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ABSTRACT 

This research is interested in studying the reality of translation from Hebrew to Arabic, especially the 

translation of novels. The research relied on translated and published novels, from certain publishing 

houses, and it includes about 29 novels translated from Hebrew to Arabic. The first translation in this 

field was Ahavat Zion )loving Zion(, a novel by Abraham Mapu (1808-1867), translated by Salim Al-

Dawoodi, and published by the Al-khidewiah Press in Cairo in 1899. 

 Translations from Hebrew to, and vice versa, had Flourished after the establishment of the State of Israel, 

in particular after 1967 War, and resumed after the peace agreement with Israel. The largest wave of such 

translations was carried out in newspapers, magazines and academic research in part. The eighties and 

nineties of the last century were a period of translation activity in regard of partial translations in 

newspapers. The numbers of translations of full novels published so far have not exceeded thirty in most 

cases, and the number of translations published in Israel is approximate to the translations published in 

the Arab countries. 

The trends of novels that were translated inside Israel were of specific trends, and the translated works 

that were chosen were initiated, encouraged, and financed by organizations supported by the Israeli 

establishment. In addition, the translators also had a role in choosing the translated novels into Arabic to 

obtain financial support. 

As for the translated Hebrew works in the Arab countries, their focus was on the conditions and sufferings 

of the Israelis from Arab descent in Israel, and on the failure of Zionism and the issues of existential 

anxiety the Israelis are experiencing. 
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 ملخصال

واعتمد البحث على الروايات المترجمة  يهتم هذا البحث بدراسة واقع الترجمة من العبرية إلى العربية، وبخاصة األدب الروائي،

رواية ترجمت عن العبرية، وكانت الترجمة األولى في هذا المجال هي رواية محبة  02لنشر، وشمل نحو اوالمنشورة لدى دور 

 م.1122( ترجمها سليم الداوودي، وصدرت عن المطبعة الخديوية بالقاهرة عام 1180-1121صهيون ألفراهام مابو )

ط بعد اتفاقية السالم مع م، وعاودت النشا1280ات من وإلى العبرية بعد قيام إسرائيل وبخاصة بعد هزيمة نشطت الترجم

، وكان النشاط األكبر بالنسبة للترجمة الروائية قد تم في الصحف والمجالت واألبحاث األكاديمية بشكل جزئي، وقد إسرائيل

ضي فترة نشاط ترجمي فيما يتعلق بالترجمات الجزئية في الصحف، أما سنوات الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماكانت 

أعداد ترجمات الروايات الكاملة التي تم نشرها حتى اآلن فلم تتجاوز الثالثين رواية في أغلب األحوال، ويتضح من خالل أماكن 

 ول العربية.دور النشر أن عدد الترجمات التي نشرت في إسرائيل تقارب الترجمات التي نشرت في الد

تركزت اتجاهات الروايات التي ترجمت داخل إسرائيل على اتجاهات بعينها، وتم اختيار األعمال المترجمة بمبادرة وتشجيع 

وتمويل منظمات تدعمها المؤسسة اإلسرائيلية، وقد كان للمترجمين أيًضا دور في اختيار الروايات التي تترجم إلى العربية 

 ي. للحصول على الدعم الماد

العربية ومعاناتهم في إسرائيل،  أما األعمال التي ترجمت في الدول العربية فركزت على أحوال اإلسرائيليين من ذوي األصول

 على فشل الصهيونية وقضايا القلق الوجودي التي يعيشها اإلسرائيليون. و
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 مقدمة:

حالة الترجمة من العبرية وإليها حالة خاصة، يتم التعامل معها بكثير من االنتقائيِة، ومزيٍد من الحذر؛ فاألدب يكشف ما ال تعدُّ 

تكشفُهُ السياسة، لكن ومع ذلك؛ فإن واقَع الترجمة بين اللغتيِن العبرية والعربية يَنُم عن تفاوٍت في أعداد التراجم بين ما تم 

 كلها.  المنجزة عن العبرية في الدول العربيةاألعمال ي إسرائيل وبين ترجمته عن العربية ف

تركزت وقد  إن أهداف ودوافع الترجمة من اللغة العبرية وإليها تختلف عن أهداف ودوافع الترجمة من وإلى اللغات األخرى.

ديم وغيره، ولكن بعد قيام إسرائيل تحولت الترجمات من العبرية إلى العربية في البدايات على ترجمات الكتب الدينية كالعهد الق

قضية الترجمة من العبرية إلى وسيلة لفهم طبيعة الصراع بين اإلسرائيليين والعرب، والوقوف على سمات الشخصية 

اإلسرائيلية ودوافعها تجاه الفلسطينيين والعرب من ناحية، وكشف الجوانب السياسية والعسكرية في هذا الصراع من ناحية 

انطالًقا من مبدأ "اعرف عدوك". وقد جرى نشاط الترجمة المذكور في ظل مواجهة سياسية عنيفة ومتواصلة بين  أخرى؛

الحركة الصهيونية وإسرائيل من ناحية، وبين الحركة الوطنية الفلسطينية والدول العربية من ناحية أخرى، أدت هذه المواجهة 

اسة الترجمة وعلى الموقف من تلك الترجمات، ومن البديهي في مثل هذه إلى فرض حوار عدائي بين الطرفين انعكس على سي

 [1] .الحالة أن يكون تطور حركة الترجمة مرهونًا باألجواء السياسية وبالتطورات العسكرية والدبلوماسية

للغة العبرية والمهتمين بالشأن إن التراجم األدبية من العبرية إلى العربية ما هي إال نذر يسير، بالرغم من تزايد أعداد الدارسين 

