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ناصر پورحسن1                                                                                                  تاريخ دريافت: 1396/8/6 

1397/3/16 پذيرش:  تاريخ  گودرزی2                                             طاهره 
عبداهلل كريم زاده3

 n.pourhassan1303@gmail.com                                            .1. استاديار علوم سياسی دانشگاه آيت اهلل العظمی بروجردی
2. دكتری ادبيات عرب از دانشگاه تهران. 

3. دكتری ادبيات تطبيقی و استاد مدعو دانشگاه توبينگن. 
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چكيده

صهيونيسم سياسی برآيند مجموعه ای از تحوالت فكری و سياسی اروپا در قرن نوزدهم و بيستم است. عرصه 

ادبيات به ويژه شعر در تبديل صهيونيسم مذهبی به صهيونيسم سياسی جايگاه ويژه ای دارد. تاكنون درباره برخی 

شاعران فلسطينی پژوهش هايی انجام شده است؛ اما جايگاه شاعران در توليد و تثبيت صهيونيسم سياسی مورد توجه 

قرار نگرفته است. با توجه به اينكه صهيونيسم سياسی با اشغال سرزمين فلسطين، بسياری از تحوالت جهان اسالم 

و به ويژه خاورميانه را طی چندين دهه  اخير، تحت تاثير خود قرار داده است؛ از اين رو شناخت عميق اين نظريه 

سياسی، ضرورتی اجتناب ناپذير است. در اين راستا اين مقاله چگونگی برسازی هويت مدرن صهيونيستی توسط 

يهودا عميخای- معروف ترين و پرمخاطب ترين شاعر ادبيات عبری را مورد پرسش قرار داده است. پاسخ اوليه به سوال 

مذكور با تركيبی از سه نظريه »هستی شناسی بنيادی«، »ديالكتيك سكون« و »فرشته تاريخ« اينگونه صورت بندی 

شده است: عميخای با انقالب در شعر عبری هستی تاريخی يهودی را در آثار ادبی خود بازتوليد كرد و با پيوند 

گذشته با حال و آينده جوامع يهودی، در عرصه ملت سازی به برسازی پروژه صهيونيسم سياسی كمك كرده است. 

اين فرضيه با خوانش بخش عمده اشعار عميخای و گزينش و تحليل برخی از آنها به شيوه توصيفی- انتقادی پردازش 

می شود. نتيجه پردازش فرضيه نشان می دهد كه عميخای در عرصه ادبی بيش از هر متفكر ديگری در بازتوليد و 

تثبيت صهيونيسم سياسی و خلق هويت صهيونيستی نقش ايفا كرده است.

واژگان كليدی: يهودا عميخای، صهيونيسم سياسی، شعر عبری، فراموشی هستی، ديالكتيك سكون، 

فرشته تاريخ.
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مقدمه
انديشه صهيونيسم مذهبی در قرون 18 و 19 ميالدی توسط طيف گسترده ای از انديشمندان 
يهودی با انتقاد مواجه شد و نحله های مختلف صهيونيسم شكل گرفت. در اين ميان، صهيونيسم 
سياسی كه توسط تئودور هرتصل بنيان نهاده شد؛ توانست بر ساير جريان های صهيونيستی غلبه 
كند. از هرتصل به عنوان پدر صهيونيسم سياسی و پدر معنوی دولت يهودی ياد شده »كه اولين 
كنگره صهيونيستی را برگزار و در آن از حق مردم يهودی برای احيای ملت خود در كشور خودشان 
سخن به ميان آورد« )Medof and Waxman, 2008: 243(. كتاب »دولت يهود« را كتاب مقدس 
 Laqueur, 2003:( »صهيونيسم سياسی می خوانند؛ و هرتصل، »موسای جديد برای يهوديان است
131(. هرتصل وضعيت يهوديان در جهان، به ويژه در اروپا را به عنوان »مسئله يهود« برساخته كرده 

و در كتاب خود، پروژه تشكيل دولت يهودی به مثابه راه حل آن را همراه جزئيات دقيق آن بيان 
از كسانی است كه »صهيونيسم  تنها يكی  اوصاف، هرتصل  اين  با  كرده است1. )هرتصل: 1394( 
مذهبی« را به »صهيونيسم سياسی« تبديل كرد و به طوركلی، صهيونيسم را از فكر و انديشه  صرف، 
انديشه  برآيند  )المسيری، 1382: 366(. صهيونيسم سياسی  تغيير داد  به يك جنبش و سازمان 
بسياری از متفكران يهودی ازجمله »لئو پينسكر2«، احد هاآم3 و موسی هس4، است كه زمينه فكری 
دگرديسی در صهيونيسم مذهبی را فراهم كردند. »موسي هس« ازجمله افرادی است كه می توان 
وی را بسترساز صهيونيسم سياسی معرفی كرد. در تاليفات سه گانه و مشهور هس، يهوديت به مثابه 
يك ملت تلقی شده كه در جريان فكری صهيونيسم سياسی بسيار مهم است. مسئله  يهود براي 
ِهس بيش از آنكه مسئله  مداراي مذهبي و رستگاري معنوي باشد، يك مسئله  ملي به حساب مي آمد. 
ِهس بر اين اعتقاد بود كه يهوديان يك ملت بوده و هستند و دين آنها تنها نمادي از روح يكپارچه  
اجتماعي آنهاست كه در گذر تاريخ، آيين يهوديت تنها ابزاري براي محافظت از هويت ملي يهوديان 

در مسير تحوالت اجتماعي بوده است )آوينری: 1391(. 
 ،)215:  1378 )شريده،   1904 سال  در  سالگی   44 سن  در  هرتصل  زودهنگام  مرگ  از  پس 
1. اين كتاب توسط يكی از نويسندگان اين مقاله، پس از 120 سال در ايران ترجمه شده و همراه نقدی 40 صفحه ای متتشر شده  است. اگرچه اين 

ترجمه بسيار دير منتشر شده؛ اما در زمينه صهيونيسم شناسی، آن را بايد منبع دسته اول تلقی كرد.
2. Leo Pinsker (1821-1891). 
3. Ahad Ha›am (1927-1856).
4. Moses Hess (1812-1875).
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انديشه صهيونيسم سياسی وارد فرآيند اجرايی شد و پس از تجزيه فلسطين توسط سازمان ملل در 
سال 1947، درنهايت 14 می سال 1948 به شكل گيری دولت اسراييل منجر شد. تشكيل دولت 
يهودی به معنی پايان صهيونيسم سياسی نبود؛ بلكه برای تثبيت اين دولت در قلب جهان اسالم 
و بر فراز قبله نخست مسلمانان، بازتوليد مكتب موردنياز بود. پس از مرگ هرتصل و به ويژه پس از 
تداوم توسعه طلبی و اسراييل، طيف ديگری از متفكران يهودی انديشه صهيونيسم سياسی را كامل 
كردند. »يهودا عميخای« يكی از افرادی بود كه در اين زمينه نقش مهمی در برسازی هويت مدرن 
يهودی ايفا كرد؛ وی در حوزه شعر عبری و در فرآيند ملت سازی يهوديان در سرزمين فلسطين 

