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Abstract:  

 We can say that culture includes knowledge, arts, morals, beliefs, 

customs and other capabilities that a person obtains from life. The 

difference in the cultures that the groups of Jews from different parts 

of the world carried to (Israel) led to a difference in customs and 

traditions between them, and this in turn led to a conflict between 

them in particular and between cultures in general. That is, the 
culture of the Sephardi Jews and the culture of the Western 

Ashkenazi Jews.Sephardi are the Jews who immigrated from Arab 

and eastern countries, while Ashkenazim are the Jews who 

immigrated from Western countries (European, America and Russia(. 

Therefore, (Israel) worked in two directions with these immigrants, 
some of them called for integration with the new society, and the 

other part to assimilate them. But with all these attempts, some of 

them ended in failure. The eastern Jews (Iraqis in particular) have 

kept the Iraqi customs and traditions that they were brought up with 

and did not lose their identity. 

I will discuss in this research some of these customs and traditions 
that they maintained even after their immigration to (Israel). Such as 

the use of some Arabic expressions, oriental food, eastern folklore, 

through some stories and novels written by Iraqi Jewish writers who 

immigrated to (Israel), such as Shimon Palace, Samir Naqqash, 

Anwar Shaul, Sami Michael. 
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ي 
 
 إرسائيلالهوية الثقافية ليهود العراق ف

 
 2جامعة بغداد 

 

 الملخص
والمعتقدات والعادات  لخاقن الثقافة تشمل المعرفة والفنون وال أنستطيع القول 

ي يحصل عليها اإلنسان من الحياةال لخر والقدرات ال 
ي أ. ت 

ي الثقافات الت 
 
ن االلختاف ف

ي  إىل أد ( إرسائيل) إىلالعالم  أنحاءحملتها مجاميع اليهود القادمة من مختلف 
 
تباين ف

بصفة لخاصة وبي   الثقافات  رصاع بينهما إىلبدوره  أد العادات والتقاليد فيما بينهم وهذا 
قيي   السفاراد وثقافة اليهود الغربيي   االشكنازثقافة اليهود اأي  بصفة عامة.  السفاراد .لشر

قية اما االشكناز هم اليهود الذين هاجروا ، هم اليهود الذين هاجروا من الدول العربية والشر
 (.مريكا و روسياأة و وربيمن الدول الغربية )ال

االندماج  إىلقسم منهم دعتهم ، ( باتجاهي   مع هؤالء المهاجرين إرسائيللذلك عملت )
لخر استيعابهم. ولكن مع كل هذه المحاوالت باء قسم منها مع المجتمع الجديد والقسم ال 

قيي   )العراقيي   بصورة لخاصة( بقوا محتفظي   بالعادات والتقاليد ، بالفشل فاليهود الشر
ي تربوا عليها ولم يفقدوا هويتهم

 .العراقية الت 
ي هذا البحث بعض من هذه العادا

 
ي حافظوا عليها حت  بعد سأتناول ف

ت والتقاليد الت 
ي  كلال ، كاستخدام بعض التعابي  العربية  .(إرسائيل) إىلهجرتهم 

 
ف ي ، الشر

 
ف ، الفلكلور الشر

ي كتبها 
، (إرسائيل) إىلعراقيي   يهود هاجروا  أدباءمن لخال بعض القصص والروايات والت 

  .ميخائيلسامي ، انور شاؤول، سمي  النقاش، شمعون باالس  أمثال
 .هوية ثقافية لليهود، يهود العراقإرسائيل، : الكلمات المفتاحية

 

 : المقدمة
ي  لخر والمعتقدات والقانون والعادات والعرق والقدرات ال  لخاقيمكن القول إن الثقافة تشمل المعرفة والفنون وال 

الت 
اث ، ( 60ص ، 1980، )سعيد من الحياة نسانيحصل عليها اإل  الذي يتلقاه جيل  رثالحضاري لكل جماعة فهو الإما الي 

