رؤى بطعم األحالم

أثار مكان انعقاد مؤتمر "رؤى المدينة المحلية في الخطاب الحديث" على جبل المشارف في

الجامعة العبرية شجني العميق فرأيته يستفز ذاكرتي .وجدتني استحضرر مرا سربقه مرن أشرجان

فتأكدت أنه تسبب في نبشها من جديد .ففي طريقي الشاق من قلقيلية للمشاركة فيه بمحاضرة

عنوانهررا "هررل حيفررا مدينررة التكرروين الجديررد " ,ألفتنرري أترروزى علررى ثالثررة هيةررات زمنيررة وأخرررى
مكانية .تخيلتني أحمد الكرمي وهرو يرسرمني علرى ارفحات روايتري "كبرابير حيفرا" الارادرة فري

عام 2013م ,ونبيل القلقيلي وهو يحكي قاتي في الجامعة العبرية في عين كرارم مختبةراب برين

سطور روايتي البكر "غزل الذاكرة" الارادرة فري عرام 2000م ,ثرم أنرا الكهرل األشريب الرذ يغرذ
الخطى اوب مفترق طريقين يربطان الماضي بالحاضر ,والذاكرة بالخيال .تسراللت هرل أرانري

أقتفي أثر الكرمي في اعوده الكرملي أم القلقيلي في مسعاه المقدسي أم الكهل في تسلقه قمة

جبل ينتظر خطابي الحيفاو

فضرلت خطرر تسرلقي علرى
علي أن أختار بين معراجي أو مسرعا أو تسرلقي .وقرد
خ
كان لزاماب ّ
مستحيلين .ثم ال أخفي أنني كنت منهكاب ومنهمكراب فري اسرتجماى ارور الرثالث الماضرية التري
بعثرهررا الررزمنر اررورتي فرري هيةررة أحمررد الكرمرري الباحررث عررن ذاترره المهديررة العتيرردة فرري حرري

الكبابير ,وتماثلي مع نبيل القلقيلي الطالب في الجامعة العبرية ,الباحث عن أيام فؤاده الجرري

فرمله شر "ترميلة".
هناك ,ثم أخي ارب أنا اليوم الذ جار عليه الزمن ّ
ررت تعبررراب وأنرررا أحررراول مقاربرررة رؤا فررري الخطررراب مرررع أحالمررري علرررى أر
كنر خ

الواقرررع األارررم.

والعجيب أنني تذوقت طعم خطابي فالفته بطعم أحالمي في معراجي ومسعا وتسلقي .أنا الذ

يعررف طعرم األحرالم الراحلرة وراةحرة ألوانهرا المتناقضرةر أعررف ,مرثالب ,كيرف تحرول وجره "تمررام"
األبي

إلى بدر في ليل تمامه يوم رحيلها عني .وأنا الذ يعرف متى ينقلب الحلم إلى كابوس

يغتال مدينة أليفة أمام ناظر فال أسرتطيع فعرل شر مرن أجلهرا .وعلرى أثرهرا عجرزت عرن ذرف
دمعة واحدة على جثمان مدينة أخرى تهو مخضبة بالدم والحنال عند "براب العرامود" .فرالموت
الذ أحزنني وأبكاني في قلقيلية قبرل ثالثرة شرهور خرذلني دمعره الجسرور فري القردس المحتلرة

وأنا أستحضر هيةاتي الثالث أثنال سفر إلى مؤتمر "هار تسوبيم".

