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 مقدمة

القدس من أقدم المدن في العالم وأقدسها، فاسمها مشتق من القدسية،  تعد
 وتاريخها يعود إلى نحو ثالثة آالف سنة قبل الميالد. 

 بقاع كباقي أرضية بقعة على تقطن والطهارة، التكريم صاحبة ،والقدس
 هاه   وراء السار  فماا  وأودياة،  وأشااار،  وجباا،،  صخور، مكونة منو األرض،
 وأن بد ال األرض؟ مدن عن بالتقديس وتميزت بالبركة، ا خصتولماذ القدسية؟
 طويال،  تااري   عبار  األرضاية  البقعاة  هاه   فاي أثارت   قاد  أحادا   هناا   تكاون 

 .تتمتع بهه  المكانة الرفيعة جعلتها متعاقبة وعصور

 لهاا  ،ميةوالنصارانية واسساال   الاالال   اليهودياة   الاديانات الساماوية  و
 يقدساون  فالمسالمون فاي القادس.   العاري،،   وتاريخهاا  وحضاارتها،  معالمهاا، 
 ألنهاا أولاى   المباركاة،  القدس وأرض المشرفة، الصخرة وقبة قصى،األ المساد
 المكرمة، إلى مكة توجههم قبل صالتهم في المسلمون إليها توجه حيث ، القبلتين
فاي   الشارييين  الحارمين  ثالاث  وهاي  الحارام،  اهلل مساد بعد المسادين ثاني وهي
 الرحاا،  تشاد ال ": والسالم الصالة أفضل عليه الرسو، قو، في إليه الرحا، شد
 ،الرساو، صالى اهلل علياه وسالم     مسااد و الحارام،  المسااد  :ثالثة مساجد إلىإال 

 – البارا  – حااط  المبكاى   الاهين يقدساون   ليهاود، ا وكهلك ،(1) "ومساد األقصى
 فاي عهاد   بناي  الهيكال  أن يّدعون فهم  .قصىاأل المساد تحت المزعوم والهيكل
 لهام  فيوجاد  النصارى أما لهم، بالنسبة األقداس قدس وهو -السالم عليه- سليمان

 منهاا  والتقديس، للعبادة األرض أقطار من إليها الرحا، يشدون مقدسات عظيمة
 الكاليار  وغيرها يوسف، مار وراهبات ودير الالتين، القيامة، والاسمانية كنيسة
 .المقدسات من

 الدينياة  الطواطاف  مان  الرحاا،  وشد القدس، في المقدسات هه  وجود إن
 أجال  مان  داطام  صاراع  سااحة  المنطقاة  تاعال  وتعظيمهاا،  إليها، وتقديسها الالال 

 السايطرة  تحات  وأخارى  اسساالمية،  تحات السايطرة   تاارة  فهاي  السايطرة، 
 .وبهتانًا اليهود ظلمًا عليها يسيطر حتى تهدأ وما النصرانية،

                                                           
باان عبااد اللطيااف ، مختصاار صااحي  البخااار ،    الزبيااد ، اسمااام اياان الاادين أحمااد أحمااد   (1)

المساامى التاريااد الصااري  أحاديااث الاااامع الصااحي ، باااي كتاااي الصااالة فااي مساااد مكااة          
م، 2002 -هـاـ  1423، دار المؤياد، الريااض، الطبعاة الالانياة،     1189والمديناة، رقام الحاديث    
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القاادس كاناات وال االاات تشاالل هااها الشااقن الخطياار، فقااد كاناات    وألن   
مالااار اهتمااام األدباااء، لمااا تتمتااع بااه ماان مكانااة كبياارة فااي االهتمامااات الدوليااة        

تعكاس طبيعااة  والسياساية واسقليمياة. فكانات مكانااًا غنياًا لاحادا  األدبيااة، ألنهاا       
هيونية لصااراع العربااي اسسااراطيلي، وتاسااد صااورة حقيقيااة للمحاااوالت الصاا       ا

 للسيطرة عليها.

 حدود الدراسة:

التااي كتبتهااا األديبااة   القصصااية علااى األعمااا، ،هااه  الدراسااة ،اعتماادت
 . ، وكانت القدس هي بؤرة األحدا  فيهاعماليا كهانا كرمون

 وتعود أهمية هذا الموضوع للدراسة إلى:

 الكشف عن الصورة الالية لمدينة القدس عند عماليا كهانا كرمون. -1
 الضوء على المكان وأهميته في العمل األدبي.تسلي   -2
 عدم وجود دراسة عن صورة القدس عند األديبة عماليا كهانا كرمون. -3

 الدراسات السابقة:

التي تناولت موضاوع القادس    السابقة هنا  العديد من الدراسات
 منها: ،الحديث في األدي العبر 

القاادس فااي األدي العباار  الحااديث، دراسااة فااي روايااة  مدينااة عتيقااة          -1
لشااوالميت هاارطيين، د. جمااا، عبااد السااميع الشاااذلي، مالااة الدراسااات        

 333-297، الصيحات 2001، يوليو 27الشرقية، العدد 
القدس في األدي العبر  الموجه للصبية اسسراطيليين من خال، ماموعة -2

   ماان طهااران إلااى القاادس ، د. أحمااد كاماال راو ،    מטהרן לירושלים 
مالة رسالة المشر ، المالد الالالث عشر، األعداد من األو، إلاى الراباع   

 .271 -223، الصيحات م2004عام 
، رساالة دكتاورا    (1992 -1967القدس في الرواية العبرية المعاصرة ) -3

د الشااحات هيكاال، قساام الللااة العبريااة    مااغياار منشااورة، إعااداد أحمااد مح  
  م2005اآلداي، جامعة عين شمس، عام وآدابها، كلية 

القدس في أدي حاييم هزاا دراسة في رواياة  الاالساة فاي الاناات ، د.      -4
يناااير  38 إبااراهيم نصاار الاادين دبيكااي، مالااة الدراسااات الشاارقية العاادد   

 .373 – 323الصيحات م، 2007
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 يقاوم  الاه   التحليلاي،  المانهج  اساتخدمت   فقد الدراسة، لمنهج بالنسبة أما
 بالقادس،  الخاصاة  التالدال مقتنصًا تحليلية، دراسة األدبية األعما، على دراسة

 لخدماة  وتوظييها والمكانية، ،والسياسية والتاريخية، الدينية، في أبعادها والنظر
 .الدراسة

إلاى المحااور   تقسايم هاه  الدراساة     تقسيسًا على عنوان الدراسة، فقد تام و
 التالية:

 المكان وأهميته في العمل األدبي. -1
 صورة القدس في األدي العبر  الحديث. -2
 األديبة عماليا كهانا كرمون ومكانتها في األدي العبر  الحديث. -3
 دراسة تحليلية ألعما، عماليا كهانا كرمون التي تناولت القدس. -4
 خاتمة الدراسة -5
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 وأهميته في العمل األدبي أواًل: المكان

 أدى مما اللري، في الحديالة الرواية في المكان توظيف طريقة اختليت 
 كانات  حاين  فيي ،ودالليًا ًابنيوي ًارواطي نًاومك بوصيه أهميته اختالف إلى بالتالي
 الرواطياة  لاحادا   ًاماؤطر  كوناه  فاي  المكان إلى حاجتها تحصر التقليدية الرواية
 المعناى  خلاق  في ًاأساسي ًامشارك الحديالة الرواية في المكان صار لها، ًاومسرح
 العمال  وجاود  مان  الهادف  هو األحيان بع، في يكون قد نهإ" بل ،(1) له ًاوباعال
 (2). كله

 باالواقع  اسيهام في تنحصر التي اسيهامية وظييته المكان تخطى وبهلك
 الكتاباة  جانس  تحادد  أن شاقنها  من أعمق، وظاطف إلى األحدا  تقطير خال، من

 .األحيان من كالير في واتااهها وطبيعتها النصية

 ويظل هنا  سؤا، مهم وهو : هل المكان الرواطي هو المكاان الطبيعاي   
وإن وردت أسااماء صااريحة علااى امتااداد الاان؟ الرواطااي ؟ واسجابااة هااي  ،نيسااه

ممااا ياادخل   ،بااالطبع ال . رغاام أن الرواطااي يحاااو، إيهااام قارطااه بواقعيااة روايتااه   
مكان في الرواية في تداخل مع المكان الطبيعي إلى أقصاى حاد. ولكان الحقيقاة     ال

   (3)هي أنهما ال يتقاربان إال شكاًل. 

ولام   ،إن المكان الرواطي هاو مكاان ليظاي يبنياه الكاتاخ مان خاال، الللاة        
ويباادو المكااان محسوسااًا،    يصاانع هااها المكااان إال لماالء فااراو يشاالل الروايااة .     

وخصوصًا لدى وصف الامادات، حيث إن المكان الاه  يبنياه الكاتاخ كاليارًا ماا      
 يتطابق مع نيسية شخوصه .

 وتستييد الرواية من المكان الحقيقي وتوظيه في خدماة البنااء الرواطاي.    
كمااا يعتباار المكااان عاااماًل مساااعدًا فااي معرفااة الشخصااية الراويااة بشااكل أعمااق.   

                                                           
ن والمكااان ، رسااالة المحمااود، صااياء، البنيااة السااردية فااي روايااات خياار  الااههبي  الزمااا  (1)

ماجسااتير غياار منشااورة، قساام الللااة العربيااة، كليااة اآلداي والعلااوم اسنسااانية، جامعااة البعااث،   
 26، ص2010سوريا، 

الشخصاية(، المركاز    –الازمن   –نقاًل عان بحاراو ، حسان، بنياة الشاكل الرواطي)اليضااء       ( 2)
 33، ص 1990الالقافي العربي، بيروت، الطبعة األولى 

محمااد، النقااد البنيااو  والاان؟ الرواطااي، منشااورات دار أفريقيااا، الشاار  الاادار       سااوبرتي،( 3)
  92، ص 1991البيضاء، الملري، 
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اليضاء الرواطي أساسًا من الحاالت الشعورية التاي تعيشاها الشخصايات    ويتشكل 
 (1)وقد تسهم في التحوالت الداخلية التي تطرأ عليها . 

وأكالاار األمااور حضااورًا فااي العماال الرواطااي هااو المكااان بوصاايه أرضااًا  
تدور عليها خطوات الشخوص بالبات، بل إنها حالة ال تقبل اللياي أو االجتزاء . 

ذلك فإن هنا  أمكنة متعددة تستمد وجودها وبقاءها من سير األحدا  فضاًل عن 
 كان . في العمل الرواطي أيًا 

وعنصر المكان يكون أكالر وضوحًا في الرواياة  فالمكاان هاو الحاضان     
فمان الواجاخ علياه     ،األساسي لمعطيات السرد الرواطي، وهو أماناة لادى الكاتاخ   

فيظهاار العماال  ،أن يهياال عليااه التااراي ال ،أن يبااين حقيقااة هااها المكااان وتاريخااه 
 .نحن ال نعرف مكانه وامانه وشخوصهو

لمحااور التاي   ساسايًا مان ا  أناه يمالال محاورًا    دي بالمكاان ، أل ب  األ ويرت
دي، حيااث ياادخل فااي جدليااة مااع االشااخاص ونيسااياتهم    تاادور حولهااا نظريااة األ 

كرسام   ،وسايلة شاياء  فيكاون وصاف الطبيعاة والمنااا، واأل     .حدا  ودالالتهاواأل
ن المكااان هااو الااه   وحتااى انتماطهااا الطبقااي. أل  ،الشخصاايات وحاالتهااا النيسااية 

وهو االطار الاه  يضام    (2)حدا  وليس العكس. ود الشخصيات واأليقتضي وج
 شياء اللريبة والمتناقضة. ختلف األبداخله م

ومن هنا يعد المكان الرواطاي مادخاًل اساتراتيايًا للتعامال ماع النصاوص       
، فهااو يعااد منظمااًا ال يمكاان االبتعاااد عاان تااقثير  فااي األعمااا، الرواطيااة،  طياة الروا

 (3)فالزمان والشخصيات مظاهر ال تتالى وال تتحر  إال داخل المكان.

تاسيد المكان عن تاسيد الزمان، حيث إن المكان يمالل الخليية  ويختلف
التااي تقااع فيهااا أحاادا  الروايااة، أمااا الزمااان فيتمالاال فااي هااه  األحاادا  نيسااها          

، فاإن المكاان   يمالل الخا  الاه  تساير علياه األحادا      وتطورها، وإذا كان الزمان 
ع علياه  يظهر على هاها الخا  ويصااحبه ويحتوياه. فالمكاان هاو اسطاار الاه  تقا         

األحدا ، لها فإن المكان ليس حقيقة ماردة، وإنما يظهر من خال، األشياء التاي  

                                                           
 27بحراو ، حسن ، مرجع سبق ذكر ، ص ( 1)
، ص 1984ينظر: قاسم، سيزا أحمد، بناء الرواية، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت،  (2)

102 . 
  34وينظر: بحراو ، حسن، مرجع سبق ذكر  . ص     

-1967نقاااًل عاان: هيكاال، أحمااد محمااد الشااحات، القاادس فااي الروايااة العبريااة المعاصاارة )  ( 3)
(، رسالة دكتورا  غير منشورة، قسم الللة العبرياة، كلياة اآلداي، جامعاة عاين شامس،      1992
 33، ص 2005



  اجلواد عبد الدين نصر إبراهيم د/                                                                      2017يونيه -2ج –العدد الواحد والثالثون  –جملة كلية اآلداب 

 
 

 

تشلل اليراو أو الحيز، وأسلوي تقديم األشياء هو الوصف، بينما يارتب  الزماان   
باألفعا، أو األحدا  وأسالوي عرضاها هاو السارد، وإذا كانات مقااطع السارد ال        

ع الساردية لكشاف مساار    يرها من المقاطتقخه معناها الحقيقي سوى بارتباطها بل
اطع الوصف تتميز بناوع مان االساتقال، النصاي وتقاف بميردهاا،       الق؟، فإن مق

فإنهاا توظااف   ،بحياث يمكان اساتخراجها مان الرواياة، ولكاان رغام اساتقاللها هاها        
 ، واضياء الظال، والدالالت على الن؟.توظييًا جماليًا في خدمة الرواية

، منه القرن التاسع عشر، اهتماماًا باللاًا بالمكاان     وقد اهتم كتاي الرواية
بمعنى أنهم حددوا العالم الحساي الاه  تعايي فياه شخصاياتهم، وجسادو  تاسايدًا        

 (1)ميصاًل، وذلك باتخاذ أساليخ معينة هي:طبيعة الوصف، ووظييته، وتقنيته. 

كما يضيي األديخ شيئًا فنيًا على المكان اله  يصيه، كما ييعل في أثناء 
دور باارا فاي تميياز     -فاي الرواياة   -وصيه لشخصية تاريخية حقيقية، ولاحدا 

المكان، وذلك عن طريق انتقا، الشخصيات من مكان آلخر، بل إن المكان يلعخ 
 (2)أحيانًا دورًا رطيسًا في اسبداع.

أن البيئة هي من األمور التي يهتم بها النقد التحليلي للعمل الرواطي،  كما
إذ أن البيئة امتداد للشخصية فهي تمالل الاو اله  يعيي فيه اسنسان، وقد تكاون  

 (3)البيئة هي تعبير عن إرادة إنسانية من جانخ الرواطي.

ى البيئاة  وبيئة الرواية هي حقيقتها المكانياة والزمانياة، ويتااه األدبااء إلا     
المحليااة أو اللااون المحلااي بااإبراا  فااي الروايااة، ويحاااولون عكااس أثاار البيئااة          
الطبيعية التي يحيون فيها في أنيسهم، وقد ياعل الكاتخ البيئة إرهاصًا بالحواد  

أ  أن تقااوم البيئاة باادور التنبااوء   (4)التاي سااتقع فيماا بعااد سااارة كانات أم محزنااة.   
 بالليخ والتمهيد له.

يتض  أن هنا  وظاطف خاصة بالمكان داخل الن؟  ،ما تقدم وبناًء على
 لهاا،  حصار  ال التي المللقة مقصوراته في " اليضاء / منها أن المكان الرواطي،
 (5) ."المكان وظيية هي هه  .مكاليًا الزمن على يحتو 

                                                           
 79قاسم، سيزا أحمد، مرجع سبق ذكر ، ص ( 1)
عبد الاواد، إبراهيم نصر الدين، الرواية في أدي دافيد شحر، دراسة نقدية لرواياة  قصار   ( 2)

األواني المحطمة ، رساالة ماجساتير غيار منشاورة، قسام الللاة العبرياة، كلياة اآلداي، جامعاة          
 236، ص 1994عين شمس، 

، 110، العادد  ويليك، رينياه، ميااهيم نقدياة، ترجماة محماد عصايور، سلسالة عاالم المعرفاة         ( 3)
 231، ص1987

 108، ص1955نام، محمد يوسف، فن القصة، بيروت، الطبعة األولى، ( 4)
باشااالر، غاسااتون، جماليااات المكااان، ترجمااة غالااخ هلسااا، المؤسسااة الاامعيااة للدراسااات   ( 5)

 39، ص1984والنشر والتوايع، بيروت، الطبعة الالانية، 
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 الهوية وهو  .اسنسان في الزمن امتداد يشكل اله  هو األصلي فالمكان
 يتم التي الصورة تكوين إلى يمتد وهو  .الهات عن للتعريفصورًا   ترسم التي

 أن أ  المكاان. ب الهوياة تارتب    ولاهلك ، والعاالم  اليارد  باين  العالقاة  رصاد  عبرها
. العاالم  فاي  بداياتاه  اسنسان ياد خالله ومن شيء، كل على ببصمته يلقي المكان
 .هوية اسنسان فقدت المكان قدف  فإن

ومن هنا يمكن القو، إن المكان هو الكيان االجتماعي اله  يحتو  على 
خالصااة التياعاال بااين اسنسااان وماتمعااه. وماان خااال، المكااان نسااتطيع قااراءة        

 (1)سيكولوجية ساكنيه وطريقة حياتهم وكييية تعاملهم مع الطبيعة.

ومما الشاك فياه أن ناوع المكاان ياؤثر فاي أخاال  وعاادات الشخصايات          
تتحاار  علااى أرضااه، ومسااتوى المواقااف التااي تحااد  فااي إطااار ، واتاااا    التااي 

 (2)الصراع اله  يدور داخله.

أنه يعد عاماًل مساعدًا في معرفة الشخصاية   -كهلك-وظاطف المكانومن 
الراوية بشكل أعمق، كهلك يمالل المكان اسطار اله  تقع بداخله األحادا  داخال   

 الن؟ األدبي.

 ألدب العبري الحديثصورة القدس في اثانيًا: 

 فهاي  مقدسة، أرضًا باعتبارها عظيمة، مكانة التاري  عبر القدس تحتل
 قديماة  لحضاارات  وآثاار  بهاا مقدساات   ، الشاغل السياسة الحديث، وشلل محور
 والصاراعات الحضاارية   ، اليرياد  االساتراتياي  موقعهاا  إلاى  إضاافة  عريقاة، 
 كلها أمور تبرا أهمية المدينة وعظمتها.  عليها، المتعاقبة

 عالقاة  ولهاا  ، والقدساية  تعناي الطهاارة والبركاة    (3) والقادس فاي الللاة   
 ، واليهودياة  ، والارو.. وتقدساها الاديانات الساماوية الاالال ، اسساالمية       بالدين،

 والنصرانية.

                                                           
 16،  ص1986الشؤن الالقافية العامة، بلدادالنصير، ياسين، الرواية والمكان، دار  (1)
عالمااان عبااد اليتااا.، بناااء الروايااة: دراسااة فااي الروايااة المصاارية،مكتبة الشااباي، القاااهرة،   ( 2)

 59، ص1982
ابن منظور، أبو اليضل جما، الادين محماد بان مكارم اسفريقاي المصار ، لساان          -أنظر: ( 3)

 168، ص1968لبنان،  العري،  المالد السادس، دار صادر، بيروت،
أناايس، إبااراهيم ورفاقااه، المعااام الوسااي ، مااادة  قاادس ، مكتبااة الشاارو  الدوليااة،      -         

 719، ص2004الطبعة الرابعة، 
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 عليها، المتتالية الحضارات إلى تعود كاليرة أسماء المقدسة البقعة ولهه 
  بل ربما يندر أن ناد مديناة قاد تعاددت أساماوها واختلاف      سكنتها، التي واألمم 

وماان هااه   (1)فااي تقوياال هااه  األسااماء علااى نحااو مااا ناااد فااي أورشااليم القاادس.   
 (2)األسماء: القدس، وأورشاليم، ويبوس.

والالفاات للنظاار هااو أنااه رغاام أن القاادس، فااي الوجاادان اليهااود ، تحتاال   
هه  المدينة تتسم بتناق،، واادواجية شديدة عند  فإنلها، مكانة مركزية ال ماليل 

كما يتضا  مان نصاوص    ، اليهود، وهه  االادواجية مستمرة قديمًا وحديالًا  قديمًا
العهااد القااديم التااي تتااراو. بااين التعبياار عاان المدينااة علااى أنهااا المدينااة المقدسااة،   
ومدينة الري، ومدينة داود، وبين التعبير عنها على أنها المدينة الزانية الناساة،  

ماان خااال، تعاماال األدي العباار  الحااديث مااع هااه        ،والمدينااة الوثنيااة. وحااديالاً  
لتعبير عنها بين كونها مدينة مخيياة، ومديناة ال تاساد الحلام     فقد تراو. ا ،المدينة

 الصهيوني، وبين كونها نموذج للكما، والخالص.

