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 االرتداد عن الٌهودٌة فً القص العبري الحدٌث

 شفقة أم( لٌهودا لٌف جوردون نموذجا  רחמת אם قصة )
  

  )*( رهام سٌد عطٌة
 

 الملخص
 

يتناول البحث موضوع االرتداد عن اليهودية في المص العبري الحديث 
ويعرض خاصة لمصة )شفمة أم( لألديب اليهودي جوردون كنموذج، وذلن من 

نتمال من العام لل  الخاص، فيعرض البحث لهذا الموضوع في المص خالل اال
العبري عامة، ثم ينتمل للحديث عنه في لصة جوردون موضوع البحث، وهذا من 
خالل دراسة في المضمون والشكل لصد الباحث منها التؤكيد عل  رسوخ هذه الفكرة 

رض لمجموعة من في المصة، ويتبع البحث المنهج التحليلي النمدي، وينتهي بع
النتابج من أبرزها أن موضوع االرتداد عن اليهودية هو موضوع مطروح منذ 
بدايات األدب العبري الحديث وحت  مراحله المعاصرة، لذ يمتاز طرحه 
باالستمرارية، كما يختلؾ هذا الطرح باختالؾ األدباء وتوجهاتهم، ويحتل التناول 

تعبير األدبي، ولم يمصد األدباء اليهود من الرمزي لهذه المضية مكان الصدارة في ال
هذا التناول اإلساءة لل  الشريعة اليهودية، بيد أنهم لصدوا التحريض عل  اإلصالح 
 الديني، ولفت االنتباه لل  هذه الظاهرة التي ال يمكن لنكارها أو ؼض البصر عنها.
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Apostasy in the Modern Hebrew Novel: A Study of Judah Leib 

Gordon’s “Compassion of a Mother” 
 

Reham  Sayed Attia 

 

Abstract 
 

This research presents the topic of Apostasy out of Judaism in 

Hebrew novels and stories, and shows specifically the story of 

(Mother's Mercy) for the Jewish writer "Jordan" as a model, and that 

is through the transition between the public aspect to the private 

aspect, so it shows this topic in the Hebrew novels and stories 

generally, then it switches to focus on the Jordan's story that is studied 

in the topic of this research and that is through a study in content and 

form where the researcher intended to highlight the deepness of this 

idea in the story. 
The research is following the analytical critical method and 

ends with showing a group of results, one of its most important is that 

the topic of Apostasy out of Judaism is an open topic since the 

beginning of the modern Hebrew literature to its current time, which 

its presentation features a continuity that also differs with the 

difference of writers and their thoughts, and the symbolic handling of 

this issue have an important position in the literary expression. 
The Jewish writers didn't intend to abuse the Judaism but they 

intended to encourage the religious reformation and to direct the 

attentions to this phenomenon that can't be denied. 
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 المقدمة
لصد البحث التؤكيد عل  أن هذه المضية من المضايا المطروحة في األدب 

العبرية العبري الحديث منذ بداياته األول ، كما أنها من المضايا التي تناولتها المصة 
  (1)الوليدة في مهدها األول، فهذه المصة موضوع البحث كتبها يهودا ليؾ جوردون

هذا العصر الذي يعد أول  مراحل األدب العبري الحديث، ،(2)في عصر الهسكاال
الذي امتاز بؽلبة اإلنتاج الشعري عل  اإلنتاج النثري، ورؼم ذلن نجد هذه الفكرة 

وعل  رأسها لصة ( 3) ودا ليؾ جوردونعدد من لصص يهتُطرح وبموة في 
شفمة أم(، ولد ركز البحث عل  هذه المصة بالذات لما رسمته من רחמת אם )

لوحة رمزية عبرت بجالء عن لصور الشريعة اليهودية، حيث بات لجراء 
ً وملحاً، وكما لال النماد" انفتح في عصر الهسكاال  لصالحات عليها أمراً ضروريا

 (4)العبري الحديث عن هذه التبعية لألدب الديني."  الباب لينفصل األدب
لمد تناول جوردون في نتاجه األدبي العديد من أوجه المصور في اليهودية، 
وفي عمول أتباعها، وفي تزمت ربانيها ولسوة للوبهم، ولد جاءت هذه المصة لتسلط 

رورة اإلصالح سيفاً جديداً بتاراً عله يدمي للوب اليهود، ويفتح آفاق عمولهم عل  ض
 الديني الحتمي، أال وهو سيؾ الردة عن الدين اليهودي ونبذه والتفضيل عليه.

ويتميز تناول جوردون لهذه المضية بؤنه ال يلوم المرتد، وال يلمي باللوم 
عل  مجتمعه الذي يعيش فيه، فال يصم هذا المجتمع باالضطهاد، فيكون االرتداد عن 

ً عل  عاتك الفمر  أو الذل أو التمييز الديني أو حت  عل  عاتك ضعؾ الدين ُملما
اإليمان لدى المرتد، كي يحمل المسبولية كاملة للشريعة اليهودية وربانيها الرافضين 

 لإلصالح، فيصيب سهمه ما أراد ومن أراد.
ولذا كان تناول هذه المصة يثبت أن المص العبري الحديث لد بدأ مع بداية 

ضمون المطروح تؤصيالً، ويإكد عل  أن المصة لم عصر الهسكاال مما يعطي للم
تبدأ مع لطاللة عصر اإلحياء الصهيوني، بل في تاريخ سابك عل  ذلن، فإن ما سيتم 
تناوله في عجالة من نماذج لالرتداد عن اليهودية في المص العبري الحديث في 

ة التي تم مكانه من البحث كان الهدؾ منه التدليل عل  استمرارية تناول هذه المضي
التعبير عنها منذ البدايات المبكرة لألدب العبري الحديث، ويسبك ذلن تمهيد يعطي 
نبذة سريعة عن االرتداد في الفكر اليهودي، ونبذة عن الصراع المابم بين رجال 
الدين الحسيديم األكثر تزمتاً، وبين أدباء الهسكاال الداعين لل  االندماج واألفكار 

سهم جوردون، ويلي ذلن تفصيل الحديث عن النموذج الربيس في التنويرية وعل  رأ
 شفمة أم( .רחמת אם البحث وهو لصة )

وسيتم ذلن من خالل دراسة تحليلية نمدية لمضامين االرتداد في المصة 
وكذا للوسابل الفنية التي عرض بها الكاتب لمضمونه، تمصد التدليل عل  تحمك 

 في لصة )شفمة أم( كنموذج. أهداؾ البحث والتؤكيد عل  رسوخها 

 ومن الدراسات السابقة:
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راوي ، أحمد كامل: توظيؾ األدب العبري لمضية اعتناق اليهودي اإلسالم من  -1
وصار شخصاً آخر( لألديب شمعون بالص ، مجلة והוא אחר خالل رواية )

. وهذا البحث يتناول المضية من خالل  2007،  39الدراسات الشرلية ، العدد 
ؼير النموذج الربيس في بحث ، كما يركز عل  االرتداد عن اليهودية  عمل آخر

لل  اإلسالم، بينما المصة موضوع البحث بها ارتداد عن اليهودية لل  
المسيحية، ولد نوه البحث في عرض سريع عن رواية بالص التي ال يمكن 

 لؼفال الحديث عنها عند التصدي لمثل هذا الموضوع.
ؼتراب والتجوال في الرواية عند شمعون بالص. دراسة عطية،  رهام سيد: اال -2

تحليلية نمدية، رسالة دكتوراة ؼير منشورة، جامعة الماهرة، كلية اآلداب، 
، لسم اللؽات الشرلية وآدابها. ولد ُعنيت هذه الرسالة بموضوعي  2008

االؼتراب والتجوال كؤساس، وكان االؼتراب الديني يمثل مظهراً من المظاهر 
ترابية التي أثرت في شخصية األبطال وزادت من حدة اؼترابهم، وهذا االؼ

 التناول يبتعد عن هدؾ البحث الذي أوردته آنفاً.    

 التمهٌد
 نبذة عن االرتداد عن الٌهودٌة فً الفكر الٌهودي: -1

في سفر الخروج، وكذا في سفر التثنية لشارات لل  رفض اليهودية فكرة 
، ولكن هذين السفرين يركزان عل  (5)المتل والتيه للمرتداالرتداد عنها، وعموبة 

االرتداد عن اليهودية كدين توحيدي لل  الوثنية وعبادة األصنام، ولكن لم يرد حكم 
صريح لالرتداد عن اليهودية لل  أي دين توحيدي آخر، كما أن االرتداد عن 

يعتبر المرتد يهودياً اليهودية لل  اإلسالم والمسيحية ؼير معترؾ به في اليهودية، ف
حت  ولن كان بفعلته هذه آثماً، واالثم هنا نابع من أن اليهودي ال يرتد حت  ولن 
كان مضطراً، لذ يفضل له أن يسير بمدميه نحو الموت عل  أن يسير في اتجاه 

מומר  -مارقמשמד االرتداد عن الدين، وتلتصك بالمرتد ألماب عدة أشهرها )
يهودي(، فهو يهودي شاء أم יהודי هينة تسبمها كلمة )مرتد جاحد( وهي ألماب م

  (6)أب .

 نبذة عن الصراع بٌن أدباء الهسكاال ورجال الدٌن الحسٌدٌم: -2
كانت فكرة االندماج، واألخذ بالعلوم الحديثة، وتعلم اللؽات المختلفة هي 

تعتبر  نميضة الحسيدية الداعية لل  االنؽالق والتمولع عل  األفكار العميمة، التي
العلم والتعلم هما المرادفان للكفر واإللحاد، وأشعل هذا التنالض بين األفكار 
ً نشبت بين الحسيديم وأدباء الهسكاال وال سيما  التنويرية واألفكار الحسيدية حربا
جوردون، لذ يتسم جوردون كؤديب بالتمرد والثورة عل  أوضاع اليهود، كما يتسم 

لثابر عل  الوضع الديني لليهود وعل  التزمت بسمات المصلح، وهو األديب ا
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الحسيدي بانؽالله وجموده الديني ونمطيته، وهو الداعي لل  لجراء لصالحات 
دينية، كما أنه األديب الثابر عل  انعزال اليهود االجتماعي في الجيتو والماهال 
 والشتيتل وؼيرها من التجمعات اليهودية األخرى في البلدان التي عاشوا بين

 ظهرانيها .
أثار تمرد جوردون حفيظة رجال الدين الحسيديم ضده، وطاردوه وكانوا 
سبباً في ليداعه السجن، ولم يكتؾ جوردون بكتابة الشعر الثابر المعادي ألفكار 
الحسيديم البالية، بل طرق مجال كتابة المصة ليبثها أفكاره التي وصلت لل  حد 

   ليجاد المبررات للمرتد عن اليهودية.

 االرتداد عن الٌهودٌة وانعكاساته فً القص العبري الحدٌث
ً في األدب  ً أيضا ً مطروحا يعد موضوع االرتداد عن اليهودية موضوعا

 العبري عل  امتداد مراحله، ويمكننا أن نمسم هذا التناول لل :

 أوال : االرتداد عن الٌهودٌة إلى المسٌحٌة:
االرتداد عن اليهودية لل  المسيحية  لعل لحدى المصص المعبرة عن موضوع     

، الذي تميز تناوله لهذا (7)في ريعان شبابها( لعجنونבדמי ימיה هي لصة )
الموضوع برمزية ؼاصت في عممه ووجدت لها معادالً موضوعياً من خالل ممارنة 
بين االرتداد عن اليهودية والفراق عن الحبيب األول بال رجعة، وتحكي عن البطلة 

الذي لم يمدر لها עקביה מזל( التي نبض للبها بحب )عمبيا مازل ה( לא)ليبة 
الزواج به، حيث يجبرها والدها عل  الزواج بآخر أكثر ماالً وأعل  مكانة، وتظل 
البطلة عل  طول صفحات المصة رافضة لهذه الزيجة تحيا حياة كبيبة لل  أن تكلل 

ستشعر المرارة، لتبدأ فصول هذه الكآبة بمشهد موت تراجيدي تحكيه ابنتها وهي ت
حكاية جديدة البنتها التي تمع هي األخرى في حب حبيب أمها )عمبيا(، ويبادلها هو 
الشعور ربما ألنه يستشعر أنها امتداد ألمها التي فمدها رؼماً عنه، وهذا البطل يمثل 
ع بؤسرته الصؽيرة التي تتكون منه هو وأمه وأبيه عدداً من الرموز تبدأ برمز الجش

الظاما للمال الذي يمثله أبيه كما مثله من لبل والد البطلة. فوالده ارتد عن دينه 
اليهودي لل  المسيحية رؼبة منه في أن يرفع من مكانته االجتماعية ووضعه في 
المجتمع المسيحي، هذا المولؾ الذي رفضته األم وظلت ثابتة عل  دينها اليهودي 

ذ الردة عنه. ويإكد النماد عل  أن هذا المولؾ يشبه لتمثل رمزاً للثبات عل  الدين ونب
، ولد تجل  رفض (8)مولؾ البطلة )ليبة( في رفضها لزيجتها التي أجبرت عليها

البطلة من خالل مرضها وذبولها الجسدي الذي ارتوى من معين نفسها المعذبة، 
ن وتكون نهاية هذه الزيجة ؼير المرؼوبة من جانب )ليبة( هو الموت في ريعا

الشباب ليعبر لنا عن لمة الرفض وكراهية الحياة، وتصؾ لنا ابنة البطلة حياة أمها 
 المصيرة والكبيبة بمولها:

בדמי ימיה מתה אמי. כבת שלושים שנה ושנה הייתה אמי במותה. מעט ורעים היו "
ימי חייה. כל היום ישבה בבית ומן הבית לא יצאה. רעותיה ושכונותיה לא באו 
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בי לא הקדיש את קרואיו. דומם עמד ביתנו ביגונו דלתיו לזר לא לבקרה וגם א
 (9) נפתחו. על מיטתה שכבה אמי ודבריה היו מעטים."

