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يسير أدب األطفال الفلسطيني بخطى متسارعة ،حيث نالحظ فـي السنوات األخيرة ،ال سيما فـي السنتين
الماضيتين ،تواجدًا مميزًا ألدب األطفال الفلسطيني فـي فضاءات أدب األطفال العربي والعالمي .وقد
تمكنت فلسطين من خالل هذا النوع األدبي -أدب األطفال -من إثبات وجودها وحضورها المميز فـي
المنابر الثقافـية الدولية ،معلنة بذلك جمالها ووجهها الحضاري وجدارتها بالحياة.
بكل تأكيد ،لم يكن التطور فـي أدب األطفال الفلسطيني اعتباطيًا أو محض صدفة ،وإنما هو
نتيجة لحراك ورؤية ،واهتمام فلسطيني ممأسس بهذا األدب ،منذ أن أطلقت منظمة التحرير
الفلسطينية دار الفتى العربي فـي سبيعنيات القرن الماضي فـي بيروت ،فشكلت التجربة تلك
األرضية للمضي قدمًا ،والبناء عليها .ومن هنا ،فإن مؤسسة تامر تنظر لمركز الموارد باعتباره
الحاضن والمحرك لخلق أوسع دائرة من التفاعالت حول ما ينتج فـي هذا المجال ،إن كان من خالل
اقتناء آخر ما ينتج عربيًا ودوليًا ،خاصة باللغة اإلنجليزية ،وبما يوفره المركز من لقاءات وحوارات
ونقاشات حول هذا األدب ،إضافة إلى التدريبات التي ينظمها المركز لفناني وكتاب أدب األطفال
ولجميع المهتمين به ،كما يلعب المركز دورًا مركزيًا فـي انكشاف المهتمين بأدب األطفال على
الكتب والكتاب والفنانين العالميين فـي أدب األطفال ،من خالل توفـير هذه الكتب فـي مكتبة
مركز الموارد ،أو استضافة هؤالء الكتاب والفنانين فـي فلسطين ،وكذلك توفـير فرصة السفر
للكتاب والرسامين لزيارة المعارض الدولية وحضور ورشات وتدريبات فـي بلدان مختلفة.
لم يكن حضور أدب الطفل الفلسطيني دوليًا هو الهدف األساسي للحراك واالهتمام بأدب األطفال
الفلسطيني ،بل يمكن القول إن هذا الحضور جاء كتحصيل حاصل ،فالهدف األساسي كان ،وما

يستقطبهم لتكون القراءة عادة من عاداتهم ،بما توفره من توسيع اآلفاق والخيارات ،وإطالق الخيال،
وبناء الشخصية الواعية للطفل الفلسطيني ،أي تحقيق التنمية البشرية الفلسطينية المبنية
على التحرر واالستقالل.
يشكل أدب األطفال أهمية كبيرة باعتباره يوفر مفهومًا للقراءة ولعملية التعلم ،مغايرة للمفهوم
الذي يوفره النظام التعليمي الفلسطيني ،فكما تشير الدراسات والتقارير ،فإن النظام التعليمي
فـي فلسطين يركز على قياس مهارة واحدة فقط للعملية التعلمية ،وهي مهارة التذكر ،فـيما
يقوم بذات الوقت بحصر المهارات األخرى وتضييقها ،على عكس أدب األطفال الذي يركز على تنمية
جميع المهارات التعلمية ،ال سيما ما تم ذكرها فـي الفقرة السابقة .ولهذا فإن أحد الخيارات ،وربما
أجدرها أمام الفلسطينيين لتوفـير فرص تعلمية مبدعة ألبنائهم تساهم فـي بناء شخصيتهم
المعرفـية والمجتمعية والحياتية ،يكمن فـي التفافهم وأبنائهم حول أدب األطفال واالهتمام به،
واالنغماس فـيه.
رغم تزايد االهتمام بأدب األطفال الفلسطيني ،وتزايد االهتمام بتأسيس دور نشر فلسطينية فـي
أدب األطفال ،حيث تأسست فـي العام الماضي دار كان يا مكان ،ودار البحيرة ،إال أن االهتمام الشعبي
والنخبوي ال يزال أقل من المطلوب ،ويمكن القول إن االهتمام الفلسطيني ينحصر فـي شريحة ضيقة
وصغيرة من الكتاب والرسامين والنقاد وغيرهم ،ويسعى مركز موارد أدب األطفال إلى توسيع هذه
الشريحة ،ليرتقي بالمسؤولية واالهتمام بهذا األدب إلى مستويات األحالم الفلسطينية ،وبهذه
المناسبة ،يرحب مركز موارد أدب األطفال بأية اقتراحات ومساهمات بهذا االتجاه.

يزال ،لهذا الحراك هو توفـير كتب مميزة وممتعة ،نصًا وصورًا وتصميمًا ،لألطفال الفلسطينيين،
مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي
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واقــع التعليـم
المدرسـي فــي
فلسطين
ناجح شاهين
ف��ـ��ي س� �ي ��اق س� �ي���روة واس � �ع� ��ة ،وإن
ت�ك��ن م�ب�ع�ث��رة ،مت إجن���از الكثير
م ��ن األب� �ح ��اث وامل� ��ؤمت� ��رات واخل �ط��ط
االستراتيجية وغيرها منذ منتصف
ال�ت�س�ع�ي�ن�ي��ات م ��ن ال� �ق ��رن امل��اض��ي،
بغرض النهوض بالتعليم الفلسطيني.
كانت الفرضية األساس أن االحتالل
قد أورث السلطة الفلسطينية احلديثة
العهد أوض��اع � ًا صعبة فـي املجاالت
املختلفة ،وليس من داع للقول إن هذا
بالطبع حتصيل حاصل ال يحتاج إلى
برهنة .إن ما يحتاج إل��ى تفحص هو
الطرف الثاني من املعادلة :ما الذي
حتقق فلسطيني ًا منذ ذل��ك الوقت،
وما هو الوضع الراهن؟
قمن ��ا له ��ذه الغاي ��ة مبقارب ��ة عميق ��ة
وش ��املة للواقع التعليمي بغرض فهمه
فـي س ��ياقه االجتماع ��ي واالقتصادي
والسياس ��ي املتش ��ابك ،دون إغف ��ال
عناص ��ر امل ��وروث ومب ��دأ العطال ��ة
الش ��هير ال ��ذي يش ��ي بأن األش ��ياء قد
تس ��تمر فـ ��ي جريانه ��ا املعت ��اد ،لي ��س
لس ��بب إال غي ��اب م ��ا يغير مس ��ارها،
وه ��ذا بالطب ��ع ،إن صح فـ ��ي حالتنا،
فإن ��ه ق ��د يعن ��ي رك ��ود ًا اجتماعي� � ًا
وسياس ��ي ًا واقتصادي� � ًا مدم ��ر ًا ي ��ؤدي
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إل ��ى إعادة إنتاج األوضاع القائم ��ة ،وتأبيد الظرف القائم
بأبعاده املختلفة.
تكون ��ت الدراس ��ة املنجزة فـ ��ي العام املنص ��رم  2014من
أرب ��ع أوراق دارت كله ��ا ح ��ول مح ��ور واح ��د ،ه ��و بني ��ة
التفكي ��ر فـ ��ي التعلي ��م الفلس ��طيني م ��ن أوج ��ه مختلفة:
تناول ��ت األول ��ى البع ��د النظ ��ري للموضوع ،بينم ��ا قدمت
الثاني ��ة قراءة حتليلية ناق ��دة للكتاب املقرر ،وقد اخترنا
كت ��اب التاري ��خ للصف العاش ��ر ،وغط ��ت الثالثة أس ��ئلة
االمتحانات ،وأخير ًا منظور األهالي للتعليم فـي فلسطني.
يتض ��ح من قراءة الورقة األول ��ى أن التعليم جزء من كلية
مجتمعية ،ولذلك ال يبدو معقو ًال التفكير فـي إمكانية
أن ينفل ��ت التعلي ��م م ��ن الس ��ياق االجتماع ��ي االقتصادي.
كما أن دور الدولة وقراراها السياسي املتصل بالتعليم له
آثار حاسمة ،خصوص ًا من أجل حترير التعليم من التبعية
الحتياجات السوق التي قد تكون احتياجات متدنية فـي
ظ ��ل اقتصاد تبعي غير منتج .هن ��ا ال ميكن االعتماد على
الس ��وق لتحفـيز النمو أو النهوض التعليمي ،وال بد من أن
يعاك ��س القرار السياس ��ي “رغب ��ات” الس ��وق املتواضعة.
ولعلنا ال نذيع سر ًا هنا إذا قلنا إننا نرى فـي اللغط احمللي

الكثير حول “مواءمة التعليم مع احتياجات السوق” الذي
ي ��دور فـي فلك البن ��ك الدولي ومن يتفق م ��ع رؤيته خطر ًا
داهم� �اً ،يكرس فـي وعي الناس أن الس ��وق هو البوصلة
“القومي ��ة” للتنمي ��ة العلمية والتعليمية .غن ��ي عن البيان أن
الس ��وق فـي ذات ��ه ال ميكن أن يحتاج إل ��ى علماء ذرة ،وأن
التفكير فـي فـيزياء متقدمة ذرية يتطلب قرار ًا سياس ��ي ًا
س ��يادي ًا يتجاوز السوق وآليات عمله التبعية التي تكرس
احلاجة إلى تعليم مس ��طح خفـيف ،ينحو إلى تخريج شبان
مبه ��ارات مح ��دودة قادرة عل ��ى إدارة املواد املس ��توردة من
اخلارج ،وغير قادرة على إنتاج شيء ألن االقتصاد والسوق
احملليني ال مكان فـيهما لإلنتاج.
تنب ��ه الورقة أيض� � ًا إلى أن رب ��ط التعليم برغب ��ات التمويل
اخلارج ��ي ل ��ن تقود إلى االجت ��اه نحو العل ��م العميق باملعنى
الذي يشير إليه رذرفورد ،على سبيل املثال ،عندما يقول:
“إن العلم إما أن يكون فـيزياء ،أو أنه جمع طوابع” .ال بد
أن التموي ��ل اخلارجي يقف ضد رذرفورد ،وأنه يريد لنا أن
نغ ��رق فـي تعليم أيديولوجي خفـي ��ف يروج مفاهيم الثقافة
الت ��ي يرعاه ��ا املم ��ول األجنب ��ي ،م ��ع جتاهل ف ��روع العلم
الدسمة من قبيل الفـيزياء والكيمياء واإليبستمولوجيا...
إلخ.

ال يبدو معقو ًال التفكير فـي إمكانية أن ينفلت التعليم من
الس��ياق االجتماعي االقتصادي .كم��ا أن دور الدولة وقراراها
السياس��ي المتصل بالتعليم له آثار حاس��مة ،خصوصًا من
أجل تحرير التعليم من التبعية الحتياجات السوق التي قد
تكون احتياجات متدنية فـي ظل اقتصاد تبعي غير منتج.

11

مقاالت
كان الراحل مهدي عامل قد سبق اجلميع ،ومنذ منتصف
السبعينيات من القرن املاضي ،إلى توضيح أن البرجوازية
الكولونيالية فـي البالد العربية ال تس ��تطيع إنتاج املعرفة
بس ��بب خلل بني ��وي فـي تكوينها ناجم ع ��ن كونها تعمل
أساس ًا فـي االستيراد الذي يشمل كل شيء ،مبا فـي ذلك
“اس ��تيراد” املعرفة ،ولذلك جت ��د برامجها التعليمية معدة
مب ��ا يتماهى مع احتياجات الرأس ��مالية القوية فـي ش ��مال
العال ��م .وإذا طبقنا هذه الفك ��رة محلياً ،نالحظ كيف
أن املوض ��وع األس ��اس فـي فلس ��طني فـ ��ي ه ��ذه اللحظة،
والذي هو االحتالل وخطر تطهير فلس ��طني نهائياً ،يغيب
ع ��ن االهتمام الفاعل ،بينما جن ��د برامج اجلامعات غارقة
فـي أمور من قبيل اجلندر ،والتفكيك ،وحقوق اإلنسان،
وتنمية املجتمع ،والدميقراطية ،واللغات األجنبية.
لقد تفاقم تردي التعليم إلى حد أن منظمة مثل اليونسكو
أوضحت فـي تقاريرها فـي السنوات األخيرة أن التعليم فـي
حالة س ��يئة ألسباب كثيرة ،من بينها تدريس اإلجنليزية
الت ��ي تأتي على حس ��اب مهارات أساس ��ية م ��ن بينها اللغة
العربي ��ة ،والعل ��وم والرياضيات .وقد الح ��ظ مهدي عامل
منذ بضعة عقود أن تدريس اإلجنليزية ال يفـيد فـي شيء،
الله ��م االمتياز الطبقي ،واإليحاء للطبقات املس ��حوقة أن
البرجوازية أكثر ذكاء بس ��بب إتقانه ��ا للغات األجنبية.
غن ��ي عن البيان ،مثلما يب�ي�ن “عامل” ،أن معظم التالميذ
ينهون املدرس ��ة دون أن يتمكنوا من كتابة س ��طر باللغة
األجنبي ��ة ،وهو م ��ا يعده جرمية فظيعة بح ��ق الطلبة الذين
يستهلك وقتهم ،ويتعرضون لإلحباط دون جدوى ،ناهيك
عن هدر املواراد واجلهد واملال على مستوى املجتمع كله.
تنخ ��رط الورقة بع ��د ذلك فـي اس ��تعراض أمناط التفكير
املتعددة التي يفترض أن تتحقق فـي سياق التعليم ،نذكر
منه ��ا فـي هذه العجالة :التفكير االس ��تداللي ،والناقد،
واإلبداع ��ي ،واملاورائ ��ي ،والتجريب ��ي ،واملنطقي ،وهذه
بالطب ��ع عناوين لس ��يرورات معقدة عميقة حتتاج س ��نوات
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وس ��نوات من اجله ��د الذكي والدؤوب م ��ن أجل التمكن
منها.
الورق ��ة الثانية الت ��ي تقدم كتاب التاري ��خ تبتدئ مبقدمة
نظري ��ة طويل ��ة حت ��اول أن حت ��دد بع ��ض املالمح األس ��اس
“لعل ��م” التاريخ ،وكذل ��ك لعملية تدريس ه ��ذا الفرع من
املعرف ��ة .بع ��د ذل ��ك تنتق ��ل الورقة إل ��ى تفح ��ص الكتاب
املق ��رر لتج ��د أنه ،لألس ��ف ،ال يلتزم بأبس ��ط مقتضيات
الكتاب ��ة التاريخية ،م ��ن قبيل اختيار املص ��ادر واملراجع
املالئم ��ة .فهو مث�ل ً�ا كتاب عن تاريخ أوروب ��ا (على الرغم
م ��ن أن عنوانه هو تاريخ العالم) ،ولكنه ال يعتمد مرجع ًا
أوروبي� � ًا واح ��داً ،ويلج ��أ عوض� � ًا ع ��ن ذلك إل ��ى مجموعة
مراج ��ع بس ��يطة وقدمي ��ة ،بعضه ��ا كت ��ب مق ��ررة جلامعة
القدس املفتوحة .ويقوم الكتاب بعرض معلومات سريعة
تأتي على ش ��كل مص ��ادرات حول مخت ��ارات من التاريخ
األوروب ��ي احلدي ��ث واملعاص ��ر ،ودون أي ��ة فرص ��ة لتدريب
الطال ��ب عل ��ى منهجي ��ة التاري ��خ ،أو ط ��رق التفكير فـي
ه ��ذا املوضوع .وهك ��ذا ،يبدو أن معلوم ��ات صحيحة أو
غي ��ر صحيح ��ة هي كل م ��ا يتلقاه الطال ��ب ،الذي يطلب
من ��ه فـي س ��ياق ال ��دروس أن يجيب على أس ��ئلة هي عبارة
عن اس ��ترجاع حرفـي لهذه املعلومات ،وهذا يعني بالطبع
غي ��اب أي ��ة ممارس ��ات للتفكي ��ر .ميكن أيض� � ًا مالحظة
أن الكت ��اب يتبن ��ى أيديولوجي� � ًا مواقف ليبرالي ��ة ممالئة
“للغرب” ضمن ًا أو تصريحاً ،ومن ذلك أن الكتاب يتعامل
مع انفصال املس ��توطنني البيض فـي الواليات املتحدة على
أنه ثورة حترر وطني ،على الرغم من أن الفلسطينيني من
بني شعوب األرض كلها ال يجوز أن يقعوا فـي هذا اخللط
اخلطير ،ألنهم يعيش ��ون جتربة مع االحتالل الصهيوني ال
تختل ��ف كثير ًا عن جتربة الش ��عوب التي أبيدت فـي قارة
أمريكا على يد املستوطنني البيض.
مصداق� � ًا للعين ��ة الوحيدة م ��ن الكتب املق ��ررة التي قمنا
بدراس ��تها حت ��ى اللحظ ��ة ،تأتي أس ��ئلة االمتحان ��ات فـي

امل ��دارس املختلف ��ة :احلكومي ��ة ،والوكال ��ة ،واخلاصة،
لتقيس مهارة واحدة فـي س ��لم “بلوم” الش ��هير ،هي مهارة
التذكر واحلفظ الصم .ولعل مما يزيد الطني بلة ،ويشير
إلى صعوبة موقفنا ،أن الدراس ��ات تبني أن املعلمني الذين
تلق ��وا تدريب� � ًا عل ��ى مه ��ارات التفكي ��ر وس ��بل تدريس ��ها
فـ ��ي الوالي ��ات املتح ��دة ق ��د حققوا ش ��يئ ًا من النج ��اح فـي
ممارس ��تها فـي سياق التدريس ،بينما لم ينجحوا فـي نقل
ذلك إل ��ى حي ��ز التق ��ومي واالمتحانات ،فكيف يس ��تطيع
معلمنا الذي لم يتلق أي تدريب فـي هذا املجال أن يكتب
أس ��ئلة تقيس مه ��ارات التفكي ��ر؟ من الواضح أن أس ��ئلة
التحلي ��ل ،واملقارن ��ة ،والنق ��د ،والتركي ��ب ،واإلب ��داع،
والتفس ��ير ،تغيب غياب ًا تام� � ًا تقريب ًا فـي املواد الدراس ��ية
املختلف ��ة ملصلح ��ة التذك ��ر الذي يغطي أس ��ئلة من قبيل:
أجب بنعم أو ال ،ضع دائرة ،أكمل الفراغ ،عدد ...إلخ.

للمارس ��ات ذاتها .إن هذا يتطلب على األرجح ثورة واس ��عة
فـي الكتاب املقرر ،وس ��يرورة احلصة الدراسية ،ونظام
االمتحان ،فـي املدرس ��ة واجلامعة على السواء ،وال بد من
أجل ذلك أيض ًا من موارد وطاقات هائلة من أجل النهوض
بواق ��ع املدرس والتربوي ،س ��واء من كان مي ��ارس اخلدمة
فع�ل ً�ا ،أو م ��ن هو على مقاعد الدراس ��ة فـ ��ي اجلامعة .من
البديه ��ي أن وعي� � ًا مجتمعي� � ًا واس ��ع ًا هو أمر مه ��م للغاية،
ولك ��ن الق ��رار “السياس ��ي” فـ ��ي مس ��توى وزارة التعلي ��م
ووزارة التعلي ��م العال ��ي قد يكون مدخ�ل ً�ا ال غنى عنه من
أج ��ل كس ��ر احللقة املش ��ار إليها أعاله .وم ��ن هنا نظن أن
الق ��وى املجتمعية احلية كلها حتتاج إلى الضغط النش ��ط
والقوي فـي ذلك االجتاه.

أخي ��راً ،تأت ��ي الورق ��ة األخي ��رة ش ��اهد ًا على “اس ��تيعاب”
األهالي ومتثلهم ملا يراد من التعليم ،ولذلك جند ما يش ��به
اإلجم ��اع على أن ما يفعله األبوان فـي البيت هو مس ��اعدة
األبناء على احلفظ عن طريق ما يسمى بالتسميع ،ولذلك
جعلن ��ا عنوان ه ��ذه الورقة :مجتمع التس ��ميع /ق ��راءة فـي
رؤية األهالي للتعليم.
ال ب ��د أن الص ��ورة الت ��ي يرس ��مها البح ��ث لواق ��ع التعلي ��م
احملل ��ي مرعبة بالفع ��ل ،وإذا كنا ما زلن ��ا فـي حاجة إلى
مواصل ��ة البحث فـي رؤية جهاز التربية والتعليم ،مبن فـي
ذلك القادة وصن ��اع القرار واملعلمني واملعلمات ،وكذلك
الدخ ��ول إل ��ى غرف ��ة الص ��ف لرؤي ��ة س ��يرورة التعليم عن
كث ��ب ،إال أننا نس ��تطيع ،اعتماد ًا عل ��ى األوراق املنجزة
حت ��ى اآلن ،أن ندعو إلى فتح نقاش مجتمعي واس ��ع حول
س ��بل اخل ��روج من هذه الدائ ��رة املريعة ،الت ��ي تتكون من
مدخ�ل�ات من األطفال الذين يتعرض ��ون لعمليات إخضاع
للعق ��ل وتقيي ��د لقدرات ��ه ملصلح ��ة االنضب ��اط والطاع ��ة
واحلف ��ظ الص ��م ،ليتخرج ��وا ويصبح ��وا بدورهم حراس� � ًا
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ليلى البطران
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للق ��راءة نتائج عديدة ،حيث تس ��اهم
يف تكوي ��ن ش ��خص مب ��دع ،مت�ي�ن،
وا ٍع ،وعمي ��ق .وتأت ��ي ه ��ذه النتائ ��ج
بش ��كل تلقائي غير إرادي من خالل
الق ��راءة اإلبداعي ��ة ،حي ��ث يش ��ارك
الق ��ارئ الكات ��ب يف كتاب ��ة نص ��ه.
والق ��راءة اإلبداعي ��ة ه ��ي املس ��توى
األرقى من املستويات املختلفة للقراءة
التي يص ��ل إليها القارئ املتمرس .من
املؤك ��د أن ه ��ذا الق ��ارئ املتمرس،
النه ��م ،ل ��ن يحت ��اج إلى تش ��جيع على
القراءة ،وس ��يقرأ كل م ��ا تصل إليه
يدي ��ه ،لك ��ن قراءت ��ه تبق ��ى مرتبطة
بتجربت ��ه وثقافت ��ه من ��ذ أول ي ��وم م ��ن
حيات ��ه ،وحت ��ى من ��ذ كان جنين� � ًا يف
بط ��ن أمه .لك ��ن ،ماذا ع ��ن التعرف
عل ��ى آراء وجت ��ارب اآلخرين يف قراءة
الن ��ص نفس ��ه؟ فهذا ال ميك ��ن أن يتم
إال من خالل حتليل النص ومناقش ��ته
م ��ع ق ��راء آخرين .فالق ��راءة هي حتم ًا
نش ��اط فردي ،لكنها أيض ًا نش ��اط
جماع ��ي ،وإذا اتفقنا على أن القراءة
تصق ��ل ش ��خصيتنا ،فالتفاع ��ل م ��ع
اآلخري ��ن ال يق ��ل أهمي ��ة ،ب ��ل أكثر
من ذلك ،ف ��إن مقولة أن كل قارئ،
بإضاف ��ة جتربت ��ه وثقافت ��ه اخلاص ��ة،
يشارك الكاتب يف خلق نص جديد،
يكون كتب ًا بعدد
وأن النص الواحد
ّ
قرائ ��ه ،هي مقولة غاي ��ة يف الصحة،
لذا ،فإن مناقش ��ة كت ��اب مع آخرين
يفت ��ح آفاق� � ًا جدي ��دة للق ��ارئ ويغني ��ه
مب ��ا يعم ��ق مداركه وال ش ��ك ،ومينت
ش ��خصيته وقدرت ��ه عل ��ى اإلب ��داع.
فالقراءة عمل ف ��ردي بامتياز ،لكن

إفس ��اح املجال إلغناء النص بتج ��ارب اآلخرين يحولها إلى
عم ��ل جماع ��ي ،ويضاعف من نتائ ��ج الق ��راءة الفردية ،إذ
ال كتب ًا
ميكن اعتبار أن القارئ لكتاب واحد قد قرأ فع ً
بعدد من شاركوه التحليل واملناقشة.
وبرغم ذلك ،فخالل القراءة يدخل القارئ عامل ًا خاصاً ،أال
وهو عالم القصة التي يقرأها ،ولهذا العالم سحر خاص،
في ��ه قوانني وفضاء وأج ��واء خاصة ،جتعل من حلظة إغالق
الكت ��اب والعودة إلى العال ��م احلقيقي حلظة حرجة ،حتتاج
إل ��ى تأم ��ل وه ��دوء بحي ��ث يتمكن الق ��ارئ من اس ��تيعاب
وضبط األحاسيس واألفكار الناجتة عن قراءته ،وإضافة
هذه التجارب اجلديدة إلى جتاربه السابقة ،وترجمتها إلى
أف ��كار وكالم ميكن مش ��اركة اآلخرين به ��ا .من هنا،
فإن املنش ��ط ،أو بش ��كل أعم ،الفرد الذي يود أن يشارك
الق ��ارئ آراءه وأحاسيس ��ه ،علي ��ه أو ًال أن يحت ��رم املس ��احة
التي يحتاجها القارئ للعودة من أجواء عالم الكتاب الذي
قرأه ،وليتمكن من صياغة أفكاره وأحاسيس ��ه حس ��ب
متطلب ��ات العال ��م احلقيق ��ي ،وقوانني االتص ��ال والتواصل.
وطبعاً ،فإن الفوارق الذاتية ،والتي تس ��هل عملية التواصل
ه ��ذه أو تؤخره ��ا ،يج ��ب احترامه ��ا ،واحت ��رام احتياجات
القارئ يف التأمل قبل التواصل .مما ال ش ��ك فيه أن عملية
التواص ��ل مه ��ارة ميك ��ن تطويره ��ا بالعدي ��د م ��ن الطرق،

لكنها تبقى مرهونة بإعطاء فس ��حة التأمل هذه ،وعليه،
ف ��إن من واجب ��ات املنش ��ط أو املكتبي ،أو حت ��ى الصديق
أو أح ��د الوالدي ��ن أن يحترم ��وا هذه الفس ��حة ،والفروقات
الذاتية بني القراء قبل مناقش ��ة أو حتليل كتاب ،أو إدارة
أنش ��طة حول ه ��ذا الكتاب .فطلب املنش ��ط م ��ن األطفال
أن يق ��رأوا الكتاب قب ��ل املجيء إلى الص ��ف أو املكتبة،
أو ق ��راءة النص جماعي ًا وتخصي ��ص حصة يف موعد الحق
ملناقش ��ته أو تنظيم أنش ��طة حول ��ه ليس مطلب� � ًا اعتباطياً،
ب ��ل يأتي الحترام هذه الفس ��حة الضروري ��ة للتأمل .وبنفس
الطريقة ،سنجد بني كل مجموعة قراء أفراد ًا لن يرغبوا
مبش ��اركة أفكاره ��م أو أحاسيس ��هم ح ��ول الكت ��اب،
فعل ��ى املنش ��ط أن يحترم ه ��ذه املمانع ��ة من قب ��ل البعض،
وأن يعتبره ��ا «ع ��دم جاهزي ��ة» ،وأن يصبر ويش ��جع ،ال أن
يرغ ��م ،مع العلم أن هذه «اجلاهزية يف التعبير» قد ال تظهر
أب ��داً ،وق ��د تكون ناجتة عن ع ��دم ثقة أو ش ��عور باحلياء،
ومهم ��ا كان الس ��بب ،فعلى املنش ��ط أن يحترم ��ه ويتعامل
مع ��ه بحساس ��ية مرهف ��ة دون أن يتس ��بب باإلح ��راج ،كي
ال يك ��ره الطفل القراءة :فالتحليل واملناقش ��ة ليس ��ا هدف ًا
أساس ��ي ًا بحد ذاته ،لكنهما يخدمان العديد من األهداف
الثانوي ��ة املختلفة ،أهمها تعميق املتعة ،وبناء الش ��خصية،
ونقل القراءة من عمل فردي إلى عمل جماعي.

يتمكن القارئ من استيعاب وضبط األحاسيس واألفكار
الناتجة عن قراءت��ه ،وإضافة هذه التجارب الجديدة إلى
تجارب��ه الس��ابقة ،وترجمته��ا إل��ى أف��كار وكالم يمكن
مشاركة اآلخرين بها.
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فالتحليل والمناقش��ة ليس��ا هدفًا أساس��يًا بح��د ذاته،

يمك��ن القول إن الق��راءة تكون دائمًا أغن��ى إذا كانت

لكنهم��ا يخدمان العديد من األهداف الثانوية المختلفة،

جماعي��ة ،ف��كل قارئ ي��رى ما ال ي��راه غي��ره ،لكن لكل

أهمه��ا تعميق المتع��ة ،وبناء الش��خصية ،ونقل القراءة

قارئ مس��احته الخاصة والسرية التي يدخلها للتأمل

من عمل فردي إلى عمل جماعي.

وللخيال ،وقد يرغب بمشاركة اآلخرين بها أو ال

أما املنش ��ط الذي يتعامل مع غير القارئني النهمني ،فلديه
كم ال نهاية له من األنشطة التي ستشجع الطفل على قراءة
كتاب ما ،وهي أنش ��طة تس ��مح بالتش ��جيع عل ��ى القراءة
أوالً ،ومن ثم التعمق :التعمق بالفهم ،بالتحليل ،باملقارنة،
باخلي ��ال ،ومنها األنش ��طة التي تنفذ قبل الق ��راءة ،وتهدف
إلى التشجيع على القراءة بالدرجة األولى ،وإلى التعمق يف
إطار املكان والزمان للقصة املس ��تهدفة ،واألنش ��طة التي
تنف ��ذ أثن ��اء ،أو بعد الق ��راءة ،والتي تهدف إل ��ى التعمق يف
الن ��ص ،وتبادل اآلراء ،واألحاس ��يس ،والتجارب ،وحتول
القراءة من عملية فردية إلى عملية جماعية.
ه ��ذه األنش ��طة ترتك ��ز دائم� � ًا عل ��ى مه ��ارة االتص ��ال
والتواص ��ل ،وهي رهن حساس ��ية املنش ��ط ك ��ي ال يقتحم
رغبة األطفال ،ويكرههم على البوح بأفكار وأحاسيس
ق ��د ال يكون ��ون جاهزي ��ن للبوح بها بعد .وعلى املنش ��ط أن
يتمت ��ع بالصب ��ر ال ��كايف وامله ��ارة العالية ليس ��لح األطفال
بالثقة ومتانة الش ��خصية التي س ��تمكنهم من التعبير ،مع
احت ��رام الفروق ��ات الفردي ��ة ،واحترام رغب ��ة كل طفل يف
التعبير من خالل وس ��يلة يفضله ��ا (الكالم ،أو الكتابة،
أو الرس ��م ،أو التمثي ��ل) ،أو التعبير العلني أو اخلاص الذي
لن يتشارك به مع أحد.
أما األنش ��طة التي تنفذ أثناء الق ��راءة ،فهي عادة ترتكز
عل ��ى تنمي ��ة خي ��ال األطف ��ال م ��ن خ�ل�ال توق ��ع ح ��وادث أو
تصرفات مختلفة
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األطف ��ال ،وهو عالم القصة ،وس ��يعطي لهم الفس ��حة ،أو
املساحة الكافية للتأمل.
ويف النهاي ��ة ،ميكن الق ��ول إن القراءة تك ��ون دائم ًا أغنى
إذا كان ��ت جماعي ��ة ،فكل ق ��ارئ يرى ما ال ي ��راه غيره،
لكن لكل قارئ مس ��احته اخلاصة والس ��رية التي يدخلها
للتأم ��ل وللخي ��ال ،وقد يرغب مبش ��اركة اآلخري ��ن بها أو
ال ،وعل ��ى املنش ��ط أن يحترم هذه الرغبة ،ب ��ل أن يطورها
لتصب ��ح قدرة على التعبي ��ر ،دون اقتحام فض ��اءات الطفل
اخلاصة .وإن لم يفعل ،واقتحم فضاء طفل ما ،فمن السهل
توق ��ع النتيج ��ة ،وه ��ي ع ��زوف الطفل ع ��ن الق ��راءة ،أو يف
أحس ��ن األح ��وال التمس ��ك ،ولو ع ��ن غش ،مبقول ��ة إنه لم
يق ��رأ الكتاب ،مما س ��يريحه من كاف ��ة العواقب الثقيلة
علي ��ه ،لكنه ��ا ق ��د تدخله يف ج ��و انعزالي يصع ��ب اخلروج
منه .ومن أكثر العواقب خطورة ملناقشة كتاب ،أو تنفيذ
أنش ��طة ح ��ول كتاب م ��ع منش ��ط تنقصه احلساس ��ية ،هو
حتوي ��ل األطفال إل ��ى «ماكنات حتليل ومناقش ��ة» يعرفون
متام� � ًا م ��ا هو املطل ��وب منهم من قب ��ل البالغ�ي�ن ،أو املجتمع
بش ��كل ع ��ام ،ويك ��ررون ما يتوق ��ع منهم أن يعب ��روا عنه
دون التعم ��ق يف ذاته ��م وهض ��م جتربته ��م يف الكت ��اب م ��ع
جتربتهم وأحاسيس ��هم وأفكارهم اخلاصة ،مما يشكل،
وبكل تأكيد ،نتيجة عكسية تكرس بناء طفل منطي،
ق ��د يك ��ون عميق ًا ومبدعاً ،لكن خلدم ��ة الغير ،ال لبلورة
شخصية خاصة به ،متيزه عن األمناط السائدة.

