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توطئة
ـكان آخــر .النــص ،كمــا التجربــة اليت حييك عنها،
كتبــت هــذا النــص منــذ مــا يقــرب مــن سـ ٍ
ـنة اليــوم .كنــا يف زمـ ٍـن آخــر ومـ ٍ
يتســاءالن عن املســتقبل .هل حنن يف ذلك املســتقبل؟ أم حنن يف الطريق إليه؟ حييك النص يف زمنه املكتوب عن الراحة
والتعب ،عن الشــعور بالوحدة واالســتحقاق والتضامن داخل الوســط املعارص للفن والثقافة .يتســاءل عن العناية الفردية
واجلمعيــة .أسـ ٌ
ـات وكوك ًبــا بأكملــه ،ومــا نــزال نــدور بــن رحاهــا ،ونســتطعم بعض اإلجابات .رمبا.
ـئلة ّ
ّ
حطــت علينــا فــرادى وجماعـ ٍ
مل ُينــر النــص يف ســنة كتابتــه ،أو باألحــرى مل أســعَ لنــره حينهــا ،انتظــرت ســن ًة ،أشــبه مبــا يبــدو عمـ ًـرا اآلن .ويبــدو يل أنــه أليــق
لســنتنا احلالية .هو ابن املســتقبل الذي يســأل عنه.
/ / /

تنويه
هــذا النــص ليــس بشــخيص .هــو نــص تأمــي واشــتبايك مبــي عــى تداخــات وقائــع شــخصية وجماعيــة مــع تفاعــات داخلية
«متواطئــون» األخــر مــن تنظيــم «مفــردات» يف دلفــي،
وخياليــة حدثــت يف حيــاة الكاتبــة حــى حلظــة العــودة مــن لقــاء
ِ
اليونــان ،األســبوع األول مــن حزيران/يونيــو .2019
/

/

/

مبتدأ
أمتمــت الرابعــة والثالثــن مــن عمــري ليلــة الســابع مــن حزيران/يونيــو يف ِدلفــي ،وســط مجموعـ ٍـة مــن املتواطئيــت*؛ عابثــات
وعابثــن يف الفــن ومســاقاته ومؤسســاته وأزماتــه وحلولــه وتقاطعاتــه مــع اللغــة والعمــارة والطبيعــة واألكل والزراعــة والرياضــة
والتهجــر واحلــروب وأنظمــة القهــر والســحر والتكهّ ــن.
حتمــا إن
تلقيــت الدعــوة حلضــور «متواطئــون  »2019قبلهــا بشــهرين مــن «مفــردات» ،ومل أف ّكــر قبــل أن أردّ أن أجــل ســآيت ً
ـوة ســابقة لضيــق الوقــت وغيــاب الفــزا .هــذه املرة
حصلــت عــى الفــزا يف الوقــت املناســب طبعً ــا .كنــت قــد اعتــذرت عــن دعـ ٍ
كرســت كل جهــدي لــي أحصــل ً
أول عــى فــزا يف الوقــت املحــدد ،وثان ًيــا عــى فــزا متنحــي بعــض الوقــت واحلريــة.
ّ
ً
تكاليفــا نفســية وماديــة كثرية
ـنوات مضــت كنــت أجــرب احلصــول عــى فــزا تطــول عــن مــدة الســفر القصــرة ألوفــر
لثــاث سـ ٍ
ّ
توســل وجتميــع رســائل كثــرة مــن
يف كل مــرة أتلقــى دعــوة الجتمــاع مــا دون جــدوى .لكنــي هــذه املــرة جنحــت أخـ ً
ـرا ،بعــد ّ
ـرا يف اســتحقاق فــزا متنحــي أكــر مــن
ـود كثــرة ،ومللمــة رزمــة مــن
األوراق البريوقراطيــة ،جنحــت أخـ ً
جهــات داعيــة ،ودفــع نقـ ٍ
ٍ
أســبوع أو أســبوعني فقط للســفر ،جنحت يف إثبات اســتحقايق للحركة بشــكل أســلس عن ُمجمل مجهودايت واحرتاقايت ما
ـاز جديد.
بــن العمــل والفــن ،جنحــت يف احلصــول عــى امتيـ ٍ
/