أثنال ذهابي كنت أسابق عربة زمني الخذول للحراق بركرب "رؤى المدينرة المحليرة" علرى قمرة

جبل يشرف على المسجد األقاى .كنت ال أزال أخعاني من طول الطريق المتقطع إلى المؤتمر "
خحدث به نفسي برين رؤا فري الخطراب األدبري وأحالمري ال ارحلرة فري الحيراة هرل
هل أجد فرقاب أ ّ
كنت أنا الذ رسمته في "غزل الذاكرة" أم أنا الذ أحياه اليوم وما الفرق برين طعرم رؤا فري
خ
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"كبابير حيفا" ومذاق حلمي في "غزل الذاكرة ,وادى خطابي الذ يسوقني مخفو ارب بررؤا إلرى

"هار تسوبيم"

سرألت
سألت عني فلم أجدني في ثالثرة أمراكنر كرأنني تقيرأت تراريخي ومردني دون أن أدر .
خ
خ
المقعررد الخشرربي الررذ كرران يجمعنرري بعايرردة المقدسررية فرري بهررو بنايررة "الوترمرران" فرري الجامعررة

العبرية في عين كارم فلم خيجبني .أخرسه الزمن الخذول بعدما أعلن للري العاارفة عرن فرارهرا
إلى قريتها غرباب .وسألته عني فقال لي امته ,دون أن خيجيبني اوته ,إن نبيل القلقيلي هرب
شماالب ولرم يعرد حترى السراعة .وحرين أطبقرت بالسرؤال علرى فرم مغرارة سرليمان أجرابتني شرفتاها

"ودمع العين يسبقها" " َمن يركب الجبل ال يخشى من القتل".
سألت عني أحمد الكرمي حرين كران يبحرث عرن ذاتره فري حري الكبرابير فقرال بلغرة اروفية
ثم
خ
قديمة " هل أنت أنا ِمن أين أتيت ,يا نبيرل أال تعررف أننري لرم أعرد أراك ألرم تخردرك بعرد أننري

خجلت من نفسي وأنا أحاول االعترذار مرن رؤا عرن معراجري ومسرعا وارعود
لست أنت "
خ
إبان تيهي في جبرل الكرمرل وعرين كرارم وبراب العرامود .عراتبني اروت بلكنرة مقدسرية نشرأ فري

عدت إلى القدس ,لماذا تمشي كطير حجل كسير الجناح هل أعيتك راةحة حلمرك
حيفا " ها قد
َ
القديم لو أستطيع أن أعرج بدالب منك إلى السمال لفعلت".
أما شجني الذ كان داةماب في المقام األول فكان مقدسيابر أحسسته أعمق وأعتق وأشد علرى

نفسي من شجني الكرملي الذ حدثتكم عنه للترو .كران مروقفي مرن شربيهي نبيرل القلقيلري فري
روايتي البكر "غزل الذاكرة"مختلفاب عن موقفي من أحمد الكرمي ,رغم تبدل حظوظي إلى األسوأ.
تخيلتني أرى نبيل القلقيلي يجلس بجانرب عايردة المقدسرية علرى مقعرد خشربي قرديم أمرام مغرارة

سررليمان كمررا تعودنررا الجلرروس سرروية .توقفررت أمررام طيفيهمررا وبادرترره بالس رؤال هررل أنررت نبيررل

رحبت مررن
ومررن أنررت حتررى أكونررك " انسر خ
القلقيلرري الررذ كنترره أجرراب بنبرررة تهكميررة أزعجتنرري " َ
ذاكرتي وتركتهرا دونري هنراك .لرم أكرن أتوقرع أن ينكرنري شربابي ,ولرم أتارور أن عايردة لرم تعرد
تعرفنري .أمررا أنرا الكهررل فتخيلتنري سرراةحاب ملونراب برألوان الررزمن ,يخررج مررن الكهرف بهيةررة غررابرة,

ويترك شبابي خلفه ويمضي غير عاب بي .غادرتني أنا إلى "هار تسروبيم" وهري ال تردر كرم
من السنين باعدت األيام بيننا.