" ماتت أمي في ريعان شبابها، ماتت وهي تبلػ من العمر واحد وثالثين عاماً، لن 
سنوات حياتها لصيرة ومريعة، كانت تمضي يومها في البيت ولم تخرج منه لط، ولم 

صديماتها وجاراتها لزيارتها، وكذا أبي لم يخصص لها ولتاً، ظل بيتنا صامتاً  تؤت
ً عل  أحزانه، وبابه لم يفتح لؽريب، ثم رلدت أمي عل  مضجعها وأصبح  مطبما

 حديثها ممتضباً."
لن الرمزية تستمر عل  طول صفحات المصة. فالمولؾ الثابت لوالدة )عمبيا 

ي صورة تمسن ابنها بحبه، وحب )ليبة( لحبيبها مازل( وتمسكها بشريعتها يستمر ف
)عمبيا( يستمر في صورة ابنتها التي تتزوج من )عمبيا( ليعبر المولفان عن أن األمر 

 لن ينتهي رؼم فرضية الظروؾ.    

 االرتداد عن الٌهودٌة إلى اإلسالم:
( لشارة 10لنه شخص آخر( لشمعون بالص)והוא אחר نجد في رواية )

رتداد عن اليهودية، بيد أن االرتداد في هذه المرة كان من اليهودية لل  أيضاً لل  اال
اإلسالم، ولكن بالص لد أكد عل  أن االرتداد عن اليهودية نبع من لصور اليهودية 
في تحميك مآرب أصحابها، وربطها كذلن بالرؼبة في الزواج، كما أكد عل  تماضي 

عة ممابل حفنة من المال، ولكنهم يمفون الربانيم للرشوة، فهم يمكنهم مخالفة الشري
 ضد لجراء اإلصالحات المحمودة عليها، ويجتمع هذا الطرح في الفمرة التالية:

עשרה לירות זהב כדמי לא יחרץ לרב . הועמדנו במצב  –הפתרון היה חמש " 
מתסכל כאשר נאמר לנו , אחרי נישואינו בקונסוליה האמריקאית , כי החוק הנהוג 

ריה רבתי , לא מכיר בנישואיין אזרחיים ועלינו להתחתן שנית בטקס היה אז בסו
דתי בהתאם לדת שאליה משתייך הבעל , קשה היה לי להשלים עם רוע הגזרה 
וחשבתי ברצינות להתאסלם , כדי להציל את ג'יין מעינויי גיור ארוכים ומשפילים . 

קובלת והופניתי אבל אחרי ששאלתי בעצת יהודים ממכרי נרמז לי לנקוט בדרך המ
 ( 11)זקן שלא שאל ולא דרש . בזהב מוכן היה למכור גם את אלוהיו . "  –אל רב שב 

جنيهاً من الذهب كرشوة ؼير مرفوضة من الربي، لذ ولفنا  15" كان الحل 
في مولؾ مربن عندما ليل لنا بعد زواجنا في المنصلية األمريكية أن المانون الذي 

ي سوريا حاخامي، وال يعترؾ بالزواج المدني وعلينا أن كان معموالً به حينذان ف
نتزوج مرة أخرى بمراسم دينية طبماً للدين الذي ينتمي لليه الزوج، وكان صعباً عليَّ 
ً في أن أدخل في اإلسالم حت  أنمذ )جين(  أن استسلم مع سوء العالبة وفكرت جديا

ة يهود من معارفي ألمحوا من معاناة تهويد طويلة ومهينة، ولكن بعد أن طلبت نصيح
لي أن أتبع الطريمة المعمول بها، توجهت لل  حاخام أشيب لم يسؤل ولم يطلب وكان 

 مستعداً أيضاً من أجل الذهب أن يبيع للهه. " 
يرى بعض النماد أن ارتباط البطل اليهودي بـ )جين( المسيحية مع اؼترابه 
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ن اليهودية كدين ودافع من عن أخيه الذي رفض زواجه منها هو رمز الؼترابه ع
بين دوافع اتخاذه لمرار التحول لل  اإلسالم، فمد بدا له اإلسالم كدين متساهل ال 
يعترض عل  مثل هذه الزيجات، بينما تعترض اليهودية التي كرهها البطل في 

 (12)صورة أخيه الماسي. 
ا ذات تجدر اإلشارة لل  أن لضية اعتناق اليهودي لإلسالم تعد لحدى المضاي

األهمية حين تطرح في عمل أدبي عبري، فهي من المضايا التي يحجم بعض األدباء 
عن التطرق لليها في األدب العبري، ورؼم ذلن نجد منهم من يطرحها طرحاً 
ممصوداً للفت األنظار لليها، والتنبيه عل  خطورتها، وكان من أهم األسباب التي 

معاصر يحجمون عن التطرق لل  هذا جعلت بعض األدباء في العصر الحديث وال
 الموضوع:

المفاهيم الدينية العنصرية في اليهودية التي تجعل اليهود أعل  شؤناً، وتجعل  -1
ؼيرهم أحط شؤناً، لذلن ال يلتفتون للحديث عن الديانات األخرى عل  أنها ديانات 

 (13)ألل. 
ية، واتهام أصحابه النظرة العدابية لإلسالم خاصة، واتهامه بالجمود والرجع -2

 (14)بالهمجية والعدوانية.
األدب العبري أدب موظؾ لخدمة األهداؾ اليهودية، ولذلن كان من ؼير المحبذ  -3

   (  15)لديهم تناول هذه المضية التي تضر مصالحهم أكثر مما تفيدها. 
ولد اعتنك عدد كبير من اليهود اإلسالم منذ عصر الرسول عليه الصالة 

األحبار ورجال الدين اليهودي، كما اعتنك عدد من الوزراء في عهد  والسالم من
الدولة الفاطمية اإلسالم، واعتنك اإلسالم كذلن عدد من العلماء اليهود، وكان اليهود 
يدخلون اإلسالم بسبب اختالطهم بالمسلمين ومعايشتهم للثمافة اإلسالمية ولدراكهم 

دون جبر أو لرهاب، وليس أدل عل  ذلن  ، وكان هذا األمر يتم طواعية(16)لسموها 
من أن اعتنالهم لإلسالم كان يتم بصورة فردية، ولال لكان المهر أدى بهم لل  دخول 
ً وجماعات، وهنان المليل من الكتب اليهودية التي تعترؾ بهذه  اإلسالم أسرابا
الحميمة، ومن بين من اعتنك اإلسالم في العصر الحديث ومن يهود العراق خاصة 
هو المإرخ المعروؾ )نسيم سوسة(، والذي ؼير اسمه بعد لسالمه لل  )أحمد 

    ( 17)سوسة(، وهو االسم الذي ُعرؾ به منذ ذلن الحين.
ويإكد النماد أن شمعون بالص لد استم  اسم بطل روايته )أحمد سوسن( 

في  ، وكؤنه يشكن(18)التباساً من اسم المإرخ اليهودي معتنك اإلسالم )أحمد سوسة( 

 سوسة( بتشكيكو في إسالم البطل.  لسالم )أحمد
ويحمل بالص المجتمع جزءا من الذنب في ارتداد اليهودي عن دينه، وال 
يحمل الذنب كله للشريعة اليهودية األمر الذي لم يفعله أدباء آخرون وعل  رأسهم 
جوردون كما سيتضح لنا من الحك أجزاء البحث، ولعل ذلن يتجل  من خالل طرح 

الص لشخصية أخرى تتوازى مع شخصية بطل روايته وهي شخصية )أسعد(، ب
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، وعندما (19)الذي حاول أن يداهن المجتمع اإلسالمي في العراق ليبم  عل  دينه 
فشل لرر الهجرة لل  فلسطين لتجنب االرتداد عن الدين بفرض من المجتمع، وها 

عل  أنها شخصية  هو الكاتب يصؾ لنا هذه الشخصية عل  لسان البطل نفسه،
 المناضل ثابت الجنان، الذي استطاع بشجاعة الحفاظ عل  دينه، والهروب به بعيداً:

דבר אחד רוצה אני לומר לאסעד : אסעד ידידי , על אף הכל , על אף הטינה "  
ששמרתה לי בלבך , יחסי אליך לא השתנה , וגם עתה שאתה יושב במדינת 

בות הכריעו בשבילך . הריני אומר לך במלוא היהודים , אחרי שלא אתה אלא הנסי
 (02) הכנות אני מכבד אותך."

" أمر واحد أريد أن ألوله لـ)أسعد(: صديمي )أسعد( رؼم كل شيء ورؼم 
الضؽينة، التي حفظتها لي في للبن، فإن عاللتي بن لم تتؽير، واآلن كذلن وأنت 

لال، هاأنا ألول لن تعيش في دولة اليهود بعد أن فرضت علين الظروؾ ذلن ليس 
 بإخالص لنني أحترمن."

كؤن البطل في هذه الفمرة يمتدح سلون )أسعد( ولدرته عل  التمسن بدينه، 
 حت  ولن رحل عن العراق ، فهو يتهم المجتمع والظروؾ ويحترم )أسعد( .

لمد أظهر لنا شمعون بالص درب الحياة في العراق وكؤنه درب مظلم في 
يلة لليهود سوى التخلي عن دينهم أو مبادبهم التي يإمنون بها وجه اليهود، وكؤن ال ح

في سبيل بمابهم في وطنهم وفوزهم باحترام مجتمعهم، رؼم أن هذا االتهام ليس 
 (21)حميمياً كما يظهر لنا من فمرات أخرى من الرواية التي صاؼها بالص نفسه. 
ية في نخلص من ذلن لل  أن هذا الطرح لموضوع االرتداد عن اليهود

األدب العبري الحديث لد اتسم باالستمرارية، لذ لم يخب نجمه عن سماء النتاج 
 األدبي العبري الحديث منذ مراحله المتمدمة وحت  مراحله المتؤخرة.

وهكذا ينتفي تركيز التهمة في األدب العبري في عصر الهسكاال ، تلن 
التمرد عل  الدين ونبذ  التهمة التي ألصمها به عدد كبير من النماد، من أنه عصر

لتمتد شاملة مراحل األدب العبري الحديث بؤكمله، وحت  هذا العصر   (22)الشريعة
الذي يطلك عليه األدب العبري المعاصر، فاالؼتراب عن الدين في األدب العبري 
الحديث هو اؼتراب شمل مراحله كافة، ونثر بذوره في تربة كل مرحلة لتنمو 

 ً ال يمكن تجاهله أو ؼض البصر عنه، وهو األمر الذي  وتتؽول وتصبح موضوعا
 أدى في كثير من األحوال لل  االرتداد عن اليهودية.

 االرتداد عن الٌهودٌة فً قصة )شفقة أم(

 أوال : ملخص القصة:     
تتوازى في هذه المصة موضوع البحث شخصيتان ربيستان، األول  : 

ي ألحداث المصة، وهو الذي يصؾ لنا شخصية الكاتب وهو في الولت ذاته الراو
شعوره وفضوله لرسالة وصلته من بطلة المصة تبؽي فيها لماءه ألمر مهم وعاجل، 
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كما يصؾ لنا مشاعر البطلة التي أمامه. والثانية: شخصية بطلة المصة والراوية 
ألحداثها، هذه األحداث التي يرويها الكاتب عل  لسانه كما سمعها منها، واألديب هو 
الذي يصؾ لنا مشاعرها وحرصها عل  التخفي والسرية الشديدة، لينكشؾ لنا من 
خالل الحكاية أن البطلة هي امرأة يهودية ارتدت عن دينها لتتزوج من مسيحي 
فرنسي، وأمها لد أخفت هي األخرى يهوديتها حت  ال ينفضح أمر ابنتها وزوجها 

ن لمعاناً في السرية في ممابر الذي يعمل لابداً في الجيش، وبعد وفاة األم تدف
المسيحيين، وتتوجه ابنتها لل  رجل يهودي أمين يتول  أمور الطابفة اليهودية لتبوح 
له بسرها، وتناشده أن يجعل مإدي الصالة في المعبد اليهودي يصلي عل  أمها تنفيذاً 

ن األم لوصية األم، ويتضح لنا أيضاً من خالل الحكاية أن البطلة وأسرتها المكونة م
واألب واالبن واالبنة كانت تعيش في رؼد وهناء في فرنسا، ثم ينملب حالهم بمرض 
األب ثم موته، وهجر األخ لبيت األسرة لخالؾ له مع أبيه لبل وفاته، وتحب البطلة 
صديك أخيها المسيحي وتتزوجه بموافمة من أمها ضاربتان عرض الحابط بدينهما، 

 رتداد عنها.  وذلن في تحد صارخ لليهودية وا

 ثانٌا :  دراسة فً مضمون االرتداد عن الٌهودٌة فً القصة
 يتضح مضمون االرتداد في المصة من خالل عدة محاور:

 المحور األول : حرص البطلة على السرٌة إخفاء لشخصٌتها:
يإكد الوصؾ في المصة ، وكذا سرد األحداث، عل  مدى حرص البطلة 

ا في التخفي والتستر بعيداً عن أعين الناس، ويرد عل  سرية ما تمول، ومدى رؼبته
 ذلن في أكثر من موضع في المصة نذكر منها عل  سبيل المثال:

الرسالة التي بعثت بها لألديب وبطل المصة، وهي رسالة ؼامضة تثير الفضول  •
 والتساإل، ويظهر لنا من خالل سطورها هذه الرؼبة بشكل صارخ: 

דבר סתר לה,בוא תבוא אליך היום בשעה הששית אשה פלונית אלמונית אשר "
בעת ערב, וחפצה למצוא אותך בביתך בגופך לבלי יודע לאיש כי באה אליך 

 (02)הביתה." 

" أنا أرملة بولندية لدي ما أخفيه، وسوؾ آتين اليوم في الساعة السادسة مساء وأبؽي 
 " أن أجدن وحدن في بيتن دون أن يعرؾ أحد أنني سؤحضر لل  دارن .

وال يظهر هذا الؽموض فمط في مضمون الرسالة، بل في طريمة كتابة 
 الحروؾ، وفي كونها رسالة ؼير مولعة:

תוי הכתב היו משונים מכוונה ... כדי להעלים את הכותב ... שם הכותבת לא היה " 
 (02)חתום על המכתב ." 

