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�أفكار متقاطعة

ُ
الفل�سفة و ُت ّ
إن�ساني
لط ُف الوجو َد ال
�أَت�شفي
ّ
�أم ترفد عَ َدمَ نيت�شه وهايدغر وفوكو؟
} جورج كعدي
ب�ق��در م��ا ا ّت�س�ع��ت األب �ح��اث وال ��دراس ��ات حول
اإلن�س��ان وتع ّمقت ،بالقدر نفسه اشت ّد الحصار
على هذا الكائن ُ
وضيّق الخناق عليه وبدأت فكرة
ّ
تتبخر .اقترن «م�ي�لاد» اإلنسان
اإلن�س��ان نفسها
بنشأة العلوم اإلنسانيّة ،لك ّن التط ّور الكبير الذي
عرفته طليعة تلك العلوم المتمثّلة في اللسانيّات
خاصة بعدما
النفسي واإلتنولوجيا،
والتحليل
ّ
ّ
البنيوي وطبّقته ،أدّى إل��ى تح ّول
تبنّت المنهج
ّ
فكرة اإلنسان نفسها إلى فكرة غير مجدية ،على
مستويي البحث والتفكير ،ما أنبأ بقرب اختفاء
اإلنسان واندثار أسطورة العصر الحديث حوله،
تلك األسطورة التي استم ّر االعتقاد بها أكثر من
قرنين.
إنّ ما خلصت إليه أبحاث تلك العلوم البنيو ّية
ودراس ��ات� �ه ��ا ل �ي��س ال �ك �ش��ف ع��ن م��اه �يّ��ة أصيلة
لإلنسان ،بل حقيقة أنّ الالشعور يهيمن على ك ّل
الفلسفي
ما يتعلّق باإلنسان .وخالصة الموقف
ّ
ال��ذي انتهت إليه أبحاث ميشال فوكو وتأ ّمالته،
النظري المضني ،أ ّننا ح ّقا ً (أي اإلنسان
بعد المسار
ّ
ع��ا ّم��ة) أم��ام نهاية كئيبة وب��ائ�س��ة ،مخيّبة آلمال
أولئك الذين تح ّمسوا لهذا الفكر وانتظروا أن يكون
ثمن التضحية بالعواطف والمشاعر الذاتيّة وعزل
الفكر عن المعاناة ورفض التاريخ ...أن يكون ثمن
ذلك كلّه أن يقدّم إليهم فوكو في النهاية ذاك المنهج
ال �م��وع��ود ال ��ذي ي��رب��ط اإلن �س��ان بعلمه وبعالمه
المحسوس ،وينقذ اإلنسانيّة من متاهاتها .لك ّن
«األركيولوجيا» ،وبعدها الجنيالوجيا ،لم َت ُقد في
خاتمة المطاف إالّ إل��ى مشارف تلك الحا ّفة التي
يحوم حولها الموت!
ابتكر فوكو منهجا ً ح �دّد مضمونه م��ن خالل
�ازي خ��اص ب��ه أض �ف��اه ع�ل��ى مصطلح
معنى م �ج� ّ
«أركيولوجيا» ،ووضع لهذا المنهج مه ّمة البحث
عن أنماط النظام والتنظيم في المستويات العميقة
للمعرفة والثقافة ،وتح ّول هذا النظام المفترض
في فلسفته إل��ى كينونة قائمة بذاتها ومفصولة
ع��ن ف�ع��ال�ي��ات ال�ب�ش��ر وم �م��ارس��ات �ه��م .وق��اب��ل في
األث�ن��اء ما يريده البشر ويعانونه ،وم��ا يف ّكرون
فيه ويطمحون إليه ،باالستخفاف والتج ّرد .هذا
كلّه إلثبات أنّ النسق هو ال��ذي يتكلّم ،وهو الذي
ّ
ينظم ويتح ّكم .كما انتقد العلوم اإلنسانيّة ورفض
أن يعترف لها بالصفة العلميّة ورب��ط ظهورها
ونشأتها بظهور «أس�ط��ورة القرن التاسع عشر
الكبرى» ،أي بما يدعوه لحظة «م�ي�لاد» اإلنسان
في الفكر الحديث .وتس ّرع البعض فأعلن أنّ لنقده
مطامح ث��ور ّي��ة ،وأ ّن��ه سينتهي ب��أن يقدّم إل��ى تلك
والمنهجي ،ويعيد تدقيق
النظري
العلوم دليلها
ّ
ّ
صوغ مفاهيمها ومضامينها .وفي سياق نقده تلك
العلوم أظهر حماسة كبيرة لتحرير التاريخ من
(الترانسندنتالي) ،أي
الذاتيّة والجدال والتعالي
ّ
م ّما ُيطلق عليه تحديدات ميتافيزيكيّة .والنتيجة:
تشكيك في ك ّل بحث في التاريخ.
