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 الِعْبِرِي الَحِديثِ  شّْْعرِ الَقاِبيؿ َوَىاِبيؿ في 
 

ُيعد النَّص الديني مصدر إلياـٍ قوي يمتد تأثيره عمى كثير مف األدباء في كؿ أنحاء 
العالـ، رغـ االختالؼ العقدي واأليديولوجي والثقافي والجغرافي؛ وذلؾ نظًرا لما يمثمو النَّص 

و مف معرفة وعظات وأخبار عف األمـ السابقة، وبما الديني مف أىمية ومكانة، ولما يكتظ ب
يكتنز فيو مف حكمة وقيـ وُمثؿ وتشريعات، وما يغتني بو مف عناصر جمالية وتراكيب 
بالغية. باإلضافة إلى أفَّ الرموز الدينية مف شخصيات وأمثاٍؿ ورؤى ومزامير ومواعظ وقيـ 

ال ينضب لمثقافة الجمعية؛ لذا يمتمؾ  تمثؿ مخزوًنا رائًعا لإللياـ األدبي ومصدًرا عظيًما
النَّص الديني دائًما قدرة ىائمة عمى التأثير والتأويؿ والحضور في كؿ ألواف الفنوف واآلداب 

 اإلنسانية قديًما وحديثًا.
تأسيًسا عمى ذلؾ؛ يكتسب النَّص األدبي ذو البعد الديني عالمية ُتخرجو مف إطاره 

َـّ تتنوع المعالجات األدبية وتتعدد الرؤى الفكرية حوؿ المحمي إلى أفاٍؽ أكثر رحابة؛  ومف ث
قصص النُّصوص الدينية وشخصياتيا، وُيكثر األدباء مف تداوؿ وتوظيؼ: قصة بدء 
غواء الشيطاف ليما، ومأساة قابيؿ وىابيؿ، وقصة  الخميقة، ونزوؿ آدـ وحواء مف الجنة وا 

دينية والتاريخية؛ سعًيا لتحقيؽ غايات الطوفاف وبرج بابؿ، وقصص األنبياء والشخصيات ال
 دينية وتربوية، أو ألىداؼ فنية ومقاصد تأليفية.

وعمى أية حاؿ؛ ليس ىناؾ شؾ في أفَّ القصص والحكايات التي تكتنز بيا النَّصوص 
الدينية ويستميـ منيا النَّص األدبي الرموز والدالالت "ىي ليست ما وقع بأسبابو ومكوناتو، 

نَّما ىي شك " يستدعييا األديب ويوظؼ (ٔ)ؿ مف أشكاؿ القراءة، وصيغة مف صيغ التأويؿوا 
ما تنطوي عميو مف رمزية؛ لخدمة أغراضو اإلبداعية والجمالية، أو لمعالجة قضايا معاصرة، 
أو بغرض تجسيد فكرة ما؛ إذ ال يكاد يوجد نص أدبي مف نثر أو شعر "يخمو مف اإلشارات 

حيث توفر  "،(ٕ)االتي ُتقتبس لبث مضاميف معاصرة بواسطتيوالرموز الدينية واألسطورية 
" والقدرة عمى إيصاؿ المعنى (ٖ)لألدباء "القالب الفني الجاىز والتجربة اإلنسانية المتكاممة

َـّ ينطمقوف بمساعدتيا ليعبروا عف تجاربيـ ومشاعرىـ بسيولة  بأقؿ التعبيرات؛ ومف ث
 ووضوح.

حوؿ مدى احتفاء األعماؿ اإلبداعية عمى مستوى  تمنح ىذه المقدمة مسوًغا منطقًيا
العالـ بشخصيات النُّصوص الدينية وحكاياتيا ورموزىا، التي أصبحت القاسـ المشترؾ الذي 
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ُيميز األدب العالمي؛ إذ عمى سبيؿ المثاؿ تظير شخصية شمشوف في الدراما الشعرية 
لندف(،  ٗٚٙٔ -لندف ٛٓٙٔ( لمشاعر اإلنجميزي جوف ميمتوف )ٔٚٙٔشمشوف" )البطؿ "

َـّ ُتعاود الظيور مرة أخرى في مسرحية "شمشوف ودليمة" ) ( لمشاعر والكاتب ٜٓٚٔث
 נקמתلندف(، وفي قصيدة " ٜٗٛٔ -غزة ٕٜٙٔالمسرحي الفمسطيني معيف بسيسو )

 -فيمنا ٕٛٛٔانتقاـ شمشوف" لمشاعر الييودي ميخا يوسيؼ ىكوىيف لفينزوف ) -שמשון
(، ٔ٘ٛٔأشعار بنت صييوف" ) -שירי בת ציוןوعتو الشعرية "فيمنا( ضمف مجم ٕ٘ٛٔ

( ٜٛٙٔشمشوف ضابط في الجيش اإلسرائيمي" ) -ל"בצה קצין שמשוןوفي مسرحية "
 تؿ أبيب(.  ٜٜٗٔ -موشاؼ عيف جانيـ ٜٚٔٔلألديب اإلسرائيمي يجآؿ موسينزوف )

فولفجانج بورشرت ُتستميـ مف مأساة قابيؿ وىابيؿ قصة "أخي األعمى" لألديب األلماني 
( لألديب األمريكي ٕٜ٘ٔبازؿ(، وكذلؾ رواية "شرؽ عدف" ) ٜٚٗٔ –ىامبورجٕٜٔٔ)

نيويورؾ(. وُتوظؼ شخصية داوود وأخباره في  ٜٛٙٔ -كاليفورنيا ٕٜٓٔجوف ستاينبيؾ )
 ٕٜٔٔ( لألديب اإلسرائيمي موشيو شامير )ٜٚ٘ٔنعجة الفقير" ) -הרש כבשתرواية "
( لمكاتب األمريكي ٜٗٛٔوف(، وفي مسرحية "الرب يعمـ" )ريشوف لتسي ٕٗٓٓ -صفد

 כתר، وفي مسرحية "نيويورؾ( ٜٜٜٔ -نيويورؾ ٖٕٜٔالييودي جوزيؼ ىيمر )
 -تؿ أبيب ٖٜٗٔ( لألديب اإلسرائيمي يعقوؼ شبتاي )ٜٜٙٔتاج عمى الرأس" ) -בראש
 تؿ أبيب(.  ٜٔٛٔ

ميماف وَشمَماي اإلسكافي" كما ُتعرض شخصية سميماف في المسرحية الشعرية "الممؾ س
تؿ  ٕٜ٘ٔ -ستراسبورج ٘ٚٛٔ( لمكاتب األلماني الييودي سامي جرونماف )ٕٜٗٔ)

" ) -היום ויהיأبيب(، وضمف مجموعة القصص األسطورية " ( لألديب ٖٖٜٔذات يـو
تؿ أبيب(. وال ريب أفَّ ىناؾ الكثير  ٖٜٗٔ -رادي في روسيا ٖٚٛٔحاييـ نحماف بيالؾ )

بداعية العالمية التي استميمت عالميا وفكرتيا مف النَّصوص الدينية مع مف األعماؿ اإل
 اإلقرار باختالؼ الُمعالجة واألىداؼ.

بناء عمى ما تقدـ يسعى البحث إلى دراسة تأثير قصة قابيؿ وىابيؿ عمى الشعر العبري 
الحديث باستعراض مجموعة مختارة مف القصائد تعبر عف تجارب متنوعة ألبرز شعراء 

(، ٜٗٛٔ -ٜٗٔٔ(، وأمير جمبوع )ٖٜٚٔ -ٜٓٓٔالعبرية، مثؿ: أفراىاـ شمونسكي )
وعزريئيؿ  (،ٕٜٗٔ -ٓٛٛٔويحيئيؿ َىيمبيريف )، (ٜٙٛٔ -ٖٜٓٔ) وداف باجيس

 (.ٕٗٓٓ -ٖٕٜٔ(، وعيدناه كورنفيمد، وناتاف يوناتاف )ٕٗٓٓ -ٜٕٜٔكاوفماف )
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وزاخرة بالتأمالت وتحمؿ "رصيًدا  مف منطمؽ أفَّ حكاية قابيؿ وىابيؿ قصة ثرية بالدالالت
َـّ تجسد "(ٗ)غنًيا لمصراع اإلنساني عمى وجو العموـ، واألخوي عمى وجو الخصوص ؛ ومف ث

يا الصراع اجممة مف المعضالت األخالقية والفمسفية التي يعانى منيا اإلنساف، مثؿ: قض
لوفاء، الطمع والرضا، األبدي بيف الخير والشر، الحب والكراىية، الحقد والتسامح، الغدر وا

الخطيئة والعقاب، وىي ثنائيات وجودية ومشكالت مصيرية تالـز اإلنساف منذ بداية نشأة 
الكوف، ولـ ُتفارقو حتى اآلف، وىي عناصر منحت قصة قابيؿ وىابيؿ خموًدا وديمومة سردية 

ي الوقت ال تعتمد التسمية الحكائية فحسب، بؿ تضغط بقوة نحو التساؤؿ والتأمؿ، وتعكس ف
 ذاتو رؤى المجتمع تجاه تمؾ القضايا.

وفؽ ىذا اإلطار التأسيسي؛ ستسعى الدراسة مف خالؿ ىذه المجموعة المختارة مف 
قصائد الشعر العبري الحديث إلى اإلجابة عف تساؤالت ممحة حوؿ كيفية معالجة الشعر 

وىؿ التـز الشعراء  لمأساة قابيؿ وىابيؿ؟ وكيفية توظيؼ ما بيا مف رموز وأحداث ودالالت؟
بما ورد في النَّص الدّْيني؟ أـ قدموا قراءات جديدة تتناسب مع الرؤى المعاصرة؟ وىؿ 
تقاطعت قراءاتيـ مكونة رؤى مشتركة؟ أـ تباينت وتنوعت؟ وغيرىا مف التساؤالت التي 

 تثيرىا حكاية قابيؿ وىابيؿ في النَّص الشعري العبري الحديث. 
عمى آليات المنيج الوصفي التحميمي؛ بغية اإلجابة عف التساؤالت ىذا؛ وسُتعوؿ الدراسة 

المطروحة، وذلؾ نظًرا لما يتمتع بو ىذا المنيج مف مرونة في التطبيؽ وشمولية في 
َـّ القدرة عمى الرصد والتحميؿ واستنباط النتائج.   اإلجراءات؛ ومف ث

رية المختارة، عمى قصة قابيؿ سُتعرج الدراسة أواًل، قبؿ الولوج إلى تحميؿ النماذج الشع
َـّ تستعرض صور ظيورىا في  وىابيؿ في النَّص الديني؛ خاصة ما ورد في سفر التكويف، ث
نماذج متنوعة مف األدب العالمي، خاصة ما ورد منيا في النَّص الشعري، مف منطمؽ كوف 

 لبشري.حكاية قابيؿ وىابيؿ مف العناصر المشتركة األولية التي قاـ عمييا التراث ا
 ]أواًل[ قابيؿ وىابيؿ في النَّص الدّْيني

رغـ االنتشار الواسع لقصة قابيؿ وىابيؿ في التراث اإلنساني؛ فإف النَّص الدّْيني اختزؿ 
(، وذلؾ رغـ أفَّ ٚٔ -ٔ: ٗالكثير مف أحداثيا، خاصة ما ورد عنيا في سفر )التكويف 

َـّ  انطمقت مخيمة األدباء والمفكريف ُتبدع في التوراة تيتـ عادة بذكر تفاصيؿ األحداث؛ ومف ث
 سرد ما سكت عنو النَّص الدَّيني. 

ىذا وقد تميزت عممية سرد أحداث قصة قابيؿ وىابيؿ في التوراة بتخطي الحقب الزمنية 
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َحَممت َحوَّاَء وَوَلَدت قايػيَف. فقالت بوتيرة سريعة وبعبارات موجزة. إذ تبدأ القصة بقوليا: "
بًنا. وعاَدت فَوَلَدت أخاُه ىابػيَؿ. وصاَر ىابػيُؿ راعَي غَنـٍ وقايػيُف فالًَّحا يفَمُح  الّربُّ اَرَزَقني

 (، ثـ تتقدـ أحداث الحكاية دوف تفاصيؿ كثيرة إذ جاء فييا:ٕ -ٔ: ٗاألرَض" )التكويف 
. وَقدَّ  ـَ قايػيُف ِمْف ثماِر األرِض ُقرباًنا ِلمّربّْ ـُ وَقدَّ ـَ ىابػيُؿ أيًضا ِمْف أبكاِر غَنِمِو "َومرَِّت األّيا

ـْ َيرَض وِمْف ِسماِنيا. َفَتَقبََّؿ الّربُّ ُقرباَف ىابػيَؿ وَرِضَى عنو ـْ َيَتَقبَّْؿ ُقرباَف قايػيَف وَل . َلِكنُو َل
لـ يذكر  ي(؛ وألفَّ النَّص التورات٘ -ٖ: ٗعنُو، فَغِضَب قايػيُف ِجدِّا وعَبَس وجيُو" )التكويف 

 ديـ القرابيف، لذا كانت مصدًرا خصًبا لحبكات سردية متنوعة وصور شعرية كثيرة.سبب تق
كما لـ تتحدث التوراة لماذا َقِبؿ الرب قرباف ىابيؿ، ولـ َيقَبؿ قرباف قابيؿ، "لكف عمى 

يمانو كما في )رسالة إلى العبرانييف مدى التاريخ ُيذكر ىابيؿ ألجؿ طاعتو  ( التي ٗ: ٔٔوا 
ـَ ىابػيُؿ لمرب َذبػيَحًة أفَضَؿ ِمْف َذبػيحِة قايػيَف، وباإليماِف َشِيَد الرب باإل»جاء فييا:  يماِف َقدَّ

ـُ َبعَد َموِتوِ  ىابيؿ ؛ ولذلؾ يدعى «َلو أنُو بارّّ ِعنَدما َرِضَي ِبقرابػيِنِو، وباإليماِف ما زاَؿ يتَكمَّ
الِعقاُب عمى َسفِؾ ُكؿّْ دـٍ بريٍء حتَّى َينِزَؿ ِبُكـ «(: ٖ٘: ٖٕالبار أو الصديؽ، كما في )متى 

 ". (٘)»عمى األرِض، ِمْف دـِ ىابػيَؿ الَبارّْ إلى دـِ زكرّيا بِف َبَرِخّيا
ـَ قاييُف ىابيَؿ أخاهُ  تنتقؿ الحكاية التوراتية بعد ذلؾ إلى ذروتيا؛ إذ تقوؿ: "وكم
. وَبيَنما (ٙ)

ـَ قايػيُف عمى ىابػيَؿ أخيِو فَقَتمَ  فقاَؿ الّربُّ ِلقايػيَف أيَف ىابػيُؿ أخوَؾ قاَؿ  .وُ ُىما في الحقِؿ ىَج
 (.ٜ -ٛ: ٗال أعِرُؼ. أحاِرٌس أنا ألخي" )التكويف 

ـْ ورد الحوار الذي دار بيف قابيؿ وىابيؿ في القرآف الكريـ في قولو تعالى:  َواْتُؿ َعَمْيِي
َبا ُقْرَباًنا  ـَ ِباْلَحؽّْ ِإْذ َقرَّ ـْ ُيَتَقبْؿ ِمَف اآْلََخِر َقاَؿ أَلَْقُتَمنََّؾ َقاَؿ َنَبَأ اْبَنْي َآَد َفُتُقبَؿ ِمْف َأَحِدِىَما َوَل

َلِئْف َبَسْطَت ِإَليَّ َيَدَؾ ِلَتْقُتَمِني َما َأَنا ِبَباِسٍط َيِدَي ِإَلْيَؾ أِلَْقُتَمَؾ ِإنََّما َيَتَقبُؿ المَُّو ِمَف اْلُمتَِّقيفَ 
ْثِمَؾ َفَتكوَف ِمْف َأْصَحاِب النَّاِر َوَذِلَؾ َعاَلِميفَ ِإني َأَخاُؼ المََّو َربَّ الْ  ِإني ُأِريُد َأْف َتبوَء ِبِإْثِمي َواِ 

 (.ٜٕ-ٕٚ)المائدة َفَطوََّعْت َلُو َنْفُسُو َقْتَؿ َأِخيِو َفَقَتَمُو َفَأْصَبَح ِمَف اْلَخاِسِريفَ َجزَاُء الظاِلِميفَ 
ىي الصفات التي ميزت ىابيؿ عف قابيؿ؛ لذا  وألفَّ التقوى والصالح وخشية ا كانت

يِر فَقَتَؿ أخاُه.  : "قايػيَف كاف ِمف الشّْرّْ يذكر اإلنجيؿ أفَّ سبب إقداـ قابيؿ عمى قتؿ أخيو أفَّ
يَرًة وأعماَؿ أخيِو كاَنت صاِلَحًة" )رسالة يوحنا األولى  ولماذا قَتَمُو ألفَّ أعماَلُو ىو كاَنت ِشرّْ

لترجمة العربية لمكتاب المقدس في حاشيتيا أفَّ المقصود بقولو: "كاَف (. وقد ذكرت إٔ: ٖ
يِر: أي كاف مف حزب الشرير وخاضًعا لو ". في حيف أفَّ النَّص الوارد في التفسير (ٚ)ِمف الشّْرّْ



 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د. أحمد ىيكؿ

  

- 282 - 

يِر "»التطبيقي لمكتاب المقدس كاف أكثر وضوًحا؛ إذ قاؿ:  كاَف قايػيَف ِمف َأوالِد إْبِميس الشّْرّْ
 ".(ٛ)(ٕٔ: ٖ)رسالة يوحنا األولى « فَقَتَؿ أخاُه...

وقد حاوؿ الحاخامات تفصيؿ ما سكتت عنو التوراة؛ إذ ورد في )مدراش رابا: الخروج 
، فقاؿ قايػيف: «ىيا بنا ُنقسـ العالـ بيننا»(: "وبينما ُىما في الحقؿ قاال لبعضيما: ٚٔ: ٖٔ
نيما، فأخذ ىابيؿ الغنـ وأخذ قايػيف األرض. ، وتقاسما فيما بي«خذ أنت الغنـ وأنا األرض»

وظف أنَّو بذلؾ قد أخرجو مف العالـ، وكاف ىابيؿ يرعى في األرض وقايػيف ُيطارده؛ إذ قاؿ 
ُأْخرج مما »، فانتقؿ ىابيؿ يرعى في الجباؿ، فقاؿ لو قابيؿ: «ُأْخرج مما ىو ممؾ لي»لو: 

 ".(ٜ)، حتى قاـ عميو فقتمو«ىو ممؾ لي
ـُ ينزؿ عقاب  الرب سريًعا عمى قابيؿ بعد وقوع جريمة القتؿ: "فقاَؿ لُو الّربُّ ماذا َفَعْمَت َد

ـَ أخيَؾ  يصُرُخ إليَّ ِمَف األرِض. واآلَف، فَممعوٌف أنَت ِمَف األرِض اّلتي فَتحت َفَميا ِلتقَبَؿ َد
رِض طريًدا شريًدا" أخيَؾ ِمْف َيِدَؾ. فِيػَي لف ُتعطَيَؾ ِخْصَبيا إذا فَمْحَتيا، ولتُكف في األ 

وىنا ُيظير النَّص التوراتي حواًرا بيف قابيؿ والرب: "فقاَؿ قايػيُف  (.ٕٔ -ٓٔ: ٗ)التكويف 
لمّربّْ ِعقابػي أقسى ِمْف أْف ُيحَتَمؿ. طَرْدَتني اليوـَ َعْف وجِو األرِض وحَجْبَت وجَيَؾ َعنّْي، 

ي يقُتُمني. فقاَؿ َلو الّربُّ إًذا، ُكؿُّ َمْف قَتَؿ وِصْرُت في األرِض طريًدا شريًدا، وُكؿُّ َمْف وَجَدن
ـُ ِمنُو بشدة. وجَعَؿ الّربُّ عمى قايػيَف َعالمًة ِلئالَّ يقُتَمُو ُكؿُّ َمْف وجَدُه" )التكويف  قايػيَف سُينَتَق

(. ولـ يوضح النَّص ما طبيعة العالمة التي منحيا الرب لحماية قابيؿ وما ٘ٔ-ٖٔ: ٗ
 شكميا.

حكاية التوراتية أحداثيا بإشارة مقتضبة عف مصير قابيؿ؛ إذ تقوؿ: "وخَرَج تختتـ ال
ـَ في أرض َشرؽ َعْدٍف شريًدا قايػيُف ِمْف أماـِ الّربّْ وأقا
. وَعَرَؼ قاييُف امرأَتُو فَحَممْت (ٓٔ)

. ولـ (ٚٔ -ٙٔ: ٗبِنو َحنوخ" )التكويف  ْسـِ ا وَوَلَدْت َحنوخ. وكاَف َيبني مدينًة، فَسمَّاىا ِبا
 تتحدث التوراة بعد ذلؾ عف مصير قابيؿ.

رغـ إيجاز أحداث قصة قابيؿ وىابيؿ، وحجب الكثير مف تفاصيميا؛ فإنَّيا أثارت تساؤالت 
كثيرة لدى األدباء وغيرىـ مف الميتميف بالكتاب المقدس، الذيف راحوا ينسجوف حوليا 

بداعاتيـ ويستمدوف منيا الرموز ويستميموف من َـّ تميزت تفسيراتيـ وا  يا اإليحاءات؛ ومف ث
 معالجات قصة قابيؿ وىابيؿ بالتنوع وتعدد الرؤى.

 ]ثانًيا[ قابيؿ وىابيؿ في األدب العالمي

مف دوف شؾ ُيعد استمياـ الصور الشعرية مف النَّصوص الدينية ومف التراث اإلنساني 
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أ الشعراء إلى األساطير المشترؾ بمثابة "رجوع إلى المنابع األصمية لمتجربة اإلنسانية؛ إذ لج
لى الكتب المقدسة فنيموا منيا وجعموىا سبياًل  اليونانية والبابمية واآلشورية والفرعونية وا 
فنًيا لمتعبير عف خواطرىـ ونفوسيـ. وقد زودتيـ التوراة واإلنجيؿ والقرآف بموضوعات 

واألفكار التي  وتجارب جاىزة ينطمقوف مف ظالليا لمتطرؽ إلى المفاىيـ التي يودوف بسطيا
 ".(ٔٔ)ةينشدوف عرضيا، باإلضافة إلى تقوية البناء الفني لمقصيد

ُتعد حكاية قابيؿ وىابيؿ، تمؾ الحكاية المحفورة في الوعي اإلنساني واحتفظ بيا النَّص 
الديني، واحدة مف بيف قصص التراث اإلنساني المشترؾ التي تأثر بيا الكثير مف الشعراء 

وتظؿ "دلياًل عمى بقاء  رمزية قابيؿ وىابيؿ تتخطى حدود الزماف والمكاف،واألدباء؛ إذ إفَّ 
"، أـ (ٕٔ)الصراع، سواء أكاف ىذا الصراع بشكّؿ حرب عسكرية، أـ كاف بشكّؿ صراع سياسي

 كاف بشكّؿ صراع نفسي وأخالقي يعتمؿ داخؿ اإلنساف ذاتو.
ر العراقي بدر شاكر لذلؾ نرى تأثير حكاية قابيؿ وىابيؿ واضًحا عمى قصائد الشاع

باستعارة شخصية قابيؿ مف مصادرىا ؛ حيث قاـ السيَّاب "(ٖٔ)(ٜٗٙٔ -ٕٜٙٔالسيَّاب )
يحاء بالشر ووظفيا في الكثير مف  الدينية القديمة، بما تحممو مف شحنة رمزية وا 

". ُيفسر ىذا ظيور مشيد قتؿ قابيؿ ألخيو ىابيؿ، ذلؾ المشيد الذي ال ُيفارؽ (ٗٔ)قصائده
؛ إذ يقوؿ (ٜٗٚٔضمف ديواف "اليدايا" ) قصيدة "يـو ارتوى الثأر"السيَّاب، كما في مخيمة 

 ". (٘ٔ)السياب: "ما رعب قابيؿ إذ يعدو فتتبعو/ عينا أخيو المسجى حيثما نزعا
كثؼ السيَّاب مف استدعاء قصة قابيؿ وىابيؿ في ديوانو األبرز "أنشودة المطر" 

طورية والتاريخية مع القضايا االجتماعية (، الذي تختمط فيو الرموز األسٜٓٙٔ)
واألحاسيس الفردية الذاتية لمسيَّاب، التي وظفيا مف أجؿ نقد الذات والمجتمع، وتكاد تجمع 
أبيات السيَّاب الشعرية في ديوانو ىذا عمى أفَّ قابيؿ ىو رمز الشر الكامف في الجنس 

نتقاؿ إرث قابيؿ مف الشر والقتؿ إذ يشجب السيَّاب في قصيدة "المومس العمياء" االبشري؛ 
"قابيؿ أخؼ دـ الجريمة باألزاىر والشفوؼ/ وبما تشاء مف  واإلفساد إلى المدينة الصاخبة:

العطور أو ابتسامات النساء/ ومف المتاجر والمقاىي وىي تنبض بالضياء/ عمياء 
 ".(ٙٔ)كالخفاش في وضح النيار، ىي المدينة،/ والميؿ زاد ليا عماىا

اب قابيؿ رمًزا لسفاؾ الدماء عديـ الرحمة في قصيدة "قارئ الدـ": "قابيؿ حدؽ يرى السيَّ 
في دماء أخيو أمس/ وأنت يأخذؾ الدوار/ مف رؤية الدـ وىو ينزؼ ثـ يركض في 

مف عمؿ ال أخالقي يتنافى مع السموؾ المتعاوف مع الغزاة يقتات "وقابيؿ ىو  ".(ٚٔ)الغبار
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يراقب اآلخريف ويتجسس عمييـ وينوي ليـ الشر ويزرع بينيـ اإليجابي لإلنساف، إذ إنَّو 
"، وذلؾ في قصيدة "المخبر"، التي يقوؿ فييا السيَّاب عمى (ٛٔ)ـبذور التفرقة وينشد دمارى

لساف قابيؿ: "أنا ما تشاء أنا الحقير/ صّباغ أحذية الغزاة وبائع الدـ والضمير/ لمظالميف أنا 
ا الدمار أنا الخراب/... وريث قابيؿ المعيف سيسألوف/ عف الغراب/ يقتات مف جثث الفراخ أن

القتيؿ فال أقوؿ/ أأنا الموكؿ ويمكـ بأخي فإف المخبريف/ باآلخريف موّكموف/ سحًقا ليذا 
 ". (ٜٔ)الكوف أجمع وليحّؿ بو الدمار

صور قابيؿ في شعر السيَّاب، خاصة في ديواف "أنشودة المطر"، لكنيا تتفؽ عمى  تتعدد
، ورمز أمراء (ٕٓ)صؿ الشر؛ إذ ىو رمز االستعمار في قصيدة "إلى جميمة بوحريد"أنَّو أ

، ورمز الموت (ٕٔ)الحرب الذيف يقتاتوف عمى الدماء والخراب في قصيدة "مف رؤيا فوكاي"
واليالؾ في قصيدة "مدينة السندباد"، التي يقوؿ فييا السيَّاب: "يولد قابيؿ لكي ينتزع 

 ". (ٕٕ)ف منابع المياهالحياة/ مف رحـ األرض وم
لـ ُتؤثر قصة قابيؿ وىابيؿ عمى أعماؿ السيَّاب وحده؛ بؿ يظير تأثيرىا واضًحا عمى 

؛ إذ ينظـ مف (ٖٕ)(ٕٛٓٓ -ٜٔٗٔ)الكثير مف أعماؿ الشاعر الفمسطيني محمود درويش 
(، التي يقوؿ ٜٜ٘ٔالحصاف وحيًدا" ) تركت الُغراب" في ديواف "لماذا نسيجيا قصيدة "ِحْبرُ 

ـٌ  فييا درويش: "مف أيف تأتينا النيايُة؟ نحف أحفاَد البدايِة. ال َنَرى/ غْيَر البداية... أنَت ُمتَِّي
ُؿ/ الدَّـِ مف ُسالَلِتنا أَماَمَؾ، فابتعْد/ عف دار قابيَؿ الجديدِة/ مثمما ابتَعَد  بما فينا. وىذا أوَّ

 .("ٕٗ)السراُب/ عف ِحْبر ِريشَؾ يا ُغرابُ 
قابيؿ وىابيؿ عمى قصيدة أخرى لدرويش بعنواف "فضاء ىابيؿ، ُعوُد  تنعكس ظالؿ قصة

الحصاف وحيًدا"، الذي صدر في أعقاب "اتفاقية  تركت " ضمف ديواف "لماذا(ٕ٘)إسماعيؿ
أوسمو، حيث سجؿ فيو درويش رفضو لتمؾ االتفاقية، ألنو يرى فييا محاولة مستفزة 

درويش شخصيات قابيؿ وىابيؿ في إحالة  "؛ لذا يستدعي(ٕٙ)لممساواة بيف القاتؿ والضحية
رمزية "تمثؿ بحثًا عف معادؿ موضوعي ُيسقط فيو الشاعر حاضر شعبو الفمسطيني المذبوح 

 ".(ٕٚ)عمى يد الييود عمى حادثة القتؿ األخوي بيف ابني آدـ
الحصاف وحيًدا"؛ إذ يستعيف  تركت لـ يتوقؼ حضور قابيؿ وىابيؿ عمى ديواف "لماذا

أخيو  اإلنساف بألـ اكتراث ( ليعبر عف "عدـٕٛٓٓيومياتو "أثر الفراشة" ) في بيما درويش
"، فيقوؿ درويش في "ىدير الصمت": "لو أرىفنا (ٕٛ)ىذا يومنا حتى ىابيؿ منذ اإلنساف

السمع لسمعنا صوَت ارتطاـ التفاحة بحجر في بستاف ا، وصرخَة ىابيؿ الخائفَة مف دمو 
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لى حوافر خيؿ في حرب مجيولة األوؿ... ولسمعنا تأمالِت  يونس في بطف الحوت... وا 
 ".(ٜٕ)الزماف والمكاف... لو أرىفنا السمع إلى صوت الصمت... لصار كالمنا أقؿ!