اإلسرائيلي، وقد نشرت معظم الترجمات األدبية إلى العربية بصفة عامة في المجالت والصحف، وحتى ما تم من خالل أقسام 

اللغات الشرقية واللغة العبرية في الجامعات المصرية لنيل درجات الماجستير والدكتوراه بقي معظمه دون نشر. أما اإلنتاج 

جمي لروايات كاملة من خالل دور للنشر فكان محدودًا؛ ويعزى سبب ذلك إلى الصعاب التي وقفت في وجه هذه التراجم، التر

وهي صعوبات كثيرة، من أهمها صعوبة الحصول على المصادر والمراجع العبرية من إسرائيل وإدخالها إلى الدول العربية، 

عن العبرية، إضافة إلى العوائق المادية التي يواجهها المترجم وصعوبات نشر وعدم وجود مؤسسة ثقافية رسمية تتبنى الترجمة 

الترجمات، فالترجمة من العبرية، وبخاصة األدبية منها هي عمل فردي في األساس، يتم دون دعم من جهات حكومية أو 

 مؤسسات ثقافية، وذلك على عكس ما يحدث في إسرائيل.

ترجمة األدبية من اللغة العبريِة إلى العربية، ويتحدد إطاُر البحث من خالِل األدب الروائي، يركز هذا البحث على دراسِة واقع ال

 وتسليِط الضوء على موضوعاته ومؤلفيه ومترجميه ودوِر النشر في هذا المجال.
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 الدراسات السابقة:

 العبري، تل األدب رجمةت معهد ،1979- 1948العربية  الى المترجم الحديث العبري األدب فهرست تسيبين، أمنون -1

  .1980أبيب، 

، ثبت بيبليوغرافي للترجمات والدراسات العربية عن األدب العبري الحديث في إسرائيل والعالم العربيمحمود كيال:  -2

 .0222معهد ترجمة األدب العبري، تل أبيب، 

3- A partial list of translations from Arabic into Hebrew and from Hebrew into Arabic, 

Edited by Yohanan Friedmann and Livnat Barkan. 

آخر ما كُتب في هذا المجال، وهي بيبليوغرافية صدرت بعد اجتماع بارمينيدس الثالث والجمعية العامة للشبكة األكاديمية 

 ، والذي اعتمد على مكتبة إسرائيل الوطنية.0202في اإلسكندرية في يونيو   (EMAN)متوسطية-األورو

م، واعتمد على قوائم 0212أما هذا البحث، فقد تابع حركة نشاط الترجمة الروائية من العبرية إلى العبرية حتى نهاية عام 

المكتبات المتخصصة، إضافة إلى متابعة إصدارات دور النشر المهتمة بنشر ترجمات عن العبرية، وركز بشكل خاص على 

 شورة لدى دوٍر للنشر.الترجمات الروائية الكاملة المطبوعة والمن

ولم يشمل البحث هذه األنواع التالية، العتماده على الروايات المنشورة الكاملة وليست الجزئية، والمترجمة عن العبرية مباشرة، 

 والمنشورة لدى دور للنشٍر، وذلك كما يلي:

 مثل: الروايات الملحقة بالرسائل الجامعية، والتي لم تنشر بشكل منفصل عبر دوٍر للنشر، -1

" لسامي ميخائيل: دراسة مقارنة مع حمائم في ترافلجار" لغسان كنفاني و"عائد إلى حيفاتنازع الرؤيا بين روايتي " 

جامعة سوهاج،  رسالة ماجستير غير منشورة،ترجمة الرواية العبرية إلى العربية لرامي عبد الحي محمد قابيل، 

 م.0210

 الروايات المترجمة عبر لغة وسيطة، مثل: -0

 .1228لدافيد جروسمان، ترجمة حسن خضر )عن اللغة اإلنجليزية(، اتحاد كتاب فلسطين، القدس،  ابتسامة الجدي 

 الروايات المصنفة ضمن أدب األطفال مثل:  -2

 .0220لجيال ألماجور، ترجمة لبنى صفدي عباسي، دار كل شيء للطباعة والنشر، حيفا،  صيف أفيها
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 لعربية التي صدرت في إسرائيل:حول ترجمات األعمال األدبية ا

بالرغم من أن الثقافة السائدة في إسرائيل هي الثقافة األوروبية، إال أن االهتمام بالمحيط العربي أخذ في التزايد في إسرائيل 

بخاصة منذ ستينيات القرن الماضي، صعودًا وهبوًطا، وتزايدت وتيرته بعد الثورات العربية بشكل خاص. وقد تأسست في 

إسرائيل كثيٌر من المراكز والمعاهد التي تُعنى بدراسة الشرق األوسط واإلسالم سواء في الجامعات اإلسرائيلية أو خارجها، 

ودأبت هذه المراكز على دراسة التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية في الدول العربية، ونشر مقاالت في 

إلى ترجمات للقرآن الكريم، وترجمة أعمال أدبية عربية سواء من التراث العربي، أو من األدب األدب والنقد العربيين، إضافة 

 الحديث والمعاصر.