ي من  ي كل مايتعلق بالنواحي العضوية جيالهذه الجماعة عن ال  أجيالبشر
 
ي تمثل المجال ، أي الجسدية، السابقة ف

الت 
 دابوالسلوك وال  فكار إن الهوية الثقافية تمثل ال إىل. ونستطيع القول (199ص، 1994، )فادي الفكري واالجتماعي 

ي تحدد الخصائص المكونة للشخصيةوا
 .( p181 ،1994) ،friedman لقواعد الت 

ي حملتها مجاميع اليهود القادمة من العراق 
ي الثقافات الت 

 
ي العادات  إىل أد ومن المعلوم إن االلختاف ف

 
وجود تباين ف

قيي   واليهودثقافات  إيجاد رصاع مستمر بصفة لخاصة بي    إىلبدوره  أد وهذا ، والتقاليد فيما بينهم  اليهود الشر
قيي   ، الغربيي    ي  إىل إرسائيلعمدت ، بعد قيام الدولة إرسائيل إىلفبعد الهجرات الجماعية لليهود الشر

 
اتخاذ اتجاهي   ف

 عملية االستيعاب. أو وهي عملية االندماج مع المجتمع الجديد  :التعامل مع المهاجرين الجدد
 أجل العربية وما يدعون من صولمن ال  إرسائيل رغم كل المحاوالت تجاه يهود  إرسائيلولكن يمكن القول ان جهود 

قية من المهاجرين الجدد  ومع مرور الزمن أصبح واضحا إن  .لم تنجح كاما .ي  هود العراق لخاصةو  –صهر الطوائف الشر
ي 
 
ي غضون عدة اعوامل إرسائيلالمجاميع العرقية ف

 
، )الطماويوالت حركة مضادة؛ بل نتج عن تلك المحام تفقد هويتها ف

ي من لخال البحث عن (119ص ، 2018
 
ف ي الشر

 
قيي   عىل موروثهم الثقاف . وعىل عكس اليهود الغربيي   حافظ اليهود الشر

ي 
قية لخال العقد الثامن من القرن الماض  بل شعروا إن ثقافتهم يمكن إن تكون مساوية للثقافة الغربية ، جذورهم الشر

ي يحمل اليهود 
 .(elazr ،1989 ،p. 192)الغربيون )االشكناز(الت 

ي الذي نقله 
 
ي غمار الموروث الثقاف

 
ي نتاجاتهم ال  الطائفة اليهودية العراقية أدباءوقبل الخوض ف

 
وا عنه ف ي  دبيوعير

ة الت 
ي أوساهمت بشكل أو ب إرسائيلكتبوها دالخل 

 
يإلخر ف ي كان لزاما علينا إن نذكر من هم الكير ش،  ثراء الدب العير

 
هرة ف

ي والذي ال يزال البعض منهم يرفده بكتاباته القيمة ومن بينهم شموئيل إبراهيم موريه ، ني  شوحيط :ساحة الدب العير
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، Hamoody ).سمي  نقاش، سامي ميخائيل، شمعون باالص ، انور شاؤول، ايىلي عامي  ، إسحاق بار موشيه، )سامي موريه(
2019 ،p. 117) 

الجيل الول من اليهود العراقيي   هم الذين إرسائيل،  إىلوهنا يجب التميي   بي   جيلي   من المهاجرين اليهود العراقيي   
ي العراق عام  إرسائيل إىلهاجروا 

 
ي الهجرة الوىل ف

 
ة سنة واكير ؛ إما ،  1951 – 1948ف كانت اعمارهم بي   إحد  عشر

ي 
 
ي فهو الجيل الذي ولد ف

وعمرهم عشر  إرسائيل إىلالمهاجرين الذين جاءوا  إىلوهؤالء انضموا ئيل، إرساالجيل الثان 
 سنوات. 

