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كلهو العبري األدب
وبةاملكتاألدبيةاإلنتاجات

 العبريةباللغة
 
نعبعيدا

صدورهاومكانموضوعها
لىإينتميالصهيونياألدب

ال و اليهودية،األيديولوجيا
غةواللكاتبه،جنسيةتهمه
لذياواملكانبهكتبتالتي
األدبيالعملفيهنشر 

فييميلاليهودياألدب
لىإأكثر بشكل  مضمونه
علقيتومااليهوديةالديانة
منشكلبأيبحياتهم

 األشكال،
 
هملغتكانتأيا

تلكصدور ومكان
األدبيةاإلنتاجات

ىعليدلاإلسرائيلياألدب
إلىتتناول التيالكتابات

املتعلقاملضمون ماحد  
االستيطانبقضية

شياءاأل وكلبلاإلسرائيلي،
 بهااملتعلقة

 
كانتأيا

كاتبهاجنسية
لغةوالودينهوأيديولوجيته

بها،املكتوبة



 األخرى املؤلفاتومن
 
ور صعلىتحتوي والتيأيضا

"األسطوريلجيشناقائداكنتلو "قصيدةللحقد
ؤلفاملقالكماالقصيدةوهذهكور،ابشبلومللشاعر 

والبغضالعنفعلىتدلال إنهاسليمانعلي
لحركةاملقوالتحرفيةترجمةإنهابلفقط،والكراهية
الصهيونية

 الصهيونياألدب
 
 أمكانشعرا

 
د  امتداهو نثرا

ومن.الصهيونيةواأليديولوجياتللمفاهيم
أفكار دعائمتستوعبالتياملؤلفات يونيةالصهو
 وتتضمن

 
يفدماء"قصيدةوالعنفللحقدصورا

تضمنتحيثغيفانيونثانللشاعر "وشاتيالصبرا
األسرى وذبحالقتلفيوالرغبةالعداوةعلى

الفلسطينيين



مون مضتحليلعلىالبحثيقوم
فاآنإليهمااملشار القصيدتين

رةالصغيالطفلة"قصيدةوهما
للشاعر "األحمرالرداءذات

دماء"وقصيدةسيدون،افرايم
ثانيوناللشاعر "وشاتيالصبرا
غيفن

املنهج الوصفي 
التحليلي



الطفلة "قصيدة 
الصغيرة ذات الرداء

" األحمر

م، 1982يونيو 15منشور في جريدة دافار في •
م 2004لسنة 12ثم في مجلة امللتقى العدد 

باللغة العربية
هو شعر متوسط الطول، وكلماته سهلة •
سنين يعبر فيه عن كراهيته وعنفه ليس للم•

 
 
فقط، بل لألطفال أيضا

ة هو من الشعر الحر الذي ال يعتمد على وحد•
القافية والتفعيلة
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رةصغيطفلةعنبحكايةشعرهالشاعر بدأ

انفك اإلسرائيلي،الجنديبحربةمطعونة  

 وجسمهالباسها
 
صيدةالقونصبالدم،مليئا

:(2004سيدون،)يليكما

الجنديالصغيرةالطفلةهذهسألت

جردموهيقتلها،سببعناإلسرائيلي

كرهلبك يجيبهافكانمذنبة،غير طفلة

:(2004سيدون،)يليهالذياملقطعفي

دى يشير هذا املقطع الشعري إلى م•
كره هذا الجندي اإلسرائيلي 
غيرة للعرب، حيث برر للطفلة الص
عنيد قيامه بقتلها بسبب والدها ال

.وأمها املتمردة

فالشاعر  هنا يفترض بأن هذه•
د، الطفلة ابنة فدائي وأخت مجاه
رب فهي إذن تربت بين أحضان الح

والقتل واملعركة مما يجعلها 
تعيش منذ صغرها على فكرة 

املقاومة والكفاح، ولهذا يجب 
قتلها 

فقال أنه لو لم يكن أهلها من •
اقع املناضلين ملا قتلها، لكن ال و

. عكس ذلك

هناك في حقول األرز الجنوبية

نامت الطفلة الصغيرة

ذات الرداء األحمر

مهابلون الدماء التي تسيل من جس

النحيل الصغير

وتسألني ملاذا

 عن
 
 لو لم يكن والُدك مخربا

 
يدا

اتوشقيقك اللعين صياد دباب

ةألجبتك يا طفلتي الصغير 



قطعاملفيوبغضهعداوتهعنالشاعر عبر ثم

راء، هذا املقطع نادر بالنسبة لنا ق•:(2004سيدون،)يليهالذي
أو على األقل للذين يحملون 
س الصفات اإلنسانية، لكنه لي
غريبا على هؤالء الصهاينة 