أمااا مااا يتعلااق بالنصااوص الدينيااة اليهوديااة التااي تناولاات القاادس، فماان       
أن هااه  الصااورة تراوحاات بااين التعبياار عاان المدينااة علااى أنهااا المدينااة   المالحاا 

حيث تعارف المديناة بقنهاا المديناة     ى ساطر المدن، المقدسة، التي فضلها الري عل
مالاال إشااعيا، وهاام    –المقدسااة وأنهااا مدينااة الااري.  واألنبياااء رأكالاار ماان ماارة      

يحاربون من أجل تطهيار عباادة الاري مان أجال مقاوماة عباادة األوثاان، وهكاها          
حيظاات فااي ذاكاارة اليهااود وكاال شااعوي الشاار  القااديم باباال وآشااور واليونااان،      

يحاااربون ماان أجاال تطهياار العبااادة للااري، ماان أجاال الحريااة        وملااو  إسااراطيل 
وبين كونها المدينة الناساة الزانياة، والمديناة اللريباة غيار المقدساة،       (3)القومية. 

التاي تاليار   دينة القبيحة العلمانية الياسدة والمومدينة اللعنات والويالت والخراي، 
 االشمئزاا.

  

                                                           
إدريااس، محمااد جااالء، أورشااليم القاادس فااي اليكاار الااديني اسسااراطيلي، المصاارية للتسااويق    (1)

 17، ص 2012والتوايع، القاهرة، الطبعة الالانية، 
 30 -18إدريس، محمد جالء، المرجع السابق، ص  -أنظر: ( 2)

حسان، محماد خليياة، عروباة القادس فاي التااري  القاديم، رساالة المشار ، جامعااة            
 16 -9، ص1995، 4 -2القاهرة، المالد الرابع، األعداد 

 (, נדלה מ:2017/ 3/ 1פרץ, גילה, ירושלים עיר התמיד)( 3)
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للقدس:ومن األماللة الدالة على المكانة المهمة 

ֵחךְׁ -ִאם  ה כָּ ִם ֶאשְׁ לָּ רּושָּ ִמיִני--יְׁ ח יְׁ כַּ ק  ו.ִתשְׁ בַּ שֹוִני-ִתדְׁ ִחִכי ,לְׁ לֹא -ִאם--  לְׁ
ֵרִכי כְׁ ִם-לֹא ַאֲעֶלה, ֶאת-ִאם:ֶאזְׁ לַּ רּושָּ ִתי --יְׁ חָּ ל, רֹאש ִשמְׁ  (1).עַּ

ليلتصق لساني بحنكي إن لم  6تنسى يميني  إن نسيتك يا أورشليم ، 5
 أذكرك، إن لم أفضل أورشليم على أعظم فرحي

 كهلك من األماللة الدالة على أن القدس هي مدينة الري:

ֶיה לב ד, ִיהְׁ ֶאחָּ ֵשֶבט הָּ הַּ ִעיר--ּלֹו-וְׁ ִם, הָּ לַּ רּושָּ ן יְׁ עַּ מַּ ִוד, ּולְׁ ִדי דָּ בְׁ ן עַּ עַּ מַּ  לְׁ
ּה, ִמכֹל  ִתי בָּ רְׁ חַּ ֵאלֲאֶשר בָּ רָּ ֵטי ִישְׁ נֹו, ֶאֵתן ֵשֶבט לו .  ִשבְׁ ִלבְׁ ד-וְׁ ן ֱהיֹות--ֶאחָּ עַּ מַּ -לְׁ

ִויד דָּ ל-ִניר לְׁ ִדי כָּ בְׁ ש-עַּ ִתי ִלי, לָּ רְׁ חַּ ִעיר ֲאֶשר בָּ ִם, הָּ לַּ נַּי, ִבירּושָּ פָּ יִָּמים לְׁ ִמי הַּ ּום שְׁ
ם  (2).שָּ

المدينة التيي   جل اورشليمأجل عبدي داود ومن أو يكون له سبط واحد من 32
وأعطييي ابنييه سييبطًا واحييدًا ليكييون سييرا    36سييباا اسييرا يلأاخترتهييا ميين كييل 

لداود عبدي كل األيام أمامي في أورشيليم المدينية التيي اخترتهيا لنالسيي الضي        
 مي فيها.اس

األماللااة الدالااة علااى الصااورة الساالبية للقاادس داخاال نصااوص العهااد     أمااا
 القديم:

יו: יב הוָּה ֱאלֹהָּ ֵעיֵני יְׁ ע, בְׁ רַּ ש הָּ נִָּביא  וַּיַּעַּ יָּהּו הַּ מְׁ ֵני ִירְׁ נַּע, ִמִּלפְׁ ִמִפי --לֹא ִנכְׁ
הוָּה ִביעֹו,  יג.  יְׁ ד, ֲאֶשר ִהשְׁ רָּ ר, מָּ ֶנאצַּ דְׁ בּוכַּ ֶמֶלךְׁ נְׁ גַּם בַּ פֹו, -ֵבאלִֹהים; וֶַּיֶקש ֶאתוְׁ רְׁ עָּ

ַאֵמץ ֶאת בֹו, ִמשּוב, ֶאל-וַּיְׁ בָּ ֵאל-לְׁ רָּ הוָּה ֱאלֵֹהי ִישְׁ ל יד. יְׁ ם, -גַּם כָּ עָּ הָּ כֲֹהִנים וְׁ ֵרי הַּ שָּ
בּו למעול ל -ִהרְׁ עָּ אּו ֶאת-)ִלמְׁ מְׁ טַּ גֹוִים; וַּיְׁ כֹל, תֲֹעבֹות הַּ ל, כְׁ עַּ הוָּה, ֲאֶשר -( מַּ ֵבית יְׁ

ִדיש ִב  ִםִהקְׁ לָּ  (3).ירּושָּ

رمييا النبيي مين فيم     إلهيه و ليم يتواضي  اميام     إوعمل الشير فيي عينيي اليرب     12
نصير اليذي حلاليه بيال وصيله عنقيه        وتمرد ايضيا عليى المليك نبوخيذ    13الرب 

حتييى ان جمييي  ر سييا    14سييرا يلإلييه إلييى الييرب إوقييوق قلبييه عيين الرجييوع  
الكهنة والشعه اكثيروا الييانية حسيه كيل رجاسيات االميم ونيسيوا بيي  اليرب          

 الذي قدسه في اورشليم.
                                                           

 6 -5: 137תהלים: (1)
  36, 32: 11מלכים ב',  (2)
 14 -12: 36דברי הימים ב',  (3)

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=11&chapter=11&vmin=36&vmax=36
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=14&chapter=36&vmin=14&vmax=14


  اجلواد عبد الدين نصر إبراهيم د/                                                                      2017يونيه -2ج –العدد الواحد والثالثون  –جملة كلية اآلداب 

 
 

 

 ت فيها آلهة متعددة:المدينة أصبحت وثنية ع بدوكهلك ما يشير إلى أن 

הוָּה, גַּם ֶאת  ֲאֶשר ֲהִסרִֹתי, ֶאת-וַּיֹאֶמר יְׁ נַּי, כַּ ל פָּ ה ָאִסיר ֵמעַּ הּודָּ ִתי -יְׁ ַאסְׁ ֵאל; ּומָּ רָּ ִישְׁ
זֹאת ֲאֶשר-ֶאת ִעיר הַּ ִתי, ֶאת-הָּ רְׁ חַּ ֶאת-בָּ ִם, וְׁ לַּ רּושָּ ֶיה שְׁ -יְׁ ִתי ִיהְׁ רְׁ ִית, ֲאֶשר ָאמַּ בַּ ִמי הַּ

ם.  (1)שָּ

فقال الرب اني انزع يهوذا ايضا من اميامي كميا نزعي  اسيرا يل وأرفي  هيذ        
 المدينة التي اخترتها أورشليم والبي  الذي قل  يكون اسمي فيه.

 أيضًا ما يشير إلى أنها مدينة ناسة واانية:

ל ִני עַּ , וִַּתזְׁ ֵיךְׁ יָּפְׁ ִחי בְׁ טְׁ ִכי ֶאת-וִַּתבְׁ פְׁ ; וִַּתשְׁ ֵמךְׁ ִיךְׁ -שְׁ נּותַּ זְׁ לתַּ ל-עַּ :  ֶיִהי-עֹוֵבר, לֹו-כָּ
ל ֵאת כָּ ( ֶאת-וְׁ תְׁ רְׁ , לֹא זכרתי )זָּכַּ ִיךְׁ ֻנתַּ זְׁ תַּ ִיךְׁ וְׁ ִיךְׁ -תֹוֲעבֹתַּ עּורָּ ֵמי נְׁ יֹוֵתךְׁ ֵעירֹם --יְׁ ִבהְׁ

ִיית ֵמךְׁ הָּ דָּ בֹוֶסֶסת בְׁ יָּה, ִמתְׁ ֶערְׁ ל כג.  וְׁ ִהי, ַאֲחֵרי כָּ :-וַּיְׁ ֵתךְׁ עָּ ֻאם ֲאדֹנָּי   רָּ , נְׁ ךְׁ אֹוי אֹוי לָּ
הִוה ().יְׁ

 .فاتكل  على جمالك، وزني  على اسمك، وسكب  زناك على كل عابر فكان له

وفي كل رجاساتك وزناك لم تذكري أيام صباك، إذ كن  عريانة وعاريية وكني    
 وكان بعد كل شرك. ويل، ويل لك يقول السيد الرب. :مدوسة بدمك

وهااها التناااق، الااه  صاااحخ صااورة القاادس داخاال       ،هااه  االادواجيااة 
 .ناد  كهلك في طبيعتها الالرافية والسكانية ،نصوص العهد القديم

عباارة عان هضابة غيار مساتوية        فمن الناحية الالرافية ناد أن القادس 
قادمًا. أماا جوهاا فقاار  صاحراو        2469و 2130تمامًا يتراو. ارتياعها باين  

، وقااد تصاال إلااى خمااس درجااات تحاات الصااير صااييًا° 30تتااااوا فيااه الحاارارة 
كمااا أن التياااوت فااي الحاارارة كبياار بااين اللياال والنهااار، ومطرهااا شااتو     شااتاًء،

كاليارة تتيااوت   عياون  وإنماا تحاي  بهاا    ليس لها أنهار،  ،متوس ، ويندر بها الاللج
عهد لايس بالبعياد تعتماد     وكانت المدينة إلى .في غزارة الماء وصالحيته للشري

 (3) أساسًا على تاميع ميا  األمطار في صهاريج وآبار أعدت لهها اللرض 

القادس  أما من الناحية المعمارية والسكانية، فكما سبقت اسشاارة إلاى أن   
وذكرياتاه مساتمرة وقاطماة لادى كال       ، ومراحلاه، هي تاسيد للتاري ، بكل طبقاتاه 

                                                           
 27: 23מלכים ב', ( 1)
 22, 15: 16יחזקאל, ( 2)
الطبعاة  ظاظا، حسن، أبحاا  فاي اليكار اليهاود  ، دار القلام، دمشاق، دار العلاوم بياروت،         ( 3)

 20، ص1987األولى، 
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ر وأشوا . فهي مدينة ذات الصيات العظيماة  إنسان لديه أفكار وذكريات ومشاع
، وهااي المنباار التاااريخي لتاساايد وبلااورة األديااان التوحيديااة   والااهكريات العميقااة
اليهودياااة والمسااايحية واسساااالم، كماااا أنهاااا باااؤرة األحااادا       الالالثاااة األساساااية

التاريخياااة المرتبطاااة بقاااوة بااااهور الالقافاااة اسنساااانية، هاااه  الااااهور المرتبطاااة     
 والمتشابكة بعصور هه  المدينة بكل مراحلها وتطوراتها.

فهه  األمور   ال ينيصل عن الكيان الوجود  للمدينة ًايمالل كل هها جزء
األمار  وفي أرضها وفي أحاارها، ويحي  بآثارها ومبانيهاا.  متشبعة في فضاطها 
المدينااة صااياتها وسااماتها الخاصااة األاليااة، وهااي صاايات   الااه  أضاايى وأكسااخ

الزمن اله  يحاف  على الاهكريات فهاها هاو البعاد األالاي، وهاو البعاد المسايطر         
يشاعر  ، اله  يسير في شوارع المديناة،  على كيانها. ولهلك فإن الشخ؟ اللريخ

وأصااوات التاااري  التااي تتااردد فااي     ،بوجااود الاازمن، ويلااتق  إشااارات الماضااي   
ويشااعر بقاليااة المدينااة، وتالااار لديااه أشااوا  إلااى الللااز غياار          ،جنبااات المدينااة 

لرغبااة فااي كشااف ماهيااة وملاازى هااه  المحسااوس الااه  يحااي  بهااا، وتالااار لديااه ا
 (1). المدينة

اات كاليارًا وداطماًا    أاع التاي مياا   المصاادر   ،كهلك فاإن ماا يمياز المديناة    
وباار  التخاازين الموجااودة فااي   ،سااكانها، والعاادد المحاادود ماان العيااون واألوديااة 

وكاهلك األمطاار القليلاة وآباار المياا  الاوفياة، كال هاه  األماور           ،المدينة لم يكاف 
كانت وال تزا، تميز مدينة القدس. ومن األمور التي تميزها كهلك أنها مبنية فاي  
معظمها من األحاار، وتتض  هه  الطبيعة من كال البياوت الحارياة والاادران     

ومان   ،جاودة بهاا  الحارية واألسوار الحارية والقالع الحارياة ومان اآلثاار المو   
المباااني المقدسااة التااي بنياات فيهااا علااى ماادى األجيااا،، ماان قباال أبناااء الااديانات      
المختلية الهين أقاموا فيها وحتى المباني الحديالة في الوقات الاراهن. األمار الاه      
أضيى عليها صورة خاصة حيث يمتزج القديم مع الحديث، ويهوي الاديد داخل 

 (2)القديم.

 ،خار آتنااق،  هنا  أيضًا  ،تي تحتو  عليها المدينةوبحام التناقضات ال
د بهاا شاعوي وقومياات عديادة أقامات      وتناوع إنسااني. فيوجا    تنااق،  -هناا –وهو 

يها، حيث يتواجد بها اليهود إلى جانخ المسلمين والمسيحيين، وكهلك أبنااء كال   ف
كل الديانات واآلراء المختلية، وأبناء  ، واصحايالخارجمن الطواطف الهين أتوا 

 ،أبنااء االساتيطان القاديم   كل الطبقات االجتماعية والمهنية، فيي القدس اليوم ناد
                                                           

9, עמ'  1985כ"ץ, שרה, מראות בירושלים של דוד שחר, הוצ' עם עובד, ת"א, ( 1)
 שם, שם (2)



  اجلواد عبد الدين نصر إبراهيم د/                                                                      2017يونيه -2ج –العدد الواحد والثالثون  –جملة كلية اآلداب 

 
 

 

إلاى جاناخ    ،(2)وهام الحرياديم   (1)المدينة  ح َراس  נטורי קרתאوأعضاء جماعة

 ،ناااد فيهااا الرهبااان والراهبااات   العلمااانيين المعاصاارين باال وحتااى الملحاادين.    
والممسوساااون باااالان،   ،والااادراويي  المقدسااايين   ،وأصاااحاي المقاااام الرفياااع  

وأصاحاي العاهاات، والرساامون واألدبااء. هاي       ،إلى جانخ المتساولين  ،والتاار
تحتو  على تناوع وتلاون ساكاني عدياد جادًا، هاها التناوع الساكاني هاو الاه             إذًا

امااة فيهااا، وشااكل  يحاادد بدرجااة كبياارة الواقااع الماااد  فااي المدينااة، وطبيعااة اسق    
وهاه    ،السكنى لمواطنيها، وطبيعة المباني والمؤسسات في المدينة، هاه  المبااني  

ساواها فاي سااطر مادن العاالم. هاها إلاى جاناخ هاها:           تختلف عماالمؤسسات التي 
المدينة العتيقة بقحياطها وحواريها الضيقة والمظلمة وأسواقها الميعمة بالضايج، 

ومناااطق البناااء الحديالااة،  ،وفااي مقابلهااا المدينااة الحديالااة بسااكانها الااادد والقاادامى
الهضااي    المنااطق الساكنية التاي بنيات فاو     وإلى جاناخ  التي تمتد في الشوارع. 

توجااد األحياااء اليقياارة الضاايقة والمتواضااعة والعينااة   المحيطااة بالمدينااة القديمااة،
إلاى جاناخ األحيااء األرساتقراطية التاي بنيات علاى         ،بقفنيتها الضيقة والمزدحماة 

 (3) وتحتو  على حداطق عامة ومقاهي. ،مساحات شاسعة

 ،ةوأدياار ،كناااطسوفااي هااه  المدينااة ناااد مؤسسااات مساايحية باااراة      و 
 ،ومكتبااات ومتاااحف، وبقايااا آثااار  ،ومساااكن للرهبااان والراهبااات  ،وكاتاادراطيات

                                                           
تعتبر من أكالر فئات اليهود األرثوذكس، وهي ال تعترف بدولة إسراطيل، ألنها قامات علاى    (1)

يد نير من الكافرين الهين خرقوا مشيئة اهلل بعملهم وتدخلوا في صنعه بداًل من انتظار الماشي  
الموعود. وتعارض هه  الاماعة الاماعات الدينية األخارى التاي تقبال االشاترا  فاي حكوماة       

إلااى إبااالو األماام   1948الالدينيااة، وقااد سااارع أعضاااوها غااداة قيااام إسااراطيل عااام     إسااراطيل
المتحاادة باارأيهم فااي ضاارورة تاادويل مدينااة القاادس. أنظاار: المسااير ، عبااد الوهاااي محمااد،         
موساااوعة الميااااهيم والمصاااطلحات الصاااهيونية، مركاااز الدراساااات السياساااية واالساااتراتياية   

 400، ص1975باألهرام، 
 ويكيارون  الصاهيونية،  يعاادون  والاهين  التشادد،  فاي  الملاالين   اليهاود المتادينين   على يطلق( 2)

 .تقاي - ورع بعناى  "والميارد  حارياد    الحرياديم ، " اسام   جيتوياة  عزلاة  ويعيشون فاي  الدولة،
 أو اليهودياة    هاكيباا     الطاقياة  يرتادون  الاهين  كالمتادينين العااديين    ليساوا  و الحرياديم  
 مان  إساراطيل  فاي  العلمانياة  األحزاي مع اله  يتعامل القومي الديني للحزيالتابعين  المتدينين

 مالبس يرتدون لهؤالء جميعًا خالفًا " الحريديم" إن  الصهيونية. لايديولوجية منطلق اعتناقه
 سوداء قبعة للرأس، أسيل أسود غطاء ويرتدون الاو، حرارة كانت درجة أيا أسود، لون ذات

أنظار: الشاامي،    . ويتحدثون  الييديشاية  الوسطى القرون جو ويعيشون في  .ذقونهم ويرسلون
رشاد عبد اهلل، القوى الدينية في إسراطيل بين تكيير الدولة ولعبة السياسة، مالة عالم المعرفة، 

 244، ص1998،يونيو186العدد
 17כ"ץ, שרה, שם, עמ' ( 3)
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سااات ومقااابر ألولياااء اهلل المساايحيين، إلااى جانااخ ذلااك ناااد مؤس ،وشااواهد قبااور
، ومدارس دينية وماالس تشريعية ومحاكم عليا، الدين اسسالمي  مساجد ومآذن

وساون وغيرهاا، وباوارهاا مؤسساات دينياة      ،وأماكن للسقيا ،وحمامات عربية
يهوديااة  معابااد وماادارس دينيااة وحمامااات وباار  لتطهاار النساااء اليهوديااات ماان   

باسضااافة إلااى الحاااط     ،ودور للمساانين ،، ومالجااىء ومطاااب  لليقااراء  الحااي،
تالطاام صااورة المدينااة المتلونااة  ،اللربااي. كاال هااه  المؤسسااات والمباااني المختليااة

المتناقضة  ف والطبقات، كما أنها تاسد صورة المدينةوالطواط المتعددة القوميات
 حقًا في هه  المدينة يتعانق الحديث مع القاديم، العلمااني ماع الاديني،    (1)والمختلية.

 المعاصر مع العتيق.

فتااادر فااي األدي العباار  الحااديث،    ،أمااا عاان طريقااة تصااوير القاادس   
هاي   األدباي المكاان فاي اسباداع    قضاية تصاوير    ذ  بدء، إلاى أن   اسشارة، بادئ

عملية االنتقا، من ماا، الواقع ثالثاي األبعااد إلاى اليان      بسبخمسقلة معقدة جدًا، 
التي ال تحمل معها  ،إن المكان يحدد بالكلماتعلى الزمن والكلمات. حيث القاطم 

رموا المكان كموقع جلرافي موجود في الزمن ومحدد في مكان معين فق ، بل 
تحمل ما هو خارج المكان، ما يشير إلى ملازى المكاان فاي الاهاكرة     إن الكلمات 

تلااك الشااحنات التاريخياة، وماان األحارى المكااان الملاايء بالشاحنات مالاال القادس،     
فممااا ال شااك فيااه أن كلمااة     تامعاات علااى ماادى عاادة آالف ماان الساانين.       التااي

 القاادس  تاارتب  لاادى السااامع والقااارىء المساايحي أواًل بصااورة يسااوع ومكااان     
يوجااد لهااها الرمااز    ركااهلكرباار ، نيااس الشاايء لاادى المساالمين فيااي عااالمهم       ق

 اله  صعد ،تراكم رمز  خاص به ومختلف وهو: حصان سيدنا محمد ،المقدس
إلى السماء. وفي مقابل ذلك فبالنسبة لمليار ونصف المليار صيني فإن القدس  به

مااا، ليساات سااوى مدينااة شاااار وحااروي فااي الشاار  األوساا . كااهلك كاناات األع 
األدبيااة لادباااء اليهااود علااى ماادى ماطااة عااام األخياارة كاناات تعباار عاان القيااود         

 (2) االجتماعية الساطدة في كل جيل وتركت بصمتها على هؤالء األدباء.

