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المستخلص

في شعر  الشعري  بهام  اإلإ البحث  هذا  يتناول 

استخدم  حيث  زاخ،  نــاتــان  اإلسرائيلي  الشاعر 

التعبير عن  في  كـــاأداة شعرية  بــهــام  اإلإ زاخ  ناتان 

بهام لديه اإبهام المكان  اأفكاره. وكان من صور اإلإ

وقد  والتصرفات.  الوصف  اإبهام  و الزمان  اإبهام  و

تتمثل  التي  التناص  ظــاهــرة  زاخ  نــاتــان  استخدم 

اأفكار من سياق  اأو  اأو جمل  اإدراج كلمات  في 

اإلثــار  مــن  ليفيد  فــي شعره  معين  ادبــي  اأو  ديني 

الــنــص  الـــمـــاأخـــوذ مــنــه عــلــى  ــنــص  ال ــتــي يلقيها  ال

بهام  اإلإ من خالل  زاخ  تمكن  وقد  له.  الماأخوذ 

من تمييع شخصياته لتصبح كاأنها اأي شخصية 

سرائيليين، ومن التعبير عن حالة  في المجتمع اإلإ

اإلنكار واإلغتراب التي يمر بها.

الكلمات المفتاحية:

اإبهام- اإنكار- اغتراب- تناص.

* * *

Abstract

This research deals with the poetic thumb 

in the poetry of the Israeli poet Natan Zach, 

where Natan Zach used the thumb as a po-

etic tool in expressing his ideas. Among the 

forms of the thumb, he had the ambiguity of 

place, the ambiguity of time, the ambiguity of 

description and behavior. Natan Zakh used 

the phenomenon of intertextuality, which is 

the inclusion of words, sentences, or ideas 

from a specific religious or literary context 

in his poetry to benefit from the effects that 

the taken text taken has on the written text. 

Through his thumb, Zach was able to dilute 

his characters to become as if they were any 

character in the Israeli society and to express 

the state of denial and alienation he was go-

ing through.

Key words:

ambiguity - denial - alienation - intertex-

tuality.
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المقدمة

بـــهـــام بــصــفــة عــامــة هـــو عـــدم الـــوضـــوح اأو  اإلإ

الغموض، وهو اأداة شعرية يمثلها كثيرا ناتان زاخ 

التالعب  من  يتمكن  وباستخدامها  شعره،  في 

اأغراضه  لخدمة  المواقف  وتطويع  بالشخصيات 

بهام ليست قاصرة على شعر  الشعرية، وظاهرة اإلإ

زاخ ولكنها موجودة في كثير من قصائده، ويبدو 

المدرستين  بتاأثير من  بهام جاء  اإلإ اإلى  الميل  ان 

التعمق  من  كنتيجة  واأيضا  والسوريالية،  الرمزية 

في دراسة الكتاب المقدس، والتاأثر بشكل مباشر 

اأو غير مباشر ببعض قصصه وحكاياته، وقد عبر 

بهام عن نوع من اإلغتراب عن  زاخ من خالل اإلإ

المجتمع المحيط به وعن قدر من عدم التضامن 

مع القيم السائدة فيه، وقد اقتصر الباحث في هذه 

المجموعات  مــاأخــوذة من  الــدراســة على قصائد 

القصصية اإلآتية:

»כל החלב והדבש«  »שירים שונים« (١٩6٠(, 

(١٩66( ו«כיוון שאני בסביבה« (١٩٩6(.

وقسمت البحث على ثالثة مباحث: 

المبحث اإلأول: ناتان زاخ حياته ونتاجاته

ــــهــــام ودإللــتــه  ب الــمــبــحــث الـــثـــانـــي: مــفــهــوم اإلإ

واأهدافه واأشكاله.

بهام عند ناتان زاخ. المبحث الثالث: اإلإ

المبحث األأول

ناتان زاخ حياته ونتاجاته

اأوأل: حياته

ناتان زاخ )برلين ١3 ديسمبر ١٩3٠- رامات 

جان 6 نوفمبر ٢٠٢٠(

ولد ناتان زاخ بتاريخ ١3 ديسمبر ١٩3٠ في 

اأبـــواه هو  اأطلقه عليه  الــذي  برلين، وكــان اإلســم 

اإلى ناتان  هاري زايتلباخ، ولكن تم تغيير اإلسم 

زاخ(١(، وذلك حسب النهج الذي كان معموإل 

ذلك  في  فلسطين  في  اليهودية  الطائفة  بين   به 

لجنة  عــام ١٩٤٤  فــي  تشكلت  الــوقــت، حيث 

قومية قبل قيام دولة اسرائيل، واأوصت بتغيير اسماء 

عائالت المهاجرين بحيث تتبنى اسماء عبرية، 

وفــي هــذا اإلطـــار تــم تغيير ايــضــا اســمــاء اإلأفـــراد 

المثال فقد  انفسهم لتصبح عبري، وعلى سبيل 

ولد الرئيس اإلسرائيلي اإلأسبق شعون بيريز باسم 

شمعون بيرسكي، وكان دافيد بن جوريون يعرف 

باسم  اشكول  ليفي  وُعــرف  جرين،  دافيد  باسم 

اسم موشي شاريت هو  ليفي شيكولنيكن وكان 

موشي شيرتوك، وغيرهم كثير من قيادات اسرائيل 

غيروا اأسماءهم وتبنوا اسماء جديدة بعد الهجرة 

اإلى فلسطين.

هاجر والدا ناتان زاخ اإلى فلسطين عام ١٩36 

بعد نجاح الحزب النازي في الوصول اإلى السلطة 

سرائيلي  اإلإ الجيش  فــي  زاخ  خــدم  األــمــانــيــا.  فــي 
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كضابط في المخابرات العسكرية وكضابط اأمن 

في اللواء الثامن. وسرح من الخدمة عام ١٩5١ 

وهو برتبة رائد، مات والده منتحرا بعد اأن خسر 

الحياة  مــع  التكيف  مــن  يتمكن  ولــم  ثــروتــه  كــل 

اإلجتماعية والثقافية في اسرائيل، درس زاخ في 

الفلسفة  ليسانس  على  وحصل  العبرية  الجامعة 

ــام بــالــتــدريــس لــقــتــرة في  ــ ــعــلــوم الــســيــاســيــة، وق وال

اإسكس  في جامعة  درس  العبرية، كما  الجامعة 

اآسيا  من  تــزوج  عــام ١٩58  في  بريطانيا)٢(  في 

هراماتي وتطلقا بعد فترة قصيرة. وتوفي في 6 نوفمبر 

٢٠٢٠ في رامات جان في اسرائيل. ويتضح لنا 

من هذه السيرة المختصرة كم الضغوط النفسية 

التي كان الشاعر يرزح تحتها نتيجة للهجرة من 

اأسرته، وهو بعده طفال، خوفا  النازية مع  األمانيا 

من الحكم النازي(3(. 

الهروب من كارثة ونتيجة إلنتحار  فيما يشبه 

اأبيه ولطالقه من زوجته. وقد اأثرت هذه الضغوط 

بهام في  والتوترات في شعره كثيرا وكانت ظاهرة اإلإ

شعره اأحد مظاهر هذا التاأثير.

ثانيا: الجوائز األأدبية الحاصل عليها

حصل ناتان زاخ على جوائز اأدبية عديدة منها 

اسرائيل  وجائزة  بياليق،  جائزة  واأهمها:  المحلية 

وجائزة اكوم، ومنها الدولية وهي جائزة عكفياهو 

الــدولــيــة اإليــطــالــيــة فــي الــشــعــر(٤(. ومـــن اإلأهــمــيــة 

في  الدولية  الجوائز  اأن  اإلــى  ــارة  شـ اإلإ هنا  بمكان 

بشكل  اإلأدبـــاء  إلأفــضــل  تمنح  إل  اإلأدب  مجال 

اكثر  اأعمالهم  ترجمت  لمن  تمنح  اإنما  و مطلق 

وكانت لغة ترجمتها اأفضل.

