إيقونة القيامة :زوال املوت
دلا نراه يف اللوحات الفنّية الغربيّة لقيامة السيّد
خالفًا
الشرقيّة بناحية
ادلسيح ،تتميّز إيقونة القيامة ّ
تتمسك بصمت
فريدة وى ّأهنا ال ترسم ً
أبدا القيامة ذاهتا ،بل ّ
اإلجنيل الذي ال يذكر شيئًا عن حلظة القيامة وال يصف كيف
متّت.
سر القيامة الذي يُعجز الوصف
فراسم اإليقونة ّ
الشرق ّ حيرتم ّ
الشرق
ويعرتف باستحالة متثيلها باأللوان .واحلقيقة أن التّقليد ّ
ادلادي للقيامة ،يقينًا منو أ ّن من يقتصر على
يهتم باجلانب ّ
ال ّ
احلدث التّارخي ّ الب ْحت للقيامة ال ديكنو أن يُدرك مدلوذلا
احلقيق ّ وال أمهيّتها بالنسبة إىل البشريّة مجعاء .ذلك أ ّن ادلعىن
احلقيق ّ للقيامة ،يف نظر ادلؤمنني ،من شرقيّني أرثوذكس
يكمن يف "الفصح" أي العبور من ادلوت إىل
وغربيّني كاثوليكُ ،
الذىّي الفم يف عظتو عن
احلياة .ىذا ما يعنيو الق ّديس يوحنّا
ّ
القيامة:
"أين شوكتك أيها ادلوت؟ أين غلبتك أيتها اجلحيم؟ قام
ادلسيح وأنت قُهرت .قام ادلسيح والشياطني اهنزمت .قام
ادلسيح وادلالئكة جذلت .قام ادلسيح واحلياة انبعثت.قام
ادلسيح والقبور ُفرغت .ألن ادلسيح ،إ ْذ قام من ادلوت قد
الراقدين".
غلب ادلوت وصار ّأول النّاىضني من بني ّ
وعلى النّقيض من كل ما نعلمو أو نراه أو نستش ّفو بشأن
ادلوت ،فإ ّن قيامة ادلسيح تعلّمنا أن ادلوت زال فصرنا "أبناء
الشرق األوسط.
القيامة" كما كان يقول ادلسيحيّون األوائل يف ّ
وزرعت يف
حترروا من عبوديّة ادلوت ُ
ّ
حّت القابعون يف القبور ّ
أجسادىم بذور احلياة اجلديدة .إ ّن "فصح" ادلسيح أي عبوره

خولنا القدرة على ىذا العبور ،حنن
من ادلوت إىل احلياة قد ّ
الذين اختارىم لنكون شعبو ومجاعتو ومرياثو .يتّضح من
اقعا
ذلك أن القيامة ال ديكن اعتبارىا حدثًا منعزال ،بل و ً
حتولنا من خالئق مائتة إىل كائنات
الصميمّ ،
ديسنا يف ّ
ألهنا ّ
ّ
ُّ
خالدة .ذلك أ ّن ادلسيح بقيامتو صار مبدأ تغلبنا على
االحنالل ُّ
وتأذلنا.

املروعة من اجلحيم
إ ًذا

إيقونة القيامة ال متثّل اللحظة اليت قام فيها
السيد ادلسيح ،بل نزولو إىل مثوى األموات

إيقونة القيامة ال متثّل اللحظة اليت قام فيها السيد ادلسيح،
بل نزولو إىل مثوى األموات (اجلحيم) يف أعماق ،األرض
كما تشري إىل ذلك اذلاوية السوداء يف مق ّدمة اإليقونة.
الرب النّاىض يهيمن على اجلحيم وعلى سائر من
غري أن ّ
يشع من شخصو
يف اإليقونة من أشخاص .نور الظّفر ّ
وضع يُوح باحلركة ّ .أما ثيابو
النابض باحلياة وىو يف ْ
فناصعة البياض مع خلفيّة باللون األزرق اخلفيف تزيّنها
رلرد حضوره يب ّدد ظالم اجلحيم .وحتتو تظهر
النّجومّ .
القيود واألغالل ومفاتيح أبواب اجلحيم احملطمة ،داللة
على انو قهر سلطان ادلوت وأن ادلوت ،منذ ىذه اللحظة،
مل يعد لو أي سيطرة على البشريّة .
ولكن ،مع انتصار ادلخلّص اجمليد على ادلوت ،فال تزال
معامل اآلالم ظاىرة بوضوح على يديو ورجليو .وىذا يرمز
إىل أن ادلسيح مل ينتصر على ادلوت إالّ عن طريق األمل
طوعاّ .أما ادلدلول الرئيس
والعذاب والتّضحية بذاتو ً
وحواء ،آخ ًذا
لإليقونة فهو أ ّن السيّد ادلسيح حينو على آدم ّ