فالقدس هي واقع ماد  في خريطة حياته. وكلما كان  ،لليهود وبالنسبة 
بعيدًا عان المديناة، مان ناحياة الزماان والمكاان، تظال القادس فاي نظار             اليهود 

أكالاار رمزيااة، وكلمااا كااان قريبااًا منهااا، يتحااو، الرمااز إلااى حقيقااة واقعيااة. فااي        
كانت القدس بالنسبة لهم رمز. اآلن   مشتتين  الماضي عندما كان معظم اليهود 

                                                           
 שם, שם( 1)
 32 -15, עמ' 1998, 38, כרך מדעי היהדותשקד, גרשון, ירושלים בספרות עברית, ( 2)
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لنيس سكن ماع الواقاع   بعد أن جعلهم الواقع يسكنون بها فإن الرمز الموجود في ا
 (1)سويًا.

ت سااتخدم القاادس كيكاارة أساسااية جاادًا فااي األدي العباار  الحااديث، وال      و
يمكاان أن نحصااي األعمااا، األدبيااة التااي تتحااد  عاان القاادس. حيااث إن القاادس       

فاي العاالم كتعبيار عان       شاعخ إساراطيل   تستخدم من قبال األدبااء كمارآة لوضاع     
عن مامل حنينه االجتمااعي والالقاافي    أشواقه إلى الخالص، من ناحية، وكتعبير

 (2)والديني والقومي من ناحية أخرى.

العبر  الحديث فاي األجياا، المتاقخرة،     األديوعند استعراض إبداعات 
عدد صاورها يتسااوى    التي تمالل فيها صورة هه  المدينة مكانًا مهمًا، ندر  أن 

فباليعال  يمكان القاو،: إن لكال     مع عدد األدباء الهين تعاملوا معها في إبداعاتهم، 
 (3) أديخ قدسه الخاصة به.

يباادو األماار غريبااًا للوهلااة األولااى، وهااها فااي األوصاااف وفااي التصااوير  
األدبي، وتلك االختالفات واألشكا، التي ال حصر لها حو، موضوع واحاد، مان   

وحتاى   ،شقنها أن تصب  قاوس قاز. كبيار جادًا، يبادأ مان القطاخ األكالار إياابياة         
ن األكالر سلبية: القادس المالالياة الرومانساية المديناة العايباة المنساوجة ما       القطخ 

، الملالمة بقوشاحة وأقنعاة الحناين     القدس العلياالخيا، واألحالم واألوهام، وهي  
المدينااة الماديااة  ،القاادس الساايلى   إلااى جانااخزيقيااة، الصااوفي واألشااوا  الميتافي

 الحقيقية الرمادية اليقيرة الباطسة.

االادواجية لصورة هه  المدينة من الضارور  أن تاليار الدهشاة     إن هه 
تستخدم هه  المدينة كنموذج  ،في نهاية األمر ،والتعاخ، وخاصة عندما تعلم أنه

وكمالا، موضوعي للمحاكاة في اسبداع األدبي، فهي مدينة واقعية مادية، فحياتها 
مكان ال تتلير معطياته المادية وصياتها المميزة واضحة وال تقبل التقويل. فهي  

الالرافية والطبوغرافية المادية، كماا أن مناظرهاا الطبيعياة المادياة هاي حقااطق       
 مادية موضوعية.

باين   ،ماا هاو مصادر هاها الياار  الضاخم       :طر. تساو، مهم وهوهنا ي و
وبين تاسيدها اليني الخيالي؟ ولماذا يصب  شيء  ،الشيء الواقعي)مدينة القدس(
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هاال حقااًا أن هااها  معااين، ومحاادد مصاادرًا لتاساايدات عدياادة جاادًا وقطبيااة جاادًا؟     
  القدس  بالتحديد .المصدر نابع من هها الشيء: 

تباااين الأن  تااادر اسشااارة إلااى ،وفااي محاولااة لساابر أغااوار هااه  القضااية
يساتلزم الوقاوف    في طريقة التعبير عن القدس في األعما، األدبياة ، ختالف الوا

 .النقاطمن عند الكالير 

 ،فااي فتاارة اسسااتيطان   الحااديث األدي العباار  أن ى هااي:األولاا النقطااة
فاي هاها    في فترة االنتداي، كانت القدس تشلل مكانة هامشية نسابياً  ،وبشكل عام

، وبعاد أن أصابحت فلسااطين   1918فمناه نهاياة الحاري العالمياة األولاى      ، األدي
، كاناات تاال أبيااخ هااي الحااديث تمالاال مكانااًا مركزيااًا علااى خريطااة األدي العباار 

مركز الالقافة العبرية الحديالة، ولايس القادس. فياي تال أبياخ تطاورت واادهارت        
 وفيهاا نماا األدي العبار     ،المؤسسة األدبياة، وفاي تال أبياخ اساتقر كباار األدبااء       

 ،وكاهلك المسار. والموسايقى    ،، ومعظم ماالت هه  اليتارة صادرت بهاا   الحديث
رت فاي تال أبياخ. أ  أناه مان وجهاة نظار الالقافاة         وغيرها من الينون كلها ااده

 1 .الحديث فإن تل أبيخ هي العاصمة وبها تكونت نواة األدي العبر  ،العبرية

لام يكان    ،وراء مهااجر  تلاك اليتارة    ،األمر اله  يعكس حقيقة أن الدافع
بل  ،دينيًا وإنما كان برجماتيًا نيعيًا، ومن ثم لم تمالل القدس مركزًا للالقافة العبرية

 كانت تل أبيخ هي الوجهة المركزية التي توجه إليها أدباء تلك اليترة.

 -1873)חיים נחמן ביאליק بيالياااكحااااييم نحماااان ن أوجااادير بالاااهكر  
اختار تل  ،عشرينيات القرن العشريناية في بد فلسطين،اله  جاء إلى (، 1934

عانااونيوسااف  لشااموطيلااه. وفااي مقاباال ذلااك اختااار   أبيااخ ولاايس القاادس مقااراً 
فاااااي عشاااارينيات القااااارن  ، الااااه  هاااااجر   (1970 -1887) שמואל יוסף עגנון

القدس كمقر إقامة داطم. ولكن هها االختيار هو فاي إطاار الاناو. عان      ،العشرين
 أسابابه وليس المتبع في ذلك الوقت. فقد كاان هاها االختياار لاه      ،الشاطع والمقلوف

ولاايس مااع مشااكلة  جوهريااةيتعاماال مااع مساااطل  ن عانااونأاأليديولوجيااة وهااي: 
فقد كان مهتمًا بالمساطل التاي تادور حاو، المواجهاة باين ماهياة وهوياة تال          ،فنية
أمااام ماهيااة وهويااة القاادس، ممااا يقااود فااي النهايااة إلااى تيضاايل الهويااة           ،أبيااخ

الااه  ماان  ،المقدساية، هااها التيضايل الااه  يصااحبه الاادخو، فااي جاد، مااع بيالياك     

                                                           
אריה, -העורך בן, הולצמן, אבנר, ירושלים בספרות, מתוך ירושלים בתקופת המנדט( 1)

 367, עמ' 2003יהושע, העשייה והמורשת, הוצ' משכנעת שאננים, ירושלים, 
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افترض أن عانون سيمالل جزءًا من الاماعاة األدبياة المتطاورة فاي     البديهي أنه 
 (1) تل أبيخ.

كاان   ،بالرغم من أن مركز الالقل للمؤسسة األدبيةأنه  ة هي:الالاني النقطة
في تل أبيخ، رغم ذلك فإن القدس كانت ت قدم بتوسع فاي أدي هاه  المرحلاة، فقاد     

قيمتهااا بااالطبع بساابخ  كاناات حاضاارة فااي إبااداعات الكالياار ماان األدباااء  وهااها       
التطر  لما تمالله في الوقت الراهن. بسبخ الرغبة في كهلك التاريخية والدينية، و

أو  ،موجودة في إبداعات األدبااء القااطنين فاي القادس     ،وكانت الكتابة عن القدس
 الهين يمكالون فيها ليترات امنية قصيرة، أو من تصادف وجودهم بها. 

بلااور  ،التااي اسااتمرت علااى ماادى ثالثااين عاماااً   ،وخااال، فتاارة االنتااداي 
االستيطان اليهود  فاي فلساطين مؤسسااته وأطار حياتاه فاي مختلاف الماااالت:         
االقتصاد واالستيطان والتعليم واسعالم والسياسة ونظام الحكم الداخلي والاهااا  
السياسي واألمناي والبنياة التحتياة. كماا كانات هاه  أيضاًا فتارة اادهاار وتقسايس           

عااد الباادايات المؤقتااة  القلااخ منهااا األدي. فب وفااي ،افااة العبريااة بكاال مااالتهااا الالق
تارة صامت وخاراي فاي أثنااء الحاري       ة في فتارة الهاارة الالانياة، وبعاد ف    المبعالر

مطبوعاات   ،القارن العشارين   مع بداياة عشارينيات   ،رصدالعالمية األولى، يمكن 
الوجود مالل: مااالت   بواسطة المؤسسات التي مكنتها من رصينة،ألعما، أدبية 

أدبية ومالحق أدبية للصحافة اليومية، ودور نشر ومطابع، ومبادرات ومشااريع  
جم، ألعمااا، شااهيرة وغياار شااهيرة،   واألدي المتاار الحااديث، فااي األدي العباار  

ابة األدباء، وصالونات أدبياة، وأدبااء اعمااء كاانوا فاي حاد ذاتهام مؤسساات         ونق
ور العااري،، ومكتبااات لةعااارة، وكااهلك    قاطمااة بااهاتها، وأحاادا  أدبيااة للامهاا    
 (2)مسار. تعرض مسرحيات عبرية.

ويباادو أنااه لاان يكااون ماان الخطااق القااو، إن معظاام هااه  األنشااطة األدبيااة    
لالسااتيطان اليهااود   ،وجساادت اسبااداعات األدبياة الباااراة  ،حادثت فااي تاال أبياخ  

فكانت تل أبيخ هاي الساو  األدباي بكال      ،خالصة المشروع الصهيوني ،الحديث
معنى الكلمة، وبطبيعة الحا، تركز فيها وحولها معظم األدبااء النشاطين، وكاهلك    

يهاا قبال الحاري العالمياة األولاى، وكاهلك هاؤالء        لاألدباء الكباار الاهين هااجروا إ   
الهين التحقوا بهم في عشرينيات وثالثينيات القرن العشارين، وكاها هاؤالء الاهين     

 وظهروا على الساحة األدبية مع بداية األربعينيات. فلسطين،وا في ولد

                                                           
 שם, שם( 1)
אביב, -, הוצ' הקיבוץ המאוחד, תל1933-1910שביט, זהר, החיים הספרותיים בא"י: ( 2)

 112, עמ' 1982
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لم تكن تل أبيخ مارد مكاان إقاماة ونشااط ألدباطهاا،      ،وخال، هه  اليترة
بل كانت مكان األحدا  في اسبداعات العديدة في ماا، الشعر والنالر. كاان أحاد   

(، 1967 -1885) יצחק דב ברקוביץهؤالء األدباء هو اسحق دوف بركوفيتس
اتخاه مان تال     ،وبشاكل باديهي   ،مان نيوياور    1928اله  هاجر إلى الابالد عاام   

اناادمج بركااوفيتس فااي الحياااة   ،أبيااخ مكانااًا سقامتااه، وخااال، ماادة امنيااة قصاايرة  
عن انطباعاته األولاى   ركتابةربدأ يعبر واألدبية في تل أبيخ تحت قيادة بياليك، 

التاي توثاق الشاهور     ،ولاى لبركاوفيتس  عن مدينته الاديدة. وتتسم االنطباعات األ
 ،بالحماس الشديد لمدينة المعاازات، ومان خاال، وصايه     ،األولى له في تل أبيخ

يتض  أن خريطة البالد في نظر  عبارة عن ماللث مكون من ثالثة أكواد رمزية 
وتساتخدم كباؤرة لتطاور الالقافاة      ،وهي: تل أبياخ التاي تمالال التاسايد الصاهيوني     

وأخيارًا القادس الماتاألة     (1)،سهل ارعين أو العبرية الحديالة، ثم مرج ابن عامر
التااي تعااود إلااى عصااور قديمااة. وبساابخ توسااالت أصاادقاء   ،والمليئااة بالااهكريات

بركوفيتس قام بزيارة القدس للمارة األولاى، ويمكان أن نادر  مان كالماه أناه لام         
أن يدة، علااى العكااس فقااد كااان متاارددًا بشاادة وخاااطف ماان    ييعاال ذلااك برغبااة شااد 

 ،تؤثر على التشبيه التاريخي الرفياع والمقادس للقادس    ،العالقة مع المدينة المادية
 (2)الملروس في خياله منه الطيولة.

  مااع ووليااة تحققاات تمامااًا، فقااد كااان لقااا وباليعاال، فااإن هااه  التوقعااات األ
أ  مان خاال، مقارناة عكساية      ، تال أبيباي   القدس في تلك اليترة يتم من منظور 

عوبة فاي هضامها. وبعاد    وبين القدس التي ياد صا  ،بين تل أبيخ القريبة من قلبه
رافياا،  مان خاال، ثماان خصاا، هاي: الال      ،أبياخ  ة بين القدس وتلأن دون مقارن

والطبوغرافياااا، والمناااام، والمنااااظر الطبيعياااة، والمعماااار، والالقافاااة، والاااهكاء،    
تتساام القادس   ين، جاااءت النتيااة الحتمياة هاي: إن   نساانية باين المادينت   والناحياة اس 

 تتساامباارو. حزينااة وكئيبااة، وذلااك مقاباال الرفاهيااة الكبياارة فااي تاال أبيااخ، التااي   
 ،وعلى عكاس تال أبياخ    .اللربةب فهنا  شعور ،أما في القدسوالبهاة،  بالسعادة

                                                           
القاديم   العهاد  واد  يزراعيال  أو  يزرعئيال  حساخ تساميته فاي     ( "יזרעאלעמק :بالعبرية( 1)

هااو ماارج واسااع بااين  ، 33: 6، وسيرالقضاااة: 16: 17أكالاار ماان موضااع، مالاال سااير يشااوع:
التقساايم اسدار   حسااخ لااواء الشااما، وتحديااًدا فااي  فااي الشااما، وجبااا، نااابلس الالياال منطقااة

يبلاااو طولاااه  .وطبرياااا جناااين ،حيياااا :أطرافاااه ماللاااث صاااورته علاااى شاااكل .اسساااراطيلّي
وهاو الملايء باالبؤر االساتيطانية     . كام  351ومساحته الكليَّة  كم 19وعرضه المتوس   كم 40

ולד, רלי, עמק יזרעאל, מבנה الزراعيااااة، ويساااااتخدم كابهاااااة لتاساااايد الصاااااهيونية. أنظااااار:  
 2010וטקטוניקה, משרד התשתיות הלאומיות, דצמבר, 

 372, שם, עמ' הולצמן, אבנר( 2)
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 ،مليئااة بقشااخاص مخييااين ماان الرهبااان    ،المدينااة التااي كلهااا يهااود، فااإن القاادس   
باقنهم   ،وشاعور  ،عهاارالهين يسيرون في شو ،والمسلمين المتشددين ،والقساوسة

التي صهرت اليرو  بين مسق   ،. وعلى عكس تل أبيخيتملكهم ،أصحاي البيت
مااا  ،فااإن القاادس ،وخلقاات نموذجااًا إنسااانيًا موحاادًا لليهااود  الاديااد ،رأس سااكانها

. وعلى عكس تل لية لامهور الطواطف المتامعة بهاويات المختاالت تحتي  باله
وتحيا الحاضر مان خاال،    ،أبيخ الدينامية المتاددة، والتي تخيق بحماس الشباي

تطلع إلى المستقبل، يوجد في القدس ما يشبه المتحف المتامد للماضاي اليهاود    
لشااعور بمختلااف عصااور . حتااى اللقاااء المنشااود مااع الحاااط  اللربااي ال يالياار ا       

  (1).باللربة المصاحخ للمدينة القديمةالمتوقع، وال يزي  الشعور 

الااهين  ،ولاام يكاان بركااوفيتس أو، األدباااء العبااريين فااي العصاار الحااديث  
יוסף חיים شعروا باللربة تاا  القدس. فقد كان هنا  أيضًا يوساف حااييم برينار   

 ماان هنااا   מכאן ומכאן فااي قصااته ،الااه  شاابه القاادس(، 1881-1921 ברנר

وساار علاى الادري نيساه      (2).بالزانية التي تتاجر بقداستها،  1911عام وهنا   
 תנובה فااااي روايتااااه  (، 1970 -1890)אביגדור המאיריأفيااااادور همئياااار  

وباعااة  ،حياث صااور القادس علااى أنهاا سااو ، وقاوادين     ،1934عام  محصاو،  
  (3)ورطانة مضطربة. ،وضوضاء ،وقمامة ،جاطلين

אורי צבי وضاامن هااه  الماموعااة ماان األدباااء أور  تساايي جرينباارج      
حياث ينظار بقساى     ،في عشرينيات القرن العشارين (، 1981 -1896) גרינברג

 (4).وأصبحت ملك األجانخ ،وبكآبة إلى المدينة التي سلبت من أصحابها

وفقاااًا لاااروا     ،أن كااال أدياااخ يصاااور القااادس فاااي إبداعاااه       ،يتضااا  إذاً 
كانت تحكمهم وجهة ، الهين سبقت اسشارة إليهم، األيديولوجية  فماموعة األدباء

بإنشاااء وطاان قااومي  ،نظاار صااهيونية حااادة. تاارى أنااه تاساايدًا للحلاام الصااهيوني 
لليهود في فلسطين، فإن القادس ال تصال ، حساخ رأيهام، كمكاناًا مناسابًا لتاسايد        

دس وتاال أبيااخ، فوجاادوا أن تاال أبيااخ هااي    هااها الحلاام. وعقاادوا مقارنااة بااين القاا   
نها مديناة جديادة، جمياع ساكانها مان      ألوذلك  ،النموذج األفضل لتاسيد هها الحلم

، مدينااة تماان  قاطنيهااا شااعورًا بالسااعادة ألنهاام فااي وطاانهم الاديااد، مدينااة   اليهااود
بلورت جميع مؤسسات الماتماع الصاهيوني. أماا القادس فكانات تمانحهم شاعورًا        
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كآبة والحازن، مديناة أعاادت لهاؤالء األدبااء ذكرياات الاه، والمهاناة         الباللربة، و
والخوف، وذلك ألنه يسكنها المسلمون والنصاارى وغيارهم ولايس اليهاود فقا ،      
األماار الااه  يسااتحيل معااه أن تصااب  تاساايدًا للحلاام الصااهيوني. وتااادر اسشااارة 

ويلة، ولم يولدوا موا في المدينة فترة امنية طهنار إلى أن هؤالء األدباء لم يقير
 بها، بل أقاموا بها فترة امنية قصيرة.

ماان  ، كمكااان مقاادس راٍ وفااي مقاباال ذلااك ناااد تعيياارًا آخاار عاان القاادس
ألشاعار  هاها التعبيار يمياز معظام ا     ،وكواقع ماد  حقير من ناحياة أخارى  ناحية، 

وإحادى  القارن العشارين،   أربعينيات منه عشرينيات حتى  ،التي كتبت عن القدس
، الاه   (1949 -1884) יהודה קרניاألماللة الباراة على ذلك إبداع يهودا قرني

في فترة الهاارة الالالالاة.    ،عشرات القصاطد عن القدس منه مايئه إلى البالد كتخ
أقوا، دينية عن الطهارة والكما، والهدوء والنور والسامو   ،من ناحية ،فيوجد بها

فيهاا   تنتشار  ،ومان ناحياة أخارى    ،ةوالشعور بالحضور اسلهاي الاه  يلاف المدينا    
شااوهم الشاااعر متتياااهو ويقاادم  (1)غياار اليهااود.أوصاااف ممياازة حااادة لسااكانها  

 ،ور والقادس   ص ا  ור וירושליםצفي ديوانه(، 1937 -1893) מתתיהו שוהם

فاي   ،وسايادة االارو.   ،وكرماز لارو. النباؤة اسساراطيلية     ،القدس كرماز روحااني  
وهناا  تعبيار حااد     مقابل القدس التي تشير إلى المادية، والوثنية وسايادة الاساد.  

ل عظماي  و مديناة مهدماة  و حزينااة ،    عان كآباة القادس وحزنهاا وكقنهاا  هيكا      
  (2)عبر عنه يهودا عميحا . 

ناابع مان الموقاف     ،إن المقام المشتر  بين كال اسباداعات الساالية الاهكر    
هم ينظرون إليها مان الخاارج. فلام يكان مان بيانهم مان        األساسي ألصحابها بصيت

رباا  حياتااه بالقاادس، فاماايعهم مكالااوا بهااا كضاايوف لوقاات قصااير، أو طوياال،       
ورصدوا فق  المناظر الخارجية للمدينة، وهي التي تالطمت مع توقعاتهم المسبقة 
عن المدينة. جميعهم شعروا بشكل أساسي بكيانها المتناق،: آثار قديمة ومقدسة 

ى جانخ توتر بين يهود المديناة وباين الطواطاف المسايحية واسساالمية السااكنة       إل
جااو كئيااخ وخااوف  غربااة، وبهااا، وشااعور بصااياء الاارو. وسااموها إلااى جانااخ    

 وغموض.

