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طيف 2019 

هــذا العــدد مــن طيــف، وهــو العــدد الــذي يصــدر بشــكله اإللكترونــي ألول مــرة، تزامــن مــع العــام الثالثــني 
علــى انطــالق جتربــة مؤسســة تامــر فــي العمــل علــى تشــجيع القــراءة والكتابــة والتعبيــر بكافــة أشــكاله، 
ــي  ــدي واالبداع ــر النق ــراءة، والتفكي ــر الق ــى تطوي ــا عل ــي عمله ــي ف ــل رئيس ــة أداة ومدخ ــن القص ــذ م لتأخ
لــدى االطفــال والطفــالت والفتيــان والفتيــات. ففــي عامهــا الثالثــني تبنــت شــعارا حلملــة القــراءة فــي اجملتمــع 
الفلســطيني » اجلــرة التــي صــارت مجــرة« لتعكــس بذلــك التنــوع فــي التجــارب واخلبــرات واالدوات واجلغرافيــا 
ــى  ــي ال ــن الطبيع ــل م ــال للطف ــة االنتق ــرى ان حال ــك، ن ــن. كذل ــاء الوط ــي كل انح ــعة ف ــراكات الواس والش
االجتماعــي هــي حالــة تســتند الــى حجــم التجــارب والتشــجيع مــن حولــه للدخــول فــي حــاالت استكشــاف 
ِّيــة للــذات واحمليــط والعالــم، جتــارب حتمــل كل حــاالت الشــعور فــي تناقضاتهــا اخملتلفــة والتــي هــي ضرورية  ُمتأن

لنمــو صحــي وســليم. 

ــع  ــل م ــي العم ــرات ف ــارب واخلب ــى التج ــاء عل ــى البن ــا عل ــي إصراره ــو ف ــر ه ــة تام ــة مؤسس ــز جترب ــا ميي م
الشــركاء فــي امليــدان، وفــي صناعــة الكّتــاب. فهــي تاخــذ علــى عاتقهــا النشــر االول للعديــد مــن االســماء 
ــدة  ــوات اجلدي ــم باالص ــا الدائ ــطني الميانه ــي فلس ــل ف ــهد ادب الطف ــن مش ــزء م ــكل ج ــت تش ــي اصبح الت
ــية  ــة والسياس ــر االجتماعي ــن احملاذي ــد م ــن العدي ــك م ــررةً بذل ــي، متح ــو جتريب ــا ه ــكل م ــة ل ــة الفرص واتاح
وُمحــددات الســوق. فالنشــر هــو مــكان الستكشــاف التجــارب وحتريرهــا، فيــه انحيــاز لصــوت الطفــل ومنظوره 
فــي النــص، انحيــاز يســاهم فــي حتفيــز اخليــال واالســئلة والتفكيــر النقــدي. فننحــاز لنــص يســاعد الصغــار 

ــروح للقــراء واملتلقــني. ــر وانعتــاق الفكــر وال والكبــار علــى حتري

ــل  ــل والتحلي ــيٍّ بالتأوي ــد مــن النصــوص مــن مــكان غَن ــراءات فــي العدي ــي نحــاول تقــدمي ق فــي العــدد احلال
للنــص مــن خــالل توفيــر مقــاالت عربيــة ومترجمــة تناولــت منظــور الطفــل فــي القــراءة والتحليــل. باالضافــة 
الــى العديــد مــن املراجعــات ملــا قامــت تامــر مؤخــرا بنشــره. كذلــك، نحــاول دائمــا مــن خــالل طيــف توفيــر 
مســاحات للمعلمــني واملعلمــات واملكتبــني واملكتبيــات عــن جتاربهــم امليدانيــة التــي يكبــرون بهــا، لتشــكل 
ــني  ــارب ملعلم ــع جت ــنجد ارب ــدد س ــذا الع ــي ه ــار، فف ــاركة واالفتخ ــتحق املش ــدا يس ــا جدي ــدرا معرفي مص
ــز مفهــوم التعلــم التشــاركي وكيــف لالطفــال ان يشــكلوا محــور اي عمليــة  ومعلمــات ســاهموا فــي تعزي
ــات فلســطينيات ســاهموا بشــكل واضــح فــي  ــا لقــاء مــع كاتب ــك، ســيكون لن ــة ومنــو وتطــور. كذل تعلمي
تطويــر ادب الفتيــان والفتيــات فلســطينيا، وعربيــا.  واخيــرا ســنجد تعريــف باإلصــدارات ملؤسســة تامــر، وهــذا 
ال يعنــي حصــر لهــا بــأي شــكل مــن االشــكال. نأمــل ان تشــكل اجمللــة غنــاء فكريــا لكــم، وحتفيــزا ملشــاركتنا 
 Resource Center كتاباتكــم فــي ادب الطفــل العربــي والعاملــي. بامكانكــم ارســال املــواد الــى العنــوان التالــي
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ــي  ــة ه ــر حكومي ــة غي ــة نرويجي ــن منظم ــي م ــي خلفيت تأت
املعهــد النرويجــي لكتــب األطفــال الذي تأســس عــام 1979، وكان 
هــذا العــام هــو العــام الدولــي لألطفــال. ومنــذ عــام 2008، كانــت 
اســتراتيجيتنا تتمثــل بالتركيــز بشــكٍل خــاص علــى أدب األطفال 
كأحــد أشــكال الفــن. وهــذا التركيــز علــى الفــن مســتوحى مــن 
ــة،  ــا الرئيس ــع مهامن ــمل جمي ــل ويش ــوق الطف ــات حق اتفاقي

وهــي: البحــث واملعلومــات والتعليــم.
تنــص اتفاقيــة األمم املتحــدة حلقــوق الطفــل للعــام 1989، علــى 
أن لألطفــال احلــق فــي الراحــة، ووقــت الفــراغ واللعــب، واملشــاركة 
ــي  ــرص ف ــؤ الف ــة، وتكاف ــة والفني ــاة الثقافي ــي احلي ــة ف الكامل

ــادة 31(. ــي )امل ــي والفن ــاط الثقاف النش
يُطلــق علــى املشــروع البحثــي احلالــي للمعهــد النرويجــي 
ــة«.  ــرة الفني ــدمي األدب واخلب ــم »األدب وتق ــال اس ــب األطف لكت
ونحــن نــدرس التأثيــرات علــى أدب األطفــال فــي برنامــج إلزامــي 
ــج،  ــذا البرنام ــالل ه ــن خ ــة. وم ــر الثقافي ــة الظه ــمى حقيب يس
يذهــب املوســيقيون والفنانــون واملؤلفــون وغيرهــم مــن الفنانــني 
ــي  ــب أن يلتق ــذ، ويج ــم للتالمي ــون أعماله ــدارس ويقدم ــى امل إل
كل تلميــذ بفنــاٍن واحــٍد علــى األقــل فــي كل ســنٍة دراســّيٍة. ومــا 
نقــوم بــه فــي فريــق البحــث هــو دراســة تقــدمي أدب األطفــال فــي 
ــة أســئلة  ــة عــن ثالث ــا اإلجاب هــذا البرنامــج. ونحــاول فــي بحثن
هــي: كيــف ميكــن ألدب األطفــال تقــدمي جتربــة جماليــة للتالميــذ 
ــام  ــى االهتم ــر عل ــج أي تأثي ــذا البرنام ــل له ــة؟ وه ــي املدرس ف
ــذا  ــزال ه ــن؟ وال ي ــو الف ــال ه ــن أدب األطف ــوع م ــراءة؟ وأي ن بالق
ــن  ــذا فل ــة، ل ــواد العلمي ــع امل ــور جم ــي ط ــي ف ــروع البحث املش
أخــوض فــي هــذه األســئلة الثالثــة هنــا، وســأركز علــى نــوع األدب 
الفنــي لألطفــال، ومــا الــذي نقصــده عندمــا نتحــدث عــن جتربــة 

فنيــة. 
إن أدب األطفــال منظــم ومعــد بحيــث يســتهوي األطفــال علــى 
وجــه اخلصــوص. ومتعــة القــراءة بالنســبة لألطفــال هــي أكثــر 

ــات  ــى كلم ــا إل ــروف وحتويله ــوز احل ــك رم ــى ف ــدرة عل ــن الق م
ومعــاٍن. وهــي جتربــة ترتبــط باملشــاركة فــي القصــة، ورمبــا 
ــالل  ــن خ ــف م ــرى املوق ــل أن ت ــى األق ــل، عل ــع البط ــج م تندم
عيــون البطــل وجتربــة مــا يختبــره، واإلحســاس بانفعــاالت الروايــة 
نيابــة عنــه، واالنقيــاد إلــى اعترافــات جديــدة مــن خــالل التجربــة 
ــكال  ــن أش ــكل م ــو ش ــال ه ــراءة، ألن أدب األطف ــة للق اجلمالي
الفــن املبنــي علــى إشــراك القــارئ الطفــل فــي روايــة القصــص. 
ــه  ــي وجلب ــص اللفظ ــع الن ــجه م ــذي مت نس ــل ال ــارئ الطف الق

ــورة. ــل الص داخ
  HåkonØvreås والذي قــام بتأليفه الكاتبــان Brune )كتــاب )برونــه
ــال.  ــن أدب األطف ــي ع ــور فكرت ــال يص ــو مث وØyvindTorseter، ه
ــد  ــا مت تأكي ــة، كم ــز نرويجي ــدة جوائ ــاب بع ــذا الكت ــاز ه ــد ف وق
قيمتــه اجلماليــة العاليــة مــن خــالل جائزة اجمللــس اإلســكندنافي 
لفــن أدب األطفــال. )برونــه( يحكــي قصــة برونــه، والــذي يبلــغ 7 - 
8 ســنوات مــن العمــر. يتحــول فــي الليــل إلــى بطــل خــارق، لكــن 
ميــوت جــده، فيقــوم الكبــار بترتيــب حاجياتــه وتنظيــف بيتــه، ثــم 
ــيائه  ــه بأش ــغل برون ــه، ينش ــت نفس ــي الوق ــه. ف ــون بدفن يقوم
ومدرســته ووقــت فراغــه. وفــي فتــرة مــا بعــد الظهــر، يقــوم مــع 
ــض األوالد  ــن بع ــة. لك ــي الغاب ــجرة ف ــت ش ــاء بي ــه ببن أصدقائ
الكبــار يقدمــون علــى تدميــر بيــت الشــجرة ويطــاردون األطفــال 
الصغــار بدراجاتهــم، فيشــكل األطفــال الصغــار جماعــة حــراس 
ــني،  ــال اخلارق ــل األبط ــل مث ــي اللي ــون ف ــجرة، ويلبس ــت الش بي
ويطلــون دراجــات األوالد الكبــار باللــون البنــي. تتدخــل الســلطة 
وتنخــرط الشــرطة والكاهــن فــي حــل ســر الدراجــة. لكــن يكــون 
ــوى  ــض س ــم القب ــت، وال يت ــده املي ــع ج ــي م ــاء ليل ــه لق لبرون
علــى األوالد الكبــار الذيــن يدمــرون بيــت الشــجرة ، أمــا األطفــال 

الصغــار فيفلتــون بفعلتهــم.
إن لعبــة ســوبرمان هــي الفكــرة املركزيــة فــي القصة. وســأقتبس 
جــزًءا مــن احلــوار إلعطائكــم انطباًعــا عــن كيفيــة القيــام 
ــه  ــني برون ــوبرمان ب ــة س ــاء األول  للعب ــو اللق ــذا ه ــة. ه باللعب

ــه. ــه أطل وصديق
ــار  ــوال النه ــي ط ــي وطاردون ــروا كوخ ــن دم ــال األوالد الذي ــد ن لق

ــم؟ جزاءه
هل اتصلت باجليش؟

ال )أجاب برونه(، بل طلبت املساعدة من البطل اخلارق.
البطــل اخلــارق؟! )ســأل أطلــه ضاحــكاً( يــا لهــا مــن حماقــة! هــل 

جــاء بطــل مثــل راي- إكــس اخلــارق وضــرب هــؤالء األوالد؟
ال )رد برونه(، ليس راي- إكس.

من إذاً؟
شخص آخر لم تسمع به.

ما اسمه؟ )اتسعت ابتسامة أطله(.

مقاالت في أدب الطفل

بنية املشاركة

كيف يدمج أدب األطفال القارئ في جتربة جمالية
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Kristin Ørjasæter1 كرستني أورجاستر
مترجم املقالة: محمود عبد الفتاح

Norwegian Children›s Book Institute 1 مديرة املعهد النرويجي لكتب األطفال



67

اسمه برونه. 
انفجر أطله ضاحكاً. 

قــال أطلــه وهــو ميســك بطنــه مــن شــدة الضحــك: برونــه! ومــاذا 
ــه هذا؟  يفعــل برون

إنه يطلي كل شيء باللَّون الُبنِّّي.
لــم يــردّ أطلــه؛ ألنــه أخــذ يضحــك ويضحــك حتــى ســقط علــى 
األرض، ولــم يســتطع برونــه أن يوقفــه فجلــس بجــواره. انتقلــت 

عــدوى الضحــك إلــى برونــه، فــراح يضحــك هــو أيضــاً.
قــال برونــه بعــد أن هــدأ أطلــه: ال عليــك، إنــه مجــرد مــزاح. )ص 

 .)48
يشــركون أنفســهم فــي لعبــة ويخرجــون منهــا، ثــم يتفاوضــون 
علــى أي نــوع مــن الواقــع العقلــي تكــون نقطــة االنطــالق 
ــوبرمان  ــاراً وس ــة صغ ــال الثالث ــح األطف ــا يصب ــم. عندم حملادثته
ــجرة،  ــت الش ــراس بي ــة ح ــاء جماع ــوا بإنش ــوبرومن ، ويقوم وس
ــا،  ــة حله ــكلة وكيفي ــول املش ــاش ح ــة نق ــس نتيج ــذا لي فه
إمنــا يحــدث بعفويــة، فهــم يلهــون دقيقــة ويكونــون جاديــن فــي 

ــة.  ــة التالي الدقيق
ــة  ــذه اللعب ــون به ــف يقوم ــي كي ــص اللفظ ــذا الن ــح ه يوض
اجلديــدة. فــي الليلــة التاليــة، ال يكــون برونــه هــو الرجــل 
ــس  ــدي مالب ــا يرت ــة أيض ــل، فأطل ــي اللي ــد ف ــوبرمان الوحي الس
التاليــة  الليلــة  وفــي  الدراجــات.  ويطلــي  مــان(  )الســوبر 
ســيصبحون ثالثــة. أعتقــد أن النــص يوضــح كيــف تبــدأ لعبــة 
الســوبرمان وتتكشــف، وهــي جــزء مــن طريقــة األطفــال الصغــار 
للتعامــل مــع األشــياء. اللعــب هــو النمــط املركــزي لوجودهــم 

ــا. مًع
يذكــر نيلــس إيــدي- ميدتســاند )2016( فــي كتابــه »اللعــب فــي 
مصــدر الثقافــة«، أن اللعــب واجــب ثقافــي. يبــدأ بلعــب األطفــال، 
لكنــه يســتمر كقــوة دافعــة لــكل األعمــال الفنيــة واإلبداعيــة. 
فاللعــب يجعــل الالعــب يدخــل إطــاراً مــن احلالــة الفســيولوجية 
ــدة مضــادة  ــات مفي ــة. وفــي هــذا الوضــع، ننتــج هرمون والعقلي
للتوتــر ممــا يجعلنــا نشــعر بالراحــة. وفــي النظــام العصبــي يتــم 
حتريــر عوامــل النمــو التــي جتعــل الدمــاغ أكثــر مرونــة، وبالتالــي 
ــكار  ــني لألف ــح متقبل ــر، ونصب ــرعة أكب ــم بس ــم يت ــإن التعل ف
ــي  ــة. وف ــر عادي ــياء غي ــام بأش ــى القي ــجعنا عل ــا يش ــدة مم اجلدي
طريقــة اللعــب نصبــح أقــل نقــداً وأكثــر شــجاعة، وتكــون لدينــا 

اجلــرأة علــى أن نكــون أنفســنا بشــكل كامــل.
ــاس،  ــرور واحلم ــة والس ــيء باملتع ــز املل ــزام والتركي ــعر بااللت نش
وتتضاعــف هــذه املشــاعر عندمــا نلعــب مــع اآلخريــن؛ ألننــا قــد 
ندخــل فــي املرحلــة التــي يســميها علــم النفــس »الرنــني البــني 
ــة.  ــوكة الرنان ــابهاً للش ــر مش ــذا التأثي ــون ه ــد يك ــي«. وق ذات
بحيــث تبــدأ سالســل التــردد املتســاوي فــي التأرجــح مــن تلقــاء 
نفســها، مــا يؤثــر علــى الشــوكة الرنانــة فيصبــح الصــوت أعلى. 
بالضبــط نفــس الشــيء يحــدث عندمــا يكــون طفــالن مســرورين 
ــن  ــا م ــكل منهم ــوى ل ــة أق ــح البهج ــاً، فتصب ــب مع ــي اللع ف
 Eide-Midtsand 2016,(  ــا يلعبــان مــن تلقــاء نفســيهما ــو كان ل
s45(، فــي برونــه، فــإن قهقهــة األطفــال املعديــة هــي دليــل علــى 
متعــة القيــام بهــذه اللعبــة )ســوبرمان( بشــكل جماعــي .ويبــني 
إيــدي- ميدتســاند أن فعــل اللعــب ينتــج توســًعا عقلًيــا للواقــع، 
فالالعبــون هــم فــي العالــم احلقيقــي، وفــي نفــس الوقــت 

يشــكلون عاملـًـا داخلًيــا ذاتًيــا، والتوافــق اللعبــي هــو غرفــة ثالثــة 
محتملــة ســواء أكانــت موجــودة أو غيــر موجــودة، يتــم إنشــاؤها 
ــاة اليوميــة  مــن خــالل التفاعــل، حيــث يتــم تخطــي قيــود احلي
ــا للمشــاركني  ــم اللعــب يبــدو حقيقًي ــذا، فــإن عال وعوائقهــا، ل
ــس  ــه لي ــون أن ــم يدرك ــن أنه ــم م ــى الرغ ــون، عل ــا يلعب عندم
حقيقًيــا. وعــادة مــا يكــون األطفــال قادريــن علــى االنقســام بــني 

  .)Eide-Midtsand 2016, s45( ــة ــاع الثالث األوض
ــه  ــي مــع أســلوب اللعــب فــي برون ــوازى هيــكل اللعــب الثالث يت
ــة  ــة. الواقعي ــر رائع ــى عناص ــوي عل ــه يحت ــي، لكن ــو واقع فه
واخليــال همــا نوعــان مختلفــان، وعــادة مــا تكــون إمــا واقعيــة أو 
خياليــة، ولكــن هنــا فكليهمــا متشــابكان. لنســتمع إلــى لقــاء 

برونــه مــع جــّده امليــت:
»مرحبا ، برونه ، قال الرجل.

- أفترض أنك في مهمة! برونه اقترب.
- جدي؟ هل هذا أنت؟

ــة  ــة الصيفي ــذه الليل ــتمتع به ــا أس ــس هن ــي أجل ــد: إنن -رد اجل
ــة. اجلميل

- لكن، ألم متت؟
- أجاب اجلد: بالطبع أنا مت.

- كيف استطعت اجللوس هنا إذاً؟
- أجاب اجلد: انظر إلى نفسك، ألست نائماً اآلن؟ )ص 40-42(

ــال  ــي« للخي ــم »احلقيق ــني العال ــاوب ب ــوار التن ــذا احل ــح ه يوض
والعالــم الداخلــي الذاتــي لبرونــه. فــي العالــم »احلقيقــي«، كان 
ــة  ــي دراج ــو يطل ــل وه ــي اللي ــرج ف ــه ويخ ــس برون ــدي مالب يرت
ــو  ــده ه ــاءه بج ــت. ولق ــد مي ــي، واجل ــون البن ــار بالل األوالد الكب
ــك، ونحــن نعلمــه أيضــاً. ولكــن  ــه. فهــو يعلــم ذل نتيجــة خليال
فــي الغرفــة الثالثــة يتــم تخطــي قيــود وعوائــق احليــاة اليوميــة.
ــس.  ــز رئي ــب كحاف ــتعمل اللع ــد اس ــص ق ــادي أن الن ــي اعتق ف
ــة  ــة فــي غرفــة ثالث ــم احلقيقــي والداخلــي للعب يتشــابك العال
محتملــة موجــودة وغيــر موجــودة كلمــا دخــل الالعبــون وخرجــوا 
مــن اللعبــة، ناقلــني العناصــر مــن كل ســياق معهــم. وتنعكــس 
أســلوبان  يتشــابك  حيــث  األســلوب،  فــي  اللعــب  طريقــة 
ــث  ــد حي ــي ينشــأ عنهــا منــط جدي مختلفــان مــع النتيجــة الت

ــل. ــة للنق ــو نتيج ــا ه ــذا أيض ــع«، وه ــي »الواق ــال ف ــد اخلي يوج
أما اآلن، فسوف أنتقل إلى النقل بني القارئ والبطل.

يتــم تقــدمي بطــل الروايــة، رونــه، كشــخص يأخــذ بزمــام املبــادرة. 
لكــن القــارئ هــو الــذي يربــط بــني أفعالــه. يتوصــل القــارئ إلــى 
ــول  ــه للوص ــتراتيجية رون ــن اس ــزء م ــي ج ــوبرمان ه ــة س أن لعب
ــذا  ــار. وه ــن األوالد الكب ــجرة م ــت الش ــتعادة بي ــه الس ــى هدف إل
ــي  ــة، فيبن ــوم توضيحي ــفوي ورس ــص ش ــن ن ــف م ــاب يتأل الكت
ــى  القــارئ الســرد مــن خــالل إدراكــه لكليهمــا، واســتنتاج معن

ذلــك مــن املعلومــات التــي تقدمهــا.
ــد« )2003(  ــالم اجلدي ــر اإلع ــي عص ــة ف ــو األمي ــه » مح ــي كتاب ف
يشــير غونتــر كريــس إلــى أن بنــاء املعنــى هــو مــا نفعلــه باللغــة: 
فاألحــرف فارغــة نســبًيا، وخاليــة مــن املعنــى، أو باألحــرى ال 
ــى. وإن  ــئ باملعن ــا كــي ميتل ــى. فاحلــرف »موجــود هن تعطــي املعن
هــذا »املــلء باملعنى«هــو الــذي يشــكل عمــل التخيــل الــذي نقوم 
بــه مــع اللغــة »)كــرس 2003: 3(. يســتعمل القــارئ  خيالــه ملــلء 
النــص اللفظــي باملعنــى. ويقــود هــذه العمليــة االجتــاه الطبيعــي 
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للبحــث عــن الترابــط. وهــذا العمــل مــع احلــروف شــائع جلميــع 
ــى  ــو املبن ــا، ه ــال خاًص ــل أدب األطف ــا يجع ــراءة. وم ــواع الق أن
الــذي يجعــل القــراء الصغــار يدخلــون عالــم اخليــال كأشــخاص 

يتعاملــون مــع البطــل، ومبســتوى الطفــل القــارئ.
اســتمع إلــى هــذه اجلملــة األولــى مــن رونــه: »فــي يــوم وفــاة جده، 
بقــي رونــه فــي بيــت عمتــه رانفيــج طــوال اليــوم؛ ألن أبــاه وأمــه 
ذهبــا إلــى املستشــفى. كانــت رائحــة الكَِبــد املَطُهــو تفــوح مــن 
ــة  ــة املَُنمَنم ــل الزُّجاجي ــه التماثي ــر في ــذي تنتش ــه ال ــت عمت بي
فــي كل مــكان؛ علــى التلفــاز، وعلــى األرفــف، كمــا توجــد متاثيــل 
زُّجاجيــة حليــوان الرَنـّـة حتــى فــي احلَّمــام. كان صــوت الراديــو فــي 

غرفــة املعيشــة خافًتــا. )الصفحــة 7(

ــراوي  ــب، وصــوت ال ــر الغائ ــم ســرد القصــة باســتعمال ضمي يت
لشــخص كبيــر واللغــة طبيعيــة جــًدا، ومــع ذلــك فهــي تركــز 
ــذي  ــه، ال ــى انطباعــات اإلحســاس. ويكمــن املنظــور مــع برون عل
يأخــذ كــوخ العمــة رانيفيــج مــن خــالل حواســه. يســمع صــوت 
الكــوخ، ويشــتم رائحتــه، ويــرى األرقــام الزجاجيــة الصغيــرة. رمبــا 
ــو، وربــط الرائحــة مــع  ــا لغفــل عــن الرادي ــو كان شــخص بالًغ ل
التهويــة الســيئة، والحــظ وجــود الصحــف مبعثــرة، علــى ســبيل 

املثــال، أو أي ممــا قــد يالحظــه الشــخص البالــغ. 
ــه يالحــظ مــا يالحظــه األطفــال، ويســتخدم حواســه  لكــن رون
لتوجيــه نفســه. وهــذا الوصــف يجعــل رونــه موضــوع القصــة، 
ــي  ــي الت ــه ه ــرد. إن تصورات ــدف الس ــه ه ــن أن ــم م ــى الرغ عل
ــة  ــه بصف ــدث عن ــد مت التح ــك فق ــرض، لذل ــى الع ــيطر عل تس
ــة  ــل الرائح ــل لتخي ــارئ الطف ــوة للق ــا دع ــا أنه ــل. كم الفاع
ــة.  ــارئ اخلاص ــة الق ــذه جترب ــا تأخ ــدر م ــم، بق ــوت واملعال والص
ــّو  ــا مدع ــو هن ــى، فه ــروف باملعن ــأل احل ــذي مي ــو ال ــارئ ه وألن الق
ــابهة،  ــات مش ــع انطباع ــابقة م ــه الس ــن جتربت ــتفادة م لالس
ــه اخلاصــة. وهكــذا،  ــى وفقــا خلبرت ومــلء النــص اللفظــي باملعن
ــم  ــث يت ــة حي ــره اخلاص ــة نظ ــن وجه ــرد م ــارئ الس ــي كل ق يبن

ــل. ــى البط ــابقة إل ــه الس ــل جتربت نق
 تســمى هــذه التقنيــة الســردية منظــور الطفــل. وهــي نتيجــة 
ــر  ــو جس ــا ه ــدف منه ــور. اله ــوت واملنظ ــن الص ــني م ــج مع ملزي
الهــوة بــني املؤلــف البالــغ والقــارئ الطفــل. وهــي تقنيــة لتقــدمي 
ــن  ــم م ــى الرغ ــل، عل ــر الطف ــة نظ ــن وجه ــي م ــم اخليال العال
ــة  ــل الرواي ــي أن بط ــة ه ــغ. والنتيج ــخص بال ــو ش ــف ه أن املؤل
مُينــح صفــة الفاعــل فــي النــص، ولكــن هنــاك أيًضــا مســاحة 
مفتوحــة يســتطيع القــارئ الطفــل أن يشــارك فيهــا فــي بنــاء 
الســرد. وهكــذا، يتــم وضــع القــارئ فــي موضــع مــزدوج ، ينظــر 
ــي،  ــم خيال ــي عال ــل ف ــارج، ويدخ ــن اخل ــي م ــون اخليال ــى الك إل
يتخــذ فيــه صفــة الفاعــل داخلــه. هــذه التقنيــة تعمــل مبثابــة 
عربــة النقــل، كــون أن القــارئ الطفــل يعطــي معنــًى للحــروف، 

ــى البطــل. ــه الســابقة إل فينقــل جتربت
 ووفقــا لكريــس، فالصــور تعمــل بشــكل مختلــف عــن اللغــة. 
يُنظــر إلــى العــرض املرئــي علــى أنــه تصويــر معــروض: > ال يوجــد 
ــراد متثيلــه، جتــده مُمثَّــال، والصــور  غمــوض وال فــراغ هنــا، فالــذي يُ
ــب  ــات لتكتس ــر الكلم ــا تنتظ ــى، بينم ــة باملعن ــة ومليئ واضح
املعنــى > )كريــس 2003: 4(. تُظهــر الصــور مــا هــو موجود بحســب 
الروايــة، بينمــا ال يوجــد للكلمــات أي حضــور حتــى ميألهــا القــارئ 

باملعنــى.
الرســوم  أن  اســتنتاج  املعقــول  فمــن  املنطلــق،  هــذا  مــن 
التوضيحيــة فــي رونــه تســاعد القــارئ فــي بنــاء الســرد. 
ــي  ــه ف ــل وتضع ــدو البط ــف يب ــارئ كي ــوم للق ــح الرس وتوض
ــرة  ــازل التــي يعيــش فيهــا، واحلظي ــرى املن ــه. فيمكنــك أن ت بيئت
التــي ميكــن اســتخدامها كورشــة عمــل، وبعــض األشــجار وبــرج 
الكنيســة فــي اخللفيــة. وأن تــرى أيًضــا بيــت الشــجرة الــذي يــدور 
حولــه صــراع األطفــال. كان رونــه يريــد أن يطلــي بيــت الشــجرة، 
ــدالً  ــي ب ولكــن عندمــا وجــده محّطمــاً، قــام بطــالء دراجــة اجلان
ــارئ  ــال الق ــة خي ــوم التوضيحي ــذه الرس ــم ه ــك تدع ــه. لذل من

ــات. ــروف والكلم ــى احل ــة إل إضاف

ــع  ــرّاء موض ــور الق ــع الص ــان، تض ــني دون ــا جل ــك، ووفق ــع ذل وم
األشــخاص الفاعلــني، بنفــس الطريقــة التــي يفعلهــا الطفــل. 
وفــي كتــاب »رســم األفــكار: عقــد ثــاٍن مــن عمــل أنتونــي 
ــورة،  ــة الص ــي حال ــه ف ــان بأن ــني دون ــش ج ــراون« )1999( تناق ب
يكــون املشــاهد شــخًصا مزدوًجــا: مشــاهًدا للصــور، ومشــاهًدا 
ــاهد  ــا مش ــورة، أم ــى الص ــور إل ــاهد الص ــر مش ــهد. ينظ للمش
ــه  ــذي تعرض ــهد ال ــي املش ــري ف ــا يج ــى م ــر إل ــهد فينظ املش
الصــورة. يتــم وضــع أحدهــم خارًجــا، مثــل اجلمهــور، ينظــر إلــى 
الصــورة. ويتــم وضــع اآلخــر فــي الداخــل. يعتقــد جونتــر كريــس 
بــأن النــص والصــورة ينشــطان القــارئ بطرائــق مختلفــة. لكــن 
رأي دونــان يجعلنــي أرى أن صــور كتــب األطفــال قــد تعمــل 
ــه  ــا لدي ــي. كالهم ــل اللفظ ــور الطف ــابهة ملنظ ــة مش بطريق

ــص. ــل الن ــل داخ ــخص فاع ــارئ كش ــدمي الق ــى تق ــدرة عل الق

ــرة  ــرز فك ــى اآلن: تب ــا حت ــي طرحته ــاط الت ــص النق ــي أخل دعون
ــم  ــا العال ــال عقلًي ــل األطف ــة نق ــي كيفي ــه ف ــي رون ــب ف اللع
ــة  ــاء غرف ــي بن ــي، وف ــي« اخلارج ــم »احلقيق ــى العال ــي إل الداخل
ــون أنهــا  ــى الرغــم مــن أنهــم يعرف ــة موجــودة لديهــم، عل ثالث
ــدم  ــى ق ــال عل ــط اخلي ــل من ــم نق ــع. يت ــي الواق ــودة ف ــر موج غي
املســاواة فــي األســلوب الواقعــي، مــا يخلــق تكتــاًل مــن االثنــني. 
ــن  ــهولة م ــال بس ــون االنتق ــي ليك ــص اللفظ ــاء الن ــم إنش ويت
ــم  ــورة، يت ــالل الص ــن خ ــة. وم ــل الرواي ــى بط ــارئ إل ــة الق جترب
ــل. ــع البط ــل م ــخص فاع ــة كش ــل القص ــارئ داخ ــع الق  وض

لقــد جســدت هنــا طريقــة تفكيــري فــي أدب األطفــال فــي نــص 
ــال  ــح ألدب األطف ــه صال ــأزعم أن ــك، س ــع ذل ــدد. وم ــد مح واح
النرويجــي، الــذي مت تصميمــه جلعل القــراء من األطفال مشــاركني 
فــي الروايــة مــن خــالل منظــور نــص الطفــل اللفظــي واملشــاهد 
املــزدوج للصــورة. ومــن خــالل هاتــني التقنيتــني، يتــم وضــع القارئ 
فــي وضــع ذاتــي مقابــل النــص، وهــو عبــارة عن دعــوة للمشــاركة 
ــمة  ــة حاس ــذه نقط ــب، وه ــل اللع ــاً مث ــة. متام ــاء القص ــي بن ف
ملتعــة القــراءة. فكلمــا ازدادت مشــاركة القــارئ، كلمــا كان املــرء 
ــه  ــذي يتناول ــوى ال ــوع احملت ــن ن ــر ع ــرف النظ ــاًطا، بص ــر نش أكث
النــص. يجــب أال يكــون األمــر مضحــكًا. فقــد يكــون أيضــاً حزيناً. 
ــي  ــة الت ــراءة، والطريق ــة للق ــي متع ــي تعط ــاركة الت ــا املش إنه

يشــرك النــص بهــا القــارئ هــي مــا جتعــل للنــص معنــى.
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ــت  ــتاد  حت ــن سولس ــة  بتراي ــوراه اخلاص ــة الدكت ــرت أطروح   نش
ــة  ــة احلضان ــي مدرس ــورة ف ــب املص ــول الكت ــوارات ح ــوان »ح عن
ــون  ــى )2016(«. تتك ــاء املعن ــب وبن ــرة واللع ــي املغام ــة ف - طريق
مــواد ترايــن سولســتاند مــن فيديــو مــن 8 حــاالت قــراءة مختلفة 
مــع مجموعــات صغيــرة مــن األطفــال فــي ثــالث مــدارس حضانــة 
ــه  ــا كان يفعل ــى م ــاص عل ــكل خ ــا بش ــزت فيه ــة. رك مختلف
ــور،  ــع الص ــوا م ــد تفاعل ــراءة. فق ــات الق ــاء جلس ــال أثن األطف
وبعضهــم البعــض واملعلــم. وصنعــوا اخلبــرة األدبيــة فــي إنتــاج 
ــاب  ــتاد أن الكت ــتنتج سولس ــب. تس ــل اللع ــا مث ــترك ، متاًم مش
ــالث  ــت ث ــارئ.  وقدم ــوص الق ــز لنص ــرد محف ــو مج ــود ه املوج
ــول  ــم ح ــا بينه ــون فيم ــال يتفاوض ــية: -1 األطف ــاط رئيس نق
ــابقة  ــم الس ــى جتربته ــاوض عل ــتند التف ــورة. ويس ــى الص معن
ــيراتهم  ــى تفس ــاء عل ــة بن ــكلون القص ــم يش ــة. -2 أنه اخلاص
ــاالت  ــدد ح ــى ع ــتاد عل ــد سولس ــور. و -3 تؤك ــره الص ــا تظه مل
ــتاد  ــذر سولس ــراءة. وحت ــات الق ــن جلس ــأ م ــي تنش ــب الت اللع
ــال  ــوا األطف ــم أن مينح ــل عليه ــل، ب ــدم التعج ــن ع ــاتذة م األس
ــك.  ــع ذل ــق م ــا أتف ــراءة. أن ــع الق ــب م ــت للع ــن الوق ــر م الكثي
ــدركًا  ــرء م ــون امل ــب أن يك ــرّاء، يج ــى ق ــال إل ــل األطف فلتحوي
ــراء  ــراك الق ــال إلش ــك أدب األطف ــا حب ــم به ــي يت ــة الت للطريق
 الصغــار فــي بنــاء القصــة، ومــدى تشــابهها مــع اللعــب.
ــة أدب  ــكيل بني ــة تش ــول كيفي ــابقة ح ــي الس ــص نقاط لتلخي
األطفــال لتشــمل القــارئ الطفــل، وتســهيل النقــل مــن جتربتهم 
اخلاصــة فــي قــراءة القصــة، ســأقدم نقطــة أخيــرة لهــا عالقــة 
بالتشــابه بــني اللعــب وقــراءة جتربــة فنيــة، ترتكــز علــى جماليــات 

أدائيــة.

ــة  ــر رئيــس بلدي ــر« تأثي ــور تيرن ــا »فيكت ــم األنثروبولوجي كان لعال
علــى تطويــر اجلماليــات األدائيــة. فــي »عمليــة الطقــوس: 
ــة  ــاً للعالق ــر وصف ــدم تيرن ــة« )1969( يق ــس البني ــة وعك البني
بــني الطقــوس القبليــة وطقــوس اجملتمــع احلضــري. دعونــا نأخــذ 
ــة  ــي قبيل ــار ف ــى األوالد الصغ ــب عل ــي يج ــول الت ــوس التح طق
مــا أن ميــروا بهــا ليجعلــوا مــن أنفســهم رجــاالً. يغــادر الصبــي 
ــة  ــرة زمني ــاك لفت ــش هن ــة، ويعي ــى الغاب ــل إل ــة ، ويدخ القري
معينــة بينمــا يقــوم ببعــض األعمــال الطقوســية، حتــى يكــون 
مســتعًدا للعــودة إلــى القريــة، وأن يتحــول إلــى رجــل. البنيــة هنا 
ــل  ــتيعاب. مفص ــادة االس ــول، وإع ــل التح ــة، ومفص ــي: العزل ه
التحــول هــو مــا بــني املرحلــة واملرحلــة، أي العتبــة للدخــول فــي 

ــد. شــيء جدي

ــارئ  ــس الق ــا يجل ــة، فعندم ــة مماثل ــراءة جترب ــأن الق ــأجادل ب  وس
علــى كرســيه فــي الكــوخ حتيــط بــه العائلــة التــي تشــارك فــي 
أنشــطتها اليوميــة. فالقــارئ جــزء مــن هــذا العالــم االجتماعــي. 
ولكــن فــي الوقــت نفســه، يتــم دمــج عقلــه فــي اخليــال. يتــم 
ــاركة  ــتعداد للمش ــى اس ــو عل ــة وه ــة بيني ــى عتب ــه عل وضع
فــي كال العاملــني. ولكــن عندمــا يندمــج القــارئ متامــا مــن قبــل 
ــي  ــارك ف ــه يش ــص، فإن ــه الن ــره ل ــذي يوف ــي ال ــم اخليال العال
مشــاعر الشــخصية اخلياليــة وجتاربهــا إلــى درجــة جتعلها تشــعر 
بــأن هــذه هــي عواطفهــا وخبراتهــا، وهــي كذلــك. ألن القــارئ هــو 
ــاة. احلــروف  ــى الشــخصيات مللئهــا باحلي ــر حواســه إل ــذي يعي ال

الســوداء هــي حــروف فقــط ، ولكــن انطباعــات اإلحســاس تنتمي 
ــا  ــي يدعوه ــة الت ــة العتب ــي جترب ــذه ه ــة. ه ــاة احلقيقي ــى احلي إل
ــمى  ــي تس ــال األدائ ــم اجلم ــي عل ــول، وف ــل التح ــز مبفص تورن
باحلــدث اجلمالــي. ولتجربــة ذلــك، عليــك أن تــزج بنفســك داخــل 
ــتعداد  ــى اس ــك، وعل ــى إدراك ذل ــاً عل ــون حريص ــص، وأن تك الن
لوضــع حواســك فــي عمــل يعطــي احليــاة للبطــل. وأثنــاء القيــام 

ــر. بذلــك، جتعــل نفســك علــى اســتعداد للتغيي

إن احلــدث اجلمالــي هــو جتربــة مفصــل التحــول. فعندمــا يندمــج 
ــي  ــه يعط ــن خالل ــذي م ــص ال ــي الن ــر ف ــد كبي ــى ح ــارئ إل الق
جتربــة اإلحســاس لبطــل الروايــة، يتــم نقــل حياتــه فيــه، ويتبعــه 

شــعور بالبهجــة، مســاويًا لــذاك الــذي فــي اللعــب.
إن متعــة القــراءة مرتبطــة مبثــل هــذه اللحظــات مــن األحــداث 
اجلماليــة. قــد يضــع القــارئ نفســه حيــث عتبــة احليــاة احلقيقية 
ــده، ألن  ــن جس ــاعر م ــل مبش ــارئ البط ــأل الق ــد مي ــة، وق واخليالي
ــذه  ــل ه ــا ازدادت مث ــه. وكلم ــاص ب ــد خ ــه جس ــس ل ــل لي البط
التجــارب مــع األحــداث اجلماليــة التــي قــد تكــون لــدى الطفــل، 
كلمــا كانــت متعــة القــراءة أكثــر عمقــاً كونهــا تنتهي بالســرور. 
متاًمــا كمــا أن اللعــب مًعــا تتبعــه فرحــة. لكــن األحــداث اجلمالية 

قــد تكــون مبهجــة حتــى فــي العزلــة.