وبالرغم من أن الترجمة عن العربية ال تحتل الصدارة في إسرائيل، حيث تلي عدة لغات مثل اإلنجليزية والروسية واإلسبانية 

منذ الثمانينات وكما ترى دراسة لحنا عميت كوكافي، فقد تم نشر عدد متزايد من أنه  إال [0] ،واأللمانية والفرنسية واإليطالية

ودأبت عدة مراكز على ترجمة أعمال عربية، ومنها  [3]،األعمال العربية في مالحق أدبية لجميع الصحف اإلسرائيلية الكبرى

حكيم، ويوسف إدريس، ويوسف زيدان وغيرهم. أعمال ألبي العالء المعرّي والقزويني، ومؤلفات لنجيب محفوظ، وتوفيق ال

باب كنفاني، و لغسان لكمما تبقى و في الشمسرجال لطه حسين، و األيامومن األعمال الروائية التي ترجمت من العربية 

السرية  كارال بروني عشيقتيوغيره لنجيب محفوظ، و أوالد حارتناو الشحاذو الحب تحت المطرإللياس خوري، و الشمس

موسم الهجرة إلى ليوسف زيدان، و عزازيللحنان الشيخ، و حكاية زهرةلرجاء الصانع، و بنات الرياضلعالء حليحل، و

 للطيب صالح، وغير ذلك الكثير.  الشمال

عدة أعمال عربية ودواوين شعرية بخاصة للشاعر محمود درويش، وقد  0222كما ترجمت دار األندلس التي تأسست في عام 

عنواًنا كان أغلُبها عناوين عربية. وقد أسس معهد  02م أكثر من 0222 حتى 0222مت هذه الدار وحدها في السنوات من ترج

م منتدى المترجمين من العربية إلى العبرية ويُصدر هذا المنتدى سلسلة مكتوب يرأسها البروفسير يهودا 0212فان لير في عام 

إلبراهيم نصر الله ترجمة بروريا  زمن الخيول البيضاءومن ترجماته،  شنهاف، ويضم أكثر من مئة مترجم وباحث،

ألحالم مستغانمي ترجمة ميخال  ذاكرة الجسدوإللياس خوري ترجمة يهودا شنهاف،  اسمي آدم -أوالد الجيتوهورفيتس، و

 سيلع.

 حالة الترجمة األدبية من العبرية إلى العربية:
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العبرية إلى العربية، وتلتها في ذلك االنتشار  من في الترجمات األدبية المنشورة نالت الرواية كجنس أدبي النصيب األكبر

القصة القصيرة وأدب الطفل ثم أعمال في الشعر والمسرح في نطاق محدود. وكانت الترجمة األولى في هذا المجال هي رواية 

  -لمحكمة الدينية اليهودية في القاهرةسكرتير ا-( ترجمها سليم الداوودي 1180-1121لـ أفراهام مابو ) محبة صهيون

 م.1122وصدرت عن المطبعة الخديوية بالقاهرة عام 

كان النشاط الترجمي من العبرية إلى العربية قبل قيام إسرائيل ضيئالً للغاية، وانصب على ترجمة العهد القديم وتفسيراته 

جمات قليلة جدًا لبعض القصائد العبرية، لم تنل قبوالً في والكتب الدينية اليهودية، ومع تصاعد الحركة الصهيونية نُشرت تر

األوساط العربية، ولكن بعض قيام إسرائيل، حاولت المؤسسة الصهيونية إحداث تقارب بين اإلسرائيليين والعرب والفلسطينيين 

 [1] .من خالل ترجمات لنصوص عبرية موجهة قام بغالبيتها يهود من أصل عراقي

م، وعاودت النشاط بعد اتفاقية السالم مع إسرائيل، "وفي خارج 1280إلى العبرية بخاصة بعد هزيمة نشطت الترجمات من و

فلسطين لوحظ ابتداًء من الثمانينات نشاط جديد في مجال الترجمة من العبرية إلى العربية في مراكز البحث العربية ومؤسسات 

يتين: المعلومات عن العدو، اقتصادًيا وعسكريًا وسياسيًا، وفضائح النشر التجارية، وكانت هذه الترجمات تنصب عادة على ناح

  [4] . ممارسات العدو الصهيوني ضد العرب في فلسطين واألراضي األخرى المحتلة"

من هذه وكان النشاط األكبر بالنسبة للترجمة الروائية قد تم في الصحف والمجالت واألبحاث األكاديمية بشكل جزئي، و

 ما يلي:، الكرمل والجديد واألنباءالتي نُشرت في مجالت مثل لقاء والشرق و ،*ئيةالترجمات الجز

لجيفن يهونتان في األنباء  البركة، و1212لبنيامين تموز في مجلة لقاء عام  فندق يرمياهوترجم محمد حمزة غنايم أجزاء من  

في لقاء عام  تذكار ما جرى ليعقوف شبتاي، و1212و 1210لدافيد شحر في األنباء عامي  في المدينة المحاصرة، و1212

لـ أ. ب يهوشواع في األنباء ولقاء  العاشقوطالق متأخر وآدم و، 1281ليورام كنيوك في لقاء عام  اليهودي األخير، و1218

 بالترتيب. 1218و 1214و 1210والشرق في األعوام 

لشموئيل يوسف عجنون في  عمل صديقو، 1222لشموش أمنون في أرئيل عام  جبل المقهورينكما ترجم محمود عباسي 

. هذا باإلضافة إلى مترجمين آخرين مثل رشاد 1224وأرئيل  1222لسامي ميخائيل في لقاء عام  فيكتورياو 1218الشرق عام 

 غيرهم.الشامي وأنطوان شلحت ورفعت فوده ونعيم عرايدي وسميرة نقاش ودافيد سجيف، و

                                                             
 أورد محمود كيال في ثبته البيبليوغرافي قائمة بالترجمات العبرية الجزئية التي نشرت من خالل مجالت حتى نهاية القرن الماضي.  *

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, NO.4, July 2020 

 

 
 951 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

وطبقًا لسنوات نشر هذه الترجمات الجزئية، يتضح أن سنوات الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي كانت فترة نشاط 