ي ينقسمون  دباءوير  شموئيل موريه إن ال 
 
ي وهم و الجيل اال ، جيلي    إىلاليهود من اصل عراف

ل غلب عليه طابع العلمان 
ت  نتاجاتهم باللغة العربية الفصىح لخرين. وهؤالء كتبوا أعزرا حداد و ، شالوم درويش، انور شاؤول ومي  برصي . وتمي  

. أ رادوا أ دباءضاف موريه إن هؤالء ال أو ، كتاباتهم بالتجديد والرومانسية وحب العراق ي
 
ي العراف  ن ينهضوا باالدب العرنر

ي أ
ي العراق، ما الجيل الثان 

 
ية  إىلولكن بعد هجرتهم ، فلقد بدأ بالكتابة باللغة العربية ف فلسطي   واصلوا الكتابة باللغة العير

وكان ادبهم يتسم بالخفاء الهوية  .ابراهيم عوفديا وشمعون باص. وشموئيل موريه وايىلي عامي  ، سامي ميخائيل :أمثال
ي كتاباتهمإ أد ويتف، اليهودية

 
 .(46، مصدر سابق، )الطماويظهار البيئة والعادات والشخصيات اليهودية ف

، الجيل الول هو الجيل الذي ضم مراد ميخائيل :أجيالثاثة  إىلة ليهود العراق دبيال  جيالقسم ال ما ساسون سوميخ أ
 كان هذا الجيل بعيد عن السياسة.   .عزرا حداد، انور شاؤول

ي أ
ي ، ما الجيل الثان 

ز بينهم، بدا بالظهور منذ العقد الثالث من القرن الماض  شالوم ، يعقوب بلبول، مي  برصي :ويير
 ومنه من ساند الحركة الصهيونية. ، السياسة إىلواتسم هذا الجيل بالميل  .درويش

ن هذا الجيل ترك الكتابة العربية أو ، فلسطي    إىلوهاجر معظمه  1948إما الجيل الثالث فقد بدأ بالظهور بعد حرب  .1
ي ، سامي ميخائيل وايىلي عامي  ، شمعون باص أمثال

 
ية ف ُيعد من  ( والذيايىلي عامي  ) حيث عرض.إرسائيلوكتبوا بالعير

ي  دباءالمع ال 
 
قيي   ف ي روايته ) مطي  الحمام (إرسائيل، الشر

 
، قصة تاري    خ يهود العراق بعد الحرب العالمية الثانية عرض ف

ات ي النظرة اليهودية  والتغيي 
 
؛ عىل وجه الخصوص بعد التاييد المطلق إىل. من السلبية والمناهضة الصهيونية إىلف

ي عصفت باليهود العراقيي   بداية الحداث ال 
ي الت 

فضا عن الرصاعات واالنشقاقات دالخل ، ربعينيات من القرن الماض 
 إما نعيم قطان فقد كتب بالفرنسية. (  Rasheed ،2018 ،p. 54) .االوساط اليهودية ذاتها

ي اهتم بها 
 أمثال أمثالإما الجيل الثالث فله لخصوصية لخاصة ، أي إن الجيل الول لم يهتم بالسياسة والجيل الثان 

. إما سمي  نقاش واسحاق بار موشيه فهذا ألخر  إىلوكانوا يتنقلون من لغة ، سامي ميخائيل وايىلي عامي  ، شمعون باص

ية إىللم يتحوالن   .(46، مصدر سابق، )الطماويالكتابة بالعير
قية ولذلك تشكلت ثقافته ثقافة عربيةومن الطبيعي إن الجيل الول من اليهود العراقيي   ن ي بيئة رسر

 
ي أ، شا ف

ما الجيل الثان 
ي بيئة

 
، ביגלסי)  تفاوت بي   انتماءاتهم الثقافية إىل أد وهذا كله بطبيعة الحال ، الغرب إىلية تميل إرسائيل فانه نشأ ف

 .(490עמ'، 1990
ي تأالت

ات الت   ثر بها اليهود من جماعة الجيل األولأثير
ي أعمالهم ال صفوو  إرسائيل إىللقد كتب عدد من الكتاب اليهود العراقيي   الذين هاجروا من العراق 

