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 :خلخ امل
 على   

ً
الصعيد العالمي، لذا ُترجمت إلى أكثر من لغة، وحاز على جوائز من رسائل لم تصل بعد، من الكتب التي لقيت رواجا

 لها مساس بالحراك السياس ي في املنطقة العربية، وبالذات ما 
ً
بع أكثر من مرة باللغة العربية، ألنه يحمل أفكارا

ُ
جهات متعددة، وط

إسرائيل في الحياة والبقاء على األرض  يخص الصراع العربي الصهيوني تجاه قضية فلسطين، حيث ُيّقر الكاتب بأحقية دولة

 القرارات واملواثيق 1967الفلسطينية املغتصبة، ويدعو إلى قيام دولة فلسطينية على األرض الفلسطينية املحتلة عام 
ً
، متناسيا

ه، فنجده يسبق الدولية التي تنادي بحقوق الشعب العربي الفلسطيني، وكذلك حقوق الالجئين وغيرها من األشياء املنبوذة من قبل

أصحاب الفن املمكن في طرح أفكاره والدفاع عنها، عبر لغة جميلة صافية رقراقة، مليئة بالتضمينات والحواريات واملرتكزات الفنية 

الشأن، مبحوث عنها من فالسفة السياسة الغربيين واملنخرطين تحت  )من أصحاب(والفكرية، من أجل التمهيد ألفكار مستهجنة 

 لوائهم.

ذلك جاءت الدراسة كي تكشف الحقائق الدامغة التي يحاول الكاتب تناسيها أو تغييبها، إن كان ذلك عن قصد أو بال ب  

 قصد، وإن كانت األفكار تش ي عن حالة تفاعلية معها من الكاتب، املدافع عنها والداعي لها في الوقت نفسه.

 رسائل. نقد، لّسراب،ا تفتايية:الكلمات امل

 املقدمة:
الغزاوي من الشخصيات األدبية املعروفة في الوطن الفلسطيني وبعض األقطار العربية واألوروبية التي لها مساس في  تعزّ 

بعض نتاجاته لذا نجد  وذلك ملواقفه السياسية وارائه املؤيدة لفن املمكن،الحراك السياس ي املصاحب لقضايا الشرق األوسط،

ددة، مثل اإلنجليزية والفرنسية والنرويجية، تلك الدول صاحبة الطروحات والوساطات األدبية قد ترجمت إلى لغات أوروبية متع

 السياسية، فيما يخص بعض قضايا الوطن العربي، وبالذات ما يخص الصراع العربي الصهيوني.

 فقدسطين خاصة، بما أّن الباحث على مساس متواصل بالنتاج األدبي املعاصر في الوطن العربي عامة، والنتاج األدبي في فلو 

قرأ جّل أقام مجموعة من األبحاث والدراسات على النتاج األدبي الشعري والنثري ملجموعة من الكتاب العرب الفلسطينيين، فكان أن 

 بنتاج غيره نتاج عزت الغزاوي اإلبداعي
ً
سوة

ُ
و" وخبر عن قرب ه، "عبد هللا التاللي وجبل نبيايت، وأقام دراستين منفصلتين على رو أ

م، عندما نظمت 2005"، استمر ذلك حتى شهر أيار بعد لنتاجات اإلبداعية األخرى، يستثنى من ذلك كتابه املعنون "رسائل لم تصلا

وزارة الثقافة حلقة دراسية عن الكتاب نفسه بجامعة بيرزيت، بحضور مجموعة من الطلبة وأساتذة الجامعات، وكان الباحث أحد 

عبدهللا  )الغزاوي، بشكٍل غير صريحالخاصة لذا تبّين أّن نتاج عزت الروائي َيعمد الى طرح أفكاره  نية.املشاركين في تلك الندوة املع

 ؛ بينما "رسائل لم تصل بعد" يختلف في النهج والطروحات عن غيره من الكتب، ألنه م(1998التاللي،
ً
خطيرة  يحمل بين ثناياه أفكارا

زيادة على أن الثقافي في الوطن الفلسطيني، تب له مكانة خاصة لدى املهتمين في الشومؤملة إلى حد بعيد، خاصة أنها صدرت عن كا

 اتحاد ااملناصب التي كان يترأسها وأهمها رئاسة 
ُ
 تلك األفكار ه، ومن ثم الظرف الزماني الذي ظهرت فيالفلسطينيين ـ القدساب تّ لك

ر بها الكاتب، حيث أنها سبقت طروحات أصحاب
ّ
الفن املمكن واملشاريع السياسية التي تنادي بحلول آمن بها  والطروحات التي بش

أصحابها دون النظر إن كانت تلك الحلول إيجابية أم سلبية، ونتيجة للمعطيات الفكرية وعدم انسجامها مع معطيات الفكر العام 

ضوعية واملصداقية في الطرح واألداء، نا أن نستتبع تلك األفكار، عبر أسطر بحث علمي يقوم على املو ي، وخطورة الطرح، إرتأللباحث

، وإّنما يمّس كّل إنسان ل
ً
عيد بالقضية الوطنية والقومية قريب أو به عالقة أو مساس من ألّن ما جاء به الكاتب ال يمّسه منفردا

. العربي الفلسطينيللشعب 
ً
 املتأصلة في العقل والنفس معا

http://www.refaad.com/
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لك، واملحورية التي يقوم عليها الفكر املسيطر على الكتاب، ثم نبين بعد ذ وصاحبه ب املعنيتابدأنا بالتعريف بالك لذا 

تل الفكري، ومن ثم دعمنا عملية البحث ببعض ساللواعج اإلنسانية التي واكبت عملية التسل
ّ
ستال

ُ
املستقاة من مصادر مختلفة،  امل

 للفكرة التي نبحث وندافع عنها، وقد توّ 
ً
ته الفاعلة أال وهو "الّسراب املخادع"، ألّن الفكرة التي دالالجنا البحث بعنوان له وذلك تدعيما

 سراب يحسبه الظمآن ماًء، لكّن السراب املع
ّ
 فقط،وقد توجنا البحث ني هآمن بها الكاتب ما هي إال

ً
 وليس خادعا

ً
نا نجده مخادعا

،وقد اعتمدنا املنهج التحليلي في بناء ي النور حتى غدا البحث شاخصا ف ،فاد منها الباحثأثبتنا قائمة املصادر واملراجع التي أبخاتمة و 

 . البحث املعني

 الكتاب في سطور 
إّن من يقرأ كتاب "رسائل لم تصل بعد" يتيقن أنه كتاب يضم مجموعة من الرسائل عددها إحدى وثالثون رسالة، بدأت 

م، وامتدت صفحات الكتاب 1991أيلول عام (، ظهرت الطبعة األولى عن دار العودة بالقدس في شهر 31( وانتهت بالرقم )1بالرقم )

ان 
ّ
من اإلطراء الفضفاض، غير آبه لألفكار  بنوعحتى وصلت إلى مئة وثالث وعشرين صفحة، قدم لها الدكتور عبد الكريم أبو خش

 لكل التي افتتن بها، وجاء إطراؤه عبر ست صفحات كاملة، فكأاملطروحة عبر أسطر الرسائ
ً
ة بين سر الهو ن التقديم أريد به مفتاحا

من فراغ، وإنما يعني التجاذب في األفكار وطرح  يلرسائل فيما بعد، ألّن مثل ذاك التقديم ال يأتاء اقرّ مضامين الرسائل الفكرية و 

 املضامين.

تحاد الكتاب آ، ظهرت الطبعة الثانية من الكتاب عن مطبعة دار الكاتب وبدعم من 1994في شهر تشرين الثاني عام 

 في النفس من غالف الطبعة الثانية نالفلسطينيي
ً
، القدس، ومن يوازن بين الطبعتين، يّجد أّن غالف الطبعة األولى أكثر إيحاًء وتأثيرا

ََ في الطبعة الثانية يختلف عنه في الطبعة األولى، وفي شهر نيسان من عام  م، قامت وزارة 2005وكذلك الخطوط، وال نجد شيئاً

ين وثالثين صفحة، مزينة برسومات للفنان شر من كتابها الشهري، وجاء في اثنـتلى صفحات العدد العاالثقافة بإعادة طبع الكتاب ع

 قد كتبها الشاعر الفلسطيني غسان زقطان تحت 
ً
، وإن وجدنا أسطرا

ً
 أّن املضامين وغيرها ال تختلف شيئا

ّ
الفلسطيني أحمد كنعان، إال

 بلغة شفافة جميلة. ومضامينهاعنوان "طريق املرايا" يمّدح بها أسطر الرسائل 

م، إذ بقي في املعتقل مّدة عامين، ثم 1987لقد كتبت تلك الرسائل إبان اعتقال الكاتب بعد اندالع االنتفاضة األولى عام 

إن كتبت داخل جدران املعتقل أم بعد خروج صاحبها منه، ومن يتأمل م، فال ندري 1991ظهرت تلك الرسائل على شكل كتاب عام 

 لرسائل تلك ا
ُ
ملا تحمله من حواريات ومسميات  تبت داخل جدران السجنفي لغتها وأفكارها وقيمها وسالمة أسلوبها ال يقر أنها ك

 أننا ال نريد أن
ّ
عيد صياغتها بعد وسرديات جميلة، إال

ُ
َس الكاتب حّقه فنقول: أنها قد تكون دّونت أفكارها داخل املعتقل، وأ

َ
خروج  نبخ

 ب الثالث.تاات الكأننا أفدنا من طبع ؤكد، لذلك نأرحب ٍة وحري صاحبها لفضاٍء 

 يياة الكاتب 
، ينتمي ألسرة هّجرت من قريتها قاقون 1951لد الكاتب عزت الغزاوي في قرية دير الغصون التابعة لقضاء طولكرم عام وُ 

دليل الكتاب عتيل الثانوية.) ومن ثم أكمل تعليمه اإلعدادي والثانوي في مدرسةمدرسة دير الغصون م، تعلم في 1948عام 

 (م1991الفلسطينيين،

بعدها التحق بالجامعة األردنية ليتخرج في قسم اللغة اإلنجليزية بدرجة البكالوريوس، ثم نال درجة املاجستير في األدب 

 اإلنجليزي من جامعة ساوث داكونا بالواليات املتحدة األمريكية.

 باملدارس الحكومية بمدينة طو 
ً
 بجامعة بيرزيت.عمل معلما

ً
 لكرم، ثم أصبح محاضرا

عزت متنوع العطاء، فقد كتب الرواية والقصة والرسائل األدبية، وله مجموعة من الروايات والقصص املطبوعة، 

واملترجمة إلى لغات متعددة، وله كذلك مجموعة من الدراسات واألبحاث، وقام بجمع النتاجات الشعرية لشعراء فلسطينيين، ثم 

موعة من األعمال اإلبداعية إلى اللغة العربية، نال عزت الغزاوي مجموعة من الجوائز منها: جائزة الحرية في النرويج، وجائزة ترجم مج

 (م2005كتاب الشهر،الكتاب العاشر،)فلسطين في الرواية، وجائزة زخاروف للسالم من االتحاد األوروبي.

م، وترجمت إلى الفرنسية، 1994ثم إلى اللغة النرويجية عام  1993ة عام ى اإلنجليزيإل (رجمت رسائله )رسائل لم تصل بعدتُ 

رسائل لم تصل )عقد حول حرية التعبير افية،عن مؤتمر ستافنجر للدول االسكندن 1994ب بالجائزة الدولية في تشرين أول تاوفاز الك

 وثقافاٍت ُتناغي الغرب. لذا ال ندري ما املقصود بحرية التعبير هنا؛ ألّن الكتاب يحمل أ(م1994بعد،
ً
وتدافع  املنحاز للصهيونية فكارا

ّمته.
ُ
 عن منطلقاته السياسية، ويؤكد أحقية العدو في الحياة على حساب شعبه وأ



 نادي الديك                                                                                           السراب املخادع: " قراءة حتليلية نقدية يف كتاب رسائل مل تصل بعد" 

 2019 -1، العدد1املجلد -اللغوية واألدبية العربية ملجلة الدولية للدراساتا
 40 

 

 1993م، واستشهد ابنه رامي عام 1987اعتقل عزت ملدة عامين إبان االنتفاضة األولى بعد عام  
ً
 عاما

ً
، حيث انتخب أمينا

 شهداء فلسطين.للتجمع الوطني ألسر 

 في الهيئة اإلدارية إلى أن أصبح رئيسآوهو من مؤسس ي 
ً
 تحاد الكتاب الفلسطينيين، وكان عضوا

ً
 يّ لالتحاد، حتى عُ  ا

ً
ن وكيال

 (م2005الكتاب العاشر،.)2003لوزارة الثقافة قبل وفاته بثالثة شهور عام 

 االستهالل
ن النص قد قيل مل في ثناياها مداليل متعددة، فكأ، التي تحاإلغريقية (لوستهل عزت رسائله بنص من )مسرحية ايسخاس

 ألنه ينطبق على كّل صاحب قضية، تتاآلن، 
ّ
ر فيها روح املعاناة، وتتلبد غيومها في السماء، كي تعكس صورة شعب يعاني التشريد جذ

 والتقتيل ألبنائه، واألسر ملريدي الحرية من الناس.

