جملة ن�صف �سنوية ت�صدر عن مركز موارد �أدب الأطفال
رام اهلل -فل�سطني
كانون ثاين2015 ،

النا�شر:
م�ؤ�س�سة تامر للتعليم املجتمعي
�ص.ب  ،1973رام اهلل – فل�سطني
هاتف02 - 2986121/2 :
فاك�س02 - 2988161 :
الربيد الإلكرتوينtamer@palnet.com :
املوقع الإلكرتوينwww.tamerinst.org :

Publisher:
Tamer Institute for Community Education
P.O Box: 1973 Ramallah- Palestine
Tel: 02- 2986121\2
Fax: 02 - 2988161
E-mail: tamer@palnet.com
Website: www.tamerinst.org

لوحة الغالف :اميانيوال بو�سوالتي
© جميع حقوق الطبع حمفوظة للنا�شر باللغة العربية
ال يجوز �إعادة طباعة الكتاب �أو ترجمة �أو نقل �أجزاء منه ب�أي �شكل من الأ�شكال �إال ب�إذن خطي م�سبق من النا�شر
الطبعة الأولى2015:
First Edition 2015

بدعم من دياكونيا

ال�صور امل�ستقلة الواردة يف ثنايا العدد مت التقاطها خالل فعاليات خمتلفة مل�ؤ�س�سة تامر للتعليم املجتمعي
جملة طيف ف�ضاء للحرية واالختالف ،والأفكار الواردة فيها تعرب عن وجهة نظر و�آراء �أ�صحابها ،وال تعك�س بال�ضرورة وجهة نظر م�ؤ�س�سة تامر للتعليم املجتمعي

في هذا العدد

املقدمةV.....................................................................................................................................

تامر حتتفل مبرور  25عام على م�سريتها :كلمة امل�ؤ�س�سة يف االحتفال 8......................................................................
«رحالت عجيبة يف البالد الغريبة» فوز �أدب الأطفال الفل�سطيني يف جائزة االت�صاالت لعام 9........................................ 2014

عن غزة والأمل
طاقم م�ؤ�س�سة تامر يف غزة يتحدث عن العدوان الأخري ،حممد زيارة 10.....................................................................
ماذا يرى الب�صر يف احلرب؟ عن الأعمال الفنية التي ظهرت حول عدوان غزة ،هاين البياري 12............................................
حياة متخيلة :قلم وري�شة لأطفال غزة ،ربا طوطح 16.........................................................................................

مقاالت عن التاريخ ال�شفوي
قراءة نقدية لتعاملنا مع التاريخ ال�شفوي ،نبيل علقم18.......................................................................................
التاريخ ال�شفوي والتوثيق� ،شريف كناعنة21...................................................................................................
العدوان على غزة ،هل تتفوق الق�ص�ص على التاريخ الر�سمي ،خالد جمعة24.................................................................

مقاالت عن جتارب معلمني يف املكتبة املدر�سية
جدلية الن�ص والفرد يف تعزيز الوعي بالهوية� ،سارة زهران 26...............................................................................
الن�صو�ص الالمعقولة يف �أدب الأطفال ،خلدون من�صور30....................................................................................
جتربة رائدة يف تفعيل املكتبة املدر�سية ،فريد حماد33........................................................................................

مقاالت �أخرى
ل�ست ملكة �أيتها العتمة /قراءة يف ق�ص�ص ح ّنا �أبوح ّنا للأطفال� ،أحالم ب�شارات 35..........................................................
النوع االجتماعي يف ق�ص�ص الأطفال وروايات اليافعني ،روز ال�شوملي 38.....................................................................
يد ممدودة من القلب ،فا�ضل علي 41.........................................................................................................

جتربة ر�سام
مقابلة مع الفنانة دميا �أبو احلاج� ،أجرت املقابلة لبنى طه 42.................................................................................

مقاالت مرتجمة
املثلث احليوي :العالقة ما بني الكتب امل�صورة والقارئ البالغ والطفل امل�ستمع ،متارا �سميث ،ترجمة رناد حامد 45..........................
هل من خطوط حمراء عندما يتعلق الأمر ب�أدب الأطفال؟ روبيكا وي�ستكوت ،ترجمة �سمر قطب 48...........................................
�صدر حديثا يف �أدب الأطفال واليافعني يف فل�سطني 50......................................................................

مقدمة

حتدث ال�سكاكيني قبل �أكرث من مائة
عام عن فل�سفة تدري�س التاريخ للطالب،
فقال ال�سكاكيني “نحن نع ّلم الطالب
لي�س ليعرفوا التاريخ بل كي ي�صبحوا
م�ؤرخني” ،يف ذلك الوقت مل يكن التاريخ
ال�شفوي قد ظهر بعد ،ويظهر من قول
ال�سكاكيني �أهمية م�شاركة الطالب
يف �إنتاج املعرفة ،ومن �ضمنها املعرفة
التاريخية ،و�أن ال تقت�صر على كبار
امل�ؤرخني وهذا الذي مل يكن ليح�صل يف
ظل التكوين الرتبوي واملعريف للم�ؤ�س�سة
الأكادميية التي قامت حكومة االنتداب
الربيطاين بت�شكيلها يف فل�سطني.
ال يزال التاريخ الفل�سطيني نخبوي ًا ،وهذا
التو�صيف �أو الفر�ضية ميكن فح�صها
ب�سهولة كبرية عند ت�صميم الربامج
وامل�شاريع ،فمث ًال ،يف كثري من النقا�شات
التي تدور عند اختيار الأماكن التي ميكن
�أن تكون هدف ًا للتاريخ ال�شفوي ،يتم
اال�ستف�سار حول وجود الأماكن التاريخية،
�أو �شخ�صيات معروفة يف دورها ال�سيا�سي
والن�ضايل� ،أو وجود �شواهد حية للتاريخ،
كالعمارة واملقامات وغري ذلك� ،إن هذه
النقا�شات التي تدور يف معظم حلقات
اختيار الأماكن التي يجب �أن تدخل يف
التاريخ ال�شفوي كما ذكر ،يعرب عن نظرة
نخبوية ،رغم �أنها توثق �شفوي ًا من عامة
ال�شعب ،ويف كثري من الأحيان توثق من
�شخ�صيات معروفة يف القرى �أو املدن.
النخبوية يف التفكري عند ت�صميم برامج
التاريخ ال�شفوي ،يكون بوعي �أو بدون
وعي ،بت�صنيف النا�س �إلى م�ستويات،
وكذلك القرى� ،شخ�ص يعرف و�شخ�ص
ال يعرف ،قرية لها تاريخ غني وقرية
لي�س لها تاريخ ،مكان تاريخي ومكان

غري تاريخي ،وهذه املقوالت ال ت�ؤمن ب�أن
التاريخ هو تاريخ النا�س ،و�أن كل مكان
يوجد فيه نا�س هو مكان مليء بالق�ص�ص
واحلكايا التاريخية ،وت�أتي �ضرورة
توثيقها وتدوينها.
نخبوية التاريخ ال�شفوي ،تت�ضمن �إهمال
م�شاركة الأطفال يف تكوين املعرفة
التاريخية ،ويتم �إهمال الأحداث والوقائع
التي مير فيها الأطفال �أو ي�شاركون يف
ت�شكيلها ،ويف حال مت تدوينها ،وهذه
احلاالت قليلة جد ًا ،ف�إن الكبار هم من
يدونون هذه الأحداث والوقائع ،وهذا
ي�ؤدي �إلى تدوين هذه الأحداث من خالل
وجهة نظر الكبار ولي�س ال�صغار .وم�شاركة
الأطفال يف جتميع وتدوين التاريخ له
مميزات وخ�صائ�ص و�أهمية كبرية وبالغة،
وي�صعب ح�صرها ملا لها من ت�شعبات تتعلق
بالهوية واالنتماء والوعي وبناء ال�شخ�صية،
والتمكني وبناء القدرات ،والتحفيز نحو
ال�سعي المتالك املعرفة.
حمل العدوان على غزة الكثري من احلكايا
والق�ص�ص امل�ؤملة ،و�أي�ض ًا الكثري من
الق�ص�ص التي تعك�س الت�ضامن الإن�ساين
والروح الوطنية ،وجدارة غزة باحلياة،
جميع هذه الق�ص�ص مل يكن لها لتخرج
�إلى العامل� ،سوى بتجميعها وكتابتها .هذه
احلالة تدمر نخبوية التاريخ ،وجتعل كل
حكايا وق�ص�ص الإن�سان� ،أكادميي ًا�/أمي ًا،
ذكور ًا�/إناث ًا ،كبار ًا� /صغار ًا ،م�صدر ًا
مهم ًا لتوثيق العدوان على غزة وجدارة
احلياة فيها .يختم خالد جمعة مقالته
التي تت�ضمن ق�ص�ص عن العدوان بالقول
“�إذا �أردنا �أن نفهم ماذا يحدث خالل
امل�آ�سي الكبرية ،علينا �أن نلج�أ �إلى تلك

الق�ص�ص التي يتداولها النا�س ،ولي�س �إلى
تاريخ الإح�صائيات اخلايل من �أي معنى،
و�أي قدرة على �إثارة العواطف”.
يوثق الزميل حممد زيارة �آثار العدوان
على اجلانب الثقايف ،فيتحدث عن
ق�ص�ص وحكايا �أمناء املكتبات وروادها
خالل العدوان ،كيف كانت املكتبات
مالجئ لإيواء بع�ض العائالت ،ومراكز
انطالق العمل الإن�ساين يف مراكز
االيواء ،وعن دور رواد املكتبات يف توثيق
الق�ص�ص واحلكايا �إلى العامل .وقد تكون
الق�ص�ص واحلكايا التي و�صلت �إلى العامل
عن �آثار العدوان هي التي �أدت �إلى كثافة
وزخم التجاوب الإن�ساين ،مع النداء
الذي �أطلقته م�ؤ�س�سة تامر �إلى الكتاب
والر�سامني يف العامل ب�أن ي�شاركوا �أهايل
غزة كل يف اخت�صا�صه ،كتب عنها الزميل
هاين البياري.
ت�ضمن هذا العدد جمموعة �أخرى من
املقاالت التي تعك�س �أهمية م�شاركة
الأطفال يف �إنتاج املعرفة ،ومن �ضمنها
املعرفة التاريخية ،وبهذا تُطلعنا مقاالت
كتبها �أمناء املكتبات املدر�سية عن
احلراك الثقايف و�إنتاج املعرفة يف بع�ض
املكتبات املدر�سية ،و�أي�ض ًا عن �صريوة
العمل التي تت�سم بالإ�شراك املعريف
للطالب وما يدور فيها من �أن�شطة
وفعاليات تنمي خيال الطلبة وت�سهم يف
بناء �شخ�صياتهم وم�شاركاتهم يف الإنتاج
املعريف .بالإ�ضافة �إلى كل هذا يحتوي
العدد على جمموعة من املقاالت العربية
واملرتجمة التي لي�ست بعيدة عن تعزيز
وتنمية �أدب الأطفال الفل�سطيني نظري ًا
وتطبيقي ًا.
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تامر تحتفل بمرور  25عام على مسيرتها:
كلمة المؤسسة في االحتفال
م�ساء اخلري،
�أهال و�سهال باحل�ضور الكرمي
يجتمع �أ�صدقاء تامر و�أحباءها يف
هذا اليوم لالحتفاء مب�سرية �صنعوها،
و�ساندوها ،و�ألهموها ،فامتدت لربع قرن
من الزمان.
وحيث �أن يف كل م�سري تع ّلم وم�شاركة ،فقد
بد�أت امل�سرية با�شتقاق فاكهة التمر؛ تلك
الفاكهة ذات احل�ضور والقيمة يف املوروث
والثقافة الفل�سطينية والعربية� .إن التمر
ي�أتي من �شجرة النخيل التي كانت تاريخي ًا
امل�صدر الأ�سا�سي للغذاء وللحفاظ على
احلياة عندما مل يتوافر طعام �آخر ،مما
جعله رمز ًا للغذاء الروحي والتفاهم،
ومعبرّ ًا عن امل�شاركة داخل املجتمع.
فم�ضى التامر ،وهو ال�شخ�ص الذي ينقل
بذور التمر م�ساهم ًا يف تلقيحها ،ليتقاطع
مفهوما مع دور م�ؤ�س�سة تامر يف املجتمع،
حيث �أن امل�ؤ�س�سة ت�ؤمن بتناقل املعرفة
والتجارب بني الأفراد للبناء عليها.
ويف حنونة امل�ؤ�س�سة ،زهرة منت خمرتقة
الرتبة ال�صلبة ،لتعك�س الأمل والقدرة
على التغيري داخل املجتمع ،والذي يكون
�أحيان ًا مليئ ًا بقيود جمتمعية و�أمناط من
التفكري قد تع ّوق التقدم وت�ض ّيع الطاقات،
لكن �أمل التامر يتج�سد يف الأطفال

وال�شباب الذين ي�شبهون زهرة احلنون
يف اخرتاقها لكل العوائق كي ي�شاركوا يف
عمليتي التغيري والبناء املجتمعي.
ومع مرور الأعوام وتبادل التجارب
والأفكار� ،صار التامر جمتمعات تع ّلمية.
واحلنون ابت�سم ملن �أراد التع ّلم ،وطيب
ذكرى من غابوا من �شهداء و�أحباء �أرادوا
للوطن بها ًء .فقدم تامر للمجتمع ح�صيلة
نهج تع ّلمي �سار به جتاه ر�ؤية وطنية متمثلة
يف «جمتمع فل�سطيني تع ّلمي حر و�آمن».
وتكللت الر�ؤية ب�شراكة جمتمعية وا�سعة
يف حملة ت�شجيع القراءة يف املجتمع
الفل�سطيني ،تعالى فيها �صوت �أمناء
املكتبات ،والر�سامني والكتّاب واملعلمني،
فنادوا ومازالوا ينادون بتحرير الأفكار
من قيود الأمناط .وتراكم االبداع بني
الأطفال والفتية ،فمنهم من كتب ن�ص ًا يف
كتابي الأول ومنهم من �صار �شاعر ًا� ،أو
فنان ًا �أو عام ًال يف ال�صحافة .ومنهم �أي�ض ًا
من �صارت له التجربة نهجا للحياة.
ولتجربة تامر و�إن مر عليها ربع قرن،
فهي ف�سحة للم�شاركة يف التع ّلم ،ذاتي ُا،
وجماعي ًا .وبالتايل فالتجربة غري مرتبطة
بالتوقيت بقدر ارتباطها بالذات .واملهم
�أن جتاربنا ال ترتبط بذواتنا فقط،
و�إمنا بتفاعلها مع املحيط �أي�ض ًا ،ويكون
حمرك الزمن فاع ًال يف النظر ملا هو غري

مرئي فيها .فنجد يف طريقنا من يذكر
جتربته مع جواز ال�سفر ويبت�سم ملهوف ًا،
و�أو قد جند من رافقنا يف رحلة جمع
تاريخ �شفوي �ضمن فريق النخيل فن�سعد
بتعرفنا عليه يف �سياق مق ّرب لفهمنا
لفل�سطني� .أو ترانا نتوقف لن�ستذكر
موقف م�ؤثر �شخ�صي �أو مهني الحدى
املكتبيات� ،ألهمنا وا�شعرنا بالر�ضى �أننا
ن�سري يف طريق �سليم .و�أجمل ما قد
نتو�صل �إليه هو ال�سفر يف كتاب متفق
على �إبداعه ،كان �أحد الرياعيني �صاحب
قلمه .و�أخري ًا ،حيث ن�ستمع لذواتنا يف
احلديث وقد وجدنا �أنف�سنا ندعو بحق
اجلميع يف التع ّلم واال�ستك�شاف يف بيئة
�آمنة ونحو حترر املجتمعي من �سلبياته،
والبناء على ايجابيات ما هو موجود فيه،
فهذا هو البعد غري املرئي للعمل.
ما تناله تامر الآن من تقدير حملي من
خالل ال�شراكة الوا�سع والثقة املتبادلة،
ومن تقدير عربي وعاملي يف جائزتي الأملا
ال�سويدية واالت�صاالت االماراتية� ،إمنا
ُير ّد �إلى التزامها الكامل بثابت واحد وهو
احلياة كا�ستحقاق والتع ّلم كو�سيلة .ف�إن
الفوز امل�شرتك الذي نحتفل به اليوم بني
امل�ؤ�س�سة والكاتبة �سونيا منر عن كتاب
«رحالت عجيبة يف البالد الغريبة» وقد
ا�صدر �أو ًال يف العام � ،2013إمنا ي�ؤكد على
م�سري العاملني من �أجل حياة بقدر �أكرب
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وه�ؤالء من �ساروا برفقة تامر ال�شيقة منذ
ال�صغر ،بع�ضهم ان�ضم للطاقم ،و�آخرون
للمجل�س االداري ،و�آخرون �أناروا دربها
بالتطوع ،لهم ال�شكر.
ويكلل االجناز حاملوا ال�سراج ،من تتالت
�إدارتهم للم�سري :الدكتور منري فا�شة،
ال�سيدة جيهان ال
القبج ،فقد جابهوا التحديات وحافظوا
على ثبات ال�صخرة التي اقيمت عليها
تامر.

من اخليال والفرح وقدر �أقل من املوت
واالنك�سار.
الكتاب الفائز كانت له �أ�صداء عالية بني
�أو�ساط القراء من يافعني وكبار ونقاد.
ومنذ �إ�صدارها للكتاب ،قامت م�ؤ�س�سة
تامر بتوزيعه ،كما �سائر كتبها ،على �أكرث
من  1200مكتبة جمتمعية ومدر�سية يف
فل�سطني .ومت نقا�ش الكتاب عرب �سل�سلة
من اللقاءات يزيد عددها على  100لقاء،
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�شارك بها �أعداد كبرية من اليافعني
و�صانعو الكتب.
ومل يكن ب�إمكان امل�ؤ�س�سة �أن جتتاز ربع
القرن هذا لوال ال�شغف واالجتهاد والعمل.
ففريق تامر املثابر املحب ،والأخ�ص من
هم الآن يف قطاع غزة ،مل يتوانى برغم
ال�صدمة واالمل عن االندفاع النقاذ
ما تبقى من الأطفال .حاولوا معهم
�أن ي�صنعوا ف�سح ًا للفرح حتت �سطوة
العدوان كل عام ون�صف� .شكرا لكم.

ولي�س �آخرا ،نهيب بدعم ال�شركاء
جميعهم .ويخ�صنا يف م�ؤ�س�سة تامر
�أن نحتفي ب�أحد ال�شركاء وقد امتدت
م�ساهمته ما يزيد على الع�شرين والثالث
عام ًا م�ضت .ف�شكرا دياكونيا للدعم
وامل�ساندة� ،شكرا للثقة بر�ؤية املجتمع
الفل�سطيني وم�ؤ�س�ساته الوطنية .وعليه،
�أدعو ال�سيدة �صفاء �أبو ع�صب للتقدم
للمن�صة.

فوز أدب األطفال الفلسطيني في جائزة
االتصاالت لعام 2014
تهنئ م�ؤ�س�سة تامر املجتمع الفل�سطيني بفوز
كتابها «رحالت عجيبة يف البالد الغريبة»
للكتابة �سونيا منر يف جائزة االت�صاالت
لأدب الأطفال العربي  2014بحيازته على
اجلائزة الأولى عن فئة �أدب اليافعني العربي.
مت االعالن عن الفوز خالل افتتاح معر�ض
ال�شارقة للكتاب يف ت�شرين ثاين املن�صرم.
�ألف مربوك للكاتبة �سونيا منر ولتامر ولكل
من �ساهم يف �إجناز هذا الكتاب املميز� .صدر
الكتاب يف منت�صف العام  ،2013وكانت له
�أ�صداء عالية بني �أو�ساط القراء من يافعني
وكبار ونقاد .ومنذ �إ�صدارها للكتاب ،قامت
م�ؤ�س�سة تامر بتوزيعه ،كما �سائر كتبها ،على
�أكرث من  1200مكتبة جمتمعية ومدر�سية يف
فل�سطني .ومت نقا�ش الكتاب عرب �سل�سلة من
اللقاءات يزيد عددها على  100لقاء� ،شارك
بها �أعداد كبرية من اليافعني و�صانعو الكتب.
تقول �إحدى املكتبيات عن الكتاب «عرفت
�أن الأوالد والبنات �سيقعون يف حب الكتاب
مبا�شرة ،وهذا ما ح�صل ! ما �أن و�صل
الكتاب �إلى املكتبة حتى �أ�صبح �أكرث الكتب
�إعارة .كان اجلميع ي�س�أل عن امكانية
توفري ن�سخ �أخرى للإعارة ،ومل يعد الكتاب
ي�صل �إلى املكتبة بل �أ�صبح تداوله خا�ضع ًا
لليافعني وجداول توزيعهم اخلا�صة .وعند
�إطالق الكتاب ،جاء اليافعون من كل مكان،
وانهمرت الأ�سئلة التف�صيلية على الكاتبة،
�أحبوا ب�أن ي�شاركوها يف انطباعاتهم

حول الن�ص ،ما بني الرغبة بالتحول �إلى
القر�صنة� ،إلى القلق من الكبار حول مترد
القراء ال�صغار ،وم�سائلة �سونيا بدقة عن
عمر قمر بطلة الق�صة!».
كما ناق�شت �إحدى املكتبيات الكتاب وقامت
بتحليله مع جمموعات من اليافعني،
واعتربت الق�صة واقعية رغم اخليال
املوجود فيها .وهذا النوع من الق�ص�ص
ي�سلط ال�ضوء على الظروف التي يعي�شها
االن�سان بق�صد تف�سريها وحتليلها ،و�أما
ال�شخ�صيات فقد جاءت بنمطني النمط
الأول هو ال�شخ�صيات التي تتغري يف
الق�صة ومثال عليها جواهر الأم التي تعالج
املر�ضى ،و�أما ال�شخ�صية التي ظلت ثابتة
فهي قمر .فقد واجهت ال�صعاب بثبات
والقت املحن ومل ت�ضعف .و�أما ال�صراع يف
الق�صة فيبد�أ من بيع قمر يف �سوق العبيد
وابحارها يف �سفينة قرا�صنة .وتتعدد
ال�صراعات يف الن�ص ،ولكن العقدة الأكرب
هي بانقالب ال�سفينة التي تقل قمر وزوجها
�أحمد وابنتها جنمة ال�صباح و�ضياعهما ،ما
يجعل قمر تبد�أ رحلة بحث مرهقة عنهما.
واحلوار هو حوار داخلي وخارجي يف الن�ص،
واللغة �سهلة والبناء ي�سهل على القارئ تتبع
املغامرات يف الن�ص.
ويف مكتبة �أخرى ظن القراء ال�صغار �أن
الكاتب �شخ�ص يف مثل عمرهم لأنه يعي�ش كل

هذه املغامرات ،وقد وجدوا �أن م�ساحة اخليال
وا�سعة جدا .يرى القراء ال�صغار �أي�ضا �أن
املعرفة مهمة لت�ساعدنا يف احلياة ،و�أن
قمر ت�ساعدنا يف االعتقاد ب�إمكانية الو�صول
�إلى الهدف .والأهم �أن كثريا منهم يرى �أن
احلديث عن فل�سطني كان موجود ًا ومبطن ًا،
وت�ساءلوا �إن كان هناك جزء ثان لها.
�سونيا منر كاتبة �أدب �أطفال وحكواتية
فل�سطينية ،بد�أت م�سريتها يف الت�سعينيات،
لها �إ�صدارات عديدة مع دور ن�شر عربية
و�أجنبية يف جمال �أدب الأطفال واليافعني.
وو�صلت روايتها الأخرية «رحالت عجيبة يف
البالد الغريبة» لالئحة ال�شرف يف املجل�س
العاملي لكتب اليافعني ك�أف�ضل ن�ص عام
 .2014وللكاتبة �إ�صدارات لدى م�ؤ�س�سة تامر
عديدة منها ملك احلكايات وزلوطة وخمتار
�أبو ذنني كبار للأطفال وقطعة �صغرية من
الأر�ض لليافعني.
رحالت عجيبة يف البالد الغريبة رواية
لليافعني للكاتبة �سونيا منر �صدرت عام
 2013عن م�ؤ�س�سة تامر ،تتحدث الرواية
عن مغامرات فتاة جتوب ال�صحاري والبحار
وتتحدى الأدوار النمطية .تخلق منر فانتازيا
بلغة حكواتي تعيد حلم ال�سفر �إلى نفو�س
ال�صغار .ر�سمة الغالف للفنانة لبنى طه.

9

طاقم مؤسسة تامر في غزة يتحدث عن
العدوان األخير
كان علي �أن �أ�سعى ،لأخذ ما ميكن �أخذه للظلم ،دون �أن حتار َبه ،دون �أن تتحدَّاه ،دون �أن
َ
تنتف�ض من �أجل نيل حقوقك.
من الأ�شياء ،التي ميكنها �أن تعطي الإن�سان
الذاكرة القوية� ،أو خو�ض مغامر ٍة �شا ّقة
للبحث عن مكانٍ الذكريات ،لأتذكر تفا�صيل ذهبنا �صباح يوم الثالثاء �إلى مكتب م�ؤ�س�سة
الأ�شياء التي ميكن �أن �أ�شار َككم بها ،لكنَّ تامر يف غزة ،كما تعودنا يف ك َّل يوم عمل ال�ساعة
الن�سيانَ �أحيان ًا يكون داء للذاكرة التي حتاول الثامنة �صباح ًا ،نحت�سي القهوة ،ثم نذهب �إلى
ً
عملنا يف امليدان ،نتوزع يف «حمافظات قطاع
�أن جتتهدَ  ،لتذكر كل �شيء.
غزة) ،ولكن يف هذا اليوم مل ي�ستطع زمال�ؤنا
كان من ِّ
حق يوم الثالثاء املوافق  8يوليو الذين ي�سكنون يف املناطق اجلنوبية وال�شمالية
� 2014أن يكون ك�إخوانه من �أيام الأ�سبوع� ،إال من القطاع القدوم �إلى العمل ،نظر ًا ل�شدة
�أنَّ االحتالل ،بطبعه ،ي�سعى لتغيري الطبيعة الق�صف والغارات اجلوية التي بد�أت تت�صاعد
على خاطره ،مبا ينا�سب رغباته ،الطبيعة مع مرور الوقت .بعد ب�ضع �ساعات من قدومنا
التي خلقتْنا �أنا�س ًا طيبني ،ن�سكن هذ ِه ال َ
أر�ض �إلى املكتب ،وحماولتنا ب�أن منار�س عملنا
ال�صغري َة بحجمها،الكبري َة بت�ضحياتها ،كما هو معتاد لنا ،بد�أت �أ�صوات االنفجارات
«غزة) ،نلتحف برملها ،ونغت�سل ببحرها ،ون�أكل تتوا�صل بدون توقف ،واملذياع �أ�صبح ُي�س َمع يف
كل زاوية ،ففي ِّ
مما تنبت �أر�ضها ويخرج من بحرها ،وكثري ِّ
رب عاجل
كل حلظة ،هناك خ ٌ
من املعلبات ،وكعادة االحتالل ال ي�أخذ �إذن ًا من «ق�صف لبيت فالن ،ق�صف �سيارة مدنية ،غارة
�أحد ،ليغيرّ َ ما ي�شاء يف الطبيعة ،ويقتل ال�صغري على �أر�ض زراعية � ...إلخ».
والكبري دون �أيِّ م�شاعر ،ويهدم البيوت ،ويقلع
قررنا مغادرة املكان ،والعودة �إلى بيوتنا
الأ�شجار ،حتّى من دون �إذن خالقها.
لالطمئنان �أكرث على الأهل واجلريان ،ونبقى
دائم عرب الهواتف النقالة ،كنا
الق�صف اجلويّ على
ليلة الثالثاء�،أدركتنا �أ�صواتُ
ِ
ٍ
توا�صل ٍ
العنيف على غزة ،التي �أتتْ من ِّ
كل مكان معلن ًة نتمناها �أياما قليلة وينتهي ك ُّل �شيء ،ولكن
حرب ًا جديدة،
احلرب التي ال تنتهي حتت تهم ٍة التطورات امليدانية �أ�صبحت يف ت�صاعد وتعقيد
ُ
جديدة ،كيف لغزة �أن
ت�ستجيب ال�ستغاث ِة ال�ض ّفة �أكرث ،وال يوجد حل يف الأفق ،حاولنا بقدر
َ
الغربية والقد�س ال ّلتني كانتا تعت�صران �أمل ًا طاقتنا خالل العدوان التوا�صل مع ال�شركاء
وظلم ًا .فحمالت االعتقاالت الع�شوائية تت�سع ،من مكتبات ،ومراكز ،وجمعيات يف حمافظات
واالقتحامات تزداد ،وامل�صابون وال�شهداء يف قطاع غزة كافة لالطمئنان على �أحوالهم،
تزايد ،والأر�ض ُت ْ�سرق ،واال�ستيطان ال�سرطاين نظر ًا ل�صعوبة التنقل وخطره بني املحافظات،
يتو�سع دون �أن يرحم
�صاحب الأر�ض ،وك�أ ّنه من وحتى خطر التنقل داخل املحافظة نف�سها،
َ
ت�ست�سلم للمر�ض،
قوانني الطبيعة �أن
وت�ست�سلم ف�أ�صبحت الأحياء �ساكنة هادئة �إال من �صوت
َ
َ
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حممد زيارة
�ضجيج الطائرات من دون طيار «الزنانة»،
و�أ�صوات الغارات اجلوية التي كانت تبدع فيها
الطائرات احلربية « ،»F16تالحقها �أ�صوات
�سيارات الإ�سعافات والإطفاء ،حتاول جاهد ًة
اللحاق ب�أماكن الق�صف لع ّلها ت�سعف �أحد ًا ،بعد
�أن �أ�صبحت رائحة املوت يف كل مكان.
�أ�صبحت الليايل موح�ش ًة جد ًا يف ظل ا�ستمرار
�أزمة الكهرباء وانقطاعها ل�ساعات طويلة ،قبل
�أن نفقدها كلي ًا بعد ا�ستهداف حمطة توليد
الكهرباء الوحيدة يف القطاع ،وا�ستهداف
خطوط الكهرباء الرئي�سة املغذية للقطاع،
وكذلك انعدام و�صول املياه �إلى املنازل،
�أ�صبحت النا�س تتزاحم على حمطات حتلية
املياه ،و�أبواب املخابز واملحالت التجارية.
املذياع ب�أ�شكاله املختلفة �سواء بالبطاريات
ال�صغرية� ،أو عرب ال�سماعة ال�سلكية املمتدة من
الهاتف املحمول �أ�صبح رفيق ال�صغري والكبري،
و�أ�ضواء ال�شموع تكاد ال ترى من خلف النوافذ،
اخلوف هو وحده من يحلق يف �سماء �أر�ض
البحر والربتقال.

املكتبات ملج�أ وم�أوى
بعد ا�شتداد الق�صف اجلوي ملنازل املواطنني
يف جميع �أنحاء حمافظات قطاع غزة ،وبدء
االجتياح الربي للمناطق ال�شرقية من القطاع،
�أ�صبحت عائالت كثرية من دون م�أوى وملج�أ،
منهم َمن نزح عند �أقاربه يف مناطق بعيدة
عن مناطق االجتياح ،ومنهم من نزح �إلى

عن غزة واألمل
مراكز الإيواء التي فتحتها وكالة غوث وت�شغيل
الالجئني يف قطاع غزة ،وهي عبارة عن مدار�س
تتبع للوكالة بجانب بع�ض مدار�س احلكومة
التي فتحتها احلكومة كمراكز �إيواء ،فما كان
للمكتبات �إال �أن ت�ستجيب لنداء اال�ستغاثة
الإن�ساين ،وفتحت بع�ض املكتبات البعيدة عن
مناطق االجتياح �أبوا َبها ال�ستقبال النازحني،
فمكتبة مركز دير البلح الثقايف االجتماعي
يف منطقة مع�سكر دير البلح و�سط قطاع غزة
�ش ّكلت �أمنوذج ًا �إن�ساني ًا يف ا�ستقبالها لعدد
من العائالت النازحة التي فقدت بيوتها جراء
الق�صف املبا�شر وغري املبا�شر لها� .سعت املكتبة
بكل �إمكاناتها وقدراتها �إلى تقدمي اخلدمات
الإن�سانية من م�أكل وم�شرب وم�ستلزمات
ال�صمود ،من خالل ت�شبيكها مع عدد من
امل�ؤ�س�سات الإغاثية يف املنطقة ،وعملت �أمينة
املكتبة على تقدمي �أن�شطة يومية متنوعة داخل
املكتبة لأطفال العائالت النازحة كجزء من
واجبها ودورها جتاه جمتمعها.

املكتبيون ميار�سون دورهم الإن�ساين
خالل العدوان
خالل فرتة العدوان على غزة ،توا�صلنا مع جميع
املكتبات لالطمئنان على �أحوالها ،وفح�ص
�إمكانية عمل املكتبات يف تنفيذ �أن�شطة دعم
وم�ساندة للأطفال النازحني يف املناطق املحيطة
باملكتبات .كانت ا�ستجابة بع�ض املكتبات البعيدة
عن مناطق االجتياح الربي �سريعة ،وجنحنا يف
فتح بع�ضها مثل :مكتبة جمعية �أجيال يف غزة،
ومكتبة مركز دير البلح الثقايف يف دير البلح،
وجمعية فل�سطني الغد يف غزة ،ومكتبة جمعية
الهالل الأحمر الفل�سطيني فرع خانيون�س،
وحر�صنا على وجود �أن�شطة يومية يف فرتة
الظهرية لكي يتم ّكن الأطفال من امل�شاركة
يف هذا الوقت .الدور الآخر الذي قام به
املكتب ّيون هو م�شاركة فرق املن�شطني واملتطوعني
وم�ساندتهم ،الفرق التي �شكلتها م�ؤ�س�سة تامر
للعمل داخل مراكز الإيواء« :مدار�س وكالة،
ومدار�س حكومة» ب�شكل يومي من خالل �أن�شطة
متنوعة «�ألعاب جماعية ،فنون تعبريية ،دراما،
رواية ،ق�صة» ،بهدف خلق �أجواء م�شجعة
للأطفال على جتاوز الأو�ضاع ال�صعبة.

وال�شراب والدواء ،واالطمئنان على الأهل،
وانت�شال ال�شهداء ،وت�شييعهم �إلى املقابر
اجلماعية ،وزيارة امل�صابني ،هذه امل�ساحة عاد ًة
تكون ق�صرية جد ًا ،نعمل فيها كخلية نحل،
ن�سعى �إلى الو�صول �إلى مراكز الإيواء لتقدمي
�أن�شطة الدعم وامل�ساندة للأطفال� ،إن �شئت
�س ِّمها �أماكن احل�شر العظمى ،فجدران املدر�سة
�أ�صبحت مهرجان ًا ليوم غ�سيل مالب�س عاملي،
و�ساحة املدر�سة يفرت�شها الرجال والأطفال
دون ال�سماح ملرور الهواء من بينهم ،والف�صول
الدرا�سية ملج�أ الن�ساء.

املكتبات مل ت�سلم من العدوان
كحال كل جزء و�شرب من قطاع غزة� ،أ�صيب
بال�ضرر خالل  51يوم ًا من العدوان على غزة ،مل
ت�سلم املكتبات من العدوان الإ�سرائيلي ،فمعظمها
ْ
قد حتطمت نوافذها وبع�ض �أثاثها ،من �أرفف
وكرا�س ،وفقدان بع�ض كتبها جراء
وطاوالت
ٍ
الق�صف العنيف ملناطق قريبة من املكتبات،
فمكتبة مركز القد�س الثقايف يف بيت حانون
�شمال قطاع غزة �شاه ٌد على ب�شاعة العدوان بعد
�أن ا�ستهدفت املدفعية املناطق املجاورة للمكتبة
خالل اجتياحها للمناطق ال�شمالية ومدينة بيت
حانون ،فت�ضرر مدخل املكتبة وكذلك معظم
حمتوياتها من الأثاث والكتب.

