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 القراءة النفسية لممونودراما اإلسرائيمية                           
"دراسة نقدية في مسرحيتي "أسير رغًما عنه" و"يوئيل" لألديب اإلسرائيمي روعي 

 ممّيح ريشيف"
 د. دعاء محمد سيف الدين طه                                                        

 مية "المغة العبرية" مدرس بقسم المغات السا
 كمية األلسن، جامعة عين شمس                                                       

 مقدمة: -
يعد المسرح اإلسرائيمي مرآة لممجتمع في إسرائيؿ؛ إذ يعكس أىـ القضايا المجتمعية 

المجتمع العربي  التي تشغؿ العقمية اإلسرائيمية سواء داخؿ المجتمع الييودي في إسرائيؿ أـ
وعالقتيا معو، وتأتي المونودراما بدورىا لتعبر عف المشاعر واألحاسيس الداخمية لمشخصية 
اإلسرائيمية، فيي أحد أشكاؿ المسرح التي تعتمد عمى وجود الممثؿ الواحد الذي يسرد الحدث 

 عف طريؽ الحوار، ويكوف الصراع النفسي مف أىـ سمات ىذا النوع مف المسرح.
 البحث: منهج -

ومف ىنا اعتمد منيج البحث عمى دراسة مسرحيتي مف نمط المونودراما لألديب 
اإلسرائيمي "روعي ممّيح ريشؼ"، مف خالؿ "المنيج النفسي في النقد األدبي"، والذي بدوره 
يساعد عمى تقديـ قراءة نقدية واعية لمعمؿ الدرامي والوقوؼ عمى ما يرغب األديب في 

رئ المتمقي، فالعمؿ األدبي ال تقاس أىميتو بالنوايا المعمنة فيو، بؿ ترسيخو في نفس القا
تكمف أىميتو في استنباط خصوصياتو الخفية التي تتسمؿ إلى نفس المتمقي، دوف أف يشعر 
في بعض األحياف، والتي تقوده إلى النقد والتحميؿ بعد أف اّطمع عمى عممية اإلبداع مباشرة، 

 عؼ فيو.واستيداؼ مواطف القوة والض
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 حدود البحث: -
متمثمة في مسرحيتيف مونودراما لألديب اإلسرائيمي "روعي ممّيح حدود البحث جاءت 

ـ( والقتا رواًجا كبيًرا في األوساط المسرحية، ٕٛٔٓ -ـٕٙٔٓريشؼ" صدرتا داخؿ إسرائيؿ )
 وىما:

 :ـ( لـ تعرض وظمت ٕٙٔٓ" )כורחו בעל שבוי مسرحية "أسير رغًما عنو
 حيًّا لمقراءة فحسب.نًصا مسر 

  :ـ( عمى مسرح "تسافتا: ٕٛٔٓ"  ُكتبت وُعرضت عاـ)יואלمسرحية "يوئيؿ
צוותא

 " والزالت مدرجة في جدوؿ العروض المسرحية.1
 أهمية البحث: -
  تسميط الضوء عمى نمط جديد مف فنوف المسرح اإلسرائيمي والوقوؼ عمى

 ستيدفة منو.نشأتو وأىـ القضايا التي يطرحيا والفئة العمرية الم
  رصد تحوالت الذات الفرويدية في بناء الشخصية المونودرامية عند "روعي

ممّيح ريشؼ" والوقوؼ عمى األثر السيكولوجي لمزماف والمكاف عمى سير 
 األحداث التي تؤثر عمى القارئ المتمقي.

ي وانتقااًل مف منيجية البحث وأىميتو وحدوده الزمانية والمكانية، نستعرض فيما يأت
المنيج النفسي في النقد األدبي وماىي أىـ األسس النقدية التي يمكف استخالصيا مف أجؿ 
تحميؿ المسرحيتيف موضوع البحث، وعالقتو بفف المونودراما، وما طبيعة ىذا النمط المسرحي 
بصفة عامة، وكذلؾ إلقاء الضوء عمى المونودراما اإلسرائيمية عمى وجو الخصوص وأىـ 

 ناقشتيا.القضايا التي 
 أواًل: المنهج النفسي في النقد األدبي:

تعددت مدارس ومناىج النقد األدبي في دراسة األعماؿ األدبية، وىذا التعدد أثمر عف 
وجود منيج جديد يعتمد عمى دراسة األدب عمى أساس نفسي كوف ىذا النوع مف التحميؿ 

 يكشؼ عف غموض النص ويميط المثاـ عف مكنوناتو.
ج النفسي في النقد األدبي عمًما يستمد آلياتو النقدية مف نظرية التحميؿ يعتبر المني

"، والذي فّسر عمى ضوئيا السموؾ ٕالنفسي التي أسسيا الطبيب النمساوي "سيجموند فرويد
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. فعمـ النفس عمـ حديث العيد، يدرس طبيعة اإلنساف ٖالبشري بإرجاعو إلى منطقة الالشعور
النشأة، ويراعي النقد النفسي لألدب الصمة بيف النص ونفسية  ذاتو مف حيث التربية وظروؼ

منشئو مف حيث ظروؼ النفس والتربية، ومف حيث كونيا سوية أو شاذة، مترفة أو مارة 
 .ٗبظروؼ قاسية

وجدير بالذكر أف فرويد قد نشر نظريتو بوصفو طبيًبا يعالج مرضاه نفسيًّا، عاـ 
"، إال أف ىذا العمـ لـ يدخؿ Studies in Hysteriaـ، بعنواف "دراسات في اليستيريا:ٜ٘ٛٔ

ـ عندما نشر المحمؿ النفسي الشيير"أرنست جونز: ٜٓٔٔحيز النقد األدبي سوى في عاـ 
Ernest Jones مقااًل لو حوؿ تحميؿ شخصية "ىاممت" مف الناحية النفسية؛ حيث استطاع "

امي وما ىي رغباتو المكبوتة أف يشرح بشيء مف الدقة طبيعة ىذه الشخصية في العمؿ الدر 
إزاء النساء، ومشاعر االكتئاب التي ألمت بو، وعقدة أوديب إزاء والدتو وكرىو لزوجيا ورغبتو 

 .٘الممحة في قتمو األمر الذي انعكس عميو في نياية األحداث
فقد رأى "فرويد" أف العمؿ األدبي موقع أثري لو داللة واسعة، والبد مف كشؼ غوامضو 

فاإلنساف يبني واقعو في عالقة أساسية مع رغباتو المكبوتة ومخاوفو، ويعبر عنيا  وأسراره،
في صورة سموؾ أو لغة أو خياؿ، ويرى أف"الالشعور" أو "العقؿ الباطف"، فيو مستودع 
لمرغبات والدوافع المكبوتة التي تتفاعؿ في األعماؽ بشكؿ متواصؿ ولكف ال تطفو إلى 

ت ليا الظروؼ المحفزة لظيورىا، فاألدب والفف عنده ماىما إال مستوى الشعور إال إذا توفر 
 .ٙتعبير عف الالوعي الفردي

ثارة لمجدؿ بشكؿ كبير  ويعتبر النقد النفسي لألدب ىو أكثر المناىج األدبية صعوبة وا 
لكثير مف القراء، لما لو مف أىمية كبيرة في تحميؿ وتفسير ما بيف السطور واستكشاؼ وعي 

الؿ عممو األدبي وما ىي القيـ التي يرغب في نشرىا مف خالؿ عممو الكاتب مف خ
وراء العقؿ الالواعي لمعرفة بواطف األمور وكشؼ ، فيو يكشؼ ما وشخصياتو الدرامية

النقاب عنيا. ومف المنظور األدبي نجد أف التحميؿ النفسي لألدب يحمؿ األعماؿ األدبية 
فكار والدوافع التي يحمميا ىذا العمؿ في طياتو والتي تحمياًل واعيًّا، يبرز فيو الكشؼ عف األ

 .ٚتخرج في صورة مواقؼ عمى لساف الشخصيات الدرامية
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ولعؿ ما سبؽ ذكره يقودنا إلى أف القراءة النفسية لمنص األدبي تساعد في تحقيؽ 
تفاعؿ بيف العمؿ اإلبداعي وقارئو، ىذا التفاعؿ الذي يثمر عف وجود قراءة جديدة لمنص 

ؿ دالالت وأفكار أعمؽ مف ذي قبؿ. وبتعقب المنيج النفسي في النقد األدبي، يمكننا تحم
استنباط المحاور اآلتية بوصفيا المرآة التي تكشؼ عف خبايا النصوص المسرحية، وقراءة ما 

 تضمره بداخميا. ويمكف إجماؿ ىذه المحاور في ثالثة نقاط رئيسة: 
 العنواف مرآة األحداث الدرامية  -ٔ
 المؤلؼ عمى النص واألبعاد النفسية لمشخصيات الدرامية  سمطة -ٕ
 الزمف النفسي واألثر السيكولوجي لألمكنة -ٖ

وانتقااًل مف المنيج النفسي في النقد األدبي، نستعرض فيما يأتي ماىية فف المونودراما، 
قي بصفة عامة ومنيا ننتقؿ إلى نشأة ىذا الفف في إسرائيؿ وأىـ القضايا التي يقدميا لممتم

 اإلسرائيمي:
 ثانيًّا: فن المونودراما:

 لغة: - أ
" ويعني واحد أو مفرد Monoتتكوف كممة "مونودراما" مف مقطعيف؛ األوؿ "مونو:

" وىي كممة إغريقية قديمة أيًضا Dramaأحادي في المغة اإلغريقية القديمة، والثاني "دراما:
 ، أي أف الفعؿ يقـو بو شخص واحد منفرد.ٛوتعني فعؿ

 ا:اصطالحً  - ب
تعددت تعريفات المونودراما شأنيا في ذلؾ شأف أي مصطمح أو مفيـو أدبي؛ حيث 

" أف ىذا النوع مف الفف المسرحي يقـو بتمثيمو ممثؿ واحد يكوف الوحيد ٜترى "نياد صميحة
الذي لو حؽ الكالـ عمى خشبة المسرح، وقد يستعيف النص المونودرامي في بعض األحياف 

ال انتفت صفة "المونو" عف بعدد مف الممثميف، لكف  عمييـ أف يظموا صامتيف طيمة العرض وا 
 . ٓٔ"الدراما"

Schoenbergيرى "شوينبيرج: 
" أف المونودراما ىي مسرحية الممثؿ الواحد، والذي ٔٔ

قد يضـ فريًقا موسيقيًّا بجانب أداء الممثؿ منفرًدا في المقاـ األوؿ، وىي تعكس ما يجوؿ في 
 .ٕٔء أدى دوره فقط أو أدى أدواًرا لشخصيات أخرىالعقؿ الباطف لمبطؿ سوا
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אגמון יעקבومف ناحية أخرى، يرى المخرج والمنتج الشيير "يعكوڤ أجموف: 
أف " 13

الموندراما فف الممثؿ الواحد، ويصفو في أدائو التمثيمي قائاًل: "إف الممثؿ المنفرد عمى خشبة 
ى ديكور أو اكسسوارات أو ممثميف المسرح كالساحر... يسحر الجميور بأدائو غير معتمد عم

 .ٗٔآخريف"
ومف خالؿ التعريفات سالفة الذكر، يمكننا القوؿ أف المونودراما ىي تركيبة درامية مف 
المونولوج والمناجاة الجاذبة عمى ىيئة مسرحية، تأسست بنيتيا الدرامية عمى صراع نفسي 

عددة مستدعاه مف ماضي داخمي وعزلة واغتراب يدور بداخؿ شخصية واحدة ذات أصوات مت
 الشخصية المونودرامية نفسيا، محمولة عمى صوت واحد ىو صوت تمؾ الشخصية ذاتيا.

 نشأتها: -ج
لـ تظير المونودراما بوصفيا شكاًل أدبيًّا دراميًّا لو خصوصيتو إال في القرف الثامف 

٘ٔعشر، وذلؾ مع ظيور مسرحية "بجماليوف: 
Pygmalion نسي " لمفيمسوؼ والمفكر الفر

Jean-Jacques Rousseau"جاف جاؾ روسو:
ـ. ثـ ظير بعده الممثؿ ٓٙٚٔ" عاـ 16

ٚٔوالكاتب المسرحي األلماني "جوف كريستياف براندز:
Johann Christian Brands الذي "

ـ(، وكاف يؤدي األدوار فييا ٓٛٚٔ -ـ٘ٚٚٔكتب نصوًصا مونودرامية قصيرة بيف عامي )
 .ٛٔإلى عدد مف الكومبارس مع مرافقة الموسيقى أحياًنا ممثؿ واحد أو ممثمة واحدة، إضافة

وعمى الرغـ مف ظيورىا بوصفيا نمًطا أدبيًّا جديًدا في أواخر القرف الثامف عشر، إال 
أنيا لـ تشيد اىتماًما كبيًرا إال في النصؼ الثاني مف القرف العشريف، كرد فعؿ عمى وجود 

ة البطؿ وتأثير ذلؾ عمى الجميور؛ حيث تصبح المدرسة الرومانسية، واالىتماـ بأعماؽ نفسي
، فظيور المونودراما وثيؽ الصمة بما ٜٔقوة الفرد ىي الطرؼ المييمف عمى النص األدبي

قدمو فرويد وتالميذه في دراسات عمـ النفس، والنقد الفني لمموسيقى واألدب واكتشاؼ الرموز 
 .ٕٓس البشريةالكامنة بيما، لتأتي المونودراما وتقدـ نظرة أعمؽ لمنف

 ولممونودراما ثالثة أنواع ىي: 
  Monodrama Single-Characterمونودراما ذات ممثؿ واحد: -ٔ
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؛ حيث  Divided-Self Monodramaمونودراما الذات المنقسمة -ٕ
يعكس ممثؿ واحد نفسية مف خاض الحرب ويعاني مف اضطراب في 

 شخصيتو، حيث لو أكثر مف شخصية.
: Multi-Character Monodrama مونودراما متعددة الشخصيات -ٖ

مونودراما متعددة الشخصيات؛ حيث يقـو ممثؿ واحد بأداء أدوار 
 .ٕٔشخصيات المسرحية كميا

وانتقااًل مف فف المونودراما بصفة عامة، نمقي الضوء فيما يأتي عمى المونودراما في 
 لتي يناقشيا.إسرائيؿ وأشير المسرحيات والمسارح التي تقدـ ىذا الفف وما ىي القضايا ا

 ثالثًا: المونودراما اإلسرائيمية:
يعد المسرح اإلسرائيمي بمختمؼ صوره الفنية مرآة المجتمع في إسرائيؿ؛ إذ يعكس 
ماىيتو وأىـ القضايا المجتمعية التي تشغؿ العقمية اإلسرائيمية والدفاع المستميت عف حقيـ 

ئيؿ، بوصفو نمًطا حديثًا نوًعا ما، المزعـو في أرض فمسطيف. ويأتي فف المونودراما في إسرا
ليعبر عف المشاعر واألحاسيس الداخمية لمشخصية اإلسرائيمية، ويعتمد عمى وجود الممثؿ 
الواحد الذي يسرد الحدث عف طريؽ الحوار، ويكوف الصراع النفسي مف أىـ سمات ىذا 

 .النوع مف المسرح ألف الحدث المتصاعد يكوف مف خالؿ فرد واحد يجادؿ ذاتو
وفيما يأتي نمقي الضوء عمى نشأة ىذا النمط المسرحي الحديث نسبيًّا في المجتمع 

 اإلسرائيمي، وما ىي أىـ القضايا التي يناقشيا.
 نشأة المونودراما اإلسرائيمية: - أ

لـ تحظ مسرحيات المونودراما مع بدايات المسرح اإلسرائيمي باىتماـ كبير مقارنة 
في بنيتيا النصية عمى عدد مف الشخصيات تنفرد كؿ منيا بالمسرحيات األخرى التي تعتمد 

بأداء دورىا المقدر ليا فحسب، وظمت ثمة محاوالت منفردة يقـو بيا بعض األدباء 
סמל נאוה اإلسرائيمييف أمثاؿ "نافا سيميؿ:

" זקנה אחת " في مسرحيتييا "امرأة عجوز:ٕٕ
 .ٖٕ"העיניים מאחורי הילד و"الولد مف وراء األعيف:

مسرحيات المونودراما في إسرائيؿ تأخذ منًحا قويًّا أماـ قطاع عريض مف بدأت 
الجميور مع نشأة ميرجاف العروض المسرحية المنفردة في إسرائيؿ "تيأترونتو ميرجاف 
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ـ ليقاـ في ٜٜٓٔوالذي تأسس عاـ " יחיד הצגות פסטיבל תיאטרונטוالعروض المنفردة: 
"يعكوؼ أجموف"، ويقاـ في شير إبريؿ مف كؿ عاـ تؿ أبيب ويافا عمى يد المخرج المسرحي 

في عيد الفصح، والذي أصبح فيما بعد أكبر ميرجاف لمعروض المسرحية المنفردة في 
إسرائيؿ؛ حيث يقدـ ىذا النوع مف المسرحيات معتمًدا في األساس عمى تفاعؿ الممثؿ الوحيد 

 . ٕٗالبطؿ مع الجميور
منو وقدرة الممثؿ عمى تقديـ النص المكتوب يشير اسـ الميرجاف إلى اليدؼ المرجو 

( وتعني مسرح، أما תיאטרוןفي شكؿ عرض مسرحي. فيو مكوف مف كممتيف، األولى )
، أي "المسرح الصافي أو النقي ذو العروض ٕ٘( وتعني طاىر أو نقي أو صافيנטוالثانية )

 المنفردة"، ىو يتسؽ تماًما مع طبيعة المسرحيات التي تعرض مف خاللو. 
דלל סוזן מרכזبدأ نشاط المسرح في مركز "مركز سوزف ديمؿ: 

"، وأنتجو "يعكوڤ ٕٙ
أجموف" بالتعاوف مع مسرح كامري، ولكف عندما ترؾ أجموف إدارة مسرح ىابيماه، تجوؿ 

ـ، بعد تقاعد أجموف، ٕ٘ٓٓوفي عاـ . ٕٚالميرجاف معو إلى مسارح عدة منيا مسرح عكا
ـ، ٕٛٓٓ. ومع حموؿ عاـ ٕٛعاـ واحد فقط في عكا عاد الميرجاف إلى سوزف ديمؿ، لمدة

 התיאטרוןالعبري:  -يافا القديمة بالتعاوف مع "المسرح العربي أقيـ الميرجاف في مجمع
עברי-הערבי

ـ، توسع نشاط الميرجاف وأضيؼ لو منافسات لعروض ٜٕٓٓ". وفي عاـ ٜٕ
ـ وسع الميرجاف ٕٔٔٓاألطفاؿ، كجزء مف نشاط مسرح تيأترونتو في العاـ نفسو. ومنذ عاـ 

 . ٖٓنشاطو دوليًّا وعرض عروضو المسرحية في مختمؼ أرجاء العالـ
تبنت المسارح اإلسرائيمية األخرى فيما بعد ىذا النمط المسرحي ومنيا "مسرح الساعة: 

השעה תאטרון
 נסים". ويمنح الميرجاف جائزة باسـ الممثؿ المسرحي "نسيـ عزيكري: ٖٔ

 רבינוביץ יהושע קרןصندوؽ ييوشوع ربينوفيتش لمفنوف: " بتمويؿ مف مؤسسة "עזיקרי
לאמנויות

ן''מת פרויקטفي تؿ أبيب و"مشروع متف:  "ٕٖ
" لمفنانيف المذيف يقـو باختيارىـ ٖٖ

 .ٖٗالمحكميف في الميرجاف
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 أهم القضايا التي يناقشها: - ب
القضايا  لـ تنفصؿ المونودراما اإلسرائيمية عف نظيرتيا عالميًّا؛ حيث ناقشت العديد مف

 التي تشغؿ العقمية اإلسرائيمية، كباًرا وصغاًرا، ونوضح ذلؾ عمى النحو اآلتي:
 مونودراما الصغار: -1

" حوؿ أىمية בסמים למלחמה הרשות في تقرير أعدتو "ىيئة مكافحة المخدرات:
عروض المونودراما ومدى تأثيرىا عمى مجتمع الشباب، أكد التقرير عمى أف عروض 

بر مف أفضؿ العروض المسرحية التي تعرض في المدارس اإلسرائيمية لتناقش المونودراما تعت
 .ٖ٘قضية تعاطي المخدرات

وفي حمقة نقاش عقدت حوؿ أىمية استخداـ لغة الحوار مع طالب المدارس: "إف 
المونودراما( تعد وسيمة فعالة  -عروض الممثؿ الواحد أو كما يطمؽ عمييا )العروض المنفردة

ة إذا تعمقت بإدماف المخدرات. فالتركيز عمى شخصية واحدة رئيسة لنقؿ رسالة خاص
 .ٖٙومركزية في العمؿ المسرحي يجذب انتباه الجميور كثيًرا وتثير مشاعره وعواطفو"
 ومف أشير عروض المونودراما التي قدمت لألطفاؿ والشباب في إسرائيؿ:

ضت ألوؿ "، التي ُعر והעצב השמחה ריקודرقص السعادة والحزن: مسرحية " -
عاـ " הקיבוץالكيبوتس: "مرة في متحؼ محاربي الجيتو، ونشرت في جريدة 

. تعرض كؿ عاـ أماـ طالب في عمر اثنى عشر عاًما في مركز ٖٚـٕٛٓٓ
محاربي الجيتو، وىي مستوحاه مف أحداث النازي وما كتبو الييود في ىذا الشأف، 

النازي يتخمميا لمسات  واستمياـ شيادة عياف تحمؿ مشاعر مؤلمة وقاسية ألحداث
 . ٖٛطفيفة مف الفكاىة لألطفاؿ والشباب

" لألديب اإلسرائيمي "يتسحاؽ بف نير: שוטים של בוקר صباح الحمقى:مسرحية " -
נר בן יצחק

" والتي تعرض أماـ طالب كؿ مف الصؼ العاشر والحادي عشر 39
" רוניחב עוזאי والثاني عشر؛ حيث تدور أحداث المسرحية حوؿ "عوزاي حفروني:

االبف البكر ألسرة إسرائيمية، يبمغ مف العمر ثالثيف عاًما، يتميز بالجرأة والشجاعة، 
  ٓٗويخرج في رحمة مع حبيبتو.
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" لألديب اإلسرائيمي שלי השרפרף את הזיז מי من الذي حّرك غوطي:مسرحية " -
מסד אייל"أيؿ ماساد: 

" "، تدور أحداث المسرحية حوؿ قصة حياة األديب "أيؿ ميسيد41
نفسو المصاب بمرض التصمب المتعدد؛ حيث تسير األحداث في شكؿ رحمة يصطحب 
فييا الجميور مميئة بالمفارقات الفكاىة والحزف وما ىي حياتو وأوالده وزوجتو وأحالمو 
وطموحاتو ومخاوفو، وال تحكي المسرحية قصة مأساوية عف المرض، بؿ قصة بطولية 

 ٕٗعف القيمة الحقيقية لمحياةعف مكافحتو وعف سبؿ ىزيمتو والبحث 
 

 אייל " لألديب اإلسرائيمي "أيؿ نحمياس:אחת פעם חיים الحياة مرة واحدة:مسرحية " -
נחמיאס

 סל"؛ حيث في إطار الوعاء الثقافي لألطفاؿ في إسرائيؿ "قسـ الوعاء الثقافي: 43
ארצי תרבות

ـ، عرضت تمؾ المسرحية عمى "مسرح أورنا بورات لألطفاؿ ٕٓٔٓ" عاـ 44
ולנוער לילדים פורת אורנה תיאטרון والشباب:

. تدور أحداثيا حوؿ قصة حب ٙٗ"45
بيف شاب وفتاة، يشاء القدر أف يتعرضاف لحادث سيارة، تحطـ كؿ آماليما وطموحاتيما 

" البالغة مف דניאלفي الحياة. وعمى كرسي في ممر المستشفى، تكشؼ البطمة "دانيئيؿ: 
سات الحادث، وتحاوؿ أف تقدـ لنفسيا ولمحضور سرًدا العمر ثمانية عشر عاًما، عف مالب

لمسئوليتيا الشخصية عف ما حدث، وأف قصة حبيا قد تدمرت. وتيدؼ المسرحية إلى 
توعية الصغار قبؿ الكبار عف حوادث الطرؽ مف خالؿ طرح حاالت تعرضت ليذا عمى 

 أرض الواقع:
 איך כי. השתבשו כניותהתו כל, שלנו התאונה סיפור, שלנו הזה שבסיפור ידעתי רק

, לעבוד הפסיקו נתי של ההורים .צוחק ואלוהים תוכניות עושה אתה :אומרים
 קשה היה, דורון למעט, שלו לחברים. בו לטפל צריך היה כי – שלו אימא בייחוד
 וכל, שיחה ולפתח לדבר לו היה קשה כי, שלו המצב בגלל קשר על איתו לשמור

בשבילו שם להיות צריכה שאני ידעתי? ואני. ירד שלו העצמי הביטחון
ٗٚ. 
أنت تضع  :لقد أدركت أنو في قصتنا ىذه، قصة حادثنا، ارتبكت الخطط كميا. فكيؼ نقوؿ

كوف البد مف  -توقؼ والدا ناتي عف العمؿ، وخاصة والدتو .خطًطا والرب يضحؾ )عمييا(
عو بسبب عالجو. ألصدقائو، باستثناء دوروف، كاف مف الصعب البقاء عمى اتصاؿ م
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 "؛ لألديبة اإلسرائيمية "يعرا ريشيؼ نييور:נדב של אחותشقيقة نداف: مسرحية " -
נהור-רשף יערה

 סלسـ الوعاء الثقافي: ـ في إطار "قٕٔٔٓ" عرضت عاـ 48
" في سف נעמה"؛ حيث تدور أحداثيا حوؿ فتاة اسميا "نعما: ארצי תרבות

" في عممية عسكرية، منذ ذلؾ الحيف وىي ضائعة נדבالمراىقة، ُقتؿ أخييا "نداؼ: 
 وتائية، تبحث عف ذاتيا، وتحكي عف نظرة المجتمع اإلسرائيمي لجيؿ المراىقات:

 להם אין, )...( ורבותיי גבירותיי, משונים םיצורי הם אדם בני( "לקהל)
 .49"החתולים אלינו ובניגוד נשמות תשע

إف البشر مخموقات غريبة، سيداتي سادتي، )...( ليس لدييـ تسعة »)لمجميور( 
 «أرواح كالقطط

 
؛ وتدور أحداث הברזל מסילת על פרחיםزهور عمى قضبان السكة الحديد: " -

فاقد الذاكرة، ال يتذكر عمره أو أي شيء عف " אברמלالمسرحية حوؿ "أبرمؿ: 
ماضيو، يجد نفسو في ساحة المنزؿ الذي قضى بو طفولتو. وعندما يدخؿ ىذه 
الساحة تعود إليو ذكرياتو، ليكتشؼ أنو كاف أحد ييود بولندا وعاصر أحداث الحرب 

" בר קופיالعالمية الثانية، وتعتبر ىذه المسرحية إسقاًطا مف المؤلؼ "كوفي بر: 
ذاتو عمى حياتو الشخصية، فيو مف أصوؿ بولندية وأسرتو كانت احدى الناجيف مف 
أحداث النازي. وتعتمد المسرحية في األساس عمى شيادات مف أبناء الجيؿ الثاني 