/

/

* متواطئيتً ،
وجنربه يف مرشوع «وييك اجلندر» خللق جمع شامل لكل الهويات
بدل من متواطئون ومتواطئات .أسلوب حنوي جديد ابتدعناه ّ
ً
جربوها عند جمع األمساء.
اجلندرية يف آن ،طيف بدل من الثنائيات .الياء من جمع املذكر السامل ،والتاء من جمع املؤنث الساملّ .
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وصول
ـخصا وشــخصة** ممــن يعيشــون م ّنــا جنــوب املتوســط وممــن اختــاروا أو ُأجــروا م ّنــا عــى العيــش
جئنــا ،قرابــة اخلمســن شـ ً
يف الشــمال منــه .مــن انتظــروا أســابيعَ ليحصلــوا عــى تأشــرات احلركــة ،ومــن «جنحــوا» بدخــول عــامل اإلقامــات واجلــوازات
املمــزة .وصلنــا عــى دفعــات حبســب مزاجــات رشكات الطــران وأحــوال الطقــس وأســعار التذاكــر .وصلنــا مرتــن .األوىل إىل
مطــار أثينــا .والثانيــة إىل دلفــي .إىل دلفــي أو دلفــوي القدميــة ،املاكثــة عــى منحــدر جبــل پرناســوس ،الصامتــة مصــت احلكمــة،
طيــات الكثــر
العارفــة مــا ُتك ّنــه للقادمــن مــن وهــم القداســة أو حقيقتهــا ،اجلامعــة بــن الغيــاب وبــن النبــوءة،
واملخبئــة يف ّ
ّ
مــن آثارهــا أمنيــات وأمنيــات للباحثــن عــن املشــورة وبعــض األمل.
يف البــاص مــن املطــار إىل وســط أثينــا إىل دلفــي عُ دنــا إىل أجــواء الرحــات املدرســية .صــدح صــوت نســايئ ينــادي األمســاء
جميعهــا .هــل ّ
كلنــا هنــاك؟ هــل نســينا أحــد؟ هــل غــاب أحــد؟ جنحنــا يف االختبــار ،شــغلنا كــرايس البــاص أغلبهــا ،وخلقنــا مــا
ٌ
ّ
ٌ
ٌ
يتشـ ّكل عــاد ًة يف الباصــات :أحاديــث جانبيــة بــن البعــض ،وغفــوات متقطعــة مــن البعــض ،وتنقــات عابــرة بــن كــريسّ
ـث وآخــر ،ومصـ ٌ
تنبــؤ لنــدرة الصمــت يف األيــام التاليــة.
ـدة هنــا وواحـ ٍـد هنــاك يف
ـت اســراتيجي لواحـ ٍ
وآخــر ،وحديـ ٍ
ّ ٍ
تو ّقف الباص عند نقطة ما .شــوارع املدينة الصغرية ال تتســع لضخامة اإلنتاج احلديث .وهبطنا .كان عىل األجســام أن
ً
حية تلهث من زحام
ـاما مكعب ًة بأحجام
تتحرك
وجتر معها أجسـ ً
وألوان مختلفة .أجســامٌ ّ
صعودا .أجســامٌ ّ
جتر نفســها ّ
حية ّ
ّ
ٍ
ٍ
قلــة احلركــة أو اســتحالتها أحيا ًنــا ،ومــن ّ
املــدن الــي تعيشــها ،مــن آثــار التدخــن يف الرئــات ،مــن الــوزن ،مــن ّ
قلــة النوم .جررنا
وغيظ وقهوة وأكالت وحركة.
وجداالت
ـات
ونغيه ومنلؤه
أنفســنا وحقائبنا إىل املكان الذي
سنتوســده ّ
ً
ّ
ٍ
ٍ
أفكارا وأصوا ًتا ونقاشـ ٍ
مشــينا صعـ ً
ـواء جديــد،
ـودا ،وأعيننــا تــرح ً
رغمــا ع ّنــا يف احلضــور الطاغــي للجبــال والفــراغ واأللــوان ،ورئاتنــا تتعـ ّـرف عــى هـ ٍ
ـاء ال نعهــده عــاد ًة ،أو ال تسـ ُ
ـمح لنــا حيواتنــا اليوميــة باستنشــاقه واالختمــار فيــه .اجلبــال تشــبه جبــال فلســطني الــي
عــى نقـ ٍ
ً
ً
كنــت أملحهــا يف الزيــارات النــادرة والقدميــة جــدا لقريــي «برقــة» قضــاء نابــس عندمــا كنــت قــادرة عــى الزيــارة ،وتشــبه جبــال
لبنــان الــي أزورهــا بنــدرة حــن أزور البــاد لفــرط االنشــغال باملدينــة املركــز والعمــل ،لكنهــا أكــر بكثــر ،وأهســل وصـ ً
ـول يل
ٍ
بكثــر ،وأخــر وأشــدّ رهبـ ًة كأنّ آلهــة املعابــد مل تغادرهــا ً
حقــاُ .أكـ ّـرر املزحــة املســتهلكة بيــي وبــن نفــي ولآلخريــن ً
أيضــا« :يــا
لــه مــن دليــل غريــب عــى غضــب هللا عــى الغــرب الضال!».
وصلنــا إىل ورطـ ٍـة جماعيــة .إىل التــو ّرط الــذي اخرتنــاه أو اســتجبنا لــه دون ســؤال .كل مــا عرفنــاه عــن الورطــة كان سـ ً
ـؤال
ً
ـاؤالت أخــرى حتــاول تفصيــل األحجيــة ،تســاؤالت
فضفاضــا وغــر محــدّ ٍد يف دعــوة «مفــردات»« :أيــن هــو املســتقبل؟» وتسـ
ٍ
كل م ّنــا
بــدت ّ
مطاطـ ًة للبعــض وغرائبيــة للبعــض عــن مفاهيــم مثــل الغيــاب واحلركــة والتواطــؤ والتنبــؤ .قبــل الوصــول اختــار ّ
ً
 جبــرأة املستســهل أو دهــاء االســراتيجي  -ســؤال ليجيــب عنــه أو ع ّنــا مــن خاللــه .لكــن أغلــب األجوبــة مل حتــر حــى حلظــةاللقــاء .ال ميكــن ألجوبــة أحجيـ ٍـة جماعيـ ٍـة أن حتــر كاملـ ٍـة قبــل اجتمــاع احلضــور ،ال ميكــن للتواطــؤ أن يكتمــل قبــل اســراق
وحتســس تضار يــس الورطــة وجهً ــا لوجــه.
النظــرات وإدراك الفجــوات ومســاع األحاديــث
ّ
/

/

/

خــر املبتدأ
اعتباطــا .مــن ناحيــة ،ميثــل هــذا العيــد تســاوي ســنوات الطفولــة مــع النضــج
مل أذكــر عيــد ميــادي الرابــع والثالثــن يف البــدء
ً
متامــا  -أي منــذ  17ســنة  -غــادرت بيــت أمــي يف غـ ّزة طفلـ ًة وحيــد ًة ّ
مدللـ ًة وذهبــت إىل القاهــرة طالبـ ًة
يل ،ففــي املنتصــف ً