ترجمي في المجالت المذكورة، ولكن في السنوات الالحقة بالرغم من ازدياد أعداد الدارسين للغة العبرية، فإن غالبية الترجمات 

 أبحاث أكاديمية جامعية، وبقي معظمها دون نشر.الجزئية تمت من خالل 

 وفيما يلي الروايات التي ترجمت بشكل كامل ونشرت من خالل دور للنشر:

 م.1122: أفراهام مابو، ترجمة سليم الداوودي، المطبعة الخديوية، القاهرة، محبة صهيون 1

ني مكتوب باللغة العبرية، لكنها مكتوبة بلغة م، وتعد أول رواية عبرية، وأول كتاب علما1122صدرت هذه الرواية عام 

( أول من أدخل فن الرواية التوراتية إلى األدب العبري الحديث، وقد أحدثت روايته 1180-1121توراتية، "ويعد أفراهام مابو )

بغرس بذرة المشهورة "محبة صهيون" تأثيًرا هائالً بإضرامها النيران نحو فلسطين في قلوب اليهود، ومهدت بذلك األرض 

وتدور أحداثها في فترة الهيكل األول وتروي قصة حب تمتد لجيلين، وقد أثرت هذه الرواية على  [2] ، حركة "محبة صهيون"

 الحركة الصهيونية في السنوات التي تلت نشرها.

 م.1222: يهودا بورال، ترجمة عزرا حداد، صندوق الكتاب العربي، تل أبيب، صراع إنسان 0

 الرواية بدون تاريخ، وتتحدث عن قصة حب بين يهودي وعربية لم يكتب لها النجاح.صدرت هذه 

 م.1201: يجآل ليف، ترجمة لطفي مشعور، بئير أوفست، حيفا، والله يا أمي إني أكره الحرب 2

يونيو م، وهي من الروايات اإلسرائيلية التي كتبت في أعقاب توقف هدير معارك حرب 1281صدرت هذه الرواية في عام 

، والتي تناولت الجو العام في إسرائيل، من خالل نماذج إنسانية مختارة بعناية تتفاعل في أعماقها من خالل جو الحرب، 1280

 [2] .كل التخبطات وصراعات المجتمع اإلسرائيلي تماًما كما تنعكس الصورة في شظية زجاجية محطمة"

 م.1202دوكمه، القدس،  : يحيئيل دينور، ترجمة أنطون شماس،كوكب الرماد 4

، قبل عدة أيام من الحرب العالمية الثانية، وتنتهي 1222م، و"تبدأ الرواية من خريف عام 1288صدرت هذه الرواية عام 

 [8] .بانتهائها، وبين بدئها وختامها وصف الحياة والموت في الكوكب اآلخر، كوكب أوشفيتس"

 م.1211توفيق فياض، دار الكلمة، بيروت،  : سيمالنسكي يزهار، ترجمةخربة خزعة 2
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، وهو اسم لقرية خيالية، 1241م، وتحكي قصة طرد سكان قرية باسم خربة خزعة خالل نكبة 9292صدرت هذه الرواية عام 

لكن القصة تستند إلى وقائع شارك فيها الكاتب يزهار سميالنسكي، عندما كان ضابًطا في استخبارات فرقة الجيش المكلفة 

اجمة مجموعة من القرى الفلسطينية، والقيام بعمليات تطهير شاملة لهذه القرى. وقد "كانت هذه الرواية تجديدًا كبيًرا في بمه

الموضوعات التي يتناولها األدب اإلسرائيلي، وكانت بمنزلة صوت الضمير األخالقي واإلنساني لجندي إسرائيلي ضد النير 

غم من أن هذا الصوت لم يتعد كونه أكثر من محاولة لتفريغ الضمير اإلسرائيلي من والظلم الذي حل باألمة األخرى، بالر

عذابات اإلجساس بالذنب تجاه ما حدث للعرب على حساب تحقيق أحالم التوسع الصهيونية في األرض العربية وتشريد الشعب 

 [0] .الفلسطيني"

 م.1214األدب العبري ودار المشرق، تل أبيب، أ.ب يهوشواع، ترجمة محمد حمزة غنايم، معهد ترجمة  :العاشق 8

على المجتمع اإلسرائيلي وخيبة األمل في الصهيونية  1202م، وتتحدث عن آثار حرب أكتوبر 1200صدرت هذه الرواية عام 

 بعد الهزيمة.

 م.1218: أمنون شموش، ترجمة نمر نمر، دار المشرق، شفا عمرو، ميشيل عزرا سفرا وأبناؤه 0

م، وتحكي تاريخ يهود سوريا وأوضاعهم االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية بها قبل 1201رواية عام صدرت هذه ال

 الهجرة إلى دول عدة، وإلى إسرائيل التي عانوا فيها من تفرقة عنصرية وحياة صعبة.

 م.1210دار الكلمة، بيروت،  عاموس كينان، ترجمة أنطوان شلحت،: الطريق إلى عين حارود 1

م، وتدور أحداثها حول انقالب عسكري في إسرائيل، وسيطرة المتطرفين على مقاليد الحكم، 1214صدرت هذه الرواية عام 

ومحاولة هروب بطل الرواية إلى "عين حارود" برفقة شخص فلسطيني وهو الوحيد القادر على إيصاله إلى هذه المنطقة، 

 للخالص من الكابوس الصهيوني.

 م.1211: يحيئيل دينور، ترجمة محمود عباسي، دار المشرق، شفا عمرو، ه قبلتي في كل حينجعلت الل 2

م، وتتناول كوابيس المحرقة النازية وما حدث في أوشفيتس من خالل عقار لعالج إدمان 1210صدرت هذه الرواية عام 

 المخدرات يؤدي إلى الهلوسة.