يبق ��ى أن التعام ��ل م ��ع هك ��ذا من ��ط م ��ن األطف ��ال ،الذين
شوهت ش ��خصيتهم بسبب منش ��ط لم يتمكن من احترام
فس ��حة يتمك ��ن م ��ن خالله ��ا الطفل م ��ن التأم ��ل لينضج
جتربت ��ه اخلاص ��ة بقراءت ��ه ،ه ��و بالتحدي ��د إج ��راء املزي ��د
م ��ن القراءات ،وإفس ��اح املزيد م ��ن الوقت للق ��راء الصغار
ليس ��توعبوا عال ��م الكت ��اب والرج ��وع إل ��ى نفس ��هم قب ��ل
التعبي ��ر ،أو بكلمة أخرى :احترام هذا الوقت «الس ��احر»
الذي يحتاجه القارئ ليعود إلى عامله ويحول أحاسيسه إلى

أفكار وكالم .وهذا بالطبع س ��يتطلب من املنشط مزيد ًا
من الصبر واحلساسية ،ليتعامل مع كل طفل حسب ميوله
وش ��خصيته ،وليشجع كل طفل على التعبير عما شعر به
فعالً ،ال عما يريد منه الغير أن يقوله.
لشخصيات القصة ،أو نهايات مختلفة للقصة ،فهي أيض ًا
رهن حساس ��ية املنشط الذي سيعرف كيف يحترم العالم
الذي دخله.

17

إطــاللـــــة ســـــريـعــــــــة
عـلــــــــــى بــــــدايـــــــــات
أدب األطـفـال اإلسـرائـيلي
)*( أنطـوان شلحـت
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تهدف هذه اإلطاللة أكثر ش ��يء إلى
إظه ��ار أن أدب األطف ��ال اإلس ��رائيلي
كان يف األص ��ل منش � ّ�د ًا إل ��ى مهم ��ة
تش ��جيع قيم ��ة العس ��كرة يف وس ��ط
مجتمع قرائه الصغار.

األول ��ى من سلس ��لة حس ��امبا (تأليف يغئال موس ��ينزون)،
وهي سلس ��لة ح ��ول وحدة نخبوية مؤلفة م ��ن أوالد تفلح يف
إجن ��از أمور يفش ��ل الكب ��ار يف إجنازه ��ا! إنه ��م يحاربون
البريطاني�ي�ن والعرب ،ويحصلون عل ��ى ميداليات ،وحتى
أن هناك ولد يلقى مصرعه من بينهم».

وبحس ��ب ع ��دة باحثني ،مب ��ن يف ذلك
باحث ��ون إس ��رائيليون ،يس ��تحيل فه ��م
تفاق ��م نزع ��ة العس ��كرة يف صف ��وف
املجتم ��ع اإلس ��رائيلي اآلن م ��ن دون
تعق ��ب آث ��ار جذوره ��ا يف أدب األطفال
العبري قبل س ��نة  ،1948نظر ًا إلى أنه
«تربى جي ��ل كامل
عل ��ى هذه اجل ��ذور ّ
م ��ن األوالد الذي ��ن أصبح ��وا مقاتل�ي�ن
يف البلم ��اح ،وبعد ذل ��ك أصبحوا قادة
وجنود ًا يف اجليش اإلسرائيلي» ،كما
تؤكد الباحثة ياعيل دار ،مثالً.

تؤك ��د دار كذل ��ك أنه ��ا لم تعث ��ر على كت ��ب عارضت
عالني ��ة مهم ��ة العس ��كرة ه ��ذه ،وإن جل ��أ بع ��ض كتاب
األطف ��ال إلى كتابة أدبية غي ��ر مجندة قصداً ،كطريق
التفافي ��ة عل ��ى الكتاب ��ة املجندة لغرض العس ��كرة هذا.
تخص بالذكـر الكاتبتني ليئا غولدبرغ
ومن أبرز هؤالء
ّ
ومري ��ام يل�ي�ن -ش ��تيكليس ،كم ��ا تنوه بكتاب ��ات نتان
ألترمان وأبراهام شلونسكي وفانيا برغشتاين.

كتاب
وفيم ��ا إذا كان ماث ً
ال يف ذهن ُ
قص ��ص األطفال يف تل ��ك الفترة ،مثل
أفي ��دار -تش ��رنوفيتش ،أن مهمته ��م
هي جتهيز األوالد للحرب ،تقول دار:
«يف األربعينيات (من القرن العش ��رين
الفائت) ،وأساس� � ًا بع ��د انتهاء احلرب
العاملي ��ة الثاني ��ة ،كان م ��ن الواض ��ح
جد ًا أن األوالد سيستدعون يف القريب
العاجل للدفاع عن املشروع الصهيوني
وقي ��ادة الدول ��ة العتي ��دة .وكجزء من
ذل ��ك أخ ��ذ بع ��ض الكت ��اب الكب ��ار
عل ��ى عاتقه ��م مس ��ؤولية عس ��كرة
األبط ��ال األدبي�ي�ن وعس ��كرة القراء
بواس ��طتهم ،ورمب ��ا يك ��ون كت ��اب
«ثماني ��ة يف أعق ��اب واح ��د» النم ��وذج
األكث ��ر ش ��هر ًة ،غي ��ر أن النم ��وذج
تطرف� � ًا يتمث ��ل بالكت ��ب
األكث ��ر
ّ

وتس ��تدرك دار فتق ��ول إن هن ��اك كتاب� � ًا واح ��د ًا يعتب ��ر
هامش ��ي ًا باس ��م «املتطوع ��ون الصغار» كتبه ش ��موئيل بن
يعقوب وناقض اجتاه العسكرة الطاغي ،غير أن وجوده
يظه ��ر مبل ��غ انعدام الكتب التي تق ��ول إن وظيفة الصغار
هي البقاء يف البيت.
وبالعودة إلى سلسلة «حسامبا» باعتبارها النموذج األكثر
ش ��هر ًة لنزعة عس ��كرة أبط ��ال أدب األطفال وعس ��كرة
الق ��راء بواس ��طتهم ،نش ��ير إل ��ى أنه صدرت يف إس ��رائيل
يف منتص ��ف العق ��د األول من الق ��رن احلادي والعش ��رين،
طبعة جديدة من هذه السلس ��لة ملؤلفها يغئال موسينزون،
وه ��ي من أوائل سالس ��ل قصص الفتي ��ان املكتوبة باللغة
العبرية بعد سنة  .1948وميكن إدراج هذه السلسلة ضمن
“جان ��ر” كتب املغامرات املثيرة ،والذي كان ش ��ائع ًا إلى
أقص ��ى احل ��دود يف العالم يف إبان تلك الفت ��رة ،وقد صدر
أول كتاب من هذه السلسلة يف سنة  ،1950وظلّ مؤلفها
يكت ��ب حلق ��ات جدي ��دة منها حت ��ى قبيل وفاته (يف س ��نة
 ،1994عن عمر  77عاماً) ،بسنوات قليلة.
وأظهرت استطالعات للرأي العام ،أجريت يف اخلمسينيات
م ��ن القرن العش ��رين ،أن قصص “حس ��امبا” تبوأت مرتبة

متقدم ��ة ج ��د ًا يف قائم ��ة أكث ��ر الكت ��ب الش ��عبية الت ��ي
يس ��تهويها “القراء الصغار” بني اليهود اإلس ��رائيليني ،إلى
درج ��ة أنها تفوقت على أش ��هر القص ��ص األجنبية للفتيان
مثل“ :روبنس ��ون كروزو” ،و”جزيرة الكنز” ،و”أليس يف
ب�ل�اد العجائب” ،و”ماك ��س وموريتس” ،و”توم س ��وير”،
و”ثمانون ألف ميل حتت سطح املياه” ،وغيرها.
وكان لإلنسان العربي حضور بارز يف قصص “حسامبا”
تلون بالصبغة العامة ،العنصرية يف جوهرها ،التي متيزت
ّ
به ��ا عموم� � ًا “النظ ��رة الثقافي ��ة” الصهيونية حيال ��ه .بل إن
ثم ��ة أبحاث� � ًا كثيرة تش ��ير ،من دون م ��داورة ،إلى كون
ه ��ذه القصص أرس ��ت “املدماك األول” يف تش ��ييد املوقف
التنميط ��ي املقول ��ب إزاء العربي ،ملج � ّ�رد كونه كذلك،
وهو ما واصلته سالس ��ل قصص أخرى يصعب حصرها،
خصوص� � ًا يف اخلمس ��ينيات والس ��تينيات وحت ��ى أواس ��ط
السبعينيات من القرن املنقضي.
وهذا ما أكده ،على سبيل املثال وليس احلصر ،الباحث
الترب ��وي وكاتب األطف ��ال اإلس ��رائيلي أوريئيل أوفيك،
بع ��د أن أمضى س ��نوات عدي ��دة يف تدري ��س موضوع أدب
األطف ��ال يف ع ��دة جامع ��ات وكليات إلع ��داد املعلمني يف
إس ��رائيل .كما أش ��ار إل ��ى املترتبات العنصري ��ة ملثل هذه
السالس ��ل العنصري ��ة ،الفاس ��قة واخلطرة ،عل ��ى “القراء
اليه ��ود الصغار” الذين أصبحوا يف الوقت احلالي هم اجليل
املتحك ��م يف مختل ��ف مؤسس ��ات الدول ��ة ،العس ��كرية
واملدنية.
الصبارية
حتكي قصص السلسلة عن مجموعة “حسامبا”
ّ
(الصب ��ار أو الصابرا ه ��و اليهودي املولود يف فلس ��طني)،
ّ
والت ��ي تعمل مع ًا كما لو أنها جس ��م واحد ،ولقد اعترف
حتم ��س أوالد “الكيبوتس ��ات” لش ��خصية
مؤلفه ��ا ب ��أن ّ
طرزان هو الذي دفعه إلى كتابة قصص مغامرات بلغتهم
األم (العبرية) بحيث تكون مبثابة “بديل مالئم” لقصص
ال عن ذلك -أضاف املؤلف -فإن
املغامرات األجنبية .فض ً
متيز بـ “النضال اليهودي
املناخ العام لتلك السنوات ،والذي ّ
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مقاالت
واحل ��رب من أجل اس ��تقالل إس ��رائيل” ،أت ��اح املجال أمام
إمكان تقب ��ل قصص املغامرات .وهك ��ذا ولد الكتاب
األول يف ه ��ذه السلس ��لة ال ��ذي حم ��ل عنوان “حس ��امبا أو
مجموع ��ة الس � ّ�ر املطل ��ق بالتم ��ام” ( ،)1950وقب ��ل ذل ��ك
نش ��ر عل ��ى حلق ��ات يف جريدة “مش ��مار ل�ل�أوالد” ،وتدور
أح ��داث القص ��ة ح ��ول ثماني ��ة أوالد أعض ��اء يف مجموعة
“حس ��امبا” -وهم قائد املجموعة يارون زهايف ومتار نائبته
وإيهود الس ��مني وعوزي أمني املس ��تودع وموشيه يرحمئيل
“البروفس ��ور” ومنش ��يه اليمن ��ي وزمالؤه ��م -يحارب ��ون
الش ��رطة البريطاني ��ة ويح ��ررون مخب ��أ األس ��لحة التابع لـ
“الهاغن ��اه” ،وينق ��ذون يف عملي ��ة جس ��ورة قائ ��د احلركة
الس ��رية م ��ن املعتقل ،ويوف ��رون احلماية لس ��فينة مغامرين
ويح ��وزون على أوس ��مة تقدير من القي ��ادة العامة .وحظي
هذا الكتاب بنجاح باهر ،وظهرت يف أعقابه على فترات
متقطعة أربع وعشرون قصة أخرى من سلسلة “حسامبا”.
ويف كت ��ب أخ ��رى من ه ��ذه السلس ��لة ،وبينها “حس ��امبا
يف غ ��زوة قن ��اة الس ��ويس” ( )1970و”حس ��امبا يف مواجهة
اخلاطفني أو فرس ��ان الليل يضرب ��ون ثانية” ( ،)1977ظهر
جي ��ل جديد من احلس ��امبائيني يقوده يوآف تس ��ور ونائبته
راحيل ،وبديهي أنهما يتعاونان مع يارون زهايف ،مؤسس
“حس ��امبا” ،الذي أصب ��ح قائد دائرة املهم ��ات اخلاصة يف
اجليش اإلسرائيلي.
أوج ��دت سلس ��لة “حس ��امبا” م ��ا ميك ��ن اعتب ��اره “موج ��ة
جدي ��دة” يف أدب األطف ��ال العبري ،حس ��بما أنبأت بذلك
صحيف ��ة “هآرت ��س” يف ملحقها األس ��بوعي ح�ي�ن كتبت
تق ��ول“ :لق ��د ظهر عندن ��ا أخير ًا أبط ��ال ش ��بان عبريون،
مث ��ل يارون زه ��ايف ،القائد الش ��جاع ملجموعة حس ��امبا،
مع س�ل�اح عبري وحتى مع ده ��اة عبريني” (.)1970/4/10
ويف مقابلة مع صحيفة “دافار” (نش ��رت يف )1970/6/17
سر جناح «حس ��امبا» بقوله« :استجابت
ش ��رح موسينزون ّ
كتب حس ��امبا مع غريزة املغام ��رة املتأصلة فينا جميعاً،
وخصوص� � ًا ل ��دى األوالد .يصع ��ب أن جتد ول ��د ًا ال يتماثل
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م ��ع فتي ��ان يف مثل عمره ينفذون عملي ��ات عادة ما يكون
تنفيذه ��ا م ��ن نصي ��ب البالغني ،عملي ��ات منس ��جمة متام ًا
م ��ع قدر كبير م ��ن اخليال والدق ��ة يف تطبيقها ويف قيمها
املقدس ��ة ،مثل الصداقة والتضحية وح ��ب الوطن” .وعلى
أي ��ة ح ��ال ،فيف جميع القص ��ص يخوض أوالد “حس ��امبا”
متعددة ،ويتغلبون على
(غالب ًا بواس ��طة الس�ل�اح) معارك
ّ
مجهول يرتدي قناع ًا أس ��ود وس ��ائر األنذال ،ويتخلصون
من أس ��ر اجلي ��ش العرب ��ي ويتعارك ��ون م ��ن دون وجل مع
يعبر ع ��ن ذلك
م ��ن هم أش ��د منه ��م بأس� � ًا وعنفاً ،كم ��ا ّ
املقط ��ع التال ��ي ...“ :يف أثن ��اء ذلك كان مس ��عود قس ��يس
يوجه كل منهما
ويارون زه ��ايف متصالبني ومتالصـق�ي�ن ّ
هب
إل ��ى اآلخ ��ر ضربات موجع ��ة ودقيقة ،غي ��ر أن عوزي ّ
ملس ��اعدة يارون ،وس � ّ�دد صوب اجلاس ��وس لكمة جانبية
جعلت ��ه يرك ��ع ويس ��قط أرض� �اً” (م ��ن قص ��ة “حس ��امبا
واجلواس ��يس يف س�ل�اح اجل � ّ�و” ،ص .)144عن ��د ه ��ذا احل � ّ�د
يجدر ذكر أن الكتابني األول والثاني فقط من سلس ��لة
“حس ��امبا” كتبهما موس ��ينزون بأسلوب س ��اخر فيه قدر
م ��ن املعقولية ،لكنه بع ��د ذلك انتقل إلى تس ��لية جمهور
قرائه بواسطة سخرية هابطة ورخيصة وضعها على ألسنة
حد س ��واء ،وهذا املستوى الهابط
األخيار واألش ��رار على ّ
والرخي ��ص م ��ن أس ��لوب كتابته أخ ��ذ يف االزدياد س ��وية
مع جعل كل فرد من أعضاء مجموعة “حس ��امبا” أش ��به
بس ��وبرمان صغير ،ومع جعلهم جميع ًا يجيزون ألنفس ��هم
أخذ زمام القانون يف أيديهم ضد األعداء ،وتوجيه س ��هام
استخفافهم نحو عالم الكبار وحتى نحو عالم األهل.
تتمث ��ل اخلط ��ورة الرئيس ��ية له ��ذه السلس ��لة يف كونه ��ا
حظي ��ت ،وال ت ��زال ،حتظ ��ى بأكب ��ر ش ��عبية يف صفوف
القراء الصغار .ويف استفتاء أجري سنة  1967حول أكثر
الش ��خصيات األدبية ش ��عبية يف أوس ��اط األوالد ،تبني أن
الش ��خصية التي حازت على أكبر نسبة من املعجبني هي
شخصية يارون زهايف من “حسامبا” ،يف أوساط الفتيان،
وشخصية متار ،من “حسامبا” أيضاً ،يف أوساط الفتيات.

وكانت “حس ��امبا” الطليع ��ة األولى الت ��ي فتحت الطريق
أمام نبع عكر من سالسل مماثلة مختلفة غمرت حوانيت
بي ��ع الكتب واحتلت ص ��دارة قائمة كت ��ب املطالعة لدى
األوالد ،وهي ،يف معظمها ،أدنى مستوى من “حسامبا”،
وبينه ��ا على س ��بيل املثال“ :مغام ��رات أوالد البلدة القدمية”
( )1958 - 1952تأليف حاييم إلياف ،و«حبو عوز» تأليف
حايي ��م غيب ��وري ،و«جماع ��ة تشوبتش ��يك» تألي ��ف أرنونا
غدوت ،و«جماعة الزمالء» تأليف ت .أورجيل ،وغيرها،
وغيره ��ا .لكن ال ش ��ك يف أن أكثر الكت ��اب غزارة يف
إنتاج مثل هذه السالس ��ل هو ش ��راغا غفني ،الذي كتب
أيض ًا بأس ��ماء مس ��تعارة مثل أفنير كرميلي وأون ش ��ريغ
وإيتان درور ،وقد دفع إلى الس ��وق خالل س ��نوات معدودة
سالسل رائجة وهابطة يفوق عدد كتبها املئات.
«معمل إلنتاج عنصريين ومجرمين صغار!»
مع ��روف أن ��ه من ��ذ خمس ��ينيات الق ��رن العش ��رين حت ��اول
عش ��رات طواق ��م البحث يف دول أوروبا وأميركا دراس ��ة
مدى تأثير أدب املغامرات والعنف على سلوكيات القراء
الصغ ��ار ،وعل ��ى الرغ ��م من ع ��دم التوص ��ل إل ��ى إثباتات
وقرائ ��ن قاطعة يف هذا الش ��أن ،يس ��ود يف أوس ��اط رجال
التربي ��ة رأي ع ��ام يقول بوج ��ود عالقة متبادل ��ة بني قراءة
ه ��ذا األدب وبني ارتفاع نس ��بة اجلرمية واجلنوح بني الش ��بان
األح ��داث ،كم ��ا أن باحث ًا تربوي ًا إس ��رائيلي ًا نش ��ر س ��نة
 1955دراس ��ة حول هذا األدب وتأثيره على تربية األجيال
حت ��ت عنوان ص ��ارخ هو“ :معم ��ل إلنتاج مجرم�ي�ن صغار”.

ويف الس ��تينيات أش ��ارت جلنة حتقيق رسمية عينها مجلس
الش ��يوخ األميركي إلى وجود رابطة وثيقة بني االنتش ��ار
الواسع لكراريس الـ”كوميكس” الصارخة (وباألخص
تلك التي تصف بإبراز ش ��ديد العنف الوحشي وتدعو إلى
تقديس ش ��خصية الزعيم) وبني تواتر محاوالت عصابات
للفتي ��ان م ��ن أج ��ل فرض هيمنته ��ا على أحي ��اء كاملة يف
عدة م ��دن أميركية ،حتى أنها أوصت بحظر توزيع هذه
الكراريس ،لكن السلطات األميركية قررت يف نهاية
املط ��اف أن تلزم ناش ��ري تل ��ك الكراري ��س بعرضها على
جلنة رقابة خاصة من أجل فحصها ،ومن ثم إقرارها.
وجتري يف إس ��رائيل أيضاً ،ب�ي�ن الفينة واألخرى ،أبحاث
تتن ��اول تأثي ��ر كت ��ب املطالع ��ة عل ��ى س ��لوكيات األوالد
والفتيان .ويف استطالع للرأي أجرته “مؤسسة سالد” بعد
م ��رور عقد من الس ��نوات عل ��ى إقامة الدولة س ��نة ،1948
تب�ي�ن أن “قراءة األدب الفاس ��ق هي ظاهرة عامة ،وتقريب ًا
كل فت ��ى وفتاة يق ��رآن هذا األدب ،ونس ��بة قراءته تزداد
�كل ه ��ذه القراءة لدى
تقدم الس ��ن .وبينما تش � ّ
ط ��رد ًا مع ّ
فئ ��ات اجتماعي ��ة علي ��ا ظاه ��رة عاب ��رة ،وبنس ��بة ضئيل ��ة
مقارنة مع نس ��بة قراءة الكتب اجليدة ،فإنها لدى الفئات
االجتماعي ��ة الدني ��ا تش ��كل ظاه ��رة مس ��تمرة ،وتعتب ��ر
القراءة األرأس”.
لك ��ن إذا نحينا كل ذلك جانب� �اً ،فإن هذا األدب ،على
ش ��اكلة سلسلة “حس ��امبا” وما تالها من سالسل أكثر
فسق ًا وس ��وءاً ،ميارس تأثير ًا كبير ًا على قرائه من خالل

معمل إلنتاج عنصريين ومجرمين صغار!
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مقاالت
مواجهتهم مع واقع حياة وعالقات إنس ��انية يتم تصويرها
بض ��وء كاذب ومش � ّ�وه .وتك�ف�ي اإلش ��ارة إل ��ى الف ��وارق
احل ��ادة ،الت ��ي جته ��د ه ��ذه الكتاب ��ة يف توصيفه ��ا ،ب�ي�ن
األبط ��ال اإليجابيني ،وهم دائم ًا يهود ذوو خصائص نبيلة
ال تش ��وبهم ش ��ائبة ومتفوقون ويعملون معاً ،وبني األبطال
الس ��لبيني ،وهم دائم ًا مناذج وحش ��ية ،ظالمية ،متعطشة
لل ��دم ،جبان ��ة ،خائن ��ة ،مبتذل ��ة ،مختلس ��ة ،ذات مظهر
من ّفر ،زاعقة ،بذيئة اللس ��ان ،وطبع ًا حتمل أسماء مثيرة
لله ��زء -مثل زكي خلطورة ومس ��طول بندورة وطورطورة
وكوكورتش ��ا ومارملدا ،وما إلى ذلك .ومن نافل القول
إن ه ��ذا التوصيف التقاطبي حيال “األش ��رار املتعطش�ي�ن
ينم ��ي يف أوس ��اط الق ��راء الصغ ��ار
لل ��دم” م ��ن ش ��أنه أن ّ
كراهية عمياء للعرب ،واستهتار ًا بقوتهم وفهمهم.
وهذه الكتب ال تربي هؤالء القراء على االستهتار بالعرب
فقط ،وإمنا تربيهم أيض ًا على االستخفاف بحياة اإلنسان
ملجرد كونه إنساناً.
رمبا يتجوهر أهم تأثير لهذا األدب يف نشوء منط معينّ من
اإلدراك والتفكير يتولد تلقائي ًا من مس ��ائل ،هي أش ��به
بالبديهيات املسلم بها ،راسخة يف العقل.
ولع ��ل أكثر “ميزان” ميكنه أن يفحص هذا النمط املعني
من اإلدراك والتفكير هو املوقف إزاء اإلنس ��ان العربي،
من حيث أن هذا املوقف يتربى عليه كل يهودي إسرائيلي

ويتكرس ،كذلك ،بتأثير من
منذ الصغر ويكبر معه
ّ
الواقع السياسي -االجتماعي اإلسرائيلي.

ثالثاً :تلخيص كتاب قرأوه وينطوي على وصف للعربي،
وشرح مؤثراته عليهم؛

فم ��ا ه ��ي أح ��كام ه ��ذا املوق ��ف؟ وكي ��ف تتول ��د ه ��ذه
األح ��كام ،بتأثي ��ر م ��ن األدب العنصري ،ل ��دى األجيال
الفتية؟

رابعاً :محاولة شرح أسباب النزاع مع العرب؛

ه ��ذان الس ��ؤاالن ش ��كال موض ��وع اس ��تطالع أج ��راه
األس ��تاذ اجلامع ��ي والباحث يف أدب األطفال البروفس ��ور
أدي ��ر كوهني ،ب�ي�ن طالب الصف ��وف الرابعة واخلامس ��ة
والسادسة يف مدارس حيفا االبتدائية .وقد أرفق الباحث
نتائ ��ج االس ��تطالع مبقدم ��ة كتاب ل ��ه ح ��ول “انعكاس
ش ��خصية العرب ��ي يف أدب األطف ��ال العبري” (صدر س ��نة
 ،1985ع ��ن منش ��ورات «رش ��افيم” بعنوان “وجه بش ��ع يف
املرآة”).
ش ��ارك يف االستطالع ( )520طالب ًا حيفاوي ًا من الصفوف
املذك ��ورة ،طل ��ب إليه ��م أن يكتب ��وا ح ��ول خمس ��ة
موضوعات ،وهي:
أوالً :ما هي التداعيات التي يثيرها سماع كلمة:
عربي؟!
ثانياً :كتابة قصة أو وصف قصير أو موضوع إنشاء
حول لقاء مع عربي؛

إن هذا التوصيف التقاطبي حيال “األشرار المتعطشين للدم” من
ينمي في أوس��اط القراء الصغار كراهي��ة عمياء للعرب،
ش��أنه أن ّ
واستهتارًا بقوتهم وفهمهم.

خامساً :املجاهرة بآرائهم فيما إذا كان إحراز السالم
ممكناً ،وفيما إذا كان باإلمكان إنشاء حياة صداقة
وتعاون مع العرب.
كانت مستحصالت االستطالع ما يلي:
 .1مس ��توى اخلوف م ��ن العربي عال بش ��كل مذهل،
ف�ف�ي أكث ��ر م ��ن  75باملئة م ��ن اإلجاب ��ات ترافقت
ش ��خصية العرب ��ي م ��ع “خاط ��ف األوالد” و“القاتل”
و“املخرب” و“املجرم” ،وأشباه ذلك.
 .2جتريد شخصية العربي جتريد ًا سلبي ًا (قولبتها)،
وه ��و جتريد مك � ّ�رس يف أدب األطف ��ال العبري،
ط ��اغ على إجابات األس ��ئلة اخلمس ��ة التي طلب إلى
الط�ل�اب اإلجاب ��ة عنها .ف�ف�ي حوال ��ي  80باملئة من
اإلجاب ��ات تأط ��رت تش ��ابيه العرب ��ي يف العب ��ارات
التالي ��ة“ :يعي ��ش يف الصح ��راء” ،و“صان ��ع اخلبز”،
و“يلب ��س الكوفي ��ة” ،و”راعي بقرة” ،و”ذو س ��حنة
مخيف ��ة” ،و“يف وجه ��ه ندب ��ة” ،و“ق ��ذر ون�ت�ن”،
و“تنبعث منه رائحة كريهة” ،وغيرها.
 .3اجله ��ل التام بني أوس ��اط الطالب اليهود لش ��كل
العرب ��ي وهيئت ��ه وهندام ��ه وتاريخ ��ه وعادات ��ه،
فبعض الطالب قال إن العرب “هم أصحاب ش ��عر
أخضر” ،فيما أكد البعض اآلخر أن “العرب لهم
ذيول”!
 .4تس ��عون باملئة من الطالب يتنكرون حلق العرب يف
الب�ل�اد ،ويؤمنون بأن ��ه ينبغي قتلهم أو ش ��نقهم أو
ترحيلهم.
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 .5فق ��ط قالئ ��ل م ��ن الط�ل�اب حاولوا ش ��رح أس ��باب
الن ��زاع م ��ع العرب بق ��در مناس ��ب م ��ن التفصيل،
فيما اكتفى الباقون بجمل مقتضبة ومبتسرة من
سياق التاريخ مثل“ :إنهم (أي العرب) ينوون قتلنا...
وتش ��ريدنا من الب�ل�اد ...واحتالل مدنن ��ا ...وقذفنا
إلى البحر!!”
 .6غالبية الطالب الذين يرغبون يف الس�ل�ام يرون أن
“الس�ل�ام” ينبغي أن يعني تس ��ليم العرب بالس ��يادة
اإلس ��رائيلية على “أرض إس ��رائيل الكاملة” ،مبا
يف ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة.
بيد أن هذه املستحصالت هي النصف األول من العنصرية
الت ��ي تضعها الصهيوني ��ة يف “منب ��ت رؤوس” مريديها منذ
أم ��ا النصف اآلخر ،ال ��ذي ال يق ��ل أهمية ،فإنه
الصغ ��رّ .
كام ��ن يف تفصيالت ما ورد ضم ��ن إجابات الطالب عن
أسئلة االستطالع وموضوعاته.
ولتق ��دمي أمثلة عل ��ى هذا “النص ��ف” نعرض ،تالي� �اً ،مناذج
مقتطعة من اإلجابات:
 رد ًا على الس ��ؤال األول (التداعيات التي يثيرها مجرد
االس ��تماع إل ��ى كلم ��ة عرب ��ي) أج ��اب (ر .ش) بقوله:
لص،
“مج ��رم ،وس ��خ ،ننت ،راع ��ي بقر ،مختط ��فّ ،
غريب ،فالح ،عامل بناء” .وكتب (ي .ع) :إن “سحنته
غريبة ،عصبي املزاج وحا ّد ،ذو شعر أخضر ،شرير،
مخبول ،متش ��رد” .وكتب ثالث ،رفض توقيع اسمه:
�ص ،مخب ��ول ،جل ��ده غامق”.
إن ��ه “ع ��دو ،خنزي ��ر ،ل � ّ
وكتب رابع ،رفض هو اآلخر توقيع اس ��مه“ :يجب أن
نقتل العرب ،وأن جنلس ��هم على كرسي كهربائي،
وأن نعلقه ��م عل ��ى أع ��واد املش ��انق ،وأن نطرده ��م من
البالد -أنا (أؤيد) كهانا”.
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مقاالت
مس��توى الخوف من العربي عال بش��كل مذهل ،ففي أكثر
م��ن  75بالمئة م��ن اإلجاب��ات ترافقت ش��خصية العربي مع
“خاطف األوالد” و“القاتل” و“المخرب” و“المجرم” ،وأشباه ذلك.