كل التجــارب واملــدن الــي ســكنتها ً
الحقــا ألصبــح مــا عليــه اليــوم
االســتقالل والنضــج واملعرفــة .مل أعــد إىل البيــت أبـ ًـدا ،وك ّثفــت ّ
من امرأة.
أمســي فيــه نفــي دون تــردّ د :كاتبــة وف ّنانــة .طيلــة
أمــا الناحيــة األكــر عالقــة هبــذه الرحلــة ،أن كان هــذا العــام األول الــذي ّ
ّ
الســنوات الســبعة عــر املاضيــة كنــت أشــياء كثــرة ،كنــت الطالبــة وكنــت املوظفــة ،كنــت أكتــب وكنــت أم ّثــل وكنــت أغين
** شخصة نعم ،مل ال؟
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ـرا
ـات متفرقـ ٍـة وقصــرة ،وكنــت الناشــطة النســو ّية ،واملرتجمــة واملحـ ّـررة
ـرا كثـ ً
واملنســقة ،لكنــي انتظــرت كثـ ً
ّ
مضــن مرشوعـ ٍ
وأمســي نفــي الكاتبــة أو الفنانــة ،انتظــرت  17ســنة مــن النضــج واالســتقالل والعمــل املك ّثــف وورش العمــل
قبــل أن أجتـ ّـرأ ّ
والكتابــات واملحــاوالت ألنتــج عمــي األدايئ الفــردي األول وأمســح لنفــي بعــده بدخــول «عــامل الفــن» ،وأرتــاح ألن يــراين
ويســميين اآلخــرون بذلــك ً
أيضا.
لــذا ،حــن تل ّقيــت دعــوة مفــردات حلضــور لقــاء «متواطئــون  »2019مل أف ّكــر مرتــن مــع أنــي مل أفهــم جيـ ًـدا طبيعــة اللقــاء.
ـتحق التواجــد فيهــا .قـ ّـررت أن أؤمــن بفرصــة احلضــور ولقــاء
ـاحة أنكرهتــا طويـ ًـا وأسـ ّ
فرصــي قــد حانــت أخـ ً
ـرا الستكشــاف مسـ ٍ
أشــخاص جــدد حياولــن وحياولــون التعبــر بطرقهــم اخلاصة.
/

/

/

«مــا الــذي أفعلــه أنــا هنــا؟» :يف الغيــاب واحلضور
البقيــة
يف الطريــق مــن املطــار إىل ِدلفــي ،كنــت أعتقــد بأنــي الوحيــدة الــي تشــعر حبداثــة االســتحقاق هــذه وغرابتهــا ،تبــدو
ّ
ـرة أعــى يف عــامل الفــن ومؤسســاته .كيــف ُدعيــت هنــا؟ كيــف عرفــوين؟ هــل أنــا هنــا لنشــاطي النســوي كمــا هــي العــادة
ذات خـ ٍ
يف الدعــوات الــي أتلقاهــا يف الســنوات األخــرة؟ أم أنــي هنــا ألنــي كاتبــة وفنانــة؟ أم االثنــن معً ــا؟
ويف اليــوم األول كان الغيــاب الشــهريّ للقمــر ،أو فــرة انتظــار قمــر جديــد ،وكان ســؤال الغياب/احلضــور .مــن ومــا الــذي
ٍ
ـاء جماعــي أو يف اللحظــة الراهنــة مــن ممارســتنا وحياتنــا؟ مــا الــذي نريــد أن نغــره؟ ومــن
نريــده أن يكــون حـ ً
ـارضا يف هكــذا لقـ ٍ
لتأخّ
ومــا الــذي نريــده أن خيتفــي؟ ومــا التفاصيــل الــي نريدهــا أن تعــود مــن الغيــاب؟ (كان أحدنــا غائ ًبــا بالفعــل ــر الفــزا.
ســيحرض يف اليــوم التــايل .كان هنــاك غائبــون آخــرون ممــن مل حيصلــوا عــى فــزا أو ممــن اعتــذروا النشــغاالت واختناقــات.
أف ّكــر اآلنِ ،ل ملْ نتحــدث عــن هــؤالء الغائبــن؟)
ـاب يُع ّكــر صفــو األفــكار وحمــاس االنطالقــات ،لكنــه نفســه
كان علينــا البــدء مــن الغيــاب ،املنــيّ عــاد ًة يف حلظــات البــدء .الغيـ ُ
مــا مينــح املعــى ملمارســاتنا الفنيــة وتفاعالهتــا االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية .الغيــاب هــو مــا مينحنــا املســاحة للغضــب،
ولالمشــزاز ،وللحــداد ،وللتجريــب ،وللخلــق ،وللخيــال ،وللتنظيــم.
أول ما قفز من التســاؤل حول الغياب ،كان ســؤال االســتحقاق .مل أكن وحدي إذن .كان هناك آخرون مل يفهموا ســبب
ُّ
اخنراطــا رمبــا أو أكــر إنتا ًجــا أو أعظــم ثقـ ًة
وجودهــم يف اللقــاء أو يشــعروا باســتحقاقهم للتواجــد ،مقابــل آخريــن غائبــن أقــدم
ً
ّ
ً
ـوت مندفــع« :مــا الــذي أفعلــه أنــا هنــا؟» .كانــت ،مثــي،
أو أشــد عالنيـة يف مــا يتعلــق بتفاعالهتــن الفنيــة .رصخــت «ح» بصـ ٍ
ً
متوجسـ ًة خبصــوص حضورهــا خبصــوص املغــزى مــن اللقــاء أصــا ،لكنهــا حــرت بالفعــل؛ «أر يــد أن أمنــح هــذا اللقــاء فرصــة
ّ
وســط كل هذا الشــك».
أحــد األســئلة املطروحــة كان عــن مــا الــذي نر يــد أن نغـ ّـره؟ ومــع تعــدّ د أصــوات الشـ ّ
ـك خــال اليــوم ،ف ّكــرت أننــا نريــد املزيــد
مــن الثقــة .تواز ًنــا أفضــل بــن صــوت الشـ ّ
ـك الــروري وبــن صــوت الثقــة مبــا نعيشــه ونفعلــه ونقدّ مــه للعــامل .يف احلقيقــة،
حنــن ،غــر املتأكــدات مــن اســتحقاقنا أو اســتحقاق البعــض للتواجــد داخــل التجربــة ،حنــن حباجـ ٍـة للتعامــل برفــق أكــر مــع
ٍ
أنفســنا .حنــن مــن حنــاول أن نصنــع بعــض التغيــر وبعــض الفــن ،أن نبحــث يف األرشــيفات وأن نشــتبك مــع الصــور الغائبــة
واألصــوات املرتبكــة ،أن ُنذيــب الشــخيص بالعــام ،أن نفــرد تفاصيــل فضولنــا وأمراضنــا وجتاربنــا وتســاؤالتنا وهفواتنــا عــى
ـتحق لقــا ًء
طاولـ ٍـة يف معــرض أو يف رش يــط فيديــو يــدور عــى نفســه دون توقــف .مل ُنســائِل أح ّقيتنــا يف اللقــاء والتواطــؤ؟ أال نسـ ّ
ٍ
آم ًنــا؟ خلــو ًة مــا؟ فرصـ ًة للتأمــل وللتعــايف اجلماعــي؟ فرصـ ًة مختلفــة للتخريــب وللخلــق وللنمــو؟ مل جيــب أن نغيــب ليحــر
أخريــات وآخرون؟
قــد يكــون الســؤال الــذي جيــب أن نطرحــه هــو كيــف نضـ ّـم املزيــد مــن املــردّ دات واملرتدّ ديــن إلينــا؟ كيــف ّ
ننظــم الفــرص بيننا
ـدد ُممكــن م ّنــا؟ كيــف ننخــرط يف جتربـ ٍـة تتنــوع فيهــا املمارســات وســنوات اخلــرة
وكيــف نوزّعهــا ليســتحقها ويغتنمهــا أكــر عـ ٍ
ٍ
ـعر
واإلنتاجــات والــرؤى والتحديــات العمليــة والطبائــع الشــخصية والثغــرات النفســية واالحتياجــات العاطفيــة؟ كيــف ال نشـ ُ
ّ
ـكل هــويس؟
بالذنــب أو بقلــة االســتحقاق إن مل ننتــج بشـ ٍ

