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 )2(طوبي يوفال يوسف 

 هيبي اضفي  : ةالعبري   من ترجمه 

 ةسيرة ذاتي   .أ

َّ الكاتب، ولد
 

َّ اعرالش َّ من عدد في نشر ،1966 تعز، في املقريَّ علي حفيوالص 
 

َّالت َّ تاملجّل  ةمي َّقد 

َّ نهاية منذ
 
َّ كشاعر ةاألدبي َّ حياته بدأ. نيناتامالث  

 نافذة: "ةشعري َّ دواوين ثّلثة نشر. شاب 

 َّ في يحدث" ،(2000 ،1999 صنعاء،" )ترميمات" ،(1987 القاهرة،" )للجسد
 
 صنعاء،" )سيانالن

 َّ 1997 العام منذ عمل(. 2003
َّ ار َّمحر 

 
 َّ ةملجل

 
 َّ ابالكت َّ حادات

 2007 العام وفي ،"الحكمة" يناليمني 

 َّ عمل
َّ ار َّمحر 

 
َّر َّع َّ". غيمان" ةاألدبي َّ ةللمجل

 
 َّ منحاز تباكك ف

 
َّ ةاالجتماعي َّ اتي َّلألقل  

ٰهذا ة،يني َّوالد   و 

َّ دار" عن ادرةالص َّ األربع، رواياته في اجلي َّ يظهر  :بيروت في" اقيالس 

 (.طبعتان ،2008" )سوداء رائحة... أسود طعم" .1

َّ لّلستزادة،(. طبعتان ،2009" )الحالي اليهودي" .2
 
َّ في نظرا

 
 خالد للمترجم ةالفرنسي َّ رجمةالت

 ،Le Beau Juif (2011) - باريس ،Liana Levi  إصدار ا،مهن َّ عّل مع وباالشتراك عثمان

                                                           
 والية في بطسبورغ مدينة في اليوم يقيم يمني فمثق َّ العوض ي، حميد. د لصديقي وصولَّم شكريَّ. )1 )

 يجنوب بروفنس – أن – أكس في تقيم ةيمني َّ فةمثق َّ معلوم حنان. د و ة،األمريكي َّ حدةاملت َّ الواليات في بنسلفينيا

َّ وال. فرنسا في املقيم املقري، علي الكاتب مع واصلالت َّ في الفضل لهما وكان فرنسا، َّ تقديم من بد   للكاتب كرالش 

َّ للجزء اوفق َّ هي املذكورة اليةالت َّ األمورَّ. بيننا املراسلة على املقريَّ علي نفسه  
َّ موقع في بالكاتب الخاص   

 يصحفي 

 لثّلثة معلوم. د هتنيوج َّ. www.maisondesjournalistes.org. (La Maison des Journalistes) فرنسا

 َّ: املقريَّ علي: إضاءات: املقريَّ علي مع ةتلفزيوني َّ مقابّلت هي( يوتيوب) رةمصو َّ مقاطع
 تناولَّ: اليمني وائيالر 

 .2013-05-07 يمني وشاعر كاتب - املقريَّ علي – القصيد بيت ة،الجنسي َّ املواضيع

 أكاديمية القاسمي. (2)

 369-343 ،(1440/2019) 14 املجمع
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يهودا  وترجمة ،(2012 ميّلنو) Il Bell’Ebreo -ةاإليطالي َّ إلى Maria Avino  وترجمة

 .(1)(2017حيفا ) شهرباني، اليهودي الحالي -شنهاف

رمة" .3  بإصدار امهن َّ عّل مع باالشتراك عثمان لخالد ةفرنسي َّ بترجمة صدرت(. 2012" )ح 

Liana Levi باريس في - La Femme Interdite (2015 )ةإنجليزي َّ وبترجمة.A. Aplin – 

Hurma (2015 لندن .)نالت َّ
 
 للعام العربي لألدب ةالفرنسي َّ الجائزة ةالفرنسي َّ رجمةالت

2015. 

 (.2014" )بخور عدني" .4

 (.2007 بيروت" )(2)اإلسّلم في بيذوالن َّ الخمر"  بعنوان ةعلمي َّ مقالة املقريَّ كتب

َّ للواقع انظر َّ الوطن مغادرة لىإ املقريَّ اضطر َّ   
تي والحرب ياس يالس 

 
 َّ ال

 الحياة مرافق كل َّ شتشو 

َّ في بما ثانية، ناحية من بقتله هديداتوالت َّ ناحية، من ك  ل 
ٰ
 بدعوىَّ مسلمين، دين لرجال فتاوىَّ ذ

َّ نقده
 

َّ اليمن في للمجتمع ذعالّل
 
َّ تزم َّوالت  

َّ في. ينيالد 
 
 فرنسا، وصل 2015 أكتوبر من عشر الثالث

َّ نقابة في عمل  َّالص 
 بشهرة وحظي. اإلبداعي عمله وتابع( Maison des journalists) ينحفي 

 New York Times تايمز نيويورك صحيفة في نشرت إبداعه من وتقارير مقاالت: ةعاملي َّ

َّ
 
تي لألدب ةدولي َّ مهرجانات في اشتراكه إلى إضافة Libération ةالفرنسي َّ ةواملجل

 
ال  في تقام و 

 .اأوروب َّ

َّ ذكري َّ ن 
 
َّ هناك أ

 
 َّ ااب َّت َّك

َّ ملسألة إثارتهم في املقريَّ سبقوا ينيمني   
 ومنهم ة،إشكالي َّ بصورة ينالد 

ذي ،(1973 مواليد) الهدل وجدي
 
َّ قبل من شديدة انتقادات واجه ال  

 َّ ديناملتشد 
 يناإلسّلمي 

ذي( 2002 صنعاء" )ةجبلي َّ قوارب" كتابه بسبب
 
ال َّ من منع و 

 
َّ. اليمن في شرالن  خرالَّ هو واضطر 

 .(3)لليمن يعود أن قبل سنين بضع مكث حيث ،اسوري َّ إلى للهجرة

                                                           
َّ في اقريب َّ ورَّالن َّ ترىَّ أن يفترض.  ( 1)

 
 .ةوالكردي َّ ةاإلنجليزي َّ: غاتالل

 َّ أو مورَّالت َّ العنب، مثل الفواكه، من يصنع مشروب بيذالن َّ. ( (2
 طبيعي فواكه كعصير عيصن َّ أن يمكن ين،الت 

 َّ ٰهذاو َّ بآخر، أو بشكل كحولي مشروب أو فقط
 
 .تصنيعه خّلل خميرالت َّ بدرجة قمتعل

 (.2011 باريس) Barques de montagne: بعنوان ةفرنسي َّ بترجمة الكتاب صدر.  ( 3)



  املقري  علي أدب في اليمن يهود: وأدباء كتب

 345 صفحة ،(2019) 14املجمع، العدد 

  اليمني للمجتمع الذع ناقد .ب
 
   قاليدوالت

 ةيني  الد 

 َّ املقريَّ اختار
َّ. اليمني للمجتمع نقده عن عبيرللت َّ أداة وايةالر   دونما فيه هوادة ال" اهجوم َّ" شن 

َّ الجرأة من يخلو ال وبكّلم خوف َّ هوج َّالت َّ ضد   َّ مع عاملالت َّ في لبيالس 
 
 واألوساط ات،ي َّاألقل

 َّ خدام،ألَّا: املجتمع في عيفةالض َّ
 
 َّ من يتوان ولم. واليهود ساءالن

 تحريم مواجهة في اقدم َّ املض ي 

َّ في خطير  
 بين كتاباته في يجمع هأن َّ يذكر،. ةعام َّ بصفة والكحولَّ بيذالن َّ شرب -اإلسّلمي ينالد 

َّ علمي، بمستوىَّ اريخيالت َّ البحث  
َّ الستنكاره سليؤس 

 
َّ ديدالش

 
َّ واهرللظ تي ةلبي َّالس 

 
ال  َّ كانت و 

 
 لتشك

َّ املوروث من أيتجز َّ ال اجزء َّ
 
 َّ على اليمني للمجتمع قافيالث

َّ مر   
 .نينالس 

 " خدامل ا" .1

 فيها ويقصد. اليمن في خدامألَّا طبقة حولَّ( 2008) خدامألَّا األولى، املقريَّ رواية تتمحورَّ

َّ مجموعة
 
َّ اليهود ومن ا،اجتماعي َّ مسحوقة ةاني َّسك ك  ل 

ٰ
ذ

 
َّ املثل في يقال وكما ،(1)ك

 
 عبي،الش

 َّ أبطال أحد لسان على
ن:" وايةالر  َّصاح َّ م   من أنجس الخادم"  ،"نادم أصبح الخادم ب 

َّا َّ" ،"اليهودي
 
َّغ َّ د َّع َّب َّ ل َّس 

 
َّالك
 
َّل َّو َّ ب 

 
َّاك َّ د َّع َّب َّ ر َّس  ه َّ شغلت". م َّالخاد  َّ ٰهذ 

 
 في خدمة وظائف بقةالط

َّ اليمني املجتمع في تختلط تكن ولم منبوذة، فرقة واعتبرت األساس  
ما ،العام  ن   سكنت إ 

ها القولَّ نافل من. القرىَّ أو املدن أطراف ن   املجتمع نساء من واجالز َّ من ممنوعة كانت إ 

َّ  
ذي املقري،. العام 

 
 َّ ال

 الفساد يفضح ،"تعز" رأسه مسقط أطراف في املجتمع ٰهذا رَّيصو 

ه َّ فيه، املنتشر ن  ك 
ٰ
ل َّ و   

ٰهذا وتأييد ميولَّ عن يكشف وللحق   َّ عيوبه عن ويتجاوزَّ املجتمع ل 
 
 جاههات

 َّ نهاية مع اجلي َّ األمر ٰهذا يظهر". املحترمة" البيئة قبل من
 عن الحديث يدورَّ حيث واية،الر 

َّ املجتمع من رجلين  
َّال العام 

 
َّ ذينل  مع تتعارض خطوة في خدام،ألَّا من امرأتين من جاتزو 

تي بعة،املت َّ ةاالجتماعي َّ وابطالض َّ
 
ال  في كعادته املقري، يدمج. خرقها على أحد جرؤَّي ال و 

َّ رواياته،
 
 .خدامألَّا أصل عن اتاريخي َّ ابحث

 

                                                           
ه َّ حولَّ لّلستزادة. ( 1) َّ في املكانة ٰهذ 

 
 Seif ;2010 2005; 1976 جمليئلي: انظر اليمني، االجتماعي سيجالن

Alhakami. 
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 املرأة .2

رمة" رواية تي ،(2012" )ح 
 
ال َّ من عدد حولَّ تتمحورَّ و 

 
 اليمن في ةاألنثوي َّ اتخصي َّالش

 َّ الحضاري،
 
 َّ الئحة" لتشك

َّ خطيرة" هامات   َّ تضم َّ. املرأة مع تعامله في املجتمع ضد 
 وايةالر 

 في بما املرأة، مع مختلفة أوساط تعامل في مييزوالت َّ نَّلو َّالت َّ كشف إلى تهدف ةجنسي َّ مشاهد

َّ ك  ل 
ٰ
َّ تظهر. بارزين دين رجال ذ

 
. مطلق بشكل جلللر َّ وتابعة عاجزة ةاألنثوي َّ اتخصي َّالش

َّ 
 
َّالت َّ ٰهذا لويشك

 
َّ ادافع َّ قعل

 
َّ ما إلى يضاف. ةجنسي َّ ملمارسة امفارق  بين حوار من جاء ما متقد 

 َّ أبطال أحد هللا، عبد
َّ إحدى وبين واية،الر 

 
َّ يبهجت عندما ة،األنثوي َّ اتخصي َّالش ن 

 
أ  أن عليه ب 

ٰهذا(. 121ص) فقط واحدة مرأةالَّ ازوج َّ يكونَّ  لألعراف املقصود قدالن َّ على واضح مثال و 

