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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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حوار مع نظير حمد؛ أوطان وذوات مفقودة: السلطة، الهوية، 
النفس

أجرت الحوار: نور حريري

نظير حمد

ســي الجمعيــة الالكانيــة الدوليــة للتحليــل  ــل نفســي وروائــي، أحــد مؤّسِ ِ
ّ
دكتــور فــي علــم النفــس اإلكلينيكــي، محل

النفســي فــي باريــس.

مهندســة وكاتبــة ومترجمــة. ماجســتير فــي الفلســفة. حائــزة 
علــى المركــز األول فــي مســابقة القصــة القصيــرة لعــام 2016 
المتوســط  األبيــض  للبحــر  األوروبــي  المعهــد  ينظمهــا  التــي 
منهــا:  منشــورة  ترجمــات  عــدة  لهــا  إســبانيا.  برشــلونة،  فــي 
مفتــرق الطــرق: اليهوديــة ونقــد الصهيونيــة لجوديــث بتلــر، 
عيــم: الميثولوجيــا والتحــّول الشــخصي لجوزيــف كامبــل، 

ّ
ُســُبل الن

لجوديــث  اإلخضــاع  فــي  نظريــات  للســلطة:  النفســية  الحيــاة 
ــا: الخطــاب  بتلــر؛ وعــدة أبحــاث منشــورة منهــا: الترجمــة تفكيكًي

النســوي نموذًجــا، جوديــث بتلــر: أدائيــات الــذات. 
نور حريري
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 نور حريري: مساء الخير وأهاًل بكم في جلسة حوارية جديدة من جلسات مجلة رواق ميسلون، جلستنا الحوارية
اليوم بعنوان أوطان وذوات مفقودة: السلطة، الُهوية، النفس.

الهجرة، النزوح، اللجوء، النفي..
ــا  ــي حدوثه ــق ف ــا تتف ــية، إال أنه ــة السياس الل ــي الدَّ ــوي وف ــى اللغ ــي المعن ــف ف ــرة تختل ــات كثي كلم
ــا مــن  ــِر مباِشــرة، تتفــق فــي أّن اقتالًع قســًرا، ســواٌء أكان القســر بفعــل فاعــل بصــورة مباِشــرة أم بصــورٍة غي
الجــذور قــد تــّم وأّن إعــادة الغــرس تبقــى قيــد اإلعــداد والتكــرار المســتمر. ال يخــرج المــرء خروًجــا نهائًيــا 
ــا، وال  مــن وطنــه طواعيــًة، ال يقــذف المــرء نفســه فــي البحــر أو يتجّمــد حتــى المــوت علــى الحــدود جزاًف
يعيــش المــرء غربــة اللغــة فــي بلــدان جديــدة عــن طواعيــة. بيــن معانــاة مــن بقــَي فــي الداخــل ومحــاوالت 
الخــروج، وحالــة التشــّتت والضيــاع التــي يعيشــها مــن خــَرج، وأحــالم العــودة، بيــن َمطالــب مــن بقــَي فــي 
الداخــل وحالــة الحــرج وتأنيــب الضميــر التــي يعيشــها مــن خــرج، انقســام جديــد يظهــر، انقســام جوهــريٌّ 
ها وأعقَدهــا. فعنــد  فــي مســتوى الوعــي والحالــة النفســية يضــاف إلــى بقيــة االنقســامات، ورّبمــا يكــون أشــدَّ
هــذا االنقســام تحديــًدا، يحــّل العجــز الكامــل، وتتوقــف اللغــة عــن أداء مهّمتهــا التواصليــة األولــى، وبيــن 
ــس  ــى النف ــواء عل ــاوالت االنط ــد ومح ــع الجدي ــي المجتم ــيِّ ف ــي واالجتماع ــاج الثقاف ــاوالت االندم مح
ــام  ــنا أم ــد أنفس ــة، نج ــوق اجتماعي ــية وف ــوق سياس ــئلة ف ــام أس ــنا أم ــد أنفس ــع، نج ــن المجتم ــزال ع واالنع
جدليــة الطبيعــة والثقافــة، نجــد أن هنــاك بعــًدا أعمــق لمقاربــة مســائَل كثيــرة كالهويــة واالنتمــاء واالندمــاج 

وهــو البعــد النفســي، وهــو مــا ســنتناوله فــي جلســتنا الحواريــة اليــوم.
يســعدني هنــا أن أســتضيف المحّلــل النفســي الدكتــور نظيــر حمــد، الــذي ســيحّدثنا عــن مصاعــب الهجــرة 
فــه الموســوم بـ)ســيكولوجيا الهجــرة(. الدكتــور نظيــر حمــد هــو  واللجــوء مــن الناحيــة النفســية، وعــن مؤلَّ
ــة  ــة الالكاني ــي الجمعي ــد مؤّسس ــو أح ــي، وه ــي، وروائ ــل نفس ــي، ومحّل ــس اإلكلينيك ــم النف ــي عل ــور ف دكت
فــات باللغــة الفرنســية وُترجمــت لــه روايــة بعنــوان  وليــة للتحليــل النفســي فــي باريــس، صــدر لــه عــّدة مؤلَّ الدَّ

(المكتــوب(.
أهال وسهاًل بك دكتور.

ــألة  ــِت المس ــد طرح ــي. لق ا برأي ــدًّ ــة ج ــي قّيم ــة، فه ــى المقدم ــك عل ــكًرا ل ــم، ش ــاًل بك ــد: أه ــر حم نظي
بمختلــف نواحيهــا، وأرى أن نبــدأ النقــاش مــن الطــرح الــذي قّدمتِــِه، فهــو الطــرح المناســب للحــوار حــول 

ــرة.  الهج
نور: شكًرا لك دكتور على قبولك الدعوة، نحن سعيدات وسعيدون بوجودك معنا.