تهدف النزعة النقد ّية لدى فوكو في عمقها إلى
تقويض جميع مظاهر الذاتيّة في تاريخ الفكر،
وبالتالي إل��ى تع ّقب النزعة اإلنسانيّة في جميع
معاقلها .وليس المقصود بالنزعة اإلنسانيّة ،تبعا ً
لفكر فوكو ،تلك التي أضحى مألوفا ً وصفها بأ ّنها
مج ّردة وحالمة ومثاليّة ،إ ّنما كذلك النزعة اإلنسانيّة
كتاريخ للكيفيّة التي يتط ّور بها البشر ويط ّورون
أنماط عيشهم وأساليب تفكيرهم وينشئون في
جميع مستويات ممارساتهم وتجاربهم نظر ّيات
وأنساقا ً معرفيّة .واضح إذن أنّ النقد الذي يعتمده
أي حقيقة ،وال
ف��وك��و ال ي��رم��ي إل��ى الكشف ع��ن ّ
ألي حقيقة .إ ّنه
يعمل على إبراز الطابع
اإليجابي ّ
ّ

ال يقترح ف��ي النهاية شيئا ً وال يرشد إل��ى م��ا قد
اإليجابي .يخلو عمدا ً من
ُيعتبر نوعا ً من البديل
ّ
أي إرادة حقيقيّة للبناء ،بل يسعى إلى القضاء على
ّ
ك ّل أمل في دراسة موضوعيّة لإلنسان والمجتمع
والطبيعة والتاريخ قد تفيد البشرية وتم ّكنها من
ّ
والتدخل الواعي نسبيّاً .وال مبالغة في
المبادرة
الفكري هو أقرب ما يكون إلى
القول إنّ نقد فوكو
ّ
العدمي ال��ذي يوصل إل��ى ح��الٍ مفزعة من
النقد
ّ
الفكري ،إذ تتساقط معه جميع االقتناعات
الفراغ
ّ
وتنهار جميع حوافز األمل والعمل ومب ّرراتهما،
وتفرغ األفكار من ك� ّل ما ُيعتبر مضامين هادفة
وإيجابيّة ،و ُينظر إلى حياة البشر مثل أسطورة
سيزيف الخالدة :مسيرة من العبث المستم ّر!
الثقافي للبشر ،مثل التاريخ
صحيح أنّ التاريخ
ّ
المتعلّق بنواحي حياتهم األخرى المتعدّدة ،ال يخلو
من مظاهر سريعة التهافت والسقوط ولحظات ال
تع ّمر ط��وي�لاً .بيد أن ث� ّم��ة شيئا ً م��ا م��ن الثقافات
الماضية يستم ّر ،ينتقل وي�ت��راك��م وي�ت�ح� ّول إلى
ما نعتبره مكتسبات تح ّققت خالل تلك المغامرة
حري بنا إذن ،بل من الواجب
الكبرى لحياة البشر.
ّ
الذي يمليه علينا شرط وجودنا وطبيعتنا البشر ّية،
أالّ نفقد ذاكرتنا نهائيّا ً وننساق إلى التفكير ،بدافع
من «الموضوعيّة» والتج ّرد أحياناً ،وب��داف��ع من
التشاؤم وال�س��أم أحيانا ً أخ��رى ،في المكتسبات
البشري ،من
التي تراكمت عبر عصور التاريخ
ّ
زاوية الشروط ال َقبْليّة و«األ ّوليات التاريخيّة» التي
كانت وراء نشأتها وتك ّونها فحسب ،أو من خالل
الخاص الذي تبلورت فيه.
النظري
السياق
ّ
ّ
لطالما ردّد فوكو أن األبحاث والدراسات التي
يقوم بها إ ّن�م��ا تهدف إل��ى «رب��ط اإلن�س��ان بعالمه
الملموس وبعلمه ومكتشفاته» ،على النقيض من
صيحات القلب و ُن ��واح العاطفة ،أي على عكس
ال �ن��زع��ة اإلن �س��ان �يّ��ة ال �م �ج � ّردة وم�ق�ط��وع��ة الصلة
والتقني! واتضح في نهاية المطاف
العلمي
بعالمنا
ّ
ّ
أ ّنه كان على فكر فوكو لدى بلوغ ذروته أن يختار
بين «فلسفة النسق» وفلسفة الفوضى والعبث،
ب�ي��ن أن ي�ك��ون «ب �ن �ي��و ّي �اً» ش�ك�لان�يّ�اً ،أو نيتشو ّيا ً
ج�ن�ي��ال��وج�يّ�ا ً م ��د ّم ��را ً ل�ل�م��واض�ع��ات والبديهيّات
البشري بعيدا ً في
والقناعات .فمهما سار الفكر
ّ
مغامرة استكشاف حدوده القصوى ،ال ب ّد من أن
يصل إلى لحظة يتحتّم عليه فيها أن يختار بين ما
نصطلح على تسميته بالعقل وما ننعته بالجنون.
غير أنّ فوكو آث��ر كما يقال ال��وق��وف عند حا ّفتي
الفكري ال
وجلي أنّ خطاب فوكو
الج ّد وال�ه��زل،
ّ
ّ
يرمي إلى إرس��اء حقيقة مكان أخ��رى ،بل يجاهر
بأنّ ليس ث ّمة حقيقة على اإلطالق ،مكتفيا ً بوصف
قواعد لعبة ما يعتبره البشر حقيقة قد يعيشون
ويموتون ألجلها .رضي ذاك الخطاب لنفسه بأالّ
يكون ه��ادف�ا ً أو ب�نّ��ا ًء ،وم��ن ال��واض��ح أ ّن��ه راف��د من
رواف��د النزعة العدميّة المعاصرة ،تلك التي تنبع
وتصب في فلسفة هايدغر .إ ّنه
من فلسفة نيتشه
ّ
مشروع
فلسفي ال يخفي في س ّره وفي عالنيته أنّ
ّ
دور الفلسفة «ليس تلطيف وجود البشر أو وعدهم
بشيء قد يكون السعادة» (بحسب تعبير فوكو
في حوار معه) ،بينما يقول أبيقور في المقابل «إنّ
الفلسفة التي ال تزيل حزنا ً في النفس ،وال تساعد
في شفاء ألم في الجسم ،وال تحضن أمالً ورجا ًء
إنسانيين ،إ ّنما هي ض��رب من اللغو والثرثرة».
