقب وغيرىا: بمصطمحات عديدة منيا

السيرة الذاتية، والسيرة الشخصية : الدراسات الحديثة المصطمحات المركبة التالية
والترجمة الذاتية، والترجمة الشخصية والترجمة الفردية، ىذا باإلضافة إلى 

 .أوتوبيوجرافيا وبيوجرافيا: توظيف المصطمحين الغربيين

ولعل ىذا التعدد ىو الذي نجم عنو االلتباس الذي ارتبط بمفيوم ىذا النمط 
ألن تحديدىا الفني غير وارد في كتب التراث وال نجد غير . من الكتابة

: فكممة سيرة تعني. ترجمة وسيرة: التعاريف المعجمية المقتضبة لممصطمحين
صحيفة أعمالو وكيفية سموكو بين : السنَّة والطريقة والمذىب والييئة وسيرة رجل

 ."وفي األدب أن يدون أحد الكتاب تفاصيل حياتو. الناس

وال شك أن البحث في أدب السيرة الذاتية، بحث شائك، ومربك، ويدخل 
الباحث في حيرة، ويحيطو بدائرة من األسئمة المتوالية، حول إجناسيتو، ونشأتو، 

 .وتحديد مفاىيمو، وحدوده وقوانينو، شأنو شأن أي جنس أدبي جديد

                                                 

 يونيو 46حقل المعاني عند البالغيين المتأخرين، مجمة الفكر العربي، ع : وىبي، فاضل 
 40ص - ـ ا لعام الثامن 1978

مكتبة السالم _ بيداغوجيا تحميل الخطاب، السيرة الذاتية المكونات والروافد: أولحاج، محمد 
 15 ص – 2006 الطبعة األولى – الدار البيضاء –الجديدة 
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ىل استطاع :  بل لعل السؤال األكبر الذي يطرح نفسو بقوة أمام الباحث ىو
ىذا الشكل السردي أن يبني استقالليتو الخاصة؟ مجترحًا خصائص ولغة 

وأسموبًا فنيًا يميزه عن الفن األكثر اتساعًا الرواية؟ أم أنو شكل من أشكال السرد 
الروائي يفترق عنو بسمات محددة وىي الصمة الوثيقة بين المؤلف والسارد 

 .والشخصية

إن أدب السيرة الذاتية ىو جنس أدبي جديد، يحاول أن يقترب من الذات 
ن استفاد من تقنياتيا الفنية، فيو أدب  أكثر من األجناس األدبية األخرى، وا 

ولعل إمعان األدباء . ممتصق بالذات، بل ىو نزيف الذات في تاريخ ذاتيا
والمفكرين والمؤرخين وغيرىم في الكتابة ما ىو إال دليل عمى سعييم الدائب إلى 

اإلمساك بحقيقة وجوىر ذواتيم، خاصة إذا ما عممنا أن الباعث عمى كتابة 
السيرة الذاتية كثيرًا ما تتم تمبيتو في عمل أدبي آخر بأىمية متميزة لدى 

 .الكاتب

لقد تنوعت التعريفات وتعددت المصطمحات لمداللة عمى مفيوم السيرة الذاتية 
بمترادفاتو المتعددة التي تدور جميعَا حول مفيوم أساسي واحد ىو تاريخ الحياة 

 .الفردية

والمتتبع ليذا الجنس األدبي يمحظ تقدمًا في مناىج البحث وفي الوقت نفسو 
والمالحظ أن مختمف التعريفات التي . صعوبة في السيطرة عمى الموضوع

                                                 

مؤسسة –السيرة الذاتية في الخطاب الروائي العربي : إدلبي، بييجة مصري و الدبك، عامر 
 8 ص – 2011 الطبعة األولى – عمان –الوراق لمنشر والتوزيع 

 12المرجع السابق ص  
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أسندت إلى السيرة الذاتية، إنما كانت لتمبية ضرورات منيجية، تسعف الباحث 
عمى تحديد زوايا ومناطق بحثو، أكثر مما سيمت إمكانية صياغة تعريف 

 .معياري يصير قاعدة لتناول السيرة الذاتية

ومن المعروف تاريخيًا أن مصطمح السيرة الذاتية حديث النشأة، ويكاد يتفق 
 مؤرخو السيرة الذاتية عمى أنو نشأ في أوروبا وأنو ينتمي إلى الثقافة الغربية،

نياية القرن الثامن عشر كانت في ن بداية السيرة الذاتية أجورج ماى يذكر 
الذي بعد وفاتو  ) 1778-1712 )جان جاك روسو "اعترافات" نشر استنادًا إلى

عالن عن استقالل السيرة الذاتية ككيان أدبيّ   .شكل نقطة انطالق وا 

يقّرون بأن السيرة مثل فيميب لوجون،  ،الغربيونونقاد األدب  كان المؤرخون ذاوا  
نو مع أواسط إ بالثقافة الغربية، فةخاصال لون من األلوان اإلبداعية ىيالذاتية 

 الغربي، ولم تعد السيرة الذاتية األدبي النقد يالقرن العشرين تغّيرت ىذه الفكرة ف
 .حكرًا عمى الحضارة الغربية دون غيرىا

 ىو التعريف الذي وضعو الناقد الفرنسي لسيرة الذاتيةوالتعريف األكثر شيرة ل
حكي استرجاعي نثري يقوم بو شخص واقعي عن وجوده "فيميب لوجون؛ بأنيا 

                                                 

 الدار البيضاء بيروت –السيرة الذاتية في المغرب : الكتابة والوجود: الشاوي، عبد القادر 
 15 ص 2000

-   المركز الثقافي العربي –السيرة الذاتية النسائية في األدب العربي المعاصر : التميمي، أمل 
 29 ص 2005 المغرب الطبعة األولى –الدار البيضاء 

المؤسسة الوطنية -عبد اهلل صولة-محمد القاضي: تعريب–السيرة الذاتية : ماي، جورج 
 28ص- 1992قرطاج - لمترجمة والتحقيق والدراسات بيت الحكمة
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صفو ب ، وذلك عندما يركز عمى حياتو الفردية وعمى تاريخ شخصيتو،الخاص
.   ."خاصة

 : وترجع أىمية الدراسة إلى
سبر أغوار تيار السيرة الذاتية الذي بدأ في السطوع في اآلونة األخيرة،  -ٔ

باعتباره أحد العالمات البارزة في التغيير الذي طرأ عمى الحقل األدبي 
 .اإلسرائيمي

وتجدر اإلشارة ىنا إلى وجود دراسات سابقة حول تيار السيرة الذاتية في 
بين األدب والتاريخ دراسة في سيرة بغداد " األدب العبري وىي دراسة بعنوان 

لمدكتور جمال أحمد الرفاعي، صدرت عن مجمة الدراسات الشرقية العدد " باألمس
ورسالة ماجستير في كمية األلسن جامعة عين . 2007الثامن والثالثون يناير 

قصة عن الحب " شمس عن أدب السيرة الذاتية عند عاموس عوز في رواية 
. ورسالة ماجستير في جامعة المنوفية عن األديبة رونيت مطالون". والظالم

 .وأخيرًا قصيدة السيرة الذاتية في الشعر العبري الحديث لمدكتور جمال الشاذلي
لم تتم دراسة شخصية األدبية رحيل سيدوف مزراحي، وانحصر ما ُكتب - 2

 .عنيا في بعض المقاالت التحميمية العبرية عن أعماليا
سوف يتبع الباحث المنيج التحميمي في الدراسة من خالل تحميل الرواية 

موضوع الدراسة من الجانبين الموضوعي والفني، وذلك لمعرفة القواعد واألسس 
 .التي سارت عمييا الكاتبة

 :لذا سوف تدور محاور البحث في النقاط التالية
 .السيرة الذاتية في األدب العبري بإيجاز وأبرز األدباء العبريين في ىذا المجال-1
 .السيرة الذاتية في األدب العبري المعاصر-2

                                                 

 ترجمة وتقديم عمر حمي، الطبعة –السيرة الذاتية، الميثاق والتاريخ األدبي : لوجون، فيميب  
 22 ص– 1994 – المركز الثقافي العربي –المغرب - األولى
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 .دراسة تحميمية. لألديبة رحيل سيدوف مزراحي" بين مخالب القدر" رواية -3
دراسة فنية . لألديبة رحيل سيدوف مزراحي" بين مخالب القدر" رواية - 4

 .اجتماعية
 

 في األدب العبري אוטוביוגרפיהالسيرة الذاتية 
لم يختمف نقاد األدب العبري عن غيرىم من نقاد األدب العالمي حول مفيوم 
السيرة الذاتية، فيم يرون أن السيرة الذاتية ىي تصوير حياة صاحبيا بعد فترة 

كما أن السيرة الذاتية كانت شائعة جدًا في . زمنية، من خالل وجية نظر شخصية
" االعترافات"مثل  )فترات الحركات الدينية، واالجتماعية واألزمات الروحانية 

المقدسي، وىي السيرة الذاتية األولى في تاريخ األدب، وكذلك أغسطينوس لمقديس 
 . ( الخجان جاك روسو، والسيرة الذاتية لبيتركروبوتكين" اعترافات"

ويرى الناقد اإلسرائيمي عزرائيل أوكماني أن السيرة الذاتية تستخدم عمى أنيا 
وأحيانًا تكتب السيرة . مصدر ىام جدًا لمتعرف عمى حياة الكاتب ومصادر إبداعو

. (وغيرىا" حياة يوسف بن متتياىو" كما في سيرة  )الذاتية بغرض الدفاع والتبرير 
 كما أنو من الممكن أن تكتب قصة .وبشكل عام تكتب السيرة الذاتية بشكل نثري

 .السيرة الذاتية وفقًا لمنموذج غير األدبي مثل اليوميات أو تبادل الخطابات

                                                 

، جغرافي روسي،  كان من أوائل (1921-1842)بيوتر كروبوتكين أو بيتر كروبوتكين  
 .http://he.wikipedia: انظر. (األناركية أو الالسمطوية)المنظرين لمحركة التحررية 

 תל - ל – א: ראשון כרך – ספרותיים מונחים לקסיקון – וצורות תכנים: עזראל, אוכמני 
 19' עמ  1978, פועלים ספרית: אביב
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وفي قصة السيرة الذاتية يوجد في الغالب شخصية واحدة ووحيدة في بؤرة العمل، 
وتحاط ىذه الشخصية بشخصيات ىامشية، تستخدميا الشخصية المركزية 

كمساعدين أو أنيا تضع العراقيل في طريق الشخصية المركزية، منذ بداية ىذه 
وتقيم ىذه الشخصية في الغالب عالقات متبادلة نشطة مع . الشخصية وحتى وفاتيا

سفر " ومن أمثمة ىذا التيار في األدب العبري القديم . بيئتيا االجتماعية والتاريخية
 ، أما في األدب العبري الحديث، فنجد أنيا بدأت عند يوسف حاييم برينر"نحميا

لشالوم " حياة إنسان" " חיי אדם" ، و1904عام " في الشتاء" " בחורף"في روايتو 
 لحاييم نحمان بياليك" فصول الحياة" " פרקי החיים"، وقصة 1914 عام عميخم

                                                 

 – 1997 – القاىرة –دراسة معجمية لمصطمحات األدب عبري عربي : عبد السالم، سعيد 
 11ص 

، ويعد من أبرز أدباء اليجرة الثانية                1881يوسف حاييم برينر ولد في أوكرانيا عام  
 وعمل 1909ىاجر إلى فمسطين عام . تأثر بأفكار تولستوي االشتراكية (1914 -1903) 

 " וכשלון שכול"و" في الشتاء " בחורף"ومن أبرز أعمالو " أحباء صييون" سكرتيرًا لحركة 
: سالم، نجالء رأفت والشاذلي، جمال عبد السميع: انظر . 1921، وتوفي عام "الثكل والفشل

 ص – 2010 القاىرة – الثقافة لمنشر والتوزيع –الشعر العبري الحديث مراحمو وقضاياه 
264 . 

ربينوفيتس ( بن ناحوم)ىو االسم األدبي لألديب شالوم  (1916 – 1859 )شالوم عميخم  
وىو أديب ييودي ولد في أوكرانيا، وتمقى تعميمًا دينيًا، ماتت أمو وىو في الثالثة عشر وعانى 

وكتب محاولتو األدبية األولى وىو في السابعة عشر، أنيى تعميمو عام . من زوجة أبيو
ويعد من األدباء الذين رسموا صورة األدب الييديشي، وىناك طابع .  وعمل بالتدريس1876

 " החולב טוביה" ومن أىم أعمالو. وتوفي في الواليات المتحدة األمريكية. خاص في أسموبو
األدب النثري : جرشون شاكيد: : انظر". مناحم مندل"  " מנדל מנחם"و" طوبيا الحالب

إبراىيم نصر .  ترجمة وتعميق د– الجزء األول في شرق أوروبا 1980 – 1880العبري 
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لبيرتس " التائو في دروب الحياة "" התועה בדרכי החיים" ، وقصة 1944عام 
 ألشير براش"فصول رودروفر" פרקי רודרופר"، وقصة 1944 عام سمولنسكين

 .1958 عام لبنحاس ساديو" الحياة كمثال"" החיים כמשל"، ورواية 1953عام 
 
 

                                                                                                                        

 دار الكتب الجامعية لمطباعة والنشر –رشاد عبد اهلل الشامي .  مراجعة د–الدين عبد الجواد 
 524 ص – 2007الطبعة األولى -   شبين الكوم –
من كبار الشعراء العبريين في العصر الحديث، وىو  (1934 – 1873 )حاييم نحمان بياليك  

" وقد أطمق عميو الناقد اإلسرائيمي باروخ كورتسفيل لقب . كاتب مقال وأديب ومترجم ومحرر
" " האחרים המדבר מתי"، و "إلى العصفور"  " הצפור אל"ومن أىم أعمالو " الشاعر القومي

مرجع _ سالم، نجالء رأفت والشاذلي، جمال عبد السميع: انظر".. موتى الصحراء اآلخرين
 263 ص –سبق ذكره 

أديب عبري من أعضاء حركة اليسكااله، ومن أىم  (1885 – 1842)بيرتس سممنسكين  
 263ص -  المرجع السابق : انظر". دفنة حمار "" חמור קבורת"أعمالو 

ولد في جاليسيا الشرقية، تمقى تعميمًا . أديب وشاعر عبري (1952 – 1889)آشير براش  
سافر إلى الفوف وىو في السادسة عشر حيث تعرف . ينيًا وعامًا بالمغة البولندية واأللمانية