ما تزاؿ حكاية قابيؿ وىابيؿ تمارس تأثيرىا الطاغي عمى شعراء العربية المعاصريف؛ ومف 
َـّ يسقطوف حبكتيا المأساوية وما تحممو مف رموز دالة  عمى واقعيـ المعيش، فنجد ث

( يبكي ما يحدث ليابيؿ الفمسطيني عمى يد  -ٜٛ٘ٔالشاعر الفمسطيني حبيب شريدة )
قابيؿ اإلسرائيمي في قصيدتو "قابيؿ"؛ إذ يقوؿ: "ما ىذِه األرُض التي مازاَؿ فييا رافعًا/ قابيُؿ 

؟!/ وأنتظر الغراَب لكي يجيَء محددًا ق بري/ فينفَض بعد دفني صخرَتُو/ ليقُتَمني/ بال ندـٍ
/ فوؽ أرصفِة الشوارِع.../ قد اعتادْت عيوُف الناِس  جانحْيِو ويختفي/ ما زلت ُأقتُؿ كؿَّ يـو
منظَر قتمَي اليومّي/ مدمنًة عمى لوِف الدـِ الخْمري.../ أنا ما زلُت ُأقتُؿ دوَف ذنٍب/ حيُث 

ـْ يتوقؼِ قابيُؿ المعربُد لـ يجْد أحدًا ليرَدعو/ فجاوَز حدَّه في ل عَبةِ النحِر/ ول
(ٖٓ)." 

عند االنتقاؿ إلى اآلداب الغربية نجد أفَّ قصة قابيؿ وىابيؿ قد استقطبت اىتماـ األدباء 
في كؿ العصور، لكف السمة الرئيسة التي ُتميز أدبيات الغرب وفنونو الكالسيكية ىي إدخاؿ 

يؿ وىابيؿ؛ إذ تحوؿ قابيؿ تغيرات حادة، وربما متباينة في كثير مف األحياف، عمى قصة قاب
مف كونو النموذج األصمي لمشر إلى كونو "النموذج األصمي لمييودي، أمَّا ىابيؿ فيو 

". وقد انعكست (ٖٔ)النموذج األصمي لمقديس الُمعذب، الذي ُيعد السيد المسيح امتداًدا لو
ما فّف ىذه الرؤية الجديدة عمى الفف المسيحي في أوروبا في العصور الوسطى؛ "وال سيّ 

الرسـ في القرف السادس عشر، حيث كاف قابيؿ ُيرسـ بشكؿ نمطّي عمى ىيئة ييودّي ممتٍح 
ذي شعر أشعث وىو يقتؿ ىابيؿ الذي يظير بمالمح أوروّبية وشعر أشقر. وقد استمّر ىذا 

 ".(ٕٖ)التصوير التقميدي لعّدة قروف حتى القرف التاسع عشر
لشعرية التي رسميا الشاعر واألديب الفرنسي في ىذا اإلطار يمكف استيعاب الصورة ا

( في قصيدة "الضمير" تعبيًرا عما كاف سائًدا عف قابيؿ قبؿ ٘ٛٛٔ -ٕٓٛٔفيكتور ىوجو )
عصر ىوجو؛ إذ يقوؿ: "عندما فّر قابيؿ مف غضب رّبو/ أشعث الشعر مغبرِّا كاف يصحبو 

عندما تالشى الضوء، وصؿ أبناؤه./ كانوا يرتدوف جمود الحيوانات وتتقاذفيـ العواصؼ./ و 
 ".(ٖٖ)الرجؿ الكالح/ إلى سفح جبؿ في سيؿ واسع

أخذت صورة قابيؿ وىابيؿ منًحا جديًدا في األدب األوروبي؛ خاصة في القرف التاسع 
عشر، حيث اكتسبت شخصية قابيؿ "تعاطًفا؛ إذ أصبح رمًزا لمثأر والتمرد وممثاًل لممقيوريف 

تناقض ما ورد في النُّصوص الدينية. ربما يمكف تفسير ىذا في "، وىي صورة (ٖٗ)أينما كانوا
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ضوء التحوالت الفكرية التي شيدتيا المجتمعات الغربية مف أجؿ التخمص مف سيطرة 
الكنيسة وتفسيرىا ألحداث التاريخ؛ ومف ىنا "منح أدباء المدرسة الرومانسية ومف جاء 

وا قابيؿ القوي، في حيف أدانوا ضعؼ بعدىـ شخصية قابيؿ مف االىتماـ واالحتفاء، ومّجد
( ٕٗٛٔ -ٛٛٚٔىابيؿ وخنوعو. ويعد الشاعر اإلنجميزي المورد جورج جوردوف بايروف )

ْف كانت ٕٔٛٔ« )قابيؿ»رائد المدرسة الرومانسية في ىذا المجاؿ بقصيدتو الممحمية  (، وا 
دافع عف قد سبقتو في القرف الثامف عشر بعض محاوالت شعرية ومسرحية حاولت أْف تُ 

قابيؿ وتقؼ في صفو، ولكف شخصية قابيؿ لـ تأخذ دالالتيا المتمّردة عمى القير إال عمى 
 ". (ٖ٘)يد بايروف

يؤسس بايروف نظرتو ىذه مف منطمؽ أفَّ تمرد قابيؿ يأتي تعبيًرا عف شغفو بالحرية 
ني ورفضو لكؿ القيود، ومف جانب آخر يتماشى موقؼ بايروف تجاه قابيؿ مع ما كاف يعا

منو بايروف شخصًيا داخؿ مجتمعو، فقد رأى بايروف أفَّ "السعادة في مجتمعو متعذرة 
َـّ ينظر (ٖٙ)والحقيقة بعيدة المناؿ، والمجتمع ظالـ، واإلنساف غارؽ في الفشؿ "؛ ومف ث

" ورمز "المزاج الدموّي الذي (ٖٚ)بايروف إلى قابيؿ عمى أنَّو رمز "البطؿ المتمرد الرومانسي
 ".(ٖٛ)ىابيؿ وتظاىره الزائؼ بالتقوى أثاره نفاؽ

ىذا وقد سار عمى نيج بايروف "كبار الشعراء الغربييف؛ خاصة شعراء المدرسة 
الفرنسية، ممف تعاطفوا مع مأساة قابيؿ وتغّنوا بتضحيتو وبتمّرده، مثؿ: بالنش، وفيكتور 

ؿ إبداعاتيـ ". لدرجة أفَّ قابيؿ أصبح بفض(ٜٖ)ىوجو، وميشيميو، ولوكونت دوليؿ وبودلير
 الشعرية أيقونة اإلنساف الثائر المتمرد عمى كؿ مظاىر الظمـ واالضطياد.

(، الذي ُيعد ٚٙٛٔ -ٕٔٛٔوقد نبغ في ىذا المجاؿ الشاعر الفرنسي شارؿ بودلير )
"، التي صدرت ضمف مجموعتو (ٓٗ)«ىابيؿ وقابيؿ»"األكثر تعاطًفا مع قابيؿ في قصيدتو 

(، التي ترجميا "الشاعر اإلسرائيمي ٚ٘ٛٔمجدؿ "أزىار الشر" )الشعرية الشييرة والمثيرة ل
، ثـ أعاد ترجمتيا "(ٔٗ)ٕٜٙٔ( إلى العبرية في عاـ ٜٚٚٔ -ٕٜٛٔإلياىو ميتوس )

 .ٜٜٚٔ( في عاـ  -ٜٔٚٔالشاعر اإلسرائيمي دوري مانور )
عيش "، التي ت(ٕٗ)يصّور بودلير قابيؿ عمى أنَّو "ممثؿ لكّؿ الشعوب المضطيدة في العالـ

في عناء ومكابدة وبؤس وأفَّ ىذا ىو إرثيا األبدي، في حيف ينعـ كؿ جنس ىابيؿ بالراحة 
والسعادة واالزدىار. لقد بات واضًحا أفَّ ىدؼ بودلير مف إظيار حجـ االختالؼ الشاسع بيف 
ىابيؿ وقابيؿ ىو إثارة غضب قابيؿ لكي يتمرد عمى واقعو البائس؛ لذا يقوؿ بودلير في 
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ـُ لؾ عف ِرضى./ يا ِجْنَس مطمعيا:  "يا ِجْنَس ىابيؿ، َفمَتَنـ، ولَتشَرب وتَأُكؿ؛/ فاُ َيبَتِس
قابيؿ، في الطّْيف/ َفمَتزَحؼ ولَتُمت في ُبؤٍس./ يا ِجْنَس ىابيؿ، َتضِحَيُتؾ/ ُتدغِدُغ َأنَؼ 

يتحوؿ بودلير في ختاـ ". ثـ (ٖٗ)الَماَلؾ!/ يا ِجْنَس قابيؿ، َألف يُكوف/ لَعَذاِبَؾ ِنَياَيٌة أَبًدا؟
القصيدة إلى مياجمة ىابيؿ وتحفيز قابيؿ عمى الثورة والثأر: "آه! يا ِجْنَس ىابيؿ، ُجثَُّتؾ/ 
َسُتْخِصُب األرَض الُمسَتِشيَطة!/ يا ِجْنَس قابيؿ، ُمِيمَُّتؾ/ لـ َتَتَحقَّؽ بُصوَرٍة ُمرِضيَّة؛/ يا 

ـَ بالَحرَبة!/ يا ِجْنَس قابيؿ، فمَتصَعد إلى السَّماء،/ ِجْنَس ىابيؿ، َىا ُىو َعاُرؾ:/ النَّصُؿ انَيزَ 
 ".(ٗٗ) ولُتِطح بيا إلى األرض!

مف الطبعي أْف تنتقؿ صورة قابيؿ الثائر والمتمرد مف بايروف وبودلير وىوجو إلى األدب 
 ٕٕٜٔ -بولندا ٜ٘ٛٔالعبري الحديث؛ إذ نجدىا لدى األديب الييودي دافيد فريشماف )

الذي قاـ "بترجمة مسرحية المورد بايروف الممحمية عف قابيؿ إلى العبرية في عاـ ألمانيا(، 
، واستيميا بمقدمة طويمة ضمنيا وجية نظره بشأف قصة قابيؿ وىابيؿ المتأثرة ٜٓٔٔ

برؤية بايروف؛ حيث ُيظير فريشماف تعاطفو مع قابيؿ ويعده شخصية طيبة، في حيف ينظر 
 ". (٘ٗ)الشريرة، وىو قمب تاـ لمرؤية التوراتية الرسميةإلى ىابيؿ عمى أنَّو الشخصية 

( ٕٖٜٔقابيؿ وىابيؿ" ) -קין והבלكما ظير تأثير بايروف وبودلير عمى قصيدة "
ييود ُموُنوُسوف بوسط  ٜٔٛٔ –بيالروسيا ٜٙٛٔلألديب اإلسرائيمي أفراىاـ رجمسوف )

ية آدـ وقابيؿ وىابيؿ وبيف إسرائيؿ(، التي دمج فييا رجمسوف بيف شخصيات الحكاية التورات
في  شخصيات مف صنع خيالو، مثؿ بئير ابنة ىابيؿ التي دبرت مكيدة وقتمت قابيؿ بالسـ

. وتظير صورة (ٙٔٙٔ -ٗٙ٘ٔمحاكاة لمسرحية ىاممت لألديب اإلنجميزي وليـ شكسبير )
عمؿ قابيؿ في قصيدة رجمسوف، وكأنيا مستنسخة مف رؤية بايروف؛ إذ إنَّو رمز التمرد وال

 .(ٙٗ)والمؤسس األوؿ لممدف، في حيف أفَّ ىابيؿ ىو رمز الراحة واالستكانة والزىد
( ٜٗٙٔ -ٚٛٛٔعمى الجانب اآلخر قدمت الشاعرة اإلنجميزية "إيدث سيتوؿ" )

شخصية قابيؿ في صورة تناقض أقرانيا المتعاطفيف معو، وتتفؽ مع صورتو النَّمطية 
التَّوراتي. فقد عانت سيتوؿ مف "قمؽ روحي عميؽ بعد الحرب المرعبة المستمدة مف النَّص 

العالمية الثانية، التي ترى أنَّيا ناتجة عف اإلغراؽ المادي والخواء الروحي الذي قاد البشرية 
"، وتؤمف أفَّ ىذا السقوط بدأ منذ المحظة التي ارتكب فييا قابيؿ نكبة البشرية (ٚٗ)إلى الدمار

(: "بدأت اليجرات الضخمة/ مف ٜٚٗٔقصيدتيا "شبح قاييف" ) األولى؛ إذ تقوؿ في مطمع
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َـّ فإفَّ قابيؿ في نظر سيتوؿ ىو سبب المآسي (ٛٗ)نكبة ما أولية في قمب اإلنساف "؛ ومف ث
 اإلنسانية واالنجراؼ البشري نحو الدمار.

كما ترى سيتوؿ أفَّ اإلنساف ورث عف قابيؿ طباعة الوحشية؛ عندما استغؿ التطور 
مف أجؿ القتؿ والتدمير بإلقاء القنبمة النووية عمى ىيروشيما وناجازاكي؛ إذ تقوؿ العممي 

في "شبح قاييف": "بعد تمؾ اليجرة الطويمة/ إلى المدينة التي بناىا قبؿ الطوفاف أخونا 
". وىكذا تعتقد (ٜٗ)قاييف/... وكاف برؽ عظيـ/... ودوت رعود زمردية ىائمة في اليواء

جير المدمر الخارج مف رحـ العمـ المادي الجامد "قد خمع زيؼ قناع سيتوؿ أفَّ ىذا التف
الحضارة المدنية الحديثة وأعاد اإلنساف إلى المدينة التي بناىا قابيؿ، حيث األساس البربري 

 ".(ٓ٘)الذي قامت عميو الحضارة المادية األولى
مع رؤية  (ٜ٘ٙٔ -ٛٛٛٔيتفؽ الكاتب المسرحي التشيكي الييودي فرانتيشيؾ النجر )

سيتوؿ لقابيؿ؛ إذ اكتست صورة قابيؿ بمالمح سمبية في قصيدتو "ضواحي المدينة" التي 
، وىي مف أشير أعماؿ النجر المسرحية، التي «ضواحي المدينة»كانت ضمف "مسرحية 

"، وترجميا إلى العبرية األديب يعقوؼ (ٔ٘)ٕٜ٘ٔصدرت بالمغة التشيكية في عاـ 
. ٕٖٜٔي ُتعرض عمى خشبة مسرح ىابيما في عاـ (؛ لكٜ٘ٚٔ -ٜٔٓٔىوروفيتس )

وقد اقترف قابيؿ عند النجر بانتشار الفساد والمعاناة في األحياء الميمشة؛ إذ يقوؿ النجر: 
 ".(ٕ٘)"الجوع والنيب وكأس الخمر/ ىذا إرثُنا مف نسؿ قابيؿ/ في ظممة األزقة
حكاية قابيؿ وىابيؿ، وىكذا؛ لـ تتوقؼ قريحة الشعراء في الشرؽ والغرب عف استدعاء 

عادة تأويميا  يحاءات لخدمة أغراضيـ التأليفية والفنية، وا  وتوظيؼ ما بيا مف رموز وا 
وقراءتيا؛ إذ ظيرت أعماؿ تستميـ مأساة قابيؿ وىابيؿ بما يتفؽ مع النَّص الديني، في حيف 

 ظيرت أعماؿ أخرى تناقض ما ورد في النَّص الديني وتقدـ رؤية معكوسة لمشخصيات.
 ]ثالثًا[ قابيؿ وىابيؿ في الشعر العبري الحديث

مف المقطوع بصحتو لدى معظـ النقاد أفَّ بدايات األدب العبري الحديث في فترة 
اليسكااله )التنوير العبرية( قد استمدت مادتيا األدبية مف مصدريف رئيسيف: يتمثؿ المصدر 

ولت موضوعات مستقاة مف األوؿ في "اآلداب األوروبية؛ خاصة تمؾ األعماؿ التي تنا
التوراة، في حيف كانت نصوص العيد القديـ ىي المصدر الثاني الذي اعتمد عميو أدباء 

َـّ ظيرت الكثير مف األعماؿ العبرية(ٖ٘)اليسكااله ، مثؿ: "المتأثرة  بالنَّص التوراتي "؛ ومف ث
(، ٘ٓٛٔ -ٕ٘ٚٔ( لنفتالي ىيرتس فيزؿ )ٜٛٚٔ« )أشعار المجد -שירי תפארת»
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لشالوـ بف « إنقاذ إبراىيـ في أور الكمدانييف -באור כשדים הצלת אברהם»وأشعار 
( ٜٗٚٔ« )مممكة شاؤوؿ -מלוכת שאול»(، و٘ٗٛٔ -ٔٚٚٔيعكوؼ ىكوىيف )

. كما ُترجمت أعماؿ أوروبية إلى (ٗٓٛٔ -ٓٚٚٔ) ليوسيؼ ىإفراتي متروبموفيتس
( لألديب السويسري ٛ٘ٚٔ) «موت ىابيؿ -מות הבל»العبرية، مثؿ: الرواية الممحمية 

( ٚٔٛٔ« )موت آدـ -אדם מות»(، ومسرحية ٛٛٚٔ -ٖٓٚٔسموموف جيسنر )
(، وأنشودة الرعاة ٖٓٛٔ -ٕٗٚٔكموبشتوؾ )فريدريش جوتميؼ لألديب األلماني 

نيت ديسولير، التي ترجميا إلى العبرية المشاعرة الفرنسية أنطو « الحمالف -השיות»
(. وظيرت كتابات عبرية تحاكي ما جاء في األعماؿ ٖٔٛٔ -ٕٚٚٔيعقوؼ شموئيؿ بيؾ )

المستمدة مف تروكتينبيرج ألفراىاـ « أنشودة رعوية –רועי שיר»األدبية األوروبية، مثؿ: 
 ".(ٗ٘)عمؿ سموموف جيسنر

لـ يتوقؼ األدب العبري الحديث منذ ذلؾ الحيف عف االعتماد عمى النَّص التوراتي 
شخصياتو وأحداثو واالستفادة مف رموزه الدينية  واستمياـ الموضوعات منو وتوظيؼ

الكثير مف  -عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر-والتاريخية؛ إذ تناوؿ الشعر العبري الحديث 
 -ַקיִן -שיר ִמְזמֹור ִלְבֵני תוַבלتوباؿ قابيؿ في قصيدة "التوراتية مثؿ:  الشخصيات

(، وفي قصيدة ٖٜٗٔ -٘ٚٛٔقصيدة مزمور أبناء توباؿ قابيؿ" لشاؤوؿ تشرنحوفسكي )
أيوب في قصيدة ، الذي استميـ شخصية ألفراىاـ شمونسكي توباؿ قابيؿ" -תובל קין"
بكاء طفؿ"، كما تظير شخصية  –ְבִכי ילדيوسؼ في قصيدة "ُسقـ"، ووظؼ قصة  –ְדוָי"

 سالصبي يوسؼ الرائي" ليائير ىوروفيت –ַהַמַער יֹוֵסף ַהחֹוֵלםيوسؼ في قصيدة "
(ٜٔٗٔ- ٜٔٛٛ.) 

البطؿ  –שמשון הגיבורبينما تظير شخصيات أخرى، مثؿ: شمشوف في قصيدة "
 –שמשון קורע בגדיו، وفي قصيدة "(ٜٜ٘ٔ -ٖٜٗٔ) شمشوف" لدافيد أفيداف

" شمشوف -שמשון، وفي قصيدة "( -ٕٜٗٔشمشوف يمزؽ مالبسو" ألنداد إلداف )
عيسو" لييوديت كفري  -ֵעָשוوعيسو في قصيدة " .(ٕٓٓٓ -ٕٗٛٔلييودا عميحاي )

 -ٖٕٜٔ) آلىاروف أميررسالة عيسو"  -איגרת ֵעָשו(، وفي قصيدة " -ٖٜ٘ٔمئيري )
ود يعزؼ و شاؤوؿ ودا –שאול ודוד מנגן לפניוوشاؤوؿ وداوود في قصيدة "(. ٕٛٓٓ

، (ٕٙٔٓ -ٖٜٙٔ) ىاجر" ليسرائيؿ أليرز –הגרأمامو" لداف باجيس. وىاجر في قصيدة "
الممكة  –אסתר המלכהجر" آلىاروف أمير. وأستر في قصيدة "ىا –הגרوفي قصيدة "
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الموت  -ְכמֹו ָרֵחל  ָלמותوراحيؿ في قصيدة " .(ٜٓٚٔ -ٜٓٔٔ) إستر" لناتاف ألترماف
راحيؿ" لميخاؿ  -ָרֵחל، وفي قصيدة "(ٕ٘ٓٓ -ٖٜٙٔمثؿ راحيؿ" لداليا رابيكوفيتش )

كما . (ٕٛٔٓ -ٖٕٜٔجوري ) راحيؿ" لحاييـ -ָרֵחל(، وفي قصيدة " -ٜٓٗٔسنونيت )
كتب ناتاف يوناتاف ثالثيف قصيدة شعرية عف شخصيات توراتية بارزة، مثؿ: أيوب وكوىيمت 

أشعار  -שירים על ספר הישר"وشوالميت وغيرىـ، ونشرىا ضمف مجموعتو الشعرية 
 (.ٜٜٛٔعف سفر َىَيَشار" )

الييودية؛ حيث انطمقت ما مف شؾ أفَّ قصة قابيؿ وىابيؿ قد أثرت في وعي الشخصية 
مف داخؿ حدود النَّص الديني إلى النَّصوص اإلبداعية واألعماؿ الفنية. وانعكست مالمحيا 

الشعراء ما تحممو مأساة  ؛ حيث استثمربوضوح عمى الكثير مف األعماؿ الشعرية العبرية
ؿ: "الدراما قابيؿ وىابيؿ مف معاٍف إنسانية وأخالقية واجتماعية وسياسية في إبداعاتيـ، مث

 ٜٗٓٔ( لمشاعر متتياىو شاليـ )ٜٓٗٔ -ٖٜٚٔ) «قابيؿ وىابيؿ –קין והבל»الشعرية 
 رسالة" لناتاف ألترماف -איגרתقصيدة "في ". و (٘٘)كيبوتس رامات يوحناف( ٜ٘ٚٔ -بولندا

מדרש وقصيدة " .(ٖٜٛٔنجـو في الخارج" ) -כוכבים בחוץضمف مجموعتو الشعرية "

قابيؿ وىابيؿ" لييودا عميحاي ضمف مجموعتو الشعرية  تفسير عف -על קין והבל
 -מקרוב: הבל וקין(. وقصيدة "ٜٜٛٔمفتوح مغمؽ مفتوح" ) -פתוח סגור פתוח"

كيبوتس عيف ىحورش بوسط  ٜٚٛٔ –بولندا  ٜٛٔٔعف قرب: ىابيؿ وقابيؿ" آلفا كوفنر )
دة (. وقصيٜٓٚٔبكؿ الحب" ) -מכל האהבות( ضمف مجموعتو الشعرية "إسرائيؿ

تؿ أبيب(. وقصيدة  ٕٕٔٓ -تؿ أبيب ٖٜٔٔلشفرا شيفماف شموئيميتس ) قابيؿ" -קין"
 ٜٗٚٔ -بمغاريا ٜ٘ٓٔىابيؿ يرثي قابيؿ" لرفائيؿ إيميعاز ) -הבל מבכה את קין"

 حولوف(.
ال ريب أفَّ ىناؾ الكثير ِمْف أدباء العبرية ِممَّف استميموا ِمْف مأساة قابيؿ وىابيؿ تجارب 

عميقة، ووظفوا رموزىا؛ لتحقيؽ أغراضيـ الفكرية والفنية. إذ ارتبطت حادثة قتؿ شعرية 
قابيؿ ألخيو ىابيؿ في وعي الشخصية اإلسرائيمية بكؿ أشكاؿ الصراع عمى المستوييف 
َـّ إفَّ ىناؾ وشائج قوية تربط حكاية قابيؿ وىابيؿ باألحداث األليمة التي  الفردي والجمعي، ث

ا الرتباطيا في التراث اإلنساني بالشر الكامف داخؿ اإلنساف وبكؿ عاصرىا الييود؛ نظرً 
معاني الغدر والظمـ. وفيما ىو آٍت أبرز الموضوعات التي ُوظفت فييا مأساة قابيؿ وىابيؿ 

 في الشعر العبري الحديث.
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 ( قابيؿ وىابيؿ رمز لالختالؼٔ)
طبيعة االختالؼ بيف  ُترجع الكثير مف المصادر أساس الصراع بيف قابيؿ وىابيؿ إلى

شخصيتيف وثقافتيف، "والتقميد المحفوظ في القصة التوراتية ُيجسد ىذا التعارض المعيشي 
"، وذلؾ تأسيًسا عمى ما ورد في النُّصوص الدينية؛ خاصة ما (ٙ٘)واالختالؼ الوظيفي بينيما

: ٗاألرَض" )التكويف ورد في سفر التكويف: "وصاَر ىابػيُؿ راعَي غَنـٍ وقايػيُف فالًَّحا يفَمُح 
. إذ إفَّ قابيؿ بطباعو الحادة ىو رمز لحياة الزراعة واالستقرار، في حيف أفَّ ىابيؿ (ٕ

 .بطباعو اليادئة ىو رمز لحياة الرعي والترحاؿ
ُيضاؼ إلى ذلؾ أفَّ االختالؼ مف الُسنف الكونية ومف السمات الرئيسة المميزة لواقع 

الطبيعة، أو بيف أبناء الجنس البشري، أو داخؿ اإلنساف  الحياة اإلنسانية، سواء بيف قوى
َـّ فإفَّ االختالؼ ُيفضي بال شؾ إلى إثارة خبايا النفس وأمراضيا وأحقادىا، مثؿ  ذاتو؛ ومف ث
 التحاسد والبغي والظمـ والقتؿ، وُيظير في الوقت ذاتو الصفات اإليجابية واألخالؽ الحميدة.