فأ ّيهما المحقّ في تحديد دور الفلسفة ووظيفتها؟
وه��ل الفلسفة تسعف اإلن �س��ان وتنقذه م��ن ألمه
�ودي؟ أم ال رج��اء فيها ومنها حيال الشرط
ال��وج� ّ
اإلنساني المحكوم بالعبث والعدم على ما خلص
ّ
إليه فالسفة ومف ّكرون وأدب��اء وشعراء وفنّانون
كثر على مدى التاريخ ،منذ بودا إلى شوبنهاور،
وما قبل وما بعد ،وإلى المنتهى واألبد؟

«�سرايا عابدين» ...العالم العربيّ مجتمع ًا في «المحرو�سة»
مريم جبة
كثر اللغط حول مسلسل «سرايا عابدين» فالبعض قال
إنه دراما اجتماعية ،والبعض وصفه بأنه عمل فانتازي
بامتياز ،وقلة قالت إنه عمل تاريخي رغم أنه يص ّور
أهم مرحلة تاريخية عاشتها مصر في عهد الخديوي
اسماعيل ،هذا الرجل الذي شهدت «المحروسة» في عهده
الكثير من اإليجابيات على صعد ج ّمة .يقدم المسلسل
مشهدا ً عن القطار الذي وجد في مصر في تلك المرحلة،
ويؤكد بطل المسلسل قصي خولي الذي يؤدي شخصية
الخديوي اسماعيل لولديه :توفيق وفؤاد أن هذا القطار
والسكة الحديد موجودان في بريطانيا ومصر فحسب.
كانت ثمة حالة نهضوية بحتة في تلك المرحلة ،وذاك
ما قيل ويقال عن الخديوي اسماعيل ال��ذي درس في
الغرب وكان منفتحا ً إلى حد كبير ،وما كان يسمع شيء
حالة في دول الغرب يمكن أن يرتقي بـ «المحروسة»
ويجعلها في مصاف الدول الراقية إالّ عمل على تحقيقه
فوراً.
يظهر في «سرايا عابدين» الكثير ممن قرأنا عنهم في
التاريخ ،رغم اختيار كاتبة المسلسل هبة مشاري حمادة
وتركيزها على مسألة «ال��ج��واري» والنساء في حياة

الخديوي ،إال أنها تشدّد على شخصية تاريخية كان لها
دور بارز في نهضة مصر في تلك المرحلة ،ورغم كثرة
النساء وانشغال الخديوي اسماعيل بهن إال أنه كان على
تماس مباشر مع مشاكل «المحروسة» وهموم نهضتها،
ونستعيد هنا مشهدا ً للخديوي اسماعيل في الحلقة
الرابعة عشرة مع الجارية «شمس» (تؤدي الشخصية
ببراعة غادة عادل) قائالً لها« :تعرفي يا شمس ،حكم
المحروسة أسهل بكتير من إدارة السرايا!».
مهما قيل حول هذا العمل ،إال أنه حاز مشاهدة واسعة
على مستوى العالم العربي .وميز العمل أيضا ً أنه خلق
«وحدة عربية» نفتقدها في الواقع المر الذي نعيشه،
فالكاتبة من الخليج والمخرج من مصر أما الممثلون
فهم من مختلف األن��ح��اء ،من لبنان وس��وري��ة ومصر
والسودان ...علما ً أن بعض الممثلين السوريين فشل
في إجاة اللهجة الخمصرية مثل عبد الحكيم قطيفان
وسوسن أرش��ي��د ،إال أن بطله ،النجم ال��س��وري قصي
خولي أجاد هذه اللهجة بالكثير من االجتهاد ،رغم بعض
الهفوات البسيطة التي ال ُتذكر .أما النجمة الكبيرة يسرا
فهي بارعة إلى حد ال يوصف في شخصية «هوشيار»
وجمعت في هذا الدور خميرة أعمالها على المدى الطويل،
وهي حاضرة وبارعة وجذابة.

ثقافة
جميل قا�شا ي�ستلهم الطبيعة
مو�ضوع ًا لأعماله الف ّنية الفريدة
الالذقية ـ لين علي
يندمج الفنان والنحات جميل
ق��اش��ا والطبيعة ح��ول��ه ،مثلما
تندمج الكلمات الجميلة والصوت
ال��رخ��ي��م .ت��غ��دو أع��م��ال��ه غ��ن��اء
متواصالً ،عناصره البحث والصيد
والتشكيل ،فالسحالي التي تدب
على جدران مشغله ،والبوم الذي
يستريح على األغصان القريبة،
ت��ص��ي��ر م��ن أح���ج���ار ،وال��ص��ب��اي��ا
والغزالن والثيران ،حتى الزهور
ونواطير الحقول الوهمية ،تتحول
جميعها ال��ى أعمال فريدة تضج
بالحياة.