نجوت من دوامة تيهي عندما تجاوزت الحاجز األمني اإلسراةيلي على عتبات الجامعة .دخلرت

باحتها عارياب مرن ضرياعي فلرم يفراجةني مسرتوى األدال األ كراديمي الراقري الرذ تميرز بره معظرم
المحاضرين في مؤتمر "هار تسوبيم" .كنت أعلم علم اليقين أن الجامعات اإلسراةيلية ,وبخااة

الجامعة العبرية ,تتمتع بمستوى رفيع في كافة العلوم اإلنسانية والطبيعية والمهنيرة .أكردت لري

"أور لفررين" هررذه القناعررة الترري ال يسرراورها شررك .وأرانرري اسررتذكر ا ن أن
المحاضرررة الرردكتورة ا
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تحليلها لرواية "بريدا" تميز بالحنكة النقدية واالحترافية المهنية .لقرد أظهررت مقردرة فاةقرة علرى
تفكيك مكونات النص الرواةير شخايات وأمكنة وأزمنة وأحرداث كونيرة خارجيرة وأخررى داخليرة

إنسانية .أقول هذا إنارافاب لرؤيتهرا األدبيرة العالمرة ببرواطن رؤى الرنص الرواةري المرذكور ,كمرا
أظنها تتوفر على رؤية ثاقبة في الخطاب الواقعي الملموس .وبالرغم مرن عردم مارادقتي علرى
ما ستذهب إليه في خالاتها النهاةية لثيمة النصر من أن المكان الخليلري ,مثلره مثرل المكران

المقدسررري ,ذا هويرررة يهوديرررة ,إال أننررري ال اسرررتطيع أن أنكرررر عليهرررا مقررردرتها الذهنيرررة العاليرررة,

وتفوقها في تحليل النص فكرياب وفنياب ,علماب أن بع

التقنيات الزمنية المستخدمة في الرواية-

عبرروا
مثل شروق الشمس والساعة الخربة -تم استخدامها من قبل كثير مرن الررواةيين الرذين ّ

عن العالقة الوطيدة بين تموضع المكان وتقلب الزمان وأثرهما في تطور الشخاية الدرامية.

إال أننرري أاررادقها علررى تركيزهررا علررى الفررارق النرروعي بررين المكرران العربرري المتخلررف ونظيررره

اليهود المتقدمر إنها الحقيقة التي ال مررال فيهرا .إذ ترم رسرم األول مقترنراب بالنفايرات والررواة

الكريهة والزواحف الضارة ,والقمم الاخرية الحادة والينابيع الجافة واألراضري المتارحرة .علرى

أنني ألفت نظرهرا أن نهرو

المدينرة -فري هرذا الخطراب الرواةري كمرا فري غيرره مرن الناروص

الرواةية -مع شروق الشمس له تأويل زمني ذو بعدين متناقضين لم تتحدث عن أحدهمار فقرد
يكون نهو

المدينرة الدراميرة مؤقتراب ,أ تمروت مرع غرروب شرمس ذلرك النهرار أو أبردياب يردوم

دوام توالي الليل والنهار على مر العاور .وأظنها تقاد المعنى الثاني األبرد تأكيرداب لمقولتهرا

اليهوديررة أن الخليررل مدينررة يهوديررة منررذ نشررأة الخليقررة ولررن ت رزول يهوديتهررا بنهايررة نهررارات
اإلنسان الزمنية.

ثم ما كان لمحاضرة الدكتور سرمير الحراج إال أن تشررح اردر  .كانرت ممتعرة ودافةرة وذات

نغررم شرراعر سر ّرياب وحررس نقررد عميررق .رأيترره بعررين خيررالي يحلررق عالي راب فرري األفررق الشررعر
الررروطني الرحرررب .لقرررد اسرررتفزتني ارررورة "يافرررا فررري الشرررعر العربررري المعاارررر" ,وأثرررارت مكنرررون
مشاعر  .وجدته يفل في أضالتها كثيمة مكانية تستحضر مهرداب لطفولرة عربيرة جميلرة .وفري

رؤيررة الميرزان الميتررا-شررعر رأيررت يافررا قارريدة تتموضررع فرري مررر ة ذاتهررا اللغويررة اسررماب جمرريالب,
وعروساب في ليلة عرسها .ألم تكن مدينة أنثى ترتد لبوساب سحرياب في ليلرة زفافهرا األبرد مرن

