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«لعبة املرايا وتعدد الهويات»
كان ختام اليوم االول مع 
الشــاعرة واالكادمييــة إميان 
مرســال التــي حتدثــت عــن 
«لعبة املرايا وتعدد الهويات» 
موضحــة ان العادة جرت في 
دراسات الهجرة واملنفى سواء 
االجتماعية او النفســية على 
تناول الهويــة، وكأنها منتج 
ثابت ومكتمل في ارض الوطن، 
حيث يأتي االنتقال املؤقت او 
النهائي وكأنــه عنف مباغت 
يختبر الهوية الفردية ويهدد 

جوهرها.
وتساءلت، الى اي حد علينا 
ان نحمل الهويات التي ورثناها 
ونقبلهــا كما هي ونعرف بها 
انفســنا وندافع عنها؟، وهل 
الشتات جتربة بحث عن هوية؟ 
أليســت كذلك رفضــا للهوية 
امللصقة بنا في مكان الوالدة 
او للهويات املتعددة املفروضة 

وسلطت مرســال الضوء 
على كتــاب «الضوء االزرق» 
للكاتــب حســني البرغوثــي، 
موضحــة ان مؤلفــه لم يقبل 
مــا ورثه مــن هويــة مكتملة 
ومنجزة، مؤكــدة ان اجلنون 
انســاه كيف يشــعر صاحب 
بيت فقده كما يجعله غير قادر 

على احتــرام ميثاق الضيافة 
او على تثبيت مالمح هويته 
امام الهوية األمريكية املختلفة 
التي تستضيفه، فالهوية عند 
البرغوثي ميراث ثقيل والشيء 
الــذي ال يســتطيع اآلخرون 
تعريفنــا بدونه ولكنها ايضا 
اسماء وصفات ولغة توصف 
بها حتى لو لم نكن قد شاركنا 
في انتاجها، فالهوية ليســت 
جوهــرا ثابتــا بــل تضم كل 
ما هو هامشــي وغيــر متفق 
على اهميتــه والهوية، الفتة 
الــى ان كل هويــة صلدة هي 
موضوع للســخرية والعبث 
عن البرغوثــي وفي طموحه 
لســرد ذلك ال يكتفي بوصف 
اجلنون وقتل الوقت والتداعي 
اللغوي واحلفر في الذاكرة بل 
يقــوم بذلك عبــر فوضى من 

االجناس االدبية.

إميان مرسال

علينــا فــي مــكان الضيافة؟ 
كيــف نتعامــل مــع مصيــدة 
الهويــة عندما يفرضها علينا 
وضعنا التاريخي، وما اشكال 
التفاوض التي يقوم بها االفراد 
واجلماعات في مواجهة عبء 
الهويات املنجزة واملفروضة 

عليهم؟

ملتقى «تكوين» ناقش «تساؤالت الهوية» مبشاركة محلية وعربية وأجنبية
يعقد في اجلامعة األمريكية برعاية إعالمية من «األنباء».. ويتضمن سلسلة من احملاضرات والندوات ومعرض كتاب مصغراً ومنصة توقيع إلصدارات الضيوف

سرفراز منظور مشاركا إبراهيم الكوني خالل إلقاء كلمته د.عبدالرحمن الفرحان مشاركا محمد العتابي ملقيا كلمته بثينة العيسى متحدثة

آالء خليفة

انطلق مساء اخلميس ملتقى 
«تساؤالت الهوية» الذي تنظمه 
مكتبة «تكوين» على مســرح 
اجلامعة األمريكية بالتعاون مع 
املجلس البريطاني ومنصة الفن 
املعاصــر وبرعاية اعالمية من 
«األنباء» ويقدمه عامر أبوكبير، 
حيث يركز على تساؤالت من 
نحــن؟ ومــا الــذي ميكننا ان 

نكونه؟
افتتح امللتقى بكلمة ألقتها 
الروائيــة ومؤسســة مكتبــة 
العيســى  «تكويــن» بثينــة 
بعنوان «الهوية: سؤال الوضوح 
وااللتبــاس»، قائلة: إنني إزاء 
الهوية أبــدو ماضوية أحيانا، 
ومســتقبلية أحيانا، وأنتسب 
إلى ساللة عالقة بالفخر واملهانة 
معا، أنوء بتاريخ من اخلسائر 
وأكره أن ميلــي املنتصر على 