عودة الأمل بعد انتهاء العدوان

عدنا بكل طاقة ،وب�إميان كبري ب�أهمية دورنا
يف هذه املرحلة ،انطلقنا �إلى كل املحافظات
ملتابعة عودة عمل املكتبات واملراكز واملدار�س
التي نعمل معها ،و�ضعنا براجمنا الطارئة التي
ن�سعى من خاللها مل�ساعدة الأطفال على العودة
تدريجي ًا �إلى حياتهم الطبيعية.
عقدنا لقاء خا�صا باملكتبيني بعد العدوان،
حتدثنا فيه طوي ًال عن جتاربنا وق�ص�صنا
�أثناء العدوان ،تتحدث رانية الطهراوي،
�أمينة مكتبة دائرة املر�أة-رفح« :كنتُ �أعمل
يف الدعم النف�سي يف املدار�س �أثناء احلرب،
وقد تركت عملي يف النادي ،وذهبتُ �إلى
املدار�س ،حيث �شعرت ب�أن عملي ما قبل
احلرب هو �شيء عادي جد ًا ،وال يذكر مقابل
عملي �أثناء احلرب .وقد �أُتيح يل �أن �أدخل
منطقة ال�شوكة يف رفح ثاين �أيام الهدنة،
وقد ر�أيت الدمار الهائل و�آثار دماء ال�شهداء.
وقد قابلت النا�س التي تركت �أوالدها يف
الطريق وفقدتها ،فهناك الأم التي التقطت
ابنها الثاين وتركت ابنها الأول ،وظلت �أيام ًا
تبحث عنه بعد �أن كان مفقود ًا ،وهناك زوجة
ر�أت زوجها ميوت �أمام عينيها فحملت ابنها
وهربت لتحمي نف�سها وابنها من الق�صف،
�شعرتُ ب�أنني حمظوظة لأين ع�شت يف و�سط
احلدث ،وكنت مع النا�س ومل �أ�شعر باخلوف
على الرغم من �أن ثالثة بيوت بجانب بيتي
كانت مهددة بالق�صف ،وقد ُق�صف �أحدها،
ولأين كنت �أق�ضي معظم الوقت باملدار�س
فلم �أ�شعر باخلوف مثل الذي ي�شعر به النا�س
داخل بيوتهم.

بعد انتهاء العدوان اال�سرائيلي على قطاع غزة،
بد�أت النا�س يف مللمة جراحها وتفقد الأهل
واجلريان والأ�صدقاء والأقارب ،ففي كل حي
هناك �شهداء وم�صابني وبيوت مهدمة وعائالت
نازحة ،مل ي�سلم �أحد من هذا العدوان ،فحجم تتحدث �صفاء �أبو حبل� ،أمينة مكتبة جمعية
بيتنا يف �شمال غزة عن حلظة �إخالء املنازل:
الدمار كبري جد ًا طال كل مرافق احلياة.

الهدنة الإن�سانية نور متقطع
هدنة �إن�سانيةَ :تو ُّقف العدوان ل�ساعات �أو �أيام
حمدودة لأغرا�ض �إن�سانية ،م�صطلح ال يعرف
معناه �إال َمن انتظر �أيام ًا طويلة يرتقب بقلق
حلظة خروجه من خمبئه ،ليتزود بالطعام
11
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«بيتنا كان يحتوي على ت�سعة وخم�سني �شخ�ص ًا،
و�أنا �أقطن يف مع�سكر جباليا ،هذا املع�سكر الذي
كان دوم ًا عُ ر�ضة للق�صف �أكرث من غريه ،لكن
يف هذه احلرب مل يتعر�ض احلي كما تع ّر�ض
لل�سابق بحمد اهلل� .أ�سو�أ �شيء يف احلرب �أن �أبي
َم ِر َ�ض ،وكان يـُـنق ُل بالإ�سعاف �إلى امل�ست�شفى
بينما الق�صف يكون �شديد ًا ،ويف ِّ
كل مكان .وقد
مت تهديد عدة بيوت بجانبنا ،وتخيل �أن البيت
يحتوي على 59ت�سعة وخم�سني �شخ�صا داخل
جدران حمدودة ،وحينما علمنا بخرب تهديد
البيت الذي بجانبنا مل نعرف كيف نت�صرف،
و�أبي الذي كان مري�ض ًا وال ي�ستطيع التحرك،
حيث كانت �أ�صعب الأ�شياء تلك اللحظات التي
تخرج فيها من بيتك بح ًثا عن مكان �أكرث �أمنا.
والأ�صعب من ذلك هو االنتظار! مل تق�صف
الطائرات البيت الذي هددوه يف �أول ليلة من
التهديد ،بل بقينا �أيام ًا ننتظر �أن يتم ق�صفه
لكي نعود للبيت حتى �أننا مل نحتمل ،و�أهايل
البيت نف�سه الذي مت تهديده كانوا يقولون« :يال
اق�صفوا البيت وخل�صونا».
تفاعالت الأطفال مع الأن�شطة �أعطانا حافز ًا
قوي ًا للعطاء �أكرث ،فلكل طفل حكاي ٌة يرويها،
مل ي�صدق الأطفال بل الكبار �أي�ض ًا ب�أنه جنا
من هذا الدمار ،فمنهم من �أ�صبح من دون
عائلة ،و�آخر فقد �أحد �أبويه �أو كالهما مع ًا،
و�آخر من فقد �أحد �إخوانه �أو �أ�صدقائه،
ولكنهم مل يفقدوا الأمل بالغد.
تتحدث الطفلة روان مطر �صاحبة الأربعة ع�شر
ربيعا من مكتبة الربامج الن�سائية-رفح
احلرب  ...الكلمة التي كلما جالت يف خاطري
�أيقظت يف قلبى م�شاعر اخلوف والرعب املدفونة
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التي طاملا عاي�شناها وها نحن نحاول جاهدين منا �أن ندعو اهلل كثري ًا ،وهو ما جعلني اليوم
التخل�ص منها ..الآن �أ�ستطيع �أن �أذكر تلك بينكم �أ�شارككم هذه الكلمات.
الليلة التي مت فيها ق�صف �أحد البيوت القريبة
من منزلنا ،فلم نكن قد ا�ستلقينا على الفرا�ش ي�شاركنا الفتى و�سيم ال�سي�سي من �سكان
�إال منذ ن�صف �ساعة �أو �أقل ،و�إذا بطائرات املنطقة الو�سطى ،خميم الن�صريات جتربته
االحتالل تقوم بق�صف ذلك املنزل ،وال�صورايخ ويحدثنا خالل �أحد لقاءات الفرق ال�شبابية:
�أ�ضاءت ال�سماء بلون النريان امل�شتعلة ،ولكن كانت جميع �أيام احلرب مت�شابهة� ،أ�صحو على
امل�شهد الذي زرع يف قلبي خوفا �أكرب من خويف �أمل انتهاء احلرب والأخبار املت�ضاربة عن ذلك
من تلك الأ�صوات ،وتلك الأ�ضواء هو خروج مع �شعوري الدائم بالذعر والقلق� ،أق�ضي يومي
النا�س من بيوتها لتحمي �أنف�سها و�أطفالها ال برفقة �أ�صدقائي �أو العائلة يف املنزل ن�ستمع
متلك حوال وال قوة ،وم�شهد املر�أة التي حتاول �أن للمذياع نتح�سر ونح�صي �أعداد ال�شهداء ،وننام
ت�سترت ولو بقطعة قما�ش كي ال تنك�شف عورتها ب�شعور الأمل واحل�سرة لفقد �صديق �أو قريب،
�أمام الرجال والأطفال الذين بد�أو وك�أنهم �أكرب نهب عند �سماعنا لق�صف قريب ،نرك�ض
من �سنهم بع�شرات ال�سنني ،وك�أمنا الدهر ق�سا نحو مكان الق�صف ،وننتظر و�صول �سيارات
علينا جميع ًا واحل�سرة هى املوجودة فقط فى الإ�سعاف ونقوم بامل�ساعدة.
قلوبنا .والآن وبعد انتهاء احلرب �أمتنى ن�سيان
كل �شيء و�أحمد اهلل ب�أننا خرجنا �ساملني من يف يوم من �أيام احلرب ،وكان يوم جمعة ،كانت
�سماء املخيم مليئة بالطائرات ،والقذائف ال
هذه احلرب.
تتوقف ،ت�سقط يف كل منطقة من املخيم� ،إحدى
تتحدث الطفلة داليا جمال �أبو نحلة التي تبلغ القذائف �سقطت يف احلي الذي �أ�سكن فيه ،كنت
من العمر ثالثة ع�شر عام ًا من منطقة رفح:
و�أ�صدقائي جنل�س �أمام منزلنا ،هربنا ثم عدنا
عندما ق�صف منزل جارنا وديع كباجة �شعرت لنقل امل�صابني وال�شهداء ،بعد هذه التجربة
ب�أن البيت انهال فوق ر�ؤو�سنا ،وعندما نظرت قررنا بعد موافقة والدي على فتح خمازن البيت
حويل لأجد من حويل هربوا من �شدة الق�صف« ،احلوا�صل» و�إعدادها ال�ستقبال النازحني
خرجت من املنزل ور�أيت �آثار الق�صف مبنزل وامل�صابني ،وبعد �أن قمنا بهذه اخلطوة بقينا
بيت جارنا وديع ،مل �أتخيل تلك املالمح التى على ا�ستعداد طوال الوقت مل�ساعدة امل�صابني
ر�أيتها بعد هذا الق�صف ،خم�س بيوت ق�صفت والنازحني ،والآن �أ�شعر بكثري من الر�ضا
تقريب ًا دون �أدنى رحمة حتولت املنطقة بفعل لأنني �ساعدت الكثري من النا�س ،و�أ�صبحت يل
الق�صف �إلى منطقة منكوبة� ،شعرت حينها ب�أن �صداقات كثرية.
هذا اليوم هو �أ�سوء يوم يف حياتي ،وتخيلتً ب�أنه
يف اليوم التايل �سيق�صف بيتنا ،ولكن مل يحدث
ذلك لأن �أمي كانت ت�صلي كل الوقت ،وتطلب

فن في الحرب ،عن األعمال الفنية التي
ظهرت حول عدوان غزة
اخلوف هو القيمة الوحيدة وامل�شرتكة
يف احلرب ،هو امليزة التي ال تنفك
عن الأحياء ،وهو املحرك لكل �أفعالنا
و�أفكارنا ،ولأن االنت�صار والهزمية
حرب،
م�صطلحان قائمان ،كلما قامت ٌ
ف�إن خوفك يحدد وجهتك� ،إن كنت تريد
َ
خوفك ،ع ّرفه� ،أعطه
انت�صار ًا حدد
معن ًا ،ثم انت�صر عليه ،ال تتخل�ص منه،
�أعطه �شكل ق�صيدة� ،أو غنه �إن �شئت،
حوله متثا ًال �أو لوحة� ،أعطه لون ًا واحد ًا
�أو �أكرث� ،أعطه ا�سم ًا وطابع ًا �شخ�صيا،
واحتفظ به حتى الأبد ،وافرح لأنك
ذهبت جهة احلياة ،جهة اللون ،عك�س
الرمادي املطلق ،عك�س الركام.

ك�أنها مل تكن يف مكانها .ميكن اخت�صار
هذا بقول ال�شاعر حممود دروي�ش
(والتاريخ ...ي�سخر من �ضحاياه و�أبطاله
يلقي عليهم نظر ًة ومير).
وعليه ميكننا اعتبار التاريخ الر�سمي
�أداة فقرية ،ال تغني ،وال تعني ،هذا
�إن اعتمدنا عليه ك�أدا ٍة وحيدة للتذكر
والرجوع ،ومقابل هذا جاءت الآداب
أحداث
والفنون ك�أدا ٍة �ألقت بنورها على � ٍ
وق�ص�ص حقها �أن تخلد ،و�أن تظل عالقة
يف الذاكرة الإن�سانية حتى الأبد.

هاين البياري

ر�سامها
يف احلروب ،اللوحة التي مل يف ّكر ّ
(جويا) بر�سم لوحة جميلة �إمنا كان
يج�سد حالة ذعر حقيقي ،يظهر جلي ًا
ّ
�أنا�س يخبئون �أعينهم ،ال يريدون ر�ؤية
يد املوت تقطف بقية عمرهم ،العن�صر
الأبرز هو هذا اجلاثي على ركبتيه،
مل يكن من قبيل ال�صدفة �أن يختار له
(جويا) قمي�ص ًا �أبي�ض ،مدل ًال على كل
هذا الإميان املطلق بحتمية ما �سي�أتي من
جمموعة اجلنود الذين ما بان لهم وجه،
لأن وجه القاتل ال يهم.

ولأن احلروب ال تليق بالب�شر ،ال بقلوبهم
اللوحة يف ال
أعلى هي واحدة من �أكرث وال بعقولهم ،ف�إن فعل احلرب خار ٌج عن
اللوحات جت�سيد ًا مل�شاعر اخلوف والظلم

احلرب هي �أ�سو�أ ما ميكن �أن يعي�شه
�إن�سان ،تفتح عليه من الأ�سئلة ما ال
ي�ستطيع �أحد �إجابته ،ملاذا نحن �أحياء،
�أو ملاذا منوت ،تتوالى الأ�سئلة تارك ًة
وراءها فجوات وفراغات ،ولأن التاريخ
ال يلتفت لكل هذا ،ومي�ضي م�سج ًال
�أرقام ًا و�إح�صائيات بال معنى ،لن يدون
هذا التاريخ ويالت النا�س ،خوفهم
وم�شاعرهم ،لن يذكر ولو ق�ص ًة واحدة،
�سيمر �سريع ًا من فوق اجلثث والركام،
ملخ�ص ًا كل ما حدث ب�أخبا ٍر عاجلة
تتوايل ،و �أ�سماء ال مالمح لها ،ومدن
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اللوحة يف الأعلى هي (غورينيكا
اجلديدة) هكذا ميكن و�صفها ،وهي
م�ستوحاة من لوحة بيكا�سو الأ�صلية،
ولكن خلفيتها لي�ست جدار �إمنا �إنفجار
�أحدثته �إحدى املقاتالت احلربية
الإ�سرائيلية يف غزة.

الفعل الب�شري ،وعليه ف�إن ه�ؤالء الذين
خا�ضوا احلروب قد قرروا بذلك �أن
يتخلوا عن �إن�سانيتهم ،هذا ما �أراده
بيكا�سو من (غريينكا) وهي جدارية
ا�ستوحاها الفنان من ق�صف القوات
الأملانية ملدينة غورينيكا الإ�سبانية،
اللوحة التي �صارت معلم ًا مهم ًا ،بيكا�سو
يف لوحته �ص ّور ه�ؤالء الذين ق�صفوا
غورينيكا باحليوانات� ،صنع لهم ر�ؤو�س
حيوانات� ،أما ه�ؤالء الذين �أبقاهم
بيكا�سو يف لوحته كب�شر فوجوههم كانت
مليئة باخلوف وال�صراخ.
وكل �أبوابها مغلق ٌة ،لي�س �أمامها �إال
باب املوت ،الطائرات حترث ال�سماء
والأر�ض ،واجلنود والدبابات لهم
�أج�ساد النا�س ،احلديث عن هذا بال
فائدة ،هو فوق الو�صف.
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الفنان فايز ال�سر�ساوي هو �أول من بد�أ
الفكرة ،اللوحة الأولى كانت له� ،أخربين
�أن الغيوم امل�سافرة يف اﻻجتاهات
املختلفة حتمل يف طياتها �شحنة انفعال
كبرية قادرة على ا�ستثارة اخليال ،ودفع
طاقة الت�أمل �إلى حدودها الق�صوى...
فهذا �أرنب ،وتلك حمامة ،وذاك
ح�صان ،وتلك الكتلة املتحركة مل ت�ستقر
على �شكل معني لعلها هى الآن كذا وبعد
قليل �ست�صبح �شيئا �آخر.
هذا ما يحدث يف �أوقات ال�سلم� ،أنت
طف ٌل بخياالت �سليمة وجميلة ،لكن يف
منحى �آخر،
احلرب ت�أخذ التخيالت
ً
حتل كتل الدخان الكثيف الداكن الأ�سود
مكان كتل الغيوم البي�ضاء ال�شفافة
اخلفيفة ،هذه الغيوم لي�ست ناجمة
هذة املرة ﻻ من اندفاعات الريح وال
من جمال ال�سماء ،بل �أثرالقذائف
واالنفجارات التي حتمل الكثري من
املوت املغلف.
يف احلرب �أنت طف ٌل �آخر تلملم �شجاعتك،
وتدير ظهرك ل�شبح اخلوف ،ويد املوت،
من هنا جاءت فكرة الر�سم على �أثر
االنفجار ،هذا ما �أخربين به فايز

واقع ،وحرب،
ال�سر�ساوي� ،أنت �أ�سري ٍ
ولي�س لديك طري ٌق �إال �أن ت�سخر من هكذا
واقع� ،أن ت�سخر من عا ٍمل ال يهمه م�صري
ال�ضحايا� ،أن تقول له :وال نحن �أي�ض ًا.
اللوحة يف الأعلى هي العمل الأول،
فج�أ ًة تتداخل هذه الأدخنة ،وترتاءى
للفنان على �أنها �شيء �آخر ،رمبا
انعكا�س ملا يح�صل� ،أو رف�ضه بطريق ٍة
ٌ
بقليل من املداخلة ،ب�إلغاء
جديدة،
ٍ
بع�ض اخلطوط �أو الت�أكيد على بع�ضها
ميكن للفنان املت�أمل القريب من طفولته
اخلروج بجوهر العمل.
بعد ن�شر هذه ال�صورة على مواقع
التوا�صل االجتماعي ،القت �إعجاب
كثريين ،الذين قاموا ب�إعادة ن�شرها،
ن�شروا املر�أة املحاطة بالدخان �شاخم ًة
دون �أن يحرك �أثر االنفجار �شعرها،
بعد هذه اللوحة ولوحات �أخرى قام
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بع�ض الفنانني من غزة بالعمل على هذه
الفكرة ،الحق ًا بد�أ فنانون عرب بالعمل
عليها ،يف �إ�شارة �إلى �أن هذه املدينة مل
ت�سقط بعد ،و�أن احلياة فيها ممكنة.
واحدة من �أهم القيم التي �ستفقدك �إياها
احلرب ،هي قيمة اللون ،وجهك �شاحب،
وال تعرف ما لون ال�سماء التي ال متر بها
طائرات ،والهواء �أ�سو ُد معب ٌق بالغبار،
والرمادي مطل ٌق �أثر االنفجارات والركام.
(مر يام) م�شرو ٌع فني �آثرت من خالله
وبرتكيز
حنني نزال ،االنت�صار للون،
ٍ
�شديد على ارتباط اللون بالطفل ،على
غرفهم املدمرة ،وعلى نومهم بال � ِأ�س َّرة
على �أر�ض املدر�سة امللج�أ الوحيد…
ه�ؤالء الأطفال الذين ما عرفوا �إال
الطائرة التي توزع املوت ،وما احتفلوا
بقدومها �إال بالبكاء وال�صراخ.
(مر يام) هو حماولة لفر�ض ما يجب
�أن يكون عليه العامل ،من خالل �صور ٍة،
كان لألوانها �أن تكون طبيعية ،لوال هذه
احلرب ،هو حماولة للحفاظ على الوردة
يف �أر�ضها ،على النافذة يف اجلدار،
على اجلدار نف�سه ،ومعنوي ًا على الكثري
من االبت�سامات والفرح ،وعلى ال�صوت،
واملو�سيقى ،وعلى حذاء طفل ٍة �سرقته
احلرب .ومن جه ٍة �أخرى هو حماولة
�إبقاء على ال�ضمري الب�شري ،الذي
أ�سباب ال ت�ستحق
�سرعان ما يتغري ل ٍ
موت ب�شر ،هو عتاب ،وعالمة

ا�ستفهام ،رمبا تعجب� ،سي�صطدم بها
كل من يرى (مر يام).

لوقف �آلة املوت؟ تقول يل حنني تارك ًة
ال�س�ؤال بال �إجابة.

املميز يف (مر يام) �أنه ب�سيط ،ومل
يعتمد على حرفي ٍة عالية� ،إ�ضافات
لونية ب�سيطة �صنعت كون ًا جديد ًا،
وبعثت ب�إ�شارات وا�ضحة �أن هناك
خل ًال ،و�أن هناك �أ�ص ًال غاب ،بالإ�ضافة
�إلى حماولته خلق عوامل جديدة ،هذا
خيال نقي-
التجاوز الذي اعتمد على ٍ
مل ُ
يخل بطبيعة احلال من خ�صو�صية
الطفل  -يجعل من (مر يام) فن ًا جديد ًا
و�إبداع ًا نقف �أمامه طوي ًال.

( ِلغزَّة املر�أة واملدينة) بهذا الإهداء
افتتح خالد جمعة ديوانه (هي عادة
املدن) ،حنني يف كل �أعمالها املتعلقة
بغزة وما حدث فيها �أظهرت هذه املدينة
على �أنها امر�أة جميلة ،هذه االمر�أة مل
ت�شخ يف واحدة من الر�سومات ،مل تكرب
ِ
ومل ت�صغر ،ومل يتغري �شيء يف معامل
وجهها ،دائم ًا هي جميلة وحزينة.

حنني نوفل فنانة �أخرى من غزة،
قاومت كل احلرب بالر�صا�ص ،بقلم
ر�صا�ص ،ترى حنني �أن الر�سم يف �أوقات
احلروب هو حدثٌ مهم� ،أن تهرب من
موتك ومت�سك ورقة وقلم ًا هذا بحد
ذاته معجزة ،لن ي�أتي بها �أغلب الب�شر،
و�إن جنحت يف ذلك فماذا �ستفعل كل
اخلطوط اجلديدة التي ي�صنعنها فنان

اللوحة يف الأعلى هي �أكرث لوحات حنني
تعبري ًا ،يف اللوحة تظهر غزة كما هي
ذاتها اجلميلة احلزينة ،تنبت من نف�س
الأر�ض ،و�سما�ؤها جميلة ت�ضيق كلما
ا�ض ّيق حبل امل�شنقة.
ال زلت �أرى �أن الأ�صل وا�ض ٌح ومرئي� ،إال
�إن قررنا �أن نغم�ض �أعيننا عنه ،هذا ما
يجيد �أغلبنا فعله ،وعليه �أرى �أن �أعما ًال
فنية كهذه تطلبت �شجاع ًة عالية ،لأن
فيها �صدا ٌم مع واقع ال ميكننا اخلو�ض
يف تف�سريه ،ه�ؤالء الذين عملوا على هذه
الأعمال �سيطروا على الكثري
من امل�شاعر التي الميكن
تف�سريها ،وانت�صروا حلياتهم
وحياة غريهم ،الأهم �أنهم
تركوا عالم ًة فارق ًة متيز
زمن ًا فظيع ًا حل مبدينة
بتفتح كب ٍري على
يحبونهاٍ ،
�أ�صولهم الإن�سانية التي مل
يعكرها �أحد.
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حياة متخيلة :قلم وريشة ألطفال غزة
«بعد ليلة �أم�س املرعبة ،زوجتي و�أنا وطفلي ابن ال�سنتني نعي�ش كلنا بال�صدفة».
ما يجمعنا بالأماكن ال�صدف هي ما يطلق على الأماكن �أو الأ�شخا�ص الذين جتمعنا
بهم ذكريات جيدة �أو �سيئة ،لكن ال يوجد ما هو �أفظع من ال�صدفة التي جتمعك
ب�أنا�س ال تعرف اذا ما كنت �ست�صل لغدك معهم حي ًا �أو ميت ًا».

(هكذا ا�ستهل زميل لنا من مكتب تامر
يف غزة ر�سالته ليطمئننا على �أحواله
وعائلته ال�صغرية الفتية ،ليلخ�ص
بذلك معاناة من عاي�شوا املوت وظلوا
�أحياء .ر�أينا �أن ن�شارككم واحدا من
هواج�س الأحياء يف غزة الذين و�صلتهم
ر�سائلكم القلقة والداعمة والتي
تريد االطمئنان على غزة وتتمنى لها
ولأطفالها م�ستقبال م�شرقا.
و�صلت ر�سائلكم لغزة و�أطفالها
ليتداولها الغزيون كما الدواء واملاء
ليعاجلوا جروحهم و�آالمهم وعط�شهم.
يدرك الغزيون كما كل فل�سطيني على
الأر�ض قوة ت�أثري الكلمة وال�صورة
واللحن ،فلعقود طويلة جدا �ض ّمد
الفل�سطيني  -وما يزال -جراحه بلحن
و�أغنية وق�صة و�صورة ،وهدهدات
الأمهات لأطفالهن التي منعت �أ�صوات
احلرب من غزو فرا�ش �أطفالها).
يقوى الغزيون والفل�سطينيون يف كل
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مكان وي�صمدون ويتحملون ويحلمون
بقوة كلماتكم ور�سوماتكم و�أحلانكم
التي ت�ساعدهم يف التوحد واالندماج
مع العامل ،وتك�سر طوق العزلة
والق�ضبان التي حتاول خنق غزة
وفل�سطني منذ قرون.
�أقالمكم وري�شتكم هي الرافعة التي
حملت وحتمل �صوت و�صورة و�أحالم
�أطفال غزة �إلى العامل خمرتقة بذلك
كافة احلواجز والعقبات� .أقالمكم
وري�شتكم و�أحلانكم ت�سمو فوق كل
جدران وقوانني املحتل و�أوامره الع�سكرية
و�أ�ساطيله الربية والبحرية واجلوية.
اختارت م�ؤ�س�سة تامر على مدى اخلم�س
وع�شرين �سنة املا�ضية وحتى اليوم
العمل املجتمعي و�أدب الأطفال كرافعة
و�أداة للم�شاركة يف معركة ال�صمود
والتنمية التي تعي�شها فل�سطني ،وعلى
مدى ال�سنوات ومن خالل املمار�سة
على الأر�ض ازدادت تامر قناعة و�إميانا
بقوة ت�أثري الكلمة وال�صورة من خالل

نداء اطلقته م�ؤ�س�سة تامر لفناين
العامل �أثناء العدوان على قطاع غزة

�أ�شكال الأدب والفن املختلفة املوجهة
للأطفال واليافعني.
تدعو م�ؤ�س�سة تامر كل كتاب الأطفال
والر�سامني ب�أن ي�شاركوا ب�أي ر�سمة �أو
خمطوطة �أو ن�ص �أو �شعر �أو ق�صة �أو حتى
حكاية م�سجلة ،لي�ساعدونا يف م�ساعدة
الأطفال و�إعادة بريق احلياة �إلى عيونهم.
وقد و�صل م�ؤ�س�سة تامر �أكرث من مئة
م�شاركة من فنانني عامليني ومت جمع كل
الأعمال حتت عنوان (حياة متخيلة)
لت�ساهم يف منح الأطفال �أجنحة جديدة
ليحلقوا بها �إلى عوامل احلياة والأحالم
من جديد ،ولنقول �سويا للعامل:
(�أطفال فل�سطني يق ّدرون احلياة ،رغم
�أن �صورهم تن�شر حاليا ك�أ�شالء )!..
وتتقدم م�ؤ�س�سة تامر بال�شكر
اجلزيل لكل الفنانني والكتاب الذين
�شاركونا اح�سا�سهم وفنهم.نرتك
لك امل�ساحة للنظر �إلى مناذج من
الأعمال التي و�صلتنا.

عن غزة واألمل
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قراءة نقدية لتعاملنا مع التاريخ الشفوي
مقدمة
يثري م�صطلح التاريخ ال�شفوي العديد من
الأ�سئلة حول موا�ضيعه و�أهميته ومناهج
درا�سته ،فحقل التاريخ ال�شفوي حقل حديث
الن�ش�أة يف العامل �إذ ال يتجاوز تاريخ ن�ش�أته
عدة عقود من الزمن .وعمره يف فل�سطني
دون الثالثني عام ًا .ولذا لي�س غريب ًا �أن يواجه
الباحث فيه م�شاكل كثرية يف تعريفه وحدوده
وموا�ضيعه و�أهميته ،ويف مناهج درا�سته
وعالقته مع العلوم �أو احلقول الأخرى من
الدرا�سات الإن�سانية واالجتماعية.
�إن م�صطلح التاريخ ال�شفوي يبدو من
ا�سمه �أنه يجمع بني علمني قائمني
معروفني وم�ستقرين لدى الباحثني ،ولدى
الدوائر الأكادميية والعلمية يف اجلامعات
و�سواها من مراكز الأبحاث .وهذان
العلمان هما التاريخ ،الأول :ولن�س ّمه
التاريخ الر�سمي للتمييز بينه وبني التاريخ
ال�شفوي ،والثاين هو الرتاث ال�شعبي �أو
الفولكلور .وحتى نتعرف على التاريخ
ال�شفوي يف مو�ضوعه وحدوده ومنهجه
و�أهميته وعالقته بالعلوم الأخرى ،نلخ�ص
مفهوم العلمني املذكورين اللذين يجمع
م�صطلح التاريخ ال�شفوي بينهما وهما
التاريخ الر�سمي والرتاث ال�شعبي.
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�إن كلمة تاريخ تعني الأحداث املا�ضية يف عمر
الإن�سان الفرد �أو ال�شعوب والأمم ،كما وتعني
العلم الذي يبحث يف الأحداث املا�ضية لدى
ال�شخ�ص �أو الأمة �أو العامل .ومييز بع�ض
امل�ؤرخني بني التاريخ الذي يعني الأحداث
املا�ضية وبني الت�أريخ الذي يعني تدوين
الأحداث وتف�سريها .والتاريخ يف �أب�سط �صوره
هو رواية املا�ضي �أي معرفة ما الذي حدث.
لكن ،بعد تطور العلم ون�شوء ما يعرف با�سم
فل�سفة التاريخ مل يعد الت�أريخ يتوقف عند رواية
املا�ضي فقط ،و�إمنا جتاوز جمرد الرواية �إلى
تف�سري الأحداث �أي الإجابة على �أ�سئلة �أخرى
مثل :كيف حدث ما حدث؟ وملاذا حدث ما
حدث؟ وهل كان ميكن حدوثه ب�صورة �أخرى؟
وماذا تفيدنا معرفة ذلك كله؟ وغري ذلك من
الأ�سئلة التي ت�شكل جميعها املنهج التاريخي.
هكذا �إذن ف�إن التاريخ هو رواية ما حدث
وحتليله وتعليله .وقد نحا التعليل مناحي عدة
منذ ن�ش�أة االهتمام به حتى ثبات علم التاريخ
على ال�صورة املعا�صرة منها مثال ،التعليل
اخلرايف والبطويل والطبيعي واالقت�صادي
والرتكيبي واالجتماعي احلديث(فروخ:
 .)1970ورافق هذا التطور يف التعليل
تطور ًا يف الأ�ساليب والو�سائل التي تبحث
عن احلقيقة قبل تعليلها .وتكمن احلقيقة
يف الرواية التي هي �أ�صل التاريخ ،والرواية
هي وثيقة ،والوثيقة قد تكون وثيقة مكتوبة

نبيل علقم

�أو مروية �أو جم�سدة كاملباين والآثار واملواد
امل�صنوعة .وهكذا ف�إننا ن�ستنتج �أنه ال وجود
للت�أريخ (�أي علم التاريخ) دون وثائق .لكن
هذا التعريف �أو هذا الأ�صل للتاريخ ي�صطدم
ب�إ�شكالية �صدق الوثيقة �أو كذبها .فلي�س كل
ما ورثناه من روايات مكتوبة �أو مروية وثائق
�صادقة ميكن االعتماد عليها ،ويكمن احل ّل
لدى علماء التاريخ يف التحقق من �صحة
الوثيقة يف �سل�سلة طويلة ومعقدة من الأ�سئلة
والإجابات التي تو�صل امل�ؤرخ �إلى احلقيقة.
وبعد �أن يتحقق امل�ؤرخ فقط من �صحة الوثائق
التي يعتمد عليها ،ميكنه مبا�شرة اخلطوات
الأخرى يف التحليل والتعليل �أو يف فهم معنى
الوثيقة منفردة وعالقتها بالوثائق الأخرى
املتوافرة لديه.
هذا فيما يتعلق بالوثيقة ،لكن الوثائق
وحدها ال ت�صنع التاريخ ،و�إمنا ي�شاركها
امل�ؤرخ يف �صنعه ،ويثري هذا الأمر عدد ًا من
الأ�سئلة حول امل�ؤرخ هذه املرة مثل :هل امل�ؤرخ
م�ؤهل لهذا العمل يف قدراته ،ويف �أهوائه،
ويف القدر الكايف من الوثائق املوجودة لديه.
وهنا �أي�ض ًا جند يف منهج البحث التاريخي
ال�شروط املطلوبة يف امل�ؤرخ من حيث
القدرات واملو�ضوعية التي تعني �أن يعزل
امل�ؤرخ ذاته خارج مو�ضوعه ،وال يعني ذلك
احلياد� ،إذ �أن احلياد �أمر واملو�ضوعية �أمر

مقاالت عن التاريخ الشفوي
�آخر� ،إذ ال تلغي املو�ضوعية االنتماء ،لكنها
تدفع به �إلى ر�ؤية احلقيقة �سافرة �سواء
�أوافقت �أهواءه وقناعاته �أم مل توافقهما.
هذه هي �أبرز معامل علم التاريخ التي
�ست�ساعدنا على فهم العالقة بني التاريخ
الر�سمي والتاريخ ال�شفوي.
هذا فيما يتعلق بالتاريخ الر�سمي� ،أما فيما
يتعلق بعالقة التاريخ ال�شفوي بالرتاث ال�شعبي
فيمكن اال�ستدالل عليها من خالل تلخي�ص
�سريع ملفهوم الرتاث ال�شعبي �أو الفولكلور،
ومقارنة ذلك بالتاريخ ال�شفوي كما يفهمه
الباحثون والكتاب الفل�سطينيون حولهما.
ونبد�أ بتلخي�ص مفهوم الرتاث ال�شعبي
كما هو متعارف عليه عند �أغلبية الباحثني
الفل�سطينيني خ�صو�ص ًا والعرب عموم ًا.
يتفق علماء الرتاث ال�شعبي على �أن الأق�سام
الرئي�سة للرتاث ال�شعبي هي :الأدب ال�شعبي،
واملعارف ال�شعبية ،والفنون احلركية،
والعادات والتقاليد ،واملعتقدات والأ�ساطري،
والثقافة املادية والفنون .ويختلفون يف هذا
الت�صنيف الذي ي�ضمها جميع ًا ،فبع�ضهم
يدمج مع ًا �أو يف�صل بني اثنني �أو �أكرث من
هذه الأق�سام التي يتفقون على �أنها مكونات
الرتاث ال�شعبي .ولكل من هذه الأق�سام
فروع ،فالأدب ال�شعبي مث ًال ي�ضم :الأغاين
ال�شعبية ،والق�ص�ص ال�شعبي ،والأمثال
ال�شعبية ،والنكات والنوادر ،وامل�س ّبات،
و�ألفاظ اللعنة والأدعية ال�صاحلة ،و�ألفاظ
املجامالت ،والهتافات وال�شعارات املتوارثة،
والرقى والتعاويذ و�سواها .ومن �أق�سام
الرتاث املادي :فنون العمارة ،والن�سيج
والتطريز ،وال�صناعات املتنوعة ،والأكل
و�أدوات املعي�شة و�سواها .و�إن م�ضيت يف
تعداد �أق�سام الرتاث ال�شعبي وفروعه،
وفروع الفروع� ،سنكت�شف �أن الرتاث ال�شعبي
يغطي م�ساحة احلياة ال�شعبية كلها.
لكن لي�س كل ما يفعله الإن�سان يف جمتمعه
املحلي ينت�سب �إلى الرتاث ال�شعبي ،فهناك
�صفات يجب توافرها يف املادة التي ن�سميها
الرتاث ال�شعبي كما بينّ د� ,شريف كناعنة،
و�أهم �صفات مادة الفولكلور �أنها خا�صة بعامة
ال�شعب ،جمهولة امل�ؤلف ،م�ألوفة للأكرثية،
تنتقل م�شافهة من جيل �إلى جيل ،وهي

قد تكون معرفة �أو فكر ًا �أو ف ّن ًا �أو عاطفة �أو
�سلوك ًا ،ورمبا كانت �أكرث من واحدة منها يف
نف�س الوقت .وكلما زاد عدد ال�صفات املذكورة
�أعاله يف املادة كلما �أمكن �إدراجها �ضمن حقل
الفولكلور (كناعنة .)28-11 :1999
بعد هذا التعريف املوجز بكل من حقلي
التاريخ الر�سمي والرتاث ال�شعبي نت�ساءل:
كيف تعامل الباحثون الفل�سطينيون مع
مو�ضوع التاريخ ال�شفوي؟ �إن مراجعة ما
ن�شر وين�شر يف التاريخ ال�شفوي يدل بب�ساطة
وو�ضوح �أن هناك خلط ًا وا�ضح ًا بني التاريخ
ال�شفوي وبني التاريخ الر�سمي من جهة،
وبينه وبني الرتاث ال�شعبي من جهة �أخرى،
�إذ يتعامل معه بع�ض الباحثني على �أنه من
التاريخ الر�سمي �أو متمم له ،ويتعامل �آخرون
معه على �أنه ي�شمل الرتاث ال�شعبي بكل
�أو بجل فروعه و�أق�سامه(علقم،)2007 :
وبذلك تختلط �أمور التاريخ ال�شفوي
بالتاريخ الر�سمي وبالرتاث ال�شعبي ،وال
يخدم التاريخ ال�شفوي كليهما لعدم و�ضوح
حدود التاريخ ال�شفوي يف تعريفه وحدوده
وموا�ضيعه و�أهميته ،ويف مناهج درا�سته
وعالقته مع العلوم �أو احلقول الأخرى.
التاريخ ال�شفوي كما يدل عليه امل�صطلح
يجمع بني التاريخ والرواية ال�شفوية،
فهو ي�أخذ من التاريخ تعريفه الأويل ب�أنه
رواية �أحداث املا�ضي ،ومعنى ذلك �أنه
يقدم الوثائق التي هي �أ�سا�س عمل امل�ؤرخ.
لكن م�صادر هذه الوثائق هي من الرواة
ال�شعبيني وميكن �أن تكون من �أي �شخ�ص
كائنا من كان ،مما ي�ضعف الثقة يف �صحتها
لأ�سباب كثرية �أهمها املبالغة يف رواية
الأحداث ،وت�ضخيم دور الراوي والن�سيان
�أو �ضعف الذاكرة .وهكذا يلتقي التاريخ
ال�شفوي مع التاريخ الر�سمي يف كونهما
رواية املا�ضي ،ويختلف معه يف عدم الثقة
بهذه الروايات التي حتتاج جهد ًا كبري ًا
للتحقق منها .وكذلك يلتقي مع الرتاث
ال�شعبي يف كونه ينتقل م�شافهة ،ويهتم
بالنا�س ال�شعبيني وحياتهم ،لكنه يختلف
معه يف عدم �شيوع الرواية الواحدة ،وعدم
انتقالها من جيل �إلى جيل و�صفات كثرية
�أخرى يف الرتاث ال�شعبي.

