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השיר "אבנים" של המשורר יעקב בסר

אני כותב אבנים
ומגדף את עצמי
כאילו היו לי
בנים
בין ילדי האבנים
אני כותב אבנים
ונושך את ידי
שקמה נגדי
וירדה על ראשו
של ילדי
היורים המכים
חושבים משום מה
שהמוות חסר מגן
טעות בידם ,טעות איומה
המוות איננו אבן איננו אדמה
מוות הוא פשוט
מוות ,שיש בו הרבה עוצמה
בעיקר לטווחים ארוכים
המכים
חושבים משום מה
שהמוות
יגרום לנו למות
אם גבה כל כך לבבכם
אז תירו בנו ,אבל
אל תראו אותנו


﴿﴾٢٩٢
חסר מגן
האבן היא שתגן עלינו
והמוות – נשקנו המאיים
ילדי מתים
שפתם יפה .שכלם טוב
וזכרונם חכם
ככה זה
בכל העולם ,גם פה
וגם שם
מי ששפתו רובה
מדבר לא יפה
לרובה קנה ולוע
במקום לשון בפה
ילדים שמתו
לא ימותו ,לא ינצחום
לעולם ,אין בהם מורא
מנוחתם חסרת פשרה
הם הנשק של עצמם
עכשיו נישאר בשקט  ,נושמים
בשקט עד כמה שניתן  ,לא נשמיע


ﺃﻨﺎ ﺃﻜﺘﺏ ﺤﺠﺎﺭﺓ
ﻭﺃﺴﺏ ﻨﻔﺴﻰ
ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻋﻨﺩﻯ
ﺃﻁﻔﺎل
ﺒﻴﻥ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ
ﺃﻨﺎ ﺃﻜﺘﺏ ﺤﺠﺎﺭﺓ
ﻭﺃﻋﺽ ﻴﺩﻯ
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ﺍﻟﺘﻰ ﺜﺎﺭﺕ ﻀﺩﻯ
ﻭﻫﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ
ﻭﻟﺩﻯ
ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻁﻠﻘﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻴﻀﺭﺒﻭﻥ
ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﻟﺴﺒﺏ ﻤﺎ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻴﻤﻨﻌﻪ
ﺃﻨﻬﻡ ﻤﺨﻁﺌﻭﻥ  ،ﺨﻁﺄ ﻓﻅﻴﻌﺎ
ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻟﻴﺱ ﺤﺠﺭﺍ ﻭﻟﻴﺱ ﺃﺭﻀﺎ
ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺒﺴﻴﻁ
ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻴﻪ ﻗﻭﺓ ﻫﺎﺌﻠﺔ
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻀﺭﺒﻭﻥ
ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﻟﺴﺒﺏ ﻤﺎ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﺴﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﺇﺫﺍ ﻗﺴﺕ ﻗﻠﻭﺒﻜﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ
ﻓﺄﻁﻠﻘﻭﺍ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻴﻨﺎ  ،ﻟﻜﻥ
ﻻﺘﻌﺘﺒﺭﻭﻨﺎ
ﻻﺤﻭل ﻟﻨﺎ ﻭﻻ ﻗﻭﺓ
ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﺴﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﺎ
ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ ﺴﻼﺤﻨﺎ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻬﺩﺩ
ﻴﻤﻭﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﻭﻟﻐﺘﻬﻡ ﺠﻤﻴﻠﺔ  ،ﻭﻋﻘﻭﻟﻬﻡ ﻭﺍﻋﻴﺔ
ﺫﺍﻜﺭﺘﻬﻡ ﻭﺍﻋﻴﺔ
ﻫﻜﺫﺍ
ﻓﻰ ﻜل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  ،ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻫﻨﺎ
ﺃﻡ ﻫﻨﺎﻙ
ﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻐﺘﻪ ﺍﻟﺒﻨﺩﻗﻴﺔ
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ﻓﻜﻼﻤﻪ ﻟﻴﺱ ﺠﻤﻴﻼ
ﻓﻠﻠﺒﻨﺩﻗﻴﺔ ﻤﺎﺴﻭﺭﺓ ﻭﻓﻭﻫﺔ
ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻡ
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﺎﺘﻭﺍ
ﻟﻥ ﻴﻤﻭﺘﻭﺍ  ،ﻭﻟﻥ ﻴﻬﺯﻤﻭﺍ
ﻻﺨﻭﻑ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﺒﺩﺍ
ﻭﺭﺍﺤﺘﻬﻡ ﻻﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻬﻭﺍﺩﺓ
ﻭﻫﻡ ﺴﻼﺡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ
ﺍﻵﻥ ﻨﻅل ﻨﺘﻨﻔﺱ ﺒﻬﺩﻭﺀ
ﺒﻬﺩﻭﺀ ﻭﺒﻘﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ  ،ﻻﻨﺼﺩﺭ ﺼﻭﺘﹰﺎ

********************
התיאטרון הקאמרי מעלה בימים אלה את המחזה החדש של חנוך לווין
"המתלבט" .כמו המחזות הקודמים של לוין ,גם המחזה הזה מדבר על
מצבו של האדם .חנוך לווין שהוא ,לדעת רבים ,ממיטב המחזאים של
ישראל כיום ,מצליח הפעם לתאר גם את הכאב של הדמויות במחזה.
אולי שהוא עצמו התבגר ,ויש בו יותר סלחנות לחולשות של בני אדם.
כבר במחזה הקודם שלו "מלאכת החיים" ,היה טון של כאב וסלחנות,
שלא היו במחזות הקודמים שכתב .הוא מציג בדרך כלל את גיבורי
המחזות שלו כקריקטורות .כיוון שהוא גם הבימאי ,הוא מצליח להציג
אותן בבגדים ,באיפור ,בתסרוקות ובתנועות המוכרים לנו מעולם
הקומיקס .ועם כל זאת ,ברור שלפנינו אנשים אמיתיים :וכאן גדולתו
של לווין .
המתלבט הוא בחור לא מושך במיוחד ,בן שלושים ושבע ,שאימו
היהודיה לוחצת עליו להתחתן .אך ההתלבטות שלו היא בין רווקה
שמנה ולא יפה ,שגם כסף אין לה ,לבין רווקה שמצבה הכלכלי טוב ,
אך מכוערת.
ישנה גם רווקה יהודיה מגרמניה ,שכפי שאומרת אימו" -חצי גרמניה
שלה" ,והגיבור מקווה ,לאחר שהוא פוגש בה ,שגם החצי השני יהיה
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שלה.
הדבר שהופך את ההתלבטות של הגיבור לעלובה הוא הנסיונות שהוא
עושה כדי לא להפסיד בשום מקום .על רווח אין מה לדבר ,הוא כבר
מזמן ויתר על כך  .כך הוא קופץ מן האחת אל השנייה ,כאשר הוא יודע
שתוך כמה דקות ימצא פגם גם באישה היפה ביותר.
הגיבור מכיר את עצמו ,כפי שגיבוריו של חנוך לוין בדרך כלל נוהגים,
והם משתפים את הקהל במחשבות שלהם .מחשבות שאנשים בדרך
כלל חושבים לעצמם – לוין נותן לגיבורים שלו לומר בקול רם על
הבימה  ,וגם כאן הכוח של מחזותיו.
בבימוי ,בתלבושת ובתפאורה יש דמיון ויצירתיות רבים כל ֿכך ,שרק
לעתים רחוקות רואים כמוהם על הבימות בישראל.
 

התיאטרון הקאמרי
ﻴﻌﺭﺽ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ
מעלה בימים אלה את המחזה
כמו המחזות הקודמים של לוין ﻤﺜل ﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺕ ﻟﻴﻔﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻤﻥ ﺃﻓﻀل ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﻓﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ממיטב המחזאים של ישראל
לתאר גם את הכאב של הדמויות ﻭﺼﻑ ﺃﻟﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ
ﺘﺴﺎﻤﺢ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻰ
סלחנות לחולשות של בני אדם
ﻨﻐﻤﺔ ﺍﻷﻟﻡ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ
טון של כאב וסלחנות
ﻴﻌﺭﺽ ﺃﺒﻁﺎل ﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺘﻪ
מציג את גיבורי המחזות
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ ﺃﻴﻀﺎ
כיוון שהוא גם הבימאי
ﺍﻟﺘﻰ ﻨﻌﺭﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﻗﺼﺹ ﺍﻷﻁﻔﺎل
המוכרים לנו מעולם הקומיקס
ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﻋﻅﻤﺔ ﻟﻴﻔﻴﻥ
וכאן גדולתו של לווין
ﺍﻟﺒﻁل ﻴﻌﺭﻑ ﻨﻔﺴﻪ
הגיבור מכיר את עצמו
משתפים את הקהל במחשבותם ﻴﺸﺭﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻰ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ
ﻟﻴﻔﻴﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﻷﺒﻁﺎﻟﻪ
לוין נותן לגיבורים שלו
 
 .١ﺠﻤﻠﺔ )מעלה מחזה( ﺘﻌﻨﻰ " ﻴﻌﺭﺽ ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ " .
 .٢ﻜﻠﻤﺔ )מחזה( ﺒﻤﻌﻨﻰ" ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ" ﺘﺠﻤﻊ ﺠﻤﻌﺎ ﺸﺎﺫﹰﺍ )מחזות ( "ﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺕ" .
ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻜﺎﻤﻴﺭﻯ )ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺠﻴﺏ(



﴿﴾٢٩٦
 .٣ﻜﻠﻤﺔ )מחזאי( ﺘﻌﻨﻰ "ﻜﺎﺘﺏ ﻤﺴﺭﺤﻰ  -ﻤﺅﻟﻑ ﻤﺴﺭﺤﻰ " .

 .٤ﻜﻠﻤﺔ )דמויות( ﺘﻌﻨﻰ "ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ" ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺕ .

 .٥ﻜﻠﻤﺔ )מוכרים( ﺘﻌﻨﻰ "ﻤﻌﺭﻭﻓﻴﻥ " ﻭﻫﻰ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﺴﻡ ﻤﻔﻌﻭل ﺠﻤﻊ ﻤﺫﻜﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﻌـل
ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﻤﺠﻬﻭل )הוכר( ﻭﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻡ ﻤﻨﻪ )הכיר( ﺒﻤﻌﻨﻰ "ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ" .

) .٦עורר
) .٧ספג ביקורת( ﺘﺘﺭﺠﻡ " ﺘﻌﺭﺽ ﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ " .
 .٨ﻤﺭﻜﺏ )נקטה במסע( ﻴﻌﻨﻰ " ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺤﻤﻠﺔ ".
 .٩ﺍﻟﻔﻌل )צמוד( ﻴﻌﻨﻰ " ﻤﻠﺘﺼﻕ – ﻤﺭﺒﻭﻁ  -ﻤﺭﺘﺒﻁ " ﻭﻤﺭﻜـﺏ )עבודה צמודה(
דאגה( ﺘﺘﺭﺠﻡ " ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠﻕ ".

ﻴﻌﻨﻰ " ﻋﻤل ﻤﺘﻭﺍﺼل " .

********************
 -3מנדלי מוכר ספרים ,כינויו הספרותי של שלום יעקב אברמוביץ'
) ,(1917-1835סופר עברי ויידי יליד בלרוס .נחשב גדול הסופרים
העברים של ספרות המעבר מן ההשכלה  -דרך חיבת ציון  -לתקופת
התחייה .ימי נעוריו עברו עליו בנדודים .למן  1858אפשר לחלק את
תולדות חייו לשלוש תקופות :תקופת ברדיצ'ב ) ,(1869-1858תקופת
ז'יטומיר ) (1881-1869ותקופת אודסה ) .(1917-1881בשל הפרעות
שהתחוללו ברוסיה ב 1905-עבר מנדלי מו"ס להתגורר בז'נווה )-1905
 .(1907בכל התקופות הנ"ל עסק בהוראה .באודסה גם עמד בראש
"חדר מתוקן" ,וקיבץ סביבו חוג של סופרים נודעים )ביאליק ,רבניצקי,
בן-ציון( ,שהושפעו ממנו השפעה רבה .בראשית דרכו הספרותית כתב
מאמרים בנושאי ההשכלה .מאמרו הראשון" ,מכתב על דבר החינוך",
נדפס ב"המגיד" ) (1857ונכלל בספרו הפובליציסטי "משפט שלום"
) .(1860מאמרים אחרים שכתב ,ובהם ביקורת על החינוך העברי,
פורסמו ב"המליץ" .במאמרו "לכו חזו מפעלות ה'" ,שפורסם ב
"המליץ" ) ,(1861כתב על הצורך בהקניית השכלה במדעי הטבע לבני
הנוער היהודי; לשם כך תרגם לעברית ועיבד את הספר "תולדות
הטבע" .ב 1867-החל להשתתף בעריכת "הצפירה" ולפרסם בכתב עת
זה יצירות פרי עטו .מנדלי מו"ס סבר שעל הספרות העברית להיות
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מעורבת בחיי היום-יום של היהודים ולהשפיע עליהם ,וגישתו זו באה
לידי ביטוי לא רק בפובליציסטיקה שלו אלא גם ברומנים ובסיפורים
שכתב .ספרו הראשון" ,למדו היטב" ) ;1862סיפור אהבה( נכלל
)בשינויי נוסח( ברומן "האבות והבנים" ) .(1868ב 1865-הוציא לאור
את ספרו הראשון ביידיש" ,דאס קליינע מענטשעלע" )"האיש הקטן"(,
ומאז כתב בעברית וביידיש .עד  1886הוסיף לפרסם רומנים ביידיש,
כדי להתקרב אל הקורא העממי שאינו יודע עברית .מחזהו הסטירי "די
טאקסע" ) - (1869העוסק במכס על הבשר ,שפגע בעניים  -עורר עליו
את זעמם של פרנסי ברדיצ'ב והוא נאלץ לעזוב את העיר .באותה עת
כתב מאמרים פובליציסטיים בעברית ,וב 1886-שב לכתוב סיפורים
בעברית ותרגם לעברית ספרים שכתב ביידיש )"בעמק הבכא"; "ספר
הקבצנים"( .באותה העת נקבע כינויו "מנדלי מוכר ספרים"  -דמותו
של רוכל עממי הסובב בעיירות ,המופיעה בסיפוריו בתור הדמות
המספרת ומשלבת בהם יסודות עממיים ויסודות של אירוניה .ב1900-
יצא לאור הקובץ "סיפורים" ,שבו תיאר את מצבם הכלכלי והחברתי
העגום של היהודים בתחום המושב ,את הרדיפות שהיו מנת חלקם ואת
הפרעות שפרעו בהם; הוא לא נקט בהם עמדה מפורשת בדבר הציונות,
וב"בימי הרעש" אף מתח ביקורת על ראשי "חיבת ציון" .את הרומנים
שכתב ביידיש הרחיב ועיבד מחדש בשפה העברית; כמו"כ פרסם רומן
אוטוביוגרפי" ,בימים ההם" )"חיי שלמה"( .כל כתביו בעברית יצאו
לאור ב 3-כרכים),(11/1909וכל כתביו ביידיש -ב 16-כרכים ).(3/1911
מספריו הידועים" :מסעות בנימין השלישי"" ,סוסתי" ו"פישקה
החיגר" .מנדלי מו"ס קבע את "נוסח" הסגנון העברי בפרוזה ,ובו כל
רובדי הלשון העברית לתקופותיה ואף תרומה משלו .הוא ביקש ליצור
סגנון הדומה ללשון הדיבור ,שיהיה בו כדי לשקף את הווי התקופה,
והיה הראשון שהביא את הווי העיירה היהודית ,על הטיפוסים
האופייניים לה ,לסיפורת העברית .בכתיבתו שילב ריאליזם וסאטירה
חברתית שמגמתה מוסרית ,אך לא נמנע גם מכתיבה אליגוריסטית.


﴿﴾٢٩٨
ביצירותיו יש שני קטבים :ביקורת חריפה על הפגמים שבחיי היהודים
באירופה מחד גיסא ,ושאיפה לתקנם וחמלה רבה כלפי העם האומלל
מאידך גיסא .הושפע מן הסופרים הרוסים גוגול וסלטיקוב ,מייסדי
אסכולת הסטירה הרוסית ,והשפעה זו באה לידי ביטוי בשמות הערים
שביצירותיו :בטלון ,כסלון וקבציאל .ב"מסעות בנימין השלישי" ניכרת
השפעת "דון קישוט" מאת סרוונטס .
 

כינויו הספרותי של
סופר עברי ויידי
חוג של סופרים נודעים
שהושפעו ממנו השפעה רבה
כתב מאמרים בנושאי ההשכלה
בספרו הפובליציסטי
עיבד את הספר
פרסם בכתב עת זה
יצירות פרי עטו
גישתו זו באה לידי ביטוי
הרומנים והסיפורים שכתב
שינויי נוסח
הוציא לאור את ספרו הראשון
כדי להתקרב אל הקורא העממי
מחזהו הסטירי
המופיעה בסיפוריו
בתור הדמות המספרת
משלבת בהם יסודות עממיים
יסודות של אירוניה
הרדיפות שהיו מנת חלקם
לא נקט בהם עמדה מפורשת
בדבר הציונות

ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻷﺩﺒﻰ ﻟـ

ﺃﺩﻴﺏ ﻴﻜﺘﺏ ﺒﺎﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻴﺩﻴﺵ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﻴﻥ
ﺘﺄﺜﺭﻭﺍ ﺒﻪ ﺘﺄﺜﺭﺍ ﺸﺩﻴﺩﺍ
ﻜﺘﺏ ﻤﻘﺎﻻﺕ ﻓﻰ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﺴﻜﻼﻩ
ﻓﻰ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺩﺏ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
ﺃﻋﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻨﺸﺭ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ
ﺃﻋﻤﺎل )ﺇﺒﺩﺍﻋﺎﺕ( ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺎﺠﻪ
ﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺘﺒﻬﺎ
ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ
ﻨﺸﺭ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻷﻭل
ﻟﻜﻰ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﻯﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻰ
ﻤﺴﺭﺤﻴﺘﻪ ﺍﻟﻬﺠﺎﺌﻴﺔ
ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻰ ﻗﺼﺼﻪ
ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻭﻴﺔ
ﺃﺩﺨل ﻓﻴﻬﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺸﻌﺒﻴﺔ )ﻋﺎﻤﻴﺔ(
ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺴﺨﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺒﻬﻡ
ـﺎ ﻭﺍﻀ ـﺤﺎ ﺇﺯﺍﺀ
ـﺎ ﻤﻭﻗﻔﹰـ
ـﺫ ﻓﻴﻬـ
ـﻡ ﻴﺘﺨـ
ﻟـ
ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ


﴿﴾٢٩٩
את הרומנים שכתב ביידיש
הרחיב ועיבד מחדש בשפה
העברית
ﻨﺸﺭ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ
פרסם רומן אוטוביוגרפי
כל כתביו בעברית יצאו לאור ב  3-ﻜل ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻪ ﺒﺎﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﺼـﺩﺭﺕ ﻓـﻰ ﺜﻼﺜـﺔ
ﻤﺠﻠﺩﺍﺕ
כרכים
ﺤﺩﺩ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﺒﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺜﺭ
קבע את "נוסח" הסגנון העברי
בפרוזה
ﻜل ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩ
כל רובדי הלשון העברית
ﻓﺘﺭﺍﺘﻬﺎ
לתקופותיה
ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻴﻤﺎﺜل ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
סגנון הדומה ללשון הדיבור
ﻋﻜﺱ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ) ﺍﻟﻌﺼﺭ (
שיקף את הווי התקופה
ﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﻤﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ
היה הראשון שהביא את הווי
העיירה היהודית
ﺒﻜل ﺃﻨﻤﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻬﺎ
על הטיפוסים האופייניים לה
ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻘﺼﺼﻰ ﺍﻟﻌﺒﺭﻯ
הסיפורת העברית
שילב ריאליזם וסאטירה חברתית ﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ
הכתיבה האליגוריסטית
ﺸﻔﻘﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺒﺎﺌﺱ
חמלה רבה כלפי העם האומלל
מייסדי אסכולת הסטירה הרוסית ﻤﺅﺴﺴﻭ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺴﻴﺔ
ﻨﻠﺤﻅ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺩﻭﻥ ﻜﻴﺸﻭﺕ
ניכרת השפעת "דון קישוט"
 
 .١ﻤﺭﻜﺏ )כינויו הספרותי( ﻴﻌﻨﻰ " ﺍﺴﻡ ﺃﺩﺒﻰ – ﻜﻨﻴﺔ ﺃﺩﺒﻴـﺔ "  ،ﻭﻜﺜﻴـﺭﺍ ﻤـﺎﻴﻁﻠﻕ
ﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺘﺒﻬـﺎ ﺒﻠﻐـﺔ
ﺍﻟﻴﻴﺩﻴﺵ ﻭﺃﻋﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ

ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺃﺴﻤﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻴﻭﻗﻌـﻭﺍ ﺒﻬـﺎ ﻤﻘـﺎﻻﺘﻬﻡ
ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ .

 .٢ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ )ספרות

ההשכלה( ﻫﻭ" ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻬﺴﻜﻼﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ"  ،ﻭ"ﺍﻟﻬﺴﻜﻼﻩ"

ﻫﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﻟﺤـﻭﺍﻟﻰ ﻤﺎﺌـﺔ ﻋـﺎﻡ ) ﻤـــﻥ – ١٧٨١
 ١٨٨١ﻡ (  ،ﻭﻫﻰ ﻓﻰ ﺍﻷﺩﺏ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺒﺭﻯ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ .

 .٣ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ

ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ )תקופת

התחייה( ﻫﻭ "ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﺤﻴﺎﺀ"  ،ﻭﻫﻰ ﻓﺘـﺭﺓ ﺍﻹﺤﻴـﺎﺀ

ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻴﻬـﻭﺩ ﻟﻠــﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟـﻰ

ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ  ،ﻭﺘﻤﺘﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ  ١٩٤٨ - ١٨٨١ﻡ .


﴿﴾٣٠٠
 .٤ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ )מו"ס( ﻴﻌﻨﻰ )מוכר
 .٥ﺠﻤﻠﺔ )ימי נעוריו עברו עליו( ﺘﺘﺭﺠﻡ " ﻗﻀﻰ ﺃﻴﺎﻡ ﺼﺒﺎﻩ " .
 .٦ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ )נ"ל( ﻴﻌﻨﻰ )נזכר לעיל( ﻭﺘﺭﺠﻤﺘﻪ "ﺴﺎﻟﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭـ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺒﻌﺎﻟﻴﻪ" .
 .٧ﺍﻟﻔﻌل )הושפעו ממנו( ﻴﻌﻨﻰ " ﺘﺄﺜﺭ ﺒﻪ" ﺃﻯ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺒﺤﺭﻑ ﺍﻟﻨﺴﺏ )מן( .
 .٨ﻤﺭﻜﺏ )פרי עטו( ﻴﻌﻨﻰ " ﺒﻘﻠﻤﻪ  -ﻤﻥ ﺘﺄﻟﻴﻔﻪ " .
 .٩ﻋﺒﺎﺭﺓ )באה לידי ביטוי( ﺘﺘﺭﺠﻡ "ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻪ" .
 .١٠ﻋﺒﺎﺭﺓ )עורר עליו את הזעם( ﺘﺘﺭﺠﻡ "ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻋﻠﻴﻪ" .
) .١١הדמות המספרת( ﺘﻌﻨﻰ "ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻭﻯ  -ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺹ" .
 .١٢ﻤﺭﻜﺏ )מנת חלקם( ﻴﻌﻨﻰ "ﻨﺼﻴﺒﻬﻡ  -ﻗﺴﻤﺘﻬﻡ  -ﻤﺼﻴﺭﻫﻡ" .
) .١٣תרומה משלו( ﺘﻌﻨﻰ "ﺇﺴﻬﺎﻤﻪ" .
 .١٤ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﻴﻥ )מחד גיסא  -מאידך גיסא( ﺘﻌﻨﻴﺎﻥ "ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ـ ﻭﻤـﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ
ספרים( ﻭﺘﺭﺠﻤﺘﻪ "ﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻜﺘﺏ" .

ﺃﺨﺭﻯ" .

ﺗﺪرﯾﺒﺎت – תרגילים
תרגם את הטקסטים הבאים לערבית :
* יזהר סמילנסקי ,כינויו הספרותי ס .יזהר )נולד  .(1916סופר עברי
יליד רחובות .בנו של הסופר משה סמילנסקי .עסק בחינוך נוער
ברחובות ובבן שמן ,לחם במלחמת  1948והיה חבר כנסת למן היווסדה
ועד  .1967היה פרופסור לחינוך וספרות באוניברסיטה העברית .קיבל
את פרס ישראל ) .(1959ביצירותיו המוקדמות ניכרת בעיקר השפעתו
של אורי ניסן גנסין ,וביצירותיו המאוחרות  -השפעתו של יוסף חיים
ברנר .בולט בהן מבנה של מונולוג פנימי המשוסע מדי פעם ע"י קטעי
עלילה ותיאורי נוף .סגנונו מצטיין בשליטה מוחלטת בעברית
המדוברת של ימינו ,בלא גלישה לשפה לא תקנית .בכל סיפוריו ניכרת
מעורבותו באווירת פלשתין ובנופיה .הסיפור הראשון שכתב הוא
"אפרים חוזר לאספסת" ) ;(1938אחריו פרסם את הקבצים "בפאתי
נגב" )" ,(1945החורשה בגבעה" ) (1947ו"שיירה של חצות" )- (1950
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על ימי המאבק קודם שהוקמה המדינה ועל מלחמת  .1948רוב גיבוריו
הם צעירים יהודים שחיו בפלשתין הנקרעים בין הרצון להצטרף לשאר
חבריהם לבין מצפונם ,המורה להם לנהוג שלא ככל השאר; הבולטים
שבהם הם גיבורי הסיפורים "השבוי" ) (1963ו"סיפור חירבת חיזעה"
) .(1949הגדולה והבשלה שביצירותיו ,הרומן "ימי צקלג" ) ,(1958היא
סיפורה של קבוצת חיילים מבודדים בנגב בשבוע אחד בשנת  .1948ס.
יזהר מתאר ברומן את הדילמות הרעיוניות-המוסריות שהחיילים
מתחבטים בהן .אמנם התיאורים הליריים של התהליכים המתחוללים
בנפש הגיבורים ושל הנוף סביבם מאיטים מאוד את קצב העלילה ,אך
הרומן נחשב אחת היצירות הטובות ובעלות ההשפעה בספרות
העברית .ב"סיפורי מישור" ) (1964הוא שב לימי הילדות והנעורים;
המישור מסמל בהם את הכמיהה לחירות ולמרחבים .מספריו האחרים:
"מקדמות" )" ,(1992צלהבים" )" ,(1993מלקומיה יפהפיה" ),(1998
"גילוי אליהו" ) .(1999פרסם גם קובצי סיפורים לילדים " -שישה
סיפורי קיץ" ) (1950ו"ברגליים יחפות" ) ,(1959ומחקרים ספרותיים -
"לקרוא סיפור" ) (1982ו"סיפור אינו" ). (1983
* אבי היקר כשתעמוד על קברי
זקן ועייף ומאוד ערירי
ותראה איך טומנים את גופי בעפר
ואתה עומד מעלי ,אבי
אל תעמוד אז גאה כל כך
ואל תזקוף את ראשך ,אבי
נשארנו עכשיו בשר מול בשר
וזהו הזמן לבכות  ,אבי
ואל תואמר שהקרבת קרבן
כי מי שהקריב הייתי אני
ואל תדבר עוד מלים גבוהות
כי אני כבר מאוד נמוך אבי


﴿﴾٣٠٢
אבי היקר כשתעמוד על קברי
זקן ועייף ומאוד ערירי
ותראה איך טומנים את גופי בעפר
בקש אז ממני סליחה אבי
********************
 -4נעום היה אחת הדמויות החשובות בשכונה שלנו בעיני הילדים
והמבוגרים גם יחד .הילדים אהבו אותו כי תמיד נלווה אליהם ואל
משחקיהם והשתתף בתעלוליהם .המבוגרים מצאו אותו מסתובב להם
תמיד בין הרגליים – בבית עם הנערות והזקנות.
נעום היה גדל ֿגוף ואם כי היה בן ארבע ֿעשרה דמו פניו לפני ילד
קטן .זרועו השמאלית היתה משותקת למחצה ,ואמת ידו זאת היתה
מונפת תמיד לעבר מותניו ,ידו נראתה כאילו היא תלויה בפרק ֿידו
כשאצבעותיה כפופות לעבר כף ֿהיד ומעוותות ,והיד כולה קטנה מיד
ימינו הבריאה .הוא לבש חלוק ששוליו גזורים ולא החליף אותו בחלוף
הימים והחודשים ,החלוק הגיע עד ברכיו וזכה מדי פעם בטלאי חדש.
נעום היה הולך וגורר את רגלו השמאלית שלא זכתה במרץ ובריאות
אחותה הימנית .הוא התנודד בעל כורחו ,אך עם זאת התקדם במהירות
מופלאה .אחד המשחקים החביבים עליו היה להזמיננו להתחרות בו
בריצה ,ולרוב היה מנצח.
הייתי בן שבע או שמונה כשהבחנתי בו לראשונה  ,או כשהחל
להתרועע אתי ועם חבריי .הוא הרבה לבוא לבית ֿהספר ולבקש מן
המורה ג'ריס ללמד אותו לקרוא לקול צחוק הנערים וצעקותיהם.
המורה היה מושיב אותו על כיסא ומסיח דעתו ממנו .כשקץ נעום
בישיבה היה קם ועומד ,ואז שבו הנערים וצחקו לו ,והוא היה יוצא לו
לשוטט בדרכים .בית ֿהספר היה קרוב לשוק ,וכשהלך לשם היה מוצא
אשה שנתנה לו לשאת את הסל שלה ובו ירקות שקנתה .כשהגיע
לביתה היתה נותנת לו חצי גרוש ומשהו לאכול.