، الذي (ٚ٘)ئد الشاعر اإلسرائيمي أفراىاـ شمونسكيوقد انعكست ىذه الرؤية عمى قصا
نظر إلى قابيؿ وىابيؿ عمى أنيما الرمز األولي لالختالؼ؛ لذلؾ أصبح االختالؼ ىو 

" المتعمقة بمأساة قابيؿ (ٛ٘)"المحور األساس الذي دارت حولو معظـ قصائد شمونسكي
עובד ، وقصيدة "راعي غنـ" التي تتحدث عف ىابيؿ -רועה צאןوىابيؿ، مثؿ: قصيدة "

أيف أنَت يا قابيؿ!"  -!קין ַאיֶָכהُمزارع" التي تتناوؿ شخصية قابيؿ، وقصيدة " -אדמה
التي تتناوؿ حياة قابيؿ بعد واقعة القتؿ. وقد صدرت ىذه القصائد ضمف "مجموعة مف 

"، ثـ أعيد (ٜ٘)ٖٜٛٔفي عاـ « بداية مختمفة -בראשית אחרת»األشعار تحت عنواف 
 . ٜٚٙٔمختارات شعرية" في عاـ  -ילקוט שיריםموعتو الشعرية "نشرىا ضمف مج

ُيالحظ أفَّ شمونسكي قد أفرد "مساحة كبيرة في أشعاره لشخصية قابيؿ ومساحة أقؿ 
لشخصية ىابيؿ، ربما يتسؽ ىذا مع القصة التوراتية، التي أخرجت ىابيؿ مف دائرة 

"، لكف رغـ ذلؾ فقد (ٓٙ)ومصيره اىتماميا بعد مقتمو، في مقابؿ تكثيؼ الضوء عمى قابيؿ
منح شمونسكي ىابيؿ صفات إيجابية كثيرة؛ إذ إنَّو "يمثؿ الصباح رمز النور، في حيف يمثؿ 
قابيؿ الميؿ رمز الظالـ، واالختالؼ بيف الصباح والميؿ، وبيف النور والظالـ، ىو اختالؼ 

بيؿ المرتبطة بنور "، كما ىو حاؿ االختالؼ بيف ىابيؿ وقابيؿ. وتظير صورة ىا(ٔٙ)رئيس
 الصباح في قصيدة "راعي غنـ":

   النور الزاخر بنصاعة الحليب...  ָהאור ַהשוֵפַע ַלְבנות ֶהָחָלב...
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 إذ يخطو الصباح أمام الظهيرة.  מול ָצֳהַריִם.-פוֵסַע ַהּבוֶקר ֶאל

 فيتصاعد صباح البداية! في الحقول (ٕٙ)ְבֵראשית! ַבּשדֹות יְַאֶדה-ֶזה בוֶקר

بينما يذكر شمونسكي ظممة الميؿ مع قابيؿ بعد قتمو ألخيو في قصيدة "أيف أنَت يا 
 قابيؿ!":

 ىذا خروف مذبوح ورأسو يتدلى.  ֶזה ֶכֶבש ָשחוט וראשו ַהָמפָשל.
 ىذه ىي الليلة األولى.   .(ٖٙ)ֶזה ַליָלה ִראשון

ىابيؿ؛ رغـ ضيؽ المساحة التي خصصيا شمونسكي في عالمو الشعري لمحديث عف 
فإنَّو يأتي دائًما مكتسًيا بصفات متكاممة، كما في قصيدة "راعي غنـ"، التي تصؼ ما يتمتع 

 بو ىابيؿ مف حواس:
 ىذه الرحابة َوسََّعت َمَناِخره.  ָהרוַחב ַהֶזה ַהמַפֵשק ְנחיָריו.

 ىذه الرفعة تشتاق إليك...  ַהגוַבה ַהֶזה ַהָכֵמַה ֵאֶליָך...

 ورائحة الصوف.    ַהֶצֶמר.וְֵריַח 
 ورائحة الخبز.    וְֵריַח ַהֶלֶחם...

 ولترنيمة اللعق في مسقى المياه  ְלרון ַהִלְקלוק ְבתוך ׁשוֶקת ַהַםיִם

 حاف       יֵָחף

 مع انكشاف كل حواسو الخمس  (ٗٙ)ְּבַמְחשֹוף ָכל ֲחֵמֶשת חוָשיו

ؽ بحاسة النطؽ فقط، كما في قصيدة بينما لـ يذكر شمونسكي في حؽ قابيؿ؛ إال ما يتعم
 "أيف أنَت يا قابيؿ!":

 من كل أكمة وكل َغور   מָכל ֵתל וָכל ֶשַקע

 توجد َمَدرة أخرى ثَاِكلة تترقب الحرث.  שוב ֶרֶגב ַשכול מַצֶפה ְלָחריש.
 أين أنت يا قابيل! أين أنت يا قابيل!   קין ַאיֶָכה! קין ַאיֶָכה!

 وقابيل واجم.    .(٘ٙ)וקין ַמחִריש
ىكذا؛ منح شمونسكي ىابيؿ الكثير مف الحواس، مثؿ حاسة الشـ التي استعمميا إلدراؾ 

رائحة الخبز"، وحاسة السمع عند سماعو  -ֵריַח ַהֶלֶחםرائحة الصوؼ" و" –ֵריַח ַהֶצֶמר"
حاٍؼ"، بؿ وظؼ لو كؿ الحواس  -יֵָחףلترنيمة المعؽ"، وحاسة الممس " -ַהִלְקלוק ְלרון"

 كؿ حواسو الخمس".  -ָכל ֲחֵמֶשת חוָשיוالتي أجماليا في قولو: "
بينما جاء قابيؿ عمى النقيض مف ىابيؿ ال يستعمؿ ما لديو مف حواس ليتواصؿ مع 

 -ַמחִרישالعالـ، حتى عندما منحو شمونسكي ما يشير إلى حاسة النطؽ وصفو بأنَّو "
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َـّ يسعى شمونسكي مف وراء ذلؾ إلى  إثبات "سيولة تواصؿ ىابيؿ مع العالـ واجـ"؛ ومف ث
بما يمتمكو مف حواس كثيرة، وفي مقابؿ ذلؾ يعاني قابيؿ مف العزلة الناتجة عف صعوبة 
تواصمو مع العالـ، حتى إفَّ اإلشارة الوحيدة المتعمقة بحاسة النطؽ ذكرت أفَّ قابيؿ قد فضؿ 

كتمة  -ֶרֶגבغور" و" -עֶשקַ تؿ" و" -ֵתל"، رغـ أفَّ كؿ مكونات األرض مف "(ٙٙ)الصمت
أيف أنَت يا قابيؿ!" وتدعوه إلى العودة إلى سابؽ  -!קין ַאיֶָכהترابية" كانت تنادي عميو "

لى عممو المعتاد في فالحة األرض وحرثيا، لكنو لـ يعد كما كاف بعد قتمو ىابيؿ.  حياتو وا 
التي وصؿ إلييا ومف جانب آخر تجسد عزلة قابيؿ وانفصالو عف العالـ حالة "المأساوية 

 ".(ٚٙ)قابيؿ؛ بسبب المعنات التي نزلت عميو وفرضت عميو التشرد في األرض
يبدو أفَّ ىابيؿ أكثر انسجاًما مع الطبيعة، ممتحًفا بعناصرىا وممتحًما بمكوناتيا؛ إذ 
يتواصؿ معيا بكؿ حواسو، فينعـ برحابة الطبيعة وعظمتيا ونورىا الزاىي وبروائح الصوؼ 

ات ترانيـ لعؽ الخراؼ لممياه، ويستمتع بنور الصباح وىو يكسي بضيائو والخبز وبأصو 
 الحقوؿ، ويينأ بمناظر الطبيعة الخالبة، كما في قوؿ شمونسكي:

ְטָללים מן ַהֶדֶׁשא. וְקטֶֹרת ַהֶזֶבל
(ٙٛ)

 طالل العشب. وبخور السماد. .
تربتيا بأِسنَّة  بينما كاف قابيؿ قبؿ جريمة القتؿ منشغاًل بحرث األرض والكد في شؽ

 -ָחדمحراث"، " -ַמְחֶרֶׁשתمحراثو الحادة، بكؿ قوة وعنؼ، وىو ما تشي بو كممات: "
 مرىؽ" في قصيدة "ُمزارع": -ִמְתיֵַגעַ حاد"، "

 جمل ومحراث. النَّصل الحاد  וַמְחֶרֶׁשת. ַהַלַהב ֶהָחד -ָגָמל

 بين َمَدرة وَمَدرة. انفصال مرىق  ַהְפֵרד ִמְתיֵַגַע ֵּבין ֶרֶגב ְלֶרֶגב.
 أبًدا لم يكن العالم ىنا واحًدا... ֵמעֹודֹו ֹלא ָהיָה ָהעֹוָלם כֹה ֶאָחד...

 ىذا رمز للقتل.    ֶזה ֶרֶמז ְלֶרַצח.

 ىذا نصل مكبوت.   ֶזה ַלַהב מוְדָחק.
ֶׁשָּבֶרֶגב ַמְבִקיעַ -ֶזה ַקִטן ַאְחדות

(ٜٙ)
 ىذا قابيل يشق تكتل الَمَدرة. .

َـّ إذ إفَّ  قابيؿ مثؿ "نصؿ المحراث الحاد يشؽ أوؿ كتمة ترابية في األرض البكر؛ ومف ث
"، ميتـ فقط بحرث األرض وزراعتيا، غير ُمكترث (ٓٚ)ينتيؾ بذلؾ تكتؿ العالـ ووحدتو

بالتواصؿ مع بيئتو، "شغمو الشاغؿ فصؿ األشياء عف بعضيا؛ إذ إفَّ داللة اسـ قابيؿ في 
َـّ زاد انفصالو عف العالـ بعد واقعة قتؿ أخيو. وأكد (ٔٚ)العبرية تعني: سكيف ونصؿ "، ث
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شمونسكي عمى انفصاؿ قابيؿ عف كؿ مظاىر الطبيعة واتساع اليوة بينيما في ختاـ قصيدة 
 "ُمزارع" بقولو:

 ىنا أبًدا لم تكن المسافة قصيرة ֵמעֹוָלם ֹלא ָהיָה כֹה ְמַעט ַהֶםְרַחק

 بين إنسان    ֵּבין ָאָדם
 وجمل     וְָגָמל

וְָרִקיעַ 
(ٕٚ)

 وسماء.    .

بينما قاؿ عف انفتاح ىابيؿ عمى الطبيعة واختالطو بكؿ مكوناتيا في ختاـ قصيدة "راعي 
 غنـ":

 من أفق إلى أفق: إنسان وحقل.  וְָשֶדה. -ֵמאוֶפק ַעד אוֶפק: ָאָדם

וְֶהֶבל -ֵמאוֶפק ַעד אוֶפק: ָהֵעֶדר
(ٖٚ)

 من أفق إلى أفق: القطيع وىابيل. .
ىذا؛ وقد الحظ النقاد أفَّ أبرز مظاىر االختالؼ بيف قابيؿ وىابيؿ في أشعار شمونسكي 

". (ٗٚ)تتمثؿ في "وسـ ىابيؿ بصفات الكماؿ والشمولية، ووسـ قابيؿ بنقيضيا أو أقؿ منيا
يوّسع"،  -מַפֵשקرحابة"، " -ַחבורلذلؾ تظير مع ىابيؿ ألفاظ الوفرة والكثرة، مثؿ: "

ֵמאֹוֶפק ַעד ِطالؿ"، " -ְטָלליםحقوؿ"، " -שדותيزخر"، " -שוֵפעַ " رفعة"، -ַבהוג"

". في حيف يستعمؿ شمونسكي مع (٘ٚ)مف أفؽ إلى أفؽ"  في قصيدة "راعي غنـ –אֹוֶפק
محراث"،  -ַמְחֶרֶׁשת" والنقص والعزلة، مثؿ: "(ٙٚ)قابيؿ "ألفاًظا تشي باالختراؽ والتدمير

َيُشؽ"،  -ַמְבִקיעַ مكبوت"، و" -מוְדָחקو"انفصاؿ"،  -ַהְפֵרדنصؿ"، و" -ַלַהבو"
كتمة ترابية، مَدرة"، التي تشير أيًضا إلى "واقعة القتؿ؛ وكأنما يحاوؿ شمونسكي  -ֶרֶגבو"

 " وعمى استحياء في قصيدة "ُمزارع".(ٚٚ)اإلشارة إلييا بأسموب مجازي
قابيؿ!" إلى يعظـ االختالؼ بيف قابيؿ وىابيؿ عندما ُترصؼ كممات قصيدة "أيف أنَت يا 

جوار ما ذكره شمونسكي في قصيدتيو "ُمزارع" و"راعي غنـ"؛ إذ يقوؿ شمونسكي عف قابيؿ 
 بعد ارتكابو جريمة القتؿ:

.  .ַכְרּבוֶלתַהיום ֶשָמַלק ַחָםתו כְ   اليوم الذي حزَّ شمسو مثل ُعرف 

 ىذا خروف مذبوح ورأسو يتدلى.  ֶזה ֶכֶבש ָשחוט וראשו ַהָמפָשל.
 ىذه ىي الليلة األولى   ה ִראשון.ֶזה ַלילָ 

 من كل أكمة وكل َغور   מָכל ֵתל וָכל ֶשַקע

 َمَدرة أخرى ثَاِكلة تترقب الحرث. .(ٛٚ)שוב ֶרֶגב ַשכול מַצֶפה ְלָחריש
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إذ ينعت شمونسكي قابيؿ بصفات النقص والقتؿ والذبح تمميًحا ال تصريًحا في ىذه 
"، " -ָמַלקالقصيدة، كما في الكممات: "  -ַשכולيتدلى"، " -ָמפָשלمذبوح"، " -ָשחוטحزَّ

 -ֵתלحرث". ويمصؽ بو صفات النقص واإلفراد التي تشي بيا الكممات: " -ָחרישثكالف"، "
 َمَدرة". -ֶרֶגבَغور"، " - ֶשַקעأكمة "، "

زاحتيا جانًبا بعيًدا عف  ال ريب أفَّ تمميحات شمونسكي المجازية بشأف جريمة القتؿ؛ وا 
واء، وعدـ تجريمو الصريح لشخصية قابيؿ قد أثارت شغؼ بعض النقاد، الذيف عزوا األض

. وىي فرضية ليا وجاىتيا؛ خاصة (ٜٚ)ذلؾ إلى تأثر شمونسكي بموقؼ بايروف تجاه قابيؿ
وأنَّيا تتجاوب مع أسس الفكرة الصييونية التي تمجد مف شأف العمؿ والزراعة واألرض، 
وىي الرموز المرتبطة بحضور قابيؿ في قصائد شمونسكي، ومف قبمو لدى بايروف 

 وفريشماف. 
عار شمونسكي، كما تمقي قصيدة "ىابيؿ وقابيؿ" لمشاعر الفرنسي بودلير بظالليا عمى أش

الذي راح يحاكي بودلير ُمعدًدا صفات ىابيؿ اإليجابية ومنتقًصا مف صفات قابيؿ؛ وكأنما 
ثارة غضبو عمى ىابيؿ، ومنح قابيؿ الذريعة لكي قتؿ ييحاوؿ شمونسكي إ غاؿ صدر قابيؿ وا 

ىابيؿ، وفي الوقت ذاتو يبث في القارئ مشاعر التعاطؼ مع قابيؿ بأسموب غير مباشر، 
 (.ٚ٘ٛٔعيف ما فعمو بودلير مف قبؿ في قصيدتو "ىابيؿ وقابيؿ" )وىو 

 ( قابيؿ وىابيؿ رمز لمصراع بيف الخير والشرٕ)
أحداث قصة قابيؿ وىابيؿ في "الكثير مف قصائده الشعرية لكف  (ٓٛ)وظؼ داف باجيس

عقؿ"  -מוחأخوة" الصادرة ضمف ديواف " –אחים"، كما في قصيدة "(ٔٛ)مف زوايا جديدة
(. وقد وسـ باجيس قصيدتو بيذا العنواف داللة عمى عالقات األخوة بيف أبناء ٜ٘ٚٔ)

األسرة الواحدة، وبيف أبناء األمة الواحدة، وبيف بني آدـ عامة؛ لذلؾ يربطيا بعض النقاد 
 –עדות»بأحداث النازي، اعتماًدا عمى أفَّ باجيس قد "وصؼ النازييف مف قبؿ في قصيدتو 

، لكنيـ انحازوا إلى االختيار الُمريع وفضموا أْف يكونوا «بشر -אדם בני»بأنَّيـ « شيادة
 ".(ٕٛ)قتمو

لكف األرجح أفَّ باجيس يحاوؿ في ىذه القصيدة أْف يقدـ منظورًا مختمًفا "لحكاية قابيؿ 
"، ويطرح بواسطتيا رؤية جديدة إلشكالية (ٖٛ)وىابيؿ، يستكمؿ فيو ما سكتت عنو التوراة

ير والشر؛ إذ إنَّو آثر أْف يقمؿ مف حدة االستقطاب بيف الطرفيف، الصراع األزلي بيف الخ
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وعمى ىذا "أجرى في القصيدة حواًرا بيف الشر والخير داخؿ اإلنساف، حوار يرتبط في المقاـ 
 ". (ٗٛ)األوؿ باختيار اإلنساف

"؛ إذ (٘ٛ)تتكوف القصيدة مف خمسة أبيات، أو باألحرى مف "خمسة قصائد شعرية قصيرة
بيت بمنزلة قصيدة مستقمة بذاتيا. وتنطوي القصيدة عمى دالالت رمزية كثيرة؛ حيث  ُيعد كؿ

ُيعدد باجيس في البيت األوؿ مف صفات ىابيؿ وقابيؿ، وكأنَّما ُيميد "لألحداث القادمة؛ حيث 
". ويستأثر ىابيؿ بمعظـ الوصؼ، في (ٙٛ)يعرض أبرز صفات األخويف اإليجابية والسمبية

 قابيؿ؛ إذ يقوؿ:حيف يختزؿ في وصؼ 
 كان ىابيل وسيًما كثيف الشعر   ֶהֶבל ַצח ָהיָה וְַצְמִרי

 وديًعا    וְכִאלו ָעָנו
 كآخر حمل غض،    ,ְכַאֲחרֹון ַהְגָדיִים ָהַרִכים

 ومتموًجا كدخان األضحية التي قدمها  וְמֺתְלָתל ַכֲעַׁשן ַהִםְנָחה ֶׁשָשַלח

 إلى إلهو.    .ֶאל ַאֵפי ֲאדֹוָניו
 كان قابيل مستقيًما: مثل السكين.   .(ٚٛ)ַקיִן יָָׁשר ָהיָה: ְכַסִכין

 -ַצְמִריوسيـ" و" -ַצחيتبيف أفَّ صفات ىابيؿ مستمدة مف سماتو الشخصية، فيو "
 -ַרְך ְגִדיوديع"، ومتأثرة بطبيعتو الوظيفية راعًيا لمغنـ، فيابيؿ مثؿ " -ָעָנוكثيؼ الشعر" و"
كما شبو الشاعر "عمر ىابيؿ القصير في الدنيا بأنَّو مثؿ الدخاف الُمتصاعد حمؿ غض"، 
 ". (ٛٛ)مف أضحيتو

، لكنو "مستقيـ مثؿ السكيف –ְכַסִכין יָָׁשר" بينما كاف وصؼ قابيؿ مقتضًبا لمغاية:
يتوافؽ مع صفات قابيؿ الحادة وطبيعة عممو الشاؽ في زراعة األرض. وىي الحدة ذاتيا 

ذا كاف تعبير (ٜٛ)شمونسكي في قصيدة "ُمزارع التي ذكرىا مستقيـ مثؿ  –יָָׁשר ְכַסִכין"". وا 
ُيشير مف جانب إلى "حدة قابيؿ، فإنَّو يحمؿ في طياتو مف جانب آخر معنى  "السكيف
"؛ بؿ يرمز أيًضا إلى "حادثة قتؿ قابيؿ ألخيو ىابيؿ، التي ربما وقعت بسبب (ٜٓ)التيديد

وىي صورة تأثرت مف دوف شؾ بصورة قابيؿ  "،(ٜٔ)ي إنزاؿ العدؿاستقامة قابيؿ ورغبتو ف
في اآلداب الغربية، عند بايروف وبودلير وىوجو وغيرىـ مف أتباع المدرسة الرومانسية ومف 
جاء بعدىـ، التي تنظر إلى قابيؿ عمى أنَّو ثائر عمى مصيره ومتمرد عمى تفضيؿ الرب 

يح الضمني بشأف حادثة مقتؿ ىابيؿ عمى يد قابيؿ لقرباف أخيو ىابيؿ. كما يتقاطع ىذا التمم
 ".(ٖٜ)" و"ُمزارع(ٕٜ)مع ما قاـ بو شمونسكي مف قبؿ في قصيدتيو "أيف أنَت يا قابيؿ!
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يحاوؿ باجيس في البيت الثاني محاكاة "تكنيؾ كتابة الحكاية التوراتية؛ إذ يصمت ىو 
َـّ ينتقؿ إلى وصؼ (ٜٗ)اآلخر عف ذكر بعض التفاصيؿ مشيد ما بعد وقوع حادثة "، ومف ث

 القتؿ مباشرة:
 قابيل مذىول. يتحسس بيده الضخمة  ַקיִן ָתֵמַה. יָדֹו ַהְגדֹוָלה ְמַגֶשֶׁשת

 داخل الحنجرة المذبوحة أمامو:  :ְּבתֹוְך ַהָגרֹון ַהָשחוט ְלָפָניו
 من أين ينفجر الصمت؟  (ٜ٘) ִמַמיִן ּבֹוַקַעת ַהְדָמָמה?

باجيس في وصؼ مشيد القتؿ، حتى ال يثير مشاعر القارئ ضد قابيؿ؛ بؿ إذ لـ يرغب 
يحاوؿ دفع القارئ إلى "التعاطؼ مع قابيؿ ومع مصيره القاسي، ألنَّو يرى أفَّ الشر ىو صفة 

"، لذا كثؼ باجيس الضوء عمى مشاعر قابيؿ، ورسـ مشيد ما بعد القتؿ (ٜٙ)بشرية محضة
قابيؿ وعدـ قدرتو عمى استيعاب ما قاـ بو. وكأنَّما مف منظور مختمؼ ركز فيو عمى ذىوؿ 

يضع باجيس "ُمسوغات تنفي عف قابيؿ تيمة القتؿ العمد، ويوحي لمقارئ أنَّو لو كاف يعمـ 
 ". (ٜٚ)عواقب قتؿ أخيو لكبح جماح غضبو وحاؿ دوف وقوع جريمة القتؿ

ذا كاف النَّص التوراتي سكت عف كيفية قتؿ قابيؿ ليابيؿ؛ فإفَّ ب اجيس حاوؿ مضاىاة وا 
الحكاية التوراتية ولـ ُيفصؿ في وصؼ واقعة القتؿ، لكنو وضع إشارات تحمؿ رسالة واضحة 
أفَّ "قابيؿ قد ذبح ىابيؿ، وذلؾ عندما وصؼ قابيؿ في البيت األوؿ بأنو مثؿ السكيف، في 

ت الثاني "، وتتأكد واقعة الذبح بما قالو في البي(ٜٛ)حيف وصؼ ىابيؿ بأنَّو مثؿ الحمؿ الغض
الحنجرة المذبوحة". إذ يحاوؿ باجيس التمميح بواقعة القتؿ دوف  -ַהָגרֹון ַהָשחוט"

ֶזה ֶכֶבש التصريح، وىو عيف ما قاـ بو شمونسكي في قصيدة "أيف أنَت يا قابيؿ!" بقولو: "

 ".(ٜٜ)ىذا خروؼ مذبوح ورأسو يتدلى -ָשחוט וראשו ַהָמפָשל
مف البيت السابؽ "صورة ساخرة لقابيؿ وىو يحاوؿ إيجاد قدـ باجيس في السطر األخير 
"؛ وكأنما يسعى باجيس عبثًا إلى العثور عمى إجابة (ٓٓٔ)مصدر الصوت الصارخ مف الدماء

ـُ أخيؾَ  يصُرُخ إليَّ ِمَف األرِض" )التكويف  لمسؤاؿ المطروح في النَّص التوراتي: "ماذا َفَعْمَت، َد
األثير مف وراء ىذا المشيد ىو تقديـ إجابة عف (، لكف لـ يكف ىدؼ باجيس ٓٔ: ٗ

مف أيف ينفجر الصمت؟"؛ بؿ ىي مف دوف شؾ  -ִמַמיִן ּבֹוַקַעת ַהְדָמָמה?تساؤؿ قابيؿ "
محاولة مف باجيس لمتخفيؼ مف قصدية واقعة القتؿ، والتأكيد عمى عدـ استيعاب قابيؿ ما 

 قاـ بو مف جريمة القتؿ وجيمو عاقبة فعمتو. 