�أخل�ص القول ب�أن التاريخ ال�شفوي لي�س
تاريخا ر�سمي ًا ،وال تراث ًا �شعبي ًا و�إن كان
يتقاطع معهما يف بع�ض مناطق البحث ويف
�أهميته مثلهما ،وتعود �أهميته لأ�سباب كثرية
�أهمها �أنه يعو�ض النق�ص يف الوثائق املكتوبة،
ويعمل على حفظ الذاكرة وي�سهم بذلك يف
املحافظة على الهوية الفل�سطينية ،ويخدم
�أهداف �سيا�سية كاملحافظة على حق العودة
من خالل حفظه للذاكرة(.علقم.)2007 :
وهكذا فهو حقل مهم ال يف ذاته ولكن بقدرته
على تزويد خمتلف حقول العلوم الإن�سانية
واالجتماعية مبا يعززها �أو ي�سد الثغرات
فيها� .إن امل�ؤرخ مث ًال حينما ي�ستعمل �سرية
حياة �شخ�ص ما �أ�سهم يف الأحداث �أو كان
�شاهد ًا عليها ،يهدف الو�صول �إلى احلقيقة،
ومهمته �أن ينقد الرواية في�ستعملها
�أو يرف�ضها �أو يقارنها بغريها ،وي�أخذ
الفولكلوري �سرية احلياة نف�سها ،لي�ستنتج
�أو ي�ؤكد فهمه للعادات والتقاليد وتغريها �أو
ا�ستمراريتها مث ًال ،وميكن �أن يدر�سها عامل
االجتماع كي ي�صل �إلى نتائج تتعلق باملجتمع
كبع�ض م�شاكله �أو بنيته االجتماعية ،كما
ميكن �أن تكون ال�سرية ذاتها م�صدر �إلهام
لل�شاعر والروائي والفنان(.علقم)2007 :
ميكن مما تقدم �أن ن�ستخل�ص مو�ضوع
التاريخ ال�شفوي ومنيزه عن التاريخ
الر�سمي وعن الرتاث ال�شعبي من خالل
املالحظات الآتية:
•الراوي يف التاريخ ال�شفوي ال �شروط
حتدده ما دام ع�ضو ًا يف �أية جماعة ،فهو
غري م�شروط ب�أية �أبعاد كبعد اجلن�س،
فقد يكون رج ًال �أو امر�أة ،وال ب ُبعد
التعليم فقد يكون �أ�ستاذ ًا جامعي ًا ،وقد
يكون �أ ّم ّي ًا ال يعرف القراءة والكتابة ،وال
ببعد العمر فقد يكون الراوي طف ًال �أو
�شاب ًا �أو �شيخ ًا �أو عجوز ًا ،وال ببعد الغنى
والفقر فقد يكون غني ًا �أو فقري ًا ،وال
ببعد املهنة فقد يكون حمامي ًا �أو فالح ًا
�أو راعي ًا �أو تاجر ًا �أو موظف ًا .وباخت�صار
ميكن �أن يكون �أي �شخ�ص له جتربة �أو
ذكريات لأحداث مرت به ،راوي ًا مقبو ًال
لتدوين الأحداث التاريخية.
•الرواية :يجب �أن تتعلق بالأحداث ولي�س
19

مقاالت عن التاريخ الشفوي
ب�سائر �أ�شكال الثقافة ،فالرواية التاريخية
هي رواية للأحداث ،وهنا يلتقي التاريخ
ال�شفوي بالتاريخ الر�سمي يف جانبيه
ال�سيا�سي واحل�ضاري� .أي �أن الرواية
ت�شبه الروايات التاريخية امل�ألوفة لنا،
ومن �أمثلة الروايات يف التاريخ ال�شفوي:
تهجري الالجئني والأحداث التي مروا
بها وما زالوا ميرون بها ب�صفتها نتائج
للعدوان ،و�أحداث االنتفا�ضة ،وا�ست�شهاد
�شخ�ص �أو اعتقاله �أو هدم بيت� ،أي كل
ما يتعلق باالحتالل ونتائجه �أو بالأو�ضاع
ال�سيا�سية الفل�سطينية �أو العربية .لكن
احلديث عن الفنون اليدوية �أو �صناعة
الفخار �أو تقاليد الزواج لي�ست من
التاريخ ال�شفوي �إال �إذا كانت جزء ًا عابر ًا
من الأحداث التي يتحدث عنها الراوي.
•التاريخ ال�شفوي ال ي�شرتط �صدق الراوي
�أو مبالغته فعلينا �أن ن�أخذها كما هي،
فالتاريخ ال�شفوي يقدم مادة للتاريخ
الر�سمي ولي�س �أكرث ،ووظيفة امل�ؤرخ
الذي يريد ا�ستعمالها �أن يبحث عن
�صحة الرواية كما يفعل عند التحقق
من الوثائق املكتوبة و�صحتها و�صدقها
�أو عدمه ،وكذلك بالن�سبة للباحثني
يف حقول معرفية خمتلفة يف العلوم
االجتماعية والإن�سانية ،فوظيفة التاريخ
ال�شفوي هي �إمداد هذه العلوم مبا
حتتاجه ولكنه لي�س بدي ًال عن �أي منها.
•ما ذكرته �أعاله ي�صلح للعمل امليداين
ك�أن يقابل الباحث امليداين الرواة من
�أجل حفظ الروايات و�أر�شفتها ،كما
ميكن لأي �شخ�ص �أن يكتب مذكراته
�أو �سرية حياته فتكون هذه الكتابة من
التاريخ ال�شفوي.
•يف حال �أن الباحث ينوي ا�ستعمال
التاريخ ال�شفوي يف درا�سة �أو بحث
ما ،فعليه �أن يختار الرواة املالئمني
لبحثه ،ولكل حقل كما لكل بحث �صفات
الرواة املطلوبني ،فمن ي�صلح لرواية
التاريخ قد ال ي�صلح لرواية باحث يف
علم االجتماع� ،أو باحث يف ال�سيا�سة،
ومن ي�صلح لرواية ثورة ال 36رمبا ال
ي�صلح للحديث عن احلياة االجتماعية!
وباحث عن دور املر�أة يف فرتة معينة
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�ستكون رواته من الن�ساء على الأغلب
من ذوات التجربة املتالئمة مع البحث.
ولذا ف�إن الباحث نف�سه يحدد �صفات
الراوي املنا�سب لبحثه.
•قد يكون الراوي م�شارك ًا يف الأحداث
�أو �شاهد ًا عليها �أو ناق ًال لها عن رواة
�آخرين .كما قد يكون له ر�أيه وتف�سريه
للأحداث وتعليله لها ،وذلك يخدم
باحثني يف جماالت متنوعة.
•على الرغم من �أن حقل التاريخ ال�شفوي
غري حقل الرتاث ال�شعبي� ،إال �أنهما كثري ًا
ما يتداخالن ويز ّود كل منهما الآخر مبا
يفيده� .إن ك ًّال منهما جز ٌء من الثقافة
ال�شعبية ولذا يقدم الرتاث ال�شعبي مواد
كثرية للتاريخ ال�شعبي ،فالكثري من الأغاين
الق�سام وثورة عام 36
عن ال�شيخ عز الدين ّ
تتعلق ب�أحداث تاريخية ال ميكن �إغفالها
حني يتحدث الرواة عن تلك الفرتة ،بل
مطلوب من الباحث امليداين يف حقل
التاريخ ال�شفوي تدوين ما ميكنه تدوينها
منها .كما �أن كثري ًا من مواد التاريخ
ال�شفوي ي�ستفيد منها الباحثون يف الرتاث
ال�شعبي لأنها تف�سر الكثري من طرائق
التفكري ،و�أ�شكال ال�سلوك ال�شعبي.
�أهمية التاريخ ال�شفوي للنا�شئني
يحقق التاريخ ال�شفوي للنا�شئة عدد ًا من
�أهداف الرتبية والتعليم يف �إك�سابهم
اخلربات الالزمة �سواء اخلربات العاطفية،
�أو خربات املعرفة ،وخربات املهارات،
والعادات واالجتاهات والقيم ،وهذا يتطلب
معرفة النا�شئني لهذا احلقل وتدريبهم على
االهتمام به وتدوين الروايات حول الأحداث
التي م ّرت بهم �أو بغريهم من الأقارب �أو
من غريهم .ومن �أبرز ما يقدمه التاريخ
ال�شفوي لهم ما ي�أتي:
•القدرة على التفكري احلر غري املقيد
مبناهج الدرا�سة ،وت�سهم هذه احلرية
يف بناء ال�شخ�صية الفكرية.
•حينما يعتاد النا�شئة على تدوين
الأحداث املهمة التي يعي�شونها �أو تعي�شها
العائلة ،تت�سع �آفاق ر�ؤيتهم لأهمية
احلدث وامل�شاركة يف �صناعته ،و�أنهم
جزء فاعل يف حركة التاريخ.

•تعاملهم مع الكبار يف تدوين التاريخ
ال�شفوي ينمي لديهم ال�شعور ب�أهميتهم
االجتماعية ،وي�سهم ذلك يف تقليل الهوة
االجتماعية بني الكبار وال�صغار يف
املجتمع املحلي.
•اهتمامهم بالتاريخ ال�شفوي ين ّمي لديهم
�أهمية التاريخ ويزيد من معرفتهم مبا
جرى من �أحداث مهمة ،فتت�سع �آفاق
تفكريهم ال�سيا�سي واالجتماعي مع ًا.
•التاريخ ال�شفوي ي�صقل ملكة النقد لدى
النا�شئة ،فمقارنتهم التلقائية بني را ٍو
و�آخر وبني رواية و�أخرى تبني فيهم
قدرات التمييز بني الرواة والروايات،
وهذا ي�سهم يف بناء طرائق التفكري
املنهجي يف البحث والدرا�سة.
•يحتاج كبار ال�سنّ من ي�ستمع �إليهم يف
زمن ق ّلت فيه فر�ص التوا�صل حتى بني
�أع�ضاء العائلة الواحدة ،ويجد كبار
ال�سن فر�صة للحديث عن جتاربهم يف
احلياة وي�سعدون بها! وبذلك ي�سهم
التاريخ ال�شفوي يف التوا�صل بني
الأجيال!
•التاريخ ال�شفوي يعرب عن جوهر
التجارب امل�شرتكة لل�شعب الفل�سطيني،
و�إن اختلفت تفا�صيل الروايات .وهذا
يف ح ّد ذاته �إ�سهاما يف احلفاظ على
الهوية الوطنية.
م�صادر البحث
علقم ،نبيل (دور التاريخ ال�شفوي يف احلفاظ على
الهوية الفل�سطينية) حما�ضرة 2007
يف م�ؤمتر جلامعة القد�س املفتوحة .من�شورة على
موقع الكاتبWWW.Nabeelalkam.com :
فروخ ،عمر
 1970كلمة يف تعليل التاريخ ،دار العلم للماليني،
بريوت
كناعنة� ،شريف
 -1999الدار دار �أبونا-درا�سات يف الرتاث ال�شعبي
الفل�سطيني ،ط ،2مركز القد�س العاملي للدرا�سات
الفل�سطينية ،القد�س ،فل�سطني

التاريخ الشفوي والتوثيق
يتكون هذا املقال من ثالثة �أجزاء ،الأول يع ّرف
ب�شكل ب�سيط و�سريع بالتاريخ ال�شفوي ،والثاين
يتكون من �أمثلة على ا�ستعمال التاريخ ال�شفوي
يف توثيق بع�ض �أحداث ال�صراع الإ�سرائيلي
الفل�سطيني بطرائق �أعتقد �أنها ت�صلح لتوثيق
الكثري من �أحداث الربيع العربي ،وت�أتي الأمثلة
من درا�سات قمت بها �أثناء الفرتة منذ 1985
وحتى الآن ،ويتكون اجلزء الثالث من خطة
مب�سطة مل�شروع ي�صلح للهواة واملبتدئني واملتدربني
يف حقل (التاريخ ال�شفوي).

تعريف نظري بالتاريخ ال�شفوي
دعونا �أو ًال نمُ ّيز بني مادة التاريخ ال�شفوي
واحلقل الأكادميي امل�س ّمى (التاريخ ال�شفوي).
املادة نف�سها قدمية قدم الإن�سان �إذ �أنّ النا�س
كانوا يلج�ؤون دائم ًا �إلى الذاكرة حلفظ
ما�ضيهم .وقد اهتم العرب بذلك �إلى درجة
كبرية ،وا�ستعملوها حلفظ �أ ّيام العرب (الغزوات
واحلروب) و�أن�سابهم و�أ�شعارهم ،وفيما بعد
حلفظ الأحاديث وال�سرية النبو ّية ،فكان
عندهم احلفظة والرواة ،كما ط ّوروا طرائق
للحفظ ،وطرائق لفح�ص مدى �صدق املعلومة.
ومع انت�شار الكتابة والقراءة ق ّل االعتماد على
الذاكرة ،وزاد االعتماد على التاريخ الر�سمي
املكتوب� .أ ّما احلقل الأكادميي الذي ُيد ّر�س اليوم
يف الكثري من جامعات العامل فتعزى بدايته �إلى
امل�ؤرخ الدمنركي  JanVancinaالذي عمل يف
الكونغو وكتب كتابه الرتاث ال�شفوي كتاريخ Oral
� Tradition as Historyسنة .1978

د�.شريف كناعنة

تق�سم طرائق التعبري واالت�صال عند الإن�سان
�إلى ثالثة �أنواع :كتابي ،و�شفوي ،وتعبري ج�سدي.
اخت�ص التاريخ الر�سمي باملكتوب والتاريخ
ّ
ال�شفوي باملنطوق ،و ُترك التعبري اجل�سدي لعلم
النف�س والعلوم االجتماعية الأخرى .وهناك
�سببان للعودة �إلى التاريخ ال�شفوي:
الأول :هو حت ّول تكنولوجيا االت�صال من الكتابة
�إلى املنظور واملنطوق.
والثاين� :سيادة الثقافة الدميقراطية التي
�صارت ت�شدّد على تاريخ الفئات امله ّم�شة (من
معاقني فقراء ،وع ّمال ،ومر�أة ،الخ) �إذ �أ�صبحت
ال�سلطات ت�أخذهم بجدّية �أكرث ،و�أخذ امل�ؤرخون
يهت ّمون بهم بدل �أو بالإ�ضافة �إلى االهتمام
بال ُنخب ،وهذه املجموعات تلج�أ �إلى التعبري
ال�شفوي �أكرث من املكتوب.
�إذ ًا ميكن تعريف (التاريخ ال�شفوي) بب�ساطة
ب�أنه حفظ الذاكرة احل ّية حول املا�ضيّ ،
ويف�ضل
�أن تكون ذاكرة �أولئك الذين �شاركوا يف احلدث
مبا�شرة ،و�أن يكون تاريخ ًا جماعي ًا واجتماعي ًا
ولي�س تاريخ ًا للقيادات فقط .ف�إذا كان التاريخ
املكتوب يدور حول الـ(من) والـ(متى) والـ(�أين)
فالتاريخ ال�شفوي يعالج الـ(ملاذا) والـ(كيف).

مي ّر عمل باحث التاريخ ال�شفوي يف
�أربع مراحل هي
جمع املعلومات ،والتحليل ،والعر�ض ،واال�ستعمال
لأغرا�ض عملية تطبيق ّية .ويه ّمنا هنا ب�شكل خا�ص
ق�ض ّية جمع املعلومات.

جتمع املعلومات امل�ستعملة يف التاريخ ال�شفوي عن
طريق ال�شهادة ال�شفوية ،وت�أتي ال�شهادة ال�شفوية
على ثالثة �أنواع:
1.1املقابلة ال�شفوية الفردية �أو اجلماعية.
2.2مقابلة �سرية احلياة وتكون �أـ عن حياة الراوي
ال�شخ�صية .ب ذكريات عا ّمة .ج ـ عن عائلة
وجمتمع حم ّلي.
3.3تراث لغويّ �أو �شفوي.
والنوع الثالث ،الرتاث اللغوي �أو ال�شفوي،
م�صدر مهم ووا�سع جد ًا للمواد التي ميكن
ا�ستعمالها لتوثيق التاريخ االجتماعي ملجتمع
ما .وبع�ض ما ي�ض ّمه الرتاث اللغوي �أو ال�شفوي
ما ي�أتي :الأغاين ،واحلكايات ،والأ�ساطري،
ُ
والطرف ،والنوادر ،والنهفات،
واخلرافات،
والنكت ،والأمثال ،وق�ص�ص احليوان ،واملالحم
وال�سيرَ ال�شعب ّية ،والزجل ،و�أ�سماء
�شعب ّيةِ ،
الأماكن ،و�أ�سماء الأ�شخا�ص ،والألقاب ،واحلكم
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ال�شعب ّية ،والأهازيج ،والهتافات ،وال�شعارات،
ونداءات الباعة ،وامل�س ّبات ،واللعنات ،والدعوات،
والتحويطات ،والتربيكات وغريها كثري.
ومع �أنّ التاريخ ال�شفوي يعتمد ك ّلي ًا على ال�شهادة
ال�شفو ّية �إ ّال �أنّ ذلك ال يعني �أنّ قبول ال�شهادة
ال�شفو ّية �أ�صبح حقيقة م�س ّلم ًا بها من قبل
اجلميع� ،إذ مازال هناك عدد من الإ�شكاالت حول
�إعداد ال�شهادات ال�شفوية واال�ستفادة منها .فمن
هذه الإ�شكاالت ،على �سبيل املثال:
1.1كيفية احل�صول على ال�شهادة ،فهناك من
ي�ص ّر على �ضرورة اللقاء املبا�شر ليطمئن
�صاحب ال�شهادة �إلى حمدّثه ،بينما يرى
البع�ض �إمكانية ا�ستعمال املقابلة الهاتفية،
امل�سجل� ،أو الر�سائل� ،أو
�أو ال�شريط
ّ
اال�ستمارات املكتوبة� ،أو الربيد الإلكرتوين.
فكيف ميكن �أن يطمئن ال�شاهد �إلى امل�ؤرخ
يف هذه احلاالت.
�2.2إ�شكال ّية القوالب اللغوية :فهل تنقل
ال�شهادات كما هي دون ّ
التدخل بها خ�صو�ص ًا
تلك التي تكون باللغة العام ّية املحل ّية� ،أم
يجب فح�صها دون امل�سا�س باملعنى� ،إذ �أنّ
اللغة العامية تختلف بني منطقة و�أخرى؟
3.3كيفية �إقناع �صاحب ال�شهادة بعدم وجود
خماطر مثل تع ّر�ضه للنقد �أو للأذى �أو
اخل�سارة املادية �أو املعنو ّية.
4.4كيفية �إقناع املجتمع املح ّلي ب�أنّ
يقدمها الأفراد ال ت�سيء
املعلومات التي ّ
�إلى �سمعة ذلك املجتمع و�صورته و (ال
تن�شر غ�سيله الو�سخ).
�سجل امل�ؤ ّرخ ال�شهادة ال�شفو ّية �آلي ًا وينقل
5.5قد ُي ّ
ً
حمتوياتها ،عند التفريغ ،حرف ّيا .ولكن ما
مدى الهام�ش املعطى للم�ؤ ّرخ عند حتريرها
وحت�ضريها للن�شر؟ فهل ي�سمح لنف�سه �شرح
�أ�سماء املواقع �أو الأ�شخا�ص عندما تكون
هذه الأ�سماء غري معروفة �أو مت�شابهة مع
�أ�سماء �أخرى؟ �أو �إذا كانت الألفاظ العامية
املحك ّية غري مفهومة �إ ّال لأهل املنطقة ذاتها؟
وهل ُي�سمح للم�ؤرخ �شرح� ،أو التعليق على ما
يراه غام�ض ًا �أو خمتلط ًا �أو رمزي ًا �أو تلميح ًا
�أو تورية من كالم ال�شاهد؟ وكيف ن�ضمن �أن
يكون ذلك فع ًال ما يريد ال�شاهد قوله؟ �أال
نقع هنا يف املحذورات التي من �أجلها جل�أنا
�إلى ال�شهادة ال�شفو ّية �أ�ص ًال؟
يوجه الأ�سئلة
�6.6إلى �أيّ درجة يحقّ للباحث �أن ّ
والتعليقات واال�ستف�سارات �إلى الراوي؟
و�إلى �أيّ درجة ميكن �أن ي�ؤدي ذلك �إلى جعل
الراوي يتحدّث مبا يعتقد �أنه ير�ضي الباحث
ويبعد الراوي عن الرواية الأ�صلية التلقائية
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التي يو ّد الراوي روايتها ،والتي هي الهدف
الرئي�س من ا�ستعمال ال�شهادة ال�شفو ّية؟
�7.7إلى �أيّ درجة تت�أ ّثر ذاكرة الراوي – وتبع ًا
لذلك روايته -باختالف الزمان ،واملكان،
والظروف ال�سيا�سية ،واحلالة الذهنية،
التي تتم فيها املقابلة حتى مع نف�س الراوي،
وحول نف�س املو�ضوع؟
�8.8إلى �أيّ درجة تطغى جتربة الراوي
ال�شخ�ص ّية ودوره اخلا�ص على روايته عن
العا ّم؟
�9.9إلى �أيّ درجة يحا ِكم ال�شاهد �أو الراوي
رجعي بناء على ما يراه
�أحداث املا�ضي ب�أثر ّ
ويعرفه اليوم؟
ّ
تتدخل م�شاعر الراوي
�1010إلى �أيّ درجة
وعواطفه وت�أ ّثره النف�سي يف جعل روايته
انتقائية يف تذكره للأ�شياء املختلفة حتى بني
الأ�شياء التي يتذ ّكرها ج ّيد ًا؟
�1111إنّ الفرق بني احلقيقة �أو الواقع من جهة،
والأ�سطورة �أو اخلرافة من جهة �أخرى كثري ًا
ما يتو ّقف على معتقدات املراقب �أو ال�شاهد،
�أي �أنّ احلقائق هي ما يعتقد الرواة �أنف�سهم
ب�أنها حقائق ،ف�إلى �أ ّية درجة ي�ؤثر ذلك يف
روايته للأحداث؟
للتغ ّلب على العديد من هذه امل�شاكل وغريها التي
تعرت�ض من يعمل على جمع ال�شهادات ال�شفوية،
يجب عليه �أن يتح ّلى ب�صفات منها:
•ال�صرب والروح الطويلة.
•التوا�ضع.
•قبول التع ّلم من الآخرين.
•احرتام �آراء الغري.
•احرتام القيم التي ال ي�شارك فيها �أو ال يتّفق
معها.
•املقدرة على التعامل مع �أنواع خمتلفة من
النا�س يف الأخالق والطباع والتعاون معهم.
و�إذا حت ّلى الباحث مبثل هذه ال�صفات ،ومت ّكن
من التغ ّلب على امل�شاكل ،يكون لل�شهادة
ال�شفو ّية �أف�ضل ّية على امل�صادر املكتوبة
العتبارات منها� ،أ ّنها:
•ت�ؤخذ من النا�س الذين مي ّرون يف التجربة
ولي�س من امل�س�ؤولني �أو املراقبني.
•تقلل من الآراء والتعليق والتنظري.
•تو�صل �صوت النا�س املهملني وامله ّم�شني مثل
كبار ال�سن ،والن�ساء ،والأطفال ،والفقراء،
ولي�س فقط النخب.
خا�صة من قبل ال�شهود
•ال حتتاج �إلى مهارات ّ

مثل القراءة والكتابة �أو معرفة لغة مع ّينة.
•اخلرباء ي�سمعون فقط ما يريدون ويتجاهلون
ما لي�س مريح ًا لهم وما لي�س منا�سب ًا
لأهدافهم.
•الرجال ب�شكل عام ي�سيطرون على احلياة
العامة مما ي�ؤدي �إلى تهمي�ش �صوت الن�ساء
ويجعل احلقيقة ملك الرجال.
•تربط بني جميع نواحي احلياة وال يكون
خمت�صة.
هناك ناحية واحدة
ّ
هذه االعتبارات كلها تعمل ل�صالح الباحث
ول�صالح جودة الأبحاث التي تنتج من
املقابالت ال�شفوية.
هنالك �أي�ض ًا يف املقابالت ال�شفو ّية
مقدمي
اعتبارات تعمل ل�صالح املُقا َبلني� ،أي ّ
املعلومات ،منها:
•�أنّ جم ّرد ال�سرد وتقدمي املعلومات ي�ساعد
يف متكني اجلماعات امله ّم�شة ،و ُي�شعرهم
بالأهم ّية.
وعي النا�س مب�شاكلهم وهمومهم ،وقد يك ّون
• ُي ّ
ً
بداية خلطوات عمل ّية ملعاجلة تلك امل�شاكل
والهموم.
•يربط بني الأجيال.
•ي�ساعد كبار ال�سن املعزولني عن املجتمع
ّ
وين�شطهم ويزيد من اهتمامهم مبحيطهم.
•ينمي روح اجلماعة والعمل اجلماعي.
•يحافظ على الرتاث ،ومن خالل ذلك ،على
الهو ّية.
•�إذا دخلت املادة التي يجري جمعها يف مناهج
التعليم جتعل التعليم منا�سب ًا للأطفال بعك�س
املناهج املقتب�سة من الغرب.
•ينقذ التاريخ من التح ّيز الغربي اال�ستعماري.

�أمثلة على ا�ستعمال التاريخ ال�شفوي
�أنتقل �أخري ًا �إلى اجلزء الثاين من مداخلتي
واملتع ّلق ب�أمثلة من عملي يف التاريخ ال�شفوي ملدة
تزيد عن �أربعني �سنة ،ثم �أقدّم ر�أي ًا يف �أف�ضل �أنواع
ال�شهادات لتوثيق �أحداث الربيع العربي ،و�س�أفعل
ذلك باخت�صار �شديد.
•لقد ا�ستعملت مقابالت �سرية احلياة يف
م�شروعني؛ الأول لدرا�سة التغري االجتماعي
عند الفل�سطينيني يف الداخل بني ما قبل وما
بعد  ،48كما ا�ستعملت �شهادة �سرية احلياة
لتوثيق دور املر�أة الفل�سطينية الالجئة �أثناء
حرب  48ومرحلة اللجوء التي تلتها.
•ا�ستعملت املقابلة ال�شفوية الفرد ّية لتوثيق
نوعية احلياة ،بجميع نواحيها� ،أثناء فرتة
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الأربعينات من القرن املا�ضي ،لعدد من
القرى الفل�سطينية التي هُ ّجر �أهلها و ُد ّمرت
�سنة .48
•و�أخري ًا ا�ستعملت الرتاث ال�شفوي لتوثيق
�أحداث وت�أثريات االنتفا�ضتني ،وكذلك
�أحداث �أو�سلو وما ُ�س ّمي بامل�سرية ال�سلمية
وحرب اخلليج الأولى والثانية ،ومازلت
�أ�ستعمله يف توثيق ال�صراع امل�ستمر بني فتح
وحما�س ،ونظرة املجتمع �إليه ،و�إلى الأبعاد
ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية لذلك
ال�صراع .وقد ا�ستعملت يف هذه احلاالت
عدد ًا قلي ًال من �أنواع الرتاث اللغوي ال�شفوي،
وبالذات ا�ستعملت �أكرث ما ا�ستعملت ،النكتة
ال�سيا�سيةـ االجتماعية ،والأ�ساطري املعا�صرة،
وق�ص�ص كرامات ال�شهداء ،والإ�شاعات،
وق�ص�ص اخلوارق.
وعند النظر ،ب�أثر رجعي ،عرب ما يزيد عن
�أربعني �سنة من ا�ستعمال التاريخ ال�شفوي،
�أرى �أنّ جمع «الرتاث ال�شفوي» ُيك ّون املادة
ال�شفوية الأف�ضل مقارنة مع املقابلة ال�شفوية
ومقابلة �سرية احلياة لتوثيق احلركات
والتح ّركات االجتماعية وال�سيا�سية العفو ّية
�أو التلقائية من ثورات وه ّبات وانتفا�ضات،
ومن �ضمنها الثورات امل�س ّماة جماعي ًا بالربيع
العربي .وقد تكون النكتة والإ�شاعة هي الأمثل
لتوثيق ثورات الربيع العربي بالذات ،ي�ضاف
�إلى ذلك الأهازيج وال�شعارات والهتافات،
خ�صو�ص ًا منها تلك التي تنت�شر يف مناطق
عديدة ووا�سعة من البالد.
«املقابلة ال�شفو ّية» تدور عادة حول ما يعتقد
الباحث �أنه مهم �أو ما يعتقد �أنه يجب �أن يكون
مه ّم ًا عند املجتمع ،وينتقي ملقابالته عدد ًا قلي ًال
من الأ�شخا�ص ،الذين يكونون عادة بارزين يف
املجتمع ،فهذه ال�شهادات تعبرّ ب�شكل عام عن
اهتمامات الباحث ،ووجهات نظر عدد قليل
من �أفراد املجتمع� .أ ّما مواد الفنون ال�شعبية
فال ُيعرف قائلها بل ت�صدر عن نب�ض املجتمع،

وتعبرّ عن �ضمري املجتمع وعن هواج�سه وهمومه
ورغباته التي يتفاعل ويتماهى معها عامة النا�س،
ومن �ضمنهم اجلماعات امله ّم�شة واملن�س ّية ،ولذلك
ت�صلح للدرا�سة كمواد �إ�سقاطية تك�شف ع ّما هو
مهم للمجتمع ككل.
ّ
ومن ح�سنات هذا النوع من املادة� ،أنها تنتقل �أفقي ًا
بني النا�س ب�سرعة كبرية ،ولذلك ي�سهل جمعها
وتوثيقها ،ويف نف�س الوقت ت�صبح تراث ًا �شعبي ًا
�شفوي ًا حتفظه الأجيال وتتناقله .ومن ح�سناتها
�أي�ض ًا� ،أنها ال ي�ستطيع ا�ستعمالها �إ ّال من يعرف
ويتقن ويتذ ّوق اللغة العام ّية والثقافة ال�شعبية
املحل ّية مما ي�سهّل ا�ستعمالها للباحثني املح ّل ّيني،
وي�ص ّعبه على الدخالء واملغر�ضني.
من جهة �أخرى ف�إن مادة الرتاث ال�شفوي
ي�صعب ا�ستعمالها من قبل الهواة واملبتدئني
ل�صعوبة جمعها وحتليلها .و�أقدم فيما يلي خطة
مب�سطة مل�شروع يف الرتاث ال�شفوي با�ستعمال
«املقابلة ال�شفوية» الفردية �أو اجلماعية ت�صلح
لال�ستعمال من قبل الهواة واملبتدئني واملتدربني
يف حقل التاريخ ال�شفوي ،ميكن �أن ت�س ّميه
«م�شروع جمع وتوثيق تراث العائلة» وي�ستطيع
كل مبتدئ �أو متدرب تطبيقه على عائلته.