صدرت قصتو األولى في مجمة . المذان شجعاه عمى الكتابة األدبية" شوفمان"و " برينر"عمى 
وعمل كمدرس في .  ىاجر إلى فمسطين1914وفي عام . 1909عام " ىشيمواح"" השילוח"

" حب غريب" و" זרה אהבה"، و"أمس" " תמול" من أىم أعمالو . الثانوية" ىرتسميا" مدرسة 
األدب النثري : جرشون شاكيد: انظر . 1939والتي فاز بعد كتابتيا بجائزة بياليك عام 

 513 مرجع سبق ذكره  ص – 1980 – 1880العبري 
أديب وشاعر ومترجم، ولد في الفوف بجاليسيا، ىاجر  (1994 – 1929 )بنحاس ساديو  

المرجع السابق  : انظر". المحكمة " "דין בית"إلى فمسطين منذ طفولتو، ومن أىم أعمالو 
 522ص 

  27' עמ – 1978 – ירושלים -  אקדמון' הוצ   – הסיפורת מונחי מילון: יוסף, אבן 
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 في األدب العبري المعاصر אוטוביוגרפיהالسيرة الذاتية 
إن ما يتميز بو األدب العبري المعاصر، بشكل أساسي، في العقدين األخيرين، 

الذي . وجود تيار أدبي آخذ في التطور والصعود السريع، وىو تيار السيرة الذاتية
وتضم التقاليد العامة ألدب السيرة الذاتية طرفي . مكان الصدارة" اآلنا" تحتل فيو 

نقيض، في أحد ىذه األطراف توجد السيرة الذاتية التي تتطمع إلى االعتراف والبوح 
وتعري األجيزة النفسية وقصص الحياة الواقعية، وفي الطرف الثاني نجد الحديث 

 .عن مجريات الحياة العامة
لقد تميز ىذا األدب بالعودة إلى جيل األجداد وبالخروج من تل أبيب والقدس 

إلى غيرىا من األماكن األخرى في فمسطين، وذلك من خالل أدباء يحاولون إعادة 
إن تناول الحديث عن بنية ما بين األجيال أصبح ىو . تحديد ىوية مجتمعيم

المشيد األساسي في الثقافة اإلسرائيمية الحالية، بفروعيا المختمفة ولدى كل 
في الكيبوتس في الصييونية الدينية القومية، ووسط الشرقيين، وكذلك : القطاعات

لدى أحفاد الجيل األول الذين يبحثون عن الجذور من خالل األدب الذي ييتم بـ 
" سجالت الوحي "רישומים של התגלות " أريئيل ىيرشفمد:  كما في أعمال".اآلنا"

                                                 

 2006- 5 – 9 – הארץ – זהויותיה אחרי במסע ספרות: חביבה, פדיה 

باحث في األدب والثقافة اإلسرائيمية، درس األدب العبري في  ( -    1953)أريئيل ىيرشفمد  
 ويعمل 1995الجامعة العبرية في القدس وحصل عمى درجة الدكتوراه في األدب العبري عام 

 :انظر. حاليًا رئيس قسم األدب العبري في الجامعة العبرية
http://he.wikipedia.org/ 
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" מסע בחלל הפנוי" في قصتو ، ودوف البيوم2006عن دار النشر حرجول عام 

 . 2007عن دار النشر عم عوفد " رحمة في الفضاء الخالي"
وفي األدب النثري كذلك، الذي احتل مكانة مرموقة، والذي يمكن أن نطمق 

ظير رد فعل ليذا التيار، حيث حدث تحرك بطيء من . عميو أنو ىو المسيطر
ويمكن تممس ىذه الحركة من . المكشوفة المباشرة" الذات"المكبوتة إلى " الذات"

عام " الحبال"" חבלים" عمى سبيل المثال في روايتو خالل تطور إبداع حاييم بئير
قصة             " " סיפור על אהבה וחושך "  ، وكذلك قصة عاموس عوز1998

 .2002عام " عن الحب والظالم

                                                 

 :انظر. أديب ومحرر وصحفي ومحاضر في الفمسفة الييودية ( -     1973): دوف البيوم 
http://he.wikipedia.org/wiki 

 2008 - 1 – 7 – הארץ – זהויותיה אחרי במסע ספרות: חביבה, פדיה 
ولد في القدس وأبيو إفراىام رخمفسكي ولد وتربى في روسيا ثم   -    (1945): حاييم بيئير 

 1979عام  'נוצות' ومن أىم أعمال بيئير رواية ,ولقن ابنو تعميمًا دينياً . ىاجر إلى فمسطين
وىما ينتميان إلى تيار السيرة الذاتية حيث صور بيئير       من  1998عام  'חבלים'و

  http://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon: انظر. خالليما طفولتو
أديب إسرائيمي ومن أبرز كتاب األدب العبري في العصر  ( -    1939 ): عاموس عوز 

 .الحالي
وعاموس عوز ىو عاموس كالوزنر  ابن لعائمة من المثقفين اإلصالحيين  وعم أبيو ىو يوسف 

 :انظر. كالوزنر، رئيس قسم األدب العبري في الجامعة العبرية
, כתר, המאוחד הקיבוץ' הוצ, ה' ח, 1980- 1880 העברית הסיפורת: גרשון, שקד

 205' עמ, 1998, ירושלים

http://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon
http://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon
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 والسيرة الذاتية، بين أماكن واقعية فوتحركت الذات المباشرة والمكشوفة لالعترا
إميميا وممح " " וידוי" " אמיליה ומלח הארץ"  جدًا، كما في قصة يوسي سوكري

يستخدم في عنوان " اعتراف" ونجد ىنا مصطمح . 2002عام " اعتراف" " األرض
إن أدب االعتراف يؤكد بشكل بارز عمى الحركة بين مكانين في أساسيما . القصة

 " בגדאד אתמול"  و الذكريات، وكذلك قصة ساسون سوميخ" الذات" ىما أماكن 
 في قصتيا ديان-  وفي مقابل ذلك نجد نوعا يارون2004عام " بغداد باألمس" 
 . تحاول دمج سيرتيا الذاتية داخل بنية روائية2007عام " مكيمي"" מקימי"

ويرى مؤرخو األدب العبري الحديث أن كتابة السيرة الذاتية نابعة من التقاليد 
الفمسفية الخاصة بالعالم الغربي، التي نادت بالتأمل والبحث في الذات، وبالفمسفة 

 ولكن مصطمح السيرة .التجريبية وبالفردية، كل ذلك بيدف الوصول إلى الحقيقة
                                                 

أديب إسرائيمي، درس الفمسفة في جامعة تل أبيب، ونشر  ( -    1959 ): يوسي سوكري 
من أىم أعمالو . العديد من المقاالت الصحفية في مختمف الجرائد العبرية وخاصة ىاآرتس

 : انظر 1990عام "تحطم" " התרסקות"
http://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon 

حاصل عمى الدكتوراه في األدب العربي من جامعة  ( -    1933 ): ساسون سوميخ 
إكسفورد، أستاذ الدراسات العربية واإلسالمية في جامعة تل أبيب، وحائز عمى جائزة إسرائيل 

 –لغة القصة في أدب يوسف إدريس : ساسون سوميخ: انظر. 2005في االستشراق لعام 
 1984-  عكا –مطبعة السروجي 

عممت في السابق في اإلذاعة والتمفزيون، وبعد ذلك  ( -    1972 ): ديان-نوعا يارون 
تعمقت في الدين األمر الذي جعميا تترك عالم اإلعالم العمماني واختفت عن األنظار، وفي 

 :انظر". مكيمي " " מקימי"  صدرت قصتيا 2007عام 
http://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/ 

 שם, שם  

 2010 – 6 – 4  – גפן מערכת - ספרותית אוטוביוגרפיה: יובל, צרפתי 
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وترجع .  لم يدخل إلى المغة حتى نياية القرن الثامن عشر אוטוביוגרפיהالذاتية
: أسباب ازدىار ىذا التيار إلى بعض الظواىر التاريخية المميزة ليذه الحقبة وىي

نشوب الثورة الفرنسية واألمريكية وظيور األفكار الديمقراطية، والتي وضعت : أوالً 
النظرة الرومانسية : ثانياً . الفرد في مكان الصدارة من الناحية الثقافية والسياسية

كل ىذا جعل . التي نادت بالذاتية وتميزت كذلك بمحاولة محاكاة المصدر والجذور
 .المبدعون يصورون حياتيم من البداية، ويجدوا مغزى في سنوات حياتيم األولى

 
  لألديبة رحيل سيدوف مزراحي" بين مخالب القدر"" בציפורני הגורל"رواية

 دراسة تحميمية 

                                                                                                                        

 :עיין
 http://www.gfn.co.il/index. 

، وقضت طفولتيا في مستوطنة كركور 1938ولدت بالقدس عام : رحيل سيدوف مزراحي 
وتعممت في المدرسة .  وكان يقطنيا ييود روسيا وتقع في إقميم حيفا1913التي تأسست عام 

ودرست التمريض في مستشفى شعر منشي ومستشفى " كفر بيناس""  פינס כפר" الدينية 
ونشرت دواوينيا الشعرية في منابر . ثم درست األدب في الجامعة العبرية. ىداسا في القدس

.  مختمفة
  גרנות משה ר"ד בעריכת בהווה העברים הסופרים לקסיקון: עיין)

http://www.hebrew-writers.org/ 
وتتحدث عن نفسيا وتقول أنيا ولدت ألسرة من أماكن مختمفة، وتربت في أسرة ذات أبناء 

وانتقمت في السابعة من عمرىا مع والدييا وأخييا لمستوطنة كركور، وتعممت في . كثيرون
شعر " ثم درست التمريض في مدرسة الممرضات في مستشفى " كفر بيناس" المدرسة الدينية 

" و" نيس لتسيون"وعممت في عيادات التأمين الصحي في مستوطنة رحوفوت، و" . منشي
 ".درور" وولدًا يدعى " نافيو" وفي تمك الفترة تزوجت وأنجبت بنتًا تدعى ". ريشون
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 عن 2003في طبعتين، الطبعة األولى عام " بين مخالب القدر" صدرت رواية 
 "בת אור "، وكانت الطبعة الثانية عن دار النشر "عتسميت " "עצמית"دار النشر 

وتقع في أربعمائة وثالث وخمسين صفحة من القطع . 2009عام " بت أور"
وتعتمد الدراسة عمى الطبعة الثانية . المتوسط، واحتوت عمى أثنى عشر فصالً 

 .2009الصادرة عام 

                                                                                                                        

وبعد حوالي سبع سنوات طمقت وعادت إلى والدييا الذين انتقال لمعيش في القدس، حيث أكممت 
وعممت كممرضة معتمدة . بالقدس" ىداسا"دراستيا وحصمت عمى شيادة لمعمل في مستشفى 

، وبعد ذلك درست األدب في الجامعة العبرية "بيت ىكيرم" في الخدمة العامة في مستوطنة 
وفي أطار عمميا كممرضة حصمت عمى جائزة وزيرة الصحة عن التطوع ". جفعات رام" في

 .وخدمة كبار السن
، من "نافيو" بعد ذلك تزوجت لممرة الثانية من زوجيا الحالي شمومو مزراحي وأنجبت ابنتيا 

درور وزوجتو : ، وأنجب ابنيا"أوري" و " بن : " زوجيا األول، وزوجيا ماركي حفيدين ىما
 .نوعم– شني –شير : ممكا ثالثة أحفاد ىم

 :صدر ليا حتى اآلن خمسة أعمال
عام " أحفا" אחווה" عن دار النشر " أشعار العيد القديم" " ך"התנ חרוזי" : قصص األطفال -ٔ

1989 

 1992" أحفا" אחווה" عن دار النشر" شتاء وشمس" ושמשות חורפים" ديوان  -ٕ

عام " أريئيل " אריאל" عن دار النشر . في سحر الغابة الخفية" " המסתורי ונגל'הג בקסמי"  -ٖ
1993 

عام " عتسميت " " עצמית" عن دار النشر " بين مخالب القدر" " הגורל בציפורני" رواية  -ٗ
2003 

عام " عتسميت " " עצמית" عن دار النشر " في فجر االستيقاظ " "היקיצות בשחר" ديوان  -٘
2008 

: انظر
 http://www.ani.org.il/ 
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 :مضمون الرواية
المتشعبة، التي كانت تتمنى الوصول إلى " سيدوف"تصور الرواية حياة أسرة 

وتوثق لتاريخ حياة الييود خارج فمسطين في بالد القوقاز، وتركيا، ولبنان، . القدس
وتستعرض الحوادث التي مر بيا . وسوريا، وفمسطين في عشرينيات القرن العشرين

شموئيل "في روسيا من خالل الجد " سيدوف"فتبدأ باستعراض تاريخ عائمة . الييود
الذي كان رجاًل عسكريًا ومحبوبًا من رؤسائو، إال أنو بسبب الوشاية، " سيدوف

تحولت حياتو إلى جحيم، وتمقى تحذيرات بأنو سيصيبو األذى، وتغير القيصر 
فجمع أىمو، وباع أمالكو في سرية وخرج . وأصبحت حياتو وحياة عائمتو في خطر

وأرسل اثنين من . في رحمة طويمة لكي يجسد حمم حياتو بالوصول إلى القدس
أبنائو بشكل مباشر في ىجرة غير شرعية إلى القدس، وبعد رحالت وترحال شاقة 

 .وصموا إلى بالد غير مأىولة كانت تحت حكم األتراك
وقطع شموئيل وأفراد أسرتو مسافات طويمة في الشتاء حتى وصموا إلى تركيا، 

حيث أدركتو الوفاة، وكان قبل وفاتو قد طمب من أوالده أال ينسوا وصيتو بالوصول، 
 .بأي شكل وبأي ثمن، إلى القدس

ولم تؤثر المشقة . وبعد عناء ومشقة كبيرة مر بيا كل أفراد العائمة تحققت أمنيتو
وبعيدًا عن المعاناة . التي مر بيا أفراد العائمة في سبيل تحقيق الحمم المنشود

ىذه األمور الثالثة . والمشقة التي مر بيا أحفاد األسرة كان ىناك إيمان وأمل وحب
احتضنت أفراد العائمة الذين عمموا أوالدىم القيم مثل احترام اآلباء، وكرامة اإلنسان، 
وكرامة المخموقات، واستبسموا في حروب من أجل الوصول في النياية إلى تجسيد 

 .وذلك كما صورت الكاتبة في سيرتيا. حمميم
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، "شموئيل مزراحي"بعد ذلك صورت الرواية حياة أسرتين ييوديتين، تنتميان إلى
الراحل، الذي " شموئيل"حفيد " بنيامين سيدوف"وىما والد األديبة . تقاطعت طرقيم