ــال  ــة األطف ــاحة لتجرب ــاء مس ــال إلعط ــم أدب األطف مت تصمي
ــا.  ــهالً أو فكاهًي ــص س ــون الن ــد ال يك ــوص. ق ــه اخلص ــى وج عل
ــا أن  ــاً. وطامل ــراً وحزين ــوىً خطي ــال محت ــن أدب األطف ــد يتضم وق
هنــاك مجــاالً واســًعا لتجربــة الطفــل القــارئ فــي بنــاء املعنــى، 
فلــن يكــون األمــر خطيــرًا أو محزنـًـا للغايــة بالنســبة لــه ألنهــم 
ــيتم  ــه. س ــرد نفس ــن الس ــي تكوي ــف، وف ــي التألي ــاركون ف مش
ــه ال  ــة، ألن ــا للغاي ــراوي ثابًت ــوت ال ــر إذا كان ص ــة بالتأثي اإلطاح
توجــد مســاحة مفتوحــة للطفــل للدخــول فــي النــص. إذا كان 
املعلــم أو أمــني املكتبــة أو األب أو األم يحكــي للطفل كيف تســير 
القصــة بالفعــل، فإنهــم يعطــون ألنفســهم الســلطة، ومينعــون  
الطفــل مــن الولــوج إلــى النــص. يجــب أن يكــون دور الكبــار هــو 
التســهيل فقــط. ويجــب علــى البالغــني توفيــر الكتــب وإعطــاء 
ــل دور  ــراءة. ويتمث ــي الق ــت ف ــاء الوق ــة لقض ــال الفرص األطف
البالغــني فــي جعــل جتربــة القــراءة متاحــة. لكــن ليــس للبالغــني 
ســلطة علــى جتربــة قــراءة الطفــل؛ ألن األحــداث اجلماليــة فرديــة. 
ويتــم بنــاء أدب األطفــال بشــكل خــاص ليكــون مالئمــاً لألطفــال 
ــا أو  ــا، أو موقًف علــى وجــه اخلصــوص. لنطلــق عليــه اســًما عاديً
ــل.  ــورًا للطف ــا، أو منظ ــا مزدوًج ــا، أو عارًض ــا جمالًي ــدًّا، أو حدثً ح
ــاء الــذي يتالمــس مــع داخــل  فهــو مــن حيــث املبــدأ نفــس البن
ــم الوهمــي املعــروض كمــا هــو مــع خارجــه. إنهــا تشــبه  العال
إلــى حــدٍّ بعيــد اللعــب، مليئــة باملتعــة. امنــح األطفــال الكثيــر 
مــن الفــرص للوصــول إلــى هــذا املســتوى مــن انطباعــات 

ــاة. ــا للحي ــه قارئً ــك جتعــل من اإلحســاس املتســامي وبذل
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ــة  ــواع أدبي ــم بأن ــد ّخصه ــني، وق ــرب باليافع ــم الغ ــا يهت بينم
ــاق  ــي نط ــدور ف ــة ي ــن الكتاب ــوع م ــذا الن ــإن ه ــم، ف ــة به خاص
ــة،  ــات العربي ــوف املكتب ــى رف ــرى عل ــكاد يُ ــا، وال ي ــق عربًي ضي
ــا  ــي، وخصوًص ــوع األدب ــذا الن ــة ه ــاوالت ملقارب ــاك مح ــن هن لك
ــة  ــري مقارن ــة جُت ــذه املقال ــطينيني. وه ــاب فلس ــب كّت ــن جان م
ــني،  ــن أدب اليافع ــني ضم ــني مصنفت ــني غربي ــني لكاتَب ــني روايت ب
ــة  ــول القضي ــدور ح ــا ي ــطينيني، وكله ــني فلس ــني لكاتَب واثنت
الفلســطينية، لكــن مــن مفاهيــم وزوايــا مختلــف بعضهــا عــن 

ــض.  بع
يشــكل اليافعــون األغلبيــة املطلقــة بــني فئــات ســكان الوطــن 
العربــي، ومــع ذلــك تتعامــل الثقافــة العربيــة مــع تلــك املرحلــة 
ــار  ــي انتظ ــر ف ــا بتذم ــور، فتراقبه ــل البث ــارض، مث ــة كع العمري
ــن  ــب ع ــة بكت ــة الغربي ــوف املكتب ــظ رف ــا تكت ــي. وبينم أن تنته
اليافعــني )young adults(، يغذيهــا خــط إنتــاج هائــل يقــدم 
ــيرة  ــا والس ــة بأنواعه ــعر والرواي ــن الش ــكال األدب م ــع أش جمي
الذاتيــة والتجــارب الشــخصية والرحــالت، جنــد املكتبــة العربيــة 
ــة أدب« فيمــا  بشــكل عــام مرتبكــة. هنــاك، بصــورة عامــة، »قل
ــث  ــن حي ــل، وم ــم القلي ــث الك ــن حي ــي، م ــع العرب ــص الياف يخ
ــة أو  ــم االجتماعي ــة والقي ــة التربي ــاً. إن األدب ملصلح ــوع أيض الن
األخالقيــة قليــل، لكــن عندمــا »يقــل األدب« فــي األعمــال األدبيــة 

ــى أهدافهــا.  ــل قيمهــا وال تصــل إل تّق
ــارز  ــور ب ــطينية كمح ــة الفلس ــي القضي ــياق تأت ــذا الس ــي ه ف
ــدة  ــح العدي ــي. املالم ــذا األدب النام ــي ه ــك ف ــز ومتماس ومتمي
واجلبــل  البحــر  بــني:  مــا  تتــراوح  الفلســطينية  للمعانــاة 
واحلاجــز واملعبــر؛ عــرب 48 و67 وأوســلو والالجئــني؛ القــدس 
ــق  ــي احلقائ ــراع فه ــات الص ــا التباس ــم. أّم ــزة واخملي ورام اهلل وغ
واألكاذيــب واألســاطير التــي أحاطــت بــه. ذلــك كلــه ألهــم كتابــاً 
فلســطينيني وعربــاً وحتــى غربيــني، بكتابــة عــدة أعمــال روائيــة 
عــن اليافعــني وموجهــة إليهــم، وهــي أعمــال اســتهدفت ذلــك 
ــدرت  ــات ص ــع رواي ــا أرب ــاً. هن ــاً أو تزييف ــئ تأسيس ــي الناش الوع
مؤخــراً واســُتقبلت بشــكل جيــد جــداً: روايتــان غربيتــان تدفعــان 
بـــ »أدِب«، الوعــي فــي اجتاهــني مختلفــني، وروايتــان عربيتــان عــن 
الضحيــة التــي حتكــي كثيــراً عــن املعانــاة بـــ »القليل مــن األدب«. 

حفيدة الراعي
ــر نّطــل علــى الواقــع  ــل كارت ــة هــي آن لوري بعيــون كاتبــة كندي
الفلســطيني ـ وهــو بالنســبة الــى الكاتبــة واقــع معقــد تتطــرق 
إليــه فــي عمــل يتميــز باجلّديــة واملعانــاة النابعــة مــن معايشــة 

طويلــة ـ عبــر روايــة بعنــوان »حفيــدة الراعــي«. 
ــذ  ــرائيل من ــزور إس ــادت أن ت ــا اعت ــبب م ــي لس ــة الت آن الكندي
ســنة ١٩٧١، وعملــت كمعلمــة فــي مســتعمراتها ودرَســْت 
العبريــة، اختــارت أن تنتقــل إلــى اجلانــب اآلخــر، إلــى رام اهلل حيــث 

بــدأت تعمــل مــع الفلســطينيني، وتســجل شــهادتها مــن واقــع 
ــة.  ــك التجرب تل

ــختها  ــدرت نس ــي ص ــي« الت ــدة الراع ــا »حفي ــتهل آن روايته تس
العربيــة عــن دار »كلمــات« ) ترجمــة جــالل اخلليــل(، بعبــارة 
جميلــة جلــالل الديــن الرومــي يقــول فيهــا: »وراء أفــكار الصــواب 

ــاك.« ــألقاك هن ــيح. س ــهل فس ــد س ــأ ميت واخلط
تلــك اللغــة التــي تتوخــى اإلنســانية والفهــم املتبــادل في ســياق 
ــع فــي الواقــع، بنــوع  ــث عــن »الواقــع الفلســطيني«، تتمت احلدي
مــن الســمعة الســيئة، إذ ميتــد هــذا الرقي اللغــوي عــادة كمظلة 
لطيفــة فــوق رأس القاتــل والقتيــل، ويتوقــع معــه القــارئ شــكاًل 
ــى أن  ــة إل ــوة الضحي ــط األوراق، ودع ــاف وخل ــكال اإلجح ــن أش م
ــالم.  ــل الس ــن أج ــا م ــى جاّلده ــا إل ــة أساًس ــداً مقطوع ــد ي مت
لكــن الكاتبــة تفاجئنــا، بعــد جتربتهــا فــي األراضــي احملتلــة، بــأن 
مشــاهدة شــعب يتعــرض للظلــم ليــس كمشــاهدة مبــاراة كــرة 
قــدم، وأن انحيــاز الضميــر اإلنســاني، وخصوصــاً ضميــر الكاتــب، 
يجــب أاّّل يكــون إلــى فريقــه، بــل إلــى القضايــا العادلــة. ومــن دون 
شــعارات، أو مشــاعر عــداء مســبق نابــع مــن موقــف أيديولوجــي 
أو معانــاة شــخصية، تقــدم الكاتبــة شــهادة فــي غايــة األهميــة، 

بروائيــة خالصــة، ولغــة خاليــة مــن التشــنج. 
تخــوض الروايــة فــي جانــب مــن الواقــع الفلســطيني، حتــى نحن 
ــة فلســطينية  ــاة عائل ــه، فتصــور حي ــكاد نعــرف عن العــرب ال ن
ممتــدة، تقتــرب مــن خاللهــا بشــغف مــن عالــم الرعــاة الغامــض، 
ــع  ــاة م ــة الرع ــتوى األدب أزم ــى مس ــرة عل ــا ألول م ــرح رمب وتط
ــدداً  ــاه مه ــادر املي ــي ويص ــى املراع ــتولي عل ــذي يس ــالل ال االحت

ــزوال.  منــط حياتهــم وثقافتهــم بال
ــاً  ــالً وهادئ ــاً جمي ــان منوذج ــا، تقدم ــا مًع ــة روايته ــة وبطل الكاتب
وثابتــاً لالختيــار: اإلرادة احلــرة. فالبطلــة تعــرف منــذ أن كان عمرهــا 
ــر  ــا، األم ــل ّجده ــة مث ــح راعي ــد أن تصب ــا تري ــوام أنه ــتة أع س
الــذي ال يبــدو مفهومــاً أبــداً فــي محيطهــا العائلــي، إذ ملــاذا يريــد 
ــح  ــاة أن يصب ــي احلي ــي ف ــم والترق ــة للتعل ــه فرص ــان أمام إنس
ــق  ــام ال يلي ــعي وراء األغن ــاة؟ »الس ــاً إذا كان فت ــاً، وخصوص راعي

ــك.«  ــزواج من ــيرغب بال ــد س ــات، ال أح بالبن
لقــد ولــدت أمانــي مثــل غنمــة علــى جبــل، وتشــعر بأنهــا ولــدت 
ــي  ــي حتم ــم، ك ــة لتتعل ــى املدرس ــتذهب إل ــة، وس ــون راعي لتك
ــي  ــا الثان ــى عامه ــل إل ــا تص ــا، وعندم ــور عمله ــا وتط غنماته
عشــر يلتصــق بهــا االســم الــذي اطلقتــه عليهــا ابنــة عمهــا: 
»البنــت النعجــة«. لكــن ذلــك ال يثنيهــا عــن متابعــة االهتمــام 
بقطيــع الغنــم الــذي ترثــه عــن جدهــا، وهــو الــذي ســبقها قبــل 
ــي،  ــراف الرع ــار احت ــا اخت ــادم عندم ــراره الص ــة بق ــوام طويل أع
وفّضلــه علــى الســفر الــى مصــر مــن أجــل الدراســة، فـــ »ألكثــر 
ــد  ــا؛ ول ــن را ٍع فيه ــي م ــة أمان ــُل عائل ــم تخ ــنة ل ــف س ــن أل م

 بني األدب و»قلة األدب«
روايات اليافعني والقضية الفلسطينية1

حنان جاد
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ــرون  ــزرع اآلخ ــا ي ــة، فيم ــال اخلفيض ــى اجلب ــم عل ــرح بالغن يس
ــل.«  ــفل اجلب ــق أس ــوادي الضي ال

فــي  التاريخــي  الفلســطيني  احلــق  الكاتبــة  توثــق  هكــذا 
ــة  ــيطة الغني ــاة البس ــق احلي ــا توث ــعارات، كم ــن دون ش األرض م
باحلكايــات واملواقــف، والتنــوع داخــل العائلــة الفلســطينية 
ــق  ــذر. وتوث ــع متج ــعب ومجتم ــة ش ــا حكاي ــد بدوره ــي جتس الت
ــان  ــة حرم ــى درج ــل ال ــي تص ــرائيلية الت ــة اإلس ــا العنصري أيض
يســتخدمها  التــي  الطــرق  اســتخدام  مــن  الفلســطينيني 
ــن  ــت م ــوق أراٍض انُتزع ــا ف ــقت أساًس ــي ُش ــتوطنون، والت املس

الفلســطينيني! 
فــي البدايــة تأتــي املســتعمرة: تســتولي علــى أرض املرعــى، ثــم 
ــول  ــم احلق ــذي يلته ــة وال ــيربطها بالعاصم ــذي س ــق ال الطري
ــني  ــطينيني األصلي ــكان الفلس ــن الس ــوف م ــم اخل ــة، ث املزروع
الذيــن يجــدون أنفســهم مضطريــن الــى االنزيــاح الــى مســافة 

ــان!  ــعور باألم ــتوطنني بالش ــمح للمس تس
ــة  ــور الكاتب ــه نف ــدو في ــة يب ــن املقاوم ــدل ع ــة ج ــي الرواي ف
ــن  ــي ميك ــة، والت ــورة خاص ــلح بص ــاح املس ــكال الكف ــن أش م
ــخصيات  ــاك ش ــني، وهن ــوائي املدني ــكل عش ــتهدف بش أن تس
إســرائيلية تــؤدي دوراً مهمــاً، فــي الروايــة كمــا فــي الواقــع، فــي 
ــش عــادل  مســاندة حقــوق الشــعب الفلســطيني ســعياً لتعاي
وســلمي، لكنهــم ـ كمــا يبــدو ـ يخوضــون فــي بحــر هائــج مــن 
ــون  ــة والقان ــي املدعــوم بقــوة الدول االســتبداد اإلســرائيلي الدين
والســالح الــذي يحملــه املســتوطنون. وفــي الروايــة كذلــك يافــع 
ــة  ــة الراعي ــا بالصبي ــو م ــى نح ــق عل ــان، يتعل ــودي، جونوث يه
)أمانــي( بطلــة الروايــة، ويحــاول حمايتهــا عندمــا تتعــرض 
للخطــر. للوهلــة األولــى يبــدو جونوثــان شــخصية منطيــة 
فرضتهــا ضــرورات تأكيــد املبــدأ اإلنســاني الــذي تتوخــاه الكاتبــة 
انطالقــاً مــن العبــارة االســتهاللية، لكــن املفاجــأة التــي تخــرج 
ــة  ــرك األرض احملتل ــرر ت ــي يق ــي أن الصب ــع، ه ــط أو توق ــن أي من ع
والعــودة الــى أميــركا مــن حيــث أتــى! لــو صــدر هــذا الطــرح عــن 
ــة  ــة العربي ــى اخمليل ــرف!  فحت ــم بالتط ــا اتُّه ــي فلرمب ــب عرب كات
أصبحــت عاجــزة عــن أن تــرى احملتــل الصهيونــي يعــود مــن حيــث 
أتــى! يقــول جونوثــان مــودع ًا أمانــي: »لــم أعــد أســتطيع البقــاء 
ــك  ــت حيات ــف كان ــل كي ــوم أتخي ــي كل ي ــتوطنة. ف ــي املس ف
ــل أول  ــك مث ــرحني بأغنام ــت تس ــك وأن ــتوطنة. أتخيل ــل املس قب
ــق ســريع فــوق  ــود، وال طري ــوم شــاهدتك فيــه. ال ســياج وال جن ي

ــم.«  ــرت حياتك ــتوطنة دم ــم. املس أرضك
حصــدت روايــة »حفيــدة الراعــي« حتــى اآلن جائــزة افضــل 
كتــاب للعــام مــن الرابطــة الكنديــة للمكتبــات العامــة، وجائــزة 
ــال،  ــب األطف ــز لكت ــس آدم ــزة جيم ــن جائ ــري م ــاب الفخ الكت
ــة  ــن الرابط ــي م ــع عامل ــزة جملتم ــب املمي ــة الكت ــت قائم ودخل
العامليــة للقــراءة، وقائمــة الكتــب العامليــة املميــزة مــن اجمللــس 
األميركــي لكتــب اليافعــني. كمــا أن الروايــة رُشــحت جلائــزة »ريــد 

ــل«.  ماب
»الطيارات تطير« 

ــرأ  ــه، نق ــم نفس ــر املترج ــاً، وعب ــات« أيض ــورات »كلم ــن منش م
ــي  ــب أميرك ــر« لكات ــارات تطي ــوان »الطي ــة بعن ــة الثاني الرواي
هــو مايــكل مورييرغــو، يتنــاول فيهــا جــدار الفصــل العنصــري: 

ــرره. ــه ويب يرفض

ــي«  ــدة الراع ــا »حفي ــي روايته ــر ف ــة كارت ــس الروائي ــى عك  وعل
التــي اســتندت الــى جتربــة ومعايشــة، يأتــي مورييرغــو فــي روايته 
»الطيــارات تطيــر« معبــأ بأفــكار جميلــة جاهــزة، وملهمــاً بصورة 
جــدار برلــني الــذي تشــاركت األيــدي مــن علــى جانبيــه فــي هدمه. 
ــري،  ــل العنص ــدار الفص ــني ج ــور وب ــني الس ــاً ب ــرى تطابق ــه ي إن
ويصــل مباشــرة الــى نتيجــة جميلــة لكــن متعســفة، فحواهــا 
أنــه علــى جانَبــي اجلــدار قلــوب متلهفــة لهدمــه وبنــاء جســور 
الصداقــة، األمــر الــذي دفعــه الــى اختــالق األحــداث فــي الروايــة 
لدعــم اســتنتاجه. يهــدي الكاتــب روايتــه »الــى األطفــال الذيــن 
يعيشــون علــى جانَبــي اجلــدار، الذيــن سُيســقطونه علــى األرض 
ــف  ــم رغي ــر.« وكأم تقس ــواق نفي ــع أو أب ــة ملداف ــوم. ال حاج ذات ي
ــع  ــي توزي ــادالً ف ــون ع ــب أن يك ــى الكات ــني، يتوخ ــني طفل ــز ب خب
ــي اجلــدار الــذي أنشــأه االحتــالل اإلســرائيلي  ــاة علــى جانَب املعان

فــي فلســطني. 
ــث  ــطني، حي ــي فلس ــنة ٢٠٠٨ ف ــي س ــة ف ــداث الرواي ــدور أح ت
يتوجــه املصــور الصحافــي ماكــس الــى رام اهلل كــي يصــور فيلماً 
وثائقًيــا عــن جــدار الفصــل. اجلــدار هــو الرمــز األكثــر تأثيــرا فــي 
حياتــه شــخصياً كمــا يــروي لنــا، إذ شــكل مشــهد جــدار برلــني 
وهــو يهــوي، اللحظــة األكثــر أمــالً فــي حياتــه، وقــد أتــى ليصــور 
ــج مشــاعر الغضــب ويهــدد باحلــرب مــن وجهــة  جــداراً آخــر يهيِّ
نظــره. إن موقفــه واضــح منــذ البدايــة، فهــو ضــد اجلــدار لكنــه 
أتــى ليــراه، كمــا يقــول، مــن جانَبــي:« أريــد أن أصــور فيلمــاً عنــه، 
ــطيني،  ــدار، الفلس ــي اجل ــى جانَب ــن عل ــن م ــة، لك أن أروي احلكاي
ثــم اإلســرائيلي.« لكنــه ال يــروي احلكايــة التــي تنتمــي الــى األدب 
الواقعــي اخليالــي الــذي يفتــرض انــه يعتمــده فــي هــذه الروايــة، 
وإمنــا يفتعــل أحداثــاً تدعــم فكرتــه املســبقة عــن شــكل الصــراع 

فــي فلســطني وطبيعتــه. 
ــني: صــوت مصــور  ــب روايتــه بــني صوت مــرة ثانيــة يقســم الكات
ــر  ــى تذكّ ــا عل ــتعني به ــي يس ــه ك ــجل يوميات ــي يس صحاف
التفصيــالت وتسلســل األحــداث اخلاصــة بالصــور التــي التقطها، 
ــاه  ــي أخ ــعيد يناج ــوت س ــو ص ــة ه ــي الرواي ــي ف ــوت الثان والص
ــود  ــف أن محم ــوام. وسنكتش ــة أع ــره بأربع ــذي يكب ــود ال محم
ــعيد  ــا س ــني، أّم ــل عام ــرائيلي قب ــش اإلس ــد اجلي ــى ي ــل عل قُت
صاحــب الصــوت احلكائــي َفأْخــرَُس فَقــَد نطقــه فــي إثــر صدمــة 

ــه. ــل أخي ــاهدته مقت مش
 يجمــع بــني األخويــن هوايتهمــا احملببــة: صناعــة الطيــارات 
ــر،  ــة الزعت ــوح رائح ــث تف ــة حي ــى التل ــا عل ــة وتطييره الورقي
وحتــوم الصقــور راكبــة الريــح، وفــي َعصــارّي الصيــف يخــرج أهــل 
القريــة كلهــم ليتفرجــوا علــى الطيــارات، ويضحــك النــاس مــلء 
أفواههــم حــني يشــاهدونها حتلــق عاليــاً فــي الســماء! ويشــرح 
ــعادة:  ــذه الس ــبب وراء ه ــه الس ــد ان ــا يعتق ــول م ــي املقت الصب
»كلمــا طّيــرت طيــارة يــا أخــي الصغيــر، احســب نفســي موجــوداً 
هنــاك فــي األعلــى، وإننــي بعيــد عــن كل هــذا الــذي فــي األســفل 
هنــا، بعيــد عــن اجلنــود وعــن حواجــز التفتيــش وعــن الدبابــات.« 
حتــت شــجرة الطيــارات، املــكان املفضــل، الشــجرة األقــدم علــى 
التلــة، يلتقــي ســعيد مبصــور التلفزيــون للمــرة األولــى، وعندمــا 
ــه  ــى بيت ــد ال ــه الول ــه يصحب ــواء كاحل ــور اللت ــرض املص يتع
للمســاعدة، ومــن هنــاك يجمــع املصــور تفصيــالت القصــة التــي 
تُصنــع علــى نحــو مفتعــل: قتيــل هنــا وقتيــل هنــاك، معــاق هنــا 
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ومعــاق هنــاك. 
يقتــرب املصــور مــن القريــة املوزعــة علــى جانَبــي اجلــدار، 
ــة:  ــة وعبثي ــاة متعادل ــل املعان ــي جتع ــاهداته الت ــجل مش ويس
ــي الشــوارع. األطفــال  ــود ف ــات واجلن »احلافــالت املنســوفة، الدباب
ــتعراضات  ــي اس ــون ف ــلحون املقنّع ــارة. املس ــون احلج ــن يرم الذي
فــي  البــؤس  التــالل.  أعالــي  فــي  املســتوطنات  عســكرية. 

مخيمــات الالجئــني.«
ــرائيلية  ــاوون: أّم إس ــدار متس ــي اجل ــى جانَب ــة عل ــال الرواي أبط
ماتــت فــي فــخ نصبــه أحــد املقاومــني وابنتهــا أصيبــت بالشــلل، 
وشــاب فلســطيني قتلــه اجلنــود وفقــد أخــوه النطــق فــي 
ــي  ــف ف ــديدة، وضع ــطحية ش ــني! س ــان باثن ــة. اثن ــر الصدم إث
احلســاب أيضــاً! ال ينجحــان فــي متريــر نبــل املقصــد، هــذا إن وُجــد. 
يّوضــح املؤلــف أكثــر وأكثــر رؤيتــه إلــى الصــراع العربــي ـ 
اإلســرائيلي عبــر مناجــاة ســعيد ألخيــه املقتــول، محمــود، وهــو 
يصــف لــه مواجهتــه مــع أحــد اجلنــود اإلســرائيليني علــى احلاجــز: 
ــورة  ــى ماس ــان عل ــن النيش ــّي م ــي عين ــرة ف ــر مباش كان ينظ
ــتقتلني،  ــت س ــا أن ــاً م ــا يوم ــي، رمب ــي نفس ــول ف ــه. أق بندقيت
ــه. لــم  ولكنــك لــن تعــرف حتــى ملــاذا تفعــل ذلــك. ابتســمت ل
ــي.  ــه. وابتســم ل ــدو خائفــاً، ولهــذا ابتســمت ل أرغــب فــي أن أب
أوكــد لــك أنــه فعــل، بــل انــه غمــز لــي بعينــه. ولهــذا أقــول فــي 
نفســي أنهــم ال ميكــن أن يكونــوا كلهــم أشــراراً. إذا لــم يكونــوا 
كلهــم أشــراراً، وال نحــن كلنــا أشــرار، لـِـَم ال ميكــن للطّيبــني مــن 

ــا؟  ــاً ويحّلوه ــوا مع ــني أن يجلس اجلانب
ــاواة  ــبق باملس ــه املس ــن التزام ــج ع ــرج بالتدري ــف يخ ــن املؤل لك
الكاملــة بــني طرَفــي الصــراع، وهــو يــروي لنــا علــى لســان العــّم، 
ــن  ــت ويؤم ــو متزم ــب، فه ــه الكات ــا يصف ــس« كم ــّم »تي والع
ــدالً مــن أن  ــر اجلــدار ب ــك يســتخدمه فــي تبري ــف، ومــع ذل بالعن
ــت  ــدد!: »وقع ــف متش ــاذ موق ــى اتخ ــه ال ــى دوافع ــا عل يُطلعن
ســيارة مســتوطن فــي كمــني صبيحــة ذلــك اليــوم، امــرأة قُتلــت 

ــة بالغــة فــي ســاقها.« ــت ابنتهــا إصاب وأصيب
ــطيني  ــى الفلس ــوت الفت ــط م ــب أن يحي ــرر الكات ــراً يق وأخي
ــه  ــر طيارت ــى تطيي ــر أيضــاً. إذ يصــرّ محمــود عل محمــود بالتبري
فــي ذلــك اليــوم الــذي انفجــرت فيــه ســيارة املــرأة اإلســرائيلية 
ــود  ــي اجلن ــه، ف ــهادة عم ــب ش ــود، بحس ــرخ محم ــت، ويص وقُتل
ويلقــي عليهــم احلجــارة حتــى تســقطه رصاصــة. يقــول العــم: 
»اجلنــود يقولــون لــي إنــه حــدث باخلطــأ. كانــوا يطلقــون رصاصات 

ــود يبكــي.«  ــون. أحــد اجلن ــة. هــم آســفون، هكــذا يقول حتذيري
ــي  ــودة ف ــف موج ــن بالعن ــذي يؤم ــرف ال ــم املتط ــخصية الع ش
الروايتــني: »حفيــدة الراعــي« و«الطيــارات تطيــر«، فهــو شــخصية 
ــي  ــوَّر ف ــطينية، ويَُص ــة الفلس ــي احلكاي ــة ف ــة ومحوري واقعي
الروايتــني كنمــوذج بائــس وغيــر محبــب ويســبب املعانــاة، وميــارس 
ــاء  ــة. لكــن بن ــه مــن أفــراد العائل تعســفاً حتــى علــى مــن حول
شــخصية املتشــدد فــي روايــة »حفيــدة الراعــي« يأتــي متســقاً، 
فــي الدوافــع والتحــوالت والتصرفــات، فهــو شــخصية مــن حلــم 
ودم يتكامــل ماضيــه مــع حاضــره، أّمــا هــذا املتشــدد فــي روايــة 
»الطيــارات تطيــر«، فجــرى اســتدعاؤه مــن مخيلــة كاتــب يريــده 
ــه بعــد ان يســتخدمه كمتطــرف، يعيــد  »تيســاً«، الــى درجــة ان
اســتخدامه أيضــا كشــاهد علــى بــراءة ونبــل اجلنــدي اإلســرائيلي 

الــذي يبكــي بعــد ان يقتــل!

ــو  ــا تعل ــة، وعندم ــارة ورقي ــر طي ــى تطيي ــعيد عل ــب س  يواظ
يحررهــا لتعبــر اجلــدار، وهنــاك تلتقطهــا الضحيــة اإلســرائيلية 
ــي  ــرك، وف ــيها املتح ــى كرس ــن عل ــال األزرق( م ــت ذات الش )البن
ختــام الروايــة تعيــد البنــت إطــالق جميــع الطيــارات التــي ســبق 
ــارات مكتــوب عليهــا  أن أطلقهــا األخــوان محمــود وســعيد، طي
بالعربيــة ســالم وبالعبريــة شــالوم. ويتعــرف الفتــى إلــى البنــت 
ــي كان  ــارات الت ــرح الطي ــاهد بف ــاً تش ــت دوم ــا كان ــر أنه ويتذك
اخــوه يطّيرهــا. يقــول ســعيد: »جنلــس وننظــر لبعضنــا مــن فــوق 
اجلــدار؛ أنــا مــن حتــت شــجرة الطيــارات، وهــي مــن احلقــل أســفل 

ــتوطنة.«  املس
ال اعــرف عمليــاً كيــف تكــون الرؤيــة ممكنــة علــى هــذا النحــو!.. 
كيــف مــن فــوق اجلــدار؟! لكــن قبــل أن يتمكــن القــارئ مــن تخيل 
ــزة  ــاره معج ــي انتظ ــيكون ف ــزة، س ــك املعج ــدوث تل ــكان ح إم
أُخــرى هــي اســتعادة الصبــي األبكــم لصوتــه، ومحاولــة الفتــاة 
الوقــوف علــى قدميهــا. وبينمــا تنتهــي روايــة »حفيــدة الراعــي« 
ــى  ــادرة املرع ــطينية، ومص ــة الفلس ــت العائل ــدار بي ــار ج بانهي
وكــروم الزيتــون، أي انهيــار كامــل، ونهايــة واقعية حزينــة ومربكة، 
ــي  ــا تنته ــس منه ــى العك ــر« عل ــارات تطي ــة »الطي ــإن رواي ف
ــارات  ــر طي ــب تطيي ــي تصح ــة الت ــفاء اجلماعي ــزات الش مبعج
الســالم؛ نهايــة رمزيــة لقصــة اخترعــت واقعــاً بهــدف الترميــز. 
ــا  ــي موقعه ــر« ف ــارات تطي ــاب »الطي ــات« لكت ــدمي دار »كلم تق
ــه صــراع  اإللكترونــي كان صادمــاً، فهــي أوال وصفــت الصــراع بان
ــاس  ــاعد الن ــاب يس ــت ان الكت ــاً ادع ــود، وثاني ــرب واليه ــني الع ب

ــي.  ــاذا ال ينته ــراع ومل ــذا الص ــم ه ــى فه عل
ــى  ــان ال ــر«، تنتمي ــارات تطي ــي« و«الطي ــدة الراع ــان، »حفي الروايت
ــة  ــي: الروائي ــي غرب ــه روائ ــا كتب ــي، وكالهم ــي اخليال األدب الواقع
كارتــر. التــي بــدأت رحلتهــا قبــل أربعــني عامــاً الــى مســتعمرات 
إســرائيل منحــازة علــى مــا يبــدو، انتهــت الــى عكــس انحيازهــا؛ 
أّمــا الكاتــب مورييرغــو الــذي انطلــق مــن حيــاد معلــن، فانتهــى 

ــى الطــرف اإلســرائيلي.  ــاز ال ــو مــن انحي ــة ال تخل ــى رواي ال
ومــن منظــور فلســطيني، تقــدم الضحيــة شــهادتها، عبــر 
روايتــني لليافعــني للكاتبــة تغريــد عــارف النجــار همــا: »لغــز عــني 

ــكل«.   ــت ال ــر«، و«س الصق
»لغز عني صقر«:

ــاي  ــاد الش ــى زي ــع الفت ــة. يبي ــدأ احلكاي ــة تب ــز قلندي ــى حاج عل
ــل  ــم احملت ــأذن له ــن أن ي ــياراتهم، املنتظري ــل س ــني داخ للعالق
ــالل  ــلطة االحت ــدى س ــجني إداري ل ــده س ــرف أن وال ــرور.  نع بامل
ــاق  ــة وااللتح ــرك املدرس ــى ت ــه ال ــذي دفع ــر ال ــرائيلية، األم اإلس
بهــذا العمــل لينفــق علــى األســرة. مــن هــذه اللحظــة املفعمــة 
ــز  ــك »لغ ــا لف ــي روايته ــار ف ــارف النج ــد ع ــق تغري ــرارة تنطل بامل

ــر.  ــز صغي ــى كن ــول ال ــل الوص ــن أج ــر« م ــني الصق ع
ــى  ــا عل ــل صندوقه ــاد داخ ــر زي ــرة يعث ــدة الكبي ــاة اجل ــد وف بع
ــة لفتــا احملتلــة وأوراق تثبــت ملكيتهــم  مفتــاح بيتهــم فــي قري
للبيــت واألرض، كمــا يعثــر علــى خريطــة وأحجيــة للوصــول الــى 
الذهــب الــذي خبــأه اجلــد الكبيــر ليلــة رحيــل العائلــة عــن البيت 

فــي القريــة بســبب تهديــد اجليــش الصهيونــي ووحشــيته: 
قــال لنــا إســماعيل: قبــل يومــني هجمــت العصابــات الصهيونية 
علــى قريــة ديــر ياســني وقتلــت وذبحــت وســرقت أهالــي القريــة، 
ــرك  ــل أن نت ــن األفض ــا. م ــه صوبن ــا تتج ــر أنه ــا خب ــد وصلن وق
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البيــت ملــدة عشــرة أيــام حتــى يتحســن الوضــع ثــم نعــود. 
ــاة  ــل، وحي ــه احملت ــى حاجــز مــذل يســيطر علي ــة عل ــدأ احلكاي تب
كســيرة فــي مخيــم: أب ســجني مــن دون محاكمــة، وابــن يضحي 
مبســتقبله مضطــراً مــن أجــل العائلــة فيتــرك دراســته ليعمــل 
ــز  ــبب عج ــوت بس ــدد بامل ــر مه ــرة، وأخ صغي ــى األس ــق عل وينف
ــرط  ــض، وأم تنخ ــه املري ــالج قلب ــات ع ــر نفق ــن توفي ــة ع العائل
فــي البــكاء حزينــة، أمــا رواد احلاجــز الذيــن يتملكهــم غضبهــم 
فــي اجتــاه بعضهــم البعــض. وســط هــذا اليــأس تفتــح الكاتبــة 
بابــاً صغيــراً لألمــل: رحلــة بحــث صعبــة ومحفوفــة باخملاطــر عــن 
ــني  ــا ب ــال م ــي، واتص ــال باملاض ــى اتص ــول اال ــأ، تتح ــب اخملب الذه
ــوع  ــي احلاجــز، واملمن ــى جانَب ــن يعيشــون عل الفلســطينيني الذي

عليهــم التواصــل عمليــاً. 
تنتمــي هــذه الروايــة أيضــا الــى الواقعيــة اخلياليــة، وهــي تتجــول 
ــر  ــة، والقه ــطينية اليومي ــاة الفلس ــب املعان ــي قل ــارئ ف بالق
ــم  ــطينية: اس ــماء الفلس ــق األس ــالل، فتوث ــن االحت ــم ع الناج
املدينــة، والقريــة، واملستشــفى، والســجن، واخمليــم، واحلاجــز، 
ــق  ــا توث ــاعدة، كم ــة املس ــزه، ومؤسس ــرة، واملنت ــوق، واملقب والس
ــكل  ــز، ف ــح واحلاج ــي: التصري ــرائيلي اليوم ــر اإلس ــي القه أداتَ
ــرائيلياً،  ــاً إس ــب تصريح ــطينيني يتطل ــاة الفلس ــي حي ــيء ف ش

ــز:  ــبقها حاج ــة يس وكل حرك
ــذه  ــع كل ه ــن م ــا، ولك ــن بيتن ــر م ــى حج ــى مرم ــدس عل الق
ــد  ــد بعي ــي بل ــا ف ــت وكأنه ــد أصبح ــز فق ــدات واحلواج التعقي

ــد؛  بعي
 ].......[

ــالم وإ ّال  ــك س ــالد ابن ــهادة مي ــك ش ــذي مع ــي أن تأخ ال تنس
ــز؛  ــن احلاج ــه ع ــوك مع أرجع

].......[
 تكــره جنــوى عندمــا يطلبــون منهــم أن ميــروا مــن خــالل القضبــان 
الســوداء مثــل قطيــع مــن األغنــام... كل هــذا لينتقلــوا بضعــة 

كيلومتــرات إلــى مدينتهــم )القــدس( حيــث ُدفــن أجدادهــم؛ 
 ].......[

جنديــة أثيوبيــة األصــل تتفحــص التصريــح املكتــوب فيــه اســم 
ــفى:  ــى املستش ــر إل ــا الصغي ــة أخيه ــي رحل ــة ف ــوى كمرافق جن
ليــش الزم أنــت كمــان تــروخ؟ واخــد بــس بكّفــي.. أمــه.. بكّفــي. 