يقول قاشا إن تجربته تتمركز
حول الكتلة ،إضافة إلى العنصر
الجمالي الفني .ويستغل الكتلة
ليخرج منها العمل المطلوب وهو
ال��م��زاوج��ة بين الكتلة الحجرية
وم��ض��م��ون ال��ف��ن ،مبينا أن ثمة
م��ج��م��وع��ة م���ن األع���م���ال ت���زدان
بمجموعة م��ن األح��ج��ار الكريمة
والنحاس للخروج بحالة إبداعية
تخصه.
يط ّوع الفنان الحجر المستخرج
م���ن م��ن��ط��ق��ت��ه ،ج��س��ر ال��ش��غ��ور
وجبالها ،ويخلق منها حيوانات
م��ث��ل ال��ث��ور وال��ط��ي��ور والببغاء
واألس��م��اك النهرية ،إض��اف��ة الى
بورتريهات لنساء ورج��ال يتخذ
بعضها شكال يغلب عليه التجريد
الفني .وللثور لدى الفنان جميل
ق��اش��ا م��ك��ان��ة خ��اص��ة إذ يرتبط
باألسطورة السورية التي تعتبر
ال���ث���ور أح���د ن���م���اذج ال��ح��ض��ارة
ال��س��وري��ة القديمة .يتخذ الثور
وضعيات مختلفة لكنها تشترك
ج��م��ي��ع��ه��ا ف���ي ال��ح��ج��م ال��ض��خ��م
والقرنين الصغيرين إضافة الى
نظرة ال��وداع ،وهو يستغل الكتلة
ال��ح��ج��ري��ة ب��ان��ث��ن��اءات��ه��ا ليصقل
مكانا ً ويترك مكانا ً آخر كما هو في
الطبيعة .ويلفت إلى أنه استخدم
في أحد ثيرانه المنحوتة أسطورة
ثور الميتادورا ال��ذي نقل األميرة
أوروب��ا من مدينة القدموس على
ظهره إلى القارة األوروبية ،مشيرا ً
إلى أن حيوان الثور هو األهم في

أعماله .أم��ا في منحوتة السمكة
فيستغل الكتلة الحجرية النهرية
الخالية من األتربة مع مرور الزمن،
مزاوجا ً بين شكلها البيضوي وكتلة
السمكة البيضوية ،ومخرجا ً منها
حالة متفردة .األسماك في أعماله
تنطق كأنها في نهر حقيقي.
ت��س��ت��ق��ب��ل ص��ال��ة «س����ي آرت
كافيه» في الالذقية مجموعة من
األعمال النحتية للفنان قاشا تضم
 35عمالً يستقرئ فيها الماضي
وال���راه���ن ،وأب���رزه���ا مستوحاة
من الطبيعة وم��ن أحجار مميزة
استغرقت خمس سنوات من العمل
المتواصل لتشكيلها.
يقول الفنان التشكيلي شادي
ن��ص��ي��ر ،م��دي��ر ص��ال��ة «س��ي آرت
كافيه» عن أعمال قاشا« :تكرست
أع��م��ال ال��ف��ن��ان ع��ل��ى ن��ح��و كامل
للنحت ال���ذي يعالجه بصيغة
واقعية مبسطة قادته إليها الخامة
التي يتعامل معها ،وه��ي صلدة
وصعبة االنقياد بسهولة ألنامل
النحات وأدواته ،ما جعلها تفرض
عليه م��خ��ارج معينة ألشكاله
تتماشى والهيئة التي جاءت بها
من رحم أمها الطبيعة .األجساد
والوجوه األنثوية والحيوانات،
وب��خ��اص��ة ال��ث��ي��ران وال��ح��ش��رات
واألسماك والمزهريات وحامالت
الشموع وعلب الحلي وال��دوارق
الخاصة بالعطور ورموز األبراج
ال��ت��ي نفذها على شكل ع��ق��ود أو

بروشات نسائية للتزيين وغير
ذل��ك م��ن الحاجات االستعمالية
المستخدمة في الحياة اليومية،
تشكل الجزء األكبر من محتويات
م��ع��رض��ه.ه����ذه ال��م��وض��وع��ات
ه��ي م��ح��ور تجربة الفنان قاشا
النحتية وواكبها توسع مماثل في
استخدامه التقنيات وال��م��واد ،إذ
يطعم أحجاره الرخامية المل ّونة
بالمعادن وال��خ��رز وال��زج��اج ،ما
يرفع قيمتها الزخرفية التزيينية،
متماهية ال��ى ح��د بعيد بقيمتها
التعبيرية الجمالية ،فهذا التماهي
تحديدا ً شد انتباه الناس إليها
وج��ع��ل��ه��ا م��ط��ل��وب��ة وم��رغ��وب��ة.