قدم إلى فمسطين بصحبة أمو وابن أخيو، بعد أن ذاقوا الجوع والعطش وانعدام 
 .األمن حتى وصموا إلى فمسطين

يتيمة األب الذي مات من جراء " سارة"واألسرة الثانية ىي أسرة والدة األديبة 
وباء أتى تقريبًا عمى جميع أفراد عائمتيا، وتربت سارة وكبرت يتيمة، وكانت فتاة 

وعانت سارة معاناة نفسية قاسية جدًا . حسناء ومدلمة ولكنيا تزوجت من شرير
وىاجرت إلى فمسطين وبعد سبع سنوات من زواجيا حصمت عمى الطالق، وبعد 

وبذلك ارتبطت العائمتان من " بنيامين سيدوف" مرور وقتًا ليس طوياًل تزوجت من 
 .جديد

ويرى بعض الكُّتاب أن ىذه الرواية جديرة بأن تكون ضمن المنيج الدراسي 
حتى يستخمص منيا . لطمبة المدارس ضمن مقرر تاريخ إسرائيل واألدب العبري

التالميذ معمومات غنية وضخمة عن بداية االستيطان الييودي في فمسطين، وعن 
العمل العبري وعن األدب الشعبي وعن العادات المختمفة التي تشكل صورة 

 .وشخصية مجتمع يتشكل، فيي قصة يجب أن تكون في كل بيت
وبعد عرض مضمون الرواية، نجد أن الشيء الالفت لمنظر ىو أن أول ذكر 

 :  عند والدتيا259السم األديبة لم يرد إال في صفحة 
באותו בוקר היה עוצר בעיר ולא נמצא רכב כדי . בערב שבועות החלו הצירים

', דייה מסרייה'מיילדת אחת הייתה שם וקראו לה . לקחת אותה לבית חולים
 .הם הוציאו את המשפחה מהבית ושרה כרעה ללדת, בנימין מיהר לקרוא לה

                                                 

  :עיין – מזרחי-סיידוף רחל/ הגורל בציפורני: יהודית, שירן-מליק 
 http://www.e-mago.co.il/Editor/literature-1775.htm 
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לפתע נשמעו . הידיעה נמסרה מפה לאוזן. 'דייה מסרייה'אמרה !" בת"
כל המשפחה עמדה במתח כדי לדעת אם סבתא רחל צדקה . מחיאות כפיים רבות

 .וכששמעו את הבשורה לא יכלו להתאפק
. " אמרה שרה בשמחה" ,אכן חמותי עמדה בדיבורה ושבה אלי לצמיתות"

וכך , אמרה שרה" ,כעת אוכל לפנקך כפל כפליים, רחל, ברוכה הבאה אל ביתך
 .אחיו של בנימין קראו לרחל ימא. התייחסו לתינוקת הקטנה

אשר הכירו את , גם הנכדות הבוגרות". אמי"מיום לידתה התרגלה רחל לכינוי 
מעולם לא היה , או סבתא, הכינוי אמי." סבתא"קראו לרחל התינוקת , סבתא רחל
 .מוזר לרחל

وفي ذلك الصباح كان ىناك حظر . في عشية عيد األسابيع بدأت آالم الوضع
وكانت ىناك قابمة . تجول في المدينة وال توجد حافالت تنقميا إلى المستشفى

، أسرع بنيامين في استدعائيا، وأخرجوا العائمة من ‘داية مصرية‘ أطمقوا عمييا 
 .البيت وسارة جاءىا المخاض لتمد

. وسُسمع فجبة تصفيقًا كبيراً . وانتقل النبب ىمساً !". بنت"‘ داية مصرية‘ قالت 
فقد انتاب العائمة كميا التوتر لكي تعرف ىل كانت الجدة رحيل صادقة وعندما 

 .  تمالك أنفسيماسمعوا البشرى لم يستطعو
بالفعل فإن حماتي وفت بوعدىا وعادت إلىَّ إلى " وقالت سارة وىي سعيدة 

" األبد، عودًا حميدًا إلى بيتك، يا رحيل،أستطيع اآلن أن أدلمك أضعافًا مضاعفة،
يا "فقد كان أخوة بنيامين ينادونيا . وبيذه الطريقة تعامموا مع الطفمة الصغيرة

 ".أمي

                                                 

 שניה הדפסה – אביב תל – אור בת' הוצ – הגורל בציפורני: רחל, מזרחי-סיידוף 
 259 - 258' עמ – 2009
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وحتى الحفيدات الكبار، الالتي كن ". أمي" منذ والدتيا تعودت رحيل عمى لقب 
ولقب أمي، أو جدتي، لم ." جدة"يعرفن الجدة رحيل، أطمقوا عمى رحيل الطفمة 

. يكن غريبًا أبدًا عمى رحيل
. إن أغمب كتاب السيرة الذاتية ييتمون اىتمامًا خاصًا باإلشارة إلى حدث الوالدة
وال شك أن ال أحد منيم شاىد الحدث ولكنيم يصفونو وصفًا يبرز ذاتًا متمفظة 

وكل كاتب يصور ىذا الحدث بالطريقة التي تخدم .واعية بقيمتيا وبعمو شأنيا
 .نرجسيتو

 :وبدون صعوبة يمكن أن نقسم الرواية إلى جزأين واضحين وىما
 متابعة جذور عائمة رحيل سيدوف مزراحي من 258 حتى ص 1من ص -ٔ

وقصة حياة أبييا وأميا قبل ىجرتيم إلى فمسطين . ناحية جيل األجداد
وفي بؤرة ىذا الجزء نجد موضوع حنين الييود إلى . ثم حياتيم في البالد
 . اليجرة إلى فمسطين

السيرة الذاتية لألديبة رحيل  (نياية الرواية  )453 حتى ص 259من ص -ٕ
والحديث عن البيئة التي قضت فييا طفولتيا وصباىا، . سيدوف مزراحي

وجزء تاريخي يفصل . وحياتيا في فمسطين وقصة زواجيا األول والثاني
األحداث في نياية فترة االنتداب البريطاني، وتوقع نتائج قرار جمعية 

األمم المتحدة بإقامة الدولة والمخاوف في القدس، وفي االستيطان مما 
ىو متوقع بعد أن صدقت األمم المتحدة عمى إقامة الدولة، والحديث عن 

 .1967، وحرب 1956 وكذلك حرب 1948حرب 

                                                 
 –عنبما  تكله الهاث، السٍرة الها ٍت فً األدب العربً الحبٌج، منشوراث ا حاد الكتاب العرب : الباردي محمب 

 56 ص – 2005دمشق 
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 :العناصر التي تحدد ىوية النص
ىناك عناصر محددة نستطيع من خالىا التعرف عمى طبيعة النص الذي 

فمن مكونات السيرة الذاتية أن يكون ىناك . أمامنا، ىل ىو سيرة ذاتية أم ال
تطابقًا بين المؤلف والراوي والشخصية؛ وىذا التطابق واضح بين المؤلفة رحيل 

سيدوف مزراحي وبين الراوي الذي ىو نفسو المؤلفة وبين الشخصية الرئيسة في 
 . العمل، والتي ىي المؤلفة كذلك، وذلك اعتمادًا عمى تحميل ىذا العمل

 :ومن تمك العناصر المساعدة عمى تحديد ىوية النص
أننا نستطيع أن نحدد مقصدية الكاتب من خالل العثور عمى أية عبارة أو  -1

-  لسبب أو آلخر–مقطع في النص يصرح فيو الكاتب لقارئو بأنو يقوم 
. بكتابة قصة حياتو، وبذلك يتأكد عقد السيرة الذاتية بين الكاتب والقارئ

ومن األمثمة عمى ىذه المقاطع الموجودة في العمل الذي بين أيدينا تصريح 
 :الكاتبة بأن

שאת , כל אשר מסופר כאן לוקט במשך עשרות שנים מפי זקני המשפחה
מאבי סיידוף בניימין , את הרוב סיפרו לי הוריי. חלקם הם שמעו מפי הוריהם

 .המתוארות בספר, אשר חוו על בשרם את החוויות הקשות, ל"ואמי שרה ז
נמצאת ברשותי עדות מוקלטות מפי מספר זקנים , על מוצאה של המשפחה

 .שהוקלטה על ידי עוזי ושלום סיידוף בניו של דוד, ל"כולל אבי ז, מהמשפחה
מיואב , ממרדכי סיידוף מנס הרים, חלק מהסיפורים לוקטו מעוזי סיידוף

אשר הביא לי מסמכים מקוריים מכפר אוריה ומפי רבים , נכדה של דודתי שרינה
 .אחרים

 .וסעדה ומזיכרונותי, יפה, ירמי, בסיפורי הילדות נעזרתי באחיי יצחק

ِمَع عمى مدى عشرات السنين من شيوخ العائمة، الذين  كل ما روُسَي ىنا جُس
ومعظميا قصيا لي . من آبائيم (الباحث. ىذه الحكايات )سمعوا جزءًا منيا

                                                 

 הסיפור סוף 453 'עמ, שם: רחל, מזרחי-סיידוף 
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والداي، أبي سيدوف بنيامين وأمي سارة طيب اهلل ثراىم، الذين عاشوا تجارب 
 .صعبة، مصورة في الكتاب

وبالنسبة ألصل العائمة، يوجد تحت حوزتي شيادات مجمعة من عدد من 
 .شيوخ العائمة، بما فييم أبي رحمو اهلل، التي جمعيا عوزي وشالوم أبناء العم

وبعض القصص جمعت من عوزي سيدوف، ومن مردخاي سيدوف من نيس 
، ومن يوآب حفيد عمتي شرينا، الذي أحضر إليَّ مستندات أصمية من ىاريم

 . ومن كثيرين آخرينكفر أوريا
وبالنسبة لقصص الطفولة فقد استعنتُس بإخوتي اسحق ويرمي ويافيو وسعاداه 

 .وكذلك بذكرياتي
 

يتبين من الفقرة السابقة أن الكاتبة تريد أن تصرح لمقارئ بأنيا تكتب قصة 
: وذلك من خالل األسماء الواردة في النص، فقد صرحت باسم والدىا. حياتيا

خوتيا: سيدوف، واسم أميا حيث أن طبيعة . سارة، وكذلك بأسماء أخواتيا وا 
من ىنا . الميثاق السير ذاتي أنو يعتمد عمى ىوية األسماء الواردة في النص

                                                 

مستوطنة تقع بين القدس وبيت شمش، ،  يسكنيا مياجرون من كردستان،  : نيس ىاريم 
 ، عمى أنقاض القرية العربية بيت عيطاف التي تركيا أىميا في حرب 1950تأسست عام 

 :انظر.  ولم يسمح ليم بالعودة إلييا ثانية1948
http://he.wikipedia.org/wiki/ 

بجوار مدينة بيت  (عمى امتداد البحر المتوسط )مستوطنة تقع في غور ييودا : كفر أوريا 
 أقيمت 1949 بدأ المياجرون الجدد في اإلقامة فييا، ولكن في عام 1913شمش، ومنذ عام 

 :انظر. المستوطنة من جديد
http://he.wikipedia.org/wiki/  
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تتوثق العالقة بين الكاتبة، والراوي، والشخصية الرئيسية وتتحد ىويتيم في اسم 
وىذه اليوية المتحدة . رحيل سيدوف، الذي يظير عمى غالف الكتاب: المؤلفة

 .ىي التي تخمق الميثاق السير ذاتي بين القارئ والمؤلف
بخصوص دوافع كتابة السيرة الذاتية، تجدر اإلشارة   إلى : دوافع كتابة السيرة-2

نما ىناك من الدوافع  أن الكاتب حين يكتب سيرتو ال يكتبيا ىكذا عشوائيًا، وا 
. التي تدفعو دفعًا إلى الترجمة لحياتو، وتدوين  أحداثيا ومواقفيا. واألسباب الكثير

وتشترك دوافع . "واألسباب تختمف من كاتب إلى آخر، فمكل كاتب دافعو الخاص
عديدة في كتابة السيرة الذاتية، وقمما يكون وراءىا دافع واحد فقط، ولكن من 

الممكن أن نحدد الدافع الرئيسي بين ىذه الدوافع؛ فقد تكون من قبيل االعترافات، 
ويكون الدافع الرئيسي وراءىا ىو تخفيف عبء الشعور بالذنب الذي يثقل كاىل 

 ."صاحبيا
وقد تكون من قبيل الدفاع الذي يحاول فيو الكاتب أن يصرح بمسار حياتو 

وقد ييدف الكاتب من وراء . "ويبرره، أو يبرر عماًل خاصًا يقوم بو من أجميا
كتابة سيرتو إلى أن يقدم لمنشء نموذجًا يتعممون منو ويأخذون منو العبرة 

 ."والعظة، حين يكون فييا من المواقف واألزمات ما يفيد
ومن ىذه الدوافع التي جعمت الكاتبة تكتب سيرتيا الذاتية، أنيا صرحت في 

بأن فكرة كتابة سيرة حياة األسرة ولدت بداخمي، ألنني رأيت أن : "لقاء صحفي
                                                 

 مكتبة – لونجمان – الشركة المصرية العالمية لمنشر –أدب السيرة الذاتية : شرف، عبد العزيز 
 45 ص – 1992 الطبعة األولى –لبنان 

 –فن السيرة بين الذاتية والغيرية في ضوء النقد األدبي : الحديدي، عبد المطيف محمد السيد 
 151 ص – 1996 الطبعة األولى – القاىرة –دار السعادة لمطباعة 
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ىناك أمورًا كثيرة وخفية وراء اسم العائمة، ووراء القصص الغريبة والعجيبة، التي 
كان ُيحكى جزء صغير منيا من خالل سحب الدموع التي تنيمر من عين أمي 

وما ىو الشيء المختفي داخل . ودائمًا كنت أريد أن أعرف أسرار القصص كميا
وتضيف الكاتبة قائمة، ." كل ىذا الحزن، ومن المؤسف أنني لم أفعل ذلك من قبل

إن قصتي ىذه رسالة لمبنات : "وىي تسوق الدوافع التي كانت وراء ىذا العمل
 ."المتمردات والالتي يفعمن كل ما يخطر ببالين وال يسمعن آلبائين

يتضح مما قالتو الكاتبة أنيا دونت سيرتيا لتقدم من خالليا نموذجًا لمنشء 
يتعممون منو ويأخذون منو العظة والعبرة، وكذلك يتضح دافع الشيادة من وراء 

