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  المقدمة

ليهودية فى مركزها األوربى سجل األدب العبرى منذ القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا صراعات النفس ا

  نتقال هذا المركز إلى فلسطين مع الغزوة الصهيونية..وبعد ا

معه السجل النقدى الذى صاحبه قضايا عديدة نركز من بينها فى هذا الكتاب ويغطى السجل األدبى العبرى و 

على ثالث قضايا تحمل طابع الصراع العنيف داخل الحياة اليهودية. أول هذه القضايا قضية الصراع بين 

على التيار الدينى والتيار العلمانى. وثانى هذه القضايا قضية الصراع بين الخيارات اليهودية والتى تكشف 

نحو واضح أن الخيار الصهيونى الساعى إلى إنشاء دولة يهودية فى فلسطين لم يكن الخيار الوحيد بين يهود 

اب أوربا بل كان أضعف هذه الخيارات حتى ظهور وعد بلفور البريطانى الذى منح هذا الخيار قوة بين الشب

  ب لحل مشكلة الحياة اليهودية فى أوربا. ق الخيار الغالب بين هؤالء الشبااليهود فى أوربا ومع هذا لم يب

أما القضية الثالثة فهى قضية الفساد التى ميزت حياة القيادات الصهيونية فور تحول الصهيونية من حركة 

إلى دولة وما صاحب هذا التحول من دخول فى نمط فى المجتمع العادى القائم على التفاوت الطبقى. إن 

يقدم لنا معرفة أعمق بصراعات الحياة اليهودية تكفل لنا مواجهتها بوعى أكثر السجل األدبى فى هذه القضايا 

  تكامًال. 

  إبراهيم البحراوى                  

  جامعة عين شمس  –كلية اآلداب               
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  الفصل األول

  

  

  الصــراع بــين التيـار الدينـــى

  انــى فى القصـــةلموالع
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  أدب فريشمان وصراع

   النفس اليهودية

 – ١٧٢٩ستنارة اليهودية على يد موشى مندلسون (انطلقت صيحة الهسكاله أو حركة االعندما       

أسوار الجيتو، وفى ، كانت الحياة اليهودية تسير سيرتها العادية الضيقة بين ١٧٥٠) ألول مرة عام ١٧٨٦

  ستيطان المقررة لسكنى اليهود فى بلدان أوربا الشرقية. حدود مناطق اال

كانت الحياة اليهودية الداخلية خاضعة لسلطة الكهانة وما تمليه من قواعد دينية تسير عليها هذه       

  اء بعالقات الزواج.هًا من نوع الطعام وٕانتءالحياة، بد

ويبدو أن الشكل الرئيسى للتمرد داخل هذه الحياة كان يأخذ، هو اآلخر طابعًا دينيًا، فلقد كان الحلم      

نعتاق كما تسميه المصادر الصهيونية واليهودية يدور حول فكرة ظهور المسيح الذى تبعثة الا بالخالص أو

  اإلدارة اإللهية ليقود اليهود من حياتهم فى الشتات وليعود بهم إلى وضع الشعب المقدس فى األرض المقدسة.

تعبر عن هذا الشكل الرئيسى  ولعل ظاهرة المسحاء الدجالين الذين كانوا يظهرون بين الفترة واألخرى      

من أشكال التمرد فى حياة اليهود داخل الجيتو فلقد كانت أعداد كبيرة من جماهير الجيتو تتبع هؤالء المسحاء 

  إلى أن يثبت كذبهم. 

ولو شئنا أن نستخلص الداللة الجوهرية من هذا الشكل لرجحنا أن يكون معناها هو ثبات الطابع        

  ستقرار والتمرد.ته على أذهان اليهود فى حالتى االالجيتو وسيطر الدينى فى حياة 

نطلقت صرخة الهسكاله على يد مندلسون فلقد إتجه نضال مندلسون، ا وضد هذا الطابع الدينى بالذات      

ومن تبعه من مفكرى الهسكاله وأدبائها، إلى تحطيم األسوار الخارجية للجيتو، والتى تحبسهم عن اإلتصال 

لم الخارجى وتعزلهم عما فيه من فلسفات ومعارف حديثة تتجاوز الشكل أو النمط الدينى فى ممارسة بالعا

  الحياة.

نعتاق" فإننا نالحظ أن مندلسون لم يكن معاديًا كار مندلسون فى كتابه الشهير" االوعندما نتأمل أف      

زيقية فى الدين، مثل أفكار األلوهية وخلود الروح. لجوهر القيم الدينية األخالقية، وال لألفكار والعقائد الميتافي

  فلقد كان مندلسون يسلم بهذه المعتقدات، ولهذا أقدم على ترجمة أسفار التوراة الخمسة إلى اللغة األلمانية.

لكن نضال مندلسون كان متجهًا، بالدرجة األولى، إلى تحطيم أسوار الجيتو الخارجية ليصل ما بين       

  اليهودية الخامل والراكد وما بين التيار المتدفق والمتدافع لحياة البشر خارج هذه األسوار.  رافد الحياة
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ولم يكن مندلسون، أو غيره، قادرًا على تحقيق هذا الهدف وتحطيم األسوارالخارجية للجيتو دون المرور       

ى النفس اليهودية من الداخل، من ستبداده، وسيطرته علمرحلة تحطيم النفوذ الكهنوتى، وا بمرحلة سابقة هى

  طريق نظام التعليم الدينى وحصار الطقوس المضروب بإحكام، على سكان الجيتو.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف وتحطيم األسوار الداخلية للجيتو ولبناتها الدينية كان تركيز حركة       

تعليم الدينى والمزج بينه وبين التعليم الهسكاله ودعاتها من الفالسفة واألدباء على ضرورة تغير نظام ال

  العصرى القائم على منجزات العقل فى العلوم الطبيعية واإلنسانية.

وكان من الطبيعى أن تنمو حركة الهسكاله، وأن تصل، فى النهاية، إلى حد المجابهة الكاملة مع       

  السلطة الكهنوتية وسيطرتها على كل وجوه الحياة اليهودية. 

ولو شئنا أن ننتقى من مأثورات حركة الهسكاله مأثورة تعبرعن هذه المجابهة الشاملة لفضلنا مأثورة       

ستيقظ يا شعب، رة التى وردت فى نهاية قصيدته " ايهودا ليف جوردون، شاعر الهسكاله الكبير، وهى المأثو 

  .١خارج بيتك" ". والتى يقول فيها مخاطبًا اليهود:"كن يهوديًا فى بيتك، إنساناً  ١٨٦٣

فهذه المأثورة تلخص جوانب المجابهة مع السلطة الدينية، حيث تكشف عن الهدف الرئيسى لحركة      

نحسارعن ممارسات اليهودى فى جوانب الحياة تقليص نفوذ الكهنة ودفعه إلى اال الهسكاله، والذى يتمثل فى

قس المحدود الذى كان غلب على دور رجال المختلفة، وتحديد هذا النفوذ فى نطاق الدور األخالقى والط

نفتاح الحياة البشرية على آفاق قوط سلطة اإلقطاع والدين معًا، واالدين المسيحيين فى الحياة األوربية بعد س

  المعرفة العقالنية، من ناحية، وعلى أفكار الوحدة القومية من ناحية أخرى. 

أن يأتى أدب الهسكاله، أو األدب المتعاطف مع دعوتها، ولقد كان من الطبيعى، فى نطاق هذا الهدف       

ستمالة العقول والعواطف إليه، كما نرى فى أدب ى، ليتسنى له الدعوة إلى الهدف وافى شكل وعظى أو تعليم

) القصصية أو ١٩١٧-١٨٣٥) القصصى أو فى أعمال مندلى موخير سفاريم (١٨٦٨-١٨٠٨فراهام مابو(

هتمام بالنفس اليهودية ع الوعظى فى أدب الهسكاله فإن اال. ونتيجة لهذا الطابفى أشعار يهودا ليف جوردون

وما تمر به من أشكال الصراع، فى أثناء عملية التحول من الطابع المعزول للحياة فى النطاق الدينى 

م فى هذا والجغرافى للجيتو إلى الطابع اإلنسانى المتفتح والمندمج فى أشكال الحياة الواسعة، كان شبه معدو 

قتحام تخترق ألبطال األدبيون يمثلون نماذج لالاألدب. فلقد كان التركيز كله على الهدف، وبالتالى كان ا

غير أبه بالمعارضة، أو أسوار الجيتو الداخلية والخارجية لتنفذ إلى العالم الواسع ومعارفه، ومباهجه، 

  والنفسى الموروث. جتماعى، وال معنية بتراثهاالعقلىاالعتراض الدينى، أو اال

                                                            
  .١٩٧٣قدس. دار  شوكين، يھودا ليف جوردون، أشعار بالعبرية، ال  `1 ١١
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ويبدو أن األهداف التى حققتها حركة الهسكاله، منذ نشأتها فى منتصف القرن الثامن عشر، كانت         

وهو العام الذى يؤرخ به لنهاية مرحلة  ١٨٨٠كافية على مدى زمنى يتجاوز قرنًا من الزمان حتى العام 

  .١الهسكاله الفلسفية واألدبية فى المصادر المختلفة

ندمجوا، إلى حد ال بأس على لغات الشعوب التى تجاورهم وا نفتح اليهود بالفعل خالل تلك الفترةفلقد ا        

  به، فى نظمها التعليمية والمعيشية. 

ولذلك، فلقد أصبح ملحوظًا فى األدب العبرى، فى نهايات القرن التاسع عشر، ميل جديد نحو العناية بالنفس   

وثة، النهائى من العقبات الداخلية المور الداخلية، وأشكال معاناتها فى سبيل التحرر اليهودية، وصراعاتها 

  ندماج التام فى حياة الشعوب األوروبية.والتى تعترض سبيل اال

لتحل،  ٢حقيقة، إن السنوات األخيرة من القرن التاسع عشر قد شهدت مولد األفكار "القومية اليهودية "      

محل الشكل الدينى السابق المتمثل فى فكرة المسيح المنتظر. وحقيقى، كذلك، أن شيوع  كشلل جوهرى للتمرد،

األفكار القومية كان إحدى ثمار نضال حركة الهسكاله، عندما عرضت اليهود لهذه األفكار التى كانت سائدة 

جتماعى الذى ال، مع ذلك، ضد الموروث الدينى وافى المجتمعات األوروبية. غير أن صراع النفس اليهودية

كان يحجبها  عن مخالطة العالم الواسع، كان مستمرًا. وهذا الصراع، وأشكاله األدبية، هو موضوع هذه 

  الدراسة. 

خترنا أعماله الكاشفة عن هذا الصراع وجوانبه، فإننا ألعمال األدبية لدى األديب الذى اقبل أن نعرض ل     

حلة األدبية، وما تميزت به من خصائص، ليكون هذا الوصف نرى من الضرورى تقديم وصف عام لهذه المر 

  نوعًا من التنوير والتقديم ألعمال هذا األديب، وهو دافيد فرشمان.

  خصائص األدب فى المرحلة التالية

  لمرحلة الهسكاله

القومى، أو  ير واكسمان وصفًا عامًا للخلفية المعيشية والثقافية التى نشأ فيها أدب اإلحياءيقدم البروفيسور مئ

أدب بعد الهسكاله كما نفضل أن نسميه، نظرًا لعدم تعلقه، ككل، بالفكرة القومية فيقول: "يتميز األدب العبرى 

بشخصية مركبة ومتنوعة، وهو يمثل العديد من التيارات واإلتجاهات وال  ١٨٨٠فى الفترة التى تبدأ بعام 

                                                            
١                                                                                                              

 R ibalow, m The Flowering of Modern Hebrew Literure, 1959,pp. 2527                                                                 
  
ين تعبير "القومية اليھودية" من المصطلحات الشائعة فى المصادر الصھيونية لإلشارة إلى األيديولوجية الصھيونية، وھويرد، ھنا، بين مزدوج  ٢

  لتسجيل تحفظنا التاريخى عايه.
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الشخصية العامة لهذا األدب. فهى، فى الحقيقة، تختلف األعمال التى تدخل فى نطاق الفن القصصى عن 

تمثل أدبًا أكثر ما يكون تعبيرًا عن التنوع ذلك ألن هذه األعمال األدبية تمثل فنًا خالقًا يعد بمثابة وعاء 

للتعبير عن الروح البشرية ذات األفق الواسع الذى يستوعب تباينًا وتغايرًا وألوانًا تختلف حسب الميل الفردى 

  المؤلف. وشخصية

اذج ولذلك فإنه من الصعب بمكان على مؤرخ األدب، أو الناقد، أن يصنف النتاج المتنوع تبعًا لنم      

تباع لهذا التيار أو ذاك، على الرغم من أن هذا التصنيف يتم،عادة، فى ومدارس، أو أن يقسم الكتاب كأ

ا النمط من اإلنتاج األدبى الذى نتناوله اآلداب العامة التى تتطور وتنمو تحت ظروف طبيعية. ذلك أن هذ

ستثنائية بل ه مرات عدة، قد نما فى ظل ظروف ابالبحث، والذى يزيد، من حيث الكم، على أدب فترة الهسكال

وغير طبيعية، فلم تكن هناك دائرة محددة من القراء التى كان يسعى الكتاب إلى إشباع أذواقهم، ولم تكن 

  هناك تقاليد أدبية، 

نفصال عن التقاليد األدبية التى شاعت فى فترة الهسكاله ولم تكن إلى اال ألن هذا األدب كان بدأ يجنحوذلك 

هناك منافع للنقد، وذلك ألن النقد الحقيقى لم يكن قد نما بعد. كذلك، لم تكن هناك، بوجه عام، مجموعة من 

تهدوا لتحقيقها فى قصصهم أو المبادئ أو األهداف التى يمكن أن ترشد الكتاب أو التى يمكن أن يج

رواياتهم. لقد كان هذا اإلنتاج طرازًا من األدب يجرى خلقه فى جو مشحون بالتيارات المختلفة، ولكن دونما 

  جذور فى حياة طبيعية راسخة.

وباإلضافة إلى هذا كله، فلقد كان هذا األدب مركبًا، نتيجة لحقيقة معينة وهى حقيقة المثقف اليهودى     

ن عادة، خاضعًا لتأثير ثقافتين: ألنه كان، عادة، يتقن لغات عدة. ولقد كان الكتاب، على نحو عام، الذى كا

خاضعين لتأثير اآلداب الروسية، واأللمانية، وبالتالى كانت كل اإلتجاهات التى تظهر فى تلك اآلداب 

ل أمام المؤلف األدبى تنعكس فى الفن القصصى العبرى. وقد كان من نتيجة كل هذه العوامل توفر المجا

إلتباع تيارين متعارضين، طبقًا لعمره، أو نتيجة للتأثيرات الثقافية التى يتعرض لها فى مراحل حياته المختلفة 
١.  

ختالفه عن أدب الهسكاله. من دب مرحلة ما بعد الهسكاله يظهر إاذا كان هذا الوصف العام ألو     

مختلفة عن تلك البيئة العقلية المحدودة التى كان يعيش فيها  تعرضه لتيارات مختلفة ووجود أدبائه فى بيئة

أدباء الهسكاله ويناضلون ضدها فى الوقت عينه، فإن تحديد خصائص المرحلة األدبية الجديدة يكشف، 

                                                            
١  Waxman,M., A History of Jewish Literature, Vol, 4,New York : 1960,P.31. 
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بوضوح، عن أن أهم خصائصها، وهى خاصة العناية بالفرد اليهودى وصراعاته النفسية الداخلية بين 

  وابته الدينية الموروثة.طموحاته اإلنسانية وك

  يقول واكسمان:

ثبت أن تحديد المالمح العامة للفن القصصى لهذه الفترة إنما ه عن ظروف إنتاج هذا األدب ي"إن كل ما ذكرنا

ل، ثالث خصائص للفن القصصى يمثل مهمة فى منتهى الصعوبة. ومع هذا، فإنه يمكننا أن نحدد، على األق

  خصائص هى:المرحلة. وهذه ال فى هذه

  التأكيد على حياة الفرد، أو التعبير عن الذات.- ١

  غلبة فن القصة القصيرة.- ٢

  غياب العنصر الوعظى أو التعليمى.- ٣

هذه الخصائص هى التى تمثل العالقة الفاصلة بين الفن القصصى فى هذه المرحلة وبينه فى المرحلة و 

  .١السابقة

فى فن القصة القصيرة. وتحمل، على نحو دقيق، هذه ونظرًا ألن أعمال األديب فريشمان تتركز     

الخصائص الثالث التى يصف بها واكسمان أدب المرحلة ككل، فقد يكون من المفيد أن نضيف، هنا بعض 

  ما يورده واكسمان فى تعليله لسيادة هذه الخصائص على أدب المرحلة، بقوله:

بير عن ذاتية الفرد. واألبطال األدبيون فى القصص التى كتبت خالل المرحلة الجديدة يجرى التع    

يمثلون أشخاصًا ذوى شخصيات متميزة وليسوا نماذج يدعو إليها العمل األدبى. فنحن نلمح فى أدب هذه 

ة، أن د، أو فترات من هذه الحياة، حقيقالمرحلة محاوالت لتصوير حياة فرد معين، أو حياة مجموعة من األفرا

وير هذه الحياة أو أنهم لم يخلقوا أعماًال مبدعة ولكن المحاولة والتأكيد على جميع الكتاب لم ينجحوا فى تص

  حياة الفرد كانا دائمًا، موجودين فى أعمال المرحلة.

 ولقد كان هذا التركيز على الفرد هو السبب غير المباشر فى غلبة القصة القصيرة.     

لى هيئة نماذج، والذين كانوا يهتمون وعلى عكس أدباء الهسكاله الذين كانوا يصوغون أبطالهم ع    

ار رغبتهم فى شحن الحياة اليهودية بالمعارف الدنيوية، وذلك من طريق اإلشارة المستمرة، فى أعمالهم هبإظ

األدبية إلى عيوب الحياة فى الجيتو، فإن الكتاب المتأخرين جاهدوا فى أن يكون عملهم فنيًا، وأن يعملوا 

  وا بها خالل النفس البشرية.بصيرتهم السيكولوجية وينفذ

                                                            
  .٣٣نفسه، ص  المصدر  ١
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ولهذا، فقد فضلوا القصة القصيرة، حيث النسيج األدبى أقصر وأنسب إلظهار مواهبهم، كذلك، فإن     

ستبعاد الميل نحو تعليم نحو الممكن من الدقة قد أدى إلى االرغبة فى تصوير الحياة العقلية لفرد معين على ال

  القارئ دروسًا أخالقية. 

ء الكتاب مهتمين بالدخول فى صراع مع عيوب الحياة اليهودية ذلك أن كثيرًاً◌ من ولم يكن هؤال    

ن كثيرًا من هذه الجوانب كان تم جوانب هذه العيوب كان جرى التعبير عنه فى أدب الهسكاله، فضًال عن أ

  ستبعاده وٕازاحته بتطور الحياة ذاتها.ا

ها األزمات الحياة اليهودية والتركيبة المعقدة التى خلفتومع ذلك، ال ينبغى أن نفترض أنه كان هناك رضا تام ب

على العكس، كان هناك إتجاه ملحوظ نحو التمرد على الحياة اليهودية. وهو إتجاه  بين كتاب الفن القصصى؛

  .١يبدو أكثر عمقًا لدى هؤالء الكتاب عما كان عليه عند كتاب الهسكاله

                                                            
  .٣٨المصدر نفسه، ص   ١
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  ريشمان، رسول الفن القصصى الجديدف

إطار المالمح السابقة التى يحددها واكسمان، كسمات أساسية ألدب ما بعد مرحلة الهسكاله،  فى    

ات إلى ذات الفرد اليهودى وما ) كأدب طليعى فى مجال االلتف١٩٢٢ – ١٨٦٠يظهر أدب دافيد فريشمان(

نعتاق حرر واالاصل مسيرتها على طريق التتمور به من صراعات وأشكال للتمزق والمعاناة اإلنسانية وهى تو 

من التركة العقلية والنفسية والمعيشية، التى خلفتها حياة الجيتو النمطية فى وضعها السابق على مرحلة 

الهسكاله، والتى ظلت آثارها باقية ومحفورة فى النفس اليهودية، عامة، وفى نفوس األجيال الجديدة، خاصة، 

ى ذلك الوقت، فى مجال دفع الجماهير اليهودية على الرغم من منجزات الهسكاله التى كانت تحققت، حت

  نحو الحياة الواسعة، ومباهجها، وفلسفاتها وٕاتجاهاتها السياسية، والفكرية، الخصبة والمتنوعة. 

ات ستشهاد على كتابعلينا، هنا، أن نثبت مالحظة حول اقتصارنا، فى استقاء الرأى واالولقد يتوجب     

ون سائر نقاد األدب فى مرحلة ما بعد الهسكاله، نتيجة لتميز كتاباته د واكسمان فنحن نفضل الرجوع إليه

النقدية بخاصتين: األولى تتمثل فى قدرته على النظرة الشاملة ألدب المرحلة الجديدة، وعدم سقوطه فى 

 نتقاءكالوزنر الذى يركز كتاباته على ا مصيدة التحيز النقدى التى تميز أعمال غيره من النقاد، مثل يوسف

األعمال األدبية التى تحمل األفكار "القومية الجديدة " فى الحياة اليهودية، والثانية تتمثل فى مقدرته على 

تقديم التقويم الذى تعتبره أكثر التقويمات صحة حول أهمية الذات اإلنسانية الفردية وصراعاتها دون التعامل 

ع صوب غاية عامة دونما التفاف كاف لمشاكل معها كمجرد أداة من أدوات العمل الصهيونى العام المندف

الذات الفردية وأشكال عنائها، وهو اإلتجاه الذى يميز كتابات معظم النقاد الذين أتيح لنا اإلطالع على 

  أعمالهم.

  ألعمال فريشمان: يقول واكسمان فى تقديمه

.. لحن جمالى ممزوج "كان دافيد فريشمان أول من عزف اللحن الجديد فى الفن القصصى العبرى الحديث

  بالتأكيد على الجانب السيكولوجى وتحليل الحالة العقلية والعاطفية ألبطال قصصه القصيرة.

"إن فريشمان يضع عالمة صحيحة فى األدب العبرى الحديث. ويمكننا القول أن كثيرًا من جوانب   

ن ترد إلى أعمال فريشمان التحسن والتطور التى طرأت على هذا األدب نحو خطوط أكثر جمالية يمكن أ

  .١وتأثيره فيمن تاله من أدباء 

                                                            
  .٤٧المصدر نفسه، ص  ١
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وفى الحقيقة، فإنه من الصعب على أى ناقد أن يخالف واكسمان فى تقويمه ألهمية فريشمان فى     

تاريخ التطور الجمالى لألدب العبرى الحديث. فلقد كان نشاط فريشمان األدبى متنوعًا، وشامًال، ولقد كتب 

، وأعطى القصة القصيرة فى العبرية شكلها الجمالى المؤثر، هنقدية ألدب الهسكال الشعر وقدم أعماالً 

والفعال، فى تصوير الشرائح النفسية ألبطالها مما كان شائعًا فى األدب الروسى، فى ذلك الوقت، عند 

  رة القصيرة، من أمثال تشيكوف. يأقطاب القص

البصيرة السيكولوجية النفاذة إلى أعماق بطله ويمكن للقارئ أن يالحظ فى أعمال فريشمان موهبة     

  والتى يالزمها قدر كبير من دقة المالحظة ورصد خلجات الفرد وأشكال معاناته. 

ولعل أحد الجوانب الجوهرية التى ينبغى اإلشارة إليه حول دور فريشمان فى تاريخ األدب العبرى، هو     

قد ظهر فريشمان فى وقت لم يكن أثر الرؤية الوعظية ذلك الجانب الخاص بتوقيت بداية نشاطه األدبى. فل

  التى ميزت أدب الهسكاله قد شحب فى األدب العبرى.

لقد جاء فريشمان كرسول وداعية لنمط جديد من الفن القصصى يحتل الفرد فيه الموقع المركزى،     

اله الوعظيين، والذى ميز، ويلعب فيه الكاتب دور المراقب أكثر من دور المشارك الذى كان يميز أدباء الهسك

  ستخدموا كذلك النبرة الوعظية عينها فى صياغة أعمالهم الفنية. ك، أدباء الحركة القومية الذين ابعد ذل

ثرنا أن نطلق على فريشمان صفة الرسول الداعى إلى نمط مغاير لما هو سائد فى بيئته من طرز ولهذا آ

ة الداخلية لألبطال، رجاًال ونساء، موقعًا أكثر أهمية عن أدبية، وهو نمط القصصى الذى تحتل فيه الحيا

  عالقاتهم الخارجية وبيئتهم الظاهرة.

ومما ال شك فيه أن نشأة فريشمان وطبيعة ثقافته كانت ذات أثر حاسم فى بلورة إتجاهه األدبى هذا، فلقد كان 

، فقد كان والده من هودى فى "اليشيفا"تعليم الدينى اليواحدًا من الكتاب القالئل الذين لم يمروا بمرحلة ال

كبيرة، وهى  المستنيرين الذين يفضلون تنشئة أبنائهم تنشئة عصرية، وكذلك، فإن نشأته فى مدينة صناعية

  ثارها فى عقليته.مدينة لودز قد طبعت آ

ته والتى لقد نشأ فريشمان بين طبقة التجار اليهود فى هذه المدينة، وهى الطبقة التى تنتمى إليها أسر     

كانت تحررت، بالفعل من السكنى ضمن أسوار الجيتو الداخلية والخارجية. ولقد تلقى فريشمان فى صباه 

تعليمًا خاصًا فى اللغات األوروبية وأتقن الروسية واأللمانية. ومع ذلك فإنه لم يفتقر إلى التعليم اليهودى، 

تطاع، من خالل ثقافته الحديثة، أن يطور تلك سغير منتظم، دروس العهد القديم وا حيث كان يتلقى، بشكل

  اللغة القديمة وأن يطوعها للتعبير عن متطلبات الحياة العصرية.
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وهكذا دخل فريشمان إلى مجال اإلنتاج األدبى مزودًا بالمعارف الحديثة ومحيطًا بإتجاهات اآلداب     

ة وما تحمله من تعاليم وأخالقيات وشرائع، الكالسيكية والمعاصرة، من ناحية ومرتبطًا بشاعرية العبرية القديم

  من ناحية أخرى.  

تركز إنتاج فريشمان، على نحو رئيسى، فى فن القصة القصيرة، وتتميز قصصه بالحجم المحدود،     

فأطولها ال يزيد على خمس وثالثين صفحة من القطع الصغير وهى فى معظمها، تمثل ما يمكن أن نسميه 

ستكتشات يصف حياة البطل. وفى هذه اإلة واحدة، أو حول لحظات معينة، من "إسكتشات" تدور حول حادث

فريشمان ويحلل اللحظات التى يختارها من حياة أبطالها تحت ضوء وهاج ينير أدق اإلعتالجات والتجاويف 

  فى نفوس أبطاله. 

سكتشاته، د انية، التى يختارها موضوعًا ألحوفى معظم الحاالت، كانت الشرائح النفسية، أو الزم    

تتعلق بالصراع الدائر فى نفس البطل بين العواطف الجياشة والرغبات المتدافعة فى مباهج الحياة وآفاقها 

  جتماعية، من ناحية أخرى.وبين التقاليد وميول التدين واالرتباط بالعادات اال الواسعة، من ناحية

له فاإليحاء بواقعية الحدث الذى ختيار أبطاصص فريشمان أنه لم يكن يعانى فى اويشعر قارئ ق    

يحلله فريشمان يكون، عادة، من الوضوح بحيث يدرك القارئ أنه يقرأ عن أشخاص طبيعيين يعانون المأساة 

عن حياة البشر  ص الشريعة الموسوية التى حاولت فصلهماة اليهود، منذ بدأ صراعهم مع نصو الخالدة فى حي

    هم أو التأثر بثقافاتهم ودياناتهم وعاداتهم المعيشية.متناع عن التزاوج معالمحيطين بهم واال

بية باإلضافة إلى و وترجماته من اآلداب األور  ى أعماله الكاملة التى تضم أشعارهويمكننا أن نميز ف    

قصصه القصيرة، بين مجموعتين ريئسيتين من إسكتشاته، من حيث الدافع فى المجموعة األولى، يبدو الدافع 

باء لنفسية والقيمية التى يعانيها اآلالصراع المأساوى لدى أبطالها كامنًا فى خيبة األمل ا الذى يحرك خطوط

الذى ينشأون عليه هناك، جتماعى هم وأبنائهم عن النسق الدينى واالاليهود فى الجيتو، نتيجة إلرتداد أطفال

أحضانه يحاولون إشباع أشواقهم  ستسالمهم لجاذبية إغراء العالم الواسع خلف األسوار فيندفعون إلىونتيجة ال

  إلى الحياة المليئة بالمتعة والمباهج واألضواء. 

سكتشات أو القصص لنتبين من خالل مضامينها طبيعة هذا هذه المجموعة نختار ثالثة من اال ومن    

قصص الصراع المأساوى بين أحالم الصغار وموروثاتهم الدينية التى يرمز إليها أباؤهم وأمهاتهم. وهذه ال

هى:" فى يوم عيد الغفران". و" صالة الموتى". و" تالوة عيد شفوعوت". أما المجموعة الثانية، فيبدو الدافع 

جتماعى القادر على شل النفس البشرية وٕاصابة ها كامنًا فى الموروث الدينى واالالمحرك لنوع الصراع في

ير الذات، إذا ما فرضت نفسها وخرجت إلى رغباتها وشهواتها باإلحباط أو تحويلها إلى مجلبة للندم وتدم
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مجال التحقيق. ومن هذه المجموعة نختار ثالثًا من القصص لتمثيل المجموعة وطبيعة ما تقدمه من أشكال 

للصراع. وهذه القصص هى: "الرجل وغليونه". و"صندوق الحاخام مئير، صاحب المعجزات"، و" حكم الشرع" 
١.  

  المجموعة األولى:

ة مأساوية فى حياة أرملة يهودية الغفران، تدور الحبكة فى القصة األولى حول حادث فى يوم عيد    

دينية فيه، وتفرغ حياتها لتربية ابنتها الوحيدة، سمها سارة تعيش فى الجيتو وتتوافق مع قوانينه وتعاليم الحياة الا

لتحاق بفرقة هجر الجيتو واال بتها الصوتية إلىبنة تجتذبها أضواء الحياة الواسعة وتدفعها موهغير أن اال

األم فى إحدى ليالى عيد  غنائية شهيرة، وبعد مرور وقت طويل على هروب الفتاة، يتصادف أن تشاهدها

ار فلقد غلبها موروثها ختيشهيرة. ولم يكن أمام األرملة من اعتبارها مطربة باها ءوهى تؤدى غنا الغفران

وانين الديانة اليهودية بالغناء فى ليلة عيد الغفران، لتقتلها بسكين بنتها، التى إنتهكت قالدينى، وانقضت على ا

بنتها، غير أن األم التى تنجو تقديرًا لدافعها الدينى فى قتل ا وتقدم األم إلى المحاكمة ويصدر الحكم ببراءتها

ال من العقاب الخارجى تسقط فى دوامة عقاب الذات، فتصاب بالخبل وتهيم على وجهها فى الطرقات ب

  هدف. 

بنة تعيشان نى للحدث على نحو موجز فاألم واالوتبدأ النقطة األولى فى القصة بوصف المسرح المكا    

فى مدينة جرادو التى يقسمها نهر وارسو إلى قسمين، يمثل كل منهما عالمًا مختلفًا عن اآلخر، جرادو 

رات الحياة فيه بطيئة وكئيبة وخالية من القديمة، حيث تعيش  البطلتان، تمثل الجيتو المعزول الذى تنساب تيا

المتع والطموح والمباهج. وجرادو الجديدة مقر سكن النبالء البولنديين، حيث تتميز الحياة بإيقاع يردد أصداء 

  األغانى والموسيقى والمباهج العصرية. 

الم الواسع عالمان ويتضح من هذا التقسيم الجغرافى للمدينة رؤية فريشمان للعالم اليهودى المجاور للع    

اسع يعنى، بالنسبة إلى العابر االنفصال التام عن متجاوران ولكنهما منفصالن وعبور النهر صوب العالم الو 

  رتكب الخطيئة الكبرى التى يستحق عليها فقد حياته. عالمه القديم؛ وفوق ذلك، فإنه يعنى أنه قد ا

متكرر فى حياة فتيات الجيتو وصبيانه.  وما يحدث الستير الصغيرة فى القصة يبدو وكأنه حدث    

ذلك أن الفتاة تعبر القنطرة الفاصلة إلى المدينة الجديدة فى أحد األيام، لتبيع بعض السلع التى تصنعها أمها 

فى فندق موسى حيث كان النبالء البولنديون يتجمعون للشرب. وهناك ينفتح لها عالم جديد. عالم من الغناء 

لى الحياة ج، راحت الفتاة، وهى التى تضم بين جوانحها موهبة غنائية وموسيقية، تنجذب إوالموسيقى، وبالتدري

                                                            
  .١٩٧٤أبيب : دار يحذاف،  -دافيد فريشمان، أعمال بالعبرية، تل  ١
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أمضت األم أيامًا عديدة تبحث عن ختفاء بال عودة. و فيه من منزل أمها، اختفت الجديدة، حتى جاء يوم ا

  ستسلمت ألحزانها. تى فقدت األمل فى العثور عليها وابنتها. حا

قت بدير الراهبات المسيحيات الذى قادها إلى مدرسة للموسيقى. ومن هناك لتحأما الفتاة، فقد ا    

  صعدت إلى خشبة المسرح، حيث سحرت عشاق غنائها من البولنديين.

تى ومضت سنوات، تشاغلت الفتاة خاللها بالغناء واإلعجاب عن حنينها ألمها وعالمها القديم. ح    

على األم تدينها وتمر بها  تهكة حرمة أقدس أيام العالم، ويغلببنتها تغنى، منيجئ اليوم الذى ترى فيه األم ا

بنتها التى تسعد البولنديين قية تكتنفها نوبة سخط هائلة على احتضان عميق لمسئوليتها كيهودية تلحظة ا

الدينى، تستل األم سكينًا وتذبح نتصار الموروث ل أحدهم أباها من قبل. وفى لحظة ابغنائها، وهم الذين قت

تها لتنقضى اللحظة كلمح البصر وتأتى اللحظة التالية المشحونة بعواطف األمومة التى تزلزل نفس األم بنا

وبحملها إلى عالم الخبل وفقد العقل، لتمثل المأساة الناجمة عن صراع النفس اليهودية بين موروثاتها الجامدة 

  وعواطفها الطبيعية واضحة تجاه القارئ. 

لقضية الثانية نفس خطوط الصراع فى القصة السابقة، من خالل تفاصيل "صالة الموتى" تقدم ا    

مختلفة. فهى قصة فتاة يهودية أخرى تهجر الجيتو تاركة أباها األرمل وهاربة إلى العالم األوسع لتتزوج 

ترض منه نعقد بينه وبينها رباط المحبة خالل زياراته ألبيها المرابى ليق" يملك المدينة التى تقيم فيها وا"كونت

  ما يلزمه من مال.

ويبدو أن شخصية األرملة واألرمل فى القصة السابقة وقصتنا هذه ترمز عند فريشمان إلى شئ ما : عله 

يكون التشديد على معنى العزلة والكآبة التى يعانى منها ساكن الجيتو اليهودى المتزوج من شرائعه وحدها، 

  بعيدًا من كل المباهج. 

يتو، إذن ليس سعيًا وراء الموسيقى والغناء ولكن سعيًا وراء جوهر الحياة اإلنسانية، تهجر الفتاة الج    

ستعداده للتضحية بكل ذهبه وماله من أجل سعادتها، إّال أن لمحبة. ورغم إعزاز األب البنته واوهو العشق وا

  تدينه يغلب عليه عندما تعود إليه طالبة الصفح ومباركته لزواجها. 

نته الوحيدة العزيزة إيثارًا للشرائع وقوانينها الصارمة التى تحرم الزواج المختلط. ولكى بيطرد األب ا    

يدفن األب أحزانه التى تفجرت فى نفسه بعد طرد إبنته، يهرع إلى حجرة صالته ليصلى عليها صالة الموتى. 

الفتاة من مرحلة طويلة وبالطبع، فإن هذا الطقس الوهمى لم يقف على حنين األب إلى فتاته. فبعد أن تعود 

رامة الشريعة إلى قصر زوجها فى مسقط رأسها، يسعى األب إليها وقلبه مشتعل بالشوق والحنين الذى هزم ص

بنة هى التى تطرده هذه المرة، ليعود إلى بيته فى الجيتو مهمومًا كسير النفس أليام فى رأسه. غير أن اال
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نقياده للحظة معينة لتعاليم الشريعة معاناته التى ولدها احيد لعذابه و قليلة تفيض بعدها روحه كمخرج و 

  الصارمة، وهو األمر عينه الذى يحدث لألم األرملة فى القصة السابقة 

    

  

  وة عيد شفوعوت":     "تال 

وٕاذا كان الخبل، أو الموت هما المخرج بالنسبة إلى األم واألب فى القصتين السابقتين، فإن القصة     

البطل ومكوناته الدينية، وهو مخرج  ًا ثالثًا يبدو، هو اآلخر، طبيعيًا ومتفقًا مع شخصيةالثالثة تقدم مخرج

ة الثالثة، عندما ث المأساة التى تقع لألب فى القصإجترار المأساة وربطها بالتالوات المقدسة، وكأن أحدا

  وقوعها فى الكتب الشرعية. يهجر أبناؤه جميعًا حياتهم فى الجيتو أحداث مقدرة سلفًا، ومسجلة مقدمًا، قبل 

يقيًا للصراع بل وسلواه، ولكن العزاء والسلوى، هنا، ليس حًال حق هفى هذه التالوات يجد األب عزاء    

  حزان الرجل ووسادة تستقبل دموعه. هما مجرد مخرج أل

الفنى، والقصة بهذا التركيب تتطابق، تمامًا مع عنوانها "تالوة عيد شفوعوت"، ومن خالل هذا الشكل     

يعرض فريشمان تفاصيل الحدث وشكل المأساة التى يعيشها األب. ففى الليلة األولى من ليالى عيد شفوعوت 

يجلس األب اليهودى األرثوذكسى ليتلو التالوات المقدسة المقررة فى كتب الصلوات لهذه الليلة من العيد 

وقلنا  لسيدنا أن لنا أبًا وة من سفر التكوين:"دأ األب بتاللتستدعى فى ذاكرته شريط المأساة التى مرت به، يب

بنه أمه وأبوه يحبانه". ويتذكر األب اهرمًا وطفًال صغيرًا ولد له فى سن متأخرة ومات وبقى هو وحده ألبيه و 

األصغر الذى كان آخر من يهجر البيت، كما فعل إخوته من قبل، وتتجمع فى نفس الرجل مشاعر الحزن 

لتحق بمعابد أخرى غريبة، تاركًا ألبيه مشاعر الفراغ والحسرة لفقده. هجر دينه وا فقد ابنه األصغر الذىل

). ٣- ١٩ ويعود الرجل إلى التالوة : "ليوقركل منكم أباه وأمه ولتحفظوا شريعة السبت وتصونوها". (الويين،

ط ضئيل من الكبار يتمتعون بقس وتستدعى هذه الكلمات ذكريات حزينة فى نفس الرجل. فلقد كان أوالده

نتهاك شريعة السبت، ثم لوا إلى المدينة الواسعة. وهناك اعتادوا على احترام له ولمعتقداته، فهجروا بيته ورحاال

تبعهم أخوهم األصغر لتقل خطاباته يومًا بعد يوم. ويتذكر األب يومًا كان يتفرج خالله على عملية شنق 

بنه األصغر ويسقط هو وزوجته لى منصة الشنق هو اآخر الصاعدين إبعض الثوار البولنديين ليكتشف أن 

الواقفة إلى جواره على األرض فى حالة إغماء، يفيق هو منها، غير أن زوجته ال تفيق إلى األبد. ويعود 

الرجل إلى التالوة : " وقالت راعوت حيثما تذهبين سأذهب وحيثما تسكنين سأسكن ال يفرقنى عنك سوى 

بنة تربت على تقديسه كانت لديه هو اآلخر ا ويعود الرجل إلى ذكرياته. فقلد). ١٧-١٦- ١الموت" (راعوت، 
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ومحبته، ولكنها لم تكن محصنة ضد سهام الحب، وكان حبيبها غير يهودى. إنها لم تعبر الخط الفاصل بين 

 تفقد الجيتو وبين الحياة الواسعة، ولكنها فضلت أن تموت مع حبيبها غرقًا، حتى ال تنتهك الشريعة وحتى ال

  حبيبها.

حتفال الدينى وينحى قبل الجيتو صباح العيد بجو من االموعد التالوة ويست وينتهى ويطلع الفجر    

الرجل أحزانه جانبًا ويبسط تجاعيد الحزن المرتسمة على وجهه طوال الليل. فهذا صباح الرب قد جاء، 

الرجل لقارئ من هذه النهاية للقصة أن أحزان والحزن فيه ممنوع بأمر الشريعة، وال يكون المعنى الذى يتلقاه ا

نزاحت عن نفسه، أو أن الطمأنينة قد حلت فى نفسه بشكل نهائى، ولكن المعنى الذى نتلقاه هو أن الرجل قد ا

تجدد مأساته الداخلية فى نفسه مع تحكام الشريعة، لعواطفه صباح يوم العيد، مراعاة ألكان عليه أن يجمد 

  الوة من جديد. حلول الليل وبدء الت

  المجموعة الثانية:

إذا كانت القصص الثالث التى تمثل المجموعة األولى تكشف، فى وضوح، عن ذلك الصراع المدمر     

 ار الجيتو والنفاذ إلى خارج حدودهقتحام أسو يجة لجسارة أبنائهم وبناتهم على ابنفوس األباء واألمهات، نت

انية التى نعرض بعض قصصها فى الحيز التالى تمثل ذلك الصراع الجغرافية، والعقلية، فإن المجموعة الث

الذى ينشأ داخل الفرد بين رغباته وشهواته الطبيعية، من ناحية، وبين مكوناته العقائدية الموروثة، من ناحية 

  أخرى. 

شتهر فى الجيتو بتقواه حول صراع يستولى على حاخام فاضل ا"الرجل وغليونه": تدور هذه القصة     

خصب لحظات تفكيرة تصفو له ن سائر زمالئه من الحاخامات. كان الرجل يجب التدخين، وكانت أمتع وأبي

  ن غليونه، غير أن الرجل كان يكف نفسه عن هذه المتعة فى األوقات المقدسة. وهو يدخ

يب، بعد مكابدة ومقاومة تجاه ى الرجل شهوته إلى التدخين، ويستجفى أحد أيام السبت، تتسلط عل    

بعد بضع أنفاس من الدخان، يتسلط عليه الندم  ،الشهوة الجارفة، فيشعل غليونه ويبدأ فى التدخين، غير أنه

لتزامه الصوم لفترة طويلة، تكفيرا عن نوبة من البكاء المرير. ويعلن اعتكافه وا لمخالفة الشريعة، فيسقط فى

بين  رهالتدخين فى األيام المقدسة حتى يشيع أمذنبه. وبعد فترة الندم، يعود الرجل، مرة تلو المرة إلى زلة 

  هم. ى نبذه، ثم طرده من حياتهم ومن حيسكان الجيتو، فيجمعوا عل

نعتاق الرجل معقوًال وال ل من معتقداته الجامدة. ولم يكن اوكانت لحظة الطرد هى لحظة العتق للرج    

فلسفات اإللحادية، ويتوج تمرده بإرسال ة والوسطيًا، بل كان اإلتجاه المناقض تمامًا. فلقد تحول إلى الهرطق

  بنه إلى المدارس العلمانية ليعتقة، هو اآلخر، من الجيتو ومعتقداته. ا
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  ير صاحب المعجزات:صندوق الحاخام مئ

ختبارات أشد تصارعًا وتمزيقًا ق ذاته من الصراع، ولكن من خالل اتصور هذه القصة الشكل الساب    

قبل أن يتصدق ناة الجوع وآالمة، امع ها يومًا بعد يوم حتى يتالشى. وتبدأ فىلنفس البطلة، فالصراع دخل

  عليها أحد المحسنين بما يسد جوعها.

مة أيامًا، أعجزت المرأة عن مقاومة فكرة الحت لها لتحل إحدى نوبات الجوع، الذى تمتد اآل وفى    

ر، صانع المعجزات، لتسرق منه ير صندوق النذور الخاص بالحاخام مئمشكلة جوعها، فقد فكرت فى كس

  بضعة بنسات محدودة تكفى لشراء رغيف من الخبز يقيها أوجاع الجوع. 

بعد مقاومة طويلة، تنهار فى المرأة تقواها الموروثة، فتقدم على كسر الصندوق وتأخذ ماتحتاجه     

ة إلى موقع السيطرة فى نفسها، لشراء الرغيف، وبعد أن تشترى رغيفها وتخلو إليه، تعود التقوى والتعاليم الديني

وتتعرض نفسها إلعصار هائل من الندم واإلحساس بالخزى، كلما نظرت إلى الرغيف، ولم يكن هناك من 

شترته ا دون أن تتذوق طعم الرغيف الذى امخرج من هذا الصراع الممض سوى أن تسقط المرأة مغشيًا عليه

  بالبنسات المسروقة.

  حكم الشرع:

ة، األخيرة التى نعرض لها خطوط الصراع السابق ذاته بين عواطف اإلنسان ونوازعه تقدم هذه القص    

الطبيعية وبين أحكام الشريعة الصارمة ونفوذها المفروض على الفرد من الداخل والخارج. ويقدم الصراع من 

  خالل موضوع أو تجربة إنسانية مرفهة وحساسة. 

زاز وتحاب وحرص لمدة عشر سنوات. سنوات م رجل عاش مع زوجته فى إعفالقصة تصور اآل    

ابعة من عالقة الزواج الخصبة والمستقرة. غير أن حكم الشرع ينقض من خارج مليئة باألمان والطمأنينة الن

الزوجين شرسًا وحازمًا فى هجمته. فالقاعدة الشرعية تلزم الزوج بتطليق زوجته، ما لم تلد له أطفاًال خالل 

سيف الشريعة، هنا، يرفعه المجتمع ووالد الزوج فى ضرورة وٕاصرار ووعيد حتى عشر سنوات من الزواج. و 

ته ويكاد يوقن أن يتسلل النصل إلى أحشاء الزوج ويفرض نفسه على إرادة الرجل. والرجل ما يزال يحب زوج

 ستمرار حياته معها، ولكن حكم الشرع ينفذ. ويطلق الرجل زوجته. ويطلق معها سعادتهسعادته معلقة با

وسعادتها، وال يبقى له من مخرج نفسى سوى أن يردد، بال وعى، بين الفترة واألخرى، عبارة ال تعزيه فى 

  شئ:"لقد كان هذا حكم الشرع".

والقصة، فى نسيجها المشدود، والموجز، والحكم، تنقل إلى القارئ رسالة السخط على نصوص الشريعة 

  ، وتحيل ذاته إلى أنقاض وشظايا متضاربة. اليهودية الجامدة التى تعاند اإلنسان وسعادته



  ١٩صفحة  –الدين والدنيا فى اسرائيل 
 

بات إلنشاء فلقد كان أدباء الهسكاله، من قبل، يتخذون من مثل هذه األحداث فى الجيتو مناس    

نعتاق اليهودى من القوقعة المفروضة عليه، والتى يحملون ية التى يدعون فيها إلى اظأعمالهم األدبية الوع

  ريعة وصرامتها التى ال ترحم. فيها حمًال مباشرًا، على جمود الش

أما عند فريشمان، فالتجربة اإلنسانية تقدم إلينا بعناصر الصراع مكتملة ويترك لنا األديب، مع ذروة     

كل مأساة أو نهاية كل قصة، السؤال مفتوحًا لنجيب نحن عليه. والسؤال هو: لماذا يستسلم اليهودى لشريعة 

؟ هل يخشى كهانها، أم أنه يستسلم تحت ه إلى التنكيل باألخرينانيته وتدفعأحكامها ضارية تنكل بإنس

  تصورات القداسة والتميز الذى تضفيه هذه الشريعة على أصحابها؟.
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  اإلتجاهات التفسيرية

  ألدب عجنون

  ◌َ دراسة نقدية فى مناهج التفسير

  إطار الدراسة والهدف منها

، مجرى بحوث أمريكية ١صاص العبرىجرى البحث العربى حول أدب شموئيل يوسف عجنون، الق    

وعبرية وأوروبية عديدة فى تفسير أعمال األديب ومرماها على أنها أعمال تهدف إلى الدفاع عن القيم والهوية 

اليهودية الدينية، فى مواجهة تيار األدب العبرى العلمانى الذى ساد لوحة هذا األدب مع مطلع القرن العشرين 

 ا. وهو ما يعنى أن الباحثين العرب لم يلتفتو ٢فى إتجاه القومية اليهودية العلمانية وراح ينمو إلى يومنا هذا 

بعد ألى تيار نقدى معاكس ينظر إلى أعمال عجنون على أنها واقعة فى إطار علمانى يعادى القيم الدينية 

  اليهودية.

كاملة لدراسة أدب إن الهدف من هذه الدراسة إنما يتمثل فى محاولة الوصول إلى رؤية نقدية مت    

عجنون وفهمه فى ضوء التضارب الواضح بين المدارس النقدية والتفسيرية التى تكونت حول أعماله حتى 

سات النقدية التفسيرية حول أدبه وٕابداء الرأى فيها وٕاتخاذ موقف رااليوم.. وذلك من خالل دراسة تراث الد

  نقدى متكامل يتسق مع طبيعة أدبه. 

هذه القصاص وتضخمها كميًا، تراكمت األعمال النقدية وبخاصة التفسيرية حول  فمع تراكم أعمال    

قصصه وتعددت إتجاهات  التفسير وما عادت تقف عند حدود المجرى األول الذى يرى فيها دفاعًا عن القيم 

لقوس من التفاسير تبدأ فى طرف االدينية اليهودية، لقد إتسع قوس التفسير حول أدب عجنون ليشمل مدرجًا 

عتباره (أديب القيم اليهودية) وتنتهى إلى إعتباره (أديبًا مارقَا) عن هذه القيم ومنحازًا إلى الموقف العلمانى با

اسير نقدية أخرى المناقض لها على أقصى الطرف الثانى من القوس.. وبين هذا الطرف وذاك، تتوسط تف

لدينية اليهودية ونقائضها على قدم المساواة، ويذهب عتباره كاتبًا (متناقضًا) يعرض القيم ايذهب بعضها إلى ا

بعضها اآلخر إلى إعتباره (مراقبًا) لحالة الصراع بين القيم اليهودية ونقائضها العلمانية من خالل موقف 

                                                            
شموئيل يوسف عجنون قصاص عبرى إسرائيلى يعتبرفى مرآة النقد اإلسرائيلى والعالمى  عميد القصاصين فى األدب العبرى الحديث. حصل على   ١

  م. ١٩٧٠وتوفى عام  ١٨٨٨م. ولد عام  ١٩٦٦األدبية فى إسرائيل وحصل على جائزة نوبل للسالم عام اھم الجوائز 
أنظر على سبيل المثال محمود عباسى : الكاتب العبرى الحائز على جائزة نوبل يوسف عجنون ، حياته وانتاجه ونماذج من قصصه ، مراجعة   ٢

  ، حيث يصنف المؤلف أعمال عجنون على أنھا تدافع عن القيم اليھودية الدينية.١٩٨٦شرق شفا عمرو، وتقديم البروفيسور شموئيل موريه، إصدار: الم
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تعاطف مع الجانب الدينى، ويتجه بعضها إلى إعتباره مراقبًا متعاطفًا مع الجانب العلمانى فى هذا الصراع 

  أعماله األدبية. الذى تصوره 

  ومن هنا سنقسم هذه المعالجة إلى المباحث التالية:     

المبحث األول: ويعنى بإبراز أهمية التراث النقدى حول أدب عجنون والذى بلغ حجمًا ضخمًا      

وأصبح جزءًا من أدب عجنون ال ينفصل عنه يقود النقاد والقراء معًا فى فهم األعمال األدبية، بل وينوب عن 

  ءتها أحيانًا. قرا

المبحث الثانى: ونتعرض فيه بالرصد والتسجيل والنقد لمنظور مدرسة التتويج النقدى لعجنون كأديب     

  للقيم اليهودية من خالل أعمال أشهر النقاد فى هذه المدرسة.

دينية عالج فيه منظور اإلتجاه النقدى الذى يرى فى عجنون أديبًا مارقًا عن القيم الالبمحث الثالث: ون    

  ومعاديًا لها ثم اإلتجاه الذى يرى فيه أديبًا يتصارع فى أعماله قطب اإليمان والتدين مع قطب التوتر والتمرد.

تفسير أعمال عجنون من خالل نقطة ارتكاز منبثقة من المبحث الرابع: وفيه نقدم منظورنا المنهجى ل    

ضية الدين يجمع بين الموقفين النقيضين أعمال كما نفهمها تؤكد أنه كاتب ثنائى الموقف من ق طبيعة

  بالتبادل فى أعماله على قدم المساواة.



  ٢٢صفحة  –الدين والدنيا فى اسرائيل 
 

  

  المبحث األول:

  وحدة الظاهرة األدبية النقدية ودالالتها

ستهدفت مام تراث الدراسات النقدية التى امن األمور الدالة داللة جوهرية على أهمية التوقف المتأنى أ    

اهها من القضايا الدينية.. أن نعلم أن هذه الدراسات التى صاحبت إنتاج تفسير أعمال عجنون وتحديد إتج

رتبطت بإنتاجه األدبى، سواء الفلسطينية األولى عندما جاء يع مراحل إقامته الجغرافية التى اعجنون فى جم

 ١٩١٢) أو األلمانية عندما ترك فلسطين وعاش فى ألمانيا (١٩١٢-١٩٠٨من بولندا إلى فلسطين أول مرة (

)، قد ١٩٥٧ -١٩٢٤) أو الفلسطينية األخيرة عندما عاد إلى فلسطين وبقى فيها آلخرعمره (١٩٢٤ -

تكاثرت تكاثرًا هائًال سواء فى اللغة العبرية أو اللغات األوروبية على إمتداد مسافة زمنية تقارب القرن منذ بدأ 

سالة كاملة للدكتوراه قد أعدت أخيرًا وحتى اآلن، لدرجة أن ر  ١٩٠٨عجنون النشر األدبى المعترف به عام 

و  ١٩٠٣فى الجامعة العبرية حول صورة عجنون فى مرآة األعمال النقدية التى صدرت فقط فيما بين عامى 

إليه الدراسات النقدية ، كتبتها الباحثة (يهوديت هليلى).. وهو ما يكشف عن الحجم العام الذى وصلت ١٩٢٤

  حتى يومنا هذا. حول أعماله

قدية هائلة الحجم أضحت تصاحب األعمال األدبية لهذا القصاص مغزى هذا إننا أمام أعمال ن إن    

وتمثل مفاتيح لقراءتها وفهمها وٕادراك معانيها ومراميها.. أى أن األعمال النقدية أصبحت تكون جزءًا عضويًا 

على الترابط بين تراث من أعمال األديب ال تنفصل عنها من حيث تأثيرها على قراء العبرية. وليس أدل 

األعمال النقدية وبخاصة التفسيرية وبين أعمال عجنون.. من أن أ.ب. يهوشع، أحد كبار الروائيين 

عن  ية النقدية قد أوضح فى مجال حديثهالمعاصرين اليوم فى العبرية والذى تأثر كغيره بظاهرة عجنون األدب

ص عجنون فى حد ذاتها عليه، بل أنه يتحدث عن مدى تأثره كأديب بعجنون (أنه ال يتحدث عن تأثير قص

  . ١تأثير الكتابات النقدية التفسيرية التى صدرت حول هذه األعمال )

نتباه إلى درجة التأثير الهائلة التى تمارسها األعمال النقدية حول عجنون على وهى حالة تستدعى اال    

  ى حد سواء. تصورات األدباء والقراء عن إتجاهاته المضمونية والفنية عل

لقد أفرد (برزيل هليل)، أستاذ األدب العبرى بجامعة بارأيالن فى مقدمته الضافية التى قدم بها ألعمال       

نقدية كتبها أربعة وعشرون أستاذًا وباحثًا وناقدًا لألدب العبرى وصفحات كاملة للحديث عن تأثير األعمال 

أعمال عجنون على القراء العاديين أو طالب العلم والقراء  النقدية، وبخاصة التفسيرية، التى تراكمت حول
                                                            

  .١٤٠، المقدمة ص ١٩٨٢ھليل برزيل، شموئيل عجنون، مفحار مأماريم عل تيسيراتو، عم عوفيد،   ١
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األدباء فى العالم اليهودى عامة وفى إسرائيل خاصة.. وينتهى برزيل إلى تقديم حقيقة هذا الترابط العضوى 

الذى صار حقيقة مقررة (لدى أصحاب العبرية والباحثين) بين أعمال األديب واألعمال النقدية التفسيرية فى 

قد أدى إلى تحويل مركز الثقل من المطالعة لقصة أو رواية من  –أن تشعب التفسيرات ألعمال عجنون قوله 

إن عجنون اليوم ليس  –أعمال عجنون دون وسيط إلى التعمق فى هذه القصص والروايات بمساعدة التفسير 

   ١أديبًا يقرأ، بل هو أكثر من ذلك أديب يدرس.

رزيل تزداد وضوحًاً◌ إذا وضعنا فى حسباتنا أن قراءة أدب عجنون إن داللة هذا القول من جانب ب    

ليست مسألة يسيرة سواء من الناحية اللغوية المطرزة بمأثورات تراثية تحمل طابع اللغة العبرية الوسيطة 

فى  السائدة فى المدراشيم (كتب التفسير الدينية) أو من ناحية الطابع اإللغازى الرمزى أو األليجورى (الكنائى)

ستيعاب دون مفسر يقوم بدور يها ومسالك شخصياتها وتركيبها لالبناء الكثير من القصص وعدم قابلية مغاز 

الوسيط بين العمل األدبى المعقد وبين القارئ أو األديب أو الدارس. وليس أبسط مثاًال على ذلك من قصة 

لمفسرين بين كونها قصة حب عادية يمين اإلخالص) التى يتراوح فهمها لدى النقاد وا –(شفوعت أمونيم 

نسوة مهجورات) التى أصبحت  –وبين كونها عمًال رمزيًا للعالقة بين الرب والشعب، وقصة (عجونوت 

موضع جدل تفسيرى متزايد. فهل هى بدورها مجرد قصة حب عادية أم أنها قصة تتعلق شخصياتها ورموزها 

  بتصوير العالقة بين الرب والشعب اليهودى.

نحن نواجه ظاهرة عجنون المزدوجة األدبية من ناحية كما تمثلها األعمال القصصية ذاتها،  إذن    

والنقدية كما تمثلها األعمال النقدية التفسيرية المتعددة من ناحية أخرى، وهى التى أصبحت مصدر التفسير 

  والفهم والتأثر باألعمال األدبية ذاتها كما هو واضح.

ستخالص داللة بًا علينا االجوهرية واضحة كل الوضوح فإنه يصبح واج وٕاذا أصبحت هذه الداللة    

أخرى متعلقة بالمواجهة القائمة بين الموجات التفسيرية التى يالطم بعضها بعضًا والتى تحاول كل منها أن 

تنفى األخرى خطأها وتقيم الدليل على صحة توجهها هى.. حتى أننا نجد أنفسنا أمام التفسيرين النقيضين 

لإلتجاه العام ألعمال عجنون، إما كأديب مدافع عن اليهودية وقيمها وٕاما كأديب علمانى مارق عن عباءة 

  الدين. 