لكن القهر يتحول االى مغامرة مفعمة 
باألمــل وال تخلــو مــن البهجــة عندمــا يبــدأ كل مــن فــي القصــة 
بالعبــور، مكتشــفاً طريقــه لتجــاوز احلاجــز والتصريــح معــاً: زيــاد 
يتســلل مــع العمــال كــي يصــل الــى كنــز جــده فــي القريــة التي 
ــه  ــا، وأخت ــرد زيارته ــه مبج ــموحاً ل ــد مس ــم يع ــا ول ــروا منه ُهج
ــة  ــى جمعي ــرف عل ــث تتع ــت حي ــي اإلنترن ــاً، ف ــر، ّ افتراضي تعب
»موطنــي« التــي توثــق ملكيــات وحقــوق الشــعب الفلســطيني 
ــا،  ــاً بجــارة مــن قريتهــم األصليــة لفت املهّجــر، وتلتقــي افتراضي
ــر  ــو عب ــة والبيــت ول ومــن خاللهــا تتمكــن مــن مشــاهدة القري
ــي  ــل ف ــا يدخ ــاالً عندم ــر نض ــجني فيعّب ــا األب الس ــت. أّّم اإلنترن
إضــراب عــن الطعــام احتجاجــاً علــى الســجن مــن دون محاكمــة، 
بينمــا تنضــم األم االــى واحــدة مــن اجلمعيــات التــي تدافــع عــن 
قضيــة األســرى الفلســطينيني فــي الســجون اإلســرائيلية، 

فتكــّف عــن البــكاء والنــواح وتنخــرط فــي العمــل معهــم. 

ــا  ــول له ــة تق ــا الوديع ــمعت والدته ــا س ــوى عندم ــت جن ُصعق
ــرة.  ــي مظاه ــنخرج ف ــداً س غ

»ست الكل«:
ــارف  ــد ع ــف تغري ــكل« تكش ــت ال ــي »س ــرى ه ــة أُخ ــي رواي ف
ــاة ســكان  ــاة الفلســطينيني، معان النجــار جانبــاً آخــر مــن معان
غــزة، عبــر روايــة مســتوحاة مــن قصــة حقيقيــة لشــابة 

فلســطينية. 
ــة  ــاً، واملواجه ــوة وجموح ــد قس ــالل أش ــر لالحت ــه آخ ــزة وج غ
معــه مفتوحــة: احلصــار والعقــاب اجلماعــي، وأصــوات االنفجــارات 

ــاة اليوميــة.  كلهــا جــزء مــن احلي
ــات...  ــاس... احليوان ــاق... الن ــر األنف ــر عب ــزة مي ــي غ ــيء ف كل ش

ــى  ــع وحت البضائ
السيارات الكبيرة. أهل غزة أصبحوا مثل اخللد؛ 

 ].......[
طائرات إسرائيلية تكسر جدار 

الصوت. أوالد الكلب، يريدون أن يُرعبونا. 
ــب  ــه جلل ــي طريق ــة كان ف ــة الرواي ــهيد لبطل ــح، األخ الش صال
ــراب اســتعداداً  ــاء ال ــى غن ــون عل ــن يتمرن ــه الذي طعــام ألصدقائ
ــاروخ  ــتهدف ص ــني اس ــطني، ح ــرة فلس ــي ملناص ــان عامل ملهرج
ــارة  ــن امل ــرة م ــل عش ــطني وقت ــد الناش ــيارة أح ــرائيلي س إس
ــا أبوهــا الصيــاد، فقــد انهــار أحــد األنفــاق  كان هــو أحدهــم. أّم
فوقــه بينمــا كان يحــاول إحضــار محــرك جديــد لقاربــه، وأصيــب 
ــاد الفقيــرة أصــالً، أصبحــت بعــد قعــوده  بالشــلل. عائلــة الصي
ــق مــن  ــة تختن ــة الرواي ــكاد يســرى بطل عــن العمــل معدمــة. ت
ــارب  ــكل« هــو اســم ق ــران. »ســت ال احلاجــة ومــرارة ســؤال اجلي
ــة األب،  ــذ إصاب ــل من ــال عم ــاطئ ب ــى الش ــوط عل ــد املرب الصي
وســت الــكل، هــي يســرى، كمــا أخبرهــا والدهــا، واســم القــارب 

ــا.  ــير إليه يش
تقــرر يســرى العمــل كصيــادة مــكان أبيهــا، وهــذا محــور رئيســي 
غنــي فــي الروايــة، فالبنــت تقــف فــي مواجهــة االحتــالل الــذي 

اســتولى علــى البحــر.  
ــني  ــق الغزي ــى ح ــص عل ــلو ين ــدة أوس ــي معاه ــاق ف كان االتف
فــي الصيــد حتــى مســافة خمســة وعشــرين ميــالً، ثــم قُللــت 
ــة  ــت خمس ــم أصبح ــالً، ث ــر مي ــي عش ــح اثن ــافة لتصب املس
أميــال، واآلن ثالثــة أميــال فقــط. وأصبحــت ســفن الصيــد 
اإلســرائيلية الكبيــرة تنافســهم فــي أرزاقهــم ترافقهــا الســفن 

ــا. ــة حلمايته احلربي

مــن جهــةُ أخــرى تواجــه يســرى مجتمــع غــزة التقليــدي احملافــظ، 
كمــا أن هنــاك إشــارات الــى املـّـد الدينــي واســتيالئه علــى اجملتمع، 
ــف  ــم.  تق ــباب وأفكاره ــات الش ــن تطلع ــدد م ــه املتش وموقف
يســرى بصالبــة فــي وجــه الذيــن قالــوا عيــب والذيــن قالــوا حــرام، 
ــا  ــا عندم ــا وأبعده ــر عليه ــم البح ــذي اقتح ــالل ال ــدا االحت ع
ــة  ــا، مدفوع ــد فيه ــموح بالصي ــة املس ــال الثالث ــت األمي تخط
ــة  ــد محن ــاطئ. تتصاع ــى الش ــه ال ــود ب ــا تع ــى م ــا ال بحاجته
ــرة  ــفينة مرم ــادث س ــع ح ــن م ــع الصيادي ــة جمي ــرى ومحن يس

ــاً:  ــاد البحــر نهائي ــادون مــن ارتي ــع الصي الشــهير، ومُين
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علــى  الســيطرة  عــن  عاجزيــن  الشــاطئ  علــى  يجلســون 
مصائرهــم وحياتهــم. يُفرغــون غضبهــم فــي أُســرهم، وعندمــا 
تعــّم الفوضــى القطــاع يقولــون أُنظــروا الــى الفلســطينيني، ال 

ــوا أنفســهم.  يســتطيعون أن يحكم
لكــن يســرى التــي أصبحــت حديــث الصحــف العامليــة باعتبارهــا 
أول صيــادة فلســطينية فــي القطــاع، تواصــل انطالقهــا، فتخــرج 
الــى الفضــاء العــام بعــد خروجهــا الــى البحــر عبــر نشــر مدونــة 
تعّبــر مــن خاللهــا عــن قضيتهــا. عجائــز اجملتمــع يتحدثــون عنهــا 
ــزن  ــن احل ــو م ــا ال يخل ــترجلة«، وقلبه ــت املس ــتنكار، »البن باس
فــي مواجهــة هــذا الرفــض مــن اجملتمــع، »لكنهــا فــي األســابيع 
ــر بهــا أي واحــدة منهــن... صــارت  ــم مت ــرة مــرت بتجــارب ل األخي
ــن  ــذي يعش ــق ال ــن األف ــر م ــع بكثي ــا أوس ــق الدني ــعر أن أف تش
فيــه.« كمــا أن هــذا اجملتمــع نفســه لــم يخــُل مــن مســاندين مــن 

الرجــال والنســاء، حتــى بــني َمــن اســتنكروا فــي البدايــة. 
تقتــرب الكاتبــة قليــالً مــن التفصيــالت الشــائكة، مثل مشــكلة 
الفصائــل الفلســطينية، لكنهــا مجــرد إشــارات غاضبــة ال 

تخــوض املؤلفــة فــي نقاشــها: 
ــع  ــا م ــل أو ذاك.. أن ــذا الفصي ــع ه ــت م ــا لس ــول: أن ــح يق صال
فلســطني. تتمتــم األم: كلهــم مثــل بعضهــم، هّمهم الكراســي 

فقــط، مــش عارفــني يوقفــوا إيــد واحــدة فــي وجــه االحتــالل. 
 ].......[

ــجان  ــة الس ــوا وظيف ــن تبنّ ــرب الذي ــقاء الع ــن األش ــاذا ع وم
وصــارت مهمتهــم حمايــة حــدود إســرائيل؟ 

تشــير الكاتبــة، لكنهــا ال تخــوض فــي نقــاش سياســي أو دينــي، 
وانحيازهــا الــى التمــرد علــى اجملتمــع، كمــا الــى مقاومــة االحتالل، 

واضــح ونهائــي، وإن اتســم باللطــف وتدثـّـر باحلاجــة. 
فــي هــذه الروايــة تشــير الكاتبــة الــى اآلخــر الــذي يؤمــن بعدالــة 
القضيــة الفلســطينية، فتأتــي علــى ذكــر الناشــطة األميركيــة 
راشــيل كــوري، لكــن ال ذكــر لآلخــر اإلســرائيلي، فهــو عــدو يأتــي 

بضميــر الغائــب اجملــرم فقــط. 
القصيــرة جلائــزة  القائمــة  األولــى ضمــن  الروايــة  رُشــحت 
ــرة  ــة القصي ــة للقائم ــة الثاني ــحت الرواي ــا رُش ــاالت، كم اتص

ــد.  ــيخ زاي ــزة الش جلائ
ــن  ــروى م ــة تُ ــاد، فالقص ــاء باحلي ــاد وال ادع ــني ال حي ــي الروايت ف
منظــور فلســطيني خالــص. وبينمــا تأخذنــا الروايــة الغربيــة الــى 
ــة مــن احلــق  ــة العربي ــا الرواي ــاس، حترمن ــة بااللتب املناطــق املظلل
فــي ورودهــا! مقاومــة االحتــالل ســلمية بشــكل مطلــق، حتــى 
مــا يــدور منهــا فــي األذهــان! األمــر الــذي يعكــس موقفــاً تربويــاً 
ــه،  ــغ في ــكل مبال ــى، بش ــة تتوخ ــاً، كأن الكاتب ــه روائي ــر من أكث
مســألة عــدم حتريــض يافــع علــى العنــف. تشــير الــى األصوليــة 
فــي غــزة، لكــن نشــاطها املشــار إليــه محصــور فــي التضييــق 
ــم  ــطينيني، وال يت ــان الفلس ــات والفتي ــى الفتي ــي عل االجتماع

تنــاول موقفهــا مــن شــكل النضــال ضــد احملتــل. 
فــي روايــة »الطيــارات تطيــر« لألميركــي مورييرغــو يبــدو البنــاء 
احلكائــي مميــزاً، وتتنوع أشــكال الســرد، وتتعــدد أزمنته، ويســتخدم 
الكاتــب لغــة شــاعرية وصــوراً وأفــكاراً علــى درجــة مــن التركيــب 
واجلمــال. أّمــا فــي روايــة »حفيــدة الراعــي« فتســتخدم الكاتبــة 
ــماً  ــالً دس ــدم عم ــا تق ــة، لكنه ــدي للرواي ــاء التقلي ــر البن كارت
وغنيــاً وحاًفــال ًباملعلومــات مــن دون أن يتحــول الــى كتــاب 

تعليمــي. هــي روايــة كبيــرة، مــن حيــث احلجــم والقيمــة 
واخليــوط التــي تفتــرق ثــم جتتمــع والشــخصيات املتنوعــة، روايــة 
ــددة  ــخصيات املتع ــق الش ــر منط ــذي ُيظه ــدل ال ــب اجل ال تتجن
ــمح  ــني تس ــي الروايت ــة ف ــم الفني ــذه القي ــا. ه ــرر مواقفه ويب
ــارئ،  ــب بالق ــة الكات ــس ثق ــة، وتعك ــراءة ممتع ــار بق ــكل األعم ل
ــالً،  ــس طف ــني، لي ــه الروايت ــذي تطرح ــاب ال ــي اخلط ــع، ف فالياف
ــداً  ــوة، جس ــح بقس ــخص يتأرج ــو ش ــا ه ــدوداً، وإمن ــس مح ولي
وعقــالً، بــني الطفولــة والنضــج، والكتــاب يأتــي ملســاعدته علــى 
بلــوغ نضجــه املعرفــي والعقلــي، وهــو مــا نفتقــده فــي الروايــة 
ــاطة  ــى البس ــل ال ــني ميي ــي الروايت ــرد ف ــني. الس ــة لليافع العربي
املطلقــة، واألحــداث تتتابــع كمــا فــي احلكايــات، والنهاية ســعيدة 
تعــّوض عــن، أو ترمــز الــى عــودة احلــق الــى أصحابــه. ال جتريــب فــي 
ــل،  ــاء، وال حتــدي فــي األســلوب، وحتــى عــدد الصفحــات قلي البن
وحجــم اخلــط كبيــر نســبياً، وهــي أمــور تعكــس كلهــا شــكوك 

ــي املتلقــي. ــب ف الكات

املراجع: 
ــو  ــار حاج ــوم جولن ــكل«. رس ــت ال ــد. »س ــار، تغري ــارف النج - ع

)ّعمــان: دار الســلوى. ط ٢، ٢٠١٥(. 
ــار  ــوم عم ــر«. رس ــني الصق ــز ع ــد. »لغ ــار، تغري ــارف النج  - ع

خطــاب )عّمــان: دار الســلوى، ٢٠١٤(.
- كارتــر، آن لوريــل. »حفيــدة الراعــي«. ترجمــة جــالل اخلليــل 

.)٢٠١٢ كلمــات،  دار  )الشــارقة: 
ــن.  ــورا كارل ــوم ل ــر«. رس ــارات تطي ــكل. »الطي ــو، ماي - مورييرغ

ــل ــالل اخللي ــة ج ترجم
 )الشارقة: دار كلمات، ٢٠١٤(.



1415

مقدمة
نتيجــًة حلركــة دراســة الّطفــل فــي بدايــات القــرن العشــرين، كان 
مــن املســّلم بــه عموًمــا أّن األطفــال يتقّدمــون مــن خــالل مراحــل 
معينّــٍة مــن الّتطــور فــي إنتاجهــم الفنــي. وميكــن الّتعــرف علــى 
ــرارًا  ــر م ــي تظه ــص الت ــض اخلصائ ــالل بع ــن خ ــة م كل مرحل
وتكــرارًا فــي أعمالهــم الفنّيــة. وقــد ارتبطــت هــذه املراحــل بعمٍر 
زمنــيٍّ )خاّصــًة مــن 18 شــهر إلــى 6 ســنوات(. ومــع ذلــك، فهنالك 
عــددٌ مــن العوامــل )الّداخلّيــة واخلارجّيــة علــى حــدٍّ ســواء( تؤثـّـر 
علــى تطــّور فــّن الّطفــل، لذلــك فإنـّـه مــن غيــر املناســب القــول 
ــٍة  ــط مبرحل ــد يرتب ــنّيٍ ق ــٍر مع ــي عم ــا ف ــاًل معّينً ــاك طف أّن هن

معّينــٍة مــن الّتطــور. 

Young in Art
متّ تقــدمي عــددٍ مــن النّمــاذج النّظريّــة علــى مــرّ الّســنني لشــرح 
تطــّور الفــّن لــدى األطفــال. وقــد تختلــف هــذه النّمــاذج )فعلــى 
ــرح  ــال، فــي عــدد املراحــل املقترحــة(، فجميعهــا تقت ســبيل املث
ــاًل للّتطــّور - منــٌط ينتقــل مــن اخلربشــة إلــى الّتمثيــل  منًطــا مماث
الواقعــي. وميكــن تعميــم ذلــك علــى أمــورٍ أخــرى ميكــن القيــام 

بهــا منهــا:
• أثــر العوامــل االجتماعّيــة واالقتصاديـّـة التــي يبــدو أّن لهــا تأثيرًا 
ضئيــالً علــى املراحــل األولــى، فعلــى ســبيل املثــال، يبــدأ جميــع 
األطفــال بالرّســم عــن طريــق اخلربشــة؛ عــالوةً علــى ذلــك، هنــاك 
ميــٌل لــدى الفتيــات والفتيــان علــى حــدٍّ ســواء إلــى الرّســم فــي 

ســنٍّ مبكـّـرة.
• .ظهــور رســوم األطفــال بشــكٍل منطــيٍّ أكثــر تطــّوراً مــن 
ــة،  ــالم امللّون ــم باألق ــهولة الّتحك ــك لس ــت، وذل ــومات الزّي رس

ــاة. ــالء والفرش ــن الّط ــر م ــاص أكث ــالم الرّص وأق
ــل مرحلتــني  ــّم متثي ــني املراحــل؛ فقــد يت ــٍر ب • وجــود تداخــٍل كبي

فــي عمــٍل منفــردٍ، وميكــن للّطفــل أن يتراجــع إلــى مرحلــٍة 
ــة. ــة الّتالي ــى املرحل ــّدم إل ــل الّتق ــابقٍة قب س

وصــول الّطفــل إلــى املراحــل املتأّخــرة دون دعــم الكبــار   •
أو اإلرشــادات هــو أمــرٌ غيــر محتمــٍل. وبعبــارٍة أخــرى، الّتطــور فــي 
ــر  ــي يكب ــة الت ــى البيئ ــًة ويعتمــد عل الفــّن ليــس مســألًة عاملّي

ــم. ــل ويتعّل ــا الّطف فيه

يقــّدم الوصــف الّتالــي أربــع مراحــل مــن الّتطــّور الفنـّـي لألطفال: 
اخلربشــة، ومــا قبــل الرّمزيـّـة، والرّمزيـّـة، والواقعّيــة. ويســتند هــذا 
علــى الــرأي الّشــائع أّن “احلالــة النّهائّيــة” املطلوبــة لهــذا الّتطــّور 
ــوم  ــذا أّن الرّس ــي ه ــب أالّ يعن ــك، يج ــع ذل ــة. وم ــي الواقعّي ه
التــي عــادةً مــا يقــوم بهــا األطفــال فــي املراحــل الّســابقة هــي 
أقــّل شــأناً أو أقــل جاذبيــًة مــن تلــك التــي متّ إجنازهــا فــي مراحــل 
الحقــة. بــل علــى العكــس مــن ذلــك، بعــض مــن األعمــال األكثــر 
ــّو  ــدؤوا للت ــاٌل ب ــا أطف ــة ينتجه ــة اجلمالّي ــن النّاحي ــًة م جاذبي

اكتشــاف البهجــة فــي الّشــخبطة.

يبدأ الفن مع الخربشة

ــك  ــي حتري ــرةً ف ــعادةً كبي ــار س ــال الّصغ ــع األطف ــد جمي  يج
ــٍة.  ــرك عالم ــٍة وت ــطح ورق ــر س ــاص عب ــم رص ــن أو قل ــم تلوي قل
هــذا الّشــكل مــن صنــع العالمــات أو “اخلربشــة” ميثّــل أوّل لقــاٍء 
ذاتــي لألطفــال مــع الفــن. فاألطفــال عــادةً مــا يبــدؤون اخلربشــة 
عندمــا تكــون أعمارهــم بــني الســنة والســنة والنّصــف. ويعتقــد 
معظــم املراقبــني املعنيــني بفــّن الّطفــل أّن األطفــال ينخرطــون 
فــي اخلربشــة ليــس بغــرض رســم صــورة شــيٍء مــا، بــل يفعلــون 

نظرة تطويريّة على فن الطفل: صغير في الفن

Young in Art: A Developmental Look at child art

Craig Roland1  كرايج روالند

1 بروفيسور في تاريخ الفن في جامعة فلوريدا، امريكا
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ــى  ــات عل ــع عالم ــم وصن ــك أذرعه ــص بتحري ــع اخلال ــك للّتمّت ذل
ســطٍح مــا.

ــة  ــي اآلون ــني ف ــن الباحث ــٌل م ــددٌ قلي ــّدى ع ــد حت ــك، فق ــع ذل وم
ــال  ــار أّن األطف ــالل إظه ــن خ ــدي م ــرّأي الّتقلي ــذا ال ــرة ه األخي
ــن أّن  ــم م ــى الرّغ ــى عل ــة حّت ــون اخلربش ــاً يجرّب ــار أحيان الّصغ
ــذا  ــير ه ــٍز. ويش ــكٍل ممّي ــى أّي ش ــوي عل ــد ال حتت ــتهم ق خربش
ــد  ــرة عن ــى أن أنشــطة وضــع العالمــات املبكّ ــد إل املنظــور اجلدي

ــابًقا. ــد س ــا كان يعتق ــًدا مم ــر تعقي ــون أكث ــد تك ــال ق األطف

عندمــا يبــدأ األطفــال باخلربشــة عــادةً مــا يقومــون بذلــك دون أن 
يدركــوا أّن بإمكانهــم جعــل العالمــات تفعــل مــا يريــدون. وكثيــراً 
ــة  ــالل أرجح ــن خ ــوائّيٍة م ــٍة عش ــال بطريق ــش األطف ــا يخرب م
أيديهــم ذهابًــا وإيابًــا عبــر ســطح الرّســم )الّشــكل 1 و 2(. فــي 
ــة.  ــارج الورق ــا خ ــي يصنعونه ــوط الت ــرج اخلط ــد تخ ــع ق الواق
ــال  ــرّف األطف ــى يتع ــالً حّت ــا طوي ــر وقًت ــتغرق األم ــن، ال يس ولك
ــورق.  ــى ال ــي عل ــات الت ــم والعالم ــني حركاته ــة ب ــى العالق عل
وبينمــا تتكّشــف لهــم هــذه العالقــة، يبــدأ األطفــال بالّســيطرة 
علــى الّشــخبطة مــن خــالل تغييــر حركاتهــم وتكــرار خطــوط 
معّينــة متنحهــم متعــًة خاّصــًة. ممــا ينتــج عالمــاٍت طولّيــًة فــي 
اجتــاه واحــٍد أو أكثــر. وتبــدأ األمنــاط الّدائريّة واألشــكال الهندســّية 
بالّظهــور مــع ازديــاد قــدرات الّطفــل احلســّية واحلركّيــة )الشــكل 
3(. ويتــّم اجلمــع بــني اخلطــوط واألشــكال لتشــكيل أمنــاٍط 
وتصاميــم مختلفــة. وقــد تظهــر أشــكال احلــروف والســيما تلــك 
التــي فــي اســم الّطفــل بــني العالمــات علــى الّصفحــة )الشــكل 

.)4
 

الشكل 1: خربشٌة عشوائّية
 

الشكل 2: خربشٌة عشوائّية

*مــن املؤســف أن كلمة”خربــش” لهــا دالالٌت ســلبّيٌة عنــد البالغني 
ــور لوفينفيلد(. ) فيكت

ــى  ــون عل ــا يخّط ــى م ــيطرة عل ــال الّس ــب األطف ــا يكتس عندم

الّصفحــة، يبــدؤون فــي تســمية شــخبطتهم واالنخــراط فيهــا 
عــن طريــق اللعــب اخليالــي عندمــا يرســمون. وقــد يعلــن الّطفــل 
ــى مــا  ــة الرّســم أو قــد ينظــرون إل مــا ســوف يرســم قبــل بداي
خــّط علــى الّصفحــة وبعــد ذلــك يقــول: “هــذه هــي أّمــي”. وقــد 
ينظــر الّطفــل إلــى الرّســم نفســه فــي يــوم آخــر ويقــول: “هــذا 
كلبــي”. بالنّســبة للكبــار، هــذه الرّســومات قــد ال تكــون معروفــًة 
ــي  ــخبطة الت ــن الّش ــوٍظ ع ــكٍل ملح ــًة بش ــت مختلف وليس
ــذي  ــى الّطفــل ال ــا بالنّســبة إل ــل. أّم ــام بهــا الّطفــل مــن قب ق
يصنعهــا، فهــذه العالمــات غيــر القابلــة للقــراءة علــى مــا يبــدو، 

أصبــح لديهــا اآلن معنــى.

 

الّشكل 3: خربشٌة بتحكّم
 

الّشكل 4: خربشٌة بتحكّم

دور املعلّم والوالدين
بالنّســبة ملعظــم األطفــال، تعــّد اخلربشــة أمــرًا مجــزأً بشــكٍل 
ــع  ــى دواف ــٌة إل ــد حاج ــي ال توج ــه، وبالّتال ــّد ذات ــي ح ــريٍّ ف جوه
خاّصــٍة. ورمّبــا تكــون أفضــل مســاهمًة ميكــن أن يقّدمهــا 
ــال،  ــبة لألطف ــواد املناس ــدمي امل ــي تق ــن ه ــد الوالدي ــم أو أح املعّل
وتشــجيعهم علــى البــدء فــي اخلربشــة. والختيــار املــواد الفنّيــة 
املناســبة، مــن املهــّم توفيــر وســيلٍة متكـّـن األطفــال مــن ســهولة 
الّســيطرة علــى مــا يخّطــون. ومــن أفضــل أدوات اخلربشــة  
الّطباشــير واألقــالم امللّونــة، وأقــالم “الفلوماســتر” غيــر الّســامة، 
وأقــالم احلبــر اجلــاف، وأقــالم الرّصــاص، أّمــا األلــوان املائّيــة فهــي 
صعبــة الّتحكــم لألطفــال الّصغــار ويجــب جتنّبهــا. وميكــن 
ــميٍك  ــواٍم س ــون ذا ق ــرط أن يك ــراري بش ــالء احل ــتخدام الّط اس

ــة. ــن الّصفح ــق ع ــث ال يندل بحي

وال يلعــب اللــون دورًا مهًمــا بشــكٍل خــاٍص فــي اخلربشــة. ويجــب 
ــورق  ــع ال ــًدا م ــا جي ــر تباينً ــدد وتوف ــة الع ــوان قليل ــون األل أن تك
املســتخدم. ويوصــى باســتخدام قلــم تلويــٍن غامــٍق أو قلــم 
ــال  ــة ماني ــاء أو ورق ــٍة بيض ــع ورق ــاٍص م ــم رص ــتر” أو قل “فلوماس
)12 فــي 18 بوصــة(. وبالنّســبة للّطــالء، ينصــح باســتخدام ورقــٍة 
كبيــرٍة ماّصــٍة إلــى حــدٍّ مــا )18 فــي 24 بوصــًة( جنًبــا إلــى جنــٍب 
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ــال  ــن لألطف ــة(. وميك ــف بوص ــرض نص ــنٍة )بع ــاٍة  خش ــع فرش م
ــة. ــد اخلربش ــر عن ــيٍّ آخ ــطٍح أفق ــى األرض أو أّي س ــل عل العم

الّتحدث مع املخربشني
عندمــا نتحــّدث مــع اخملربــش املبتــدئ، مــا علينــا ســوى الّتعليــق 
ــال،  ــبيل املث ــى س ــة، فعل ــد اخلربش ــل عن ــركات الّطف ــى ح عل
ــل أو  ــا ذراع الّطف ــرّك به ــي يتح ــرعة الت ــة الّس ــا مالحظ علين
ــع  ــق م ــق أن يتواف ــذا الّتعلي ــى ه ــل. وعل ــركات الّطف ــم ح حج
ــا  ــي يصنعه ــات الت ــركات والعالم ــن احل ــٍة م ــة متنّوع مجموع
ــة،  ــى اخلربش ــيطرة عل ــل الّس ــاب الّطف ــدر اكتس ــل بق الّطف
ــوط  ــل أو “اخلط ــدى الّطف ــي ل ــر الت ــدد الّدوائ ــظ ع ــاًل الح فمث
ــدأ الّطفــل فــي  ــا يب ــى أطــراف الّصفحــة”. وعندم اللطيفــة عل
تســمية الّشــخبطة، اســتمع إلــى تعليقــات الّطفــل واســتعمال 
املعانــي التــي يقّدمهــا الّطفــل كمصــدرٍ للحــوار. فعلــى ســبيل 
ــل  ــئلًة مث ــرح أس ــي” اط ــذا أب ــول: “ه ــل يق ــال، إذا كان الّطف املث
ــن تذهــب مــع أبيــك؟”  ــك؟ إلــى أي ــٌل؟ هــل يقّل “هــل والــدك طوي
ــل  ــل: “ه ــئلًة مث ــرح أس ــض”، اط ــا أرك ــل: “أن ــال الّطف ــإذا ق ف
ــجيع  ــض؟” إّن تش ــن ترك ــب؟” أو “أي ــى امللع ــض عل ــّب أن ترك حت
الّطفــل علــى الّتحــدث عــن أفــكاره ومشــاعره وخبراتــه والّتعبيــر 
ــل.  ــا فع ــّدر م ــك تق ــل أنّ ــر للّطف ــتقلٍّ يظه ــكٍل مس ــا بش عنه
ــى أن  ــال عل ــدروس األطف ــاء امل ــن الثّن ــوع م ــذا النّ ــاعد ه وسيس

ــتقبل. ــي املس ــّن ف ــني للف ــني ومتحّمس ــوا مبدع يكون

ما قبل الرّمزيّة: الّشكل يظهر

يبــدأ األطفــال بدمــج الّدائــرة مــع خــطٍّ واحــٍد أو أكثــر مــن أجــل 
متثيــل/ رســم شــكل إنســان فــي جيــل ثــالث إلــى أربــع ســنوات 
مــن العمــر. هــذه األشــكال عــادة تبــدأ مثــل “الّشــراغف” 
)الّشــكل 5( أو الرّمــوز متثـّـل رأًســا وأقداًمــا )شــكل 6(. وليــس مــن 
غيــر املألــوف بالنّســبة لألطفــال أن تكــون الّتمثيــالت األولــى غيــر 
واقعّيــة بدرجــٍة عاليــٍة، أو أن تفتقــد الرّقبــة أو اجلســم أو الذراعــني 
أو األصابــع، أو األقــدام، أو أصابــع القــدم. فــي الواقــع، ميكــن 
ــار  ــرغوف إلظه ــة ش ــى هيئ ــكلني عل ــموا  ش ــال أن يرس لألطف
ــكلني /  ــني الش ــٍة ب ــروٍق واضح ــار أي ف ــم دون إظه ــم وأبيه أّمه

ــمني. الرّس

ــرغوف”  ــرة “الّش ــرح ظاه ــات لش ــن النّظري ــد م ــراح العدي متّ اقت
ــم  ــى رس ــون إل ــار مييل ــال الّصغ ــل األطف ــي جتع ــباب الت واألس
ــراء أّن  ــض اخلب ــرح بع ــٍل. ويقت ــر كام ــيٍّ أو غي ــر واقع ــاٍن غي إنس
األطفــال يحذفــون مالمــح جســديًة بســبب النّقــص فــي املعرفــة 
ــا.  ــة ترتيبه ــان وكيفّي ــم اإلنس ــن جس ــة م ــزاء اخملتلف ــول األج ح
ــداًل  ــى مــا يرســمونه؛ ب ــأّن األطفــال ال ينظــرون إل ــرى آخــرون ب وي
مــن ذلــك، ينظــرون إلــى األشــكال اجملــرّدة املوجــودة بالفعــل فــي 
ــكال  ــذه األش ــني ه ــع ب ــن اجلم ــه ميك ــفون أنّ ــم، ويكتش ذخيرته
ــزال  ــم. وال ي ــي عامله ــياء ف ــى أش ــز إل ــٍة لترم ــق مختلف بطرائ
ــمون  ــون ويرس ــاطة انتقائي ــال ببس ــدون أّن األطف ــرون يعتق آخ
فقــط األجــزاء الّضروريــة جلعــل رســوماتهم تبــدو ممّيزة كأشــكاٍل 
بشــريّة. ومــن املهــم للمعّلمــني وأوليــاء األمــور أن يأخــذوا 

باالعتبــار، مــن وجهــة نظــر تشــخيصّية، أّن الّطفــل الــذي يغفــل 
مّيــزاٍت معّينــًة عنــد رســم شــخٍص قــد يفعــل ذلــك متاًمــا عــن 
غيــر قصــد؛ وبالّتالــي، ينبغــي توخــي احلــذر عنــد تفســير رســم 

ــري. ــّو الفك ــخصّية أو النّم ــكاٍس للّش ــل كانع الّطف
 

ــٌة تتكــّون مــن العديــد مــن شــخصّيات  الّشــكل 5: صــورةٌ عائلّي
الّشــرغوف.

 
الّشكل 6: رموز أقدام الرّأس.

مــن وجهــة النّظــر الّتعليمّيــة، ينبغــي للمعّلمــني أيضــاً إمعــان 
ــزاء  ــال بأج ــي األطف ــادة وع ــّدة لزي ــارب املع ــي أّن الّتج ــر ف النّظ
ــل  ــن الّتمثي ــد م ــى املزي ــؤدي إل ــا ت ــاً م ــة غالب ــمهم اخلاّص جس
ــال،  ــبيل املث ــى س ــمونها، فعل ــي يرس ــام الت ــي لألجس الّتنافس
األطفــال الّذيــن يصــّورون شــخوًصا مــن دون أذرٍع أو أيٍد قــد يعطون 
الفرصــة للعــب “مســك الكــرة”، ثــم يرســمون صــوراً ألنفســهم 
ــمون  ــال سيرس ــح أّن األطف ــن املرّج ــرة”. م ــك الك ــون مس “يلعب
أذرعــاً أو أيــادَي فــي رســوماتهم كــون هــذه األجــزاء مــن اجلســم 
ــًة لالنخــراط فــي هــذا النّشــاط. والّطلــب مــن األطفــال  مطلوب
ــم  ــر كاٍف. فه ــون غي ــا يك ــادة م ــة ع ــذه الّتجرب ــل ه ــم مث رس
بحاجــٍة إلــى أن يتشــاركوا فــي النّشــاط الــذي يتــّم تصويــره مــن 

ــمونها. ــي يرس ــل الت ــخصيٍّ بالّتفاصي ــٍي ش ــة وع ــل تنمي أج

االختالفات يف رسم الّشكل 
ــس  ــع وخم ــني أرب ــم ب ــراوح أعماره ــن تت ــال، الذي ــيقوم األطف س
ــد  ــكل، وق ــم الّش ــٍة لرس ــق مختلف ــتخدام طرائ ــنوات باس س
ــا فــي كّل مــرٍّة يرســمون  يصــّوروا الّشــكل بنمــٍط مختلــٍف متاًم
ــا  ــدةً متاًم ــكااًل فري ــمون أش ــان، يرس ــض األحي ــي بع ــا. فف فيه
للّشــخص أو الّتجربــة التــي يتــّم تصويرهــا. فعلــى ســبيل املثــال، 
يصــّور صبــيٌّ يبلــغ من العمــر 4 ســنواٍت شــخًصا ميشي)الشــكل 
7 ( الحــظ أّن الطفــل قــد رســم هذا الّشــخص بقدمــني ضخمتني 
ــن  ــة م ــة البالغ ــا الّطفل ــي. أّم ــى املش ــز إل ــا ليرم ــغ فيهم مبال
ــو  ــا ه ــرتها كم ــورة أس ــمت ص ــد رس ــوام فق ــة أع ــر أربع العم
موّضــح فــي الّشــكل رقــم 8 وقــد أضافــت شــاربًا وأذرًعــا طويلــًة 
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ــر عــن الّشــعور بحملهــا وعناقهــا مــن طــرف  “لوالدهــا” للّتعبي
والدهــا. وقــد رســمت والدتهــا مــع اجلســد والّســاقني، ولكــن مــن 
دون أذرٍع؛ وأظهــرت أخاهــا ونفســها كرأســني بــدون أجســاد. مثــل 
هــذه الرّســومات متيــل لتوضيــح كيــف أّن املزيــد مــن األطفــال في 
هــذا العمــر يفكـّـرون أو يشــعرون حيــال األشــياء مــن حولهــم، ال 

مــا يرونــه فــي الواقــع عندمــا ينظــرون إليهــا. 
ثّمــة أدّلــٌة كبيــرةٌ تشــير إلــى أّن األطفــال الّذيــن يرســمون 
شــخوًصا دون أجســاٍم أو أذرٍع أو أرجــٍل هــم بالّتأكيــد قــادرون علــى 
ــم  ــم ل ــك، لكنّه ــب منهــم ذل ــد هــذه األجــزاء عندمــا يطل حتدي
ينتبهــوا أو لــم يهتّمــوا بفكــرة تشــكيل شــبٍه واقعــي لشــخٍص 
مــا interest Winner(، 1982(. ومثــل هــذا االهتمــام ال يظهــر عــادةً 

ــى ســّن الّســابعة أو الثّامنــة. حّت
إذا اســتمرّ إغفــال األجــزاء فــي رســم الّطفــل للّشــخوص، 
ــالل  ــن خ ــه م ــا متّ حذف ــه مل ــز وعي ــم بتحفي ــٍج، ق ــكٍل مزع بش

اللعــب واملناقشــة ) ديفيــد ميندلوفيتــز(.
 