﴿﴾٣٠٣
בקצה השכונה נמצא חוש דבדוב שהיו בו חדרים רבים  ,ובכל חדר גרה
משפחה שבה התערבבו יחד מבוגרים וצעירים ,נשים וילדים ,תרנגולות
וארנבות .משהלך נעום לאחת המשפחות הללו וסעד ליבו אצלה ,החל
משוטט ממשפחה אחת לחברתה – כאן לקח תינוקת על הידיים ,ושם
התקוטט עם ילד קטן ,הנשים היו צוחקות וגוערות בו "יללה ,נעום,
יללה שובב אחד ,זוז – אנחנו רוצות לעבוד!"
הן היו נרתעות מפניו ומשתופפות על שרפרפים נמוכים כדי לכבס
בגדים או להכין אוכל ...אך הוא לא היה מסתלק בקלות ,או שהסתלק
מדירה אחת ושב ונכנס לאחרת  .הילדים היו נאספים סביבו,
ואימותיהם היו משסות אותם בו בצחוק כדי שיאמרו לו ":יללה ,רקוד,
נעום ! יללה רקוד נעום!" .הם מחאו לו כפיים והוא היה רוקד כשהם
שרים":קם הדוב לרקוד  ,הרג לו שבע נפשות ...קם הדוב לרקוד"...
 

גם יחד
נלווה אליהם ואל משחקיהם
השתתף בתעלוליהם
מסתובב להם בין הרגליים
אם כי היה בן ארבע ֿעשרה
משותקת למחצה
ידו נראתה כאילו היא תלויה
בפרק ֿידו
אצבעותיה כפופות לעבר כף
ֿהיד ומעוותות
לבש חלוק ששוליו גזורים
לא החליף אותו בחלוף הימים
והחודשים
זכה מדי פעם בטלאי חדש
הוא התנודד בעל כורחו
להזמיננו להתחרות בו בריצה
כשהחל להתרועע אתי ועם חבריי

ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ

ﻴﺭﺍﻓﻘﻬﻡ ﻭﻴﻼﻋﺒﻬﻡ
ﺸﺎﺭﻙ ﻓﻰ ﻤﻘﺎﻟﺒﻬﻡ
ﻴﺘﺩﺤﺭﺝ ﺒﻴﻥ ﺃﺭﺠﻠﻬﻡ
ﻤﻊ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ  ١٤ﻋﺎﻤﺎ
ﺸﺒﻪ ﻤﺸﻠﻭﻟﺔ
ﺘﺒﺩﻭ ﻴﺩﻩ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﺒﻤﻌﺼﻤﻪ
ﺘﻨﺜﻨﻰ ﺃﺼﺎﺒﻌﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻜﻑ ﻤﺘﺸﻨﺠﺔ
ﺍﺭﺘﺩﻯ ﻤﻌﻁﻔﹰﺎ ﻤﻘﻠﻤﺎ
ﻟﻡ ﻴﺒﺩﻟﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺭ
ﻜﺎﻥ ﻴﺤﻅﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﻵﺨﺭ ﺒﺸﺎل ﺠﺩﻴﺩ
ﻜﺎﻥ ﻴﺘﺭﻨﺢ ﻤﻜﺭﻫﺎ
ﻴﺩﻋﻭﻨﺎ ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺘﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺒﺩﺃ ﻴﺨﺎﻟﻁﻨﻰ ﺃﻨﺎ ﻭﺭﻓﺎﻗﻰ


﴿﴾٣٠٤
לקול צחוק הנערים וצעקותיהם
ﻴﺼﺭﻑ ﻨﻅﺭﻩ ﻋﻨﺎ
מסיח דעתו ממנו
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻤل ﻤﻥ ﺠﻠﻭﺴﻪ
כשקץ בישיבה
ﻴﻘﺭﺃﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺕ
לקרוא לקול צחוק
ﺤﻭﺵ ﺩﺒﺩﻭﺏ
חוש דבדוב
ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻟﺩﻴﻬﺎ
סעד ליבו אצלה
משוטט ממשפחה אחת לחברתה ﻴﺘﺴﻜﻊ ﻤﻥ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ
ﻴﺎﻻ ﻴﺎﺸﻘﻰ
יללה שובב
ﻫﻥ ﻜﻥ ﻴﺨﺸﻴﻨﻪ
הן היו נרתעות מפניו
ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ
לא היה מסתלק בקלות
אימותיהם היו משסות אותם בו ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ ﻜﻥ ﻴﺤﺭﻀﻭﻫﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﺼﻔﻘﻭﺍ ﻟﻪ
מחאו לו כפיים
 
 .١ﺍﻟﻔﻌل )נלווה( ﻴﻌﻨﻰ " ﻴﺭﺍﻓﻕ "  ،ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺒﺤﺭﻑ ﺍﻟﻨﺴﺏ )אל(.
) .٢אם כי( ﺘﻌﻨﻰ" ﻤﻊ ﺃﻥ " .
 .٣ﻜﻠﻤﺔ )למחצה( ﺘﻌﻨﻰ "ﺸﺒﻪ " ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﻘﻭل )משותקת למחצה( ﻓﺈﻥ
ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺼﺒﻴﺔ ﻭﺼﺭﺍﺨﻬﻡ

ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ

"ﺸﺒﻪ ﻤﺸﻠﻭﻟﺔ" .

 .٤ﺍﻟﻔﻌل )נראה( ﻴﻌﻨﻰ "ﺒﺩﺍ"  ،ﻭﻫﻭ ﻓﻌل ﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﻤﺠﻬﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺜﻼﺜﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘل ﺍﻟـ ﻼﻡ
ﺒﺎﻟﻬﺎﺀ )ראה( ﺒﻤﻌﻨﻰ "ﺭﺃﻯ  -ﺸﺎﻫﺩ " .

 .٥ﺠﻤﻠﺔ )לא החליף אותו בחלוף
ﺍﻷﻴﺎﻡ"  ،ﻭﻨﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل )חלף( ﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻰ ﻭﺯﻨﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ )פעל( ﻭ )הפעיל(
הימים( ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ "ﻟﻡ ﻴﺒﺩﻟﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻗﺏ

ﻓﻰ ﺍﻷﻭل ﺒﻤﻌﻨﻰ "ﺫﻫﺏ"  ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﺒﻤﻌﻨﻰ "ﺒﺩل" .

 .٦ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ )הסיח
 .٧ﻜﻠﻤﺔ )חוש( ﻫﻰ ﻜﻠﻤﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ "ﺤﻭﺵ"  ،ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻜﻤﺎ ﻫﻰ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺘﻘﻊ ﻓﻰ ﺤﻰ ﻋﺭﺒﻰ  ،ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻌﺒﺭﻯ ﻟﻬﺎ ﻫﻭ )חצר( .
 .٨ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻜﻠﻤﺔ )יללה( "ﻴﻠﻼ"  ،ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻨﻰ "ﻫﻴﺎ ".
 .٩ﺍﻟﻔﻌل )נרתע( ﻴﻌﻨﻰ " ﻴﺨﺸﻰ" ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ) נפעל(  ،ﻭﻴﺘﻌﺩﻯ ﺒـ )מפני( .
********************
דעת( ﻴﻌﻨﻰ " ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ".



﴿﴾٣٠٥
 -5המלחמה הארורה הזאת
)מיומנו של חיל ישראלי שנפל במלחמת יום הכפורים(
ביג'ב בגולן
בודד
אני מתבונן בשלדים
של טנקים
מבותרים מפגזים
תהלוכת קברים שחורים
של גופות טריות
מלחמה ארורה ,ארורה
זה לא נראה בכלל כמלחמה בסרטים
המלחמה הזו
פה אין לנו הזדמנות לנפנף דגל
פצצות שורקות ,ברק על ראשינו
ואנו רצים הצדה
אחורה קדימה
אחדים נצלים
ואחרים לא נצלים
לא תמיד  ,לא כולם
אך כולם מקללים את
המלחמה הארורה הארורה
איני יכול לשנוא את הסורי
מן העבר השני
הנושא רובה צרפתי
והיורה טילי סם רוסיים
כי שנינו חילי צעצוע
של חנוונים ממולחים
הרוצים למכור והמוכרים אותנו


﴿﴾٣٠٦
חילי הצעצוע
במלחמה הארורה הארורה הזו
אלוהים שייגמר
תן לסיוט לחלוף
הקללה מפלט יחידי
שאני יכול לזחול לתוכו
כברחם אמי
במלחמה הארורה הארורה הזו

 

המלחמה הארורה הזו
מיומנו של חיל ישראלי
נפל במלחמת יום הכפורים
אני מתבונן בשלדים של טנקים
מבותרים מפגזים
תהלוכת קברים שחורים
פה אין לנו הזדמנות לנפנף דגל
פצצות שורקות
ואנו רצים הצדה ,אחורה קדימה
אחדים נצלים ואחרים לא נצלים
מן העבר השני
הנושא רובה צרפתי
כי שנינו חילי צעצוע
של חנוונים ממולחים
אלוהים שייגמר ,תן לסיוט לחלוף
הקללה מפלט יחידי
שאני יכול לזחול לתוכו
כברחם אמי



ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻠﻌﻴﻨﺔ
ﻤﻥ ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺠﻨﺩﻯ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻰ

ﺴﻘﻁ ﻓﻰ ﺤﺭﺏ ١٩٧٣
ﺃﻤﻌﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﺩﺒﺎﺒﺎﺕ
ﻤﺤﻁﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺫﺍﺌﻑ
ﺠﻨﺎﺯﺍﺕ ﺘﺘﺸﺢ ﺒﺎﻟﺴﻭﺍﺩ
ﻟﻴﺴﺕ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻓﺭﺼﺔ ﻫﻨﺎ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻷﻋﻼﻡ
ﺍﻟﻘﻨﺎﺒل ﺘﺩﻭﻯ
ﻭﻨﺤﻥ ﻨﺠﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﻟﺨﻠﻑ ﻭﺍﻷﻤﺎﻡ
ﺘﻡ ﺍﻨﻘﺎﺫ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﻟﻡ ﻴﻨﻘﺫ
ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﻤل ﺒﻨﺩﻗﻴﺔ ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ
ﻷﻥ ﻜﻼﻨﺎ ﺠﻨﻭﺩ ﺩﻤﻰ
ﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ ﻤﺤﺘﺭﻓﻴﻥ
ﻴﺎﺇﻟﻬﻰ ﻓﻠﻴﻨﺘﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺎﺒﻭﺱ  ،ﺍﺠﻌﻠﻪ ﻴﺨﺘﻔﻰ
ﺍﻟﻠﻌﻨﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﻠﺠﺄ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ
ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﻜﻨﻨﻰ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺇﻟﻴﻪ
ﻭﻜﺄﻨﻪ ﺭﺤﻡ ﺃﻤﻰ



﴿﴾٣٠٧
 
 .١ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻨﺜﺭ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﻀﻁﺭ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺤـﺩﺍﺙ
ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻰ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ  .ﻭﻓـﻰ ﺒﻌـﺽ
ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﺤﺘﻡ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺸﻁﺭﻯ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻰ ﻤﻌﺎ ﻜﻰ ﻴﻜﺘﻤل ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ .

 .٢ﺍﻟﻔﻌل )מתבונן( ﻫﻭ ﺍﺴﻡ ﻓﺎﻋل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل )התבונן( ﺒﻤﻌﻨﻰ" ﺃﻤﻌﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ " .

 .٣ﻤﺭﻜﺏ )תהלוכת קברים

שחורים( ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻩ "ﺠﻨﺎﺯﺍﺕ ﻤﺘﺸﺤﺔ ﺒﺎﻟﺴﻭﺍﺩ"  ،ﻭﺫﻟـﻙ

ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺘﺭﺠﻤﺘﻪ "ﺠﻨﺎﺯﺍﺕ ﺴﻭﺩﺍﺀ" .

 .٤ﺍﻟﻔﻌل )תן( ﻫﻭ ﻓﻌل ﺃﻤﺭﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺤﺭﻓﻰ "ﺍﻋﻁ"  ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻫﻨﺎ ﻴﺄﺘﻰ ﺒﻤﻌﻨـﻰ "ﺩﻉ"  ،ﻭﻫـﻭ
ﻟﻠﺭﺠﺎﺀ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﺀ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻸﻤﺭ .

 .٥ﻤﺭﻜﺏ )חילי

צעצוע( ﻴﻌﻨﻰ " ﺠﻨﻭﺩ ﺩﻤﻰ  -ﺠﻨﻭﺩ ﺃﻟﻌﺎﺏ "  ،ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻜـﺱ ﻤـﺩﻯ

ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ ﺒﺘﺩﻨﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺩﻯ ﺍﻟﻤﻬﺯﻭﻡ .

 .٦ﻤﺭﻜﺏ )מלחמת יום

הכפורים( ﻴﺘﺭﺠﻡ ﺤﺭﻓﻴﺎ " ﺤﺭﺏ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻐﻔـﺭﺍﻥ "  ،ﻭﻟﻜﻨﻨـﺎ

ﻨﺘﺭﺠﻤﻪ " ﺤﺭﺏ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ . " ١٩٧٣

********************
נתן אלתרמן ) ,(1910-1970משורר ,מחזאי ומתרגם ישראלי יליד
פולין; עלה לארץ ב ,1925-למד בגימנסיה הרצליה .ב 1929-נסע
ללמוד חקלאות בצרפת ,אך בשובו התמסר לכתיבה .התפרסם בזכות
שיריו על ענייני השעה ,שבהם בא לידי ביטוי הלך הרוחות ביישוב
העברי בשנות ה ,40-כמו גם בזכות היותו משורר מודרני ומתוחכם,
ממנהיגי האוונגארדים בספרות .בשנים  1934-1943פורסמו שירי
האקטואליה שלו ב"הארץ" ואח"כ ב"טור השביעי" של "דבר"; הוא
תקף בהם את שלטון המנדט הבריטי ותיאר את מאבק ה"הגנה"
והפלמ"ח לעלייה חופשית ולעצמאות .לאחר קום המדינה הוסיף
לכתוב על ענייני השעה בתחומי הפוליטיקה והחברה .את מקומו
בספרות העברית תפס בזכות שיריו הליריים .בראשית דרכו השתייך
לחבורת הסופרים "יחדיו" ,שבראשה עמד אברהם שלונסקי ,ופרסם
משיריו בכתב העת "טורים" ,ולאחר מכן נמנה עם מייסדי כתב העת
"מחברות לספרות" .לימים היה לדמות הדומיננטית בקרב משוררי
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"הדור החדש" .בשיריו ניכרת השפעתם של הסימבוליסטים הצרפתים
והרוסים .אלתרמן יצר בשיריו עולם מיוחד ובו שני מרכיבים :גן העדן
האבוד שלו ,שממנו הוגלה ושאליו הוא שואף לשוב ,והעיר המיתית,
העוינת ,המקדמת את פניו באסונות ובמוות .המיפגש בין שני העולמות
האלה ,המנוגדים זה לזה ,עולמות שיתאחדו לכדי שלמות שיש בה
שלווה רק ברגע המוות ,הוא מוטיב מרכזי בשיריו .שני העולמות באים
לידי ביטוי גם בשירי האהבה שלו ,שבהם האישה היא מיושביו של גן
העדן האבוד או מבנות העיר הנוראה ,או שילוב של מי שחיה בשני
העולמות .בכל שיריו יש הקפדה על מבנה הבית והשורה ,על המשקל
ועל החריזה .מספרי שיריו" :כוכבים בחוץ" )" ,(1938שמחת עניים"
)" ,(1941שירי מכות מצרים" )" ,(1944עיר היונה" )" ,(1957חגיגת
קיץ" ) .(1965לאחר מותו קובצו כל שיריו ב 4-כרכים .המחזות
שחיבר" :כנרת כנרת"" ,משפט פיתאגורס"" ,אסתר המלכה" ו"פונדק
הרוחות" .אלתרמן כתב גם לילדים )"ספר התיבה המזמרת"; .(1958
תרגם עשרות מחזות ,בהם מחזות משל שייקספיר ומולייר ,ושירי
ילדים .קיבל את פרס ישראל ב. 1958-
 

משורר ,מחזאי ומתרגם
התמסר לכתיבה
התפרסם בזכות שיריו על ענייני
השעה
שבהם בא לידי ביטוי הלך
הרוחות
בזכות היותו משורר מודרני
ממנהיגי האוונגארדים בספרות
פורסמו שירי האקטואליה שלו
את מקומו בספרות העברית תפס
בזכות שיריו הליריים
חבורת הסופרים "יחדיו"

ﺸﺎﻋﺭ ﻭﻜﺎﺘﺏ ﻤﺴﺭﺤﻰ ﻭﻤﺘﺭﺠﻡ
ﺘﻔﺭﻍ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ
ﺍﺸﺘﻬﺭ ﺒﻔﻀل ﺃﺸﻌﺎﺭﻩ ﻋﻥ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺒﻔﻀل ﻜﻭﻨﻪ ﺸﺎﻋﺭ ﻤﻌﺎﺼﺭ
ﻤﻥ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻷﺩﺏ
ﻨﺸﺭﺕ ﺃﺸﻌﺎﺭﻩ ﻋﻥ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
ﺍﺤﺘل ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻓـﻰ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺒـﺭﻯ ﺒﻔـﻀل
ﺃﺸﻌﺎﺭﻩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ
ﺠﻤﺎﻋﺔ "ﻴﺤﺩﺍﻑ" ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ


﴿﴾٣٠٩
נמנה עם מייסדי כתב העת
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﺒﻴﻥ ﺸـﻌﺭﺍﺀ "ﺍﻟﺠﻴـل
הדמות הדומיננטית בקרב
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ"
משוררי "הדור החדש"
ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻭﻥ
הסימבוליסטים הצרפתים
ﻋﺎﻟﻡ ﺨﺎﺹ ﻭﺒﻪ ﻋﻨﺼﺭﺍﻥ
עולם מיוחד ובו שני מרכיבים
ﺠﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﺓ
גן העדן האבוד שלו
ﺘﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺒﺎﻟﻜﻭﺍﺭﺙ
המקדמת את פניו באסונות
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺎﻥ
המנוגדים זה לזה
עולמות שיתאחדו לכדי שלמות ﻋﻭﺍﻟﻡ ﺘﺘﺤﺩ ﻭﺘﺘﻜﺎﻤل
ﺘﺸﻬﺩ ﻭﺌﺎﻤﺎ ﻓﻰ ﻟﺤﻅﺔ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻘﻁ
יש בה שלווה רק ברגע המוות
ﻓﻜﺭﺓ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻓﻰ ﻜل ﺃﺸﻌﺎﺭﻩ
מוטיב מרכזי בשיריו
ﺃﺸﻌﺎﺭﻩ ﺍﻟﻐﺯﻟﻴﺔ
שירי האהבה שלו
האישה היא מיושביו של גן העדן ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺠﻨﺔ ﻋﺩﻥ
ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ
שילוב של מי שחיה בשני
העולמות
הקפדה על מבנה הבית והשורה ﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺍﻟﺴﻁﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ
על המשקל ועל החריזה
 
 .١ﺍﻟﻔﻌل )התמסר( ﻴﻌﻨﻰ " ﻜﺭﺱ ﻨﻔﺴﻪ – ﺘﻔﺭﻍ ﻟـ  -ﺃﺨﻠﺹ ﻓﻰ " .
 .٢ﻜﻠﻤﺔ )לארץ( ﺘﻌﻨﻰ ﺤﺭﻓﻴﺎ "ﻟﻸﺭﺽ" ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﻫﻭ " ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل " .
 .٣ﺠﻤﻠﺔ )את מקומו בספרות העברית תפס בזכות שיריו הליריים( ﺘﺒﺩﺃ
ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﻰ ﺩﻭﺭﻴﺔ )ﻤﺠﻠﺔ(

ﺒﺎﻟﻤﻔﻌﻭل ﺒﻪ  ،ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤل ﻓﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  ،ﻭﻴﺠﺏ ﺇﻋـﺎﺩﺓ
ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ .

 .٤ﻜﻠﻤﺔ )אוונגארד( ﺘﻌﻨﻰ " ﺭﺍﺌﺩ – ﻁﻠﻴﻊ "  ،ﻭﻫﻭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻓﺭﻨﺴﻰ ﺍﻷﺼل ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﺠﺩﻴـﺩ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ
ﻭﺼﻴﻐﻬﺎ .

 .٥ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒـ ) שירי

האקטואליה( ﻫﻭ " ﺍﻷﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ

ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ" .

 .٦ﺍﻟﻔﻌل )נמנה
ﺍﻟﺜﻼﺜﻰ)מנה( ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﻨﻰ "ﻋﺩ – ﺃﺤﺼﻰ – ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻩ" .
עם( ﻴﻌﻨﻰ "ﺍﻨﺘﺴﺏ ﺇﻟﻰ

– ﺍﻨﺘﻤﻰ ﺇﻟﻰ"  ،ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ )נפעל

( ﻤﻥ
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ﻜﻠﻤﺔ )סימבוליסט( ﺘﻌﻨﻰ " ﻜﺎﺘﺏ ﺃﻭ ﺸﺎﻋﺭ ﺭﻤﺯﻯ ؛ ﺃﻯ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﻤﻨﻬﺠﺎ
ﻓﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺘﻪ  .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﻓﻬﻰ )סימבוליזם( ﻭﻫﻭ ﻤـﺼﻁﻠﺢ ﻴﻭﻨـﺎﻨﻰ
ﺍﻷﺼل .

 .٨ﺍﻟﻔﻌل )קידם את
 .٩ﻜﻠﻤﺔ )מוטיב( ﺘﻌﻨﻰ "ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﺤﺩﺙ ﻗﺼﺼﻰ ﺃﻭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻜـﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﺒـﺎﺭﺓ
פניו( ﻴﻌﻨﻰ "ﺍﺴﺘﻘﺒﻠﻪ" .

ﺘﺘﻜﺭﺭ ﻓﻰ ﺃﺩﺏ ﻤﺎ ﺃﻭ ﻤﺄﺜﻭﺭﺍﺕ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ" .