 م.1221زة غنايم، دار الهدى، كفر قرع، : عماليا أرجمان، ترجمة محمد حمأن تقع سبيًا 12



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, NO.4, July 2020 

 

 
 951 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

م، وتدور أحداثها على خلفية المفاوضات حول خروج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت 1218صدرت هذه الرواية عام 

، حول أسير من منظمة التحرير الفلسطينية في السجن اإلسرائيلي، يذهب إليه صحفي إسرائيلي من أجل التحقيق 1210عام 

 وبعد هذا اللقاء الذي يتم بشكل إنساني تتنامى األحداث لخلق صداقة تقرب بين اإلسرائيليين والفلسطينيين.معه، 

 م.1220 : شلوميت هاريفن، ترجمة دافيد سجيف، ألفا تايب، القدس،كاره المعجزات 11

ن مصر وعودتهم إلى )أرض ، وهي نوع من الرواية التاريخية تحكي عن قصة خروج اليهود م1210صدرت هذه الرواية عام 

 األجداد(.

 م.1224، الدار العربية للطباعة والنشر، القاهرة، رفعت فوده: عاموس عوز، ترجمة حنة وميخائيل 10

م، وتدور أحداثها في فترة الخمسينيات من القرن الماضي في القدس عن فشل وانهيار زواج 1280صدرت هذه الرواية عام 

 الشديد، وهما تعبير عن جيل الصابرا الذي وجد نفسه أمام كثير من المشكالت في إسرائيل.حنه وميخائيل الختالفهما 

 م.1222: سامي ميخائيل، ترجمة سمير نقاش، الدار العربية للطباعة والنشر، القاهرة، فيكتوريا 12

بغداد قبل هجرتها إلسرائيل، م، وهي سيرة ذاتية لحياة عائلية ألسرة عراقية يهودية عاشت في 1222صدرت هذه الرواية عام 

"وهي من أكثر الروايات عناية بحياة الطائفة اليهودية في العراق وفي فلسطين، من خالل العالقات االجتماعية المتشابكة لعائلة 

 [1] .يهودية، تشمل األجداد، واآلباء، وعالقاتهم، وامتداد هذه العالقات مع باقي شخصيات الرواية"

 م.0222: جابرئيل أفيجور روتم، ترجمة أحمد حماد، الدار العربية للنشر، القاهرة، هوديًاموتسارت لم يكن ي 14

م، وتتناول تجارب عائلتين يهوديتين في أمريكا الجنوبية في مطلع القرن، وهموم الحياة اليومية 1220صدرت هذه الرواية عام 

 والتعليم والمعيشة.

 م.0220ترجمة أحمد حماد، الدار العربية للنشر، القاهرة، : دافيد جروسمان، الرحيل إلى الذات 12

م، وتدور أحداثها في سنوات الستينيات من القرن الماضي، وتحكي قصة فتى مراهق منذ عامه 1221صدرت هذه الرواية عام 

 الحادي عشر والنصف وحتى الخامس عشر، في معركته مع النفس والجسد.

 م.0220سراج، دار ابن لقمان، المنصورة، : إيلي عمير، ترجمة حسين ياسمين 18
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م، وتتحدث عن قصة حب بين نوري اليهودي اإلسرائيلي من أصل عراقي، وبين ياسمين 2005صدرت هذه الرواية عام 

 الفلسطينية المسيحية التي عادت إلى القدس بعد الدراسة في باريس.

 م.0220شيء للطباعة والنشر، حيفا،  : أورلي كاستل بلوم، ترجمة نادر أبو تامر، كلنتف إنسانية 10

على خلفية  م، وتروي حكاية ستة أبطال وأصدقائهم وأبنائهم، في وصف للواقع اإلسرائيلي0220صدرت هذه الرواية عام 

 انتفاضة األقصى، وتصوير بائس للشخصيات اإلسرائيلية.

 م.0220عة والنشر، حيفا، : يهوشواع كناز، جورج جريس فرح، كل شيء للطباامرأة األحالم الكبيرة 11

م، وتروي قصة مجموعة أشخاص حياتهم منسوجة معًا بشكل متسلسل، مظهرةً عنفهم تجاه 1202صدرت هذه الرواية عام 

 بعضهم البعض، هذا العنف الذي هو داخلي ذاتي في األساس، مع إظهار للضياع والفقد والخوف، في تجسيد للواقع اإلسرائيلي.

 م.0220 ورام كنيوك، ترجمة جورج جريس فرح، كل شيء للطباعة والنشر، حيفا،: يآدم ابن الكلب 12

م، بطل الرواية هو آدم شتاين، يهودي نجا من المحرقة بسبب موهبته الكبيرة كمهرج، كانت 1281صدرت هذه الرواية عام 

 وظيفته في المعسكر هي تسلية المقادين إلى الموت، ومن بينهم أفراد عائلته وأن يؤدي دور الكلب لقائد المعسكر. 