لقيمة وداللة هذا الجدل  نضمام إلى (هليل برزيل) فى تقييمهوفى الحقيقة، فإنه ال مفر أمامنا من اإل    

ر عجنون سيبدو دائمًا ناقصًا أو ربما خاطئًا فى العنيف بين الكتابات التفسيرية المتضاربة فى قوله: "إن تفسي

صور فيه هذا أنه أعين من يريد أن يكون مفسرًا أصيًال صاحب طريق خاص. ولكن فى الوقت الذى يت

                                                            
  .١٣٩نثس المصدر، ص   ١



  ٢٤صفحة  –الدين والدنيا فى اسرائيل 
 

قوه فى التفسير وٕانه قد جاء ليطرح البديل عوضًا عنهم، فإنه سيجد نفسه يضيف لبنة بسيرفض كتابات من 

  .١فوق لبنات ذات قيمة باقية"

  :نضمامنا إلى هذا الحكم، فإنما يرجع إلى ثالثة أمورأما ا

األول: بديهى وهو متعلق بطبيعة البحث فى األعمال األدبية على نحو عام وهو بحث عادة ما ال     

يكون نهائى النتائج فى تفسير األعمال لطبيعتها القابلة لوجوه متقلبة فى التفسير ولكونها حمالة أوجه يصح 

ستقر عليه تراث النقد العالمى. فال تفسير يلغى اآلخر وال جه منها، وال تحريم فى هذا فيما اأى و التعامل مع 

  رؤية نقدية تصادر األخرى وتغلق الطريق أمام دارسين آخرين. 

الثانى: أن ذاتية النقاد والدارسين سواء فى العبرية أو اإلنجليزية ألعمال عجنون ومعظمهم من اليهود     

ا كجزء من التفسير لنصوص عجنون األدبية، فمن أنحاز منهم إلى الموقف الدينى اليهودى تطرح نفسه –

هودى فى كتابات عجنون، ومن تبنى صب جهده فى العثور على األسانيد التى تعلى من الطابع الدينى الي

تب علمانى فى البحث عما يفيد أن عجنون كا ى صياغة الحياة اليهودية كرس جهدهنهم موقفًا علمانيًا فم

عترافًا من البحوث اإلنسانية عامة، واكتسب ا يناصر الطابع الدنيوى للحياة اليهودية.. وهو أمر مشروع فى

  خالل القاعدة التى تعتبر ذات الباحث جزءًا من حكمه الموضوعى ال مفر من التسليم به. 

ذات طابع فضفاض من حيث  جها عجنون إجماالً ن طبيعة األعمال األدبية التى أنتأما الثالث: فهو أ    

ية، أو فى البناء الدرامى واللغة المستخدمة، سواء فى مقدمات القصص والمأخوذة عادة من المصادر الدين

ستشهادات المأخوذة بدورها من هذه المصادر.. فمن السهل أن يجد ناقد مفسر تناقضًا الحكايات واألمثلة واال

لى فى مصدرها وبين حركة الشخصية ومسالكها التى جاءت المأثورة بين هذه المأثورات الدينية بمعناها األص

قتباسات عجنون من المصادر الدينية ة أشد خطورة الكتشاف حقيقة وصدق التقديمها، ناهيك عن محاول

الدينية والعثور فى قصصه على مأثورات دينية مقتسبة ومحرفة عن نصها ومعناها األصلى فى المصادر 

التراث الدينى ومعناه، مثلما يفعل جرشون شاكيد، أستاذ األدب العبرى بالجامعة ستخدامها ضد بهدف ا

ستخدامه له على ه لعالقة عجنون بالتراث الدينى واالعبرية، فى كتابه عن الفن القصصى العبرى عند تعرض

صيات كة الشخ. ومن السهل أيضًا أن يجد ناقد آخر التوافق قائمًا بين المأثورات الدينية وبين حر ٢نحو عكسى

  مثلما يفعل الكثيرون من أنصار اإلعالء من الموقف الدينى لعجنون.  وتوجهاتها على نحو من الوجوه

                                                            
  .١٤٧نفس المصدر، ص   ١
  .١٦٦، ص ١٩٨٣ب ھكبوتس ھمؤحاد، - ١٩٨٠- ١٨٨٠جرشون شاكيد، ھسبورت ھاعفريت   ٢
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خالصة األمر هنا.. أننا سنسبح قدر الطاقة بين هذه األمواج التفسيرية المتالطمة حول أعمال     

  هذه القضية نملك ذاتًا متأثرًا. عجنون، دون أن يكون فى نيتنا مسبقًا تغليب موجة على موجة.. فلسنا فى

دية، وٕان كنا نسبق إلى بطبيعة القضية المطروحة للبحث، أى قضية عجنون حول القيم الدينية اليهو     

ستحالة أن ينفى ناقد من أننا نرى أن حكم (برزيل) فى ا نتهينا إليه فى مرحلة إعداد هذه الدراسةإثبات ما ا

صحيحًا يقود مهمة البحث عن اإلتجاه األكثر رجوحا وجدارة  عمل اآلخر أو يلغى تفسير آخر حكماً 

  بالتغليب.
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  ً◌  المبحث الثانى:

  مدرسة التتويج النقدى لعجنون كأديب لليهودية

 نسوة مهجورات) –حظى شموئيل يوسف عجنون منذ بدأ فى إنتاجه األدبى بنشر قصة (عجونوت     

عتراف سريعًا به كنقطة تحول فى األدب القصصى م االفى دوائر النقاد العبريين وتهتمام نقدى واسع با

 ٢فى األدب العبرى المعاصر وحظى بلقب" القصاص اليهودى" ١العبرى، وسرعان ما توج (كعميد للقصاصين)

ية المختلفة فى تطريز واعتماده على المصادر الدين تراثى الدينى الظاهر فى نسيج قصصهبسبب الطابع ال

لمأثورات بدءًا من كتب العهد القديم ومرورًا بالتلمود وكتب التفاسير الدينية وكتب ستشهادات واأعماله باال

  القباالة أو الصوفية اليهودية. 

دباء المهمين على ائزة نوبل للسالم جعل منه أحد األويرى (هليل برزيل) أن حصول عجنون على ج    

ومع قيام عجنون ٣ر عميق فى العالم اليهودىالمستوى العالمى ذيوعًا فى إسرائيل وخارجها. وأنه يحظى بتقدي

)وروايته الملحمية (هحناست ١٩١٢وسيصبح المعوج مستقيمًا، -بنشر روايته القصيرة (فهياهعاقوف لميشور

) ثم مع قيام دار نشر شوكيد بنشر جميع أعماله فى أربعة مجلدات عام ١٩٣١بائنة العروس،( -كاله

ية كأديب يهودى يتبنى القيم اليهودية ويدافع عن طابع الحياة ، تبلورت صورته فى المصادر النقد١٩٣١

اليهودية الدينية فى شرق أوروبا تلك التى كانت قائمة فى القرن الثامن عشر قبل أن تتعرض لرياح الحداثة 

  والمعارف العصرية والنظرة العقالنية والموقف العلمانى. 

 امعة العبرية بالقدس، أن أول ما أرسى صورةويقول جرشون شاكيد، أستاذ األدب العبرى فى الج    

ى مرتبط بالقيم الدينية اليهودية هو الفيلسوف الصهيونى األلمانى (مارتن بوبر) ويترجم عجنون كأديب يهود

م، فى برلين وفى هذا المقال يضع ١٩١٦شاكيد عن األلمانية جزءًا من مقال نشره بوبر عن عجنون عام 

ألديب صاحب الرسالة اليهودية المقدسة.. يقول (بوبر) :"إن عجنون من بين (بوبر) على رأس عجنون تاج ا

فى موضوعات الحياة اليهودية. وهذه الصالحية ليست جافة  القليلين الذين يحوزون صالحية وتفويضًا مقدساً 

وليست عاطفية بل هى صلبة ومتوهجة بالحماس.. هكذا هو عجنون. وعندما أقول صالحية مقدسة، فإننى 

أقصد تلك الصالحية المزيفة التى يشوبها الخيالء وأعمال التزييف بل هى عند عجنون صالحية حقيقية  ال

هادئة ومتواضعة وداعية إلى الثقة.. هكذا هو عجنون. إنه مدعو لكى يكون أديب الحياة اليهودية ومؤرخها 
                                                            

  . ١٣، عفودات دوكتور، نقالً عن ھليل برزيل: المرجع السابق ص ١٩٢٤ – ١٩٠٣يھوديت ھليلى، عجنون برئى ھبقوريت شيل ھشانيم   ١
  .١٦٧، ص ١٩٨٣)، ھوتسأت ھكبوتس ھمؤحاد، يروشاليم ٥: (حيلق ١٩٨٠ – ١٨٨٠جرشون شاكيد، ھسبورت ھاعفريت   ٢
١٣  ٣ OP, cit, P.                          
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فى طور التشكيل ولم يعرفوا  سواء ألولئك الذين يتغيرون وقد بلغوا مرحلة اإلحتضار أم آلخرين مازالوا

  ١بعد..."

إن شهادة نقدية مبكرة كتلك، بعد ما ال يزيد عن ثمانية أعوام من بدء عجنون فى إنتاجه األدبى فى    

م. من جانب (مارتن بوبر) المفكر صاحب الوزن الكبير فى الدوائر اليهودية عامة والدوائر  ١٩١٦عام 

الحركة الصهيونية السياسية (تيودور هرتزل) ورئيس تحرير  الصهيونية خاصة والصديق الشخصى لمنشئ

صحيفة الحركة (دى فيلت) فى فترة تعاونه مع هرتزل، ثم رئيس تحرير مجلة (اليهودى) التى أسسها عام 

لتكون لسان حال إتجاهه الفكرى كصهيونى باحث عن الهوية اليهودية فى القيم الدينية، وهى المجلة  ١٩١٦

قاله عن عجنون.. إن مثل هذه الشهادة النقدية تفسر الحماس الشديد الذى نشأ فى المصادر التى نشر فيها م

اعتبر عجنون جنديًا النقدية حول الطابع الدينى لعجنون واإلعالء من شأنه.. ذلك أن (بوبر) بهذه الشهادة قد 

ية اليهودية. ونالحظ هنا الساعى إلى تأكيد هوية الشعب اليهودى على أساس من القيم الدين من جنود فريقه

)، وهى ١٩٢٤ -١٩١٢( يتوافق مع فترة إقامة عجنون فى ألمانيا ١٩١٦أن تاريخ نشر مقال (بوبر) عام 

حتضنه فيها (بوبر) ويسر له سبيل المعيشة وحشد حوله الشباب اليهودى األلمانى الصهيونى من الفترة التى ا

  ا عجنون فى رسائله إنه لوال (بوبر) لما وجد فيها لقمة الخبز. وهى الفترة التى يقول عنه ٢بين أتباعه ومريديه

ن عجنون قد أدخل بأعماله األدبية مبكرًا كطرف فى الصراع الفكرى سواء فى فلسطين معنى هذا، أ    

أو خارجها.. بين تيار الثقافة العلمانية والتوجه القومى العلمانى اليهودى من ناحية وبين تيار المحافظة 

حول المفهوم الدينى للشعب اليهودى من ناحية أخرى. إن األمر المهم هنا والذى يستوقفنا هو والتجمع 

  مالحظة أن أول تتويج لعجنون كأديب للقيم الدينية اليهودية إنما جاء من معسكر هذه القيم. 

ناك إن مطالعة تراث األعمال النقدية حول أدب عجنون سواء المبكر منها أو المتأخر، تكشف أن ه    

رتباط عجنون بالقيم الدينية اليهودية وأن ذلك تسعى فى إتجاه إثبات ا) سة نقدية قد تكونت منذ مقال (بوبرمدر 

هذه المدرسة مازالت قائمة حتى بعد وفاة عجنون سواء فى المؤلفات التى تصدر عن أعماله فى إسرائيل أو 

كافيًا للتعبير عن نفسها فى إطار بحثنا هذا  فى أوروبا وأمريكا، ومن المؤكد أن إعطاء هذه المدرسة حيزاً 

ستعراضنا لبعض ممثلى هذه المدرسة من ث العربى حول أعمال عجنون.. وفى استكون له فوائد عديدة للبح

النقاد ومؤرخى األدب العبرى، فإننا سنقسم هؤالء الممثلين إلى قسمين األول، القسم األوروبى األمريكى , 

  سهيًال للمتابعة.والثانى القسم العبرى ت

  

                                                            
٣٧٤  ١ OP, cit,P,  
  Ibid, P 164شاكيد،  ٢
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  القسم األوروبى األمريكى:-أ

  سنتعرض فى هذا القسم إلى ثالثة من النقاد وهم بترتيب الحداثة:     

  .١٩٧٤ليون يودكين، األستاذ بجامعة مانشستر فى بريطانيا،  - ١

مناحيم ريبالو، رائد الحركة العبرية فى الواليات المتحدة ورئيس تحرير المجلة العبرية (هادوأر)،  - ٢

١٩٥٩. 

 ب العبرى خاصة، والذى نشرت أعمالهمئير واكسمان، المؤرخ الشهير لألدب اليهودى عامة واألد - ٣

 .١٩٤١بين الواليات المتحدة وبريطانيا، 

ستعراض أعمال هؤالء النقاد، حول أدب عجنون، بترتيب تاريخى معكوس لنبدأ إن ميلنا إلى ا    

. والداللة هنا أن الباحث المتأخر يبنى تقديمه على أعمال من باألحداث ونعود إلى األقدم ال يخلو من داللة.

سبقه، مما يدل على أن مدرسة تتويج عجنون كأديب لليهودية، أو بعبارة أخرى مدرسة التصوير الدينى 

المثالى ألعمال عجنون، هى مدرسة يتوارثها باحثو األجيال األحدث من الباحثين عن األجيال السابقة بين 

  بريطانيين واألمريكيين.الدارسين ال

  

  

  ليو يودكين -١

فى بريطانيا، بعد رحلة علمية إلى إسرائيل ١ ١٩٤٧عام  Escape Into Siege نشر يودكين كتابه    

لجمع مادة كتابه، وخصص فيه فصلين كاملين عن أدب عجنون.. األول، لتقديم تقييم عام إلتجاهاته األدبية، 

  حدى قصص عجنون. ص الفصل الثانى لدراسة تحليلية إلوخص

يركز يودكين على الطابع اليهودى لقصص عجنون الجاليسية التى تدورحول حياة اليهود فى جاليسيا         

لم يكن مجرد مهتم أو من السطور األولى فيقول:"إن عجنون  –المقاطعة البولندية مسقط  رأس عجنون  –

غ، وحيث تنفصل عن سياقها التاريخى الكلى، بل كان هتمامًا رئيسيًا بالحياة اليهودية فى فراحتى مهتمًا ا

 ٢مهتمًا بالحياة فى ضوء يهودية األجيال."

                                                            
١  Leon I, yudkin, Escape Into Siege, Routledge Paui, London, 1974. 
٣٩   ٢ Ibid, P, 
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وعن شخصيات وأبطال قصص عجنون فى هذه القصص، يزيد يودكين من تأكيده على الطابع    

دو اليهودى، فيقول:"إن عجنون يعود إلى القرن الثامن عشر فى بولندا فى كثير من قصصه ألنه على ما يب

يجد هناك تكامل الحياة مع العقيدة حيث يستطيع أبطاله أن يتحركوا بأصالة كأبطال وأتباع مخلصين لليهودية 

  ١أى أيديولوجية بديلة." الحقيقية فى عالم ال تشوبه نزعة التشكك أو الخيانة أو

 صويعود يودكين فى موضع آخر إلى التركيز على الطابع اليهودى لشخصيات عجنون فى القص  

الجاليسية فيقول:"إن شخصياته ال تتحرك بمعزل عن مسارات التاريخ اليهودى ألن التاريخ اليهودى بالنسبة 

  ٢لعجنون بماضيه وحاضره هو تاريخ واحد يتحرك فى نفس الوقت فى الماضى والحاضر والمستقبل."

ها صفة "القصص ويتوج يودكين تركيزه على الطابع اليهودى فى القصص الجاليسية بأن يطلق علي   

الحسيدية" ويعرفها " بأنها عادة ما تدور حول بطل تقى يثابر على تقواه فى مواجهة المحن ويتمسك بإيمانه 

   ٣فى مواجهة البراهين الواضحة التى تشير إلى الطريق المعاكس".

ية، وهكذا نجد أنفسنا أمام إتجاه نقدى يركز على "الطابع الدينى اليهودى" فى القصص الجاليس  

ر حول قصص ال أثر يحتفى به ويبرزه حتى يعتقد القارئ الذى لم يقرأ هذه القصص أن الحديث النقدى يدو 

عتباره إنسانًا بكل ما تعنيه الكلمة من ضعف وتناقضات فى المسالك وسقوط فى وهاد فيها لإلنسان با

دية الموصوفة فى هذا النقد الخطايا.. وحتى يظن المطالع لهذا التحليل النقدى أن شخصيات عجنون اليهو 

شخصيات منحوتة من عالم القيم النظرى ومأخوذة من بطون الكتب الساكنة، وليس من مسرح الواقع 

  المتالطم باألهواء والتناقضات.

  مناحيم ريبالو -١

إن اإلتجاه السابق لدى يودكين، وهو الناقد األحدث نحو تغليب الطابع اليهودى فى قصص عجنون     

، يظهر بلغة نقدية أكثر تشديدًا على طابع التقوى والقداسة اليهودية لدى الناقد األقدم (مناحيم الجاليسية

ريبالو) الذى ظهرت الطبعة األنجليزية من أعماله النقدية والتى تتعرض للقصص الجاليسية عند عجنون، 

أعماله فى كتاب يحمل م. أى قبل كتاب(يودكين) بحوالى عشرين عامًا. وقد نشرت  ١٩٥٩تحت إشرافه عام 

  عنوان،

 The Flowering of modern Hebrew literature وقد خصص فيه فصَال كامًال لتقييم أعمال عجنون

  ووصف إتجاهاته األدبية.
                                                            

١    Ibid, P,40  
٢   Ibid, P, 41 
٣   Ibid, p, 42 
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فى السطور األولى من دراسته، يركز (ريبالو) على إبراز الطابع الدينى اليهودى للقصص الجاليسية     

ستشهاد مع يل نحو االعجنون تصل بين التقوى اليهودية التاريخية والمعند عجنون، فيقول :"إن أعمال 

  ١الحنين إلى فلسطين.. وعجنون أبرع مصور للقداسة والبساطة فى الحياة اليهودية التقليدية فى شرق أوروبا"

واإلخالص والطهارة والتقوى فى القصص  خر إلى التأكيد على خصائص البساطةويعود (ريبالو) فى موضع آ

ية المصادر القديمة وٕالى الشخصالجاليسية لعجنون معتبرًا أن تفرد عجنون إنما يكمن فى عودته إلى 

الفلكورية وخصائصها المذكورة تلك. ويؤكد هذا التركيز على الجانب الدينى اليهودى فى قصص عجنون 

الروحية فى الحياة اليهودية كاشفًا عن العظمة  بقوله :"لقد طرق عجنون مصادر جديدة للقيم واألخالق

  .٢اليهودية"

وفى موضع آخر، يبدى (ريبالو) حفاوة خاصة بالسكينة التى تجلبها قصص عجنون الجاليسية    

لألعصاب المضطربة المتشاحنة لدى الجيل اليهودى الذى كتب له عجنون.. ثم ما يلبث (ريبالو) أن يقدم 

فى معه الطابع اإلنسانى لهذه الشخصيات ويحيلها على تقديم تقييم لعالم الشخصيات فى هذه القصص يكاد ين

إلى كائنات ساكنة ال تعرف التناقضات وال التوتر، فيقول" وفى الصفاء الذى يكتنف عالم عجنون، تغيب 

الحسيدى قد دفعت عناصر اإلعياء والسأم والتوتر والغضب التى تميز الحياة، إن التقوى والبساطة التى تميز 

اد على سبيل الخطأ أن أسلوبه مجرد محاكاة لتراث الحسيدية، غير أن من يدخل عالم عتقالكثيرين إلى اال

عجنون يأسره سحر حكاياته.. ذلك أنه إذا كان من الحقيقى أن أسلوبه األدبى ينطوى على جمال أخاذ فإن 

والسماحة  قوته الحقيقية تكمن فى رؤيته.. فهو يعكس روح الشخصيات ويعكس المزاج الهادئ الحنون للتفاهم

األخوية.. مزاج فنان هو نفسه ينتمى إلى شخصياته ومعاناتها وٕايمانها وتأملها الهادئ وصلواتها المتوقدة 

   ٣بالحماس."

وهنا نالحظ أن (ريبالو) قد أطلق حكمه بأن شخصية عجنون تنتمى إلى عالم شخصياته المؤمنة، وال     

ن شخصيات عجنون وبين الواقع اإلنسانى الذى تتحرك يكتفى (ريبالو) بهذا التأكيد على خصائص تباعد بي

فيه، بل يضيف وصفًا لها يحيلها إلى مخلوقات شفافة صافية يكاد يصعب علينا التعرف عليها فى عالم 

البشر.. وهو وصف يحول هذه الشخصيات إلى مثل عليا ونماذج تربوية مما نلقاه فى الكتب الوعظية.. 

يمان اليهودى التقليدى والثقة فى نحو عام بمزاج رقيق ينبثق من اإل لىفيقول "وتتميز شخصيات عجنون ع

                                                            
    Ribalow, Menachem,The flowering of Modern Hebrew Literature, Volume of Literary Edition, Vision Press 

Limited 
 saxon house, London wi,1959 P.273 .                                                                                                                                       ١  

٢  Ibid, P. 276  
  نفس الموضع.   ٣
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يمان، فإن أبطاله الذين أخنى عليهم الدهر وأبتلوا بالفقر صورهم دائما على هذا النحو من اإلالرب، وألنه ي

بعظمة فى وسوء الحظ من الرجال والنساء ال تصيبهم المرارة ومشاعر الغيظ، فدائمًا ما يكون أبطاله مسلحين 

الروح تشع من خالل المصائب التى يعايشونها فى حياتهم اليومية وهم ال يعرفون الحسد ومزودون بأمل 

  ١هادئ يعانون فى صمت مما يصل بهم إلى حدود القداسة."

وهكذا يصل بنا (ريبالو) وعلى نحو حرفى إلى تقديس الشخصيات اليهودية فى قصص عجنون    

  نى خروجًا تامًا بعد أن سبق إلى إلحاق عجنون نفسه بعالمها.ليخرجها عن طابعها اإلنسا

  مئير واكسمان -١

ة زمنية أخرى إلى الوراء فى التراث النقدى البريطانى واألمريكى واآلن، إذا ما عدنا خطو       

حول قصص عجنون الجاليسية ووقفنا عند (مئير واكسمان) صاحب العمل الضخم حول اآلداب اليهودية، 

، أى قبل كتاب ١٩٤١تقى فى الجزء الرابع من هذا العمل، وهو الجزء الذى صدر ألول مرة عام فإننا نل

(ريبالو) بحوالى عشرين سنة، وقبل كتاب (يودكين) بحوالى أربعين سنة، بنفس اإلتجاه نحو التركيز على 

النقاد األمريكيون الطابع اليهودى فى قصص عجنون الجاليسية حتى لنشعر أن هذا اإلتجاه النقدى يتوارثه 

ستدراك الوصف من محاوالت من جانب (واكسمان) ال والبريطانيون جيًال بعد جيل.. فرغم ما سنالحظه

المثالى اليهودى الذى يقدمه لشخصيات عجنون، فإن إتجاهه العام يسير فى طريق اإلعالء من الطابع 

  الدينى اليهودى.

 لعجنون وقصصه الجاليسية، فى البداية، يقدم فى هذا الكتاب، يخصص (واكسمان) فصًالَ◌ كامالً     

(واكسمان) عالم القصص الجاليسية عند عجنون فى إطار أوسع، فهذا العالم من الشخصيات ال يمثل يهود 

  جاليسيا وحدهم، بل أنه يمثل جميع الجاليات اليهودية فى أوروبا الشرقية.

ى: "إن العالم الذى يقدمه لنا عجنون كان ويصف (واكسمان) هذا العالم على النحو المثالى التال    

عالمًا ينطوى فى أعماقه على العقيدة التى كانت تولد نوره وتنير ظالم الرغبة المادية وتبعث األمل والثقة 

التى تزيل أوجاع األمراض وتخفف المعاناة. لقد كان هذا العالم عالمًا كامًال ومتناسقًا، ذلك ألنه لم يكن فيه 

 صراعات للعواطف، بل سالم ناتج عن عقيدة أساسية فى الرب الذى يرعى أولئك الذين شك أو تردد وال

  .٢يثقون فيه"

                                                            
٢٧٧ ١ Ibid, P.  
٢  Waxman, Meyeri A History of jewish Literature, Volume4, Part one south Brunswick. New York, Lobdon, P.   

.178‐179    
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وبعد هذا الوصف المثالى لعالم عجنون الجاليسى، فإن (واكسمان) نفسه يالحظ أن الخصائص     

قصصه..  المثالية التى يضعها لهذا العالم تبدو غير بشرية وبعيدة عن الواقع الذى يقدمه عجنون فى

ستدراكه بالعودة مرة أخرى عالمًا للمالئكة.. غير أنه ينهى افيستدرك محذرًا من تصور أن يكون هذا العالم 

  إلى الوصف المثالى لهذا العالم، كأن هناك ميًال داخليًا لديه كناقد نحو تقديس هذا العالم. 

  ولنالحظ عبارات (واكسمان) فيما يلى:    

لتفات إلى الطابع اإلنسانى لشخصيات عجنون: "لقد راكه وهو يحاول االيقول (واكسمان) فى استد    

كان هذا العالم بالطبع ضيقًا ومحدودًا ومن حين إلى آخر، كان الهدوء والسالم يضطرب عن طريق 

الصراعات التى تنتج عن إغراء المادة، وذلك ألنه حتى سكان ذلك العالم لم يكونوا مالئكة، بل كانوا بشرًا 

  . ١للشر والشيطان.. ولكن التوازن سرعان ما كان يستعاد ليظل السالم مرة أخرى على األرواح" معرضين

ستدراكه بالعودة إلى التصوير المثالى اليهودى للشخصيات ومرة أخرى يشعر (واكسمان) أنه اختتم ا   

تدراك آخر لتحجيم اإلتجاه سجهة اإلغراء المادى.. فيعود إلى االقادرة على إستعادة السالم إلى أوراحها فى موا

طًا كلية اليهودى الدينى المثالى فيقول : "ومع ذلك فإنه ليكون من الخطأ أن نفترض أن هذا العالم كان محا

ن اإليمان بالخالق الذى هو حاضر دائمًا والذى ترعى عينه التى ال تغفل مصير بإعتقاد وثقة فى الرب. إ

  .٢عنصرًا مهما للغاية فى هذا العالم لكنه لم يمأله كلية"وقدر عباده المخلصين، هذا اإليمان كان 

النقدى عن عالم قصص عجنون توحى بأنه  ن (وكسمان) قد إتخذ نبرة فى حديثهونالحظ هنا، أ    

قرن الثامن عشر وهو العالم الذى استقى منه عجنون يتحدث عن العالم الحقيقى فى أوربا الشرقية فى ال

كسمان) فإنه يواصل الحديث عن عالم اليهودية فى الهذه النبرة من جانب (و ستمرارًا موضوعات قصصه. وا

وصفه لعالم عجنون القصصى بوصفه لعالم القيم نية اليهودية على نحو يختلط فيه أوربا الشرقية والقيم الدي

يتنا محل العالم اليهودى القديم فى أوربا الشرقية، وهو خلط ذو داللة فيما يتعلق بقض فى الدينية المجردة

البحث هنا وهى قضية إتجاه بعض النقاد نحو التركيز على الطابع المثالى اليهودى فى قصص عجنون. فإنه 

يبدو فى هذه النقطة، أن هؤالء النقاد يميلون بإتجاههم نحو خلق صورة دينية يهودية مثالية إلى تدعيم هذا 

يته وهى الداللة التى تكشف عن أن ساحة الطابع فى قصص عجنون وٕالهاب حماس القراء حول صفاته ومثال

الصراع الفكرى فى العالم اليهودى منذ مطلع القرن العشرين بين التيار الدينى والتيار العلمانى قد دخلها النقاد 

  كما دخلها األدباء على حد سواء. 
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  ولنتابع بالفحص ما يقدمه (واكسمان) فى الفقرة التالية لنتبين هذا اإلتجاه..    

مستطردًا: إن اليهودية ليست ديانة عقيدة فقط، إنها ال تؤمن وال تسلم بالعقيدة وحدها. فهى  يقول    

تملك عناصر أخرى والتى إذا ما قرنت بعقيدة الرب تعتبر فى منزلة ثانية من األهمية، ومع ذلك فإن قوة هذه 

هناك التوراة ومن بعدها شعب  عتقاد فى الرب، فإلى جانب الرب،غالبًا ما تكون قوية بقدر قوة االالعناصر 

  . ١إسرائيل وذلك ألن العناصر الثالثة هى كما يقول المثل القديم شئ واحد

وبعد ذلك، يمضى (واكسمان) فى الحديث التفصيلى عن أثر كل عنصر من تلك العناصر فى     

أركان الحياة اليهودية.  الحياة اليهودية فى شرق أوربا. فبالنسبة لعنصر التوراة، فإن نورها كان ينفذ فى أحلك

عتقاد فى األلوهية. إن دراسة التوراة كانت تجلب الراحة والمجد لدارسها ارة االوكان يتساوى فى نوره مع من

ل، فلم يكن أقل فى القوة. إن جذوته كانت تدفئ القلوب، يوكان تاج التوراة أنبل التيجان. أما حب شعب إسرائ

فى شكل الصدقة للمحتاجين، كان يجلب الراحة والرضا للمعوزين وأن التعبير الخارجى عن هذا الحب 

فقر الفقراء. وٕالى هذا الحب، كان ن عادة المأوى والطعام فى أكواخ أوالمتسولين الجوالين الذين كانوا يجدو 

يضاف شعاع آخر من النور، كان يومض عبر أفق الحياة المظلم للفقير والمعوز، ذلك هو شعاع حب"أرض 

  إسرائيل".

إنه لم يكن الحب القومى القائم اليوم بل الحب المثالى، حب ألرض كانت مشبعة بالقدسية، أرض     

وٕان كانت بعيدة وخربة، إال أنها كانت وما تزال قريبة وكاملة للغاية، أرض يشارك كل يهودى فى ملكيتها، 

بًا صامتًا كامنًا ولكنه أرض كانت تطهر سكانها وتنظف أرواحهم من كل خطيئة. إن ذلك الحب كان عادة ح

كان يضرب عميقًا فى نفس اليهودى فى ذلك الوقت. إنه كان حبًا وأمًال فى نفس الوقت فى أرض إسرائيل". 

إنه كان يرمز إلى الخالص والخروج النهائى من المنفى وهكذا، فهذه الدعامات األربع التى يقوم عليها العالم 

  ٢ه.الذى يحاول عجنون أن يصور روحه فى قصص

ستطراده السابق على نحو يؤكد أن تصويره المثالى لعالم القيم اليهودية فى وهكذا ينهى (واكسمان) ا    

أوربا الشرقية نابع من رؤيته كناقد يحتفى بهذا العالم ويتوجه إليه فى حنين وفى حماس ظاهر فى عباراته 

ص عجنون فحسب.. إنه حديث ويسوق خصائصه كما يراها هو فى هذا العالم، وليس كما يراها فى قص

نفس ملح على (واكسمان) كإنسان عجنون فرصة لفض حنين النفس إلى هذا العالم فى إطار نقدى.. وهو ما 

يعنى أننا نواجه إتجاهًا نقديًا يلح على إبراز الجانب الدينى المثالى اليهودى فى قصص عجنون إلى درجة 

لتى تصور اإلنسان اليهودى فى حركته بين هالة القيم يتوارى معها الجانب اإلنسانى فى هذه القصص وا
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النظرية وبين الواقع الفعلى.. هذه بمرغباتها ووعودها، وهذا بإغراءاته وضغوطه وهى حركة ال تسفر بطبيعة 

ى أو التناقض بين األمرين، بحيث ئالموقف البشرى، إّال عن درجات متفاوتة من الصراع أو التجاور الثنا

الناتج النهائى لحركة الشخصيات سواء على مسرح الواقع، أو فى لوحة القصص ممثًال فى  يستحيل أن يكون

هذه الصورة المثالية التى يقدمها النقاد والتى تقدم الشخصيات القصصية فى حالة إتساق تام مع هالة القيم 

  النظرية. 

اليهودى، فإستدرك فى عالم نتبه (واكسمان) نفسه إلى المبالغة فى حديثه المثالى عن ذلك الولقد ا    

النقدى لقصص عجنون واضعًا تحديدًا لحجم هذا العالم من الناحية العددية وقاصرًا إياه على  نهاية تقديمه

شريحة الصفوة.. يقول إن الصفوة وحدها التى لم يكن عددها ضئيًال كانت تعكس(هذا العالم) فى حياتها إلى 

   ١.ه عجنون من خالل شخصيات قصصهيعرض درجة كبيرة، وعالم هؤالء هو الذى

لك إّال أن يتنازل درجة إّال أنه ورغم هذا التقليص لحجم هذا العالم وحصره فى إطار الصفوة ال يم  

عتراف بأن شخصيات عجنون ليست بمثابة أفراد، بل هى نماذج ممثلة أو صور مركزة لذلك أخرى باال

تصوره هو، هو مجرد صورة مكثفة للقيم النظرية فى صورة العالم.. أى أنه يسلم بأن وجودها القصصى، كما ي

تنازل أخير وحاسم، فهو يخفض إلى أدنى حد من  شخصيات حية.. ومع ذلك التنازل، ينتهى (واكسمان) إلى

وجود الصورة المثالية التى قدمها فى البداية عن هذا العالم المثالى، فهو يقول "إن هذا العالم كان موجودًا وٕان 

  .٢يتكشف إّال من حين آلخر"كان ال 

وٕاذا كنا قد توقفنا طويًال مع (واكسمان)، فإنما ذلك ألمرين .. األول، أن نزعته فى األربعينات نحو     

نون بفعل الظرف الزمنى، قد تقلصت نية اليهودية المثالية لشخصيات عجاإلفاضة فى تقديم الصورة الدي

ستخدام عبارات المثالية عند تتويج بحوا يميلون إلى اإليجاز فى افأص بالتدريج عند النقاد الذين يجرون مجراه،

هنا، كان الوقوف معه إيضاحًا  عجنون أديبًا للقيم الدينية وأبطاله كنماذج وعظية يجب إتخاذها قدوة. ومن

تجاه النقدى بدرجة كافية. والثانى، أن حاسته كناقد لإلعالء من الطابع الدينى لشخصيات عجنون يقدم لإل

الة من البرهان على الكيفية التى تحول بها النقد إلى جزء من أدب عجنون يتضافر معه فى تغذية صوره ح

وتأكيدها.. وبالتالى، فليس بمستغرب إذن قول األديب (أ.ب.يهوشع) عن تأثره باألعمال النقدية التفسيرية 

  حول أدب عجنون وليس بقصصه نفسها.
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  القسم العبرى اإلسرائيلى:-ب

إطار التصوير المثالى المتكامل الخالى من أى تناقضات، والقائم على التسليم التام بصالحية فى     

فس المجرى األوروبى األمريكى القيم الدينية اليهودية عند عجنون، نجد عددًا من النقاد العبريين وهم يجرون ن

بية صورة لكفاح ملئ باإليمان الواثق عتبار عجنون معبرًا عن الروح الدينية اليهودية.. ويرون أعماله األدفى ا

غير القابل للشك فى إتجاه تلقى الوصايا الدينية من الرب، والعمل بها كما جاءت فى التوارة بواسطة النبى 

  موسى. 

وكان اول النقاد العبريين الذين قدموا هذه الصورة الدينية المتكاملة عن أدب عجنون، الناقد (اليعزر     

ة بمواقفهم يرى فى أبطال عجنون رجال عقيدة دينية كاملة، يبدأون األعمال األدبي الذى ١مئير ليفشتس)

اخل األعمال نتصار الموقف الدينى. حتى وٕان ظهر فى دالواثقة بالمقادير االلهية ويختمونها كذلك رمزًا ال

المتكامل عند  وتبعه (أفراهام قاريف) الذى لم يكتف بتقديم رؤيته للطابع الدينى أشخاص يتسمون بالكفر؛

حول وجود حالة شد وجذب فى  عجنون، بل دخل فى جدل عنيف مع (كورتسفيل) محاوَال نفى رؤية األخير

نون بين المعنى الظاهر والمعنى الباطن، وهو ما سنعرض له بالتفصيل فيما بعد، وحاول (قاريف) أدب عج

ة (الصوفية اليهودية) التى يستند نون تفيد أن المصادر الحسيدين يخلص إلى صورة عامة عن شخصية عجأ

إليها األديب فى أعماله األدبية والتى تقوم على التسليم التام بمشيئة الرب والخضوع لمقاديره، مهما بدت 

من بها ومتحد مع روحها دون أدنى مريرة.. إنما تعبر عن نفسها فى األعمال األدبية من خالل قلم أديب مؤ 

عتبار رؤية (كورتسفيل) رؤية هى الرؤية التى تدفعه كناقد إلى ا.. و ريحانفصال أو تناقض صريح أم غير ص

  .٢خاطئة 

جاه ، حتى أنه يصل إلى حد وضع عجنون فى مستوى الحاخامات ويساير(بنحاس بالئى) نفس اإلت    

  ٣والدعاة الدينيين .. حيث يقول:" بعد الحاخام (كوك)، لم يظهر فى جيلنا مفكر يهودى متكامل كعجنون.

فى اإلتجاه نفسه، يسير (قينج) الذى يرى أن أبطال عجنون الرئيسيين يقدمون مواقف ومسالك دينية و     

ثابتة تخلو من التناقضات وهو ينتقل من هذا الحكم على األعمال إلى إطالق حكمه على األديب صاحب 

    ٤األعمال فيقول:" إن عجنون هو مبدعنا الدينى الوحيد األكثر ثباتًا. 
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(شالوم قرمر) نفس الرؤية، فيرى أن موقف عجنون يقوم على تقدير ال حدود له لليهودية  ويواكب    

  .١بقيمها األخالقية والكونية وٕانه قد نجح فى تقديم التراث الدينى القديم إلى الحياة المعاصرة ليتم اللقاء بينهما

بعقائده الدينية وأرائه وسواء يقول (قرمر) : لقد قام عجنون بإحداث اللقاء بين التراث القديم سواء     

عبيرية وبين الرياح التى تهب فى جيلنا بكل إنجازاته التقنية الهائلة سواء فى الحياة العملية تبعقليته وطقوسه ال

  . ٢أو فى مجال التعبير الثقافى "

قدم (قرمر) لما يعتبره الموقف الدينى المتكامل عند عجنون، إّال أنه ي ومع هذا التقدير من جانب   

تقييمًا آخر يخرج به من تقديره المذكور.. وهو تقييم سنورده بين أعمال النقاد الذين يرون فى عجنون كاتبًا 

  مزدوجًا على الرغم من أن (قرمر) لم يستخدم مصطلح األزداوج.

كشخصية  تظهر على نحو واضح من خالل أعمالهقدرى) فيرى أن شخصية عجنون  أما (شرجا   

ينية، وأن أبطاله يعرضون صورة التقوى والورع على نحو ال شائبة فيه رغم ظهور مستوى مؤمنة بالقيم الد

الشد والجذب والمعارضة للقيم الدينية فى األعمال األدبية فى مستوى أعمق ال يلبث أن ينتهى إلى التسليم 

  . ٣بالقيم الدينية فى أكمل صورة 

بطاله سواء أولئك اوية الرؤية عند عجنون ألبار أن ز عتموقف (يشورون قيشت)، فيقوم على ا أما    

 تنظر إلى العالم باعتباره عامالً  الذين يتخذون موقفًا دينيًا أم موقفًا مخالفًا، هى دائمًا زاوية دينية فى جوهرها

ر حكمه على األعمال األدبية بأنها دائمًا ما تدور على محور ديتحرك بمشيئة الرب ومقاديره.. ومن هنا يص

مؤمن اإليجابى فى إيمانه، وعلى األديب، بإعتباره أديبًا ذا إتجاه دينى، بل ويعتبره متفردًا كأديب البطل ال

  . ٤مؤمن بالقيم الدينية 

وفى اإلتجاه نفسه التقييمى ألعمال عجنون وله نفسه كأديب متدين، يسير (يوسف الفان) وهو يطرح     

: لقد عاد شموئيل يوسف عجنون عودة كاملة إلى  قضية الشك واإليمان فى أعمال عجنون.. يقول (الفان)

تكن عودته الكاملة ممثلة فقط فى العالم القديم الذى وجد فيه األنوار المخزونة للروح اليهودية األصلية. ولم 

  اع الصيغة الخاصة للقصة العبرية.تدبالقديم؛ بل كانت ممثلة كذلك فى إستناده إلى المراكز الروحية للعالم ا
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ة الخاصة الموجودة أمامنا هى فى مجموعها يهودية قديمة. ولو قام يهودى من الجيل القديم فالصيغ    

بقراءة أحد قصص عجنون، فإنه سيعتبرها بمثابة كتاب ألفه مؤلف من القرن السادس عشر يتحدث بروح 

  . ١التوراة والخوف من الرب" 

بية كانت أم أمريكية و عمال عجنون، أور ومن كل ماسبق من آراء وتقييمات نقدية للطابع الدينى فى أ    

أم إسرائيلية عبرية، من ناحية، ولموقفه من أبطاله المتدينين ومن القيم الدينية اليهودية، من ناحية أخرى.. 

يمكننا اآلن القول أن المدرسة النقدية الساعية إلى تتويج عجنون كأديب للقيم الدينية اليهودية وتقديم أعماله 

عتمادات التالية التى سنقدمها مذيلين تسير على منهج واضح يقوم على اال مثالية متكاملة،فى صورة دينية 

  كل منها بمآخذنا عليها: 

قتباسات منقولة نون بما يشتمل عليه من مأثورات واعتماد على "الشكل" الدينى اليهودى فى أعمال عجاال- ١

ءًا بأسفار التوراة والعهد القديم بالتلمود وكتب أو على نحو أدق منسوبة إلى المصادر اليهودية المقدسة بد

عتبار وجود هذه اإلقتباسات ذات الطابع تجها المتصوفة اليهودى، وانر الدينية وكتب القباالة التى أالتفاسي

لى لتزام الدينى على عجنون كأديب من ناحية، وتعميم الحكم عأساسيًا إلطالق حكم بالتدين واال الوعظى سنداً 

قتباسات الدينية فى األعمال األدبية ه االعتبار هذدبية من ناحية أخرى؛ دون االلتفاف إلى إمكانية اأعماله األ

  كوسيلة لكشف التناقضات ودون اإلنتباه إلى كونها معبرة عن محور واحد من محاور عجنون الفكرية.

كأشخاص أتقياء  لهألبطا –فى صورة سردية إخبارية  –عتماد على األوصاف التى يقدمها عجنون اال- ٢

عتبار اء الفرائض والمناسك الدينية.. وامؤمنين يتمتعون بالورع والتسليم بالمقادير اآللهية ويحرصون على أد

عجنون اإليمانى وصفائها الروحى هذه األوصاف سندًا قويًا آخر إلطالق حكم نقدى عام بتكامل شخصيات 

التى تقع فيها شخصيات عجنون فى سلوكها مع المأثورات لتفات إلى التناقضات والتزامها الدينى : دون اال

الوصفى من ناحية أخرى  ة التى يقدمها بها عجنون فى سياقهالدينية النظرية من ناحية، ومع األوصاف الورع

  رهم وقسوتها. اودون التوقف الكافى عند حاالت التمرد التى تنتاب الشخصيات ضد أقد

حتمال تطور موقف عجنون ام على عجنون وأعماله دون االلتفات إلى األحكعتماد على مبدأ تعميم ااال - ٣

  عماله بالتالى وموقفها من القيم الدينية.لى أخرى وٕالى احتمال تطور طبيعة أمن مرحلة حياتية وأدبية إ

إن هذا التقييم النقدى من جانبنا إلتجاه هذه المدرسة ال يعنى أننا ننفى أن شخصيات عجنون تقوم     

ف إيمانى بل يعنى أننا نالحظ باإلضافة إلى هذا الموقف اإليمانى موقفًا آخر معاكسًا يتجاور معه على موق

                                                            
  . ٩، ص ١٩٧٥يوسف شاق الفان. شموئيل يوسف عجنون، ھوتسات أورعام،   ١
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ويصاحبه على نحو يجعل من الطابع العام ألعمال عجنون وشخصياته طابعًا ثنائيًا يجمع بين التيارين 

  وقف عجنون.المتناقضين وهو ما سنؤكده بعد معالجة المدارس أو التيارات األخرى فى تفسير م
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  المبحث الثالث

  تفسير عجنون كأديب متناقض ومارق

ينقل (هليل برزيل) عن (دف سدن)، أستاذ األدب العبرى فى جامعة تل أبيب، تمييزه بين ثالثة     

  بية. داأل ينى الذى عبر عنه عجنون فى أعمالهمراحل مرت بها جهود النقاد لتفسير الموقف الد

األديب المؤمن، وفى  قدم النقد التفسيرى عجنون فى صورةالمرحلة األولى فحسبما يرى (سدن)، فى     

المرحلة الثانية قدم عجنون فى صورة أديب حائر، وفى المرحلة الثالثة قدم فى صورة األديب الواقع فى 

 . هذا، بينما يرى (هليل برزيل) نفسه أن الموقف الدينى لدى عجنون قد لقى، من جانب المفسرين،١التناقض

النقد والتفسير،  الدينى يتراوح، فى مرآة توصيفًا يتباين من النقيض إلى النقيض، حتى أصبح موقف عجنون

  . ٢بين جانب العقيدة الكاملة واأليمان التام وبين الطرف المناقض تمامًا أى جانب الكفر والعبثية والعدمية 

حول عجنون المؤمن وسجلنا عليها وٕاذا كنا فيما سبق، قد قدمنا نماذج من التفسير التى تدور     

خذنا. فإننا سننصرف هنا إلى تقديم نماذج التفسير التى ترى فى أعمال عجنون شواهد تكشف عن تناقضه مآ

  مع القيم الدينية ومروقًا عنها قبل أن نسجل رأينا فيها 

  تحوير نصوص التراث وٕاستخدامها للسخرية    

متزاج بين التراث ون األدبية كأديب يمثل نتاجًا لالنفى إطار رؤية (جرشون شاكيد) لمكونات عج    

ستعراض عدد من األساليب وبية من ناحية أخرى، ينتهى، بعد ار و الدينى اليهودى من ناحية وبين الثقافة األ

 األدبية، نتيجة يقول اث الدينى اليهودى فى إطار أعمالهالفنية التى يستخدمها عجنون فى تناول معالجة التر 

المتبادلة القائمة بين التراث الدينى اليهودى وبين  الوشائجنشغال بمعالجة د أكثر الباحثون من االفيها:" لق

فًا عن حركة مضادة للتراث. فلقد تمثل كذلك تعبيرًا صر  ون أن يلتفتوا إلى أن هذه الوشائجأعمال عجنون، د

عيد الحياة إلى اليهود الملتزمين ستعار عجنون من التراث الدينى لكى يفجر أركانه وليس بالضرورة لكى يا

  .٣بالدين وينعشهم" 

أما األساليب الفنية التى يرى شاكيد أن عجنون يستخدمها لتفجير أركان التراث وهدمها، فيمكننا     

  إيجاز أهمها على النحو التالى:

                                                            
  وما بعدھا. ٣٣لمرجع السابق، ص ھليل برزيل ، ا  ١
  وما بعدھا. ٣٣شاكيد، المرجع السابق ص   ٢
  .١٦٧جرشون شاكيد، المرجع السابق ص   ٣
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ا فى التراث إن التفاسير الدينية (المدراشيم) التى يأتى بها عجنون فى أعماله، ال توجد بنصها وروحه- ١

شكلها إنه ال يحاكى التفاسير الدينية وهو ال يحتاج إليها فى  ينى، فعجنون يؤلف أسطورته الخاصة.الد

حتياجاته. وعن هذا الطريق، يشير إلى الهوة التى تفصل بين تراث الماضى وبين البسيط، بل يفسرها تبعًا ال

 الحاضر. 

ندها إلى الرداء)، ذلك أن عجنون، عندما يس –ويضرب (شاكيد) مثًال على ذلك بقصة (هملبوش     

ن إسنادًا أصيًال، بل إسنادًا ساخرًا و كمسيخت حبوط هقيفر)، فإن هذا ال يفصل حساب القبر فى التلمود (

) الذى يقوم على محاكاة أسلوب مؤلف ما على نحو يثير الضحك Parodyعلى غرار فن الباروديا(

  ستخدام المرجع الدينى هنا على سبيل السخرية.ر، يكون اعلى هذا النحو من التفسيوالسخرية. و 

إن عجنون، عندما يضع أقواًال من التراث الدينى اليهودى على ألسنة الحيوانات واألسماك (كما يفعل مع - ٢

 -الكلب باالق فى قصة "بتمول شلشوم" الذى يحتاج إلى وصف عملية الخلق من وجهة نظره ككلب 

ك فإن كالم هذه الحيوانات ال ينطوى فقط على موقف علمانى وٕانتها من الرواية)؛ ٤٧٤ – ٤٧٣ص

قى تجاه التراث الدينى، حيث تلنحراف بالموقف الصحيح لدى القارئ والمللمقدسات، بل أنه يكون بمثابة ا

يتدنى هذا التراث أمام القارئ المتلقى من مكانته فى الكتب المقدسة إلى أفواه الحيوانات الخيالية. ويرى 

 شاكيد) إنه بهذه الطريقة يتحول التراث إلى تراث مضاد للتراث. (

إن عجنون بمزجه بين القوالب الفنية األوروبية وبين القوالب التراثية الدينية اليهودية ينتهى، بواسطة هذا - ٣

 .١دبىالمزج، إلى إلغاء المحتوى الدينى للمصادر التراثية الدينية أو إبطال معناه من خالل سياق العمل األ

ويثبت (شاكيد) وجهة نظره العامة حول تحوير عجنون لنصوص المصادر المقدسة، ليخضعها     

 -ألغراضه الساخرة، وذلك بإيراد عدد كبير من اإلشارات والمأثورات الدينية المستخدمة فى قصة (عجونوت 

أمرين: األول، تمكن  نسوة مهجورات) ليرجعها إلى مواقعها األصلية فى كتب التراث الدينى، ليدلل على

ستخدامات المحرفة در التراث اليهودى؛:والثانى، التدليل على االعجنون من المعارف الدينية والخبرة بمصا

  .٢للنصوص األصلية فى كتب التراث من جانب عجنون فى أعماله الروائية 

  إنكار وجود العناية اآللهية:    

ون من القيم الدينية اليهودية، أن بعض أعماله يرى أصحاب الموقف التفسيرى السلبى لموقف عجن    

تسجل مروقًا عن القيم اإليمانية الصرفة مثل قيمة العناية اآللهية ووجود العلة الكبرى للوجود اإلنسانى فى 

                                                            
  .١٦٧- ١٦٦شاكيد نفس المرجع، ص   ١
  .  ١٦٦- ١٦٥نفس المرجع ص   ٢
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العالم، ويرى (هليل برزيل) أن رواية (بتمويل شلشوم)، على نحو خاص، قد أدت إلى تعاظم مفهوم تفسيرى 

  . ١ًا مستعدًا للتعبير عن إتجاه مناقض للروح الدينية اليهودية الموروثة موضع التسليميرى فى عجنون كاتب

ويسير عدد من النقاد والمفسرين فى هذا اإلتجاه، حيث يرون فى رواية (بتمويل شلشوم) رؤية عبثية     

ر اإللهى، وهى عدمية من جانب عجنون، تكفر بالفهوم الدينى اليهودى حول عقيدة قبول التضحية طبقًا لألم

بنه إسحق.. وما يرتبط بها من قواعد اإللهى ألفراهام بذبح ا العقيدة التى تجسدها فى اليهودية واقعة األمر

إيمانية، كقاعدة اإليمان بوجود الرب كعلة أولى وكخالق للعالم، وكقاعدة التسليم بحكمه وقدره مهما بدا قاسيًا 

خضوع ألوامره المقدسة والعمل على تنفيذها مهما تضاربت مع وغريبًا على اإلدراك البشرى، وكقاعدة ال

على ذبح إسحق  لديه، كما يحدث مع افراهام إقدامهمشاعر اإلنسان وطبيعته وألزمته بالتضحية بأعز ما 

طبقًا لألمر اإللهى، وكقاعدة التسليم بوجودة العناية اإللهية العادلة والرحيمة بعبادها والتى تتدخل دائمًا لرفع 

  الضرر عن المظلومين. 

ويشارك فى هذه الرؤية التفسيرية (افراهام باند) الذى يرى فى هذه الرواية تعبيرَاً◌ عن إتجاه نحو     

المأساوى، دونما ذنب الكفر الكامل بالمفهوم الدينى اليهودى فى اإليمان بالرب العادل، حيث أن المصير 

ختفاء العناية اإللهية العادلة من العالم أو ندهاش حيال اللبطل يمثل انعكاسًا لموقف عجنون القائم على اال

  . ٢حيال عدم وجودها أصالً 

نتظام فى نفس الرواية مع جميع األبطال، أما (عيدى صيمح) فيرى أن عجنون يستخدم رمزين با    

ة. ويعتقد (صيمح) يشير أحدهما لدائرة القداسة واإليمان وهو القبعة، ويشير الثانى إلى الدائرة الدنيوية العلماني

زدواج بين الرمزين أو بين الدائرتين فى ائمة على االأن موقف عجنون الذى يمثل أساس األوصاف الق

  . ٣الرواية، إنما هو موقف عبثى أو عدمى 

، وهى آخر أعمال عجنون والتى نشرت بعد موته، تمثل أكثر أعماله ٤ويرى (افراهام باالط) أن رواية (شيراه)

تجاه العلمانية، ويرى(إيلى شافيد) أن هذه الرواية، وبسبب حجمها الضخم، ال يمكن أن تمثل مجرد تطرفًا فى إ

حالة فردية فى أعمال عجنون وأن تقتصر داللتها حول موقف عجنون الدينى على حدودها، ويرى أن داللتها 

الموقف الورع التقى المتدين.. البد وأن تمتد إلى اإلشارة إلى الموقف الكلى لعجنون. فلقد خرج فيها من إطار 

الكبيرة واألساسية التى غاب فيها العالم  مع موقفه فى عديد من أعماله ومن ثم فإن موقفه فيها يتضافر

بأن موقف  شافيد) يرتب على هذا حكمًا شامالً المتكامل القائم على عنصر وحيد وهو الدين. وبالتالى، فإن (
                                                            

  .٣٥ھليل برزيل، المرجع السابق ص   ١
  .٨١ – ٧٥ص  ١٩٦٧، ١أفراھام باند، ھحطيئ فعونشو بتمول شلشوم، موالد   ٢
  م.١٩٦٦ديسمبر  ٩عيدى صميح، ايموناه بنوسح ھا أبسورد، عل ھمشمار   ٣
  . ٣٥أفرھام باالط، ھيرومان لفيت ھربسط، نقالً عن برزيل المرجع السابق ص   ٤
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نفصال عن قصة مثل (تهياله) عن الندم عن االأنه قد عبر فى  عجنون هو موقف غير دينى وال يشفع له

ستعادته ع عديدة من أعمال عجنون ال يمكن اعالم اآلباء. ذلك أن التكامل الدينى الذى غاب فى مواض

ستعادة الماضى وى، مهما كانت درجة إتجاهها نحو ابقصة واحدة تقية أو حتى مجموعة من قصص التق

  . ١المتكامل والحفاظ عليه

  التناقض الثنائى والثالثى:

على الرغم من أن (باروخ كورتسفيل)، مؤسس قسم األدب العبرى بجامعة بار ايالن والمتوفى عام     

ر للهوية م. هو أحد كبار النقاد الذين يحتفون فى األدب العبرى بعالم القيم الدينية اليهودية، كإطا ١٩٧٢

من أوائل من كشفوا عن التناقض الثنائى القائم فى أعمال  جتماعى.. فلقد كانالجماعية وكنظام ثقافى ا

ورتسفيل) م. وبهذا، فإن (ك ١٩٤٢عجنون بين القطب الدينى وبين القطب العلمانى فى مقال مبكر نشر عام 

آخرين للبحث فى الطابع المتناقض ألعمال عجنون ووجه ضربة قاسية لمدرسة  قد فتح الباب أمام نقاد

من خالل التركيز على تكامل تى تسعى إلى تتويج عجنون أديبًا للقيم الدينية اليهودية، التفسير المثالى ال

  وشخصياته من الوجهة الدينية وتناغم أبطاله فى صفاء روحى وسلوكى مع القيم الدينية اليهودية.  أعماله

درسة وعلى الرغم من أن (كورتسفيل) قد تعرض لهجوم حاد ومجادالت شديدة من جانب نقاد الم    

كتشافه لصراع طأ رؤيته، فإن (كورتسفيل)، رغم االمثالية، مثل (طوخنر)و(قاريف) اللذين حاوال إثبات خ

القطبين الدينى والعلمانى فى أدب عجنون، لم يصل إلى حد القول بأن عجنون خارج عن الدين أو مارق عن 

و األمر الذى يفسر الهجوم عليه من مدرسة قيمه، لكنه بالتأكيد قد فتح الباب أمام نقاد آخرين للقول بهذا، وه

  تتويج عجنون أديبًا للقيم الدينية اليهودية. 