خطة مب�سطة مل�شروع يف التاريخ
ال�شفوي
تكون العنا�صر الرئي�سة للم�شروع كما ي�أتي:
�1.1شجرة العائلة :وهذا يتطلب معرفة كيفية
حتليل عالقات القرابة والرموز والإ�شارات
والتقاليد امل�ستعملة يف هذا احلقل .و�سوف
حتتاج �إلى عمل مقابالت جلمع املعلومات
املطلوبة حول جذور العائلة� ،أ�صلها ،ت�سل�سلها،
فروعها ،وعندما تتبلور ال�صورة يتم و�ضعها
ب�شكل �شجرة عائلة منظمة ومتكاملة.
2.2التاريخ ال�شفوي للعائلة :جمع املعلومات
والق�ص�ص والأ�ساطري املتوافرة لدى �أفراد

العائلة �أو الآخرين حول �أ�صل العائلة ،من
�أين �أتت ،وال�سبب يف ترك املكان الأ�صلي،
و�أماكن تنقالتها و�إقاماتها قبل اال�ستقرار يف
املوقع احلايل والو�صول �إلى املكان احلايل،
و�سبب انتقاء هذا املكان ،ورجال عظام
يف تاريخ العائلة� ،أفعالهم ،و�إجنازاتهم،
ومغامراتهم ،و�شيوخهم ،وقادتهم،
و�أبطالهم ،رجال العلم ،رجال الدين ،رجال
ال�سيا�سة ،وال�صفات اجل�سدية واخللقية،
و�أفعال ونوادر لكل منهم ،والعالقات مع
العائالت واحلمائل الأخرى يف البلد (البلد
الأ�صلي +املخيم يف حالة �سكان املخيمات)
وال�صداقات ،والعداوات ،والن�سب،
والتحالفات ،وم�شاكل الدم �أو العر�ض.
3.3وثائق مكتوبة :الر�سائل ،و�شهادات
الوالدة ،و�شهادات الوفاة ،وال�شهادات
العلمية ،وعقود الزواج ،ودفاتر املذكرات،
واملخطوطات ،والهويات ال�شخ�صية،
وبطاقات ال�سفر ،والت�صاريح ،و�شهادات
«طابو» ،ملكية �أر�ض �أو عقارات ،وبطاقات
جن�سية ،ورخ�ص ،وت�صاريح مع الق�ص�ص
والأ�ساطري واحلكايات التي تدور حول
ذلك �أو تتعلق بكل منها.
4.4كنوز العائلة� :أ�شياء مادّية قدمية �أو
ثمينة متوارثة من جيل �إلى جيل ،ذات
قيمة جمالية ،مادية� ،أو عاطفية ،مثل
املجوهرات ،واحللي ،والأ�سلحة ،والأدوات،
والأثاث ،واملالب�س ،وال�صور ،وامل�صاحف،
والكتب ،ومفتاح البيت.
5.5مع الق�ص�ص والأ�ساطري التي تدور حولها،
تاريخ وكيفية و�صولها �إلى العائلة وانتقالها
من جيل �إلى جيل� ،صفات �أو �أحداث خارقة
متعلقة بها ،ذكريات حولها.
6.6خ�صو�صيات العائلة� :صفات خا�صة :ج�سدية
�أو خلقية� ،أو نف�سية متيز �أفراد العائلة عن
غريهم ،وتقاليد �أو عادات اجتماعية �أو
�سلوكية خا�صة ب�أفراد العائلة :نوع اللبا�س،
ونوع الطعام ،ولهجة خا�صة ،ومفردات،
وا�صطالحات ،وطريقة م�شي ،وحركات �أو
�إ�شارات باجل�سم ،تكون معروفة تقليدي ًا
ً لأفراد العائلة ،ومعروفة عنهم عند
الآخرين .مهن خا�صة� :أنواع عمل ،وطرق
عمل خا�صة ومتوارثة يف العائلة .ومقدرات
خارقة.
7.7وميكن تو�سيع هذا املخطط ،عند احلاجة،
لي�صبح دلي ًال كام ًال جلمع تاريخ العائلة

ال�شفوي.
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العدوان على غزة ،هل تتفوق القصص
على التاريخ الرسمي؟؟
«فل�سطني عبارة عن قارة �صغرية»،
و�إذا كان يق�صد من هذا القول هو تنوع
مناخاتها وت�ضاري�سها مع �صغر م�ساحتها،
�إال �أن هذا القول ميكن �أن ينطبق عليها
تاريخي ًا ،فما حدث ويحدث يف فل�سطني
على مر التاريخ مل يحدث يف قارات
ب�أكملها ولي�س يف قارة واحدة.
يتدخل من يكتب التاريخ يف �صياغاته،
فمن يكتبه عادة هو املنت�صر الذي يجعل
كل الأمور يف �صاحله ،نقية وخالية من
ال�شوائب ،ويظهر نف�سه غالب ًا دون �أخطاء،
وهنا يربز ال�س�ؤال ،كيف لنا �أن نتمكن من
معرفة التاريخ احلقيقي �إذا كان كل من
يكتب التاريخ يكتبه على مزاجه؟
يف ال�سنوات الأخرية انتبه العامل �إلى
ما ي�سمى بالتاريخ ال�شفوي ،الذي ي�ؤخذ
من �أفواه الأفراد الذين عاي�شوا احلدث،
وبالتايل فهذا التاريخ �أكرث �صدق ًا ،و�أقرب
�إلى الواقع من تاريخ يكتب بعد زمن طويل،
وتتدخل فيه الأيديولوجيات واملواقف
ال�شخ�صية والت�أييد والرف�ض والتحليل،
ومن هنا ن�ستطيع �أن نعرف مث ًال ماذا
حدث �أثناء العدوان الأخري على غزة� ،إذا
ا�ستطعنا جمع الأحداث من �أفواه الذين
عاي�شوا احلدث ذاته ،ولي�س بال�ضرورة
�أن ن�أخذ ال�شهادات من �أ�شخا�ص فقدوا
بيوتهم �أو ا�ست�شهد �أقاربهم �أو �أ�صيبوا،
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خالد جمعة

فمن هو داخل ال�ساحة املعتدى عليها
بالق�صف يعي�ش ظروف احلرب وم�آ�سيها
حتى و�إن مل ت�صبه �شخ�صي ًا.
�إن �أخطر ما يحدث يف احلرب هو ما ال
يقال ،ما ال يتم ت�صويره ،ما ال يتم احلديث
عنه� ،إنها لي�ست جمرد ق�ص�ص تروى
هنا وهناك لتثري تعاطف النا�س وت�ستدر
دموعهم ،بل �إنها الق�ص�ص التي ميكن
�أن ن�ستنتج منها �أكرث بكثري مما يظهر يف
الق�صة ذاتها ،فمثال نحن نعرف �أن البيت
هو املكان الذي نربي فيه الذكريات ،وحني
ُ
تق�صف �إ�سرائيل البيوت «بهذا املعنى»،
فهي تقتل حياة من ي�سكن هذا البيت حتى
و�إن مل يكن هو يف داخله� ،أ�سمع الكثريين
يقولون �إن هدم البيوت ميكن تعوي�ضه
الحق ًا ،املهم النا�س ،و�أنا �أقول �أي�ض ًا �إن
املهم هو النا�س ،ولكن� ،ألي�س الذكريات
التي ربيناها يف البيوت التي ُد ّمرت هي
�أجزاء منا؟ وبطريقة �أخرى لل�س�ؤال� ،أال
يعترب تدمري املكان الذي ربينا فيه هذه
الذكريات ،هو تدمري جزء منا كما هي
�أيدينا �أو ر�ؤو�سنا �أو قلوبنا؟
لقد هُ دِ م بيتي و�أنا يف اخلام�سة من عمري،
هدمه �شارون عام  ،1971ورغم مرور
كل تلك ال�سنوات ،ورغم كل هذه البيوت
التي �سكنتُها منذ ذلك الوقت �إلى اليوم،
ما زال ذلك البيت ي�سكنني �إلى اليوم،

بال�ضبط كما ي�سكنني جميع الذين ربيت
معهم ذكريات وغادروا هذا العامل ،لذلك،
هل يظل ال�س�ؤال قائم ًا عن �سبب ق�صف
�إ�سرائيل للبيوت؟
�أما الأطفال فهم م�أ�ساة احلرب الأكرث
و�ضوح ًا ،ي�ؤكلون �أحيا ًء ،و� ُ
أعرف �أنهم مل
يتعلموا الكالم بعد ،لذلك ال ي�ستطيعون
التعبري عن �أنف�سهم ،وقد ظنوا �أن
طفولتهم �ستحميهم...
ويف حماولة لتو�ضيح الفكرة �أكرث �س�أذكر
بع�ض الق�ص�ص التي حدثت �أثناء العدوان
الأخري على غزة:
يف جمزرة عائلة اللوح ،يعرثون على جثث
الأوالد يف بيوت اجلريان ،بيوت اجلريان

مقاالت عن التاريخ الشفوي
البعيدة ،يحقق الأوالد حلمهم حني كانوا
دائم ًا يتمنون البدء يف ا�ستك�شاف العامل،
والذهاب �إلى ذلك البيت ذي احلديقة
املليئة بالزهور و�شجرة الكلمنتينا ،ليتعرفوا
على ابنة اجلريان الغريبة التي متلك
�ألعاب ًا مل يروها من قبل ،والأم متنعهم،
لأنهم �صغار وميكن �أن يزعجوا اجلريان
بطفوليتهم الرعناء ،بالأم�س طار الأوالد
مع االنفجار وحطوا يف بيوت اجلريان،
حققوا حلمهم ومل ي�شاهدوه وهو يتحقق...
من ال�صاروخ الأول من طائرة �أف ،16
ي�ست�شهد كل �أفراد الأ�سرة ،وي�صبح املنزل
حتت الأر�ض يف حفرة عمقها ع�شرة �أمتار.
منزل ميلكه بائعو خ�ضار وفواكه ،وال �أحد
من �أفراد الأ�سرة ينتمي لغري فل�سطني.
اجلنني يف ال�شهر الثامن داخل �أح�شاء �أمه،
كانت للأهل خطط ب�ش�أنه ،فقبل عام تويف
�أخوه يزن يف حادثة ده�س ،فكان االتفاق
من قبل اجلميع �أن اجلنني القادم �سيحمل
ا�سم يزن ،فقالت �إ�سرائيل :ال حق عودة ملن
ذهبوا ،و�أخذت يزن املحتمل كي ال يعو�ض
يزن الغائب.
ر�أفت اللوح عرثوا على جثته على بعد
ثالثني مرت ًا من مكان االنفجار� ،أما
الزوجة فكانت جثتها فوق الدفيئات
الزراعية القريبة من املنزل ،وعرث على
بقية الأطفال الثالثة يف �شقق يف املنازل
املجاورة ،على بعد مئات الأمتار ،ومل يعد
امتداد ر�أفت اللوح موجود ًا يف ال�سجل
املدين� ،أغلقت �إ�سرائيل ملفه بالكامل.
الق�صة الثانية ،عندما تويف زوج �أختي
�أحمد ال�سمريي عام  ،1998اختار �أن
يدفن وحده يف بيارته يف القرارة ،وظلت
�أختي ت�سقي ال�شجرة التي زرعتها على
القرب  15عام ًا ،حتى توفيت هي بال�سرطان
عام  2013ودفنت �إلى جواره ،اجلي�ش
الإ�سرائيلي ي�صطاد الذكريات ،قام
بتجريف القربين يف حربه على غزة ،وال
�أحد يعرف متام ًا �أين موقعهما الآن...
ق�صة �أخرى تتعلق بعائلة �أبيدت متاما،
حني قرر حامت زكي وهدان ابن الثالثة
واخلم�سني �أن يخرج من منزله �إلى منزل
�أن�سبائه ،ليتجاوز خطر بقائه يف بيت على
احلدود ،بعد بدء العملية الربية ،كان ذلك

ب�سبب اعتقاده �أنه بذلك يوفر الأمن لعائلته،
وتكد�ست عائلته وعائلة �أن�سبائه «�أبو عم�شة»
يف منزل واحد ،وكان دخول احلمام يحتاج
�إلى طابور وموعد ،مما جعل حامت وهدان
يعود �إلى منزله على احلدود.
كان يوم ًا من �أيام رم�ضان ،وبعد �أن
�أفطرت العائلة ،قامت قوة خا�صة من
قوات االحتالل باقتحام املنزل ،واختطفت
الرجال �إلى منطقة معرب �إيرز ،وتركت
الن�ساء و الأطفال يف املنزل ،وحققوا مع
الرجال يف املعرب ملدة يومني.
�أطلق �سراحهم ب�شرط التوجه �إلى خميم
جباليا ولي�س �إلى منزلهم ،ومل ت�ستطع كل
منا�شدات حامت �أن جتعل ال�صليب الأحمر
ُيخرج العائلة من حتت الق�صف على احلدود.
ليلة اخلام�س والع�شرين من رم�ضان
ات�صل حامت ب�أبنائه ،وطم�أنهم �أن هناك
هدنة يف ال�صباح ،و�سي�أتي لإخراجهم فور
الإعالن عنها.
فجر اليوم التايل ،ق�صف عنيف جد ًا يف
منطقة البورة ،ويت�صل حامت ب�أ�سرته،
لكن هواتفهم مغلقة ،فقبل دخول الهدنة
ب�ساعة واحدة ،قامت الطائرات بتدمري
منطقة البورة عن بكرة �أبيها بالرباميل
املتفجرة ،عدا عن تفخيخ بع�ض البيوت
بعد اقتحامها.
ي�ست�شهد يف هذه الغارات ثمانية من �أفراد
عائلة حامت ،هم والده زكي يف اخلام�سة
وال�سبعني ،و�أمه �سعاد يف الثالثة وال�سبعني،
وزوجته بغداد يف الثالثة واخلم�سني،
و�أبنائه �أحمد يف الرابعة ع�شرة ،وح�سني
ابن العا�شرة ,وابنتيه الطبيبة زينب يف
الثامنة والع�شرين ,و�صمود يف اخلام�سة
والع�شرين ،وطفلتها غنى ابنة الثالث
�سنوات.
بقي حامت لأيام وهو ال يعرف م�صري
عائلته ،ب�سبب االت�صاالت املت�ضاربة التي
ت�ؤكد خرب اال�ست�شهاد مرة وتنفيه مرة،
ويف الثالث من �أغ�سط�س ق�صفت طائرات
االحتالل املنزل الذي ا�ست�أجره حامت
ليخرج بعائلته �إليه ،ما �أدى �إلى ا�ست�شهاده
مع زوجة �أخيه �سنيورة ابنة اخلام�سة
والع�شرين ،وزوجة ابنه جميلة ابنة

اخلام�سة والع�شرين ،وطفلتها نور ابنة
اخلام�سة ،وي�صاب �سبعة ع�شر �شخ�ص ًا
معظمهم كان يف حالة خطر �شديد.
ا�ست�شهد حامت وهدان وهو بعد مل يعرف
امل�صري احلقيقي لأفراد عائلته ،امل�صري
الذي مل ُيعرف �إال بعد ثالثة �أ�سابيع
حيث بقيت اجلثث هناك كل هذا الوقت،
وا�ستطاعت طواقم الدفاع املدين انت�شال
ثالث جثث� ،أما اخلم�سة الباقية فقد تناثرت
�أ�شالء يف احلقول املجاورة ،فقد وجدوا يد ًا
على بعد ثالثمائة مرت يف �أر�ض فارغة،
وما زال ال�شك يحوم حول م�صري اخلم�سة
الباقني �إلى اليوم ،رغم كل الدمار الذي
�سحق منطقة البورة �سحق ًا ،وما يزال بع�ض
الأقارب يتحدثون عن �شعورهم ب�أن جي�ش
االحتالل ميكن �أن يكون قد اختطفهم ،ولكن
هذا هو احلال الفل�سطيني ،ال يكفي �أن تكون
�شهيد ًا ،بل على من تبقوا على قيد احلياة
�أن يعذبهم االعتقاد دائم ًا� ،إن كنت حي ًا �أو
ميت ًا ،لتت�أكد مقولة مظفر النواب� :إن كنت
حي ًا بق ٍرب �أو حي ًا ب�سجن...
ق�صة حدثت مع عائلة ظهري يف رفح ،وهم
من �أهل رفح الأ�صليني ،و�أعني �أنهم مل
هجروا عام
يكونوا الجئني ،بل جل�أ الذين ّ
بيوت العائالت
� 1948إلى رفح ،و�سكنوا َ
املقيمة يف رفح ،ما�ضي والنحال وظهري
وق�شطة وزعرب وغريها ،وحتى عام 1951
مل تكن فكرة بناء املخيمات قد طرحت
بعد ،فكانت ال�سنوات الثالث بني 1948
و 1951خري دليل على تالحم ال�شعب
الفل�سطيني حني احت�ضنت هذه العائالت
الالجئني الفل�سطينيني قبل �أن تهتم بهم
وكالة الغوث ب�شكل عملي .يبلغ تعداد عائلة
ظهري ع�شرة �آالف تقريب ًا ،يرتكز اغلبهم
يف مدينة رفح يف منطقة م�صبح خ�صو�ص ًا.
حي الزهور يف مدينة رفح ،حي جديد
ن�سبي ًا ،ومن �ضمن عمائره كانت تقوم
تلك البناية امل�ؤلفة من ثالثة طوابق ،التي
ي�سكنها علي ظهري وباقي �أفراد �أ�سرته،
علي يعمل يف م�صلحة بلديات ال�ساحل ـ يا
للإرهاب ،علي جنا فقط لأنه كان يف �صالة
الفجر حني حدثت امل�أ�ساة.
�أ�سرة علي جنت من ا�ستهداف �سابق
بجوار منزلها ،حني ا�ستهدف بقذائف
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مقاالت عن التاريخ الشفوي
املدفعية ،واملدفعية م�س�ألة حظ لأنها
ال ت�ص َّوب بدقة� ،أما طائرة الأف ،16
فاحلديث يدور عن تقنية �أخرى ،متطورة،
دقيقة ،بال قلب وال عيون...
قال يل �صديق من رفح� ،إن امل�سافة بني
التحذير والق�صف ،جعلت �أ�سرع �أفراد
العائلة ي�صل �إلى بيت الدرج حيث عرث عليه
هناك �شهيد ًا� ،أمتت الطائرات عملها،
وق�صف البيت ب�صاروخ من وزن طن� ،ألف
كيلو جرام على بيت ي�سكنه خم�سة ع�شر
طف ًال غري البالغني.
زوجة علي ظهري احلامل يف �أ�شهرها
الأخرية ،نقلت �إلى امل�ست�شفى الأوروبي
خلطورة احلالة ،وبعد �ساعات ت�ست�شهد
الزوجة ،بعد ا�ست�شهاد والدته تركية خليل
ظهري يف ال�سابعة وال�ستني ،و�شقيقه عزت
ظهري ابن الرابعة والع�شرين وكان يعمل
�صحفي ًا ،ف�أ�صبح هو خرب ًا ،وا�ست�شهدت
�أي�ض ًا يا�سمني �أحمد ظهري ابنة الرابعة
والع�شرين ،وابنتها ت�سنيم حممد ظهري ابنة
الأعوام الثالثة ،ووفاء عبد الرازق ظهري
ابنة الرابعة والع�شرين ،وعمر �سالمة ظهري
ابن الثامنة والثالثني ،وابنته مارى التي مل
تتجاوز الثالثة ع�شرة ،وعمر ابن اخلم�سة
�أعوام ،وحمادة ابن احلادية ع�شرة ،وم�ؤمن
عمر ظهري الذي كان يف العا�شرة ،وغيداء
عمر ظهري ابنة ال�سابعة ،ورميا عبد العزيز
ظهري يف الثانية والثالثني ،وحممود ظهري
يف الثامنة والأربعني ،وزوجته جماالت
يف الثامنة والثالثني ،وبناته �شروق ابنة
احلادية والع�شرين ،وعال التي كانت يف
التا�سعة ع�شرة ،و�أروى ابنة ال�سابعة ع�شرة،
و�سالمة ابن الثالثة ع�شرة ،وحممد حممود
ظهري ابن الثامنة.
تطاير ال�شهداء ،وبعد دفن ع�شرة منهم،
عادت العائلة للبحث عن بقيتهم حتت
الركام ،بني الأ�شجار ،حتى م�ساء اليوم
التايل� ،إلى �أن مت تهديد منزل جماور،
فان�سحبوا مع الآليات ،وعادوا بعد ق�صف
املنزل املجاور ليوا�صلوا البحث ،يومان
كامالن يتناوب �شباب العائلة يف البحث
عن �شهداء �أو ناجني� ،أو قطع منهم� ،إلى
�أن عرث على بقية ال�شهداء يف اليوم الثاين
من البحث ومت ت�شييعهم من جديد.
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الع�صار ابنة
الق�صة الأخرية عن ملياء
ّ
ال�سابعة والع�شرين من خميم الن�صريات،
حيث كانت تطعم ابنها «حممد» ابن العامني،
�أطفالها الثالثة ينامون �إلى جانبها ،ي�سقط
�صاروخ من طائرة داخل املنزل.
مل تكن ملياء قادرة على التحرك من ثقل
احلجارة فوق ج�سمها ،ومن وجع ال�شظايا
يف يديها� ،صراخ حممد «واوا يا ماما»،
فجر داخلها قوة مل تعلم من �أين �أتت،
فقد فرق ال�صاروخ �أج�ساد �أطفالها ،وهي
قد قامت ب�إزالة الرحم قبل عام ،ولن
تكون قادرة على الإجناب مرة �أخرى �إذا
ما فقدتهم.
تبحث عن قطعة رخام لتحفر كومة
الرمال التي تغطيها هي وحممد ،وتدعو
اهلل بقلب يائ�س �أن ال يكون �أطفالها قد
�سافروا يف رحلتهم الأخرية ،وت�سمع وهي
و�سط اللهاث واحلفر والبكاء �صوت �أقدام،
أمل
فتخرج يدها من فتحة يف الركام ،على � ٍ
يائ�س �أن يراها �صاحب تلك الأقدام ،فجاء
�أخو زوجها مع �أ�شخا�ص �آخرين و�أخرجوها
مع حممد من حتت الركام .لكنها ن�سيت
جروحها وراحت تبحث معهم بجنون يائ�س
عن �أطفالها الثالثة.
وجدوا ندى ابنة الأ�شهر الثمانية ،قالوا
ا�ست�شهدت لأن قلبها كان متوقف ًا وال
تتنف�س ،لكنها تنف�ست مع الإ�سعافات
الأولية بعد قليل ،وقلب ملياء ي�صعد ويهبط،
فرح ًا حلياة وان�شغا ًال على حياتني �أخريني
ما زالتا جمهولتي امل�صري ،وقد كان �سرير
ندى احلديدي قد انقلب عليها م�شك ًال
حاجز ًا بينها وبني املوت.

تقول ملياء :ذلك ال�سرير الذي لطاملا
تخ ّوفت من �أن ي�سبب لها الأذى ،وكنت
�أتذمر كثري ًا من كرب حجمه ،وثقل وزنه،
مل �أعرف �أنه كان حماط ًا بـعناية اهلل،
موت ال
و�أنه �سيكون �سب ًبا يف جناة ندى من ٍ
نقا�ش فيه» .ندى �أ�صيبت بك�سر يف حو�ضها
وقدمها وقطع يف ال�سبابة.
ملى ،الطفلة الثانية ،كانت قد قالت قبل
الق�صف بدقيقة واحدة� :أنا ذاهبة للنوم
كي �أريحك من م�شاغباتي للأبد .ملى
ابنة ال�سابعة مل تكن حمظوظة مثل ندى،
وتقول ملياء� :أكرث ما �أوجعني �أن ملى ،قالت
يل وهي غا�ضبة :يا ماما �أنا رايحة �أنام
و�أريحك مني على طول ...ذهبت ومل تعد.
جنى ابنة الـرابعة ،فتقول لأمها بلغة
مل تكتمل بعد :يا ماما ،ال تزعليني� ،أنا
اندفنت حتت الأر�ض ،و�صرخت كثري وما
علي.
حدا رد ّ
و�أما ندى فقد �أ�صبح لديها عادة جديدة،
فهي ت�صرخ بجنون عندما ي�أتي الظالم،
كما �أنها ترف�ض �أن تنام دون �ضوء� .أما
حممد فال يقول �إال كلمتني فقط :يهود وملى.
هذه بع�ض النماذج التي ميكن �أن ن�ستنتج
منها الكثري ،ولوال هذه الق�ص�ص وغريها،
لبقي ت�أثري احلروب حم�صور ًا يف الأرقام
التي ال يوجد فيها �أي �إح�سا�س بامل�أ�ساة،
وبعبارة �أخرى� ،إذا �أردنا �أن نفهم جيد ًا ماذا
يحدث خالل امل�آ�سي الكبرية ،علينا �أن نلج�أ
�إلى تلك الق�ص�ص التي يتداولها النا�س،
ولي�س �إلى تاريخ الإح�صائيات اخلايل من �أي
معنى ،و�أي قدرة على �إثارة التعاطف.

جدلية النص والفرد في تعزيز الوعي بالهوية

�سارة زهران

المناهج الفلسطينية والمعلم كنموذج
�إن �أي منهاج جديد «�إمنا يجيء نتيجة
ال�صالح تربوي او حتول �سيا�سي هام يف تاريخ
ال�شعوب ،وقد �شكلت اتفاقيات او�سلو بني
منظمة التحرير الفل�سطينية وا�سرائيل وما
تبعها من تكون لل�سلطة الفل�سطينية على جزء
من االر�ض الفل�سطينية ،غري املحررة ،حتوال
تاريخيا �شكل مقدمة للتحول الكبري على
ال�صعيد الرتبوي من حيث �صياغة املناهج
الفل�سطينية الول مرة ب�أيد فل�سطينية .وقد
حظي ارتباط املناهج اجلديدة باال�صالحات
الرتبوية والتحوالت ال�سيا�سية باهتمام خا�ص
يف االمرباطوريات اال�ستعمارية ال�سابقة او
يف م�ستوطناتها خارج املركز االوروبي على
حد �سواء» ،1وهذا التحول ال�سيا�سي يقت�ضي
خلق قاعدة وطنية ت�سهم يف خلق وعي جمعي
بالق�ضايا التحررية ومن هنا ياتي دور املناهج
يف خلق هذه احلالة من الوعي حول الق�ضايا
امل�صريية التي تواجه االن�سان الفل�سطيني يف
عالقته مع امل�ستمعر ،فعلى الرغم من وجود
منهاج فل�سطيني اال انه كانت هناك العديد
من اال�شكاليات التي ادت الى ارباك عملية
اعداده ومنها ا�شكاليات خارجية تتمثل يف
«عدم اعتبار تاليف املنهاج الفل�سطيني �ش�أنا
فل�سطينيا خا�صا ،بل اعترب �ش�أنا عاما قابال
للتدخل من االحتالل اال�سرائيلي ،والدول
 1ال�شيخ عبد الرحيم ،املنهاج الفل�سطيني ا�شكاالت
الهوية واملواطنة ،موطن امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية
لدرا�سة الدميقراطية ،رام اهلل.2008 ،

املانحة ،ودافعي ال�ضرائب يف تلك الدول،
والربملانيني ،وال�سيا�سيني ،و�صانعي القرار،
وغريه ،االمر الذي �سوغ لهذه االطراف
�شن الهجمة ال�شر�سة على املناهج» 2اما
اال�شكاليات الداخلية «فقد متثلت يف غياب
االطار املفاهيمي الوا�ضح للمناهج من
حيث الرتابط بني الفل�سفة العامة واال�س�س
واخلطوط العري�ضة وغياب الدرا�سات امل�سبقة
التي تقيم احتياجات الطلبة واملجتمع ،وقلة
املعلومات وامل�صادر املتاحة ،وعدم التفرغ
وندرة التخ�ص�صات لدى معدي املناهج».3
وبذلك ي�شكل املنهاج خطاب الدولة ملواطنيها
وهو االداة التي متكنها من طرح الق�ضايا
اال�شكالية وتعزيز وعي جتاه بع�ضها واق�صاء
االخرى ،واذا كانت الهوية والعالقة مع
امل�ستعمر هي ال�صراع على التاريخ وحيازته
من قبل الفل�سطيني واال�سرائيلي على حدا
�سواء ت�شكل املناهج املدر�سية حلبه هذا
ال�صراع بحيث يحاول كل منهم اثبات احلق
التاريخي وتعزيزه من خاللها ،فال ميكن
انكار دور اخلطاب الدوالتي يف عملية تر�سيخ
القيم واملفاهيم للم�ؤ�س�سات االجتماعية
وال�سيا�سية والثقافية املختلفة �سواء ب�شكل واع
او غري واع وبهذا ن�ستقدم تعريف اخلطاب
من مي�شيل فوكو بحيث عرف اخلطاب بانه
«انتاج مراقب ،ومنتقى ،ومنظم ،ومعاد
 2ال�شيخ عبد الرحيم ،امل�صدر ال�سابق
 3ال�شيخ عبد الرحيم ،امل�صدر ال�سابق.

توزيعه من خالل عدد من االجراءات التي
يكون دورها هو احلد من �سلطاته وخماطره،
والتحكم يف حدوثه املحتمل ،واخفاء ماديته
الثقيلة والرهيبة» 4بحيث يبدو اخلطاب يف
ظاهره �شيء ب�سيط ولكن ا�شكال املنع الذي
تلحقه تك�شف باكرا وب�سرعة ارتباطه بالرغبة
وال�سلطة ،5وقد ا�شار فوكو الى انه يوجد انواع
خمتلفة من اخلطابات ومن �ضمنها اخلطاب
احلقيقي «وهو اخلطاب الذي يحظى من
طرفنا باالحرتام والهيبة ،واخلطاب الذي
يتعني اخل�ضوع له النه هو ال�سائد ،هو
اخلطاب ال�صادر عمن له احلق يف ذلك
وح�سب الطقو�س املطلوبة ،انه اخلطاب الذي
كان يطبق العدالة على م�ستوى القول ويعطي
لكل ن�صيبه»،6
وهنا يحدد فوكو االبعاد الثالثة الكربى التي
مت�س اخلطاب وهي كما يلي «املمنوع ،وق�سمة
احلق ،وارادة احلقيقة» ،7وبالتايل ال يتعلق
االمر فقط بالتحكم يف ال�سلط التي يحملها
اخلطاب وال باحلد من �صدف ظهورها بل
يتجاوز ذلك الى حتديد �شروط ا�ستخدامها،
وبفر�ض العديد من القواعد على االفراد
4
5
6
7

فوكو مي�شيل.نظام اخلطاب .تر :حممد
�سبيال .بريوت  :دار التنوير للطباعة والن�شر،
�.1984ص9
فوكو مي�شيل ،املرجع ال�سابق �ص10
فوكو مي�شيل ،املرجع ال�سابق �ص12
فوكو مي�شيل ،م�صدر �سابق� .ص 15
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تجارب معلمين في المكتبة المدرسية
الذين يلقونها ومن ثم بعد ال�سماح لكل النا�س
بالدخول اليها على حد تعبري فوكو.
وبالتايل ال ميكن الي منهاج ان يكون حمايدا
على الرغم من املحاوالت املتعددة لتحيده
من قبل جلان احلد من التحري�ض ومراقبة
اثار ال�سالم التي تتبعت املناهج الفل�سطينية
وحيادته يف احلديث عن ق�ضيتي احلياة
واملوت وبالتايل تظهر احلاجة الى خلق
«منوذج تربوي يربط بني مفهوم الوالء
الوطني العام ،ومفهوم املواطنة ،بني قيم
االنتماء للوطن وحريته ،وقيم الت�سامح وقبول
االخر ،والتعاقد على ميثاق يحدد احليز
العام واخلا�ص واحلقوق والواجبات ،اي،
اننا بحاجة الى مدينة املفاهيم الوطنية عرب
عملية تن�شئة جتمع بني تعزيز القيم الوطنية
8
يف اطار تعزيز قيم املواطنة»
ان القيمية اال�سا�سية لل�سلطة كما ي�صفها فوكو
تتمثل يف عملية حتكمها «يف انتاج املعنى» وهذا
يتطلب ان تكون ال�سلطة على درجة كبرية من
الوعي للتخطيط لل�سيا�سات متكنها من ذلك،
بحيث توظف كافة طاقاتها من اجل تنوير
النا�س بالق�ضايا امل�صريية التي يواجهونها
كما هي احلال يف احلالة الفل�سطينية اذا
ان اال�ستمثار بالتعليم ي�ستدعي العديد من
اخلطوات اجلريئة على كافة امل�ستويات
�سواء كان يتعلق بالبنية التحتية للم�ؤ�س�سات
التعليمية ،ويف اعداد الكادر الب�شري امل�ؤهل
من اجل قيادة هذه العملية ،واي�ضا يف
اعداد ن�ص ثوري يعيد لالن�سان الفل�سطيني
ثقته ب�صانع القرار وتعزز وعيه بق�ضيته
الفل�سطينية والق�ضايا االجتماعية وال�سيا�سية
التي تدور يف افقه ،اي القيام بفعل تنويري
كما ي�سميه كانط فالفعل التنويري بح�سب
ما يطرحه «بانه خروج االن�سان من حالة
الق�صور التي يبقى هو امل�س�ؤول عن وجوده
فيها والق�صور هو حالة العجز عن ا�ستخدام
الفكر (عند االن�سان) خارج قيادة االخرين.
واالن�سان القا�صر م�س�ؤول عن ق�صوره الن
العلة لي�ست يف غياب الفكر وامنا يف انعدام
القدرة على اتخاذ القرار وفقدان ال�شجاعة
على ممار�سته دون قيادة االخرين» .9

واللحظة التاريخية والثقافة ال�سائدة وتتاثر
بتحالفات قوى اجتماعية موجودة يف كل
جمتمع .ومن هنا ت�شكل تاريخيا اربعة مناذج
هي -١ :ليربالية اجتماعية -٢املحافظون
اجلدد -٣دميقراطيون اجتماعيون -٤
املحافظون االجتماعيون اوال الليربالية
االجتماعية وهي فكرة املدر�سة الكنزية وهي
ت�أمني احلد االدنى من االحتياجات ثانيا
املحافظون اجلدد «ميثلها تات�شر وريغان»
هدفها تثبيت �شبكات امان اجتماعية
انتقائية لالكرث تهمي�شا الفقراء مثال ثالثا
الدميقراطيون االجتماعيون تكون على
ا�سا�س تامينات اجتماعية قومية متل فرن�سا
والدول اال�سكندنافية وهي تقدم احلد االعلى
للجميع مثل بدل ال�سكن م�ساعدات ت�شخي�ص
اخل�صوبة وهذا تعبري عن فكر ا�شرتاكي
دميقراطي .رابعا املحافظون االجتماعيون
او الدميقراطيني امل�سيحيني وهنا يقر �ضمان
اجتماعي غري انتقائي لكل افراد املجتمع
بناء على اق�ساط يدفعها افراد املجتمع وتقوم
على ا�سا�س ت�ضامن اجتماعي او اقت�صاد
اجتماعي وهذا منوذج مطبق يف املانيا .هذه
النماذج فرزها التقاطع بني الفكر الليربايل
واملحافظ والعدالة واملحافظني هناك مناذج
اخرى اما م�شكلة من النماذج االربعة كخليط
او مناذج خا�صة مثل اليابان التي تقوم على
الثقافة الت�ضامنية وهناك دول اخرى بنماذج
خا�صة مثل دول بريك�س وهي ال�صني والهند
بعد احلرب العاملية الثانية برزت دولة الرفاه
و طفرة اقت�صادية ترافقت مع اعادة اعمار
اوروبا فتتطورت منظومة �سيا�سات ذات
عالقة بالتنمية الفكرة اال�سا�سيه كانت ان
ال�سيا�سات االجتماعية تكمن يف هدفني االول
اغاثة كل من ت�ضرر يف احلرب العاملية التانية
وتعوي�ض �شرائح وا�سعه وثانيا ادخال مفهوم
ال�سيا�سات االجتماعية يف مفهوم التنمية
وخطهها وهذا ادى لربوز مايعرف حاليا
بدولة الرفاه التي تقدم خم�سة ق�ضايا ا�سا�سية
هي  :ال�ضمان االجتماعي ،التعليم ،ال�صحة،
اال�سكان واخلدمات االجتماعية الفردية
وال�شخ�صية ال�سيا�سات االجتماعية ا�صبحت
جزء من حقوق االن�سان التي ال احد يرف�ضها،
ولكن امل�شكله اال�سا�سية تكمن يف التطبيق.10

وهذا يتمثل يف عملية �صنع ال�سيا�سات املختلفة
من قبل الدول نف�سها حيث ان ال�سيا�سات
االجتماعية تتاثر باملنطلقات ال�سيا�سية للدولة

اذا كنا نتحدث عن املناهج الفل�سطينية
فالبد ان ن�شري لن�ص خطاب هذه املناهج

 8ال�شيخ عبد الرحيم ،م�صدر �سابق.
 9ال�شيخ عبد الرحيم ،م�صدر �سابق
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وهنا �سوف اقوم بتحليل اثنان من الدرو�س
احدهم لل�صف الثاين االبتدائي واخر لل�صف
اخلام�س بحيث يحمل الدر�س االول عنوان
«رحلة يف ربوع الوطن» واالخر «الع�ش» للوقوف
على بع�ض النقاط املهمة يف هذه ال�سياق،
بحيث ميثل الدر�س يف ال�صف الثاين منوذجا
للتقاع�س يف عملية انتاج خطاب واعي
للهوية الفل�سطينية فال يوجد اي تدليل على
احلالة اال�ستعمارية التي يعي�شها الفل�سطيني
يوميا وامنا يتم اق�صاء هذه احلالة عن
اخلطاب ،وال يتم تعريف الطالب ولو ب�شكل
ب�سيط عن تاريخ املدينة الفل�سطينية «يافا»
وموقعها اجلغرايف احلايل من موقع االن�سان
الفل�سطيني ،واي�ضا يق�صي حالة اال�ستعمار
من امل�شهد ب�شكل وا�ضح ومتعمد رمبا ،بحيث
تركب العائلة حافلتها وتنطلق يف رحلتها بدون
اي معوقات تذكر او حتى ا�شارة لها ،11وبهذا
يكون االخر حالة موجودة وثابتة غائبة عن
الوعي الفرد الفل�سطيني وال يتم حتى اال�شارة
اليها برمزية كما يف در�س الع�ش الذي يتم
عر�ضه يف ال�صف اخلام�س وعلى الرغم بانه
ال ي�شري للحالة الفل�سطينية ب�شكل مبا�شر
اال انه يعر�ض رمزيا الكثري من املفاهيم
التي تتعلق بهذه احلالة والتي ميكن للمعلم
والطالب ان ي�ستعر�ضوها وان يتم ربطها
ب�سهولة يف ال�سياق الفل�سطيني ،بحيث جند
العديد من املفاهيم الوا�ضحة يف هذا الدر�س
مثل «احتالل ،قتل� ،ضعيف ،قوي ،معتدي،
12
انتماء ،الظامل  ...الخ»
وهذا يقودنا الى نقطة ا�سا�سية تتعلق بدور
املعلم يف عملية اخلروج عن �صمت املناهج
املدر�سية عن الق�ضية الفل�سطينية وعن دورها
يف خلق ثقافة وطنية جمعية ،وطرح مايكل ابل
يف هذا ال�سياق بانه من ال�ضرورة «النظر الى
املعلمني كمهنيني حمليني يقاومون م�شروع
هيمنة عامليا اكرث من كونهم م�شتغلني مبيدان
عقلي او فني حم�صور بحدود االخت�صا�ص،
ذلك ان قراءة مايكل ابل وا�ستلهاماته
الرتبوية املارك�سية املتثاغرة بني غرام�شي
والتو�سري ،من ناحية ،وباولو فريري وراميوند
ويليامز وكامريون مكارثي ،من ناحية اخرى،
ال تعني باي حال من االحوال و�سم كل نظتم
تربوي مبعايب االمربالية والفا�شية لكنها
 11كتاب اللغة العربية ،ال�صف الثاين اجلزء االول،
املنهاج الفل�سطيني
 12كتاب اللغة العربية ،ال�صف اخلام�س ،اجلزء
االول ،املنهاج الفل�سطيني
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تعي وتعني توجيه احلراب ايل ب�ؤر العطن
يف ال�سياق الفل�سطيني التي قد ت�ؤدي الى ما
كان يكافحه غرام�شي وما كان ينا�ضل �ضده
ابل ،وبذا فان الك�شف عن النظريات الرتبوية
واملعرفية من خالل جتارب حية ،من خالل
مرا�س ال�سرية و�سرية املرا�س يف ان كدر�س
يف ثقافة اال�شتباك ،ان تقدم لنا در�سا يف
وعي كونية ال�شر ال�سلطوي رغم ح�صرها او
انح�صارها يف حملية املقاومة» .13
ولي�س االمر متعلق بالنظر الى املعلم كما طرح
ايل وامنا اي�ضا كون املعلم املثقف الذي يقع
على عاتقه قيادة العملية التحررية يف ال�سياق
اال�ستعماري فاملثقف ذلك الإن�سان الذي
�أوكلت �إليه الت�صورات النظرية وظيفتني
«نقد الواقع من وجهة نظر تغيريه ،واقرتاح
البدائل والو�سائط ال�سيا�سية التي ت�ؤمن
للمجتمع التحرر واخلال�ص» فعزى للمثقف
عرب الت�صورات النظرية املختلفة العديد
من املهام التي يجب عليه �أن يقوم بها ومنها
كما يذكر دراج بان وظيفة املثقف هي �إنتاج
املعرفة التي ت�ساعد املواطن العادي على
التمييز بني ما هو مفيد وم�ؤذي له ،وكان
املثقف هو املخل�ص للب�شر من كل ما ي�ضرهم
ويحمل الب�شرية �إلى انتهاج حياة �أف�ضل
باعتباره يختلف عن النا�س العاديني ويحمل
ر�سالة اجتماعية تخوله من اجل ذلك ،14
وبذلك الت�صور يكون املثقف ذلك الإن�سان
الغري عادي الذي يختلف عن الآخرين ،النادر
الذي ي�ستطيع مبعرفته وعلمه وثقافته �أن
يفكر وينتج تلك امل�شاريع التحررية التي تعتق
ال�شعوب من اال�ستبداد والظلم وت�سعى بهم
نحو التحرر واخلال�ص ،و�أي�ضا مهمته الربط
بني املعرفة والف�ضيلة ،فهو ذلك الثائر الدائم
على كل العادات والتقاليد التي تكبل الب�شر،
فهو موجود بينهم ولكن بدون �أن يقا�سمهم
ذلك الر�ضى والقبول على ما تفر�ضه هذه
العادات �أو الدولة من قوانني و�ضوابط.
لرمبا كان هناك توافق �ضمني بني املفكرين
بكافة الع�صور على دور املثقف يف عملية
التغيري والتحرر من كل الأنظمة والقوانني
وان كان هناك اختالف على �شخ�صيته �إال
�أن هناك اتفاق على مهامه ودوره ،وبالتايل
جند املفكر االيطايل انطونيو غرام�شي
 13ال�شيخ عبد الرحيم ،م�صدر �سابق.
 14دراج في�صل .الثورات العربية و�صور املثقف.
امل�ستقبل العربي� ،2011،ص.16-7

ي�صف املثقف ب�أنه «�ضمري ال�شعب» �أي انه
�صاحب الريادة يف الدفاع عن احلقوق املدنية
وال�سيا�سية والإن�سانية للأفراد ،ومهمته قيادة
ال�شعوب من اجل حتقيق ذلك ،ونقد ال�سلطة
ال�سيا�سية وتعريتها �أمام املواطن العادي،
والتخل�ص من كافة امل�ؤ�س�سات التي ت�ساعد
الدولة على �إحكام �سيطرتها على ال�شعوب
�سواء كانت تلك امل�ؤ�س�سات تعليمية �أو �صحية.
وبالتايل مهمة املثقف بح�سب غرام�شي
تنطوي على ف�ضح �سيا�سية احلكام جتاه
املواطن ،وزرع نزق ثوري يف نف�س املواطن
ليقود عملية التحرر هذه.
وهذا يتفق ب�صورة �أو ب�أخرى على ما يطرحه
�سارتر حول دور املثقف ب�أنه م�س�ؤوال عن
الدفاع عن امل�ضطهدين يف كل مكان على
الأر�ض و�أينما وجودوا ،وبالتايل هذا الدور
الدفاعي والريادي الذي �أوكلته النظريات
للمثقف �أ�صبح ل�صيق بتعريفه وبر�سالته
االجتماعية للنا�س ،و�أ�صبح غري املقبول
�أن يكون املثقف هو ذلك الإن�سان العارف،
القارئ ملجموعة من الكتب واملنتج للمعرفة
ملجرد املعرفة و�إمنا هو �صاحب امل�شاريع
الكربى التي من خاللها ي�ستطيع تقدمي
الأفكار واحللول وامل�شاريع ال�سيا�سية التي
من خاللها تتحرر ال�شعوب ،ويف نف�س ال�سياق
يطرح ادوارد �سعيد �أن «دور املثقف هو
ا�ستجواب ال�سلطة بل تقوي�ضها» وف�صل �سعيد
الكثري بخ�صو�ص املثقف ومهامه االجتماعية،
فهناك مثقف ال�سلطة الذي اختار القوة من
اجل �أن يكون يف كنفها ومدافع عنها وبالتايل
هو بعيد عن عملية نقدها وا�ستجوابها ،وذلك
املثقف الذي يرف�ض ال�سلطة وينقدها وينقد
�سيا�ستها جتاه املواطن وهذا الذي تقع عليه
مهمة تو�ضيح �سيا�سة الدول وخلق م�شاريع
كربى «كالثورة» من اجل التخل�ص من الظلم
واال�ستبداد الذي تفر�ضه واملطالبة بالعدالة
واحلرية وامل�ساواة .و�أي�ضا هناك املثقف الذي
يتخذ من معرفته مهنة يعتا�ش منها وميار�س
تفوقه ويخرج نف�سه عن تو�صيف الإن�سان
العادي ،وبني املثقف الذي ي�سعى �إلى �إنتاج
15
م�شاريع نقدية وحتررية.