وهنا  ماموعة ثالالة كرست أعمالها لتصوير القدس، وهاي تتكاون مان    
تمالال  ولاهلك كانات   وا إليهاا مناه الصالر.    األدباء الهين ولادوا فاي المديناة أو جااء    

                                                           
, ג' מאזניםמירון, דן, ושמיר, משה, האיש בפירצה: שירי יהודה קרני בשלושה כרכים, ( 1)

  6 -3, עמ' 1992ס"ו, אוגסט 
  אסף,שמחה, שם( 2)
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، التي ظلت تله  إبداعاتهم بعد ذلك. وهه  الماموعة ذكريات الصباالنسبة لهم ب
وتنقساام إلااى عاادة ماموعااات فرعيااة. يوجااد ماان بياانهم أبناااء      ،الاارتضاام أدباااء ك  

، (1969 -1886)יהודה בורלאاسسااتيطان الشاارقي القااديم مالاال يهااودا بااورال    
وآخارين هااجروا إلاى    ، 1936موالياد   אברהם ב. יהושעوأفراهام ي. يهوشواع

البالد في سن مبكرة وجاءوا للسكنى في القدس فاي طياولتهم. ومان بيانهم عازرا      
، مااان موالياااد يوغساااالفيا، وهااااجر إلاااى (1907-1993 )עזרא המנחםهمااانحم
 -1914) יעקב אורלנד، ونشق في المدينة القديمة ، ويعقوي أورلند1914البالد 
بعد أن هاجر إلى البالد عام  ،تقر مع والديه في القدسفي أوكرانيا واس(، 2002
סימטת  ، وخلد ذكرى حياته في القدس من خال، إبداعه الشعر  الشاامل 1921

باطهم في المديناة  آوهنا  أدباء استقر  (1).1987عام  اقا  األحباش   החבשים
فااي فتاارة الهااارات األولااى، وهاام أنيسااهم ولاادوا وتربااوا فااي القاادس فااي فتاارة         

، الااه  كاارس (1974 -1920)יהודה האזרחיمالاال يهااودا هااإاراحي ،االنتااداي
 -1915) موالياد  יגאל קמחיكتابته منه صبا  عن البيئة المقدسية، وياق، قمحاي 

هنااا   . وبااالطبع(1961 -1889)דב קמחי اباان األديااخ دوف قمحااي  (، 1993
فرو  كبيرة بين اسبداعات من ناحية التوقيت ومن ناحية ظروف كتابتهاا. ومان   

. 1948الواض  مالاًل أن مقدار الشو  والحنين إلى القدس تللخ بشدة بعد حري 
وهي المديناة المنشاطرة   ، 1948م التعامل مع القدس قبل حري وبمالالية باراة ت

 – 1918)יצחק שלוسااحق شاااليفإبااداع ا ،المهاددة. والمالااا، البااارا علااى ذلااك 
القااارن  ثالثينيااات الااه  ترعاارع وتعلااام فااي القااادس فااي عشااارينيات و     ،(1992

، التي  سيميونية مقدسية  סימפוניה ירושלמית الطويلةوهي قصيدته العشرين،
، وهاااي بمالابااة نشاايد وطنااي احتيااالي شخصاااي     1948فااي نهايااة حااري     كتبهااا 

 ،مكتوباة بشاكل يانم عان معرفاة عميقاة       ،وصهيوني معًا، والمقدمة كهدية للمدينة
 (2)وشعور باالنتماء لكل أحياطها وأماكنها.

 هاو:  أمران مهماان  األمار األو،   هو أن هنا  ،تقدمفيما  ،مامل القو،و
مكاناة هامشاية فاي األدي العبار  الحاديث، وخاصاة فاي فتارة          احتلات أن القدس 

ألن أدباااء ، تلااك اليتاارة، شااعروا ، االنتاداي البريطاااني والحااري العالميااة األولاى  
فيها باللربة والكآبة، وألنها ماا االات تحاتي  بالقومياات والطواطاف مان مختلاف        

اللنيااة، التااي  مقاباال االحتياااء بمدينااة تاال أبيااخ، المدينااة الادياادة    وذلااك األديااان. 

                                                           
 (נדלה מ: 2017/ 2/ 14אורבך, לילי, מיפוי אפשרויות של עיצוב ירושלים בספרות, )( 1)

 386עמ'  הולצמן, אבנר, ( 2)

http://www.amalnet.k12.il/meida/sifrut/alon/asi14014.htm
http://www.amalnet.k12.il/meida/sifrut/alon/asi14014.htm
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عاان المسااتوطنين. وكااان ماان     وعباارتانتصااار الصااهيونية العلمانيااة،    جساادت
ن فاي  وا عن أنيسهم الشعور باللربة تاا  القادس، فلام تكا   الصعخ عليهم أن ينزع

 الاالوتية  في فلسطين.نظرهم سوى مارد أحد الايوي  

ومع اهتمام األدباء بتصوير  ،أنه في أعقاي تلك اليترة هو: األمر الالاني
القدس في إبداعاتهم، كانت هنا  اادواجية وتناق، في تصاوير القادس، تاراو.    

المديناة العتيقاة   ادواجية بين التعبير عن القدس علاى أنهاا   وهه  اال ،هها التناق،
كيان شانيع،  الباطسة، التي يمالل فيها اليهود أقلية مهينة وباطسة، وقدمت على أنها 

 القدس يعرف بــــفيما  ،وغريخ وغير ميهوم يالير الرعخ واالشمئزاا والخوف
رومانسااية العايبااة  وبااين التعبياار عنهااا علااى أنهااا المدينااة المالاليااة ال      الساايلى . 

المنسوجة مان الخياا، واألحاالم واألوهاام، وعلاى أنهاا مصادر الحسان والقداساة          
، فيماااا يعااارف  ة الخاصاااةيساااالقد والكماااا،، التاااي ال تااازا، محاطاااة بهالاااة مااان    

  القدس العليا .بـــــ

ين النظارتين   القادس العلياا  و القادس السايلى ، كانات هناا         وبين هاات 
ماان إلااى القاادس نظاار أدباوهااا ثااال  ماموعااات ماان األدباااء، الماموعااة األولااى 

وتااقثروا  ،ااروهااا ليتاارة قصاايرة أو طويلااة   وأ، ولاام يقومااوا بزيارتهااا  ،الخااارج
ي أ  كانت القادس فا   ،وعبروا عنها بشكل سلبيالخارجية.  بمناظرهابشكل عام 

 إبداع هؤالء هي  القدس السيلى .

بيوتًا في القدس لها هي ماموعة األدباء التي اتخهت والماموعة الالانية 
، وجمعات  وأقاموا فيها، وكانت في فترة ثالثينياات وأربعبينياات القارن العشارين    

 القادس العلياا من ناحياة،     عان القادس كمكاان مقادس را ٍ     تعييار إبداعاتهم باين ال 
  .من ناحية أخرى القدس السيلى كواقع ماد  حقير بين التعبير عنها و

والماموعة الالالالة هي ماموعة األدباء الهين ولدوا وترباوا فاي القادس،    
فيهااا. فماان ناحيااة  كباارواوبعااد ساانوات عدياادة اتاهااوا إلااى وصااف المدينااة التااي  

ن كاا ومان ناحياة أخارى     ،فاي قصصاهم   رالقدسر طيولتهم مكان تصوير أرادوا
لديهم ميل كبير إلى توسايع مااا، الروياة، عان طرياق تصاوير شخصايات غيار         

 غياار أن الحقيقااة المهمااة فااي هااها الساايا  هااي أن هااه  الماموعااة ماان     .يهوديااة
األدباء، تقريبًا، لم تخص؟ مكانًا رطيسًا للشخصيات غير اليهودية. حياث يظهار   

ساالمين والمساايحين علااى أنهاام مااارد خياااالت، كمااا أن الم   ،لااديهم ،البريطااانيون
حاضرون، ولكن كشخصيات مسطحة في الخليية، لكن فاي مقابال ذلاك، نااد أن     
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  (1)الماهود األكبر تم تكريسه للشخصيات اليهودية التي جاءت في بؤرة القصة. 
طواطف واألديان والشعوي فالقدس عند هؤالء األدباء هي مكان التقاء بين أبناء ال

ساحة للمواجهة القومية الوحشية التي يناتج عنهاا   ، وفي نيس الوقت هي المختلية
تعكااس التاوتر الااه    ،وقاوع ضاحايا فااي كاال الااانبين. هااه  التناقضاات وغيرهاا      

وباين   ،النظارة المادياة   ماع القادس، باين   حساخ طريقتاه،    كٍلاألدباء، يتعامل معه 
 الحنين إلى مكان الطيولة اله  ال بديل عنه.

 مون ومكانتها في األدب العبري الحديثاألديبة عماليا كهانا كرثالثًا: 

 ،1926عاام   عاين حاارود  مساتوطنة   في  (2)ولدت عماليا كهانا كرمون
حيث يعد والديها مان مؤسساي المساتوطنة. وفاي شابابها انتقلات األسارة إلاى تال          

وكانات عضاوًا فاي     ، هرتزلياا   في المدرساة الالانوياة  عماليا حيث درست  ،أبيخ
علاام فااي القاادس، ودرساات فااي الاامعااة العبريااة  ،(3) هشااومير هتسااعير  منظمااة

 1948المكتبااات واألدي العباار  والللااة العبريااة والمقاارا. ومااع نهايااة حااري        
وعملت كعاملة اتصا، فاي مختلاف    ،التحقت بوحدة النقخ التابعة لكتاطخ البالما.

 الحتال، بئر سبع.  (4) يوآي  יואבالعمليات الحربية، بما في ذلك عملية

سافرت إلى سويسرا وانالتارا، حياث مكالات هناا  فتارة امنياة       بعد ذلك 
 (5).بعد ذلك إسراطيلعادت إلى ووأنابت ثالثة أوالد، تزوجت، وطويلة، 

                                                           
 391הולצמן, אבנר, שם, עמ'  (1)
مارأة اليهودياة   للمزيد من المعلومات عن حياة عماليا كرمون أنظر: ساالم، نااالء رأفات، ال   ( 2)

فاي األدي العباار  المعاصار، دار الالقافااة الادياادة للنشار والتوايااع، الطبعاة األولااى، القاااهرة،     
 58 -46، ص2015

هي منظمة شباي صاهيونية ذات أيديولوجياة   ", השומר הצעירمنظمة  هشومير هتسعير   ( 3)
، وتقسسات فاي الوالياات المتحادة المريكياة فاي       1913، كانات بادايتها فاي بولنادا عاام      ماركسة

', שנים ל'שומר הצעיר 100על המשמר:   עומדיםמן, נדב, ثالثينيااات القاارن العشاارين. أنظاار:   
2013/ 9/ 4, ידיעות אחרונות

باادأت عمليااة  الضااربات العشاار ، التااي قااام قاطااد العمليااة، ياااآ،    1948فااي أكتااوبر عااام  ( 4)
إيلون، بتلير اسمها إلى  عملية يوآي  على اسم  يوآي دوفم  أحد أعضاء البالما. اله  سق  
في الحري. وكانت العملية تهدف إلى ربا  منطقاة واد  الخليال فاي جناوي ووسا  فلساطين،        

د وبين منطقة النقخ، عن طريق اخترا  الحصار اله  فرضاه الاايي   التي سيطر عليها اليهو
 (, נדלה מן:2017/ 4/ 22, מבצע יואב, )אביגיל ,אורןוחיה , רגבالمصر  على النقخ. أنظر:

 2, עמ' 1982לבן, יוסף, עמליה כהנא כרמון, הוצ' אור עם, ת"א, -שה (5)
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وقد تركت إقامتها، خارج إسراطيل، أثرها عليها ساواء مان خاال، أناواع     
القص؟ وأشكالها، أو من خال، المؤثرات األدبية التي تشبعت بها. وهي نيساها  

بااقن األدي االناليااز  والروسااي همااا األقااري إليهااا. وكااان أو، ماان        اعترفاات
 -1904)שלמה גרודזנסקיاكتشف موهبتها وتيردها األدبي شلومو جرودانسكي

1972.)(1) 

أن كان عمرها  منه، توقيت فيه عن الكتابة الوقت اله وال تتهكر عماليا 
  اثنى عشر عامًا.

حيث ، (2) الموجة الاديدة جيل  عماليا كهانا كرمون هي إحدى أديباتو
إن هنا  مقامًا مشتركًا، بين أدباء هها الايل، يتعلاق بالموضاوعات التاي تناولهاا     

، ( -1939) ، وعاموس عاوا (  -1936)هؤالء األدباء وأبراهم أ.ي.يهوشواع
 (3)وعماليا كهانا كرمون.

 تحااات ساااقف واحاااد  عاااام  " בכפיפה אחת  القااات ماموعتهاااا األولاااى
تقييدًا كبيرًا من قبل النقد، وقد نبع هها التقييد مان تمياز وتيارد وأسالوي     ، 1966
 (  -1941)ויזלטיר מאיר . وقا، عنها الشاعر مئير فيزلتيرالخاص بها القص؟

ربماا يكاون    ،:  قص؟ راطعة جدًا بالعبرية لم تحد ، بطريقتها هاه ، مناه امان   
  (4)كبيرًا جدًا. 

اسياابية التي ربطت بين النقد وبينها منه بداية ولكن بالرغم من العالقة 
فقد كانت تحااو،   ،بينها وبين نقادهاجمعت إال أن هنا  عالقات غريبة  ،هاقطري

أن النقااد فاي    رأكالار مان مارة   رواعمت  ،بنيسها أن تنقد نيسها وأن تيسر نيسها
أحساان األحااوا،، ال ييهمونهااا، وفااي أسااوأ األحااوا،، يتنكاارون لهااا. وعلااى هااه      

                                                           
, 1998, ח' ה, הוצ' הקיבוץ המאוחד, ת"א, 1980 – 1880שקד, גרשון, הסיפורת העברית, ( 1)

 303עמ' 
 الموجااة الادياادة  أو  جياال الدولااة  هااو الاياال الااه  باادأ فااي نشاار بااواكير أعمالااه منااه          ( 2)

خمسينيات القرن العشرين. ومعظم أدباء هها الايل وصلوا إلى فلسطين من شر  أوروباا، أو  
أمضوا فترة انتقالية هااطمين علاى وجاوههم فاي بلادان غاري أوروباا وأمريكاا، قبال أن          بعد أن 

يههبوا إليها. وما يميز أدباء هه  المرحلة هاو النضاج وإمكانياة االطاالع علاى اآلداي العالمياة       
بللاتها األصلية، واالرتباط بصاورة أو باقخرى بالتقالياد اليهودياة التاي ترباوا عليهاا فاي البيئاة          

ة شاار  أوروبااا. أنظاار: الشااامي، رشاااد عبااد اهلل، عاااز النصاار، األدي اسسااراطيلي        اليهودياا
 19، ص1990، دار اليكر للدراسات والنشر والتوايع، القاهرة، 1967وحري 

, 6רבעון מעורב לספרות, גל'  ,סימן קריאהגרץ, נורית, מאורע דראמטי וזמנים אחרים, ( 3)
380, עמ' 1976מאי, 

 313שם, עמ' ( 4)
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الخلييااة كتباات نقاادًا علااى كااالم نقادهااا الااهين أثنااوا علااى ماموعتها تحاات سااقف     
واحد ، ولكنهم اكتشيوا، حسخ رأيها، أنه حتى فاي أقاوا، الالنااء هناا  عادم فهام       

 (1)لما كتبته.

وتعد كهانا كرماون مان أمهاات األدي النسااطي فاي إساراطيل وهاي أكالار         
(، وليئاااا 1956 -1887)דבורה ברוןخبااارة ممااان سااابقوها مالااال دباااورا باااارون  

(. وهاااي ال تميااال، حساااخ رأيهاااا، إلاااى  1911-1970)ליאה גולדברגجولااادبرج
 فاي  " למעלה במונטיפר"االهتمام بالقضايا التاريخية القومية، ولكن في قصتها 

 (2)أعلى مونتيير ، اضطرت إلى الحديث عن العالقات بين اليهود وبين األغيار.

باااداع األدباااي لهاااا، مااان القصااا؟ تطاااور اس ،ومالااال إباااداع أبنااااء جيلهاااا
القصيرة جدًا إلى القص؟ الطويلة، بالرغم من أنها في بداية طريقهاا األدباي لام    

 تؤيد هها التطور ولم تستحسنه.

بدأت عماليا كهانا كرمون فاي نشار أعمالهاا، بداياة فاي الصاحف، وبعاد        
ماموعتهاا  . ولكن القرن العشرين خمسينياتذلك الماالت األدبية، في منتصف 

 تحات ساقف واحاد  ، كتبات علاى مادى اثناا        " בכפיפה אחת  القصصية األولى
. وتحتو  على ثالثة أنواع من القص؟ وهي القصاة القصايرة جادًا،    عشر عامًا

التااي تحتااو  علااى أقاال ماان خمااس عشاارة صاايحة، والقصااة القصاايرة، والقصااة    
  فاي واد  أيلاون    وقمار  וירח בעמק איילון الطويلة. وكان عملها التالي رواية

  أناا  אני צמא למימיך ירושליםكانت نواة هه  الرواية هي قصة و، 1971عام 

، التااي صاادرت فااي الطبعااة الالانيااة ماان      1963لمياهااك يااا قاادس  عااام     ظمااآن
 (3)، ثم أصبحت أحد فصو، الراوية. ماموعة  تحت سقف واحد 

 إسااراطيلفااي أماااكن ومواقااع أثريااة متعااددة، فااي   قصصااهاوتقااع أحاادا  
 وخارجها: انالترا وبئر سبع والقدس ويافا. 

                                                           
כרמון, מונוגרפיה, הוצ' הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, ת"א, -רתוק, לילי, עמליה כהנא(1)

 148, עמ' 1986
 310שם,  (2)
 149רתוק, לילי, שם, עמ'  (3)
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ويباادو نالاار عماليااا كهانااا علااى أنااه نالاار يركااز علااى الياارد ولاايس علااى       
الماتمع، إلى جانخ  عدة قص؟ يمالل فيهاا الماتماع موضاوعًا مهماًا، وتصاور      

  (1)حالة الشحصيات في بع، القص؟ كازء من الحالة االجتماعية العامة.

أسلوي عماليا بقنه هو العنصر المركخ والمهم جدًا في إباداعها،  يتميز و
بتااداخل طبقااات أساالوبية مختليااة  أ  اسااتخدام تعبياارات ماان طبقااات   يتساامحيااث 

للويااة قديمااة معااًا. وهااه  الظاااهرة هااي إحاادى عناصاار تحوياال المعااروف إلااى        
باراة جدًا فاي قصصاها،    ظاهرة أو ما يسمى بظاهرة  ألتعايخ ، وهي  ،غريخ

وماان  ماان المقاارا،  تعبياارات نااادرة  يوجاادخاصااة فااي قصصااها األولااى. حيااث   و
، يتمياز  فإباداعها  (2).، ومن أدي العصاور الوساطى  ومن األدي الصوفي ،التلمود

وا مان المصاادر الدينياة المختلياة،     منه بدايته، باعتماد كبيار علاى إشاارات ورما    
 3وقد فعلت ذلك بلرض تعزيز وتقوية الشخصيات النساطية.

