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شهادات

زعبي*

ت�أمالت يف زمن كورونا:

حيفا ،برلني ،و�س�ؤال املدن الثقافية

نحن

في زمن جائحة كورونا ،وها
�أنا �أقيم في برلين التي جئت
�إليها منذ عام ون�صف عام كزميلة في �أحد
مراكز الأبحاث في المدينة .ولم تكن
رغبتي في الإقامة في برلين مجرد م�صادفة
�أكاديمية ،ف�أنا لم �أ�سلك يوم ًا الم�سار
''الأكاديمي'' التقليدي ،و�إنما �أنا معنية ببحث
الق�ضايا التي لها عالقة بمدن �أو مواقع
ت�شدنـي فكـري ًا وح�سي ًا وعاطفي ًا.
كانت ''المدينة برلين'' حا�ضرة في بيتنا
ب�شكل دائم .ف�شريك حياتي منخرط في الحقل
الثقافي ويزور المدينة حيث يقدم �أعما ًال فنية
متنوعة .كما �أنها كانت حا�ضرة ل�سبب �آخر،
ف�أمي تتردد �إلى برلين وهي في طريقها
لزيارة �أخي المقيم ،منذ نحو ع�شرين عام ًا،
فـي مـديـنـة �أُخرى في �ألمانيا.
بمن ُه ّجر من
كانت زيارات برلين تجمعها َ
�أبناء وبنات عائلتها �أيام النكبة .ف�أمي من
مهجرة من قرية ''ال�سجرة'' [ال�شجرة
عائلة ّ
قرب النا�صرة] ،وقد ُه ّجر معظم �أفراد عائلتها
* �أكاديمية فل�سطينية مقيمة حالي ًا في برلين.

�أيام النكبة ،فت�ش ّتت �أبناء وبنات العائلة في
مخيمات اللجوء الفل�سطينية المتعددة؛ � ّأما
تف�صيالت م�سارات �شتاتهم فق�صة �أُخرى.
كانت برلين �إحدى المدن الأوروبية التي
زرتها في ال�سابق ،وكانت زيارتها مختلفة عن
الزيارات ال�سياحية لتلك المدن .وفي �أول
زيارة لي �إلى المدينة ،حين رافقت �أمي بطلب
منها للقاء بع�ض تلك العائالت التي �أو�صلها
م�سار ال�شتات �إلى العا�صمة الألمانية ،وجدت
نف�سي �أنتقل من المواقع ال�سياحية ،البرلمان
وبقايا الجدار والحدائق العامة ،لأدخل بيوت ًا
ت�شبه منازل عرفتها في طفولتي.
لم يكن الم�شهد الخارجي لهذه البيوت
يختلف عن تلك التي بنتها �إ�سرائيل بعد النكبة
ال�ستقبال الم�ستعمرين الجدد؛ عمارات عالية
متعددة ال�شقق ،يط َلق عليها ا�سم ''�شيكون'' �أو
''ال�شيكونات'' ،وهو اال�سم الذي كان متداو ًال
بيننا ،نحن الفل�سطينيين ،ال�سم الحي الذي
ُولدت فيه في م�ستعمرة ''نت�سيرت عي ّليت''ّ � .أما
في الداخل فكانت �أقرب �شك ًال ورائحة� ،إلى
بيوت طفولتنا ،تلك التي لم تعد موجودة في
معظم �أحياء مدينتي النا�صرة.
كان بيت �أبو الف�ضل الذي لج�أ �إلى برلين
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قادم ًا من �أحد مخيمات اللجوء في لبنان ،بعد
االجتياح الإ�سرائيلي للبنان في بداية
الثمانينيات ،مط ًال على مبنى التلفزيون في
�ساحة ''�ألك�ساندر بالتز'' ،والذي �أ�صبح ا�سمه
العائلي ،منذ تلك الزيارة ''برج �أبو الف�ضل''.
وعلى غرار �سائر بيوت الفل�سطينيين،
باختالف عمر �إقامة �سكانها في العا�صمة
الألمانية ،تت�صدر �صورة الأق�صى بيت �أبي
الف�ضل ،كما �أن خريطة فل�سطين والكوفية
معلقتان في مدخل البيت الم�ؤثث بتف�صيالته
كلها على الطريقة العربية ،ك�أن ''فل�سطينيي
برلين'' ،حملوا معهم المخيم وفل�سطين �إلى
غربتهم الجديدة .كانت زيارتي لتلك البيوت
التي عبقت جميعها برائحة القهوة والهال
فرحة با�ستقبال ''�أهل فل�سطين'' ،عبارة عن
رحلة خارج المكان والزمان ،لكن �أكثر ما
عمن هو �أكثر
�شغلني منذ تلك الزيارات ال�س�ؤال ّ
غرابة :بيوت ''�أهل فل�سطين ،الأوروبية'' في
فل�سطين� ،أم ''البيوت الفل�سطينية في �أوروبا؟''