 م.0221أبو الرجب، كل شيء للطباعة والنشر، حيفا،  : إشكول نيفو، ترجمة طارقأربعة منازل وحنين 02

م، وتتحدددث عددن أربعددة منددازل ليهددود فددي إسددرائيل، ومددنهم بيددت لعائلددة أحددد العمددال 0224صدددرت هددذه الروايددة عددام 

الفلسددطينيين واسددمه صددادق، وقددد كددان ملًكددا لعائلتدده، فمددن خددالل أحددداث الروايددة، يكتشددف صددادق، العامددل الفلسددطيني بيددت 

فدي الجهدة المقابلدة لده أثنداء عملده فدي توسدعة بيدت مددموني، وتخبدره أمده بأوصداف البيدت، الدذي أصدبح بيدت أفدرام عائلته، 

وجينا، وتطلب منه العودة إلى هذا البيدت، ودخولده، كدي يحضدر لهدا سلسدلتها الذهبيدة، التدي ورثتهدا عدن جدداتها عبدر عقدود 

النهاية دخوله، عندما يمرض أفدرام ويصداب بدالجنون، حيدث  طويلة، وبعد عدة محاوالت لدخول البيت، يستطيع صادق في

الذي مات وهو ابن عامين في وقت هجرة أفرام وزوجتده جيندا إلدى فلسدطين. وفدي هدذه  يظن أفرام أن صادق هو ابنه نيسان

القدديم،  األثناء يستطيع صادق أن يتجول فدي البيدت، وأن يتحددث عدن ذكريدات طفولتده فيده، ممسدكا بسدند الملكيدة وبالمفتداح

ويستطيع إيجاد السلسلة، وتحدث جلبة كبيرة وضوضداء، ويحضدر اإلعدالم لتغطيدة الحددث، والجيدران لمشداهدة مدا يجدري، 

ويعترف مؤلف الروايدة بأنده لدم يسدتطع الكتابدة عدن الحندين إلدى البيدت  [2] .لكن الشرطة تعتقل صادق وتلقي به في السجن



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, NO.4, July 2020 

 

 
 911 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

فقصص صادق وعائلته تجيب عن الكلمة الثالثة فدي  ؛[12] لحقيقيين للبيت ذاتهدون الكتابة عن الحنين الخاص باألصحاب ا

 [11] ."الحنين" -عنوان الرواية

 م.0212: عاموس عوز، ترجمة جميل غنايم، منشورات الجمل، بيروت، قصة عن الحب والظالم 01

 م، وهي سيرة ذاتية لحياة عاموس عوز وإقامة إسرائيل.0220صدرت هذه الرواية عام 

 م.0211: سيد قشوع، ترجمة جمال الرفاعي، مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية، القاهرة، عرب راقصون 00

 م، وهي سيرة ذاتية لعائلة فلسطينية تقيم داخل إسرائيل.0220صدرت هذه الرواية عام 

 م.0211، كل شيء للطباعة والنشر، حيفا، ورام كنيوك، ترجمة جورج جريس فرح: ي0491 02

من ذاكرته الشخصية دون االعتماد على  1241م، وتحكي ذكريات يورام كنيوك عن حرب 0292 صدرت هذه الرواية عام

 الرواية اإلسرائيلية الخاصة بإقامة إسرائيل.

 م.0218: داليا كوهين قنوهل، ترجمة عمرو زكريا خليل، المصرية للتسويق والتوزيع، الدقهلية، معبر مندلباوم 04

م، وتحكي قصة حياة عائلة كاتبة يهودية مصرية األصل في خمسينيات القرن الماضي، 0292الرواية عام صدرت هذه 

 وظروف هجرتها إلى إسرائيل دون كشف هويتها المصرية، واألوضاع السيئة التي عاشتها بعد ذلك في إسرائيل.

 م.0218 : ألموج بيهار، ترجمة نائل الطوخي، الكتب خان، القاهرة،تشحلة وحزقيل 02

م، وهي حكاية زوج يهودي إسرائيلي من أصل عراقي، يحاوالن تذكر اللغة العربية التي 0292صدرت هذه الرواية عام 

 تحدثاها في بغداد من خالل استحضار الثقافة العربية من جديد، وأزمة الهوية التي يعيشانها في إسرائيل.

 م.0210يا خليل، دار ميزوبوتاميا، بغداد، : تسونيت فتال، ترجمة عمرو زكرالصور على الحائط 08

م، وتدور أحداث الرواية في بغداد في النصف األول من القرن العشرين، عن الوجود اليهودي 0292صدرت هذه الرواية عام 

 في العراق في ثالثينيات وأربعينيات القرن العشرين قبل هجرتهم إلى إسرائيل.

 م.0211مرو زكريا خليل، المصرية للتسويق والتوزيع، الدقهلية، : عادا أهروني، ترجمة عتآلف القلوب 00

م، وهي سيرة ذاتية لعادا أهروني األديبة مصرية األصل عن حياة اليهود في مصر في نهاية 0292 صدرت هذه الرواية عام

 القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، والظروف التي دفعتهم للهجرة إلى إسرائيل.
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 م.0212: إيلي عمير، ترجمة علي عبد األمير صالح، منشورات الجمل، بيروت، المطيرجي 01

م، وهي رواية عن يهود العراق في ثالثينيات وأربعينيات القرن الماضي، ووصف مفصل 9220صدرت هذه الرواية عام 

كرية في تلك الفترة مثل لسحر الشرق وأزقة بغداد وشواطئ دجلة، واألسواق والفلكلور الشعبي للعراقيين، والتحديات الف

 الشيوعية والقومية والصهيونية والخالفات التي أثيرت حول ذلك، وهجرة اليهود في النهاية إلى إسرائيل.

 م.0212: دافيد ملميد، ترجمة أميرة عبد الحفيظ عمارة، دار ميسون للنشر والتوزيع، الجيزة، الحلم الرابع 02

م، وهي رؤية ديستوبية سوداوية النهيار إسرائيل ولجوء مواطنيها في دول العالم، 1218صدرت هذه الرواية عام 

انطالقًا من تصور مفاده "الحلم الرابع"، سميت هذه الرواية وحلم بإقامة دولة صهيونية من جديد، والسعي لتحقيق هذا الحلم. 