 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د. أحمد ىيكؿ

  

- 322 - 

اجيس مع قابيؿ في البيت الثالث إلى مرحمة اليروب والتشرد، وىو أطوؿ بيت ينتقؿ ب
 "، أو ما يطمؽ عميو الشعر المنثور:(ٔٓٔ)في القصيدة "وأقرب ما يكوف إلى أسموب النثر

 ֶהֶבל ִנְׁשָאר ַּבָשֶדה. ַקיִן ִנְׁשַאר ַקיִן. וִמְפֵני ֶׁשִמְגַזר ָעָליו ִלְהיֹות ָנע וָָנד,

 ظل ىابيل في الحقل. وظل قابيل ىو قابيل. وألنَّو ُحكم عليو بأْن يكون شريًدا،                 
 :הוא ָנע וָָנד ִּבְׁשִקיָדה. ַמֲחִליף ְּבָכל ּבֶֹקר אֶֹפק ְּבאֶֹפק. יֹום ֶאָחד הוא ְמַגֶלה

 واكتشف ذات يوم: فقد ظل شريًدا دائًما. ينتقل من مكان إلى آخر كل صباح.                  
 .ָהֲאָדָמה ִׁשְחָתה ּבֹו ִּבְמרוַצת ַהָשִנים. ִהיא ָנָעה, ַאְך הוא, ַקיִן, ָדַרְך ַּבָםקֹום

 بأنَّ األرض سخرت منو على مر السنين. فقد كانت تتحرك، وقابيل يراوح في المكان.     
 .(ٕٓٔ)ָלה ְּבִדטוק ְכמֹו ֺסְליֹות ַסְנָדָליוָדַרְך, ָצַעד, ָרץ, ַרק ַעל ִפַןת ָעָפר יְִחיָדה, ְגדֹו

 مشي، خطا، ركض على شريط ترابي واحد وكبير بالضبط مثل نعلي صندلو.     
ْف جاء ىذا  وىكذا؛ يواصؿ باجيس محاوالتو مف أجؿ كسب تعاطؼ القارئ مع قابيؿ وا 

المفروض عميو "؛ إذ إفَّ قابيؿ رغـ استسالمو لمعقاب (ٖٓٔ)"مغمًفا بمسحة مف السخرية
وشروعو في التجواؿ مف مكاف إلى آخر، فإنَّو فعمًيا لـ يبرح مكانو، وكأنَّما "كؿ ما مر بو 

". ويبدو جمًيا أفَّ باجيس كاف ُيممح في ىذا المشيد العبثي إلى مدى تعمؽ (ٗٓٔ)كاف وىًما
ا أْف يبرح قابيؿ "بمكاف القتؿ نفسًيا وروحًيا، وأفَّ ىذا المكاف ظؿ محفوًرا بداخمو، رافضً 

َـّ يظؿ قابيؿ أسيًرا وجدانًيا داخؿ حدود ساحة القتؿ. ورغـ ىذا االرتباط (٘ٓٔ)ذاكرتو "؛ ومف ث
 ֺסְליֹות ְכמֹוالقسري بالمكاف فقد ظؿ قابيؿ منعزاًل عف األرض؛ وكأنما ىناؾ حائؿ "

العبري مثؿ نعمي صندلو" يمنعو مف التواصؿ معيا، وىي تيمة مألوفة في الشعر  -ַסְנָדָליו
 الحديث التصقت بشخصية قابيؿ.

مف دوف شؾ ُتعد صورة قابيؿ التوراتية شريًدا وطريًدا في األرض، مف الصور النمطية 
 " لشمونسكي:(ٙٓٔ)توباؿ قابيؿ –תובל קיןفي الشعر العبري الحديث؛ إذ نجدىا في قصيدة "

 أنا توبال قابيل    ָקיִן-ֲאִני תוַבל

ְנחֶׁשת וַבְרֶזללֹוֵטׁש ָכל חֵֹרׁש 
(ٔٓٚ)

 أصقل كل آلة من نحاس وحديد 
 واسم جدي قابيل   ָאִבי ַקיִן-וְֵׁשם ֲאִבי

וָָנד...-וְהוא ָנע
(ٔٓٛ)

 وىو شريد...   
واقعة طرد قابيؿ وتشرده في األرض  (ٜٓٔ)الشاعر اإلسرائيمي ناتاف يوناتاف كما استدعى
مجموعتو الشعرية  قصص التوراة"، التي صدرت ضمف -סיפורי המקראفي قصيدتو "

(، ثـ أعاد نشرىا ضمف ٕٜٙٔ" )قصائد عمى طوؿ الشاطئ -שירים לאורך החוף"
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 -ٜٓٗٔمختارات شعرية:  -0891 -0491שירים:  מבחרمختارات مف أىـ أشعاره "
يوناتاف في قصيدتو ىذه قصص أبرز الشخصيات التوراتية وقد تناوؿ (. ٜٔٛٔ" )ٜٓٛٔ

كثؼ فييا الضوء عمى مصير كؿ شخصية وعاقبة بأسموب بسيط ومعاٍف مباشرة؛ إذ 
  اختيارىا، فيقوؿ عف قابيؿ بعد جريمة القتؿ:

 دماء ىابيل تصرخ إليَّ من األرض... ֶהֶבל צֹוֲעִקים ֵאַלי ִמן ָהֲאָדָמה...-ְדֵמי
 قابيل يهيم في العالم مهدور دمو...  ַקיִן נֹוֵדד ָּבעֹוָלם וְֵאין לֹו ָדִמים...

וַַדאי ְּבֶאֶרץ ְנדוָדיוַקיִן ֵמת 
(ٔٔٓ)

 مات قابيل بالتأكيد في أرض غربتو.  .
الجديد في قصيدة يوناتاف أنَّو يذكر موت قابيؿ؛ وكأنما ُيكمؿ ما سكتت عنو التوراة، 
وىو ما لـ يتطرؽ إليو غالبية شعراء العبرية، بؿ ربما ظف البعض أفَّ قابيؿ سيظؿ شريًدا 

في قصيدتو  (ٔٔٔ)التي احتفى بيا الشاعر يحيئيؿ َىيمبيريفمخمًدا في األرض، وىي الصورة 
 (؛ إذ يقوؿ َىيمبيريف عمى لساف قابيؿ:ٕٜٚٔالرحاؿ" ) -הנֹוֵדד"

 رحال فقير يطرق ىنا   נוֵדד ָעִני דוֵפק פה

 أطوف ىكذا بالنهار والليل  ַגם יום, ַגם ֵליל ָאנוד כה
 والغابات ليالحقول لي،    ִלי ָשדות, ִלי יְָעִרים

 لكني أذىب إلى القرى ألبيت...  ַרק ָללון ָאבוא ַלְכָפִרים...

 افتحوا لي أيها األخيار  ֲאָנִׁשים טוִבים, ִפְתחו ָנא ִלי

 أعطوني مكانًا كي أبيت   ָמקום ָללון ְתנו ָנא ִלי
 ألرتاح الليلة ىنا   ַרק ַהַליְָלה פה ָאנוחַ 

ָהרוחַ ּבֶֹקר ֵאֵלְך ִעם 
(ٕٔٔ)

 وفي الصباح أذىب مع الريح   

وىكذا؛ جسدت كممات َىيمبيريف معاناة قابيؿ الدائمة وتشرده المتواصؿ في األرض، وىو 
وفي الصباح أذىب مع الريح"؛ لذلؾ  –ּבֶֹקר ֵאֵלְך ִעם ָהרוחַ ما تشي بو خاتمة القصيدة "

عف الراحة والنـو بعد عناء  يتكرر ىذا المشيد يوًما بعد آخر. وتظير صورة قابيؿ الباحث
 التشرد في األرض في البيت الرابع مف قصيدة "أخوة" لباجيس؛ إذ يقوؿ:

 وذات مساء لطيف أتيحت لو  ְּבֶעֶרב ֶׁשל ֶחֶסד ִמְזַדֶםֶנת לֹו

 كومة تبن جميلة.   .ֲעֵרָמה ֶׁשל ַׁשַחת טוָבה
 يرتاح.يغوص فيها، ابتلعتو، ل  .הוא ׁשוֵקַע, ִנְבַלע ָּבה, ָנח

 صمًتا، فإنَّ قابيل نائم.    .ַהס, ַקיִן יֵָׁשן
 سعيد يحلم بأنَّو ىابيل. .(ٖٔٔ)ֵמֺאָשר הוא חוֵלם ֶׁשהוא ֶהֶבל
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أصبحت صورة قابيؿ في ىذا البيت أقرب لما ىو مألوؼ في اآلداب الغربية، فبعد أْف 
شريًدا"؛ إذ  -ָנע וָָנדو"مثؿ السكيف" ومعذًبا في األرض  -ְכַסִכיןكاف قابيؿ حاد الطباع "

ُيعدؿ باجيس مف سمات قابيؿ الشخصية "لتكوف أقرب إلى الصفات اإلنسانية المعتادة: 
". وىي عبارات تشي بما يتمتع بو (ٗٔٔ)«يحمـ -חוֵלם»، «يرتاح -ָנח« »يناـ -יֵָׁשן»

قابيؿ مف لحظات الراحة والسكينة الجسمانية، التي أفضت بو إلى الشعور بالسكينة 
َـّ أصبح "  سعيًدا يحمـ بأنَّو ىابيؿ". –ֵמֺאָשר הוא חֹוֵלם ֶׁשהוא ֶהֶבלالنفسية؛ ومف ث

ىذا وقد وقؼ النقاد كثيًرا أماـ الجممة األخيرة؛ نظًرا لما تنطوي عميو مف دالالت "أخالقية 
ىو وتربوية تشير إلى أفَّ قابيؿ كاف ُيفضؿ أْف يكوف ىو الضحية الميت بداًل مف أْف يكوف 

القاتؿ الحي، وىو شعور نتج عف إحساسو العميؽ بالذنب الممزوج بعذابات النفس لما 
اقترفتو يداه مف جريمة؛ لذلؾ فإفَّ تمؾ المحظات الينيئة التي عاشيا قابيؿ لـ تكف في 
عثوره عمى الفراش المريح، بؿ كانت تكمف في إتاحة الفرصة لو لكي يحمـ بتبديؿ األدوار 

 ". (٘ٔٔ)مع أخيو
بينما نظر بعض النقاد إلى ىذا البيت عمى أنَّو إشارة ضمنية إلى اعتقاد باجيس أفَّ 
الخير والشر ُيمكف أْف يتعايشاف مًعا داخؿ اإلنساف، أي أفَّ اإلنساف بداخمو "ىابيؿ الطيب، 
َـّ فإفَّ قابيؿ شخص  وقابيؿ الشرير، وكالىما يشكالف اإلنساف، وكالىما مف آدـ؛ ومف ث

، ألفَّ ما بداخمو مف شر تغمب وساد، لكنو في قراره نفسو كاف يحمـ كؿ ليمة مسكيف بائس
"، وىو (ٙٔٔ)أْف يعود إلى ما بو مف خير، يحمـ أْف يصبح ىابيؿ الطيب وليس قابيؿ الشرير

 تفسير يتوافؽ مع انحياز باجيس تجاه قابيؿ؛ لذا يحاوؿ طمأنة قابيؿ بقولو:
 ، ال تجزع.ال تجزع   .ַאל ִתיָרא, ַאל ִתיָרא

 فقد ُحكم على من يقوم بقتلك  ְכָבר ִנְגַזר ַעל ַהָקם ְלָהְרֶגָך
   بأْن يُنتَ َقُم ِمنُو بشدة.   .ִכי ִׁשְבָעַתיִם ֺתַקם

 وسيحميك أخوك ىابيل من أي سوء. .(ٚٔٔ)ֶהֶבל ָאִחיָך ׁשוֵמר אוְתָך ִמָכל ָרע
, ִתיָרא ַאל"»األلفاظ التوراتية، مثؿ: استعاف باجيس في صياغة ىذا البيت بالكثير مف 

(، وفي سفر ٔ: 01التي وردت في سفر )التكويف « ال تجزع، ال تجزع –ִתיָרא ַאל
ִתיָרא ַעְבִדי -וְַאָתה ַאל»( الذي جاء فيو: ٕٚ: ٙٗ(، وفي سفر )إرميا ٙ: ٕ)حزقياؿ 

عند ختاـ احتفاالت يـو ؛ حيث يرددىا الييود «وأنَت ال َتَخْؼ يا عبدي َيعقوب -יֲַעקב
". كما يتوافؽ البيت مع نياية الحكاية التوراتية، عندما وعد الرب قابيؿ بأال (ٛٔٔ)السبت
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يمسو أحد بسوء، لكف باجيس أدخؿ بعض اإلضافات؛ حينما جعؿ ىابيؿ المقتوؿ حارًسا 
 وحامًيا ألخيو قابيؿ القاتؿ، وكأنما يوفر لو الحماية مف القتمة المحتمميف.

د ىنػػا أفَّ بػػاجيس يتعػػاطؼ مػػع قابيػػؿ، مثػػؿ شمونسػػكي وفريشػػماف ورجمسػػوف ومػػف الشػػاى
قبميـ المورد بػايروف وبػودلير، ويػدفع القػارئ إلػى ذلػؾ وُيحيػؿ جريمػة القتػؿ إلػى نػوازع الشػر 
التي قد تتغمب في لحظة ما دوف قصد، لكنو في الوقت ذاتو يحػاوؿ الحفػاظ عمػى خػيط رفيػع 

لنَّص التػوراتي باإلبقػاء عمػى النػواة األصػمية لمحكايػة التوراتيػة يربط بيف نصو الشعري وبيف ا
 ليؤسس عمييا رؤيتو المنحازة إلى قابيؿ.

 ( قابيؿ وىابيؿ رمز لمصراع بيف الموت والحياةٖ) 
سيرة ذاتية"، التي  –אֹוטֹוִּבטֹוְגַרְפיָהوظؼ باجيس حكاية قابيؿ وىابيؿ في قصيدة "

(؛ إذ يواصؿ فييا باجيس تقديـ ٜ٘ٚٔعقؿ" ) -מוחنشرت ضمف مجموعتو الشعرية "
 معالجة مختمفة ألحداث الحكاية التوراتية، التي يستيميا بقولو: 

 ُمتُّ من الضربة األولى وُدِفنتُ   ַמִתי ַּבַםָכה ָהִראׁשוָנה וְִנְקַּבְרִתי

 في الحقل الصخري.   ִּבְשֵדה ַהְחָרִׁשים.

 اب والديَّ دّل الغر    ָהעוֵרב הוָרה ְלהוַרי

ָמה ַלֲעשות ִּבי
(ٜٔٔ)

 ما يصنعان بي.   .
يكتشؼ القارئ أنَّو أماـ ما يشبو االعترافات أو "السيرة الذاتية التي يحكييا راوي 

"، ورغـ أفَّ (ٕٓٔ)القصيدة بضمير المتكمـ، لكنيا ليست قصة حياتو؛ بؿ ىي قصة مقتمو
بداية قصيدتو؛ فإفَّ األحداث باجيس لـ ُيحدد شخصية ىذا الراوي الميت الحي صراحة في 

تكاد ُتطابؽ قصة مقتؿ ىابيؿ عمى يد أخيو قابيؿ مع إضافة بعض التفاصيؿ، وكأنما يحاوؿ 
 ".(ٕٔٔ)باجيس "استكماؿ القصة التوراتية

"، التي (ٕٕٔ)ُيعد ظيور ىابيؿ بوصفو الميت الحي مف "السمات المميزة لشعر باجيس
ـُ ربما استمدىا ممَّا ورد في كتاب العيد  الجديد الذي قاؿ عف ىابيؿ: "وباإليماِف ما زاَؿ يتَكمَّ

(. وقد استعاف باجيس مف قبؿ بشخصية ىابيؿ ٗ: َٔٔبعَد َموِتِو" )رسالة إلى العبرانييف 
 الميت الحي في قصيدة "أخوة" التي طمأف فييا قابيؿ قائاًل:

 ل من أي سوء.وسيحميك أخوك ىابي .(ٖٕٔ)ֶהֶבל ָאִחיָך ׁשֹוֵמר אֹוְתָך ִמָכל ָרע
ورغـ أفَّ الغراب لـ ُيذكر في القصة التوراتية؛ فإفَّ باجيس قد أسند إليو دورًا ميًما في 
إرشاد آدـ وحواء إلى كيفية دفف ىابيؿ. وتقترب ىذه الصورة الشعرية ممَّا ورد في قولو 
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ُيَواِري َسْوَأَة َأِخيِو َقاَؿ َيا َوْيَمَتا َأَعَجْزُت َفَبَعَث المَُّو ُغَراًبا َيْبَحُث ِفي اأْلَْرِض ِلُيِرَيُو َكْيَؼ ﴿تعالى: 
 (.ٖٔ)المائدة:   ﴾َأْف َأُكوَف ِمْثَؿ َىَذا اْلُغرَاِب َفُأَواِرَي َسْوَأَة َأِخي َفَأْصَبَح ِمَف النَّاِدِميفَ 

 يكمؿ الراوي في البيت الثاني سرد حكايتو؛ إذ يقوؿ:
 أسرتي شريفة، بفضلي في المقام األول. ְזכוִתי.ִמְׁשַפְחִתי ְמֺכֶּבֶדת, ֹלא ְמַעט ּבִ 

 فأخي اخترع القتل،   ָאִחי ִהְמִציא ֶאת ַהֶהֶרג,

 واكتشف والداي البكاء،    הֹוִרי ֶאת ַהֶּבִכי,

ֲאִני ֶאת ַהְשִתיָקה
(ٕٔٗ)

 أمَّا أنا فقد اكتشفت الصمت.   .

قد ارتبط بعقاب قابيؿ " لشمونسكي (ٕ٘ٔ) إذا كاف الصمت في قصيدة "أيف أنَت يا قابيؿ!
َـّ يطرح باجيس تفسيًرا  وعزلتو؛ فإفَّ الصمت في قصيدة باجيس ىذه يرتبط بيابيؿ، ومف ث
مختمًفا لموقؼ ىابيؿ، حيث ُيفيـ مف القصة التوراتية أفَّ "صمَت ىابيؿ مرادٌؼ لمتسامح، أو 

ده، عالمة عمى صمت الموت. لكف ىابيؿ في قصيدة باجيس ىو مف اكتشؼ الصمت وأوج
أي أفَّ قابيؿ لـ ُيْسكت ىابيؿ بقتمو؛ بؿ إفَّ ىابيؿ ىو مف اختار أْف يكوف رد فعمو ىو 

 ". (ٕٙٔ)الصمت، الذي ىو ربما الصمت النَّابع ِمف وازع داخمي
تتفؽ رؤية باجيس، بشأف رد فعؿ ىابيؿ الصامت تجاه أخيو قابيؿ القاتؿ مع ما ورد في 

ِإَليَّ َيَدَؾ ِلَتْقُتَمِني َما َأَنا ِبَباِسٍط َيِدَي ِإَلْيَؾ أِلَْقُتَمَؾ ِإنّْي َأَخاُؼ المََّو َلِئْف َبَسْطَت ﴿قولو تعالى: 
 (.ٕٛ)المائدة:  ﴾َربَّ اْلَعاَلِميفَ 

ينتقؿ راوي القصيدة، ىابيؿ الميت الحي، إلى الحديث عف تطور ميراث "أوؿ عائمة في 
ر ميراث قابيؿ بانتشار القتؿ بيف البشر، "؛ إذ تطو (ٕٚٔ)تاريخ البشرية، عائمة آدـ وحواء

 وعمى ىذا تطور تبًعا لذلؾ ميراث آدـ وحواء بكثرة البكاء والنحيب عمى أبنائيـ القتمى:
 تطورت اكتشافاتنا...  ַהַהְמָצאות ֶׁשָלנו ֺׁשְכְללו...

 كان ىناك َمْن قتل كل بحسب طريقتو،   ָהיו ַגם ֶׁשָהְרגו ְלִפי ַדְרָכם,

ַדְרָכם ְלִפי כוּבָ 
(ٕٔٛ)

 وَمْن بكى كل بحسب أسلوبو.   .

أخذت القصيدة بعد ذلؾ تبتعد عف مسار القصة التوراتية؛ فإذا كاف النَّص التوراتي قد 
 -ٚٔ: ٗانتقؿ بعد سرد حكاية قابيؿ وىابيؿ إلى ِذكر مواليد قابيؿ وآدـ، كما في )التكويف 

 يرغب في ذكر أي أسماء:(، فإفَّ راوي القصيدة لـ ٕٖ -ٔ: ٘، ٕٙ
 لن أذكر أسماء   ָשמות ַאְזִכיר לא

 آخذ القارئ في الحسبان،  ְּבקוֵרא, ִהְתַחְשבות ִמתוְך
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 ألن التفاصيل قد تخيف في البداية، ְלַהְבִעית, ַהְפָרִטים ֲעלוִלים ַּבְתִחָלה ִכי

ְמיְַגִעים ֵהם ָדָבר ֶׁשל ְּבסופו ֲאָבל
(ٕٜٔ)

 بالنصب في النهاية: لكنها تصيب :

يبدو أفَّ ىدؼ الراوي منذ البداية ىو تركيز فكر القارئ عمى الموت وما يتعمؽ بو مف ألـ 
"، و" -ַמִתיوبكاء؛ لذلؾ كثؼ العالمات التي ُتشير إليو، مثؿ: " بالضربة"،  -ַּבַםָכהُمتُّ

 -ָּבכוقتموا"، و" -ָהְרגוالبكاء"، و" -ַהֶּבִכיالقتؿ"، و" -ַהֶהֶרגوُدِفنُت"، و" -וְִנְקַּבְרִתיو"
بكوا". وما مف شؾ أفَّ الراوي، ىابيؿ الميت الحي، ال يرغب في تخميد ذكر نسؿ قابيؿ الذي 

 غدر بو؛ لذا يعود باجيس ويؤكد مرة أخرى عمى فكرة الموت في البيت الخامس:
 أو مرتين، تستطيع أْن تموت مرة،    ַפֲעַמִטם, ַפַעם, ָלמות יָכול ַאָתה

 أو حتى سبع مرات    ְפָעִמים ֶׁשַבע ֲאִפלו
 لكنك لن تستطيع أْن تموت آالف المرات.  .ְרָבבות ָלמות יָכול ֵאיְנָך ֲאָבל

יָכול ֲאִני
(ٖٔٓ)

 لكنني أستطيع.    .

 خالياّي السرية تصل إلى أي مكان. ָמקום. ְלָכל ַמִגיִעים ֶׁשִלי ַהַםְחֶתֶרת ָתֵאי
بات واضًحا أفَّ راوي القصيدة يسعى إلى االنتقاـ مف قابيؿ بقولو: "أنا أستطيع أْف أموت 
ـُ ِمنُو بشدة"  َـّ لـ يردعو التحذير التوراتي: "ُكؿُّ َمْف قَتَؿ قايػيَف سُينَتَق آالؼ المرات"؛ ومف ث

ور صمت ( مف إنفاذ رغبتو الجامحة بالثأر مف قابيؿ. وُيشير ىذا إلى تط٘ٔ: ٗ)التكويف 
ىابيؿ، كما تطور قتؿ قابيؿ وانتشر، وتطور بكاء آدـ وحواء وكثر، وكأنما أصبح ىابيؿ ىو 

 " المترصد بقابيؿ في كؿ مكاف:(ٖٔٔ)"الموت ذاتو
  عندما شرع قابيل في االنتشار على وجو األرض       ָהֲאָדָמה ְפֵני ַעל ִלְפרוץ ַקיִן ֵהֵחל ַכֲאֶׁשר

 شرعُت أنا في االنتشار داخل باطن األرض،       ָהֲאָדָמה, ְּבֶבֶטן ְלֶפֶרץ ֲאִני ַהִחלוִתי

 ومنذ زمن تتزايد قوتي على قوتو.        .חֹווכ ַעל ִחיוכ עוֶלה וִמְזַמן
،       ֵאַלי, אותו וִמְצָטְרִפים נוְטִׁשים ְגדוָדיו  ويهجره أتباعو وينضمون إليَّ
ְנָקָמה ֲחִצי ַרק ֶזה וֲַאִפלו

(ٖٕٔ)
 حتى ىذا ىو مجرد شطر من انتقامي.        .

أفصح الراوي أخيًرا عف نيتو الثأر مف قابيؿ؛ لذلؾ كثؼ في البيتيف األخيريف مف حضور 
 -כוחֹו ַעל כוִחי»، «الخاليا السرية -ַהַםְחֶתֶרת ָתֵאי»"األلفاظ المرتبطة بالحرب، مثؿ: 

" والرغبة (ٖٖٔ)مؤكًدا استمرار الصراع« انتقاـ -ְנָקָמה»، «أتباعو -ְגדוָדיו»، «قوتي وقوتو
 في االنتقاـ مف طرؼ ىابيؿ ىذه المرة.



 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د. أحمد ىيكؿ

  

- 328 - 

ىكذا؛ غير باجيس صورة ىابيؿ، وحولو مف ىابيؿ الُمتسامح والُمسالـ إلى ىابيؿ المنتقـ 
رمز الموت وممثؿ العالـ السفمي تحت األرض، في حيف أصبح قابيؿ ىو رمز الحياة وعالـ 

األرض. ومف الطبعي أال يتوقؼ ىذا الصراع األزلي بيف الموت والحياة، وىي مف ما فوؽ 
"، وأفَّ الغمبة ال محالة ستكوف لمموت "حتى مف (ٖٗٔ)"التيمات المركزية في شعر باجيس

ناحية العدد؛ إذ إفَّ كؿ إنساف يموت، الصالح والطالح، القاتؿ والمقتوؿ، سينضـ ال ريب إلى 
". وبعبارة أخرى، إذا كاف قابيؿ "ما يزاؿ حي يتحرؾ فوؽ (ٖ٘ٔ)ضأتباع ىابيؿ تحت األر 

األرض؛ فإنَّو في الوقت ذاتو يحمؿ معو موتو إلى كؿ مكاف يصؿ إليو، فال مناص مف 
ذا كاف (ٖٙٔ)الموت، في حيف أفَّ ىابيؿ الميت يواصؿ الحياة ويزداد أنصاره تحت األرض ". وا 

الغمبة في أوؿ جولة لسيرورة الصراع بيف قابيؿ/الحياة ىو مف افتتح ىذا الصراع وحقؽ 
الموت والحياة، فإفَّ ىابيؿ/الموت ىو مف سينيي ىذا الصراع لمصمحتو في الجولة األخيرة، 

 وىنا ربما سيحقؽ ما تبقى لو مف انتقاـ.
ىكذا؛ حاوؿ باجيس أفَّ يقدـ قراءة جديدة ذات بعد فمسفي لحكاية قابيؿ وىابيؿ؛ محاواًل 

ىابيؿ عندما جعمو رمزًا لمموت وممثاًل لعالمو السفمي المتنامي، الذي  رد االعتبار إلى
سيكوف لو الغمبة في نياية األمر. لكف رؤية باجيس ىذه ىي في واقع األمر ما ىي إال 
إعجاًبا منو بشخصية قابيؿ؛ إذ إنَّيا دعوة صريحة ليابيؿ لكي يتحوؿ إلى قابيؿ ويأخذ ثأره، 

مع ىابيؿ ومصيره؛ بؿ رفًضا قاطًعا لصمتو الدائـ، ودفعو ليس مف منطمؽ تعاطؼ باجيس 
 قسرًا لكي يتخمص مف صورتو النمطية الضعيفة.

يبدو أفَّ انتقاـ ىابيؿ في قصيدة "سيرة ذاتية" ليس ىو األوؿ مف نوعو، فقد سبقتو إلى 
מתינו לא ידעו في قصيدتيا " (ٖٚٔ)ذلؾ الشاعرة والمترجمة اإلسرائيمية عيدناه كورنفيمد

موتانا لف يعرفوا الكراىية" التي "نشرتيا أواًل في مجمة بمحانيو في سبتمبر  -נאהש
عيوف الميالي" في  -עיניים בלילות، ثـ صدرت ضمف مجموعتيا الشعرية "ٜٓ٘ٔ
 "؛ إذ تصؼ فييا كورنفيمد حالة الظمـ والقير التي تسود المجتمع اإلنساني:(ٖٛٔ)ٜٗ٘ٔ

 ليلتنا عاصفة.    ֵליֵלנו ְסָעָרה.
 وال مفر منها.    וֵאין ָמנוס.

 بيتنا لهيب    ֵביֵתנו ַתבֵעָרה
 يا إلهي أنقذ كادحي الليالي.  הושיַע, ֱאלוהים, ליַגֵעי ֵלילות.