الّشكل 7: شخٌص ميشي

 الّشكل 8: صورةٌ عائلّيٌة

الفن والّصورة الّذاتّية
ــمها  ــكل 9 رس ــي الّش ــة ف ــة املبّين ــة احلّساس ــورة الذّاتّي الّص
ــٌف  ــي توظي ــف وه ــواٍم ونص ــة أع ــر أربع ــن العم ــغ م ــيٌّ يبل صب
منطــيٌّ لنــوٍع مــن الرّســومات التــي يقــوم بهــا األطفــال فــي هــذه 
ــل  ــى الّطف ــا إل ــبب أهمّيته ــر بس ــم رأٍس أكب ــّم رس ــة. يت املرحل
ــه.  ــل نفس ــو الّطف ــم ه ــوع الرّس ــث( وموض ــث األكل واحلدي )حي
ــاالت  ــّدة احتم ــل ع ــف الّطف ــد يستكش ــم، ق ــالل الرّس ــن خ وم
ذاتّيــة قبــل الّتوصــل إلــى صــورٍة مرضيــٍة. بهــذه الّطريقــة، يلعــب 
الفــّن دوراً حاســماً فــي عملّيــة تعريــف الــذّات. وعنــد الّتخطيــط 
ــار أّن  ــني االعتب ــذوا بع ــني أن يأخ ــى املدرّس ــم، عل ــطة الرّس ألنش
ــنوات  ــس س ــع وخم ــني أرب ــم ب ــراوح أعماره ــن تت ــال الّذي األطف
لديهــم ميــٌل إلــى أن يكونــوا ذات أنانّيــة الّطبــع؛ وبالّتالــي،  
فاملوضوعــات الّتحفيزيـّـة التــي متكـّـن هــؤالء األطفــال مــن الّتعبير 
ــكٍل  ــدةٌ بش ــي مفي ــئة ه ــم النّاش ــن مفاهيمه ــا ع ــيٍء م بش

ــم  ــن جتاربه ــال ع ــع األطف ــدث م ــر الّتح ــا يوف ــاً م خاص.وغالب
الّشــخصية مثــل تلــك املرتبطــة باألســرة، واملدرســة، واألصدقــاء، 
ــة.  واحليوانــات األليفــة نقطــة انطــالق مثالّيــة جللســاتهم الفنّي
ــى  ــل عل ــاعد الّطف ــي” تس ــا” أو “ل ــمل “أن ــي تش ــع الت إن املواضي
االندمــاج مــع املوضــوع املقتــرح. فعلــى ســبيل املثــال، مواضيــع 
الرّســم املناســبة لألطفــال فــي هــذا الّســن تشــمل “أنــا ذاهــب 

ــي.” ــع أصدقائ ــب م ــا ألع ــي “و” أن ــة” و” عائلت ــى املدرس إل

مفهوم الطّفل الّصغري للفضاء
ــن  ــم م ــن العال ــٍة م ــى بّين ــار عل ــال الّصغ ــح األطف ــا يصب بينم
حولهــم، تبــدأ الكثيــر مــن األشــياء التــي تشــكّل بيئتهــم فــي 
الّظهــور فــي الرّســومات اخلاّصــة بهــم. وهــذه األشــياء نــادراً مــا 
يتــّم رســمها فــي عالقــٍة واحــٍد إلــى واحــٍد مــن حيــث املوقــع أو 
احلجــم. وهــذه العالقــة غيــر منّظمــة علــى الّصفحــة بالّطريقــة 
التــي تتصــل بهــا مكانّيــاً فــي العالــم. بــدالً مــن ذلــك، ســتظهر 
األشــياء كأنّها”عائمــٌة” علــى الّصفحــة فــي الرّســومات واللوحات 
التــي يرســمها األطفــال فــي ســّن مــا قبــل املدرســة )الّشــكل 
ــي قــد يظهــر للّشــخص  ــم املكان ــوع مــن الّتنظي 10(. وهــذا النّ
البالــغ غيــر صحيــح فــي كونــه ال يّتبــع الّتقليــد الغربــّي لتمثيــل 
الفضــاء ثالثــّي األبعــاد عــن طريــق اســتخدام املنظــور الّطولــي. 
وبــدالً مــن اعتبــار هــذا مبثابــة عيــٍب فــي األعمــال الفنّيــة 
لألطفــال، مــن األحــرى تقديــر صدقهــم فــي ترتيــب النّمــاذج على 
الّصفحــة وقدراتهــم فــي إنشــاء تراكيــب متوازنــٍة ثنائيــة األبعــاد 
ــل  ــي العم ــرء ف ــر امل ــك، إذا نظ ــب ذل ــى جان )Winner، 1982(. إل
الفنــي لثقافــاٍت أخــرى أو لعديــٍد مــن الفنانــني املعاصريــن، ميكــن 
ــٌة  ــٌة أو خاطئ ــٌة صحيح ــد طريق ــه ال يوج ــرى أنّ ــهولٍة أن ن بس

.)Lowenfeld، 1975( ــم ــي الرّس ــاء ف ــر الفض لتصوي
فــي هــذا العمــر مــن املهــّم بشــكٍل خــاصٍّ أن يرتبــط أّي دافــٍع أو 

أّي موضــوٍع مباشــرةً بالّطفــل نفســه. فيكتــور لوفينفيلــد
 

الّشكل 9: صورةٌ ذاتّيٌة.
 

الّشكل 10: أنا ألعب في امللعب.
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الرّمزيّة
فــي ســّن اخلامســة أو الّسادســة، يطــّور معظــم األطفــال 
ــي  ــي ف ــياء الت ــوزًا لألش ــم أو رم ــات الرّس ــن مكافِئ ــًة م مجموع
ــخ.  ــخص... إل ــجرة، أو الّش ــزل، أو الّش ــك املن ــن ذل ــم وم بيئته
وهــذه الرّمــوز ذات فرديّــٍة عاليــٍة ألنّهــا ناجتــة عــن إدراٍك ملفاهيــم 
األطفــال بــدالً مــن مراقبــة العالــم حولهــم. فعلــى ســبيل املثال، 
لــكّل طفــٍل رمــزٌ ميثـّـل شــخًصا يختلــف متاًمــا عــن أّي طفــٍل آخــر 
ــز الــذي يرســمه  كمــا هــو موّضــح فــي الّشــكلني 11 و12، والرّم
األطفــال البالــغ عمرهــم خمــس إلــى ســت ســنواٍت للّشــخص 
ــى  ــًة إل ــٍح إضاف ــكٍل واض ــزٌ بش ــه رأٌس ممّي ــون ل ــا يك ــادةً م ع
جــذٍع مــع الذّراعــني والّســاقني فــي مكانهمــا املناســب. وميكــن 
ــف  ــع واألن ــني واألصاب ــن، والقدم ــس واليدي ــل املالب ــل مث لتفاصي
ــر  ــا ذك ــردي. وكم ــال الف ــاه األطف ــى انتب ــا أن تلق ــنان أيًض واألس
ــبباً  ــّد س ــل ال يع ــم الّطف ــي رس ــل ف ــال الّتفاصي ــابًقا، فإغف س
للقلــق الفــوري، فببســاطة قــد يهمــل الّطفــل تفاصيــل معّينــًة 
بســبب عــدم أهمّيتهــا فــي النّشــاط الــذي يتــّم رســمه. ومبجــرّد 
أن يحــدد الّطفــل رمــزًا معّينــاً )أو تصــّوراً( لشــخٍص مــا، فســوف 
يتكــرّر مــرّةً بعــد أخــرى دون الكثيــر مــن االختــالف مــا لــم يكــن 
ــكل  ــل مفاهيمه)ش ــل لتعدي ــو الّطف ــٌة تدع ــٌة معين ــاك جترب هن
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ــل  ــر أو جتمي ــي الّتغيي ــغ الّطفــل ف ــد يبال ــال، ق ــى ســبيل املث عل
أجــزاٍء معّينــٍة مــن رمــز “الّشــخص” للكشــف عــن شــيٍء فريــٍد 
أو خــاصٍّ عــن شــخٍص معــنّيٍ أو نشــاٍط يجــري تصويــره. كذلــك، 
فاخلبــرات التــي حتفــز وعــي األطفــال مبختلــف أفعــال شــخصّية 
ــى  ــان إل ــن األحي ــٍر م ــي كثي ــؤدي ف ــوف ت ــه س ــان ووظائف اإلنس
ــى  ــخص، وإل ــى الّش ــا إل ــز به ــي يرم ــة الت ــي الّطريق ــرات ف تغيي
تغييــراٍت مرنــٍة فــي تصويرهــم للّشــخوص فــي املســتقبل. 
فعلــى ســبيل املثــال، يتمتــع األطفــال فــي هــذا العمــر خاّصــة 
مــن املواضيــع الّتحفيزيـّـة التــي تنطــوي علــى الرّياضــة وأنشــطة 

ــا. ــتفيدون منه ــص ويس ــة القص رواي
ــرة،  ــورة والفك ــني الّص ــط ب ــادّي بالرّب ــل الع ــوم الّطف ــا يق عندم
ــح  ــكل يصب ــذا الّش ــإّن ه ــوٍم، ف ــكٍل مرس ــى لش ــني معن وتعي

ــكل داي. ــز وماي ــزاً- الهورويت رم
 

الّشكل 11: صورةٌ للعائلة

 

الّشكل 12: صورةٌ للعائلة

استخدام خّط األساس
ــوماٍت  ــي رس ــدث ف ــي حت ــة الت ــرات امللحوظ ــّم الّتغيي ــد أه أح
لألطفــال فــي ســّن اخلامســة أو السادســة ينطــوي علــى إدخــال 
ــي  ــز الفضائ ــي احلّي ــام ف ــم األجس ــم رس ــاس لتنظي ــّط األس خ
)الشــكل 14(. ولــم تعــد تظهــر الرّســومات تطفــو علــى جميــع 
الّصفحــة كمــا رأينــا فــي وقــت ســابٍق فــي محــاوالت الّتصويــر 
األولــى. يــدرك األطفــال اآلن العالقــات بــني الكائنــات التــي 
يقومــون بإنشــائها ويدركــون أن هــذه األشــياء لهــا مــكاٌن محــّددٌ 

ــى األرض. عل
فــي البدايــة، ســيقوم األطفــال بصــّف النّــاس واملنــازل واألشــجار 
ــيدركون  ــك، س ــع ذل ــة. وم ــفلّية للورق ــة الّس ــول احلاّف ــى ط عل
عّمــا قريــٍب أنـّـه ميكــن اســتخدام خــّط رســٍم عبــر الورقة كـــأرٍض 
ــي  ــياء. وف ــاس واألش ــا النّ ــمون عليه ــدٍة يرس ــٍة أو أي قاع أو أرضّي
وقــٍت الحــٍق، قــد تُرســم خطــوٌط أساســّيٌة متعــّددةٌ مــع رســٍم 
ــني  ــدث تضم ــكل 15(. ويح ــا )ش ــع كّل منه ــقٍة م ــياء مّتس ألش
اثنــني أو أكثــر مــن خطــوط األســاس فــي الرّســم أحيانـًـا عندمــا 
ــه.  ــاص ب ــم اخل ــي الرّس ــافة ف ــر املس ــي تصوي ــل ف ــب الّطف يرغ
ــن  ــاد ميك ــة األبع ــاحٍة ثالثّي ــل مس ــري لتمثي ــّل الّتصوي ــذا احل وه
ــات.  ــن الثّقاف ــٍد م ــار لعدي ــّن الكب ــي ف ــا ف ــه أيًض ــور علي العث
وبينمــا يصبــح فهــم األطفــال للعالــم أكثــر تعقيــداً، يشــعرون 
باحلاجــة لتمثيــل العالقــات املكانّيــة بشــكٍل أكثــر أصالــة. ووفَقــا 
لذلــك، يختفــي خــّط األســاس فــي نهايــة املطــاف مــن رســومات 
األطفــال األكبــر ســنّاً والفضــاء الــذي حتــت خــّط األســاس 

ــكل 21(. ــة )ش ــتوى األرضّي ــكّل مس يش
 

الّشكل 13: مخّطٌط للرّسم
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الّشكل 14: رسم خطٍّ أساٍس منوذجي
 

الّشكل 15: استخدام خّطني أساسّيني لترتيب األشياء في الفضاء

املؤثّرات البرصيّة الخاّصة
ــرون  ــال يبتك ــإن األطف ــدة، ف ــّط القاع ــراع خ ــى اخت ــة إل باإلضاف
العديــد مــن الطرائــق األخــرى لتصويــر حّيــز الفضــاء فــي 
ــي حتــدث  ــراز األحــداث الت ــى إب رســوماتهم. وأحدهــا ينطــوي عل
ــومات  ــن الرّس ــلٍة م ــٍد أو سلس ــٍم واح ــي رس ــت ف ــرور الوق مب
)الّشــكل 16(. وهــذا الّتمثيــل للزّمــان  واملــكان )الزمكانيــة(، كمــا 
يطلــق عليهمــا )لوينفيلــد ، 1975(، تأتــي نتيجــة اهتمــام األطفال 
املتزايــد بســرد القصــص وإظهــار اإلثــارة فــي أعمالهــم الفنيــة. 
واالهتمــام فــي الّســرد البصــري عــادةً مــا يبــدأ فــي حوالــي ســّن 
اخلامســة ثــّم يصبــح أقــوى عندمــا يتقــّدم األطفــال فــي الّســن 
)ويلســون وويلســون، 1982(. ونــوٌع خــاصٌّ آخــر مــن الرّســم الــذي 
يبــدأ بــه األطفــال فــي حوالــي ســن اخلامســة أو الّسادســة هــو 
رســم األّشــعة الّســينّية الــذي يظهــر فيــه كائــنٌ شــّفاٌف أو بــه 
ــي  ــا ف ــرى م ــرء أن ي ــن للم ــث ميك ــة بحي ــورةٌ” املقدم ــورةٌ مبت “ص

ــكل 17(. ــل )الّش الّداخ

وعــادةً، يتــّم هــذا النّــوع مــن الرّســم عندمــا يكــون داخــل شــيٍء 
ــال،  ــبيل املث ــى س ــارج. فعل ــي اخل ــه ف ــر من ــٍة أكب ــا ذو أهمّي م
غالبــاً مــا يســتخدم األطفــال تقنيــة األشــعة الّســينية إلظهــار 
داخــل منازلهــم، أو مدارســهم أو ســّيارة العائلــة اخلاّصــة بهــم. 
ــة األشــعة  ــل رســًما بتقنّي ــا واضًحــا ميثّ يعــّد الّشــكل 18 منوذًج
ــه  ــه وأّم ــّور عائلت ــنوات يص ــس س ــره خم ــيٍّ عم ــينّية لصب الّس
التــي كانــت حامــالً فــي ذلــك الوقــت. الحــظ  إدراج احلبــل الّســري 

ــة  ــازٌ لكيفّي ــاٌل ممت ــذا مث ــه. وه ــع أم ــل م ــط الّطف ــذي يرب ال
اســتعمال األطفــال ملعرفتهــم النّشــطة للموضــوع عندمــا 

ــه. ــورةً ل يرســمون ص
 

الّشكل 16: مايكل جوردان أثناء العمل

 

الّشكل 17: نظرة داخل ثقب اخللد
 

الّشكل 18: صورة عائلية تظهر األم احلامل

فّن األطفال والّصور الثّقافّية
مــع جميــع املــواد البصريّــة املتاحــة لألطفــال األمريكيــني اليــوم 
فــي شــكل صــور فوتوغرافيــة، ورســوم توضيحيــة للكتــب، 
ــع  ــو، ومواق ــاب فيدي ــالم، وألع ــون، وأف ــة، وتلفزي ــوم متحرّك ورس
للويــب، يبــدو مــن الطبيعــي أن ينهلــوا مــن هــذه املصــادر 
الثقافيــة فــي تكويــن أعمالهــم الفنيــة اخلاصــة )ويلســون 
وولســون، 1982(. فقــد يدخــل أطفــال فــي ســن الرابعــة صــوراً 
مشــتقة ثقافيــاً فــي رســوماتهم، ولكــن تأثيــر اإلعــالم الشــعبي 
ــي  ــنًا. وف ــر س ــال األكب ــال األطف ــي أعم ــا ف ــر وضوًح ــو األكث ه
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الواقــع، ســوف يجــد املــرء عــددًا مــن الفنّانــني األطفــال الواعديــن 
فــي مجــاالت الرّســوم الهزلّيــة فــي فصــول دراســّيٍة عاديـّـٍة مــن 
ــن لهــم اهتمــاٌم شــديدٌ  الّصــف اخلامــس، وكذلــك أطفــااًل آخري
فــي رســم أبطــال الرياضــة، وجنــوم موســيقى الــروك، ومشــاهير 
ــرات، واملركبــات الفضائيــة، والســيارات الرياضيــة.  ــاء، والطائ األزي
ــال  ــخ األبط ــاطة ينس ــال ببس ــن األطف ــد م ــني أن العدي ــي ح ف
الهزليــة،  الكتــب  لديهــم وشــخصيات  املفّضلــني  اخلارقــني 
الّســردية  أيًضــا يختــرع شــخصّياتهم واحلبــكات  والبعــض 

ــكل 19(. ــم )الش ــة به اخلاّص
ــن  ــر م ــي كثي ــال ف ــؤالء األطف ــّول ه ــك، يتح ــام بذل ــد القي وعن
ــون واألفــالم والكتــب املصــّورة لنماذجهــم.  ــى التلفزي ــان إل األحي
ــّدة  ــر ع ــر عب ــز، وتطي ــدو، وتقف ــي تع ــخوص الت ــمون الش فيرس
إطــارات؛ و لقطــات قريبــة لتكبيــر أبطالهــم. ويظهــرون منظــورًا 
وأبعــادًا بطرائــق ال يســتطيع األطفــال منــذ جيــٍل مضــى القيــام 
ــب  ــي، يج ــاط اإلبداع ــذا النش ــل ه ــط مث ــن تثبي ــدالً م ــا. وب به
ــار  ــن انبه ــة م ــتفادة الكامل ــاء االس ــون واآلب ــتفيد املعلم أن يس
األطفــال بالثقافــة الشــعبية واســتخدامها لتطويــر قــدرات 

ــم. ــي لديه ــتوى األساس ــارج املس ــم خ الرس

 

ــارة  ــهد اإلث ــنوات مش ــع س ــره تس ــى عم ــم فت ــكل 19: رس الش
ــات  ــة مخلوق ــي مواجه ــي ف ــخصّيات ديزن ــّدة ش ــا ع ــذا واضًع ه

ــه اخلــاص. مــن اختراع

ــن  ــة” م ــدو “صحيح ــم تب ــل صوره ــد جلع ــام اجلدي ــذا االهتم ه
حيــث التفاصيــل والتناســب يــؤدي إلــى أزمــة لكثيــر مــن 

ــنّاً. ــر س ــال األكب األطف
فــي محاولــة للرســم الواقعــي، وغالًبــا مــا تكــون جهــود األطفال 
ــل.  ــة أم ــون بخيب ــا يصاب ــرعان م ــم وس ــة لتوقعاته ــر كافي غي
بعضهــم يبحــث عــن مهــارات شــبيهة بتلــك التــي يســتخدمها 
ــب  ــي الكت ــة ف ــوم التوضيحي ــخ الرس ــق نس ــن طري ــون ع البالغ
ــال  ــح األطف ــان، يصب ــن األحي ــر م ــي كثي ــك وف ــع ذل ــالت. م واجمل
ــن لقدراتهــم فــي الرســم ويبــدؤون فــي  ــد انتقادي بشــكل متزاي
إظهــار التــردد فــي االنخــراط فــي أنشــطة الرســم مــع تقدمهــم 

فــي الســن.
ونظــرا إلــى زيــادة التركيــز علــى “الواقعيــة” بــني األطفــال خــالل 
ســنوات مــا قبــل املراهقــة، فــإن تعليــم الفــن الــذي يركــز علــى 
الوصــف البصــري وتقنيــات املراقبــة ميكــن أن يكــون مفيــًدا 
بشــكل خــاص فــي هــذا العمــر. فــي الواقــع، معظــم األطفــال 
ــي  ــا ف ــون به ــي يرغب ــة الت ــودة الواقعي ــق اجل ــى حتقي ــادرون عل ق

أعمالهــم الفنيــة )الشــكل 20(. ولكــن، فقــط إذا كانــوا يتلقــون 
ــاءات  ــر الكف ــن تطوي ــم م ــي مُتكّنه ــبة الت ــات املناس التعليم

ــك. ــام بذل ــة للقي الالزم

أزمة الواقعّية
ــال  ــن األطف ــد م ــر العدي ــرة، يظه ــعة أو العاش ــن التاس ــي س ف
قــدرًا أكبــر مــن الوعــي البصــري لألشــياء مــن حولهــم. ونتيجــة 
لذلــك، يصبحــون أكثــر وعًيــا بالتفاصيــل واالتســاق ملا يرســمونه. 
نونــه أجــزاء اجلســم مثــل الشــفاه، واألظافر،  فهــم عــادة مــا يُضمِّ
ــخاص.  ــوماتهم لألش ــي رس ــل ف ــعر، واملفاص ــريحات الش وتس
ــاع  ــم أوض ــي رس ــل ف ــن ذي قب ــر م ــاً أكث ــرون اهتمام ــا يظه كم

ــدون. ــاء العمــل وكذلــك فــي مــا يرت األشــخاص أثن

 

ــغ  ــل يبل ــمها طف ــف رس ــي الص ــل ف ــورة لزمي ــكل 20: ص الش
ــا. ــر عاًم ــي عش اثن

متثيل الفضاءات ثالثّية األبعاد
ــا  ــي م ــي معان ــني ف ــار منغمس ــال الّصغ ــح األطف ــا يصب بينم
يرســمون وأفعالهــم، مييــل األطفــال األكبــر ســنّاً إلــى أن يكونــوا 
ــا  ــل م ــبه بالفع ــّورون يش ــا يص ــا إذا كان م ــى م ــاً عل ــر قلق أكث
ــر  ــادة يظه ــي ع ــف املرئ ــي الوص ــام ف ــذا االهتم ــه. وه ــم علي ه
حــول ســن الثامنــة أو التاســعة عندمــا يبــدأ األطفــال فــي تبنـّـي 
ــي األبعــاد علــى ســطح  أعــراف ثقافتهــم لتمثيــل مشــهد ثالث
ــم  ــم رس ــة ال يت ــذه احلال ــي ه ــاد )Winner، 1982(. وف ــي األبع ثنائ
ــا فــي  ــا إلــى جنــٍب علــى خــّط األســاس كمــا رأين األشــياء جنًب
رســومات األطفــال األصغــر ســنّاً. فيحــاول األطفــال اآلن ترتيــب 
ــة ذات  ــى صفح ــا عل ــا ببعضه ــب عالقته ــياء بحس ــم األش رس

ــكل 21(. ــتوية )الش ــة مس أرضي

ــر  ــف يؤث ــار كي ــي إظه ــدؤون ف ــم يب ــك ، فإنه ــام بذل ــد القي وعن
ــي  ــدؤون ف ــم يب ــورة. فه ــمهم للص ــى رس ــاهد عل ــع املش موض
رســم األشــياء التــي تتداخــل فيمــا بينهــا والتــي تتناقــص فــي 
ــار  ــار إلظه ــتخدام األقط ــي اس ــا ف ــدؤون أيًض ــا يب ــم. كم احلج
ــاء  ــز الفض ــي حي ــطحات  ف ــار املس ــم، أو انحس ــور الرس منظ

)الشــكل 22(. 
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ــنوات  ــره 10 س ــخص عم ــي لش ــاء خلف ــم لفن ــكل 21: رس الش
ــي. ــتوى أرض ــتخدام مس باس

 

الشــكل 22: رســم لفنــاء مزرعــة مــن شــخص يبلــغ مــن العمــر 
12 عاًمــا اســتخدم املنظــور والتداخــل وتناقــص احلجــم إلظهــار 

العمــق

ــار  ــي إظه ــم ف ــال واهتمامه ــتعداد األطف ــح اس ــا يصب وعندم
ــتهم  ــد دراس ــن املفي ــح م ــا، يصب ــم واضًح ــي صوره ــق ف عم
للطرائــق التــي يســتعمل فيهــا الفنانــون الكبــار التداخــل، 
وتناقــص احلجــم واملنظــور اخلّطــي فــي أعمالهــم. لكــن يحتــاج 
الصوريــة  الوســائل  أن اســتخدام هــذه  ليفهمــوا  األطفــال 
ــر مــن  ــم الفضــاء، وأن الكثي ــق لتنظي هــي فقــط أحــدى الطرائ
الفنانــني قــد هجــروا اليــوم هــذه املفاهيــم لصالــح تطويــر املزيــد 
مــن الطرائــق الشــخصية والتعبيريــة فــي رؤيــة الفــن وصنعــه.
ــر  ــا كان أكث ــة، كلم ــة املراهق ــن مرحل ــل م ــرب الطف ــا اقت كلم
ــور  ــوز- فيكت ــم الرم ــع عال ــة م ــة القوي ــة الذاتي ــًدا للعالق فق

لوفينفيلــد.

ــتعارة  ــاالت االس ــاف احتم ــنّاً باكتش ــر س ــال األكب ــدأ األطف يب
البصريــة، وأن الصــور ميكــن أن تنقــل معانــي أبعــد مــن األشــياء 
ــع اهتمــام  التــي تصفهــا. ومــن أجــل تعميــق هــذا الفهــم ومن
ــي  ــة، ينبغ ــم اإلبداعي ــط روحه ــن تثبي ــة م ــال بالواقعي األطف
ــن  ــر ع ــع التعبي ــل م ــي تتعام ــات الت ــال املوضوع ــدرس إدخ للم
ــة.  ــتعارة البصري ــالل االس ــن خ ــم م ــف أو املفاهي ــض العواط بع
فعلــى ســبيل املثــال، قــد يطلــب مــن األطفــال تصــور أنفســهم 
ــي  ــو ف ــذا النح ــى ه ــهم عل ــل أنفس ــادات ومتثي ــات أو جم حيوان

ــة. ــم أو اللوح الرس

االستعارة البرصيّة والّتخّيالت الّتعبرييّة
يواصــل العديــد مــن األطفــال األكبــر ســنًّا الرّســم بشــكٍل رمــزي 
ــم  ــي أعماله ــة ف ــد بالواقعي ــام املتزاي ــن االهتم ــم م ــى الرغ عل
للتفكيــر  الناشــئة  األطفــال  قــدرة  الواقــع،  وفــي  الفنيــة. 
ــة.   ــور البصري ــور الص ــي تص ــدء ف ــن الب ــم م ــدي متكنه التجري
وعندمــا يرســم األطفــال أو يرســمون مجــازًا  فهــم يســتخدمون 
الصــور الذهنيــة القتــراح فكــرة أو عاطفــة تفــوق مــا ينبــئ بــه 

ــكل 23(. ــوم )الش ــيء املرس الش

ــى  ــدرة عل ــم ق ــنّاً له ــر س ــال األكب ــال، األطف ــبيل املث ــى س عل
ــأس، أو أن  ــدة والي ــي بالوح ــة توح ــجرة معزول ــورة ش إدراك أن ص
األيــل وهــو يطــّل علــى مجموعــٍة مــن اجلبــال يعّبــر عــن النبــل. 
إن القــدرة علــى اســتخدام الصــور مجــازًا تعتمــد علــى إمكانيــة 
ــرّر  ــب أن يق ــٍد. ويج ــي آٍن واح ــز ف ــن الترمي ــتويني م ــلية مس تس
الفنــان أّي األشــياء متثــل مفهــوم أو عاطفــة مــا بشــكل أفضــل 
وأي خطــوط، أو أشــكال أو ألــوان هــي األفضــل للتعبيــر عــن هــذه 

.)Smith، 1983( ــياء األش

 

ــغ مــن العمــر تســع ســنوات يســتخدم  الشــكل 23: طفــل يبل
اســتعارة بصريــة لـــلتعبير عــن مشــاعر معينــة ألختــه



2223

الخالصة
ــدى  ــم ل ــور الرس ــل لتط ــع تسلس ــم بوض ــوم أحده ــا يق عندم
ــى  ــة إل ــل املدرس ــا قب ــة م ــن مرحل ــون م ــم يتقدم ــال وه األطف
ــن أن  ــد م ــه ال ب ــة، فإن ــة االبتدائي ــي املرحل ــى ف ــوف األعل الصف
ــدأ  ــل. أوالً، يب ــى األق ــزة عل ــّوالت متمي ــل أو حت ــع مراح ــظ أرب يالح
األطفــال فــي اخلربشــة فــي عمــر ســنة أو ســنتني. وثانيــاً، تظهــر 
ــة.  ــة أو الرابع ــن الثالث ــول س ــة ح ــام التمثيلي ــكال واألرق األش
وثالثــاً، يطــور األطفــال الرمــوز الرســومية لتمثيــل األشــياء التــي 
ــن  ــول س ــراً، ح ــتعملونها. وأخي ــم ويس ــي بيئته ــا ف يصادفونه
التاســعة أو العاشــرة، يكافــح األطفــال للوصــول إلــى الواقعيــة 

ــوماتهم. ــي رس ــة ف البصري
ــداًل  ــرات ال حتــدث فجــأة؛ ب ومــن املهــم مالحظــة أن هــذه التغيي
مــن ذلــك، غالًبــا مــا تتميــز مبراحــل فرعيــة صغيــرة أو نقــاط قــد 
يظهــر فيهــا األطفــال خصائــص مــن مرحلتــني فــي رســم واحــد. 
ــكل  ــه بش ــون ب ــال يقوم ــدو أن األطف ــا يب ــال، م ــة احل وبطبيع
طبيعــي ومــا هــم قــادرون علــى فعلــه همــا مســألتان مختلفتــان 
متاًمــا. مــن احملتمــل أن يجــد املعلمــون أن الطــالب داخــل الفصــول 
الدراســية متنوعــون فــي تطــور الرســم لديهــم، حيــث أن 
لبعضهــم وفــرة مــن التجــارب الســابقة مــع الفــن، فــي حــني أن 

اآلخريــن قــد تكــون لديهــم فــرص إبداعيــة محــدودة.
وبالتالــي، يجــب علــى املعلمــني جتنــب الوقــوع فــي إغــراء 
تصنيــف األطفــال فــي مرحلــة معينــة ببســاطة بســبب 
ــق  عمرهــم أو مســتوى الصــف. ومــا يجــب أن يكــون مصــدر قل
أكبــر للمعلمــني وأوليــاء األمــور هــو فقــدان التعبيريــة واألصالــة، 
وهــو مــا يحــدث فــي رســوم األطفــال مــع تقدمهــم فــي الســن. 
ــى  ــم عل ــار للحك ــة” كمعي ــن “الواقعي ــث ع ــد يبح وإذا كان أح
ــي  ــدم ف ــع التق ــن م ــا تتحس ــف أنه ــال، سيكتش ــل األطف عم
الســن واخلبــرة. لكــن، تظهــر رســوم أطفــال املــدارس االبتدائيــة 
العليــا عــادة أكثــر تقليديــة وجمــوداً؛ وبالتالــي، أقــل لفتــاً للنظــر 
فــي عــني الكبــار مــن تلــك التــي قبــل املدرســة. ويجــب أن يهتــم 
ــم  ــي رس ــام ف ــدان االهتم ــا بفق ــور أيًض ــاء األم ــون وأولي املعلم
ــي  ــا. ف ــة العلي ــوف االبتدائي ــي الصف ــالب ف ــني الط ــطة ب األنش
ــن  ــون ناقدي ــن يصبح ــار الس ــال كب ــن األطف ــد م ــع، العدي الواق
ــم  ــن الرس ــون ع ــاطة يتوقف ــم ببس ــة أنه ــم لدرج ــًدا لعمله ج

ــة. كلي
فمــا الــذي قــد يقــوم بــه البالغــون ملنــع مثــل هــذه األمــور مــن 
احلــدوث؟ فــي حــني ال توجــد إجابــات ســهلة لهــذا الســؤال، تقــدم 
ــي  ــال ف ــض األطف ــول. أوالً، تعري ــض احلل ــة بع ــات التالي االقتراح
الصفــوف االبتدائيــة العليــا خملتلــف الفنانــني الذيــن يظهــرون كال 
ــى  ــجعهم عل ــم. وتش ــي الرس ــة ف ــة واخليالي ــني: الواقعي النهج
ــوراً  ــون ص ــا أن تك ــد به ــومات ال يُقص ــذه الرس ــأن ه ــاد ب االعتق
ــة  ــار الطريق ــن إظه ــم م ــم ميكّنه ــل الرس ــة، وأن فع فوتوغرافي

اخلاصــة بهــم لرؤيــة العالــم.
ــر ســنّاً لالنخــراط فــي  ــر فــرٍص لألطفــال األكب ــاً، قــم بتوفي ثاني
املناهــج الوصفيــة واخلياليــة فــي الرســم. وبــنّي أنــك تقــّدر تنــوع 

النهــج، وتنــوع األفــكار التــي يظهرهــا األطفــال فــي عملهــم.
ثالثـًـا، اجعــل تطويــر قــدرات الرســم أولّيــة فــي الفصل الدراســي 
ــر  ــي كثي ــا ف ــتعانة به ــرص لالس ــال الف ــح األطف ــزل. وامن واملن
مــن األحيــان، وامنحهــم املســاعدة واملســاندة والتشــجيع التــي 

يحتاجــون إليهــا.
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ــة  ــن األهمّي ــا م ــاور له ــة مح ــى ثالث ــذا عل ــا ه ــيرتكز بحثن س
مبــكان فــي مجــال الرســوم املوجهــة إلــى الطفــل العربــي عبــر 
الكتــاب، لكــن فــي الواقــع، وذلــك حســب ســياقات املؤمتــر هــذا 
ــث  ــى احملــور الثال ــة عل ــز ســيكون خاّص ــإّن التركي ومواضيعــه، ف
الــذي ســنهتّم فيــه  »بالقــراءة التحليليــة « لرســوم كتــب 

ــال. األطف

1 - أهمّيــة الصــورة يف كتــاب الطفــل وأبعادهــا 
الرتبويــة 

  فــي ظــّل التحــّوالت االجتماعيــة الهاّمــة التــي شــهدها العالــم 
ــة  ــه الثقاف ــات تواج ــة حتدي ــة ثم ــة العربّي ــا املنطق ــرت به وتأث
العربيــة علــى وجــه العمــوم، والتربيــة والثقافــة املوّجــة للطفــل 
العربــي علــى وجــه اخلصــوص، ولعــّل مــن أولــى التحديــات التــي 
تواجههــا  اجملتمعــات العربّيــة ذلــك التغيــر الهائــل فــي وســائط 
االتصــال احلديثــة، وفــي قنــوات التواصــل الثقافــي، وتنــوع تقنيات 
ــع  ــداً، والتراج ــابكاً وتعقي ــي ازدادت تش ــال الت ــة األطف مخاطب
الكبيــر والتدهــور فــي الــدور التقليــدي والطبيعــي لألســرة فــي 
ــاب  ــدة واألم، والغي ــيما دور اجل ــل والس ــخصّية الطف ــن ش تكوي
الكّلــي لألحاديــث واحلكايــات التــي كانــت حتتضنهــا التجمعــات 
ــّل  ــة، لتح ــة أو العفوي ــة املنظم ــة واالجتماعي ــاءات العائلّي واللق
محلهــا وســائل االتصــال احلديثــة، والتقنيــات املتطــورة الهائلــة 

فــي نقــل املعلومــة و 
» املعرفة » إلى األطفال. 