بسيار تاثير گذار بود.
پايان مسئله يهود، با آغاز مسئله ای به نام» مسئله فلسطين« مصادف شده است كه پس از هفت 
دهه همچنان يكی از بحران های بسيار مهم در جهان اسالم تلقی می شود. فلسطين كه به تعبير 
امام خمينی پاره تن جهان اسالم است؛ برای انقالب اسالمی نيز همواره مهم بوده و دفاع از آن، جز 
اولويت های اصلی است و در قوانين باالدستی و سياست های اعمالی طی حدود چهار دهه اخير از 
اصول خدشه ناپذير سياست خارجی جمهوری اسالمی بوده است. به داليل متعدد مذهبی، سياسی 
و راهبردی طی چهار دهه اخير، قاعده بازی های مجموع صفر بر رابطه بين جمهوری اسالمی و 
اسراييل شناسی و صهيونيسم شناسی كه روی ديگر سكه  اين دليل  به  بوده است.  اسراييل حاكم 
فلسطين شناسی است، از الزامات جامعه علمی است. شناخت اسراييل نيز مستلزم شناخت عميق 
ريشه ها و انديشه های بنيادينی است كه در تكوين، تثبيت و تداوم اين رژيم نقش دارند. شناخت 
انديشه عميخای- معروف ترين و پرمخاطب ترين شاعر ادبيات عبری- را می توان يك از خانه های 
پازل اين ديسيپلين علمی محسوب كرد كه ثقل پژوهشی اين مقاله را تشكيل می دهد. با توجه به 
اينكه درباره وی هيچ اطالعاتی در زبان فارسی وجود ندارد، از اين رو اين مقاله را می توان گامی 
اين است كه  مقاله  هرچند كوچك در شناخت صهيونيسم سياسی محسوب كرد. سوال محوری 
يهودا عميخای چگونه در برسازی هويت مدرن صهيونيستی تاثير گذاشته است؟ فرضيه مقاله نيز 
در پاسخ اوليه به سوال مذكور اينگونه صورت بندی می شود: عميخای با انقالب در شعر عبری هستی 
تاريخی يهودی را در آثار ادبی خود بازتوليد كرد و با پيوند گذشته، با حال و آينده جوامع يهودی، در 
عرصه ملت سازی به برسازی پروژه صهيونيسم سياسی كمك كرده است. اين فرضيه با خوانش بخش 
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عمده اشعار عميخای و گزينش و تحليل برخی از آنها به شيوه توصيفی- انتقادی تحليل می شود.

چارچوب نظری
 در اين مقاله برای خوانش انتقادی و به چالش كشيدن مداخالت ايدئولوژيك يهودا عميخای 
به نفع جنبش صهيونيسم كه در قالب توليدات ادبی نمود پيدا كرده است؛ تركيبی از سه تئوری را 
به عنوان چارچوب نظری استفاده می كنيم: 1( هستی شناسی بنيادی مارتين هايدگر؛ 2( ديالكتيك 

سكون والتر بنيامين؛ 3( فرشته تاريخ والتر بنيامين. 
آن  كه  می كند  پی ريزی  را  تازه ای  هستی شناسی  زمان«  و  »هستی  دركتاب  هايدگر  مارتين 
را »هستی شناسی بنيادی1« می نامد )Hitchcock, 2008:140(. نقطه شروع هستی شناسی بنيادی 
درباره  پرسش هستی  به جای  غرب  متافيزيك  كه  می كند  گاليه  هايدگر  است.  »پرسش هستی« 
هايدگر،  به نظر  دانسته  است.  مرجح  آن ها  نيستی  بر  را  و هستی هستنده ها  پرسيده  ها«  »هست 
تاريخ  او،  بنيادی غافل مانده  است و آن »خود هستی« است. در نزد  از يك چيز  متافيزيك غرب 
افتادن در ورطه موجودات )موجود  و  از وجود )وجودشناسی(  تاريخ غفلت  متافيزيك غرب همانا 
شناسی( است. هايدگر اين پنهان شدن و پنهان ماندن »هستی« در »هست« را »فراموشی هستی« 
انديشيدن/ دكارتِی  ديالكتيك  و  غرب  متافيزيك  از  هايدگر   .)Hitchcock, 2008:140( می نامد 

هستن شالوده شكنی می كند و تاريخ متافيزيك را تاريخ مستور سازی »هستی« می داند و در مقابل، 
»انديشيدن« را تنها راه مكشوف ساختن هستی به معنای واقعی كلمه می داند. حقيقت تاريخ تفكر 
بر مداری گردان است كه يك سر آن فراموشی و سر ديگرش يادآوری هستی است. تفكر در معنايی 
كه هايدگر از آن مراد می كند؛ همان تذكر و يادآوری است و يادآوری يعنی كاوش در زبان گذشتگان 

به منظور نفوذ در تمام آن جنبه هايی از معنا كه در آن نهفته است )مصلح: 1391(.
هايدگر برای تبيين نظريه هستی شناسی خود از اصطالح يونانی»alethia« كه به معنی حقيقت 
است استفاده می كند. اين اصطالح در اصل به معنی كشف حجاب، آشكارگی و نامستوری است. 
مفهوم  با  هم زمان  كه  است  آن  در   »a« پيشوند  وجود  اصطالح،  اين  به  هايدگر  شيفتگی  دليل 
نامستوری، معنی فقدان يا غياب را تداعی می كند. اين پيشوند ريشه كلمه مزبور و توسعا، ريشه 
1. Fundamental Ontology.
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حقيقت )حضور هستی: lethia، مستوری( را حفظ می كند. alethia در يونان باستان به معنی حقيقت 
بود، اما هايدگر اين اصطالح را بازتعريف می كند و به معنايی از حقيقت كه نزد او »ظهور وجود« 
تعريف می كند.  را  فرآيند متجلی شدن هستی  بنابراين، مفهوم هايدگری حقيقت  نظر دارد؛  است 
در حدوث »حقيقت«، آنچه مستور بود، به جلوه درمی آيد و نامستور می شود، اما نه به طور كامل 

.)Hitchcock, 2008:140(
از ديد هايدگر، هنر، نوع منحصربه فردی از انكشاف حقيقت است وكاركرد اثر هنری به جلوه 
درآوردن حقيقت است. او در كتاب »خاستگاه اثر هنری« اشاره می كند كه اثر هنری می تواند نه فقط 
يك هستنده بلكه هستی آن هستنده را منكشف كند. هنر روشی برای ظهور حقيقت يا ابزاری برای 
به جلوه درآمدن حقيقت است )Hitchcock, 2008: 142(. هايدگر تامل خود درباره اثر هنری را با 
پرداختن به شعر به پايان می رساند. استدالل او درباره شعر دو مرحله اساسی دارد. او ادعا می كند 
كه »در تعامل عادی ما با اشيا نوعی غفلت وجود دارد و اثر هنری ما را متوجه اين غفلت )فراموشی 
هستی( می سازد. اثر هنری اين توجه را با غير معمول بودن خود ايجاد می كند و جهانی را می گشايد 
كه در آن حقيقت هستی به جلوه در می آيد. هايدگر حدوث حقيقت، يعنی تجلی آن در اثر هنری را 
اين گونه نشان می دهد. مرحله دوم ادامه اولی است: »هنر كه حقيقت هستی را به جلوه درمی آورد، 
در ذات خود شعر است. شعر، زبان است و زبان يعنی جايی كه هستی در آن عرض اندام می كند. 
زبان يعنی انكشاف هستی«. به همين دليل است كه هايدگر رساله »خاستگاه اثر هنری« را با تحليل 