 خلصنا، فلم نعد نحتمل... הושיַע, כי ָהַלכנו כָבר ַעד ְכלֹות...
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ֲאָבל ֵמֵתינו לא יֵדעו ִשְנָאה
(ٖٜٔ)

 لكن موتانا لن يعرفوا الكراىية.  .

لذلؾ؛ تستدعي الشاعرة ىابيؿ مف قبره؛ لكي يثأر، لكنو لف يثأر لنفسو؛ بؿ عميو أفَّ 
َـّ تبشرىـ كورنفيمد بقوليا:(ٓٗٔ)يثأر "لمضعفاء ِممَّْف يكافحوف لنيؿ حريتيـ  "؛ وِمْف ث

 نهض ىابيل،    וְֶהֶבל ָקם,
 وىو فرد وحيد،   וְהוא בוֵדד מאוד,

 جاء يخطو    וְהוא צוֵעד
 على رماد األحالم.   ֲחלומות.ַעל ֵאֶפר 

 وىو واقف، والسالح بيديو، וְהוא ִנָצב, ַהֶשַלח ְביָָדיו,

וְָצַער יְַקֵדש את ְצָעָדיו
(ٔٗٔ)

 والحزن ُيطهر خطواتو.  .
ُتماثؿ دعوة ىابيؿ إلى الثأر في أشعار كورنفيمد وباجيس ما ذكره الشاعر والناقد اليمني 

تاذ األدب العربي بجامعة صنعاء، في قصيدتو "ىابيؿ (، أس -ٖٜٚٔعبد العزيز المقالح )
األخير"، التي يحفز فييا ىابيؿ عمى الثأر بقولو: "ىابيؿ.../ كـ عاـ مر وأنت قتيؿ/ مطروح 
في الطرقات/ تبحث عف حفار قبور بيف األموات/ قابيؿ اآلثـ حيف رآؾ/ مقتواًل فر إلى 

واـ/ والجسد العاري الحر/ مطروح في البحر/... لكف العاـ يمر/ تتعاقب حوؿ الجثة أع
الطرقات/... لو كنت القاتؿ يا ىابيؿ/ ما كنت بال قبٍر/... فتحسس خنجرؾ المسموـ/ أغمده 
/ إّني أدعوؾ لكي تبقى أنت القاتؿ/ أنت الضارب وجو  بال خوؼ/ أفتح قمب أخيؾ المحمـو

 ".(ٕٗٔ)لمقتوؿالباطؿ/ىابيؿ.../أقتؿ.../ أقتؿ إياؾ تقوؿ:/ أنا المقتوؿ/ أنا ا
مػػف الطبعػػي أفَّ يظيػػر ىابيػػؿ ضػػحية ورمػػزًا لممستضػػعفيف والمقيػػوريف، لكػػف مػػف النػػادر 
العثور عمػى قصػائد تجعػؿ ىابيػؿ رمػزًا لمثػأر واالنتقػاـ، ربمػا يرجػع ذلػؾ إلػى أفَّ صػورة ىابيػؿ 
النَّمطيػػة المسػػتكينة لمصػػيرىا قػػد أثػػارت ضػػجر الشػػعراء، وىػػو منطمػػؽ يفضػػي بػػال شػػؾ إلػػى 

َـّ حفػزوا ىابيػؿ إعجابيـ  بشخصية قابيؿ وتمجيدىـ لمقوة وىػو مطمػب إنسػاني فطػري؛ ومػف ثػ
 عمى العودة ليأخذ ثأره ويعيد صياغة التاريخ مف جديد.

  أحداث النازيقابيؿ وىابيؿ و ( ٗ)
ُيجمع النقاد عمى أفَّ داف باجيس تأثر كثيًرا بأحداث النازي التي عاصرىا في فترة 

الحديث عنيا لسنوات طويمة. وقد انعكس عمى أشعاره ما يعتمؿ طفولتو، لكنو فضؿ "عدـ 
"؛ لذا عالجت "معظـ (ٖٗٔ)بداخمو مف صراع مرير بيف الصمت والحديث عمَّا وقع لو وألسرتو

قصائده ىذا الموضوع بأسموب غير مباشر، أو عبر التطرؽ إلى ذكريات الطفولة القاسية، 
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اره نتيجة أحداث النازي، التي لـ يتطرؽ وبصفة عامة تسيطر روح تشاؤمية عمى معظـ أشع
כתוב »إلييا باجيس بأسموب مباشر وصريح إال في عدد محدود مف قصائده، مثؿ: قصيدة 

"، التي (ٗٗٔ)«مكتوب بالرصاص داخؿ عربة قطار مغمقة -בעיפרון בקרון החתום
قاؿ أفَّ ىذه "، ويُ (٘ٗٔ)(0891« )تغير -גלגול»صدرت ضمف "مجموعتو الشعرية 

في ستينيات  (ٙٗٔ)ة الشعرية كانت نتيجة مباشرة لقضية محاكمة أدولؼ إيخمافالمجموع
  .(ٚٗٔ)القرف العشريف بسبب دوره في أحداث النازي

لذا حظيت باىتماـ بساطة القصيدة وكمماتيا المقتضبة؛ فإنَّيا محّممة بمعاٍف عميقة؛  رغـ
النصب التذكاري لمؤسسة واسع في األوساط الثقافية والسياسية الصييونية، "وُنقشت عمى 

في القدس المعنية بتخميد ذكرى ضحايا النازي، كما نقشت عمى النصب « ياد فاشيـ»
 جاء فييا:وقد  "،(ٛٗٔ)التذكاري القائـ عمى أطالؿ معسكر بمزيؾ النازي في بولندا

 ىنا في ىذه الشحنة   ָכאן ַּבִםְׁשלוַח ַהֶזה
 أنا حواء    ֲאִני ַחָוה

 مع ابني ىابيل    ְּבִניִעם ֶהֶבל 
 إذا شاىدتم ابني الكبير  ִאם ִתְראו ֶאת ְּבִני ַהָגדול

 قابيل بن آدم    ַקיִן ֶּבן ָאָדם
ַתִגידו לֹו ֶׁשֲאִני

(ٜٔٗ)
 أخبروه بأنَّني   

يشػػير عنػػواف القصػػيدة، بالتضػػافر مػػع بعػػض ألفاظيػػا، إلػػى التقػػاطع الواضػػح بػػيف حكايػػة 
النازي ضد الييود؛ إذ وردت في القصػيدة ألفػاظ تشػي بػذلؾ، مثػؿ: قابيؿ وىابيؿ وبيف أحداث 

"حواء، ىابيؿ، قابيؿ، آدـ" بوصفيا عالمات مستقاة مف الحكاية التوراتية، في مقابػؿ عبػارات 
شػػػحنة".  -ִמשלוחمغمقػػػة"، " -חתוםعربػػػة قطػػػار"، " -קרוןتػػػرتبط بفتػػػرة النػػػازي، مثػػػؿ "

مسػػتوييف زمنيػػيف متػػداخميف مًعػػا، وىمػػا: "الػػزمف فػػي وكأنمػػا يسػػير الػػزمف فػػي القصػػيدة عبػػر 
العصػػر الحػػديث؛ حيػػث أحػػداث النػػازي، والػػزمف فػػي عصػػر البػػدايات األولػػى لمبشػػرية؛ حيػػث 
َـّ إفَّ ىناؾ تطابؽ في أسموب الصياغة بيف العصريف؛ إذ تيػتـ النصػوص  الحكاية التوراتية. ث

ونجػد األمػر ذاتػو فػي تمػؾ القصػيدة  التوراتية بإثبات النسب وصالت القرابة بػيف شخصػياتيا،
 ".  (ٓ٘ٔ)وفي أغمب النصوص األدبية المعنية بتوثيؽ أحداث النازي

وقد أثارت نياية قصيدة باجيس الفجائية تساؤالت النقاد؛ الذيف راحوا يضعوف تفسيرات 
كثيرة لتسويغ انقطاع حواء عف استكماؿ كتابة رسالتيا؛ حيث فسرىا البعض عمى أنَّيا 
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أجواء المشيد الواقعي المرعب بوصوؿ القطار إلى وجيتو؛ حيث الموت، أو "تتسؽ مع 
لتجسيد أفَّ َراِوية القصيدة قد لفظت أنفاسيا األخيرة قبؿ إتماـ رسالتيا، أو ربما ُطمست 

". عمى أية حاؿ يمكف قبوؿ كؿ ىذه التفسيرات، (ٔ٘ٔ)خاتمة الرسالة ألنيا مكتوبة بالرصاص
مكف قرأتيا "بشكؿ تكراري ُمتتابع، خاصة مع عدـ وضع عالمة لكف األرجح أفَّ القصيدة ي

َـّ سيكتمؿ مضموف الرسالة«النقطة»الترقيـ  "، أي ُتقرأ عمى النحو اآلتي: "ىنا (ٕ٘ٔ) ، ومف ث
في ىذه الشحنة/ أنا حواء/ مع ابني ىابيؿ/ إذا شاىدتـ ابني الكبير/ قابيؿ بف آدـ/ أخبروه 

حواء/ مع ابني ىابيؿ/إذا شاىدتـ ابني الكبير/ قابيؿ بف  بأنَّني/ ىنا في ىذه الشحنة/ أنا
آدـ/ أخبروه بأنَّني/ ىنا...". وُيجسد ىذا األسموب الُمتتابع في القراءة "أجواء الرعب التي 

 ".(ٖ٘ٔ)تسيطر عمى القصيدة بالتضافر مع التمميحات التوراتية
يػػؾ كتابػػة ميػػػز إذ ُيعػػد المػػزج بػػيف شخصػػيات نصػػوص التػػػوراة وبػػيف أحػػداث النػػازي تكن

"اإلنتػػاج الشػػعري لألدبػػاء اإلسػػرائيمييف الػػذيف عاصػػروا الحػػرب العالميػػة الثانيػػة وعػػانوا مػػف 
يتمػػار يعػػوز كاسػػت ويعقػػوؼ  أحػػداث النػػازي فػػي طفػػولتيـ بشػػكؿ مباشػػر، مثػػؿ داف بػػاجيس وا 

وأخػي صػامت" لمشػاعر  -שותק ואחי"". كمػا أنَّيػا السػمة المالحظػة فػي قصػيدة (ٗ٘ٔ)بسار
قصػائد  -שירים בבוקר בבוקר، التي صدرت ضمف مجموعتو الشػعرية "(٘٘ٔ)أمير جمبوع
؛ إذ استدعى فييا جمبوع ما قاـ بو قابيؿ في حؽ أخيػو ىابيػؿ، دوف أْف (ٖٜ٘ٔكؿ صباح" )

يصػػرح بأسػػماء الشخصػػيات، حيػػث ُيقػػاؿ إفَّ جمبػػوع كتبيػػا فػػي "رثػػاء شػػقيقو الػػذي لقػػي حتفػػو 
ر األلـ عمى خمفية أحداث النازي التي فقػد فييػا "، وىو رثاء ينبع مف مشاع(ٙ٘ٔ)خالؿ الحرب

جمبوع الكثير مف أقاربو، ويبدو أفَّ "رثاء جمبوع الشخصػي ينطػوي بداخمػو عمػى احتجػاج عػاـ 
 ؛ إذ يقوؿ جمبوع:"(ٚ٘ٔ)عمى أعماؿ الحرب ونتائجيا األليمة

 عاد أخي من الميدان   ָאִחי ָחַזר ִמן ַהָשֶדה
   رمادية.بمالبس     ְּבֶבֶגד ָאפור.

 ولما خشيت أن يكون حلمي زائًفا וֲַאִני ָחַׁשְׁשִתי ֶׁשָםא ֲחלוִמי יְִתַּבֶדה

 شرعت فورًا أحصي جراحو. וְִהְתַחְלִתי ִמָטד ֶאת ְפָצָעיו ִלְספור.
וְָאִחי ׁשוֵתק

(ٔ٘ٛ)
 وأخي صامت.   .

الشاعر ال يرى أخاه تشي ألفاظ البيت األوؿ أفَّ "الميداف ىنا ىو ميداف الحرب، وأفَّ 
حقيقة ولكنو يحمـ بو؛ إذ بات واضًحا أفَّ األخ مات في ساحة المعركة، وما يزاؿ الشاعر 
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"، لذلؾ شرع في التثبت مف حقيقة مصير أخيو ومف (ٜ٘ٔ)مصدوًما غير متيقف مف وفاتو
 واقعية المقاء بو، وتتضح الصورة أكثر في البيت الثاني:

 بحثت في جيوب معطفو العسكري  ַהָןִגיןַאַחר ִחַחְטִתי ְּבִכיֵסי 
 فعثرت على ضمادة قد جفت بقعتها. וָמָצאִתי ִאְסְפָלִנית ֶׁשָטֵבׁש ִכְתָמה.

 وعلى بطاقة بريدية انطمس اسمها  וִבְגלויָה ְׁשחוָקה ֶאת ְׁשָמה
 أسفل صورة زىور الخشخاش.   ַתַחת ְלִצטור ֶׁשל ְפָרִגים.

..וְָאִחי ׁשוֵתק.
 (ٔٙٓ)

 وأخي صامت...   
ُيالحظ أفَّ صمت ىابيؿ في قصيدة "مكتوب بالرصاص داخؿ عربة قطار مغمقة" ُيماثؿ 

؛ إذ إفَّ التجربة األليمة واحدة في شقيؽ جمبوع في قصيدة "وأخي صامت"صمت 
القصيدتيف، وكذلؾ القاتؿ والضحية. وما مف شؾ أفَّ الصمت دليؿ عمى أفَّ "شقيؽ جمبوع قد 

"، وىو مصير ىابيؿ األوؿ في قصة سفر التكويف ومصير ىابيؿ (ٔٙٔ)حتفو في الحربلقي 
 العصر الحديث في قصيدة باجيس. 

وفي ىذا اإلطار يختتـ جمبوع قصيدتو بجممة منفصمة عما سبقيا، ُتماثؿ ما ورد في 
ـُ أخيَؾ  (؛ ٓٔ: ٗ)التكويف يصُرُخ إليَّ ِمَف األرِض" التوراة عف مأساة قابيؿ وىابيؿ، وىي: "َد

ليربط بيف غدر قابيؿ وبيف ما يحدث في العصر الحديث، وىو عيف ما قاـ بو باجيس مف 
َـّ "يستسمـ جمبوع أخيًرا  قبؿ في قصيدتو "مكتوب بالرصاص داخؿ عربة قطار مغمقة"، ومف ث

 "؛ بقولو: (ٕٙٔ)لحقيقة موت أخيو
 اضو، ذكرى تلو أخرى.أخرجت أغر   וְהֹוֵצאִתי ֲחָפָציו, ֵזֶכר ַאַחר ֵזֶכר.

 مرحى، أخي، أخي البطل...  ֵהיָדד, ָאִחי, ֲאִחי ַהִגּבור,...
 سأنشد متفاخًرا بك!   ָאִׁשיר ַגֲאוָה ְלִׁשְמָך!

 وأخي صامت.    וְָאִחי ׁשוֵתק.

 وأخي صامت.    וְָאִחי ׁשוֵתק.
וְָדמֹו ִמן ָהֲאָדָמה זוֵעק

(ٖٔٙ)
 ودمو يصُرُخ ِمَن األرِض.  .

ىو جمبوع ذاتو؛ فإفَّ قصيدة "مكتوب بالرصاص  "وأخي صامت"إذا كاف راوي قصيدة 
"، (ٗٙٔ)داخؿ عربة قطار مغمقة" تأتي عمى لساف "حواء وىي في لحظاتيا األخيرة قبؿ الموت

َـّ يتضاءؿ  أي أفَّ قابيؿ العصر الحديث "لـ يقتؿ ىابيؿ فقط، بؿ قتؿ أيًضا أمو حواء؛ ومف ث
التوراتي أماـ ما قاـ بو النازي في العصر الحديث، الذي قتؿ ىابيؿ وحواء ما قاـ بو قابيؿ 
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 ".(٘ٙٔ)مًعا
مف الجدير بالذكر أفَّ الشعر العبري الحديث تعرؼ مف قبؿ إلى حواء وسمع صوتيا في 
قصيدة "مكتوب بالرصاص داخؿ عربة قطار مغمقة" لباجيس وقصيدة "موتانا لف يعرفوا 

كورنفيمد؛ حيث تمارس حواء دور األـ المتميفة عمى أبنائيا وتسأؿ عف الكراىية" لعيدناه 
 مصيرىـ،  فتقوؿ كورنفيمد عنيا:

 وقفت األم تنتظر أبناءىا،  ָעְמָדה ָהֵאם וְִצְפָתה ַלָּבנים,
 وقفت حواء على جانب الطريق   ִנְצָבה ַחָוה ְבִצֵדי ַהָמתיב

 واقترب البكر من أمو ُيطأطئ رأسو.  וִַטְקַרב ַהּבכור ֶאל ִאםו וִַטַשח.
 قالت لو حواء: أين أخوك؟  וְתאֶמר ַחָוה: ַאֵטה ָהָאח?

וַיאֶמר: ֲאני ֲהָרְגִתיו
(ٔٙٙ)

 فقال: لقد قتلتو.  .
وىكذا بات واضًحا أفَّ حواء في قصيدة "موتانا لف يعرفوا الكراىية" لكورنفيمد قد عممت 
مصير ابنيا ىابيؿ وَمْف غدر بو، في حيف أفَّ حواء في قصيدة "مكتوب بالرصاص داخؿ 
عربة قطار مغمقة" لباجيس ما تزاؿ تبحث عف الحقيقة وتحاوؿ إيصاؿ صوتيا "ورسالتيا 

بيؿ بف آدـ، بما يحممو لفظ ابف آدـ مف داللة مزدوجة، أي الداللة إلى ابنيا القاتؿ، قا
المستقاة مف القصة التوراتية مف أنَّو مف صمب آدـ، أو وفؽ الداللة الحديثة بأنَّو 

 –עדות". وىي ذات الصفة التي أطمقيا باجيس عمى النازييف في قصيدة "(ٚٙٔ)إنساف
 (؛ إذ قاؿ عنيـ:ٜٓٚٔ" )تغير -גלגולشيادة" التي صدرت ضمف مجموعتو الشعرية "

 كال، إنهم بالتأكيد   לא, לא, ֵהם ְּבֶהחֵלט
 كانوا بشًرا: بذالت وأحذية.  .ָאָדם: ַמִדים, ַמָגַפיִם-ָהיו ְּבֵני

ֵאיְך ְלַהְסִּביר. ֵהם ִנְבְראו ְּבֶצֶלם
(ٔٙٛ)

 كيف يمكن تفسير. أنَّهم ُخلقوا على صورة. .
بالرصاص داخؿ عربة قطار مغمقة" عمى أنَّيا "ما تبقى ينظر النقاد إلى قصيدة "مكتوب 
؛ إذ إفَّ «مكتوب بالرصاص داخؿ عربة قطار مغمقة»مف شيادة حواء؛ وفًقا لعنوانيا 

الراِوية، شخصية حواء التوراتية، كتبت آخر أخبارىا وأخبار ابنيا الصغير ىابيؿ عمى جدار 
ُتناشد كؿ َمْف يسمع صوتيا وكؿ َمْف "، و (ٜٙٔ)عربة القطار المتجو إلى معسكرات االعتقاؿ

يقرأ رسالتيا في ىذه العربة المغمقة أْف ُيبمغوا ابنيا األكبر قابيؿ بأنَّيا كانت وأخيو ىابيؿ في 
 ٜٔٛٔىذه الشحنة داخؿ عربة القطار المغمقة. وقد ذكر باجيس في لقاء صحفي في عاـ 

يقوـ بو الييود الُمرحموف في  أفَّ قصيدتو ىذه قد استمدت صورتيا الشعرية "ممَّا كاف



 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د. أحمد ىيكؿ

  

- 314 - 

عربات قطار الموت إلى أوشفيتس؛ حيث كانوا يكتبوف عمى جدراف العربات لكي ُيخبروا 
 ".(ٓٚٔ)ذوييـ بأنَّيـ ما يزالوف عمى قيد الحياة

تؤكد عاداه باجيس، زوجة داف باجيس في كتابيا عف سيرة باجيس الذاتية الصادر في 
تقوؿ: "عاش باجيس بنفسو مع جده وجدتو في عاـ  ، واقعية ىذا المشيد؛ إذٜٜ٘ٔعاـ 

َـّ انطبعت تمؾ األحداث في ذىف  ٜٔٗٔ تجربة نقؿ النازي لمييود في عربات القطار؛ ومف ث
". إذ استعانت قوات النازي (ٔٚٔ)الطفؿ الصغير حتى استطاع أْف ُيعبر عنيا في تمؾ القصيدة
وفينا الرومانية إلى معسكرات بعربات قطارات الشحف؛ مف أجؿ "ترحيؿ ييود منطقة بوك

االعتقاؿ في منطقة ترانسنيستريا بمولدوفيا، وكاف مف بيف ىؤالء الييود، ييود مدينة 
 ".(ٕٚٔ)رادوتش، وىي مدينة عائمة داف باجيس

لكف مف الُمفارقات العجيبة أفَّ الشاعر اإلسرائيمي لـ يكترث بمعاناة الفمسطينييف التي ال 
حت حكـ النازي؛ فإذا كاف قابيؿ في قصيدة باجيس، ىو النازي تختمؼ عف معاناة الييود ت

القاتؿ وىابيؿ ىو الييودي الضحية، فإفَّ األدوار تتبدؿ في شعر السيَّاب، حيث يصبح قابيؿ 
رمزًا لممحتؿ الصييوني وىابيؿ رمزًا لالجئ الفمسطيني في قصيدة "قافمة الضياع" ضمف 

َـّ ٜٓٙٔديواف "أنشودة المطر" ) يرسـ السيَّاب صورة لالجئيف الفمسطينييف تماثؿ  (؛ ومف ث
"أرأيت قافمة الّضياع؟ أما  ترحيؿ الييود إلى معسكرات الموت النازية لدى باجيس؛ إذ يقوؿ:

زحيف؟/ الحامميف عمى الكواىؿ مف مجاعات السنيف/ آثاـ كؿ الخاطئيف/ النازفيف ارأيت الن
يؿ وىو عمى الصميب ركاـ طيف؟/ قابيؿ أيف بال دماء/ السائريف إلى وراء/ كي يدفنوا ىاب

أخوؾ أيف أخوؾ؟/... يرقد في خياـ الالجئيف/ السؿُّ يوىف ساعديو وجئتو أنا بالدواء/ 
رث اليالكيف/... الميؿ يجيض والسفائف مثقالت بالغزاة/ بالفاتحيف  والجوع لعنو آدـ األولى وا 

 ". (ٖٚٔ)مف الييود/ يمقيف في حيفا مراسييف كابوس تراه
لكف باجيس، وغيره الكثير، لـ يمتفتوا إلى مأساة ىابيؿ الفمسطيني ومعاناتو عمى يد 
قابيؿ اإلسرائيمي، وكاف جؿ ما يشغؿ باليـ ىو توظيؼ التاريخ لمصمحتيـ وتأويؿ النَّص 
الديني بما يحقؽ أىدافيـ فقط، وىذا ما نجح فيو باجيس ىنا؛ إذ استطاع أْف يوظؼ رمزية 

ؿ وما تنطوي عميو مف مضاميف وأجواء تشي بالغدر والحقد والدماء في حكاية قابيؿ وىابي
 معالجتو لمعاناة الييود مف أحداث النازي والربط بينيما موضوعًيا وزمنًيا. 

 اغتياؿ يتسحاؽ رابيفقابيؿ وىابيؿ و ( ٘)

 -נובמבר -מפני היום הזה: שירי זעם וכאב על רצח רביןصدر ديواف "
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: قصائد غضب  –0441דצמבר  ديسمبر  -نوفمبر -وألـ لمقتؿ رابيفبسبب ىذا اليـو
، في أعقاب (ٗٚٔ)(ٕٗٓٓ -ٜٕٜٔ، لمشاعر عزريئيؿ كاوفماف )ٜٜٙٔ" في عاـ ٜٜ٘ٔ

أثناء احتفالية عامة بميداف مقتؿ يتسحاؽ رابيف، رئيس الوزراء اإلسرائيمي السابؽ، في 
عمى يد متطرؼ إسرائيمي  ٜٜ٘ٔ نوفمبر ٗمموؾ إسرائيؿ في تؿ أبيب مساء يـو السبت 

 .كاف يدرس القانوف في جامعة بار إيالف ُيدعى يجآؿ عامير
إذ كاف المجتمع اإلسرائيمي في الفترة التي سبقت اغتياؿ رابيف غارؽ في موجات مف 
االحتجاجات السياسية بعد توقيع رابيف اتفاقية أوسمو األولى مع الفمسطينييف في سبتمبر 

، ثـ تصاعدت وتيرة التحريض ضد رابيف بعد توقيع اتفاقية أوسمو الثانية في ٖٜٜٔ
السبب الرئيس في اندالع حممة تحريضية غير مسبوقة داخؿ ، التي كانت "ٜٜ٘ٔسبتمبر 

إسرائيؿ وخارجيا ضد رابيف؛ إذ نشر حاخامات متشددوف في الواليات المتحدة األمريكية 
أعمنوا فيو خيانة رابيف وحكومتو، في حيف نظـ اليميف اإلسرائيمي  ٜٜ٘ٔبياًنا في سبتمبر 

 ".(٘ٚٔ)المناىضة لسياسات رابيف بزعامة بنياميف نتنياىو الكثير مف الفاعميات
كاوفماف الخطر وأفَّ األزمة عمى وشؾ االنفجار ميددة "مصير رابيف ومستقبؿ  استشرؼ

بعد أف استشعر أفَّ مجتمعو « في ىذا المكاف –במקום הזה»الدوؿ؛ لذلؾ كتب قصيدتو 
نظـ  عمى حافة االنييار والدمار كما حدث مف قبؿ في ىيروشيما وناجازاكي ووارسو. وقد

، أي قبؿ اغتياؿ ٜٜ٘ٔمف نوفمبر في عاـ  ٗقصيدتو ىذه في صباح يـو السبت الموافؽ 
" )"، ونشرىا ضمف (ٙٚٔ)رابيف بساعات معدودة  .(ٜٜٙٔديواف "بسبب ىذا اليـو

يذكر كاوفماف في مطمع القصيدة حجـ الدمار اليائؿ الذي ارتكبو اإلنساف في حؽ  إذ
 :لمية الثانية؛ وكأنَّو إرث قابيؿ المتوارث عمى مر العصورأخيو اإلنساف في أثناء الحرب العا

 كان في ىذا المكان ناجازاكي  ַּבָםקום ַהֶזה ַהיְָתה ַנַגָסִקי
  ىيروشيما    ִהירוִשיָמה
אוַלי וְַרָשה

(ٔٚٚ)
  وربما وارسو    

وكما كاف ىابيؿ يعيش في سالـ قبيؿ مقتمو عمى يد أخيو قابيؿ كاف ىذا حاؿ الكثيريف 
 مف البشر قبؿ إبادتيـ في الحرب دوف جريرة اقترفوىا: 

 كان يجلس ىنا إنسان    פה יַָשב ָאָדם
 المكان نظيف    ַהָםקום ָנִקי

 وقتلو يتجولون بحريةجثث صغيرة  גוִפים ְקָטִנים וְמִמיִתים ְמַהְלִכים ָחְפִשי
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 كان يُدخن الغليون    ִעֵׁשן ִמְקֶטֶרת
 ويشرب القهوة      ָשָתה ָקֶפה
ַהִכֵסא ֵריק