النحت بالنسبة غلى قاشا انتماء
إل��ى المكان والجمال ،ورغ��م ألم
النحت ومخاضاته اليومية إال
أن��ه ف��رح يشبه ال���والدة ويشكل
حالة فهم واستقراء لرهبة الشكل
في الطبيعة واستقراء لنوع آخر
لغموض األسرار في الحجر ،وكلما
غرقت العين واليد في هذه األسرار
أم��س��ى م��ت��اح��ا ال��ت��ق��اط إش���ارات
الحجر ،فمن ال��خ��ارج لحن ومن
الداخل وهج ،ما يبعث الحياة من
جديد في الحجر الميت».
ال��ف��ن��ان ج��م��ي��ل ق��اش��ا خ��ري��ج
كلية الفنون الجميلة في جامعة
دمشق ع��ام  ،1983أق��ام العديد
من المعارض في دمشق وهولندا
واإلم����ارات ،وأع��م��ال��ه مقتناة في
الكثير من الدول األوروبية.

«خل�سة في كوبنهاغن» ل�سامية عي�سى
الفل�سطيني
رواية ال�شتات
ّ
كتب ع ّمار المأمون :ص��درت ل��دى دار «اآلداب» ،في
بيروت رواية «خلسة في كوبنهاغن» للكاتبة والروائية
الفلسطينية سامية عيسى ،ويتناول هذا العمل الثاني بعد
روايتها «حليب التين» ،معاناة شعب كامل يقاسي األم ّرين
لتحديد انتمائه وهويته وإبراز محاوالته الستعادة األرض
هجر منها .كما تبني عيسى صورا ً من ملحمة الشتات
التي ّ
الفلسطيني كجزء من تاريخ نضال طويل ما زال مستمرا ً
إلى اليوم.
الحكاية التي تدور حولها رواية «خلسة في كوبنهاغن»
بسيطة ،فاطمة األم التي فقدت أبناءها ُتفاجأ مرة برؤية
ابنها عمر الذي ظنته ضائعا ً على التلفزيون ،لتبدأ رحلة
البحث عنه ومحاولة إعادته إلى كنف العائلة ،إالّ أن حبكة
الرواية تتعقد ،لتصبح أشبه بألبوم صور كل منها يروي
حكاية عن القمع والتهجير الذي شهده الشعب الفلسطيني.
فالحبكات الفرعية تقدم صورا ً مختلفة لملحمة الشتات
التي انتهت بجيل كامل في أوروبا والدول اإلسكندنافية،
خاصة التي وجدت نفسها بسبب اتفاق أوسلو أمام واجب
أخالقي باستقبال الالجئين ،وتنتهي الرواية بعودة اإلبن
الضائع عمر إلى أسرته بعد المحاوالت المضنية التي
يقوم بها حسام ـ ابن شقيقه ـ ليستعيد عمر ذاكرته ويعود
إلى كنف األسرة.
تطرح الرواية العالقة مع اآلخر بصورة إشكالية ،اآلخر
الفلسطيني والعربي األوروبي وحتى اليهودي.
العنوان نفسه يطرح إشكالية االنتماء ،إذ ترسم الرواية
فضاءين يسير كل منهما بصورة موازية لآلخر ،فلسطين
المهجرون
الذكرى واألرض البعيدة التي انقطع عنها
ّ
إثر الويالت التي ذاقوها فيها وفي لبنان وكوبنهاغن،
والمدينة المختلفة تماما ً عما اع��ت��ادوه ،وتبرز كذلك
محاوالتهم لتأسيس وجود جديد في دول تعطيهم فقط
حقوقهم اإلنسانية.
أما «الخلسة» فهي تعكس الحيوات السريّة التي عاشها
كل من شهد ه��ذا الشتات في محاولة لتجاوز جوانب
رهيبة ستبقى طي النسيان ،ففاطمة الجدة أدمنت العادة
السريّة ،وصديقة عملت بائعة هوى في دبي ،أما حسام
فيحاول التأسيس النتمائه الجديد ،وعمر العم الضائع
فمتعدد االنتماء ،فهو الفلسطيني ال��ذي نجا من الموت
صغيراً ،وهو عاموس ابن اليهودي عمير الذي تبناه بعد
فقدان ذاكرته ،وهو آدم آدم العالم المشهور ذائع الصيت...
الجميع يخفون ذكريات ومحناً ،إما تدفعهم إلى االنخراط
في المجتمع الجديد وتبني عاداته ،أو التك ّتل في أحياء
شعبية (غيتو) يحاول سكانها الحفاظ على ما تبقى من
انتمائهم.
ص��وت ال���راوي ب���ارز ف��ي ال��رواي��ة ،فأحيانا تتورط
الروائية عيسى عاطفيا ً في السرد ليعلو صوتها على
أصوات الشخوص كأنها إحداها ،ولتتحدث بصوت من
يحاكم الوطن والدول واألفراد على مواقفهم .من الصعب
أن تحافظ على حيادها ،فالقضية لم تنته بعد بل هي
مستمرة ،وتتوغل في التفاصيل اليومية لكل فلسطيني.