سم الكاتبة ؼير " كانت حروؾ الكتابة ؼريبة عن عمد ... وذلن إلخفاء الكاتب ... وا
 مولع عل  الخطاب."

عند اللماء مع كاتبة الرسالة، ومنذ اللحظة األول  التي فتح فيها األديب وصاحب  •
 الدار الباب لضيفته، كانت متشحة بالسواد، وملثمة بحجاب أسود تؽطي به وجهها:
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 (02)אשה לפני לובשת שחורים וצעיף שחור ... עבותה על פניה." " 

 تتشح بالسواد وتؽطي وجهها بؽطاء أسود." " أمامي امرأة
وفي هذا داللة واضحة عل  الؽموض والتخفي الذي يظهر من خالله           

ً للؽاية لل  حد أال تجعل أحداً يستدل عل   الرؼبة الشديدة في جعل األمر سريا
 شخصية من حضر لل  دار األديب .

خالل تلفت الضيفة يميناً تستمر هذه الرؼبة، بل وتصل لل  حد الوسوسة من  •
ويساراً لتتؤكد أن األديب وحده، بل وبعد ذلن بعد أن يطمبنها صاحب البيت بعد أن 
يدرن نيتها، تعاود التؤكيد عليه أن يظل األمر محض السرية، وذلن بعد أن تجلس 

 وتبدأ في سرد لصتها :
 (02)היא בטרם תשב ותפן כה וכה לראות אם אין איש אתי בבית." " 

 ولبل أن تجلس تلتفت هنا وهنان لترى لن كان يوجد أحد معي في البيت أم ال."" 
 أما بعد أن تجلس ولبل أن تبدأ حديثها نمرأ:     
הבטיחני כי כל הדברים אשר אדבר באזניך לא יודכו לאיש זולתך אם תעשה את " 

    (02)בקשתי ואם תחדל." 

لن يعرؾ بها أحد ؼيرن، سواء فعلت  " أكد لي أن الكلمات التي سؤتفوه بها لن سراً 
 ما أريد أو تخاذلت عن فعله."

 المحور الثانً : العالقة القوٌة بٌن االبنة واألم:
يدخل الحديث عن هذا المحور من باب الحديث عما يسم  بعتبات النص،   

ومن العتبات النصية الداخلية المحيطة )العنوان وداللته(، وهذه العتبة النصية ترتبط 
ً بالكاتب، وما يريد التؤكيد عليه وتوجيه فكر المارئ لل  أهميتهار ً وثيما ، (28)تباطا

רחמת אם حيث تدور أحداث المصة حول هذا المحور بالذات، وهذا منذ العنوان )
شفمة أم( الذي نُعتت فيه األم بالشفمة والرحمة واإلنسانية بناء عل  ما جاء في رواية 

  أمها، لذ تُحمل االبنة نفسها عناء السفر لتتحدث لل  االبنة التي تشفك بدورها عل
رجل أمين يموم عل  رعاية أمور اليهود في موضوع يخص أمها في الممام األول، 
أال وهو رؼبة االبنة في أن تتم الصالة عل  روح أمها في المعبد اليهودي رؼم أنها 

اليهودية من رجل مسيحي  لم تدفن في ممابر اليهود، تلن األم التي لبلت بزواج ابنتها
ً عل  شعورها، وثمة في هذا الرجل الذي تعرؾ  شفمة بها، ورأفة بحالها، وحفاظا

 مميزاته جيداً، وتتضح لنا شفمة األم من خالل هذه الفمرة:
נפשך יודעת מאוד את המכשול אשר לפניך . בינך או בין מחוז חפצך הר גבוה " 

 (09)כי אתיצב לפניכם." ותלול וראשו בשמים ... לא אכזרית אני 

"أنت تعرفين في داخلن جيداً العمبة التي أمامن، فبينن وبين هوى نفسن جبل عال 
 شاهك يناطح السماء ... ولست أنا بماسية حت  ألؾ في وجهيكما."

ترى األم أن من المسوة أن تمؾ في طريك ابنتها في زواجها من رجل   
ة كبيرة وردة عن الدين اليهودي، ولكن مسيحي، ولن كانت تعرؾ أن هذا األمر أزم
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المسوة من وجهة نظرها ليست في االرتداد عن الدين، ولكن في أن تجعل للب ابنتها 
ً رضا األم عن الزوج المستمبلي  يماسي البعد عمن تحب، وتحمل هذه الفمرة ضمنيا
بل البنتها لدرجة أنها ال ترى ؼضاضة في معارضة ابنتها لتعاليم دينها من أجله، 

تجد أنه من المسوة أن تمؾ حجر عثرة في طريك ابنتها ومن تحب، وترى أن هذا 
 تعنت من الشريعة اليهودية. 

لد أكدت هذه الفمرة عل  اتساق عضوي ومعنوي مع العنوان، وأكدت كذلن   
عل  أهمية هذا العنوان كعتبة نصية، ففي هذا النص لذا ما تم ربطه بالعنوان مماربة 

 هن المارئ، يساعده عل  استنباط معان كثيرة خافية. للمعن  لل  ذ
وتؤكيداً عل  المعن  ذاته تعيش األم مع ابنتها وهي تخفي حميمة كونها   

يهودية، وكؤن هذا عار وعليها أن تخفيه، فهي أمام الناس مسيحية، ولكنها ال تزال 
ؽير دينها ولن عل  دينها هي وابنتها، فمد جعلت ابنتها تعدها هي وزوجها أنها لن ت

 أخفت ذلن:
תבטוחוני כי לא תחליף בתי ולא תמיר את דת אבותיה לעולם השבעו לי על הדבר "

 (22)הזה ... גמרנו אומר להסתיר בסוד סודות." 

" عداني أن ابنتي لن تبدل أو تؽير دين آبابها أبداً، ألسما لي عل  هذا األمر... 
 وحسمنا المرار بؤن نخفي سر األسرار هذا." 

ومن شفمة االبنة بؤمها أنها وعدتها هذا الوعد ولن كانت لد نفذته ؼير   
ممتنعة، كما أرادت أن تحمك أمنية أمها بعد موتها، وهي أن تجعل المعبد اليهودي 
يصلي عليها رؼم أنها لم تدفن في مدافن اليهود إلخفابها لدينها من أجل صالح ابنتها 

الجيش في فرنسا أن يكون له زوجة يهودية  ومستمبل زوجها، فمن العار عل  لابد
وأبناء ينتمون بؤصولهم لل  اليهود، والرؼبة الشديدة لدى االبنة لتحميك أمنية األم 
ذهبت ألحد رإساء الجالية اليهودية األمناء لتُفضي له بسرها وتسؤله الصالة عل  

 أمها.

 المحور الثالث: جناٌة الشرٌعة الٌهودٌة على أتباعها:
الكاتب بالشريعة اليهودية تهمة المصور، وعدم الصالحية، فهي  يلصك  

بمثابة الخزي والفضيحة، هي وصمة عار عل  جبين أتباعها، ولذلن يورد في لصته 
ً في  مثاالً داالً عل  هذه الصفات السلبية التي توصم بها تلن الشريعة ، بل ولمعانا

وايتها أنها تعيش في باريس للصاق هذه التهمة بالشريعة يجعل البطلة تإكد في ر
حياة من الحرية بدون تمييز ديني، فلليهود حرية في العبادة وفي الدراسة وفي 
العمل، حيث يعمل والدها في مجال الصناعة، هذا العمل الذي ساعده فيه أخوها بعد 

 لتمام دراسته:
בארץ ההיא קנאת הדת איננה והבדל המעמדות לא נהיה ... כלה אחי את חוק "

הספר והוא אז כבן שבע עשרה שנה ויספחהו אבי אל בית  -ודיו בבית למ
  (21)מרכולתו."
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" في تلن البالد ال يوجد تمييز ديني وال توجد فروق اجتماعية ... وها لد أنه  أخي 
 دراسته في المدرسة، وهو في السابعة عشرة آنذان، وضمه أبوه لل  مصنعه." 

كما نجد في سير أحداث المصة التي كان اليهود يعيشون حياة طبيعية،   
ترويها البطلة، ورؼم أن البالد التي يعيشون بها تتمبل اآلخر وتمنحه كل الحموق، 
نجد أتباع اليهودية يتحرجون من دينهم ويخفونه ويتخفون وراء المسيحية التي 
يرونها أكثر وجاهة وأكثر انتصاراً ألتباعها، بل ويميل للب البطلة لل  زوج مسيحي 
ؼير عاببة بهذا الدين الذي تجد فيه من المصور ما يتيح لها أن تؽيره أو عل  األلل 
أن تخفيه وكؤنه عار، فهي ال تدفن أمها اليهودية في ممابر اليهود خشية أن ينفضح 
األمر بعد موتها حين تظهر هي وأمها في صورة اليهوديتين أمام الجميع، تلن 

ب في لظهارها بؤي حال من األحوال، وها هي الصورة التي طالما أخفتها وال ترؼ
 تمول:

מי ימוד את שבר ביתי ואסון ילדי לו נודעו כי מזרע היהודים המה! ועל כן כל ימינו " 
היינו עמלים להסתיר הדבר וביחס האל נשאר הדבר כמוס וחתום ולא נודע לאיש." 

(20) 

موا أنهم من نسل " من يُصلح الكسر في بيتي ويمحو المصيبة لدى أوالدي لو عل
اليهود! ولذلن كنا نجتهد طوال الولت إلخفاء األمر وبفضل من هللا ظل األمر خافياً 

 ومستوراً وال يعرفه أحد."
ويدخل هذا الطرح ضمن ما يطلك عليه االؼتراب عن الدين وهو أحد   

مظاهر االؼتراب بشكل عام، وهو الذي يدفع البطلة لل  االؼتراب عن الناس 
ترابي آخر، فالبطلة تجد حرجاً شديداً يكمن في انتمابها لل  اليهودية، وفي كمظهر اؼ

اعتبارها من نسل اليهود، ويرى عدد من النماد أن االؼتراب الديني هو أساس كل 
 (33)اؼتراب. 

والحميمة أن هذا األمر ليس بؽريب، فإن اليهود كانوا يتسمون بسمات   
ن معهم أو تمبلهم، ولعل أوضح مثال عل  مخجلة تجعل من الصعوبة بمكان التعاو

ذلن تمارير اللجان التي شكلتها الميصرية الروسية لتفمد أحوال اليهود والتؤكد من 
والبهم لبالدهم، األمر الذي جعل وزير مالية روسيا يمول لهرتزل أثناء زيارة األخير 

رضي وبناء عل  هذه التمارير:"لن خمسين بالمابة من معا 1903لروسيا سنة 
السلطة في روسيا من اليهود، وأن اليهود هم المسبولون عن الشعور المعادي لهم في 
روسيا، فهم يتسمون بالرعونة والمذارة، حيث لنهم يمارسون أعماالً لذرة )كالموادة 
والربا(، ونتيجة لذلن فإن أصحاب اليهود يصعب عليهم الدفاع عنهم، وفي المعن  

خر لياصرة روسيا في لحدى رسابله لل  زوجته بعد نفسه لال )نيمالي الثاني( آ
: لن تسعة أعشار المشاؼبين يهود، ولذلن انصب ؼضب الشعب 1905حوادث عام 

 (34)عليهم." 
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 المحور الرابع: تقلبات الدهر وتأثٌرها على أسرة البطلة 
البطلة تروي لصتها التي هي لصة حياة، والحياة كما نعلم ال تسير عل    

ة من يُسر الحال والهناء أو ضيك الحال والبالء، فإذا كانت البطلة وتيرة واحد
وأسرتها لد عاشوا حياة سعيدة في البداية، فمد كان عمل أبيها يسير عل  خير ما 
يرام، كما كانت أمها تكرس لهم حياتها وتدير المنزل بتفان وعطاء، كما كانت أحوال 

بيها وأصبح من كبار المسبولين في دراستها هي وأخيها بخير، وها لد علت مكانة أ
 فرنسا وانتمل لل  العاصمة باريس، وكان بيته هو ملتم  الوزراء وكبار سادة فرنسا:

בפריז כונן אבי את ביתו כמו רמים, ויהי ביתו פתוח לרווחה לכל המשכימים " 
לפתחו, ורבים מטובי העיר נהרו אליו ואל טובו, בם פקידי המלכות והשרים, בם 

 (22) רצות אחרות."מלכי א

ً عل  مصراعيه لكل من  " أسس أبي داره في باريس كالعظماء، وكان بيته مفتوحا
يبكر لل  بوابته، وكثير من أعيان المدينة تدفموا لليه ونهلوا من خيره، ومن بينهم 

 رجاالت الدولة والوزراء، ومن بينهم ملون بالد أخرى."
والبذخ التي كان يحياها هذا اليهودي  وتدلنا هذه الفمرة عل  حياة من الوفرة  

في باريس بدون تمييز بسبب يهوديته، حيث ترل  ألعل  المناصب، وكان بيته ملتم  
كبار رجاالت الدولة والملون والوزراء، وهذا يإكد لنا بما ال يدع مجاالً للشن أن 

ا سيحل من الكاتب ال يتهم األؼيار، وال يُلمي باللوم عل  فرنسا وملوكها ولادتها لم
نحس عل  هذه األسرة في الحك األيام، كما ال يُلمي عل  عاتك هذه البلد أي لثم فيما 
يخص ارتداد البطلة عن دينها هي وأمها علناً ولخفاء يهوديتهما سراً، فهذا ليس ذنب 
المجتمع الكريم المعطاء كما أراد أن يمول الكاتب، وفي هذا المحور تؤكيد عل  

أال وهي أن الشريعة هي التي جنت عل  أبنابها، وليس أبناإها هم من الفكرة السابمة، 
 جنوا عليها بالتنكر لها والخجل منها. 