 -استهالل ُمذهل"مرة أخرى تزورني نبوءة الصدق، ذلك 

إنهم يمألون  -أطفال يبدون وكأنهم قتلوا بأيدي أهلهم -إنهم أطفال كأطياف الحلم -أترون أولئك الذين يجلسون أمام البيت؟

 ملا يحملون، ذات الطعم الذي ذاقه آباؤهم...ا -أيديهم باللحم، لحمهم، يحملون األحشاء واألمعاء، قبضاتهم مليئة باألس ى
ً
 -نظروا جيدا

 (م1994رسائل لم تصل بعد،) ستعترفون بحسرة وأس ى أنني حكيت الحقيقة. -هو مقّدر سيحدثما 

 في نفسه على مدار الزمان، 
ً
إّن حالة االقتباس هذه ليست اعتباطية، وإنما تعني ما تعنيه من أّن الفن الخالد يبقى متجددا

ما تمثل به اإلنسان يشعر بجديده وجديته، أّما االعتذار الذي 
ّ
ولم  ، الرمز الذي لم ُيَسم  (نونه للرمزعَ ) تال نص االقتباس،فكل

 يُ 
ّ
 أّن عدم تخصيص االعتذار ملسمى مجسد واضح، يبقى أكثر شمولية، بذلك شخ

ً
ص، وإن يسهل على اإلنسان أن يعرف داللته، علما

دت شرّ كلت وُهدم بيتها و ثأحبابه، أو ملن  دتتعدد حالة البحث والتفسير، عندها قد يكون الرمز هو )القائد( أو الشهيد أو الفاقد ألح

العالي إلى األبد، لي هذه دون اعتذار لرمز املرحلة ـ بابنا أسرتها، وغير ذلك من االحتماالت تجاه الرمز. "لم يكن باإلمكان أن أكتب رسائ

 ( م1994عد رسائل لم تصل ب) إلى درجة االكتفاء بفهم الرمز...". -رغم احتياطنا الدائم وخوفنا من الحدود

 الرموز واملداخل السبعة
 أّنه يواصل 

ّ
لم يكتف صاحب الرسائل بخلق رمزية معينة للمخاطب، وجعلها مفتوحة األبواب، كي تتعدد الدالالت، إال

 للتحاور، 
ً
بروحية املتنبي  ملهُ بذلك جاءت مفرداته مفعمة بالجمال إلى حد بعيد، وقد ضّمن ُج عملية التحاور مع من يراه صالحا

النثري، على شاكلة التساؤل  سلوبهابونّصه، ثم يعمد إلى املقّنع الكندي ويتبنى موقفه، لكن هذه املّرة يعمد إلى روحية املعنى ويصيغها 

 (م1994رسائل لم تصل بعد ) "فما أنت فاعل لو أكلوا لحمك أو هدموا مجدك؟".

نفوس اآلخرين، الذين ُيعتقد أنهم سوف يقرأون نّصه،  مما يجعل حاالت التساؤل متعددة األوجه والنوايا، حتى ينفث إلى

 أّن األمر يخلق حالة من التفاعل مع النص ملا 
ّ
دون النظر إن وافقوه في املنطلقات واملعطيات، أم عارضوه في املنهج والبواعث، إال

لتوجهات، ألن انسياب الفكرة دون يحمله من حالة افعام في العمق الثقافي والجمال اللغوي، وقد نجد من يخالفونه في الفكر وا

ة واملصداقية العالية مع الجماليات األخرى، من يلضوابط تخلخل حالة التالقي مع جماليات النص املتعددة، ألّن الفكرة األص

. الّنصّيةاملقتنيات 
ً
 معا

ً
 مفعال

ً
 التي تجعل الّنص فاعال

اخل السبعة، وما تحمله من جماليات، وما تحمله تلك الجماليات بعد االعتذار املتعدد الدالالت والتوجهات، نراه يبدأ باملد

من حاالت انبعاثية، عبر تراكم حاالت الهم، حتى أن لغته تتداخل مع لغة الشاعر محمود درويش، فيقف اإلنسان في حيرة من أمره، 

 تجاه لغته، فال يدري إن كانت تلك املفردات لصاحب الرسائل، أم أنها للشاعر محمود دروي
 
د من قبل كثير من الكتاب ش، املقل

 .إبداعالتقليد  فيوالشعراء، والباحثين عن اإلبداع، إن كان 

فكما يدّون "إذا ما جاء أصحابي أيا أماه قبل العصر خلف البيدر املطحون بالخطو البريء، ورأيت هامات الصغار تكّدرت 

رسائل لم ) .ى سحاب يمتطي أعمارهم، فلتنشريها قبل أن يأتي نهار"من صوت بارود ونار فخذي بإبريق الوضوء، وغّسلي أحالمهم وعل

 (م1994تصل بعد 

 للمعاناة بصورة عاطفية شفافة جميلة، خالقة حالة ع النغم اإليقاعي للنشيد املر، إظإّن هذه اللغة تجعل القارئ يستتب
ً
هارا

شاركين له حاالت عيشه املتعددة، وبالذات ما يعانيه املسجون الوجدان عند اآلخرين املاستقطابية كي يتوحد مع املكان، ويظهر نوازع 

ت عندما يتعلق األمر بمالزمة املكان، وتخفت الصور االستقطابية لتعود الحالة السردية تبذلك نجد الشاعرية وقد خفمن السّجان، 



 نادي الديك                                                                                           السراب املخادع: " قراءة حتليلية نقدية يف كتاب رسائل مل تصل بعد" 

 2019 -1، العدد1املجلد -اللغوية واألدبية العربية ملجلة الدولية للدراساتا
 41 

 

 كما هو الحال مع املسجونين غيره، "فما الذي سيحدث لي في هذه اواصفة معاناة اآلخرين، 
ً
لزنزانة املخفية عن العيون، تساءلت كثيرا

 من متاهة امليناء".إن كنت سأحظى برؤية أقدام طاغور أولوركا 
ً
 رويدا

ً
 (م1994رسائل لم تصل بعد،) أو درويش تقلع رويدا

ن أجل إّن عملية التعلق برموز إنسانية )إذا جاز التعبير( كما هو الحال مع لوركا وطاغور ودرويش لهي عملية مقصودة، م

، حتى تتضح الصورة الكلية للتداخل الثقافي والفكري لدى أبناء البشرية جمعاء، خلق ال 
ً
زمة فنية وذهنية تسعف الكاتب والقارئ معا

تبّنيال من مذاقات تلك الثقافات املناددة والرافدة للكاتب ق والدساتير التي تحول دون االنتهدون وضع العوائ
ُ
لها، واملدافع عنها عبر  امل

مما يجعل اآلخرين يوقنون أّن التشابه في الحاالت التي يمر بها الناس، تخلق لديهم حاالت انطباعية مؤكدة في  يوقنأسطره، وكأنه 

التشابه والتماثل، لذا نرى عملية التناوب التخيلي يسدل همومه على الكاتب )السجين(، مما يجعل حالة من التبدل تطرأ في حياته، 

 والتأمل واالستحسان كذلك.فيكون الطرح مختلف
ً
 ا

 صورة حياته 
ً
لذا نجد عملية التوازن بين داخل جدران الزنزانة، وما يقع خلف تلك الجدران من نظم حياة مختلفة، مجسدا

 بين جدران 
ً
 كامال

ً
في غرفة نوم هانئة، "كانت أول مّرة أخرج فيها من الزنزانة إلى فضاء ساحة فسيحة، كيف استطعت أن أمكث شهرا

 زنزانته، وأنا الذي كنت كالفراشة ال أستطيع أن أبيت ليلة دون أن أصحو مّرة على األقل ألفتح باب النافذة أطل على املدى، أملس الليل

 (م1994رسائل لم تصل بعد،) بيدي وأشم أنفاسه الهاربة من وجع العتمة".

 لح
ً
عند زيارته له في سجنه، يمه مع ممثل الصليب األحمر وار يقالصور البالغية الفاعلة في النص هنا، جعلها الكاتب مدخال

 في وطنه املغتصب على مراحل متعددة، فمن خالل الحوار بين الكاتب 
ً
 أّن املسجون ال يعرف مكانية السجن، وإن كان مسجونا

ً
علما

ى يرينا ي نسجتها كلمات الكاتب، حتاملرء أن هناك معرفة خاصة بين املتحاورين، تلك العالقة الت يتيّقنوممثل الصليب األحمر )كلود( 

في املجتمع السويسري املختلفة وما تكون عليه حياة املجتمعات األخرى ممثلة  بحيثّياتهانمطية الحياة التي يحياها الفلسطينيون 

 باألمان فترة طويلة من عمر الزمان؟ ليتنا 
ً
 داخليا

ً
هنا في فلسطين املنتمي له )كلود( "هل صحيح أّن جبال األلب أعطتكم شعورا

... كلود كان البحر أمامنا والنهر وراءنا ولكننا بدل أن إنه بدل أن يعطينا أخذ مّنا ر أّن البحر يعطينا نفس األمان...استعطنا أن نشع

 (م1994رسائل لم تصل بعد،) نشعر باألمان شعرنا بمصيدة، أما أنتم في سويسرا فقد أعطتكم األلب )دون أن تأخذ منكم(.

؛ ألّن سويسرا ، وإن كانت املسألة أعمق من القصدة بين سويسرا وفلسطين مقصودة بحّد ذاتهااملقارن
ً
ية، وغير جائزة معا

 قد حرمت منها، فاملقارنة هنا تخلق حالة 
ً
 وشعبا

ً
تتمتع بقيم وثقافات واستقرار غير التي نجدها في فلسطين أو نجد فلسطين أرضا

، تعيدنا
ً
 لألندلس وحرق سفنه وقال  استفزازية ذهنية ونفسية معا

ً
إلى تاريخ مجيد ممثل برمزية طارق بن زياد الذي عبر البحر شماال

 الجد والصبر")
ّ
أيها فعندما تمثل الكاتب وقال: " ،(م1988التلمساني،خطبته الشهيرة، البحر وراءكم والعدو أمامكم مالكم وهللا إال

 الصدق" ُيح من ورائكم والعدّو أمامكم،البحر الناس أين املفّر؛ 
ّ
 وليس لكم وهللا إال

ُ
إليه من عملية املقارنة بين املاض ي  بوص  نا إلى ما نَ يل

 أّن الكاتب قد استخدم الفعل 
ّ
 اكانت فلسطين مح :فكأنه يقول  ؛مض ى من الزمان ( ويريد ماكان)والحاضر، إال

ً
 والنهر  طة

ً
بالبحر غربا

، وبما أّن العدو قد انتشر في أمكنة 
ً
 جغرافيا

ً
، فيكون العذاب واالضطهاد لفلسطين فلم يعد للنهر حرمة كمتعددة، شرقا

ً
ما كان سابقا

 في الحوار لم يقف عند حد معين، فيسبغ على نصّ 
ً
، مما يخلق حالة مؤملة في أوجهها املتعددة لدى الكاتب، ليرينا تداخال