تتناول الرواية جانبا ً مهما ً من القضية الفلسطينية وهو
العنصرية .عنصرية اآلخر ،إذ تطرح مفهوم «الالوطن»
الذي انتشر في مخيّمات اللجوء في الدول اإلسكندنافية،
فصورة اللجوء في هذه ال��دول ليست المعة مثلما يظن
البعض ،ألن الالجئين يُع ّرفون بأنهم من دون وطن ،من
دون أيّ هوية تثبت انتماءهم .يعيشون معلقين في التاريخ
وفي المكان ،محرومين من حقوقهم ،واالحتجاجات التي
شهدتها النروج والدانمارك تعكس هذه الحالة .فالحكومة
هناك حاولت تجاهل ما يحدث ،وهبوب رياح «الربيع
العربي» دف��ع إل��ى قيام تظاهرات للمطالبة بالحقوق
المدنية التي لم تعد من مطالب الفلسطيني فحسب ،بل
لسائر المهجرين والمشتتين من أوطانهم بسبب الحروب
والقمع .ثمة إش���ارات للجوء ال��س��وري ف��ي تلك ال��دول
هجروا من أوطانهم
والمعاملة التي ينالها الالجئون بعدما ّ
هو استغالل من قبل الدول ومحاولة لتبييض األوجه على
حساب المأساة والمعاناة.

حـبـر الـكـالم
} يوسف عادلـه*
خمسون درج��ة صعدتها ،بل
أكثر
اتكأت على حافة القهر ،وحافــة
الدروب.
خمسون ردحــا ً من الزمــن
ترنحــت وأترنح ،مثقالً ما بين
بين.
أتحاشى الهوى والهاوية،
سنة إثر ســـنة
ي��ده �م �ن��ي ال �ض �غ��ط وال أعبأ،
يتراكم وال أنثني!
أت� ��وك� ��أ ع� �ل ��ى ع� �ص ��ا ال �ص �ب��ر
والصابرة
نفس مطمئنة –
أواصل الســـعي..
ب��أك �ث��ر م ��ا أح �ت �م��ل وأت �ح �م��ل!
والس َك ْر،
يدهمني الس ْك ُر ُّ
أنكفئ!
ال أتوانى وال
ْ
أ ُ َحمد ُل ،أ ٌ َبسم ُل،
ُ
أشد أزري بإزار المسيح
لجلــة
الج
وعناء
ُ ُ
وب��ك��ل م ��ن ل� ��ه ،ول��ه��ا ج� ��اه أو
شفيع...
أن��ادي هامساً ،بالكاد ُيسمع،
لمن يأ َبه
أو تأ َبه :يا...
وال َمـــنْ!
أبلغ الستين صاعدا ً
أتوكأ على عصا الترحال في
مسعى الرحيل
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أتكل على م��ا تبقى م��ن ُحطام
ال َعزم
الســ ّره
أتشـــبث بحبل ُ
أتوسل متحاشيا ً العويل:
يا أمـــــي ...أنا يوســــف
ألم يزل لي من ِك دف ُء رأ َفـــ ٍة
ورجوة ُترجـــى؟
ط��ال��ن��ي ال� �ب� �غ ��ض ،اح��ت��وان��ي
ُ
التباغض
زلزلنــي ،وما انكفأت !
التكاذب مزه ّوا ً
سا َد
ُ
تحلّلت عرى التحا ُب ِب،
ُ
الطيش الجهو ُل
احتد َم
والفتك ٌ
ُ
فتك بالبني ِة والبنيانْ
فما أبقـــى ...ولنْ!
استشرى الفق ُر
فن َم ْت آالف األوباء
ومن األفنان تدلّت
أعناق األثدا ْء
سمعت قولة :تباً ...تبا ً
منها
ُ
م��ن َب��ع��دُ ...هالــة ه�لّ��ت هالالً
وصليبا ً
ّ
شدت األزر وأعلت الهمـــة.
أصع ُد الدرج َة المتب ّقية
لذروة ال ّرجوة والمرتجى
ألرى ما تخبئه لي عيناها
من حبر الكــالم
وما تبقى بسور ّيتي
من عام لــعـــام!

* كاتب وشاعر أديب من كتاب «البناء» القدماء
ف��ي الستينات ،عضو ات��ح��اد الصحافيين
قومي من منفذية السلمية.
السوريين،
ّ

بيان لهيئات ثقاف ّية لبنان ّية
بعد تداعي لجنة المتابعة للهيئات الثقافية اللبنانية ،وتشاورها حول ما
يحصل على الساحتين اللبنانية والعربية وخاصة ما يجري على أرض غزة
الجريحة ،توافقت على إصدار البيان اآلتي:
انطالقا ً من الثوابت والمبادئ التي توافقت حولها ،التزاما ً بشرعة حقوق
اإلنسان ،والمسلّمات اإلنسانية ،واالنماء العربي والوطني (اللبناني) توقفت
أمام اآلتي:
 1ـ على الساحة الوطنية اللبنانية
تأكيد المؤ ّكد سابقاً ،وهو ملء شغور رئاسة الجمهورية فورا ً (عمالً بالميثاق
وبالدستور) والتخ ّوف من استمرار الوضع الحالي وانعكاسه على مجريات
الحياة الديمقراطية لجهة االنتخابات النيابية المقبلة وقانونها الحديث ،في
ظل تجاهل المسؤولين لهذا األمر ،والخشية من «التعطيل الحكومي» ،وما يجري
من تناتش ومحاصصات سياسية ..خاصة في ملف الجامعة اللبنانية المهدّدة
ّ
التشظي وخطر التوقف عن العمل ،وضرورة إصالحها وعودة
راهنا ً بالمزيد من
القانون إليها ،وملف سلسلة الرتب والرواتب ،إضافة إلى ّ
تعطل عمل السلطة
التشريعية ،في مرحلة من أكثر المراحل العصيبة التي يمر بها الوطن والمنطقة
العربية وإغفال المسؤولين النظر لما يجري في البالد ،من إفساد ومفاسد.
