24

ثقافة

االثنين  19إبريل /نيسان  2021م  7رمضان  1442هـ ¶ العدد  2422السنة السابعة
Monday 19 April 2021

االثنين  19إبريل /نيسان  2021م  7رمضان  1442هـ ¶ العدد  2422السنة السابعة
Monday 19 April 2021

فؤاد بالمين العثور على خزّان الضوء

معرض
يقترح معرض «فاتحة
اإلبداع» االستعادي،
المستمرّ حتى يوم غد
الثالثاء في «متحف الفن
الحديث والمعاصر»
بالرباط ،جولة في مسار
الفنّان المغربي :من
بداياته المتأثّرة بنيكوال دو
ستايل ،إلى فترته الباريسية
ونضج التسعينيات،
وصوًال إلى التكريس
الرباط ـ ميشرافي عبد الودود

ف ــي الـ ـب ــداي ــة ،ث ـمــة هـ ــذه ال ـص ــورة
امل ــوحـ ـي ــة ،ب ـ ّـاألبـ ـي ــض واألسـ ـ ـ ــود:
يـ ـظـ ـه ــر ال ـ ـف ـ ــن ـ ــان فـ ـ ــي مـ ـحـ ـت ــرف ــه،
ف ــي اس ـت ــراح ــة أو ق ـي ـلــولــة .قــام ـتــه املـعـتــدلــة،
ّ
تتمدد على أريكة الجلد الوثيرة،
املقتضبة،
ببنطال وقـمـيــص أس ــودي ــن ،يـشـيــان بأناقة
ّ
ّ
تتباين كل ّيًا مــع بقع الصباغة الـ ًتــي تلطخ
ســائــر ال ـق ـمــاش ال ـف ــاخ ــر ،م ـحــاك ـيــة ضــربــات
فرشاته على سطح اللوحة ،وكأنما يرتدي
ّ
الـفــنــان بــاطــن الـقـمــاش ال ــذي عملت اللوحة
ع ـلــى إخ ـف ــائ ــه .ق ـس ـمــات وج ـه ــه مـسـتــرخـيــة،
راض ـيــة :الـيــد الـيـســرى تستريح عـلــى بطنه
في دعة .ال يبدو نائمًا رغم إغماضة عينيه
ً
ال ـخ ـف ـي ـف ــة ،ب ــل م ـس ـت ـغــرقــا ومـ ـت ــأم ــا ،تـحــت
ّ
النظارة الطبية ،بما أن يده اليسرى تمسك
بذقنه بحركة غير استحواذية ،كما لو كان
يالمس فكرة بعيدة أو حلمًا طــال انتظاره،
ف ـي ـمــا ي ـف ــرد قــدم ـيــه ال ـل ـتــن ت ـن ـت ـعــان حـ ـ ً
ـذاء
جلديًا قصيرًا على الحاشيةُ ،مـســد ًال ّ
قبعة
ِ
نظيفة ظليلة على الجبني ،ويشعر بالتأكيد
بسعادة غامرة.
لـيـســت ل ــوح ــات فـ ــؤاد بــامــن ( ،)1950في
م ـعــرضــه االسـ ـتـ ـع ــادي «ف ــات ـح ــة اإلبـ ـ ـ ــداع» ـ
ّ
املستمر حتى يوم غد الثالثاء في «متحف

استنطاق العبور

يوزّع فؤاد بالمين (الصورة) ،على سطح لوحاته ،صباغة ثريّة بطبقات
سميكة وبألوان متجاورة ومتعارضة ،وفقًا لوحدات متساوية من
العتمة والصفاء ،تتيح استشفاف
الضوء حتى في طيّات الظالل
جــو مــن الفرح،
الغامقة ،فــي
ّ
يقذف بالفنّان خــارج حيّز الــذات،
المترحلة في
راكضًا وراء مخيّلته
ِّ
األمكنة ،من أجل هدف أسمى:
إضــاءة اللوحة .هذه «اإلضــاءة»
ً
حد
قيمة جمالية فــي
ليست
ّ
ذاتها ،إنما هي محاولة ،روحانية
ومادية ،لرسم فعل العبور.

زيارة موقع

تلقي هذه الزاوية
الضوء على موقع
إلكتروني لمبدع عربي،
في محاولة لقراءة
انشغاالته عبر فضاء
استحدثته التكنولوجيا
وبات أشبه ببطاقة
هوية