يرى (كورتسفيل) فى مقاله المبكر، والذى أعيد نشره عدة مرات، أن معيار عجنون المركزى لفهم     

جربة تضرب فى قواعد األخالق إنما يرجع إلى تجربته الدينية األولى والمبكرة فى سن الصبا، وجذور هذه الت

أسفار العهد القديم وفى التلمود، كما تبدت له فى صباه فى عالم اآلباء فى مسقط رأسه البولندى، مدينة 

  . ٢بوتشاتش

حياة عجنون منذ صباه، يضع يده على  فى غير أن (كورتسفيل)، بعد أن يرسى هذه الخلفية الدينية    

نشطار فى نفس ) أن هذا العالم الدينى يتعرض لالمكمن التناقض الذى نشأ عند عجنون. فيرى (كورتسفيل

  عجنون إلى قطبين.
                                                            

قاد من كتاب ھليل برزيل، ، وأعيد نشره كامالً فى قسم مقاالت الن٧٤ -٦١م. ص  ١٩٧٩،  ١إيلى شافيد، تھاله لعجنون كسبور قوديش، موالد   ١
  . ٥١٣ص  – ٥٠١المرجع السابق، ص 

م . ، أعيد نشره ضمن أعمال نقاد آخرين فى  ١٩٤٢باروخ كورتسفيل، نتوح سبوربات شليماه كدوجماه لفعنوح سبورى سفر ھمعسيم. جازيت   ٢
  .٣٥٣برزيل ، المرجع السابق، ص 
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القطب األول : هو (جنة عدن) أى تجربته الدينية فى صورتها  األولى المبكرة بكل ما فيها من براءة     

، ينقب فيه الوقت؛ وعلى نحو متكرر فى أعماله عجنون طيلة ل، تجربة الصبا. وهذا القطب يديرهوتكام

 ربة األولى، مدينة (بوتشاتش)؛مكنونات نفائسه. ومن هنا فإنه يعود فى أعماله إلى موطن التج ويجمع منه

وٕالى ما ورثه فيها فى صباه من تصور بأن توراة الرب المرشد فى كل األمور وأن حاخاماته هم الذين 

. ١تنعش الروح والذى يبطل الفوضى ويسيطر عليها بقوانين صارمة حددون لكل شأن المعيار الذى ينظمهي

ختالف عن األولى.. ذلك لك صورة أخرى مختلفة تمام االغير أن التجربة المبكرة تأخذ فى نفس األديب كذ

أنه من خالل تعرفه على تعددية الوجوه فى الوجود كله، وصل إلى قاعدة الرؤية النسبية المتشككة فى عالم 

.. هناك أيضًا عالم مختلف تمامًا يسكنه التخبط الصبا.. "ففى الواقع هناك أيضًا (بوتشاتش) من نوع آخر

وعذاب النفس، ففى مقابل العالم فى أصول الدين المتميز برزانة الفكر، يقف الفوضوى الثورى. وفى هذا 

العالم، هناك مكان للمستغلين. إن اإلنسان الروحانى يصبح شخصية موضع سخرية بعيدة عن الواقع.إن 

  ب تنازالت. لطصراع مع األمر األخالقى الذى يت دخل فىالكيان المتأجج بإغراءاته، ي

وفى القطب الثانى، يقف (اآلنا) الذى يتطلع إلى كيان خاص ويرفع رأسه بالتهديد للنظام الجماعى     

القائم. إن الحواس المستبعدة تطالب بحقها والصفات اآللهية تتوارى من وجه اإلنسان. إن (جنة عدن) تتبخر 

  . ٢لى حلم جميل" وتتالشى وتتحول إ

وهكذا وضع (كورتسفيل) أساس التفسير الثنائى ألعمال عجنون من خالل رؤيته كناقد ألوضاع     

الحياة واألدب فى العالم اليهودى الحديث. فالعالم اليهودى يتحول من الدينى والمقدس فى الحياة القديمة إلى 

لحديثة واألدب العبرى الحديث فى مجملهما يخضعان الدنيوى والعلمانى فى الحياة الحديثة. وبما أن الحياة ا

وضوع الذى يعالجه ضمحالل للقيم الدينية اليهودية وتقويضها (وهو المسفيل)، لعملية افى نظر (كورت

ه السؤال عما إذا كان هذا ه عن طبيعة وتوجهات األدب العبرى الحديث ويطرح فى عنوانبالتفصيل فى كتب

ى تقييمه لعالم عجنون ، فإنه ينتهى ف٣ينى المقدس أم أنه ثورة علمانية دنيوية عليه)ستمرارًا للقديم الداألدب ا

عتباره عالمًا حافَال بالصراع بين القطبين الدينى المطمئن الموروث والدنيوى العلمانى الثانى المتوتر. إلى ا

) عالمًا خاصًا ومعينًا فى يقول "وبين القطبين، ينفتح الصدع الفادح فى نفس عجنون أنه يرى (العالم الدينى

يعلم أن  هختطافه فى حب. ولكنمنه كل ما يمكن ا فطالجرئ، يختحالة ضياع. ومن خالل حبه البائس و 

وبقوته ويجد من الواجب عليه أن ينقد حطام الماضى من أجل الحاضر..  ذا العالم لم يعد قائمًا على حالهه

                                                            
  نفس المصدر، نفس الموضع.   ١
  نفس الموضع.  ٢
 وما بعدھا.  ١٦٠، ص ١٩٧٥روخ كورتسفيل، سفروتينو ھحاداشاه، ھمشخ اومھنجاه، ھوتسأت شوقين، يروشاليم، تل أفيف، با  ٣
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دع هو المكان الهندسى الذى يفرز عالم التمرد ضد إن الصراع فى نفس األديب واضح للعيان وهذا الص

  . ١المسلمات عند عجنون" 

عالم عجنون األدبى فى حالة صراع أو شد يل)، بهذا، قد وضع األساس لرؤية وٕاذا كان (كورتسف   

لى وجذب بين التراث الدينى وقيمه وبين القيم الدنيوية والعلمانية الجديدة.. فإن آخرين من النقاد قد ساروا ع

عجنون ومتجاوزين (كورتسفيل) طريقه، منحين جانبًا صورة العالم الدينى المتكامل أحادى البعد فى أعمال 

عتبار عالم عجنون عالمًا ثالثى األبعاد من ناحية، ومعتبرين (اآلنا الراوى) الذى يمثل شخصية عجنون إلى ا

نحياز عجنون اس حكمهم هذا القاضى باالدينى وأسفى أعماله أقرب إلى القطب العلمانى منه إلى القطب 

الراوى)  إلى القطب العلمانى فى أعماله، إنما يقوم على القول بأن موقف البراءة والتكامل الدينى لدى (اآلنا

قى للعمل، ال يمكن أن يبقى على حاله وكماله السابق منذ اللحظة التى يتعرف فيها وكذلك لدى القارئ والمتل

    العلمانى الشاخص فى أعمال عجنون. على نقيضه الدنيوى أو 

، أستاذ األدب العبرى بجامعة حيفا، أن شخصية عجنون ٢وضمن هؤالء النقاد يرى (يعقوب باهط)     

م كما تنعكس فى أعماله هى بمثابة ثالث شخصيات، حيث أن موقفه ينعكس فى ثالثة عوالم.. األول، عال

متكامل من الناحية الدينية، يبدو مؤلفه كمن يقف منتحيًا  والثانى، عالم فنى متبادل بين الشكل والمضمون؛

جانبًا يطل من خالل موقف ساخر. والثالث، عالم ممزق بصراع بين عالم القيم الدينية وعالم القيم الدنيوية 

  والعلمانية، وٕان هذا الصراع هو الموضوع الذى يشغل ذهن عجنون كموضوع للكتابة.

ئى أو المزدوج عند (كورتسفيل) إلى تناقض ثالثى األبعاد يعبر عنه وهكذا، يتدرج التناقض الثنا   

. بتصنيف ثالثى لشخصيات عجنون.. األولى، شخصيات مؤمنة بالقيم الدينية ومتناسقة معها ٣(حاييم ناجيد)

فى سكينة، والثانية، شخصيات قلقة متوترة ومتشككة فى الدين وقيمه، والثالثة، شخصيات تتعرض للتغير 

  ل من النقيض الدينى إلى النقيض العلمانى. والتحو 

وٕاذا كنا قد عرضنا إلتجاهات المفسرين من المدرسة المناقضة لمدرسة التصوير المثالى لموقف     

  عجنون من القيم الدينية.. فإننا نسجل عليها مآخذنا كما فعلنا بشأن مدرسة التصوير المثالى. 

يم حكمهم على جميع أعمال عجنون شأنهم شأن أنصار إن أنصار هذه المدرسة يقعون فى مبدأ تعم- ١

عتمادًا على بعض أعماله وهو التعميم الذى تغرى به متعة إكتشاف الجديد فى نسيج بعض ا المدرسة األولى

  األعمال. 

                                                            
١  OP, Cit. P. 254   
  م. ١٩٦٦ديسمبر  ٩يعقوب باھط، شلوشاه عجونيم ھيم، عل ھمشمار،    ٢
  م.١٩٦٧ديسمبر  ٩حاييم ناجيد، عل شلوشاه مسبورى عجنون، لمرحاف،   ٣
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إن أنصارهذه المدرسة شأنهم شأن أنصار المدرسة األولى يعتمدون على تطريزات شكلية إلثبات وجهة - ٢

األسماك ينطوى على ما يقول به (شاكيد) من أن مجئ أقوال التراث على ألسنة الحيوانات و  نظرهم على غرار

 نتهاك للمقدسات فى حين ال يعنى هذا بالضرورة. موقف علمانى وا

من جانب  مدرسة على رواية (بتمول شلشوم) الستخالص موقف الرفضإن تركيز معظم أنصار هذه ال- ٣

ى تذهب اآللهية ومشيئتها يدل على أن الرؤية الشاملة ألعماله المختلفة الت عجنون لقاعدة التسليم بالعناية

 ائبة عند أصحاب هذا التركيز. مذهبًا آخر غ

القيم الدينية يجب أن يأخذ فى فنحن نرى أن فحص موقف عجنون وٕاطالق حكم على إتجاهه من     

 المناقضة لكى يكون الحكم متكامالً مال عتبار فى نفس الوقت األعمال المعبرة عن القيمة الدينية واألعاال

  ومتفقًا مع إتجاهه الكلى وليس مع زاوية واحدة من هذا اإلتجاه. 

  المبحث الرابع    

  نحو رؤية تفسيرية متكاملة    

. ال يؤدى بالباحث صاحب الرؤية ١إن تأمل أعمال عجنون فى مجموعها فيما عدا رواية (شيراه)  

ه التفسيرى األول الذى يرى فيه أديبًا مدافعًا فى ثبات وعلى نحو مطلق عن القيم التكاملية إلى التسليم باإلتجا

الدينية اليهودية تسليمًا تامًا. كما أن تأمل هذه األعمال ال يحمل الباحث على التسليم الكامل باإلتجاه الثانى 

قضتها.. وٕان كان هذا التأمل لدى المفسرين الذين يرون فيه أديبًا مارقًا عن القيم الدينية وعامَال على منا

يحمل الباحث إلى نقطة قريبة من موقف اإلتجاه الثالث الذى يرى فى عجنون أديبًا يكشف عن صراع بين 

القيمة الدينية والقيمة العلمانية.. وهى نقطة قريبة ألننا ال نسلم بوجود صراع فى أعمال عجنون بين القيمة 

األعمال األدبية تقدم لنا حالة تجاوز بين القيمتين المتناقضتين وليس  الدينية ونقيضها العلمانى بل نعتقد أن

حالة صراع تسعى إلى تغليب القطب الدينى على القطب العلمانى أو العكس. إنها حالة تجعل من عجنون 

يمان والتسليم وتسمح فى نفس الوقت بحيز من ه وشخصياته إنطالقًا من قاعدة اإلأديبًا مؤمنًا يبنى أعمال

لحرية البشرية فى التساؤل وٕابداء السخط على النتائج غير المتوقعة فى مسيرة الحياة من داخل إطار اإليمان ا

  نفسه. 

ريبة من المدرسة الصراعية. ومن هنا فإننا نبنى منظورنا التفسيرى ألعماله كما قلنا من خالل نقطة ق    

هور القطبين الدينى والالدينى فى أعماله دون أن قتراب موقفنا من هذه المدرسة هو أننا نسلم معها بظوعلة ا

عتبار هذا الظهور للقطبين فى نفس األديب وفى نسيج أعماله وهو ما يمكن رسة فى انذهب مذهب هذه المد

                                                            
  شرت الرواية بعد وفاة عجنون وھى ناقصة لم يستطع اكمالھا .. ولذا فإن الحكم عليھا يجب أن يظل موضع تحفظ.ن  ١
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أن نجده فى مواقف األشخاص العاديين فى جميع العصور حيث يعمل القطبان بالتبادل فى المواقف 

  المتغيرة. 

يب سواء تلك القائمة على نسيج إيمانى بحت دون الكشف عن مواقف سخط أو إن تأمل أعمال األد    

تمرد من جانب األبطال مثل (هخناست كالة)و (تهاله)، أو تلك التى تعكس درجة حادة من التساؤل حول 

مسيرة الحياة والنتائج الظالمة التى تودى بمصير األبطال األتقياء بسبب هفوات صغيرة مثل رواية (تمول 

وم).. يسمح لنا بإطالق حكم بأن التجاور بين القيمتين الدينية والالدينية يظهر فى أعمال عجنون بحيث شلش

  تعبر بعض األعمال عن إحدى القيمتين وتعبر األخرى عن القيمة األخرى. 

للتجاور الثنائى بين القيمتين فى عملين رئيسيين هما قصة (تهاله) ورواية  وٕاذا أخذنا هنا نموذجاً     

  تمول شلشوم)، فإن وجهة نظرنا فى تفسير موقف عجنون ستصبح أشد وضوحًا.  (

و(يتسحاق قومر) فى  ١فى العملين معًا نلتقى بالبطل الرئيسى (تهاله) فى القصة التى تحمل إسمها    

قصة األمس األول (تمول شلشوم)، وكالهما يجرى تقديمه للقارئ منذ البداية فى صورة الشخص المؤمن 

دات الدينية والقائم على الشعائر وأداء الصلوات.. ففى السطور األولى من (تهاله) ترد صفاتها، فهى بالمعتق

. وعلى نفس ٢تقية وحصيفة وسمحاء وعيونها تشع بنور الرضا والرحمة بل وهى أقرب إلى مالئكة الرحمة 

) إلى فلسطين"ليعمرها وليبنى المنوال نلتقى بيتسحاق قومر، فلقد دفعه حنينه ليرتحل عن بلده فى (جاليتسيا

ر إلى فلسطين " غسل وجهه وهو سليل عائلة متدينة ملتزم فى صلواته حتى وهو فى طريق السف ٣نفسه معها"

نطالقًا من هذه القاعدة اإليمانية التى تجمع . وا٤رتدى التفلين وراح يصلى الفجر ويطيل فى صلواته"ويديه وا

وليفصح عجنون فى (تهاله)    ائر والنتائج لمسيرة التقوىلتتكشف المصتتحرك أحداث العملين  بين البطلين 

م القدر فى (األمس األول) ستفسارًا حول أحكاموقفه الدينى والتسليم بالقدر وأحكامه فى حين يطرح ا عن ثبات

  يم بالقدر. ستفسار الذى فتح عليه باب التفسير النقدى على أنه كاتب ينكر العناية اإللهية وقيمة التسلوهو اال

ة التى ذلك أن مسيرة حياة (تهاله) التقية تتكشف من خالل لقاءاتها مع الراوى.. ويتبين أن هذه البطل    

نتداب البريطانى فى سن الشيخوخة كانت ذات ماض ثرى بالمصائب وأحكام تعيش فى القدس فى فترة اال

ا) وتمت حد أبناء بلدتها يدعى (شرجصباها أالقدر القاسية قبل أن ترتحل إلى فلسطين. فلقد أحبت فى 

خطبتها له غير أن أباها وهو من أشد أعداء الحسيدية يكتشف أن (شرخا) الخطيب من أتباع هذه الطائفة 

فقررت فسخ الخطبة وعندما جاء الخطيب وأبوه طلبا لتفسير القرار طردهما أبو تهاله أشد طردة.. فأقسم 
                                                            

  .١٧٨، ص ١٩٦٩عجنون شموئيل يوسف، كول سبوراف شل شاى، تھاله، المجلد السابع ھوتسأت شوكين، القدس،   ١
  .١٧٨نفس المصدر، ص  ٢
  .٧، ص  ١٩٦٨، تمول شلشوم، المجلد الخامس. ھوتسأت شوكين، القدس، عجنون شموئيل يوسف، كول سبوراف شل شاى  ٣
٤  Ibid, P.. .. 30 
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بنته إلى رجل أعمال. وكان ذلك الفعل من م يأبه وقرر تزويج اغير أن األب ل(شرجا) أنه لن يصفح عنه 

والد تهاله خطيئة دينية فادحة، فلقد أخل بوعد الزواج للخطيب دون موافقة منه. ولم يكتف بذلك بل راح 

  ضطروا إلى الرحيل عن البلدة. م من تالوة التواراة فى المعبد وايطارد الخطيب وعائلته حتى منعه

وقعت على رأس الخطيب وعائلته فقط  اة تهاله ال تمثل فى الحقيقة بليةعة المبكرة فى حيإن هذه الواق    

بل وأصابت تهاله فى عواطفها الغضة. ومع ذلك فإن جميع ماحل بتهاله بعد ذلك من مصائب لم يكن فى 

ه له، ومن ء قيام أبيها بحنث وعده للخطيب واضطهادنظرها سوى عقاب أنزلته بها العناية اإللهية من جرا

أن تحصل من خطيبها على رسالة صفح مكتوبة كما تقضى العادة الدينية مما جعلها شريكة  جراء أنها نسيت

  فى وزر أبيها. 

إن هذه الدرجة العميقة من التسليم بمشيئة القدر وهذه األخالقية الدينية التى تدعو تهاله إلى تقبل كل     

ستأهله تتصل دون أى مقاطعة من القطب الالدينى إلى أن ما يحل بها من كوارث على أنه عقاب عدل ت

بنة.. بدأت سلسلة العقاب اآللهى. ت من رجل األعمال وأنجبت ولدين واتنتهى قصة حياتها.. فبعد أن تزوج

فقد تبين أن المدرس الذى أتت به لتعليم ولديها هو من طائفة الحسيدية وبمخالطته لزوجها، تحول زوجها إلى 

الوقت الذى نفض فيه خطيبها السابق يده من هذه الطائفة. وتتقبل المصيبة على أنها كفارة  الحسيدية فى

أتى دور ابنها الثانى ليلقى بنها البكر بمرض الطاعون ليقضى نحبه ثم يللذنب ثم تتوالى المصائب، فيصاب ا

وقف حتى يطلبا الصفح لن يت. وهنا تنتبه هى وزوجها تمشيًا مع إحساسها بالتقوى أن عقاب السماء مصرعه

بنتها، فلم عتل صحته وينتهى إلى الموت. أما اا) ونتيجة لترحال زوجها بحثًا عن الخطيب القديم تمن (شرج

  تنج إذ أصيبت بالجنون. 

باحثًا عن الصفح. وفى و به  ه إيمانيًا مدركًا للعقاب ومسلماً وفى مواجهة كل هذا كان موقف تهال    

رتحالها إلى القدس وٕاحساسها بدنو أجلها، فإنها تنهى حياتها بإمالء وات طويلة واأيامها وبعد مرور سن نهاية

رسالة على الراوى توجهها إلى خطيبها السابق تطلب منه الصفح والعفو تسلم فيها بأنها تلقت ما يكفى من 

ن كل بنى هو أن تكتب لشرجا لتقول له أننى صفحت عهى.. " واآلن فإن ما أطلبه منك ياالعقاب اآلل

. وألن (شرجا) ١الضوائق التى حلت لى بسببه وأكتب له أنه يجب أن يصفح عنى فلقد تعبت بما فيه الكفاية "

كان قد مات منذ سنوات فلقد قررت أن تحمل رسالتها معها إلى قبرها ليتولى رسل المولى توصيلها إلى 

  (شرجا). 

                                                            
  .١٠٣تھاله، ص   ١
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سة التصوير الدينى المثالى ألدب عجنون إن درجة اإليمان الصافية هنا هى التى تسمح لمفسرى مدر     

بإطالق أحكامهم بصفاء عالمه الدينى.. غير أنه يبقى أن تعميم هذا الحكم على األعمال األخرى، هو 

المأخذ األول على هذه المدرسة. وهذا النوع من القصص هو الذى يقف فى نفس الوقت عقبة أمام تسليمنا 

م من التسليم الكامل رق عن القيم الدينية. إن هذا العالنه أديب مابإتجاه المدرسة التى تفسر عجنون عى أ

بمقادير السماء وطلب المغفرة يأتى فى تجاور مع عالم التساؤل عن معنى المقادير القاسية والعقاب المبالغ 

  فيه. 

م لتزايتسحاق قومر) الساعى على طريق االوهو العالم الذى تقدمه رواية (تمول شلشوم). ذلك أن (    

الدينى يلقى بدوره مصيرًا شديد القسوة عقابًا على لحظة لهو أملت عليه أن يستخدم فرشاته على جسد الكلب 

  (باالك). 

إن الرواية التى تقع فى حجم ضخم وتتكون من ستمائة وسبع صفحات تقدم وصفًا وتحليًال ألوضاع     

) ويمكن أن تخدم الباحثين فى ١٩١٤-١٩٠٤المستوطنين اليهود فى فلسطين خالل مرحلة الهجرة الثانية (

دراسة الخالفات الفكرية والعملية بين الفرق الصهيونية فى تلك المرحلة. غير أن هذا الجانب منها ليس 

كتشاف مدى صحة الدواعى التى دعت المفسرين إلى اإلعتماد عليها مقصدنا.. فإن ما يعنينا منها هو ا

حكام العناية السماوية فى صياغة ارق عن القيم الدينية رافض أليب مبشكل رئيسى فى القول بأن عجنون أد

  مصير البطل كما سبقت اإلشارة.

رتحاله إلى فلسطين الملتزم دينيًا يتكرر سواء قبل ا إن التأكيد فى الرواية على موقف البطل (قومر)    

متزندق يدعى البارون  أو أثناء الرحلة أو بعد وصوله إليها فعندما ال يجد عمًال إال فى حديقة يهودى

(الفوش)، فإنه خشية على نفسه من تأثير هذه الزندقة يزداد تمسكًا بإيمانه وهو يحمد ربه الذى أنجاه من 

  . ١الجوع فأوجد له هذا العمل ويعبر لنفسه عن ثقته فى أن الرب ال ينساه بمعجزة أخرى فى الغد

من العمل هو المجرى المؤدى إلى حادثة اللهو ويتجه البطل إلى العمل فى الطالء ليكون هذا النوع     

التى تصورها الرواية والتى ستفتح على (قومر) المصير األسود والعقاب الفادح.. فبينما هو يعمل فى طالء 

أحد المنازل فى أحد األيام، ظهر له كلب ضال فراح يكتب على جسده الحروف المكونة لكلمة كلب ثم 

  .٢أضاف عليها بكلمة " مسعور"

                                                            
  .٦٦ – ٦٥، ص ١٩٦٨عجنون، شموئيل يوسف، كول سبوراف شل شاى، تمول شلشوم المجلد الخامس، ھوتسأت شوكين، القدس،   ١
  .  ٢٧٦-  ٢٧٤نفس المصدر، ص   ٢
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سمه (باالك) بسبب قيام ا كانت لحظة اللهو هذه فاتحة لمعاناة قاسية تعرض لها الكلب الذى أصبح    

أحدهم بقراءة كلمة (كلب) بالعكس من اليسار إلى اليمين.. ذلك أن الناس راحت تطارده خوفًا منه وتمطره 

  اريم".. اه شعينين فى القدس الذى يحمل اسم "ميئبالضرب والرجم حتى هرب من حى المتد

وبعد سلسلة من المطاردات فى حياة الكلب ينتهى األمر إلى لقاء حاسم بينه وبين بطل القصة، الذى     

طل من كان يتأرجح بين حبه لشفرا، إبنة أحد الحاخامات، وبين سونيا، إحدى ساكنات يافا. فعندما عاد الب

االك) يتسلل مرة تزامه الدينى.. كان الكلب (بليافا إلى القدس ليتزوج من ابنه الحاخام فى القدس رمزًا إلى ا

اه شعاريم) ليقف أمام الحاخام (جرونام) وهو يلقى موعظة ويلمحه الحاخام والجمهور أخرى إلى حى (ميئ

فيصاب الجميع بالذعر. وهنا يتقدم البطل ليهدئ من روع الناس ليشرح لهم أن الكلب غير مسعور وأنه هو 

ة لفعلة العبارة. ويدرك الكلب أن كل معاناته من اإلهانات والمطاردة كانت نتيجالذى كتب عليه بفرشاته تلك 

. وهكذا تصل ١نتقام منه ويقفز عليه وينشب أنيابه فى جسده ثم يهرب إلى بعيدالبطل فيعقد عزمه على اال

مر إلى ناة الصحية إلى أن ينتهى به األاالقصة إلى ذروتها فعقرة الكلب تسلم البطل إلى سلسلة من المع

  الموت. 

نتقامًا سماويًا عادًال كما فعل فى (تهاله) بل إنه ترك الحدث يمر طبيعيًا باعتباره اإن عجنون ال ي    

ه. فيقول "واآلن أيها يطرح تساؤًال صريحًا يحتج فيه على مصير البطل معترضًا على العقاب الذى نزل ب

ق، فإننا نقف فى حالة فزع ودهشة.. فلماذا عوقب اون عندما نتأمل األحداث التى وقعت ليتسحبيالرفاق الط

   ٢يتسحق إلى هذه الدرجة وهو ليس أسوأ من سائر البشر؟".

أديبًا ينكر   عتبارهسرين كما سبقت حالة اإلشارة إلى اإن هذا التساؤل الصريح هو الذى حمل المف    

المبحث الثالث). ومما الشك فيه أن نظر تفسير باند فى وعدالتها فى تحديد مصير البطل (ا العناية اآللهية

عتماد عليه إلطالق حكم عام بأن عجنون واية. ولكن هل يكفى االالتساؤل يحمل هذا المعنى فى سياق الر 

  أديب مارق عن القيم اإليمانية والتسليم بعدالة السماء.. 

اء قصة (تهاله) إن الثنائية فى موقف عجنون واضحة إذا ما وضعنا موقفه المسلم بالمقادير فى بن    

عتراف بالذنب وتقبل للعقاب تسليم كامل ورضا واإلى جوار موقفه المتسائل فى (تمول شلشوم).. ففى األولى 

العادل على الرغم من فداحته.. وفى الثانية تساؤل عن معنى درجة العقاب الفادح. وٕاذا كان الموقف األول 

أنه أديب التسليم المطلق بالقيم اإليمانية. وهو ما  ينفى أن عجنون كاتب مارق، فإن الموقف الثانى ينفى

                                                            
  . ٥٩٥ – ٥٩٣نفس المصدر، ص   ١
  .٦٠٤نفس المصدر،   ٢
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يعنى أن إتجاه المفسرين إلى إطالق حكم على موقفه فى أحد اإلتجاهين إنما هو حكم يتجاوز الحقيقة 

  الواضحة هنا فى أنه يجمع بين القطبين الدينى والالدينى فى أعماله على نحو ثنائى. 

ها هنا، هو أن الرؤية التفسيرية المتكاملة ألعمال عجنون يجب أن نتهى إليإن الداللة الرئيسية التى ن    

ع بين الموقفين اإليمانى الجم –تأخذ فى حسبانها هذه الثنائية الدينية فى موقفه. وٕاذا كانت حقيقة الثنائية 

 ظاهرة عند فحص أعمال مستقلة وتعريضها للفحص فى إطار واحد كما فعلنا بشأن (تهاله) –يمانى وغير اإل

و(تمول شلشوم)، فإن هذه الثنائية نفسها تظهر فى داخل العمل الواحد فى بعض الحاالت مثما تكشف 

   ١دراستنا النقدية التطبيقية لقصة (الرداء) وقصة (مع دخول اليوم) (واصبح المعوج مستقيمًا).

ر كما فعلنا هنا ستخدام طريقة فحص األعمال المختلفة عن طريق المقارنة بين العمل واآلخإن ا        

باإلضافة إلى طريقة فحص العمل الواحد من داخله، يؤدى بنا إلى نتائج واضحة فى فهم أعماله ويدعونا إلى 

اإلطمئنان إلى أن المنهج الصحيح فى تفسير موقف عجنون من القيم الدينية ينبغى أن يتأسس على منظور 

  الثنائية فى أعماله. 

لى تزويد الباحثين والمفسرين بمنظور منهجى تفسيرى فى دراسة أدب ولعلنا بهذا نكون قد وفقنا إ    

مثالى ومنظور عجنون يختلف عن المناظير المنهجية الثالثة الشائعة حتى اآلن وهى منظور التصوير ال

  نون ومنظور التفسير الصراعى.التشكيك فى إيمان عج

  

  

  

  

                                                            
  . ١٩٩٥دراسة نقدية تطبيقية، القاھرة،  –انظر دراستنا المنشورة تحت عنوان: الثنائية الدينية فى أدب عجنون   ١
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  الثنائية الدينية فى أدب عجنون

  دراسة نقدية تطبيقية

  طار الدراسةإ

ار ختببع فنى مختلف لعجنون التأتى هذه الدراسة النقدية التطبيقية على ثالث قصص ذات طا    

حناه على المفسرين فى دراسة لمناهج التفسير المعمول بها بينهم ة المنظور المنهجى الثنائى الذى اقتر سالم

نتهينا اهج التفسير). ففى تلك الدراسة اندراسة نقدية فى م –ب عجنون دتحت عنوان (اإلتجاهات التفسيرية أل

إلى أن المناظير المنهجية الثالثة الشائعة لتفسير موقف عجنون من القيم الدينية اليهودية ال تقدم تفسيرًا 

خذنا المنهجية على هذه دبية المختلفة. ومن هنا أثبتنا مآاأل قيقة موقف عجنون الظاهر فى أعمالهمتكامًال لح

ور التصوير المثالى لعجنون كأديب مدافع عن القيم الدينية ومنظور التفسير لعجنون على المناظير وهى منظ

رتكاز ترى فى أعماله حالة صراع بين القيم ومنظور التفسير القائم على نقطة اأنه أديب مارق عن هذه القيم 

  الدينية والقيم الالدينية...

لقيم فى أعمال عجنون يعنى أن التسليم من جانب قتراحنا لمنظورالثنائية والتجاور بين نوعى اإن ا    

ال يتعرض لإلنكار من  –وهو الموضوع الرئيسى الذى تنشغل به أعماله والمفسرون  –عجنون بارادة القدر 

جانبه بطرح مواقف السخط والتساؤل حول أحكام هذه اإلرادة عندما تشتد معاناة اإلنسان من نتائجها.. فإن 

رادة تظل فى بقاء أعماله المظلة الدائمة الثابتة التى يجرى فى ظلها السخط والتساؤل قيمة التسليم بهذه اإل

  دون محاولة للخروج من إطارها أو تحطيم وجودها.

إننا سنحاول فى هذه الدراسة أن نثبت وجود هذه الثنائية داخل العمل األدبى الواحد. ومن هنا، فإن     

ألول يختبر هذا المنظور الثنائى المقترح ويجتهد فى إثبات جدواه هذه الدراسة تشتمل على ثالثة مباحث.. ا

العلمية من خالل قصة ذات طابع رمزى بينما يعمل المبحث الثانى فى نفس اإلتجاه من خالل قصة ذات 

طابع فنى مختلف وهو الطابع الحسيدى السردى لتنتهى الدراسة فى المبحث الثالث بتطبيق نفس المنظور 

  يرى المقترح على قصة ذات طابع سريالى. المنهجى التفس

وفقًا من خالل انطباقه فى ثبات جتهادنا هنا إلثبات صحة المنظور الذى نقترحه يبدو لنا مإن ا    

أن يوافقنى عليه الباحثون  ستمرار على أعمال أدبية ذات طابع فنى مختلف وهو األمر الذى أرجووا

ة تحتاج إلى أعلى درجة من الوضوح فى التقديم، فإننا سنعتمد ن.. وألننا نعتقد أن القضية المطروحاآلخرو 
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هنا على القصص القصيرة والرواية القصيرة ألنها أنسب األشكال األدبية التى يمكننا عن طريقها الكشف عن 

الثنائية الفكرية فى موقف عجنون من القيم الدينية داخل العمل الواحد على نحو شديد الوضوح وذلك لطبيعة 

ها المكثف والمحدود.. والذى يسمح كما يذهب (ليون يودكين) برؤية كل مرحلة من مراحلها فى سياقها نسيج

. إن هذه الخاصية فى طبيعة األعمال القصيرة تقدم عونًا كبيرًا للقارئ فى رؤية الثنائية الفكرية دون ١الفورى

  األعمال القصصية الطويلة. مقاطعات مطولة من وصف أو حوار أو أحداث متراكمة كما هو الحال فى 

   

    

                                                            
1 Yudkin, Leon, Escape Into siege, routledge, London, 1974, P.57. 
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  المبحث األول

  دىيالثنائية الدينية فى الوعاء الحس

والتى  ١٩١٢من القصص المبكرة التى كتبها عجنون عام  ١تعد قصة" وأصبح المعوج مستقيما"   

تيار  أكسبته سمعة األديب المدافع عن التراث الدينى اليهودى والساعى إلى نصرة الهوية الدينية فى مواجهة

األدب العلمانى الذى صبغ لوحة اإلنتاج األدبى العبرى مع بداية فترة اإلحياء القومى. فلقد تلقاها النقاد حتى 

األربعينات على أنها قصة حسيدية ترفع من قيمة الصبر على المحن والتجارب القاسية التى يتعرض لها 

لة عن السلف الصالح من حكماء الحسيدية طبيعة اإلنسان اليهودى. وتؤكد بنسيجها المطرز بالروايات المنقو 

  فع عن القيم الدينية والتراث الدينى فى الحياة اليهودية المعاصرة. داموقف عجنون كم

ت متعددة ألدبه، يذهب غير أنه مع تطور مدارس التفسير ألدب عجنون، وتنوعها لتشمل تفسيرا    

التراث، ويذهب بعضها اآلخر إلى  ألدوات هذا امهتباره مارقًا عن قيم التراث رغم استخدعبعضها إلى ا

عتباره كاتبًاً◌ ينطوى موقفه من القيم الدينية على صراع بين قطب التدين وقطب التمرد على الدين. تعرضت ا

ول موقف عجنون من قضية ستفهام كبرى حلى مراجعات تفسيرية وضعت عالمات اهذه القصة بدورها إ

عن تساؤالت حول الرسالة التى يريد عجنون توصيلها إلى  تاد الورعين وكشفختبار بالمحن لألفر القدر واال

  القارئ من خالل معيار العدل فى مصير بطل القصة (منشه حاييم هاكوهين). 

للمدارس التفسيرية المختلفة على  طبقاً  فقد تنوعت مواقف النقاد حول تفسير القصة ومصير بطلها    

ة (وأصبح المعوج مستقيمًا) تتكاتف مع قصة (هخناست كالة) فى دفع نحو متضارب. فيرى (سيدان) أن قص

عتباره معبرًا عن موقف ورع من الحياة موحد وثابت كأن الروائى ية إلى تفسير أدب عجنون باالنقاد فى البدا

  .٢أراد أن يكون منبرًا لمشاهد إيمانية سبق وجودها ويجب إنقاذها من النسيان

تستند إليها القصة وبين صة وحدة كاملة بين روح المصادر الحسيدية التى ويرى (قاريف) أن فى الق    

ائى. لقد جاء عجنون لكى يصور نهاية اإلنسان تحت روح العدل والرعاية اآللهية فبإحسان الخالق موقف الرو 

قف . وٕاذا كان هذا المو ٣يتحول المعوج إلى مستقيم وليس هنا أى سخرية بل تعبير عن سنة اهللا فى العالم

                                                            
  . ١٢٧ - ٦١، ص ١٩٦٣خ شينى ايلوفايلو، شوكين ، يروشاليم، فھياه ھعاقوف لميشور، كول سبوراف شل شموئيل يوسف عجنون كير  ١
  . ٣٣، المقدمة ص ١٩٨٢برزيل ، ھليل، شموئيل عجنون، مفحار مأماريم عل يتسيراتو ،عم عوفيد،   ٢
  نفس الموضع.   ٣
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تعبيرًا عن إتجاه المدرسة المثالية فى تصوير العمل، فإن مدرسة الرؤية الصراعية ترى أن عجنون فى هذه 

  . ١القصة يعرض التراث الحسيدى من خالل نقطة ساخرة تتكشف مع المصير المأساوى للبطل

العمل عالمة فى حين أن مصير البطل المأساوى غير المتناسب مع تقواه يثير تفسيرًا آخر يرى فى     

على موقف عدمى يقدمه عجنون وهو تفسير يورده (برزيل) ويرد عليه بأن عقاب (منشه حاييم) إذا كان يبدو 

نه كذلك ا ال يرجع إلى عدمية عجنون ولكن ألأشد مما يجب وال يتناسب على نحو عادل مع أعماله، فإن هذ

  .٢فى عالم الرحمة البد من الرحمة 

تتعرض للتفسير على محاور مختلفة بدءًا من كونها قصة إيمان صاف أو إذن فالقصة المطروحة     

  قصة سخرية من التراث أو قصة عدمية تقوم على الكفر باألقدار السماوية. 

رتكازًا على منظور الثنائية فى موقف عجنون الدينى أن نقدم تحليًال للقصة لتفسيرها اسنحاول هنا     

رتكاز ترى فى موقف عجنون جمعًا رة، ويقوم هذا المنظور على نقطة اكو الذى توصلنا إليه فى دراستنا المذ

متجاورًا وليس متصارعًا بين القطب الدينى اإليمانى والقطب الثائر المتمرد. فالقطبان يظهران بالتبادل وفى 

ائج السخط على النتو حالة جوار طبقًا للمواقف المختلفة دون أن ينفى أحدهما اآلخر، بل أن قطب التوتر 

غير المتوقعة والقاسية فى مسيرة الحياة يأتى عند أبطال عجنون من داخل الموقف الدينى اإليمانى، وليس 

  من خارجه ليسير القطبان فى حالة تجاور ثنائى.

الذى عاش مائة وعشرين سنة إن البطل الذى يقدمه الفصل األول من القصة فى صورة الرجل الورع     

مدينة (بوتشاتش) يعاشر زوجته معاشرة الرجل الطيب الملتزم بتعاليم الدين الذى  تاجرًا أمينًا فى من عمره

ول الوقت.. إنه الرجل الذى تعرفون ذلك الذى يقيم البر ط ال الحكماء اليهود التى تقول أالتنطبق عليه أقو 

  . ٣مرأته وأبناءهيعول ا

قتصادى نتيجة لجشع اآلخرين س االصة بعد أن تعرض لمحنة اإلفالهذا البطل تقدمه سائر أجزاء الق    

وهو يسقط فى الخطايا الدينية الكبرى خطيئة تلو الخطيئة تحت الضغوط التى يتعرض لها ليصبح مصيره فى 

مره بل ربما بدون ذكرى تبقى على الحياة مصيرًا قاتمًا بال زوجة وبال مال وبال سيرة دينية تناسب تاريخه وع

األحداث يبلغ من العمر مائة وعشرين عامًا لم ينجب أبناء وقد وهن منه والرجل فى بداية  اسمه وهو ميت؛

                                                            
شره ضمن أعمال نقاد آخرين فى م، أعيد ن١٩٤٢كورتسفسل، باروخ، نتوح تسيبور شليماه كيدوكيما لفيعنوح سيبورى، سفر ھمعسيم، جازيت،   ١

  .٣٥٣برزيل، ھليل، المرجع السابق، ص 
  .٤٦برزيل، المرجع السابق، ص  ٢
  . ٦١فھياه ھعاقوف لميشور، ص   ٣
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دال)، على عادة اليهود فى تدبير حياته على زوجته (كراني العظم وهو نموذج للتقوى والورع يبر الفقراء ويعتمد

  فى ذلك الزمن. 

عًا فى دخله الكبير وتتداعى األحداث.. ذلك أن تاجرًا جشعًا أراد أن يستولى على دكان (منشه) طم    

فعرض على حاكم البلدة زيادة فى اإليجار لينتزع لنفسه حق تأجير الدكان. وتحت وطأة المخاوف التى تولت 

(منشه) وزوجته ورغبة منهما فى اإلسراع إلى تجديد عقد اإليجار للسنة الثانية ليقطعا الطريق على التاجر 

البضاعة الموجودة بالدكان بسعر بخس. ورغم ذلك فإن شترى معظم لجشع، وقعا فى يد تاجر من الريف اا

  حصيلة البيع كانت كفيلة بتجديد عقد الدكان لسنة أخرى والنجاة من جشع التاجر الطامع فيه. 

غير أن النتيجة التى ترتبت على ذلك كانت دخول منشه وزوجته فى حالة إفالس، فلم يعد لديها من     

نتهى بهما األمر ن فى حوزتهما ولكن بدون نفع حتى اوهكذا بقى الدكا المال ما يكفى لشراء بضائع جديدة.

إلى اإلفالس التام وفقد الدكان وتسليمه للتاجر الطامع. ويتدبر (منشه) الحال مع زوجته فيفكر فى أن يتحول 

عتباره إلى معلم يعلم األطفال ليكسب رزقه غير أن زوجته ال تستحسن الفكرة وتغريه بفكرة التسول الشرعى بإ

يهوديًا موسرا أصيب بعسرة.. ويقبل الرجل الفكرة تحت إغراء أن هذا التسول أمر معمول به دينيًا وأن ما 

الفقراء.  إلى سيتلقاه من حسنات سيحسن وضعه ويمكنه من العودة إلى حاله القديم الذى كان يحسن فيه

ه ويصف ما حل به من عسر بعد سمصل منه على صك التسول الذى يحمل افيذهب إلى حاخام البلدة ويح

  يسر طالبًا من المحسنين أن يساعدوه. 

ومع بداية الفصل الثانى من القصة، ينطلق (منشه) إلى التجوال فى المدن األخرى ليمارس مهمة     

التسول الدينى.. حيث نطالع مشاهد متعددة للمذلة التى يلقاها المتسول وأنواع البخل والشح والتندر التى 

الناس الذين يطرق بيوتهم وينزل فى ضيافتهم. ويمضى (منشه) أعوامًا مكابدًا حتى ال يعود إلى  يمارسها

عية. لعودة إلى تجارته وٕاستئناف حياته الطبييستطيع جمع قدر من المال يكفيه ل زوجته بخفى حنين إلى أن

فى بلدة جديدة لجمع مزيد كتسب صفات المتسول بأن يزيد المبلغ فيحط رحاله غير أن الطمع يغويه بعد أن ا

ستثمار الصك الشرعى كما يجب.. فيغريه أن يبيع له الصك ال. ويقابله متسول محترف يقنعه بامن الم

الشرعى مقابل كيس من الدنانير والدراهم ورغم معرفة (منشه) بأن هذا الفعل يمثل خطيئة دينية كبيرة، فإنه 

  هاد ويعود إلى عمله وحياته السابقة. يقدم على بيع الصك ليتخلص من المكابدة واإلجت

غير أن سلسلة العثرات تتوالى.. ذلك أن (منشه) يتطلع إلى وجبة طعام دسمة مشفوعة بالشراب فى     

أحد الفنادق، فيستغرق فى الشرب مع الساقى حتى تثور نفسه ويدخل فى حالة من الرثاء الذاتى على حاله، 

يعانى المذلة وتتصاعد حالة الرثاء الذاتى إلى حالة غضب شديد،  فهو لم ينجب أبناء وهو متسول فقير وهو
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فيركل المائدة بما عليها من زجاجات النبيذ فيطيح بها ويستبد الغضب بالساقى فيلقى به خارج الفندق ليصبح 

ختفى بكل ما فيه.. ويندب حظه ويفكر فى مقاضاة صاحب نهار وقد اكتشف أن كيس نقوده قد اعليه ال

أن يسيئ إلى سمعته فيستسلم  ود وأنه لن يكسب من المقاضاة إالنه يكتشف أنه لم يكن هناك شهالفندق لك

  لقدره ويقرر العودة إلى مدينته مفلسًا. 

شترى صك (منشه) يموت فى إحدى المدن من القصة نعرف أن المتسول الذى ا وفى الفصل الثالث    

مدينة  –(منشه) فيبلغون حاخام (بوتشاتش)  سمعثر المصلون على الصك الذى يحمل اداخل المعبد وي

باألمر ويرسلون إليه الصك الذى يحمل توقيعه ويتأكد الحاخام من موت منشه ويعلن األمر  –(منشه) 

لزوجته التى تصبح بحكم الشريعة أرملة يحق لها الزواج من آخر نظرًا ألن (منشه) لم يكن له أخ يعقبه فى 

رياء فيتخذ منها زوجة ليقيها شر المعاناة والفقر. ويبتسم لها القدر فتحمل زواجها.. ويعطف عليها أحد األث

    منه. وفى ليلة السبوع يقيم لها مأدبة كبيرة يدعو إليها فقراء المدينة. 

شتراها، قبل أن يفقد ماله، ه) إلى (برتشاتش) وهو يحمل هدية اومع بداية الفصل الرابع، يصل (منش    

ه ويدخل البلدة فال يتعرف عليه الناس، فقد مضت أعوام على غيابه وتغيرت هيئته تميمة لعالج العقم لزوجت

فضًال عن أن خبر موته قد شاع وأصبحت زوجته زوجة آلخر فما عاد أحد يتوقع وجوده ويالحظ (منشه) 

، الهرج فى المدينة ويستبعد أن تكون زوجته مازالت فى بيت الزوجية، فكيف لها أن تسدد إيجاره المرتفع

متسول أنه يريد عن المكان الذى تقيم فيه زوجته فيظن ال د المتسولين المسرعين إلى المأدبةويسأل أح

لتحاق بالمأدبة المقامة ببيت زوجها الجديد، فيقول إتبعنى .. ويفهم (منشه) ما يدور ويدرك أنه فقد زوجته، اال

يحط عليه نوم عميق وهو على قارعة  فيصرخ صرخة مدوية وينهمر من البكاء حزنًا على حظه العاثر حتى

  الطريق.

فى الخاتمة، يدخل (منشه) مع صباح اليوم التالى فى حالة حيرة شديدة . فهو يحب زوجته      

نجاب وهى معه طيلة السنين وما أن ى حكمة السماء التى منعتها من اإلويرى أنها تعيش حياة هانئة وير 

بعيدًا  حدث نفسه بأن عليه أن يقبل حكم السماء وأن يمضىتزوجت من رجل آخر حتى تفتحت لإلنجاب.. وي

ته تعيش هناءها. غير أن إدراكه أن زوجته التقية تعيش إثمًا عظيمًا بدون علم منها، حامًال همومه تاركًا امرأ

إذ تزوجت سفاحًا وأنجبت مولودًا سفاحًا وهى مازالت على ذمته وهو مازال على قيد الحياة، يعذبه ويحيره 

كر فى الكشف عن الحقيقة طبقًا للشرع ولكن يستقر رأيه على أن يتركها تعيش حياتها وأن يلتزم الصمت فيف

تجه (منشه) إلى المقابر يتجول فيها هذا يقترف بدوره إثمًا عظيمًا. ويمن باب اإلشفاق عليها رغم علمه أنه ب

  وكأنه قد قرر أن يموت كحل لهذه المعضلة. 
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عتاد أن يجده فى المتسولين جد فيه خصاًال رفيعة على عكس ما اوجوده ويويكتشف حارس المقبرة    

المحترفين الذين يتسكعون فى المقابر، فيستعين به فى أعماله ويصبح مساعدًا له فى حفر القبور. وكان 

(منشه) كلما إنتهى من حفر قبر ينزل فيه بجسده كأنه يتمنى الموت للتخلص مما يثقل نفسه من هموم. وفى 

بنقش لوحة قبر كتشف أن حارس القبور يقوم ول كادت تصيب قلبه بالتوقف، فقد احد األيام يصاب بحالة ذهأ

ة قد جاءت وكلفت الحارس بنقش بينشه) من حارس القبر أن زوجته الطسمه. ويعرف (ممكتوب عليها ا

ه باللوحة إذا رزقها اهللا ء ذكرااللوحة ووضعها على قبر المتسول المحترف وفاء لنذر قطعته على نفسها بإحيا

سمه وٕاذا مات مات مجهوَال بال ذكرى هو يفقد ا بنًا. ويدرك (منشه) أن سلسلة المقابر السوداء تالحقه فهاا

بين شعبه. ويتواله هم مضاعف على سلسلة المحن والباليا التى حلت به ويعترف للحارس بكل شئ وبسيرة 

وحزنًا حتى يلقاه الحارس ميتًا بالفعل، وتنتهى القصة  ئ كمدًا◌َ بذلك فى حالة من الموت البطحياته.. ليدخل 

من وضعها على قبر المتسول المحترف. وبعد أيام وقفت  ثبيت اللوحة على قبره بدالً بقيام الحارس بدفنه وت

  زوجته لتذرف الدمع على قبره. 

الباب أمام النقاد إن تاريخ الشخصية الورع الذى ال يتناسب مع مصيرها األسود هو الذى يفتح     

والمفسرين لطرح التساؤالت حول الرسالة التى يضمرها عجنون فى نصه األدبى. فهل هى رسالة تمجيد للقيمة 

الدينية، كما توحى مأثورات حكماء الحسيدية، أم هى رسالة تمرد عليها؟ ولكى تكتسب المعالجة النقدية هنا 

عتبارها ا. أوًال التفسير المبكر للقصة باة المتضاربة حول بنائهطابعها التأصيلى، فإننا نبسط المواقف التفسيري

  نموذجًا للدفاع عن القيمة الدينية وٕاحياء التراث الدينى.

فيودكين يدرج هذه  ١إن هذه الوجهة فى التفسيرات مازالت قائمة عند نقاد متأخرين مثل (يودكين)    

على أنها عادة ما تدور حول بطل تقى يثابر القصة ضمن (القصص الحسيدية) فى أعمال عجنون ويعرفها 

على تقواه فى مواجهة المحن ويتمسك بإيمانه فى مواجهة البراهين الواضحة التى تشير إلى الطريق 

كتسبها، فاهللا فى سمائه وكل شئ على ما يرام فى العالم إذا فكل شئ يؤكد معتقداته التى سبق واالمعاكس، 

  . ٢ما تركه الناس وشأنه

ل (يودكين) على صواب تفسيره بفقرة تصور موقف (منشه حاييم) وزوجته وهما يمران بمحنة ويستد    

اإلفالس لتجارتهما وهى الفقرة التى تقول"وحتى فى أوقات المحن، لم ييأس (منشه) وزوجته من رحمة اهللا 

شئ يمكنه أن وكانت ثقتهما فى اهللا عظيمة بإنه سيخلصهما من المشاكل فى الوقت المناسب أنه ال يوجد 

يقف أمام الثقة فى الرب كما تقول طائفة الحسيدية". إن (يودكين) يرى فى هذه العبارة التى تأتى مروية على 

                                                            
1 Yudkin, Leon, Escape Into siege, routledge, London, 1974,p. 42‐44. 
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لسان الراوى تعبيرًا غير محايد يفترض إنها تعبر عن موقف الراوى أى عجنون، فى الثقة فى الرب ال يمكن 

  .١أن يقف فى وجهها شئ 

يودكين) هى الحقيقة الرئيسية فى حياة البطل الرئيسى (منشه) وهى وهذه الثقة من وجهة نظر (    

. وهكذا فإن القصة تصبح من هذا ٢"تروى كما فى جميع قصص عجنون التى من هذا النوع بروح هذه الثقة"

المنظور التفسيرى قصة ورع مطلق وتأكيد على قيمة الثقة واإليمان وما تمنحاه لليهودى من صبر وقبول 

لتالى فإن الخطايا التى يرتكبها البطل وما تنطوى عليه من تمرد على الوصايا الدينية الملزمة بالمحن وبا

  تصبح فى هذا المنظور الدينى حسنات مضافة إلى الشخصية. 

يقول (يودكين): "لقد أجبر الفقر (منشه) على ترك زوجته للبحث عن رزقه ولكنه بعد أن فشل فى     

جد أن الناس قد ظنت أنه مات  وأن زوجته قد تزوجت مرة أخرى. فقد باع هذه المهمة يعود إلى بيته لي

فترضوا أنه (منشه) نفسه وحتى متسولين وعندما مات هذا المتسول ا(منشه) خطاب التسول الشرعى ألحد ال

ال يجعل زوجته تشعر بخطيئتها الالوعية، يقرر (منشه) أن يظل بعيدًا حتى تستطيع زوجته أن تستمتع بحياة 

بكل قوى القبول التى يستطيع حشدها.. فيردد أقواًال  بر ويحمل (منشه) كل معاناته ومحنهيبة فى رفاهية أكط

ا المنظور التفسيرى إلى . ويصل هذ٣منقولة عن المدارس تستطيب موقف الرجل الذى يستطيع تحمل المحن

يمان جرد باإلرادة اآللهية ولكنه اإللمعتبار أن الثقة واإليمان فى موقف (منشه) ليس فقط اإليمان اقمته فى ا

  .٤الذى يجد التطبيق الحى فى الواقع

وكما نالحظ فإن هذا المنظور التفسيرى يعول تعويَالً◌ رئيسيا على ظهور المأثورات التراثية فى نسيج     

يمتد  العمل األدبى وينتهى إلى نتائج عامة مؤكدة حول ورع البطل وٕايمانه الذى ال يقف عند حدود نظرية بل

ستمرار زواج زوجته غير الشرعى إتساقًا مع لمتحرك بما يجعل خطيئة صمته على اليشمل سلوكه فى الواقع ا

غواء التطريزات التراثية للنص ما تنطوى عليه ذا المنظور يغفل إما عمدا وٕاما بإالتقوى بتحمل المحن. إن ه

رين. ونتيجة لهذا الموقف يقدم عجنون على دراما النص وتفاعالته من معان مناقضة تطرح نفسها على المفس

أنه أديب التقوى والورع والقيمة الدينية والعالم الروحانى اليهودى الصافى الخالى من أية شكوك رغم وطأة 

  المحن التى تطيح بمصير الفرد فى الحياة وتعرض مصيره فى اآلخرة للتساؤل.

فى حركة األحداث ومسالك  ثانيًا يكتشف ورًا◌َ ور التفسيرى المثالى، سنجد منظوعلى عكس هذا المنظ    

ختياراته ومصيره معان مناقضة. فى رسالة الماجستير التى قدمها (هليل فايس) إلى أستاذه البطل وا
                                                            

  نفس الموضع.   ١
  نفس الموضع.  ٢
  ضع.نفس المو  ٣
  .٤٣نفس المصدر، ص   ٤
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. يطرح الناقد منذ السطر ١(كورتسفيل) والتى نشرت تحت عنوان "تفسير لخمس قصص من قصص عجنون" 

ور األول وبدَالً◌ من أن يعتمد على المأثورات فى فهم العمل، يتجه ه لقصتنا الشك فى المنظتاألول فى معالج

(وأصبح المعوج إلى نهايته التى تسجل موت (منشه)، يقول فايس "إن موت (منشه حاييم) بطل قصة 

  .٢ندهاش تجاه معنى حياته ومغزى موته"مستقيمًا) يثير اال

بعد أن صور نفسه فى صورة الشخص ويرى فايس أن حاييم بعد كل ضروب المعاناة التى عاشها و     

قتلعت ذكراه من الوجود . فهو يعد شخصًا االحى الميت يموت موتًا فسيولوجيًا ويحظى بنصب على قبره.

عتبر ميتًا فى نظر أبناء مدينته بينما ال يزال على قيد الحياة، أنه لم ينجب أبناء والثانى أنه السببين، األول 

  . عليه بأن يموت مجهوالً  وده ومحكوموال أحد يعرف عن وج

ويتساءل (فايس) ما معنى أن يحصل (منشه) على نصب تذكارى يوضع على قبره بعد كل هذا الذى     

دم وال يؤخر بالنسبة لحياة البطل ومصيره هو معنى يريد به عجنون ه وهل معنى هذا النصب الذى ال يقمر ب

صوير تمرد البطل على الرب القصة مخصص لت. ويرى (فايس) أن جزءًا كبيرًاً◌ من ٣إثبات موقف ساخر

وعى كامل بالخطيئة، فإنه شه) على الرغم من أنه يتصرف فى تناقض مع الشريعة ومن خالل وٕان (من

بد سم وذكرى. ويرى أن عجنون ال يصور هنا صراعًا مستسلمًا عديم الفرص فى مواجهة رب مستيحظى  با

أكبر منه.. إن (منشه) متمرد فهو ال يتقبل الحل الشرعى، هو  ستسالمه لقوةبل أنه يصف مسئولية اإلنسان وا

ستسالم بالغ ومن ناحية أخرى، فإنه ال يكشف سره ويترك زوجته فى قبل قدره بامن ناحية يلتزم الصمت ويت

خطيئتها من خالل وعيه بأن المعاناة ذات معنى مطلق ال يمكن أن تمحى بواسطة الوعد بالجزاء الحسن فى 

  .٤و يعلم أنه بصمته، فإنه سيخسر الدنيا واآلخرة معًا "اآلخرة. وه

إننا هنا أمام تفسير مختلف عن تفسير (يودكين) ومن سبقوه. فالمفسر ال يرى فى موقف البطل     

مجرد تسليم بإرادة السماء كما يذهب الفريق األول بل يرى أن موقف البطل ينطوى على تمرد واضح على 

تقبل القدر الممثل فى زواج زوجته من آخر ولكنه فى نفس الوقت يتمرد على أحكام المتطلبات الدينية.. فهو ي

الرب التى تلزمه باإلعالن عن الحقيقة حتى ال يترك زوجته تعيش حالة الخطيئة. وهو يفعل ذلك لينجيها من 

نسب. فهنا بنها بال وده، أن تطلق من زوجها وأن يعيش اأحكام الدين، التى تفرض فى حالة اإلعالن عن وج

تصبح معاناتها مؤكدة لصالح أحكام الشريعة. وألن هذه المعاناة تبدو غير مبررة من وجهة نظر البطل، فإنه 

                                                            
  .١٩٧٤ھليل فايس، برشانوت لحميشاه مسبورى شاى عجنون، طرقلين، تل أبيب،   ١
  .٩٤نفس المصدر، ص   ٢
  .٩٩- ٩٦نفس المصدر، ص   ٣
  ١٠- ٩٩نفس المصدر، ص   ٤
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يلزم الصمت ويتحمل هو وحده النتائج سواء بالهموم واألحزان فى الدنيا وسواء بمواجهة عقابه الذى يعرف أنه 

  سيواجهه فى اآلخرة من واقع إيمانه. 

الدينية فى موقف البطل وبالتالى فى موقف عجنون نفسه تبدو شديدة الوضوح فى تأكيد  إن الثنائية    

قطب اإليمان والرضا بأحكام القدر مهما كانت عنيفة وغير مفهومة من جانب (منشه) فيما يختص بحالته 

  الشخصية وبين تمرده على هذه القيمة ورفص أن تطبق أحكامها على زوجته لتنتزع منها سعادتها. 

ب الورع والتقبل للقضاء والتسليم بالمحن فى دوٕاذا كنا أمام تفسيرين أحدهما يرى فى القصة نموذجًا أل    

ختياراته حالة تمرد على أحكام القدر.. فإن تحديد موقفنا من ل، وثانيهما يرى فى سلوك البطل واإيمان كام

لرئيسية فى القصة والتى تمثل من وجهه تغليب أحد التفسيرين يقتضى أن نبسط أمام القارئ بعض المكونات ا

نظرنا مفاتيح لفهم موقف عجنون من مصير البطل (منشه) وهل يصوغ قصته بحيث يؤكد قيمة الجزاء 

الحسن لقيمة الورع من ناحية والتقبل المطلق ألحكام الدين والقدر من ناحية أخرى، أم أنه يصوغها بحيث 

  تنتج معنى غير ذلك. 

ول وفى الصفحة األولى من القصة نلتقى بوصف يرد على لسان الراوى الذى فى صدر الفصل األ    

تباعه ألقوال السلف فى . وهى صفات يؤكدها إ١هو عجنون نفسه يحدد صفات البطل.. فهو "ورع مستقيم"

أن يكون نتاجًا طبيعيًا  ه القارئ لهذا الوصف ال يمكن إالمعاملته زوجته. إن المصير الحسن الذى يتوقع

ع الورع فى حياة البطل أو على األكثر، فإنه يمكن توقع محنة عابرة تمر بحياة هذا البطل الورع المستقيم لطاب

لتعود حياته إلى سكينتها األولى فيتأكد معنى ورعه وتتأكد قيمة تحمله للمحنة وتتأكد بالتالى قيمة الجزاء 

بتالء والصبر مع منظومة التقوى واال رة إتساقاً الحسن الذى يحصل عليه الورع الصابر فى الدنيا واآلخ

  والثواب الحسن. 