 .ٓ٘وشيادات أسرتو
لألديب " המלחמה לפני באת לא למהلماذا لم تعد بعد الحرب: مسرحية " -

تدور أحداث المسرحية في  ؛ حيث"מיוחס אנהפביفبيانا ميوحاس: " اإلسرائيمي
خمسينات وستينات القرف الماضي، وظروؼ المجتمع اإلسرائيمي آنذاؾ وكيؼ 

وضعو، ألنو كاف مف الصعب عميو التحدث واالسترساؿ في الحديث، وانيارت ثقتو بنفسو. 
 أما أنا؟ كنت أعرؼ أنو يتعيف عمي أف أكوف ىناؾ مف أجمو.
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" و"الصبار: החדש היהודיتكّوف، وسماتو البارزة الممثمة في "الييودي الجديد: 
 .ٔ٘"בגלות יהודי" و"ييود المنفى: צבר

 مونودراما الكبار: -
اب المونودراما لمكبار في إسرائيؿ بمناقشة العديد مف مف ناحية أخرى، اىتـ كتّ 

الموضوعات والقضايا التي يعج بيا المجتمع، سواء أكانت قضايا تتعمؽ بالمجتمع العربي في 
ـ، اىتمت ٜٜٙٔإسرائيؿ، أـ قضايا ذات صمة بالمجتمع الييودي في إسرائيؿ. ففي عاـ 

بية إلى المغة العبرية، مثاؿ ذلؾ مسرحية إسرائيؿ بتحويؿ عدد مف مسرحيات المونودراما العر 
ـ، والمستوحاه مف قصة الكاتب الفمسطيني "إميؿ ٕٜٜٔ"أـ الروبابيكيا" والتي عرضت عاـ 

 .53"רובביקה–אל אום"؛ حيث تـ تحويميا إلى نسخة مونودراما عبرية بنفس االسـ "ٕ٘حبيبي
" عمى كتابة קוזין תאפר ـ، أقدمت األديبة اإلسرائيمية "إفرات كوزيف:ٕٙٓٓوفي عاـ 

"؛ حيث تدور הפנוי בחלל נוסעתالسفر نحو الفضاء الحر: مسرحية مونودراما بعنواف "
"، تشعر אוריתأحداثيا حوؿ قصة شابة ييودية متدينة متزوجة ولدييا أطفاؿ تدعى "أوريت 

يا دائًما بإشكالية بشأف ىويتيا، ما بيف الماضي والحاضر، وبيف الداخؿ والخارج، وبيف ذات
والرب وبيف شعور بالذات والوحدة. تعيد البطمة اكتشاؼ نفسيا مف جديد، وترغب في التقرب 

 54 مف الرب وكذلؾ أف تعيش حاضرىا.
استمرت قضايا المجتمع اإلسرائيمي تُعاَلج وبقوة في مسرحيات المونودراما؛ حيث كتبت 

גרי פנינהاألديبة والمخرجة اإلسرائيمية "بنينا جيري: 
 قصة حب إسرائيمية:يا "" مسرحيت55

 בן עלי" تخميًدا لذكرى صديؽ المؤلؼ "عمي بف تسفي: ישראלי-ארץ אהבה סיפור
 בית"، الذي لقي مصرعو مع ستة مف أصدقائو، في حقوؿ كيبوتس "بيت كيشيت: צבי

ـ، وىو حدث ىّز المجتمع اإلسرائيمي آنذاؾ كوف عمي ىو ابف ٜٛٗٔ" في صيؼ קשת
 56" الرئيس الثاني لدولة إسرائيؿ.צבי-בן  יצחקتسفي:  -"يتسحاؽ بف

كذلؾ وّظؼ بعض األدباء أقالميـ في الدعوة لميجرة إلى إسرائيؿ مف خالؿ 
 עדו " لألديب اإلسرائيمي "عيدو سيتر:לי-אורلي: -أورالمونودراما، ففي مسرحية "

סתר
ـ، ٕٔٔٓ" عاـ הסימטה תאטרון "، والتي عرضت عمى "مسرح سيمتا )الزقاؽ(:57
صريحة لميجرة إلى إسرائيؿ لما فييا مف جماؿ؛ تدور المسرحية حوؿ الفتاة "أور لي"  دعوة
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البالغة مف العمر عشر سنوات، تعيش في فرنسا مع والدييا، المذيف قررا السفر إلى إسرائيؿ 
بشكؿ مفاجئ في رحمة لمدة ستة أشير. تذىب "أور لي" مع والدييا إلى إسرائيؿ؛ حيث 

ستستمتع فييا بالشمس وستتعمـ العبرية وستمتقي بأصدقاء جدد، وتعود  وعداىا برحمة جميمة
بعد انقضائيا إلى فرنسا مرة ثانية. تتعمـ في إسرائيؿ العبرية وتحاوؿ أف تعبر عف نفسيا 

 بعبرية بسيطة:
 היא איך לנו תספר, לי-אור, אומרת זאת, אורלי ועכשיו( "המורה של בקולה)

 לא בכלל( הרגיל בקולה, קדימה צעד קחתלו". )מישראל מתרשמים והוריה
. משהו להגיד חייבת והייתי חיכו הילדים וכל חיכתה היא אבל! מוכנה הייתי

 בקשר. השמש את אוהבת... לי-אור... אני( "מפהקת. אחורה צעד לוקחת)
. עליי לצחוק התחילו בכיתה הילדים כל( קדימה צעד לוקחת!". )כן... ריה-להו

 "?הוריה" זה מה ידעתי לא איך( עצמה על צוחקת)
)بصوت المعممة( "واآلف أور لي، ىذا يعني، أور لي، تخبرنا كيؼ أعجبت ىي ووالداىا 
بإسرائيؿ". )أخذت خطوة إلى األماـ، بصوتيا المعتاد( لـ أكف مستعدة! لكنيا انتظرت 
وجميع األطفاؿ انتظروا وكاف عمّي قوؿ أي شيء. )تخطو خطوة إلى الوراء، تتثاءب( 
"أنا ... أور لي ... أحب الشمس ... فيما يتعمؽ بوالدييا ... نعـ!" )تخطو خطوة إلى 
األماـ( بدأ جميع األطفاؿ في الفصؿ يضحكوف عمي. )تضحؾ عمى نفسيا( كيؼ لـ 

 ٛ٘أكف أعرؼ ماذا تعني "والدييا"؟
 احتمت أيًضا قضية محاربة المخدرات دوًرا رئيًسا في مسرح الكبار مثؿ نظيره مسرح

" لألديبة הרגליים את רואים ينظرون تحت أقدامهم:الصغار، ويتجمى ذلؾ في مسرحية "
זאוברמן ענת اإلسرائيمية "عنت زيؤوبرماف:

 אינה"إينا أيزينبيرج:  واألديبة اإلسرائيمية "59
איזנברג

ـ، وأصبحت مدرجة ضمف جدوؿ ٕ٘ٔٓ" التي عرضت عمى مسرح ىابيما عاـ 60
ر قصتيا حوؿ فتاة تحارب مف أجؿ التخمي عف إدمانيا أعماؿ مسرح تيأترونتو. تدو 

لممخدرات، ومحاوالتيا المستمرة في محاربة شيطانيا الذي يدفعيا نحو ما ىو سيء. وتتفاعؿ 
 شخصية البطمة مع الجميور وىي تؤدي طقوس تطييرىا مف ماضييا:

  .שלי בגוף ששוכן אלוהי תת, קרקעי תת, עמוק כוח מכירה אני
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 עוזבת ושאני גמילה במוסד שאני ספר-בבית שמועות עלי יוה, בסדר, וכן
 אכפת מה. מהסמים המח לי ושנדפק א"בת דוגמניות לסוכנות שהתקבלתי, ל"לחו
 עלי האלה הדברים את אומרות השכבה של שהבנות יודעת אני?? בכלל לי

 מהספסל חוץ אחר עולם רואה אני כי, בי מקנאות הן כי רק נמצאת לא כשאני
 .אין שלהן מה כל יש לי כי.  במושבה הציבורי גןב העלוב

 ٔٙ!פחדניות
  .أنا أعرؼ قوة عميقة وتحت األرض وشبو إليية موجودة في جسدي

وبالفعؿ، حسًنا، كانت تظير شائعات عمّي في المدرسة بأنني كنت في مركز إلعادة 
اء في تؿ التأىيؿ وأنني أغادر خارج بالد، وعندما تـ قبولي في وكالة عارضات األزي

أبيب كنت قد تعافيت مف تعاطي المخدرات. ما الذي ييمني بصفة عامة؟ أعمـ أف 
فتيات الصؼ يتحدثف عف ىذه األشياء عني عندما ال أكوف ىناؾ لمجرد أنيـ 
يحسدونني، ألنني أرى عالمًا غير ذلؾ المقعد البائس في الحديقة العامة في 

 .المستوطنة. ألف لدي كؿ شيء ليس لدييـ
 جبناء!ال
 

مف ناحية أخرى، اىتمت المونودراما اإلسرائيمية بتمجيد حياة كبار رجاؿ الدولة، فنجد 
 גבריאל" لألديب اإلسرائيمي "جبرائيؿ عمنوئيؿ: בגין מרالسيد بيجين: مسرحية "

עמנואל
ـ، تتحدث عف قصة حياة مناحيـ بيجيف، أحد أىـ القادة في تاريخ ٕٙٔٓ"عاـ 62

لعشريف؛ إذ تصفو المسرحية بأنو قائد لو مكانة بارزة في المجتمع إسرائيؿ، في القرف ا
اإلسرائيمي، ويتحمى بالقوة والشجاعة واإلخالص، وأنو كّرس حياتو كميا لقضية حرية 

 .ٖٙإسرائيؿ. وتعتبر ىذه التجربة المسرحية تجربة تثقيفية في المقاـ األوؿ
رار قضايا مجتمعية أخرى، مثؿ إلى جانب تمجيد رجاؿ الدولة، تطرح المونوراما باستم

مكافحة المخدرات التي سبؽ وطرحت بقوة في مسرح الصغار، وكذلؾ تسميط الضوء عمى 
 بعض األمراض داخؿ المجتمع اإلسرائيمي والتشجيع عمى مواجيتيا، عمى سبيؿ المثاؿ:
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ـ، عرضت ٕٛٔٓمرض الخرؼ الكيمي المعروؼ باسـ "الزىايمر"، ففي عاـ  -
 " لألديبة والممثمة اإلسرائيمية "نينا كوتمر:אליס להישאר أليس:ابقي يا مسرحية "

קוטלר נינה
" في ميرجاف تأترونتو؛ حيث تدور أحداث المسرحية حوؿ أليس، 64

امرأة ناجحة وتعمؿ محاضرة في الجامعة، متزوجة وأـ لثالثة أطفاؿ ناضجيف 
ىايمر عندما وناجحيف وتعيش حياة زوجية سعيدة، والتي تكتشؼ إصابتيا بمرض الز 

عاًما. تبدأ عالمات ىذا المرض في الظيور عمييا والذي ال يوجد  ٛٗبمغت اؿ
 .65عالج لو. وقد حصمت المسرحية عمى جائزة أفضؿ ممثؿ

ـ، عرضت مسرحية ٜٕٔٓالتعامؿ مع ذوي االحتياجات الخاصة، في عاـ  -
 סנדרין لألديبة اإلسرائيمية "سندريف مواطي: "הרגע את לנשוםلنتنفس المحظة: "

"؛ حيث تدور أحداث المسرحية حوؿ محطات مختمفة مف حياة المؤلفة מואטי
سندريف والتي قامت بأداء الدور بنفسيا، كونيا والدة قناة ذات احتياجات خاصة، 

 .ٙٙوكيؼ واجيت ذلؾ بشجاعة، متحدية كؿ الصعاب
القضايا  مما سبؽ ذكره، نجد أف موضوعات المونودراما اإلسرائيمية ناقشت العديد مف

المختمفة التي تشغؿ العقمية اإلسرائيمية بمختمؼ فئاتيا العمرية. كما جاءت المعالجة الدرامية 
ليذه الموضوعات في إطار مخاطبة الذات، وىو األمر الذي يتسؽ مع طبيعة المونودراما 
بصفة عامة، التي ارتبطت منذ ظيورىا بما قدمو فرويد وتالميذه في دراسات عمـ النفس، 

النقد الفني لمموسيقى واألدب واكتشاؼ الرموز الكامنة بيما. لذا فإف دراسة األعماؿ و 
المسرحية مف نمط المونودراما البد وأف تدرس وفؽ المنيج النفسي لمنقد األدبي والذي 
استعرضنا نبذة مختصرة عنو وما ىي أسسو العممية التي يمكف وضعيا كمعايير تحميمية 

الدراسة مف خالليا، وىو األمر الذي نمقي عميو الضوء فيما  تدرس المسرحيتيف موضوع
 يأتي:

  رابًعا: الرؤية النقدية النفسية لمسرحيتي المونودراما موضوع الدراسة:
يمجأ الناقد األدبي دوًما إلى تحميؿ النص المسرحي وأحداثو كونيما خير كاشؼ عف 

رسالة التي يرغب في بثيا مف خالؿ اتجاىات األديب الفكرية والنفسية والسياسية، ويعكس ال
ىذا العمؿ. فالمؤلؼ لديو سمطة عمى النص مف شأنيا أف تحدد طبيعتو وماىيتو والقضية 
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التي يناقشيا مف خاللو. ولعؿ العنواف ىو أوؿ عنصر يمقي بظاللو عمى المتمقي ويؤثر فيو، 
 ويوضح ما يرغب المؤلؼ في الحديث عنو:

رامية: العنوان مرآة األحداث الد -أ 
يشكؿ العنواف عنصًرا أساسيًّا في النص النثري، فيو المفتاح اإلجرائي الذي مف خاللو 

ويأتي العنواف في اإلطار الخارجي لمكتاب،  يمكف الولوج إلى عالـ النص وكشؼ أسراره،
بكممة موجزة قصيرة تعكس المتف الباطني لمنص ومضمونو، وىو ما يتطّرؽ المؤلؼ إلى 

يعّرؼ المعجـ ومف ثـّ . ٚٙ أو الشعوريًّا، مما يبعث الفضوؿ في القارئوضعو شعورًيا 
المفصؿ في األدب العنواف "اسـ يدؿ عمى العمؿ األدبي الذي يكتبو الكاتب، ويشترط أف 

 .ٛٙيكوف جاذًبا لالنتباه
ولعؿ ما سبؽ ذكره يقودنا إلى أف العنواف كونو مرآة العمؿ األدبي، فإنو البد وأف يحمؿ 

كف مف خالليا مخاطبة المتمقي شعوريًّا وال شعوريًّا مًعا، وتتجسد تمؾ السمات في سمات يم
بمضموف "؛ فالقصد ىنا يتعمؽ التمخيص" و"التأثير اإلغرائي" و"القصدنقاط قوة ثالث: "

الكتاب أو بنوعو أو بكالىما مًعا، كما يرتبط بالمضموف ارتباًطا قد يكوف واضحًا، أو 
اإلغرائي فييدؼ إلى إغراء القارئ والتأثير عميو كي يختار العمؿ األدبي غامًضا. أما التأثير 

عالف عف  وقراءتو. ويأتي التمخيص مف منطمؽ اعتبار العنواف تمخيًصا لمعمؿ األدبي، وا 
 .ٜٙ محتواه بدوف أف يكشؼ عنو بشكؿ كمي

 انعكست الخمفية الثقافية والفكرية لألديب اإلسرائيمي "روعي مالّيح ريشؼ" عمى
اختياراتو في كتاباتو المسرحية بصفة عامة، وال سيما المونودرامية منيا عمى وجو 
الخصوص، وشّكمت األبعاد الوجدانية الالشعورية قدًرا كبيًرا في اختياره لعنواف مسرحيتو 
موضوع الدراسة، وتجمى ذلؾ في استميامو مف التراث األدبي العبري والتراث الديني 

سقاطو غير  المباشر عمى عنواف المسرحيتيف ومضمونيما. الييودي، وا 
" والتي تعني "أسير رغًما عنو" إسقاًطا כורחו בעל שבויفنجد في مسرحيتو األولى "

واضًحا مف خمفيتو الثقافية واألدبية عمى العنواف؛ إذ استقى ىذا العنواف مف رواية "كافر رغًما 
إلسرائيمي الشيير "ييوشوع بر " لألديب والكاتب المسرحي اכורחו בעל אפיקורוסعنو: 

יוסף בר יהושעيوسيؼ: 
70  ." 
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تعالج الرواية قضية الطائفة الحريدية في إسرائيؿ، وشذوذىا الفكري والجنسي، وأف 
تعمقيـ بالديف الييودي أمر سطحي وكثير منيـ باتوا يبعدوف عف الديف الييودي ويتجيوف 

مخاطبة عقمية ونفسية القارئ المتمقي  ، وكأف "روعي ممّيح" بذلؾ يرغب فئٚنحو العممانية
مف خالؿ استدعاء ىذه الصورة الذىنية السابقة في األدب العبري وقولبتيا مف جديد وفًقا 

، التي يرى أف ٕٚلرؤيتو المعاصرة ولكف ىذه المرة في قضية الصراع العربي اإلسرائيمي
يؤدي في النياية إلى التعصب األعمى ليذه القضية مف قبؿ الطرفيف العربي والييودي قد 

" وتعني أسير ليضع ىنا שבוי" بكممة "אפיקורוסالالحؿ، فقد استبدؿ "روعي ممّيح" كممة "
طرفي الصراع "العربي" و"الييودي" مف األجياؿ القادمة أنيما قد دخال الصراع رغًما عنيما، 

 وىو بمثابة "بدعة" أو خروج عف المألوؼ.
واف الذي صاغو "روعي ممّيح"، فعبرت عف وتجمت ىذه األفكار جميعيا في العن

 التشويق واإلغراء، فجاء العنواف مرتبًطا بالمضموف، وكذلؾ حمؿ في طياتو جانبي قصديته
لممتمقي الذي يتممكو الفضوؿ لموقوؼ عمى رؤية "روعي ممّيح" التي قد تتفؽ وقد تختمؼ مع 

بشكؿ كبير مضموف  لّخصرؤية "ييوشع بر يوسيؼ" مف قبمو، خاصة وأف العنواف قد 
المسرحية وىو وقوع شخص ما في األسر رغًما عنو لكف كيؼ وماذا سيحدث لو يترؾ ذلؾ 

 لمعنصر التشويقي الجاذب لممتمقي.
أما مسرحيتو الثانية "يوئيؿ"، تجمى في اختيار العنواف الخمفية الثقافية الدينية لػ "روعي 

ش بيا قضية الصراع بيف المتدينيف ممّيح"، والتي حاوؿ أف يضعيا في قالب معاصر يناق
والعممانييف في المجتمع اإلسرائيمي؛ فػ "يوئيؿ" ىو النبي الييودي، وأحد األنبياء الصغار 

، ولو سفر في العيد القديـ باسمو. كاف ذا مواىب متميزة، واتخذ مف مدينة ٖٚاإلثنى عشر
ر حوؿ: العقاب والغفراف، أورشميـ مسرًحا لو وألعمالو. يتضمف سفر "يوئيؿ" محاور عدة تدو 

 . ٗٚترقب مجيء المسيح المخمص، القحط والجراد وشروط التوبة والرجوع لمرب
أكثر مف  تشويقيًّاولعؿ اختيار "روعي ممّيح" عنواف مسرحيتو "يوئيؿ"، أعطى بعًدا 

أحداث المسرحية وتوضيح مضمونيا، قالقارئ المتمقي ىنا سيقع في حيرة قبؿ قراءتو  تمخيص
ية، ىؿ ىذه المسرحية مف نمط المسرحيات التي تستميـ الديف وتضع شخصيات لممسرح

يذكر  نفسيًّاالعيد القديـ في قالب جديد، أـ أف المقصود مف اسـ "يوئيؿ" ىو إعطاء بعًدا 
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القارئ المتمقي بالمعاناة واألزمة النفسية التي مّر بيا النبي يوئيؿ، واإلشارة إلى مضاميف 
ث عف أورشميـ، وعقاب الرب لبني إسرائيؿ، وكيؼ سيكوف خالصيـ مف السفر ذاتو، والحدي
 وجية نظر المؤلؼ.

سمطة المؤلف عمى النص واألبعاد النفسية لمشخصيات الدرامية: -ب 
تأخذ القراءة النفسية لمعمؿ األدبي تفاعالت النص مع شخصية المؤلؼ في المقاـ 

ي خفايا النص، فاإلبداع انعكاس لمبنى األوؿ، والتركيز عمى انعكاس الواقع المعايش لو ف
 .ٙٚ، فيو مبدع العمؿ األدبي ومصاب بالعصاب٘ٚالذىنية عند المؤلؼ في الالوعي

ولعؿ ىذه العبارة تقودنا إلى أف النص يفسر مف خالؿ حياة مؤلفو، في المقابؿ يتـ 
الخمفية الثقافية استنباط السيرة الذاتية لو مثؿ: طفولتو وظروفو الحياتية، واتجاىاتو الفكرية و 

وميولو السياسية؛ حيث تشكؿ الحياة الالواعية لإلنساف بصفة عامة، ولألديب عمى وجو 
الخصوص، الوجو الخفي لمتجربة الوجودية لإلنساف. وتكتسب كؿ ثقميا وتأثيرىا مف 
خاصيتيا األساسية، وىي اإلفالت التاـ مف سيطرة الوعي واإلرادة مف ناحية، ومف شدة 

ط الذي تمارسو المكبوتات عمى جميع أوجو النشاط الحياتي مف ناحية أخرى. ومدى الضغ
 .ٚٚوتشكؿ البنية االجتماعية لشخصية اإلنساف

مف المعروؼ أف أي إنتاج أدبي أو فني أو فمسفي يرتبط بجذور نفسية في شخصية 
ج وذىنيتو األديب أو الفناف أو الفيمسوؼ. أي أف الفكر واألدب والفف يتفاعؿ مع وجداف المنت

ذا سممنا بيذه األوليات الفكرية أدركنا أف اإلنتاج الفكري والفني ال  قبؿ أف يصؿ إلى العالـ. وا 
يمكف عزلو وتجريده عف شخصية صاحبو ميما حاولنا إعقاليا أو تجاىميا، وشخصية المبدع 

تعتمد عمى كيفية نضجيا منذ الطفولة وحتى البموغ وعمى نوعية  -كأي شخصية بشرية–
 .ٛٚلتجارب والظروؼ الحياتية التي مر بياا

ويمكننا الوقوؼ عمى أىـ الجوانب الفكرية لألديب اإلسرائيمي "روعي ممّيح" مف خالؿ 
إلقاء الضوء عمى حياتو وأىـ أعمالو المسرحية التي ناقش مف خالليا قضايا مجتمعو مف 

 وجية نظره:
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 روعي ممّيح ريشف "حياته وأعماله": -1
 حياتو: ٔ-ٔ

كاتب مسرحي، ويعمؿ حاليًّا عميًدا لشئوف الطالب بجامعة تؿ وممثؿ و ىو مخرج 
. أسس مشروع الكتاب المسرحييف تحت عنواف "صوت ينادي لتطوير المسرحيات ٜٚأبيب

"، والذي ييدؼ إلى توسيع ומקורית קצרה מחזאות לפיתוח קורא קול القصيرة واألصمية:
مكتوبة بالعبرية وليست المترجمة أو المقتبسة نطاؽ اختيار المسرحيات اإلسرائيمية األصمية ال

عف األدب العالمي، فقد قاـ المشروع بعقد ورش عمؿ متنوعة ضمت اثنا عشر مشارًكا 
تقاف  لتطوير المسرحية العبرية القصيرة مف مرحمة الفكرة األولية إلى مسودة إعداد البروفات وا 

حميؿ األنماط السموكية مف خالؿ عمـ الكتابة المسرحية واإلخراج المسرحي وكذلؾ التمثيؿ وت
نفس الحركة داخؿ إسرائيؿ وخارجيا. ويتـ دعـ ىذا المشروع مف وزارة الثقافة، وصندوؽ 

 .ٓٛإسرائيؿ لتطوير الكتابة
المعروؼ باسـ مشروع المسرح السريع  ٛٗ/ٗٔويعمؿ كذلؾ مديًرا لمشروع "

ـ، كاف رئيًسا ٕٚٔٓ". وفي عاـ בעולם המהיר התאטרון פרויקט 14/48العالمي: 
" لمتميز المسرحي لمسرح الشباب. حصؿ عمى جائزة الكاتب טים-ארט تيـ: -لمسرح "آرت

 ٔٛـ.ٖٕٔٓالمسرحي مف مسرح األطفاؿ والشباب عاـ 
مما سبؽ نخمص إلى أف المسرح ىو الفف األوؿ بالنسبة لػ "روعي ممّيح" الذي يعبر 

ئيمي، والوسيمة التي يرغب مف خالليا تقديـ مف خاللو عف آرائو اتجاه قضايا المجتمع اإلسرا
 وجية نظره لممتمقي.

