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في زمن جائحة كورونا، وها نحن 

اأنا اأقيم في برلين التي جئت 

اإليها منذ عام ون�صف عام كزميلة في اأحد 

مراكز الأبحاث في المدينة. ولم تكن

رغبتي في الإقامة في برلين مجرد م�صادفة 

اأكاديمية، فاأنا لم اأ�صلك يومًا الم�صار 

''الأكاديمي'' التقليدي، واإنما اأنا معنية ببحث 

الق�صايا التي لها عالقة بمدن اأو مواقع 

ت�صدنـي فكـريًا وح�صيًا وعاطفيًا.

كانت ''المدينة برلين'' حا�صرة في بيتنا 

ب�صكل دائم. ف�صريك حياتي منخرط في الحقل 

الثقافي ويزور المدينة حيث يقدم اأعماًل فنية 

متنوعة. كما اأنها كانت حا�صرة ل�صبب اآخر، 

فاأمي تتردد اإلى برلين وهي في طريقها 

لزيارة اأخي المقيم، منذ نحو ع�صرين عامًا، 

فـي مـديـنـة اأُخرى في األمانيا.

ر من 
ّ
ن ُهج

َ
كانت زيارات برلين تجمعها بم

اأبناء وبنات عائلتها اأيام النكبة. فاأمي من 

رة من قرية ''ال�صجرة'' ]ال�صجرة 
ّ
عائلة مهج

ر معظم اأفراد عائلتها 
ّ
قرب النا�صرة[، وقد ُهج

اأيام النكبة، فت�صّتت اأبناء وبنات العائلة في 

ا 
ّ
مخيمات اللجوء الفل�صطينية المتعددة؛ اأم

تف�صيالت م�صارات �صتاتهم فق�صة اأُخرى.

كانت برلين اإحدى المدن الأوروبية التي 

زرتها في ال�صابق، وكانت زيارتها مختلفة عن 

الزيارات ال�صياحية لتلك المدن. وفي اأول 

زيارة لي اإلى المدينة، حين رافقت اأمي بطلب 

منها للقاء بع�ض تلك العائالت التي اأو�صلها 

م�صار ال�صتات اإلى العا�صمة الألمانية، وجدت 

نف�صي اأنتقل من المواقع ال�صياحية، البرلمان 

وبقايا الجدار والحدائق العامة، لأدخل بيوتًا 

ت�صبه منازل عرفتها في طفولتي.

لم يكن الم�صهد الخارجي لهذه البيوت 

يختلف عن تلك التي بنتها اإ�صرائيل بعد النكبة 

ل�صتقبال الم�صتعمرين الجدد؛ عمارات عالية 

متعددة ال�صقق، يطَلق عليها ا�صم ''�صيكون'' اأو 

''ال�صيكونات''، وهو ال�صم الذي كان متداوًل 

بيننا، نحن الفل�صطينيين، ل�صم الحي الذي 

ا 
ّ
لدت فيه في م�صتعمرة ''نت�صيرت عيّليت''. اأم

ُ
و

في الداخل فكانت اأقرب �صكاًل ورائحة، اإلى 

بيوت طفولتنا، تلك التي لم تعد موجودة في 

معظم اأحياء مدينتي النا�صرة.

كان بيت اأبو الف�صل الذي لجاأ اإلى برلين 

هّمت زعبي*

تاأمالت يف زمن كورونا:

حيفا، برلني، و�سوؤال املدن الثقافية

* اأكاديمية فل�صطينية مقيمة حاليًا في برلين.
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�صفرها من النا�صرة اإلى برلين، تلّقينا بحزن 

�صديد خبر وفاة ابن عمها، ذلك الذي و�صل اإلى 

األمانيا في قوارب الموت هاربًا من الموت في 

�صورية، في غرفة عمليات األمانية. وربما 

لح�صن حظه، اأو ل�صخرية القدر، اأن 

البيروقراطية والإجراءات الألمانية البطيئة 

دفن 
ُ
�صاءت اأن ن�صارك في مرا�صم الدفن، واأن ي

مع حفنة من تراب فل�صطين.