كتابة ىذه السيرة، فقد أرادت الكاتبة أن تستجيب لرغبة بداخميا لتدوين تاريخ حياة 
 .أسرتيا، حتى ال يزول ىذا التاريخ بزواليم

ومن العناصر التي تحدد ىوية النص الذي . ذكر الممارسات االجتماعية-ٖ
بين أيدينا، أن العمل يحتوي عمى ذكر الممارسات االجتماعية الخاصة 

فقد أشرنا سالفًا، أثناء الحديث عن المينة . بالكاتبة، واقصد ىنا وظيفتيا
وتشير الكاتبة، داخل العمل، إلى . األصمية لمكاتبة، أنيا تعمل ممرضة

 :دراستيا لمتمريض

 

היא לא כתבה מכתבים . רחל לא שמעה את כל אשר קרה להוריה
לאחר כשנה מאז הגיעה . הביתה מתוך מחאה ואף לא קיבלה מהם

שער "ב: קראה בעיתון שמתחילים מספר קורסים לאחיות, לכרכור
מיד התיישבה וכתבה מכתבים ". שערי צדק"וב" תל השומר"ב, "מנשה

. יהיה לה סיכוי בשני, כי אם לא תתקבל באחד מהם, לשלושת המקומות

                                                 

 שם, הגורל בציפורני: יהודית, שירן-מליק  
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עקב , הבחירה שלה הייתה שער מנשה. בכולם היו התשובות חיוביות
 .קרבתו אל אחותה יפה

فيي لم تكتب خطابات إلى . لم تسمع رحيل عن كل ما حدث لوالدييا
وبعد حوالي عام  من . المنزل احتجاجًا كما لم تتمق منيم خطابات

وصوليا إلى كركور، قرأت في الصحيفة أنيم يبدأون عددًا من الدورات 
شعري " ، وفي "تل ىشومير"، وفي "شعر منشي"في : لمممرضات

عمى الفور جمست وكتبت خطابات إلى األماكن الثالثة، فإذا لم ". تسيدق
وكانت الردود . تُسقبل في مكان ما، يكون لدييا إمكانية في المكان الثاني

، بسبب قربو من أختيا "شعر منشي"فكان اختيارىا ىو . كميا إيجابية
 .يافيو

 :وتشير الكاتبة، في مواضع أخرى، كثيرة، إلى عمميا كممرضة، مثل
לכן , היא שאפה לעבוד במרפאה". שער מנשה"חודשים מספר עבדה רחל ב

ביקשה ממנהלת בית החולים לשחרר אותה מהעבודה בבית החולים בטענה 
אך לבית הוריה עדיין חששה לשוב . שהיא רוצה לשוב לירושלים אל הוריה

ח במחוז "היא פנתה לקופ. שמא כל דבר שתעשה יתפרש בעיני אביה לא תקין
 .רחובות והתקבלה מיד לעבודה במרפאה

فقد تطمعت إلى العمل في ". شعر منشي"عممت رحيل بضعة شيور في 
العيادة، لذلك طمبت من مديرة المستشفى أن تعفييا من العمل في المستشفى 

ولكنيا كانت ال تزال تخشى . بزعم أنيا تريد العودة إلى القدس حيث والدييا
العودة إلى بيت والدييا فربما يُسَفسر أي تصرف تفعمو في نظر أبييا عمى أنو 

                                                 

  322' עמ, שם: רחל, מזרחי-סיידוף 
 329' עמ, שם, שם 
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فتوجيت إلى التبمين الصحي في مديرية رحوفوت واستممت . تصرف غير سوي
 . عمى الفور العمل في العيادة

ومن خالل ذكر ىذه الممارسات االجتماعية مثل مسكنيا في مستوطنة 
، كما ورد في االقتباس، وكما سبقت اإلشارة إلى ذلك أثناء الحديث عن "كركور"

حيث نجد أن األحداث تركز . حياة الكاتبة، وكذلك اإلشارة إلى عمميا كممرضة
بشكل واضح عمى عمل رحيل كممرضة وبراعتيا في التمريض، ىذه البراعة التي 
أكسبتيا سمعة طيبة بين المترددين عمى العيادة، لدرجة حصوليا عمى جائزة في 

وبيذا يصبح من اليسير عمى القارئ أن يحكم عمى أن ىذا العمل . التمريض
 .الماثل بين يديو أنو سيرة ذاتية

تضمنت العناصر الفنية " بين مخالب القدر" مما سبق يمكن القول أن رواية 
كما أشارت . لرواية السيرة الذاتية، فقد تضمنت أسماء حقيقية لمكاتبة وأسرتيا

الكاتبة إلى المينة التي عممت بيا ومكان سكنيا، وأخيرًا الدوافع التي حممت 
 . الكاتبة إلى تدوين سيرة حياتيا

 

    

            " בציפורני הגורל"العناصر الفنية لرواية السيرة الذاتية من خالل رواية 
 "بين مخالب القدر" 

نحاول اآلن تممس الخطوات التي اتخذتيا الكاتبة من خالل توظيف الشكل، بما 
يحتوي عميو من جوانب فنية مختمفة، يجب أن تتوافر في السيرة الذاتية، وذلك في 

 .خدمة المضمون من أجل تحقيق اليدف من كتابة السيرة
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وىناك بعض المقومات التي تساعد في تمييز جنس السيرة الذاتية، في سبيل 
تخطي بعض الصعوبات المحتممة في أثناء تحميل العمل من خالل تعريف السيرة 

حكي استرجاعي نثري يقوم بو شخص واقعي عن "الذي سبقت اإلشارة إليو بأنيا 
 ، وذلك عندما يركز عمى حياتو الفردية وعمى تاريخ شخصيتو،وجوده الخاص

 ويتضح من ىذا التعريف أن موضوع السيرة الذاتية المعالج ىو ."صفو خاصةب
بيدف إبراز تجربة . تاريخ شخصية معينة، شخصية واقعية معروفة في مجتمعيا

فردية بين أدوار عديدة، وكيف كان لمعصر والمجتمع الذي عاش فيو كاتب السيرة 
وتشمل المقومات الفنية لمسيرة الذاتية عدة . دور كبير في تحديد موضوعات السيرة

 :نقاط أساسية وىي
 :الميثاق السير الذاتي -1

كما سبقت اإلشارة إلى أن فيميب لوجون يرى أن السيرة الذاتية ىي سرد نثري 
يقوم بو شخص واقعي عن وجوده الخاص، وذلك حينما يركز عمى حياتو 

الفردية، وعمى تاريخو الشخصي، ويضيف أنو لكي تكون ىناك سيرة ذاتية يجب 
أن يكون ىناك تطابق بين المؤلف والراوي والشخصية، وذلك يتحقق إما بصورة 
ضمنية وذلك بالتصريح الواضح أن النص سيرة ذاتية، وىذا ىو الشكل األول، 

أما الشكل الثاني فيتمثل في أن يتقدم الراوي بجممة التزامات لمقارئ بأنو 
سيتصرف عمى أنو المؤلف، بحيث ال يترك تأكيده أي شك في أنو يحيل عمى 

المؤلف المثبت اسمو عمى غالف الكتاب، أو بصورة جمية وذلك من خالل 
وىذا أىم -التطابق الواضح في كل شيء بين الراوي والشخصية، بما في ذلك
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أن يكون الراوي ىو الشخصية، وىاتان ىما طريقتا التطابق، وفي الغالب -ركن
يتم دمج الطريقتين معًا، وىذه البراىين تكون كافية إلبرام عقد بين القارئ والنص 

ميثاق " يثبت بأن ما يقرأه القارئ ىو سيرة ذاتية، وىو ما يطمق عميو لوجون 
 ".السيرة الذاتية

وبالنسبة لمعمل الذي بين أيدينا ليس ىناك تصريح واضح، عمى غالف 
العمل، بأنو سيرة ذاتية، كما أن االلتزامات التي يقدميا المؤلف لمقارئ بأنو 

والكاتبة، أيضًا، لم تستيل عمميا . سيتصرف عمى أنو المؤلف غير موجودة كذلك
بمقدمة تبين فييا أىدافيا من ىذا العمل، ومنيجيا فيو، كعادة أصحاب السير 

وىل فعمت الكاتبة ذلك بقصد تام حتى تتيح لممتمقي ىامشًا فسيحًا من . الذاتية
الحرية في تمقي العمل ليصنفو كيفما يشاء، ويصل من خاللو إلى ما يريد بحسب 

ولكن الواقع أنو مع غياب ىذه االلتزامات إال أن ىناك العديد من . ثقافتو
اإلشارات التي توضح بشكل أكيد أن ىذا العمل ىو سيرة ذاتية، وىي استخدام 

المؤلفة ألحداث وشخوص وأماكن ترتبط بحياتيا الشخصية؛ تمثل ظاىرة ال يمكن 
فالكاتبة تنطمق في نصوصيا من كل ما يتصل بحياتيا . أن تغيب عن أي قارئ

فمن خالل التطابق بين الكاتب والراوي . مركَّزًة فييا عمى تاريخيا الشخصي
 .والشخصية؛ تكشف السيرة الذاتية عن ذاتيا

 

  ضمير الغائب في السيرة -2
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تتسم الرواية، موضوع الدراسة، باستخدام ضمير الغائب، وليس ضمير 
ومن األمثمة عمى استخدام ضمير . المتكمم وىو الغالب في السير الذاتية

 :الغائب في العمل نجد
כאשר הביט אחורה נדהם . באחד הערבים התגנבה רחל אחר אחיה ירמיהו

הם היו כבר מרוחקים מהבית ולכן לא רצה , לראותה משתרכת אחריו
תמורת , ללא בררה תפס בידה והכניס אותה עמו לצריף, להשאירה לבד

כמה מאושרת הייתה רחל כאשר . הבטחה לשוער שייתן לו לרכב על אופניו
 .ראתה את התמונות המופלאות

عندما نظر . في إحدى األمسيات ذىبت رحيل في خمسة وراء أخييا يرمياىو
وراءه مندىشًا من رؤيتيا وىي تتمكب ورائو، ولما كانا بعيدان بالفعل عن البيت 

لذلك لم يرد أن يتركيا بمفردىا، فمم يكن ىناك مفر من أن يمسك بيدىا 
. وأدخميا معو إلى العريشة، مقابل وعد لمحارس ببنو سيسمح لو بركوب دراجتو

 .كم كانت رحيل سعيدة عندما رأت الصور المدىشة
 

في الواقع إن سبب غمبة القص بضمير المتكمم في السيرة الذاتية لما جرت 
عميو العادة في العصور الوسطى والحديثة بأن تكتب المذكرات بضمير المتكمم 

 .المفرد وكذلك السيرة الذاتية وذلك حين استوت شكاًل أدبيًا مستقالً 
إذن من جية استخدام الضمير في القص لدينا تعددية في استعمال الضمائر 

،  كما ىو الحال في الرواية موضوع الدراسة، "ىو"ما بين ضمير الغائب 
ولكن يبدو أن األكثر استعمااًل ". أنت"وضمير المخاطب " أنا"وضمير المتكمم 

                                                 

 269 - 268' עמ, שם, שם 

 70 ص – مرجع سبق ذكره –السيرة الذاتية : ماي، جورج 
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نما ىو بمثابة  في السيرة الذاتية ضمير المتكمم المفرد وىو ليس قاعدة بالضرورة وا 
أي ليس استخدام ضمير المتكمم أو الغائب ىو الذي يخمق العقد بين . "ُعرف

القارئ والمؤلف، ومن ىنا فميس استخدام ضمير المتكمم أو الغائب ىو الذي 
 ."يحول النص إلى سيرة ذاتية

 "بين مخالب القدر" " בציפורני הגורל"عنوان الرواية  -3

عنوان السيرة ىو مفتاح الكاتب إلى عممو، وىو مفتاح القارئ إلى عقل كاتب 
وتتشابو عناوين السيرة إلى حد كبير، ولكن ىذا التشابو ال يعني، . السيرة وقمبو

بحال من األحوال، أن ىذا العمل بالضرورة سيرة ذاتية أو فرع من فروعيا 
كما أن ىذا التشابو، بالتالي، ال يجعل . كالمذكرات أو االعترافات أو اليوميات

فالسيرة ." أعمال السيرة التي تحمميا متميزة عن عناوين األجناس األدبية األخرى
الذاتية ال تتداخل مع الرواية من جية إشكاليات النوع األدبي فقط، بل تتعداىا حتى 

لتأخذ الرواية الكثير من العناوين التي تتشابو مع جنس السيرة أكثر من الرواية 
إلى أي حد تبدو داللة : وىذا يجعمنا نطرح سؤااًل، يبدو ميمًا لمغاية وىو. نفسيا

العنوان ضرورية وذات أىمية، لإلحالة إلى دائرة الجنس األدبي الذي ينتمي إليو 
 .عمل ما وخصوصًا السيرة الذاتية؟

أن الشيء الميم، فيما يتعمق بعناوين السيرة الذاتية، ىو أن عنوان السيرة يجب 
أال يثير بداخل القارئ القمق حول مدى انطباق مواصفات الجنس األدبي عمى ىذه 

                                                 

العمى والسيرة الذاتية، دراسة في كتاب األيام لطو حسين، ترجمة : دوغالس، فدوي مالطي 
، (90)عن مؤسسة اليمامة الصحفية، كتاب الرياض: الرياض )لمياء محمد صالح باعشن

 113 - 112ص  (2001
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العناوين، بل أن األىم ىو مدى اتفاق داللة العنوان عمى ما بداخمو، وعمى ما 
 .يقصده كاتب السيرة الذاتية

كاالسم "إننا إذا نظرنا إلى ما يعنيو مصطمح العنوان لمكاتب وجدنا أنو يعني لو 
لمشيء، بو يعرف وبفضمو يتداول، يشار بو إليو، ويدل بو عميو، ويحمل وسم 

 عالمة – بإيجاز يناسب البداية –وفي الوقت نفسو يسمو العنوان كتابو، 
 ."ليست من الكتاب جعمت لو؛ لكي تدل عميو

وليذا ال "لذلك كان العنوان ىو العنصر البارز والمثير في كل عمل، 
. نستغرب اعتراف العديد من المؤلفين بحيرتيم تجاه العنوان وبصعوبة اختياره

وال نستغرب أيضا تشبيو الكثير من الباحثين العنوان برأس النص وعتبة 
 ."المؤلف

ودون الخوض في الكثير من المفاىيم النظرية حول أىمية العنوان في 
نعود إلى عنوان الرواية موضوع البحث، ونجد أنو عنوان . العمل األدبي

بمعنى أنو ال يمكن أن نحكم من خاللو عمى . ييرب من جنس السيرة الذاتية

                                                 