.)Hitchcock, 2008: 142( شعر به پايان می برد
است.  بنيامين  والتر  استناد می شود، »ديالكتيك سكون«  آن  به  مقاله  اين  در  تئوری دوم كه 
والتربنيامين در مقاله ای شاعرانه درباره عكس و عكاسی به تبيين نسبت بين عكس و تاريخ پرداخته 
و عكس را لحظه ای منجمد شده از تاريخ می داند. بنيامين سرشت هنری عكس را در »قاب گرفتن« 
نامحدود  زمانی  برای  را  لحظه  يك  و  بگيرد  قاب  را  زمان  می تواند  است؛ عكس  معتقد  و  می داند 
جاودانه سازد و همين ويژگی نگه داشتن زمان می تواند به شكل گيری مدرنيته ياری رساند. برای 
بنيامين، عكس توان گشودن تاريخ را دارد و امكان نگريستن به گذشته را به ما می دهد؛ به آنجا كه 
فرشته زمان را به زمان ما پرتاب كرده  است. عكس تصويری از گذشته را به دام می اندازد كه می تواند 

.)Pensky: 2004( بارها و بارها ديده شود. بنيامين اين را »ديالكتيك سكون« می نامد



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و پنجم، شماره چهارم، زمستان 1397 

خاورمیانه 16

تئوری سوم كه در مقاله حاضر به كار بسته شده است، تمثيل »فرشته تاريخ« والتر بنيامين است. 
بنيامين در كتاب »تزهايی درباره فلسفه تاريخ« نظريه »فرشته تاريخ« را مطرح می كند. به موجب 
اين نظريه، فرشته تاريخ كه تمثيلی از يك تاريخ دان است با بال هايی گشوده در حال پرواز است؛ 
اما دايما به پشت سر خود خيره می شود. اين فرشته در حالی كه در اعماق زمان سفر می كند و پهنه 
بيكران زمان را كاوش می كند، به ما يادآوری می كند كه: »آينده چيزی است كه پشت سرماست. ما 

 .)Hitchcock, 2008: 86( »برای شناخت خودمان، بايد گذشته خويش را بشناسيم
در چارچوب اين سه نظريه استدالل خواهيم كرد كه عميخای در اشعار خود رفتاری به مثابه 
فرشته تاريخ از خود نشان می دهد و دايما در اعماق زمان سفر می كند و تاريخ و متون كالسيك 
يهود را كاوش می كند و تصويرهايی به ظاهر دردناك از تاريخ گذشته يهود را به دام می اندازد و آنها 
را در قالب شعر قاب می گيرد تا بارها و بارها ديده شوند. او با اين ديالكتيك سكون به مظلوم نمايی 
چارچوب  در  همچنين  می بخشد.  مشروعيت  صهيونيسم  ايدئولوژی  به  و  می زند  دامن  يهودی ها 
نظريه هستی شناسی بنيادی نشان خواهيم داد كه عميخای چگونه از طريق صنعت ادبيات تالش 
می كند هستی يهود را به تقرير روايات و اهداف صهيونيسم به جلوه درآورد و يهوديان جهان را به 
»فراموشی هستی« خود متذكر شود و آنها را به زعم خود به خودآگاهی انتقادی برساند؛ امری كه 
مشابه آن را در آثار اسالف عميخای و شاعران قبل از تاسيس رژيم صهيونيستی می توان مشاهده 

كرد.

يهودا عميخای كيست؟
آمد.  دنيا  به  آلمان  جنوب  در  فيفر1«  پی  »لودويگ  اصلی  نام  با  سال1924  عميخای  يهودا 
اما  افراطی( بودند؛  ارتدوكس )مذهبی  از نظر عقيدتی، يهودی  از نظر شغلی دامدار و  خانواده اش 
خود عميخای به سنت مذهبی خانواده اش پايبند نبود و گرايش سكوالر داشت. خانواده عميخای 
سال1936 از آلمان به فلسطين مهاجرت كردند و در شهر بيت المقدس مقيم شدند. در آن زمان 
كه هنوز فلسطين تحت قيوميت بريتانيا بود؛ عميخای در يگان »پالماخ«، يكی از يگان های هاگانا 
)ارتش زير  زمينی يهود( مشغول به خدمت شد. در بحبوحه جنگ جهانی دوم به خواندن آثار »تی.
1. Ludwig Pfeuffer.
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اس اليوت«، شاعر بزرگ نوگرای آمريكا و »ديلن تامس«، شاعر نوگرای ولزی روی آورد و آشنايی 
با اين شاعران، سودای شاعر شدن را در سر او انداخت. عميخای پس از تشكيل رژيم اسراييل در 
سال 1948 به طور جدی به سرودن شعر روی آورد و در سال 1955 اولين دفتر شعرش را با عنوان 
»اكنون و در ايام ديگر« منتشر ساخت. عميخای در طول پنجاه سال حرفه شاعری اش يازده دفتر 
شعر به زبان عبری منتشر ساخت و معروف ترين و پرمخاطب ترين شاعر ادبيات عبری لقب گرفت 

 .)Kerbel, 2004:70( و نه فقط در ادبيات عبری بلكه در ادبيات جهان نيزجايگاه ويژه ای پيدا كرد
تبار آلمانی عميخای و مهاجرت خانواده اش به فلسطين اشغالی باعث شد كه او به صورت نمادين 
تغيير هويت دهد و اسم آلمانی خود را به يك اسم عبری تغيير دهد: »يهودا«. اين اسم در زبان 
 .)Shemtov, 2005:141( »عبری به معنای »يهود« است و »عميخای« به معنای »زنده باد قوم من
انتخاب اين اسم بسيار داللتمند است و ميزان گرايش ناسيوناليستی و تعهد شاعرانه او به جاودانه 
صهيونيستی  ادبای  به  عميخای  می دهد.  نشان  را  صهيونيسم  ديدگاه  طبق  يهود  ميراث  ساختن 
اشغال فلسطين در سال  او در جنگ های  تعلق دارد و سابقه مشاركت  پالماخ«  به »نسل  موسوم 
 ،1973 سال  در  يوم الغفران  جنگ  سپس  و   1956 سال  در  سينا  صحرای  اشغال  جنگ   ،1948
ايدئولوژی  تقويت  برای  ايدئولوژيك  را كه يك مداخله  ادبی وی  توليدات   )Shemtov, 2005:141(

صهيونيسم است؛ تحت شعاع قرار می دهد. 

هستی شناسی بنيادی، ديالكتيك سكون و فرشته تاريخ در اشعار عميخای
آرمان های صهيونيسم  به  وفاداری  را در  تعهد خود  و  را شاعری متعهد دانسته  عميخای خود 
مهاجران  برای  گذشته سازی  با  بتواند  طريق  اين  از  تا  می داند  يهود  تاريخی  هستی  يادآوری  و 
صهيونيست، رفتار آنان را در اشغال فلسطين و تاسيس دولتی مستقل به بهای آوارگی ملتی ديگر 
توجيه نمايد. او برای نشان دادن اين تعهد خود از ديالكتيك فراموشی و يادآوری استفاده می كند؛ با 
اين هدف كه يهوديان به خودآگاهی انتقادی برسند و در عصر مدرنيته كه بحران هويت را در ميان 
آنان تشديد كرده  است، دچار معناباختگی نشوند. اين ديالكتيك در تمام منظومه شعری و فكری 
عميخای يك مضمون تكرار شونده  است. تعدادی از اشعار وی با محوريت اين ديالكتيك كه اساس 
بوطيقای شعری او را تشكيل می دهد، در پرتو نظريات ياد  شده در اينجا، خوانش انتقادی می شود. 
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شعر بی انتها
»دريك موزه مدرن/ كنيسه ای قديمی وجود دارد/ من درون كنيسه هستم/ درون من قلب من 
هست/ درون قلب من يك موزه هست / درون موزه كنيسه ای هست/ من درون كنيسه هستم/ درون 