كذلك الخشية من تأثير الخارج على الداخل في مرحلة عصيبة جدا ً تتعاظم
فيها الصراعات الدموية التي تشهدها سورية ،والعراق على وجه الخصوص.
 2ـ على الساحة العربية وقطاع غ ّزة
تتسارع األحداث الدامية ،والتذابح واالصطراع على أرض سورية والعراق،
لتهدّد الوحدة الوطنية فيهما وتسلب حرية أبنائهما وتن ّوعهم ،وتضرب
الديمقراطية عرض الحائط ،بنمط عنفي متصاعد من شأنه أن يعكس صراعات
طائفية ومذهبية.
ولع ّل األبرز في اآلونة األخيرة التصعيد اإلجرامي «اإلسرائيلي» على غزة
وأهلها ،تدميرا ً للبيوت على ساكنيها الذين رفضوا تركها ،وسقوط اآلالف من
الشهداء والجرحى ( 25%منهم :نساء وأطفال) ،بحيث تح ّولت غزة إلى بركة
من الدماء ،وركام من الدمار في ظل استمرار الصمت العربي المخزي ،وسكوت
العالم ع ّما يجري ودعم الصهاينة القتلة ،وذلك بروز تنامي الحراك العسكري
الفلسطيني وإطالق الصواريخ التيط اولت معظم أرض فلسطين التاريخية
المحتلة ،بهدف أن يتم ّكن الفلسطيني من فرض «معادلة» جديدة تتجاوز حدود
التهدئة ـ التي بادرت إليها مصر ـ لرفع الحصار المطبق والمتواصل ،عن غزة
المحاصرة منذ سنوات! وسط تحشد الدبابات «اإلسرائيلية» على أبواب غزة
في حملة تهويل الجتياح بري!
إننا ندعو ألوس��ع حمالت التضامن مع الشعب الفلسطيني المناضل
وبخاصة ،راهناً ،في غزة والتحرك لنصرته والوقوف إلى جانبه لتحرير أرضه
من االحتالل الصهيوني وإقامة دولته المستقلة الحرة وعودة الالجئين إلى
ديارهم من أطراف الشتات.
الهيئات الثقافية :الحركة الثقافية ـ انطلياس ،ا ّتحاد الك ّتاب اللبنانيين،
النادي الثقافي العربي ،دار الندوة ،المجلس الثقافي في بالد جبيل ،منتدى
صور الثقافي ،المجلس الثقافي للبنان الجنوبي.

معهد «ثيربانتي�س» ّ
يوطد العالقات
الثقاف ّية بين �إ�سبانيا والمغرب
كأنك معلق في الفضاء ،تعيش تاريخ أرضك وتاريخا ً
آخر تحاول صنعه اآلن .األم��ر أشبه بسقوط مستمر ال
نهاية له .الشتات ليس أن تفقد وطنك وأسرتك فحسب .إنه
أزمة وجودية ،إذ تعيش تناقضين ،ما كنت ،وما ستكون،
أيهما يستحق العناء أكثر .في النهاية ال إجابة واضحة
عن هذا السؤال .الرواية ترسم معالم الشتات الفلسطيني
واليهودي أيضاً ،شعبانٌّ ،
كل منهما يفقد ما يملك ويدفع
حسابا ً ال ذنب له فيه ،الكل مهدّد بالفقدان دائماً .الشتات
يتسع ليشمل كل معذب وكل الجئ ،إذ ال مفر من أوجاع
الذاكرة المفاجئة التي تحطم األفراد ليتحولوا إلى أشبه
بعالقين في متاهة .أن تكون بعيدا ً ال يعني أن َتنسى.
ينسحب ذلك على الجسد وما يعانيه في ظل الشتات.
البعض أدم��ن المخدرات لينسى ،والبعض ت��ورط في
المافيا .المهم أن ينجو .الجنس بات معادال الوجود.
البعض ينفي وجوده فيمتنع عنه في الشتات .هو الخوف
من االنتماء إلى تلك الذاكرة مجددا ،محاولة للهرب .حسام
أحب امرأتين ،منى الفلسطينية التي تقاسمه وجدانه
وانتماءه ويتمنى لو يضيع في حضنها إلى األبد ،ويارا
ذات األص��ول اليهودية التي تشاركه انتماءه الفكري،
فالموضوع يتجاوز اللذة ليصل إل��ى ح � ّد الخوف من
الجسد .حتى عمر الذي فقد ذاكرته كره الجنس ،يشعر
بالقرف من العملية كلّها .هو االمتناع عن توريط الجسد
في ظل ما شهده من عذابات ،محاولة للحفاظ على ما بقي
منه بعيدا ً عن إنهاك الجنس.