 ها:أعمال

 تحت سقف واحد  ماموعة قصصية تتكون من " בכפיפה אחת   
 1966سبع عشرة قصة  دار النشر مرحييا عام 

 وقمااار فاااي واد  أيلاااون ، رواياااة، كيباااوتس   " וירח בעמק אילון  
 1971عام  ـ،همؤحد

 حقو، ملناطيساية  ثالثياة، هكيباوتس همؤحاد،     " שדות מגנטיים" 
  1977عام  ،تل أبيخ

 ، عام في أعلى مونتييير ، هكيبوتس همؤحد" למעלה במונטיפר" 
1984  

 ، بيتهااا رافقتهااا فااي الطريااق إلااى   "  ליוויתי אותה בדרך לביתה" 
  1991عام  ،هكيبوتس همؤحد

                                                           
וכשפחות, על סיפור של –בלבן, אברהם, כששתיים ועוד שתיים יותר מארבע  -עיין:  (1)

 עמליה 
 363, עמ' 1976, מאי, 6לספרות, גל' , רבעון מעורב סימן קריאהכרמון, -כהנא 

 1-4-1977, דברזהבי, אלכס, פרפרים באור הפיסיקה,  
 157רתוק, לילי, שם, עמ'  (2)
האב בסיפורת שנות  –לפני המחנה", המרד הנשי בלשון [ ת]פלדמן, יעל, "עובר  (3)

  36, עמ' 2003, חורף 50, הוצ' הקיבוץ המאוחד, גלי עלי שיחהשמונים, 
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  نساااكن هناااا    خماااس قصااا؟ طويلاااة، هكيباااوتس      "כאן נגור" 
  1996همؤحد، عام 

  لقااااااء، لقااااااء مقتضاااااخ : " פגישה, חצי פגישה : סיפורי אהבה" 
  2006عام  ،قص؟ عاطيية، هكيبوتس همؤحد

1967عام  ،سويسراايورم بتينبرج، في (טיינברג)جاطزة 

 ،ع لادبااااء والشاااعراءاسبااادا(היצירה לסופרים ומשוררים)جاااطزة  
 1993، وعام 1980، وعام 1971عام 

1981عام  ،يوسف أريخاאריכא יוסףجاطزة 

 1985عام  ،برينر(ברנר)جاطزة 

جامعة بار  (אילן ע"ש ברטה וישראל ניומן-אוניברסיטת בר)جاطزة 
 1990عام  ،برتا ويسراطيل نيومان  باسم إيالن

 1994بياليك عام (ביאליק)جاطزة 

الملحنااااين فااااي  الكتاااااي ونقابااااة (אקו"ם ליצירה עיונית)جاااااطزة 
 1995عام  ،ر اليكاسبداع 

ع       ،يس الدول   ي ا     ا    ئ   ر(נשיא המדינה לספרות )جااااطزة 

1997 

2000ع    ،إسرائيل ا  ا   (לספרות ישראל)ج ئزة 

لق  ا ال  داه راش الة  رايي ا    לפילוסופיה דוקטור לשם כבוד תואר 

 2006ع    ،الفلسفي

 ا كرمون التي تناولت القدسدراسة تحليلية ألعمال عماليا كهانرابعًا: 

اله  اهبهه  عم ليه  اه ن   ارو  ع ع ل الق د       القصصيي ضمت ا عم ل

 و  يل : 

لمي هك ي  قد "، صدرت ا   ظمآع" "أن  אני צמא למימיך ירושליםقصي ""

""تح   ت س   ق" وا    د" ع   ل  ار ال ة   ر  בכפיפה אחת"البداي   ي ض   مل و م ع   ي

וירח "، وأخيرًا افص ل ا   رواي ي   1966ع    ،الطبعي ا ولى ،هكيب تس همؤ د

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%94%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%90&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%91%D7%A8-%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9F_%D7%A2%22%D7%A9_%D7%91%D7%A8%D7%98%D7%94_%D7%95%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%9C%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%9C%D7%A9%D7%9D_%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%9C%D7%A9%D7%9D_%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%93
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، ع     ع  ل  ار ال ة  ر هكيب   تس همؤ   د  ،""وقم  ر ا    وا ل أيل   ع"בעמק אילון

".70 -41الصفح ت ، 1971
(1)

 

""و  ل و    ظر البي  ت   ממראות הבית עם המדרגות המסוידות תכלתقص  ي ""

الطبع ي  "، ضمل و م عي" تحت سق" وا د، المطليي ب لل ع ا زرقالساللم  ذل

 91 -83الصفح ت ، 1971 ع   ،الث نيي

""إذا وج  دت اسهحس   نً  "، ض  مل و م ع  ي "تح  ت   נא מצאתי חן-אם"قص  ي

115- 101الصفح ت  ،1971 ، ع  الطبعي الث نيي ،سق" وا د"

تكه  ا أا  ع رًا"، ض  مل   س س   ع نعيم  ي""נעימה ששון כותבת שירים"قص  ي

 – 136، الص  فح ت 1971 ، ع    و م ع ي "تح  ت س  ق" وا   د"، الطبع ي الث ني  ي  

151 

إال أع  ،"ورغم أع إجم ل  عد  صفح ت هذش ا عم ل ال يهخطى السبعيل

وغ ز  ه ذش الص فح ت، وج  ته   الفري دة، وأهمي ي الم ض  د ا   ا    العب رل          

الحديث، يبرر االههم   بفكرة القد  ا  أ   عم لي  اه ن  ارو ع."
(2)

 

 ،هذا وسوف يتم تناول الدراسة التحليلية ألعمال عمالييا كهانيا كرميون   
 التي تناول  القدس، من خالل النقاا التالية:

 لعرض األعما -1
 لمياهك يا قدس" ظمآنقصة "أنا  - أ

 خوذ من قصيدة الشااعر اليمناي  قالعنوان مهها فإن  األديبة،حسخ شهادة 

  كيما بن اأفراهام   אברהם אבן קפמק أفراهام بن دافيد أو   אברהם בן  דוד 

  (3) أتيو  بالشعر والالناء لربي ." לאלי ותושבחות שיר אמלל"بعنوان 

فاي الاامعاة    )نوعاا وآشاير(   حو، قصة حخ بين طاالبين  األحدا تدور 
، على خليياة أياام الصاراع مان أجال إقاماة       1948قبل حري  ،العبرية في القدس

                                                           
 52, עמ' 2006ברונובסקי, יורם, ביקורת תהיה, הוצ' כרמל, ירושלים,  (1)
, תשרי תשל"ז, 9-10, חוב' בקורת ופרשנות"לב האור",  –כ"ץ, שרה, ירושלים  -עיין:  (2)

116 -92, עמ' 1976אוקטובר, 
כרמון אני צמא -לפי: מהלו, אביבה, השתקפותה של ירושלים בסיפורה של עמליה כהנא (3)

 .170)תשנ"ג(, עמ'  14, גל' עלון למורה וספרותלמימך ירושלים, 
 בית , הוצאתתימן שירי, צבי אברהם ,לאלי" נמצא ב: אידלזון ותושבחות שיר והשיר "אמלל 

 224,עמ' 1931,הברית ארצותלרבנים,  המדרש
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 وتحتو  القصة على حبكتاين  . خ عن طريق  نوعا سرد قصة الح. وت إسراطيل
ماا يحاد  لمديناة القادس، وحبكاة       تتمالل في أن البطلة تتوقاع شايئاً  ارجية حبكة خ
 يحاد  فاي حياتهاا    ًاما خاصا  شيئًا ناد  نوعا  البطلة، وكقنها تتوقعحيث  ةداخلي

تلقااي البطلااة بحالتهااا  ، وهااها التوقااع تلقيااه علااى القاادس.  كمااا   الروتينيااة والمقياادة
 وعلااى األماااكن ماان خااال، التركيااز علااى     ،النيسااية علااى الشخصاايات األخاارى   

مقارناة باين   ى عقاد  كماا تحتاو  القصاة علا    التي تقع فيها أحدا  القصاة.   القدس،
 وبين تل أبيخ.القدس 

التااي تصااور القصااة مدينااة القاادس،   علااى مسااتوى الحبكااة الخارجيااة،   و
  ياا بئر لميا  األمطاار، وللم  ،شقن ذ  ،، وقد كان لكل بيتتعاني من غياي الماء

، أما اليقراء فلهم أبار عمومية غير محمية، فنيةتامع من األسط  ومن األالتي ت
  األمر اله  أد  إلى كريه، ولونه مريخ، ويلتسل فيه األطيا،حيث شكل الماء 

وتؤكااد علاى اليقاار   اليقااراء والاهلاة، القصاة  وتصااور العلاال واألماراض.   انتشاار 
 الموجود في القدس.

يدعى  رولاو ، يقاوم بإعاداد بحاث عان مياا         ًاإناليزي ًاكما تصور مبشر
توجاد مياا     ،القادس  القدس. ويزعم أن في المخزن الكبير تحات جبال الهيكال فاي    

غزيرة. وهه  الميا  هي التي تمد بركة  هشيلوا.  بالماء، هه  البركاة التاي مناه    
 ،أيام العهد القديم وهاي موجاودة داخال ساور القادس، وكاهلك تماد  عاين البتاو،          

 وفي كال المكانين الماء بارد، وله مها  لهيه وخاص.

جمياًل،  آشاير  هاا  تارى  نوعاا  حبيب  أما علاى مساتوى الحبكاة الداخلياة،     
غير متوقعة.  هشخصية  متناقضة وتصرفاتفهو وتلقبه بقلقاي مختلية وغامضة، 

ال يوجااد  ،علااى امتااداد صاايحات القصااة كلهاااويظهاار ويختيااي. ساارعان مااا فهااو 
أو تعبيار عان توحياد كامال      عبير لساالمة وكماا، قصاة حاخ  نوعاا  و آشاير ،      ت

بينهما. على العكس، ناد حبهما يتمياز بالااذبياة والارف،، وبالتقااري والتباعاد      
، وكاهلك علاى   ورًا فاي منظوماة العالقاات بينهماا    غير الميسر. كما تلعخ الليرة د

 אצ"ל كعضاااو فاااي منظماااة   ،ييااارا  آشاااير  بشاااهوذ   ،األياااديولوجيالمساااتوى 

اسرهابية ايتسل  

                                                           
، وقبال أن تصادر عصابة األمام قرارهاا بيارض االنتاداي البريطااني علاى          1920في عاام   (1)

 الدفاع  في فلسطين. وبعد تقسيسها بإحدى عشرة سنة، وفاي  "הגנה"فلسطين، تقسست منظمة 
  אברהם תהומי ، انشقت عن المنظمة ماموعة مان القاادة واألعضااء بزعاماة      1931ربيع 

 אצ"לتهومي ، قاطد المنظمة في منطقة القدس، وأسسوا المنظمة العساكرية القومياة      أفراهام
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 "المطلية باللون األزرقالساللم  مناظر البي  ذي ة "منقص - ب

عرضااًا بالعماال فااي ماااا، االتصاااالت  ، قبلااتطالبااةتحكااي القصااة عاان 
ختبارات النهاطية. ولكان  مؤهلة لالحتى تكون ، التلييونية في أحد مراكز الشرطة

أرادت، مان خاال، عملهاا، أن    السبخ الحقيقي وراء قبولها، هها العمال، هاو أنهاا    
فاي مركاز   ، كاان يعمال شارطيًا    يادعى  أناوم   الشخ؟ الاه  أحبتاه و  تبحث عن 

أرسالها المركاز إلاى    وفي مدينة القدس.  ووقع في األسر الشرطة التي عملت به،
دم هاا، فاإذا بهاا ت صا    المخصا؟ ل ساكن  مال لكي تساتلم  ،أحد المعسكرات التابعة له

من الخشخ، وجدرانه بها آثار  سقيه مصنوع ،صدمة عنيية، فالمسكن كان قديمًا
من الشظايا. ويحصالون علاى المااء مان البئار الخااص بمياا  األمطاار الموحلاة،          
واليوجااد بااه كهرباااء، ويسااتخدمون المصااابي  التااي تضاااء بالكيروسااين. وهكااها   

وكااان قنهااا تقاايم فااي اصااطبل أو اريبااة. بو، اليتاااة باالشاامئزاا والرعااخ تشااعر
أن  حاااو،و يساااكر  الااه  كااان لطييااًا معهااا،  الشاارطي ،فااي هااها البياات ،جارهااا

ا الطمقنينة. وفي أحد أيام األجاااات قضات اليتااة يومهاا     ويبعث فيه ،يخيف عنها
عم، فوجدت هنا   أنوم ، وكان قد فقد مع جارها  يساكر ، وذهبا معًا إلى المط

فاي نهاياة القصاة    و .بع، أصابع ياد  اليمناى، وعنادما رآهاا تنكار لهاا وتااهلهاا       
 لم يحبها مطلقًا.  أنوم وتكتشف أن   يساكر تخسر اليتاة 

 قصة "إذا وجدت استحسانًا " -  

 كالياراً    مقخوذ كلاه مان تعبيار تكارر    إذا وجدت استحسانًاعنوان قصة   
وتحتااو   (1)فااي أساايار العهااد القااديم، ماان سااير التكااوين وحتااى سااير صااموطيل.    
ا الداخليااااة القصااااة علااااى حبكتااااين  حبكااااة خارجيااااة متواضااااعة، أمااااا حبكتهاااا     

النيساااية)الدينية( فهاااي غنياااة. أسااااس الحيكاااة الخارجياااة يااادور حاااو، محااااوالت  
، وهاي  ، التاي تعمال معلماة   التقاري الياشلة بين راوية القصة السايدة  أمساتردام   

المعلماة بياراو كبيار فاي      . وتشاعر امرأة شابة متمدنة متزوجة، وأم البان صالير  
حياتهااا، وبوحاادة تكاااد تخنقهااا، وبعزلااة شااديدة، حيااث إن اوجهااا خااارج المدينااة   

                                                                                                                                           

 المنظمااة  "ההגנה הלאומית"  ايتساال . فااي باادايتها كاناات المنظمااة معروفااة بقسااماء مالاال:       
 المنظماة المقابلاة . أماا     " הארגון המקביל  الدفاع اليميني ، و  "ההגנה הימנית"القومية ، و

  ايتسال ، فقاد ظهار للمارة األولاى فاي العادد الالااني         ל אצ"العسكرية القومية   اسم  المنظمة 
. 1932  همتسااودا ، الااه  صاادر فااي نهايااة صاايف   המצודה ماان مالااة المنظمااة الادياادة   

מוסף "שבת",  ,מקור ראשון ,הוקם: על ראשיתו של האצ"ל הוקם, הוקם,  אפרים,אבן,أنظر:
 2011, יולי 728, גיליון 2011ביולי  21
 36ון , שם, עמ' לפני המחנה", המרד הנשי בלש[ ת]פלדמן, יעל, "עובר  1

http://musaf-shabbat.com/2011/07/21/%D7%94%D7%95%D7%A7%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A7%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A7%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A6%D7%9C-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
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 يضع مواسير في النقخ . ويالير أحد تالميهها  يحزقيا، رلديهار اهتمامًا كبيرًا 
لدرجة الشعور بالحخ تااهه. وتلقبه بالشخ؟ اله  يعيي على كوكخ آخر، فقد 

الدينية، وكانت كل الحياة العلمانياة حولاه غريباة. وقاد      كان تلميه إحدى المدارس
أثار اهتمامها بسلوكه اللريخ، وأخبرها عان مكاان ساكنه باوار مطاب  اليتاامى      

رس أناه ياد   وأخبرهاا الكبير ، على بعد خطوات من حي  مئة شعاريم  بالقادس.  
عان عملاه كموظاف اساتعالمات فاي مكتاخ        في مدرسة تاارية ألناه غيار راضٍ  

وألن المعلمة أرادت أن تتواجد معه، فقاد عرضات علياه أن ياههيا معاًا       حكومي.
إلى السينما، ولكنه خرج فاقة مان بااي الساينما، وذهبات خلياه. وأخبرتاه أن لهاا        
ابنًا عمر  ست سنوات، طيل جميل، وصاحبة البيت تالس معه حتى ينام. ولكن 

 ته. عنها واتاه ناحية بي ابتعدالرجل وكقنه لم ينصت لكالمها، 

وتعود من جديد إلى سيرتها  ،، باليشلوتبوء كل محاوالتها، في استمالته
 األولى، وتواصل حياتها وهي مهعنة لمصيرها.

جااود متعاادد المعاااني أو كو وتتميااز القصااة بقنهااا صااورت مدينااة القاادس، ككيااان،
 والقيم بالنسبة لاديبة.

 قصة "نعيمة ساسون تكته أشعارًا" - د

 اله  صدرت به األديبة قصتها هو: الشعار 

עּו ם ֲהֵידְׁ כָּ פָּ עֹות ִמי שְׁ מָּ דְׁ  הַּ

ם כָּ בֹות ִמי ֲהפָּ בָּ ּלְׁ עּו הַּ ֵידְׁ  וְׁ

ם כָּ ם בֹוא ֲהפָּ אֹורָּ גִָּבים תֹוךְׁ  מְׁ  רְׁ

ם תֹוכָּ ה בְׁ גִָּבים מַּ עּו רְׁ לֹא ֵידְׁ  וְׁ

 )ר' יהודה הלוי(

 هل تعلم الدموع َمْن سكبها

 حولهاوهل تعلم القلوي َمْن 

 مايء نورها داخل التراي حولها

 )ِربي يهودا الالو (                 وال يعلم التراي َمْن بداخله
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أعادت لنقشاها   لرباي يهاودا الاالو ،    خوذ من قصيدة رثااء  قم هها الشعار
على شاهد قبر المتوفى. والموضوع األساسي فاي المرثياة هاو  ماايء ناورهم       

  (1).)ملادرة الحياة إلى تراي القبر(

  ، ذات األربعااة عشاارنعيمااة ساسااونالقصااة عاان فتاااة تاادعى    وتحكااي
وهاي  وتنتمي إلى أسرة محافظة، فقد تعلمت في مدرسة دينية فاي القادس.    عامًا،

 اله  يتصرف كمعلم يعرف الوصايا.،  يحزقيا، تحخ المعلم 

 بداخلاه.  يتااهال التاراي ماا يحاد      ماللماا يتااهال هاها الحاخ،     ولاها فإناه  
 التاراي، قبال أن ياههخ حبهاا إلاى        ،يحزقياا،  ك المعلام  لتحريا   نعيمة وتسعى 

جزء التي تحتو  على أبيات مقتبسة من  ،عن حبها باألشعارعن طريق التعبير 
ومن أشعار ربي يهودا هالييي. والقصيدة التي من  في العهد القديم،  المكتوبات 

عناوان   ب وهاي  شقنها أن تعبر عن تقاديرها للمعلام، تساتخدم وكقنهاا ترثاي حبهاا.      
وتعطيااه دفتاار أشااعارها ليقاارأ ،  ،تنشاارها فااي جرياادة المدرسااة، معلمااي العزيااز 

ولكن المعلم استطاع في النهاية أن يوقظها من غيلتهاا، حتاى جعلهاا تادر  مادى      
بالناا.  ،الخطق اله  ارتكبته، ومن ثم تعود إلى رشدها وتعوض فشلها في الحخ

  في الماا، األدبي.

فااي القصااة جانبااان: جانااخ نيسااي وجانااخ دينااي، والاانااخ الااديني هااو  و
 األساس. 

وبعاد هاها العارض ألحادا  القصا؟ التاي تادور حاو، القادس،          ، وهكيذا 
القصصااية  ماموعااةالمعظاام قصاا؟ يتضاا  أن لاديبااة عماليااا كهانااا كرمااون،  

 تحت سقف واحد ، مكتوبة بضمير المتكلم، على لساان بطال راٍو. هاها التكنياك     
مان خاال،    ،يكشاف و .لقاارئ صصي يخلق عالقة مباشارة باين الاراو  وباين ا    الق

رويدًا رويدًا. ويتي  هها التكنيك للاراو  أن يتااه مباشارة    ، الحبكة هها التكنيك، 
أحاادا  قصاا؟ تهااتم إلااى قارطااه وساا  قصااته لكااي ييساار موضااوعات معينااة. و  

، نا كرماون الماموعة بالاانخ اسنساني فق . ويمكن تقسيم شخصيات عمليا كها
اليتااة التاي تبحاث     -1إلاى ثاال  شخصايات رطيساة:      في قص؟ هه  الماموعة،

مالاال  الاه  تصاادفه فااي حياتهاا،    عان الحاخ، وترمااي بنيساها أماام الرجاال األو،،    
، وفريد من نوعاه ، مختلف المعلم  يحزقيا،  أنهفي التي ترى   نعيمة ساسون ،

تكشف عن عاهات ، التي الشبايمتحررة من أحالم الناقدة، الحهرة والمرأة ال -2
فاي قصاة      حبيبها  آشير نوعا وفشل الشخ؟ اله  تقابله، بهه  الصورة ترى 

                                                           
20-3-2006, מעריבשחורי, דפנה, אני נעימה ששון, ( 1)
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األم التي تعاني من حياتها الزوجية مع رجل من  -3.  أنا ظمآن لمياهك ياقدس 
يبادو فاي نظرهاا    ، آخار بحث عان المسااعدة عناد شاخ؟     وتعنها،  ًاعمرها، بعيد

، مالال السايدة   خيباة أمال  ألمر يسبخ لها، هاها الشاخ؟،   ، ولكن في نهاية امكتماًل
  (1). أمستردام  في قصة  إذا وجدت استحسانًا  

هااها و ،يااقتي لقااء الشخصااية ماع نيسااها   ،الليار  وبعاد لقاااء الشخصاية مااع  
كما أن الحااوار يسااتخدم فااي قصاا؟ عماليااا كهانااا  اللقاااء الالاااني هااو قمااة القصااة. 

 ،محادثااات األبطااا، هااي محادثااات عاديااة الختاارا  الشخصااية. فمعظاام ،كرمااون
 غير مهمة، ومن خال، هه  الحوارات تتكشف الشخصية.

 صورة القدس في قصص عماليا كهانا كرمون -2

  من خال، المشاهد التالية:داخل أعمالها األدبية، صورت األديبة القدس 

 القدس المدينة البا سة المملة والالارغة، القدس الياصة بالحياة اليومية

המפרכסתהחיהסגורות.החנויותברחובות.היוהיוצהריםמהבית.יצאתי
כאילו השקוה עד לאבדן החושים. לשם מה העדשה המוזרה בצלב נחה,בחזי

הכנסיה הרומנית הקטנה. אינני יודעת. ואין זה חשוב. בית החולים האיטלקי 
 . רק נערה חבשית..העתק מדויק של אחד הארמונות אמר פעם מישהו, 

 שצמותיה קשורות כשרוכים מתחת לסנטרה עברה ברחוב...
בפתחמפושקותברגליםבשמשהמתעלפותבקפלטים,הקבצניותאולם

 תורכי קפה ספלוני נושא קשיש ספרדי. מתאוששות, החלוחולים''ביקור
. עובר היה נראה כבר, מוך ככיפת שיבה  ושערו צדף-משובץ כהה עץ-בכלוב

-בעלי של ירושלים . מגיחים ירושלים אנשי. מתחדשות הסתתים-הלמויות
 ועוד  כריכיה. נפתחות החלו, בכותל  רמשים-כחורי, הקטנות החנויות... מלאכה
 ברחובות. פרימוסים-מתקן של חנותו. טליתות-רוקם אומן של שלט, כריכיה

 בחוצות כחגבים כולנו, המומין-כבעלי כפתאים הערומים. הצפיפות  רבתה
 ברחובות נוגעים הסמויים עמודיה קצות רק, נראית  שאינה מלכותית ירושלים

 מתערמים עדות-ודשן חי דורות-דומן  של שכבות. לבבות שברי העשויים הצרים
כלים באין בהם  (2)  .אפרסק גלעין , מחורץ גלעין. גלעינו ירושלים... מַּ

وهيدأ  خرجُ  من البي . كان الوق  ظهرًا في الشوارع. المحال مغلقة. 
الهيدف  ، كما لو أنهم أسقو  حتى فقيد حواسيه. ميا    الوحش المتشنج في صدري

سة الرومانية الصيغيرة. ال أعليم.   العدسة الغريبة الموجودة في صليه الكني من

                                                           
 98, עמ' 1987אורן, יוסף, הסיפור הישראלי הקצר, הוצ' יחד, ת"א, ( 1)
(2 )

 57, עמ' 1971א, -כרמון, עמליה, אני צמא למימיך ירושלים, הוצ' הקיבוץ המאוחד, ת-כהנא 
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قال عنيه شييص ميا فيي الماضيي       والمستشالى اإليطالي ليس هذا باألمر المهم.
ضييالا رها مربو يية مثييل   فقييط، أنييه بالضييبط مثييل أحييد القصييور...وفتاة حبشييية  

 أربطة الحذا  تح  ذقنها عبرت الشارع...