ً
 مؤكدا

ً
ه عنوانا

ملتلقي فيما بعد، فتجسد روحية لوركا الشاعر اإلسباني الذي اتخذ شاعرية مفعمة بصورها وأخليتها، حتى ينعكس ذلك على نفسية ا

 مع غيره من أنداده املفكرين والشعراء والكّتاب، كي تبزغ صورة للعيان، فيكون قد حقق م
ً
 وثقافيا

ً
 فكريا

ً
ا منه الكاتب ركيزة أو منطلقا

 كما يظن.يريدا ومش حالة مشاركة فيها مع أصحابهيريد من مكاسب ذهنية وفكرية يعتقد أنه يعي
ً
 ها، فيكون التالقي مع الهم واحدا

 الحواريات املقصودة
وبها حتى ينفذ إلى عقول اآلخرين، لها إّن رمزية لوركا وغيره لم تحل دون توجهات الكاتب الفكرية والثقافية التي بدأ يخطط 

م أصبح يدافع عنها أو يؤمن بها على أقل تقدير، وهذا ما فتتوحد حاالت التالقي بين الكاتب والطارحين لألفكار التي يؤمنون بها، ومن ث

تجسده عملية االسترجاع على الصورة املبطنة التي انتابت الكاتب وهو يحاور أو يسرد عالقته مع الشاعر اليهودي "يئير هوروفيتس" 

 (.26/7/1988الذي قض ى إثر عملية جراحية في القلب ببروكسل بتاريخ )

 وشعبه، وأمته رقم الرابع من الرسائل، أخذت ال الحوارية التي
ً
تحمل ما تحمله من دالالت مؤملة وقاسية تجاه الكاتب أوال

، ألنها قد جسّدت طموح الكاتب الفكرية والسياسية، 
ً
والطروحات التي غدا يؤمن بها ويدافع عنها في العلن دون الخفاء، وهي ثانيا

نجد الكاتب يتعامل مع روحية املؤمن بالسالم، والّداعي له عبر حواريته مع الشاعر  بمثابة الشرارة التي أوقدت الهشيم فيما بعد، لذا

بروحية السالم، وكيفية الحياة الليبرالية التي يحب أن تسود في الحياة،  املنحاز للمحتلين )يئير(، بمفردات توضح كيفية إيمان الغرب

من قبل مفكر وكاتب عربي فلسطيني، كان ولم يزل رأس الطعم الذي  وهذا تجسيد لحلم غربي يسعى إليه املهتمون من مفكري الغرب
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يقدم للجسد العربي واإلسالمي فيما بعد "عزيزي يئير: تأخرت في الكتابة إليك، وحين فارقت الحياة بكيت عليك، وها أنت تزروني اآلن 

كان ال بد أن تعيش زمن االنتفاضة  -تكتب عن السالمفي زنزانتي لحظة واحدة تذكرني بموت األب فوق الهاوية... كان ال بّد أن تعيش ل

 إنهم يموتون ع هذا االمتهان الفاضح لإلنسان،وترى بنفسك 
ً
 ويهودا

ً
والكل ينتظر معجزة السالم... ولكن هل هناك ضرورة ماسة  ـ ربا

وا صوت السالم الجهوري الذي ملزيد من االنتظار؟ يئير مرة أخرى أقول لك كم كنا بحاجة لصوتك... ربما كنت ستقول إنهم اغتال

وقتلوا عشق عينيه للهماليا املمتدة كالخضاب نحو الشمس، فماذا  الّتبتالما من  لوثر كنج، أو إنهم طردوا الدالي انطلق به مارتن

 (م1994رسائل لم تصل بعد،) يستطيع أن يفعل شاعر مثلك خذله قلبه وسط الزحام؟".

 من اّج إّن الخطاب املو 
ً
الطات القاتلة تجاه إنسانية اإلنسان في فلسطين، وتمثل ذلك في املساواة بين شهداء ملغه يحمل كثيرا

وكان املوت نتيجة على االخرى االنتفاضة واإلسرائيليين، وكأن موازين القوى واحدة، وهنالك دولتان لشعبين اعتدت احداهما 

 غير ذلك، وال يحتاج اإلنسان إلى بر االعتداء، في حين أّن الحقيقة 
ً
اهين صعبة حتى يجدها عبر أسطره املكتوبة، ألّن فلسطين أرضا

 وثقافة معتدى عليها من اإلسرائيليين املهاجرين إليها من أصقاع مختلفة من الدنيا، حتى يحققوا حلم الحركة الصهيونية وليس 
ً
وشعبا

 مظهر سلمي من مظ
ّ
يتساوى القاتل واملقتول في  ستيطان، فهلاهر رفض االحتالل واال حلم الديانة اليهودية، وما االنتفاضة إال

 ائدة على فكرة الكاتب وطموحه.النتيجة؟ أم أّن طروحات الغرب الذي أسس الحركة الصهيونية هي الس

 من فتح طريق عريض على سياسة الغرب وفلسفاته، فعندما يرد  )يئير(أّما ما يتعلق بخطابه للشاعر 
ً
ذاته فنرى فيه نوعا

 من الصينية( الّتبتزعيم قبائل  و)الداالي الماج( داعية السالم واملساواة األمريكي األسود ذكر )مارتن لوثر كن
ّ
 باب، فما ذاك إال

ظم السياسية الرافضة ملثل ت  فيه عند النُّ
ً
مثل  لك الدعوات، لذا نرى أّن مخادعة الذات، وكأنه يقول إن من ُيريد السالم ليس مرغوبا

لوثر األمريكي يدعو إلى املساواة مع أبناء شعبه دون النظر إلى اللون والعرق والثقافة، فهو من  نذلك مغالطة واضحة، ألّن مارت

على ذلك لم تكن األرض األمريكية مستعمرة من اآلخرين  د  ي الواليات املتحدة األمريكية، ز  يز العنصري فياملظلومة نتيجة للتم الشريحة

ن لوثر ال تنطبق بحال من (، فاملساواة التي يطالب بها مارتن لوثر كنجتا قتل )مار ات من القرن العشرين عندميفي مرحلة الستين

، ألّن الشعب الفلسطيني شّرد وهّجر وصودرت أرضه عنوة حتى يقام عليها دولة جديدة تخالفه 
ً
 وشعبا

ً
في األحوال على فلسطين أرضا

 على اإلنسان 
ً
)الدالي  تب مع لوثر، وبالنسبة للداعية الّتبتييقارن كما فعل الكاأن الفكر والوعي والثقافة واملعتقد، لذا ليس سهال

جزء من جغرافية الصين، وهو يحمل عقيدة تخالف قيم الفكر  بتالما( ال نجد ما ينطبق عليه ينطبق على فلسطين ومفكريها، ألّن الت

، وهذا أمر غير مستهجن في أز 
ً
وُنضيف: لو كان  منة الحياة وأمكنتها املختلفة.السياس ي للحزب الشيوعي الصيني، فغدا الخالف قائما

كر بهذه الحميمية
ُ
 للغرب ـ وأمريكا بالذات ـ ملا كان الطرح على هذه الشاكلة، وملا ذ

ً
 للصين أو روسـيا ومـخالفـا

ً
 .الدالي الما مؤيدا

ي الداللة واملغزى، حتى ال يصدم لذا ال نجد معيارية صادقة تجيز للكاتب أن يتمثل به، وإنما نراه يمهد لخطوة أبعد وأعمق ف

، ألن السالم  مناملتلقي بفكرته، وكأنه يقول: إّن دعاة السالم واملساواة منبوذون 
ً
الحكومات وبعض الشعوب، وهذه مغالطة كبرى أيضا

ي تطمح إليه أسمى ما يكون عندما يتحقق بين الشعوب والدول، التي بينها مشاكل في الحدود والثروات، لكن ليس هذا السالم الذ

 الشعوب املستعمرة واملكبلة كما هو الشعب الفلسطيني.

 املساواة الظاملة
مما تقدم نحدس أّن الكاتب كان يمهد لفكرة أعمق وداللة أعظم من خالل مخاطبته للشاعر اليهودي )يئير(، حيث جعل 

، وإّن كان )يئير( الشاعر يئير من يمثل حلم اآلخر الباحث عن السالم في منطقة تعج بالظلم والسيطرة االس
ً
تعمارية واالستيطانية معا

. هو ابن لآلخر وجزء منه ويمثل بعض ثقافاته املتعددة، كما هي أعراقهم ولغاتهم متعددة
ً
 أيضا

 أّن يتوّدد لآلخر ومريدعلى الرغم من ذلك، نجد صاحب الرسائل 
ً
يه واملدافعين عنه عبر شخصية )يئير( الشاعر، علما

ودالالتها من صنع الكاتب وأمثاله الرافضين ملفردة عدو أو مغتصب أو مستوطن، أو أي مسمى آخر يليق باملخاطب، لذا  مفردة )اآلخر(

نجد املفردة وقد غدت مفّعلة في النصوص اإلبداعية والبحثية عند املؤيدين لفكرة التعايش وغير ذلك، وإن كان جّل األدباء والباحثين 

أرض فلسطين خاصة يرفضون مسمى اآلخر، ويتعاملون مع العدو برمزياته ودالالته دون مواربة، كل ذلك في الوطن العربي عامة وعلى 

 لث عنها يعود إلى القناعات والحالة اليقينية التي يعيشها اإلنسان أو يبح
ً
.انتصارا

ً
 لذات والفكر معا

مثاله الباحثين عن سالمهم، ويمثل ذلك في نجد الكاتب وقد وضع اإلبهام على عين املسألة وجعلها مشخصة كما يريدها وأ

، حيث يقول: "لن أغضب إن قلت لي أّن بن غوريون جّسد دمات واملرتكزات الهادفة وامللغوممخاطبة الشاعر )يئير( بعد تلك املق
ً
ة معا

 طويلة من الزمن، لكن ألست تؤمن معي أننا 
ً
مون فيها شتاتكم بعد ضياع استمر قرونا

ّ
 ننظر إلى ياسر عرفات لكم الحلم لدولة تل

ً
أيضا
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 يريد أن يجّسد لنا حلم الدولة املستقلة ليلم ليل الشتات تحت سماء نابلس ورام هللا والقدس الشرقية". امن نفس الزاوية؟ إنه أيض

 (م1994رسائل لم تصل بعد،)

 
ً
بالفكرة واالندفاعية نحو  خطاب الكاتب كما نظن لم يأت عفو الخاطر، وال نلمس عفوية فيه أو براءة، وإنما نجده مليئا

تحقيقها دون عائق أو تردد، وغير آبه بمشاعر ومواقف اآلخرين الرافضين للفكرة ومسوغاتها، ألّن مثل تلك األفكار ال تخص الكاتب 

ات املجروحة، فمن حقنا أن نتساءل ونضع مسوسوحده، ألنها تمس قضية شعب وأرض ووطن وأمة وعقيدة وثقافة، وغير ذلك من امل

 -التساؤالت املتعددة تجاه األفكار التي يطرحها الكاتب ونقول:

 أو فهمإّن هذا الطرح يعطينا تفاسير متعددة 
ً
ة، كما حدث ويحدث حض، فقد تكون الحالة تنبؤية تخيلية ماألوُجه متعدد ا

كون املسألة حالة من االستقراء مع الشعراء املتخيلين وأصحاب النبوءات البشرية التي ال عالقة لها بالنبوة السماوية، أو قد ت

املنطقة منذ  هواالستقراء واالستنطاق لحركة الوعي والحصاد للحراك السياس ي الذي تعيش تبلورت بعد حالة من التمّعنالسياس ي، 

 إلى أوسلو، وما تبعه من منعطفات خطيرة تجاه قض1973عام )
ً
يتنا ( ومن ثم طروحات السالم والحكم الذاتي ومؤتمر مدريد وصوال

الوطنية والقومية، من خالل ذلك قد يكون الكاتب قد تّوصل إلى حيثيات قد ملسها من أرض الواقع فكان ما خاطب به )الشاعر يئير(، 

وأّما التفسير الثالث املتحقق بعد قراءة النص، فهو أّن الكاتب قد آمن كما آمن بعض املفكرين والسياسيين من أّن تقسيم فلسطين 

 أّن هذه القناعة لم تبن على قاعدة قرار التقسيم الدولي البغيض الصادر عام بين شعبين ليق
ّ
يما دولتين متجاورتين هو األجدى، إال