 
ة مد  دبيوا ف

ي ال
 
قيي   شمعون باصشر تمسكهم بالموروث الثقاف ي ومن هؤالء اليهود الشر

 
انور ، سامي ميخائيل، شموئيل موريه، ف

 :نعيم قطان. وقد تضمنت هذه العمال، شاؤول
 .العراق وماضيه إىل الحني    – 1
 التمسك بالعادات والتقاليد العراقية.  – 2
ي لخاصة.  – 3

 
ي والعراف

 
ف  الطعام الشر

ي االقبال عىل الموسيق  وال  – 4
 العراقية.  غان 

 العراقية.  مثالاستخدام ال – 5
 الحنير  إىل العراق وماضيه:  -1

والذي يهمنا هنا هو تمسك الجيل الول من المهاجرين العراقيي   بهويتهم الثقافية السابقة وهي العراقية. وتمكن الكاتب 
ي روايته ) تل  إىلشمعون باص إن يعرض حنينه 

 
ق(أالعراق وذلك من لخال كتاباته ف ر شخصيات ، بيب رسر حيث صوَّ

ي 
 
ي من لخالفبي   حني   بعض ، ةدبيعماله ال أالجيل الول ف

  :الشخصيات للعراق والماض 
ي العراق –أ 

 
ي سبق إن التقطت ف

ي قوله، من لخال تذكره الصور الت 
 
 :وقيمتها عنده ف

ي المطار 
 
ي مزقوها ف

صور ممتازة. صادروا الة التصوير ذات الصندوق ومزقوا ، " ال استطيع إن انىس الصور من بغداد الت 
 (.198 – 197ص ، 1990، لعنهم هللا" )باص، الصور 

جاع الذكريات كان احد وسائل التعبي  عن الحني   
ي  إىلإن اسي 

ي يؤجج عنده ، الماض 
وكذلك لقاء اصدقاء الماض 

 .الذكريات
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ي ، تمسكه باللغة العربية والحني   إليها  –ب 
 
باسماء  إرسائيلوالقبض عىل فرص استخدامها مثل تسمية اشياء أو اماكن ف

 .عربية
 اسم تطلق عليه ؟أي  "

ي هذه 
 
 نظرت إليه لولو ف

 أي اسم ؟
ات لحيته.اعتقد ي اليوم التاىلي ظهرت الحروف العربية عىل واجهة الكوخ... النرص هكذا قال كان يحك شعي 

 
... ارايت .... ف

 (.10ص ، المصدر نفسه، .. النرص باذن هللا انترصنا ")باص.العنوان
ي العراق. أيضا االرتباط إىلأطلق شلومو اسم مقىه النرص نسبة 

 
بالعراق ومعرفة اماكنه هونوع  المقىه الذي كان ينادونه ف

  :فعير باص ذلك قائا .الحني   والشوق للوطن أنواعمن 
ي ذكرياته توجد هناك اماكن نستطيع إن نعيش فيها دون الحاجة لحد

 
 ." اعرف العراق مث كف يدي أو قبل ابو نعمان ف

 (. 48ص ، المصدر نفسه، فيتساقط عليك تمر طعمه كالعسل ".)باصترمي بحجر عىل النخيل 
ة وردت عىل لسان ابو نعمان احد شخصيات الجيل الول من اليهود  .العراقيي    هذه الفي 

إن بعض اليهود المهاجرين من العراق وصفهم باص  إىلأيضا يمكن االشارة ، البعيدة عن الصهيونية فكار إما االتمسك بال
ق ( أنهم يبتعدون عن المور من وجهة نظر صهيونية النها تتضارب مع عواطفهم تجاه بلدهم  ي روايته ) تل ابيب رسر