تي ةاإلسّلمي َّ
 
َّ تبيح ال  .وجاتالز َّ دتعد 

 شرب الخمر .3

َّ يبدو ن 
 
َّ أ ه املقري، كتابات بين األجرأ هو"  اإلسّلم في بيذوالن َّ الخمر"  نص 

 
 اتحريم َّ يزعزع ألن

َّ في اخطير َّ  
َّ مهما –النتقاد هنا مكان ال. اإلسّلمي ينالد  َّ رجال ملمارسة -االذع َّ يبد   

 من أو ينالد 

َّ 
 
َّ لونَّيمث  

ما ين،الد  ن   َّ حريمالت َّ ٰهذا ةصح َّ عدم إثبات في رغبة هي إ 
َّ ومن. ينيالد 

 
َّ ابتالث ن 

 
 لةأمس أ

ما العنب، من عةاملصن َّ غير ةالكحولي َّ املشروبات ن  إ 
 وما كانت الفواكه، من أخرىَّ أنواع من و 

ى املسلمين علماء بين ونقاش جدل مثار زالت ت  َّ. ٰهذا يومنا ح  ن  ك 
ٰ
 حظيت األخيرة القرون في ل

 املقري، ويعرض. نوعها كان اأي َّ ظاتوتحف َّ مساومة دونَّ مطلق بتحريم الخمر شرب لةأمس

ه َّ وفي َّ ة،منهجي َّ وبصورة اتحديد َّ املسألة ٰهذ 
 
 – ةاإلسّلمي َّ املصادر من موقفه لتعزيز ةأدل

َّ الحديث القرآن، َّ ال. ةن َّوالس 
 
َّ عند املقريَّ فيتوق

 
َّ أدب من ةأدل  يهتم َّ بل فحسب، ةن َّالس 

َّ في عنها نقيبوالت َّ بالبحث
 
تي الواضحة، ةاملصداقي َّ ذات والداب، ةاريخي َّالت َّ فاتاملؤل

 
ال  َّ و 

 نتبي 

ه َّ ن 
 
 َّوالعب َّ الخلفاء، بّلط في أ

َّ واملناسبات املجالس أقيمت ة،خاص َّ بصفة منهم يناسي   
 متوقد 

 عقوبة ال والحديث نآللقرَّ اوفق َّ هأن َّ مفادها نتيجة إلى الكاتب يخلص. تقييد دونَّ الخمر فيها

 .الخمر لشارب تذكر
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َّ  الكثيرة فاصيلالت َّ من واحدة اإلسّلم، في بيذالن َّ عن الواضحة ونتائجها املقريَّ مقالة تعد 

تي
 
 َّ ال

 
َّ قاليدالت َّ نحو العام موقفه دتؤك  

 باسم الكتاب تظهير في يظهر كما ة،اإلسّلمي َّ ةيني َّالد 

َّ : "اشرالن َّ
 

َّأفت والّل  َّ ن 
 
 َّاملؤل

ين جوهرة، إعمال العقل والفكر والعلم. وهو ف يرى في الد 

َّ ك  ل 
ٰ
ذ  َّإأقرب  ب 

حيث ال تكاد تخلو سورة في القرآن من  ،اسه املزعومينين من حر َّلى الد 

َّل والت َّعق َّلى الت َّإعوة الد َّ
 
َّم والت َّعل

 
َّ القول، نافل من. ر إلخ "فك  شرب من ،ٰهذا املقريَّ ملوقف إن 

 َّ لإلسّلم، اوفق َّ الخمر
 although not in the present time but in the  - قصوىَّ ةي َّأهم 

past  - َّ ةب ب  س   
 
َّ عملت وقد اليمن، في لليهود الن َّ القرنَّ منذ ة،اليمني َّ لطاتالس   على عشر ابعالس 

َّ  
َّ إنزال على ،األقل   

 يرىَّ وال. للمسلمين الخمورَّ ببيع طهمتور َّ ثبات عند فيهم العقوبات أشد 

 لةأاملس تذكر لم وإن للمسلمين، الخمورَّ بيعهم ةبحج َّ اليهود ملعاقبة اوتبرير َّ احق َّ املقريَّ

 .الكاتب عند املباشر بشكلها

 خلفي   .ت
 
 "اليهودي الحالي"فه ة مؤل

َّ في الخمر شرب مع مقارنة ة،واليهودي َّ باليهود اخاص َّ ااهتمام َّ املقريَّ يبدي ال  
 اإلسّلمي ينالد 

 عاش بلد اليمن، مواليد مواطن نظرة من ةواليهودي َّ باليهود اهتمامه يظهر. خدامألَّا مع أو

َّ فيه
 
تي ةالحيوي َّ واملناصب األدوار خّلل من ةالهام َّ مكانتهم لهم يهود انسك

 
 في شغلوها ال

َّ البّلد، اقتصاد ن  ك 
ٰ
ل َّ إلى ليس و   

 َّ فيها يرىَّ حد 
 
 عرضة وكانت بل املساواة، عدم تعاني ةي َّأقل

َّ على. الحقوقَّ وهضم مييزللت َّ  
ل 
 
َّ يرفض حال، ك  اإلسّلم قبل من عدواني موقف كل َّ ة،وبشد 

 َّ. متساوين ويعتبرهم ة،واليهودي َّ اليهود تجاه قليديالت َّ
 
ه َّ لتشك  الفلسفة من اجزء َّ العقيدة ٰهذ 

تي رواياته، من أيتجز َّ ال اجزء َّ وغدت املقري، عند ةاالجتماعي َّ ةالفكري َّ
 
ال  عن لتدافع تأتي و 

َّ 
 
َّ الفصل في الحظنا كما ة،جنسوي َّ أو ة،اجتماعي َّ ة،قومي َّ ة،ديني َّ كانت اأي َّ اتي َّاألقل  .ابقالس 

َّ روايته كانت
 
ذي املنبر( 2009" )الحالي اليهودي" بعنوان انيةالث

 
 ٰهذا بموقفه خّلله من حصر َّ ال

َّ كان. األولى ةللمر َّ ك  ل 
ٰ
َّ العام في أصدر أن بعد ذ ه َّ لصدورَّ ابقالس   َّ ٰهذ 

 األولى روايته ،(2008) وايةالر 

تي". سوداء رائحة ...أسود طعم"
 
ال  خدامألَّا ةإشكالي َّ العام الوعي في يغرس أن حاولَّ خّللها من و 

َّ من. اليمني املجتمع في
 
َّ داملؤك ن 

 
 تستأهل ةأساسي َّ مسألة اليمني املجتمع في خدامألَّا تأقلم مسألة أ
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 َّ كتابة زمن مع وتتناسب ةموضوعي َّ االهتمام،
تي وايةالر 

 
 مسألة بقيت باملقابل،. املوضوع تعالج ال

" اليحال اليهودي" رواية تأليف تزامن ومع ا،تقريب َّ ةهامشي َّ اليمني املجتمع في اليهود مكانة

َّ اليمن في م َّق َّي َّ لم وصدورها
 

ال  أرض ووصلوا معظمهم تركها أن بعد اليهود، من مئات بضع إ 

َّ سنوات بداية في إسرائيل
 
َّ يظهر،. عشر اسعالت َّ القرنَّ من مانينالث ك  ل 

ٰ
ذ َّ ،ل   اليهود مع عاملالت َّ بـأن 

َّ في ةواليهودي َّ
 
َّ انتمائه من بل فحسب، ةاليمني َّ مواطنته من انابع َّ يكن لم املقريَّ فاتمؤل  

 ينيالد 

َّ لإلسّلم والقومي
 

تي( 2012" )حرمة" روايته في يظهر نقولَّ ملا واضح دليل. ةالعربي َّ عوبوللش
 
 ال

تي ا،سابق َّ عالجناها
 
ال َّ و  َّ قبل من أسرت ،شيرين تدعى فتاة عن ثتتحد   ،ةاإليراني َّ لطاتالس 

ها ةبريطاني َّ صحيفة لصالح لتصريحها ن 
 
أ َّ ب   نظرها، وجهة من مانع، وال إيران في ايهودي َّ اشاب َّ تحب 

َّ أن من  َّ بطلة تنقلها كما ةالقص َّ ترجمة يلي فيما. جهتتزو 
 (:138-137: ص) وايةالر 

َّ نساء هناك"
 
َّ يمكن ال خرىَّأ تي وشيرين...  نسيانهن 

 
َّ همهاتت َّ ال  ضد َّ حريضبالت َّ لطاتالس 

َّ 
 وتصريحها للمعارضة، تظاهرة في الحجاب خلعها بسبب اإليراني اإلسّلمي ظامالن 

ها ةبريطاني َّ لصحيفة ن 
 
أ  َّ ب 

َّ ينتمي اشاب َّ ذتحب 
 
 أي َّ لديها وليس ،إيران في ةاليهودي َّ ائفةللط

َّ لي قالت. به واجالز َّ من مانع  
ة املشكلة،: "ثقة بكل  ب  س   

 
الن َّ مع ليست لي، ب   لطةالس 

 ال الحياة، في نَّوَّلوَّمقت ترون كما ونحن قتلنا، هو به ستقوم ما فأقص ى ة،اإليراني َّ

َّ لدى املشكلة بل نعيش،
 

 َّ ابالش
ذي اليهودي 

 
 واجالز َّ في رغبته ويعلن مثلي أيتجر َّ لم ال

 رعب َّ رسالة لي كتب البداية في. غبةبالر َّ صريحالت َّ دمجر َّ ولو يستطع، لم: "وأوضحت". بي

 َّ عن فيها
ب  َّ إليه أعيدها أن ورجاني عاد ثم َّ ه،ح 

 
 لي تأكيده مع أحد، بيد تقع أن من اخوف

َّ كلمات لي يقولَّ يعد لم اماألي َّ ومع ني،يحب َّ زال ما هأن َّ  
 نلتقي، حين مسموع، بصوت الحب 

ى يخاف صار هأن َّ بدا ت  َّ الجدران، من ح   تحريك من خذات َّ ثم َّ. اآذان َّ ورائها، من أو بها، وكأن 

 َّ عن عبيرللت َّ طريقة عينيه
ن   لي، هحب  ك 

ٰ
َّ نفسه الوقت في عينيهل

 
 َّ في كانتتحر َّ تاظل

 
 جاهات

َّ يعبرون كانوا آخرين
 

َّ وعلى وافذالن َّ خلف يجلسونَّ وأ ارعالش  املقاهي، وفي طوحالس 

ى أو يراقبنا، أحدهم يكونَّ أن من خشية ت   لىع تعيد شيرين بقيت". يرانا أن بعد ح 

َّ تهاقص َّ مسمعي
 
 َّ أن تريد هاوكأن َّ قابلتني، ماكل

 سأخرج نيأن َّ من واثقة بدت. اهاإي َّ ظنيتحف 
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َّ من  
َّ لقد: "بخروجها وثوقها من أكثر تها،قص َّ ستخرج ومعي جن،الس  َّ كنت   هبأن َّ أحس 

 َّ في صادق
َّ رغم لي، هحب   

َّ فبادلته والكتمان، العوائق كل  ٰهذا. الحب   ٰهذا من أخرج حين ،ل 

َّ  
َّأو َّ فسأذهب، ة،حي َّ خرجت إذا جن،الس 

 
. باعتقالي سمع حين انتحر فقد قبره، لزيارة ،ال

َّ بقي هأن َّ مع مثلي، ويعتقلوه باسمه، بحت إذا إليه، يأتوا أن خاف ما،رب َّ
 

 طوال معتقّل

ى منه رَّيتحر َّ أن يستطع ولم عمره، سنوات يعتقل الخوف ظل َّ لقد حياته، ت   موته، في ح 