 :ٕٛأعمالو ٕ-ٔ
غالًبا ما يصدر األدب المتشائـ مف نفسية قاتمة بائسة، وىذا ما نجده في كتابات 
"روعي ممّيح" المسرحية، إذ يأتي الموت واالنتحار والحياة القاسية القاسـ المشترؾ في أغمب 

يد معاناتو ومعاناة المجتمع اإلسرائيمي مف وجية نظره مف مسرحياتو؛ حيث يميؿ إلى تجس
خالؿ شخصيات درامية ليا عقد نفسية عميقة تسيطر عمى أدائيا طيمة األحداث وتدفع نياية 
نما يجعؿ األمور  المسرحية نحو الموت أو االنتحار أو الالحؿ، أو وضع حاًل ليس بحؿ وا 

ال الحصر في مسرحية "مراحيض خاصة:  أكثر غرابة وتعقيًدا. فنجد عمى سبيؿ المثاؿ
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ـ، تأثر واضح بما قدمو الكاتب المسرحي الشيير "حانوخ ٕ٘ٔٓ" عاـ מיוחדים שירותים
" الذي وصؼ مف خالليا أوضاع אמבטיה מלכתليفيف" في مسرحيتو "ممكة الحماـ: 

أجياؿ المجتمع اإلسرائيمي المختمفة والعالقات بيف الييودي والعربي مف ناحية، وعالقات 
األبناء باآلباء مف ناحية أخرى؛ حيث جاءت مسرحية "مراحيض خاصة" تتحدث عف سخط 
األديب مف السياسة اإلسرائيمية اتجاه العرب وترسيـ حدود الدولة مف خالؿ إلقاء الضوء عمى 

" التي ال تستطع أف تغوط خارج إسرائيؿ، وتنتيي הרלב ציונהقضية "تسيونا َىرلّيڤ: 
"تسيونا" التغوط داخؿ الدولة ومف ثمة يتغير كؿ شيء ويتمكف الجميع مف  المسرحية بنجاح

 ممارسة حياتيـ الطبيعية:
 .זה את עשית, אימא, זה את עשית :אשר
 ٖٛ .אליזה בשאנז קניות לעשות נוכל עכשיו אולי :ציונה
 لقد فعمتيا يا أمي، لقد فعمتيا. آشر:

 ليزيو.ربما يمكننا اآلف التسوؽ في الشانز  تسيونا:
فالنياية ىنا جاءت بحؿ غريب وساخر، ناقـ عمى األوضاع السياسية في إسرائيؿ، 

 وأنو يصفيا كالغواط ذات رائحة كريية وال قيمة ليا وال نفع منيا.
" فقد جاءت األحداث حوؿ رجؿ שרוך, טוב לילהأما مسرحية "ليمة سعيدة يا شاروخ: 

ونو مع صديقو الحميـ. يقرر أف يواجو ىذا أرمؿ مسف يراوده حمـ أف زوجتو المتوفية تخ
الحمـ في الواقع لتنتيي المسرحية إلى أنو ال يصمد في النياية ويتخمص مف حياتو 

 .ٗٛوينتحر
وظيرت ىذه النظرة السودوية في مسرحيتو "أسير رغًما عنو" و"يوئيؿ" مثمما ظيرت في 

 تي:مسرحياتو سالفة الذكر والتي نمقي الضوء عمييا عمى النحو اآل
 األبعاد النفسية لمشخصيات الدرامية في مسرحيتي "أسير رغًما عنه" و"يوئيل": -2

يتمتع نقد الشخصيات الدرامية بالعديد مف العناصر األساسية في التحميؿ، ولكف إلى 
جانب ىذه العناصر البد مف اإلشارة إلى أف تمؾ الشخصيات ىي شخصيات ليا أبعاد 

أثناء تحميؿ كؿ منيا عمى حدة، فيي تكشؼ عف األفكار  وتفاصيؿ نفسية ال يمكف تجاىميا
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والمشاعر التي تجوؿ في نفس األديب مف خالؿ المغة التي تعبر بيا ىذه الشخصية عف 
 .٘ٛذاتيا وماىية األفكار التي تعّمد عمى بثيا لمقارئ المتمقي

لذلؾ وضعت فرضيات لتحميؿ الشخصية عامة، والشخصية الدرامية عمى وجو 
تعتمد عمى السموؾ السيكولوجي لمشخصية مضاًفا لو لغتيا التي تميؿ مف خالؿ الخصوص، 

 التعبير عف أفكارىا.
فعندما نرغب في التعرؼ عمى جسـ اإلنساف نمجأ إلى الرسـو التوضيحية التي وضعيا 
العمماء ألعضائو لمتعرؼ عمى طبيعة كؿ عضو ووظيفتو، وعندما نرغب في التعرؼ عمى 

شخصية ما، نجد أف سيجموند فرويد قد رسـ جياز نفسي باطني عمى ىيئة الحالة النفسية ل
 خريطة نوضحيا فيما يمي:

 المستوى الشعوري. -
 المستوى قبؿ الشعوري. -
 .ٙٛالمستوى الالشعوري -

ويعتبر المستوى الالشعوري ىو الفرضية األساسية التي تقـو عمييا نظرية التحميؿ 
. ٚٛبداخميا شخصية أخرى تقبع في الالشعور النفسي، إذ يرى فرويد أف كؿ شخصية تعيش

 وقد قّسـ فرويد الالوعي لمنفس البشرية إلى ثالثة أنواع، ىي:
 الُيو: وىو الجانب البيولوجي -
األنا: وىو الجانب السيكولوجي أو الشعوري، أي الجانب الظاىػػر مػػف  -

الشخصية. وىػذا الجانب يتأثر بعالـ الواقػػع مػػف ناحية وبعالػػـ 
شعور مف ناحية أخرى، وىو يميؿ أف تكوف تصرفاتو في حدود الال

 المبادئ الخػػمقية التي يقػػػػػػرىا الواقع.
األنا العميا: ويمثمو الجانب االجتماعي أو األخالقي والذي يتكوف منذ  -

 .ٛٛالطفولة. 
ولتحديد ماىية العقؿ الباطف لدى شخص ما في العمؿ األدبي، وفًقا لنظرية سيجموند 

، فإنو يتعيف عمى الناقد عندئٍذ أف يضع نصب عينيو مجموعة األسئمة التالية ليتوصؿ فرويد
إلى قراءة الشخصية الدرامية جيًدا، وىذه األسئمة تتمثؿ في: "ما ىي الصفات الرئيسة 
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لمشخصية؟، كيؼ يتـ الكشؼ عف ىذه الصفات؟، ماذا يكشؼ الراوي عف الشخصية؟، في 
ذا كاف األمر كذلؾ، لماذا وكيؼ تغيرت؟، ىؿ  سياؽ سرد األحداث، ىؿ تغيرت الشخصية؟ وا 

الشخصية تمكنت مف فيـ شيًئا ما لـ يفيـ مف البداية؟، كيؼ تنظر الشخصية إلى نفسيا؟، 
ذا كاف كذلؾ، فكيؼ  ىؿ لدى الشخصية حوار داخمي أو أحالـ لـ يتـ التصريح عنيا؟ وا 

فات غير منطقية؟ وما الدوافع تمكف القارئ مف معرفة ذلؾ؟، ىؿ تتصرؼ الشخصية تصر 
 .ٜٛلذلؾ؟"

ولعؿ رسـ الجياز النفسي الباطني لمشخصية الدرامية، وتحميميا وفؽ أسئمة معينة، 
يقودنا إلى قضية ميمة يعتمد عمييا المنيج النفسي في النقد األدبي؛ أال وىي أف المخفي في 

لدرامية داخؿ األحداث. النص األدبي أىـ مف المعمف، وىذا األمر يعكسو أداء الشخصيات ا
"؛ فإذا كاف المحمؿ السيميائي ٜٓوتعتمد تمؾ الشخصيات عمى "الكممات كونيا أنظمة عالمات

يبحث عف تمؾ العالمات الناظمة لمنص األدبي، فإف المحمؿ النفسي يسعى إلى تحميؿ الكالـ 
يعة في النص، ألف لمكالـ وظيفة تمكف المحمؿ األدبي مف أف يتدخؿ ويسمع ويحدد طب

 .ٜٔالعالقات بيف الشخصيات
جمع "روعي ممّيح" في مسرحيتيو "أسير رغًما عنو" و"يوئيؿ" نمطيف مف المونودراما 

، ومونودراما متعددة  Divided-Self Monodramaوىما: مونودراما الذات المنقسمة
؛ حيث جعؿ بطمي المسرحيتيف يعانياف مف Multi-Character Monodramaالشخصيات
نفسية شديدة، تجمت في العديد مف المواقؼ أثناء األحداث الدرامية، إلى جانب اضطرابات 

رسمو شخصيات أخرى غير شخصية البطؿ منيا غير الناطؽ مثؿ شخصية العربي في 
مسرحية "أسير رغًما عنو"، ومنيا ما جاء ناطًقا وأدى دورىا ممثؿ واحد مثؿ شخصية 

في مسرحية "يوئيؿ"، ونوضح ذلؾ مع التمثيؿ شمعوف، و"األـ" : שמעוןيسرائيؿ، : ישראל"
 عمى النحو اآلتي:

 الجندي بطؿ مسرحية أسير رغًما عنو: ٔ-ٕ
 –" أف الصراع اإلسرائيمي 92َطؿ-دنيئيؿ بر: טל-בר דניאלيرى الكاتب اإلسرائيمي "

العربي ُيعد أرًضا خصبة لتنامي شعور جماعي بالخوؼ ألنو ال يمكف السيطرة عميو. فيو 
درًجا بشكؿ يومي في األحداث اليومية وفي المحادثات أيًضا. فتترؾ عمميات صراع أصبح م
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التيديد أثًرا سيًئا في نفوس الييود اإلسرائيمييف... فكمما زاد االستيطاف الييودي كمما عال 
صوت الصراع بيف الييود والعرب، فمنذ إقامة دولة إسرائيؿ، يشعر اإلسرائيميوف بالخوؼ 

 . ٖٜد يـوالذي يزداد يوًما بع
جاءت مسرحية "أسير رغًما عنو" لتناقش قضية الصراع العربي اإلسرائيمي في قالب 

؛ حيث Divided-Self Monodramaمونودرامي مف نمط مونودراما الذات المنقسمة
جاءت شخصية "الجندي" المحرؾ الرئيس لألحداث في المسرحية، فيو جندي إسرائيمي ليس 

" أي الجندي، وقد خسر فصيمتو العسكرية החיילممّيح" بػ " لديو اسـ محدد أشار لو "روعي
بالكامؿ، وتبدأ شخصيتو في الظيور عمى مسرح األحداث مف خالؿ أخذه عربي كأسير 

 واختبائو في أرض العدو.
اختار "روع ممّيح" أال يجسد شخًصا آخر دور األسير واكتفى بأف جعؿ الجندي 

 ر العربي تارة وتارة أخرى يتخيؿ أنو موجود أمامو: يتحدث مع الكرسي ويكممو عمى أنو األسي
. מיטה על חלמת בטח. טוב כך כל ישנת? חלמת מה על תגיד)...(  : החייל

 ...הזה החיוך את לך היה. קויל קינג של מזרון עם. אמיתית
 )צוחק(

 .מניאק של חיוך
 .אצלנו משותף זה... מניאק. מניאק

 ٜٗ?חלמת מה על אז
ماذا حممت ؟ نمت جيًدا. مؤكد أنؾ حممت بفراش. حقيقي. مع )...( قؿ  الجندي:

 ... مرتبة كينج كويؿ. كاف لديؾ تمؾ االبتسامة
 )يضحؾ(

 .ابتسامة معتوىة
 .معتوه. معتوه ... ىذا أمر شائع بالنسبة لنا

 فما الذي تحمـ بو؟



 انقراءة اننفسيت نهمىنىدراما اإلسرائيهيت                                                                        

                      
 9419 مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

، ٜ٘فالجندي ىنا قد يكوف مف ىوؿ فقدانو لفصيمتو بالكامؿ، أصيب بفصاـ وجداني
يؿ عمى إثره وجود عربي، اختار أف يأسره، ويسقط عميو كافة معاناتو، واتضح ذلؾ في تخ

 حواره معو والذي أخذ ينعت العربي بألفاظ السباب والشتائـ: 
 בדיוק וחושב עלי מסתכל בטח אתה. מכוער שלך החיוך גם : החייל

 טרוריסט חבר לך יש ובטח, מכוער שאני כמה? הדבר אותו
 ٜٙ .יש שלי כמו נפוח אף לו שיש

ابتسامتؾ قبيحة أيًضا. مؤكد أنؾ تنظر إلي وتفكر في الشيء  الجندي:
نفسو بالضبط؟ كـ أنا قبيح، ويجب أف يكوف لديؾ صديؽ إرىابي 

 لديو أنؼ منتفخ مثمي.
***** 

 !תעל, תעל : החייל
 ٜٚ !תעל! זונה בן יא! תעל

 تعاؿ، تعاؿ! الجندي:
 تعاؿ! يا ابف العاىرة! تعاؿ!

 
ولعؿ خروج تمؾ المشاعر المكبوتة القابعة في الالوعي لدى الجندي والتحدث بيا مع 
اآلخر العربي الذي خمقو خيالو والتي جسدت معاناتو النفسية مف الحرب والصراع مع العرب 
جعمو يشعر بحالة غريبة اتجاه ذلؾ العربي؛ فقد وجد نفسو أماـ حقيقة جديدة المفر منيا، أنو 

ثمو مثؿ العربي، مجبر عمى فعؿ أمور ال يرغب فييا ومحاربة العرب رغـ أنو أسير أيًضا م
 يكره القتؿ ويكره سفؾ الدماء:

 חשבתי לא אבל, יהיה זה איך חשבתי תמיד. מישהו הרגתי לא עוד פעם אף
 יהיה שזה חשבתי תמיד אבל, מישהו להרוג רציתי כך כל אני. ככה יהיה שזה

 מלך ארגיש שאני, רמבו כמו ארגיש שאני חשבתי. באדרנלין מפוצץ ,בקרב
 ٜٛ ...העולם

لـ يسبؽ لي أف قتمت أحًدا. دائما ما أفكر كيؼ يحدث ذلؾ، لكنني لـ أكف أتوقع أنو 
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سيكوف ىكذا. كنت أرغب بشدة في قتؿ شخص ما، لكنني كنت أظف دائًما أف ذلؾ 
ني رامبو، سوؼ سيكوف في معركة، مميئة باألدريناليف. كنت أظف أنني سوؼ أشعر بأن

 أشعر أنني ممؾ العالـ...
يتخمى الجندي تدريجيًّا عف أسموبو العنيؼ مع األسير العربي وفؾ أسره، وطمب منو 

 أف يشاطره أكؿ التفاح وأخذ يتحدث معو بميجة عربية فمسطينية:
 ).אותו ואוכל התפוח את הקשורות בידיו לוקח השבוי(

 ?הא, טעים
 .תלעס, תלעס
)...( 
 לא שאתה ותגיד בעיניים לי כל'סת. מזדיין יא, העיניים בתוך לי ףשו! שוף

 תרגיש שלא. אותי לכסח שנייה הזדמנות. שנייה זדמנות לך נותן אני ?רוצה
 חייל שאתה לעצמך להוכיח, עכשיו להוכיח יכול אתה. שנרדמת זה עם חרא
 ٜٜ!נרדם היית לא אם קורה היה מה. אפס ולא
 .بمتيف التفاح ويأكميا(يأخذ األسير بيديو المك (

 لذيذ، ىاه؟
 امضغ، امضغ

 (...) 
شوؼ! انظر لي في عيني، أييا عاىر. انظر في عيني وقؿ إنؾ ال تريد؟ سوؼ 
 . أعطيؾ فرصة ثانية. فرصة ثانية لضربي. فمف تشعر بالقرؼ بسبب ذلؾ عند النـو

 ـ تغفو؟يمكنؾ اآلف أف تثبت لنفسؾ أنؾ جندي ولست صفرًا. ماذا كاف سيحدث لو ل
 

أعقب حالة االعتراؼ المقنع لمجندي بالذنب والشعور باألسر مثمو في ذلؾ مثؿ العربي 
والتي تعكس بشكؿ جمي محاوالتو أيًضا المستمرة في التخمص مف الشعور بالذنب والتطير 
مف عذاباتو النفسية، ومحاوالتو التقرب مف العربي، حالة غضب شديدة، وذلؾ بسبب صمت 

تمر وعدـ مشاطرة الجندي الحديث، أو التحدث عف معاناتو ىو أيًضا، األمر العربي المس
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الذي دفع الجندي إلى ضرب األسير بقسوة ليصرخ ويتحدث عف معاناتو، ولكف سرعاف ما 
 يحاوؿ أف يصمت مثمو، ففي الصمت سر يجذبو:

 את מאתנו שוטפים הם. טהור דבר זה מים. טוב לך יעשה זה, תתנגד אל
 רק אתה. מדי יותר מדבר אני .בתוכנו שמסתתר הרעל את, ושלנ הרגשות

 רוצה. לדבר רוצה לא אני. נושם אתה מדבר אני. ארוכות נשימות. נושם
 אין למילים... מרגיע הוא זה השקט. שותק שאתה בך מקנא אני. כמוך. לשתוק

 גם! אייי... אנחנו ...ואתה אני. מבין אתה, חי אותי מחזיקות הן אבל משמעות
 ...בך מקנא אני! שלי המזדיין הפה את לסתום יכול לא אני שיועכ
 ٓٓٔ .שתיקה עכשיו. לי נמאס. יותר מדבר לא! שותק אני גם עכשיו 

، ىكذا أفضؿ بالنسبة لؾ.. الماء شيء نقي. يغسؿ مشاعرنا، والسـ المخفي  ال تقاـو
ا أتحدث وأنت بداخمنا. أنا اتحدث أكثر مف الالـز أنت فقط تنفس. أنفاًسا طويمة. أن

تتنفس. ال أريد أف أتحدث. أريد أف أصمت. مثمؾ. أنا أحسدؾ لكونؾ صامتًا. ذلؾ 
الصمت ييدئ ... الكممات ليس ليا معنى لكنيا تبقيني عمى قيد الحياة، أتفيـ. أنا وأنت 

 ... ... نحف ... إنو حتى اآلف ال أستطيع إغالؽ فمي السخيؼ ىذا! أنا أحسدؾ
 ًضا! لف أتحدث بعد اآلف. مممت. اآلف صمت.اآلف أنا صامت، أي 

وعندما يرى الجندي أال جدوى إزاء صمت العربي، يتقمص ىو دوره ويتحدث عف 
 كراىية العرب لمييود، وأف ىذه الكراىية منذ القدـ:

 שקיבלת שנאה.. עתיקה שנאה. שנאה של בנוזל מלא שלך השחור האישון
 אותי לקרוע, אותי לעטוף וצהשר הזאת השנאה. שלך אימא של הטבור מחבל

 זאת. בתורשה שעוברת מחלה זאת. זה עם נולדת אתה. אותי לשתק ,לחתיכות
 לא זאת. אשמתי שזאת לחשוב לי גורמת שלך השתיקה אבל .אשמתך לא

 שלך השתיקה אבל... אשמים לא אנחנו. אשמתי לא שזאת יודע אני! אשמתי
 לי וגורמות שלי העור את מגרדות חדות ציפורניים כמו, אותי הורגת היא

 ממך מבקש אני. דבר( בשקט... )בבשר לי נוגסת .אותי מכווצת היא. לצרוח
 תנבח מצדי ,קול, הברה. מילה. דבר - אדם בן
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)...( 
 ٔٓٔ ..שלו המהות זאת. לצאת רוצה הכדור. אחד כדור

لسري. سواد عينيؾ ىذا مميء بالكراىية. كراىية قديمة.. كراىية تمقيتيا مف حبؿ أمؾ ا
تمؾ الكراىية التي تريد أف تطوقني، وتمزقني إلى أشالء، وتشمني. لقد ولدَت معيا. 
إنيا توّرث. ىذا ليس خطأؾ. لكف صمتؾ يجعمني أعتقد أنو خطأي. ىذا ليس خطئي! 
أعمـ أنو ليس خطئي. نحف لسنا مذنبيف... لكف صمتؾ يقتمني، مثؿ األظافر الحادة 

خ. إنيا )تدمرني ببطء(. تنيش في الجسد ... التي تخدش بشرتي وتجعمني أصر 
تكمـ. كممة. مقطع صوتي، صوت، انبح  -)بيدوء( تكمـ. أنا أسألؾ يا بني آدـ

 بجواري.
(...) 

 رصاصة واحدة. رصاصة تريد الخروج. ىذا ىو صمب الموضوع. 
ولعؿ ىذا الصمت الذي يسعى الجندي إليو ليقحمو عمى شخصيتو المتكممة الناقمة 

عيا ووضع اآلخر العربي، تعتبر مف جماليات النص، فاألديب "روعي ممّيح" ىنا عمى وض
يقدـ الصمت في صورة وحش كاسر يمسؾ بالشخص ويقتمو، بينما الكممات ىي التي تمنح 
الحياة عمى الرغـ مف عدـ قيمتيا وضعؼ تأثيرىا، وفي ىذا الجزء أراد األديب أال يقدـ 

نما ب وصفو قوة تطرح تحديات كثيرة تتسؽ مع طبيعة فف الصمت بوصفو قوة  سمبية وا 
المونودراما مف ناحية، ومف ناحية أخرى مع شخصية األديب الالىثة وراء تعذيب شخصياتو 

 المونودرامية وخمؽ حالة مف المعاناة ليا.
تجمعت كافة المشاعر المتشابكة والمتناقضة بداخؿ الجندي لتضعو أماـ حقيقة ال مفر 

موت ىو السبيؿ الوحيد لمتخمص مف كؿ اآلالـ، فيقرر إخالء سبيؿ العربي منيا، وىي أف ال
 واالنتحار ليتحرر مف معاناتو األزلية:

. עכשיו החוצה מפה תצא אתה. לך לחלק מתכוון לא שאני מתנה הוא המוות
. הכתם את יראו והם. בעיניים שלך ואחיות לאחים ותסתכל שלך לכפר ותגיע

 כל הבושה עם תחייה אתה. שהפסדת ידעו הם. לךש בעיניים אותו ייראו הם
 העונש זה. זונה בן יא? הא? לך אומר שאני מה את מבין אתה .שלך החיים
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 במשחק. מנוצח תרגיש ולעד עצמך עם לחיות תוכל לא אתה. מכולם הגדול
 !הפסדת אתה הזה

إلى  الموت ىدية ال أنوي تقديميا لؾ. سوؼ تخرج مف ىنا إلى الخارج اآلف. وستأتي
قريتؾ وتنظر إلى إخوتؾ وأخواتؾ بعينيؾ. وسوؼ يروف وصمة عار. سيروف ذلؾ في 
عينيؾ. ىـ يعمموف جيًدا أنؾ ضائع. سوؼ تعيش مع العار طواؿ حياتؾ. ىؿ تفيـ ما 
أخبرؾ بو؟ ىاه؟ أنت يا ابف العاىرة. ىذا ىو أعظـ عقاب لمجميع. لف تكوف قادًرا عمى 

 اليزيمة. في ىذه المعبة أنت قد خسرت!العيش مع نفسؾ إلى أف تشعر ب
 الضابط "يوئيؿ" بطؿ مسرحية يوئيؿ: 2-2

ـ، تحولت إلى ساحة لمصراع بيف المتدينيف ٜٛٗٔمنذ إقامة إسرائيؿ في مايو 
والعممانييف ذلؾ الصراع الذي يمثؿ أحد أكثر القضايا خطورة عمى اإلسرائيمييف وعمى مستقبؿ 

الكاتب "يجئاؿ أيفيف زوىار" "إننا نخطو خًطى كبيرة  الدولة أيًضا. وفي ىذا الشأف يقوؿ
حينما نضع المشكمة األمنية في مقدمة سمـ أولوياتنا القومية. فيذه المشكمة أراىا بسيطة 
وقابمة لمحؿ، لكف األخطر منيا مشكمة اإلكراه الديني الذي يمارسو المتدينوف عمى العممانييف 

لمحؿ في حيف يبدو الصراع بيف المتدينيف  فالصراع مع العرب مشكمة إقميمية قابمة
 .ٕٓٔوالعممانييف غير قابؿ لمحؿ"

جاءت مسرحية "يوئيؿ" لتناقش قضية الصراع بيف الحريديـ والعممانييف في إسرائيؿ في 
؛ حيث جاءت Multi-Character Monodramaقالب مونودرامي متعددة الشخصيات

حية، فيو ضابط شرطة إسرائيمي يظير شخصية "يوئيؿ" المحرؾ الرئيس لألحداث في المسر 
عمى مسرح األحداث في بداية المسرحية في جنازة والدتو والتي تخمؼ والده عف حضورىا، 

 ٖٓٔذلؾ األب الذي ترؾ ابنو وىو في الثالثة عشر مف عمره، وترؾ وظيفتو في الشاباؾ
ا، وظؿ "يوئيؿ" وتبحر في الديف الييودي إلى أف انضـ إلى طائفة الحريديـ المتطرفيف دينيًّ 

طيمة ىذه السنيف دوف والده الحقيقي، إال أف صديؽ والده وزميمو في العمؿ "شمعوف" حؿ 
 محمو في حياة يوئيؿ وكاف يوده ىو ووالدتو ويرعاىما:

 והיה שלי אימא ואת שלי אבא את הכיר הוא, המשפחה של חבר היה שמעון
 104. לעזור רנשא עוד הוא, עזב שלי שאבא אחרי. הרבה אצלנו מבלה
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كاف شمعوف صديًقا لمعائمة، وكاف يعرؼ أبي وأمي ويقضي وقتًا طوياًل معنا. بعد أف 
 غادر والدي، بقي لمساعدتنا.

**** 
 רציתי אני גם. אקדח לו שיש זה את הערצתי תמיד ואני מוערך לוחם היה הוא

 אותו קירב שלו בעבודה ראה שהוא מה שכל טענה שלי אימא. אקדח לי שיהיה
 אפילו, הכנסת לבית הלך, זקן גידל הוא. בעדינות התחיל זה. לדת ויותר יותר
 החוקים את עלינו לכפות התחיל שהוא ברגע אבל .ושם פה איתו אותי לקח
, בשבת באוטו נוסעים לא, בשבת- חשמל אין להדרדר החלו הדברים שלו
 של לרעיון התמכר הוא! מתלבשת את איך תראי? כשר במקום האוכל את קנית
 שחבר אחד רב אצל שלמד פסוקים ציטט הזמן וכל שלישי המקדש בית בניית
 105.ישל אימא ואת אותי מחק הזה האפס)...( לו הכיר שלו

لقد كاف مقاتاًل يحظى بالتقدير وكنت معجًبا دائًما بأنو كاف يحمؿ مسدًسا. كنت أرغب 
ممو جعمو يقترب في الحصوؿ عمى مسدس أيًضا. كانت أمي تقوؿ أف كؿ ما رآه في ع

مف الديف أكثر فأكثر. لقد بدأ بمطؼ. أطمؽ لحيتو، وذىب إلى المعبد، حتى أنو أخذني 
معو ىنا وىناؾ. لكف بمجرد أف بدأ فرض قوانينو عمينا، بدأت األمور في التدىور، ال 
كيرباء في السبت، ال تقؿ سيارة في يـو السبت، ىؿ قمت بشراء الطعاـ مف مكاف يقدـ 

)طعاـ وفًقا لمشريعة الييودية(؟ انظروا كيؼ ترتدي ىذه! لقد أصبح مدمًنا عمى الكوشير 
فكرة بناء الييكؿ الثالث واستشيد دائًما بالفقرات التي تعمميا مف حاخاـ كاف صديؽ لو 

 )...( ىذا الالشيء محوني ومحى أمي.
ى العمؿ، عمى الرغـ مف حداد يوئيؿ وحزنو الشديد عمى أمو، إال أنو قرر العودة إل

" أف ثمة مظاىرة حريدية ישראלوأثناء تواجده في قسـ الشرطة، يعمـ مف مديره "يسرائيؿ: 
" تيدؼ إلى تصفية مجموعة مف عمماء اآلثار جسديًّا، وتعرؼ عمى ٙٓٔعند "حائط المبكى

صورة قائد ىذه المظاىرة وىو رجؿ بذقف بيضاء، طاعف في السف، عيناه خضرواف، ليكتشؼ 
 ما دفع يوئيؿ أف يطمب مف قائده الذىاب إلى ىناؾ لكنو رفض رفًضا تاًما:أنو والده، م

 107 .שיט. שם שתהיה יכול לא אני... יואל... יואל
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 يوئيؿ... يوئيؿ... ال يمكنني تركؾ ىناؾ. تًبا.
ولعؿ الطفولة القاسية التي عاشيا "يوئيؿ" خمقت بداخمو شعوًرا بالعناد واإلصرار عمى 

يقاؼ إيذائو لمناس، لذلؾ لـ يستجب "يوئيؿ" لتعميمات قائده "يسرائيؿ"،  المحاؽ بكؿ حريدي وا 
وتنكر وقرر الذىاب إلى حائط المبكى حيث مظاىرات الحريديـ، وعند وصولو ىناؾ، رأى 

 شاًبا يشبيو تماًما:
 מסתכל שאני מרגיש אני. ממני מטרים חמישה בערך עומד הוא. עלי מסתכל מישהו
 לא אבל כמוני ניראה, שלי כמו ירוקות עיניים,  פנים אותם,  צעיר בחור. במראה

 הבטן את, עוצר הזמן את הרגשתי. שלי אבא לא אבל שלי אבא כמו נראה ,כמוני
 לבוש הוא. מים לקנות צריך שהייתי ידעתי? שהתייבשתי להיות יכול. מתכווצת שלי

 של העיניים אותן אלה לא, לא, לא? כאן קורה לעזאזל מה, זקנקן לו יש ,שחורים
  ?זה מי... שלי העיניים אותן ...שלי אבא