**٤

ـارضا هــو حنــن وأســئلتنا وحريتنــا وقدراتنــا وهشاشــتنا ّ
كلهــا ،والــذي عليــه أن خيتفــي هــو الشــعور بالذنــب
مــا عليــه أن يكــون حـ ً
رغمــا وحياســبنا عــى كل نفــس نتنفســه وكـ ّـم اإلنتــاج
والهــوس باإلنتــاج ،هــو الصــوت الرأمســايل والبطريــريك املتغلغــل فينــا ً
ٍ
ـرا مــن احلارض يــن يشــعرون بالقلــق وعــدم االســتحقاق ،وجيعــل ّ
قل ًة
الــذي نقــوم بــه مقابــل هــذه األنفــاس ،الــذي جيعــل كثـ ً
عمليـ ٍـة حتميــة.
ـات
ّ
أخــرى تشــعر باالمتعــاض ومضيعــة الوقــت ألن اللقــاء ال يتضمــن اتفاقـ ٍ
/

/

/

«الــيء الــذي كنــت أر يــده أن خيتفــي كان أنــا» :يف التغييــب واالســتحضار
كتبــت يف دفــري بنهايــة اليــوم األول :ال أعــرف إن كانــت الطبيعــة هــي مــا خييفــي ،أو إن كان غياهبــا املرتقــب .أخــاف مــن
الفقــد احلتمــي للهــواء النقي.
ـرا وأتن ّقــل بأعجوبــة
يف الشــهور الســابقة لهــذا اللقــاء كنــت أحــرق رويـ ًـدا رويـ ًـدا .مــن عــى الســطح كنــت أعمــل جبــد وأســافر كثـ ً
بــن العمــل عــى مرشوعــي النســوي والعمــل عــى مرشوعــي الفــي واملهــام األخــرى هنــا وهنــاك يف الرتجمــة والتحريــر
يومــا بعــد يــوم وأشــعر بالوحــدة أكــر فأكــر؛ االنشــغال الشــديد عزلين
والتنســيق وغريهــا .ومــن الداخــل كنــت أفــرغ مــن الطاقــة ً
تعرضــت خليبــات أمـ ٍـل متن ّوعــة مــا بــن العمــل النســوي الــذي أخنــرط فيــه واألصدقاء
عــن الكثــر ّ
ممــا حيــدث حــويل ،كمــا ّ
واحلــب والعائلــة والقاهــرة الــي أحــاول أن أعيــش فيهــا .كنــت أجلــس وحــدي عــى خشــبة املــرح ،منتشــي ًة حبــق للمــرة األوىل
يترسبــان خــارج حيــايت.
ـت طويـ ٍـل جـ ًـدا ،وكان اإلحســاس باالســتقرار والطمأنينــة يف نفــس الوقــت
ّ
منــذ وقـ ٍ
ّ
كل مــا أفعلــه ،ومســؤولييت عــن
ـئلة كثــرة
متعلقــة بتوز يــع الوقــت بــن ّ
االعــراف بــأن هنــاك فنانــة تســكنين وضعــي أمــام أسـ ٍ
ً
تــوارخي التقــدمي املختلفــة للمنــح اإلنتاجيــة واإلقامــات الفنيــة ،ومــا الــذي أر يــد أن أنتجــه أصــا بعــد اإلنتــاج األول ،ومــى أرفــض
ومــى أقبــل االخنــراط يف ورشــة مــا أو تعــاون مــا أو مهمــة مدفوعـ ٍـة مــا ،وكيــف وســط كل هــذا أحافــظ عــى طاقــي ومجتمعــي
وبيــي ونظامــي الغــذايئ وحــي ونومــي وقطــي؟ أو عــى األقــل ،كيــف أســاوم وعــى مــاذا بالضبط؟
وصلــت إىل لقــاء التواطــؤ منهكـ ًة وآملــة ،باحثـ ًة عــن أنفــاس جديــدة .ومل أكــن وحــدي ً
أيضــا .ك ّنــا ،كمــا حيواتنــا وممارســاتنا
ٍ
ً
والظــروف اإلنتاجيــة القاســية الــي يعيشــها أغلبنــا ،نــراوح مــا بــن الطاقــة والشــغف والتعــب والهشاشــة واحلــرة .ك ّنــا َمعرضــا
متعــدّ د املســاقات والســياقات مــن األفــكار املبتكــرة وســوءات الفهــم ،مــن خيبــات اآلمــال ومحــاوالت النجــاة ،ك ّنــا بعددنــا
الــذي قــارب اخلمســن دور ًة كاملـ ًة مــن حيــاة ،مــن مــروع مــا ،مــن حــرة البدايــات وفشــل وجنــاح املحــاوالت إىل ارتباك
ٍ
النهايــات ،واحلــداد مث التعــايف مث البــدء مــن جديــد.
ى
قالــت «د» الــي حتــاول التعــايف مــن االهنــاك واالحــراق بعــد قرارهــا باالبتعــاد عــن أحــد مشــاريع عمرهــا وأكرثهــم جنا ًحــا وأذ ً
ـت أدركــت أن الــيء الــذي كنــت أر يــده أن خيتفــي
ـيء مــا أن خيتفــي أو ينتهــي ،وبعــد وقـ ٍ
يف الوقــت ذاتــه« :كنــت أر يــد لـ ٍ
كان أنــا».
كانــت هــذه اجلملــة مبثابــة إجابــة رسيعــة ومبــارشة للحظــة الــي أعيشــها .أر يــد أن أرتــاح يف الظــل قليـ ًـا .أن أمــأ البــر الداخــي
بعــد اســتزنافات كثــرة .أن أغســل جلــدي مــن كل التوقعــات الــي علقــت بــه ،توقعــايت أنــا وتوقعــات مــن حــويل .أر يــد بعــض
االســتقاللية عــن مــا أفعلــه أو أم ّثلــه ،ألنــي قــد ُذبــت فيــه لدرجــة مل أعــد أعــرف امســي.
كل إجابـ ٍـة كهــذه تلـ ّـف علينــا جميعً ــا وهت ّزنــا مــن أكتافنــا ،مث تغـ ّـر شــيئًا مــا يف
مـ ّـر ًة أخــرى ،مل تكــن اإلجابــة يل وحــدي ،كانــت ّ
تأمـ ٍـل
أقوالنــا وأفكارنــا ،متنحنــا بعـ ًـدا جديـ ًـدا ملــا ظن ّنــا أننــا نيقنــه رمبــا .كنــت أراقــب املجموعــة وأراقــب نفــي فيهــا ،كنــا يف حلظــة ّ
جماعيــة يزيــد فيهــا الوعــي بذواتنــا وحوارضنــا وتشــاهباتنا وتشــابكاتنا وأقنعتنــا ،وكان الشــعور الطاغــي بالوحــدة ينقشــع رويـ ًـدا
رويـ ًـدا ويتــرب بـ ً
ـدل منــه قــدر ٌة عــى الشــعور مــع اآلخــر والتضامــن واالطمئنان.
ّ
تدحرجــت اإلجابــة ككــرة ثلــج عــى مــدار اليــوم .أحدنــا يريــد اســراح ًة مــن عدســة سياســات الهويــة الــي تص ّنفــه وتص ّنف
ٌ
الضيــق والغرائــي الــذي ُيــر فيه
ـراحة مــن الصنــدوق
إنتاجــه وتقـ ّـرر لــه ولنــا أماكــن تواجدنــا وعروضنــا ومصــادر دخلنــا؛ اسـ
ّ
الفن املسـ ّـمى بالفن العريب .أما «أ» ،فرتيد اســراح ًة من ديناميات العمل داخل ووســط املؤسســات الفنية الســائدة.