َّ
 
 ".انتحر ملاذا يعلن لم إذ

َّ هو وما ،صدفة يكن لم" الحالي اليهودي" الكتاب عنوان
 

ال  لكتاب الفرعي للعنوان ترجمة إ 

 Clotilde de Lusignan ou, Le Beau Juif (1822 باريس )املعروف الفرنس ي الكاتب تأليف 

َّ بين جمعت عشق ةقص َّ -ةجنسي َّ شباب رواية ،(1850-1799) بلزاك دي أونوريه  
 يهودي شاب 

َّ جوستن املغامر سوىَّ ليس وهو نفتالي، يدعى وسيم
 
 Clotilde de وبين بروفنس، أمير اني،الث

Lusignan ابنة Jean الكبرىَّ قبرص ملك (َّ
 

َّ اتخصي َّالش
 
َّ رغم ،!(ةخيالي َّ هاكل ن 

 
 تدرك الفتاة أ

ه َّ اتمام َّ ن 
 
َّ ترتبط أن يمكنها ال أ  

َّ ةعام َّ من بشاب 
 

 . (1)(paria) عبالش

َّ ةقص َّ تشبه املقريَّ رواية في الحبكةعلى ما يبدو،   
َّ القرنَّ من حب   ريدة مدينة في عشر ابعالس 

 َّجنوب شمال
 وبين املدينة، مفتي ابنة فاطمة-فةمثق َّ مسلمة فتاة بين العّلقة جمعت صنعاء، ي 

َّ  
 َّ شاب 

ذي سالم يدعى وسيم يهودي 
 
َّ ينجز كان حيث ،والدها لبيت والده أرسله ال َّر َّح 

 
 مختلفة اف

َّ األولى، ةللمر َّ رأته أن منذ" الحالي اليهودي" عليه أطلقت. فيه َّ واستمر  ك  ل 
ٰ
تي الفترة طيلة ذ

 
 مكث ال

 َّ عنوان كان هنا ومن عندهم، فيها
َّ يبدو. وايةالر  ن 

 
 َّ فضاء أ

 صدفة، يكن لم( ريدة مدينة) ايةوَّالر 

تي ةالفكري َّ احيةوالن َّ األحداث على الحاضر منالز َّ إضفاء إلى يهدف بل
 
َّ ال

 
. اسابق َّ إليها حنامل

ه َّ في ةاليهودي َّ الجالية َّ لم املدينة ٰهذ 
َّ اليمن، يهود تاريخ في الجاليات خيرة من تعد  

 
ال ها إ  ن 

 
 اكتسبت أ

َّ 
 اليهود من بقي ملن الكبرىَّ الجالية غدت عندما ا،تحديد َّ العشرين القرنَّ نهاية مع ةخاص َّ ةي َّأهم 

 اليهودي" رواية صدورَّ من قبل سنتين ،2007نوفمبر  شهر في هأن َّ ذكره، الجدير من. اليمن في

                                                           
ه َّ حولَّ. ( 1)  َّ ٰهذ 

َّ وايةالر 
 
 .Lorant 1976: نظرا
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َّ من ةيهودي َّ زواج أثار ،"الحالي  
 يحيى سليمان ابنة نينوة تدعى وهي كبيرة، ةضج َّ مسلم شاب 

ه َّ ةبحج َّ واجالز َّ ٰهذا بإبطال طالبوا ةاليهودي َّ الجالية أبناء. دافيد ن 
 
 طلبوا كما عنوة، عليها فرض أ

َّتدخ َّ
 

َّ جانب من ّل َّ فدية لدفع اعرض َّ مواوقد َّ إسرائيل، من وأقربائها ةاألمريكي َّ فارةالس   رتقد 

َّ لتحريرها، الـري ألف بخمسمائة ن  ك 
ٰ
َّ حتصر َّ ناحيتها من الفتاة ل ن 

 
ها بموافقتها، تم َّ األمر أ ن 

 
أل   و 

َّ بلغت
 
ه َّ فترىَّ ةعشرَّ امنةالث ن 

 
 َّ من أ

 َّ أن هاحق 
ذا. هي تراه كما مستقبلها رَّتقر 

 
ٰهك  .املسألة انتهت و 

َّ على  
ل 
 
َّ القرنَّ إلى باألحداث ليعود االسترجاع ةتقني َّ املقريَّ يعتمد حال، ك  بهدف عشر ابعالس 

 َّ اريخيالت َّ البعد تأكيد
ذي املساواة، مبدأ ترسيخ إلى يسعى كما واية،للر 

 
 َّ ال

 
َّ ليشك َّللن َّ اأساس   

 ص 

. واليهودي املسلمة الفتاة بين ةالغرامي َّ العّلقة حولَّ األحداث صياغة خّلل من ة،عام َّ بصفة

َّالن َّ خّلل من يّلحظ  
َّ ص  ن 

 
َّ أ

 
َّ هو كما ،"الحالي اليهودي" تكن لم ةاملركزي َّ ةخصي َّالش

 
 عمتوق

َّالن َّ في اويَّالر َّ( الحالي اليهودي) كونه حقيقة ومن ناحية، من العنوان بإيحاء ومفترض  
 من ص 

َّ. ثانية ناحية
 

ال َّ إ  َّ) أن 
 

َّ ليست( ةاملركزي َّ ةخصي َّالش
 

ال َّإ القول، نافل من. املسلمة فاطمة إ   داللة ن 

َّ للفتاة االسمين
 

َّوالش  
 َّ اب 

 
َّ ّلنيمث  

صلى هللا  دمحم َّ بيلن َّا ابنة هي فاطمة. الفت بشكل يانتينالد 

 َّ ابن وزوجة خديجة، األولى زوجته من عليه وسلم
، هعم  َّ فاطمة تعتبر علي  َّ عند سةمقد   

 
 يعة،الش

ها بمعنى ة،واألئم َّ لألنبياء الحال هو كما" العصمة" بصفة عندهم وتحظى هة أن   .الخطأ عن منز 

َّ لوماش الحاخام اسم هوف -سالم اأم َّ
 

َّ أكثر ،بزيَّالش
 

 َّ اليهود عند ااحترام َّ اتخصي َّالش
 يناليمني 

ه َّ في املسلمين لدى شهرة وأكثرها َّالن َّ في حضورَّ ولها البّلد، ٰهذ   
َّ ص  ك  ل 

ٰ
ذ

 
 .(1) االحق َّ سنرىَّ كما ،ك

  

                                                           
(1 ) .7 Yemen Press 2013 ارأي َّ 18 بتاريخ (.html19245press.com/news-yemen ://https ) 
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 "الحالي اليهودي" رواية في الحبكة إطار .ث

 َّتبدأ أحداث 
َّ إلى اإلشارة في اليهودي، سالم البطل برواية ،"الحالي اليهودي" وايةالر   نةالس 

 وخمسين أربع سنة ودخلت(: "7:ص) اليمن في ةالعربي َّ" اريخالت َّ" كتب في بعمت َّ هو كما ة،الهجري َّ

 َّ فيما وألف
ها الهوامش، في باإلشارة املقريَّ الكاتب واهتم َّ". منللز َّ املسلمونَّ به خيؤر  ن 

 
أ  سنة ب 

ه َّ تكن ولم. للميّلد 1644  َّ سنة فيها يقصد بل ةاعتباطي َّ اإلشارة ٰهذ 
 
 َّ إسماعيل ماماإلَّ يتول

 
 لاملتوك

ذي الحكم،
 
ال َّ بدور َّ حظي و   

 َّ في هام 
ه َّ ا،متابع َّ اويَّالر َّ يقولَّ. االحق َّ سيظهر كما واية،الر  ن 

 
أ ه َّ في ب   ٰهذ 

َّ َّ حكايته سرد رَّقر َّ نةالس 
 
 والده، من بإيعاز أحضر، عندما خلت، سنين لسبع أحداثها تعود تيال

 ابنة فاطمة فتحت معلوم، هو وكما. القرية في املسلم املفتي لبيت دفئةللت َّ الحطب من حزمة

َّ وهو ،"الحالي باليهودي" ونادته الباب، له املفتي
 
ذي قبالل

 
 .الوقت طيلة به نادته ال

َّ َّ املسلمة الفتاة بين ةالغرامي َّ العّلقة رتتطو َّ ارويد َّ ارويد 
 

َّوالش  
َّ وقد اليهودي، اب 

 
ه َّ دتتوط  ٰهذ 

َّ بفعل العّلقة
 
َّ: بينهما املتبادلة قافةالث

 
ذا ة،العربي َّ والكتابة القراءة متهعل

 
ٰهك  معها شأنه كان و 

َّ في
 
َّ املطاف، نهاية في واجالز َّ راقر َّ. ةالعبري َّ غةالل ن  ك 

ٰ
 اليهودي وال اإلسّلمي املذهب وفق ليس ل

َّ ك  ل 
ٰ
ذ

 
 فة،املثق َّ‘ فاطمة ملذهب’ اوفق َّ بل األخرى، لصالح ديانته عن نازلَّبالت َّ طرف كل َّ يلزم حيث ،ك

َّ كتب أحد في وجدت حيث
 
 وجانالز َّ واصل. املسلمة من اليهودي بزواج إجازة ةاإلسّلمي َّ شريعالت

َّ دينه، حسب كل َّ العيش ن  ك 
ٰ
 َّ على ويهود مسلمين-القرية أهل جانب من املّلحقة تفاقم مع ل

 حد 

 .صنعاء العاصمة إلى وجانالز َّ لجأ-سواء

َّ ن  ك 
ٰ
ل َّ ولألسف أشهر، تسعة بعد و 

 
َّ ديد،الش  سالم وبقي وماتت، البكر البنها فاطمة والدة رتتعس 

َّ املولود ابنه مع
 
َّ في وهو ا،حديث  

 َّ هاتهتوج َّ تلق لم. تربيته على قدرته من شك 
 ألقربائه رةاملتكر 

َّ زوجته وأقرباء
 
َّ اة،املتوف

 
ال  املولود طرف كل َّ ينسب حيث هديد،والت َّ ةبالعدواني َّ املشوب فضالر َّ إ 

َّ  
 َّ ألبيه نسبة ايهودي َّ لدينهم، اوفق َّ املسلمون، اعتبره-األخرىَّ يانةللد 

 اليهود اعتبره باملقابل ،اليهودي 

 َّ نسبة امسلم َّ
َّ في رغبة اإلسّلم اعتناق سالم رَّقر َّ. املسلمة هألم   من األقارب من واملساندة عمالد 

َّ عليه كان. ثانية ناحية من املسلمة لزوجته اواحترام َّ ناحية، ك  ل 
ٰ
ذ َّم َّي َّ أن ل 

 
 إسماعيل اإلمام أمام ل َّث

َّ 
 
َّ حيث ل،املتوك

 
واق ارين له ص 

 
ن " سعيد" اسم ضيعالر َّ وحمل.  الهادي عبد-امسلم َّ ااسم َّ وأعطي الز 
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ذي
 
ه َّ ريتغي َّ ولم والده، عليه أطلقه ال ن 

 
َّ عند مقبولَّ أل 

 
َّ على رفينالط  

 على له عثروا وقد سواء، حد 

َّ صبا تدعى ريدة بلدة من أصلها ةيهودي َّ صنعاء، في مرضعة    .مسلم من جةومتزو 

ذا
 
ٰهك  َّعلى ما يبدو،  انتهت، و 

. املفتي ابنة فاطمة وبين" الحالي اليهودي" سالم بين ةالغرامي َّ وايةالر 

َّ ن  ك 
ٰ
 َّ أعماله في وكنهجه اف َّمثق َّ بصفته املقري، الكاتب يكتفي ال ناحيته من ل