فل�سطني – برلني  -فل�سطني
�شاءت النكبة ال�سورية (بالإذن من
الأ�صدقاء ال�سوريين وال�سوريات) �أن تجمع
المدن الأوروبية ما �ش ّتتته النكبة الفل�سطينية.
وتحولت ابنة عم �أمي ،تلك التي ا�ستقرت في
ّ
برلين نتيجة م�سارات لجوء وهجرة جماعية
و�شخ�صية  -وهذه �أي�ض ًا ق�صة �أُخرى – �إلى
حلقة الو�صل التي تجمع �أمي ب�أبناء وبنات
عائلتها.
جاءت زيارة �أمي الأولى لي بعد انتقالي
للإقامة في برلين ،لتر�سم م�شهداً �إ�ضافي ًا في
لوحة الموت والحياة والوطن والغربة واللجوء
بين فل�سطين و�ألمانيا ،وهي لوحة متعددة
الم�شاهد غير المتنا�سقة .ب�ضعة �أيام قبل موعد

�سفرها من النا�صرة �إلى برلين ،تل ّقينا بحزن
�شديد خبر وفاة ابن عمها ،ذلك الذي و�صل �إلى
�ألمانيا في قوارب الموت هارب ًا من الموت في
�سورية ،في غرفة عمليات �ألمانية .وربما
لح�سن حظه� ،أو ل�سخرية القدر� ،أن
البيروقراطية والإجراءات الألمانية البطيئة
�شاءت �أن ن�شارك في مرا�سم الدفن ،و�أن ُيدفن
مع حفنة من تراب فل�سطين.
لم �أخطط لهذا كله حين تقدمت �إلى تلك
الوظيفة ،وكنت في المراحل النهائية من
كتابة �أطروحة الدكتوراه التي تناولت �آليات
هدم م�سار التمدن الفل�سطيني ،وتحديداً في
مدينة حيفا ،و�إنما كنت �أتطلع �إلى �أن ي�ساهم
انتقالي �إلى ''مدينة الثقافة'' في تعميق فهمي
لما يحدث في مدينة حيفا من انتعا�ش لم�شهد
ثقافي فني فل�سطيني .فعلى الرغم من
االختالف الكبير بين المدينتين ،ف�إنني كنت
تعج
�آمل ب�أن يفتح لي انتقالي �إلى مدينة ّ
بالفن والثقافة ،بعيداً عن فل�سطين ،نوافذ
ت�ساعدني على التفكير في المحلي من خالل
العالمي البعيد.
�أثارت برلين ف�ضولي .فالم�شهد الثقافي
الـ ''ال-غربي'' بت�شك ّله في حيز غربي ،فيما
ي�شبه الواقع الذي تطرحه �أ�سئلتي ب�ش�أن حيفا،
�شدني �إلى المواقع الناب�ضة بن�شاطات ال
غربية :عربية وغير عربية .لماذا وكيف
تحولت برلين �إلى هذه الحا�ضنة ،ولماذا
يق�صدها الفنانون والفنانات العرب من مواقع
لجوئهم الأوروبي ليعر�ضوا� ،أو لي�شاركوا
ومن هو هذا الجمهور
المدينة عرو�ضها؟ َ
المتعدد اللـهجات العربية؟ وكيف �أت�شارك مع
الأ�صدقاء والغرباء العرب ثقافة وذوق ًا فني ًا
مت�شابه ًا (عدا انتمائنا �إلى طبقة اجتماعية
اقت�صادية مت�شابهة نوع ًا ما) ،وذلك على
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الرغم من عزلنا عنهم؟ �أ�سئلة تحولت �إلى جزء
من تجربتي المعي�شية والبحثية.
ان�شغالي البحثي والعاطفي في هذه
الأ�سئلة في �سياق مدينة حيفا ،جعل المالهي
و�ساحات العر�ض في برلين ،م�سرح ًا
أدون ما جاء
لم�شاهداتي ،ف�شرعت �أ�سجل و� ّ
فيها ،وخ�صو�ص ًا تلك اللقاءات العفوية مع
غرباء لم �أ�صادفهم �سابق ًا ،في محاولة
للتعرف �إلى ما ي�سميه هنري لوفيفر ''قيمة
اال�ستخدام'' لمدينة وللمدينة.
علي،
لقد فر�ض الح�ضور العربي نف�سه ّ
و�أ�صبح التل�ص�ص واال�ستماع �إلى محادثات
ال�شوارع والموا�صالت العامة ،طريقتي للتعرف
�إلى بع�ض تجارب الجاليات العربية في
المدينة� :شارع زونيناليه (�أو �شارع العرب،
مثلما يطلق عليه العرب في المدينة) ،و�شارع
كارل مارك�س ،والذي �أ�سميه حلب التي لم
ي�ضج باللـهجة ال�سورية ،حمال
�أزرها قط ،لأنه
ّ
إلي ق�ص�ص حياة النا�س اليومية ،البعيدة كل
� ّ
البعد عن الم�شهد الفني ،والتي تتحدث في
بحرية ،مفتر�ضة �أن غربتها
الف�ضاء العام ّ
وف�ضاءه الوا�سع �شرطان كافيان للحماية من
االنك�شاف ال�شخ�صي.
الخالفات مع ''المعلم الألماني'' (�صاحب
العمل) ،و�صعوبات تع ّلم اللغة الألمانية،
وال�شكاوى عن البيروقراطية الألمانية،
وق�ص�ص مكتب العمل و�أجور العمل ،ح�ضرت
مع �أحاديث الن�ساء في ال�شارع وفي �ساحة
�سوق الحي وفي ال�سوبر ماركت .ق�ص�صهن هذه
�أر�شدتني ،من دون �أن تق�صد� ،إلى �أف�ضل نوع
ملوخية من�ش ّفه في ال�سوبر ماركت� ،أنا التي
أتحمل يوم ًا م�شقة تجهيز
وبف�ضل �أمي ،لم � ّ
إلي الف�ضاء �أي�ض ًا ق�ص�ص
''المونة'' .وحمل � ّ
حب ،وخيانة ،ومحادثات غزل ،بد�أت في