ﺗﺪرﯾﺒﺎت – תרגילים
תרגם את הטקסטים הבאים לערבית :
לאה גולדברג ) ,(1911-1970משוררת ,מספרת ,מבקרת ספרות
ומתרגמת עברייה ילידת פרוסיה .בימי נעוריה ,בליטא ,נמנתה עם חברי
קבוצת הסופרים "פתח" ופרסמה שירים בבטאוניה "פתח" ו"פעם".
עלתה ארצה ב .1935-לימים הצטרפה לחוג המשוררים המודרניסטים
שבראשות אברהם שלונסקי ופרסמה את שיריה ב"טורים"
וב"כתובים" .עבדה במערכת העיתונים "דבר"" ,משמר" ו"משמר
לילדים" ,נמנתה עם עורכי "דבר לילדים" וערכה את "אורות קטנים",
כתב עת לילדי הגולה .מ 1963-עמדה בראש החוג לספרות השוואתית
באוניברסיטה העברית .שיריה כתובים בסגנון מודרניסטי ,בהשפעת
האסכולה ה"אקמאיסטית" הרוסית; אין בהם סגנון רטורי גבוה,
האופייני לשירה בת זמנה .שפתה סימבוליסטית אך פשוטה .ביצירותיה
המאוחרות אף השתמשה בהצהרות ישירות כדי לבטא את החוויה
השירית .רוב שיריה ליריים .גולדברג לא כתבה שירה אידיאולוגית ולא
עסקה בנושאים יהודיים; יוצא מן הכלל לעניין זה הוא מחזור שיריה
"כנגד ארבעה בנים" ,שנכתב לאחר השואה .מקובצי שיריה" :טבעות
עשן" )" ,(1935שיבולת ירוקת העין" )" ,(1940מביתי הישן" ),(1944
"על הפריחה" )" ,(1948ברק בבוקר" )" ,(1955מוקדם ומאוחר"
)" ,(1959עם הלילה הזה" ) .(1964יצירותיה החשובות בפרוזה,
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"מכתבים מנסיעה מדומה" )" (1937והוא האור" ) ,(1946הן
אוטוביוגרפיות בעיקרן .כתבה גם ספר על אברהם בן יצחק " -פגישה
עם משורר" ) .(1952התוודעותה לספרות האירופית וידיעותיה בתורת
הספרות ניכרות במחקרים ובמסות שכתבה ,כגון "חמישה פרקים
ביסודות השירה" )" ,(1957אמנות הסיפור" )" ,(1963הספרות הרוסית
במאה ה .(1968) "19-גולדברג הצטיינה בתרגומיה ,בהם "מלחמה
ושלום" מאת ל"נ טולסטוי" ,סיפורים" מאת אנטון צ'כוב" ,ילדות"
מאת מקסים גורקי ,מחזות ושירים מאת איבסן ,שייקספיר ופטרארקה.
ספרי הילדים שכתבה ,בהם "ידידי מרחוב ארנון" )" ,(1943מה עושות
האיילות" )" ,(1949צריף קטן" )" ,(1959דירה להשכיר" ),(1959
"ניסים ונפלאות" )" ,(1954איה פלוטו" )" ,(1957המפוזר מכפר אז"ר"
) (1968היו פופולריים מאוד בקרב הילדים .כתביה יצאו לאור אחרי
מותה .
לא שרתי לך ארצי
ולא פארתי שמך
בעלילות גבורה
בשלל קרבות
רק עץ ידי נטעו
חופי ירדן שוקטים
רק שביל כבשו רגלי
על פני שדות
אכן דלה מאוד
ידעתי זאת האם
אכן דלה מאוד
מנחת בתך
רק קול תרועת הגיל
ביום יגה האור
רק בכי במסתרים
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עלי עניך
חזרה ) ש .שלום (
חזרתי בי אמא לא אצא לדרך
ומה שהכאבתיך  ,הכאבתי בכדי
במעלה קדמני עץ אלון כפוף ברך
וסלע וגדי
האלון לי אמר  " :שחותי בעמלי "
להציב ציונים לעצב הרב
מכל הרוחות שחלפו בחללי
אין אחד ששב"
הסלע לי אמר":תהא דרכך צלחה,
אור תאיר ככוכב או תרום כברוש
אם כה ואם כה אקדם בואך
להטחת הראש
הגדי לא אמר כלום .כנתח של רחמים
רבץ ערירי באפלולית הסנה
ובשלחי יד כהה לטלפיו המנחמים
תקע לי "מה"



﴿﴾٣١٣
ﺛﺎﻧﯿًﺎ  :اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

 ""
ﺒﺭﺍﻟﻭﻋﺩ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻓﻰ ﺴﺭﻋﺔ ﺨﺎﻁﺭ .ﺇﺫ ﻟﻡ ﺘﻠﺒﺙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺃﻥ ﺩﺨﻠﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻜﺎﻨـﺕ
ﺘﺒﺩﻭ ﻭﺤﺘﻰ ﺃﻤﺱ ﻜﻤﺠﺭﺩ ﻨﻜﺘﺔ  .ﻭﻋﻠﻤﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻰ ﺃﻨﻨـﺎ ﻻﻨـﻀﻊ
ﺒﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻤﺎﻻﻴﺨﻁﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ  .ﻭﻗﺭﻴﺒﻰ ﻜﺎﻟﺨﻠﺩ ﺘﻤﺎﻤﺎ  .ﻴﺘﺨﻔﻰ ﻋﻥ ﻭﻋـﻰ ﺘﺤـﺕ
ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻴﻭﺍﺼل ﺤﻔﺭ ﺍﻷﻨﻔﺎﻕ .ﺃﻤﺎ ﺃﻨﺕ ﻴﺎ "ﻤﺤﺴﻥ" ﻓﺒﻌﻴﺩ ....
ﻨﺎﺠﻴﺕ "ﻤﺤﺴﻥ" ﻜﻤﻨﺎﺠﺎﺘﻰ ﺍﷲ  ،ﻭﺃﻨﺎ ﺃﻋﻠﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻻﻴﺴﻤﻊ" .ﻤﺤﺴﻥ ! ﻻﺸﻙ ﺃﻨﻙ ﻤﺎﺯﻟـﺕ
ﻤﺸﻐﻭ ﻻﹰ ﺒﺭﻭﺍﻴﺔ ﻗﺼﺘﻙ ﻟﻠﻤﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻴﻭﻥ" .ﻫﻨﺎﻙ  .ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺒﻭ ﺍﻟﻤﻅﻠﻡ  .ﻓﻰ ﻗﺭﻴـﺔ ﻨﺎﺌﻴـﺔ
ﻤﻨﻌﺯﻟﺔ .ﻓﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺸﻤﺎل "ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ" .ﻴﺩﺨل ﻗﺎﺩﻡ  .ﺃﻓﻭﺍﺝ ﻤﺴﺎﺠﻴﻥ  .ﻗﺭﻭﻴﻭﻥ .ﺃﻭ
ﻤﻥ ﻋﺭﺏ "ﻭﺍﺩﻯ ﺨﺎﻟﺩ"  .ﻜﺎﻥ ﻟﻌﺎﺏ ﻓﻀﻭﻟﻰ ﻴﻨﻬﻤﺭ ﻤﻊ ﻏﺜﻴﺎﻨﻰ...
ﺍﻷﺤﻤﻕ ﺤﻁﻡ ﺒﻴﺩﻴﻪ ﺭﺜﺎﺌﻰ ﻟﻪ  .ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﺘﺒﺩﻭ ﻭﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﺤﻤﻘﺎﺀ  .ﻫﻭ ﻨـﺴﺨﺔ
ﻤﻌﻜﻭﺴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻭﻥ  .ﻁﻔل ﻓﻰ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭ ﻭﺒﻠﻴﺩ ﻭﺸﺤﻴﻡ .ﺼﻭﺭﺓ ﻤـﻥ ﻁﻴﺒـﻪ
ﻻﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ  ،ﺃﻭ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﺒﺈﺴﻡ ﺁﺨﺭ ﻴﺩﻋﻰ "ﺍﻟﺤﻤﻕ" .
ﺤﻴﻥ ﺍﺨﺘﻠﻑ "ﻤﺤﺴﻥ" ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﻓﺘﺎﺓ  ،ﺃﻗﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻭﺃ ﻤﺎﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻤﺠﻨﻭﻥ  .ﻓﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ "ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ"  .ﺨﺎل ﻤﺤﺴﻥ ﻴﻘﻁﻥ ﻓﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻁـﺭﻑ
ﺍﻵﺨﺭ.
 ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻅﻼﻡ ﺩﺍﻤﺱ  .ﺒﺕ ﻟﻴﻠﺘﻰ ﻓﻰ ﻅل ﺠﺒل  .ﻭﺍﺴﺘﻴﻘﻅﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﻩ ﺁﺩﻤﻴﺔ ﺘﺤﺩﻕ ﺒﻰ .ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺎﻜﻴﺔ .ﺍﻟﺭﺸﺎﺸﺎﺕ ﻤﺼﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺒﻰ  .ﻓﻘﺩﺕ ﺼﻭﺘﻰ  .ﺴﺌﻠﺕ  ،ﻓﺄﺠﺎﺒﺕ
ﻋﻨﻰ ﺍﻟﺭﻋﺩﺓ  .ﻀﺤﻜﻭﺍ ﻤﻨﻰ  .ﺍﻏﺘﻅﺕ  .ﺤﺴﺒﻭﻨﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﺠﻨﻭﻨﹰﺎ  .ﻓﺄﺨﺫﻭﻨﻰ ﺇﻟـﻰ
ﺤﻴﺙ ﻻﺃﺩﺭﻯ  ،ﺜﻡ ﺤﻴﻥ ﺍﻋﺩﺕ ﻟﻡ ﺃﺭﻏﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ  .ﻗﻠﺕ ﻟﻬﻡ "ﺃﺭﻴﺩ ﺨﺎﻟﻰ"  .ﻓﻌـﺎﺩﻭﺍ
ﻭﻀﺤﻜﻭﺍ ﻤﻨﻰ  .ﻗﻠﺕ "ﺃﺒﻰ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻰ ﺘﺯﻭﻴﺠﻰ ﻋﻨﻭﺓ" ﺍﺯﺩﺍﺩﻭﺍ ﺃﻜﺜﺭ .ﺒﻜﻴﺕ ﻓﺎﺴـﺘﻤﺭﻭﺍ
ﻓﻰ ﻀﺤﻜﻬﻡ .ﺃﻓﻬﻤﻭﻨﻰ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ  ،ﺍﻨﻰ ﻜﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﺩﺤﺭﺠﺕ ﺨﻁـﺄ ﺇﻟـﻰ ﺠـﺎﻨﺒﻬﻡ  ،ﻭﺃﻥ
ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﺔ ﺘﻘﻀﻰ  ،ﺒﺄﻥ ﺘﺭﻜل ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺫﻯ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻨﻪ  .ﻴﺎﺒﻴﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻴﺤﺩﺙ .
ﻜﻨﺕ ﺃﺨﺸﻰ ﻋﻘﺎﺏ ﺃﺒﻰ  .ﺇﺫ ﻤﺎﻜﺎﻥ ﻴﺩﺭﻴﻨﻰ ﺒﺄﻨﻰ ﺴﺄﻭﺍﺠﻪ ﻋﻘﺎﺒﺎ ﺃﻜﺒﺭ؟!
 "ﺃﺫﺍﺒﻭﺍ ﻟﻙ ﺸﺤﻤﻙ ! "ﻨﻜﺘﺔ .ﻭﻤﺤﺴﻥ ﻴﺭﻤﻘﻨﻰ  .ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﺎﺕ ﻭﺠﻬﻪ ﺘﺘﻨﺎﺜﺭ ﻁﻴﺒﺔ ﻻﺘﺩﺭﻯ ﻜﻴﻑ ﺘﻌﺎﺘﺏ .ﻓﻰ


﴿﴾٣١٤
ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻴﺘﺭﺒﻊ ﺃﻟﻡ ﺃﻨﺴﺎﻥ ﻻﻴﻌﻠﻡ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺘﺤﺩﺙ ﺃﻤﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺩﺭﻜﺔ ﻟﻤﻥ ﻻﻴﺴﺄل ﻤﻥ ﺃﻤﺜﺎﻟـﻪ.
ﻗﺼﺘﻪ ﺘﺘﻜﺭﺭ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻤﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ .ﺍﺴﻤﻌﻬﺎ .ﺍﺴﻤﻌﻪ ﻭﻫﻭ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺫﺍﺘﻪ
 "ﺃﻗﺴﻡ ﺒﺎﷲ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ "..ﻭﺃﻗﻭل
 ﺩﻋﻨﻰ ﺃﻥ ﺃﻜﻤل ﻗﺼﺘﻙ "..ﻴﻌﻠﻡ ﻤﺤﺴﻥ ﺒﺄﻨﻰ ﺍﺤﻔﻅ ﻗﺼﺘﻪ ﻋﻥ ﻅﻬﺭ ﻗﻠﺏ  .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻘﺔ ﻤﻠﺘﺼﻘﺔ ﻓﻰ ﻭﺠﺩﺍﻨﻪ .ﺍﻨﻪ
ﻻﻴﺜﻕ ﺒﻰ .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻘﺔ ﻓﻤﺤﺎل ﺃﻥ ﺘﻨﺘﺯﻉ ﻤﻥ ﻭﺠﺩﺍﻨﻪ ﻤﻬﻤﺎ ﺃﻋﺎﺩ ﺤﻜﺎﻴﺘﻪ ﻭﻜﺭﺭﻫﺎ .ﻭﻜـﺎﻥ
ﺠﺫﻉ ﺸﺠﺭﺓ ﺍﻷﺭﺯ ﻁﺎﻤﺔ ﻗﺼﺔ ﻤﺤﺴﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ .
 "ﺭﻴﺎﻀﺔ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ!  ...ﻴﺎﺒﻴﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ! ...ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ﻻﻴﺯﺤﺯﺤﻬﺎ ﻓﻴل  .ﻨﺄﺘﻰ ﺴﺘﺔﻭﻨﺭﻓﻌﻬﺎ  .ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ  ..ﻤﺠﺒﻭﺭﻭﻥ .ﻟﻭ ﻨﻌﺠﺯ ﻓﺎﻟﻜﺭﺒﺎﺝ ﺴﻴﺨﻠﻕ ﻓﻴﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭﺓ  .ﻭﻨﺴﻴﺭ .ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﻤﺎﻡ ﺴﺭ ! ..ﻭﺍﻟﻜﺭﺒﺎﺝ ﻴﻠﻬﺏ ﻅﻬﻭﺭﻨﺎ ﻭﻨﺤﻥ ﻨﺴﺒﺢ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺒﺭﻜﺔ  .ﻨﻐﻁﺱ ﻏﻰ ﻗﺎﻉ
ﺒﺤﺭ .ﻴﺴﺎﺭ  ..ﻴﻤﻴﻥ..ﻓﻁﺴﺕ ! ....ﻭﺍﷲ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻓﻁﺴﺕ .ﺍﻨﻬﺎل ﺍﻟﻜﺭﺒﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻅﻬـﺭﻯ.
ﺴﻘﻁﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ  .ﻻ ﺃﺴﻤﻊ ﻏﻴﺭ ﻨﺒﺎﺡ ﺍﻟﻜﺭﺒﺎﺝ .ﻭﻓﻘﺩﺕ ﻭﻋﻴﻴﻰ  ،ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺴﻭﻁ ﻅل
ﻴﻠﻌﻠﻊ ﻭﻫﻭ ﻴﻀﺭﺏ "ﺘﺨﺩﻋﻨﺎ ﻴﺎﺒﻥ  ...؟" ..ﻭﻤﻥ ﺫﺍ ﻴﺠﻴﺏ ؟ ..ﻜﻴﻑ ﺃﺠﻴﺏ ﻭﺃﻨـﺎ ﻓﺎﻗـﺩ
ﺍﻟﻭﻋﻰ؟"
ﺃﻓﻬﻡ ﻤﺤﺴﻥ  .ﻭﺃﺼﺩﻗﻪ ﺃﻴﻀﺎ  ،ﻟﻜﻨﻰ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ ﺃﻨﻘﺫﻩ ﻤﻥ ﺃﻋﺘﻰ ﺍﻵﻡ  .ﺃﻗﻁﻊ ﺤﺩﻴﺜﻪ.
 "ﻭﻤﺎ ﺃﺩﺭﺍﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺭﺒﺎﺝ ﻅل ﻴﻀﺭﺏ ﻭﺃﻨﺕ ﻓﻰ ﻏﻴﺒﻭﺒﺔ؟ "ﺘﺠﺭﺒﺘﻰ ﻓﻰ ﺇﺒﻌﺎﺩﻩ ﻋﻥ ﻜﺎﺒﻭﺴﻪ ﺘﻨﺠﺢ ،ﻤﺤﺴﻥ ﻴﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﺒﺭﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ
 "ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻜﺘﺸﻔﻭﺍ ﺼﺩﻗﻰ  .ﻟﻡ ﺃﺘﻅﺎﻫﺭ ﺒﺎﻹﻏﻤﺎﺀ  .ﻜﺸﻔﻭﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻥ ﻀﻌﻑ ﻓـﻰﻗﻠﺒﻰ .ﻻ ﺘﻐﺭﻨﻙ ﺍﻟﺴﻤﻨﺔ .ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻫﺫﺍ ﻁﺒل ﺃﺠﻭﻑ  ..ﻜﻠﻪ ﻓﺎﺭﻍ  ..ﺠﺴﻤﻪ ﺨﺎﻭ .ﻭﻋﻘﻠـﻪ
ﺨﺎﻭ  .ﺜﻡ ﻗﺒﺭﻭﻨﻰ ﻫﻨﺎ ﻓﻰ " ﺤﻠﺒﺎ" .ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻀﺭ ﺒﻰ  ،ﻭﻟﻬـﺫﺍ ﻻﺃﻗـﺩﺭ ﻋﻠـﻰ ﺼـﻭﻡ
ﺭﻤﻀﺎﻥ"
 ﺃﺭﺃﻴﺕ ﻜﻴﻑ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻨﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻴﺎﻤﺤﺴﻥ ؟! ..ﻓﻰ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺕ  ،ﺍﻤﺘﻸ ﻗﺒﻭ ﺤﻠﺒـﺎ .ﺒﺠﻴﻭﺵ ﺒﺅﺴﺎﺀ .ﻜل ﻜﺎﻥ ﻴﻁﻬﻭ ﻁﻌﺎﻤﻪ .ﻭﺃﻨﺕ ﻴﺎﻤﺤﺴﻥ ﻜﻨﺕ ﺍﻟﺫﺍﺌﻕ  .ﺫﻗﺕ ﻤﺌﺔ ﻨـﻭﻉ
ﻁﻌﺎﻡ .ﺒﺎﻟﺫﻭﻕ ﻓﻘﻁ ﺠﻌﻠﻭﻙ ﺘﺼﺎﺏ ﺒﺎﻟﺘﺨﻤﺔ .ﺤﻴﻥ ﻜﻨﺕ ﺘﺫﻭﻕ  ،ﻜﻨﺕ ﺘـﺼﻤﺕ .ﻜﺎﻨـﺕ
ﺘﻐﻔﻭ ﻓﻰ ﺃﻋﻤﺎﻗﻙ .ﻗﺼﺘﻙ ﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻨﺔ .ﺍﻵﻥ  ،ﻤﺎﺍﻨﻔﻙ ﺸﻬﺭ ﺍﻟﺼﻭﻡ ﺒﻌﻴﺩﺍ  ،ﻓﺎﻟﺩﺏ ﺍﻷﺤﻤﻕ
ﻤﺎﻋﺘﻡ ،ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ  ،ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ  ...ﻭﺃﻨﺎ ﻗﺼﺘﻰ ﻟـﻡ ﺘﺒـﺩﺃ ﺇﻻ ﺍﻵﻥ  .ﻤـﺸﻭﻗﺔ
ﻭﻤﺜﻴﺭﺓ ...


﴿﴾٣١٥


פרק מרומאן "השיקוץ" מאת סמיר נקאש
ההבטחה התקיימה כהרף עין .שכן עד מהרה נכנס הפשע השלישי
לשלב שנראה עד ליום כמהתלה ותו לא .ידעתי כי המהתלות האמיתיות
מקורן בכך שאין אנו מביאים בחשבון את מה שלא עולה על הדעת.
וקרוב המשפחה שלי ,כחפרפרת אמיתית  ,מסתתר מתודעתי תחת
האדמה וממשיך לחפור מנהרות .בעוד אתה ,מוחסן ,רחוק הינך
כמרחק חיי השסועים הנרקבים בתוך כלוב מחליד וקר.
הפניתי שיחי אל מוחסן ,כפי שמפנה אני שיחי לאלוהים ,ביודעי שאין
הוא שומע אותי" .מוחסן! אין ספק שעודך עסוק בהרצאת סיפורך
בפעם המליון" .שם במרתף השחוך .בכפר נידח ומבודד בקצה השני
של ה"עבר" האחר .מישהו מגיע .חבורות של אסירים .כפריים .או
בדווים מואדי ח'אלד .ריר תאבון סקרנותי היה ניגר יחד עם בחילתי...
הטיפש! במו ידיו מיגר את חמלתי עליו" .ענינו" ,ראשיתו נראה טפשי.
הוה העתק הפוך של יקום זה .תינוק בן שמונה עשרה .מטומטם ושמן.
מופת לטוב לב שהעולם לא מכיר ,או מכיר בשם "טיפשות".
כאשר מוחסן ואביו נחלקו בעניין בחורה ,הוא נקט בצעד הגרוע מכל
צעד שעשוי מטורף לנקוט .הוא נמלט אל ה"עבר" האחר הזה .דודו של
מוחסן גר ב"עבר" האחר הזה.
שרר חושך מוחלט .ביליתי את לילי בצלו של הר .ונעורותי למראה פני
אדם הנועצים בי מבטם .הצבעים היו חקיים .המרגמות מכוונות היו אל
לבי .איבדתי את קולי  .נשאלתי והרעדה ענתה במקומי .צחקו לי.
זעמתי .נחשבתי בעיניהם לבלתי שפוי .נטלו אותי למקום שאינני מכיר.
וכאשר הוחזרתי לא אביתי לחזור .אמרתי להם",אני רוצה את דודי".
שבו וצחקו לי .אמרתי",אבי רוצה לחתן אותי בעל כורחי" .צחוקם
גבר .בכיתי והם הוסיפו לצחוק .הסבירו לי בתנועות ידיים שהנני כדור
שהתגלגל בטעות אל העבר שלהם וכי מובן הדבר שיש לבעוט בכדור
חזרה אל העבר שממנו בא .יָא ָבּאיִי על מה שקורה .חששתי מעונשו


﴿﴾٣١٦
של אבי ,שכן כיצד יכולתי לדעת שעומד אני בפני עונש כבד יותר?!
 המיסו לך את השומן!מהתלה .ומוחסן מתבונן בי  .על תווי פניו נסוך טוב לב שאינו יודע
מהי קובלנה .בעיניו שוכן כאב של אדם שאינו משכיל לדעת מדוע
קורים דברים בלתי נתפשים לאלה כמותו שאינם יודעים לשאול.
סיפורו הוחזר על עצמו חמישים פעמים ביום אחד .אני שומע את
הסיפור .אני שומע את מוחסן כשהוא מסנגר על עצמו.
 נשבע אני באלוהים הגדול. ואני אומר: הנח לי להשלים את סיפורך בעצמי.מוחסן יודע שאני מכיר את סיפורו בעל פה ,אלא שהקריצה דבקה
במצפונו .אין הוא בוטח בי .בעוד הקריצה אינה ניתנת כלל לעקירה
ממצפונו .גם אם יגולל את סיפורו חזור ושנה .וגזע עץ הארז היווה את
שיא שואת סיפורו של מוחסן.
 התעמלות בוקר  ...יָא ָבּאיִי על ההתעמלות הזאת ...את העץ לא יכולאפילו פיל להזיז  .אנחנו באים שישה אנשים ומרימים אותו ...בעל
כורחנו ...מוכרחים .אם לא יעלה בידנו ,השוט יעורר בנו כוח .ואנו
צועדים  .קדימה צעד! והשוט מצליף בגבנו .ואנו שוחים ללא
בריכה .צוללים את קרקעית ים  .שמאל ימין ...שמאל ימין...
התפגרתי ! חי אלוהים התפגרתי .השוט ניחת על גבי .נפלתי על
האדמה .אינני שומע דבר מנביחות השוט .ואיבדתי את הכרתי ,אך
השוט המשיך לצווח ולשרוק " .אתה מרמה אותנו בן . "...מי יענה?
כיצד אענה כשאני מחוסר הכרה?
 אני מבין את מוחסן  .וגם מאמין לדבריו .אך כדי שאחלצו מןהכאבים העזים ביותר  ,קוטע אני את שיחו.
 ומנין לך שהשוט המשיך להצליף בהיותך מחוסר הכרה?מאמצי להרחיקו מן הסיוט שהוא שרוי בו עולים יפה .מוחסן
מתרחק מלב הר הגעש אל שוליו.


﴿﴾٣١٧
 בבית החולים גילו את צדקתי .לא התחזיתי למחוסר הכרה .הם גםגילו חולשה בלבי .בל יטעה אותך השומן .הם אמרו ,זהו תוף חלול
 ...ריק כולו .גופו מרוקן ושכלו מרוקן .ואחר כך קברו אותי ,כאן
בח ְל ָבּה .העינויים גרמו לי נזק ולפיכך אינני יכול לצום ברמדאן.
ַ
מוחסן ,הראית כיצד אין מהתלות העולם דומות זו לזו? ברמדאן
שבח ְל ָבּה בצבא של עלובי חיים .איש איש
ַ
שחלף התמלא המרתף
בישל את תבשילו .ואתה מוחסן ,היית הטועם .טעמת מאה סוגי
תבשילים  .ורק מטעימה גרמו לך להתפטם .וכאשר טעמת היית
שותק .סיפורך הנורא מנמנם היה במעמקיך .עכשיו ,כשחודש הצום
עודו רחוק ,הרי אין ספק שהדוב הטיפש עדיין ממשיך לגולל את
מעשה סיפורו .. .ואני סיפורי אינו מתחיל אלא עתה .מותח ומרגש...
********************

 
وﻗﻒ اﻟﺨﻠﻖ ﯾﻨﻈﺮون ﺟﻤﯿﻌًﺎ

ﻜﻴﻑ ﺃﺒﻨﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺠﺩ ﻭﺤﺩﻯ

وﺑﻨﺎة اﻷھﺮام ﻓﻰ ﺳﺎﻟﻒ اﻟﺪھﺮ

ﻜﻔﻭﻨﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺤﺩﻯ

أﻧﺎ ﺗﺎج اﻟﻌﻼء ﻓﻰ ﻣﻔﺮق اﻟﺸﺮق

ﻭﺩﺭﺍﺘﻪ ﻓﺭﺍﺌﺩ ﻋﻘﺩﻯ

أى ﺷﯿﻰء ﻓﻰ اﻟﻐﺮب ﻗﺪ ﺑﮭﺮ اﻟﻨﺎس

ﺠﻤﺎﻻﹰ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻨﻪ ﻋﻨﺩﻯ

ورﺟﺎﻟﻰ ﻟﻮ أﻧﺼﻔﻮھﻢ ﻟﺴﺎدوا

ﻤﻥ ﻜﻬﻭل ﻤلﺀ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﻭﻤﺭﺩ

ﻟﻮ أﺻﺎﺑﻮا ﻟﮭﻢ ﻣﺠﺎ ﻻً ﻷﺑﺪوا

ﻤﻌﺠﺯﺍﺕ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻓﻰ ﻜل ﻗﺼﺭ

أﻧﺎ إن ﻗﺪر اﻹﻟﮫ ﻣﻤﺎﺗﻰ

ﻻ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﺒﻌﺩﻯ

ﻣﺎرﻣﺎﻧﻰ رام وراح ﺳﻠﯿﻤًﺎ

ﻤﻥ ﻗﺩﻴﻡ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﷲ ﺠﻨﺩﻯ

ﻛﻢ ﺑﻐﺖ دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﺎرت

ﺜﻡ ﺯﺍﻟﺕ ﻭﺘﻠﻙ ﻋﻘﺒﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﻯ

إﻧﻨﻰ ﺣﺮة ﻛﺴﺮت ﻗﯿﻮدى

ﺭﻏﻡ ﺭﻗﺒﻰ ﺍﻟﻌﺩﺍ ﻗﻁﻌﺕ ﻗﺩﻯ

ﻗﻞ ﻟﻤﻦ أﻧﻜﺮوا ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻗﻮﻣﻰ

ﻤﺜل ﻤﺎﺃﻨﻜﺭﻭﺍ ﻤﺂﺜﺭ ﻭﻟﺩﻯ

ھﻞ وﻗﻔﺘﻢ ﺑﻘﻤﺔ اﻟﮭﺮم اﻷﻛﺒﺮ

ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻓﺭﺃﻴﺘﻡ ﺒﻌﺽ ﺠﻬﺩﻯ

ھﻞ رأﯾﺘﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻘﻮش اﻟﻠﻮاﺗﻰ

ﺃﻋﺠﺯﺕ ﻁﻭﻕ ﺼﻨﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﻯ

إن ﻣﺠﺪى ﻓﻰ اﻷوﻟﯿﺎت ﻋﺮﯾﻖ

ﻤﻥ ﻟﻪ ﻤﺜل ﺃﻭﻟﻴﺎﺘﻰ ﻭﻤﺠﺩﻯ



﴿﴾٣١٨
إﻧﻤﺎ اﻟﺤﻖ ﻗﻮة ﻣﻦ اﻟﺪﯾﺎن

ﺃﻤﻀﻰ ﻤﻥ ﻜل ﺃﺒﻴﺽ ﻫﻨﺩﻯ

ﻗﺪ وﻋﺪت اﻟﻌﻼ ﺑﻜﻞ أﺑﻰ

ﻤﻥ ﺭﺠﺎﻟﻰ ﻓﺄﻨﺠﺯﻭﺍ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻭﻋﺩﻯ

وارﻓﻌﻮا دوﻟﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ واﻷﺧﻼق

ﻓﺎﻟﻌﻠﻡ ﻭﺤﺩﻩ ﻟﻴﺱ ﻴﺠﺩﻯ

وﻗﻒ اﻟﺨﻠﻖ ﯾﻨﻈﺮون ﺟﻤﯿﻌًﺎ

הבריות עמדו ,מסתכלים כולם
איך אני מקימה לבדי את בסיסי
התפארת
בוני הפירמידות בימי קדם
דיברו בעדי בעת האתגר
אני עטרת התפארת במזרח
הפנינות שלו הן אבני החן של
ענקי
מהו הדבר במערב שהדהים את
האנשים
ביופיו ולא מצוי אצלי
אם גברי נוהגים בצדק ,הרי הם
שולטים
מצד המון הזקנים והבחורים
אם יבחרו להם תחום יפגינו
את נסי התבונה בכל מקצוע
אם אלוהים יגזור עלי מוות
המזרח לא ירים ראש עקב מותי
מי שיורה בי ,לא יצא ללא פגע
מימי קדם השגחת האל הינה
צבאי
מדינות רבות תקפו אותי
והתעמרו בי
וכלו ,כתוצאה מהתוקפנות
אני בת חורין ,שיברתי את
האזקים
הגד למי שהכחישו את ההשגים
של עמי