 جواب ًا على الس ��ؤال الثاني (كتابة قصة أو وصف
أو موضوع إنش ��اء عن لقاء مع عربي) ،كتب أحد
الط�ل�اب م ��ا يل ��ي“ :صع ��دت إل ��ى حافل ��ة الباص،
جلس ��ت .صع ��د إلي ��ه عرب ��ي ،وجل ��س مبحاذات ��ي.
فك ��رت ف ��ور ًا أن ��ه يجدر ب ��ي أن أنتقل إل ��ى مقعد
آخ ��ر .انتقل ��ت ،وانتق ��ل العرب ��ي إلى املقع ��د ذاته،
هم العربي
وفكرت أنه يخطط ضدي ش ��يئ ًا م ��اّ .
بالن ��زول ،لك ��ن الس ��ائق منع ��ه وق ��ام باس ��تدعاء
البولي ��س ،ال ��ذي س ��اقه إل ��ى الس ��جن” .وكت ��ب
الطالب (ي .ع)“ :عندما سافرت إلى القدس جلس
�ذاء ممزق ًا
مبحاذات ��ي صب ��ي عربي كان ينتعل ح � ً
ويرتدي مالبس رثة .كان لونه أس ��ود وتنبعث منه
رائح ��ة كريه ��ة ،فقمت م ��ن جواره ألنن ��ي ال أريد
أن أجل ��س مبحاذات ��ه” .وكت ��ب (ج .ل)“ :س ��افرت
يف حافل ��ة الب ��اص ،وفجأة جل ��س مبحاذاتي صبي
عربي ،هممت أن أقوم ،فقال إنه سيمسني بسوء.
رأيت أن بحوزته س ��كين ًا ح ��ادة .فجأة وقفت على
قدم � ّ�ي ،فأخرج الصبي العربي الس ��كني وحاول
أن يقتلن ��ي ،أس ��قطته أرض� � ًا وأخ ��ذت الس ��كني.
فج ��أة حمل ��ت ش ��يئ ًا مش ��بوهاً ،فنقل ��ت األم ��ر إلى
س ��ائق احلافلة ،الذي اتصل فور ًا بالبوليس ،وجاء
البوليس فطلبت منه أن يحقق مع الصبي العربي،
ويف التحقيق كشف العربي عن مكان سكناه،
وق ��ام البوليس بس ��جنه وأف ��راد عائلته ملدة عش ��ر
سنوات ثم أخلى سبيلهم”.
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ولدى توقف الباحث عند أدب األطفال العبري وتأثيره
على القراء (وهو موضوع السؤال الثالث يف االستطالع)
يخلص إلى القول إنه ضمن حصيلة كتب األطفال
املعروضة يف السوق حتى تاريخ إجراء االستطالع ،والتي
يقبل عليها “القراء الصغار” ،ما تزال غالبية هذه الكتب
تشوه شخصية العربي وتنمي بني أوساط قرائها مشاعر
ّ
الكراهية إزاء العرب ،ومشاعر االستخفاف بقوتهم
ومبقدرتهم العقلية .ويرد الباحث ذلك إلى واقع أنه يف
اخلمسينيات والستينيات كان االجتاه الطاغي ،بشكل
تام ،على أدب األطفال العبري هو اجتاه تشويه شخصية
العربي .أما يف السبعينيات (وحتديد ًا يف أعقاب حرب
تشرين األول /أكتوبر  ،)1973والثمانينيات ،بتنا جند
ال عربي ًا
بعض القصص النادرة التي حتاول أن تقدم بط ً
ميكن أن يكون ذاته اإلنسانية ،فاحتة الباب بذلك أمام
حتول بسيط صوب التعامل مع شخصية العربي كإنسان
وصاحب حق .ومن هذه الكتب النادرة أعمال دفوره عومر
وبنيامني متوز ودوريت أورغاد وموشيه بن شاؤول .غير أن
هؤالء الكتاب -يؤكد الباحث -حاولوا يف قصصهم
أن يتعاملوا مع العربي بضوء إيجابي يف مواجهة نوع من
حالة توبيخ الضمير (شعبهم يضطهد شعب ًا آخر) ،أو يف
سبيل دفع ضريبة كالمية والتظاهر بالليبرالية ،ولذا
طغت على نتاجهم سمات الصنعة واالفتعال ،وبدا العربي
يحبه البعض كما
يف هذا النتاج شيئ ًا من أشياء الطبيعة ّ
يحب زهرة برية ،ولم حتمل شخصيته خصائص احلركة
ّ
الفردية املستقلة ،بل ظل يتحرك يف إطار الشخصية

العربية املستحضرة ألغراض إسرائيلية محضة -أغراض
انتقاد املجتمع اإلسرائيلي .يف مقابل هذا االجتاه ،وعلى
النقيض منه ،بدأت تتغلغل يف قصص املغامرات الرائجة
أفكار “أرض إسرائيل الكاملة”! فالبطل احملوري
لقصة “الرياضيون الصغار عائدون” ألفنير كرميلي هو
صبي يعيش مع والديه وإخوته يف مستوطنة كولونيالية
يف الضفة الغربية احملتلة ،واألمنية اخلفية ،التي يطوي
أضالعه عليها ،هي أن يزداد هنا وهناك ،يف الضفة
الغربية ،انتشار املستوطنات الكولونيالية ،بحكم
أن «أية قوة يف العالم ليس مبقدورها أن تقتلع شعب ًا من
وطنه!»
ويشير بحث البروفسور كوهني إلى أن معظم كتاب
قصص املغامرات اليهود يحملون أفكار ًا مماثلة ألفكار
أفنير كرميلي .والبعض منهم ،الذي ال يوظف شخصية
يضمن قصصه تشابيه مهيأة سلف ًا توحي مبوقفه
عربية،
ّ
إزاء العربي ،ومن هذه التشابيه« :الرائحة العربية»
و«العمل العربي» و«التصرف مثل العربي» ،وغير ذلك.
ويؤكد أن تأثير تلك التشابيه على تكوين وعي األطفال
الصغار مماثل للتأثير الذي ميارسه اجتاه تشويه شخصية
بشكل مباشر .ويضيف كوهني أن قراءة هذا
العربي
ٍ
األدب الفاسق هي ظاهرة عامة ،ويكاد كل فتى يهودي
يف إسرائيل يقرأ هذه القصص ،وتتكون لديه فكرة
مسبقة ،وحشية وخطيرة ،عن اإلنسان العربي ،تكبر
معه وتتكرس.
أما بالنسبة للسؤال الرابع (أسباب النزاع مع العرب) فقد
ال مطبق ًا يف معرض اإلجابات
أبدى الطالب اليهود جه ً
عليه .ويؤكد الباحث أن اجلهل يشكل دفيئة جيدة لنمو
األفكار املتطرفة اجلامحة ،وأخطر ما يف هذه األفكار
املتطرفة املوقف إزاء السالم ،وهو موضوع السؤال
اخلامس واألخير يف االستطالع.
كتبت إحدى الطالبات رد ًا على هذا السؤال“ :بحسب
رأيي يستحيل أن نتوصل إلى سالم ،ألن العرب يكرهون

اليهود” .وامللفت للنظر ،يف هذا الصدد ،أن عشرة باملئة
فقط من الطالب قالوا إنهم يريدون السالم ،واستنكفوا
عن تفصيل شروطه ومواصفاته وإمكانات حتقيقه .أما
الرأي املناقض لذلك ،فهو ما عبر عنه الطالب (ع .ك)
الذي كتب يقول“ :بحسب رأيي يجب طرد العرب من
البالد ،إذا ما استمروا يف سفك دم اليهود ملجرد كونهم
يهوداً .يجب طرد عائلة العربي ومن ثم طرد قريته برمتها.
العرب هم بغالبيتهم كارهون لنا وال نستطيع التوصل
إلى سالم معهم ألنهم يعتقدون بأننا أخذنا أرضهم،
أعتقد أنه يجب نقلهم إلى أية دولة ممكنة ،ألن لهم عدة
دول عربية ولنا فقط دولة واحدة .وبسبب سفك الدماء يف
هذه البالد يظهر أشخاص مثل كهانا ويطالبون ،بحق،
بطرد العرب من البالد”.
يف نهاية االستطالع يقول الباحث إن الواقع الذي أظهره
يحبطه ويبهظه ،ويعلن كفره مبقدرة األساليب التربوية
ال
املتبعة يف املدارس اليهودية على أن تشكل “بدي ً
إنسانياً” من هذا األدب الفاسق .إن مرد إحباطه -حسبما
يؤكد -هو أن أدب األطفال العبري يفرض على األطفال
اليهود واقع ًا يتربون يف ظله ،من دون أن يعيشوا طفولة
ال عن أنه ينمي يف نفوسهم مشاعر
ساذجة بريئة ،فض ً
القلق واخلوف من املستقبل.
أخيراً ،نأمل أن ُتتاح لنا فرصة أخرى إلطاللة ثانية
على أدب األطفال اإلسرائيلي يف املرحلة الراهنة ،وال
سيما بعد انطالق ما يسمى “عملية السالم” يف أواسط
تسعينيات القرن الفائت.

____________________________

(*) موجز محاضرة ألقاها الكاتب في مقر مؤسسة تامر.
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الرشاقة الذهنية
حسين البرغوثي

1

الرشاقة الذهنية بالنسبة لي فرع
من فروع الرقص الروحي ،نوع من
السيولة والفن.
كنت فـي السابق أدخل للصف كي
ال أو أكثر ،مادة
«أعلّم» ثالثني عق ً
جاهزة فـي ذهني ،وفشلت .دائم ًا
كان االهتمام احلقيقي عند الطالبات
والطالب مبا أعلمه مفقوداً ،أحيان ًا
يخيم صمت ،وأحيان ًا تنهدات تدل
على تعب وملل ،واألسوأ من ذلك
أن األغلبية الساحقة منهم /منهن
ينتمون جلميع ألوان قوس قزح ميين ًا
ويساراً ،لكل لون سياسي ممكن،
وعقولهم /عقولهن «مليئة» بـ «اآلراء
اجلاهزة» ،لكل سؤال جواب ،أو
أجوبة ،ولكن ال توجد «أسئلة» على
«األجوبة اجلاهزة» هذه.
الرشاقة الذهنية هي قدرو ذهنية
على حتويل كل «جواب» إلى أسئلة،
وكل سؤال إلى أجوبة .الذهن
«املليء» يشبه كأس الشاي املليء
حتى احلافة ،ال فراغ فـيه ،وكل ما
نصبه يطفح على الطاولة وال يبق منه
شيء ،هناك أذهان مليئة بـ «آرائها»
 1حسني البرغوثي :شاعر ومفكر فلسطني ،ولد
فـي قرية كوبر شمال غرب رام اهلل ،عام .1954
له العديد من املؤلفات فـي الشعر والرواية والسيرة
والنقد والكتابة الفلكلورية ،إضافة إلى األبحاث
والدراسات الفكرية والنقدية والنقدية بعدة لغات.
توفـي فـي العام  ،2002بعد صراع طويل مع املرض.
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عن األشياء ،ومستعدة للدفاع حتى النفس األخير
ضد كل من «يعتدي» على «آرائها» ،وأذهان مليئة بـ
«املجادالت» ،أعني أن الذهن يفتقر هنا ملا أسميه باحلوار
بني الفراغ واالمتالء ،فنجد ذهن ًا فارغ ًا أو مليئاً ،ولكنه
يفتقر للرشاقة ،للرقص.
جدي ،وجدت سببه
فكرت فـي فشلي فـي تعليم شيء ّ
أنني نفسي «أرغب فـي التعليم» ،وخلف هذه الرغبة
تكمن رغبة خفـية فـي «تغيير عقل» اآلخر ،فـي تغيير
«صف» من العقول .وخلف هذه «الدكتاتورية» رغبة أعمق
من سابقتيها :رغبة فـي الهيمنة ،والسيطرة ،إرادة قوة.
كانت عندي «خطط» و«توقعات» و«قوالب» وتركيبات
ذهنية ،وأتوقع وأريد من «الصف» ،من كل عقل فـيه أن
«يتغير» بناء على هذه «اخلطط» و«التوقعات» ،وبكلمات
أخرى :أريد منه «اخلضوع» إلرادتي .حيث يوجد قمع،
خفـي أو علني ،توجد مقاومة ،وامللل والتنهد وعدم
االهتمام أشكال خفـية من «املقاومة» ملا «يريده» األستاذ
كذا واملعلمة كذا .وكالعادة ،عندما نفشل فـي فرض
إرادتنا ،باسم رغبتنا فـي تغيير العقل اآلخر ،نشمر
عن أكمامنا لفرض «التغيير» بالتعليقات الساخرة،
بالعقاب ،باالمتعاض ،باحتقار «جهل الطالب» ،ونغلف
كل هذه السلطوية بـ «حسن النية» و«اخلير» ،أي باخلير
كما نراه نحن ،بحسن النية (نيتنا نحن) بـ «مصلحة
الطالب» (وكأنه ال مصلحة لنا) ...إلخ.
إن كنا أمناء مع أنفسنا ،فإن علينا االعتراف ،قبل
كل شيء ،بأن هذا املكان الذي نسميه «صفاً» و«غرفة
تدريس» و«جامعة» أو «مدرسة» هو بؤرة تسودها عالقات
قوة ،نسميها بـ «النظام» و«البرنامج» ،إلخ.
فـي تنظيم القوة هذا ،ميزان القوى ملصلحة املعلم أو
املعلمة :للمعلم /حق «الكالم» و«إخراس البقية» عند
الضرورة ،كما فـي هذا النمط الرديء من التدريس
الذي يدخل فـيه معلم/ة جاهز/ة للتعليم ،فـيلقن
و«يحكي محاضرته» ويخرج بال نقاش تقريباً ،فهذا

«حقه» كما يحدده «النظام التعليمي» ،وهكذا انتشرت
على املستوى الشعبي فكرة أن «تلقني اآلخر درساً» يعني
عقابه عقاب ًا شديد ًا يكون «درس ًا له!» وللمعلم/ة حق
«تقييم اآلخر» ،والتأثير على مستقبله أو مستقبلها.
فـي نهاية املطاف ،كل معلم يقبض أجر ًا ليكون فـي
«الصف» ،وال هو وال طالبه موجودون «فـي الصف»
مبحض إرادتهم احلرة ،لالستمتاع .السيف املعلق على
احلائط يغري باالستعمال ،اإلنسان كائن يحب القوة إن
كانت له أولها.
رمبا أن ال يوجد ،على األقل حتى اآلن ،بديل للنظام
تنز القوة من كل مساماته ،لكن علينا
التعليمي الذي ّ
االعتراف اآلن بأننا مهما كنا «دميقراطيني» ،كمعلمني
ومعلمات ،فإننا نعمل فـي سياق من سياقات القوة.
من أهم عناصر القوة هذه شيء خفـي وواضح مع ًا نسميه
بالـ «أنا» ،مثالً ،عادة ما تتصادم «أنا» املعلم/ة مع «أنا»
الطالبة /الطالب حول «مشكلة» أو «رأي» ...إلخ.
«األنا» نوع من املستحاثات ،متحجرة ومتيبسة فـي
أعرف نفسي كـ «معلم» يعني
الغالب ،مثالً ،أن كوني ّ
أنني لست فـي الصف لكي «أتعلم» ،أي لست طالباً،
وبالتالي رمبا بسبب قدرة أي إنسان على التحول إلى
إنسان آلي ،إلى «ماكنة» ،لست قادر ًا على أن أحتول
من معلم إلى «متعلم» ،أعلّم عندما يكون اآلخر بحاجة
لكي «يتعلّم» مني ،وأتعلّم عندما ال يكون اآلخر
مستعد ًا للتعلم .وبكلمات أخرى ،الرشاقة الذهنية قدرة
روحية على التحول الدائم (فـي كل حلظة يجب أن أكون
قادر ًا على تبديل األدوار ،فأصير معلّم ًا متعلّم ًا معاً).
فـي رواية طريق محارب مسالم يقول «معلم» روحي لـ
«تلميذه» :إن ما أقدر أن أعلمك إياه يعتمد على حاجتك
أنت .وبكلمات أخرى ،هل لديه كمعلم ما يحتاج
الطالب/ة إلى تعلمه؟ رمبا أنني خبير فـي التاريخ ،ولكن
الطالبة حتتاج إلى الهندسة! هل أنا «مؤهل» لتعليمها؟ وإن
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مقاالت

لمَ ،أو ليس من األفضل أن أقول ال أعرف ،أو أن أكون
حكيم ًا كسقراط ،وحكمتي الوحيدة تكمن فـي
أنني الوحيد الذي يعرف أنه ال يعرف؟
وهنا «تتدخل األنا» :إن اإلقرار ،بأمانة ،بأنني ال أعرف
شيئ ًا عن املوضوع ،أو ال أعرفه بالكامل ،أو أن معرفتي
مشوشة به ،يبدو وكأنه هجوم على نفسي ،وأرد على
من يشكك فـي «معرفتي» بإنكار أنني ال أعرف ،أي
اإلصرار أنني سأظل «أعلّم» .مرة قال لي طالب ما،
باحترام ،أي بخوف ،أنه يحس أنني ال أعرف املوضوع
الذي يتكلم عنه ،ولم «أفهم عليه» .كان بإمكاني
(انتبهوا :سأمدح نفسي اآلن) أن أصر على أنني «فاهم»
يعني «عنزة ولو طارت» ،قلت له« :ممكن ،لكن هل
أنت مستعد لتحضير «محاضرة» قصيرة فـي احلصة
القادمة عن املوضوع؟ رمبا سأفهم عليك عندها» .فـي هذه
اللحظة حتولت إلى «طالب» ،أقصد أن الرشاقة الذهنية،
كفرع من فروع الرقص ،هي فن لتجنب «الصدام».
أحيان ًا ميكن أن نتجنب صدام ًا إذا أدركنا ببساطة أن
«س» من الطالب والطالبات يبحث أو تبحث عن مجرد
االعتراف بأنه يفهم أو أنها «مهمة» ،وبأن لديه «ما
يقوله» ،بأنها قامت بعمل كبير ألنها ،مثالً ،جترأت
على الكالم بعد أن كانت اعتادت «الصمت» ،وأحيان ًا
نتجنبه بنكتة .أذكر طالب ًا قال لي مرة فـي الصف إن
كل «مادة دراسات ثقافـية هي كالم فارغ»« ،األنا» عادة
تفهم هذا كهجوم :إذا كانت املادة كالم ًا فارغ ًا و«أنا»
أدرسها ،إذن «أنا كالم فارغ» ،هنا ال مجال للصدام.
أجبته« :اثنتا عشرة سنة فـي املدرسة وأنت تتعلم كالم ًا
مآلناً ،فلنجرب الكالم الفارغ!» تضايق من النكتة،
وبالذات ألن الصف كله ضحك ،فأكملت« :أنا
علموني ثالثني سنة من الكالم املآلن ،وطلعت فارغ،
مثالً» ،بدأ يضحك ،ملاذا؟ ألن اجلملة الثانية حولتني من
ضاحك إلى «مضحوك عليه» ،أي «صرنا مثل بعض»،
هذا يقودني إلى مفهوم «الصداقة».
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فـي كل مكان هيمنة ال توجد «صداقات» ،بل عالقات
سيطرة وقوة نظام «هرمي»« .الصداقة» هي استعداد
األستاذ أن يصير «مثل الكل» وليس «فوقهم» ،أن يرضى
لهم ما يرضاه لنفسه .بالطبع هذه «املساواتية» ستبدو
نفاق ًا كامالً ،وبحق ،إن لم يعترف األستاذ بأن «هذه
املساواة» قائمة على أساس «نظام ال مساواة فـيه» ،أي أن
الوضع كله ال أمل فـي إصالحه ،األمانة هنا ،بالنسبة
لي ،تعني القدرة «خارج الصف» أن نكون «أصدقاء»،
ال شيء فـي الكافتيريا أو فـي الساحة أو الشارع يجبرني
على أن أكون «صديقاً» للطالب ،وال «نظام» يستطيع
فرض ذلك علي أو عليهم /عليهن .هنا يبدو وكأن الهدف
أن تستمر «صداقة» ما حتى ما بعد «الدراسة» .عملياً ،ال
بد من فهم معنى هذا بدقة ،أقصد أن «موقف األستاذ/ة
من طالبه/ها يجب أن يكون موقف «املساعد/ة» وليس
موقف «املسيطر/ة» ،حتى فـي داخل الصف .فمثالً،
سألني طالب عن موضوع ما أعرف فـيه ،قلت له أن
لدي فكرة ممتازة :أعرف عنوان كتابني جميلني عن
هذا املوضوع ،وسألته إن كان بإمكانه أو ًال أن يقرأ
واحد ًا منهما لكي نتناقش بعد ذلك حول املوضوع
نفسه ،هذا مثل افتراضي بالطبع« .املساعد» هنا ال يقوم
بدور املجيب ،من ميلك «أجوبة» و«معرفة» ،ليست هذه
مهمته ،دوره أن يتفهم حاجات الطالب وأن يساعدهم
فـي «البحث عن حاجاتهم» .من اخلطأ بالنسبة لي أن
«نحل محل اآلخر» ،أن نقوم مبا يجب عليه/ها القيام به،
ال أن الطالب فـي املثل املذكور
من اخلطأ أن نفترض مث ً
أعاله لن «يكتشف» أسئلة جديدة ،لن يفتح أفق ًا جديد ًا
عندما يدخل فـي تفاصيل املوضوع« ،اإلجابات اجلاهزة»
تغلق بوابة البحث واالستطالع .باإلمكان القول أن
«املعرفة» ،كما فـي قصة آدم وحواء فـي اجلنة فـي العهد
القدمي ،هي عملية إغراء وإغواء ،يجب أن نقدم على
إغواء وإغراء الطالب/ة بالبحث بنفسه/ها عن «أجوبة»،
إغراء يثير أسئلة ودهشة وحب استطالع.

هذا يرتبط بفن الرقص أيضاً ،أن نعرف ما هو «التعليم».
فـي مدارس الرقص ال يعلّمون أي «رقصة جاهزة» من أجل
ذاتها ،الهدف هو إنتاج فنانني فـي احلياة ،أناس قادرين
على «االرجتال» ،التفكير احلر ،االستقاللية ،اجلرأة
على التفكير بأنفسهم /أنفسهن ،ليس املهم ،مثالً،
تلقني معادلة فـي الرياضيات وال حتى تعليم «كميات من
ال قادر ًا على
املعارف الرياضية» ،املهم هو أن ننتج عق ً
التفكير الرياضي املبدع« .املادة» ،أي مادة ،تشبه طين ًا
خام ًا تساعد العقل على «اللعب بها» ،إعادة تشكيلها،
خلق أشكال مختلفة من نفس الطينة ،أي أننا نعلّم
ما هو التعليم ،ما الذي يعنيه أن نتعلّم ،كيف نفكر
ونبدع ،وليس كيف «نحفظ ونكرر املعلومات».
ومع ذلك ،ال يجب أن نذهب إلى الصف بـ «توقعات» أن
الكل يريدون «تعلّم» ما نريد تعليمه ،فإن كنا رياضيني
ندرس الرياضيات ،فهذا ال يعني أن طالب ًا ما لن يكون
فنان ًا تشكيلي ًا أو اقتصادي ًا أو شاعراً ،وليس رياضي ًا
مثلنا .مرات كثيرة نصادف طالب ًا بليد ًا فـي «موضوعنا»،
وبدل أن نغضب ونصر على «تعليمه» بالعصا ،لنحاول
اكتشاف ذكائه فـي مجاالت أخرى ،أي «ذكائه»
ببساطة ،حاجاته ،اهتماماته ،مشاعره ،طموحاته،
أحالمه ،ولنساعده ليكون ما يريده وما يطمح ألن
يكون ،أو ،على األقل ،أن نعامله «كصديق» ونتركه
كمنا «ملعاقبته» .أذكر معلمة
نشمر عن ّ
وشأنه ،بدل أن ّ
كانت تعملني األدب اإلجنليزي ،كانت مستعدة ألن
تسمح لنا بكتابة التقرير عن املادة ،إن شئنا أكثر
من مرة ،وتضع العالمة على التقرير األفضل ،فجأة،
فـي منتصف الفصل ،قالت إنها من اآلن فصاعد ًا لن
تعطيني «فرصتني» أو أكثر ،بل ستسجل العالمة على
أول تقرير ،وأكملت بجمل لن أنساها فـي حياتي« :هذا
ليس عقاب ًا ألي واحد /ة ،إنني مقتنعة أن احلياة ال متنحنا
الفرصة لكي جنرب مرتني« ،إن أخطأنا» فـي التجربة،
فإن كل ما ميكن أن نفعله أال نخطئ فـي املرة القادمة.
هكذا ساعدتنا على فهم احلياة ،وحضرتنا للمسؤولية

فـيها ،ولكن ليس كعقاب ،وال ألنها تريد «تغيير
عقولنا» بالقوة ،بل ألنها «صديقة».
هناك من املعلمني واملعلمات من يرى أن كل سؤال له
«جواب» ،وكل حوار له «نتيجة» ،وكل باب ينفتح فـي
الذهن يجب أن نغلقه بـ «حقيقة» ما ،أو جواب «حاسم»،
احلياة نفسها سر ،ومهما قدمنا له من تفسيرات ستبقى
سراً .ملاذا نريد اإليحاء للطالب والطالبات بأن «التفسير»
الذي نقدمه أو يقدمنه أو يقدمونه «نهائي» ،أو أنه «التفسير
الوحيد» املمكن ،أو أن هناك تفسير ًا أصالً! أقصد أن
علينا أن نتعلم إحدى أهم النقاط فـي اللياقة الذهنية ،وهي
أن نتخلص من «اجلدية» وأن نبدأ بـ «اللعب» ،بـ «متعة الذهن
واملعرفة والضحك» ،وأال نأخذ أنفسنا نفسها بجدية.
أحياناً ،فـي احلياة ،نكون لعبة فـي يد الدنيا ،وأحيان ًا
تكون الدنيا لعبة بالنسبة لنا .مثلما قال هيراقليطس:
الطبيعة تلعب واإلنسان «يبحث» .و«اجلدية» تقود إلى فرض
جو ثقيل وممل على «الصف» وتقتل «االستمتاع» ،كما
تقتل قدرتنا على االرجتال بحرية.
السؤال هنا هو ملاذا ينتظر الطالب حلظة «الهرب» من
احلصة بدل حلظة القدوم إليها؟ ألنه ال يستمتع ،ألن املعرفة
«ميتة»« ،جاهزة» ،ملقنة ،مملة ،روتينية .فـي جتربتي
التعليمية وجدت أن أفضل حل هو أال «ألتزم» باملادة
امليتة ،بل مبا هو حي وحر وطيب وعضوي فـي روحي
أنا ،وعندما أكتشف احلياة فـي كالمي ،الكالم احلي
من «قلبي» وجتربتي ،أكتشف زوايا جديدة دائم ًا لشرح
املادة ،والكتشاف ما هو حي فـي البقية .أخطر شيء هو
اإلنسان اآللي الكامن فـينا ،عندما نذهب وراء «اآللي»
فـينا نصل إلى ما هو حي وعميق وأصيل فـي غيرنا وفـي
كل ما ندرسه ونلمسه ونعيشه .قال أينشتاين مرة إن
اإلنسان الذي فقد املقدرة على االندهاش يكون مبثابة
إنسان ميت ،أقصد أن «التعليم» ليس فقط ما نقوله
ونكتبه على «اللوح» ،إنه فن احلياة ،والطالب الذي ال
يستطيع أن يشعر باحلياة فـي معلّميه ال يتعلم منهم إال
املوت!
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تش��جيع الكتاب
المترددين:
ه��ل يمك��ن تعلي��م
الكتابة لألطفال؟
بقلم :تولين كوزيكوجلو

1

ترجمة :سارة كحيل
يف عص ��ر التكنولوجي ��ا احلال ��ي،
يعتب ��ر فع ��ل الكتاب ��ة أكث ��ر أهمي ��ة
م ��ن أي وق ��ت مض ��ى .تت ��م معاجل ��ة
الكثي ��ر م ��ن القضاي ��ا الت ��ي كانت
تعال ��ج عب ��ر التواص ��ل الش ��فوي ،يف
يومنا ه ��ذا ،عب ��ر الكتاب ��ة .فمثالً،
يت ��م حل مش ��اكل العمل عب ��ر البريد
اإللكتروني ،بينما تنعقد اجتماعات
األهالي واملعلمني عبر وسائل التواصل
اإللكتروني ��ة ،حت ��ى أن النميم ��ة ل ��م
تع ��د حتدث وجه� � ًا لوج ��ه! إن النبرات
املرافقة للتواصل الشفوي ولغة اجلسد
يلعب ��ان دور ًا داعم� � ًا للكلمات يف نقل
رس ��ائلنا للمس ��تمع .ومب ��ا أن معظ ��م
التواص ��ل يتم م ��ن خ�ل�ال املكتوب،
ومب ��ا أن التواص ��ل املكت ��وب يفتق ��د
له ��ذه الصف ��ات الداعم ��ة ،فإن ��ه م ��ن
الواض ��ح أن من ميتلك ملكة الكتابة
 1تولني كزيكوجلو ،كاتبة أطفال حائزة
على عدة جوائز ،تعيش يف إسطنبول .تكتب
أيض ًا مراجعات للكتب ،ومقاالت عن السفر
يف إحدى الصحف التركية ،وتعلم الكتابة
اإلبداعية لألطفال يف املرحلة األساسية ،كما
تقوم بتدريب املعلمات واملعلمني على تعليم
الكتابة اإلبداعية لألطفال.
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الفاعل ��ة ه ��و فقط م ��ن يس ��تطيع التعبير عن ذات ��ه بصيغة
واضح ��ة .ه ��ل ل ��دى أطفالن ��ا امله ��ارات الت ��ي متكنهم من
التعبير عن ذواتهم؟ ه ��ل لديهم املهارات الالزمة للتواصل
الفع ��ال؟ بكلمات أخرى ،هل نقوم نح ��ن بتعليم أطفالنا
مهارات وأس ��س الكتابة؟ والسؤال األهم ،هل الكتابة
هي فعل ميكن تعليمه؟
عندما مت نشر كتبي األولى يف عام  ،2010قمت بجوالت
يف امل ��دارس لتوقيع الكت ��ب وقراءتها مع األطفال .خالل
ه ��ذه الزي ��ارات توصلت إلى معاناة املعلم ��ات واملعلمني يف
تعلي ��م األطفال مه ��ارات الكتابة ،كان ��وا دائم ًا يطلبون
مس ��اعدتي ونصائح ��ي يف حتفي ��ز الكت ��اب املترددي ��ن،
وله ��ذا ق ��ررت تصميم ورش ��ة عم ��ل لتعليم األطف ��ال فنون
الكتاب ��ة .ل ��م يك ��ن صعب� � ًا اس ��تنتاج ضرورة اس ��تخدام
وس ��ائل ومناهج مختلفة ملا يس ��تخدمه املعلمون واملعلمات
داخ ��ل غرفه ��م الصفية .وعلي ��ه ،قمت بدراس ��ة نهجي يف
الكتاب ��ة ،بد ًال م ��ن أن أدرس نهج املعلم ��ات واملعلمني يف
التدري ��س .تس ��اعد ورش ��ة العمل الت ��ي صممته ��ا ،والتي
تستمر على مدار  15ساعة ،الطالب الستخدام وتوظيف
ذات النهج الذي أستخدمه أنا يف كتاباتي.
بهذه التقنية اخلالقة ال ألعب دور املعلم ،بل أشارك الطالب
ال كتاب أنفسهم.
أسرار الكاتب ليصبحوا مستقب ً
لماذا يعاني األطفال من صعوبة في الكتابة؟
عندم ��ا يتعل ��ق األم ��ر بالكتاب ��ة ،ف�ل�ا ش ��ك أن األطفال
ه ��م أكثر األش ��خاص قابلي ��ة واس ��تعدادية ،فهم أكثر
األشخاص قدرة على تصور وتخيل سيناريوهات مبدعة،
وهم أكثر األش ��خاص اس ��تعدادية للتعبير عنها شفوياً،
إال أن معظ ��م املعلمات واملعلم�ي�ن يتذمرون من الصعوبات
الت ��ي يواجهونه ��ا يف حتفي ��ز األطف ��ال عل ��ى الكتاب ��ة،
وكله ��م يص ��رون على أن األطف ��ال قادرون عل ��ى «رواية»
القص ��ة ،وغي ��ر قادرين عل ��ى «كتابتها» .فما ه ��و الفرق
بني فع ��ل التلفظ بالقصة ،وبني كتابتها؟ ما هي العوائق
التي تقف أمام األطفال يف مس ��يرتهم الكتابية؟ ما الذي