الدكتور: وأنا سعيد بالتكّلم معكم أيًضا. 
نــور حريــري: دكتــور.. نبــدأ فــي الســؤال األول، ُيصــاب الالجــئ أو المهاجــر بعــد الوصــول إلــى المجتمــع 
الجديــد بمــا يســّمى بالصدمــة الثقافيــة ويعانــي مــن أعــراض الفوبيــا والخــوف واآلالم الجســدية غيــر المبــّررة، 
ــا  ــة أن تطلعن ــي البداي ــك ف ــل يمكن ــا، ه ــدة محّصنً ــة جدي ــل ثقاف ــرء ال يدخ ــك أّن الم ــي كتاب ــرت ف ــد ذك وق

بصــورة عامــة علــى اإلشــكاالت النفســية والمخــاوف المرافقــة الناجمــة عــن التغييــر الثقافــي؟ 
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ــل  ــة، إن رّدة فع ــي البداي ــت ف ــلفت وتحّدث ــا أس ــد: مثلم ــر حم نظي
المهاجــر إلــى األوطــان الجديــدة متعّلقــة دائًمــا بكيفيــة وســبب 
الهجــرة، فمســألة الهجــرة والتنّقــل ليســت مســألة جديــدة، هــي 
تقــول إن أول ظهــور  التــي  بِقــَدِم اإلنســان، فاألطروحــة  قديمــة 
لإلنســان كان فــي أفريقيــا ثــم مــأل األرض بعدهــا، تفضــي إلــى طــرح 
ــي  ــوا ف ــن عاش ــر الذي ــؤالء البش ــَر ه ــبب هاج ــي: ألّي س ــؤال التال الس
أفريقيــا، ومــا هــو الســبب الــذي دفعهــم إلــى الذهــاب إلــى األماكــن 
األخــرى؟ بمعنــى أنــه ســواء كانــت األطروحــة صحيحــة أم ال، هنــاك 
ــة، هــو ميــل اإلنســان إلــى االكتشــاف، نســبة إلــى  واقــع وحقيقــة ثابت
المثــل العربــي القائــل »إّن العشــب فــي الطــرف اآلخــر مــن النهــر أكثــر 
اخضــراًرا«، لذلــك نحــاول عبــور النهــر دائًمــا مــن أجــل الوصــول إلــى 
ــة. مــن جملــة األشــياء التــي عاشــها البشــر  العشــب فــي الجهــة الثاني
هــي حالــة التنّقــل، وقــد تنّقلــوا لعــّدة أســباب )مالحقتهــم للحيوانــات، 
حــّب المعرفــة، الكــوارث الطبيعيــة، الحــروب بيــن القبائــل، محاولــة 

ــا للتحّصــن واألمــان(، فنالحــظ مأســاة لبنــان الدائمــة حيــث تحــاول 18 طائفــة مــن األقّليــات  االبتعــاد طلًب
ــان  ــتقّر اإلنس ــن يس ــف، فحي ــر لألس ــة البش ــذه طبيع ــن ه ــان. لك ــن واألم ــا للتحّص ــل طلًب ــى الجب ــزوح إل الن

ــد.  ــا يري ــم كم ــر اعتقاداته ــم وتغيي ــذ مكانه ــل أخ ــن أج ــن م ــارب اآلخري ــه، يح ــه وقوت ــد مكان ويج
ــن  ــن، األول ع ــن جزأي ــو م ــان« وه ــر فرانكوب ــؤّرخ »بيت ــر( للم ــق الحري ــاب )طري ــراءة كت ــم بق أنصحك
ــة وحتــى  ــات، مــن البداي ــات والثانــي عــن التاريــخ الحديــث، حيــث تالحظــون أّن اإلمبراطوري اإلمبراطوري
ــى لــكل  ــة علــى شــيء واحــد هــو الصــراع، أي »التجــارة بالبشــر«، وأّن التجــارة والغن ــزال مبنّي ــوم، مــا ت الي
إمبراطوريــة كان مصدرهــا البشــر. ُيقــال إّن أربعيــن مليــون أفريقــّي ُأجبــروا علــى تــرك أراضيهــم فــي أفريقيــا 
الســتخدامهم كَيــٍد عاملــة فــي البلــدان الجديــدة )أمريــكا، أســتراليا، كنــدا، إلــخ(، وبســبب تعــّرض أغلبهــم 
ــدد  ــد الج ــراء العبي ــراض(، وألّن ش ــام، األم ــوع الطع ــة، ن ــر الطبيع ــّدة )تغّي ــل ع ــر عوام ــريع إث ــوت الس للم
مكلــف، بــدأ العمــل علــى جلــب النســاء األفريقيــات إلــى العبيــد األفارقــة من أجــل التكاثــر، وإنجــاب الصغار 
واســتعبادهم فــي المســتقبل بعــد اكتشــافهم أّن هــذه العمليــة أقــّل كلفــة. هنــا يمكــن أن نطــرح ســؤااًل: مــا هــو 
ســبب هــذه الهجــرة؟ علــى ســبيل المثــال، فــي آخــر القــرن التاســع عشــر، عندمــا أصابــت مجاعــة البطاطــا 
اإليرلندييــن، تســّببت بهجــرة مليونــي إيرلنــدي إلــى أمريــكا، ومــوت مليــون منهــم بســبب الجــوع والمــرض. 
أيًضــا بعــد الحــرب العالميــة األولــى والمجاعــة التــي حدثــت فــي منطقــة الشــرق األوســط، هاجــرت أعــداد 
كبيــرة مــن لبنــان وســورية إلــى البرازيــل والبلــدان الجديــدة، أمــا الهجــرة الحديثــة التــي نعرفهــا فــي الوقــت 
ــا أن نفكــر فيهــا مــن دون  الحاضــر، فقــد جــاءت نتيجــة للقمــع والحــرب. نحــن نعيــش فــي مناطــق يمكنن
ــّرؤوا  ــان، وإن تج ــوق اإلنس ــن حق ــا م ــا حقًّ ــر فيه ــدُّ التفكي ــق ال ُيَع ــي مناط ــرون ف ــش اآلخ ــا يعي ــر، بينم خط
علــى ذلــك فمصيرهــم القتــل بوصفهــم مناهضيــن للّســْلطة، هنــا نطــرح الســؤال اآلتــي: مــا هــو ثمــن اإلنســان 
ــا ونوًعــا وتســعى  فــي مناطقنــا؟ انطلــق جــان بابتيســت كولبيــر مــن مبــدأ أّن الدولــة التــي تمتلــك البشــر كمًّ
إلعدادهــم وتثقيفهــم اســتعداًدا للمســتقبل هــي الدولــة القويــة، أمــا المشــكلة الرئيســية برأيــي بالنســبة لبلداننــا 
فــي المنطقــة وفــي البلــدان الفقيــرة هــي قيمــة اإلنســان، جميــع األشــياء لدينــا لهــا قيمــة إال اإلنســان، لذلــك 
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ال يكتــرث الحــّكام بهجــرة النــاس. 
وهنــا يبــرز الســؤال، مــا هــي المأســاة بالنســبة للمهاجــر فــي الوقــت الراهــن؟ المأســاة هــي أّن األوروّبي لم 
يعــد يكّلــف نفســه عنــاء جلــب البشــر الســتخدامهم فــي العمــل، بــل أصبــح المهاجــرون يقّدمــون أنفســهم 