فادية الفقير
(صوفي باسولز)Getty/

إضاءة

بحثًا عن مكان قديم
ال ـف ــن ال ـحــديــث وامل ـع ــاص ــر» ب ــال ــرب ــاط ـ ـ ـ من
ّ
جـنــس ال ـلــوحــات املـعــلـقــة لـلــزيـنــة ،بانتظار
إطــراء ّ
زوارهــا الكسالى .هي لوحات تعطي
انطباعًا بأنها ماثلة هنا من تلقاء نفسها،
أصـ ـيـ ـل ــة ولـ ـيـ ـس ــت دخـ ـيـ ـل ــة .ي ـن ـب ـع ــث مـنـهــا
ّ
ضــوء مـغـ ٍـو ومــربــك فــي الــوقــت نفسه .كلما
ابتعدنا مــن مجال اللوحة ت ــزداد شفافية،
وكلما اقتربنا منها تغيم ألوانها وظاللها
ال ـفــات ـحــة .ل ــذل ــك ي ـت ـعـ ّـن ال ـن ـظــر م ــن مـســافــة
حــات،
تـسـمــح ب ــرؤي ــة مـثــالـيــة .طـبـيـعــة ال ـلــو ّ
ب ـش ـكــل ع ـ ــام ،مــائ ـلــة إلـ ــى ال ـع ـت ـمــة ال ـشــفــافــة
ّ
ال ـخ ـجــولــة .ثـمــة كـثــافــة م ــوزع ــة بــالـتـســاوي
ّ
على الـظــل والـضــوء اللذين يتناوبان على
تــأث ـيــث ف ـضــاء ال ـل ــوح ــة :ال ي ـت ـنــازعــان على
سـيــادة الـفــراغ بـقــدر مــا يـتـجــاوران معًا في
تــآلــف كــامــل .األل ــوان تـبــدو صــامـتــة ،خافتة
ومشروخة .وحتى عندما تكون ّ
قوية بشكل
ّ
ّ
استثنائي ،تظل ُّمعاملها غائمة أو مغلفة
بهالة .يمكننا تعقب التفاصيل التشكيلية
الـصــاخـبــة الـتــي تــولــد فــي حــاضــر الـلــوحــة؛
ي ـم ـك ـن ـنــا ت ـت ـ ّـب ــع مـ ـس ــار ط ـب ـق ــات ال ـص ـبــاغــة
ّ
السميكة التي تشكل البنية الداخلية لها
ْ
ك ـص ـفــائــح تـكـتــونـيــة زاحـ ـف َــة ،ل ـك ــن ســرعــان
ّ
ُ
مــا تلتهم ال ـعــن املـشـهــديــة كــلـهــا ،ماسحة
ّ
هــذه الجيولوجية الـلــونـيــة ،ألنـهــا تتعرف
فــي خــرائـطـ ّـيـتـهــا إل ــى الـلــوحــة ـ ـ الـكـتـلــة ،في
الــوقــت ال ــذي تتعرف فيه أيـضــا إلــى قانون
جاذبيتها اآلسرة.
بــإم ـعــان ال ـن ـظــر ف ــي طــري ـقــة ت ــوزي ــع األلـ ــوان
ّ
على اللوحة ،يتضح أن تناغمًا آخــر يسود
ّ
فضاءها ،ليس سكونيًا ،بل حركي ومتغير
ـرار؛ ي ـع ـطــي ان ـط ـبــاعــا م ــراوغ ــا بــأن
ب ــاس ـت ـم ـ
َ ْ َ
الـلــوحــة تــنــتـ ِـجــز فــي الـحــاضــر اآلن ــي ،وليس
ـض سـلـفــا .سيمفونية األل ــوان
فــي زم ــن مـ َنـقـ ٍ
واألشـ ـك ــال ت ـع ــزف فـصــولـهــا األربـ ـع ــة دفـعــة
واح ــدة فــي الـهــواء الطلق ،وال يوجد مؤشر
زمني على انتهائها .هــذا التناغم الحركي
ل ـيــس نـتـيـجــة اخ ـت ـي ــار ألـ ـ ــوان م ـت ـقــاربــة من
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األس ـ ـ ـ ـ ــود واألبـ ـ ـي ـ ــض وال ـ ـب ـ ـنـ ــي وال ـ ــرم ـ ــادي
ـاء نــادر،
واألص ـفــر وال ـ ــوردي ...بــل نتيجة لـقـ ٍ
ت ــدي ــره ف ـق ــط ال ـي ــد امل ـح ـت ــرف ــة ال ـت ــي تـسـحــب
طبقات سميكة
بمكشطتها ،على القماش،
ٍ
م ــن ال ـص ـبــاغــة ،ت ـت ـحـ ّـول ِّف ــي ب ـعــض األمــاكــن
إل ــى عـجـيـنــة نــات ـئــة ،تـحــفــز عـلــى ال ـل ـمــس .ال
سـكــونـيــة امل ـش ـهـ ّ
ـديــة بـخـطـ ّـوطـهــا الـعـمــوديــة
ألوان مفاجئة،
واألفقية توحي أننا إزاء زخةِ
ٍ
تـنـهـمــر ف ــي الـ ـف ــراغ ،مـصـحــوبــة بــزوب ـعــة من
الـظــال واألض ــواء الكثيفة .ورغ ــم أن األلــون
ت ـب ــدو ذائـ ـب ــة وم ـم ـت ــزج ــة ،إال أن ـه ــا تحتفظ
ّ
بخاص ّياتها بحيث يسهل تمييز األبيض
في األسود أو البني في الرمادي أو الوردي.
طفولته:
يسرد فؤاد بالمني هذه الحكاية من
ّ
في عمر الثانية عشرةّ ،
أعد الطفل متحفًا فنيًا
ً
مـتـخـ ّـيــا ،كـمــدونــة صغيرة للذائقة الفردية
والخيارات املينيمالية العفوية ،عبر تجميع
ق ـصــاصــات ال ـل ــوح ــات ال ـعــامل ـيــة ال ـت ــي تـ ّ
ـزيــن
قاموس «الروس» املوسوعي .بهذا اإلجــراء
َ
العاشق «فعل التقطيع والتجميع» ،يتموقع
ِ
ال ـط ـف ــل ،م ــن دون وعـ ــي م ـس ـبــق ،ف ــي تـمــاس
مـبــاشــر ،حميمي ومـسـتـمــر ،مــع حــركــة الفن