 ?אתה, הי -
 יכול לא אני אבל, אותו לעצור מת אני. משם והתסלק מבט השפיל, נבהל הוא

 הבן מהר הולך הוא. לב תשומת אלי למשוך יכול לא אני, לרוץ כול לא אני לצעוק
רץ לא,  אחריו הולך אני. זונה

108 
بعد حوالي خمسة أمتار مني. أشعر أنني أنظر في المرآة.  شخص ما ينظر إلي. يقؼ عمى

شاب صغير، الوجو نفسو، عيناف خضرواف مثؿ عيني، يشبيني ولكف ليس مثمي، يشبو 
والدي ولكف ليس والدي. شعرت بأف الزمف توقؼ، ومعدتي تؤلمني. ىؿ مف الممكف أف أثبت 

بس سوداء ولو لحية، ماذا بحؽ في مكاني؟ كنت أعمـ أنو عمّي شراء الماء. كاف يرتدي مال
الجحيـ يجري ىنا؟ ال، ال، ىاتاف العيناف ليستا عيني والدي... تمؾ العيوف لي ... مف ىو 

 ىذا؟
 ميال ، أنت؟ -

أصيب بالذعر، ونظر إلى األسفؿ، وىرب بعيًدا. أنا كالميت ال يمكنني إيقافو، ال أستطع 
إلي. رحؿ ابف العاىرة بسرعة. تتبعتو،  الصراخ ال أستطع الركض، ال أستطع لفت االنتباه

 بدوف ركض. 
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دفع الفضوؿ في شخصية "يوئيؿ" تعقب ىذا الشاب، لدرجة أنو دخؿ في مظاىرة الحريديـ 
وحاوؿ المحاؽ بو لكف الحريديـ أمسكوا بو وضربوه ضرًبا مبرًحا، إلى أف تدخمت الشرطة، 

 وئيؿ ليعرؼ ما بيا:عندئذ تسقط مف ذلؾ الشاب الحريدي محفظتو، يفتحيا ي
 נופל. שקלים ושבעה שמונים. הרבה היה לא בארנק .הארנק את פותח יואל
 רחוב פינת מלאך רח, רחובות שני של צומת .כתובת לי יש. פתק...ו. פתק
 109 .ד"חב

يوئيؿ يفتح المحفظة. لـ يكف ىناؾ الكثير في المحفظة. سبعة وثمانوف شيكؿ. 
نواف. تقاطع شارعيف، شارع مالؾ زاوية شارع قصاصة تسقط. و... قصاصة. لدي ع

 حباد.
تممؾ الفضوؿ أكثر مف "يوئيؿ" وقرر الذىاب إلى العنواف المكتوب في الورقة، وعند 
وصولو وجد منزاًل، دؽ بابو، ففتح لو ذلؾ الشاب الذي يشبيو كثيًرا. حدث عراؾ كبير بينيما 

لجسد، أعقب ذلؾ أف ىذا الشاب رفع أسفر عف إصابة كؿ منيما بكدمات كثيرة في الوجو وا
 مسدسو في وجو "يوئيؿ" وناداه باسمو، وطمب منو الجموس لمتحدث:

 .האקדח את זורק יואל
 .יואל שב -

 לא אבל כמוני נראה. מולי התיישב הוא? לי קוראים איך יודע הוא איך
 .שלי אבא לא אבל שלי אבא כמו נראה, כמוני

 ?אתה מי -
 .קשוח לשחק ניסה אבל רגוע היה לא הוא, עלי הסתכל הוא

 אני. אח חצי טוב? אח לך שיש מופתע אתה. אבא כמו בדיוק נראה אתה -
 - .יואל

 היה לא אבא. יואל ואני יואל אתה. חושב אתה מה יודע אני... כן (פאוזה)
. לב התקף קיבל. ידעת שלא מבין אני (פאוזה). מת הוא. דימיון עם אדם בן

 חשב שהוא חושב לא אני. שמיים בידי הכל. חזר ולא להתבודדות יצא
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. לוחם. שוטר להיות שהפכת גאה היה הוא? הא, שוטר... מה אז. שניפגש
 להיות צריכים בעיניו כולם. מהעולם הרוע את להוקיע ללחום עלינו

 110 .כמוני… כמוך. לוחמים
 .يرمي المسدس يوئيل

 .اجمس يا يوئيؿ -
ني ولكف ليس مثمي، يشبو والدي ولكف كيؼ تعرؼ اسمي؟ جمس أمامي. إنو يشبي

 .ليس والدي
 مف أنت؟ -

 .نظر إلّي، لـ يكف ىادًئا لكنو حاوؿ التظاىر بالقوة
أنت تبدو تماما مثؿ أبي ىؿ أنت متفاجئ أف لديؾ أخ؟ جيد أخ غير شقيؽ. أنا -

 -يوئيؿ
. . أبي لـ يكف رجؿ حالـأنت يوئيؿ وأنا يوئيؿوقفة( نعـ ... أعرؼ بماذا تفكر. )

لقد مات. )وقفة(. أنا أفيـ أنؾ ال تعرؼ. أصيب بنوبة قمبية. دخؿ في حالة انعزاؿ 
لـ يخرج منيا. كؿ شيء في يد )الرب(. ال أعتقد أنو توقع لقاءنا. ماذا في ذلؾ ... 
الشرطي، ىاه؟ كاف سيشعر بالفخركونؾ أصبحت شرطًيا. محارًبا. يجب عمينا 

الجميع في نظره يجب أف يكونوا مقاتميف. الكفاح مف أجؿ شجب الشر مف العالـ. 
 مثمؾ ... ومثمي.

بعد ىذا الحوار بيف "يوئيؿ" الضابط وأخيو "يوئيؿ" الحريدي الصغير والذي كاف وقعو 
" אברהםصادًما عمى يوئيؿ الضابط، خرج الصغير بصحبة رجؿ ضخـ يدعى "إڤراىاـ: 

تنفيذ مخططيما بتفجير األنفاؽ. وتركا يوئيؿ الضابط في المنزؿ متأثًرا بجراحو، وذلؾ ل
وعندما عاد الضابط "يوئيؿ" إلى وعيو، أسرع في الخروج مف المنزؿ، وحاوؿ المحاؽ بأخيو 
والرجؿ الذي معو، لدرجة أنو أخذ عربية أحد المارة في الطريؽ لمحاؽ بأخيو والذىاب إلى 

المكاف، ووجد  حائط المبكى. وعند وصولو، أخذ يحّذر المارة وطمب منيـ االبتعاد عف
"شمعوف" فأخبره أف الحريديـ معيـ أحزمة ناسفة، لتحدث مفارقات جعمت مف يوئيؿ ينتقد 

 األوضاع في إسرائيؿ أكثر وأكثر بسبب احتداـ الصراع بيف المتدينيف والعممانييف:
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. נפץ חגורות להם יש, חרדים ה'חבר שני, פה הם, עלי תסתכל שמעון -
 .כולם את לפנות חייב אתה ,הכותל את לפוצץ עומדים הם
 אתה מה שומע בכלל אתה, יואל? הכותל את לפוצץ עומדים חרדים -

 להתמודד צריך אני מה עם רואה בכלל אתה? חי אתה עולם באיזה? אומר
 !כאן
 המקדש בית את לבנות חלום לו היה אוקי. מת הוא שלי אבא! לי תקשיב -

 .מחדש
 ... מוניכ נראה הוא... חצי... אח לי שיש מסתבר
)...( 

 את ממנו עקרתי, לשמעון רצתי. השוטרים של מהאחיזה השתחררתי
 ברחבת הידהד האקדח של הרעם. באוויר יריות שלוש ויריתי האקדח
 כמו היה זה. לבוא איחרה לא ההיסטריה של ההמונית והשאגה. הכותל
 השוטרים. מוחלט לאמוק ובהלה מהיסטריה. נפץ לחבית דולק גפרור לזרוק

 לא אחד אף דרך פילסו ,עלו, רמסו, ברחו אנשים, שאגו החרדים, כונדר
 מנהרות כיוון ורצתי ההיסטריה של המצב את ניצלתי. קורה מה הבין

 אלי להגיע וניסו התאוששו שוטרים וכמה שמעון מבט מפנה יואל. הכותל
 נסים חרדים ראיתי. מקום לכל שרצו האנשים עשרות ידי על נחסמו הם אך

 יודע לא אני יריה עוד נשמעה. קורה מה להבין מנסים שוטרים ,כיוון לכל
 שוטרים, שוטרים להכות החלו חרדים. פאניקה של שאגה שוב. מאיפה
 וילדים נשים, לא ומי מסוכן מי יודע לא כבר אחד אף. חרדים להכות החלו
 קרב זירת. כולם. לוחמים ,בגברים השתלחו גברים, בם נפשם עוד כל רצו

 ברוכים. הרצפה על נגררים אנשים, אבנים, קרשים, כסאות. יםהביני מימי
 111 .לישראל הבאים

شمعوف انظر إلي. إنيـ ىنا، شاباف مف الحريديـ، ولدييما أحزمة ناسفة. إنيـ "
 .سيفجروف الحائط، عميؾ إجالء الجميع
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ىؿ سيقدـ الحريديـ عمى نسؼ حائط المبكى؟ يوئيؿ، ىؿ تسمع حتى ما تقولو؟  -
 !الـ تعيش؟ ىؿ سبؽ لؾ أف رأيت ما أتعامؿ معو ىنافي أي ع

 .اسمع لي! لقد مات والدي. وكاف يحمـ بإعادة بناء الييكؿ -
 يبدو أف لدي أخ ... نصؼ ... يبدو مثمي ... 

)...( 
خرجت مف قبضة رجاؿ الشرطة. ركضت إلى شمعوف، وأخذت المسدس منو، 

الرعد في ساحة حائط وأطمقت ثالث طمقات في اليواء. كاف مثؿ صدى صوت 
المبكى. وكاف صوت اليستيريا أوؿ مف جاء. كاف األمر مثؿ إلقاء كبريت مشتعؿ 
في برميؿ نفط. مف اليستيريا والذعر إلى دىشة كاممة. تـ تنبيو رجاؿ الشرطة، 
والحريديـ ييتفوف، والناس تيرب، وتدىس )بعضيـ البعض(  ويتسمقوف، ويتداخموف 

لـ يفيـ أحد ما كاف يحدث. استغميت حالة اليستيريا فيما بينيـ دوف جدوى، و 
وركضت باتجاه أنفاؽ حائط المبكى. يرمؽ يوئيؿ  شمعوف بنظرة، وقد تعافى عدد 
قميؿ مف رجاؿ الشرطة وحاولوا الوصوؿ إلي، لكف تـ حظرىـ مف قبؿ العشرات مف 

اتجاه،  األشخاص الذيف أرادوا الذىاب إلى كؿ مكاف. رأيت الحريديـ يفروف في كؿ
ورجاؿ الشرطة يحاولوف فيـ ما كاف يحدث. كانت ىناؾ طمقة أخرى، ال أعرؼ مف 
أيف. مرة أخرى ىدير الذعر. بدأ الحريديـ في ضرب رجاؿ الشرطة، وبدأ رجاؿ 
الشرطة في ضرب الحريديـ. لـ يعد أحد يعرؼ مف الذي يشكؿ خطًرا أو مف ال، 

اتيـ، وظؿ الرجاؿ يياجـ بعضيـ وظؿ النساء واألطفاؿ يركضوف حفاًظا عمى حي
البعض، ويتقاتموف. الجميع. مشيد معركة مف العصور الوسطى. كراسي، ألواح، 

 أحجار، أناس تسحؿ عمى األرض. مرحبا بكـ في إسرائيؿ.
ولعؿ المثاؿ السابؽ يعكس مدى الجيد الذي بذلو "يوئيؿ" الضابط لإلفالت مف قبضة 

" التي تعني تحرر أو השתחרר" إلى استخداـ مفردة "رجاؿ الشرطة؛ حيث لجأ "روعي ممّيح
خرج مف األسر لتتسؽ مع حجـ الجيد الذي بذلو لمخروج مف قبضة الشرطة، ويعكس المثاؿ 
أيًضا حالة اليرج والمرج التي يعيشيا المجتمع اإلسرائيمي إثر أعماؿ الحريديـ المتطرفة، 
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راقة الدماء، وكأنو وشبو ذلؾ بما كاف يحدث في حروب العصور الوسطى مف  سحؿ وقتؿ وا 
 بذلؾ يدؽ ناقوس الخطر مف تفاقـ الخالفات داخؿ المجتمع بيف الحريديـ والعممانييف.

كّسرت شخصية "يوئيؿ" كافة القيود التي عاشت بداخميا سنيف طواؿ، وتمرد كذلؾ 
دخؿ عمى نصائح شمعوف لو باالبتعاد عف المكاف، وقرر أف يحدد مصيره ىذه المرة بيده، ف

 إلى األنفاؽ ولحؽ بأخيو ليوقفو عف تفجيرىا:
 .שמאמינים כמוך אנשים הרבה להרוג הולך אתה טעות עושה אתה
 למשהו שריד. הכותל כמו. שאריות אוכלי. כולם, בינה חסרי, עדר הם -

 היית פעם, שהיה למשהו שריד יואל אתה גם. מפואר אחר לזמן, שהיה
 .עצמך של הצל לא אפילו אתה היום. יואל לוחם

 .אותי מכיר לא אתה -
 אותך שכח לא אבא. יותר הרבה אותך מכיר אני, יואל, אותך מכיר אני -

 .אותי תשנא אל, אותו תשנא אל. הרבה עליך דיבר אבל, יואל
 ?אתה איפה -
 ?יואל אותי לעצור שתוכל כדי? למה -
 .זה את לעשות לך לתת יכול לא אני -
 ?יואל למה -
 ...וןנכ... לא זה כי -
 יואל .שקרים של בעולם חי אתה? נכון לא ומה נכון מה על יודע אתה מה -

 .האקדח את ומכוון מתרומם
 ?אתה איפה -
 .יואל פה ממש אני -

 אבא לא אבל שלי אבא כמו נראה. כמוני לא אבל. כמוני נראה. מולי הוא
 .שלי

  .שלו ביד המרעום
רַיעַַַן. נוכול את תהרוג. תירה... מחכה אתה למה יואל נו- יתֲַַָאשֶׁ ַַא ֶַׁתַָעשִׂ
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ַ- ַהָדָבר

 112.יְחַ ִַׂיַדַ ֶָׁךַַאַ ֶׁתַַב ִַׂנךַַַָאַ ֶׁת,ַָחַשְכתַַָוְלאַֹ,ַַהזַה ֶַׁ
 .سوؼ ترتكب خطأ سوؼ تقتؿ أكبر عدد مف الناس المؤمنيف مثمؾ-
إنيـ قطيع، ليسوا بأذكياء، جميعيـ. يأكموف بقايا الطعاـ. مثؿ حائط المبكى. باٍؽ -

الفخر. أنت أيًضا يا يوئيؿ بقايا لشيء ما، أحياًنا تكوف لشيء وّلى، لزمف آخر مف 
 محارًبا. اليـو أنت ظمؾ ال يخصؾ.

 أنت ال تعرفني-
أنا أعرفؾ، يوئيؿ. أعرفؾ جيًدا. أبي لـ ينساؾ يا يوئيؿ، كاف يتحدث كثيًرا عنؾ. -

 .ال تكرىو وال تكرىني
 أيف أنت؟ -
 لماذا؟ حتى تمنعني، يوئيؿ؟ -
 .لؾ بفعؿ ذلؾ ال يمكنني السماح -
 لماذا يا يوئيؿ؟-
 .ألف ذلؾ ليس الصواب -
ينيض  .ماذا تعرؼ عف الصواب والخطأ؟ أنت تعيش في عالـ مف األكاذيب -

 .يوئيؿ ويحمؿ المسدس
 يف انت؟أ-
 يوئيؿأنا ىنا، -

 .إنو مقابمي. يشبيني. ولكف ليس مثمي. يشبو والدي ولكف ليس والدي
 .الصماـ في يده

. َأنِّي ِمْن َأْجِل َأنََّك َفَعْمَت هَذا اأَلْمَر، َوَلْم ماذا تنتظر... اطمؽ النارحسًنا يوئيؿ ل -
 ُتْمِسِك اْبَنَك َوِحيَدكَ 

يظير شمعوف مف جديد عمى مسرح األحداث، ولكف ىذه المرة في أنفاؽ حائط 
يمنع أخيو المبكى، وأخذ يتحدث مع "يوئيؿ" ويقوؿ لو أف يبتعد وأال يفجر األنفاؽ، فيخبره أنو 
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مف تفجيرىا وليس ىو مف يريد تفجيرىا، فتحدث المفارقة في األحداث؛ حيث يكتشؼ يوئيؿ 
نما ىو الطبيب المعالج لو:  أف "يسرائيؿ" ليس بقائده وا 

 הייתי אני. החולים בבית דברים לראות התחלת אתה. לא הם, יואל לא -
  .מתה שלך כשאימא שנה לפני שם הייתי אני. שם

)...( 
 עזב לא שלי שאבא לי תגיד מעט עוד. לך אאמין שאני רוצה באמת אתה
 .המצאתי זה את שגם לי תגיד עוד .אותי

 .יואל עזב באמת שלך אבא -
 לא אני כי. ממני יותר חשובה לו הייתה הדת כי, בתשובה חזר הוא כי -

 חשוב יותר היה אלוהים, חשוב מספיק לא, שבילו טוב מספיק הייתי
 .ממני לו חשוב יותר היה זהה הקיר. בשבילו

 113.שלך אבא את לך יחזיר לא זה? אותו לפוצץ רוצה אתה זה ובגלל -
يوئيؿ، ليسوا كذلؾ. لقد بدأت ترى أموًرا في المستشفى. لقد كنت ىناؾ. لقد  ال يا-

 .كنت ىناؾ قبؿ عاـ عندما توفيت والدتؾ
(...) 

تركني. قؿ لي أنني تريد حقا أف أصدقؾ. اخبرني إذف قؿ لي أف والدي لـ ي
 .اخترعت ذلؾ أيًضا

 .والدؾ تركؾ بالفعؿ يا يوئيؿ-
ألنو أصبح متدينًّا، ألف الديف كاف أكثر أىمية مني. ألنني لـ أكف كافيًّا لو، ولـ  -

أكف ميًما بما فيو الكفاية عنده، فقد كاف الرب أكثر أىمية بالنسبة لو. كاف ىذا 
 .الجدار أكثر أىمية لو مني

 السبب تريد تفجيره؟ ىذا لف يعيد لؾ والدؾ.وليذا  -
 السمات الفنية المشتركة لبطمي المسرحيتيف: 2-3

اختار "روعي ممّيح" الفصاـ الوجداني قاسًما مشترًكا في التكويف النفسي لبطمي 
مسرحيتيو، فكؿ مف الجندي ويوئيؿ لدييما شخصية أخرى تقبع في الالشعور، تمؾ الشخصية 
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إرىاصاتيا مع مرور األحداث وتطورىا، ففي مسرحية "أسير رغًما  المستترة، والتي تظير
عنو"، أثرت األنا العميا عمى سموؾ الجندي مع األسير؛ حيث تبنى توجو الجيش اإلسرائيمي 
دراكو أنو  فتعامؿ مع األسير العربي بقسوة شديدة في بادئ األمر، ولكف مع مرور الوقت وا 

التي تتناقض مع طبيعتو، قرر عندئذ التخمي عف كؿ أسير أيًضا لتمؾ األفكار العدائية 
شيء، وأصبح الموت وسيمتو الوحيدة لميروب مف كؿ تمؾ الصراعات والوصوؿ إلى الراحة 

 :األبدية، فيقدـ عمى االنتحار
 הקהל לכיוון מביט עומד הוא. לבדו נשאר החייל. מהבמה יוצא השבוי(

 את מרים הבעה כל ללא קטבש. תזוזה בלי רגעים כמה עוברים .בידו הרובה
 שלוש. ההדק על לוחץ החייל. פאוזה. הקהל לעבר מכוון הרובה את החייל
 114.חושך) .הקהל את ומסנוור חזק באור מלוות יריות

السجيف يغادر المسرح. يبقى الجندي بمفرده. يقؼ محدًقا صوب الجميور والبندقية )
تعبير يرفع الجندي بندقيتو في يده. بضع لحظات تمر دوف تحرؾ. بيدوء وبدوف أي 

المصوبة ناحية الجميور. وقفة. الجندي يضغط عمى الزناد. تخرج ثالث طمقات مع 
 ضوء قوي يعمي الجميور. )ظالـ(

 
أما شخصية يوئيؿ، الضابط اإلسرائيمي، فكانت صدمتو في والده كبيرة منذ صغره، 

ت تجسد دور األب صدمة خمقت بدورىا شخصية أخرى عنده في الالشعور، التي كان
المتطرؼ فكريًّا ودينيًّا وتجعؿ يوئيؿ يتصرؼ بدوف وعي وينساؽ وراء تمؾ الشخصية التي 
خمقيا خيالو، ليشبع رغباتو المكبوتة الالىثة وراء وجود أب في حياتو. وجاء أيًضا  االنتحار 

  نياية طبيعية لشخصية يوئيؿ:
 .מתפכח בו משהו. עצמו על מסתכל יואל

 מה יודע אתה? פתק ושמתי בכותל הייתי שבו היום את זוכר אתה, שמעון -
 .שרשמתי מה זה." ימות שלי שאבא הלוואי. "בו רשמתי

. אותו וקראתי שלך הפתק את הוצאתי אני, שלך לאימא כשהלכת. יואל לא -
 ".יחזור שלי ואבא הלוואי" כתבת אתה
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 שהוא רציתי אני, ימות שהוא רציתי אני. משקר אתה שמעון! משקר אתה -
 !אותי הרג הוא. שלי אימא את הרג הוא !ימות
 מנת על .לאמת יהפוך לא זה זה את תעשה אם. יואל המרעום את תניח -

 הסוף- עד ללכת שמפחד אדם. הסוף עד איתה ללכת צריך, האמת את להבין
 מלא בעולם חיים אנחנו. שלו בחיים השקרים על לשמור שרוצה אדם זה

 .האמת מה יודע אני... אני אבל. שמעון, שקרים
 המרעום על לוחץ יואל

 115.האמת מה יודע אני -
 .ينظر يوئيل إلى نفسه. شيء فيه يصحو

شمعوف، ىؿ تتذكر اليـو الذي كنت فيو عند حائط المبكى ووضعت قصاصة؟ أنت "
 .تعرؼ ماذا كتبت. "أتمنى وفاة أبي" ىذا ما كتبتو

ت قصاصتؾ وقرأتيا. لقد كتبت "أتمنى أف ال يوئيؿ. عندما ذىبت إلى والدتؾ، أخرج-
 ".يعود والدي

أنت تكذب! شمعوف أنت كاذب. كنت أريده ميتًا، كنت أريده ميًتا! لقد قتؿ أمي.  -
 !لقد قتمني

ضع الفتيؿ يوئيؿ. ما تفعمو لف يغير مف الواقع شيًئا. وكي تفيـ الحقيقة، عميؾ أف  -
يذىب إلى النياية ىو الشخص  تذىب معيا حتى النياية. الشخص الذي يخاؼ أف

الذي يريد أف يبقي األكاذيب في حياتو. نحف نعيش في عالـ مميء باألكاذيب، 
 .شمعوف. لكنني ... أنا أعرؼ الحقيقة

 يضغط عمى الصماـ يوئيؿ
 أنا أعرؼ الحقيقة. -

ولعؿ االنتحار جاء نتيجة منطقيًّا لحالة الفصاـ الوجداني عند بطمي المسرحيتيف؛ 
عتبر الفصاـ مف أكثر االضطرابات العقمية انتشاًرا؛ وييدد المصابيف بو بالدرجة يحيث 

، فاالختالؿ ٙٔٔاألولى بخطر االنتحار الذي يعتبر المسبب األوؿ لمموت عند ىذه الفئة
. ٚٔٔالعقمي تتزايد احتماالتو عندما ينطوي الحدث عمى صدمة قوية لصورة الذات لدى الفرد
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ندي ويوئيؿ، فكالىما تعرض لحادث أليـ ترؾ عظيـ األثر في وىو ما حدث بالفعؿ مع الج
نفسييما وخمؽ بداخميما شخصية رافضة ليذا الواقع وبدأت تتصرؼ عمى نحو مغاير لطبيعة 

 الشخصية الرئيسة، وجعمت مف االنتحار مالًذا ليا.
الزمن النفسي واألثر السيكولوجي لمفضاء المكاني:  -د 

 
 الزمن النفسي:  -1

المحور األساسي المميز لمنصوص الحكائية بشكؿ عاـ، ال باعتبارىا الشكؿ  يعد الزمف
نما لكونيا تداخاًل وتفاعاًل بيف  التعبيري القائـ عمى سرد أحداث تقع في الزمف فحسب، وا 
مستويات زمنية متعددة ومختمفة منيا ما ىو خارجي، ومنيا ما ىو داخمي. ويمكف تحديد 

عيف لمزمف والمذيف بدورىما يشكالف البيئة الزمانية لمعمؿ األدبي، وىما: الزمف الطبيعي نو 
 والزمف النفسي. ونمقي الضوء عمييما فيما يأتي:

ىو زمف غير متناىي الوجود، يسير دائًما  الخارجي(:-الزمف الطبيعي )الموضوعي ٔ-ٔ
ى الوراء، لذا نتعامؿ معو نحو األماـ بحثًا في سيالنو عف اآلتي، وال يمكنو العودة إل

. ويتجمى ٛٔٔدوًما أنو تدفؽ أحادي االتجاه وغير عكسي، شبيو بشارع وحيد االتجاه
الزمف الموضوعي في تعاقب الفصوؿ والميؿ والنيار، وبدء الحياة مف الميالد إلى 

، لذا فإف الزمف الطبيعي ىو اإلطار الخارجي لمنص، ألنو يمضي دائًما ٜٔٔالممات
 حركتو وال يمكنو العودة إلى الوراء، كونو أحادي االتجاه.إلى األماـ ب

 
  الزمف النفسي )الداخمي(: ٕ-ٔ

يقصد بو الزمف الذاتي الخاص الذي ال تحكمو معايير الزمف الموضوعية الخارجية، إذ 
يسير بخطى مختمفة تبًعا الختالؼ األشخاص، وفي الواقع في مناسبات مختمفة لدى 

حمؿ كاًل مف المكاف والزماف معو بإدراكو الحسي، فيناؾ الذي الشخص الواحد، ألف الفرد ي
 .ٕٓٔيسير الزمف معيـ، وىناؾ مف نحب الزمف معيـ، وىناؾ مف يقؼ الزمف ساكًنا معيـ

ولكؿ إنساف زمنو النفسي الخاص المتصؿ بوعيو ووجدانو وخبرتو الذاتية، فيو نتاج 
الزمف النفسي بزمف الساعة، بؿ ، وال ُيقاس ٕٔٔحركات وتجارب األفراد وىـ فيو مختمفوف
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ُيقاس بالحالة الشعورية والمحظة النفسية، إذ إنو زمف نسبي داخمي يقدر بقيـ متغيرة باستمرار 
بعكس الزمف الخارجي الذي ُيقاس بمعايير ثابتة، فال توجد لحظة فيو تساوي األخرى، فيناؾ 

ر كمو، وىناؾ السنوات الطويمة المحظة المشرقة المميئة بالنشوة التي تحتوي عمى أقدار العم
 .ٕٕٔالخاوية التي تمر فارغة كأنيا عدـ

 ويمكف تقسيـ الزمف النفسي داخؿ العمؿ الدرامي عمى النحو اآلتي:
 التسمسؿ":  Enchainement يتمثؿ في تجاور قصص عديدة تبدأ الثانية بمجرد "

كؿ قصة، انتياء األولى، وىنا تكوف الوحدة مضمونة بواسطة التشابو في بناء 
  ومثالنا عمى ذلؾ قصص شيرزاد مع شيريار في ألؼ ليمة وليمة.