ويســخرونها ألوروبــا، يقّدمــون أنفســهم ال بوصفهــم عبيــًدا، بــل لبحثهــم عــن مخــرج. 
نــور حريــري: لكــن دكتــور، يبقــى الهــروب هــو ســبب الهجــرة األساســي وليــس العمالــة، وكمــا ذكــرت، 
قــد يهاجــر الفــرد فــي أماكــن أكثــر رفاهيــة مــن أجــل االكتشــاف والتعــّرف، أّمــا فــي واقعنا فالســبب األساســي 

هــو الهــروب مــن ظــروف معينــة.
ــة ليــس لــدى ســّكانها حــّل آخــر، إمــا المــوت أو الهــروب، وهــذا مــا  نظيــر حمــد: هنالــك مناطــق معين
حــدث ويحــدث اآلن، ال نســتطيع أن نلــوم مــن يهــرب ونعتبــر أنــه خــادم بينمــا هــو يفــّر طلًبــا للحيــاة، وهنــا 
ــع الذيــن  ــر أّن جمي ــا أعتب تكمــن القســوة، تكمــن فــي تحــّول الحلــم إلــى أمــر يســتحيل تحقيقــه، لذلــك أن
ــل  ــواًء قبِ ــر، س ــكان آخ ــي م ــش ف ــل العي ــن أج ــم م ــة تدفعه ــة قوي ــون رغب ــم، يمتلك ــاء برغبته ــروا أغني هاج
ــن  ــر م ــذي هاج ــورّي ال ــول الس ــال، يق ــبيل المث ــى س ــوا. وعل ــم يقبل ــك أم ل ــر بذل ــكان اآلخ ــاب الم أصح
ســورية »الهجــرة أو المــوت«، ويــرّدد »الحلــم أو المــوت«، ويســأل »هــل الحيــاة التــي أعيشــها بــال أحــالم 
ــا؟«. عملــت مــع العديــد مــن المهاجريــن الســوريين، وكانــوا ســعداء فــي بــادئ األمــر  هــي حيــاة حقيقيــة حقًّ

ألنهــم تمّكنــوا مــن الخــروج. 
نور حريري: وماذا حدث بعد هذه المرحلة األولى من الّسعادة؟ 

ْرنــا  نظيــر حمــد: كانــت هنــاك أســئلة تتــرّدد بشــكل دائــم وتنّغــص عليهــم هــذه الســعادة: مــا معنــى أننــا ُهجِّ
مــن بالدنــا وجــزٌء مــن شــعبنا قــام بتهجيرنــا؟ مــا معنــى القرابــة؟ أيــن الوطنيــة واألّمــة والّديــن مّمــا حــدث؟ 
ــن بلــدي مــن وطنــي؟ هكــذا،  ــه لــي، بينمــا ُيخرجنــي شــبيهي واب ــه أبواب لمــاذا يفتــح اآلخــر الــذي ال أعرف
ــد  ــم الجدي ــن مجتمعه ــدر ع ــا ن ــون إال م ــال ال يعرف ــم أطف ــدة، كأنه ــم الجدي ــى حياته ــرون إل ــل المهاج ينتق
وكيفيــة التعامــل معــه. أصبحــوا بحاجــة للمســاعدة فــي أبســط األشــياء، )ترجمــة، معامــالت.. إلــخ( ينعتــون 
األجانــب بالكــرم ألنهــم يقّدمــون لهــم المســاعدة، علــى الرغــم مــن أّن هــذه المســاعدة ليســت بدافــع الكــرم، 
ــة  ــات الغربي ــك المجتمع ــي تل ــئ ف ــكل مفاج ــرون بش ــدأ المهاج ــه. يب ــان وحقوق ــرام اإلنس ــع احت ــل بداف ب

باكتشــاف أّنهــم بشــر ولهــم حقــوق، والشــيء الــذي يصعــب فهمــه هنــا كيفيــة ربــط الحقــوق بالواجبــات. 
ا. إّن إشــكالية الربــط بيــن الحقــوق والواجبــات ودمجهمــا  نــور حريــري: هــو بالتأكيــد موضــوع ضخــم جــدًّ

مًعــا مــا زالــت قائمــة. 
ــاج.  ــى االندم ــم معن ــول فه ــو ح ــوريين ه ــن الس ــدد م ــدى ع ــهدته ل ــذي ش ــم ال ــر المه ــد: األم ــر حم نظي
هــل االندمــاج يعنــي محــو كّل شــيء مــن الثقافــة التــي كان الشــخص ينتمــي إليهــا )لغــة، وطــن(؟ هــل هنــاك 
تناقــض ثقافــي واجتماعــي؟ مــا معنــى هــذا التناقــض؟ تحتــاج المســألة إلــى بعــض الوقــت لفهــم أنــه ليــس 
هنالــك أّي تناقــض، وال يوجــد ثقافــة أفضــل مــن أخــرى، وال شــعب أفضــل مــن شــعب، أو ديــن أفضــل مــن 
ديــن. لكــن الســؤال الــذي يبــرز هنــا هــو كيــف أصنــع مــن االنتماءيــن وحــدة غيــر متناقضــة؟ كيــف أكــون 
أنــا االثنيــن مــن دون تناقــض؟ يتوّقــف ذلــك علــى مــدى قدرتــي علــى تقّبــل تلــك الثقافــة وإغنــاء نفســي بهــا. 
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ــن، وربمــا أمضــي العديــد مــن الســنين حتــى أدرك عــدم وجــود تناقــض. إًذا  ــا، ذلــك ليــس باألمــر الهيِّ طبًع
نحــن بحاجــة إلــى تطّلــع وتأقلــم دائــم، بــداًل مــن التقوقــع علــى النفــس. 