إن عجنون لم يذهب فى هذا المذهب فى بناء قصته ليكون هذا هو المعنى الذى ينبثق منها ويتبناه     

(يودكين) ومن سبقه فى مدرسة التصوير الدينى المثالى.. بل إن عجنون وفى الصفحة األولى من القصة 

بتالء تماما للمصير األول المفترض واال لمعنى يهيئ فيها القارئ لتوقع مناقضيضع عبارة  صادمة لهذا ا

والصبر والجزاء الحسن. يقول الراوى "وفى ضوء ما هو ظاهر، فلقد كان يمكن لرجل مثله أن يعيش فى سالم 

ى وسكينة مع زوجته وأن يمضى أيامه فى نعيم وأن يهنأ بخيرات األرض وأن ينعم بلطف اهللا عندما تأت

  . ٢ساعته بعد عمر ممتد مائة وعشرين سنة"

                                                            
  .٦١فھياه ھعاقوف لميشور، ص   ١
  نفس الموضع.  ٢
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إذن، فإن عجنون يؤكد أن األمر الطبيعى المتوقع لسيرة البطل وورعه هو أن يعيش فى سالم ليقابل     

ستغرابًا إذا ما جاء مصير عبارة نفسها تحمل من جانب عجنون اربه وينعم بلطفه فى نهاية حياته، غير أن ال

ستغراب ال ينبغى أن يمر هينًا أمامنا كما يفعل حياله (يودكين) . وهذا االل عكس ما تتوقعه عبارتهالبط

ستغراب يعنى التساؤل عن قيمة الجزاء الحسن الذى الدينى المثالى لعجنون. فهذا اال وأنصار مدرسة التصوير

ا التساؤل يوعد به الرجل الورع المستقيم فى الدنيا وفى اآلخرة وعن معنى عدم تحققها فى حياة البطل  وهذ

جانب البطل ضد أحكام  الكامن فى الصفحة األولى يتطور بالتدريج كما سنالحظ ليتحول إلى حالة تمرد من

  القيمة الموعودة. القدر فى حياته التى ال تتوافق مع هذه

وفى الصفحة الثانية، يلقى عجنون بمعنى متمم لهذا التساؤل، فعلى عكس المتوقع من اإلرادة العليا     

اة (منشه حاييم) يؤكد عجنون أن اإلرادة إذا ما شاءت تبديل النتائج المتوقعة فعلت  دون تفسير. وهذا فى حي

 رادة فى ضوء ما يكشفلتسليم من جانبه بمقتضيات هذه اإلالتأكيد من جانب عجنون ال يمكن أخذه مأخذ ا

عندما يريد الرب أن يزعزع مسالك رادة وما قضت به.. يقول الراوى " ولكن عنه الحقًا من ثورة البطل ضد اإل

  . ١اإلنسان، فإن حسن طالعه يغادره وتتكاثر عليه رسل السخط لتهوى به إلى الحضيض" 

ندهاش والتساؤل حول التناقض المتوقع فى الصفحتين األوليين تحمل معنى اال إذن، فالرسالة فى    

ل بعد رواج دكانه إنما يأتى بفعل رسل حياة البطل.. وفى بقية أحداث الفصل األول نكتشف أن إفالس البط

ستقبالهم فى حياة بطله بعباراته السابقة. فالدكان أفلس ألن تاجرًا جشعًا  النقمة والسخط الذين هيأ عجنون ال

ضطر (منشه) وزوجته الدكان منه وعرض إيجار أكبر مما انتزاع البطل على عائد تجارته طمعًا فى ايحسد 

، وكانت هذه الواقعة هى بداية التدهور والنزول إلى ٢رض ليحتفظا بالدكانإلى عرض إيجار أكبر مما ع

الحضيض فى حياة البطل. ذلك أن التاجر الجشع لم يتركهما لحالهما بل راح يعرض بضاعته بسعر أقل من 

، سعرها الحقيقى ليصيب تجارة (منشه) بالبوار وهو ما أثر تأثيرًا واضحًا على حالته فتكدست بضاعته وبارت

عن السداد. وحل موعد سداد اإليجار المضاعف وما ترتب عليه من زيادات فى الضرائب و(منشه) عاجز 

  يؤكد عجنون ورع (منشه) وزوجته وثقتهما فى أن اإلرداة العليا لن تتخلى عنهما.  وفى مواجهة هذه المحنة

زوجته من رحمة المولى يقول الراوى " وحتى فى اللحظة الواجبة للسداد لم ييأس (منشه حاييم) و     

وكانت ثقتهما فى أنه سيخلصهما من الضائقة قبل أن تقع الكارثة.. فليس هناك من أمر يفوق الثقة فى 

  " . ٣المولى كما يقال فى طائفة الحسيدين

                                                            
  .٦٢المرجع السابق، ص   ١
  نفس الموضع.  ٢
  .٦٣ع السابق، ص المرج  ٣
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وينتقل عجنون فور هذه العبارة إلى قصة من التراث الحسيدى ليؤكد قيمة الثقة فى المولى واإلتكال     

دى عن الربى (باعل محن قاطعًا سياق قصة (منشه).. فيحكى حكاية متداولة فى التراث الحسيعليه وقت ال

صطحب تالميذه وذهب إلى قرية بناء على إلهام جاءه من السماء ليتعلم مدى الثقة فى شم طوف) الذى ا

  الرب. 

تالميذه فى وتدور القصة فى حالة تواز مع قصة (منشه) حول تاجر ينزل الربى (باعل شم طوف) و     

ضيافته ويحل موعد سداد إيجار دكانه وهو ال يملك درهمًا، ورغم ظهور رسول األمير، صاحب الدكان، 

لينذره ثالثة إنذارات نهائية يحق لألمير بعدها أن يضعه فى السجن.. فلقد ظل الرجل واثقًا أن الرب سيتدخل 

يوفه وبالصالة معهم حتى إذا حلت اللحظة هتمام بضرة وبقى على حاله منصرفًا إلى االفى اللحظة األخي

األخيرة فى المهلة إرتدى مالبسه وقال للربى أنه ذاهب لسداد اإليجار. ودهش الربى (باعل شم طوف) سائًال 

إياه وهل يملك المال؟ فيجيب التاجر ال ولكنى على يقين أن الرب سيهيئ األسباب التى تمكننى من سداد 

يظهر له تاجر يعرض عليه شراء منتجاته التى سينتجها العام المقبل.. دينى. وفور خروجه من البيت 

  ويعطيه السعر المرتفع الذى طالب به. 

تكال عليه وقت الشدة على لسان الربى. ثم ة بتأكيد معنى الثقة فى الرب واالوينهى عجنون القص    

حاييم) إلى قصة الربى (باعل  نصرافه عن قصة (منشهرة فى السياق معتذرًا للقارئ عن ايتدخل عجنون مباش

  . ١شم طوف) لكنه يؤكد للقارئ أنه فعل ذلك ليأتى بالبرهان على أن فى سيرة السلف قدوة للخلف

إن هذا التأكيد من جانب عجنون على قيمة الثقة فى المولى والصبر فى مواجهة المحن يأتى     

فى قصة التراث، غير أننا سنالحظ أن هذه  مشفوعًا بالنتيجة المتوقعة وهو مجئ الفرج ثوابًا وحسن جزاء،

النتيجة المتوقعة فى قصة الربى (باعل شم طوف) تأتى معكوسة فى حالة (منشه) بطل القصة. فمنشه بعد 

أن أكد ثقته فى المولى هو وزوجته وراحا يتوقعان الفرج قبل اللحظة األخيرة لسداد اإليجار.. تتوالى عليهم 

المأخوذة من القصة الحسيدية.. ذلك أنه بالتوازى مع قصة التاجر التى شهدها رسل النقمة على عكس العظة 

الربى (باعل شم طوف) يظهر لمنشه تاجر قروى بشارة على وقوع الفرج كما حدث فى القصة التراثية ولكن 

نه التاجر الذى ظهر لمنشه لم يكن عادًال ولم يدفع السعر المعقول للبضاعة كما حدث لتاجر التراث بل أ

صمم على شراء جميع محتويات الدكان بأبخس سعر. وتحت ضغط لحظة السداد يقبل منشه وزوجته السعر 

   ٢الجائر الذى يعرض عليهم، ويسارعان إلى سداد اإليجار قبل إنتزاع الدكان منهما

                                                            
  .٦٤- ٦٣نفس المرجع، ص   ١
  .٦٦- ٦٥نفس المصدر، ص   ٢
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ف إن المقارنة بين موقف منشه وموقف تاجر القصة التراثية يقدم الصورة التالية: إن السلف والخل    

متفقان فى موقف الثقة بالمولى واإلتكال عليه وقت الشدائد. غير أن النتيجة التى يجنيها السلف هى الجزاء 

الحسن والفرج المبين فالسلف يحصل على الثمن المناسب لبضاعته بل ويدفع له الثمن مقدمًا عن إنتاج لم 

إلى بيع بضاعته بأقل من سعرها مما  يتم بعد بل سيتم العام التالى.. أما الخلف ويمثله (منشه) فيضطر

يترتب عليه فرج مؤقت وهو سداد اإليجار ما يلبث أن يعقبه اإلفالس الكامل والنزول إلى الحضيض. فلقد 

عجز (منشه) بعد دفع اإليجار عن شراء أية بضائع أخرى وتدهورت األحوال به حتى وصل إلى نقطة 

  اإلفالس الكامل وفقد الدكان ذاته. 

ا يكون عجنون صاحب رسالة مزدوجة أو ثنائية، ففى الوقت الذى يحتفى فيه بتراث السلف ومن هن    

وما يعد به من جزاء حسن على الثقة باإلرادة العليا، فإنه يسجل نتائج معاكسة تثير التساؤل حول قيمة األخذ 

  ذا النهج. بمنهج السلف فى الثقة والصبر واإلتكال مادامت النتائج تأتى على عكس ما يعد به ه

إن هذه الثنائية فى موقف عجنون تظهر بعد ذلك فى موضعين الموضع األول، هو موضع ينفجر     

فيه (منشه) بالتمرد على مصيره الذى يصوغه القدر. دون أن يفقد إيمانه وثقته فى القدر فى نفس الوقت. أما 

ن سعادة زوجته التى تزوجت الموضع الثانى، فهو خاتمة القصة حيث يلتزم الصمت رافضًا أن ينال م

سفاحًاً◌ لحساب الشريعة التى تلزمه باإلعالن عن وجوده فى نفس الوقت الذى يؤكد فيه بلسانه إيمانه بالقدر 

  وباإلرادة العليا. ولنتابع الموضعين بالفحص الداخلى لكشف هذه الثنائية.

كشف عن إحساس (منشه) والموضع األول يأتى فى نهاية الفصل الثانى من القصة بعد تمهيد ي    

بالمذلة واإلنكسار فى أثناء قيامه بعملية التسول وهو اإلحساس الدفين فى نفسه والذى يغطيه بعبارات التسليم 

بمشئة المولى  وتقديره.. فعندما ينتهى (منشه) من مهمة التسول ويبيع الصك الشرعى للمتسول المحترف 

يستريح فى فندق وأن يتناول وجبة طعام طيبة بعد سنوات لم يكن ليوفر على نفسه مزيدًا من العناء  يقرر أن 

يتناول فيها سوى طعام المحسنين. ويشرع (منشه) فى شرب بعض النبيذ مما يفتح شهيته للشراب فيزيد منه 

دعوة  إلى مشاركته الشراب على حسابه وهىوعندما يدخل بالتدريج فى حالة فقد الوعى داعيًا صاحب الفندق 

رغبته فى التخلص من وضع الضيف المتسول إلى وضع الداعى المضيف، فإن الخمر تطير عقله  تشير إلى

الرثاء لحاله ولقدره بوتكشف مكنونات نفسه وترفع الكوابت عن لسانه فيروح يجأر بالشكوى مما يالقية ويشير 

  الذى حرمه اإلنجاب وحرمه المال وحرمه تقواه لوقوعه فى خطيئة بيع الصك.

ذه الثورة، فإن (منشه) ال ينسى إيمانه بالرب.. وهنا تأتى الثورة على القدر من خالل اإليمان ورغم ه    

به. وهو ما يكشف عن الثنائية فى موقف عجنون. يقول (منشه) لنديمه وهو يدعوه إلى الشراب : " الرزق 
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ال تشرب. هل تظن  الرزق، الرزق.. جميع بنى إسرائيل يريدون الرزق. ايه يا صاحبى، صاحب الفندق أنك

شرب وأنا أدفع فليس  على أن أورث أمامك فى جرابى. اشرب، أقول لك ا أننى لن أستطيع الدفع؟ هاهو مالى

شيئًاٍ◌ إلبنى. فلقد أصبحت ميتًا. لقد مت. إن من ال أبناء له هو كالميت. هكذا يقول حاخاماتنا يقولون أيضًا 

ت. مالنا للموت خير لنا أن نفرح. فى صحتك يا صاحبى.. فى والفقير يعتبر كالميت والخطيئة أسوأ من المو 

  . ١صحة كل بنى إسرائيل.. فى صحة رب العالم"

إن منشه هنا يعتبر نفسه ميتًا رغم كونه حيًا وهو تصور عن النفس يكشف عن مدى اإلحساس     

رفع الكأس فى بالتمرد ورفض ما يتعرض له وهو مع ذلك ال ينسى فى غمرة سكره أن يحيى رب العالم وي

صحته. غير أنه بعد ذلك ينشد بيتين من الشعر يعبران عن تصاعد حالة الرثاء الذاتى إلى حالة غضب 

ورفض صريح على مقاديره. وفيها يقول أنه ال أحد يفوقه تعاسة فى هذا العالم.. الذى يصفه بأنه عالم 

الرفص بركل المائدة وقلبها بما عليها الضياع عالم مقلوب وغريب وهى الثورة الى تنتهى به إلى فض شحنة 

إن (منشه) وهو فى قمة الغضب هذه ال ينسى قبل أن يركل المائدة أن يطلب العفو  ٢من زجاجات وأطعمة

من الرب.. لتأتى ثورته على القدر فى إطار اإليمان به وطلب المغفرة تأكيدًا لموقف الثنائية الدينية عند 

  نى مع موقف السخط على المصير الذى يحدده القدر. عجنون حيث يتجاور الموقف اإليما

أما الموضع الثانى الذى يرد فى الخاتمة، فإنه يؤكد ثنائية التمرد واإليمان على نحو معاكس. ففى     

الثانى، الموضع األول، جاءت الثنائية من خالل التعبير بصوت مسموع للنفس ولآلخرين. أما فى الموضع 

كتشف أن زوجته قد أصبحت زوجة آلخر زام الصمت. ذلك أن (منشه) عندما التافتأتى الثنائية من خالل 

وٕانها أنجبت من غيره، خر مغشيا عليه على قارعة الطريق فى نهاية الفصل الرابع، وفى الخاتمة يفيق 

 لفقد زوجته، وراح يقلب األمور من خالل األلم الشديد الذى يعانيه(منشه) من نومه ليبدأ حواره مع نفسه 

فوجد أن عودته إلى زوجته لن تنفعه فى شئ فلقد أصبحت محرمة عليه تحريمًا أبديًا، وهنا يظهر قطب 

اإليمان والتسليم بالقدر واإلعتراف بأن ما حدث هو تعبير عن إرادة الرب وترتيبًا على هذا التسليم، فلقد إتخذ 

فراش الزوجية الجديد أن ما يحدث هو إرادة  قرارًا بأن يعود إلى ترحاله مستنبطًا من حمل زوجته وٕانجابها فى

  . ٣اهللا أن الرب لم يحرمها اإلنجاب بينما لم تكن قادرة عليه طوال األيام التى كانت تعيش فى كنفى 

إذن يؤكد عجنون هنا قطب اإليمان والتسليم بالقدر.. ولكنه ما يلبث فى السطر التالى أن يظهر     

ن (منشه) ينتبه إلى جسامة الخطيئة التى ينطوى عليها وضع زوجته قطب التمرد فى موقف (منشه)، ذلك أ

                                                            
  .١٠٥نفس المصدر، ص   ١
  نفس الموضع.  ٢
  .١٢٢نفس المصدر، ص   ٣٣
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جانب (منشه) إلى الخطيئة التى  وبهذا اإللتفات من ١وهى خطيئة جعلته يتمنى الموت والخروج من العالم

يلزمه الشرع بوضع حد لها من خالل اإلعالن عن وجوده لتطلق من زوجها الجديد.. يطرح عجنون على 

نصياع ألحكامها مهما بدت قاسية قضية الطاعة ألوامر الشريعة واال تيرة فى الخاتمةنحو متصاعد الو 

  النتائج.

وحول هذه القضية، تتأرجح نفس (منشه) فحينًا يميل إلى ضرورة إتباع القاعدة الشرعية واإلعالن     

األمر وتجاهل وحينًا آخر يميل إلى إخفاء  ٢عن وجوده ليعرف الناس أنها تزوجته وحملت وأنجبت سفاحاً 

يلجأ إلى  هائى بأالوتنتهى حالة التأرجح بقرار ن ٣أوامر الشريعة حتى ال يعرض زوجته للعار والشنار

ستفتائهم فى األمر.. فهو يعلم أن قرارهم سيكون إخراج زوجته من زواجها.. ويعزم أمره " وقال الحاخامات ال

صى ومساعدتى؟ إن ذنبى أكبر من يا يملكون لتخلمنشه حاييم فى قلبه مالى والصديقين من الحاخامات وماذ

أن يحتمل ولن أكون ذا نفع لكريندال طشارنى (زوجته) فألمضى إذن حيث أمضى وأبكى على أيامى 

  . ٤وسنينى" 

إن هذا القرار النهائى الذى تنتهى به القصة ليقضى (منشه) ويدفن وهو متمسك به يؤكد القطب     

نقف أمام خطيئة متعمدة يرتكبها (منشه) بمنتهى الوعى واإلصرار بعدم الالدينى فى موقف عجنون. فهنا 

اإلعالن عن وجوده حتى ال تفقد (كريندال) حياتها الهنيئة الجديدة مفضًال أن يتركها فى حالها على أن يعمل 

  لتزاماته الدينية.فى هذا يغلب عواطفه الشخصية على االشرع فى وضعها، وهو 

الحكم على عجنون بأنه كاتب ال دينى أو معاد للقيم الدينية لمجرد أنه يضع  ومع ذلك، فإنه يستحيل    

سمه وذكراه فى شعبه بدًال من أن بوضع نصب تذكارى على قبره يحمل ا نهاية للقصة يكافأ فيها (منشه)

  يموت مجهوًال بوضع النصب كما كان مخططًا على قبر المتسول المحترف الذى مات والناس تظنه (منشه). 

من التحدى الكامل ألحكام  ام عجنون بمنح (منشه) الذكرى واالسم نوعاً عتبار قيذلك أنه ال يمكن ا    

الشريعة، فلقد صاغ النهاية على نحو متوازن يجمع بين القطب الدينى والقطب الالدينى فمن ناحية يسلم 

ية أخرى يرفض (منشه) تطبيق عتباره حرمانا قدره الرب ومن ناحبقدره ويتقبل الحرمان من زوجته با(منشه) 

بنها التى طالما حلمت بإنجابه.. إن الثنائية هنا مؤكدة وجته وحرمانها من زوجها الجديد واحكم الشرع على ز 

ألن عجنون ال يهدر قطبًا لصالح القطب المناقض بل ويضع نهاية للحدث تشير إلى أن العناية اآللهية قادرة 

  سم. ذى منح (منشه) حقه فى الذكرى واالمن حارس القبور ال على الصفح فهى لن تكون أدنى عدالً 
                                                            

  نفس الموضع.   ١
  نفس الموضع.  ٢
  .١٢٣نفس المصدر، ص   ٣
  نفس الموضع.   ٤
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إن إعادة النظر فى تفسير هذه القصة من خالل المنظور الثنائى وتجاور القطبين الدينى والالدينى     

خذ على التفسير الذى تأخذ به مدرسة التصوير ا هنا، يبدو مقنعًا فى تسجيل المآعند عجنون، كما فعلن

التى تغفل إظهار القطب الالدينى فى بناء القصة وشخصيتها الرئيسية، وهو نفس الوقت، المثالى لعجنون و 

أى المنظور الثنائى، يعيننا على إدراك  حالة التوازى القائمة فى نفس عجنون بين القيمة الدينية ونقيضها 

دقيق بين وهو يكتب قصصه ويرسم حركة شخصياتها، فكما الحظنا بحرص عجنون على إيجاد التوازن ال

القيمتين فى كل موقف على حدة ثم فى مجمل نسيج القصة ككل.وهذا التوازن هو الذى ينفى، من وجهة 

فيما بينهما، فى  متناقض بين القيمتين يعانى صراعاً نه كاتب ا تقول به مدرسة تصوير عجنون من أنظرنا م

لدرجة التى يحتضن بها قيمة التساؤل إطار منظورنا الثنائى، يتبين أن عجنون يحتضن قيمة اإليمان بنفس ا

  لهى فى حدود قدراته على اإلدراك.ان فى السخط والمطالبة بالعدل اإلوحق اإلنس



  ٦٧صفحة  –الدين والدنيا فى اسرائيل 
 

  

  المبحث الثانى

  فى وعاء رمزى ثنائية الموقف الدينى

، ١فى مجلد (عد هنيه) من أعمال عجنون الكاملة، يلتقى القارئ بقصة قصيرة تحت عنوان (الرداء)    

بحياكة ثوب له من أفضل أنواع النسيج، وتدور سطور  الوزير م كلفهلتحكى قصة خياط هر ة وتأتى القص

القصة بكامها على محور هذا الرداء وعالقة الخياط به وما يترتب عليها من مالبسات تقع بينه وبين عبيد 

ا فى توقيع العقاب، الوزير والوزير نفسه، وهى على المستوى الرمزى تتعرض لقضية العناية السماوية وعدالته

نتباه إلى بنائها الرمزى لوجدناها حتى بداية الفقرة األخيرة ى وقائع القصة بشكل مباشر دون االوٕاذا نظرنا إل

منها وهى الفقرة التى يتدخل فيها عجنون بالتعليق المباشر كأديب، مجرد حكاية عن أحوال بطلها فالخياط قد 

الداخلى كصاحب مهنة قديم يملى عليه تصورًا بأن الثوب ينقصه  أجاد عمله فى حياكة الثوب لكن إحساسه

شئ ما.. وهو شئ غير محدد لكنه من وجهة نظر الحائك شئ شديد األهمية بدونه ال يكون الرداء رداء، 

وعندما يحين موعد تسليم الرداء، يشعر الخياط أن أمور البر ورعاية شئون الناس التى يهتم بها بوصفه 

ات خيرية قد شغلته عن وضع الثوب فى صورته النهاية حتى دخل عليه عبيد الوزير  عضوًا فى جمعي

  ليأخذوه ليمثل مع الرداء أمام صحبه.

ونعلم من وصف عبيد الوزير أنهم قساة القلوب متهكمون على الناس ينفذون ما يؤمرون به فى     

ثير دهشة الخياط إذ أن بيت الوزير فظاظة، ويقتاد الخياط إلى بيت الوزير ويترك فى مكان شديد الضيق ي

واسع ومرتفع وجميل، فال يتصور مكان  ضيق فيه على هذا النحو. وفى هذا المكان يترك الخياط فترة طويلة 

يدهش لها الرجل. فلقد كان فى مقدور الوزير أن يمهل الخياط هذا الوقت لينهى عمله فى الرداء بدًال من هذا 

  الوقت الضائع.

ت طويل يأتى عبيد الوزير ليقتادو الخياط بينما هم يلكزونه إلى مجلس الوزير، والحظ بعد مرور وق    

الوزير أن وجه الخياط مهزول وروحه مهمومة على عكس حاله عندما سلمه القماش منذ عدة أيام، عندما 

ن قد أنهى طلب الوزير أن يرى الرداء، راح الخياط يعتذر بأن العبيد لو تركوه مهلة أخرى فى ورشته، لكا

ستبقى فيها القماش، راح الخياط يحكى عن عدد زير دهشته تجاه عدد األيام التى اعمله، وعندما أظهر الو 

من المعوقات التى عطلته وهى معوقات تتصل بعمل الخير بصفته عضوًا فى جمعيات خيرية عديدة يضطر 

  بسببها إلى ترك شئونه الشخصية لقضاء حاجات الناس. 

                                                            
  .٣٢١- ٣٠٥، ص ١٩٦٩لقدس، سنة ھملبوش، عد ھنيه، كول سيراف شل عجنون، المجلد السابع، شوكين، ا  ١
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ف وطلب مهلة أخرى إلكمال الرداء تفضل الوزير بالموافقة، خرج الخياط عازمًا على ستعطاوبعد ا    

ذهنه إلى نصرف بسط الرداء وجد أنه ال ينقصة إال ذلك الشئ الذى يعرفه هو وحده، واإنجاز عمله، وعندما 

، هم طعامهمرأته بفعل الجوع حتى حضرت زوجته تدعوه إلى الطعام، وبعد أن التطعام العشاء الذى تعده ا

  ستسلم للنوم. ضغطت عليه أمعاؤه وا

وفى الصباح، ذهب إلى معبد ليصلى وذهنه مشغول بالوزير وعبيده القساة وشعر أن مخاوفه منهم     

نصرافه إلى أفكار تباعد بينه وبين التبتل يلوم نفسه وهو يؤدى الصالة على ا أكثر من مخاوفه من اهللا، فراح

ح عد نفسه أن يعود إلى البيت لينهى عمله ثم ليأتى فى صالة العصر ليصحوالخشوع ومع نهاية الصالة و 

ستحسانه لفضل اهللا حيث أنه ال يرسل عبيده إلى خلقه عقب كل صالة سهوه فى صالة الصبح معبرًا عن ا

  لفحص كيف تمت.

أثناء خروجه، يلتقى بأحد أصحابه ممن يشاركونه أفعال الخير فيحدثه عن مشكلة فى إحدى     

ندهاش حانة قريبة ليكمل الحديث. ورغم ا معيات الخيرية، وقادهما الحديث الضرورى لوجه الخير إلىالج

أن الحديث والصحبة ينتهيان به إلى البدء فى  الخمر فى هذا الوقت المبكر، إال الخياط لوجود أناس يشربون

لعموم يجب أن يكون اليهودى نبساط قائًال على نحو اصاحبه أنه مهموم، فيدعوه إلى اال الشراب. ويالحظ

مسرورًا سواء لكونه يهوديًا وسواء ألنه ليس من (الجويم) ويستمر الحديث وينتقل إلى قضايا العمل الخيرى 

يمة ال والعصبية ال تفارق الخياط محاوًال أن يقنع نفسه بأنه ال يضيع وقته وأنه مشغول بأمور عظيمة الق

وخرج الخياط من الحانة كان وقت صالة العصر قد حل، فكر أن  هى الحديثتنيفوقها أمر آخر. وعندما ا

يعود إلى بيته وأن يصلى على حدة ليضمن حالة تركيز فى الصاله ثم ينهى الرداء وكان متعجبًا من نفسه 

  إلحساس التأنيب الذاتى إلضاعة يوم العمل، فقد كان يرى أنه يجب أن يكون راضيًا إلنشغاله بواجب شرعى. 

نقضى وقت صالة العصر فوقف ليصلى على قارعة كانت الشمس قد غابت واالوقت  وفى هذا    

الطريق. وٕاذا باألفكار تدهمه ويتجه ذهنه إلى المال الذى دفعه فى الحانة وينشغل بحساب شرابه ليكتشف فى 

إليه النهاية أن الساقى قد أخطأ الحساب وأنه مازال يستحق مزيدًا من المال فيقرر على الفور الذهاب 

إلعطائه حسابه، غير أنه فكر فى زوجته التى مازالت تنتظره منذ وجبة اإلفطار وقد حان وقت وجبة 

العشاء.. وبالطبع تستقبله زوجته بغضب فرد عليها بمثل غضبها وفى حومة غضبه دخل إلى حجرة عمله 

تسخ الرداء وعاله ، فاى األرضفرأى الرداء وشرع فى الزعيق له معتبرًا إياه سبب مشاكله ثم حمله وألقى به عل

  الغبار. 
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فى اليوم التالى، تذكر كل ما فعل.. فحمل الرداء وراح ينظفه وبينما هو يفعل ذلك مر أحد عبيد     

عد أن الوزير إلى جوار نافذته فتواله الفزع وأخفى الرداء دون أن يعى أين يخفيه ففقد الرداء رونقه. ثم أخرجه ب

نقضى. حملت له زوجته حتى نسى أن وقت وجبة الغذاء قد ا نشغل بتنظيفهوامضى العبد إلى حال سبيله 

نسكب بعض من المرق إلى مذاق الطعام وبينما هو يأكل االطعام إلى حجرة عمله فراح يأكل دون أن ينتبه 

وجته نقلب الطبق بكامله على رداء الوزير.. سمعت ز ، وقد تواله الفزع على الرداء، فاعلى الرداء فقفز الخياط

ت تحاول أن تعزيه وتعده بأن تحمل الرداء إلى النهر لتغسله فصاح فى شدة ت عويله وولولته، فجاءصو 

غضبه بل أنا الذى سيذهب إلى النهر إذا كان تنظيف الثوب مازال ممكنًا، غسل الرداء فى الماء الطاهر 

دثًا نفسه سيجف الثوب وسأعود به وجلس على حافة النهر بعد أن نشر الرداء ليجف، وقد عاد إليه تفاؤله مح

إلى بيتى وأكويه جيدًا، وبينما هو فى تفاؤله إذا بسمكة تأتى وتبتلع الرداء فيقفز الخياط إلى النهر مطاردًا 

السمكة التى تختفى فى أعماق الماء والخياط يالحقها حتى تغلب عليه الموج وعندما بدأ ينهار كانت هناك 

بتلعه المياه ب الذى مازال مدينًا به لساقى الحانة. وفى النهاية يقفد الوعى وتفكرة واحدة تشغله وهو الحسا

  ه الماء إلى الشاطئ، وبعد أن عثروا على جثته كفنوه وأودعوه القبر. وبعد بضعة أيام يلفظ

إلى هنا وتنتهى وقائع القصة وتبقى منها فقرة أخيرة يقول فيها عجنون "ماذا وجد فى قبره، نحن ال     

ولكن يمكننا أن نحدس أنه لم ير طيبات كثيرة فى قبره.. صحيح أن الرب رحيم ولكن عبيده أولئك  نعلم

مالئكة الخراب، سيئون وقساة وفيهم عنف فى أعلى، كما هم فى أسفل" وفى نفس الفقرة يعلق تعليقًا آخر 

ة وكان فى مقدوره التنازل على موضوع الرداء الذى لم يكمله الخياط وفقده أن لدى الوزير الكثير من األردي

عن رداء واحد غير أن الخياط فقد الرداء المصنوع من أنسجة مصنع الوزير بماذا سيجيب وماذا سيقول 

  عندما يسألونه أين الرداء؟. 

نتهى إلى قاع النهر ومنه إلى القبر.. وهى مل أحوال الخياط التى تقلبت حتى اإذن فهذا هو مج    

من خالل التفسير الرمزى  التى يبطنها عجنون فى نسيجها إالا لتفهم الرسالة أحوال يستحيل التعامل معه

للشخصيات والوقائع، ذلك أن المعنى المباشر الناتج عن وقائع القصة ال يؤدى إلى ناتج محدد اإلتجاه فيما 

ول يتعلق بموقف عجنون من قضية القيم الدينية. وقد يجد بعض المفسرين فى الطابع الغامض والالمعق

رسة المثالية نهاية دلنهاية القصة مبررًا لتصنيفها كقصة للقيم الدينية. وقد يرى فيها آخرون من أصحاب الم

لرجل أهمل فى آداء عمله، غير أن هذين الوجهين  وعظية تتفق مع القيم الدينية من حيث كونها نهاية عقاب

تمر بعقل الخياط وهى أمور تجعل  لوجات داخليةنو و رضهما تفاصيل عدة ترد على هيئة مللتفسير تعت

اإلنحياز إلى أحد التفسيرين نوعًا من التبسيط المخل بالرؤية الكامنة فى القصة والتى تقوم على الموقف 

  الثنائى من القيم الدينية.



  ٧٠صفحة  –الدين والدنيا فى اسرائيل 
 

عتمادًا المحاكاة الساخرة للتراث الدينى التفسير القصة على أنها نوع من  ١كذلك، فإن محاولة (جرشون شاكيد)

عتبار القصة تعبيرًا عن فى سوق القصة وهو ما يعنى ا ٢على وجود إشارة عن عذاب القبر (حبوط هقبر)

موقف أحادى البعد يسخر فبه عجنون من التراث الدينى تبدو محاولة من وجهة نظرنا غير كافية لفهم 

لى أساس كونها مكوناتها وموقف عجنون الدينى الكامن فى ثناياها، إن معاودة فحص مكونات القصة ع

قصة رمزية بنيت رموزها لتؤدى معانى غير مباشرة كفيل بإماطة اللثام عن القطبين الدينى والالدينى فى 

المعالم، الشخصية األولى هى شخصية  ئيسيتين يربط بينهما تكليف محددبنائها، فنحن أمام شخصيتين ر 

  الخياط والشخصية الثانية هى شخصية الوزير.

يرمز إلى القوة السماوية العليا ذات الثراء والسلطة والرهبة وهى شخصية يدين لها  إن الوزير هنا    

حترامًا ويحرص على رضاها، ففى إفتتاحية القصة وبينما ن النعم وأشكال اإلحسان ويوليها االخياط بالكثير م

ر الوزير وتذكر نشغاله بأمور أخرى عطلته عن إنهاء الثوب (تذكاط يفحص الرداء، راح يلوم نفسه الالخي

  .٣جميع الطيبات التى تلقاها من يده فعاد وركز ذهنه على الرداء)

نتظار لقائه، راح الخياط يفكر فى كرم ما كان الخياط فى بيت الوزير فى اوفى موقع آخر وعند    

ده الوزير معوًال على هذا الكرم فى الصفح عن قصوره، يقول الخياط:" إن مكارم الوزير عديدة غير أن عبي

إن هذا الموقف الملئ  ٤فيهم عنف، قساة يقومون على خدمة وزير طيب لكنهم يؤدون المهمة فى سخط"

الل من جانب الخياط لشخصية الوزير يصلح ألن يتحول إلى رمز يتعادل مع اإلجالل الذى يثبته باإلج

تبارك وتعالى رحيم غير  عجنون فى تعليقه الختامى عندما قال فى الفقرة األخيرة من القصة "حقيقة أن الرب

  .٥أن عبيده أولئك مالئكة الخراب سيئون وعناف وقساة "

إن التعادل واضح بين عبارة الخياط تجاه الوزير وعبارة عجنون الختامية تجاه الذات اآللهية، والرؤية     

 ران، وهنا يكونعتراف بأنها ذات رحيمة كريمة قادرة على الصفح والغفلعبارتين للذات اآللهية تتضمن االفى ا

حتفاء بالقيمة الدينية على نحو صريح فى حين أن القسم الثانى من عجنون قد أثبت القطب الدينى واال

كرسون للعذاب يحملون نفس الصفة العبارتين معًا يتضمن القطب النقيض فعبيد الوزير قساة مالئكة الرب الم

  لفاظ عجنون فى فقرة الختام. بأ

                                                            
  . ١٦٧ -  ١٦٦، ص ١٩٨٣ھكبوتس ھمؤحاد  ١٩٨٠- ١٨٨٠شاكيد، جرشون، ھسبورت ھاعفريت،   ١
ھذا العذاب على انه عذاب بدنى يقوم به مالئكة العقاب   ١٩٧٦يعرف شلومر زلمان فى قاموسه لكسيكون لتوداعاه يھوديت، ماداه، رامت جان   ٢

  من حديد والذى يعفى من ھذا العقاب ھو فاعلو الطيبات والمحسنين والمصليين طبقاً لمصادر القباله والھجاداه.بضرب الميت الشرير بعصى 
  .٣٠٥ھملبوش، ص   ٣
  .٣٠٧نفس المصدر، ص   ٤
  .٣٢٠نفس المصدر، ص   ٥
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ين واضحين متناقضين فى حالة جوار، إن الرمزية تزداد وضوحًا عندما نتأمل نحن إذن هنا أمام قطب    

قتاده العبيد إلى بيت الوزير فوجد نفسه فى غرفة شديدة الضيق لذى يحدث فيه الخياط نفسه عندما االمقطع ا

 على الرغم من إتساع بيت الوزير كان المكان ضيقًا. ومحصورًا لدرجة تدهش معها كيف يمكن أن يوجد

  . ١مكان كهذا فى بيت متسع ومرتفع وجميل كبيت الوزير"

بر الذى حمل إليه الخياط فى نهاية القصة، والذى يؤكد هذا قإن هذا الوصف يعادل وصف ال    

نتظار للمثول أمام الوزير تراوده فكرة أن الوزير كان س الفقرة وبينما الخياط فى حالة اه فى نفنالتعادل هو أ

أخرى قبل أن يقف موقف الحساب الذى يشعره بأسف وحزن وألم يفوق ما يسببه عذاب  يمكن أن يعطيه مهلة

نه يطلب رداءه منى وأرسل القبر "جلس الخياط وراح يفكر كم هى عديدة مشاغل الوزير وعلى الرغم من أ

يصلح  وعندما حاول الخياط أن ٢ستطاعته أن يتركنى وقتًا كهذا بل وأوقات"عبيده القتيادى فلقد كان فى ا

  .٣نتظاره فلم يجد معه خيطًا وٕابرة جلس "آسفًا وتواله أسف يهون إلى جواره أسف عذاب القبر"ب فى فترة االثو 

إن التعادل الرمزى يتحقق بين هذه اإلشارة  واإلشارة التى يوردها عجنون فى نهاية القصة على     

وجد فى قبره إننا ال نعلم ولكننا نستطيع أن صورة خبر يقول فيه بعد أن أعلمنا بأن الخياط قد تم دفنه "ماذا 

نحدس أنه لم ير طيبات كثيرة فى قبره، إن التعادل الرمزى بين اإلشارة األولى من عذاب القبروالخبر األخير 

عتبار أن شخصية الوزير ترمز إلى ية القصة قد قام عند المؤلف على اعنه توحى بأن البناء الرمزى منذ بدا

هو ما يسمح لنا بالتالى بفحص طبيعة العالقة التى نشأت داخل نفس الخياط تجاه شخصية الذات اآللهية.  و 

الوزير فحصًا رمزيًا كاشفًا. فلقد كان الخياط منذ البداية حريصًا على إنجاز التكليف الذى تلقاه من الوزير 

كتمل ب قد اصة أن الثو طمعًا فى إحسانه ورضاه وهو تكليفه بحياكة الثوب، وكان من الواضح منذ بداية الق

  رضاء الوزير هى التى أشعرته بأن الثوب لم يكتمل. حرص الخياط بمعاييره الخاصة على إغير أن 

ففى الصفحة األولى من القصة وبينما الخياط يفحص الرداء، نجد الفقرة التالية "خلع نظارته ومسحها     

ينقصه فوجد األزرة مثبته بل ووجد أشياء  ثم وضعها مرة أخرى على عينيه وراح يفحص الرداء ليرى ماذا

  .٤شئ ما" اًال غير أن الثوب نفسه كان ينقصهتمثل حلية للرداء تكسبه جم

إن الوصف الخارجى هنا للرداء يدل على أنه كان كامًال.. أما اإلحساس بنقص شئ ما، فهو     

ير، وٕاذا ويرضى الوز إحساس داخلى لدى الخياط ناتج عن شدة الحرص على إنجاز مهمته بما يرضيه 

عتبار أن هذا الخياط يرد وصفه على النحو التالى كان الخياط شيخًا مسنًا ولم تكن عيناه وضعنا فى اال
                                                            

  .٣٠٧نفس المضدر، ص   ١
  نفس الموضع.  ٢
  نفس الموضع.  ٣
  .٣٠٥نفس المصدر، ص   ٤
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تكتسب معنى رمزيًا يرتفع إلى حد كتشفنا أن المهمة ال ١تؤدى الغرض كما يجب وكذلك كانت يداه ضعيفتين

  حصيلة أعماله فى عمره الطويل. عتبار الثوب معيارًا لحساب الخياط دينيًا وتقييم ا

ن ناتجًا على طول سياق نشغال الخياط عن الثوب الذى هو معيار الحساب كاوٕاذا ما اكتشفنا أن ا    

نشغاله بأعمال الخير ولكونه عضوًا فى جمعية (كساء العراة) وأمين صندوق ثانيًا فى المعبد القصة عن ا

كتشفنا أن المهلة ، وٕاذا ا٢رك شئونه الشخصية لشدة حاجات الناسوأمين جمعية (المجتهدين)، وأنه كثيرًا ما يت

ألمور حتى أن دخوله إلى الحانة وانشغاله نشغاله بهذه افى االوزير قد صرفت  من الثانية التى حصل عليها

نتيهنا إلى وعى الخياط بأن سهوه فى الصالة هو ة لمعالجة أمور الناس.. وٕاذا ما ابسبب دعو  فيها لم يكن إال

نوع من التقصير الدينى حتى لو كان ناتجًا عن اإلنشغال بمخاوفه من عبيد الوزير أى من مالئكة العذاب ، 

لوجدنا أننا أمام إنسان قد دب فيه الضعف بفعل الشيخوخة يحرص على أداء فروضه الشرعية ويعى تقصيره 

صر جماعة وليصحح فى صالة ويعد نفسه بتصحيح هذا التقصير فكر أن يعود إلى المعبد ليصلى صالة الع

  . ٣العصر ما قصر فيه فى صالة الصبح"

إننا هنا أمام شخصية تمثل بحرصها على الواجب الشرعى القطب الدينى فى حين أن المطاردة     

الواقعة على هذه الشخصية بالمخاوف من عبيد الوزير الذين هم معادل رمزى لمالئكة العقاب أو زبانية 

القطب الثائر الالدينى  على نحو المخاوف يوردها عجنون فى القصة بإعتبارها  الجحيم فى القبر، هذه

حتجاجى واضح المعالم فى القصة.. فشخصية مثل شخصية الخياط بتقواها وحرصها على الفروض ال ا

يجب حسب منطق القصة أن تعيش تحت وطأة هذه المخاوف.. بل أن من حقها أن تعيش فى السكينة 

  ة التى ترمز اليها شخصية الوزير. يهالذات اإللفى نيل رضا  الناتجة عن األمل

إن القطب الثانى الالدينى أو الذى يطرح التساؤالت حول عدالة المقادير يظهر فى نهاية القصة    

بشكل واضح فى الشكل العبثى الذى يضيع به الثوب معيار الحساب فتبتلعه سمكة وهو أمر غير وارد فى 

رادية التى ال يتحمل الخياط مسئوليتها عجنون بعد سلسلة من الوقائع الال إدًا من جانب الطبيعة لكنه يرد عم

جاز مهمته وٕانتهاء بالبقع التى لحقت ام إلى غرفة عمله لشدة انشغاله بإنبدءًا من قيام زوجته بإحضار الطع

  الثوب. 

صة الذى يكشف عن غير أن القطب الدينى يظهر فى الجوار بدوره فى المشهد الختامى فى الق    

على  زعت منه الثوب. فهو يؤكد مدى حرصهنتفى مطاردة السمكة الوهمية التى ا نضال الخياط المسن

                                                            
  نفس الموضع. ٢
  .٣٠٩فس المصدر، ص ن  ٢
  . ٣١٧نفس المصدر، ص   ٣
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التشبث بمهمته وٕارضاء سيده األعلى. كذلك فإن آخر ما راوده من أفكار قبل أن يفقد وعيه يؤكد به عجنون 

الساقى ب الذى عمله ساعة صالة العصر مع الشحنة الدينية األخالقية فى موقف الشخصية "فقد شغله الحسا

.. بما يعنى أن الخياط وهو يلفظ آخر أنفاسه مازال متشبثًا بالقواعد ١الساقى ووجد أنه مدين بالمال لهذا

  الدينية األخالقية التى تدعوه إلى رد الدين لصاحبه وهو تأكيد للشحنة الدينية. 

نى األخالقى لشخصية الخياط، تأتى الفقرة الختامية على وٕاذا كان التأكيد هنا يتركز على الطابع الدي    

لسان األديب لتشير على نحو إنكارى بأن هذه الشخصية ال تستحق فى قبرها ما يتوقعه منطق التراث من 

ن الموقف اإلنكارى، يأتى من داخل المظلة اإليمانية وليس عجنون عن عذاب القبر، ومع ذلك فإ وجهة نظر

  عايير الحساب وليس إلنكاره ورفضه كليًا. من خارجها لتعديل م

إن اإلزدواجية فى موقف عجنون تظهر فضًال عن هذا السياق الرمزى فى فقرة من فقرات القصة     

تبدو كأنها خالصة لموقفه الثنائى، فى هذه الفقرة يلوم الخياط نفسه أنه قد ذهب إلى النوم دون أن يتلو 

ستجابة الرب لصلوات قت يعبر عن اندهاشه لعدم ار، وفى نفس الو الصالة ويعد نفسه بتعويض هذا التقصي

ستيقظ بعد ساعة أو ساعتين ورأى إنه بالسرير وقال لنفسه حسنًا بدأ الصالحين الداعين لمدينة القدس "ا

األمر، رقدت للنوم دون أن أتلو الصالة وأنا ال أدرى ما إذا كنت قد تلوت تالوة الشكر على الطعام وماذا عن 

ستجمع قواى وأنجز عملى غدًا ولكن علّى فاآلن ليس وقت عمل.. إذن فألنم واضوع الرداء؟ على أى حال مو 

أن أغسل يدى وأن أتلو صالة (اسمع)، كم أعجب ألولئك الصالحين الذين يقومون الليل كله يترحمون على 

حين أن الرب يحب صالة القدس ويندبون خرابها ولكن إذا كانوا صالحين فلماذا مازالت القدس خربة فى 

  .٢الصالحين ويستجيب لدعائهم"

إن الثنائية الدينية للتعبير عن القطبين الدينى والالدينى تبدو فى جوار واضح فى هذه الفقرة بنفس     

القدر الذى يكشفه السياق الرمزى للقصة بمجملها، فالتعبير عن التمسك باإليمان وما يترتب عليه من شعائر 

حًا والتساؤل حول الداعين للقدس ال يتعلق بصحة مبدأ الدعاء ولكنه تساؤل منصب عن وصلوات يرد واض

يس من خارجها. إن إحساسنا بصواب مدى صالح الداعين، أنه مرة أخرى التساؤل من داخل مظلة الدين ول

هو ستنتاجنا بأن القطب الالدينى يتركز فى هذه القصة حول إنكار بعد التخويف الناتج عن التراث و ا

التخويف الذى ال يستحقه بطل تقى كبطل القصة من وجهة نظر عجنون يتأكد من تلك المواقع المتكررة فى 

نسيج القصة وٕالى تصور فزع الخياط الهرم من العذاب الذى سيقع له على أيدى عبيد الوزير، وهو فى حالة 

  صطحابهم له.به على أيديهم بعد مجيئهم إليه واترقب لوصولهم، والمهانة التى تلحق 

                                                            
  . ٣٢٠نفس المصدر، ص   ١
  . ٣١٤نفس المصدر، ص   ٢
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ولنطالع بعض هذه المقطوعات: وأصبح الوقت ضاغطًا، فلقد حان وقت تسليم الرداء إلى الوزير.     

نظر الخياط إلى الرداء فى يده ونظر إلى النافذة.. النهار يميل بإطراد إلى اإلظالم والليل يدخل، وٕاذا لم 

ء، غمره الخوف، حتى النبيذ الذى أنعش فؤاده يذهب بالثوب إلى الوزير، فسيأتى عبيد الوزير آلخذه مع الردا

فى البداية أدى فى النهاية إلى تثاقل فى أطرافه، بدأ النعاس يراود عينيه.. بل أن عظامه القديمة بدأت 

تصاب بالنعاس داخل اللحم المهزول. نسى الخياط الوزير ونسى الرداء وأحنى رأسه وبقى جالسًا وكأنه غارق 

وال وراءه ما يشغله. كم مضى عليه وهو غارق على هذا النحو؟ ما مدة سبات  مهأحشاء أمه ليس أمافى 

الشيخ؟ رأسه يغيب برهة قصيرة ثم يعود فيفيق. أفاق ورأى أن الثوب لم يكتمل، غمره خوف كأن كل عبيد 

إلى  الوزير قد جاءوا وأخذوا الرداء من يده وأنزلوا عليه اإلهانات. إن الوزير رحيم ومن منهجه أن يحسن

  .١يديهم"أأرباب الحرف. غير أن عبيده قساة شداد وهم ال يرحمون كل من يقع فى 

حتجاج على هذا اإلفزاع  لرجل طيب بواسطة عبيد الوزير وفى موقع آخر يؤكد عجنون موقف اال    

أوًال. برة وراح يحملق فى الشمعة ويتفكر نهاية من ستأتى لمالئكة العذاب فى القبر وضع اال المعادل الرمزى

نهاية الشمعة أو نهايته كإنسان؟ نهاية حياة خياط.. وقال فليأت ما يأتى. لم يقل هذا بصوت مرتفع. فهو 

يعرف مقدار قسوة وغلظة عبيد الوزير ولو أنهم جاءوا لمات من شدة الضيق وعندما مرت ساعة دون أن 

تحريك األسواط وحتى لو يحضر العبيد، عادت إليه روحه.. تردد صوت ضوضاء وصوت أقدام وأصوات 

  .٢أنهم ال يطلبون منه شيئًا، فإن صوتًا كهذا كان كفيَال بإفزاعه. فما بالنا وهو يعرف أنهم قادمون إليه"

وٕاذا كان عجنون يثبت فى ذلك المقطع مقدارالفزع الذى يتعرض له الرجل الطيب الورع من التراث     

زبانية الجحيم)، فإنه فى الصفحة التالية يكشف عن غلظتهم الدينى حول عبيد الوزير أو تراث مالئكة القبر (

وقدرتهم على التهكم والفظاظة فى معاملة الرجل رغم أنهم جاءوا ليصحبوه إلى حضرة الوزير وليس إلى قاعة 

شمعة وبقى محكمة: سمع صوت ركلة بالباب ودخل عبيد الوزير. أصيب الخياط بالفزع من صوتهم، فأطفأ ال

ختفى فى الظلمة. ولم يكن يظهر منه سوى األبرة التى كانت تتقلب جيئة وذهابًا الم حتى اجالسًا فى الظ

وتحيك الهواء. فرقع العبيد سياطهم وزعقوا قائلين أيها الخيط أبن األبرة.. هل أنت مستعد؟ وعلى الرغم من 

أن يكون شخص مثل هذا أنهم جعلوا منه أضحوكة كأنه من المستبعد  كان مطلوبًا من جانب الوزير، إالأنه 

أن جميع عبيد الوزير، إستحثوه ودفعوه  وشك السير، إال مطلوبًا لدى الوزير.. وعلى الرغم من أنه كان على

  . ٣مش"اط التى فى أيديهم قائلين تحرك وامش.. تحرك وابالسي

                                                            
  .٣٠٦نفس المصدر، ص   ١
  نفس الموضع.  ٢
  .٣٠٧نفس المصدر، ص   ٣



  ٧٥صفحة  –الدين والدنيا فى اسرائيل 
 

له من بن األبرة ) بكل ما يحمصاحب الصنعة كبير السن (بالخيط ا إن التهكم فى مناداة الخياط    

حتجاج فى إطار رمزى لسان عبيد الوزير ليؤكد موقف اال تسفيه يتكرر فى مواضع أخرى من القصة على

حتجاج من بر. وفى هذه الحدود يكون موقف االضد عبيد الوزير الذين يرمزون إلى مالئكة العذاب فى الق

ستبشار االستحق أن ينعم بجانب عجنون محصورًا فى رفض نزعة التخويف التراثية اليهودية لعبد صالح ي

والطمأنينة عند لقاء وزيره أو ربه بعد أن صنع الرداء، أى بعد أن وفى بمعايير التكليف الدينى وفرضت عليه 

لتزماته البسيطة التى تمثلها مديونيته لساقى الحانة أن تنتهى حياته قبل أن يسدد آخر االسمكة، أى يد القدر، 

ب الذى كان آخر ما شغل بال الخياط وهو يغوص فى الماء ليلقى ربه الذى أخطأ فى الحساب وهو الحسا

وكان الرمز هنا يوحد بين هذا الدين البسيط الذى لم يسدد بعد وبين ذلك الشئ الناقص فى الرداء والذى لم 

رضاء لضميره معاييره الجمالية التى يحرص على استكمالها إيكتمل بسببه من وجهة نظر الخياط وحده وب

  لرضا وزيره أو ربه.  وطلباً 

بهذا نكون قد وصلنا إلى تنوير كاف يؤكد صحة ما نراه من أن موقف الثنائية أو موقف التجاور بين     

القطب الدينى والقطب الالدينى عند عجنون هو الموقف األقرب إلى الصواب فى تفسيره، وليس موقف 

حال مع مفسرى مدرسة تصوير عجنون كأديب التثبيت على بعد واحد أو قطب واحد من القطبين، كما هو ال

فنحن من  ١التقوى المثالى أو المدرسة التى ترى فى موقفه حالة صراع بين قطب التدين وقطب الالتدين 

  خالل هذا العمل الرمزى نواجه حالة واضحة من اإليمان والتساؤالت المبنية عليه وليست المناقضة له. 

تهى إليه حول هذه القصة يقترب كثيرًا من رؤية (هليل برزيل) نإن هذا الموقف التفسيرى الذى ن    

لموقف عجنون حول قضية مصير الفرد كما يظهر فى أعمال عديدة. يقول (برزيل) عن مصير الفرد فى 

قصتنا فى قصة الرداء "يبدو الفرد وهو رهينة لقدر رسل تصبح مهمتهم تجاوز الرحمة والتصرف بمعيار 

ان ما هو مكلف به، فيمكنه أن يتغلب على قوة زبانية الجحيم، إن الخياط يحظى من القسوة وٕاذا نفذ اإلنس

الوزير نفسه بلغة الرحمة على هيئة مهلة أخرى إلصالح عمله وهو درس يفيد أن لدى الفرد حقًا فى سلوك 

ع تساؤالت .. إن هذه الرؤية التى تتعامل م٢طريق اإلتصال المباشر بدون وسطاء مع أبيه الذى فى السموات"

عجنون حول مصير الفرد وعدالة السماء من داخل اإلطار اإليمانى وليس من خارجه تؤكد صحة منظورنا 

     الثنائى فى تفسير موقف عجنون الدينى.

 

                                                            
  التفسير". دراسة فى مناھج –لمزيد من المعلومات عن ھذه المدارس، أنظر دراستنا تحت عنوان " اإلتجاھات التفسيرية ألدب عجنون   ١
  .٤٦، المقدمة ص ١٩٨٢ھليل برزيل، شموئيل عجنون، مفحار مأماريم عل يتسيراتو، عم عوفيد،   ٢
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 المبحث الثالث

  ثنائية الموقف الدينى فى الوعاء السريالى

  مع دخول اليوم

) الراوى فى ضمير المتكلم الذى يدخل بنا منذ على هيئة حكاية يرويها (اآلنا ١صةقتأتى هذه ال    

عبير وتداخل الواقع مع الشطر األول فى لب الموضوع من خالل بناء سريالى يقوم على الغموض وتقطع الت

متزاج األزمنة. والموضوع هو محاولة البحث عن النجاة والخالص من أيدى األعداء فى رحاب األحالم وا

الراوى فى أنه ران... وهى المحاولة التى تكشف عن يقين عميق من جانب المعبد مع دخول مساء عيد الغف

بنته فى المعبد الذى يعرفه منذ كان صبيًا وعن الثقة فى أن الجمع  اليهودى سيجد خالصه وخالص ا

المحتشد ألداء الصالة سيقدم يد العون ليهودى مطارد من جانب األعداء .. ويضمه فى رفق وحنان، أن هذه 

القيمة الدينية فى موقف  ة للبحث عن الخالص فى رحاب المعبد تجسد على نحو ساطع قطبالمحاول

نغماس فى المعبد والتسربل بشال الصالة واالحتماء بجدران باره قطب الطمأنينة الموروثة واالعتعجنون با

  فى صباه.عتادها الراوى الذى يمثل المؤلف نفسه ة عن تراتيل الصالة العذبة التى االسكينة الناتج

نحياز إلى القيم الدينية، فإن الوقائع التالية ى ذاتها تمثيًال لقطب التدين واالوٕاذا كانت المحاولة ف    

نعدام ى الخواء الدينى فى المعبد وعلى اوالتى تظهر فى سياق القصة تجسد القطب الثانى قطب التمرد عل

لمطارد الذى ينطق حاله وحال لنجدة لليهودى اختفاء روح الجماعة واح الخشوع وغياب عذوبة التراتيل وارو 

بنته بالحاجة إلى العون. إن القطبين يتجاوران فى ثنائية واضحة يعكسها كالم الراوى الذى ال يتوقف عن ا

تقديم الحكاية من بداية القصة إلى نهايتها ليكشف عما نعنيه بالثنائية... أى أن التمرد يجرى تحت المظلة 

  رجها. الدينية وليس من خا

بنتى الصغيرة على ذراعى :"بعد أن دمر األعداء بيتى حملت ايفتتح الراوى القصة على النحو التالى    

وهربت بها إلى المدينة. رحت أجرى فى عجلة هاربًا هروب الرعب والفزع ليًال ونهارًا حتى وصلت إلى فناء 

ودعتنا الجبال والهضاب التى كانت ترافقنا  المعبد الكبير قبل حلول ظالم مساء يوم الغفران بساعة من الزمن.

  .٢وذهبت إلى حال سبيلها، أما أنا وٕابنتى فدخلنا إلى مقصورة الصالة"

                                                            
  .١٧٨ – ١٧١، ص ١٩٦٩عم كنيست ھيوم، عد ھنيه، كول سييراف شل عجنون، المجلد السابع شوكين، القدس، سنة  ١
  .١٧١نفس المصدر، ص   ٢
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يات السريالية فى قيام الجبال والهضاب بتوديع الراوى بعد أن ه االفتتاحية التى تبدو فيها الفنبعد هذ    

من الصبا والتى تتمثل هنا فى  الدينية الموروثةرافقته فى رحلة هربه.. تظهر على نحو مكثف شحنة القيمة 

رتباط العميق بالمعبد حيث يواصل الراوى حكايته بنفس التكنيك السريالى الذى يوحى بأننا فى مواجهة حلم اال

رتفع المعبد الكبير وعلى يساره بيت همدراش القديم اوى وهو نائم. "من األعماق طفا وايطفو من أعماق الر 

راش الجديد، الباب أمام الباب.. هذا بيت صالة وهذان بيتان للتوراة لم يفارقوا عينى طيلة يواجهه بيت همد

األيام وأن حدث ونسيتهم فى النهار كانوا يحركون أنفسهم ويأتون إلّى ليًال فى الحلم وكأنهم يأتون إلّى فى 

  . ١اليقظة "

ته لم يسبق لها رؤية هذه األماكن وٕان كانت بنط بالمعبد ينبهنا الراوى إلى أن ابعد تأكيد شحنة اإلرتبا    

من  يم بين المعبد والجيل الجديد إالرتباط القدا كثيرًا.. وهى إشارة واضحة إلى انقطاع االقد سمعت عنه

لى هذه األماكن التى يبدو لى أن السماع. يقول "واآلن وقد ضرب األعداء بيتى، هربت أنا وٕابنتى الصغيرة إ

ن قد أنهوا صالة و ا سمعت عنها. سادت سكينة سالم فى مقصورة الصالة، كان اإلسرائيليبنتى تعرفها لكثرة ما

خيرة قبل الصيام ليعدوا أنفسهم لعناء الغد ولكى يكونوا أصحاء لسوا فى بيوتهم لتناول الوجبة األالعصر وج

  وتكون بهم قوة لممارسة التوبة".