ثالثا: موقفه السياسي

عبر ناتان زاخ عن موقفه السياسي من الصراع 

سرائيلي في عام ٢٠١٠ واأوضح كيف  العربي اإلإ

كان للطرفين دور في استمرار الصراع طوال هذه 

نحن  فرصتنا  ضيعنا  »لــقــد  قـــال:  عندما  الــمــدة 

طوال  ونحن   ،١٩٤8 عام  بغبائهم  هم  والعرب. 

الــســنــوات منذ ذلــك الــوقــت. اأخــشــى بــشــدة اأن 

تغيب هذه الدولة عن الوجود بعد نحو خمسين 

اإن لم يكن قبل ذلــك، وحتى ذلــك الوقت  سنة 

الوقت  ذلــك  فــي  تلو حـــرب«.  ستحدث حــرب 

للتو في  قد فشلت  التركية  السالم  كانت سفينة 

تحقيق هدفها الذي تمثل في العمل على كسر 

الحصار على غزة، وفتح ميناء غزة اأمام المالحة، 

اأزمة غزة. وقد علق زاخ على  اإلى  ولفت اإلأنظار 

تــام لالنضمام  اإنـــه على اســتــعــداد  بــقــولــه:  ذلــك 

اإلــى غــزة(5(، وربما يعبر  اإلــى رحلة بحرية مماثلة 

ناتان زاخ  اإلــى حد كبير عن عــدم تمسك  هــذا 

بالمنظور الديني الذي من منطلق  تاأسست دولة 

اسرائيل بقدر رغبته في الحياة في اأمن واستقرار.

وقـــال زاخ عــن اإقــامــتــه فــي اســرائــيــل فــي نفس 

اسرائيل ستصبح  اأن  يعلم  كــان  لو  اإنــه  الحديث 

كما هي اإلآن لما كان قد عاد اإليها من بريطانيا 

عام ١٩٧8. وقال: اإن كتابة اإلأدب باللغة العبرية 

إل تتطلب اأن يعيش المرء في اسرائيل. وقال: اإنه 
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يومي عن تعذيب  إل يحتاج إلأن يسمع بشكل 

اإنــه إل  وقــال:  الخطاأ.  قبيل  قتل فلسطيني من  و 

اأن تنتهي حياته وهو يعيش في دولة تنتهج  يريد 

نظام الفصل العنصري )اإلأبرتهايد((6(. ومع هذا 

اإلــى  اسرائيل  فــي  يبقى  اأن   فقد شــاء ســوء طالعه 

حين وفاته.

كان زاخ يؤيد فرض مقاطعة على المستوطنات، 

وكان يعتقد اأن اإلحتالل هو مصدر اآفات المجتمع 

اإلسرائيلي. وكان يفسر ذلك باأن »وحشية القمع 

اإلينا في الداخل. فال يوجد يوم يمر دون  ارتدت 

قتل. وقد انتقل العنف من اإلحتالل اإلى الطرق 

والمدارس«(٧(. وقد اأشارت صحيفة هااآرتس اإلى 

اأن هناك تزايد في معدإلت العنف في المجتمع 

اأن  يوضح  وهــذا  الــفــتــرة(8(،  تلك  فــي  اإلسرائيلي 

اإلحتالل يزيد العنف في المجتمع اإلسرائيلي، 

وهذه حقيقة عبر عنها تزايد مستويات العنف في 

سرائيلي على مر السنين.  المجتمع اإلإ

اإلحتالل  عــن  المسؤولية  فــي  مشاركته  وعــن 

فقد  المسؤولية.  مــن  اأتــهــرب  إل  ــا  »اأنـ زاخ:  قــال 

كنت ضــابــط اأمـــن الــلــواء الــثــامــن، وشــاركــت في 

إلأبي  زاخ  تمنى  وقد  حــروب مصيرية«(٩(،  ثالثة 

مازن التوفيق في الدعوى التي رفعها ضد اسرائيل 

الجنائية  المحكمة  اأمــام  جرائم حرب  إلرتكابها 

الــدولــيــة فــي إلهـــــاي(١٠(، وعــلــق على الــزعــم بــاأن 

للفلسطينيين،  بــقــمــعــه  عـــرف  الــــذي  نــتــنــيــاهــو، 

اأيضا  اإن هتلر  منتخب بطريقة ديمقراطية بقوله: 

اأن  يمكن  وإل  ديمقراطية(١١(،   بطريقة  انتخب 

ُيفهم من هذا تاأييده الكامل للحقوق العربية ولكنه 

كان من المؤمنين باأنه من الممكن التوصل اإلى 

باأمن وكرامة على  العيش  للجانبين  تسوية تكفل 

اأساس من القرارات الدولية التي رفضها الطرفان.

رابعا: نتاجاته

وتحقيقات  قصصا  صباه  في  زاخ  ناتان  اأعــد 

صـــحـــفـــيـــة لـــــالأطـــــفـــــال نـــــشـــــرت فــــــي صــحــف 

ونشرت  لالأطفال  و«هاتسوفيه«  »هابوكير«)١٢( 

باسم ن. زايتلباخ)١3(.

     نشر ناتان زاخ العديد من القصائد والدواوين 

الشعرية والكتب واإلأعمال اإلأدبية النقدية. وكان 

اأهم اأعماله الشعرية المجموعات اإلآتية:

"בשלושה )1953(

שירים ראשונים )1955(

שירים שונים )1960(

כל החלב והדבש )1966(

במקום חלום )1966(

מבחר )1974(

צפונית מזרחית )1979(

אנטי־מחיקון )1984(

בית־ספר לריקודים )1985(

שירים על כלב וכלבה )1990(

כיוון שאני בסביבה )1996(

מות אמי )1997(

כי האדם עץ השדה )1999(

סיפור על האנשים הקטנים )2001(
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הנשר הגדול )2001(

הדבורה דבורה )2001(

הזמיר כבר לא גר פה יותר )2004(

קוף המחט )2004(

שלושה  חדשים )2008.  ושירים  השירים  כל 

חלקים(

משנה לשנה זה )2009(

לא  שבו  המקום  אל  היינו  לא  שבו  המקום  מן 

נהיה )2013(

אומרים שממש יפה שם )2016("

وفيما ياأتي اأهم اإلأعمال اإلأدبية والنقدية التي 

األفها زاخ:

המודרנית«  ובשירה  אצל ברגסון  וריתמוס  "«זמן 

הוצאת אל"ף, 1966.

»קווי אוויר: על הרומנטיקה בסיפורת הישראלית 

כתר,  הוצאת  מילואים«  שיחות  אחרים  נושאים  ועל 

.1983

ברכט« הוצאת  הקווקזי- ברטולט  הגיר  »מעגל 

אור־עם, 1983.

»קדיש ושירים אחרים- אלן גינסברג« הוצאת עם 

עובד, 1988.

»הנה« קונטרס לשירה, מס' 3 פרידריך כריסטיאן 

דליוס, הוצאת תג, 1995.

הנה, קונטרס לשירה, מס' 8 אדוארדו סאנגווינטי, 

הוצאת תג, 1995.

לסקר־שילר,  חרישית« אלזה  אחלום  »עליך 

הוצאת אבן ֹחשן, 1996.