 
ف

 القديم )العراق(. 
اح موضوع ألخر   " من الممكن اقي 

ي حيا، يهود العراق ! هذا هو الموضوع الذي ساؤول به
 
ي العراق. التطورات ف

 
 ة الجالية اليهودية ف

 (.42ص ، المصدر نفسه، المهم ليست من وجهة نظر صهيونية ")باص
حه لنيل شهادة  ح البحث الجديد الذي يرد يوسف إن يقي  ي وزوجته ريتا حول مقي  أيضا هناك حوار بي   يوسف شانر

ي العراق قبل هجرت، الدكتوراه
 
حيث نشي  الفقرة مد   إرسائيل إىلهم ففكر إن يكتب عن يهود العراق واسهاماتهم ف

ح إن ينشر باللغة العربية: "  إىلبالحني    تمسك الجيل الول حة حيث اقي  ي االبحاث العلمية المقي 
 
ي حت  ف

الماض 
ي تلك اليام بتدوين ذكرياته عىل الورق

 
.. حت  حدد لها اسما جامعا وهو .جريدة الغد إىل.. ارسل بعضها .بدأشاؤول ف

 (.394ص ، المصدر نفسه، ادية )باصحوارات بغد
قية – 2  :التمسك بالعادات والتقاليد الشر

ي  دباءاظهر ال 
 
قية ف ي كتاباتهم بالعادات والتقاليد الشر

 
ي الختاروها ف

ي كتاباتهم تمسك الشخصيات الت 
 
اليهود العراقيون ف

ق ( مثا ذكرألخذفلو ، أكير من موضع ي روايته ) تل ابيب رسر
 
 :نا شمعون باص ف

قيون العراقيون تحية العراقيي   وهو وضع اليد أو الكف عىل الصدر عند التحية ورد  –أ  عند التحية يقلد اليهود الشر
 (.9ص ، المصدر نفسه، " يىحي حمرا المارة من أمامه واضعا كف يده عىل صدره ")باص :السام
ي  –ب 

 
ي المجتمع العراف

 
" تستطيع الفتاة  :م الختاط الفتيات مع االلخرينمثا عد .يتمسك اليهود العراقيون بما تعلموه ف

 (."58ص ، المصدر نفسه، والوالدان يتقبان لكنه ما زال يصعب علينا اعتبار ذلك )باص، إن تخرج مع من تشاء 
حيث بي   تمسك الجيل الول من المهاجرين العراقيي   بالتقاليد ، هكذا قالت استي  عندما تحدثت بهذه العبارة لمريم

ق ي تحظر االلختاط بي   الرجل والمراة. الشر
 ية الت 

ي عدة مواضع –ج 
 
ن كنت تريد نصيحة من صديق إ" و  :عيرر الباحث باص أيضا عن استهجان لخروج المراة للعمل ف

ص ، المصدر نفسه، باؤنا لم يرسلوا نساءهم للعمل ")باصأ، يات آبائهألخاقيخدم  إنسانيهتم لك أقول لك راي أنا 
107 .) 
ي تعليم البنات واالبتعاد عن التحرر   –د 

 
قيي   ف ق" تمسك اليهود العراقيي   الشر ي ثاثيته " تل ابيب رسر

 
أيضا بي   باص ف

ي 
 
ي  :كما ف

 
 (.30ص ، المصدر نفسه، ")باص ال يتعلمن اشياء مفيدة يعلموهن رقصة الهوارة إرسائيل" لكن البنات ف

ي  – 3
 
ي والعراف

 
ف  :الطعام الشر
قيي   والعراقيون معهم لقد ابق  اليهود  ا من مظاهر الثقافة العراقية عندما هاجروا   إرسائيل إىلالشر وجدوا  إرسائيل إىلكثي 

ي وذلك اللختاطهم بيهود الباد كلال  أنواعهناك  ي  كلهناك لكنهم فضلوا ال ، ةوربيال الغرنر
 