ستشعر جو عيد الغفران وخشوعه ونسى بعد أن االسكينة تغمر نفس الراوى إذن، فشحنة الطمأنينة و     

ما كان من أمر األعداء الذين دمروا بيته دون أن يعرفنا من هم. وبما أن الراوى قد نجا من األعداء بدخوله 

إلى رحاب المعبد، فإن قمة السكينة تتأكد ومشاعر المحبة تطفو فى نفسه والحنين إلى الشعائر الدينية يموج 

بت ريح باردة فى المقصورة وطوقت لفحة الحرارة فى جدرانها السميكة. وتموج بخار ضارب "هيقولبعواطفه.. 

يرات بخار أفواه مالئكة العرش إلى البياض وصعد على درجات المعبد كأنه البخار الذى تسميه البنات الصغ

هب للمجئ.. فهو لهى. أخليت قلبى من كل ما فعله األعداء ورحت أفكر فى شعائر يوم الغفران الذى يتأاإل

يوم طيب مقدس كله محبة ومودة ورحمة وصالة تكون فيه صالة اإلنسان محببة ومطلوبة ومقبولة أكثر من 

  .٢سائر األيام"

ولكن على استحياء فى البداية.  وبعد تأكيد الشحنة الدينية، تبدأ الشحنة المضادة فى الظهور    

ولكن ليتهم يأتون بإمام معقول يقف أمام منصة التوراة، فقد ستدراكًا للقول السابق على لسان الراوى يقول "فا

قل فى األجيال األخيرة األئمة الذين يعرفون كيف يقيمون الصالة وزاد عدد الشمامسة الذين يثقلون حناجرهم 

                                                            
  . ١٧١نفس المصدر، ص   ١
  . ١٧١ نفس المصدر، ص  ٢
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بنتى الصغيرة وينى ولست مضطرًا إلى القول بأن ابتنغيماتهم فيصيبون القلب بالسأم. فأنا فى حاجة إلى من يق

  . ١فلة أقتلعت من مكانها"ط

بنته نتيجة لغياب األئمة المناسبين وفه من وقوع السأم فى نفسه ونفس اإذن يكشف الراوى عن مخا    

  بسبب هبوط المستوى فى أداء المعبد ويكون هذا الكشف هو بداية الشرارة التى تطلق الشحنة المناقضة.

وى إلى تأكيد الشحنة األصلية، شحنة القيمة الدينية وعلى غرار التقطع السريالى فى التعبير يعود الرا    

يأتى التأكيد على الشحنة فى وما يتصل بها من رعاية سماوية وحنان وٕاهتمام بشرى بذوى القربى الدينية. و 

بنتى التى وقفت مفزوعة تدفئ يديها الصغيرتين فى يقول الراوى " ألقيت بنظرى على ا بنته.حديثه المطمئن ال

فى ذكرى أحد الموتى بالمقصورة. شعرت عيناها بعينى ونظرتا إلّى كطفلة أصابوها بالفزع، شمعة أشعلت 

فتجد أن أباها يتصرف على مستوى الموقف وترى أن أفكاره متضاربة وقلبه كسير، أخذت يدها فى يدى 

مزقه فضة كذلك الذى وقلت لها على الفور: سيأتى رجال طيبون وسيعطوننى وشاح صالة ذى أفريز من ال

على رأسك عندما كان الكهنة يصعدون لمباركة   تذكرين وشاحى الجميل الذى كنت أبسطه األعداء. أال

اإلسرائيليين، وسيعطوننى كتاب صلوات كبير ملئ بالصلوات وسأتسربل بالوشاح وسآخذ كتاب الصلوات 

بنتى يا فلذة ا سيحضرون لك يادفون حياتنا. وماذوأصلى أمام الرب الذى أنقذنا من يد كل أعدائنا الذين يسته

  كبدى. سيحضرون لوحًا صغيرًا مليئًا بالحروف يشمل كل حروف الهجاء وكل حركاتها.

بنتى يا فلذة كبدى، قولى  لى.. كيف ينطق حرف األلف وحرف الباء اللذين يأتيان معًا واآلن يا ا    

. قلت لها نت أبىأها؟ قالت أب مثلما بينما تحت األلف فتحة ممدودة. فأجابت إبنتى أب. قلت لها وما معنا

ل كذلك. ألف ممدودة وباء مخففة هى أب. واآلن قولى لى يا إبنتى أى أب هو عفأحسنت التفسير، هو بال

ب لكل العالم بأسره. هل ترين يا أعظم من كل األباء؟ إنه أبونا الذى فى السموات فهو أبى وهو أبوك وهو أ

فى اللوحة كأنهما يقفان كل على حدة. هاهما يتقدمان ويتصل كل منهما بنتى هاهما حرفان صغيران يقفان ا

باآلخر ويصبحان أب. وليس هذان الحرفان فقط بل أن جميع الحروف بأسرها عندما تتصل تكون كلمات 

والكلمات تكون صلوات والصلوات تصعد أمام أبينا الذى فى السموات وهو يصغى وينصت لصوت صلواتنا 

  .٢تصال اللهب بالشمعة"األعلى كا قلب موصوًال بالنوربشرط أن يكون ال

تصال بالجماعة اليهودية من ناحية وبالعناية السماوية من ناحية أخرى طلبًا وفور تأكيد معنى اال    

للطمأنينة، تأتى الوقائع التالية لتوازى الشحنة الدينية اإليجابية بشحنة مضادة فى تجاور ال ينفى الشحنة 

بنته بالكلمات، إذا بحريق يشب فى ثوب عاية فى المعبد كما يمنى الراوى امن الحصول على الر  األولى. فبدالً 
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الفتاة بعد أن أمالت الريح شمعة مشتعلة لتجد البنت نفسها عارية مما يستر بدنها ويقيه البرد. يقول الراوى 

يبق لها سوى هذا الثوب الذى "مزقت ثوبها بسبب النيران التى أمسكت به وبقيت البنت عارية، ذلك أنه لم 

عليها من بين كل ثيابها الجميلة التى كانت لديها. فقد كان هروبنا هروب المفزوعين وفرارنا فرارًا من 

  .١الخراب.. فلم نأخذ معنا شيئاً 

إذن، أصبحنا أمام شحنتين متوازيتين.. شحنة لفظية واثقة من القيمة الدينية والنجاح والنجاة بها     

دها مخاوف ووقائع أليمة تجاور الشحنة األولى. ومع تقدم القصة تزداد الشحنة الثانية وضوحًا وشحنة تجس

 عتاد أن يعثر عليها وهو صبىراوى يحاول البحث عن شئ يستر به ابنته، غير أن جميع األشياء التى افال

  ختفت وكان عليه أن يلجأ إلى خارج المعبد. فى المعبد وفى زاوية الجنيزاه، ا

ة وذهاباً بحثًا بنتى. تحركت جيئها لم أجد بين يدى غطاء أغطى به اواآلن، عندما أصابت النار ثوب"    

بنتى. بحثت فما وجدت شيئًا. كان كل مكان صوبت إليه عينى خاليًا. قلت لنفسى عن شئ تتغطى به ا

ما. مرات كثيرة  شيئاً  كفألذهب إلى زاوية الجنيزاه، المكان الذى يخزنون فيه الكتب الممزقة فلعلى أجد هنا

عندما كنت شابًا أنقب عن األشياء كنت أذهب إلى هناك وكم وجدت كثيرًا من األشياء . فى بعض المرات 

وجدت هناك نهاية شئ ومرات أخرى وجدت بداية شئ أو أشياء موقعها فى الوسط بين البداية والنهاية. واآلن 

ن الذى كانت الكتب فيه تقرأ، كانت الكتب تتمزق واآلن حيث عندما ذهبت إلى هناك، لم أجد شيئًا. ففى الزم

  ال تقرأ الكتب، فإن الكتب التتمزق".

مواجهة هذا  . وفىقرأ فتتمزق لتودع بزاوية الجينزاهوهكذا تزداد شحنة التمرد، فال بقايا كتب وال كتب ت    

من أبنائه وبناته ثوبًا (التر) ليطلب اللجوء إلى بيت الحاخام  الخواء، يزداد قلق الراوى على ابنته فيفكر فى

بنته لتتأكد الشحنة الدينية من جديد. ومرة أخرى يعود الحلم إلى اإلزدهار فى نفس الرواى فيستعيد يستر به ا

ذكريات الطفولة المرتبطة بالحاخام. لكن هذا التذكر ال يعدو أن يكون تمهيدًا جديدًا لظهور الشحنة السلبية. 

جمل تذكر بيت المحب وقت الشدة. كان الحاخام (التر) هو الذى قام بختانى وكان ميثاق يقول الراوى "ما أ

المحبة معقودًا بينى وبينه وطالما كان الحاخام (التر) هاهنا كنت أخرج وأدخل عنده خاصة فى األيام األولى 

كيف يعيش عندما كنت أدرس فى صحبة حفيده جاد، صغير هو بيت الحاخام (التر) لدرجة تدهش معها 

  .٢رجل كبير كهذا فى بيت كهذا. غير أن الحاخام (التر) كان حكيمًا، فكان يصغر نفسه، فكان بيته كبيرًا"

وبعد سلسلة الذكريات الدالة على جمال الحلم بالماضى، يدخل الراوى إلى حالة الشحنة السلبية. فقد     

الحاخام هى أمها لشدة  ة أنه تصور أن ابنةوا بالشيخوخة لدرجدخل إلى بيت الحاخام ليجد من فيه قد أصيب
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ختفى بطريقة وأن حفيده (جاد) رفيق الصبا قد اعالمات الهرم على وجهها. ووجد أن الحاخام قد مات 

غامضة منذ زمن بعيد. ووجد كل من فى البيت من المسنين والمسنات يرتدون مالبس ممزقة وجلودهم 

  ترتعش على لحومهم. 

ة. يقول الراوى تعليقًا على بية ليفرض الواقع المناقض ضراوته على سياق القصوتزداد الشحنة السل    

بنته: "خرجت بخيبة أمل وبيدين فارغتين بدون ثوب وبدون شئ وعدت لبيت الحاخام بحثًا عما يستر ا تهزيار 

غسلون عليه إلى إبنتى وجدتها واقفة فى زاوية فى المقصورة منزوية فى الحائط حيث يوجد لوح الطهارة الذى ي

ة كهذه لكى األموات. كان شعرها متهدًال وكان يغطيها. ما أرحمك ياربى أن وضعت الحكمة فى قلب صغير 

حترق ثوبها الذى عليها. وطالما أنهم لم يأتوا لها بغطاء فمن الخير أن تتغطى تتغطى بشعرها بعد أن ا

  . ١بشعرها"

ستبشار األول الذى راود عر خيبة األمل محل االًا وتحل مشاوهكذا يشحب الحلم الدينى رويدًا رويد    

الراوى لدى دخوله المعبد فى أول األمر ويعلن الراوى حزنه بدًال من فرحه بيوم الغفران. يقول "ولكم كان كبيرًا 

الحزن الذى لفنى فى هذه اللحظة. لحظة دخول هذا اليوم الطيب المقدس الذى ال تعدل فرحته كل السنوات. 

  .٢ة وال عالمة على فرحة بل حزن وعذاب"واآلن ال فرح

ويتحرك المشهد بدخول المصلين إلى المعبد وفى أيديهم أوشحة الصالة وأردية األعياد البيضاء.     

ويشرع الراوى فى تسجيل مالحظاته السلبية على المصلين. يقول الراوى: "جاء رجل طويل ذو لحية حمراء 

ما قبل الصيام ويخرج كرشه العريض مفسحًا المجال ووقف كمن بينما هو ينكش بين أسنانه بقايا مأدبة 

يعرف أن الرب لن يهرب وأنه ال داعى للعجلة. نظر إلينا برهة قصيرة ومرر عينيه علينا. بعد ذلك قال 

  .٣شيئَاً◌ يمكن فهمه على وجهين"

اشتبك معه ويبدو أن الشئ الذى قاله المصلى قد جرح مشاعر الراوى من خالل الغموض السريالى ف    

شتباك، ع تدخله ليفض االوراح يقتلع شعر لحيته ودخل شخص آخر فى غير اكتراث رغم أن الراوى قد توق

  فلقد كان من محبى الراوى، لكنه ظل واقفًا ينظر إلى المشهد على سبيل التسلية. 

راوى: ل الوهنا ينفجر الراوى فى الجمع المصلى على نحو يبلور القطب النقيض للقطب الدينى. يقو     

د. أومأ لى بنتى وهى واقفة ترتجف من شدة البر "رفعت صوتى وزعقت قائًال: اندلعت نار وأحرقت ثوب ا

ى على ومرة أخرى لمعت بؤبؤتا عينيه كقش رطب وأخضرت عيناة كالخضرة الت برأسه وعاد فجفف عينيه
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. أومأ هذا برأسه وكرر كالمى يكفى أنكم ال تحضرون لها غطاء بل تزدروننا. وجه الماء.. عدت وزعقت أال

  .١وحول عينيه عنى حتى ال يبصر وحتى يعتقد أنه قد أزاح القصة عن قلبه"

ويصل القطب الالدينى إلى قمة تبلوره فى المشاعر السلبية التى إجتاحت الراوى وٕابنته تجاه المعبد     

بتعد غضبى ى: "ان. يقول الراو ومن فيه ممن يفترض فيهم موقف المودة والحنان الدينى فى يوم عيد الغفرا

على أعدائى بسبب سخطى الذى سخطت على هذا الذى يتباهى بأنه من المحبين لى والذى كرر أحداثًا 

  . ٢حدثت لى كأنها أمور خلعها من قلبه. بدأت إبنتى تبكى وقالت .. فلنهرب من هنا "

ة مع القطب الالدينى. فبعد وبهذا يكون عجنون قد قدم قطب (جنة عدن) الدينية فى قدم المساوا    

الحنين إلى المعبد وٕالى ذكريات الصفاء فيه والتطلع إلى الخالص بين جدرانه والحصول على النجاة من 

لرغبة فى الهروب من المعبد األعداء بمزيج من العناية اآللهية والحنان األخوى البشرى.. يتحول الموقف إلى ا

صلين بعد أن تجاوزت األمور حد نصراف مشاعر الغضب عن األعداء وتركزها على المحبين بين الموٕالى ا

ى واحد زدراء. نحن إذن أمام القطبين الدينى والالدينى فى سياق أدباالستخفاف بمأساة الفتاة إلى حد اال

سيج القصة القصيرة مساك بالقطبين وكل منهما على مقربة من اآلخر بفضل نومكثف يعين القارئ على اإل

  بأن تظهر ساطعة وبأعلى درجة من الوضوح. لحقيقة التجاور بين القطبين إال المحدود الذى ال يسمح

إن ما بقى من سطور القصة بعد هذا التبلور لكل من القطبين ليس سوى تكثيف لكل منهما ال يخرج     

التى  ية القيم الدينية على غرار اإلجابةالسياق عن كونه تعبيرًا ثنائيًا ومزدوجًا عن موقف عجنون من قض

 ها أى كالم هذا الذى تقولين؟ أالبنته للهروب من المعبد.. حيث يقول:"قلت ليجيب بها الراوى على دعوة ا

ترين أن اليوم قد تقدس وأننا داخلون إلى يوم طيب مقدس؟ وٕاذا ما هربنا.. فإلى أين نهرب وليس من مكان 

ذى نستتر فيه؟ لقد دمر بيتنا واألعداء يغطون الطرقات وٕاذا قمنا بمعجزة وهربنا فهل نختبئ فيه. أين المكان ال

سنعتمد على المعجزات؟ وهنا بيتان للمدراش ومعبد كبير فيهم تعلمت التوراة وفيهم صليت وهنا مكان كانوا 

  .٣يخزنون فيه الكتاب التى بليت"

ية كما يمثلها فى القصة البقاء فى المعبد. فهو ففى إجابة الراوى، نرى موقف التعلق بالقيمة الدين    

يسجل رفضه لقيمة المعجزات ويسجل مالحظة نقدية لوضع  هرب إلى خارجه، لكنه فى نفس الوقتيرفض ال

يعنى أنه المعبد الحالى الذى يخلو من الكتب الدينية التى تبلى بسبب إقبال المصلين على قراءتها.. بما 

  . عة هذه الكتب وبالتالى اختفاء بقاياها من زاوية الجنيزاهس عن مطالنصراف النايسجل ا
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ودة والعراء واأللم وفى مونولوج الختام للقصة يعود الراوى إلى إثبات الثنائية. فهو يسجل موقف البر     

 كتراث من جانبة إلى حالة عدم االبنته داخل المعبد رغم كثرة أردية العيد وأوشحة الصالة إشار الذى تعانيه ا

حتفاءه بالمعبد والمصلين. ليختم المونولوج بالتأسى على األيام القديمة مصلين. وفى  نفس الوقت، يسجل اال

كتراث. يقول الراوى: ه الراهن المتسم بالبرود وعدم االالتى مرت والتى كان حال المعبد فيها على عكس حال

التى كانت عارية من المالبس حتى "ونظرت إلى إبنتى الصغيرة التى كانت واقفة ترتعد من شدة البرد و 

ى إبنتى فلذة القميص لم يكن لديها. والليلة باردة وصوت صفير الشتاء يسمع بين الجبال. وهكذا نظرت إل

رتسمت إبتسامة حب على شفتى وكانت هذه اإلبتسامة شيئًا جاء فى كبدى كأب ينظر إلى ابنته الصغيرة وا

بنتى فى مقصورة المعبد وبيتى المدارش الفزع. وهكذا وقفت أنا وات تشعر بوقته فقد سكن من خوفها فما عاد

المدراش الذين كانوا يحركون أنفسهم ويأتون إلى طيلة األيام فى الحلم  مفتوحة من جوانبها. المعبد وبيتاوهى 

يقفون معى بكيانهم الفعلى. كانت بوابات بيوت الصالة هذه مفتوحة ومن البيوت الثالثة يتردد صوت 

  . ١مة"األئ

ويختتم الراوى مونولوجه بالتأسى على األيام القديمة التى مرت والتى كان فيها الحال الدينى غير     

الحال اليوم وهو الحال القديم الذى أصبح حلمًا تالشى بينما كان فى يوم من األيام حال يستحق أن يكتب له 

الراوى"كان بيت المدراش القديم مليئًا  الراوى كتاب تمجيد ويزينه بغالف ملون مع نقط من الفضة. يقول

باليهود وبوابات الهيكل مفتوحة وكان الهيكل مليئًا بكتب التوراة القديمة ومن بين كتب التوراة، لمع كتاب جديد 

  .٢ذو غالف أحمر مع نقط من الفضة. أنه الكتاب الذى كتبته أنا تمجيدًا لذكرى األيام التى مرت"

على القيمة الدينية بوضعها الراهن فى القصة لكنه تمرد واقع تحت مظلة  نحن إذن أمام حالة تمرد    

التدين ويحلم به فى صورة أكثر مثالية. إن الثنائية الواضحة تجاه القيمة الدينية فى القصة تنتهى بنهاية 

ير متوازنة دون صراع عنيف بين القطبين الدينى والالدينى وهى النهاية التى تعطى أنصار مدرسة التصو 

  عتمادًا على الشكل الدينى الظاهر فى العمل. للقول بأنه أديب القيمة الدينية االمثالى ألدب عجنون الفرصة 

والشك أنه من األمور ذات الداللة على أن التفسير الذى ذهبنا إليه حول هذه القصة ليس موقوفًا     

بروفسور (يعقوف بهط) األستاذ بجامعة عليها.. أن نضع أمام القارئ خالصة للدراسة التى أجراها عليها ال

حيفا، بهدف الكشف عن العناصر المشتركة بينها وبين القصص العديدة التى كتبها عجنون ويضمها (سيفر 

  . ٣مصادر ودراسة) -همعسيم) وهى الدراسة التى تحمل عنوان (مع دخول اليوم 
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يستخدمها عجنون فى قصص (سيفر  فى هذه الدراسة، يكشف البروفسور (بهط) عن عناصر معينة       

لفظة لوازم أو لواحق  همعسيم) يجدها موجودة فى قصة (مع دخول اليوم). ويطلق (بهط) على هذه العناصر

رتباط عجنون بها كوسائل يستخدمها فى صنعته األدبية للتعبير عن أفكاره. ومن هذه اللوازم وقوع ليدلل على ا

م خاصة أو فى وقت قريب منها. فمثًال قصة (لبيت أبا) وهى أول أحداث القصص فى معظم الحاالت فى أيا

بينما تقع أحداث قصة (هنيروت)  وقت على مشارف عيد الفصح وأثناءه قصص (سيفر همعسيم) تقع فى

ت أحيرت) مساء يوم عيد الغفران وهو نفس رخ) مساء عيد رأس السنة وقصة (طليمساء السبت وقصة (بد

  صة (مع دخول اليوم). التوقيت التى تحدث فيه ق

ختيار من نحو عشوائى بل أنها تأتى نتيجة ا ويرى (بهط) أن هذه المواقيت واألعياد التأتى على    

. ويكتشف (بهط) أن المسرح المكانى لقصص (سيفر ١عجنون، إذ أنها تقوى عنده الحاجة إلى التكامل القديم

شتعال حريق) ثًا معينة (كخراب البيت) و(اأحدا همعسيم) هو نفسه مسرح قصتنا (مع دخول اليوم) وأن

و(الهروب) إلى المعبد، تأتى على نحو مشترك فى هذه القصص وهو ما يدل على وحدة وسائل الصنعة 

األدبية فى أعمال عجنون هذه ووحدة الفكرة الملهمة لكتابتها. إن وحدة هذه األدوات األدبية تعكس حالة ثنائية 

ما تمثلها مناسبات القصص فى األعياد الدينية وبين القيمة السالبة تمثلها وتجاور بين القيمة الدينية ك

  األحداث المأساوية التى تقع فى المعبد فى عدد كبير من قصص عجنون.    

  

 

 

 

 

  الفصل الثانى

  صراعات الحياة اليهودية
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  قصيدة ماساداه فيجدل الخيارات اليهودية 

  ليتسحاق لمدان

  إطار الدراسة

ترة الحرب العالمية األولى حلقة مفصلية فى تاريخ األدب العبرى الحديث والحياة اليهودية فى تمثل ف

سيا وأوروبا و ر لقضاء على مركز األدب العبرى فى أوروبا.. فلقد كانت أحداثها هى المقدمة التى أدت إلى ا

ة فى إتجاهات حللية مفتحت الباب أمام  خيارات عمالشرقية وتحوله إلى فلسطين من ناحية.. وهى التى 

  بية.و مختلفة لدى اليهود بحثًا عن إجابة لمعاناتهم األور 

) إلى فلسطين ١٩٢٥ – ١٩٢٠وفى هذا اإلطار التاريخى المركب وصلت الهجرة اليهودية الثالثة (    

نتصرت فيها قوى الثورة الشيوعية، وضمن أفرادها كان الشاعر بلدان أوروبا وخاصة روسيا التى ا من

الطويلة، مع جيل كامل من الشعراء الشبان الذين أصبحوا مركز  ١اق لمدان) صاحب قصيدة (مساداه)(يتسح

التعبير فى الشعر العبرى خالل سنوات القرن الحالى مثل (جرينبرج) و (لمدان) و(أمير جلبوع) 

  و(شلونسكى).

وثيقة دبية من خالل إن أهدافنا من هذه الدراسة هى تقديم  بحث عن هذه المرحلة التاريخية واأل    

الحوار أو الصراع الذى تقدمه عماق الطابع النفسى واإلنسانى الحى للجدل أو (مساداه) األدبية إلكتشاف أ

ختيارات المتفاعلة لحل مشكلة المعاناة اليهودية فى أوروبا والتى تصورها المصادر التاريخية القصيدة بين اال

ى إلضافة إلى بحث الطابع الشعرى لشعراء الهجرة الثالثة الشبان والتعن الحياة اليهودية فى هذه الفترة.. با

تجديديًا مختلفًا عن الطابع الكالسيكى لشعراء الجيل السابق مثل (بياليك)  يرى بعض النقاد أنه يمثل طابعاً 

  و(تشرنحوفسكى). 

  ولتحقيق هذه األهداف، فقد تم تقسيم الدراسة إلى األقسام التالية:

 المية األولى وخيارات الحياة اليهودية.الحرب الع- ١

 اسحق لمدان.. سيرته الشخصية وأعماله وٕاتجاهاته الفكرية.- ٢

 الطابع العام لشعراء الهجرة الثالثة الشبان.- ٣

                                                            
  صفحة . ٨٤تقع القصيدة فى كتاب من   ١
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 جدل الخيارات فى قالب شعرى.- ٤

  

 الحرب العالمية األولى -١

  وخيارات الحياة اليهودية

)، فقد ١٩١٧ -١٩١٤ستغرقتها الحرب العالمية األولى (قصر الفترة الزمنية التى ا على الرغم من    

حملت تأثيرات مكثفة على مراكز الحياة اليهودية فى روسيا وأوروبا الشرقية. فمع بداية الحرب، كان يعيش 

فى نطاق اإلمبراطورية الروسية التى كانت تسيطر على معظم األقاليم التى يعيش فيها اليهود فى شرق 

اتصال متبادل، ومع نهاية الحرب وانهيار وفيلنا ووارسو، سبعة ماليين يهودى على أوروبا مثل أوديسا 

نقطعت الصلة كانت تحتلها فى أوروبا الشرقية، انحسار سلطانها عن األقاليم التى اإلمبراطورية الروسية، وا

لروسية فى شرق ووسط بين الماليين الثالثة من يهود روسيا وبين الماليين األربعة الموجودين خارج األقاليم ا

  .١أوروبا

نتصار الثورة البلشفية التى فرضت هيار النظام القيصرى فى أوروبا وانوقد ترافق مع نهاية الحرب ا   

ستارها الحديدى على األقاليم الروسية، فأحكمت العزلة بين اليهود داخلها واليهود خارجها. وأثناء الحرب التى 

تنج مراكز الحياة اليهودية من الخراب الناتج عن العمليات العسكرية،  خلفت دمارًا واسعًا فى أوروبا، لم

وباإلضافة إلى هذا الدمار الذى شاركت فيه مراكز الحياة اليهودية مع بلدان أوروبا على نحو عام، شهدت 

ا جنود األقاليم الروسية أثناء فترة الفوضى الناتجة عن الثورة مجازر خاصة لليهود مثل المجزرة التى قام به

القوزاق التابعين لحاكم أوكرانيا (بيتروال) لليهود فى مدينة كييف وفى غيرها من المدن بإعتبارهم حلفاء للحكم 

  !ٍ ٢البلشفى الذى كان يستعد لضم أوكرانيا على غير رغبة أهلها.

.. فقد األوروبيين أنفسهم  وقد كان لهذا الدمار آثاره على حياة اليهود بنفس القدر الذى وقع على   

هتمام الناس على نحو عام من القضايا الفكرية والروحية إلى قضايا الحفاظ على سالمتهم البدنية تحول ا

لليهود كما  وتوفير الحد األدنى من الغذاء والنجاة من المجاعات مما أدى إلى إنحطاط فى الحياة الثقافية

  لغيرهم. 

وروبية عامة واليهودية خاصة ما لبثت أن أفرزت غير أن هذه النتائج العامة السيئة فى الحياة األ    

جوانب  إيجابية تتصل بأوضاع اليهود، ففى السنوات التى أعقبت الحرب، طرحت بشدة فكرة الحكم الذاتى 

                                                            
1 Waxman. A History of Jewish Literature, south Brunswick,New York,1960 P.24. 
2 E L Bogn, I, A Century of Jewish Life Philadc Iphia, 1946, p. 498. 
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الثقافى لليهود فى بلدان أوروبا الشرقية وتبنى مؤتمر السالم فى فرساى هذه الفكرة حيث عمل على أن تنتهى 

مثل بولندا وليتفيا ورومانيا إلى ضمان حقوق اليهود القومية، وذلك عن طريق البنود المعاهدات مع بلدان 

  . ١التى تضمنتها المعاهدات حول حقوق األقليات بشكل عام!

وفى نفس الوقت قامت سلطات الثورة من جانبها وألول مرة فى تاريخ الحياة اليهودية فى روسيا بمنح    

يقضى  ١٩١٧بمقتضى مرسوم أصدرته حكومة كرنسكى المركزية  فى مارس اليهود حقوقًا مدنية كاملة وذلك 

وهكذا بدا للوهلة األولى أن النتائج  ٢سى على أساس الدين أو القومية!بوقف التمييز ضد أى مواطن رو 

السيئة للحرب بدأت تتحول إلى ميزات فى الحياة اليهودية داخل روسيا وخارجها.. فقد قامت دول أوروبا 

خالل السنة األولى من تطبيق معاهدات فرساى بتطبيق البنود الخاصة بحقوق األقليات مما منح  الشرقية،

اليهود نوعًا من الحكم الذاتى الخاص بنظم التعليم والثقافة واللغة، بل أن ليتوانيا عينت وزيرًا خاصًا للعناية 

ه الدول مما أدى إلى اإلقالل من غير أن موجة من العداء لليهود سرعان ما تنامت فى هذ ٣اليهود!بشئون 

قيمة المكاسب المذكورة خاصة وأن الواقع قد أثبت أن فكرة الحكم الذاتى القومى لليهود تفتقر إلى األساس 

الجغرافى مما يجعلها عسيرة التطبيق من الناحية العملية لعدم وجود أغلبية اليهود فى إقليم جغرافى واحد 

الح غالبية السكان ألمر الذى يجعل الحكم الذاتى مؤثرًا على مصوتوزعهم على مدن وقرى عديدة، ا

  . ٤األوروبيين 

حول بعض وقد ساعد هذا الفشل فى تجربة الحكم الذاتى باإلضافة إلى موجة العداء لليهود إلى ت   

ية.. قتصادى والمدنى فى دول أوروبا الشرقفكرة االشتراكية طلبًا لألمان االق بالالشباب اليهود إلى التعل

وتحول بعضهم إلى فكرة الهجرة إلى الواليات المتحدة وتحول البعض اآلخر إلى فكرة الهجرة إلى فلسطين، أما 

نضمام رطوا فى الحزب الشيوعى. وقد كان انخريق من اليهود إلى صفوف الثورة وافى روسيا، فقد إنضم ف

لتدهور والدمار النفسى اية أنفسهم من ابعضهم إلى الحزب الشيوعى ليس بدافع اإليمان بالشيوعية ولكن لحم

نخرط آخرون فى العمل الشيوعى من خالل إيمان حقيقى بأن الشيوعية تمثل الحل النهائى بينما ا ٥الكامل!

ى أطلق لمشكالت العالم بما فيها مشكلة اليهودية، وكانت وظيفة القسم اليهودى من الحزب الشيوعى والذ

ويب والمنظمات اليهودية المختلفة وتذ .. هو العمل على تصفية المؤسساتسيةو ر عليها إسم (يفسيكتزيا) بال

                                                            
1 OP.Cit, P. 626. 
2Stein, L, The Balfour Declaration Londan, 1961 R. 339. 
3 Waxman Ibid, P. 26 

٤  Ibid. 
  . ٣١١، الجزء األول، ص ١٩٦١وفيد، عيحيل ھالبرن، ھمبخاه ھيوھويت، عم   ٥
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عتبارها لغة العبرية والفكرة الصهيونية وابتعاد بهم عن الديانة اليهودية والهود فى ثقافة المجتمع الجديد واالالي

  .١فكرة غير ديمقراطية

بضتها على نحو عام وراحت لطة الثورية البلشفية قد شددت قون فترة قصيرة، كانت السوفى غض   

تضع نهاية لألنشطة الصهيونية بالقوة وتضع اآلف الصهاينة فى السجون وتغلق جميع مؤسساتهم بما فى 

لحياة الثقافية ذلك منظمة (الحالوتس) وحزب (بوعلى صيون) الشيوعى، ولتقضى بهذا على أحد مراكز ا

. وقد أدى هذا إلى قطع يهود روسيا عن ٢ة الجديدةقافة المجتمع الثوريية وتدفع بيهوده فى إتجاه ثاليهود

الحركة الصهيونية وعما جرى فى مراكز الحياة اليهودية األخرى فيما عدا المجموعات التى سارعت إلى 

  الخروج من روسيا. 

وفى الوقت الذى كان فيه أحد المراكز الرئيسية للحياة اليهودية الثقافية يجرى إغالقه بواسطة الثورة    

، أى فى نفس العام ١٩١٧عام وسية، كانت بريطانيا تفتح مركزًا آخر فى فلسطين بإصدار وعد بلفور الر 

نتهت فيه الحرب.. وهو الوعد الذى منح الصهيونية السياسية دفعة كبيرة بما وفره من غطاء دولى لفكرة الذى ا

المهاجرين اليهود إلى البالد من إنشاء الدولة القومية اليهودية فى فلسطين وبما منحه من تسهيالت لدخول 

جانب السلطات البريطانية.. وخالل األعوام الخمسة التى أعقبت وعد بلفور ونهاية الحرب العالمية، تدفقت 

موجة كبيرة من المهاجرين جاءت من روسيا وشرق أوروبا وكان معظم أعضائها من روسيا، وبين هؤالء 

  المهاجرين، وصل الشاعر اسحق لمدان. 

ذا ما نظرنا فى تلك الظروف التى أفرزتها الحرب العالمية األولى وما صحبها من أحداث كبرى، وإ    

متدادًا للتاريخ اليهودى قبل هذه األحداث، ذلك أن وعد بلفور نا أن عددًا من هذه الظروف يمثل الوجد

، ١٨٩٧مدينة بال عام البريطانى يأتى تتويجًا للحركة الصهيونية السياسية التى عقدت مؤتمرها األول فى 

وراحت منذ ذلك التاريخ تعمل على كسب التأييد الدولى لمشروعها إلقامة دولة يهودية فى فلسطين كذلك فإن 

موجات العنف ومعاداة السامية التى صحبت الحرب العالمية األولى لم تكن جديدة فى أقاليم اإلمبراطورية 

مية فى روسيا مع إغتيال القيصر األسكندر األول عام الروسية.. فقد سبقتها موجات عنف ومعاداة للسا

الهجرة إلى الواليات المتحدة لم تكن األولى من نوعها بل سبقتها  فى روسيا.. وكذلك، فإن موجة ١٨٨١

فى أعقاب األحداث المذكورة وكذلك، فإن موجة الهجرة الثالثة إلى فلسطين التى صحبت نهاية الحرب  موجة

ية من ناحية أخرى، لم تكن سوى امتداد األوروبية من ناحية وتحت التطلعات اليهود العالمية تحت الضغوط

هما بنشاط حركة محبة صهيون وما صحبها من موجة إحياء قومى يهودى، بل لموجتين سابقتين ارتبطت أوال

                                                            
١ Yudkin ,L, Isaac Iamdan, Eastand West Library Britain 1971.p.5. 

2 OP, Cit,P . 301. 
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مر فرساى، فى مؤتكتسبت شرعية دولية هود فى مواطنهم األوروبية والتى اأن فكرة الحكم الثقافى الذاتى للي

ال فى متدادًا للحكم الذاتى الثقافى اليهودى فى بولندا ولتوانيا والذى كان يمثله الكاهكانت هى األخرى ا

  .١بدايات القرن التاسع عشر

ث الجديد الوحيد فى سلسلة المؤثرات التى حملتها الحرب العالمية فى الحياة اليهودية كان إن الحد   

ستخدام قبضة فتهم األهمية بات على صهر اليهود فى المجتمع وتذويب ثقاحدث الثورة البلشفية التى عمل

ومع ذلك، فإن الجديد فى هذا الحدث لم يكن ممثًال فى الميل الحكومى الروسى نحو تذويبهم ثقافيًا،  ،الدولة

الروسية  لغة، عندما أصدر تشريعات بتعليم أبناء اليهود ال١٨٤٠فلقد سبق إلى هذا القيصر نقوًال األول عام 

رة حكومة الثورة على فرض قضية االندماج الشامل ثقافيًا واجتماعيًا ولكن الجديد كان فى قد ٢والعلوم الحديثة.

  فى المجتمع الجديد على ثالثة ماليين يهودى بمساعدة الشيوعيين اليهود.  واقتصادياً 

روسيا وبلدان أوروبا  ليهودى فىولقد كان المعنى النهائى الناتج عن هذا الحدث هو أن مركز الحياة ا    

كااله ثم عصر اإلحياء القومى قد الشرقية والذى كان يمثل مركز اإلشعاع الثقافى اليهودى فى عصر الهس

نطفأ ليحل محله المركز الجديد فى فلسطين الذى راح يشهد هجرة األدباء والمفكرين اليهود، وكما قلنا فقد ا

  حملتهم موجة الهجرة الثالثة من روسيا إلى فلسطين. كان اسحق لمدان أحد الشعراء الذين 

إن المطالعات التاريخية لدى الباحثين التاريخيين عن تلك الفترة تكشف لنا عن أن أزمة الحياة     

  جت الخيارات أو البدائل التالية فى حياة اليهود.تنة فى روسيا وأوروبا الشرقية قد أاليهودي

وعية (والمجتمع الروسى القائم على الثقافة األممية) إما بدافع اإليمان بكونها خيار اإلنخراط فى الثورة الشي- ١

الت البشرية بما فيها مشكلة اليهود. وٕاما بدافع مجاراة األوضاع خشية التعرض للدمار شكطوق النجاة لم

 المعنوى واإلجتماعى. 

ية ومن ثم الهجرة إلى فلسطين خيار اإللتحاق بالحركة الصهيونية والتمسك بالفكرة القومية واليهود- ٢

 للمساهمة فى مشروع بناء الدولة اليهودية. 

خيار الهرب من الساحة األوروبية ومن المشروع الصهيونى على حد سواء بالهجرة إلى الواليات المتحدة - ٣

 يبرالية.لحيث ظروف الحياة ال

                                                            
  لمزيد من التفاصيل عن الحكم الذاتى اليھودى:  ١

Sachar, Howaed, A Course of Modern History of Jews, Londan, 1960, ch.9. 
  . الفصل األول. ١٩٦٩وأنظر كذلك: الشامى، رشاد، حييم نحمن بياليك، القاھرة، 

2 Op . Cit, ch.2‐ 
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الدياسبورا) أى فى إطار الحكم مواصلة العيش فى بلدان أوروبا الشرقية خارج روسيا فى إطار(قومية - ٤

 الذاتى الثقافى لليهود. 

 ندماج فى المجتمعات األوروبية من خالل الحلول الشخصية. خيار اال- ٥

وٕاذا كانت هذه هى صورة الخيارات الظاهرة فى المصادر التاريخية، فإن قصيدة (ماساداه) تزودنا     

وهى إضاءة ضرورية لتصور التفاعالت التى مرت بها بإضاءة حية لهذه المرحلة وما تفاعل فيها من خيارات 

التفاعالت فى كتب التاريخ وما بطن فى  ى من هذه الخيارات، ما ظهر من هذهالنفس اليهودية فى توجهها أل

فى  ختلط بالنماذج اليهودية وهىالحالة وا النفوس، فال يجليه أو يكشف عنه إال شاعر أو فنان عاصر

قتناع أو سم أو فى تردد، فى اة  بين الخيارات واإلقدام على تبنى أحدها، بحالحير لحظات التفاعل الساخنة و 

  مسايرة للضرورات، فى حب أو على كره. 

، أى بعد وصوله إلى فلسطين بثالثة أو أربعة ١٩٢٤- ١٩٢٣إن ماساداه التى كتبها لمدان عام     

لحية تضيف إلى مصادر التاريخ الجافة تمثل وثيقة أدبية للنفس ا ١٩٢٧أعوام والتى نشرت ألول مرة عام 

  الروح التى تمكننا من قراءة هذا التاريخ بشكل إنسانى متحرك.
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 سحاق لمدان.. سيرته الشخصيةتي -  2

  األدبية وٕاتجاهاته الفكرية هأعمال

  سيرته الشخصية

فى أعقاب  د إلى فلسطين ضمن موجة الهجرة الثالثة نازحًا من روسياسبق أن ذكرنا أن لمدان قد وف    

طًا أساسية لتاريخه الشخصى الذى انعكس فى الحرب العالمية األولى ونجاح الثورة الروسية.. وهنا نرسم خطو 

  لألحداث التى وقعت وترجمه فى قصيدته (ماساداه).  هستيعابا

أى أنه كان فى مرحلة الوعى عندما إشتعلت  ١٨٩٩ولد لمدان فى مقاطعة فولين باوكرانيا عام     

أى عندما بلغ  ١٩٢٠ة عشر عامًا وهاجر إلى فلسطين عام ، فقد كان عمره خمس١٩١٤المية عام العالحرب 

  من العمر واحدًا وعشرين عامًا فى شرخ الشباب وسن التدفق العاطفى. 

كانت عائلته محافظة تنتمى إلى اإلتجاه الربانى ونتيجة لهذا تلقى تعليمًا يهوديًا فى بيت عائلته، ثم     

نقطع عن عائلته هو وأخوه نتيجة لوصول العمليات العسكرية تعليمًا عبريًا، فى فترة الحرب ا تلقىبعد ذلك 

قى ر الدمار والفوضى والمذابح التى لإلى مدينتهم، وأثناء تجواله فى أوكرانيا وروسيا مع أخيه، شاهد مظاه

نضم بعد رة ولكنه فى إحداها، الى جيش الثو نضم بعد ذلك أثناء الحرب األهلية إأخوه مصرعه فى أحداها، ا

جتاحت أوكرانيا قرر الهروب ة ولكنه فى أعقاب موجة من العنف اذلك أثناء الحرب األهلية إلى جيش الثور 

بعد وصوله عمل فى إنشاء الطرق والزراعة فى  ١كما سبق أن ذكرنا ! ١٩٢٠ا عام إلى فلسطين التى وصله

شهرية أصدر مجلة  ١٩٣٤العمال وتفرغ للعمل األدبى.. فى عام إرتباط بالحركة الطليعية ثم إرتبط بإتحاد 

  .١٩٥٤ستمر صدورها حتى وفاته عام أدبية تحمل اسم (جليونوت) والتى ا

  أعماله الشعرية وٕاتجاهاته الفكرية

صدر لمدان خالل حياته عددًا من األعمال الشعرية، كان أهمها (ماساداه) ولوال هذه القصيدة ا   

لمدان من كتب التاريخ األدبى وكتب النقد، فمن المالحظ أن عددًا كبيرًا من المراجع األدبية الطويلة، لسقط 

  ال يأتى له على ذكر.

تحت إسم (بريتماه همشولشت) عام  ، أصدر ديواناً ١٩٢٧ عام باإلضافة إلى ماساداة التى نشرت   

ان (بمعلية عقرابيم) عام ثًا تحت عنو وديوانًا ثال ١٩٤٠وديوانًا آخر تحت عنوان (مسيفرهياميم) عام  ١٩٣٠

                                                            
1 Yudkin, Ibid, P. 10. 
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ستنفد طاقته وصرفه عن ، ويبدو أن عمله الصحفى قد ا١٩٤٦ . ورابعًا تحت عنوان (محانيم) عام١٩٤٦١

  اإلكثار من اإلنتاج الشعرى.

ستقراء إتجاهات لمدان الفكرية على عدد خاص من مجلة (جليونوت) صدر فى ويعتمد يوديكين فى ا    

هتماماته وٕاتجاهاته الفكرية، ويقول يودكين أنه وتضمن مقاالته التى عبر فيها عن ا ١٩٥٤ذكرى وفاته عام 

ستيطان وبناء المجتمع يحصر اهتمامه فى متابعة جهود اال يتبين من طالعة هذه المقاالت أن لمدان لم

كان يتابع  اليهودى الصهيونى فى فلسطين رغم أن هذا الجانب كان يحتل مكانة كبيرة فى كتاباته، بل أنه

ندماج اليهودى فى مجتمعاتها ويدين أنصاره هذه بقلق محاوالت اال ية فى أوروبا ويراقبمجريات الحياة اليهود

المحاوالت من اليهود ويصفها بأنها وهم هروبى، وبنفس القوة كان يدين اإليمان اليهودى اليسارى باإلتحاد 

  تعلق بالمستقبل اليهودى. السوفيتى الذى لم يكن فى نظره سوى وهم آخر فيما ي

إنشاء  ندماج، كان يدافع عن المبادئ الصهيونية وحق اليهود فىرات االوفى مقابل هجومه على خيا    

هتمامه بتأمين التعليم العبرى والثقافة اليهودية ليهود أوروبا ونشر ما يعتبره وعيًا دولة قومية باإلضافة إلى ا

جتماعى، فقد كان لمدان منتسبًا إلى وعلى المستوى األيدلوجى اال ٢ليهودايهوديًا بالتاريخ اليهودى وٕامكانيات 

علمانى الموقف، وٕان كان مهتمًا الصهيونية العمالية وفى قضية العالقة بين الدين والقومية، فلقد كان لمدان 

فلسطين عمقًا ه الدينية لخلق أسطورة تاريخية تكسب العمل الصهيونى فى رتباطاتباستخدام التراث التاريخى وا

  وتصطنع له جذورًا قديمة فى البالد.

  

  الهجرة الثالثة الشبان الطابع العام لشعراء-٢

جاء وصول لمدان إلى فلسطين فى مطلع العشرينات فى فترة مفصلية فى تاريخ األدب العبرى وهى     

قال إلى مركز جديد فى نتيسى فى أوروبا ويتهيأ للهجرة واالكزه الرئرة التى كان األدب العبرى يفقد مر الفت

وهو عام وصول  ١٩٢٤فتتاح هذا المركز رسميًا بعام الباحثين يؤرخون الفلسطين وعلى الرغم من أن غالبية 

م كله وهجر المركز عتراف بفلسطين كمركز لألدب العبرى فى العالبياليك إلى فلسطين إعالنًا عن اال

 عتبارًا من العقد األول فى القرن العشرينان قد تأسس ان المركز الفلسطينى كأن البعض يرى أ األوروبى، إال

  .٣لإلنتاج والنشر ةزملمؤسسية الالعتمادًا على توافر القاعدة اا

                                                            
1Patai, R Israel Between East and west Philadelphia, 1955. 
2 Yudkin Ibid 12‐14 

  .١٩٨٤زوھر شافيط، مأحرونيم عل ھحوماه، لريشونى ھبونيم، ھتسيونوت مأساف، أونيفرستيت تل أفيف،    ٣
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ويرى بعض الباحثين أن تحول فلسطين إلى مراكز لألدب العبرى تحقق بالمفهوم الكمى ال بالمفهوم      

مرارًا للتقاليد واإلتجاهات التى كانت سائده ورائجة ستلى أن األدب الذى أنتج هناك كان االنوعى ويرجع ذلك إ

  .١اء كانوا أصًال من هذه البالد!فى شرق أوروبا ألن كثيرين من الكتاب واألدب

فى األدب  إذا كنا نوافق على هذا الرأى فيما يتعلق بالخطوط العامة الحاكمة لإلتجاهات األدبية    

رت فى األدب العبرى فى فترة اإلحياء القومى وهى قيم تصلت القيم التى تبلو العبرى الفلسطينى حيث ا

مذاهبها فى التعبير وقيمة النزوع إلى إثارة محبة صهيون من ر بالتيارات األدبية واألوروبية و العلمانية والتأث

وٕاشعال جذوة العزيمة وبث روح القتال من أجل تحقيق األهداف  إلى التاريخ والتراث القديم وقيمهخالل العودة 

لقومية، فإننا نميل مع (مينتز) إلى أن جيل لمدان من الشعراء الذين وصلوا فى سن صغيرة إلى فلسطين فى ا

مطلع العشرينات من القرن قد تميزوا عن الجيل السابق الذى بدأ إنتاجه الشعرى فى المركز األوروبى مثل 

على الرغم من أنهم لم يتخلوا عن  شعارهمقيم جديدة راحوا يعبرون عنها فى أبياليك وتشرنحوفسكى بإضافة 

) ترى أن الفارق الرئيسى الذى يميز جيل الشعراء ا الجيل األقدم ذلك أن (روث مينتزالقيم السابقة التى حمله

رج وأمير ، أمثال لمدان وشلونسكى وجرينب١٩٢٥ – ١٩٢٠الشباب الذين وصلوا إلى فلسطين فى الفترة من 

غير السن الشاب لدى هذه المجموعة مع متغير العزم على ممارسة العمل متزاج متجلبوع هو فارق ناتج عن ا

اليدوى الطليعى خاصة فى الزراعة، وتعقد (مينتز) مقارنة بين متوسط أعمار هؤالء وجيل بياليك 

وتشرنحوفسكى، فترى أن هؤالء وصلوا فى سن يترواح بين السابعة عشرة (الترمان) والعشرينات األولى بينما 

ل األقدم قارب نهاية  األربعينات أى بمتوسط فارق ربع قرن بين الجيلين فلقد وصل الترمان وهو كان الجي

متصلة بالعمل  نعكاس قيم جديدةفلسطين وهو ما أدى إلى امازال فى سن الدراسة وأكمل دراسته الثانوية فى 

  ٢ى تعرفه بشعراء الهجرة الثالثة.شعار هذا الجيل الذاليدوى البناء فى أ

نتقال إلى ة التجربة الشابة فى االوالشك أن خصوصي ٣دكين فى هذا اإلتجاه التقييمىيشارك يو و    

نضمام إلى العمل الطليعى كان لها أثرها الخاص فى الشعراء الشبان الذين مر معظمهم بالمعاناة واال فلسطين

فيها الخبز أحيانًا حسبما  قتصادية صعبة كانوا ال يجدونعمل فى الحقول والوديان فى ظروف االناتجة عن ال

بتجربة مشابهة  جيل (أورى تسيفى جرينبرج) الذى مريقول أهران بن أور فى رصده لحياة أحد شعراء هذا ال

فى جاليسيا الشرقية الخاضعة لحكم اإلمبراطورية النمساوية ومر  ١٨٩٤لتجربة حياة لمدان حيث ولد عام 

الجبهة اليوغسالفية فى صفوف الجيش النمساوى وهرب إلى  بتجربة الدمار الناتج عن الحرب ثم حارب على

ـ حيث إنضم إلى العمل الطليعى فى منظمة الحالوتسيم، ويصف بن أور حال هؤالء  ١٩٢٣فلسطين عام 

                                                            
  . ٩٠الشامى رشاد، نفس المرجع. ص   ١

2 Ruth Mintz, Modern Hebrew Poetry university of California Berkely 1968 PP.35‐36. 
3 Yudkin Ibid, P, 18. 
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إن هذا الطابع العام  ١يرقصون ليًال لتشجيع أنفسهم" الطليعين بقوله "كانوا ال يجدون الخبز أحيانًا لكنهم كانوا

ة هذا الجيل من الشعراء العبريين يميزهم بالفعل عن الجيل األقدم الذى وصل إلى فلسطين فى لمسيرة حيا

  متقدم دون أن يتصل بمجاالت العمل اليدوى. عمر

تأثر معظمهم باألفكار ومن المؤثرات األخرى التى تميز شعراء هذا الجيل عن جيل بياليك هو     

راكى فقد كان معظمهم ينتمى إلى المؤسسات الصهيونية العمالية شترتباطهم بالتيار الصهيونى االاليسارية وا

فيما عدا  ٢افار) العماليةعير) وصحيفة (دوينشر إنتاجه فى مجالتها وصحفها مثل مجلة (هبوعيل هتس

  رينبرج) الذى تحول إلى اليمين الصهيونى الممثل فى الحركة اإلصالحية بزعامه (زئيف جابوتنسكى). (ج

ستيطانى فى تلك المرحلة كانت تختلف عن طبيعته فى موجات الهجرة السابقة ل االإن طبيعة العم    

فبينما كانت المستوطنات تنشأ على أساس فردى فى السابق، أصبحت تنشأ على أساس المزارع الجماعية 

شتراكية والصهونية وهو ما أكد أهمية قضية العمل فى أعمال معظم لتى تقوم على مزيج من المبادى االا

  شعراء هذا الجيل.

ويرى يودكين فى مجال التمييز بين شعر الجيلين أن شعر جيل بياليك يعد كالسيكيًا بالنسبة للمرحلة     

الزمنية وظروفها فى حين يعتبر شعر الجيل الشاب شعرًا جديدًا من حيث قدرته على إستدماج تجربة العمل 

نبرج إلى وهو ما دعا جري ٣متغيرات القرن العشرينى يعكس الزراعى والعناية بالواقع الجديد الجارى والذ

هتمامه على إنتاج شكل هاجم فيه الجيل القديم الذى يصب اإصدار بيان يحمل عنوان إلى التسعة والتسعين ي

فنى جميل ينشغل به أكثر من الالزم. إن جرينبرج يدعو فى بيانه هذا الذى يوجهه إلى تسعة وتسعين من 

أغلبية شعراء الجيل القديم، إلى ضرورة أن يعكس األدب وعى اإلنسان ببيئته أى بيئة كاتب أى إلى  مائة بين

سه بحيث القرن العشرين، فمن وجهة نظره أن المتغيرات العديدة التى وقعت فى القرن قد غيرت اإلنسان نف

تى أصبحت مركز هتمام بسبب قدرته على التحكم فى القوة التكنولوجية الجديدة الأصبح اإلنسان هو مركز اال

بعيد عن السموات وعالمها وأن هتمامهم عن الكون التحويل احياة العالم ومن هنا فإنه يدعو الشعراء إلى 

  ٤اإلنسان مركز األهمية المطلقة.التكنولوجى الذى خلقه  يتوجهوا إلى األرض التى يحتل العالم

نجازاته نسان وامامهم على العناية باإلهتن شعراء الهجرة الثالثة قد صبوا اإن معنى هذا الهجوم هو أ    

ا الميدان، فقد شاركه عمل أو فى مجال اإلبداع التكنولوجى ولم يكن جرينبرج وحده فى هذسواء فى مجال ال

ج صور شعرية مستمدة من احتفى فى شعره بإنتالواقعى لحياة العالم الجديدة وا هتمام بالجانبشلونسكى اال
                                                            

  .٢٥٩- ٢٥٦، المجلد األول، ص ١٩٥٤أھران بن أور، تولدوت ھسفروف ھعفريت بدورنيو، برزعيل، تل أفيف،   ١
  نفس المصدر. ٢

3 Yudkin Ibid P. 18 
  ن.، نقالً عن يودكي ١٩٢٨جرينبرج، كلبى تشعيم فتشعاه، تل أبيب ،   ٤
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ذا الجيل، فقد ما توجهات التعبير عن العذاب والمعاناه فى أعمال شعراء هالصور التكنولوجية الجديدة أ

الخبرة األليمة فى الحرب ممزوجًا  منهم فلقد كان لمدان يعبر عن عذابختلفت حسب نقطة تركيز كل ا

بالمعاناة الناتجة عن ظروف الحياة القاسية فى فلسطين، فى حين كان شلونسكى من واقع تعاطفه مع 

كبات فى تجربة لى نقد الرأسمالية وما سببته من نوالثورة البلشفية، يتوجه بتعبيره عن المعاناة إ الماركسية

شتراكية، يركز تعبيره على لى حين كان جرينبرج الذى يكره االالحرب وما أنتجته من فساد فى حياة الناس ع

لمقاومة العربية للمشروع المعاناة القومية التى تصاحب عملية إنشاء الوطن اليهودى وخاصة أشكال ا

اليهودى، التى دخلت مرحلة العمل المسلح ومن هنا ظهرت عند جرينبرج نبرة اللوم لنزعة المسالمة اليهودية 

هتمامهم الذين يدافعون عن العرب متهمًا إياهم بالنفاق ومعبرًا عن احتقاره لهم لعدم ا ومهاجمة المثقفين اليهود

  اس الذى يفسر ظهور ميل العنف والدموية فى أعماله. وهو األس ١بدماء القتلى اليهود

مانية يميز بدوره شعر هذا الجيل عللشتراكية وبين الدين وامالية واالإن الجدال األيديولوجى بين الرأس   

ويظهر هذا الجدال فى أعمال شلونسكى وجرينبرج ولمدان وٕاذا كانت هذه السمات تميز هذا الجيل عن الجيل 

هتمامات الجيل القديم، و امتداد الجدل الروحى القائم لدى الجيل الجديد حول القيم الدينية هالسابق، فإن ال

الماضى الدينى فى إطار ثورى فلقد تعرض األدباء بوٕان كان شعراء الجيل الشاب مشغولين بمواجهة الحاضر 

ى ثورة ضد مفهوم اليهودية، هذا بالنقد للقيم الدينية القديمة ويعكس أدبهم فى بداية العشرينات من القرن الحال

على الرغم من أن هؤالء األدباء قد ترعرعوا فى ظل هذه المفاهيم الدينية اليهودية التقليدية حتى أصبحت 

  .٢ستهان به من تركيبتهم العقليةتشكل جزءًا ال ي

فيه كتاب  ونتيجة لهذه المفاهيم الموروثة عن سن التنشئة األولى، يمكننا أن نرى الصراع الذى وقع   

الماضى للبحث فى مصادره حتى يستطيعوا بناء المشروع القومى،  لمرحلة، فهم من ناحية يعودون إلىهذه ا

  ومن ناحية أخرى، فهم يعلنون رفضهم لهذا الماضى وكل القيم التى يحتوى عليها. 

ن التاسع عشر مع إن هذه الثورة على التقاليد اليهودية لم تبدأ فى القرن العشرين بل بدأت فى القر     

حركة الهسكاالة والتى وفرت لليهود مصدرًا عصريًا للمعايير والتفكير، راح يحل بالتدريج عند البعض محل 

المعايير اليهودية ويتجاور معها عند البعض اآلخر ويرى كورتسفيل أن قبول المعايير الخارجية عن اليهودية 

دبنا الحديث تكمن نيًا ويقول فى ذلك أن الخاصة المميزة ألهو الذى يعطى األدب العبرى الحديث طابعًا علما

   ٣ة.تفى علماني

                                                            
1 OPCit, PP 33‐35. 
 2Ibid P38. 

  . ١٣، ص ١٩٥٩كورتسيفيل، سفروتينو ھحاداشاه ھمشخ أو مھبخاه، شوكين ، تل أبيب،  ٢
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القيم اليهودية وبين الحاجة إليها كحافز للنجاح  حاد هاعام أن يحل التناقض بين رفضولقد حاول أ    

، ى وبين عقالنية القرن العشرينفى المشروع القومى وبعبارة أخرى حاول أن يوجد جسرًا بين التراث الدين

زام لتأن يكون مخلصًا لتاريخه دون االقترح فى إحدى مقاالته تصورًا يفيد أن الشعب اليهودى يمكنه فا

بالجانب الدينى لكنه أكد على ضرورة الحفاظ على التقاليد التاريخية لليهودية ألن قطعها يعنى من وجهة 

ختالف القائم بين الحاضر من االهو جذور الشعب وعلى الرغم  نظره، قطع مصدر الحياة اليهودية فالماضى

أن هناك حقيقة أخرى ثابتة وهى الثقافة القومية ولكن كيف للثقافة  ى فيما يتعلق بقضية اإليمان، إالوالماض

ومية أن تستمر كما كانت مع هذا التغير الجوهرى فى الموقف من الدين؟؟ إنها تستمر من وجهة اليهودية الق

جودة وتخص الشعب اليهودى األخالقية القومية التى يرى أنها مو نظر أحاد هاعام من خالل مصطلح 

  ١وحده.