(ٔٚٛ)
 أصبح المقعد شاغًرا    

ُيقارف كاوفماف ىنا بيف حياة ىابيؿ الُمسالـ قبؿ أفَّ ُيباغتو دمار قابيؿ وبيف ما أصبح 
عميو المجتمع بعد ذلؾ مف انتشار الجثث والخراب والخواء. ثـ ينتقؿ كاوفماف مف الحديث 
عما قاـ بو قابيؿ مف دمار وقتؿ في حؽ المجتمع الدولي إلى الحديث عما قاـ بو قابيؿ في 

وكيؼ يكوف أخي ىو  –וְֵאיְך ָאִחי הוא ַקיִן"ع اإلسرائيمي في قصيدتو األخرى حؽ المجتم
" )قابيؿ"، التي ُتعد  عزريئيؿ (؛ إذ أطمؽ فييا ٜٜٙٔمف أبرز قصائد ديواف "بسبب ىذا اليـو

 في أعقاب مقتؿ رابيف عمى يد يجآؿ عامير: كاوفماف صرخة مدوية
 ىو قابيل وكيف يكون أخي   וְֵאיְך ָאִחי הוא ַקיִן
 ىناك من مشى ليبكي   ִמי ֶׁשָהַלְך ִלְבכות
 ىناك من مشى ليكتب   ִמי ֶׁשָהַלְך ִלְכתוב

 وأنا مشيت ومشيت ومشيت  וֲַאִני ָהַלְכִתי וְָהַלְכִתי וְָהַלְכִתי
 من تحت أقدامي  صرخت الكلمات  וִמַתַחת ְלַרְגַלי ָהמו ִמִלים

 وأنا مشيت ومشيت   וְָהַלְכִתיוֲַאִני ָהַלְכִתי 
 مشيت على السواد    וְַעל ַהָשחור ָהַלְכִתי

 وعلى اليأس    וְַעל ַהֵטאוׁש
 مشيت على الدم    וְַעל ַהָדם ָהַלְכִתי

וְַעל ַהְשִתיָקה
(ٜٔٚ)

 وعلى الصمت   

ليس ىناؾ شؾ في أفَّ المجتمع اإلسرائيمي قد أصيب بصدمة قوية مف جراء مقتؿ رابيف، 
فيناؾ مف ذىب ليبكي، وىناؾ مف ذىب ليكتب، لكف صدمة كاوفماف وحيرتو كانت أشد 
وطأة عمى نفسو؛ حيث أفقدتو القدرة عمى الكتابة والتعبير، وسيطر عميو الصمت، الذي 

 ًىا مذىواًل يائًسا. دفعو إلى السير بال وعي مشدو 
لذلؾ؛ صنؼ بعض النقاد ىذه القصيدة عمى أنَّيا "قصيدة رثاء ُكتبت بسبب مقتؿ 

". وقد دعموا فرضيتيـ ىذه بظيور كممات في القصيدة تؤكد حالة الرثاء والحزف، (ٓٛٔ)رابيف
 اليأس"، ىذا باإلضافة إلى -ַהֵטאוׁשالسواد"، " -ַהָשחורليبكي"، " -ִלְבכותمثؿ: "

-וְֵאיְך»استعماؿ كاوفماف تعبيًرا توراتًيا ارتبط "في الوعي الييودي بالرثاء، وىو كممة 
، التي وسـ بيا الشاعر قصيدتو وأعاد ذكرىا في ختاـ القصيدة مرتيف؛ وىي الكممة «كيؼ
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ָנְפלו  ֵאיְך". إذ ورد ىذا التعبير التوراتي "(ٔٛٔ)التي رثى بيا داوود مقتؿ شاؤوؿ ويوناتاف

 (. ٕٚ،ٕ٘،ٜٔ: ٔصموئيؿ الثانيكيَؼ سَقَط الَجباِبَرُة"، في ثالث مواضع مف سفر)-ִריםִגּבו
ال ريب أفَّ كاوفماف شعر بالحزف وسيطرت عميو حالة مف اليأس بسبب مقتؿ رابيف، 
لكف اليأس ىنا كاف أكثر عمًقا؛ إذ إنَّو "يأس وفجيعة مف تكرار وقوع قصة قابيؿ وىابيؿ، 

". ويصؼ كاوفماف مشيد الجريمة (ٕٛٔ)عمى يد أخيو قابيؿ مف جديدومف إىراؽ دـ ىابيؿ 
 بقولو:

 راود الشيطان قلبي    וְבִלִּבי ָעַבר ָשָטן

 ومسدس    וְָהֶאְקָדח
 فكانت رصاصة    וְַכדור ָהיָה

 وكان إطالق نار    וִיִרָטה ָהיְָתה
 سنوات آخذة في االنهيار  וְָׁשִנים הוְלכות ִמְתמוְטטות
וְֵאיְך ָאִחי ִעם ָדם ַעל ַהָטַדיִם

(ٖٔٛ)
 وكيف يدا أخي ملطختان بالدماء  

لكف المثير ىنا أفَّ التعبيرات توحي أفَّ الشاعر يرثي قابيؿ القاتؿ وليس ىابيؿ المقتوؿ؛ 
وكيؼ يكوف أخي ىو قابيؿ"،  -וְֵאיְך ָאִחי הוא ַקיִןإذ يقوؿ كاوفماف في عنواف القصيدة: "

َـّ يعود كاوف وكيؼ  -וְֵאיְך ָאִחי ִעם ָדם ַעל ַהָטַדיִםماف ويؤكد أنَّو يقصد قابيؿ بقولو: "ث
َـّ يتبعو مختتًما القصيدة بقولو:  يدا أخي ممطختاف بالدماء"، ث

 وكيف يكون أخي ىو قابيل   וְֵאיְך ָאִחי הוא ַקיִן
 وأنا مشيت ومشيت   וֲַאִני ָהַלְכִתי וְָהַלְכִתי

וְָאְכָלה ֶאת ַהְשִתיָקהוְֵאׁש ָהיְָתה 
(ٔٛٗ)

 وكانت النار التي التهمت الصمت 

ىكذا؛ بات واضًحا أفَّ الشاعر يقصد قابيؿ، وربما اليدؼ الحقيقي مف وراء ىذا ىو أْف 
ُيحدث نوًعا مف "السخرية المريرة عمى ما وقع؛ إذ إنَّو وبكؿ تأكيد ال يرثي القاتؿ، بؿ يرثي 

 ". (٘ٛٔ)داخؿ المجتمع اإلسرائيمي، وتكرار مأساة قابيؿ وىابيؿقوع مثؿ ىذه الحادثة المريعة 
جدير بالذكر أف حادثة مقتؿ رابيف عمى يد يجآؿ عامير، لـ تكف أوؿ جريمة قتؿ ينفذىا 
إسرائيمي في حؽ إسرائيمي آخر عمى خمفية الصراع السياسي؛ إذ شيد المجتمع اإلسرائيمي 

السياسية. وكاف مف أبرزىا حادثة إغراؽ سفينة الطالينا حوادث قتؿ مماثمة أثرت في الحياة 
 ٕٕوذلؾ عندما "قامت إحدى قوات الجيش اإلسرائيمي بقيادة المقدـ يتسحاؽ رابيف في 

بفتح نيراف مدافعيا عمى سفينة الطالينا المحممة بالسالح لصالح  ٜٛٗٔيونيو مف عاـ 
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َـّ ُأغرقت ا لسفينة بكامؿ حمولتيا أماـ سواحؿ تؿ منظمة أتسؿ بزعامة مناحيـ بيجيف؛ ومف ث
آخريف، وكاف مف بيف القتمى  ٛٗشخًصا حتفيـ وأصيب أكثر مف  ٖٔأبيب ولقى نحو 

تيمة قتؿ حاييـ أرلوزوروؼ رئيس القسـ  ٖٖٜٔأفراىاـ ستابسكي الذي ُوجيت لو في عاـ 
 ".(ٙٛٔ)السياسي في الوكالة الييودية في فمسطيف

طالينا قد ألقت بظالؿ كثيفة عمى المجتمع اإلسرائيمي ليس ىناؾ شؾ في أفَّ حادثة ال
في  ٕٜٚٔوسجمتيا بعض القصائد؛ حيث كتب عنيا تسفي دافيد رفائيؿ كيريش )يناير 

الطالينا"  -אלטלנהفي معركة النقب( قصيدة " ٜٛٗٔأكتوبر  -ترانسيمفينيا برومانيا
دميف عمى متف ىذه (، خاصة أنَّو كاف مف بيف المياجريف الييود الجدد القاٜٛٗٔ)

السفينة وعاصر األحداث بنفسو. ورغـ أفَّ كيريش قد ذكر اسـ قابيؿ مرة واحدة في 
القصيدة؛ فإفَّ األحداث ترتبط تمقائًيا وبشكؿ وثيؽ بقصة قابيؿ وىابيؿ وتكرار مأساتيا في 

 العصر الحديث، إذ يقوؿ كيريش في مطمعيا: 
 انطلقنا في الطريق   אנחנו יצאנו לדרך

 نعاني ونحارب من أجلكِ    לסבול וללחום בעדך
 أحضرنا معنا روح الثورة   הבאנו את רוח המרד
אוניית נשק לשחרורך

(ٔٛٚ)
 سفينة سالح لتحريركِ   

 ومف الطبعي أْف يربط كيريش بيف واقعة إغراؽ سفينة الطالينا وبيف حكاية قابيؿ وىابيؿ:
 وإذ سألتمونا من أين   ואם תשאלונו מאין

 جاءنا ىذا السالح    נשק זהבא לנו 
 حينئذ سيبلغكم قابيل   קין אז ייוודע לך

 بأن أتسل كان وسيظل   כי אצ"ל היה ויהיה
 

 لسنوات طويلة في أوروبا   שנים ארוכות באירופה
 كافحنا دون كلل   עמלנו ללא הפוגה

نا  "ואת פרי עמלנו "אלטלנה  فكانت "الطالينا" ثمرة كدِّ
הבאנו לך שי, מדינה

(ٔٛٛ)
 ىدية أحضرناىا لِك يا دولتي  

 يستكمؿ كيريش كيؼ كاف االستقباؿ الدامي ليـ ولسفينة الطالينا مف بني جمدتيـ:
 وكيف استقبلتموىا   ואיך שקיבלתם אותו

 لن ننسى أبًدا يا إلهي  אלוהים, לעולם לא נשכח
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 اشتاق الجنود إلخوتهم   על אחים חיילים חלמנו
 تنا نيران المدافعفقابل   ונתקלנו באש התותח

 

 ورغم أنَّ الطالينا ُأغرقت   ואף כי אלטנה נטבעה

 لكن لتفتخروا أيها الجنود   זקפו ראשיכם חיילים
 ألرض إسرائيل الكاملة   לארץ ישראל השלמה

לעד נישאר נאמנים
(ٜٔٛ)

 سنظل أوفياء إلى األبد  
اإلسرائيمي، ومف ذلؾ يظير دائًما اسـ قابيؿ مع حوادث قتؿ مشابية داخؿ المجتمع 

(، التي  -ٜٓ٘ٔ( لمشاعر والمغني اإلسرائيمي ييودا بوليكر )ٜٜٔٔقابيؿ" ) -קיןقصيدة "
كتبيا في أعقاب مقتؿ "ابف شقيقو عمى يد زميمو في لواء الجفعاتي بالجيش اإلسرائيمي، 

 "؛ لذا يخاطب(ٜٓٔ)ٜٜٔٔالذي ىوى عمى رأسو بخوذتو العسكرية فأرداه قتياًل في أغسطس 
 بولكير قابيؿ القاتؿ قائاًل:

 انظر لنفسك،   תסתכל על עצמך,
 وأخبرني كيف تبدو  תגיד לי איך אתה נראה

 وصمة عار على جبينك   יש לך במצח אות קין
 وشم ىذا أم شامة... ואם זה קעקוע או כתם מלידה...

 إذ يستدعي بولكير ما أصاب قابيؿ مف لعنة ويسقطيا عمى القاتؿ بقولو:
 أنَت تسير في طرق الضياع  הולך בדרכים אבודותאתה 

 بدون مالذ  في ىذا العالم...  כי אין לך פינה בעולם...
 تهرب، تتوارى، تختفي...  מתחמק, מתחבא, נעלם...

 كنَت دائًما شخًصا غريًبا.   תמיד היית איש מוזר.
 تهرب من خشية اإللو منذ زمن  בורח כבר שנים מפחד אלוהים

...חיים רחוק מאנשים
 (ٜٔٔ)

 بعيًدا عن بني البشر...  
ىكذا؛ ما تزاؿ صورة قابيؿ المستمدة مف النَّص الديني، بوصفو القاتؿ الغادر بأخيو 
ىابيؿ، تحتفظ بتأثيرىا الفاعؿ عمى المجتمع اإلسرائيمي، وُتسجؿ حضورىا القوي في الشعر 

أو عمى المستوى  العبري الحديث؛ خاصة مع تكرار ىذه المأساة عمى المستوى الفردي
 الجمعي.
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 ]رابًعا[ الخاتمة
يمتمؾ النَّص الديني تأثيًرا عجيًبا عمى الوعي اإلنساني وحضوًرا مميًزا في العقمية 
الجمعية لممجتمعات البشرية؛ لذا سعى األدباء والشعراء إلى استثماره في أعماليـ اإلبداعية 
في كؿ ألواف اآلداب والفنوف مستفيديف ممَّا يتضمنو مف عناصر فكرية وجمالية وبالغية، 

مو مف رموز ودالالت ومعاٍف عميقة ُتساعد عمى إيصاؿ المعنى بسيولٍة، وتجسد ومّما يحم
 بكؿ ُيسر أفكار الكاتب ومراميو التأليفية والفنية. 

مف الُمالحظ أفَّ قصة ىابيؿ وقابيؿ ترتبط في األدب العالمي بمجموعة مف الثنائيات 
قاب، الحقد والتسامح، سواء الثابتة في الحياة البشرية، مثؿ: الخير والشر، الخطيئة والع

َـّ المست مثؿ ىذه  أكانت عمى المستوى الفردي أـ أكانت عمى المستوى الجمعي؛ ومف ث
الدالالت مشاعر األدباء وأحاسيسيـ. ىذا وقد اتسمت المعالجة األدبية لقصة قابيؿ وىابيؿ 

دخاؿ تغيرات واضحة عمى متنيا؛ ربما يرجع ذلؾ مف جانب إلى  عمى مر التاريخ بالتنوع وا 
أسموب صياغتيا الُمختزؿ، الذي أخفى أكثر مّما أظير، وأوجز المحظات المصيرية دوف 
إفصاح عف التفاصيؿ، ومف ىنا راح الكتاب ُيكمموف ما سكت عنو النَّص الديني؛ فتعددت 
الرؤى وتباينت اآلراء. ومف جانب آخر؛ مف الطبعي أفَّ يتأثر تأويؿ حكاية قابيؿ وىابيؿ 

ت الفكرية والتقمبات السياسية والظروؼ االجتماعية؛ فيتحوؿ التعاطؼ مف ىابيؿ إلى بالتغيرا
 قابيؿ، وتنحاز األقالـ إلى القوي دوف الضعيؼ.

وما مف شؾ أفَّ الشعراء واألدباء قد استميموا مف مأساة قابيؿ وىابيؿ الكثير مف 
المعاني والدالالت؛ لكي يستنطقوا بيا عصرىـ كؿ حسب تجربتو وزاوية رؤيتو الفكرية. فنجد 
أفَّ قابيؿ في الشعر العربي الحديث أقرب إلى صورتو المستمدة مف الّنص الديني؛ إذ ىو 

مـ ورمٌز لمقتؿ والغدر، في حيف أفَّ ىابيؿ ىو عنواٌف لمحؽ والعدؿ ورمٌز عنواٌف لمشر والظ
وعندما ُتستدعى قّصة قابيؿ وىابيؿ فإفَّ اليدؼ األساس يرتكز عمى لممظمـو والمضطيد. 

توظيؼ رموزىا واستثمار معانييا مف أجؿ تكثيؼ الضوء عمى مآالت الصراع ونوازعو 
َـّ ما يزاؿ يتكرر قتؿ مؽ التاريخ البشريالكامنة داخؿ اإلنساف وبيئتو وفي ع ؛ ومف ث

اإلنساف عمى يد أخيو، بسبب الطمع والحسد والحقد، وما تزاؿ ىذه الواقعة ُتحفز مخيمة 
 الشعراء وُتثير شغفيـ.

ىذا وقد شيدت معالجة اآلداب الغربية لمأساة قابيؿ وىابيؿ تغيرات حادة، تحت تأثير 
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جتماعية التي ماجت بيا المجتمعات الغربية؛ فعندما كانت التحوالت الفكرية والسياسية واال
الكنيسة تفرض سيطرتيا ورؤيتيا عمى الحضارة الغربية تحوؿ قابيؿ مف كونو النموذج 
األصمي لمشر إلى كونو النموذج األصمي لمييودي لكونو شخصية مكروىة وشريرة في العقؿ 

نموذج األصمي لمقديس الُمعذب. لكف مع الجمعي لممجتمعات األوروبية، أمَّا ىابيؿ فكاف ال
تحوؿ الغرب إلى الفكر العمماني تطورت صورة قابيؿ وىابيؿ في اآلداب الغربية؛ حيث 
اكتسبت شخصية قابيؿ تعاطًفا واحتفاًء؛ إذ أصبح رمزًا لمثأر وأيقونة لمتمرد وممثاًل 

لمورد جورج لممقيوريف، في حيف أدانوا ضعؼ ىابيؿ وخنوعو. ويظير ىذا في أعماؿ ا
جوردوف بايروف وشارؿ بودلير وفيكتور ىوجو. لكف في المقابؿ ظؿ ىناؾ تيار آخر، يضـ 
الشاعرة اإلنجميزية إيدث سيتوؿ وغيرىا، يقدـ رؤية أدبية لقابيؿ وىابيؿ تتوافؽ مع ما ورد 

ْف كاف تأثيره ال ُيضاىي تأثير بايروف وأتباعو.  في الّنصوص الدينية، وا 
األدب العبري الحديث منذ فترة التنوير العبرية حتى اآلف عف االعتماد ىذا ولـ يتوقؼ 

عمى النَّص التوراتي واستمياـ الموضوعات منو وتوظيؼ شخصياتو واالستفادة مف رموزه 
مأساة قابيؿ وىابيؿ ذات حضور دائـ في وعي الشخصية الدينية وأحداثو التاريخية. وُتعد 
قت مف داخؿ حدود النَّص التوراتي إلى النَّصوص اإلبداعية الييودية واإلسرائيمية؛ حيث انطم

، بؿ كانت مف الحكايات العابرة لإلطار المحمي، ومصدر إلياـ ثري لكثير مف الفنيةواألعماؿ 
األدباء والشعراء العبرييف، الذيف راحوا ينسجوف حوليا عالميـ األدبي ويؤسسوف بواسطتيا 

 ر بو مف دالالت راسخة في الوعي اإلنساني.تجربتيـ الشعرية، مستفيديف مما تزخ
ارتبطت حادثة قتؿ قابيؿ ألخيو ىابيؿ في وعي الشخصية اإلسرائيمية بكؿ أشكاؿ  وقد

َـّ إفَّ ىناؾ وشائج قوية تربط حكاية قابيؿ  الصراع عمى المستوييف الفردي والجمعي، ث
رتباطيا في التراث اإلنساني وىابيؿ باألحداث الدموية األليمة التي عاصرىا الييود؛ نظًرا ال 

بالشر الكامف داخؿ اإلنساف وبكؿ معاني الغدر والظمـ، فكاف مف الطبعي أف يوظؼ داف 
جريمة قابيؿ لمتعبير عف أحداث دافيد كيريش وعزريئيؿ كاوفماف و وأمير جمبوع باجيس 

وا قابيؿ أدان النازي، وعف عممية إغراؽ سفينة الطالينا، وعف اغتياؿ يتسحاؽ رابيف. لذلؾ
َـّ حافظوا عمى رمزية قابيؿ وصورتو  القاتؿ، في حيف تعاطفوا مع ىابيؿ الضحية؛ ومف ث
المرتبطة بالقتؿ والكراىية والحسد، وعمى رمزية ىابيؿ وصورتو المرتبطة بالرحمة والتسامح، 

 وكانت نصوصيـ الشعرية امتداًدا لما ورد في النَّص الديني.
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قميدية المتوافقة مع النَّص الديني لمأساة قابيؿ وىابيؿ، ظير إلى جوار ىذه الصورة الت
شمونسكي أفراىاـ صورة شعرية أخرى روج ليا كثير مف الشعراء اإلسرائيمييف، ومف أبرزىـ 

باجيس، ومف سبقيـ مثؿ دافيد فريشماف وأفرىاـ رجمسوف؛ إذ شرعوا في تقديـ طرح وداف 
الحكاية التوراتية، لكنو يختمؼ في الرؤية جديد يتفؽ في مقدماتو وخطوطو العامة مع أصؿ 

َـّ فقد أصبح ىذا الطرح أقرب إلى  آراء المورد بايروف وبودلير والتأويؿ والمآالت، ومف ث
وفيكتور ىوجو. إذ تغيرت صورة قابيؿ مف كونو قاتؿ شريد وطريد في األرض إلى رمز 

ستطاع ىؤالء الشعراء تحقيؽ لإلنساف المظمـو وأيقونة الجماعات الُمعذبة والمقيورة. وقد ا
و حياؿ اقتراؼ قابيؿ لجريمة القتؿ، أو بغض الطرؼ عف ذكر مشيد القتؿ، أذلؾ بالصمت 

، أو باإلشارة إليو تمميًحا ال تصريًحا. كما ابتعدوا عف توجيو بإزاحتو جانًبا بعيًدا عف األضواء
دفعتو قسًرا ال عمًدا إلى  أي توبيخ أو لوـ لقابيؿ؛ بؿ أوجدوا لو الُمسوغات المنطقية التي

القتؿ، وأنَّو لـ يكف شر محض؛ بؿ تتصارع بداخمو نوازع الخير والشر، مثؿ أي إنساف، بما 
 الذي ال يتناسب مع ما ارتكبو مف خطأ. التعاطؼ معو ومع مصيره القاسييدفع القارئ إلى 

نتػاج التحػوؿ  تغير نظرة بعض شعراء العبرية تجاه قابيؿ لـ يكف فقطبات مف الواضح أف 
الفكري الذي شػيده األدب األوروبػي فػي معالجتػو الجديػدة لشخصػية قابيػؿ؛ بػؿ كػاف لمبػادئ 
األيديولوجية الصييونية دور رئيس في تػدعيـ ىػذا التغيػر الجػذري، حيػث مجػدت الصػييونية 
مف مكانة العمؿ والزراعة واألرض وتشييد المدف وأعمت مف مكانة القوة والتمرد، وىػي رمػوز 

مارسات ترتبط بشخصية قابيؿ؛ لذا كاف مف الحتمي إعادة صياغة الرؤى األدبيػة المتعمقػة ومُ 
 بقصة قابيؿ وىابيؿ بما يتوافؽ مع األسس التي قامت عمييا الفكرة الصييونية.
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 قائمة المصادر والمراجع
 : المصادرأوالً 
 ( المصادر العربيةٔ)

 القرآف الكريـ
 .ٜٜٙٔالمشتركة، دار الكتاب المقدس، بيروت،  الكتاب المقدس: الترجمة العربية

 ( المصادر العبريةٕ)
 הוצאת(, 0411 -0591) בבוקר בבוקר שירים': א כרך השירים, כל, אמיר גלבע

 .0491, המאוחד, ת"א הקיבוץ
אברהם שלונסקי, ילקוט שירים, הוצאת יחדיו ואגודת הסופרים העברים 

 .0491בישראל, ת"א, 
הוצאת אגודת הסופרים העברים בישראל ליד מסדה, רמת גן, גלגול,  דן פגיס,

0411. 
 .0411מוח, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ת"א,  דן פגיס,

 .0491יחיאל היילפרין, בקרן זוית, הוצאת הגינה, ת"א, 
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 .0449, הוצאת תג, ת"א, 0441
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הוצאת הקיבוץ המאוחד וספריית  ,0491 -0491שירים:  נתן יונתן, מבחר
 .0490פועלים, ת"א, 

 )ثانًيا( المراجع
 ( المراجع العربيةٔ)

الػنص العبػري إبيفانيوس المقاري، سفر التكػويف: الترجمػة السػبعينية لمكتػاب المقػدس بالمقارنػة مػع 
 .ٕٕٔٓوالترجمة القبطية، دار مجمة مرقس، القاىرة، 

 .ٕٙٔٓبدر شاكر السيَّاب، ديواف بدر شاكر السيَّاب، المجمد الثاني، دار العودة، بيروت، 
 : ٕٗٔٓأكتوبر  ٕٚبركات وىاب، "قابيؿ وىابيؿ"، مدونة خواطر وأفكار، 

https://ainbeidaculture.blogspot.com/2014/ 
بػػػارتوف وآخػػػروف )تحريػػػر(، التفسػػػير التطبيقػػػي لمكتػػػاب المقػػػدس، مراجعػػػة: كينيػػػث كػػػانتزر  بػػػروس

 .ٕٗٓٓ، ماستر ميديا، القاىرة، ٘وآخروف، ترجمة: وليـ وىبة وآخروف، ط 
 .ٕٙٔٓتيسير محمد الزيادات، التراث في شعر بدر شاكر السيَّاب، جامعة شرناؽ، تركيا، 

مػػة قصػػيرة جػػًدا، ترجمػػة: سػػيى الشػػامي، مراجعػػة: ىبػػة عبػػد بيػػت، األدب اإلنجميػػزي: مقد جوناثػػاف
 .ٕ٘ٔٓالمولى، مؤسسة ىنداوي لمتعميـ والثقافة، القاىرة، 

 قابيؿ"، موقع بوابة الشعراء:قصيدة حبيب شريدة، "
 http://www.poetsgate.com/ViewPoem.aspx?id=206391 
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http://www.poetsgate.com/ViewPoem.aspx?id=206391
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ٕٜٓٓ. 