والدول املجاورة م، وإنما جاء نتيجة لألمر الواقع الذي فرضته إسرائيل بعد ابتالعها لألرض وتدمير الكيان العربي في فلسطين 1947

( 338و 242وبالذات القرارين ) 1967قد جاءت ملبية للقرارات الدولية عقب حرب حزيران عام األخرى، فتكون تلك القناعات 

 خمسها مع الفلسطينيين، 78ومشروع روجزر للسالم، بذلك تكون إسرائيل قد أخذت 
ّ
% من أرض فلسطين التاريخية ولم يبق إال

 عليها نت
ً
 متنازعا

ً
 أّن املتبقي جعلته أمريكا وإسرائيل أرضا

ً
 يجة لعوامل متعددة.علما

، ويتمثل في استجابة الكاتب واألديب
ً
لطروحات السياسيين أصحاب  وأما التفسير الرابع وهو من أمّرها وأكثرها إيالما

. التكتيك
ً
 والدعابات السياسية، بذلك يكون األمر قد وصل منتهاه، ويتمثل األمر في زعزعة للفكر والقيم واملبادئ معا

فنراه يتمثل في التقاء السياس ي واملفكر األديب في وجهة نظر واحدة، تجاه قضية معينة، خاصة إذا  وأّما التفسير الخامس

 ال رابط في روحيته وط املأساةكان التالقي يشكل حالة سلبية غير إيجابية، هنا تتجسد 
ً
موحات الكبرى حقيقة، ويغدو األمر مفككا

 هو أن يسبق األديب في  ة العريضة من املجتمعحيالجماهير املتمثلة في الشر 
ً
والناس أجمعين، واألمر من ذلك وأعظم خسارة وانهيارا

 عبر نّصه أنه يعترف تنازالته السياسيين املتهالكين صوب حلول االستسالم والخنوع
ً
، كما تمثل في موقف الكاتب، عندما أعلن صراحة

.
ً
 معا

ً
 وسيدا

ً
 بعدّوه محتال

 جز  شاعرإن فهمنا للنص الذي خاطب به الكاتب ال
ً
 عن بيئة وقيم املجتمع اليهودي )يئير( لم يكن فهما

ً
 منسلخا

ً
 أو فهما

ً
افيا

؟
ً
 الذي ينتمي إليه، وإنما هو نابع من صميم االنبعاث الفكري واإلنساني للناس في تطلعاتهم وهمومهم وطموحاتهم معا

 من  ز د  
ً
 على ذلك املغالطات التي أوقع الكاتب نفسه فيها، حيث حّيد كثيرا

ً
القيم التي يؤمن بها الشعب ويدافع عنها، متحصنا

 إقرار خطي بحق إسرائيل في الحياة  بحقوقه
ّ
التاريخية واإلنسانية والقوانين واملواثيق والقرارات الدولية، ألّن رؤية الكاتب ما هي إال

  فلسطين التاريخية؛ % من أرض78في الوجود على  وبقائها
ً
الوطنية والقومية للشعب العربي سانية و اإلنعرض الحائط املشاعر بضاربا

 أّن مثل هذا اإلقرار لم 
ً
واإلسالمي، والقرارات الدولية التي تؤكد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثقافية والجغرافية، علما

عب الفلسطيني في قيام يخلق حالة تبادلية مع بعض مفكري إسرائيل املؤمنين بالسالم كما يعتقد الكاتب، من أن يعترفوا بأحقية الش

الفلسطينيين املطرودين  م، وكذلك حق العودة والتعويض للالجئين1947( الصادر عام 181دولته على أساس قرار التقسيم األممي )

 للكاتب 
ً
من ديارهم واملحرومين من أبسط حقوق اإلنسان، فلو كان مثل ذلك قد أحدث تبادلية واضحة الدالالت، لكان ذلك مسوغا

 أّن الباحث ال يجد ما  هينطلق من منطلقاته وأفكار في أن 
ّ
كيفما شاء، ألنه يحقق بعض املكاسب الفكرية من بعض اإلسرائيليين، إال

 
ّ
، وبعض السياسيين الباحثين من يجاملهمُيرض ي بها ة قناعات شخصية محضيبرر توجهات الكاتب وأمثاله تجاه تلك الطروحات، إال

ل "الخطر ستقبل، نتيجة للتنازل عن عن حلم ضيق، ال أفق له وال م
ّ
حقوق ليس من حق أحد التنازل عنها، ألّن هذه األفكار تشك

 (م2003)املشايخ،الداهم والقادم والقادر على تحريك الشارع". 

 من دولة 
ً
 من دولة إسرائيل، ويريد القدس الشرقية جزءا

ً
زد على ما تقدم يعترف بالقدس الغربية عاصمة إلسرائيل أو جزءا

ب للقرارات الدولية تجاه القدس، ألّن قرار التقسيم يجعل القدس مدينة مدولة، أي تدار من هيئة دولية يفلسطينية، ومثل ذلك تغي

غير خاضعة ألحد، مع استمرارية حرية املعتقدات والعبادات لألديان كافة، وال نجد دولة تؤكد شرعية السيطرة على القدس من 

 للجيش اإلسرائيلي، كانت إسرائيل تنوي إقامته بالقدس الغربية  إسرائيل، حتى أّن الواليات
ً
ََ عسكريا

ً
املتحدة األمريكية رفضت عرضا
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 ع1963عام 
ً
 عرضا

ً
 إلسرائيلم، فإن كان موقف الواليات املتحدة رافضا

ً
سفارتها للقدس الغربية حتى  نقلترفض وكانت  ،سكريا

حيث أعلن صراحة اعتراف الواليات املتحدة األمريكية بالقدس املوحدة  ،مباتر  انتخاب اإلدارة األمريكية الجديدة ممثلة برئيسها

 الصهيوني،منتهكين بذلك األعراف واملواثيق الدولية تجاه القدس وفلسطين وقضيتها وحقوق شعبها املستلبة، االحتاللعاصمة لكيان 

 فما بال بعض مفكرينا وأدبائ
ً
 أو إقليميا

ً
  نا يقّرون بما ال يقّر دولّيا

ً
 .في الهاوية قبل أصحاب الفن املمكن لالرتماء،فهم سباقون أو وطنيا

ين الرغم من تعارض ذاك االعتراف باألعراف والقوانة االعتراف بالعدو على فالخطاب يشكل حالة معينة، تتمحور حول ذاتي

 من شقين في محورية الخطاب، وأّما الوالتقاليد الوطنية والدولية، 
ً
بن شق الثاني نجده يتمثل في املقارنة بين ديفد كّل ذلك يشكل شّقا

 يهمارمزية عند شعب ماوياسر عرفات، فكال الشخصين له غوريون 
ً
استطاع جمع شمل شتات اليهود فوق أرض  أّن بن غوريون ، علما

ت الطريق أمام مغتصبة بعد قرون طويلة من الضياع كما يعتقدون، وتمثل ذلك نتيجة لعوامل وظروف محلية وإقليمية ودولية مهد

فتكون إسرائيل أول دولة في التاريخ تخلق بقرار دولي على حساب اآلخرين، أّما ياسر عرفات فلم يستطع تحقيق جمع الشتات اليهودي، 

 كما يريده الكاتب، وذلك ألسباب ومعايير متعددة، مما يدفعنا للقول أّن املقارنة باهتالحلم الفلسطيني، ولو كان ذاك الحلم مج
ً
تة زءا

 مور أخرى، هي أّن بن غوريون وغير عادلة، ألسباب متعددة ال تتمثل في مقدرة تحقيق الشتات ألحد الشعبين أو عدمه، وإنما تتمثل في أ

، له إرثه الحضاري واإلنساني املمتد في عمق التاريخ آلالف من السنين 
ً
 متحققا

ً
ون حقق الحلم على حساب شعب كان حلمه واقعا

َ
ل
َ
 .خ

 أحد رموز االضطهاد واالستعمار الحديث الذي دّمر كيان شعب ينتمي ألمة يمتد عمقها لذا لم يكن 
ّ
)بن غوريون( إال

، لم يتحقق حلمه املباد على أرض الواقع املتجدد 
ً
 مهجرا

ً
 مضطهدا

ً
 مظلوما

ً
الحضاري في عمق التاريخ، في حين ياسر عرفات يمثل شعبا

افية العرب واملسلمين، من هنا نقول: كيف تتم عملية املقارنة بين شخصيتين في النفس والذاكرة عند كل إنسان ينتمي لجغر 

 بنان الكاتب قد جعل صورة إنسانية لـ  )األخرى التي يناهضها، وإن كمثل فلسفة ال عالقة لها بالفلسفة متضادتين، كل منهما ي

 ن، غوريون( عندما غضب لغضبة شاعر وأمر بتوزيع قصيدته على الجنود اإلسرائيليي
َ
ذاك املوقف فيه مغالطات ومخادعات  ليَس أف

 من االنتصار للروح البشرية وإنسانية اإلنسان )اللتين قتلهما بن غوريون( على أرض  أعلىمتعددة، ألّن االنتصار للقصيدة ليس 
ً
سمّوا

ف محدد من بن غوريون انت تجاه رمز يتمثل فيه الشر، فهل موقمع من ك ةيالعرب في فلسطين وغيرها، فكيف تكون تلك الحميم

 لياسر عرفات
ً
 منددا

ً
 في نظركم، إنه لم يستطع ، بل يسدل عليه ملسة ؟؟؟يجعله رمزا

ً
أن إنسانية أكثر بكثير "كان بن غوريون عظيما

 أقّدر احترام بن غوريون للقصيدة التي خجلت ملشهد عنف 
ً
يوقف أحداث العنف كلها، لكنني ال أخاف من أحد حين أقول إنني أيضا

ملاذا إذن ال نحقق الحلم للشعبين بدولتين؟ يئير: حينما رحلت لم تترك وراءك زوجة  -انتفضت ملأساة حقد، وصرخت في وجه القتلو 

 
ً
السالم/  ه سيهُبنافي أعاليلكنك تركت قصائدك املّعذبة والجميلة، إّن عليهم أن يقرأوا قصائدك:/ صانع السالم  -كما قلت -وال أطفاال

 وحتى يخ قةاملحلوهو الروح 
ً
 يأتي ألّن السماء بعيدة بعيدة، أتمنى أن يقترب حتى يصم آذاننا جميعا

ً
رج بن ـفوق الهاوية"/ صوتك باهتا

 (م1994رسائل لم تصل بعد،). ."القبر يوزع شهاداتك على الجـنود. غوريون من تراب

دفاع تجاه مخاطبة املقصودين في الخطاب، ة التي أبداها الكاتب تجاه شخصية بن غوريون نراها حالة من االنيإّن الحميم

 أّن الزمان الذي كتبت فيه تلك الرسائل؛ لم  ونرى الكاتب غير نادم
ً
على ذاك الخطاب، حتى أنه ال يظهر مشاعر الخوف من أحد، علما

 
ً
 من املفكرين واملنظرين قد أخذوا نصيبهم من العذاب الجسدييكن زمنا

ً
، وإنما نجد كثيرا

ً
 أو سهال

ً
والنفس ي على أيدي رافض ي  بسيطا

رواية )الطريق إلى بيرزيت( وهي من روايات زمن االنتفاضة، فقد أبان فيها كيف تعرض لك الطروحات، كما جسد ذلك صاحب ت

ته الداعي احاالنتفاضة، لرفضهم أفكاره ومقتر  األستاذ الجامعي العامل بجامعة بيرزيت لحاالت من الضرب والتعذيب على أيدي شباب

 بدولة إسرائيل كما فعل صاحب الرسائل".إلى الفيها 
ً
 (م1988شحادة،) حوار بين املفكرين العرب واليهود، ولم يعترف صراحة

لذا نجد الطروحات التي تقّدم بها الكاتب في رسائله تجاه فلسطين وشعبها هي أكثر خطورة وأعمق داللة من األفكار التي كان 

 أّن صاحب يات والتسعينيلعرب واإلسرائيليين في مرحلة الثمانينيطرحها بعض الداعين إلى الحوار بين ا
ّ
ات من القرن العشرين، إال