املغلوب هويته.
وأضافــت العيســى: أتوق 
إلــى اجلذور بقدر مــا تفتنني 
األجنحة وأضيــق بكل حديث 
عن الهوية يصــب تلقائيا في 
االحتــراب واالغتراب، وأبحث 
عن طريق ثالث وال أفهم كيف 
حتولت «الهوية» من لفظة نادرة 
في املتون العربيــة الصوفية 
والفلسفية، مثل رسائل الكندي 
ومؤلفــات احلــالج والفارابي 
وإخــوان الصفــا وغيرهم إلى 
كلمة يومية إخبارية ومبتذلة 
تقريبا، وملاذا عندما نقرأ تعريف 
الهوية في القواميس احلديثة، 
بصفتها «حقيقة الشيء املميزة 
له عن غيره»، نشــعر بالعبث 
والقصــور؟ رمبــا ألن املعاني 
ســياقية وليســت قاموسية، 
وألن الهويــة مركبة ومتحولة 
وال توجد في حالة نقاء وألنها 
مذابة في كل شــؤوننا، ألن كل 
عالقة باآلخر مسكونة بالتوتر، 
رغم كل ما ندعيه عن ســقوط 
األيديولوجيــات والدخول في 

زمن السيولة والاليقني. 
وتابعــت: وألن مفوضيــة 
شؤون الالجئني رصدت ما يزيد 
علــى ٧٠ مليــون الجئ ونازح 
حول العالم، أفارقة في فرنسا، 
أتراك في أملانيا، سوريون في 
لبنان، فلسطينيون في كل مكان، 
ألن السياسيني يطالبون بإقامة 
األسوار واجلدران العازلة، وألن 
املقيم  البرملانيني يشــيطنون 
ويغازلون املواطن دون اعتبار 
لقيم النزاهة واإلنتاجية، وألن 
األدباء يكتبــون عن االجتثاث 
واالغتراب، تشــينوا أتشيبي 
ورضــوى عاشــور ومحمــود 
صالــح  والطيــب  درويــش 
وأرونداتــي روي وتانيزاكــي 
وجيمــس بالدويــن وغيرهم، 
ألن األجيــال اجلديدة تتعاطى 
الرطانة بصفتها لغة العصر، 
بعــد أن مت اقتالعها من بيئتها 
وخصوصيتهــا  الطبيعيــة 
الثقافيــة بزعم خلــق مواطن 

سرديات تبشر مبحاربة األبوية 
فإذا بها حتارب األبوة، سرديات 
تسوق للذاتية، فإذا بها راعية 
لكل النزعات املشجعة للتبجح 
والغرور الفارغ، وغياب الذوق، 
وشبق االستهالك، وثقة احلمقى 
بأنفســهم.. ســرديات تبشــر 
بحرية اإلنسان فإذا بها تسعى 
لتسليعه، سرديات تبشر بإعالء 
شــأن الفرد الواحد األحد، فإذا 
بها تسوق لالنكفاء واحلط من 
كل أشكال التضامنات الفطرية 
والتكافالت اإلنسانية العفوية.

وبينت اننا استبدلنا وصية 
سقراط القدمية «اعرف نفسك» 
بعبارة أكثر راديكالية، «اخترع 
نفسك»، متبوعة مبتوالية من 
التوكيدات اإليجابية عن كونك 
تستطيع، عن كونك تستحق، 
وإنــك واســطة العقــد وحجر 
الزاوية وقطــب الرحى، وإنك 
لــن حتتــاج أحدا، ال األســرة، 
وال الصديق، وال احلبيب، وال 
الوطن وال الدين وال التاريخ، 
وقد الغينا احملددات اجلغرافية، 
اللغــة، اإلرث الثقافي، اجلذور 
بصفتها لعنة وبركة، ومحوناها 

بقرار براغماتي سريع.
مأزق العصر احلديث

بــدوره، ألقــى مديــر عــام 
منشــورات «تكويــن» محمــد 
العتابي كلمة بعنوان «مقاومة 
للنسيان.. دفاعا عن الذاكرة»، 
موضحا ان الهوية مأزق العصر 
احلديث، عصر التفكك واالندثار، 
عصــر الوحــدة واملنظومــات 
الدوليــة، والعوملــة فــي آن 