 ىابيؿ األخير"، موقع بوابة الشعراء:قصيدة عبد العزيز المقالح، "
http://www.poetsgate.com/ViewPoem.aspx?id=197122 
عقبة فالح عبد اليادي، االسػتعارات الكبػرى ودالالتيػا فػي أعمػاؿ محمػود درويػش، رسػالة ماجسػتير 

 .ٕٗٔٓغير منشورة، قسـ المغة العربية، كمية اآلداب، جامعة بيرزيت، راـ ا، 
 العربػػي، الفكػػر دار المعاصػػر، العربػػي الشػػعر فػػي التراثيػػة الشخصػػيات اسػػتدعاء زايػػد، عشػػري عمػػي

 .ٜٜٚٔ القاىرة،
 األنػدلس، دار مقارنػة، تحميمية قراءة السيَّاب: شاكر وبدر سيتوؿ إيدث بيف قاييف شبح ،البطؿ عمي

 .ٜٗٛٔ بيروت،
صػالح السػامرائي، بػػدر شػاكر السػيَّاب: شػػاعر عصػر التجديػد الشػػعري، مركػز دراسػات الوحػػدة  ماجػد

 .ٕٕٔٓلعربية، بيروت، ا
 : ٗٔ -ٔمتري الراىب، "محمود درويش والكتاب المقدس"، ص 

https://www.academia.edu/10311526/ ِذّٛص_صع٠ٚق_ٚاٌىزبة_اٌّمضؽ   

 .ٜٕٓٓروت، أجزاء، دار نشر رياض الريس، بي ٖدرويش، األعماؿ الجديدة الكاممة،  محمود
 .ٕٓٓٓمكـر مشرقي، قاموس أعالـ الكتاب المقدس، مكتبة اإلخوة، القاىرة، 

ميرسػػيا إليػػاد، تػػاريخ المعتقػػدات واألفكػػار الدينيػػة، ترجمػػة: عبػػد اليػػادي عبػػاس، الجػػزء األوؿ، دار 
 .ٜٚٛٔدمشؽ، دمشؽ، 

، ٕٓٓٓسػقط، ينػاير ، مٕٔوليد صالح الخميفة، "الرموز الدينيػة عنػد السػيَّاب"، مجمػة نػزوى، عػدد 
 .ٜٕٔ -ٕٙٔص 

 ( المراجع العبرية2)
יהודה, העמותה למחשוב -אברהם רגלסון, כתבי אברהם רגלסון, פרויקט בן

 .9109ספרות עברית, 
אברהם שלונסקי, כתבי אברהם שלונסקי, כרך ראשון, הוצאת ספריית פועלים, 

 .0410ת"א,
 -0499תבין, החזית השנייה: הארגון הצבאי הלאומי בארצות אירופה   אלי יעקב

 .0411, הוצאת רון, ירושלים, 0499
בספטמבר  0, מעריב, "בנה את שהרג לחייל שכולה אם בין מפגש, "שור אלקנה

9109: 
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/399/507.html 

חינוך:  בספרות", במעגלי החדשה הלימודים תכנית שושן, "על-אדיבי אסתר
 , הוצאת המכללה9מס'  אלקטרוני, גליון עת ויצירה, כתב עיון מחקר

 .19 -10, עמ' 9109ירושלים, מאי  ,ילין דוד ש"ע לחינוך האקדמית
פואטי בשירת א"צ גרינברג וא'  -בעז ערפלי, "הדם והבשר: צומת אידאולוגי

http://www.poetsgate.com/ViewPoem.aspx?id=197122
https://www.academia.edu/10311526/
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אסף לבעיות שלונסקי בשנות העשרים", עיונים בתקומת ישראל: מ
 .191 -941, עמ' 01הציונות היישוב ומדינת ישראל, כרך 

דוד מאלי, קין והבל בשירה העברית החדשה: דמויות קין והבל בשירתם של 
ארבעה משוררים מהעת החדשה, ישיבת מקור חיים, כפר עציון, 

 תשס"ז.
דוד פישלוב, "תרגומו של פרישמן לקין מאת ביירון ומשמעויותיו", מחקרי 

 .099 -091, עמ' 9100ושלים בספרות עברית, כד, ינואר יר
דוד תדהר, האנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו: דמויות ותמונות, כרך א, 

 .0491ספריית ראשונים, ת"א, הוצאת
', א כרך, עבריים משוררים על מחקר מסות: בגדולתם משוררים, ברזל הלל

 .0595, א"ת, בישראל העבריים הסופרים ואגודת יחדיו הוצאת
השיר איגרת : אלתרמן בדמות בוהמיין אירופי ובדמות תלוש עברי, "זיוה שמיר

במרס  9 ,שיר מפתח להבנת שירי כוכבים בחוץ", אתר נתן אלתרמן
 :90 -0, עמ' 9101

http://www.alterman.org.il/LinkClick.aspx?fileticket=h0aapSqFszE%3d&tabid=65&mid=455 

  :9111בינואר  0מאת דן פגיס", אתר המורים,  חייה קורץ, "אחים:
http://www.teachers.org.il/titlespages/page58786.html 

בין אימה קונקרטית לאימה  :חנה יעוז, "שירת השואה של משוררים ניצולים
 .01 -00, עמ' 0449, פברואר 00קיומית", בשביל הזיכרון, גליון מס' 

נשים משוררות במלחמת השחרור", תיאורייה חנן חבר, "שירת הגוף הלאומי: 
 .091 -44, עמ' 0441, חורף 1וביקורת, גליון מס' 

 יהודה פוליקר, "קין", אתר שירונת:
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=459&wrkid=3821 

 מעריב,  יהודה שיף, דני דור )עורכים(, חמישים לישראל, הוצאת ספריית
 .0441ת"א,

יוחאי שורק, "שתיקה הולכת ונמשכת של משורר", דעות עמודים,  גליון מס' 
 .19 -11, עמ' 9119, 09

, עמ' 0499, 1, גליון מס' 01מאיר נוי )אוסף(, "בקצווי הכרך", מחברת הד, כרך 
041- 049. 

מאשה יצחקי, "על יסודות אוטוביוגרפיים בשירתו של דן פגיס וזיקתם לקינותיו 
שמואל הנגיד", בתוך: חביבה ישי )עורכת(, שירת דבורה, הוצאת  של

 .090 -091, עמ' 9104שבע,  -גוריון, באר-הספרים של אוניברסיטת בן
 .0919מדרש רבה, על חמשה חומשי תורה: שמות, חלק שני, לבוב, 

 מואפק יוספין, "הצעה לניתוח שיר אחים לדן פגיס":
http://62.219.84.203/uploads/community/estaba-

heb/%D7%90%D7%97%D7%99%D7%9D%20%D7%93%D7%9F%20%D7%A4%D7%92%D7%A1.doc 

מיכאל גלוזמן, שירת הטבועים: המלנכוליה של הריבונות בשירה העברית 
בשנות החמישים והשישים, הוצאת ידיעות ספרים ואוניברסיטת 

 .9109חיפה,  חיפה, 
סדן, הרועה העברי: גלגולו של דימוי וסמל מספרות ההשכלה לתרבות מיכל 

לפילוסופיה, החוג  העברית החדשה בארץ ישראל, עבודת דוקטורט
להיסטוריה של עם ישראל, בית הספר למדעי היהדות, הפקולטה 

 .9119הרוח, אוניברסיטת תל אביב, ת"א, דצמבר  -למדעי
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, 0499ביוני  91תל אביב", מעריב,  מעריב, "אוניית הנשק אלטלנה טובעה מול
 .0עמ' 

, הוצאת האגף 04 -09משרד החינוך והתרבות, עלון למורה לספרות, כרכים 
 .0449לתכניות לימודים, משרד החינוך והתרבות, ת"א, 
 .0491יהודה, -נורית צין, המפתח שלך לבחינת הבגרות, הוצאת רכס, אבן

אתר משרד החינוך,  עזריאל קאופמן",נורית צין, "על השיר ואיך אחי הוא קין ל
 :9109בפרואר  01

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/sugot/shira/EchAchi.htm 

 :9109בפרואר  01עזריאל קאופמן, "על במקום הזה", אתר משרד החינוך, 
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/sugot/shira/AlMakomZe.htm 

עמוס עוז, ממורדות הלבנון: מאמרים ורשימות, הוצאת כתר ספרים, ירושלים, 
0449. 

רבקה מעוז, "טקסטים נרדפים: האינטרטקסטואליות בשיר כתוב בעפרון בקרון 
 .91 -99, עמ' 0491, יולי 41, שנה י"א, מס' 11החתום", עתון 

בשירה העברית בין תש"ח לתש"ך,  רחל ויסברוד, בימים האחרים: תמורות
 .9119הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, ת"א, 

רן יגיל, "על מסותיו של המשורר דן פגיס ושלושה שירים מרגשים משלו", 
 :9111ביוני  00מעריב, 

https://www.makorrishon.co.il/nrg/app/index.php?do=blog&encr_id=7b710fc4596b25648b44472262adc013&id=2506 

 :Le parisienקורות חייו של דן פגיס, אתר 
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/דן%20פגיס/he-he/ 

 ( المراجع األجنبية3)
Krejčová, Helena, "František Langer", YIVO Encyclopedia of Jews in 

Eastern Europe, 23 August 2010: 

https://yivoencyclopedia.org/article.aspx/Langer_Frantisek 

Shaked, Gershon, (editor), Hebrew writers- A general directory, The 

Institute for the translation of Hebrew Literature, April 1993. 

Rechnitzer, Haim O., "When Joseph met Zuleika - the theo-political 

underpinning of Joseph in Shlonsky's early poetry and its 

critique of the halutz ethos", Journal of modern Jewish studies, 

Volume 15, Issue 3, January 2016, pp. 504- 519. 
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 اٌٙٛاِق

(
ٔ

ِبجض هبٌخ اٌـبِغائٟ، ثضع كبوغ اٌـ١َّبة: كبػغ ػوغ اٌزجض٠ض اٌلؼغٞ، ِغوؼ صعاؿبد اٌٛدضح اٌؼغث١خ، (
 .ٕٗ، م ٕٕٔٓث١غٚد، 

(
ٕ

، م ٕٓٓٓ، ِـمظ، ٠ٕب٠غ ١ٌٕٚٔض هبٌخ اٌش١ٍفخ، "اٌغِٛػ اٌض١ٕ٠خ ػٕض اٌـ١َّبة"، ِجٍخ ٔؼٜٚ، ػضص (
ٕٔٙ. 

(
ٖ

 .2ٕٔٔفـٗ، م ٠ُٕظغ: اٌّغجغ (

(
ٗ

 .ٕٗ، م ٠ُٕٕٓٔٙظغ: ر١ـ١غ ِذّض اٌؼ٠بصاد، اٌزغاس فٟ كؼغ ثضع كبوغ اٌـ١َّبة، جبِؼخ كغٔبق، رغو١ب، (

(
٘

٠ُٕظغ: ثغٚؽ ثبعرْٛ ٚآسغْٚ )رذغ٠غ(، اٌزفـ١غ اٌزطج١مٟ ٌٍىزبة اٌّمضؽ، ِغاجؼخ: و١ٕ١ش وبٔزؼع  (
 .ٕٕٙٙ، 2ٗ1ٔ، 2ٔ، م ٕٗٓٓ٘غح، ، ِبؿزغ ١ِض٠ب، اٌمب٘ٚآسغْٚ، رغجّخ: ١ٌُٚ ٚ٘جخ ٚآسغْٚ، ط 

(
ٙ

رُض١ف اٌزغجّخ اٌـجؼ١ٕ١خ ا١ٌٛٔب١ٔخ "ٌٕظ٘ت إٌٝ اٌـًٙ"، ٚاٌزغجّخ اٌمجط١خ "ٌٕظ٘ت إٌٝ اٌذمً"، ٚرغ١ت (
٘ظٖ اٌؼجبعح ػٓ إٌن اٌؼجغٞ. )٠ُٕظغ: إث١فب١ٔٛؽ اٌّمبعٞ، ؿفغ اٌزى٠ٛٓ: اٌزغجّخ اٌـجؼ١ٕ١خ ٌٍىزبة 

 (.ٖٗ، م ٕٕٔٓغجّخ اٌمجط١خ، صاع ِجٍخ ِغلؾ، اٌمب٘غح، اٌّمضؽ ثبٌّمبعٔخ ِغ إٌن اٌؼجغٞ ٚاٌز

(
7

 .7ٖٖ، م 22ٙٔاٌىزبة اٌّمضؽ، اٌزغجّخ اٌؼغث١خ اٌّلزغوخ، صاع اٌىزبة اٌّمضؽ، ث١غٚد، (

(
1

 .7ٕٕٙثغٚؽ ثبعرْٛ، ِغجغ ؿبثك، م (

(
2

 , לא: יז.0919מדרש רבה, על חמשה חומשי תורה: שמות, חלק שני, לבוב, (

(
ٔٓ

"، ٚطوغد اٌزغجّخ  "ֵעֶדן-נֹוד, ִקְדַמת-ְּבֶאֶרץ וֵַטֶׁשב"رغجّخ ( ٍْ َّٟ َػْض ََ فٟ أعى ُٔٛص َكغل أٞ: "ٚألب
َّْ "أعى ٔٛص" رغِؼ فٟ اٌزٛعاح إٌٝ "أعى ِٓ ال أعى ٌٗ" )٠ُٕظغ: اٌىزبة اٌّمضؽ،  فٟ دبك١زٙب أ

، ٚلض "رذغن، جبي، رـىغ، طبف، رلغص –(נוד) ָנד" ِٓ اٌفؼً "נֹוד(. ٌىٓ اٌٍفظ "ِٙغجغ ؿبثك، م 
فٟ )اٌّؼِٛع  נֹוד(، وّب ٚعص "اٌٍفظ ٗٔ، ٕٔ: ٗطغ٠ًضا كغ٠ًضا" )اٌزى٠ٛٓ  -וָָנד ָנעٚعص فٟ طاد اٌموخ "

( ثّؼٕٝ اٌزلغص ٚإٌفٟ ٚاٌز١ٗ ٚاالعرذبي" )٠ُٕظغ: ِىغَ ِلغلٟ، لبِٛؽ أػالَ ٕ: ٕٙ( ٚ)األِضبي 2: ٙ٘
-וֵַטֶׁשב ְּבֶאֶרץه فبألعجخ رغجّخ "(. ٚػٍٝ ط2ٌٙٔ، م ٕٓٓٓاٌىزبة اٌّمضؽ، ِىزجخ اإلسٛح، اٌمب٘غح، 

".ֵעֶדן-נֹוד, ִקְדַמת ٍْ ََ فٟ أعى اٌز١ٗ َكغلٟ َػْض ٍْ كغ٠ًضا" أٚ "ٚألب ََ فٟ أعى َكغلٟ َػْض  " إٌٝ "ٚألب

(
ٔٔ

 .٠ُٕٕٔٙظغ: ١ٌٚض هبٌخ اٌش١ٍفخ، ِغجغ ؿبثك، م (

(
ٕٔ

 .٠ٔٗ7ُٕظغ: ر١ـ١غ ِذّض اٌؼ٠بصاد، ِغجغ ؿبثك، م (

(
ٖٔ

لغ٠خ ج١ىٛع جٕٛة كغق اٌجوغح ثبٌؼغاق، ٚعغُ ٚفبرٗ فٟ فٟ  (: ٌٚض2ٙٗٔ -2ٕٙٔ)ثضع كبوغ اٌـ١َّبة (
رغن صغٚح كؼغ٠خ ػؼ ٔظ١غ٘ب. وّب أَّٔٗ اٌّؤؿؾ اٌفؼٍٟ ٌٍمو١ضح اٌؼغث١خ ع٠ؼبْ اٌلجبة ثـجت اٌّغى؛ فئٔٗ 

 (.7اٌجض٠ضح، اٌزٟ ِضٍذ طعٚح اٌزجض٠ض اٌلؼغٞ. )٠ُٕظغ: ِبجض هبٌخ اٌـبِغائٟ، ِغجغ ؿبثك، م 

(
ٔٗ

 .١ٌٕٚٔ1ض هبٌخ اٌش١ٍفخ، ِغجغ ؿبثك، م (

(
ٔ٘

 .ٔٙٗ، م ٕٙٔٓثضع كبوغ اٌـ١َّبة، ص٠ٛاْ ثضع كبوغ اٌـ١َّبة، اٌّجٍض اٌضبٟٔ، صاع اٌؼٛصح، ث١غٚد، (

(
ٔٙ

 .ٗٗٔاٌّغجغ ٔفـٗ، م (

(
ٔ7

 .21اٌّغجغ ٔفـٗ، م (

(
ٔ1

 .١ٌٕٚٔ2ض هبٌخ اٌش١ٍفخ، ِغجغ ؿبثك، م (

(
ٔ2

 .ٕٙ، ٖٕثضع كبوغ اٌـ١َّبة، ِغجغ ؿبثك، م (

(
ٕٓ

 .ٗ٘ -٠ُٖٕ٘ظغ: اٌّغجغ ٔفـٗ، م (

(
ٕٔ

 .ٖٙ -٠ُٖٕ٘ظغ: اٌّغجغ ٔفـٗ، م (

(
ٕٕ

 .1ٔٔاٌّغجغ ٔفـٗ، م (

(
ٕٖ

اعرجظ اؿّٗ ثلؼغ  لغ٠خ اٌجغٚح لضبء ػىب فٟ اٌج١ًٍ اٌغغثٟ.فٟ  (: ٌٚض1ٕٓٓ -2ٗٔٔذّٛص صع٠ٚق )ِ(
 ؼ٠خ ف١ٗ.اٌضٛعح ٚاٌٛطٓ ٚاألعى ٚاٌذت، أؿُٙ فٟ رط٠ٛغ اٌلؼغ اٌؼغثٟ اٌذض٠ش ٚإصسبي اٌغِ

(
ٕٗ

 .ٕٖٔ، م 2ٕٓٓ، صاع ٔلغ ع٠بى اٌغ٠ؾ، ث١غٚد، ِٔذّٛص صع٠ٚق، األػّبي اٌجض٠ضح اٌىبٍِخ، اٌجؼء (

(
ٕ٘

 .ٖ٘ٔ -ٖٔٔاٌّغجغ ٔفـٗ، م (

(
ٕٙ

 : ٠2ُٕظغ: ِزغٞ اٌغا٘ت، "ِذّٛص صع٠ٚق ٚاٌىزبة اٌّمضؽ"، م (
https://www.academia.edu/10311526/ ِذّٛص_صع٠ٚق_ٚاٌىزبة_اٌّمضؽ   

(
ٕ7

ػمجخ فبٌخ ػجض اٌٙبصٞ، االؿزؼبعاد اٌىجغٜ ٚصالالرٙب فٟ أػّبي ِذّٛص صع٠ٚق، عؿبٌخ ِبجـز١غ غ١غ (
 .٘ٗ، م ِٕٕٗٔٓلٛعح، لـُ اٌٍغخ اٌؼغث١خ، و١ٍخ ا٢صاة، جبِؼخ ث١غػ٠ذ، عاَ هللا، 

(
ٕ1

 .ٙٗاٌّغجغ ٔفـٗ، م (

 

https://www.academia.edu/10311526/
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(
ٕ2

 .22٘ -21٘، م ِٕذّٛص صع٠ٚق، ِغجغ ؿبثك، اٌجؼء (

(
ٖٓ

 لبث١ً"، ِٛلغ ثٛاثخ اٌلؼغاء:"لو١ضح دج١ت كغ٠ضح، (
http://www.poetsgate.com/ViewPoem.aspx?id=206391 

(
ٖٔ

 לדן פגיס":לעיין: מואפק יוספין, "הצעה לניתוח שיר אחים (
http://62.219.84.203/uploads/community/estaba-heb/%D7%90%D7%97%D7%99%D7%9D%20%D7 
%93%D7%9F%20%D7%A4%D7%92%D7%A1.doc 

(
ٖٕ

 : ٕٗٔٓأوزٛثغ  7ٕ، "لبث١ً ٚ٘بث١ً"، ِضٚٔخ سٛاطغ ٚأفىبع، ثغوبد ٚ٘بة(
https://ainbeidaculture.blogspot.com/2014/ 

(
ٖٖ

 اٌّغجغ ٔفـٗ.(

(
ٖٗ

 לעיין: מואפק יוספין, שם.(

(
ٖ٘

 اٌؼغثٟ، اٌفىغ صاع اٌّؼبهغ، اٌؼغثٟ اٌلؼغ فٟ اٌزغاص١خ اٌلشو١بد اؿزضػبء ػا٠ض، ػلغٞ ػٍٟ ٠ُٕظغ:(
 .22 م ،227ٔ اٌمب٘غح،

(
ٖٙ

جٛٔبصبْ ث١ذ، األصة اإلٔج١ٍؼٞ: ِمضِخ لو١غح جًضا، رغجّخ: ؿٙٝ اٌلبِٟ، ِغاجؼخ: ٘جخ ػجض اٌٌّٛٝ، (
 .1ٓ م ،ِٕ٘ٔٓؤؿـخ ٕ٘ضاٚٞ ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌضمبفخ، اٌمب٘غح، 

(
ٖ7

דוד פישלוב, "תרגומו של פרישמן לקין מאת ביירון ומשמעויותיו", מחקרי ירושלים (
 .019, עמ' 9100, כד, ינואר בספרות עברית

(
ٖ1

 ، ِغجغ ؿبثك.ثغوبد ٚ٘بة(

(
ٖ2

 .22 م ؿبثك، ِغجغ ػا٠ض، ػلغٞ ػٍٟ ٠ُٕظغ:(

(
ٗٓ

 ، ِغجغ ؿبثك.ثغوبد ٚ٘بة(

(
ٗٔ

, הוצאת האגף 04 -09משרד החינוך והתרבות, עלון למורה לספרות, כרכים (
 .099, עמ' 0449לתכניות לימודים, משרד החינוך והתרבות, ת"א, 

(
ٕٗ

 ، ِغجغ ؿبثك.ٚ٘بةثغوبد (

(
ٖٗ

 .ٕٔٗ، م 2ٕٓٓكبعي ثٛص١ٌغ، األػّبي اٌلؼغ٠خ اٌىبٍِخ، رغجّخ: عفؼذ ؿالَ، صاع اٌلغٚق، اٌمب٘غح، (

(
ٗٗ

 .ٗٔٗاٌّغجغ ٔفـٗ، م (

(
ٗ٘

 .094 -099דוד פישלוב, שם, עמ' לעיין: (

(
ٗٙ

יהודה, העמותה -לעיין בהרחבה: אברהם רגלסון, כתבי אברהם רגלסון, פרויקט בן(
 .019 -099, עמ' 9109ספרות עברית, למחשוב 

(
ٗ7

 األٔضٌؾ، صاع ِمبعٔخ، رذ١ٍ١ٍخ لغاءح اٌـ١َّبة: كبوغ ٚثضع ؿ١زٛي إ٠ضس ث١ٓ لب١٠ٓ كجخ اٌجطً، ػٍٟ ٠ُٕظغ:(
 .ٙ٘ م ،21ٗٔ ث١غٚد،

(
ٗ1

 .ٕٕ م ٔفـٗ، اٌّغجغ(

(
ٗ2

 .ٕٙ م ٔفـٗ، اٌّغجغ(

(
٘ٓ

 .2٘ -1٘ م ٔفـٗ، اٌّغجغ ٠ُٕظغ:(

(
51

(Krejčová, Helena, "František Langer", YIVO Encyclopedia of Jews in 
Eastern Europe, 23 August 2010: 
https://yivoencyclopedia.org/article.aspx/Langer_Frantisek 

(
ٕ٘

, עמ' 0499, 1, גליון מס' 01מאיר נוי )אוסף(, "בקצווי הכרך", מחברת הד, כרך (
041- 049. 

(
ٖ٘

גלגולו של דימוי וסמל מספרות ההשכלה לתרבות לעיין: מיכל סדן, הרועה העברי: (
לפילוסופיה, החוג להיסטוריה של  העברית החדשה בארץ ישראל, עבודת דוקטורט

הרוח, אוניברסיטת תל  -עם ישראל, בית הספר למדעי היהדות, הפקולטה למדעי
 .19, עמ' 9119אביב, ת"א, דצמבר 

(
٘ٗ

 לעיין: שם.(

(
٘٘

 .991לעיין: שם, עמ' (

(
٘ٙ

١ِغؿ١ب إ١ٌبص، ربع٠ز اٌّؼزمضاد ٚاألفىبع اٌض١ٕ٠خ، رغجّخ: ػجض اٌٙبصٞ ػجبؽ، اٌجؼء األٚي، صاع  ٠ُٕظغ:(
 .1ٕٓ، م 217ٔصِلك، صِلك، 

(
٘7

 2ٓٓٔكٍٛٔـىٟ: ٠ؼض ِٓ أثغػ اٌلؼغاء اٌؼجغ١٠ٓ فٟ اٌؼوغ اٌذض٠ش، ٌٚض فٟ أٚوغا١ٔب ػبَ  أفغا٘بَ(
لغ إٔزبجٗ األصثٟ ثبٌؼجغ٠خ فٟ ِجٍخ "٘بك١ٍٛح" بٌٙـىبالٖ ٚاٌو١ٔٛ١ٙخ، ثضأ فٟ ٔثألؿغح دـ١ض٠خ، رؤصغ 

 

http://www.poetsgate.com/ViewPoem.aspx?id=206391
http://62.219.84.203/uploads/community/estaba-heb/%D7%90%D7%97%D7%99%D7%9D%20%D7%20%93%D7%9F%20%D7%A4%D7%92%D7%A1.doc
http://62.219.84.203/uploads/community/estaba-heb/%D7%90%D7%97%D7%99%D7%9D%20%D7%20%93%D7%9F%20%D7%A4%D7%92%D7%A1.doc
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، ػًّ فٟ اٌؼعاػخ، صُ ثؼض طٌه ػًّ فٟ اٌىزبثخ اٌوذف١خ، 2ٕٕٔ. ٘بجغ إٌٝ فٍـط١ٓ ػبَ 2ٔ2ِٕٔظ ػبَ 

رغجُ ِٓ عٚائغ األصة اٌؼبٌّٟ: "٘بٍِذ" ٚ"اٌٍّه ١ٌغ" ٌٍىبرت اإلٔج١ٍؼٞ "١ٌُٚ كىـج١غ". ثبإلضبفخ إٌٝ 
اٌىالؿ١ى١خ. ٚأكغف ػٍٝ اٌٍّذك األصثٟ ٌوذ١فخ صافبع ٚػً ّ٘لّبع اٌىض١غ ِٓ األػّبي اٌغٚؿ١خ 

ٚ٘آعرؾ ٚاٌّجٍخ األصث١خ "طٛع٠ُ". ِٚٓ ِؤؿـٟ صٚع إٌلغ: "٘بك١ِٛغ ٘برـؼ١غ" ٚ"ؿفغ٠بد 
משירי (، ٚ"2ٖٗٔأدجبع اٌفٛضٝ" ) -אבני בוהו٘جٛػ١ٍُ". ِٓ أثغػ أػّبٌٗ اٌلؼغ٠خ: "

(، ٌٚٗ ِـغد١بد ٚأكؼبع ٚلون ٌألطفبي، 2ٙ1ٔ)ِٓ أكؼبع اٌّّغ اٌط٠ًٛ"  -הפרוזדור הארוך
ِب ٘ٛ ١ِىٟ"  -מיקי מהו(، ٚ"2٘ٙٔأٔب ٚربٌٟ فٟ ثالص ٘الِب" ) -אני וטלי בארץ הלמהِضً: "

 .27ٖٔ(، رٛفٟ فٟ ػبَ 2ٗ7ٔ)
See: Shaked, Gershon, (editor), Hebrew writers - A general directory, The 

Institute for the translation of Hebrew Literature, April 1993, p. 120. See: 
Rechnitzer, Haim O., "When Joseph met Zuleika - the theo-political 
underpinning of Joseph in Shlonsky's early poetry and its critique of the 
halutz ethos", Journal of modern Jewish studies, Volume 15, Issue 3, 
January 2016, p. 504- 505. 