**٥

جعلتنــا نف ّكــر باختفــاء هــذه املؤسســات وكيــف نريــد أن نعيــد ترتيــب الرقعــة املرتوكــة لنــا ،ومــع اإلجابــات املتكاثــرة غــدت
وتعطشــنا للعنايــة.
واضحـ ًة بشــدة حاجتنــا
ّ
/

/

/

احلركــة هــي الشــعور :عــن التواطــؤ كوصفــة للعناية
جربــت وانشــغلت ككثــرات وكثري يــن مبمارســات العنايــة بالنفــس؛ االهتمــام بالتغذيــة الصحيــة،
خــال الســنوات األخــرةّ ،
اليوغــا ،التأمــل ،الزراعــة املزنليــة ،العــاج النفــي ،التخ ّفــف مــن األشــياء واملمتلــكات ،حتســن مواعيــد النــوم واالســتيقاظ،
تقليل ســاعات العمل ،وغريها .ال شـ ّ
ـك أن هذه املمارســات ســاعدتين عىل الصمود ،وعىل اكتشــاف املزيد عن نفيس وعن
اآلخريــن ،وعــى اكتســاب ثقـ ٍـة ســاعدتين عــى كــر قوالــب عــدّ ة عــى املســتوى الشــخيص والفــي والعمــي .إال أننــا ال نعيــش يف
عمــا ينهــار حولنــا ،وليســت كل األوقــات صاحلــة بالــرورة للعنايــة بالنفــس.
عمــا حيــدث حولنــاّ ،
عزلـ ٍـة ّ
مؤخـ ًـرا ،أدرك الكثــرون ،حتديـ ًـدا مــن املنخرطــات واملنخرطــن يف حــراكات نســوية وسياســية ،أن العنايــة بالنفــس وحدهــا
ال تكفــي ،وأن هــذا اخلطــاب إن تواجــد وحــده يعيــد تكريــس خطــاب الفردانيــة واملنافســة ،خطــاب األقــوى واألقــدر واألرسع
ً
ـي ً
حقــا بالعنايــة والصحــة النفســية ،وتكريســها كثقافــة وممارســة جمعيــة وليــس
واألكــر إنتا ًجــا ،بــدل مــن خطــاب جمعــيّ معـ ٍّ
فقــط كممارســة فرديــة اختيار يــة تنتهــي بــل وتنهــار باحــراق وتعــب الفــرد الواحــد.
وحــن نتســاءل عــن احلركــة والتواطــؤ ،حنــن قرابــة اخلمســن إنســان ًة وإنســان ،املنخرطــات يف عــوامل الفــن والثقافــة وتقاطعاهتــا
مــع املجتمعــات واحلــراكات ،واملشــتبكني يف عالقــات وجناحــات وهــزامئ وأزمــات وإدمانــات ،كيــف ال ينهــض ســؤال العنايــة
مــن حتــت الــركام؟ ومعــه أســئلة متعلقــة باملؤسســات واألطــر الــي نعمــل ونعيــش فيهــا؛ كيــف نــدرك تطبيعنــا مــع الصدمــات
ـاحات للتعامــل مــع
واإلســاءات واألذى؟ كيــف نعــرف األرضيــات املشــركة مــن حتديــات وطموحــات وآالم؟ كيــف خنلــق مسـ ٍ
ً
فهمــا
ـات أكــر أفقيــة
ـ
م
أشــكال التعــب اجلديــدة؟ كيــف ُنوجــد ً
مختلفــا القتصاديــات الثقافــة والعمــل فيهــا؟ كيــف ُنوجــد تنظي ٍ
ـز وانفتاح؟
ـور وتركـ ٍ
وتشــاركية؟ كيــف نقبــل االختالفــات؟ وكيــف منــارس اإلنصــات ،مبــا يتطلبــه مــن حضـ ٍ
ـودة وعفويـ ٍـة يف آن الختبــار مفهــوم التواطــؤ .العــروض واإلجابــات عــى األســئلة الــي
باعتقــادي ،كان اللقــاء مبثابــة جتربـ ٍـة مقصـ ٍ
جمعيـ ٍـة مسحــت لنــا بالتجـ ّـرد مــن الكثــر
ـاحة
ـ
س
مل
ـي
ـ
م
تراك
ـاء
ـ
ن
ب
إىل
ـد،
ـ
ص
ق
دون
أو
طرحتهــا علينــا «مفــردات» ،حت ّولــت بقصــد
ّ
ٍ
ـر منهــا يف حضــن املجموعــة.
مــن األقنعــة واألســلحة اليوميــة ،واجللــوس ألربعــة أيـ