ــر  ــدة فــي التعبي ــة أشــكاال جدي هكــذا عرفــت الثقافــات احلديث
ــدة  ــة جدي ــادة ثقافي ــون م ــت لتك ــرة وُِضع ــة مبتك ــورا حديث وص

ــال … ــا األطف ــع عليه يّطل
ــي  لكــن أّي ثقافــة هــذه وأّي صــورة،  هــذه املوّجهــة للطفــل الت
ــار مــن إرادتهــم، والتــي ستســرّب للطفــل حتمــا  وضعهــا الكب
ــٍل  ــة تواص ــي لغ ــكّلة ف ــف ُمَش ــادئ ومواق ــر ومب ــات نظ وجه
يعتبرهــا هــؤالء الكبــار أكثــر فائــدة لتنشــئة الصغــار ومالئمــة 

ــم؟ ــبة لتكوينه ــهم ومناس ــم وأحاسيس لذوقه
وأّي أســلوب فنّــي مناســب يحتــاج إلــى مضمــون هــادف ليكــون 
ــة   ــات املبدئّي ــن الصعوب ــدة م ــل ؟ » … فواح ــاول الطف ــي متن ف
ضمــن هــذا املفهــوم العــام هــي معرفــة مــاذا يوجــد فــي الكبــار 
مــن طفولــة؟ ومــاذا يوجــد فــي الطفــل ممــا عنــد الكبيــر حّتــى 

يتقبــل مــا يقــدم إليــه الكبــار …؟ » 
ــون  ــب أن تك ــل يج ــة  للطف ــور املوجه ــوم والص ــل أّن الرس وه
مختلفــة مــن طفــل آلخــر حســب شــريحته العمريّــة، وحســب 
ــش  ــذي يعي ــط ال ــب الوس ــي، وحس ــي والثقاف ــتواه التعليم مس

ــي … ؟ ــه اجملتمع ــه وانتمائ في

ــا »  ــي حتمله ــكاليات الت ــذه اإلش ــل ه ــرح مث ــا لط ــا يدعون م
الصــورة » املوّجهــة للطفــل هــو أهمّيــة املوقــع الــذي حتتّلــه هــذه 
الصــورة  فــي واقــع الطفــل العربــي املهــدد بالهجمــة الوحشــية 
ــا  ــة، وم ــل احلديث ــائل التواص ــول لوس ــف امله ــة،  وبالزح للعومل

ــسرّبه من  تُـ
» صــور » اختلطــت فيهــا جميــع أنــواع الهويّــات والقيــم 

االجتماعيــة. والتقاليــد  والعــادات  اإلنســانية 
 

ــة  للصــورة يف كتــاب  2 - أهمّيــة القــراءة النقديّ
الطفــل 

ــز  ــت احلواف ــني كان ــنوات األلف ــى لس ــة األول ــة احلقب ــي بداي ف
ــانني العــرب والرّســامني الشــّبان  اخملتلفــة تتالحــق للّدفــع بالفنّـ
منتجاتهــم،  ولتطويــر  رســومهم  أســاليب  فــي  للتجديــد 
ــة  ــحة فنّـّيـ ــل مس ــة للطف ــوم املوّجه ــى الرس ــي عل ولُتضف

جديــدة جديــرة باالهتمــام …
ففــي هــذه الفتــرة  بالــذات شــهدت حركــة النشــر فــي العالــم 
العربــي تطــورًا مفاجًئــا وســريًعا … فتعــّددت املنشــورات اخلاّصــة 
بالطفــل وتنّوعــت، وتوالــدت دور النشــر اخملتّصــة فــي جميــع أرجاء 
ــرت  ــل، وظه ــن واألجم ــى األحس ــس عل ــي لتتناف ــم العرب العال
مواهــب جديــدة وعديــدة مــن الرّســامني الشــّبان بقــدرات 

ــة. ــوس حامل ــة وبنف ــة األهمّي متفاوت
ــا  ــارت عندن ــال ص ــذا اجمل ــي ه ــدرة ف ــي الن ــا نعان ــد أن كُـنّـ فبع
اليــوم الوفــرة فــي إنتــاج الكتــب واجملــالت اخلاصــة بالطفــل،  وفــي 
ظــل املنافســة غيــر املســبوقة التــي شــهدتها أغلــب دور النشــر 
ــاب لتقــدمي مــادة  ــاج الكت ــة فــي إنت ســعت كل األطــراف الفاعل

ــز …  طريفــة ومبتكــرة بُغيــة التمّي
جميــل جــدًّا كّل هــذا، لكــن هــذا احلمــاس املفــرط نوعــا مــا وهــذا 
االندفــاع التلقائــي قــد يكــون علــى حســاب القيمــة، وقــد يــؤدّي 
فــي بعــض األحيــان إلــى نــوع مــن » الفوضويـّـة « فــي القطــاع …
لــذا تواجــد حركــة نقديــة تســاند هــذا القطــاع أصبحــت ضروريّة 
ــاب  ــة هــذا التطــور النّامــي فــي مجــال كت ــك ملراقب ــة وذل للغاي
ــودة،  ــودة املنش ــر باجل ــام والناش ــزام الرس ــي، وإلل ــل العرب الطف
ــالك  ــى امت ــا عل ــا م ــاعدهم نوًع ــد تس ــل وقواع ــط عم وبضواب

ــورة أعمالهــم  .  ــد بل ــة عن ــة ذاتّي ــة نقديّ رؤي
  

ــت  ــا إن كان ــالف محامله ــور باخت ــون الص ــا تك ــا م ــن غالًب لك
عنصــرا زخرفًيــا، أو إعالنــا أو رَْســـًما فــي كتــاب، ضبابيــة الفهــم 

ــا. ــك رُموزه ــا وف ــا قراءته ــا م ــب نوًع تصع
ــن  ــورة وع ــة للص ــي احملتمل ــن املعان ــال ع ــاءل األطف ــل يتس ه

املعلومــات التــي تنقلهــا؟ 
ــراءة الصــورة املوجهــة  ــى ق كيــف ميكــن أن نســاعد الطفــل عل

قراءة حتليلية للصورة

أهمّية القراءة النقديّة للصورة في كتاب الطفل العربي

رؤوف الكراي1

1 رؤوف الكــراي رســام وفنــان غرافيكــي وأســتاذ فنــون بصريــة فــي تونــس، ُعرضــت لوحاتــه وملصقاتــه فــي العديــد مــن أنحــاء العالــم. فــاز بجائــزة فــي مســابقة ACCU NOMA  لرســوم الكتــب، وهــو 

عضــو تنظيمــي لـ»معــرض كتــاب صفاقــس لألطفــال« فــي تونس.
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إليــه ؟
ما هي وسائلنا في القراءة ؟ 

مــا األهــم فــي هــذه العمليــة: هــل هــي القــراءة فــي حــد ذاتهــا 
أم كيــف ســتكون هــذه القــراءة وملــاذا، وألي هــدف ؟

هــل توجــد القــراءة النقديــة لرســوم كتــب األطفــال فــي العالــم 
ــب  ــراءة رســوم كت ــي ق ــا نقــاد مختصــون ف ــي؟ وهــل لدين العرب

األطفــال؟
ــتفيد  ــن يس ــتواها، وم ــو مس ــا ه ــراءة فم ــذه الق ــدت ه إن وُِج

ــك؟ ــف ذل ــا، وكي منه
هــل وســائل التحليــل والقــراءة النقديــة اخلاّصــة بالصــورة 
ــي  ــتعمالها ف ــن اس ــي ميك ــها الت ــي نفس ــار ه ــة للكب املوّجه
قــراءة الصــورة املوجهــة لألطفــال؟ أم هنــاك وســائل أخــرى 

ــور ــن الص ــوع م ــذا الن ــراءة ه ــة لق خاّص

3 - قــراءة نقديـّـة  لبعــض النــاذج املحــدودة مــن 
كتــب األطفــال الصــادرة يف العــامل العــريب

                                                                                              
ـــّية والثّقافّيــة    اليــوم أصبــح أدب األطفــال مــن القطاعــات الفنِـّ
املزدهــرة نســبيًّا فــي العالــم العربــي، يُقــدِّم لألطفــال فــي بعــض 
األحيــان كتًبــا جميلــًة  وهاّمــًة مــع صــور ورســوم حتكــي الكثيــر  

 …
وباالعتمــاد علــى سياســة التحــرر التــي عرفهــا اجملــال االقتصــادي 
ــث  ــن بع ــة أمك ــدان العربي ــض البل ــي بع ــابقة ف ــرة س ــي فت ف
ــّورت  ــد تط ــل. لق ــاب الطف ــدان كت ــي مي ــدٍة ف ــٍة جدي ديناميكّي
مســالك التوزيــع، ومتّ خلــق جــوٍّ مــن التنافــس تنــّوع فيــه الكتــاب 
ــه  ــعت آفاق ــواقه واتس ــرت أس ــه، فازده ــاالت إنتاج ــددت مج وتع

ــة . ــب جــّد ملّح وأصبحــت احلاجــة للعــرض إزاء الطل
لكــن غالًبــا مــا كان يتــّم اســتعمال هــذه الكتــب ألغــراض أدبيــة 
ــي فــي الكتــاب غالًبــا مــا يتــّم  بحتــة، فــي حــني أّن اجلانــب الفنّ
جتاهلــه مــع ذلــك فــإّن الرســوم واإلخــراج الفنّــي ميكــن أن تكــون 

منبًعــا للمعرفــة الفنّيــة ومصــدر إلهــاٍم للطفــل.
ــن  ــوم ميك ــل املرس ــاب الطف ــول أّن كت ــتطيع الق ــا نس ــا أنّن كم
ــن  ــة … فنح ــون البصريّ ــي الفن ــل ف ــون » أوّل درٍس « للطف أن يك
مثــاًل ، اليــوم ، مــا ميكــن أن نتذكـّـره فــي أغلــب األحيــان مــن كتــب 
طفولتنــا هــو تلــك الرّســوم والّصــور البســيطة واللطيفــة التــي 
ــي  ــب ، والت ــل مــن حــنٍي آلخــر صفحــات هــذه الكت ــت تتخّل كان
ــر  ــا وفــي نفوســنا أعمــق األث ــد فــي ذاكرتن تركــت وســتترك لألب

ــه … وأجمل

  فــي نظــري ميكــن أن يكــون كتــاب الطفــل برســومه أوّل » املناهج 
التعليمّيــة « للطفل في ســنّه املبكّـــرة الكتســاب ثقافــٍة بصريٍّة 
ولغــٍة فنّيــٍة متكّنــه ، شــيًئا فشــيًئا ، مــن امتــالك أدواٍت ووســائل 
قــراءة » الصــورة « وحتليلهــا علــى مســتويات مختلفــة، وبالتالــي 
تصبــح للطفــل معرفــٌة بعالقــة الّصــورة بالنـّـص، وكذلــك معرفٌة 
مبختلــف أدوار الّصــورة فــي الكتــاب  ومتكّنــه مــن أخــذ فكــرة عــن 
مختلــف التقنيــات الفنّيــة، وأســاليب الرّســم اخملتلفــة، وقواعــد 
ــا  ــه أكثــر وضوًح ــى تصبــح الصــورة لدي ــن والتركيــب حّت الّتكوي

وقراءتهــا أكثــر سالســة .

ــى  ــاب إل ــب الكت ــي تقري ــاّم ف ــر ٌوه ــال دورٌ كبي ــي األطف   وملرب
الطفــل، وفــي تدريبــه علــى قــراءة الّصــورة، وعلــى فــك رموزهــا 
عندمــا يحثّهــم علــى االّطــالع أكثــر فأكثــر علــى األعمــال الفنّية 
ــث  ــا، والتباح ــر إليه ــتمتاع بالنظ ــة واالس ــكيلّية والبصريّ التش
ــح  ــم مفاتي ــا،  ومنحه ــش فيه ــا والتناق ــل تكوينه ــول تفاصي ح

ــك.  القــراءة الالزمــة لذل
   

   هنا كثري من األسئلة تطرح نفسها :
مــا الــدور الــذي ميكــن أن يلعبــه كتــاب الطفــل املرســوم لتمكــني 
ــن زاده  ــي تكوي ــاعده ف ــة تس ــة بصري ــالك ثقاف ــن امت ــل م الطف

املعرفــي؟
ملــاذا يبــدو كتــاب الطفــل هــذا أكثــر بيداغوجّيــة ومالءمــة 

لتعليــم اللغــة البصريّــة؟
واالجتماعيــة  واجلغرافيــة  التاريخيــة  الســياقات  هــي  مــا 
والثقافّيــة والبيئّيــة التــي ســاهمت فــي إنشــاء » صــورة الكتــاب 

«؟
مــن املعــروف أّن الكتــاب هــو محمــل للقــراءة، فمــاذا نقــرأ فــي 

ــاب؟ الكت
هل هي قراءة للنص أم للصورة أم لالثنني مًعا ؟

وفي هذا السياق ما معنى فعل » قرأ «؟ 

قــرأ ) الصــورة (: هــو التعــرّف علــى العناصــر والعالمــات » اخلطّيــة 
« املكّونــة للصــورة وإدراك البعــد الوظيفــي واجلمالــي الــذي تتمّيــز 

بــه هــذه العالمــات ومــا حتملــه مــن معنــى فــي تشــكّلها.
ــة القــراءة  مــن خــالل هــذا التعريــف نســتطيع القــول  أّن عملّي
ــة  ــننا مــن اكتشــاف الرّســالة الضمنّي ــة للصــورة متكّـ التحليلّي
ــى فهــم الصــورة  ــا تهــدف إل التــي حتملهــا هــذه الصــورة، وأنّه
تدريجيــا وحســب اســتراتيجية معّينــة وتقنيــات خاّصة، تشــترك 
فيهــا عوامــل عديــدة ومختلفــة منهــا اجلانــب االجتماعــي 
والبيئــي والثقافــي للقــارئ وللرّســام، ومنهــا القــدرة علــى 

ــة. ــون البصريّ ــات الفن ــني أبجديّ ــف ب ــى التألي ــل وعل التخّي

  

بعض الناذج املقروءة     

   فــي هــذا البــاب  ســأحاول القيــام بقــراءة بعــض » الصــور « التي 
وردت فــي بعــض الكتــب املوجهــة للطفــل العربــي. وذلــك ألنّنــي 
أعتبــر أّن هــذا النــوع مــن الفنــون هــو حديــث العهــد نســبيًّا فــي 
العالــم العربــي، كذلــك ألنّنــي أعــرف أّن هــذا اجلانــب الهــام فيمــا 
ــا متاًمــا عــن  يخــص كتــاب الطفــل العربــي  يــكاد أن يكــون غائًب
جــدول اهتماماتنــا، هــو ومــا تابعــه مــن حــركاٍت نقديّــٍة مفيــدٍة 
وبنّــاءٍة رغــم مــا عرفــه كتــاب الطفــل العربــي، وفــي وقــٍت وجيــز 
ــال  ــي مج ــارٍ ف ــٍر وازده ــّوٍع كبي ــاّم، وتن ــيٍّ ه ــّورٍ فن ــن تط ــدًّا م ٍج

نشــره.

لكن قبل ذلك يجب أن نعرف شيئني هاّمني : 
ــا بهــذه القــراءة التحليليــة ســوف ال » نُـَحـــكِّم « هــذا   1 -  أنّن
العمــل الفنــي الــذي بــني أيدينــا، والــذي حتمــا هــو عمــٌل رفيــع 



26

ــة  ــتحق العناي ــا يس ــة م ــال الفنّي ــن اخلص ــه م ــتوى، وفي املس
واالهتمــام وملنتجيــه الشــكر والتقديــر، إمّنــا ســنحاول مــن خــالل 
هــذه القــراءة اكتشــاف »الرّســالة الضمنّيــة « التشــكيلّية 
ــني  ــنحاول متك ــا س ــل، كم ــذا العم ــا ه ــي يحمله ــة الت واجلمالّي
ــٍة  ــٍة وعلمّي ــٍل فنّي ــن أدوات عم ــم  م ــال ومربّيه ــي األطف ُمدرّس
ــي  تســاعدهم علــى التعامــل مــع الكتــاب عندمــا يجتمــع املرب
ــة  ــن مكتب ــؤول ع ــني املس ــا …و متك ــاب بينهم ــل والكت بالطف
الطفــل أو الطفــل القــارئ نفســه الوصــول إلــى الكتــب اجلّيــدة 
ســواء مــن حيــث احملتــوى ) النصــوص و الرســوم واإلخــراج الفنّــي 
للكتــاب ( أو مــن حيــث  املوضوعــات التــي يتطــرق إليهــا الكتاب...
 2 -  كّل مــا ســأقترحه الحًقــا كأدواٍت لقــراءة الصــورة املرســومة 
وحتليلهــا هــي أدواٌت مرنــٌة ومتغّيــرةٌ، وهــي مــن بــني العديــد مــن 
ــب  ــك حس ــا وذل ــورة ذاته ــا الص ــي تفرضه ــرى الت األدوات األخ

ــياقاته. ــي وس ــات التلق وضعي
ــة هــي كغيرهــا مــن     إّن هــذه الطريقــة فــي القــراءة التحليلّي
ــه  ــى متنح ــل حّت ــي العم ــٍة ف ــراح منهجّي ــي اقت ــق تقتض الطرائ
الوضــوح والدقّــة العلمّيــة الاّلزمــة، وملّــا كان األمــر كذلــك 
اعتمــدت منهــج التحليــل الــذي يقــوم علــى ثالثــة محــاورٍ هاّمــٍة 

ــورة: ــكيل الص ــي تش ف

1 – القراءة الوصفّية :
- بيــان إيضاحــي ملــا تــراه العــني فــي الصــورة : شــجرة... رجــل … 

امــرأة … ســحاب … قــط …....
- حتديــد العناصــر اجلرافيكّيــة والتشــكيلّية اخملتلفــة مثــل 
األشــكال واأللــوان واخلطــوط ….؛ ألّن القــراءة فــي مراحلهــا األولــى 
تتجــه إلــى إدراك العناصــر الظاهــرة املكّونــة للرســم، ولوســائل 
التعبيــر األساســّية املعتمــدة مــن قبــل الرّســام كالتلويــن 
ــل  ــي بفض ــتعملة …،وبالتال ــوط املس ــة اخلط ــب ونوعي والتركي
هــذا التفصيــل، وبفضــل اســتخراج كّل عناصــر تكويــن الصــورة 
ميكننــا بعــد ذلــك تفســير البعــد الفنــي وشــرحه وتأويلــه لهــذه 

ــض .   ــا البع ــا ببعضه ــي عالقته ــردة وف ــر منف العناص

2 – القراءة التحليلّية :
  هــي التــي تقــوم علــى اســتخراج كامــل وســائل التعبيــر 
الفنّيــة والتشــكيلّية التــي حــاول الرّســام اســتعمالها للتعبيــر 
عــن األبعــاد اجلمالّيــة واحلّســّية والرّســائل اخملتلفــة التــي حتملهــا 

ــورة ...  ــكيل الص ــي تش ــة ف ــر الفاعل العناص

-3 القراءة يف العالقة بني الّنص والّصورة :
ــة  ــورة، ترجم ــّص والّص ــني الن ــى ب ــس املعن ــرر نف ــرار : يتك - الّتك

ــاذجة .    ــطحّية وس ــة س ــورة ، ترجم ــى ص ــص إل النّ
ــي،  ــورة املعان ــي بل ــورة ف ــع الّص ــص م ــارك النّ ــل : يتش - الّتكام
ــا بــني  ــا أو كليًّ ــا جزئيًّ ليكــون احملتــوى الّداللــي والوصفــي مطابًق

ــورة .  ــص والّص النّ
ــن  ــدة ع ــتقّلة الواح ــورة مس ــص والص ــي الن ــك : معان - التفكي

ــرى . األخ
 

ــوم  ــون ) رس ــن الفن ــوع م ــذا النّ ــى أّن ه ــارة إل ــدر اإلش ــا جت   هن
كتــب األطفــال (  يقــع وبــكلِّ دقـّـٍة فــي مفتــرق عــّدة أشــكاٍل مــن 

ــة  ــون اجلرافيكّي ــكيلّية والفن ــون التش ــة: كالفن ــر الفنّي التعابي
وفــنِّ الّتصويــر الفوتغرافــي والفــّن املســرحّي والفــّن الّســينمائي 

وغيرهــا مــن الفنــون … ليســتعير منهــا مــا يلــي: 
ــة اخلطــوط  ــن والّتركيــب ونوعي - مــن الفــن التشــكيلي: الّتكوي
ــة  ــم الضوئّي ــور ، والقي ــي حتملهــا، واملنظ ــة الت ــم التعبيريّ والقي

ــة. واللونّي
- ومــن املســرح : احلــوار ، واحلركــة علــى املســرح، واإلضــاءة، وعالقة 
املســرحي باجلمهــور ) املتلقــي (، والســينوغرافيا، وتأثيــث فضــاء 

املشــاهد، والديكــور …
- ومن فن املوسيقى: اإليقاع، والديناميكّية، واحليويّة ...

- ومــن األدب : هيكلــة احلــوار، وأطــر األحــداث، والّتعاقــب الّدرامــي 
لألحــداث …

- ومــن الســينما: املســتوايات بأنواعهــا، وزوايــا النّظــر، والّتوليــف 
) Synthèse (، وتسلســل الصــور وتأطيرهــا، واحلركــة، واإلنــارة 

ــوء …  ــّل والض الظ
ــا مبواهــب  ــات وغيرهــا يبقــى األمــر مرتبًط مــع كل هــذه املعطي

ــائل … ــذه الوس ــاره له ــن اختي ــه وحس ــة إبداع ــام وبدرج الرّّس

ــح  ــل « تصب ــال » الّتحلي ــل مج ــراءة لتدخ ــق الق ــا تتعم وعندم
ــام  ــب االهتم ــاالت يج ــة مج ــود ثالث ــب وج ــة  تتطل ــذه العملّي ه

ــي : ــي كاآلت ــا  وه به

1 – الّسياقات والوضعّيات :
ــاج،  ــي اإلنت ــي دواع ــا ه ــورة، وم ــج الص ــن أنت ــاج: م ــياق اإلنت - س

ــف؟ وكي
- سياق الّتلقي: اجلمهور املستهدف؟

- الّســياق البيئــي: مــا هــي البيئــة االجتماعّيــة والثّقافّيــة التــي 
يتقاســمها املتلّقــي مــع منتــج الّصــورة ؟

2 – الواقع املجّسم :
- ماذا  أعرف عن الواقع الذي أعيَد تشكيله؟

- ما دور العناصر اجملّسمة؟
ــة  ــة واجلغرافّي ــع: الّتاريخّي ــي تكشــف هــذا الواق ــات الت - املعطي

ــة . ــة والثّقافّي ــة واالجتماعّي واالقتصاديّ

3 الصيغ الّتعبرييّة :
   1 – بناء الّصورة في عالقتها بالفضـاء وبلحظة رسمها 

ــاء  ــل فض ــا داخ ــة وتنظيمه ــر املرئّي ــف العناص ــر مختل    * تخّي
ــورة الص

- العناصر الثابتة: الّديكور.
النّقــل  ووســائل  واحليوانــات،  النّــاس،  املتحرّكــة:  العناصــر   -

والّســوائل... اخملتلفــة، 
العرقّيــة  وأصولهــا  وســنّها،  أجناســها،  الّشــخصّيات:   -

واحلقبــة  وهيآتهــا،  واالجتماعّيــة، 
الزّمنية التي تنتمي إليها.

   * طرائق التعبير عند الّشخصّيات:
- النّظر وحركات العني، وقسمات الوجه وتعابيره... 

ــهد،  ــاء املش ــي فض ــرّك ف ــاء، والّتح ــم، واألعض ــة اجلس - حرك
والتنقــل، واملشــي ....
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   * اخلصائص املاديّة للصورة :
- اإلنارة، والظالل، واألنسجة، واحلياكات. واخلامات، والهياكل … 

   2 -  إنشاء الّصورة
- األساليب
- الّتقنيات

- املواد واألدوات
- الّتركيب والّتوزيع في الفضاء

- الّظالل
- األبعاد اجلمالّية والّتربويّة

- اخلطــوط )القيــم الّتعبيريـّـة، واخلاصّيــات، والنّوعّيــة، واالجّتاهــات، 
والّسْمـك...(

- زوايا النظر، والّتأطير، واحلركة.
- املستويات.

- العالقة بني املستويات.
- العالقة بني األمكنة والفضاءات.

- عالقة بني األزمنة.
- أشكال الربط/ الوصل.

- الوصل بالفضاء.
- الوصل بعناصر التأثيث.

- الوصل بعناصر الربط: الّتراكب، والّتباعد، والّتجاور.
- املرجعّيات الفنّية واجلمالّية واالجتماعّية والثّقافّية.

د في الّصورة. - الزّمن اجملسَّ

ا « عنوان الكتاب » قط شقيٌّ جدًّ
- النّص للكاتبة األردنية عبير إبراهيم الّطاهر.

- الرّسوم للرّّسامة اللبنانّية مايا فداوي.
- تاريخ النّشر2014

- النّاشر: دار الياسمني األردنّية للنّشر والّتوزيع.
- فاز هذا الكتاب بجائزة » اتصاالت « لسنة 2014 

- الفئــة العمريــة لــم تكــن مكتوبــة ضمــن صفحــة املعلومــات 
عــن الكتــاب، لكــن مــن خــالل بعــض املقــاالت التــي كتبــت عــن 
ــة  القصــة )للجانــب األدبــي فقــط( مــا قيــل عــن الفئــة العمري
ــوق،  ــا ف ــنوات فم ــن 6 س ــال م ــن ق ــاك م ــا جدًّا...هن كان مضطربً

وهنــاك مــن كتــب مــن 5 إلــى 10ســنوات فمــا فــوق، وهنــاك مــن 
كتب«لــكّل األعمــار«
- الّشكل: مستطيل

- املقاس : 23/28 سنتمتر
- عدد الصفحات :؟؟؟؟؟

- عدد الرسوم : 25 رسًما
- األلوان: رباعّية األلوان

- الّتقنّيات: أكريليك وأحبار على ورق مقّوى 
ــورق  ــن ال ــالف م ــا كغ ــي، وأيض ــالف ورق ــر كغ ــالف: متواف - الغ

ــوى. املق
ــى  ــّدة عل ــا الش ــه لغوي ــدا » ينقص ــقي ج ــط ش ــوان : » ق - العن
ــي  ــاء« ف ــرف » الي ــى ح ــط« و عل ــة »ق ــي كلم ــاء« ف ــرف »الط ح
ــّدا ». ــة »ج ــي كلم ــدال«  ف ــرف » ال ــى ح ــقي«  و عل ــة » ش كلم
ــٍة تنمــو  ــاب يحكــي عــن قّصــة صداق ــاب : الكت - موضــوع الكت

ــني رجــٍل عجــوزٍ وقــطٍّ شــقيٍّ، و كيــف تتطــور الّصداقــة ... ب
وموضوعه الرئيس هو تقبل اآلخر رغم االختالف.

- املرجعّيــة فــي الرّســم: قالــت الرّّســامة عــن هــذه النّقطــة » لم 
يكــن هنالــك مصــدر وحــي للقيــام برســم هــذا الكتــاب، ولكنـّـي 
ال أنكــر تأثيــر الفنـّـان والّصديــق ديفــد حبشــي فــي تغييــر نظرتــي 
فــي الرّســم و كان نقطــة حتــّول بالنســبة لــي ابتــداء مــن هــذا 
الكتــاب. الرّســم هنــا بــال هويـّـة وذلــك ليكــون الكتــاب شــاماًل و 

يّتفــق مــع أّي زمــاٍن و مــكاٍن «.
ــدان  ــي بل ــاع ف ــات و يب ــن اللغ ــد م ــى العدي ــاب إل ــم الكت - ترج

ــدة. عدي
ــها »  ــن نفس ــامة ع ــت الرّس ــامة : كتب ــة للرّس ــيرة الذاتّي - الس
تخرجــت مــن كلّيــة الفنــون فــي اجلامعــة اللبنانيــة عــام 2000، 
ــر،  ــم والّتصوي ــي الرّس ــا ف ــات علي ــوم دراس ــهادة دبل ــة ش حامل
ــت  ــي كان ــة، الت ــنوات الّدراس ــي س ــا ف ــراع دام 12 عاًم ــد ص بع
ــوٍس يومــي. لــم أهتــم ألّي مــن املــواد  بالنّســبة لــي أشــبه بكاب
ــف  ــي الّص ــًة ف ــت معروف ــم. كن ــادّة الرّس ــر م ــة غي ــي املدرس ف

ــوار..  ــة األط ــامة غريب بالرّّس
أثنــاء دراســتي اجلامعيــة، عملــت فــي مجــال الرّســوم الزّخرفّيــة 
للجداريــات فــي العديــد مــن املنــازل والفنــادق، و كرّّســامة قصٍص 

مصــّورٍة فــي عــددٍ مــن شــركات اإلعــالن فــي بيــروت.
ــوم  ــذ رس ــت بتنفي ــام 2004 ، و قم ــي الع ــاٍب ف ــمت أوّل كت رس
ــى  ــا عل ــض منه ــل البع ــوم، حص ــى الي ــا حّت ــن 40 كتابً ــر م أكث

ــة. ــرى عاملّي ــٍة و أخ ــز محلّي جوائ
ــرب، واألردن،  ــان، واملغ ــي لبن ــر ف ــن دور النّش ــددٍ م ــع ع ــت م عمل

ــطني.  ــارات، وفلس واإلم
ــة  ــوص اخلفيف ــاء النّص ــى انتق ــًة إل ــا مّتجه ــي دائًم ــد نفس أج
ــة.   ــاخرة والهزلّي ــوص الّس ــان النّص ــب األحي ــة، و أغل واملضحك

ــد.  ــن النك ــكان ع ــدر اإلم ــد ق ابتع
ــزة  ــا، جائ ــرة، أبرزه ــنوات األخي ــي الّس ــز ف ــى 7 جوائ ــزت عل ح
ــاب العــام ســنة 2014 عــن كتــاب »قــط  اتصــاالت عــن فئــة كّت

ــدا« ــقي ج ش
جائــزة محمــود كحيــل عــن فئــة أفضــل رّســامة كتــب أطفــاٍل 
عــام 2016 عــن كتــاب عليــاء والقطــط الثــالث، وجائــزة اتّصــاالت 
عــام 2017 عــن فئــة أفضــل رســوم لكتــب األطفــال عــن كتــاب 

خــروف اليــوم الســابع.
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- التـأطيـر
مــن القواعــد األساســية التــي يجــب أن تتوافــر فــي بنــاء الّصــورة 
ــذي  ــرّك ال ــار املتح ــة : اإلط ــع القّص ــف وقائ ــن مختل ــر ع للّتعبي
يتمّطــط طــواًل وعرًضــا كيــف مــا شــاء الرّســام وشــاءت أحــداث 

القّصــة .

- اإلطار األفقي 
ــب  ــي تتطّل ــاهد الت ــي املش ــر ف ــن األط ــوع م ــذا النّ ــتعمل ه يس
ــّد مناظــره علــى مســتوى أفقــيٍّ  بانورامــا متراميــة األطــراف متت
شاســٍع )ســهل ممتــد، ومشــهد بحــريٍّ، وســباق ســّيارات (. يفتــح 

ــا للّتـــأكيد علــى حالــٍة مــا فــي الّتعبيــر... اجملــال أفقيًّ
ــي  ــة الت ــر األفقّي ــن األط ــد م ــاك العدي ــة هن ــذه القّص ــي ه ف
كانــت تابعــة ملقــاس الصفحتــني و لــم يكــن الّدافــع »الّتعبيــري«  

ــك...  ــي ذل ــا وســبًبا ف واضًح
صورة عدد 2 وعدد 5 

- اإلطار العمودي 
يُســتعمل هــذا اإلطــار خاّصــًة فــي املشــاهد الاّلمتناهيــة الّطــول 
التــي بطبيعتهــا متتــّد وتتمّطــط فــي االجتــاه العمــودي ) ناطحــات 

الســحاب ، الهــوة،, اجلبــال العاليــة (
كذلــك هنــا فــي هــذه القّصــة هنــاك العديــد مــن األطــر 
العموديّــة وهــي كذلــك جــاءت بحكــم مقــاس الصفحــة، ولــم 

ــهد. ــي املش ــا ف ــون م ــن مضم ــر ع ــأت للّتعبي ت
صورة عدد 17 

- األطر املتنوعة يف الّصورة الواحدة
ــراز  ــك إلب ــا وذل ــل األطــر فيمــا بينه ــا تتداخ ــل هــذا عندم يحص

ــا. ــز عليه ــهد و الّتركي ــن املش ــا م ــٍة م جزئّي
- هنا، هذا النوع من الّتأطير لم يكن موجودًا. 

- املستويات ) األبعاد يف اللّقطات (
ــي  ــارزة ف ــر الب ــني العناص ــة ب ــحّدد العالق ــتويات يُـ ــّلم املس ُس

ــا ــا وخلفيته ــى تفاصيله ــد عل ــراد الّتأكي ــي يُ ــورة والت الّص
1 - املستوى اجلملي 

2 - املستوى العام
3 - املستوى املتوسط

4 - املستوى املقرب 
5 - املستوى املضخم 

    هنــا فــي هــذه القّصــة كان اســتعمال الرّّســامة للمســتويات 
واضًحــا وبســيًطا وقــد ركـّـزت فــي العمــوم علــى مســتويني اثنــني 

همــا  املســتوى املتوســط واملســتوى املقــرّب .

-  املستوى الجميل :
   هــو مشــهدٌ شــموليٌّ و بيانــيٌّ يســتعرض فيــه الرّّســام املناظــر 
اخملتلفــة للمحيــط والشــخصّيات والعناصــر املكّونــة لهــذا 

ــٍة. ــة نظــٍر مُمكن ــي أوســع زاوي املشــهد ف
أعتقــد أّن الرّّســامة، عنــد رســمها لهــذا الكتــاب، لــم جتــد ضرورة 
ــدور  لالعتمــاد علــى هــذا املســتوى بحكــم أن أحــداث قّصتهــا ت

دوًمــا إّمـــا علــى مســتوى متوســط أو مقــرّب أو فــي القليــل النّادر 
علــى املســتوى العــام.

- املستوى العام :
ــي املســتوى العــام مباشــرة بعــد املســتوى اجلملــي عندمــا    يأت

ــام فــي حصــر أحــداث قّصتــه شــيًئا فشــيًئا. يبــدأ الرّّس
 صورة  عدد1

- املستوى املتوسط :
  يســتعمل هــذا املســتوى عندمــا يبــدأ تشكّـــل جوهــر األحــداث، 
ــن  ــراب م ــر واالقت ــر فأكث ــورة أكث ــر الّص ــٍذ حص ــب عندئ فيج
ــداث  ــير األح ــت س ــى ال يفل ــداث حت ــني لألح ــني احلقيقي الفاعل
ــل  ــى تفاصي ــز عل ــدأ بالتركي ــي ليب ــاه املتلّق ــرادها عــن انتب و اّطـ

ــهد .. املش
صورة عدد 5 وعدد9

- املستوى املقرب ) املتداين (:
عندمــا تكــون األحــداث فــي ِخضّمهــا يقــع اســتعمال املســتوى 
املقــرّب وذلــك حلصــر الّشــخصّيات التــي يتمحــور حولهــا الفعــل 
ــدة أو  ــخصّية واح ــون ش ــا تك ــادة م ــذا ) ع ــدث ه ــر للح املباش

ــر ( . اثنتــني علــى أقصــى تقدي
ــي  ــرًا ف ــت كثي ــد جنح ــت ق ــامة كان ــول أن الرّّس ــتطيع الق نس
اســتعمالها لهــذا املســتوى مــن أجمــل الّصــور هــي التــي 
اســتعملت فيهــا هــذا املســتوى ومــن أجنحهــا فــي التبليــغ وشــّد 

ــوس... ــى النف ــا عل ــا وقع ــاه و أكثره االنتب
 كصورة الغالف والصور عدد : 4 و 10 و 16 و 20

ا : - املستوى املضّخم و املضّخم جدًّ
ــة  ــر اخملتلف ــر الّتعابي ــا تكث ــى أوجه ــداث إل ــل األح ــا تص عندم
للشــخصيات وتتعاقــب في اّطــراد متواصــٍل وتتواتر أحاسيســهم 
ــة ) فــرح، وغضــب، وخــوف، وصــراخ،  املشــبعة باالنفعــاالت القويّ
ــام  ــى الرّّس ــا عل ــب فيه ــي يج ــة الت ــي اللحظ ــف... ( فتأت وعن
ــر  ــة وحص ــخصّيات املنفعل ــح  الّش ــوٍه ومالم ــى وج ــز عل الّتركي
ــن  ــع م ــى يرف ــه حّت ــمات الوج ــول قس ــر ح ــر فأكث ــورة أكث الّص
ــذا  ــتعمال ه ــع اس ــدث. يق ــي للح ــق الّدرام ــر النّس ــّدة توت ح
ــٍة معّينــٍة مــن الّديكــور أو  املســتوى كذلــك للتركيــز علــى جزئّي
مــن بعــض العناصــر احلّساســة التــي ســيكون لهــا دورٌ هــام فــي 

ــة. ــي للقّص ــّس الّدرام ــم احل دع
هنــا فــي قصتنــا هــذه غــاب هــذا املســتوى عــن أحداثهــا وعــن 
شــخصياتها...رغم أن اجلانــب العاطفــي واحلســي الــذي متيــزت بــه 

هــذه القصــة كان فــي بعــض األحيــان مرتفًعــا ومتدفًقــا ... 
مالحظــة : جــّل الوجــوه فــي هــذه القّصــة افتقــدت إلــى التعبيــر 

ماعــدا فــي لوحتــني اثنتــني 
صورة عدد 8 و10

-املستوى املتقّدم :
  وهــو املســتوى الــذي يختــار فيــه الرّّســام جزئّيــًة مــا مــن ديكــور 
املشــهد أو مــن شــخصياته ليضعهــا فــي مقّدمــة الّصــورة وفــي 
ــًدا  ــهد بع ــي للمش ــب ليعط ــر الّتركي ــة عناص ــع بقّي ــٍق م تناس
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ثالثـًـا وليضفــي علــى الّصــورة مســحًة » تراجيديــة » وليشــحنها 
طاقــة إيحائيــة تبــرز خصائــص احلــدث و تغــذي بعــده الدرامــي. 

ــا  ــات منه ــض اللوح ــي بع ــدًّا ف ــاص ج ــتوى اخل ــذا املس ــر ه ظه
اللوحــة رقــم 14 وخاّصــًة اللوحــة 19  التــي أبــرزت شــحنًة كبيــرةً 
مــن التعابيــر احلســّية و النّفســّية للرجــل العجــوز و للقــّط كمــا 

يظهــر ذلــك مــن اجلــّو العــام للمشــهد.
ــن  ــٌة ع ــدًّا ومختلف ــٌة ج ــٌة خاّص ــي لوح ــدد 6 فه ــة ع ــا اللوح أّم
ــي  ــم ف ــي الّتحك ــة ف ــة فنّي ــا براع ــة فيه ــور القّص ــة ص بقّيـ
ــتويات«  ــا »املس ــة  وفيه ــينمائّية اجلميل ــة الس ــات اللقط تقني

ــي« ــي العكس ــل املرئ ــتعمال »احلق ــة اس ــة وبراع املتداخل
كل هــذا فــي نفــس الصــور دون إشــباعها باإلضافــات الثقيلــة أو 

شــحنها بفوضــى املؤثــرات... 

زوايا النظر ) زوايا اللقطة (
هــي الزوايــا اخملتلفــة التــي ينظــر منها الرّســام لرســم  مشــاهده 
ــا  ــر منه ــي ينظ ــا الت ــس الزواي ــي نف ــي ه ــخصياته، وبالتال وش

القــارئ إلــى نفــس املشــهد. 
تتأطر زوايا النظر هذه على اجتاهني اثنني :

1 – زاويــة نظــر أفقّيـــة : لقطــة واجهّيـــة مســّطحة، وجانبيــة، 
ــة. . ــاع 3/4  وخلفي ــة أرب وثالث

2 -  زاوية نظر عموديّة : من أعلى، ومن أسفل .
وميكــن فــي بعــض احلــاالت اســتعمال االثنتــني معــا والتنســيق 

ــة مشــتركة . بينهمــا فــي عملي
فــي هــذا الكتــاب حاولــت الرّّســامة اســتعمال البعــض مــن زوايــا 
النّظــر هــذه لكــن أغلبهــا جــاءت واجهيــة وجانبيــة و ذات ثالثــة 

أربــاع3/4

- زاوية الّنظر العلويّة :
ــام  ــاعد الرّس ــة تس ــص هاّم ــعّدة خصائ ــة بِـ ــذه الزاوي ــاز ه   متت
علــى جتســيد عــدة حــاالت نفســّية وســيكولوجّية لشــخصّيات 
ــد، وعــدم شــعور باألمــن  ــة تهدي القّصــة )موقــف ضعــف، وحال
ــراز  ــى إب ــاعد عل ــا تس ــا أنه ــة ( كم ــزام، وطبقّيـ ــة، وانه واحلماي
ــعر  ــاًل تش ــا مث ــة جتعله ــة دونّي ــي وضعي ــخصّيات ف ــض الش بع

ــة ... ــف أو االنهزامّي بالّضع
ــتعمال  ــرةٌ الس ــٌة كبي ــاك إمكانّي ــت هن ــة كان ــذه القّص ــي ه ف
هــذه الزّاويــة نظــرًا للمواقــف العديــدة التــي وجــد فيهــا » القــّط 

ــي كان عليهــا . ــة النّفســّية الت » وللحال

- زاوية الّنظر الّسفىل :
إّن املشــاهد التــي يقــع رســمها مــن زاويــة أدنــى مــن » املوضــوع 
ــن  ــٍر م ــر بكثي ــاذة و أكب ــرة و أّخ ــخصّيات مؤث ــا الش ــدو فيه » تب
طبيعتهــا،  فصــورة مثــل هــذه متنــح شــخصّيات القّصة الّشــعور 
بالعظمــة والّســمّو  واإلحســاس بالّتفــوق والعلــّو ، وذلــك عكــس 

مــا تتركــه فينــا الّصــور املرســومة مــن زاويــة النّظــر العلويـّـة . 
فــي قّصـــة »القــط الشــقي جــدا« كانــت هنــاك صــورة واحــدة 

ــاح . ــفلى و بنج ــر الّس ــة النّظ ــامة زاوي ــا الرّس ــتعملت فيه اس
صورة عدد 14

- زاوية الّنظر الواجهية :

  وهــي الزّاويــة العاديـّـة جــدًّا و املألوفــة، التــي ميكــن مــن خاللهــا 
ــل للمشــهد،   ــى الّصــورة فــي املســتوى األفقــي واملقاب النّظــر إل
والتــي تتوافــق و النّظــرة الطبيعّيــة اجملــردة لإلنســان وهــي الزّاويــة 

املســتعملة بطريقــة آليــة مــن قبــل أّي رّســاٍم كان.
لكــن ال يعنــي أن النتيجــة عنــد اســتعمال هــذه الزّاويــة ســتكون 
ســطحّية و مبتذلــة ذلــك أن قواعــد عديــدة أخــرى فــي التركيــب 

والتشــكيل ستشــارك فــي االرتقــاء بالقيمــة الفنّيــة للصــورة. 
صورة عدد11 

- زاوية النّظر ثالثة أرباع 3/4  من األمام : 
صورة عدد 9 وصورة عدد 20

- زاوية النّظر ثالثة أرباع 3/4 من اخللف :
صورة عدد2

- زاوية النظر اخللفية : مفقودة .
- زاوية النظر اجلانبية : 

صورة عدد 3 و 13

- الحقل املريئ العكيس :
  هــو اجلمــع بــني زاويتــي نظــر متقابلتــني للمشــهد الواحــد ) زاوية 
نظــر واجهّيــة و أخــرى خلفّيــة ( للحصــول علــى صورتــني الواحدة 
تلــو األخــرى لنفــس املشــهد بهــذه الطريقــة يكــون الرّســام قــد 
وّفـــر لنفســه الكثيــر مــن اإلمكانــات و احللــول لتكويــن مشــاهد 
مختلفــة و متنوعــة لقصتــه ولتغييــر ديكــور وخلفّيــات ومناظــر 
ــي   ــل املرئ ــذا احلق ــتعمال ه ــا أّن اس ــهد ، كم ــس املش ــاء نف فض

يعطــي ملفهــوم الزمــن فــي الصــورة بعــًدا آخــر . 
ــدٍة  ــورٍة واح ــي ص ــل« ف ــذا »احلق ــر ه ــذه ظه ــا ه ــي قصتن    ف
وباحتشــاٍم كبيــٍر لكــن عندمــا اجتمــع مــع معطيــاٍت أخــرى  كان 

ــك.  ــا ذل ــرٌ و هــامٌّ كمــا ســبق أن ذكرن ــه دورٌ كبي ل
صورة عدد 6

- األزمنة في الصورة : تاريخ اإلجناز ،  تاريخ النشر .
- األزمنة التي ميكن إدراكها.