لث قد انهارت وخربت، وأن الحلم الرابع هو حلم إقامة دولة إسرائيلية جديدة، وذلك بأن إسرائيل الحالية باعتبارها الهيكل الثا

بعد انهيار كل من الهيكل األول والثاني على يد البابليين والرومان، وتصنف هذه الرواية على أنها "يوتوبيا سوداوية" أو 

 [10] ."أبوكاليبسية"

 من خالل هذا العرض السابق يمكن استنتاج اآلتي:

: لم تتجاوز أعداد ترجمات الروايات الكاملة التي تم نشرها حتى اآلن الثالثين رواية في أغلب األحوال، ويتضح من خالل أوالً 

أماكن دور النشر أن عدد الترجمات التي نشرت في إسرائيل تقارب الترجمات التي نشرت في الدول العربية، وأن الروايات 

ورد في بحث نشر في جامعة بن تفوق في أعدادها الروايات التي ترجمت عن العبرية، فقد  التي ترجمتها إسرائيل عن العربية

 22أن عدد الروايات التي  ترجمتها إسرائيل من العربية إلى العبرية حتى ذلك العام المذكور بلغت نحو  ،0220جوريون عام 

 مع األخذ في الحسبان أن أعداد التراجم إلى العربية قد ازدادت بشكل كبير في إسرائيل بعد هذا العام وحتى اليوم.  [12] ،رواية

كما ياُلحظ افتقاد تخصص دار نشر بعينها بالترجمات عن العبرية، على عكس األيديولوجية الُمتبعة في إسرائيل، فدار نشر مثل 

موت في ، و1202لغسان كنفاني عام  رجال في الشمسايات مترجمة عن العربية مثل ِمفراس في القدس نشرت وحدها عدة رو

عباد الشمس ، و1214إلميل حبيبي عام  المتشائل، و1212لنجيب محفوظ عام  ميرامار، و1212لتوفيق عواد عام بيروت 

. 1222لفدوى طوقان عام ة رحلة جبلية رحلة صعب، و1211ليوسف القعيد عام الحرب في بر مصر ، و1210لسحر خليفة عام 

لنجيب زقاق المدق ، و1242لتوفيق الحكيم عام  يوميات نائب في األريافومن بين ما نشرته دار عم عوفيد في تل أبيب 

أوالد حارتنا ، و1211إلميل حبيبي عام  إخطيه، و1202للطيب صالح عام موسم الهجرة إلى الشمال ، و1282محفوظ عام 

 وغير ذلك.، 1221لنجيب محفوظ عام 
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: تركزت اتجاهات الروايات التي ترجمت داخل إسرائيل على اتجاهات بعينها، فالروايات التي ترجمها يهود إسرائيليون ثانيًا

وكاره المعجزات، ركزت على موضوعات متعلقة بالثقافة اليهودية بشكل مباشر، لكن غالبية هذه   [14]مثل محبة صهيون

التراجم التي تمت داخل إسرائيل، قام بها مترجمون من عرب الداخل الفلسطيني، "ومن الصعب تجاهل حقيقة أن األعمال 

وقد كان للمترجمين أيًضا دور  [15]. "اإلسرائيليةسة المترجمة قد تم اختيارها بمبادرة وتشجيع وتمويل منظمات تدعمها المؤس

في اختيار الروايات التي تترجم إلى العربية للحصول على الدعم المادي، أو بسبب التزام العمل لدى ناشر بعينه. وكانت 

 اتجاهات هذه الروايات كما يلي:

بين الفلسطينيين واإلسرائيليين من خالل  روايات تحاول تحسين الوجه القبيح إلسرائيل، في محاولة إلظهار التقارب -1

 .أن تقع سبيًاو صراع إنسان،قصص حب بين شخصيات من الطرفين، كما في 

روايات تتحدث عن الحروب التي خاضتها إسرائيل وعدم جدوى تلك الحروب، والمأساة التي يعيشها اإلسرائيليون  -0

 .نتف إنسانية، والعاشق، ووالله يا أمي إني أكره الحربمن جرائها، مثل 

روايات تتناول االضطهاد الذي حدث بحق اليهود في ألمانيا، وحكايات المحرقة النازية، بهدف استجداء التعاطف تجاه  -2

جعلت ، وكوكب الرماداحتالل فلسطين، أو لتبرير األعمال التي قام بها اإلسرائيليون بحق الفلسطينيين، وذلك كما في 

 .الكلب آدم ابن، والله قبلتي في كل حين

روايات تتناول االضطهاد المزمع الذي جرى بحق يهود في دول عربية، واألحداث التي دفعتهم للهجرة إلى إسرائيل،  -4

 .ميشيل عزرا سفرا وأبناؤهالستجداء تعاطف القارئ العربي أيًضا، كما في 

 .0491، ووامرأة األحالم الكبيرة حنينوأربعة منازل كان االستثناء من ذلك رواية  -2

 : تركزت الروايات التي ترجمت في الدول العربية على ما يلي:ثالثًا

 .حنة وميخائيل، وخربة خزعةقدرتها على تلبية طموح اإلسرائيليين، كما في  فشل الصهيونية وعدم -1

رؤية ديستوبية النهيار إسرائيل، ونظرة سوداوية للمستقبل كما هاجس القلق الوجودي اإلسرائيلي وصراع البقاء، و -0

 .الحلم الرابعو الطريق إلى عين حارود في

حياة اليهود في الدول العربية بصفة عامة قبل هجرتهم إلى إسرائيل، وتفاصيل الواقع اليهودي في تلك الدول كما في  -2