ـام مــع هشاشــتنا والتصــاحل مــع جـ ٍ
ـزء كبـ ٍ
ٍ
فتــح البــاب للهشاشــة جيعــل األرض أكــر أما ًنــا للحديــث عــن مــا ميكننــا فعلــه ومــا نعجــز عــن فعلــه ،مــا ميكننــا تقدميــه ومــا ميكننــا
طلبــه ،خيلــق تربـ ًة للعنايــة اجلمعيــة حيــث ُننصــت ً
حقــا ملــا تقولــه إحدانــا أثنــاء عرهضــا وإجابتهــا؛ مــا تقولــه عــن نفســها ،وعــن
فقدهــا ،ومــا تقولــه عــن املؤسســة ،ومــا تقولــه عــن مرشوعهــا وحتدياهتــا ،ومــا تقولــه عــن عجزهــا عــن طلــب املســاعدة ،حال
الكثري يــن منــا ،مــا ينقلنــا للتفكــر يف القــدرة عــى طلــب املســاعدة ،والتواجــد لتقــدمي املســاعدة ،ومعــى التضامــن احلقيقــي
كجسـ ٍـد لهذه املســاعدة.
إلمكانياتــه .يف حلظـ ٍـة مــا دامــت ألكــر مــن ســاعة وثقنــا مبــا طلبــه «ر» م ّنــا .أن
وعــى هــذا اجلســد أن يعــرف حــدوده ،وأن يُنصــت
ّ
كل مفصـ ٍـل عــى حــدة ونعــزل احلركــة؟
نتعــرف عــى مفاصلنــا ،مفصـ ًـا مفصـ ًـا ،ببــطء ،وتكــرار ،وجتريــب ،وفضــول .كيــف حنـ ّـرك ّ
كيــف نتحــدّ ى بعضنــا؟ مث نضحــك معً ــا عــى الهفــوات الصغــرة وفقــدان التــوازن؟ مث جنـ ّـرب ثانيــة؟
حــن أجــاب «ب» عــن ســؤال احلركــة جعلنــا نســمع « .»Je suis maladeجعلنــا نشــاهد داليــدا املؤديــة وهــي تفــور عــى
املــرح ،ودعانــا لرؤيــة داليــدا املريضــة املتعبــة املتشــققة الــروح وهــي تــرخ يف مــن أمامهــاُ ،تــي عقـ ًـدا رس ًيــا معهــم،
للسـ َـمر .حت ّولــت األمســية إىل
«امسعــي [...مصــت…] أنــا مريضــة» .بقيــت داليــدا برصختهــا معنــا حــى املســاء .املســاء املعــدّ َّ
كار يــويك نغــي فيــه داليــدا ،ووردة ،وجــورج وســوف ،وذكريــات مراهقــة الثمانينــات والتســعينات مــن فــرق شــبابية ،ورويب،
وأغان كثرية مما يشــكل
ومسرية ســعيد ،والشــاب خالد ،ورشــيد طه ،ومايكل جاكســون ،وبيونســيه ،وجانيل مونيه،
ٍ
ماضينــا وحارضنــا ،ومــا يعـ ّـر عــن أوجاعنــا وســخريتنا وهشاشــتنا وتفاهتنــا ً
أيضــا .كنــا حباجــة للكثــر مــن الضحــك والرقــص
ـوت مرتفــع لنســتكمل جنــازة املشــاعر املفقــودة ،واســتعراض مــا نكونــه حنــن ً
أيضــا خــارج العــروض والتقدميــات
والغنــاء بصـ ٍ
ٍ
ّ
واإلجابــات واألحاديــث واملشــاريع املعقــدة أو البســيطة الــي نعمــل عليهــا.

**٦

ـوت
بقيــت داليــدا معــي حــى اآلن ،ذهبــت معــي إىل جلســة العــاج النفــي بعــد أن عــدت ،جلســت جبانــي حــن قلــت بصـ ٍ
مرتفــع أنــا ال أعــرف كيــف أطلــب املســاعدة ،لكنــي لســت وحــدي ،وأر يــد أن أمتـ ّـرن شــيئًا فشــيئًا عــى أن أغمــض عيــيّ وأثــق
ٍ
باآلخريــن .رأيــت هــذا يف وجــوه كثــرة مــن املتواطئيــت وهــم يشــاهدوهناّ ،
وظلــت هــذه الوجــوه معــي هبشاشــتها وبألفتهــا
ٍ
الرسيعــة وبوعـ ٍـد رسي عــى التواطــؤ ولــو عــن بعد.
/