.)Amichai, 2013: 50( »من قلب من هست/ درون قلب من يك موزه هست
او  كرده  است.  استفاده  فراموشی  و  يادآوری  ديالكتيك  از  هنرمندانه   ، شعر  اين  در  عميخای 
وضعيت كنونی يهوديان را به موزه ای مدرن تشبيه می كند و برای كاوش تاريخ فرهنگی آنان به 
بازديد اين موزه می رود. سپس وارد كنيسه ای قديمی می شود كه در داخل موزه قرار گرفته و مظهر 
يهوديت است. يعنی درواقع، او به عنوان انسان مدرن برای خودكاوی و شناخت خويشتن خويش، به 
دين كهن يهوديت رجوع می كند و به تعبير والتر بنيامين مانند فرشته تاريخ رفتار می كند. تقابل 
بين كنيسه قديمی و موزه مدرن باعث ايجاد ديالكتيك بين سنت و مدرنيته می شود. كنيسه روح 
معنويت را در خود جای می دهد. موزه هم كه برساخته انسان است، روح تاريخ و تمدن را از طريق 
هنر در خود جای می دهد. كاركرد موزه های مدرن اساسا يادآوری و جاودانه ساختن تاريخ فرهنگی 
يك ملت است. در اين شعر، استفاده از ايماژ موزه عالوه بر يادآوری هستی تاريخی يهوديان باعث 

تقويت حس ناسيوناليستی مورد نظر صهيونيسم می شود.

ساحل طنطوره
»اينجا در كنار ساحل باستانی طنطوره می نشينم

روی شن ها و كنار فرزندانم و نوه هايم كه هنوز به دنيا نيامده اند.
اما همه آنها گرد من می نشيند.

شادمانی آب معادل است با شادمانی خدا
و موج های كف آلود در ذهن من رسوخ می كنند و آنجا آرام می گيرند.

)Amichai, 1986: 85( ».و آينده دوران گذشته من اكنون و اينجا در كنار من آرام می گيرد
و  می نشاند  هم  كنار  فشرده  زمان  يك  در  را  يهود  قوم  نسل های  همه  شعر  اين  در  عميخای 
زمان  اين  تصوير  و  می آورد  در  تعليق  به حالت  حال  لحظه  در  را  آينده  و  گذشته  بين  ديالكتيك 
منجمد شده را طبق نظريه بنيامينی »ديالكتيك سكون« قاب می گيرد و در حبس نگه می دارد تا به 
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يهوديان يادآوری كند كه آينده پژواك گذشته است. اين ديالكتيك از منطق خطی پيروی نمی كند؛ 
يعنی زمان در اينجا خطی نيست بلكه چرخشی است و همه نسل های قوم يهود را شامل می شود؛ 
خواه نسل های گذشته و خواه نسل های آينده كه هنوز به دنيا نيامده اند. شاعر ساحل نشين حتی 
با نوه های متولد  نشده اش به گفتگو می نشيند و گويی آينده اكنون و اينجا در دسترس اوست. او با 

از بين بردن تقابل بين گذشته و آينده به تاريخ يهوديت جاودانگی حضور می بخشد. 

يهوديان
» يهوديان مانند عكس های قاب شده ای هستند كه در ويترين چيده شده اند.

همه شان در كنار هم، بلند قد و كوتاه، زنده و مرده،
عروس و داماد، به سن تكليف رسيده و يا كودك.

برخی از آنها از عكس های سياه و سفيد قديمی بازيافت شده اند.
گاهی مردم می آيند و شيشه ويترين را می شكنند

و عكس ها را می سوزانند. و سپس مجددا عكس می گيرند
و مجددا آنها را ظاهر می كنند

و مجددا آنها را به نمايش می گذارند، غمگين و خندان.
يهوديان جنگل جاودانه ای هستند كه دست نخورده باقی مانده  است.
درختان اين جنگل انبوه و متراكم هستند، و حتی درختان خشكيده

روی زمين نمی افتند، بلكه راست قامت و سرپا می ايستند و به درختان تر  و تازه تكيه می دهند
و شما هرگز نمی توانيد تر و خشك را از هم تشخيص بدهيد. تنها آتش می تواند درختان خشك 

را در كام خود بگيرد.
]....[ يك يهودی مراسم جشن سايه بان ها در خانه پدر بزرگ اش را به ياد می آورد

و جشن سايه بان ها برای او يادآوری می كند
آوارگی در بيابان ها را و اين آوارگی برای او يادآوری می كند

الواح ده فرمان و گوساله طاليی سامری و تشنگی و گرسنگی را.
و اين چيزها برای او يادآوری می كند مصر را.
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]....[ يهوديان قومی تاريخی نيستند
و حتی قومی باستانی نيستند.

يهوديان قومی جغرافيايی هستند كه در ميان شان شكافی ايجاد شده  است
و از دل اين شكاف ها اليه ها و گدازه های آتشين فوران كرده  است

)Amichai, 1994: 463( ».تاريخ آنان بايد با يك معيار ديگر سنجيده شود
يعنی  عكس  بنيامين،  ديد  از  می برد.  بهره  »عكس گرفتن«  استعاره  از  شعر  اين  در  عميخای 
جايی كه در آن گذشته و حال در يك لحظه فريز شده به هم می پيوندند و تشكيل يك مجموعه 
می دهند. همان طور كه در بخش چارچوب نظری اشاره شد، والتر بنيامين اين لحظه باشكوه را كه 
در آن گذشته و حال به هم می پيوندند، »ديالكتيك سكون« می نامد. به اعتقاد بنيامين، تنها تصاوير 
ديالكتيك  از  بهره گيری  با  عميخای   .)Pensky, 2004:190( هستند  حقيقی  تصاويری  ديالكتيك 
سكون همه نسل های گذشته و حال و آينده يهود را در يك قاب عكس كنار هم قرار می دهد و 
همان طور كه چينه های زمين شناسی رد پای تمام حركات صفحات زمين را در خود ثبت و به صورت 
بصری گذر زمان را فريز می كنند، ديالكتيك سكون نيز توالی زمان را به صورت بصری فريز می كند 
و بر وحدت زمان تاكيد می كند. زمان گذشته در يك قاب عكس تبديل به بخشی از زمان حال 
می شود. لذا خاطرات گذشته يهوديان از جراحات روحی و ستم های تاريخی روا داشته شده عليه 
آنان در زمان حال نيز تكرار می شود؛ اما واكنش به آنها بايد طبق منطق صهيونيسم صورت گيرد و 

همين يك توجيه برای ايدئولوژی صهيونيسم و نظامی گری آن است.
همچنين عميخای در اين شعر از يك شكاف عميق تاريخی سخن می گويد و ويرانی های برجای 
مانده از اين شكاف را به تصوير می كشد، اما اين شكاف را جزيی از يك كل جغرافيايی ترسيم می كند 
و با اين تمهيد نشان می دهد كه جاودانگی حضور فراتر از اين حرف هاست و اهميت يهوديان بيشتر 
از آن چيزی است كه تصور می شود. لذا داشتن روياهايی مثل دولتی يهودی يا برتری بر ديگر اقوام 
كامال توجيه پذير است. اين همان چيزی است كه مد نظر جنبش صهيونيسم سياسی بوده است. 
همچنين، عميخای با ايجاد تقابل بين تاريخ و جغرافيا، تاريخی بودن قوم يهود را زير سوال می برد 
و با اين تمهيد، تقليل يافتن ادبيات عبری به بازنمايی وقايع خاص تاريخی را به چالش می كشد.