 في األخيرة، ةوائي َّالر 

َّللن َّ ةالخيالي َّ الحبكة  
َّ وال ص 

 
َّ ةالخيالي َّ اتخصي َّبالش ك  ل 

ٰ
ذ

 
 اجتماعي،-تاريخي إطار في يضعها بل ،ك

 َّ إسماعيل اإلمام حكم ةفترَّ اعتبرت. اسابق َّ إليه أشرنا ما نحو على
 
 اليهود تاريخ في األصعب لاملتوك

َّ بشكل عاين كمن واملقري، اإلطّلق، على اليمن في
 
ذي أريخالت َّ أدب في ودقيق فمكث

 
 يعنى ال

ه َّ بأحداث َّ الفترة ٰهذ  َّ ا،تحديد 
 
ذا. اريخيالت َّ إطارها في ةالخيالي َّ الحبكة توظيف في اتمام َّ قيوف

 
ٰهك  و 

َّ يبدأ
 
 اليهود تاريخ حولَّ" الحالي اليهودي" سالم تأليف" ةاليماني َّ اليهود اتحولي َّ" الخيالي فاملؤل

َّ الجودة من عالية بدرجة تقليد والكتاب. ماماإلَّ حكم انإب َّ
 
 يقولَّ ة،اليمني َّ" أريخالت َّ" فاتملؤل

َّ حيث من األصل عن تبتعد بدرجة-سالم لسان على املقري،  
َّالد 

 
ه- (1)اأحيان َّ ةق

 
 رجب شهر في بأن

 َّ املسيح عن أنباء اليمن وصلت( 1667 يناير – 1666 ديسمبر) للهجرة 1077 سنة من
 
 صاملخل

َّ يلي وفيما اسمه، كان (شبتاي تسفي) صفي شبتاي ك  ل 
ٰ
 أن منذ األحداث لتسلسل اوصف َّ كان ذ

َّبالت َّ مطالبه صنعاء حاكم الجمل سليمان قصد  
ى بقتله الحاكم وأمر ينح  ت  ح   إلى اليهود طرد و 

ع
ز  و   (.138-115: ص) منفاهم من وعودتهم م 

َّ سالم قصة تنخرط
 

 َّ يرافق عندما اليمن ليهود ةالعام َّ األحداث في ةخصي َّالش
ع إلى يناملنفي 

ز  و  -م 

َّ يكتف ولم. البائس مصيرهم مع اتعاطف َّ-صنعاء حاكم من بالخروج اإذن َّ طلب أن بعد ك  ل 
ٰ
ذ  بل ب 

 َّ تينداب َّ معه جلب
 َّ على نَّليهو 

َّ ةمشق َّ يناملنفي  َّ هو وبينما. فرالس  ك  ل 
ٰ
ذ

 
 لسان على املقري، يسرد ،ك

 َّ حادثة سالم
َّ تثير ينللمنفي 

 
ا فقة،الش م  م 

ى مثيل على لها تعثر أن يصعب و  ت   املصادر في ح 

َّ في بما ة،اليهودي َّ ك  ل 
ٰ
َّ" لحاناأل هاتف وصلنا" أغنية ذ

 
َّ سالم اعرللش

 
 (:133-134: ص) (2)بزيَّالش

                                                           
ه َّ وصف في لّلستزادة. ( 1) ; 150–144 ص ،1986 طوبي: انظر اليمن في ةالعربي َّ للمصادر اوفق َّ األحداث ٰهذ 

َّ.Koningsfeld, Sadan & Samarrai 1990 ;Sadan 1990; 2001 طوبي;  42 – 32 ص ،1995 طوبي

َّ ،2003/1995 هاليفي. ( 2)
 
 .333 – 331 ص ،أ دمجل
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 أمتعتهم، حمل على الفقراء املسافرين مساعدة أردت. آخر واستأجرت احمار َّ اشتريت"

َّ إذا أحدهما، وركوب َّ املش ي، من تعبت  ن  ك 
ٰ
 من الكثير هناك كان ق،يتحق َّ لم أردته ما ل

َّ 
 
َّ على املحموالت اتاملسن َّ ساءالن

 
 يستطيعونَّ ال كاألطفال، بونَّح َّي َّ كبار ورجال هور،الظ

ض َّ أطفال مع حوامل نساء واحدة، خطوة املش ي أو الوقوف َّ ال ومرض ى ع،ر   ما. لهم عد 

ذي
 
 عمله؟ لحمارين يمكن ال

ن، ألقرب بتسليمهما اكتفيت ي  َّ محتاج  َّ رجل   
سن   آثار من تعاني وامرأة املش ي، يستطيع ال م 

َّ حدث. جنينها سقوط ك  ل 
ٰ
 ". البرد من يقيها غطاء بدونَّ ليلة بقائها بعد قالت، كما ،ذ

 َّ بين سالم، قابل  
َّ أقرباءه ين،املنفي  ذين 

 
َّ ال

 
 بعد ابنه تربية في مساعدتهم طلب عندما له رواتنك

َّ. فاطمة زوجته موت ن  ك 
ٰ
َّ ابنه رأى عندما كانت الكبرىَّ املفاجأة ل  الحمار بجانب يمش ي اسعيد 

ذي
 
تي املرأة يقل َّ ال

 
َّ له نوتبي َّ أجهضت، ال ن 

 
 َّ ابنه أ

 عن أبوه سأله عندما. ةيهودي َّ من جمتزو 

ه َّ االبن أجاب ،ٰهذا واجالز َّ بحدث إخباره عدم سبب ن 
 
أ َّأب يزعجه، أن يشأ لم ب  َّ زوجته ن  ك  ل 

ٰ
ذ

 
 ،ك

َّ ة،يهودي َّ هاأم َّ: ةوي َّاله َّ فةمعر َّ غير فاطمة، ةاملدعو َّ ن  ك 
ٰ
 .مسلم أباها ل

 َّ من األخير الفصل يحمل
: ص)" فاطمة حفيد... الحالي اليهودي حفيد أنا"  عنوان وايةالر 

139-149) .َّ  
لد هإن َّ فيقولَّ وفاطمة، سعيد ابن إبراهيم، الحفيد الفصل، ٰهذا في ث،يحد   و 

َّ عودة بعد  
ع يمنفي 

ز  و  َّ هو عانى وقد لصنعاء، م  ك  ل 
ٰ
ذ

 
 حولَّ وغموض اضطراب من نةمعي َّ لفترة ك

ى مسلم، أم يهودي-تهوي َّه َّ ت  َّ نتيجة إلى وصل ح  َّ يعود نسبه بأن   
َّ" الحالي اليهودي" هلجد   تهوجد 

َّ وال. فاطمة َّ شك  َّ أب هو إبراهيم -ةخاص َّ ةرمزي َّ لها" إبراهيم" االسم داللة أن 
 

 اإلسرائيلي عبالش

 الحفيد يضيف. املسلمين ملعتقد اوفق َّ منه، وقف واإلسّلم ةاليهودي َّ ة،اإلسماعلي َّ ةاألم َّ وأب

َّ فيقول، َّ دفن طلب قد كان اسعيد َّ أباه إن 
 
ها ة،يهودي َّ مقبرة في فاطمة والدته ةجث ن  ك 

ٰ
 خارج دفنت ل

 وألقوه قبرها من رفاتها أخرجوا ة،إسّلمي َّ مقبرة في دفنها طلب وعندما للمكان، رةاملقر َّ الحدود

َّ  َّ تنتهي. ابعيد 
َّ بقايا فيها ةصر َّ وبيده سعيد األب-االبن يظهر: عجائبي بحدث وايةالر 

 
 َّ تيجث

 الجد 

َّ فاطمة، وزوجته" الحالي اليهودي"
 
ينالل

 
 وهو واختفى ة،اإلسّلمي َّ وال ةاليهودي َّ املقبرة تقبلهما لم ذ

 !مجهولَّ ملكان طريقه في



 هيبي فياض: ترجمة، طوبي يوفال يوسف 

 354 صفحة ،(2019) 14املجمع، العدد 

 "فاطمة مذهب" أو" الحالي اليهودي" .ج

 َّ ةافتتاحي َّ نهاية في" الحالي اليهودي" سالم اويَّالر َّ يقولَّ
 (: 7: ص) وايةالر 

خ ما في وألف وخمسين أربع سنة ودخلت"  أن بعد وفيها،. منللز َّ املسلمونَّ به يؤر 

َّ رياح بي عصفت  َّ أن رتقر َّ املوت، ونكبني هرالد 
ه َّ نَّأدو  ام عن األخبار ٰهذ  ي 

 
 فاطمة، أ

ى وزمنها، ت  ه َّ ح  َّ ٰهذ  تي نةالس 
 
جت ال لم َّ فيها تزو  َّ: توأمين لننجب ا،ح 

 
 ".وفجيعة أمّل

َّ َّ يقبل ال اواضح َّ اتصريح َّ االقتباس ٰهذا يعد 
 

َّالش َّ ك  َّالن َّ محورَّ بأن   
 سالم ال فاطمة هي ص 

ه َّ فاطمة تكن ولم". الحالي اليهودي"  بل اليمن، في املسلم املجتمع أبناء من ةشاب َّ دمجر َّ ٰهذ 

َّ 
 
 عن عبيرللت َّ وأفعالها، أقوالها تها،شخصي َّ املقريَّ" يستغل َّ. "املقريَّ الكاتب فلسفة لتمث

َّ. والعشرين الواحد القرنَّ في اإلنساني للمجتمع ةاملثالي َّ رؤيته
 
َّ لتمث

 
 األخرىَّ اتخصي َّالش

َّ 
َّ يةاملتبق 

 
َّ ر َّالش َّ أو ناحية، من لبي َّوالس 

 
ه َّ تحد ولم أخرى، ناحية من واملقبولَّ ةاإليجابي َّ لتمث  ٰهذ 

َّ
 

ن سالم يكن لم. فاطمة طريق عن ةاإليجابي َّ اتخصي َّالش َّ أوجد م 
 

 تحت مشتركة، لحياة حّل

ن فاطمة هي كانت بل. مختلفة ديانتهما لزوجين واحدة، عائلة واحد، سقف  اقترحته م 

َّ. موقفها ىوتبن َّ سالم تبعها. قتهوحق َّ  
 
 خذله أن بعد ثّلث، بكلمات املوقف ٰهذا سالم صيلخ

َّ على واملسلمونَّ اليهود  
ذي سعيد تربية في مساعدته سؤال في سواء حد 

 
 والدته ساعة متيت َّ ال

َّ(: "102: ص) َّ واملسامحة الحب   إشهار مراسيم خّلل رفض، وقد". طريقها هي ّلموالس 

 َّ إسماعيل ماماإلَّ حضرة في إسّلمه،
 
َّ في األربعة املذاهب ألحد ينتمي أن ل،املتوك  

 ينالد 

ه َّ رغم" فاطمة مذهب" واختار اإلسّلمي ن 
 
َّ صريحالت َّ على يجرؤَّ لم أ ك  ل 

ٰ
ذ  َّ أمام اعلن َّ ب 

 
 ليممث

َّ َّ ورجال لطةالس   
َّ إلى أضف(. 109: ص) ينالد  ك  ل 

ٰ
 من اإلمام، قبل من ه،ؤَّإعفا يسعفه لم ،ذ

َّ الختان فريضة
 
َّ في امللزمة מילה שנייה انيالث  

َّ من اإلسّلمي، ينالد   
َّز َّ قص 

 ارمز َّ امكونه اريه،ن 

َّ
 
َّ. اليمن أهل كنهج ،"الكافر لليهودي" اصارخ ن  ك 

ٰ
 تدل َّ ممارسة على أجبر عندما إحساسه هو ما ل

ه َّ على ن 
 
ذي األمر ة،باليهودي َّ اذرع َّ ضاق أ

 
: ص" )فاطمة مذهب" مع فاطمة، نهج مع يتماش ى ال

 ؟(108-109
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ارين، واقص َّ عندما"
 