لقد أدى هذا الحل التوفيقى من جانب أحاد هاعام إلى إقامة الجسر المطلوب لدى شعراء جيل الهجرة     

الثالثة بين تراث دينى يرفضونه وبين ماضى هذا التراث الذى يتطلعون إليه لبناء صورة تاريخية توحى بوجود 

عهم القومى فى فلسطين. إن هذا الحل التوفيقى يظهر على نحو خاص عند لمدان الذى و جذور قديمة لمشر 

هذا الحل  القومى فى فلسطين. إن هميستخدم الماضى فى عنوان قصيدته ماساداه لبناء جذور لمشروع

ه لبناء جذور التوفيقى يظهر على نحو خاص عند لمدان الذى يستخدم الماضى فى عنوان قصيدته ماسادا

  الصهيونية العلمانية.  لمشروع 

ويمكننا من كل هذا على وجه اإلجمال، أن نحدد السمات الفنية والفكرية لشعراء الهجرة الثالثة على النحو 

  التالى:

إنهم مرتبطون بمبدأ العمل العبرى وخاصة فى الزراعة لوضع األساس لمشروعهم القومى ويمتلكون خبرة - ١

 ويعبرون عنها. العمل اليدوى 

 نى.يإنهم يرتبطون بالمعسكر العلمانى فى الصهيونية سواء بجناحه اليسارى أم بجناحه اليم- ٢

 إن معظمهم يميل إلى المبادئ اإلشتراكية والعمل الجماعى فى اإلطار الفكرى الصهيونى. - ٣

تماد على أساطير علجهد البشرى وليس باالإن تركيزهم الرئيسى منصب على بناء الحاضر القومى با- ٤

 التراث الدينى ومفهوم الخالص المسيحانى.

ستخدامهم للتاريخ القديم لخلق جذور لمشروعهم القومى الراهن ال يعنى إيمانهم بمحتوى هذا التاريخ إن ا- ٥

 فى جانبه الدينى. 
                                                            

  ، نقالً عن يودكين. ٤٠٧، ص ١٩٤٧أحاد ھاعام، ماسوت، توراه مصيون، تل أبيب   ١
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 إنهم متأثرون بتجارب العنف التى عايشوها فى أوروبا خالل الحرب العالمية األولى - ٦

 متأثرون بالمقاومة العربية المسلحة. إنهم- ٧

إنهم يحتفون بالعاطفة الشخصية وينتمون فى معظمهم إلى المذهب التعبيرى فى األدب الذى يحتفى - ٨

 هتمامه. العاطفة اإلنسانية ويجعلها مركز اب

 إنهم يميلون إلى تركيب صور شعرية جديدة متأثرة بالثورة التكنولوجية المعاصرة لهم. - ٩

ه السمات التى تميز شعراء الهجرة الثالثة، تطرح نفسها فى أعمال لمدان وفى قصيدته ماساداه إن هذ    

على نحو خاص وهى فى جانب منها تمثل من وجهة نظرنا سمات ممتدة ألشعار جيل بياليك وتشرنحوفسكى 

جية والميل إلى غير أن خصوصية تجربة الحرب العالمية والعمل اليدوى الطليعى والتأثر بالثورة التكنولو 

التعبير بأسلوب المدرسة التعبيرية الفنى القائم على العاطفة الشخصية، هى التى تفرق بين شعر الجيلين 

  وتكسب شعر الجيل الجديد جدته.
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  ىجدل الخيارات فى قالب شعر -٤

ن عام أهم أعمال لمدان ويرجع إليها الفضل فى شهرته األدبية نشرها لمدا ١تعتبر قصيدة ماساداة   

بها  زدحمتية الشاعر لواقع التفاعالت التى ا) والقصيدة تقدم رؤ ١٩٢٤ – ١٩٢٣وكتبها قبل ذلك ( ١٩٢٧

ها من أحداث العنف ضد اليهود رتبط بصحبت الحرب العالمية وما ا ضطراب التىالحياة اليهودية فى فترة اال

لبناء أساس ى فلسطين فى إطار العمل الشاعر فوقيام الثورة الشيوعية وصدور وعد بلفور كما تصور تجربة 

  المشروع الصهيونى فى العشرينات.

إن الفصلين األول والثانى بأقسامها الداخلية المطولة يضيفان إلى المعلومات التاريخية عن الخيارات     

عرف صول إليه والتالتى تولدت أمام اليهود لحل مشكلة المعاناة فى أوروبا نبضًا وعمقًا نفسيًا يستحيل الو 

من خالل تجربة لمدان الشعرية هنا، إن لمدان فى طرحه للواقع الفكرى والنفسى الذى عايشه فى  عليه إال

حى ويظهر هذا الكشف عن طريق الفًا عن الواقع الشعورى قدم كشفترة الوقوف أمام الخيارات المتاحة ي

مها الداخلى وما ليارًا، ليصف لنا عاختمنها شريحة وافى أعماق النماذج اليهودية التى يمثل كل واحد  صالغو 

  يفور به من مشاعر وأفكار خفية فى إطار ما تعتبره جدًال بين الخيارات المتاحة. 

تبها بعد أن حسم موقفه إن أحد جوانب التميز فى هذه التجربة الشعرية هو أن صاحبها رغم أنه ك    

، لم يتجاهل سائر الخيارات المطروحة، ختار الهجرة إلى فلسطين فى إطار الخيار الصهيونىالشخصى  وا

ستعراضًا هينًا بل أعطاها الحيز الكافى للتعبير عن نفسها، بل تعرضها ايسرغم أنه كان يقف ضدها، فلم 

ومنحها الفرصة لكى توجه النقد إلى الخيارات األخرى بما فى ذلك الخيار الصهيونى الذى إستقر الشاعر 

  هتمامنا. ت هى موضوع اجدل بين الخياراعليه، إن حالة ال

حتماًال  ر الخيارات األخرى المناقصة الختياره الصهيونى تطرح ايإن العناية من جانب الشاعر بتصو     

مرجحًا بأن هذه الخيارات لم تكن مجرد خيارات يصفها عند اآلخرين بل إنها كانت باإلضافة إلى ذلك خيارات 

أن يستقر رأيه على الخيار  قبل مل بها فى أوقات مختلفةد بها والعالتوحعبرت داخل نفسه وعايشها بقصد 

  الصهيونى فى النهاية.

والشك أن القارئ سيلمس بنفسه رجحان هذا اإلحتمال عندما يطالع الصورة الحميمة التى يقدمها     

  رتباطه بكل منها فى إحدى الفترات. خيار من هذه الخيارات بما يبين احتمال ا لمدان عن كل

                                                            
فصول رئيسية ينقسم كل فصل منھا إلى عدة أقسام وسنشير فى دراستنا  ، وتتكون القصيدة من ستة١٩٥٢لمدان ، يتسحاق، ماساداه، دافير، تل أبيب   ١

  إلى األقسام الداخلية بكلمة مقطع. 



  ٩٨صفحة  –الدين والدنيا فى اسرائيل 
 

حتمال عندنا أن هذه الخيارات المناقضة للخيار الصهيونى يأتى التعبير رجحان هذا االويزيد من     

بشأن الشعرى عنها على نحو يجعل نجاح الخيار الصهيونى محل تساؤل عند القارئ فى بعض المواضع 

  ستقر عليه بالرحيل إلى فلسطين.مدى يقين الشاعر فى نجاح االختيار الذى ا

حميم عنها.. ال رتباط الشاعر بالخيارات األخرى لشدة تعبيره التمال حول اصحة هذا اإلحغير أن     

لمطروحة داخلها.. ذلك أنه بمجرد ختار عنوان قصيدته كان قد قرر موقفه من الخيارات اينفى أنه منذ أن ا

ر ور حوله سائسم قلعة فلسطينية كعنوان للقصيدة، فقد جعل الخيار الصهيونى المركز الذى تداختياره ا

  ختار عنوانًا رامزًا ألحد الخيارات األخرى الختلف اإليحاء بشأن موقفه.الخيارات بينما لو ا

سم القلعة األخيرة التى تقول األسطورة  اليهودية الشائعة أن إن االسم الذى اختاره (ماساداه) هو ا    

ق. م. وأنهم  ٧٠عام  رومانيدى الس فى أت بعد سقوط القدالمحاربين اليهود قد صمدوا فيها لمدة ثالث سنوا

األخير لليهود  عتبارها الملجأكل هذه السنوات با واجهوا الحصار الرومانى تحت زعامة (اليعيزر بن يائير)

يدى كل منهم اآلخر حتى ال يقعوا فى أ وعندما فقدوا القدرة على الصمود قاموا باإلنتحار الجماعى بأن قتل

لتاريخية لهذه األسطورة، فإنها قد ذاعت بين اليهود كرمز الرومان. وبغض النظر عن قضية الصحة ا

  للحصن األخير. 

سمها كعنوان لقصيدته يقدم اإليحاء بأنه يرى فى سائر الخيارات ومن هنا، فإن استخدام لمدان ال    

خالل موقف حميم من وجهة  محاوالت يهودية أقل شأنًا من الخيار الصهيونى رغم أنه يتعامل معها من

  .١نظرنا

الدين والتراث اليهودى.. سم المأخوذ من التراث قد يثير لبسًا بشأن موقف لمدان من قضية إن هذا اال    

ى التيار سبق أن أوضحنا فيما سبق أن مقاالت لمدان فى مجلته (جليونوت) توضح أنه ينتمى إل لكننا

ور تاريخية للمشروع الصهيونى ستخدامه لرمز من التراث إنما يأتى فى إطار خلق جذالعلمانى وبالتالى فإن ا

العلمانى. وهو الموقف الذى يكشف عنه إتجاه التعبير العام فى القصيدة والذى يتضمن إتجاه السخط على 

قيق هذا الخالص المنشود حأفكار الخالص الدينية المتعلقة بالسماء والتوجه إلى الجهود اليهودية البشرية لت

  من المعاناة. 

                                                            
ن ھنا ان اإليحاء الذى يعطيه عنوان القصيدة ھو الذى يغرى النقاد العبريين بالقفز فوق حوار الخيارات الحميم الذى يقدمه لمدان فى متنھا وم  ١

إلى اعتبارھا عمالً ملحمياً يصور البطولة اليھودية الحديثة فى فلسطين ويربطون بين العمل الطليعى وبين عنوان القصيدة  يتجھون فى تحليلھم للقصيدة
المحاولة  .. معتبرين استخدام كلمة مساداه فى العنوان رمزاً مباشراً للعمل الطليعى كما يفعل بن أور عندما يقول "العمل الطليعى ھو ماساداه أى

وھو تقسيم نقدى يقفز فوق  ٢٨١والبائسة لحفنة من األبطال لرفع راية الثورة األخيرة فى مصير األجيال" انظر بن أور، نفس المصدر، ص الجريئة 
  الموقف الحميم الذى يتعامل به لمدان مع الخيارات األخرى.
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للقصيدة يظهر فى الحوار الدائر بين كل نموذج يهودى مرتبط بخيار معين إن الطابع الدرامى     

  ويحتل مقطعًا من المقاطع المكونة للفصول الرئيسية، وبين النماذج األخرى. 

ويتكون الفصل الرئيسى األول من ستة مقاطع مطولة وهو يقدم حوار الخيارات المطروحة بين     

 حرب والمجازر ضد اليهود والثورة الروسية ويحمل هذا الفصل عنوانالشرائح اليهودية فى مواجهة أحداث ال

نفتح أمامه باب الخيارات. بسببها ا (الجئ). فى المقطع األول يصور لمدان فى جو مأساوى الخلفية التى

  يقول: 

  فى إحدى ليالى الخريف وعلى سرير األرق 

  عن بيتنا المحطم، ماتت أمى..  ابعيد

  تجمدت وهى تهمس لى بدعاء الوداع. فى عينيها دمعة أخيرة

  قبل ذهابى إلى المعارك فى ميادين بعيدة غريبة 

  والجراب العسكرى يثقل كاهلى.. 

  سقط أخى صريعًا بنظرته الكسيرة وقلبه الصافى 

  فوق طرقات أوكرانيا المليئة بالمقابر

  إسرائيل..  غير مقابروالمتورمة باآلالم ليدفن فى مقابر 

   ١باب الممرغة فى رماد الخراب.. بتميمة ال وأبى وحيد يلتصق

فتتاحية تكشف الخصائص الفنية للشعر التعبيرى لدى لمدان.. فهو على نهج إن هذه الفقرة اال    

نفجارية عاطفية دون إطالة فى الوصف أو خ مأساته بالكامل فى شحنة شعرية ااألسلوب التعبيرى يقدم تاري

كاية الشاعر فى روسيا فى إيحاء عاطفى مرير يعنى بنقل الحالة التوقف عند التفاصيل فالفقرة تقص ح

  العاطفية الكامنة وراء الوقائع أكثر مما يعنى بالوقائع ذاتها. 

فى الفقرة نجد حكاية مدينته (ملينوف) والتى كانت قريبة من الجبهة، فتكررت عربدة جنود القوزاق     

أهلها على الرحيل بعيدًا واللجوء إلى أماكن أكثر أمنًا أو  واأللمان والنمساويين فيها مما دمر بيوتها وحمل

تعبيرى  لبيت المحطم تموت األم، وفى إيجازربة البعيدة عن اوال من مكان إلى آخر. وفى هذه الغالتج

البعيدة ونعرف  القتال رتحاله إلى ميادينعه فى الجيش الروسى وعن او مشحون بالحزن نعرف عن قصة تط

                                                            
  .١١ماساداه، ص  ١
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عتداء على مه موسى صريعًا فى إحدى حوادث االسه الذى ضل معه عن األسرة واخيكذلك عن سقوط أ

اليهود فى أوكرانيا والتى كانت متكررة ليختم المشاهد بمشهد األب الوحيد الحزين الذى يتمسك بـ (المزوزاه) أو 

واإلصحاح  ٩- ٤آيات  ٦ثنية، اإلصحاح تتميمة الباب (التى عادة ما تضم فى داخلها جزءًا من آيات سفر ال

) بعد أن اهيل عليها غبار الدمار والحريق ليترك وحده داعيًا إلى الرب فى ألم ونحيب.. ٢١-١٣آيات  ١١

  لقد ترك وحده مع التميمة التى لم توفر لبيته الحماية.

من األحداث على نحو مكثف ليختمها الشاعر  هذا النحو قد لخصت تاريخًا كامالً إن الفقرة على     

ب من هذا المسرح المشتعل بالخراب واألحزان وقيامه بتنفيذ القرار والفرار فى تخاذه قرار بالهر إ بخبر عن

  منتصف الليل إلى سفينة نازحين لكى يتجه إلى ماساداه أى إلى فلسطين.

  يقول: 

ينة وبينما كنت ما أزال أزود نفسى المنهارة بآخر بقايا الشجاعة هربت فى منتصف الليل إلى سف    

  ١للصعود إلى ماساداه نازحين

لى فلسطين ومازالت نفسه فى إذن وبإيقاع تعبيرى عاطفى متسارع يهرب الشاعر فى سفينة متجهًا إ    

نهيار.. لكنه قد إتخذ القرار بعد ما بلغته أنباء أن راية الثورة اليهودية األخيرة قد رفعت هناك وأنها حالة ا

ان والرب أن يقدموا لها المدفوعات الالزمة.. وبعد أن بلغه تطالب أى الراية من السماء واألرض ومن اإلنس

أن األنبياء يتجولون بين حوائط ماساداه يتنبأون بالخالص والكهنة الالويون ينشدون نشيد اإلنتصار والغد 

  ٢هم آمين.يجاوب

ن التراث بهذا اإليحاء عن خيار الماساداه أى الخيار الصهيونى الذى يصور إطارًا تاريخيًا منبثقًا م    

الثانية حيث يتعرض هذا الخيار مطالبًا الناس بتقديم ما يجب من مدفوعات أو تضحيات ننتقل إلى الفقرة 

عتراض والمناقضة وطرح خيار بديل وهو ما يتكرر فى المقاطع التالية حيث يتعرض للحوار من الخيارات لال

سمًا يعترض خيار على لسان صديق ال يحمل اكل األخرى التى تعارضه وتتخذ لنفسها مسارًا مختلفًا. ويأتى 

يظهر البديل األول لماساداه فى المقطع الثانى الذى يحمل عنوان (إله  .طريق الشاعر وهو فى مسيرة الهرب

ضطهاد ومدفوع اطف المريرة واإلحساس العميق باالبديل مشحون بالعو  -كما سنراه –اإلنتقام). أن هذا البديل 

البحث عن الخالص من مشكلة المعاناة األوروبية عبر أى حل من الحلول المطروحة برغبة دفينة. ليس إلى 

                                                            
  الموضع نفسه.  ١
  .١٢المصدر نفسه، ص   ٢
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ع حالة ختيار الثورى الشيوعى أو غير ذلك.. وٕانما هو مدفوع نحو إشباسواء بالهجرة إلى فلسطين أو باال لها

  ائج. نتقام من العالم مهما كانت الوسائل والنتنتقام وال شئ غير االنفسية مسيطرة تهفو إلى اال

لمدان عن واقع  نفسى بحت يمثل كشفًا خاصًا يقدمه وفى تقدريرنا أن هذا البديل القائم على موقف    

ال تتحدث عنه كتب التاريخ ، وذلك العواطف اليهودية فى ذلك الوقت تجاه األحداث وهو بديل أو خيار 

و عقائديًا. ونالحظ أن النقاد نفسى غائر فى نفوس شريحة يهودية وليس خيارًا فكريًا أ ببساطة ألنه خيار

الذين سبقونا فى نقد القصيدة لم يتوقفوا بما يكفى لتأمل هذا الخيار، فإما أنهم يعبرون عليه عبورًا سريعًا فى 

وٕاما أنهم يصفون النموذج البشرى الذى يمثله  ١حتوى المقطع مثلما يفعل بن أورسطرين أو ثالثة بوصف لم

  .٣ه نموذج يائس كما يفعل واكسمان، أو يصفونه بأن٢دكينقطع بالعدمية كما يفعل يو الم

نتقامى البحت، فإن س تصلحان لتصوير أصحاب الخيار االوٕاذا كانت صفة العدمية أو صفة اليأ    

توقفنا لتأمل نسيجه الشعرى سيلقى إضاءة ساطعة على بنائه النفسى والذهنى. أثناء رحلة الشاعر إلى 

سم وهذا عالمة مقصودة من الشاعر تشير إلى أن المتحدث ير محدد االه يعترض مسيرته صديق غماسادا

و ربما أنه يمثل هاتفًا داخليًا ينبع من نفس الشاعر وٕانما هو نموذج يمثل شريحة عامة أليس شخصًا بعينه 

غضبه  نتقام وال شئ غيره. والصديق فى بداية المقطع، يصبخيار ماساداه ويدعوه إلى بديل االيعارض 

  ياه فخًا جديدًا أو لغمًا جديدًا ينصبه القدر الساخر للبقية الباقية.. يار ماساداه معتبرًا إعلى خ

  إعترضنى صديق وأنا فى سبيل الهرب.. نادى علّي فى الظالم.. خرافة هى ماساداه.    

هى  نفجارى وصادم.. خرافة. وافتتاح االعتراض هنا ا٤لقدر الساخر.. للبقية الباقيةلغم جديد وضعه ا    

ماساداه أو وهم أو أكذوبة أو خيال. فكلها أطياف لمعنى الكلمة العبرية المستخدمة (بدياه) ولماذا هى كذلك 

عتاد أن ينصب الفخاخ واأللغام لليهود يضع ماساداه لغمًا جديدًا هة نظر الصديق؟؟ ألن القدر الذى امن وج

  ه الخرافة. ليطيح بالبقية الباقية منهم والتى ستتبع هذا الوهم أو هذ

والصديق المتحدث لديه رؤية متكاملة لمسيرة التاريخ اليهودى فى عالقتها بالقدر.. فلقد حقن القدر     

  اللعنة فى دم اليهود وذوبها فيه:

وهذه الرؤية التى ترى فى اللعنه قدرًا  ٤ال تشتعل الفتيلة بدون اللعنةوجعلها زيت فتيلة وجودنا.. ف    

  اضر للوجود اليهودى تمتد إلى المستقبل عند الصديق المتحدث:مالزمًا فى السابق والح

                                                            
  . ٢٨١بن أور المصدر، ص   ١
  . ٥٢يودكين، المصدر نفسه، ص   ٢
  .٣٢٩واكسمان، المصدر نفسه، ص   ٣
  الموضع نفسه.  ٤
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   ١تشتعل الفتيلة بدون اللعنةوأيضًا فى ماساداه لن 

  إذن فالرؤية شاملة لألزمنة الثالثة للحياة اليهودية. وبما أن األمر كذلك، فال مهرب من اللعنة :     

  وٕالى أين ستهرب وظل الفزع مربوط بك..     

  ص ظلمته؟؟ بالكتفين ومنك يمترتباط الرأس كا    

والفزع بدوره هنا ينضم إلى اللعنة ويصبح التوأمان جزءًا عضويًاً◌ من حياة اليهود حسبما يرى     

القاعدة للرؤية التى تحدد طبيعة المشكلة اليهودية فى كونها لعنة ممزوجة بالفزع  هذه الصديق المتحدث. ومن

يراه مناسبًا لهذا التشخيص، فهو ينهى الشاعر عن الرحيل إلى  ضربها القدر، ينتقل الصديق إلى الحل الذى

  ماساداه متسائًال :

  من الذى سيثأر لدم اإلخوة واألخوات، دم اآلباء واألبناء     

  الذى تشربته األرض كأنه النبيذ.. 

  ٢ولم تتقيأه تلك العاهرة؟؟

رتضت أن تتشرب الدم اليهودى االذى تتصاعد فى داخله النقمة فيلعن األرض العاهرة التى والصديق     

ترتفع وتيرة تعبيره الناقم. فيصرخ (ال طريق.. الطريق غير موجود).. ولماذا؟ ألن الكون كله قد تآمر على 

قة ت بأختامها وتواقيعها على وثيجاءت جميع اآللهة والشياطين وصادقاليهود.. األرض والبحار والسماء. ثم 

  ٣اإلجابة : " بدمائنا وقعوا" المؤامرة. أما بماذا وقعوا؟ تأتى

كتمل هنا على لسان الصديق، فالمسألة كونية يشارك اليهود األوروبيين قد ا إن التشخيص لمشكلة    

ى فيها أطراف الكون ويحكمون الحصار على الوجود اليهودى.. فال مخرج إذن. ومن خالل اإلطار التصور 

ل، وتنطلق صيحة العبادة إلله واحد فقط (على لسان له عادل أو بشر عدو تأتى لحظة الكفر الكامل بوجود إ

  نتقام.إسرائيل. أن هذا اإلله هو إله االالصديق المتحدث) يدعو إليها بنى 

إن هذا التصور لمشكلة اليهود يتجاوز طرح (ليون بنسكر) فى كتابه (العتق الذاتى) عندما تصور أن     

األقل يمكن للمرض أن يشفى على عكس الطرح فى  معاداة السامية أصبحت مرضًا مالزمًا للشعوب. فعلى

منها. أن هذا الطرح  ومؤامرة كونية ال طريق إلى الخروجقصيدة لمدان الذى يعتبر العداء لليهود لعنة قدرية 

عتبر معاداة السامية عند لة وهو يتجاوز طرح (بنسكر) الذى ايضع الذات اليهودية فى صورة الضحية الكام
                                                            

  الموضع نفسه.  ١
  الموضع نفسه.   ٢
  الموضع نفسه. ٣



  ١٠٣صفحة  –الدين والدنيا فى اسرائيل 
 

وا يهيمون بين الشعوب الحية ح اليهود بعد أن تحللوا كشعب وراحتيجة لفزعها من شبالشعوب مرضًا جاء ن

دون كيان موحد ذى أعضاء فأصبحت صورتهم صورة الميت الذى يسير بين األحياء.. كالشبح المفزع الذى 

رًا س عذم. إن بنسكر يلت١وع فى نفس كل إنسان من األشباحيثير الخوف فى قلب العالم وهو الخوف المطب

  للشعوب فى إحساسها بالخوف من اليهود عكس المتحدث فى القصيدة. 

مطلق تجاه األحداث التى وقعت لليهود  نحن إذن أمام طرح فى قصيدة لمدان قائم على غضب    

فسيرها كمؤامرة كونية مشتركة بين ة المشكلة فى حدودها ويدفعه إلى تيعمى عين الصديق عن رؤي وهوغضب

  سماء.قوى األرض وقوى ال

إن التعبير عن الغضب فى الشعر العبرى تجاه وقائع المذابح المتكررة فى روسيا ليس وقفًا على     

لمدان أو الشعراء الشبان فى جيل الهجرة الثالثة.. فقد سبقهم إلى ذلك الجيل األسبق كما نرى عند بياليك فى 

عرب فيها عن سخطه على مذبحة : عن المذبحة، حيث يعنوانًا مباشرًا(عل هشحيطاه) أى قصيدة تحمل

مدينة (ميشنيف) والتى يقذف فيها بشكوكه فى وجه السماء ومعبرًا عن إحساسه بأن الصالة قد فقدت جدواها 

   ٢يها وهى فى األرض عديمة النفعطلبًا للرحمة ألن فائدتها فى السماء مشكوك ف

قف عند حدود الشك فى إن لمدان على لسان الصديق المتحدث يتجاوز طرح بياليك الذى و      

.. إلى الكفر الكامل، حيث يعتبر السماء شريكة فى  المأساة قوى السماء العادلة الرحيمة التى ال تتدخل فى

  نتقام. جه إلى عبادة إله واحد هو إله االالكونية، ومن هنا يت المؤامرة

  ه واحد يجب أن ترنو عين إسرائيل الدامعة على الهالك.. لإل

  . ٣قام..نتإنه إله اال

دان ال يقف عند حدود التعبير عن الغضب الداخلى فى نفسه، بل أنه وهذا الحل الذى يراه صديق لم    

  يطرحه كحل يأخذ به اآل خرون من اليهود.. يقول مخاطبًا لمدان: 

هذه الدعوة يرسم الصديق  ومن ٤ناهذا اإلله األحد الذى سيجمعخالص تعال يا صاحبى لنعبد بإ    

د بعد ذلك بتداء يريد أن يخنق الشمس فى مهدها حتى ال ترى صباحًا آخر.. ثم هو يريام. فهو اطريق االنتق

ن تمهيدًا لما هو أهم فى خطته رتباك حتى ال يعود إلى وعيه ويظل مترنحًا كالسكراأن يخلط دم العالم باال

  نتقام: لال

                                                            
  .٧٧ليون بنكسر، نقالً عن الشامى، رشاد، المرجع السابق، ص   ١
  انظر المرجع السابق، قصائد (السخط).  ٢
  .١٣ماشاداه، ص   ٣
  فسه. الموضع ن  ٤
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  رتباك فى دمهالعالم عن مساره.. هلم لنذوب اال لقد خرج    

   يتمايل ويترنح..حتى      

  يصيبه العجز..و يجد مساره ثانية إلى األبد  كالسكران، فال    

  ١قنًا باأللم.. مثلنا.. مثلنا !ويسقط جريحًا بائسًا محت     

نتقام تتحقق عند الصديق من خالل مؤامرة.. كأنه بعد أن تصور المعاناة إن هذه الخطة فى اال    

ستخدام الثورة الشيوعية مرة يهودية. وتقوم المؤامرة على االرد عليها بمؤا يهودية نتاجًا لمؤامرة كونية يميل إلىلا

، وألن هذا الشال بشالها نتصار وذلك بالتسلل إلى صفوفها والتلفعروسيا تلك التى تخطو على طريق االفى 

لم انتقام ثم طعن العهو يقترح التخفى تحته مع سكين االاألحمر شال عريض وكبير فإنه سيلف العالم، ف

  نتقام. بالسكين فى أحشائه بكل لذة اال

  .نتقامالشال األحمر ونخفى تحته سكين االتعال.. نتلفع بهذا     

نلف العالم ونحتضنه بحب، فى حب..  نلفه حول أنفسنا ونلف العالم به..إنه شال عريض وكبير.      

  حمنا.. لتهم من لكثرة ما انغرس السكين فى بطنه المتورم من وبينما نحن نحتضنه، 

  . ٢و مازال جنينًا فى رحم اآلفاقدمه وهليغرق جنين سعادته فى     

د حول نتقام هنا هو الخيار والهدف، والمؤامرة هى الخطة والوسيلة الموصلة إليه. وتجمع اليهو إن إله اال

يونى ألولى، ومن هنا يعود الصديق إلى استهجان خيار ماساداه الصهالخطوة اعبادة هذا اإلله ومذبحه هو 

  عتباره مجرد كذبة داعيًا لمدان إلى قطع رحلته إلى ماساداه والبقاء فى إطار خيار عبادة اإلنتقام.. وا

  نتقام مذبحًا ونكون قساوسة المعبد.. تعال لنجهز إلله اال    

  فهذه هى مهمة كل شاب فى يهوذا من البقية األخيرة !    

  كللوال ترفع عينيك للكذبة التى تضئ من بعيد وتض    

  ٣ال تذهب ! كذبة هى ماساداه!    

وبهذه العبارة الحاسمة ينتهى المقطع الثانى وينتهى معه الطرح البديل للخيار الصهيونى وهو بديل     

  نتقام. تحت العباءة الشيوعية لتحقيق اال المؤامرة على العالم

                                                            
  الموضع نفسه.  ١
  .١٤المصدر نفسه، ص   ٢
  الموضع نفسه.  ٣
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ونى بنفس التكنيك حيث ومع بداية المقطع الثالث، يظهر الخيار الثانى المعارض لخيار ماساداه الصهي

 يتحدث صديق آخر مجهول يطرح خياره.. والمقطع يحمل عنوان (الستاراألحمر).

  وفى أول بيت يعترض المتحدث على خيار ماساداه ناهيًا لمدان عن الذهاب إليه: 

   ١ أيها الهارب.. كذبة هى ماساداهتوقف! إلى أين تذهب 

.. كذبه ووهماً عتبار الخيار الصهيونى نتقام فى ااال موقف هذا الصديق مع صاحب إله ورغم إتحاد 

أولئك الذين فقدوا القدرة على خترعها اليائسون الذين نال منهم التعب، ساداه كذبة افمافإن رؤيته مختلفة؛ 

مساك بالمجاديف فى عاصفة الليل من أجل الوصول إلى شواطئ الصباح.. تلك الشواطئ التى تنتظر اال

  سفينة اإلنسان. 

يرمز إليه بعنوان المقطع  لثورة الحمراء الذىالصديق المتحدث هنا واثق بخياره يبشر به، وهو خيار او 

الخيار الصهيونى وال صاحب إله األحمر) وهو ال يرى فى الظالم الناتج عن المعاناة ما يراه صاحب (الستار 

بل هو يرى فيه الظالم الذى يسبق  واسع ..يهودية فى روسيا والعالم النتقام من كونه ظالمًا دائمًا للحياة الاال

نور الثورة التى ستزيح عن اإلنسان بصفته إنسانا، يهوديًا كان أم غير يهودى، نير المعاناة والظلمات. أنه 

ستبداد اإلنسانى العام.. تبارها نتاجًا لمشكلة التخلف واالعمشكلة اليهود توصيفًا موضوعيًا باهنا يوصف 

  يقول:

  حطت ليلة لتغطى جيفة العالم القديم..أى ظالم؟ لقد 

  أى زمهرير؟ إن فارس الغد الحر يدفع رماح برقه فى جسد تنين األسى.

  ٢يهز األرض بزئير هادر أخير..

ص اإلنسانى وهو يلوم القتل والقتال كعالمات بشارة للخالإن الصديق إذن يرى المعاناة والظالم و 

نتصارها والذين وهنت أيديهم عن رفع كأس العالم ة فى الثورة واين من خيار المشاركأولئك اليائسين الهارب

عقوب الذى لتوقف عن النحيب على المذبوحين وعلى قطيع يابسب المعاناة الشديدة.. ان الصديق يدعو إلى 

له الوثنى الدمى السامى ة آخر ضريبة تدفع إلى (مولوخ) اإلويعتبر المعاناة األخير  تعاظم عدد الثكالى فيه،

ديم وآخر رسوم جمركية تسدد على الحدود الفاصلة التى يجب عبورها بأيد متشابكة ومتحدة من العالم الق

  المريض القديم إلى مملكة الخالص التى تحمل العزاء والعوض.

                                                            
  . ١٥ماساداه، ص  ١
  الموضع نفسه.  ٢



  ١٠٦صفحة  –الدين والدنيا فى اسرائيل 
 

إن الصديق يطلب من لمدان أن يستجمع قوته إلى أن يرفع الستار وتهدأ العاصفة  وتتبين المعركة 

ثلو المستقبل على المسرح.. فحينئذ يسود الهدوء حركة الجماهير المعربدة وستنحنى األخيرة التى أعدها مم

وهى تترنم بصيحة النصر على عتبة عالمها الجديد. أن الصديق هنا يزيح كل مخاوف لمدان من الفوضى 

، مشهد رتفاع الستار عن المشهد األخيرير.. فكل هذه مقدمات االنتصار والالواقعة ومن الظالم ومن الزمهر 

نضمام إلى ًا على رؤيته، يدعو لمدان إلى االالسكينة والهدوء وترانيم النصر فى عالم اإلنسانية الجديد. وترتيب

 هذا الخيار: 

  تعال يا صاحبى نصعد إلى المسرح خلف الستار األحمر 

  ١ص األخيرةلننسج مع كل نساجى المستقبل معركة الخال

ى القصيدة هى رؤية عالمية، فإن ماساداه نفسها لن تصمد أمام ورة الشيوعية فنتصار للثإن رؤية اال

  ئسين ومعسكرهم فيها قائمة.. ذلك أنه:رك الثورية الكبيرة ولن تقوم للياعاصفة المعا

  عندما يرتفع الستار األحمر عن مسرح التحوالت الكبرى    

  ستركع عندما ترى المعركة األخيرة فإن ماساده بدورها     

   ٢ئ وتضعه تحت قدمى الغد المنتصرالصد ستنزع سالحهاو     

ية والتوحد فى التشخيص بين ح المعالم، فهو خيار الثورة األممالخيار مع نهاية المقطع يبدو واض

نتصار الثورة الشيوعية التى ه وبالتالى توحد الحل ليتمثل فى امشكلة اليهود ومشكلة المجتمع اإلنسانى كل

خياره لك ماساداه. ومن هنا تأتى خاتمة المقطع ينهى الشاعر عن ستشمل كل موقع على األرض بما فى ذ

  أكذوبة :  الصهيونى الذى ال يمثل إال

  وٕالى أين تتجه ببصرك أيها الهارب؟ أكذوبة هى ماساداه. 

. ونكتشف ٣حت عنوان (إلى المخلص األخير)مع المقطع الرابع تنتقل بنا القصيدة إلى خيار جديد ت

من حيث إحساسه بأن مشكلة له اإلنتقام صاحب ا هذا المقطع قريب الشبه من األولأن الصديق الثالث فى 

إيجابيًا بالتوجه نحو  يتخذ موقفاً نتقام وال فكاك. وٕاذا كان صاحب إله اال اليهود هى مشكلة ال مخرج منها

ليست حلوًال  نتقامى، فإن المتحدث فى المقطع الرابع ينتهى إلى اليأس من أى حل... فكل الحلولالفعل اال

ستسالم لألمر الواقع هو الحل الوحيد. ان هذا الموقف قريب الشبه االوال تؤدى إلى إنهاء المشكلة وبالتالى ف

                                                            
  الموضع نفسه.  ١
  .١٦ماساداه، ص   ٢
  .١٧المصدر نفسه، ص   ٣
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ستسالم ودعوة ) المشار إليها سالفًا والذى انتهى إلى االحبالموقف الذى إتخذه بياليك فى قصيدة (المدينة المذب

لتصاقًا بموقف نبرة فى المقطع الرابع تبدو أشد اية. ومع ذلك فإن الالجالد إلى إعمال نصله فى الرقبة اليهود

العدمية. فكل الحلول تنتهى إلى العدم من وجهة نظر المتحدث، ومن هنا فإن الوصف الخارجى للشخصية 

من المسار  نصراف إلى العالم والخروجاالموقف يقدمها فى وضع الجثو على جانب الطريق رمزًا إلى 

  داث والحلول المطروحة. يهمس هذا الصديق للمدان قائًال:الرئيسى لألح

  ماساداه؟ هل ستصعد إلى ماساداه؟ 

  إن األمر سيان عندى سواء قمت بالصعود أو سقطت إلى جانبى على جوار الطريق. 

فليس هناك سوى مصير واحد سواء لمن يتبعون ضوء األكاذيب البعيدة أو لمغمضى العيون من 

  ١توحة تتوقع وقع أقدام النهايةذان مفأمثالى الراقدين بآ

ٍ◌إذن  فالخيار المطروح هنا هو الالخيار. هنا موقف يائس من جميع الخيارات يعتبرها جميعا 

المتحدث إلى  أكاذيب، وسواء إتبع اليهود أحدها أو قعدوا ساكنين، فالنهاية واحدة. ومن هذا  الالخيار، ينتقل

  ن به دون أن يأتى :و ر لمخلص األخير الذى يبشر عن ذلك استنكاالتساؤل المفعم باال

  أين هو المخلص األثير؟ إنه ضال فى غابات األجيال الكثيفة 

   ٢د تأخر حتى اآلن.. حتى اآلن..ولق

والمصير المنتظر لليهود عند المتحدث هو مصير الدمية التى يلهو بها األطفال وقد يمزقونها كجزء 

ياروالالفعل، إن الصيحة الرئيسية فى المقطع تتأكد أنها صيحة الالخمن نزعة العدوان والسأم. ومن هنا، ف

  ستسالم:صيحة اليأس واال

ويل للباحثين عن سبل فى إلسرائيل والساعين إلى حلول ونهايات دون أن يدركوا أننا ما خلقنا إّال 

  لكى نكون لغز ألعاب للعالم.. 

   ٣لشهوانىبدافع السأم والتشبع اعندما تحط عليه الروح الشريرة 

مرية أو نزعة صاحب إله االنتقام، فكالهما يرى نزعة تآوالتفسير هنا لسلوك العالم متفق مع تفسير 

الروح الشريرة المسيطرة على العالم، وهو تفسير مخالف لتفسير المتحدث  هو بحياة اليهود ال مبرر لها إالل

  ستبداد فى العالم على نحو عام. م واالكجزء من مشكلة التخلف والظلالشيوعى الذى يرى مشكلة اليهود 
                                                            

  الموضع نفسه. ١
 الموضع نفسه. ٢
  الموضع نفسه. ٣



  ١٠٨صفحة  –الدين والدنيا فى اسرائيل 
 

وهكذا فإن المشكلة تبدأ بنقطة صماء غير قابلة للحوار أو التفاهم، فهى نقطة قدرية أو غريزية تثير 

العداء لليهود وبالتالى فهى توصل إلى نقطة صماء على طرف الحلول.. فليس هناك حل ممكن فى مواجهة 

الشريرة لدى العالم فى حالة تشبعه من اللهو والجنس،  لنابع من الروحروب من السماء أو اقدر المعاناة المض

  فيبحث عن متعة أكثر درامية فى التنكيل باليهود.

  ولماذا ما زلتم تبحثون عن مفتاح لقفل قدرنا الثقيل.. 

  ١ناك مفتاح، ولم يخلق من األصلبينما لم يكن ه

إن البحث صًال.. وبالتالى فزيًا والحل لم يخلق أقدريًا وغري وضةإن الدائرة هنا مقفلة، فالمشكلة مفر 

ث بال طائل سواء كان ر اليهود من ربقة هذا القدر هو بحعن مفتاح لفتح قفل القدر اليهودى الكئيب لتحري

  إتجاهه نحو الخيار الصهيونى أو غيره. 

أن الثورة وهنا يتحول الجدل عند المتحدث بعد أن رفض ماساداه إلى لوم اليهود الذين يتصورون 

، فأمير الثورة الحمراء الحمراء ستغير مصيرهم. فهذا الخيار بدوره وهم آخر سينتهى إلى المصير المحتوم

تخدم اليهود وسيلة فى ثورته وما سيسمتداد للمستبدين الذين سبقوه فى التلهى بحياة اليهود، وهو ليس سوى ا

  كالب النهمة. يلبث بعد أن يقضى وطره منهم أن يلقيهم خارج معسكره لل

بنة إسرائيل ذير افالمتحدث يخاطب فى تح ؛نا صورة ذات داللة لتصوير المعنىويستخدم لمدان ه

الرقاد معها واعدة إياه  التى ستنجذب إلى الرجل الجذاب حامل القناع األحمر.. وستعطيه نفسها وتطلب إليه

عد أن يأخذها سريره فى الليل وقلبه بأن تكون فى الصباح زوجة مخلصة إلى األبد. ولكنه فى الصباح وب

  يطفح بالنبيذ األحمر والشهوة، لن يرتضيها زوجة مخلصة ولن يتخذها حتى عشيقة : 

  ..  وٕانما سيلقيك كجارية محتقرة معذبه خارج بالطه

  ٢يحرض عليك معسكر كالبه الجائعةوس

صير المتفق أنه المهكذا يرى المتحدث مصير اليهود الباحثين عن الخالص فى الحل الشيوعى.. 

حية أو دمية يتسلى بها سار اآلمال والتحول من جديد إلى ضنكحل وامصير الال مع كل أنواع المصائر..

يًا كانت أقنعتهم السياسية. بعد ذلك فإن الصديق المتحدث يعود لينهى جداله ضد الخيار الفلسطينى الناس أ

  ورة اآلمال الدينية بالخالص:سواء جاء فى صورة الصهيونية العلمانية أو جاء فى ص

                                                            
  الموضع نفسه. ١ 

  .١٨ماساداه، ص   ٢٢
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  أين هو المخلص األخير؟ لماذا تأخر وقع أقدامه؟ 

  أوا بالخالص، الخالص، الخالص زيفون على األماكن المرتفعة ليتنبولماذا مازال األنبياء الم

  ١ن بالذهاب، الذهاب، الذهاب..ومازالوا ينادو 

لحلول تتساوى فى الوصول باليهودى إلى ويختتم جداله بتأكيد موقف الالخيار الذى بدأ به.. فكل ا

عو لمدان إلى البقاء إلى جواره المصير األسود.. ومع ذلك، فإنه يحول (الالخيار) إلى خيار وبديل عندما يد

  ية. ام النهانتظار وقع أقدال

ار ماساداه. ختيارات فى القصيدة.. الخيار األول، هو خيبنهاية هذا المقطع، نكون قد واجهنا أربعة ا

  ستسالم. عية. والرابع، هو خيار اليأس واالنتقام. والثالث، هو خيار الشيو والثانى، هو خيار اال

يقوم لمدان بحسم موقفه فى مواجهة  ٢والذى يحمل عنوان (فى الطريق)فى المقطه الخامس، 

لمقاطع (الثانى الخيارات المطروحة ليقرر أن خياره هو الخيار الصهيونى نافضًا عن نفسه التردد الذى مثلته ا

خياره ماساداه.. ومركزًا هجومه المضاد على أقوى الخيارات األخرى  والثالث والرابع) بأطروحاتها المشككة فى

  وهو خيار الثورة الحمراء:

  لقد أضئ ظالم طريقى! فمساكن إسرائيل تشتعل 

  كبيرًا أحمر  ٣صالً شتعلت يد القدر دعاء فالقد ا

  ٤لشعوب فى نهاية العوالمبقية ا ليفصل شعب إسرائيل عن

إن الشاعر يضع هنا رؤيته الخاصة لألحداث فهو يرى أن خالص إسرائيل شئ وخالص العالم 

بالثورة الشيوعية شئ آخر. فالدعاء األحمر ال يوحد اليهود والروس فى معطف الثورة األحمر كما يقول 

عتبار الثورة إقامة هذا التمايز وفى الشاعر فى الثورى فى المقطع الثالث لكنه يفصل بينهما. أن موقف ا

فى القرن  وبين الروس وليس رداء توحد يبدو متشبعًا بتعاليم المفكرين الشيوعية دعاء تمييز وفصل بين اليهود

السابق والذين إنقضوا على أفكار الهسكااله الساعية إلى التوحيد بين طابع الحياة اليهودى وطابع الحياة 

بر عنها ة. أن القالب الشعرى هنا يقدم على نحو مركز ومكثف تلك الرؤية التى عالروسى فى مسارات واحد

ها فى إتجاة التمايز كشعب فى وراح يدفع اليهود بموجب الهسكاالهنقالبه على تيار (بيرتس سمولينسكين) بعد ا

                                                            
  الموضع نفسه.  ١
  .١٩، ص ماساداه  ٢
رجمتھا بالمعنى الكلمة العبرية المستخدمة ھى (ھفواالة) وھى دعاء صالة يتلوه اليھودى عند إنتھاء السبت للتفريق بينه وبين بداية العيد. وقد فضلنا ت ٣

  المقصود. 
  . ١٩ملساداه، ص   ٤
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تاريخ حياة  ختيار مسار حياته، وخاصة فى مقاله (الشعب الخالد). بل أن لمدان هنا يلخص فى قالب شعرىا

الذى صب فيه  ١٨٦٢شتراكى وألف كتابه (روما والقدس) عام وشي هيس) الذى تحول عن الخيار اال(م

النقد على موقف المندمجين من اليهود وكرسه لفكرة إحياء تمايز إسرائيل فى فلسطين. وهى الفكرة التى تبنتها 

  ١سية تحت قيادة هرتزل فيما بعد.الصهيونية السيا

نا يصبح داعية شعريًا ألفكار الصهيونية والخيار الصهيونى بمجرد تبنيه لرؤية التمايز إن لمدان ه

: ومن هنا فإن المقطع الخامس يحمل طابع السخرية من هذا ير اليهود ومصير الثورة الشيوعيةبين مص

ليهود الذين التعلق اليهودى بفكرة الخالص على يد الثورة بل إن الطابع الساخرال يقف عند نقد الزعماء ا

  نساقت خلفهم: هير التى ايؤمنون بهذه الفكرة لكنه يمتد إلى الجما

  لقد باركوا الذبيحة :

  ها هو الشال األحمر

  ها هو المعطف الجديد الملون

  ٢مبارك، مبارك، أيها العالم..

 ندماجى فى تصوير الثورة فى صورةالشاعر من هذا الخيار الثورى اال وتبلغ السخرية مبلغها عند

أسواق الخالص التى فتحت لعرض بضاعة رخيصة من وجهة نظره وألنها بضاعة رخيصة، فإن من 

صل نتهاء بأتفه اللصوص شأنًا. إن درجة السخرية هنا تن السوقة اليهود بدءًا بالزناة وايتهافتون عليها هم م

لمدان بشكل آخر فى نهاية  ختاروا طريق الثورة وهو الموقف الذى سيعود إليهإلى حد التجريح لليهود الذين ا

  المقطع:

  كانت الفوضى هائلة فى أسواق الخالص

  وعرضت جميع بضائعهم للبيع 

  ندفع المشترون زرافات زرافاتوا

   ٣امور) الزانى وحتى أصغر اللصوصًا من (شخيم ح.بدء

                                                            
  لمزيد من المعلومات أنظر:  ١

Smith, G ary, Zioism, A Jewish Critique, David Charles Abbot, London, 1974, PP. 11‐69. 
  . ١٩ماساداه، ص   ٢
  .٢٠المصدر نفسه ، ص  ٣
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أن بقية  ندماجى. غيررية الجارحة تجاه خيار الثورة االسخهكذا يرد موقف لمدان معاديًا ومشبعًا بال

خيار ماساداه فى المقاطع السابقة بمن فيهم ممثل  عترضوا علىاالمقاطع تلتفت إلى األصدقاء الثالثة الذين 

  الخيار الثورى. 

وفى فقرات شعرية متتابعة يحدد لمدان موقفه من كل صديق والخيار الذى يمثله. والتحديد هنا ال 

لكن تحديد الموقف ينصب على درجة تعاطفه مع كل يعنى الرفض أو القبول، فالجميع عنده مرفوضون و 

  منهم مستخدمًا معيارًا موحدًا لقياس هذا التعاطف وهو معيار المباركة.

رفض خيار ماساداه فى أى درجة تعاطفه من الصديق الذى  فى الفقرة األولى يحدد لمدان موقفه،

العالم تحت شالها من  صفوف الثورة ليطعن ىنتقام من خالل التسلل إلع الثانى وٕاتجه إلى عبادة إله االالمقط

  دلية، بتقديم موقف الصديق ثم تحديد درجة التعاطف معه:خالل صيغة ج

  ضراب عظيمًا فى أسواق الخالصكان اال

  نضم أحد األصدقاء إلى الفوضى متشحًا بالشال األحمر وا

  والسكين تحت الشال مخبأة 

  نتقامإتباعًا لعبادة إله اال

   ١ويلتى، ألننى باليقين سأباركه تى، يايليا و 

نتقام رغم أن المباركة لهذا الخيار تأتى مسبوقة باإلحساس تعاطفه مع خيار اال هنا يفصح لمدان عن

ستعراضه ويلتى) سيتكرر قبل كل موقف عند ا باألسف وهذا اإلحساس باألسف الذى تمثله عبارة (يا

ف الذى يسبق تحديد درجة التعاطف هو أسف منصب للصديقين أو الخيارين اآلخرين.. مما يعنى أن األس

  نصراف أصحاب هذه الخيارات عن الخيار الصهيونى. قيقة اعلى ح

ندماج اليهودى فى الثورة تعاطفه مع الصديق المؤمن بحل اال فى القفرة التالية يحدد لمدان درجة

  الشيوعية، يقول:

  ينسج حلم الخالص برر صديق ثان حكم الذبائح ومن خلف الستار األحمر راح 

  منتظرًا معجزات المعركة األخيرة 

  ٢سأباركه وأيضًا باليقين سألعنهيا ويلتى، ألننى باليقين 
                                                            

  المصدر نفسه.  ١
  الموضع نفسه.  ٢
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إن الخيار الثورى هنا يحظى من لمدان بموقف مزدوج، الشق األول المباركة، والشق الثانى اللعنة. 

ل حظى بالمباركة دون اللعنة، أما نتقام أقل، فاألو ف هنا تبدو بالمقارنة مع صديق االإن درجة التعاط

ستنتجنا من هذه المقارنة نة. ومع ذلك، فإننا نخطئ إذا ما االصديق الثورى فيحظى بالمباركة مشفوعة باللع

حكمًا نهائيًا بشأن درجة تعاطف لمدان مع الخيار الثالث الذى يمثله الصديق اليائس المستسلم. فى الفقرة 

  خيار المستسلمين يقول:  التالية، يحدد لمدان موقفه من

  وصديق ثالث ملقى على جانب الطريق وعيناه مغمضتان 

  فقط أذناه مفتوحتان تتوقعان 

  وقع أقدام النهاية 

  المخلص األخير الوحيد 

   ١أباركه وكذلك لن أستطيع ألعنه يا ويلتى، ألننى لن أستطيع أن

ستسالم. فال هو يستطيع أن اال من الحياد العاطفى تجاه خيار إن لمدان يعبر عن درجة كاملة

  يباركه وال هو يستطيع أن يلعنه أو أن يجمع تجاهه بين المباركه واللعنة كما فعل حيال الخيار الثورى. 

رفضًا مطلقًا لموقف السلبية  وهنا يصبح موقف الحياد من وجهة نظرنا موقف إسقاط كامل..

لثالثة مرتبًا بحيث يحتل خيار مع الخيارات استسالم. ومن هنا يصبح ترتيب درجات تعاطف لمدان واال

فى مواجهة العالم مكرسة كلها  يحمل فاعلية المباركة ذلك ألنه كما يبدو خياراً نتقام أعلى مرتبة فهو يتلقى اال

ندماجى الشيوعى على المرتبة الثانية، إذ يحصل على المباركة للذات اليهودية. ويحصل الخيار االنتقام لال

كة تأتى لكونه فعاًال فى التصرف تجاه مشكلة اليهود ومحاولة ن واحد.. وكما يبدو فإن المبار ى آواللعنة ف

ستسالم المرتبة األخيرة كون هذه المحاولة واقعة فى إطار اندماجى ليحتل خيار االعالجها بينما تأتى اللعنة ل

قمته عندما يحدد لمدان  ل إلىألنه خيار الالفاعلية وتسليم الرقبة للجزار الروسى. أن جدل الخيارات يص

  موقفه العملى فى الفقرة األخيرة.. يقول: 

  مع منتصف الليل وفى فوضى األسواق

  نفسى المفتتة بروابط الشجاعة األخيرة  وأنا مازلت أشد رباط 

  ينة نازحين وصعدت إلى مساداههربت إلى سف

                                                            
  الموضع نفسه.  ١



  ١١٣صفحة  –الدين والدنيا فى اسرائيل 
 

قد أعطى كل خيار الفرصة لطرح بهذا يختتم لمدان الجدل بين الخيارات اليهودية فى القصيدة، فل

مقوالته ونقد الخيارات األخرى فى مقاطع مستقلة، ثم جمعها جميعًا فى المقطع الخامس ليعلق عليها ويدير 

ستجابة ة المقطع إلى حسم الموقف بعدم االمعها جدًال ويمنحها درجة من درجات تعاطفه.. لينتهى مع نهاي

ارية أنه قد صعد يار ماساداه ولينبئنا فى صورة إخبعدول عن خإلى أى من األصوات التى نادت عليه بال

  بالفعل إلى خياره الصهيونى وهاجر إلى فلسطين مستخدمًا عبارة (وصعدت إلى ماساداه). 

مدخل ماساداه طالبًا منها أن تفتح  واقفًا على ختياره الصهيونىفى المقطع السادس يؤكد الشاعر ا

  أبوابها لتستقبله: 

  سمحى لى بالدخول أنا الالجئ تحت أقدامك.. هنا أضع نفسى المنهارة اتك يا ماساداه واإفتحى بواب

  ١طرقيها وسويها من جديدويها.. اضعيها على سندان صخورك وس

ثًا عن تشكيل جديد لنفسه بعد أن فالشاعر هنا وقد حسم الخيارات وصعد إلى ماساداه يؤكد خياره باح

  األرض إلى مشنقة حول رقبته قبل صعوده إليها من عالم الضياع:  ختفى جمال العالم وتحولت دائرةا

  ضياع، ضياع، ضياع

  ال شعب، ال أرض، ال رب، ال إنسان

هكذا يؤكد الشاعر أن الواقع الروسى الذى تجادلت فيه الخيارات السابقة لم يكن سوى ضياع كامل 

  خياره هو، خيار ماساداه.  ليحكم على كل الخيارات األخرى هنا بأنها خيارات ضياع فيما عدا

ويأتى الفصل الثانى ليؤكد خيار  ،إن الجدل بين الخيارات ينتهى بالفعل مع نهاية الفصل األول

ماساداه بتصوير نماذج من الصاعدين إلى ماساداه يحكون عن تجاربهم المريرة فى الواقع األوروبى ويكشفون 

الفصل الثالث الفرصة األولى والحماس الذى سيطر عن مشاعرهم وقد لجأوا إلى ماساداه.. فى حين يصور 

يتغلبون بالحماس على الصعاب يجوعون  فى البناء فى إطار العمل الطليعى؛على الالجئين وهم يعملون 

صباحًا ويرقصون حول النيران ليًال.. ليأتى الفصالن الرابع والخامس ليعبرا عن المرحلة التالية عندما يخفت 

علو صوت المصاعب والشكوك التى تتحول عند البعض إلى اليأس. وفى الفصل صوت نبضات الحماس وي

الختامى، يتوجه لمدان إلى هؤالء اليائسين يشد من أزرهم ويرفع من معنوياتهم مؤكدًاً◌ أن النصر قادم ال 

لخيار  محالة حتى ولو لم يكن فى متناول اليد فى المرحلة الراهنة. أن الفصل الثانى يبدو فى بنائه تعزيزاً 

  ماساداه بين جدل الخيارات وٕان كان ذلك بدرجة أقل مما نراه فى الفصل األول. 

                                                            
  . ٢٢ماساداه، ص   ١



  ١١٤صفحة  –الدين والدنيا فى اسرائيل 
 

ومن هنا فإننا نعرض للنماذج البشرية فيه من حيث كونها نماذج تمثل شرائح يهودية تكشف عن 

  مشاعرها تجاه الواقع األوروبى بعد أن حسمت بالوصول إلى ماساداه. 

الذين تعرضوا قبل وصولهم إلى عمليات عنف أو كانوا على مقربة  النموذج األول، يتمثل فى أولئك

يتحسسون رقابهم التى كادت  ؛ن آثار الخبرة اإللهية فى نفوسهممنها وكتبت لهم النجاة. وهؤالء مازالوا يحملو 

تتعرض للشنق يستشعرون عليها حبل المشنقة ويتساءلون عما يفعلون بأزمتهم النفسية التى تطاردهم بعد 

صول إلى فلسطين. أن لمدان هنا يؤكد الصلة التى تربط بين حاضرهذه الشريحة فى فلسطين وبين الو 

ماضيها فى روسيا. أن الصلة صلة تغذيهم بالقلق والفزع والكوابيس الليلية والنهارية وتنعكس بالتالى فى 

فسهم إلى أنهم قد أصبحوا سلوكهم فى البيئة الجديدة وهم يحاولون الحصول على الطمأنينة من خالل تنبيه أن

  فى أحضان ماساداه بعيدًا عن الخطر. يقول الشاعر متسائًال :

  من هذا الذى يصعد هنا ويسير بخطاه فى سكون؟ 

   ١شخص سقط.. أفلت من اإلعدام.. وتأتيه اإلجابة..

  ل: نى من الموت على المشنقة يقو هذا النموذج كان قاب قوسين أو أد ولتأكيد الخبرة األليمة وأن

  كان لسانى قد تمدد بالفعل وعلى طرفه لعنة على كل شئ..

  عندما أفلت من المشنقة

  لة فى ذهن المتحدث، فإنه يضع رأسه فى أحضان ماساداه ليسألها: وألن الخبرة األليمة مازالت ماث

  ٢الذى مازال يتخبط على رقبتى؟ ماذا على أن أفعل بطرف الحبل

ثاره النفسية، فإن األليم غير قادر على التخلص من آ فى ماضيه وٕاذا كان هذا النموذج مازال يعيش

ا بالوصول النموذج الثانى يأتى ليعبر عن درجة من اإلتزان بين تذكر الماضى المحزن وبين إدراكه أنه قد نج

 واللذين سيسعدان بتهاجه ومعزيًا أباه وأمه اللذين خلفهما وراءه فى روسيا باكيينإلى فلسطين معبرًا عن ا

  بتهاجه فى ماساداه.عندما يعلمان مدى ا

ذى يحقق أمل الخالص المرتجى لمن أن النموذج الثانى يقدم الخيار الصيهونى على أنه الخيار ال

  ينجح فى ذلك.. يقول الشاعر متسائًال عن الشخص الثانى: نلتحق به ويحقق العزاء لما

  ؟ ومن أنت أيها الصاعد هنا فى طرب ورأسك ملئ بقطرات الندى

                                                            
  .٢٧ماساداه، ص   ١
  الموضع نفسه.  ٢



  ١١٥صفحة  –الدين والدنيا فى اسرائيل 
 

ان على رأس ابنهما الوحيد وتأتيه اإلجابة.. انها ليست قطرات ندى وٕانما هى دموع ذرفها أب وأم طيب

  رتحل عنهما: عندما ا

  ًا للغاية.... آه، غضاً لى أين أنت ذاهب بينما مازلت غضإنتحبت األم وبكى األب متسائلين.. إ

  ١على قلبى وقلت: وماذا فى ذلك؟لكنى قسوت 

ا يعرف أنه ترك أبويه فى األحزان لفقده غير أنه سعيد فى إختيار أسطورة ماساده والشاب الغض هن

  ويعرف أن أبويه سيتعزيان بسعادته:

  ا كثيرا.. مأحبه أحبهما، ة وأناعشأعرف أن أبى وأمى يبكيان هناك بمرارة فى كفوفهما المرت

  لكن أسطورة ماساداه بالغة الجمال والحائط الرائع جذاب للغاية..