- الصريحة والضمنية واملفتوحة.
- تطــّور الزّمــن ) بطــيء ، ســريع ، بعيــد ، قريــب ، طويــل ، قصيــر 

) …
- زمن احلدث.

- الزّمن املجّسد يف املشهد :
- هل كان واضًحا وجليًّا ؟

- الزّمن القصير : الليل و النّهار كانا واضحني متام الوضوح 
صورة عدد 1 و7

ــالل  ــن خ ــك م ــدا ذل ــد ب ــتاء: وق ــل الش ــل :  فص ــن الطوي - الزم
ــن  ــان م ــب األحي ــي أغل ــا ف ــر جليًّ ــا و ظه ــاهد تقريًب ــّل املش ج
ــالل  ــن خ ــل وم ــا الرّج ــي كان يرتديه ــاب الت ــة الثّي ــالل نوعّي خ
بعــض اجلزئّيــات األخــرى مثــل نوعّيــة الغطاء، واملشــروب الّســاخن 
ــة  ــرداء، والعاصف ــجار اجل ــض األش ــه، وبع ــد من ــار الّصاع والبخ
ــي.  ــب اجلنوب ــي القط ــع ف ــكناه وبالطب ــكان ُس ــي م ــة ف الثلجّي

صورة عدد5
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- تشكيل الّصورة يف عالقتها بلحظة رسمها:
- الضوء: وجهته، وكثافته، ودرجة الّتباين ...

ــمس،  ــل الّش ــي  مث ــدر طبيع ــن مص ــادر ع ــي: ص ــوء طبيع - ض
والقمــر أو البــرق ) لــكل مصــدر لــه خصائصــه ومؤثراتــه وبالتالــي 
ــاء  ــاب ج ــذا الكت ــي ه ــة ( ف ــج مختلف ــتكون النتائ ــا س حتًم

ــي . ــدرٍ طبيع ــن مص ــاهد م ــي كّل املش ــا  ف ــوء تقريًب الض
صورة عدد 1

ــوء  ــي (   الض ــر طبيع ــدر غي ــن مص ــع م ــد : ) الناب ــوء مّول - ض
ــورة  ــا » ص ــا و جليًّ ــٍد وكان صريًح ــهٍد واح ــي مش ــدأ ف ــد ب املّول
ــت »  ــوس البي ــت فان ــا حت ــأكالن مًع ــّط ي ــوز والق ــل العج الرّج

صورة عدد 3
ــد  ــوء املّول ــدر الَض ــل مص ــذي ميثّ ــّي ال ــر املرئ ــا العنص - إذا حذفن

ــيحدث؟ ــاذا س م
ــئ »   ــي« تنطف ــة؟ و بالّتال ــي الّظلم ــتغرق ف ــورة س ــل أّن الّص - ه
ــوء  ــدر الَض ــد مص ــت بتواج ــي كان ــي الت ــهد ه ــر املش كل عناص

ــب . هــذا تشــع ضــوًءا مــن كّل اجلوان

- املنظور : 
كمصطلــح و كقاعــدة فنيــة تُـْعـــَتمد فــي تكويــن الصــورة وفــي 

تنظيــم فضاءاتهــا
- » نقطة التالشي«  الرئيسة و الثانوية

- » عمق « اجملال الذي تشمله الصورة 
ــه، وســحبه  ــه، واملبالغــة في - التالعــب باملنظــور ) كســرة ، وقلب

ــا ( نهائيًّ
- هنــا فــي هــذه القّصــة وفــي بعــض رســومها هنــاك شــيٌء مــا 
مــن الّتالعــب احملّبــذ باملنظــور ، لســت أدري إن كان ذلــك عــن قصــٍد 

أو عــن عــدم انتبــاه ...؟
لكــن فــي كلتــا احلالتــني فــإن هــذا التالعــب لــم يُشــن فــي شــيٍء 
هــذا العمــل بــل علــى عكــس ذلــك فقــد أضــاف رونًقــا وجمــااًل 

للرســوم.

- الحركات :
- احلركات األساسّية :

- ما الذي يتحرّك في الّصورة .
- حركة نامية و حركة مستقرّة » متكرّرة ».

- حركة ُمدمجة أو مفكّـكة .
- حركة ظاهرة وحركة خفية » ضمنية ».

- اجتاهات احلركة وأبعادها التعبيرية.
- تنــوع احلركــة علــى مســتوى الزّمــن : بطيئــة أو ســريعة، 

متقّطعــة. أو  مسترســلة 
- حركة عني الرّسام واملتلّقي: بانورامّية شاملة أو مجزأة.

- الّتحــرّك فــي فضــاء املشــهد: الّســير ، واملشــي، والعــدْو ، 
... والّتنّقــل 

- مؤثرات للحركة
- كيف يقع الّتعبير عن احلركة في الّصورة املرسومة ؟

ــا مــا،  ــًة نوًع ــت احلركــة رقيقــًة وضمنّي ــب الرّســوم كان فــي أغل
ــح  علــى غــرار حركــة الري

)صورة عدد 5

وحركة البخار الصاعد من فنجان الرجل العجوز 
صورة عدد 16
وحركة املوج 
صورة عدد 17

وحركة القّط عندما قفز من بني يدي صاحبه داخل البيت 
صفحة عدد 24

- الّنص و الّصورة :
- العالقة بني النّص و الّصورة

          - في مضمونهما
- هل الّصورة تترجم النّص حرفيًّا أو جزئيًّا ؟

- أم أّن الّصورة تأتي مكّمـلًة للنّص ؟
- هــل الّصــورة توحــي بعوالــم ميكــن أو اَل ميكــن للقــارئ الّطفــل أن 

يتخيلهــا مــن قراءتــه للنّص؟
          - في توزيعهما على مساحة الورقة 

- ازدواجّية و ثنائـّيـة املعنى 
ــاء،  ــب والبن ــش، والتركي ــة(، والهوام ــوط )الكتاب ــة اخلط - نوعي

ــآلن ... ــراغ وامل ــوازن، والف ــب والت والتناس
ــص تشــكيليًّا فــي الّصفحــة بالنّســبة للمســاحة  - موضــع النّ

اجلمليــة وبالنّســبة للّصــورة ككُـــتلة.

- يف هذه القصة :
       - النّص : 

- بسيط وسلس الفهم، قصير وخفيف
- مرن وسهل التعامل معه
- إخباري في غالب األحيان

ــص قــد  ــذي وضــع النّ ــى درجــة وكأن ال - كان ســهل التموقــع إل
وضعــه دون دراســة، هكــذا بطريقــة آليــٍة وذلــك لكثــرة مــا كان 

فــي بعــض األحيــان متناغًمــا مــع الّصــورة ومــع متوقعــه. 
غيــر أنـّـه فــي بعــض األحيــان األخــرى وبعــد النظــر فــي الصــورة 
ــف أن  ــا، نكتش ــة بينهم ــي العالق ــّص وف ــع الن ــي متوق ــا وف مليًّ
بعــض اللوحــات تتطلــب دراســًة أعمــق ومعاجلــة أخــرى للحصول 

علــى نتيجــة أحســن.

- انطــالق مــن هــذه املالحظــة وممــا ســبق اســتنتاجه أثنــاء  قراءتنا 
لصــور هــذا الكتــاب ســنحاول إعــادة بنــاء بعــض اللوحــات لتبيان 

»املعادلــة املتكافئــة« بــني اللوحــة األم واللوحــة املعّدلة. 
- اللوحة األولى : اللوحة عدد 19

- اللوحة األم  :
- النّيـة هنا حسنة و االجتهاد واضح، لكنّنا نالحظ ما يأتي: 

ــتوى األوّل  ــي املس ــده ف ــذا وبتواج ــه ه ــوز بحجم ــل العج - الرّج
أصبــح مكـــتسًحا للّصــورة وأصبــح هــو األهــم بينمــا فــي واقــع 
ــرة  ــة املنكس ــحنة العاطفّي ــك الّش ــو تل ــا ه ــم هن ــر األه األم

ــاهد. ــو املش ــّط نح ــا الق ــع به ــي يدف ــة الت واحلزين
ــف  ــّط فيخف ــن الق ــا م ــه قريًب ــذا يجعل ــه ه ــي متوقع ــص ف -النّ

ــه. ــه و حزن ــن حيرت ــل م ــه ويقل ــه وحدت عن
- اللوحة املعّدلة : اللوحة عدد19 مكرر 

- بالنسبة للّصورة :
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قمنــا بتعديــالت طفيفــة فقّللنــا مــن ســيطرة الرّجــل العجــوز 
علــى الّصــورة، وتأطيــره بطريقــٍة أخــرى يلغــي جــزًءا مــن كتلتــه 
ــالة  ــل رس ــا ال حتم ــا أنّه ــا  مب ــر حجمه ــي كب ــدة ف ــي ال فائ الت
مــا يجــب تبليغهــا إلــى املتلقــي، وبطريقــة التأطيــر هــذه يقــع 
ــة جــدًّا  ــة هاّم ــرز جزئّي ــٍب منهــا  يُب حصــر الّشــخصّية فــي جان
لهــا عالقــة باحلالــة النّفســّية التــي عليهــا الّشــخصّيتني وهــي 
» الّدمعــة « التــي تنــزل علــى خــّد الرّجــل ، لكنّنــا ســنبقي  علــى 

جــزٍء مــن الوجــه  وأجــزاٍء مــن الثيــاب الشــتويّة ...

 - بالنسبة للنص :
ــه،  ــى وحدت ــد عل ــّط للتأكي ــن الق ــًدا ع ــص بعي ــل النّ ــا بنق قمن
واشــتغلنا علــى النّــص باســتعمال قاعــدة املنظــور التــي تؤكــد 
هــي األخــرى علــى البعــد املطلــق، فــي هــذا اجلانب مــن اشــتغالنا 
علــى النّــص أردنــا مــن خــالل ذلــك لفــت انتبــاه الرّّســام واخملــرج 
الفنّـــي للكتــاب إلــى أّن عملّيـــة وضــع النــّص علــى الصفحات ال 
ــة، وتركــه علــى حالتــه كمــا قّدمــه  يجــب أن تكــون بصفــٍة آلّي
احلاســوب » مــادّة خــام «  بــل يجــب علينــا أن جنتهــد فــي إكســاء 
ــالة  ــغ الرّس ــى تبلي ــاعدنا عل ــة تس ــة هاّم ــة تعبيريّ ــّص طاق الن
ــى  ــر عل ــذا األخي ــاعد ه ــا ستس ــر ، كم ــاع أكث ــي إقن ــى املتلّق إل

التلّقــي ســهولة أكثــر...

ــار الصورتــني اســتنتجنا مــا  - بعــد التعديــل واختب
يــيل :

- أصبــح » الفــراغ » الــذي حــّول القــّط أكبــر ويوحــي بالوحشــة 
واخلــوف أكثــر.

- أصبــح القــّط يشــعر  بالوحــدة أكثــر ممــا كان عليــه عندمــا كان 
النــص و الرجــل قريبــان منــه .

- أصبــح  القــّط  يعّمــق فينــا  الشــعور بالشــفقة نحــوه بشــكل 
 . كبر أ

- اللوحة الثانية : اللوحة عدد 18
- اللوحة األم

يقــول النــص : » و أخيــرا وصــل العجــوز والقــط أبعــد مــكان فــي 
الكــرة األرضّيــة « ...

مباشــرة حتــت آخــر كلمــة فــي هــذه اجلملــة وقــع رســم الفتــة 
مــن خشــب كتــب عليهــا: 

» هنا القطب اجلنوبي «
باالســم  البعيــد هكــذا  املــكان  اإلعــالن عــن  الواقــع  فــي 
وبالتخصيــص، قــد يعمــل علــى احلــّد مــن خيــال وتخّيـــل الطفــل 
ــن  ــب م ــذا جان ــة، فه ــرة األرضي ــي الك ــكان ف ــد م ــّوره ألبع وتص
ــي   ــر ف ــا دور كبي ــي له ــة «  الت ــة والتسجيلّيـ ــب » اإلخباريّ اجلوان
ــي  ــي ف ــب الفنّـ ــة اجلان ــن جمالّي ــل وم ــال الطف ــن خي ــّد م احل
الكتــاب، وقــد الحظنــا أّن مثــل هــذه الّظاهــرة غالًبــا مــا  تكــررت  
فــي الكتــاب إن كان ذلــك علــى مســتوى النــّص أو علــى مســتوى 

ــورة . الّص
- لقــد حــّدت الكتلــة الثلجّيــة البيضــاء التــي جــاءت بعــد الالفتة  
وعلــى أقصــى يســار الصــورة مــن ترامــي البحــر ، وقـّلـــصت مــن 

البعــد » البعيــد » الــذي يشــترطه العمــق الدرامــّي للحــدث . 

- اللوحة املعدلة : اللوحة عدد 18 مكرر
ــا  ــا بســيًطا  فقــد حاولن ــى كان تدخلن - كمــا فــي اللوحــة األول

ــا  ــى الالفتــة طمســا خفيًف ــة التــي جــاءت عل طمــس الكتاب
- قمنــا بحــذف كتلــة الثلــج التــي ســّدت اآلفــاق ومّططنــا البحر 

ــل مفهوم ليواص

 » الاّلنهايئ « .
ــرك اجملــال أوســع،  ــر الالفتــة شــيًئا مــا وذلــك لتتـ ــا بتأخي و قمن
كمــا أخذنــا النّــص إلــى األســفل حتــى ال يشــّوش علــى الرّجــل 
ــة  ــاء بالالفت ــا ج ــراءة م ــي ق ــق ف ــة الّتدقي ــي محاول ــوز ف العج

ــال.  ــح اجمل ــي فت ــك ف ــة كذل ــذه العملّي ــهم ه ولتس

- بعد اختبار الصورتني استنتجنا ما ييل :
    - فتحنا باب اخليال أمام الطفل. 

ــر  ــي البعــد أكث ــر لتحمــل الصــورة معان ــاق أكث ــا اآلف     - فتحن
فتزيــد مــن شــحنة اخلــوف مــن اجملهــول، هــذا الــذي تؤكــده وتوحي 
بــه صــورة القــّط الــذي ركــن فــي جانــب مــن القــارب ينظــر إلينــا 

خائًفــا و كأنـّـه يســتجدي شــفقة.

- الغالف :
- اللوحة األم 

- جذّابــة وصريحــة، صورتهــا كبيــرة علــى كامــل صفحــة الغــالف 
ــا ... تنـــّمي فضــول املتلقــي لالّطــالع علــى داخــل الكتــاب  تقريًب

وقراءتــه.
ــى  ــّدة عل ــه الش ــا تنقص ــدا » لغويً ــقي ج ــط ش ــوان » ق - العن
ــي  ــاء« ف ــرف »الي ــى ح ــط« وعل ــة »ق ــي كلم ــاء« ف ــرف »الّط ح

ــدا« ــة »ج ــي كلم ــّدال« ف ــرف »ال ــى ح ــقي« و عل ــة »ش كلم
ــني  ــني كتلت ــراع ب ــي ص ــاء ف ــاحة ج ــى املس ــوان عل ــع العن - توزي
ســوداوتني صــورة القــّط مــن جهــة وكلمــة » قــّط« مــن جهــة 

ــر.  ــدى النّاظ ــا ل ــق تشويًش ــراع يخل ــذا الص ــرى ه أخ
   فبعــد اختبــار الّصــورة لــدى القــارئ الّصغيــر والكبيــر اتّضــح 
ــي  ــض الثوان ــّط « لبع ــة » ق ــد كلم ــف عن ــوان تق ــراءة العن أّن ق
ثــم ينــزل إلمتــام قــراءة بقّيــة العنــوان الــذي كتــب بخــط نحيــٍف 
ــا  ــا كلت ــي حتمله ــرة الت ــة الكبي ــة اجلذّاب ــك للّطاق ــٍر وذل وصغي
ــض،  ــا البع ــني بعضهم ــا ب ــي صراعهم ــوداوتني ف ــني الس الكتلت
ــى  ــيطة عل ــالت بس ــام بتعدي ــا للقي ــباب تدّخلن ــذه األس فله
ــة  ــراءة التحليلّي ــف أّن بالق ــن كي ــك لنبّيـ ــالف، وذل ــة الغ تركيب
ــا  ــي عندم ــياء الت ــض األش ــاف بع ــتطيع اكتش ــة نس املوضوعّي
ــعديل  ــوم  بتـ ــا  نق ــا وعندم ــي بنائه ــا وف ــر  فيه ــد النظ نعي
ــااًل  ــا جم ــى صورن ــي عل ــمكن أن نضف ــا يُـ ــات منه ــض اجلزئي بع
وتوازنـًـا وجاذبّيــًة أكثــر بكثيــر ممـّـا كانــت عليــه هــذه الّصــور قبــل 

ــل . الّتعدي

- اللوحة املعّدلة    
- أضفنــا الشــّدة علــى كلمــة » قــّط « وعلــى كلمــة » شــقّي « 

وعلــى كلمــة » جــّدا «
  نزلنــا بالعنــوان قليــال إلــى مســتوى نّظــارات الرجــل ) نقطتــان 
ــك  ــود احلال ــّط األس ــون الق ــع ل ــق م ــن مطل ــي تباي ــان ف بيضاوت

ــك . ــوان كذل ــون العن ومــع ل
هــذان النقطتــان همــا مبثابــة » خــّط القــّوة « الــذي ارتكزنــا عليــه 
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لوضــع العنــوان. كمــا وجدنــا علــى نفــس املســتوى ِســنْع القــّط ) 
مشــط اليــد ( األمامــي .

بعد االختبار 
الحظنا سرعة وسهولة قراءة العنوان كاماًل .

ــرا  ــّل كثي ــري ق ــي والبص ــويش اجلرافيك ــا أّن التش ــا الحظن كم
عندمــا قــّل الصــراع بــني الكتلتــني وكبــر التصالــح بينهمــا علــى 
ــارز  ــل العجــوز والب ــح الــذي عليــه القــّط مــع الرّج غــرار التصال
فــي هــذه الصــورة اجلميلــة كمــا رســمتها الفنّانــة » مايــا « مــن 
ــى رأس  ــة عل ــه الطريف ــة جلوس ــّط وطريق ــة الق ــالل وضعّي خ

الرجــل .    
ــة  ــة للقّص ــة ومفّصل ــة معّمق ــراءة حتليلّي ــا بق ــت هن ــد قم لق
األولــى  » قــّط شــقّي جــّدا » لكــي أعطــي مــن خاللهــا تصــّورًا 
سلًســا وواضًحــا فــي قــراءة كتــاب الّطفــل عّلــه يســاعد املربــي 

أو الولــي عندمــا يريــد توضيــح أو تفســير بعــض املعطيــات 
ــر. ــارئ الّصغي ــاب للق ــور الكت ــي ص ــودة ف املوج

 
أّمــا بالنّســبة للقّصــة الثّانيــة فهــي قــراءة تختلــف فــي 
ــي  ــى وتلتقــي معهــا ف ــة األول ــراءة القّص ــة عــن ق أشــياء معّين
أشــياء أخــرى وذلــك لطبيعــة القّصــة ذاتهــا رغــم أنّنــي حاولــت 
إخضاعهــا بعــض الّشــيء لنفــس الّطريقــة التــي اســتعملتها 

ــى.     ــة األول ــي القّص ف
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ــي  ــطني؟ أخبرتن ــني األردن وفلس ــل ب ــذي يفص ــر ال ــو النه ــا ه م
إحــدى املعلمــات أنهــا طرحــت هــذا الســؤال علــى طالبهــا فــي 
ــواب.  ــرف اجل ــم يع ــد منه ــأن ال أح ــأت ب ــن، وتفاج ــف الثام الص
لــم تتخّيــل ولــم تتوقـّـع عــدم معرفتهــم للجــواب، فمــن وجهــة 
نظرهــا، ال حاجــة إلــى درس اجلغرافيــا وال إلــى دروس التاريــخ. 
كانــت تعتقــد أن اجلــواب موجــود فــي جينــات الطــالب، وأنــه قــد 
ــر  ــم. أذك ــم وآبائه ــل أجداده ــن جي ــرة م ــم بالفط ــل إليه انتق
جّيــدا وقبــل ســنوات طويلــة، عندمــا أردت تعلــم اللغــة األملانيــة 
ــة  ــم هــذه اللغ ــاء تعل ــات املدرســة أثن ــن أولّي ــني، كان م ــي برل ف
ــا،  ــم معامله ــزور أه ــا وأن ن ــخ أملاني ــالب، تاري ــن الط ــرف، نح أن نع
وبذلــك نســتقي اللغــة ونحفــظ التاريــخ فــي ذاكرتنــا ثــم نتعرّف 
علــى سياســتها احلاليــة كــي ننخــرط فــي اجملتمــع بغــض النظــر 
عــن إقامتنــا فيهــا أو رغبتنــا فــي الرحيــل بعــد عــدة ســنوات. مــا 
يهــم هــو أاّل ننفصــل عــن هــذا احمليــط وأن نحــاول االندمــاج معــه.

ــراءات  ــض الق ــوري لبع ــاء حض ــخصّية، وأثن ــي الش ــن جتربت وم
القصصيــة والنــدوات فــي املــدارس الحظــت هــذه الفجــوة 
الهائلــة املوجــودة بــني هــؤالء الطــالب وبــني محيطهــم بالرغــم 
مــن مصطلــح العوملــة الــذي قّلــص الكــرة األرضيــة إلــى قريــة 
صغيــرة نقطعهــا مــن أقصاهــا إلــى أقصاهــا بلمــح البصــر. ثــم 
عايشــت التجربــة املهمــة فــي حياتــي عندمــا أوكلــت لــي مهّمة 
ــر  ــية، حتري ــة السياس ــني ذات اخللفي ــات اليافع ــض رواي ــر بع حتري
هــذه الروايــات جعلنــي أتوقــف وأتســاءل: هــل ســيهتم اليافعــون 
بقــراءة مثــل هــذه الروايــات؟ هــل  ســينجذبون إليهــا ويبتعــدون 
قليــال عــن األدب الغربــي واملترجــم؟ مــا الفائــدة مــن وضــع بعــض 
ــذه  ــود ه ــل وج ــة؟ ه ــة الرواي ــي خلفي ــية ف ــل السياس التفاصي
اخللفيــة دون افتعــال قــادر علــى جــذب انتبــاه اليافعــني إلــى مــا 
ــرة األوســع   ــوا إلــى الدائ هــو خــارج اهتماماتهــم اخلاصــة ليدخل
واألشــمل اخلاصــة بالوطــن؟ لقــد وجــدت اإلجابــة اإليجابيــة أيًضا 
مــن خــالل جتربتــي الشــخصّية واّطالعــي املباشــر علــى تفاعــل 
ــت  ــة إذا قّدم ــات، خاص ــذه الرواي ــع ه ــة م ــة العمري ــذه الفئ ه

إليهــم بشــكل عصــري يالمــس واقعهــم وبيئتهــم.
ــني أدب  ــودة ب ــوة املوج ــردم الفج ــني ت ــة لليافع ــّد أن الكتاب ال ب
ــا أن ننقــل اليافــع  ــى، وعلين ــار بالدرجــة األول األطفــال وأدب الكب
ــد  ــة الواســع كــي يتمكــن مــن حتدي ــم الرواي ــى عال ــج إل بالتدري
شــخصيته مســتقباًل كقــارئ ومتلــٍق لهــذا الفــن األدبــي الراقــي. 
ــي،  ــن األدب الغرب ــاس م ــى االقتب ــاب إل ــض الكّت ــأ بع ــد يلج ق
ــن  ــم، وع ــي بيئته ــث ف ــن البح ــز ع ــل أو العج ــبب الكس بس
ــا  ــرج أطفالن ــا يخ ــم، م ــن حوله ــة م ــع احلياتي ــة املواضي معاجل
مــن واقعهــم ويجعلهــم يهتمــون بأمــور بعيــدة كل البعــد عمــا 
ــب  ــة الكت ــى ترجم ــت عل ــون التهاف ــد يك ــم. وق ــري حوله يج
ــي  ــة ف ــة وعــدم االنتمــاء أو الرغب ــا ســببه الشــعور بالغرب أحيانً
ــي  ــات الت ــر بالرواي ــا أفك ــٍف. عندم ــٍع مختل ــى واق ــروب إل اله
قرأتهــا وأنــا فــي هــذا الســّن، فأنــا أتذكّــر بوضــوح األدب املترجــم 
الــذي لــم يكــن ينافســه شــيء فــي املكتبــة العربيــة، والــذي مــن 

ــري،  ــز العنص ــا، كالتميي ــض القضاي ــى بع ــت عل ــه اّطلع خالل
واحلــرب األهليــة األمريكيــة وغيرهــا مــن القضايــا التــي عشــتها 
ــت تبــدو لــي مــن كوكــب آخــر  ــا فــي نفــس الوقــت، كان ولكنّه
أو مــن أرض تفصلنــي عنهــا محيطــات شاســعة. لذلــك أطــرح 
هــذا التســاؤل: مــاذا نريــد مــن روايــة نوجههــا إلــى اليافــع فــي 
عاملنــا العربــي؟ وفيمــا يلــي نقــاط أطرحهــا فــي ســبيل اجلــواب 
علــى هــذا الســؤال املهــم، وقــد حاولــُت أن أســتقيها مــن روايــات  

ــي: ــارت اهتمام ــني أث لليافع
ــاء  ــه أثن ــه وبيئت ــن محيط ــة ع ــع بالغرب ــعر الياف ــب أال يش يج
اخللفيــة  أو  السياســي  الواقــع  فــإن  لذلــك  الروايــة.  قــراءة 
السياســية تقربــه مــن الروايــة وتخرجــه مــن دائــرة التلقــي إلــى 
دائــرة صنــع الــرأي، فهــو هنــا ســيتعاطف وســيقرر وسيتســاءل، 
ــة  ــي الكتاب ــة ف ــن واجلمالي ــن الف ــد ع ــب أال يبتع ــى الكات وعل
ــذا  ــه، وه ــية لكتابات ــة سياس ــار خلفي ــو اخت ــى ل ــني حت لليافع
ــة  ــي رواي ــر، ف ــال ال احلص ــبيل املث ــى س ــا وواضًحا،عل ــدو جلّي يب
ــى اليافعــني بشــكل ســلس  ــه إل »فالفــل النازحــني« التــي تتوّج
ــام 2006.  ــان ع ــى لبن ــدوان عل ــع الع ــة واق ــى أرضي ــف عل وظري
تســرد هــذه الروايــة حكايــة عائلــة مــن بيــروت تقــرر أن تســاعد 
مهّجــري العــدوان فــي جنينــة الصنائــع، وهنــا ال يشــعرك 
ــة أو  ــية مقحم ــة السياس ــأن اخللفي ــس ب ــماح إدري ــب س الكات
ــرق  ــي تش ــمس الت ــا كالش ــل يجعله ــداث ب ــى األح ــى عل تطغ
ــون  ــي؛ فيك ــه طبيع ــروري، لكن ــا ض ــك، وجوده ــف نافذت ــن خل م
تفاعــل القــارئ بشــكل أكبــر مــع الشــخصيات التــي تنفــرد كل 
واحــدة منهــا بســرد حكايتهــا عــن هــذا الواقــع املعيــش، كمــا 
أن الســرد فــي القصــة جــاء حميًمــا بالــغ احليويــة، يتنــاول احليــاة 
اليوميــة لعائلــة تعيــش وســط عالــم طائفــي متعــدد االجتاهــات، 
وقــد اســتخدم الكاتــب »تعــدد األصوات«ليتحــدث كل بطــل فــي 
الروايــة عــن نفســه ممــا جعــل الروايــة أكثــر جذبــا وعمقــا ودعمــا 
ــة  ــة جترب ــه خالص ــع أن ــف الياف ــذي يكتش ــاء ال ــعور باالنتم للش
ــي  ــّي ف ــراِط الوطن ــّي واالنخ ــاج العائل ــة لالندم ــة، نتيج حياتّي
مواجهــة آثــار العــدوان، عزّزهــا الشــعور اإلنســاني الــذي يتجــاوز 

ــات. ــب والطبق ــف واملذاه الطوائ
نحــن نبحــث عــن الهويــة والتنــوع فــي كتــب األطفــال، فــي هــذه 
املرحلــة يبحــث اليافــع عــن هويتــه وليــس مــن الصعب مالمســة 
ــة ممزوجــة بالتشــويق  ــه رواي ــأن نقــدم ل مشــاعره وأحاسيســه ب
ــى  ــا عل ــن خالله ــرف م ــي، فيتع ــال العلم ــال واخلي ــن واجلم والف
ــم  ــوا بصماته ــني ترك ــخاص مهّم ــى أش ــا وعل ــه وتاريخه مدينت
ــا  ــا أذكــر طالب ــن لهــم بالفضــل. هن ــا وهــو يدي فــي هــذه الدني
ــر«  ــني الصق ــز ع ــة »لغ ــة رواي ــالل مناقش ــدارس خ ــد امل ــي أح ف
للكاتبــة تغريــد النجــار، هــذه الروايــة التــي تلقــي الضــوء علــى 
ــا.  معانــاة »زيــاد« الــذي يعمــل بائعــا للشــاي علــى حاجــز قلندي
ــرف  ــذي ع ــه ال ــالب صف ــني ط ــن ب ــد م ــب الوحي ــذا الطال كان ه
ــاء مناقشــة الكاتبــة خلفيــة  عــن جــدار الفصــل العنصــري أثن
الروايــة، حيــث يشــكل اجلــدار أحــد التحديــات التــي ســيخوضها 

األوطان تسكننا، فلنكتب عنها ألطفالنا!
هديل مقدادي1

1   كاتبة ومحررة، تعمل حاليا كرئيسة حترير في دار السلوى في األردن
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بطــل الروايــة للوصــول إلــى كنــز العائلــة املدفــون. لقــد قاطــع 
ــاء  ــه مــن أقرب هــذا الطفــل الكاتبــة عــدة مــرات ليذكــر لهــا أن
ــش  ــة وناق ــل الرواي ــع تسلس ــا تاب ــان، كم ــدوى طوق ــم وف إبراهي
ــة،  ــش للغاي ــكل مده ــة بش ــي الرواي ــه ف ــكان وتفرعات ــا امل معه
إضافــة إلــى أنــه كان ســعيًدا مبعرفتــه جغرافيــا الوطــن احملتــل. 
بالنســبة لغيــره مــن األطفــال، فإنهــم شــعروا بالدهشــة 
ــة؛ ألن  ــة الرواي ــن خلفي ــات ع ــن معلوم ــة م ــه الكاتب ــا قّدمت مل
معظمهــم ال يعرفــون شــيئا عــن الواقــع فــي الضفــة الغربيــة، 
ــاد  ــرة زي ــإن مغام ــك ف ــع ذل ــتوطنات، وم ــز أو املس ــن احلواج وال ع
ــك  ــداث، وبذل ــى األح ــر إل ــكل أكب ــال بش ــذب األطف ــا ج ــي م ه
ــع  ــذا الواق ــل ه ــت بجع ــد جنح ــار ق ــد النج ــة تغري ــون الكاتب تك
ــا  ــل معه ــداث، تفاع ــة األح ــوقة متفرع ــرة مش ــة ملغام خلفي
اليافــع وعــرف مــن خاللهــا شــيًئا عــن جــزٍء مــن وطنــه املفقــود.