مين ��ع األطفال من فع ��ل الكتابة؟ كي ��ف ميكن التخلص
م ��ن ه ��ذه العوائق ،وكي ��ف ميكن حتفي ��ز األطفال على
الكتابة؟
ل ��ن يك ��ون خاطئ� � ًا أن نفت ��رض أن العالق ��ات واملفاهي ��م
الت ��ي ت ��دور يف العقل عند الكتابة تتش ��ابه م ��ع تلك التي
حتصل عند احلديث بلغة أجنبية ،وبالتالي ،فإن املعيقات
الت ��ي تقف يف طريق األطف ��ال يف الكتابة هي ذاتها التي
يواجهونه ��ا عن ��د احلديث باس ��تخدام لغة أجنبي ��ة .فإن لم
يك ��ن الطف ��ل متمكن ًا م ��ن اللغة ،فإنه ل ��ن يتمكن من
إيج ��اد الكلم ��ات للتعبي ��ر ع ��ن األف ��كار التي ت ��دور يف
ال كثير احلديث يصبح هادئ ًا
رأسه .ال يعتبر غريب ًا أن طف ً
عند حت ��ول احلوار إلى لغة أجنبية ،وق ��د يكون للتواصل
املكتوب ذات األثر ،وميكن تفسير عدم اندماج األطفال
يف الكتابة ضمن هذه الظاهرة.
عند احلديث باس ��تخدام لغة أجنبية ،يتم إرس ��ال الرس ��الة
بطريق ��ة منقوص ��ة ،متام ًا كم ��ا يحدث عن ��د حتويل قصة
محكية بتفاصيل إلى قطعة كتابية ضعيفة .إال أن الغطاء
الذي يخيف التواصل الفاعل س ��يزول ف ��ور متكن املتحدث
من اللغة األجنبية ،متام ًا كما يحدث عندما يتعلم األطفال
تقنيات بناء القصة ،ليقل ترددهم يف الكتابة.
لذل ��ك ،فإنني ،من خالل مش ��اركتي األطفال «أس ��رار
الكتاب ��ة» ،اس ��تخدمت تقني ��ات من تعليم اللغ ��ة ،وبنيت
ورش ��ة العم ��ل عل ��ى افت ��راض إمكاني ��ة تعلي ��م الكتابة
لألطف ��ال يف حال مت موضعتها يف من ��وذج اللعب ،وبالتالي
فإن ��ه يج ��ب تق ��دمي كل مفهوم م ��ن خالل أنش ��طة ممتعة
وغنية تتقاطع مع اللعب.
بدء ورشة الكتابة
تبدأ الورش ��ة من خالل نش ��اط للتعارف ،ويهدف التمرين
إل ��ى تعري ��ف الطالب إل ��ى مفهموم التفكي ��ر مبفردهم،
فالتفكي ��ر هو اخلطوة األولى يف الكتابة ،حيث أن لفت
االنتب ��اه إلى ذواتهم يس ��اعدهم يف التم ��رن على مالحظة
الصفات اإليجابية والسلبية يف شخصياتهم.
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مقاالت
بع ��د أن ق ��رأت لهم قصي ��دة بعن ��وان «من ه ��و؟» للكاتب
توماس س ��االمون ،طلبت من األطفال أن يقومون بكتابة
قصي ��دة م ��ن أربع ��ة أس ��طر ميدح ��ون فيه ��ا أنفس ��هم .بعد
انتهائه ��م ،طلب ��ت منه ��م كتابة س ��طر آخر ،يب ��دأ بـ «لو
كن ��ت ال ،»..وتوقع ��ت أن ينته ��ي الس ��طر بجمل ��ة حتتوي
صفة سلبية.
يس ��تمر ال ��درس بالتركي ��ز على دور الكتاب ��ة يف حياتنا
اليومي ��ة ،ويت ��م تطوي ��ر أنش ��طة ح ��ول منط�ي�ن مختلف�ي�ن
للتواصل املكتوب يف عصرنا التكنولوجي:
 .1في النشاط األول ،يتعرض األطفال للسيناريو
التال ��ي ،ويتوقع منهم كتابة ن ��ص ألمهاتهم :أنت
وحدك يف املنزل ،كس ��رت إناء الزينة األنتيكي
املفض ��ل ل ��دى والدت ��ك ،اكت ��ب نص� � ًا لوالدت ��ك
تخبره ��ا مبا ح ��دث .عل ��ى النص أال يس ��مح ألمك
بالغضب عليك بعد قراءت ��ه .بإمكانها أن تكون
حزين ��ة ،خائفة ،مخزية ،أو حتى فرحة ،لكن ال
جتعلها غاضبة.
 .2في النش��اط الثاني ،يتوقع من األطفال كتابة
رس ��الة بري ��د إلكترون ��ي مقنعة لش ��خص كبير
حول خالف معني .فعلى س ��بيل املثال ،بإمكانهم
كتابة رسالة لألمهات حول عدم رغبتهم يف أكل
الس ��بانخ مع إص ��رار الوالدة على ذل ��ك .بعد قراءة
الرس ��الة ل ��ن جت ��رأ األم على إطع ��ام ابنه ��ا /بنتها
السباجن مجدداً.
عند التأكيد على أهمية الكتابة الفاعلة ،يتحول احلوار
إلى جلس ��ة عصف ذهن ��ي حول عالقة الكتاب ��ة بالقراءة.
يتم اس ��تخدام الكتب املصورة على مدار الورشة للتعرف
على تقنيات الكتابة اإلبداعية املتعددة التي يس ��تخدمها
املؤل ��ف يف حياك ��ة القصة ،متام� � ًا مثل اس ��تخدام «اجلمع
والط ��رح والضرب والقس ��مة» لـ «حل مس ��ألة حس ��ابية»،
فيتم استخدام نهج من أربع وسائل لـ «حل القصة» ،وهي
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«الش ��خصية ،امل ��كان ،املش ��كلة واحلل» .مع اس ��تمرار
الورشة يف حتليل ودراسة هذه الوسائل األربعة بعمق ،يتم
اس ��تخدام الكتب املص ��ور وقراءتها كوس ��يلة حتليلية،
فيت ��م تقس ��يمها يف الب ��دء ،كقط ��ع األحاج ��ي ،وم ��ن ثم
يت ��م جمعه ��ا مجدد ًا بدق ��ة .فمن خالل الورش ��ة ،يتمكن
األطف ��ال من القي ��ام بعملية جراحية للقص ��ص .ومع نهاية
الورش ��ة ،يكتس ��ب األطف ��ال مه ��ارة التركي ��ز وفهم ما
يفعله الكاتب وملاذا ،بد ًال من حتليل ما تفعله الشخصية
داخل القصة.
يتم تطبيق نش ��اط ممتع ،مس ��توحى م ��ن كتاب ريبيكا
أول�ي�ن «األطفال يكتبون» ،به ��دف تعريف األطفال على
أن الوس ��ائل األربعة كافية لبناء القصة .على األطفال أن
يطوروا خريط ��ة للبحث عن الكنز ،مع قصة حول رحلة
البحث عن كيس بني ،وتتمثل تعليمات النشاط مبا يلي:
 .1ق ��م /قوم ��ي بتمزيق الكي ��س البن ��ي ،واعمل/ي
ورقة مربعة.
 .2اعم ��ل/ي طاب ��ة م ��ن الورقة ،واضغ ��ط/ي عليها،
ومن ثم أعدها/أعيديها إلى شكل الورقة املربعة.
 .3ارسم/ي أربعة مواقع عشوائية وعلبة الكنز.
 .4يف امل ��كان األول :اكتب/ي م ��ن واحد إلى ثالث
جمل إلخبار القارئ حول الش ��خصية ،واملكان،
وأنه يبحث عن كنز.
 .5يف املكان الثاني :اكتب/ي من واحد إلى ثالث
جم ��ل إلع�ل�ام القارئ بس ��بب وج ��وده هن ��ا ،وعن
املشكلة.
 .6يف املكان الثالث :اكتب/ي من واحد إلى ثالث
جمل إلعالم القارئ عن س ��بب وج ��وده هنا ،وعن
شخصية جديدة تساعده يف إيجاد الكنز.
 .7يف امل ��كان الرابع :اكتب/ي من واحد إلى ثالث

جم ��ل إلع�ل�ام القارئ بس ��بب وج ��وده هن ��ا ،وعن
كيفية حل الشخصيات للمشكلة ،وعن كيفية
إيجاد الكنز.
ما الذي يلهم الكاتب للكتابة؟
قب ��ل الب ��دء بالتدريب ��ات املكثف ��ة ح ��ول أدوات الكتاب ��ة
اإلبداعي ��ة ،يت ��م مناقش ��ة الس ��ؤال« :م ��ا ال ��ذي يس ��تفز
الكاتب عل ��ى الكتابة؟» مبدئياً ،يكتب الكاتب عن:
 )1األس ��ئلة التي تدور يف رأسه )2 .آرائه )3 .ذكرياته)4 .
تخيالته وأحالمه.
كم ��ا يق ��وم العب ك ��رة الق ��دم بتمارين مت ��دد العضالت
قبل البدء باملباراة ،يقوم الكاتب بتمارين متدد للعقل من
خالل التساؤالت قبل الكتابة .بعض هذه التساؤالت:
1 .1إن كنت مطراً ،أين ستتساقط؟
 2 .2إن كنت تلفازاً ،يف أي بيت ستكون؟
 3 .3إن كنت مخلوق ًا فضائياً ،ماذا ستقول للبشر؟
4 .4إن كنت بطول  1إنش ،فأين ستذهب؟
5 .5إن كان ��ت لديك الفرصة لتك ��ون غير مرئي ملدة
يوم ،فماذا ستفعل؟
6 .6إن كنت سمكة ،ألي طعم ستستسلم؟
7 .7إن كان ل ��ك الفرص ��ة لدخ ��ول كت ��اب جيني ��س
لألرقام العاملية ،فبأي هدف ستدخله؟
إن البحث عن األجوبة ملثل هذه األسئلة قد يكون مخزون ًا
إلنت ��اج القصص ،فمث�ل ً�ا ،ميكن اس ��تخدام اإلجابة على
السؤال األخير كإحدى صفات شخصية رئيسية ،كما
ميك ��ن اس ��تخدام اإلجاب ��ة على الس ��ؤال الثان ��ي لتكون
امل ��كان ال ��ذي ت ��دور أح ��داث القص ��ة فيه ،وق ��د يكون
السؤال السادس املشكلة أو احلل يف القصة.
كم ��ا يت ��م دراس ��ة العدي ��د م ��ن القصص الستكش ��اف

كيفية التعبير عن اآلراء بطريقة فعالة ،والستكش ��اف
أهمية استخدام وجهات نظر مختلفة يف خلق القصة.
بالنس ��بة للذكري ��ات ،نق ��وم بدراس ��ة قصي ��دة ج.
بريلوتس ��كي «أتس ��اءل مل ��اذا أبي غاض ��ب» ،وذلك بعض
قراءة مق ��ال «مالبس أبي الداخلي ��ة» للكاتب ذاته .فبعد
اإلش ��ارة إل ��ى إمكانية حتويل الذكري ��ات إلى قصيدة،
نقوم ببعض التمارين املماثلة.
بع ��د فح ��ص مجموع ��ة من الكت ��ب لفه ��م دور التخيل يف
اس ��تفزاز الكات ��ب ،أق ��وم باإلش ��راف عل ��ى ح ��وار حول
األح�ل�ام ،م ��ن خ�ل�ال التركي ��ز عل ��ى أن األح�ل�ام ه ��ي
س ��يناريوهات يقوم عقلنا بنس ��جها .بعد هذا احلوار ،نقوم
بتنفيذ بعض األنش ��طة الكتابية حول األحالم .طلبت من
األطف ��ال أن يفك ��روا يف أحد األح�ل�ام ،وحتليله وربطه
بخب ��رات ش ��خصية يف احلي ��اة ،كانت الفك ��رة تكمن
يف التركي ��ز على كيف يعمل العقل عل ��ى إيجاد الرموز
واالستعارات.
انتهى النقاش حول اخليال والتخيل حني طلبت من األطفال
العمل عل ��ى «رحلة األحالم البحرية» ،التي يس ��افر عليها
األطفال فقط .يعمل كل األطفال س ��وي ًا على الرحلة من
خالل تخيل ما قد يحملون معهم على القارب ،ثم يكتبون
قصة عن مجموعة من األطفال الذين يس ��افرون على منت
القارب ملدة أس ��بوع .يهدف هذا النشاط إلى التعرف على
إمكانية خلق قصص مختلفة حتى لو أن األطفال يعملون
على موضوع واحد س ��وياً ،بناء على وجهات نظر مختلفة
وكلم ��ات مختلف ��ة ،وهذا يقودنا إلى جلس ��ة حول أهمية
الكلمات.
كلمات ،جمل ،قصص
كم ��ا أش ��رنا س ��ابقاً ،علين ��ا أن نتمك ��ن من اس ��تخدام
الكلم ��ات بطريقة فعالة ،لنتغلب على الضعف الناجت عن
غياب النبرة ولغة اجلسد يف التواصل املكتوب .وللتركيز
على أهمية الكلمات ،نقوم بتنفيذ نشاط اسمه صندوق
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مقاالت
الكلم ��ات .وق ��د مت تطوي ��ر القوائم التالية ،التي تس ��مى
صناديق الكلمات ،يف جلسة العصف الذهني:
1 .1قائمة الكلمات التي حتبها
2 .2قائمة الكلمات التي ال حتبها
3 .3قائمة الكلمات املضحكة
4 .4قائمة الكلمات غير امللموسة
5 .5قائمة الكلمات التي ال نعرف معناها
6 .6قائمة الكلمات النابية
7 .7قائمة الكلمات التي تبدأ بحرف معني
8 .8قائمة الكلمات التي اخترعناها بأنفسنا
طلب ��ت م ��ن األطف ��ال أن يحفظ ��وا ه ��ذه القوائ ��م .عن ��د
الكتاب ��ة ،يتوقع من األطفال أن يفتحوا هذه الصناديق،
ليس ��تخدموا الكلم ��ات بداخلها .على األطف ��ال مراجعة
معان ��ي الكلم ��ات يف القائم ��ة رق ��م  5من القام ��وس قبل
اس ��تخدامها ،أما الكلمات يف القائمة رقم  ،6فهي تلك
الكلمات التي علينا استبدالها بكلمات أو تعابير أخرى
للحص ��ول عل ��ى قائم ��ة جدي ��دة .باإلمكان اللعب س ��ريع ًا
بالكلم ��ات املوجودة يف القائم ��ة رقم  ،7حيث نقوم ببناء
أط ��ول جملة ممكن ��ة من مجموعة كلم ��ات تبدأ بحرف
واحد .إن استعمال كلمات تبدأ بنفس احلرف يخلق لدينا
إيقاعاً ،فمثالً.shy, slender, squirrel, big, blue bird :
باإلم ��كان بناء كلمات جدي ��دة من خالل دمج كلمتني
أو أكثر م ��ن القائمة رقم  ،8فمث�ل ً�ا خوخفراولة ،لنعني
حب ��ة خوخ بطع ��م الفراول ��ة ،أو زراف ��ون ،ليك ��ون هاتف ًا
الستخدام الزرافات.
حامل ��ا جته ��ز الصنادي ��ق ،نق ��وم بتوفي ��ر مقدم ��ة ح ��ول
االس ��تعارات والتش ��ابيه ،يلي ��ه لعب ��ة حت ��ت اس ��م “آل ��ة
االس ��تعارة” ،والت ��ي اس ��تلهمتها م ��ن ورش ��ة عم ��ل جول ��ي
البري ��ت “تقريب� � ًا كات ��ب” .يف ه ��ذه اللعب ��ة ،عل ��ى كل
طف ��ل أن يكت ��ب صفة أو ش ��يئ ًا غير ملم ��وس على قطعة
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ورق حم ��راء ،وأن يكت ��ب لون ًا عل ��ى قطعة ورق خضراء،
واس ��م ش ��يء عل ��ى ورقة زرق ��اء .يت ��م جم ��ع األوراق ،ويتم
اختيار ورقة من كل لون .عند اس ��تخدامها سوية ،تظهر
ص ��ور واس ��تعارات جدي ��دة ،فمث�ل ً�ا :احل ��ب طي ��ارة ورقية
زرق ��اء ،أو ،الوقت كتاب أخضر ،أو ،الصدق س ��كني
أرجوان ��ي .ثم ُيس ��أل األطفال أن يقوم ��وا بالتفكير ملا قد
ترى إحدى الش ��خصيات أن احلب طائ ��رة ورقية زرقاء ،أو
الوقت ككتاب أخضر .يف البحث عن األسباب ،يحيك
األطفال قصص ًا حول هذه االستعارات.
مع انته ��اء املرحلة التحضيرية ،يصب ��ح األطفال جاهزين
لدراس ��ة متعمقة يف األدوات املس ��تخدمة يف بن ��اء القصة.
بعد هذه املرحلة ،يبدأ األطفال يف حياكة قصصهم.
بناء القصة
يت ��م التعريف باألداة األولى ،وهي الش ��خصية ،من خالل
قراءة كت ��اب وحتليل كيفي ��ة بناء الكاتب للش ��خصية
الرئيس ��ية .لبناء ش ��خصية مثيرة لالهتمام ،ال بد أن جند
لها صفات مميزة .لكن ،وكما يش ��ير مبدأ تشيكوف
جان ،علينا اس ��تخدام ه ��ذه الصفات املمي ��زة يف القصة.
يس ��اعدنا الكت ��اب يف التط ��رق إل ��ى هذا املبدأ بش ��كل
متعم ��ق من خ�ل�ال اس ��تخدام الصفات يف خلق مش ��اكل
وحلول للشخصية على مدار القصة.
يت ��م اس ��تخدام األقنعة لنقاش مبدأ الع ��رض وليس القول.
من خالل اس ��تخدام أقنعة لش ��خصيات غير معرفة ،يقوم
األطف ��ال بوص ��ف صف ��ات جس ��دية فقط ،أم ��ا من خالل
اس ��تخدام األقنع ��ة اخلاصة بالش ��خصيات املش ��هورة (مثل
كليوبت ��را وأينش ��تاين وس ��انتا كل ��وز) فيق ��وم األطف ��ال
بوص ��ف الش ��خصية ككل .م ��ن امله ��م إظه ��ار صف ��ات
الش ��خصية بدل أن يقولها الكاتب ،ويتم ذلك من خالل
بع ��ض الس ��يناريوهات الت ��ي تظهر الش ��خصية يف تصرف
معني .من خالل البحث عن هذه السيناريوهات ،يتمكن
األطفال من خلق حبكة أكثر قوة وترابطاً ،ويتم ش ��رح

هذا املبدأ من خالل قراءة كتاب يوضح املفهوم بش ��كل
تفصيلي.
أه ��م عنص ��ر يف بن ��اء الش ��خصية الرئيس ��ية ه ��و املعرف ��ة
العميق ��ة له ��ذه الش ��خصية وصفاته ��ا ،وعلي ��ه ،نق ��وم
باستخدام استمارة اس ��مها «شكل الشخصية» ملساعدة
األطفال يف بناء الشخصية الرئيسية يف قصصهم .تساعد
ه ��ذه االس ��تمارة األطفال يف اس ��تخراج األفكار ويف بناء
شخصيات متطورة.
ث ��م يتم تنفيذ نش ��اط حول الش ��عر مس ��توحى م ��ن كتاب
شيلي تاكر «حياكة الكلمات» ،حيث يكتب األطفال
قصي ��دة ع ��ن ش ��خصية يعرفونه ��ا جي ��داً ،مث ��ل أمهاته ��م
أو آبائه ��م أو أنفس ��هم .يت ��م مس ��اعدة األطف ��ال وقيادته ��م
خ�ل�ال هذا النش ��اط ،من خالل س ��ؤالهم بناء اس ��تعارات
م ��ع حيوان ،وش ��يء من الطبيعة ،ولعب ��ة ،وطعام ،ولون،
وغيرها ( أنا شجرة خضراء /أخسر أوراقي يف الصيف/
أنا أفعى /أبحث عن ش ��خص ألقرصه يف قلعة س ��حرية/
أنا طائرة ورقية /أحاول أن أصل قوس القزح).
بينم ��ا يبني األطفال ش ��خصياتهم ،تس ��تمر الدراس ��ة من
خالل التطرق للمكان ،يتم تقدمي املفهوم من خالل قراءة
قصي ��دة بعن ��وان «أنا أس ��تمع الس ��طنبول» للش ��اعر أو يف
كانيك ،وهي قصيدة وصف ملدينة من خالل اس ��تخدام
محفزات صوتية .كما يتم التركيز على االنعكاس ��ات
الش ��عورية التي يولدها املكان على الشخصية الرئيسية.
تس ��تمر الدراس ��ة من خ�ل�ال قراءة كتب حول اس ��تخدام
املكان كنقطة بداية للكتاب.
لتوضي ��ح أهمي ��ة وجهات النظ ��ر يف بناء م ��كان القصة،
يت ��م تطبي ��ق مترين باس ��تخدام دمي ��ة ميكانيكي ��ة .بينما
تتحرك الدمية يف مس ��ار مليء باألجس ��ام ،على األطفال
أن يتحدث ��وا م ��ن وجهة نظر الدمية .قب ��ل االنتهاء من هذا
ال ��درس ،نقوم بالتعرف على اس ��تمارة «ش ��كل املكان»
التي تساعد األطفال يف خلق املكان لقصصهم.

يتم دراس ��ة الوس ��يلتني األخيرت�ي�ن «املش ��كلة واحلل» من
خالل قراءة عدة كتب ،ويتم العرض ملجموعة من األمثلة
حول املش ��اكل وحلولها ،كما يتم دراسة عدة طرق حلل
املشاكل ،فمثالً ،حل مشكلة مبساعدة شخص آخر،
أو أداة ،أو س ��حر ،أو قدر ،أو حلها باإلرادة ،أو الذكاء
واحلنك ��ة ،أو من خ�ل�ال تغيير وجهة نظ ��ر .على األطفال
الحق ًا أن يقوموا بتعبئة استمارة «املشكلة واحلل».
يتم تنفيذ نشاط ملساعدة األطفال يف تطبيق حلول مختلفة.
يقوم األطفال بكتاب ��ة املكان على ورقة حمراء ،وكتابة
املشكلة على ورقة خضراء .يتم جتميع الورق وإعادة توزيعه
عش ��وائي ًا عل ��ى األطف ��ال ،وعليهم إيجاد حلول للمش ��اكل
اجلدي ��دة الت ��ي تواجهه ��ا ش ��خصياتهم يف املواق ��ع اجلدي ��دة.
يت ��م تطبيق مترين ح ��ول كتابة القصة إلظه ��ار املعرفة التي
جمعه ��ا األطف ��ال ،وعلى األطفال كتاب ��ة قصة من صفحة
واحدة تبدأ باجلملة التالية« :حني اس ��تيقظت اليوم ،وجدت
أنن ��ي حتول ��ت إلى فأر» ،وتنته ��ي بـ «ودخلت باص املدرس ��ة
مبتس ��ماً» .على األطفال أن يظه ��روا ،ال أن يقولوا ،صفات
الش ��خصيات وح ��ل مش ��كلة التح ��ول إل ��ى فأر ع ��ن طريق
الذكاء ،القدر ،السحر ،أدوات ،أو تغيير وجهات النظر.
عندم ��ا ينتهي األطف ��ال من التحضي ��ر والتخطيط لقصصهم
باس ��تخدام االس ��تمارات ،يصبح ��ون جاهزي ��ن لكتاب ��ة
قصصهم .تنتهي الدراسة من خالل جلسات قراءة حول النقد.
كل طفل يستطيع أن يكتب
جتربتي يف هذه الورشة تؤكد أنه حتى األطفال املترددين
بإمكانه ��م تطوي ��ر توج ��ه إيجاب ��ي ومه ��ارة يف الكتابة،
وذلك إن مت اس ��تخدام وس ��ائل ممتعة .إن املنتجات الناجتة
عن الورش ��ة تظهر تغييرات جذرية مل ��ا أنتج األطفال داخل
غرفه ��م الصفي ��ة .تس ��اعد الورش ��ة األطف ��ال يف التفكير
إبداعي� �اً ،ويف تنظيم أفكاره ��م والتواصل بطريقة فعالة
كتابي� �اً ،ويف حني مت تطوير الورش ��ة بناء على حتليل نهج
الكتاب ��ة اخلاص بالكتاب ،إال أن الورش ��ة تضم وس ��ائل
وتقنيات سهلة وعميقة ،ميكن ألي معلم أن يقوم بتطبيقها.
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قراءات

في أدب األطفال المترجم
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*مغامرات الفتى
أصهب
أحالم بشارات
مر إذن ،أن أقرأ جول
إنه زم ��ن طويل ّ
املغربية
رون ��ار اآلن ،بينما صديقت ��ي
ّ
كان ��ت ق ��د قرأت ��ه أي ��ام دراس ��تها
الثانوية .لكن ليس مهماً ،فكرت،
املهم أن جول رونار صار صديقي منذ
اللحظ ��ة األولى ،والفتى أصهب الذي
كان ��ه عندم ��ا كان طف�ل ً�ا ،ص ��ار
صديق ��ي وأن ��ا يف مث ��ل عم ��ره ،األول
ترك ��ه صاحبه يف ش ��الون دو ماين،
من مقاطعة مايني الفرنسية ،والثانية
تركته ��ا يف غور الفارعة قرب أريحا.
لق ��د مات ج ��ول رونار ع ��ن  46عاماً،
كان ذل ��ك يف مدين ��ة باريس قبل مئة
وثالث س ��نوات ،إن ذل ��ك ليس بعيداً.
مر إذن!
إنه زمن طويل ّ
كتم ��ت ضحكتي طوي�ل ً�ا وأنا أقرأ
مغام ��رات الفتى أصه ��ب .كان يريد
أوب ��خ مثلما حصل
ل ��ي ذلك الول ��د أن ّ
مع ��ه ،كان يح ��اول جرجرت ��ي إل ��ى
القب ��و ك ��ي نعاقب مع� �اً ،فدغدغني
وأن ��ا أتناول الطع ��ام يف حضور أبوينا.
لق ��د أراد أن أغص ب ��األكل ،وتطلع
روحي .واألخت إرنس ��تني تدقني على
ظه ��ري وال تنجح .لق ��د أراد أن أكتم
ضحكت ��ي ف�ل�ا أس ��تطيع ،فأنفج ��ر
ويتناثر ما يف فمي على كل من حول
املائدة ،فتغضب مني الس ��يدة لوبيك.
لق ��د أراد أن تتس ��رب ضحكت ��ي
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املكتوم ��ة إل ��ى أخوات ��ي األربع ��ة واألخت إرنس ��تني واألخ
فيليك ��س ،ونضي ��ع نحن الس ��تة يف غص ��ة طويلة ،وعند
الصفح ��ة  72ننفج ��ر ،فيص ��ل الطع ��ام للس ��قف .عندم ��ا
ق ��ال الس ��يد لوبيك للفتى أصهب ،وهو يش ��ير إلى مهارته
يف الصي ��ام عن امل ��اء ألكثر من يوم“ :ه ��ي ملكة نادرة،
وس ��وف تخدمك يف املس ��تقبل باخلص ��وص ،إذا ما وجدت
نفس ��ك وحي ��د ًا تائه� � ًا يف إح ��دى الصح ��ارى ،م ��ن دون
يخب يف
تخيلت الفتى أصهب على ظهر جمل ّ
جم ��ل” .لقد ّ
الصح ��راء ،تتدلّى ذراعاه ميين ًا وش ��ما ًال ع ��ن ظهر اجلمل،
وه ��و يق ��اوم عطش ��ه ليثبت ش ��يئ ًا ملن حول ��ه ،كما كان
مطالب� �اً ،ط ��وال روايت ��ه ،بإثبات ش ��يء لآلخرين .كانت
طفولة جول رونار محاولة إثبات أنه ليس كذلك ،وإثبات
أن ��ه كذلك ،وظل خ ��ط االلتباس بني االثنني هو املكان
ال ��ذي أنفق في ��ه طفولته .ج ��اء يف تق ��دمي املترجم ،محمد
عل ��ي اليوس�ف�ي ،للرواية“ :ه ��ذه الرواية كلف ��ت صاحبها
ثمن� � ًا غالي ًا إذا انطلقنا من حقيقة باتت معروفة؛ وهي أنها
تتحدث عن طفول ��ة الكاتب” .لقد دخلت قصة حياة هذا
الروائي املدارس فقرأها التالميذ على مقاعد الدراس ��ة،
ودخلت البيوت عبر شاش ��ة التلفاز ،وشوهدت عبر شاشة
ومس � ِ�ر َحت على خشبة املس ��رح ،فتفاعل معها
الس ��ينماُ ،
اجلمه ��ور مباش ��رة .أدركت ذلك كله وأن ��ا أقرأها ،رغم
أن ��ي لم أكن طرف ًا واحد ًا م ��ن أولئك ،ورددت أكثر من
أن س ��فري
م ��رة :يا له من رائع جول رونار هذا! واعتقدت ّ
إل ��ى باريس دون ق ��ط أو كلب ،وبصحبة نبتة واحدة ،إن
كان وق ��وع ه ��ذه الرواية بني يدي نتيجت ��ه الوحيدة ،فقد
حققت منه ما أري ��د ،وبإمكاني أن أعود بهذا الكتاب.
لق ��د احتفيت ب ��ه وحدثت عنه كل م ��ن قابلتهم أليام .من
هزوا رؤوس ��هم مواس ��اة لي أو محاول ��ة إلثبات أننا
عرفوه ّ
متفق ��ون ،ورمب ��ا اس ��تغراب ًا ألن ��ي ل ��م أع ��رف املؤل ��ف من
قبل ،ورمبا اندهاش� � ًا لهذا االحتف ��اء .من لم يقرؤوه هزوا
رؤوس ��هم إعجاب� �اً ،وطالبون ��ي أال أعود إلى فلس ��طني إال
ومع ��ي مغام ��رات الفتى أصه ��ب ،فوعدته ��م بذلك ،حتى
ل ��و اضط ��ررت أن أت ��رك “س ��أكون ب�ي�ن الل ��وز” ،س ��يرة
حس�ي�ن البرغوثي ،الكت ��اب الوحيد ال ��ذي حملته معي.

ب ��ل قد اس ��تطعت أن أرى الكاتب الفرنس ��ي ،والش ��اعر
الفلس ��طيني ،ج ��ول رونار وحس�ي�ن البرغوث ��ي الذي تويف
عن  48عاماً ،ميشيان معا مبحاذاة السني املالصق ملكان
إقامتي يف أحد املساءات.
وكان ��ت املصادف ��ة هن ��ا ،لي ��س أ ّن ��ي قاوم ��ت اجللوس يف
احلديق ��ة ذات ال ��ورود الصف ��راء والبنفس ��جية ،الت ��ي قال
ال
ال تناس ��ب عم ً
عنه ��ا صديقي وأنا أش ��ير إليه ��ا :إنها فع ً
روائي� �اً ،خصوص� � ًا إن كان يقوم عل ��ى ذاكرة صاحبه،
كنت قلت له ويدي ما زالت ممدودة :إنها حديقة حزينة،
للعجائ ��ز والوحيدين ،ورمبا أكت ��ب مذكراتي من هنا.
أصح ��و باك ��راً ،وأتس ��لل إل ��ى احلديق ��ة ،وب�ي�ن ال ��ورود
الصفراء والبنفس ��جية أستدعي طفولتي من أخفض بقعة
يف العالم .إذن الفتى أصهب يطل برأسه يف الوقت احملدد.
لق ��د أخ ��ذ من ��ي تفكيري بالش ��كل الفني ملا س ��أكتبه
وقت� � ًا طوي�ل ً�ا .منذ ش ��هور وأن ��ا أتأمل وأفك ��ر ،وأخوض
ال طوي�ل ً�ا ،وبدا مغرق ًا
مح ��اوالت للتجريب ،كتبت فص ً
يف الس ��رد ال ��ذي يس ��تدر الدم ��وع ،وأن ��ا ل ��م أرد ألحد أن
يبك ��ي ،فكرت :أريد أن أقرأه ��ا كأنها لكاتب آخر
فتلهمني ،فإن ل ��م تلهم صاحبها ،فهو وحده أحق بحملها
يف رأس ��ه ويف قلبه .فكرت :كل واحد لديه ما يس ��تحق
أن يروي ��ه ع ��ن طفولت ��ه ،إذن ،العبرة يف كي ��ف يروي ما
يرويه لنس ��تمع إليه وهو يس ��رد مغامراته ،متام ًا مثلما فعل
جول رونار ،الذي لم أفلت روايته من بني يدي ،حتى أتيت
عل ��ى صفحاتها الـ  .315وم ��رة أخرى جربت أن أبحث عن
شكل ال ُيسقِ ط الزمان وال املكان وال هيئة الشخوص،
جربت
فكتبت بطريقة السيناريو .وملا بقيت متشككة ّ
كتابة قصص قصيرة جداً ،وعندما لم أحس بأن ذلك ما
أردته ،مررت باحلديقة ذات الورود الصفراء والبنفس ��جية
وقل ��ت م ��ا قلت لصديق ��ي ،وقال ل ��ي ما قال ��ه ،فتوقّ فت،
وب ��دا أنّي س ��أظل كذلك ،لوال ذلك املس ��اء عندما عدت
ويف حقيبت ��ي “مغام ��رات الفتى أصه ��ب” ومجموعة أخرى
لغ ��ي دي موبس ��ان “صديق ��ان وقصص أخ ��رى” ،عصيدة
الكونتيس ��ة بيرت وكس ��ارة البندق أللكساندر دوما،
وبال عائلة لهكتور مالو.
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قراءات
ّ
فتوقف��ت ،وبدا أنّي س��أظل كذلك ،لوال ذلك المس��اء
عندما عدت وفي حقيبتي “مغامرات الفتى أصهب”.