األوالن
بيد كل منهما لينقذمها من العبوديّة وادلوت .ويبدو األبوان ّ
بال حياة وال حراك خالفًا للحيويّة ادلنبعثة من شخص ادلسيح الذي
يضمهما إليو ،لينعما حبياة جديدة متألّقة يف
ىو عني احلياة .فهو ّ
نور اخللود .
البشري،
وحواء ،باكورة اجلنس
ّ
وكما أن السيّد ادلسيح أهنض آدم ّ
الالمتناى
حب ادلسيح ّ
كذلك حنن ً
أيضا،أحفادمها ،سنخترب ّ
وحنتفل معهما بتحطيم أغال ل اجلحيم لنبدأ حياة جديدة ال تعرف
الصدد يقول الالىويتّ العظيم يوحنّا ال ّدمشق ّ :
ّ
الزوال .ويف ىذا ّ
حرر ادلسيح ،قاىر ادلوت ،مجيع ادلقيّدين باألغالل منذ
"بعدما ّ
مجيعا طريق القيامة".
القدمي ،فتح لنا ً
الرائع لقيامة ادلسيح تظهر البشريّة كلّها ممثّلةً
يف ىذا ادلشهد ّ
وحواء ،مع أبرار العهد القدمي الذين كانوا يتطلّعون
بشخص آدم ّ
إىل ىذا اليوم اجمليد .وّمما يلفت االنتباه بنوع خاص،إىل اجلهة
الذىّي ،ويوحنا
كل من ادللك داود بتاجو
اليسرى من اإليقونةّ ،
ّ
مشريا بيده إىل من ىو النّور واخلالص للبشريّة
السابق ً
ادلعمدان ّ
مجعاء.
الشرقيّة للقيامة ال تتوقّف عند
يتبني من ذلك أ ّن اإليقونة البيزنطيّة ّ
ّ
جل عنايتها على ادلدلول
احلدث التارخي ّ  ،بل تتخطّاه لرتّكز ّ
الالىويتّ العميق لقيامة ادلسيح .فالفصح ىو حقًّا عبور ،أل ّن
ّ
حررنا من لعنة آدم وعبوديّة الشيطان،
ادلسيح ،بآالمو وقيامتو ،قد ّ
وضع جديد  ،جاعال إيّانا شعب هللا.
وعرب بنا إىل ْ
الشعوب.فالفصح فصح الرب  ،أل ّن
"اليوم يوم القيامة فلنتباه أيّها ّ
السماء ،حنن
ادلسيح قدنقلنا من ادلوت إىل احلياة ومن األرض إىل ّ
ادلرّّنني بنشيد انتصار( ".التسبحة األوىل من قانون عيد الفصح).
سر األسرار وعيد األعياد ،فإنّنا
وفيما ّ
السر العظيمّ ،
نتأمل يف ىذا ّ

ّنجد مجيعنا ادلسيح الناىض من القرب يف اليوم الثّالث مرّّنني :
ّ
"ادلسيح قام من بني األموات ووطئ ادلوت بادلوت .ووىب
احلياة للذين يف القبور( ".نشيد عيد القيامة)

الٌوم الجحٌ ُم تنهد َّت صارخة :لقد كان
َ
خٌرا لً أن ال أقبل المولود من مرٌم .ألنه
ً
ً
ً فالشى سلطانً ،وسحق أبواب َّ
أقبل إل َّ
النفوس التً كنتُ قد
النُّحاسٌَّة  .وأقام
َ
ً
أستولٌتُ علٌها قبال .بما أنه ُ اإلله .فالمجد ُ
لصلٌ ِب َك ٌا ربّ  .ولقٌام ِت َك.
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الٌوم الجحٌ ُم تنهد َّت صارخة :لقد تالشى
َ
سُلطانً .ألنً تقبَّلتُ مٌت ًا كأح ِد األموات.
استطع قطُّ أن أضبـ ٍ َ
طه ُ .بل فَقَدْتُ معه ُ
فلم
ِ
تحت سُلطتً .أنا كنتُ مست َولٌة ً
الذٌن كانو
َ
ت منذ ُ الد َّهر .إال أ َّن هذا قد
على األموا ِ
أنهض الجمٌع .فالمجد ُ لصلٌ ِب َك ٌا ربّ .
َ
ولقٌام ِت َك.
البوم الحجٌ ُم تن َّهدت صارخة :لقد سقَ َ
طت
َ
َّ
وأنهض آدم.
لب
ص
الراعً
ألن
تً.
ِع َّز
َ ُ َ
َ
والذٌن كنتُ مالكة ً علٌهم قد فقدتهم.
والذٌن ابتلعتُهم باقتداري قذَفتُهعم جمٌعًا.
المصلوب أفر َ
وأقتدار
غ القبور.
أل َّن
َ
َ
ت اضمحلَّ .فالمجد ُ لصلٌ ِبك ٌا ربّ .
المو ِ
ْ
ولقٌام ِتك.
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