امری كه رويه ديگر شاعران صهيونيست بوده است و به اين ترتيب، راه جديدی را در واگويه كردن 
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باورهای صهيونيستی نشان می دهد.

بركه آب 
»جهان مشحون از يادآوری و فراموشی است

همچون دريا و خشكی. گاهی يادآوری به سان دريايی است كه همه چيز را در خود غوطه ور 
می سازد

همچون سيالب. و فراموشی به سان زمينی خشك است كه غريق را نجات می دهد، همچون كوه 
آرارات.

و هر انسانی به سان بركه آب است ميان گذشته و آينده.
وقتی او می ميرد، آب بركه سرريز می شود و گذشته وارد آينده می شود.

 زمان آغاز و پايان ندارد. همه زمان ها در هم فشرده می شود و به يك زمان واحد تبديل می شود
همچون خدای ما: زمان ما واحد است.

)َAmichai, 2000: 111( ».ياد اين بركه گرامی باد
در اين قطعه شعر، عميخای شالوده های فلسفی و بوطيقای مكتب شعری خود را كه بر بنيان 
ديالكتيك يادآوری و فراموشی استوار شده  است، با استعاره آب بيان می كند. در نقد ادبی روانكاوانه 
است  انسان  ناخودآگاه  نماد  همچنين  و  مجدد  تولد  الگوی1«  »كهن  آب  يونگی،  نقد  در  به ويژه 
)Jung,2001: 57(. بر اساس خوانش كهن الگويی می توان گفت: كه يادآوری باعث خودآگاهی انسان 
می برد. خويش  ناخودآگاه  به  را  انسان  است؛  ناخودآگاه  الگوی  كهن  كه  آب  همچون  و  می شود 

عميخای با اين تشبيه متذكر می شود كه شعر او می خواهد يهوديان را با ناخودآگاه خويش مواجه 
سازد؛ ناخودآگاهی كه مكان دسترسی به حقيقت وجود است. همان طور كه هايدگر اشاره كرده، شعر 

می تواند حقيقت هستی را به جلوه درآورد.

مهاجرت
»جراحت روحی ناشی از مهاجرت و آوارگی والدينم هنوز اعماق وجودم را به درد می آورد / خونم 
1. Archetype.
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/ جراحت  قرار گرفته اند  آرام و  آنكه رگ هايم  از  بين دنده هايم، مدت ها پس  همچنان می جوشد/ 
روحی ناشی از مهاجرت و آوارگی والدينم هنوز اعماق وجودم را به درد می آورد / بادهای تاريخ بر 

)Amichai, 1994: 51( ».فراز سنگ ها همچنان در حال وزيدن است
عميخای در اين قطعه شعر، تجربه آوارگی و مهاجرت يهوديان را به باد و طوفانی سهمگين تشبيه 
كرده كه هيچ وقت در ذهن يهوديان فروكش نمی كند: »بادهای تاريخ بر فراز سنگ ها همچنان در 
حال وزيدن است«. از نظر عميخای، وزش دايمی اين بادها خاطرات تلخ گذشته را برای هميشه 
اين  يادآوری  از  هدف  می شود.  آنها  فراموش شدن  از  مانع  و  می دارد  نگه  زنده  يهوديان  ذهن  در 
خاطرات تلخ صرفا مشروعيت بخشيدن به ايدئولوژی صهيونيسم و طبيعی جلوه  دادن ساختارهای 
سركوبگرانه رژيم اسراييل است؛ زيرا با اين تمهيد به راحتی می توان حس همدردی با يهوديان را در 

ميان مخاطبان بين المللی برانگيخت.

آتش هولوكاست
»من جزو آن شش ميليون نفری كه در هولوكاست قربانی شدند، نبودم

من حتی در ميان بازماندگان هولوكاست هم نبودم
و من جزو آن ششصد هزار نفری كه از مصر خارج شدند، نبودم

من از راه دريا به سرزمين موعود آمدم
نه، من در ميان آن عده نبودم، گرچه هنوز آتش و دود به همراه خود دارم.

)Amichai, 2000 :7( ».ستون های آتش و دود آن شب و روز همانند قطب نما هدايتگر من هستند
با  اين مضمون  و  است  فكری عميخای  منظومه  در  تكرار شونده  از مضامين  يكی  هولوكاست 
استعاره ها و تشبيهات مختلف در اشعار او به چشم می خورد. عميخای در اين قطعه شعر ضمن اظهار 
همدردی با قربانيان و بازماندگان هولوكاست، تاكيد می كند كه آتش هولوكاست هنوز در دل او 
روشن است و داغ آن سرد نشده است. دود اين آتش حضوری جاودانه دارد و مانند قطب نمايی است 
كه جهت صحيح حركت را برای يهوديان نشان می دهد. پر واضح است كه هدف از تشبيه هولوكاست 
به آتش و قطب نما، بازتوليد و تثبيت همان تصويرهای برساخته گفتمان صهيونيسم است كه در 
مشروعيت دهی به اسراييل نقش بسيار مهمی دارد. به اين دليل است هركسی روايت صهيونيستی 
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از هولوكاست را كه عبارتست از »كشتار سازمان يافته شش ميليون يهودی دراردوگاه های جمعی 
به وسيله گاز« را مورد انتفاد قرار دهد، به عنوان منكر هولوكاست معرفی می شود كه می كوشد از 

اسراييل مشروعيت زدايی كند.

قطار زمان
»فرزندم، فرزندم/ ما سوار در قطار زمان هستيم/ و با عبور از ميان چشم اندازهای غريب/

واقعه تاريخی را مطالعه می كنيم/ و تفاوت بين »عزيمت كردن« و »نماندن« را ياد می گيريم.« 
)Amichai, 1994: 97(

در اين قطعه شعر، پدر و پسری يهودی به صورت نمادين سوار بر قطار زمان هستند و در اعماق 
زمان سفر می كنند و در كنار هم واقعه تاريخی آشويتس را كه برساخته گفتمان صهيونيسم است، 
مورد كاوش و مطالعه قرار می دهند. اين پدر و پسر همانند فرشته تاريخ كه والتربنيامين مطرح 
كرده است، در حال پرواز به سوی آينده هستند؛ اما چشمان شان به بقايا وخرابه های برجای مانده 
از گذشته دوخته شده است.با توجه به تمثيل فرشته تاريخ و مختصات مكانی و زمانی آن )صورت 
فرشته رو به گذشته است(، می توان گفت كه استدالل عميخای در اين شعر اين است كه بقايا و 
آثار برجای مانده از گذشته را نمی توان پاك كرد. اين شعر يك فضايی ايجاد می كند كه در آن 
»گذشته« هميشه در دسترس خواننده است و مردگان هرگز خاموش نيستند. به اين ترتيب، شاعر 
تالش می كند كه ياد و خاطره هولوكاست را همچنان زنده بدارد و از آن برای حركت در جاده زمان 

استفاده نمايد. 