ــب  ــوع أصع ــد أّن الموض ــن أال تعتق ــور، لك ــم دكت ــرة التأقل ــى فك ــك عل ــا أوافق ــم، رّبم ــري: نع ــور حري ن
ــر علــى إحســاس الفــرد بُهوّيتــه الذاتيــة، حيــث تصبــح الُهويــة مشــّتتة بيــن الجديــد  مــن ذلــك، فالهجــرة تؤّث
والقديــم. غيــر أّن الُهويــة فــي األســاس ُتقــام علــى فكــرة خياليــة، علــى االختــالف وترســيم الحــدود، وعلــى 
وجــود َمــن ُيشــبهني وَمــن يختلــف عنــي، فكيــف أبنــي ُهويــة ذاتيــة متأقلمــة مــع غيرهــا مــن الهويــات فــي حين 
تقــوم الُهويــة فــي األســاس علــى االختــالف، علــى أننــي مختلــف عــن اآلخــر، وعلــى أّن اآلخــر يختلــف عنــي 
أيًضــا، ويحــاول الظهــور بصــورة واعيــة أو غيــر واعيــة بأنــه األفضــل، فكيــف يمكــن التأقلــم مــع االختــالف. 
نظيــر حمــد: هنــاك فــرق بيــن اآلخــر والغريــب، فكّلنــا آخــر بالنســبة لآلخــر، أنــا أمتلــك هويــة وأعيــش فــي 
بلــدي حيــث هنــاك حــدود جغرافيــة، وعندمــا ُترســم وتؤّمــن هــذه الحــدود، ســنالحظ حــدوًدا داخليــة عديــدة 
»اجتماعيــة، ثقافيــة، دينيــة، قبليــة، زوجيــة.. إلــخ«. وهــذه الحــدود الداخليــة الكثيــرة هــي التــي تــؤدي عــادة 

إلــى الحــروب األهليــة بينمــا تــؤدي الحــدود الجغرافيــة إلــى حــروب عالميــة. 
ــم  ــن نعل ــة، ونح ــن الحــدود الداخلي ــا ع ــو تحدثن ــى ل ــري: حت ــور حري ن
ــورات  ــروب والث ــاس والح ــاء الن ــى دم ــت عل ــة تأّسس ــدود الخارجي أّن الح
الطويلــة عبــر التاريــخ، لكــن أال تبقــى الحــدود الداخليــة أيًضــا حــدوًدا؟ وإن 
ــازع  ــن التن ــوع م ــى ن ــا عل ــة أيًض ــا مبنّي ــاء، لكنه ــى الدم ــة عل ــن مبنّي ــم تك ل
والخصومــة والتنافــس، وقــد اســتوقفتني فكــرة ذكرَتهــا فــي كتابــك حــول 
بنــاء أوروبــا لهوّيتهــا الخاصــة الجاِمعــة، فــي مرحلــة مــن مراحلهــا األولــى، 
ــورة  ــكار ص ــالل ابت ــن خ ــوي م ــا الدم ــن ماضيه ــص م ــا التخّل ومحاولته
البطــل النموذجــي، بطــل حــرب طــروادة »أوليــس« الجميــل والدبلوماســي 
ــة  ــة جامع ــون الُهوي ــى تك ــيحي، حت ــر مس ــو غي ــّدث، وه ــر والمتح والماك
لجميــع الهويــات األوروبيــة. لكــن أال توافقنــي الــرأي أّن فــي هــذه الفكــرة 
شــيًئا مــن الخياليــة الرومنســية التــي رّبمــا انطلــت علــى الشــعوب الســابقة؟ 
لكــن اليــوم هنــاك تطــّور فــي الوعــي، حيــث يصعــب اقتنــاع النــاس بهــذه 
الصــورة الرومانســية، وإن اختلفــت الصــورة طبًعــا، فنحــن ال نتحــدث عــن 
ــَي  ــا أن نبن ــن خالله ــن م ــة يمك ــورة ثقافي ــن أّي ص ــل ع ــب، ب ــل فحس البط

حــدوًدا خياليــة معينــة مــن أجــل تأســيس الُهويــة. فهــي تبقــى إشــكالية مــن ناحيتيــن، األولــى هــي الرومانســية 
والخياليــة، والثانيــة هــي مــا تحملــه مــن تنــازع وتنافــس، ســواء بدمــاء أو مــن دونهــا. 

ــة  ــة، المدين ــة والقري ــاره، القري ــار وج ــن الج ــه، بي ــن األخ وأخي ــى بي ــود حت ــس موج ــد: التناف ــر حم نظي
ــي  ــت ف ــة حدث ــإّن أول جريم ــة، ف ــرة ديني ــن نظ ــا م ــرب. إذا انطلقن ــن مه ــك م ــس هنال ــخ، ولي ــة.. إل والمدين
تاريــخ اإلنســانية كانــت بيــن أخويــن »قابيــل وهابيــل«، وهنــا أريــد أن أطــرح الســؤال اآلتــي: مــا هــو ســبب 
هــذه الجريمــة؟ أحدهمــا كان مرّبًيــا للحيوانــات واآلخــر كان مزارًعــا، حيــث قــّدم كل منهمــا هديــة للــه، واللــه 
بــارك هديــة ورفــض أخــرى، فبــدأت المنافســة مــن هنــا وُفتحــت معركــة بيــن األخويــن، وأّدت إلــى مقتــل 
ــي  ــن ال ُتعط ــة(. حي ــة أو الدول ــم )الحكوم ــى الحاك ــه«، بمعن ــع »الل ــي مجتم ــألة ف ــن المس ــا. تكم أحدهم
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ــا  ــد أّن قابيــل وهابيــل موجــودان فــي كل بيــت، فإّم ــا فــوق الجميــع، تأكَّ ــه وال تصنــع قانوًن لــكل إنســان حّق
أن يكــون جميعنــا تحــت القانــون وهــذه هــي المســاواة، أو بعضنــا فــوق القانــون مــن دون مســاواة. حتــى فــي 
الديمقراطيــة التــي نتغنـّـى بهــا ال يوجــد مســاواة، األزمــة بكاملهــا هــي عندمــا يبــارك »اللــه« أو ال يبــارك. اآلخر 
ــكلٍّ منهــم »شــخصيته،  ــزل مختلفــون، ل ــا علــى خــالف، األخــوة داخــل المن ــا ودائًم ــت وأن هــو اآلخــر، أن
فِكــره، نظرتــه«، والمهــم هــو احتــرام كّل منهــم لآلخــر مــن خــالل االختــالف الــذي يمثلــه. فعندمــا ينعــدم 
هــذا االحتــرام ونعتبــر االختــالف عــداوة، تنطلــق الحــرب األهليــة. وهــذا هــو الحــال فــي المهجــر، عندمــا 
نعتبــر أن االختــالف يمنــع االندمــاج والـــتآخي والنظــرة المتشــابهة، ُيحكــم علينــا فــي مــكان الهجــرة بالبقــاء 
كغربــاء. لقــد ذكــرت ســابًقا أنــه يجــب النظــر إلــى األشــياء بعيــون جديــدة مــن دون حكــم، مــن أجــل فهمهــا 
فحســب. أستشــهد بمقولــة لـ)همينغــواي(: »كنــت بحاجــة إلــى ثــالث ســنوات لتعّلــم الــكالم، وأربعيــن ســنة 
لتعلــم الّســكوت«. وهــذا هــو األمــر الصعــب، الّســكوت مــن أجــل الفهــم، إّن رمــي األحــكام شــيء ســهل، 