معجم جمالي
ّ
متقشف يجنح تدريجيًا
إلى البساطة والتجريد
التزام روحاني
فعل
رس َ
ّ
م ْ
ومادي يحاول ْ
العبور في األشياء

في العالم منذ أقدم العصور .طبقًا ملا يقوله
أندريه مالرو في شهادته حول بيكاسو« :ال
ّ
يتعلق األم ــر بمتحف االن ـت ـقــاءات الـفــرديــة،
ب ــل بـمـتـحــف األعـ ـم ــال ال ـت ــي ت ـخ ـتــارنــا أكـثــر
َّ
ّ
املتخيل الــذي ال
مما نختارها .ذلك املتحف
ّ
يمكن أن ُي َ
التحول
وجد إال في ذاكرتنا ()...
هــو روح املـتـحــف املـتـخـ َّـيــل» .املـســار الزمني

املقترح للمعرض ،بأقسامه الستة ،يسمح
بـتـتـ ّـبــع حــركـيــة ه ــذا «ال ـت ـحـ َُّـول» الـفـنــي الــذي
طبع تجربة الفنان ،منذ عرض ّ
ألول ّ
مرة عام
 ،1972وهــو ال يتجاوز الثانية والعشرين،
ً
في رواق «الديكوفرت» بالرباط ،أعماال فنية
تجريدية« ،بتأثير من مشهديات نيكوال دو
سـتــايــل» ،م ــرورًا بــاملــرحـلــة الـبــاريـسـيــة التي
ّ
«أسست ملشروعه الفني» في الثمانينيات،
ّ
ح ــت ــى م ــرح ـل ــة ال ـن ـض ــج ف ــي ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات،
ً
وانتهاء بمرحلة التكريس منذ بداية األلفية
ّ
الـثــانـيــة حـتــى يــومـنــا ه ــذا .امل ـتــأمــل فــي هــذا
املسار الفني يستكشف إصــرار الفنان على
َّ
متخيل
تحويل الصباغة الفنية إلــى فضاء
ـاء ذه ـنــي م ـج ـ ّـرد يحتفي
عـلــى الـ ـ ــدوام ،ف ـض ـ ٍ
ب ــال ـل ــون وال ـ ـضـ ــوء ،ي ـس ــائ ــل ال ــزم ــن وح ــرك ــة
ّ
الفن التي تبرره ،بما فيها الصباغة الفنية
ذاتـ ـه ــا .ه ـك ــذا ،سـيـعـيــد فـ ــؤاد بــامــن إن ـتــاج
وتــدويــر املينيمالية التي مارسها مــن دون
وعـ ــي م ـنــه ف ــي مـتـحـفــه ال ـص ـغ ـيــر امل ـت ـخـ َّـيــل،
منفتحًا على ثقافته األكــاديـمـيــة الــواسـعــة،
مــن خــال استقرائها ومساءلتها ،وفحص
مـ ـ ــدى اس ـت ـج ــاب ـت ـه ــا ،م ــواء مـ ـتـ ـه ــا لـ ـش ــروط