وتشكيلنا، وزاد رحلتنا نحو 
اللغة واملوقف  املستقبل، وأن 
والقضية هــي الذاكرة التي ال 
تنفصــل عن الهويــة أبدا، إننا 
نحــاول مــن خــالل فعالياتنا 
وملتقياتنا ومنشوراتنا التأكيد 
علــى موقفنــا ضــد التغريب، 
وضد الذوبــان في اآلخر، وأن 
التعدديــة واالنفتــاح مفاهيم 
ال تعني االنســالخ واخلضوع 
والرمادية والتواطــؤ أبدا كما 
أن هذه املفاهيم التي منارسها 
ونحرسها لن تكون في يوم خط 
دفاع عن جشع اخلطاب الغربي 
الرأسمالي األبيض الذي يسعى 
لتحويل العالم كله إلى سلعة 
من لون واحد على خط إنتاج 
بحجم الكوكب، ســلعة تنتمي 
إلى منتوجات هويته الثقافية 
املرتكزة بالكامل على االستهالك 
والتشــابه حد االستنساخ في 
األدب واملأكل وامللبس والعمران 

واألنظمة والتعبيرات.
هويات رقمية 

مــن جانبــه، ذكــر العميد 
العلــوم  لكليــة  املشــارك 
واالداب باجلامعــة األمريكيــة 
ان  الفرحــان  د.عبدالرحمــن 
احلديــث عــن الهويــة أصبح 
أعقد من أي مرحلة مضت بعد 
سنوات من اجلائحة عشنا فيها 
هويات رقمية تسبح في الفضاء 
اإللكترونــي، وبدايــة عصــر 
أنسنة الرقميات واحلديث عن 
احلياة فــي الواقع االفتراضي 
مما خلق العديد من التساؤالت 
واإلشــكاليات التي تتعلق في 

واحد، العوملة التي تعمل عبر 
خطابها ومؤسساتها على احملو 
والدهس، لتنتج تشرذما وتفككا 
بدعوى توحيد وترسيخ هويات 

جامعة.
وتابــع العتابــي: تشــترك 
املكتبــة والهوية فــي كونهما 
ذاكــرة خالدة لنــا ومن خالل 
املكتبة حتفظ الهويات وتزدهر، 
وتتالقــى مــع بعضهــا بعضا 
لتشكل هويات جديدة ومختلفة، 
ومثلما يصعب أن نتخيل الهوية 
عنصرا ناجــزا ونهائيا، كذلك 
هــي املكتبــة فهما تتشــابكان 
بكونهما عملية حيوية وتفاعلية 
وتراكمية ال تنتهي بانتهاء أجل 
أو حدث ما، الفتا الى ان املكتبة 
رحلة عابرة لألزمنة ممتدة على 
طول احليوات التي يعيشــها 
املنتمون لها واملتقاطعون معها، 
في املكتبة تتجــاور األصوات 
والــرؤى واألفــكار واألذواق، 
وتتحاور كلها حتت سقف واحد، 
متســائال كيف ميكن أن يكون 
للمكتبــة صوتهــا اخلاص في 
خضم األصوات التي حتتضنها؟ 
وقد يكون مرد هذا االستغراب 
فهم غير ناضج ملفهومي االنفتاح 
والتعدد، مشيرا الى إن التعدد 
واالنفتــاح يقتضيــان وجود 
أصالــة خاصــة بنــا، ننطلق 
منها لفهــم اآلخر، وااللتقاء به 
أو االختالف معه وفق شروط 

احلوار العصري.
واردف: ملكتبتنا «تكوين» 
صوتها اخلــاص، وهو صوت 
عربي يعــي أن التراث عنصر 
رئيــس فــي نظــام هويتنــا 

الفرديــة  الهويــة  موضــوع 
واجلمعية. 

واشــار الفرحــان الــى ان 
اهتمــام اجلامعــة األمريكيــة 
برعايــة مؤمتــر «تســاؤالت 
الهوية» ليــس مجرد جزء من 
مســيرتها الكبيرة فــي رعاية 
الثقافية واألكادميية  األنشطة 
في الكويت فقط، بل أيضا تبيان 
على صدارة املوضوع وأهمية 
حضوره في صفوف اإلنسانيات 
في جامعة تفتخر بأنها املؤسسة 
األكادميية األولى خليجيا تتبنى 
منوذج اآلداب والفنون احلرة.