»אימג'יזם ווורטיציזים« )2010( הוצאת 'עמדה', 

'דחק - כתב עת לספרות טובה', מאנגלית: יהודה ויזן، 

اأعدها  التي  الدكتوراه  لرسالة  تلخيصا  وبتضمن 

زاخ. وقد صدر نفس الكتاب سابقا باإلنجليزية 

 Modernism: A Guide عام ١٩٧6 تحت عنوان

 Penguin הוצאת  ,to European Literature

 Books

ولناتان زاخ اأيضا اإلأعمال المترجمة اإلآتية:

תיאוריה  למלים«  שמעבר  »השירה 

המאוחד,  הקיבוץ  הוצאת  וביקורת )1973-1954(, 

  .2011

»דקלים ותמרים - צרור שירי עם ערביים« הוצאת 

דביר, 1967. ويضم مختارات من الشعر العربي، 

ترجمة: ناتان زاخ وراشد حسين)١٤(".

* * *
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المبحث الثاني

بهام ودأللته واأهدافه واأشكاله مفهوم األإ

بهام اأ- مفهوم األإ

ــَهــَم( وهــو اأن  بــهــام فــي اللغة مــن الــجــذر )َب اإلإ

يبقى الــشــيء إل يــعــرف الــمــاأتــى اإلـــيـــه)١5(. وهو 

خفاء عن قصد اأو غير قصد، والكالم المبهم  اإلإ

ويقال  معناه.,,  يستبين  إل  الــذي  المغلق  الكالم 

في كالمه اإبهام، اأي: تعمية والتباس وغموض... 

ويقال: سار في طريق مبهم: غير مستبين، غير 

يعبر  عــدد  هو  المبهم  والعدد  المسالك،  واضــح 

ــدات بــغــض الــنــظــر عــن طبيعة  عــن مــجــمــوع وحــ

هذه الوحدات. والمبهم ما يصعب على الحاسة 

اإدراكــــــه اإن كـــان مــحــســوســا، وعــلــى الــفــهــم اإن 

المصمت  اإلأجــســام  والمبهم من  كــان معقوإل، 

مثل  تحصره،  له  ليس  ما  الــظــروف  من  والمبهم 

ــلــــف... واإلأســـمـــاء  فــــوق، وتـــحـــت، واأمـــــــام، وخــ

ــارة،  شـ اإلإ اأســمــاء  هــي  الصحفيين  عند  المبهمة 

والموصولة، والضمائر، وهي عندهم معارف غير 

بهام: ازدواج،  محددة المعنى بذاتها )١6(.  واإلإ

معنيين  يــحــمــل  بــكــالم  المتكلم  ــاأتــي  ي اأن  وهـــو 

مــتــضــاديــن)١٧(. والمبهم فــي اإلصــطــالح عند 

يحتمل  المتكلم كالما  يقول  »اأن  هو  البالغيين 

اإلآخــر،  من  اأحدهما  يتميز  إل  متضادين  معنيين 

وإل ياأتي في كالمه بما يحصل به التمييز فيما بعد 

ذلك، بل يقصد اإبهام اإلأمر فيهما قصدا«)١8(. 

ــواضـــح  الـ ــهــم هــــو غـــيـــر  ــمــب ال اإن  والـــخـــالصـــة 

والمتداخل المعنى الذي إل يستغلق على الفهم 

الذي يحتاج اإلى توضيح.

بهام  ويفرق الدكتور عز الدين اسماعيل بين اإلإ

في  خيالية  راأيــه صفة  في  فالغموض  والغموض؛ 

اإنــه  اأي:  والصياغة،  التعبير  على  سابقة  الشعر 

التعبير  فــي  ولــيــس  الشعري  التفكير  فــي  خاصية 

اأصالته  اإلى  الشعري؛ إلأن الغموض يعود بالشعر 

بهام فهو عنده »صفة ترتبط  وحقيقته. ... اأما اإلإ

اأساسا بالنحو، اأي: ما يعرف بالتركيب الجمالي، 

وعليه فهو قضية لغوية في المقام اإلأول، بمعنى 

نفسه«.  اللغوي  التركيب  طبيعة  فــي  يكمن  اإنــه 

ولذلك فهو عنده إل يمثل ضــرورة فنية، فيسهل 

اأن نعده عيبا اأو صفة سلبية في الشعر، الغموض 

الــشــاعــر صيدا  يصيبها  ان  يــمــكــن  فــنــيــة  »قــيــمــة 

تلقائيا عفويا يتساوق مع لحظة الخلق واإلبداع 

وبالتالي  التجربة«)١٩(  بصدق  اساسا  المرتبطة 

بهام قد يكون مطلوبا في لغة الشعر واإلأدب  فاإلإ

ليكسبهما مذاقا خاصا.

بهام اأسباب األإ ب. 

التي  اإلأســبــاب  اأهـــم  مــن  ثقافية،  اأســبــاب   -١

تؤدي اإلى اإبهام الشعر اإلأسباب الثقافية والفكرية. 

فعندما ترجمت عن الفرس والهنود واليونان كتبهم 

في العصر العباسي على سبيل المثال ظهرت في 

هذا العصر الشكوى من اإبهام لغة الشعر)٢٠(، 

وكان السبب في هذه الشكوى التاأثيرات الثقافية 
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لها  يتعرض  لم  والتي  العصر،  ذلــك  شعراء  على 

سابقوهم، مثل دراسة الفلسفة وغيرها من العلوم 

والمعارف التي تسهم في اإثراء فنون الجدل. 

غراق في التدين  ٢- اأسباب دينية، ربما كان اإلإ

في  تسهم  التي  العناصر  اأحــد  اأيضا  التصوف  اأو 

اإبهام الشعر)٢١(، وإل سيما عندما يتجه الشاعر 

العتيقة، ومن  الدينية  المصادر  ينهل من  اأن  اإلى 

الدينية.  مصطلحاتهم  ومــن  المتصوفة  اأساليب 

من  بنوع  تتسم  القديمة  الدينية  فالمصطلحات 

نوعا  عليها  يضفي  الـــذي  ــبــاس  ــت واإلل  الــغــمــوض 

من الجاذبية.

اإلى  الشعراء  بعض  يلجاأ  عندما  التناص،   -3

كتاباتهم  مع  مختلفة  نصوص  فتتقاطع  التناص 

مهما  فالتناص  كتاباتهم.  اإبــهــام  مــن  هــذا  يــزيــد 

تعددت اشكاله إل يبتعد عن كونه عملية استبطان 

في  الحديثة  النصوص  بها  تقوم  سابقة  نصوص 

تتولد دإلإلت  هــذا  ومــن خــالل  سياقاتها)٢٢(، 

معرفتها  وتتطلب  بــهــام  اإلإ مــن  تخلو  إل  جــديــدة 

اإلماما بالنص المستبطن.

بـــهـــام فــي بعض  بـــهـــام، يــاأتــي اإلإ ــة اإلإ هــــ. دإللـ

تميل  التي  الرمزية  المدرسة  مــن  بتاأثير  اإلأحــيــان 

الــتــي تبعث  الــرمــوز  اإبــهــام يتمثل فــي بعض  اإلـــى 

اأخـــرى يكون  اأحــيــان  وفــي  المتلقي،  اإلــى  برسالة 

بهام تباعدا عن نقل رسالة شائكة ربما يتحفظ   اإلإ

عليها البعض.