  ٢د الذى من أجل األسطورة ذهب..عرف أبى وأمى األسطورة، فإنهما لن يبكيا على طفلهما الوحي لو

ق حريتهم سعيًا وراء األسطورة لوالنموذج المتحدث هنا يمثل أولئك الذين حضروا إلى فلسطين بمط

جيل السعى وراء  هو وليس هربًا من المعاناة، وال غرو أن يميل لمدان إلى بتمثيلهم بفتى غض.. فهذا الجيل

  حتفاء بها بكل األمل..األساطير واال

أما النموذج الثالث، فهو قريب من النموذج األول.. فلقد نجا من الموت باعجوبة غير أنه فقد 

فى نفسه والتساؤالت تدور أعضاء أسرته ورآهم يذبحون حوله وهو مختبئ فى برميل. والذكرى األليمة محفورة 

روع الصهيونى، فيلجأ إلى الهجرة إلى فلسطين ر؟ ويسمع بمشروع ماساداه أو بالمشلقد: لماذا أنجاه افى ذهنه

حمل فى رأسه ما لكن موقفه خال من اليقين فى أن مشروع ماساداه سيحقق له النجاة فى المستقبل. فهو ي

نجح أم ال.. تظر ويرى ما إذا كان المشروع سيننه يؤجل إحساسه بالنجاة ليوع. ولذا فإر يقال عن خرافة المش

ماساداه نفسه.. يقول  نتحار ووضع نهاية لحياته بالقفز من فوق سورببساطة مستعد لال فإذا لم ينجح، فإنه

  الشاعر:

  خرساء؟ ومن أنت أيها الصاعد بخطوات ثقيلة

إخوة  أو وتأتيه اإلجابة.. إنى البقية التى نجت.. بقيت وحيدًا من يوم المذبحة الكبرى بدون أم أو أب،

  أخوات.. أو 

  أشفق علّى برميل خال فى ركن من أركان الساحة وكنت فيه كطفل فى رحم أم مرتجفة ونجوت.. 

                                                            
  . ٢٨مساداه ، ص  ١
  الموضع نفسه. ٢



  ١١٦صفحة  –الدين والدنيا فى اسرائيل 
 

أليام وأليام بكيت وتوسلت فى أحضان القدر، من خالل أصابعك بقيت على قيد الحياة هنا.. 

الصوت علّى صوت خفى (فى ماساداه).. أصغيت إلى  بنى إذن.. وحدث أثناء توسلى أن ردفلماذا.. أج

  وأتيت.. 

  ١اويةى بنفسى من أعلى السور إلى الهوأن غشنى هذا الصوت، سألق

وٕاذا كان النموذج الثالث قد جاء إلى فلسطين بدافع الفزع والهرب من المصير المحتوم فى روسيا 

نتحار فى لحظة الفشل، فإن النموذج الرابع ى المشروع الصهيونى.. مستعدًا لالغير متيقن من مستقبله ف

يمزج بين اليأس الشخصى واليأس العام. إنه غير واثق بنجاح التجربة القومية، يناشد اليهود أن يبذلوا أقصى 

مدان فى تصوير هذا النموذج بتكنيك لضاع كل شئ. يقول  ديهم إلنجاح مشروع ماساداه، وٕاالقوة فى أي

  التساؤل نفسه:

  توحتين؟ ومن أنت أيها الصاعد بيدين مف

.. أنها ليستا يدى بل يدا إسرائيل تمسكان بكل شئ رغم أن كل شئ ينزلق من وتأتيه اإلجابة

  هما.. تيقبض

  خيرًا ترفع هذه األيدى تجاه ماساداه لتحتضنها.. 

  تتركيها.  يل أن تتمسكى بحائط ماساداه وأالأستحلفك يا أيدى إسرائ

  ٢أليدى التى سيسقط منها كل شئوٕان لم تفعلى، فلتقطع هذه ا

طع أتى المقاالخامس، يغير لمدان الحديث الجماعى على لسان الشريحة ذاتها. وتفى المقطع 

نقسمت مواقف المتحدثين السابقين والتى االختامية، الخامس والسادس والسابع لتعبر بهذه اللغة الجماعية عن 

ائل بلسان إلى قسمين كما رأينا.. موقف متشائم من المستقبل وموقف متفائل حياله. ويأتى الموقف المتف

الجماعة فى المقطع الخامس فى حين يأتى الموقف الجماعى المتشائم فى المقطع السادس بإيقاع المارش 

  العسكرى وفى لهجة كرنفالية يأتى التعبير الجماعى الحماسى فى مطلع المقطع الخامس. يقول المقطع:

حفنة من  ، نأتى ومعناالجدار ة نصعد إلىالسير، محملين بكل األشياء الطيب باألغانى وطبول

  القلوب وذهب األحالم.. وفى أكواب الشباب نحمل دماء مليئة بالفرح.. 

                                                            
  .٢٩ماساداه، ص   ١
  .٣٠المصدر نفسه، ص   ٢



  ١١٧صفحة  –الدين والدنيا فى اسرائيل 
 

ستعدادًا لسنوات ها افتح أيها السور أبواب مخازنك الخالية ودع صفاء حياتنا يملؤها ويختزن با

  ١المعركة

لبراءة األولى، نى على عزم احتشاد حماسى مبمجموعة األولى فى اهكذا يأتى التعبير على لسان ال

فهى شريحة لم يسبق لها اإلنخراط فى عمل أيديولوجى فى موطنها فى روسيا على عكس الشريحة التالية 

لوجى فى روسيا نخراط فى العمل األيديو ها فى المقطع السادس كشريحة سبق لها االالتى تعبر عن نفس

اإلحباط الذى وقع بها عندما أعطت كل نخراط مثاليتها األولى وحماسها البكر نتيجة وفقدت خالل هذا اال

ذة وقد تصار الثورة خارج موكب النصر منبو نرية غير أنها وجدت نفسها بعد اشئ للثورة البلشفية بحثًا عن الح

فقدت عباءاتها، مع ذلك فإنها مازالت تملك بعض العزم.. هو عزم اليائسين. من هنا نالحظ خفوت النبرة 

  تعبر هذه الجماعة فى المقطع السادس بلسان الجماعة تقول: قطع السادس.الكرنفالية المتفائلة فى الم

  عراة وحفاة القدمين نصعد إلى السور

  اتنا كرايات تبشر بالحرية.. ثبتة فى تقاطعات الطرق علقنا عباءعلى جميع األعمدة الم

  حتفال هنا سترفرف الرايات فوق مواكب االوهناك بعيدًا عن 

  ن على تقاطعات الطرق.. بينما نحن عراة منبوذو 

  وفى غابات الحيرة والظالم تبدد ذهب أحالمنا 

  ولهذا فأيدينا خالية.. جئنا بدون أن نحمل هدايا 

   ٢خفى يا ماساداه بقافلة البؤساءولكن ال تست

إن هذه الشريحة تؤكد أن كراهيتها للعالم القديم الذى جاءت منه والذى حولها إلى اليأس تجعلها تملك 

  ن العزيمة والوحدة التى تجعلها قوة مضافة إلى ماساداه. ثروة م

حتفال بالوصول إلى ماساداه والوجود فيها وسط رتفع نبرة القصيدة تعبيرًا عن االوفى المقطع األخير ت

الشمس والنور المنبثق من كل حجر وشجرة. وهكذا ينهى لمدان آخر تعبير فى القصيدة عن قضية الخيارات 

لية تضاف إلى جدل الخيارات، فهى نبرة تعنى أن خيار ماساداه هو النور وأن سائر الخيارات بنبرة غنائية عا

  هى المظلمات:

  شمس، شمس، شمس،

                                                            
  .٣١المصدر نفسه ص   ١
  . ٣٢المصدر نفسه ، ص   ٢



  ١١٨صفحة  –الدين والدنيا فى اسرائيل 
 

  واألرض كتاب نور مفتوح

  قرأ كل حجر فيها، كل شجيرة،ا

  فال شئ فيها محجوب وال شئ مخفى 

  ١عن نور الشمس.. 

                                                            
  الموضع نفسه.  ١



  ١١٩صفحة  –الدين والدنيا فى اسرائيل 
 

 

  

  

  

  

  فى أشعار الترمان سرائيلىلقضايا المجتمع اإل الرؤية الشعرية

  



  ١٢٠صفحة  –الدين والدنيا فى اسرائيل 
 

  

  إطار الدرسة

ودواوينه المختلفة من  ١عار ناتان الترمانعلى الرغم من اإلهتمام البالغ الذى حظيت به أش  

جانب النقاد والدارسين فلقد ظلت أشعارة التى تعكس رؤيته لمشكالت الحياة اإلجتماعية فى المجتمع 

(العمود السابع) بعد أن نشر كال  هشرها مجمعة فى ديوانى نفى األربعينات والخمسينات والتاإلسرائيلى الوليد 

منها فى عموده األسبوعى بصحيفة (دافار) تحت نفس االسم، بعيدة عن المعالجة النقدية رغم أهميتها 

ناحية، ورغم كونها سجًال جتماعى من عر االجتماعية لقضايا التبلور االالحيوية فى الكشف عن رؤية الشا

يسجل فى صورة شعرية تفاعالت وٕانجازات وصراعات تلك المرحلة التى حددت مالمح  جتماعياً أدبيًا ا

  المجتمع اإلسرائيلى الراهنة. 

خذ موقف المراقب المحايد بل هو شاعر ذو رؤية تملى رمان فى هذا النوع من الشعر ال يتإن الت

 د أنها أشد نفعًا لتماسك المجتمععليه توجيه قصيدته فى معالجة المشكلة نحو الحلول أو األوضاع التى يعتق

  عداء الخارجيين. اجهة األومو  اإلسرائيلى ودفعه على طريق النمو

لجانب إذا ما نظرنا فى تراث األعمال النقدية المتوافرة فى اللغات المختلفة، فإننا سنالحظ غياب هذا ا

إلسرائيليين فسره بعض الدارسين اعمال النقدية والتفسيرية، وهو الغياب الذى يمن شعر الترمان عن لوحة اال

تحكى عن تجارب خارج نفس ة هذه األشعار، فهى أشعار غير شخصية بل أشعار على أنه ناتج عن طبيع

رى على عكس هذا التفسير، أن جتماعى اإلسرائيلى، فضًال عن أننا ناال، وهو تفسير يمثل التبلور ٢الشاعر

اعر وحوافزه الداخلية التى تظهر مندمجة فى المشكلة التى كبيرًا من هذه األشعار يعكس ذاتية الش قسماً 

ستعراض بعض الدراسات السابقة هنا ذا داللة فى إيضاح أهمية السبق دته، ولقد يكون ايطرحها فى قصي

  األكاديمى الذى تحققه دراستنا هذه فى معالجة هذه األشعار ذات الطابع اإلجتماعى. 

العمود السابع قدمها الدكتور أحمد حماد  وانب السياسية فى أشعارففى المكتبة العربية نجد دراسة للج

والصراع مع بريطانيا فى  وركزها فى دراسة ثالثة موضوعات هى كما يصنفها، الهجرة اليهودية إلى فلسطين

  .٣نتداب والصراع مع العربفترة اال

                                                            
. حصل على عديد من جوائز األدب اإلسرائيلية واعتبر شاعراً قومياً ١٩٧٠وتوفى عام  ١٩٢٥وھاجر إلى فلسطين عام  ١٩١٠ولد فى وارسو عام   ١

  لدى العديد من النقاد اإلسرائيليين، ينتمى إلى شعراء الھجرة الثالثة.
عل  أنظر المقدمة التى كتبتھا باو مجرطن لعدد من الدراسات النقدية لشعر الترمان وجمعتھا فى كتاب (ناتان الترمان، مفحار مأماري. بيقورت  ٢

  .١٧، ص ١٩٧٦شيراتو، عم عوفيد، تل أبيب ، 
  . ٨اتان الترمان، ص أحمد حماد، دكتور، بين السياسة واألدب، دراسة فى أشعار العمود السابع للشاعر الصھيونى ن  ٣
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أوسع من الدراسات النقدية حول ة وٕاذا ما تحولنا إلى المكتبة العبرية الصادرة فى إسرائيل، وجدنا ذخير 

ين دراسة نقدية شعار الترمان، وعلى سبيل المثال نجد كتابين كاملين يضمان بين دفتيهما سبعًا وعشر أ

ليس بينها األعمال ذات الطابع االجتماعى : تتعامل مع جوانب مختلفة من أشعار الترمان ألكاديميين ونقاد

  خترناه للدراسة هنا. الذى ا

يشتمل  ١لشعر الحديث فى إنتاج الترمان)تحت عنوان (ا ١٩٩١الكتابين وقد صدر عام فنجد أحدث 

شاقيد) (اليعزر على خمسة عشر مقاًال لكبار أساتذة األدب العبرى فى جامعات إسرائيل مثل(باروخ كورتسفيل)و

نجد  تدور جميعها حول عملين فقط أللترمان وهما (سمحت عانييم) و (شيرى مكوت متسرايم)، فى حين

يحتوى  ٢، نخبة مقاالت نقدية حول شعره)تحت عنوان (ناتان الترمان ١٩٧٦الكتاب األقدم وقد صدر عام 

شعار العمود السابع التى إتخذناها محورًا ة دراسة تستثنى جميعها الجانب االجتماعى فى أثنتى عشر على ا

ايتسى). وفى الوقت و(حجيجت ق ى مثل (كوخافيم بحوتسى)للدراسة هنا وتتجه إلى دراسة دواوينه األخر 

نفسه، نجد ناقدًا وأستاذًا وهو (هليل برزيل) يقدم عددًا من الدراسات حول الشعر العبرى الحديث فى تاريخ 

يخصص فيها فصًال لدراسة قضايا التناقض فى شعر الترمان  ٣الحداثة)فى كتابه (شعراء  ١٩٨٣وسط عام 

عليها فى بحثنا هنا، فى حين يتجه (يعقوف باهط) إلى دراسة  زالتى نرك ةجتماعيعن القضايا اال بعيداً 

  ٤حمل عنوان (بين اللغة األدب).القاموس الشعرى لناتان الترمان فى كتابه الذى ي

عن األدب العبرى الحديث  ودكين) فى مؤلفهبة اإلنجليزية، فإننا نجد (ليون ينتقلنا إلى المكتوٕاذا ما ا

ة جديدة فى الشعر فى بحثه لشعراء الحداثة تحت عنوان (موجلترمان بإشارات عرضية يتعرض أل

عن جتماعى فى أشعارالترمان وكذلك نجد أن (روث مينتز) فى كتابها ون أن يعالج الجانب االد ٥اإلسرائيلى)

تحتفى بالحديث النقدى عن ديوان (كواكب فى الخارج) و (ضربات مصر) دون أن  ٦(الشعر العبرى الحديث)

  اإلجتماعى فى أشعار العمود السابع. تتعرض للجانب 

ان عنايتنا هنا إذن باألعمال الشعرية التى خصصها ناتان الترمان لمعالجة قضايا الواقع اإلجتماعى 

اإلسرائيلى وهو فى طور التبلور فى األربعينات والخمسينات لها ما يبررها من وجهة النظر األكاديمية البحتة، 

سة لنقدم اجانب من شعر الترمان لم يوضع بعد تحت مجهر البحث والدر  فنحن هنا فى حاجة إلى إكتشاف

                                                            
ھبوثيماه ھمودرنستيت بيتسيرات الترمان، ماسوت عل سمحت عانييم فشيرٮمكوت متسرايم بعر يخت زيفاه شامير وتسيفى لوز، ھوتسأت   ١

  .١٩٩١أونيفرستيات بار ايالن، 
  .١٩٧٦ناتان الترمان . مفحار مأمارى بيقورت عل شيراتو ليقطاه اوراه باو مجرطن، عم عوفيد،   ٢
  .١٩٨٣ھليل برزيل، مشورى بسوراه ھوتسأت يحداف، تل أبيب،  ٣٣
  .١٩٨٤يعقوف باھط، بين الشون لسفروت، عيقد، تل أبيب،   ٤

5 Leon, Yudkin, Escape into Siege , Routledge, London, 1974 P. 150. 
6 Ruth Finer Mintz, Modern Hebrew Poetry, University of California 1066, p.51. 
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ية المعرفية القومية، فإن المكتبة العربية فى حاجة إلى مثل هذا الكشف لنستكمل فًا جديدًا. ومن الناحفيه كش

فى هذا  الصورة المعرفية عن عالقة الشعر بقضايا التبلور اإلجتماعى فى إسرائيل وكيف أسهم الترمان بتفرده

  النوع من الشعر فى حفز هذا التبلور ودفعه فى اإلتجاه الذى يراه صحيحًا. 

وغنى عن البيان هنا أن الوقوع على األعمال الشعرية اإلجتماعية وتحديدها لتعريضها للبحث 

ثة الزائه الثجنشورة فى ديوان العمود السابع بأالمقتضى مراجعة مدققة لألعمال اسة اوالترجمة فى هذه الدر 

وثمانية وسبعين عمًال تتنوع موضوعاتها تنوعًا شديد التباين وهى التى نشرها  والتى تبلغ فى مجموعها ستمائة

  . ١٩٦٧و  ١٩٣٤على نحو أسبوعى فى صحيفة دافار بين 

  جتماعية هى كالتالى:ف على أساسها األعمال الشعرية االأن المحارو التى نصن

  سكرين الدينى والعلمانى.رؤية الترمان للصراع بين المع -١

  رؤية الترمان للقضايا اإلجتماعية السلبية. -٢

  ايا التعليم.رؤية الترمان لقض -٣

   رؤية الترمان لقضايا التنمية. -٤
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 ىللصراع بين المعسكرين الدينى المعلمان رؤية الترمان –أوًال 

 ١٩٥٦تين نشرت أوالهما عام بين قصائد الجزء الثانى من ديوان العمود السابع، نقع على قصيد   

 ٢حت عنوان (لن تقوم حرب ثقافية)ت ١٩٥٧ونشرت الثانية عام  ١عنوان (حرية األراء واألظالف)تحت 

جتماعية فى مجال الصراع بين معسكر األقلية الدينية واألغلبية العلمانية فى والقصيدتان معًا ترصدان وقائع ا

ين معًا عن موقف الترمان من هذا الصراع الذى يحاول ة فى العملبة الشعريالمجتمع اإلسرائيلى وتكشف التجر 

كل معسكر أن يحسمه لصالحه فى تشكيل صورة الحياة وطابع القوانين والتشريعات الحاكمة للمجتمع فى 

  ذلك الوقت المبكر من حياة الدولة اإلسرائيلية.

فلسطين  ضمن موجة الهجرة إن الترمان وهو من الشعراء الذين هاجروا فى ريعان الشباب إلى     

يبنى تجربته الشعرية فى القصيدتين على الموقف الفكرى الذى ميز  ١٩٢٥ – ١٩٢٠الثالثة بين عامى 

شعراء هذه الهجرة فى قضية العالقة بين التراث الدينى وبين المشروع الصهيونى العلمانى إلنشاء دولة يهودية 

  با. و مانية فى أور على أساس قومى مشتق من التجارب القومية العل

عند معظم أدباء هذه الهجرة مثل (شلونسكى) و  ٣وم كما عرضناه فى دراسة سابقةوهذا الموقف يق    

غرار الترمان  (لمدان) و(جرينبرج) و(أميرجلبوع) والذين أصبحوا فيما بعد كبار الشعراء فى دولة إسرائيل على

حتفاء : االعتزاز وااللهوية الدينية اليهودية، والثانىورة على ا: نقد القيم الدينية القديمة والثعلى محورين، األول

وفيقى بين رفض القيم . وكان ذلك الموقف التبحثًا عن جذور للمشروع العلمانى بالتاريخ القديم والتنقيب فيه

لتناقض عتزاز بإطارها التاريخى تطبيقًا لرؤية (أحاد هاعام) الذى حاول أن يحل اواإليمانية وبين اال الدينية

بين رفض القيم الدينية اليهودية وبين الحاجة إليها كحافز للنجاح فى المشروع القومى، وأن يقيم جسرًا بين 

ودى يمكنه أن يكون التراث الدينى وبين عقالنية القرن العشرين وذلك من خالل تصور يفيد أن الشعب اليه

على التقاليد التاريخية لليهودية، على ضرورة الحفاظ لتزام بالجانب الدينى مع التأكيد مخلصًا لتاريخه دون اال

هو جذور الشعب. وعلى الرغم  فالماضى ة نظره، قطع مصدر الحياة اليهودية.هألن قطعها يعنى، من وج

ى ثابتة وهى ، فيما يتعلق بقضية اإليمان، فإن هناك حقيقة أخر الحاضر والماضى بين  ختالف القائممن اال

  ٤الثقافة القومية

                                                            
  .٢٣٨- ٢٣٧حوفش ھديعوت فھطالفيم، العمود السابع، الجزء الثانى، ص   ١
  .٢٤٤- ٢٣٩لو/ تاقوم مليحمت تربوت، العمود السابع، الجزء الثانى، ص   ٢
  أنظر إبراھيم البحراوى، جدل الخيارات اليھودية فى قصيدة ماساداه. ليتحاق لمدان .  ٣
  نقالً عن : ٤٠٧، ص ١٩٤٧أبيب، أحاد ھاعام، ماسوت، توراه مصيون ، تل   ٤٤

Leon Yudkin, IsacLamdan, East and West Library, Britain, 1971, P. 34. 
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شعرية فى القصيدتين وموقفه الذى يحاول فيه التوفيق بين المعسكرين لن تجربة الترمان اإ   

المتصارعين يبدو مؤسسًا على تصور أحاد هاعام المذكور، ذلك أن رؤية الترمان تقوم على ضرورة إحترام 

ظًا على حالة ذا الماضى حفاالمعسكر الذى يمثل الماضى على الرغم من عدم اإليمان بالمحتوى الدينى له

جتماعى يقوم على ثقافة قومية واحدة ومشتركة. أن موقف الترمان يتضح أمام القارئ لدى مطالعة سالم ا

القصيدة األولى والتى تتضمن تسجيًال لواقعة صراع بين المعسكرين نشأت عندما طالب بعض أصحاب 

ثار ًا أقتصادية ممى عليه من مكاسب اتنطو  المصالح بحرية إقامة مشروعات لتربية الخنازير فى المراعى لما

محرم عتبار أن الخنزير باى ممثًال فى جمهوره وأحزابه ودار الحاخامية ودعاه إلى رفض األمر نالمعسكر الدي

عتبر بعض العلمانيين أن الحرية هى المبدأ الرئيسى وأن من حق من يريدون شرعًا. وعلى الجانب اآلخر، ا

  عتراض عليهم هو نوع من مصادرة الحرية واإلكراه فى المعتقدات. وأن االبية الخنازير القيام بهذا تر 

ختار لها الترمان عنوانًا رمزيًا شفافًا يوحى بموضوع الصراع وهو حرية األراء القصيدة التى ا وتأتى    

عًا من واألظالف رمزًا إلى التشريع الخاص بتحليل أو تحريم أكل الحيوانات طبقًا لنوع أظالفها... لتكون نو 

محاولة التوفيق بين المعسكرين من خالل بناء شعرى يقيمه الترمان على حوار بينه وبين قلمه، يقول فى 

  الفقرة األولى:

  اإلكراه فى األراء والمعتقدات

  عاصفة تغطى الطقس

  بالمرض والعفن!

  ولذا سمعت صوتًا ينادينى: اسمع !

  تمنطق بعدة الكاتب 

  وأخرج لمحاربة المتآمرين

  رية تربية الخنزيرعلى ح

  ١فى مضارب خيام سام

فى تلك الفقرة يحدد الترمان موقفه األساسى بإعتباره جزءًا من المعسكر العلمانى الذى يؤمن بالحرية     

ويعتبر اإلكراه فى العقيدة مرضًا وعفنًا. ولذا فهو هنا يتلقى نداء بالخروج إلى محاربة المعسكر الدينى الذى 

  حرية فى خيام سام أى خيام اليهود أو دولتهم.   يعترض على ال

                                                            
  .٢٣٧العمود السابع، الجزء الثانى، ص   ١



  ١٢٥صفحة  –الدين والدنيا فى اسرائيل 
 

فى الفقرة الثانية، يفتح الترمان الباب للتعبير عن موقف التحفظ على إعتبار أن تربية الخنازير مسألة     

  تنتمى إلى مبدأ الحرية، يقول: 

  سمعت ونزلت

  وربطت حزام عدتى حول خاصرتى

  وغضبى متقد للهجوم

  ة ر ال اإلكراه المتآمألكون فى المقدمة ضد كل أشك

  على نهج حياتنا.. 

  : لكن القلم فجأة قال لى

  فلتسمع من فضلك، 

  بقوة اإلكراه فقط،

  يمكنك أن تدفعنى إلى هذه المعركة. 

  ١ليت األمر يبقى محفوظًا بيننا

إذن القلم يتحفظ على المعركة ليس ألن تربية الخنازير حرام ولكن لسبب آخر كما تبين الفقرة     

  ة.يقول: الثالث

  : ذهلت لدى سماعى هذا

  كيف؟ وهل يمكن؟

  وقال لى القلم: 

  إسمع ياصاحبى وصديقى 

  إذا كانت المشكلة كما تقول مبدئية. 

  فعليك أن تعترف أنه، 

  من الوجهة المبدئية،

                                                            
  الموضع نفسه.  ١
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  فإن الحرية شئ فى حين أن الخنزير شئ آخر.. 

  وأن درجة من التقييد معينة، 

  ، ربما تكون هنا أمرًا موضوعياً 

  فالتقييد ليس مرفوضًا من أساسه 

  أنت تعلم ذلك مثلى 

  قلت غاضبًا:

  ية شعلة غير قابلة للتجزئة كال! الحر 

  وقال لى القلم : 

  سمع أيها المكثر من كتابة القصائدا

  ربما كان السبب راجعًا إلى مشهد هذه األرض 

  أو إلى مشهد تاريخ الشعب

  و إلى أمور حماقة هامشية أ

  ية بدوره لن ينكر لكن محب الحر 

  أنه ستكون على درجة من الغرابة

  مقابلة حيوانات يهودية من الخنازير 

  ١سفلنقل فى الطريق الصاعد إلى القد

فى الفقرة السابقة يضع الترمان على لسان قلمه السبب الذى يجعله هو نفسه رافضًا لمسألة إباحة     

حترامه لإلطار التاريخى بالتشريع الدينى ولكنه ناتج عن ا تربية  الخنازير والسبب هنا ليس ناتجًا عن إيمانه

الذى يصاحب الدين، أنه هنا يتحفظ على مسألة الحرية ويقيدها رعاية لهذا اإلطار الذى يجعل مشهد 

الخنازير على طريق القدس مثًال أمرًا مثيرًا للغرابة بعيدًا عن موقف التشريع الدينى. أن هذا  التقييد للحرية 

إلطار التاريخى ستتكشف دوافعه على نحو أوضح فى باقى فقرات القصيدة. يقول وهو يستأنف لحساب ا

  التعبير عن غرابة منظر الخنازير فى اإلطارالجغرافى والتاريخى للدولة على لسان القلم:

                                                            
  ٢٣٨المرجع السابق، ص   ١



  ١٢٧صفحة  –الدين والدنيا فى اسرائيل 
 

  هل توافقنى أنه سيكون غريبًا. 

  إلى حد ما أن تشاهد فى سهولة، 

  كصورة طبيعية فى داخل إطار،

  طيع خنازير إسرائيلى منظر ق

  يرعى على خلفية منحدر صفد

  أو وهو يقوم بدور واجهة الترحيب 

  بالعابرين من اللد

  . ١إلى مدينة تل أبيب

إن هذه التساؤالت التى يوجهها الترمان على لسان القلم حول غرابة المنظر وعدم تناسقه مع اإلطار     

ن تفتح الباب فى الفقرتين الباقيتين من القصيدة إليضاح علة الجغرافى والتاريخى للدولة والمجتمع اإلسرائيليي

  هذه الغرابة من وجهة نظره العلمانية. يقول: 

  يبدو أنه فى قلب كل أمة، 

  ضعاف فى هذه األمة وسبعة أ

  وفى هذا المشهد الطبيعى 

  الذى هو مسقط رأسها 

  شمئزاز معينة توجد ذكريات ا

  نقشت بالسيف وبالسوط

   وغرست كالغريزة

  بدون وعى 

  لذلك يشعر أيضًا هؤالء الذين ال يفرقون 

  بين من له ظلف 

                                                            
  الموضع نفسه.  ١



  ١٢٨صفحة  –الدين والدنيا فى اسرائيل 
 

  وبين من ليس له ظلف

  أنه إذا ما حولت األمة العبرية فى إسرائيل

  الخنزير إلى مبدأ ال تنازل عنه

  ١فإن رعشة تسرى فى تاريخها

من يريدون  هكذا تكتمل تجربة الحوار الشعرى بين الترمان وبين قلمه.. فالتحفظ على حرية     

ة خيتربية الخنازير ال يأتى نتيجة لإليمان بالتشريع الدينى الذى يحرم ذلك ولكنه يأتى ألن ذاكرة األمة التاري

مة فيا التى يعتبرها الشاعر مهدًا لألخنازير تجعل قبول وجودها فى إطار الجغراالشمئزاز من تحتفظ بذكريات ا

ف من التشريع الدينى شيئًا وال يعنيه أن يميز بين الحيوان المحلل أو الذى ال يعر  ،العبرية أمرًا يعافه اليهودى

المحرم طبقًا لنوع أظالفه وما إذا كانت مشقوقة أم غير مشقوقة. المعنى هنا أن الترمان يرى أن التحريم 

ا يثير الدينى هو تعبير عن ذاكرة تاريخية تشمئز من الخنازير ولذا فإن مشهد الخنازير فى إطار هذه الجغرفي

ينين تمامًا كما يثير الرعدة فى نفوس المتدينين بسبب إيمانهم درعدة تسرى فى التاريخ، أى فى نفوس غير المت

  الدينى.. 

ومن هنا يكون التوفيق بين القيم الدينية التى ال يؤمن بها الشاعر وبين الحاجة إليها كإطار تاريخى     

ق بشكل صريح فى الفقرة الختامية حيث يقول وهو يستأنف قد تم فى تجربته الشعرية ليعبرعن هذا التوفي

  التعبير عما يحس به األشخاص غير المتدينين: 

  أن حجة من نذروا أنفسهم للدين     

  وحجة المجتمع العلمانى     

  تبدو هذه المرة وهى يكمل بعضها بعضًا..     

  غريب بعض الشئ     

  ولكن من الصعب التجاوز عن ذلك     

  الدينمن جانب، يقف     

  ومن جانب ثان، تقف الجغرافيا القديمة     

  وبعض التاريخ الطويل..     

                                                            
  الموضع نفسه.   ١



  ١٢٩صفحة  –الدين والدنيا فى اسرائيل 
 

  وموقف الخنزير فى الوسط    

  ١غير مناسب بعض الشئ    

وهكذا تتكشف رؤية الترمان كاملة حول إمكانية التوفيق بين المعسكرين المتصارعين من خالل     

حرية المطلق وتقييده لحساب الذاكرة التاريخية بعض التنازالت التى يقدمها المعسكر العلمانى عن مبدأ ال

عتبار أن بالتشريع الدينى ولكن على أساس ا لألمة. أن التوفيق عند الترمان ال يتم إذن على أساس إيمانى

مة الدولة وتحديد هذا التشريع يتالقى مع اإلطار التاريخى والجغرافى لمشروع الصهيونية العلمانية فى إقا

  ماعية فيها. جتطابع الحياة اال

ستجابة من الترمان لواقعة صراع أخرى بين المعسكرين الدينى إن القصيدة الثانية التى تأتى ا    

والعلمانى بعد حوالى العام من الواقعة األولى تفصح بصورة أوضح عن رؤية الترمان التوفيقية والتى يوظفها 

الدخول فى حالة حرب ثقافية بين  وة إلى تجنبستقراها بالدعاالجتماعى وافى القصيدة لخدمة مرحلة التبلور 

ختار لها عنوانًا واضح الداللة على مقصده (لن تقوم ذه القصيدة التى االمعسكرين. ونالحظ أن الترمان فى ه

حرب ثقافية) ينبه المعسكرين إلى أن الخالف بينهما ال يجب أن يتحول إلى حرب عدائية داخلية فى المجتمع 

  خارجى أخطر يستحق أن توجه إليه مشاعر العداء. اليهودى، فهناك عدو

ستثارت الشاعر إلى كتابة قصيدته ال تتعلق هذه المرة بتربية الخنازير ولكنها تتعلق إن الواقعة التى ا    

ه نبرج) فى الخامسة من عمره وتم دفنبمكان دفن طفل. ففى بلدة (برديس حنة) توفى الطفل (شمونيل شتي

عتبر غير يهودى طبقًا للشريعة لكون أمه مسيحية. وقد أثارت الواقعة جدًال صاخبًا اخارج سور الجبانة حيث 

بين المعسكرين الدينى والعلمانى داخل الكنيست وفى المحافل العامة. وناقش مجلس الوزراء الواقعة فى 

ان دفن الطفل جلسته بتاريخ الثانى من ديسمبر حيث طالب وزير الداخلية أن يتخذ المجلس قرارًا بتغيير مك

ة أرض لدى لبرديس حنة قرارًا بتحديد قطعلكون أبيه يهوديًا. وقد تمت تسوية الواقعة بأن أتخذ المجلس الب

  .٢ا جثمان الصبىجديدة لجبانة عامة ينقل إليه

وتأتى قصيدة (لن تقوم حرب ثقافية) لتحدد موقف الشاعر ورؤيته وسط الجدال الواسع حول عالقة     

  والدولة والذى إتخذ طابعًا عنيفًا بين أنصار المعسكرين. يقول:  المجتمعبالدين 

  تكون باليقين ولن تقوم بالتأكيد لن    

  حرب ثقافية كقدر محتوم    

                                                            
  الموضع نفسه.  ١
  .٥٥٦لعمود السابع، ص قسم المالحظات التاريخية، ا  ٢
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  ليس هناك ما يعادل حرية الضمير    

  وال حد لنهايتها     

  لكن ال يجب السماح للحرية     

  ١بإشعال حريق    

العقيدة حرية يسلم مع المعسكر العلمانى بأن  د الترمان فهومن الفقرة األولى تتكشف نبرة التوفيق عن    

يجب أن تكون مطلقة لكنه فى الوقت نفسه ينبه إلى مة أخرى وأن هذه الحرية ادله قيوالضمير أمر ال تع

ضرورة أّال تصل الحرية إلى حد إشعال حريق. والحريق فى رؤيته هو الوصول بالخالف إلى حد الحرب 

كرين داخل المجتمع فى الفقرة الثانية يتبين أن خطاب الشاعر موجه إلى المعسكر العلمانى الثقافية بين المعس

صاحب األغلبية التشريعية فى الكنيست والذى يستطيع إصدار تشريع قانونى يناقض رأى األقلية الدينية ورأى 

ل هذا التشريع إشعاًال مثالشريعة الدينية لحسم الخالف لصالح العلمانيين. إن الترمان يعتبر اإلقدام على 

  جتماعى الثقافى. يقول:للحريق اال

  ال يجب أن يقوم الكنيست فى سنوات البعث 

  بتشريع قوانين طبقًا لغالبية األصوات

  لن تكون طوقًا لألمة

  بل ستكون بمثابة مطرقة تضرب األمة 

   ٢فتشطرها

برلمانية لسن قوانين قوتها الستخدام فى تحذير األغلبية العلمانية من ان موقف الشاعر واضح إ    

ة الدينية فهو يرى أن مثل هذه القوانين لن تكون طوقًا يضم قوى األمة بل ستكون مطرقة تهوى مضادة للشريع

عليها فتمزقها إلى شعبتين. ومن هذا التقييد لحق األغلبية فى سن القوانين العلمانية، ينتقل الترمان فى الفقرة 

ضرورة الحفاظ على اإلطار التاريخى القديم والمؤسس على القيم الدينية  التالية إلى طرح رؤيته حول

سه بأن ينسى مديونيته التاريخية لليهودى الذى منحه جذورًا فاليهودى الجديد العلمانى ال يجب أن يسمح لنف

  ستند إليها فى بناء مشروع الدولة العلمانية. يقول: تاريخية ا

  ى الجديدال يجب السماح بأن ينسى اليهود    

                                                            
  .٢٣٩العمود السابع، الجزء الثانى، ص   ١
  الموضع نفسه.  ٢
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  ١ينه لليهودى القديمدَ     

وبالتالى فإنه يحذر الدولة من أن تبحث عن حسم القضية بأى ثمن فى مواجهة القوى     

المتدينة التى تمثل اليهودى القديم أى تمثل الجذور التاريخية، فهذه القوى عنده هى رمز التاريخ القديم وهى 

  الك كانت محنكة فى فنون الحروب يقول: التى حافظت عليه وهى التى بقيت بعد أن زالت مم

  ال يجدر بالدولة ال يجدر بها 

  أن تبحث عن حسم بأى ثمن 

  مع قوى أظهرت قدرة بالغة

   ٢أن زالت ممالك محنكة فى الحروبوبقيت بعد 

بعد تأكيد قيمة اإلبقاء على هذه القوى المتدينة يطلق الترمان تحذيره من أن يتحول اليهود     

معسكرين متقاتلين، فلدى اليهود أعداء خارجيون يعتبر عداؤهم أشد خطورة على المعسكرين  فى الدولة إلى

  ر عند الشاعر.. يقول: وديين معًا من عداء كل منهما لآلخاليه

  طالما لم يفت الوقت 

  ال تحولوا الشرر إلى لهب

  حتى ال يشب الحريق 

  فحسب رأيى

   ٣لشعب اليهودىجمع من األعداء أخطر من ا يوجد للشعب اليهودى

ذروة اإلضاءة، فالشاعر إن الرؤية الشعرية لقضية الصراع الداخلى تصل بتلك الفقرة إلى     

حترامه لليهودية كإطار تاريخى وليس كإطار دينى وهو سبب يدعوه إلى التوفيق بين المعسكرين فضًال عن ا

إليهم مشاعر العداء من جانب يرى أن هناك من األعداء للشعب اليهودى من هم أخطر وأجدر بأن تتجه 

  ل. يشب حريق الحرب الثقافية فى الداخيوجهها كل معسكر يهودى لآلخر ل المعسكرين معًا بدًال من أن

                                                            
  الموضع نفسه. ١
  الموضع نفسه.  ٢
  .٢٤٠الموضع نفسه، ص   ٣



  ١٣٢صفحة  –الدين والدنيا فى اسرائيل 
 

ية القومية ة القيم الدينية كإطار حافظ للشخصفى بقية القصيدة يستأنف الشاعر تأكيده أهمي    

هويتها القومية من خالل تمسكها بشرائع الطعام  مستدعيًا نماذج من التاريخ اليهودى فى روسيا صمدت على

  ة المجتمعية الروسية.حاوالت روسية لتذويبها فى الثقافالمحلل منه والمحرم فى مواجهة م

جتماعى الذى تؤديه هذه الرؤية الشعرية فى قضية الصراع بين المعسكرين إن الدور اال    

اإلسرائيلى فى الخمسينات يصب مباشرة فى مهمة حفظ الدينى والعلمانى فى مرحلة التبلور األولى للمجتمع 

ثار الصراع الثقافى فيه بين تيار يريد تشكيل طابع الحياة لى للمجتمع اليهودى والتخفيف من آالتماسك الداخ

  طبقًا ألحكام الشريعة وتيار يريد تشكيل هذا الطابع طبقًا لقواعد الحريات الليبرالية العلمانية. 

  



  ١٣٣صفحة  –الدين والدنيا فى اسرائيل 
 

  

  ةيبجتماعية السلللقضايا اال لترمانرؤية ا -ثانيا

 هتماماً حياة المجتمع اليهودى بل أعطاها الم يتغافل الترمان فى أشعاره عن الظواهر السلبية فى     

قصائده بل تعدى  صد هذه الظواهر بالوصف فىولم يقف الترمان عند حد ر  كبيرًا وكمًا هائًال من قصائده ..

اح قتر المباشر وا ستخدام  صور النقد ية الالذعة فى بعض األحيان وباسخر ستخدام نبرة الذلك إلى نقدها با

ة هتمامات الترمان وتكشف عن طبيعل اخترنا هنا عددًا من القصائد التى تمثالحلول مهما تكن قاسية. ولقد ا

  السلبيات فى حياة المجتمع اليهودى قبل قيام الدولة وبعد ذلك.

  الفساد والسرقات والمحسوبية

ن المجتمع اليهودى وقيام الدولة على أسس أيديولوجية صهيونية دخلت الحياة اليهودية فى مع تكو     

يولوجية. فتحت السطح المسارات العادية ولم تكن كلها معبرة عن اإلنضباط الذى تتميز به الحركات األيد

مساهمة فى تكونت مجموعات المصالح من الصهاينة الذين بدأوا وجودهم فى فلسطين بال اإليديولوجي،

النشاط األيديولوجي ووصلوا إلى مواقع المسئولية وتحولوا بعد ذلك من خالل هذه المواقع، إلى تحصيل 

الغنائم والمكاسب الشخصية باألساليب المعتادة من الفساد والرشوة والتستر على الجرائم ورعاية العالقات 

  الخاصة.

لة ، تكون هذه الحا١وان الشرط األولفى قصيدة بعن يسجل ناتان الترمان، ١٩٥٢وفى عام     

هب كاشفًا عن أبعاد هذا المرض متدادها إلى حماية عصابات السرقة والناالجتماعية المرضية وتفشيها وا

جتماعى وأسبابه ومطالبًا بتوفير الشرط األساسى الذى بدونه يستحيل القضاء على هذا المرض وهو شرط اال

ى الفساد بغض النظر عن موقعه ودرجة قرابته للمسئولين. يبنى الترمان المساءلة القانونية لكل من يشارك ف

قصيدته على وقائع متكررة لعمليات نهب البضائع فى الموانى، تتم من خالل أسلوب العصابات المطمئنة 

كك الماكينات لكى تستولى على فتالمخازن وتحطم صناديق  البضائع و إلى الحماية وهى تنقب سقوف 

سب هذه العمليات طابعًا عاديًا متكررًا ال يثيرسوى التثاؤب لدى المسئولين. وهو فى الفقرات أجزائها لتكت

مؤكدًا أن هذه العمليات ليست سوى الجزء الظاهر أو  ءاألولى من القصيدة يصف عمليات النهب فى المينا

  العتبة األمامية لمرض الفساد المتفشى.. يقول : 

  ح أن المشهدإن الميناء ليس سوى عتبة.. صحي

                                                            
  .٢١٦-٢١٣تناى ريشون، العمود السابع، الجزء األول، ص   ١



  ١٣٤صفحة  –الدين والدنيا فى اسرائيل 
 

  خارج الميناء ليس جدبا وقاحًال 

  أن العمليات تتم بأسلوب  العصابات فى أغلبها 

  لكنها ليست المقياس وليست األساس 

  فماذا تساوى فى النهاية.. يا إلهى العظيم 

  إذا ما قورنت بعمليات القوات النظامية. 

جتماعى الشامل الذى ال يقف عند حد يكشف الترمان عن رؤيته للفساد االفتتاحية بهده الفقرة اال    

  عصابات الميناء بل يمتد إلى العصابات النظامية التى تتمثل فى المسئولين.

وفى فقرة تالية، يصف هدوء عصابات الميناء وهى تمارس عمليات النهب ليوحى بالحماية التى تنعم     

  ئمة على المسئولين غير المبالين.. يقول: لالبها منحيًا با

  م الخزائن والصناديق اك المستنقع تحطإن أسم

  وتقتحم المصاعد من سقفها

  ال شئ خاصًا فى هذا.. فهذا نوع السرقات 

  الذى ال يمكنه أن يثير غير التثاؤب الروتينى

  إنهم يشقون بالسكاكين

  الطرود واألكياس

  ويكشفون عن صبر الجمال

  وهم يفككون ماكينة ويسلبون أجزاءها

  ناء هو الميناءولكن على أى حال فالمي

نظار إلى اء، فهو ككل الموانى، بل يوجه االومن هنا يدعو الترمان إلى عدم التعمق فى حالة المين    

جتماعى على إتساعه كاشفًا الواقع اال لح متعددة ليدخل بالقارئ فى تشريحما هو أشمل وأوسع إتصاًال بمصا

  عما يعتمل فيه من مفاسد. يقول : 

  ياجات الجمهورحتعديدة ومتنوعة هى ا

  وكثيرون هم من يعملون فيها بأمانة 



  ١٣٥صفحة  –الدين والدنيا فى اسرائيل 
 

  لكنه فى الفترة األخيرة، هكذا تستمرالحكاية 

  تبرز فى الصورة بعض الخطوط الكثيرة 

وفى الفقرة التالية، ينقل الترمان ما يسمعه من الناس عن هذه الخطوط الجديدة فى صورة المصالح     

  : الحكومية والتى تجسد أشكال الفساد. يقول 

  أكثر وأكثر يحكى الناس

  حولنا

  بعض الكلمات العبرية القوية والسليمة 

  مثل الهبش 

  الرشوة 

  يتحدث الناس بصراحة وليس بهمس مكتوم

  ويحددون كذلك األسماء والمراتب 

  ويحكون بوضوح : من، متى، وكم المبلغ

  وفى أى مؤسسة 

  وفى أى مكتب 

  وفى أى مهنة 

ى ة مروية على ألسنة الجمهور اليهودساد والرشوة فى خطوط كاشفهكذا، تضع القصيدة صورة الف    

  تحدد المشاركين فى الفساد بألقابهم ومراتبهم ووظائفهم والمبالغ المدفوعة لهم. 

ويتدخل الترمان بالتعليق فى الفقرة التالية ليبين أن أسماء الفاسدين التى تتردد على األلسنة ليست     

نخرطوا يين فى الحركة الصهيونية والذين ال هم من المساهمين األيديولوجأسماء ألشخاص من المجرمين ب

المجتمع إلى األمراض  يديولوجيين الصهاينة إلى بيروقراطية فاسدة تقودفى صفوفها، أنه هنا يرصد تحول األ

  ستعمار وٕانشاء الدولة اليهودية. يقول:ة بعد أن كانت تقوده على طريق االجتماعياال

  أسماء تثير الخزىوأنت ال تسمع 

  مثل آل كابونى 
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  كال! بل إنها أسماء أشخاص كانوا يسيرون فى 

  المواكب بالطرقات

  نى الهيكل المقدس)وينشدون (سيب

  وينشدون بحماس

  (وطهر قلوبنا)

هكذا وبأسلوب شعرى يكشف الترمان أن أولئك الذين كانوا منخرطين فى كتائب العمل الصهيونى ويسيرون 

  جتماعى. لطهارة هم أنفسهم قادة الفساد االدون أناشيد البناء وافى مواكبه وينش

ب عتبارهم أصحادد باثباتات على فساد هؤالء.. فأسماؤهم تتر الية. تقدم القصيدة البراهين واالوهى الفقرة الت

  قتناء األراضى والعقارات. يقول:الثروات الجديدة القادرين على ا

  وتسمع (وكيف ترفض هذا ببساطة؟) 

  ن إضافة لتفاصيل تلفت األنظارع

  شترى أراضىمن ا

  ومن اشترى بيوتًا 

  ومن جمع األموال بين عشية وضحاها

قتراحات. إّال أنه من موقع المراقب يات بعض االوبعد أن يتحفظ الترمان بأنه ال شك أن فى هذه الروا    

  المعاصر يؤكد أن فى األمر حقيقة. 

  يقول: 

  أساسًا يوجد مناخ ولكن توجد أيضًا حقيقة.. و     

  يصاب فيه المجتمع بالمرض ليسقط طريح الفراش    

  هناك مناخ ينحر بسمومه الرطبة      

  ن البناء.. وال تنفع معه أدوات الحصاراجدر     

   مناخ تلح علينا مهمة تجفيفهيوجد     

  وهى أشد أهمية من تجفيف بحيرة الحولة     
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جتماعى اإلسرائيلى الخفية لنا صورة الواقع االالشاعر تتكشف لسان  بهذا التشخيص الواضح على    

الباطنة فى مطلع الخمسينات فالفساد يسيطر على اإلدارة والثروات المنهوبة والمكتسبة بالرشوة تتراكم وتكون 

جتماعى وال تنفع معه الوسائل العادية.. ليطلق الشاعر اخًا عامًا يأكل جدران البناء االطبقة والطبقة تخلق من

فيف هذا المناخ نهيار وهى مهمة تجالمهمة الملحة إلنقاذ البناء االجتماعى من اال ر والتنبيه إلىبوق الخط

فقرة  ة. ولكن كيف يتم إنجاز هذه المهمة؟ إن ذلك يتأتى من وجهة نظر الشاعر فىالمشبع برطوبة سام

  الختام بتحقيق الشرط األول الذى وضعه عنوانًا للقصيدة. يقول: 

  ل ذلك؟كيف يجب ان نفع

  أوًال (وبال خوف)

  بتجاهل اإلمتيازات وصالت القرابة !

  وثانيًا أيها الصحاب، على الرغم من الضيق 

  والضيق الشديد!

  بواسطة عريضة إتهام وأمر إعتقال

  وثالثًا بواسطة فتح الملف الجنائى

  نعم، إن الطريق يبدو مبسطًا للغاية 

  ولكن هذا هو الشرط األول، هو األساس

سباب تفشيه. قتراحه حول وسائل مجابهة الفساد بالطرق القانونية، يشير إلى أرمان من خالل اإن الت    

ستتبت وصالت قربى تحمى، وعجزًا من السلطات القضائية عن توجيه فمن الواضح أن هناك امتيازات قد ا

  دين. إن العالج نفسه يشير إلى الداء.عرائض اإلتهام وفتح ملفات جنائية للمفس

، فإن الذى سيتحدث عن الترمان قصيدته بشكل ساخر، يقول فيه أنه إلى أن يتحقق هذا الشرطوينهى 

نعدام الجدوى من الحديث يشغل الناس واالشخص الذى لديه فراغ.. إشارة إلى مناخ الفساد الذى  األخالق هو

  عن األخالق. 
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  ةنقد البيروقراطي

نقدية للظواهر السلبية المعوقة للحياة ومسيرة المصالح  إهتم ناتان الترمان فى أشعاره بتقديم قصائد    

 هفى البناء اإلسرائيلى اإلجتماعى. وفى هذا النوع من القصائد نراه يستخدم أسلوبًا ساخرًا يكشف من خالل

القصور ويدعو إلى تداركها. فى مطلع الخمسينات تصاعدت شكاوى الجمهور من بطء اإلجراءات   أوجه

يل كالبت فى األعمال المعروضة ونتيجة لهذه الشكاوى تم تش ض البيروقراطية التى تؤخرومن أمراالحكومية 

تحت عنوان (قوة  ٢٢/١٢/١٩٥٠لجنة لمحاربة البيروقراطية، وفى هذه المناسبة، كتب الترمان قصيدة فى 

  يتندر فيها على البيروقراطية. ١متوشلح)

ليه بشخصية متوشلح، وهو إر تاريخى قديم يرمز استخدم الترمان أسلوب المقارنة التاريخى بين عص    

أحد شخصيات العهد القديم يظهر فى سفر التكوين وقد بلغ من العمر ما يقرب األلف عام، وبين العصر 

الحديث الذى تنتهى فيه أعمار الناس عند الستين والسبعين ليكشف من خالل المقارنة أن البيروقراطية وبطء 

مرًا جائزًا عندما كان اإلنسان يعد طفًال وهو فى سن الستين. فكان فى مقدوره أن اإلجراءات الحكومية كان أ

اءات الموضوع الذى جاء ؤسسات الحكومية إلى أن يتم اإلنتهاء من إجر مينتظر عشرات األعوام فى ممرات ال

ى ن لكفى حين أن إنسان العصر الحديث يشعر أن عمره قد ولّى وضاع إذا ما إنتظر لمدة عامي من أجله

  الرسمية. يحصل على تصديق على بعض األوراق

السخرية. تتحرك القصيدة موجهة سهام النقد للبيروقراطية وما تؤدى اليه من خلل فى  من فى إطار    

ذى يرمز فقرات شعرية مطولة يصف فيها العصر القديم ال البناء اإلجتماعى. يفتتح الترمان القصيدة بعدة 

  دى الناس مهلة طويلة من العمر تساعد على تحمل طول اإلجراءات. يقول:ليه متوشلح عندما كانت لإ

  ! ضربته ساعة الزمن لقد طال به العمر    

  عبثًا.. وتسارعت أيام الحرارة والصقيع     

  ينتحت الشمس تسعمائة وتسعًا وستولكنه بقّى حيًا     

  سنة     

  إنه الجد متوشلح     
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  ى تلةبقّى شابًا حتى نهاية أيامه واقفًا عل    

  اليوم ال يبدو الناس بهذا الحال فى سنه     

  عندما يخرج إلى المدينة على ما يروى     

  كان كل معارفه من أبناء جيله فى الطريق    

  : أن شكلة كالشاب يقولون فى سرور    

  ئة أو السبعمائة تقريبًا اابن الستم    

  وعندما كان يتمشى فى الخارج مع ولديه     

  تجاوزا سن الصبا ذين لم يكونا قد ال    

  غالمين فى عمر الثالثمائة و األربعمائة     

  كان ذلك مشهدًا ال مثيل له..

من هذا الوصف المطول ألعمار جيل قديم، ينتقل الترمان إلى قضية البيروقراطية وتناسبها       

  مع ذلك العصر القديم وأعماره الممتدة يقول:

  ر على هذا الحال كان الجيل! لم يكن يخضع للعم    

  ندهاش)ئر المشاكل.. وكذلك (دون حاجة لالوال لسا    

  فى ذلك الزمن كانت البيروقراطية مشهدًا عادياً     

  ولكن على من فى ذلك الوقت، كانت تمثل عبئًا!    

  كانت هناك مهلة كافية من الزمن     

  كان المواطن، ذلك الجيل،    

  يدخل إلى المكتب وهو مبتسم    

  سنة فى الممركان ينتظر ستين أو سبعين     

  اآلن  أن حياته لم تبدأ إال لكنه كان يعلم،    
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خر للبيروقراطية تنتقل القصيدة إلى تصوير البيروقراطية كمشكلة فى عصر اومن هذا التصوير الس    

  الجيل الجديد. يقول:

  وليس األمر على ذلك النحو اآلن..    

  مخاوف ثقيلة فالرجال اآلن ب    

  فه ينتظر فى الممر، يخفى مخاو     

  نخفى؟ ان سرعة هذه المكاتب ذااولكن م    

  هى ببساطة غير متوافقة مع طول أعمارنا    

  إن الزمن مختلف.. إن الرجل يدخل بنظرة ما     

  ستمارة ينتظر وهو فى توتر ع على اليوق    

  ين، ال أكثر توبعد سنة أو إثن    

  يبدأ فى إظهار عالمات نفاذ الصبر     

فيه لهجة السخرية من بطء اإلجراءات والبيروقراطية، ينتقل الشاعر إلى وبهذا التصوير الذى تتكشف     

  الكشف عن آثارها المعنوية والمجتمعية السلبية بنفس درجة السخرية. يقول:

   فى ضياع الحياة. أو أن الرجل يبدأ فى التفكير وهو فى الممر    

  فى الشيخوخة التى بدأت فى حياته

  يتذكر  فى فراغ الوجود كله.. دون أن    

  انه قد جاء ليحصل على تصديق    

  على إستمارة ما..    

ومن هذا التصوير لآلثار النفسية المخربة للبيروقراطية، يضع الترمان خاتمة لقصيدته يشن فيها نقدًا     

ة وجديدة فى ممباشرًا على البيروقراطية كاشفًا عن أن مهمة القضاء عليها ليست مهمة سهلة، فهّى مشكلة قدي

  لوقت. يقول:نفس ا

  إننا لن نستطيع بسهولة نتف جناح البيروقراطية    

  إلى التحليق كما فى فهو جناح يحط ويعود ثانية    
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  األيام القديمة     

  أنها بلية متقادمة من األجيال البعيدة    

  ورغم هذا، فال يجب أن ننسى أنها بلية جديدة..    

صلة فزًا المجتمع نحو مواجهتها كقضية متأبهذا يوجه الترمان ضرباته النقدية إلى الظاهرة حا    

  تها.برة لمحار ومتجددة تحتاج إلى جهود متضاف



  ١٤٢صفحة  –الدين والدنيا فى اسرائيل 
 

 

  دور القطاع الخاص.. بطولى أم نفعى

قتصاديى التى صاحبت تحول المجتمع فى سنوات الدولة الترمان بالظواهر االجتماعية اال هتما    

ستيطان األول يقوم على الطابع األيديولوجي الى للمجتمعات بعد أن كان مجتمع ااألولى إلى الطابع العاد

ويرتبط فى أدوار العمل واإلنتاج بالحركة الطليعية التى تستند إلى مبادئ العمل الجماعى فى المستوطنات 

أساس للدولة الصهيونية يقوم  األرض ومبدأ اقتحام العمل لبناء قتحامنية أو اإلشتراكية فى إطار مبدأ االتعاو 

  ين العاملين.على المساواة ب

كان الطابع األيديولوجى للبناء قبل قيام الدولة يتسم بطابع التضحية الشخصية والعزوف عن     

المكاسب الخاصة من خالل العمل فى المناطق النائية وفى المستوطنات الزراعية وفى شق الطرق وفى 

ادات. مع تقدم المجتمع نحو حتفاء األدبى والسياسى من صفوة القيحراسة. وكان هذا الطابع موضوع االال

الطابع العادى، تبلور القطاع الخاص من طبقة من رجال األعمال والتجار والمستوردين والمصدرين وصحب 

 هذا تكون ثروات كبيرة فى أيدى قلة من الصهاينة.

. وفى القصيدة نبرة ١دة تحت عنوان (مدائح للقطاع الخاص)، كتب الترمان قصي١٩٥٠فى عام     

ية تجاه المديح الذى يكيله رجال الدولة للقطاع الخاص وٕاعتباره جزءًا من العمل الطليعى. إن سخرية خف

فى إنشاء الفنادق والمشروعات  الترمان فى القصيدة يعترف بالدور التنموى الذى يقوم به القطاع الخاص

ن محاولة مساواته ليه ومستهالكية، لكنه يحتج فى نفس الوقت عبر نبرة السخرية من المدائح التى تهبط عاال

  يديولوجى بالعمل الطليعى القائم على التقشف والتضحية الشخصية.على المستوى األ

قر مع ستملين فى الدولة وهو األساس الذى ايفتتح الترمان القصيدة بإرساء أساس المساواة بين العا    

عدة للسخرية تجاه محاوالت مساواة شتراكى قاليتخذ من هذا اإلطار اال شتراكىالعمل الطليعى الصهيونى اال

  القطاع الخاص الذى يعمل من أجل الربح بالطليعيين الذين يعملون فى إطار التضحية الشخصية. يقول:

  حان الوقت لنذكر، دون دهشة أو سخط    

  نبؤة مشجعة قديمة    

  : فى بناء الدولة صوت يعبر فى المعسكر    

  يوجد دور متساو    
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  للجميع!    

