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« َع ُّزوا شَ ْعبِي»

ـي بكلمــات حفــرت
لقــد نطــق إِشَ ـ ْع َياء ال َّن ِبـ ّ
عميقًــا فــي وجداننــا منــذ تفــ ّوه بهــا ألنهــا
مح ّملــة بالمعانــي ومليئــة بالرجــاء والوعــود.
ولهــذا فهــي كلمــات ال تُنســى .ومــن أمثلــة هذه
الكلمــات التــي جــاءت فــي عبــارات قصيــرة
مــا يلــيِ « :ع َّمانُوئِيـ َـل» (هللا معنــا) (إِشَ ـ ْعيَاء :7
« .)14ألَنَّـ ُه يُولَـ ُد لَ َنــا َولَـ ٌد َونُ ْعطَــى ابْ ًنــاَ ،وتَ ُكــو ُن
ال ِّريَ َاســ ُة َعلَــى كَ ِت ِفــ ِهَ ،ويُ ْد َعــى ْاســ ُم ُه َعجِي ًبــا،
الس ـا َِم»
ـس َّ
ُم ِشــي ًرا ،إِل ًهــا ق َِدي ـ ًرا ،أَبًــا أَبَ ِديًّــاَ ،رئِيـ َ
(إِشَ ــ ْع َياء « .)6 :9ك ُُّل َوطَــا ٍء يَ ْرتَ ِفــ ُعَ ،وك ُُّل َج َبــل
ــضَ ،ويَ ِصيــ ُر الْ ُم ْعــ َو ُّج ُم ْســتَ ِقي ًما،
َوأَكَ َمــ ٍة يَ ْن َخ ِف ُ
يــب َســ ْه ًل» (إِشَ ــ ْع َياء َ « .)4 :40و ُهــ َو
َوالْ َع َرا ِق ُ
وق ألَ ْجــلِ
وح ألَ ْجــلِ َم َع ِاصي َنــاَ ،م ْســ ُح ٌ
َم ْجــ ُر ٌ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـب َس ـاَم َنا َعلَيْ ـهَ ،و ِب ُحبُ ـ ِره شُ ـفي َنا»
آث َا ِم َنــا .تَأديـ ُ
(إِشَ ــ ْعيَاء .)5 :53
ت ِ
ُحــدث الكلمــات صــدى وتخلــق صــورة
ذهنيــة .وبالتالــي فالكلمــات الضعيفــة الرديئــة ال ُّنطــق تخلــق صــو ًرا ذهنيــة ضعيفــة .أمــا
الكلمــات المصقولــة والمنطوقــة جي ـ ًدا فتخلــق صــو ًرا مصقولــة ذات نبــرة واضحــة وصــدى
ـي إِشَ ـ ْع َياء هــذه تتحــدث إلينــا بنبــرة
مســموع .وهــذا بالطبــع يوضــح لمــاذا كانــت كلمــات ال َّن ِبـ ّ
واضحــة مصقولــة حتــى بعــد مــرور  27قرنًــا مــن الزمــان.
فــي المزمــور الشِّ ــعري ،مثـ ًـا ،الــذي كتبــه إِشَ ـ ْعيَاء (إِشَ ـ ْعيَاء  )12 :53 -13 :52عــن العبــد
ـي صــورة عــن ال َم ِس ـيَّا فــي لغــة صافيــة نقيــة ليــس لهــا نظيــر فــي
المعــذب ،يقــدم لنــا ال َّن ِبـ ّ
العهــد القديــم بكاملــه .وهــذا الجــزء وحــده مــن كتاباتــه يكفــي لتبريــر اللقــب الــذي أطلــق
ـي اإلنجيلــي».
عليــه بوصفــه «ال َّن ِبـ ّ
باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن ال ُّن ُبـ َّوة التــي نطــق بهــا إِشَ ـ ْع َياء عــن الملــك كــورش وسـ ّماه فيهــا
باالســم قبــل أن يقهــر بابــل ،بــل وحتــى قبــل مولــده بمئــة وخمســين ســنة (إِشَ ــ ْع َياء :44
 )6 :45 -28كانــت دقيقــة ومحــددة بشــكل كبيــر لدرجــة أن بعــض العلمــاء نســبوا الكثيــر
ممــا كتبــه إِشَ ـ ْع َياء إلــى شــخص آخــر ي ّدعــون أنــه كَتَــب هــذه األجـزاء بعــد زمــن طويــل مــن
وقــت إِشَ ـ ْعيَاء .ولكــن الحقيقــة هــي أن نظــرة أولئــك ال تذهــب إلــى مــا هــو أبعــد مــن حــدود
التفكيــر الســطحي البشــري.