 إذا جاز التعبير من أية جهة كانت، في حين أّن الداعين للحوار والتقارب بين الشعبين الرسائل 
ً
 أو اضطهادا

ً
 أو تعذيبا

ً
لم يلق تعنيفا

 في املوقف، من قبل الفاعلين في )العربي واإلسرائيلي( قد نبذ بعضهم وضرب بعضهم ا
ً
، وهذا يمثل تناقضا

ً
 ووطنيا

ً
آلخر وحورب شعبيا

تجاه قضية الحدث، وهذا ال يعني أّن الباحث يدعو إلى استخدام وسائل التعذيب الجسدي ضّد أصحاب الفكر والطروحات التنازلية 

 ب التعامل مع الحدث حسب فاعليته وأهدافه.الشعب والوطن، وإنما يج

موقف صاحب الرسائل لم يكن حالة اعتباطية، أو مشاعر عابرة، وإنما هي  نإة ملا تقدم، يستطيع الباحث القول نتيج

، وإن كان يحاكي إرؤية تستند 
ً
لى قناعات فكرية وثقافية، جسدها الكاتب عبر أسطره حتى يوصلها للمعنيين من العرب والغرب معا

 بالتوافق مع لة من العرب ـ إذا جازت التسمية ـ عتدالغرب أكثر مما يحاكي أصحاب الحلول امل
ّ
فما يصبو إليه من طروحات ال يتحقق إال

تكون تابعة غير متبوعة، فتكون أفكار الكاتب قد توحدت مع أفكار ة إلى خلق كيانات سياسية هزيلة، دفالغرب وفلسفاته الها
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لذا نجد عّزت  حتى تتحقق طموحاتهم إن استطاعوا تحقيقها. وطروحات السياسيين الدافعين ملثل تلك األفكار، واملدافعين عنها،

، وهذا يعني أنه ُيبدع من خالل التراث والكّم الهائل من 
ً
 يسيطر عليه، وال يستطيع منه فكاكا

ً
 ضخما

ً
يحمل "في ذاكرته ووجدانه تراثا

 عليه" دوتشّربتها نفسه عبر قراءاته املتنوعة، ولكنه يعماملعلومات والثقافات التي حصلها 
ً
الخواجا ) الى تجاوز هذا التراث مضيفا

 مها في حياته.يَ ( حتى ينهض بفكرته التي يدافع عنها، وُيفّعل ق  2000ونمر،

من أصحاب الفلسفات  اتب في خلق عالقة وطيدة مع مماثليه( تشكل املعيارية الصادقة للك4الرسالة التي تحمل الرقم )

ستقدمة من الغرب والطاردة للمثل املتأصلة في نفوس الناس وعقولهم، وإن كانت املوازنة بين والرؤى، وهي عنوان تتجسد فيه املثل امل

الرسالة املعنية وغيرها من الرسائل املتعددة العائدة للكاتب، توضح الحالة املؤملة والكاشفة عن الزيف املستتر خلفه الباحثون عن 

الحقائق واملستور فيما يخص حياة الناس نتيجة للحروب التي شنتها الدولة التي  السالم، ألّن الكاتب من حيث يدري أو ال يدري يعّري 

، وليس على أسس أنصاف الحلول أو أسس الباحثين محضةيعترف الكاتب بوجودها، ويطالب اآلخرين االعتراف بها على أسس غربية 

 عددة.عن العدالة، لذا نجد التناقض واضح املعالم والدالالت من خالل رسائله املت

 لى الهزيمةإ التفرار 
، على ذاتيةدوّ الرابعة، حتى نراه يُ فما أن انتهت املفردة األخيرة من الرسالة 

ً
 ن آثار االنهزامات النفسية والروحية والفكرية معا

الحلم لكنني الليلة  على حلم، إحساس ي بالزمن  نزف دائم وصمت ودوار، حاولت أن أجمع تفاصيل  ُت الكاتب وشعبه املنتمي إليه "أفق

 
ً
 بل قصة انبثقت فجأة وقد مض ى عليها  ـ وجدت نفس ي متشتتا

ً
 جديدا

ً
، اكتشفت أنني لم أحلم حلما

ً
ما يزيد على االثنين والعشرين عاما

 67حزيران )
ً
قون حول البسطات عن (، كنت في الرابعة عشرة، تحّدث الناس كثيرا

ّ
ر في قريتنا، وعتبة املسجد الكبي الحرب، رأيتهم يتحل

، بالضبط ماذا تعني الحرب مساء التاسع من حزيران شعرت بأّن األمر أكن أقّد كانوا يشتغلون، لم 
ً
، مؤملا، حزينا

ً
كان أبي ر كان جّديا

 على فرشته وسط البيت
ً
/جالسا

ً
/ و ، كانت تلك أول مّرة أجده غريبا

ً
ره طول األمل/ واملوت يأتي بغتة

ّ
القبر "ياما على الدنيا اشتغل/ وغ

 صندوق العمل/".

الناس يهربون إلى الشرق وأنت هنا تقول القصيدة؟ صاحت أمي بانفعال، توقف بسرعة وفتح عينه... الجئ فقير خرج عام 

 أ لدرج، قالوا إنها جدتي" رفضت الرحيل ـ( مع الذين خرجوا وترك أّمه الفانية تموت تحت ا48)
ً
ن تركب الحمار، رفضت ، ركع لها راجيا

انتحرت تحت الرماد وغابت، بكى عليها سنوات عمره الباقية، كان وحيدها وكانت وحيدته، قال أبي عليكم أن ترحلوا  قصفجاء ال

 إذن؟ فتحت أمي الخزانة، ناولته صرّ 
ً
ناول علبة الكاز وأشعل قداحته/ له األبيض حيث باحة البيت، تبسرواة مالبسه، هّب واقفا

 حتى أمي/ تركناه وحدجم
ً
ه ونحن نعلم أنه لن يخرج/ واتجهنا إلى الشرق، لم يطل بنا الخروج، رجعنا مساء اليوم الرابع دنا جميعا

 م(.1994رسائل لم تصل بعد،) وجدناه على حاله يشرب الشاي".

كار الحرب ومخلفاتها جاءت على شكل حلم مفزع ثقيل، قد انبثق من حالة حقيقية مجسدة في التاريخ جعلها عملية استذ

ن تراكمات الزمن تجاه الحرب ومجرياتها، واستمرارية الحال وبقائه على ما هو عليه، جعل الحياة ا :قت فجأة...( وكأنه يقول قّصة انبث

 أنها تجسدت على 
ّ
التي عاشها ويعيشها الناس قّصة تروى من اآلخرين، دون النظر إن كانت تلك القصة مسلية في سردياتها أو مؤملة، إال

( وما سبقها وما لحقها من 48ى أّن الناس يتأملون مع الواقع املعيش، وما األحداث التي عصفت بهم من حرب )شاكل قصة تروى، بمعن

 قصة تروى، دون النظر لحيثيات القصة، ومنطلقاتها ودوافعها وأسسها وأهدافها، وصانعيها، ألنه في تلك القصة كما 
ّ
هزائم وحروب إال

 يقول يسرد حالة الناس، بلغة سردية واض
ً
ل لنا حركة الناس وانطباعاتهم من ّق أو حميمية، وإنما نجد الكاتب ين حة ال نجد فيها تفاعال

 فاعلة ُمخّيلته
ً
عبر أسطره ومفرداته الكاشفة، وكأنه يفرغ علبة في ، دون أن يخلق حالة من التفاعلية مع الحدث، أو أن يخلق صورا

والحواريات على شريط آخر، مع نقل آني لتلك األحداث عبر شاشة مرئية  علبة أخرى، أو يقوم باستنساخ شريط يحفظ تلك املشاهد

، وال تبحثوا عن عواطفي وانفعاالتي وهمومي في
ً
والناقلة لتلك  مفرداتي الحافظة من اآلخرين، وكأنه يقول للناس، هذا ما حدث فعال

 املشاهد املتكررة في حياتنا.

ثار الحرب وتركاتها الثقيلة، ألنه يجد انطباعات الناس املتفاوتة والتحامها لذا نراه يستنكر أو يسترجع من صور ومقتنيات آ

ل الناس الش يء الكثير، مما يرينا عملية املوازنة بين نتائج تي تركها الحدث قد أسدلت على كاهمع معطيات الحدث، وكيف أّن الهموم ال

التباين في مواقف الناس تجاه الرحيل  فيرينا بلغة سردية مدىم وثقافتهم، ( وأثارهما على أفكار الناس وتصرفاته67-48الحربين )

 أن بعضهم قد وقع في موت بطيء، وبالذات الذين 
ّ
 من املوت كما يعتقدون، إال

ً
القسري الثاني، حيث جّل الناس تركوا بيوتهم خالصا

بالطبيعة ومقتنياتها ومن ثم تكشفت لهم هجروا بيوتهم بال رجعة، وأصبحوا فيما بعد يحملون مسمى النازحين، أّما الذين احتموا 
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 أوفر من حميم
ً
ة الحياة على الرغم من الصعوبات يالحقيقة وعادوا إلى بيوتهم، بعد أن استردوا رشدهم املتهاوي، نجدهم أخذوا قسطا

 .والهنات التي مّروا ويمرون بها على مر األيام

، فقد تمثل في رفض شريحة نفسه ي من مشاهد الحراكهذا مشهد من مشاهد حراك الناس آنذاك، وأّما املشهد الثان

موقفهم الرافض للرحيل مرة أخرى، وبالذات صغيرة من املجتمع ترك منازلهم والهرب نحو املجهول، لذا الزموا بيوتهم وأصروا على 

رجع هو اآلخر ما جرى ويجري مع والد الكاتب، وكأنه استمن تبعات الهجرة، كما هو الحال مع  الذي قاس ى ما قاساهُ جيل الهجرة األولى 

 أنها ماتت تحت األنقاض، بذلك تكون آثرت البقاء والشهادة فيما ب
ً
 أنه فقد والدته الرافضة إلخالء بيتها، علما

ً
عد أسرته واآلخرين، علما

مة سدلأن إو  على عيش أطول في سني عمرها في حياة ملؤها الحزن والحرمان والعذاب املتواصل. االنتحار، وكأنه يريد  الكاتب عليها س 

راد في عيٍش أطول في مخيمات االمتهان.
ُ
 منها الخروج مع اآلخرين؛ حتى يتحقق امل

على الرغم من ذلك، يحاول الكاتب االنتصار لفكرة البقاء في الوطن من خالل إظهار روح املعاناة التي انتابت الراحلين 

من سردية ال حميمية فيها عندما يتعلق األمر برحيل الناس، إلى سردية فيها  واستعمرتهم فيما بعد، لذا نجد لغة الكاتب وقد تبدلت

نوع من الحميمية عندما يقترب األمر من الكاتب ويمّسه، فتصبح لغته غير اللغة املعهودة "كما في حواريته مع والده بعد أن أبلغ من 

املحقق  ن كم كانت عالمات الرحيل مرعبة بالنسبة لك، قال ليأفهم اآل  -قبل املحقق أّن األبعاد يشكل أحد الحلول بالنسبة له "أبي

( إّن األبعاد عقوبة قاسية لكنها معقولة، قال ذلك دون اكتراث، وربما أراد أن يقيس مدى انفعالي 1988"نحن اآلن في الثالث من آذار 

 معي الطفلة الص
ً
غيرة إلى والدتها؟ يا لحسرتي البالغة، إنني عند أو خوفي من الفكرة، أبي: هل تذكر يوم قررت أن أقطع النهر حامال

 في التواصل بيننا، وحين 
ً
 أنني حين ذاك أو أنه كان قصورا

ً
عودتي، لم أتمكن أن أنقل إليك كل إحساس ي بالرحلة، ربما كان ذلك قصورا

وأنت ال تعود، حين تركت بنا  ثر لكّن قصتي تعود من املوت، تنفتح كالريحأأصبحنا أصدقاء... كانت قصتي قد ماتت ولم يعد لها 

هكذا تخيلتها، لم  ـ بأغراضه...، كانت سهول طوباس تنتح كل إلى اطمأّن ، فقد ّل على صرته لم يطل الصياح واللغطالشاحنة وجلس ك

 يغرق فيها على اتساعها محراث واحد يزيل التجاعيد املنقوشة رغم أنها لم تَ 
 
أمام النهر، . وهكذا توقفت الشاحنة من بقاع خضراء ُل خ

نزلت والطفلة نائمة بين ذراعي، فتحت عيونها على وجه أمها ينطق بفرحة لقاء حبيسة، مفاجئة بدت مستحيلة، وصلت األمانة لكنني 

 بالنسبة لي، فأين 
ً
وقعت في الشرك، لم أذق طعم الفرح على مدى ثالثة شهور، مضيتها على الضفة األخرى للنهر، كان كل ش يء غريبا

 على أقدامي كّل املسافة حتى مشارف نابلس، كانت تلك ح الذي هدوء الرو 
ً
 ماشيا

ً
بدأ يخّز كالشوكة ويطفح بالحنين؟ لكنني عدت أخيرا

 أدركت ملاذا حرقت مالبسك أمام تهديد الرحيل".
ً
رسائل لم تصل ) املرة األولى التي أتعلم فيها ماذا تعني العودة ويومها أيضا

 .(م1994بعد،

ّعل لغته وجعلها استقطابية أكثر عندما يتعلق األمر بذاتيته وأما قبل ذلك فقد جعلها وصفية سردية ال إّن الكاتب قد ف

 روح فيها إذا جاز التعبير.