 التداخؿ":  Enchassement.ويتمثؿ في دمج قصة داخؿ قصة أخرى "  
 التناوب":  Alternance ويتمثؿ في قص حكايتيف في الوقت نفسو عف طريؽ "

  عد.التوقؼ عف األولى مرة وعف الثانية أخرى، لكي تقع العودة إلييا فيما ب
   :االستذكار"Flash Back.ىو   " وىو العودة إلى الوراء السترجاع فترة ماضية

اإلشارة إلى أحداث سابقة عف النقطة التي وصمتيا األحداث، أي العودة إلى 
الماضي ويكوف االستذكار تمبية لبواعث جمالية وفنية مف جية، ومؿء الفجوات 

ات حوؿ سوابؽ شخصية جديدة التي يخمفيا السرد وراءه، مثؿ إعطاء معموم
دخمت عالـ القصة، أو استذكار شخصية كانت موجودة في مساحة السرد، ثـ 

  غابت لتعود ثانية.
 " :االستشراؼForesight " ىو سرد أحداث لـ تقع بعد، وفي ىذا النوع مف السرد

يحدث تداخؿ في نظاـ األحداث، حيث ال تبقى األحداث تسير وفؽ مبدأ السببية، 
ـ بعض األحداث المتأخرة محؿ أحداث سابقة عمييا، أي عرض أحداث لـ فتتقد

 تقع بعد.
  :التسريع الزمني"Time acceleration"   تدؿ سرعة الحركة عمى العالقة بيف مدة

القصة المحكية والزمف الذي يتطمب حكاية القصة، ويعتمد الكاتب ىذه التقنية 
إذ يفوؽ زمف القصة زمف الكتابة،  عندما ال يتوازى زمف القصة مع زمف الكتابة،
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فيعمد المؤلؼ إلى تمخيص مرحمة طويمة مف األحداث في أسطر قميمة. ومف أبرز 
  المصطمحات المعبرة عف ىذه التقنية التمخيص والحذؼ.

  :اإلبطاء السردي" narrative delay ،ىذه التقنية ىي نقيض تقنية تسريع السرد "
 ٖٕٔجاؿ لمحوار أو الوصؼحيث تعطؿ وتيرة السرد وتفسح الم

وننتقؿ مف الزمف بركنيو الخارجي والداخمي بصفة عامة، إلى الزمف داخؿ مسرحيتي 
 "أسير رغًما عنو" و"يوئيؿ" موضوع الدراسة:

 الزمف الطبيعي/الخارجي لممسرحيتيف: ٔ-ٔ
تزامنت كتابة "روعي ممّيح" في مسرحيتيو "أسير رغًما عنو" و"يوئيؿ" مع أحداث 

جأ إلى تجسيد تمؾ األحداث في سياؽ مونودرامي لشخصيات أراد مف خالليا أف بعينيا؛ فقد ل
 يعكس وجية نظره في تمؾ األحداث ويقدميا لممتمقي في إسرائيؿ في قالب أليـ.

ـ احتجاًجا شديًدا ضد ٕ٘ٔٓـ وٕٗٔٓفقد شيد الرأي العاـ العالمي في سنوات 
ى انطمقت مظاىرات في السويد منددة إسرائيؿ لضربيا قطاع غزة مف ناحية، ومف ناحية أخر 

بإسرائيؿ وما تقـو بو ضد المصميف المسمميف ومنعيا الصالة في المساجد وقامت قناة 
، وىو ما دفع "روعي ممّيح" إلى كتابة ٕٗٔالجزيرة بتغطية ىذه المظاىرات عمى أوسع نطاؽ

ا رؤيتو في ىذا مسرحيتو "أسير رغًما عنو" في العاـ الذي يميو مباشرة، ليناقش مف خاللي
الصراع القائـ، وليعكس رؤية مختمفة وىي أف العرب ليسوا فقط ىـ ضحايا ذلؾ الصراع، 
نما الييود أيًضا ضحايا، وأف اإلعالـ وخاصة الجزيرة تظمـ كثيًرا الييود برصد تجاوزت  وا 

 الجيش اإلسرائيمي:
 גבי על ימים יושב הזה המסכן החיזבאללה לוחם לראות יכולים שאנחנו כפי

, בגורלו עולה מה לדעת בלי, שתייה בלי, אוכל בלי. מחרידים בתנאים לילות
 שרוצים הציונים הפושעים איך. מכל הנורא לגורלו ומחכה זונה הבן יושב

. ומתוק חמוד כך כל בחיזבאללון בכלל להתעלל יכולים העולם את להשמיד
 נוכל אמאסיםאס מספיק ישלחו אם? אותו לנשק לכם בא לא ורבותיי גבירותיי
 מפורסם להיות הולך אתה למצלמה חייך. הזה החמוד החיזבאללון את לשחרר
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 !ישראלי מחייל כאפה קיבלת כי למה יודע אתה. העולם בכל
 )החייל את להדוף מנסה השבוי, כאפה עוד לו נותן(

 רק במיוחד אותו הטיסו. צילום צוות פה יש תתנגד אל? עושה אתה מה
 .בשבילך

 )כאפה(
  .בך מתעניין כבר ספילברג. קולנוע כוכב היהת אתה
)...( 

 וידאו מצלמת לנו שאין חבל? הא, אותו שצריך ם"האו איפה, זונה בן חתיכת
, בעדכם היו בשבדיה אנשים מאתיים ועוד זירה'ג לאל זה את שולחים היינו

 ٕ٘ٔ.ל"צה חיילי שהפגינו המופרזת האלימות על ומפגינים צועדים
ىذا المقاتؿ الفقير في حزب اهلل يجمس ألياـ ولياؿ في ظروؼ كما يمكننا أف نرى 

مروعة. بدوف طعاـ، بدوف شراب، ال يعرؼ ما مصيره، يجمس ابف العاىرة في انتظار 
أسوأ مصيره. كيؼ يمكف لممجرميف الصياينة الذيف يرغبوف في تدمير العالـ أف يسيئوا 

غبوف في تقبيمو؟ إذا أرسموا ما إلى حزب اهلل المطيؼ والحمو. سيداتي سادتي، أال تر 
يكفي مف الرسائؿ، يمكننا تحرير حزب اهلل الجميؿ ىذا. ابتسـ لمكاميرا ستكوف مشيوًرا 

 !في جميع أنحاء العالـ. أنت تعرؼ لماذا تأخذ صفعة مف جندي إسرائيمي
 ) يعطيو صفعة أخرى، يحاوؿ السجيف دفع الجندي بعيًدا)

 يؽ التصوير ىنا. إنو يحـو ىنا خصيًصا مف أجمؾ.ماذا تفعؿ؟ ال تمانع في وجود فر 
 ) صفعة)

 .سوؼ تكوف نجـ سينمائي. وييتـ بؾ سبيمبيرج
( (... 

يرسموف لنا قناة الجزيرة  أنت يا ابف العاىرة، أيف األمـ المتحدة التي تحتاج إلييا، ىاه؟
 احتجاًجا عمى العنؼ المفرط الذي ويقؼ مائتي شخص في السويد يؤيدونؾ، مسيرة
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 أظيره جنود الجيش اإلسرائيمي.
ـ، اندلعت مظاىرة حريدية عديدة تارة بشأف صالة الييوديات في ٕٚٔٓوفي عاـ 

حائط المبكى ألوؿ مرة صالة مختمطة مع الرجاؿ، وتارة أخرى تظاىر المئات مف الييود 
ب المتشدديف في القدس احتجاًجا عمى قرار قضائي يمغي اإلعفاء الذي كاف يتمتع بو طال

، وىو األمر الذي دفع "روعي ممّيح" لممرة ٕٙٔالمدارس الدينية الييودية مف الخدمة العسكرية
ـ، ولكف ىذه المرة ليناقش قضية الصراع بيف ٕٛٔٓالثانية كتابة عمؿ مسرحي عاـ 

المتدينيف والعممانييف مف خالؿ شخصية "يوئيؿ"ضابط الشرطة اإلسرائيمي، الذي المصاب 
 رؾ والده لو والتحاقو بطائفة الحريديـ. بفصاـ وجداني إثر ت

ويعد الصراع بيف الحريديـ و العممانييف في إسرائيؿ مصدًرا لكثير مف القمؽ داخؿ 
 חילוני יהודי" بعنواف "ٕٚٔ: يئير تسيڤفצבן יאירاألوساط اإلسرائيمية، ففي دراسة قاـ بيا "

لى الصراع بيف المتدينيف "، تطرؽ في نيايتيا إالييودي العمماني ليس خجوالً  :מבויש לא
والعممانييف في المجتمع اإلسرائيمي قائاًل: "يشكؿ الصدع القائـ في العالقات بيف المتدينيف 

يوراـ . وحاوؿ المفكر اإلسرائيمي الشيير "ٕٛٔوالعممانييف مصدر قمؽ كبير داخؿ مجتمعنا"
سرائيؿ، وبروز " تبرير أسباب تفشي ىذه الظاىرة بتصاعد قوة التيار الديني داخؿ إباؾ

تناقض واضح بيف مجتمع مدني عمماني في مواجية مجتمع ديني يدعو إلى التمسؾ بما 
يسمى بالثوابت الدينية والتاريخية المتوارثة. ويؤكد عمى تعاظـ وتزايد تأثير التيار الديني في 
إسرائيؿ ومحاولة الزج بالديف في السياسة عمى أساس أف أي سياسة تطبقيا الحكومات 

 . ٜٕٔسرائيمية يجب أف تتوافؽ مع النبوءات الدينية ومع التراث الييودي المتوارث"اإل
 الزمف النفسي/الداخمي لممسرحيتيف: ٕ-ٔ

تنوعت آليات "روعي ممّيح" في صياغة الزمف النفسي لبطمي مسرحيتيو، ما بيف 
تي التسمسؿ واالستذكار دوف غيرىما مف العناصر سالفة الذكر، تمؾ الثنائية الزمنية ال

تحكمت في سير األحداث طيمة المسرحية األولى والثانية عمى حد سواء، وخمقت جًوا مشوًقا 
 أثناء القراءة.

ففي المسرحية األولى "أسير رغًما عنو" سارت األحداث بتسمسؿ زمني ثابت، بدأت 
ىانتو باستمرار بعد أف فقد  باحتجاز الجندي اإلسرائيمي ألسير عربي في أحد مخابئ العرب وا 
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فصيمتو بالكامؿ، ثـ تتصاعد وتيرة األحداث؛ حيث يبدأ الجندي بتغيير وطأة تعاممو مع 
األسير العربي، لدرجة أنو يدعوه ليشاطره تناوؿ التفاح، وال يمبث الجندي أال يجد استجابة 
مف األسير العربي، فيقرر ضربو بقوة ليجعمو يتحدث ويتأوه عف آالمو، وعندما يفشؿ في ذلؾ 

ؽ سراح األسير وضرب نفسو بالنار لشعوره أنو أسير مثمو مثؿ العربي وأف الموت يقرر إطال
 ىو الراحة الوحيدة والمالذ األخير لفؾ قيوده.

وفي مسرحية "يوئيؿ" سارت األحداث في تسمسؿ زمني أيًضا؛ حيث بدأت بحزف 
ده عمييا، البطؿ يوئيؿ عمى والدتو، وعودتو لمعمؿ في جياز الشرطة اإلسرائيمية رغـ حدا

وتتصاعد األحداث عندما عمـ أف ثمة مظاىرة حريدية عند حائط المبكى، فيقرر الذىاب إلى 
ىناؾ، ليمتقي بأخيو مف أبيو الذي تركو صغيًرا والتحؽ بطائفة الحريديـ، وبعد سجاؿ كبير 
معو ومحاوالت مستميتة ليمنع أخيو مف تفجير األنفاؽ، تتضح الرؤية أنو مريض فصاـ 

أيًضا وأنو يعيش حالة صراع داخمي بسبب إىماؿ والده لو وتركو، وعندما يكتشؼ  وجداني
 أف لو شخصيتيف قرر التخمص مف تمؾ المعاناة وفّجر األنفاؽ.

اعتمد "روعي ممّيح" أيًضا عمى تقنية االستذكار في الكشؼ عف دوافع تصرؼ بطمي 
طي لمنياية بعًدا منطقيًّا. ففي المسرحيتيف مف ناحية، ومف ناحية أخرى مع مرور األحداث تع

مسرحية "أسير رغًما عنو"، عاد الجندي بالزمف إلى الوراء مرتيف، أوؿ مرة عندما كاف 
 يتحدث عف أخيو األكبر الذي كاف مثاًل أعمى لو، وأراد االلتحاؽ بالجيش مف أجمو:

 קנה שלי אבא. סגנון אותו אבל אחר בצבע רק. שוק י'ג. שעון כזה היה שלי לאח
 אחים שלושים יש בטח לך. מהצבא השתחרר שהוא אחרי שנה לפני אותו לו

. לחזור רוצה לא. המאנייק, עכשיו בהודו הוא. אחד אח רק יש לי? לא ,ואחיות
 בהודו סמים מעשן אני תזדיינו לכו להם אמר. הזאת מהמלחמה התחמק הוא ככה

 היה כבר הוא פה יהה הוא אם. יחזור שהוא בטוח הייתי אני. בשמיים דגים ורואה
 איטלקית, צרפתית גם אלא עברית לדבר רק לא לך גורם. קשות בך מתעלל
 פחדו. אותו כיבדו כולם. בצבא שהיו מסוכנים הכי הקצינים אחד שלי אח. וסינית

 את מרכינים היו הם. הפלשתינים בין בכפרים מתהלך היה הוא .מוות פחד ממנו
 130...איתו יתעסקו שלא רק. כבוד להם ןנת הוא גם. כבוד לו נתנו, שלהם הראש
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أخي كاف لديو مثؿ ىذه الساعة. يا ليا مف صدمة. بموف مختمؼ ولكف مف الطراز نفسو. 
لقد اشتراىا أبي لو منذ عاـ بعد أف يخرج مف الجيش. بالتأكيد لديؾ ثالثيف مف اإلخوة 

األحمؽ. ال يريد العودة.  واألخوات، أليس كذلؾ؟ أنا لدي أخ واحد فقط. إنو في اليند حاليًّا،
ىكذا تجنب ىذه الحرب. قاؿ ليـ المعنة عميكـ أنا أدخف المخدرات في اليند وأرى السمؾ 
في السماء. كنت متأكًدا مف أنو سيعود. لو كاف ىنا، لتعامؿ معؾ بالفعؿ بشكؿ سيء. كاف 

نية. أخي سيجعمؾ ال تتحدث العبرية فحسب، بؿ تتحدث أيًضا الفرنسية واإليطالية والصي
ىو أحد أخطر الضباط في الجيش. الجميع يحترمو. كانوا خائفيف منو. اعتاد المشي بيف 
القرى الفمسطينية. كانوا ينحنوف رؤوسيـ، ويحترمونو. ىو أيًضا أعطاىـ االحتراـ. فقط ال 

 تعبث معو...
مدرسة، أما المرة الثانية فعندما تذكر أياـ الدراسة، وتذكر عربي قبيح كاف معو في ال

 و كثيًرا:رىوكاف يك
 .המכוערים אחד אתה אבל שלי בחיים ערבים הרבה ראיתי אני תראה. מכוער אתה
 יש. כמוך בול נראה היה בתיכון חבר לי היה? לי מזכיר אתה מי את יודע אתה
 אף, שלו בחיים בחורה עם יצא לא. כמוך מכוער הוא גם... העיניים אותו את לכם
 עקומות ועיניים שלך כמו מכוער אף בדיוק לו היה. ליוא להתקרב רוצה לא אחת
 131.שלך כמו

أنت قبيح. انظر لقد رأيت الكثير مف األمسيات في حياتي، لكنؾ واحدة مف األمسيات 
القبيحة. ىؿ تعرؼ بمف تذكرني؟ كاف لدي صديؽ في المدرسة في المتوسط ويبدو وكأنو 

قبيح مثمؾ. لـ يخرج مع فتاة في حياتو، ال ثور مثمؾ. لديكما العيوف نفسيا... إنو أيًضا 
 أحد يريد االقتراب منو. كاف لديو أنؼ قبيح مثمؾ وعيوف عميقة مثؿ عينيؾ.

ولعؿ المثاليف السابقيف يعكساف سبب التخبط النفسي لشخصية الجندي، الذي اصطدـ 
ي الدراسة ال بواقع أف العمؿ في الجيش ليس بأمر مميز، وأف العربي األسير والعربي رفيقو ف

يختمفاف عنو فيو أسير وقبيح مثمو مثميما، مما دفعو في نياية المسرحية إلى االنتحار 
 خالًصا لو مف عذاباتو النفسية.
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كذلؾ، لعبت تقنية االستذكار في مسرحية "يوئيؿ" دوًرا كبيًرا في مسيرة األحداث 
نما  انتقمت إلى تغيير المستقبؿ، الدرامية ؛ حيث لـ يتوقؼ تأثيرىا عند استدعاء الماضي، وا 

 وتمثؿ ذلؾ فيما يأتي:
 سخط يوئيؿ عمى والده الذي لـ يحضر جنازة أمو:  -أ 

 אפילו. אשתו של לשבעה מגיע לא הזה זונה הבן איך? מגיע לא הוא איך"
 132."בא לא הוא ללוויה

كيؼ لـ يحضر، كيؼ لـ يأتي ابف العاىرة ىذا إلى حداد زوجتو، حتى الجنازة لـ "
 ا".يحضرى

 معاناتو ووالدتو بعد ترؾ والده ليما، ورعاية شمعوف ليما:  -ب 
 והיה שלי אימא ואת שלי אבא את הכיר הוא, המשפחה של חבר היה שמעון
 133 .לעזור נשאר עוד הוא, עזב שלי שאבא אחרי. הרבה אצלנו מבלה

 كاف شمعوف صديًقا لمعائمة، وكاف يعرؼ أبي وأمي ويقضي وقتًا طوياًل معنا. بعد
 أف غادر والدي، بقي لممساعدة.

 عنؼ األب عمى االبف حتى يقرأ التوراة: -ج 
ר יַען, כי ההפטרה של הקלטה נשמעת יתָ  ֲאשֶׁ  את, ָחַשְכתָ  וְלאֹ , ַהזה ַהָדָבר את ָעשִׂ

 ...יְחידָך את בנךָ -
 לדייק חייב אתה. לך מאשר טוב יותר קול יש לעורב, יואל, לא, לא, לא -

 הבקשה. שעות ככה אותי מחזיק היה הוא. הטעמה לכל. ילהמ לכל פאנט היה הוא
 בהקלטה נשמע ההפטרה של הטקסט לסיוט הפכה שלי התמימה

 !פעם עוד פעם עוד! ככה לא! תתרכז יואל... אחרי תחזור יואל -
 .הזה החרא את מבין לא אני, יודע לא אני, יכול לא אני כבר די -

  סטירה מקבל יואל
 את לקחה. המשפחה את הורס שהוא עליו לצעוק והתחילה בסערה נכנסה שלי אימא
 אבא." הוא או אנחנו או זה לבחור צריך אתה. "הרצפה על אותו והטיחה תורה הספר

 ".שלך לחדר לך, יואל"  אותו ונישק התורה ספר את הרים שלי



 انقراءة اننفسيت نهمىنىدراما اإلسرائيهيت                                                                        

                      
 9410 مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

 הולך לא -
 "!עכשיו לך"

 .אותי העירה שלי אימא בערב
 ?בסדר הכול, אמא -

 .נפוחה הייתה שלה והלחי אדומות יוה שלה העיניים
 . ?לך הרביץ הוא? קרה מה אימא -

 .כלום אמרה לא היא
 134.!אותו ארצח אני -

ـْ ُتْمِسِؾ اْبَنَؾ َوِحيَدؾَ يسمع تسجيل لمهافتارا  ، َأنِّي ِمْف َأْجِؿ َأنََّؾ َفَعْمَت ىَذا اأَلْمَر، َوَل
 .ؾ. عميؾ أف تكوف دقيقاال ، ال ، ال ، يوئيؿ، الغراب لديو صوت أفضؿ من -

كاف يركز عمى كؿ كممة. وعمى كؿ لكنة. كاف حتجزني لعدة ساعات. أصبح طمبي الساذج 
 الذي ُيسمع عمى الشريط ىافتارا كابوًسا لنص

 !ركز! ليس ىكذا! مرة أخرى مرة أخرى يوئيؿ ... يوئيؿ عد ورائي -
 ".ال أستطيع، ال أعرؼ، أنا ال أفيـ ىذا القرؼ"

 قى صفعةيتم يوئيل
اقتحمت والدتي وبدأت في الصراخ عميو ألنو ىكذا يدمر األسرة. أخذت بالتوراة وألقتيا عمى 
األرض. "عميؾ أف تختار ىذا أو نحف أو ىو" التقط والدي التوراة وقبميا، "يوئيؿ، اذىب إلى 

 ."غرفتؾ
 لف أذىب -
 "!اذىب اآلف"

 .في المساء أيقظتني أمي
 راـ؟أمي، ىؿ كؿ شيء عمى ما ي -

 .كانت عينييا حمراء وخدييا منتفخيف
 . ماما، ماذا حدث؟ ىؿ ضربؾ؟ -

 .لـ تقؿ شيًئا
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 عدـ حضور والده تعميده:  -د 
  ?הולך אתה לאן-

 .מעשנת במרפסת יושבת שלי אמא
 לכותל -
 ?שם לחפש לך יש מה -
 !לעצמי אעשה אני מצווה בר לי תעשי לא את אם -
 !מקום לשום הולך לא אתה -

 שהרמתי הראשונה הפעם זו, ממני אותה דחפתי. הדלת מול נעמדה, קמה היא
 לי הייתה ולא בחוץ גשם היה. ויצאתי הדלת את פתחתי. יד מישהו על

 לרחבה ירדתי. במים ספוגים היו כבר שלי הבגדים לכותל כשהגעתי. מטריה
 הוצאתי. שלי המכנסיים בכיס מוכן כבר היה הפתק. האבנים על ונשענתי

 היה זה, בכתף לי נגע מישהו. הקיר לתוך עמוק עמוק אותו ודחפתי ותוא
 .שמעון

 .לרחבה מחוץ לך מחכה שלך אמא, יואל בוא -
 .לבוא רוצה לא אני -
 .שניכם רק נשארתם עכשיו. אותך אוהבת היא, יואל לה תעזור -

 .מעשנת, שם חיכתה היא. מהרחבה יצאנו
)...( 

. מילה החלפנו ולא הכותל ברחבת ותהמדרג על שעות ארבע כמעט ישבנו
 לבוש שחור אדם הגיע ואז. התרוקנה הכותל ורחבת הגיע הערב. רעב הייתי

, מהחומה הפתקים את לנקות והתחיל מטאטא ועם עירייה עובד של צהוב וסט
 .שלי הפתק את גם זרק הוא. לפח אותם וזרק פתים של כמויות הוריד הוא

 135 ?הביתה ללכת אפשר עכשיו -
  لى ايف أنت ذاىب؟إ-

 سأقتمو.-
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 .أمي تجمس عمى شرفة وتدّخف
 إلى حائط المبكى-
 ماذا لديؾ لمبحث عنو ىناؾ؟ -
 !إذا لـ تقيمي طقوس تعميدي ، سأفعؿ ذلؾ بنفسي-
 !أنت لف تذىب إلى أي مكاف -

نيضت ووقفت أماـ الباب. دفعتيا بعيًدا عني، ىذه ىي المرة األولى التي أرفع فييا 
باب وخرجت. كانت السماء تمطر بالخارج ولـ يكف لدي مظمة. يدي عمييا. فتحت ال

وبمجرد وصولي لحائط المبكى كانت مالبسي غارقة بالماء. نزلت حيث الفناء 
واتكأت عمى الحجارة. كانت القصاصة جاىزة في سروالي. أخرجتيا ووضعتيا في 

 .أعماؽ الحائط. لمس شخص ما كتفي، كاف شمعوف
 .تنتظرؾ خارج الفناءتعاؿ يا يوئيؿ، والدتؾ -
 .أنا ال أريد المجيء -
 .ساعدىا يا يوئيؿ، إنيا تحبؾ. أنتما االثناف فقط بقيتـ سويًّا -

 .غادرنا الساحة. كانت تنتظر ىناؾ، وتدخف
)...( 

جمسنا لمدة أربع ساعات تقريًبا عمى الدرج في ساحة حائط المبكى ولـ نتحدث كممة 
صبح فناء حائط المبكى خاويًّا. ثـ وصؿ رجؿ واحدة. كنت جائًعا. حّؿ المساء وأ

أسود يرتدي سترة صفراء لموظؼ بمدية ومعو مكنسة وبدأ في تنظيؼ القصاصات مف 
الجدار، وأزاؿ الكثير مف القصاصات وألقاىا في سمة الميمالت. كما ألقى 

 .قصاصتي
 ىؿ يمكننا العودة إلى المنزؿ اآلف؟"-

يودية سف التكميؼ عند الذكور يكوف عند الثالثة وتجدر اإلشارة ىنا إلى أنو في الي
عشر عاًما، والذي يصبح فيو الييودي ممزًما بتنفيذ تعميمات الديانة الييودية، وفي ىذا السف 
قرر والده تحديًدا ترؾ يوئيؿ ليصبح بمفرده. كذلؾ ترسخت الذكريات السابقة في الالوعي 

موازية لشخصيتو الحالية، تحمؿ االسـ عند شخصية يوئيؿ، والتي دفعتو إلى خمؽ شخصية 
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نما تتقمص تطرؼ األب  والمالمح ذاتيا ولكف ىذه المرة ال تحمؿ وجية النظر نفسيا، وا 
الديني وتسعى إلى تحقيؽ أىداؼ الحريديـ وتدمير أنفاؽ "حائط المبكى" حتى يتمكنوا مف 

لتخمص مف كؿ معاناتو بناء ىيكميـ الثالث، وىو األمر الذي دفعو في نياية المسرحية إلى ا
 بتفجير األنفاؽ ويموت الجميع.