(
٘1

דוד מאלי, קין והבל בשירה העברית החדשה: דמויות קין והבל בשירתם של ארבעה (
 .09עמ' משוררים מהעת החדשה, ישיבת מקור חיים, כפר עציון, תשס"ז, 

(
٘2

 .090דוד פישלוב, שם, עמ' (

(
ٙٓ

 .90, 09עמ' לעיין: דוד מאלי, שם, (

(
ٙٔ

 .09עמ' לעיין: שם, (

(
ٕٙ

ם שלונסקי, ילקוט שירים, הוצאת יחדיו ואגודת הסופרים העברים בישראל, אברה(
 .94, עמ' 0491ת"א, 

(
ٖٙ

 .41שם, עמ' (

(
ٙٗ

 .94שם, עמ' (

(
ٙ٘

 .41שם, עמ' (

(
ٙٙ

 .09עמ' לעיין: דוד מאלי, שם, (

(
ٙ7

 .092דוד פישלוב, שם, עמ' לעיין: (

(
ٙ1

 .94אברהם שלונסקי, ילקוט שירים, שם, עמ' (

(
ٙ2

 שם.(

(
7ٓ

השיר איגרת שיר : אלתרמן בדמות בוהמיין אירופי ובדמות תלוש עברי, "שמירזיוה (
 :09, עמ' 9101במרס  9 ,מפתח להבנת שירי כוכבים בחוץ", אתר נתן אלתרמן

http://www.alterman.org.il/LinkClick.aspx?fileticket=h0aapSqFszE%3d&tabid=65&mid=455 

(
7ٔ

 .04עמ' לעיין: דוד מאלי, שם, (

(
7ٕ

 .94אברהם שלונסקי, ילקוט שירים, שם, עמ' (

(
7ٖ

 שם.(

(
7ٗ

 .09עמ' לעיין: דוד מאלי, שם, (

(
7٘

 .94אברהם שלונסקי, ילקוט שירים, שם, עמ' (

(
7ٙ

 .09עמ' לעיין: דוד מאלי, שם, (

(
77

 .090דוד פישלוב, שם, עמ' לעיין: (

(
71

 .41אברהם שלונסקי, ילקוט שירים, שם עמ' (

(
72

 .099 -090, 011עמ'  דוד פישלוב, שם,לעיין: (

(
1ٓ

، ٚرغثٝ فٟ ِٕؼي ػبئٍخ أِٗ ػٍٝ اٌضمبفخ 2ٖٓٔفٟ ػبَ (: ٌٚض فٟ عِٚب١ٔب 21ٙٔ- 2ٖٓٔصاْ ثبج١ؾ )(
٘بجغ ثبج١ؾ إٌٝ ٚٚٚفبح أِٗ فٟ اٌؼبَ طارٗ.  2ٖٗٔاألٌّب١ٔخ ثؼض أْ ٘بجغ ٚاٌضٖ ثّفغصٖ إٌٝ فٍـط١ٓ 

ألبَ فٟ و١جٛرؾ ِغدبف١ب صُ فٟ بػٞ، ثؼض ؿٕٛاد ِٓ اٌّؼبٔبح ِٓ أدضاس إٌ 2ٗ7ٔفٍـط١ٓ فٟ ػبَ 
ٌضعاؿخ اإلٔج١ٍؼ٠خ ٚاألصة اٌؼجغٞ ثبٌجبِؼخ اٌؼجغ٠خ،  2٘ٙٔو١جٛرؾ جبد، صُ أزمً إٌٝ اٌمضؽ فٟ ػبَ 

. اكزٙغ 21ِٙٔبد فٟ اٌمضؽ فٟ ػبَ اٌزذك ثبٌؼًّ األوبص٠ّٟ ثبٌجبِؼخ اٌؼجغ٠خ.  27ٙٔٚفٟ ػبَ 
ِىزٛة ثبٌغهبم فٟ ػغثخ لطبع  -בקרון החתוםכתוב בעפרון ثموبئضٖ ػٓ أدضاس إٌبػٞ، ِضً: "
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ِـٛصح ارفبق ٌٍزؼ٠ٛضبد"، ٔلغ ؿذ  -לשילומים טיוטת הסכםكٙبصح"، " -עדותِغٍمخ"، "

(، 1790رغ١غ" ) -גלגול، ٚ"(2٘2ٔ) ؿبػخ اٌظً" –שעון הצלِجّٛػبد كؼغ٠خ، وبْ أٌٚٙب ص٠ٛاْ "
ת הלבנון: מאמרים לעיין: עמוס עוז, ממורדו) .(1792) ِغاصفبد" -מלים נרדפותٚ"

 (.919 -919, עמ' 0449ורשימות, הוצאת כתר ספרים, ירושלים, 

(
1ٔ

 .94עמ' דוד מאלי, שם (

(
1ٕ

לעיין: רן יגיל, "על מסותיו של המשורר דן פגיס ושלושה שירים מרגשים משלו", (
 :9111ביוני  00מעריב, 

https://www.makorrishon.co.il/nrg/app/index.php?do=blog&encr_id=7b710fc4596b25648b44472262adc013&id=2506 

(
1ٖ

 לעיין: מואפק יוספין, שם.(

(
1ٗ

 לעיין: רן יגיל, שם.(
(

1٘
 לעיין: מואפק יוספין, שם.(

(
1ٙ

  לעיין: שם.(

(
17

 .1, עמ' 0411אביב, -מוח, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל פגיס, דן(

(
11

 .11עמ' דוד מאלי, שם, (

(
12

 .94אברהם שלונסקי, ילקוט שירים, שם, עמ' (

(
2ٓ

 .11עמ' דוד מאלי, שם, (

(
2ٔ

 לעיין: מואפק יוספין, שם.(

(
2ٕ

 .41שלונסקי, ילקוט שירים, שם, עמ' אברהם (

(
2ٖ

 .94שם, עמ' (

(
2ٗ

  :9111בינואר  0לעיין: חייה קורץ, "אחים: מאת דן פגיס", אתר המורים, (
http://www.teachers.org.il/titlespages/page58786.html 

(
2٘

 .1מוח, שם, עמ'  פגיס, דן(

(
2ٙ

 לעיין: רן יגיל, שם.(
(

27
 לעיין: מואפק יוספין, שם.(

(
21

 .11עמ' לעיין: דוד מאלי, שם, (

(
22

 .41אברהם שלונסקי, ילקוט שירים, שם, עמ' (

(
ٔٓٓ

  לעיין: חייה קורץ, שם.(

(
ٔٓٔ

 .11עמ' דוד מאלי, שם, (

(
ٕٔٓ

 .1מוח, שם, עמ'  פגיס, דן(

(
ٖٔٓ

 לעיין: מואפק יוספין, שם.(

(
ٔٓٗ

 לעיין: חייה קורץ, שם.(

(
ٔٓ٘

 לעיין: מואפק יוספין, שם.(

(
ٔٓٙ

תובל عًِؼا ٌٍضٛعح اٌوٕبػ١خ اٌذض٠ضخ فٟ أكؼبع أفغا٘بَ كٍٛٔـىٟ؛ سبهخ فٟ لو١ضح "٠ُؼض رٛثبي لبث١ً (
פואטי  -לעיין: בעז ערפלי, "הדם והבשר: צומת אידאולוגי)(. 2ٕٖٔرٛثبي لبث١ً" ) –קין

בשירת א"צ גרינברג וא' שלונסקי בשנות העשרים", עיונים בתקומת ישראל: מאסף 
 (191, עמ' 01שראל, כרך לבעיות הציונות היישוב ומדינת י

(
ٔٓ7

 (.ٕٕ: ٗالزجؾ كٍٛٔـىٟ ٘ظا اٌـطغ اٌلؼغٞ ثٕوٗ ِٓ )ؿفغ اٌزى٠ٛٓ (

(
ٔٓ1

אברהם שלונסקי, כתבי אברהם שלונסקי, כרך ראשון, הוצאת ספריית פועלים, (
 .091, עמ' 0410ת"א,

(
ٔٓ2

فٟ ثزبح  ، ٚٔلؤ2ٕ٘ٔ( ٌٚض فٟ و١١ف ثؤٚوغا١ٔب، ٘بجغ ِغ أؿغرٗ ػبَ ٕٗٓٓ-2ٕٖٔٔبربْ ٠ٛٔبربْ: )(
، 2ٗٓٔدزٝ ٚفبرٗ. ٔلغ لو١ضرٗ األٌٚٝ فٟ ػبَ  2ٗ٘ٔرىفب، ٚػبف فٟ و١جٛرؾ ؿبع٠ض ِٓ ػبَ 
طغق رغاث١خ". رغأؽ رذغ٠غ  -שבילי עפרثؼٕٛاْ " 2٘ٔٔٚهضعد أٚي ِجّٛػخ كؼغ٠خ ٌٗ فٟ ػبَ 
(، ٚػضٛ ِجٍؾ ١٘ئخ اإلطاػخ اإلؿغائ١ٍ١خ 227ٔ -27ٔٔصاع ٔلغ ؿفغ٠بد ثٛػ١ٍُ سالي اٌفزغح )

(. ٌٗ أوضغ ِٓ رـغ ِجّٛػبد كؼغ٠خ، 222ٔ -22٘ٔ(، ٚعئ١ؾ ارذبص اٌىزبة اٌؼجغ١٠ٓ )21ٗٔ -21ٔٔ)
 ٚػضص ِٓ وزت األطفبي.

 

https://www.makorrishon.co.il/nrg/app/index.php?do=blog&encr_id=7b710fc4596b25648b44472262adc013&id=2506
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(
ٔٔٓ

הוצאת הקיבוץ המאוחד וספריית פועלים,  ,0491 -0491שירים:  נתן יונתן, מבחר(
 .19 -11, עמ, 0490ת"א, 

(
ٔٔٔ

١ٍَ٘ج١غ٠ٓ )( اٌغٚؿ١خ )فٟ أٚوغا١ٔب دب١ًٌب( ألؿغح ٠ٙٛص٠خ (، ٌٚض فٟ ثٍضح ثغ٠ٍٛوٟ 2ٕٗٔ -٠ٔ11ٓذ١ئ١ً 
رمغ٠جًب. صكٓ أٚي عٚضخ ػجغ٠خ ٌألطفبي فٟ ٚاعؿٛ  127ٔدـ١ض٠خ. أضُ ٌذغوخ أدجبء ه١ْٙٛ ِٕظ ػبَ 

اٌغٚضخ"  -הגינה، ٚأهضع ٕ٘بن ِجٍخ "2ٔٗٔ، صُ ٔمً ٔلبطٗ إٌٝ أٚص٠ـب فٟ ػبَ 2ٓ2ٔفٟ ػبَ 
. ػ١ٕزٗ 2ٕٓٔهضاع٘ب ِٓ فٍـط١ٓ ثؼض ٘جغرٗ فٟ ػبَ ، اٌزٟ اؿزّغ فٟ إ2ٔ1ٔاٌّؼ١ٕخ ثبٌطفً فٟ ػبَ 

ب 2ٕٙٔ -2ٕٓٔاإلصاعح اٌو١ٔٛ١ٙخ وج١غ ِلغفٟ عٚضبد األطفبي اٌؼجغ٠خ فٟ فٍـط١ٓ ) ـً (، صُ أهجخ عئ١
(. أٌف ِجّٛػبد كؼغ٠خ ٌٍىجبع ٚاألطفبي، 2ٖٖٔ -2ٌٕٙٔمـُ اٌلجبة فٟ اٌوٕضٚق اٌمِٟٛ ا١ٌٙٛصٞ )

יין: דוד תדהר, האנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו: לע. )2ٕٗٔٚرٛفٟ فٟ رً أث١ت فٟ ػبَ 
 (911 -919, עמ' 0491דמויות ותמונות, כרך א, הוצאת ספריית ראשונים, ת"א,

(
ٕٔٔ

 .14 -19, עמ' 0491יחיאל היילפרין, בקרן זוית, הוצאת הגינה, ת"א, (

(
ٖٔٔ

 .6, עמ' 0411מוח, שם,  פגיס, דן(

(
ٔٔٗ

 .19עמ' לעיין: דוד מאלי, שם, (

(
ٔٔ٘

 לעיין: מואפק יוספין, שם.(

(
ٔٔٙ

 לעיין: רן יגיל, שם.(
(

ٔٔ7
 .6מוח, שם, עמ'  פגיס, דן(

(
ٔٔ1

 .10עמ' לעיין: דוד מאלי, שם, (

(
ٔٔ2

 .1מוח, שם, עמ'  פגיס, דן(

(
ٕٔٓ

 ,09 מס' גליון עמודים, דעות משורר", של ונמשכת הולכת "שתיקה שורק, יוחאי(
 .11 עמ' ,9119

(
ٕٔٔ

 .11עמ' דוד מאלי, שם, (

(
ٕٕٔ

בין אימה קונקרטית לאימה  :לעיין: חנה יעוז, "שירת השואה של משוררים ניצולים(
. לעיין גם: נורית צין, 09, עמ' 0449, פברואר 00קיומית", בשביל הזיכרון, גליון מס' 

 .110עמ' , 0491יהודה, -המפתח שלך לבחינת הבגרות, הוצאת רכס, אבן

(
ٕٖٔ

 .6מוח, שם, עמ'  פגיס, דן(

(
ٕٔٗ

 .1שם, עמ' (

(
ٕٔ٘

 .41אברהם שלונסקי, ילקוט שירים, שם, עמ' (

(
ٕٔٙ

 .11 עמ' שם, שורק, יוחאי לעיין:(

(
ٕٔ7

מאשה יצחקי, "על יסודות אוטוביוגרפיים בשירתו של דן פגיס וזיקתם לקינותיו של (
שמואל הנגיד", בתוך: חביבה ישי )עורכת(, שירת דבורה, הוצאת הספרים של 

 .010, עמ' 9104שבע,  -גוריון, באר-אוניברסיטת בן

(
ٕٔ1

 .1מוח, שם, עמ'  פגיס, דן(

(
ٕٔ2

 .שם(

(
ٖٔٓ

 .9, עמ' שם(

(
ٖٔٔ

 .10 עמ' שם, שורק, יוחאי(

(
ٖٕٔ

 .8מוח, שם, עמ'  פגיס, דן(

(
ٖٖٔ

 .19עמ' לעיין: דוד מאלי, שם, (

(
ٖٔٗ

 .094מאשה יצחקי, שם, עמ' (

(
ٖٔ٘

 .09חנה יעוז, שם, עמ'  גם: לעיין .10 עמ' שם, שורק, יוחאי(

(
ٖٔٙ

 .01שם, עמ' חנה יעוז,  לעיין:(

(
ٖٔ7

ػ١ضٔبٖ وٛعٔف١ٍض: ثضأد ػ١ضٔبٖ ِـ١غرٙب اٌلؼغ٠خ ثٕلغ لوبئض٘ب فٟ اٌوذف ٚاٌّجالد، صُ لبِذ ثجّؼٙب (
، ٌىٕٙب ثغػذ 2٘ٗٔػ١ْٛ ا١ٌٍبٌٟ" اٌزٟ هضعد فٟ ػبَ  -עיניים בלילותفٟ ِجّٛػزٙب اٌلؼغ٠خ "

وزبثًب ِٓ ِشزٍف اٌٍغبد، فمض  أوضغ فٟ ِجبي اٌزغجّخ؛ إط رغجّذ إٌٝ اٌؼجغ٠خ ِب ٠ؼ٠ض ػٓ رـؼخ ٚػلغ٠ٓ
رغجّذ ٌٍىبرت اٌزل١ىٟ ا١ٌٙٛصٞ فغأؼ وبفىب، ٚاألص٠ت األٌّبٟٔ ا١ٌٙٛصٞ ١ٌْٛ ف٠ٛلزفبٔجغ، ٚاٌىبرت 
إٌّـبٚٞ ا١ٌٙٛصٞ ؿز١فبْ رـ١فب٠ج، ٚاألص٠ت اٌوغثٟ إ٠فٛ أٔضع٠زق، ٚاألص٠جخ اٌجغ٠طب١ٔخ أجبصب وغ٠ـزٟ، 

 ٚائٟ األِغ٠ىٟ ٕ٘غٞ ١ٍِغ ٚغ١غُ٘ اٌىض١غ.ٚاٌىبرت اٌـ٠ٛـغٞ فغ٠ضع٠ق صٚع٠ّٕبد، ٚاٌغ
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(
ٖٔ1

חנן חבר, "שירת הגוף הלאומי: נשים משוררות במלחמת השחרור" תיאורייה (
 .019, עמ' 0441, חורף 1וביקורת, גליון מס' 

(
ٖٔ2

 .09, עמ' 0419עדנה קורנפלד, עינים בלילות, הוצאת ספריית פועלים, מרחבייה, (

(
ٔٗٓ

 .019חנן חבר, שם, עמ' (

(
ٔٗٔ

 .09קורנפלד, שם, עמ'  עדנה(

(
ٕٔٗ

 ٘بث١ً األس١غ"، ِٛلغ ثٛاثخ اٌلؼغاء:"لو١ضح ػجض اٌؼؼ٠ؼ اٌّمبٌخ، (
http://www.poetsgate.com/ViewPoem.aspx?id=197122 

(
ٖٔٗ

ונות בשירה העברית לעיין: מיכאל גלוזמן, שירת הטבועים: המלנכוליה של הריב(
, 9109בשנות החמישים והשישים, הוצאת ידיעות ספרים ואוניברסיטת חיפה, חיפה, 

 .990עמ' 

(
ٔٗٗ

 :Le parisienקורות חייו של דן פגיס, אתר לעיין: (
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/ פגיס%20/דן he-he/ 

(
ٔٗ٘

 חינוך: מחקר בספרות", במעגלי החדשה הלימודים תכנית שושן, "על-אדיבי אסתר(
 ש"ע לחינוך האקדמית המכללה , הוצאת9מס'  אלקטרוני, גליון עת ויצירה, כתב עיון
 .91, עמ' 9109ירושלים, מאי  ,ילין דוד

(
ٔٗٙ

إ٠شّبْ ِٓ لبصح اٌلغطخ اٌـغ٠خ إٌبػ٠خ "اٌجـزبثٛ"، ٚأدض اٌّـؤ١ٌٚٓ اٌجبعػ٠ٓ ػٓ أدضاس إٌبػٞ وبْ (
زشف١ًب فٟ ػضح صٚي إٌٝ  ُِ ضض ٠ٙٛص أٚعٚثب، ٘غة ِٓ أٌّب١ٔب ثؼض ٘ؼ٠ّزٙب فٟ اٌذغة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ ٚػبف 

ْْ رّىٕذ اٌّشبثغاد االؿغائ١ٍ١ّخ "اٌّٛؿبص" ِٓ اٌؼضٛع ػ١ٍٗ ٚاسزطبفٗ ِٓ األعجٕز١ٓ فٟ ِب٠ٛ ِٓ ػبَ  أ
َُّ لُضَ ٌٍّذبوّخ اثزضاء ِٓ 2ٙٓٔ  .2ِٕٙٔب٠ٛ  ٖٔ، ٚأػضَ ٠َٛ 2ٙٔٔأثغ٠ً  ٔٔ، ص

(
ٔٗ7

 .919לעיין: מיכאל גלוזמן, שם, עמ' (

(
ٔٗ1

 קורות חייו של דן פגיס, שם.(

(
ٔٗ2

גלגול, הוצאת אגודת הסופרים העברים בישראל ליד מסדה, רמת גן,  פגיס, דן(
 .99, עמ' 0411

(
ٔ٘ٓ

לעיין: רבקה מעוז, "טקסטים נרדפים: האינטרטקסטואליות בשיר כתוב בעפרון (
 .99, עמ' 0491, יולי 41, שנה י"א, מס' 11בקרון החתום", עתון 

(
ٔ٘ٔ

 .111 עמ'המפתח שלך, שם, . נורית צין, 91לעיין: רבקה מעוז, שם, עמ' (

(
ٕٔ٘

 שם.לעיין: רבקה מעוז, שם. לעיין גם: נורית צין, (

(
ٖٔ٘

 שם.ן, נורית צי(

(
ٔ٘ٗ

 .00לעיין: חנה יעוז, שם, עמ' (

(
ٔ٘٘

، كبعن فٟ 2ٖ7ٔ، ٘بجغ إٌٝ فٍـط١ٓ فٟ ػبَ (21ٗٔثزبح رىفب  -2ٔٗٔأ١ِغ جٍجٛع: )أٚوغا١ٔب (
. 2ٗ1ٔاٌذغة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ ضّٓ اٌىز١جخ اٌؼجغ٠خ إٌّضّخ ٌٍج١ق اٌجغ٠طبٟٔ، وّب كبعن فٟ دغة 

. هضعد لو١ضرٗ األٌٚٝ 21ٓٔدزٝ رمبػضٖ فٟ ػبَ  2٘٘ٔػًّ ِذغًعا أصث١ًب فٟ صاع ٔلغ ِـبصا ِٓ ػبَ 
ِجّٛػخ كؼغ٠خ، ِٓ أثغػ٘ب:  ٕٔ(، ٚوزت ِب ٠مغة ِٓ 2ٗٔٔد١ٕئظ ؿؤهغر" ) -כי אז אצעק"
أػعق ٚأدّغ"  -כחולים ואדומים(، "2ٖ٘ٔلوبئض وً هجبح" ) -שירים בבוקר בבוקר"
(ٔ2ٖٙ.) 

(
ٔ٘ٙ

', א כרך, עבריים משוררים על מחקר מסות: בגדולתם משוררים, ברזל לעיין: הלל(
לעיין גם: . 729' עמ, 0595, א"ת, בישראל העבריים הסופרים ואגודת יחדיו הוצאת

 רחל ויסברוד, בימים האחרים: תמורות בשירה העברית בין תש"ח לתש"ך, הוצאת
 .229' , עמ9119האוניברסיטה הפתוחה, ת"א, 

(
ٔ٘7

 .729' עמ, שם, ברזל לעיין: הלל(

(
ٔ٘1

 הוצאת(, 0411 -0591) שירים בבוקר בבוקר': א כרך השירים, כל, אמיר גלבע(
 .202' עמ ,0491, המאוחד, ת"א הקיבוץ

(
ٔ٘2

 .229' לעיין: רחל ויסברוד, שם, עמ(

(
ٔٙٓ

 .202' עמ שם,, אמיר גלבע(

(
ٔٙٔ

 .228' . לעיין גם: רחל ויסברוד, שם, עמ015חנן חבר, שם, עמ' (

(
ٕٔٙ

 .225' רחל ויסברוד, שם, עמ(

 

http://www.poetsgate.com/ViewPoem.aspx?id=197122
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/דן%20פגיסhe-he/


 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الِعْبِرِي الَحِديثِ  شّْْعرِ الَقاِبيؿ َوَىاِبيؿ في 

                                                             
- ٖٖٖ - 

                                                                                                                              

(
ٖٔٙ

 .202' עמ שם,, אמיר גלבע(

(
ٔٙٗ

 .010לעיין: מאשה יצחקי, שם, עמ' (

(
ٔٙ٘

 .111עמ' המפתח שלך, שם, לעיין: נורית צין, (

(
ٔٙٙ

 .07עדנה קורנפלד, שם, עמ' (

(
ٔٙ7

 .110עמ' המפתח שלך, שם, . נורית צין, 02לעיין: חנה יעוז, שם, עמ' (

(
ٔٙ1

 .99גלגול, שם, עמ'  פגיס, דן(

(
ٔٙ2

 .911לעיין: מיכאל גלוזמן, שם, עמ' (

(
ٔ7ٓ

 .99רבקה מעוז, שם, עמ' (

(
ٔ7ٔ

 .91שושן, שם, עמ' -אדיבי לעיין: אסתר(

(
ٔ7ٕ

 .991לעיין: מיכאל גלוזמן, שם, עמ' (

(
ٔ7ٖ

 .ٕٗ -ٔٗبة، ِغجغ ؿبثك، م ثضع كبوغ اٌـ١َّ (

(
ٔ7ٗ

(. ٕٗٓٓ -221ٔ(: كبػغ ٚعؿبَ ٚٔبلض ِٚذغع ِجٍخ ِٛػٔب٠ُ )ٕٗٓٓ -2ٕ2ٔػؼع٠ئ١ً وبٚفّبْ )(
ثؼض اجز١بح لٛاد  2ٖ2ٔثٌٕٛضا، ٘غة ِغ أؿغرٗ إٌٝ ث١العٚؿ١ب فٟ ػبَ ٌٚض فٟ لغ٠خ ؿٛوٌٛٛف فٟ 

، ٚكغع 2ٗٔٔ، وزت أكؼبعٖ ثب١١ٌض٠ق ِٕظ ػبَ 2ٗ1ٔإٌبػٞ ٌجٌٕٛضا، صُ ٘بجغٚا إٌٝ فٍـط١ٓ فٟ ػبَ 
رٛلف ػٓ اٌىزبثخ ثب١١ٌض٠ق ٚالزوغد وزبثبرٗ ػٍٝ  2٘ٔٔ، ٚفٟ ػبَ 2ٗٙٔفٟ اٌىزبثخ ثبٌؼجغ٠خ ِٕظ ػبَ 

ػٍٝ صعجخ ا١ٌٍـبٔؾ فٟ اٌزبع٠ز ٚػٍُ االجزّبع فٟ اٌجبِؼخ اٌؼجغ٠خ، ٚدبػ ػٍٝ صعجخ  اٌؼجغ٠خ. دوً
מעט فٟ جبِؼخ رً أث١ت، ِٓ أكٙغ ِجّٛػبرٗ اٌلؼغ٠خ: " 27ٙٔاٌّبجـز١غ فٟ األصة اٌؼجغٞ فٟ ػبَ 

מפני היום (، ٚ"212ٔثبإلِىبْ اٌزذغن" ) –כבר אפשר לזוז(، ٚ"21٘ٔاٌم١ًٍ ِٓ ٘ظا" ) –מזה
 (.222ٔاؿُ اٌذىب٠خ" ) –שם המעשה(، ٚ"22ٙٔ٘ظا ا١ٌَٛ" ) ثـجت –הזה

(
ٔ7٘

מעריב, תל   לעיין: יהודה שיף, דני דור )עורכים(, חמישים לישראל, הוצאת ספריית(
 .994, עמ' 0441אביב,

(
ٔ7ٙ

 :9109בפרואר  01לעיין: עזריאל קאופמן, "על במקום הזה", אתר משרד החינוך, (
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/sugot/shira/AlMakomZe.htm 

(
ٔ77

דצמבר -נובמבר -מפני היום הזה: שירי זעם וכאב על רצח רבין עזריאל קאופמן,(
 .01, עמ' 0449, הוצאת תג, ת"א, 0441

(
ٔ71

 .שם(

(
ٔ72

 .11, עמ' שם(

(
ٔ1ٓ

 01אתר משרד החינוך,  נורית צין, על השיר "ואיך אחי הוא קין" לעזריאל קאופמן,(
 :9109בפרואר 

 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/sugot/shira/EchAchi.htm 

(
ٔ1ٔ

 שם.(

(
ٔ1ٕ

 שם.(

(
ٔ1ٖ

 .11ם, עמ' מפני היום הזה, ש עזריאל קאופמן,(

(
ٔ1ٗ

 .שם(

(
ٔ1٘

 נורית צין, על השיר "ואיך אחי הוא קין", שם.(

(
ٔ1ٙ

ביוני  91לעיין: מעריב, "אוניית הנשק אלטלנה טובעה מול תל אביב", מעריב, (
 .0, עמ' 0499

(
ٔ17

 -0499תבין, החזית השנייה: הארגון הצבאי הלאומי בארצות אירופה   אלי יעקב(
 .199, עמ' 0411, הוצאת רון, ירושלים, 0499

(
ٔ11

 שם.(

(
ٔ12

 .199עמ'  ,שם(

(
ٔ2ٓ

 0, מעריב, "בנה את שהרג לחייל שכולה אם בין מפגש, "שור לעיין: אלקנה(
 http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/399/507.html: 9109בספטמבר 

(
ٔ2ٔ

 יהודה פוליקר, "קין", אתר שירונת:(
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=459&wrkid=3821 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/sugot/shira/AlMakomZe.htm
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http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/sugot/shira/EchAchi.htm
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=459&wrkid=3821