 يتالءم مع روحيته، وأما من لم يجربه تبقى لغته 
ً
 أدبيا

ً
وكأنه يقول: إّن من ذاق مرارة الرحيل يستطيع أن يصنع نسيجا

 الصور اإلخبارية غير االستقطابية، فكأنه يشبه املذيع الناقل لألخبار، دون سردية ووصفية ال حراك وال 
ّ
أن حياة فيها، فهي ال تحمل إال

 تترك األخبار مل
ً
 علىمحا

ً
 ه.ينمحّيا املذيع، وكأن الحدث ال يع مؤثرا

في لغته الكاشفة لنوازعه ذلك الحدث  اد ملدة ثالثة شهور، استطاع أن ُيفّعلوبما أّن الكاتب قد ذاق مرارة الرحيل والبع

 لديه، فكيف 
ً
 مؤملا

ً
، فإذا كان بعاده عن قريته ثالثة شهور قد خلق انطباعا

ً
 أيضا

ً
وهمومه، فلماذا لم يستطع أن يجعل فكره متأثرا

لسهل شاعر وهموم وأفكار وقيم من مض ى على رحيله القسري ثالثة عقود أو أربعة أو أكثر من ذلك بقليل أو كثير، فهل من امتكون 

 أو تصورات على مثل ذلك اإلنسان أن يتناس ى أو ينس ى ما حّل به وشعبه من هموم ومصائب، لذا ليس من حق أ
ً
حد أن يضع حلوال

 صارخين وصريحين تجاه قضية  تنتقص
ً
 وانتهاكا

ً
من حقوق اآلخرين السياسية والنفسية والفكرية والثقافية، ألّن ذلك يشكل خرقا

اتب مدى الحالة التهالكية التي يصل إليها اإلنسان الواضع لألفكار والحلول املاسخة لحقوق اآلخرين،  ومثل اآلخرين، وكذلك يرينا الك

 أن
ّ
 واضح املعالم والدالالت تجاه الكاتب وأفكاره، فكأنه يقول: على الرغم من املآس ي التي مّر بها أبناء شعبنا إال

ً
ني ذلك يشكل تناقضا

الحالة التصالحية بين املعتدي واملعتدى عليه، ألّن مثل ذاك التناقض تؤكده النصوص املتالحقة أضع الحلول أو التصورات لخلق 

 ثمن ثناياها القيمة اإلنسانية للحدث املتالزم واملتواصل في النماء، وأعني بذلك حد تفيُح واملتداخلة في مجموعة من رسائله، التي 

عب الفلسطيني، ومن ثم يصور الكاتب مراحل املعاناة التي أصابت النفس البشرية الهجرة القسرية التي فرضت على كثير من أبناء الش

 تموت لتحيا مرة أخرى، لم أرد أ
ً
ن وهي تتصارع من أجل البقاء في مخيمات اللجوء واالمتهان فكما يقول: "في الزنزانة حتى األحالم أحيانا

 أنن
ّ
 عّني وقفت أمام صف طويل من األطفال والنساء أمام خيمة كبيرةاستغرق في الذكريات العاصفة أليام ما وراء النهر، إال

ً
 -ي رغما
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 ووضع 
ً
 جاء دوري سلمني الرجل رغيفا

ً
الصفيحة في كانت بيدي صفيحة بالستيكية، يدي تهتز بالخجل، بالغضب وبالخوف، أخيرا

 
َ
 من طبف  ك

ً
 ،(م1994رسائل لم تصل بعد،) خ الفاصولياء.يكيرا

ا أفرد متالحقة لم تثن الكاتب عن استمرارية في توكيد يقينه من أّن الحلم بدولتين قائم ال محالة، فمهإّن تداعيات املآس ي امل

 أنه يبقى يتعامل مع لون واحد يؤكد
ّ
على أرض  ةأاملجتز أال وهو الدولة  همن أسطر وخضبها بعبارات متعددة األلوان واألذواق، إال

يها كي تتضح، التي يصفها أو األخرى  ة، دون النظر لأللوان واألطيافأمجتز 
ّ
صورها كما يريدها أن تتضح ال كما يجب أن تكون،  ُيجل

 أنه يؤكد على أحقية دولة إسرائيل في العيش 
ّ
فعلى الرغم من معاناته الفردية داخل جدران زنزانة التوقيف، ووصفه ملعاناة اآلخرين إال

حقق اإلسرائيلي هذه املرة وليس الشاعر )يئير( الذي تنادي قصائده والبقاء، كما يتجلى ذلك عبر مفرداته وصوره وهو يحاور امل

/ لكنني حين تركتك ورائي بسالمهم ال بسال 
ً
 وال مهزوما

ً
م الباحثين عن السالم، كما يقول: "أيها النهر ما أقساك/ لم أقطعك منتصرا

 تنتحر مع كل خطوة تخطوها نحو البحر  إنك لم تعطني الشعور أنك تجري بكبرياء، تخيلتك -شعرت برغبة جامحة في البكاء
ً
 جافا

ً
ميتا

امليت، كيف أستطيع إذن أن اهتدي إلى ممر الخروج نحو الحلم بالقصيدة وأمامي هذه املتاهة الجامحة؟ قال لي املحقق: أنتم تريدون 

يموا دولتكم ق  علم ذلك/. قال: لم تلحقائق وأنت تذهب نحن؟ قلت:  نحن ال نريد دولتنا على حسابكم. هذا تزوير لندولة مستقلة، فأين 

ل، حين ب(، ألم تكن الضفة الغربية وغزة بين أيديكم؟ قلت كانت خسارتنا هائلة دائمة. نحن نتكلم عن اآلن، عن املستق48منذ عام )

 -لتاريخ من جديدعدت إلى الزنزانة ندمت ألنني تكلمت عن الخسارة الهائلة رغم أنها حقيقية، كنت أدرك كم حاجاتنا كبيرة لكتابة ا

رسائل لم تصل خ وأرغفة الخبز.)يبحاجة إلى مقياس لتراكمات سنوات القهر والتشريد واأليدي الحزينة ترتعش بصحاف الطب

 .(م1994بعد،

يمثل تلك األسطر التي سوّدها الكاتب   سّجانه ُتنب 
ً
عن أفكار هّدامة إذا أجاز التعبير، ألّن أفكار الكاتب لم تأت  ُمحاورا

الصديق(، ألن طبيعة  ـ فة، وإنما مخطط لها أن تكون وتظهر في الحياة، على شاكلتها التي يحاكي من خاللها اآلخرين )العدومصاد

الخطاب الصادر عن الكاتب يراد له أن يفّعل في الحياة، ويتفاعل معه صانعو الحدث، فمهما عّبر الكاتب عن الخسارة التي لحقت 

، ومهما ندم وأظهر الندامة على ذلك 1948ا دولتهم على تراب األرض املتبقية من فلسطين املحتلة عام بالفلسطينيين ألنهم لم يقيمو 

 من خسارة خسرناها ولم نزل نخسرها نتيجة لطروحات 
ً
الحدث، وأكد على أهمية كتابة التاريخ من جديد، كل ذلك ال يساوي بعضا

الحياة، متناسين حقوق أبناء  ين يؤكدون على شرعية وجود دولة إسرائيل فيالكاتب وأقرانه من األدباء واملفكرين والسياسيين الذ

نون ماهية اإلنسان وقيمة األرض ن وُيثّم هم وجيرانهم أصحاب األرض الشرعيين، إن كان أصحاب تلك الطروحات يقدرو ئهم وأشقابلد

هيمها حتى ال يصل األمر إلى ما وصل إليه عند والوطن واملواطنة وغير ذلك من املسميات التي تحتاج إلى تحديد مصطلحاتها ومفا

 الكاتب وغيره.

ل على لسان املحقق اإلسرائيلي 
ّ
، أّما الجانب الثاني فنراه ما تمث

ً
هذا جانب من جوانب الحقيقة املتعددة واملتداخلة معا

 لكن يراد به ( ألم تكن الضفة الغربية وغزة بين أيديكم48)ملاذا ال تقيمون دولتكم منذ عام ) -عندما قال:
ً
( مثل ذلك الكالم نراه حقا

، بمعنى نجد املحقق كمن يحقن السم بالدسم، فيجد باحثين متعددين 
ً
 ُيدافعون باطال

ً
عنه، لذا نجد الكاتب وقد استجاب فكرا

 في قيام دولة وعاطفة للمحقق، ودّون أسطره في أعاله، وكأن الكاتب لم يكن يعلم أّن طموح الشعب الفلسطيني والعربي لم يكن متم
ً
ثال

على  األرض املتبقية من فلسطين )الضفة الغربية+ غزة(، وإنما يتمثل الطموح في تحرير األرض الفلسطينية كاملة وعودة الالجئين 

 لديارهم، وغير ذلك من األمور املبحوث عنها من قبل أصحاب الحق، زيادة على ذلك أّن قيام منظمة التحرير لم يتمثل فيما يصبو إليه

الفلسطينية السياسية التحرير منظمة الكاتب، وكذلك عندما تسلمت املنظمات الفلسطينية املسلحة زمام املبادرة وأصبحت قيادة 

 ـ عن حق التحرير 
ً
والعودة، واألدبيات للمنظمات الفلسطينية كافة  تؤكد ذلك، ونصوص والعسكرية بيدها، لم تتنازل ـ ولو نظريا

 للشعب  أحقّيةي تؤكد امليثاق الوطني الفلسطين
ً
 ووحيدا

ً
 شرعيا

ً
التحرير والعودة، وعندما أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية ممثال

م، بعد إعالن قمة الرباط العربية، لم تتنازل منظمة التحرير عن أهدافها، وقبل هذا وذاك تناس ى املحقق 1974الفلسطيني عام 

ث يؤكد على قيام دولتين متجاورتين للعرب واليهود على حد سواء، ولم يزل هذا م( حي1947اإلسرائيلي قرار التقسيم الصادر عام )

 ألّن الشرعية الدولية لم ُتلغ  القرار قا
ً
ه، في حين نجد الكاتب وقد استجاب ألسئلة املحقق وجعله يتناس ى تلك األدبيات التي تربت ئما

 لة والدعوة لكتابة التاريخ من جديد.عليها األجيال الفلسطينية والعربية واملتمثلة في حق قيام الدو 

، ونردف قائلين، لو أّن العرب واملسلمين أقّروا ثبات فيهاما تقدم يجعلنا نوقن أّن مثل تلك األفكار تشكل حالة انهزامية ال 

 بأحقية إسرائيل في الوجود والحياة على أرض مغتصبة، وطالبوا بقيام دولة فلسطينية على األرض املتبقية من
ً
فلسطين، فهل  جدال

سيتحقق الحلم الذي يدعو له الكاتب ويريد إعادة كتابة التاريخ حتى يحققه؟ أم أن القوى الدولية سترفض وتوقع القابلين ألفكاره في 