 األثر السيكولوجي لمفضاء المكاني:  -2
يعد الفضاء المكاني اإلطار المحدد لخصوصية المحظة الدرامية المعالجة، فالحدث ال 
يكوف إال في مكاف. وىنا يكشؼ المكاف عف وظيفتو األساسية في المسرحية، ويختمؼ تجسيد 

الزمف؛ حيث إف المكاف يمثؿ الخمفية التي تقع فييا األحداث. أما الزمف المكاف عف تجسيد 
ذا كاف الزمف يمثؿ الخط الذي تسير عميو  فيتمثؿ في ىذه األحداث نفسيا وتطورىا. وا 
األحداث، فإف المكاف يظير عمى ىذا الخط ويصاحبو ويحتويو، فالمكاف ىو اإلطار الذي 

 .ٖٙٔتقع فيو األحداث
األعماؿ األدبية مقسمة إلى نوعيف: المكاف المغمؽ: ونقصد بو  وتأتي األماكف في

المكاف المحدد بالجدراف أو بحدود ما تفصؿ الشخصية عف العالـ الخارجي، وتبقى فيو فترات 
، المكاف المفتوح: ويقصد بو المحيط ٖٚٔطويمة مف الزمف سواء بإرادتيا أـ بإرادة اآلخريف

 دد عميو دوف قيد أو شرط.الذي تتحرؾ فيو الشخصيات بحرية وتتر 
جاءت األحداث الدرامية في مسرحية "أسير رغًما عنو" تدور جميعيا في مكاف مغمؽ 
وىو المخبأ الذي اتخذ الجندي منو مكاًنا لييرب إليو ويحتجز األسير العربي بو، وجاء وصفو 

ي عف مناسًبا لألحداث الواقعية مف ناحية، ومف ناحية أخرى يعكس إنفصاؿ شخصية الجند
 العالـ الخارجي، وأنو يجمس فيو رغًما عنو:

 אוחז עומד חייל .בודד כיסא בחדר. והרוס נטוש בבניין חדר .מלחמה. שם אי
  .הריק בכיסא מביט הוא .דם מוכתמים ומדיו הימנית בידו פצוע הוא. בנשקו

 138.(פעולותיו שמתוארות למרות. הבמה על נמצא אינו השבוי)
يقؼ  .ة في مبنى ميجور ومدّمر. في الغرفة كرسي واحدغرف .في مكاف ما. حرب

 .ينظر إلى الكرسي الفارغ .جندي يحمؿ سالحو. مجروح في يده اليمنى وممطخة بالدـ
 السجيف ليس عمى خشبة المسرح. عمى الرغـ مف وصؼ أفعالو(.)
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بينما تنوعت األماكف في مسرحية "يوئيؿ" ما بيف المغمقة والمفتوحة؛ حيث تمثؿ 
كاف المفتوح في "حائط المبكى" محور األحداث المونودرامية، وذلؾ عندما ذىب البطؿ الم

يوئيؿ إليو مرتيف، المرة األولى مع والدتو وىو في عمر الثاثة عشر عاًما ليضع قصاصتو 
عمى الحائط، والثانية عندما ذىب إليو ليمنع أخيو الذي خمقو عقمو الباطف مف تفجير أنفاؽ 

ذلؾ "حائط المبكى" ىو المكاف الفارؽ في شخصية البطؿ، فقد ذىب إليو في الحائط، ليكف ب
المرة األولى داعيًّا الرب أف يعود والده لو، وفي المرة الثانية أصبح ضابًطا في الشرطة 

 .اإلسرائيمية يعاني مف اضطرابات نفسية قوية عمى إثرىا أراد تفجير الحائط وأنفاقو
ًرا ال يقؿ أىمية في المسرحية عف نظيرتيا المفتوحة؛ كما لعبت األماكف المغمقة دو 

حيث عكست أبعاًدا نفسية تقبع في ذاكرة البطؿ يوئيؿ شكمت ىويتو فيما بعد، وظمت نفسو 
حبيسة في تمؾ األماكف طيمة الوقت، فمـ يستطع يوئيؿ الخروج مف األثر النفسي لمنزلو عميو 

ىذا المكاف المغمؽ ذكريات حزينة، كونيا تمثؿ  قبؿ ترؾ والده لو وبعدىا أيًضا، فذكرياتو في
 عذابات والده لو تارة، وتمثؿ عذاباتو النفسية لفراؽ والده لو تارة أخرى.

كذلؾ مقر عيادة الطبيب النفسي المعالج لو "يسرائيؿ"، الذي رفض أف يعترؼ بينو 
معاناتو إلى وبيف نفسو أنو مريض فصاـ وجداني، وقرر أف يحوؿ ىذا المكاف الذي يذكره ب

مقر قيادة الشرطة، حيث عممو، ليتخذ منو سبياًل لتنفيذ رغبات الالوعي عنده، وتفجير أنفاؽ 
 "حائط المبكى" مثمما كاف يرغب والده.

أما بيت أخيو الحريدي، الذي خمقو في خيالو، فكاف نقطة االنطالؽ بالنسبة لو، فقد 
إلى "حائط المبكى" مباشرة بعدما عزز مف  اختار أف يفرغ فيو مشاعره المكبوتة والخروج منيا

ظيور شخصية يوئيؿ الحريدي القابعة في الالوعي لديو، ويحدث صراع بينيما ظاىري، 
فالشخصية األولى تيدؼ إلى إيقاؼ مظاىرات الحريديـ عند "حائط المبكى"، بينما الشخصية 

ولى، وتفجير الثانية تجسد عقمو الباطف الراغب في تحقيؽ عكس رغبات الشخصية األ
المكاف، ليس إيماًنا منو ببناء الييكؿ الثالث، ولكف كونو رمًزا لمييودية ولمرب الذي يعبد 

 الييود ىناؾ وأنو السبب الذي جعؿ والده يتركو ويرحؿ:
 כמה של תמונה, קטנה דירה. החדר את וסורק, האקדח את מרים אני

 לחדר נכנס אני. שינה שק, הרצפה על מזרנים ושני. הקירות על רבנים
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 בטוש איקס וסימן הכותל מנהרות של מפה פרושה השולחן על. השני
 139.לראש לי מוצמד אקדח של קנה הרגשתי ואז. אדום

أخذت المسدس، ومشطت الغرفة. شقة صغيرة، صورة لعدد مف الحاخامات عمى 
. دخمت الغرفة األخرى. عمى  الجدراف. ومفرشيف عمى األرض، حقيبة لمنـو

توجد خريطة ألنفاؽ حائط المبكى و عالمة إكس حمراء. عندئٍذ شعرت الطاولة 
 أف فوىة مسدس مثبتة صوب رأسي.

ومما سبؽ ذكره، يجدر اإلشارة إلى أف "روعي ممّيح ريشؼ" قد وّظؼ تقنيات الزماف 
 والمكاف عمى نحو جيد في مسرحيتو ليبرز مف خالليما وجية نظره ويدعميا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خاتمة
قراءة النفسية لمسرحيتي "أسير رغًما عنو" و"يوئيؿ" لألديب اإلسرائيمي "روعي إف ال

ممّيح ريشؼ" أظيرت العديد مف اإلشارات والدالالت الكامنة داخؿ النص وعكست كذلؾ 
الرؤية النفسية لألديب والذي تنوعت أدواتو الفنية في عرض ىذه الرؤية. ولعؿ ىذا كمو يعتبر 
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مسرحيات المونودراما اإلسرائيمية الميتمة بقضايا المجتمع اإلسرائيمي  جزء ال يتجزأ مف اتجاه
 والتي تطرحيا في قالب فريد مف نوعو وىو قالب الممثؿ الواحد.

 ومف ىنا يمكننا اإلشارة إلى أىـ النتائج التي توصؿ إلييا البحث عمى النحو اآلتي:
  ز الكامنة في النص األدبي يسعى المنيج النفسي في النقد األدبي إلى الكشؼ عف الرمو

والسيما في مسرحيات المونودراما التي تعتمد في المقاـ األوؿ عمى مخاطبة المتمقي والتأثير 
عميو نفسيًّا مف خالؿ الشخصيات وزماف األحداث ومكاف وقوعيا وسمطة المؤلؼ عمى 

سقاطاتو عميو.  النص وا 
 ائسة القاتمة عمى مضموف ظيرت نفسية األديب اإلسرائيمي "روعي ممّيح ريشؼ" الب

مسرحياتو بصفة عامة، وعمى مسرحيتيو "أسير رغًما عنو" و"يوئيؿ" عمى وجو الخصوص، 
كونو ينتمي إلى التيار الساخر االحتجاجي في األدب الذي يعد امتداًدا ألعماؿ الكاتب 

 المسرحي الشيير "حانوخ ليفيف".
  أحداث مسرحيتو بطريقة مشوقة استطاع األديب اإلسرائيمي "روعي ممّيح ريشؼ" نسج

تجذب انتباه المتمقي مف ناحية، وتعكس قضايا مجتمعو المعايش مف ناحية أخرى سواء 
أكانت ىذه القضايا تتعمؽ بالصراع العربي اإلسرائيمي أو الصراع القائـ بيف المتدينيف 

 والعممانييف.
 دي" و"يوئيؿ" بدقة استطاع "روعي ممّيح ريشؼ" رسـ الشخصيتيف المونودراميتيف "الجن

كبيرة وجعميما تعانياف مف فصاـ وجداني ليعكس بذلؾ رؤيتو حوؿ الواقع المعايش في 
إسرائيؿ، كذلؾ اختار االنتحار قاسًما مشترًكا بينيما ليبرز أف استمرار الصراع سواء أكاف 

 بيف العربي والييودي أو بيف الحريدي والعمماني يقود المجتمع إلى الموت والالحؿ.
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 الهوامش:
 

                                                 
9

 أقدم من واحد هو: رغبفزب ث١ذ اٌضمبفخ اإلعشائ١ٍ١خ، ٘ٛ ِشوض صمبفٟ فٟ رً أث١ت. צוותא הבית לתרבות ישראלית 
" הצעיר השומר"اٌؾبسط اٌقغ١ش:  حركة قبل من قدمٌةالت للثقافة كمركزتأسس . والفنٌة الثقافٌة للمناسبات المراكز

ٚرأعظ ثؼذ رٌه ِغشػ ٠ؾًّ العُ رارٗ ٠ٚمذَ ػشٚك ِغشؽ١خ ِخزٍفخ. اٌّٛلغ . الحركة قٌم عن للتعبٌر فنً كذراع

م، وقت الدخول: 8102مارس  82)تارٌخ الدخول: /https://www.tzavta.co.ilاٌشعّٟ ٌٍّشوض ػٍٝ اإلٔزشٔذ 
 مساًء(. 2: 01

1
 ثٕظش٠بد فش٠ٚذ اؽزٙش. اٌؾذ٠ش إٌفظ ٚػٍُ إٌفغٟ اٌزؾ١ًٍ ِذسعخ أعظ ِٓ أفً ٠ٙٛدٞ، ّٔغبٚٞ أػقبة هج١ت  

 ػٓ إٌفغ١خ األِشاك ٌؼالط إٌفغٟ اٌزؾ١ًٍ فٟ اٌغش٠ش٠خ اٌّّبسعخ ٚخٍك اٌمّغ ػٓ اٌذفبع ٚآ١ٌخ ٚاٌالٚاػٟ، اٌؼمً

 األ١ٌٚخ اٌزؾف١ض٠خ ٚاٌطبلخ اٌغٕغ١خ اٌشغجخ رؾذ٠ذ ئػبدح ثزم١ٕخ اؽزٙش وّب. إٌفغٟ ٚاٌّؾًٍ اٌّش٠ل ث١ٓ اٌؾٛاس هش٠ك

 إٌفغٟ، اٌؼالط ٚؽٍمبد اٌغّؼ١بد رى٠ٛٓ هش٠مخ اعزخذاَ رٌه فٟ ثّب اٌؼالع١خ، اٌزم١ٕبد ػٓ فنال اٌجؾش٠خ، ٌٍؾ١بح

 . اٌالٚػٟ سغجبد ػٓ اٌضبلجخ ٌٍٕظشح وّقبدس األؽالَ ٚرفغ١ش اٌؼالع١خ، اٌؼاللخ فٟ اٌزؾٛي ِٓ ٚٔظش٠زٗ
1
 .11َ، ؿ1441، ِٕب٘ظ إٌمذ األدثٟ، عغٛس ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌغضائش، اٌطجؼخ األٌٚٝ، (٠ٛعف)ٚغ١ٍغٟ  

0
ٌٚٝ، ػّبْ، األسدْ، ، ِذخً ئٌٝ ِٕب٘ظ إٌمذ األدثٟ، داس ِغذالٚٞ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌطجؼخ األؽٍزبؽ ػجٛد(ؽشاد)  

٘ـ، 9091، ِٕب٘ظ إٌمذ اٌّؼبفش، داس ا٢فبق اٌؼشث١خ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، اٌمب٘شح، فالػ (فنً(، 111َ، ؿ9111

 .10ؿ
5
 Dobie)Ann B.(, Theory into practice: an introduction to literary criticism, third edition, 

wadsworth, Boston, USA, 2012, p.49- 50. 
1
 186 -170' עמ, 2008, מודן הוצאת, והפסיכואנליזה פרויד, פנחס(נוי)  

7
 (Gnanasekaran)R., Psychological interpretation of the novel The Stranger by Camus, 

international Journal of English literature and culture, vol 2, 6 June 2014, p.73- 74. 
1
 .91َ، ؿ٠9110م١خ، ِىزجخ ٌجٕبْ، اٌمب٘شح، ئثشا١ُ٘( ِؾّذ ؽّذٞ، دساعخ فٟ ٔظش٠خ اٌذساِب اإلغش) 

1
 جامعة إنجلٌزي، آداب ٌسانس. حصلت على لوالدراما النقد وأستاذة مسرحٌة ناقدةَ(: 1491 -9100َٔٙبد ف١ٍؾخ )  

م، وحصلت 0232 المتحدة، المملكة ساسكس، جامعة اإلنجلٌزي، األدب فً م، وحصلت على ماجستٌر0233 القاهرة،
 كتاب، شكسبٌرٌات كتابم. من أعمالها: )0228 المتحدة، المملكة إكستر، جامعة المسرح، فً على درجة دكتوراه

 المدارس كتاب، والمسرح الحرٌة كتاب، المعاصرة المسرحٌة التٌارات كتاباإلنجلٌزي،  المسرح على اضواء
 كتاب، الحدود عبر حالمسر كتاب، والعرض النص بٌن المسرح كتاب، والفكر الفن بٌن المسرح كتاب، المسرحٌة
 (.مسرحٌة ومضات

94
 .910َ، ؿ9111)ف١ٍؾخ( ٔٙبد، اٌز١بساد اٌّغشؽ١خ اٌّؼبفشح، ا١ٌٙئخ اٌّقش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، اٌمب٘شح،   

99
ا ُملحًنا كانم(: 0220 -م0281) شوٌنبٌرج رنولدأ   ًٌ  والفن الشعر فً التعبٌرٌة بالحركة ُمرتبًطا ورساًما، نمساو

 للفكر الرئٌسة المعالم بٌن من والتطوٌر، التناغم حٌث من شوٌنبٌرج، نهج ٌُعد. الثانٌة الفٌٌنٌة للمدرسة ورائًدا األلمانً،
 ... لمزٌد من المعلومات حول أنماطه الموسٌقٌة التً قام بتألٌفها انظر: المٌالدي العشرٌن القرن فً الموسٌقً

(Schirmer) G., Arnold Schoenberg's Models for Beginners in Composition, New York, 

1943. 
12

 (Yeo) Narelle, “The Infallible protagonist” A Study of complexity theory and rehearsal 

dynamics in monodrama, A thesis submitted in partial fulfillment of requirements for the 

degree of Doctorate of Musical Arts, The Sydney Conservatorium of Music, University of 

Sydney, 2016, p.5 
91

م وأغلق عام 0231الذي بدأت عروضه المسرحٌة عام  "בימות" مسرحومدٌر  ومؤسس: جمونأ ٌعكوف  
 باسم المعروفة المنفردة للعروض" تٌأترونتو"" مسرح فكرة ومؤسس والكامري، هابٌما لمسرح مدًٌرا ٌعمل .م0288

ًٌّا عمل."راماالمونود" الذي كان ٌذاع دون  "אישיות שאלות: شخصٌة مسائل" اإلذاعً برنامجال عن ومسئولً  صحف
 م.0221م، وقد اختار ٌعكوف مقابالت مختارة من هذا البرنامج وشرها فً كتاب عام 0232انقطاع منذ عام 

90
עוד אמנויות הבמה, הפקולטה הארכיון הפרטי המשותף של גילה אלמגור ויעקב אגמון, המרכז הישראלי לתי  

https://www.tzavta.co.il/
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, 7107אביב, גרסה אלקטרונית, מאי -לאמנויות ע''ש יולנדה ודוד כץ, החוג לאמנות התיאטרון, אוניברסיטת תל

 .4עמ'
90

 نحاتال حكاٌة  -وغ١شٖ ِٓ وزّبة األدة اإلٔغ١ضٞ أِضبي ثشٔبسد ؽٛ–ِغشؽ١خ ثغّب١ٌْٛ: اعزٛؽٝ عبْ عبن سٚعٛ   
  .والجمال الحسن بارعة لمرأة تمثال صانع ونبجمالٌ ٌدعى الذي قبرصًال

(Damrosch)Leo, Jean-Jacques Rousseau: Restless Genius, Houghton Mifflin Harcourt, 

2007, p223. 
91

 من فترة وهً التنوٌر، عصر كتاب أهم أحد ،فرنسً وفٌلسوف وأدٌب كاتبَ(: 9111 -9191َعبْ عبن سٚعٛ )  
 روسو فلسفة ساعدت. المٌالدٌٌن عشر الثامن القرن أواخر إلى عشر السابع القرن أواخر من امتدت األوروبً، التارٌخ

... والسٌاسة واألدب التعلٌم فً أعماله أثرت حٌث. الفرنسٌة الثورة قٌام إلى أدت التً السٌاسٌة، األحداث تشكٌل فً
 لمزٌد من المعلومات انظر:

(Damrosch)Leo, Jean-Jacques Rousseau, op.cit, p.7- 14, 17, 24- 31. 
91

 َ(: سعبَ ٚوبرت ِغشؽٟ ّٔغبٚٞ األفً.  9111 -9111َعْٛ وش٠غز١بْ ثشأذص )  
91

 .911)ف١ٍؾخ(ٔٙبد، ِشعغ عبثك، ؿ  
19

 (Yeo) Narelle,op.cit, p.5- 6. 
20

 (Sharp) F.M, Expressionism and psychoanalysis, pacific coast philology, Pennsylvania, 

1978, p94. 
21

 (Yeo)Narelle,op.cit, p.5 
11

 כובעَ(: أد٠جخ ٚوبرجخ ِغشؽ١خ ِٚزشعّخ ئعشائ١ٍ١خ. ِٓ ِإٌفبرٙب: "لجؼخ صعبع١خ: 1491 -9100َٔبفب ع١ّ١ً )  
لقبئذ ؽؼش٠خ ٌألهفبي "ؽبْ ٠غز١مع فٟ ِىبْ آخش:  م وهو أول كتاب نثري ٌتعامل مع الجٌل الثانً،0222" זכוכית

لألطفال  م، 8102"ך"לתנ מזמור"ِضِٛس اٌزٕبؿ: لق١ذح ؽؼش٠خ ثؼٕٛاْ: م، 8111 "אחר במקום ער הוא שן

 ... لمزٌد من األعمال حول نافا وإنتاجها األدبً انظر:.م8103 "מעופפת"الطائر: 
 23' מס גיליון, ותרבות חברה, מדיניות ,יהדות, ציונות לענייני עת כתב: חדשים כיוונים, אלי(אייל) -

 .285עמ'  ,2010 רדצמב, א"תשע טבת,
- New Books from Israel, The institute for the translation of Hebrew literature, Ramat Gan, 

Spring 2016, p.3. 
11

َ ػٍٝ اٌّغشػ اٌجٍذٞ فٟ ؽ١فب، أِب ِغشؽ١خ  اٌٌٛذ ِٓ ٚساء األػ١ٓ فمذ 9111ُػشمذ ِغشؽ١خ اِشأح ػغٛص ػبَ   

 /nava-http://dramaisrael.org/playwright/semelجٍذٞ فٟ ؽ١فب أ٠ًنب. َ ػٍٝ اِغشػ ا9111ٌُػشمذ ػبَ 

 مساًء( 2: 01م، وقت الدخول: 8102مارس  82موقع معهد حانوخ لٌفٌن للدراما اإلسرائٌلٌة. )تارٌخ الدخول:
 

10
 http://mynetherzliya.co.il/article/277308 تارٌخ وطبٌعته.  ونشأته تٌأطرونتو مسرح عن مقالة(

 مساًء(. 2: 01م، وقت الدخول: 8102مارس  82الدخول:
10

 עם הוצאת, 4 ראשון כרך, האלפים לשנות ומעודכן מחודש: שושן-אבן מלון, אברהם(שושן-אבן)  

 .1657, עמ'ב''מסת, עובד
11

َ ثٕبء ػٍٝ سغجخ ػبئٍخ د٠ًٍ فٟ ٌٕذْ 9111٘ٛ ِشوض صمبفٟ ئعشائ١ٍٟ ٠مغ فٟ ؽٟ ٔف١ٗ رغ١ذ٠ه ثزً أث١ت. ثٕٟ ػبَ   

ٚاٌشاػ١خ ٚاٌٌّّٛخ ٌٗ ِٓ أعً اٌؾفبظ ػٍٝ اٌزٛافً ِغ اٌزشاس اٌضمبفٟ فٟ رً أث١ت. 

//www.suzannedellal.org.ilhttps:/  الصفحة الرسمٌة للمركز على شبكة التواصل اإلنترنت. )تارٌخ
 مساًء(. 2: 01م، وقت الدخول: 8102مارس  82الدخول:

 
11

 ,00.html3384931-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  فً جرٌدة  لعكا المهرجانمقال عن نقل
 مساًء(. 2: 01م، وقت الدخول: 8102مارس  82)تارٌخ الدخول:هاآرتس. 

 
11

 https://www.haaretz.co.il/gallery/1.1084123 ن. مقال عن نقل المهرجان مرة أخرى إلى بٌت سوز
 مساًء(. 2: 01م، وقت الدخول: 8102مارس  82)تارٌخ الدخول:

11
 تموٌل وٌتم ،0221 سنة تأسس. ٌافا فً القدٌمة المدٌنة فً القدٌم السراٌا مبنى فً ٌقع اللغات متعدد مسرح هو  

hebrew-http://www.arab-ِٛلغ اٌّغشػ  .أبٌب تل وبلدٌة والثقافة والتعلٌم التربٌة وزارة ِقبل من المسرح

theatre.org.il/ :مساًء(. 2: 01م، وقت الدخول: 8102مارس  82)تارٌخ الدخول 

 
14

 https://www.haaretz.co.il/gallery/1.1084123 ان مرة أخرى إلى بٌت سوزن. مقال عن نقل المهرج
 مساًء(. 2: 01م، وقت الدخول: 8102مارس  82)تارٌخ الدخول:

http://dramaisrael.org/playwright/semel-nava/
http://mynetherzliya.co.il/article/277308
https://www.suzannedellal.org.il/
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3384931,00.html
https://www.haaretz.co.il/gallery/1.1084123
http://www.arab-hebrew-theatre.org.il/
http://www.arab-hebrew-theatre.org.il/
http://www.arab-hebrew-theatre.org.il/
https://www.haaretz.co.il/gallery/1.1084123
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 לילדים השעה תיאטרון לקידום העמותהاعّٗ اٌىبًِ "ساثطخ إٌٙٛك ثّغشػ اٌغبػخ ٌألهفبي ٚاٌؾجبة:   
hashaa-http://www.teatron-ِٛلغ اٌّغشػ م. 0220 عام فً اإلسرائٌلً الساعة مسرح تأسس، ונוער

haisraeli.co.il/ :مساًء(. 2: 01م، وقت الدخول: 8102مارس  82)تارٌخ الدخول 
11

ِإعغخ ٌٍفْٕٛ فٟ رً أث١ت ٚرغّغ ػذد ِٓ اٌّإعغبد األخشٜ اٌزٟ رمذَ اٌذػُ فٟ ِغبالد اٌفْٕٛ ٚاٌفٕب١ٔٓ. ع١ّذ   

ئٌٝ ِإعغٙب ػّذح رً أث١ت ٠ٚبفب "٠ٙٛؽٛع ساث١ٕٛف١زؼ". ِٛلغ اٌّإعغخ ػٍٝ ؽجىخ اإلٔزشٔذ  ثزٌه االعُ ٔغجخ

http://www.rabinovichfoundation.org.il/ :مساًء(. 2: 01م، وقت الدخول: 8102مارس  82)تارٌخ الدخول 
11

 الشباب ومنظمات حركات من جزء هو، בישראל הנוער תנועות מועצתٟ ئعشائ١ً: ِغٍظ ؽشوبد اٌؾجبة ف  
 للمناقشات مكان وهو. 0228 عام فً للربح هادفة غٌر كمنظمة وسجلت 0281 عام فً تأسست التً ، إسرائٌل فً

 جامعة مةمنظ بأنها نفسها وتعرف ، عام بشكل اإلسرائٌلً والمجتمع الخصوص وجه على الرسمً غٌر التعلٌم حول
 مدٌر مع وبالتنسٌق مع بالتعاون ، وأنشطتها الحركات مختلف بٌن تنسٌق كهٌئة وتعمل ، الصهٌونٌة الشبابٌة للحركات

 82الموقع الرسمً له. )تارٌخ الدخول: /http://www.tni.org.il .والتعلٌم التربٌة وزارة فً والمجتمع الشباب

 مساًء(. 2: 01م، وقت الدخول: 8102ارس م
 

10
 http://mynetherzliya.co.il/article/277308 تارٌخ وطبٌعته.  ونشأته تٌأطرونتو مسرح عن مقالة(

 مساًء(. 2: 01م، وقت الدخول: 8102مارس  82الدخول:
10

 הרשות, מסכם מחקר ח''דו: נוער בני בקרב בסמים השימוש למניעת עיכאמצ תיאטרון הצגות  

 .156'עמ, 2004, אפריל, אביב-תל אוניברסיטת, במסים למלחמה
11

 .057 -056שם, עמ'  

 
11

 830https://www.gfh.org.il/?CategoryID=117&ArticleID=  (متحف הגטאות לוחמי מוזיאון :
 مساًء(. 2: 01م، وقت الدخول: 8102مارس  82)تارٌخ الدخول:(، محاربً الجٌتو

11
 .9'עמ, 2008, אליקטרונית גרסה, 98' מס עליון, מצובה קבוץ  

11
عام  "ניקולأد٠ت ٚفؾفٟ ٚوبرت ِغشؽٟ ٚٔبلذ ع١ّٕبئٟ ِٚز٠غ ساد٠ٛ ئعشائ١ٍٟ ؽ١ٙش. ِٓ ِغشؽ١برٗ: "١ٔىٛي:   

م. 0228" عام 78 פברואר, קהיר:11"اٌمب٘شح فجشا٠ش م. 0282
lexicon/00522.php-https://library.osu.edu/projects/hebrew  معجم األدب العبري الحدٌث. )تارٌخ

 مساًء(. 2: 01ل: م، وقت الدخو8102مارس  82الدخول:
04

 .7שם, עמ' ,מצובה קבוץ  

 
09

 /http://eyalmassad.com(أد٠ت ئعشائ١ٍٟ ٚوبرت ِغشؽٟ. ٌالهالع ػٍٝ ِمبالرٗ أظش      -9111َأ٠ً ِبعبد ) 

 مساًء(. 2: 01م، وقت الدخول: 8102مارس  82)تارٌخ الدخول:
01

 .5עמקשם,  ,מצובה קבוץ  
01

 " ثأداء أدٚاس اٌؾخق١بد وٍٙب، اٌجطً ٚاٌجطٍخ ٚاألة ٚاألَ ٚغ١شُ٘.גרוס שירן لبِذ اٌّّضٍخ "ؽ١شْ عشٚط:  
00