ﻜﻴﻑ ﺃﺒﻨﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺠﺩ ﻭﺤﺩﻯ
ﺑﻨﺎة اﻷھﺮام ﻓﻰ ﺳﺎﻟﻒ اﻟﺪھﺮ
ﻜﻔﻭﻨﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺤﺩﻯ
أﻧﺎ ﺗﺎج اﻟﻌﻼء ﻓﻰ ﻣﻔﺮق اﻟﺸﺮق
ﻭﺩﺭﺍﺘﻪ ﻓﺭﺍﺌﺩ ﻋﻘﺩﻯ
أى ﺷﯿﻰء ﻓﻰ اﻟﻐﺮب ﻗﺪ ﺑﮭﺮ اﻟﻨﺎس
ﺠﻤﺎﻻﹰ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻨﻪ ﻋﻨﺩﻯ
ورﺟﺎﻟﻰ ﻟﻮ أﻧﺼﻔﻮھﻢ ﻟﺴﺎدوا
ﻤﻥ ﻜﻬﻭل ﻤلﺀ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﻭﻤﺭﺩ
ﻟﻮ أﺻﺎﺑﻮا ﻟﮭﻢ ﻣﺠﺎ ﻻً ﻷﺑﺪوا
ﻤﻌﺠﺯﺍﺕ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻓﻰ ﻜل ﻗﺼﺭ
أﻧﺎ إن ﻗﺪر اﻹﻟﮫ ﻣﻤﺎﺗﻰ
ﻻ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﺒﻌﺩﻯ
ﻣﺎرﻣﺎﻧﻰ رام وراح ﺳﻠﯿﻤًﺎ
ﻤﻥ ﻗﺩﻴﻡ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﷲ ﺠﻨﺩﻯ
ﻛﻢ ﺑﻐﺖ دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﺎرت
ﺜﻡ ﺯﺍﻟﺕ ﻭﺘﻠﻙ ﻋﻘﺒﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﻯ
إﻧﻨﻰ ﺣﺮة ﻛﺴﺮت ﻗﯿﻮدى
ﻗﻞ ﻟﻤﻦ أﻧﻜﺮوا ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻗﻮﻣﻰ

 



﴿﴾٣١٩
האם ראיתם את החריטות
החלישו את השגי המתחרים
התפארת הראשונה שלי ותיקה
הבטחתי את התפארת בכל גאה

ھﻞ رأﯾﺘﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻘﻮش
ﺃﻋﺠﺯﺕ ﻁﻭﻕ ﺼﻨﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﻯ
إن ﻣﺠﺪى ﻓﻰ اﻷوﻟﯿﺎت ﻋﺮﯾﻖ
ﻗﺪ وﻋﺪت اﻟﻌﻼ ﺑﻜﻞ أﺑﻰ

 
 .١ﺠﻤﻠﺔ "ﺃﺒﻨﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺠﺩ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )אני מקימה את בסיסי התפארת( .
 .٢ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﻓﻰ ﺳﺎﻟﻒ اﻟﺪھﺮ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )בימי קדם( .
 .٣ﺠﻤﻠﺔ "ﻜﻔﻭﻨﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )דיברו בעדי( .
 .٤ﻜﻠﻤﺔ "ﺩﺭﺍﺘﻪ" ﺘﺘﺭﺠﻡ )הפנינות( .
 .٥ﻤﺭﻜﺏ "ﻓﺭﺍﺌﺩ ﻋﻘﺩﻯ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻩ )אבני החן של ענקי( ﺤﻴﺙ ﺃﻥ "ﻓﺭﺍﺌﺩ" ﻫﻰ )אבני
החן( ﻭ"ﺍﻟﻌﻘﺩ" )ענק( .
 .٦ﺍﻟﻔﻌل "ﺃﻨﺼﻔﻭﺍ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻩ )נוהגים בצדק( .
" .٧ﺍﻟﻜﻬﻭل ﻭﺍﻟﻤﺭﺩ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )הזקנים והבחורים( .
 " .٨ﻓﻰ ﻜل ﻗﺼﺭ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )בכל מקצוע( ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻓﻰ ﻜل ﻤﺠﺎل .
 .٩ﺠﻤﻠﺔ " إن ﻗﺪر اﻹﻟﮫ ﻣﻤﺎﺗﻰ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )אם אלוהים יגזור עלי מוות(.
 .١٠ﺠﻤﻠﺔ "ﻤﺎﺭﻤﺎﻨﻰ ﺭﺍﻡ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )מי שיורה בי( ﻭﺍﻟﻔﻌل )ירה( ﻴﻌﻨﻰ "ﺭﻤـﻰ –
ﺃﻁﻠﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ" ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺒﺤﺭﻑ ﺍﻟﻨﺴﺏ )ב( .
" .١١ﺭﺍﺡ ﺴﻠﻴﻤﺎ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )לא יצא ללא פגע( .
 .١٢ﻜﻠﻤﺔ " ﺠﻨﺩﻯ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )צבאי( .
 .١٣ﺠﻤﻠﺔ " ﻛ ﻢ ﺑﻐ ﺖ دوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )מדינות רבות תקפו אותי( ﺤﻴﺙ ﺃﻥ
"ﻜﻡ" ﺠﺎﺀﺕ ﻫﻨﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺜﺭﺓ .

 .١٤ﻜﻠﻤﺔ "ﺤﺭﺓ" ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ )בת
 .١٥ﻤﺭﻜﺏ "ﺒﻜل ﺃﺒﻰ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )בכל גאה( .
********************
 -٣ﻣﺪﺧﻞ ﻋﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ
חורין( .

ﻴﺭﻯ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺃﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ"ﺍﻟﺤﺠﺎﺯ" ،ﻭﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ١٩١٦ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ..ﻭﻫﻭ
ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻭﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ،ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺸﻜﻼﹰ ﻤﻥ


﴿﴾٣٢٠
ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ،ﻭﻴﻤﺘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ  ١٩٤٨ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ "ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺠﺎﺯ" .ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺃﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺤﺘﻼل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻴﻌﺩ ،ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎﹰ
ﻭﻓﻨﻴﺎﹰ ،ﻗﻠﺒﺎﹰ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ﻟﻠﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺎﺯ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻷﻨﻬﺎ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ
ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺍﺤﺩ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﻐﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺠﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ .ﻭﻴﻌﻁﻴﻨﺎ
ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺸﻌﺭﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ.
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻋﻭﺍﺩ ﺭﺍﺌﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ،ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒل
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺇﺫ ﺘﺴﺒﻕ ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﻜﻼﹰ ﻤﻥ ﻨﺎﺯﻙ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ ﻭﺒﺩﺭ ﺸﺎﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺏ )-١٣٢٤
١٤٠٠ﻫـ( .ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ "ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ".
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺃﺠﻴﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻜﺎﻵﺘﻲ:
 -١ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ.ﻭﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ :ﻋﺒﺩ
ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺃﺸﻰ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻋﺭﺏ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻋﻭﺍﺩ ﻭﺤﻤﺯﺓ ﺸﺤﺎﺘﻪ.
 -٢ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﺠﻴل ﺍﻟﻜﺎﺭﺜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ، ١٩٤٨ﻭﻫﻡ :ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺎﺭﻑ ،ﺃﺤﻤﺩ ﻗﻨﺩﻴل
ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻓﻘﻲ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﻬﺩ ﺍﻟﻌﻴﺴﻰ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺸﻲ ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﻜل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ
ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﺱ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻟﻸﻤﺠﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.
 -٣ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ،ﻭﻫﻡ ﺠﻴل ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﺤﺘﻼل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺭﻋﺭﻋﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻭﺍﻤﺘﺩﻭﺍ ﺍﻟﻰ ﻨﻜﺴﺔ  .٦٧ﻭﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ :ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﻭﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ "ﻤﺴﺎﻓﺭ" ﻭﻫﺫﺍﻥ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺍﻥ ﺍﺨﺘﺎﺭﺍ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﺭ ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻬﻡ ﻤﺜل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺸﻌﺎﻥ ﻭﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺯﻴﺩ …
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻀﻡ ﺍﻟﻴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺤﻴﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ "ﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ".
ﻭﺒﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻤﺠﺩﺩﻭﻥ ،ﻤﺜل:ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺫﻜﺭﻩ
ﻭﻗﺩ ﻗﺎل ﻋﻨﻪ ﺃﺒﻭ ﺸﺎﺩﻱ "ﺍﻨﻪ ﻴﺘﺯﻋﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﺭﺓ ﺍﻻﺒـﺘﺩﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺎﺯ ﻤﻊ
ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻪ ﻓﻜﺭﻴﺎ ﻭﺒﻴﺎﻨﻴﺎ" .
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﻻ ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺭﺍﺴﺎﹰ ﺸﻌﺭﻴﺎﹰ
ﺤﻘﻴﻘﻴﺎﹰ ،ﻷﻨﻪ ﻭﻟﺴﺒﺏ ﺒﺴﻴﻁ ﺠﺩﺍﹰ ﻟﻡ ﻴﺸﻜل ﺘﻔﺭﺩﺍﹰ ﺃﻭ ﺘﻤﻴﺯﺍﹰ ،ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻤﺘﻠﻙ


﴿﴾٣٢١
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻑ .ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﺴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﻫﻭ
ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺏ ﻭﻤﻥ ﺘﺒﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻭﻻ ﻴﺠﺏ ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺒﻴﺎﺘﻲ ،ﻭﺼﻼﺡ
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺼﺒﻭﺭ ،ﻭﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ ﺤﺠﺎﺯﻱ ..ﻓﻬﺅﻻﺀ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺒﺼﻤﺎﺘﻬﻡ ﺘﺭﻯ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ .ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻀﻊ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻠﻲ ،ﻭﺃﺤﻤﺩ
ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ "ﻤﺴﺎﻓﺭ" ﻜﺘﺠﺭﺒﺘﻴﻥ ﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﺯﻤﻨﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺃﻥ ﺘﺯﻑ
ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ .ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ ﻓﻭﺯﻴﺔ ﺃﺒﻭ ﺨﺎﻟﺩ
ﻓﻲ ﺩﻴﻭﺍﻨﻬﺎ "ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻰ ﻴﺨﺘﻁﻔﻭﻨﻙ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺱ" ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻁﺒﻊ ﻓﻲ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻗﺒل  ١٥ﺴﻨﺔ ،ﻤﻥ
ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ .ﻭﻻ ﻨﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻤﺜل :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ،ﺠﺎﺭ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﻤﻴﻨﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻤﻴﻨﻲ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﻴﺩ
ﺍﻟﺤﺭﺒﻲ ،ﻏﻴﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﻲ ،ﺃﺤﻤﺩ ﻓﻘﻴﻪ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻻﻟﻪ ﺍﻟﺒﺎﺒﻁﻴﻥ ،ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺯﻴﺩ ،ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ،
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﻌﺠﻼﻥ ،ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻼ ،ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺼﻴﺨﺎﻥ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺭﺒﻲ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺜﺒﻴﺘﻲ
… ﻭﺃﺴﻤﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺜﻴﺭﺓ .

ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ

 

ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ
ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ
ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ
ﻗﻠﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﺘﻐﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺠﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺸﻌﺭﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ
ﺭﺍﺌﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﺠﻴــل ﺍﻷﻭل ﺍﻟــﺫﻱ ﻴﻤﺜــل ﺍﻟﺘﻴــﺎﺭ
ﺍﻟﺤﻤﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﺠﻴل ﺍﻟﻜﺎﺭﺜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
١٩٤٨

תנועת המודרנזצייה בשירה
החידוש בתוכן של השיר
חציית התכנים הקודמים
סוג של המודרנזצייה
תוכן חדש של השירה הערבית
עקב כך בממלכה
הלול התפארת הערבית
המשוררים של התקופה ההיא
כמה מבקרים
אחד מחלוצי המודרנזצייה
השירה המודרנית בממלכה
הדור הראשון הוא המבטא את זרם
הפתוס והנטיה הלאומית
הדור השני  ,דור האסון הערבי 1948



﴿﴾٣٢٢
ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﻜل ﻫـﺅﻻﺀ ﺍﻟﻨﺯﻋـﺔ
ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺤﻤﺎﺱ ﻟﻸﻤﺠﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺘﺭﻋﺭﻋﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺍﺨﺘﺎﺭﺍ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﺭ ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻬﻡ
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﺭﺓ ﺍﻻﺒـﺘﺩﺍﻋﻴﺔ
ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺒﺼﻤﺎﺘﻬﻡ ﺘﺭﻯ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ

הנטיה הלאומית ניכרת בשירה
שלהם
הפתוס לתפארת הערבית
גדלו על השירה הפוליטית
בחרו בשירה החופשית בניגוד
לעמיתיהם
האסכולה החופשית הרומנטית
מבוא לשירה בממלכה
השפעתם עדיין נראית פה ושם
בשירה המודרנית בממלכה
עולם החידוש והמודרנזצייה

 
 .١ﻜﻠﻤﺔ "ﺤﺩﺍﺜﺔ" ﺘﺘﺭﺠﻡ )מודרנזצייה( .
 .٢ﻜﻠﻤﺔ " ﻗﻠﺐ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )תוכן( ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ .
 .٣ﺠﻤﻠﺔ "ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﺴﻰ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )מבטא את זרם הפתוס( ﺃﻯ ﻴﻌﺒﺭ ﻋـﻥ
ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﺴﻰ .

 .٤ﻜﻠﻤﺔ "ﺍﻟﻜﺎﺭﺜﺔ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )האסון( ﻭﻟﻡ ﻨﺘﺭﺠﻤﻬﺎ )השואה( ﻷﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻓﻰ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺤل ﺒﺎﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻨﺎﺯﻴﺔ .

 .٥ﻤﺭﻜﺏ "ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﺱ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻩ ) שירי הפתוס( .

.٦

ﺍﻟﻔﻌل "ﺘﺭﻋﺭﻉ ﻋﻠﻰ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻩ )גדל

על( .

 .٧ﻜﻠﻤﺎﺕ "ﺒﺼﻤﺎﺕ" ﻻﺘﺘﺭﺠﻡ ﻫﻨﺎ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺤﺭﻓﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﻫـﻭ "ﺘـﺄﺜﻴﺭ" ﻭﻟـﻴﺱ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺭﻓﻰ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )השפעה( .

ﺗﺪرﯾﺒﺎت – תרגילים
 
* ﻗﺎل ﺤﺎﻓﻅ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ :
ﻭﻨـﺎﺩﻴﺕﹸ ﻗﹶـﻭﻤﻲ ﻓـﺎﺤﺘﹶﺴﺒﺕﹸ ﺤـَــﻴﺎﺘﻲ
ﺭﺠـﻌﺕﹸ ﻟـﻨﻔﺴﻲ ﻓـﺎﺘﱠ ﻬﻤﺕﹸ ﺤـﺼﺎﺘﻲ
ﺭﻤـ ﻭﻨﻲ ﺒـﻌﻘﹾﻡٍ ﻓـﻲ ﺍﻟﺸﱠﺒﺎﺏِ ﻭﻟﻴﺘﻨﻲ

ﻋـﻘﹸﻤﺕﹸ ﻓـﻠﻡ ﺃَﺠـﺯﻉ ﻟــﻘﹶﻭ لِ ﻋـﺩﺍﺘﻲ


﴿﴾٣٢٣
ﻭﻟﹶـﺩﺕﹸ ﻭﻟـﻤﺎ ﻟـﻡ ﺃَ ﺠِـﺩ ﻟـﻌﺭﺍﺌﺴﻲ

ﺭِﺠـــﺎ ﻻﹰ ﻭﺃَﻜﹾـﻔﹶــﺎﺀ ﻭﺃَﺩﺕﹸ ﺒـﻨﹶــﺎﺘﻲ

ﻭﺴِـﻌﺕﹸ ﻜِـﺘﹶﺎﺏ ﺍﷲ ﻟﹶـﻔﹾﻅﹶﺎﹰ ﻭﻏﹶـﺎﻴﺔﹰ

ﻭﻤـﺎ ﻀِـﻘﹾﺕﹸ ﻋــﻥ ﺁﻱٍ ﺒــﻪِ ﻭﻋِﻅِـﺎﺕِ

ﻓـﻜﻴﻑﹶ ﺃَﻀِـﻴﻕﹸ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻋﻥ ﻭﺼﻑِ ﺁﻟﹶﺔٍ

ﻭﺘـﻨــﺴﻴﻕِ ﺃَﺴـﻤــﺎﺀٍ ﻟــﻤﺨﹾﺘﹶﺭﻋﺎﺕِ

ﺃﻨـﺎ ﺍﻟـﺒﺤﺭ ﻓـﻲ ﺃﺤﺸﺎﺌِﻪِ ﺍﻟﺩﺭ ﻜﹶﺎﻤِﻥ

ﻓﹶـ ﻬلْ ﺴـﺄَﻟﹸﻭﺍ ﺍﻟﻐﹶـﻭﺍﺹ ﻋـ ﻥ ﺼـﺩﻓﹶﺎﺘﻲ

ﻓـﻴﺎ ﻭﻴـﺤﻜﹸﻡ ﺃَﺒـﻠﹶﻰ ﻭﺘﹶﺒﻠﹶﻰ ﻤﺤﺎﺴِﻨﻲ

ﻭﻤِـﻨﹾﻜﹸﻡ ﻭﺇِﻥ ﻋــﺯ ﺍﻟــﺩ ﻭﺍﺀ ﺃُﺴــﺎﺘﻲ

ﻓــﻼ ﺘﹶـﻜِـﻠﹸﻭﻨﻲ ﻟـﻠﺯﻤﺎﻥِ ﻓـﺈﻨﱠﻨﻲ

ﺃَﺨﹶــﺎﻑﹸ ﻋــﻠﹶﻴﻜﹸﻡ ﺃﻥ ﺘﹶــﺤِﻴﻥ ﻭﻓﹶــﺎﺘﻲ

ﺃَﺭﻯ ﻟـﺭِﺠﺎلِ ﺍﻟـﻐﹶﺭﺏِ ﻋِـﺯﺍﹰﻭﻤِـﻨﹾﻌﺔﹰ

ﻭﻜﹶــﻡ ﻋـــﺯ ﺃَﻗﹾــﻭﺍﻡ ﺒــﻌِﺯ ﻟﹸــﻐﹶﺎﺕِ

ﺃَﺘﹶــﻭﺍ ﺃَ ﻫـﻠﹶﻬﻡ ﺒـﺎﻟﻤﻌﺠﺯﺍﺕِ ﺘﹶـﻔﹶﻨﱡﻨﹶﺎﹰ

ﻓﹶـﻴـﺎ ﻟﹶـﻴــﺘﹶﻜﹸﻡ ﺘﹶــﺄْﺘﹸﻭﻥ ﺒــﺎﻟﻜﹶﻠِﻤﺎﺕِ

ﺃَﻴـﻁﹾﺭِﺒﻜﹸﻡ ﻤِـﻥ ﺠـﺎﻨِﺏِ ﺍﻟﻐﹶﺭﺏِ ﻨﹶﺎ ﻋِﺏ

ﻴـﻨﹶﺎﺩِﻱ ﺒـ ﻭﺃْﺩِﻱ ﻓـﻲ ﺭﺒــﻴ ﻊِ ﺤــﻴﺎﺘﻲ

ﻭﻟﹶـﻭ ﺘﹶـﺯﺠﺭ ﻭﻥ ﺍﻟـﻁﱠﻴﺭ ﻴ ﻭﻤﺎﹰ ﻋﻠِﻤﺘﹸﻡ

ﺒـﻤﺎ ﺘﹶـﺤﺘﹶﻪ ﻤِــﻥ ﻋــﺜﹾﺭﺓٍ ﻭﺸﹶــﺘﹶﺎﺕِ

ﺴـﻘﹶﻰ ﺍﷲُ ﻓـﻲ ﺒﻁﹾﻥِ ﺍﻟﺠﺯِﻴﺭﺓِ ﺃَﻋﻅﹸﻤﺎﹰ

ﻴـﻌِـﺯ ﻋـﻠﹶــﻴ ﻬﺎ ﺃَﻥ ﺘﹶــﻠِﻴﻥ ﻗﹶــﻨﹶﺎﺘﻲ

ﺤـﻔِ ﻅﹾﻥ ﻭﺩﺍﺩِﻱ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺒﻠﹶﻰ ﻭﺤﻔِﻅﹾﺘﹸﻪ

ﻟﹶـﻬـﻥ ﺒـﻘﹶـﻠﹾﺏٍ ﺩﺍﺌِـــﻡِ ﺍﻟـ ﺤـﺴﺭﺍﺕِ

ﻭﻓﹶﺎﺨﹶﺭﺕﹸ ﺃَ ﻫلَ ﺍﻟﻐﹶﺭﺏِ  ،ﻭﺍﻟﺸﱠﺭﻕﹸ ﻤﻁﹾﺭِﻕﹲ

ﺤـﻴـﺎﺀ ﺒــﺘﻠﻙ ﺍﻷَﻋــﻅﹸﻡِ ﺍﻟــﻨﱠﺨِﺭﺍﺕِ

ﺃَﺭﻯ ﻜﹸــ لﱠ ﻴـﻭﻡٍ ﺒـﺎﻟﺠﺭﺍﺌِﺩِ ﻤـﺯﻟﹶﻘﹶﺎﹰ

ﻤِــﻥ ﺍﻟـﻘﹶﺒﺭِ ﻴــﺩﻨﻴﻨﻲ ﺒــﻐﹶﻴﺭِ ﺃَﻨﹶــﺎﺓِ

ﻭﺃَﺴـﻤ ﻊ ﻟـﻠﻜﹸﺘﹼﺎﺏِ ﻓـﻲ ﻤِﺼﺭ ﻀﺠﺔﹰ

ﻓﹶـﺄَﻋــﻠﹶﻡ ﺃﻥ ﺍﻟــﺼـﺎﺌِﺤِﻴ ﻥ ﻨﹸـﻌــﺎﺘﻲ

ﺃَﻴـﻬﺠﺭﻨﻲ ﻗﹶـ ﻭﻤﻲ ﻋـﻔﹶﺎ ﺍﷲُ ﻋـﻨﹾﻬﻡ

ﺇِﻟﹶــﻰ ﻟﹸـﻐﹶـﺔٍ ﻟــﻡ ﺘﹶـﺘﱠـﺼِلْ ﺒــﺭ ﻭﺍﺓِ

ﺴـﺭﺕﹾ ﻟﹸﻭﺜﹶﺔﹸ ﺍﻹﻓﹾﺭﻨﹾﺞِ ﻓِﻴ ﻬﺎ ﻜﹶﻤﺎ ﺴﺭﻯ

ﻟﹸـﻌﺎﺏ ﺍ ﻷَﻓﹶـﺎﻋِﻲ ﻓــﻲ ﻤــﺴِﻴلِ ﻓﹸـﺭﺍﺕِ

ﻓﹶـﺠﺎﺀﺕﹾ ﻜﹶـﺜﹶ ﻭﺏٍ ﻀـﻡ ﺴﺒﻌِﻴﻥ ﺭﻗﹾﻌـﺔﹰ
ﺇِﻟﹶـﻰ ﻤـﻌﺸﹶﺭِ ﺍﻟـﻜﹸﺘﹼﺎﺏِ ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﺤﺎﻓِلٌ
ﻓـﺈﻤﺎ ﺤـﻴﺎﺓﹲ ﺘﹶـﺒﻌﺙﹸ ﺍﻟﻤﻴﺕﹶ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﹶﻰ
ﻭﺇِﻤــﺎ ﻤـﻤـﺎﺕﹲ ﻻ ﻗِـﻴﺎﻤﺔﹶ ﺒـﻌﺩﻩ

ﻤــﺸﹶـﻜﱠـﻠﹶﺔﹶ ﺍﻷَﻟﹾـــﻭﺍﻥِ ﻤـﺨﹾــﺘﹶﻠِﻔﹶﺎﺕِ
ﺒـﺴﻁﹾﺕﹸ ﺭﺠـﺎﺌﻲ ﺒــﻌﺩ ﺒـﺴﻁِ ﺸﹶـﻜﹶﺎﺘﻲ
ﻭﺘﹸـﻨﹾﺒﺕﹸ ﻓـﻲ ﺘِـﻠﹾﻙ ﺍﻟــﺭﻤﻭﺱِ ﺭﻓﹶـﺎﺘﻲ
ﻤـﻤﺎﺕﹲ ﻟﹶـﻌﻤﺭِﻱ ﻟﹶـﻡ ﻴـﻘﹶــﺱ ﺒﻤﻤﺎﺕِ


﴿﴾٣٢٤
* ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻨﺠﻴﺏ ﻤﺤﻔﻭﻅ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺴﺎﻁﺔ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻤﺅﻜﺩﺍ ﺍﻥ ﺍﺒﺩﺍﻋﻪ »ﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﺸﺎﻤل ﻟﻜل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  .ﻭﺍﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺸﻌﺎﺭ ﻅﻠﻡ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﻭﺜﺭﺍﺀ « .ﻭﻗﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﷲ
ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺼﺩﻭﺭ ﻜﺘﺎﺒﻪ »ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺩﺏ ﻨﺠﻴﺏ ﻤﺤﻔﻭﻅ « ﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ
ﺍﻥ ﻨﻘﺭﺃ ﺍﻻﺒﺩﺍﻉ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﺩﺒﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱﺀ ﺍﻥ ﻴﻌﻲ ﺍﻥ ﻨﺠﻴﺏ ﻤﺤﻔﻭﻅ ﻜﺘﺏ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﻟﻡ
ﻴﻔﻜﺭ ﺍﺒﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺄﻭﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﺎ ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺍﻭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻭﻜﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻗﺩ
ﺼﺎﻍ ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺍﺴﻼﻤﻴﺎﺕ ﻨﺠﻴﺏ ﻤﺤﻔﻭﻅ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﺴﻼﻤﻪ« ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺭﺽ ﻤﺤﻔﻭﻅ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ
ﺍﻏﺘﻴﺎل ﻋﺎﻡ  . ١٩٩٤ﻭﻋﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ
ﻭﺭﻭﺍﻴﺎﺘﻪ ﻗﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﷲ » ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺼﺎﻏﺘﻬﺎ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻭﻗﺩ ﺜﺒﺕ ﺍﻨﻪ ﺠﺭﻯ ﺒﻴﺩ ﻓﺘﻰ
ﺠﺎﻫل ﻤﻐﻠﻕ ﺍﻟﻌﻘل ﻟﻡ ﻴﻘﺭﺃ ﻟﻨﺠﻴﺏ ﺍﻭ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﻋﻴﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﻗﻴل ﻟﻪ ﺍﻥ
ﻨﺠﻴﺏ ﻤﺤﻔﻭﻅ ﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﺴﻼﻤﻪ ﻻﻥ ﺭﻭﺍﻴﺎﺘﻪ ﺘﺠﺴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺒﺩﺍﻉ
ﻭﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻭﺘﺤﻤﻴﻠﻪ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻗﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻪ« .ﻭﺍﻀﺎﻑ ﻗﺎﺌﻼ »ﻭﻟﻌل ﻨﻘﺎﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﻤﺤﻔﻭﻅ
ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ )ﺘﺴﻭﻴﻕ( ﺒﻀﺎﻋﺘﻬﻡ
ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﺎ ﻨﺠﻴﺏ ﻤﺤﻔﻭﻅ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﺘﻀﻠﻴل ﻟﻠﻘﺎﺭﻱﺀ«.