احتالل لغوي وثقافي على أرض فلسطين

سرقة األسماء من أصحابها
الـتـجــربــة الــداخـلـيــة فــي عــاقـتـهــا مــع العالم
ال ـخــارجــي ،بـعـيـدًا عــن أي نــرجـسـيــة ل ـلــذات،
أو أي نــوسـتــالـجـيــا مـسـتـغـ ِـرقــة ّع ــاج ــزة ،من
أجــل إنـشــاء معجم جمالي متقشف ،يجنح
تــدري ـجــا إل ــى ال ـب ـســاطــة وال ـت ـجــريــد ملـقــاربــة
املكان/األصل.
ّ
رحلة الفن ،كما نلحظ في أعمال فؤاد بالمني،
ليست «بحثًا عــن الــزمــن املـفـقــود» ،بـقــدر ما
ٌ
هي بحث عن املكان .هذا املكان ليس مفقودًا،
على العكس تمامًا :إنه هنا ،طاغي الحضور،
ٌ
فائض على الهامش .لكنه ليس متاحًا سلفًا
للرؤية بالسهولة املوهومة التي نعتقدها.
وإصــرار الفنان على العودة إلى هذا الشيء
املــرئـ ّـي بــاسـتـمــرار فــي أعـمــالــه الفنية ،يضع
ح ـتــى إدراك ـ ـنـ ــا ال ـب ـص ــري ل ــأش ـي ــاء مــوضــع
ت ُـس ــاؤل .كــذلــك ال يـ ٌجــب أن نـنـســى أن املـكــان
َ
َ
املراكم ،هنا ،مراك َمة جدلية للزمن أيضًا ،ما
يجعل مهمة تأدية هذه الجدلية الزمكانية
شائكة للغاية .ألم يقل ابن عربي إن «الزمان
ٌ
مـ ـك ــان س ــائ ــل ّواملـ ـك ــان زم ـ ــان م ـت ـج ـ ّـم ــد»؟ ما
الـ ــذي نـ ــراه ح ــقــا ع ـنــدمــا نـنـظــر إل ــى ال ـج ــدار
املاثل أمامنا ،عائمًا في هالة الشمس؟ وهل
تستطيع عبور هذا املجرى البصري ّ
مرتني
بالرؤية نفسها؟ أال تمتزج الرؤية في أغلب
األوقات بالرؤيا؟ بالنسبة إلى الفنان ،يطرح
األمر كثيرًا من األسئلة النظرية واملراجعات
ٌ
العملية ،فالرسم أو الصباغة الفنية «نشاط
ذهني» (دافنشي).
ّ
يولد الفنان في وقــت مبكر أو متأخر ،عند
فقدان صــورة ماّ .
ثمة دائمًا صورة مفقودة،
ٍ ً
ً
عــاجــا أو آجـ ــا ،وتـسـعــى امل ـمــارســة الفنية
ل ـيــس إل ــى اس ـت ـعــادت ـهــا ،ل ـكــن إل ــى إنـتــاجـهــا
من جديد .وقد يمضي الفنان عمرًا بأكمله،
بحيث يمكن اعتبار مجمل األعمال املنجزة
ّ
مجرد تمرينات لإلحاطة بتفاصيل الصورة
املفقودة التي ًتزداد مع مرور الوقت شفافية
ونقاوة ،موغلة في صمتها وكتمانها .بشكل
أو آخـ ــر ،يـشـبــه ق ــدر ال ـف ـنــان رج ــل الـحـكــايــة
الـصـيـنـيــة ال ـقــدي ـمــة ،ال ــذي فـقــد ّأم ــه ف ــي سن
صغيرة ،وعــاش طــوال حياته يبحث عنها،
وعندما أسعفه الحظ بلقائها لم يستطع أن
يخبرها أنه ولدها ،ألنه كان يعاني من عجز
فــي النطقَ .
ومــن ي ــدري ،ربما كــان صحيحًا
ّ
ُم ـعــافــى ،إال أن صــدمــة الـلـقــاء عـقـلــت لسانه
َّ
مالحقًا للصورة ،وحدها،
بالكامل حتى ظل
ِ
دون أصلها.
عــاش فــؤاد بالمني طفولته في مدينة فاس
ال ـع ـت ـي ـقــة .يـمـكـنـ ّنــا ت ـخـ ُّـيــل ال ـط ـفــل الـصـغـيــر
ّ
ي ـت ـجـ ّـول فــي األزق ـ ــة الـضـ ّـيـقــة ال ـتــي ال تتسع
ألكـ ـث ــر مـ ــن عـ ــابـ ــر ،مـ ــراوحـ ــا فـ ــي م ـتــاهــات ـهــا
ودهــالـيــزهــا ،غـيــر متضايق ربـمــا مــن فسح
ال ـطــريــق لـعــابــر مـثـلــه فــي االت ـج ــاه املـعــاكــس
بــن وقــت وآخ ــر ،أو إلـصــاق ظهره بالحائط
ّ
املحملة بصناديق الكوكا
كــي تـمـ ّـر الـبـغــال
ّ
وقتئذ
الطفل
ر
يحي
كان
شيء
كوال .لكن أكثر
ٍ
هــو تعاقب حركة الـظــال واألض ــواء بغرابة
ُم ْربكة ،في هذه األمكنة الساحرة ّالتي تفوح
منها رائحة الخشب والجير املتقشر.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

سيرة وأقدار نسائية تلمع كالنجوم

فادية الفقير

َحاولت الصهيونية،
محو التاريخ
وال تزالْ ،
الفلسطيني بتغيير
أسماء مدن وقرى
وفبركة تاريخ غير
موجود .استعمار ٌ
يتناوله كتاب نور
مصالحة األخير
عاطف الشاعر