 للشباب الثقافً المركز: וספורט נוער תרבות מרכז: ס''מתנ" لـ تابعة هٌئة هو: ארצי תרבות סל  
. المدارس فً الفنٌة المسرحٌة العروض وتقدٌم إنتاج عن المسئول وهو اإلسرائٌلٌة، التعلٌم لوزارة التابع" والرٌاضة

: انظر المعلومات من لمزٌد... إسرائٌل فً والشاب للطفل ٌقدم ما تطوٌر هو الهٌئة لهذه الرئٌسً الهدف وٌعتبر
 .2001, ומידע מחקר מרכז -הכנסת

 
00

م، 8102مارس  82)تارٌخ الدخول: /theater.co.il-http://www.porat: اإلنترنت شبكة على المسرح موقع 
 مساًء(. 2: 01وقت الدخول: 

 
01

 -4ba4-4%D7%A2/1278a942http://www.saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A

9e610c969fad-9958-489a  

 مساًء(. 2: 01م، وقت الدخول: 8102مارس  82)تارٌخ الدخول:. סל תרבות ארצי
01

גרסה  ,2010, ולנוער לילדים פורת אורנה תיאטרון: מונודרמה, אחת פעם חיים ,אייל(נחמיאס)  

 .18אלקטרונית, עמ'
01

َ، ٚؽقٍذ 1441" اٌضب٠ٛٔخ ٌفْٕٛ اٌّغشػ ػبَ בית צביذسعخ "ث١ذ رغفٟ: أد٠جخ ئعشائ١ٍ١خ ؽبثخ، رخشعذ ِٓ ِ  

َ. وزجذ ٚأخشعذ اٌؼذ٠ذ ِٓ األػّبي اٌّغشؽ١خ ٔزوش ِٕٙب 1491ػٍٝ دسعخ اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ اإلخشاط اٌّغشؽٟ ػبَ 

 יערה צבעי "، "أٌٛاْ اٌغبثخ اٌغؾش٠خ:م(8101) שפם יש ליזה למונה ػٍٝ عج١ً اٌّضبي: "ٌٍّٛٔب١ٌضا ؽبسة:
". ٌّض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد أظش: م(8102)لألطفال  ופרח כפתור "، "صس ٚص٘شح:م(8101)لألطفال  הקסום

http://dramaisrael.org/playwright/yaarareshef/ :2: 01م، وقت الدخول: 8102مارس  82)تارٌخ الدخول 

http://www.teatron-hashaa-haisraeli.co.il/
http://www.teatron-hashaa-haisraeli.co.il/
http://www.teatron-hashaa-haisraeli.co.il/
http://www.rabinovichfoundation.org.il/
http://www.tni.org.il/
http://mynetherzliya.co.il/article/277308
https://www.gfh.org.il/?CategoryID=117&ArticleID=830
https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/00522.php
https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/00522.php
http://eyalmassad.com/
http://www.porat-theater.co.il/
http://www.saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/1278a942-4ba4-489a-9958-9e610c969fad
http://www.saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/1278a942-4ba4-489a-9958-9e610c969fad
http://www.saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/1278a942-4ba4-489a-9958-9e610c969fad
http://dramaisrael.org/playwright/yaarareshef/
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 .مساًء(

01
 .2, גרסה אלקטרונית, עמ'נדב של אחות, רשף יערה(נהור)  

04
 .18'עמ, 2018, 4, השרון רמת, יב -ז לכיתות ח''תשע לשנת תרבות מופעי, שניר(הפקות)  

09
 .71 -09שם, עמ'  

01
َ ئٌٝ 9101َ( أد٠ت ٚفؾفٟ فٍغط١ٕٟ ؽ١ٙش. ٌٚذ فٟ ؽ١فب ٚرشػشع ثٙب صُ أزمً ػبَ 9111 -9119َئ١ًِ ؽج١جٟ )  

 واألدبً، واإلعالمً والنقابً السٌاسً نشاطهٌٕبفشح ٚػبػ ثٙب ؽزٝ ٚافزٗ ا١ٌّٕخ. ػًّ فٟ اٌؾمً اٌغ١بعٟ ٚٚافً ا
 أول ظهرت م0232 سنة وفً. م0288 سنة حتى عاماً  02 الكنٌست اإلسرائٌلً مدة فً الشٌوعً الحزب فمثل

 الغربٌة الوقائع“ األولى رواٌته ظهرت م0281 العام وفً. ”الستة األٌام سداسٌة“ بعنوان وكانت له قصصٌة مجموعة
 كتاب بٌن متمٌز موقع فً حبٌبً إمٌل وضع جدلً  الرواٌة هذه أثارت وقد. ”المتشائل النحس أبً سعٌد اختفاء فً

 من عدد فً وإخراجها تمثٌلها تم وقد ”لكع بن لكع“ بعنوان مسرحٌة حبٌبً إلمٌل صدرت م0221 عام وفً. الرواٌة
ٌّه“ بعنوان ثانٌة رواٌة له ظهرت م0222 عام وفً. عربٌةال األقطار : بعنوان رواٌة نشر م0220 سنة وفً ،”إخط

 ”الروبابٌكا أم: “بعنوان مسرحٌة كتب م0228 عام وفً .والسٌرة الرواٌة من مزٌج وهً ،”الغول بنت سراٌا خرافٌة“
 كتب لهَ. 0228 فً الناصرة الكاملة أعماله ًف نشرت بل مستقلة تطبع ولم ”مشارف“ مجلة من الثانً العدد فً نشرت
…  بالدي”و ،(0220) ”أقفاص بال عالم نحو”و ،(0283) ”والسٌاسة المجزرة قاسم كفر: “منها أدبٌة غٌر أخرى
 أنشأ قد وكان. صفحة 228 ضمن مجلد فً سالم نجله بإشراف الكاملة أعماله صدرت وفاته وبعد ،(0228) ”الوعد

 (.0228) األدب فً الدولة وجائزة( 0221) القدس وسام ومنح. ”الدورٌة مشارف“ جلةم 0222 أغسطس/ آب فً
 ٌّض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد أظش:

، ف١ف 11، اٌؼذد 1)ؽبفع(فجشٞ، ئ١ًِ ؽج١جٟ ٚعشد ئؽ١بء اٌزاوشح اٌفٍغط١ٕ١خ، ِغٍخ اٌذساعبد اٌفٍغط١ٕ١خ، اٌّغٍذ  -

 .994َ، ؿ9111

-  -https://www.palestinapedia.net/%D8%A5%D9%85%D9%8A%D9%84

%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D9%8A/  .مارس  82)تارٌخ الدخول:الموسوعة الفلسطٌنٌة
 مساًء(. 2: 01م، وقت الدخول: 8102

01
 של בנובלות וגבריה אישה מתוך פרק' הרע השד בת, בסראיא האדומה ההחביל, יאירה(גנוסר)  

, 10 כרך, ישראל ומדינת היישוב, הציונות לבעיות מאסף: ישראל בתקומת עיונים, חביבי אמיל
 .585'עמ, 2000, בנגב גוריון-בן אוניברסיטת של הספרים הוצאת, גוריון-בן למורשת המרכז

00
 היחידה-הדתי החינוך מנהל, כמשפחה חינוך בית חמד, ודיתיה ותרבות תיאטרון, מלר(ציפי)  

 .5 -7, עמ'ד''תשע אלול, ד''בס العدد, ירושלים, החינוך משרד, ואמנויות לתקשורת
00

، ِٚغشػ זווית( ِّضٍخ ِٚخشعخ ٚوبرجخ ِغشؽ١خ ئعشائ١ٍ١خ. أؽذ ِإعغٟ ِغشػ صف١ذ:        -9111َثب١ٕٔب ع١شٞ )  

١ّبٖ. ٌّض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد ؽٛي أػّبٌٙب اٌّغشؽ١خ أظش أسؽ١ف ِغشػ ٘بث١ّبٖ فٟ ٘بث  הבימרתף٘ج١ّبسر١ف: 

http://archive.habima.co.il/personPage/?itemId=464 :م، وقت الدخول: 8102مارس  82)تارٌخ الدخول
 مساًء(. 2: 01

 
01

 http://www.habama.co.il/Pages/Event.aspx?Subj=1&Area=1&EventId=21013  ِٖغٍخ ٘بثّب

 مساًء(. 2: 01م، وقت الدخول: 8102مارس  82)تارٌخ الدخول: اٌّغشؽ١خ.
01

( السٌنارٌو كتابة) السٌنما فً البكالورٌوس درجة على حاصلشؽٟ ؽبة. (: وبرت ِغ    -9119َػ١ذٚ ع١ز١ش )  
وزت ٚأخشط اٌؼذ٠ذ ِٓ األػّبي  .أبٌب تل جامعة من الشرف مرتبة مع( والكتابة اإلخراج) المسرح فً وماجستٌر

ا ٌعمل اٌّغشؽ١خ. ًٌ ٌة: من أهم أعماله المسرح .آش شالوم من المستوحاة للموسٌقى" هامٌتسفوت بٌت" فً حال

 הדוכסית של החדש הפרחم، الزهرة الجدٌدة للدوقة: 8102 סוריה, צפירה, שלוםسالم،صفارة،سورٌا: 
 م.8103

م، وقت الدخول: 8102مارس  82)تارٌخ الدخول: /http://www.idosetter.comاٌّٛلغ اٌشعّٟ ٌٗ ػٍٝ اإلٔزشٔذ 
 مساًء(. 2: 01
01

, גרסה הסימטה תאטרון, זיגדון יעל: משחק, משה הדר: בימוי: מונודרמה, לי-אור, עדו(סתר)  
 .7אלקטרונית, עמ'

01
 شهادة على حاصلة وهً أبٌب تل بجامعة المسرح قسم من تخرجتػٕذ صؤٚثشِبْ: أد٠جخ ئعشائ١ٍ١خ ؽبثخ،   

 רואיםمن أعمالها المسرحٌة: ". חוקר-יוצר-שחקןالباحث:  – المبدع - الممثل" اتجاه فً والماجستٌر البكالورٌوس
 م. 8103 איבונהم، إٌفونا: 8102: ٌنظرون تحت أقدامهم הרגליים את

https://www.palestinapedia.net/%D8%A5%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D9%8A/
https://www.palestinapedia.net/%D8%A5%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D9%8A/
https://www.palestinapedia.net/%D8%A5%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D9%8A/
http://archive.habima.co.il/personPage/?itemId=464
http://archive.habima.co.il/personPage/?itemId=464
http://www.habama.co.il/Pages/Event.aspx?Subj=1&Area=1&EventId=21013
http://www.idosetter.com/
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http://dramaisrael.org/playwright/anatzauberman/ 82ل:موقع معهد حانوخ لٌفٌن للمسرح. )تارٌخ الدخو 

 مساًء(. 2: 01م، وقت الدخول: 8102مارس 
14

 مسرحٌة وأخرجت كتبتم. 0221 عام إسرائٌل إلى تهاجر. ومترجمة شابة مسرحٌة كاتبة هً: أٌزٌنبٌرج إٌنا  

 المسرحً اإلخراج فً البكالورٌوس درجة على حاصلة. "הדרך : الطرٌق" الهولوكوست خالل الشباب عن
 אנשיםمن أعمالها المسرحٌة: أناس أحرار: . أبٌب تل جامعة فً اَداب كلٌة من ٌةالمسرح الدراسات فً وماجستٌر
م. 8100 שלי הפנים ספרم، الفٌسبوك الخاص بً: 8100 חופשיים

https://innaeizenberg.wixsite.com/inna  .م، وقت 8102مارس  82:)تارٌخ الدخولاٌّٛلغ اٌشعّٟ ٌٙب
 مساًء(. 2: 01الدخول: 

19
איזנברג,  אינה: לזר, דרמטורגיה מירי: שותפה הרגליים, יוצרת את זאוברמן(ענת, רואים)  

 .10, גרסה אלקטרונית, עמ'2015, הבימה הלאומי התיאטרון
11

قفؾخ اٌشع١ّخ ٌٗ اٌ. הנפש תיאטרוןعجشائ١ً ػّٕٛئ١ً: وبرت ِغشؽٟ ئعشائ١ٍٟ ٚأؽذ ِإعغٟ ِغشػ إٌفظ:   

http://www.gabrielemanuel.com/ :مساًء(. 2: 01م، وقت الدخول: 8102مارس  82)تارٌخ الدخول 
11

 11'עמ, 2016, אלקטרונית גרסה, 2016 -2015 רפרטואר, הנפש תיאטרון  
10

ٌة وكاتبة مسرحٌة. كما تعد ممثلة تلٌفزٌونٌة ومسرحٌة. اشتهرت بتجسٌدها (: أدٌبة إسرائٌل    -م0280) :كوتلر نٌنا  
 ". החיים משחקدور كارٌن فً فٌلم "لعبة الحٌاة: 

 
10

 1.5904942-eventhttps://www.haaretz.co.il/gallery/theater/performance/ :82)تارٌخ الدخول 
 مساًء(. 2: 01م، وقت الدخول: 8102مارس 

66
  http://www.kefar-

tavor.org.il/page.php?type=event&id=14715&ht=%D7%94%D7%A6%D7%92%D7%94:

%20%D7%9C%D7%A0%D7%A9%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%AA%20%D7

%94%D7%A8%D7%92%D7%A2  

  اًء(.مس 2: 01م، وقت الدخول: 8102مارس  82)تارٌخ الدخول:ِشوض وفبس رفٛس ٌٍؼبِخ. מרכז קהילתי כפר תבור: 
11

 לסיפור מוכות נשים שנתנו בכותרת חיים סיפורי של הסיפור"  - קו" השתקפות, לאה(קסן)  
 ,איכותניות מחקר לשיטות הישראלי והמרכז, שפיצר ש"ע סוציאלית לעבודה המחלקה ,חייהן

 .3, גרסה אליקטרונית, עמ'בנגב גוריון-בן אוניברסיטת
11

 .331ص م،0222 الثانٌة، الطبعة بٌروت، العلمٌة، الكتب دار دب،األ فً المفصل المعجم التونجً(محمد،)  
11

 .3, שם, עמ'הסיפור"  - קו" השתקפות, לאה(קסן)  
14

إسرائٌلً شهٌر، من أهم أعماله  مسرحً وكاتب قصٌرة، قصص وكاتب وصحفً، روائً،َ( 9111 -9191َ)  

 م(.0238")ירוׁשלים טאותבסמ "القدس أزقة فًم(، "0232")אור ויהי المسرحٌة: "لٌكن نوًرا:
", בים סערה" המחזה לפסילת הצנזורה מנגנוני התמזגות: הצבא לשר האמנות שר בין , רפי(מן)

 .143 -121, עמ'ו"תשע טבת, 158 קתדרה
19

  .200, עמ'1985, כתר הוצאת, כורחו בעל אפיקורוס, יוסף-בר יהושע  
11

اع ث١ٓ اٌؼشة ٚا١ٌٙٛد ػٍٝ أسك فٍغط١ٓ ػٍٝ أْ األؽم١خ ٠ؾبٚي اٌؼذ٠ذ ِٓ وزّبة األدة ثّخزٍف فٛسٖ رٛص١ك اٌقش 

ف١ٗ ٌٍطشف ا١ٌٙٛدٞ ػٍٝ اٌؼشثٟ، فٕغذُ٘ ٠غزؾذصْٛ رؼج١ش "اٌقشاع اإلعشائ١ٍٟ اٌؼشثٟ" ثذالً ِٓ اٌؼشثٟ اإلعشائ١ٍٟ، 

 صراعال ، والذي ٌرى أن "َطل-بر دنٌئٌل: טל-בר דניאל" اإلسرائٌلً الكاتبٚػٍٝ سأط ٘إالء األدثبء ٚاٌّفىش٠ٓ: 
 أصبح صراع فهو. علٌه السٌطرة ٌمكن ل ألنه بالخوف جماعً شعور لتنامً خصبة أرًضا ٌُعد "العربً – اإلسرائٌلً

 الٌهود نفوس فً سًٌئا أثًرا التهدٌد عملٌات فتترك. أًٌضا المحادثات وفً الٌومٌة األحداث فً ٌومً بشكل مدرًجا
 إسرائٌل، دولة إقامة فمنذ والعرب، الٌهود بٌن الصراع صوت عال كلما الٌهودي الستٌطان زاد فكلما... اإلسرائٌلٌٌن

-פסיכולוגי ניתוח: הסיכסוך עם לחיות, "טל-בר דניאל. ٌوم بعد ٌوًما ٌزداد الذي بالخوف اإلسرائٌلٌون ٌشعر
 .288 -287' עמ , 2007, ישראל, כרמל הוצאת", בישראל היהודית החברה של חברתי

11
 عن األنبٌاء هؤلء لتفرٌق الُمصطلح هذا وٌستخدمً أحد أسفار التناخ األربعة والعشرٌن. ه صغارال األنبٌاء أسفار  

 الوقت ذلك فً والممالك األمم مصٌر عن نبؤات عن تتكلم األسفار هذه وإرمٌا. وكانت وحزقٌال إشعٌاء الكبار األنبٌاء
الترتٌب:  حسب األسفار وهذه .المسٌح قدوم عن ؤاتونب )الجنوبٌة( ٌهوذا مملكة و( الشمالٌة) إسرائٌل مملكتً منها

"، עובדיהعوفدٌا:  "، "سفرעמוסعاموس:  سفر"، "פתואל בן יואלٌوئٌل:  سفر"، "בארי בן הושעهوشع:  سفر"
حبقوق:  "، سفرהאלקושי נחוםناحوم:  "، سفرהמורשתי מיכהمٌخا:  "، "سفرאמיתי בן יונהٌونان:  "سفر

http://dramaisrael.org/playwright/anatzauberman/
https://innaeizenberg.wixsite.com/inna
https://innaeizenberg.wixsite.com/inna
http://www.gabrielemanuel.com/
https://www.haaretz.co.il/gallery/theater/performance/event-1.5904942
http://www.kefar-tavor.org.il/page.php?type=event&id=14715&ht=%D7%94%D7%A6%D7%92%D7%94:%20%D7%9C%D7%A0%D7%A9%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%A8%D7%92%D7%A2
http://www.kefar-tavor.org.il/page.php?type=event&id=14715&ht=%D7%94%D7%A6%D7%92%D7%94:%20%D7%9C%D7%A0%D7%A9%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%A8%D7%92%D7%A2
http://www.kefar-tavor.org.il/page.php?type=event&id=14715&ht=%D7%94%D7%A6%D7%92%D7%94:%20%D7%9C%D7%A0%D7%A9%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%A8%D7%92%D7%A2
http://www.kefar-tavor.org.il/page.php?type=event&id=14715&ht=%D7%94%D7%A6%D7%92%D7%94:%20%D7%9C%D7%A0%D7%A9%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%A8%D7%92%D7%A2
http://www.kefar-tavor.org.il/page.php?type=event&id=14715&ht=%D7%94%D7%A6%D7%92%D7%94:%20%D7%9C%D7%A0%D7%A9%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%A8%D7%92%D7%A2
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مالخً:  "، سفرברכיה בן זכריהزكرٌا:  "، سفرחגיحجاي:  "، سفرכושי בן צפניהصفنٌا:  "، سفرחבקוק
 ".מלאכי

10
 (.11: 11: 1، 90 -91: 1، 90: ٠9ٛئ١ً ) 

10
َ، 1441، اٌؼذد األٚي ٚاٌضبٟٔ، 91، اٌمشاءح إٌفغ١خ ٌٍٕـ األدثٟ اٌؼشثٟ، ِغٍخ عبِؼخ دِؾك، اٌّغٍذ(ِؾّذ)ػ١غٝ  

 .11ؿ
11

ثبخزالي عٛ٘شٞ فٟ ئدسان اٌفشد ٌٍٛالغ اٌّؼب٠ؼ، ٚئّٔب رزّضً فٟ رنبفش ػذح  ٘ٛ امطشاثبد ٚظ١ف١خ غ١ش ِقؾٛثخ  

ػٛاًِ ػٍٟ سأعٙب فشاػبد الؽؼٛس٠خ رجذٚ فٟ فٛسح أػشاك عغ١ّخ ٚٔفغ١خ ِٕٚٙب اٌمٍك ٚاٌٛعبٚط ٚاألفىبس 

٠ٛخ فٟ اٌّزغٍطخ ٚاٌّخبٚف اٌؾبرح ٚامطشاثبد عغ١ّخ ٚؽشو١خ ٚؽغ١خ ِزؼذدح رؼٛق اٌفشد ػٓ ِّبسعخ ؽ١برٗ اٌغ

، ِمذِخ فٟ اٌقؾخ إٌفغ١خ، ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌذاس (ِؾّذ)اٌّغزّغ اٌزٞ ٠ؼ١ؼ ف١ٗ. ٌّض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد أظش: أؽشف أؽّذ

 .104 -111َ، ؿ1440اٌىزت، اٌمب٘شح، 
11

)ؽغبصٞ(ِقطفٝ، اٌزخٍف االعزّبػٟ: ِذخً ئٌٝ ع١ىٌٛٛع١خ اإلٔغبْ اٌّمٙٛس، اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌؼشثٟ، اٌطجؼخ   

 .11: 10َ، ؿ1440خ، ث١شٚد، اٌزبعؼ
11

)اٌذثبؽ(فخشٞ، اٌغٍٛن اإلٔغبٟٔ اٌؾم١مخ ٚاٌخ١بي، وزبة اٌؼشثٟ عٍغٍخ فق١ٍخ رقذس٘ب ِغٍخ اٌؼشثٟ، اٌىزبة اٌضبٟٔ   

 .01َ، ؿ١ٌٛ٠9111ٛ  90ػؾش، 
11

  

edin.com/in/Yael_Kafri?type=personalhttps://english.tau.ac.il/tau/index/youtube.com/il.link

_search&first_name=Roey&last_name=Reshef&academic_units=0&unit_select=0&unit=0

-&op=Search&form_build_id=form

QCrmmmZ5lC7Nj5EvTff2O6zwA8y2c2TERyjR2mYWM04&form_id=tau_person_search

_page_form  .(مساءً  2: 01: الدخول وقت م،8102 مارس 82:الدخول تارٌخ)عبِؼخ رً أث١ت 

 
14

 http://playtlv.folyou.com/he/home  .ٓوقت م،8102 مارس 82:الدخول تارٌخ)ِٛلغ اٌىزبة اٌّغشؽ١١ 
 82:الدخول تارٌخ. )نترنتاإل على له الرسمٌة الصفحة https://rmrplay.co.il/he/93، (مساءً  2: 01: الدخول

 .(مساءً  2: 01: الدخول وقت م،8102 مارس
19

  http://dramaisrael.org/playwright/roey-maliach-reshef /حانوخ معهد موقع على له الرسمٌة الصفحة 

 (مساءً  2: 01: الدخول وقت م،8102 مارس 82:الدخول تارٌخ. )للمسرح لٌفٌن
11

  http://dramaisrael.org/playwright/roey-maliach-reshef /حانوخ معهد موقع على له الرسمٌة الصفحة 

 (مساءً  2: 01: الدخول وقت م،8102 مارس 82:الدخول تارٌخ. )للمسرح لٌفٌن
11

 .18, גרסה אלקטרונית, עמ'מיוחדים שירותים, מליח רועי (רשף)  

 
10

 sruch-night-http://dramaisrael.org/play/good/  (الدخول وقت م،8102 مارس 82:الدخول تارٌخ :
 .(مساءً  2: 01

85
 Paris(Bernard J.(, Imaginated human being: a psychological approach to character and 

conflict in literature, NYU press, 1997, p.5. 
11

، 11 -19ؿ م،8111 القاهرة، للكتاب، العامة المصرٌة الهٌئةاٌّٛعض فٟ اٌزؾ١ًٍ إٌفغٟ،  ،ع١غّٛٔذ(فش٠ٚذ)  

 -19ؿ ت،.ب بٌروت، الطلٌعة، دار طرابٌشً، جورج: ترجمة، ِغبئً فٟ ِضاٌٚخ اٌزؾ١ًٍ إٌفغٟ، ع١غّٛٔذ(فش٠ٚذ)

11.  
11

 186 -170' עמ, שם, והפסיכואנליזה פרויד, נוי פנחס  
11

 مزاولة فً مسائل ،ع١غّٛٔذ(فش٠ٚذ) ،88 -80ص مرجع سابق، النفسً، التحلٌل فً الموجز ،ع١غّٛٔذ(فش٠ٚذ)  
 08 -00ص مرجع سابق، النفسً، التحلٌل

89
 Dobie)Ann B.(, Theory into practice: an introduction to literary criticism, op.cit, p.64. 

14
شعّخ: سمٛاْ ظبظب، ِشاعؼخ: إٌّقف اٌؾٛفٟ، ػبٌُ ِغّٛػخ ِٓ اٌىزبة، ِذخً ئٌٝ ِٕب٘ظ إٌمذ األدثٟ، ر  

 .11، ؿ119اٌّؼشفخ، اٌى٠ٛذ، ػذد 
19

 .11، اٌمشاءح إٌفغ١خ ٌٍٕـ األدثٟ اٌؼشثٟ، ِشعغ عبثك، ؿ(ِؾّذ)ػ١غٝ  
11

: ثشأىٛ فب٠ظ" ٌٍجؾٛس فٟ ر١ّٕخ اٌطفً ٚاٌزشث١خ فٟ و١ٍخ Branco Weiss٘ٛ أعزبر فٟ ِؼٙذ " 

ٍذ ِٕبفت ػذ٠ذح ِٕٙب: أعزبر ػٍُ إٌفظ فٟ و١ٍخ اٌزشث١خ عبِؼخ رً أث١ت، اٌزشث١خ، عبِؼخ رً أث١ت. رم

 -1441َِذ٠ًشا ٌّؼٙذ "ثؾٛس ٚاٌزش ٌٍزؼب٠ؼ ث١ٓ ا١ٌٙٛد ٚاٌؼشة ِٓ خالي اٌزؼ١ٍُ" فٟ اٌفزشح ِٓ 

https://english.tau.ac.il/tau/index/youtube.com/il.linkedin.com/in/Yael_Kafri?type=personal_search&first_name=Roey&last_name=Reshef&academic_units=0&unit_select=0&unit=0&op=Search&form_build_id=form-QCrmmmZ5lC7Nj5EvTff2O6zwA8y2c2TERyjR2mYWM04&form_id=tau_person_search_page_form
https://english.tau.ac.il/tau/index/youtube.com/il.linkedin.com/in/Yael_Kafri?type=personal_search&first_name=Roey&last_name=Reshef&academic_units=0&unit_select=0&unit=0&op=Search&form_build_id=form-QCrmmmZ5lC7Nj5EvTff2O6zwA8y2c2TERyjR2mYWM04&form_id=tau_person_search_page_form
https://english.tau.ac.il/tau/index/youtube.com/il.linkedin.com/in/Yael_Kafri?type=personal_search&first_name=Roey&last_name=Reshef&academic_units=0&unit_select=0&unit=0&op=Search&form_build_id=form-QCrmmmZ5lC7Nj5EvTff2O6zwA8y2c2TERyjR2mYWM04&form_id=tau_person_search_page_form
https://english.tau.ac.il/tau/index/youtube.com/il.linkedin.com/in/Yael_Kafri?type=personal_search&first_name=Roey&last_name=Reshef&academic_units=0&unit_select=0&unit=0&op=Search&form_build_id=form-QCrmmmZ5lC7Nj5EvTff2O6zwA8y2c2TERyjR2mYWM04&form_id=tau_person_search_page_form
https://english.tau.ac.il/tau/index/youtube.com/il.linkedin.com/in/Yael_Kafri?type=personal_search&first_name=Roey&last_name=Reshef&academic_units=0&unit_select=0&unit=0&op=Search&form_build_id=form-QCrmmmZ5lC7Nj5EvTff2O6zwA8y2c2TERyjR2mYWM04&form_id=tau_person_search_page_form
https://english.tau.ac.il/tau/index/youtube.com/il.linkedin.com/in/Yael_Kafri?type=personal_search&first_name=Roey&last_name=Reshef&academic_units=0&unit_select=0&unit=0&op=Search&form_build_id=form-QCrmmmZ5lC7Nj5EvTff2O6zwA8y2c2TERyjR2mYWM04&form_id=tau_person_search_page_form
http://playtlv.folyou.com/he/home
http://dramaisrael.org/play/good-night-sruch/
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َ، أعزبر صائش فٟ عبِؼخ فبٔذسث١ٍذ فٟ ٔبؽف١ً، عبِؼخ ثشأذ٠ض، ٚثٛعطٓ.  رشوضد أغٍت 1440