وفكرهم الذي يدعو إلى إفناء 
العرب بأي وسيلة كانت، سواء 

بالقتل أو الذبح

واألراملاملسنينكل

تموتيأنيجبكانماأنه

وصور صيدافيالنساءكل

الحواملكلاألمهاتكل



تاألبيافييقول فالشاعر 

موعدحانقدإنهالتالية

علىذلكونصعقابهم

سيدون،):اآلتيالنحو 

2004):

يظهر من خالل هذه األبيات أن •
الشاعر يعبر عن مدى حقده على
العرب حيث قال إنه قد آن أوان 

معاقبتهم، وليس لهم مجال 
للتساؤل عن سبب هذا، فقط 

عليهم انتظار العقاب

وهذا يدل على مدى قسوة هؤالء، •
وعدم رأفتهم بالشيخ واملرأة 
 من طبيعته

 
م والطفل انطالقا

ربيالعنصرية في إفناء الجنس الع

لنعاقبكمقادمون نحنها

منكملنقتص  

وصور صيداأطفال

أتهمكمألعنكم،إني

العظاممحطميستنامون 

الطرقاتفيالحقول،في

آلنواالعقابفإنهملاذا،تسألواال 

عقابكمحان



دماء صبرا"قصيدة 
" وشاتيال

لة هي قصيدة حرة ال تتصف بوحدة التفعي•
والقافية

فة نشرت باللغة العبرية ألول مرة في صحي•
م 1982أكتوبر 22في " يديعوت أحرنوت"

شرت ملرة ث" عدت من إجازتي"بعنوان 
ُ
انية ون
را دماء صب"في الصحيفة نفسها بعنوان 

شرت كذلك في مجلة امل"وشاتيال
ُ
لتقى ، ثم ن

م باللغة العربية2004لسنة 12العدد 
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اعر الشلناصور القصيدةبدايةفي

ةممتعكانتوأنهااإلجازةمنعودته

نلكورائعة،جميلةذكريات  وفيها

اقع فيفالشاعر ذلك،عكسالو

عائد  أنهأيالحربيقصدالحقيقة

وهذااإلجازة،منوليسالحربمن

فيلالقتعنأمهسألتهحينماواضح  

،غيفن)يليكماوهو "اإلجازة"تلك

2004):

في بداية قراءة هذا الشعر •
 يحك 

 
ي نستشعر أن الشاعر فعال

عن إجازته املمتعة، وأنه عاد من 
اقع عكس ذلك مكان  جميل، والو
تماما، حيث سألته أمه عن عدد 

الرؤوس التي قتلها ابنه

ثم في نهاية هذا املقطع قال •
الشاعر أنه ال بد عليه أن يقتل
 أكبر عندما يعود إلى الحر 

 
ب عددا

مرة أخرى، وستكون قصة قتله 
 أل 

 
 جميلة

 
 وهدية

 
 رائعة

 
هله قصة

ذين وللمواطنين االسرائيليين ال
ينتظرون عودته

هناك في حقول األرز الجنوبية

نامت الطفلة الصغيرة

ذات الرداء األحمر

مهابلون الدماء التي تسيل من جس

النحيل الصغير

وتسألني ملاذا



هقصيدتالشاعر واصلثم

حينماحالتهعنبحكاية

فياملقاهيأحدفيجلس

"شمونةكريات"مستوطنة

هيو إسرائيلفيتقعوالتي

:(2004غيفن،)يليكما

الشاعر يوناثان غيفن وبدون •
استتار وخفاء يخدم أهداف 

الحركة الصهيونية، وهذا واضح
يد جدا من كتابته حيث قال إنه ير 
 مقتولة، ويريد أ

 
ن أن يرى رؤوسا

برا يستمتع بذبح األسرى في ص
وشاتيال

وهناك في مقهى بكريات شمونه

كان جمهور غفير يجلس أمام الشاشة

الصغيرة

يشاهدون املخربين وهم في طريقهم

لى معتقل أنصارإ

 
 
صرخنا جميعا

اذبحوهم... احصدوهم

نريد أن نرى دماءهم في صبرا وشاتيال

شاهدت دماء كثيرة

فارتاحت نفس ي



 للحركة الصهيونية، وهدفه الرئيس ي الدعوة إلى سلب•
 
أرض فلسطين األدب الصهيوني يعتبر مولدا

من أجل إنشاء دولة إسرائيل املزعومة

 يحمل أيديولوجياتها ومفاهيمها االستعمارية، وله•
 
ذا نرى أن األدب الصهيوني شعرا كان أم نثرا

شعراءهم استوعبوا صورة الحقد والعنف والعداوة تجاه الجنس العربي في كتاباتهم

كل هذه املحاور ظهرت بشكل  واضح في مؤلفاتهم الدموية•

لهدف الشاعران الصهيونيان افرايم سيدون ويوناثان غيفن هما من الشعراء الذين حققوا هذا ا•

ة ذات الرداء الطفلة الصغير "االستعماري، ولهذا نشرا هذا النوع من الكره والبغض في قصيدتهما 

دماء صبرا وشاتيال"و" األحمر



ك راش 
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