 189 ص –مرجع سبق ذكره :  التميمي، أمل 
 – الييئة المصرية العامة لمكتاب –العنوان وسيموطيقا االتصال األدبي : الجزار، محمد فكري 

 15 ص – 1998القاىرة 

 –قراءة في تفاصيل البوح : وسم عمى أديم الزمن لعبد العزيز الخويطر: الحيدري، عبد اهلل 
 – 17 المجمد 65الجزء   (مجمة نقدية تصدر عن النادي األدبي الثقافي بجدة )عالمات

 260 ص – 2008 مايو – 1429جمادى األولى 
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ىو سيرة ذاتية، كما ىو " بين مخالب القدر" " בציפורני הגורל"أن رواية 
الحال في بعض العناوين التي تشير بوضوح إلى أن ىذا العمل ىو سيرة 

، لزينب الغزالي" أيام من حياتي"، ولنبوية موسى" تاريخي بقممي"ذاتية مثل 
 .لنوال السعداوي" أوراقي حياتي"و

 ونجده مكتوبًا بسمك خطي يتفوق عمى غيره من العالمات التي تتخذ أماكنيا 
بين مخالب " وتتخذ مفردات العنوان . عمى صفحة الغالف الخارجية األمامية

 .خطًا أفقياً " القدر

، لدى القارئ، األبعاد "بين مخالب القدر"" בציפורני הגורל"ويثير عنوان العمل 
الثقافية والمعرفية التي يمكن أن يضيفيا القارئ تبعًا لمستوى معارفو وخبراتو، وىو 

فكممة . ميثاق القراءة األول، تقترحو عمينا الكاتبة عنوانًا دااًل شديد الوضوح
تثير لدى المتمقي معاني البراثن واألظافر والشوك، كما ورد في لسان " مخالب"

                                                 

، 1907أول فتاة مصرية تحصل عمى شيادة البكالوريا عام  (1951 – 1886)نبوية موسى  
وأول امرأة تعمل معممة لمغة العربية، وأول ناظرة مصرية، وأول امرأة تتخذ من تعميم البنات 

  (41 ص –مرجع سبق ذكره : التميمي، أمل: انظر ). قضية وطنية

انضمت في بداية حياتيا إلى االتحاد النسائي الذي كانت  ( -    1917 )زينب الغزالي  
ترأسو ىدى شعراوي، وكانت أحد عضوات مجمس إدارتو البارزات، وخاضت حروبًا كثيرة ضد 

، "أيام من حياتي"،  و"نحو بعث جديد: "من أىم أعماليا. األزىر الذي يكافح االتحاد النسائي
 43المرجع السابق ص : انظر". نظرات في كتاب اهلل"و
طبيبة وناقدة وكاتبة روائية مصرية ومدافعة عن حقوق  ( -    1930 )نوال السعداوي  

، ومن 1982اإلنسان وحقوق المرأة بشكل خاص، أسست جمعية تضامن المرأة العربية عام 
المرجع : انظر". مذكرات في سجن النساء"، و"أوراقي حياتي"، و"مذكرات طبيبة: "أىم أعماليا
 48السابق ص 
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الُبْرُثُن : ىو لمسُبع كاإلْصَبع لإلنسان، وقيل: ِمْخَمُب اأَلَسد، وقيل :الُبْرُثنُ : العرب
كَأّن َبراِثَنو : الَبراِثن َأْظفار َمخاِلب اأَلَسد، يقال: الميث. الَكفُّ بكماليا مع اأَلصابع

 ".اأَلشافي

َقدََّر : يقال. الَقَدُر الَقضاء الُمَوفَّقُ : "وكممة القدر كما جاء في لسان العرب تعني
ذا وافق الشيُء الشيَء قمت الَقْدُر والَقَدُر : ابن سيده. جاءه َقَدُره: اإِللو كذا تقديرًا، واِ 

 ".القضاء والُحْكم، وىو ما ُيَقدِّره اهلل عز وجل من القضاء ويحكم بو من اأُلمور

ىكذا نجد أن المعاني المرتبطة بعنوان الرواية ىي األظافر والبراثن وىي تثير 
القدر تثير لدى المتمقي : لدى المتمقي مفاىيم العنف والوحشية، كما نجد أن لفظة

ولكن ما ىو الشيء . مفاىيم التسميم والعجز أمام ىذا القدر وعدم القدرة واالستسالم
 الذي سكتت عنو الكاتبة ولم توضحو في العنوان وقالت أنو بين مخالب ىذا القدر؟

بعد مطالعة أحداث العمل، يتضح لمقارئ، بشكل جمي، أن ىذا الشيء، الذي 
لقد . سكتت عنو الكاتبة في عنوان العمل، وقالت أنو بين مخالب القدر ىو حياتيا
اتسمت حياة صاحبة السيرة بأنيا كانت حياة تعيسة في بدايتيا، فقد ذاقت كل 

الذي كانت تعطف " جوجو"صنوف العذاب واليوان وذلك بعد زواجيا األول من 
عميو قبل زواجيا، فقد كان يعمل مساعدًا ليا في التمريض، وكان أقل منيا في 

التعميم والثقافة، وىو من أصل مغربي، وكان يرافقيا في كل خطواتيا، حتى صرح 
ليا برغبتو في الزواج منيا، في البداية اندىشت من طمبو ىذا وقالت لو بأنيا ال 

                                                 

  مطبعة دار –لسان العرب  : محمد بن مكرم بن عمى، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور
 243، ص الُبْرُثنُ : مادة-  القاىرة –المعارف 

 3545، ص الَقَدرُ : مادة - المرجع السابق 
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غير أنو لم يستسمم لذلك وىددىا بأنيا إذا لم . تحبو وال ترى فيو الزوج المناسب ليا
لذا اضطرت لقبول الزواج منو وبعد الزواج . توافق عمى الزواج منو فإنو سينتحر

ذالل، كما كان ال يقوم  مباشرة بدأ يذيقيا صنوف العذاب من ضرب وعنف وا 
بواجباتو كزوج من ناحية اإلنفاق عمى المنزل وكانت لو عالقاتو النسائية خارج 

والشيء الالفت لمنظر في ىذه األحداث . المنزل، بل وأحيانًا داخل منزل الزوجية
لدرجة أن المتمقي يشعر " سارة"ىو أنيا نفس األحداث التي مرت بيا والدة األديبة 

فنجد أن األم كذلك عانت أشد المعاناة من زوجيا . بوضوح أن ىذه األحداث مكررة
، معاناة بالغت الكاتبة في تصويرىا، لدرجة أنيا تعرضت لمقتل عمى "أفراىام"األول 

حتى حصمت عمى الطالق منو بعد سبع سنوات من الشقاء، . يديو أكثر من مرة
قبل أن تحصل عمى " جوجو"وىي نفس المدة التي قضتيا رحيل مع زوجيا األول

" رحيل"ونقتبس اآلن من العمل ما يصور بوضوح كيف أن االبنة . الطالق منو
 ":سارة"القت نفس مصير أميا 

כל . נדמה לי שהיו אלה שבעים שנה! אמא שבע שנות סבל הסתיימו כרגע"
. לעומת מה שעברתי עד כה, יתגמד ויקטן לאין ערוך, אשר יקרה מהיום והלאה
אני שבה מהגיהינום . מעבר לגבול הסבל והייסורים, הייתי מעבר לגבול הכאב

 .אמרה רחל באושר" ,בחזרה וכלום לא יפחיד אותי ולא ישפיע עלי

, מוזרים תעתועי הגורל, בדיוק אותו מספר שנים אשר סבלתי אני? שבע שנים"
גם אני הרגשתי כאילו נשואה שבעים שנה ולא שבע וכאילו נולדתי מחדש כאשר 

חשבה " ,זאת אומרת שרחל סבלה הרבה מעבר למה שהיא סיפרה לנו. התגרשתי

 .מבלי לספר לרחל מאומה על עברה, ִאָמּה

אשר נתקעו , אלה הן ציפורני הגורל, מעניין שאותו גורל היה לשתינו" 
 ."משום שהיינו תמימות מדי, בבשרנו

 

                                                 

 442 - 441' עמ, שם: רחל, מזרחי-סיידוף 
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يبدو لي ! لقد انتيت يا أمي سبع سنوات من المعاناة" قالت رحيل بسعادة 
وكل ما يحدث من اليوم فصاعدًا، يتقمص ويصغر بشكل ال . أنيم سبعين عاماً 

لقد كنتُس فيما وراء حدود األلم، . مثيل لو، في مقابل كل ما مررتُس بو حتى اآلن
إنني عدتُس من الجحيم ولن يكون ىناك أي شيء . وفيما وراء المعاناة والعذاب

،  "يخيفني ويؤثر عميَّ

سبع : "جال في خاطر أميا، دون أن تحكي لرحيل أي شيء عن ماضييا
سنوات؟ بالضبط نفس العدد من السنين التي عانيتيا، كم ىي غريبة صروف 

القدر، أنا أيضًا شعرتُس كما لو أنني متزوجة منذ سبعين عامًا وليس سبع سنوات 
ىذا يعني أن رحيل عانت أكثر مما كانت . وكبنني ولدتُس من جديد عندما طُسِمقتُس 

 "تحكيو لنا،

من المثير لالىتمام أن نفس المصير كان لنا، ىذه ىي مخالب القدر التي " 
 ". غُسرزت في لحمنا، ألننا كنا ساذجون أكثر من الالزم

عمى " سارة"وتقريبًا نجد أن ىذا الجزء ىو تكرار لممشيد الذي حصمت فيو أميا 
 :الطالق، حيث تقول الكاتبة

לא עוד , שהיא תגיע לכאן ותראה אותי כה מאושרת, אולי עוד יש לי תקווה" 
יתגמד לעומת מה , כל אשר יקרה כעת! לו יהי, אומללה ומאמללת גם אותה

היא הרגישה שהיא יכולה . חשבה כשהיא מלאה תקוות חדשות" ,שעברתי עד כה
 ...להתגבר על כל מכשול שיעמוד בדרכה

שברי הימים , לנגד עיניה עברו בסך שבע השנים הקשות. שרה בהתה באוויר
תלאות הזמן והנעורים . שבהם לא זכתה בקורטוב אחד של נחת, האבודים

 .ללא כל תקווה, חיים ומוות מעורים זה בזה. המבוזבזים
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 ..."?האם היו אלה רק שבע ולא שבעים שנות סבלי"

ربما ال يزال :" وىي مفعمة باآلمال الجديدة (الباحث. سارة)جال في خاطرىا 
إلى ىنا وترى كم أنا سعيدة،  (الباحث. أمي)عندي أمنية أخرى، وىي أن تصل 

فكل ما يحدث اآلن، ! ولم أعد تعيسة وال أجعميا تعيسة كذلك، ميما يكن من أمر
وشعرت أنيا تستطيع أن تتغمب " يتقمص في مقابل كل ما مررتُس بو حتى اآلن،

 ...عمى أي عقبة تصادفيا

ومر أمام عينييا كل السنين الصعبة، وحطام . سرحت سارة بنظرىا في اليواء
عناء الزمن والطفولة . األيام الضائعة، والتي لم تحظ فييا بمسحة من الراحة

 .لقد ارتبطت الحياة بالموت، دون ثمة أمل. الضائعة

 ...ىل كانت سنوات عذابي سبع سنين فقط وليس سبعين عامًا؟"

 

، حيث "بين مخالب القدر"ويكمن ىنا تفسير عنوان العمل، الذي بين أيدينا، 
بات من الواضح أن الشيء الذي سكتت عنو الكاتبة في العنوان وقالت أنو بين 

مخالب القدر، ىو حياتيا؛ ليس حياتيا وحدىا بل حياة أميا كذلك، فقد القت ىي 
وكذلك يتضح أن الكاتبة شبيت العناء والشقاء والحرمان . وأميا نفس المصير

والقسوة والتشرد والخوف، وىي األمور التي تعرضت ليا ىي وأميا في حياتيما، 
. بالمخالب التي ُغرزت في لحميما

 

                                                 

 227 - 225' עמ, שם, שם 
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 الغالف الخارجي واإلىداء

انطالقًا من ىذه القراءة التأممية لمعنوان يصبح من الممكن الوقوف عمى 
عمى صفحة الغالف، "بين مخالب القدر"" בציפורני הגורל"خصوصية مفردات 

 :كما ىو مبين في الشكل التالي

 

 

ففي أعمى الصفحة يمتقي القارئ بعتبة أخرى من عتبات التعاقد بين الكاتب 
بخط أقل سمكًا " مزراحي- رحيل سيدوف"والقارئ، إذ يتصدر الصفحة اسم المؤلفة 

من العنوان وبمون أسود بارز، محققًا تجانسًا تشكيميًا متميزًا وتواصاًل بصريًا، مع 
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وذلك عمى لوحة . المون األبيض الموجود في الخمفية، وكذلك الذي ُكتب بو العنوان
وىذه الموحة عبارة عن صورة ". ترا ديزين"و" حني دومبا"الغالف التي صممتيا 

، وىي أبرز ذات العينين الخضراوين" سارة"فوتوغرافية لوجو والدة األديبة 
 .الشخصيات، التي تشير إلى موازاتيا بشخصية كاتبة السيرة

إن ىذه الصورة وسيمة من الوسائل التي استعانت بيا الكاتبة في تشخيص 
األحداث كمنشط لمذاكرة، وكما صرحت بذلك الكاتبة في حديثيا الصحفي مع 

 .ييوديت مميك شيران

                                                 

موجود داخل العمل نفسو حيث قالت " سارة"الدليل عمى أن ىذه الصورة ىي لوالدة األدبية  
 :الكاتبة

 היא. לרדת לה ועזרה, להביאה שנשלח גזעי סוס גבי על רכבה אשר, שרה אל מיהרה רחל
 .בבושה עיניה את השפילה שרה. לב בתשומת ארוכה שעה בה הביטה

 .רחל אמרה," הללו השנים כל הסתתרתם היכן, יפהפייה באמת את"
 הירוקות עיניה. אותם הדהים שרה של יופייה. ענתה ולא בביישנות ברחל הביטה היא

 שהבריקו העיניים על כמניפה שכיסו וארוכים שחורים ריסים בזוג הסתיימו הגדולות
 (118' עמ. ) מיוחד בברק

إلى سارة، التي كانت  (الباحث. والدة بنيامين زوج سارة بعد ذلك ووالد الكاتبة )أسرعت رحيل 
ونظرت إلييا . تمتطي ظير حصان أصيل كان قد ُأرسل إلحضارىا، وساعدتيا في النزول