البحر تََرملت بعد عام 1948م وباتت منكفةة علرى وجههرا كقبرر يضرم رفرات أبناةهرا وراةحرتهم
العتيقة.
لم تمت يافا في عالم المخيال األدبي ,بل تكاثرت اورتها كنبات الفطرر فري قاراةد شرعراةها

اليتامى أمثال محمرود درويرا الرذ ارورها قبلرة للحرق والتقرديس ",أحرق إليرك يافرا" .ورسرمها

شررعرال خرررون أمثررال عبررد الوهرراب البيرراتي باررورتين متبرراينتين فن راب ومت ر لفتين فك ر ارب األولررى
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شيةة ,كامرأة ميتة يعلو وجهها افار الليمون ,مثرل تمرام لحظرة رحيلهرا .ثرم أخررى مؤنسرنة,
خم ّ
كحبة ليمون أليافها عظاماب بشرية نخرة حين قال " يا َمرن رأى يافرا ...يافرا عظرام ليمرون" .واذا

كانت يافا مكاناب واقعياب أاابه العقم فأابحت عجو ازب شمطال ,تاك وجهها على ما أاابها من
خراب ,فاورتها في الخطاب األدبي ثرية ,ولودة ,ومباركة المتن والسند.

وثالث قولي إن أجمل طرفة قيلت فري محاضررة الردكتور عرامر دهامشرة ,حرول كتراب "طراةرف

من قرانا" لكاتبه نايف سليم ,أنه حدثنا بغير لغته األم .وال أدر ما الحكمرة مرن ورال ذلرك .لقرد

أثار استخدامه اللغة العبرية بدالب من العربية استغرابي الشديد بحيث اعتقدت للوهلرة األولرى أن
تبديالب ما في أدوار أو أسمال المحاضرين العرب واليهود قد حدث بشكل طارئ .كما أن موضوى

تضاد المعنرى برين االسرم والمسرمى لرم يشرد انتبراهي كثير ارب فقرد قيرل قرديماب علرى لسران المارل

رردر لررري اسرررتالم اإلمرررارة فررري بلرررد لغيررررت أسرررمال
االجتمررراعي ,الفيلسررروف كنفوشررريوس " لرررو قخر ّ
المسميات أوالبر إذ كيف يطلقون اسماب سعيداب على إنسان شقي "
خ
المسرمى يقرارب مسرألة ارياغة األسرمال وارتباطهرا
وأرى أن مسألة تضاد المعنى بين االسرم و خ
الجدلي بمواقف اإلنسان من اإلنسران فري غيرر مكران وزمران .وتأسيسراب علرى مرا ذكررت ,تكرون
محاولتي تبيان العالقة التي تربط أسمال المشراركين العررب بمسرمياتهم مرن براب الدعابرة لريس

إال .وعليرره أقررول ,ال يوجررد اسررم أو لقررب يشررذ عررن قاعرردة العالقررة االجتماعيررة أو الدينيررة الترري
تتشكل عبر ايرورة اإلنسان في مجتمعه ومكانه وزمانه .حتى األسمال الممنوعة من الارف

عررف اإلنسران لغويراب وترؤرم لره مكانراب وزمانراب.
أراها تتعالق لغوياب مع هذه األقانيم الثالثة التري تخ ّ
وكان مرن المؤكرد أن كرل شرعوب األر اراغت أسرمال وألقابراب ألبناةهرا تتارل بشركل أو بر خر

بالكون أو الخالق أو مخلوقاتره مرن بشرر وحجرر وطيرر وشرجر ,إذ أن اإلنسران هرو َمرن خياري
اسمه واسم أخيه وياف طبيعته البشرية والطبيعية.