الفل�سطيني «الطالب» والفرد املعلم الذي
يقوم بتفكيكه وهذا االخري يعرب برمزية عن
النظام الرتبوي – التعليمي وما يقدمه لالول
من اجل خلق حالة من الوعي الذاتي واجلمعي
جتاه امل�ستعمر والهوية وهذا يتم تعزيزه
من خالل �سيا�سات الدولة جتاه بناء الفرد
وانتاج الن�ص واولوياتها عند احلديث عن
عملية خلق تنمية ب�شرية انعتاقية بالتحديد،
واي�ضا ذات فل�سطينية تكت�سب مهارات التعلم
بطريقة حرة ،وهوية فل�سطينية حمددة
املالمح وقادرة على بناء افق واعي من اجل
جمتمع حر.
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وميكننا القول اخريا بان هناك ترابط وثيق
بني الن�ص والفرد بحيث ي�شكل الن�ص يف
هذه احلالة املنهاج الفل�سطيني واملواطن
� 15سعيد ادوارد� .صور املثقف .تر :غ�سان غ�صن.
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نحو «ثورة» تعليمية تكسر «الروتين»
وتنهض باإلبداع
تن�ص الر�ؤية الرتبوية لوزارة الرتبية والتعليم
على «تهيئة �إن�سان فل�سطيني ..ي�سهم يف
نه�ضة جمتمعه ،وي�سعى للمعرفة والإبداع»،
وبناء على هذه الر�ؤية و�ضعت الوزارة خطتها
اال�سرتاتيجية الثالثة لقطاع التعليم ،التي
ين�ص �أحد بنودها على «تعزيز التوجه نحو
التعليم املتمركز حول املتعلم» ،و»الرتكيز على
كافة الفئات ومن بينهم املوهوبون» ،وتدعو
اخلطة كذلك �إلى تو�سيع النظرة �إلى النظام
الرتبوي مبا «يعزز فر�ص الإبداع والريادة
والن�ش�أة ال�سوية».
وب�إلقاء نظرة على واقع املدار�س احلكومية
التابعة لوزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية،
التي من املفرت�ض �أن ت�سعى لتحقيق تلك
الأهدافُ ،ي�صدم املتابع من الواقع فيها ،من
حيث غياب الآليات التي تقود �إلى حتقيق هذه
الأهداف ،والأ�ساليب العقيمة التي ال تزال
حتكم العملية الرتبوية ،خا�صة ونحن على
�أبواب العام  ،2015وهو احلد الأق�صى الذي
و�ضعته الوزارة لإجناز تلك اخلطة ،كما ورد
يف خطتها .فال يزال الطالب بعيد ًا عن كونه
حمور ًا للعملية الرتبوية ،وال يزال التعليم
يتمركز حول املعلم ،ولي�س الطالب ،عرب
�أ�سلوب تلقيني يف �أغلبيته ،ال ي�سمح ب�إبداع وال
ريادة ،بل قد يقتلهما.
ُتعترب املكتبة املدر�سية �إحدى احللقات املهمة
يف �إحداث نقلة تعليمية يف املدار�س ،فهي
30
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ت�سمح للطالب بالتعلم الذاتي؛ حيث يختار ما
يريد من كتب ،دون �إكراه وال �إجبار ،ال كما
هو حال املنهج الدرا�سي الذي ال يزال يقوم
على �إجبار الطالب على احلفظ واال�ستظهار،
وهو ما انتقده الكاتب الرتبوي «باولو فريري»
وو�صفه بـ «العالقة اخلاطئة بني املعلم
والطالب ،القائمة على وجود (فاعل) هو
املعلم دائم ًا و(مفعول به) هو الطالب دائم ًا،
وهذا يتناق�ض مع ر�ؤية وزارة الرتبية والتعليم
الفل�سطينية ،التي تن�ص ر�ؤيتها على «تهيئة
�إن�سان فل�سطينيُ ..ي�سهم يف نه�ضة جمتمعه،
وي�سعى للمعرفة والإبداع».

ويف هذا الإطار ر ّكز امل�سار على كيفية
ا�ستيالد الأفكار من الن�صو�ص وترجمتها
�إلى فعاليات ينفذها الطلبة .وكنموذج
لذلك در�س �أمناء املكتبات امل�شاركون
يف الدورة رواية «�أطفال الندى» للروائي
الفل�سطيني حممد الأ�سعد ،الذي يوثق
�أحداث النكبة الفل�سطينية يف قرية �أم
الزينات ،الواقعة �إلى اجلنوب ال�شرقي
من مدينة حيفا ،في�صف الكاتب حال
النا�س وهجرتهم ،ويقب�ض على حلظات
مل توثقها كتب التاريخ لأهايل �أم الزينات،
معتمد ًا على ذاكرة الطفولة ،وعلى ذاكرة
والدته م�صدر ًا للتاريخ ال�شفوي.

ويف �إطار تفعيل دور املكتبة ،كج�سر لإحداث
نقلة نوعية يف العملية الرتبوية ،نظمت م�ؤ�س�سة
تامر للتعليم املجتمعي بالتن�سيق مع وزارة
الرتبية والتعليم م�سارا فكريا ملجموعة من
�أمناء املكتبات يف مدار�س حمافظة رام اهلل
والبرية ،امتدت على مدار العام الدرا�سي
 ،2014-2013يف حماولة لتفعيل دور املكتبات
واالرتقاء ب�أدائها ،وقد ا�ست�ضافت امل�ؤ�س�سة
نخبة من اخلرباء يف عمل املكتبات.

من خالل الرواية مت ا�ستيالد بع�ض
الأفكار كن�شاطات ميكن �أن يقوم بها �أمني
املكتبة مع الطلبة ،بحيث يكون الطالب/ة
خالل العملية التعليمية مت�أثر ًا ومنتج ًا يف
الوقت ذاته وكانت على النحو الآتي:

ميكن اختزال فعاليات الدورة يف �سبعة حماور
�أ�سا�سية ،ت�شكل �أ�سا�سات قابلة للتطوير،
�أجملها فيما ي�أتي:
�1.1أال تكون املعرفة مادة جامدة ،تنتهي مبجرد
دخولها عقل الطالب ،بل ال ُب ّد �أن يكون لها
خمرجات ت�سهم يف النه�ضة.

•يقوم الطلبة بتوثيق التاريخ ال�شفوي
لقراهم ،عن طريق احلديث �إلى كبار
ال�سن ممن عا�صروا �أحداث ًا مهمة،
مركزين على طرقها القدمية ،والآثار،
واملغر والكهوف ،واحلكايات ال�شعبية،
والأ�ساطري ،وينابيع املاء ...وتوثيقها
لتكون م�صدر ًا تاريخي ًا للم�ستقبل.
وهنا ي�شعر الطالب ب�أنه منتج للمعرفة،
وب�أنه يقدم حمتوى تعليمي ًا ملن �سي�أتي
بعده .وح ّبذا لو ُن�شرت هذه الروايات
يف جملة املدر�سة� ،أو على موقع

تجارب معلمين في المكتبة المدرسية
املدر�سة الألكرتوين لتكون مر�شد ًا
وم�صدر ًا معرفي ًا.
•يقوم الطلبة بتوثيق ذكريات �أ�صحاب
الأرا�ضي التي �صادرها االحتالل،
قبل بناء امل�ستوطنات عليها؛ كيف
كانوا يخدمون الأر�ض؛ ومباذا كانوا
يزرعونها ،وذلك من �أجل توثيق
حلظات تاريخية يحاول االحتالل
طم�سها من ذاكرة ال�شعب .وهذا ُيعترب
منوذجا تطبيقي ًا لهدف الوزارة الذي
ين�ص على «تعزيز الهوية الوطنية».
ال ُبد �أن يحتوي الدر�س التعليمي على
ن�شاطات يقوم بها الطلبة لتحقيق الر�ؤية
والأهداف التي �صاغتها الوزارة ،ما يجعل
الطالب متلقي ًا ومنتج ًا يف الوقت ذاته.
•من خالل التجوال يقوم الطلبة
بت�صوير الأ�شجار والنباتات والأع�شاب
املوجودة يف املناطق التي ي�سكنونها،
ووظيفة كل نبتة ،وتوثيق بع�ض
احلكايات ال�شعبية حول هذه النباتات
والأ�شجار ،و�إقامة معار�ض �صور لهذه
النباتات لتعريف الطالب بها ،ودعوة
املجتمع املحلي للم�شاركة.
لقد طبقتُ هذا الن�شاط مع طالب
ال�صف التا�سع يف مدر�ستي ،ووجدتُ
روح ًا مبادرة ومثابرة ،واهتمام ًا من عدد
كبري من الطلبة ،كما فتح هذا الن�شاط
نافذة للطالب ذوي التح�صيل املتدين
لإثبات �أنف�سهم ب�أنهم قادرون على �إيجاد
خمرجات تعليمية كنظرائهم من الطلبة.
•يقوم الطلبة ب�إن�شاء معاجم لغوية،
تر�صد بع�ض الكلمات العامية
ومعانيها ،مب�ساعدة �أمناء املكتبات،
وميكن �أن يقوم الطلبة ب�إن�شاء معاجم
م�صورة متخ�ص�صة ،كمعجم عن
�أدوات احلرث يف القرية ،ومعجم
للنباتات والأزهار ،و�أطل�س جغرايف
حلارات القرى وجبالها و�سهولها.
•ا�ست�ضافة �أ�شخا�ص من كبار ال�سن
للحديث عن ذكرياتهم ،كالنكبة
والنك�سة ،ودخول الكهرباء �إلى القرية،
وقيام �أول م�ستوطنة على �أرا�ضي
القرية ،وغريها من الذكريات...
2.2احل�صة املتحركة :تعاين احل�ص�ص يف
مدار�سنا من روتني ممل ،يتمثل يف جلو�س
الطالب/ة على الكر�سي  40دقيقة ،بحيث ال
يتحدث �إلى زميله ،وال يقوم من مكانه.

تك�سر «احل�صة املتحركة» هذا الروتني،
وت�سمح للطلبة باحلركة واحلديث
والنقا�ش والتفاعل؛ فتحببهم باحل�صة،
وتو ّلد ن�شاطا وتناف�س ًا داخلها ،ومن
خالل لقاءين مع خبرية املكتبات الأملانية
«غابريال هوم» ،مت الرتكيز على بع�ض
الن�شاطات التي تق�ضي على الروتني اململ
للح�صة العادية ،وخلق عن�صر حركة
داخل ح�صة املكتبة ،ومن �أمثلة ذلك:
العمل يف جمموعات متعاونة ،لتوليد روح
امل�شاركة والتعاون بني الطلبة ،بحيث ي�شعر
كل طالب بالتفاعل يف الن�شاط ،وب�أنه جزء
من احل�صة ،وب�أهميته يف العمل ،وهذا
يقود �إلى رفع م�ستوى ثقته بنف�سه ،ويجعله
يعبرّ ع ّما يف داخله ،ويقرتح احللول دون
خجل �أو خوف.
•ممار�سة ريا�ضة تناف�سية يف احل�صة،
ولو لدقيقتني ،لك�سر روتني امللل ،املتولد
من اجللو�س  40دقيقة خالل ح�صة
املكتبة.
•حت�ضري و�سائل تعليمية لأحداث
وردت يف ق�صة معينة قر�أها الطلبة
�أو ا�ستمعوا �إليها ،كتكوين بحر من
خالل �صندوق �أزرق ،وعمل �صنارات
لل�صيد يف �أ�سفل خيوطها مغناطي�س،
وو�ضع �أ�سماك م�صنوعة من الورق
وو�ضع كب�سة معدنية على كل �سمكة،
حيث يقوم طالب/ة من كل جمموعة
مبحاولة التقاط الأ�سماك خالل 3
دقائق مث ًال ،وميكن و�ضع لوحة ب�أنواع
الأ�سماك ومعرفة نوع ال�سمكة التي
ا�صطادها الطالب/ة.
ميكن تكليف الطلبة بتح�ضري هذه
الو�سائل وتوظيفها يف الدر�س التعليمي،
وهذا يجعل الطالب/ة م�شارك ًا يف الدر�س
وم�صغي ًا جيد ًا ،ويخلق دور ًا للطالب ذوي
التح�صيل املتدين يف الدر�س التعليمي.
•تغيري �شكل االختبار �أو التقييم البعدي:
مث ًال توزيع ر�سمني �صورتني بينهما
فروقات ،لهما �صلة مبا مت �شرحه،
بحيث ي�ستخرج الطالب/ة ما هو
�صحيح وما هو خط�أ يف ال�صورة� /أو
ال�صورتني ،خالل فرتة زمنية ق�صرية،
وهذا �أ�شبه بنموذج �أ�سئلة �أجب بنعم �أو
ال ،ولكن بطريقة حم ّفزة.
•يقوم الطلبة بالبحث عن الكلمة
ال�ضائعة من خالل جدول حروف

الكلمات ال�ضائعة� ،أ�شبه مبا يكون
يف ال�صحف ،بحيث تكون الكلمة
ال�ضائعة كلمة مركزية يف الق�صة �أو
الدر�س التعليمي.
3.3حتويل الأفكار �إلى نتاجات حم�سو�سة:
ا�ست�ضافت م�ؤ�س�سة تامر خالل الدورة عبد
ال�سالم عبده ،املخت�ص يف م�سرح الدمى،
حيث د ّرب �أمناء املكتبات امل�شاركني يف
الدورة على كيفية �صناعة الدمى من خالل
مكونات ب�سيطة موجودة يف كل بيت �أو
حمل جتاري ،وكان التدريب تفاعلي ًا ،وقد
كان �أمني املكتبة متلقي ًا ومنتج ًا للمعرفة يف
الوقت ذاته.

ميكن للطلبة �أن يحولوا �أي ق�صة يقر�ؤونها
�إلى دراما م�سرحية ،وميثلونها من خالل
م�سرح الدمى ،وبهذا يثبت املحتوى
التعليمي للق�صة يف �أذهانهم� ،إذ يتفاعل
الطلبة مع التمثيل ،كما �أن حتويل الق�صة
�إلى دراما م�سرحية ي�ساعدهم على
الكتابة الإبداعية.

4.4الرتكيز على الأ�سلوب التعليمي ،بحيث
يكون الطالب متعلما ومعلم ًا يف الوقت
ذاته ،وكذلك �أمني املكتبة ،من خالل
التعليم التفاعلي �أو التعليم التحرري،
واالبتعاد عن تعليم «الإيداع البنكي»،
الذي يتعامل مع الطالب كوعاء يجب �أن
منلأه باملعرفة.

و�صو ًال لتحقيق هذا الهدف قر�أ امل�شاركون
يف الدورة منوذجني تطبيقيني:

•كتاب «نظرات يف تربية املعذبني يف
الأر�ض» للكاتب «باولو فريري» من خالل
جتربته الرتبوية يف الربازيل ،حيث
انتقد الكاتب العالقة اخلاطئة بني املعلم
والطالب ،القائمة على وجود «فاعل» هو
املعلم دائم ًا» و»مفعول به» هو الطالب
دائم ًا� ،إذ يقوم الأ�سلوب التدري�سي هنا
على عملية «ال�سرد»؛ فتتحول مهمة
املعلم �إلى «ملء» الطالب باملحتويات
التي يحملها املعلم ،فتتحول املحتويات
�إلى هياكل حمنطة ،وتفقد اللغة جزء ًا
من وظيفتها ،وهنا ي�شعر الطالب
باال�ضطهاد ،وقد يثور على املعلم.
يف احلقيقة تعاين مدار�سنا من مر�ض
«ال�سرد» ،فاملعلم يحمل «احلقائق» ،ميليها
على الطلبة ،ويطلب منهم ا�ستذكارها يف
الف�صل الدرا�سي �أو يف االمتحان ،فيغيب
دور الطالب كم�ؤ ّثر يف املعرفة وباحث عنها
وناقد لها.
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تجارب معلمين في المكتبة المدرسية
من خالل عملي مع الطالب وجدت
�أن الطالب الذي ي�شعر بكونه «فاع ًال»
يف العملية الرتبوية دائم احل�ضور �إلى
املكتبة ،ودائم البحث عن الإبداع ،ي�س�أل،
ويط ّبق ،ويبدع .كما الحظتُ �أن الطالب
ال يريدون اخلروج من ح�صة املكتبة
حتى عندما يرن جر�س احل�صة التالية
الندماجهم داخل املكتبة ،عك�س احل�صة
الروتينية التي يندفع منها الطالب
م�سرع ًا ما �أن يقرع جر�س نهايتها.
�أتذكر يف هذا املقام طالب ًا من ذوي
التح�صيل املتدين ،ال يعرف القراءة
وال الكتابة ،كان يداوم على ا�ستعارة
الق�ص�ص من املكتبة ،وعندما �س�ألته
�أجاب ب�أن �أخته تقر�أ له تلك الق�ص�ص.
•�شخ�صية خليل ال�سكاكيني كنموذج
للمعلم املثال :دعا ال�سكاكيني �إلى
حتديث العملية الرتبوية واالرتقاء
بها ،حيث قدّم ت�صورات متقدمة فيما
يخ�ص املدر�سة ،واملنهاج ،وفل�سفة
التعليم ،والأ�ساليب وغريها:
املدر�سة :نظر ال�سكاكيني �إلى املدر�سة
ترب وتع ّلم ،ولي�س مكان
كمكان
ِّ
تربية وتعليم فقط� ،أي �أن الطالب
يربون �أنف�سهم ب�أنف�سهم ،ويعلمون
�أنف�سهم ب�أنف�سهم ،ويح ّلون م�شكالتهم
ب�أنف�سهم .كما دعا ال�سكاكيني �إلى
حتويل املدر�سة �إلى «حياة حقيقية»
يعي�شها الطالب� ،أو هي بيت عائلي
ت�سوده املحبة ،خللق متعلم م�ستقل قادر
على مواجهة مع�ضالت احلياة وحلها.
ويرى ال�سكاكيني �أن املنهاج يجب �أن
يقوم على احرتام الطالب ،و�إدخال
الفرح �إلى نف�سه ،وتربيته على الف�ضيلة
والوطنية ،والعمل على تنمية مواهبه
و�إعطائه احلرية.
يف احلقيقة تعاين مدار�سنا يف هذه
الأيام غياب ًا لدور الطالب ،وهي تعتمد
على التلقني ،فيكره الطالب املدر�سة ،بل
التعليم نف�سه ،وال تخ ّرج هذه املدار�س
طالب ًا يثقف نف�سه بنف�سه ،وي�صقل
�شخ�صيته بنف�سه ،كما ر�أى ال�سكاكيني
وظيفة املدر�سة� .إن هذه املهمة الرتبوية
الثقيلة ملقاة -يف جزء كبري منها-
اليوم على كاهل �أمناء املكتبات ،لتخريج
طالب «فاعلني» ومثقفني ،يف ظل
�ضياع بو�صلة التعليم ،وغياب الفل�سفة
التعليمية يف املدار�س.
32

املنهاج :دعا ال�سكاكيني �إلى بلورة
الأهداف الرتبوية �أو ًال ،ليتم غر�سها يف
كتب املنهاج ،وطالب ب�أن ُتعطى املدر�سة
واملعلمون الفر�صة واحلق يف بناء كتب
تدري�سية ت�ستجيب حلاجات الزمان
واملكان والطالب ،ح�سب احلاجة ال
ح�سب التقليد املتبع.
فل�سفة الرتبية :مل تكن فل�سفة التعليم
لدى ال�سكاكيني نظرية ،فقد ا�ستمدها
من احلقل العملي يف التعليم ،حيث
عمل معلم ًا ومفت�ش ًا ومر�شد ًا للمعلمني.
وتقوم فل�سفة ال�سكاكيني على الإميان
احلب والتعاون ،وهي
بالإن�سانية ،حيث ّ
تركز على بناء اجل�سم وتكوين النف�س
وتطوير العقل.
الأ�ساليب� :آمن ال�سكاكيني ب�أن التعليم
لي�س ا ّدخار ًا وال ا�ستظهار ًا بل حياة
وا�ستعمال ،حيث يقول« :نعلم طالبنا
التاريخ ال ليعرفوا التاريخ ولكن
ليكونوا م�ؤرخني ،ونعلمهم الأدب ال
ليعرفوا �أ�صول الأدب ،ولكن ليكونوا
�أدباء .»...وقد حتفظ ال�سكاكيني
على نظام العالمات وال�شهادات،
فالعالمات لي�ست مقيا�س ًا دقيق ًا تقا�س
به معرفة الطالب.
ا�ستطاع ال�سكاكيني من خالل التنظري
الرتبوي والتطبيقات التي مار�سها يف
حياته معلم ًا �أن ي�سلط ال�ضوء على الكثري
من الق�ضايا املتعلقة بالعملية الرتبوية،
فقدم جتربة تربوية جليلة �أث َرت جتربة
�أمناء املكتبات ،و�أر�شدتهم �إلى العديد

من الأ�ساليب التي ت�ساعدهم على بلورة
«منوذج» تعليمي حقيقي.
1.1نقا�ش املادة املعرفية ،كقراءة ق�صة
ومناق�شتها :يقوم الطلبة بقراءة ق�صة ثم
يناق�شونها مع �أمني املكتبة ،مرة يف ال�شهر
على الأقل ،وهنا ال ب ّد للأ�سئلة �أن تكون جدلية
وحم ّفزة على التفكري ،ولي�ست مبا�شرة يف
م�ستوى التذ ّكر الب�سيط؛ بحيث تر ّكز الأ�سئلة
على كيف ،وملاذا ،ولي�س هلَ ،من ،متى ،و�أين.
2.2التعليم املح ّفز على التفكري :حتى ت�ؤتي
الثقافة �أُكلها ال ُب ّد �أن ت�ستدعي وعي ًا نقدي ًا
للمحتوى التعليمي ،يكون الطالب خالله
متفاع ًال وفاع ًال .خالل الدورة عر�ض
امل�شاركون عدد ًا من الفعاليات التي تحُ ّفز
على التفكري ،وقد �سار ذلك يف م�ستويني:

•م�ستوى نظري من خالل كتاب
«نظرات يف تربية املعذبني يف الأر�ض»
لباولو فريري.
•م�ستوى تطبيقي من خالل نقا�ش
الق�ص�ص ،ون�شاطات تركيبية وحتليلية
من خالل توظيف الألعاب يف خدمة
احل�صة الدرا�سية.
حتى نخلق طالب ًا يرتقي �سلم الإبداع ال ُب ّد
من «ثورة» يف املفاهيم والأ�ساليب واملنهاج
والآليات ،بحيث تتكامل لتحقيق الأهداف
الرتبوية ،وال ُب ّد لهذه «الثورة» �أن تف�سح
جماالت للطلبة ليكونوا فاعلني ومنتجني
ومبدعني ،ال جمرد متلقني .وال ب ّد من
رقابة حقيقية ذات خربة وكفاءة لو�ضع
الآليات وتعميمها ،وذلك للتحقق من �إجناز
تلك الأهداف.

النصوص الالمعقولة في أدب األطفال

خلدون من�صور

ما �أحوجنا �إلى دنيا اخليال لكي ن�صلح بها عامل الواقع ،فما �أكرث مادية احلياة فاخليال يحاكي الواقع ويقلد من خالل
التي تغمرنا فتلهينا وتن�سينا ما بنا من جوهر الروح و�شفافية النف�س
�آليات ت�سعى �إلى حترير هذا الواقع ومن ثم
مي�شائيل انده من كتاب ق�صة بال نهاية جتاوزه والتخل�ص من هيمنته.
احلديث عن الن�صو�ص الالمعقولة،اخليالية،
وعن العالقة بني اخليال والواقع يف كتب
�أدب الأطفال جند فيها جد ًال كبري ًا وتباين ًا
بالآراء بني م�ؤيد ومعار�ض حول هذه الق�ضية
اجلوهرية ،وهذا التباين كان حافزا يل كي
�أطرق هذا املو�ضوع و�أحتدث عنه ،مما زاد من
حتفيزي ورغبتي يف الكتابة تلك الق�صة(�أية
ق�صة؟ هل يق�صد تلك الق�ضية)،البع�ض
يعترب ملء ر�ؤو�س ال�صغار بالعبارات اخليالية
كاحلديث مع النمل �أو منو الأ�شجار يف
الأحذية ت�شويها للحقائق .فالأطفال لي�سوا
بحاجة �إلى ق�ص�ص غري واقعية بل هم بحاجة
�إلى معلومات ذات فائدة ،وبحاجة �إلى من
يو�ضح للطفل حقيقة العامل املحيط به بدال
من �إرباك دماغه ،ما يخلق له حالة من
االنف�صام بينه وبني الواقع فال ي�صبح قادرا
على حل م�شكالته بطريقة منطقية.
بينما يرى البع�ض الآخر �أن اخليال
ي�شد �أطفالهم ليخلقوا عامل ًا جديد ًا ملبي ًا
حلاجاتهم العاطفية يف و�سط طغت فيه
املادية ،في�صبحوا قادرين على مواجهة
واقعهم ،ور�سم هذا الواقع اخلا�ص
بهم م�ستمدين ذلك من خيالهم الذي

�سيو�صلهم �إلى واقع �أكرث و�ضوحا وارتباطا
بعاملهم الذي يعي�شونه.
�إذ �أن الواقعية هي واحدة من تلك
اال�صطالحات القلقة التي ميكن
ا�ستخدامها ب�أ�شكال �شتى� ،إال �أنها
بنظر كثريين ت�شمل احلقيقة التي جتعل
اجلميع متفقني عليها ،واحلقيقة هي كل
�شيء ميكن ت�صديقه واالتفاق عليه يف
زمانه ومكانه.
الأمر الذي يذكرنا بجذر الواقعية اللغوي
امل�شتق من الكلمة الالتينية التي تفيد
�شيئا ،وهو املعنى الذي ن�ش�أ من اللجوء �إلى
احلقيقة الوا�ضحة يف العامل اخلارجي.
وباملقابل ال ن�ستطيع القول �أن اخليال ي�شكل
نقي�ض ذلك كله ،فال �أجد تناق�ض ًا بني
اخليال والواقع بل �أرى �أن �صياغة الواقع
يكون بالنظر �إلى اخليال والذهاب معه �إلى
حدود بعيدة ،فنحن ن�شكل الواقع من روعة
اخليال وحماكاته بل �أكاد �أجزم �أن االبتعاد
عن اخليال يف �أدب الأطفال هو تقييد لهم
وح�صرهم يف زاوية �ضيقة ،بل �إن تلك
العالقة الداخلية بني الواقع واخليال ت�شكل
بال�ضرورة �أ�سا�س �شخ�صية �أدب الأطفال،

�إذ �أن اخليال يعمق الإح�سا�س مبا هو
حقيقي ،وهكذا يزيد من توافر الن�صو�ص
اخليالية وتقدميها للأطفال .حتى �أن زرع
احلقائق يف عقولهم با�ستخدام الو�سائل
اخليالية واختيار الق�ص�ص اخليالية
والأطوار فيها يتوقف على املرحلة
النمائية ،وطور النمو العقلي والوجداين
التي مير بها الطفل ،وهذه الأطوار ت�شمل:
الطور الواقعي املحدود للبيئة ،وطور
اخليال احلر ،وطور املغامرة والبطولة،
وطور املثل العليا.
ويركز التحليل النف�سي يف النقد والأدب
على امل�ؤلف ،وكما ي�شري �إلى �أهمية حالة
القارئ النف�سية ،وت�أثره مبا يقر�أ ،وكيف
يكت�شف القارئ الطفل بذاته هويته
اخلا�صة ودوافعه من خالل الأدب ،مما
يحقق وظيفة عالجية مهمة للطفل.
فالفاعلية القرائية هي عملية جدلية
تبادلية م�ستمرة من الطفل �إلى الن�ص،
ومن الن�ص �إلى الطفل.
ويف ق�صة حدثت معي مع طالب يف
ال�صف الرابع كان انطوائيا ويحب الوحدة
واالنعزال عن زمالئه ،وال ي�شارك ب�أية
�أن�شطة جماعية ،ومن خالل �أن�شطة
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تجارب معلمين في المكتبة المدرسية
ر�ؤى البحر الذي �سنمل�ؤه باملراكب ،و�صبيحة
اليوم التايل ،واملطر مل ينقطع بعد متاما،
�أ�سرعت �إلى مكان احلفرة ،و�إذا بها طافحة
باملاء ،ولو �أنه ماء طيني ،و�صحت:البحر،
ورك�ضت �إلى بيت جورج لأب�شره باملعجزة،
وق�ضينا ذلك اليوم يف �صنع زوارق من الورق
و�أخذناها �إلى البحر ،و�ألقينا بها جميعا �إلى
املوج الكبري.

القراءة يف املكتبة قر�أنا مرة ق�صة «النقطة
ال�سوداء» التي تتحدث عن م�شاركة
�أطفال يف التخل�ص من النقطة ال�سوداء
التي ظهرت يف قريتهم ذات نهار ،وقمت
مبناق�شتهم حول �أحداث الق�صة ،ويف
نهاية الن�شاط فاج�أين �أنه طلب ا�ستعارة
الق�صة كي يعيد قراءتها يف البيت ،ولقد
فاج�أين يف اليوم التايل ب�أنه قر�أها عدة
مرات ،و�أده�شني �أكرث هو ذلك االختالف
الذي حدث له حيث �أ�صبح م�شاركا فاعال
يف الأن�شطة ال�صفية واجلماعية بل �أ�صبح
يكون �صداقات جديدة ،ويحب امل�شاركة يف
�أن�شطة مكتبة املدر�سة.
لذلك لدى الطفل رغبة م�ستمرة يف امتالك
عامله اخلا�ص به ،عامل الإبداع ،الذي عادة
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ما يكون �أقرب �إلى اخليال منه �إلى الواقع،
كما لنا يف الأديب املعروف جربا �إبراهيم
جربا خري مثال على ذلك فقد مثل له
البحر عام ًال مهم ًا يف عامله ،و�أ�صر على
�إيجاده يف عامله �ضمن حيز عامله الواقعي،
كما يقول يف كتابه البئر الأولى:
مل يكن يل ولأ�صدقائي بحر� ،إذا �أردنا البحر
من �أن ن�صنع بحر ًا ،و�صنع البحر �شغلنا
كثري ًا ،لأننا قررنا �أن نحفر يف احلواكري
بحر ًا تقلع فيه املراكب� .أجنزنا حفرة ال ب�أ�س
فيها بطولها وعر�ضها .و�إذا الطبيعة ت�سعفنا،
وتهطل الأمطار بغزارة رائعة ،وحب�سنا جميعا
يف بيوتنا ،وا�ستمرت الأمطار طيلة الليل ،و�أنا
�أكاد �أعجز عن النوم ل�شدة ما انتابني من

�إ�ضافة �إلى �أن بدايات الن�صو�ص الالمعقولة
بد�أت مع الفلكلور ال�شعبي الذي تناقلته
الأجيال ،وجند فيها �أن احلكايات
والروايات ال�شعبية تبتعد ب�شكل وا�ضح عن
ال�شكل الطبيعي والواقعي يف �سردها ،ازداد
الأطفال حتم�س ًا وانخراط ًا فيها ويذهب
خيالهم �إلى �أبعد من ذلك .فالطفل يبحث
عن الكتاب الذي ميتعه وي�سليه� ،أما �أمر
الفائدة فهو ما نبحث نحن الكبار عنه ،وهو
باعتقادي لدى الطفل ال ي�أتي باملرتبة الأولى
حني يرتك له حرية االختيار.
دون التواين عن �أدب الفتيان والكبار
جنده قد ت�أثر بق�ص�ص وحكايات خيالية،
لذلك �إن �إغراق الطفل يف اخليال لي�س
تبديدا لطاقته الواقعية .فال �ضري من
هذا اخليال الذي يجلب املرح واملتعة ،وال
�ضري من اخليال الذي يجعلنا نحلق يف
عامل جديد ،بل �إن حرمان �أدب الطفل
من اخليال يعد خ�سارة كبرية للثقافة
الأدبية ،ومهما اختلفنا �أرى �أن اخليال
يف عامل الطفل هو ما يجعله ي�شكل عامله
الذاتي ب�صورة جتعله را�ضيا عن هذه
الذات ،وعن واقعه الذي �شكله بيده بعد
�أن �سبح يف عامل اخليال ثم ر�سا على بر
واقع جميل لري�سم �صورة مل�ستقبل الإن�سان
الذي �سيكون عليه يوما ما.