ن هم شعرت الز  تي تلك فاطمة، كلمات واقص َّ كأن 

 
 أثناء تقولها كانت ال

 ". بيدها مسحهما

ذي لسالم" الهادي عبد" االسم يرقَّ لم
 
ال َّ كان فقد ا،فرض َّ عليه فرض و   

 
 َّ إطار في رهيؤط

 ديني 

 َّ كان له، يروق كما يختار أن له كان وإذا". فاطمة مذهب" مع فقت َّي ال واضح
 ممتي َّ" نفسه بيلق 

 (.107: ص" )فاطمة

 َّ املقريَّ يعود
 
َّ جديد من دليؤك اس بين املساواة أن   فاطمة طريق كانت اختلفوا، مهما ،الن 

َّ هأن َّ والده سعيد أخبر عندما. الحقيقي  فعل مثلما اتمام َّ ة،اليهودي َّ اصب ابنة فاطمة من جتزو 

 َّ مع والده
 َّ طريقة هي معها، طريقتي ليست: " ابنه األب أجاب فاطمة، هأم 

 طريق وحدها، ك،أم 

 (.136: ص" )فاطمة

 وحياته فاطمة لطريق وفائه رغم اليهود، من مجتمعه أبناء مع وتعاطفه صلته سالم يقطع لم

َّو َّم َّ إلى معهم وخرج أصابهم ما وآمله املحنة ساعة يتركهم ولم. اإلسّلمي املجتمع داخل
 لليتحم َّ عز 

َّ عنهم
 
ذا. عبوالت َّ ةاملشق َّ من اقسط

 
ٰهك  مع فاطمة، وزوجته وفاطمة، سالم نجل سعيد، خرج و 

 َّ كما ازحين،الن َّ
بلى صارت أن بعد اليهود، مع حيلالر َّ رناقر َّ: "لوالده حيصر  َّ ح 

 
َّ هربالش

 
 قلنا. الثالث

َّ جهة من هي اأيض َّ. انيهودي َّ ناإن َّ  
 أحد يسألنا لن الحشد ٰهذا في ترى، وكما. األب جهة من وأنا األم 

ذا" أنتما؟ من
 
 َّ منطقه في البنه، سالم األب رد َّ ٰهك

 َّ الفلسفي 
 
 ةالخاص َّ املساواة فكرة من راملتأث

 (:136-135: ص) فاطمة بزوجته

َّ والالم املصائب صحيح،"  
 أو دينهم، اختلف مهما متساوين يصبحونَّ. اسالن َّ دتوح 

 ".جنسهم أو لونهم، أو أصلهم،

َّ على واليهود املسلمين مع عاطفالت َّ ٰهذا انتقل  
 عاش. إبراهيم الحفيد إلى بالوراثة سواء حد 

َّ سنوات َّو َّه َّ من حيرة في ةعد 
ى ته،ي  ت   الحالي، واليهودي فاطمة من فأنا: "بسيط لقرار وصل ح 

 (.143: ص" )القادمة وسّللتي القديم، أصلي هما. أعود وإليهما
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 َّ في كثيرة مواضع من نستدل َّ أن يمكن
ى بدايتها منذ وايةالر  ت   املقريَّ تعاطف على نهايتها، ح 

ن   من قلقه عن سالم والد أعرب عندما. فاطمة ةشخصي َّ مع الفكريَّ-الفلسفي
 
 َّأ

 
 فاطمة متعل

 (:16-15: ص) أجابته القرآن، ابنه

َّ في علوم هو سته،در َّ ما"
 
ى ة،العربي َّ غةالل ت  َّ هأن َّ أعرف أنا. والكتابة القراءة يعرف ح   لكم ،يهودي 

َّ. مشكلة توجد ال. ديننا ولنا دينكم
 
َّ. تراب من وآدم آدم من ناكل

 
 فيها فقط، دين فيها ليس غةالل

 املسلمونَّ قرأها لو بيتنا، رفوف في كثيرة كتب توجد وهللا، لك، أقولَّ. وعلوم وشعر تاريخ

 ".املسلمين ونَّسيحب َّ اليهود قرأها ولو اليهود، ونَّسيحب َّ

َّ تناك إذا سؤالها وعن  
 سمعا َّ" (:46-45: ص) أجابت ة،العربي َّ أم ةاليهودي َّ املوسيقى سماع لتفض 

َّ اسمه ش يء يوجد ال َّ فن  َّ أو ،يهودي  َّ فن  َّ يوجد... عربي  َّ فقط، فن  َّ ال أو فن   ".فن 

ا ضحيت َّ م  َّ م  َّ متقد  ن 
 
 َّ عنوان أفضل أ

َّ كونها ،"فاطمة مذهب" هو وايةللر 
 

تي ةخصي َّالش
 
 َّ ال

 كتحر 

َّ الحبكة
 
َّ على ومماتها حياتها في ها،كل  

 في أفكاره املقريَّ يبلورَّ وأفعالها فمها ومن. سواء حد 

تي املساواة،
 
 َّ ال ال

ذاو َّ. وجنسهم نسبهم أصلهم، دينهم، أساس على البشر بين قَّتفر 
 
 َّ ٰهك

 حيصر 

َّ الكاتب ن 
 
 دينه وأبناء شعبه أبناء إلىفي األساس  ةهموج َّ فأقواله خالصة، ةعاملي َّ عقيدته أ

َّ حقيقة من بل فحسب، ةالعربي َّ ابةتالك في سلطته من ال املسلمين، َّ أن 
 

 املسلمة ةخصي َّالش

تي
 
م دمحم َّ بيالن َّ ابنة" فاطمة" ارمزي َّ ااسم َّ تحمل ال

 
 َّ ،صلى هللا عليه وسل

 واملحبوبة ،اإلسّلم نبي 

َّ رسالة أبرزَّ وما. أفكاره تلهمه املسلمين، عند
 
َّ سامحالت  

 َّ ينيالد 
 
 وهو ،"اليهودي" االسم باعهات

َّ ة،اإلسّلمي َّ للعقيدة اوفق َّ" للكافر" مرادف  
 تزيده مكانة له أفرد وقد ،"الحالي" املحمودة فةالص 

 َّ عنوان في اتقدير َّ
َّ كل َّ. وايةالر  ك  ل 

ٰ
َّ ذ

 
َّ اخّلف  

َّ فاتللص  تي ةلبي َّالس 
 
 ،"اليهودي" باالسم تلحق ال

ا املعروفة د   
ي   َّ على اإلسّلمي األدب من ج 

 .العصورَّ مر 
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 ةالعاملي   املقري  رؤية": عدني بخور " رواية .ح

َّ 
َّ نظرته ،"الحالي اليهودي" روايته في املقري، رَّيصو 

 
 الحفيد لسان على للمساواة، املةالش

َّ نظرة إبراهيم،  طهوتخب َّ الحفيد اضطراب في يظهر كما واليهود، املسلمين حدود ىتتعد 

َّ فيما املتواصلين
 
َّو َّبه َّ قيتعل

ى ه،ت َّي  ت  ه َّ في األمر به استقر َّ ح   (:142: ص) املسألة ٰهذ 

َّ ٰهذا الزمني" ى سنوات خمس ؤالالس  ت   َّ مع ضيتهامأ. اتمام َّ اإلجابة أعرف صرت ح 
 يجد 

َّ
 
َّ من مألتعل

 
َّ ثم َّ ة،والعربي َّ ةالعبري َّ غتينالل  

 وبعض ة،واملسيحي َّ ةواإلسّلمي َّ ةاليهودي َّ ياناتالد 

 والداب ةواإلغريقي َّ ةالبابلي َّ واألساطير ة،والكنفوشيسي َّ ةاوي َّوالت َّ ةالبوذي َّ عن املعارف

 ".ةوالهندي َّ ةوالفارسي َّ ةالعربي َّ

ذا
 
ٰهك  غياب في لواحدة وجود ال ة،الفلسفي َّ عقيدته في تينمركزي َّ تينماهي َّ بين املقريَّ يربط و 

َّ األخرى، ن 
 
َّ منهما واحدة كل َّ أل 

 
َّ املساواة: األخرىَّ من لتتشك

 
َّ. قافةوالث

 
 يكونَّ أن املرء على ريتعذ

َّ
 

َّ باملساواة تنادي لراء حامّل
 
َّ ويجهل ساويَّوالت

 
ن: األخرىَّ والحضارات قافاتالث َّ كان م 

 
 على الع َّمط

ن وباملقابل باملساواة، ينادي أن يمكنه املختلفة العالم ثقافات  املساواة بفكر امؤمن َّ كان م 

َّ
 
َّ إلدراك يسعى ساويَّوالت

 
َّ املختلفة قافاتالث

 
 .باملساواة إيمانه من اانطّلق

-فةاملثق َّ املرأة ةشخصي َّ ،"الحالي اليهودي" رواية في فاطمة ةشخصي َّ مع هوج َّالت َّ ٰهذا يتساوىَّ

ها من غمبالر َّ ن 
 
 َّ ال أ

 
ها ة،خاص َّ بصفة اليمن في وال ةعام َّ بصفة اإلسّلمي املجتمع لتمث ن  ك 

ٰ
 تتعامل ل

َّ تصل مطلقة، بمساواة َّالت َّ حد 
 
 َّ بفتى قعل

َّ على محسوب يهودي 
 
 املجتمع من املسحوقة بقةالط

تي هي بل فحسب، ٰهذا ليس. اليمن في اإلسّلمي
 
 خّلل من مداركه وتوسيع لتثقيفه تبادر ال

َّ تعليمه
 
تي ةالعربي َّ غةالل

 
 َّ ال

 
ذي ،"الخر" ثقافة لتمث

 
 ة علىة اإلسّلمي َّاألغلبي َّ باستعّلء ينظر ال

 َّا
 
بقي ةاليهودي َّ ةي َّألقل َّ حرصها إلى إضافة منها، مسافة على وي  ك  ل 

ٰ
ذ

 
َّ على ك

 
 ،"الخر" ثقافة متعل

َّ  
َّ ا،سابق َّ أشرنا وقد. ومعارفها ثقافتها من علتوس  ن 

 
ه َّ ةالفلسفي َّ ألفكاره املقريَّ تجسيد أ  من ٰهذ 

 َّ مسلمة امرأة ةشخصي َّ خّلل
 
و َّ هةاملوج َّ رسالته ديؤك

 
َّأ

 
 وعليه اليمن، في اإلسّلمي للمجتمع ال

َّ  
َّ( للمساواة) ولها - (ورجال نساء) ةجنسوي َّ مساواة: أهداف ثّلثة ديحد   ،"حرمة" روايته خص 
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َّ ولها ةطبقي َّ – ةاجتماعي َّ مساواة  ثقافة اكتساب ،"سوداء رائحة... أسود طعم" روايته خص 

َّ حدود تتجاوزَّ ةعاملي َّ واسعة  
َّ ين،الد 

 
 .منوالز َّ ةالقومي َّ غة،الل

تي ة،العاملي َّ املقريَّ ةنظرَّ
 
ال َّالن َّ في واحدة جملة في إليها يشار و   

 مساحة باملقابل تحتل َّ املذكور، ص 

ه َّ في املقريَّ أسهب". عدني بخورَّ" ،2014 سنة من األخيرة روايته في كبيرة  َّ ٰهذ 
َّ وايةالر 