 .غضت سارة نظرىا خجالً .  مدة طويمة بانتباه
 "أنت فعاًل بارعة الحسن والجمال، أين اختفيتم طوال ىذه السنين،" وقالت رحيل 

عيناىا الخضراوان الكبيرتان . جمال سارة أدىشيم. إلى رحيل بخجل ولم تجب (سارة)نظرت 
انتييا برمشين سوداوان وطويالن المذان غطيا مثل مروحة يدوية العينان المتان تألألتا ببريق 

 .خاص
 שם, הגורל בציפורני: יהודית, שירן-מליק 
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وأمام ىذه الصورة الفوتوغرافية نجد صورة عمى ىيئة صحراء بيا جبال وخيول 
 .كثيرة ويعموىا السماء

فما االنطباع األولي الذي سيمنحو الغالف األمامي لممتمقي بدء من الكتابة 
وانتياء بالموحة؟ إن تصدر اسم الكاتبة لوحة الغالف يشعر المتمقي، لموىمة األولى، 

ذا ما انتقمنا إلى . بأن ىذا الكتاب سيتعرض لما حدث لمكاتبة بين مخالب القدر وا 
الموحة فيمكن أن نخرج منيا بكثير من الدالالت، فيذه الصحراء وىذه الجبال 
والخيول أنما تشير إلى الرحمة التي قطعيا أجداد الكاتبة منذ خروجيم من بالد 
القوقاز ومرورىم بتركيا وسوريا ولبنان، وذلك بيدف الوصول إلى القدس، كما 

كما نالحظ أن ألوان الموحة ىي ألوان متربة باىتة يكسوىا . أثبتت األحداث ذلك
 .الغبار كما يكسو النسيان الذاكرة

ومن ىنا يمكن القول إن الغالف األمامي، بكل ما يحممو، يشكل بوابة ميمة 
ليذا النص، تفتح أمام المتمقي كثيرًا من االحتماالت وتثير سياًل من األسئمة الحافزة 

 .عمى الدخول إلى عالمو

بعد ذلك يمتقي القارئ مع العتبة الثالثة من ميثاق القراءة وىي عتبة اإلىداء 
 :الذي قالت فيو الكاتبة

ל "הספר מוקדש לכל משפחת סיידוף ובייחוד הוַרי בניימין ושרה סיידוף ז
אך לא זכו לראותו בצאתו , אשר ישבו עמי לילות וימים וסיפרו את סיפור חייהם

 .לאור

يُسْيَدَى ىذا الكتاب لكل عائمة سيدوف وخاصة والدايَّ بنيامين وسارة سيدوف 
طيب اهلل ثراىم الذين جمسوا معي ليالي وأيامًا وحكوا قصة حياتيم، ولكنيم لم 

 . برؤيتيا منشورةايحظو
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لما كانت عممية القراءة يفترض أنيا تتم بطريقة خطية من البداية إلى النياية، 
وما دامت معظم المطالع والعتبات بشكل عام تقع في بدايات النصوص، كاإلىداء، 
فإن القارئ يتأثر بيا ويسري ىذا التأثير عمى جميع مراحل القراءة، دون أن تكون 

ىناك حركة ارتدادية إلى الوراء تؤثر عمى عتبات النص ذاتيا كما فيميا القارئ في 
البداية، وىذا التصور يفرض نفسو عمى جميع الميتمين بعالقة العتبات 

 .بالنصوص

إن داللة ىذا اإلىداء تبرىن بشكل يقيني عمى أن ىذا العمل، الماثل بين أيدينا، 
ورغم أن عنوانو ىارب من جنس السيرة الذاتية، ىو سيرة حياة أسرة الكاتبة كميا مع 

 .التركيز عمى قصة حياة أبييا وأميا بشكل خاص

ومن ىنا فإن ىذا اإلىداء ينتج لدى القارئ توقعًا احتماليًا ما، بأن ىذا القارئ 
 .مقبل عمى قراءة ترجمة لحياة أسرة سيدوف

 

 نقطة االنطالق-4
ومعضمة البداية في السيرة الذاتية، ال تقل قيمة وخطورة .  كل البدايات صعبة

عن معضمة النياية، ألن البداية ىي القاعدة الصمبة التي ترتكز عمييا قصة الحياة 
ألنو بدون نقطة مستقرة وثابتة، ترتد إلييا كل األحداث ال يمكن االطمئنان . المروية

لى مشروعية التسميم بالمنطق الذي يسوسيا، ألن كل  إلى صالبة البنية الحكائية وا 
تغيير يمحق ثوابت البداية، يدفع مباشرة إلى مراجعة الخط الحكائي برمتو ويحرض 

 .عمى تأويمو وفق منظور جديد
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ولكن البدايات دائمًا تحتوي عمى مناطق مجيولة عند المترجمين لذواتيم، وتمثل 
فعمى سبيل المثال إذا افتتحت السيرة . ىذه المناطق المجيولة ثغرات وفجوات مؤرقة

بالحديث عن لحظة ميالد أصحاب السير، أو عن زمن الطفولة المبكرة، أو 
الحديث عن حادثة وقعت قبل مولد صاحب السيرة بفترات طويمة، وغيرىا من 

وأمام ىذه الثغرات رصد . "البدايات التي لم يعاصرىا أو لم يدركيا أصحاب السير
أصحاب السير استراتيجيات متنوعة لتحصين قصص حيواتيم، والعمل عمى إيجاد 

الحمول الناجعة لسد ىذه الثغرات والفجوات، ومن ىذه االستراتيجيات أن يعمد 
الكاتب إلى سكب روايات اآلخرين، وخاصة أفراد األسرة المقربين إليو، في تمك 
الفراغات فدلت ىذه اإلستراتيجية عمى أن المترجم لذاتو، بل واإلنسان عامة، ال 

يستوعب بنفسو كل تفاصيل ماضيو، فجانب كبير منيا يكون بحوزة آخرين، فتنتقل 
بعض ىذه التفاصيل من ىؤالء إلى المعنّي باألمر مشافية عبر الروايات، التي 

 ."يتمقاىا الفرد عن جوانب حياتو المجيولة
 :وفي سيرة رحيل سيدوف، موضوع الدراسة، نجد أنيا بدأتيا بيذه البداية

 
גברים נשים וטף . עקב בצד אגודל, שיירה ארוכה ומפותלת נעה באיטיות רבה

גופם . משתלבים היטב בנוף הלבן. משרכים רגליהם בשביל הקפוא והמושלג
ראשיהם עטויים בכפיות ועליהם , עטוף בפרוות כבשים מכף רגל ועד הצוואר

לרגליהם נעלי פרווה שכיסו את השוקיים וסגרו על מכנסי צמר . כובעי פרווה
 .הדוקים היטב עד לשוקיים

מאז העפילו , לאחר לילות רבים של הליכה מפרכת, הם הלכו באפיסת כוחות
רגליהם דשדשו בשלג הרך . כדי להקשות על רודפיהם, אל בין קפלי ההר התלול

שולפים רגל מהגומחה העמוקה . והטובעני עד לברכיהם הרטובות והקפואות
והדרך מתארכת , צעד אחר צעד, גומחה אחר גומחה. והשניה טובעת בעקבותיה
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עקבותיהם הוטבעו בשלג הסמיך . ההתקדמות איטית ובלתי נסבלת, ללא סוף
השיחים וכל החי והדומם  הניצב , ופצעו שבילים בלובן הזך שמחתל את העצים

ריסיהן היו עמוסות , רק העיניים הקמות והאדומות בלטו מחוריהן. על הקרקע
 ...בפתיתי מלמלה לבנה וקפואה ועיניהם בלשו אחר הדרך הנמשכת ללא סוף

שידע ימים טובים יותר בקרב פקודיו ואמרי פיו היו כנכסי , שמואל איש הברזל
. נס כעת על נפשו רק בשל היותו יהודי, צאן ברזל לגדודי החיילים שסרו למרותו

פקודיו אשר . נצלו אויביו את המצב והכפישו את שמו, כאשר עלה צאר חדש
מיד שלח את שני בניו . סיברו את אוזניו, עקב יושרו וחרייצתו, אהבו אותו

מכר את כל נכסיו , בינתיים. הצעירים לירושלים אך הוא המתין עד יעבור זעם
, חיטה: כגון, ביגוד חם ומזון שלא מתקלקל, וקנה ציוד רב לשהייה ארוכה בשדה

כאשר שמע שאין מוצא והמצב לא . רכש מספר פרדות, כמו כן. קמח אורז ושמן
הרחק מערי הקווקז , שני אחיו ומשפחותיהם ויצאו לדרך, לקח את משפחתו, נרגע

 .בהן נולדו

رجال . تحركت قافمة طويمة ومتشابكة ببطء شديد، تسير عمى رؤوس األصابع
متشابكون . ونساء وأطفال تمتوي أقداميم في الطريق المتجمدة والمميئة بالثمج

جسدىم مدثر بفرو الخراف  (الباحث. من تساقط الثموج)جيدًا في مشيد أبيض 
. من أخمص قدميم وحتى الرقبة، ورؤوسيم مغطاة بكوفيات عمييا قبعات الفرو
وفي أرجميم أحذية من الفرو غطت السيقان وأغمقت عمى بنطمونات الصوف 

 .المشدودة جيدًا حتى السيقان
ساروا بإعياء شديد، بعد ليال عديدة من السير المجيد، فقد تسمقوا بين ثنايا 

تخبطت أرجميم في الثمج . الجبل الشاىق، لكي يصعبوا األمر عمى من يطاردونيم
ينتزعون قدمًا من الحفرة العميقة . اليش والموحل حتى ركبتيم المبممة والمتجمدة

حفرة وراء حفرة، وخطوة وراء خطوة، وتمتد . بينما تغوص الثانية بكعب الحذاء
غاصت كعوب أحذيتيم في . الطريق بال نياية، وكان التقدم بطيء وغير محتمل
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الثمج السميك وشقوا سباًل ناصعة البياض تمف األشجار، والشجيرات وكل 
تبرز العيون الشاخصة والحمراء . الكائنات الحية والجمادات الماثمة عمى األرض

من مقالتين، وكانت رموشيا محممة بفتات من الشاش األبيض والمتجمد 
 ...وعيونيم تستقصي الطريق الممتدة بال نياية

الرجل  (الباحث. ىو شموئيل مزراحي، الجد األكبر لمكاتبة )شموئيل 
الحديدي، الذي ذاق أيامًا سعيدة وسط قادتو وكان كالمو مثل الثروة النفيسة 

التي ال تقدر بثمن عند كتائب الجنود الذين انصاعوا ألوامره، فقد كان ىذا بمثابة 
وعندما اعتمى قيصر جديد، استغل أعدائو الوضع وشوىوا . أعجوبة لكونو ييودياً 

عمى . وقادتو الذين أحبوه، بسبب نزاىتو واجتياده، أوضحوا لو األمر. سمعتو
. الفور أرسل اثنان من أبناءه الصغار إلى القدس ولكنو انتظر حتى يمر السخط

وفي تمك األثناء، باع كل أمالكو واشترى تموين كثير بغرض المكوث الطويل في 
. القمح، والدقيق واألرز والسمن: الميدان، مالبس ثقيمة وطعام ال يفسد مثل

وعندما أدرك أنو ال يوجد مخرج وأن الوضع لم . وكذلك، اشترى بعض البغال
ييدأ، أخذ عائمتو، واثنان من إخوتو وعائالتيما وخرجوا إلى الطريق، بعيدًا عن 

 .مدن القوقاز حيث ولدوا
 

ىكذا نجد أن الكاتبة قد بدأت سيرتيا بالحديث عن حادثة وقعت قبل مولدىا 
وفي تصوري أن ىذه البداية تعد بداية صمبة ترتكز . بزمن طويل، منذ جدىا األكبر

عمييا قصة حياة الكاتبة كميا، وىذه البداية، المتمثمة ىنا في الرحمة، ىي بؤرة 
فيذه الرحمة التي قام . العمل، وتعد نقطة مستقرة ترتد إلييا كل األحداث بعد ذلك
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ىي سر وجود الكاتبة، وكل عائمتيا، اآلن في " شموئيل مزراحي"بيا جدىا 
كما أن كل األحداث التالية ترجع ليذه الرحمة، فقد كان اليدف من وراء . إسرائيل

وىذا ما ترمي . ىذه الرحمة ىو تحقيق حمم اآلباء واألجداد بالذىاب إلى فمسطين
 .إليو بقية أحداث السيرة التي كانت تيدف إلى تحقيق حمم األجداد ىذا

سبقت )وفي موضع آخر تتناول الكاتبة قصة مولدىا، وتسميتيا بيذا االسم، 
 .(اإلشارة إلى ذلك في أثناء الحديث عن بنية الرواية وىيكميا

ولما كانت ثغرات البدايات ال تنقشع إال عمى ميل، فقد استمر الكالم في 
وبعد ذلك تحاول الكاتبة سد ىذه . الخطاب تعبيرًا عن استمرار ىذا العجز وامتداده

 :الثغرة بتصريحيا في ثنايا العمل
שפכה לתוכו קערה גדולה עם אורז וכל הילדים היו , שרה ישבה סביב מגש ענק

האם ישבה וסיפרה להם סיפורים : הפרס היה מידי. נאספים סביבה ומנקים עמה
. שק האורז הזה ליווה אותם עד שבועיים לפני פסח. שאותם אהבו מאוד לשמוע

 .הסיפורים סופרו בטוב טעם כמו שרק היא ידעה לספר

جمست سارة حول صينية ضخمة، وسكبت بداخميا قصعة كبيرة مميئة باألرز 
وىي : وكانت الجائزة فورية. وكان كل األوالد يتجمعون من حوليا وينظفون معيا

وكان كيس . أن األم تجمس وتحكي ليم القصص التي يحبون جدًا االستماع إلييا
وكانت القصص تحكى بذوق . األرز ىذا يرافقيم حتى قبل عيد الفصح ببسبوعين

 .راق وكبنيا ىي فقط التي تعرف كيف تحكي
 

وبيذا نجد أن الكاتبة تعمد إلى سكب روايات األم في تمك الفراغات، لكي 
ومن األمور الدالة عمى ذلك أيضًا . تتغمب بيا عمى الثغرات التي يمتقطيا المتمقي

                                                 

   294' עמ, שם: רחל, מזרחי-סידוף 
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تصريح الكاتبة في نياية العمل بأن كل ما رُوَي ىنا ُجِمَع عمى مدى عشرات 
. السنين من شيوخ العائمة، الذين سمعوا جزءًا من ىذه الحكايات من آبائيم