 .المطيرجيوتآلف القلوب و الصور على الحائطو فيكتوريا

رائيل، وأزمة الهوية فيها، والتمييز العنصري الصدمة التي القاها اليهود ذوي األصول العربية بعد هجرتهم إلى إس -4

 .تشحلة وحزقيلو معبر مندلباومضد يهود الشرق، فيها كما في 
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 .عرب راقصونو ياسمينحياة عرب الداخل الفلسطيني، والعقبات التي تواجههم في التعامل مع اإلسرائيليين كما في  -2

 يين ومشكالتهم بصفة عامة.معالجة الواقع اإلسرائيلي أو التركيز على حياة اإلسرائيل -8

لسياسات إسرائيل  ةللقضية الفلسطينية أو مناهض ةمناصرمؤلفات : كان االتجاه السائد في هذه الترجمات هو اختيار رابعًا

إيلي عمير وعاموس عوز ودافيد جروسمان ويزهار سيمالنسكي وسامي أعمال لكتاب مثل تجاه الفلسطينيين، أمثال 

 ميخائيل وعاموس كينان.

 توصيات

 يوصي البحث بما يلي:

إنشاء جهة أو مركز متخصص في الترجمة عن اللغة العبرية، لفهم جوانب الشخصية اإلسرائيلية بشكل أكبر، وسبر  -1

أغوار المجتمع اإلسرائيلي وبخاصة من خالل الترجمات األدبية التي تكشف الكثير من الجوانب المهمة في حياة 

خالل االستفادة من خبرات األساتذة المتخصصين في مجال اللغة العبرية وآدابها في  اإلسرائيليين، وبتعزيز ذلك من

 الجامعات المصرية وغيرها.

 تبني مؤسسات ثقافية حكومية مشاريع الترجمة عن اللغة العبرية، وتذليل عقبات الحصول على المصادر العبرية. -0
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 قائمة المصادر والمراجع:

ثبت بيبليوغرافي للترجمات والدراسات العربية عن األدب العبري الحديث في إسرائيل والعالم  .(0222)محمود، كيال[ 1] 

  .معهد ترجمة األدب العبري: تل أبيب، العربي

 .91-7-297, הארץ, רלבנט-סוף סוף לקרוא ספרות ערבית יש סיכוי שהישכאלים מתחילים .ביזאוי, איל שגיא[ 0]

  https://www.haaretz.co.il/gallery/relevant/.premium-1.4253915  

[3] Kochavi, Hannah Amit: Translation from Arabic into Hebrew in Israel — An Overview, 

Meta Journal des traducteurs, Volume 43, Number 1, mars 1998. 

 : المؤلف.، رام الله0، طحركة الترجمة الفلسطينية، من النهضة حتى أواخر القرن العشرين .(0211)حسام، الخطيب[ 4]

 .الدار الثقافية للنشر: ، القاهرةمتاهات األدب والفكر اإلسرائيلي .(0228)رشاد، الشامي[ 2]

מהות:  ,הביטוי האומנותי של ספרות השואה נוסח ק' צטניק )בסיפור "כוכב האפר"( .(חורף תשנ"א)פלאי, משה[ 8]

 ., כרך ב' )ז'(עת ליצירה יהודית-כתב

 .الدار الثقافية للنشرالقاهرة: ، تفكيك الصهيونية في األدب اإلسرائيلي .(0222)رشاد، الشامي[ 0]

 .مكتبة جزيرة الوردالقاهرة: ، ودعم الشتات اليهوديبين الفناء والوجود  .(0212)عبد الرازق سيد، سليمان[ 1]

حق العودة الفلسطيني في الرواية العبرية المعاصرة، روايتي: "أربعة منازل وحنين"  .(0210)أميرة عبد الحفيظ، عمارة[ 2]

 .جامعة المنصورة، رسالة ماجستير غير منشورة، نموذًجا، אחוזת דג'אני(و"َضْيعَة آل الدجاني" )ארבעה בתים וגעגוע( )

  הארץ השבוע,בתים של אנשים אחרים, הארץ, המהדורה המודפסת,  .רפופרט, מירון[ 12]

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=969259&contrassID=2&subContr

assID=4&sbSubContrassID=0 ،27-3-2008 

 .הוצאת יחדירושלים: , בסיפרות הישראליתמשבר ערכים (. 0220)אורן, יוסף[ 11]

 .1986,  5-7, כרך ס', גל' מאזניםהחלום הרביעי,  .עזר, אהוד-בן[ 10]

על התרגומים מן הספרות הפלסטינית לעברית,  ?זרים ואויבים או שותפים לאותה כברת ארץ .כוכבי, חנה עמית[ 12]

 .0220גוריון, כרך י, -אוניברסיטת בן, תחומי לחקר המזרח התיכון-ג'מאעה, כתב עת מדעי בין

 [14] Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 1). 

 Retrieved from http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/207  

(، ولد في صفد، وعمل مدرًسا للغة 1220-1102شلومو بن دافيد الداوودي )שלמה בן דוד אלדידאוי سليم الداوودي هو 

العبرية في مدارس بالقدس، وبعد ذلك في حيفا، ومن أهم أعماله ترجمة كتاب محبة صهيون إلى اللغة العربية، لتقريب اليهود 

 ثبات أن العبرية لغة حية:الناطقين بالعربية من اللغة العبرية، وإل

 [15] Kayyal, Mahmoud: From left to right and from right to left, Anton Shammas’s translations 

from Hebrewinto Arabic and vice versa, Babel, Vol. 57:1, 2011. 
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