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ع ّز الدين المناصرة جرح شخصي مفتوح على التاريخ

رحيل
كتب الشاعر والناقد
الفلسطيني ( 1946ــ
أول
 ،)2021الذي رحل ّ
من أمس األحد ،نصوصًا
ً
مشبعة بالروح العربية،
حيث بدا فيها ّ
اطالعه
المعمق على التراث،
ّ
ومدونة
شعرًا وسردًا
ّ
شعبية .قرأ تاريخ ثقافته
وأعاد إنتاجه ضمن وعيه
بالحداثة وأسئلتها
محمود منير

ن ـظ ــر الـ ـش ــاع ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي عــز
الدين املناصرة ( )2021 – 1946ـ
الذي رحل عن عاملنا ّأول من أمس
األحد في ّ
عمان ،متأثرًا بإصابته بفيروس
َ
ـورون ــا ـ ـ إل ــى الـقـصـيــدة بــوصـفـهــا م ـجــازًا
كـ ّ
ي ـكــثــف ت ـلــك امل ـف ــارق ــة ب ــن ت ــراك ـ ٍـم ح ـضــاري
ومعرفي بناه أجداده العرب والكنعانيون،
اليوم
وبني أزمة الفرد الفلسطيني والعربي
ً
في لحظتنا املعاصرة ،والــذي دخل مرحلة
من التيه ولم يزل عالقًا في مآزقها.
َ
كـتــب املـنــاصــرة قـصــائــده األول ــى مجترحًا
ّ
رؤيــة وأسـلــوبــا يخصانه حيث الحفر في
جذور التراث ورموزه ،ومحاولة إسقاطها
ع ـل ــى ح ــال ــة الـ ـت ــراج ــع والـ ـ ـت ـ ـ ّ
ـردي ال ــراه ـن ــة،
مـ ــن أج ـ ــل ص ـ ــوغ ه ــوي ــة ث ـق ــاف ـي ــة وان ـت ـم ــاء
للحضارات املتعاقبة على أرض فلسطني.
في الفترة نفسها ،التحق بالعمل السياسي
كأحد أوائل املنتسبني إلى حركة القوميني
ّ
الـعــرب ،ثــم منظمة التحرير الفلسطينية،
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرد ف ـ ـ ـعـ ـ ــل ع ـ ـ ـلـ ـ ــى هـ ـ ــزي ـ ـ ـمـ ـ ــة حـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــران/
يونيو .1967
َ
صور شعرية تتداعى لتوصيف ذلك الخراب
العميم الــذي يصف قلقًا ويأسًا يحاصران
الحالة العربية .صـ ٌ
ـور تسستدعي الذاكرة