 
 ويلة،الط

َّ بمقدار صفحة 335  
َّ أو عفالض   

َّ روايته عن عفينالض  َّ ابقة،الس   كثيفوالت َّ فصيلالت َّ في خورس 

َّ نظرته
 
َّ ةاإلنساني َّ-ةقافي َّالث

 
 َّ. املةالش

 ةالعام َّ األفكار بفضل والقراءة، البحث تستأهل وايةالر 

َّ
 
 َّ فيها لةاملمث

 
َّ ةالعاملي َّ واملساواة الوطن بفكرة قةواملتعل

 
 من الكاتب وموقف ناحية، من املةالش

 َّب يعرف فيما عدن مدينة دمج
 
َّ حادات َّ لطنةالس   

 َّ الجنوبي باليمن الخاص 
َّ ظاموالن 

 
 يوعيالش

َّ  َّ حبكة في اليهود دورَّ إلى إضافة ثانية، ناحية من فيها ائدالس 
 ةالفلسفي َّ واملنظومة وايةالر 

تي
 
 َّ أن يفترض ال

 
َّ انظر َّ. لهايمث

 
 َّ ٰهذا عرض رلتعذ

َّ ٰهذا في لَّاملطو َّ قاشالن   
 فيما نذكر ،(1)ياقالس 

 َّ في ةاليهودي َّ ةالقضي َّ دمج مسألة في يهتم َّ اص َّملخ َّ يلي
 .وايةالر 

ه َّ في تعرض  َّ ٰهذ 
َّ أبناء بين عايشللت َّ واضحة ةمثالي َّ حالة وايةالر   

-املختلفة واملعتقدات ياناتالد 

 َّ الهنود صارى،الن َّ اليهود، املسلمين،
 َّ ين،بوذي 

 وأصحاب كنفوشيوس أتباع ين،زرادشتي 

َّ للعقيدة املنكرين امللحدين جانب إلى أخرى، معتقدات  
تي عدن ةالعاملي َّ املدينة في ين،والد 

 
 ال

َّ كان، اأي َّ لإلنسان ذراعيها فتحت  
ه َّ دتجس   .ةغرامي َّ وقصص عّلقات خّلل من الحالة ٰهذ 

َّ في معه أجريت مقابلة في املقري، رعب َّ
 
 ،2014 حزيران 22 بتاريخ" املستقبل عدن" ةمجل

 َّ املساواة بفكرة ةالخاص َّ" عقيدته" عن
 :(2)اإلبداع ةي َّوحر 

ى كانت مدينة في" الوطن معنى عن تبحث" الجديدة روايتي ت  َّ قريب وقت ح  َّ امقصد   
 لكل 

 َّ. مختلفة حياة عن الباحثين
 حيث عدن، في اتهوإمكاني َّ عايشالت َّ ٰهذا عوالم تسرد وايةالر 

                                                           
 َّ مقالة في معتمد الحوار ٰهذا. ( 1)

 
 .آخر مكان في تنشر أن يفترض ةمستقل

(2) 

.http://www.alwatan.com.sa/Culture/News_Detail.aspx?ArticleID=191988&Category 

ID=7 

http://www.alwatan.com.sa/Culture/News_Detail.aspx?ArticleID=191988&Category
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َّ إذ مجتمعها، تكوين على أثر البريطاني لّلستعمار ابعةالت َّ ةالهندي َّ لإلدارة كان
 
 الهنود لشك

 َّ الفرس ونَّي َّترادشوالز َّ واليهود والعرب ونَّومالي َّوالص َّ
 وطريقة املجتمع ٰهذا مّلمح ونَّي َّواألوروب 

َّ. عيشه
 
َّ" ةالوطني َّ" الواجبات وجود عدم في عايشالت َّ ٰهذا اتإمكاني َّ لتتمث تي ة،لطوي َّالس 

 
 ال

 َّ وفي مقبولة، تعد لم
 َّ االعتقاد ةي َّحر 

 َّ تلك سواء ،الفنونَّ وإنتاج جارةوالت 
َّو َّاله َّ عن رةاملعب 

 اتي 

َّ
 
َّ. عنها الخارجة أو ةقافي َّالث

 
َّ في ،اأيض َّ عايش،الت َّ اتإمكاني َّ ىوتتجل  

 من املختلط واجوالز َّ الحب 

َّ  
ل 
 
َّ األعراق ك

 
 نة،معي َّ فئة على فيها العيش يقتصر ال بأحياء املساكن تجاورَّ وفي قافات،والث

 َّ" مثل
ذي عدن في" اليهودي الحي 

 
رف قد كان وإن ال ٰهذا ع  ه َّ االسم، ب  ن  إ 

 
 يشبه يكن لم ف

 َّ في سكن إذ دان،لالب معظم في املنغلقة ةاليهودي َّ الغيتو عاتتجم َّ
 املسلمونَّ نفسه الحي 

َّ. وغيرهم ونَّوالزرادشتي َّ والهندوس ونَّواملسيحي َّ  
تي عايش،الت َّ داتمهد 

 
َّ ال

 
 العبء في ىتتجل

َّ 
َّو َّباله َّ وربطه اريخللت َّ األسطوري 

َّ ةي   
َّو َّه َّ وهي ة،والوطني َّ ةوالقومي َّ ةيني َّالد 

 َّ ةي 
َّ رةمتغي   

َّ في متقد   
ل 
 
 زمن ك

َّ أجوبتها
 

َّ عن ةمولي َّالش  
ل 
 
َّ يتساوىَّ ش يء، ك ك  ل 

ٰ
ذ َّ رجال ب   

َّ ينالد 
 
 ون،القومي َّ أو ونَّالوطني َّ ارو َّوالث

َّ وسلطته وحدوده للوطن كمفهومهم  
ٰهذا. ةياسي َّالس  َّ و   

 سلطة وجود مع أكثر ينمو عايشللت َّ داملهد 

َّ اإلدارة تحتكر ةاستعماري َّ  
َّ شروط بوضع وتنفرد ةوالوظيفي َّ ةياسي َّالس   

 واملشاركة العمل في الحق 

 .ةاملجتمعي َّ

َّ املقريَّ يقولَّ  َّ إن 
َّ لتاريخ إعادة وايةالر  ى املاض ي القرنَّ من األربعين سنوات منتصف بين يمتد  ت   ح 

َّ سنوات بداية ه َّ. بعينالس  ن  ك 
ٰ
ل  َّ و 

َّ إلى هينو   َّ أن 
 جوانب تعرض رواية ماإن َّ ة،تاريخي َّ ليست وايةالر 

َّ االجتماعي اريخالت َّ من نةمعي َّ  
َّ بواسطة ياس يوالس   

َّ فّل األدبي، املحك  َّ ىيتعد 
 
 في اريخيالت َّ رحالط

َّ 
 يخدم، كان إذا ما حدث استعادة الكاتب بإمكان هأن َّ املقريَّ يرىَّ. سطورَّ أو فقرات بضع وايةالر 

َّ وصفه في تي ةاإلنساني َّ املسألة توصيف قيق،الد 
 
 .يعالجها ال

 َّ في الحبكة تدورَّ 
َّ من مجموعة حولَّ وايةالر 

 
 مختلفة، لديانات تمونَّني ونساء، رجال باب،الش

 َّ أصولَّ من
 
 َّوَّوأورَّ ةي َّمحل

َّ امللهى في أوقاتهم معظم يمضونَّ ة،ي َّب 
 
ه َّ تعتمد. عدن مدينة في يليالل  ٰهذ 

َّ املقريَّ وأفكار ةاريخي َّالت َّ األحداث لعرض امللهى، إلى إضافة املجموعة، . للمساواة اعيةالد 

ذي الهائل لَّحو َّالت َّ في يكمن العام َّ الحبكة تصاعد
 
َّ على واملكان الجماعة يصيب ال  

 فقد سواء، حد 
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ه َّ ةاملثالي َّ الحالة" ضتتقو َّ"  َّ. وتدميره الكازينو إغّلق بعد ٰهذ 
 في عدن بداياتها في الحبكة رَّتصو 

َّ  
 َّ في البريطاني، الحكم ظل 

َّ صفالن 
 
 كانت حين العشرين، القرنَّ في األربعين سنوات من انيالث

َّ حقيقة أكثر نايهم َّ ما. ةوجنسوي َّ ةوقومي َّ ة،ديني َّ مساواة املدينة تسود  كان اليهودي العامل أن 

َّ
َّ الجماعة في ابارز  َّ ابنة مديرته يهودي، امللهى صاحب: ابقةالس   

َّ ةيهودي َّ ألم   مسلم من جتتزو 

َّ بينهم، وترعرعت
 

َّ اتالفعالي َّ في ةاملركزي َّ ةخصي َّوالش
 
 َّ هي امللهى في ةرفيهي َّالت

 ةاليهودي َّ ةياملغن 

َّ مع البارزَّ املقريَّ تعاطف يظهر". شمعة"
 

 إلى إضافة األحداث، في تهامركزي َّ خّلل من ةخصي َّالش

 َّ تظهير في ذكرها على حرصه
 : وايةالر 

تي عدن في"
 
تي ماما سحر خلف سيسير عهابتنو َّ ةغني َّ حياة تعيش ال

 
 ضمير بأحّلمها غدت ال

 َّ شمعة، وصوت خفاياها، إلى ودليله املدينة
تي ةاليهودي َّ يةاملغن 

 
 مدينة حدود بصوتها ترسم ال

َّ عدن تاريخ من اجزء َّ ليصبح يمض ي. األطراف مترامية
 
تي االحتّلل، على ائرةالث

 
ال  تفقد راحت و 

َّ فيها بما ذاكرتها،
 
ذي اليهودي اندك

 
َّ من أبنائها مشاعر وحافظ أسرارها مخزنَّ كان ال  

 الحب 

َّ
 
َّ وقَّوالذ

 
َّ اريخالت َّ عن رواية. وعةوالل  

َّ حروالس   
َّ والحب 

 
 مدينة في الوطن معنى عن تبحث. ورةوالث

ى كانت ت  َّ اوطن َّ قريب وقت ح   
َّ شمعة بصوت محروسين إليها، القادمين لكل   ماما وأحّلم افئالد 

تي
 
 "  تنتهي ال ال

َّ أغلب
 
َّالظ  

َّ ن  َّ ،"شمعة" االسم استعار املقريَّ أن 
 

 َّ اسم من اليمن، يهود بين بكثرة ائعالش
 يةاملغن 

 َّ اليمن في املولودة طوبي شوشانه ةاليمني َّ
تي ،"عنبال" فرقة يجةوخر 

 
ال  1990 عام اليمن وصلت و 

َّ ةيمني َّ أصولَّ من ليهود حدةاملت َّ الواليات من بعثة ضمن  َّ في اعروض َّ متوقد 
 اليمني، لفزيونَّالت 

َّ رجال وبحضورَّ َّ. (1)ولةالد  ذي ،"شمعة" الحقيقي باسمها اليمن في عروضها متقد 
 
 استبدله ال

 َّ. بشوشانه إسرائيل إلى وصولهم مع اليمن يهود
 
َّ املصادر دتؤك ن 

 
 َّ في عرضها أ

 اليمني لفزيونَّالت 

 َّ إلى املشاهدين، بين االنفعال من موجة أثار
َّ لم حد 

 
َّ في لَّجو َّالت َّ من نتتمك

 
 َّ ارعالش

 ةي َّبحر 

                                                           
نظر: طافيل  . ( 1)

 
َّ نيويورك، في تعيش طوبي شوشانه .248,236,230-249 ، ص2006ا  املرحوم من جتوتزو 

   . سلبرستين عمونئيل .د
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َّ املشاهدين من الكبير الجمع بسبب ذين 
 