المخيم وو�صلت �إلى برلين.
خوف بع�ض العائالت من �إخراج �أوالدهم
من البيت بحجج ''الإهمال''� ،أو لفر�ض نمط
حياة تقليدي على فتيان متمردين ،كانت من
الق�ص�ص التي ترددت كثيراً في الأوبان
(القطار التحتي) .غير �أن ق�ص�ص التحايل على
ال�شرطة من طرف �شباب يبيع المخدرات في
زوايا الحارة ،وي�ستعمل بع�ضهم العربية ولو
المك�سرة للتحذير من وجود ال�شرطة في
المنطقة ،كثيراً ما �أثارت ف�ضولي.
� ّأما م�شاركتي في التظاهرات
والمهرجانات الفنية و�أي�ض ًا االحتجاجية،
فتحولت �إلى و�سيلة �إ�ضافية للتعرف �إلى
المدينة ،فقد انك�شفت من خاللها على اليا�سام
الألماني (اليا�سام هي وحدة محاربة ال�شغب
الخا�صة في ال�شرطة الإ�سرائيلية) ،على عنف
ال�شرطة� :ضد َمن ُي�ستخدم ،وفي �أي حاالت؟
و�أي وحدات �شرطية تح�ضر في �أي تظاهرة؟

(�أنا) بني برلني وحيفا و�س�ؤال املدن
الثقافية
في العالم ما بعد ال�صناعي ،ت�صدرت
الثقافة الم�شهد الح�ضري ،وكثيرة هي الدوافع
التي �ساهمت في هذا التحول ،وبع�ضها كان
محاولة الدول الأوروبية ''�إنقاذ'' مدن �صناعية
كانت قد دخلت مرحلة التدهور االقت�صادي.
ولم تكن المدن في تلك المرحلة �أكثر عدالة من
المرحلة ال�سابقة� ،إذ �شهدت هذه المدن ت�صاعداً
في الفجوات االجتماعية �ساهمت فيه
ال�سيا�سات المحلية في طرد الفئات الفقيرة
�إلى هوام�ش المدن ،وتحويل هذه المراكز �إلى
مواقع تغلب فيها المواقع الفنية والثقافية
تح�ضيراً لرفع قيمتها ال�شرائية ،وت�سليعها
وبيعها �إلى الطبقات العليا ،القومية وتلك