منذ كنعان إلى اليوم

ـان ومــأثــورات ،والعديد من
الشعبية من أغـ ٍ
الــرمــوز الدينية وقـصــص األنـبـيــاء ،وكذلك
شخصيات من التاريخ العربي اإلسالمي،
مثل أبــو محجن الثقفي ،وط ــارق بــن زيــاد،
وال ـح ــاج .وق ــد ينتقل الـشــاعــر أب ـعــد ،نحو
املـيـثــولــوجـيــا ال ـقــدي ـمــة ،ك ـمــا ف ــي قصيدته
ّ
«مذكرات البحر امليت» ،التي يقول فيها:
ْ
ّ
«جدي كنعان ال يقرأ ،إال الشعر الرصني
َ
ُ
يلعب الشطرنج ،أحيانًا،
َ
ْ
ُ
البيضاء
يالعب أحفاده ،يتشعلقون بفرسهِ
ْ
ّ
أضف ،ﺇﻟﻰ ذلك ...جدتي
ِ
وهي من أصل هكسوسي
ّ
نبطية
لكنها ،تزعم ﺃﻧﻬﺎ
ترعى بقر الوحش ﻓﻲ بادية الشام
ُ
تكتب على القرميد األحمر ،أشعارًا حزينة
تحصد شقائق النعمان ،ﻓﻲ أول كل ربيع».
غــادر املناصرة مسقط رأســه في قرية بني
نعيم بالقرب من مدينة الخليل الفلسطينية
ّ
ليتخرج في قسم اللغة العربية
إلى القاهرة،
والـعـلــوم اإلســامـيــة فــي جامعتها ،ويـنــال
دبلوم الدراسات العليا من الجامعة نفسها
سنة  .1969سيكمل تحصيله العلمي مع
ن ـي ـلــه درج ـ ــة دك ـ ـتـ ــوراه ف ــي ال ـن ـقــد ال ـحــديــث
واألدب امل ـق ــارن مــن «جــامـعــة صــوفـيــا» في
بلغاريا عــام  ،1981لـيــواصــل ،فــي مــا بعد،
كتابته فــي النقد والـثـقــافــة والـفـكــر ،والتي
ّ
شكلت مسارًا ثانيًا في تجربته.
ّ
ت ـ ـطـ ــوع املـ ـنـ ــاصـ ــرة فـ ــي صـ ـف ــوف امل ـق ــاوم ــة
الـعـسـكــريــة بــال ـتــوازي مــع عمله فــي املـجــال
ّ
كمحرر ثقافي ملجلة
الثقافي الفلسطيني
«فلسطني الثورة» ،وسكرتير تحرير «مجلة
شــؤون فلسطينية» التابعة ملركز األبحاث
الـفـلـسـطـيـنــي .كـمــا عــايــش ف ـتــرة االجـتـيــاح
َ
مدير
اإلسرائيلي للبنان ،حيث كــان يعمل
تحرير لـ«جريدة املعركة» ،إلــى أن غادرها
ٍ
مــع إن ـهــاء دور امل ـقــاومــة الفلسطينية بعد
احـتــال ب ـيــروت .عكست كـتــابــات املناصرة
ّ
تشبعًا بــالــروح العربية
الشعرية النقدية

ّ
بمساحة في السرد
حق التساؤل الوجودي
ٍ

الدين والرواية
من العبث إخالء الرواية
من الدين .ال يعني هذا
َ
فرضه على الرواية،
بل أن يكون بحسبانها،
بعدم مصادرته
مسبقًا في رؤية
الكاتب وشخصيّاته

فواز حداد
ّ

عز الدين المناصرة

ّ
توضحها تشابكاته ّ
املتعددة واطالعه
التي
ّ
ّ
يمتد آلالف السنني ،شعرًا
املعمق على إرث
ّ
وســردًا ومــدونــة شعبية ،يقرأ منها ويعيد
بالحداثة التي تبدأ
إنتاجها ضمن وعيه
ّ
بــال ـث ـقــافــة وت ـن ـت ـهــي ب ـت ـحــضــر املـجـتـمـعــات
ُ
وبنى السلطة .وهــو يصف ذلــك بقوله« :ال
ٌ
يوجد رمــز مــوروث واحــد دون أن يكون لي
عالقة به ،عالقة شخصية ،صلة دم ونسب...
تعبير عــن أزمــة ّ
ٌ
عامة
إن توظيف امل ــوروث
وشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ول ـ ـيـ ــس ان ـ ـقـ ــابـ ــا م ـ ــن األزم ـ ـ ــة
املتعاقبة والحاضرة واملستقبلية».
وكـمــا ب ــرع فــي م ــزج ال ـعــام والـشـخـصــي في
ّ
معظم قصائده ،استطاع أن يبث سخريته
ومـ ـف ــارق ــات ــه ب ـق ـص ـ ّ
ـدي ــة تـ ـج ــاه ال ـع ــدي ــد مــن
ّ
ّ
املـحــطــات واملــآســي التراجيدية الـتــي حلت
ب ـف ـل ـس ٌـطــن والـ ـ ـع ـ ــرب ،ح ـي ــث الـ ـعـ ـب ــث ،ه ـنـ ٌـا،
م ـ ــوق ـ ــف ،واالن ـ ـ ــزي ـ ـ ــاح نـ ـح ــو ال ـ ـهـ ــزل ح ـك ـمــة
وف ـض ـي ـلــة .ه ـك ــذا ،ن ـ ــراه يـ ـ ـ ّـدون ف ــي قـصـيــدة
«حصار قرطاج»:
ْ
س،
«يا امرأ القي ِ
ْ
صموت؟
أراك ُحزينًا ْ
ما لي ُ
البالغة َّ
ذمتها واسعة