فــي كـتــابــه «فـلـسـطــن :أرب ـعــة آالف عــام
مــن ال ـتــاريــخ» (مــركــز درا ّسـ ــات الــوحــدة
ُ
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ،)2020 ،ي ـ ـ ـ ـ ـ ــؤرخ الـ ـب ــاح ــث
السم
الفلسطيني نور مصالحة ()1957
ٍ
ـذور ضــاربــة فــي ال ـتــاريــخ،
قــديــم ذي جـ ـ ٍ
مـ ـ ـ ـ َّـرت قـ ــربـ ــه إمـ ـ ـب ـ ــراط ـ ــوري ـ ــات ك ـث ـي ــرة،
كــالــرومــانـيــة والـبـيــزنـطـيــة واإلســامـيــة
والعثمانية والبريطانية .الصهيونية
ق ــام ــت وال ت ـ ــزال ب ـح ـمــات ب ـش ـعــة ضـ َّـد
ّ
االسـ ـ ــم وضـ ـ ـ َّـد ع ــروب ــة ال ـب ـل ــد وس ــك ــان ــه
األصـلـيــن وتــاريـخـهــمّ ،ففبركت أسماء
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى م ــا ت ــزع ـ ُـم أنـ ـ ــه «ت ــورات ـ ّـي ــة»
ّ
الـبــاد ،وحــاولــت إلـغــاء كــل مــا لــه عالقة
ّ
بهذه البالد التي َّ
مر عليها حكام وأمم
وإمبراطوريات ،قديمًا وحديثًا ،وبقيت
ّ
رغم كل ذلك :فلسطني.
حاولت الصهيونية وال تزال ـ بمساعدة

دول غــربـ ّـيــة إمـبــريــالـيــة ـ ـ مـحــو الـتــاريــخ
الفلسطيني بتغيير أسماء املدن والقرى
ّ َ
تؤصل لنفسها تاريخًا
آثار لكي
وفبركةِ ٍ
ّ
غـيــر م ــوج ــود .االسـتـعـمــار الــل ـغــوي هو
إحدى األدوات الرئيسية في االستعمار
الحقيقي عـلــى األرض ،بحيث يـتـ ّـم من
خالله َتأطير وتوطني وعي ّ
مزيف يقوم
ٍ
ّ
جديدة
ومسمي ّات ودالالت
على أسماء
ُ
ال عــاقــة لـهــا بــال ـحــق وأص ـحــابــه .زيــف
صـهـيــونـيــة وادع ــاءاتـ ـه ــا في
ال ـحــركــة الـ َّ
ً
فلسطني مـفــنـ ٌـد تفنيدًا شــامــا فــي هــذا
ُ
الـكـتــاب ،املـهـ ّـم بـمـحـتــواه ،حـيــث يوضح
َّ
نـ ــور م ـصــال ـحــة ك ـي ــف أن الـصـهـيــونـيــة
فبركت وغـ ّـيــرت بشكل واس ـ ٍـع وممنهج
حتى أسماء قادتها ّ
ورواده ــا في كثير
من املجاالت.
ُ
ه ـكــذا ،اســتـبــدلــت أس ـمــاؤهــم األوروب ـ ّـي ــة
ّ
ب ــأخ ــرى ع ـب ــري ــة ذات ط ــاب ــع صـهـيــونــي
ً
حديث .فلنأخذ ،مثال ،بعضًا من رؤساء
ال ــوزراء اإلسرائيليني السابقني :أرئيل
شـ ــارون ُولـ ــد بــاســم أرئ ـي ــل شــايـنــرمــان،
وميناحيم بيغن ُولــد باسم مايكسالو
بـ ـيـ ـغ ــون ،وإس ـ ـحـ ــاق رابـ ـ ــن ُولـ ـ ــد بــاســم
نحميا روبيتزوف ،إلخ .هذا بينما قضت
ال ـص ـه ـيــون ـيــة ع ـلــى ك ـث ـيـ ٍـر م ــن األس ـم ــاء
ً
الفلسطينية َو َح َّرفتها إلعطائها نبرة
ّ
عبرية بعيدة أو منتحلة عن
أو دالالت
أصـ ــل وأص ــال ــة األسـ ـم ــاء الـفـلـسـطـيـنـيــة
والعربية املتناسقة مع التاريخ الطويل
والقديم وطبيعة فلسطني.
وال ُيخفي الكثير من القادة الصهاينة
أنـهــم مفبركون بتاريخهم وأسمائهم
وع ــادات ـه ــم ال ـج ــدي ــدة م ـ َّـمــا س ــرق ــوه من