حتــى األغبيــاء والَجَهلــة يســتطيعون الحكــم علــى األشــياء، ولألســف هــم مــن يتحّكمــون بزمــام األمــور.
ــور  ــا، منظ ــن مًع ــاول المنظوري ــب أن نتن ــا يج ــد أنن ــاج، أعتق ــن االندم ــّدث ع ــا نتح ــري: عندم ــور حري ن
المهاجــر أو الالجــئ، ومنظــور الدولــة الُمضيفــة وسياســاتها، مــاذا تفتــح هــذه الدولــة أو تغلــق مــن ُســُبل فــي 
وجــه الالجــئ. فهنــاك سياســات تحــول دون هــذا النــوع مــن االندمــاج، وأعتقــد أنــه مــن الضــروري التحــّدث 
عــن هــذا األمــر حتــى ال ُنلقــي اللــوم علــى المهاجــر أو الالجــئ فحســب، فهنــاك مــا يحــدث وراء الكواليــس 

أيًضــا.
ــدة بعــض العــرب المســلمين يقولــون: »إّن الفرنســيين واألوروبييــن ال  ــر حمــد: ســمعت مــرات عدي نظي
يحّبوننــا«، أريــد أن أســألهم وأن أســأل الجميــع: ألّي ســبب تريدونهــم أن يحّبوكــم؟ مــاذا ســتقّدمون لفرنســا 
مــن أجــل أن تحّبكــم؟ اســتقبلتكم كــي ُتفســح لكــم المجــال لتبــدؤوا مــن جديــد، مــاذا ســتثبتون؟ وبمــاذا 
ــد  ــى البل ــم إل ــل دخولك ــد؟ ه ــم الجدي ــي مجتمعك ــم ف ــي إمكانياتك ــا ه ــتعملون؟ م ــاذا س ــتقومون وم س
ســيمنحكم الفرصــة إلثبــات أنكــم أشــخاص كفــؤ كمــا كنتــم فــي بلدكــم كذلــك أم ال؟ ال تعتقــدوا أّن أحــًدا 
ــة ترتكــز علــى المصالــح ال  ــّي، العالقــات العالمي ــر صبيان ــًدا يحــّب اآلخــر. هــذا تفكي يحــّب أحــد أو أّن بل

ــا مشــتركة وكلٌّ يحــاول االســتفادة مــن ضــرر اآلخــر أو هنالــك عــداوة.  ــا مصالحن الحــّب، إّم
نــور حريــري: رّبمــا بالدرجــة األولــى هــي مســألة احتــرام، ال مســألة حــّب، كمــا ذكــرت فــي بدايــة الحــوار. 
والتقصيــر بالدرجــة الثانيــة ســببه السياســات غيــر العادلــة فــي حــّق الالجئيــن، هنــاك تضييــق علــى الالجئيــن 
هدفــه دفعهــم إلــى ِمهــن ووظائــف معينــة. تحّدثــَت فــي كتابــك عــن العبوديــة الحديثــة، هــل العبوديــة الحديثــة 
اليــوم مبنّيــة علــى اتفــاق الطرفيــن؟ فبــداًل مــن الذهــاب إلــى بلــد آخــر لجلــب األشــخاص وتشــغيلهم، يذهــب 

الشــخص بإرادتــه اليــوم ويطلــب العمــل، كنــوع جديــد مــن أنــواع العبوديــة. 
نظيــر حمــد: موقــف اإلنســان الهــارب مــن الحــرب ليــس كموقــف اإلنســان الــذي يذهــب ليربــح األمــوال 
ــبانيا«، أي  ــي إس ــوًرا ف ــي قص ــوه يبن ــال »دع ــا ُيق ــي فرنس ــاًزا. ف ــال مج ــا يق ــبانيا كم ــي إس ــوره ف ــي قص ويبن
ــة، وهــي ليســت حكــًرا علــى الفقــراء.  ــا، وهــذه تســّمى بالهجــرة االقتصادي ــه ســيصبح غنًي ــل أن دعــوه يتخّي
فالجميــع يهاجــر »علمــاء، أطبــاء، مدّرســون، باحثــون« ألســباب كثيــرة كالحصــول علــى أجــور عاليــة فــي 
ــاء  ــع. إًذا األغني ــر المرتف ــى األج ــول عل ــوا للحص ــج ذهب ــي الخلي ــون ف ــن يعيش ــون الذي ــر. فاألوربي ــد آخ بل
أيًضــا يهاجــرون ليــس الفقــراء فحســب. لكــن الفقــراء الذيــن لــم يدرســوا وليســت لديهــم شــهادات، مــاذا 
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لديهــم ليقّدمــوا غيــر بيــع قّوتهــم الجســدية كعّمــال، شــأنهم شــأن األشــخاص الذيــن كانــوا يؤخــذون كعبيــد 
مــن أجــل قّوتهــم البدنّيــة، بســبب االعتقــاد بأّنهــم ال يملكــون أّي نــوع مــن أنــواع الــذكاء. كمــا حــدث فــي 
ــا  إســبانيا حيــن أحضــروا الهنــود وجلبوهــم إلــى الكنيســة، اجتمــع األســاقفة كّلهــم حينهــا وكان النقــاش جّديًّ
ا علــى المســتوى  حــول مــا إذا كان هــؤالء الهنــود يمتلكــون أرواًحــا مثــل باقــي البشــر أم ال، وهــذا مهــّم جــدًّ
اإلنســاني، فــإن كانــت لديهــم أرواح، هــم إًذا مثلهــم والمفــروض عليهــم احترامهــم، أّمــا إن لــم تكــن لديهــم 
أرواح، يســتطيعون حينهــا اســتعمالهم كأّيــة آلــة أو أداة. وهــذا مــا فعلــوه، اســتخدموهم كآالت، وبهــذا التفكيــر 