ا من سلو وما تبعهو طلقات كلها، ومثل ذلك ال يحتاج إلى أدلة وبراهين، ألّن اتفاقيات أنمهاوي الردى، وتكون إسرائيل هي الرابحة في امل
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( بما فيها القدس الشرقية في مّدة 1967املحتلة عام ) هبروتوكوالت تؤكد على أحقية الشعب الفلسطيني في قيام دولته على أرض

 أّن الزمن أثبت بطالن ما وافق عليه اإلسرائيليون أنفسهم، وها نحن نبتعد عن الزمن 
ّ
أقصاها خمسة أعوام من توقيع االتفاقيات، إال

 متعددة، وقد يطول الزمن أكثر من ذلك بكثير، وذلك ألسباب متعددة ال نستطيع تفصيلها على صفحات املحدد لقيام ا
ً
لدولة أعواما

إسرائيل وأمريكا في رفضهما للقوانين الدولية؛ حيث رفضت إسرائيل عشرات القرارات الدولية فيما يخّص  وهذا َديدُن هذه الدراسة، 

 أّن الواليات املتحدة وإسرائيل قد جعلتا أرض الضفة (، م1994األمم املتحدة،وني. )قضية فلسطين والصراع العربي ـ الصهي
ً
علما

 محتلة كما هو مؤكد من خالل مجريات األحداث واملواثيق والقوانين الدولية، ولو 
ً
 عليها وليست أرضا

ً
 متنازعا

ً
الغربية وقطاع غزة أرضا

 أّن ما يصبو إليه الكاتب صحيح في قالب
ً
ه ومعناه، فلماذا أقدمت السلطات اإلسرائيلية على سجنه وسجن اآلخرين من فرضنا جدال

 أّن االنتفاضة املندلعة عام 
ً
 مظهر من مظاهر العصيان املدني الرافض 1987أبناء الشعب العربي الفلسطيني، علما

ّ
م، ما هي إال

 أّن إسرائيل سجن
ّ
 غير الحجر، إال

ً
ت اآلالف من أبناء الشعب وأبعدت املئات منهم، ولم لالحتالل، ولم يستخدم الفلسطينيون سالحا

تزل تعتقل أكثر من عشرة آالف معتقل، وإن كانت املواثيق املوقعة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين تنّص صراحة على إطالق سراح 

قول: أمثل تلك األفكار التي ياألسرى الفلسطينيين على الرغم من اختالف طروحاتهم وقناعاتهم، لذا من حق الباحث أن يتساءل هنا و 

وا الحقيقة بلمواقفهم ويزحفون نحو املتبقي ليقسيّصرون على  أنهمإليها الكاتب ويدافع عنها ستغير من قناعات املعتدين؟ أم  يدعو

 تجالنوايا للباحثين عن دولة وحلم مإلى قضية مهما كانت األهداف و 
َ
 ن.ي  زأ

حة على الرغم من اعتقاله في زنازين سب يبحث عن انتفاضة بيضاء غير موالذي يتعمق في قراءة الرسائل، يجد الكات
ّ
ل

التي أوردت النبأ قائلة: "مخّرب من غزة يقتل  "يديعوت أحرونوت"العدو، وهذا يتمثل فيما نقله على لسان الصحيفة اإلسرائيلية 

 بشارع 
ً
رسائل لم تصل ) مر ولكن هذا ما حدث".بتل أبيب، احتفظت بتقرير اليديعوت، وصورتي مجللة باألح "يركون "طبيبا

 .(م1994بعد،

إّن الدعوة إلى عدم عسكرة االنتفاضة لم تلغ دور بعض الرافضين لذلك، كذلك لم تردع الجيش اإلسرائيلي كي ال يستخدم 

، للخالص من االنتفاضة وتبعاتها، وتمثل
ً
 أم جماعيا

ً
ذلك بأساليب متعددة،  وسائله املتعددة في تعذيب الناس، إن كان التعذيب فرديا

وقد شخص الكاتب بعض تلك األساليب في رسائله: فنجد الحبس الفردي والعزل والضرب والتنقل بين السجون، وآثار ذلك على 

 نفسية املعتقل وأفكاره.

 تجاهل الحقيقة
 أنه يّجسد فكرته الدي جّسدها الكاتب من خالل مفرداتهعلى الرغم من تعدد صور العذاب الت

ّ
اعي لها، وهي أّن أرض ، إال

 كر فلسطين املطموح فيها هي الضفة الغربية وغزة، لذا ال نجد ذ  
ً
يدلل على معلم تاريخي أو ديني أو جغرافي أو حضري لألرض  ملسمىً ا

 1948الفلسطينية املحتلة عام 
ّ
لك في مقصودة، وقد تّجسد ذها وردت لفظة الجليل والناصرة في حالة عرضية ال نظنّ مرتين حيث م، إال

( حيث قال "سأخرج أنا إليك، وهو جزء من عالمي كّل يوم! واملكان لو شئت أعلى ارتفاع لشارع نابلس القدس، 21+7رقم ) الرسالتين

 .(م1994رسائل لم تصل لم،) وهو لو شئت الجليل... هل ستحّدق كما فعل محمود درويش بمأساتنا من هناك".

 ونعني عدم ذكر امل
ً
 أّن العرب الفلسطينيين في املدن و سميات للشواهد مثل ذلك نراه مقصودا

ً
الدالالت الفلسطينية، علما

خوانهم في الضفة الغربية وغزة، وتمثل ذلك باملساعدات وتجابوا مع الحدث، ودعموا صمود إ الفلسطينية املتعددة، قد استجابوا

على ذلك من يقرأ رسائل الكاتب ال يعرف بلدته أو  د  ك، ز  التجمعات واالضطرابات وغير ذلالعينية والسياسية والثقافية والفكرية، و 

 أنها دّمرت كما دّمرت مئات البلدات الفلسطينية على أيدي الحركة الصهيونية كي تطمس معالم 
ً
قريته التي هّجر أهله منها، علما

 الجريمة إن يستطيع أحد طمسها.

داللتها وإرثها العميق إن ذكرها الكاتب في رسائله أو لم يذكرها، لذا نقول إّن املعالم والشواخص واملدن الفلسطينية باقية ب

 أّن قرية البرووإن وجدناه يكثر من ذكر محمود درويش وراشد حسين وغيرهما من املبدعين العرب ال
ً
ة التي ينتمي لها فلسطينيين، علما

وكال الشاعرين مع غيرهما من الشعراء  املنفى وحرق مع شقته في نيويورك، محمود درويش قد دّمرت وراشد حسين قد اختار

 في يوم من األيام.
ً
 .(م2003الديك،)الفلسطينيين لم يحمال بندقية أو حجرا

 جماليات الن 
ية والتعارض في فكرة الكاتب وطروحاته، والتناقضات املشخصة واملتمثلة في طرح أفكاره وما يعارضها على الرغم من التضاد

 أنا نجد رسائل الكاتب  من قيم وثوابت واضحة للعيان،
ّ
والحميمية عندما يتعلق األمر بالسجن أو األبعاد  مليئة بالشفافيةإال
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، مكثفة تحمل دالالت متعددة  املسجونين؛ لذاوالتنقالت بين السجون، وحاالت التعذيب التي تنتاب 
ً
كانت لغته مفعمة بالجمال أحيانا

 آخر، ونجدها كذلك سردية باهتة وصفية ال 
ً
روح وال حراك فيها، حيث أنه ال يتدخل في خلق حالة من االستقطابية كي يحتضن أحيانا

 إذا ما قيست األمور إلى مالقارئ، ومثل ذلك أعني الحالة السردية نجدها قليل
ً
التها كما يقول "كل األيام التي نقضيها بعد يثة جدا

ي، وتأجيل املحكمة... والتلهف على الزيارة وفي السجن ظار املحامانت و فيها الخوف والقلق االعتراف وهي أيام أصعب من التحقيق، ...

 .(م1994رسائل لم تصل بعد،). نتحول إلى آالت مهملة..."

الفاعلة وتشخيصه االستقطابي فنجده في مواضع متعددة من الرسائل، وكثيرة هي عالمات التفاعل مع النص  وأما صوره

يغلي والدنيا حزيران، وشوارع املخيم تنفتح تحت األقدام كأنها دمامل  ور  نّ كأنه تَ  الشمس "جباليا املخيم يتكوم على نفسه ساعة غروب

وجههم املعهودة، رأيتهم كما في األفالم يّمرون بسرعة البرق وتختفي  الشوارع يكادون يتخلون عن مالمحمتقيحة تهتاج فجأة، والناس في 

 .(م1994رسائل لم تصل بعد،) مالمحهم فجأة".

 وأفكار  قول بلغة تحمل في ثناياها مداليل  وكما ي
ً
لها مالها وعليها ما عليها "ماذا نقول لهذا الجيل الذي يصحو على شعار إزالة  ا

االحتالل وبناء الدولة؟ ال بّد أن يفهم أّن هناك دولتين للشعبين، عليك أن تغرس فيه القيم اإلنسانية حتى ال يتحول الوحش داخله إلى 

أن هذه األقبية والسجون بإمكاننا أن نحولها إلى مدارس، وعلينا أن نخاف الدم إذا استثار... اكتبوا بكل األلوان  الطبيعة، أن يفهم

عيد بناء "إسماعيل" من جديد، وال بأس أن حمل في جيوبه نسخة من كتب كنفاني وأخرى من القرآن 
ُ
واتركوا األحمر يقتل ذاته... ن

 .(م1994رسائل لم تصل بعد،) كفي الوالدة املشّوهة ملرة واحدة... تكفي؟".وثالثة من السياسة فن املمكن... ت

، لذا ال نريد االستفاضة في التعامل مع ه
ً
 ليس سهال

ً
ذه الفكرة كما في السابق، وإنما إّن التعامل مع تلك اللغة املعبأة فكريا

أعاله، فقد يهدف رواية إسماعيل للكاتب أحمد حرب التي  "قد نرض ى وال يرضون" وأّما "إسماعيل" الوارد ذكره في النص :قول نكتفي ون

 عن الطرح الليبرالي.
ً
ومن  ظهرت في عقد الثمانينات من القرن العشرين، وهي تعالج بعض الهم الفلسطيني من وجهة نظر ال تبتعد كثيرا

ن دون نّصية؛ وإنما حالة استقطابية يتمّعن في رواية الجانب اآلخر ألرض املعاد؛ يستطع أن يرى بعض مالمح أوسلو وتبعاته، لك

 .(م1990حرب،)مقصودة. 

أّما ما يجعل هذه الرسائل تمتاز في لغتها وتفعيلها في الحياة، هو كثرة التضمينات الواردة فيها، وهذا يدلل على ما يدلل عليه 

كانت فكرية أم ثقافية أم أدبية أو كل ما ذكر ة والتعامل مع نتاجات الشعوب األخرى إن داء الثقافي واالسترسال في القراءالعمق في األ 

، بمعنى نقول أّن صاحب الرسائل يتمتع بثقافة متعددة املشارب وهو على وعي فيما يقول ومع من يتعامل من الرموز والدالالت 
ً
مجتمعا

من خلق حالة من العالقة مع الرمزية، أي أن كّل مفردة في الرسائل قد تحمل دالالت معينة مقصودة في حد ذاتها، ألن ما يقوم به 

 تعويض ملا يحرم منالنصوص الشعرية وهو في زنز 
ّ
ه من أشياء كما نعتقد، فتعددية النصوص الشعرية تجعلنا نحّسه انته ما هو إال

 لنفسه من خال
ً
 ما يذكر الروائيين، عل محاورة أصحاب تلك النصوص واستذمواسيا

ً
 ما يحاور الشعراء وقليال

ً
 أن كارها، وهو كثيرا

ً
لما

، ويعود ذلك لسهولة حفظ الشعر دون النص النثري، حيث يجعل الشعراء محورية التالقي مع أفكاره دون 
ً
الكاتب روائي وليس شاعرا

النظر للجنس والعرق والوعي الثقافي للشاعر املخاطب، ومثل ذلك تعويض ملا تفقده حواّسه من أشياء نتيجة العزل في الزنزانة وأيام 

 عن  ى، وكأنه يذكرنا بالشاعر البردوني عندما يكثر من ذكر املدن واألماكنالسجن األخر 
ً
ومقتنيات الطبيعة في وطنه اليمن، تعويضا

 .(م1998الديك،)حاّسة البصر التي ُحرم منها. 