يقف الالجئون والمحكومون بالشتات أمام أزمة ثقافية،
حقوق لم يعرفوها أصبح في إمكانهم ممارستها .المشاركة
السياسية وحق المرأة في المطالبة بحقوقها كانا صدمة
للكثيرين والكثيرات ،حتى أن بعضهم رفض الزواج كي
ال «يتبهدل» .السطوة الذكورية تختفي .األنثى أصبحت
سيدة نفسها ،بعيدا ً عن ذكريات االغتصاب والقهر.
معالم التكنولوجيا الجديدة وأساليب االتصال غيّرت
من شكل االنتماء إل��ى القضية واألرض .حلم العودة
التقليدي لم يعد يكفي .ال يستغنى عنه ،إنما تغيّرت
أساليب التعامل معه ،ما دفع حسام إلى تأسيس موقع
«ال��ش��م��ال» اإللكتروني ف��ي محاولة لتجميع الجالية
الفلسطينية وتحقيق الترابط بينها ومساعدة المهجرين
في بلد يحق فيه للشخص أن يص ّرح بالخطأ وأن يطالب
بحقه إن كان على صواب .الشمال هو سيد االتجاهات،
أساس االستدالل عن باقي االتجاهات في حال الضياع.

أعرب مدير معهد «ثيربانتيس» في الرباط ،ألبيرتو غوميث فونت ،عن
تفاؤله بمستقبل العالقات الثقافية بين المغرب وإسبانيا ،مؤكدا أنه يلمس
إرادة قوية ووعيا ً ناضجا ً لدى المؤسسات والنخب في البلدين بأهمية النهوض
بتلك الروابط التي تنهل من تاريخ مشترك عريق .وقال غوميث فونت لمناسبة
الزيارة التي قام بها إلى الرباط العاهل اإلسباني فيليبي السادس ،إن مؤسسات
البلدين واعية ضرورة تكثيف مشاريع التعاون وتبادل التجارب في الميدان
التربوي والجامعي ،وأهمية اإلفادة المتبادلة من أنجع الممارسات والسياسات
في هذا اإلطار .وعبر مدير المعهد اإلسباني عن ارتياحه لتنامي االهتمام على
الضفتين بثقافة البلد الجار ،خاصة في أوساط النخب الثقافية ،وكذا لدى فئات
واسعة من الجمهور ،مضيفا ً أن من شأن اإلقبال المنتظم لإلسبان على زيارة
المغرب وإقامة الكثير من المغاربة في إسبانيا أن ينسج جسورا ً من المحبة
واالهتمام بمعرفة واقع البلد اآلخر وثقافته وتاريخه.
على هذا الصعيد ،أقر ألبيرتو غوميث فونت بوجود بعض األفكار الجاهزة
التي تشوش على صورة البلد لدى اآلخر ،لكنه شدّد على أنها تنتشر أساسا ً
لدى الفئات ذات الثقافة المحدودة ،وبالتالي فإن الوسيلة الوحيدة لمكافحة
هذه التصورات المسبقة هي العمل معا ً على واجهتي التربية واإلع�لام .فهو
مجال يتطلب ،في نظره ،جهودا ً مضنية لتعبئة وسائل االعالم على نقل صورة
حقيقية وإيجابية عن كال البلدين.
وح��ول أولويات المعهد في المغرب عامة ،قال إن المؤسسة ،على غرار
مثيالتها في مختلف دول العالم ،تضطلع بمهمة أساسية تتمثل في نشر اللغة
والثقافة اإلسبانيتين .وفي الرباط تحديدا ،يسعى المعهد الى «إثارة اهتمام
مزيد من األشخاص بتعلم االسبانية والتفاعل على أوسع نطاق مع األنشطة
الثقافية التي ننظمها» .وحول تأثير األزمة االقتصادية على أنشطة المعهد،
يقول ألبيرتو غوميث فونت إن المعهد واج��ه مثال عام  2012تقليصا ً في
االعتمادات المخصصة لألنشطة الثقافية بنسبة  75في المئة ،وبلغت النسبة
 100في المئة بالنسبة إلى االعتمادات المخصصة للمكتبات« ،لكن بفضل
مهنية األطر المشرفة على تدبير المشاريع ،استطاع المعهد مواصلة إشعاع
أنشطته الثقافية والفنية» .وأوضح أن أولويات المعهد لن تتغير مستقبالً
بل سيبذل مزيدا ً من الجهد إلنماء الشغف بالثقافة اإلسبانية وتقوية حضور
اللغة االسبانية في الجامعات والمؤسسات وباقي قطاعات الحياة العامة في
المغرب ،معربا ً عن تفاؤله بمستقبل الثقافة اإلسبانية في المملكة ،ويقينه بأن
أواصر التعارف والتبادل الثقافي ستكون أكثر متانة بين األجيال الجديدة في
أفق بلورة فضاء مشترك يتقاسمه الشعبان على مختلف الواجهات.
عالقة هذا المثقف اإلسباني بالثقافة المغربية والعربية عامة بدأت بدراسته
اللغة العربية في جامعة مدريد ،قبل أن ينتقل للعمل في وكالة األنباء االسبانية
«إيفي» كمسؤول عن قسم تحسين جودة استخدام اإلسبانية في التحرير.
وتحول القسم عام  2005الى مؤسسة تهتم بوضعية اللغة في مختلف وسائل
اإلعالم في إسبانيا وأميركا ،وتعمل على توحيد المصطلحات ومعيرة اللغة في
اإلعالم.