لم اأخطط لهذا كله حين تقدمت اإلى تلك 

الوظيفة، وكنت في المراحل النهائية من 

كتابة اأطروحة الدكتوراه التي تناولت اآليات 

هدم م�صار التمدن الفل�صطيني، وتحديداً في 

مدينة حيفا، واإنما كنت اأتطلع اإلى اأن ي�صاهم 

انتقالي اإلى ''مدينة الثقافة'' في تعميق فهمي 

لما يحدث في مدينة حيفا من انتعا�ض لم�صهد 

ثقافي فني فل�صطيني. فعلى الرغم من 

الختالف الكبير بين المدينتين، فاإنني كنت 

 
ّ
اآمل باأن يفتح لي انتقالي اإلى مدينة تعج

بالفن والثقافة، بعيداً عن فل�صطين، نوافذ 

ت�صاعدني على التفكير في المحلي من خالل 

العالمي البعيد.

 اأثارت برلين ف�صولي. فالم�صهد الثقافي

الـ ''ل-غربي'' بت�صكّله في حيز غربي، فيما 

ي�صبه الواقع الذي تطرحه اأ�صئلتي ب�صاأن حيفا، 

�صدني اإلى المواقع الناب�صة بن�صاطات ل 

غربية: عربية وغير عربية. لماذا وكيف 

تحولت برلين اإلى هذه الحا�صنة، ولماذا 

يق�صدها الفنانون والفنانات العرب من مواقع 

لجوئهم الأوروبي ليعر�صوا، اأو لي�صاركوا 

ن هو هذا الجمهور 
َ
المدينة عرو�صها؟ وم

المتعدد اللـهجات العربية؟ وكيف اأت�صارك مع 

الأ�صدقاء والغرباء العرب ثقافة وذوقًا فنيًا 

مت�صابهًا )عدا انتمائنا اإلى طبقة اجتماعية 

اقت�صادية مت�صابهة نوعًا ما(، وذلك على 

قادمًا من اأحد مخيمات اللجوء في لبنان، بعد 

الجتياح الإ�صرائيلي للبنان في بداية 

الثمانينيات، مطاًل على مبنى التلفزيون في 

�صاحة ''األك�صاندر بالتز''، والذي اأ�صبح ا�صمه 

العائلي، منذ تلك الزيارة ''برج اأبو الف�صل''. 

وعلى غرار �صائر بيوت الفل�صطينيين، 

باختالف عمر اإقامة �صكانها في العا�صمة 

الألمانية، تت�صدر �صورة الأق�صى بيت اأبي 

الف�صل، كما اأن خريطة فل�صطين والكوفية 

معلقتان في مدخل البيت الموؤثث بتف�صيالته 

كلها على الطريقة العربية، كاأن ''فل�صطينيي 

برلين''، حملوا معهم المخيم وفل�صطين اإلى 

غربتهم الجديدة. كانت زيارتي لتلك البيوت 

التي عبقت جميعها برائحة القهوة والهال 

فرحة با�صتقبال ''اأهل فل�صطين''، عبارة عن 

رحلة خارج المكان والزمان، لكن اأكثر ما 

ن هو اأكثر 
ّ
�صغلني منذ تلك الزيارات ال�صوؤال عم

غرابة: بيوت ''اأهل فل�صطين، الأوروبية'' في 

فل�صطين، اأم ''البيوت الفل�صطينية في اأوروبا؟''

فل�سطني – برلني - فل�سطني

�صاءت النكبة ال�صورية )بالإذن من 

الأ�صدقاء ال�صوريين وال�صوريات( اأن تجمع 

المدن الأوروبية ما �صّتتته النكبة الفل�صطينية. 

لت ابنة عم اأمي، تلك التي ا�صتقرت في 
ّ
وتحو

برلين نتيجة م�صارات لجوء وهجرة جماعية 

و�صخ�صية - وهذه اأي�صًا ق�صة اأُخرى – اإلى 

حلقة الو�صل التي تجمع اأمي باأبناء وبنات 

عائلتها.

جاءت زيارة اأمي الأولى لي بعد انتقالي 

لالإقامة في برلين، لتر�صم م�صهداً اإ�صافيًا في 

لوحة الموت والحياة والوطن والغربة واللجوء 

بين فل�صطين واألمانيا، وهي لوحة متعددة 

الم�صاهد غير المتنا�صقة. ب�صعة اأيام قبل موعد 
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المخيم وو�صلت اإلى برلين.

خوف بع�ض العائالت من اإخراج اأولدهم 

من البيت بحجج ''الإهمال''، اأو لفر�ض نمط 

حياة تقليدي على فتيان متمردين، كانت من 

الق�ص�ض التي ترددت كثيراً في الأوبان 

)القطار التحتي(. غير اأن ق�ص�ض التحايل على 

ال�صرطة من طرف �صباب يبيع المخدرات في 

زوايا الحارة، وي�صتعمل بع�صهم العربية ولو 

المك�صرة للتحذير من وجود ال�صرطة في 

المنطقة، كثيراً ما اأثارت ف�صولي.