وذكــر انــه فــي صفــوف 
السياســة والتاريــخ نناقــش 
سياقات تشــكل القوميات في 
العالم والعوامل التي أدت إلى 
حتوالت الهوية في املجتمعات 

العربية.
منازل الهوية 

وألقى ضيف شرف امللتقى 
الروائي الليبي الطارقي ابراهيم 
الكوني كلمــة بعنوان «منازل 
الهويــة التســع» موضحــا ان 
الهوية مبعانيها التسعة كائن 
مركب من حزمة هويات، هوية 
طبيعية بفضل صفقة العناصر 
األربعة، وهوية وجودية ألنه 
كيــان مســكون بــذات وهوية 
فــي  املنطــق  إنســانية، ألن 
لســانه حجة وهوية أخالقية 
وألن احلدس فيه سلطان ردع 
وهوية عرقية ألن االنتماء في 
جتربته هاجس جلوج وهوية 
ثقافية، وألن العقل فيه قرون 
استشعار وهوية وطنية ألنه 
يهدهد في الوجدان مسقط رأس، 
وهو أيضا هوية روحية ألنه لم 
يحدث أن سمع حلنا شجيا إال 

وانتابته شطحة وجد. 
إدمــان  ان  الكونــي  وبــني 
الرحيل يعني احتراف التغيير 
ليس تغيير ما باحلرف ولكن 
تغيير ما بالنفس، فاملهاجر ليس 
مخلوقا متبطال، ليس شريدا، 
الســيما إذا كان وحيدا، ولكنه 
فارس شغوف، مسكون بجنني 

هو الفضول.
رحلة الهوية واجلذور

من ناحيته، حتدث الصحافي 
الســيناريو  واملؤلــف وكاتب 
واملذيــع ســرفراز منظور عن 
«رحلــة الهوية» وكانت كلمته 
ملخصــا حلكايتــه واســرته 
التي هاجرت من باكستان الى 
بريطانيــا منــذ ١٩٦٤ للبحــث 
عــن حياة افضل، مشــيرا الى 
نشــأته ووالدته في بريطانيا 
والصراع الذي كان يحدث بينه 
ووالدته في فترة مراهقته بني 
اجلذور الباكســتانية والهوية 
البريطانية اجلديدة بل انه كردة 
فعل ثورية ذهب الى مستوى 
ابعد من الدخول في قلب الثقافة 
البريطانية سواء باملوسيقى او 
املالبس او املظهر، وهذا االمر كان 

يزعج والده وال يحبه. 

تكرمي اجلامعة األمريكية في الكويت يتسلمه د.عبدالرحمن الفرحان    (قاسم باشا)

تكرمي «األنباء» تتسلمه الزميلة آالء خليفةتكرمي منصة الفن املعاصر يتسلمه إبراهيم فرغلي

تكرمي املجلس الثقافي البريطاني يتسلمه مايكل جوردن

بقياســات  مواطــن  عاملــي، 
موحــدة وأذواق موحدة ولغة 
واحدة، يطالب بالتعددية دون 
أن يعرف ماهــي، ألن معاركنا 
املوسمية السخيفة عن شجرة 
كريسماس، أو ممارسة اليوغا 
في صلبها قضية هوية، والن 
مقاطــع الڤيديو تصبح رائجة 
إذا حتدثت عن لهجة صحيحة، 
مقابل لهجــات دخيلة تخدش 
عفة الهوية األصيلة، الن أطفال 
«البدون» مازالوا بال تعليم ألن 
الهوية اعتباطية وابنة شرعية 

للصدفة. 
واســتطردت: مع هذا فهي 
تشــتبك مــع كل شــيء مــع 
الشــرق  اجلغرافيــا كعالقــة 
بالغــرب والشــمال باجلنوب، 
مــع الدميوغرافيا في مقاربات 
مثل الوطنية واألجنبية، السكان 
األصليــني والغربــاء، املقيمني 
والعابرين، مع البيولوجيا، في 
الرجل واملرأة، األبيض واألسود، 
في سجاالت الهوية اجلنسية، 
مع الثقافة، في جدلية احلداثة 
واألصالــة، في غيــرة اللغات، 
وتبدل اللهجات، وصراع األديان 

واحلضارات. 
وأوضحت انــه مع اختزال 
بفضــل  الهويــة  تســاؤالت 
و«نتفلكــس»  «هوليــوود» 
إكــس»  «تيــد  ومنصــات 
و«يوتيوب» و«انستغرام» إلى 
صراع الفرد مع محيطه، طغت 
الفردانية بشكلها الغربي، ليس 
بوصفها خيارا حرا بل متظهرا 
لكل األنانيات والدخول عميقا 
في البــرودة الوجدانية راجت 