ُأهِلكــت ثقافــات ومجتمعــات كبيــرة. 
أول صدمــة يتلّقاهــا المهاجــر هــي الضيــاع، ألنــه ال يعــرف مــا عليــه فعله، 
حيــث تتوّلــد لديــه عقــدة الذنــب حــول فــراق األهــل والنــاس، ويشــعر بأنــه 
ربمــا كان عليــه البقــاء ليقاتــل أو يمــوت، فيتوّجــه إلــى األطبــاء بســبب هــذه 
العقــدة، حيــث قلــت لبعضهــم: هربتــم مــن الحــرب األهليــة بينمــا هــي اآلن 
ــا،  ــع ثمنه ــروض أن ُيدف ــن المف ــب، وم ــدة الذن ــذه عق ــادكم، وه ــي أجس ف
ــة  ــى هزيم ــّول إل ــد تتح ــد الجدي ــى البل ــول إل ــد الوص ــار عن ــوة االنتص فنش
فــي مرحلــة الحقــة بعــد االســتقرار. يحــاول المهاجــر التخفيــف عــن نفســه 
بحرمــان نفســه وإرســال النقــود إلــى األهــل، وهــذا هــو الثمــن الــذي يدفعــه 
مــن أجــل التخّلــص مــن جــزء مــن عقــدة الذنــب، وهــو شــيء جيــد ويخّفف 
مــن المشــكلة، بينمــا األصعــب مــن ذلــك مــع الصدمــات مــن هــذا النــوع 
هــو التبّلــد الدماغــي الــذي يصيــب بعــض األشــخاص، كعــدم القــدرة علــى 

تعّلــم اللغــة. 
ــبب  ــا أو بس ــر أحياًن ــبب العم ــا بس ــد أو ربم ــو تبّل ــل ه ــري: ه ــور حري ن

ــرى؟  ــية أخ ــل نفس عوام
نظيــر حمــد: ال أتحــّدث عــن المســنّين الذيــن يجــدون صعوبــة فــي التعّلــم فحســب، حتــى بعــض الشــباب 
ــم اللغــة، والســبب برأيــي هــو عــدم القــدرة علــى الحــزن، ففــي  ــة فــي تعّل ــد وصعوب لديهــم نــوع مــن التبّل
بلدنــا عندمــا يمــوت إنســان يكــون هنــاك مرحلــة حــزن )ارتــداء الثــوب األســود، عــدم التعامــل مــع األشــياء 

كمــا فــي الســابق(.
نور حريري: أهذا ما يسمى بـ »الميالنخوليا« أو الّسوداوية وعدم القدرة على تفريع الحزن؟

نظيــر حمــد: نعــم، هــذا نــوع مــن الســوداوية، ويحتــاج الشــخص إلــى بعــض الوقــت كــي يجتازهــا، وهــي 
ــذي  ــى ال ــا، حت ــى أوروب ــض إل ــروس البي ــاء ال ــا ج ــب، فعندم ــي فحس ــي أو الثقاف ــالف الدين ــق بالخ ال تتعّل
كان منهــم ذا مكانــة اجتماعيــة مهّمــة فــي بــالده )أغنيــاء، مثقفــون(، عملــوا فــي قيــادة ســيارات األجــرة. فــي 
ــتحّقان  ــرب يس ــالم والع ــول: اإلس ــث أق ــية، حي ــألة السياس ــى المس ــا إل ــّرق أحياًن ــة أتط ــي المختلف محاضرات
ــي  ــذاءه إال ف ــد غ ــذاء، وال يج ــه غ ــد لدي ــم يع ــا ل ــي أوروب ــي ف ــاش السياس ــوم، ألن النق ــة الي ــة ذهبي ميدالي
الخــالف مــع اإلســالم والعــرب، فكّلمــا بالــغ أحدهــم فــي شــتم اإلســالم، ازدادت شــعبّيته أكثــر مــن غيــره. 
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نــور حريــري: هــذا مــا قصدتــه ســابًقا بموضــوع الُهويــة واالختــالف، نحــن نعيــد إنتــاج حــدود جديــدة، 
هــي ثقافيــة ربمــا، وهــذا مــا تفعلــه اليــوم السياســات األوروبيــة.

ــكان  ــمعوا األمري ــا. اس ــي أوروب ــط ف ــس فق ــب، ولي ــي الرهي ــر السياس ــبب الفق ــا، بس ــد: تماًم ــر حم نظي
والــروس والصينيــن، فقــٌر سياســي رهيــب هــو الســبب المــؤّدي إلــى الصــراع، نحــن فــي مرحلــة فقــر ثقافــي 
وسياســي، مــا هــي األطروحــات التــي يمكننــا طرحهــا اليــوم؟ هــل ســمعتم النقــاش بيــن )بايــدن( والرئيــس 
الســابق؟ هــل يوجــد نقــاش بيــن سياســّيَين أفقــر مــن ذلــك يتــّم فيــه اســتخدام المهاجريــن كحطــب ووقــود؟ 
ــن  ــن م ــع المهاجري ــي جمي ــًدا، يعان ــة تحدي ــوع اللغ ــي وموض ــب النفس ــى الجان ــودة إل ــري: للع ــور حري ن
ــة« فحســب، بــل أيًضــا اللغــة بمعناهــا العميــق،  ــا اللغــة »المحكي ــم لغــة جديــدة، وال نقصــد هن ــة تعّل صعوب
حيــث يشــعر المهاجــر باســتحالة االندمــاج، وتتحــّول اللغــة كمــا ذكــرت فــي كتابــك إلــى حاجــز يؤثــر علــى 

النفــس والجســد مًعــا، هــل يمكنــك أن تحّدثنــا عــن هــذه الفكــرة وتوّضحهــا لنــا؟ 
ــاش  ــي النق ــل يعن ــل، والتواص ــة التواص ــع وإمكاني ــي المجتم ــاج ف ــو االندم ــّم ه ــر المه ــد: األم ــر حم نظي
ــش.  ــى الهام ــيبقى عل ــع س ــة المجتم ــّدث بلغ ــرء التح ــتطع الم ــم يس ــة. إن ل ــاركة اليومي ــث والمش والحدي
وعليــه، مــن أجــل أن يجــد المــرء مكاًنــا لــه فــي مجتمــع مــا، يجــب أن يملــك األداة التــي يملكهــا المجتمــع 
وهــي اللغــة. هنــاك أيًضــا أمــر رئيســّي ومهــّم، ليســت جميــع اللغــات متســاوية، فالحديــث باللغــة العربيــة فــي 
ــّم  ــا عمــا إذا تحــّدث المــرء باإلنجليزيــة، فالعربيــة واإلنجليزيــة ال تتســاويان. بينمــا يت فرنســا يختلــف جذرًي
التســامح مــع األمريكــي عندمــا ال يتحــّدث الفرنســية، وال َتســاُمح مــع العربــي إن لــم يتحــّدث بهــا. والســبب 
هــو أن هنــاك نظــرة مثاليــة لإلنجليــزي ودونيــة للعربــي، مــا ُيعتبــر عقبــة مــن العقبــات الكبيــرة التــي تواجــه 