ً من حياة اليهود في فرنسا،    ولذا كانت هذه المصة لد عرضت لنا جانبا
وكيؾ عاش هإالء اليهود في هناء يرفلون في النعيم، فمد أكد عدد كبير من النماد 

أدب الهسكاال أن هذا كان حال اليهود في عدد من بلدان أوروبا،  المعنيين بدراسة
فكتب كثير منهم العديد من الكتب حول اندماج اليهود في ألمانيا مإكدين عل  أن 

، كما ال يمكن كذلن أن يُلم  (36)مندلسون لم يكن هو السبب وحده في هذا االندماج
ن اليهود راق لهم حياة األلمان هذا السبب عل  أكتاؾ أدباء الهسكاال وحدهم، بل ل

ومظهرهم الذي أحبوا تمليده، كما ساء في أعينهم وضع اليهود وضيك أفمهم الذي 
، ويبدو (38) ، حيث وصل بهم األمر لل  حد التحول لل  المسيحية(37) كرهوا تمثيله

لنا _كما ذكرنا آنفا _في حديثنا عن يهود العراق في األدب العبري المعاصر في 
)لنه شخص آخر( لبالص أن يهود العراق كذلن لد أورثهم دينهم اؼتراباً  رواية

شامالً بكل مظاهره، لنصل لل  نتيجة منطمية تكمن في أن جوهر األمر متجسد في 
هذه الشريعة البعيدة عن صحيح العميدة التي جنت عل  أتباعها بربانيها المتزمتين، 

وحدها هي التي جنت عل  نفسها ومجحؾ هذا الذي يدعي أن الجماعات اليهودية 
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وشريعتها، أو أن األدباء هم من لعبوا بعمولهم، أو أن الشعوب األخرى هي التي 
جنت عل  اليهود، ولال ألصبح العالم كله جماعة من األشرار تطارد لوى الخير 
النورانية التي ال ذنب لها لال أنها نميضة الشر، وهي النتيجة ؼير الموضوعية وؼير 

ية التي سع  بعض األدباء لل  التؤكيد عليها معتمدين أنهم يخاطبون عمول المنطم
 ساذجة يمكن أن تخدعها تبريراتهم الواهية.

وعودة لل  المصة نجد تحول األمور الطبيعي يطرأ عل  هذه األسرة   
ألسباب عدة منها تنحية والدها عن مهام عمله، ومرضه الشديد، وؼضبه الدابم،وعدم 

لسلون والده معه حيث يهجر بيت األسرة، فنمرأ عن طرد األب من تحمل االبن 
 عمله:

כשבת נפליון על כסאו והמלוכה נכונה בידו שלח את כל קריאי העם הראשונים " 
 (29)לביתם ויבחרו קריאים חדשים אז התפטר גם אבי מפקודתו." 

ب " عندما جلس نابليون فوق عرشه وتول  زمام الحكم، عزل كل مسبولي الشع
 السابمين، وتم اختيار مسبولين جدد، حينذان استمال أبي كذلن من وظيفته."

 تتوال  بعد ذلن نوابب الدهر، ويمرض والد البطلة:
שלח אבי את  1522החל אבי להתחלות וכשל כוחו לעבוד עבודה ... בחורף שנת " 

 (22)אחי לעמוד בראש עסקיו." 

كلؾ أبي أخي  1853في شتاء عام "بدأ أبي يمرض ووهنت لوته عن أي عمل ... و
 بإدارة أعماله."

ً فشيباً    وبسبب مرض األب تكثر عصبيته وؼضبه عل  ابنه وحيده، وشيبا
تفسد العاللة بينهما، ويترن االبن البيت،وتموت األم بعد ذلن ثم زوج البطلة في 
سلسة من المصابب واألحزان التي تؤتي تباعاً، ولعل هذا كله يرمز لل  أحزان 
الشريعة التي لم تعد تواكب العصر، وأصبحت لل  زوال ما لم يتم النظر في لجراء 

 لصالحات عليها. 

 ثالثا : وسائل الكاتب فً عرض المضمون:  
يمودنا البناء الشكلي للمصة بما يحويه من عناصر فنية وأسلوبية لل  مزيد 

لل  أنه رؼم ظهور  من التعمك في فهم المضمون وفن ألؽازه، وهنا يجدر بنا اإلشارة
بعض محاوالت الكتابة المصصية في عصر الهسكاال، لال أن المصة العبرية لم تصل 
لل  درجة كبيرة من النضج الفني، ويظهر ذلن في عدم الدلة في صياؼة الحبكة، 
ونمص الخبرة في التعامل مع الشخصيات، باإلضافة لل  عناصر المصة الشكلية 

تصل لل  درجة من النضج الفني لال مع لطاللة عصر والبنيوية كافة ، التي لم 
 (41)اإلحياء الصهيوني. 

 استخدام جوردون للوصف فً عرضه للمضمون:   -1
، بيد أن (42)الوصؾ في النمد المديم والحديث كما نعرؾ هو حلية األسلوب
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وصؾ جوردون في لصته يجمع بين السرد المعيب في بعض األحيان، وبين 
لمشاعر المراء في أحيان أخرى، هذا التشويك الذي يحثهم عل  التشويك المثير 

المتابعة في فضول واستمتاع، فإذا به يستثير مشاعر المراء منذ بداية حكايته عن 
الخطاب الذي وصله، مما يثير فضول المارئ لمعرفة صاحبة الخطاب وسبب كتابتها 

االت المنطمية وؼير له، بل ويصل بهذا الفضول لل  الذروة حيث يضع بعض االحتم
المنطمية زيادة في التشويك، فمد لفز في رأسه أن هذه المرأة هي الشيطان الذي يثير 

 فيه ؼريزته الرجولية، فيمول:
 (22)אולי יצר הרע הוא הבא אלי בדמות אשה כדי להעמידני בניסיון?!"" 

" ربما هي ؼريزة الشر التي جاءت لليَّ في صورة امرأة حت  تضعني في 
 تحان؟!"ام

باإلضافة لل  هذا األسلوب المحمود في الوصؾ المشوق، نجد لسهاباً في 
 وصؾ المرأة حين لابلها:

אמנם קומתה כתמר ומבנה גוה איתן ויופי פעמיה ענו בה כי אשה יפת תואר " 
במבחר שנותיה מבנות מרום עם הארץ היא... אשה בחצי ימיה כבת שלושים וחמש 

חכמת לב מתחת לגבותיהן השחורות צמתה כשער  עיניה מלאות זיו ומפיקות
ראשה פניה צחות כשיש טהור ולחייה מאדמות כאלו עיפה בלכתה וחקוק על מצחה 

   (22)מצחון רוח ותוגה חרישית." 

" حماً لامتها كالنخيل، وهيبة ظهرها السامك وجمال مالمحها تدل عل  أنها 
من بنات أكابر اليهود... لنها  امرأة جميلة المظهر في أفضل سنوات عمرها، وأنها

امرأة في منتصؾ العمر تناهز الخامسة والثالثين ربيعاً، عيناها ملإهما الحسن 
تشعان بالحكمة من أسفل حاجبيها السوداوين المفترلين كشعر رأسها، ووجهها ناصع 
كالرخام النمي، ووجنتاها حمراوان وكؤنها أنهكت في رحلتها، والحزن واألس  

 محفوران عل  جبهتها."العميمان 
ويإكد النماد عل  أن الوصؾ في المصة رؼم أهميته، لال أنه ال يعني 
اإلسهاب لدر ما يعني اإليجاز ؼير المخل: "لن الوصؾ في المصة عنصر فعال 
ومإثر، ولكن اإلطالة فيه تإدي لل  السرد المعيب، فينبؽي أن تكون الصورة ذات 

ت الوصؾ عن المعن  بشكل مجسد، وكؤننا نرى بعد ثالث، أي تعبر بمليل من كلما
أمامنا لوحة متحركة مع الؽن  عن لفراد المزيد من الصفحات في وصؾ ال طابل 

 ( 45من ورابه يإدي بالمارئ لل  الملل، ويخل بتتابع األحداث وبعنصر التشويك." )
يعود ويطل علينا عنصر التشويك مرة أخرى في لصة جوردون، لذ تمل في 

ألساليب المباشرة، وتكثر األساليب اإلنشابية خاصة في صيػ السإال، فإذا المصة ا
كان البطل وراوي المصة لد أكثر من االستنتاجات وطرح األسبلة محاوالً الكشؾ 
عما يجول في خاطره ومحفزاً للمارئ عل  المتابعة، فبطلة المصة كذلن تطرح 

انية من المصة، في متابعة من التساإالت وتبدأ في رواية حكايتها منذ الصفحة الث
 المارئ الذي يتعجل النهاية ليتكشؾ له السر، فإذا بالبطلة تتساءل لابلة:
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הכנסת ויאמר קדיש על אשה -היש בידך למלאות ידי אחד מפועלי התפלות בבית" 
 (22)יהודית שהלכה לעולמה ויזכירו נשמתה למשך שנה?" 

 (47)المعبد أن يتلو صالة الماديش" هل تستطيع أن تجعل أحد مإدي الصلوات في 
 عل  امرأة يهودية فارلت الحياة ويُبمي ذكرها لمدة عام؟"

وبعد أن يجيبها البطل بؤن هذا أمر يسير جداً، ألن المعبد ببساطة مخصص 
 للصالة والدعاء، فإذا بالبطلة تجيب لجابة ؼير متولعة:

לא באה לקברות  ידוע תדע כי האשה המתה אף כי חיתה ומתה באמונתה אבל" 
 (25)ישראל." 

" أنت ال تعرؾ أن المرأة الميتة رؼم أنها عاشت وماتت عل  عميدتها لال أنها لم 
 تدفن في ممابر اليهود."

هذه الجملة لد كشفت لليالً من ؼموض الموضوع، ولن كانت لم تكشؾ عن 
تي تتكشؾ كامل السر، وهذا كي يتزايد الفضول لدى المارئ لمعرفة بالي الحكاية، ال

شيباً وشيباً برواية البطلة ليتضح في النهاية السبب في عدم دفن المرأة اليهودية في 
 ممابر اليهود.

ومن خالل سرد الراوية لحكايتها تمدم وصفاً لبعض الشخصيات المهمة في 
 حياتها، فها هي تصؾ لنا والدها:

יתו היה אבי עד אבי היה מנצח על סחרו ... ועוסק גם בצרכי צבור ... בקרב ב" 

."  זקנה ושיבה איש מצליח ואיש מבורך
(8=) 

ً بشبون جمهور )اليهود( ...  ً في تجارته... ويهتم أيضا " كان أبي ناجحا
 وفي داخل بيته كان والدي حت  شيخوخته وشيبته رجالً ناجحاً ورجالً موفماً." 

 كما تصؾ والدتها بمولها:
." אמי צופיה הליכות ביתה כאשת חיל" 

(90) 
 " أمي كانت ترع  شبون بيتها كزوجة باسلة."

 ونجد هذا الوصؾ اإليجابي ينسحب أيضاً عل  أخيها الذي تمول عنه:
 (95)יפי תואר להלל ומלא כשרונות טובים ואוהב שמחה ותענוגות בני הנעורים."" 

" كان جميل الهيبة للؽاية، وكان متفجراً بإمكانات طيبة، ويهوى البهجة 
 شباب."واستمتاع ال

هذا الوصؾ اإليجابي للشخصيات الذي جاء عل  لسان الراوية له داللة 
خاصة، لذ لُصد به التؤكيد عل  الفكرة الربيسة التي أراد الكاتب لبرازها، وهي تبربة 
ساحة الشخصيات من أي خطؤ أو عيب أو نميصة. فالمرأة التي جاءت لل  الكاتب 

ليجابيات الصفات الشكلية والجوهرية ما مرتاعة، وكذا أسرتها كافة، تجمعهم من 
تبرأ بهم عن ارتكاب الذنوب والموبمات، األمر الذي يجعل سلون بعضهم من ارتداد 
ً ال ذنب لهم فيه، فيلتصك الذنب بهذه  عن الدين وتنكر للشريعة أمراً اضطراريا
ها الشريعة التي يمنع ما بها من نمابص ولصور أن تفي باحتياجات أتباعها، كما أن
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ليست فخراً لهم، بل سيتضح لنا من فمرات أخرى بالمصة أنها كانت عل  العكس 
تماماً، فهي عار عليهم ومنؽص لحياتهم، وينبؽي التؤكيد هنا عل  أن هذه المحاولة 
من لبل الكاتب ال يمصد بها االنتماص من اليهودية لدر ما لُصد بها التحريض الشديد 

 يني.والواضح عل  لجراء اإلصالح الد

 طرٌقة تقدٌم الشخصٌة: - 2
ال يمع الحدث في المصة من فراغ، وال بد له من شخصيات خالمة له 
ومتفاعلة معه، فالشخصية في المصة هي أحد العناصر المإثرة في سير األحداث 

 .(52)وفي توجيهها، وفهمنا لها يساعدنا عل  فهم األحداث وتفسيرها ولدران ليمتها
ية البطل عل  أنه اإلنسان المسبول األمين كاتم السر، يمدم لنا الكاتب لشخص

وهو محل ثمة الجالية اليهودية التي ارتضت أن يتول  حل مشكالتها وتدبر أمورها، 
רחמי אם . ספור מי שהיה פרנס ) ويبدأ هذا التمديم منذ العنوان كعتبة نصية موحية

البطلة له باألمانة،  شفمة أم . لصة من أصبح مسبوالً(، بل ويتضح من خالل شهادة
 ولحساسها بالطمؤنينة في لجوبها لليه:

 (22)רואה אנכי את פניך כי איש נאמן רוח אתה וכן העידו עליך לפני."" 

 " أنا أرى وجهن وجه رجل أمين، وهذا ما لالوه لي عنن."
 يمدم لنا الكاتب شخصية البطلة في صورة اإلنسانة البابسة شديدة الحزن:

 (22)עצבון רוח ותוגה חרישית."  חקיק על מצחה" 

 " الكآبة واألس  العميك محفوران عل  جبهتها."
ويدلنا هذا التمديم للشخصية عل  حالها، وما تحمله في للبها من أحزان 
كثيرة، فإن لديها ما يإرلها ويعكر صفو حياتها، وهو أمر تريد أن تنفضه من فوق 

خصية البطلة لشارة لل  أن الذي تحمله كاهلها المثمل بالهموم، وفي هذا التمديم لش
 بين حناياها أمر جلل، ارتبط في األساس بارتدادها عن دينها. 