تأمالت يف زمن كورونا

العابرة للقوميات .وقد �أدت ال�سياحة العالمية
دوراً لي�س قلي ًال في هذا ،كما �ساهمت في
فلكرة (من فولكلور) الميراث االجتماعي
المعماري المحلي و�سلعنته (تحويله �إلى
�سلعة).
يحاكي الم�شهدان البرليني والحيفاوي
الفني وت�شكلهما (مع الفارق ال�شا�سع بينهما)
كحا�ضنة ''متعددة الثقافات'' ،هذه التحوالت.
فهنا ُيطرد الفقير والالجىء �إلى �أطراف
المدينة ،وي�ستفيد التركي القادم كمهاجر عمل
في الخم�سينيات من ا�ستغالل كونه هو الآخر،
فيتحول الحي التركي الحدودي بين �شرق
برلين وغربها ،بعد �سقوط الجدار� ،إلى قلب
برلين الناب�ض بالثقافة والفن ويحتفل
بالتعددية .وهناك ُيطرد الفل�سطيني من قلب
مدينته �إلى �أطرافها ،وي�ستفيد الفل�سطيني ابن
الطبقة الو�سطى ،من فلكرة عروبته ،لينتع�ش
الم�شهد الثقافي الفل�سطيني ،الم�ستقل.
هنا يتحول الحي التركي �إلى مركز
احتجاجات الي�سار ،والتي ُتقمع بقوة وعنف
في حال جمعت هوام�ش المجتمع المحتجة
على ال�سيا�سات النيوليبرالية وتقلي�ص
ال�سيا�سات االجتماعية ،وحادت عن االحتجاج
بالو�سائل الفنية .وهناكُ ،تقمع التظاهرات
التي تعيد فل�سطين وعلمها �إلى قلب الم�شروع
النيوليبرلي الإ�سرائيلي الذي ي�سلعن قلب حيفا
العربية.
في كال المكانين يت�صارع النا�س في
حياتهم اليومية ،و�أي�ض ًا في احتجاجاتهم
المنظمة ،كل في �سياقة الخا�ص� ،ضد تحويل
حيز مجردُ ،يمحى منه
الحيز المعا�ش �إلى ّ
ّ
التاريخ ،وت�ضيع فيه الفروقات ،و ُتخلط
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تحول
ال�سيا�سة باالقت�صاد من �أجل �ضمان ّ
جميع مركباته �إلى �سلع في ال�سوق.
هكذا هي المدن ،دينامية ومتحركة،
تت�شابك فيها ال�سيا�سات القطرية والمحلية،
وتتحداها حياة النا�س اليومية ب�أفعالهم
فنحبها
وردات �أفعالهم ،لتخلق واقع ًا مركب ًا،
ّ
لهذا ال�سبب ،و ُتغ�ضبنا للأ�سباب نف�سها.

املدن �أو ما بعد كورونا
لم يحبطني الإغالق في زمن كورونا،
مثلما يحبطني تخفيف الإغالق اليوم .و�أكثر
ما ي�شغلني �سل�سلة من الأ�سئلة التي �سيك�شف
الم�ستقبل عن �أجوبتها :كيف �ستت�أثر العالقات
في المدينة ومع المدينة في ظروف يتحول
فيها الإن�سان هو ذاته �إلى م�صدر الخطر
الحيز العام؟ كيف �سيتحول
لمجرد وجوده في ّ
الحيز العام و�شكله في المدينة بعد وباء
دور ّ
كورونا ،في ظل �شروط االبتعاد الج�سدي؟
تما�س فيها بين غرباء؟
ماذا يعني مدينة ال
ّ
ما هو �شكل مدن تتحول فيها العفوية �إلى
خطر ومخاطرة؟ وكيف نجحت الحكومات في
�إقناعنا ب�أن القيمة اال�ستهالكية ولي�س القيمة
اال�ستخدامية هي الأولوية في المدن؟ هل
ن�شهد تحوالت المدن الثقافية؟ وهل ت�ش ّكل
التحوالت العالمية ،وخ�صو�ص ًا �سبات ال�سياحة
العالمية اليوم ،فر�صة لنعيد التفكير في كيفية
ا�ستعادة مدننا ،لت�صبح �أكثر عد ًال؟ هل
�سن�ستعيد تعريفنا لثقافاتنا فننتزع �سلعنتها،
�أم نن�صاع للأولويات التي ت�ضعها الحكومات
من دون التفكير فيما يعني �أن نعي�ش في مدن
ما بعد كورونا؟