العــرب واألفارقــة. 
ــدة،  ــة وطي ــا عالق ــد تربطهم ــة والجس ــو أّن اللغ ــّي ه ــل نفس ــتي كمحّل ــالل ممارس ــن خ ــيًئا م ــت ش الحظ
ألن كل لغــة هــي جســدية، فالجســد رمــزي )عضــوي ورمــزي فــي الوقــت نفســه(. عندمــا نقــول مثــاًل عبــارة 
»يــا قلبــي« هــو تعبيــر »رمــزي«، فالقلــب هــو المــكان الــذي نضــع فيــه الحــّب، »المــوّدة«، وال يوجــد عضــو 
مــن أعضــاء الجســد إال ولــه وزن وقيمــة رمزيــة، فــال جســد مــن دون لغــة، والجســد مــن دونهــا يبقــى مجــّرد 
»لحــم«. فحتــى يصبــح الجســد جســًدا، يجــب أن يكــون لــه »لغــة«، وهــي لغــة الشــخص الــذي يتكّلمهــا، 
هــي التــي تعطــي جميــع القيــم. هنــاك أمــراض عديــدة ســببها عــدم إمكانيــة التكّلــم، حيــث نالحــظ اختالًفــا 
واضًحــا فــي لغــة الجســد بيــن عربــي وفرنســي يتكّلمــان مثــاًل، ليســت لغــة الجســد نفســها، بــل هــي مختلفــة 
تماًمــا بينهمــا. فــي الرســائل الفارســية لـ)مونتســكيو(، عندمــا ذهــب آوزبــك إلــى أوروبــا ليــرى إمكانيــة الحياة 
فيهــا وأمضــى فتــرة طويلــة فيهــا، ثــم عــاد إلــى وطنــه ليجــد أنــه لــم يعــد كمــا كان، ولــم يعــد الشــخص ذاتــه، 
ــا  ولــم يعــد قــادًرا علــى التعامــل مــع النســاء كمــا فــي الســابق، يقــول: كــم هــو ســعيد مــن ال يعــرف بلداًن
أخــرى غيــر بلــده، كــم هــو ســعيد مــن ال يتكلــم لغــات أخــرى غيــر لغــة بلــده. هنــا يكمــن الســؤال، االنغــالق 
ــو  ــاح ه ــّن االنفت ــالق. لك ــذا انغ ــرى« ه ــا أخ ــرف بلداًن ــن ال يع ــعيد م ــك »س ــال آوزب ــا ق ــاح، عندم أو االنفت

امتــالك المــرء لمعرفــة جديــدة مــن خــالل التعّلــم، وإدراك »نســبّية قيــم األشــياء«. 
ــع  ــة ومجتم ــة ُمحافظ ــن بيئ ــدة م ــة واح ــال دفع ــر االنتق ــا أث ــد، م ــن التبّل ــابًقا ع ــَت س ــري: تحّدث ــور حري ن
يســوُد فيــه القمــع والقهــر والخــوف إلــى بيئــة منفتحــة حــّرة، إلــى مــكان ال وجــود فيــه لمــا هــو محظــور أو 
مرفــوض؟ هــل يمكــن أن يكــون ســبب هــذا التبّلــد هــو االنتقــال المفاجــئ أو غيــاب الســلطة بــكل معانيهــا 
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ــر غيابهــا المفاجــئ علــى النفــس؟  ــر الســلطة علــى النفــس ومــا أث ــة.. إلــخ(؟ مــا أث )السياســية، األبوي
نظيــر حمــد: ال يوجــد ثقافــة أو حضــارة مــن دون ســلطة، لكــن هناك فــرق بين الســلطة والتســّلط، فالســلطة 
ــا  ــا تعترضن ــنا، وعندم ــف أنفس ــأن نثّق ــا ب ــمح لن ــات تس ــذه المقّوم ــات، وكل ه ــا المقّوم ــّدم لن ــي تق ــي الت ه

مشــكلة مــا، تتوّفــر لدينــا مرجعّيــات )قانونيــة، حكوميــة، طبيــة، علميــة( يمكننــا اللجــوء إليهــا. 
نــور حريــري: مــا أقصــده هنــا هــو غيــاب األمــر الواجــب القامــع، الصــوت الــذي ينــادي دائًمــا بــأن هنــاك 

مــا يجــب فعلــه أو عــدم فعلــه.
ــم حــول  ــا الحقــوق، والنقــاش الدائ ــات وتضــع لن ــا الواجب ــر حمــد: الســلطة هــي التــي تفــرض علين نظي
الســلطة هــو أنــه كيــف يمكــن للســلطة أن تخــدم اإلنســان وتحميــه مــن نفســه ومــن جيرانــه ومــن الســلطة. 
وبخــالف ذلــك تتحــّول الّســلطة إلــى تســّلط، أي نصبــح جميًعــا فــي خدمــة الســلطة، لدينــا واجبــات فقــط 
وال نمتلــك الحقــوق. ال ثقافــة مــن دون ســلطة، ال يقــدم خدمــة ألوالده إطالًقــا َمــن يتركهــم مــن دون وضــع 
حــدود لهــم، لكــن يجــب أن يكــون هنــاك حــدود ُتحَتــرم )اختــالف العمــر، الديــن، الجنــس، القانــون.. إلــخ( 
ــا مــن دون ســلطة. أيًضــا  ــون، لذلــك ال يمكــن ألي مجتمــع أن يحي ــواع القان ــوع مــن أن ــة مــن دون ن ال ثقاف
هنــاك مجتمعــات كثيــرة تعيــش تحــت التســّلط، مــا يــؤدي إلــى انحطــاط المجتمــع وإلــى الحــروب األهليــة. 
كيــف لــي أن أســتخدم القانــون وأقــوم بالواجبــات وأتوّجــه إلــى اآلخــر؟ ُيَعــّد ذلــك مــن المقّومــات األساســية 