لست ملكة أيتها العتمة /قراءة في قصص حنّ ا أبو
ِ
حنّ ا لألطفال
يف البداية قر�أت �أربع ق�ص�ص من االثنتي
ع�شرة ق�صة التي و�صلتني للكاتب ح ّنا �أبو
ح ّنا البنتي �أختي ال�صغريتني� .أ�شارت مي�س
�إلى الذبابة يف �إحدى فتحتي �أنف الأ�سد.
�أ�شارت �إلى وجهه وقالت هذا وجه غا�ضب،
ومرة �إنه يبكي ،و�أ�صدرت �صوتا :هئ هئ.
�ساخرة و�ضاحكة .حزرت يافا خطة �أرنوب
وفرفور وهما يختاران الرك�ض يف االجتاهني
اليمني وال�شمال حتى يح�صال على اخل�سة
املزروعة على طرف احلقل ،وفكرت بعد
ق�صة �سر امللك كي�سار ب�أنّ حتفر حفرة وت�ضع
فمها على بابها وتقول �شيئا .تريد لأي �شيء
تقوله �أن ي�صري نبتة تطلع من الأر�ض وتكرب،
لي�س فقط �سر �أذين احلمار املخبئتني حتت
ال�شعر الكثيف .قلت ليافا عندما حتدثت عن
خوفها من العتمة :و�شو�شي العتمة يف �أذنها
«ل�ست ملكة �أيتها العتمة» .و�س�ألت مي�س:
هل �سرت ّبني قطة من القطط املنت�شرة بني
الزيتون ،وخلف بيت البندورة البال�ستيكي؟
�أربع ق�ص�ص �ضحكت و�أنا �أحكيها .و�أنا
�أغيرّ �صوتي من �أرنوب �إلى فرفور .من
امللك كي�سار �إلى احللاّ ق الذي �أتعبه ال�سر.
من مواء القطة �أمرية� ،إلى زئري الأ�سد،
�إلى �صوت ق�ضم اخل�س� ،إلى طنني الذبابة،
وراقبت يافا ومي�س كيف تت�صرفان .تفرحان
وتالحظان ،وتغيبان لإح�ضار �شيء وتعودان
باللهفة ذاتها لإكمال ق�ص�ص حنا �أبو حنا.

املُالحظة من مكان مرتفع
�أقر�أ ق�ص�ص حنا �أبو حنا و�أ�شعر ب�أنها
ق�ص�ص لي�ست م�أهولة بالرغبة يف حيازة
الر�ضا العام ،بل �إنها مبن ّية يف بع�ضها على
املالحظة من مكان مرتفع ،وال�سخرية من
تلك املفارقات وهي تظهر من �أعلى ومن
كل اجلهات .هذا بال�ضبط ،يجعل من يف
�سن الثالثني �أو الثمانني و�إلى ما النهاية
ي�شعر باخل ّفة كلما �أنهى قراءة ق�صة من
تلك الق�ص�ص ،فيفكر يف نف�سه� :أنت ل�ست
ملك الغابة �أ ّيها الأ�سد .نريد �أن نع ّلمك �أن ال
تف�شي ال�سر ،لكن ،ا�سمح لنف�سك ب�أن حتلم،
ب�أن تزرع كالمك ،كما حلمت يافا ،التي
ذكرتها �أمها ،وهي ت�شري �إلى ل�سان احللاّ ق،
علينا �أن نحفظ ال�سر .ازرع �أية فكرة تخطر
لك ،و�سينبت خيالك .فهل هي ق�ص�ص
حم ّر�ضة؟ جدا ،وهي كذلك مبن ّية يف بع�ضها
على روح �ساخرة ،جتعل من التحري�ض غاية
دائمة ،حتى يف تلك الق�ص�ص التي ال يظهر
عليها ذلك ب�صورة مبا�شرة ،مثل ق�صتي دنيا
الأنغام واجلوقة؛ فهما ق�صتان حم ّر�ضتان
على املو�سيقى ،ولو كانت يف يدك ملعقة كنت
�ستحملها وتدق بها على �أقرب ما يحاذيك
من املعدن �أو احلديد �أو البال�ستيك املق ّوى
�أو ال�شجر �أو اجلدران .ال�شيء نف�سه ينطبق
على ق�ص�ص �صفتها الأولى �أنها تريد �أن
تع ّلمك �شيئا ،مثل ق�صة �أ�صابع دمية ،وهدية
را�شد ،ونفهم بال �إ�شارة ،و�أحمر �أخ�ضر ،فما

�أحالم ب�شارات
بالك بق�ص�ص جحا والقمر ،وملك الغابة،
و�سر امللك كي�سار ،وامل�سحراتي ،وبابا نويل،
ويف حكاية �أخرى الذبابة التي تطن! القارئ
�سيكت�شف �أ ّنه ،وهو البعو�ضة يف هذا الكون
املرتامي الأطراف ،،قادر على �إزعاج �أ�سد
يدّعي �أنه ملك غابة احلياة� ،أيِّ �أ�سد من
�سطوة وجمتمع و�سلطة وعنف� .سيتع ّلم
ذلك من هم دون الثامنة ممن تتوجه �إليهم
الق�ص�ص على حد �سواء مع من هم يف عمر
الكاتب� ،أ�صغر �أو �أكرب ،فذلك ممكن.

ميكنني �أن �أتعلم بهذه الطريقة
يتعلم الأطفال لأنهم ي�س�ألون وحدهم؛ دمية
فعلت ذلك ،مل يتكلم الكاتب على ل�سانها
بل قالت ما �أرادته على ل�سانه ،يبد�أ الأمر
باالنتباه �إلى �أ�صابع �أخيها ال�صغري ،ومتر
باملقارنة ،وتعود بالذاكرة �إلى التاريخ
ال�شخ�صي ،وتنتهي بالأمل ب�أنه عندما
يكرب �سمري �سيحرك �أ�صابعه كلها ومي�سك
الأ�شياء ب�سهولة مثلها .وتنتهي باختبار عينة
التجربة� ،أ�صابعها هي ،تقي�س الطول ،وت�س�أل
عن �سر الرابط بني �أ�صابعها ،فهل هن
�أخوات؟ ثم يبد�أ التعلم يف وقته ،ولي�س فيه ما
ي�شري �إلى جهل ال�سائل بل �إلى معرفة املجيب
لأنه قطع م�سافة يف طريق ال�س�ؤال والإجابة؛
فت�صري الأ�صابع ب�أ�سماء لعلل معروفة �أحيانا
وغري معروفة �أحيانا ،و�سيبدو نق�ص املعرفة
م�سيئا لوال �أنه يرتك نافذة املعرفة مفتوحة
على حماولة االكتمال ،ويبد�أ ال�شرح من
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مقاالت أخرى
خالل العني ،ولي�س بناء على املحفوظ وال
املقروء ما يجعل التجربة �أقرب �إلى التحليل
اليومي منه �إلى العلمي ،وينتهي الأمر مبا
هو �أروع� ،إنه االنفتاح على قدرة �أخرى من
قدرات الأ�صابع ،بدورها يف الر�سم لي�س
بالقلم والورقة بل بالظل ،معتمدة على
احلركة واالجتاه ،من خالل الفعل الت�شاركي
بني الأختني دمية وراوية ،تر�سمان ع�صفورا
يرفرف بجناحيه ،و�أرنبا حتددان �أذنيه
وعينيه وهما تلعبان ب�أ�صابعهما بالقرب من
املر�آة ،وانعكا�س الظل عليها .تبد�أ الق�صة
بال�س�ؤال وتنتهي باالخرتاع :اخرتاع لعبة
جديدة جترب دمية من خاللها �أن تر�سم
�أ�شكاال �أخرى بظالل �أ�صابعها.
يف ق�صة �أحمر �أخ�ضر ي�سمع القارئ غناء
الأطفال ،وي�سمع ت�صفيق الكاتب لهم.
كان يرتمن معهم وتلك الرتنيمة ال ي�ؤذيها
وجود فعل الأمر :افهم .احذر .توقف.
ابتعد .ا�صرب .تطلعوا .اقطعوا� .سريوا.
لتفتحوا .وال ي�ؤذيها فعل النهي :ال تندفع.
ال تقطعوا .ال تتوقفوا .هنا يلعب الت�شخي�ص
بجعل الأحمر والأخ�ضر طفلني يلعبان
مع جمموعة من الأوالد ،واقرتان ذلك
بالإيقاع الذي يحفل به الن�ص ،ثم حتول
العالقة �إلى �صحبة بني الأوالد والألوان
وال�شارع وال�سيارات ما يحول دون تلك
اجلدية التعليمية ،فتظهر �إ�شارة املرور مثل
نبتة ع�شب لها وردتان حمراء وخ�ضراء يف
نهاية الق�صة ،وي�شرتك الأحمر والأخ�ضر
مع جمموعة الأوالد يف اللعب وتتحول
ال�سيارات اخلطرة �إلى �ألعاب �أ�صغر بكثري
من الأوالد ق�صار القامة و�ضئيلي احلجم.
الأمر نف�سه :تداخل املو�سيقى بال�صورة
باللغة يف ق�صة دنيا الأنغام يجعل من تعلم
الأ�صوات التي يف جمملها �أ�صوات مكتوبة
كما حتدث ب�صوتها ال ب�أ�سمائها املعجمية،
وهذا بال�ضبط يجعلها �أ�صواتا م�سموعة ال
مقروءة ،فيبد�أ القارئ مثل �أي طفل يدرك
حقيقة �أن» الدنيا ملأى بالرنات وبالدقات
وبالأ�صوات»؛ فين�صت ليم ّيز �أنواع الأحلان.
لذلك ي�صبح االختبار املرتوك على �شكل
فراغات منقوطة يف اجلزء الثاين من
الق�صة لي�س امتحانا ،بل اختبارا �شخ�صيا
حل�صيلة املو�سيقى يف احلياة :احلنفية وهي
تنقط ،واخلرز وهو يتبعرث على الأر�ض،
واملوج الهادئ وهو يهم�س عند ال�شط،
وجر�س املدر�سة وهو يرن ،واجللجل يف عنق
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البقرات وهو يدندن ،واجلرو اجلائع وهو
يطلب �أكال ،والكلب الغا�ضب وهو ينبح ،ثم
تلك النهاية ،حني يقرر الطفالن اللذان قادا
ح�صة تعليمنا تلك الأ�صوات ،دق الأر�ض
ب�أرجلهم والت�صفيق بالأيدي والت�صفري
والغناء �إعالنا عن فرحهم ومرحهم ،كل
ذلك يح ّول الدر�س �إلى قطعة من احللوى.
يف ق�صة نفهم بالإ�شارة ي�صل الق�ص
اخلفيف الذي يرتاوح بني ال�س�ؤال واجلواب
اللذين ي�أتيان �أحيانا� ،إ�ضافة لعبورهما عرب
اللغة ،من خالل الر�سوم ،عندما يندمج
اجلميع يف احلديث عرب الإ�شارة لدرجة
يبدو معها �أن لغة التخاطب احلقيقية هي
لغة الإ�شارة ال الكالم امل�سموع ،لذلك ال
يتم االنتباه �إلى البكم الذين يتحدثون
بلغة الإ�شارة على �أنهم ذوو احتياجات
خا�صة ،و�إذا كان الأمر كذلك؛ فكل النا�س
ينتمون �إلى الفئة نف�سها! يف كل �صفحة
تت�ضح �إ�شارة وداللتها فيما تظل �أخرى
حمور �س�ؤال مرتوكة للطفل ال�ستنتاجها �أو
البحث عنها .ويف نهاية الق�صة يتم توظيف
املوروث يف التحري�ض على الفهم عرب
الإ�شارة ب�إيراد املثل القائل� :إن الذكي هو
من يفهم بالإ�شارة.

�سقوط اجلدار
يف خم�س ق�ص�ص من االثنتي ع�شرة ق�صة
ينمحي الفارق بني الإن�سان والكائنات
الأخرى واجلمادات ،ويلعب الت�شخي�ص دوره
يف �إذابة الفا�صل بني الكائنات التي ت�شكل
مفردات احلياة ،ما ي�ؤدي دوره يف �أن�سنة
الأ�شياء ،وهذا بدوره ي�سهم يف خلق الألفة
داخل الن�صو�ص وخارجها ،ثم يفتح باب
املتخيل �أمام الأطفال ،ويلغي طابع الوعظ،
ويجعل الت�صديق �أمرا ملحقا بقدرة الكاتب
الفنية يف �صياغة تلك العالقة ور�سمها لغة
و�شكال؛ فمن خالل �شخ�صية الديك كرمي
الذي يقوم بوظيفته اليومية التي ورثها
عن جده و�أبيه يف ق�صة امل�سحراتي وبابا
نويل يظهر ذلك ،عندما يوقظ النا�س كل
يوم يف ال�صباح ي�شاركه امل�سحراتي �أبو
عيد يف رم�ضان ،وبابا نويل يف ر�أ�س ال�سنة
امليالدية اللذين يت�صادفان يف التوقيت هذه
ال�سنة ،فيجتمع الثالثة يتبادلون احلديث
حول وظيفتهم ،وبناء تعارف مي ّكن الديك
من احل�صول على هدية من بابا نويل مثل
الأطفال الآخرين ،فيجمتع دق الطبل الذي

يقوم به امل�سحراتي مع �صياح الديك :كوكو
ريكو ،مع جر�س باب نويل .ويف ق�صة جحا
والقمر ي�صاحب جحا القمر الذي يعتربه
�أ�شجع من ال�شم�س لأنه ال يخاف العتمة
فيطلع يف الليل ،وتلك طريقة جحا يف تناول
احلياة فهو مفتوح على ال�صداقات ،فقبل
�شهر كان قد عقد �صداقة مع كلب وعرف
�أن ا�سمه �أ�صيل ،وها هو ذات ليلة ي�صطحب
القمر �إلى بيته .ورغم طبيعة جحا التي
جعلته يظن ب�أن القمر ي�سري معه لأنه جوعان،
ثم حني يرى �صورته منعك�سة عن ماء البئر
فيظنه �سقط يف البئر ويحاول �إخراجه،
ثم اختباره له يف الطريق بالرك�ض وال�سري
�إلى اخللف والوقوع على الأر�ض� ،إال �أن تلك
الطيبة حتديدا هي ما يجعل ذلك اجلدار
الذي يبنيه الإن�سان بينه وبني الكائنات
العتبارات كثرية حم�ض فكرة ت�سقطها طيبة
جحا ،و�شخ�صيته امل�سلية املرحة التي جتعله
فرحا يف كل الأوقات :وهو يزرع القمح ،وهو
يح�صد ال�سنابل ،وهو يتبادل احلكايات
مع �أ�صحابه على البيدر؛ فيظ ّل يغني لهم
وي�سليهم .ثم تنتهي الق�صة ومازال جحا
يت�ساءل عن م�شي القمر املع ّلق يف ال�سماء
معه �إلى بيته؛ فهل يريد �أن يتعرف �إلى
جحا وكلبه �أ�صيل؟ وهذا بال�ضبط ي�سقط
اجلدار بني ثالثة عوامل :الإن�سان واحليوان
واجلماد .ويف ق�صة اجلوقة تت�صاحب �آالت
املو�سيقى ،وقد خرجت تتنزه ،وتبحث عن
متعتها ،وتعلن عن وجودها .تبد�أ الق�صة
مع الطبل الذي زهق من البيت ،والناي
الذي راح يلعب حتت ال�شجر مع الن�سمات.
يلتقيان فيطلب الطبل �أن يذهبا يف م�شوار،
ثم يلتقيان بجر�س يطنطن وحده يف الغابة،
ثم يدعوانه �إلى م�شاركتهما م�شوارهما
الذي بعد قليل تن�ضم �إليه طيور حتلق فوق
ر�ؤو�س الثالثة ،ثم يبد�أ كل واحد بعزف
�صوته ،حتى يلتقوا جميعا مبجموعة �أوالد
يف جوقة �إن�شاد ،وهنا ،على عك�س ما هو
متوقع ،تطلب الأدوات املو�سيقية ،ال الأوالد،
م�شاركتهم �إن�شادهم فريحب الأوالد بها.
�إن ت�شكيل تلك اجلوقة مل يكن بني عازفني
و�آالت مو�سيقية ،بل بني �شركاء كل واحد
فيهم يقوم بدوره ،بل �إن دور الأدوات بدا
�أكرث و�ضوحا ،فجوقة الإن�شاد تردد ال�صوت
ذاته ،فيما الأدوات املو�سيقية ،من طبل،
وناي ،وجر�س ،كل واحد له �صوته اخلا�ص،
وحتى الع�صافري التي �شاركت ب�صوتها:
�سي �سي �سي .كان لها �صوتها اخلا�ص؛ ما

مقاالت أخرى
من �ش�أنه �أن يعطي الأ�شياء هوية وجودها
اخلا�صة يف الطريق لالعرتاف بوجودها
امل�شارك لوجود الإن�سان .ويف ق�صة �أحمر
�أخ�ضر ميار�س اللونان دورهما يف حماية
�أ�صدقائهم الأطفال عند قطعهم ال�شارع.
كل واحد منهم يع ّرف بهويته من خالل �شرح
دوره؛ فالأخ�ضر يعرف �أن الكل يقف يف
انتظاره حتى يجيء لي�ستطيع قطع ال�شارع،
ولكنه ال ين�سى �أنّ مهمته مرتبطة بوظيفة
الأحمر الذي ال يظهره يف �صورة املناف�س
له بل ال�صديق الذي يبد�أ كل منهما دوره
بانتهاء دور الآخر؛ فريفع الأحمر يده ليعلن
حالة التوقف ،وينبه قبل ذلك الطفل الذي
ي�أتي م�ستعجال ليبتعد عن حافة الر�صيف.
مهمة االثنان �إذن�« :صيانة احلياة» فريدد
جمموعة الأوالد ما ي�شري �إلى �أنهم واعون
لدور الإ�شارات التي تر�شدهم .وينتهي
اجلميع باللعب مع بع�ضهم البع�ض :الأحمر
والأخ�ضر والأوالد.

ق�ص�ص لي�ست للموعظة
رمبا يكون ت�شخي�ص الديك كرمي يف ق�صة
امل�سحراتي وبابا نويل �أول عامل �أ�سهم يف
�إبعاد الق�صة عن جدية الوعظ وهي تق ّرب
بني الأديان؛ فتدخل الديك كرمي �صاحب
الوظيفة املمتدة عرب الأيام والأجيال يف
�إيقاظ النا�س وهو يلتقي باثنني ي�ؤديان
وظيفة م�شابهة ،كل واحد ينطلق فيها من
منطلقه الديني ،امل�سلم وامل�سيحي ،ورغم
ذلك ال نعرف هوية الديك الدينية وال يكون
مطالبا بذلك� .إنه ديك وا�سمه كرمي ويقوم
بواجبه ،ويعي�ش بني الآخرين ومعهم ،دون
�أن ي�سيئوا �إليه �أو ي�سيء �إليهم ،بل باعرتاف
واحرتام كبريين لوظيفته ،وهذا بدوره
م ّهد العرتاف �أبو عيد امل�سحراتي وبابا
نويل ببع�ضهما وبدوريهما دون الإ�شارة �إلى
االختالف الديني بينهما ،بل باعتبار ذلك
التالقي بني اثنني من ديانتني خمتلفتني
�أمرا لي�س مو�ضوع النقا�ش ،و�أنه قد يحدث
مب�صادفة التوقيت �أن يلتقيا ليديرا حديثا
حول التقاء �شهر رم�ضان بر�أ�س ال�سنة
امليالدية ،وكيف ال وكان من قبل قد مت
االعرتاف بدور الديك و�إلغاء الفارق معه.
�إن الأمر ي�صري تلقائيا ،وعليه اختلط �صوت
الديك كرمي ب�صوت امل�سحراتي �أبو عيد
بجر�س بابا نويل ،و�صوت اهلل اكرب ب�صوت
�أجرا�س الكنائ�س .يف ق�صة هدية را�شد
يريد را�شد هدية تعي�ش العمر كله يهديها

ل�صديقته لينة يوم عيد ميالدها� .إنها كتاب
يتخذ قرار �شرائه وحده ،ويدفع ثمنه من
ح�صالته ،ويفاجئ به �أمه �أوال ،ولينة ثانيا،
وهو الطفل يف الذي اتخذ قرارا مثل هذا
وهو يف الرو�ضة ،فكانت النتيجة املزيد من
الكتب هدية له يف عيد ميالده من �أ�صدقائه
ورفوف لتلك الكتب هدية من والديه .يف
�أرنوب وفرفور يقنع الأرنبان الفالح يف
النهاية ب�أن يت�ضامن معهما فيزرع خ�ستني
على طرف احلقل؛ لأنهما ،كما يقول الفالح:
ال ي�ستطيعان زراعة ما ي�أكالنه .لقد جنح
هذان الأرنبان اللذان قاما بحيلة ذكية حتى
ي�أكال اخل�سة الوحيدة املزروعة على طرف
احلقل يف ذلك املو�سم بجعل الفالح يكت�شف
العربة من ت�صرفهما ،ومن ثم الت�صرف يف
العام التايل م�ستفيدا منها ،فعادا بالفائدة
على نف�سيهما وعلى الفالح .مل تكن عربة
وا�ضحة ،بل ن�صيحة م�ستفادة من خالل
التحليل واملراقبة واملعرفة .و�شيء �شبيه
بهدية را�شد وب�إيقاع م�شابه للق�صة جنده
يف ق�صة قطتي �أمرية ،و�إن كانت الأخرية
حتفل باملو�سيقى ،حيث ي�صري لدى الطفل
ال�صغري الذي يتحدث يف الق�صة قطة،
وهي قطة غري حمايدة ،بل منذ البداية
ظهرت عرب دور مركزي حني نظرت �إلى
الطفل بنظرة ك�سرية ،وماءت ب�صوت رقيق،
وم�شت معه ،ومت�سحت ب�ساقه ،لت�ؤثر عليه؛
فانتقل الفعل �إلى الطفل فداعبها بكفه،
وم�سح على ظهرها ،ثم حملها يف ح�ضنه،
وم�شط �شعرها ،حتى ينتهي الأمر بت�شكيل
حلف م�شرتك بني الطفل والقطة ،وهو حلف
ال يلغي الفارق بني الإن�سان واحليوان لكنه
ي�ستفيد منه ،فت�ستجيب القطة للطفل ب�أن
تقف على الباب منتظرة رد فعل الأم ،ثم
لينتقل الفعل �إلى الأم بطريقة مربرة عرب
حديث الطفل معها عن حكايته مع القطة،
ثم دور القطة جمددا بت�أكيد نظرتها التي
ت�ستدر �شفقة الأم ،فتوافق الأم �سريعا
على �أن يحتفظ ابنها الذي مل نعرف ا�سمه
بالقطة ،وتبد�أ الأم مبداعبة �أذين القطة،
فيفرح الطفل و�أمه معا بها ويطلقان عليها
ا�سما� :أمرية.
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قراءة في القصص المصورة وقصص وروايات
اليافعين الصادرة عن مؤسسة تامر للتعليم
المجتمعي من منظور النوع االجتماعي
ملخ�ص للدار�سة التي �أجرتها الباحثة

مقدمة
�شهد العام  2009وما تاله اهتمام ًا خا�ص ًا
من قبل م�ؤ�س�سة تامر بالبحث عن القيم
التي تتناولها كتب الأطفال من خالل
مراجعة م�ضامني كتب الأطفال التي
يكتبها الكبار والتي يكتبها ال�صغار،
لكننا �سنورد هنا ما يخ�ص املراجع التي
اهتمت بالقيم التي تكر�سها ق�ص�ص
الأطفال من خالل الن�ص وال�صورة.
و�أهم هذه الأبحاث ،ما قام به الكاتب
حممود �شقري حول الت�سامح وتقبل الآخر،
ويف العنوان �إ�شارة �إلى عنف االحتالل
من جهة ،والعالقة ما بني الرجل/الولد
واملر�أة/الفتاة من جهة �أخرى .فعنف
االحتالل هو ممار�سة يومية على الأ�سرة
الفل�سطينية ،وهذا عك�س نف�سه على القيم
التي تت�ضمنها ق�ص�ص الأطفال واليافعني
وبالتايل جاءت قيمة حمبة الوطن ،وما
ارتبط به من ن�ضال ،لتحتل م�ستوىً
متقدم ًا يف كتابات الكتاب ،ويف �شخ�صية
البطل كما يريدها الأطفال.
�أما العنف املنزيل داخل الأ�سرة ،ف�إنه
مرتبط �إلى حد كبري بعالقات القوة التي
تعطي امتياز ممار�سة العنف على الآخر
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للأقوى .ولأن املر�أة والفتاة هما الطرف
الأ�ضعف ،فهما اللتان ميار�س عليهما
العنف يف الأ�سرة.
والعنف لي�س بال�ضرورة ال�ضرب كما يظن
البع�ض ،بل يت�ضمن �أي�ض ًا احلرمان من
احلقوق التي يتمتع بها كل فرد ،مثل احلرمان
من التعليم� ،أو من اللعب� ،أو من التنمية
وحرية التعبري ،وحرية االختيار ،وغري ذلك.
ويبني �شقري �أن ال�صورة التقليدية للرجل
واملر�أة هي ال�سائدة ،وبالتايل لي�س غريب ًا
�أن نلتقي ب�صور تقليدية للمر�أة والرجل.
لذا ف�إن هذه الدرا�سة ترى �أن و�ضع �صورة
خمتلفة للمر�أة عن ال�صورة التقليدية لها
�ضرورة من �أجل تغيري ال�صورة النمطية
للمر�أة يف �أذهان الأطفال .وامل�شكلة
الفعلية ،هي �أن دور الرجل املجتمعي
التقليدي هو املكر�س يف ق�ص�ص الأطفال
والفتيان ،بخا�صة �أن القيم االجتماعية
ال�سائدة توفر له امتياز التفوق وال�سيطرة
وال�سيادة .وبالتايل ،ف�إن غالبية ال ُكتّاب
يب ّينون الرجل بح�سب �صورته التقليدية.
وقد جنحت قليل من الق�ص�ص يف ر�سم
�صورة خمتلفة للأب مثل ق�صة �صفاء
عمري «تعال العب معي» حيث يقوم الأب

روز �شوملي م�صلح
يف الفرتة
خريف  -2011ربيع 2013

بدورين :دور الأب والأم.
ولأهمية ال�صورة ،خا�صة يف املرحلة
العمرية املبكرة ،يف تر�سيخ مفاهيم
متعلقة ب�صورة الولد والبنت ،ف�إن درا�سة
«�صورة الطفل يف ر�سومات كتب الطفل
الفل�سطيني» للكاتب وليد اح�شي�ش
والكاتبة مينى البطران ،حتتل �أهمية
خا�صة لهذا البحث .وتبني الدرا�سة �أن
الأنثى تظهر مبظهر تقليدي – يف املطبخ،
وت�ستعني بالرجل يف �أية م�شكلة.
وبح�سب حتليل الدرا�سة (والدرا�سة
احلالية ت�ؤكد ذلك) ف�إن الر�سومات غالب ًا
ما تكون معربة عن وجهة نظر الر�سام
التي هي وجهة نظر تقليدية.
ومن خالل مراجعة �صورة الطفل الفل�سطيني
يف ق�ص�ص الأطفال التي �أعدها وليد اح�شي�ش
و�صادق اخل�ضور ،تبني �أن هناك فوارق يف
�صورة الطفل الفل�سطيني الذكر والأنثى.
فعلى �سبيل املثال� ،صورة الطفل املبادر الذكر
ترد  10مرات للذكور و 2مرتني للإناث؛ كما
�أن �صورة الطفل �صاحب املوقف ترد  6مرات
للذكور ومرة واحدة للإناث� .أما الطفل
الرومان�سي ،فالتكرار �أكرث للإناث حيث ترد

مقاالت أخرى

 10مرات للإناث و 7مرات للذكور .ون�ستطيع
�أن نقي�س على ذلك ال�صورة الأخرى للطفل
الفل�سطيني يف كتب �أدب الطفل حيث ي�ص َّور
الطفل بطريقة م�شابهة للتوقعات املجتمعية
من كل من الفتاة والفتى ،وهذا ما يجعل �أدب
الطفل يف كثري من الأحيان مر�آة للمجتمع
بدال من �أن ي�أخذ دور ًا ريادي ًا يف تغيري ال�صور
النمطية يف املجتمع ،والعالقات املبنية
على تق�سيم يجعل �صورة الرجل ب�صفات
و�أدوار وجماالت تختلف متام ًا عن �صورة
املر�أة ،عو�ض ًا عن عالقة �شراكة يف الأدوار،
واملجاالت املختلفة ،وم�ستويات �صنع القرار.
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه ،هو �إلى �أي مدى
ا�ستطاعت م�ؤ�س�سة تامر �أن تبتعد عن ال�صور
النمطية� ،أكان ذلك يف الن�صو�ص �أم يف
الر�سومات الإي�ضاحية ،لتقدم منط ًا جديد ًا
يف �صورة الطفل الذي تقدمه للأجيال التي
�ست�صنع امل�ستقبل.

�أهداف الدرا�سة ومنهجيتها
تهدف هذا الدرا�سة �إلى قراءة حمتوى
من منظور النوع االجتماعي ل 19كتاب ًا
من الكتب املحلية واملرتجمة ال�صادرة
عن م�ؤ�س�سة تامر ،للفرتة ما بني خريف
 -2011وربيع  2013التي تخاطب مرحلة
الطفولة املبكرة ومرحلة اليافعني .وعليه،
�سوف يراجع هذا البحث  16كتاب ًا من
الكتب امل�صورة ملرحلة الطفولة املبكرة،
منها كتابان مرتجمان ،وثالثة كتب
لليافعني منها كتاب ًا واحد ًا مرتجم ًا هو
جمموعة من ثماين ق�ص�ص .كما �ستقوم
الدرا�سة ب�إجراء مقارنات ما بني هذه
الكتب ملعرفة مدى �إدماج النوع االجتماعي
يف حمتوى الكتب امل�صورة ،لي�س فقط يف
الن�ص بل �أي�ض ًا يف ال�صور الإي�ضاحية التي
حتتل �أهمية كبرية يف مرحلة الطفولة
املبكرة ،باعتبار �أنها جت�سر الهوة بني
املح�سو�س واملجرد ،وتكون �أ�سرع يف �شد
االنتباه و�أكرث ت�أثري ًا يف تر�سيخ القيم.
خال�صة وا�ستنتاجات فيما
يتعلق بالق�ص�ص امل�صورة املحلية
واملرتجمة
مت ا�ستعرا�ض وحتليل  16كتاب ًا م�صور ًا
للأطفال منها كتابان مرتجمان .وبعد
مراجعة الكتب املحلية للمرحلة العمرية

ال�صغرية ،كان وا�ضح ًا وجود حت�سن
يف حت�س�س بع�ض الكتب لعالقات النوع
االجتماعي .وبالرغم من وجود حت�سن
يف تقنيات الر�سوم الإي�ضاحية للكتب
املحلية� ،إال �أن الر�سوم ينق�صها ح�سا�سية
النوع االجتماعي .مثل ق�صة «م�ستنقع
الزنابق» ،وبع�ض الن�صو�ص ينق�صها فهم
�أكرب مل�ساواة النوع االجتماعي ،والعالقة
الت�شاركية .فمفهوم امل�ساواة وال�شراكة
ما زال غائب ًا يف ق�ص�ص الأطفال .وهذا
ما ن�شاهده بو�ضوح يف ق�صة م�ستنقع
الزنابق ،حيث يظهر بو�ضوح املفهوم
التكاملي للأدوار (هو يقر�أ..هي تطبخ)
ولي�س الت�شاركي ،ونرى �أي�ض ًا يف ق�صة
«مريول املدر�سة» ،الأب منا�ضل ال
عالقة له بعمل املنزل ،والأم تقوم بكل
الأدوار املناطة تاريخي ًا باملر�أة .وتُظهر
الق�صة الفتيات يف و�ضع خائف ،يحلمن
بعودة الأب الغائب .ون�ستنتج من ق�صة
«م�ستنقع الزنابق» �أن التغيري �أ�سهل حني
يتعلق املو�ضوع بالآخرين ،لكن عندما
يتعلق ب�أفراد الأ�سرة ،يكون التغيري �صعب ًا
يف جمتمع تربى على الثقافة التمييزية
�ضد املر�أة .و�إذا ما تذكرنا �أن الكتاب
والكاتبات والر�سامون/ات ن�ش�أوا يف
جمتمع بطرياركي مييز �ضد املر�أة
ويعاملها بدونية ،بالت�أكيد� ،سوف نفهم
ملاذا ما زالت النمطية يف ت�صوير املر�أة
والرجل ت�سيطر على الكثري من كتب
الأطفال ،من حيث ال�صفات والأدوار
واملهام وال�سلوك والعالقات.
وتالحظ الدرا�سة �أن عدد ًا من الق�ص�ص
املحلية بد�أت تنتبه �إلى ت�شكيل جمموعات
من الأطفال من ذكور و�إناث .كما هو
احلال يف ق�صة «�أحلى الأغاين» ،ويف
ق�صة «رحلة الطري اجلميل» ،و»ق�صة ما
قبل النوم» .وهذا االختالط بني الذكور
والإناث ،كما يرد يف عدد من الق�ص�ص،
ف�صل
هام يف مرحلة حتاول بع�ض القوى ْ
الذكور عن الإناث يف املدار�س االبتدائية،
وتنقيب املر�أة ،وعزلها عن العامل .كما
�أن قيام البنات والأوالد بنف�س املهام،
ي�ساعد يف تبيان �أن الولد والبنت ميكنهما
القيام بنف�س املهام .لكن الطريق ما زال
طوي ًال للو�صول �إلى ن�صو�ص تكون فيها
مفاهيم العالقة الت�شاركية وم�ساواة النوع

االجتماعي م�ضمنة دون تكلف يف الن�ص.
كما تالحظ الدرا�سة �أن هناك �إ�شارات
�إلى بداية اهتمام يف �أعطاء �أهمية خا�صة
للفتاة يف ق�ص�ص هذه الفرتة ،وهذا
يت�ضح يف ق�صة «قرية وقمر م�ستدير»،
حيث تلعب الطفلة رمي دور ًا هام ًا يف
حتقيق الأمنيات ،ومنال يف «ق�صة ما
قبل النوم» ،ومنولة يف ق�صة «منولة»،
و�سنا يف «�سنا و�أمرية احلمام» ،و�أي�ض ًا
يف الق�صة املرتجمة «مارة والأ�شياء» .وما
هو الفت للنظر ،هذه الطرائق الإبداعية
واملختلفة التي تقوم بها �شخ�صيات
الفتيات والن�ساء يف الق�ص�ص ،مثل منال
يف «ق�صة ما قبل النوم» ،التي ت�ستقطب
�أمها �إلى عامل اخليال .كما ت�ضفي بع�ض
الق�ص�ص ال�شجاعة على الفتاة والقدرة
على حل امل�شاكل ،مثل «منولة» ،وبطلة
ق�صة «ال�سر ال�صغري» ،ومارة يف ق�صة
«مارة والأ�شياء».
هناك بداية اهتمام خا�ص بذوي
االحتياجات اخلا�صة ،حيث ت�ضمنت
الفرتة املذكورة ثالث ق�ص�ص مرتبطة
بالإعاقة .مثل ق�صة «خمتار �أبو ذينني
كبار»« ،منولة» ،و»�شع�شبون» .واجلميل يف
الق�ص�ص الثالث الإبداع يف طرح مو�ضوع
الإعاقة ،ودور الأهل واملجتمع يف �إدماج
املعاق/ة ودعمه/ا ،كي يحقق �أق�صى ما
ميكن القيام به .ورمبا ما فعلته مارة يف
الق�صة املرتجمة «مارة والأ�شياء» جلدتها
التي تكون يف غيبوبة ،يعك�س ما ميكن
لل�صغري �أن يفعله يف مثل هذه احلالة من
�إبداع �ضمن �إمكاناته وقدراته .ونالحظ
�شجاع َة مارة ومت�س َكها بالأمل يف عودة
اجلدة من غيبوبتها متحدية الأطباء
أليف
واملمر�ضات من �أجل خلق ج ٍّو � ٍ
جلدتها يجعلها تتم�سك باحلياة .كما
�أن منولة التي احت�ضنتها �أمها باحلب،
�أ�صبحت طفلة جميلة ،و�شع�شبون الذي
فقد �أقدامه الثمانية ،احت�ضنته العناكب،
و�ساعدته على النهو�ض من جديد .و�إذا
نظرنا �إلى املعاقني/ات من منظور النوع
االجتماعي ،جند �أن الإعاقة م�شرتكة بني
الذكور والإناث .واجلميل هنا �أن �إعاقة
الفتاة (منولة) مل تعقها عن ممار�سة
حياة عادية رغم �صغر حجمها ،وبالرغم
من كونها بنتا ،و�صغرية جد ًا� ،إال �أنها
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�صاحبة حيلة وذكاء ،ومبادرة .وهي
�صفات غالب ًا ما تل�صق بالولد.