 ،ولكيين المتسييوالت بشييعرهن المسييتعار، ُغشييي عليييهن بسييبه الشييمس 
 ييهيود وبأرجل منالرجة جلسن على باب "زيارة المرضى"، وبدأن يتعيافين. و 

داخل قاليص خشيبي باهي      ،مسن يحمل فنيان صغير من القهوة التركي شرقي
كيان يبيدو    وشعر  مشيه وكأنه قلنسوة مين القطين،   ،صدافمرص  باألواللون 

عييود. رجييال القييدس ثييا رون. صييوت ضييربات تقطييي  األحيييار بييدأ يأنييه يعبيير. و
قدس الحرفيين... والمحيال الصيغيرة، مثيل ثقيوب الحشيرات فيي الييدار، بيدأت         
ُتالتح. مطبعة ومطبعة أخرق، والفتة خاصة بحرفي ماهر في تصيميم الطاليي .   

ح أفييييران الطهييييي. وزاد االزدحييييام فييييي الشييييارع. بالميييييادعين ومحييييل لتصييييلي
والمحتييالين والمعيياقين، كلنييا مثييل اليييراد فييي شييوارع القييدس العريقيية التييي ال    

هيي  وقط هيي التيي تالميس الشيوارع الضييقة،      تظهر، أ راف أعمدتها اليالية ف
األجييال والطوا يت تراكمي  وتكدسي       قمامةتسحق القلوب. وهناك  بقات من 

 ، مثل نواة اليوخ.ةالقدس نواتنا. نواة مشقق ..بال صناديق.

يصاور هاها االقتباااس، مديناة القادس التااي ال قداساة فيهاا، وال سااحر وال       
كشااف عاان مدينااة باطسااة  ممااا ي لراويااة.تراهااا ا ،أماااكن ماديااةجمااا،، باال مااارد  

القادس   بالمخاادعين والمحتاالين والمعااقين.   مزدحماة  ووفارغة،  ،مملةومبتهلة، و
هااي مكااان ملاايء  أ  بريااق مميااز.بااال أ  حساان وباال  ، الخاصاة بالحياااة اليوميااة 

يوضا   بالمتسولين، حتى اليهود ، اله  رأته الراوية، هو يهود  شرقي مسان.  
 ةأن هه  المدينة ليست مدينة عبرية، فال يوجد تصوير ألي ،هها التصوير السلبي

 العباار ، بال ماارد يهااود  شارقي مساان.    ياة، وال تصااوير للشاباي  مؤسساة عبر 
المكاان تنتشاار فيااه القمامااة.  القادس هنااا ال توجااد بهااا أياة إشااارة يهوديااة، كمااا أن   

والقاادس التااي تراهااا األديبااة علااى أنهااا هااي نااواة الصااهيونية، هااي نااواة مليئااة         
لقومياات  بالشقو ، مالل نواة الخوم، وهه  الشقو  هي إشارة واضحة إلى تعدد ا

علاى النظارة الصاهيونية لادى عمالياا       مما يؤكاد، بااالء،  والعرقيات في القدس.  
كهانا كرمون، تلاك النظارة التاي رأت القادس علاى أنهاا مكاان ال يصال  لتاسايد          

 الحلم الصهيوني.
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 وفي مشهد آخر، مما ل، تقول األديبة:

הכל הר. עם יהודים רוחשים. כנמלים, נכנסות ויוצאות, עושות -בסך
האדמה. אולם כל אחד ואחד יודע: כעיר שחוברה לה יחדו, -לביתן במעבה

 (1)נפלא. מיוחד. מהבירושלים אני. מה 

ميرد جبل. به يهود يهمسون. مثل النمل، يدخل ويير ، يتيذ منازله 
ا مدينيية مرتبطيية بييه، أنييا فييي   فييي أعميياق األرض. ولكيين كييل شيييص يعلييم أنهيي   

 القدس. فما هو الشي  المميز. وما هو الشي  العييه. 

يشااير، هااها االقتباااس، إلااى أن اليهااود، فااي القاادس، يماللااون أقليااة مهينااة   
وباطسة. أقلية الحياة لها على سط  األرض، بل تتخه بيوتها بعيدًا عان األنظاار،   

وقو، األديبة بقن كل شخ؟ يعلام أنهاا مديناة مرتبطاة باه،      تحت سط  األرض. 
كما يد، على أن جميع األقليات والطواطف المقيمة في القدس ترى أنها ملكًا لها. 

طلاة تعايي فاي القادس التاي ال يوجاد بهاا        الشعور باالتميز، ألن الب يشير إلى عدم 
 شيء مميز.

 تصوير سي  للمنازل:

העץ -פגיעה ישרה. מספרים. תקרתבחדר אשר קיבלתי אני פגע פגז. ב
הרוסה. אולם הרעפים שופצו על חשבון הצבא. הקירות. סימני רסיסים בהם. 

החדר גבוה מאוד. הבאתי עמי רהיטים מן העיר. שולחן בהיר וכבא בהיר, ספה, 
וילון. אך שמץ מן העצבות עומד אף בחלל חדרי. עצבות המחלה הכרונית של 

הגשמים הגדול אשר מתחת -שואבים מים מבור מי, הבית ההרוס. אנו הבית הזה
הוא מלא נשליך הדלי לבור ולמטבח. פעם נשליך הדלי לבור ונעלהו ריק. פעם 
(2)מים אפולים... אני כמו שוכבת באסם או באורווה.

صابة مباشرة. إيقولون إن الحيرة التي حصل  عليها أصيب  بقذيالة. 
. ولكين تيم تيرميم القرامييد عليى نالقية اليييش.        ًافقد كان السقت اليشيبي مهيدم  

 بهيا ميا ييدل عليى الشيظايا. كاني  الحييرة عاليية جيدًا. وقيد أحضيرتُ           والحيوا ط  
ه فيياتح، وكرسييي لونيي ،ميين المدينيية عبييارة عيين  اوليية لونهييا فيياتح    ًامعييي أثاثيي

ميين الكآبيية يوجييد فييي حيرتييي. كآبيية المييرض      وأريكيية، وسييتارة. ولكيين شييي اً  
البي ، البي  المحطيم. ونحين نميتص الميا  مين ب ير مييا         المزمن الياص بهذا 
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األمطييار الكبييير الموجييود تحيي  المطييب . أحيانييًا نلقييي بالييدلو إلييى الب يير ونرفعييه  
نلقي باليدلو إليى الب ير فيبذا بيه مليي  بالمييا  الموحلية... كيأنني           فارغًا. وأحيانًا

 أستلقي في اصطبل أو في زريبة.

سلبية لمدينة القدس، من خال، تصاوير  يكرس، هها االقتباس، للصورة ال
كما يعكس، االقتباس، طريقة المحطمة التي تشبه الزريبة أو االصطبل. المناا، 

، فهي مدينة ليس لها أنهار، وإنما تحي  يها الحصو، على الميا  في مدينة القدس
عيون كاليارة تتيااوت فاي غازارة المااء وفاي صاالحيته للشاىري، وهاي تعتماد،           

وآبار أعدت لهها اللرض. وهه   ،تاميع ميا  األمطار في صهاريجأساسًا، على 
 الميا ، كما صورتها الكاتبة، إما أنها غير موجودة، أو أنها ميا  موحلة.

كما يؤكد، هها االقتباس، على ماسبقت اسشاارة إلياه، أثنااء الحاديث عان      
مااعي  أهمية المكان في العمال األدباي، حياث يتضا  أن المكاان هاو الكياان االجت       

اله  يحتو  على خالصاة التياعال باين اسنساان وماتمعاه. ومان خاال، المكاان         
نستطيع قراءة سايكولوجية سااكنيه وطريقاة حيااتهم وكييياة تعااملهم ماع الطبيعاة         

القاادس بطبيعتهااا الخاصااة، وكيااف تعاماال      -هنااا–الخاصااة بهااها المكااان، وهااو    
 اسنسان مع هه  الطبيعة.

 ةالقدس المادي

קפה נישא ניחוח של קפה בעל טעם -עתה באנו לרחוב הראשי. מבית
קצפי ביצים, תבניות לאפיה,  אגוזי ומריר כאחד. ספוני רחצה, ווים למגבות. מַּ

הראווה: כרים,  -מחצלות למפתן וצרורות פרחים מפוסלים תוצרת חוץ בחלונות
מוזיאון כל הדברים אשר תבכר  –קיר -מזרנים, שולחנות מתקפלים ושידות

של לא איש. סוכניות,  לשכוח, לא לזכור. ותו לא. רחוב של לא איש. אנשים
 מדרגות שהם רשות-משרדים, שלטים ובני שלטים פושים בפתחיהם של חדרי

1.הרבים

وصييلنا ا ن إلييى الشييارع اليير يس. وميين المقهييى جا تنييا را حيية قهييوة  
اسيالنيات غسيييل، وكيالتب لتعليييق    الوقي .  ذات ميذاق البنيدق والذعيية فيي نالييس   
على عتبات األبيواب، وباقيات   يبيز، وُحُصر للالالوا، ومضارب بي ، وقواله 

 ،سيا د وفي فاترينات العرض يوجد: و ،زهور على شكل تماثيل صناعة اليار 
متحت لكل األشييا  التيي تالضيل     – حوا طوأرفت  ،و اوالت مطوية ،ومالارش

ارع بيييال أشيييياص. وأشيييياص ليسيييوا نسييييانها، أال تتيييذكرها بكيييل بسيييا ة. شييي
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منتشييرة أمييام  فرعييية والفتييات. مكاتييه إدارييية، ووزارات، والفتييات، اصبأشييي
 مداخل  بيوت الدر  التي هي أمالك حكومية.

 إذا  ، بطلاة قصاة  سير الراوية  السيدة أمستردام  ،هها االقتباس ،يصور
في  ،بال هدف ،عباليفي مشهد  وجدت استحسانًا  مع الشاي اللريخ  يحزقيا، .

أو  ،التااي تتكشااف أمااام أعااين الراويااةفهااه  هااي صااورة القاادس  .شااوارع المدينااة
 .وماديتها الميرطة بكل بشاعتها وفراغها وقبحها، أعين القارئ

أماااكن  كلهااا .واألدوات المصااورة ،واألشااياء ،األماااكنذلااك ماان خااال، و
وأشياء وأدوات عملية ونيعية ومادية مملة، لايس بهاا أ  قيماة روحانياة عميقاة،      

فضاء خاانق، ومطااعم ومقااهي    و، اليقر في الحياة اليومية تصورواألماكن كلها 
ا الواقاع فاإن األشاخاص    وفي مالال هاه   . هكها هو الواقع اله  يتكشف لها.ومحا،

 ،ليست لهم عالقاة إنساانية حقيقياة    ،ةوكقنهم دمى ميكانيكي ،غاطبين كهلك يكونون
 وكقنها أروا. ضالة ميقودة.

يتض ، من خال، هها االقتباس، إلى أ  مدى اهتمت األديبة بتحدياد   كما
العالم الحساي، والمااد  الاه  يعايي فياه شخصاياتها، وجسادته تاسايدًا ميصااًل،          
وذلك باتخاذ أسلوي الوصف، وهو األسالوي الخااص بعارض وتصاوير المكاان      

 في العمل األدبي.

 القدس الالقيرة

המעדנים הנעולה מצרף -בחנותעל גבי טלאי.  יבסמטה היה הערב טלא
היה החנווני צרופים בעמידה, במספרה כבר לא היו לקוחות. נערות המספרה 

מכונות ראש, יושבות בעצמן מתחת לפעמוני המלוכלכות חפפו זו לזו את ה
ליבוש. ואחת פרעה שערה האפל מול הראי, מרימה בידיה קווצות עבותות משני 

פה. אנוכי, כהרגלי, תרתי אחר חדרים עברי פניה ומניחה להן לנפול, כמכש
תפירה, שכם אשה -מוארים לצודם: וילון, בדל רהיט, מפת שולחן, מכונת

 (1).מדידה מוטלת עליו-ורצועת

فيي محيل    كان المسا  عبارة عن رقاع بعضها فوق بع . ،في الحارة
واقالية، وليم يكين هنياك      ًاحزمي  صاحه المحل يعليق كان  األ عمة الشهية المغلق

زبيييا ن فيييي صيييالون الحالقييية. وفتييييات صيييالون الحالقييية القيييذرات كييين يغسيييلن  
ر وسييهن لييبع ، وييلسيين بأنالسييهن تحيي  آالت التياليييت. وكشييال  إحيييدق        

مين   الداكن أمام المرآة، وهي ترف  بيديها خصيالت سيميكة   الالتيات عن شعرها
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، حسيييه عيييادتي،  تيعلهيييا تتسييياقط، وكأنهيييا سييياحرة. وأنيييا جيييانبي وجههيييا ثيييم 
أ راف أثاث، و: ستارة، )فرأيُ . الباحث(استطلعُ  حيرات مضي ة ألمسك بها 

 . )مازور (شريط قياسوكتت إمرأة عليه  مالرش  اولة، وماكينة حياكة،و

يؤكااد، هااها االقتباااس، علااى التصااوير الساالبي لمدينااة القاادس عنااد عماليااا 
كهانا كرمون، فهو تصوير غاي عنه االنساام والتقلف، فقد صورت المساء في 
القاادس علااى أنااه مااارد مكااان ملاايء بالرقاااع، رقعااة فااو  رقعااة. كمااا وصاايت      

 دمااى ميكانيكيااة بااال ،شخصاايات باهتااة باطسااة، شخصاايات ثانويااة ضااعيية وشاااذة
 مالال السااحرات.    اتبعضاهن شاعال   ،رو.. اليتيات في صالون الحالقاة  قاهرات   

وكئيااخ  ،لهاام منظار مقازا  عنااد عمالياا كهاناا كرماون،     ،فاي القادس   ،األشاخاص ف
 جدًا، وكقنهم بال نور روحاني، وال نبل إلهي، بال بريق.

 القدس المسيحية

חדגוני, אטי: כמו שני ילדים  ליליםצאז נשמעו הפעמונים מכים. צרוף 
-עליה גבוה וריק, ישננו מלא גרון, מבלי הבן המלים, שיר-רכים, שבויים בחדר

ערש מיוחד במינו. מזמור של אדישות מקפיאות דם, אשר בחבלי קסם ומדּוחים 
 יפיל עליהם שיתוק. כסם המרדים לנצח את חושיהם כולם, מלבד קולם הדק.

כניסה, כמתיראת על נפשה. נזירות עדה מדולדלת הצטופפה אצל ה
רוסיות. עניות, לא לכולן מדי הנזירּות במלואם. עמדו וידיהן אסופות על בטנן, 

מתחת ראש הגדולות משיקים ככנפים שחורות -קצותיהם של קשרי מטפחות
ביד, נשארו לעמוד לסנטר. עמהן קומץ גברים אשר הסירו כובעיהם והחזיקום 

 בראש גלוי, שערם מתבדר.

כומר ניצב נוכח הפתח, מקלו בידו. עומד היה צעד אחד לפני צאן ה
ה שם בזהב, מרעיתו, בגבו אליהם, והוא כמעט פנימה לבנין. גלימתו הבהב

ם מעליו החזיקה בסוף השרשרת הכבדה לצוואריו. מורעטרה לראשו וצלב 
 (1)במאמצים נזירה זקנה אחת צלב של פיתוחי מתכת, גדול עד להתמיה.

الرتيبية، البطي ية:   حين ٍذ ُسمع  األجراس تدق.ميموعة مين األصيوات   
ن في غرفة سطح عالية وخالية، يرددون محبوسا، انرن هناك  الالن صغيأوك

دون فهم للكلمات، أغنية قبل النوم الالريدة من نوعها. أغنية بصوت عال جدًا، 
ة. مثل خاملة رهيبة، تالرض عليهم الصم  بصورة قوية وغير مالهومة ومقيت

 الرقيق. االميدر الذي يحبط كل حواسهم، باستثنا  صوتهم
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ليدق الكنيسية، وكانهيا خا الية      وتيمهرت جماعة مترهلية مين المصيلين   
على نالسها. راهبات روسيات. فقيرات، لم يكن ليمييعهن زي الرهبنية الكاميل.    
وقالن وأيديهن على بطونهن، وتتالمس أ راف عقد أغطية الرأس الكبيرة متل 

تح  اليذقن. ومعهين حالنية مين الرجيال اليذين خلعيوا قبعياتهم         نحة السودا  األج
 اثر.ورهم تتنظلوا واقالين حاسري الرأس، وشع، وييداألوأمسكوها ب

وانتصه الكاهن أمام المدخل، وفي يد  عصيا . وقيت عليى بعيد خطيوة      
وهو تقريبًا داخيل البنيا . بعبا تيه المرصيعة      واحدة أمام قطيعه، وظهر  إليهم،

. فييي  ييرف السلسييلة الثقيليية علييى رقبتييه  بالييذهه، التييي تلييت رأسييه والصييليه 
بصيعوبة صيليبًا منيوتيًا مين المعيدن، صيليبًا كبييرًا يثيير          تمسك راهبية عييوز  و

 الدهشة. 

الكنيساة، الاهين   يصور، هها االقتباس، مشاهد الراهباات، والقساوساة فاي     
وإذا أمعناا  وشاعور باقنهم أصاحاي البيات ياتملكهم،       يسيرون في شاوراع القادس،  

السااللم المطلياة بااللون      هه  القصة، قصة  من مناظر البيات ذ النظر جيدًا في 
 مساايحية.أن معظاام أوصاااف القاادس الماديااة هااي ذات رمااوا      األار   يتضاا 

وخاصة صوت أجراس الكنسية،  وقامت األديبة بتصوير هه  الرموا المسيحية،
يؤكد على، ما سبقت اسشارة إليه، أن األدباء العبريين شعروا  بسلبية شديدة. مما

والكناااطس والكهنااة ألنهااا مليئااة بالرهبااان والقساوسااة  باللربااة فااي مدينااة القاادس،
 والكاتدراطيات، على عكس تل أبيخ المدينة التي كلها يهود.

 القدس اإلسالمية

נו המכפלה שאין לה סוף, ראי -נד אבן מזה ומזה, כמערתבסמטאות של 
ות פלחי כישור גדול של אבן. הסמטאות החשכות, בסופן בתים עם תימוכין בדמ

, מגדל או כיפה. כיפות כצלחות. גם ...מסגד -שמש מופרז: צריח-מראה מואר
יציעים בולטים מן הכותל -עופרת. חלונות-אבן גבוהות ראינו וכיפות-כיפות

כשקיקים מודבקים לבית )"לנשים: בתוך הבית ובתוך הרחוב ומבלי 
עץ דקים -כפיסי ברזל נפלאות, התריסים המתפוררים-להראות."(. שבכות

-עץ, ערוכים בדגמי רשתות... לפתע מצאנו עצמנו בטעות ברחוב תת-וקוביות
רחב, מקומר ומקורה, עמודים עם קשתות בכותל האחד, והמאמינים  קרקעי

מספר עצרונו: הכניסה אסורה. אחד המעברים בו בראש זקוף, זקנים נוהרים 
 (1)למסגד עומר.
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مين الحيوا ط الحيريية مين كيل جانيه، مثيل مغيارة المكالييال           في حارات
ر مين  خيط كبيي   التي ال تنتهي، رأينا منازل لها دعاميات عليى شيكل شيرا ح مثيل     

السيا  :   المظلمية، فيي نهايتهيا منظير مضيا  بضيو  الشيمس        الحارات الحير.
عاليية مين    ًامثل األ بياق. وكيذلك رأينيا قبابي     ، بر  أو قبة. قباب... بر  مسيد

مين الرصياص. ونوافيذ عييرض بيارزة مين الحيا ط مثيل الييييوب         ًاالحيير  وقبابي  
الملتصييقة بييالمنزل )"للنسييا : داخييل المنييزل وداخييل الشييارع دون أن ُتييرق."(. 

مثيل اليييوا اليشيبية    افيذ  النوالمحطم فيي  شيش القضبان عييبة من الحديد، و
باك... وفييأة وجيدنا أنالسينا،    عليى شيكل ش ي    مصيممة الدقيقة ومكعبيات خشيبية،   

بطريييق اليطييأ، فييي شييارع عييري  تحيي  األرض، محييدب ومسييقوف، أعمييدة      
نييا تن يتيمهييرون فيييه بييرأس منتصييبة، وأوقالوالمؤمنييو وسييراديه فييي الحييا ط،

أحد اليدهاليز لمسييد   إنه الدخول.  حالنة من المسنين )قا لين. الباحث(: ممنوع
 عمر.

 ، المقخوذ من قصاة  أناا ظماآن لمياهاك ياا قادس ،      االقتباسهها  ،يوض 
، فالقاادس الالريااة بصااروحها، وقبابهااا، ومساااجدها مدينااة وهااي ال ،القاادسصااورة 
إال  ،من دور العباادة. ومان المؤكاد أناه ال يوجاد مكاان فاي القادس        بالعديد ااخرة 

األمار الاه  مان     أصحاي الديانات السماوية الالال ،إلى  يعود ،وله تاري  طويل
 ًاترتااد  وجهااوهااي القاادس  تصااورقصااة وال .الصااعخ علااى أ  أديااخ أن يليلااه 

وهاااي القااادس الخاصاااة بالمسااااجد والكنااااطس، التاااي يتااااو، فيهاااا اليهاااود  ،ًاماديااا
 كمتسولين. 