ا م�صاركتي في التظاهرات 
ّ
اأم

والمهرجانات الفنية واأي�صًا الحتجاجية، 

فتحولت اإلى و�صيلة اإ�صافية للتعرف اإلى 

المدينة، فقد انك�صفت من خاللها على اليا�صام 

الألماني )اليا�صام هي وحدة محاربة ال�صغب 

الخا�صة في ال�صرطة الإ�صرائيلية(، على عنف 

�صتخدم، وفي اأي حالت؟ 
ُ
ن ي

َ
ال�صرطة: �صد م

واأي وحدات �صرطية تح�صر في اأي تظاهرة؟

)اأنا( بني برلني وحيفا و�سوؤال املدن 

الثقافية

في العالم ما بعد ال�صناعي، ت�صدرت 

الثقافة الم�صهد الح�صري، وكثيرة هي الدوافع 

التي �صاهمت في هذا التحول، وبع�صها كان 

محاولة الدول الأوروبية ''اإنقاذ'' مدن �صناعية 

كانت قد دخلت مرحلة التدهور القت�صادي. 

ولم تكن المدن في تلك المرحلة اأكثر عدالة من 

المرحلة ال�صابقة، اإذ �صهدت هذه المدن ت�صاعداً 

في الفجوات الجتماعية �صاهمت فيه 

ال�صيا�صات المحلية في طرد الفئات الفقيرة 

اإلى هوام�ض المدن، وتحويل هذه المراكز اإلى 

مواقع تغلب فيها المواقع الفنية والثقافية 

تح�صيراً لرفع قيمتها ال�صرائية، وت�صليعها 

وبيعها اإلى الطبقات العليا، القومية وتلك 

الرغم من عزلنا عنهم؟ اأ�صئلة تحولت اإلى جزء 

من تجربتي المعي�صية والبحثية.

ان�صغالي البحثي والعاطفي في هذه 

الأ�صئلة في �صياق مدينة حيفا، جعل المالهي 

و�صاحات العر�ض في برلين، م�صرحًا 

ن ما جاء 
ّ
لم�صاهداتي، ف�صرعت اأ�صجل واأدو

فيها، وخ�صو�صًا تلك اللقاءات العفوية مع 

غرباء لم اأ�صادفهم �صابقًا، في محاولة 

للتعرف اإلى ما ي�صميه هنري لوفيفر ''قيمة 

ال�صتخدام'' لمدينة وللمدينة.

 ،
ّ
لقد فر�ض الح�صور العربي نف�صه علي

واأ�صبح التل�ص�ض وال�صتماع اإلى محادثات 

ال�صوارع والموا�صالت العامة، طريقتي للتعرف 

اإلى بع�ض تجارب الجاليات العربية في 

المدينة: �صارع زونيناليه )اأو �صارع العرب، 

مثلما يطلق عليه العرب في المدينة(، و�صارع 

كارل مارك�ض، والذي اأ�صميه حلب التي لم 

 باللـهجة ال�صورية، حمال 
ّ
اأزرها قط، لأنه ي�صج

 ق�ص�ض حياة النا�ض اليومية، البعيدة كل 
ّ
اإلي

البعد عن الم�صهد الفني، والتي تتحدث في 

ية، مفتر�صة اأن غربتها 
ّ
الف�صاء العام بحر

وف�صاءه الوا�صع �صرطان كافيان للحماية من 

النك�صاف ال�صخ�صي.

الخالفات مع ''المعلم الألماني'' )�صاحب 

العمل(، و�صعوبات تعّلم اللغة الألمانية، 

وال�صكاوى عن البيروقراطية الألمانية، 

وق�ص�ض مكتب العمل واأجور العمل، ح�صرت 

مع اأحاديث الن�صاء في ال�صارع وفي �صاحة 

�صوق الحي وفي ال�صوبر ماركت. ق�ص�صهن هذه 

اأر�صدتني، من دون اأن تق�صد، اإلى اأف�صل نوع 

ملوخية من�صّفه في ال�صوبر ماركت، اأنا التي 

ل يومًا م�صقة تجهيز 
ّ
وبف�صل اأمي، لم اأتحم

 الف�صاء اأي�صًا ق�ص�ض 
ّ
''المونة''. وحمل اإلي

حب، وخيانة، ومحادثات غزل، بداأت في 
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ل 
ّ
ال�صيا�صة بالقت�صاد من اأجل �صمان تحو

جميع مركباته اإلى �صلع في ال�صوق.