ومعظميا قصيا ليا والداىا؛ سيدوف بنيامين وسارة، المذان عاشا تجارب صعبة، 
كما سبقت اإلشارة إلى ذلك أثناء الحديث عن العناصر التي ). مصورة في الكتاب
 .(تحدد ىوية النص

وىكذا يستكمل النقص، ويتدارك الزمن الضائع، ويتقاطع في الوعي الذاتي 
وىو ما يدعو . التاريخ الفردي مع تاريخ الجماعة اإلنسانية، المتمثمة ىنا في األسرة

إلى اإلقرار بأن صورة الماضي الفردي، تتشكل بداياتيا انطالقًا من التواصل مع 
وىذا واضح في العمل الماثل بين . الغير، ثم تأتي بعد ذلك التجارب الشخصية

أيدينا، حيث نجد أن ىناك جزء كبير جدًا من األحداث وقع قبل مولد الكاتبة، وبعد 
. ذلك تأخذ ىي بزمام األحداث بعد أن بمغت مرحمة من النضج تمكنيا من ذلك
وأمام ىذا الجزء الكبير من األحداث يتساءل المتمقي من أين لمكاتبة بكل ىذه 

لذا كان تصريح الكاتبة في نياية العمل ىام جدًا . التفاصيل، وكيف وصمت إلييا
. ألنو يجيب عن ىذا السؤال

فيمكن القول إن األحداث التي لم تعشيا الكاتبة ولم تكن شاىدة عمييا ال تروييا 
لذلك تكثر في . إال بذكر مصدرىا، أما األحداث التي عاشتيا فتروييا بصفة مباشرة

معظم الحكايات قصيا لي والداي، وبالنسبة ): النص العبارات المنبية مثل 
إن مثل ىذه العبارات تؤكد حرص الكاتبة . (لقصص الطفولة فقد استعنت بإخوتي
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وينبع ىذا الحرص من الميثاق السير "عمى ذكر مصادرىا في رواية األحداث، 
 ."ذاتي نفسو، ألن مثل ىذه اإلحاالت تجعل المتمقي أقرب إلى التصديق

وتنتمي نقطة االنطالق التي بدأت بيا الكاتبة سيرتيا، أي الحديث عن الرحمة 
، إلى البدايات التقميدية، ىذه البدايات "شموئيل مزراحي" التي قام بيا جدىا األكبر 

 .التي تستيل بالحديث عن األسالف واألىل
 :النزعة النرجسية في السيرة -5

السيرة الذاتية تفرض استرجاع الماضي بواسطة التذكر أو الذاكرة، وىذا العمل 
فذاكرة الكاتب ال تحتفظ إال باألشياء التي أثرت تأثيرًا : ىو في األصل اختيار

 .ممحوظًا وقويًا في حياتو، سواء كانت مفرحة أم محزنة، حسنة كانت أم سيئة
تأخذ في كثير من السير الذاتية نبرات الكبرياء، أو " األنا"واألسبقية المعطاة لـ "
مما يدفع الكاتب إلى االنغماس في الحديث عن مشاعره وانفعاالتو، ويطمق . الزىو

. العنان لمذاكرة التي ال تمتقط إال المحظات المرغوب فييا عن طريق االنتقاء
والحديث عن الذات في صورتيا المثالية، وليس كما ىي في كل أبعادىا الواقعية، 

 ."اإليجابية منيا والسمبية
وىذه الطبيعة االنتقائية في سرد األحداث اإليجابية في حياة الكاتب، ترتبط 

 وفي ."ذلك الحب الموجو إلى صورة الذات"تمامًا بمصطمح النرجسية الذي يعني 
سيرة حياة رحيل، موضوع الدراسة، وبعد مطالعة دقيقة لألحداث يمكن أن نحكم 

                                                 
 92مرجع سبق ذكره، ص : الباردي محمب 

 80 ص –مرجع سبق ذكره : أولحاج، محمد 

 – الكويت – دار سعاد الصباح –موسوعة عمم النفس والتحميل النفسي : طو، فرج عبد القادر 
 791 ص – 1993الطبعة األولى 
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فسيرة حياة . بأنو لم يتم العثور عمى أي صفة سمبية سردتيا الكاتبة عن نفسيا
الكاتبة، كما صورتيا في ىذا العمل، تضعيا في صورة إيجابية مثالية، ومن األمثمة 

 :عمى ذلك قول الكاتبة
 

 .שאלה אחת הנשים" ?אולי את תעשי לבתי את החורים באוזניה"
 ."מעולם לא עשיתי זאת? אני" 
רחל ." אני מכניסה מחט ותכף מוציאה ומכניסה את העגיל, זה לא קשה תראי" 

כדאי להכניס , כדי לחסוך דלקות ואנטיביוטיקה ללא סוף, חשבה לרגע והסכימה
 .את העגילים במרפאה ולמנוע את הדלקת

כי זהב לא עושה , אך עליכם להביא לי עגילי זהב בלבד, אני מוכנה לעשות"
 ."...דלקות

 ."מהיום ואילך לא יהיו דלקות. "חשבה רחל" ,זאת התשובה לדלקת"
מוזמנת לבוא אליה חינם , היא הודיעה לכולם כי כל מי שתרצה לשים עגילים

כמובן שסירבה בכל תוקף לקבל תמורה עבור ... ובצורה שלא תעשה דלקת
 .עבודתה הנוספת

 ."בזה שדלקות האוזניים נעלמו כליל, התמורה שלי היא הסיפוק" 

 "ربما  أنِت  تعممي البنتي الثقوب في األذن؟: " سبلت إحدى السيدات
 ."أنا؟ لم أفعل ذلك مطمقاً " 
." ىذا ليس صعبًا أنظري، أنا أُسدخل إبرة وعمى الفور أخرجيا وأُسدخل القرط" 

فكرت رحيل لمحظة ووافقت، فمن أجل أن نقمل من االلتيابات والمضادات الحيوية 
 .الال نيائية، يجب أن ندخل القروط في العيادة ونمنع االلتياب

أنا مستعدة لمعمل، ولكن عميكم أن تحضروا لّي قروطًا ذىبية فقط، ألن "
 "...الذىب ال يسبب التياباً 

                                                 

 378 - 377' עמ, שם: רחל, מזרחי-סידוף 
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ىذا ىو الرد عمى االلتياب، من اآلن فصاعدًا لن يكون ىناك :" فكرت رحيل
 ."التياباً 

وأعمنت لمجميع ببن كل من يريد أن يضع قروطًا، فيي مدعوة لممجيء إلييا 
وبالطبع رفضت بشدة الحصول عمى مقابل ... مجانًا وبشكل ال يؤدي إلى التياب

 .من عمميا اإلضافي
 ." مكافبتي ىي االكتفاء ببن يختفي االلتياب تماماً " 
 

يكشف ذلك االقتباس تمك النزعة النرجسية، حيث يتضح الطابع االنتقائي 
. لألحداث، فالكاتبة تبرز المواقف التي تؤكد وتشير إلى تفوقيا في عمميا كممرضة
وذلك باختيارىا األحداث التي تعتقد أنيا باعثة عمى تقدميا، وفاعمة في تكوين 

قد يرى البعض في الموقف السابق أن من المقبول أن . شخصيتيا ومسار حياتيا
تعبر عنو الكاتبة، ولكن عند وضع ىذا الموقف مع كل المواقف األخرى، تتضح 
الصورة كاممة حيث أن كل ذكر لحياة الكاتبة نجده يتميز بالعبارات التي تتضخم 

فيي تقبل ما ال يقبمو اآلخرين، وتفضل . فييا الذات المتكممة، صاحبة السيرة الذاتية
ن تعارض  المصمحة العامة عمى مصمحتيا الشخصية في كل تصرفاتيا، حتى وا 

فتميزىا في عمميا أصبح  حديث الجميع لدرجة أن . ىذا مع طبائعيا الشخصية
 :المرضى اعتقدوا أن لدييا قوى سحرية

י רחל מה 'תגיד, לחתי לעיר אותה'מה שעשיתי לא הצ, תודה רבה, תודה רבה"
נשבעת לך בעיניים שלי כל מה שאמרו עלייך ? איך הצלת את הילדה סלי? עשית
אמרה האם כשהיא מושכת את המילים " ,יש לך ברכה מהשמים בידיים שלך, אמת

 .המסורסות ומטעימה אותם ומנשקת את ידיה של רחל בהכרת תודה
אמרה רחל בשלווה להורים הדומעים " ,עשיתי את אשר היה עלי לעשות"

 . מאושר
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תינוקות רבים . הסיפורים על ההצלחה של רחל בהצלת החולים פשטו במעברה
נולדו בעזרתה וניצלו כמו התינוקת שנולדה עם חבל הטבור סבוך על צווארה 

תינוק שנכנס לשוק לאחר מתן זריקת ויטמינים והיה . ורחל הנשימה והצילה אותה
 .רחל הצילה אותו בעיסוי לב והנשמה. ללא דופק וללא נשימה

. שקראו לה על שמה כי היא אשר יילדה אותה, באחד הערבים נקראה לתינוקת
לעת . אך לא היו כל סימנים למצבה החמור, י הרופא"בבוקר נבדקה התינוקת ע

חוסר . והילדה בת השנה הייתה אפאתית עם חום נמוך, ערב הזעיקו אותה ההורים
מיד הזמינה . הדליק אור אדום, התגובה ללחיצות בכף ידיה ורגליה של התינוקת

האבחנה . בחשש לדלקת קרום המוח, רחל אמבולנס ושלחה אותה לבית החולים
, עצם העובדה שהיא עלתה על זה... התאמתה והילדה נאבקה על חייה ימים מספר

 .הדהימה אף את הרופא
אך רחל ביטלה הכול מכל , התושבים החלו להאמין שיש כוחות מאגיים בידיה

 .וכול

وىي تجذب الكممات المشوىة وتشددىا  (الباحث. من أصل مغربي)قالت األم 
شكرًا جزياًل، شكرًا جزياًل، ما فعمتو ىو أنني لم : " وتقبل يد رحيل إقرارًا بالجميل

أنجح في إفاقتيا، أخبريني يا رحيل ماذا صنعِت؟ كيف أنقذِت ابنتي؟ أقسم لِك 
ببنني أشيد ببن كل ما قالوه عميِك حقيقي، يوجد لديك بركة من السماء في 

 "يديِك،
صنعتُس ما يجب عميَّ : "قالت رحيل في دعة لموالدين الذين يبكون من الفرحة

 "أن أصنعو،
انتشرت القصص حول نجاح رحيل في إنقاذ المرضى في المساكن الوقتية 

. التي أقيمت في إسرائيل في أوائل قيام الدولة الستيعاب المياجرين الجدد)
وِولد أطفال كثيرون بمساعدتيا وتم إنقاذىم مثل الطفمة التي ولدت . (الباحث

. والحبل السُسري معقد حول رقبتيا ورحيل أنقذتيا عن طريق التنفس الصناعي
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. والطفل الذي دخل السوق بعد أخذ حقنة فيتامينات وكان بدون نبض وال يتنفس
 .وأنقذتو رحيل عن طريق تدليك القمب والتنفس الصناعي

وفي إحدى األمسيات تم استدعاؤىا لطفمة، كانت تسمى عمى اسميا ألنيا 
قام الطبيب بالكشف عمييا في الصباح، ولكن لم تكن ىناك أية . ىي التي ولَّّدتيا

وفي المساء استدعاىا الوالدين، والطفمة ذات  . إشارات عمى حالتيا الخطيرة
وعدم االستجابة لمضغط  عمى كف يد . العام الواحد كانت فاترة وحرارتيا منخفضة

عمى الفور طمبت رحيل سيارة اإلسعاف . وقدم الطفمة، أضاء المون األحمر
وتحقق التشخيص . وأرسمتيا إلى المستشفى، خوفًا من التياب غشاء المخ

وجوىر حقيقة أنيا تمكنت من ذلك ... وصارعت الطفمة من أجل حياتيا عدة أيام
 .أذىل كذلك الطبيب

وبدأ المستوطنون يؤمنون ببن لدييا قوى سحرية في يدييا، ولكن رحيل 
 .نقضت كل ىذا تماماً 

 

إن من الشروط الواجب توفرىا في كاتب السيرة الذاتية أن تتوافر فيو صفة 
األمانة والصدق، حتى يكون دقيقًا في وصف حياتو، وتصوير أحداثيا ومواقفيا "

دون مبالغة، ودون أن يصورىا في صورة حسنة فحسب، أو ييتم بجانب اإلشراق 
 أي األحداث التي يدرك أو يعتقد أنيا تقدم صورة ."منيا دون إبراز لمجانب المقابل

ال تميق بو، وتمس شخصيتو في نظر اآلخرين، فيذه األحداث نجده  يحجم عن 
 .ذكرىا أو يتجاوزىا وينفييا
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فمن المالحظ أن طريقة بناء السرد عند رحيل سيدوف تيدف إلى تعظيم 

شخصيتيا، فيي تصور حياتيا، كممرضة، بطريقة بيا كثير من المبالغة، فكل 
كما أنيا لم تصادف، في عمميا، حالة واحدة لم تنجح في .  أعماليا ناجحة

بل واألكثر من ذلك أنيا تفوقت عمى األطباء في تشخيص حاالت . إنقاذىا
المرضى، ففي حين نجد أن الطبيب لم يتمكن من التشخيص الصحيح لممريض، 
نجد رحيل ىي التي تنجح في ذلك، األمر الذي ينطوي عمى مبالغة شديدة في 

. تصوير سيرتيا
 الجوانب االجتماعية في السيرة

بعد الوقوف عمى الجوانب الفنية المختمفة في سيرة رحيل سيدوف مزراحي، 
 .ننتقل بالحديث إلى فكرة أخرى وىي الجوانب االجتماعية الموجودة في ىذه السيرة

 تؤدي وظيفة اجتماعية، وتمثل – حسب بعض التصورات –بما أن الكتابة 
سمات المجتمع الذي ينتمي إليو الكاتب، فإنو يحكم عمى األشياء ويزنيا من خالل 
المفاىيم الثقافية والعقدية التي اكتسبيا وتحكمت في سموكو المشبع بقانون وتقاليد 

 .النظام السائد في عصره
 – ومنيا السيرة الذاتية –ألن األسس التي تنطمق منيا أي ظاىرة إبداعية 

مرتبطة بالوجود ومن ثم، فإن األسس الثقافية والمكونات المعرفية التي صنعت 
وعي الكاتب بذاتو ومحيطو، ىي التي يمكن أن ننظر من خالليا في المكونات 