قوم يهود
»چند وقت پيش زنی زيبا را ديدم
كه پدر بزرگش مرا ختنه كرده بود

پيش از آنكه او به دنيا آمده باشد. به او گفتم
تو مرا نمی شناسی و من تو را نمی شناسم

)Amichai, 1994: 145( ».ولی ما همگی قوم يهود هستيم



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و پنجم، شماره چهارم، زمستان 1397 

خاورمیانه 24

عميخای در اين قطعه شعر از ديدار خود با يك زن يهودی سخن به ميان می آورد و بعدا مشخص 
می شود، اين زن نوه همان مردی است كه شصت سال پيش او را در زادگاه خود در آلمان ختنه 
كرده بود. با وجود اينكه آنها قبال همديگر را نديده بودند و از رابطه تاريخی بين خود خبر نداشتند، 
آنها با هم قوم يهود را تشكيل می دهند: »ما قوم يهود هستيم«. آنها برای اين پيوند الزم نيست 
همديگر را بشناسند: آنها يك تاريخ و گذشته مشتركی دارند. اين پيوند با سنت نمادين »ختنه« 
كه يادگار حضرت ابراهيم است برقرار شده است. »پيمان ختنه« كه در كتاب مقدس يهوديان در 
سفر پيدايش ذكر شده است، پيمانی است كه بين حضرت ابراهيم و خدا بسته شده است و حضرت 
ابراهيم سمبل پيوند يهوديان با خدا است )Shemtov, 2005: 145(. ختنه كردن كودك كليد تشرف 
به يهوديت است: »هر فرد ذكور در قوم شما بايد ختنه شود و اين عمل پيمان بين من و شما خواهد 
بود« )Shemtov, 2005: 145(. اين برخورد اتفاقی بين دو يهودی داللت سمبليك پيدا می كند و 
عمل ختنه كردن نماد تعلق داشتن به قوم يهود تلقی می شود. در واقع پدر بزرگ آن زن عامل تشرف 
آن مرد به اجتماع تاريخی يهوديان است؛ بنابراين به نظر می سد كه عميخای، در اين شعر به دنبال 
پيوند زدن بين همه يهوديان جهان و تحريك علقه تاريخی ميان آنان با تمركز بر اشتراك اساسی 

ايشان يعنی انگاره های مذهبی است.

يك چوپان عرب در جستجوی بز خود در كوه صهيون
»يك چوپان عرب در باالی كوه صهيون به دنبال بز خود می گردد

و من در تپه مقابل به دنبال فرزند خردسال خود می گردم.
يك چوپان عرب و يك پدر يهودی

هر دو موقتا ناكام.
صدای هر دو

بر فراز بركه السلطان و در دره وسط دو تپه به هم می رسد.
هيچ كدام از ما نمی خواهد كه آن فرزند يا بز
زير چرخ های ماشين »چاد گايا« گرفتار شود.

سپس آن دو را در ميان بوته ها يافتيم
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و پژواك صدايمان به خودمان برگشت
خندان و گريان.

جستجوی يك بز و يا يك كودك همواره
)Amichai, 1998: 107( »سرآغاز يك دين جديد در اين سلسله كوه ها بوده است

عميخای در اين قطعه شعر ديالكتيك بوطيقايی خود را به ديالكتيك بين عرب و يهود بسط 
به زعم خود  يهوديان  ادبی  و  دينی  متون كالسيك  اعماق  در  نفوذ  با  تا  می كند  تالش  و  می دهد 
پرده از رخ حقيقت هستی يهود و عرب بردارد. در اين شعر يك چوپان عرب و يك پدر يهودی هر 
دو به دنبال گمشده ای می گردند. اصطالح »چاد گايا« به معنی »يك بز« اشاره به سرود مذهبی 
»چاد گايا« دارد كه يهوديان در روز عيد پسح آن را زمزمه می كنند. اين سرود روايت يك بزغاله ای 
اين سگ  گربه طعمه يك سگ می شود، سپس  اين  و سپس  گربه می شود  كه طعمه يك  است 
می شود  خاموش  آب  توسط  آتش  سپس  می سوزد،  آتش  در  چماق  اين  سپس  می خورد،  چماق 
و...« زنجيره و توالی اين رخدادها همين طور ادامه می يابد تا اينكه در نهايت خداوند جان فرشته 
مرگ را می گيرد )Abramson,2012:82(. استعاره ماشين چادگايا در اينجا اشاره به وضعيت كنونی 
فلسطينی ها و اسراييلی ها دارد. عميخای با پيش كشيدن اين موضوع تالش می كند منشا خشونت 
ميان فلسطينی ها و اسراييلی ها را گم كند و هر دو طرف را طعمه و قربانی معرفی كند. به عالوه، 
عميخای در اين شعر گمشده عرب ها را به شكل يك بز به تصوير می كشد و ناخودآگاه تصويری از 

يك بدوی صحرا نشين به عنوان يك فرد عرب در ذهن خواننده مجسم می شود. 

اورشليم
»بر روی پشت بام يكی از خانه های شهر قديمي اورشليم،

رخت هايی زير آفتاب پهن شده است.
ملحفه سفيد رنگ زني كه دشمن من است،

حوله مردي كه دشمن من است،
و عرق جبين خود را با آن پاك می كند.

در آسمان اين شهر قديمی
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يك بادبادك در اهتزاز است.
در آن سوی طناب،
يك كودك هست

ولی من به خاطر ديوار نمی توانم او را ببينم.
ما پرچم های زيادی برافراشته ايم.

آنها پرچم های زيادی برافراشته اند.
تا ما را متقاعد كنند كه خوشحال هستند

)Amichai, 1998: 5( ».تا آنها را متفاعد كنيم كه خوشحال هستيم
عميخای در اين شعر، توصيف هايي از ديوار حائل ارايه مي دهد و آن ديوار را همسو با انديشه 
رژيم صهيونيستی جدا كننده دوست از دشمن می داند؛ زيرا به زعم او ساكنان آن سوی ديوار همگی 
دشمن يهوديان هستند و فرقی نمی كند كه او يك كودك معصوم در حال بادبادك بازی باشد و 
يا يك زن خانه دار كه مشغول رتق و فتق كارهای خانه است. از نگاه او هر كسی كه آن سوی ديوار 
اين  برابر دشمن است و  او در حكم سپر بال در  از نظر  بنابراين، ديوار حائل  باشد، دشمن است؛ 
توصيفات بازتوليد همان انديشه هايی هستند كه صهيونيست ها در رسانه های خود ترويج می دهند. 
عميخای با دشمن انگاشتن زنان و كودكان مسلمان به تثبيت شدن تصويرها و كليشه های برساخته 

صهيونيست ها كمك می كند و در برابر فراموش شدن اين كليشه ها مقاومت می كند.

اورشليم پر از يهوديان فرسوده است
»اورشليم پر از يهوديانی است كه تحت فشار تاريخ دچار فرسايش شده اند. 

و چشم ها مشتاقانه به طرف صهيون دوخته شده است. 
چشم هاي مرده ها و زنده ها همانند تخم مرغ ترك خورده بر لبه كاسه است تا شهر را 

باد نمايند و قيافه آن را پُف كرده و چاق نگه دارند. 
اورشليم پر از يهوديان خسته اي است كه همواره به سمت تعطيالت و يادبودها سوق داده می شوند.