هكذا هي المدن، دينامية ومتحركة، 

تت�صابك فيها ال�صيا�صات القطرية والمحلية، 

وتتحداها حياة النا�ض اليومية باأفعالهم 

ها 
ّ
وردات اأفعالهم، لتخلق واقعًا مركبًا، فنحب

لهذا ال�صبب، وُتغ�صبنا لالأ�صباب نف�صها.

املدن اأو ما بعد كورونا

لم يحبطني الإغالق في زمن كورونا، 

مثلما يحبطني تخفيف الإغالق اليوم. واأكثر 

ما ي�صغلني �صل�صلة من الأ�صئلة التي �صيك�صف 

الم�صتقبل عن اأجوبتها: كيف �صتتاأثر العالقات 

في المدينة ومع المدينة في ظروف يتحول 

فيها الإن�صان هو ذاته اإلى م�صدر الخطر 

ز العام؟ كيف �صيتحول 
ّ
لمجرد وجوده في الحي

ز العام و�صكله في المدينة بعد وباء 
ّ
دور الحي

كورونا، في ظل �صروط البتعاد الج�صدي؟ 

 فيها بين غرباء؟ 
ّ

ماذا يعني مدينة ل تما�ض

ما هو �صكل مدن تتحول فيها العفوية اإلى 

خطر ومخاطرة؟ وكيف نجحت الحكومات في 

اإقناعنا باأن القيمة ال�صتهالكية ولي�ض القيمة 

ال�صتخدامية هي الأولوية في المدن؟ هل 

ن�صهد تحولت المدن الثقافية؟ وهل ت�صّكل 

التحولت العالمية، وخ�صو�صًا �صبات ال�صياحة 

العالمية اليوم، فر�صة لنعيد التفكير في كيفية 

ا�صتعادة مدننا، لت�صبح اأكثر عدًل؟ هل 

�صن�صتعيد تعريفنا لثقافاتنا فننتزع �صلعنتها، 

اأم نن�صاع لالأولويات التي ت�صعها الحكومات 

من دون التفكير فيما يعني اأن نعي�ض في مدن 

ما بعد كورونا؟ 

العابرة للقوميات. وقد اأدت ال�صياحة العالمية 

دوراً لي�ض قلياًل في هذا، كما �صاهمت في 

فلكرة )من فولكلور( الميراث الجتماعي 

المعماري المحلي و�صلعنته )تحويله اإلى 

�صلعة(.

يحاكي الم�صهدان البرليني والحيفاوي 

الفني وت�صكلهما )مع الفارق ال�صا�صع بينهما( 

كحا�صنة ''متعددة الثقافات''، هذه التحولت. 

طرد الفقير والالجىء اإلى اأطراف 
ُ
فهنا ي

المدينة، وي�صتفيد التركي القادم كمهاجر عمل 

في الخم�صينيات من ا�صتغالل كونه هو الآخر، 

فيتحول الحي التركي الحدودي بين �صرق 

برلين وغربها، بعد �صقوط الجدار، اإلى قلب 

برلين الناب�ض بالثقافة والفن ويحتفل 

طرد الفل�صطيني من قلب 
ُ
بالتعددية. وهناك ي

مدينته اإلى اأطرافها، وي�صتفيد الفل�صطيني ابن 

الطبقة الو�صطى، من فلكرة عروبته، لينتع�ض 

الم�صهد الثقافي الفل�صطيني، الم�صتقل.

هنا يتحول الحي التركي اإلى مركز 

احتجاجات الي�صار، والتي ُتقمع بقوة وعنف 

في حال جمعت هوام�ض المجتمع المحتجة 

على ال�صيا�صات النيوليبرالية وتقلي�ض 

ال�صيا�صات الجتماعية، وحادت عن الحتجاج 

بالو�صائل الفنية. وهناك، ُتقمع التظاهرات 

التي تعيد فل�صطين وعلمها اإلى قلب الم�صروع 

النيوليبرلي الإ�صرائيلي الذي ي�صلعن قلب حيفا 

العربية.

في كال المكانين يت�صارع النا�ض في 

حياتهم اليومية، واأي�صًا في احتجاجاتهم 

المنظمة، كل في �صياقة الخا�ض، �صد تحويل 

محى منه 
ُ
ز مجرد، ي

ّ
ز المعا�ض اإلى حي

ّ
الحي

التاريخ، وت�صيع فيه الفروقات، وُتخلط 