/

/

التذمــر والنقــد
يف
ّ
أبــدو رومانســي ًة وأحيا ًنــا ســاذج ًة .هــل يبــدو الــكالم باألعــى كذلــك؟ فليكــن إذن.
ً
ّ
ـات مختلفـ ٍـة
حلظــات البــوح احلميميــة
والهشــة والشــخصية مل تكــن مرحيـة للجميــع .حــر البعــض إىل هــذا اللقــاء بتو ّقعـ ٍ
ـدران عاليـ ٍـة وأقنعـ ٍـة حديديــة ال ُتريــد أن تســرحي وتفتــح بوابــة اخلــوف واالرتبــاك واملشــاعر الســيئة .وحســب مــا
رمبــا ،وجبـ ٍ
مهمــة أو ببســاطة كانــت مضيعـةً
اســرقت مــن الســمع هنــا وهنــاك ،كانــت بعــض املداخــات أو الفضفضــات غــر مالمئــة أو ّ
التذمــرات الصغــرة
للوقــت بالنســبة لهــم .لكــن املمتعضــن أنفســهم ذابــوا يف املســاحة املتاحــة للهشاشــة دون أن ينتبهــوا.
ّ
العلنيــة كشــفت عــن الكثــر مــن املشــاعر ،الصاخبــة منهــا واملكبوتــة .كشــفت عــن الكثــر مــن
واألحاديــث اجلانبيــة واإلجابــات
ّ
اإلحبــاط والغضــب والشـ ّ
ـك واالفتقــاد للحــب ولالســتقرار والصحبــة.
خيل عدم االرتياح هذا من طابع جندريّ منطي ،فأغلب املمتعضني من فيض «العواطف والفضفضات» كانوا من الرجال
مل ُ
ٍ
املغايرين جنس ًيا ،ما طرح إشكالية تأنيث العواطف واحليك والهشاشة وتذكري اجلد ّية واإلنتاجية واالتّزان عىل الساحة .وددت
فعل سيايس ،والشخيص سيايس ،الشخيص سيايس بامتياز ،لو نرتك بعض األحكام جان ًبا ونتمسك
لو أصيح عال ًيا ،التواطؤ ٌ
ٌ
مبا تقوله لنا هذه الفضفضات عىل اختالفها وقرب وبعد سياقاهتا ،لكن لألسف مل يتسع الوقت ليأخذ نقاش كهذا فرصته.
التوجــس وبعــض االرتبــاك بشــأن األداء املتوقــع مــن
رمبــا ليــس الوقــت فقــط هــو مــا مل ي ّتســع لهكــذا أمــر ،كان هنــاك بعــض
ّ
املشــاركات واملشــاركني ،وكان هنــاك بعــض الغمــوض بشــأن طبيعــة اللقــاء ّ
ظلــت ترافــق عـ ً
ـرا منــا حــى اليــوم األخــر.
ـددا كبـ ً
التذمــر وبعــض النقــد إىل الســطحّ ،
والتذمــرات املضــادة
التذمــرات
ظلــت الكثــر مــن
وعــى الرغــم مــن خــروج بعــض
ّ
ّ
ّ
حبيســة األحاديــث اجلانبيــة والعشــاءات واألمســيات الطويلــة .ك ّنــا حباجــة إىل املزيــد مــن األيــام لتكتمــل العالقــة املتشــابكة
والرسيعــة الــي بنيناهــا ســو ًيا ،وك ّنــا حباجـ ٍـة إىل وضــوح أعــى حيــال التوقعــات مــن اللقــاء ،وإىل بعــض التنبــؤ والتحضــر
ٍ
والتذمــرات املضــادة حــول
للتذمــرات
علنيــة وحر ّيــة
ّ
ّ
املســبق؛ يك تتيــح املســاحة املشــركة الــي أوجدناهــا بالفعــل خرو ًجــا أكــر ّ
العواطــف والتجــارب ،وحــول األســئلة املطروحــة ،وحــول ماهيــة احلضــور ،وحــول اللغــة ،وحــول االمتيــازات ،وديناميكيــات
القــوة والســلطة بــن اجلهــة ّ
املنظمــة واملدع ّويــن واملدعـ ّوات ،وحــول التنظيــم نفســه ،لنتمكــن مــن صياغــة حتليـ ٍـل ونقـ ٍـد فــردي
ً
ـزء ال يتجــزأ مــن فعــل التواطــؤ والتضامــن.
وجماعــي أكــر وضو ًحــا ومتاســكا كجـ ٍ
/

/

/

تكهــن :فعـ ٌـل يصنع املســتقبل
ّ
ّ
والهشــة وحلظــات النشــوة والطبــخ واألكل
يف األيــام األربعــة الــي َنــت فيهــا عالقـ ٌـة متشــابكة ورسيعــة مليئــة باملشــاعر احلميمــة
املشــرك والتذمــر ،كان هنــاك ً
كل مــن «ج» و«ج» إىل معبــد الكاهنــة احلكيمــة .الكاهنــة
أيضــا اخليــال واحللــم والوهــم .قادنــا ّ
الغائبــة .تركنــا عندهــا قرابــن صغــرة وأمنيــات وأســئلة.
ويف اللحظــات األخــرة مــن هنــار اليــوم األخــر ،قــرأت لنــا «س» أوراق التــاروت بشــكل جماعــي .قــام كل م ّنــا برتتيــب األوراق
املجمعــة فيهــا .اعتلــت وجهــي ابتسـ ٌ
مركبـ ٌـة حــن ظهــرت األكــواب بكــرة يف الــورق ،منتــر ًة
قبــل الســحب لنــرك طاقتنــا
ّ
ـامة ّ
للمشــاعر .ظهــر لنــا ً
أيضــا كــرت الســاحر ليعـ ّـر عــن حــال املجموعــة احلــايل؛ بوجودنــا معً ــا لدينــا كل يشء .والكثــر مــن النجــوم؛
ـرا مــن العــى الســحرية؛ حاملـ ًة الشــغف واإلبــداع ومحـ ّـذر ًة مــن
حالنــا يف االنتظــار الــدامئ للمنــح والتمويــل والدعــم .وعـ ً
حمــل مــا ال طاقــة لنــا به.