همانند خرس هاي سيرك كه بر روي پاهاي دردناكشان مي رقصند. 
اورشليم به چه چيزي نيازدارد؟ اين شهر نياز به شهردار ندارد
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اين شهر نيازمند پيش كسوتي است كه تازيانه اي در دست دارد 
كسي كه بتواند پيش گويي ها را رام نمايد و به پيامبرها تاختن را آموزش بدهد

تا دور تا دور دايره بچرخند و به سنگ هاي آن ياد دهد كه براي بازي نهايي، چينشي جسورانه 
و پرمخاطره داشته باشند

بعدها اين سنگ ها دوباره به سمت پايين غلت می خورد 
به سمت صداي تشويق و تمجيد و جنگ ها

)Amichai, 1998:109( ».و چشم ها مشتاقانه به طرف صهيون دوخته شده است و اشك می ريزد
كافي  به اندازه  قدس  در  ساكن  يهوديان  كه  مي كند  عنوان  صراحتا  شعر  اين  در  عميخاي 
خشونت طلب نيستند و به دنبال سازش سياسي با فلسطيني ها مي گردند؛ لذا بايد يك فرد قدرتمند 
و نظامي زمام امور را در دست بگيرد و حتي همه پيام آوران و صاحبان انديشه را تحت تعليم قرار 
دهد تا در راستاي فرامين او حركت كنند و نهايتا ابزاري در راستاي تحقق انديشه صهيونيسم باشند. 
جمله »چشم ها مشتاقانه به طرف صهيون دوخته شده است« دو بار در اين شعر تكرار شده است و 
اين تكرار داللتمند است. يعنی از نظر عميخای تنها انديشه صهيونيسم است كه می تواند به يهوديان 
فرسوده شده جانی دوباره ببخشد و آنان را برای معكوس كردن مسير تاريخ بسيج كند. در اينجا 
نيز عميخای به صورت تلويحی از ديالكتيك فراموشی و يادآوری استفاده می كند و با اين ديالكتيك 

رسالت يهوديان صهيونيست را برای آنان يادآوری می كند. 

ترانه های وطن پرستانه
»كودك خردسال ما در نخستين روزهای جنگ از شير گرفته شد.

و من شتابان به سوی آن بيابان هولناك رفتم و نگاهم را به آن دوختم.
شباهنگام برگشتم و ديدم كه كودك همچنان در خواب است.

 او از همين االن سينه های مادرش را فراموش كرده است.
و همچنان فراموش خواهد كرد تا جنگ بعدی.

هنگام پاييز، در مرز خالی بين پرتقال ها و انگورهای شيرين، جنگ شروع شد.
آسمان آبی است؛ همچون زنی كه بدنش در اثر شكنجه كبود شده باشد.
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)Amichai, 1997: 26( ».بيابان در حكم آينه ای برای كسانی است كه نظاره گر آن هستند
به نظر مي رسد كودك در اين شعر، نمادي از نسل جوان جامعه صهيونيستي باشد كه همواره 
مشكل هويت و روزمرگي دارد. كساني كه در روزهاي عادی دچار روزمرگي و فراموشي مي شوند 
ولی در روزهاي جنگ تالش مي كنند به خود آيند و گذشته را به ياد آورند. شايد بيابان در اين شعر، 
برهوت تاريخ باشد كه طفل، آن را از ياد برده است. برهوتي مملو ازسختي هاي گذشته. همچنين 
ممكن است در اين شعر، با توجه به سال انتشار كتاب كه 1977 است؛ به جنگ يوم الغفران در 6 
اكتبر سال 1973 اشاره شده باشد. جنگي كه در پاييز ميان رژيم صهيونيستي با نماد پرتقال و 
كشورهاي سوريه و مصر با نماد انگور درگرفت اما در اين بين او به آبي بودن آسمان نيز نظر دارد. 
رنگي كه در پرچم رژيم صهيونيستي هم به كار رفته است. او اين آسمان را به پيكر يك زن همانند 
مي كند كه نماد زيبايي است ولي از فرط شكنجه ، پيكرش كبود شده و با اين كار، شاعر، باز هم 
عذاب گذشته ادعايي يهوديان را يادآوري مي كند و تالش دارد كه باورهاي صهيونيسم را بار ديگر 

تداعي نمايد. آسماني كه اگرچه بر فراز بيابان قرار گرفته اما مطمح نظر و اميد است.
»در اورشليم همه به ياد دارند كه چيزی را فراموش كرده اند

ولی يادشان نيست كه چه چيزی را.
و من به خاطر همين يادآوری است كه

چهره پدرم را به خود می گيرم.
در اين شهر، همان طور كه غواص ها محفظه ای مخصوص را از اكسيژن پر می كنند،

من هم ظرف روياهای خود را گويی با اكسيژن پر می كنم.
قداست اين شهر گاهی تبديل به عشق می شود.

سواالتی كه در ميان اين تپه ها پرسيده می شود، بدون تغيير باقی مانده است:
آيا گله مرا ديده ايد؟

)Amichai, 1997: 33( »آيا چوپان مرا ديده ايد؟
روياهای  به  يادآوری  و  فراموشی  ديالكتيك  از  استفاده  با  اين قطعه شعر، عميخای مجددا  در 
صهيونيستی و حلقه گمشده يهوديان اشاره می كند. در شهر اورشليم همه به غير از خود شاعر دچار 
فراموشی تاريخی شده اند و سنت پدران و نياكان خود را از ياد برده اند، ولی عميخای اين سنت ها 
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را به ياد دارد و چهره پدرش را به خود می گيرد. همان طور كه اكسيژن از ضروريات حيات است، 
يهوديان  حيات  باعث  است،  صهيونيسم  ايدئولوژی  همان  كه  نيز  صهيونيست  شاعر  اين  روياهای 
می شود. يعنی در واقع، عميخای در اين شعر ايدئولوژی صهيونيسم را عامل بقای يهوديان جهان 
معرفی می كند. با توجه به محتوای شعر می توان حدس زد كه منظور از »گله« در اينجا يهوديان 

هستند كه بی چوپان مانده اند و منظور از چوپان هم تشكيل دولت يهود است.

صلح وحشی
»نه درباره صلح پس از آتش بس 

و نه حتي درباره رويای همزيستی گرگ و بره می توان سخن گفت.
بلكه

همان طور كه هيجان قلب فرو می نشيند،
آدم فقط می تواند درباره يك خستگی سخن بگويد.

مي دانم كه نحوه آدمكشی را بلدم 
همين نكته از من يك بزرگسال مي سازد.

فرزند خردسالم كه هنوز مادرش را از طريق بازوبسته كردن چشم هايش صدا می كند،
با يك تفنگ پالستيكی بلزی می كند.

صلح
بدون برآهيختن شمشيرها

بدون لفاظی 
بدون ضريه مهرهاي پالستيكي

بگذار اين صلح همچون كف های سفيد رنگ روی آب سبك و شناور باشد.
زخم ها فرصتی برای استراحت پيدا كنند.

)Amichai, 2013: 88( »چه كسی از التيام زخم ها سخن بگويد؟
 در اين شعر، عميخای پس از آن همه خشونتي كه خود در جواني مرتكب شده و در منظومه 
به دنبال  به خود می گيرد و  از چنين خشونتي دفاع كرده است؛ چهره اي صلح طلبانه  شعرهايش 
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به روحيه نظامی گری  اينجا به صورت غير مستقيم  التيام زخم ها می گردد. شاعر در  برای  فرصتی 
از طريق  در كودكان خردسال  را حتی  روحيه  اين  كه تالش می كنند  آدمكشی صهيونيست ها  و 
اسباب بازی ها تقويت كنند، اشاره می كند و مخاطبان خود را موقتا به فراموش كردن اين حقيقت 
كه هويت واقعی صهيونيست هاست، دعوت می كند. اين دعوت به فراموشی در راستای خدمت به 
اهداف صهيونيستی است؛ زيرا نمی خواهد اين تصوير از صهيونيست ها در ذهن ها تثبيت شود و گرنه 
همانند بقيه منظومه شعری و فكری خود در برابر هرگونه فراموشی تصاوير برساخته صهيونيست ها 
)نه تصاويرحقيقی( مقاومت نشان می داد. در اينجا بوطيقای شعری به ديالكتيك بين جنگ و صلح 

تغيير می يابد.