جدلي��ة الصمت
والضجي��ج ف��ي
اللغة السمعية
في قصة
«عالم القصاصات»

وأجتول يف املدينة،
يف األيام املاضية ،وأنا أصحو باكر ًا
ّ
أدخ ��ل احملالت التجاري ��ة التي تعرض املالب ��س واألحذية
عل ��ى ص ��وت املوس ��يقي؛ كان يعجبني ذل ��ك التناغم بني
ل ��ون املالبس وش ��كلها وطريق ��ة عرضها وم ��ا يصاحبها
من موس ��يقى وما يرتديه الباعة ،ومعظمهم من الفتيات،
من مالبس ،وكيف يبتس ��مون وهم يس ��تقبلون ويودعون
اجلمه ��ور بتحي ��ة له ��ا ايق ��اع م ��وزون .لق ��د كن ��ت يف ذلك
فنية وابتهج ��ت ،وكان ذلك
التج ��وال أش ��ارك يف فعالية ّ
مترين ًا للبحث عن شكل للمذكرات التي أنوي كتابتها!
وكان ��ت أرواح م ��ن م � ّ�روا بامل ��كان من كتاب وش ��عراء
ترافقن ��ي فتجوب معي .لم أش ��عر باجن ��ذاب للتماثيل ،بل
ل�ل�أرواح اخلافية ،نعم ،لقد كان ��ت روائحهم وأرواحهم،
التي لم أكن ألش ��مها وأعثر عليها يف رواية وال يف ديوان
ش ��عر ،مثلما يف الهواء ،تش ��ق طريقها عبر تلك الس ��نني
كله ��ا وتصلن ��ي .وقد أتعبني ذلك الش ��عور؛ أن تكون يف
مر فيه كل ه ��ؤالء العظماء بحياتهم وإبداعهم،
م ��كان ّ
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وأن تكون بني خيارين :أن جتد لك مكان ًا بينهم يشبهك،
ال ما
أو أن تهرب إلى غرفتك وتتكور فوق س ��ريرك حام ً
تفكر فيه! لكني بقيت يف حضرة هؤالء كلهم ،أبحث
عن مكان .يف حضرة هؤالء كلهم أبحث عن ش ��كل،
وبقي ��ت أفعل ذلك ،وكان ج ��ول رونار قد صار صديقي.
مرت أرواح كثيرة لفكتور هيجو وجورج ساند
قلت وقد ّ
وفولتير وبلزاك ورامبو والمارتني وبودلير والفونتني ،وأنا
يا س ��ادة أستمع ملغامرات الفتى أصهب مبتعة ال تضاهيها
متعة ،وأعيش طفولتي ،ومن هناك أظن أني سأجيء مبا
كنت أبحث عنه منذ شهور ،من بينكم جميعكم.
*مغامرات الفتى “أصهب” :رواية للكاتب الفرنسي جول
رون ��ار .ترجمه ��ا للعربي ��ة محمد عل ��ي اليوس�ف�ي .مراجعة
كاظم جهاد .أبو ظبي :هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة،
كلمة.2013 ،

بقلم :عماد موسى
نح ��اول الوق ��وف عل ��ى عتب ��ات
اللغ ��ة الس ��معية يف «قص ��ة عال ��م
القصاصات» للكاتب كريس ��تيان
دودا ،انطالقًا من قولة إن «اللغة
هي النظام الرمزي االفتراضي
الذي يقرن األصوات بالمعنى»،
وذل ��ك كي نتمكن م ��ن الولوج إلى
فض ��اءات التعددية الس ��معية ،التي
تره ��ف األحاس ��يس ت ��ارة ،وتثي ��ر
الف ��زع والرع ��ب تارة ثاني ��ة ،ومن ثم
نرحت ��ل م ��ع الكاتب إلى مس ��احات
من الصمت والسكون والسكوت
واإلنص ��ات ،حيث يس ��عى الكاتب
إل ��ى تش ��فير العالم صوتي� �اً ،بحيث
ميك ��ن للمتلق ��ي/ة «الق ��ارئ/ة
الطفل/ة أو غيره/ا» استرجاعه عن
طريق فك الش ��فرات السمعية ،عبر
جدلي ��ة الصم ��ت والضجيج ،بقصد
العي ��ش داخ ��ل فع ��ل الوج ��ود كم ��ا
ه ��و دون جتمي ��ل أو تزيني أو زخرفة.
ألن ��ه ميكن حتقيق ذلك عبر اللغة
وحدها ،حيثما تتم عملية تعيين
األشياء من خالل منطقها األثير
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قراءات
ال َّنزاع دومًا إلى تسمية األشياء ،وتسويرها بحدود
تلك التس ��مية وسياجاتها الدالة عليها ،سواء كان منطق
التسمية ذاته يف عالقته باملسمى /الشيء مسألة اعتباطية
أو غير اعتباطية ،كما يفرق دوسوسير ،ومن هذا املبدأ
اللغ ��وي الذي يتم به و/أو عب ��ره تعيني مدركات البصر-
التي هي باألصالة فعل يندرج حتت تصور أشمل حتتل فيه
الص ��ورة وفعلها اإلط ��ار العام لكل تص ��ور -يدخل املبدأ
التصويري /البصري يف مشكل عالقته باللغة .وميكننا
اعتب ��ار هذا النوع من قصص األطف ��ال أنه نوع ينتمي إلى
الفنون السمعية البصرية؛ ملا فيه من حركة ،ومساحات
صوتي ��ة متع ��ددة ،ومتنوع ��ة العم ��ق ،والق ��وة ،والش ��دة،
والقرب ،والبع ��د ،وفق ًا لعدد املبصرات التي يصدر منها
أو عنها الصوت .والس ��ؤال هنا ،هل اتكأ الكاتب على
اللغة الس ��معية كبنية أساس ��ية لتش ��كيل منوذجه اللغوي
الس ��ردي؛ كي يق ��وم بالترميز وتنوي ��ع املعاني؟ وماذا عن
س ��ؤال املتبق ��ي؟ والذي يعني :ه ��ل حققت اللغة الس ��معية
مب ��ا يعرف يف املصطلح الس ��ردي (البويطيق ��ا) أي «الفنية
الشعرية» عبر هذا التعدد املساحي لألصوات ،وعبر هذا
التنويع الصوتي النغمي وتوزيعه؟
وه ��ل يضعن ��ا الكات ��ب عل ��ى أب ��واب النمذج ��ة الس ��ردية
املعتم ��دة عل ��ى النم ��وذج اللغ ��وي الس ��معي؟ خصوص� � ًا أن
ال عل ��ى النموذج اللغوي
الكات ��ب ق ��د اعتمد يف قصته فع ً
الس ��ردي املتكئ على النم ��وذج اللغوي الس ��معي؛ ليؤدي
بذل ��ك غرض� � ًا وظيفي� � ًا يعتمد عل ��ى متفصل القي ��م ،وعلى
متفصل السلوك املولد أو املنتج لهذه القيم.
تحليل اللغة السمعية
من ��ذ البداي ��ة الس ��ردية يف القص ��ة ،يضعن ��ا الكات ��ب
مباشرة على عتبة اللغة السمعية ،لتكون هي لغة السرد
السائدة ،فيقول:
«األم ال تقول شيئاً،
األب صامت،
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التلفاز يثرثر،
حني ال يصدر التلفاز ،أي ضجيج
يخيم السكون».
فثرث ��رة التلف ��از ه ��ي س ��يدة اللحظ ��ة الس ��معية وس ��يدة
امل ��كان ،ف ��األم واألب ال يتحدث ��ان ،وال يص ��در عنهم ��ا
هس ��يس ،ألن ال ��ذي ميكن أن يس ��مع صوته ه ��و الثرثرة
املنبعثة من التلفاز ،وملا ال يثرثر يسود السكون ،ويطبق
عل ��ى اللحظ ��ة ،ومي�ل�أ أرج ��اء امل ��كان .يس ��عى الكات ��ب
م ��ن خ�ل�ال توظيف اللغة الس ��معية إلى إخبارن ��ا عن احلالة
املعيشة لهذه األسرة.
فه ��و يضع املخيلة الطفلية أمام جدلية واضحة وبس ��يطة،
بحيث يتمكن الطفل/ة من فك اجلدلية وحتسسها ،فإذا
باملخيل ��ة الطفلية تنفتح على جدلي ��ة الصمت والضجيج،
كم ��ا ه ��و واضح م ��ن اجلم ��ل الس ��ردية الس ��ابقة (األبوان
صامت ��ان ،التلف ��از يثرثر) ،توق ��ف الثرثرة معن ��اه إحداث
تقابل سمعي وهو «تخييم السكون».
ومن ثم يتبع الكاتب تقنية التحيني أو التزمني السمعي:
«بني احلني واآلخر األم تصلصل باألطباق يف املطبخ
وبعد الظهر يقرع الباب،
لقد وصل الصبي ،تقول األم.
انتهى اليوم الدراسي ،يقول األب.
يوزع الكاتب لغة السرد بني األبوين بالتساوي ،وكأنه
يريد إحداث توازن نغمي ،متساو أيضاً.
«ينفتح الباب مصدر ًا صريراً ،وإذا بالصبي يف الغرفة».
فاألدوات هي التي تكس ��ر الصمت املخي ��م على املنزل،
والولد يرجع ليجد حالة الصمت هي املطبقة على املكان:
«الوالدان يجلسان أمام التلفاز صامتني ،التلفاز يثرثر».

فصم ��ت الوالدي ��ن يقابله ض ��د هو ثرثرة التلف ��از ،فيخلق
الكات ��ب م ��ن ثرث ��رة التلفزي ��زن بدي�ل ً�ا موضوعي� � ًا حلال ��ة
الوالدي ��ن الصامت�ي�ن ،وهن ��ا يقصد األص ��وات الفردية أو
اجلماعي ��ة التي تصدر عن التلفاز ،ومن ثم ينقلنا الكاتب
إل ��ى مس ��توى لغ ��وي س ��معي تخيل ��ي ،يحتاج إل ��ى ذاكرة
س ��معية ،لديه ��ا القدرة على االس ��ترجاع ،ويض ��اف إليها
التجربة السمعية املخزونة يف الذاكرة السمعية.
يف اجلري ��دة «ح ��رب م ��ن أج ��ل الس�ل�ام» ،فهن ��ا يس ��تعمل
الكات ��ب مفردتي «احلرب والس�ل�ام» ليدخلهما يف جدلية
الصم ��ت والضجي ��ج .فاحل ��رب صورة س ��معية مركبة من
متع ��دد صوت ��ي إليقاع ��ات احلرب ،م ��ن صفير إل ��ى هدير
الدبابات إلى دوي االنفجارات وأزيز الرصاص وصرخات
األلم ،...إلخ.
فأمام هذه الصورة السمعية املركبة يجثو الصمت والهدوء
والسكينة التي حتملها مفردة «السالم» ،املفردة الضد،
ويخزن الصبي املعلومات عبر اس ��تعمال املقص .وملا كان
الكاتب يتصرف باللغة الس ��معية بوصفها لغة الس ��رد يف
البن ��اء احلكائي ،ل ��م يكتف بذكر املف ��ردة الدالة على
مصدر الصوت «األداة» يف جملة «يتناول الصبي مقصاً»،
بل جلأ إلى اس ��تعمال الفعل «يقص» ومن ثم يضيف مفردة
بعينه ��ا حلم ��ل الص ��وت املنبع ��ث ،بغ ��رض املس ��اعدة على
استرجاعه «تشك ...تشك» ،فاجلملة سمعية بدء ًا من األداة
«املقص» ومرور ًا بالفعل «يقص» ،وانتهاء بترجمة الصوت
إلى نوتة «تشك...تش ��ك» .وهنا يحاول الكاتب إبراز قدرة
اللغ ��ة على حمل الصوت األصلي ،وإمكانية اس ��ترجاعه
م ��ن لدن املتلقي/ة الطفل/ة ،وكأنه يريد تدريب املخيلة
والذاكرة أيض ًا على حتسس األصوات من حولنا.
«ويق ��رأ األس ��طر املكتوب ��ة حتته ��ا ،»...يف ه ��ذه اجلمل ��ة
الس ��ردية ،ل ��م يش ��ر الكاتب إلى ن ��وع الق ��راءة ،هل هي
صامتة ،هادئة ،صاخب ��ة مجلجة ،أم مجرد متتمة ،قراءة
فيه ��ا تأتأة ،بل ت ��رك األمر عائم ًا لتقدي ��رات املخيلة التي

ميكنها أن تقوم ببناء صورة صوتية سماعية ،وفق جدلية
الصمت والضجيج ،ألنه أصبح « ...من الشائع يف سياقي
النظر والتحليل النقديني استعمال مقوالت( :االنعكاس)
و(التمثيل) و(التعبير) و(التشخيص) ..املفضية كلها إلى
إنتاج شتى الظالل املعنوية ملقولة الصورة» ( )1وهنا نقصد
الصورة الس ��معية التي حتاول اللغة تش ��كيها ونقلها إلى
املخيلة الس ��معية ،وإلى الذاكرة السمعية لتساعدها يف
االسترجاع والتمثل واالستحضار.
وكم ��ا جند أن الكاتب يوظف لغة س ��معية متكئة على
اللغة البصرية فيقول:
«ال يس ��افرون يف إجازات» ،فالس ��فر واإلجازات حتمالن
إيحاءات س ��معية (صوتية) يف متثالت مشهدية متعددة من
اليومي.
«ال يذهب ��ون إل ��ى الس ��يرك أو إل ��ى حديق ��ة احلي ��وان»،
فالس ��يرك وحديقة احليوان تعجان أيض ًا بالتعدد السمعي
البش ��ري واحليواني واألدواتي (املس ��تعملة يف الس ��يرك)،
وكذلك األمر بالنس ��بة إلى حديق ��ة احليوان ،فهي صورة
مش ��هدية ملركب ��ات صوتية متعددة ،وميك ��ن للمتلقي أن
يستحضرها عبر التمثل أو التخييل تبع ًا للخبرات السمعية
املكدسة يف الذاكرة ،ووفق ًا للتجارب احلياتية.
أما قوله «فإن لديه وحوش ًا على اجلدار»
«ويف غرفته توجد سينما»
فالوح ��وش والس ��ينما مفردت ��ان حتمالن تكثيف� � ًا عددي ًا
لألص ��وات ،وتصوي ��ر ًا مش ��هدي ًا ولقطوي� � ًا (اللقطة) ،مع
صور س ��معية متنوعة فيها :من الش ��دة والرخاوة والتنغيم
واحلدة ،واالرتفاع والهبوط ،مبا تثير املشاعر واألحاسيس
املتباينة.
وبع ��د ذل ��ك ،تنهمر اللغ ��ة البصري ��ة بوصفه ��ا احلامل للغة
السمعية ،بل واملنتجة لها ،فيقول السارد:
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قراءات
«الطائ ��رات ته ��وي من الس ��ماء» :صورة س ��معية متخيلة،
قد يكون الطفل قد ش ��اهدها أو سمع األصوات الناجتة
عن الس ��قوط من جترب ��ة فلمية أو حكائي ��ة ميكن متثلها
واسترجاعها.
«وإحداها تتحطم يف املاء» ،فصوت الهوي ،أي السقوط،
وصوت االرتط ��ام وصوت التحطم أص ��وات مختلفة وغير
متجانس ��ة ،مثل تغريدات الطيور ،فاملتلقي/ة يستقبل يف
ذاكرته/ا السمعية صوت االرتطام املتأسس على صوت
السقوط ،والذي ينتج عنه صوت التحطم.
«يف أمري ��كا يهلل العبو كرة القدم» ،فأصوات التهليل
ه ��ي الصورة الس ��معية امل ��راد إبرازها من خ�ل�ال الصورة
البصرية.
«الري ��ح تهب من خالل النواف ��ذ املفتوحة على الصحف»،
فتصدر هذه حفيف ًا وخشخش ��ة» ،فاس ��م اإلش ��ارة يش ��ير
إل ��ى الصح ��ف ليق ��دم الكات ��ب للمتلق ��ي/ة الطف ��ل/ة
ص ��ورة س ��معية؛ ك ��ي يتعل ��م مف ��ردات س ��معية تصدرها
الطبيعة واألشياء« ،حفيف األشجار ،وخشخشة األوراق
اليابسة ،...إلخ».
ومن ثم يقدم الكاتب صور ًا سمعية من وحي احلرب :حيث
جنده ��ا «أي اللغة» قد «تداخل ��ت مع املعطى البصري ،يف
تش ��كيل الفهم النظري لطبيعة الصورة  ،فهي الش ��كل
البص ��ري املتعني بقدر ما ه ��ي املتخيل الذهني الذي تثيره
العب ��ارات اللغوي ��ة ،بحي ��ث أصبح ��ت الص ��ورة الش ��عرية
مث�ل ً�ا تقف على نفس مس ��توى صورة الغ�ل�اف ،وصار من
الض ��روري أن منيز بني األن ��واع املختلفة للصور يف عالقتها
بالواق ��ع اخلارج ��ي غي ��ر اللغ ��وي ،حت ��ى نس ��تطيع مقاربة
منظوم ��ة الفنون البصرية اجلدي ��دة ونتأمل بعض مالمحها
التقنية ووظائفها اجلمالية»)2( .
«واحلرب عادة ذات ضجيج مرتفع»
«فيف اجلو أزيز»
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«وعلى األرض أصوات سحق وصرير»

سالح ،أم حركة حيوان مع ما يطلقه من أصوات»)3( .

«وفوق املاء صرير»

فيف هذا النس ��ق اللغوي السمعي «ينتهي إلى السمع صوت
وأزي ��ز يقترب ويغدو أعلى وأعلى ،إل ��ى ينفجر مفرقعاً»،
جن ��د أن الكات ��ب قد اس ��تعمل الفع ��ل املض ��ارع «ينتهي»
للدالل ��ة عل ��ى اس ��تمراية الفع ��ل واحلدث ،وليح ��دد طبيعة
احلاسة التي ينتهي إليها الفعل ،وهي «السمع» ال البصر،
ليضع القارئ يف اإلطار السمعي كي يتابع االستماع إلى
الص ��وت ،فالصوت عل ��ى الرغم من معرفته ،إال أنه يبقى
مبهم� �اً ،فه ��و يخاطب قارئ� � ًا طفالً ،فيضي ��ف إلى مفردة
«الصوت» كلمة «أزيز» ،وبهذا يقوم بتحديد نوع الصوت
بحيث ميكن تخي ��ل مصدره ،فـ «أزيز» كلمة تطلق على
صوت الرصاص والذي مصدره البنادق ،كي يش ��عل يف
حاس ��ة الس ��مع عند القارئ الطفل/ة وهج االس ��تماع عبر
عنص ��ر التش ��ويق املعتمد على تقريب الص ��وت بالتدريج،
بقصد التهيئة احلس ��ية والنفسية باستعمال كلمة «أعلى»
مكررة ،إلى أن يحدث االنفجار مصدر ًا «فرقعة».

ويعرض الكاتب مشهد ًا سمعي ًا لصور سمعية مؤملة:
«األطفال الصغار والعمات يبكون»
«أصوات رجال الشرطة تهدر يف مكبرات الصوت»
«يف مكان ما ،يصرخ شخص ما»
«ث ��م فج ��أة يطب ��ق الصم ��ت» ،والصم ��ت حالة س ��كونية
تدركه ��ا حاس ��ة الس ��مع وحتس ��ها بامتالء« ،فال ُيس ��مع
ش ��يء» ،وقول الكاتب هذه اجلملة ج ��اء بهدف التأكيد
عل ��ى حال ��ة احللولي ��ة ل� �ـ (الس ��كون والصم ��ت واله ��دوء)
التي س ��رعان ما يح ��دث على إثرها انقط ��اع حاد للصورة
الس ��معية ،فيق ��ول الس ��ارد« :فالتلفاز يثرث ��ر ،ينتهي إلى
الس ��مع ص ��وت هدي ��ر وأزي ��ز يقت ��رب ،...إل ��ى أن ينفج ��ر
مفرقعاً».
وبتتب ��ع املف ��ردات جنده ��ا تدخل يف قاموس لغوي س ��معي
ميكن للمتلقي/ة أن يتعلمه/ا وأن يدركه/ا:
«ضجي ��ج مرتفع ،أزيز ،صرير ،س ��حق ،ب ��كاء ،هدير
(تهدر) ،يثرثر ،الصمت».
كال« ،فالتلفاز يثرثر» .لقد س ��بق وأن أش ��رنا يف س ��ياق
حتلي ��ل البن ��ى اللغوية الس ��معية ،إلى أن التلف ��از هو البنية
األساسية يف اللغة البصرية ،وهو حاضر بأنسنته الفردية
واجلمعية ،ليكون أيض ًا البنية السمعية املهيمنة على اللغة
«ب ْي َد أن الصورة السمعية إذا
السمعية يف البناء السرديَ ،
م ��ا افتق ��رت إلى اجلوانب األخ ��رى ،البصري ��ة منها ،فهي
حتم ��ل يف تضاعيفها جوانب متعددة م ��ن طبيعة تركيب
ال
اجلملة ،مثل اللفظة ،سواء كانت اسماً ،أم فعالً ،فض ً
ع ��ن طبيع ��ة الص ��وت املنطل ��ق من الص ��ورة ،س ��واء كان
صوت رع ��د ،أم قعقعة
دوي� �اً ،أم تنغيم� �اً ،أم
َ
إنش ��اداً ،أم ّ

ومن ثم يتنقل الس ��ارد إلى مش ��اهد سمعية تتألف من عدة
صور سمعية على النحو التالي:
«هناك عاصفة عاتية،
«إعص ��ار يزمج ��ر» عالي� � ًا منتزع� � ًا كل ش ��يء ،...وقطار
األنفاق يترجرج يف موجة هائلة.»..

ومن ثم ينتقل الس ��ارد إلى حقل س ��معي آخر كي نعيش
داخ ��ل ص ��ورة س ��معية ظريف ��ة ،وه ��ي الت ��زام الصم ��ت،
وع ��دم احلرك ��ة باس ��تعماالت تصويرية بصري ��ة ،فيقول:
«يف الس ��رير يكم ��ن الصب ��ي مترقب� �اً» ،فاس ��تعمال
ملفوظ ��ات «يكم ��ن ،مترقب� �اً» محتش ��يتان بالصم ��ت
والهدوء واحلذر والتوجس؛ بغ ��رض إظهار التربص بالعدو
بقص ��د إحل ��اق األذى والضرر ب ��ه« .هناك ذباب ��ة حتوم بني
الوس ��ائد» ،هذه الصورة البصرية هي التي توضح طبيعة
الصورة السمعية ،وهي الهدوء والصمت وعدم احلركة،
«الصب ��ي هادئ» .يقاب ��ل الصورة البصري ��ة احلاملة للهدوء
صورة حركية منتجة للصوت ،فـ«الذبابة تطن» ،وينتهي
املشهد السمعي بسحق الذبابة «زااك» ،كتعبير ملفوظي
عن الصوت الناجت عن سحق الذبابة.
وينتق ��ل الس ��ارد إل ��ى حق ��ل بص ��ري آخ ��ر ،ه ��و احلديق ��ة
الت ��ي تع ��ج بالدويب ��ات ،واحلش ��رات ،وأوراق الش ��جر،
واألعش ��اب ،حتى يقوم بإبراز البع ��د اإليحائي لألصوات
الصادرة عن األعش ��اب وأوراق الش ��جر التي تختبئ بينها
هذه الكائنات« ،إنه مكان مليء باحلفيف واخلشخشة».
«..هت ��ف الصب ��ي»« ،ل ��و يخب ��ط األرض بقدمي ��ه ..خب ��ط
األرض بقدمه« ،»..صمت»
«وهنا انفتح الباب»...

نجد أن الكاتب قد استعمل الفعل المضارع «ينتهي» للداللة
على استمراية الفعل والحدث ،وليحدد طبيعة الحاسة التي
ينتهي إليها الفعل ،وهي «الس��مع» ال البصر ،ليضع القارئ
في اإلطار السمعي كي يتابع االستماع إلى الصوت
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قراءات
فيق ��دم للق ��ارئ/ة ص ��ور ًا س ��معية متع ��ددة« :فرقع ��ت
ركبتاه ،زفير ولهاث ،وبصق خفيف ،هناك خشخشة،
هي ��ا تكلم ،األغص ��ان تتحطم ،وقع خطى ثقيل ،س ��مع
صوت نقي ��ق عميق «ك ��روووك» ،مخلوقان يكركران
بالضحك» ،األم تواصل اجللوس على الكرسي.
فامللفوظ ��ات الس ��معية التي حتم ��ل داللة صوتي ��ة مرتبطة
باإلنس ��ان ه ��ي :الص ��راخ ،الق ��ول ،ال ��كالم ،اخلب ��ط،
الثرث ��رة ،يكرك ��ران ،الضح ��ك ،وق ��ع ثقي ��ل ،زفير،

لهاث ،بصق خفيف ،يهلل ،تهدر
وهناك احليواني ��ة :تطن ،النقيق وهن ��اك احليوانية :تطن،
النقيق
والنباتية :احلفيف ،اخلشخشة ،حتطم
واألدواتية :الصرير ،تشك تشك (املقص)
والفعلي ��ة :تهوي ،ينفج ��ر ،مفرق ��ع ،زاااك ،كروووك،
تتحطم ،تتساقط ،يزمجر.

يق��دم للقارئ/ة صورًا س��معية متعددة« :فرقعت
ركبتاه ،زفير ولهاث ،وبصق خفيف ،هناك خشخشة،
هيا تكلم ،األغصان تتحطم ،وقع خطى ثقيل ،سمع
صوت نقيق عمي��ق «كروووك» ،مخلوقان يكركران
بالضحك» ،األم تواصل الجلوس على الكرسي.

مما يؤكد أن «الصورة السمعية عبر اإليحاء مبا تشكله
م ��ن ص ��وت ،أو فع ��ل أو حرك ��ة ،أو جميعه ��ا ،أو مب ��ا
ال ع ��ن تآلف احلروف وما
يحاك ��ي إيقاعها معناها ،فض ً
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2 .2د .صاح ��ب خلي ��ل إبراهي ��مّ ،
الص ��ورة ّ
الش ��عر العربي قبل اإلس�ل�ام ،دراس� �ــــــــة ،منشورات
احتاد الكتاب  ،2000ص 19
3 .3محم ��د مصطف ��ى عل ��ي حس ��انني ،يف العالق ��ة ب�ي�ن
الصورة وس ��رد ما بعد احلداثةwww.arabesques ،
editions.com/almajala/almajala/1/
article2141043.htm
�معية يف
الس � ّ
4 .4د .صاح ��ب خلي ��ل إبراهي ��مّ ،
الص ��ورة ّ
الش ��عر العربي قبل اإلس�ل�ام ،دراس� �ــــــــة ،منشورات
احتاد الكتاب  ،2000ص35

وإر ِزيـ� � ٌز
�ش َو َب ْغ � ٍ
دع ْس � ُ�ت عل ��ى غَ ْط � ٍ
ـار ْ
َ
�ش َو ُص ْح َبتـ ��ي ُس � َ�ع ٌ
�كلُ دعس ��ت :دفعت بش � ّ�دة وإس ��راع ،وقيل:
َو َو ْجـ � ٌ�ر َو َ
أف � َ
معناه مش ��يت ،أو وطئت .ال َغ ْط ��ش :الظلمة .البغش :املطر
شدة اجلوع ،وأصله
الس ��عارّ :
اخلفيف .صحبتي :أصحابيّ .
وكأن اجل ��وع ُيحدث
حر النار ،فاس� � ُتعير لش � ّ�دة اجل ��وع،
ّ
ّ
ح � َّ�ر ًا يف جوف اإلنس ��ان .اإلرزيز :الب ��رد .والوجر :اخلوف.
واألفكل :الرعدة واالرتعاش.
فقالُـواَ :ل� َ�ق��دْ َه�ـ� َّ�ر ْت ِب َل ْي ٍـل ِ
�ب َع َّس
َ
كلاَ ُب َنـا َف ُق ْل َنـا :أ ِذ ْئ � ٌ
�س:
�س ُف� ْ�ر ُع �ـ��لُ َه� � َّ�رت :نبحت ن�ب��اح� ًا ض�ع�ي�ف�اًَ .ع� َّ
ْأم َع � َّ
ط��اف ب��ال� َّل�ي��ل ،وم�ن��ه ال� َ�ع� َ�س��س ،وه��م ح � َّ�راس األم ��ن يف
�رع��ل :ول��د ال�ض�ب��ع .ي �ق��ول :إن ال �ق��وم ال��ذي��ن
ال � َّل �ي��ل .ال� ُ�ف� ُ
أغ��رت عليهم ي�ق��ول��ون :ل��م نسمع إال ه��ري��ر ال�ك�لاب،
وك��ان ه��ذا الهرير بفعل إحساسها بذئب أو بفرعل.

متنحه من قدرة على تش ��كيل صورة سمعية إيحائية» ()4
ميكن للمتلقي/ة أن يدركها وأن يسترجعها.
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م��ق��اب��ـ��ل��ـ��ة مــع
كــاتــب األطــفال
خالد جمعة
تحاوره هال الشروف
ما الذي يجيء بشاعر إلى عالم
األطف��ال؟ ما ال��ذي حمل خالد
جمعة على الكتابة لألطفال؟

أرى ببس ��اطة أن كل م ��ن يعم ��ل
يف عالم الفن والكتابة بش ��كل
ع ��ام ،ال ُتلغ ��ى عن ��ده املراح ��ل
العمرية ،فاملقولة التقليدية تقول
إن اإلنس ��ان يخ ��رج م ��ن الطفول ��ة
إل ��ى املراهق ��ة إل ��ى الش ��باب إلى
الكهولة إلى الش ��يخوخة ،وهذه
مقولة بحاجة إلى مراجعة ،فعند
املش ��تغلني باإلب ��داع ،تتراك ��م
ه ��ذه املراح ��ل كطبق ��ات ،وال
تلغ ��ي إحداهم ��ا األخ ��رى ،ه ��ذا
مبدئي� �اً ،وم ��ن هن ��ا ،فالطف ��ل
دائم ًا موج ��ود ،ال أقول هذا على
مستوى الفلس ��فة النظرية فقط،
بل حت ��ى عل ��ى مس ��توى الرغبات
والس ��لوك أيض� �اً ،فكثي ��ر ًا م ��ا
أش ��اهد أعم ��ال األطف ��ال عل ��ى
التلفزي ��ون بش ��غف ،حت ��ى أنن ��ي
أش ��تري األف�ل�ام الت ��ي تنت ��ج
لألطفال ،وأس ��تمتع ج ��د ًا بقراءة
كت ��ب األطف ��ال اجلي ��دة ،وبذلك
فالذاكرة االنفعالية الطفولية ما
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زالت يف داخلي ،وهذا دفعني بداي ًة للتجريب ،وحني
جنح ��ت أول جتربة ،وكانت مع تامر باملناس ��بة عام
 ،1992أصبح ��ت لدي جرأة أكب ��ر قليالً ،ومضيت
يف مشروع الكتابة لألطفال.