 تعدد القوميات في القدس

-חוטים ושמשיות-בכסיות מעדר. שתי ישישות אנגליות-כומר בזקן
מלמעלה להן, מתקדמות כשני עופות לבנים על המים, לאחת לורניטה תלויה 

הערבי -בפתיל על חזּה מעל שורת כפתורים כסוכריות שיעול. חיילי הלגיון
המדבר -מקלפים פירות, יורקים חרצני ענבים לכל עבר, תרדמה על פניהם כאבק

ברים במדים מגוהצים שלא ירוחץ... קבוצת מסיירים דוברי צרפתית. הג
שדה. לצווארי הנשים מחרוזות צדפים שבלוליים מחוף טברייה -ומשקפות

-, אומרים הם לקנות טמבוריצוואר בולטות-גזרה ובעלות עצמות-וכולן דקות
 גדילים לגמלים כמזכרות.-צעצוע ורצועות
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...תהלוכה קטנה של צליינים, לבושי אזרחית, בראש איש לבוש אזרחית 
קרשים. מהם צועדים, מהם נעים קדימה בחוסר זריזות על ברכיהם, -צלבנושא 

 1משתדלים לא לפגר.

يرتيدين قاليازات    رفية. واثنتيان مين العييا ز االنيليزييات     َيكاهن بذقن ُم
ن ميين لواقييية ميين الشييمس، يتقييدمن مثييل اثنيييميين الحرييير ويمسييكن بييالمظالت ا

بيييط عليى الصيدر فيوق     منظار معليق   ر البيضا  على الما ، كان ألحدهاالطيو
األزرار مثييل سييكر نبييات السييعال. وجنييود الاليلييق العربييي يقشييرون       صييت ميين 

مثيل غبيار    الثمار، ويبصقون بذور العنه في كل اتيا ، وعلى وجيوههم نعياس  
سيل... وميموعية مين الكشيافة تتحيدث الالرنسيية. يرتيدي        الصيحرا  اليذي ال ُيغ   

قيالدات حلزونيية مين    مكوية ونظارات ميدان. وفيي رقياب النسيا      الرجال بزات
ن وات عظام رقبة بارزة، وينوي برية وكلهن ممشوقات وذ الصدف من شا ئ

دولييية ي َم وسيييياا ،المصييينوعة مييين أجيييل اللعيييه ،شيييرا  آالت اليييدف الصيييغيرة
 على سبيل التذكار. ،مالللي 

... موكييه صييغير ميين الحيييا ، يرتييدون الييزي الشييرقي، فييي مقييدمتهم  
شيص يرتدي الزي الشيرقي ويحميل صيليبًا خشيبيًا. مينهم مين يمشيي، ومينهم         

 يحاولون أال يتبا أوا.، يتحرك إلى األمام ببط  على ركبتهمن 

صااورة بانوراميااة لليسييساااء اسنساااني المتلااون     يرساام، هااها االقتباااس، 
كل القدس ويكونهاا. هاه  الصاورة التاي تحتاو  علاى مختلاف        والمتعدد، اله  يش

، فيوجاااد بهاااا االنالياااز واليرنسااايون والعاااري، والحاااااج  الطواطاااف والقومياااات
 .المسيحيون

ويتض ، من هها االقتباس، كهلك، الصورة السلبية التي التقطتها األديباة  
فهام  للعري، حيث صورتهم على أنهم أشخاص ال يعرفون أبس  قواعد النظافة، 

يبصااقون فااي كاال اتاااا ، وعلااى أنهاام أشااخاص كسااالى. وذلااك مقاباال الصااورة       
اسياابية لةناليز واليرنسيين، حياث صاورتهم باقنهم يشابهون الطياور البيضااء       

وهاام يرتاادون القياااراات الحريريااة، كمااا أن اليرنساايين    ،التااي تقااف علااى الماااء 
ونيااة للعااري، ماان  يرتاادون الباازات المكويااة. األماار الااه  يؤكااد علااى النظاارة الد  

. العاري مان اسنالياز واليرنسايين    ناحية، وعلى نظرة اسعااي والتقادير، لليار   
التااي  ،وهااي الساامة التااي رافقاات اللالبيااة الساااحقة ماان األعمااا، األدبيااة العبريااة    

، وبقنااه يتصااف  صااورت العربااي بقنااه شااخ؟ ال يعاارف أبساا  قواعااد النظافااة    
 بالكسل.
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 مقارنة بين تل أبيه والقدس 

 היום לא התרגלתי לירושלים," אמרה ברוריה."עד 

 ה.מ"מה יש כאן להתרגל," פסקה ימי

טוב שלא שאלוני לדעתי. שטחיות בי, הרהרתי. כאן נדמה לי כאילו רק 
אביב, ירושלים אגדה. אינני אלא תוף -לכאן שייכות אני. כשאני בתל

 (1)שהמאורעות, האנשים, המקומות, מכים בו.

 ا ن لم آلت القدس،"قال  بروريا: "حتى 

 حسم  يميما األمر وقال : " ماذا يوجد هنا لكي نألاله،"

. فياألمر يتسيم ليدي    يوفكرُت أنه مين اليييد أنهيم ليم يسيألوني عين رأيي       
نني تابعة لهذا المكان. وعندما أكون في تل أبييه  أبالسطحية. فيبدو لي كما لو 

عليهييا  تييدقليية تصييبح القييدس بالنسييبة لييي ميييرد خرافيية. وأنييا لسييُ  سييوق  ب 
 األحداث، واألشياص، واألماكن.

 بروريااا  و  يميمااا  جوانااخ أخاارى فااي شخصااية     :تعكااس شخصاايات 
 تادور حاو،  ن القصاة  إ، بطلاة قصاة  أناا ظماآن لمياهاك ياا قادس . فحقاًا          نوعا 

 نوعااا ، إال أننااا نستشااف، ماان خااال، حشااد الشخصاايات الالانويااة األخاارى، التااي 
ن هه  الشخصيات رالالانويةر إتتشابه، في معظم أحوالها، مع شخصية  نوعا ، 

  (2)هي امتداد وانعكاس لشخصية  نوعا .

حياث ذكار    3يتيق هها االقتباس تمامًا مع ما قالاه الناقاد  يوساف أورن    و
نيساه عان القادس، ييصال      يصال القدس يعد عمااًل رمزياًا، فمان ي   ن الخروج من أ
وياادمج نيسااه فااي الواقااع، وفااي  ، وعاان األكاذيااخ والبهتااان.سااه عاان الخرافاااتني

هاو هاار المساار     ،ن القادس رحيال عا  الحياة التي تساير وفاق قاوانين التااري . فال    
 ونية.المليء بالخرافات واألساطير من أجل العلمانية الصهيالمسيحاني، الديني 

كما يؤكد، هها االقتباس، على المواجهة بين ماهية وهوية تل أبيخ، أمام 
ماهية وهوية القدس، وأن األديباة تيضال اسقاماة فاي تال أبياخ علاى اسقاماة فاي          
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القدس، ألنها ترى أن القدس هي مرادف للخرافات واألساطير. وهها يؤكد علاى  
 يدًا للحلم الصهيوني الخاص بهم. أن األدباء التيوا حو، تل أبيخ ورأوا فيها تاس

 القدس تح  االنتداب

-פלוגת שוטרים בריטיים נזדמנה למקום, אולי בתפקיד. קצין בגיל
זאת חזות צבאית לו ומגלב קצר, גנדרני, בידו. -בשר, עם-העמידה בראשה, בעל

יושביב הם סביב מדורה משלהם. בעברי לכאן סביב ראשיהם לכאן, בעברי 
 עד שאינני מעזה לעבור שם עוד. לשם יסובו לשם, 

... 

אני מקצרת את הדרך, אפילו עוברת ליד פלוגת השוטרים. השוטר 
 הסמוך אלי ביותר קם, מסיר כובעו ומחזיקו בידו:

 "מה את רצה כל הערב. שבי, נוחי."

 עין במדורתם הדועכת:-אני מעיפה

 . עשן נכנס לי לעינים," אני מתנצלת."תודה. סליחה

 רם של הערכה, והקצין מסביר:-פורצים כולם בצחוקלהפתעתי 

"את לא יכולת לדעת. אצלנו 'עשן נכנס לעינים' זה ביטוי. פירושו 
 להתאהב."

 עצות.-"מעניין. לא ידעתי," אני אובדת

 (1)"לעולם לא מאוחר מדי ללמוד," קורא מישהו וכולם נהנים.

ميين الشيير ة البريطانييية صييدفة إلييى المكييان، ربمييا فييي       كتيبييةجييا ت 
مهمة. يترأسها ضيابط فيي سين الشيباب، سيمين، ومي  ذليك ليه هي ية عسيكرية           

وعنييد ييلسييون حييول موقييد خيياص بهييم.   . ويضييرب بيييد  بسييوا قصييير، بتبييا ٍ  
 هم هنييا، وعنييد مييروري هنيياك يسييتديرونبر وسييديرون مييروري إلييى هنييا يسييت

 ر  على المرور أكثر من ذلك.لم أعد أج لدرجة أننيهناك، 

... 

أنييا أختصيير الطريييق، حتييى لييو مييررُت بيييوار كتيبيية رجييال الشيير ة.       
 :وقال الشر ي المياور لي جدًا قام، ونزع قبعته وأمسكها بيد و

 جلسي، استريحي.""ماذا تريدين  وال المسا . ا
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 :أنا أنظر إلى موقدكم المنطالئ

 .اعتذرلدخان في عيني،" أنا "شكرًا. عالوًا. دخل ا

الضحك بصوت عال وبياحترام، وأوضيح    فيالير نفوج ُ  بأن اليمي  ا
 الضابط:

لنبيدأ  ""أن   ال تعلمين. لدينا "دخل الدخان في عيني" هذا تعبير يعنيي  
 قصة حه."

 قلُ  وأنا مرتبكة: "ممت  جدًا. لم أكن أعلم،"

 .واستمت  اليمي ،" صاح شيص ما " ليس من المتأخر مطلقًا التعلم

فتارة   فاي هاي القادس    ،عماليا كهاناا كرماون   قص؟في  ،األحدا  خليية
 تصاويرها للعاري  خال، وذلك كما يتض  من  ،االنتداي البريطاني على فلسطين

قاد قادمت القادس    األديباة ربهلكر فتكون  ن.المسيحيي واليهود واالناليز نالمسلمي
 (1)الديانات الالال . خال،من 

فلسطين، التاي بادأت فاي التاساع      علىلقد كانت فترة االنتداي البريطاني 
، 1948، واستمرت لمدة ثالثاين عاماًا حتاي قياام حاري      1917من ديسمبر عام 

التي سعت إلى تقسيس وطان   ،كانت في غاية األهمية بالنسبة للحركة الصهيونية
، تلك الحقبة، فقد استطاعت الحركة الصهيونية، خال قومي لليهود في فلسطين. 

ايادة عدد المستوطنين اليهود في القدس بحوالي ماطة ألف يهاود ، كماا تام بنااء     
، وكهلك بع، المؤسسات اليهودية في القدس، وكاان أهام ماا    أحياء سكنية جديدة

حققتاه الحركااة الصااهيونية، آناها ، هااو تحديااد مكانااة القادس السياسااية علااى أنهااا    
 (2)عاصمة موحدة لليهود. 

 ،لتلاك اليتارة  وهي تاؤرم فاي أعمالهاا القصصاية،      ،هنا فإن األديبةومن 
 .فإنها تريد اسشارة إلى تلك النااحات التي حققتها الصهيونية خال، هه  الحقبة
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 تنتظر خالصهاأسيرة  أميرةالقدس 

ה העיוורת. ושלים רואה את פעוטה מוליכה את אמהיכן אם לא ביר
האופנוע ישיש -שועט באופנוע ובסירתמצח -היכן אם לא בירושלים פוחח עז

בקפוטה ובזקן הדּור. נזירה עוברת ואת נזכרת בנזירה באוניברסיטה: בפנים אל 
מגבּה  –את היתה בעלון אגודת הסטודנטים רהמעילים קו-הקיר ליד קולב

חשבתה לאחד המעילים והנחת על ראשה את תיקך. ירושלים הבנויה. מתגוללת 
ה, האנשים רצוא ושוב ברחובותיה, מגפפים כתליה, במדוויה, העניות מנוולת

, נשענת על זרועה. עיניה מכאן ירושלים מוטלת על צדה כנסיכה בערש מגואלת
 (1)והלאה.

تقيود أمهيا الكاليالية. أيين      ،ترق فتاة صيغيرة  ،أين إن لم يكن في القدس
بدراجيية نارييية أو يييدهس  ،ًاووقحيي ًا ا شيي ًاتيييد شيصيي ،إن لييم يكيين فييي القييدس

تميير راهبيية، وأنيي   تتييذكرين    مسيين يرتييدي معطالييًا ولييه لحييية أنيقيية.    ،بييزورق
 ،بيوار شماعة المعيا ت  ،الراهبة في اليامعة: التي كان وجهها ناحية الحا ط

أنهيييا أحيييد  ،مييين ظهرهيييا ،واعتقيييدت  –وكانييي  تقيييرأ فيييي ميلييية اتحييياد الطلبييية  
والمترنحية  المنغمسية   لى رأسها حقيبتك . القيدس المبنيية  ووضع   ع ،المعا ت

والنياس راكضية وراجعية     في عللها وأمراضها، ومعاناتهيا وقبحهيا وبشياعتها،   
وكأنهييا  ،فيي شييوارعها معلقيين مثييل حبييل المشيتالة، القييدس ملقييا  عليى جانبهييا    

 .شاردةعيناها و. ، تتكأ على ذراعهاملوثة ومتسية في مهدأميرة 

القاادس  يحتااو ، هااها االقتباااس، علااى صااورتين متناقضااتين عاان مدينااة  
صورة إياابية من خال، منظر اليتاة الصليرة التي تقود أمهاا الكييياة، وصاورة    
أخارى ساالبية ماان خاال، منظاار الشااخ؟ الااوق  والطااطي الااه  ياادهس بدراجتااه    

تعاااني ماان قبحهااا وعللهااا وأمراضااها. ممااا    مساانًا، وكااهلك وصاايها للقاادس بقنهااا  
وتشااابيه القااادس دس. يكااارس لنظااارة األديباااة المتناقضاااة والمزدوجاااة لمديناااة القااا

الملوثاة والمتساخة وعيونهاا شااردة ياد، علاى أنهاا تنتظار مان يخلصاها           باألميرة 
 وينقهها مما هي فيه. 

 أضوا  القدس 

הלכנו לטייל. מרחקים שקופים תלויים. ושולי אור, אור ירושלמי 
שמכפיל את עצמת הדברים ומקנה לצבעים העניים מין גימור מיוחד, סופי, עד 

ת חתומים, שוב אינם ניתנים לשינויים. מראות של שמים, ושהמראכי נראה 
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חן במתכוון, פיסות -אורן פה ושם, ברושים כנקודת-שממה, זיתים וסלעים, עצי
 (1), זה או אחר.גן מקודש גדור

ميين النييور، النييور     تباينييات واضييحة معلقيية. وجوانييه    ذهبنييا نتيييول.  
لوان الحزينية ميا يشيبه    المقدسي الذي يضاعت عظمة األشيا  ويضالي على األ

نها ية، لدرجة أن المناظر تبدو نها يية، وال يمكين تغييرهيا    اللمسات األخيرة، ال
ثانيييية. منييياظر السيييما ، والصيييحرا ، وأشييييار الزيتيييون والصييييور، وأشييييار  

، بيييادق الواضييحة الحسيينوأشيييار السييرو مثييل عالميية   الصيينوبر هنييا وهنيياك، 
 .جنبًا إلى جنهمقدسة من الينة مسورة، 

بقحااد  -القاادس –إلااى صاابو المكااان   ، فااي هااها االقتباااس، لاااقت األديبااة 
التي  ،أوقات اليوم وهو المساء، وذلك بلرض رصد التقثيرات البصرية الخاصة

وهاها الضاوء    ،يطرحها هها المساء على القدس. فمع دخو، المساء تضاء القدس
 . والحسن يكسخ مناظر القدس أوضاعًا شديدة الاما،

 ياالقدس العل

וירושלים שבעננים, בנויה לתלפיות. ירושלים של שיש ולאומים, 
 ירושלים שידעת. היכן היא.

רואים ליכסנתי מבט לעברו. ראו, אף זה, לפי דרכו האילמת. נזקק -באין
רוחי את -להיות ניזון מחברת הבריות, כבדרך האֹוסמוס, הרהרתי. רואה בעיני

  2חדש.הרחוב בו דר באור חדש. את היהודים באור 

قيدس مين المرمير واألقيوام،      والقدس التي فيي السيحه، حسينة البنيا .    
 القدس التي تعرفها. أين هي.

ودون أن ينتبه أحد نظرُت شيزرًا ناحيتيه. أنظيروا، وهيذا أيضيًا، حسيه       
حاجة إلى أن يتغذق على اليال ق، مثل  ريقة في وفكرُت أنه  ريقته الصما . 

حييث(، ورأيييُ  ببحساسييي الشييارع الييذي سييمك اله ييتم )سييمك بحييري صييغير. البا
 يسكن فيه بنور جديد، واليهود رأيتهم بنور جديد. 
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هاه  هاي    ، القدس التي فاي الساحخ  هاي القادس المبنياة بصاورة حسانة       
 ،، وإلاى هاه  القادس   القادس كنماوذج لواقاع مقادس ورا ٍ     مدينة األحالم الرمزياة. 

 وهي تتساء، أين هي؟! ،القصة راويةيخرج قلخ  ،التي في السحخ

 وكذلك:
 "אדוני דר הרחק?" זייפתי נוסח פטפוט של חולין, ככל שעלתה בידי. 

 ידעתי היכן דר,
 התבשיל הגדול ליתומים."-"ליד בית

... 
, "הרי זה לצנוח ממשיכה הייתי בפספוס "כיצד אפשר לדור שם,"

 ."עשרה, לתוך איזה גיטו באירופה-שעבחזרה לתוך המאה הת
שערים. עם זאת, -אוהב את זה," טרח לבאר, "שני צעדים ממאה"אני 

 שערים. חי ותוסס."-לא במאה
 "חי ותוסס?"

ככה לגור בירושלים,  "כשרק באתי ארצה נזדמנתי למקום. חשבתי אם
 באיזור זה אחפץ לדור.
 "מאין באת?"

 "מלונדון."
... 

 "קר בלונדון?"
 האיש החי על כוכב שקל היטב בדעתו בטרם ישיב.
 "אינני יודע. אך כיצד זה, פה אפילו בחורף חם לי."

 1"אמרתי לך, אתה איש מסתורי," הגדתי בעצב.

تظاهرُت بأسلوب الثرثرة العلمانية، قدر اإلمكيان وسيألته: "هيل يسيكن     
 سيدي بعيدًا؟"

 وأنا أعلم أين يسكن،

 "بيوار مطب  األيتام الكبير."

... 

" كيت يمكن السكن هناك،" وواصلُ  خطأي، ألييس هيذا هبو يًا عليى     
 ."القرن التاس  عشر، وعلى جيتو ما في أوروبا
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َهَم موضحًا "أنيا أحيه هيذا، فأنيا عليى بعيد خطيوتين مين م يه شيعاريم.           
 وم  ذلك ليس في م ه شعاريم. الذي هو مالعم بالحياة وحيوي"

 "مالعم بالحياة وحيوي؟"

أنييه هكييذا يكييون الييبالد صييادفُ  المكييان. واعتقييدُت  ى عنييدما ج ييُ  إليي "
 في هذ  المنطقة.السكن في القدس، أرغه في السكن 

 "من أين أتيَ ؟"

 "من لندن."

... 

 "هل اليو بارد في لندن؟"

 فكر الرجل الذي يعيش على كوكه مليًا قبل أن يييه.

 "ال أعلم. ولكن كيت هذا األمر، فهنا حتى في الشتا  أشعر بالدف ."

 قلُ  بحزن :ألم أقل لك أنك رجاًل غريه األ وار."

القاادس عنااد  إلااى نظاارة الاالخااتالف الحاااد فااي  يصااور، هااها االقتباااس،  
بالعقيدة القوية في القيم  مرتبطة ،فنظرة القدس الخاصة به .الراوية، وعند الشاي
فالقادس  فهو يؤمن بالحياة وباسنسان، ولاهلك   ،واسيمان باهلل ،الدينية الميتافيزيقية

بالحياااة ومحبااوي. حتااى فااي الشااتاء، وهااو فااي  هااي مكااان حااي ميعاام ،فااي نظاار 
، والقاادس عنااد  أيضااًا ليساات عبااارة عاان خالطااق محبطااة  القاادس، يشااعر بالاادفء

وترفارف   هين يحتااجون باليعال إلاى الشايقة.    وشاذة، بل عند  البشر هام البشار الا   
النااور الااداطم المدينااة وهااي تضاايي علااى  ،رو. القاادس علااى القاادس الخاصااة بااه 

ل والخالص، أما القدس في نظرهاا فهاي باال ناور وباال حسان وباال        الخاص بالنب
إلاى  نظارة  الخالص، ألن الراوية نيسها بال إيمان وهها هو اليار  األساساي فاي   

 .عند الشاي وعند الراوية القدس

 وتؤكد في موض  آخر على النظرة اإلييابية للقدس

 "מה עבודתך מר רולו."