املواطنــة فــي كتــب األطفــال وتعزيــز املواطنــة العامليــة: ال يــزال 
األطفــال فــي العالــم العربــي بعيديــن عــن مواطنتهــم وال 
ــزال  ــم، وال ت ــم وقضاياه ــة ألوطانه ــات التاريخي ــون اخللفي يعرف
فكــرة املواطنــة العامليــة وفكــرة انتمائنــا نحــن بنــي البشــر إلــى 
ــا.  ــٍح متاًم ــر واض ــرًا غي ــتركة أم ــوم املش ــا والهم ــس القضاي نف
روايــة »مصنــع الذكريــات« للكاتبــة أحــالم بشــارات تعالــج 
ــى  ــه عل ــب ذكريات ــه تعلي ــه، ومحاولت ــل ألم ــدان طف ــة فق قضي
خلفيــة سياســية حملـّـت إليهــا الكاتبــة، فكانــت كعــازف خلفــي 
فــي األوركســترا، وجــوده يضيــف قيمــة إلــى اللحــن دون أن 
ــن  ــزًءا م ــت ج ــة، فجعل ــى اآلالت الرئيس ــه عل ــوت آلت ــى ص يطغ
األحــداث يــدور فــوق قمــة جبــل العاصــور احملتــل فــي فلســطني، 
وأشــارت إليهــا دون أن تدخــل فــي تفاصيــل قــد ترهــق اليافــع. فــي 
حــال ترجمــت الروايــة ســيكون ألــم جابــر بفقــدان أمــه ومشــاعر 
الصداقــة واحملبــة صفــات يتشــارك فيهــا العالــم أجمــع، وبرأيــي 
ــان  ــان باإلنس ــعور اإلنس ــزز ش ــل تع ــذا القبي ــن ه ــة م ــإن رواي ف
وجتعلــه يرغــب باالّطــالع علــى قضاياه حتــى لــو كان بعيــًدا عنه... 
ــى البشــرية، وقهــر للظلــم بشــكل  ــوع مــن االنتمــاء إل وهــذا ن

ــة. ــة العاملي ــز للمواطن ــر، وتعزي ــر مباش غي
ال بــد مــن أن ينطلــق أدب اليافعــني مــن اهتمامــات الطفــل 
ــيٍّ  ــلوٍب قصص ــع بأس ــرف الواق ــه، وأن يستش ــاؤالته وبيئت وتس
ــة  ــقاطات، فالرواي ــتخدام اإلس ــني واس ــن التلق ــٍد ع ــيٍّ بعي أدب
هنــا ليســت منبــرًا سياســيًّا لتوجيــه الطفــل، بــل تطــرح 
ــه  ــرج بعقل ــتقصاء، وتخ ــر واالس ــى التفكي ــه إل ــا يدفع موضوًع
مــن الصنــدوق املغلــق الــذي ينشــأ معظــم أطفالنــا علــى 
ــة  ــه. يجــب أن نُخــرج الطفــل مــن الصــورة الوردي ــر داخل التفكي
غيــر الواقعيــة لــكل شــيٍء حولــه، ابتــداًء مــن العائلــة وانتهــاًء 
ــى  ــت عل ــات« ُفرض ــاب »تابوه ــض الكّت ــرق بع ــد اخت ــن. وق بالوط
هــذا النــوع مــن األدب، فعاجلــوا مــن خــالل الروايــة الواقعــة علــى 
خلفيــة سياســية مواضيــع أخــرى كاملشــاعر التــي تظهــر بــني 
الولــد والبنــت فــي هــذا العمــر، واملشــاكل االجتماعيــة كالعنــف 

ــخ ــوء... ال ــرب واللج ــب واحل ــري، واحل األس
ــة  ــى خلفي ــة عل ــب املترجم ــون الكت ــن أن تك ــا م ــع لدين ال مان
سياســية وأن نقــوم بتدريســها لطالبنــا، لذلــك يجــب أال نرفضها 
علــى خلفيــة سياســية فــي واقعنــا. وفــي مقارنــة أمــام بعــض 
الطــالب عــن قصــة مترجمــة عــن االحتــالل وقصــة »ســت الكل« 
ــد النجــار التــي تــدور أحداثهــا فــي غــزة، أخبرنــي  للكاتبــة تغري

ــة،  ــذه الرواي ــع ه ــر م ــكل أكب ــت بش ــد تفاعل ــالب: لق ــد الط أح
ــعرت أن  ــي ش ــي أو ألن ــى نفس ــرب إل ــت أق ــة كان ــا ألن اللغ رمب
هــذه الكاتبــة تعــرف عــن هــذا املــكان بشــكل أكبــر. لقــد كانــت 
تتحــدث مبشــاعري! بيئــة الكاتــب وهويتــه تعــززان الوصــول إلــى 

وجــدان الطفــل.
يجــب التنبــه إلــى ضــرورة التفريــق بــني روايــة يافعــني مختلقــة 
شــخصياتها خياليــة مســتوحاة مــن واقــع سياســي معــني، وبني 
روايــة يافعــني تدعــي علــى األقــل أنهــا تــدون تاريًخــا حصــل، وأن 
ــع  ــا الياف ــي يقرؤه ــب الت ــون. الكت ــخاص حقيقي ــا أش أبطاله
وهــو يعلــم أنهــا حقيقــة تاريخيــة خاصــة إذا كانــت ذات عناصــر 
مأســاوية تؤثــر فــي اليافــع تأثيــرا بالًغــا وتدعــوه إلــى التعاطــف 
ــل  ــة. تأم ــي الرواي ــة ف ــية املطروح ــة السياس ــع القضي ــاد م احل
ــن 70  ــر م ــى أكث ــم إل ــذي ترج ــك« ال ــا فران ــرات آن ــي »مذك مع
لغــة، وكيــف أثـّـر فــي ماليــني القــراء الذيــن تعاطفــوا مــع طفلــة 
ــني.  ــن النازي ــاء م ــاء االختب ــا أثن ــف يومياته ــن دون تكل ــب م تكت
ليــس مــن الصحيــح اعتبــار هــذا الكتــاب روايــة ألنــه كمــا يُدَّعــى 
وثيقــة تاريخيــة تســجل أحداثــا تاريخيــة ولــو كانــت علــى نطــاق 
أســرة معزولــة فــي غرفــة يتيمــة. ولكــن الكتــاب يقــدم للقــارئ 
ــا  ــر أهله ــا ومصي ــة كان مصيره ــا طفل ــة ألّفته ــه رواي ــى أن عل
املــوت البائــس فــي الهولوكوســت. والهــدف الواضــح هــو كســب 

القــارئ للتعاطــف مــع املســألة اليهوديــة.
يســتطيع األديــب أن يكســب تعاطًفــا أكبــر مــن القــارئ اليافــع 
ــون  ــئ بك ــكل مفاج ــارئ بش ــدم الق ــى ص ــل عل ــا يعم عندم
»احلقيقــة أكثــر دراماتيكيــة مــن اخليال«.عندمــا يكتشــف اليافــع 
ــداث  ــة األح ــا صادق ــة أنه ــة الرواي ــد نهاي ــئ بع ــكل مفاج وبش
وليســت خياليــة. هنــا أشــير إلــى روايــة »ال تقولــي إنــك خائفــة« 
التــي كانــت فيهــا املفاجــأة فــي اخلتــام صادمــة ومؤثــرة للغايــة، 
عندمــا يكتشــف القــارئ أن بطلــة الروايــة الصومالية شــخصية 
ــي  ــارك ف ــم وتش ــج ول ــم تن ــا ل ــة، وأنه ــة حقيقي ــة عاملي رياضي
ــي  ــت ف ــل غرق ــرة ب ــة األخي ــير الصفح ــا تش ــادات كم األوملبي

البحــر.
ــي  ــع الت ــض املواضي ــل بع ــى الطف ــرح عل ــروري أن نط ــن الض م
ــبيل  ــى س ــا عل ــن، ومنه ــوق اآلخري ــه وحق ــرف حقوق ــه يع جتعل
ــك  ــكل ذل ــوع. سيش ــترك، والتن ــش املش ــة، والعي ــال، العدال املث
ــه  ــه وقيم ــاص وتوجهات ــه اخل ــّون رأي ــل ليك ــدى الطف ــاًل ل مدخ
ــات  ــالم والتغطي ــيطرة اإلع ــل س ــي ظ ــية ف ــه السياس ومواقف
ــاً.  ــي يتعــرض لهــا الطفــل يومي املباشــرة لألحــداث واحلــروب الت
ــة،  ــل احلقيق ــة الطف ــال ملعرف ــون مدخ ــد تك ــات ق ــذه الرواي ه
ــرف  ــة تع ــن قضي ــاً م ــر موقف ــا يكب ــذ عندم ــتجعله يأخ وس
علــى تفاصيلهــا وخلفيتهــا. فنحــن ال نســتطيع أن نحكــي لــه 
قصــص الواقــع واحلــرب والعنــف والنزاعــات كمــا هــي وبشــكل 
مباشــر، ولكــن ميكننــا أن نخبــره عــن تاريخــه وانتصــارات شــعبه 
ــن  ــاد ع ــة واالبتع ــون والدميوقراطي ــرام القان ــن احت ــه، وع وهزائم
ــر  ــة غي ــقّ بطريق ــار للح ــر واالنتص ــل اآلخ ــن تقب ــة، وع الطائفي

ــه. ــر ل ــم األخي ــرك احلُك ــرة ونت مباش
هــذا النــوع مــن الروايــات يعــزز شــعور اإلنســان بوصفــه إنســانًا 
ــان  ــوة اإلنس ــح ق ــى مالم ــل عل ــرف الطف ــيء. فيتع ــل كل ش قب
ونقــاط تعزيزهــا، ومالمــح ضعفــه وكيفيــة جتنّبهــا. وهنــا يخطــر 
ــا  ــل مكانً ــه حتت ــت كتب ــذي مازال ــي ال ــان كنفان ــي غس ــي بال ف
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ــى  ــى حــدٍّ ســواء. وعل ــار عل ــوب الناشــئة والكب ــا فــي قل مرموقً
ــه  ــمس« ومجموعت ــي الش ــال ف ــة »رج ــإن رواي ــال ف ــبيل املث س
القصصيــة األولــى »مــوت ســرير رقــم 12« تناولــت عــدة قضايــا 
ــة  ــى خلفي ــا عل ــانية طرحه ــا اإلنس ــوم والقضاي ــص بالهم تخت
ــوء  ــليط الض ــت بتس ــد جنح ــك فق ــع ذل ــة، وم ــية واضح سياس
علــى قضيتــه األولــى، التــي أضــاف إليهــا عمًقــا فكريًّــا بطرحــه 

ــة.  ــة ومختلف ــانية خالص ــارب إنس جت
أدب األطفــال، يشــكل جســرًا مهًمــا لينقــل القضايــا السياســية 
إلــى العالــم، وهنــاك الكثيــر مــن الكّتــاب الذيــن ســاهموا بنقــل 
القضيــة الفلســطينية إلــى العالــم، على ســبيل املثــال ال احلصر، 
فقــد متـّـت ترجمــة روايــة »ســت الــكل« التــي تلقــي الضــوء علــى 
معانــاة أهــل غــزة وعلــى قدرتهــم علــى التفاعــل مــع أي بصيــص 
ــود  ــه محم ــا حقق ــا م ــة. أيًض ــى اإليطالي ــة إل ــي احلري ــل ف أم
شــقير عبــر روايتــه »أنــا وصديقــي احلمــار« التــي مت نشــرها فــي 
كتيــب خــاص عبــر موقــع اجمللــس العاملــي ألدب اليافعــني، يســهم 
فــي التأكيــد علــى أهميــة دور األدب كوســيلة أساســية ملقاومــة 
االحتــالل، ومناهضــة سياســات القمــع والعنصريــة، ومحاربتهــا 
عبــر اإلبــداع، وكذلــك اإلســهام فــي تغييــر الصــورة التــي يســعى 
ــب  ــذي يح ــعبها ال ــطني وش ــن فلس ــمها ع ــى رس ــالل إل االحت

احليــاة مــا اســتطاع إليهــا ســبيال.
أدب اليافعــني أيًضــا ميــد اجلســور مــا بــني الثقافــة العربيةاملتجذّرة 
وثقافــات الشــعوب فــي العالــم، خاصــة مــع مــا متــر بــه منطقتنا 
ــى  ــط عل ــر فق ــم تقتص ــي ل ــر الت ــوء والتهجي ــات اللج ــن أزم م
ــل امتــدت لتشــمل دواًل أخــرى. عــن رحــالت اللجــوء  فلســطني ب
ســطر بعــض الكّتــاب الغربيــني مالحــم الهــرب مــن احلــرب مثــل 
جوزيبــه كاتوتســيالفي روايتــه »ال تقولــي إنــك خائفــة« عــن قصة 

العــّداءة الصوماليــة »ســامية عمــر«. لقــد ترجمــت الروايــة إلــى 
ــة  ــذه الرواي ــق ه ــن طري ــة، وع ــز مهم ــازت جوائ ــات وح ــدة لغ ع
تعــرّف القــارئ علــى جــزء مــن هــذه الكــرة األرضيــة يــرزح حتــت 
ــو  ــي روبرت ــي اإليطال ــال الروائ ــم واالســتبداد »الصومــال«. ق الظل
ــق قصــة  ــب أن يوثّ ــة: »اســتطاع الكات ســافيانو عــن هــذه الرواي
حقيقيــة ليــس بوســع اخليــال أن يبــدع مثلهــا. وأرغمنــا التشــويق 
ــل  ــا نتحم ــعور بأنن ــنا والش ــس أنفاس ــى حب ــا عل ــي صفحاته ف
جــزًءا مــن املســؤولية ملــا يقــع مــن كــوارث فــي اجلانــب اآلخــر مــن 

العالــم.«
ــه ليــس شــخًصا محــدودًا.  يجــب أن ننظــر إلــى اليافــع علــى أن
يجــب أن تســاعده الروايــة علــى بلــوغ النضــج املعرفــي والعقلــي، 
واســتخدام الســرد املركــب هــو جــزء مــن خطــاب اليافــع الــذي 
يتأرجــح بــني الطفولــة والنضــج. لغــة التخاطــب يجــب أن 
ــوع  ــرد وتن ــة الس ــدد لغ ــن تع ــع م ــك ال مان ــامية؛ لذل ــون س تك
ــق  ــور منط ــا أن ظه ــزا، كم ــي ممي ــاء احلكائ ــون البن ــه ليك أزمنت
الشــخصيات املتعــددة ســيضيف ثقــة اليافــع بالكاتــب فيشــعر 
ــا مليًئــا  أنــه لــم يســتخّف بقدراتــه، ولكنــه قــدم لــه عمــاًل غنيًّ
باملعلومــات. وبالرغــم مــن النهضــة احلاليــة التــي نشــهدها فــي 
ــات  ــت الرواي ــا زال ــا، فم ــني خصوًص ــا واليافع ــل عموًم أدب الطف
العربــي قليلــة. وهــذا  الصعيــد  لليافعــني علــى  املكتوبــة 
ــة  ــكّل غالبي ــي تش ــة الت ــذه الفئ ــام به ــرورة االهتم ــي ض يقتض
مجتمعاتنــا العربيــة، وتخصيــص املزيــد مــن الكتابــات الروائيــة 
ــج  ــل تعال ــب، ب ــا وحس ــي بإمتاعه ــي ال تكتف ــة الت والقصصي
ــن  ــا م ــب عليه ــا يترت ــن وم ــة بالوط ــا العالق ــكالتها، ومنه مش
اهتمــام باإلنســان وبشــؤونه العامــة، خاصــة حــني يكــون الوطــن 

ــالل. ــت االحت حت
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حمالت تامر

حملة أبي اقرأ لي 

ــة  ــة حمل ــت املؤسس ــان 9102 أطلق ــن نيس ــادس م ــاح الس صب
تشــجيع القــراءة فــي اجملتمــع الفلســطيني، حتــت شــعار “ اجلــرة 
اللــي صــارت مجــرة” وأطلقــت معهــا الدعــوة للشــركاء واألهالــي 
خللــق مجــرات إضافيــة ألطفالنــا فــي هــذا العالــم. شــهد 
أســبوع القــراءة كمــاً متنوعــاً مــن األنشــطة ذات اجلــودة التــي مت 
تنفيذهــا فــي امليــدان. والتــي بلــغ عددهــا فــي كافــة احملافظــات 
928 بحــٍد أدنــى، وميكننــا القــول إننــا هــذا العــام شــهدنا كثافــة 
ــم  ــن فه ــة ع ــورة واضح ــر بص ــاركات تُعّب ــاركات، مش ــي املش ف

ــة وفلســفتها.  جيــد لســياق احلمل

ــد  ــي، وق ــال واألهال ــع األطف ــذت م ــي نف ــطة الت ــت األنش تنوع
توالــت األنشــطة املركزيــة والفرعيــة، خــالل العام 9102، واســتفاد 
86552 مــن األطفــال واألهالــي والشــباب مــن 928 نشــاط نفذهــا 

672 مكتبــة ومؤسســة شــريكة خــالل األســبوع. 

مــن ضمــن هــذه األنشــطة إطــالق املعــرض التفاعلــي “حكايــات 
مــن الفــن التشــكيلي الفلســطيني” الــذي ارتكــز علــى تقــدمي ٤ 
ــني/ات تشــكيليني/ات فلســطينيني/ات والتعريــف بحياتهــم  فنان
واســلوبهم الفنــي عبــر ٤ قصــص مــن اصــدار املؤسســة، 
ــن  ــتلهامها م ــة مت اس ــطة متنوع ــى أنش ــرض عل ــتمل املع واش
ســيرة حيــاة الفنانــني وطبيعــة فنهــم. ومت تنفيــذ املعــرض 
بالتعــاون مــع املتحــف الفلســطيني وبالشــراكة مــع مؤسســة 
القطــان وســيدا الســويدية، وبحضــور كل مــن الفنانــة ســامية 
ــوا.  ــدى الش ــركات وه ــام ب ــة ابتس ــاري والكتاب ــرا مت ــي وفي احللب
ــالل  ــن خ ــي م ــم اجملتمع ــر للتعلي ــة تام ــعت مؤسس ــث س حي
ــكيلي  ــن التش ــن الف ــة ع ــدمي معرف ــى تق ــلة ال ــذه السلس ه
ــاة  ــن حي ــتلهمة م ــانية مس ــص إنس ــر قص ــطيني عب الفلس

الفنانــني بشــكل أساســي وموجــه لألطفــال، فــكان الهــدف مــن 
ــة  ــة البصري ــر الذائق ــو تطوي ــرض ه ــالق املع ــب وإط ــاج الكت انت

ــواء.  ــى الس ــني عل ــال والبالغ ــدى األطف ل

مت اطــالق هــذا املعــرض فــي املتحــف الفلســطيني فــي رام اهلل، 
ومت نقلــه الــى القــدس، وغــزة، واخلليــل. نطمــح مــن خــالل هــذه 
ــارب  ــول جت ــي ح ــاعة وع ــم وإش ــي تعمي ــاهم ف ــص ان نس القص
هــؤالء الفنانــني/ات واســلوب عملهــم ومتريرهــا لألجيــال القادمــة 
مــن االطفــال والفتيــان والفتيــات. ويذكــر ان هــذه الكتــب تتــوزع 

علــى املكتبــات اجملتمعيــة فــي انحــاء فلســطني.

1. حملة أيب اقرأ يل.

ــوة  ــها كدع ــى نفس ــظ عل ــي حتاف ــرأ ل ــي اق ــة أب ــت حمل ال زال
ــتركة  ــاحات املش ــق كل املس ــل خل ــن أج ــددة م ــتمرة ومتج مس
بــني األطفــال واآلبــاء، املســاحات التــي تعطــي الفــرص الكتشــاف 
ــة أن  ــرى املؤسس ــث ت ــة؛ حي ــي العالق ــدة ف ــذ جدي ــاد ونواف أبع
ــتثنائية  ــة اس ــي فرص ــاء ه ــال واآلب ــني األطف ــراكة ب ــذه الش ه
لرؤيــِة العالــم مــن منظــورٍ جميــل وجديــد، منظــور يتشــكُل مــن 
خــالل كلَّ األســئلة، األجوبــة، االبتســامات، القصــص، واألحاديــِث 

ــا األطفــال.  ــي يحملهــا لن ــاالت الت واخلي
ــكات  ــام “ ضح ــذا الع ــة له ــاب احلمل ــن خط ــي م ــس التال نقتب
األطفــال، وكل فعــِل مــن أفعالهــم سيشــكل لنــا، نحــن الكبــار 
ولهــم دافعــاَ مــن أجــل االســتمرار، رغــم كل الظــروف القاســية 
التــي نعيشــها. فليــس نحــن فقــط مــن نعطــي الســعادة، بــل 
هــم أيضــاً بعفويتهــم وبأعينهــم املفعمــة بالنشــاط يســلبون 

ــا مبــا هــو أجمــل”. شــيئاً مــن أعبــاء احليــاة ويذكرون
ــل/ة و1964 أب و 1680 أم  ــارك 31004 طف ــام 2019 ش ــالل الع وخ
فــي األنشــطة التــي نفذتهــا 252 مؤسســة شــريكة، باالســتناد 

إلــى قصــة الهــرة ريشــة.
أدناه اقتباسات من آباء حول األنشطة احلملة لهذا العام: 

كان معنــا مجــال كبيــر لنفــرّغ فيــه طاقاتنــا ونتواصــل فيــه مــع 
أطفالنــا وحتــى مــع أنفســنا.
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 كثيــر كانــو مبســوطني، وبنتــي بتقلــي حلــو صــح؟ تيجــي داميــا؟ 
ــه ســعيد باألنشــطة ويرغــب  ــه تتأكــد مــن أن )املقصــود أن ابنت

باملشــاركة دائمــاً(.  

2. حملة أنا تربعت بكتاب.

ــوع  ــم التط ــز قي ــى تعزي ــاب إل ــت بكت ــا تبرع ــة أن ــدف حمل ته
يشــارك  ســنوياً  الفلســطيني،  مجتمعنــا  فــي  والعطــاء 
ــاب  ــح ب ــة، هــذا العــام مت فت ــات الشــباب فــي أنشــطة احلمل مئ

املشــاركة لألطفــال أيضــاً، حيــث قامــوا بإحضــار مجموعــة مــن 
الكتــب مــن منازلهــم إلــى مكتباتهــم املدرســية، تشــكل حملــة 
أنــا تبرعــت بكتــاب فرصــة مهمــة للعديــد مــن املكتبــات التــي 
يســلط عليهــا الضــوء فــي ســياق احلملــة، فعلــى ســبيل املثــال 
ــي  ــور وه ــة والن ــة الثقاف ــول مكتب ــة ح ــزت احلمل ــزة تركّ ــي غ ف
ــر  ــي تعرّضــت للكثي ــة والت ــات اجملتمعي واحــدة مــن أقــدم املكتب
ــة لتدعــوا  مــن الظــروف القاســية فــي مســيرتها، جــاءت احلمل
ــا،  ــل معه ــة والتفاع ــارة املكتب ــباب لزي ــد الش ــاس وبالتحدي الن
ــا رأت  ــة عندم ــة املكتب ــوع أمين ــا، دم ــل فيه ــم العم ــم طاق ودع
هــذا الكــم مــن الشــباب فــي املكتبــة يتبرعــون بالكتــب ال ميكــن 

ــيانها.  نس
فــي العــام 2019 شــارك 170 شــاب/ة، فتــى/اة فــي أنشــطة 

ــاب. ــع 2750 كت ــن جم ــوا م ــام ومتكن ــذا الع ــة ه احلمل
ــادر ســاحوري، وهــو واحــد مــن املشــاركني فــي أنشــطة  يقــول ن
احلملــة “ لقــد غيــرت القــراءة حياتــي. لقد فتحــت العالــم أمامي، 
ــا فــي  ــم أكــن قارئً ــي األماكــن، األشــخاص واألفــكار. ل أتاحــت ل
ــم  ــبة ملعظ ــاعري. بالنس ــر مش ــا غي ــدت كتابً ــى وج ــي حت املاض
ــرع  ــالل التب ــن خ ــًدا. م ــة أب ــذه الفرص ــي ه ــد ال تأت ــاس، ق الن
بالكتــب، أظــن أننــي أعطــي الفرصــة لآلخريــن الكتشــاف كتــاب 
واحــد ميكنــه أن يغيــر حياتهــم. نقــل كتبــي إلــى شــخص آخــر 

هــو أبســط طريقــة لنشــر روح القــراءة”
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مراجعات وقراءات نقدية في إصدارات تامر

جدارية احلالح العجيبة

قصة لرنا عناني  ورسومات محمد معطي

الذي يرى ال ميوت

قراءة نقدية بقلم: احالم بشارات

علّة النوم:
ــة، أي  ــي النهاي ــه ف ــرء رأس ــح امل ــن يري ــرة أي ــا فك ــغلني دوم تش
أرض يختــار؟ ويقلقنــي التحكــم فــي املصائــر خــارج زمانهــا، بعــد 
ــي  ــد قراءت ــي بع ــي نفس ــه ف ــا قلت ــك أول م ــا، لذل زوال صاحبه
ــي، ورســوم  ــا عنان ــة رن ــة احلــالج العجيبــة« مــن كتاب لـــ« جداري
ــي  ــالج ف ــل رأس احل ــذا العم ــد أراح ه ــي: أوه، لق ــد معط محم
ــه  ــم ب ــم يحل ــأل، فل ــح دون أن يُس ــه، صحي ــر ضريح ــكان غي م
أحــد يقــول: نعــم، أردت أن يكــون رأســي هنــاك، لكــن لقــد حــدث 
مــا حــدث، أن يجــد الــرأس خفتــه فــي مكانــه، فيتملــك القــارئ، 
مــع تقليــب صفحــات القصــة، ذلــك اليقني،الــذي متلكنــي 
أيضــا، بــأن احللــم حقيقــة، وأّن احللــم ليــس حلــم الكاتبــة مــن 
ــق،  ــت الطري ــه، فالكاتبةكان ــالج نفس ــم احل ــل حل ــاس، ب األس
ــور هــذا  ــم احلــالج نفســه، وعب ــر حل ــر قصــة كتبتهــا، لتمري عب
ــه،  ــف كائنات ــى كت ــه عل ــا ورأس ــه؛ مرفرًف ــف في ــان اخملتل الفن
فهــل، يــا أطفــال، مــن مــكان آخــر قــد يعيــش فيــه رجــل ظريــف،  
بلحيــة كثيفــة، وشــعر أبيــض طويــل، قــد يبــدو مخيًفــا، لكــن 
ــه«  ــمها بيدي ــي رس ــة الت ــر اجلداري ــي غي ــة، ف ــامته لطيف ابتس
ارجتــاالت احلياة«،بجانــب كائناتــه العجيبــة، وحيواناتــه الغريبــة؟!
ثــم مــا هــو العالــم الــذي لــو فكــرت أن فنانـًـا كاحلــالج ســيعيش 
فيــه راضًيــا، ليــس باملوافقــة، بــل باحلكــم النهائــي، الــذي ال رجعة 
ــم  ــر ث ــى مص ــد إل ــى الل ــا إل ــن ياف ــه م ــي حيات ــاًل ف ــه، متنق في
بــني دمشــق وبيــروت، بــني الرســم بالزيــت، واحلفــر علــى اخلشــب، 
والعمــل علــى اخلــزف والســيراميك، فــي الرســم والتصويــر 
والغرافيــك، آخــذًا برمــوز احلضــارة املصريــة والكنعانيــة، ومنوًعــا 
عليهــا، غيــر عالــم األحــالم؟ فتكــون حياتــه ورحيلــه أحالًمــا فــي 
ــك، والرجــل بوجــه  ــة: مــن الدي ــه العجيب أحــالم، وكذلــك كائنات
ــة، واحلصــان اجلامــح بالشــعر  ــرأس البندقي العصفــور، والرجــل ب
ــن يلتفــان  ــني  اللذي ــح، واجلــدي الغاضــب بالقرن املمــوج مــع الري
حــول أذنيــه فيناطحــان الســماء، واألطفــال الذيــن يركبــون 
ــوج،  ــس امل ــبح عك ــي تس ــة الت ــر، واألحصن ــي البح ــماك ف األس
ــه  ــا، لينقل ــل به ــه، ويتنق ــل مع ــة، تتنق ــة وعجيب ــات غريب كائن
حنينــه الشــخصي، ونزعتــه الفرديــة، داخــل قصــة وطنــه 
ــة النــوم  وشــعبه، فــال يكــون ذلــك إال فــي األحــالم، وبذريعــة عّل

ــة. ــي فيهــا العافي الت

»الذي يرى ال ميوت«
ــط  ــدة، يغ ــالج الفري ــة احل ــؤرّخ لتجرب ــي ت ــة الت ــذه القص ــي ه ف
ــر مــرة، فهــو مــن حلــم  ــم فــي احللــم، غي ــوم، ث ــان فــي الن الفن

ــات،  ــا صف ــه، فيعطيه ــم كائنات ــه يرس ــي أحالم ــر، وف ــى آخ إل
ــا  ــد اكتماله ــات، بع ــذه الكائن ــدأ ه ــم تب ــركات، ث ــا ح ومينحه
ــوم  ــي ي ــر، وف ــل، تطي ــض، تصه ــي، ترك ــة: متش ــرة، باحلرك مباش
ــوم  ــاه الن ــا أعط ــد م ــل أن يتفق ــه، وقب ــن نوم ــد أن يصحوم بع
مــن أحــالم، ومــاذا حملــت تلــك األحــالم فــي بطنهــا، يســتيقظ 
ــة  ــدأ رحل ــم يب ــا، ث ــات دون أن يجده ــذه الكائن ــج ه ــى ضجي عل
ــدة  ــا، كل واح ــا كائنً ــا، كائنً ــاك به ــم اإلمس ــا، ث ــث عنه البح
ــه، أو  ــاء في ــذي يحــاول االختب ــات فــي املــكان ال مــن هــذه الكائن
احلركــة التــي يريــد مــن خاللهــا أن يهــرب إلــى عالــم آخــر، غيــر 
ــان،  ــم الفن ــن حل ــن، م ــه، كل كائ ــرج إلي ــذي خ ــاة ال ــم احلي عال
وكأن رحلــة هــذه الكائنــات بــدأت برســم الفنــان لهــا لكنهــا لــم 
تنتــه عنــد هــذا احلــد، بــدأت مــن أحــالم الفنــان ثــم  داخــل احليــاة 
ــك  ــب، وذل ــكلها الغري ــة بش ــت حقيق ــد أن أصبح ــها، بع نفس
ــم  ــذة مرس ــاة، وكأن ناف ــى احلي ــاة إل ــن احلي ــز م ــا  القف مبحاولته
ــؤدي إلــى حيــاة أخــرى، وكأن مرســمه رأس كبيــر حللــم  الفنــان ت
مســتمر بــال انقطــاع، وكأن هــذه الكائنــات العجيبــة متشــوقة 
لتجربــة مثيــرة أخــرى، غيــر جتربــة التحــول مــن رســومات صامتــة 
ــا  ــة، وقدراته ــكالها الغريب ــة، بأش ــة متحرك ــات حي ــى كائن إل
العجيبــة، فســرعان مــا يلتقطهــا الفنــان محــاواًل إعادتهــا إلــى 
ــه فيبــدو منتفــخ البطــن، فتضــاف  كنفــه، فيضعهــا فــي كنزت
صفــة جديــدة، لــم تســبغها الكاتبــة علــى الفنــان فــي الوصــف 
الــذي قدمتــه لــه فــي صفحــة القصــة األولــى، فهــذه الصفــة 
صفــة طارئــة، عندمــا ينتفــخ بطنــه بكائناتــه: الديــك واحلصــان 
والرجــالن برأســيهما الغريبــني واألســماك والطيــور، ثــم نكتشــف 
ــى  ــات إل ــذه الكائن ــان ه ــره الفن ــل عب ــريًّا يُدِخ ــا س ــاك بابً أن هن
ــق  ــي حري ــا ف ــاول إنقاذه ــو يح ــه وه ــد حيات ــي فق ــه، الت جدرايت
شــب مبرســمه عــام 2002 فــي 17 مــن كانــون األول، لتصبــح جــزًءا 

ــة. ــة خيالي ــم أو حكاي ــة أو حل ــن قص م
لكــّن صوتـًـا ســرعان مــا يأتــي مــن داخــل اجلداريــة ينــادي الفنــان، 
فكائنــات احلــالج ليســت أقــل ذكاء منــه، وال أقــل حرًصــا علــى أن 
تقضــي حياتهــا الصامتــة بجــواره، فمــا إن يفتــح البــاب الســري 
ــة،  ــل اجلداري ــحب داخ ــى ينس ــاداه، حت ــذي ن ــوت ال ــب الص ليجي
وهنــا بالضبــط يبــدأ الفنــان دورًا جديــًدا مــن حياتــه، آخــذًا املســار 
ــى  ــم إل ــن احلل ــا م ــدت رحلته ــي امت ــه، الت ــاة كائنات ــه حلي نفس
احليــاة إلــى الرغبــة بتجريــب احليــاة داخــل احليــاة ثــم إلــى جدرايــة 
الفنــان، فحياةالفنــان بــدأت، أيضــا، مــن غفوتــه وأحالمــه داخلهــا 
ــر،  ــه وهــي تكتمــل: متشــي وتركــض وتصهــل وتطي وعبــر كائنات
ثــم ينتهــي بــه وبهــا املطــاف فــي اجلداريــة، ومــن هنــاك، بجوارها، 
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يأخــذ مبراقبــة لوحاتــه بعينيــه الواســعتني، فيــرى عالــم اخليــال 
الــذي كان يــراه فــي أحالمــه.

إذن فــي جداريــة« ارجتــاالت احليــاة« يعيــش مصطفــى احلــالج مــع 
الكائنــات العجيبــة واحليوانــات الغربيــة التــي اســتقبلته فرحــة، 
ورقصــت حولــه، هنــاك فــي هــذه اجلداريــة العجيبــة مــازال يقيــم 
ــي، كأن  ــي ال تنته ــص الت ــا القص ــج معه ــه، وينس ــع كائنات م
ــرى  ــذي ي ــه: ال ــدى مقوالت ــا إلح ــاًل حقيقيًّ ــت متثي ــه أصبح حيات

ــًدا. بعــني اجلماعــة واســتمراريتها ال ميــوت أب

الرحيل واالقامة:
فــي اإلقامــة الســرية للحــالج داخــل جداريتــه لــم يفقــد الطريــق 
نحــو األرض احملتلــة التــي ظــل يحلــم بالعــودة إليهــا، ويعبــر عــن 
ــك  ــل إن تل ــة، ب ــياقات مختلف ــي س ــه، ف ــي أعمال ــه ذاك ف حنين
البــالد عندمــا هــوى مــن البــاب الســري للجداريــة كانــت، شــأنها 
ــه  ــي رأى نفس ــالد الت ــا الب ــرى، بانتظاره،إنه ــات األخ ــأن الكائن ش
ماشــًيا فــي طريــق تهجيــره منهــا، فــي حلمــه، مــع والديــه، مــع 
ــق،  ــل الطري ــظ بتفاصي ــه حتتف ــت مخيلت ــاء، فظل ــن امل ــل م قلي
ــاء  ــد ج ــًدا، وق ــه أب ــن أحالم ــقط م ــم تس ــالد، فل ــل الب وتفاصي
حديــث الكاتبــة، عــن تلــك العالقــة التــي ربطــت الفنــان ببــالده، 
ــة  ــا، بلغ ــه إليه ــن حنين ــان ع ــر الفن ــة تعبي ــع طريق ــا م متفًق

ــميكًا  ــح س ــارة، فيصب ــب حج ــاء احل ــي وع ــع ف ــة، ال تض خفيف
وثقيــاًل، بــل تفتــح لــه جناحــني ليطيــر، شــأن عالقــة الفنــان مــع 

ــه، بخفــة األســطورة وعمقهــا. ــه داخــل لوحات كائنات
فكانــت هــذه القصــة كإحــدى القصــص فــي مشــروع سلســلة 
ــة  ــذه اخلف ــطيني، به ــكيلي الفلس ــن التش ــن الف ــات م حكاي
مــن خــالل الرســومات حــرة احلركــة، بخّفــة يــد الفنــان محمــد 
ــن  ــة م ــت الكتاب ــي حرّك ــي الت ــا عنان ــة رن ــن كتاب ــي، وم معط
داخــل عالــم اجلمــال الــذي راكمــه احلــالج نفســه بــكل األشــكال 
التــي دّق فوقهــا رمــوزه، إلعطــاء تلــك األبعــاد األســطورية للحيــاة 
ــات، وفــي  البشــرية، بصــوت مســموع لســير اإلنســان فــي الغاب
ــف،  ــل العواص ــن داخ ــر، وم ــت املط ــال، وحت ــوق اجلب ــاري، وف الصح
وبالبــرق والرعــد واجلــدب والعطــش، فتــرى وحتــس وتســمع كيــف 
حدثــت احليــاة، ومازالــت، منــذ األزل، وقــد يبــدو األمــر وهــو يذهــب 
فــي هــذه الطريــق الطويلــة صعًبــا ألن يســتريح لصالــح الكتابــة 
لألطفــال واليافعــني، لكنـّـه فــي قصــة« جداريــة احلــالج العجيبة« 
ــّي،  ــم احلــالج الغن ــة، ال شــك فــي أّن عال حــدث برشــاقة متناهي
القابــض علــى األلــم بظرافــة، كان ســبًبا مباشــرًا فيهــا، حتــى 
ــى  ــوم مصطف ــى رس ــة عل ــة مضاعف ــاب كتاب ــذا الكت ــدو ه ليب
ــى  ــه عل ــا بضلفتي ــا مفتوح ــه، وبابً ــن أحالم ــًدا م ــالج  وواح احل

ــه الواســعة. مخيلت
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ــا  ــول م ــاؤاًل ح ــر تس ــة« يثي ــاة الليلكّي ــة » الفت ــوان القص عن
هــو متعــارف بــني احلضــارات عــن اللــون البنفســجّي مــن داللــٍة 
ــروة والروحانيــة والشــهرة واملناصــب العاليــة وامللكيــة  علــى الث
مزيــج  الكون؛ألنّــه  فــي  واالنســجام  والتناغــم  والفضيلــة 
ــون  ــط الل ــية يرتب ــي الهندوس ــر واألزرق. فف ــني األحم ــن اللون م
ــي،  ــون امللك ــا بالل ــمى عموًم ــد. ويس ــي العه ــجي بول البنفس
ويشــجع علــى التفكيــر والتأمــل، وألنــه مزيــج مــن اللونــني مًعــا 
فهــو مبعــث للرومنســية والنعومــة واإلنســيابية. وفــي القصــة 
ــض  ــو نقي ــذي ه ــر، وال ــزن والقه ــب واحل ــى الغض ــير إل ــه يش فإن
ملــا هــو معــروف. كمــا أنــه إذا نســب لليلــك فإنــه يشــير لزهــرة 
الليلــك التــي هــي مــن فصيلــة الزيتونيــات، وهــي مــن األشــجار 
املعمــرة. تُذكّــر القصــة بلوحــة »شوشــانا فرانكشــتاين« لتمــام 
األكحــل، نســبتها لصهيونيــة احتلــت بيتهــا فــي مدينــة يافــا 
وحولــت بيتهــا جلاليــري. فتقــول متــام فــي إحــدى رواياتهــا »أجــل، 
ــذا  ــوق كّل ه ــاً، ف ــا. اآلن أيض ــره له ــي وتعتب ــى عفش ــام عل وتن
ــي  ــت ف ــت وتزوّج ــي البي ــدت ف ــي وُلِ ــي الت ــى عّمت ــلون إل يُرس
)يافــا( وبقيــت فيهــا، ورقــة تقــول، مبــا أنـّـِك أنــت كنــِت تســكنني 
ــف  ــِك أن تدفعــي 75 أل ــي، علي فــي هــذا بيــت فــالن، كّل عمومت
شــيكل ألنكــم ســكنتم فــي هــذا البيــت. عندمــا ذهبــت لتفّقــد 
البيــت وجدتهــا آتيــًة ففتحــت البــاب ودخلــت، وحينهــا صرخــت 
ــا ألننــي أردت أن أدخــل خلفهــا، وهــي قيمــة ملعــرض حســبما  أن
ــاً،  ــاب رأس ــت الب ــدًّا وأقفل ــم ج ــخص ضخ ــا ش ــول، وإالّ معه تق
وصعــدت إلــى املنــزل فــوق. ونحــن صرنــا نــرّن اجلــرس ولــم يكــن 
فــي أيامهــا عندنــا َجــرس، هــذا احلجــر الــذي ركّبــوا فيــه اجلــرس 
مــزوّر ألّن القــوس قــدمي جــدًّا، واحلجــارة قدميــة، وهــذا قــد متّ تركيبه 
ــو  ــذي يعل ــاك ال ــاك املدم ــك هن ــد ذل ــرس، وبع ــه ج ــا ول حديثً
ــرزة  ــه خ ــّف، وعلي ــل الك ــيًئا مث ــه ش ــر أّن في ــت أتذكّ ــاب، كن الب
ــا  ــا اقتلعته ــذه أيًض ــاء، فه ــخ البن ــا تاري ــوب عليه ــاء، ومكت زرق
ــزوّر«.  ــه ُم ــح أنّ ــذا واض ــرائيل(، وه ــة )إس ــا جنم ــت مكانه ووضع
ــى القــارئ  ــي القصــة ولكــن يصعــب عل ــة تتكــرر ف هــذه احلادث
ــه.  ــي دقت ــك الت ــاب وتل ــت الب ــي فتح ــة الت ــني الطفل ــق ب التفري
فــإذا نســب اللــون الليلكــي ملــا هــو خلــف متــام، فــإن اللــون بــكل 

ــر  ــب القه ــني ينس ــاًل لعامل ــكل فاص ــة يش ــي القص ــه ف مدلوالت
ــام وكأّن  ــن مت ــاًل ع ــت منفص ــدو البي ــرى. فيب ــت األخ ــزن للبن واحل
اللــون جعــل للبيــت ذاكــرةً مظلمــًة لليلــٍة واحــدٍة، وعــاد مــزوّرًا 
ومحرًّفــا كمــا وصفتــه متــام حقيقــًة. أمــا إذا هربــت األلــوان مــع 
متــام، فلمــاذا انعكــس اللــون الليلكــي فقــط علــى متــام بــدالالت 
ــا صاحبــة حــق؟ هــل صــارت  القهــر والغضــب واحلــزن طاملــا أنّه
ــارت  ــل ص ــوان؟ ه ــير العن ــا يش ــة كم ــام ليلكي ــت« أم مت »البن
معمــرّة كمــا شــجر الليلــك؟ ولكــن اللــون بقــي خلــف متــام فــي 
نهايــة القصــة ولــم يذهــب معهــا. هــل تركتــه ومضــت؟ انتهــت 
القصــة بيافــا ولــم نعــرف مــا حــل بالطفلــة، علــى الرغــم مــن 
أن عــودة الطفلــة ليافــا أعطــى املدينــة والبيــت مبــرّرًا للوجــود. 
ال تقــدم القصــة للطفــل أي تفســير ملفهــوم »تشــكيلية« 
ــٍح  ــوم أّي توضي ــدم الرس ــن، وال تق ــدارس الف ــن م ــة م كمدرس
لذلــك. ال نعلــم إذا كان وصــف حــاالت التناقــض تفيــد فــي ذلــك: 
ــارك  ــا وتش ــكي حزنه ــة«، »تش ــة أو الصارخ ــوان الهامس » باألل
ــرة  ــوالت كبي ــل مدل ــى« يحم ــر األس ــا أن »حج ــا«.   كم فرحه
لطفلــة فلســطينية، فهــو يشــير للقــوة واألمــل وللحــق، ولكنــه 
ــع  ــر بالواق ــاد يُذكّ ــذا التض ــر. ه ــوة التهجي ــوٌط بقس ــا مرب أيًض
الفلســطيني الــذي يشــير لألســى ولكنــه يُذكّــر بالقــّوة ويعيــد 
ــا. وللحجــر داللــة علــى الطبيعــي الــذي ينســاب  خلقهــا طبيعيًّ
ــل  ــام األكح ــات مت ــع لوح ــاب م ــطيني وينس ــور الفلس ــع تط م
بشــكل عــام. والواقــع أّن القصــة ال توضــح إذا مــا كانــت الطفلــة 
قــد جلســت لترســم البيــت أم ترســم احلجــر. فــإذا كانــت ترســم 
ــوان  ــا أن يفســر اســتنهاض احلجــر ألل ــإن مبقــدور خيالن احلجــر ف
البيــت ألنــه أحــد حجارتــه، مــا يفســر هــروب األلــوان نحــو متــام 
ــم.  ــي بيته ــت ف ــل البي ــود أه ــع وج ــاب م ــيٍّ ينس ــل طبيع كفع
ولكــن الرســوم أشــارت لرســم البيــت الــذي صــار مظلًمــا. لقــد 
ظــل احلجــر بجانــب متــام ولــم نعــرف إذا مــا أخذتــه معهــا حــني 
ذهبــت أم ال. يبــدو أن القّصــة حملــت الكثيــر مــن الرّمــوز، ولكــن 
ــم  ــام ول ــة مت ــع قّص ــوز م ــذه الرّم ــّور ه ــب تط ــّل يرتق ــارئ ظ الق

