عن قصة اجلرة اليت أصبحت جمرة

حممود شقري
يف هذه القصة اليت كتبتها ابتسام بركات بلغة قريبة من مدارك األطفال ،مستوحاة من عاملهم،
مثة لعب على اخليال ،ولعب مع اللغة.
وعرب اخليال واللغة مثة احتفاء مبدينة وامرأة.
املدينة هي ايفا ،واملرأة هي الفنانة التشكيلية الفلسطينية فريا متاري؛ ابنة ايفا.
وللمدينة حبر ،والبحر حيب املدينة اليت صار هلا وله أوالد وأحفاد؛ من بينهم فريا.
من أصداف البحر ومن الفخار املكسور الذي يرميه البحر ولدت موهبة فريا وحبها للتشكيل
الذي قادها حني كربت إىل أن تصبح فنانة ابرزة ،خدمت بفنها اإلنسان أينما كان ،وخدمت
عربت ابلطني وابخلزف ،عن مدنه وقراه ،وعن أطفاله
يف الوقت نفسه وطنها فلسطني ،حني ّ

ونسائه ورجاله.

تب ّدى اللعب على اخليال يف القصة حني ّزوجت الكاتبة ايفا للبحر فأصبحت عروس البحر،
اجلرة،
وحني استحضرت اتريخ األجداد وتراثهم ،وحني استعانت ابحللم وأبنسنة البحر و ّ
وجعلتهما قادرين على النطق مثل البشر.

1

اضحا يف استفادة الكاتبة من اإليقاع اللفظي للكلمات ،ومن
وأما اللعب مع اللغة فقد بدا و ً

األمثلة على ذلك ورود الكلمات التالية يف هناايت اجلمل :أثرية /سرمدية /الفخارية .وكذلك:

مسرة.
اجلرةّ /
األحزان /األحلانّ /
وبرز اللعب الذكي مع اللغة يف حتريك حرف امليم يف كلمة :حلم ،من مكانه ،لنصبح أمام
كلمة :حل ،اليت تدفع إىل التفكري يف إجياد هناية مناسبة للقصة ،مث تثبيت حرف امليم قبل
جرة ،يف أربعة
جمرة ،اليت تشرتك مع كلمةّ :
جمرة .وحني نعلم أن كلمةّ :
كلمة :جرة ،لتصبحّ :

كبريا من النجوم والكواكب فسوف يتبادر إىل ذهننا العدد الكبري
من حروفها ،تعين ً
عددا ً
للجرار اليت أنتجتها فريا متاري خالل مسريهتا الفنية الطويلة.

بعد ذلك؛ تعود الكاتبة بنا إىل البحر الذي ابتدأت به قصتها ،لتذكران ابلشبه بني التماع جرار
فريا ومنجزاهتا الفنية اخلزفية وبني التماع النجوم اليت يعكسها حبر ايفا على صفحته.
أخريا؛ تبدو القصة يف تضافر عناصرها املختلفة كما لو أهنا كتلة منسجمة من كلمات تضاهي
ً
يف تشكيلها كتلة منسجمة من طني أو من خزف.

كيدا على
وتبدو رسوم وليد طاهر اليت حتاكي يف براءهتا وعفويتها براءة األطفال وعفويتهم ،أت ً
تضافر هذه الرسوم مع الكلمات لكي تضفي عذوبة أخرى على عذوبة السرد يف هذه القصة
املكرسة لألطفال.
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