الفرحان:  احلديث عن الهوية أصبح أعقد من أي مرحلة مضت بعد سنوات من اجلائحة عشنا فيها هويات رقمية

العيسى: األجيال اجلديدة تتعاطى الرطانة بصفتها لغة العصر بعد اقتالعها من بيئتها الطبيعية

الكوني: إدمان الرحيل يعني احتراف التغيير واملهاجر ليس مخلوقًا شريدًا بل فارسًا شغوفًا مسكونًا بالفضول

العتابي: املكتبة رحلة عابرة لألزمنة التي يعيشها املنتمون لها واملتقاطعون معها وفيها تتجاور الرؤى واألفكار

السفيرة البريطانية: مت بيع أكثر 
من ٢٠٠ مليون كتاب خالل ٢٠٢٠

قالت السفيرة البريطانية بليندا لويس خالل مشاركتها 
فــي امللتقــى: كنا ال نســتطيع االلتقاء بهذا الشــكل خالل 
العامني املاضيني، حيث فقدنا تلك اللقاءات بسبب اإلغالقات 
املصاحبة لڤيروس كورونا، ولكني الحظت شــيئا واحدا 
إيجابيــا في اململكة املتحدة، ولم تكن مقصورة فقط على 
بريطانيا، فالناس أصبحوا يقرأون أكثر ويشترون كميات 
أكبر من الكتب، موضحة انه خالل العام ٢٠٢٠ مت بيع أكثر 

من ٢٠٠ مليون كتاب والعام األقرب له.
وأضافت لويس: في ٢٠٢٠ عندما عجز الناس عن ممارسة 
الترفيه الذي اعتادوا عليه، اجتهوا نحو مزيد من القراءة 
وفــي ٢٠٢١ باململكــة املتحدة، مت بيــع ١٢ مليون كتاب 
لذا فقد فقدنا الكثير، وفقد البعض أكثر من غيرهم خالل 
اجلائحة العاملية ولكن هناك دوما بصيص من األمل، وأظن 
ان قراءة الكتب هي أحد األمثلة بالتأكيد، وأشعر بالفضول 
لإلنصات إلى املتحدثني حول موضوع األمناط املختلفة من 
الهويات الشــخصية البريطانية والتي أظن أنها ستكون 
مختلفة جدا عني، وبعد االســتماع إلى املتحدثني جلست 
أفكر فيما هي القصص التي ميكنني مشاركتها معكم مما 
جعلني أفكر في رحلتي الشــخصية التي دفعتني ملعرفة 
املزيــد عن جوانــب عائلتي وبالتحديــد والدي وذلك الن 
عائلتي لم تكن تتحدث أبدا باملرة عن تاريخهم او رحلتهم 
او عمــا أتى بهــم كمهاجرين للمملكــة املتحدة او األوقات 
التي عاشــوها واألقارب الذين فقدوهــم وأنا كنت مهتمة 

جدا بهذه األمور.
وتابعت: عندما كانت عمة أبي على فراش املوت في عمر 
٨٦ عاما، سألناها مجددا باعتبارنا أحفادها: ماذا ميكنك ان 
تخبرينا عن تاريخنا ويكون مبنزلة مفتاح للغز ميكننا 
تتبعــه حتى نفهم املزيد عن عائلتنا، وما أخبرتنا به هو 
اســم املدينــة التي جاء منها جدنا األكبــر، مؤكدة ان هذه 
البلدة هي املكان الذي تربت فيه عائلتنا بكاملها وهذا هو 
املكان الذي ميكن ان يقودنا لفهم اسم عائلتنا، وفكرت فيما 
الذي ميكن اســتنتاجه من هذا االســم، فهو متعلق بدولة 
مختلفة في أوروبا الشرقية، رمبا كان بإمكاني دراسة هذه 
اللغة، ولذا ذهبت بكل جدية لدراســة اللغة الپولندية في 

املعهد الپولندي الثقافي.

السفيرة البريطانية بليندا لويس

تكرمي الشركاء
قامت مكتبة «تكوين» بتكرمي الشركاء في امللتقى، 
حيــث مت تكرمي املجلس الثقافي البريطاني وتســلم 
التكرمي مايكل جوردن، كما مت تكرمي اجلامعة األمريكية 
وتســلم التكــرمي د.عبدالرحمن الفرحــان، وجريدة 
«األنباء» وتسلمته الزميلة آالء خليفة باالضافة الى 

منصة الفن املعاصر وتسلمه ابراهيم فرغلي.

ملشاهدة الڤيديو