كانت أسمال المحاضرين العرب تداعبني بكل ارتياح وأريحيةر إيمان يونس وعرامر دهامشرة

وسمير الحاج ومحمد حمد و ثار الحاج يحيى والنا وهبي وجوني مناور ويوسف العيلة .وأرى

أن لكرل مررنهم اسررماب يطررابق أو يعرراكس قيمراب إنسررانية أو تروارية سررامية أو أمكنررة مقدسررة تؤكررد

ارتباطه بذاته أو تنفي حضور خامه وتحاول النيل منه .فحروف أسماةهم اللينة تقول لري إن

اسم إيمان مشتق من اإليمان باهلل ,وعامر من البيت المعمور ,وسمير من خمسامرة الحبيب في
جوف الليل ,ومحمد من الروالل هلل اراحب الحمرد ,و ثرار مرن األثرر التراريخي أو المكراني الرذ

يشهد على فعل اإلنسان ,ووهبي من هبة اهلل أو هبات الدول المانحة .أمرا اسرم عزيزنرا جروني

مناور فحكايتره مختلفرة بعر

الشريل .فهرل يشري لقرب منارور أنره كران منارو ارب فري ثباتره

على دينه في وجه طوفان األسلمة الذ استمر ثالثة عشر قرناب أم مهزوماخ أمام سطوة األجلرزة
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والعبرنة أترك له اإلجابة على أسةلتي .ثم يأتي لقبي األسر من "عيلرة" التري تعنري الفقرر ,إذ

ورثني عبةاب لغوياب يمثل انتاار اللقب الفقير علرى
كان جد ميسور الحال ومتهماب بالبخل .وقد ّ
االسم الغنى.
وأتفق مع الدكتور دهامشة أن اللقب ينجم عن العالقة الجدلية بين االسم والافة ثم تاب

الغلبررة للقررب علررى االسررم فرري معظررم األحيرران .وبررات اللقررب اسررماب يحمررل فرري طياترره معنيرررين
متضادينر أولهما إيجابي يقوم على المدح والثنال ,وثانيهما سرلبي يقروم علرى التحقيرر والقردح
ِ
الملَقَررب .وهنررا استحضررر اللقررب دهامشررة الررذ
الملَق رب و خ
تبع راب لنوعيررة العالقررة االجتماعيررة بررين خ
أارررب اسرررماب لعاةلرررة كريمرررة هرررل يتقررراطع معنررراه مرررع "دهمرررا" أ الارررورة الارررغرى لمعررراني
العظمى لمعنى "دهمق"
"دعمس" و "دغمس" و"دحمس" أم مع الاورة خ
وأختلررف أيمررا اخررتالف مررع البروفسررور دورون بررار حررول مرردلول عن روان محاضرررته "القداسررة
اإلسالمية تحت السيطرة اإلسرراةيلية" ,فقرد اردمني معنراه وارياغته الخشرنةر فمرا كران ألسرتاذ

لمعين قيمة روحية مطلقة! فالقداسة اسم معنرو مجررد يعبرر
كبير أن يعتقد للحظة أن المكان ا خ
عن قيمة روحية تحمل فري طياتهرا روحراب وجروهر ال يمكرن لهمرا أن يقعرا تحرت سريطرة أيرة قروة

بشرية .كنت أتمنى عليه أن يستخدم عبارة "األماكن المقدسة" بدالب مرن "القداسرة" حترى يسرتقيم

المعنى الداللي لعنوان محاضرته .أ اياغة لغوية أدق دالليراب مرن األخررى لعنروان محاضررته

"القداسة اإلسالمية "...أم "األماكن المقدسة " ...أقول هرذا حترى لرو افترضرت جردالب أنره يشرير
من طرف خفي إلى أن يد السيطرة اإلسراةيلية الطولى تمتد خارج حدود إسراةيل لتشمل األمراكن

اإلسالمية في ٍ
كل من "تركيا األتاتوركية" وبالد "الحجاز السعودية"!