اورشليم! اگر فراموشت كنم
اورشليم! اگر تو را فراموش كنم 

آنگاه بگذار كه طرف راست من فراموش شود.
بگذار طرف راستم فراموش شود و طرف چپم به ياد بياورد. 

بگذار طرف چپ من به ياد بياورد و طرف راست تو بسته باشد
و در نزديكی دروازه دهان تو باز باشد.

من اورشليم را به ياد خواهم آورد،
و جنگل را فراموش خواهم كرد- عشق من به ياد خواهد آورد،

موهای خود را باز خواهد كرد، پنجره مرا خواهد بست،
طرف راست مرا فراموش خواهد كرد.

اگر باد غربی نوزد،
من هرگز ديوارها يا دريا و يا خودم را نخواهم بخشيد.

اگر طرف راست من فراموش كند،
)Amichai, 1998: 7( ».من تمام آب ها و مادرم را فراموش خواهم كرد

عميخاي در اين شعر تمام هستي خود را وابسته به اورشليم مي داند و فراموشي آن را غير ممكن 
با فراموشي هستی تاريخی يهوديان می داند. در اينجا ديالكتيك فراموشی و يادآوری با  و معادل 
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بسامد زياد تكرار می شود و بر هويت يهودی شهر اورشليم تاكيد مضاعف می شود؛ اما هيچ اشاره ای 
به هويت عربی- اسالمی اين شهر نمی شود، بلكه مخاطب را دعوت به فراموش كردن هويت اسالمی 
اين شهر )بگذار طرف راستم فراموش شود( و يادآوری هويت يهودی )بگذار طرف چپم به ياد بياورد( 
می كند؛ بنابراين، از نظر عميخای هر حقيقتی كه به نفع صهيونيسم نباشد، بهتر است فراموش شود؛ 
اما هر گزاره ای )هرچند كه ريشه در حقيقت نداشته باشد( كه در راستای گفتمان صهيونيسم باشد، 

بايد يادآوری شود. 

جويبارهايی در صحرای نقب
»در دنيای من ساعت های متعددی وجود دارد 

همانند يك مغازه ساعت فروشی
كه روی ويترين و ديوارهای آن ساعت های متعدد زمان های مختلفی را نشان می دهند.

خاطرات من در پهنه زمين پراكنده شده است
همانند خاكسترهای جسدی كه صاحب آن قبل از مرگ وصيت كرده بود

)Amichai, 1994: 10( ».كه جسدش را بسوزانند و خاكسترهايش را در هفت دريا پخش كنند
به  و  آينده  و  حال  و  گذشته  زمان های  همه  تالقی  محل  را  شعر  نيز،  قطعه  اين  در  عميخای 
را در  تاريخی و نسل های يهود  ادوار  اصطالح محل شكل گيری ديالكتيك سكون می داند و تمام 
اينجا گرد هم می آورد. در اين ديالكتيك، زمان و مكان به صورت يك شبكه به هم متصل می شوند 
و يهوديان دياسپورا هم در اين شبكه جای می گيرند: »خاطرات من در پهنه زمين پراكنده شده 
است«. عميخای با يادآوری اين خاطره ها در برابر فراموش شدن آنها مقاومت می كند و دين خود را 

به جنبش صهيونيسم ادا می كند.

خواب در اورشليم 
»قوم برگزيده يهود 

به ملتي همانند ديگر ملت ها تبديل مي شود.
خانه هاي خود را مي سازد و اتوبان هاي خود را هموار مي كند
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دل زمين را می شكافد و لوله كشی می كند.
ما، نسل جديد ساكنان اين شهر قديمی 

در داخل منزل خود دراز مي كشيم 
)Amichai, 1998: 35( » ...در حالی كه سقف باالي سرمان مملو از عشق است

عميخای در اين شعر »اورشليم« را مامن قوم برگزيده خدا مي داند كه توانسته در آن آرام گيرد 
از معانی  ارايه می شود، خوشه هايی  اين قطعه شعر  براي خود بسازد. تصويرهايی كه در  و دولتي 
برساخته ومرجح گفتمان صهيونيستی را برجسته می كند و آن معناهايی را كه ريشه در حقيقت 
دارند، به حاشيه می راند. اين تكنيك برجسته سازی و حاشيه رانی يك تمهيد ادبی است كه در آن 
به  تلويحی مطرح می شود؛ يعنی برجسته سازی معطوف  يادآوری به صورت  ديالكتيك فراموشی و 

يادآوری است و حاشيه رانی معطوف به فراموشی است.
 

نتيجه گيری
صهيونيسم سياسی، پديده ای است كه اواخر قرن نوزدهم ايجاد شده و همواره در حال بازتوليد 
شدن است. ادبيات و به ويژه شعر در توليد و تثبيت اين پديده نقش بسيار مهمی ايفا كرده و در 
ساحت صهيونيسم شناسی نبايد صرفا بر جنبه سياسی آن بسنده كرد و آن را به مثابه كنش سياسی 
و سخت افزاری فروكاست. البته فرهنگ و ادبيات كه هويت ساز هستند را هرگز نمی توان از سياست 
ايفا  جدا كرد. عميخای به عنوان مشهورترين شاعر صهيونيست، نقش بسيار مهمی در اين زمينه 
كرده  است. اشعار متعدد وی مملو از مضامين هويت ساز است. مهمترين نقش وی را بايد پيوند  زدن 
ميان گذشته، حال و آينده جهان صهيونيسم دانست. در مقايسه با صهيونيسم، شايد هيچ مكتب و 
ايدئولوژی سياسی، اين اندازه بر پيوند اين سه به ويژه بر گذشته تاكيد نمی شود. صهيونيسم سياسی 
با گزاره ملت  بودن به ويژه با آثار هس، پينسكر و هرتصل آغاز شد. عميخای در اشعار خود، كوشيده 
 است با پيوند گذشته با حال و تعيين چشم انداز آينده، در پروژه ملت سازی يهوديان نقش ايفا كند؛ 
يهوديانی كه به علت پراكندگی و زيست در مناطق مختلف جهان و داشتن تجربيات مختلف تاريخی، 
فرهنگی و حتی زبانی، فاقد مولفه های تشكيل دهنده هويت ملی بوده اند. عميخای با نوگرايی در 
شعر عبری، كوشيده است؛ هستی تاريخی يهود را از چنگال فراموشی برهاند و به روشنايی كلمات 
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بازآورد تا به اين ترتيب، پشتوانه ای تاريخی برای دولت برآمده از صهيونيسم سياسی بسازد و رفتار 
كنونی رژيم صهيونيستی را توجيه نمايد. او برای انجام اين رسالت بوطيقای شعری خود را بر اساس 
ديالكتيك يادآوری و فراموشی استوار كرده و همچون فرشته تاريخ در اعماق تاريخ و متون كالسيك 
يهود سفر می كند و در حالی كه افق نگاهش رو به آينده است، لحظه ها و منظره هايی دردآور در تاريخ 
يهوديت را قاب می گيرد و بدين سان گذشته و آينده را در لحظه حال فريز و منجمد می كند و آنها 
را جاودانه می سازد و يهوديان جهان را به تامل در اين قاب عكس دعوت می كند تا به زعم خود آنها 
را از بحران هويت و معناباختگی حاصل از مدرنيته رهانده و به خودآگاهی انتقادی برساند و آنان 
را با ايدئولوژی صهيونيسم همنوا سازد و به اين صورت در پروژه ملت سازی و هويت صهيونيستی 

نقش مهمی ايفا كند.
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