 חוקר.""אני 

 "מה אתה חוקר?"
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מר רולו חוקר את מימיה המופלאים של ירושלים. מר רולו עונה 
, שח, לפיה במאגר גדול מתחת בסבלנות, כמגיש את לחיו השניה. השקפה היתה

השילוח, -הבית אצורים מים בשפע. הוא המספק את מימיה של בריכת-להר
הבתולה, -של מעיןאשר בימי המקרא מצויה היתה פנימה לחומה. ואת מימיו 

הוא הגיחון, היכן שכיבסה את בגדי בנה הקדוש. ועוד בימי היבוסים מנהרה 
 היתה לרדת אליו בסתר.

... 

המים במקומות אלה קרירים. מסביר הוא. וטעם להם מיוחד, אין 
 1כמוהו.

 "ما عملك يا سيد رولو"

 "باحث"

 "ماذا تبحث؟"

يبحث في ميا  القدس العييبة. يييه السيد روليو بهيدو ،    السيد رولو
: كان االعتقاد هو أنه في المييزن الكبيير   وكأنه يقدم خد  الثاني. وتحدث قا اًل 

، هشييلواح وجد الميا  بغزارة. وهي التيي تيوفر مييا  بحييرة     تتح  جبل الهيكل 
بتيول، عيين   الموجودة منذ أيام العهيد القيديم داخيل السيور. وكيذلك مييا  عيين ال       

ومنذ عصر اليبوسييين كيان هنياك    جيحون، حيث غسل  مالبس ابنها المقدس. 
 نالق يؤدي إليها سرًا.

... 

ن المييا  فييي هييذ  األميياكن هييو مييا  بييارد، ولييه مييذاق   إويوضييح قييا اًل: 
 خاص، ال يوجد مثياًل له.

ماان خااال،  ،يصااور، هااها االقتباااس، النظاارة اسياابيااة إلااى مدينااة القاادس
رد، ولاه ماها  خاااص وال   تقكيادها علاى أن المااء، فااي هاه  األمااكن، هاو ماااء باا       

 2ى.له، على عكس الماء الموحل اله  أشارت إليه في مواضاع أخار   يوجد ماليل
كما تظهر  ،من حالتها الباطسة والقبيحة ،لتطلع إلى خالص القدسكما يؤكد على ا
 دها. وإلى استعادة عظمتها كسابق عه ،في الحاضر
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اآلن، وبعد هه  الاولاة حاو، المشااهد، التاي صاورت بهاا عمالياا كهاناا         
اتسمت بالتنااق،  كرمون مدينة القدس في أعمالها، يمكن القو، إن هه  الصورة 

على أنهاا  رعنادهار بين تصوير القدس  ،واالادواجية، حيث تراو. هها التناق،
ن، وبيوتهاااا متساااولوها فقاااراء اصاااشخأمديناااة مبتهلاااة وفارغاااة، وفقيااارة، مديناااة 

، وتحتو  على تعدد وتلون ساكاني كبيار مان    مليئة بالمساجد واألديرةومحطمة، 
بااين أبناااء  ،هااي مكااان التقاااء ، فااي قصصااها،فالقاادس. كاال الطواطااف والقوميااات

 رتهاَووَصااتحاات الساالطة البريطانيااة.  ،والشااعوي المختليااة ،واألديااان ،الطواطااف
في  .بقباي المساجدس األديرة، ومسلحة ككيان غريخ وعداطي، يليها رنين أجرا
وهاو ماا يعارف باسام  القادس السايلى .        ،تكريس وتكاليف لصاورة مادياة للقادس   

مدينة في السماء، مدينة لها نور خاص بها، يمان  هاها    اوبين تصويرها على أنه
 ال يمكن تليير . ومدينة تتسم بالحضاور اسلهاي،   ،ااًل ال نهاطيًاالنور، األشياء جم

 . وذلك في إشارة لما يعرف باسم  القدس العليا 

أثناء الحديث عن صورة القدس في األدي العبر   ،وكما سبقت اسشارة
 تعاملاات مااع صااورة القاادس   ،أن هنااا  ثااال  ماموعااات ماان األدباااء   ،الحااديث

الماموعة الالانية جمعت عبرت الماموعة األولى عن القدس بشكل سلبي فق ، و
وهاااي تتعامااال ماااع القااادس، أماااا    ،والصاااورة اسياابياااة ،ةباااين الصاااورة السااالبي 

الماموعة الالالالة، التي تنتمي إليها عمالياا، فقاد كانات نظرتهاا إلاى القادس تاماع        
كاان لاديها ميال     ،بين الصورة السلبية واسياابية، من ناحية، ومان ناحياة أخارى   

 كبير إلى توسيع ماا، الروية، عن طريق تصوير شخصيات غير يهودية. غيار 
لم تخص؟ مكانًا رطيسًا للشخصيات غير اليهودية. لكن في مقابل ذلك، ناد  هاأن

. أن الماهود األكبر تم تكريسه للشخصيات اليهودية التي جاءت في بؤرة القصة
كرماااون ماااع الشخصااايات المسااايحية     وبهاااه  الطريقاااة، تعاملااات عمالياااا كهاناااا   

سالمية، حيث يظهر البريطانيون، لديها، علاى أنهام ماارد خيااالت، كماا أن      واس
المسلمين والمسايحين حاضارون، ولكان كشخصايات مساطحة فاي الخليياة، فهاي         
 شخصيات ال تعرفها. أما الشخصيات اليهودية فقد تعمقت كاليرًا في تصويرها.

 انصااهار وخلاا  هااي ،عنااد عماليااا كهانااا كرمااون ،يتضاا  إذًا، أن القاادس
مامل  ،بدرجة كبيرة ،المنخي، بالمرتيع، وبهها فإنها تعكسالعلماني بالمقدس، 

 .بهاالخاص  األيديولوجي الموقف

وماان خااال، مطالعااة المشاااهد السااابقة، التااي صااورت بهااا عماليااا كهانااا    
مار األو، هاو   كرمون القدس في أعمالها، تادر اسشاارة إلاى أمارين مهماين  األ    

فاا    ،سالبية تااا  مديناة القادس المادياة     الصابلة  مت بالأن عدد المشاهد، التي اتس
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تكاريس  وذلاك فاي إشاارة إلاى      ، عن صاورة القادس،  بكالير تلك المشاهد اسياابية
 األديبة. السلبية تاا  القدس عندلنظرة وتكاليف ل

هو المقارنة، التاي عقادتها عمالياا    وهو تقكيد لامر األو،،  األمر الالاني،
كهانا كرمون، بين القدس وتل أبيخ. تلك المقارنة التي صورت القدس على أنها 
مدينة الخرافات واألساطير، وأنها، وهي في القدس، لم تشعر باق  شايء ممياز،    

 تدر  أن القدس هي مدينة خرافاات وأسااطير.   ،في تل أبيخوهي  ،في حين أنها
 ،ت هاي فقاد كانا   الصاهيونية. الحركاة  مان   هي جازء فاألديبة  ،وال غرابة في ذلك

تمالاال المركااز  بااقن القاادس التاي  يامعهاام شاعور  ،ومان علااى شاااكلتها مان األدباااء  
ساااتيطان اليهاااود  القاااديم، ليسااات فاااي الحقيقاااة مرتبطاااة   الحقيقاااي والرماااز  لال

ها ، بل إنإسراطيلكما أنها ليست جزءًا من نسيج الحياة في الصهيونية، باألحدا  
وماان خااال، المواجهااة    معزولااة أساايرة  فااي ماضاايها، ككيااان غااام،، وبعيااد.     

الوقااوف إلااى جانااخ تاال أبيااخ   ت عماليااااختااار ،وتاال أبيااخالرمزيااة بااين القاادس 
  تاسد انتصار الصهيونية العلمانية.اللنية، التي 

اله  كان لصيقًا بصاورة القادس فاي األدي العبار       ،هها التناق، وأمام
علااى أنهااا مدينااة النااور والرويااا المليئااة بالااهكريات   ،الحااديث، بااين التعبياار عنهااا

، وغيار  غرياخ وعاداطي  كياان  هاي  القديمة والقريبة من القلخ، وفي نياس الوقات   
 من، سبر أغوار هها التناق، ، فيما يلي،نحاو،. ميهوم يالير الرعخ واالشمئزاا

 أجل الوقوف على مصدر ، وأسبابه. 

أن الحركة الصهيونية سعت لتحويل ميهوم اليكرة الدينياة  من المعروف 
لليهود، من المستوى الديني العقاطد ، إلى المستوى القاومي السياساي. لايس هاها     

إلاى توظياف واساتلال، بعا،      ،فحسخ بل عمد آباء وميكرو الحركة الصهيونية
  أرض الميعااد ، لتوجياه العواطاف    والمياهيم الدينية حو،  شعخ اهلل المختاار   

والمشاعر اليهودياة نحاو فلساطين والقادس، تحقيقاًا لاهاداف الصاهيونية، سقاماة         
وظهاارت فكاارة اسااتيطان فلسااطين    وطاان قااومي لليهااود علااى أرض فلسااطين.    

لميكرين والحاخامات الصهيونيين  أمالا،: والقدس، في دعوات ومؤليات بع، ا
 1 م(.1878 -1798م(، ويهودا القلعي)1874 -1795الحاخام تسيي كاليشر )

وهكها أخهت الحركة الصهيونية وقادتها، يركازون علاى القادس، وعلاى     
ألهمياة   ،إثارة المشاعر الدينية اليهودية من أجل الحصو، على دعم يهاود العاالم  

                                                           
(1 ) 
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دياناة اليهودياة، مساتللين ماا للقادس مان حرماة فريادة فاي          في ال ،القدس الروحية
نظاار اليهااود لوجااود  حاااط  المبكااى  فيهااا، ومتخااهين ماان ذلااك ذريعااة دعاطيااة        

 متحالية مع االستعمار الغتصاي القدس. 

 ولدولاة  ،الحديالاة  صاهيونية حركاة ال لل المؤسساون  اآلبااء فاي حاين كاان     
 للمشاروع  تشاريعهم  أن رغام  دينياًا،  مبااليين  ال أو ،تقريبااً  ملحادون  ،إساراطيل 
تمالال    عاالمي  دعم على للحصو، دافعة قوة كان التوراتية الروية في الصهيوني

 لعادد  يكان  لام ف (1)العلماانيين.  غيار  اليهاود  اساتقطاي وفاي   ،المهااجرين  جهي يف
 ألفكاار   ملحوظااً  عاداءً  أظهاروا  إنهام  ، بال بالدين اليهود  اهتمام ، أ منهم كبير

 مؤساس  (،1954- 1860) هرتسال  تياودور  أن "ذلاك  أماللاة  ومان  .اتهولممارس
 الدينياة  الشاعاطر  مان  العدياد  انتهاك  ،اار القادس  عنادما  ،السياساية  الصاهيونية 

 ناورداو  مااكس  وكاان . الدينياة  العقيادة  عن الالدينية نظرته تميز اليهودية، ليؤكد
 هرتسال  وصاديق  ،الصاهيوني  والازعيم  ،األلمااني  الكاتاخ  (، 1923 - 1849)

 ،أدبي كعمل ،تعتبر " التوراة بقن مؤمنًا كان كما باسلحاد، ياهر ملحدًا ،المقري
 حاد  إلاى  وصال  إناه  بال   ، األوروبياة  والكالسايكيات  هاوميروس  أعما، من أقل

 لوضع مساويًا وضعًا- اليهود دولة-هرتسل كتاي فيه يقخه يوم سيقتي :بقنه القو،
أ  أن قاادة الحركاة    (2)ين.تادين لما مان  المؤلف خصوم لدى حتى ،الكتاي المقدس

عهم اسسااتعمارية فااي  الصااهيونية اسااتللوا الاادين اليهااود  مطيااة لتحقيااق أطمااا     
فلااام تكااان القااادس، ماااع أهميتهاااا، ساااوى جااازء مااان تياصااايل المشاااروع    القااادس،

الصهيوني الكبير. وفي هها اسطار بدأت الحركة الصهيونية، بعد احتال، القادس  
دًا فاي الاوعي الامعاي اسساراطيلي، حاو، مديناة       ، ت طور تصورًا جدي1967عام 

القدس، مياد  أن القدس هي العاصمة الوحيدة واألبدية سسراطيل، وبقنه ال يمكان  
أن يختلف على ذلك اثنان في إسراطيل. وبقن على العالم أن يقر ويعتارف باهلك،   

بهاها  أن يقبلوا ويخضعوا ويسلموا  ،واألهم، أن على العري واليلسطينيين تحديدًا
 األمر. 

                                                           
أبو عودة، يحي سليم حسن، جدلية العالقاة باين الادين والسياساة فاي إساراطيل وأثرهاا علاى         ( 1)

اتااهااات التسااوية، رسااالة ماجسااتير غياار منشااورة، كليااة اآلداي والعلااوم اسنسااانية، جامعااة       
 60، ص2011األاهر، غزة،

امي، رشاد عبد اهلل، القوى الدينية في إسراطيل بين تكيير الدولة ولعباة السياساة، مرجاع    الش( 2)
 19سبق ذكر ، ص
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انات النظارة الحقيقياة ألولئاك الصاهاينة، وماا       ك ،األمر جوهرولكن، في 
فقاااًا لنظااارتهم العلمانياااة،   ذلاااك و، و(1)لقااادسل تتسااام بالكراهياااة الدفيناااة   االااات،

 حلاااامالصااااهيونية التااااي رأت أن هااااه  المدينااااة ال يمكاااان أن تصااااب  تاساااايدًا لل   
 الصهيوني.

يتضاا  أن تصااوير القاادس بنظاارة إياابيااة فااي    ،وتقسيسااًا علااى مااا تقاادم 
اله  يوجاه المشااعر    ،هو الدين اليهود صدر ، وسببه األدي العبر  الحديث م

والعواطااف، الخاصااة باااليهود ، نحااو القاادس واسااتيطانها، أمااا مصاادر النظاارة     
ف وياليااار ورويتهاااا علاااى أنهاااا كياااان مخيااا   ،كراهياااة المديناااة  وسااابخالعداطياااة، 

التاي لام تاِر فاي المديناة ساوى أنهاا         ة الصهيونية العلمانياة ركهو الحاالشمئزاا، ف
مدينة أشبا.، ال جما، فيها وال سحر وال قدسية. وهي مكتظة باألجانخ، ومليئاة  
بالمساجد واألديرة، أما اليهود فيها فهم حطام بشر، وأشخاص ضعياء، وأحياطهاا  

 اليهودية قهرة تنتشر فيها األمراض والعلل.

عماليا كهاناا كرماون وهاي     اتخهتهاالتي الطريقة هي  ،وهه  االادواجية
وبااين  ،حيااث خلطاات بااين النظاارة الدينيااة الهامشااية  ، فااي كتابتهااا.تصااور القاادس

رة والمهيمنة عليها، فكانت األخيرة هي السامة اللالباة   النظرة الصهيونية المسيط
 على كتابتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
لمزيااد ماان التياصاايل حااو، تصااريحات وانطباعااات الزعماااء الصااهيونيين الشخصااية عاان    ( 1)

-1967القدس.أنظر: هيكال، أحماد محماد الشاحات،  القادس فاي الرواياة العبرياة المعاصارة )         
 172 -171مرجع سبق ذكر ، ص(، 1992
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 خامسًا: خاتمة الدراسة

 التالية:  جالنتا إلى الدراسة انته 

المكااان هااو الكيااان االجتماااعي الااه  يحتااو  علااى خالصااة التياعاال بااين    -1
 ،اسنسان وماتمعه. ومن خال، المكان نستطيع قراءة سيكولوجية سااكنيه 

 وكييية تعاملهم مع الطبيعة. ،وطريقة حياتهم
أنه يعد عاماًل مساعدًا في معرفاة الشخصاية الراوياة     من وظاطف المكان، -2

بشكل أعمق، كهلك يمالل المكان اسطار اله  تقاع بداخلاه األحادا  داخال     
 الن؟ األدبي.

ت ستخدم القدس كيكرة أساسية جدًا فاي األدي العبار  الحاديث، وال يمكان      -3
 .هاأن نحصي األعما، األدبية التي تتحد  عن

لاهين  األدبااء ا حساخ تناوع    عماا، األدبياة،  القادس، فاي األ   تنوعت صاورة  -4
 .تعاملوا معها في إبداعاتهم

القدس مكانة هامشية في األدي العبر  الحديث، في فترة االنتداي  احتلت -5
 .البريطاني والحري العالمية األولى

كهانااا كرمااون ماان أمهااات األدي النساااطي فااي إسااراطيل وهااي عماليااا تعااد  -6
 أكالر خبرة ممن سبقوها. 

إلااى االهتمااام بالقضااايا التاريخيااة القوميااة،  عماليااا كهانااا كرمااون ال تمياال -7
، فااي غياارهمحااديث عاان العالقااات بااين اليهااود و اضااطرت إلااى ال هاااولكن

 .بع، أعمالها
بقنه هو العنصار المركاخ والمهام جادًا     كهانا كرمون يتميز أسلوي عماليا  -8

م فااي إبااداعها، حيااث يتساام بتااداخل طبقااات أساالوبية مختليااة  أ  اسااتخدا     
 .تعبيرات من طبقات للوية قديمة معًا

بالتنااق، واالادواجياة،   صورة القدس عند عمالياا كهاناا كرماون    اتسمت  -9
وهاو ماا يعارف    ، هاا مديناة مبتهلاة وفارغاة، وفقيارة     على أن هابين تصوير

مدينة في السماء، مديناة   اوبين تصويرها على أنه باسم  القدس السيلى ،
 باسم  القدس العليا  .يعرف وهو ما لها نور خاص بها، 

عدد المشاهد، التي اتسمت بالصبلة السالبية تااا  مديناة القادس المادياة،       -10
فا  بكالير تلك المشااهد اسياابياة، عان صاورة القادس، وذلاك فاي إشاارة         

 .عماليا كهانا كرمونإلى تكريس وتكاليف للنظرة السلبية تاا  القدس عند 
الادين   بر  الحديث مصادر  في األدي الع ،تصوير القدس بنظرة إياابية -11

 ،فهاو الحركاة الصاهيونية العلمانياة    أما مصادر النظارة العداطياة    اليهود ، 
التي لم تِر في المدينة سوى أنها مدينة أشبا.، ال جما، فيها وال سحر وال 

 قدسية.
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 2010اآلداي والعلوم اسنسانية، جامعة البعث، سوريا، 

هيكاال، أحمااد محمااد الشااحات، القاادس فااي الروايااة العبريااة المعاصاارة        -5
(، رسااالة دكتااورا  غياار منشااورة، قساام الللااة العبريااة،    1967-1992)

 2005كلية اآلداي، جامعة عين شمس، 

 العبرية باللغة :ثانيا

 المصادر-أ

 1982תורה נביאים וכתובים, לונדון, 
בכפיפה " יפורים:סבתוך קובץ ה ,"אני צמא למימיך ירושלים" 

 1971הוצ' הקיבוץ המאוחד,, "אחת
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 1971,הוצ' הקיבוץ המאוחד,"אחת

 المراج  -ب

 ,ראשון מקור ,הוקם: על ראשיתו של האצ"ל הוקם, הוקם,  אפרים,אבן, -1
 2011, יולי 728, גיליון 2011ביולי  21מוסף "שבת", 

 1992ציון, אורן, יוסף, העט כשופר פוליטי, הוצ' " יחד" ,ראשון ל -2
 ארצותלרבנים,  המדרש בית , הוצאתתימן שירי, צבי אברהם ,אידלזון -3

 1931,הברית
אסף,שמחה, ירושלים בספרות העברית החדשה, האנציקלופדיה  -4

 -351, עמ' 1988העברית, כרך עשרים, הוצ' ספרית פועלים, ירושלים 
353

וכשפחות, על –בלבן, אברהם, כששתיים ועוד שתיים יותר מארבע  -5
סיפור של עמליה כהנה כרמון, סימן קריאה, רבעון מעורב לספרות, גל' 

 1976, מאי, 6
 2006ברונובסקי, יורם, ביקורת תהיה, הוצ' כרמל, ירושלים,  -6
גרץ, נורית, מאורע דראמטי וזמנים אחרים, סימן קריאה, רבעון מעורב  -7

 1976, מאי, 6לספרות, גל' 
, ירושלים בתקופת המנדט :הולצמן, אבנר, ירושלים בספרות, מתוך -8

אריה, יהושע, העשייה והמורשת, הוצ' משכנעת שאננים, -העורך בן
2003ירושלים, 

ולד, רלי, עמק יזרעאל, מבנה וטקטוניקה, משרד התשתיות הלאומיות,  -9
2010דצמבר, 

 1-4-1977, דברזהבי, אלכס, פרפרים באור הפיסיקה,  -10
, תשרי 9-10נות, חוב' "לב האור", בקורת ופרש –כ"ץ, שרה, ירושלים  -11

 1976תשל"ז, אוקטובר, 
 1985כ"ץ, שרה, מראות בירושלים של דוד שחר, הוצ' עם עובד, ת"א,  -12
-מהלו, אביבה, השתקפותה של ירושלים בסיפורה של עמליה כהנא -13

 )תשנ"ג( 14כרמון, אני צמא למימך ירושלים, עלון למורה וספרות, גל' 

http://musaf-shabbat.com/2011/07/21/%D7%94%D7%95%D7%A7%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A7%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A7%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A6%D7%9C-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
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 2003חורף 
כרמון, מונוגרפיה, הוצ' הקיבוץ הארצי -רתוק, לילי, עמליה כהנא -17
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, ח' ה, הוצ' הקיבוץ 1980 – 1880שקד, גרשון, הסיפורת העברית,  -21
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