مع لوركا و الحال ذكرها في الرسائل يجد أصحابها ينتهلون من منابع مختلفة كما ه يقرأ بعض نتاجات األسماء الوارد إّن من

 .(م1994رسائل لم تصل بعد،) .ير الشاعر اإلسرائيلي من أصحاب اإلبداع الفني واألدبي والفكري وناظم حكمت، ويئ

"إنك حين كنت في سجنك كتبت لشعبك وزوجتك مّنور وبعض أصدقائك، لم تكن بك حاجة للكتابة إلى الدكتاتور الكامن 

نا ولشعب آخر يعيش معنا، لذلك فإّن غناءنا مّقدر لشعبنا وزوجاتنا وأطفالنا وأصدقائفي شرايين الحكام، أّما نحن فعلينا أن نكتب 

 فإننا سنفتقد بيتنا إلى األبد. هل تدري: لقد وافقنا على 
ّ
البيت مع الشعب اليهودي وعلينا  اقتسامعليه أن يحمل لغتين في آن واحد وإال

 ال يريد أن يستأثر بكل البيت لير 
ً
مي اآلخر في العراء، عزيزنا ناظم: سنفهم بقلوبنا وعقولنا وصيتك للرفاق: يا رفاقي: إن أن نتأكد أّن أحدا

مت قبل يوم الخالص/ وهذا ما يبدو/ فادفنوني بمقبرة في إحدى قرى األناضول/ وإذا أمكن/ فإن غرسة واحدة فوق رأس ي سوف 

 ومت بعي
ً
 وبقيت الوصية عالقة بينهاتكفي/ وال حاجة للشاهد والحجارة على قبري/ لكنك عشت بعيدا

ً
التحقيق مسافة سيبيريا  وبين دا

رسائل لم تصل )واألناضول. قد حسم األمر بالنسبة لك أما بالنسبة لنا فال بّد من وجود شاهد وال بّد من وجود حجارة على القبر"

حين لذا نقول: إن عزت وشخصياته التي ُيحاورها من اليهود نراهم "مشدودين نحو م .(م1994بعد،
ّ
كاٍن واحد، يتطلعون إليه، مسل

 
ً
 باملخاطر؛ فهو يقود أشخاصا

ً
 أّن املستقبل نحو ذلك املكان محفوف دوما

ّ
، إال

ً
، وبإمكانيات الواقع أحيانا

ً
الى باألسطورة والخرافة حينا
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من العرب املختلفين في  ، كما هو الحال مع عّزت وغيره(م1999مطر،)الى املنفى، وآخرين نحو املوت"  وآخرينالسجون والزنازين، 

 التوجهات والباحثين عن املكان في روحّيته وقيمه.

نفسية ومنها فكرية وخلق حالة التماثل بين األشخاص،  منهامتعددة،  تراد بها أمور إّن عملية االسترجاع وخلق الحوارات 

 نتيجة ملواقفهم الرافض
ّ
ة للذل والعبودية للسلطة الغاشمة، وكأّن هناك وكأنه يقول: ما العذاب الذي ذاقه ناظم حكمت وأمثاله إال

 بين ال
ً
 مشتركا

ً
 أننا نجد بَ  اللتانوأفكاره  كاتب وناظم حكمت، فكالهما له قيمهعامال

ّ
 و  ينطلق منهما "إال

ً
 بين موقف االثنين معا

ً
 شاسعا

ً
نا

 و  ـ )ناظم حكمت
َ
د الكاتب أن يغني لشعبه وجالديه من أجل ى لوطنه وشعبه في األناضول، بينما يرينّ صاحب الرسائل(، ألّن ناظم غ

 فإننا سنفتقد بيتنا إلى األبد"، ومثل ذلك 
ّ
الحفاظ على بيته كما يّدعي، "لذلك فإن غناءنا مقدر عليه أن يحمل لغتين في آن واحد وإال

 أّن الكاتب يؤكد أهمية الكلمة و 
ً
 ذريعة كي يبرر أفكاره التي يدافع عنها ويروج لها، علما

ّ
استنطق الكاتب  لو أثرها في الحياة، لكنهليس إال

الشاعر ناظم حكمت وأطلعه على رسائله وما تحمله من مغالطات وتداعيات الفن املمكن،  (ركيزته أو معبره إليصال أفكاره لآلخرين)

 أن ناظم  % من أرضه التاريخية لعدّوٍ لم يَزل  يطمح78أديب  وكاتب  عن فهل يوافقه على ما ذهب إليه، من أن يتنازل 
ً
لما في املزيد؛ ع 

للدكتاتورية في بالده، وبقي صاحب كلمة شريفة يقتدي بها جّل املبدعين بما فيهم أصحاب الفن املمكن، فإذا بقي حكمت لم يتنازل 

 كما هو الوطن
ً
 ناظم حكمت على موقفه تجاه الدكتاتورية، فهل سيتنازل عن جّل وطنه للمحتلين لو كان التراب التركي محتال

 الفلسطيني، وكما فعل الكاتب عندما أقر بعملية التنازل املبحوث عنها قبل إقرار السياسيين بذلك.

ظم حكمت، أهي األفكار أم اإلبداع ازيادة على ما سبق، من حق الباحث أن يتساءل ويقول: ما العالقة التي تربط الكاتب بن

بحته، وناظم حكمت ينتمي  استسالمية تجامليةيسارية وأفكار الكاتب  حكمت ناظمفنجيب أن أفكار  ؟والفن، أم التشابه في الظروف

املعترفين بدولة  ل ناظم حكمت بأفكاره أو  وإن كان الحزب الشيوعي الذي يؤمنلحزب اشتراكي، بينما الكاتب ينتمي لحركة تحرير وطني، 

 أّن ناظم حكمت لم يعترف لجالديه وسجانيه، فكيف يعترف الكاتب 
ّ
بدولة إسرائيل ولم تزل حركته ترفض هذا االعتراف، إسرائيل، إال

 أّن السياسيين أصحاب الفن املمكن قد ظهر اعترافهم بعد اعتراف الكاتب بسنوات عّدة، أّما التشابه في اإلبداع، فنرى ناظم 
ً
علما

، بينما الكاتب ال يؤثر في أحد من املبدعين من بعده، خاص
ً
 وإبداعا

ً
فيما يطرح من أفكار وقيم مؤملة  ةحكمت يؤثر في اآلخرين فكرا

 جارحة، وغير ذلك من أوصاف قد تليق بأفكاره.

 تمون ألصقاع مختلفة من العالم، كلن الشاعر رسائله من نصوص وأفكار تنسب ملبدعين وطنيين وعامليين ينّم ـهما ضَ مف

ئة بالحيوية والجمال في مواضع كثيرة من ذلك لم يجعل من نصه قدوة لنصوص اآلخرين، وإن كانت تعّج بأشياء كثيرة، وبلغة ملي

 نجده يهمل بعض األشياء التي قد تحتسب على فطنته وذكائه، فما
ً
 من األشياء التي يؤمن بها، وأيضا

ً
 الرسائل التي فعّل من خاللها كثيرا

 أّنه لم يرضخ الستفعّ مع عصافير السجن كما يسمونهم لم يُ حدث له 
ً
فزازات املحقق اإلسرائيلي طيلة له وإنما جعله حالة عابرة، علما

 "هنا نحن إخوتك عليك أن تحكي لنا كي نقوم بالالزم... ال بّد من كتابة تقرير للقيادة... هذا التقرير يقرؤه شخص 
ً
سبعة وعشرين يوما

لى الزنزانة ألراه واحد فقط هو األخ ياسر عرفات، ونحن نعرف كيف نعتني بأهلك خالل فترة السجن" وبعد أن كتبت التقرير أعادوني إ

 لم تسمع صوتي".
ً
 .(م1994رسائل لم تصل بعد،) أمامي، أنا الذي راودت جدران الزنزانة سبعة وعشرين يوما

 التحقيق والسجن عملية 
ّ
، في حين استطاع املأجورون أن يغّرروا فيه ويوقعوه، وهذا يدل

ً
تعدد على ل االنفرادي لم تجد شيئا

اء واملكر من العدو في تعامله مع املعتقلين، وكيفية اختراق السجون من العمالء، فال الثقافة وال الوعي أساليب انتزاع املعلومات والده

 ال يّنم عن ش يء، وإن كان ال السياس ي و 
ً
املستوى التعليمي للكاتب قد نفعته وحمته من العمالء، لذا نجده يّمر على هذا الحدث مرورا

 من بإمكانه أن يفعله كما فعّ 
ً
فعلى الرغم من السلبيات  املشاهد واملواقف، حتى يتعظ منه اآلخرون، إن وجد من يتعظ.ل كثيرا

 أنها تحمل وجهة نظر قد ال والهنّ 
ّ
معها، قد عززها الكاتب بلغة  نتفقات واألفخاخ التي تزاحمت في نصوص رسائل لم تصل بعد، إال

زيادة على ر في وتيرة واحدة، وإنما نجدها على وفق أنماط متعددة، لغته، فلم تسمفعمة بالجمال، وثقافة عالية املستوى، وإن تنوعت 

ما تحمله من هموم وآهات يحاول الكاتب كشف املستور عنها، وإظهار حاالت العذاب واالضطهاد التي يلقاها السجين من سّجانه، 

 وكيفية خلق العالقة بين السجن والسّجان واملسجون.

 الخاتمة
كثر من لغة غربية،ملا ألى إب التي تثير جدال لدى املتلقي،دون النظر لطبيعة فكره،لذا ترجمت رسائل لم تصل بعد،من الكت

وسط وبالذات يتمتع به الكاتب من عالقات حميمية مع كثير من الشخصيات الغربية،التي لها مساس بالحراك السياس ي في الشرق األ 

قامها أمان في حدود دولته التي أحقية العدو في البقاء والعيش بأر بضية فلسطين،فالكتاب يقالصراع العربي الصهيوني فيما يخص ق

عليها،ما جعل الكاتب  ارضا متنازعأرض املتبقية من فلسطين أل نقاض شعب مضطهد مشرد،في حين جعل العدو ومناصروه اأعلى 
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سردية في بعض املواقف،يكثر فيها لى الإتميل  خر،آحيانا أشاعرية  حيانا،أيتفاعل مع منطلقاته الهدامة بلغة حميمية صافية 

كثر قربا أكثر من حاالت التناص التي جعلت الكتاب أالحواريات مع رموز وطنية وعاملية يشار لها بالبنان ملواقفها وقيمها وثقافاتها،لذا 

 .ألمم في خطابها اإلنسانيالقيم واألخالق والثوابت التي تنادي بها اامة،وقيم بعيدة عن من النفس،على الرغم مما يحمل من حاالت هّد 
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Abstract: "Rasael Lam Tasel Ba’d" Messages That have not Reached Yet " is one of the 
books that has received international popularity and therefore was translated into more than one 

language. It has also received a number of awards from various sides. It has also been reprinted 

in Arabic several times. 

This popularity is due to the fact that the book carries ideas that are closely related to the 
political scene in the Arab world and particularly to the Palestinian Israeli conflict, The writer 

agrees to Israel's right for existence on the usurped Palestinian land. He also calls for the 

establishment of a Palestinian state only on the Palestinian land occupied in 1967. Thus the 
author has disregarded all the international resolutions that affirm the Palestinian rights and those 

of the Palestinian refugees. He rejects these resolutions and defends his viewpoint strongly. He 

uses for this purpose very attractive smooth language, full of allusions, dialogues and artistic and 

intellectual devices. 

In this respect, the author is preparing for the politically unaccepted ideas of the western 

thinkers and politicians regarding the Palestinian cause .This study aims to reveal and stress the 

strongly proved facts that the author tried to forget or disregard internationally or unintentionally 
although the authors ideas reveal a state of interaction and acceptance to these ideas which he 

calls for and defends. 

Keywords: Reflection, Massages, Constructive Criticism.   
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