القديمة كانت بين من يضحون.  جب، يضع الترمان نبرة السخرية موضع ترقب فالمساواةبعالمة التع    

  تطرح لتشمل آخرين. يقول: ما اليوم ، فالمساواة ا

  الذاهبون إلى الصحراء، حيث ال ماء وال زهر    

  طالئعيون هم! لننظر ونتعلم!    

  لكنه طالئعى هو     

  أيضًا اليهودى الشجاع     

  بالندا!الذى يبنى فندق اس    

فى الفقرة السابقة، يتفجر نبع السخرية فى القصيدة والسخرية منصبة على محاوالت المساواة فى هالة     

سم ن الفنادق الفاخرة فى تل أبيب، فاالطليعية والبطولة بين من يعملون فى الصحراء القاحلة وبين من يبنو 

  الفندق المذكور هو لفندق فى تلك المدينة.

  فى الفقرة السابقة شحنة السخرية حيث يقول:ويؤكد الترمان     

األخوة بلونومفيتس وشركاهم) إنهم يساوون فى صفة الطالئعية بين المستوطنات العسكرية وبين مشروعات (

سم شركة قطاع خاص، لينتقل فى الفقرة التالية إلى إعالن أسفه عن تقادم الزمن الذى كان الفتى وهو ا

بتالع أقراص الكنين تجنبًا لإلصابة بمرض طنات النائية ويضطر إلى اى المستو الطليعى الذى يعمل ف

ى بصفات الطليعية والمدائح بينما حل زمن جديد أصبح المنتج اعوض، هو وحده الذى يحظالمالريا لكثرة الب

  والمستورد والمصدر يحظون بالنصيب األكبر من المديح. يقول:

  ف لقد تقادم الزمن الذى فيه كان يمتدح ويوص    

  الشاب الذى يبتلع أقراص الكنين فى الكبوتساه    

  كّال وكّال فالمنتج والمستورد والمصدر     

  يستثمرون فى الدولة     

  فى المتوسط     
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ومن هنا ينتقل إلى التمييز بين الفتى الطليعى وبين هؤالء الذين يكتنزون األرباح مكتفين بها عن     

منافعه وأرباحه، فيكيلوا له األلقاب أن يحقق القطاع الخاص ال يكفيهم المدح، غير أن الوزراء والصحف 

  البطولية معتبرين رجال القطاع الخاص بمثابة طالئعيين للمبادرة الخاصة. يقول:

  حتى اليوم لم يطالبوا هم    

  ح والتمجيد بالمدائ    

  كتفوا احتى اليوم     

  فقط باألرباح     

  ويضيف:    

  بابة ان الصحف والوزراء يعزفون على الر     

  مدائح طالئعيى المبادرة الفردية    

اع الخاص كاشفًا عن آثارها الضارة طويصب الترمان النقد المباشر على هذه الظاهرة المدائحية للق    

ءل عن معنى اعلى معنويات الشباب وصرفه عن العمل الطالئعى الحقيقى والشاق، فمن حقه ان يتس

ه الحصول على هالة الطالئعى (اللوكس) صاحب السكرتيرات التضحية وتسلق الجدران فى حين أن فى مقدور 

  الخمس.

بعد ذلك، يؤكد الترمان أن القطاع الخاص ال يعمل إّال ما فيه مصلحته الخاصة رغم كونه أخًا     

  وصديقًا وأنه من الظلم المساواة فى الصفة الطليعية بينه وبين الطليعيين. يقول:

  التى تصيب بالدوار. فلنقل أنه على الرغم من المساواة    

  ق بسيط.فمازال هنا فار     

  بين الطالئعى    

  وبين التاجر     

  الطفل اآللى اليهودى

نتبه الترمان مبكرًا إلى خطورة األساليب المتبعة فى ترويض األطفال وصبهم فى قوالب آلية فى ا

ى أطفال آليين يتحولون إلون مشاعرهم اإلنسانية و يبة اليهودية بإختالف فروعها بحيث يفقدبإطار حركات الش
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نهم آليات أو ببغاوات تردد الشعارات التى تملى عليها وتنتهى إلى كهم القيادات وتسوقهم فى مواكب كأتحر 

  فًا فى القضايا العامة.كات األخرى التى تأخذ موقفًا مختلالتصادم مع مواكب الحر 

الصورة الواضحة عن كيفيات  لنا دمتق ١٦/٤/١٩٤٣التى نشرها فى  ١إن قصيدة (ترويض األوالد)

صب األطفال الصغار فى قوالب سياسية مميكنة فى إطار منظمات الشباب الصهيونية. فى هذه القصيدة 

يصف الترمان مواكب لألطفال تابعة لمنظمات صهيونية مختلفة وقد خرجت هذه المواكب إلى الشارع إما 

لفلسطينية والنزاع الفلسطينى اليهودى ليتقدم بقصيدته لتأييد أو رفض خطة (بلتيمور) البريطانية حول القضية ا

  فتتاحية القصيدة يقول، وهويصف المشهد:جاه نقد الظاهرة فى مجملها.. فى ابعد ذلك فى إت

  على نداءات القيادة يتردد صوت الصفارات

  يسير األطفال 

  الذى يبلغ حجمهم حوالى الشبر    

  شتراكيون ال صهاينة ايسير أطف

  لكتلة الماركسية الجديدةيسير أطفال ا

  يسير عوزى جادى ورامى ورام

  فهذا هو شعارهم! وخطة بلتيمور،مؤيد

  وفى مواجهتهم اورى ومورى وزيفاه وجاد

  معارضو خطة بلتيمور جميعهم! 

  وفى الفقرة التالية يرصد الترمان نوع التفاعل والحركة بين المجموعتين يقول:

  كتيبة ديناه تزعق حسب أوامر القادة:  

  دولة يهود! والخزى للخونه!  

  وكتيبة يوسى ترد: تنظيم مشترك فحسب!  

  ذلك أن وجهات نظر األطفال تتباين   
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وفى الشطرة األخيرة نلمح نبرة سخرية من جانب الشاعر، فوجهات نظر األطفال ليست سوى ترديد 

  عامل العام مع الظاهرة، يقول:دم القصيدة، وينتقل الترمان إلى التقادتهم لتزداد نبرة السخرية مع تقألفكار 

  أكثر من مرة بين هؤالء رضعاء وجهات النظر

  تبدأ األحجار فى التطاير، وتطير!

  وفى قلوبنا فرح وبهجة وضياء 

  لمشهد األطفال، أصحاب الوعى

  ومن هذا ينتقل إلى النقد الالذع للظاهرة، يقول:

  ألنهم قسموهم إلى رايات

  وٕالى قمصان مميزة 

  ندنا يشبونألن األطفال ع

  !على المنصات والمنابر

  وت! ببغاء! طفل! آله، وجهاز!طفل روب

  وٕالى األمام

  إلى األمام مع النشيد!

هكذا تكون الصورة اآللية التى ينشأ عليها اإلحتفال فى حركات الشبيبة الصهيونية، قد تكشف من 

  رة.. طفل ببغاء وطفل آلى. يدة ويكون الشاعر قد قدم تقييمة للنتاج المتوقع من هذه الصو صخالل الق

نه من يبعد ذلك يواصل الترمان وصف مواكب األطفال حيث يسيطر على تحريكها شاب تم تعي

ة محددة سلفًا.. ليطلق الشاعر صيحته محتجًا على هذا كيجانب القيادة ليقود األطفال طبقًا ألوامر ميكاني

  ل يقول:القائد ذى السروال القصير، المرشد السياسى لرياض األطفا

  وليس من رجل يقبض على ياقة معطفه

  ويزيحه قائًال: كفاك هذا! ليس أكثر من هذا!

  ع.. واللعبة مستمرة ومتواصلة!ادر ال 
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اب األخطاء فى الوقت الذى وفتح ب لتخريب واإلفسادويختتم الترمان القصيدة معتبرا هذه المسرحية ل

  يها اآلخرون على أنها حركة شبيبة ينظر إل
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  رؤية الترمان لقضايا التعليم -ثالثاً 

األطفال بشكل خاص حتلت قضية التعليم بشكل عام وتعليم اللغة العبرية لليهود المهاجرين وصغار ا   

عتبارها الوعاء العقلى الذى يوحد هذا ن. فهو ينظر إلى اللغة العبرية باشعار ناتان الترمامكانة مهمة فى أ

م بلغات مختلفة وهى التى تصوغ شخصية المجتمع فى إطار ثقافى الخليط من اليهود القادمين من مواطنه

ثل واحد. وقد كتب الترمان قصائد عديدة يتناول فيها من زوايا مختلفة قضية التعليم، نختار من بينها عددًا يم

  شعاره.مختلف الزوايا التى طرقها فى أ

  المعلم هو الصهيونية 

المعلم العبرى فى غرس المبادئ الصهيونية ونشر الثقافة  هتمام الترمان بالدور الذى يؤديهار افى إط

يدافع فيها عن قيمة المعلم ويؤيد مطالب المعلمين الذين قاموا بإضراب  ١٩٤٤العبرية، كتب قصيدة فى عام 

رمان مرافعته الشعرية تحتجاجًاعلى ضعف أجوره.. ويبنى الفى المدارس اليهودية فى فلسطين ا عن التعليم

. ستنكار عبر عنها بعض الكتاب وأولياء األمور إلضرابات المعلمينفى مواجهة موجه من اال ن المعلمينع

 ئمة على الحركة الصهيونية ومؤسساتها التى كانت قد نمت وتشعبت والتىوفى قصيدته، ينحو الترمان بالال

ن فلسطين كا ستعمارجهودها األولى ال) و ١٩٨٢ة محبة صهيون (عام تتجاهل أن المعلم العبرى منذ حرك

  هو المحرك الذى قامت على تضحياته مجهودات نشر الصهيونية وٕاحياء التعليم العبرى.

يذكر الترمان الحركة  –المعلم العبرى  – ١تى تحمل عنوان (همورية هعفرى)فى قصيدته ال

يفكر فى الصهيونية المتنامية أنها كانت فى بداية األمر محمولة فى أحضان المعلم العبرى الذى لم يكن 

  فتتاحية القصيدة:فى نشر الوعى الصهيونى يقول فى ا شئونه الخاصة ولم يكن يأبه إّال بتحقيق حلمه

  أيتها الصهيونية لك المكاتب

  (مكاتب فوق مكاتب)    

  سكرتارية    

  ومندوبون     

  صناديق مالية مثمرةو     
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  أتذكرين أنت كيف وحدك ودون سواك    

  انه؟كان المعلم العبرى يحملك فى أحض    

فى الفقرة الثانية يؤكد المعنى ومعددًا المؤسسات الصهيونية التى نمت ولم تكن موجودة من قبل     

  وكان المعلم وحده يقوم بدور جميع المؤسسات.

  (هسنيه)لم يكن لك بعد(نير) و(ياخين) و    

  لم تكن لديك (هداساه)    

  ، وال أباكوال الصندوق التأسس    

  حينها لم يكن لديك سواه:    

  دون كيشوت فى بنسنة    

  فى سراويله المتساقطة ومعطفه المهلهل    

بهذه الفقرة، يعدد الترمان المؤسسات.. األولى، تمثل البنك الزراعى والثانية، شركة حراسة البيارات     

للوكالة اليهودية  وق القومى التابعدوالثالثة، مؤسسة تأمين والرابعة، مستششفى كبير والخامسة، الصن

سم البنك اإلسرائيلى الوطنى.. ليختم الفقرة مذكرًا الحركة الصهيونية ومؤسساتها تلك بأن ة، هى اوالسادس

المعلم وحده فى البداية كان بدافع إيمانه بالحركة، يهمل شئونه المالية ويعيش فى مالبس رثة يحارب بإيمان 

  دون كيشوت فى مدينته األسبانية دون أن يعنيه مصيره الشخصى.

معلم كما تقول القصيدة يسير مع الصهيونية فى الثليج وفى الوحل وفى أحضانه كتاب صغير كان ال    

هو (محبة صهيون). وبعد هذا اللوم للمؤسسات الصهيونية يوجه الترمان سهام النقد إلى أولياء األمور الذين 

  لى اإلضراب.زدراء إلقدامه عريم ويوجهون إليه االيستنكرون حق المعلم فى المطالبة بالعيش الك

  هناك أولياء أمور يستلون سيوفهم بطريقة ما    

  ويقرعون المعلم المضرب باإلزدراء     

ثم ينعى على الصهيونية تجاهلها لمطالب المعلم فى القروش الزهيدة (البروطاه) مؤكدًا أن المعلم إذا     

صيره لن يتغير ألنه سيبقى ن مزيادة التى يطالب بها فى أجره، فإخرج منتصرًا  من اإلضراب وحصل على ال

  أسير الفقر و األزمات.. يقول:

  حتى وٕان خرج (المعلم) متوجًا بالنصر    
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  هيونية)ا الصفال خوف (أيته    

  فإنك ستعرفين صورته الواضحة    

  فالمعلم العبرى وحتى الجيل األخير

  سيظل غارقًا فى الديون والسندات المالية

أن المجتمع اليهودى فى فلسطين مدين للمعلم العبرى فى ويختتم الترمان القصيدة بالتأكيد على 

  الفصل الدراسى بأكثر من الليرة التى يطالب بها كزيادة فى أجره.
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  غنائية أللف كلمة

، أعلن وزير التربية والتعليم فى إسرائيل فى مناسبة مرور عشرين سنة على موت ١٩٥٤فى عام     

روع أطلق عليه مشروع (األلف كلمة) وهو يهدف إلى تعليم كل الشاعر حاييم نحمن بياليك عن البدء فى مش

فى  هاليتمكن من التعامل ب يهودى يتحدث لغة أخرى غير العبرية ألف كلمة أساسية من كلمات اللغة العبرية

  .٢٣/٧/١٩٥٤ونشرها بتاريخ  ١ترمان قصيدة تحمل إسم المشروعحياته اليومية، وفى هذه المناسبة كتب ال

حتفاء بالمشروع وٕاظهار آثاره اإليجابية فى حياة المجتمع اليهودى من مان القصيدة على االيبنى التر     

حيث قدرته على دمج اليهود المهاجرين فى اإلطار المجتمعى سواء فى مجال التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم 

ى أساسه المشروع أو فى مجاالت العمل المختلفة. وتشيد القصيدة بالتخطيط اللغوى السليم الذى وضع عل

  ليشمل الكلمات الضرورية ذات الفائدة المحققة فى مجال التعامل اليومى.

  حتفاء.. فهى (األلف كلمة) فى الفقرة األولى تأتى نبرة اال    

  نتقاد:لكل منها فائدة تسمو على ا    

  خشبة، حجر، سماعة تليفون، صندوق، مسمار.    

  إبرة وخيط، رباط حذاء، مفتاح، مفك.    

ى الفقرات التالية يواصل الترمان تعداد نماذج من األلف كلمة محيطًا هذا التعداد بهالة من التقدير وف    

  الشديد لدورها فى الحياة..

  كلمات ألف.. كلمات ذات رنين أو جلبة    

  أو جرس أو تنغيم على وتر مشدود:    

  ريح، سطر، رصيف، برميل، طوق.    

  فاخ.سوق، حدادة، مدنية، عطفة، شرارة، من    

  كلمات منبورة األول ومنبورة اآلخر.    

  .. فتاة، غالم.وقيمتها فوق الشكوك    
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  حب، كراهية، غضب، الجميع، القسم بالرب.    

  حزن، دمع، فرح، مصالحة، كلمات ألف.    

ه بالفخار لتكوين هذا المشروع اللغوى معتبرًا إياه ذا التعداد يعبر الترمان عن إحساسوفى ختام ه    

ياء اللغة لم تر مثلها لغة أخرى أو كلماتها ومشيدًا بذاكرة اليهود التى حافظت على هذه الكلمات معجزة فى إح

  حتى تحولت اليوم إلى واقع ومادة محسوسة.

  فقط ألننا تذكرناها بالعبرية.    

  تحولت اليوم هذه الكلمات إلى واقع ومادة    

  من آرانا مثلها معجزة إحياء كهذه؟    

  فى أى لغة أخرى.ما من كلمات أخرى     

وهكذا تتحول المناسبة اللغوية لتعليم (ألف كلمة) عند الترمان إلى معجزة تاريخية تستحق التمجيد     

  للذاكرة اليهودية التى حفظتها حتى حولتها إلى واقع حى.

  

  غنائية لمدرسة ثانوية

قضايا التعليم وتنميته.. زاوية حتفائه بره تعبيرًا عن اهتمامه واأشعا فى من الزوايا التى يطرقها الترمان    

عهد وما إلى ذلك. فتتاح مدرسة أو مفة ومن بينها مناسبات مرور ذكرى ااإلشادة بالمناسبات التعليمية المختل

لمناسبة اليوبيل األول على إنشاء  ١٩٥٥التى تمثل هذه الزاوية فى أشعاره قصيدة نشرها عام  من القصائد

رتزليا فى مطلع هذا القرن.. وهى المدرسة التى أكمل فيها الترمان تعليمه المدرسة الثانوية اليهودية فى ه

  الثانوى عند وصوله إلى فلسطين فى منتصف العشرينات.

والقصيدة تدخل فى باب الغنائيات التى تلقى فى المناسبات، فيها يتحدث عن مبنى المدرسة واصفًا     

ومعرجًا على الجوانب التعليمية فى هذه المدرسة وبخاصة إياه بالشموخ وخالعًا عليه قيمة المؤسسات الكبرى 

رجوا فيها على مر األجيال ليصبحوا من رجال الجيش والطب لعبرى ومشيدًا بالخريجين الذين تخالتعليم ا

ية كعادته فى معظم المناسبة العادية إلى مناسبة قومية تاريخ يحول والشعر. ويحاول الترمان فى بناء القصيدة

  .قصائده
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، يفتتح الترمان القصيدة بوصف المبنى مكسبًا إياه شموخًا وخالعًا ١تحت عنوان (مبنى الجمنسياه)    

  عليه قيمة المؤسسات الصهيونية الرئيسية مثل الصنوق القومى.. يقول:

  فى ضاحية تجارية، مصرفية، مهمة.    

  .مكان يهرول فيه السماسرة أزواجاً  فى    

  يرتفع شامخًا على حين غرة.    

  كأنه بطاقة أعياد صهيونية.    

  كطابع بريد ضخم من نوع الصندوق القومى.    

ويتخذ الترمان من هذا الوصف مدخًال للحديث عن عظمة اآلباء الصهاينة الذين غرسوا هذا المبنى     

. لما يمور به من زحامكالوتد الراسخ فى هذا المكان المزدحم من المدينة والذى ال يبدو معقوًال لموقع مدرسة 

ستغراب لموقع المدرسة يعود الترمان بقارئه إلى الزمن القديم ليكشف له أن الموقع عندما أنشئت ومن هذا اال

  من الجنون.. المدرسة كان خاليًا وأن إقامة المدرسة فيه وهو هضبة مكشوفة كان ضرباً 

  الية حيث يقول:والمقصود الجنون العبقرى بالطبع. ويؤكد هذا المعنى لعبقرية الجنون فى فقرة ت    

  نعم، أن يبدأ الدرس برنين جرس    

  حيث ال مدينة وال شعب، فوض شاطئ عثمانى    

  وأن يجرى التدريس باللغة العبرية، حسب الساعة    

  الهندسية وجميع فروع الكيمياء العضوية..    

  ستغرابلهو أمر يثير اال    

  وقل ثانية، ألم يكن فى ذلك قبس من الجنون

  العضوىالهندسى الرياضى     

وبهذا تتحول المناسبة إلى مناسبة شعرية للحديث عن الجهود الصهيونية األولى لبناء أساس الدولة     

فى العهد العثمانى  ولترك اإليحاء لدى القارئ اإلسرائيلى المعاصر لكتابة القصيدة بأن ما يراه من مؤسسات 

له أقرب إلى حلم مجنون. وبالتالى فإن أمل فى النجاح وكان األمر ك هناك بدأ بجهد خاص حينما لم يكن
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األثر الناتج عن هذا التصوير يصبح أثر اإلحساس بالمجد والبطولة والعبقرية فى جهد اآلباء األول.. وهو 

يتجه إليه ويعبر عنه أنه  األثر الذى ال يترك الترمان لقارئه أن يتوصل إليه من اإليحاء الشعرى للقصيدة بل

  ث عن (عظمة األوائل).تعبيرًا مباشرًا بالحدي

وينتهى من هذا الحديث المباشر عن تلك العظمة إلى التأكيد على الصفات الفريدة والمشاعر الفريدة     

التى تتولى اليهودى وهو داخل بناء هذه المدرسة.. فهى مشاعر وصفات ال تأتى عبثًا بل جاءت تعبيرًا عن 

  عبقرية البناة األوائل.. يقول:

  ثًا.ختصار ليس عببا    

  ليس عبثًا الشعور الذى يثور والمرء     

  داخل هذا البناء الذى يمثل صفات فريدة     

  ختيار الموقع وليس عبثًا كما قلنا، كذلك ا    

  ختيار اللغة، وكذلك الزمن والطابعوكذلك ا    

  لم تكن هذه العناصر فى مكانها..    

  لكن المدرسة لم تتغير، وأصبحت ترفرف فوقه     

  للون األزرق واألبيضاألعالم ذات ا

بهذا يؤكد الترمان أثر العبقرية التى أنشأت المدرسة بطابعها وصفاتها الفريدة وهى العبقرية التى 

دحمت حوله عليه األعالم اإلسرائيلية وحتى از رفرفت لمدرسة قد بقيت بناء شامخًا حتى تجسدها حقيقة أن ا

لى المشروعات الجنونية الحمقاء. إن الشحنة التى يقدمها المبانى اليهودية.. فى حين أنه بدأ معزوًال أقرب إ

ى إطار الشحن األيديولوجى الصهيونى وٕاذكاء المشاعر ضية التعليم هنا تتجاوز القضية إلالترمان حول ق

  المتصلة به.

  غنائية لقانون التعليم اإللزامى

لترمان أن هذا القانون هو عتبر ااإللزامى بالمدارس، وا، أقر الكنيست قانون التعليم ١٩٤٩فى عام 

فاء بالمعانى التى ينطوى عليها هذا التشريع، نشر الترمان قصيدة حتلقوانين التى أقرها الكنيست، واأسعد ا

  ١وان (قانون التعليم اإللزامى)تحمل عن ٨/٧/١٩٤٩بتاريخ 
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جميعًا ع غنائى يتغنى بالحاضر الجديد الذى سينعم فيه األطفال اليهود وتأتى القصيدة فى طاب

بالتعليم ليخرج من بين صفوفهم شعراء جدد يحكون عندما يكبرون عن تجاربهم وهم يتجهون إلى المدارس 

على غرار ما فعل الشاعر حاييم نحمن بياليك عندما كان يكتب عن تجربته وهو طفل صغير تجهزه أمه 

  وتعدل هندامه وتزوده بالطعام لكي يتجه إلى الحيدر أى (الكتاب اليهودى).

منقولة عن بياليك يحكى فيها عن ذكرياته وهو صغير لينتقل فى لى فقرة يبنى الترمان قصيدته ع

  مستهل القصيدة إلى التغنى بيوم األحد التالى الذى سيبدأ فيه تطبيق القانون.. يقول:

  فى يوم األحد صباحاً 

  ستضحك الشمس فى سعادة 

  وسيسير كل طفل وطفلة ليطبقوا

  امىز لقانون التعليم اإل

  ستدق أقدامهم، ستدق فى سير نشط ومرح

  وفى يوم األحد صباحاً 

  ال نهاية له رسينبسط نو 

فتتاحية الغنائية يصف الشاعر مسيرة األطفال الجماعية وهم يحملون زادهم كما كان حال بعد هذه اال

حتفاء.. واالالترمان إلى منبر التحميس بياليك فى حقائب قماشية وهم يثرثرون.. ومن هذا الوصف يرتفع 

  يقول:

  وفجأة ستبدو الدولة الجندية كمعلمة شابة.

لطابع العسكرى التى طار الصهيونى، فالدولة ذات ايدمج الترمان الحدث التعليمى فى اإلوهكذا 

ليرسخ أثر التزاوج بين رة جديدة. صورة المعلمة الشابة.. الجندية ستبدو يوم األحد فى صو   ةيشبهها بالمرأ

  ى والواقع العسكرى الصهيونى .. ويعود الترمان إلى الروح الغنائية، يقول:الحدث التعليم

  وستغرد البالبل فى الدولة 

  بأصوات ترتفع وتنخفض 

  ومع كل األوالد المتجهين إلى المدرسة 

  يسير بياليك الصغير 
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يك الشاعر والشاعر هنا يتوقع أن تؤدى المسيرة إلى تفتح المواهب الصغيرة، فبين األطفال يوجد بيال

عندما كان يذهب إلى حيدر أو كتاب زلمان شازار الذى  سينمو مع األيام ليكتب عن مشاعره الصغير الذى

كان يشغل وظيفة وزير التعليم عند صدور القانون، والحدث التعليمى عند الترمان يكتسب قيمة عليا، فهو 

وعات علمية وفنية تشغل عقولهم الذى سيحمى األطفال اليهود من الضياع بعد أن أصبحت لديهم موض

  وأوقاتهم.. ليعود مرة أخرى إلى الطابع الغنائى المسيطر على القصيدة.. يقول:

 أى لحن خفى مستور    

  يهز قلب األمة..   

  إنها توقع على قانون المدارس     

  وعيناها ال ترى من شدة النور ودموع الفرح    

إطار رؤيته الصهيونية لتاريخ المعاناة فى أوروبا.. وال ينسى الترمان أن يضع الحدث التعليمى فى     

  ليدمج الحدث فى قالب أيديولوجى..

  وسنقول ليس بين األمم أمة أخرى     

  رتفع كصدى للمحاور والنحيب ا    

  صوت طفل يتعلم ألف باء

وهنا يصبح قانون التعليم عند الترمان إجابه تحد وصدى لم يحدث مثله فى تاريخ أى أمة أخرى      

  عتبار القانون أسعد قوانين الكنيست، فيقول:ة حماسة خطابية مفهومة. وينتهى باللمعاناة.. وهى حال

  ونضيف تقييما صحيحاً 

  إنه ال يوجد قانون أسعد من هذا القانون 

  من بين جميع القوانين التى مرت وصادقت     

  عليها جمعية الكنيست     

  لى مدارسهم فى تعظيم، فيقول:ليختم بفقرة تصور حركة األطفال الذاهبين إ    

  واليوم يوم األحد فى الصباح    

  واليوم يوم عظيم ومجيد    
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  فأقدام األطفال فيه ستدق بالصنادل واألحذية والقباقيب.    

  وتنتهى القصيدة بهذا اإليحاء الحماسى الذى يحول حركة األطفال إلى إيقاع موكب عسكرى.    

  رابعًا: رؤية الترمان لقضايا التنمية

ضوعات المتصلة بعملية حتلت مكانة مهمة فى أعمال الترمان الشعرية المو من الموضوعات التى ا    

قتصادية والخدمية وٕانشاء الصناعات وبناء البنية األساسية للدولة كتشييد الطرق ومد التنمية االجتماعية واال

هذه األشعار عن سجل  خطوط المواصالت، وسداد ديون الدولة وما إلى ذلك من أنشطة تنموية، وتكشف

تعامل معها اة اليومية فى هذه المجاالت، وقد إخترنا عدد من القصائد التى تبين المجاالت المتعددة التى يالح

ستحداث حالة معنوية عامة من الفخار بأعمال البناء والتشييد األيديولوجى وا الترمان فى إتجاه الشحن

  لطريق من خالل بذل الجهود وتحمل التضحيات الالزمة.والتصنيع وتشجيع المجتمع على مواصلة هذا ا

  جات -العودة إلى التاريخ مع خط تل أبيب

الصناعية ر خط أتوبيسات منتظم بين تل أبيب وبين مستوطنة جات يسي، بدأ ت١٩٤٥فى عام     

شعرية ، وفى اليوم التالى جاءت إستجابة الترمان ال١٤/٩/١٩٤٥فتتح الخط  فى الواقعة فى النقب. وقد ا

س مفهوم اإلرث التاريخى اليهودى لتظهر الحفاوة وتتخذ من الواقعة البسيطة مناسبة لشحذ همم اليهود وغر 

  ستخدام التراث القديم.با لفلسطين

ماسية الذين يترصدون حإن تجربة الترمان الشعرية أقرب ما تكون إلى تجارب كتاب المقاالت ال    

  لقوى الجماهيرية وحفزها لمواصلة طريق البناء.الوقائع من أجل مواصلة عملية الشحن ل

يستخدم الترمان تكنيك اإلفادة اإلخبارية فى مطلع القصيدة لينبه  ١جات ) -فى قصيدة (قف تل أفيف    

فتتح خط أتوبيسات منتظم بين تل أبيب وجات) وبعد ذلك يشرع فى لقارئ إلى الموضوع فيورد عبارة (اا

الخبر متدرجًا فى التعبير عن إدراكه لكون الحدث حدثًا عاديًا ال يمثل فى صياغة تجربتة الشعرية حول هذا 

عالم اإلتصاالت فتحًا كبيرًا. فهذا الخط ليس خطًا للمواصالت عبر المحيط األطلنطى ليصبح حدثًا فى حياة 

ر عن العالم يستحق أن يثير الشعر ويحرك الشعراء، لكن الشاعر على إدراكه لضآلة هذا الخط، فإنه يعب

  تصميمه على التوجه إليه بقصيدته.

  خطًا عبر األطلنطى ليس إنه    

  أوجه إليه قصيدتى  لكنى    

                                                            
  .٣٧٢، ص ١٩٧٣أت ھكبوس ھمؤحاد، الجزء األول، ھوتس الترمان ناتان، العمود السابع،  ١
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  جات –إلى خط تل أبيب     

  نفتاح على الحماس والحفاوة بالخط..هنا تبدأ التجربة الشعرية فى اال ومن    

  إنه مازال بعد شابًا.. باألمس فقط كان مولده

  لكن آيته أغلى من الذهب      

  هناك أمر جديد، أيها األخوة، تحت الشمس    

  ب المنيعتحت شمس النق    

بهذا التكنيك الخطابى يبشر الشاعر بالحدث البسيط المنشور فى اليوم السابق بأعمدة األخبار، ليميل     

  ريخية على رأسه.....قيمة الحدث تمهيدًا لوضع هالة تافى الفقرة الشعرية التالية نحو تصعيد 

  هذا الخط ستنمو والحركة على    

  إنه قائد األمة.. نعم أيها األخوة    

  قع من يصوغاإنه اليوم فى الو     

  ققوانين الحركة على الطر     

ط األتوبيسات وتشحن القارئ باإلحساس عدها لتستحدث الجذور التاريخية لخوتأتى الفقرة التالية وما ب    

  التاريخى..

  إتصاالت. تبطة مع هذا الخط بوشائجالقدم مر  وعلى وجه العموم، فإن األمة منذ      

  لينتقل إلى حدث كبير، حدث المعركة بين داوود وجوليات الفلسطينى..

  حتى الصبى داوود نزل ذات مرة    

  جات –على خط تل أبيب     

  وكذلك صعد من بين الفسطينيين جوليات    

  جات  -على خط تل أبيب     

د على أهمية الحدث قالب تاريخى لتعود إلى التأكي وهنا تصل القصيدة إلى قمة التعبير الحماسى فى    

  متدادًا تاريخيًا لجذور قديمة..واعتبار الخط ا

  والمعنى أن الصلة حية     
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  ومن قديم وهى قائمة وثابتة    

  وكل ما كان واجبًا سادتى،    

  أن نحوله إلى خدمة منتظمة    

  

  تمجيد الصناعة اليهودية

ونية ثم بجهود الدولة إلنشاء صناعات مدنية وعسكرية وتحويل إهتم الترمان بجهود الحركة الصهي    

ام وخلق طبقة عاملة قتحى قوة عمل صناعية تطبيقًا لمبدأ االمهاجرين اليهود من مختلف أنحاء األرض إل

رنا من بين قصائده قصيدتين يحتفى فى األولى بالصناعة العسكرية وفى الثانية بالصناعة يهودية. وقد اخت

  المدنية.

  لصناعة العسكريةا

فيها بين صور المطارق والسنادين واللهب وألواح  ، نشر قصيدة حماسية يمزج١٩٥٢/ ٢٥/٤فى     

فى المصانع من أجل إنتاج أدوات  من أفريقيا وأوروبا وهم يتالحمون الفوالذ وبين صور اليهود المهاجرين

ناعات العسكرية. وجاءت القصيدة تحت الحرب الصهيونية ليوجه حماس قرائه فى إتجاه التصنيع وٕانشاء الص

يفتتح الترمان القصيدة بصورة موحية بالبطولة والحماس للعمال  ١ن (صورة من الصناعة العسكرية)عنوا

  المندمجين فى تشكيل ألواح الصلب إلنتاج جهاز عسكرى.. يقول:

  ر فى جلبة متتابعة وقفوا وسط لمعان يطق بالشر     

  رق ووجوههم تلمع بالهباب والع    

  وجميعهم متجهون إلى ناحيه واحدة    

  وشريحة من الحديد الوردى تلتهب    

  حديد يكاد يكون شفافًا بفعل النار

  بكماشة طويلة  يد تتناولها يد من

  ويضع كل رجل لوح الحديد على مطرقة أمامة 

                                                            
  .٤٥٤ -٤٥٢ياه ھتسفائيت، العمود السابع، الجزء األول، ص سعتموناه من ھت  ١١
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  وتنزلق مطرقة هابطة من السقف     

  فتمس اللوح مسًا خفيفًا     

  د ومن خط إلى خطليسير اللوح من يد إلى ي    

  ليأخذ صورته..    

  جهاز حربى    

تفية بمشهد التصنيع العسكرى، ينتقل الترمان إلى صب المشهد ومن هذه االفتتاحية الحماسية المح    

فى إطار صهيونى فيصف العمال اليهود المتحدين حول الفوالذ واللهب ليبين أصولهم ومواطنهم التى هجروها 

  . يقول:ليلتحقوا بالمشروع الصهيونى

  وعلى محيط الدائرة صفوف،     

  صفوف من الصناعيين يعلمون وأجسادهم منحنية 

  ينظرون إلى نور اللهب الشديد    

  إنهم يهود من طرابلس، من تركيا    

  من صنعاء وليبيا    

  من صوفيا وياس    

  بعضهم حليق الذقن وبعضهم ملتح    

ندماج فى الفقرة صهيونى لينتج صورة االفى إطار  على هذا النحو يتم دمج مشهد العمل الصناعى    

  التالية السالح العبرى الصهيونى، يقول:

  وبأيديهم التى ترتفع فى غضب     

  ق وأزيز المخارطوبطرقات المطار     

  تقوم صناعة السالح العبرى     

  التى نشأت سراً     

لى أن الصناعة العسكرية شارة التاريخية إالترمان يختم الفقرة التى تمثل قمة القصيدة باإلونالحظ أن     

اليهودية نشأت فى ورش سرية فى فترة اإلنتداب البريطانى ليمنح الفقرة إحساسًا بالعمق التاريخى والكفاح 
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السرى.. ليعود فى الفقرات التالية إلى التغنى ببطولة هؤالء العمال الذين يعيشون فى حرارة األفران ويستنشقون 

ستيعابهم كمهاجرين أمر صعب وأنهم يمثلون نقطة يقال عند البعض إن اء ومع ذلك الهباب ويقومون بالبنا

ضعف فى البناء الصهيونى لينهى القصيدة بفقرة يعلى بها من شأن العمال هؤالء العمال المهاجرين ومن 

  التجربة اليهودية فى صناعة السالح.. يقول:

  عندما رأيت اليهودى القادم من أفريقيا منحنيًا     

   على القاعدة

  ليحمل لوح الحديد ذى العين الحمراء     

  ليسلمه بالكماشة إلى يد مهاحر جديد من البلقان    

  رأيت عظمة هذا الشعب منقوشة على األحجار.    

اريخية وبناء عسكرى ودمج لتنتهى القصيدة وقد حولت مشهدًا مألوفًا فى مصنع أو ورشة إلى قيمة ت    

  العمل العبرى وبناء دروع للدولة اليهودية. ستيعاب للمهاجرين فى إطار قيمةيهودى وا

، كتب الترمان قصيدتة ١٩٥٨وفى مناسبة وضع حجر األساس لمصنع نسيج فى مدينة ديمونة عام     

  .١(إنتاج ديمونة) يحتفى فيها بهذه الصناعة ويصوغ حماسه لها فى إطار تاريخى تحت عنوان

صطناع إطار ى فلقد لجأ الشاعر من أجل اى يهودوبما أن صناعة النسيج ال توحى بتاريخ بطول    

ختالف مة فى حياة البشر للمنسوجات على اتاريخى للقصيدة إلى الحديث المطول عن األهمية الكبرى والدائ

تقاط التفاحة طلبًا للغذاء إن التاريخ البشرى الذى يبدأ بال غيرها.القطنية أو  واء تلك الصوفية أوأنواعها س

ة النسيج اإلسرائيلية الوليدة. بح هو اإلطار الذى تتحرك فيه صناعالعابرة للقارات يص وينتهى بإنتاج الصواريخ

لحاجته من الطعام مشيرًا  لتى تولدت لدى اإلنسان فور إشباعهالبحث عن الكساء هو الحالة الثانية ا كان فلقد

  حة المحرمة يقول:بذلك إلى قصة آدم عليه السالم وشعوره بالحاجة إلى ستر عورته بعد أن أكل التفا

  لقد كانت الحاجة إلى لكساء العريان    

  هى الدافع األول الذى شعر به اإلنسان    

  بعد أن أكل التفاحة     

  وفى الواقع، فلقد كانت مهنته البكر    

                                                            
  .١١٣- ١١١توتسيرت ديمونه، العمود السابع، الجزء الثانى، ص   ١
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  هى مهنة النساج والخياط    

األرضية من  وبما أن هذه المهنة هى باكورة مهن اإلنسان، وبما أن حاجة اإلنسانية لها شاملة للكرة    

خترع لن تتقادم مهما طال الزمن ومهما استغناء عنها وهى كندا، فإن اإلنسان  لن يستطيع االالهند وحتى 

  اإلنسان من مستحدثات. يقول:

  إن هذا إنتاج سيصمد حتى بعد أن يتقادم    

  الصاروخ عابر القارات ويمضى ويصبح صاروخًا سابقًا.    

فى اآلفاق وأن يقتحم الفضاء وأن ينقل أفكاره عبر الالسلكى، فإنه ستطاع اإلنسان أن ينفذ ومهما ا    

  سيظل فى حاجة  إلى هذا المنتج يقول:

  بمعنى أنه حتى إذا حلق اإلنسان    

  وأبعد إلى نهاية الفضاء

  قفال أسرار الكونووسع حدوده بالنهاية وحطم أ

  فإنه رغم كل هذا سيظل فى حاجة إلى سروال

حجر أساس لمصنع لم يبدأ فى اإلنتاج بعد إلى مناسبة كونية عظمى  وهكذا تتحول مناسبة وضع

يتغنى فيها الشاعر بهذه الصناعة التاريخية الممتدة منذ األزل إلى األبد فى عمل اإلنسانية لينتهى الشاعر 

  من كل هذا التاريخ الكونى إلى اإلحتفاء بصناعة النسيج فى ديمونة مشيدًا بإنتاجها يقول:

  ندما ستجرى الخيوط فإنه ع لذلك

  زل آالت النسيج  وتغ

  لتخرج بسرعة كل األقمشة الجميلة،

  الزرقاء والصفراء

  والمزينة بالورود للجميع مثل البستان 

  ألن يكون واضحًا للجميع أن عمل يد ديمونة 

  يجمل الدولة ويزينها
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موضوع صغير خى ليصطناع إطار تار إثارة الحماس فى قرائه من خالل ا إن قدرة الترمان على

  عتباره شاعرًا قوميًا عند العديد من النقاد اإلسرائيليين.ضع حجر أساس لمصنع هى التى تبرر اكو 

  الشعر والخدمات الطبية

يونى بكل مؤسساته السياسية والتعليمية والزراعية هستيطان الصالشعر لتمجيد اال ستخدم الترمانا

م غرابة أن ات الطبية التى أنشأتها الحركة الصهيونية رغوالصناعية كما نرى فى هذه الدراسة. وحتى الخدم

ما تحويه من أسماء أدوية وأمراض وأجهزة تشخيصية وعالجية. ففى ذكر مرور تكون موضوعًا لقصيدة ب

أربعين عامًا على إنشاء صندوق المرضى (كوبت حوليم) الذى يمثل مؤسسة عالجية لليهود تمد خدماتها 

تحت عنوان(طريق  ٢٦/١٢/١٩٥٢سرائيل، كتب الترمان قصيدة نشرت فى الطبية إلى جميع أنحاء إ

والممرضات فى عالج المرضى اليهود  . وتأتى القصيدة فى إطار تمجيد الدور الذى يقوم به األطباء١ادة)العي

  وتضميد جراحهم.

لطب ابة موضوع ايفتتح الترمان القصيدة بفقرة يعبر فيها عن إحساسه الشخصى وٕاحساس القارئ بغر 

  اول الشعرى.والعالج على التن

  يقول:

  ليس للشعر صلة مباشرة

  بهذا المجال مجال المشروع الذى حان يوبيله وعيده

  والشعر ليس صديقًا قديماً 

  مع الفرحة القديمة

  ومع الحقوق الكاملة آلالم النسا واللومباجو

ر متقدمة نحو هدفها فى ورغم هذا التعبير عن غرابة العالقة بين الشعر والطب فإن القصيدة تسي

  درجة من الفكاهة التى تجعلها مستساغة لتمجد ذكرى المشروع العالجى الصهيونى . يقول:

  صحيح أن القصيدة، تأتى فى بعض األحيان

  وقوافيها تعرج

  نًاوعلى حين غرة تشعر بنغزة فى جنبهاوأحيا

                                                            
  .٤٣٧ -٤٣٤نتيف ھمبرأه، العمود السابع، الجزء األول، ص   ١
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  ولكنها تتجه اليوم إلى كوبات حوليم (صندوق المرضى)

  ج.. (بل لموضوع محرج بعض الشئ)ليس لطلب العال

الترمان إلى أن موضوع القصيدة ال يقف عند حدود الحديث عن العالج  وفى الفقرة التالية ينبه

ستيطان، وهكذا يكون قد وضع االوالمؤسسة الطبية بل أنه يتسع من خالل الحدث الطبى إلى تناول تاريخ 

  شحنة صهيونية وزودها بجذور تاريخية، يقول: ستخدام المناسبة لخلقاالحتفال فى إطار تاريخى وا

  اليوم تنوى القصيدة ألن تتحول وتجول

  فى خط أكثر شموًال.. ينطوى بالصدفة 

  على بعض الطب

  ستيطانوبعض من تاريخ اال

  وبعض من الماضى الجدير بإحياء ذكراه 

  سم بلدتين فى فلسطين)وجنين (ا مثل السكون بين شاطاه

  فى وادى العين ومثل كشك العالج األول

  ومثل ذلك الجيش من حبوب الكنين

  الذى صمد فى القتال ضد السماء واألرض 

لوجى صهيونى يشيد ويذكر إلى منشور سياسى أيديو وهكذا تتحول القصيدة مرتكزة على مناسبة طبية 

إلى جيش ستيطان فى الوديان والقرى العربية وتحول حبوب الكنين المستخدمة فى عالج المالريا بجهود اال

نتصار عليها . وبعد ذلك يأتى لمحاربة السماء واألرض وتحقيق االصهيونى ينطلق من كشك العالج األول 

  دور األطباء والممرضات وتخليد جهودهم فى البناء الصهيونى. يقول:

  ومثل الممرضة ساهرة الليالى

  تالزمهم الوحدة بال هالة مجد وال تاج

  ل فى أرض إسرائيلمع بعث جي

  تاتو كوب ومع الحقنة والترمومترمع س

  تلك الممرضة فى لباسها األبيض كأنها فى مالبس الزفاف 
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  سمها فى التاريخ وال وصفها لم يرد ا

  غير أن الحمى الصفراء على سبيل المثال 

  التى كانت فى هذا الوادى تحولت على يديها إلى تاريخ 

هم كرفاق للطبيب والممرضة طبية ليصور الوهكذا يستخدم الترمان أسماء أدوات التشخيص والعالج 

اللذين يسهران بدون رفقة سوى رفقة هذه األدوات، والذين يقضون على األمراض ويحولونها إلى مجرد تاريخ 

  سابق ال وجود له فى الحاضر رغم أن أسماءهم ال ترد فى التاريخ وال أوصافهم.

تاريخ اإلستيطان من خالل سجله الشعرى  إن الترمان بهذا التعبير الشعرى يدخل هؤالء إلى صفحات

  ويحول المناسبات التى تبدو عادية إلى حدث صهيونى حماسى.

  

  

  الدور المدنى للجيش فى التنمية

يحتفى ناتان الترمان بالجيش اإلسرائيلى ليس فقط فى مجال العمل العسكرى والحربى بل كذلك فى 

ة كمجاالت التعليم العبرى للجنود أو فى المجاالت األعمال المدنية التى يؤديها سواء فى مجاالت منتظم

يلية المسماة ينات كانت معسكرات المهاجرين التأهالطارئة التى تستوجب تدخل الجيش. فى مطلع الخمس

ندماج فى حياة وتقديم الخدمات لهم وتأهيلهم لال لرعاية المهاجرين الجدد دعم معباروت فى حاجة إلى

  المجتمع.

مهور لدعوات التطوع لرعاية سكان المعباروت، أصدرت هيئة األركان أمرًا إلى وفى ضوء تجاهل الج

قتصاد وتأهيل عسكرات من نظافة وعالج وٕادارة االالم الجيش بتولى أعمال الخدمات فى هذهعدد من وحدات 

يها يشيد ف ٢٤/١١/١٩٥٠اريخ الترمان المناسبة، فنشر قصيدة بت المهاجرين فى مجاالت العمل. ولم يتجاهل

عتباره دورًا بطوليًا إضافيًا وينحو بالالئمة على الجمهور الذى يش وينظر إلى هذا الدور المدنى بابدور الج

  أصيب بالالمباالة تجاه واجب دعم المعبارات.

  الجيش فى دور المرضعة
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. فى مطلع القصيدة يسجل الترمان أنه ١ت)وان (الجيش لمساعدة المعبارو جاءت القصيدة تحت عن

ير المعتاد أن يمجد الجيش منذ قديم الزمان لغير أعمال البطولة العسكرية وأن العادة لم تجر على من غ

د ومداعبتهم فى غياب أمهاتهم، ليترك أثرًا بأن هذه األعمال فى ح تمجيده ألعمال الطهى ورعاية األطفال

 ليخرج من حالة الالمباالة جمهور ترام وأنها تستحق أن تكون قدوة للحذاتها أصبحت تستحق التمجيد واال

  تجاه واجبات رعاية المهاجرين الجدد. يقول:

  عن أمجاد الجيوش فى دروعها وتروسها

  كتبت معظم قصائد البطولة منذ أيام طروادة 

  فكيف يمكن أن ننشد الشعر عن جيش وهو

  يتمنطق بالمريلة

  وبالمغرفة

  عصيدة من الكاكاو والسميط

  كيف ننشد لجيش بينما نقباؤه 

  حشد يعرف الزئير بملء الحلق  وهم

  يؤمرون بالقيام بأعمال رعاية الطفولة 

  وبأن يرضعوا تقريبًا األطفال رضاعة فعلية؟

  أو أن يمسكوا بالخيط واإلبرة (بقلب مثقل)

  بدًال من األم التى خرجت إلى السوق

  وأن يعطوا شواربهم بأمر هيئة األركان 

  ليلعب بها األطفال الرضع وينتفوها

ؤل الممزوج بالفكاهة لتترك أثرًا إيجابيًا بأهمية األعمال افتتاحية التى تقوم على التسعد هذه االوب

التأهيلية للمهاجرين، فإنه فى الفقرة التالية يسجل أهمية هذه األعمال وأنها ال تقل أهمية عن العمل فى 

  الجبهة بل هى أعمال فى جبهة فعلية ذات حيوية للمجتمع.. يقول:

                                                            
  .٤٤٣ - ٤٤١اروت، العمود السابع، الجزء األول، ص ھتسافا لعزرات ھمعب  ١
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  ة الشعر لن يحركها مثل هذا المشهد أن إله

  إلنشاد أشعار ملحمية ونفخ أبواق المعارك

  ولكنه على الرغم من ذلك، فإن هذا المشهد 

  ية ينطوى على بيان مثير ملمن الناحية الع

  حتل الجيش ثانية مواقع فى الجبهةفلقد ا

  وها هو ثانية يقف األول على خط الصمود

يش قبل الجمهور للقيام بدعم معسكرات المهاجرين عمًال فى مصاف وهكذا يعتبر الترمان تقدم الج

جبهة تجميع  شديدة الحيوية فى إطار األيديولوجية الصهيونية وهىوف فى الجبهة. فهو عمل على جبهة الوق

ى الشعب لت). ومن هنا يعود الترمان إلى إثبات فضل الجيش الذى تقدم عندما تخيو و المنفيين (كبوتس هجل

  ة األيديولوجية الحيوية.. عن المهم

  ألن الجيش قال: إذا كان الشعب ال يتحرك

  فسأحنى كتفى الحمالة مرة ثانية

  كنت درعًا للدولة ألنه كما

  سأكون لها أمًا وغسالة فكذلك

نتقلت إلى تأكيد بطولة الجيش فى الحرب وفى السلم على الجبهة الخارجية وبهذه النبرة التى ا  

قل الترمان إلى مهمة الشحن والحفز وتحريك الجمهور إلى اإلقتداء بالجيش فى تنفيذ والجبهة الداخلية، ينت

زالت ستجابة الجمهور ماأنه يالحظ أن امهمة (جمع المنفيين) وتأهيلهم للدخول إلى المجتمع على الرغم من 

  مترددة كسولة.. يقول:

  وبينما الجيش يقوم بالرش والتجفيف والحفر

  والرعاية  وتهوية الفرش والعناية

  فإن هناك شعورًا بأن شيئًا ما ينتعش بهواء جديد

  داخل نفوسنا فى األعماق

  ان شيئًا ما يتحرك فى نفس الجمهور
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  بتمهل وتردد

  ولكن ربما كان المعنى أن التغيير على األبواب

  الجيش فى دور المعلم

 يةعليم اللغة العبر ناحية وبتالمدنية من   هتمام الترمان بدور الجيش فى األعمالفى إطار ا  

ة هتمامين وتصور جهود الجيش فى تعليم جنوده اللغية أخرى، يكتب قصيدة تمزج بين االمن ناح ونشرها

  عتبارها مهمة عسيرة يعانى خاللها الجنود والمعلمون على حد سواء.العبرية التى تصورها القصيدة با

. يفتتح الترمان القصيدة بفقرة ١رسة)اتحت عنوان (الكتيبة الد ٢١/٨/١٩٥٣نشرت القصيدة فى 

وعية والثقافة التابعة للجيش فى مجال التعليم ويخبرنا أن إلى الجهود التى تبذلها شعبة الت إخبارية تشير

م اللغة العبرية موضحًا أن بعض سيم جنودها إلى فصول دراسية لتعلقصيدته تدور حول كتيبة مدفعية تم تق

  يسبق لهم كتابة أى لغة. هؤالء الجنود من األميين الذين لم

 ور الفصول الدراسية وما تعكسهفى الفقرات األولى يقدم وصفًا عامًا لألكشاك الصفيح التى تقوم بد

على الجنود التالميذ من حرارة قائظة فضًال عن وصف المناضد التعليمية المتواضعة وال ينسى الترمان 

ود التالميذ هم لفيف من أسباط الشعب الذين عادوا كالعادة أن يصب المشهد فى إطار صهيونى فهؤالء الجن

من المنفى جلسوا أمام المعلم الذى يدوى صوته فى عناء وهو يعلمهم كيف يكتبون الحروف العبرية وكيف 

يقسمون الكلمة إلى مقاطع لتسهل عليهم قراءتها حتى تحين اللحظة التى يكتشف فيها الجندى بعد مكابدة 

كتشاف قدرته ويسترخى بجسده إلى ن يفهم محتواها، فيتواله الفزع الرأ جملة كاملة وأوعناء أنه يستطيع أن يق

  ع.و فز مالخلف فى حالة من الصمت كال

  وعندما تتوحد الكلمات فجأة 

  فى جملة مفاجئة مستديرة وواضحة

  كان القارئ يشعر بالراحة ويصاب بالدهشة 

  عره إلى الخلف صامتًا كمن أصيب بالذويسند بدن

الترمان العملية التعليمية ممزوجة باإلطار العسكرى حيث يتعرف الجنود على حركات الضم ويصف 

ثنين وعشرين حرفًا دون أن يفقدوا إتصالهم ية األبجدية العبرية المكونة من اوالفتح والكسر ويحفظون بطار 

  ستخدام بطارياتها..س يتعلمون فيها إدارة المدفعية وابدرو 

                                                            
  .٤٧١ - ٤٠٥ھجدود ھلوميد، العمود السابع، الجزء، األول، ص   ١
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  تيبة هكذا تعلم كل أفراد الك

  مع لمعان الزيت والفوالذ

  سكتت مدافع الكتيبة صمتًا يدعو إلى الدهشة 

  غير أن تعليم المدفع لم يلغ

  المعرفة  انًا فإن المدفع وحده هو الذى يطلقوأحي

  غير أنه هنا يسلم لفترات مؤقتة

  ساعات التدريب لتلك البطارية

  ثنين وعشرين  المحترقة والقديمة المكونة من ا

  ريًا، لكى تعبر عن صوتهاحرفًا عب

ومن هذا الوصف المزجى بين التدريب العسكرى على المدافع والتعليم العبرى للحروف والكلمات 

  ينتقل الترمان إلطالق التمجيد لدور الجيش الذى يجمع بين العمل العسكرى ودور المعلم.. فيقول:

  من المركبات الحديدية يراقب الجيش الطريق

  الطائرة المقلعة وكذلك من خالل هدير

  لكن ما أحسن أنه ظهر، وعلى حين فجأة..

  وقت الضرورة.

  كذلك فى صورة شخصية المعلم العبرى

  سداد ديون الدولة لليهود

الشحن التى تميز  ود والشئون المالية بنفس روح الحفز متدت أشعار ناتان الترمان إلى مجال اإلقتصاا    

بمناسبة بيان أصدره الكنيست بأن الدولة سترد  ١ان الدولة)دتة تحت عنوان (ديو نشر قصي .سائر أشعاره

والتى  التى تربط بين يهود العالم وبين دولة إسرائيل لم. وفيها يركز على إبراز الوشائجديونها إلى يهود العا

  نهالت بموجبها المساعدات المالية اليهودية على الدولة.ا

                                                            
  . ٢٦٢ - ٢٦٠حوفوت ھمدنياه، العمود السابع، الجزء األول، ص   ١
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د هذة المساعدت وأنها تعتبرها ديونًا رغم أن من وفى القصيدة يؤكد الترمان أن الدولة ملتزمة بر 

إن القصيدة تمثل صورة غنائية يحاول الترمان من خاللها التغنى بموقف  قدموها منحوها على شكل هبات.

متبادل من العون ورد الجميل بين يهود العالم ودولة إسرائيل ويتخذ من هذه الغنائية مناسبة لشحن النفوس 

  قتصادية العامة. تقول الفقرة األولى:المستقبل االقتصادى للدولة فى إطار األزمة اال لثقة فىفى الدولة با

  ستعيد الدولة الدين، بالتأكيد ستعيده،

  فال داعى ألن نقلق

  إنها ستعيده كامًال إلى جميع من يساعدونها

  إلى اليهود فى نيويورك، إلى اليهود فى شيكاغو

  فى باناما، فى تشيلى 

  عالم،فى كل أنحاء ال

  إنها ستعيد، وهى تعلم كم هو ضخم مبلغ المال

  إنها تعرف جيدًا، أنها ال تتخيل

بعد هذه الفقرة التى يؤكد فيها العزم على إعادة الديون ينتقل إلى كيل المديح ليهود العالم الذين قدموا 

  العون رغم سوء أوضاعهم يقول:

  إن الدولة ستتذكر أن اليهود كانوا عونًا لها

  رغم من األوضاع وجنون الغالءوعلى ال

  فقد قدموا المساعدة عن طيب خاطر

  وبالتأكيد ليس أقل مما قدمته الشعوب األخرى.

حول قتصادية فيلدولة الذين يمرون بدورهم بأزمة ازر سكان اان الشاعر ينتهز الفرصة ليشد من أوك

  يهود الخارج إلى يهود الداخل. يقول:مجرى القصيدة من الحديث عن 

  ولة إسرائيل ستشكر أيضًا جمهور سكانهاإن د

  بقدر طاقتها وقوتها

  من مثلها يدرك ضخامة وحجم دينها
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  للساكنين والمقيمين داخلها

فتتاحية عن يهود الداخل يلتفت الترمان إلى شرائح السكان المقيمين ليقدم لهم التشجيع وبهذه اال

  والحفز على مواصلة أدوارهم يقول:

  ح من أجلها ليل ونهارلرجل األعمال الذى يكد

  للمنتج الذى يستثمر رأسماله فى الدورة المالية

  للموظف، للعامل، لربة البيت.

  لألديب الذى يكتب لها هذه األغنية الشعرية

  للمصدر، للمستورد، للتاجر الكادح

  نتظارهم للسدادإلى جميعهم، جميعهم، فى ا

  تحنى الدولة رأسها، فمن مثلها يعلم 

  لم تعطهم شيئاً  إنها فى الحقيقة

اإلقتصادية من خالل حديثه عن معاناة  زمةويؤكد الترمان روح الحفز على الصبر والتحمل لأل

  الجمهور وهمسه حول هذه المعاناة. يقول متحدثًا إلى الجمهور:

  إن صبرهم لم ينفذ

  ولكن فى العالنية وفى السر

  يشيرون إلى أن الدين قد تعاظم

  لشارعإن الدولة تكاد تخشى عبور ا

  بسبب نظرات العتاب القاسية من الجمهور

ومن هنا يعود إلى نبرة الطمأنة والتأكيد على قدرة الدولة على رد ديونها لليهود فى الخارج ورفع 

  األزمة عن اليهود فى الداخل. يقول:

  ى الجميع، فال نقلقإنها سترد، سترد إل

  لجميع سكانها ولجميع من يساعدونها

  ولليهود فى شيكاغولليهود فى نيويورك 
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  وفى باناما وفى تشيلى 

  وفى كل العالم

ليختتم قصيدته بتحول درامى حاد كأنه ينحو بالالئمة على كل من يتوقع من يهود الداخل والخارج 

ديونها وتتردد عبارات  ليوم الذى تستطيع فيه أن  تسدد أن يسدد له دين أو تضحية قدمها. ذلك أنه فى ا

  ا بالسداد فإنها لن تسمع هذه العبارات ألنها..التحية نحوها لقيامه

  ستقف أمام أولئك الذين رقدوا فى مكان ما 

  والذين لهم وحدهم لم تكن مدينة بشئ 

  ألنهم لم يعطوها سوى أرواحهم

سترداد ما قدموه من أموال فى ًا صادمًا ألولئك الذين يتوقعون انقالبية يقدم الترمان أثر بهذه الخاتمة اال

ن قدموا أرواحهم ال يحصلون على شئ.. ليترك الشاعر فى نفس القارئ شعورًا بالخجل من حين أن م

  لبة بمقابل لما قدم. االمط
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