كيف يس��تطيع كات��ب أطفال غزي أن يس��تمر
بالكتاب��ة لألطف��ال بع��د أن ش��هد مس��احات
تس��وى ب��األرض؟ وكيف
طفولت��ه وس��احاتها
ّ
يمكن لقصة األطفال التي يكتبها أن تقف في
وجه الموت؟

ما الذي أضافته لك الكتابة لألطفال؟

حاف َظ ��ت عل ��ى الطف ��ل يف داخلي حي ًا غي ��ر متيبس،
َ
حت ��ى على مس ��توى الكتابات األخ ��رى ،أفادتني يف
رؤي ��ة العالم م ��ن منظار الطفل ال ��ذي هو مختلف مبا
ال يق ��اس عن طريق ��ة رؤية البالغني ل ��ه ،أضافت إلي
أكثر مما تتسع له مقابلة من هذا النوع.
أين تجد نفس��ك بين كتابة األطف��ال والكتابة
لألطفال؟ هل هناك فرق بين الحالتين؟

ك ��ي نكتب لألطف ��ال ،هناك ش ��رطان ضروريان،
تذكر األحداث يف طفولتنا ،وتذكر رد الفعل حلظة
حدوثه ��ا ،فلنفترض أنن ��ا فقدنا لعبة ونح ��ن أطفاالً،
اآلن ميكن أن نقول :وماذا يعني ذلك ،كانت مجرد
لعب ��ة ،لي ��س هذا هو املطلوب ،املطل ��وب أن أعود إلى
حلظ ��ة فقدان ��ي اللعبة وش ��عوري يف تل ��ك اللحظة ،إذا
جنح ��ت يف ذل ��ك ،فيمك ��ن أن أكون كاتب� � ًا جيد ًا
لألطف ��ال ،ومبعنى آخر ،أك ��ون قد جنحت يف إلغاء
الف ��ارق بيني وبني الطفل الذي هو أنا يف نهاية األمر،
ولك ��ن بالطب ��ع يج ��ب التعامل م ��ع األطف ��ال ومعرفة
توجهاتهم التي خلقها الوقت ،مثل عالقتهم مع أشياء
ل ��م تكن موجودة يف طفولتن ��ا ،كالفرق بني القراءة
يف وقتنا من الكتب ،والقراءة يف وقتهم على األجهزة
الذكية ،هذا على س ��بيل املثال ال احلصر ،ببساطة،
هناك فروق بني كتابة األطفال والكتابة لألطفال،
ولكن ميكن التعامل مع هذه الفروق إذا كان لدينا
مش ��روع ج ��دي للكتابة لألطفال ،وميك ��ن الوصول
إلى درجة من التماهي ال يعود معها الفارق موجوداً.

ال ميكن للكتابة من أي نوع أن تقف يف وجه املوت،
لكنه ��ا ميك ��ن أن جتعل اإلنس ��ان أكثر ق ��درة على
تفهم امل ��وت والتعامل مع نتائجه .أما يف غزة ،فاألمر
يش ��به أي ��ة منطقة مدم ��رة وتعيش حاالت مأس ��اوية،
غير أن فرق� � ًا دقيق ًا جتب مالحظته ،أن النص الذي
يعب ��ر عن مدين ��ة مدمرة ليس مطلوب� � ًا منه أن يكون
مدم ��ر ًا كذل ��ك ،فيمكنن ��ي أن أعب ��ر ع ��ن الدمار
بن ��ص متماس ��ك وجمي ��ل ،وعل ��ى مس ��توى الطف ��ل،
ميك ��ن إعادة خل ��ق العالم املدمر يف ذهن ��ه من خالل
القص ��ص ،أو مبعن ��ى آخ ��ر ،إيصاله إل ��ى قناعة بأن
أي دم ��ار يف العال ��م ميك ��ن التعامل مع ��ه إذا لم يصل
هذا الدمار إلى عقله وروحه ،الكثير من األطفال،
حس ��ب معرفت ��ي ،أخرجتهم القص ��ص واألغاني من
ح ��االت اكتئاب ،ومن حاالت ي ��أس ،وأظن أن هذا
ج ��زء مما يس ��عى إليه األدب عموم� �اً ،وأدب األطفال
خصوص� �اً ،فقد قم ��ت بتحوي ��ل كل األماكن التي
دمره ��ا االحت�ل�ال يف طفولت ��ي إلى أماكن تس ��تعيد
نفسها من أنياب اجلرافات وحتيا من جديد ،فمعظم
األماك ��ن الت ��ي دارت فيها قصة «مذك ��رات تلميذ
ابتدائية» مثالً ،لم تعد موجودة.
ألي طفل تكتب؟ وماذا تحاول أن تقول له؟

أكت ��ب خلالد الذي كان طف�ل ً�ا ،والذي أفترض أنه
يش ��به األطفال اآلخرين مع الفروق الفردية بني طفل
وطف ��ل بالطب ��ع ،وأح ��اول أن أق ��ول إن احلي ��اة جميلة
مهم ��ا تعق ��دت ظروفها ،أحاول أن أعل ��م األطفال أن
يروا العالم بشكل مختلف ،من دون أستاذية طبعاً.
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ما ه��و المطلوب م��ن كاتب لألطف��ال؟ وماذا

مت��ى تع��ود طف ً
�لا؟ وه��ل يرضي��ك م��ا تكتبه

عليه أن يقرأ؟

عندما تقرؤه بعين الطفل الذي تصيره؟

املطلوب من كاتب األطفال أن ميتلك إحساس طفل،
وثقاف ��ة أب بعش ��رة أوالد ،وقس ��وة م ��درس متجهم،
وحن ��ان أم بول ��د وحي ��د ،وش ��عرية تص ��ل إل ��ى حدود
النبوة ،وطيبة وخفة دم ولد سمني ،ولؤم ومكر ولد
يهرب من املدرسة.

ال يف أحيان كثيرة ،مثالً ،يف لقائي مع أي
أعود طف ً
طف ��ل أعود طفالً ،حني أكون حر ًا من أي التزامات
أك ��ون طف�ل ً�ا ،أما ع ��ن الرض ��ا ،فم ��ا يرضيني هو
رؤية تلك الضحكة اخلفية يف طرف العني حني يقرأ
األطف ��ال كتب ��ي ،أما عن رضاي أن ��ا ،فأظل خائف ًا
من ردود فعل األطفال دائماً ،حتى اآلن ،وغداً.

ه��ل يمك��ن الق��ول أن هن��اك لغ��ة للكتاب��ة

كيف ت��درك األث��ر لما تكت��ب لألطف��ال؟ كيف

وعليه أن يقرأ كل شيء ،من اجلريدة إلى التوراة.

الموجهة لألطفال؟ ما هي مواصفاتها؟

يف بني ��ة اللغة علينا االهتم ��ام بتراكيب اجلمل ،اجلمل
عليها أن تكون قصيرة قدر ما نستطيع ،وتؤدي معنى
محدداً ،ميكننا اس ��تخدام مف ��ردات صعبة كذلك،
عل ��ى أال تزيد إل ��ى درجة التعقيد ،لكن هناك ش ��يئ ًا
خفي� � ًا م ��ن الصعب ش ��رحه يتولد م ��ن اخلب ��رة الطويلة
يف الكتاب ��ة لألطف ��ال أو من العالق ��ة معهم ،فيصبح
هن ��اك منطق لتركيب اجلمل ��ة يتداعى وحده ،يخص
األطفال ،لكن هن ��اك محاذير كثيرة يف اللغة ،من
األسهل أن أقول لك ما ال ميكن استعماله يف اللغة.
م��ا ه��ي مواصف��ات الكت��اب الجي��د لألطفال،
حسب وجهة نظرك ككاتب؟

أصع ��ب الكت ��ب يف الكتابة هو كت ��اب األطفال،
أصعبها على اإلط�ل�اق ،لذلك فكتاب الطفل اجليد
ه ��و ال ��ذي يب ��دأ مم ��ا يحتاج ��ه الطف ��ل ال مم ��ا يحب
الكبير تقدميه للطفل ،يجب أن يخلق الكتاب عامل ًا
ال للتصور ،كما أن كتاب الطفل اجليد
عميق� � ًا قاب ً
يتح ��دث م ��ن القلب ال من ال ��رأس ،ويجب أن يكون
ممتع ًا بالدرجة األولى.
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أصعب الكتب في الكتابة هو كتاب األطفال ،أصعبها
على اإلطالق ،لذلك فكتاب الطفل الجيد هو الذي يبدأ
مما يحتاجه الطفل ال مما يحب الكبير تقديمه للطفل،
يجب أن يخل��ق الكتاب عالمًا عميقًا قاب ً
ال للتصور ،كما
أن كتاب الطفل الجيد يتحدث من القلب ال من الرأس،
ويجب أن يكون ممتعًا بالدرجة األولى.

يقاس األثر؟

ال أع ��رف كيف يقاس األث ��ر ،ولكن بالطبع هناك
أوالد يقولون رأيهم بوض ��وح حني يعجبهم الكتاب،
أو آباء وأمهات ينقلون لك وجهة نظر أبنائهم ،وأحيان ًا
حت ��دث مواقف جتعلني أحس أنني أس ��ير يف الطريق
ال قبل أيام ،كن ��ت أجلس يف مقهى
الصحي ��ح ،فمث ً
مع أصدقاء ،دخل ولد يف العاشرة ،على ظهره حقيبة
مدرسة ،وسألني :عمو ،انت خالد جمعة؟ قلت :نعم
حبيب ��ي تفض ��ل ،فق ��ال :ق ��رأت قصت ��ك مذك ��رات
تلمي ��ذ ابتدائية وعجبتني كتير ،ثم خرج من املقهى
دون أن يضي ��ف حرفاً ،وتركني أن ��ا واألصدقاء يف
ذهول ،لقد ش ��عرت بالفخر والس ��عادة ،هل ميكنك
اعتبار هذا طريقة للقياس؟ ال أعرف.
بع��د إص��دار أكث��ر م��ن  81قصة لألطف��ال ،و50
أغنية لألطفال ،وعددًا من األعمال المس��رحية،
أي��ن ت��رى نفس��ك اآلن من ه��ذا العال��م «عالم
الطفولة»؟ وكيف ُيس َتحق لقب «كاتب»؟

هل اس��تطعت أن تعي��د كتابة غ��زة «المكان»

األطف��ال ف��ي قصص��ك ،إل��ى أي��ة درج��ة ه��م

بعيون طفل؟ هل س��عيت إلى ذل��ك؟ أم أنك

حقيقي��ون؟ ه��ل نج��د خال��د جمع��ة الطف��ل

لم تحاول؟

مختبئًا هن��ا أو هناك في قصص الكاتب خالد

دون أن أسعى إلى ذلك ،غزة حتضر يف تفاصيل كل
م ��ا أكتب دون أن أس ��ميها ،فمعظ ��م القصص التي
كتب ��ت ،واألغاني واملس ��رحيات ،خلفياتها كانت
غ ��زة ،عل ��ى األقل يف رأس ��ي وأن ��ا أكت ��ب ...كيف
ميكن ملكان صنع منك ما أنت عليه أن يغيب؟
بي��ن كل ما أنتجت لألطفال ،م��اذا تبقي وماذا
تحذف ،لو استطعت؟

يف األغان ��ي ،ال أح ��ذف ش ��يئ ًا وأبق ��ي كل ش ��يء ،يف
القص ��ص ،هن ��اك أربع قص ��ص كتبته ��ا يف البدايات،
كانت ألجل مشاريع معينة ،ورغم أنها لقيت أعجاب ًا من
األطفال ،إال أنني أمتنى لو أنني كتبتها بشكل آخر.

جمعة؟

بالطب ��ع ،األطف ��ال يف القص ��ص كله ��م حقيقيون،
حتى أولئ ��ك الذين يبدون خيالي�ي�ن ،رميا يف املكواة
الس ��حرية هي بن ��ت أختي ،ورغ ��د يف الغابة املجنونة
كذلك ،وحال ومرمي وريتا كلهم أطفال حقيقيون،
عل ��ى األق ��ل كم ��ا أراه ��م حلظ ��ة الكتاب ��ة ،ولكن
الف ��ن بالطبع يق ��وم بعملية التحويل كما يش ��اء ،أما
أن ��ا ،فأكثر ما جتدينن ��ي يف قصة مذكرات تلميذ
ابتدائي ��ة ،إنه ��ا قصتي وقص ��ة أصدقائ ��ي ،حتى أن
تعليق� � ًا م ��ن أحد األصدق ��اء على القص ��ة كتبه على
موق ��ع تواصل يق ��ول فيه :ألم نتفق عل ��ى احلفاظ على
أسرارنا يا خالد؟ ملاذا قمت بإفشاء السر.

أرى نفسي متورط ًا بكل ما للكلمة من معنى ،أما كيف
يستحق لقب كاتب ،فحقيقة ال أعرف ،رمبا يعطينا إياه
األطف ��ال ،فالطف ��ل ال ين ��اور ،وبالتالي حني تفش ��ل يف أن
جتعله يشعر باملتعة فسوف يتركك وينسى اسمك.
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ه��ل أنت ناق��د ص��ادق لم��ا تكتب؟ وه��ل أنت
مس��تمع جي��د لم��ا يق��ال ع��ن إنتاج��ك األدبي
لألطفال؟

بالذات لألطفال ،ال ميكنني إال أن أكون كذلك،
وتعرف جميع املؤسس ��ات الت ��ي قامت بطباعة كتب
األطف ��ال الت ��ي كتبته ��ا ،أنن ��ي أعمل ورش ��ات حول
القص ��ة قب ��ل أن تنش ��ر ،وآخ ��ذ آراء األطف ��ال وأقوم
بتعدي ��ل القص ��ة إذا كان ��ت اآلراء مناس ��بة ،بالطبع
عل ��ى كاتب األطفال أن يكون ناق ��د ًا صادقاً ،وأن
يستمع ملا يقال عن إنتاجه ،خصوص ًا من األطفال.

مس ��احة كل منهما لآلخر ،فالن ��ص يكون ناقص ًا
من دون الرسومات ،خصوص ًا النص املوجه للمراحل
األولى ،الرس ��ام اجلميل هو الذي ال يرسم النص ،بل
يضي ��ف إليه ،وش ��خصي ًا حتققت معي املس ��ألة يف 8
قص ��ص م ��ن  ،18والباقي كانت املؤسس ��ات تنتقي
الرس ��ام دون أن ألتقي ب ��ه ،أحيان ًا تصدف أن أرضى
ع ��ن الرس ��م رغم عدم لقائ ��ي بالرس ��ام ،وأحيان ًا ال،
يف أدب األطفال الفلس ��طيني أظن هذا الش ��رط غير
متحقق كثيراً.
ما ه��و مص��در إلهامك المباش��ر عن��د الكتابة

كي��ف تق ّي��م أدب األطف��ال الفلس��طيني

لألطفال؟ وهل تعتقد أن القراءة المعمقة في

باعتبارك أحد المنتجين فيه؟

أدب األطفال تساعد في إنتاج أدب جيد؟

إذا وضعنا عملية النش ��ر جانب� �اً ،فهناك أدب أطفال
جمي ��ل يف فلس ��طني ،وكاتبات وكت ��اب جميلون،
وأعتقد أنه يتطور كل يوم.
ما ه��ي طبيعة العالقة المطلوبة بين الكاتب
والرس��ام ف��ي إنت��اج أدب األطف��ال؟ وم��ا مدى
تحققها في أدب األطفال الفلسطيني؟

على الرس ��ام والكاتب أن يكونا عل ��ى اتفاق بترك

مصدر إلهامي بالدرج ��ة األولى هي طفولتي وطفولة
أصدقائ ��ي ،احلكاي ��ات الش ��عبية ،حكايات عمتي
«س ��عدة» ،ح ��وارات األطف ��ال الت ��ي أس ��تمع إليه ��ا
بش ��غف ،قراءاتي يف أدب األطفال ،برامج احليوانات
يف التلفزي ��ون ،التأم ��ل يف طبيعة األش ��ياء ،األس ��ئلة
الغريب ��ة الت ��ي يطلقها األطف ��ال مثل قناب ��ل وهم غير
واع�ي�ن بخطورته ��ا ...كل ش ��يء يف احلي ��اة ميكن أن
يكون ملهماً.

مصدر إلهامي بالدرجة األولى هي طفولتي وطفولة أصدقائي،
الحكايات الشعبية ،حكايات عمتي «سعدة» ،حوارات األطفال
التي أس��تمع إليها بش��غف ،قراءاتي في أدب األطفال ،برامج
الحيوانات في التلفزيون ،التأمل في طبيعة األشياء ،األسئلة

كيف تنظر إلى الكتابة لألطفال؟ إلى أية درجة
تتحقق ككاتب عند الكتابة لألطفال؟

ال أع ��رف ،ألنني ح�ي�ن أكتب لألطف ��ال أحتول إلى
كائن مختلف أقرب إلى القطة أو الشجرة.
«ق��ل لي ماذا تقرأ ،أق��ول لك من أنت» ،ما مدى
صحة هذه العبارة برأيك؟ وكيف يمكن إسقاط
ه��ذه العبارة على م��ا يقرؤه أطفالن��ا من أدب
أطفال فلس��طيني وعرب��ي؟ أي ،ما هو أثر هذا
األدب في صناعة أطفالنا مستقب ً
ال؟

ه ��ذه العبارة صحيحة إل ��ى الوقت الذي يكبر فيه الطفل
ويصب ��ح ق ��ادر ًا عل ��ى التقري ��ر والتميي ��ز ،أم ��ا يف املرحلة
املبكرة فإن القراءة هي أحد أهم مكونات الشخصية،
ألن الطف ��ل يؤمن مبا يقرأ ويصدقه ،وقد كتبت كثير ًا
ع ��ن بع ��ض القصص التي يج ��ب أن تزال م ��ن املكتبات،
مثل قص ��ة علي بابا واألربعني حرام ��ي ،ألنها حتمل قيم ًا
س ��لبية ،فعل ��ي باب ��ا يأخ ��ذ املس ��روقات ب ��دل أن يعطيه ��ا
للش ��رطة لتعيده ��ا إلى أصحابها ،هذا على س ��بيل املثال.
هن ��اك الكثي ��ر مم ��ا يق ��رؤه أطفالن ��ا ال يصل ��ح للقراءة،
فتح ��ت قص ��ة ذات مرة ،وه ��ي صادرة يف فلس ��طني ،ويف
أول صفح ��ة كان احلدي ��ث عن ذكر النح ��ل الذي يجمع
الرحي ��ق ،ومن ��ذ الس ��طر األول يظه ��ر ل ��ك أن الكات ��ب
أخط ��أ يف املعلوم ��ة ،فذك ��ر النحل ال مهمة ل ��ه إال تلقيح
امللك ��ة ،وال يقوم بجمع الرحي ��ق ،وخطورة هذه املعلومة
أنه ��ا تلتصق بعق ��ل الطفل حتى يكبر ،يج ��ب أن تكون
هن ��اك جلان إبداعية وليس ��ت رقابية تقرر م ��ا تتم طباعته.
وس ��أحكي ل ��ك يف النهاي ��ة ع ��ن جترب ��ة طباع ��ة كتابي
باألملاني ��ة واملراحل الت ��ي مر بها حتى ي ��رى القائمون على
أدب األطفال يف فلسطني خطورة ذلك:

املتحدث ��ون باألملاني ��ة يخاف ��ون م ��ن ثقاف ��ة الع ��رب عل ��ى
أبنائه ��م ،لذل ��ك عندم ��ا قدم اقت ��راح يف النمس ��ا بترجمة
خمس من قصصي إلى األملانية ،قدم مش ��روع قانون إلى
البرمل ��ان النمس ��اوي ،ه ��ل يس ��مح بترجمة كت ��ب أطفال
م ��ن اللغة العربية إلى األملاني ��ة؟ وبعد أن أخذ املوافقة ،مت
عرض الكتاب على ثالثة أطباء نفس ��يني ،هل يؤثر هذا
الن ��وع من القصص على أطفالن ��ا؟ وبعد أن أخذ املوافقة،
عرض الكتاب على جلنة أدباء :هل تتناسب هذه اللغة مع
أطفالنا؟ وبعد أخذ املوافقة عرض الكتاب على جلنة آباء:
هل تس ��محون ألوالدكم بق ��راءة هذا النوع من القصص؟
وبع ��د أخذ املوافقة عرض الكتاب على جلنة أطفال ،هل
تس ��تمتعون بقراءة مثل ه ��ذه القصص؟ وبعد أخذ املوافقة
متت طباعة الكتاب ...هل وصل إليك ما أعنيه؟

تجارب
وشهادات

الغريب��ة التي يطلقها األطفال مثل قناب��ل وهم غير واعين
بخطورتها ...كل شيء في الحياة يمكن أن يكون ملهمًا.
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من الميناء إلى أول الورد
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مبادرات التلوين
داليا عبد الرحمن
لق ��د انته ��ى فعل احلرب ،صارت املدين ��ة اختصار الرماد،
وإن وج ��د فيها لون فهو باهت .لو جربت وانطلقت يف هذه
املدين ��ة الصغيرة فإنك لن ترى س ��وى الركام ،وأنصاف
بيوت ،إن بقي من البيوت ش ��يء .ميكننا عند احلديث عن
الل ��ون ،أن نصفه بأن ��ه قيمة العني ،دائم ًا ما نقول أن فعل
احل ��رب يبدأ ،وأن فعلها ذاته ال ينته ��ي ،حتى وإن انتهت،
وعليه ،فإن احلرب س ��رقت ش ��يئ ًا من قيمة قلوبنا ،حينما
سرقت اللون من أعيننا.
منذ سنتني كانت تراودني فكرة غريبة نوع ًا ما عندما
كن ��ت أذه ��ب للتن ��زه م ��ع عائلت ��ي إل ��ى البح ��ر ،املتنفس
الوحي ��د لقطاع غزة الذي نس ��تطيع الذه ��اب إليه دون أن
منر عن حاجز أو س ��لك شائك .كنت أجلس للتمتع مبنظر
البح ��ر وأراق ��ب مراكب الصي ��د ،وطاملا كن ��ت أود أن
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أضيف شيئ ًا لهذا املكان ،أن أضيف له قيمة اللون.
كت ��ل أس ��منتية مرصوصة ف ��وق بعضها البعض بش ��كل
رتيب يش ��عرنا بامللل ،رمادية اللون ،أشبه بالركام الذي
مللنا رؤيته بسبب احلرب ،تخيلت لو أن الكتل الصخرية
حتمل ألوان ًا أخرى ،كيف س ��يصبح املش ��هد؟ س ��تكون
لوحة جديدة تضيف لنا جميعاً!
ه ��ذا احلل ��م أصب ��ح حقيقة! فك ��رة تلوي ��ن صخ ��ور ميناء
غ ��زة أصبح ��ت واقع� � ًا عندم ��ا احتضنته ��ا مؤسس ��ة تام ��ر
كمب ��ادرة فني ��ة م ��ن ضم ��ن مب ��ادرات مش ��روع  100همة
وملة ،هنا كانت البداية ،عندما اجتمع األطفال والنساء
وكبار الس ��ن والصيادون يف رسم تلك اللوحة الفنية التي
انعكس ��ت ألوانه ��ا على أم ��واج بحر غزة ،رغ ��م التخوف
الذي كان لدينا من تقبل الناس لفكرة األلوان ،خاصة
بعد خروجنا من حرب قاس ��ية ،إال أنهم فعلوها بأيديهم،
لقد أرادوا هذا التغيير من أجل أنفس ��هم ،لقد ش ��اركنا
اجلميع ،ولو بابتسامات لطيفة وخفيفة على قلوبنا.

قررن ��ا الحق ًا أن نذهب إلى الن ��اس الذين عانوا من احلرب
بشكل مباشر وفقدوا منازلهم ،ليسكنوا يف كرفانات
مؤقت ��ة تش ��به القب ��ور البيضاء ول ��ون املستش ��فيات .ذهبنا
لنغير ش ��يئ ًا يف حياة هؤالء الن ��اس ،وبث روح األمل بعودة
بيوته ��م وعيش حياة كرمية ،ول ��و كان ذلك فقط خالل
ال
ال أفضل ،أم ً
تلوين الكرافانات وخلق مظهر يعطي أم ً
بع ��ودة ه ��ؤالء األهالي إل ��ى بيوتهم بعد أن تأخ ��رت عملية
اإلعمار يف غزة.
توجهن ��ا بصحب ��ة أدواتن ��ا متلؤن ��ا الرغبة واحل ��ب يف خدمة
الن ��اس ،وطرحن ��ا عليه ��م الفك ��رة ونح ��ن متخوفون من
ردة الفع ��ل ،ولك ��ن تخوفن ��ا كان يف غي ��ر محل ��ه ،فقد
اس ��تجابوا وش ��اركونا يف صناع ��ة األم ��ل ال ��ذي نبح ��ث
عن ��ه ،حي ��ث مت إش ��راك س ��كان تل ��ك الكرفان ��ات من
نس ��اء وأطف ��ال ومس ��نني وش ��باب يف نش ��ر األل ��وان عل ��ى
كرفاناته ��م ،واختي ��ار األل ��وان التي يفضلونه ��ا ،فحاول
كل ش ��خص منهم عك ��س ألوانه وعكس أحالمه على
جدران الكرفان الذي يس ��كن في ��ه ،ليقول كل منهم
إنه يصنع فس ��حة جميلة لنفس ��ه ولعائلته حتى يذهب إلى

بيته اجلديد ،وهذا التفاعل هو ما جعلنا ندرك أننا ال زلنا
أحياء ونحب.
وم ��ن مين ��اء غ ��زة البح ��ري والكرفان ��ات إل ��ى ح ��ارة ت ��ل
الزيت ��ون ،والتي تأثر س ��كانها باملش ��هد الفن ��ي الذي مت
العم ��ل علي ��ه يف املين ��اء والكرفان ��ات بع ��د أن أصبح ��ت
مكعب ��ات ملون ��ة ،وه ��و م ��ا جعله ��م يفك ��رون يف نق ��ل
تل ��ك التج ��ارب اللونية إل ��ى منازلهم البس ��يطة يف حارتهم
الصغيرة ،ومن خالل تواصلهم مع مؤسسة تامر وطرحهم
لفكرة تلوي ��ن حارتهم باأللوان املفرح ��ة ،تبنت تامر من
جدي ��د فكرة فنية مبدعة تس ��تطيع تغيي ��ر جزء آخر من
غزة إلى األفضل ،ودعمتها كمبادرة فنية ضمن مشروع
بناء األمل ،ومن خالل الفنانني الش ��باب املتطوعني وأهل
احلارة ،من نساء وأطفال ومسنني.
لو ّن ��ا احلارة بأل ��وان األحم ��ر واألخضر واألصف ��ر واألزرق
ّ
والبنفسجي ،ورس ��منا الزخارف النباتية والهندسية على
اجلدران ،ووضعنا مكم�ل�ات الزينة ،من زهور ووحدات
إض ��اءة وحاوي ��ات نفاي ��ات ،وأش ��ياء أخرى تل ��زم ليكون
املكان أكثر جماالً.
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املبادرة مت إجنازها على مدار  6أيام متتالية .يف اليوم األول
ب ��دأ املب ��ادرون بتنظيف احل ��ارة وجتهيزها لعملي ��ة التلوين
والرس ��م ،بالتعاون بني سكان احلارة واملبادرين .يف اليوم
الثان ��ي بدأ املبادرون بخلط األلوان ،ش ��اركهم كل أهل
احلارة ،من نساء وشباب وأطفال وكبار يف السن ،حيث
مت توزي ��ع الفراش ��ي وأدوات الدهان عل ��ى اجلميع ،واختار
كل شخص لونه املفضل ليقوم بطالء منزله به ،بد ًال من
اللون الرمادي الذي يوحي بالكآبة واحلزن .سادت أجواء
الفرح والس ��عادة يف املكان ،خاص ��ة لدى األطفال الذين
ش ��اركون آباءهم وأمهاتهم بالتلوين ،واس ��تمر العمل يف
احل ��ارة على م ��دار  6أي ��ام ،ويف اليوم األخير ج ��رى العمل
على رسم الزخارف النباتية على جدران املنازل امللونة من
قبل فناني مؤسس ��ة تامر ،لتصبح حارة تل الزيتون أجمل
حارة يف غزة ،وأصبح يطلق عليها اسم احلارة امللونة.
“بك�ف�ي حزن ،بدنا نف ��رح بدنا نعي ��ش”“ ،األلوان بتفرح
القلب وبتنسينا همومنا”“ ،إحنا بنتمنى إنه جتربتنا توصل
ل ��كل احلارات ،وغزة كلها تتل ��ون وتصير جميلة” ،هذه
املقوالت كانت تتردد على لسان املبادرين وأهل احلارة.
وم ��ن جدي ��د ،عدنا للعم ��ل على تنفي ��ذ فك ��رة التلوين،
ولك ��ن يف مخي ��م الش ��اطئ ه ��ذه امل ��رة .قام ��ت مجموعة
جدي ��دة من املبادري ��ن بتقدمي فكرة لتلوين جزء من مخيم
الش ��اطئ وجتميله باأللوان والزخارف ،وكانت جتربتنا
يف ه ��ذه املب ��ادرة ش ��بيهة بتجربتن ��ا يف تل الزيت ��ون ،ألنها
كانت تستهدف حارات املخيمات بشكل مباشر.
وقد مت اختيار مخيم الش ��اطئ غرب مدينة غزة من أجل
التخفي ��ف من كآب ��ة اللون الرمادي ال ��ذي خلفه العدوان
اإلسرائيلي على قطاع غزة صيف  .2014وانطلقت املبادرة
بع ��د زيارة املخيم ومقابلة مختار املنطقة وعرض الفكرة
علي ��ه ،وق ��د أعج ��ب بالفك ��رة وفتح ب ��اب بيته للش ��باب
املتطوع�ي�ن وألدواته ��م ،ودعا أه ��ل املخيم للمش ��اركة،
وب ��دأت عملي ��ه تنظيف ج ��دران وأزقة املخيم مبش ��اركة
الشباب واألهالي واألطفال ،ومن ثم بدأ العمل على دهان
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املخيم والرس ��م عل ��ى اجل ��دران ،واختتم الش ��باب املبادرة
مبجموعة ألعاب شعبية مع األطفال للترفيه عنهم.

تجربة ذاتية

اس ��تمرت عملي ��ة الدهان على م ��دار  5أي ��ام متتالية ،ويف
الي ��وم اخلام ��س ق ��ام املب ��ادرون مبس ��اعدة فريقن ��ا الفن ��ي
يف مؤسس ��ة تام ��ر برس ��م الزخ ��ارف النباتية واألش ��كال
الهندسية على اجلدران امللونة ،يف الوقت الذي نفذت فيه
مجموع ��ة من املبادرين بعض األلعاب الترفيهية مع أطفال
احل ��ارة ،إلخراجهم من أجواء احلزن واخلوف الذي عاش ��وه
خالل العدوان األخير.

كثير ًا ما يتردد أي إنسان يف الكتابة عن الوجع والقهر
والع ��ذاب حت ��ى يص ��ل إل ��ى مرحل ��ة الفقد ،هن ��ا ال ميكن
للمعاني أن تصف قسوة املشهد وبشاعة الفقد ،حتى وإن
كنا نصل يف مصطلحاتنا أقصى درجات البالغة.

عدن ��ا إلى البحر م ��ن جديد حاملني ريش ��تنا وألوان احلياة
وجتاربن ��ا يف املب ��ادرات الس ��ابقة ،لنل ��ون املنت ��زه البحري
يف غ ��زة مبب ��ادرة أل ��وان األم ��ل ،وهي مب ��ادرة فني ��ة تقدم
به ��ا مجموع ��ة م ��ن املتطوع�ي�ن الش ��باب لده ��ان ورس ��م
وزخرف ��ة املتنزه البحري على ش ��اطئ بحر غ ��زة .انطلقت
املب ��ادرة من خ�ل�ال التواصل مع بلدية غ ��زة ألخذ املوافقة
عل ��ى العم ��ل واحلص ��ول على تعاونه ��م .قمنا الحق� � ًا بدعوة
الش ��باب والفنان�ي�ن واملتطوعني للمش ��اركة يف املبادرة،
وقد اس ��تجاب ع ��دد كبير منهم وم ��ن األهالي واألطفال
للمش ��اركة يف تلوين املتنزه .وقمن ��ا بتنفيذ املبادرة بإرادة
قوي ��ة ،حت ��ى أننا نفذن ��ا تلوين املنت ��زه على م ��دار  10أيام
متواصلة خالل ش ��هر رمض ��ان دون أي تقصير أو تراجع،
وكانت مشاركة اجلمهور كبيرة ،ليتحول املكان إلى
لوحة فنية جتذب الناظرين.
وهك ��ذا ،عبرن ��ا عن أنفس ��نا باللون والزخرفة والرس ��م
اجلرافيت ��ي كفنانني غزيني نرس ��م االبتس ��امة على وجوه
الن ��اس ،ونبع ��ث األم ��ل فيه ��م م ��ن جدي ��د ،ه ��ذه كانت
جتاربنا الفنية يف محاولة صغيرة لتظل غزة أجمل املدن.