سعى إلى إسقاط
التراث ورموزه على العجز
العربي الراهن
تنوعت إصداراته
ّ
بين الشعر ونقد األدب
والسينما والتشكيل

القيس
يا امرأ
ِ
ْ
َ
قرطاج ،ال ُب َّد من شوكها
شئت
إن
َّ
ْ
َ
َّ
ُ
وال بد أن تتعفر قبل الوصول
َ ٌ
ُّ
ذراعك رمل،
يشد
َ ْ
يناديك نيل
َ
َّ
إن َ
ُ
تاجر أسلحةٍ ،
الس َم ْوأل
القيس
يا امرأ
ِ
ْ
ص ُموئيل
واسمه
ِ

ُ
ٌ
ٌ
ْ
والبالغة سيف عتيق كسول
َ
ْ
دمها خ َد ٌر من كحول
جراح الخليل.
ودمي من
ِ
البالغة ّ
واسعة
تها
ذم
َ ُ
ٌ
الق ْ
روح».
الجرائد مثل
طافح في
حبرها
ِ
ّ
حافظ املناصرة على مناقبيته األخالقية
ّ
وعصاميته ،نائيًا بنفسه عن السلطة التي
عــارضـهــا ورف ــص االسـتـسـتــام ملغرياتها،
سـ ـ ــواء ف ــي رفـ ـض ــه الت ـف ــاق ـي ــة أوسـ ـل ــو ع ــام
 ،1993أو في حياته األكاديمية ،وهو الذي
سافر إلى الجزائر بعد خروجه من بيروت
عــام ّ ،1982
وأس ــس قسم األدب املـقــارن في
«جامعة قسنطينة» التي عمل أستاذًا فيها
ب ــن ع ـ َ
ـام ـ ْـي  1983و .1987ك ـمــا ســاهــم في
تأسيس «معهد الثقافات الشعبية» لطلبة
ال ــدراس ــات العليا فــي «جــامـعــة تلمسان»،
وعـ ـم ــل أسـ ـ ـت ـ ــاذًا ف ـي ـه ــا حـ ـت ــى عـ ـ ــام .1991
ع ــاد ب ـعــد ذل ــك إل ــى األردن وه ـن ــاك ّأس ــس
قـســم الـلـغــة الـعــربـيــة ف ــي «جــام ـعــة الـقــدس
امل ـف ـت ــوح ــة»َّ ،
ودرس فـيـهــا ب ـضــع س ـن ــوات.
وكـ ــان ل ــه ٌ
دور ،أي ـض ــا ،ف ــي تــأس ـيــس كلية
اآلداب والفنون بـ «جامعة فيالدلفيا» ،التي