إن القداسررة جرروهر روحرري ال يتجسررد فرري مقامررات مهمررا بلر عررددها أو مقامهررا ,سروال كانرت

خمسماية أم خمسة ماليين .ويعلم ,ابن العم ,علم اليقين أن مفردة القداسة -كمضمون داللري

روحي -ال يمكن لها أن تتجسد مادياب في مكران أو أمكنرة يمكرن السريطرة عليهرا ,فهري الجروهر

عبرر عرن عقيردة المرؤمن برالملكوت األعلرى .وأخرتم برالقول إنهرا بجوهرهرا الروحري
األمثل الرذ خي ّ
تسمو في علياةها على "تحتية" نيران السيطرة اإلسراةيلية األرضية.
وأال إلى نقطة تالني بأحمد الكرمي وتجعلني على تماس مباشر مع طيرف نبيرل القلقيلري

اللذين كنتهما في يوم من األيام في عالم الرؤى األدبية .أجدني نادماب أنني رسمت الكرمي بطالب
ألفكررار فرري بحث ره عررن وسرريلة روحيررة للتوااررل مررع األمررام المهررد كرري يمنحرره ح رالب ألزمترره
الوجودية التي خلقها اليهود الذ سلبه وطنه ,وطرده مرن مدينتره ,وارادر مسرتقبله .جعلتره

يحمل بيرقي بعد أن فخت في عضده ,وخاب رجاؤه في الشية الهاللري ,الرذ خذلره .وفري يأسره
مررن فرروز القرراوقجي ,الررذ ت ر مر عليرره وبرراى مدينترره ,وتركرره لقمررة سرراةغة لعدويرره سرريراموس
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والقاةررد بررن ترروف المرردعومين مررن قبررل األنجلررو-أمريكرري بوسرراةل القرروة العسرركرية الفاةقررة .لقررد

حملته عبرأ وجوديراب ضراغطاب جعلره خيضر ّيع بوارلة نجاتره .كران أجردر بري أن أرسرمه ارعلوكاب ال
ّ
يقدر على خو تجربة البحث عن المهد ر كان سيةاب كا خرين الذين قادوه إلى الضياى.
ولعلرري أخعاتبرره " كانررت مهمترك فرري روايترري "كبررابير حيفررا" إضررالة الارراى القررادم بررين مدينررة

اإلمررام المهررد المنتظررر القاةمررة علررى العرردل والسررالم وبررين مدينررة بلفررور العلمرراني األنجلررو-

سكسرروني ولررم تفعلهررا كم را يجررب .ثررم أخفقررت فرري التأكيررد أن نهايررة الا رراى العربرري اإلس رراةيلي

مؤجلررة إلررى أمررد غيررر منظررور ,رغررم أننرري جعلترك ترفررع سررقف الارراى مررن المسررتوى البشررر -

رون القررو خل الفاررل فيرره هلل وحررده ,ولرريس للبشررر.
البشررر إلررى المسررتوى اإللهرري -البشررر  ,ليكر َ
خيبت أملي فيرك .كران أداؤك ضرعيفاب وغيرر مقنرع ,إذ
وربما يكون هذا التأجيل لمالحتك يا َمن ّ
بدوت غير مستكمل للشرط الحضار الضرور لنيل حقك وحريترك .كران ال برد لري مرن اإلشرارة

المررزر ف ر ن مهمررة اإلم رام المهررد
أنرره إذا مررا اسررتمر وضررعك العربرري واإلسررالمي علررى حالرره خ
ستكون قاسية عليك وعلى جميع الفرقال المتحاربين".