بــهــام اأشــكــاإل  بـــهـــام، يــاأخــذ اإلإ د. اأشــكــال اإلإ

عديدة اأهمها ما ياأتي:

١- اإبهام المكان، وهو اأن ياأتي تحديد المكان 

مبهما وغير واضح، بحيث يجعل المكان مختلطا 

لو كان يعرفه من قبل. ومن  المتلقي حتى  على 

قبيل ذلك اأن يقول الشاعر: كنا في مكان ما، اأو 

كنا في بار اأو مقهى، اأو اأمام بيت، اأو في اأحد 

الشوارع، اأو في مدينة.

اإطــاره يبعد الشاعر عن  الزمان، وفي  اإبهام   -٢

يتعامل  اأن  مــن  وبـــدإل  لــلــزمــان.  الــدقــيــق  التحديد 

كالثواني،  ثابتة  بمصطلحات  الزمان  مع  الشاعر 

ــائـــق، والـــســـاعـــات، واإلأيـــــــام، واإلأســـابـــيـــع،  والـــدقـ

والشهور، والسنين، فاإنه يتعامل معه بمفاهيم مثل 

اللحظة، والبرهة، والفترة، والعصر، وهي بطبيعتها 

مفاهيم غير محددة. فال يمكن مثال اإذا قلنا: اإن 

اأمراً ما قد استمر لحظة اأن نقرر، هل كانت هذه 

اللحظة مثال دقيقة اأم دقائق اأم اأقل اأم اأكثر.

بهام ياأتي  3- اإبهام الوصف ، وهذا النوع من اإلإ

بحيث  متداخلة،  مختلطة  الصفات  تكون  بــاأن 

بدإل  الشخص  اأو  الشيء  هوية  تحديد  يصعب 

من اأن تسهلها.

٤- اإبهام التصرفات، وفي اإطار هذا النوع من 

بهام إل يستطيع المتلقي اأن يفهم طبيعة تصرف  اإلإ

الشخصية الشعرية، وكيف ولماذا تصرفت بهذه 

الطريقة دون غيرها، وإل اأن يقرر هل هذا تصرف 

مناسب اأم غير مناسب.

بـــهـــام في  ــواع اإلإ ــ وســــوف يــعــرض الــبــحــث إلأنـ

اأكبر من  ناتان زاخ في موضع إلحق بقدر  شعر 

التفصيل.
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المبحث الثالث

بهام عند ناتان زاخ األإ

بهام  باإلإ يتعلق  فيما  نقديان  اتــجــاهــان  هناك 

بهام ويعتبره شيئا  ينتصر لالإ اأحدهما  الشعر،  في 

منتصرا  ينتقده  واإلآخــر  الشعر،  يدخل في طبيعة 

اأبو اسحاق ابراهيم بن  للوضوح عليه. وقد اعتبر 

مميزة  سمة  الغموض  اأو  بــهــام  اإلإ الصابي  هــالل 

»للشعرية الفاخرة«)٢3(.

بــهــام وعــدم  يميل نــاتــان زاخ اإلـــى نــوع مــن اإلإ

الوضوح في عرض الصورة الشعرية بما قد يزيد 

من  لمزيد  ويدفعه  المتلقي  لــدى  التشويق  مــن 

النصية  الروابط  اإن  الصورة. وحيث  لفهم  القراءة 

تظهر تماسك لغة النص في بنيته النصية الكبرى، 

اإزالـــة  و المعنى  توضيح  فــي  مهم  بــدور  وتضطلع 

بهام)٢٤(، فقد وقع اإلختيار في هذه الدراسة  اإلإ

على اأنماط من المبهمات النصية، ومنها اإلأسماء 

اإلى الزمن، واأسماء اإلأماكن،  الظرفية التي تشير 

في  تسهم  اإحادية  وظيفة  تؤدي  والضمائر، وهي 

في  المعنى  وانسجام  سبكا  المفردات  تماسك 

بهام في عمل الشاعر  النص الشعري.  ويتمثل اإلإ

في عدة مستويات:

بهام الزمني المستوى األأول: األإ

يميل الشاعر اإلى اجتزاء الزمن بطريقة مختلفة 

عن وحدات الزمن المعروفة، بحيث يكون الزمن 

لديه مبهما وغير محدد المالمح. فال تجد لديه 

تحديدا دقيقا للوقت ولكن الوقت لديه مائع وغير 

محدد فال يتحدث عن ساعات ودقائق بل عن 

اأكثر من كذا واأقل من كذا.

في  وانــتــظــرت  משעה  יותר  בתחנה  »וחיכיתי 

المحطة اأكثر من ساعة

في  ذلــــك،  وبــعــد  השנייה,  בפעם  כך,   ואחר 

المرة الثانية

עוד ארבעים רגע, اأربعين لحظة اخرى،

اأعــود  اأإّل  ــررت  وقـ לביתי  אשוב  שלא   והחלטתי 

اإلى بيتي  

)»באותו לילה« מן הקובץ »כיוון שאני בסביבה«, 

עמ‹ 130(.

فترات  المتلقي  يجد  السابقة  القصيدة  فــي 

مائعة  الشعرية  لشخصية  انتظرتها  التي  اإلنتظار 

اأكثر من  تنتظر  اإلأولــى  المرة  وغير محددة، ففي 

»اأكثر من ساعة«  تعبير  اإن  الواضح  ساعة، ومن 

يكون  قد  ساعة  من  فاإلأكثر  قاطعا،  تعبيرا  ليس 

اأو ساعة  وربـــع،  ساعة  اأو  دقــائــق،  وبضع  ساعة 

الثانية  الــمــرة  اأو بــضــع ســاعــات. وفـــي  ونــصــف، 

تنتظر اأربعين لحظة. و«اللحظة« بحكم طبيعتها 

وحدة زمنية متملصة إل يمكن حسابها، فاللحظة 

اأو  ثــوان  اأو بضع  اأكــثــر  اأو  اأقــل  اأو  ثانية  قــد تكون 

لحظة  اأربعين  المتلقي  يحسب  فكيف  دقائق، 

هي  هل  يقرر  اأن  وإل  الشخصية،  انتظرتها  التي 

لحظات متساوية، كاأن تكون مثل اأربعين ثانية اأو 

اأربعين دقيقة، اأم اأن طول كل لحظة منها يختلف 
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بهام  عن اإلأخرى، بحيث إل يجمع بينها سوى اإلإ

في تحديدها. 

في القصيدة التالية، اإلى جانب اإبهام وصف 

الفتاة التي إل نجد شيئا يميزها من الوضع سوى 

اإبهاما  ضمير الملكية »فتاتي« نجد اإبهاما زمنيا و

تذكر  فــي  يجتهد  كــاأنــه  يبدو  فالكاتب  مكانيا: 

الـــزمـــن ولــكــنــه إل يــنــجــح فـــي تــحــديــده. ويــحــدد 

المعرف  اللفظ  اأن  غير  »المقهى«  باأنه  المكان 

فــاأي مقهى  بدقة.  المكان  ينجح في تحديد  إل 

يقصد. هل يقصد المقهى الذي اعتاد الجلوس 

مع  ــاده  ــرت ي كـــان  الـــذي  المقهى  بقصد  اأم  فــيــه؟ 

فتاته، اأو ربما المقهى الذي قد تكون فتاته تركته 

فيه، اأو ربما المقهى الذي صادفه في طريقه بعد 

انصرافها.