ف ي الشر

 
قاموا سوقا أو ، العراف

قية  .العراقية الجاهزةطباق وكذلك لل  .ت العراقيةكا شعبيا لل  وان دل هذا فهو يدل عىل احتفاظهم بهويتهم الشر
قية)الطماوي ي فقد بي    أهمية(. لقد بي   باص 46ص ، المصدر نفسه، والثقافية الشر

 
ي العراف

 
ف  :الطعام الشر

ي أإن اليهود العراقيي    – 1
 
ي صبحوا يحبون الطبخ ف

ة الوان   .الكبي 

                                                           

 . رقصة شعبية يرجع اصلها للبنان :الهوارة  ي فلسطي  
ي ثقافة االستيطان اليهودي ف 

، كانت شائعة ف   
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كثار من المشهيات والبهارات حيث يدور حوار بي   مئي  الحاق وبي   شلوموا حمرا إن اليهود العراقيي   تعلموا ال  – 2
قيا من ي من العبارات، يوم السبت أجل الذي يعد طعاما رسر

 
ف " وضعت زوجته أمامه  :ويظهر مد  تمسكه بالطعام الشر

ي ")باص أكلإن يبلذة منهم بعد أسبوع اضطر  أكلف، بامية ولحما وارزا   (.30ص ، المصدر نفسه، طعام غرنر
ي الذي يعير عن الكرم

 
ي الرواية إن حب الشاي العراف

 
ص ، المصدر نفسه، عد لك شايا عراقيا ")باصأ" هل  :وايضا بي   ف

357.) 
قية أنواعهذا يظهر إن اليهود العراقيي   حاولوا التمسك ب قية ورفض التمسكأي  االطعمة الشر  الهوية الغربية.  بالهوية الشر

ي التمسك بال  – 4
 العربية والموسيق  العربية  غان 

ة القصاء اليهود قيي   عن  بالرغم من المحاوالت الكثي  قية بقيت محافظة عىل مكانتها إال  همأصولالشر ان الموسيق  الشر
ه إىلعندهم. فيمكن اعتبار انتماء جماعة  ي ويجمع ، نوع معي   من الموسيق  يختلف عن غي 

 
المجموعة عىل نشاط ثقاف

ي ال  إىلفمثا اليهود العراقيي   بقوا يميلون ، معي   
ي ذلك الوقت  غان 

 
ي كانت سائدة ف

اثية القديمة الت  العراقية والي 
ي  .(133ص ، المصدر نفسه، )الطماوي

 
ي الكثي  من المحال تذيع ال  إرسائيلهناك ف

باللغة العربية. وكثي  من اليهود  غان 
ي سماع ال  إىلقيي   يميلون العراقيي   والشر 

 العراقية.  غان 
فالهوية نشكل من لخال عدة عنارص ، هم مفردات الهوية بصفة عامةأإما اللغة العربية يمكن القول إن اللغة تعتير من 

إن  نسانوايضا يستطيع اإل ، فاللغة تعتير اهمها الن اللغة تعتير وسيلة للتواصل مع االلخرين .اللغة، الدين، رثال، الرض
ابط  .يعير عن مشاعره وانفعاالته ء للوحدة القومية والي   كعامل مىهي

ً
 هاما

ً
وكذلك نستطيع القول إن اللغة تلعب دورا

ي نزحت )هاجرت(  إرسائيللذلك كان هم 
ابط ما بي   االقوام الت 

ي البداية وذلك لزيادة الي 
 
ية ف الول احياء اللغة الغة العير

 .إرسائيل إىل
ي 
 
ي ف

 
منة ووهذا لم يمنعهم من االندماج بالمجتمع ز عىل مر ال إرسائيللقد حافظ اليهود العراقيون عىل موروثهم الثقاف

ي اإل 
 
ي ألخذ فبقيت عاداتهم وتقاليدهم ولغة الحوار بينهم كانت عراقية عربية و رسائيىلي العراف