عندما تبدأ البطلة في سرد لصتها تبدأ جولة جديدة من تمديم الشخصيات، 
 فها هي تمدم لنا شخصية والدها:

 (22)."אשה יהודית מבנות צרפת אנכי . אבי היה אחד מגדולי עשירי העיר פארדא" 

 " أنا امرأة يهودية من أبناء فرنسا، وكان والدي أحد كبار أثرياء مدينة بوردو."
 ثم تمدم أمها بعد تمديمها لشخصية أبيها :

אשתו היא אמי נ"ע ... לא פוריה יותר מדי כי הביאה לו רק שני שתילים בן ובת." " 
(22)

 

وبة حيث أنها انجبت له " زوجته هي أمي المذكورة أعاله ... ولم تكن شديدة الخص
 شتلتين فحسب، ابن وابنة."

 ثم تمدم لشخصية أخيها األكبر ناسبة لياه أيضاً لل  أبيها:

 (;9הספר לסוחרים בבארדא." )-בנו היחיד הוא אחי שמח בלמודים בבית" 
 " وابنه الوحيد هو أخي، الذي كان سعيداً في دراسته بمدرسة التجاريين في بوردو."

لنا الراوية عن ترلي والدها في المناصب، وسفره لل  بعد أن تحكي 
باريس، تتكشؾ أمامنا شخصية جديدة، تمدمها البطلة عل  أنها صديمة صدولة 
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لعابلتها، أال وهي شخصية الدوق انطونيوس الذي ارتبط بعابلتها برباط من المودة، 
 وكان صديماً ألخيها الذي انجذب لليه ألنه لريب له في السن:

המון האנשים אשר היו יוצאים ובאים בביתנו לא קרב איש אלינו ולו דבק בנו בין " 

כמו הדוכס אנטוניוס לאפרעדא בן אחי לאפרעדא ראש שרי המלוכה במלכות ... דפקה 

נפשו באחי אשר היה בן גילו." 
(9<                                                                    )

 

" من بين جمهور الحاضرين لل  بيتنا والراحلين لم يمترب أحد منا أو 
يلتصك بنا مثل الدوق )انطونيوس لوفرعدو( ابن أخي )لوفرعدو( ربيس الوزراء في 

 المملكة ... والذي ارتبطت روحه بؤخي الذي كان من نفس عمره."
بذور هذه الشخصية تمثل نمطة تحول مهمة في مسار األحداث، بعد أن تنمو 

المشاعر بين البطلة وبين انطونيوس المسيحي، وتنجرؾ األسرة وراء هذه العاللة، 
وتضحي بكل نفيس وؼال حت  العميدة في سبيل لتمام الزواج، وتتنكر لشريعتها وتفر 
 منها، وكؤن ظهور هذه الشخصية هي الفرصة التي أتاحت لهم هذا الهروب المحمود.

 الحوار: -3
ميته، لذ يساعد في تجلية المضمون، وتطور الحدث، للحوار في المصة أه

وشرح الموالؾ، ورسم صورة أوضح لشخصيات العمل، فيمول أحد الباحثين: " تنبع 
أهمية الحوار من لسهامه في المضاء عل  رتابة السرد، أو تفسير األحداث، أو التمدم 

خصيات، وتزيد نحو لحكام العمدة الفنية، أو التلويح بالحل، أو شرح سلوكيات الش
أهميته حين يساعد في رسم الشخصيات، والكشؾ عن موالفها، فيتمدم الحدث عن 

   (59)طريك الحوار."
وتتعدد أنواع الحوار بين الديالوج والمونولوج، وبالفعل ينمسم الحوار في 
المصة لل  حوار داخلي أو ما يطلك عليه )مونولوج( وحوار ثنابي أو ما يطلك عليه 

فنجد األديب يخاطب ذاته ويمول في دخيلة نفسه بعد أن يصله خطاب من )ديالوج(، 
 امرأة مجهولة تطلب لماءه:

מה נשתנה האשה הזאת משאר הנשים? ומה ימריצה בהסתירה את שמה אחרי כי בוא " 

תבוא לראותני פנים בפנים?" 
(:0)

 

 "ماذا تختلؾ هذه المرأة عن بالي النساء؟ وما الذي يدفعها لتخفي اسمها
 رؼم أنها سوؾ تؤتي لممابلتي وجهاً لوجه."

لنه يحادث نفسه متسابالً في حوار داخلي نظراً لفضوله وحيرته ورؼبته في 
 العثور عل  لجابة شافية عن أسبلته.

ونجد السإال ذاته يطرح نفسه مرة أخرى في حوار متبادل بينه وبين هذه 
بب اللماء يجيبها عن سإالها السيدة التي جاءت لل  بيته، وفي تعجل منه لمعرفة س

 ويطرح عليها سإاله مباشرة:
כי אתה הוא האיש המוציא והמביא את עסקי קהלת  -פתחה את פיה -הנה הגידו לי " 

 היהודים אשר בזה . הכן הוא הדבר?

אמת הגידו לך. ובמה יתרצה עבדך אל גברתו ?"  -
(:5)
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لجالية اليهودية هنا " فتحت فاها ولالت: لمد أخبروني أنن المدبر ألمور ا
 أحماً هذا األمر؟ 

 بالحك أخبرون . وماذا يستطيع عبدن أن يفعل لسيدته؟" -
ً عل  الحدث حيث تخبر البطلة الكاتب بؤن  يفتح لنا الحوار في المصة بابا
أمها اليهودية التي لم تدفن في مدافن اليهود تريد أن تجد من يصلي عليها في المعبد 

ب الكاتب متسابالً لذا ما كان هذا األمر لد حدث عن لصد أم صالة الماديش، فيتعج
 عن ؼير لصد، فتجيبه البطلة لابلة:

 (6:עלי לספר לך את תולדות חיי ... וידעת אם ברצון או באונס נעשה הדבר.")" 

" عليَّ أن ألص علين تاريخ حياتي ... وستعرؾ لن كان هذا األمر لد تم 
 عن لصد أو عن ؼير لصد."

لنا من خالل الحوار رحمة األم بابنتها، وحفظها لسرها طوال  ويتجل 
سنوات حياتها، لذ نصحتها بالحفاظ عل  السر لبل موتها، فمد عرفت األم في حياتها 
مكان ابنها الذي هجر بيت األسرة، ولكن لماءها به كان مستحيالً حت  ال ينكشؾ أمر 

مام الناس مسيحية وزوجة لرجل ابنتها وينفضح انتماإها لل  اليهودية رؼم أنها أ
مسيحي، فمد جعلت األم مصلحة االبنة في الممدمة وآثرتها عل  رؼبتها الشخصية 

 في رإية ابنها، ولذا بالبطل يمول متعجباً بعد أن عرؾ بعلمها بمكان أخيها:
 -אבל אחרי כל אלה האם עתה חוב קדוש להודיעו כי מתה אמו למען יתפלל בעדה " 

 ים .התמלטו מפי מל

ענתה באנחה חרישית אחי האבוד אובד הוא לנו אף כי מצאנוהו ... כי  -אל נא אדוני  -

-אמי לפני מתה יעצתני ובקשתני לבלי אתודע לאחי ולבלי אציג כף רגלי על בית

מרכולתו." 
(:7)

 

ولكن أليس بعد كل هذا يصبح اآلن واجباً ممدساً أن تخبريه بؤن أمه لد  -" 
 انطلمت الكلمات من فمي.  -لها ماتت كي يصلي من أج

أجابت بتنهدة صامتة: كال من فضلن سيدي ... ألن أمي لبل موتها  -
 نصحتني وطلبت مني أال أتعرؾ عل  أخي وأال أطؤ ورشته بمدمي."

تتكشؾ من خالل هذا الحوار مدى الشفمة التي مألت للب األم تجاه ابنتها، 
ها، فلم تعدو لليه لتطوله بذراعيها، وجعلت لدرجة أنها تجاهلت شؽفها وحنينها لل  ابن

العمل هو المهيمن عل  تصرفاتها لتحمي مستمبل ابنتها كيال تتسبب في فضيحتها، 
ولد ُوظؾ الحوار بذلن لتحميك هدؾ المصة الذي ظهر منذ عنوانها )شفمة أم( فإن 

لل   شفمة األم ورحمتها وحفظها لسر ابنتها رؼم ارتداد االبنة عن اليهودية وصل
ألص  حد، لذ كان عل  حساب حنينها لل  ابنها الذي ُرمز به لل  الشريعة، كما 

 سيتضح تفصيالً من خالل حديثنا عن الرمز في المصة.  

 الرمز: -4
يفسر أحد النماد الرمز علي أنه المدرة علي لثارة مشاعرنا ، فيمول : "عندما 

مزا ، أما لذا فمدت هذه المدرة ، تحتفظ كلمة ما بمدرتها علي لثارتنا فهي ال تزال ر
  (65)فإنها تتدهور وتصبح مجرد لشارة."
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وعن أهمية الرمز في التعبير الوالعي يمول أحد النماد : " المصة الجميلة 
يجب أن تبدو والعا ، حياة حميمية تتحرن حولنا ... وأن تكون للي جانب ذلن موحية 

ن تبم  في مجال الخيال ، متأللبة ، ، تجعلنا نفكر ، مهما كانت والعية وموجزة وأ
تفتح الباب واسعا وعريضا أمام ذكاء المارئ ... ومع الخيال العالي والرالي تبلػ 
المصة مرتبة الرمز ، وترتدي ما هو رمزي ، والرمز يتطلب مشاعر مكثفة ، وبناء 

اها ، راليا للتجارب اإلنسانية ، وتخطيطا تتجدد معه التجربة بكل عممها ، وبؤوسع مد
في كل مرة يعرض فيها الرمز ،وعندما تصبح المصة رمزية في وضوح ، تتجاوز 
أن تكون مجرد متعة أو تسلية أو ؼطاء للوالع ، لنما تصبح في هذه الحالة تجسيما 

 ( 66)للوالع نفسه . "
 يرسم لنا الكاتب من خالل لصته لوحة رمزية ثالثية األبعاد:

 البعد األول:
رمز بها الكاتب لل  الشريعة اليهودية الهاجرة هو الشخصية التي ي

والمهجورة، التي كانت عاراً عل  أصحابها فؽضبوا عليها وأبعدوها وابتعدوا عنها 
دون أدن  محاولة لاللتراب منها، وهي تبتعد حت  لن سولت لهم أنفسهم من حين لل  

ه لبل حين الدنو منها، وهذه الشخصية هي شخصية االبن الذي ؼضب عليه والد
موته، فرحل عن البيت دون رجعة، هذا االبن الذي لم يتحمل نفور أبيه منه وهجر 
البيت تاركاً وراءه أباه المريض وأمه وأخته، ففي لحدى الفمرات يتجل  ؼضب األب 

 عل  ابنه:
ברגע זעמו פרץ חוק וירם ידו בבנו ואחי לא יכול לשאת את  החרפה הזאת ... ויעזוב "

דתו וילך לו אל ארץ אחרת." את ביתו ואת מול
(:; )

  

" في لحظة تخط  ؼضبه الحدود ورفع يده عل  ابنه، ولم يستطع أخي أن  
 يتحمل هذه اإلهانة ... فهجر بيته ووطنه وذهب لل  أرض أخرى."

 وباءت محاوالت البحث عنه من لبل األب بالفشل:
ב את נדחו ולא שלוש שנים עדר אבי האומלל בכל כוחו למצוא בנו האבוד ולהשי" 

עלתה בידו." 
(:< )

 

" طوال ثالث سنوات حاول أبي  البابس بكل لوته أن يجد ابنه المفمود، وأن 
 يعيد من نبذه، ولكنه لم يفلح."

 البعد الثانً:
يتمثل في شخصية االبنة المرتدة عن اليهودية، هذه المرأة التي ؼيرت      

ه عار عليها وعل  أوالدها أن يكونوا دينها لل  المسيحية، عن اعتماد راسخ منها أن
يهوداً، وهو الرمز الذي يُبرز مدى جناية الشريعة عل  اليهود، فهي تورثهم الشماء 
واإلحساس بالدونية، وعندما عرفت االبنة أن تنفيذها لوصية أمها بؤن تدفن في ممابر 

ها من اليهود سوؾ يجر عليها مشكالت جمة منها أن ينفضح سرها ويعرؾ الجميع أن
 أصل يهودي أصابها الهلع، وها هي تمول: 

מי ימוד את שבר ביתי ואסון ילדי לו נודעו כי מזרע היהודים המה ! ועל כן כל ימינו " 
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היינו עמלים להסתיר הדבר וביחס האל נשאר הדבר כמוס וחתום ולא נודע לאיש." 
(:=)

 

وا أنهم من " من يُصلح الكسر في بيتي ويمحو المصيبة لدى أوالدي لو علم
نسل اليهود! ولذلن كنا نجتهد طوال الولت إلخفاء األمر وبفضل من هللا ظل األمر 

 خافياً ومستوراً وال يعرفه أحد."
ورؼم أن البطلة لم تدفن أمها في ممابر اليهود، لال أنها لم تدخر جهداً في 

صالة عل  تنفيذ وصيتها، وتجعل أحد "حزاني" المعبد يتلون عليها صالة الماديش )ال
أرواح الموت (، وهذا اإلصرار والجهد المبذول يشوبه الملك من الفضيحة التي 
وصفتها في الفمرة السابمة بالمصيبة، وهذه المصيبة هي االنتماء لل  اليهودية، 

 ونجدها تمرر تنفيذ هذه الوصية رؼم ما يواجهها من صعاب:
אחדים אחרי הקברה נתתי נשבעתי לאמי ואקימה לשמור פקודתה האחרונה . ימים " 

סוף -את לבי לחפש ולתור אחרי היהודים בעיר הזאת . קשה עלי הדבר כקריעת ים

ואפחד תמיד כל היום פן יגלה על ידי זה סודי." 
(;0 )

 

" ألسمت ألمي وسؤعمد لتنفيذ وصيتها األخيرة، بعد عدة أيام من دفنها 
المدينة، كان األمر صعباً عمدت العزم عل  البحث والتجوال وراء اليهود في هذه 

 عليَّ كمعجزة شك البحر، وكنت أخش  دابماً أن ينكشؾ عن طريك ذلن سري."
ونجدها تخالؾ وصية أمها التي أمرتها أال تتصل بؤخيها كي ال ينفضح 

 أمرها:
אני אבקש לי תחבולה להודע לאחי כי הלא עצמי ובשרי הוא ואין לי זולתו."" 