خال�صة وا�ستنتاجات فيما يتعلق
بكتب اليافعني املحلية واملرتجمة:
الكتب الثالث تعك�س قو َة
ال �شك �أن
َ
املر�أ ِة و�شجاعتها وحكمتها ،وقدرتها على
التحمل ،وح َّبها للعلم واملعرفة والبحث،
وحل امل�شكالت ،والتكيف ،واحلكمة
والتب�صر .كل هذه القيم مل تكن مناطة
باملر�أة ،بل كانت ،و�إلى حد كبري ،مرتبطة
بالرجل .لذلك ميكننا القول �أن التغري
باجتاه امل�ساواة يف النوع االجتماعي
طال الرواية وق�ص�ص اليافعني املحلية
واملرتجمة �أكرث مما طال ق�ص�ص
الأطفال .ورمبا تكون امل�ساحة املدرجة
للرواية والق�صة يف كتب اليافعني ت�سمح
باخلو�ض ب�سهولة و�إ�سهاب �أكرث عن ق�ضايا
املر�أة .فاملجموعة الق�ص�صية املرتجمة
«�سانتا كلوز يف بغداد ،وق�ص�ص �أخرى عن

يافعني عرب» ،ركزت على ق�ضايا خمتلفة
لليافعني واليافعات ،وتعاملت معها
بح�سا�سية النوع االجتماعي .وتدرجت
من ال�صورة النمطية للأم العاملة التي
عليها �أن تقوم بواجباتها الأ�سرية مع
ابنتها دون �أن نرى �أي ًا من الرجال ي�شارك
يف العمل املنزيل .وهذا ي�شري �إلى �أنه ال
توجد م�شاركة يف احلياة اليومية للأ�سرة
من جهة ،ومن جهة �أخرى ،ي�شري �إلى �أن
الأم العاملة مغبونة حقوقها ،لأن عليها
تقع مهام املنزل و�أعبائه� .أما الرجل ،فله
العمل خارج املنزل .ولأن �أحداث الق�صة
جتري يف فرتة احلرب ،ف�إننا ندرك
كم جتهد الأم والبنت يف احلفاظ على
متا�سك الأ�سرة و�صمودها خالل فرتة
احلرب دون تذمر ،على عك�س الرجل
الذي ال يعرف ما عليه القيام به .لذلك،
ف�إن ظروف احلرب جتعل الرجل يبدو
�ضعيف ًا ،واملر�أة هي الأقوى والقادرة على
تدبر الأمور.

وتتدرج ق�ضايا املر�أة ،لنلتقي باملر�أة
املطلقة ،والتي عليها �أن تعيل نف�سها
وابنها يف غياب الزوج ،ثم نلتقي بالفتيات
ال�صغريات اللواتي يخدمن يف املنازل من
�أجل م�ساعدة الأهل ،ثم حماولة تزويج
الفتيات ال�صغريات من �أجل ا�ستمرار
الأ�سرة .لكن �أني�سة اخلادمة هي منوذج
الفتاة القوية الذكية التي لها �أحالم غري
الزواج ،وغري اخلدمة يف املنازل.
بعدها نلتقي بالولد الذي يحاول رد
االحتالل باحلجر ،ليكت�شف �أن هناك
طرائق �أخرى للمقاومة ،عرب وجوده مع
ابنة عمته التي تبني له باملح�سو�س طرائق
�أخرى للمقاومة ،ورمبا ت�أتي ق�صة «�شرف»،
لتطرح ق�ضية القتل على خلفية ال�شرف،
وما هو ال�شرف ،واملوقف من امل�سلمات
الفكرية التي يتم تبنيها دون نقا�ش.

خامتة
ميكن القول �إن �إنتاج تامر من ق�ص�ص م�صورة ،وق�ص�ص اليافعني يتدرج من عدم احل�سا�سية للنوع االجتماعي مثل الق�صة
امل�صورة «م�ستنقع الزنابق» �إلى مراعاة كاملة للنوع االجتماعي مثل رواية «رحالت عجيبة يف البالد الغربية» .ويظل ال�س�ؤال
هل ميكن الو�صول �إلى �أدب طفل خال من النمطية والتمييز؟ وهل ميكن �أن ي�سهم �أدب الأطفال يف تغيري ال�صورة النمطية
على �صعيد الأجيال القادمة؟
ميكن القول �إن �أدب الطفل ميكن �أن ي�سهم نوع ًا ما يف تغيري ال�صورة النمطية ،لكن بالت�أكيد �إذا كانت الثقافة ال�سائدة تكر�س
النمطية يف �صورة املر�أة والرجل والعالقة بينهما ،ف�إن هذا التغيري �سوف يظل حمدود ًا .فمنظومة النوع االجتماعي املبنية
توجه كيفية ا�ستيعاب هذه املعلومات وال�سلوك املرافق .من املهم �أن تكون ال�صفات اجلميلة املناطة
على التمييز ،هي التي ّ
عادة بالرجل/الولد مفتوحة للمر�أة ،كما �أن ال�صفات اجلميلة للمر�أة من املهم �أن تكون �أي�ض ًا مفتوحة للرجل .وكما �أن املرونة
يف ال�صفات اجليدة �ضرورية ،واملرونة �أي�ض ًا �ضرورية يف ال�سلوك ،ويف توزيع الأدوار واملهام والوظائف البيتية .و�إذ نتكلم عن
املرونة ،فال نعني �أن تتحلى املر�أة ب�صفات الرجل كافة ،بل بال�صفات اجليدة عنده ،والتي اقتُ�صرت اجتماعيا عليه ،كما لو
�أنها امتياز له .وكما العنف وال�شجار مرفو�ض للأوالد ،هو �أي�ض ًا مرفو�ض للبنات .فاملوقف من ال�صواب �أو املوقف من اخلط�أ
يجب �أن يظ َّل ثابت ًا بغ�ض النظر عن النوع االجتماعي .املوقف نف�سه هو معيار اجليد �أو ال�سيئ بغ�ض النظر عن فاعله �أكان
ولد ًا �أو بنت ًا .علينا �أن نكر�س ثقافة قبول الآخر ك�إن�سان .هذه الثقافة هي التي يجب �أن حتكم كتّاب الق�ص�ص ،بخا�صة ق�ص�ص
الأطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة.
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النف�سية والعاطف ّية قبل املاد ّية ...
حاجاتهم ّ
والتزام مبد�أ احرتام ّ
الطفل ،فاالحرتام �أو ًال،
هو �شعاري يف هذا امل�ضمار ،ونحن ب�صدد
«حب وحدود ،وما هو مق�صود»،
احلديث عن َ
فاحرتام ّ
الطفل وتلبية حاجاته ال يتناق�ض
مع الرتبية ال�سليمة ،وو�ضع احلدود الرتبوية
املالئمة ،وهذا يعني �أي�ض ُا �إخراج ّ
الطفل
من «قف�ص اال ّتهام الدّائم» ،وو�ضع م�س�ؤولية
الرتبية على عاتق الأهل وامل� ُّؤ�س�سات.

يطيب يل �أن �أ�شارك هذا اللقاء نخبة من
الأ�صدقاء والزّمالء املهن ّيني ،حتت مظ ّلة
الوجدان الذي ال يتجز�أ� ،شاكر ًا م�ؤ�س�سة تامر
العريقة على هذه الدعوة للتوا�صل املهني
والإن�ساين.
كانت بداية م�شواري مع ال�شعر يف �إ�صدار
ديواين «عا�شق الأر�ض واملطر» عام 1979
يف م�ؤ�س�سة الأ�سوار -عكا ،وتاله كتاب �أغاين
ال�شارع ،وكالهما للكبار ،وبعد والدة ابنتي
�أوان كتبت ديوان «خدي كالورد» للأطفال
والذي ُيعبرّ عن بع�ض جتاربي مع �أوان ،التي
�ألقت �ضوء ًا بعيد ًا على طفولتي املا�ضية.
وم�ضامني الكتاب تطرح احلاجة �إلى ت�سهيل
وال�صغار ،يف حماولة
التوا�صل بني عامل الكبار ّ
لفهم جتارب الأطفال ،وحماولة �صادقة لتلبية

ومن هنا ،فالتعامل مع الطفل يهدف �إلى خلق
م�ساحات مالئمة له لالنطالق والتم ّيز (وال
�أعني هنا االمتياز) ،بل ،التعبري عن �صفاته
اخلا�صة به ،وح ّقه يف االختالف،
وطاقاته
ّ
والترّ كيز على اجلانب الفردي ،لي�صيب
يف النهاية يف ال ّرافد االجتماعي العام
ويف الإجماع الوطني ،دون ح�صول عملية
«ا�ستعباد» للفرد و�إنمّ ا منحه احلق يف بلورة
طاقاته لكي ينخرط معها يف جمتمعه.

فا�ضل علي
واملُ ِ�سن والآخر ب�شكل �أو�سع ،وحقّ كل ّ واحد
منهم يف االختالف كما �أ�سلفت.
وقد تناولت كتاباتي (ع�شرة كتب حتّى الآن،
وترجمة البع�ض) امل�ضامني املختلفة كاحرتام
ّ
وال�صراحة ،واملوت (موت اجلدّ)،
الطفلّ ،
والتعبري عن امل�شاعر ،والنجاح ،والف�شل،
و�شرع ّية اخلط�أ حيث نتعلم من �أغالطنا،
واملخاوف والآمال والأحالم ،والقيم الوطن ّية
املنعك�سة يف ح ّبنا للأر�ض والزيتون واللغة
العرب ّية ،ومالحظة ها ّمة بالن�سبة ل ّلغة:
ف�أنا اكتب بال ّلغة الف�صيحة لكي نتفادى
اللهجات العام ّية املختلفة ،وهي لغة القر�آن
الكرمي ،ولها قواعدها و�أ�صولها يف ك ّل
مكان ،فاحلر�ص على �سالمة ال ّلغة وعلى
جمالياتها هي قيمة بح ّد ذاتها يف هذا الوقت
الذي ن�شهد فيه ته�شيم ُا مق�صود ُا لرتاثنا
وخمزوننا ال ّثقايف.

و�إذا كان الإبداع هو فكر ولغة ،حيث يطرح
الكاتب ر�صيده الفكري يف �إبداعه ،ف�إنّ
ال ّلغة تعك�س املقومات الف ّنية واجلمال ّيات
ما مينح الإبداع هو ّيته اخلا�صة ،فعلى
ّ
ال�شاعر �أن يكون �شاعر ُا �أوال قبل كتابة
ال�شعر للأطفال ،وهي عملية �صعبة ميكن
من خاللها �أي�ضا �أن ن�سيء لهم �إذا مل
نعك�س القيم الإن�سانية املالئمة فيما يتعلق
باحرتام الآخر املختلف ،وهذا يبد�أ يف
العائلة ،ويتطرق �إلى الذكر والأنثى والطفل
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مقابلة مع فنانة أدب األطفال ديما أبو الحاج

دميا ،هل تخربيننا عن جمال
درا�ستك؟
در�ست الفنون اجلميلة ،وح�صلت على درجة
الدبلوم بالفنون اجلميلة من كلية فل�سطني
التقنية ،ومن ثم �أكملت درا�ستي بنف�س
التخ�ص�ص بجامعة القد�س حيث ح�صلت
على درجة البكالوريو�س.

متى بد�أت العمل يف جمال ر�سومات
�أدب الأطفال؟
بد�أت العمل يف جمال ق�ص�ص الأطفال منذ
تخرجي من درا�سة الدبلوم ،حيث التحقت
بدورات متخ�ص�صة بر�سم ق�ص�ص الأطفال
تابعه مل�ؤ�س�سة تامر ،و�أخرى مع منتدى
الفنانني ال�صغار.

حدثينا عن �أول جتربة لك يف عمل
ر�سومات كتاب للأطفال؟
�أول جتربة ر�سم ق�ص�ص الأطفال هي مع
م�ؤ�س�سة تامر ،وهي ق�صة �إميان والطائرة
الورقية.

ما الذي ي�ؤثر على �أ�سلوبك وذوقك
الفني؟ الأدوات التي ت�ستخدمينها
يف الر�سم؟
هناك كثري من العوامل التي ت�ؤثر بالعمل
الفني ،منها مدار�س الفن من خالل درا�ستي
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مبجال الفن ب�شكل عام ،بالإ�ضافة �إلى
التعرف �إلى �أ�ساليب فنية من خالل املدربني
الأجانب والعرب �أثناء الور�شات املتخ�ص�صة
بر�سم ق�ص�ص الأطفال ،واالطالع امل�ستمر
على الأ�ساليب املختلفة للر�سم الق�ص�صي
العاملي والعربي منها واملحلي .ا�ستخدم
ما هو متاح للر�سم ،والذي يخدم املو�ضوع
والأ�سلوب ويغني اخليال.

هل تفكرين يف الرتكيز على �أ�سلوب
معني يف الر�سم ،فمثال نالحظ يف
ر�سوماتك وجود الزخارف والنمنمات
الفنية يف بع�ض التفا�صيل؟
�أنا ال �أ�ستطيع �أن �أبقى ب�أ�سلوب معني ،لأين
بطبيعتي �أحب التغيري ،كما الزلت بطور
التجربة والدرا�سة والتعرف ،وال �أعترب
نف�سي قد و�صلت لأ�سلوب فني مقنع بالن�سبة
يل ملا نراه من تطور يف �أ�ساليب الر�سم
الق�ص�صي على املجال العاملي.

كيف تنظرين �إلى الأ�ساليب احلديثة
يف الر�سومات التو�ضيحية من مزج
بني العامل اليدوي ،وا�ستخدام
الربامج مثل الفوتو�شوب وغريه؟
الفن ب�شكل عام عامل كبري ال ح�صر له،
كذلك الر�سم الق�ص�صي فهو يتطور ويتغري
مبرور الوقت ومع الزمن ،ويت�أثر بكل ما هو
جديد �سواء يف الأ�ساليب الفنية املختلفة،

حتاورها لبنى طه

�أو يف التطورات التكنولوجية ،ويجب على
الفنان �أن يحاول توظيف كل ما هو جديد
ومبتكر ب�شكل فني و�إبداعي للخروج ب�أعمال
ذات معايري عالية ،ومن �ضمنها الكمبيوتر
والربامج اخلا�صة بالر�سم ،التي ميكنها
�أن تقوي العمل الفني �أو ت�ضعفه ح�سب
عمق النظرة الفنية للر�سام .كما �أن برامج
الت�صميم تخت�صر على الفنان الوقت
واجلهد لكن دون �أن يتخلى عن مهارته
اليدوية بالر�سم لأنها الأ�سا�س.

تجربة رسام

عندما ي�صلك ن�ص �أدبي لتنفيذ
ر�سومات له ،كيف تقر�أين الن�ص؟
هل تفكرين مبا�شرة يف امل�شاهد
الب�صرية� ،أم ت�ضعني خطة «و�ستوري
بورد»؟ كيف تبحثني عن ال�شخ�صيات
واملكان والأبطال؟
الن�ص الق�ص�صي للأطفال يجب �أن
ُيقر�أ بتمعن ،ومن وجهة نظري القراءة
املبا�شرة حتد من جمال الن�ص لأنها ال
ت�ساعد الطفل يف الو�صول لأبعاد الن�ص
�أو الق�صة ،و�إن وجدت املبا�شرة �أن تكون
مدرو�سة بحكمة ،ك�أن ي�ستعمل الفنان
تقنيات خمتلفة تقوي الر�سوم والن�ص
معا ،والعمل الق�ص�صي يحتاج دائما خلطه
مدرو�سة بع�ض ال�شيء للفنان كتوزيع
الن�ص والر�سوم ،وحجم الق�صة وكيفية
توزيع الر�سوم على ال�صفحات.

�أي الن�صو�ص �أحب �إلى قلبك؟ وهل
تعتقدين �أن الن�صو�ص اجليدة قادرة
على �أخذك مل�ساحات �أخرى يف
الر�سم؟
ب�صراحة �إن الن�صو�ص التي تكتب للطفل هنا
بفل�سطني مل ت�صل بعد �إلى درجة �إ�شباع خيال
الطفل .هناك ن�صو�ص جيدة لكن ال تعطيني
�شغفا للعودة �إليها مرة �أخرى ،وحتى ميكنني
معرفة نهايتها م�سبقا ،فلم ي�أخذين �أي ن�ص
ويغري خميلتي بعد� ،أمتنى �أن يكون...

كيف ترين عالقة الفنان مع دار
الن�شر والكاتب؟ هل من �صعوبات

معينة يتعر�ض لها الفنان يف طرح
ر�ؤيته الفنية للق�صة ،ال�سيما �إذا
كانت خمتلفة عن ت�صورات الكاتب
ودار الن�شر؟
عالقة مهمة جدا ،الكتاب هو م�شروع
م�شرتك بني الكاتب ودار الن�شر والر�سام،
وهناك �صعوبات يف بع�ض الأحيان �إما
بني الكاتب والر�سام �أو مع دار الن�شر
خا�صة من الناحية الزمنية ،حيث يتقيد
الر�سام بفرتة زمنية غري كافية لإجناز
ر�سومات ُمر�ضية فنيا.

عندما تقومني ب�إجناز ق�صة معينة،
وترينها مطبوعة ،ثم بعد عام
تنظرين �إليها ،كيف تكون نظرتك؟
هل تفكرين لو قمت ب�إعادتها؟
دائما ال �أنظر بعني الر�ضا لر�سوماتي و�أ�شعر
�أنها يجب �أن تكون �أف�ضل.

نالحظ دميا� ،أن هناك �أ�شخا�صا يف
حالة طريان دائما ،ال�سيما حركة
أياد ممتدة للأمام ،وك�أن هناك توقا
� ٍ
دائما لدى ال�شخ�صيات للتحليق؟
الر�سم والفن هو عامل من احلرية وعامل
الر�سم الق�ص�صي كله حرية ،وك�أن الر�سام
يحقق �أمنيته بالطريان ب�ألوانه و�شخ�صياته.

�أخربينا عن جتربتك يف �إجناز
ر�سومات ق�صة «عمرو وهاها» للكاتبة
�صفاء عمري ،ال�سيما �أن ر�سومات

الق�صة و�ضعت على قائمة ال�شرف
للمجل�س العاملي لكتب اليافعني من
�ضمن �أف�ضل  101كتاب للعام 2012؟
كانت من �أحلى التجارب الق�ص�صية ،كانت
غريبة وخارجة عن امل�ألوف ،و�أنا �أحب
هذا النوع من الق�ص�ص جدا ،ا�ستمتعت
بها ،وحتى بالبحث عن �شخ�صية «هاها»
و�أنا بطبيعتي �أحب تعابري الوجه واجل�سم
وال �أنكر �أين بحثت وتفرجت على ق�ص�ص
كثرية وت�أثرت ببع�ضها ،وفت�شت عن بع�ض
امل�شاهد بني كتب الفن.

ما هي املراجع الب�صرية التي
تعتمدين عليها يف تطويرك لتقنياتك
و�أ�ساليبك؟ وكيف حتر�صني على �أن
تكون �أفكارك �أ�صيلة؟
 املراجع كتب وجمالت فنية و�أ�ساليبومدار�س الفن ،ور�سومات الأطفال لأنها
غنية بالأفكار ،ومراقبة حركات الأطفال
ووجوههم ،والإنرتنت والبحث امل�ستمر.

دميا ،يوجد لديك جمموعة ر�سومات
متعلقة بعدوان غزة الأخري� ،أخربينا
عن هذه املرحلة وعن اللوحات التي
قمت ب�إجنازها ،وكيف ينظر لدور
الفنان �ضمن حميطه االجتماعي
وال�سيا�سي؟
ما ح�صل بغزة كان فوق ما يتوقعه
العقل ،وكان تفكريي دائما بالطفل
النائم حتت الق�صف ،ومدى اخلوف
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تجربة رسام

مما هو جمهول ،وبعد احلرب البد
من �أن نقدم لهم الأمل حتى ي�ستطيعوا
�إكمال م�شوارهم ببع�ض الأمل.

هل ي�شارك الأطفال� ،سواء كانوا
�أوالدك ،يف تقييم ر�سوماتك ،هل
ت�ستفيدين من �آرائهم؟ وكيف
حتر�صني �أن تنقلي عامل الطفولة
لر�سوماتك؟ هل الطفل بداخلك
م�ستيقظ دائم ًا؟
طبعا الطفل �أهم مقيم للعمل الق�ص�صي،
ودائما �أحر�ص على ر�أيهم والأخذ ب�أفكارهم.

ما هو �أف�ضل �شيء حتبينه يف كونك
فنانة؟
�أحب الر�سم جدا� ،أجمل �أوقاتي عندما
�أق�ضيها بني �ألواين و�أوراقي فهو عاملي.

كم حتتاجني من الوقت لإجناز
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ر�سومات معنية؟ وكيف تعملني حتت
ال�ضغط
�أحيانا �أ�ضطر للعمل �شهر� ،أحيانا �أقل ح�سب
الوقت الذي �أعطى من قبل دار الن�شر،
وهذا �شيء غري جيد جلودة العمل الفني،
�أنا �أ�ستطيع العمل حتت ال�ضغط لكن �أحيانا
�أ�شعر بالإرهاق �أو التعب ،ما قد ي�ؤثر على
جودة العمل الفني.

هل من فنانني معينني مف�ضلني؟
�أنا �أ�ستفيد من كل ما يغني الناحية الب�صرية
واحل�سية من فنون ،و�أتعلم من كل فنان
مهما اختلفت �أ�ساليبه الفنية حتى لو مل �أكن
�أحب �أ�سلوبه �أو �أتفق معه.

و�أخري ًا دميا ،ماذا تودين �أن تقويل
لل�شباب ال�صغار الذين يودون الدخول
يف جمال الر�سومات التو�ضيحية؟
�أود القول للفنانني ال�شباب �أن الر�سم

الق�ص�صي لي�س تو�ضيحيا مبعنى تابع
للكاتب ،و�إمنا هو فن �سهل ممتنع ويحتاج
للبحث والدرا�سة ،وح�س فني ،وقدرة على
�إدارة الن�ص ،فال ي�ستهينوا بكونها ر�سوما
لق�ص�ص الأطفال لأن الطفل هو �أ�صعب
ُمق ِّيم ،و�إن مل توجد دورات متخ�ص�صة لهذا
املجال فالف�ضاء مفتوح على العامل ،والكتب
ومكتبة م�ؤ�س�سة تامر غنية جدا بالكتب
العاملية والعربية التي هي ذات جودة فنية
عالية ،ي�ستطيع �أن يطور ذاته �إذا �أحب هذا
املجال ال للك�سب املادي و�إمنا للمتعة والتعلم

المثلث الحيوي في الكتب المصورة لألطفال

والم�ست وجنتاي و�أعقبته ب�س�ؤال :لك ؟،
ف�أجبتها :نعم ،ثم �س�ألت :ويل ؟ م�شرية
�إلى نف�سها ،ف�أجبتها  :نعم.

هذا ال�صباح� ،أح�ضرت الكتاب امل�صور
«كل العامل» للكاتبة ليز جارتون �سكالون،
و�صرت �أقرا به ب�صوت مرتفع ،فانتبهت
يل طفلتي تافيا ذات الثالثة �أعوام مقرتبة
من الكنبة التي �أجل�س عليها وهي حتدق
بي ،ومن ثم جل�ست بجانبي بحيث الم�ست
رجالها ركبتاي ولفت ذراعيها حول
عنقي .وبد�أت مب�شاهدة ر�سومات الق�صة،
و�أخذت ت�شري �إلى ما هو م�ألوف بالن�سبة
لها من الر�سومات لأ�شياء معينة وتذكر
�أ�سماءها« :هذه �صدفة ،وهذه �شاحنة،
وهناك ذرة  ...و�أنا �أحب الذرة» ،و بينما
كانت تالحظ كل كلمة دالة على ر�سم
معرب �أو م�ألوف لها ،ا�ستمريت برواية
الق�صة لها على نحو بطيء وهادئ� ،إال
�أن و�صلنا �إلى جملة كانت قد كتبت على
�صفحة مزدوجة تقول «كل العامل يل ولك»
( )33-32حينها �صمتت منده�شة مما
�سمعته ،ف�سحبت ذراعيها من حول عنقي

عاودت ال�صمت للحظة و�س�ألتني :نحن ؟
ف�أجبتها :نعم نحن ،بعدها �صارت تقلب
ال�صفحات مراق�صة �أ�صابع قدميها،
واندفعت بخيالها لتكن هي �شخ�صيات
الق�صة� :أنا بنت العم� ،أنا احلر� ،أنا
الربد ومن ثم طوقت ذراعيها ليبدوا
كاجلناحني و�صارت ترفرف بهما� :أنا
ع�صفور الآن � ...أنا ع�صفور.
جتربة قراءة الكتب امل�صورة ب�صوت
مرتفع ،هي جتربة �سنحت لطفلتي �أن
ت�شكل تلك العالقة بالربط بني عامل
الق�صة وعاملها الواقعي موظفة خيالها
لتكن بالنهاية ع�صفورا يطري .فتلك

متارا �سميث
ترجمة :رناد حامد
العالقة الرتابطية ما بني الكتب امل�صورة،
والبالغ القارئ ،والطفل امل�ستمع �أُ�شكلها
يف منوذج �أ�سميه «باملثلث احليوي»،
فالكتب امل�صورة هي جن�س �أدبي منفرد
من نوعه ،بحيث ميكن تعريفه على �أنه
نوع من �أنواع اجلن�س الأدبي الذي يحوي
ب�ضع كلمات تُعلي منط الق�صة �أو ال�شعر
مرفقة بالر�سومات امللونة �أو املنحوتة.
وب�أية حال ،الن�ص والر�سومات تُك ِّون
احلياة داخل الكتاب ،كما ت�صيغ الكاتبة
الكندية �شري فيت�ش كاتبة ق�ص�ص و�أ�شعار
للأطفال�« :أنه الأدب الذي يحيا ب�صوت
راويه وجمتمعه امل�ستمع له».
الأدوات الثالثة (الكتاب امل�صور ،الطفل
امل�ستمع ،البالغ القارئ) �إذا اجتمعت
كونت منوذج «املثلت احليوي» وال يتحقق
الهدف من هذا النموذج �إال �إذا تزامنت
معه القراءة ال�شفوية وعر�ض الر�سومات.
ف�أ�سلوب القراءة ال�شفوية ت�سهم يف �إي�صال
مغزى الق�صة للم�ستمع لتك�سبه ما يحتاجه
من �أخالقيات ون�ضج ملجابهة واقعه بتعقل
منطقي ،وقد اعتمدت الكاتبة «�شري
فيت�ش» هذه الطريقة يف �إك�ساب الطفل
املعرفة من خالل الق�ص�ص ،بحيث ت�ضمن
�أ�سلوبها ال�صوت و�أ�سلوب القراءة لي�شكال
حلقة و�صل مابني الطفل والكتاب ،و�إيجاد
الطقو�س التي ت�ساعده يف ا�ستك�شاف ذاته
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مقاالت مترجمة
حدود الن�ص ومدى بعده ،ما يفتح للطفل
�أفق للخيال.
املو�ضوع الذي يجذب الطفل ويغني تفكريه
و�إبداعه.
امل�سافات والوقت الالزم خالل القراءة ما
يوفر م�ساحة لالنخراط بعامل «الفنتازيا»
والتخيل.
وج�سده ،متاما ما ي�شبه اجلوقة الغنائية
التي ال تكتمل �إال بكامل �آالتها املو�سيقية،
فتنب�ض عنها تلك الأحا�سي�س التي يدركها
الطفل ب �أنا �أ�شعر � ...أنا �أنتمي� .أنا �أكون
� ...أنا �أفعل ليدرك من هو �أنا ،وهي تلك
القطع اجلزئية املكونة لكامل طفولته.
فحديت «فيت�ش» عن الكتب التي تهدف �إلى
�إيجاد تلك الطقو�س التي ت�سهم يف اكت�شاف
ذاته ،هي تلك التي متلك القدرة على
التوا�صل معه ودغدغة �أحا�سي�سه ،لذلك �إن
كتاب كل العامل من بداية �صفحاته الأولى
قادر على الت�سرب لعامل الطفل و�إيجاد
الإبداع ،متاما كما حدث مع طفلتي تافيا
فكيف اجنذبت ل�صوتي و�أ�سلوب قراءتي،
ومن ثم دعت تلك الق�صة �أن تت�سرب
داخلها بنحو هادئ ودافئ مدغدغا خيالها
وم�شاعرها ،ومتكنت من ربط بع�ض �أحداث
الق�صة مبجريات وجتارب حياتها اليومية
من عاملها الواقعي :كحفر خندق ،البحث
عن ال�صدف واالحتفاظ بها ،رحلتها على
ال�شاطئ فتعاي�شت الأحداث مرة �أخرى
ولكن هذه املرة يف عامل الق�صة.
من خالل الق�صة وجدت تافيا انخراطها
اخلا�ص يف عامل الق�صة وفهم عاملها
الواقعي .مع �أن بع�ض الكتب امل�صورة
وللأ�سف ال توجد تلك احللقة التي ت�سهم
يف تطوير التفكري الإبداعي لدى الطفل
وجعله قادرا على موازاة عامله الواقعي
باالفرتا�ضي ،فبعد البحث املطول
يف الكتب امل�صورة ا�ستندت �إلى �ستة
خ�صائ�ص البد �أن تتواجد فيها ليكن من
املتاح �إدراجها يف عملية �أكمال منوذج
املثلث احليوي وهي الآتية:
�أداوت اللغة حمرك للق�صة (كالتكرار،
الإيقاع ،والقافية ،والدعوة واال�ستجابة).
كم الن�ص يف ال�صفحة.
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الق�صة والتفاعل معها ،فلما قر�أت معلمة
تافيا الق�صة ،ورد فيها ا�ستهجان بع�ض
�شخ�صيات الق�صة مرافقة طفلة جلامو�س
للذهاب �إلى الرو�ضة معربا عنها بالعبارات
الآتية�« :إيه ،هذا جنوين ،هذا غباء ،هو ال
ينتمي لرو�ضة» ،ومن ثم ا�ستكملت الق�صة
ب�أ�سئلة تراود �أ�صدقاء الطفلة« :هل يا
ترى ي�شعر باخلجل ؟ هل هو قلق من عدم
معرفته يف ا�ستخدام املق�ص ؟».
وقد �سنحت تلك الأ�سئلة للأطفال
امل�ستمعني اخلو�ض يف النقا�ش حولها
واحلديث عن خماوفهم.

العالقة الرتابطية النقية مابني الن�ص
والر�سومات لتكوين عامل الكتاب.
بالرغم من �أن كل خا�صية منها خا�صية
منف�صلة بذاتها� ،إال �أن الكتب امل�صورة ال
تبان قوتها �إال �إذا اجتمعت فيها اخل�صائ�ص
كلها بحيث �أن اللغة تغني الق�صة ،وتخلق
عاملا من االنفعاالت والتجارب للطفل
امل�ستمع ،في�صبح قادرا على خلق �أماكن
جديدة وجتارب جديدة و�أ�شخا�ص جدد
خمتلفني ،وكما متكنه من توظيف حوا�سه
الأخرى كامل�شاهدة �أو ال�شم .ففي ق�صة «هل
�أنت جاهز يا جامو�سي للذهاب للرو�ضة»
�أعتربه مثاال فريدا من نوعه ،لأنه يولد لدى
الطفل �شعورا حميميا ولطيفا لالنخراط يف
�أ حد ا ث

ويف مثال �آخر وهو كتاب «خملل جدا»
مطابق للخ�صائ�ص املتمثلة يف جناح
تطبيق «منوذج املثلث احليوي» ،بحيث
كتب عن �أ�صناف الطعام وحا�سة تذوقها،
واعتمد �أ�سلوب القافية يف �سرده ،و �إدخال
مفردات ح�سية مبتكرة ال تتجاوز الكلمتني
يف كل �صفحة ،مثل :مقرم�ش جدا ،لزج
جدا ،لزق جدا ،طري جدا)13-11(»...
فوجد الأطفال متعتهم عندما لفظت
الكلمات بنغمة مو�سيقية ،وب�صوت مرتفع
ما �سهل لهم تذكره عندما قر�أ للمرة الثانية
والثالثة مع تقليد نغمة ال�صوت .وبالن�سبة
لتافيا دخلت بنقا�ش معي حول خيارات
الأكل ،وعرفتها ب�أ�صناف طعام جديدة.
�إيجاد الوقت للجلو�س مع الطفل والقراءة
�ضمن منوذج «املثلث

مقاالت مترجمة
احليوي» ،فيزيل حلظات الأجواء الروتينية
اليومية للبالغ القارئ ،في�صبح �أقرب
يف تلك اللحظة لطفله ،ومن دون وعي
ينخرط يف م�شاركته يف جتربة القراءة
ب�صوت مرتفع ،ما يعطي نتيجة ال�شعور
بالراحة والر�ضا �سواء لنف�س القارئ� ،أو
على م�ستوى عالقته مع الطفل.
فبالعودة لكتاب كل العامل عاي�شت تافيا
عامل الكتاب ،و�أقامت عالقة الرتابط ما
بني الق�صة وعاملها ،فالق�صة حوت �أحداثا
و�أماكن وهي من �ضمن حيز موجودات
وجمريات احلياة اليومية التي توجد
يف واقع تافيا ،فا�ستطاعت �أن تربطها
بعاملها وتتعاي�ش مع �أحداثها :كاللعب
على ال�شاطئ ،الت�سوق والتب�ضع من �سوق
املزارعني ،وتناول الع�شاء.
فالرتابط بني عنا�صر اخليال وامل�شاهد
احلقيقية توفر للطفل �سبال للتفاعل
وامل�شاركة ومواجهه الأزمات واملع�ضالت
احلياتية التي قد يتعر�ض لها لفهم
تلك الأمور ،و�إظهار مدى التعاطف مع
امل�شاعر متاما عندما �سمعتني و�أنا �أقر�أ
العبارات هذه « :انزالق ،تزحلق ،رحلة،
تعرث ،ت�أرجح ،قذفهم كلهم» .وكانت تت�أمل
الر�سومات التي حوت �أطفاال يلعبون يف
املطر� ،أطفاال يحاولون التقاط حبات
املطر ،البع�ض يتزحلق مبزالجه ،وطفل
يبكي على ذراع والده .فكانت قادرة على
و�صف تلك امل�شاعر يل و�إح�سا�سها بها.
حيث تقول ماري تاتار« :عندما نقر�أ
للطفل ف�إن ذاك احلد ما بني الواقعية
والفنتازية يختفي تدريجيا ليغدو عاملا
واحدا ،وي�صبح الطفل قادرا على العودة
�إلى عامله الواقعي مبعرفة غنية ،وحب
ا�ستطالع لي�س فقط لعامل اخليال بل �أي�ضا
للعامل الذي يعي�شه».
تقول جني رايدي« :ميلك الأطفال ذكاء
خارقا عندما يتمكنون من دمج العامل
اخليايل بالعامل الواقعي يف �أذهانهم».
فاخل�صائ�ص التي ذكرتها وخا�صة
تلك اخلا�صيتني الأخريتني بحيث
�أنهما فرديتان عن الباقي بعالقتهما
عن امل�ساحة التي توفر للطفل امل�سافة
والوقت ال�ستيعاب الق�صة ،وبناء ردة

الفعل املنا�سبة لها .وبالعادة تتوافر تلك
اخلا�صية يف الكتب التي متتاز ب�سال�سة
روايتها ومبدى جاذبية ر�سوماتها .فلقد
عربت جني ريدي عن املوا�ضيع الهادئة مبا
ي�سمى ب» التوا�صل ال�شخ�صي «وا�شتمل
على هذا امل�ضمون كتاب كل العامل للكاتبة
«ليز �سالكون» ،حيث لي�س من ال�ضرورة
�أن تتمثل مغزى التوا�صل ال�شخ�صي يف
حدث مركزي للق�صة ،بل �إن طرح عدة
�شخ�صيات ور�سومات �إ�ضافة �إلى �أدوات
اللغة امل�ستخدمة وتوفري امل�ساحة يف
الكتاب كافية ب�أن تكون كالأداة للتوا�صل
ال�شخ�صي مع الق�صة.
�إن �إيجاد تلك امل�ساحة احلرة التعبريية
للطفل داخل عامل الكتاب يتبعها �إيجاد
تلك امل�ساحة احلرة للكتاب داخل الطفل،
كما ورد يف �صفحة  4-2من كتاب كل
العامل من خالل الن�ص والر�سومات
امل�ستنطبة بالعواطف وامل�شاعر والقريبة
مبجرياتها لعامل الطفل.
وعلى ال�صعيد ال�شخ�صي �أدركت �أن
منوذج «املثلث احليوي» ن�شط يف حلظة
لفت انتباه طفلتي ملا �أقر�أه ،وم�شاركتها يل
وتفاعلها الوا�ضح عندما بد�أت بالدندنة
والرق�ص وال�صياح والغناء واحللم،
ممتزجة تلك امل�شاعر لت�سهب يف ن�ضجها
�إيجاد حالة التوا�صل ال�شخ�صي و�إغناء
قامو�سها اللغوي.