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إن ســفر إِشَ ـ ْعيَاء الموحــى بــه مــن هللا يحتــوي علــى مزيــج فريــد مــن الصــور الذهنيــة
الواضحــة والتناغــم الشــعري المتــوازي الــذي ال نظيــر لــه .كمــا يتضمــن أيضً ــا اإليقــاع المتبايــن
المذهــل فــي مواضيعــه العميقــة والمتعــددة التــي هــي أشــبه بنغمــات ســيمفونيات بتوفهــن
الهــادرة كالمــوج المتالحــق .وهــي مواضيــع ال تخلــو مــن اإلتقــان والتطويــر فــي األفــكار ،وهــذا
العمــل األدبــي الجديــر بالمالحظــة هــو الواســطة التــي منهــا تتدفــق إلينــا األفــكار اإللهيــة
التــي هــي أعلــى وأرفــع مــن أمــور العالــم االعتياديــة بقــدر مــا تعلــو الســماء عــن األرض
(راجــع إِشَ ـ ْع َياء  .)9 :55وال يوجــد لســفر إِشَ ـ ْع َياء نظيــر فــي تاريــخ األدب الدينــي أو الدنيــوي،
إال مــا نــدر وقــل ،حتــى فــي صورتــه المترجمــة التــي تفقــد الكثيــر مــن الســجع والتجانــس
الموجــود فــي اللغــة العبريــة.

إننا نعلم الكالم الذي كتبه إِشَ ْعيَاء المليء بالفصاحة والعواطف والشعر والقوة ،ولكن
هل نعرف الرجل إِشَ ْعيَاء ذاته والبيئة التي كتب منها وتنبأ؟ إذ ارتفعت اإلمبراطورية
األشورية إلى أوج مجدها وقوتها ،صاحب ذلك خطر داهم ،وما هو أسوأ من ذلك أن
شعب هللا المختار ،مملكة يهوذا ،كانوا يغوصون أكثر فأكثر في الضعف األدبي .وقد
تنافس الجشع والطمع مع البؤس والشقاء في صراع مرير اكتسح الشوارع ،ففي تنافسهم
صوب الثروة والغنى دارت رؤوس البعض منهم بنشوة زائفة وكأنها متأتية عن استنشاق
البخار المخدر للكبرياء والرفعة ،بينما البعض اآلخر انزوى وانكمش في يأس ،فإذ أراد
إِشَ ْعيَاء أ ْن يحفظ ُه ِويَّة أُ ّمته بأخذ بقية قليلة من الناس من وسط دولة الرفض والنكران
وتثبيتهم في عالم الواقع والحقيقة ،دعا شعبه أن يتطلعوا إلى إلههم ،قدوس إسرائيل،
خالق السماء واألرض ،والذي يعرفهم باالسم وقد وعدهم بالفداء والخالص من النار إ ْن
ُه ْم فقط استمعوا إليه وأطاعوه.
لقد نصح إِشَ ْع َياء ملوكًا ،وعندما كانت البقية الباقية من شعب هللا محصورين في
مدينة أورشليم المحاطة بجحافل وحشود األشوريين ،كانت كلمات إِشَ ْع َياء النبوية هي
التي شددت الملك َح َز ِق َّيا ليتطلع إلى المعجزة التي كانت الرجاء الوحيد ألورشليم
(إِشَ ْع َياء  ،)37 ،36فلو أن أورشليم سقطت في ذلك الوقت عوض سقوطها للبابليين بعد
ذلك بقرن من الزمن ،لكانت سياسة أشور بتفريق وتبديد الشعوب المهزومة قد قضت
على ال ُه ِويَّة القومية ليهوذا قضاء مبر ًما ،وبالتالي ما كان يوجد الشعب اليهودي الذي منه
يأتي فادي العالم.
سنتحدث كثيرا هذا ال َّربّع عن إِشَ ْع َياء وما كتبه والزمن الذي عاش فيه والنبوات التي
نطق بها ،ولكننا سنتحدث باألكثر عن إلهه ،اإلله الذي أعلن وقتذاك كما يعلن اليوم أيضً ا
قائل« ،الَ تَ َخ ْف ألَنِّي فَ َديْتُ َكَ .د َع ْوت َُك ب ِْاس ِم َك .أَن َْت لِي» (إِشَ ْع َياء .)۱ :43
ً
المساهم الرئيسي في دروس هذا ال َّر ّبع هو الدكتور روي جين العالم الالهوتي البارز في
اللغة العبرية .وهو ُيعلّم مادة العهد القديم في جامعة أندروز بوالية ميشغان األميركية.
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