 .األساسية لسيرتو الذاتية، وانطالقًا من الحقل الثقافي الذي نشأ فيو
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وباإلضافة إلى المسار الذي يتبعو الكاتب في تصوير قصة حياتو ىو، ييتم 
حيث يرى الدكتور إحسان عباس في كتابو . كذلك بالتأريخ لبيئتو وعاداتيا وتقاليدىا

أنو كمما كانت السيرة تعرض لمفرد في نطاق المجتمع، وتعرض أعمالو " فن السيرة"
متصمة باألحداث العامة أو منعكسة منيا أو متأثرة بيا فإن السيرة، في ىذا 
الوضع، تحقق غاية تاريخية، وكمما كانت السيرة تجتزئ بالفرد، وتفصمو عن 
مجتمعو، وتجعمو الحقيقة الوحيدة الكبرى، وتنظر إلى كل ما يصدر عنو نظرة 

 ."مستقمة، فإن صمتيا بالتاريخ تكون واىية ضعيفة
وفي سيرة رحيل سيدوف، نجد أن الحقل الثقافي والمعرفي الخاص بوعي الكاتبة 

فقد اىتمت الصييونية بالتاريخ بوصفو اآللية . متأثر باأليديولوجية الصييونية بشدة
التي تعتمد عمييا إلثبات فرضيتيا المتمثمة في أن نقل الييود إلى فمسطين من 

وال تألوا الحركة الصييونية جيدًا في التركيز عمى . شأنو أن يضع حدًا لالضطياد
 .اضطياد الييود، بل إن اضطياد الييود أصبح ىو السمة المميزة لمتاريخ الييودي
وتؤكد رحيل في سيرتيا عمى الكثير من الفرضيات الصييونية التاريخية، التي 

 :مفادىا أن الييود كانوا يعانون من اضطياد العرب والمسممين، فتقول
מאז ומתמיד ברחו היהודים מגורלם האכזר ולא משנה אם טובים היו או , כן
כדי שהקנאים , מספיק שאחד מאויביהם פלט חשד בלתי סביר ככל שיהיה. רעים

  .מביניהם ישתמשו בו לתועלתם וירצו להיפטר מהיהודון שנוא נפשם

نعم، دائمًا وأبدًا ىرب الييود من مصيرىم الوحشي وال يتغير األمر إذا كانوا 
يكفي أن يقذف أحد أعدائيم بتيمة غير منطقية أيا ما . طيبون أم كانوا أشراراً 
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كانت، حتى يستخدم المتعصبون من أبنائيم ىذه التيمة لمصمحتيم ويريدوا 
 .التخمص من ىذا الييودي الحقير الذي يكرىونو

 

وبيذا تتفق وجية نظر الكاتبة مع الفرضيات الصييونية التي تؤكد عمى فكرة 
اضطياد الييود، وأن ىذا االضطياد، من وجية نظر الكاتبة، ليس لو سبب 

منطقي، بل ىو مجرد كره لمييودي لكونو ييويًا فقط بصرف النظر عما إذا كان 
  .ىذا الييودي خيرًا أم شريراً 

ويتسق ما ذكرتو الكاتبة ىنا مع ما ذكرتو في موضع آخر بغرض التكثيف لفكرة 
 :اضطياد الييود، فتذكر

הבת . כאשר נחטפה נערה יהודיה מול ביתה, מקרה טרגי אירע באותה שנה
היא מצאה חן בעיניו . כאשר בחור ערבי ראה אותה, היפהפייה עמדה ליד ביתה

אחיה אשר . חטף אותה מפתח ביתה ודהר עימה לעבר כפרו, והוא דהר על סוסו
מיד דלקו . שמעו את אחותם החטופה צועקת מעל גבי הסוס הדוהר, היו בשדה

שם ניגשו אל ראש הכפר והתלוננו על . אחריו ולא הרפו ממנו עד הגיעם לכפרו
תוך זמן קצר מאוד ראו האחים את . אך הם לא הצליחו להתרחק מביתו, החוטף

את . ללא כל רחמנות' אשר עשה בהם לינץ, עצמם מוקפים בהמון רב וזועם
גופותיהם המרוטשות נשאו עד לפאתי כפרם והשליכו אותם בכניסה למען יראו 

הטרגדיה הייתה . אין על זה כל עוררין, כי אם חושק ערבי באחת מהבנות, וייראו
המשפחה שיכלה את כל ילדיה והבת היחידה שנותרה בחיים אולצה , כה גדולה

לכן חששו היהודים להגיב ואף נכנעו . להתאסלם ולהישאר בבית בעלה הערבי
 .מוטב היה לאבד את הבת מאשר לאבד אנשים נוספים: למר גורלם

. وقعت حادثة مبسوية في ذلك العام، عندما اُسختطفت فتاة ييودية أمام بيتيا
وقد وجدت . البنت بارعة الجمال كانت واقفة بجوار بيتيا، عندما رآىا شاب عربي
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استحسانًا في نظره، فركض عمى حصانو، وخطفيا من أمام بيتيا وركض بيا 
إخوتيا الذين كانوا في الحقل، سمعوا أختيم المخطوفة تصرخ من . ناحية قريتو

فعمى الفور طاردوه ولم يتركوه حتى وصموا إلى . فوق ظير الحصان الراكض
وىناك أقبموا عمى رئيس القرية وشكوا الخاطف، ولكنيم لم ينجحوا في . قريتو

وخالل مدة زمنية قصيرة جدًا رأى األخوة أنفسيم وىم محاطين . تجنب بيتو
. بجميور غفير وغاضب، الذي قام بإعداميم دون محاكمة وبال أية شفقة

وجثثيم الممزقة حمموىا حتى أطراف قريتيم وألقوىا في المدخل حتى يروا 
كانت . ويخافوا، وبذلك فإذا رغب عربيًا إحدى البنات فيذا غير قابل لالعتراض

المبساة كبيرة جدًا، فقد ىمك كل أوالد األسرة والبنت الوحيدة التي بقيت عمى قيد 
لى البقاء في منزل زوجيا العربي لذلك . الحياة اُسضطرت إلى اعتناق اإلسالم وا 

َفْقد البنت : خاف الييود من رد الفعل بل أنيم خضعوا لمصيرىم المرير وىو
 .أفضل من َفْقد أناس آخرين

 

تؤكد الكاتبة، من خالل ىذا االستشياد، عمى أن الييود تعرضوا لمكثير من 
االضطياد عمى أيدي العرب المسممين، الذين لم يكن لدييم رحمة وال شفقة في 

ومن الطبعي والحال كيذا فميس أمام ىؤالء الييود، . التعامل مع الييود
المضطيدين، من وجية نظرىم، سوى أن يشعر الييود بالحنين إلى فمسطين أرض 

األرض المقدسة، وىي "الميعاد، حيث تعد فمسطين في المنظور الصييوني ىي 
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 وىذا الحنين إلى فمسطين ىو من ."المركز القومي والديني والروحاني لمييود
حيث تحتل فكرة اليجرة إلى فمسطين مكانة محورية في .  "الفرضيات الصييونية

الفكر الصييوني، فتسعى الحركة الصييونية إلى تصوير فمسطين في صورة 
الموطن األوحد الذي يحن الييود إليو سواء كان ىؤالء الييود من أصول عربية أو 

 ."غربية

وعند البحث عن فكرة اليجرة إلى فمسطين في سيرة رحيل سيدوف، نجد أن ليا 
حيث تمثل ىذه النقطة الفكرة المحورية التي يدور . حضور كبير في ىذه السيرة

حوليا العمل بكاممو، فقد سبقت اإلشارة إلى أن نقطة انطالق العمل تعبر عن 
وبقية األحداث بعد ىذه البداية تتطمع إلى . الرحمة، رحمة آباء الكاتبة إلى فمسطين

ىذه اليجرة، وىي الوصية التي يوصي بيا اآلباء، قبل موتيم، أبنائيم بضرورة 
الحرص عمى تنفيذ ىذه الوصية، ويتضح ىذا من خالل عدة مواضع داخل العمل 

 : منيا عمى سبيل المثال
בים או , באש ובמים, מנוי וגמור עמי להגיע לארץ הקדוש ירושלים, בני"

עליו , אנחנו נקיים את צוואתו של אבי סבך. ברגל או על גבי חמורים, ביבשה
אני אמלא את , אביך הבטיח לי ולא זכה. אף אם זה ידרוש את שארית חיי, השלום

 ."בעזרת השם יתברך נזכה לזה, על אף כל המכשולים ויחד, בקשתו זו

                                                 

 מהדורה  – אביב-תל – מעריב ספריית' הוצ – ציוני לקסיקון: ומנחם אפרים, תלמי 
 31' עמ - 1982 – שמינית

لمناقد ساسون " بغداد باألمس" بين األدب والتاريخ  دراسة في سيرة : الرفاعي، جمال أحمد 
 399 ص – 2007 يناير – العدد الثامن والثالثون – مجمة الدراسات الشرقية –سوميخ 

 29' עמ, שם: רחל, מזרחי-סידוף 
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يا بني إني عاقدة العزم عمى الوصول إلى األرض المقدسة القدس، في " 
. النار أو في الماء، في البحر أو في اليابسة، عمى األقدام أو عمى ظير الحمير

ن تتطمب ذلك بقية حياتي لقد . نحن سننفذ وصية أبي جدك، رحمو اهلل، حتى وا 
وأنا سبنفذ طمبو ىذا، بالرغم من كل  (الباحث. بسبب موتو)وعدني أباك ولم يحظ 

 .العوائق ومعًا، بمشيئة اهلل سنفوز بذلك

 

لقد كانت اليجرة، من وجية نظر الكاتبة، تمثل خالصًا من العذاب الذي ذاقتو 
وبذلك نجد أن ىذه السيرة تمثل تجسيدًا حقيقيًا لألفكار . عائمتيا عمى أيدي العرب

 الصييونية، وبذلك أيضًا يمكن أن نفيم مغزى ما قالو ةالتي نادت بيا األيديولوجي
 عن ىذه السيرة من أنيا حري بيا أن تكون موجودة في بعض النقاد اإلسرائيميين

كل بيت ييودي أو أن تكون ضمن المقرر الدراسي الخاص بمنيج تاريخ شعب 
لقد غردت رحيل . إسرائيل من بداية االستيطان في فمسطين، والعمل الطميعي

سيدوف داخل سرب األيديولوجية الصييونية ولم تشذ عنو، فكانت بوقًا ليذه 
 .األفكار الصييونية

وبذلك اتخذت رحيل سيدوف من تاريخيا الشخصي وحياتيا مبررًا لمحديث عن 
المجتمع الييودي كمو وعن الواقع والتاريخ واأليديولوجية السائدة، باعتبارىا تشكل 

فالخطاب السير ذاتي ىو تصوير لمواقع . مكونات الحقل الثقافي الذي نشأت فيو
بقدر ما ىو تصوير إرادي، ويستمد عناصر الكتابة، والتي تشمل المغة والشكل 

 .والمضمون، من الشروط االجتماعية واأليديولوجية المحيطة بو
                                                 

 שם: יהודית, שירן-מליק 
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وميما حاول كاتب السيرة االلتزام بما يمس حياتو الشخصية مباشرة، فإنو يجد 
نفسو معبرًا بطريقة أو بأخرى عن معطيات محيطو البيئي، فيعرف بيويتو 

 .وخصوصية واقعو من منظوره الخاص

 
 

 

 

 

 الخاتمة

 :توصمت الدراسة إلى النتائج التالية

من خالل دراسة السيرة الذاتية في األدب العبري المعاصر يمكن القول إن  -
ىذا الجنس األدبي لم يكن مجيواًل بشكل تام، فقد ُعرف كجنس أدبي منذ 

 .فترة العيد القديم، كما أوضحت الدراسة، من خالل سفر نحميا

ظير تيار السيرة الذاتية بشكل أساسي ومميز في األدب العبري المعاصر،  -
 .خالل العقدين األخيرين

اتفق نقاد األدب العبري مع نقاد األدب الغربي حول تحديد مفيوم السيرة  -
 .الذاتية وعناصرىا

يرى مؤرخو األدب العبري المعاصر أن كتابة السيرة الذاتية نابعة من  -
 .التقاليد الفمسفية الخاصة بالعالم الغربي

تشابو تيار السيرة الذاتية مع أجناس أخرى كاليوميات والمذكرات والرسائل  -
 .والشيادات
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وتشبيو . اعتراف العديد من المؤلفين بحيرتيم تجاه العنوان وبصعوبة اختياره -
 .الكثير من الباحثين العنوان برأس النص وعتبة المؤلف

يشكل الغالف األمامي لمعمل، بكل ما يحممو، بوابة ميمة لمنص، تفتح أمام  -
المتمقي كثيرًا من االحتماالت وتثير سياًل من األسئمة الحافزة عمى الدخول 

 .إلى عالمو
بين " تيدف طريقة بناء السرد عند رحيل سيدوف مزراحي في سيرتيا،  -

 .، إلى تعظيم شخصيتيا"مخالب القدر

تؤدي الكتابة وظيفة اجتماعية، وتمثل سمات المجتمع الذي ينتمي إليو  -
 .الكاتب

تعبر سيرة رحيل سيدوف مزراحي بوضوح عن فرضيات األيديولوجية  -
 .الصييونية المتمثمة في االضطياد الييودي وكذلك الحنين إلى فمسطين
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 الطبعة األولى – القاىرة – دار السعادة لمطباعة –ضوء النقد األدبي 

1996 
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عن مؤسسة اليمامة : الرياض )حسين، ترجمة لمياء محمد صالح باعشن

 (2001، (90)الصحفية، كتاب الرياض

بغداد " بين األدب والتاريخ  دراسة في سيرة : الرفاعي، جمال أحمد -ٜ
 العدد الثامن – مجمة الدراسات الشرقية –لمناقد ساسون سوميخ " باألمس

 2007 يناير –والثالثون 

الشعر العبري الحديث : سالم، نجالء رأفت والشاذلي، جمال عبد السميع -ٓٔ
  2010 القاىرة – الثقافة لمنشر والتوزيع –مراحمو وقضاياه 

 مطبعة –لغة القصة في أدب يوسف إدريس : سوميخ، ساسون  -ٔٔ
 1984- السروجي عكا 

 الجزء األول في 1980 – 1880األدب النثري العبري : شاكيد، جرشون -ٕٔ
 مراجعة –إبراىيم نصر الدين عبد الجواد .  ترجمة وتعميق د–شرق أوروبا 

 شبين – دار الكتب الجامعية لمطباعة والنشر –رشاد عبد اهلل الشامي . د
 2007الطبعة األولى -  الكوم 
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