وا ن أخساةل نفسي لماذا رسمت شخاية رواةية رةيسة تعبرر عرن أزمرة العربري الفلسرطيني

تحت نير االحتالل اإلسراةيلي بهذا الضعف وحين أضيق ذرعاب باستخذاةها أهمس في خراطر

وما الغضاضة في ذلك ألسنا أضعف منه في مواقفنا وأهدافنا وخططنا واذ أدينره ألنره قراي
ناررفه العربرري بناررف عرردوه الحمرريم يهوشرروى المغربرري ف ر نني أعررذره أيض رابر ألررم يقرراي

ياسررر

الفنيرة بره
عرفات كل فلسطين بالمال لمراذا ال أرسرمه كرذلك أمرا العطرب الرذ أاراب عالقتري ّ
أنه لم يكن مدركاب حقيقة أن حل أزمته ليس بيده أو يد اديقه اليهود الشرقي ,بل بيرد السريد

األنجلو-سكسوني الذ أفقده وطناب وأفقد اديقه جذو ارب وهوية .جعلته يتحمرل ترداعيات رؤيتري
العميقة التي ال تتناسب مع قدرات شخاية غير مكتملة النااب اإليماني والوطني .أراها اليوم
تجربة غيرية قاارة عن تقديم أ مقترح جد للخروج من ربقة هزيمته.

وأختم بالقول إن األدال الرديف للمحاضررين والقراةمين علرى المرؤتمر لرم يكرن بمسرتوى األدال

األكاديمي الرفيع المستوى الذ وافته في بدايرة تعقيبري هرذا .أمرا الرذ فراجةني فكران انعردام

التوااررل بررين المحاضرررين أنفسررهم .تاررورتهم جميع راب غربررال عررن بعضررهم ا خررر ,مثررل نبيررل
القلقيلي الذ أنكرني عند "باب العامود" .لم أتاور أحداب منهم يراني أخشربه أحمرد الكرمري الرذ

رت بيررنهم ارردى فقررد ارروته ,واطررا ارب سرررق
يعرفرره بعضررهم وهررو يرسررمني فرري "كبررابير حيفررا" .كنر خ
الررزمن مالم ر اررورته .شررعرت أن كررل الوجرروه ,عرب راب ويهرروداب ,تلغرري أزمنترري الثالثررة وأمكنت ري
الثالثة التي عشتها وال أزال أعايا تداعياتها.
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أظنهم رعايا مزاج متناق

يتقلى على لظى نارين مستعرتين .كم كان قاسياب علرى نفسري أن

أرسررمني بحررروف ّلينررة فرري زمررن غربترري وكهررولتي الخشررنة! وسررأظل أرانرري أخبحررر القهقرررى إلررى
شرراط حيفررا الكرمليررة ,وأحلررق عاليرراب فرري سررمال عايرردة المقدسررية حتررى لررو اتهمنرري الرربع
بالسباحة ضد التيار أو الطيران في مسالك جوية ذات مطبات هواةية خطرة.

لن أجدني أكثرر تعبراب أثنرال تحليقري فري سرمال القردس وعرومي علرى عروم أحمرد الكرمري فري

بحر حيفا من تعبي أثنال مقاربتي بين وقاةع مؤتمر "هار تسوبيم" البارد وبرين وقراةع مرؤتمرين
ثقافيين سابقين كان لي شرف المشاركة فيهما .انعقد األول برعاية وزارة الثقافة النرويجيرة فري

مدينة ستافنجر النرويجية عرام 1998م ,وكران بعنروان" الردين وحريرة التعبيرر" .أذكرر أن انعقراد

جلساته كان في عدة أمكنة وعلى مدار عشرة أيام .كما انعقد الثاني برعايرة الجامعرة األمريكيرة
فرري مدينررة رام اهلل عررام 2006م ,وكرران بعن روان "الفكررر القررومي العربرري واإلسررالمي فرري مواجهررة

تحديات العار" .لقد نج المؤتمران في ترسية قيم إنسانية وحضارية ومعنوية بين المشاركين
ال تزال تبهجني حتى اليوم .وقد وجدت فيهما خحسن االستقبال ورقي الضيافة وعمق األلفة التي
جمعررت بررين المضرريفين القرراةمين علررى المررؤتمر وبررين الضرريوف المحاضرررين ,المشرراركين فرري

جلساته التي امتدت على مدار يومين كاملين.