********************
 -٤ﺍﺸﺘﻬﺭ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻴﺤﻴﻰ ﺤﻘﻲ ﺒﺭﻭﺍﻴﺔ ﻗﻨﺩﻴل ﺍﻡ ﻫﺎﺸﻡ ..ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﻴﺫﻜﺭﻭﻨﻪ ﺍﻻ ﺒﻬﺫﻩ
ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻀﺎﻴﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻘﺎل ﻤﺤﺘﺩﺍﹰ ﻭﻤﺘﺴﺎﺌﻼﹰ) :ﻫل ﻫﻲ ﺒﻴﻀﺔ ﺍﻟﺩﻴﻙ؟!( .ﻭﺭﻭﺍﻴﺔ
»ﻗﻨﺩﻴل ﺍﻡ ﻫﺎﺸﻡ« ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﺼﻔﺤﺎﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺴﺘﻴﻥ ﺼﻔﺤﺔ  ،ﻭﻤﻥ  ١٣ﻓﺼﻼﹰ .ﻁﺒﻌﺕ ﻋﺩﺓ
ﻁﺒﻌﺎﺕ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻴﻀﻡ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ
ﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﺤﺩ .ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﺜل ﻜﺘﺏ ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﺘﺭﺍﻭﺩ ﺤﻠﻡ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺘﺔ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ،ﺸﺎﺏ ﻋﺭﺒﻰ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ  .ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻻﺘﻨﺘﻬﻰ ﺒﺫﻫﺎﺒﻪ  ،ﺒل ﺇﻨﻬﺎ
ﺘﺒﺩﺃ ﺒﻌﻭﺩﺘﻪ ،ﻓﻔﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ،ﺘﺭﻯ ﻤﺎﺘﻁﻤﺢ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻨﻔﺴﻙ ﻭﻟﺒﻼﺩﻙ  ،ﻭﻓﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
ﻴﻤﻜﻨﻙ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﺵ ﻜﺄﻭﺭﻭﺒﻰ  ،ﺃﻤﺎ ﻓﻰ ﺒﻼﺩﻙ  ،ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻨﻙ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﺵ ﻜﺄﻭﺭﻭﺒﻰ .
ﻭﻟﺴﺕ ﺃﻨﺕ ﻭﺤﺩﻙ ﺍﻟﺫﻯ ﺭﺃﻯ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺃﻭ ﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ  ،ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻤﺎﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﺭﺩ
ﺃﻭ ﺸﺨﺹ ﻤﻐﺘﺭﺏ ﺘﻨﺘﻬﻰ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ .


﴿﴾٣٢٥
ﻴﻘﻭل "ﻴﺤﻴﻰ ﺤﻘﻰ" ﻋﻥ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻁل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ " :ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺸﺎﺏ ﻴﻨﺤﺩﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺓ ﺭﻴﻔﻴﺔ
ﺍﺴﺘﻭﻁﻨﺕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ "  .ﻭﻜﺄﻥ ﻴﺤﻴﻰ ﺤﻘﻰ ﻴﺸﻴﺭ ﻟﻨﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻼﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻤﺭﺤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺼﻴل ﺍﻟﺴﻼﻟﻰ –
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺤﺎﺴﻡ ﻓﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻨﻴﺎ  ،ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﺓ
ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ  ،ﻫﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻠﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ ﻜﻜل  ،ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ  ،ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﺓ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﺼﺼﻴﺔ ﺘﻌﻴﺵ
ﻓﻰ ﺼﺭﺍﻉ ﻭﻗﻠﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ،ﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻟﺤﻠﻡ .
ﻻﻴﺼﻭﺭ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﻭﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ  ،ﻓﺎﻟﻜﺎﺘﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻨﻰ ﺒﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﻤﺎﺤﺩﺙ
ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ  ،ﺒل ﻫﻭ ﻤﻌﻨﻰ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻋﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻰ ﻨﻌﺭﻓﻬﺎ ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﻓﻰ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺘﺄﺘﻴﻨﺎ ﻋﺒﺭ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻋﺎﺩ .
ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻫﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻫﻰ ﻤﺄﺜﺭﺓ ﻴﺤﻴﻰ ﺤﻘﻰ  ،ﻓﺭﺒﻤﺎ
ﻟﻠﻤﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﻘﺼﺼﻰ  ،ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺜﺭ
ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻰ  ،ﺭﺒﻤﺎ ﻟﻠﻤﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻁﻭﻉ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﺜﺭ ﺍﻟﻘﺼﺼﻰ  ،ﺍﻟﻨﺜﺭ ﺍﻟﺫﻯ
ﻴﻌﺎﻴﺵ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﻴﻜﺘﺏ ﻷﺠﻠﻬﻡ  .ﺭﺒﻤﺎ ﻟﻠﻤﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻨﻘﺭﺃ ﻟﻐﺔ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﺨﺭﻭﺠﺎ
ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻋﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ  ،ﻟﻐﺔ ﺃﺒﺴﻁ ﻤﺎﺘﻭﺼﻑ ﺒﻪ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﺜﺭ
ﺍﻟﻘﺼﺼﻰ  ،ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻤﺎﻜﺎﻥ ﻴﺤﻰ ﺤﻘﻰ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﻉ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ  ،ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ،ﻟﻭ ﻟﻡ
ﻴﻜﻥ ﻴﺤﻤل ﻫﻤﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ  ،ﺸﻌﺒﻴﺎ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺎ  ،ﻫﻤﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ  ،ﻓﺎﻟﻔﻥ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ
ﻭﺍﻟﻬﻤﻭﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻗﻀﺎﻴﺎﻩ ﻭﺇﺒﺩﺍﻋﺎﺘﻪ ﻭﺃﺴﻠﻭﺒﻪ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﺒﺭ ﺠﻤل ﻤﻜﺭﺭﺓ ﺃﻭ
ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺤﻤﺎﺴﻴﺔ  ،ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻘﺎل ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺎ  ،ﻴﺤﻤل ﺴﻤﺔ ﺘﻘﺩﻤﻴﺔ ﻭﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺃﻯ ﺍﻟﻔﻜﺭﻯ ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﺼﺎﺤﺒﻪ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ
ﻟﻠﻌﻤل ﻨﻔﺴﻪ  ،ﻓﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﻨﻰ  ،ﻜﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ  ،ﻜﺎﻟﻔﻜﺭ  ،ﻜﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ،ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺼﺭﺍﻉ
ﻨﺯﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﺤﺔ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ  ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ
ﻟﻠﻨﺯﻭﻉ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ  ،ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺭﺅﻴﺘﻪ  ،ﻭﺠﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ
ﻴﺤﻤل ﻭﻻﺒﺩ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻜﺭ .
ﻤﺜل ﺃﻯ ﻋﻤل ﺠﻴﺩ ﺘﺤﻤل "ﺍﻟﻘﻨﺩﻴل" ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ،ﺒل ﻭﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ  ،ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ
ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻨﻜﺴﺎﺭ ﺍﻷﺤﻼﻡ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  ،ﻭﺍﻨﻜﺴﺎﺭ ﺍﻷﺤﻼﻡ ﻓﻰ


﴿﴾٣٢٦
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ  ،ﻭﺍﻨﻜﺴﺎﺭ ﺍﻷﺤﻼﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ  ،ﻓﺎﺴﻤﺎﻋﻴل ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ  ،ﻓﻰ ﻨﻤﻁ
ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﻓﻰ ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﻭﻓﻰ ﺤﻠﻤﻪ  ،ﻓﻰ ﺍﻨﻜﺴﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ  ،ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ
ﻴﻜﺴﺭ ﺍﻟﻘﻨﺩﻴل ﻴﺫﻜﺭﻨﺎ ﺒﻜل ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻨﻜﺴﺭ ﺤﻠﻡ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻟﺩﻴﻬﻡ  .ﻭﻫﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩ
ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻼﻟﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻭﻋﺒﺭﺕ ﻋﻥ ﻜل ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻰ ﻭﺍﻟﻔﻨﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻋﺎﻨﺘﻪ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺤﻼﻡ ﻭﺘﻜﺴﺭﻫﺎ  ،ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ،ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ .

 

ﺍﺸﺘﻬﺭ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻴﺤﻴﻰ ﺤﻘـﻲ ﺒﺭﻭﺍﻴـﺔ
ﻗﻨﺩﻴل ﺍﻡ ﻫﺎﺸﻡ
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻴﻀﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ
ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺼﺹ
ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘـﺭﺍﻭﺩ ﺤﻠـﻡ ﺍﻟﻐـﺭﺏ ﻋﺒـﺭ
ﺍﻟﺤﺩﻭﺘﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﺍﻟﺨﻠﻔﻴــﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻟﺸﺨــﺼﻴﺘﻪ
ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺤﺎﺴﻡ ﻓﻰ ﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ
ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻨﻴﺎ
ـﺼﻴﺔ
ـﺎﺀ ﺸﺨـ
ـﺏ ﻟﺒﻨـ
ـﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـ
ﺍﻟﻤﻬـ
ﻗﺼﺼﻴﺔ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻰ ﺼﺭﺍﻉ ﻭﻗﻠﻕ
ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻨﻰ ﺒﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﻤﺎﺤـﺩﺙ
ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ
ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﻫـﻰ
ﻤﺄﺜﺭﺓ ﻴﺤﻰ ﺤﻘﻰ
ﻓﺭﺒﻤﺎ ﻟﻠﻤﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘـﺭﻭﺽ ﺍﻟﻠﻐـﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻤﺜل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺴﺭﺩ
ﺍﻟﻘﺼﺼﻰ
ﺭﺒﻤﺎ ﻟﻠﻤﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻁﻭﻉ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﺜﺭ ﺍﻟﻘﺼﺼﻰ
ﺍﻟﻨﺜﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﺎﻴﺵ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻴﻴﻥ
ﻭﻴﻜﺘﺏ ﻷﺠﻠﻬﻡ
ﻟﻐﺔ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﺨﺭﻭﺠﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻋﻥ ﻟﻐـﺔ
ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ

הסופר יחיא חקי התפרסם בזכותו
של הרומאן "נרה של אום האשם"
המחבר היה מצרף לרומאן הרבה
נובלות וסיפורים
הרומאן רודף אחר חלום המערב
מעבר לסיפור העם המסורתי
הרקע החברתי של הדמות ברומאן

הגורם המכריע בבניית הדמות
האמנותית ברומאן
הערש המתאימה לבניית דמות
סיפורית החיה במאבק ודאגה
הסופר אינו מתענין בפרטים שקרו
לדמות הסיפורית
הריאליזם החיוני היום יומי,שהוא
המפעיל את יחיא חקי למעשה
אולי לראשונה מתאמנת השפה
הערבית המסורתית בסוג כזה של
פרוזה סיפורית
אולי לראשונה מצייתת הלשון
הערבית ללשון הפרוזה הסיפורית
הפרוזה החיה יחד עם האנשים
הרגילים ונכתבת למענם
שפה היוצאת יציאה אמיתית מלשון
הרטוריקה והחיבור הקדומה


﴿﴾٣٢٧
ﻟﻐﺔ ﺃﺒﺴﻁ ﻤﺎﺘﻭﺼﻑ ﺒﻪ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﺜﺭ
ﺍﻟﻘﺼﺼﻰ
ﺭﺒﻤﺎ ﻤﺎﻜﺎﻥ ﻴﺤﻰ ﺤﻘﻰ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﻉ ﻤﺜـل
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
ﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺤﻤـل ﻫﻤـﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺎ ،
ﺸﻌﺒﻴﺎ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺎ
ﻓﺎﻟﻔﻥ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﻬﻤـﻭﻡ
ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻋﺒﺭ ﻗﻀﺎﻴﺎﻩ ﻭﺇﺒﺩﺍﻋﺎﺘﻪ ﻭﺃﺴﻠﻭﺒﻪ
ﻟﻴﺱ ﻋﺒﺭ ﺠﻤل ﻤﻜـﺭﺭﺓ ﺃﻭ ﺨﻁﺎﺒـﺎﺕ
ﺤﻤﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺎ  ،ﻴﺤﻤـل ﺴـﻤﺔ
ﺘﻘﺩﻤﻴﺔ ﻭﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺃﻯ ﺍﻟﻔﻜـﺭﻯ ﺍﻟﻤـﻀﻤﺭ
ﺴﻭﺍﺀ ﻟﺼﺎﺤﺒﻪ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻟﻠﻌﻤل ﻨﻔﺴﻪ
ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺼﺭﺍﻉ ﻨﺯﻭﺍﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﺤﺔ
ﺃ ﻭ ﺘﻠﻙ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻟﻠﻨـﺯﻭﻉ
ﺃﻭ ﺫﺍﻙ
ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﺠـﺯﺀﺍ
ﻤﻥ ﺭﺅﻴﺘﻪ
ﺠﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻴﺤﻤل ﻭﻻﺒﺩ ﺘﺠﺩﻴﺩﺍ ﻓﻰ
ﺍﻟﻔﻜﺭ
ﻤﺜل ﺃﻯ ﻋﻤل ﺠﻴﺩ ﺘﺤﻤـل "ﺍﻟﻘﻨـﺩﻴل"
ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺒل ﻭﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ
ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻀـﻭﺀ
ﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻨﻜﺴﺎﺭ ﺍﻷﺤﻼﻡ
ﻭﻫﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻼﻟﺔ
ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻭﻋﺒﺭﺕ ﻋﻥ ﻜل ﺍﻟـﺼﺭﺍﻉ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻰ ﻭﺍﻟﻔﻨﻰ

לשון שהתיאור הפשוט ביותר שלה
הוא היותה לשון פרוזה סיפורית
יתכן שיחיא חקי היה יכול להמציא
שפה עממית ריאליסטית כזו
אלולא נשא דאגה חברתית ,עממית
ודמוקרטית
האמנות מציגה בעיות וטרדות
מחשבתיות וחברתיות
דרך בעיותיו ויצירותיו וסגנונו
לא דרך המשפטים החוזרים או
הנאומים הנלהבים
האמנות בעלת הסגנון החדיש נושאת
אופי של התקדמות ואנושיות
תהיה הדעה החשיבתית הפנימית הן
של בעליה והן של היצירה עצמה
אשר תהיה
זירת מאבק של שאפות
למרות מציאותה של תכונה קבועה
זו או אחרת
למרות כיוון שאיפות אחד או משנהו
סגנונו של הסופר יכול להיות לעתים
חלק מראייתו
סגנון חדש נושא ללא ספק חידושים
במחשבה
כמו כל יצירה טובה  ,נושא "הנר"
פירושים שונים
לעתים גם סותרים
ניסינו לקרוא את הרומאן לאור
אמרת "ניפוץ החלומות"
בסופו של דבר הוא אחד מאותה
שושלת סיפורית וחברתית
שייצגה וביטאה את כל המאבק
החברתי,האנושי והאמנותי


﴿﴾٣٢٨
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ

שלב בניין הרומאן הערבי
שלב התחדשות השפה הספרותית

 
 .١ﺠﻤﻠﺔ "ﻴﺭﺍﻭﺩ ﺤﻠﻡ ﺍﻟﻐﺭﺏ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )רודף אחר חלום המערב( .
 .٢ﻜﻠﻤﺔ " ﺣﺪوﺗﺔ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )סיפור העם( .
 .٣ﻜﻠﻤﺔ "ﻤﻬﺩ" ﺘﺘﺭﺠﻡ )ערש( .
 .٤ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﻤﺄﺜﺭﺓ ﻴﺤﻴﻰ ﺤﻘﻰ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )מפעיל את יחיא חקי( .
 .٥ﺍﻟﻔﻌل "ﻴﺭﻭﺽ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻩ )מתאמן(  ،ﻭﺍﻟﻔﻌل "ﺘﻁﻭﻉ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻩ )מצייתת( .
 .٦ﺍﻟﻔﻌل "ﻴﻌﺎﻴﺵ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻩ )חי יחד עם( .
 .٧ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺃﺒﺴﻁ ﻤﺎﺘﻭﺼﻑ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )התיאור הפשוט ביותר שלה( .
 .٨ﺠﻤﻠﺔ " ﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ ﻴﺤﻤـل ﻫﻤـﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺎ " ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫـﺎ )אלולא נשא דאגה
חברתית( .
 .٩ﺠﻤﻠﺔ " ﺍﻟﻔﻥ ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﻬﻤـﻭﻡ " ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫـﺎ )האמנות מציגה בעיות
וטרדות( .
 .١٠ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺎ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )האמנות בעלת הסגנון החדיש(
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ "ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺎ " ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ "ﺫﻭ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ"  .ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻠﺤﻅ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭ ﻭﺍﻟﻤﺅﻨﺙ ﻓﻰ ﺍﻟﻠﻐﺘﻴﻥ  ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ "ﻓﻥ" ﻤﺅﻨﺜﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﻭﻤﺫﻜﺭﺓ ﻓﻰ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺄﻨﻴﺙ ﺒﺎﻗﻰ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل .

 .١١ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺃﻯ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )תהיה הדעה אשר
 .١٢ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺴﻤﺔ ﻤﺭﺠﺤﺔ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )תכונה קבועה( .
 .١٣ﺠﻤﻠﺔ "ﻴﺤﻤل ﻭﻻﺒﺩ ﺘﺠﺩﻴﺩﺍ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )נושא ללא ספק חידושים( .
 .١٤ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻼﻟﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )אותה שושלת סיפורית( .
 .١٥ﺠﻤﻠﺔ " ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻭﻋﺒﺭﺕ ﻋﻥ ﻜل ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫـﺎ )ייצגה וביטאה את כל
המאבק( .
********************
תהיה( .

) -٥ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻫﻭﻴﺔ( ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺩﺭﻭﻴﺵ
ﺴﺠل! ﺃﻨﺎ ﻋﺭﺒﻲ



﴿﴾٣٢٩
ﻭﺭﻗﻡ ﺒﻁﺎﻗﺘﻲ ﺨﻤﺴﻭﻥ ﺃﻟﻑﹾ
ﻭﺃﻁﻔﺎﻟﻲ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔﹲ
ﻭﺘﺎﺴﻌﻬﻡ ..ﺴﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺼﻴﻑﹾ!
ﻓﻬلْ ﺘﻐﻀﺏ؟
ﺴ ﺠلْ!
ﺃﻨﺎ ﻋﺭﺒﻲ
ﻭﺃﻋﻤلُ ﻤﻊ ﺭﻓﺎﻕِ ﺍﻟﻜﺩﺡِ ﻓﻲ ﻤﺤﺠﺭ
ﻭﺃﻁﻔﺎﻟﻲ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔﹲ
ﺃﺴلﱡ ﻟﻬﻡ ﺭﻏﻴﻑﹶ ﺍﻟﺨﺒﺯِ،
ﻭﺍﻷﺜﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺩﻓﺘﺭ
ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺨﺭ
ﻭﻻ ﺃﺘﻭﺴلُ ﺍﻟﺼﺩﻗﺎﺕِ ﻤﻥ ﺒﺎﺒِﻙ
ﻭﻻ ﺃﺼﻐﺭ
ﺃﻤﺎﻡ ﺒﻼﻁِ ﺃﻋﺘﺎﺒﻙ
ﻓﻬل ﺘﻐﻀﺏ؟
ﺴﺠل!
ﺃﻨﺎ ﻋﺭﺒﻲ
ﺃﻨﺎ ﺇﺴﻡ ﺒﻼ ﻟﻘﺏِ
ﺼﺒﻭﺭ ﻓﻲ ﺒﻼﺩٍ ﻜلﱡ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﻴﻌﻴﺵﹸ ﺒﻔﻭﺭﺓِ ﺍﻟﻐﻀﺏِ
ﺠﺫﻭﺭﻱ...
ﻗﺒ لَ ﻤﻴﻼﺩِ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥِ ﺭﺴﺕﹾ


﴿﴾٣٣٠
ﻭﻗﺒلَ ﺘﻔﺘﹼﺢِ ﺍﻟﺤﻘﺏِ
ﻭﻗﺒلَ ﺍﻟﺴﺭﻭِ ﻭﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥِ
 ..ﻭﻗﺒلَ ﺘﺭﻋﺭﻉِ ﺍﻟﻌﺸﺏِ
ﺃﺒﻲ ..ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺓِ ﺍﻟﻤﺤﺭﺍﺙِ
ﻻ ﻤﻥ ﺴﺎﺩﺓٍ ﻨﺠﺏِ
ﻭﺠﺩﻱ ﻜﺎ ﻥ ﻓﻼﺤﺎﹰ
ﺒﻼ ﺤﺴﺏٍ ..ﻭﻻ ﻨﺴﺏِ!
ﻴﻌﻠﹼﻤﻨﻲ ﺸﻤﻭﺥﹶ ﺍﻟﺸﻤﺱِ ﻗﺒلَ ﻗﺭﺍﺀﺓِ ﺍﻟﻜﺘﺏِ
ﻭﺒﻴﺘﻲ ﻜﻭﺥﹸ ﻨﺎﻁﻭﺭٍ
ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻭﺍﺩِ ﻭﺍﻟﻘﺼﺏِ
ﻓﻬل ﺘﺭﻀﻴﻙ ﻤﻨﺯﻟﺘﻲ؟
ﺃﻨﺎ ﺇﺴﻡ ﺒﻼ ﻟﻘﺏِ!
ﺴﺠل!
ﺃﻨﺎ ﻋﺭﺒﻲ
ﻭﻟﻭ ﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭِ ..ﻓﺤﻤﻲ
ﻭﻟﻭ ﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥِ ..ﺒﻨﻲ
ﻭﻤﻴﺯﺍﺘﻲ:
ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻲ ﻋﻘﺎ لٌ ﻓﻭﻕﹶ ﻜﻭﻓﻴﻪ
ﻭﻜﻔﹼﻲ ﺼﻠﺒﺔﹲ ﻜﺎﻟﺼﺨﺭِ
ﺘﺨﻤﺵﹸ ﻤﻥ ﻴﻼﻤﺴﻬﺎ
ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﻲ:
ﺃﻨﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔٍ ﻋﺯﻻﺀ ﻤﻨﺴﻴﻪ


﴿﴾٣٣١
ﺸﻭﺍﺭ ﻋﻬﺎ ﺒﻼ ﺃﺴﻤﺎﺀ
ﻭﻜلﱡ ﺭﺠﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘلِ ﻭﺍﻟﻤﺤﺠﺭ
ﻓﻬل ﺘﻐﻀﺏ؟
ﺴ ﺠل
ﺃﻨﺎ ﻋﺭﺒﻲ
ﺴﻠﺒﺕﹶ ﻜﺭﻭﻡ ﺃﺠﺩﺍﺩﻱ
ﻭﺃﺭﻀﺎﹰ ﻜﻨﺕﹸ ﺃﻓﻠﺤﻬﺎ
ﺃﻨﺎ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺃﻭﻻﺩﻱ
ﻭﻟﻡ ﺘﺘﺭﻙ ﻟﻨﺎ ..ﻭﻟﻜلﱢ ﺃﺤﻔﺎﺩﻱ
ﺴﻭﻯ ﻫﺫﻱ ﺍﻟﺼﺨﻭﺭِ..
ﻓﻬل ﺴﺘﺄﺨﺫﹸﻫﺎ
ﺤﻜﻭﻤﺘﻜﻡ ..ﻜﻤﺎ ﻗﻴﻼ؟!!
ﺇﺫﻥ!
ﺴ ﺠل ..ﺒﺭﺃﺱِ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔِ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺃﻨﺎ ﻻ ﺃﻜﺭﻩ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻭﻻ ﺃﺴﻁﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩٍ
ﻭﻟﻜﻨﹼﻲ ..ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌﺕﹸ
ﺁﻜ لُ ﻟﺤﻡ ﻤﻐﺘﺼﺒﻲ
ﺤﺫﺍﺭِ ..ﺤﺫﺍﺭِ ..ﻤﻥ ﺠﻭﻋﻲ
ﻭﻤﻥ ﻏﻀﺒﻲ!!



﴿﴾٣٣٢
ﺃﻋﻤلُ ﻤﻊ ﺭﻓﺎﻕِ ﺍﻟﻜﺩﺡِ ﻓﻲ ﻤﺤﺠﺭ

 

ﻻﺃﺘﻭﺴلُ ﺍﻟﺼﺩﻗﺎﺕِ ﻤﻥ ﺒﺎﺒِﻙ
ﺃﻨﺎ ﺇﺴﻡ ﺒﻼ ﻟﻘﺏِ
ﺼﺒﻭﺭ ﻓﻲ ﺒﻼﺩٍ ﻜلﱡ ﻤﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻴﻌـﻴﺵﹸ
ﺒﻔﻭﺭﺓِ ﺍﻟﻐﻀﺏِ
ﺠﺫﻭﺭﻱ ..ﻗﺒ لَ ﻤﻴﻼﺩِ ﺍﻟﺯﻤﺎ ﻥِ ﺭﺴﺕﹾ
ﺃﺒﻲ ..ﻤﻥ ﺃﺴـﺭﺓِ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺍﺙِ ،ﻻ ﻤـﻥ
ﺴﺎﺩﺓٍ ﻨﺠﺏِ
ﺒﻼ ﺤﺴﺏٍ ..ﻭﻻ ﻨﺴﺏِ!
ﻴﻌﻠﹼﻤﻨﻲ ﺸﻤﻭﺥﹶ ﺍﻟﺸﻤﺱِ ﻗﺒـلَ ﻗـﺭﺍﺀﺓِ
ﺍﻟﻜﺘﺏِ
ﺒﻴﺘﻲ ﻜـﻭﺥﹸ ﻨـﺎﻁﻭﺭٍ ﻤـﻥ ﺍﻷﻋـﻭﺍﺩِ
ﻭﺍﻟﻘﺼﺏِ
ﻓﻬل ﺘﺭﻀﻴ ﻙ ﻤﻨﺯﻟﺘﻲ؟
ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻲ ﻋﻘﺎلٌ ﻓﻭﻕﹶ ﻜﻭﻓﻴﻪ
ﻭﻜﻔﹼﻲ ﺼـﻠﺒﺔﹲ ﻜﺎﻟـﺼﺨﺭِﺘﺨﻤﺵﹸ ﻤـﻥ
ﻴﻼﻤﺴﻬﺎ
ﺃﻨﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔٍ ﻋﺯﻻﺀ ﻤﻨﺴﻴﻪ
ﺴﻠﺒﺕﹶ ﻜﺭﻭﻡ ﺃﺠﺩﺍﺩﻱ
ﺁﻜلُ ﻟﺤﻡ ﻤﻐﺘﺼﺒﻲ
ﺤﺫﺍﺭِ ..ﺤﺫﺍﺭِ ..ﻤﻥ ﺠﻭﻋﻲ ﻭﻤـــﻥ
ﻏﻀﺒﻲ!!

אני עובד עם החברים בעמל
במחצבה
לא חוזר על הפתחים שלך
יש לי שם בלי שם משפחה
סבלן ,בארצות שתושביהן חיים
בשיא הכעס
שורשי  ,השתקעו לפני התחלת הזמן
אבי  ..ממשפחת החקלאים ,לא
מהאדונים האצילים
בלי יחוס משפחתי ושבטי!
מלמד אותי את התנשאות השמש
לפני קריאת הספרים
ביתי צריף שומר עשוי מענפים
ומקנים
האם אתה מסכים למעמדי
על ראשי עקל מעל מטפחת ראש
כפי קשה כסלע סורטת את מי שנוגע
בה
אני מכפר נידח נשכח
שללו ממני את הכרמים של אבותי
אוכל את בשרו של מי שאנס אותי
היזהרו ,מפני רעבי ומפני כעסי

 
 .١ﺠﻤﻠﺔ "ﺃﻋﻤل ﻤﻊ ﺭﻓﺎﻕ ﺍﻟﻜﺩﺡ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )אני עובד עם החברים בעמל( ﺤﻴﺙ
ﺃﻥ )עובד בעמל( ﺘﻌﻨﻰ "ﻜﺎﺩﺡ" .
 .٢ﺠﻤﻠﺔ " ﻻﺃﺘﻭﺴلُ ﺍﻟﺼﺩﻗﺎﺕِ ﻤﻥ ﺒﺎﺒِﻙ " ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )לא חוזר על הפתחים שלך( ،
ﻭﻫﻰ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﺼﻁﻼﺤﻴﺔ  ،ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺤﺭﻓﻴﺔ .

 .٣ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ "ﺒﻔﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐﻀﺏ " ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )בשיא
 .٤ﺠﻤﻠﺔ "ﺠﺫﻭﺭﻯ ﺭﺴﺕ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ ) שורשי השתקעו( ﺃﻯ ﻀﺭﺒﺕ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺽ.
הכעס( ﺃﻯ ﻓﻰ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ.



﴿﴾٣٣٣
 .٥ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ "ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺓ

.٦

ﺍﻟﻤﺤﺭﺍﺙ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻩ )ממשפחת

החקלאים( ﺃﻯ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺓ

ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ .
ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺒﻼ

ﺤﺴﺏ ﻭﻻﻨﺴﺏ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )בלי יחוס משפחתי

ושבטי( ﻭﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ

ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ "ﺒﺩﻭﻥ ﻨﺴﺏ ﻋﺎﺌﻠﻰ ﺃﻭ ﻗﺒﻠﻰ" .

 .٧ﻜﻠﻤﺔ "ﻋﻘﺎل" ﺘﺘﺭﺠﻡ ﻜﻤﺎ ﻫﻰ )עקל(  ،ﻭﻜﻠﻤﺔ "ﻜﻭﻓﻴﺔ" ﺘﺘﺭﺠﻡ )מטפחת
 .٨ﻜﻠﻤﺔ " ﺃﺠﺩﺍﺩﻯ " ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )אבותי(  ،ﻭﻫﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻴﻭ ﻋﺎ ﻤﻥ )סבים(.
 .٩ﺍﻟﻔﻌل " ﺍﺤﺫﺭ " ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )היזהר( ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺒـ )מפני( .
********************

ראש(.

 - ٦ﻭﺼل ﻨﺠﻴﺏ ﻤﺤﻔﻭﻅ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻨﻭﺒل ﻓﻰ ﺍﻷﺩﺏ ﻋﺎﻡ  ١٩٨٨ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻓﻰ
ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﻨﺸﺭ ﺜﻼﺜﻴﺘﻪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭﺓ ﺨﻼل ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ
 ١٩٥٧- ١٩٥٦ﻭﺒﻔﻀل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ .
ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﻓﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ  .ﻜﺎﻥ "ﻨﺠﻴﺏ ﻤﺤﻔﻭﻅ" ﻴﻬﺘﻡ
ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﻟﻜﻰ ﻴﺨﻠﻕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﺎﺭﻯﺀ ﺸﻌﻭﺭﺍ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻊ ﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭ ﺃﺒﻁﺎل
ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻭﻗﻑ  .ﻭﻟﻘﺩ ﺸﻌﺭ"ﻨﺠﻴﺏ ﻤﺤﻔﻭﻅ"
ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻻﻴﻨﺼﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ
ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  ،ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻗﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻰ
ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺇﻻ ﺒﺸﻜل ﻫﺎﻤﺸﻰ  .ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺠﺭﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻰ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ "ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﻋﻰ"  ،ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ  ،ﻭﺃﺩﺏ ﺍﻟﻌﺒﺙ ﻭﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ  ،ﻭﻗﺩ
ﺍﻀﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﻟﻐﺘﻪ ﻤﻊ ﻜل ﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ  ،ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺃﺜﺭﻯ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ
ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻟﻐﻭﻯ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ .
ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻜﺘﺸﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺩﻴﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻭﺒﺩﺃﺕ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺘﻠﻭ
ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺃﻓﻀل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ  ،ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻤﻌﻴﻨﻪ ﺍﻷﺩﺒﻰ ﺒـﺩﺃ
ﻴﻨﻀﺏ  ،ﻭﻗل ﺍﻨﺘﺎﺠﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒﻌﺩ ﻓﻭﺯﻩ ﺒﺠﺎﺌﺯﺓ ﻨﻭﺒل  .ﻭﻓﻰ ﻋﺎﻡ  ١٩٩٦ﻨﺸﺭ ﻟﻪ ﻜﺘﺎﺒﺎﻥ
ﺠﺩﻴﺩﺍﻥ ﻴﺤﻤﻼﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺘﺒﺕ ﻓﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﻨﺸﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻰ
ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ  .ﻓﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﻥ ﻭﺼل "ﻤﺤﻔﻭﻅ" ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻀﻐﻁ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺸﻜل ﻟﻡ ﻨﻌﻬﺩﻩ
ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺒﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل  ،ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻭﺍﺩﺭ ﻓﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺘﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ .


﴿﴾٣٣٤
ﺘﻀﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻪ ﺍﻟﻘﺼﺼﻴﺔ "ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭ"  ٢٤ﻗﺼﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻭﺃﻗﺼﻭﺼﺔ ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻥ
ﺼﻔﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﺜﻨﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ  .ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻗﺼﺹ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ،ﻭﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻋﻥ ﻗﺼﺹ ﻤﺤﻔﻭﻅ ﻟﻡ ﺘﻐﺏ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﺹ  ،ﻟﻜﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻘﺼﺹ
ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻰ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻜﺂﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ  ،ﻭﻴﺴﻁﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻹﺤﺒﺎﻁ ﻭﺍ ﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻕ ﻓﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ  .ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﺍﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﺒﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ،ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺼﺩﺭﺕ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ  ١٩٨٩ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ
"ﺍﻟﻔﺠﺭ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ" ﻜﺎﻨﺕ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻜﺂﺒﺔ ﺘﺴﻭﺩ ﻓﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﺹ  ،ﻭﻓﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﺹ
ﻨﺠﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻫﻰ "ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻀﺎﺌﻌﺔ"  .ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺼﺘﺎﻥ ﺃﻭ ﺜﻼﺙ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ
ﻜﺎﺒﻭﺱ ﺴﺭﻴﺎﻟﻰ ﻤﺜل ﻗﺼﺔ "ﻤﺴﺎﻓﺭ ﺒﺤﻘﻴﺒﺔ ﻴﺩ"  .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻓﻜﺎﻥ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ "ﺃﺼﺩﺍﺀ
ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ" ﻭﻫﻭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻰ ﺸﻜﻠﻪ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ  .ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻟﻠﻭﻫﻠﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻨﺠﻴﺏ ﻤﺤﻔﻭﻅ ﻭﻴﺤﻜﻰ ﻟﻨﺎ ﻗﺼﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ
ﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ  .ﻜﺘﺒﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﻓﺼﻭل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺒﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻋﻥ ﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﺩﻴﺏ  ،ﻭﻟﻜﻥ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎﺍﺨﺘﻔﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻰ ﻭﺘﺒﺩل
ﺒﺸﻅﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻗﺼﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻘﺎﺹ  ،ﻭﻫﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻌﺎﺭﻓﻪ ﻭﺃﺒﻨﺎﺀ ﺠﻴﻠﻪ .

ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻨﻭﺒل ﻓﻰ ﺍﻷﺩﺏ

 

ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺒﻌﺩ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭﺓ
ﺒﻔﻀل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻰ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﻓﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ
ﻟﻜﻰ ﻴﺨﻠﻕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﺎﺭﻯﺀ ﺸﻌﻭﺭﺍ
ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻊ ﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤـﺸﺎﻋﺭ ﺃﺒﻁـﺎل
ﺍﻟﻌﻤل
ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻰ
ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
ﻻﻴﻨﺼﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻭﺼـﻑ
ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ

חתן פרס נובל בספרות
בתחום הרומאן הערבי
אחרי פרסום הטרילוגיה המפורסמת
בזכות קבוצת רומאנים ריאליסטים
שפרסם בעשור הקודם
שליטתו באמנות הריאליזם הקלאסי
כדי ליצור תחושה אצל הקורא
ההתערות בחייהם ובתחושותיהם
של גיבורי היצירה
על רקע המציאות ההיסטורית
תר אחר דרכי כתיבה חדשים
תיאור הרקע החיצוני והפסיכולוגי
אינו חזות הכל


﴿﴾٣٣٥
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓـﺔ ﻓـﻰ
ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ
ﺠﺭﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ "ﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻭﻋﻰ"
ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ
ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻌﺒﺙ ﻭﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ
ﺍﻀﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﻟﻐﺘﻪ ﻤﻊ ﻜل ﻨﻤـﻁ
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ
ﺃﺜﺭﻯ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ ﺒﻭﺴـﺎﺌل ﺘﻌﺒﻴـﺭ
ﻟﻐﻭﻯ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓـﻰ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ
ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺘﻠﻭ ﺍﻵﺨﺭ
ﻨﺸﺭ ﻓﻰ ﺃﻓﻀل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺭﻕ
ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ
ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻤﻌﻴﻨﻪ ﺍﻷﺩﺒﻰ ﺒـﺩﺃ ﻴﻨﻀﺏ
ﻭﺼل "ﻤﺤﻔﻭﻅ" ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻀﻐﻁ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﺒﺸﻜل ﻟﻡ ﻨﻌﻬﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺒﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل
ﻟﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻭﺍﺩﺭ ﻓﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘـﻰ
ﻜﺘﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ
ﻗﺼﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻭﺃﻗﺼﻭﺼﺔ
ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻰ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎﺕ
ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻹﺤﺒﺎﻁ ﻭﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ
ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻕ ﻓﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ
ﻓﻜﺭﺓ ﺭﺌﻴﺴﺔ
ﻤﺒﻨﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺎﺒﻭﺱ ﺴﺭﻴﺎﻟﻰ
ﺃﺼﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ
ﻜﺘﺒﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﻓﺼﻭل ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﺒـﻀﻤﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ
ﺸﻅﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻗﺼﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗـﺔ
ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻘﺎﺹ

דרכי כתיבה שלא היו ידועות
בספרות הערבית בת ימינו
ניסה את כוחו בכתיבה בסגנון "זרם
התודעה"
הרומאן הפוליפוני
ספרות האבסורד והאלגוריה
הוא נאלץ להתאים את שפתו עם כל
אחד מטיפוסי הכתיבה האלה
העשיר את הספרות הערבית במגוון
של אמצעי ביטוי לשוניים
אומצו בעקבותיו על ידי כמה
סופרים ברחבי העולם הערבי
יצירותיו תורגמו בזו אחר זו
פרסם במיטב בתי ההוצאה במזרח
ובמערב
אולם מעיין הספרות שלו הלך
והידלדל
מחפוז הגיע לדחיסת העלילה באופן
שלא נודע קודם בכתיבתו
יש לה סימנים ביצירות שנכתבו
בשני העשורים הקודמים
סיפור קצר וסיפור קצרצר
מתמקדת בעולם הפנימי של
הדמויות
תחושת התסכול והניכור
באופן חסר תקדים ביצירת הסופר
מוטיב
בנוייה בצורת סיוט סוריאליסטי
הדים של אוטוביוגרפייה
רוב פרקי הספר נכתבו בגוף ראשון
רסיסי סיפור שאינם נוגעים לחיי
המספר


﴿﴾٣٣٦
 
 .١ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺤﺎﺌﺯ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻨﻭﺒل" ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ )חתן פרס נובל( ﻭﻜﻠﻤﺔ )חתן( ﺘﻌﻨﻰ ﻓﻰ
ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ "ﻋﺭﻴﺱ"  ،ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ )חתן היום( ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻰ "ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻰ ﺒﻪ ﺍﻟﻴﻭﻡ"  .ﻭﺇﺫﺍ
ﻓﺎﺯﺕ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺒﺠﺎﺌﺯﺓ ﻨﻭﺒل ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻘﻭل ﻋﻨﻬﺎ )כלת פרס נובל( .
 .٢ﻜﻠﻤﺔ " ﺜﻼﺜﻴﺔ " ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ )טרילוגיה( .
 .٣ﻜﻠﻤﺔ "ﺍﻟﻌﻘﺩ " ﺘﻌﻨﻰ "ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ" ﻭﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ )עשור( .
 .٤ﺍﻟﻔﻌل "ﻴﺘﺎﺒﻊ" ﺘﺭﺠﻤﺘﻪ )תר  -עוקב( ﻭﺍﻹﺜﻨﺎﻥ ﻴﺘﻌﺩﻴﺎﻥ ﺒـ )אחר( .
 .٥ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﻻﻴﻨﺼﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ " ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ )אינו חזות הכל( .
 .٦ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺠﺭﺏ ﻨﻔﺴﻪ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )ניסה את כוחו( .
 .٧ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﻠﻭ ﺍﻷﺨﺭﻯ" ﺘﺘﺭﺠﻡ )בזו אחר זו( .
 .٨ﻤﺭﻜﺏ " ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺍﻷﺩﺒﻰ " ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻩ )מעיין הספרות( .
 .٩ﻜﻠﻤﺔ " ﺃﻗﺼﻭﺼﺔ " ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ )סיפור קצרצר( .
 .١٠ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻕ" ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ )באופן חסר תקדים(.
 .١١ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺸﻅﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻗﺼﺔ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )רסיסי סיפור( .

ﺗﺪرﯾﺒﺎت – תרגילים

 
ﻜﺎﻥ "ﺤﺎﻴﻴﻡ ﻨﺤﻤﺎﻥ ﺒﻴﺎﻟﻙ" ﺸﺎﻋﺭﺍ  ،ﻭﺃﺩﻴﺒﺎ  ،ﻭﻤﺘﺭﺠﻤﺎ  ،ﺒل ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﻓﻰ
ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﺤﻴﺎﺀ  .ﻭﻟﺩ "ﺒﻴﺎﻟﻙ" ﻓﻰ ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﻓﻭﻟﻴﻨﺎ ﺍﻟﺭﻭﺴﻴﺔ  ،ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺍﻨﺘﺘﻘل ﻤﻊ
ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﻴﺘﻭﻤﻴﺭ ﺤﺘﻰ ﻤﻭﺕ ﻭﺍﻟﺩﻩ  ،ﻭﻗﺩ ﺘﺭﻜﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻴﺘﻡ
ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ  ،ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻗﺼﻴﺩﺓ "ﺸﻌﺭﻯ" ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ "ﻴﺘﻡ" .
ﻭﻓﻰ ﻋﺎﻡ  ١٨٩٢ﻗﻀﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﻓﻰ ﺃﻭﺩﻴﺴﺎ ﻭﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ "ﺃﺤﺎﺩ ﻫﺎﻋﻡ "  ،ﻭﺨﻼل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ
ﻫﻨﺎﻙ ﻜﺘﺏ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ )ﻤﻭﺘﻰ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ( ﺍﻟﺘﻰ ﺜﺎﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻯ  .ﺜﻡ ﻜﺘﺏ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ
 ١٩٠٣ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ )ﻓﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺘل( ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﻀﺠﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ  .ﻭﻗﺩ ﺍﻤﺘﺯﺠﺕ
ﻓﻰ ﺃﺸﻌﺎﺭ ﺒﻴﺎﻟﻙ ﺍﻟﻨﻐﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻐﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﻴﻥ
ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﺸﺘﻬﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ )ﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻘ ﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ(  .ﻋﺒﺭ ﻓﻰ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ "ﺴﻔﺭ
ﺍﻟﻨﻴﺭﺍﻥ" ﻋﻤﺎ ﺃﺴﻤﺎﻩ ﺒﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﺴﻴﺔ ﻋﺎﻡ


﴿﴾٣٣٧
 .١٩٠٥ﻭﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺸﻌﺎﺭﻩ ﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻓﻰ
ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ  .ﺃﺤﺏ ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻯ ﺤﺒﺎ ﺭﻭﻤﺎﻨﺴﻴﺎ ﻭﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺒﺭﻯ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻰ ﻟﻜﻰ ﻴﻀﻌﻪ ﻓﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻹﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻰ ﻭﺠﻤﻊ ﺃﺸﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﻴﻥ ﺍﻟﻌﺒﺭﺍﻨﻴﻴﻥ "ﺍﺒﻥ ﺠﺒﻴﺭﻭل" ﻭ"ﻤﻭﺴﻰ ﺒﻥ ﻋﻴﺯﺭﺍ" ﻤﻥ ﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ .
ﻻﺘﺨﻠﻭ ﺃﺸﻌﺎﺭﻩ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻘﺎﺭ ﻟﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻏﻴﺭ
ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ  .ﻫﺎﺠﺭ ﺒﻴﺎﻟﻙ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﺎﻡ  ، ١٩٢٥ﻭﺴﺎﻫﻡ ﻓﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ .
ﻭﺘﻭﻓﻰ ﺴﻨﺔ  ١٩٣٤ﻭﺩﻓﻥ ﺒﺘل ﺃﺒﻴﺏ .
* ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻔﻴﺼل ) ﺇﻟﻰ ﺸﺒﺎﺏ ﺒﻼﺩﻱ (
ﻤﺭﺤﻰ ﻓﻘﺩ ﻭﻀﺢ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ

ﻭﻫـﻔﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺩ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ

ﻋـﺠﻼﻥ ﻴـﻨﺘﻬﺏ ﺍﻟﺨﻁﻰ

ﻫـﻴﻤﺎﻥ ﻴﺴﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﺴﺤﺎﺏ

ﻓـﻲ ﺭﻭﺤـﻪ ﺃﻤل ﻴﻀﻲﺀ

ﻭﻓـﻲ ﺸـﺒﻴﺒﺘﻪ ﻏـﻼﺏ

ﻗـﺩ ﻓـﺎﺭﻕ ﺍﻟﺠﻬل ﺍﻟﻌﻘﻴﻡ

ﻭﻫــﺵ ﻟـﻠﻌﻠﻡ ﺍﻟـﻠﺒﺎﺏ

ﻭﺭﻨــﺎ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺴﺘﻘﺒل

ﻴـﺭﻗﻰ ﻟـﻪ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﺼﻌﺎﺏ

ﻗـﺩ ﺭﺍﺡ ﻴـﺴﺘﻬﺩﻱ ﺍﻟﻌﻼ

ﻭﻴـﺼﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺝ ﺍﻟﻐﺒﺎﺏ

ﺍﻟـﻤـﺠﺩ ﻴـﺒﻨﻰ ﺒـﺎﻟﻌﻠﻭﻡ

ﺘـﻬﺯ ﻋـﺎﻟﻤﻨﺎ ﻟـﻌﺠﺎﺏ

ﻭﺍﻟـﻌﻠﻡ ﺭﺍﻴـﺔ ﻜل ﺸﻌﺏ

ﻨـﺎﻫﺽ ﺴـﺎﻤﻲ ﻟﺭﻏﺎﺏ

ﻭﻋـﻠﻴﻪ ﻓـﻠﻨﺒﻨﻲ ﺍﻟـﺤﻴﺎﺓ
ﻭﻟـﻨﻨﻁﻠﻕ ﻓـﻲ ﻋـﺯﻤﻨﺎ

ﻭﻻ ﻨـﺴﺎﻭﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ
ﻤـﺜل ﺇﻨـﻁﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ




﴿﴾٣٣٨


אבסורד
אגדה
אגדת ֿעם
אגודת הסופרים העבריים
אוהל
אוטוביוגרפייה
אופרה
אופרה קומיק
אופרטה
אורטורייה
אזור
אחדות הזמן
אחדות המקום
אחדות העלילה
אידיאה
אידיאולוגייה
אידיאליזם
אידיום
אידילייה
אימז'יזם
אימפרסייה
אינוונצייה
אירונייה

ﻋﺒﺙ  -ﻻﻤﻌﻘﻭل
ﺃﺴﻁﻭﺭﺓ  -ﻗﺼﺔ ﺨﻴﺎﻟﻴﺔ
ﺤﻜﺎﻴﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﻴﻥ
ﺃﻭﻫﻴل  -ﻤﺴﺭﺡ ﺃﻭﻫﻴل ) ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ (
ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ  -ﺴﻴﺭﺓ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﻜﺎﺘﺏ
ﺃﻭﺒﺭﺍ  -ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﻏﻨﺎﺌﻴﺔ
ﺃﻭﺒﺭﺍ ﻫﺯﻟﻴﺔ
ﺃﻭﺒﺭﻴﺕ  -ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﻏﻨﺎﺌﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ
ﻤﻭﺸﺤﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ
ﺴﻤﻁ  -ﻗﻔل ﺍﻟﻤﻭﺸﺢ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﻜﺔ
ﻓﻜﺭﺓ
ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﻤﺜﺎﻟﻴﺔ  -ﻤﺫﻫﺏ ﻤﺜﺎﻟﻰ
ﻟﻬﺠﺔ
ﺃﻨﺸﻭﺩﺓ ﺭﻋﺎﺓ
ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ
ﺍﻨﻁﺒﺎﻉ
ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ  -ﺍﺒﺘﺩﺍﻉ
ﺴﺨﺭﻴﺔ


﴿﴾٣٣٩
אירונייה דרמתית
אלגורייה
אלגייה
אלונים
אליאנצייה
אמוציונליזם
אמנות הבמה
אמנות הכתיבה
אמנות השירה
אמנות התיאטרון
אמנות מופשטת
אמפיריזם
אנטי גיבור
אנכרוניזם
אנליזה  -אנליסה
אנסטרופה
אנתולוגייה
אסוציאצייה
אסכולה
אספקט
אסתיטיזם
אפוס
אפוקליפסה
אפותיאוזה
אפיגרף
אפיסטרופה
אפיקה

ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺩﺭﺍﻤﻴﺔ
ﻤﺠﺎﺯ  -ﻗﺼﺔ ﺭﻤﺯﻴﺔ
ﺇﻟﻴﺠﻴﺎ  -ﺸﻌﺭ ﻏﻨﺎﺌﻰ
ﺍﺴﻡ ﻤﺴﺘﻌﺎﺭ
ﺍﻏﺘﺭﺍﺏ  -ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻐﺭﺒﺔ
ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ  -ﻋﺎﻁﻔﺔ
ﻓﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ
ﻓﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
ﻓﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ
ﻓﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ
ﻓﻥ ﺘﺠﺭﻴﺩﻯ
ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻰ
ﺒﻁل ﻀﺩ  -ﺒﻁل ﻋﺩﻤﻰ
ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
ﺘﺤﻠﻴل
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺘﺄﺨﻴﺭ
ﻤﻘﺘﻁﻔﺎﺕ
ﺘﺩﺍﻋﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻰ  -ﺘﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
ﻤﺩﺭﺴﺔ  -ﻤﺫﻫﺏ ﺃﺩﺒﻰ
ﻤﻨﻅﺭ  -ﺭﺅﻴﺔ
ﻨﺯﻋﺔ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻤﻠﺤﻤﺔ ) ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻤﺜﻼ (
ﺃﺩﺏ ﺍﻟﺅﻯ
ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ
ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﺍﺴﺘﻬﻼﻟﻰ
ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ
ﺸﻌﺭ ﻤﻠﺤﻤﻰ


﴿﴾٣٤٠
אקספרסיוניזם
ארוטיקה
אריסטיקה
ארכאי
בדיון מדעי
בוקוליקה
ביוגרפייה
ביטוי
ביטוי מליצי
בימה
ביקורת דרמתית
ביקורת האמנות
ביקורת הטקסטים
ביקורת היסטורית
ביקורת התרשמותית
ביקורת חברתית
ביקורת ספרותית
ביקורת עברית חדשה
ביקורת פורמלית
ביקורת פסיכואנליסטית
ביקורת רטורית
בית שיר
בל לטר
בלדה
בלילת דבר בתוך דבר
בן זמננו
בת ֿהשירה

ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ  -ﻤﺫﻫﺏ ﺘﻌﺒﻴﺭﻯ
ﺃﺩﺏ ﻤﻜﺸﻭﻑ  -ﻤﺠﻭﻥ
ﻓﻥ ﺍﻟﺠﺩل
ﻤﻬﺠﻭﺭ  -ﻗﺩﻴﻡ ) ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺃﻭ ﺘﻌﺒﻴﺭ (
ﺨﻴﺎل ﻋﻠﻤﻰ
ﺃﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﺓ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﻴﺎﺓ  -ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺤﻴﺎﺓ
ﺘﻌﺒﻴﺭ
ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﻼﻏﻰ
ﺨﺸﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ
ﻨﻘﺩ ﻤﺴﺭﺤﻰ
ﻨﻘﺩ ﻓﻨﻰ
ﻨﻘﺩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
ﻨﻘﺩ ﺘﺎﺭﻴﺨﻰ
ﻨﻘﺩ ﺍﻨﻁﺒﺎﻋﻰ
ﻨﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻨﻘﺩ ﺃﺩﺒﻰ
ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺒﺭﻯ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
ﻨﻘﺩ ﺸﻜﻠﻰ
ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻰ
ﻨﻘﺩ ﺒﻼﻏﻰ
ﺒﻴﺕ ﺸﻌﺭ ﻤﻘﻁﻊ ﺸﻌﺭﻯ
ﺃﺩﺏ ﺭﻓﻴﻊ
ﺃﻏﻨﻴﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ  -ﻗﺼﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ
ﺘﻀﻤﻴﻥ
ﻤﻌﺎﺼﺭ
ﻭﺤﻰ ﺸﻌﺭﻯ


﴿﴾٣٤١
גחכית
גיבור
גיבור חיובי
גיבור טרגי
גילום
גלישה
גניוס לוקי
גרדצייה
גרוטסקה
דברנות
דו ֿלשוני
דוקטרינה
דור התחייה
דור ספרותי
דיאלוג
דיאלקט
דיואן
דיוקן
דימוי
דלת
דמות
דמות טיפוסית
דמות משנית
דמות עגולה
דמות צדדית
דמות ראשית
דמות שולית

ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﻏﻨﺎﺌﻴﺔ
ﺒﻁل ) ﻓﻰ ﻋﻤل ﻓﻨﻰ ﺃﻭ ﺃﺩﺒﻰ (
ﺒﻁل ﺇﻴﺠﺎﺒﻰ
ﺒﻁل ﻤﺄﺴﻭﻯ
ﺘﺠﺴﻴﺩ  -ﺘﻘﻤﺹ
ﺘﻀﻤﻴﻥ
ﻋﺒﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺘﺩﺭﺝ ﺒﻼﻏﻰ
ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺴﺎﺨﺭﺓ
ﻓﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ
ﺜﻨﺎﺌﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻤﺫﻫﺏ  -ﻨﻅﺭﻴﺔ
ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ
ﺠﻴل ﺃﺩﺒﻰ
ﺤﻭﺍﺭ
ﻟﻬﺠﺔ
ﺩﻴﻭﺍﻥ ) ﺸﻌﺭﻯ (
ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ) ﻓﻰ ﻋﻤل ﺃﺩﺒﻰ (
ﺘﺸﺒﻴﻪ
ﻤﺼﺭﺍﻉ  -ﻨﺼﻑ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻯ
ﺸﺨﺼﻴﺔ ) ﻓﻰ ﻋﻤل ﺃﺩﺒﻰ (
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻨﻤﻁﻴﺔ
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺩﺍﺌﺭﻴﺔ
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﺔ
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﺎﻤﺸﻴﺔ


﴿﴾٣٤٢
דמות שטוחה
דמיוני
דרכי האפיון
דרכי העיצוב של המקום
דרמה
דרמה היראית
דרמה חברתית
דרמה סימבולית
דרמה עממית
דרמה פיוטית
דרמה רומנטית
דרמה ריאליסטית
דרמטורגייה
דרמטיזצייה
דרמטיקן
דרמת אופי
האנשה
הבזק לאחור
הבימה
הבעה עצמית
הגדה
הגיבור המספר
הדגשה מילולית
הומוגרף
הומולוגייה
הומור
הומניטריות

ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺴﻁﺤﺔ
ﺨﻴﺎﻟﻰ
ﻁﺭﻕ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺩﺭﺍﻤﺎ  -ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ
ﺩﺭﺍﻤﺎ ﻤﻠﺤﻤﻴﺔ
ﺩﺭﺍﻤﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺩﺭﺍﻤﺎ ﺭﻤﺯﻴﺔ
ﺩﺭﺍﻤﺎ ﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻤﺴﺭﺡ ﺸﻌﺭﻯ
ﺩﺭﺍﻤﺎ ﺭﻭﻤﺎﻨﺴﻴﺔ
ﺩﺭﺍﻤﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ
ﻤﺴﺭﺤﺔ
ﻤﺅﻟﻑ ﻤﺴﺭﺤﻰ
ﺩﺭﺍﻤﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺘﺸﺨﻴﺹ  -ﺘﺠﺴﻴﺩ
ﺍﺭﺘﺠﺎﻉ  -ﻓﻼﺵ ﺒﺎﻙ
ﻫﺎﺒﻴﻤﺎ  -ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻰ
ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺫﺍﺘﻰ
ﺃﺴﻁﻭﺭﺓ  -ﺤﻜﺎﻴﺔ ﺨﺭﺍﻓﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻁل ﺍﻟﺭﺍﻭﻯ
ﺘﻭﻜﻴﺩ ﻟﻔﻅﻰ
ﺘﺠﺎﻨﺱ ﻜﺘﺎﺒﻰ
ﺘﺠﺎﻨﺱ  -ﺘﻤﺎﺜل
ﻓﻜﺎﻫﺔ
ﻨﺯﻋﺔ ﺍﻨﺴﺎﻨﻴﺔ


﴿﴾٣٤٣
הזרה
הטרונים
היסטורייה של הספרות
היסטוריציזם
היפוך
הירואי
המשקל הטוני
הסיפור משקף את חיי החברה
העברה
הקדשה
הקטעה
הקשר ֿדברים
הרחבת הדיבור
הרמונייה
השאלה
השכלה
השפעה ספרותית
ז'אנר
זגל
זיוף ספרותי
זכות יוצרים
זמן מסופר
זרם התודעה
זרם התודעה
זרם ספרותי
חובבי האמנות הדרמטית
חירות פיוטית

ﺘﻐﺭﻴﺏ
ﺠﻨﺎﺱ ﺘﺎﻡ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﺩﺏ
ﻨﺯﻋﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
ﻁﺒﺎﻕ
ﺒﻁﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺒﺭﻯ
ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺓ  -ﻤﺠﺎﺯ
ﺇﻫﺩﺍﺀ )ﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻤﺜﻼ (
ﺘﺭﺨﻴﻡ
ﺘﺩﺍﻋﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻰ  -ﺘﺩﺍﻋﻰ ﺍﻟﺨﻭﺍﻁﺭ
ﺍﺴﻬﺎﺏ  -ﺇﻓﺎﻀﺔ
ﺘﺠﺎﻨﺱ  -ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ
ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺓ
ﺘﻨﻭﻴﺭ  -ﻫﺴﻜﻼﻩ
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﺩﺒﻰ
ﺠﻨﺱ ﺃﺩﺒﻰ
ﺯﺠل
ﺘﺯﻴﻴﻑ ﺃﺩﺒﻰ
ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﺩﺒﻴﺔ
ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ
ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﻋﻰ
ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﻋﻰ
ﺘﻴﺎﺭ ﺃﺩﺒﻰ
ﺃﺤﺒﺎﺀ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻰ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ  -ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺸﻌﺭﻴﺔ


﴿﴾٣٤٤
חכמת הדיבור
חרוז
חרוז חופשי
חרוז כפול
חרוז פנימי
חרוז פנימי
חרוזים לבנים
חרות המשוררים
חרזן נודד
טון
טיפוס
טכניקה
טקסט
טרגדייה
טרגדייה קלסית
טרילוגייה
יומן
ילקוט
יצירה ספרותית
ירכתון
כינוי ספרותי
כרקטר
כרקטריסטיקה
ליטרה
ליריקה
לקט קטעי ספרות
לשון נופל על לשון

ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
ﻗﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﺭ
ﻗﺎﻓﻴﺔ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ
ﻗﺎﻓﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  -ﺘﺼﺭﻴﻊ
ﻗﺎﻓﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﺸﻌﺭ ﻤﺭﺴل
ﺇﺠﺎﺯﺍﺕ ﺸﻌﺭﻴﺔ
ﺸﺎﻋﺭ ﻤﺘﺠﻭل
ﻨﻐﻤﺔ  -ﺠﻭ ﻋﺎﻡ  -ﺭﻭﺡ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ
ﻨﻤﻭﺫﺝ  -ﻨﻤﻁ
ﺘﻘﻨﻴﺔ  -ﺘﻜﻨﻴﻙ
ﻨﺹ – ﻤﺘﻥ
ﻤﺄﺴﺎﺓ
ﻤﺄﺴﺎﺓ ﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ
ﺜﻼﺜﻴﺔ  -ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀ
ﻴﻭﻤﻴﺎﺕ
ﻤﺨﺘﺎﺭﺍﺕ ﺃﺩﺒﻴﺔ
ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﺩﺒﻰ
ﻤﻘﺎل ﺴﺎﺨﺭ
ﺍﺴﻡ ﻤﺴﺘﻌﺎﺭ  -ﻜﻨﻴﺔ ﺃﺩﺒﻴﺔ
ﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺭﺴﺎﻟﺔ  -ﺨﻁﺎﺏ
ﺸﻌﺭ ﻏﻨﺎﺌﻰ
ﻤﻨﺘﺨﺒﺎﺕ ﺃﺩﺒﻴﺔ
ﺠﻨﺎﺱ


﴿﴾٣٤٥
מאולתר
מאמר ביקורת
מגמה אוביקטיבית
מגמה אוביקטיבית
מגמה ריאלית
מדעי הספרות
מובאה
מודרניזם
מוטיב
מונודרמה
מונולוג
מוסף ספרותי
מועדון ספרותי
מחבר
מחברת
מחזה
מחזה אבסורדי
מחזה אלגורי
מחזה דטקטיבי
מחזה הצללים
מחזה סנטימנטלי
מטונימייה
מטפורה
מטריאליזם
מטריאליזם היסטורי
מטריקה
מילודרמה

ﻤﺭﺘﺠل ) ﻜﻼﻡ ﺃﻭ ﺸﻌﺭ (
ﻤﻘﺎﻟﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ
ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﻭﻀﻭﻋﻰ
ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﻭﻀﻭﻋﻰ
ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻗﻌﻰ
ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻷﺩﺏ
ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ
ﺤﺩﺍﺜﺔ
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺭﺌﻴﺱ  -ﻓﻜﺭﺓ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
ﺩﺭﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ
ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﻔﺱ  -ﻤﻭﻨﻭﻟﻭﺝ
ﻤﻠﺤﻕ ﺃﺩﺒﻰ ) ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ (
ﻨﺎﺩﻯ ﺃﺩﺒﻰ
ﻤﺅﻟﻑ
ﻤﻘﺎﻤﺔ
ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ  -ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ
ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺍﻟﻼﻤﻌﻘﻭل
ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺭﻤﺯﻴﺔ
ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺒﻭﻟﻴﺴﻴﺔ
ﺨﻴﺎ ل ﺍﻟﻅل
ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ
ﻜﻨﺎﻴﺔ
ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺓ  -ﻤﺠﺎﺯ
ﻤﺎﺩﻴﺔ  -ﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﺩﻯ
ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ  -ﻋﻠﻡ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ
ﻤﻴﻠﻭﺩﺭﺍﻤﺎ  -ﻤﺸﺠﺎﺓ


﴿﴾٣٤٦
מיתוס
מכסימה
מכתם
מליצה
מנירה
מסגרת
מסה
מסה היסטורית
מסה שירית
מספר
מסת ביקורת
מערבון
מערכה
מעשייה
מקצב שירי
מרובעים
משורר
משורר החצר
משורר עממי
משל
משמעות
משקל איכותי
מתח ביקורת על
נאו ֿקלסיציזם
נאו ֿרומנטיקה
נאו ֿריאליסטים
נובלה

ﺃﺴﻁﻭﺭﺓ
ﺒﺩﻴﻬﻴﺔ
ﻗﻭل ﻤﺄﺜﻭﺭ
ﺒﻼﻏﺔ
ﺨﺎﺼﻴﺔ  -ﻤﻼﻤﺢ ﺨﺎﺼﺔ ) ﻷﺩﻴﺏ (
ﺇﻁﺎﺭ ) ﺘﻭﻀﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ (
ﻤﻘﺎل
ﻤﻘﺎﻟﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ
ﻤﻘﺎل ﺸﻌﺭﻯ
ﻗﺎﺹ  -ﺭﺍﻭﻯ
ﻤﻘﺎﻟﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ
ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺭﻋﺎﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭ
ﻓﺼل ) ﻓﻰ ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ (
ﺤﻜﺎﻴﺔ
ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺸﻌﺭﻯ
ﺭﺒﺎﻋﻴﺎﺕ ) ﺸﻌﺭﻴﺔ (
ﺸﺎﻋﺭ
ﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺒﻼﻁ
ﺯﺠﺎل
ﻤﺜل  -ﻗﺼﺔ ﺭﻤﺯﻴﺔ
ﻤﻌﻨﻰ  -ﻤﺩﻟﻭل
ﻭﺯﻥ ﻜﻴﻔﻰ ) ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻌﺭ (
ﻭﺠﻪ ﻨﻘﺩﺍ ﻟـ ....
ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﺘﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ
ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ  -ﻗﺼﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ


﴿﴾٣٤٧
נושא
נטורליזם
ניו ֿקריטיציזם
ניכור
נרדפות
נרטור
סוג ספרותי
סוגי הדמות הספרותית
סופר
סופר פורה
סוריאליזם
סטירה
סיבוך
סיבוך המשמעות
סיגנון
סיגנון נמלץ
סיגנון רדוד
סיווג ספרותית
סימבוליזם
סיפור
סיפור אליגורי
סיפור בהמשכים
סיפור בלשי
סיפור דידקטי
סיפור הרפתקאות
סיפור ועלילה
סיפור מעשה

ﻤﻭﻀﻭﻉ  -ﻓﻜﺭﺓ ﺭﺌﻴﺴﺔ
ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
ﺍﻏﺘﺭﺍﺏ
ﺘﺭﺍﺩﻑ
ﺭﺍﻭﻯ  -ﺴﺎﺭﺩ
ﺠﻨﺱ ﺃﺩﺒﻰ
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺼﻴﺔ
ﻜﺎﺘﺏ  -؟ﺃﺩﻴﺏ
ﺃﺩﻴﺏ ﻤﻨﺘﺞ
ﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﻓﻭﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
ﻫﺠﺎﺀ
ﺘﻌﻘﻴﺩ
ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻯ
ﺃﺴﻠﻭﺏ
ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺒﻠﻴﻎ
ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺴﻁﺤﻰ
ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺃﺩﺒﻰ
ﺭﻤﺯﻴﺔ
ﻗﺼﺔ
ﻗﺼﺔ ﺭﻤﺯﻴﺔ
ﻗﺼﺔ ﻤﺴﻠﺴﻠﺔ
ﻗﺼﺔ ﺒﻭﻟﻴﺴﻴﺔ
ﻗﺼﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﻤﺭﺍﺕ
ﻗﺼﺔ ﻭﺤﺒﻜﺔ
ﺤﻜﺎﻴﺔ


﴿﴾٣٤٨
סיפור מתח
סיפור קצר
סיפורפור
סיפורת
סלון ספרותי
סממן
סנטימנטליזם
ספר בדיחות
ספרות אוטופית
ספרות גליין
ספרות הומניסטית
ספרות החכמה
ספרות היחיד
ספרות המלחמה
ספרות המסעות
ספרות השואה
ספרות ילדים
ספרות יפה
ספרות לאומית
ספרות לשם ספרות
ספרות מגוייסת
ספרות מגמתית
ספרות מודרנית
ספרות מופשטת
ספרות מושווית
ספרות עברית חדשה
ספרות עברית צעירה

ﻗﺼﺔ ﻤﺜﻴﺭﺓ
ﻗﺼﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ
ﺃﻗﺼﻭﺼﺔ
ﺃﺩﺏ ﻗﺼﺼﻰ
ﻤﻨﺘﺩﻯ ﺃﺩﺒﻰ
ﻤﺅﺜﺭ ﺒﻼﻏﻰ
ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ
ﻜﺘﺎﺏ ﻨﻭﺍﺩﺭ
ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻰ
ﺃﺩﺏ ﺍﻟﺭﺅﻯ
ﺃﺩﺏ ﺇﻨﺴﺎﻨﻰ
ﺃﺩﺏ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ
ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﺃﺩﺏ ﺍﻟﺤﺭﺏ
ﺃﺩﺏ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ
ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺯﻴﺔ
ﺃﺩﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﺃﺩﺏ ﻗﺼﺼﻰ
ﺃﺩﺏ ﻗﻭﻤﻰ
ﺍﻷﺩﺏ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻷﺩﺏ
ﺃﺩﺏ ﻤﺠﻨﺩ
ﺃﺩﺏ ﻤﻠﺘﺯﻡ
ﺃﺩﺏ ﻤﻌﺎﺼﺭ
ﺃﺩﺏ ﺘﺠﺭﻴﺩﻯ
ﺃﺩﺏ ﻤﻘﺎﺭﻥ
ﺃﺩﺏ ﻋﺒﺭﻯ ﺤﺩﻴﺙ
ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺒﺭﻯ ﺍﻟﺸﺎﺏ


﴿﴾٣٤٩
ספרות ציונית
ספרות צעירה
ספרי ֿחיות
עלילה
עלילה סגורה
עלילת משנה
פבולה
פואטיקה
פואמה
פואמה אפית
פולקלור
פוסט ֿמודרניזם
פיגורה לשונית
פיגורה רטורית
פיוט
פיזמון
פלגייט
פלגייטור
פליטון
פנטסטיקה
פרודייה
פרוזאי
פרוזה
פרוזה חרוזה
פרוזה שקולה
פרונומסייה
פרחי השירה

ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻰ
ﺃﺩﺏ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻗﺼﺹ ﺤﻴﻭﺍﻨﻰ
ﺤﺒﻜﺔ
ﺤﺒﻜﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ  -ﺤﺒﻜﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ
ﺤﺒﻜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
ﺤﻜﺎﻴﺔ ﺭﻤﺯﻴﺔ  -ﺤﻜﺎﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻘﺔ
ﻓﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ
ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ
ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻤﻠﺤﻤﻴﺔ
ﻓﻭﻟﻜﻠﻭﺭ  -ﻤﺄﺜﻭﺭﺍﺕ ﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻤﺎﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ
ﺼﻭﺭﺓ ﻟﻔﻅﻴﺔ
ﺼﻭﺭﺓ ﺒﻼﻏﻴﺔ
ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺩﻴﻨﻴﺔ  -ﺘﺭﻨﻴﻤﺔ
ﺃﻏﻨﻴﺔ  -ﻨﺸﻴﺩ
ﺴﺭﻗﺔ ﺃﺩﺒﻴﺔ  -ﺍﻨﺘﺤﺎل
ﻤﻨﺘﺤل  -ﺴﺎﺭﻕ ﺃﺩﺒﻰ
ﻤﻘﺎل ﺴﺎﺨﺭ – ﻤﻘﺎل ﻨﻘﺩﻯ
ﺃﺩﺏ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﺔ
ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺘﻬﻜﻤﻴﺔ
ﻨﺜﺭﻯ
ﻨﺜﺭ
ﻨﺜﺭ ﻤﺴﺠﻊ
ﻨﺜﺭ ﻤﻭﺯﻭﻥ
ﺘﻭﺭﻴﺔ  -ﺠﻨﺎﺱ
ﺒﺭﺍﻋﻡ ﺸﻌﺭﻴﺔ


﴿﴾٣٥٠
פרטקצייה
פרירומנטיזם
פרס ספרותי
פרסונאלי
פתגם
פתוס
צביון מקומי
צדק פיוטי
צורה
ציור ריאליסטי
ציורי
ציטוט
צימוד גזרי
צימוד הפוך
צימוד נעלם
צפייה
קאמרי
קבלה
קובץ סיפורים
קומדייה
קומדייה חברתית
קומדייה רומנטית
קומדייה ריאליסטית
קומפליקצייה
קונבנצייה דרמטית
קונטרדיקצייה
קונסוננס

ﺇﺭﺩﺍﻑ
ﻤﺎﻗﺒل ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﺴﻴﺔ
ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺃﺩﺒﻴﺔ
ﺸﺨﺼﻰ
ﻤﺜل ﺴﺎﺌﺭ
ﺤﻤﺎﺴﻰ  -ﻤﺜﻴﺭ ﻟﻠﻌﻁﻑ
ﻁﺎﺒﻊ ﻤﺤﻠﻰ
ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ
ﺼﻭﺭﺓ ) ﺃﺩﺒﻴﺔ (
ﺘﺼﻭﻴﺭ ﻭﺍﻗﻌﻰ
ﺘﺼﻭﻴﺭﻯ
ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ
ﺠﻨﺎﺱ ﺍﺸﺘﻘﺎﻗﻰ
ﺠﻨﺎﺱ ﻤﻘﻠﻭﺏ
ﺠﻨﺎﺱ ﻤﺴﺘﺘﺭ
ﺘﺸﻭﻴﻕ
ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻜﺎﻤﺭﻯ
ﻗﺒﺎﻻﻩ  -ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻯ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﺼﺼﻴﺔ
ﻜﻭﻤﻴﺩﻴﺎ
ﻜﻭﻤﻴﺩﻴﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻜﻭﻤﻴﺩﻴﺎ ﺭﻭﻤﺎﻨﺴﻴﺔ
ﻜﻭﻤﻴﺩﻴﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
ﺘﻌﻘﻴﺩ
ﺍﺼﻁﻼﺡ ﻤﺴﺭﺤﻰ
ﺘﻨﺎﻗﺽ
ﺘﻨﺎﻏﻡ  -ﺘﻭﺍﻓﻕ


﴿﴾٣٥١
קונפליקט דרמטי
קטכריזה
קטע של שיר
קינה
קישוטים
קלימקס
קלסי
קלסיציזם
קצידה
קריטיקה
רבעון
רגש
רוח הזמן
רומן
רומן בלשי
רומן ההתחנכות
רומן היסטורי
רומן סוציאלי
רומן פסיכולוגיסטי
רועית
ריאליזם
ריאליזם סוצייליסטי
ריאליסטי
ריטוריקה
ריתמוס
רמיזה
רנסנס

ﺼﺭﺍﻉ ﺩﺭﺍﻤﻰ
ﻟﺤﻥ
ﻤﻘﻁﻊ ﺸﻌﺭﻯ
ﻤﺭﺜﻴﺔ  -ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺭﺜﺎﺀ
ﻤﺤﺴﻨﺎﺕ ﺒﺩﻴﻌﻴﺔ
ﺘﺼﺎﻋﺩ ﺒﻼﻏﻰ – ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻌﻴﺩ
ﻜﻼﺴﻴﻜﻰ
ﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ  -ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ  -ﺍﺘﺒﺎﻋﻴﺔ
ﻗﺼﻴﺩﺓ
ﻤﻘﺎﻟﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ
ﻤﺠﻠﺔ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﻴﺔ
ﺸﻌﻭﺭ  -ﻋﺎﻁﻔﺔ
ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﺼﺭ
ﺭﻭﺍﻴﺔ
ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﻭﻟﻴﺴﻴﺔ
ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺃﻏﻨﻴﺔ ﺭﻋﻭﻴﺔ
ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺇﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ
ﻭﺍﻗﻌﻰ
ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
ﺇﻴﻘﺎﻉ ) ﺸﻌﺭﻯ ﻤﺜﻼ (
ﺭﻤﺯ  -ﺇﺸﺎﺭﺓ
ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ


﴿﴾٣٥٢
רפטיצייה
רפרטואר
רציונליזם
שאלה רטורית
שבחים
שוליות
שיבוץ
שיח פנימי
שיחה דמיונית
שיר אבל
שיר אבסטרקטי
שיר חרוזי
שיר ידידות
שיר לימודי
שיר לעג
שיר מאולתר
שיר סיפורי
שירה אפית
שירה גנומית
שירה עברית צעירה
שירה פסטוראלית
שירה קונבנציונלית
שירון
שירי אהבה
שירי אזור
שירי הקודש
שירי התנצלות

ﺘﻜﺭﺍﺭ ) ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻌﺭ (
ﺭﺼﻴﺩ ﺩﺭﺍﻤﻰ
ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻰ
ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺒﻼﻏﻰ
ﻤﺩﺍﺌﺢ
ﻫﺎﻤﺸﻴﺔ
ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ  -ﺘﻀﻤﻴﻥ
ﻤﻨﺎﺠﺎﺓ ﺍﻟﻨﻔﺱ
ﻤﺤﺎﺩﺜﺔ ﺨﻴﺎﻟﻴﺔ
ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺭﺜﺎﺀ
ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺘﺠﺭﻴﺩﻴﺔ
ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻤﻘﻔﺎﻩ
ﺘﺸﺒﻴﺏ  -ﻨﺴﻴﺏ
ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻫﺠﺎﺌﻴﺔ
ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻤﺭﺘﺠﻠﺔ
ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻗﺼﺼﻴﺔ
ﺸﻌﺭ ﻤﻠﺤﻤﻰ
ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺒﺭﻯ ﺍﻟﺸﺎﺏ
ﺸﻌﺭ ﺭﻋﻭﻯ
ﺸﻌﺭ ﺍﺼﻁﻼﺤﻰ
ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻏﺎﻨﻰ  -ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺸﻌﺭ
ﻏﺯﻟﻴﺎﺕ
ﻤﻭﺸﺢ
ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻰ )ﺍﻟﻌﺒﺭﻯ (
ﻗﺼﺎﺌﺩ ﺍﻻﻋﺘﺫﺍﺭ


﴿﴾٣٥٣
שירי חול
שירי יין
שירי מלחמה
שירי תלונה
שירת הגיבורים
שירת ההתפארות
שירת הטבע
שירת הים
שירת הפרישות
שירת השבח
שירת ילדים
שכלתנות
שם בדוי
שער הספר
תודעה
תוכן
תור הזהב
תורת המשקלים
תורת הסיגנון
תורת הספרות
תורת השירה
תיאור
תיאור חי
תיאטרון
תיאטרון אפי
תיאטרון ֿבובות
תיאטרון הקאמרי

ﺸﻌﺭ ﻋﻠﻤﺎﻨﻰ
ﺨﻤﺭﻴﺎﺕ
ﻤﻼﺤﻡ
ﻗﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ
ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﺴﺔ
ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔﺨﺭ
ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ
ﺘﺭﻨﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭ
ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺯﻫﺩ
ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺢ
ﺸﻌﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ  -ﻤﺫﻫﺏ ﻋﻘﻼﻨﻰ
ﺍﺴﻡ ﻤﺴﺘﻌﺎﺭ
ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻭﻋﻰ  -ﺸﻌﻭﺭ
ﻤﻀﻤﻭﻥ
ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺫﻫﺒﻰ
ﻋﻠﻡ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ
ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﺩﺏ
ﻓﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ
ﻭﺼﻑ
ﻭﺼﻑ ﻤﺅﺜﺭ
ﻤﺴﺭﺡ
ﻤﺴﺭﺡ ﻤﻠﺤﻤﻰ
ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺍﺌﺱ
ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺠﻴﺏ ) ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻜﺎﻤ ﺭﻯ (


﴿﴾٣٥٤
תיאטרון טוטלי
תפארת הפתיחה

ﻤﺴﺭﺡ ﺸﺎﻤل
ﺤﺴﻥ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺀ


ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ  -ﺍﺒﺘﺩﺍﻉ
ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﻭﻀﻭﻋﻰ
ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻗﻌﻰ
ﺇﺠﺎﺯﺍﺕ ﺸﻌﺭﻴﺔ
ﺃﺤﺒﺎﺀ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻰ
ﺃﺩﺏ ﺍﻟﺭﺅﻯ
ﺃﺩﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﺃﺩﺏ ﺍﻟﺤﺭﺏ
ﺃﺩﺏ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ
ﺃﺩﺏ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﺔ
ﺃﺩﺏ ﺍﻟﺭﺅﻯ
ﺃﺩﺏ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ
ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻰ
ﺃﺩﺏ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻰ
ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺒﺭﻯ ﺍﻟﺸﺎﺏ
ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺯﻴﺔ
ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﺃﺩﺏ ﺇﻨﺴﺎﻨﻰ
ﺃﺩﺏ ﺘﺠﺭﻴﺩﻯ
ﺃﺩﺏ ﺭﻓﻴﻊ

אינוונצייה
מגמה אוביקטיבית
מגמה ריאלית
חרות המשוררים
חובבי האמנות הדרמטית
אפוקליפסה
ספרות ילדים
ספרות המלחמה
ספרות החכמה
פנטסטיקה
ספרות גליין
ספרות המסעות
ספרות אוטופית
ספרות צעירה
ספרות ציונית
ספרות עברית צעירה
ספרות השואה
ספרות היחיד
ספרות הומניסטית
ספרות מופשטת
בל לטר


﴿﴾٣٥٥
ﺃﺩﺏ ﻋﺒﺭﻯ ﺤﺩﻴﺙ
ﺃﺩﺏ ﻗﺼﺼﻰ
ﺃﺩﺏ ﻗﺼﺼﻰ
ﺃﺩﺏ ﻗﻭﻤﻰ
ﺃﺩﺏ ﻤﺠﻨﺩ
ﺃﺩﺏ ﻤﻌﺎﺼﺭ
ﺃﺩﺏ ﻤﻘﺎﺭﻥ
ﺃﺩﺏ ﻤﻜﺸﻭﻑ  -ﻤﺠﻭﻥ
ﺃﺩﺏ ﻤﻠﺘﺯﻡ
ﺍﻷﺩﺏ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻷﺩﺏ
ﺃﺩﻴﺏ ﻤﻨﺘﺞ
ﺍﺭﺘﺠﺎﻉ  -ﻓﻼﺵ ﺒﺎﻙ
ﺇﺭﺩﺍﻑ
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺓ
ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺓ  -ﻤﺠﺎﺯ
ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺓ  -ﻤﺠﺎﺯ
ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺒﻼﻏﻰ
ﺃﺴﻁﻭﺭﺓ
ﺃﺴﻁﻭﺭﺓ  -ﺤﻜﺎﻴﺔ ﺨﺭﺍﻓﻴﺔ
ﺃﺴﻠﻭﺏ
ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺒﻠﻴﻎ
ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺴﻁﺤﻰ
ﺍﺴﻡ ﻤﺴﺘﻌﺎﺭ
ﺍﺴﻡ ﻤﺴﺘﻌﺎﺭ
ﺍﺴﻡ ﻤﺴﺘﻌﺎﺭ  -ﻜﻨﻴﺔ ﺃﺩﺒﻴﺔ

ספרות עברית חדשה
סיפורת
ספרות יפה
ספרות לאומית
ספרות מגוייסת
ספרות מודרנית
ספרות מושווית
ארוטיקה
ספרות מגמתית
ספרות לשם ספרות
סופר פורה
הבזק לאחור
פרטקצייה
דרכי העיצוב של המקום
השאלה
העברה
מטפורה
שאלה רטורית
מיתוס
הגדה  -אגדה
סיגנון
סיגנון נמלץ
סיגנון רדוד
אלונים
שם בדוי
כינוי ספרותי