ְּכֶׁשָהְלָכה ִמֶּמִּני ַנֲעָרִתי, عندما ذهبت عني فتاتي

ָּכַתְבִִּתי ַּפַעם, كتبت ذات مرة،

ָהַלְכִִּתי ְלֵבית-ַהָּקֶפה ذهبت اإلى المقهى 

»שירים  הקובץ  מן  נערתי«  ממני  »כשהלכה 

שונים« )עמ‹ 18(

في اإلأبيات السابقة  إل يحدد لنا الشاعر توقيتا 

واضحا لكتابة كلماته، كاأن يقول مثال في الساعة 

كذا، اأو عند الشروق، اأو عند الغروب اأو في يوم 

اإلأحد مثال، ولكنه يربط الزمن بانصراف الحبيبة 

عنه »عندما ذهبت عني حبيبتي«. وعندما يحدد 

لنا الشاعر توقيتا قد يبدو اإنه دقيق يقول:

» ְּכֶׁשָהְלָכה ִמֶּמִּני ַנֲעָרִתי,« عندما انصرفت عني 

فتاتي

اإنه توقيت خاص بالشاعر  وهذا التوقيت يبدو 

إل يعرفه سواه، فهو بالنسبة لالآخرين توقيت مبهم 

وغير محدد المالمح.

ــذا الــتــوقــيــت عنصر  ــــى هـ ويــضــيــف الــشــاعــر اإل

ــرة«.  ــو »ذات مــ ــر غــيــر مـــحـــدد، وهــ ــ  تــوقــيــت اآخـ

إل يمكن تحديد توقيت »ذات مرة« باأي طريقة 

من الطرق. هل كان هذا اأمس اأم في العام الماضي 

اأم منذ عدة اأعــوام. وكل ما يوحي به التعبير ليس 

اإنما نسيان الزمن. فقد حدث هذا ذات  الزمن و

مرة إل اأتذكر متى كانت، بل وإل اأتعب نفسي في 

محاولة التذكر، وإل يبدو اأن هذا التوقيت واضح 

وربما  للشاعر،  واضــحــا   يكون  ربما  للمتلقي، 

اإلنكار  من  نوع  التعبير  هذا  استعمال  في  يكون 

اأو الرغبة في نسيان هذه اللحظة، وبالتالي يلجاأ 

لعدم التحديد الزمني لها. 

وعندما يقول الشاعر ָּכַתְבִִּתי ַּפַעם كتبت ذات 

مرة، فالشاعر هنا إل يوضح متى كتب، وهل كان 

اأم شتاء،  لــيــال، وهــل كــان صيفا  نــهــارا ام  ذلــك 

اأو  اأو قصص  مــقــاإلت  اأو  فــي قصائد  وهــل كتبه 

حكايات.

وكذلك عندما يقول في نفس القصيدة:

ְלַמֲעֶשֹה, عمليا

لم  دخلت  عندما  ִּבי.  ִהְרִּגיׁשּו  לֹא  ְּכֶׁשִּנְכַנְסִִּתי, 

يشعروا بي

ֵיׁש ֶרַגע ָּכֶזה: هناك لحظة كهذه:

ָאָדם ִנְכָנס ְויֹוֵשב يدخل اإنسان ويجلس

ְוִאּלּו ַאֵחר חֹוֵׁשב بينما يظن اآخر
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فقط هو  الهواء  اأن  ַהֶּדֶלת  ֶאת  רּוַח סֹוְבָבה  ֶׁשַרק 

الذي حرك الباب

אֹו ֲאִפּלּו לֹא ֶזה. اأو حتى ليس هذا.

השיר »כשהלכה ממני נערתי« מן הקובץ »שירים 

שונים« )עמ‹ 18(

ــا يـــقـــول عــنــدمــا دخـــلـــت وإل يــحــدد  فــهــو هــن

توقيت دخــولــه زمنيا، وهــل كــان دخــولــه نــهــارا اأم 

ليال وهل كان صيفا اأم شتاء، ولكنه يترك لحظة 

ينعكس  الزمان  اإبهام  اأن  ويبدو  مبهمة.  الدخول 

هــنــا عــلــى الــشــخــصــيــات، فــتــبــدو الــشــخــصــيــات 

ــول: دخــلــت  ــقـ ــن اأن يـ ــا مــبــهــمــة. فـــبـــدإل مـ  اأيـــضـ

وجلست يقول:

ָאָדם ִנְכָנס ְויֹוֵשב يدخل انسان ويجلس

الشخصية  صـــورتـــه  عــلــى  بـــهـــام  اإلإ فينعكس 

وينعكس  مبهمة،  اأيــضــا  هــي  لتصبح  الــشــهــيــرة 

المحيطة  اإلأخــــرى  الشخصيات  عــلــى  بـــهـــام  اإلإ

لتصبح مجرد شخصيات اأخرى:

ְוִאּלּו ַאֵחר חֹוֵׁשב بينما يظن اآخر

فقط هو  الهواء  اأن  ַהֶּדֶלת  ֶאת  רּוַח סֹוְבָבה  ֶׁשַרק 

الذي حرك الباب

אֹו ֲאִפּלּו לֹא ֶזה. اأو حتى ليس هذا.

معروفة  غير  اأخــرى  شخصيات  هناك  فيصبح 

ومبهمة المعالم تظن اأن الهواء حرك الباب.

بهام على المواقف فال يصبح       وينعكس اإلإ

الباب قطعيا  الهواء هو الذي حرك  باأن  اإلعتقاد 

الــهــواء هــو الــذي  بــل ظنيا تماما وربــمــا إل يكون 

حركه، بل وربما إل يكون قد تحرك من اإلأساس.

واللحظة بحكم  يقول توجد لحظة،  ثم       

طبيعتها صعبة التحديد. فاللحظة قد تكون جزء 

من الثانية وقد تكون عدة ثوان وقد تكون دقائق اأو 

اأكثر اأو اأقل، فهذا لفظ مبهم في تعبيره عن الزمن 

بحكم طبيعته.

بهام في اليقين المستوى الثاني: األإ

ايمانه  تصوير  فــي  بــهــام  اإلإ اإلــى  الشاعر  يميل 

بالفكرة التي يفكر فيها ويدع للقارئ مهمة اليقين

גם כאן, هنا اأيضا

ناهيك عن  יותר  עולמות טובים  על  שלא לדבר 

الحديث عن عوالم اأفضل

המחכים לי אולי ربما تنتظرني

החלב  »כל  המאוחרות«,  בשעות  )»לפעמים 

והדבש«, עמ‹ 17(.

ينتظره،  اأفــضــل  عالما  اإن  يفكر  ربــمــا  فالمرء 

وربما يفكر اإنه لن ينتظره عالم اأفضل بل اأسواأ. اأما 

الشخصية  ينتظر  كان  ربما  اإلأفضل  فالعالم  هنا 

التاأكيد  مهمة  وتقع  ينتظرها،  إل  وربما  الشعرية 

إل  اأو  الشعرية  الشخصية  ينتظر  العالم  هــذا  بــاأن 

ينتظرها، اأو اأنه موجود اأو غير موجود في اإلأساس 

على عاتق المتلقي. فالمتلقي هو الذي لديه يقين 

اأو ليس لديه يقين باأن هناك عالم اأفضل ينتظره.