االستعمار اللّغوي
أداة رئيسية من أدوات
الفعلي
االستعمار
ّ
فلسطني ّ
وحولوه إلى ُم ّ
لكية صهيونية،
ّ
ً
زاع ـمــن أن لـهــا أصـ ــوال تــاريـخـيــة .فها
هـ ــو م ــوش ـي ــه ُ ديـ ـ ـ ــان« ،وزيـ ـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع»
ّ
ســاب ـقــا ،ي ـصــف ب ـكــل فـجــاجــة لجمهور
صهيوني في إحــدى املستوطنات عام
َّ
 1969ك ـيــف أن «قـ ــرى ي ـه ــودي ــة أخ ــذت
َ
م ـكــان ق ــرى عــرب ـيــة» ،مـضـيـفــا« :أن ــت ــم ال
ت ـع ــرف ــون أسـ ـم ــاء هـ ــذه الـ ـق ــرى ،وأن ـ ــا ال
ّ
ألــومـكــم عـلــى ذلــك ألن كـتــب الجغرافيا
َّ
لــم تعد مــوجــودة .ليس فقط أن الكتب
ّ
غ ـيــر م ــوج ــودة ،ول ـك ــن ال ـق ــرى الـعــربـيــة
ل ــم ت ـع ــد ه ـن ــاك أيـ ـض ــا .ن ــاه ــال أخ ــذت
مـ ـك ــان مـ ـعـ ـل ــول ،وم ـس ـت ــوط ـن ــة غ ـي ـفــات
محل جيبتا ،ومستوطنة ساريد محل
حنفية ،وكفار يوهشا محل تل شامان.
ٌ
ال يوجد مكان واحد في هذه البالد لم
ّ
يكن فيه سكان عرب».
ّ
مستمر
االستعمار الثقافي الصهيوني
اآلن فــي ال ـقــدس وف ــي أن ـحــاء كـثـيــرة في
َّ
الـضـفــة ال ـغــرب ـيــة ،وك ـ ــأن الفلسطينيني
دخ ـ ـ ـ ــاء عـ ـل ــى ب ـ ــاده ـ ــم ب ـي ـن ـم ــا ه ـ ــم لــم
َّ
يـعــرفــوا ِّ
ـاد غـيــرهــا .وامل ــؤس ــف أن
أي ب ـ ٍ
ّ
مـ ّ
ـؤس ـســات إع ــام عــاملــيــة مـثــل «ب ــي بي
ّ
سي» وغيرها تــردد روايــات صهيونية
وأسـمــاء مفبركة تمامًا ،بطريقةٍ تثبت

تحالفًا أيديولوجيًا ولغويًا في الغرب
مــع االح ـتــال .إذ ال نـجـ ُـد الفلسطينيني
في برامج وثائقية وتثقيفية إال كزوائد
وإض ـ ـ ــاف ـ ـ ــات م ــزعـ ـج ــة عـ ـل ــى الـ ـه ــام ــش،
وه ــم ف ــي ب ــاده ــم وع ـلــى أرض بــادهــم
م ـنــذ آالف ال ـس ـن ــن ،بـيـنـمــا الـصـهــايـنــة
الـجــدد الفاشيون ،أمـثــال سموتيرتش،
أوك ــران ــي األصـ ــل ،ونـتـنـيــاهــو ،بــولـنــدي
ّ
األص ــل ،يصولون ويـعــربــدون وتدللهم
ش ـخ ـص ـي ــات ي ـم ـي ـن ـيــة وأخ ـ ـ ــرى ثـقــافـيــة
ّ
غــربـيــة عـلــى حـســاب الـســكــان األصليني
الفلسطينيني العرب.
ُ
ّ
مـهــزلــة حــالــةِ الـعــالــم الـعــربــي ال ـيــوم أنــه
ُ َِّ
ُ
يسمح لنفسه أن يطبع ويـهــرول تجاه
ُ
ّ
ـاس فـبــركــوا ألنفسهم تــاريـخــا مزيفًا
أن ـ ٍ
أرض عربيةٍ أبًا عن جد .فاالحتالل
على
ٍ
الـ ـلـ ـغ ــوي ال ـ ـ ــذي ف ــرض ـت ــه ال ـص ـه ـيــون ـيـ ًـة
ُّ
ع ـل ــى الـ ـع ــرب والـ ـغـ ــرب ال ي ـق ــل ش ــراس ــة
ع ــن االحـ ـت ــال ع ـلــى األرض ،إذ يـهــدف
إل ـ ـ ــى ت ـغ ـي ـي ــر وع ـ ـ ــي األج ـ ـ ـيـ ـ ــال وي ـع ـ ّـم ــق
َّ
ف ــي وج ــدانـ ـه ــم فـ ـك ــرة أن ال ـص ـه ـيــون ـيــة
والقائمني عليها شــيء طبيعي ،بينما
ه ــي ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة ح ــرك ــة اسـتـيـطــانـيــة
واحتاللية ليست لها ّ
وحقوق
أي ّأسس
ّ
تــاريـخـيــة فــي فـلـسـطــن .و ٌم ــن هـنــا فــإنــه
ْ
َ
ينبطح بعض من العرب
من املدهش أن
أمــام مجموعة مارقة وســارقــة ألرضهم
وتراثهم وأسمائهم.
(كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
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فعاليات