العقل مع اجل�سد على �أر�ضية وا�ضحة،
وهي القراءة دون �شروط.
�إين اعترب هذه النظريات متفقة متاما مع
منوذج «املثلث احليوي» ،ومع جتربتي مع
طفلتي تافيا وحتى لو ُقر�أ الكتاب مرة �أو
مرتني �أو �ألف مرة ،تراها ت�ستك�شف كل
ما هو جديد� ،أو تراقبه كمراقبتها حلركة
�شفاهنا عند اللفظ.
حتى نحن البالغني بال ا�ستثناء مازلنا
نحمل ذكريات قراءتنا للكتب امل�صورة
منذ طفولتنا داخلنا ،ونذكرها دوما
مهما بلغنا من العمر ،وننقلها لأطفالنا
بر�سمها ونقتب�سها لهم يف حياتنا ،فهي
تلك التجربة الديناميكية بحد ذاتها التي
لها وقعها احلقيقي واخلا�ص باالنزالق
على نعومة طفولته والتغلغل يف �أعماقه،
لتختبئ داخله كالبذرة وتتربعم حتى
الن�ضج ليغدو ذاك الإن�سان يف امل�ستقبل.
متاما كما حدث يف هذا ال�صباح و وكما
�صارت تافيا ع�صفورا ،وغدا �ستحلق
بوعي ون�ضج .فجميعنا ع�صافري ،فنحن
كل ق�صة رويت لنا وانطوت داخلنا .فهذه
الكتب امل�صورة ما هي �إال جتارب قراءات
جهرية ،ونوتات مو�سيقية ك�سرت حواجز
عامل الواقع لننطلق يف عامل اخليال،
ون�سمو ل�سماء عالية� ،سماء خيالنا
و�إبداعنا كالطري ال�صغري.

فيما يخ�ص النظريات ذات العالقة
بالقراءة تتناول نظرية لو�سي روزبالت
نظرية جتاوب القارئ ،بحيث �أن
القارئ هو من يدخل الطفل عامل م�شهد
الق�صة ،ويعطيه معنى م�ستنبطا من
العامل الذي حوله ،في�صبح املفهوم �سهل
ا�ستيعابه للطفل .و�أن جوهر الكتاب
ال يكمل �إال عند قراءة �أجزائه كاملة.
وكما تتحدث النظريات احلديثة عن
مدى ت�أثري القراءة ،و�أن القراءة بذاتها
هي الإح�سا�س احلميمي الذي ننقله
للطفل ،متاما كما يحت�ضنك طفلك،
فهذا الإح�سا�س احلميمي يح�ضن الطفل
ويدغدغ م�شاعره وخياله .وكما �أن �إيقاع
الكلمات تدندن له كاملو�سيقى ،ومدى
تركيب �صوتيات الكلمات مع بع�ضها تلفت
انتباهه فهي تلك امل�ساحة التي ت�ساوي
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هل من خطوط حمراء عندما يتعلق األمر بأدب
األطفال؟
اجلدل وال�ضجة حول ما يعترب مقبوال �أو غري
مقبول يف �أدب الأاطفال يدور يف الأجواء
منذ �سنوات ،وقد ظل هذا اجلدل مواكبا
لأدب الأطفال منذ ن�شر كتاب «�أين توجد
الأ�شياء الربية» – وحتى كتاب كيفنربوك
«يوميات اخلندق».
كاتبة اليافعني روبيكا وي�ستكوت ترى يف
املقالة �أدناه ب�أن الأطفال �أنف�سهم ميكنهم
تويل الرقابة على الكتب التي يقر�ؤنها ،فهل
توافق ؟ هل قر�أت يوما �شيئا ومتنيت فيما
بعد لو �أنك مل تفعل ؟ ميكنك �أن ت�شارك
بهواج�سك يف هذا ال�صدد بالكتابة �إلى
childrens.books@theguardian.com

ال�صورة ::موري�س �سنداك
theguardian.com,Tuesday 2 Septem-ber 2014

روبيكا وي�ستكوت

روبيكا وي�ستكوت
ترجمة �سمر القطب
مقال م�أخوذ عن جريدة اجلارديان ،ق�سم �أدب الأطفال

علي الآن فهم املنطق الذي برز
من ال�صعب ّ
يف �ستينات القرن املا�ضي و�أدّى �إلى حظر
ومنع تداول كتاب
«�أين توجد الأ�شياء الربية» يف �أرجاء
الواليات املتحدة كافة بعد �أن تقرر ب�أن
الكتاب مزعج جدا لل�صغار.
كيف نقي�س ال�سوداوية ونقرر ب�أنها زائدة
عن احلد املطلوب؟ هذا كان حمور اخلالف
واجلدل بخ�صو�ص كتاب كيفن بروك «يوميات
اخلندق «فالكتاب الذي حاز هذا ال�صيف
على جائزة كارنيجي دفع النا�س للتفكري بهذا
ال�س�ؤال ب�شكل جدّي.
حاورين �أحدهم م�ؤخرا عن احلبكة يف
كتابي املثريين للجدل« ،الق�صتان
كل من
ّ

�سوداويتان جدا� ،أال تعتقدين ذلك ؟» قال
يل حمدثي .للحظة مل �أجد ما �أقوله ومل �أكن
مت�أكدة ب�أنني �أعرف الإجابة على �س�ؤاله،
لكن حل�سن احلظ ا�شتغل دماغي وتفاعل
ب�سرعة وطالقة قبل �أن تنتهي اللحظة.
«يف احلقيقة ،ال» قلت برد فعل ذكي وحكيم،
منهية بذلك �شيئا ما ي�شبه النقا�ش.
النقا�شات حول املوا�ضيع «املنا�سبة واملالئمة
لطرحها يف �أدب االطفال» بالت�أكيد لي�ست
جديدة ،ففي عام  1963مت حظر تداول
ربية» للكاتب موري�س
«�أين توجد الأ�شياء ال ّ
�سينداك من العديد من مدار�س الواليات
املتحدة ،فالكتاب الذي يتمحور حول
�صبي غري مدجن يتحدى تعليمات والدته،
مت تقييمه على �أنه كتاب مزعج ،ويحمل
يف طياته احتماالت ترك ت�أثريات �سلبية
وهدّامة لدى الق ّراء ال�صغار.
وم�ؤخرا ،ظهرت م�س�ألة حتديد زمر لتم ّييز
وف�صل كتب الأطفال ح�سب الفئات العمرية
للقراء ،وباتت هذه امل�س�ألة هي الأخرى حمل
جدال ونقا�ش وخالف يف غالبية و�سائل
الإعالم ومواقع التوا�صل االجتماعي .فدعاة
التحديد وم�ؤيديه يرون ب�أن �أدب الأطفال
يخرتق احلدود ،ويندفع �إلى م�ساحات غري
منا�سبة جلميع القراء� .أما املعار�ضون
للتحديد والتقييد فريون ب�أن مثل هذه القيود
ت�ضيق خيارات الأطفال ،وت�ضع القراء يف
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مقاالت مترجمة
منعزالت ،ويتعاملون مع القراء ال�صغار من
منطلق قدراتهم على الفهم والقراءة ،ولي�س
العتبارات تتعلق ب�أعمارهم.
بالن�سبة يل �أرى �أن امل�س�ألة ال ميكن �أن تكون
�صحيحة �إال ب�أخذ وجهتي النظر باالعتبار
ودجمهما �سويا ،فلي�ست كل الكتب مالئمة
لكل الق ّراء ،ف�أنا كقارئة كبرية �أدرك ب�أن
هناك كتبا لن �أقر�أها �أبدا لأنني ال �أريد �أن
�أعاين مع املو�ضوعات التي تطرحها تلك
الكتب .قبل ب�ضعة �سنوات اقرتح �صديق
ب�أن �أقر�أ كتابا بعنوان «نحتاج للحديث عن
كيفن» للكاتب ليونيل �شرايفر ،كتاب مذهل
يق�ص رواية م�ؤثرة جدا ومكتوبة بعناية
فائقة ،تركني الكتاب يف حالة ذهنية قلقة
وملأ ر�أ�سي ب�صور ال �أ�ستطيع �أبدا ن�سيانها.
ورغم �أنني متنيت لو �أنني مل �أقر�أ الكتاب –
لكنني يف احلقيقة قر�أته وانتهى الأمر ومل
يعد بالإمكان قلب ما مت �أو م�سحه �أو �إلغا�ؤه.
مل �أ�شاهد الفيلم الذي حمل ق�صة الكتاب
– لكنني ال �أعتقد �أنه ا�ستطاع �أن ينقل تلك
امل�شاعر واال�ضطرابات العميقة املقلقلة التي
حملتها كلمات �شرايفر وزرعتها يف ر�أ�سي.
لكن هذا ح�صل يل �أنا ،وهو ما ميكن �أن
يعك�س ا�ستجابة فردية خا�صة بي وخمتلفة
عما ح�صل لغريي من الق ّراء ،وهذا ما �أريد
قوله وتلخي�صه هنا ،القراءة هي فعل �شخ�صي
وفردي وم�ستقل ،وما ميكن �أن يح ّركني قد
مي ّر مرور الكرام على قارئ �آخر.
�أي �أننا لو بد�أنا بت�صنيف الكتب يف زمر
وجمموعات ح�سب مالءمتها لفئات عمرية
بعينها ،فقد نكون نخاطر ب�إ�ضاعة الكثري
من فر�ص االكت�شاف والتعلم الرائعة التي
قد يفيد منها الق ّراء .الطفل نف�سه هو
�أف�ضل من يقدر �أن يقنن ويراقب قراءاته،
فالأطفال ي�ستطيعون متييز الكتاب الذي
ميكنهم التعامل معه وا�ستيعابه� .أحد �أوالدي
مثال كان تواقا لقراءة هاري بوتر ملا تت�ضمنه
هذه الكتب من مغامرات وت�شويق ،لكنه وبعد
قراءة الكتاب الأول قرر �أال يكمل ال�سل�سلة
لأنه مل ين�سجم مع احلبكة العاطفية يف
الكتاب .ورغم غرابة قراره هذا بالن�سبة يل،
�إال �أن القرار عك�س رغبته يف اال�سرتخاء،
وعدم الدخول واالجنرار بعمق �إلى عامل
هاري بوتر وتوتراته ال�شديدة.
هذا ال يرفع امل�س�ؤولية عن كاهل الكبار

وال يحررهم من دورهم يف تعزيز قدرات
�أطفالهم يف انتقاء الكتاب املنا�سب،
فاحلديث عن الكتب مع الأطفال والتعرف
�إلى ما يقر�أه ال�صغار ي�شكل دائما مف�صال
هاما و�إيجابيا يف حياتهم.
الكتاب الذي يتمحور حول فقدان �شخ�ص
عزيز ميكن �أن ي�ضع ثقال على كاهل طفل
مي ّر بحالة حزن على وفاة قريب له ،لكنه
�سيم ّر ب�سال�سة عند طفل �آخر ويكون الكتاب
املنا�سب متاما للقراءة ،و�سيكون ال�شخ�ص
الرا�شد القريب من قلب الطفل قادرا دائما
على م�ساعدة القاريء ال�صغري يف انتقاء
الكتاب املنا�سب للقراءة.
يتطور �أدب الأطفال با�ستمرار ،وطوال
مراحل منوه مل يغب ال�س�ؤال �أبدا « :هل
هناك ما ينبغي �أن نتجنب اخلو�ض فيه عند
الكتابة للأطفال؟«هل هناك موا�ضيع تقع
خلف اخلطوط احلمراء؟»
�إذا كانت الأ�شياء التي تثري اجلدل هي
�أ�شياء حتدث للعائالت ،ويعي�شها �أنا�س
يف مرحلة ما من حياتهم كحدث ال ميكن
الفرار واالنفكاك منه يف م�سار حياتهم،
فهي �إذن �أ�شياء ميكن كتابتها للأطفال
وميكنهم قراءتها.
�أنا ال �أرى �ضريا يف هذا ،فالأطفال يعي�شون
�ضمن عائالت ،وهم حماطون بكبار
ويعي�شون ويراقبون م�شاكل ه�ؤالء الكبار
وق�ضاياهم ،هم ي�ستيقظون يف ال�صباح
ويفتحون عيونهم على حتديات وم�شاكل
يومية ،وي�سمعون من �أ�صدقائهم ق�ص�صا
عن عائالتهم وم�شاكلها ،ويتابعون التلفاز
والأخبار اليومية التي حتمل الكثري عن
عامل الكبار وتعقيداته ،فلم ال تعك�س كتبهم
�شيئا مما ي�سمعونه ويرونه حولهم .الأطفال
يحتاجون للتعرف �إلى عاملهم الواقعي
املعا�ش من خالل كتبهم املكتوبة لهم والتي
تخاطبهم مبا�شرة.
لكن ال�صغار كما القراء كلهم ال يريدون
�أن يقر�ؤوا عن ذواتهم فقط ،هم يبحثون
يف ال�سياق عن كتب تتناول ق�ضايا �شائكة
و�صعبة تتحدى قدراتهم وت�ستفزهم
الكت�شاف الأ�شياء واختبارها والت�سا�ؤل
«ماذا كنت �س�أفعل لو �أنني كنت هناك»؟

ال�شهرية التي تدور يف عامل امل�ست�شفيات
يت�ساءلون ويتخيلون �أنف�سهم هناك داخل
امل�شهد التمثيلي ،وكتب الأطفال متنح
القاريء ال�صغري الفر�صة لفهم الأ�شياء من
خالل تقم�ص دور فاعل يف البناء الق�ص�صي
والبيئة املواكبة له ،وبذلك ميكنهم التعرف
على منط تفكري الآخرين.
�سيكون على كتاب �أدب الأطفال الذين
يتطرقون ملوا�ضيع ذات عالقة باحلياة
اليومية ،وق�ضاياها ال�شائكة �أن يعاجلوا
امل�سائل بح�سا�سية وعناية ،وهو ما يفعله
غالبية الكتاب يف العادة ،والتحدي �أمامهم
يكمن يف عر�ض الق�ضايا التي يعي�شها
وي�شاهدها الأطفال بطريقة مدرو�سة ميكن
للطفل معها �أن يفهمها ويرتجمها يف ر�أ�سه
ب�سهولة .فاملوت وم�شاعر الذنب مثال برزت
يف كتاب «�صرخات ال�ش ّر» للكاتب باتريك
قوي ومثري للقلق واالنزعاج.
ني�س ب�أ�سلوب ّ
ويف رواية «املعجزة» للكاتب باال�سيو يظهر
ال�شخ�صية الرئي�سية الذي يدعى �أوجي
وك�أنه قابل على م�ض�ض بحقيقة كونه خمتلفا
عن غريه نتيجة لت�شوهات يف جمجمة ر�أ�سه.
مثل هذا الكتاب يخاطب عقول ال�صغار
«والكبار» وتوقعاتهم امل�سبقة – فهو يقدم
�أوجي ك�شخ�صية �شجاعة وملهمة -دون
مبالغة – ويف �إطار ي�ضع ال�شخ�صية يف �سياق
موا�صفات الطفل الطبيعي جدا .ويف مقابلة
له عام  ،2002قال الكاتب موري�س �سينداك
يلح يف ر�أ�سه وهو يكتب
ب�أن ال�س�ؤال الذي ّ
للأطفال هو «:كيف يتمكن الأطفال من
النجاح والبقاء على قيد احلياة؟» �صحيح
�أن الأطفال يف القرن الواحد والع�شرين
لي�سوا �أول الأطفال الذين يواجهون �أوقاتا
ع�صيبة و�أياما �سوداء ،لكن مع ت�سارع حركة
املجتمعات التي يعي�ش فيها �أطفالنا ،بات من
ال�ضروري �أن نزودهم مبا �أمكن من الفر�ص
التي ت�ساعدهم يف تلم�س ومعاي�شة ومعرفة
حقيقة وتعقيدات الكون الذي يعي�شون فيه.
الرواية الأخرية لروبيكا وي�ستكوت حتمل
عنوان« :حرب بنف�سجي» وهي من �إ�صدارات
دار بينغوين للن�شر

املاليني من النا�س الذين يتابعون امل�سل�سالت
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صدر حديثا في أدب األطفال واليافعين في
فلسطين

�إ�صدارات م�ؤ�س�سة تامر للتعليم املجتمعي
ملك الحكايات
ت�أليف� :سونيا منر ,ر�سوم :عبد اهلل قواريق
�سنة اال�صدار2014 :

الفتى الذي يبدل حذائه
ن�ص� :إياد بلعاوي ،ر�سوم :يارا بامية

حتكي
ال�سو الق�صة عن
فت
ى
يت
�
سل
ق
ر هربا من ا
اجلدة وتعتني به جلنود لت�أخذه
تغيري
وتطلب منه
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من ما
كتاب �إلى �أبعد امل فيه
ن�سافر بال حيث يكون الع ل ماذا
هو معتاد يطرح ال�س�ؤا و�أ�صبح
خمتلفا و ال�شياء؟
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كائنات
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حكاية ذيل
ن�ص :يوليا هور�ست ،.ر�سومات :داريا ري�شكوفا
ترجمة :هنادا خرمة� ،سنة اال�صدار2014 :

ﹺ ﹶ

9 789950

على �صخرة احلكايات
كل ليلة جتتمع احليوانات جل�س اجلندب الذي
ي
لتتبادل الأحاديث ،بينما لكن ال �أحد ي�سمعه �أو
ه ،و
يجهد حماو ًال لفت االنتبا ب�شتى الطرق �أن يثبت
ب
يلتفت �إليه .يحاول اجلند ار ًة يقلد ذاك ،حتى
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مذكرات أطفال البحر

2

ت�أليف� :أطفال من غزة ،ر�سومات داخلية :فريق براعم �أيلول.
لوحة الغالف :لبنى طه� ،سنة اال�صدار2014 :

كتبها ور
سمها أط

مذكرات �أطفال الب
ح
ر
ه
ي
م
ذك
را
ت
�أطفال البحر والربتقال .جمموعة حقيقية كتبها ور�سمها
م
مذكراتهم اليومية حول عدوان عام ن �أطفال غزة دونوا
08
الغري اعتيادية �أبد ًا ،يتحدثون عن ت  20يف تلك الظروف
فا
ميرون بها يوميًا ،من ق�صف وهجوم �صيل ب�سيطة ومهمة
عل
الأقارب والأ�صدقاء ،ونوعية الأكل وو ى البيوت وا�ست�شهاد
�
ضع
�إلى التفا�صيل التي ال تنقلها و�سائ البيوت ،يدخلوننا
ل
احلية .هذا امل�شروع جاء بالتع االعالم ،التفا�صيل
او
الفل�سطينية ،وقد ن�شر الكتاب باللغة ن مع االت�صاالت
ا
ال
جنليزية والعربية.

فال البحر

والبرتقال
Orange
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dren of

the chil

ted by
illustra

and
Written

حنتوش
ت�أليف الطفلة� :صاحلة حمدين ،ر�سومات� :أحمد اخلالدي.
�سنة اال�صدار2014 :
العاملية للق�صة
يان
حازت على جائزة هانز كري�ست يف جميع �أنحاء
ل
الق�صة ن بني  1200م�شاركة من �أطفا روف خيايل طائر
م
خل
اخليالية نتو�ش ،هذا اال�سم الغريب هو نون يف احلروب،
عا
ح
العامل .الم جميع �أطفال العامل الذين ي �صاحلة لزيارة
ته
ح
يحمل �أ روف الطائر يطري هو و�صديق ويلعبان كرة القدم
خل
فهذا ا ريا�ضي املف�ضل يف مدينة بر�شلونة طنهما لبناء ملعب
فريقهما ال
الن العودة �إلى و
�ض
كان وحب الأر�ض.
مع مي�سي ،ويف النهاية يف فكرة االنتماء وامل
ية مع الكاتب �أن�س
مل
�ضخم هناك .الق�صة حت ر�شات كتابة ابداع
ن الأطفال ،وكانت
هذه الق�صة يف و
م
مت انتاج يف التجمعات البدوية مع جمموعة رجمة الق�صة �إلى
ذه الور�شة .متت ت
�أبو رحمة ن امل�شاركني يف ه
م
�صاحلة �ضجنليزية والإ�سبانية.
اللغتني الإ

البلبل والصوص
ن�ص :عبلة طوبا�س ،ر�سومات :ر�ؤوف كراي
�سنة اال�صدار2014 :
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�
ص
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ق
ة
وا
حل
خ
ه الل �شخ�صيتان رئي�سي ب والوفاء وا
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ت
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ذه
ال الق�صة ت�ستخدم الكاتب ن البلبل وال
�
ص
و
�
ص
،
فل
يف
ة عنا�صر الق
�سطينية وب
بطريقة خيالي التحيدد عن القرية �صة ال�شعبية
ة
الكبري ر�ؤوف  .ر�سومات الق�صة للف الفل�سطينية
ا
ن
حميمي ًا �آخر لكراي ،الذي �أ�ضاف ان التون�سي
بل
لل
والزخرفات ال ق�صة من خالل خط م�ستاه بعد ًا
و
ي
ط
فن ة.
ه العربية
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ماذا يحدث في حديقة البيارة؟
ت�أليف :هدى ال�شوا ،ر�سومات :يارا بامية.
�سنة اال�صدار2014 :
يه الأطفال
ف
لبيارة مكان يجتمع ممتعة يف
ا
حديقة يوم لق�ضاء �أوقات ال يتعبون.
ال ميلون و
يف كل
قة البيارة
الرك�ض واللعب ،ث يف حدي
نازلهم يف
ولكن ماذا يحد فال �إلى م
لأط
ت العجيبة؟
عندما يرجع ا هذه الكائنا
النهار؟ ما
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الغولة ،العنيزية ،الحصيني
�إعداد :دني�س �أ�سعد ،جمع الق�ص�ص جمموعة من الأطفال.
ر�سومات� :أن�ستا�سيا قرواين ،لبنى طه ،عبد اهلل قواريق.
�سنة اال�صدار ،2013 :اللغة :العربية وااليطالية
ية يف الق�صة ال�شعبية
�س
الغولة من التكوينات املهمة والأ�سا وم ال�شر يف العديد من
مفه
الفل�سطينية ،وبالرغم من �أنها جت�سد فكاهية جتعلها حمببة من
الق�ص�ص� ،إال �أنها تطرح �أي�ض ًا بطريقة عدة مثل :القوة ،والذكاء
اهيم
الأطفال .وحتكي هذه الق�ص�ص عن مف ذه الق�ص�ص تتج�سد عادة
ه
وحياكة امل�ؤامرات وهي عنا�صر مهمة يف الغولة ،و�شخ�صيات مثل
ت خيالية مثل
من خالل ادماج �شخ�صيا اللغة العربية وااليطالية.
وانات .الق�ص�ص مكتوبة ب
احلي
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شجرة البونسيانا :مذكرات فتاة من أخفض بقعة
في العالم
ت�أليف� :أحالم ب�شارات ،ر�سوم :حممود جاه اهلل
�سنة اال�صدار2014 :
تتجول �شينورة بطلة الرواية يف ا
ل
أ�س
طر
وا
ل
أمك
نة،
وا
ل
أزم
نة،
تلت
قط
ال
روائح ،وجتعل
القارىء ي�شعر مبلم�س قدميه احلافيتني
على
ال
ع�ش
ب،
وي�
سمع
�ص
وت
قط
رات
امل
طر فوق
ال
زينكو ،ي�شعر القارىء باحلر ،وبطعم الربتق
ال،
وبل�
سعة
ال
نام
و�س
يف
قدم
يه.
�
إ
نها
ا
لكا
تبة
�أح
الم ب�شارات با�سم �شينورة ،تكتب لنا بتفا�
صيل منمنمة ،عن م�شاهد من طفولتها �أثناء
عي�
شها يف الأغوار الفل�سطينية .تنقل لنا �صورة
الغورً ،والعائلة ،والفقر� ،إنها �سرية بطريقة
خمتلفة مقدمة للنا�شئة مثل فلم ذاكرة ي�
سرد
�
أر�
شيف
ا
ل�
صور
بق
يت
عا
لقة
يف
الذ
هن من
دون �أن تكون مت�سل�سلة كما نعهد� .إنها �سرية
�ش
جرة
البو
ن�سي
انا،
�
أيق
ونة
امل
كان
و
جما
زه،
وما بقي من ذاكرة الكاتبة �شاهد ًة حتى الآن
واحلاملة ،واملت�أملة ،وامل�شاغبة ،والفيل�سو على �سريتها� .شينورة الكاتبة ،وال�سيا�سية،
فة ،وا
حلزينة ،وال�سعيدة� ،إنها ق�صة العديد من
الفتيات اللواتي كن يحلمن �أن يكن م�صم
مات
�
أز
ياء
و
�
أ
�صب
حن
كات
بات
عن
ا
ل
أ
�شج
ار .هي
ق�صة املكان الذي �أ�صبح فارغ ًا.

نص وآخر
ت�أليف :بدر عثمان� ،سهيلة عبد اللطيف� ،سجى حمد ،هبة ا�سماعيل� ،شريف مو�سى ،هيا
عطاطرة ،ميام عبد احلق ،خزامى حنون ،متابعة :جمال ظاهر ،هنادة خرمة.
لوحة الغالف :عدن ظاهر ،الر�سومات الداخلية :من عمل ال�شباب امل�شاركني يف كتابة الن�صو�ص.
�سنة اال�صدار2014 :
ن�ص و�آخر هو
جم
مو
عة
ن
�
صو
�
ص
مل
جموعة من
ال�شباب والأ�صوات ا
جل
دي
د
ة،
وا
لت
ي
ك
ان
ت �ضمن
م�شروع «ر�سائل الى ا
حلا
�ض
ر»
ال
ذ
ي
يه
د
ف
�إلى
م�شاركة ال�شباب
يف
ق
را
ءة
ال
تا
ري
خ
واالندماج يف
الو�صل بني املا�ضي
وا
حلا
�ض
ر.
ه
ذه
ا
لن�صو�ص
مميزة وال ت�شبه بع�
ضه
ا،
وك
تب
ت
ب
�
أ
�ش
كا
ل
خمتل
�أدبية
وهنا فة مبتابعة مع الكا
تب
ني
ج
ما
ل
�
ضا
هر
دة خرمة.

ميكانيكا القلب
ت�أليف :ماثيو ماليزيه ،ترجمة :ع�صام البطران.
�سنة اال�صدار2013 :
ولد جاك ك�أي �إن�سان
ي
م ال�سنة ،ويف مدينة دبلن ،ولد جاك .مل بعملية ا�ستبدلت قلبه
يا
م
يف �أبرد �أ د ولد بقلب متجمد ا�ستدعى القابلة للقيا رعاية القابلة مادلني
فق
يف
طبيعي ،قية .منذ ذلك الوقت عا�ش جاك وبقي شة على حالة قلبه� ،إذ
ً ت�أثري م�شاعره اجليا�
ب�ساعة وقوا
من
به امليكانيكي اجلديد.
التي �أفرطت يف حمايته ،خوفا امل�شاعر قد توذي قل
ن
ما �أخربته الدكتورة
ال يجب �أن يغ�ضب �أو يتحم�س ،لأ ى هذا احلد �إال عند
يء �إل
تغريت ميكانيكا قلبه،
مل يخل جاك ب�أن الأمر �س ب ،ولكن مع ال�ساعة
يجب �أال يقع يف احل
آ�سر مفعم بالفنتازيا.
مادلني ب�أنه
ياته وم�صريه .كتاب �
الأمر الذي غري ح

ا�صدارات دار البحرية
سكاكر ملونة
ت�أليف :ب�سمة اخلاطري ،ر�سوم� :ضحى اخلطيب
�سنة اال�صدار2015 :
ق�صة لطيفة ور�شيقة موجهة للطفولة املبكرة
من �أربع �سنوات و�أكرث.
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إكليل العروس
ت�أليف :يحيى يخلف،ر�سوم� :سماء يحيى
�إكليل العرو�س زهرة تنبت يف �سهول وجبال
فل�سطني ،بي�ضاء اللون ت�شبه �إكليل �أو تاج
العرو�س .ق�صة م�ستوحاة من قرية كفر
هجر االحتالل اال�سرائيلي
برعم التي ّ
�أهلها بعد نكبة  .1948زهرة �إكليل العرو�س
بقيت ومل ترحل ،وظلت �شاهدة على هويتها
الفل�سطينية العربية.

حرية
ت�أليف :يحيى يخلف ،ر�سوم� :أحمد عز العرب

تهدف هذه الق�صة الى
االن�سانية ،وكحق تر�سيخ مبد�أ احلرية كقيمة من القيم
من
حقوق االن�سان .حتكي ق�صة وحيد
القرن ( الكركدن) ال
ذي يختطفوه من الغابة ،وب�ضعونه يف
القف�ص يف حديقة احل
يوان ،ويحتجزون حريته ..ماذا يفعل
الكركدن عندما ي�شتاق
ملوطنه يف الغابات الوا�سعة ،ويتذكر
البحرية والع�صافري،
وقطيع الغزالن والأ�شجار البا�سقة،
وال�سهل الذي ميتد ح
�صرخة� ،صرخة م تى �آخر مدى يدركه الب�صر ..انه يطلق
دوية ،يرتدد �صداها يف جميع الآفاق.

زينب وفاطمة
ت�أليف� :أحمد زحام ،ر�سوم :فار�س قرة بيت

عن العوائق التي ي�ضعها االحتالل
تتحدث الق�صة
من خالل ق�صة فاطمة الطفلة الذكية
عليم،
امام الت حتل بر�سومها على احلائط ،وعندما
وم امل
التي تقا تقول لهم :اذا مل تن�صرفوا من هنا
ي�أتي اجلنود
زينب .ويبد�أ جنود االحتالل يف
�س�أح�صر لكم
ب ،فمن هي زينب يا ترى؟ نعرف
البحث عن زين
حكاية زينب املده�شة يف هذا الكتاب.
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ميسي وكرة القدم والجدار
ت�أليف :يحيى يخلف ،ر�سوم :فار�س قرة بيت
ق�صة �أطفال من قرية كفر �صور يف حمافظة
طولكرم التي مير يف ارا�ضيها جدار الف�صل
العن�صري .يجمع االطفال من بع�ضهم البع�ض
النقود ل�شراء كرة قدم ،واثناء اللعب يركلها
�أحدهم فت�سقط وراء اجلدار ،ومينعهم جي�ش
االحتالل من ا�ستعادتها ،ماذا يفعل االطفال من
اجل ا�ستعادتها؟ وماذا فعل مي�سي من �أجلهم؟

نسرين تنسى دائما
ت�أليف :بيان �صفدي ،ر�سوم :فار�س قرة بيت
ق�صة ر�شيقة وفيها طرافة ،ن�سرين طالبة يف املدر�سة
االبتدائية ،تن�سى دائما وب�إ�ستمرار ،تذهب الى ال�سوق
لت�شرتي ق�صة ،وعندما ت�صل الى املكتبة تن�سى ما
تريد �أن ت�شرتيه ..تقول لها امها :خذي علبة احللوى
الى �صديقتك ليلى ،فتذهب الى �صديقتها وتن�سى علبة
احللوى ،وتن�سى احيانا واجبها املدر�سي ..ماذا تفعل
ن�سرين لكي ال تن�سى ،تقول ن�سرين لنف�سها :ما العمل،
البد من حل  ..ماذا فعلت ن�سرين لكي التن�سى؟!.

النغمة الصحيحة
ت�أليف :يحيى يخلف ،ر�سوم :حممد �سباعنة
نا�س �سوا�سية ك�أ�سنان
فال
صة عن امل�ساواة كقيمة من القيم االن�سانية ،حدث يف متجر لبيع الآ
لق�
ي
تتحدث ا رد يف احلديث ال�شريف ،حتكي الق�صة عما تزهو بنف�سها ،وتتفاخر
امل�شط كما و
ن ،القانون ،البيانو..الخ
ة ،الآلآت :العود ،الكما
ت املو�سيقي
لآ ها بينما الطبل ي�سمع.
مبزايا
ها ،ويطلق منها احلانا
ول �أن العازف يحت�ضن
ية ت�ضطهد الطبل وتق
ي�ضربون الدواب ،وان
�سيق
مثلما
الآلآت املو انت �أيها الطبل ف�إنهم ي�ضربونك بالع�صا يبحث عن نغمة ما لكي
ان رجل املو�سيقى الذي
ما
جميلة ،بين انكر اال�صوات .نكت�شف
و�صديقه املزمار الذي
من
طبل
�صوتك هو عة التي يعكف على ت�أليفها يجد �ضالته يف ال لآت املو�سيقية ،وينجح
مهور مب�شاركة جميع الآ
طو
يكمل املق  ..ويقدم معزوفته للج
يت�ضامن معه
احلفل جناحا باهرا.
وعندما تت�ضافر جهودها
كل �آلة �أهميتها ونغمتها،
ت الآلآت املو�سيقية ان ل
رف
ويومها ع �صوت املو�سيقى بقوة.
جميعا ي�صدح
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عصفور سناء
تاليف :حممود �شقري ،ر�سوم :ح�سن عبد الغني
ناء ،ابوها كان يعمل
�س
تتحدث الق�صة عن الطفلة الن جنود االحتالل
ن
معلما وهو االن يف ال�سج �سجن ،وال ت�ستطيع
تزور والدها يف ال
ه،
تذهب مع امها الى
اعتقلو النه وراء الق�ضبان،
ضانه
رتي لها ع�صفورا يف
احت� وتطلب منها ان ت�ش
ذا الع�صفور �سجني يف
ق،
ال�سو ادركت فيما بعد ان ه
قف�ص ،و
ها والع�صفور �سجينان
لد
القف�ص ،كما ادركت ان وا ل  ..وقررت ان تطلق
جنود االحتال
النهما ال يحبان رية ،ويغرد يف االفق.
الع�صفور لينعم باحل

�إ�صدارات دار كان يا ما كان
السمكة السوداء
ت�أليف :روز �شوملي م�صلح ،ر�سومات :دميا �أبو احلاج
�سنة الإ�صدار2014 :
�سمكة �س
الأ�سما وداء تدخل بحرية ،ترف�ضها
ك
ال�سم امللونة ب�سبب لونها ،تنعزل
كة ا
�سل�سلة ل�سوداء يف قاع البحرية ،لكن
مو
امللونة اقف حتدث جتعل الأ�سماك
تق
بل
ب
ال�سمكة ال�سوداء كما هي.

حلم أطفال فلسطين
ت�أليف :روز �شوملي م�صلح ،ر�سومات :دميا �أبو احلاج
�سنة الإ�صدار2014:
طفال يف املرحلة العمرية
لأ
كتاب �شعر ل ينطلق من حقوق الطفل
نة
من � 11-7س خا�ص على حقوق الطفل
كل
ويركز ب�ش ويراعي خوا�ص املرحلة
الفل�سطيني ،ائية للطفل من حيث
مرية النم
الع ني واللغة وبناء اجلمل.
امل�ضام
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قوس قزح
ت�أليف :روز �شوملي م�صلح ،ر�سومات :لبنى طه
�سنة الإ�صدار2014:
فال املرحلة العمرية
ط
كتاب �شعر لأ ت يت�ضمن  10ق�صائد
وا
من � 7- 3سن فل نف�سه ،وبيئته وما
تنطلق من الط
وا�ص املرحلة العمرية
خ
يحب ،ويراعي من حيث اامل�ضامني،
فل
النمائية للط اجلمل ،كما يف�سح
واللغة وتركيب
الدعابة يف الق�صائد.
جما ًال لروح

رغد وبيسان
ت�أليف :روز ال�شوملي ،ر�سوم� :أنا�ستا�سيا قرواين
�سنة الإ�صدار2014:
طفلت
ان يف الرابعة من العمر
يذ
هبان يف نزهة ،يتناف�سان
يف
كل �شيء� ،إلى �أن تكت�شف
كل
ا منهما �أنها لي�ست �أقل من
لأخرى.
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