ّ
فيها أستاذًا حتى تقاعده عام .2017
عمل
ّ
ّ
خالل تنقالته
املتعددة وعمله األكاديمي،
أصـ ـ ـ ـ ــدر املـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــرة ال ـ ـعـ ــديـ ــد مـ ـ ــن ال ـك ـت ــب
املـتـخـ ّـصـصــة ف ــي الـنـقــد وال ـث ـقــافــة والـفـكــر،
م ـن ـه ــا «ال ـ ـفـ ــن ال ـت ـش ـك ـي ـل ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي»
( ،)1965و«السينما اإلسرائيلية في القرن
ال ـع ـش ــري ــن» ( ،)1975و«امل ـث ــاق ـف ــة وال ـن ـقــد
امل ـق ــارن» ( ،)1988و«ن ـظــريــة األدب :ق ــراء ة
مــونـتــاجـيــة فــي عـلــم ال ـش ـعــريــات» (،)1992
و«ح ـ ـ ـ ـ ــارس الـ ـ ـن ـ ـ ّـص ال ـ ـش ـ ـعـ ــري» (،)1993
و«إشـ ـك ــالـ ـي ــات ق ـص ـي ــدة الـ ـنـ ـث ــر» (،)1998
و«ل ـ ـغـ ــات ال ـف ـن ــون ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة» (،)2003
و«الهويات والتعددية اللغوية :قراء ات في
ضوء النقد الثقافي املقارن» ( ،)2004و«علم
ـاص وال ـتـ ّ
الـتـنـ ّ
ـاص» ( ،)2006و«األجـنــاس
األدب ـ ـيـ ــة :ف ــي ضـ ــوء ال ـش ـع ــري ــات امل ـق ــارن ــة»
( ،)2011و«أكـبــر مــن دولــة فلسطينية ،أقل
من دولة كنعانية» (.)2012
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

الضواية ترجمة بصرية ضد اإلرهاب وغياب التنمية
سمامة
ليلة
ّ
ّ

فان غوخ بمفردات الفولكلور التونـسي
َعرضت التظاهرة التي
أول من أمس
أقيمت ّ
أعماًال تستلهم لوحة
«ليلة النجوم المضيئة»
للفنان الهولندي ،بإعادة
بنائها بمفردات فولكلور
غرب تونس

تونس ـ ليلى بن صالح

مجسمات التظاهرة
من أحد
ّ

إطاللة

عاد إلى الخليل

إلى جانب كتاباته النقدية واألكاديمية،
وعمله الثقافي والــســيــاســي ،أصــدر
صاحب «كانعانياذا» حــوالــي عشرين
مجموعة شعرية ،كان من آخرها «ال
أثق بطائر الوقواق» ( ،)2000و«البنات،
البنات ،البنات» ( .)2009كما غنّى مطربون
عــرب ع ــددًا مــن قصائده الــتــي باتت
معروفة ،ومن أبرزها «باألخضر ّ
كفنّاه»
لحنهما وغنّاهما
و«جــفــرا» الــلــتــان ّ
مــارســيــل خليفة ،وقــصــيــدة «وكـــان
وأداهــا
لحنها
ّ
الصيف موعدنا» ،التي ّ
الموسيقي البحريني خالد الشيخ.
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ّ
م ـنــذ  ،2013مــث ـلــت ال ـج ـبــال ال ـت ــي ت ـقــع في
املـنـطـقــة ال ـحــدوديــة بــن تــونــس والـجــزائــر
بــؤرة اشتباك بني قــوى األمــن والجماعات
امل ـ ـت ـ ـشـ ـ ّـددة ،ح ـت ــى أن أس ـ ـمـ ــاء جـ ـب ــال مـثــل
ّ
وسمامة باتت تحيل إلى الخطر
الشعانبي
اإلرهابي حيث ال يجري ذكرها في وسائل
اإلع ـ ــام إال ف ــي س ـي ــاق صـ ــدام امل ـت ـشـ ّـدديــن
بالدولة .منذ سنوات ،جرى إطالق «املركز
الثقافي الجبلي ّ
سمامة» كمحاولة لتغيير
ص ـ ـ ــورة هـ ـ ــذه املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،وأي ـ ـضـ ــا مـ ــن أج ــل
تـحــريـكـهــا ثـقــافـيــا ،وب ــات «امل ــرك ــز» يعتبر
مــوقـعــا مـتـقـ ّـدمــا للثقافة فــي منطقة غابت
فـيـهــا ل ـع ـقــود ال ـس ـيــاســات ال ـث ـقــاف ـيــة ،وكــل
ّ
أشكال التنميةّ .أول من أمــس األحــد ،نظم
ّ
«املركز الثقافي الجبلي ّ
احتفالية
سمامة»
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بمناسبة ذك ــرى مـيــاد الـفـنــان الـهــولـنــدي
فنسنت فان غوخ ّ
(مرت في  30آذار /مارس
ّ
ّ
املاضي) بعنوان «ليلة سمامة الضواية».
تقوم فكرة االحتفالية على استلهام لوحة
«ليلة النجوم املضيئة» للفنان الهولندي
وإعادة بنائها بمفردات فولكلور املنطقة.
بدأ االشتغال على هذا املشروع منذ ثالثة
أش ـه ــر ،ح ـيــث ج ــرى تـجـمـيــع عـنــاصــر مثل
الـحـلـفــاء وال ــزراب ـ ّـي ومـنـســوجــات الـصــوف
والحصير وتحف الطني وحقائب التريكو
واألوش ـح ــة ،لتركيبها فــي أع ـمــال تحاكي
لوحة فن غوخ.
يشير بيان التظاهرة إلى أن الهدف منه هو
«ترجمة عمل فان غوخ حسب خصوصية
املنطقة الـجـبـلـ ّـيــة» .كـمــا يشير الـبـيــان إلــى
أن امل ـ ـشـ ــروع اس ـت ـن ــد إل ـ ــى م ـن ـطــق ال ـف ـنــان
الهولندي في البحث عن الضوء كما يظهر
ف ــي ت ـح ـ ّـرك ــاتــه ف ــي ال ــري ــف ال ـفــرن ـســي وفــي
بعض رسائله .نقرأ في إحدى التدوينات
الـتــرويـجـيــة ل ـل ـم ـشــروع« :ج ــول ــة ف ــان غــوخ