بهام في التصرفات، يلجاأ الشاعر اإلى اإبهام  اإلإ

وعدم وضوح ما يمكن عمله وما إل يمكن عمله 

من تصرفات تحتويها الصورة الشعرية عنده:

ֲאִני ָיכֹול ְלַצֵּיר اأنا اأستطيع اأن اأرسم
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ַאְך ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע ولكني إل اأعرف

ֲאִני יֹוֵדַע ְלַצֵּיר اأنا اأعرف كيف اأرسم

ַאְך ֵאיֶנִּני ָיכֹול ولكني إل اأستطيع

اأحدهم  جــاء  ولــو  ִלי  ְויֹאַמר  ִמיֶשהּו  ָיבֹוא   ְוִאם 

وقال لي

ֶשָּכל ָהעֹוָלם ָּבָמה - اإن العالم كله مسرح

ִאיַרק לֹו ָיָשר ַּבַּפְרצּוף. سوف اأبصق مباشرة في 

وجهه

)שיר »אני יכול« »כל החלב והדבש«, עמ‹ 28(

ظنية  كلها  هنا  الشعرية  الشخصية  فتصرفات 

اأن يرسم ولكنه إل  وليست يقينية، فهل يستطيع 

يرسم  كيف  يعرف  اأم  هــذا،  يفعل  كيف  يعرف 

ولكنه إل يمكنه هذا. وسواء كان يعرف اأو إل يعرف 

لذلك  فهل  يستطيع  إل  اأو  يستطيع  كــان  وســـواء 

الدنيا مسرح. ولماذا يبصق في وجه  بــاأن  عالقة 

بــهــام في تصرفات  من سيقول هــذا. كل هــذا اإلإ

الشاعر يوحي بحالة من التخبط تجعله غير قادر 

عن  اإلمتناع  له  وتبرر  تصرف،  اأي  اتخاذ  على 

القيام باأي تصرف.

بهام في الوصف، إل يميل الشاعر لوصف  اإلإ

تــفــاصــيــل مــالمــح اإلأشــــخــــاص ويــتــركــهــا لــخــيــال 

تنطبق  عامة  اإلــى صفات  يميل  ولكنه  المتلقي، 

على الماليين مثل طويل وقصير ونحيف وبدين:

ָהַלְכִִּתי ְלֵבית-ַהָּקֶפה ذهبت اإلى المقهى

ְוָהיּו ָׁשם ְׁשֹלָשה ֲאָנִׁשים: وكان هناك ثالثة رجال

ָּגֹבַּה, ָׁשֵמן ְוָרֶזה طويل وبدين ونحيف

השיר »כשהלכה ממני נערתי« מן הקובץ »שירים 

שונים« )עמ‹ 18(

تماما  مجردة  هنا  الشعرية  الشخصيات  تبدو 

التعرف  وغير مميزة، بطريقة تجعل من الصعب 

عليها، فال يميز هذه الشخصيات سوى صفات 

وغيرها.  والبدانة  والنحافة  والقصر  كالطول  عامة 

اأإل  في  يرغب  عندما  فالشاعر  التوضيح  وإلأجــل 

يكون مبهما يوضح لفظه ويكرره كما في نفس 

القصيدة عندما يقول:

للبدين  كانت  אדומים  פרחים  שני  היו  ולשמן 

وردتان حمراوان

על החזה של השמן على الصدر لدى البدين ثم 

يضيف موضحا بين قوسين

)אך לא של הרזה(. )ولكن ليس لدى النحيف(  

השיר »כשהלכה ממני נערתי« מן הקובץ »שירים 

שונים« )עמ‹ 18(

الشاعر اإذن يستطيع اأن يحدد الشخصية التي 

ذلك  عــن  يمتنع  ولكنه  وضـــوح،  بكل  يقصدها 

تكون  اأن  يمكن  مجردة  يجعلها شخصية  لكي 

نقابلها في حياتنا  التي  الشخصيات  واحــدة من 

اليومية، اأو يمكن اأن تكون اأي شخص منا.

اأيضا  المكان  مقاييس  تــاأتــي  المكان،  اإبــهــام 

تتحدد  إل  فهي  زاخ.  قصائد  بعض  فــي  مبهمة 

وإل  بــشــوارع،  وإل  بالكيلومترات،  وإل  بــاإلأمــتــار، 

حتى بمدن، ولكنها تتحدد بمسافات غامضة:

ְיָלִדים اأطفال

بيتهم  عن  مبتعدين  ַּבֶּמְרַחִּקים  ִמֵּביָתם  ְמֻנִָּתִקים 

مسافات 
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אֹו ְּבֶעֶצם ֵּביָתם ָהַרע                                اأو 

في نفس بيتهم السيء

ستكون  ִנחּוִמים  ֶזה  ְמׁשֹוֵרר  ֶׁשל  ִׁשיָריו  ָלֶהם  ִיְהיּו 

لهم قصائد ذلك الشاعر سلوى

اإلى  يتوق  اأيضا كان  وهو  ְלֶנָחָמה  ָּכַמּה  ַאף הּוא 

السلوى

ُكتبت  اإنها  يعرفون  كانوا  ָּבֲעָרִבים  ֶׁשִּנְכְִּתבּו  ֵיְדעּו 

في اإلأمسيات

ֵיְדעּו ֶׁשִּנְכְִּתבּו ְּבאֲהָבה كانوا يعلمون اإنها ُكتبت 

بمحبة

اأمامها  سيقفون  ַיִּמים  ִלְפֵני  ְּכמֹו  ִלְפֵניֶהם  ַיַעְמדּו 

كما يقفون اأمام الزمان

ولن  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְִּתמּונֹות  ֶאת  ְיַכּבּו  לֹא  ַרִּבים  ּוַמִים 

تطفئ المياه الكثيرة حرارة الصور العائلية

وعندما  ְצִליִלים  ֵמֶהם  ַיֲעלּו   - ֵמֶהם  ּוְכֶׁשִּיְׁשִּתּו 

يشربون من المياه- ستخرج من الصور ظالل

עֹוְלִזים ְוִיְרְקדּו ִעָּמם ְּבֶרֶגל ְיֵחָפה سعيدة وسترقص 

معهم بقدم حافية

ַעל ָּכל ָהִרים فوق اأي جبال

ֶׁשָּבם ְשֵֹמָחה ָלַעד ַעֶּצֶבת ְיָלִדים, تستمر فيها لالأبد 

سعادة فرقة اإلأطفال

ִזְכרֹון ְנעּוֵריֶהם ָהַרע. ذكرى صباهم السيئة.

השיר »במה להמתיק ימים« מן הקובץ »כל החלב 

והדבש« )עמ‹ 5(

القصيدة  هــذه  في  المسافة  الشاعر  يحدد  إل 

اإنما  و مصداقية  لها  اأو  دقيقة  قياس  وحــدة  بــاأي 

يحددها بطريقة تجعلها غير محددة. فاإلأطفال إل 

يبعدون عن بيوتهم مترا وإل امتار وإل كيلومترات، 

)ְיָלִדים\  »مسافات«  بيتهم  عن  يبعدون  ولكنهم 

اأيضا  البيت  اإن  غير  ַּבֶּמְרַחִּקים(.  ִמֵּביָתם  ְמֻנִָּתִקים 

هــل هم  الــمــتــلــقــي  يستطيع  مـــحـــددا، وإل  لــيــس 

مجموعة اأطفال ينتمون لبيت واحد وهم بعيدون 

عن بيتهم، اأم اأن كال منهم ينتمي لبيت وكلهم 

اأنهم  اأم  بيوتهم،  اأنهم بعيدون عن  يتشاركون في 

مهاجرين  كونهم  بحكم  اأوطــانــهــم  عــن  بعيدون 

مثال يفتقدون الوطن اإلأصلي، وعبر الشاعر عن 

الوطن بتعبير البيت. 