﴿﴾٣٥٦
ﺍﺴﻬﺎﺏ  -ﺇﻓﺎﻀﺔ
ﺃﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﺓ
ﺍﺼﻁﻼﺡ ﻤﺴﺭﺤﻰ
ﺇﻁﺎﺭ ) ﺘﻭﻀﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ (
ﺍﻏﺘﺭﺍﺏ
ﺍﻏﺘﺭﺍﺏ  -ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻐﺭﺒﺔ
ﺃﻏﻨﻴﺔ  -ﻨﺸﻴﺩ
ﺃﻏﻨﻴﺔ ﺭﻋﻭﻴﺔ
ﺃﻏﻨﻴﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ  -ﻗﺼﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ
ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ
ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ
ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ  -ﺘﻀﻤﻴﻥ
ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﺍﺴﺘﻬﻼﻟﻰ
ﺃﻗﺼﻭﺼﺔ
ﺇﻟﻴﺠﻴﺎ  -ﺸﻌﺭ ﻏﻨﺎﺌﻰ
ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﺩﺒﻰ
ﺃﻨﺸﻭﺩﺓ ﺭﻋﺎﺓ
ﺍﻨﻁﺒﺎﻉ
ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ  -ﻋﺎﻁﻔﺔ
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺼﻴﺔ
ﺇﻫﺩﺍﺀ )ﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻤﺜﻼ (
ﺃﻭﺒﺭﺍ  -ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﻏﻨﺎﺌﻴﺔ
ﺃﻭﺒﺭﺍ ﻫﺯﻟﻴﺔ
ﺃﻭﺒﺭﻴﺕ  -ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﻏﻨﺎﺌﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ
ﺃﻭﻫﻴل  -ﻤﺴﺭﺡ ﺃﻭﻫﻴل ) ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ (
ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﺇﻴﻘﺎﻉ ) ﺸﻌﺭﻯ ﻤﺜﻼ (

הרחבת הדיבור
בוקוליקה
קונבנצייה דרמטית
מסגרת
ניכור
אליאנצייה
פיזמון
רועית
בלדה
מובאה
ציטוט
שיבוץ
אפיגרף
סיפורפור
אלגייה
יצירה ספרותית
אידילייה
אימפרסייה
אמוציונליזם
סוגי הדמות הספרותית
הקדשה
אופרה
אופרה קומיק
אופרטה
אוהל
אידיאולוגייה
ריתמוס


﴿﴾٣٥٧
ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺸﻌﺭﻯ
ﺒﺩﻴﻬﻴﺔ
ﺒﺭﺍﻋﻡ ﺸﻌﺭﻴﺔ
ﺒﻁل ) ﻓﻰ ﻋﻤل ﻓﻨﻰ ﺃﻭ ﺃﺩﺒﻰ (
ﺍﻟﺒﻁل ﺍﻟﺭﺍﻭﻯ
ﺒﻁل ﺇﻴﺠﺎﺒﻰ
ﺒﻁل ﻀﺩ  -ﺒﻁل ﻋﺩﻤﻰ
ﺒﻁل ﻤﺄﺴﻭﻯ
ﺒﻁﻭﻟﻰ
ﺒﻼﻏﺔ
ﺒﻴﺕ ﺸﻌﺭ ﻤﻘﻁﻊ ﺸﻌﺭﻯ
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﺩﺒﻰ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﺩﺏ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﻴﺎﺓ  -ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺤﻴﺎﺓ
ﺘﺠﺎﻨﺱ  -ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ
ﺘﺠﺎﻨﺱ  -ﺘﻤﺎﺜل
ﺘﺠﺎﻨﺱ ﻜﺘﺎﺒﻰ
ﺘﺠﺴﻴﺩ  -ﺘﻘﻤﺹ
ﺘﺤﻠﻴل
ﺘﺩﺍﻋﻰ ﺍﻟﺨﻭﺍﻁﺭ
ﺘﺩﺍﻋﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻰ  -ﺘﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
ﺘﺩﺭﺝ ﺒﻼﻏﻰ
ﺘﺭﺍﺩﻑ
ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ  -ﺴﻴﺭﺓ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﻜﺎﺘﺏ
ﺘﺭﺨﻴﻡ
ﺘﺭﻨﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭ
ﺘﺯﻴﻴﻑ ﺃﺩﺒﻰ

מקצב שירי
מכסימה
פרחי השירה
גיבור
הגיבור המספר
גיבור חיובי
אנטי גיבור
גיבור טרגי
הירואי
מליצה
בית שיר
השפעה ספרותית
היסטורייה של הספרות
ביוגרפייה
הרמונייה
הומולוגייה
הומוגרף
גילום
אנליזה  -אנליסה
הקשר ֿדברים
אסוציאצייה
גרדצייה
נרדפות
אוטוביוגרפייה
הקטעה
שירת הים
זיוף ספרותי


﴿﴾٣٥٨
ﺘﺸﺒﻴﺏ  -ﻨﺴﻴﺏ
ﺘﺸﺒﻴﻪ
ﺘﺸﺨﻴﺹ  -ﺘﺠﺴﻴﺩ
ﺘﺸﻭﻴﻕ
ﺘﺼﺎﻋﺩ ﺒﻼﻏﻰ – ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻌﻴﺩ
ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺃﺩﺒﻰ
ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺘﺼﻭﻴﺭ ﻭﺍﻗﻌﻰ
ﺘﺼﻭﻴﺭﻯ
ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ
ﺘﻀﻤﻴﻥ
ﺘﻀﻤﻴﻥ
ﺘﻌﺒﻴﺭ
ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﻼﻏﻰ
ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺫﺍﺘﻰ
ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ  -ﻤﺫﻫﺏ ﺘﻌﺒﻴﺭﻯ
ﺘﻌﻘﻴﺩ
ﺘﻌﻘﻴﺩ
ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻯ
ﺘﻐﺭﻴﺏ
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺘﺄﺨﻴﺭ
ﺘﻘﻨﻴﺔ  -ﺘﻜﻨﻴﻙ
ﺘﻜﺭﺍﺭ ) ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻌﺭ (
ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ
ﺘﻨﺎﻏﻡ  -ﺘﻭﺍﻓﻕ
ﺘﻨﺎﻗﺽ
ﺘﻨﻭﻴﺭ  -ﻫﺴﻜﻼﻩ

שיר ידידות
דימוי
האנשה
צפייה
קלימקס
סיווג ספרותית
כרקטריסטיקה
ציור ריאליסטי
ציורי
אימז'יזם
בלילת דבר בתוך דבר
גלישה
ביטוי
ביטוי מליצי
הבעה עצמית
אקספרסיוניזם
סיבוך
קומפליקצייה
סיבוך המשמעות
הזרה
אנסטרופה
טכניקה
רפטיצייה
אפיסטרופה
קונסוננס
קונטרדיקצייה
השכלה


﴿﴾٣٥٩
ﺘﻭﺭﻴﺔ  -ﺠﻨﺎﺱ
ﺘﻭﻜﻴﺩ ﻟﻔﻅﻰ
ﺘﻴﺎﺭ ﺃﺩﺒﻰ
ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﻋﻰ
ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﻋﻰ
ﺜﻼﺜﻴﺔ  -ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀ
ﺜﻨﺎﺌﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺃﺩﺒﻴﺔ
ﺠﻨﺎﺱ
ﺠﻨﺎﺱ ﺍﺸﺘﻘﺎﻗﻰ
ﺠﻨﺎﺱ ﺘﺎﻡ
ﺠﻨﺎﺱ ﻤﺴﺘﺘﺭ
ﺠﻨﺎﺱ ﻤﻘﻠﻭﺏ
ﺠﻨﺱ ﺃﺩﺒﻰ
ﺠﻨﺱ ﺃﺩﺒﻰ
ﺠﻴل ﺃﺩﺒﻰ
ﺤﺒﻜﺔ
ﺤﺒﻜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
ﺤﺒﻜﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ  -ﺤﺒﻜﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ
ﺤﺩﺍﺜﺔ
ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﻔﺱ  -ﻤﻭﻨﻭﻟﻭﺝ
ﺤﺴﻥ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺀ
ﺤﻜﺎﻴﺔ
ﺤﻜﺎﻴﺔ
ﺤﻜﺎﻴﺔ ﺭﻤﺯﻴﺔ  -ﺤﻜﺎﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻘﺔ
ﺤﻜﺎﻴﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺤﻤﺎﺴﻰ  -ﻤﺜﻴﺭ ﻟﻠﻌﻁﻑ

פרונומסייה
הדגשה מילולית
זרם ספרותי
זרם התודעה
זרם התודעה
טרילוגייה
דו ֿלשוני
פרס ספרותי
לשון נופל על לשון
צימוד גזרי
הטרונים
צימוד נעלם
צימוד הפוך
ז'אנר
סוג ספרותי
דור ספרותי
עלילה
עלילת משנה
עלילה סגורה
מודרניזם
מונולוג
תפארת הפתיחה
מעשייה
סיפור מעשה
פבולה
אגדת ֿעם
פתוס


﴿﴾٣٦٠
ﺤﻭﺍﺭ
ﺨﺎﺼﻴﺔ  -ﻤﻼﻤﺢ ﺨﺎﺼﺔ ) ﻷﺩﻴﺏ (
ﺨﺸﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ
ﺨﻤﺭﻴﺎﺕ
ﺨﻴﺎل ﺍﻟﻅل
ﺨﻴﺎل ﻋﻠﻤﻰ
ﺨﻴﺎﻟﻰ
ﺩﺭﺍﻤﺎ  -ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ
ﺩﺭﺍﻤﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺩﺭﺍﻤﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺩﺭﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ
ﺩﺭﺍﻤﺎ ﺭﻤﺯﻴﺔ
ﺩﺭﺍﻤﺎ ﺭﻭﻤﺎﻨﺴﻴﺔ
ﺩﺭﺍﻤﺎ ﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺩﺭﺍﻤﺎ ﻤﻠﺤﻤﻴﺔ
ﺩﺭﺍﻤﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
ﺩﻴﻭﺍﻥ ) ﺸﻌﺭﻯ (
ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ
ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﻴﻥ
ﺭﺍﻭﻯ  -ﺴﺎﺭﺩ
ﺭﺒﺎﻋﻴﺎﺕ ) ﺸﻌﺭﻴﺔ (
ﺭﺴﺎﻟﺔ  -ﺨﻁﺎﺏ
ﺭﺼﻴﺩ ﺩﺭﺍﻤﻰ
ﺭﻤﺯ  -ﺇﺸﺎﺭﺓ
ﺭﻤﺯﻴﺔ
ﺭﻭﺍﻴﺔ
ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

דיאלוג
מנירה
בימה
שירי יין
מחזה הצללים
בדיון מדעי
דמיוני
דרמה
דרמה חברתית
דרמת אופי
מונודרמה
דרמה סימבולית
דרמה רומנטית
דרמה עממית
דרמה היראית
דרמה ריאליסטית
דיואן
אפותיאוזה
אגודת הסופרים העבריים
נרטור
מרובעים
ליטרה
רפרטואר
רמיזה
סימבוליזם
רומן
רומן סוציאלי


﴿﴾٣٦١
ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﻭﻟﻴﺴﻴﺔ
ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺭﻋﺎﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭ
ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ  -ﻗﺼﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ
ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﺼﺭ
ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﺘﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺯﺠﺎل
ﺯﺠل
ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ
ﺴﺨﺭﻴﺔ
ﺴﺭﻗﺔ ﺃﺩﺒﻴﺔ  -ﺍﻨﺘﺤﺎل
ﺴﻤﻁ  -ﻗﻔل ﺍﻟﻤﻭﺸﺢ
ﺸﺎﻋﺭ
ﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺒﻼﻁ
ﺸﺎﻋﺭ ﻤﺘﺠﻭل
ﺸﺨﺼﻰ
ﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺸﺨﺼﻴﺔ ) ﻓﻰ ﻋﻤل ﺃﺩﺒﻰ (
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺩﺍﺌﺭﻴﺔ
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﺔ
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺴﻁﺤﺔ
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻨﻤﻁﻴﺔ
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﺎﻤﺸﻴﺔ

רומן בלשי
רומן היסטורי
רומן ההתחנכות
מערבון
נובלה
רומן פסיכולוגיסטי
רוח הזמן
נאו ֿרומנטיקה
משורר עממי
זגל
זמן מסופר
אירונייה
פלגייט
אזור
משורר
משורר החצר
חרזן נודד
פרסונאלי
כרקטר
דמות
דמות משנית
דמות צדדית
דמות עגולה
דמות ראשית
דמות שטוחה
דמות טיפוסית
דמות שולית


﴿﴾٣٦٢
ﺸﻌﺭ ﺍﺼﻁﻼﺤﻰ
ﺸﻌﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﺭ
ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ
ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﺴﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻰ )ﺍﻟﻌﺒﺭﻯ (
ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺯﻫﺩ
ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺒﺭﻯ ﺍﻟﺸﺎﺏ
ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔﺨﺭ
ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺢ
ﺸﻌﺭ ﺭﻋﻭﻯ
ﺸﻌﺭ ﻋﻠﻤﺎﻨﻰ
ﺸﻌﺭ ﻏﻨﺎﺌﻰ
ﺸﻌﺭ ﻤﺭﺴل
ﺸﻌﺭ ﻤﻠﺤﻤﻰ
ﺸﻌﺭ ﻤﻠﺤﻤﻰ
ﺸﻌﻭﺭ  -ﻋﺎﻁﻔﺔ
ﺼﺭﺍﻉ ﺩﺍﻤﻰ
ﺼﻭﺭﺓ ) ﺃﺩﺒﻴﺔ (
ﺼﻭﺭﺓ ﺒﻼﻏﻴﺔ
ﺼﻭﺭﺓ ﻟﻔﻅﻴﺔ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ  -ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺸﻌﺭﻴﺔ
ﻁﺎﺒﻊ ﻤﺤﻠﻰ
ﻁﺒﺎﻕ
ﻁﺭﻕ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ
ﻋﺒﺙ  -ﻻﻤﻌﻘﻭل

שירה קונבנציונלית
שירת ילדים
חרוז חופשי
שירה גנומית
שירת הגיבורים
שירי הקודש
שירת הפרישות
שירת הטבע
שירה עברית צעירה
שירת ההתפארות
שירת השבח
שירה פסטוראלית
שירי חול
ליריקה
חרוזים לבנים
אפיקה
שירה אפית
רגש
קונפליקט דרמטי
צורה
פיגורה רטורית
פיגורה לשונית
חירות פיוטית
צביון מקומי
היפוך
דרכי האפיון
אבסורד


﴿﴾٣٦٣
ﻋﺒﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺫﻫﺒﻰ
ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ
ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ
ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ  -ﻤﺫﻫﺏ ﻋﻘﻼﻨﻰ
ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ
ﻋﻠﻡ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ  -ﻋﻠﻡ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ
ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻷﺩﺏ
ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻏﺯﻟﻴﺎﺕ
ﻓﺼل ) ﻓﻰ ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ (
ﻓﻜﺎﻫﺔ
ﻓﻜﺭﺓ
ﻓﻥ ﺍﻟﺠﺩل
ﻓﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ
ﻓﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ
ﻓﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ
ﻓﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ
ﻓﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
ﻓﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ
ﻓﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ
ﻓﻥ ﺘﺠﺭﻴﺩﻯ

גניוס לוקי
צדק פיוטי
תור הזהב
דור התחייה
רנסנס
שכלתנות
תורת הסיגנון
תורת המשקלים
חכמת הדיבור
מטריקה
דרמטורגייה
מדעי הספרות
ריטוריקה
שער הספר
שירי אהבה
מערכה
הומור
אידיאה
אריסטיקה
דברנות
אמנות השירה
פואטיקה
תורת השירה
אמנות הכתיבה
אמנות הבמה
אמנות התיאטרון
אמנות מופשטת


﴿﴾٣٦٤
ﻓﻭﻟﻜﻠﻭﺭ  -ﻤﺄﺜﻭﺭﺍﺕ ﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻗﺎﺹ  -ﺭﺍﻭﻯ
ﻗﺎﻓﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﻗﺎﻓﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  -ﺘﺼﺭﻴﻊ
ﻗﺎﻓﻴﺔ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ
ﻗﺒﺎﻻﻩ  -ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻯ
ﻗﺼﺎﺌﺩ ﺍﻻﻋﺘﺫﺍﺭ
ﻗﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ
ﻗﺼﺔ
ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﻤﺭﺍﺕ
ﻗﺼﺔ ﺒﻭﻟﻴﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻗﺼﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻗﺼﺔ ﺭﻤﺯﻴﺔ
ﻗﺼﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ
ﻗﺼﺔ ﻤﺜﻴﺭﺓ
ﻗﺼﺔ ﻤﺴﻠﺴﻠﺔ
ﻗﺼﺔ ﻭﺤﺒﻜﺔ
ﻗﺼﺹ ﺤﻴﻭﺍﻨﻰ
ﻗﺼﻴﺩﺓ
ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺘﺠﺭﻴﺩﻴﺔ
ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺩﻴﻨﻴﺔ  -ﺘﺭﻨﻴﻤﺔ
ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺭﺜﺎﺀ
ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻗﺼﺼﻴﺔ
ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻤﺭﺘﺠﻠﺔ

פולקלור
מספר
חרוז פנימי
חרוז פנימי
חרוז כפול
קבלה
שירי התנצלות
שירי תלונה
סיפור
סיפור הרפתקאות
סיפור בלשי
הסיפור משקף את חיי החברה
סיפור דידקטי
סיפור אליגורי
סיפור קצר
סיפור מתח
סיפור בהמשכים
סיפור ועלילה
ספרי ֿחיות
קצידה
שיר אבסטרקטי
שיר לימודי
פיוט
שיר אבל
שיר סיפורי
שיר מאולתר


﴿﴾٣٦٥
ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻤﻘﻔﺎﻩ
ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻤﻠﺤﻤﻴﺔ
ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻫﺠﺎﺌﻴﺔ
ﻗﻭل ﻤﺄﺜﻭﺭ
ﻜﺎﺘﺏ  -؟ﺃﺩﻴﺏ
ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻏﺎﻨﻰ  -ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺸﻌﺭ
ﻜﺘﺎﺏ ﻨﻭﺍﺩﺭ
ﻜﻼﺴﻴﻜﻰ
ﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ  -ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ  -ﺍﺘﺒﺎﻋﻴﺔ
ﻜﻨﺎﻴﺔ
ﻜﻭﻤﻴﺩﻴﺎ
ﻜﻭﻤﻴﺩﻴﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻜﻭﻤﻴﺩﻴﺎ ﺭﻭﻤﺎﻨﺴﻴﺔ
ﻜﻭﻤﻴﺩﻴﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
ﻟﺤﻥ
ﻟﻬﺠﺔ
ﻟﻬﺠﺔ
ﻤﺅﺜﺭ ﺒﻼﻏﻰ
ﻤﺅﻟﻑ
ﻤﺅﻟﻑ ﻤﺴﺭﺤﻰ
ﻤﺎﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ
ﻤﺎﺩﻴﺔ  -ﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﺩﻯ
ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
ﻤﺄﺴﺎﺓ
ﻤﺄﺴﺎﺓ ﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ
ﻤﺎﻗﺒل ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﺴﻴﺔ
ﻤﺜﺎﻟﻴﺔ  -ﻤﺫﻫﺏ ﻤﺜﺎﻟﻰ

שיר חרוזי
פואמה אפית
שיר לעג
מכתם
סופר
שירון
ספר בדיחות
קלסי
קלסיציזם
מטונימייה
קומדייה
קומדייה חברתית
קומדייה רומנטית
קומדייה ריאליסטית
קטכריזה
אידיום
דיאלקט
סממן
מחבר
דרמטיקן
פוסט ֿמודרניזם
מטריאליזם
מטריאליזם היסטורי
טרגדייה
טרגדייה קלסית
פרירומנטיזם
אידיאליזם


﴿﴾٣٦٦
ﻤﺜل  -ﻗﺼﺔ ﺭﻤﺯﻴﺔ
ﻤﺜل ﺴﺎﺌﺭ
ﻤﺠﺎﺯ  -ﻗﺼﺔ ﺭﻤﺯﻴﺔ
ﻤﺠﻠﺔ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﻴﺔ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﺼﺼﻴﺔ
ﻤﺤﺎﺩﺜﺔ ﺨﻴﺎﻟﻴﺔ
ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺘﻬﻜﻤﻴﺔ
ﻤﺤﺴﻨﺎﺕ ﺒﺩﻴﻌﻴﺔ
ﻤﺨﺘﺎﺭﺍﺕ ﺃﺩﺒﻴﺔ
ﻤﺩﺍﺌﺢ
ﻤﺩﺭﺴﺔ  -ﻤﺫﻫﺏ ﺃﺩﺒﻰ
ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
ﻤﺫﻫﺏ  -ﻨﻅﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻰ
ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻰ
ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
ﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﻓﻭﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
ﻤﺭﺘﺠل ) ﻜﻼﻡ ﺃﻭ ﺸﻌﺭ (
ﻤﺭﺜﻴﺔ  -ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺭﺜﺎﺀ
ﻤﺴﺭﺡ
ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺠﻴﺏ ) ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻜﺎﻤﺭﻯ (
ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺍﺌﺱ
ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻜﺎﻤﺭﻯ
ﻤﺴﺭﺡ ﺸﺎﻤل
ﻤﺴﺭﺡ ﺸﻌﺭﻯ
ﻤﺴﺭﺡ ﻤﻠﺤﻤﻰ
ﻤﺴﺭﺤﺔ

משל
פתגם
אלגורייה
רבעון
קובץ סיפורים
שיחה דמיונית
פרודייה
קישוטים
ילקוט
שבחים
אסכולה
ניו ֿקריטיציזם
דוקטרינה
אמפיריזם
רציונליזם
ריאליזם
סוריאליזם
מאולתר
קינה
תיאטרון
תיאטרון הקאמרי
תיאטרון ֿבובות
קאמרי
תיאטרון טוטלי
דרמה פיוטית
תיאטרון אפי
דרמטיזצייה


﴿﴾٣٦٧
ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ  -ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ
ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺍﻟﻼﻤﻌﻘﻭل
ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺒﻭﻟﻴﺴﻴﺔ
ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺭﻤﺯﻴﺔ
ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺴﺎﺨﺭﺓ
ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ
ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﻏﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻤﺼﺭﺍﻉ  -ﻨﺼﻑ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻯ
ﻤﻀﻤﻭﻥ
ﻤﻌﺎﺼﺭ
ﻤﻌﻨﻰ  -ﻤﺩﻟﻭل
ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺩﺭﺍﻤﻴﺔ
ﻤﻘﺎل
ﻤﻘﺎل ﺴﺎﺨﺭ
ﻤﻘﺎل ﺴﺎﺨﺭ – ﻤﻘﺎل ﻨﻘﺩﻯ
ﻤﻘﺎل ﺸﻌﺭﻯ
ﻤﻘﺎﻟﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ
ﻤﻘﺎﻟﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ
ﻤﻘﺎﻟﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ
ﻤﻘﺎﻟﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ
ﻤﻘﺎﻤﺔ
ﻤﻘﺘﻁﻔﺎﺕ
ﻤﻘﻁﻊ ﺸﻌﺭﻯ
ﻤﻼﺤﻡ
ﻤﻠﺤﻕ ﺃﺩﺒﻰ ) ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ (
ﻤﻠﺤﻤﺔ ) ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻤﺜﻼ (

מחזה
מחזה אבסורדי
מחזה דטקטיבי
מחזה אלגורי
גרוטסקה
מחזה סנטימנטלי
גחכית
דלת
תוכן
בן זמננו
משמעות
אנכרוניזם
אירונייה דרמתית
מסה
ירכתון
פליטון
מסה שירית
מאמר ביקורת
מסה היסטורית
מסת ביקורת
קריטיקה
מחברת
אנתולוגייה
קטע של שיר
שירי מלחמה
מוסף ספרותי
אפוס


﴿﴾٣٦٨
ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﺩﺒﻴﺔ
ﻤﻨﺎﺠﺎﺓ ﺍﻟﻨﻔﺱ
ﻤﻨﺘﺤل  -ﺴﺎﺭﻕ ﺃﺩﺒﻰ
ﻤﻨﺘﺨﺒﺎﺕ ﺃﺩﺒﻴﺔ
ﻤﻨﺘﺩﻯ ﺃﺩﺒﻰ
ﻤﻨﻅﺭ  -ﺭﺅﻴﺔ
ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ
ﻤﻬﺠﻭﺭ  -ﻗﺩﻴﻡ ) ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺃﻭ ﺘﻌﺒﻴﺭ (
ﻤﻭﺸﺢ
ﻤﻭﺸﺤﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ
ﻤﻭﻀﻭﻉ  -ﻓﻜﺭﺓ ﺭﺌﻴﺴﺔ
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺭﺌﻴﺱ  -ﻓﻜﺭﺓ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
ﻤﻴﻠﻭﺩﺭﺍﻤﺎ  -ﻤﺸﺠﺎﺓ
ﻨﺎﺩﻯ ﺃﺩﺒﻰ
ﻨﺜﺭ
ﻨﺜﺭ ﻤﺴﺠﻊ
ﻨﺜﺭ ﻤﻭﺯﻭﻥ
ﻨﺜﺭﻯ
ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻨﺯﻋﺔ ﺍﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻨﺯﻋﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
ﻨﺯﻋﺔ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻨﺹ – ﻤﺘﻥ
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﺩﺏ
ﻨﻐﻤﺔ  -ﺠﻭ ﻋﺎﻡ  -ﺭﻭﺡ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ

זכות יוצרים
שיח פנימי
פלגייטור
לקט קטעי ספרות
סלון ספרותי
אספקט
פואמה
ארכאי
שירי אזור
אורטורייה
נושא
מוטיב
מילודרמה
מועדון ספרותי
פרוזה
פרוזה חרוזה
פרוזה שקולה
פרוזאי
נטורליזם
סנטימנטליזם
נאו ֿקלסיציזם
הומניטריות
היסטוריציזם
אסתיטיזם
טקסט
תורת הספרות
טון


﴿﴾٣٦٩
ﻨﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻨﻘﺩ ﺃﺩﺒﻰ
ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻰ
ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺒﺭﻯ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
ﻨﻘﺩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
ﻨﻘﺩ ﺍﻨﻁﺒﺎﻋﻰ
ﻨﻘﺩ ﺒﻼﻏﻰ
ﻨﻘﺩ ﺘﺎﺭﻴﺨﻰ
ﻨﻘﺩ ﺸﻜﻠﻰ
ﻨﻘﺩ ﻓﻨﻰ
ﻨﻘﺩ ﻤﺴﺭﺤﻰ
ﻨﻤﻭﺫﺝ  -ﻨﻤﻁ
ﻫﺎﺒﻴﻤﺎ  -ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻰ
ﻫﺎﻤﺸﻴﺔ
ﻫﺠﺎﺀ
ﻭﺍﻗﻌﻰ
ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺇﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ
ﻭﺠﻪ ﻨﻘﺩﺍ ﻟـ ....
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﻜﺔ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻭﺤﻰ ﺸﻌﺭﻯ
ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺒﺭﻯ
ﻭﺯﻥ ﻜﻴﻔﻰ ) ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻌﺭ (
ﻭﺼﻑ
ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ) ﻓﻰ ﻋﻤل ﺃﺩﺒﻰ (

ביקורת חברתית
ביקורת ספרותית
ביקורת פסיכואנליסטית
ביקורת עברית חדשה
ביקורת הטקסטים
ביקורת התרשמותית
ביקורת רטורית
ביקורת היסטורית
ביקורת פורמלית
ביקורת האמנות
ביקורת דרמתית
טיפוס
הבימה
שוליות
סטירה
ריאליסטי
ריאליזם סוצייליסטי
נאו ֿריאליסטים
מתח ביקורת על
אחדות העלילה
אחדות הזמן
אחדות המקום
בת ֿהשירה
המשקל הטוני
משקל איכותי
תיאור
דיוקן


﴾٣٧٠﴿
תיאור חי
תודעה
יומן



ﻭﺼﻑ ﻤﺅﺜﺭ
 ﺸﻌﻭﺭ- ﻭﻋﻰ
ﻴﻭﻤﻴﺎﺕ