تهدف التظاهرة
لترجمة لوحة فان
غوخ حسب خصوصية
المنطقة الجبليّة

ّ
فــي قــرى بلجيكا وهــولـنــدا وفــرنـســا تمثل
دع ــوة خــالــدة السـتـنـشــاق عـطــور األرض...
ّ
ه ــذا األحـ ــد ي ـحــل ال ـف ـنــان ع ـلــى س ـفــح جبل
ّ
ّ
سمامة دعاية للكراث والعسلوج وتمجيدًا
للحلفاء والطني والنحل ذي الطنني».
ّ
حرفيًا
شارك في املشروع أكثر من سبعني
ت ـح ــت إش ـ ـ ــراف ع ــدن ــان ال ـه ــال ــي وشـ ـي ــراز
بلغيثُ ،
ّ
مجسمات
وعرضت األعمال ضمن
ّ
يـ ــوم األح ـ ــد ب ـح ـضــور إع ــام ـي ــن وس ــي ــاح.
وت ـ ـقـ ــام ع ـل ــى ه ــام ــش الـ ـتـ ـظ ــاه ــرة جـ ــوالت
تـعــريـفـيــة ب ــاآلث ــار امل ــوج ــودة ف ــي املـنـطـقــة،
ويعود أغلبها إلــى العصر الــرومــانــي .وال
يخفى هـنــا الـجــانــب الـتـنـمــوي للتظاهرة،
حيث تتيح بناء صورة جديدة عن املنطقة،
وكسر وصمها باإلرهاب أو حصرها فيه.
ك ـم ــا يـ ـق ــام ض ـم ــن ال ـت ـظ ــاه ــرة «سـ ـ ــوق ف ــان
غوخ» الذي يجري فيه التعريف بمنتجات
أه ــال ــي امل ـن ـط ـقــة ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى االس ـت ـف ــادة
من مــواد الطبيعة ،وهــي نفس املــواد التي
ّ
املجسمات
جرى االعتماد عليها في تنفيذ
املحاكية للوحة «ليلة النجوم املضيئة».
اس ـت ـف ــادت «ل ـي ـلــة س ـ ّـم ــام ــة الـ ـض ـ ّـواي ــة» مــن
ّ
دعـ ــايـ ــة إع ــامـ ـي ــة م ـ ـبـ ــكـ ــرة ،خـ ـص ــوص ــا أن
التظاهرة سبقتها ببضعة أيام أخبار عن
ّ
اشتباك بني ّ
متشددة
قوات األمن وعناصر
ف ــي مـنـطـقــة قــري ـبــة م ــن م ــوق ــع ال ـت ـظــاهــرة،
ّ
وك ـ ـ ــأن األمـ ـ ــر ك ـ ــان ت ــذكـ ـيـ ـرًا ب ــذل ــك «امل ــوق ــع
املـتـقـ ّـدم» ال ــذي ينبغي للثقافة أن تحافظ
ّ
عـلـيــه ف ــي مـنـطـقــة ت ـقــع ب ــن ف ــك ــي اإلرهـ ــاب
والتنمية املفقودة.