 ٛي األعظ االعزّبػ١خ ٚإٌفغ١خ ٌٍٕضاػبد اٌّغزؼق١خ ٚؽٍٙب.دساعبرٗ ٚأثؾبصٗ ؽ

http://www.tau.ac.il/~daniel/biog.html                         ففؾخ اٌىبرت ػٍٝ ِٛلغ(

 عبِؼخ رً أث١ت(
11

חברתי של החברה היהודית -לוגיניתוח פסיכו: לחיות עם הסיכסוך"טל( דניאל, -)בר 

  287 :288 עמ'، , שםבישראל"
 

10
  /captive-http://dramaisrael.org/play/the. 3, עמ'2016, כורחו בעל שבוי, מליח רועי (רשף) 

 مساًء(. 2: 01م، وقت الدخول: 8102مارس  82)تارٌخ الدخول:
10

نتٌج صدمة ما  المزاجٌة الحالة فً وتقلبات ُذهانات لدٌه تكون الوجدانً، الفصام بمتالزمة الُمصاب الشخص  

 جهات إلى اللجوء ٌجب الحالة هذه وفً. المرض على السٌطرة تتم لم إن كبٌرة مخاطر ٌسبب وقد ،ترض لها الشخص
 نظر: لمزٌد من المعلومات ا .مساعدة على الحصول أجل من الرعاٌة

(Remschmidt)Helmut, Schizophrenia in Children and Adolescents, Cambridge University 

Press, first edition, 2000. 
11

 . 9ם, עמ'ש, מליח רועי (רשף)  
11

 . 4ם, עמ'ש  
11

 .10ם, עמ'ש  
11

 .13 -12ם, עמ'ש  
944

 .13ם, עמ'ש  
949

 .15 -14ם, עמ'ש  
941

نعكاساث انصراع بين انمخدينين وانعهمانيين في انمسرحيت "اِؾّذ أؽّذ فبٌؼ ،  (ؽغ١ٕٓ) 

ع سىبىل""، ِغٍخ  انعبريت انحديثت: دراست في مسرحيت "أعراض انقدس" نهكاحب "يهىشىَّ

 11َ، ؿ1441، اٌش٠بك، 19عبِؼخ اٌٍّه عؼٛد، ػذد
941

 : جهاز األمن العام اإلسرائٌلً.הכללי הביטחון שירות  

 
940

مارس  82)تارٌخ الدخول:  /http://dramaisrael.org/play/yoel. 3, עמ'0871)רשף( רועי מליח, יואל,  
 مساًء(. 2: 01م، وقت الدخول: 8102

940
   .0שם, עמ'  

941
 الغربٌة. الجهة من القدسً الحرم ٌحد الذي الحائطهووؽبئو اٌجشاق:   

941
   .3מ')רשף( רועי מליח, שם, ע  

941
   .8שם, עמ'  

941
   .01שם, עמ'  

994
   .07 -00שם, עמ'  

999
   .08 -07שם, עמ'  

991
   .70 -71שם, עמ'  

991
   .73 -77שם, עמ'  

990
 .06רשף, שבוי בעל כורחו, שם, כמ'  

990
 .06רשף, יואל, שם, כמ'  

991
َ اإلٔغب١ٔخ، عبِؼخ اٌغضائش، دساعخ ؽبٌخ، ِغٍخ اٌؼٍٛ -)ص٘شأٟ(سعبء، اٌزٛظ١ف إٌفغٟ ٌٍفقبَ ِؾبٌٚخ االٔزؾبس  

 .914َ، ؿ1491ِب٠ٛ  11َ، 1491اٌؼذد عٛاْ 
991

، د٠غّجش 901)أس٠زٟ( ع١ٍفبٔٛ، اٌفقبِٟ: و١ف ٔفّٙٗ ٚٔغبػذٖ، رشعّخ: )أؽّذ(ػبهف، ػبٌُ اٌّؼشفخ، ػذد   

 .11َ، ؿ9119
991

ٚإٌؾش، اٌطجؼخ األٌٚٝ،  )إٌؼ١ّٟ( أؽّذ ِؾّذ، ئ٠مبع اٌضِٓ فٟ اٌشٚا٠خ اٌؼشث١خ، اٌّإعغخ اٌؼشث١خ ٌٍذساعبد  

 .11َ، ؿ1440األسدْ، 
991

الطبعة األولى،  ،لنشرا و تساراللد لعربٍةا سسةمؤا)اٌمق١شٞ( ِٙب ؽغٓ، اٌضِٓ فٟ اٌشٚا٠خ اٌؼشث١خ،   

http://www.tau.ac.il/~daniel/biog.html
http://www.tau.ac.il/~daniel/biog.html
http://dramaisrael.org/play/the-captive/
http://dramaisrael.org/play/yoel/
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 .11 -11ؿ م، 8111،وتبٌر

914
ٝ، ث١شٚد، )ِٕذٚال(أ.أ، اٌضِٓ ٚاٌشٚا٠خ، رشعّخ: ثىش ػجبط، ِشاعؼخ: ئؽغبْ ػجبط، داس اٌقبدس، اٌطجؼخ األٌٚ  

 .911َ، ؿ9111
919

 .11)اٌمقشاٚٞ( ِٙب ؽغٓ، اٌضِٓ فٟ اٌشٚا٠خ اٌؼشث١خ، ِشعغ عبثك، ؿ  
911

 .14َ، ؿ9111)٠مط١ٓ( عؼ١ذ، رؾ١ًٍ اٌخطبة اٌشٚائٟ، اٌّشوض اٌضمبفٟ ٌٍؼشة، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، ث١شٚد،   
123

 (Genette) Gerard, Narrative Discourse: An Essay in Method, Translated by: Jane E. 

Lewin, Foreword by Jonathan Culler, Cornell University press, New York, 1972, p.208. 

 
910

 https://www.youtube.com/watch?v=cCZ5BJnj_ig  ،مارس  82)تارٌخ الدخول:رمش٠ش لٕبح اٌغض٠شح

 مساًء(. 2: 01الدخول:  م، وقت8102
910

 .8, 6 -5רשף(, שבוי בעל כורחו, שם, עמ')  

 
911

 https://www.youtube.com/watch?v=0eZtZB23i7M  رمش٠ش لٕبحRT Arabia .:82)تارٌخ الدخول 
 مساًء(. 2: 01م، وقت الدخول: 8102مارس 

911
ا فٟ اٌى١ٕغذ اإلعشائ١ٍٟ ِٓ دٚسرٗ اٌؼبؽشح )٘ٛ ع١  ًٛ أغغطظ  91 -١ٌٛ٠9119َٛ  14بعٟ ئعشائ١ٍٟ، وبْ ػن

َ(. وبْ ٚص٠ًشا العز١ؼبة اٌٙغشح فٟ اٌؾىِٛخ ١ٔٛ٠9111ٛ  91 -١ٌٛ٠9111َٛ  91َ( ؽزٝ دٚسرٗ اٌضبٌضخ ػؾشح )9110

١ٔٛ٠ٛ  91َ: 9110ٔٛفّجش  ٠11ٓ )َ( ٚاٌغبدعخ ٚاٌؼؾش9110ٔٛفّجش  11َ: ١ٌٛ٠9111ٛ  91اٌخبِغخ ٚاٌؼؾش٠ٓ)

9111.)َ 

http://www.knesset.gov.il/mk/heb/mk.asp?mk_individual_id_t=165" ٠ئ١ش יאיר צבן... )ِؼٍِٛبد :

 ٔذ(.رغ١ڤٓ" ػٓ ػٍٝ ِٛلغ اٌى١ٕغذ اإلعشائ١ٍٟ ػٍٝ اإلٔزش
911

ירושלים, מיסודן של  ,"אנחנו היהודים החילוניים: מהי זהות יהודית חילונית?", (עורך, )דדי( צוקר)

 130 :131 , עמ'0999ידיעות אחרונות וספרי חסד, 
911

، ِغٍخ اٌمذط، ِشوض اإلػالَ "انحقائق انمغيبت في قضيت انمناهج انخعهيميت في إسرائيم"ِؾّذ ِؾّٛد أثٛ غذ٠ش،  

 911َ، ؿ1440عجزّجش ٚأوزٛثش، 11 -19ٌمب٘شح، اٌؼذد٠ٓاٌؼشثٟ، ا
914

 .8שם, עמ'  
919

 .9שם, עמ'  
911

 .0)רשף(, יואל, שם, עמ'  
911

 .3שם, עמ'  
910

 .5 -4שם, עמ  
910

 .8 -7שם, עמ  
911
 .941، ِشعغ عبثك،ؿ"بناء انروايت"، ع١ضا (لبعُ) 

911
ِؼ١خ ٌٍذساعبد ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌطجؼخ عبعزْٛ، عّب١ٌبد اٌّىبْ، رشعّخ: غبٌت ٍ٘غب، اٌّإعغخ اٌغب (ثبؽالس) 

 .19َ، ؿ9110األٌٚٝ، ث١شٚد، 
911

 .7)רשף(, שבוי בעל כורחו, שם, עמ'  
911

 .00)רשף(, יואל, שם, עמ'  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cCZ5BJnj_ig
https://www.youtube.com/watch?v=0eZtZB23i7M
http://www.knesset.gov.il/mk/heb/mk.asp?mk_individual_id_t=165
http://www.knesset.gov.il/mk/heb/mk.asp?mk_individual_id_t=165
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 ثبج انمصادر وانمراجع

 أوالً: انمصادر وانمراجع بانهغت انعبريت:

 :اٌّقبدس 

  מליח רועי( )רשף, 

-http://dramaisrael.org/play/the .7106, כורחו בעל שבוי -

captive/   

   /http://dramaisrael.org/play/yoel ,7108, יואל -

 :اٌىزت 

סיפורים מהתיאטרון היווני,  -בינה, סיפורים מהתיאטרון היווני(אופק) (9

 .0996עופרים, ישראל, 

 החברה של חברתי-פסיכולוגי ניתוח: הסיכסוך עם לחיות, "טל(דניאל-)בר  (1

 .7117, ישראל, כרמל הוצאת", שראלבי היהודית

 .0985, כתר הוצאת, כורחו בעל אפיקורוס, יוסף(יהושע-)בר (1

 אישה מתוך פרק' הרע השד בת, בסראיא האדומה החבילה, יאירה()גנוסר (0

 לבעיות מאסף: ישראל בתקומת עיונים, חביבי אמיל של בנובלות וגבריה

 הוצאת, גוריון-בן ורשתלמ המרכז, 01 כרך, ישראל ומדינת היישוב, הציונות

 .7111, בנגב גוריון-בן אוניברסיטת של הספרים

, 4, השרון רמת, יב -ז לכיתות ח''תשע לשנת תרבות מופעי, שניר()הפקות (0

7108. 

: דרמטורגיה, לזר מירי: שותפה יוצרת, הרגליים את רואים, ענת()זאוברמן (1

 .ניתאלקטרו גרסה, 7105, הבימה הלאומי התיאטרון, איזנברג אינה

 .אלקטרונית גרסה, נדב של אחות, רשף יערה()נהור  (1

 .7118, מודן הוצאת, והפסיכואנליזה פרויד, פנחס(נוי) (1

 לילדים פורת אורנה תיאטרון, מונודרמה: אחת פעם חיים, אייל()נחמיאס (1

 .אלקטרונית גרסה, 7101, ולנוער

 תאטרון ,זיגדון יעל: משחק, משה הדר: בימוי, מונודרמה: לי-אור, עדו()סתר (94

 .אלקטרונית גרסה, הסימטה

 נשים שנתנו בכותרת חיים סיפורי של הסיפור"  - קו" השתקפות, לאה()קסן (99

 והמרכז, שפיצר ש"ע סוציאלית לעבודה המחלקה, חייהן לסיפור מוכות
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 גרסה, בנגב גוריון-בן אוניברסיטת, איכותניות מחקר לשיטות הישראלי

 .אליקטרונית

 הישראלי המרכז, אגמון ויעקב אלמגור גילה של המשותף הפרטי הארכיון  (91

 החוג, כץ ודוד יולנדה ש''ע לאמנויות הפקולטה, הבמה אמנויות לתיעוד

 .7107 מאי, אלקטרונית גרסה, אביב-תל אוניברסיטת, התיאטרון לאמנות

 .7110, ומידע מחקר מרכז -הכנסת (91

 מחקר ח''וד: נוער בני בקרב בסמים השימוש למניעת כאמצעי תיאטרון הצגות (90

  .7114, אפריל, אביב-תל אוניברסיטת, במסים למלחמה הרשות, מסכם

 יהודית זהות מהי: החילוניים היהודים אנחנו(, "עורך, )דדי( צוקר) (90

 .0999, חסד וספרי אחרונות ידיעות של מיסודן, ירושלים?", חילונית

 אלקטרונית גרסה, מיוחדים שירותים, מליח רועי( רשף) (91

 .אלקטרונית גרסה, 7106 -7105 רפרטואר ,הנפש תיאטרון (91

 

 :اٌذٚس٠بد 

 חברה, מדיניות, יהדות, ציונות לענייני עת כתב: חדשים כיוונים, אלי()אייל (0

 .7101 דצמבר, א"תשע טבת, 73' מס גיליון, ותרבות

 החינוך מנהל, כמשפחה חינוך בית חמד, יהודית ותרבות תיאטרון, ציפי()מלר (7

, ד''מספר בס, ירושלים, החינוך משרד, ויותואמנ לתקשורת היחידה-הדתי

 .ד''תשע אלול

 לפסילת הצנזורה מנגנוני התמזגות: הצבא לשר האמנות שר בין , רפי()מן (3

 .ו"תשע טבת, 058 קתדרה", בים סערה" המחזה

 .9'עמ, 7118, אליקטרונית גרסה, 98' מס עליון, )מצובה(קבוץ (4

 

 :ُاٌّؼبع 

 חודש ומעודכן לשנות האלפים, כרך שושן: מ-שושן, מלון אבן-אברהם אבן

 .ד, הוצאת עם עובד, מסת''ב-ראשון א

 ثاني ًا: انمصادر وانمراجع بانهغت انعربيت:

 :اٌىزت 

ئثشا١ُ٘( ِؾّذ ؽّذٞ، دساعخ فٟ ٔظش٠خ اٌذساِب اإلغش٠م١خ، ِىزجخ ٌجٕبْ، اٌمب٘شح، ) (9

9110َ. 
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زؼ١ّ١ٍخ فٟ ِؾّذ ِؾّٛد، "اٌؾمبئك اٌّغ١جخ فٟ لن١خ إٌّب٘ظ اٌ (أثٛ غذ٠ش) (1

عجزّجش 11 -19ئعشائ١ً"، ِغٍخ اٌمذط، ِشوض اإلػالَ اٌؼشثٟ، اٌمب٘شح، اٌؼذد٠ٓ

 911َ، ؿ1440ٚأوزٛثش، 

ِؾّذ أؽشف، ِمذِخ فٟ اٌقؾخ إٌفغ١خ، ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌذاس اٌىزت، اٌمب٘شح، (أؽّذ) (1

1440.َ 

ٚ  دعبساٌؼشث١خ ٌٍذاعغخ ّإٌ)اٌمق١شٞ( ِٙب ؽغٓ، اٌضِٓ فٟ اٌشٚا٠خ اٌؼشث١خ، ا (0

 .1440َ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، ث١شٚد،ٌٕؾشا

)إٌؼ١ّٟ( أؽّذ ِؾّذ، ئ٠مبع اٌضِٓ فٟ اٌشٚا٠خ اٌؼشث١خ، اٌّإعغخ اٌؼشث١خ ٌٍذساعبد  (0

 .1440َٚإٌؾش، اٌطجؼخ األٌٚٝ، األسدْ، 

عبعزْٛ، عّب١ٌبد اٌّىبْ، رشعّخ: غبٌت ٍ٘غب، اٌّإعغخ اٌغبِؼ١خ  (ثبؽالس) (1

 .9110َألٌٚٝ، ث١شٚد، ٌٍذساعبد ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌطجؼخ ا

)ؽغبصٞ(ِقطفٝ، اٌزخٍف االعزّبػٟ: ِذخً ئٌٝ ع١ىٌٛٛع١خ اإلٔغبْ اٌّمٙٛس،  (1

 .1440َاٌّشوض اٌضمبفٟ اٌؼشثٟ، اٌطجؼخ اٌزبعؼخ، ث١شٚد، 

 فٟ ٚاٌؼٍّب١١ٔٓ اٌّزذ١ٕ٠ٓ ث١ٓ اٌقشاع أؼىبعبد" ، فبٌؼ أؽّذ ِؾّذ( ؽغ١ٕٓ) (1

ع" ٌٍىبرت" اٌمذط أػشاك" ِغشؽ١خ فٟ دساعخ: اٌؾذ٠ضخ اٌؼجش٠خ اٌّغشؽ١خ َّٛ  ٠ٙٛؽ

 َ.1441 اٌش٠بك، ،19ػذد عؼٛد، اٌٍّه عبِؼخ ِغٍخ ،""عٛثٛي

)ؽشاد(ؽٍزبؽ ػجٛد، ِذخً ئٌٝ ِٕب٘ظ إٌمذ األدثٟ، داس ِغذالٚٞ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ،  (1

 .9111َاٌطجؼخ األٌٚٝ، ػّبْ، األسدْ، 

ِخ ٌٍىزبة، )ف١ٍؾخ( ٔٙبد، اٌز١بساد اٌّغشؽ١خ اٌّؼبفشح، ا١ٌٙئخ اٌّقش٠خ اٌؼب (94

 .9111َاٌمب٘شح، 

 :)فش٠ٚذ(ع١غّٛٔذ (99

 1444َاٌّٛعض فٟ اٌزؾ١ًٍ إٌفغٟ، ا١ٌٙئخ اٌّقش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، اٌمب٘شح،  -

ِغبئً فٟ ِضاٌٚخ اٌزؾ١ًٍ إٌفغٟ، رشعّخ: عٛسط هشاث١ؾٟ، داس اٌط١ٍؼخ،  -

 .ث١شٚد، ة.د

 اٌمب٘شح، األٌٚٝ، اٌطجؼخ اٌؼشث١خ، ا٢فبق داس اٌّؼبفش، إٌمذ ِٕب٘ظ )فنً( فالػ، (91

 .٘ـ9091

)ِٕذٚال(أ.أ، اٌضِٓ ٚاٌشٚا٠خ، رشعّخ: ثىش ػجبط، ِشاعؼخ: ئؽغبْ ػجبط، داس  (91

 .9111َاٌقبدس، اٌطجؼخ األٌٚٝ، ث١شٚد، 

 اٌطجؼخ اٌغضائش، ٚاٌزٛص٠غ، ٌٍٕؾش عغٛس األدثٟ، إٌمذ ِٕب٘ظ )ٚغ١ٍغٟ( ٠ٛعف، (90

 .1441َ األٌٚٝ،

ٌّشوض اٌضمبفٟ ٌٍؼشة، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، )٠مط١ٓ( عؼ١ذ، رؾ١ًٍ اٌخطبة اٌشٚائٟ، ا (90

 َ.9111ث١شٚد، 
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 :اٌذٚس٠بد 

)أس٠زٟ( ع١ٍفبٔٛ، اٌفقبِٟ: و١ف ٔفّٙٗ ٚٔغبػذٖ، رشعّخ: )أؽّذ(ػبهف، ػبٌُ  (9

 .9119َ، د٠غّجش 901اٌّؼشفخ، ػذد 

)اٌذثبؽ(فخشٞ، اٌغٍٛن اإلٔغبٟٔ اٌؾم١مخ ٚاٌخ١بي، وزبة اٌؼشثٟ عٍغٍخ فق١ٍخ  (1

 .١ٌٛ٠9111َٛ  90ٌىزبة اٌضبٟٔ ػؾش، رقذس٘ب ِغٍخ اٌؼشثٟ، ا

)ؽبفع(فجشٞ، ئ١ًِ ؽج١جٟ ٚعشد ئؽ١بء اٌزاوشح اٌفٍغط١ٕ١خ، ِغٍخ اٌذساعبد  (1

 .9111َ، ف١ف 11، اٌؼذد 1اٌفٍغط١ٕ١خ، اٌّغٍذ 

ػٍٟ ػؾشٞ، رٛظ١ف اٌزشاس اٌؼشثٟ فٟ ؽؼشٔب اٌّؼبفش، ِغٍخ فقٛي، (صا٠ذ) (0

 َ.9114، 9اٌؼذد

دساعخ ؽبٌخ، ِغٍخ  -فقبَ ِؾبٌٚخ االٔزؾبس)ص٘شأٟ(سعبء، اٌزٛظ١ف إٌفغٟ ٌٍ (0

 .1491َِب٠ٛ  11َ، 1491اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ، عبِؼخ اٌغضائش، اٌؼذد عٛاْ 

، اٌمشاءح إٌفغ١خ ٌٍٕـ األدثٟ اٌؼشثٟ، ِغٍخ عبِؼخ دِؾك، (ِؾّذ)ػ١غٝ (1

 َ.1441، اٌؼذد األٚي ٚاٌضبٟٔ، 91اٌّغٍذ

 ظبظب، سمٛاْ: شعّخر األدثٟ، إٌمذ ِٕب٘ظ ئٌٝ ِذخً اٌىزبة، ِٓ ِغّٛػخ (1

 .119 ػذد اٌى٠ٛذ، اٌّؼشفخ، ػبٌُ اٌؾٛفٟ، إٌّقف: ِشاعؼخ

 :ُاٌّؼبع 

 ( ِؾّذ، اٌّؼغُ اٌّفقً فٟ األدة، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد، اٌطجؼخ)ٟاٌزٛٔغ

 .9111َاٌضب١ٔخ، 

 ثانثًا: انمراجع بانهغت اإلنجهيزيت:

 :اٌىزت 

1) (Damrosch)Leo, Jean-Jacques Rousseau: Restless Genius, 

Houghton Mifflin Harcourt, 2007. 

2) (Dobie)Ann B., Theory into practice: an introduction to literary 

criticism, third edition, wadsworth, Boston, USA, 2012  

3) (Genette) Gerard, Narrative Discourse: An Essay in Method, 

Translated by: Jane E. Lewin, Foreword by Jonathan Culler, 

Cornell University press, New York, 1972 

4) (Gnanasekaran)R., Psychological interpretation of the novel 

The Stranger by Camus, international Journal of English 

literature and culture, vol 2, 6 June 2014 
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5) (Paris)Bernard J., Imaginated human being: a psychological 

approach to character and conflict in literature, NYU press, 

1997 

6) (Remschmidt)Helmut, Schizophrenia in Children and 

Adolescents, Cambridge University Press, first edition, 2000.  

7) (Schirmer) G., Arnold Schoenberg's Models for Beginners in 

Composition, New York, 1943.  

8) (Sharp) F.M, Expressionism and psychoanalysis, pacific coast 

philology, Pennsylvania, 1978. 

9) (Yeo) Narelle, “The Infallible protagonist” A Study of 

complexity theory and rehearsal dynamics in monodrama, A 

thesis submitted in partial fulfillment of requirements for the 

degree of Doctorate of Musical Arts, The Sydney 

Conservatorium of Music, University of Sydney, 2016. 

10) New Books from Israel, The institute for the translation of 

Hebrew literature, Ramat Gan, Spring 2016. 
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 :مساًء(

1) https://www.tzavta.co.il/ رغبفزب ٌّشوض اٌشعّٟ اٌّٛلغ  

2) http://dramaisrael.org/ اإلعشائ١ٍ١خ ٌٍذساِب ف١ٌٓ١ ؽبٔٛؿ ِؼٙذ ِٛلغ  

3) http://mynetherzliya.co.il/article/277308  

4) https://www.suzannedellal.org.il ئعشائ١ٍٟ صمبفٟ ِشوض  

5) https://www.ynet.co.il/  ٘بآسرظ عش٠ذح  

6) https://www.haaretz.co.il/  عش٠ذح ٘بآسرظ. 

7) http://www.arab-hebrew-theatre.org.il/ اٌّغشػ اٌؼشثٟ اٌؼجشٞ فٟ  

ئ١ً ئعشا  

8) http://www.teatron-hashaa-haisraeli.co.il/  ثّغشػ إٌٙٛك ساثطخ 

ٚاٌؾجبة ٌألهفبي اٌغبػخ  

9) http://www.rabinovichfoundation.org.il/ أث١ت رً فٟ ٌٍْفٕٛ ِإعغخ   

10) http://www.tni.org.il/  תנועות מועצת: ئعشائ١ً فٟ اٌؾجبة ؽشوبد ِغٍظ 

בישראל הנוער  

11) https://www.gfh.org.il/ اٌغ١زٛ ِؾبسثٟ ِزؾف    

12) https://library.osu.edu/ اٌؾذ٠ش اٌؼجشٞ األدة ِؼغُ   

13) http://eyalmassad.com/  ًِبعبد أ٠  
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14) http://www.porat-theater.co.il/ ِغشػ أٚسٔب ثٛساد    

15) http://www.saltarbutartzi.org.il/ ארצי תרבות סל   

16) https://www.palestinapedia.net/ اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّٛعٛػخ   

17) http://archive.habima.co.il/ ِغشػ ٘بث١ّب   

18) http://www.idosetter.com/ ع١ز١ش ؽبة ػ١ذٚ ِغشؽٟ وبرت   

19) https://innaeizenberg.wixsite.com/inna  ئ٠ٕب ؽبثخ ِغشؽ١خ وبرجخ ٟ٘ 

 أ٠ض٠ٕج١شط

20) http://www.gabrielemanuel.com/ ؽٟ ئعشائ١ٍٟ عجشائ١ً وبرت ِغش 

 ػّٕٛئ١ً  

21) http://www.kefar-tavor.org.il/  وفبس ِشوض: תבור כפר קהילתי מרכז 

ٌٍؼبِخ رفٛس  

22) https://english.tau.ac.il/tau/index/ أث١ت رً عبِؼخ   

23) http://playtlv.folyou.com/he/home اٌّغشؽ١١ٓ اٌىزبة ِٛلغ  . 

24) https://www.youtube.com/  

25) http://www.tau.ac.il/~daniel/biog.html   ٍٟففؾخ اٌىبرت اإلعشائ١

هً-دا١ٔئ١ً ثش        

26) http://www.knesset.gov.il ٍِٟٛلغ اٌى١ٕغذ اإلعشائ١ 
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