ا من العادات الت  وا كثي 
ي العراق. حت  أنهم استخدموا بع

 
ي ادعيتهم وطقوسهم الدينية  حيانض ال تعلموها ف

 
، shblak ،2005)اللغة العربية ف

p.34). 
 العراقية مثالاستخدام األ – 5

ي النصوص ال  مثالاستخدام ال 
 
اليهود العراقيي   مما يكشف جوانب من هويتهم الثقافية  دباءة لل دبيالعراقية أمر شائع ف

ي ترد االمثلة عىل السنتهم 
ي عىل النص لخصائص  إىلضافة إ، المكان إىلويؤكد انتماءهم أو انتماء شخصياتهم الت 

إنها تضق 
ي روايته ) فوة يا دم ( لل ، فنية

 
ي تلخص جوانب الشخصية وتعمل عىل  مثالوعىل سبيل المثال سمي  نقاش ف

العراقية الت 
ي حمزة توجز حالها مع تجربة الشيطان بالمثل الذي يصور حال عبد اندهش من  .تادية وظيفة بنائية ) فشخصية حىحر

ي الط الشيطان بنعاىلي  :حال معينة وهو الوحيد الذي قدر تلك الحالة إذ يقول
، ريد اطلع كل سمي بيه ")علوانأ.. ." إن 

ي شائع حي   تصور طله رجا آلخر سيدلخل  485ص، 2014
 
ي موضع ألخر نجد بابا ليوي تشبه حالها بمثل عراف

 
 إىل(. وف

ئه نقودا وتصوره لما سيحدث إعطابيته عىل زوجته وابنته فيقول وهو يصف حاله حي   ساومه ظله عىل الذهاب مقابل 
ي الجائز إن تقع الطامة الكير ، فيما لو تالخر بجلب النقود 

 
ي بيتهإذ ف

 
... " واذ ذاك سيكون كما قالوا الحظت برجليها وال .  ف

 (. 486ص ، المصدر نفسه، فيفقد ماله ويفقد عرضه أيضا " )علوان، لخذت ما عىلي 
ي 
 
( الذي ال يستطيع مخالفة والده وكامه ف ي موضع ألخر الحالة النفسية لشخصية )متانة سمي 

 
ء أي  ويصدر الراوي ف ي

شر
ي االستخفاف باالمور فيقول مشبها حالة ذلك 

 
ب ف ر يا رجليا ( الذي يرص  ي

ي المعروف )عىل حس الطبل لخق 
 
بالمثل العراف

ب عىل الرغم من تفاهتها وعدم التافهة والجري ورائها واالرساع إليها. فشخصية فتاته ال تستطيع التمرد عىل قواني   اال 
 (. 486ص ، المصدر نفسه، ناالفقياء لها والعمل بموجبها)علواإال  انه ال يستطيعإال  هميتها أ

ي اتخدام ال 
 
ي ف

ي رواية )نزولة ولخيط الشيطان( يواصل الروان 
 
العراقية عىل السنة شخوص روايته للكشف عن  مثالوف

ها ومن هذه ال  ونة( وهو مثل يطلقه العراقيون  مثالنفسية الشخصية وطريقة تفكي  المثل المعروف )روحي روح الير 
ونة سبع للداللة عىل طول الصير واال  ي ، أرواححتمال العتقادهم إن للير 

ية بنت عبدوش( الت  وهذا المثل قالته )صير
ي عمله

 
ي كثي  ، ك افراييمألخذ) هللا ليو ، تتحمل فراق زوجها وبعده عنها وانشغاله ف

ي ؟ فتعذبت  ي .سقتسوي نر .. ... أنت وانر

، ايضاح قوة تحملها مقابا لقوة ضغوط الزوج واالهل ")علوان إىلنما تغمد إإما أنا فانا روحي روح بزونة " فالشخصية 
 (.486ص ، المصدر نفسه