للمجتمــع ويجــب تعّلمهــا يوًمــا بعــد يــوم. 
ــن  ــري: مــاذا عــن االســتحقاق أو مــا يســّمى باالضطهــاد المرّكــب؟ أي عــدم وجــود مســاواة بي ــور حري ن
ــراف  ــى االعت ــك يبق ــع ذل ــي، وم ــه األوروب ــا يبذل ــاف م ــئ أضع ــه الالج ــا يبذل ــاًل؟ فم ــي مث ــي والعرب األوروب

ــكاليًّا؟  ــئ إش بالالج
نظيــر حمــد: االعتــراف ال يكــون مــن البدايــة، بــل يأتــي كنتيجــة مــن خــالل الخبــرة والعمــل والمعرفــة. 
فــي البدايــة ال أحــد يعتــرف باآلخــر، حتــى الفرنســي ال يعتــرف بالفرنســي نفســه فــي البدايــة، وكــي نســتطيع 
ــل  ــه، والعام ــت جدارت ــه أثب ــه ألن ــرف ب ــر ُيعت ــان الجدي ــي أّن اإلنس ــر، برأي ــراف باآلخ ــول االعت ــم ح التفاه
النشــيط أيًضــا ُيعتــرف بــه. هنــاك جــدارة، واالعتــراف ليــس بالشــخص فــي حــّد ذاتــه، إنمــا بعملــه ومــدى 
إتقانــه لهــذا العمــل، وإال تحّولــت المســألة لشــيء آخــر )يحّبوننــي أو ال يحّبوننــي(، ونحــن لســنا بحاجــة إلــى 

الحــّب هنــا، إنمــا نحتــاج إلــى االعتــراف بنــا وبمقّدراتنــا. 
ــل  ــاج، ه ــألة االندم ــول مس ــر ح ــؤال أخي ــة، س ــئلة والمناقش ــرة األس ــى فق ــال إل ــل االنتق ــري: قب ــور حري ن
االندمــاج الكامــل ممكــن مــن الناحيــة النفســّية؟ وإن كان ممكنًــا بطريقــة مــا، مــا هــو المقابــل النفســي، نحــن 
نعــرف مــاذا نربــح حيــن نندمــج فــي المجتمــع الجديــد، لكننــا ال نعلــم مــا يمكــن خســارته، فمــاذا نخســر مــن 

وجهــة نظــرك؟
نظيــر حمــد: عندمــا نهاجــر مــن الوطــن نخســر أشــياء كثيــرة، نخســر حتــى قبــل الوصــول إلــى المجتمــع 
الجديــد )العالقــة باألهــل، بالبلــد، بالطعــام، باألصدقــاء، بالطبيعــة، بالبيــت، وبأشــياء كثيــرة(، ربمــا نخســرها 
ــا. فمثــاًل حيــن يصــل الســوري أو اللبنانــي، الــذي يتنــاول خبــًزا طازًجــا فــي بلــده، إلــى فرنســا ويتنــاول  كّليًّ
ــاول  ــه نتيجــة لتن ــه هــي تشــّقق غشــاء الفــم لدي ــص »التوســت«، تكــون أول صدمــة بالنســبة ل ــز المحمَّ الخب
ــز الــذي يمّدنــي بالغــذاء، يجــرح غشــاء فمــي مــن الداخــل(.  ــا تكــون الصدمــة األولــى، )الخب ــز، وهن الخب
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نحــن نحتــاج إلــى الوقــت لتعّلــم األذواق 
ــا  ــره إطالًق ــيء ال نخس ــك ش ــة، هنال المختلف
ــي  ــا ف ــى حيًّ ــام »األم«، يبق ــة طع ــو رائح وه
داخلنــا، ال نســتطيع نســيانه، وفي الوقت نفســه 
رائحــة الطعــام والموســيقى خاصــًة موســيقى 
الطفولــة ال ُتنســى علــى اإلطــالق، ألنهــا على 
ــي  ــة األم ه ــة األم، فلغ ــيقى لغ ــة بموس عالق
الموســيقى، نطــق األم، أغنيــة األم. فحتــى لــو 
بقــي الشــخص فــي بلــد أجنبــي لمــدة أربعيــن 
ســنة، حيــن يتعــّرض لمشــكلة ويشــتم بســبب 
األلــم، فبالتأكيــد سيشــتم باللغــة العربيــة، وإذا 
أردنــا أن يحصــي األعــداد، فحكًمــا ســيحصي 
بالعربيــة. لذلــك، حتــى لــو قلنــا إننــا تأقلمنــا 

مئــة بالمئــة، هنــاك أشــياء ملّحــة تبقــى لدينــا وال مهــرب منهــا، ســتبقى معنــا وترافقنــا حتــى المــوت. ولكــّن 
التأقلــم ليــس ضــّد اللغــة األّم أو ضــّد ثقافــة المجتمــع القديــم. أطــرح هنــا مســألة نظريــة، هــل هنــاك إمكانيــة 
انفتــاح ثقافــة علــى أخــرى؟ ربمــا ذلــك ممكــن علــى الصعيــد الفــردّي مثــاًل، فأنــا لــدّي إمكانيــة أن أصالــح 
مــا كنــت عليــه مــع مــا أنــا عليــه اليــوم، وأن أصنــع مــن نفســي هــذه الشــخصية ذات االنتمــاء المتعــّدد، فأنــا 
فرنســّي فــي فرنســا ولكننــي عربــي فــي البلــدان العربيــة، ال واحــد منهمــا ضــّد اآلخــر، بــل أنــا االثنــان مًعــا 
بكفــاءة، لكــن األشــخاص الذيــن ال يمتلكــون مرونــة تعــّدد الثقافــات يصعــب عليهــم فهــم ذلــك، ال يفهــم 
ــرى  ــة أخ ــى ثقاف ــح عل ــم ينفت ــة ول ــذه التجرب ــش ه ــم يع ــن ل ــات، وم ــي الثقاف ــّدًدا ف ــاش تع ــن ع ــك إال م ذل
برأيــي هــو إنســان »جاهــل«، طبًعــا ليــس بمعنــى أّنــه غبــّي أبــًدا، بــل بمعنــى أنــه يجهــل الثقافــات األخــرى، 

ــا يتكلمــون لغــة الجهــل، ألنهــم ال يعرفــون شــيًئا عــن الثقافــات األخــرى.  ــون فــي أوروب لذلــك العنصرّي
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