 َّ صرخوا ال

 انخرط (1)".شمعة" ،"شمعة: "سينمتحم 

ه َّ اسم  َّ ٰهذ 
 َّ ةلشخصي َّ فمنحه اليمن، في عرضها منذ املقري، ذهن في يةاملغن 

 في ةاليمني َّ يةاملغن 

َّ 
تي وايةالر 

 
تي بصددها، نحن ال

 
ال َّ أو أزواج بأربعة حظيت و 

 
 ةديني َّ انتماءات أصحاب اقعش

َّ ةوقومي َّ  
 .عدن مدينة في ةاالجتماعي َّ ةاملثالي َّ إلى لإلشارة دة،متعد 

َّ عاملالت َّ تجاهل يمكن ال   
ذي الخاص 

 
َّك َّي َّ ال

 رواية هتوج َّ من غمبالر َّ اليمن، ليهود املقريَّ هن 

تي املقابلة في املقريَّ يستشهد. ةعاملي َّ لرؤية" عدني بخورَّ"
 
 َّب ا،سابق َّ إليها أشرنا ال

 الحي 

َّ اليهودي َّ عاش حيث املشتركة، الحياة لتجسيد عدن في اتحديد 
 
 اتوقومي َّ ديانات من انسك

َّ  
 (: 154-153: ص) روايته في هو يصف وكما دة،متعد 

َّ ومع"  َّ اسم أن 
َّ باليهود ارتبط الحي 

 
ال َّ نيأن َّ إ   والبانيان املسلمين بيوت من الكثير أرىَّ كنت 

 َّوالز َّ
 َّ في اليهود بيوت جاورت قد ينرادشتي 

 بطرازه العسقّلني مسجد أرىَّ نتك كما. نفسه الحي 

َّ حيث يوم، كل َّ أمر َّ. القديم َّ وشارع علي حسن شارع طيتوس   عنه بعيد غير مكان وفي. بيلالس 

َّ ومن يمكنني، كان
 
 البانيان وعبد أفراهام نجمة األكبر اليهودي الكنيس رؤية نفسها، ريقالط

هرة ومدرسة ،جوزيف سانت وكنسية تيريشميرجي شريَّ  ".ومقي َّ يا حي َّ يا: بابها على منقوش للب 

َّ يبدأ
 
تي ة،االجتماعي َّ املنظومة كتفك

 
 َّ ال

 
 َّ في الحبكة محورَّ لتشك

 وصولَّ مع ة،عام َّ بصفة وايةالر 

ذي األمر إسرائيل، أرض اليمن يهود
 
 كونَّ من غمبالر َّ. كبيرين ام َّوتفه َّ ااهتمام َّ املقريَّ يوليه ال

َّ اعتبر فقد لليهود، اوطن َّ اليمن ن 
 
 وممكن مشروع اليمن، ليهود الوطني-اريخيالت َّ الحلم تحقيق أ

 َّ في هو يذكر وكما آخر، وطن في
 في ويعيشونَّ وطن في يحلمونَّ اليهود كان(: " 218ص) وايةالر 

َّ يدمج ماإن َّ عدن، حاشد معسكر مع متعاطف بوصف املقريَّ يكتفي ال". وطن ك  ل 
ٰ
ذ

 
 كثرأ وفي ،ك

َّ قصيدة روايته، في موضع من
 

ه فوقَّ من عيطموس رماني"  املجهول، اليمني اعرالش ر 
 
 (2) ،"وك

                                                           
 إلى يشار. w5BZj7T-https://www.youtube.com/watch?v=MeF بنحاس يتمارإ أقوال انظروا.  ( 1)

َّ  َّ املوسيقي األداء أن 
 جوالن، وصيونَّ كوهين براخا ا،حاز َّ عوفرا املرحومة يةكاملغن َّ ة،يمني َّ أصولَّ من ينملغن 

َّ قبل من شديد عجابإب يحظى
 
 ".يوتيوب" األلكتروني املوقع في يظهر كما اليمن، انسك

 .89ص حيفتس حاييم،. ( 2)

https://www.youtube.com/watch?v=MeF-T7BZj5w
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 َّ املسيح" عيطموس" باالسم ويقصد
 
 َّ(. 208-207 ،170-169 ص) صاملخل

 املقري، ريعب 

َّالت َّ عن كعادته،
 
ذاو َّ. الكازينو أعضاء خّلل من ةاريخي َّالت َّ باتقل

 
 إلى شمعة وصولَّ ،ٰهك

َّالت َّ رمز وهي إسرائيل، َّ ةدي َّعد 
 
 الكاتب يراه كثيرة، طاتتخب َّ بعد عدن، في ةواالجتماعي َّ ةقافي َّالث

ذي الكازينو على تأثيره زاوية من
 
 .منه شمعة استقالة بعد عهده كسابق يعد لم ال

َّ املقري، لرؤية اوفق َّ َّ وطن إقامة في اليهود لحلم اتفسير َّ ليست إسرائيل ألرض الهجرة فإن   
 خاص 

 َّ املسلمين لهجوم إشارة بل فحسب، بهم
 َّ على فاملتطر 

 حدةاملت َّ األمم إعّلن عقب اليهودي الحي 

َّ تشرين 29 في
 
َّ ،1947 عام من انيالث ن  َّ وإقامة إسرائيل أرض تقسيم ع   إلى ةاليهودي َّ ولةالد 

رقت، بيوت الهجوم، ٰهذا في موتهم اليهود من الكثير لقي. ةعربي َّ دولة جانب  حوانيت ح 

َّ الوصف، على الكاتب يحرص كما ومدارس، ن  ك 
ٰ
َّ ل  الجماعة من لواحد حدث ما بوصفه يخص 

َّ ذي ابقة،الس 
 
ال  يعتمد. املهاجمين قبل من كامل بشكل العطورَّ لبيع املعروفة حانوته حرقت و 

َّ مرثية ة،العاملي َّ نظرته ليتم َّ املقري،  
َّ مسلمة امرأة دهاترد   

ه َّ فعل كرد  ٰهذ   ص) هيبةالر َّ األعمال ل 

: يصيح اليهودي جاء /عيالي لواوقت َّ املسلمين توالفوا /مالي يا: قال يصيح اليهودي جاء(: "202

 ". سقى بساتين سبعة بكى دموعه سالت /بيتي ذا البيت

َّ
 
َّ الحرب في ةاملثالي َّ عدن خسارة في اليةالت َّ املرحلة لتتمث

 
 الحكم وطرد االستقّلل لنيل احنةالط

تي البريطاني،
 
ال َّ و   َّ في دتتجس 

 وهما مسلمين، زوجين ملقتل البشعة الحادثة خّلل من وايةالر 

 َّ يد على معروفتان، ناتشخصي َّ
 شارع في العاريان جسداهما وألقي رأسيهما قطع تم َّ. فيناملتطر 

 (. 304ص) املدينة شوارع من

 َّ صورة املسلمين، عند وقداستها" األضحى عيد" في الكبرىَّ الوقفة
 
َّ لاملتخي َّ ةقم َّ لتمث  

 َّوالس 
 ،ربالي 

 َّ في إثارة وأكثرها
 َّ وايةالر 

 
تي ها،كل

 
ال َّ أن يمكن و   

 َّ من أكثر حتوض 
 أخرىَّ محاولة أو أخرىَّ صورة أي 

َّ طموحه في للكاتب َّ مفادها إشاعة عدن شوارع في انتشرت. العاملي ّلمللس   َّ أن 
 شمعة يةاملغن 

َّ أرسلت
 

َّ سيتم َّ ألغنية تسجيّل
 
 َّ صوت لسماع غفير جمهورَّ عتجم َّ وقد ه،بث

 روت. املحبوبة يةاملغن 

َّ في شمعة  
ذا" )هعاين روش" في تسكن هابأن َّ األغنية مةمقد 

 
َّ في ،ٰهك

 
!( ةعربي َّ وبأحرف ةالعبري َّ غةالل
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َّ ذي الفصل أعطى املقريَّ. كانوا اأي َّ القتلى لروح مهداة األغنية وأن 
 
 َّ ال

 عنوان الحدث ٰهذا رَّيصو 

َّ كديش"  
 
 (:295ص" )كرىَّللذ

 كاديش قبورهم في البعيدين ألهلنا

َّ
 
َّ محارقَّ في بينللمعذ  كاديش هرالد 

 كاديش والقتلى للمفقودين

تلوا ملن
 
 كاديش أوهامهم بسبب ق

َّ متبالص َّ واكتفى يقتل لم وملن ى ّلموالس  ت   كاديش مات ح 

َّ لليهود  
 كاديش املسيح وأتباع املسلمين ولكل 

َّ  
 كاديش والعقائد واألعراق اسالن َّ لكل 

َّ  
َّ من لكل 

 
َّ ولم مات أو ومات، رتذك

 
 .كاديش ر،يتذك

َّ وال َّ شك  ن 
 
َّ األغنية، كلمات أ

 
تي ة،خاص َّ بصفة ،"كاديش" زمةوالّل

 
تي األبيات، كل َّ تقفل ال

 
ال  ديترد َّ و 

َّ ةالعاملي َّ الحرب في الكارثة صدى فيها
 
َّ معاناة مع عاطفالت َّ من حالة تثير انية،الث

 
 اليهودي عبالش

 .ومصيره

َّ ةالجمهوري َّ" إلى لتتحو َّ حيث ،1970 ثورة مع أوجه ةاملثالي َّ عدن تراجع بلغ  
 ةيمقراطي َّالد 

َّ
 

َّ املعسكر إلى توانضم َّ" لعدن ةعبي َّالش
 

 َّ بقيادة يوعيالش
 
َّ حاداالت  َّ بطل. تييوفيالس 

 واية،الر 

ه َّ ،(ةخيالي َّ ةشخصي َّ) األصل الفرنس ي َّ ميشيل ن  ك 
ٰ
َّ ل

 
 له يجد ال ا،وطن َّ عدن من خذوات َّ ةالعربي َّ متعل

ه َّ في بعد امكان َّ َّ املجموعة أعضاء هجر. املدينة ٰهذ 
 
َّ يد على سجنوا أو املدينة همكل

 
 الكازينو ار،و َّالث

َّ 
م   َّ يد على رد 

 
َّ ليممث َّ. واملصانع املباني من عدد تأميم تم َّ كما ة،املركزي َّ لطةالس  ن  ك 

ٰ
 الوحيد األثر ل

َّ 
 سعيد هو الحقيقي اسمه ،(ةخيالي َّ ةشخصي َّ) اليهودي حجازيَّ عبده هو عدن ةليهودي َّ ياملتبق 

ذي)!(  يسرائيل بن
 
ال َّ و  ه َّ ة،خاص َّ لظروف كمسلم شب  ن  ك 

ٰ
َّ ال ل

 
 ساعد من وهو ،جلدته ألبناء ريتنك

 املدينة الخر هو يترك عدن، من خروجها في شمعة
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ذي للمقري، األدبي لللمتخي َّ اوفق َّ 
 
ال : نهايتها عدن تصل الحال، بطبيعة حقيقي واقع إلى يحيل و 

 َّ نهاية
َّ ةي َّالحر 

 
 ةاإلنساني َّ املساواة نهاية واألهم َّ املدينة، في اليهودي الوجد نهاية ة،خصي َّالش

 .ةالعاملي َّ

 املقري  روايات في اليهودي الحضور : تلخيص: خ

َّ في
 
لَّ كانونَّ من ّلثينالث  لصحيفة األدبي امللحق قبل من مقابلة املقريَّ مع أجريت 2014 األو 

َّ سؤال عن املقريَّ أجاب (1).ةالفلسطيني َّ" اماألي َّ" َّ نّلحظ" املقابلة، نهاية في حفيالص   ليهود أن 

َّ اليمن َّ ما. رواياتك في اواضح َّ احضور   
َّ في ر َّالس  ك  ل 

ٰ
 ":؟ذ

"َّ 
 
 َّ في نجدها قد ةإنساني َّ لعذابات خّلصة اليمن في اليهود ليمث

 وقد العالم، في مكان أي 

 الحلم بين الوطن مفهوم الختبار ةإمكاني َّ فيهم رأيت وقد...  طائفة أو فئة ةأي َّ تعيشها