نبيلة حسن

أعت ��رف أنني جترع ��ت األلم مرت�ي�ن ،م ��رة عندما فقدت
وال ��دي احلبي ��ب قبل أش ��هر قليلة م ��ن الع ��دوان على غزة،
والثاني ��ة عندم ��ا جترعنا م ��رارة الع ��دوان ،وعندما بدأت
أجمع قصص جراح الناس ونكباتها.
�أت باحل ��زن والفرح،
متلكتن ��ي مش ��اعر مختلط ��ة ،وامت�ل ُ
بالكراهي ��ة واحلق ��د ،بالضح ��ك املزي ��ف والس ��عادة
احلقيقية ،ش ��عرت أحيان ًا أن قلبي انتزعت روحه! فكيف
أخ � ُّ
�ط بكلمات جراح الناس التي ل ��م تندمل ،ولن ،وهل
س ��أفيهم حقهم وأش ��رح معاناته ��م بالكتاب ��ة؟ هل توقف
الكتابة النزيف يف اجلسد يا اهلل!

كابنة ممتلئة باملش ��اعر الس ��لبية واملؤملة فقدت والدها،
�رت أخاف
وفق ��دت بع ��ده أي مالم ��ح لعاملها الصغير ،ص � ُ
امل ��وت والفق ��د ،لقد غابت روحي بع ��ده ،فمن تفقد أباها
تك ��ون كم ��ن فق ��دت رحي ��ق عمره ��ا ،وجن ��ح الي ��أس
بأسرها.
يف إطار عملي يف مؤسسة تامر ،طلب مني الذهاب لزيارة
أس ��ر األطفال الشهداء وس ��ماع قصصهم وإحضار قطعة
م ��ن مقتنياته ��م ،لنكت ��ب ونخبر ه ��ذا العال ��م أن أطفال
فلسطني ليسوا صور ًا وال أرقاماً ،بل حيوات وضحكات
وأحاسيس ولعب وجناحات وحب.
وأن ��ا التي خانتني قدمي يف كل مرة أقرر فيها أن أذهب
إل ��ى بيوت الش ��هداء ،فهذا العدوان ال ��ذي تؤرخ بدايته يف
 2014/7/7لم يكن كأي عدوان آخر يف حجم كارثته
وبشاعة مجازره ،وكمية الفقد التي جترعناها خالله.
لن ِ
أبك ،وسأؤدي عملي كما هو مطلوب.
ش ��اهدت بقايا بي ��ت وحفنة م ��ن ذكريات عش ��رين عام ًا
ذهبت أدراج الري ��اح ،ولم يدع القدر حتى واحد ًا من أهله

ف��ي إطار عملي في مؤسس��ة تامر ،طلب مني الذهاب لزيارة أس��ر
األطفال الشهداء وسماع قصصهم وإحضار قطعة من مقتنياتهم،
لنكت��ب ونخبر ه��ذا العالم أن أطفال فلس��طين ليس��وا صورًا وال
أرقامًا ،بل حيوات وضحكات وأحاسيس ولعب ونجاحات وحب.
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يرجع اسم تلك العائلة إلى السجل املدني!
جالس ��ة أفك ��ر :كيف س ��أبدأ احلديث؟ وعن أي ش ��هيد
س ��أتكلم؟ وكيف أسمح لنفس ��ي أن أنبش جراحهم من
جديد وهم ما زالوا يعيشون الصدمة التي أودت بحياة من
أحب ��وا! ولكنني تفاج ��أت من أنني كن ��ت أضعف منهم
ومن قوتهم وإحساسهم وسكينتهم!
مائ ��ة وعش ��رون بيت ًا دخلته ��ا ،كنت احللق ��ة األضعف من
الي ��أس واحل ��زن والدموع ،كنت أتس ��اءل :ي ��ا اهلل ،ماذا
تفعل بقلوبهم ،وماذا تفعل بنا؟
تك ��رار التفاصي ��ل قتلن ��ي ،فجميعه ��م أخبرون ��ي أن من
استش ��هدت كانت أحن األمهات وأطهر األخوات وأرقى
اإلخ ��وة وأدف ��أ اآلب ��اء وأب ��رأ األطف ��ال! مل ��اذا يصطيف اهلل
ه ��ؤالء األخي ��ار؟ وه ��ل يكذب ��ون باحلديث ع ��ن مالئكة
تسكن هذه األرض؟
نعم :قناعاتي اختلفت متاماً ،إن اهلل يختار من يستحق!
إحدى الس ��يدات من مدينة رف ��ح رفضت بعنف أن تعطينا

ابنته ��ا ش ��هادة الثانوية البنها الش ��هيد ،والتي حصل فيها
عل ��ى عالم ��ات متوس ��طة ،وقال ��ت« :محم ��ود ش ��د حيل ��ه
حبيب ��ي! يف ش ��هادة آخر الس ��نة أخد جيد ج ��داً» .كانت
جتم ��ل لنا صورة ابنها وهو غائب ال يس ��معها! إنها حقيقة
ّ
الفق ��د ،إنه انت ��زاع الوجع م ��ن قلب صغيرها لين ��ام رغم ًا
عنها يف صدرها!
الفق ��د ه ��و العام ��ل املش ��ترك ب�ي�ن أس ��ر الش ��هداء ،نفس
األوج ��اع ونف ��س اآلالم ونف ��س احلن�ي�ن ،لك ��ن الكمي ��ة
كان ��ت موزعة بش ��كل غير عادل وغي ��ر منصف! هناك
واحد فقط
عائ�ل�ات خطفت بأكملها ،وأخرى بقي منها
ٌ
يلعن وج ��وده وحيد ًا دونهم ،ويناقض نفس ��ه :ملاذا أراد أن
يعذبن ��ي؟ إن ��ه ال يحبن ��ي؟ أن ��ا لم أكن س ��يئ ًا معه ��م! تارة
يفقدون إميانه ��م ،وتارة أخرى نرى كم ًا من اإلميان يخرج
من عيونهم أن «احلمد هلل على كل شيء!»
ن ��ور أب ��و هويش ��ل ،ذل ��ك الطف ��ل الرج ��ل ال ��ذي اغتالت ��ه
الطائ ��رات إلس ��كات صوته بع ��د إلقائه قصي ��دة بعنوان
«نح ��ن بغزة بخي ��ر طموننا عنكم» ،قب ��ل خمس وأربعني
دقيقة من استش ��هاده! أم ��ه تصرخ« :اغتال ��وه ،اغتالوه»،

اغتال ��وا احلقيق ��ة الت ��ي يرفضه ��ا العالم بأنه ��م أطفال لهم
أحالم وحكايا وألعاب وحب وأمل بحياة أفضل ،ليشبوا
وينض ��ج كل منه ��م بفك ��ر طبي ��ب أو مهندس أو ش ��اعر
يكتب عن هذا الوطن!
تأخ ��ر ن ��ور يف الس ��ماء! أه ��ي غ ��ادرة لدرج ��ة أن متنعنا من
اللع ��ب مع ًا مجدداً؟ صغيرها ال ��ذي يبحث عن أخيه طيلة
الوق ��ت مردد ًا على أمه كل ليلة تل ��ك العبارة ،وهي التي
ال متل ��ك س ��وى ن ��ور وأحم ��د ليضيئوا ش ��معة ليله ��ا املظلم.
قال ��ت أم نور« :س ��أعطيك فانوس نور ،فق ��د أحضرته له
يف رمض ��ان ،ولكن عدين ��ي أن تنيري قب ��ره وأن تخبري
حكايت ��ه ل ��كل العالم! ن ��ور طفل أحب احلي ��اة التي قطع
ال بالدماء!
أوصالها ذلك الصاروخ وأرداه يف حضني مكل ً

أن أنب��ش جراحهم من جديد وهم ما زالوا يعيش��ون الصدمة التي
أودت بحياة من أحبوا! ولكنني تفاجأت من أنني كنت أضعف منهم
ومن قوتهم وإحساسهم وسكينتهم!

يف منطق ��ة البريج س ��يدة فق ��دت أوالدها االثن�ي�ن مع بيت
عائل ��ة زوجها املكون من خمس ��ة طوابق بقاطنيه ،حتمل
يف أحش ��ائها جنني الش ��ك ،وه ��ي غير موقن ��ة إن كانت
ل ��ه فرص ��ة يف احلي ��اة أم ال بفعل الغ ��ازات والصواريخ التي

وألعاب وحب وأمل بحياة أفضل ،ليشبوا وينضج كل منهم بفكر
طبيب أو مهندس أو شاعر يكتب عن هذا الوطن!

وكس ��ر قلبي عندما عرفت من حماته ��ا أنها بقيت أربعة
أي ��ام تنبش يف التراب والركام بحث ًا عن أي ش ��يء يخص
أطفالها ،حت ��ي وجدت البلوزة اخلاص ��ة بطفلها األصغر،
ولعب ��ة تع ��ود لطفلها األكب ��ر ،وهي ال تنام قبل أن تش ��تم
رائحتهم وحتضنهم ،وتردد« :ناموا ،أنتم بأمان معي».
غافلنا والد الش���هداء بأن أحضر دمية أرنب وكأس ًا
صغي���ر ًا كان آخ���ر م���ا لعب به األطف���ال أمام حديقة
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املش ��اهد متعددة يف غزة ،والقصص ،كلما تتعمق فيها
ترني من هذا أبداً ،اجعل
تفت ��ك بقلبك أكثر! يا اهلل ،ال ِ
الص ��ورة تقف وأوق ��ف الزمن بعده ��ا! يف كل مرة أغادر
بيت ش ��هيد وأصل إلى بيتي أكون قد نزفت بكاء ،وأنا
أدعو اهلل أن يلهمهم الصبر وأن يعوضهم من عنده.

الحقيق��ة التي يرفضها العالم بأنه��م أطفال لهم أحالم وحكايا

استنش ��قتها ،وق ��د رفض ��ت بق ��وة إعطاءن ��ا أي ش ��يء من
مقتني ��ات أوالدها ،وقالت ل ��ي« :أمانة أمانة ،ال حترميني
آخر ما عندي منهم!»

كيف سأبدأ الحديث؟ وعن أي شهيد سأتكلم؟ وكيف أسمح لنفسي

نع ��م ،اغتال ��وه ،ولم يستش ��هد بقصف عش ��وائي!» كان
ه ��ذا الفانوس ما اس ��تطعنا أخذه من والدت ��ه بعد رفضها
املتكرر إلعطائنا أي شيء يخصه.

املنزل قبل أن يقصف ،وقد أخفاهم عن أمهم حتى ال
تتع���ذب ،ونظر إلي بعينني ملؤهما الدموع واحلس���رة:
«هاد آخر شيء من والدي بعطيك ياه ،أمانة افضحوا
االحت�ل�ال وجرائمه ،أمانة عليكم!» وتنهد محتضن ًا
زوجت���ه وص���رخ من ضع���ف حيلت���ه« :يا ريتن���ي أنا وال
هم���ا!» وم���ا زال ذل���ك الرجل املنكس���ر الظهر يعالج
نفس���ه جراء اإلصاب���ة التي تعرض له���ا ،ويلعن روحه
ألنه لم يفدِ هم ومينحهم احلياة بد ًال عنه!
رفح أس ��طورة اخليبة والوجع واحلس ��رة املكبل ��ة بالقيود،
والت ��ي غفلها اإلعالم ،فش ��هداؤها فق ��ط هم وحدهم من
يعرفون احلقيقة!
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قتلني القهر ،وكرهت معه كل حاالت االنقسام والوطن الضائع! من
يش��عر بهؤالء أو من سيش��عر بوجعهم؟ من يربت على أكتافهم
ويخفف مصابهم؟ وهل يستطيع أحد أن يفعل؟

حتدث ��ت إل ��ى نبي ��ل ال ��ذي فق ��د أكثر م ��ن  20ف ��رد ًا من
عائلته ،مع بيته وزوجته وأبنائه ،وبقي وحيد ًا يصارع ألم
اإلعاقة املس ��تدمية التي تس ��بب بها االحتالل ،متثلت بقطع
ي ��ده وج ��زء كبير م ��ن أمعائه ومن الكب ��د ،وظل له ابن
صغير ش ��اء الق ��در أن يجمعهم ��ا ذات الوج ��ع! عامان من
عم ��ر البراءة يعيش بكلية واحدة وجزء من األمعاء وقدم
واح ��دة! ما هذا يا اهلل! كيف لنبيل والصغير أن يحتمال
هذا اجلحيم؟
جل ��س نبي ��ل يقل ��ب لن ��ا ص ��ور زفاف ��ه وأوالده متحدث ًا عن
زوجت ��ه وع ��ن ابنت ��ه التي ج ��اءت للدني ��ا بعد ثالث ��ة أبناء،
وكي ��ف وجد جثتها معلقة على الش ��جرة املقابلة لبيتهم،
وكيف س ��مع صرخاتها وهي تشنق عالي ًا وهو عاجز عن
فعل ش ��يء! يدخ ��ن بش ��راهة وعصبية ودم ��وع ال تتوقف،
ماذا يعني أن يبكي الرجل؟
إنها ملحمة لم يسطرها التاريخ يف أي زمان أو مكان آخر!
بك ��ي نبي ��ل بحرقة وقال« :ملاذا يا اهلل ل ��م تترك لي واحد ًا
فقط أعيش معه ،وتركتني أجترع احلسرة قطرة قطرة!»
لم نس ��تطع كتمان وجعنا ،وبكينا بحرق ��ة أنا وزميلتي
إمي ��ان س�ل�امة ،حت ��ى أنن ��ي حاولت مس ��اعدة نبي ��ل بقلب
الصفحات ،فرفض وقال« :لس ��ت عاج ��ز ًا عن أن أتلمس
مالمحهم ووجوههم ،وحتى ابتساماتهم».
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قتلن ��ي القه ��ر ،وكره ��ت مع ��ه كل ح ��االت االنقس ��ام
والوطن الضائع! من يشعر بهؤالء أو من سيشعر بوجعهم؟
من يربت على أكتافهم ويخفف مصابهم؟ وهل يس ��تطيع
أحد أن يفعل؟
ما زالت أم أس ��امة س ��حويل من بيت حانون تتواصل معي
ألنني شعرت أنها يف كل مرة تريد من يستمع إليها ويشعر
بألم فقدها ،هي التي هربت بإيهاب وأسامة إلى مدارس
اإلي ��واء يف جبالي ��ا لتحميه ��م ،وقال ��ت« :ل ��م أرد ألوالدي
أن يذل ��وا ،وأحض ��رت له ��م من الس ��وق بلوزت�ي�ن ،واحدة
بالل ��ون البيج وواحدة باللون الرمادي ،ارتدى إيهاب البيج
وأس ��امة األخرى ،ويف تلك الليلة مت اس ��تهداف املدرسة،
صرخ ��ت« :إيه ��اب ،أس ��امة ،يا والد وينك ��م؟» فرد علي
إيهاب« :أس ��امة حتتك ميا!» حتسس ��ت ي ��دي املكان ،وإذ
ب ��ي أضع ي ��دي داخل رأس ابني الف ��ارغ ،والذي لم أعرفه
إال من بلوزته البيج! تعرفت عليه من بلوزته ،آه واهلل!»
أن ��ا قتلته ��م ،أن ��ا هرب ��ت بهم من م ��وت إلى موت! أس ��امة
تركن ��ي بعد فترة من إصابته ،كذب علي وأخبرني أنه
بخير! أرواحهم يف الس ��ماء تنادي علي كل ليلة ،وأش ��عر
بالذن ��ب! كنت أخاف عليهم ،واهلل بس من خويف عليهم
وديته ��م املدرس ��ة ،واهلل م ��ا كن ��ت بع ��رف إني س ��لمتهم
للموت بإيدي!»

أم أس ��امة حتت ��اج ملن يخفف أمله ��ا ،أذه ��ب لزيارتها كل
فت ��رة ،ويف كل مرة ليس لها حديث إال أس ��امة وإيهاب،
وأع ��رف اآلن أن جميعه ��م كان ��وا بحاج ��ة حلضن حقيقي
وأذن تس ��مع أنينهم ،ال مس ��اعدات مادية بالرغم من أنها
تعي ��ش ظروف ًا اقتصاديا س ��يئة ،فهي تخ ��دم داخل رياض
األطف ��ال وزوجها عاطل عن العمل .إنها حتاول جاهدة أن
تنه ��ض ،وأعترف أنن ��ي أضعف وأضعف م ��ن تلك اإلرادة
التي وجدتها فيها ،ياه كم خجلت من نفسي!
رأي ��ت نبيل بعد فت ��رة وقد صار متطوع ًا يف جمعية لتأهيل
املعاق�ي�ن يف حمل ��ة للقراءة كنت املش ��رفة عليها ،وكان
يعم ��ل مع األطفال وعيناه تراقبان كل طفل وطفلة ،وهو
يتألم يف صمت ويعطي ما يف قلبه ليشعرهم بالسعادة.
خانتني قدماي ،فسقطت على األرض باكية أتوسل اهلل
ب ��أن أجب على الس ��ؤال املصلوب يف قلب ��ي :كيف يقوون
على احلياة؟
نبي ��ل وغي ��ره ممن عصف ��ت بهم أم ��واج عاتي ��ة وأخذت ما
لديه ��م م ��ا ي ��زال اإلص ��رار طريقه ��م ،يصارع ��ون احلي ��اة

بحلوه ��ا ومرها ،من أي ��ن لهم هذه القوة؟ ما هذا الش ��يء
داخلهم الذي ال يرضخ لالنحناء!
عندم ��ا اقترب نبيل مني قال« :ألس ��ت أنت من جاءت إلي
س ��ابقاً؟ أخبريني ،هل اس ��ترجعت أرواحهم وحكاياتهم
وضحكاتهم؟» وغمرني بنظرة جعلت قلبي يتوقف وقتها
من شدة عزميته.
ميداء ،الطفلة الش ��قية التي طارت إلى السماء حتلق دون
رجع ��ة ،أوجع ��ت قلب أبيه ��ا الذي غ ��ادر غ ��زة دون نية يف
العودة بعدما جاءته يف عمر متأخر وبعد سنوات انتظار.
أغلق ش ��قته وط ��وى صفحة حياته وذكريات ��ه معها ليبدأ
حي ��اة جدي ��دة يف تركي ��ا ،وكان ق ��د تخل ��ى ع ��ن عمله
فيه ��ا ألجل ابنته ،يا اهلل! ما تل ��ك الغيمة التي ظللته؟ لقد
مس ��ح املطر أي ذكرى تبقي لوالدها املكسور شيئ ًا من
رائحتها.
الرج ��ل ضعي ��ف احليلة ذه ��ب ولن يعود ،قتلت ��ه ميداء على
شاهد قبرها!

نبيل وغيره ممن عصفت بهم أمواج عاتية وأخذت ما لديهم ما
يزال اإلص��رار طريقهم ،يصارعون الحياة بحلوها ومرها ،من أين
لهم هذه القوة؟ ما هذا الشيء داخلهم الذي ال يرضخ لالنحناء!
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مخيم أول الورد

وتيقنت
�قطت من “عل ٍو ش ��اهق”،
ُ
صدره ��ا من زقزقة ،س � ُ
من ضرورة كف أذاي عن الناس جميعاً ،مبن فيهم أنا.

إيهاب الغرباوي

نح��ن نس��تحق أن نعيش ،لن��ا آمال وأح�لام وأحباء نرج��و من اهلل
بقاءهم ،ولكني وصلت إلى ما وصلت إليه :إنني أبحث عن مفهوم
حقيقي لمعنى الوطن والتضحية!

اخلطاي ��ا التي ارتكبت بأبش ��ع صورها يف غزة كانت يف
ال
«أرجوح ��ة العيد اللعينة» ،عندما اجتمع أحد عش ��ر طف ً
يف قصة موت واحدة بيد قاتل واحد.
حل ��م الصغار بساندويش ��ة من الش ��اورما ،فكان مكان
لقائه ��م األرجوح ��ة الت ��ي حلقت به ��م إلى س ��ماء عليني! يا
لسخرية القدر املجحف :قتلتهم األرجوحة بصاروخ حولهم
إلى قطع حلم صغيرة كتلك التي كانوا يشتهونها!
قص ��ص الإنس ��انية ه ��ذا الوح ��ش الصهيوني س ��تطبع يف
ذاكرتنا جراح ًا وتعاس ��ة أبدية ،ترافقها حقيقة انقس ��ام
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سياس ��ي ال يرقى أبد ًا إل ��ى فداحة الوجع وحجم التضحية
الفلسطينية.

تراهم.
“كأول فك ��ر ٍة هلل ع ��ن اجلم ��ال”
تخبر نفس � َ�ك إذ ُ
ُ
صنعتها ،يحيطها من
�ف مرمي يف منتصف الدائرة التي ْ
تق � ُ
�يء من براءة اخللق“ .كأنقى صور ٍة خطرت
كل
ٍ
صوب ش � ٌ
مر ًة أخ ��رى ،فح ��دث خلقه ع ّن ��ا ،جميالً ،يف
ل ��ه ملا رآن ��ا ّ
عاله ،وحيداً ،ال نراه”.
ْ
ْ
املرة،
احتارت فيها
تلك التي
قررت َ
ُ
الصفات أن تغني هذه ّ
ضارب� � ًة بأحالمك عرض احلائط .ه ��ل تذكرت اآلن؟ هل
لك صوت ًا ال يشب ُه
ألن َ
مرة لعنت قدرك ّ
تذكرت كم من ّ
ندرك كل
عرفت بأننا
القبح فيها؟ لطاملا
من األشيا ِء إال
ُ
ُ
َ
عما خبأت يف
ش ��يء يف َ
آخ ِره ،وهكذا ،ملّا أفرجت مر ُمي ّ

�عر َها كغيم� � ٍة م ��ن الظ � ِ�ل
تضح � ُ�ك نيب ��ال ،مرفرف� � ًا ش � ُ
مر ًة أخرى
�ياء انت َِظ َاره،
ُ
تضحك ّ
اخلفيف الذي ال متلُ األش � ُ
يتالئم
عل ��ى س ��قطاتك يف احلديث ،تتور ُد وجنت ��اك مبا ال
ُ
م ��ع مكا ِن ��ك املفت ��رض بينهم؛ تفق � ُ�د قدر َت � َ�ك لوهل ٍة على
ُ
ِ
ِ
يكتظ بها
الضحك املفاجئ التي
سياالت
الس ��يطرة على
عرفت طريقها إلى ش ��فتيك،
امل ��كان ،تتس ��للُ ضحك ٌة
ْ
يضيع
�رق ضحكتك يف دوام ��ات الضح ��ك املتواصل؛
تغ � ُ
ُ
مرتاح
تثيرك الرغب ُة يف إيجاده ،فأنت
ظلُّك يف الظل ،وال
ُ
ٌ
هكذا.
تلف
س�
ُ
�تتبعك تغري ��د أينم ��ا حلل ��ت وارحتلت ،طامل ��ا أنك ُ
احلب ��لَ اخل ��اص بالكامي ��را ح ��ولَ جيدِ َك ك ��ي ال يحزنك

وإننا أبد ًا ال نريد وطن ًا يلقي بأبنائه يف تهلكة هي األعنف
واألم ��ر ،مع جه ��ل ملصائرهم .والنهاية متى س ��تأتي؟ وهل
سيستمر ذلك الوحش بنهب قدرتنا وقوتنا وحياتنا؟
نحن نستحق أن نعيش ،لنا آمال وأحالم وأحباء نرجو من
اهلل بقاءه ��م ،ولكن ��ي وصل ��ت إلى ما وصل ��ت إليه :إنني
أبحث عن مفهوم حقيقي ملعنى الوطن والتضحية!
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تعرف
إن لها م ��ن عادات التوس ��ل م ��ا
ُ
ضي ��ا ُع مش ��هدٍ م ��اّ .
تعرف أنّك -
أنك لس ��ت تدرك وجه اخلداع فيه؛ فهي اآلن
ُ
ومبجرد أن تزم ش ��فتيها ،وتعقد حاجبيها -ستس � ُ
�قط من
لك وجهه ��ا املمتلئ بعالمات
ف ��ورك يف الف � ِ�خ الذي نصب� � ُه َ
ومرة!
ومرةّ ،
ومرةّ ،
الب ��راءة ،البراءة التي خدعتك م � ّ�رةّ ،
الفتيات الصغيرات الشريرات
ال تفعلُ هذا وحيد ًة ،تتآمر
ُ
�ترق كل واحد ٍة
ضدك ،يجتمعن ،محنية رؤوس ��هن ،تس � ُ
منه ��ن النظر تار ًة ،تنحني رؤوس ��هن م � ّ�ر ًة أخرى ،تتمتمن
�رج تلك الضحكة
ثم تخ � ُ
ش ��يئاً ،ينظ ��رن إليك جميعهنّ ،
الت ��ي تنط ��وي على الكثير م ��ن املكر عالي� � ًة مبا يكيف
إلرباكك.
تنس ��ى للحظ ٍة من أنت ،وال تنس ��ى من هم .إنّها ذات احلالة
الت ��ي تك ��ررت كلم ��ا ح ��دث واجتمعت بع ��دد منهم ،يف
أنت
غريب
سيار ٍة مثالً ،أو يف قاعة التدريب .هذا
ٍ
وقاسَ ،
ٌ
لك استجما َع
تراهم يف مخيمِ َك بال
يتيح َ
ٍ
َ
اآلن ُ
فاصل زمني ُ
تراه ��م ،وال ترى
ق ��واك لغص ٍة أخ ��رى ،يقف ��ون جميع� �اًُ ،
رغم أنهم
الضح � َ�ك يف عيونه ��م ،تب ��دو عاجز ًا عن ذل ��كّ ،
يضحك ��ون .اآلن ،يف ه ��ذ ِه اللحظ� � ِة بالتحديد ،تتذكر
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أليس هذا غريباً؟ أال ُيس � ُ
�قط
أنه ��م جميع ًا فقدوا آباءهم! َ
هذا عادي َة ِ
حولك
تطوف
ليس من املعتا ِد أن
َ
َ
املوت للحظة؟ َ
ذك ��رى وف ��اة أب أو أم أحدهم عند لقائ ��ه ،فالعاطف ُة يف
تل � َ�ك اللحظ ِة هي أي� � ًا كانت عاطف ُة اللحظ ��ة ،والفكر ُة
عند رؤيتهم هي أي شيء يف العالم إال قضية الفقد
األولى َ
يحدث مع مجموعة األطفال هذه ،إذ
ه ��ذه .لكن هذا ال
ُ
�ث تبدأ الرغب ُة يف التج ��اوز ،التجاو ُز
تب ��دأ حكايتهم حي � ُ
الذي صرت حتتاجه بذات القدر.
مخي ��م أطف ��ال مس ��تقبلي ،جمع ��ا أولئ ��ك
«أولُ ال ��ورد» أو ّ
األطف ��ال الذي ��ن فقدوا آباءهم يف حرب العام التاس ��ع بعد
أيام ثالثة ،تثي � ُ�ر يف قلبي حير ًة تضاعفت
األلفي ��ة الثاني ��ةٌ .
أيام
م ��ع الوقت ،كيف اتس ��ع
ُ
الزمن لكل ه ��ذا احلب يف ٍ
ث�ل�اث؟ م ��اذا «ارتكبن ��ا» خالله ��ا؟ كيف انقض ��ت بهذه
الس ��رعة؟ كيف لها أن تنقضي أصالً؟ ماذا قالت بيجال
ألحمد عندما وقفا متقابلني يف الصباح األول ،حني طلبت
منه ��م رمي أن يصطف ��وا هكذا ليتجاذب ��وا أطراف حديث
البداي ��ة؟ م ��اذا قالت رؤى للس ��يد س ��يرافني يا ُت ��رى؟ أين
تضرب
ذهب زياد بفكره ملّا اس ��تلقى وحيد ًا يف الركن،
ُ

أحلان البيانو أذنيه ،مغمض العينني؟ ماذا خبأت ياس ��مني
ُ
داخ ��ل البالون من أحالم؟ ملاذا كانت حريص ًة على بالون
ن ��ور كلّ هذا احلرص؟ ماذا كش ��فت هناء عن نفس ��ها،
م ��ن كانت؟ مباذا حتلم؟ كيف ب ��دا العالم من اخلارج يف
أصرت نرمني على اس ��تخدام البنفس ��ج لون ًا
عينيها؟ ملاذا ّ
للوحته ��ا؟ ومل ��اذا لم يكن بوس ��ع ملك أن تف ��ارق فاطمة،
ٍ
مبقت جت ��اه الدوائر يف
أتراه ��ا الكمنج ��ة؟ ملاذا ش ��عروا
النهاي ��ة؟ مل ��اذا ،تنس ��لُ من مل ��اذا ،مل ��اذا تتبعها مل ��اذا ،تلد
تلد
أخ ��رى ،تل ��د الكثير ،كأرنب ٍة ما ،كقط� � ٍة حنونُ ،
بال هوادة.
يا كل العيون اجلميلة التي س ��رقت من القلب ما سرقت،
�روا،
ي ��ا جمي ��ع الذي ��ن كان ��وا هن ��ا ،ي ��ا كل الذي ��ن م � ّ
عبرون ��ا ،ولم يعبرون ��ا ،يا عطر البداية ،ومس ��ك اخلتام،
يا نس ��مة الليل العليلة ،وحلم احلمام ،س ��يبقى هذا خالد ًا
يف الذاك ��رة إلى األبد ،ش ��يئ ًا جمي�ل ً�ا ،مليئ ًا مبا اختلط
من املش ��اعر ،اختبرنا فيه فرح الذاك ��رة باللقاء األول،
وحزن آخر التفات ٍة نحو ما عش ��قنا من وجوه ،لقاء العيون
البراقة ،وابتسامة عرفت طريقها نحو السماء.
ّ

ه ��ذا املخي ��م كان خت ��ام مش ��روع أنش ��طة ال منهجي ��ة،
والذي نفذته مؤسس ��ة تامر للتعليم املجتمعي ،واستهدف
 250طف�ل ً�ا وطفلة من األطفال الذين فقدوا آباءهم خالل
ح ��رب  2009عل ��ى قط ��اع غ ��زة .مت العم ��ل مع ه ��ذا العدد
م ��ن األطف ��ال يف عدد م ��ن الزوايا ،وهي :زاوي ��ة الكتابة
اإلبداعي ��ة ،زاوي ��ة الفن ��ون التعبيرية ،زاوي ��ة تكنولوجيا
املعلوم ��ات وصناع ��ة األف�ل�ام ،وزاوي ��ة الرياض ��ة .خ�ل�ال
املش ��روع ،خاض األطف ��ال جتارب ال حصر له ��ا ،تعرفوا
فيها على ميولهم احلقيقية بعد اطالعهم على كل الزوايا
ليخت ��اروا األق ��رب لقلوبهم يف املرحلة الثاني ��ة ،وليتعمقوا
أكثر يف زواياهم يف املرحلة الثالثة.
يف املخيم ،احتفلنا باألطفال ،وال شيء آخر ،وتركناهم،
بع ��د أن جتولوا يف معرض صنعن ��اه لهم كأول املعارض،
عل ��ى وعدٍ بأن يك ��ون الثاني قريب ًا قريب� �اً ،يدعونا كل
واحد منهم إليه.

69

بيفرلي نايدو
70

71

رسالة بيفرلي نايدو إلى
طالب��ات مدرس��ة الحاج
معزوز في نابلس
2015/4/29
عزيزاتي طالبات مدرسة
الحاج معزوز في نابلس:
ال أن أتلقى تعليقاتكم
كم كان جمي ً
بع ��د قراءتك ��م لكتاب � ّ�ي «رحل ��ة إلى
جوهانسبرغ » و«سلسلة من نار».
ش ��كر ًا جزي�ل ً�ا له ��ذه االلتفات ��ة ،وأيض ًا
ألمنياتك ��م ل ��ي بالس�ل�امة .احلقيق ��ة أن
ذراع ��ي تتعاف ��ى ببطء ،لك ��ن بإصرار،
من الكسر الذي أصابها ،ويتطلب األمر
بعض االنضباط وااللتزام بعمل التمارين
الالزم ��ة ألس ��اعد ذراع ��ي على اس ��تعادة
لياقتها ،وسأفعل ذلك بالتأكيد.
لو طلب من ��ي أن أختار حيوان ًا ليكون
مبثاب ��ة رمز ملهم لي ،أظنني س ��أختار
الس ��لحفاة .واح ��دة م ��ن العب ��ارات
اجلميل ��ة الت ��ي أحفظها تع ��ود يف أصلها
للغة النياجن ��ا ،ومعناها «روي ��د ًا رويد ًا
وصلت السلحفاة إلى احمليط الهندي».
أنا ال أس ��تطيع التحدث بلغة النياجنا،
لك ��ن ذل ��ك ل ��م مينعن ��ي م ��ن اإلعجاب
به ��ذ اللغ ��ة الت ��ي متكن ��ت ،بالرغم من
تع ��دد أش ��كالها ،الوص ��ول ال ��ى أربع
دول إفريقي ��ة على األق ��ل .هي موجودة
يف كل م ��ن م ��االوي ،وزامبي ��ا،
وموزامبي ��ق ،وزميباب ��وي .وهك ��ذا
تقط ��ع الس ��لحفاة احل ��دود الت ��ي بناه ��ا
بنو البش ��ر ،نعم تقطعها ببطء ،لكن
أيض ًا بإصرار.