(;5)
   

كي أخبر أخي، أليس هو من لحمي ودمي وليس لي  " سوؾ أجد لي طريمة
 ؼيره."

وهذه العبارة بها داللة عل  تعلمها بؤخيها الذي يرمز لل  الشريعة، وكؤن 
هذا االرتداد عن الشريعة اليهودية لل  المسيحية نابع من الشريعة اليهودية نفسها 

كاتب ال يلومها وال التي هجرت أصحابها لبل أن يهجروها ولم تعد بالفابدة عليهم، فال
يعتبر ما فعلته من باب الردة أو ضعؾ اإليمان، فها هي تصؾ هذا األخ الممثل 

 الرمزي للشريعة بؤنه لحمها ودمها الذي ليس لها ؼيره عل  وجه األرض.

 البعد الثالث:
يتمثل في شخصية األم التي ترمز لل  هإالء الذين يدركون مدى الخلل 

لشريعة اليهودية، وينادون باإلصالح المابم عل  أساس والمصور والهوان في جسد ا
لرساء دعابم المودة والرحمة، فهي لم تلم ابنتها عل  تؽيير دينها عالنية، لكنها دعتها 
لل  االستمسان بهذا الدين في داخل للبها أمالً منها في التؽيير واإلصالح، بل 

تجرأ عل  البوح به خوفاً  وحملت هي اليهودية في للبها دون أن تذيع هذا السر أو
منها عل  سمعة ابنتها، ولذلن يصفها الكاتب وكؤنها الجندي الشجاع الذي يموت في 

 المعركة، وهو يحمل علم بالده في يده، ويؽطي به وجهه:
בטנה . לא נטשה מידה את דגלה עליה -עד נשימתה האחרונה לא שכחה מרחם בת" 

בור במלחמה." אהבה . ככה יגלום פניו בדגלו וימות הג
(;6 )

 

" حت  لفظت أنفاسها األخيرة لم تنس رحمتها بابنتها، ولم تلك من يدها 



(5102يونية  -ابريل ) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 رىام سيد عطية  

 

    324 

 علمها رحمها هللا . هكذا يموت البطل في المعركة وعلمه يؽطي وجهه."
لن هذا العلم كما اعتمد هو هذا الشعار اإلصالحي الذي تمثله هذه المرأة 

تمسن بنمطية الشريعة وجمودها، ولكنها الشفوق التي أرادت الخير بابنتها، ولم تس
 في الولت نفسه لم تنس دينها وشريعتها وحملت في للبها األمل في التؽيير.

ً متعمداً من الكاتب بين الشريعة في صورة االبن  نجد في النهاية ربطا
واالصالحيين في صورة األم، حيث يمرأ االبن عل  أمه في المعبد لداس اليتيم، 

 راً عل  لبرها، والكاتب يصفه لحظة لراءة الحزان للمداس بموله:ويبكيها بكاء م
בהעלות החזן ומשורריו את זכרון האשה ... הרכין ראשו וזלגו עיניו דמעות ... אחר " 

התפלה עמד על פני הבימה ויקרא קדיש יתום בלחש." 
(;7 )

 

ناه " لحظة لعالء الحزان ومساعدوه لذكرى المرأة ... خفض رأسه واؼرورلت عي
 بالدموع ... وبعد الصالة ولؾ أمام المنبر، ولرأ لداس اليتيم بصوت خفيض."

ً لُصد به التنبيه  ً رمزيا هذا الربط بين الشريعة والرؼبة في اإلصالح ربطا
عل  حاجة هذه الشريعة لل  لجراء اإلصالحات التي تصحح مسارها، هذه 

تبكيها كالميت العزيز، وتؤس  االصالحات التي انهال عليها التراب، وولفت الشريعة 
 عليها كما يؤس  اإلنسان عل  أمل بعيد المنال صعب التحميك.           

 المكان والزمان وداللتهما: -5
يرتبط عنصر الزمان بعنصر المكان، فتواجد اإلنسان في مكان بعينه، 
يرتبط بالضرورة بزمان بعينه، ولكن المكان هو عنصر مدرن بالعمل والحواس، 

ينما الزمان عنصر التدركه حواسنا، بينما يدركه عملنا، ونحتفظ به داخل وعينا، ب
فتسجل العمول تواريخ وسنوات، ارتبطت بؤحداث وأماكن، ورمزت لل  حوادث ذات 

 .(74)دالالت
والمكان الذي ُسردت فيه أحداث المصة مكان ثابت، هو منزل األديب، ولعل 

لوية عل  مدى سرية الحكاية المروية، ومدى هذا المكان الثابت يحمل لنا داللة 
خطورة المولؾ الذي يتكشؾ بين أربعة جدران لؽرفة المنزل الذي تحكي فيه البطلة 
لصتها، وبين جدران هذا المنزل تُروى الحكاية التي تدور أحداثها في أكثر من مكان 

ث روايتها في بولندا وفرنسا، وبالتالي تتعدد األزمنة، والراوية تذكر خالل أحدا
م تول  نابليون الحكم في فرنسا وأطاح 1852تاريخ كل حادثة بالسنين، ففي عام 

م أوكل والدها 1853، وفي شتاء (75)بماعدة الحكم ذات الشعبية وعل  رأسهم والدها
م طفك األب يطوؾ في 1857، وفي عام (76)ألخيها تولي أمور عمله لمرضه الشديد

 (77)الوحيد الذي هجر بيته. أرجاء المعمورة يبحث عن ابنه 
لعل ذكر البطلة لزمن ولوع بعض األحداث بتفصيل السنوات يعد داللة 
واضحة عل  لوة تؤثير هذه األحداث فيها، فهي فترات مصيرية في حياتها ال ينمحي 
ذكرها أبداً، وال تؽادر ذاكرة البطلة، فال شن أن تنحية أبيها عن عمله، وكذا تدهور 



 ن اليهودية في المص العبري الحديثاالرتداد ع
 

 324 (5102 يونية –ابريل ) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

ذلن رحيل أخيها ورحلة البحث عنه كلها أمور ال يمكن أن تنساها صحته، ومن بعد 
البطلة وهي محفورة بذاكرتها، رمزت لل  رحلتها في الحياة التي أدت بها لل  

 (.78)االرتداد عن يهوديتها

 توظٌف الحبكة والحدث المروي:    -6
هنان عاللة لوية تربط بين الحبكة والحدث، فالحبكة وليدة الحدث، وهي 

مثل تمخضاً للحدث حت  لمة التؤزم، وهي العمدة كما يطلك عليها البعض نظراً ألنها ت
مشكلة تستعصي عل  الحل، وال تجد الشخصية منها فكاكاً، وربما تسير ناحية الحل 
في نهاية المصة، وتكمن أهميتها فيما تحدثه من تشويك لدى المارئ، حيث يصل 

والرؼبة في الوصول لل  نتيجة، وكلما زادت المارئ لل  التوق النشوان للمتابعة، 
 حدة التشويك كلما زادت أهمية الحبكة وتؤثيرها.   

ال شن أن هذه المصة المصيرة التي كتبها جوردون ال ينبؽي أن تعامل تمنياً 
 ، وذلن لسببين أساسيين:(79)وفنياً بمعايير المصة المصيرة في العصر الذي كتبت فيه

 األول:
ى التجارب األول  لكتابة المصة المصيرة في األدب العبري أن هذه هي لحد

الحديث في تاريخ سابك عل  لحياء اللؽة العبرية، فكان من الطبيعي أال تكون عل  
المستوى نفسه من التطور ومواكبة العصر لذا ما لورنت بؽيرها من المصص 

لمصص العبرية المصيرة في العصر الحديث، بل لذا ما لورنت أيضاً بمثيالتها من ا
المصيرة التي كتبت في المرحلة المعاصرة من األدب العبري، وبعد أن تمرس 
األدباء عل  النطك بالعبرية والكتابة بها، ولعل هذا ما يبرر الكثير من األخطاء 

 اللؽوية لديه.

 الثانً:
لن يهودا ليؾ جوردون هو شاعر في األساس، ولد نمت موهبته وتؤكدت 

اربه في كتابة المصة المصيرة تجارب محدودة للؽاية، ربما حاول كناظم للشعر، وتج
 من خاللها أن يطرق كل مجاالت األدب ليعبر عن فكره الذي يحاول أن يروج له.

لذا نجد حبكة المصة حبكة ضعيفة تتمثل في انكشاؾ سر الحكاية المروية 
كل من األم  عل  لسان بطلتها التي هي بطلة المصة، هذا السر المتمثل في تؽيير

ً ولن كانتا تبميان عليه في داخلهما طي الكتمان، األمر الذي  واالبنة لدينهما ظاهريا
اضطر االبنة لل  دفن أمها في مدافن المسيحيين حت  ال ينكشؾ األمر بعد موتها، 
وتتجل  المشكلة الربيسة في ضرورة تنفيذ االبنة لوصية أمها بالصالة عليها في 

االبنة تخش  أن ينكشؾ أمرها لذا نفذت هذه الوصية، ولكنها المعبد اليهودي، و
 مجبرة عل  التنفيذ، ويتضح ذلن من خالل هذه الفمرة:

סוף -נשבעתי לאמי ואקימה לשמור פקודתה האחרונה ... קשה עלי הדבר כקריעת ים" 

ואפחד תמיד כל היום פן יגלה על ידי זה סודי." 
(<0 )
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ً عليَّ " ألسمت ألمي وسؤعمد لتنفيذ وص يتها األخيرة، كان األمر صعبا
 كمعجزة شك البحر، وكنت أخش  دابماً أن ينكشؾ من وراء ذلن سري."

ولذا كانت الحبكة هي عظام المصة كما يطلك عليها بعض النماد، لال أنه 
ً بالحياة،  باعترافهم كذلن ال تكفي العظام وحدها لتنتج لنا هيكالً متكامالً نابضا

ن يكون لها عضالت ودم وطالة للحركة، تتمثل في صراع مستعر فالعظام ينبؽي أ
، وهنا تكمن نماط الضعؾ في حبكة جوردون المصصية، فال  (81) أو توتر أو خالؾ

تتولد حبكته من صراع، بل هي مجرد للك مبالػ فيه من لبل البطلة، سرعان ما 
، فالمسؤلة لم تكن يتحول لل  راحة واطمبنان، لذ تُحل الحبكة وتتسارع نهاية المصة

بالصعوبة التي تخيلتها البطلة، حيث يحفظ المابم عل  أمور الجالية اليهودية سرها، 
ويلطؾ بحالها، ويخبرها بتكلفة لراءة الماديش عل  أرواح الموت ، كما يتكفل هو 

 بهذا األمر، وها هو يطمبنها بموله:
לום ! אלהים עד אמרתי בהחזיקי ידי בה. לכי לש -הרגעי והשקיטי גברתי " 

בנינו."
(50)

 

" وللت لها وأنا أمسن بها: اطمبني وتماسكي يا سيدتي، لذهبي في سالم، 
 وهللا شاهد علينا."

 ثم تؤتي هذه الفمرة لتإكد عل  تحمك وصية األم:
הכנסת קדיש יתום. ונרשם בספר הזכרונות -כמחרת היום ההוא החלו להתפלל בבית" 

היא ואיזה היא עד היום ."שם האשה ... ואיש לא ידע מי 
 (52)

  

" وفي ؼد ذلن اليوم بدأوا يتلون في المعبد صالة الماديش، وسجل اسم 
 السيدة في كتاب الذكريات ... ولم يعلم أحد من هي وأي امرأة تكون حت  هذا اليوم."
أما عن األحداث فهي أحداث رتيبة تنسجها حكاية واحدة تُروى عل  لسان 

ثم يرويها الكاتب للمراء عل  لسان البطل الذي استمع لليها من  البطلة لبطل المصة،
البطلة وكله آذان صاؼية، فهي ليست لصة لصيرة بالمعن  المفهوم _ كما ذكرنا 

 آنفاً_ بل هي حكاية مروية عل  لسان األبطال.
والراوي األساسي لألحداث هو الكاتب نفسه الذي يطلك عليه الراوي 

 يروي لنا األحداث منذ البداية فنمرأ: ، فهو الذي (84)العليم
על ידי אחד הרצים המוליכים אגרות בקרב העיר קבלתי מכתב קטן כתוב בלשון " 

צרפת." 
(<9)

 

" عن طريك أحد المتجولين الذين يسلمون رسابل في وسط المدينة استلمت 
 خطاب صؽير مكتوب باللؽة الفرنسية." 

وعن ذلن يمول أحد النماد: "لن هذا الراوي ألحداث المصة هو راوي ثمة، 
الراوي الثمة كثير جداً في المصص والروايات، وهو ألدم بكثير من الراوي ؼير 

 (86)الثمة، والمصاص يستخدم وسابل كثيرة لتخييل الثمة في هذا الراوي." 
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ومن وسابل تخييل الثمة في راوي المصة التي بين أيدينا، أوالً أنه الرجل 
ة مسبولية الجالية اليهودية، ويحل مشكالتها، وينظر في الذي يحمل عل  عاتم

 أمورها، وهذا هو الذي جعل البطلة تعرفه وتلجؤ لليه:
כי אתה הוא האיש המוציא והמביא את עסקי קהלת  -פתחה את פיה -הנה הגידו לי " 

היהודים אשר בזה וא. "
(<;)

 

 اليهودية هنا" " فتحت فاها ولالت: لمد اخبروني أنن المدبر ألمور الجالية
 ثانياً: أن كلمته مسموعة في المعبد اليهودي، فالبطلة تسؤله:  

 הכנסת תחת ידך ? הוסיפה לשאול.  -גם בית  -" 

גם שמה דברי נשמעים." 
(<<) 

 استطردت تسؤل: هل المعبد اليهودي أيضاً تحت تصرفن ؟  -" 
 كلماتي مسموعة هنان أيضاً."  -
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 ثالثا: النتائج:
حمك البحث _كما أظن_ الهدؾ المرجو منه، من خالل التؤكيد عل  عدد من   

 األمور:
أن المصة العبرية المصيرة بمضامينها ذات األهمية كانت لها بداياتها  -1

وارهاصاتها منذ عصر الهسكاال، وظهر هذا بجالء من خالل عرض لمابمة النتاج 
ؼم كونه شاعراً متميزاً، فمد رأى األدبي لجوردون، الذي خاض ؼمار كتابة المصة ر

عدد من الباحثين أن المصة لم تظهر لال مع لطاللة عصر اإلحياء الصهيوني، لال 
أنها لد بدأت بالفعل في مرحلة سابمة عل  اإلحياء الصهيوني، بيد أن هذه المصة 
المبكرة لم تصل لل  درجة معينة من النضج الفني الذي نجده في ؼيرها من 

 ؤخرة.المصص المت
أن االرتداد عن اليهودية  لد تم التعبير عنه بالفعل منذ البدايات األول  لألدب  -2

العبري الحديث، األمر الذي يمثل تؤصيالً لهذه المضية، كما يلمي الضوء عل  كون 
 االرتداد عن اليهودية موضوعاً له وجوده وتؤثيره عل  أرض الوالع.