لندن ـ العربي الجديد

ت ـش ـت ـبــك ال ــروائـ ـي ــة واألك ــاديـ ـمـ ـي ــة األردنـ ـي ــة
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة فـ ــاديـ ــة ال ـف ـق ـي ــر ( ،)1956فــي
أعمالها ،مع التاريخ االجتماعي في األردن
ّ
املتغيرات
خالل قرن مضى ،ساعية إلى قراءة
الكبرى التي ّ
مرت ببلدها ،واملنطقة العربية
ع ـم ــوم ــا ،ع ـب ــر ت ـف ـك ـيــك ال ـب ـن ــى االج ـت ـمــاع ـيــة
والنفسية وأثــرهــا فــي مـســار ّ شخصياتها
ّ
التي تعيش حياة مركبة ومكثفة.
وتــوجــز سـيــرتـهــا املـهـنـيــة واإلب ــداع ـي ــة على
مــوق ـع ـهــا اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ()fadiafaqir.com
بــأنـهــا ح ــازت درج ــة الــدك ـتــوراه فــي الكتابة
اإلب ــداعـ ـي ــة وال ـن ـق ــدي ــة م ــن «ج ــام ـع ــة إي ـســت
أنـجـلـيــا» الـبــريـطــانـيــة ،وأص ـ ــدرت ع ــن «دار
ب ـن ـغ ــوي ــن» روايـ ـتـ ـه ــا األولـ ـ ـ ــى« ،ن ـس ــان ـي ــت»،
عــام  ،1985كــذلــك كتبت ع ــددًا مــن القصص
القصيرة واملسرحيات ،وعملت ّ
مدرسة في
ّ
عدة جامعات ،منها «إكستر» و«أكسفورد»
ّ
و«درم» ،ح ـتــى عـ ــام  ،2004ح ـيــث ت ـفــرغــت
للكتابة.
ُت ّ
خصص الفقير بابًا لكتبها ،بدءًا من رواية
«شـّجــر الـصـفـصــاف ال يـبـكــي» ( ،)2014مع
ملخص حولها يشير إلــى بطلتها نجوى
ّ
الـتــي تبحث عــن والــدهــا بعد تخليه عنها
فــي الـثــالـثــة عـشــرة مــن عـمــرهــا ،وف ــي رحلة
تـنـتـقــل خــال ـهــا ب ــن األردن وال ـبــاك ـس ـتــان
وأف ـغــان ـس ـتــان وامل ـم ـل ـكــة امل ـت ـح ــدة ،وذاك ـ ــرة
ل ـش ـخ ـص ـيــات ع ـ ـ ّـدة ت ـع ــود إلـ ــى امل ـجــاهــديــن
األفغان في الثمانينيات وتنتهي بأحداث

أي ـ ـلـ ــول /س ـب ـت ـم ـبــر  .2001ت ـض ــع ال ـكــات ـبــة
ـوالت اقـتـبـسـتـهــا م ــن م ــراج ـع ــات نـقــديــة
مـ ـق ـ
ٍ
للعمل ،وباملثل ّ
تقدم رواية «اسمي سلمى»
( )2007ال ـت ــي ت ـت ـن ــاول رح ـل ــة بـطـلـتـهــا من
ّ
األردن إلــى اململكة املتحدة هربًا من ِعقاب
املجتمع على عالقة عاطفية أنجبت منها
ّ
ليتضمن الـســرد نقدًا
طفلة ُحــرمــت إيــاهــا،
ّ
معمقًا للمجتمعني األردن ــي والبريطاني،
ّ
وإضاءة على العديد من التحوالت الثقافية
فيهما.
هـ ـك ــذا ،ت ــواج ــه ّن ـس ــاؤه ــا أقـ ـ ـ ــدارًا م ــأس ــاوي ــة
ف ــي ص ـ ــراع م ـعــقــد ن ـحــو ت ـح ـ ّـرره ــن الـفـكــري
واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ح ـي ــث تـ ـع ــود ف ــي رواي ـت ـه ــا
«أعمدة امللح» ( )1996إلى أربعينيات القرن
امل ــاض ــي ف ــي مـسـتـشـفــى ل ــأم ــراض العقلية
ب ــإح ــدى املـ ـ ــدن األردنـ ـ ـي ـ ــة ،ل ـت ـت ـش ــارك ه ـنــاك
امـ ــرأتـ ــان ف ــي غ ــرف ــة واح ـ ـ ــدة ،ف ــي حـكــايـتـ ْـن
ت ـك ـش ـفــان ع ــن ال ـن ـظ ــام األبـ ـ ــوي ال ـ ــذي يحكم
مجتمعًا عربيًا ال يزال تحت قيد االستعمار.
ي ــرت ـب ــط املـ ــوقـ ــع بـ ـم ـ ّ
ـدون ــة «مـ ـيـ ـس ــان» ال ـتــي