 َّ وإلى واملعاش،
تي املحنة وهي قه،تحق َّ يمكن مدى أي 

 
َّ يواجهها ال  كما اليمن، في (2)ودالس 

 ".وغيرهم ونَّالفلسطيني َّ يواجهها

َّ وصعوبتها، ةالفلسطيني َّ ةالقضي َّ ةإشكالي َّ يتجاهل لم هأن َّ من غمبالر َّ  لصالح تجرىَّ املقابلة وألن 

ه َّ اءلقر َّ صريحالت َّ في املقريَّ ديترد َّ ال ة،خاص َّ بصفة ةفلسطيني َّ صحيفة َّ ٰهذ  َّ حيفة،الص   من أن 

 َّ أو ة،ديني َّ ة،قومي َّ لجماعة املعاناة رمز هو اليمن يهود نظره وجهة
. أخرىَّ ةإنساني َّ جماعة أي 

َّ في وليس ك  ل 
ٰ
َّالت َّ عاطفالت َّ عن عبيرللت َّ قصد ذ  

َّ معاناة مع والكامل ام 
 

ما اليهودي، عبالش ن   يرىَّ إ 

 َّ فيهم
 
َّ فحسب لينممث  

 َّ أو شعب لكل 
 
َّ املعاناة نير تحت ترزح كانت، اأي َّ ةي َّأقل

 
ه َّ. لموالظ ن  ك 

ٰ
ل َّ و  ك  ل 

ٰ
ذ  ب 

َّ األخّلقي موقفه أثبت ذي املوقف امي،الس 
 
 َّ ال ال

 ن،معي َّ معيار أساس على البشر بني بين زيمي 

َّ ك  ل 
ٰ
ذ ب 

ه َّ في حسمه فقد و   ةاملنص َّ خّلل من ليس ،ذاٰهَّ موقفه عن اإلعّلن في وجرأته املسألة ٰهذ 

َّ واضحة ةفكري َّ صياغة في بل فحسب، لةاملتخي َّ ةاألدبي َّ  .طةومبس 

                                                           
(1 ) .a80250Ye243279114ay80250ayyam.ps/ar_page.php?id=e-http://www.al 

َّب َّ يقصد. ( 2) ك  ل 
ٰ
َّ ،"األخدام" ذ ذين 

 
ذي" سوداء رائحة...  أسود طعم" روايته في همخص َّ ال

 
 .اسابق َّ إليه أشرنا ال
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َّ اأحيان َّ يبدو ن 
 
َّ عن يزيد ةواليهودي َّ اليهودب املقريَّ اهتمام أ  

 أفكاره عن عبيرللت َّ املطلوب الحد 

َّ كرمز اليمن يهود لتصوير الحاجة عن ويزيد بل ة،العاملي َّ
 
َّ لمللظ

 
 َّ حقالّل

 
 في عيفةالض َّ اتي َّباألقل

 ساملكر َّ( 167-170 ص ،"عدني بخورَّ" )"األب ذكرىَّ" الفصل في الحال هو كما. اإلنساني املجتمع

َّ سالم الولي ضريح زيارة طقوس لوصف
 

نع هألن َّ عدن، في املقام بزيَّالش  َّ اليهود من م 
 
 َّاملحل
 زيارة يني 

َّ في يشترك ال.  تعز في ريحالض َّ
 
َّ قوس،الط

 
 املجاورة واألماكن عدن من يهود املمكن، للواقع اخّلف

َّو َّاله َّ ومعدومي أخرىَّ طوائف أبناء بل فقط، لها
َّ ةي   

 املقبرة إلى املوكب طريق في سارة تقيم. ةيني َّالد 

َّ مدح ألغنية األوالد من جوقة عدن، في ةاليهودي َّ
 

ن شمعونَّ أبا"  بزيَّللش
 
 في ويذكر (1)".بعوني ك

َّ الفصل نهاية ك  ل 
ٰ
ذ

 
ره فوقَّ من عيطوس رماني"  أغنية ك

 
َّ" وك

 
 َّ بطل ميشيل،. بزيَّللش

 وايةالر 

 ويجيبه ،"عيطموس" كلمة معنى عن املسلمين املشتركين أحد يسأل املوقف، ٰهذا في الحاضر

ه َّب َّ ن 
 
ص املسيح" أ

 
 أخذ هأن َّ لدرجة ا،كثير َّ ميشيل املوكب، مسيرة في األغنية، كلمات تثير". املخل

َّ  
 َّ بتوحيد أبدأ...بتوحيد أبدأ...بتوحيد أبدأ"-املشتركين باقي مع دهايرد 

 ةافتتاحي َّ كلمات وهي ،"يرب 

َّ أشعار من لشعر
 

ا (2).بزيَّالش م  َّ ال م  َّ فيه شك  َّ الولي ذكرىَّ في اليهود غير مشاركة أن 
 

 َّ بزي،الش
 
 دتؤك

 ويظهر، بل. ثانية ناحية من ةالعاملي َّ الكاتب ونظرة ناحية، من يهودي بشاعر املسلمين إعجاب

َّ َّ واالهتمام قلبه، في يعتمل ما تعكس اليمن، يهود بشعر الكاتب معرفة أن 
 

 بثقافتهم فتالّل

َّ ائهقر َّ إشراك في ورغبته ك  ل 
ٰ
ذ  .ب 

  

                                                           
تي املعتادة األلقاب أحد هو" شمعونَّ أبا. "( 1)

 
َّ بها بيلق َّ ال

 
. شمعونَّ ابنه باسم ان َّتيم َّ قصائده، في نفسه بزيَّالش

َّ
 
َّ في األغنية كلمات فتأل

 
َّ عمراني نعمي ةالعربي َّ سخةالن  

 
 ا،سابق َّ املذكورَّ جوالن، صيونَّ املوسيقي هاومنفذ

 األغنية عن لّلستزادة. 1990 العام صدرت له أسطوانة خّلل من اليمن، في بكثرة منتشرة ةاملوسيقي َّ أعماله

َّ الكاملة، وصيغتها
 
 ".شمعونَّ أبا" باب ويكيبيديا، في نظرواا

َّ إلى اإلشارة تجدر .105-103 حفيتس حاييم، ص ( 2) ه َّ إعادة على يحرص الكاتب أن   ةاالفتتاحي َّ الكلمات ٰهذ 

َّ في معسي ملا اوفق َّ ة،اليمني َّ األغنية في املوسيقي األداء أسس في بعمت َّ هو كما ات،مر َّ ثّلث
 
 وسائل في أو سجيلالت

 .اإلعّلم
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 "  الحالي اليهودي" لرواية ينالعربي   والدب اإلعالم فعل ردود: ملحق .خ

 بصفة الفلسطيني واملجتمع-العربي املجتمع في اواسع َّ ااهتمام َّ" الحالي اليهودي" رواية أثارت

َّ وفيها -مركزها في ةاليهودي َّ ةالعربي َّ العّلقات تقف حيث ة،خاص َّ  
 تختلف ةشخصي َّ متقد 

َّ 
 
َّ عن اي َّكل

 
 الحديث العربي األدب وفي املختلفة، مراحله في العربي األدب في املألوفة اتخصي َّالش

َّ. ةخاص َّ بصفة َّ عناوين كثيرة ردود رتتصد  َّ في بما ة،املركزي َّ ةالعربي َّ حفالص  ك  ل 
ٰ
 األدبي قدالن َّ ذ

َّ ةاألدبي َّ امللحقات في ه َّ بين من اخترت، (1).حفللص  َّ ارد َّ دود،الر َّ ٰهذ   صحيفة في نشر ا،واحد 

َّ كانونَّ من 26-28 بتاريخ ةالفلسطيني َّ اماألي َّ
 
 فلسطيني فملثق َّ  ،2010 للعام انيالث

 احالي َّ ويعمل ة،البريطاني َّ كامبردج جامعة في سابق محاضر الحروب، خالد البروفيسورَّ

 (2).قطر جامعة في العربي اإلعّلم ةملاد َّ كمحاضر

  

                                                           
(1 ) .َّ

 
َّ ويكيبيديا نظرواا

 
 https://ar.wikipedia.org/wiki/": الحالي اليهودي" باب ضمن ة،العربي َّ سخةالن

َّ ابطالر َّ في ويكيبيديا موسوعة في املقالة هرظت. ( 2)  
 .اسابق َّ إليه املشار باملوسوعة الخاص 
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 ة اليهودينموذج مختلف لشخصي  

َّ' الحالي اليهودي' رواية تعكس
 

 َّ اعرللش
َّ انموذج َّ املقريَّ علي اليمني وائيوالر   اجديد 

َّ
 

 َّ في ةاليهودي َّ ةخصي َّللش
 اكثير َّ نعتدها لم ةبشري َّ صفات سالم البطل يحمل هنا. ةالعربي َّ وايةالر 

 َّ في
تي ةالعربي َّ وايةالر 

 
 ليس سالم. اإلسرائيلي اليهودي الخصوص وجه وعلى اليهودي تناولت ال

َّ أو اعدواني َّ اشخص َّ
 

 كما واملواثيق للعهود اناقض َّ أو اواشي َّ أو الئيم َّ أو اغادر َّ أو اجشع َّ أو بخيّل

 على اإلسّلمي العربي املخيال وفي الحديث العربي األدب في اليهود عن ةمطي َّالن َّ ورَّالص َّ تظهر

َّ  َّ املعنى بحسب) جميل' الحالي اليهودي' بطل بالعكس،. سواء حد  
 َّالعام 

 الحالي لكلمة ي 

َّ وغير ومنفتح( ةاليمني َّ ةباملحكي َّ  
 املغاير سمالر َّ ٰهذا اطبع َّ. كبير حد  َّ إلى وبريء بديانته كمتمس 

 َّ لبطل
 َّ تغفل ال إذ ،اساذج َّ ليس وايةالر 

َّ وايةالر   
 واليهود املسلمين بين ما القائم اريخيالت َّ راعالص 

 َّ بالعكس،. اإلسّلم نشوء منذ
تي وايةالر 

 
َّ اليمن، تاريخ من ةتاريخي َّ مرحلة تتناولَّ ال  بين ما اتحديد 

َّ الفترة  في أي ة،هجري َّ 1077 سنة إلى ةميّلدي َّ 1644 سنة املوافقة ةهجري َّ 1054 سنة من ةاملمتد 

َّ القرنَّ ه َّ عشر، ابعالس   َّ ٰهذ 
َّ تعكس وايةالر   

تي راعاتالص 
 
َّ أتباع بين ما تقوم كانت ال  

 يانتين،الد 

ذي القمع مظهرة
 
ذي زيفي شبتاي ظهورَّ بعد ماسي َّ وال آنذاك اليهود له ضتعر َّ ال

 
ه َّ عىاد َّ ال ن 

 
 أ

َّ 
 
ذي األمر ينتفضون، اليهود جعل ما ،صاملخل

 
َّ ال َّ عليهم جر 

 
 اليمن ةأئم َّ قبل من امبرمج َّ تنكيّل

 َّ اإلمام أمثال الحاكمين
 
 بن أحمد املهدي واإلمام دمحم َّ بن القاسم بن إسماعيل لاملتوك

َّ املبرمج نكيلالت َّ ٰهذا ومن. ..الحسن
 
 الجزية وزيادة األرواح وقتل املنازلَّ وحرقَّ صنعاء من ردالط

ه َّ مقابل وفي. وسواها  َّ غير آخر تاريخ كان املتبادلة العداوة ٰهذ 
 َّ أن غير من يجريَّ رسمي 

 
 قهيوث

َّ أبناء بين ما ةالفردي َّ العّلقات تاريخ: أحد  
 .يانتينالد 

 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D9%8A_%D8%B2%D9%8A%D9%81%D9%8A
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