اأيضا.  البالد  اأسماء  بهام في  يميل الشاعر لالإ

ويظهر ذلك في القصيدة اإلآتية:

في  مرة عشت  ذات  ַאֶחֶרת,  ְּבֶאֶרץ  ָחִייִתי  ַּפַעם 

بلد اأخرى

ָׁשם לֹא ָיַדע ִאיׁש ֶאת ְׁשִמי, حيث لم يكن اأحد 

يعرف اسمي

ֵוֱאֹלִהים ְוַהָּשָֹטן לֹא ִהְתָחרּו ֵּביֵניֶהם ַעל ִצְדָקִתי  ولم 

بينهم بخصوص  يتنافسان  والشيطان  الرب  يكن 

عدالتي

ּוִבְכָלל ִאיׁש לֹא ִהְטִריד, ֵאין ֶּפֶרץ ְוֵאין ְצָוָחה,    ولم 

يسبب اأحد ازعاجا، إل لص وإل صراخ

ָהָיה     ְוַהֹּכל  ִנְפָלא.  ָהָיה  ַאְך  ְמַׁשֲעֵמם  ְקָצת  ְוָהָיה 

كان اإلأمر ممال ولكن كان رائعا، وكان كل شيء

ְּבֵסֶדר ֲאָבל לֹא ַּכּׁשּוָרה. ְוָחַזְרִִּתי ִלְמקֹוִמי         منظما 

ولكن ليس كما ينبغي. وعدت اإلى مكاني

ְוִהֵּנה ֲאִני ָנִביא. فاأصبحت نبيا.

»אצל איוב זה היה חד-פעמי« מתוך הקובץ »כיוון 
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שאני בסביבה« )עמ‹ 126(

اإنه عاش في  في هذه القصيدة يذكر الشاعر 

بلد اأخرى، غير اإن هذه البلد مبهمة لم يذكر لها 

اإلى  يشير  وعندما  ַאֶחֶרת(  ְּבֶאֶרץ  ָחִייִתי  )ַּפַעם  اسم 

تلك البلد إلحقا فاإنه يقول هناك فحسب )שם( 

بهام اإلى الزمن، فقد  شارة. ويمتد اإلإ ويكتفي باإلإ

اأو  عاش في تلمح البلد في وقت ما غير محدد 

بهام  اإلإ ويصل  ָחִייִתי(  )ַּפַעם  للمتلقي  يذكره  لم 

اإلى شخص الشخصية لشعرية، فلم يكن هناك 

من يعرف اسمه في تلك البلد )לֹא ָיַדע ִאיׁש ֶאת 

اإنه اأيضا لم يكن يعرف اسم اأحد  ְׁשִמי(، ويبدو 

اإن كان لم يصرح بذلك. وإل اأحد معروف  فيها و

والشيطان  الــرب  ســوى  هنا  الشعرية  للشخصية 

يفعال  لم  ولكنهما  عدالته  على  يتنافسان  اللذان 

ִהְתָחרּו  לֹא  ְוַהָּשָֹטן  )ֵוֱאֹלִהים  البلد  ذلك  في  ذلك 

ֵּביֵניֶהם ַעל ִצְדָקִתי( ورغم اأن اإلأمور في ذلك البلد 

اأنها لم تكن على النحو  اإإل  كانت على ما يرام 

)ְוָהָיה  الملل  على  يبعث  كــان  مــا  وهــو  المعتاد 

ְקָצת ְמַׁשֲעֵמם ַאְך ָהָיה ִנְפָלא.-- ְוַהֹּכל ְּבֵסֶדר ֲאָבל לֹא 

ַּכּׁשּוָרה.( وقد دفع هذا الشخصية الشعرية للعودة 

اإلى مكانها الذي هو ايضا كان مبهما إل يوجد 

الشاعر  به  يعرفنا  اســم  له  وليس  يميزه  شــيء  اأي 

)ְוָחַזְרִִּתי ִלְמקֹוִמי(. 

      يتمثل الشاعر هنا قصة اأيوب حسبما يظهر 

חד-פעמי(  היה  זה  איוב  )אצל  القصيدة  اســم  من 

اأيوب بينهما،  اأمر  وحيث يتنازع الرب والشيطان 

ويبدو كاأن الرب يستجيب لتحريض الشيطان له 

ضد اأيوب. وتنتهي باأنه بعد كل اإلختبارات التي 

مر بها يصبح نبيا.

ــام اأيــضــا اإلــى  ــهـ بـ اإبــهــام الــمــواقــف: يــمــتــد اإلإ

قصائده،  في  الشاعر  لها  يتطرق  التي  المواقف 

فعندما يتحدث مثال عن اأيوب وقصته وما تعرض 

بطريقة  ذلــك  يصيغ  مــن مصائب  فــي حياته  لــه 

تجعل من الصعب على من إل يعرف قصة اأيوب 

اأن يفهم ما المقصود:

ֵאֶצל ִאּיֹוב ֶזה ָהָיה ַחְד-ַּפֲעִמי عند اأيوب كان هذا 

شيئا فريدا

يــزال  إل  هــذا  بينما  ָּבא  ֶזה  ְוִהֵּנה  ְמַדֵּבר  ֶזה  עֹוד 

يتحدث ياأتي ذلك

ְוַהָּבנֹות               ְוַהָּבִנים  ַהְגַמִּלים  ָּכְך  ַאַחר  ַהָּבָקר,  ֹקֶדם 

اوإل البقر، ثم الجمال واإلأبناء والبنات

ַמה ֵּיׁש ְלַדֵּבר, ַמּכֹות ְּבִריאֹות. ماذا يوجد ليقال، 

ضربات للصحة

جاءت  بعدها  ַהִּנְצִחִּיים,  ַהִּוּכּוִחים  ָּבאּו  ָּכְך  ַאַחר 

المجادإلت الخالدة

ַהְבָטחֹות                  ְוַהְבָטחֹות,  ְוַהַּמֲענֹות,  ַהְּטָענֹות 

المزاعم والردود، والوعود تلو الوعود.

»אצל איוב זה היה חד-פעמי« מתוך הקובץ »כיוון 

שאני בסביבה« )עמ‹ 126(

ما الذي كان شيئا فريدا لدى اأيوب )ֵאֶצל ִאּיֹוב 

اأصــال. من  اأيــوب  ֶזה ָהָיה ַחְד-ַּפֲעִמי( بل من كان 

الصعب على من ينتمي للثقافة الصينية اأو الكورية 

اأو الهندية مثال اأن يفهم من اأيوب وما الذي كان 

من  اإلبراهيمية  الثقافة  ذوي  وحتى  عنده.  فريدا 
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اأتباع اإلسالم والمسيحية واليهودية من الصعب 

شيئاً  كانت  التي  هي  المصائب  اأن  يفهموا  اأن 

فريدا لدى اأيوب. ثم من يتحدث ومن ياأتي )עֹוד 

ֶזה ְמַדֵּבר ְוִהֵּנה ֶזה ָּבא(. النص هنا مبهم بشكل إل 

إل  ومــن  تتالحق.  المصائب  ــاأن  ب للقارئ  يوحي 

ليدرك  المصائب  المقصود هو تالحق  اأن  يفهم 

اأن المقصود بالبيت الثالث هو ضياع الثروة من 

البقر، ثم الجمال، ثم موت البنين وبعدهم البنات 

ְוַהָּבנֹות(. وإل  ְוַהָּבִנים  ַהְגַמִּלים  )ֹקֶדם ַהָּבָקר, ַאַחר ָּכְך 

يظهر المقصود من كل هذه الحكاية سوى من 

الحديث عن ضربات للصحة ַמה ֵּיׁש ְלַדֵּבר, ַמּכֹות 

ثم  ַהִּנְצִחִּיים(  ַהִּוּכּוִחים  ָּבאּו  ָּכְך  ַאַחר   -- ְּבִריאֹות. 

يحيلنا الشاعر للمجادإلت الواردة في سفر اأيوب 

بين الرب والشيطان، الذي يبدو اإن الرب نفسه 

اســتــجــاب لــوســاوســه ضــد العبد الــصــالــح اأيـــوب. 

وإل  الشيطان،  لوسوسة  ليستجيب  له  ال� كــان  ومــا 

اأن يسمح له باأن يجادله اأو يحرضه على عبده. 