ي ال 
ي الرواية نفسها استخدم الروان 

 
ي ترد  مثالوف

العراقية للداللة عىل السخرية من الشخصية بعض النماذج الشخصية الت 
ي الرواية

 
ي المعروف ) هالركعة لذاك البابونج( ، ف

 
ي فهو يوظف المثل العراف

 
للحكم عىل شخصيتي   مناسبتي   لبعضها ف

( ، وقد ورد المثل عىل لسان يعكوب، االبتذال والدونية ي
ي االيران 

( و )لخوشر ي
ي نان  وهو يعرض وجهة نظره بزواج )كرحر

 (. 486ص ، المصدر نفسه، ) باكت وي  هيمن هالركعة الهل البابوج( )علوان :فيقول
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ة  االمثلة داللة وتصويرا للحي 
ي موقف معي    ولعل من أكير

 
ي المعروف )مثل باع الموس(، ف

 
ي أوقد ، المثل العراف

جاد الروان 
ي كانت مسؤولة عن زواج ابنتها )سعدية( بالرجل المسلم )كريم عبد الوهاب( إذ 

بوصفه عىل لسان فرحة غاوي الت 
فلسطي   إذ قالت  إىلر وقفت عاجزة ال تستطيع إن تفعل شيئا حيال ابنتها حينما قررت العائلة تسقيط الجنسية والسف

ي دفعته لاحشاء (
تها )وانأ مثل باع الموس إن الفظ ال انجو وال انجو لو إن  ص ، المصدر نفسه، )علوان واصفة حي 

319.) 
( حيث يشي   ي المتداول ) يا أم حسي   جنا بواحدة ورصنا باثني  

 
ي حزيران( المثل العراف

 
كما استدعت رواية ) يومان ف

ي الكويت والبحرين اضافة  إىلمؤلفها 
 
ي العراق حملوا هموم الخوانهم أبناء الطائفة ف

 
ي  إىلإن أبناء الطائفة ف

 
هموهم ف

هم بعد إن أعلن الملك غازي عن ضم الكويت ، العراق  العراق وموقفه مع المانيا إىلوالتفكي  بمصي 
ي النصوص ال  العراقية ولخاصة مثالوعىل اية حال يمكن القول إن االكير من استخدام ال 

 
ة يؤكدهوية دبيالشائع منها ف

لنه تلك ، المكان وهو بغداد عىل وجه الخصوص إىلاالنتماء الواضح  إىلو ، المؤلف الثقافية لخال انتماء أشخاص الرواية
 ترد باللهجة البغداد.  مثالال 
 

 :الخاتمة واالستنتاجات
 :عىل كتابات الروائيي   اليهود العراقيي   ومن معالم هذا التاثي  شكلت البيئة العربية والعراقية بصورة لخاصة بتاثي  واضح 

ي العراق.  إىلالحني   واالشتياق  .1
 
ي ف

 الماض 

ي الصحراء ووصف مدينة بغداد. كذلك الحديث عن العادات والتقاليد  .2
 
وصف البيئة العراقية مثل حياة البدو ف

قية   جانب العادات الدينية.  إىلالشر

ي ا .3
 
اج اللغة العربية ف ية  إىلغلب أعمالهم الروائية سواء عن طريق نقل المفردات من العربية امي   ية بحروف عير العير
ية.  إىلأو ترجمة هذه التعابي    اللغة العير

ي كتبها ال  .4
ي الروايات والقصص الت 

 
ي العراق وحملت  دباءاحتفظت الشخصيات ف

 
اليهود العراقيي   بماضيهم القديم ف

ي 
ي العراق. فمثا إحد  الروايات عندما ارادعدد من  معهم كثي  من الذكريات عن الماض 

 
ي الذي كان ف

 
ف الشر

ي 
 
 افتتح مقىه أسماه النرص.  إرسائيلالمهاجرين إن يفتح مقىه ف

ي العراق.  مثالالعراقيي   بال  احتفظ اليهود .5
 
ي تعلموها ف

 العراقية الت 

ي مسيطرة عىل اغلب  .6
 
ي العراف

 
ف ي أكا بقيت نكهة الطعام الشر
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