رتداد عن اليهودية من خالل عرض ألحد التناول األدبي المعاصر لمضية اال -3
النماذج النثرية التي كتبها بالص، وكذا تناول هذه المضية في أعمال عجنون يإكدان 
عل  أن هذه المضية لد تم التعبير عنها بموة في المص العبري الحديث من رواية 

 .ولصة، كما تإكد عل  استمرارية هذا التناول عبر مراحل األدب العبري الحديث
تعبير جوردون الوالعي عن لصور الشريعة وحاجتها لل  اإلصالح، هو تعبير  -4

المحرض أكثر منه تعبير المصلح، وفي هذا ربط واضح بين أسلوبه النثري 
وشاعريته، لذ تمول لحدى الباحثات رابطة بين كتابة المصة ونظم الشعر: "لن أنا 

 للمشكلة، بل يكفيه تسجيل الماص تمترب من أنا الشاعر، فكالهما ال يطرح حالً 
( ولد سجل جوردون بالفعل العاللة الوثيمة بين 89العاللة بين الذات والموضوع." )

ً وفي  ذاته تلن الرافضة للجمود الديني والداعية لإلصالح، وبين والع يراه مإلما
 حاجة لل  التؽيير.

تخط لوحة الصورة الرمزية لشخوص المصة الذين استعملهم الكاتب كإشارات  -5
رمزية متعددة األبعاد، وتعكس ألوانها عل  اختالفها ما أراد الكاتب التعبير عنه وما 

 لصده من وراء صياؼته المصصية.
انتماد يهودا ليؾ جوردون للشريعة اليهودية لل  الدرجة التي ال يلوم فيها من  -6

ر استيعاباً لما يرتد عن عميدته الدينية من أبطال لصصه من اليهود، وهذا يجعله أكث
في العميدة اليهودية البعيدة عن صحيح العميدة من خلل، وكذا أكثر لنصافاً من ؼيره 
من األدباء الؽارلين في أوهام الدين ومعتمداته، وأوهام االرتباط بمبادئ اليهودية 
وأفكارها في العهد المديم، التي هي جذور الصهيونية وؼذابها الروحي، وهي 

خذها الصهاينة ريشة يعزفون بها عل  أوتار الملوب ليحمموا أملهم في الذريعة التي يت
 للامة لسرابيل. 
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 الهوامش:
م(: يعد ييودا ليف جوردون أحد أبرز 6=>5<  75>5יהודה לב גורדון( )( )ييودا ليف جوردون 0) 

ة في شعراء العبرية في عصر اليسكاال الممقب بشاعر اليسكاال األعظم، وصاحب المقولة الشيير 
نسانا خارجو(،  إحدى قصائده التي اتخذت بعد ذلك شعارًا لحركة اليسكاال )كن ييوديا في بيتك وا 
كان مولده في فيمنا ابنًا بكرًا لوالديو ، وتمقى تعميمًا دينيًا تقميديًا في الحيدر والمدراش، كما تعمم 

والفرنسية واإليطالية واأللمانية الروسية في سن الرابعة عشر عامًا، واتقن في سن متأخرة اإلنجميزية 
م ، وقد أتاح لو عممو في التدريس التنقل بين  0425إلى جانب الروسية، عمل في التدريس منذ عام 

العديد من المدن، أكثر من قراءة كتب الشعر ونظمو، وُعني جوردون في قصائده بداية بالنقد 
ىمجيد( التي اشترك في تحريرىا המגיד ) االجتماعي السياسي، ونشر بواكير نتاجو األدبي في مجمة

بإمضاء دان جبرائيل، كما ترجم أشعارًا عن لغات عديدة. لممزيد حول ييودا ليف جوردون: أحمد عبد 
المطيف حماد : ييودا ليف جوردون حياتو. عصره. شعره، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة 

 تطور نظم التعميم عند الييود راجع: عين شمس، كمية اآلداب، وحول اليسكاال وعالقتيا ب
• Schoenberg, Shira: The Haskalah, jews virtual library, 2012 . 

• Seltzer, Robert. Jewish People, Jewish Thought. New York: 

Macmillan Publishing Co., 1980  . 

(5)The World Book Encyclopedia. "Haskalah". Vol9 , 1988 Edition. 

שני ימים ולילה אחד قصة عناوينيا كالتالي:  03( تشتمل قائمة النتاج القصصي لجوردون عمى 4)

 -العظام النخرة העצמות היבשות  -يومان وليمة واحدة في دار الضيافة בבית מלון אורחים 
ולא  -االنطالقةקפיצת הדרך  -المجنونהמעורב בדעת  -سعادة يتبعيا أسىאחרית שמחה תוגה 

מלך טפש  -كالىما صالحשניהם כאחד טובים  -قدم عجلכף רגל עגל  -بال ترىيبזקה ביד ח

תודה  -من أجل زوج نعالבעבור נעלים  -ريفمي بائعة الزبدרבלה מוכרת החמאה  -ميمخ األخرق

شفقة أم רחמת אם  -مرتفعات ومنخفضاتמעלות ומורדות  -الشكر بعد األوانהבאה לאחר זמן 
  )القصة موضوع البحث(.

רבינוביץ , ישעיה< הסיפורת העברית מחפשת גיבור, כיוונים בהתפתחותה האמנותית של ( 3)

 . 50... עם' ;:=5גן , -הסיפורת העברית המודרנית, הוצאת אגודת הסופרים בישראל, רמת
( بعد أن صنع بنو إسرائيل عجاًل من ذىب يعبدونو من دون هللا، وذلك بعد أن آمنوا بموسى، 2)

و من أرض مصر نقرأ في سفر الخروج: "موسى قال لمشعب قد أخطأتم خطية عظيمة، وخرجوا مع
( ونجد في السفر نفسو تأكيدًا عمى 51 -45فأصعد اآلن إلى الرب لعمي أكفر خطيتكم.")الخروج 

عقوبة القتل لممرتد: "اقتموا كل واحد أخاه وكل واحد صاحبو وكل واحد قريبو، ففعل بنو الوي حسب 
 (.54 -45)الخروج قول موسى."

وفي سفر التثنية ترد كذلك إشارات إلى عقوبة القتل والحرق لممرتد: "إذا أغراك سرًا أخوك ابن أمك أو 
ابنك أو ابنتك أو امرأة حضنك أو صاحبك الذي مثل نفسك قائاًل: نذىب ونعبد آلية أخرى لم تعرفيا 

و البعيدين عنك من أقصاء األرض إلى أنت وال آباؤك من آلية الشعوب الذين حولك القريبين منك أ
أقصائيا، فال ترض منو وال تسمع لو وال تشفق عينك عميو وال ترق لو وال تستره، بل قتاًل تقتمو." 

( ، وفي السفر نفسو نجد عقوبة القتل والحرق لمدينة كاممة كفرت باهلل بعد إيمانيا: 4:4 -04)التثنية 
سيف، وتحرميا بكل ما فييا مع بيائميا بحد السيف، وتجمع "فضربًا تضرب سكان تمك المدينة بحد ال
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: 02 -04كل أمتعتيا إلى وسط ساحتيا، وتحرق بالنار المدينة وكل أمتعتيا كاممة لمرب." )التثنية 
04  .) 
( لممزيد حول ىذا الموضوع راجع: المسيري ، عبد الوىاب: موسوعة الييود والييودية والصييونية، 4)

يد، االرتداد )خاصة التنصر(، المجمد الخامس، الجزء الثالث، الباب الثالث، دار نموذج تفسيري جد
 .0444الشروق القاىرة، 

كاتب ييودي ولد في جاليسيا الشرقية، (< 0;=5< >>>5ש. י עגנון )(  شموئيل يوسف عجنون 4)
ير اإلطالع، وقد ذاعت كان أبوه حاخامًا يعمل بالتجارة، وتمقى عجنون تعميمًا دينيًا تقميديًا، وكان كث

، ويتميز أسموبو بالرمزية الشديدة ...  0444شيرتو بعد حصولو عمى جائزة نوبل في األدب في عام 
لممزيد حول عجنون واالتجاىات األدبية لنقد أعمالو: البحراوي، إبراىيم: الثنائية الدينية فى أدب 

 .0442عجنون،  دراسة نقدية تطبيقية، جامعة عين شمس، القاىرة، 
* البحراوي، إبراىيم: االتجاىات التفسيرية ألدب عجنون،  دراسة نقدية فى مناىج التفسير، مؤسسة 

 .0444الدعوة اإلسالمية الصحفية، القاىرة، 
עת -אלפר ,מתוקה< יסודות עגנוניים ביצירה המוקדמת )בדמי ימיה( מעמקים ,כתב( 4)

 . 57<  5... עם'  6050 - 6 - 50, 70לספרות, גיליון מס' 
אביב וירושלים,  -עגנון, ש"י< "בדמי ימיה" בתוך< על כפות המנעול, הוצאת שוקן ,תל( 4)

 .9... עם' 6:=5
ىو أديب ييودي إسرائيمي معاصر، ولكن مولده < ...(<  70=5שמעון בלס )( شمعون بالص 01)

يبًا، كما درس ، شارك ىناك في األنشطة األدبية بوصفو أد 0441كان في مدينة بغداد في عام 
الصحافة ومكنتو دراستو الصحفية مع توافر الصحف من نشر بواكير إنتاجو األدبي، كما نشر العديد 
من المقاالت في الصحف العراقية بالمغة العربية بطبيعة الحال، وتعمم في مدارس االليانس التي درس 

مع موجة اليجرة  0420عام  بيا أغمب أبناء الطائفة الييودية في العراق، ىاجر إلى فمسطين في
عمى قانون يقضي بالسماح لكل  0421الجماعية لييود العراق، حيث صدق البرلمان العراقي في عام 

 بشرط التنازل عن الجنسية العراقية وعن ممتمكاتيم كافة . -إن أرادوا –ييود العراق باليجرة 
 .  ;:עם" ...  0440،ירושלים ،הוצאת זמורה ביתן ،בלס , שמעון < והוא אחר ( 00)
 . 5... עם"  6==5,  68 -67ג'ל  ;;שירן , ויקי < והוא אחר , עיתון ( 05)
( راوي ، أحمد كامل: توظيف األدب العبري لقضية اعتناق الييودي اإلسالم من خالل رواية 04)
،  44وصار شخصًا آخر( لألديب شمعون بالس ، مجمة الدراسات الشرقية ، العدد והוא אחר )

 .    454... ص  5114
 .    454( المرجع السابق ... ص 03)
 .  454( المرجع السابق ... ص 02)
עחמיה , לב ציון < המרות דת והתאסלמות בימי הביניים . מה בין יהודים לנוצרים, פעמים (04)

 .     >... עם"   0==5, חורף  86גל' 
األدب العبري لقضية اعتناق الييودي  (  لممزيد حول ىذا الموضوع: راوي، أحمد كامل: توظيف04)

 . 440:  454اإلسالم ... ص 
  – > – 75ראה < עלון , קציעה < מתברר שיכולנו לבחור גם אחרת אילו רצינו . הארץ , ( 04)
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 . 7... עם"    6009
 . >... עם"  5==5 – 9 – ;5זך , נתן < לבנות את גן עדן על האדמה , הארץ , 

 .   69... עם"  5==5 – 9 -7אק אינה מחזירה אהבה , ידיעות אחרונות , יחיל וקס , מרים < עיר
 .   ;9, :9בלס , שמעון < והוא אחר ... עם" (  04)
 .  9;שם ... עם" (  51)
(  راجع: عطية،  رىام سيد: االغتراب والتجوال في الرواية عند شمعون بالص. دراسة تحميمية 50)

 . 524،541... ص  5114، جامعة القاىرة، كمية اآلداب، نقدية، رسالة دكتوراة غير منشورة
אקדמות י"ב < "יחסה של ספרות ההשכלה העברית ליהדות" (  لممزيد حول ىذا الموضوع : 55)

 . 567–555עמ'  6006יוני 
אביב, תשכ"ה,  -המשך או מהפכה?שוקן< ירושלים ותל –קורצוייל ,ברוך<ספרותנו החדשה 

 . >6, 57-עמ' 
...  7;>5תל אביב  -הוצאת דביר  -ון , יהודה < כל כתבי יהודה לב גורדון . פרוזה גורד( 54)

 .==עם' 
 .==שם ... עם' ( 53)
 .==שם ... עם' ( 52)
 .==שם ... עם' ( 54)
 .==שם ... עם' ( 54)
( بو طيب، عبد العاطي: العتبات النقدية بين الوعي النظري والمقاربة النقدية، جريدة العمم 54)
 .           4... ص  5110إبريل 54مغربية، )الممحق الثقافي(، السبت ال
*Bernad, Valette: Esthetique Du Roman Moderne, Ed Nothan, Ed   

 Paris, 1993, P. 147. 