وياأتي استحضار قصة اأيوب كحالة تناص واضحة 

اأّن ما تعرض له  يريد الشاعر اأن ينطلق منها اإلى 

من  ياأتي  زعمهم  اإلأذى حسب  فترة  في  اليهود 

نفس المنطلق. وسوسة الشيطان اأو المجادإلت 

الخالدة بينه وبين الرب.

* * *

الخاتمة

بهام في اأعمال ناتان زاخ في عدة  ١- ياأتي اإلإ

اإبهام  اإبهام المكان و صور اأهمها: اإبهام الزمان و

اإبهام السلوك اأو التصرفات. الوصف و

بهام الزمي في اأعمال زاخ في عدم  ٢- يتمثل اإلإ

وضــوح وحــدات الزمن وعــدم وضــوح التوقيتات. 

بهام كتعبير  اإلإ النوع من  اإلى هذا  الشاعر  ويلجاأ 

نكار والرغبة في النسيان. عن اإلإ

كتابات  في  التصرفات  في  بهام  اإلإ يتمثل   -3

المعرفة  بين  الشعرية  الشخصية  تخبط  في  زاخ 

وبين القدرة على العمل، وهو ما يوحي بحالة من 

التخبط تجعل الشخصية الشعرية غير قادرة على 

اتخاذ اي تصرف، وتبرر لها اإلمتناع عن القيام 

باي تصرف.

بهام في الوصف في اإلمتناع عن  ٤- يتمثل اإلإ

تحديد مالمح الشخصيات وجعلها شخصيات 

ان  عــامــة، بحيث يمكن  مــجــردة ذات صــفــات 

في  نقابلها  التي  الشخصيات  من  واحــدة  تكون 

حياتنا اليومية اأو يمكن ان تكون اي شخص منا.

5- يتمثل اإبهام المكان في اأعمال الشاعر في 

اأو  اأو حيا  بلدا  المكان ســواء كــان  عــدم تحديد 

تعبر  غامضة  بصفات  ويكتفي  اأو مسكنا  شارعا 

عن اإلغتراب عن المكان، اأو ربما عن الحنين 

للوطن اإلأصلي الذي كان به اأماكن اأفضل واأقرب 

للقلب.
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6- ينطلق الشاعر من التناص المبهم لكي يلقي 

العصر  ــداث  اأحـ على  منه  الماأخوذ  النص  بظالل 

الحديث، لكي يحدث تاأثيرا سياسيا ربما يتناقض 

مع التوجه الــذي تبناه في وقــت إلحــق من حياته 

والذي كان يعد دعما للسلطة الفلسطينية.

* * *
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١5- احمد بن فارس »معجم مقاييس اللغة« 

(٢٠٠١(  اعتنى به: محمد عوض مرعب واإلنسة 

فاطمة محمد اصالن، دار احياء التراث العربي، 

ط١ بيروت. ص3١١. 

١6- الزمخشري »اأساس البالغة« دار المعرفة 

بيروت )ب. ت(. ص١5٠.

»تــصــحــيــح   )١٩٩8( درســـتـــويـــه  ــن  ــ ابـ  -١٧

الفصيح« تحقيق محمد بدوي المختون مراجعة: 

الــقــاهــرة، وزارة اإلأوقـــاف  الــتــواب،  رمــضــان عبد 

المصرية. ص٧١.

ــع »تـــحـــريـــر الــتــحــبــيــر«  ــبـ ١8- ابــــن ابــــي اإلصـ

مــحــمــد شــرف،  حــفــنــي  د.  تــحــقــيــق:   )١٩٩5)

القاهرة، دار التعاون. ص5٩6. 

١٩- محمد حجو »الغموض في لغة الشعر« 

نوفمبر  الــعــدد )١5٧٠١( ٢3  اإلأوســـط،  الــشــرق 

السيميائيات  استاذ  ادبي  ناقد  الكاتب   ،٢٠٢١

في جامعة محمد الخامس الرباط.

بهام  القعود »اإلإ الرحمن محمد  ٢٠- د. عبد 

ــيــات  فــي شــعــر الــحــداثــة- الــعــوامــل والــمــظــاهــر واآل

مــارس ٢٠٠٢  المعرفة عدد ٢٧٩  التاأويل« عالم 

ص3.

٢١- المرجع السابق، ص٤.

٢٢- المرجع السابق، ص٩.

العربي  الشعر  في  »الغموض  دحــام  مها   -٢3

المعاصر« موضوع، ١٩ اأكتوبر ٢٠٢١

 com.https://mawdoo3

له ناصر العازمي )ب.ت(   ٢٤- د. فاطمة عبد ال�

»المبهمات النصية في شعر سعاد الصباح- دراسة 

دإللية- ديوان اأمنية اأنموذجا« الكويت ص١38.

* * *
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قائمة المصادر والمراجع 

المراجع العربية :

١- ابن اأبي اإلصبع »تحرير التحبير« )١٩٩5( 

دار  القاهرة،  د. حفني محمد شــرف،  تحقيق: 

التعاون.

٢- ابن درستويه )١٩٩8( »تصحيح الفصيح« 

تحقيق محمد بدوي المختون مراجعة: رمضان 

عبد التواب، القاهرة، وزارة اإلأوقاف المصرية

اللغة«  مقاييس  »معجم  فــارس  بن  اأحمد   -3

(٢٠٠١(  اعتنى به: محمد عوض مرعب واإلنسة 

فاطمة محمد اصالن، دار اإحياء التراث العربي، 

ط١ بيروت.

المعرفة  دار  البالغة«  »اأســاس  الزمخشري   -٤

بيروت )ب. ت(.

بهام في  5- د. عبد الرحمن محمد القعود »اإلإ

شعر الحداثة- العوامل والمظاهر واآليات التاأويل« 

عالم المعرفة عدد ٢٧٩ مارس ٢٠٠٢.

له ناصر العازمي )ب.ت(   6- د. فاطمة عبد ال�

»الــمــبــهــمــات النصية فــي شــعــر ســعــاد الــصــبــاح- 

دراسة دإللية- ديوان اأمنية نموذجا« الكويت

الشعر«  لغة  فــي  »الغموض  حجو  محمد   -٧

نوفمبر  الــعــدد )١5٧٠١( ٢3  اإلأوســـط،  الــشــرق 

السيميائيات  استاذ  اأدبــي  ناقد  الكاتب   ،٢٠٢١

في جامعة محمد الخامس الرباط. 
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المراجع العبرية:

נבחר  נתניהו  גם  היטלר,  בנדר, "כמו  אריק   -  1

בצורה דמוקרטית" אתר nrg , 15 ביוני 2011.

2 - בועז פיילר ורוני סופר "נתן זך: אתנדב למשט 

לעזה, זו מדינת אפרטהייד" אתר ynet, 5 באוקטובר 

.2010

המדינית"  הציונות  )עיבד( "יובל  זיטלבך  נ.   -  3

אוסף   1947 ספטמבר   25 לילדים,  הבקר 

 ,www.nli.org.il הלאומית,  הספרייה  העיתונות, 

 .25.9.1947 

ַהּלֹוֵחם   - ַיְנג  )עיבד( "ָקאּוִדי  זיטלבך  נ.   -  4

אוסף   1948 מרץ   18 לילדים,  הבקר  ַּבָּמֶות" 

 ,www.nli.org.il הלאומית,  הספרייה  העיתונות, 

.18.3.1948 

לאבו- בהצלחה  מאחל  זך  נתן  »המשורר   -  5

מאזן« אתר ynet, 19 בינואר 2015.
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