تكاد الــروايــة العربية تخلو ّ
مما ُيدعى
ب ــالـ ـح ـ ّـس الـ ــدي ـ ـنـ ــي ،لـ ـي ــس ل ـغ ـي ــاب ــه عــن
م ـج ـت ـم ـعــات ـنــا ،ب ــل ل ـت ـغ ـي ـيــب ال ــروائـ ـي ــن
َ
ال ــدي ــن ع ــن ال ــرواي ــة .وب ــات ذل ــك مـتـعـ ّـمـدًا
لنفي االت ـهــام ب ــاإلره ــاب ،بـعــد التصاقه
باإلسالم ـ وإن كانت املخاوف منه أقدم
من بداية القرن الحالي .ابـتــدأ ،إن كانت
له بداية قريبة ،بمسايرة ّ
املد االشتراكي
ّ
والديمقراطية،
والتقدمي ،ثم العلمانية
ّ
ّ
ـداء معه ،مع أنه
وكأنها جميعها على ّعـ ٍ
َ
ال تـعــارض بينها .وحــتــى إذا كــان هناك
ّ
تناقض ،فبالوسع التعايش معًا ،خاصة
أن ط ــرح ال ـت ـســاؤالت حــولــه أك ـثــر مــن أن
ُ
ّ
تضج في الحياة اليومية
تحصى ،وهي
ُّ
الفتاوى.
ويتجاذبها الد ُعاة
وأصحاب ً
َ
َ
تـعـتـبــر ال ـس ـل ـطــة ال ــدي ــن مـنـطـقــة خ ـطــرة،
حــاولــت احـتـكــارهــا جـهـ ٌ
ـات ع ــدة؛ الــدولــة،
ال ـف ـق ـهــاء ،ال ـ ُّـدع ــاة ،ال ـحــركــات الـ ّجـهــاديــة،
وأي ـ ـ ـضـ ـ ــا امل ـ ـ ـح ـ ـ ـتـ ـ ــالـ ـ ــون ...وك ـ ــأن ـ ـم ـ ــا هــو
وتخصص .بينما هو َم ٌ
ٌ
ُّ
شاع
اختصاص
ّ
كــالـهــواء ،على عالقة صميمية بالبشر،
ّ
ّ
خصوصيته من التوق اإلنساني
يستمد
ّ
إلى املعرفة والتكهن باملصير .وأكثر ما
تخمد ،مع أن
ُيخشى منه إثارة نزاعات ال
ّ
ما يثيره في الواقع ِمن خالفات إن ّما هو
في تفسيره .ولقد كان للرواية الحق في
أن تكون فسحة مفتوحة له.
بــالـعــودة إل ــى ال ــرواي ــة األوروب ـي ــة ،تـعـ ّـدد
ّ
تجلي الدين مع نشوء الثورة الصناعية،
وتمحور حول الخير والشر ،فكان العامل
االقتصادي سبب طوفان الشرور ،والدين
الـعـ َ
ـزاء والبلسم .ثــم أخــذ بالتراجع أمــام
العقل وهيمنة التنوير ،وجــرى التعبير
ُ
عنه بالنزوع إلى األخالق ،واختصر إلى
شفقة األغنياء على الفقراء ودور األيتام
والـتـبـ ّـرع لــذوي الحاجة ،وبــات جــزءًا من
ال ـث ـقــافــة ال ـب ــرج ــوازي ــة ،ت ـم ـتــرســت خلفه
الفوارق الطبقية .ثم اندحر أمام طوفان
ّ
الـيـســار فــي الـعــالــم ،وشــكـلــت الشيوعية
جـ ــاذب ـ ـيـ ــة قـ ــويـ ــة م ـ ــع ان ـ ـت ـ ـصـ ــار ال ـ ـثـ ــورة
الــروسـيــة ،وبــدايــة الحلم ببناء مجتمع
بال طبقات ،فأصبح اإللحاد سالحًا ّ
ضد
الدين .ولم ّ
يقصر فرويد في تبيان تأثير
الجنس في البشرّ ،
وفسر الدين بأنه بؤرة
ل ـلـ ُـع ـصــاب والـ ـ َـوسـ ــاوس والـهـيـسـتـيــريــا.
كذلك لم ّ
تقصر الرأسمالية في اإلسهام
بتهميشه ُتـحــت شـعــاراتـهــا عــن الحرية
ُ
ال ـفــرديــة ،فــأبـعــد اإلل ــه ،واســت ـبــدل بــاملــال:

ال ـ ـ ـ ّ
ـرب األوحـ ـ ـ ــد؛ م ــا أفـ ـق ـ َـد ال ــدي ــن ال ـحـ ّـيــز
ٌ
نصيب في األدب،
الــذي كــاد ّأن يكون له
ُ
ّ
واألصح أنه طرد منه.
َ
أص ـب ــح اإليـ ـم ــان بــال ـع ـلــم واآللـ ـ ــة ال ـبــديــل
َ
املعتبر للدين ،وقـ ّـدم للبشرية ما تصبو
إل ـي ــه م ــن تـ ـف ــاؤل بــال ـك ـفــايــة وال ــرف ــاه ـي ــة
ّ
بـعــدمــا خــلـفــت ال ـحــروب الـعــاملـيــة فجائع
وخــرابــا ،كــان لها تأثير كبير في تراجع
الدين ،هذا إن لم ُي ّ
حمل مسؤوليتها.
في الــروايــة العربية ،هيمن الـتـ ّ
ـدرج في
ّ
إغفال الدين وما ُيفترض أن يشكله من
حـيــز ف ــي ال ــرواي ــة ،م ــا جـعـلـهــا تخسره
ّ
وحياتي ،وما
كإشكال وجودي وفكري
ّ
يشكله مــن ِقـ َـيــم كـبــرى جــوهــريــة ،األمــر
ّ
ّ
ال ــذي أف ـقــر ال ــرواي ــة حــريـتـهــا وتـفــردهــا
واستقالليتها عن املؤثرات السياسية،
ومــا يمكن أن يثير الدين من ّ
تعدد في
ّ
التفكير والرؤية .صار بوسعنا التكلم
عـ ــن اإلن ـ ـسـ ــان األحـ ـ ـ ـ ــادي ،مـ ــا وض ـ ــع لــه

ح ــدودًا ال يتجاوزهاّ ،أدت إلــى تجاهل
ُ
البعد الروحي.
ً
مـثــا ،م ــاذا ّلــو كــان االشـتــراكــي مؤمنًا؟
ّ
هـ ـ ــل يـ ـتـ ـخ ــف ــى ع ـ ـلـ ــى إي ـ ـ ـمـ ـ ــانـ ـ ــه ،أم أن
ب ـم ـقــدوره تـحـقـيــق االن ـس ـجــام بينهما،
أو يلغيه لحساب العدالة االجتماعية؟
ه ـ ــذا الـ ـخـ ـي ــار ك ـ ــان م ــن ن ـص ـيــب ال ـع ـهــد
االشتراكي ،دار في كواليسه وجرائده،
ّ
ْ
ل ـكــن لـيــس ب ـهــذه ال ـصــراحــة ال ـفـ ّـجــة ،إل
ّ
فــي فــروع التحقيق ،وكــان قاسيا جــدًا.
وأصـ ـب ــح ف ــي ال ــدول ــة ال ـش ـمــول ـيــة شــأنــا