**٧

لكــن األمنيــات والقرابــن واحلـ ّـظ والطالــع هــي ُملــك الفاعــل الغائــب .وليكتمــل فعــل التكهّ ــن ،ال بــدّ لنــا أن ُنســائل ُ
ونـ ّـرض
ومشــاركات؛ وحنــن ،الرتكيبــات اإلنســانية ّ
ـرادا ومجموعــة؛ وحنــنّ ،
الفاعــل احلــارض؛ حنــن ،أفـ ً
املؤلفــة من مشــارب
منظمــن ُ
ـكان واحــد .ومــن هنــا تــأيت ّنيــة هــذا النــص يف نصــب طاولــة عليهــا بعــض
وجتــارب وممارســات مختلفــة حــن جنتمــع يف مـ ٍ
ً
ـدة دون البقيــة.
ـرف واحـ ٍـد أو شـ
ٍ
ـخصة واحـ ٍ
املشــاهدات ،وبعــض املشــاعر ،وبعــض األســئلة الــي تصعُ ــب حقــا إجابتهــا عــى طـ ٍ
عمليــة
عملياتنــا املؤسســية ،بــل عــن
الفنيــة ،أو
العمليــة واملمارســة ،ليــس فقــط ممارســاتنا
حنــن حباجــة للحديــث عــن
ّ
ّ
ّ
ّ
اللقــاءات هــذه وممارســة األحاديــث والعنايــة اجلماعيــة .مــا هــي األســباب الــي تدفعنــا لتنظيم/حضــور هكــذا لقــاءات
جماعيــة جتمــع بــن الفــن وعــوامل أخــرى قــد تبــدو غريبــة عنــه؟ إىل أيــن منــدّ أيدينــا يف هــذه العتمــة؟ ومل تأخــذ مثــل هــذه
نصمــم
يشء مــا؟ كيــف
اللقــاءات هو ّيــة نصــف رمسيــة ،خجولــة أحيا ًنــا واعتذار يـ ًة أحيا ًنــا يف أهنــا مل هتــدف بالــرورة إىل إنتــاج
ّ
ٍ
لقــا ًء يســتجيب إىل حاجاتنــا اإلنســانية مثلمــا يســتجيب إىل حاجاتنــا اإلنتاجيــة أو االســتعراضية؟ ومل نفصــل هــذه احلاجــات
عــن بعضهــا ً
أصل؟
للتجمــع والبــوح الــي تطغــى عــى محاوالتنــا الواعيــة وغــر الواعيــة
فجـ ًة حلاجتنــا
مــا اختربتــه وآخــرون يف اللقــاء كان روايـ ًة ّ
ّ
ً
التذمــر أو االعتذار يــة ،كيــف نعــرف هبــذه احلاجــة؟ ملــاذا ال نقولهــا بعالنيــة،
لكبتهــا أو جتاهلهــا وعــدم اإلنصــات لهــا .فبــدل مــن
ّ
ـديدة حباجـ ٍـة إىل مســاحة عضويــة لتبــادل األحاديــث والهمــوم والقصــص،
ـاء مشــابه لهــذا ،أننــا ببسـ ٍ
ـاطة شـ ٍ
يف أكــر مــن لقـ ٍ
الســلطة ودون أيّ ضغــط إلثبــات
مســاحة جماعيــة للشــفاء ،دون إنتــاج ودون مواعيــد تســليم ودون مراقبــة مــن أصحــاب ُّ
النفــس واالســتحقاق وإهشــار االمس واقتنــاص املنحــة القادمــة؟
وحــن نعــرف هبــذا ،كيــف ّ
ـاء تكــون العنايــة اجلماعيــة يف مصيمــه؟ لقــا ٌء يســتجيب إىل حاجتنــا للهــدوء
ننظــم ونشــارك يف لقـ ٍ
ولألمــان وللقبــول وللدعــم والتضامــن؟ ومــن مث ّ كيــف نصنــع هــذه العنايــة اجلماعيــة بشــكل تشــاريك؟ كيــف نفكــر بأنفســنا
ّ
ومنظميــت يف آن واحــد؟ كمتواطئيــت يف صناعــة األســئلة والتد ّ
خــل يف اجلــدول الزمــي والتواجــد يف عمليــة
كمشــاركيت
ّ
التوثيــق وإجيــاد مســاحة النقــد؟ كيــف نفكــر وجنـ ّـرب ميكانزيمــات جديــدة ومقاومــة يف التنظيــم واللقــاء واملعايشــة ،قــد تلهمنــا
يف اإلنتــاج أو عــدم اإلنتــاج؟
ـارض
ـخصيا
اآلخــر ،هــذا النــص هــو دعــوة لتحويــل التكهّ ــن ،شـ
ًّ
ًّ
مــن ِ
وجماعيــا وسياسـ ًّـيا ،مــن حلظــة تأمـ ٍـل واحــدة إىل فعـ ٍـل حـ ٍ
متكامـ ٍـل يبــدأ باإلجابــة عــن األســئلة نفســها الــي طرحتهــا «مفــردات» بشــكل فضفــاض وغــر مفهــوم للبعــض ورمبــا لهــا؛
نتخيــل ونســمح للخيــال أن
مــا احلــارض ومــا الغائــب؟ كيــف نتحــرك وحنـ ّـرك؟ كيــف نتواطــأ ومــع مــن؟ وكيــف نقــاوم؟ وكيــف ّ
يســاعدنا عــى تصـ ّـور أيــن يكون املســتقبل؟
كمــا أوردت مسـ ً
ـبقا ،باعتقــادي ،كان اللقــاء مبثابــة جتربـ ٍـة مقصــودة وعفويــة يف آن واحــد الختبــار مفهــوم التواطــؤ ،لــذا أنــا ممت ّنـ ٌـة
احلية عىل محاوالتنا يف النجاة ،ولتوثيق رسد ّية شــخصية
لفرصة كتابة هذا النص املُنهك الطويل كممارســة لألرشــفة ّ
ـخاصا غربــاء ُمقر ّبــن.
وجماعيــة ال أريدهــا أن تغيــب ،وكهد ّيــة متأخـ ّـرة لعيــد ميــادي الــذي قضيتــه أحتضــن وأودّع أشـ ً

ومحررة ومؤدية وناشطة نسوية،
فرح برقاوي كاتبة
ّ
ومرتحلة حول العالم ،إحدى مؤسسات
من فلسطين ُ

مبادرة «انتفاضة المرأة في العالم العربي» و«ويكي الجندر».