يشتمل الموقع
على اقتباسات من
أعمال الكاتبة ومراجعات
نقدية لها
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ّ
أنشأتها الفقير ،موضحة أن اسمها يعني
بــال ـعــرب ـيــة الـ ـتـ ـح ـ ّـرر ،أو الـ ـ ًت ــذب ــذب ال ـظــاهــر
لــأجــرام السماوية ،خـ ّ
ـاصــة القمر الساطع،
ما يحيل إلى امرأة متوازنة ذات عقل رصني،
ُ
ـث أمل ــع نـجــم فــي كوكب
كــذلــك فــإنــه اس ــم ثــالـ ِ
ّ
الجوزاء ،ما يجعله مرئيًا للعني املجردة.
تحتوي ّ
املدونة على العديد من النصوص،
ُ
آخ ــره ــا ن ـش ــر رب ـي ــع ال ـع ــام امل ــاض ــي،2020 ،
ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان «ي ـ ــومـ ـ ـي ـ ــات ال ـ ـجـ ــائ ـ ـحـ ــة :ال ـح ـل ــو
وال ـحــامــض» ،كــذلــك نـشــرت قـبـلــه ،فــي شهر
نـ ـيـ ـس ــان /إب ـ ــري ـ ــل  ،2020نـ ـ ّـصـ ــا آخـ ـ ـ ــر ،فــي
املوضوع نفسه ،بعنوان «يوميات الجائحة:
باسل وياسمني» ،وفيه تكتب« :من الواضح
ّ
أن ـنــا تـعــلـمـنــا الـقـلـيــل جـ ـدًا م ـنــذ ع ــام ،1346
ً
عـنــدمــا اج ـتــاح امل ــوت األس ــود أجـ ــزاء كثيرة
مــن الـعــالــم .وعـلــى الــرغــم مــن جميع األوبـئــة
وال ـج ــائ ـح ــات ال ـت ــي ل ـح ـقــت ب ـن ــا :ال ـكــول ـيــرا،
والطاعون ،واإلنفلونزا اإلسبانية ،وفيروس
نقص املناعة املكتسبة (اإلي ــدز) ،واإليبوال،
والـســارس ،ما زلنا نعطي أولوية لتكديس
األسـ ـلـ ـح ــة وحـ ـم ــاي ــة أن ـف ـس ـن ــا ض ـ ــد أعـ ـ ــداء
م ـتــوه ـمــن ،وغــال ـبــا ع ـلــى ح ـس ــاب صـ ّـحـتـنــا
ّ
وصحة الكائنات األخرى».
يشتمل املوقع أيضًا على إضاءة على تجربة
امتدت ّ
الفقير األكاديمية التي ّ
لعدة عقود،
والـ ـج ــوائ ــز ال ـت ــي ح ـص ـلــت ع ـل ـي ـهــا ،وس ـيــرة
ذاتية ّ
مطولة تحتوي على جميع إصدارتها
اإلب ــداع ـي ــة ،وك ــذل ــك الـنـقــديــة والـبـحـثـيــة في
ّ
ّ
مـ ـج ــات م ـحــك ـمــة وكـ ـت ــب ،ومـ ــا ح ـ ّـررت ــه من
ّ
متنوعة.
دراسات في حقول

يقدم الباحث الفرنسي إيريك جوفروا ،يوم األحد المقبل 25 ،نيسان /إبريل الجاري،
ّ
يفسر
الحلقة الثالثة من سلسلة محاضراته خمس إضاءات حول الصوفية وفيها
ّ
مكونًا
التصوف
مفهوم الطريقة .وكانت حلقة يوم أمس تناولت كيف أصبح
ّ
ّ
تاريخيًا في الحضارة اإلسالمية بين القرنين العاشر والحادي عشر ميالدي.

تجديد التراث اإلسالمي في العصر الحديث عنوان محاضرة يلقيها اليوم حسين
سليمان ،رئيس قسم الدراسات األكاديمية بمركز المخطوطات في «مكتبة
اإلسكندرية» عبر موقعها  bibalex.comبداية من الحادية عشرة صباحًا .تأتي
هذه المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات حول التراث العربي والفلسفة اإلسالمية
تطور مفهوم التراث في الثقافة العربية منذ حملة نابليون على مصر.
وتتناول
ّ
يُفتتح يوم األحد المقبل 25 ،نيسان /إبريل ،ملتقى التشكيليات العراقيات الذي
ّ
ينظمه «غاليري لمسات» في القاهرة .تقوم فكرة التظاهرة على جمع أعمال
لتشكيليات عراقيات من أجيال مختلفة من الغاليرهات المحلية ومتاحف الفن
دم الملتقى في األردن وتونس.
المعاصر والبعثات الديبلوماسية ،وقد سبق أن ُق ّ

يقيم «المعهد الفرنسي» في تونس العاصمة ،بعد غد األربعاء ،عرضًا لفيلم
الرجل الذي باع ظهره للمخرجة التونسية كوثر بن هنية .يتناول العمل عدة
قضايا ،مثل الهجرة والعالقات بين الشمال والجنوب وممارسة الفن ،من خالل
ّ
يتمكن من
حكاية شاب سوري يقبل عرض استعمال جسده في عمل فني كي

الهجرة إلى أوروبا.