ُتعنى الرواية
والدين
بشرطنا البشري
ّ
ِ
ء منه
جز ٌ

َ
رئ ــاسـ ـي ــا ،ت ـ ـ ْـص ـ ـ ُـدر ال ـت ـع ـل ـي ـم ــات حــولــه
ّ
ً
مــن الـقـ ّـمــة ،س ــواء بمالحقة مــن يصلي
وتسريحه مــن وظيفتهّ ،
وربـمــا إخماد
أنـ ـف ــاس ــه ،أو ب ـن ــاء امل ـس ــاج ــد وان ـت ـش ــار
م ـعــاهــد ح ـفــظ ال ـ ـقـ ــرآنّ .أم ـ ــا الـعـلـمــانـيــة
الوليدة ،فكان تعاملها مع الدين ليس
حسب العلمانية نفسها ،بفصل الدين
ع ــن ا ّل ــدول ــة .ف ـقــد ب ـلــغ الـتـعـلـمــن ح ــدود
التدخل في تعميم عدم وجود الخالق،
ُ
وال ـس ـخــريــة م ــن اإلسـ ـ ــام .أي ل ــم تـفـ َـهــم
العلمانية ،ول ــم ُيـ ْـسـ َـع إل ــى ُّ
تفهمها ،إذ
ّ
للعلماني أل يؤمن ،لكن أن يدع اآلخرين
ّ
في إيمانهم ،وأل ُي ّ
ضيق على ممارسة
شعائر دينهم.
(روائي من سورية)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

مقطع من عمل لـ لي مايلبي

فعاليات
 18إبريل /نيسان الجاري هو آخــر موعد الستالم الــورقــات العلمية لتقييمها
ّ
ينظمها المركز
وتحكيمها قصد المشاركة في الندوة الفكرية الدولية التي
العربي لألبحاث ودراسة السياسات بعنوان الشعبوية :إحراجات نظرية ،سياقات
االنتشار وتجارب مقارنة ،والتي تقام على ثالثة أيام بين  20و 22مايو /أيار.
ّ
تنظم جامعة
بداية من يوم غد األربعاء ،وحتى الجمعة  9إبريل /نيسان الجاري،
تونس ندوة بعنوان عالم ما بعد الجائحة :مقاربات فلسفية وجمالية في
«مــدرج محمود المسعدي» في تونس العاصمة .من الورقات المشاركة:
«الليبرالية واألزمة الصحية» لـ عبد العزيز لبيب (الصورة) ،و«في إبداعية الجائحة» لـ
وتصورات العالم» لـ محمد محسن الزراعي.
هادف الظاهري ،و«الجائحة
ّ
في مركز الفيوم للفنون في القاهرة ،يفتتح في الرابعة من بعد ظهر اليوم
المعرض الجماعي البحث عن زرزورة الذي يتواصل حتى الـ 27من الشهر الجاري.
من المشاركين :عبد الوهاب عبد المحسن ،ومحمد عبلة ،وخالد السماحي،
ووجدي الكومي ،وأحمد البنا ،وعلياء عرابي ،وهبة أبو الفضل ،ويوليا باالبانوفا.

حتى  16مايو /أيار المقبل ،يحتضن بيت رسومات الصحافة في مدينة مورج
السويسرية معرض ويليس :من تونس ،وفيه تجمع رسامة الكاركاتير التونسية
ّ
لقط يعلّق على
نادية خياري مجموعة من أعمال تحضر فيها الشخصية المتخيّلة
التحوالت والتقلّبات التي عاشتها تونس منذ إسقاط حكم زين العابدين بن علي.
ّ