 .505גורדון , יהודה < כל כתבי יהודה לב גורדון . פרוזה ... עם' ( 54)
 .505שם ... עם' ( 41)
 .506שם... עם' ( 40)
 . 506שם ... עם' ( 45)
(  لممزيد حول ىذا الموضوع حنفي، حسن: االغتراب الديني عند فيورباخ، مجمة عالم الفكر، 44)

 . 44:  30... ص  0444المجمد العاشر، العدد األول، الكويت، إبريل. مايو . يونية 
طباعة والنشر والتوزيع، (  النعيمي ، أحمد نوري: الييود والدولة العثمانية، مؤسسة الرسالة لم43)

 . 04،  04... ص  0444بيروت، الطبعة الثانية، 
لممزيد حول ىذا الموضوع راجع : أبو خضرة، زين العابدين محمود: تاريخ األدب العبري الحديث، 

 .44:  42... ص  5111دار الثقافة لمنشر، القاىرة، 
 .500... עם'  גורדון , יהודה < כל כתבי יהודה לב גורדון . פרוזה(  42)
כץ ,יעקב <מסורת ומשבר. החברה היהודית במוצאי ימי הביניים, מוסד ביאליק< (  44)

 . 9-700>6, עמ' >8=5ירושלים, 
מנדלסון ,משה< כתבים קטנים בענייני יהודים ויהדות, בתרגום ש'הרברג, מסדה< רמת גן 

 .>66, עמ' ;8=5
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 Moses Mendelssohn, Briefwechsel 1761-1785, Gesamelte Schreiften, Band 

20,2, Friedrich Frommann, Günther Holzberg: Stuttgart-Cannstatt 1994, s. 

423. 

שוחט,עזריאל< עם חילופי תקופות<ראשית ההשכלה ביהדות גרמניה, מוסד ביאליק< ( 44)

 . 557, עמ' 0:=5ירושלים, 
 .555עמ'  6006הדות" יוני אקדמות י"ב < "יחסה של ספרות ההשכלה העברית לי(  44)
 .                  500גורדון , יהודה < כל כתבי יהודה לב גורדון . פרוזה ... עם' (  44) 
 . 500גורדון , יהודה < כל כתבי יהודה לב גורדון ... עם' ( 31)
, א . הגולה , הוצאת הקיבוץ המאוחד , 0>=5<  0>>5שקד, גרשון< הסיפורת העברית (  30)

 9< 5... עם'  ;;=5ירושלים   כתר,
.                                                                                                        543... ص  0444( فضل، صالح: نظرية البنائية في النقد األدبي، دار الشروق، القاىرة، 35)
 .                    ==גורדון . פרוזה ... עם' גורדון , יהודה < כל כתבי יהודה לב (  34)
 .                                                                               ==שם ... עם' ( 33) 
( مكي، الطاىر أحمد: القصة القصيرة ... دراسة ومختارات ، دار المعارف ، الطبعة السادسة، 32)

 .                                                         44... ص 0445القاىرة، 
 .  500. ==גורדון , יהודה < כל כתבי יהודה לב גורדון . פרוזה ... עם' (  34)
 ( صالة القاديش: الصالة عمى أرواح الموتى.34)
                                                                     .            500גורדון , יהודה < כל כתבי יהודה לב גורדון . פרוזה ... עם' (  34)

 .                                                                                 500(  שם ... עם' =8)
 .    500שם ... עם' (  21)
 .   500שם ... עם' (  20) 
صية والحدث: محمود حسن، زين العابدين: قضايا المجتمع ( لممزيد حول العالقة بين الشخ25)

 .545اإلسرائيمي في القصة العبرية، القاىرة، د.ت ... ص 
 .                                                                                  5:אבן ,יוסף< מלון מונחי הסיםורת ,ירושלים ... עם' 

.                                                                                       ==ה < כל כתבי יהודה לב גורדון . פרוזה ... עם' גורדון , יהוד(  24)

 .                                                                                  ==(  שם ... עם' 98)

 .   500(  שם ... עם' 99)

 . 500(  שם ... עם' :9)

 .     500(  שם ... עם' ;9) 

 . 500(  שם ... עם' >9) 
 .                                                                               544( محمود حسن، زين العابدين: قضايا المجتمع اإلسرائيمي في القصة العبرية ... ص 24)
.                                                                                         ==, יהודה < כל כתבי יהודה לב גורדון . פרוזה ... עם' גורדון (  41)

 .                                                                       ==(  שם ... עם' 5:)

 .                                                                                 500(  שם ... עם' 6:)  
 .                                                                                 506שם ... עם' (  44)
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 . 506שם ... עם' (  43)
 . 414األدبي ... ص  ( صالح فضل . دكتور : نظرية البنائية في النقد42)
 .                                                                              44،  44( الطاىر أحمد مكي .دكتور : القصة القصيرة )دراسة ومختارات( ... ص 44)
                                                                  .               506גורדון , יהודה < כל כתבי יהודה לב גורדון . פרוזה ... עם' (  44)

 .                                                                                 506(  שם ... עם' >:)
                   .                                                                  506שם ... עם' (  44)

 .                                                                                 506(  שם ... עם' 0;) 
 .                                                                                 506שם ... עם' (  40)
                                                                         .         506שם ... עם' (  45)
 .                                                                                 500שם ... עם' (  44)
ة،الحوار ( لممزيد عن ارتباط الزمان بالمكان: أيوب، محمد: الزمان والمكان في القصة القصير 43)

، الضبع، مصطفى: استراتيجية المكان، الييئة المصرية العامة 5112/ 0/ 4، 0144المتمدن، العدد 
 .41 -24... ص 0444لقصور الثقافة، القاىرة، 

 .500גורדון , יהודה < כל כתבי יהודה לב גורדון . פרוזה ... עם' ( 42)
                                                      .                             500שם ... עם' (  44)

 .500(  שם ... עם' ;;) 
( لممزيد حول دالالت الزمن: زايد، عبد الصمد: مفيوم الزمن ودالالتو،الدار العربية لمكتاب، 44)

 . 0444تونس،
ליב ציטרון ,שמואל< יוצרי הספרות העברית החדשה< ( لممزيد حول ىذا الموضوع 44)

דותיהם, יצירותיהם, סגנונם, וערך פעול ,י"לג בתור מספר ,הוצאת ש. שרברק וילנה, תול

 בלי תאריך .
 .506גורדון , יהודה < כל כתבי יהודה לב גורדון . פרוזה ... עם' (  41)
، ترجمة: 0444( كونراد، بام: الحبكة عظام القصة،مجمة الكاتب األمريكية، عدد شير يناير، 40)

 نازك ضمرة.
 .507גורדון , יהודה < כל כתבי יהודה לב גורדון . פרוזה ... עם' (  45)
 . 507שם ... עם' (  44)
(  لممزيد حول ىذا الموضوع انظر: الكردي، عبد الرحيم: الراوي والنص القصصي ، دار النشر 43)

 .0444لمجامعات، 
 .==גורדון , יהודה < כל כתבי יהודה לב גורדון . פרוזה ... עם' (  42)
 .43(  الكردي، عبد الرحيم: الراوي والنص القصصي ... ص 44)
 .==גורדון , יהודה < כל כתבי יהודה לב גורדון . פרוזה ... עם' (  44)
 . ==שם ... עם' (  44)
. 534(  إبراىيم، نبيمة: فن القص بين النظرية والتطبيق، مكتبة غريب، القاىرة، د.ت، ص ... 44)

بين الذات والموضوع: الوائمي، كريم: المواقف النقدية. قراءة في نقد القصة  ولممزيد حول العالقة
 .0444القصيرة، مصر العربية لمنشر والتوزيع، القاىرة، 
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 المصادر والمراجع العربٌة:

 أوال : الكتب:
 .لبراهيم، نبيلة: فن المص بين النظرية والتطبيك، مكتبة ؼريب، الماهرة، د.ت 
 دين محمود: تاريخ األدب العبري الحديث، دار الثمافة للنشر، أبو خضرة، زين العاب

 . 2000الماهرة، 
  البحراوي، لبراهيم: الثنابية الدينية ف  أدب عجنون،  دراسة نمدية تطبيمية، جامعة عين

 .1995شمس، الماهرة، 
 تفسير، ـــــــــــــــــــــــ: االتجاهات التفسيرية ألدب عجنون،  دراسة نمدية ف  مناهج ال

 .1998مإسسة الدعوة اإلسالمية الصحفية ، الماهرة، 
  ،الضبع، مصطف : استراتيجية المكان، الهيبة المصرية العامة لمصور الثمافة، الماهرة

1998. 
  ،1996الكردي، عبد الرحيم: الراوي والنص المصصي ، دار النشر للجامعات. 
 صهيونية، نموذج تفسيري جديد، المسيري، عبد الوهاب: موسوعة اليهود واليهودية وال

االرتداد )خاصة التنصر(، المجلد الخامس، الجزء الثالث، الباب الثالث، دار الشروق 
 .1999الماهرة، 

  الوابلي، كريم: الموالؾ النمدية. لراءة في نمد المصة المصيرة، مصر العربية للنشر
 .1999والتوزيع، الماهرة، 

 لة العثمانية، مإسسة الرسالة للطباعة والنشر النعيمي، أحمد نوري: اليهود والدو
 . 1998والتوزيع، بيروت، الطبعة الثانية، 

 ،1998زايد، عبد الصمد: مفهوم الزمن ودالالته،الدار العربية للكتاب، تونس. 
  ،1998فضل، صالح: نظرية البنابية في النمد األدبي، دار الشروق، الماهرة . 
 دراسة ومختارات ، دار المعارؾ ، الطبعة  مكي، الطاهر أحمد: المصة المصيرة ...

 .1992السادسة، الماهرة، 

 ثانٌا : الرسائل الجامعٌة:
  حماد، أحمد عبد اللطيؾ: يهودا ليؾ جوردون حياته. عصره. شعره، رسالة ماجستير

 ؼير منشورة، جامعة عين شمس، كلية اآلداب ، لسم اللؽة العبرية وآدابها.
 اب والتجوال في الرواية عند شمعون بالص. دراسة تحليلية عطية، رهام سيد: االؼتر

، لسم اللؽات  2008نمدية، رسالة دكتوراة ؼير منشورة، جامعة الماهرة، كلية اآلداب، 
 الشرلية وآدابها.

 ثالثا : المقاالت:
  9، 1073أيوب، دمحم: "الزمان والمكان في المصة المصيرة"،الحوار المتمدن، العدد /

1 /2005. 
  طيب، عبد العاطي: "العتبات النمدية بين الوعي النظري والمماربة النمدية"، جريدة بو

 2001لبريل 28العلم المؽربية، )الملحك الثمافي(، السبت 
  حنفي، حسن: "االؼتراب الديني عند فيورباخ"، مجلة عالم الفكر، المجلد العاشر، العدد

 . 1979األول، الكويت، لبريل. مايو . يونية 
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 أحمد كامل: " توظيؾ األدب العبري لمضية اعتناق اليهودي اإلسالم من خالل راوي ،
ً آخر( لألديب شمعون بالص" ، مجلة الدراسات והוא אחר رواية ) وصار شخصا

 .  2007،  39الشرلية، العدد 
  ،1996كونراد، بام: "الحبكة عظام المصة"،مجلة الكاتب األمريكية، عدد شهر يناير ،

 مرة.ترجمة: نازن ض

 المصادر والمراجع العبرٌة:

 أوال : المصادر:
  ,5==5בלס , שמעון < והוא אחר ,הוצאת זמורה ביתן ,ירושלים . 

 7;>5אביב -גורדון , יהודה < כל כתבי יהודה לב גורדון . פרוזה , הוצאת דביר ,תל . 

 אביב וירושלים-עגנון, ש"י<"בדמי ימיה" בתוך< על כפות המנעול, הוצאת שוקן, תל ,

5=:6. 

 ثانٌا : المراجع:
  6006אקדמות י"ב < "יחסה של ספרות ההשכלה העברית ליהדות" יוני . 

  אביב,  -המשך או מהפכה?שוקן< ירושלים ותל –קורצוייל, ברוך< ספרותנו החדשה

 תשכ"ה.

  ,כץ,יעקב <מסורת ומשבר< החברה היהודית במוצאי ימי הביניים, מוסד ביאליק< ירושלים

5=8<. 

 רון ,שמואל< יוצרי הספרות העברית החדשה< תולדותיהם, יצירותיהם, סגנונם, ליב ציט

 וערך פעולתם,י"לג בתור מספר ,הוצאת ש. שרברק וילנה , בלי תאריך .

 גן -מנדלסון ,משה<כתבים קטנים בענייני יהודים ויהדות, בתרגום ש.הרברג ,מסדה< רמת

5=8;. 

 לה ביהדות גרמניה, מוסד ביאליק< שוחט, עזריאל, עם חילופי תקופות<ראשית ההשכ

 .0:=5ירושלים, 

  רבינוביץ , ישעיה< הסיפורת העברית מחפשת גיבור, כיוונים בהתפתחותה האמנותית של

 . ;:=5גן , -הסיפורת העברית המודרנית, הוצאת אגודת הסופרים בישראל, רמת

  המאוחד , , א . הגולה , הוצאת הקיבוץ 0>=5<  0>>5שקד, גרשון< הסיפורת העברית

 .;;=5כתר , ירושלים 

 ثالثا : المقاالت:
 עת -אלפר ,מתוקה< יסודות עגנוניים ביצירה המוקדמת )בדמי ימיה( מעמקים ,כתב

 . 6050 - 6 - 50, 70לספרות, גיליון מס' 

  , 5==5 – 9 – ;5זך , נתן < לבנות את גן עדן על האדמה , הארץ. 

 5==5, 9 -7ה , ידיעות אחרונות , יחיל וקס , מרים < עיראק אינה מחזירה אהב. 

  , עחמיה , לב ציון < המרות דת והתאסלמות בימי הביניים . מה בין יהודים לנוצרים

 .0==5, חורף 86פעמים גל' 

  , 6009  – > – 75עלון , קציעה < מתברר שיכולנו לבחור גם אחרת אילו רצינו . הארץ  
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  6==5,  68 -67ג'ל  ;;שירן , ויקי < והוא אחר , עיתון. 
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