72

احتلت الس ��لحفاة مكان ًا يف القصص الشعبي اإلفريقي،
أن أول ظهور لها ج ��اء يف حكايات
وتش ��ير مراجعنا إل ��ى ّ
أيسوب (قبل حوالي  2500سنة) ،كما ظهرت لدى قبائل
البانشاتانترا الهندية التي كانت تتحدث السنسكريتية،
ونقلته ��ا معه ��ا إلى ب�ل�اد فارس وإل ��ى بالد الع ��رب ،حيث
عادت وظهرت بشكلها املعروف باسم كليلة ودمنة.

نتمك ��ن س ��وي ًا من الغوص يف أس ��ئلة عميق ��ة وجادة حول
اللغ ��ة ،مث ��ل الس ��ؤال ع ��ن م ��دى صعوب ��ة أو س ��هولة نق ��ل
أعد منذ اآلن
كلم ��ة أو عبارة م ��ن لغة إلى أخرى .ها أن ��ا ّ
مجموعة من األس ��ئلة التي أو ّد مشاركتها مع سمر قطب
(املترجم ��ة) ،وأنا عل ��ى يقني بأنكم أنت ��م أيض ًا لديكم
الكثير من األسئلة التي تدور يف أذهانكم.

وهك ��ذا ،ظلّت الس ��لحفاة جت ��وب العالم عاب ��رة األزمان
والق ��ارات .وب ��دوري قم ��ت باس ��تعارة واح ��دة م ��ن قصص
الس ��لحفاة اإلفريقي ��ة العزي ��زة عل ��ى قلب ��ي ،وضمنتها يف
روايتي التي حتمل اس ��م «الوجه اآلخر للحقيقة» .والرواية
تدور حول طفل�ي�ن من نيجيريا ،ووالدهما الصحيف الذي
عرف بقلمه احلا ّد والصريح يف س ��نوات التس ��عينات ،حني
كان ��ت الب�ل�اد تعي ��ش يف ظ ��ل حكم عس ��كري .جرت
محاول ��ة الغتيال وال ��د الطفلني ،لكن املوت طال الوالدة
ب ��د ًال عنه ،وتردد األب كثي ��ر ًا قبل أن يوافق على تهريب
أطفاله خارج البالد لينتقلوا للعيش يف لندن ،حيث كان
يأمل أن يوفر لهم هذا اخليار مكان ًا أكثر أماناً.

أح ��ب أن أس ��مع ع ��ن القص ��ص والروايات الت ��ي تفضلون
قراءته ��ا ،بالطب ��ع ميك ��ن أن تتداخل وتتع ��دد أفضلياتنا؛
ال قص ��ص املغامرات أو الرع ��ب أو األحداث املتالحقة
مث ً
أو الس ��فر والترح ��ال ،أو تل ��ك التي تعك ��س احلياة كما
ه ��ي ،أو قصص احلرب والبقاء .إن القصتني اللتني وصلتا
إليك ��م وقرأمتوهم ��ا هم ��ا بالتأكي ��د قص ��ص واقعي ��ة،
لكنها تتضمن يف السياق قصص احلرب وصراع البقاء.

ب�ي�ن ليل ��ة وضحاه ��ا ب ��ات األوالد مدرج�ي�ن ضم ��ن لوائ ��ح
«املهاجري ��ن غي ��ر الش ��رعيني» واملطالب�ي�ن باللج ��وء .تعلم
الول ��دان ط ��وال حياتهم ��ا ق ��ول الص ��دق ،والداهم ��ا ظلاّ
يؤكدان دائم ًا على ضرورة قول احلقيقة ،لكنهما فجأة
يكتشفان أن قول احلقيقة سوف يشكل خطر ًا عليهما.
ميكنك ��م معرف ��ة املزي ��د عن أح ��داث الرواي ��ة من خالل
صفحت ��ي اإللكتروني ��ة ،لكنني على أية ح ��ال أرفق مع
رس ��التي هذه أحد فصول هذا الكتاب ،والذي يعكس
مضم ��ون ومح ��ور الرواي ��ة .س ��تجدون أن الفص ��ل يتضمن
قصة من قصص الس ��لحفاة ،وأعتق ��د أن القصة ميكنها
أن تثير بعض النقاشات واحلوارات.
سأزور فلس ��طني وتامر قريباً ،ومؤسسة تامر التي قامت
بترجم ��ة اثن�ي�ن م ��ن كتب ��ي« :رحل ��ة إل ��ى جوهانس ��برغ»
و«سلس ��لة من نار» وعدتني بترتيب لق ��اء يجمعني بكم،
وأن ��ا متش ��وقة له ��ذا اللقاء حق� �اً ،ومتش ��وقة أيض� � ًا للقاء
املترجم ��ة الت ��ي ب ��ادرت مش ��كورة بإرس ��ال كلماتك ��م
ورس ��ائلكم إل ��ي ،وترجمتها أيض� � ًا لإلجنليزية .أرجو أن

هن ��ا يف بريطانيا تبدو قصص اخليال هي األكثر ش ��عبية
ب�ي�ن أوس ��اط اليافع�ي�ن ،أم ��ا النص ��وص الفكاهية فهي
األكثر انتشار ًا بني اجلميع.
هناك بالطبع أن ��واع أخرى من القصص غير التي ذكرتها،
فقد تكون إحداكن من هواة القصص التاريخية أو قصص
اخليال العلمي (التي وإن كانت تتحدث عن مستقبل متخيل،
إال أن بإمكانها أحيان ًا أن تعكس جزء ًا من الوضع احلالي).
أو رمب ��ا تك ��ون إحداك ��ن مولع ��ة بقص ��ص يق ��ود بطولتها
حيوان أو أكثر ،أو رمبا قصص رياضيني أو غيرها .أنا حق ًا
متش ��وقة للتعرف على اجلوانب التي تستهويكم يف الكتاب
وعن بعض ما قرأمتوه أو ترغبون يف قراءته.
كم ��ا يس ��عدني أن أر ّد عل ��ى أي ��ة أس ��ئلة أو استفس ��ارات
لديكن ح ��ول كتبي وحياتي ،ومل ��اذا اخترت أن أكتب
قصص� � ًا واقعية يف الغالب ،قصص ًا يخوض أبطالها دائم ًا
معارك من أجل العدالة ،ومعارك للدفاع
عن وجودهم وحقهم يف العيش ويف احترام إنسانيتهم.
لكن من ��ي جميع ًا وملعلماتك ��ن وملكتبيتكن وللمديرة
أجمل أمنياتي
وحتى نلتقي ،كونوا بخير
بيفرلي نايدو

73

بيفرلي نايدو
«جرأة ال َبوح»
ُ
الفص��ل  35م��ن رواي��ة الوج��ه اآلخر
1
للحقيقة
أطفالي األعزاء

عندما كنتم صغاراً ،اعتدنا أنا وأمكم على رواية القصص
وجدكم والع ��م تاندي
جدتك ��م ّ
لك ��م ،وكذل ��ك فعل ��ت ّ
واملاما باكي ،وكثيرون من الكبار الذين أحبوكم جداً.
تذكرون بالتأكيد الس ��لحفاة التي كانت بطلة واحدة من
قصصن ��ا التي رويناها لكم ،رمبا كانت بطيئة مثل عجوز
مق � ّ�وس الظهر ،لكنها كانت س ��ريعة البديهة .بدت أحيان ًا
مراوغة وأحيان ًا أخرى فنانة ،أو حكيمة أو رقيقة ومتفهمة.
أود مش ��اركتكم اآلن بواح ��دة م ��ن قص ��ص ه ��ذه
السلحفاة ،ألنها القصة التي جتمع فيها بطلتنا كل هذه
الصفات ،إلى جانب متتعها بالشجاعة واجلرأة.

ه ��ي نهايتي ،لكن أرجوك أيها النم ��ر العظيم ،امنحني
بضع دقائق من رحمتك قبل أن تلتهمني ،أرغب وأمتنى أن
وأحضرها ملغادرة هذا العالم”.
أهيء نفسي
ّ
أدرك النم ��ر يف تل ��ك اللحظ ��ة أن الس ��لحفاة ال مف � ّ�ر لها،
وفك ��ر أن بض ��ع دقائ ��ق إضافي ��ة ق ��د تس ��اعد معدته يف
ّ
حتضير عصاراتها استعداد ًا اللتهام السلحفاة!
“مبا أن مزاجي جيد اآلن” ،قال النمر مبتهج ًا ومزمجراً،
“سأمنحك خمس دقائق”.
أطلق النمر س ��راح الس ��لحفاة التي سارعت للنبش واحلفر
بقوة وبعصبية يف العش ��ب حتت أقدام النمر ،ظلت حتفر
وحتف ��ر دوائر آخذة يف اال ّتس ��اع كل حلظ ��ة ،ولم تتوقف
حتى اللتقاط أنفاس ��ها .راقبها النم ��ر بتعجب ،حركتها
ودورانها أثارا دهشته واستغرابه.
استخدمت السلحفاة الوقت املسموح لها حتى آخر ثانية،
ويف اللحظة األخيرة التف ��ت النمر حوله وراقب العالمات
العميقة التي تركتها السلحفاة على األرض حوله.
“ما هذا”؟ قال النمر“ ،لم فعلت ما فعلت؟”

فسر جمال
حتى لو كنتم قد سمعتم القصة من قبل ،ال ّ
يهمّ ،
هذه القصص أننا ال منلّ وال نتعب من سماعها مرات ومرات.

“حسناً” ،أجابت السلحفاة“ ،ابتداء من اليوم سيعلم كل
م ��ن مي � ّ�ر بهذا امل ��كان أن مخلوق� � ًا ما قد ناض ��ل من أجل
حيات ��ه هنا .ميكنك أن تأكلن ��ي اآلن ،لكن نضالي من
حي ًا وسيتذكره كثيرون!”
أجل حياتي سيظلّ ّ

السلحفاة والنمر

أطفالي األعزاء،

ذات ي ��وم ،خرج النم ��ر يبحث عن ش ��يء ليأكله ،كان
جائع� � ًا جداً ،فهام يف األرجاء طوال النهار لكنه لم يجد
ما يس � ّ�د جوع ��ه .بدأت الش ��مس باملغيب ،وب ��دأت معدته
تش ��كو وتقرص ��ه بينما كان يقترب م ��ن بقعة جرداء يف
وس ��ط الغاب ��ة ،وهناك ،أمامه مباش ��رة ،رأى س ��لحفاة،
وبقفزة واحدة كان النمر يثبت أقدامه على ظهرها.

ال تقلقوا ،فأنا ال أحاول إخافتكم أو القول إنني سأسمح
ألي من ��ر ب ��أن يأكلني ،لكني مثل الس ��لحفاة أؤمن بقوة
وتأثي ��ر قصصن ��ا التي نرويها .إذا صمتن ��ا يف وجه الظلم،
بد من أن منتلك
فإن الظلم سيكس ��ب املعركة ،ولهذا ال ّ
اجلرأة للبوح والقول.

أم ��ا ما يجعل هذه القصة مميزة ،فهو أنها قصة تروي يف
طياتها حكاية قصص.

“آه ....أرجوك” ،صرخت الس ��لحفاة“ .أدرك اآلن بأن هذه

عندما تقطع الكلمات محيطات الزمن ،يكون لها وقع
أعظم من وقع السيوف
احملب
والدكم
ّ

( )1جرأة البوح :الفصل  35من رواية “الوجه اآلخر للحقيقة” ،دار بافينز للنشر(لندن)2000 ،
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رسائل طالبات مدرسة الحاج معزوز
إلى بيفرلي نايدو
رزان الشلة

قص ��ة أكثر م ��ن رائعة ،أس ��لوبها جميل وتش ��د القارئ،
وه ��ي من أجم ��ل الكت ��ب التي قرأته ��ا .أحببتها بش ��دة،
وأتـمـنى أن ألتقي الكاتبة يف أقرب وقت.
آية صبحي أبو رجب

كون ��ي دائم� � ًا معن ��ا بقل ��ب الثائ ��ر ،كون ��ي م ��ع األطفال
املظلومني ،أطفال فلسطني ،أطفال العالم ،ومهما فرقتنا
نلتق ،فقضيتنا واحدة ،ودافعنا واحد.
احلدود ،وإن لم ِ
ريما المسيمي

نش ��كر اهلل على أن هناك أش ��خاص يش ��عرون بأطفالنا
وقضيتن ��ا ومعاناتن ��ا الت ��ي طال ��ت كثي ��راً .كون ��ي دائم ًا
إل ��ى جانبنا ،فدعمك ودعم امثالك يقوينا حتى نس ��تطيع
محاربة احملتل وإخراجه من أرضنا التي س ��لبها دون حق،
وحرم أطفالنا حق الـحياة .ش ��كر ًا لك ،ولكل ش ��خص
ساهم فـي رسم البسمة على وجوه أطفالنا.
أسيل بديع

قصة جميلة ذات أسلوب رائع ،وهي من أجمل ما قرأت.
وئام دويكات

فلسطني بحاجة إلى أشخاص مثلك .شكر ًا على كل
شيء.

مقــــارنـــــات
عن رواية سلسلة من نار للكاتبة بيفرلي نايدو

رفح ،خان يونس ،بيت حانون ،هذه املناطق التي اجتاحت
ذاكرتي عندما قرأت رواية سلسة من النار للمرة األولى.
يف كل مرة أنتهي فيها من قراءة فصل من الرواية ،أحاول
أن أق ��ارن بني املناطق فيها وبني االجتياحات اإلس ��رائيلية
التي حدثت مؤخراً .ما كان مدهش� � ًا حق ًا هو أن ريتشيل
ك ��وري ج ��اءت إلى مخيلت ��ي عندما وصلت بالق ��راءة إلى
تلك اجلرافة التي بدأت بتدمير أكواخ الفقراء الصغيرة،
وكي ��ف رفض ��وا اخل ��روج منها .ريتش ��يل ك ��وري وضعت
روحها على كفها من أجل القضية التي تؤمن بها ،بغض
النظر عن املكان ،ألن الهدف واحد.
ريتش ��ل ك ��وري و”ديكوب ��ي” وجه ��ان لعمل ��ة واح ��دة يف
الكف ��اح من أجل النجاة ،والبحث عن بوفيلونغ (املكان
ال ��ذي يعطين ��ا احلي ��اة) .توقفت عن ��د فقرة تعب ��ر عنا وعن
احلي ��اة ب ��كل تفاصيله ��ا“ :آه يا أخت ��ي! أطفال يف س ��ويتو
يقاومون بأيديهم العاري ��ة وباحلجارة ،ويواجهون الدبابات
والش ��احنات اململوءة برجال الش ��رطة واجلنود املس ��لحني.
نعم ،إنهم يس ��تمرون بقتل ش ��عبنا ،ولكنه ��م لم يهزمونا
بع ��د ،بل إن عدد املؤيدين لنا يأخ ��ذ بالتزايد .قوتنا تزداد
يوم ًا بعد يوم .إن اآلباء الذين يشاهدون ما يحدث ألبنائهم
أصبحوا يشركون أنفسهم يف هذا الكفاح أيضاً”.
متلكتني مش ��اعر عارمة عندما ش ��عرت وكأنها تتحدث
عن قضيتنا باستخدام أسماء أشخاص وأماكن مختلفة.
الكثي ��ر من املقارنات جتذرت بداخلي :الس ��بب ،طريقة
املقاوم ��ة ،املقاوم ��ون خل ��ف ج ��دران البي ��وت يرفض ��ون
التنحي ،املخيمات ،الش ��باب ،وأخي ��ر ًا الدفاع والصمود
يف وجه كل األوقات العصيبة واملؤامرات.
أن ��ا متأكد من أن ه ��ذه الرواية حركت أمور ًا قد زرعت
بداخل ��ي وقارب ��ت عل ��ى االختف ��اء مع م ��رور الزم ��ن ،لقد
عززت رغبتي بالبقاء والنضال والتحدي من أجل الوصول
إلى ما وصل إليه شعب بوفيلونغ.
محمد البوبلي

 20عام ًا
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صدر حديثا ً
إصدارات مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي

حارة مرة

إرنستو جيفارا -قارئ بال حدود

نص :أنس أبو رجمة

نص :ريكاردو بيليا

رسومات :يارا بامية

ترجمة وإعداد :وسام عبد اهلل

سنة اإلصدار2015 :

سنة اإلصدار2015 :

أعي ��ش يف بيتن ��ا وحدي ،بعد أن ض ��اع والداي يف البحر قب ��ل عام عندما
كان ��ا يف زي ��ارة اجلد ميزار ،ومنذ ذلك احلني وأنا أنتظر أن أس ��مع عنهما
خب ��ر ًا م ��ن “كيمو” ،مذياع صديقي “م � ّ�رو” عامل النظافة .م � ّ�رو يعلّق لي
كل يوم رس ��الة يف مظروف يكتب عليه يف خانة العنوان “أغاني وأخبار
ع ��ن بن ��دورة وخي ��ار” ،وفيه ��ا بع ��ض األغاني واألخب ��ار التي يس ��معها من
مذياعه كيمو ،وبعضها يؤلفها من خياله.

فص ��ل يف كت ��اب ري ��كاردو بيليا بعنوان «ق ��ارئ بال ح ��دود» ،يقدم فيه
الكاتب جيفارا من منظور جديد ،فهو قارئ بال حدود ،قبل أن يكون
قائ ��د ًا أو طبيب� � ًا أو زعيم حرب عصاب ��ات .كان قارئ ًا منذ طفولته ،وظلَّ
قارئ� � ًا حت ��ى يف أحلك حلظ ��ات حياته وأكثرها خطورة ،حت ��ى أن القراءة
ال يومي ًا كان يس ��عى إليه الس ��تعادة الت ��وازن وجتديد قدرته
أصبحت فع ً
على املضي قدماً.

اش ��تقت إلى أم ��ي وأبي ،ولكنن ��ي أعرف أنني س ��أراهما قريب� �اً ،لهذا
مرو يومياً ،حتى
أستمتع بوقتي يف املدرسة ومع األصدقاء ،وأقرأ أخبار ّ
أنن ��ي أصن ��ع فطائر م ��ن الوصفات التي يرس ��لها لي يف رس ��ائله ،وأخبئ
قطعتني منها ألمي وأبي.

ه ��ذا الكت ��اب يق ��ع ضم ��ن سلس ��لة إض ��اءات فكري ��ة ،ذات املضم ��ون
الفكري واإلبداعي ،والتي تهدف إلى تقدمي شكل من أشكال املعرفة
القائمة على اجلدل والبحث وطرح األسئلة ،وهو كتاب لليافعني.

أبوللو

قصة أولها وآخرها خيال

نص :هدى الشوا

تأليف :سونيا نـمر

رسومات :إياد الصباح

رسومات :رؤوف الكراي

سنة اإلصدار2015 :

سنة اإلصدار2015 :

قصة لليافعني تنتقل بني ماضي تاريخ مدينة غزة العريق وواقعها الراهن،
يكس ��ر فيه ��ا التمثال أبولل ��و حصار الزم ��ن ،ليروي قصت ��ه وقصة عائلة
الصياد الذي أعاد إليه بريقه من جديد.

ـيري ��د الـمل ��ك أن يس ��رع ابن ��ه يف إيج ��اد عروس ل ��ه من بني نس ��اء القصر
الـجـميالت ،ولكن األمير س ��ئم من الـجمال الفارغ ،ويصر على الزواج
م ��ن ام ��رأة ذكي ��ة ،فيقرر إجراء مس ��ابقة فـي س ��رد القص ��ص ،بحيث
تكون الفائزة هي من حتكي قصة تبدأ وتنتهي بالـمستحيل.
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شيء من هذا العالم
ٌ
نصوص ورسومات :مجموعة من األطفال
سنة اإلصدار2015 :
يحمل الصندوق رس ��ائل وقصص وأحالم مجموعة من األطفال
ذوي االحتياج ��ات اخلاص ��ة ،ورس ��ائل من أصدقائهم .الرس ��ائل
حتمل قيم ًة إنسانية عالية ،وميكنها أن تشكل نواة نشجع من
خاللها أطفا ًال آخرين على كتابة رس ��ائلهم اخلاصة ،وتوجيهها
إلى من يريدون .الرس ��ومات داخل الصندوق هي نتاج العمل مع
مجموعة من األطفال يف ورشة للفنون التعبيرية.

العقاب بالرسم
تأليف :إياد بلعاوي
رسومات :لبنى طه
سنة اإلصدار 2015
حتكي القصة عن فتاة تهمل دروسها ،وتعاقب نفسها بالرسم.

الظل يرقص معي
تأليف :هاني السالـمـي
رسومات :أحمد الـخـالدي
سنة اإلصدار2015 :
فـي هذه القصة تكتش ��ف الفت ��اة عالـم ًا جديد ًا من مخلوقات
الظ ��ل ،عندم ��ا ُتت ��رك وحي ��دة فـ ��ي الـحديق ��ة الـخلفي ��ة ويحل
الظالم ،وتخرج الظالل لتؤنسها وتصبح صديقتها.

سلس��لة مص��ورة ل��ـ عام��ر
شوملي

مذكرات تلميذ ابتدائية
تأليف :خالد جمعة
رسومات :عبداهلل قواريق
سنة اإلصدار2015 :
هل أردت يوم ًا أن تعيش حياة الطفل فـي سنواته االبتدائية
وت �ع��رف��ه أك� �ث ��ر؟ ت �ع��ال م �ع �ن��ا ل�ن�س�ت�ك�ش��ف ع ��وال ��م ال�ط�ف��ل
وأي ��ام ��ه امل �ل �ي �ئ��ة ب��امل �ش��اك �س��ات وال �ض �ح��ك وامل�لاح �ظ��ات
ال �غ��ري �ب��ة ،ل �ن��رى ج �م��ال ال �ع��ال��م وألوانه من ع �ي��ون األط �ف��ال!

تض ��م هذه املجلة مجموعة من القصص املصورة التي تعكس
مر .فيا أيها
الواقع الفلسطيني منذ  ،2007بشكل كوميدي ّ
املتش ��ائمون الضاحكون لنقرأ ،نضحك ونبكي على واقعنا
آملني بالتغيير والتقدم!
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إصدارات دار األسوار – مركز ثقافة الطفل

النملة المغامرة

أنا ُهنا تعرفوا علي

قصة :محمد كاظم جواد

شعر :فاضل علي

رسومات :سحر عبد اهلل

تصميم :فاطمة خالد

سنة اإلصدار2015 :

سنة اإلصدار2015 :

قصة منلة مغامرة ال تس ��تمع لنصائ ��ح غيرها ،تتعرض للخطر،
وس ��رعان ما تكتش ��ف أن صديقه ��ا الضف ��دع كان محق ًا يف
نصيحته لها.

أضموم ��ة عط ��رة م ��ن القصائد اجلميل ��ة التي ُتعبر عن مش ��اعر
الطفل ،وحقه يف االختيار والتفكير ،واألهم حقه يف التعبير
عن ذاته.

1407-193154

هي دروس تربوية بلغة شاعرية للطفولة املبكرة.
1407-193153

قصة :جنان حشاش
دار األسوار عكا  -مركز ثقافة الطفل

عدن ��ان طف ��ل ،يحب أن يكتش ��ف العالم من حول ��ه ،يذهب إلى
املزرعة ليتعرف على أكل احليوانات .إنه ال يحب طعامه ،ولكنه
بعد جولة قصيرة يكتشف أن طعامه هو األطيب واألفضل .قصة
رائع ��ة تعالج ع ��زوف الطفل عما تقدمه له أمه من طعام ومحاولته
البحث عن البديل ،القصة للطفولة املبكرة.
1407-193155
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رسوم :يارا باميه

رسومات :لبنى طه
سنة اإلصدار2015 :

َِ
زيد
ل ْ
الم ْ
ج َم َع َ

ليل ُي ْق ِب ُل ِّ
الشتاء
َب ْع َد َق ٍ
للغذاء
ج ِ
ِ
وع ْن َدها نَ ْحتا ُ

حكاية شعرية صاغها الشاعر جليل خزعل ،ت��روي قصة
جرادة صغيرة ،تعيش يف مزرعة كبيرة ،تقضي وقتها دومنا
عمل ،شعارها الكسل .احلكاية للطفولة املبكرة.

دار األسوار عكا  -مركز ثقافة الطفل

سنة اإلصدار2015 :

قصة :جنان حشاش

شعر :جليل خزعل

ت
أَما َك
ِ
ج َم ْع ِ
فاك ما َ
َ
أ ُظنُّ ِ
ت؟
ك ت َِع ْب ِ
ت النَّ ُح ْو َلة:
جاب ِ
أَ َ
ديد
َق ْد ُع ْدتُ ِم ْن َ
ج ْ

أين تنام الجرادة؟

رسومات :يارا بامية

َل ْن ُ
امي!
آك َل َط َع ِ

رادة ُ:
َق َال ْ
ت َلها ال َج َ

شعر :جليل خزعل

قصة :جنان حشاش

لن آكل طعامي!

لن آكل طعامي

تنام الجرادة
أين
ُ

شعر:
جليل خزعل
رسوم:
لبنى طه

1407-193152
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إصدارات مركز القطان
للبحث والتطوير التربوي -مؤسسة عبد المحسن القطان

كيف صعد الضفدع إلى السماء؟
قصة شعبية من أنغوال

ُعلبة حالوة

المؤلف :أرون شيبرد
المترجم :وسيم الكردي

سنة اإلصدار2015 :

1407-193156

قصة :سهيل كيوان
ّ
رسوم :منار نعيرات

دار األسوار عكا  -مركز ثقافة الطفل

حكاية شعبية تتحدث عن الطمع وعن األمانة .القصة تفيض
باملشاعر اإلنسانية.

قصة :سهيل كيوان
ّ

رسومات :منار نعيرات

الوة
ُع ُ
لبة َح َ

قصة من التراث الشعبي للكاتب :سهيل كيوان

الو ٍة
ُع ُ
لبة َح َ

عقد الجزار وقبعة نابليون

المؤلف :ألـما فلو أدا
المترجم :وسيم الكردي

مركز ثقافة الطفل أسوار عكا

1407-193083

يعقوب حجازي

رض الكاتب يعقوب حجازي ،ومض َة مَج ٍد يف
يف هذه َّ
القصةِ ،يستح ُ
سري ِة الحاكمِ احمد باشا الجزَّار ،الَّذي هَز َم نابليون أما َم أسوا ِر مدينة
عكا عا َم 1799م.
بعد قصة بُحرية مرحبا ومرمورة وأحكام قراقوش وحكاية مجد ،وبعد
قصة جدي والبحر ،يعاود الكاتب الغوص عميقًا يف بحر األيام متالطم
األمواج،كاشفًا عن معا ِمل وأعالم هذه املدينة الفلسطينية الخالدة.
هذه القصة املمتعة ،تزخ ُر باألحداث تثريُ السؤال وتفتح أفق الخيال
قلوب األجيال قيم االنتام ِء وحب الوطن.
وتغرس يف ِ
ُ

محطة تاريخية يتوقف عندها الكاتب ليسر َد قصة الصمود
واالن �ت �ص��ار يف ع��ام  1799يف م��دي�ن��ة ع �ك��ا ،ال�ق�ص��ة تعبق
بالذكرى العطرة ،وب��األج��واء التراثية والتاريخية وتزخر
باملعلومات.
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القص ��ة حازت على مرتبة الش ��رف للمجلس العالـم ��ي لكتب اليافعني ضمن
أفض ��ل ن ��ص مترجم لليافعني قصة ش ��عبية من أنغوال للمؤلف أرون ش ��يبرد،
وقام بترجمتها وإعدادها للغة العربية وسيم الكردي ،فيما قام الفنان أحمد
اخلال ��دي بإع ��داد رس ��ومات القصة .القصة تنس ��اب فـي  24صفح ��ة .كيمانا
والضفدغ يش ��كالن أبط ��ال القصة ،وهما مثاالن عن فك ��رة الـمحاوالت،
والعم ��ل ،والـجـه ��د واالس ��تمرار ،والـمكاف ��أة .تنض ��وي القص ��ة على جانب
فكاهي ممزوج بلغة ورس ��ومات ش ��عبية .القصة كنص ورس ��ومات تشكل
أسئلة وتثير مواضيع للجدل يـمكن مناقشتها والعمل عليها مع األطفال.

الديك الذي ذهب إلى عرس عمه

ِعقْدُ ا ْلجَ زَّا ِر َو ُق َّب َع ُة نَا ُبلْيونَ

سنة اإلصدار2015 :

سنة اإلصدار2015 :

قصة شعبية من أمريكا الالتينية

قصة :يعقوب حجازي
رسومات :آنا فورالتي

رسومات :أحمد الـخـالدي

رسومات :رؤوف الكراي
سنة اإلصدار2015 :
قصة ش ��عبية م ��ن أمري ��كا الالتينية ،للمؤلف ��ة ألـما فلو أدا ،ق ��ام بترجمتها
وإعداده ��ا للغ ��ة العربية وس ��يم الك ��ردي ،فيما قام الفن ��ان رؤوف الكراي
بإعداد رس ��ومات وتصمي ��م الكتاب بألوانه الزاهي ��ة ،والعناصر والزخارف
الش ��عبية التي تعكس روح وجو القص ��ة الفكاهي .تتحدث القصة عن ديك
وس ��خ منق ��اره وهو فـي طريق ��ه ليحضر عرس عمه بعدما لم يس ��تطع مقاومة
أكل كوزي ��ن من الذرة ،ويلتقي بعدها مع الـمعزة ،والعود ،والنار ،والـماء
والشمس ،ويطلب منهم أن يساعدوه ،فأي من هؤالء يقرر مساعدته؟
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إصدارات دار كان ياما كان
فارس والسلم
قصة :روز شوملي مصلح
رسومات :عبداهلل قواريق
سنة اإلصدار2015 :
ف ��ارس طف ��لٌ فـي الثالثة من عمره ،يحب صعود الس ��لم ليص ��ل إلى الـمكان
ال ��ذي تضع فيه عمته األش ��ياء الت ��ي حتتاج إلى تصليح .هن ��اك ،كان فارس
يـمارس لعبه اإليهامي ،مرة ،يندمج فـي اللعب ،فيس ��قط عن السلم .يبكي
ف ��ارس رغ ��م إصابت ��ه الطفيفة ،يبك ��ي فارس خج�ل ً�ا وغضب ًا ألن ��ه وقع عن
الس ��لم .ش ��عوره يتحس ��ن حينما يرى أخاه الذي يكبره بس ��نوات قد وقع هو
اآلخر ،لكنه يروي قصة سقوطه كمن يروي نكتة.
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رببع 68
تأليف :مجدي الشوملي
رسومات :محمد عموس
سنة اإلصدار2015 :
«ربي ��ع  »68ه ��ي رواية لليافع�ي�ن واليافعات .تتحدث الرواية ع ��ن الطفل حلمي ،من
بل ��دة أرط ��اس ،البال ��ع م ��ن العمر  14عام� �اً ،والذي يجد نفس ��ه دون س ��ند بعد أن
فق ��د ج ��ده .أما والده فلم تصل منه أي ��ة أخبار بعد التحاقه باملقاومة الفلس ��طينية.
لذلك ،يقرر حلمي الذهاب لألردن للبحث عن أبيه حيث توجد الـمقاومة فـي بلدة
الكرام ��ة .حتصل معرك ��ة الكرامة وهو هناك ،ويتمك ��ن بالصدفة الـمحضة
من أس ��ر جندي إسرائيلي .يتعاون الضابط الـمسؤول فـي البحث عن والد حلمي،
ليكتشف أن والد حلمي قد استشهد فـي عملية داخل األرض الـمحتلة ،وأن جثته
لم تسلّم ألهله .يعود حلمي إلى بلدته ،وقد شعر أنه كبر ،وأنه لم يعد وحيداً.
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