أعجب من النخب المثقفة الرذين أسرمعهم يردعون إلرى الحروار برين األطرراف المتارارعة ,ثرم

أراهم غير قادرين على التواال اإلنساني فيما بينهم! كيف لهم إذاب أن يطلبوا من العامة القيرام

بما عزفوا هم عن القيرام بره وحسربي القرول فري هرذا الاردد إننري وجردت األطرراف كافرة رعايرا
مزاج إسراةيلي ضاغط ,يتسم بعدم االهتمام بوجود ا خر أو ذات ا خرر مزاجاب ورثوه كما ورثروا

أسمالهم وهوياتهم .فال الذ يعتبر نفسه منتا ارب عسكرياب قادر على تقيؤ مخاوفه المزمنة مرن
المهزوم ,وال المهزوم في ساحات الوغى قرادر علرى الرتخلص مرن عربل هزيمتره المجانيرة ,وال
الذ يترن بين المزاجين يسرتطيع تبنري أ مرن المروقفين الضردين .هكرذا أجردنا فري المرؤتمر,

وفرري طررول الرربالد وعرضررهار نخشررى ا خررر وهررو يخشررانا حتررى فرري ظررل سررطوته العسرركرية .لقررد

فرق بين عدوه الحميم وأخيه المخرالف
إنفامنا عن ذواتنار في حمأة توترنا لم يعد الواحد منا خي ّ
لرره .كيررف لنررا أن نشررك فرري نوايررا ا خررر داةمرراب ثررم نتمسررك بشرركنا دفاعرراب عررن بعرر أوهامنررا
وهواجسنا العابرة

كنت وال أزال أخؤمن أن المرؤتمرات الثقافيرة عمومراب تسرعى لتكرريس حالرة مرن التواارل تشركل

أنموذجاب لعالقات ممكنة بين القاعدة الشعبية العريضرة لردى الطررفين .لرم يتحراور المحاضررون
مررع بعضررهم ا خرررر ولررم يتعررارفوا أو يتناقش روا .وربمررا يكررون تعقيررب كررل واحررد منررا علررى وقرراةع

المؤتمر هو الفراة اليتيمة التي قد نتواال بها مع بعضنا ا خر عرن بعرد يجررد التواارل مرن

7

روحرره وحرارترره .غررادر بعضررهم المررؤتمر قبررل انتهررال جلسرراته ,وأحجررم َمررن بقرري حتررى الجلسررة
األخيرة عن محاورة َمن بقوا .هكذا كنار اورة نقي يجالس نقيضه عن بعد ,وكأن سبرنا مثل
سبر الدببة السيبيريةر تتعايا متباعدة في جو قارص البرودة ووحشة عميقة الغور.

تفرق المشاركون والحضور في نهاية األمر أشتاتاب ,وكأن على رؤوسهم الطير .كران مسراؤنا

مراوغابر فال سؤال وال جرواب ,وال خمخرجرات وال تواريات اتفرق أو يتفرق عليهرا المحاضررون كري
يختم روا بهررا يررومهم الدراسرري أو مررؤتمرهم الفكررر  .هررل ذهبنررا حق راب إلررى "هررار تسرروبيم" ولمرراذا

ري أن أسررمع السرريد
اجتمعنررا هنرراك وكيررف لنررا أال نتنرراقا حررول أراةنررا وقبيررل عودتنررا كرران علر ّ
إغباريرة يبررذل جهرداب لتررأمين خروجري مررن منطقرة يهوديررة مجهولرة المخررارج بالنسربة لرري .ولروال

لضعت فعلياب في حال إيابي المنفرد إلى قلقيلية كما ضعت وجدانياب إبران ذهرابي
تدخله المشكور
خ
الشجي إلى المؤتمرر وكيف تشبه تلك األشجان شجني اليوم
يوسف العيلة -قلقيلية
yousufalaili@hotmail.com
www.ayda-pal.com
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