يجــد مــا يربــط بــني سلســلة تســاؤالته.
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حينمــا يحلــم املــرء بالرجــوع الــى زمــن ال يحتــاج فيــه إلــى ترقــب 
ــات وبشــباك رحيــب  ــى مــكان يكتنــف قدســية البداي مــروره، إل
يطــل علــى كل األمكنــة األخــرى، فــال الزمــن زمــن إال عنــد تذكره، 
وال املــكان بغريــب إال عنــد هجرانــه، وقــد بــدت احليــاة فــي مدينــة 
يافــا، للفتــاة الليلكيــة وغيرهــا مــن الطفــالت صاحبــات األلــوان 
ــاة  ــة، فاحلي ــا مكتمل ــوان كله ــدت األل ــة، وب ــا أبدي ــة، كأمن اخملتلف
ــا  ــة فقدانه ــا واقع ــا، أّم ــتكبر هن ــياء س ــا، واألش ــتبقى هن س
ــد  ــي تُفَق ــة الت ــى اللحظ ــا حت ــر واردٍ مطلًق ــرًا غي ــل أم فتظ
ــى  ــا يتبق ــدان، م ــدث الفق ــدث، ح ــذا احل ــد ه ــا. بع ــل فيه بالفع
ــا  ــا، فتحركه ــي ذهنه ــة ف ــوان العالق ــو األل ــة ه ــاة الليلكّي للفت
ــا  ــن ذاكرته ــياء م ــترجاع األش ــات ال الس ــى اللوح ــا إل وتترجمه

ــدة. ــا إلعــادة ترتيبهــا وحتصينهــا مبعــان جدي فحســب، وإمن

ــث  ــحرية، حي ــدرة س ــة، وق ــة، وقضي ــوٍن قّص ــكّل ل ــون ل ــا يك ومل
تتكاثــف التأويــالت حولهــا واألســاطير محاولــًة تفســيرها، 
ــيًئا  ــم ش ــات لتقض ــعارات األمم واإلمبراطوري ــا ش ــال عليه وتنه
ــي  ــد ف ــاة، لتج ــل، الفت ــام األكح ــق مت ــيجها، تنطل ــا لنس منه
الليلكــّي مالذهــا وجتعــل منــه فســحًة لفيــض ضفــاف الطفولــة 
ونكبــة فقدانهــا. فريشــة متــام الفتــاة ال تتوخــى انكشــاف 
لغــز األلــوان القــدمي أمــام الناظــر، وال ترمــي إلــى برهنــة أحقيــة 
ســطوع اللــون الليلكــي فــي قصتهــا دون غيــره مــن األلــوان، بــل 
إن الليلكــّي، ببســاطة وصراحــة جليــًة فــي ذهــن الفتــاة، يفتــح 
ــرى  ــت، وذك ــة... ذكــرى البي ــي طفل ــا وه ــل ذاكرته ــه ليحم ذراعي
الســور، وذكــرى املدينــة، وبقلبــه الدافــئ والهــادئ يحتضــن 
مشــاعرها املليئــة بالغضــب واحلــزن. وبذلــك، فــإن محــض حضــور 
ــٍل أو  ــى تأوي ــوع إل ــوره، دون الرج ــر حض ــه كاٍف لتبري ــون نفس الل

ــة.  ــا الذاتي ــاة وجتربته ــال الفت ــارج خي ــى خ معن

وانطالقـًـا مــن هنــا، يتكاثــف مفهــوم اللــون، ضمــن هــذه البنيــة 
الســردية وعبــر هــذا اخمليــال الطفولــي للفتــاة الليلكّيــة، ليصبــح 
كأنّــه بــرٌج محّصــنٌ مــن املعنــى، يســمو علــى فوضــى األشــياء 
مــن حولهــا ويعــوض غيــاب منطقيتهــا. فهــا هــي بيدهــا، 
وبوصفهــا بطلــة القصــة، تســتعني باأللــوان ال لتلمــس ذاكرتهــا 
وتــزور ماضيهــا فحســب، بــل ليتســنى لهــا استســاغة احلاضــر، 
ــات  ــٍل بالذكري ــاٍض مثَق ــع م ــٍم م ــتقبٍل متناغ ــفاف مس واستش
واألحــالم غيــر املرويــة. وبكلمــات أخــرى، مــا األلــوان لــدى الفتــاة 
ــٍل ملشــاعرها الدفينــة، ومــا الرســم ســوى  ــة ســوى رُُس الليلكّي
نهــٍج لتفســير واقعــٍة أليمــٍة متثّلــت فــي تهجيرهــا مــن بيتهــا 

ــا. ومدينته

ــاة الليلكيــة  ومــع هــذا، ال يتــم تقييــد الرســم فــي قصــة الفت
ــاج  ــا نتح ــا هن ــة. ولعلن ــة تعبيري ــاء وممارس ــرد فض ــاره مج باعتب
الــى تفحــص مجريــات القصــة لتوضيــح ما املقصــود بذلــك:زارت 
الفتــاة الليلكيــة بيتهــا القــدمي فــي خيالهــا والقــت فتــاة اخــرى 
تعيــش فــي املنــزل، فســرعان مارفضــت الســماح لهــا بالدخــول 
وأغلقــت البــاب فــي وجهها،ولكــن وبعدماجلســت الفتــاة أمامــه 
واخــذت ترســمه تطايــرت األلــوان منــه وراحــت تلحقها،أمــا البيت 
بنزالئــه »اجلــدد« فأضحــى بــال لون.ومــن املهــم الوقوفعنداللحظة 
التــي مت اتخــاذ قــرار رســم املنــزل فيهــا، هــل كانــت الفتــاة علــى 
ــع  ــي ينب ــوي تلقائ ــل عف ــو فع ــاً، أم ه ــيحدث الحق ــا س ــة مب دراي

مناخالصهــا لذاكرتهــا وبيتهــا؟ وملــاذا هــذا الســؤال مهــم؟ 

عــودة الــى عنــوان هــذا النــص النقــدي والهاجــس الرئيســي الذي 
تســتثيره قــراءة القصــة، تســلط قصــة الفتــاة الليلكيــة الضــوء 
ــام  ــخصية مت ــي ش ــا ف ــرة ومتاهيهم ــون بالذاك ــة الل ــى عالق عل
األكحــل الفنانــة، فاللــون الليلكــي »الــذي صبــغ البيــت والفتــاة 
ــه  ــو نفس ــة ه ــة القص ــي نهاي ــة« ف ــة كامل ــة ليل ــا املدين وياف
ذاكــرة متــام الفتــاة فــي صورتــه املرئيــة احلســية، والذاكــرة التــي 
حتملهــا متــام فــي قلبهــا ال تخــرج الــى احليــاة إال لتصبــح الوانــا، 
ــتحالة  ــن اس ــا ع ــد ان تخبرن ــركات تري ــام ب ــة ابتس وكأن الكاتب

الفصــل بينهمــا لــدى شــخصية متــام وهويتهــا الفنيــة. 

ــني: أوال،  ــن احلدث ــدى هذي ــي، يتب ــل املنطق ــذه التسلس ــق ه ووف
ــاء  ــا، اكتس ــا، ثاني ــدمي للحاقه ــا الق ــن بيته ــوان م ــروب األل ه
ســماء يافــا فــي النهايــة بالليلكــي. فلــم ترســم الفتــاة البيــت 
اال إلخالصهــا لــه، وعندمــا حلقتهــا األلــوان وتركــت البيــت اجلديــد 
ــم  ــة يت ــة فارق ــا نقط ــت كأمن ــة كان ــذه النتيج ــأن ه ــا، ف عاري
ــا  ــني مت عزلهم ــني مختلف ــني زمن ــا ب ــر م ــم اجلس ــا ترمي عنده
بنكبــة، فــال تغــدو النتيجــة مفهومــة إال بالعــودة الــى شــخصية 
متــام األكحــل وجتربتهــا االنســانية، والــى فنهــا ومعانــي األلــوان 
والفضــاءات التــي تتيحهــا لهــا فــي حياتهــا. فهنــا وكأمنــا 
نقــول، يســكن فــي البيــت مــن يســكن، مــا دامــت حتمــل الفتــاة 

ــا.  ــا معه ــوان بيته ــة أل الليلكي

الفتاة الليلكية

قصة البتسام بركات ورسومات سنان احلالق 

ال ذاكرة بال ألوان، وال ألوان بال ذاكرة 

قراءة نقدية بقلم: خضر سالمة
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سماء سامية امللونة

قصة لهدى الشوا ورسومات سامية احللبي 

اجملرّد واملزيد ورحلة البحث عن املعنى

 قراءة نقدية بقلم: أ.د. علي عاشور اجلعفر 

»كل تفســير هــو مجــازي بحــد ذاتــه، وبالتالــي موضوع تفســيرات 
أخرى«.)ألبرتــو مانغويــل، تاريــخ القراءة(

منــذ أن أطلــق روالن بــارت مقولتــه الشــهيرة عــن »مــوت املؤلــف«، 
أصبــح للقــارئ شــأٌن كبيــرٌ حمــل ســتان بريســكي علــى أن يقــرر 
ــك  ــة، وذل ــيرة ذاتي ــون س ــم ملي ــون لديه ــراء أن تك ــى الق أن  عل
لتنــوع القــراءات التــي يضيفونهــا إلــى النــص املقــروء، فيعطــون 
ــراءة  ــة الق ــزداد عملي ــًة. وت ــددةً ودائم ــاةً متج ــص حي ــك الن بذل
ــى  ــروء إل ــص املق ــن الن ــراءة م ــذه الق ــول ه ــا تتح ــًدا عندم تعقي
النــص املرئــي )اللوحــة( اخلاليــة مــن الكلمــات، حينئــذ نستشــف 
ــى  ــًدا  معن ــارئ جاه ــس الق ــي، فيلتم ــض املعان ــة بع ــن اللوح م
ــًدا حــني تكــون  ــزداد األمــر تعقي يضيفــه علــى هــذه الّصــورة. وي
ــي  ــارئ ف ــة الرائي/الق ــن صعوب ــد م ــة لتزي ــة جتريديّ ــذه اللوح ه
ــص،  ــقّ النّ ــى ح ــرج عل ــرط أال تخ ــى، وبش ــتكناه املعن ــة اس رحل
وتتزامــن حــدود التأويــل، كمــا يصــرح إمبرتــو إيكــو، فــال يطغــى 
ــي  ــارئ / الرّائ ــه الق ــى في ــا يتجنّ ــاًل مفرًط ــح تأوي ــل ليصب التأوي
باســم »مــوت املؤلــف« علــى حــقّ النّــص، والرّائــي/ القــارئ بهــذه 
ــروج  ــه اخل ــى ميكن ــة حت ــلحته الثقافّي ــى أس ــاج إل ــة يحت احلال
ــرة  ــى حض ــول إل ــفافّية للدخ ــن الش ــدرٍ م ــم بق ــراءة تتس بق
النّــص ومحاولــة فهمــه. هــذا الفعــل القرائــي تراكمــي بطبعــه، 
ــة أو  ــاهداته الفنّي ــه ومش ــارئ وخبرات ــراءات الق ــا ازدادت ق وكلم
ــت  ــون كان ــن الفن ــك م ــر ذل ــى غي ــيقّية إل ــينمائّية أو املوس الس

ــي ألّي نــص. ــا فــي إجنــاز الفعــل القرائ ــه عونً ل

ــل  ــقراط بعم ــوم س ــدوروس، يق ــع في ــقراط م ــوارات س ــي ح ف
ــم: ــة والرس ــني الكتاب ــة ب مقابل

»العجيــب فــي الكتابــة هــو أنهــا تشــبه الرّســم إلــى حــدٍّ كبيــٍر. 
إن عمــل الرّســام يطالعنــا كمــا لــو أّن اللوحــات حّيــٌة تنطــق، إال 
أنــك عندمــا تســتجوبها حتافــظ علــى صمــٍت أزلــي. ينطبــق هــذا 
ــو  ــا ل ــك، كم ــّدث إلي ــا تتح ــدو أنّه ــة: تب ــات املكتوب ــى الكلم عل
أنّهــا ذكيــة للغايــة، إال أنـّـك عندمــا تســألها والرّغبــة حتــدوك فــي 
معرفــة املزيــد، فإنّهــا تســتمرّ فــي ترديــد وترديــد الّشــيء نفســه 
دون انقطــاع« )نقــال مــن تاريــخ القــراءة أللبرتــو مانغويــل ص 75(.

ــل  ــا تفع ــاع فإنّه ــه دون انقط ــر نفس ــردّد األم ــا ت ــة حينم الكتاب
ــذي يقــوم  ــا القــارئ فهــو ال ــص، أّم ــى النّ ــٌة عل ــا أمين ذلــك ألنّه
بعملّيــة اخليانــة اللذيــذة، وذلــك عندمــا يحــاول تفســير الــكالم 
ويحــاول العــودة بــه إلــى أولّيتــه، وهــو أمــر ليــس باليســير، ومــا 
أصــدق عبــارة أبــي حيــان الّتوحيــدي فــي هــذا املقــام؛ إذ يقــول: إّن 
الــكالم علــى الــكالم صعــب،  ذلــك ألن الــكالم فــي حالــة حتــّول 
ــر،  ــي كّل عص ــداول ف ــب الّت ــر بحس ــه تتغّي ــتمرّة، ومعاني مس
وحســب الّســياق الــذي تخّلقــت فيــه، ومــن ثــّم فــإّن القــارئ هــو 

مــن يعطــي للوحــة الصامتــة صوتـًـا ومعنــًى يتمثـّـل فــي النّــص 
ــي  ــو ف ــا ه ــٍص م ــير ن ــار أّن تفس ــني االعتب ــن بع ــوب، آخذي املكت
حقيقتــه حكايــة فشــل التفســير، إذا اســتعرنا عبــارة »بــاول دو 

مــان« بشــيٍء مــن الّتصــرف.
ساميه حلبي: جتريد الواقع

ــي  ــكيلّيات اللوات ــات الّتش ــم الفنّان ــدى أه ــي إح ــامية حلب س
ينتمــني للمدرســة الّتجريديــة، وقــد وضعــت لهــا اســًما ومكانــًة 
أو األكادميــي حــني  عاملّيــًة ســواء علــى املســتوى اإلبداعــي 
اضطلعــْت مبهّمــة الّتدريــس فــي مدرســة الفنــون بجامعــة ييــل 
األمريكيــة، يضــاف إلــى ذلــك حــرص املتاحــف الفنّيــة املعاصــرة 
ــزّ  ــا تعت ــن م ــني أثم ــن ب ــا م ــا، وجتعله ــي لوحاته ــى أن تقتن عل

ــور.  ــى اجلمه ــه عل بعرض
القصــة حتمــل عنــوان »ســماء ســامية امللونــة«، واســم املؤلفــة 
ــى  ــٍب عل ــى جن ــا إل ــي جنًب ــامية حلب ــة س ــوا والفنان ــدى الش ه
ــواو. إن  ــف: ال ــرف العط ــا إال ح ــل بينهم ــٍد وال يفص ــطٍر واح س
قــراءة ســيميائّية لعنــوان القصــة، واملعماريــة التــي أخــرج بهــا 
ــا إلــى املــكان التــي تنطلــق منــه  العنــوان علــى الغــالف، يحيلن
ــرى  ــي ت ــرى الت ــماء الّصغ ــذة/ الس ــو النّاف ــة، وه ــة القص حرك
ــوٌح  ــوٌي مفت منهــا ســامية حركــة األشــياء، الّســماء مــكاٌن عل
مثــل النّافــذة للبيــت، ومثــل العــني بالنّســبة للــرّأس، ومثــل اليــد 
ــى  ــّل عل ــذي يط ــرّأس ال ــي ال ــة ف ــرة الكامن ــا الذّاك ــي حُترّكه الت
ــامية  ــورة س ــرى ص ــذا ن ــذة. هك ــر النّاف ــّددة عب املشــاهدات املتع
ــن  ــّل م ــا تط ــا. إمن ــع ألوانه ــديٍد تض ــٍز ش ــي تركي ــي ف ــي وه حلب
ســمائها مــن عــٍل لترســم الواقــع بصــورٍة جتريديـّـٍة علــى لوحاتها 
ــا علــى  أو منحوتاتهــا. حتــى إن كلمتــي »ســماء ســامية« ظهرت
ــني أّن  ــي ح ــمو، ف ــاع والّس ــى االرتف ــارةً إل ــوٍن أزرق إش ــالف بل الغ
كلمــة »امللّونــة« جــاءت علــى البيــاض، تأكيــًدا ملفهــوم النّافــذة 
ــورٍ  ــا  بص ــا لونيًّ ــري حتويله ــي يج ــك الّت ــى األرض؛ تل ــة عل املطّل

شــّتى.
جــاء اســم املؤلــف والرّســام علــى ســطٍر واحــٍد يفصــل بينهمــا 
ــروف  ــر احل ــن أكث ــو م ــروٌف ه ــو مع ــا ه ــواو كم ــواو«. ال ــرف »ال ح
ــٌل  ــي آن. منفص ــل ف ــل واملّتص ــو املنفص ــة؛ فه ــي العربي ــردّدا ف ت
ألنـّـه حــرٌف مســافر؛ فهــو مبنطــق الرّســم الكتابــي ال يّتصــل مبــا 
بعــده، ولكنـّـه فــي الوقــت نفســه ال يظهــر مفصــواًل عنــه ببياٍض 
ــرف  ــة ح ــو العربي ــي نح ــواو« ف ــتقلًة. و«ال ــًة مس ــه كينون مينح
ــه أيًضــا يأتــي فــي بعــض املواقــع حــرف  جمــٍع ومشــاركة، ولكنّ
اســتئناٍف وابتــداء، و«الــواو« فــي منطــق العربيــة ال يســتلزم بعده 
نوًعــا بعينــه مــن الكلمــات، فهــو يعطــف االســم علــى االســم، 
واحلــرف علــى احلــرف، واجلملــة علــى اجلملــة. إنــه حــرف فريــدٌ فــي 
ــنْي علــى اختــالف  ــه غيــر محــدودٍ علــى الربــط بــني املتعاطَف باب
ــف  ــم املؤل ــب اس ــادة أن يكت ــرت الع ــد ج ــة. وق ــوع والوظيف النّ
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واســم الرّســام فــي القصــص املصــّورة منفصَلــنْي فــي أدب 
ــا جعــل االســمني معــا،  ــى األقــل، لكــن النّاشــر هن ــة عل العربي
ــى القصــة وقراءتهــا  ــه األعمــق عندمــا ندخــل إل تكشــف دالالت

ــا. بصريً

الّنافذة: عني البيت
أن تكتــب قّصــًة لألطفــال عــن فنــان تشــكيليٍّ بقامــِة ســامية 
ــب  ــى الكات ــي عل ــور الت ــن األم ــٍة م ــام مجموع ــك أم ــي، فإنّ حلب
ــن  ــذةً ع ــب نب ــا. األوّل أن تكت ــٍة منه ــا أو مبجموع ــذ بأحده أن يأخ
حياتــه بطريقــة تقليديـّـٍة، نبــدأ مبولــد الفنّــان ومســيرته الفنيــة 
ــيرةً  ــّدم س ــة نق ــن الكتاب ــوع م ــذا النّ ــن به ــه، ونح ــّم أعمال وأه
ــا  ــون منه ــة يك ــن الكتاب ــي م ــوع الثّان ــارئ. النّ ــُة للق تعريفّي
التركيــز علــى اجلانــب الفنــّي مــن أعمــال الفنّــان مــع شــيٍء مــن 
حياتــه، وهــو فــي هــذا النـّـوع يتطلــب اكتســاب مهــارة فــّن قــراءة 
ــال  ــتنطق األعم ــو أن تس ــب وه ــث األصع ــوع الثّال ــة. والنّ اللوح
ــان.  ــاة الفن ــيرة حي ــال س ــذه األعم ــالل ه ــن خ ــروي م ــة لت الفنّي
ــوع الثّالــث فــي أن املؤلــف يحــاول أن يســبر  وتكمــن صعوبــة النّ
أغــوار اللوحــات الفنّيــة ليقيــم معهــا صداقــًة مــن نــوٍع خــاصٍّ 
حتــى تبــوح اللوحــة للمؤلــف فــي حــوارٍ ودودٍ معــه. لقــد حاولــت 
ــة  ــة املنتج ــة البّواح ــذه احلواريّ ــل ه ــم مث ــوا أن تقي ــدى الّش ه
ــا  ــي أعماله ــيما ف ــي، وال س ــامية حلب ــات س ــني لوح ــا وب بينه

ــة. ــة الثّالث التــي نشــرتها فــي األلفّي

فعل االشتقاق والتجريد
املركــز الــذي تنطلــق منــه حركــة القّصــة هــو الّشــّباك/ النّافــذة 
ــه عــني البيــت،  ــي. إنّ ــة ســامية حلب فــي بيــت أو مرســم الفنّان
مــكاٌن مرتفــٌع تــرى فيــه األشــياء فــي أفــٍق أوســع، تتبايــن فيــه 
ــالل  ــر والّظ ــواء والبش ــّيارات واألض ــة بالّس ــة اخلاّص ــال احلرك أفع
والنّــور والعتمــة، حيــث يتحــّول كّل ذلــك بريشــة ســامية حلبــي 

إلــى لوحــات جتريديّــة.
ــدي،  ــوا مــع الكلمــات لتصــف الفــّن الّتجري تتعامــل هــدى الّش
املدرســة الفنّيــة التــي تتبعهــا ســامية حلبــي، ومــن هــذا املنظور 
ــيرة  ــة س ــا الكاتب ــرح به ــي تش ــة الت ــف الّطريق ــا أن نصن ميكنن
الفنّانــة ســامية حلبــي مــن خــالل نــوع األفعــال التي تســتعملها 
فــي كل صفحــة. إّن الفــّن الّتجريــدي الــذي تنتمــي إليــه ســامية 
ــة علــى دالالٍت تعكــس صــورة  حلبــي تنطــوي فيــه املــادّة اللغويّ
ــيما إذا  ــس، ال س ــن أس ــه م ــوم علي ــا تق ــة وم ــة الفنّي املدرس
اشــتغلنا علــى مــادة الفعــل )ج . ر. د( بصوره االشــتقاقّية الّســت، 
فيمــا اصطلــح عليــه العالــم العربــي الفــذ ابــن جنــي فــي كتابه 
اخلصائــص باالشــتقاق األكبر)جــرد ـ جــدر؛ رجــد ـ ردج؛ دجــر ـ درج(. 
فجــرّد الّشــيء لغــًة: نزعــه وقّشــره، وجــدر مبعنــى تســّتر وتــوارى، 
ورجــد القمــح نقلــه إلــى موضــع، والدجــر هــو التّحيــرّ، والــدرج 
يعطــي أيًضــا معنــى الّضيــاع. هكــذا نحــن أمــام معانــي النــزع 
والتــواري، والقشــر واالســتتار، والتحيــر والضيــاع، وحتــّول األشــياء 
ونقلهــا وهــو بالضبــط مــا ينطبــق علــى مدرســة ســامية حلبــي 
الفنّيــة التجريديـّـة التــي جتعــل مــن األشــكال الهندســية أقنعــًة 
للواقــع املعيــش، فيتــم »االســتتار« والتــواري« وراء هــذه األشــكال 
الهندســّية ليتــّم »نقلهــا« بصــورٍة مختلفــة، جتعــل النّاظــر إلــى 

ــاع«  ــر« و«الّضي ــاالت »التحّي ــن ح ــة م ــي حال ــامية ف ــات س لوح
ــذي  ــى ال ــذا املعن ــل ه مث للكشف عن مدلوالت اللوحة. 
كشــفته اللغــة عــن اشــتقاقات اجلــذر اللغــوي    )ج. ر. د(، جنــده 
ــل »تطــول  ــرى خطــوط الّظ ــاز، فن ــوا بامتي ــص هــدى الّش فــي ن
وتقصــر«، وأشــّعة الَضــوء »تتكّســر« ، وخطــوط األلــوان »تنقــل«، 

و«يعــاد« تركيبهــا، و«حتويلهــا« إلــى لوحــاٍت جتريديّــة.
إن الّصفحــة الرّابعــة عشــرة- التــي هــي أشــبه بســيرٍة تعريفّيــة 
ــي  ــال الت ــالل األفع ــن خ ــتطيع م ــي- نس ــامية حلب ــة س بالفنّان
ــة  ــة الفنّي ــص املدرس ــى خصائ ــرّف إل ــة أن نتع ــا املؤلّف ذكرته
التــي تنتمــي إليهــا ســامية حلبــي. فســامية »ترســم«، »تــرى«، 
»حتــول«، »تعيــد«، »تنقــل«، »حتــاول« وهــي كلهــا أفعــال تّتفــق مع 
ــن  ــديٍد م ــذكاٍء ش ــك وب ــد. لذل ــل التجري ــي لفع ــى التقليب املعن
املؤلفــة والرّســامة والنّاشــر وضــع العنــوان ابتــداًء مــن الّصفحــة 
15 علــى النّحــو اآلتــي: »هّيــا نرســم عناصــر مــن الفــّن الّتجريــدي 
كمــا ترســمها ســامية«، وذلــك فــي عشــر نقــاٍط تبــدأ بالفعــل 
نرســم. إنّهــا حالــٌة تفاعليــٌة بــني القــارئ والنـّـص، يتحــّول بعدهــا 

القــارئ علــى طريقتــه رّســاًما للنّــص.

حواريّة البحث عن املعنى
نحــن أمــام حواريـّـة تقــوم بهــا هــدى الّشــوا بينهــا وبــني لوحــات 
ــذا  ــرٍة )وه ــورٍة مباش ــة بص ــني الفنّان ــا وب ــي، وبينه ــامية حلب س
مجــرد تخمــنٍي لوجــود الّصــور الفوتغرافّيــة ملنــزل ســامية 
ــع  ــي تض ــامية، وه ــات س ــراءة لوح ــاول ق ــدى حت ــورك(. إّن ه بنيوي
ــك  ــون تل ــن مضم ــرت ع ــا عب ــن خالله ــي م ــات الت ــا اللوح لن
ــة  ــات اخلاّص ــا اللوح ــالل عرضه ــن خ ــا- وم ــا أيًض ــة، لكنّ اللوح
بالفنّانــة- تشــرك القــارئ أيًضــا فــي فعــل القــراءة. إنّهــا تبعــث 
احليــاة فــي النـّـص مــرّاٍت عــّدة؛ األولــى عندمــا قــرأت هــي تأويلهــا 
ــة  ــيقرؤون القّص ــن س ــراء الذي ــدد الق ــرى بع ــرة األخ ــة، وامل للوح
وســينتجون قراءاتهــم اخلاّصــة أيًضــا للنّــص واللوحــة. والكاتبــة 
فــي هــذه املرحلــة تشــرح دالالت الفــّن الّتجريــدي؛ املدرســة التــي 
ــة  ــذه املدرس ــالل ه ــن خ ــا م ــف أنّه ــامية، وكي ــا س ــي إليه تنتم
ــى أشــكاٍل هندســّيٍة، مطلقــًة  قــرأت الواقــع، وحّولــت صــوره إل
حريّــة الرّائــي/ القــارئ فــي أن يكــون لــه صوتــه وتصــّوره اخلــاص.

هكــذا تدخلنــا ســامية عبــر متاهــة األلــوان لنضيــع مــع املثّلــث 
ــرة لنســتوحي  ــوان املتناث ــرة، ومــع األل ــع والّدائ واملســتطيل واملربّ
ــي  ــٍر ف ــدالالت كّل عنص ــدٍة ل ــالٍت جدي ــة تأوي ــوان اللوح ــن عن م

اللوحــة.
نــص هــدى الّشــوا يحــاول أن يقربنــا مــن عالــم ســامية حلبــي، 
لكــن اللوحــات طاغيــٌة فــي حضورهــا وغيابهــا؛ بحضــور األلــوان 
وبالّتأويــل املــراوغ حضــورًا وغيابًــا فــي آٍن واحــٍد. يصبــح الّتجريــد 
فــي اللوحــة أكثــر طواعيــًة للفهــم منــه فــي املوســيقا، حيــث 
ــي  ــاع ف ــم واإليق ــا النّغ ــاهدة، أم ــًة للمش ــة ماثل ــى اللوح تبق
ــن  ــريع م ــت الس ــاء والتفّل ــة لالنقض ــا عرض ــيقا فكالهم املوس

ــة الّســمع. حاّس
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تأويل الكاتب وتجسيد الفنان
هــدى الّشــوا حتــاول قــراءة الفنّانــة ســامية حلبــي فــي مجموعــٍة 
ــة  ــال الفنّان ــني أعم ــن ب ــار م ــا االختي ــع عليه ــات وق ــن اللوح م

التــي أجنزتهــا فــي العقــد األوّل مــن األلفيــة الثّالثــة.
ومــن املعــروف أن جتربــة الفنّانــة ســامية حلبــي تعــود إلــى 
ــّن  ــمي، لك ــا الرّس ــك موقعه ــن ذل ــح ع ــا يفص ــتينّيات كم الس
هــدى الّشــوا اختــارت حقبــًة معّينــًة، ولعــّل الّســبب  فــي ذلــك 
ــّي.  ــا الفن ــى انتمائه ــا عل ــث داللته ــن حي ــح م ــا األوض ــو أنّه ه
كذلــك فــإن لهــذه اللوحــات أســماء فــي موقــع الفنّانــة ســامية 
حلبــي، وهــي أســماٌء ال جنــد لهــا صــدى فــي قــراءة هــدى الّشــوا. 
ــًة  ــة محاول ــذه الورق ــن ه ــي م ــزء الّتال ــيكون اجل ــّم س ــن ث وم
لدمــج القراءتــني: قــراءة هــدى كمــا جــاءت فــي القّصــة، والقــراءة 
ــون   ــي لتك ــامية حلب ــا س ــي أرادته ــن الت ــن العناوي ــتفادة م املس

ــة. ــا الّتجريديّ ــراءة لوحاته ــح لق مفاتي
فــي الصفحــة األولــى مــن القّصــة نكــون أمــام معماريّــٍة 
مشــاغبٍة للصفحــة. صــورٍة فوتغرافيــٍة للّشــارع الــذي تقطنــه 
ــورٍة  ــامة، وص ــف للرّس ــورة نيجاتي ــورك، وص ــة نيوي ــامية مبدين س
للّشــارع مــن األعلــى. وعلــى يســار الّصفحــة نــّص هــدى الّشــوا 
ولوحــٌة للفنّانــة ســامية حلبــي، اللوحــُة لهــا عنــواٌن فــي موقــع 
القامــة  الرّســمي بعنــوان »األشــجار واملدينــة ذات  ســامية 
العاليــة«، Trees and the high rising city.هنــاك مســتطيالٌت 
ــا  ــوارع، وبعضه ــّور الش ــا يص ــة، بعضه ــرى ضّيق ــعٌة وأخ واس
يصــّور األحيــاء الســكنّية. جنــد فــي اللوحــة كثيــرًا مــن النّقــاط 
اللونّيــة الّصغيــرة جــًدا متثِّــل الّســّيارات أو البشــر أو االثنــني مًعــا. 
ــر مكتمــٍل قــد يوحــي مبســاحٍة خضــراء، وآخــر  ــٌع غي ــاك مرب هن

ــاء. ــاحات الزّرق ــض املس ــع بع ــيٌّ م برتقال
ثّمــة جتربــة قمــت بهــا مــع هــذه الفقــرة مــن نــص هــدى الّشــوا 
ــى للقّصــة تســتحق– فــي  ولوحــة ســامية فــي الّصفحــة األول
رأيــي- أن تكــون مشــروع قــراءٍة خاّصــة، حيــث ذهبــت إلــى خريطة 
ــي  ــامية حلب ــه س ــذي تقطن ــارع ال ــلGoogle Map، للش جوج
ــودة  ــذة املوج ــاوز النّاف ــوٍّ يتج ــن عل ــى، وم ــن أعل ــة م ألرى املدين
فــي شــّقة ســامية حلبــي، حيــث جنــد أن جوهــر القّصــة كّلهــا 
ــتلهام  ــفل الس ــى أس ــى إل ــن أعل ــر م ــل النّظ ــن فع ــكّل م يتش
اللوحــات الّتجريديـّـة. مثــل هــذا اللجــوء إلــى خريطــة جوجــل قد 
ــكان  ــا جتــد حديقــًة بالقــرب مــن امل ــوان عندم ــة األل يشــرح دالل
ــة  ــا البصريّ ــح قراءتن ــي، فتصب ــامية حلب ــه س ــن ب ــذي تقط ال

ــٍد. ــي آن واح ــة ف ــة وواقعّي ــة جتريديّ ــامية  الّتجريديّ ــات س للوح
ــام  ــّور الزّح ــًة تص ــورةً فوتوغرافّي ــد ص ــة جن ــة الثّاني ــي الّصفح ف
الّشــديد فــي الّشــارع، مــع نــص هــدى ولوحــٍة لســامية. الصــورة 
الفوتغرافّيــة تنقــل جانًبــا مــن النّــص وهــو الزّحــام فقــط، لكــّن 
ــا بــني  ــماني م ــل اجلس ــر بهــذا الّتداخ ــة توحــي للنّاظ اللوح
صــورة الــرّأس بألــواٍن متعــّددٍة وصــورة األذرع، وكل ذلــك بتوظيــف 
جتلّيــات األشــكال الهندســّية املتعــّددة، ال ســّيما تشــكيل الزّوايــا 
ــب أن  ــس بالغري ــك لي ــا، لذل ــا وغيره ــا ومخروًط ــح معينً لتصب
Dance   on Canal one ــا ــي موقعه ــة ف ــامية اللوح ــمي س تس

ــه. ــذي تقطن ــارع ال وهــو اســم الّش
ــة التــي تتبعهــا  فــي الّصفحــة الثّالثــة تنقــل لنــا هــدى الّتقنّي
ســامية وتعمــل بهــا، والكيفّيــة التــي تعيــد بهــا تركيــب 
ــى  ــة عل ــى الّصفح ــي أعل ــٍة. ف ــورٍة جتريديّ ــة لص ــاة الواقعّي احلي
اليمــني جنــد املكوِّنــات الهندســّية التــي تشــكّل لوحــات ســامية 

ــا  ــٍث كلٍّ منه ــرٍة ومثّل ــٍع ودائ ــتطيٍل ومربّ ــن مس ــّية م األساس
بلــوٍن مختلــٍف، مــع لوحــة للفنّانــة وهــي ترســم إحــدى لوحاتهــا 
التــي شــاركت فيهــا مبيونيــخ عــام 2017 بعنــوان »أزهــار وتفاحــة 
ــى يســار الّصفحــة  ــا عل ســوداء Flowers and Black apple«. أّم
فنجــد خطــوط األلــوان ودوائرهــا مــن احلركــة التــي فــي الّشــارع، 
ــا مــن  ــة، وقطًع كمــا تصــف هــدى، ومربعــات مــن أضــواء املدين

ــة.  ــاء العالي الّســماء الزّرق
ــة بفضــاء الّضــوء، وكيــف  ــرى أيًضــا مــا تصفــه الفنّان ــا ن لكنّن
تلعــب بــني حركــة األلــوان الّشــفافة وغيــر الّشــفافة، واألشــياء 
البعيــدة والقريبــة )انظــر إلــى املربــع وأحجامــه وألوانــه وارتفاعــه 
ــا  ــا رن ــا تصفه ــا كم ــل(، كأنّه ــبيل الّتمثي ــى س ــه عل وانخفاض
ــا  ــص فيه ــن اآلالت، وتتراق ــرّرةٌ م ــيقّيٌة متح ــاٌت موس ــار »نغم جن
ــًة  ــًة مفعم ــاًل لونّي ــكّل كت ــًة لتش ــرةً  ومتجانس ــوان منصه األل

ــعادة«. ــاؤل والّس بالتف
فــي الصفحــة الرابعــة، وعلــى ميــني الّصفحــة، جنــد صــورةً ليلّيــة 
ملرســم ســامية، وأنواًعــا متعــّددةً مــن اإلضــاءات، وعلــى اليســار، 
لوحــًة جتريديـّـًة لذلــك الليــل وأضوائــه االصطناعّيــة. هــذه قــراءة 
مشــروعة، ال ســّيما أّن األلــوان املهيمنــة علــى اللوحــة هــي مــن 
ــوان الغامقــة، مــع بعــض األزرق الفــاحت. اســم اللوحــة كمــا  األل
فــي موقــع ســامية«احلّي الصينــي«Chine Town ، وبالتعــرف 
ــدى  ــل ه ــني؛ تأوي ــني التأويل ــرج ب ــتطيع أن نخ ــوان نس ــى العن عل
واإلضــاءات املتعــّددة التــي قــد نشــاهدها، والتأويــل الــذي يقّدمــه 
ــرة التــي تصــّور االزدحــام  ــة الّصغي ــوان، فنــرى البقــع اللونّي العن
ــض  ــع بع ــورك، م ــة نيوي ــهير مبدين ــّي الّش ــك احل ــي ذل ــل ف الهائ

املســتطيالت التــي تصــّور املبانــي وغيرهــا.
فــي الّصفحــة اخلامســة، وعلــى ميــني الّصفحــة، منحوتــٌة ورقّيــٌة 
ــي  ــك اللوحــة الت ــى صــورة أوراٍق ألشــجارٍ متنّوعــة، تل ــٌة عل لونّي
أطلقــت عليهــا الفنّانــة اســم »احلدائــق املعّلقــة«، اجلميــل فــي 
قــراءة هــدى هــو الكيفيــة التــي بهــا نظــرت إلــى أوراق األشــجار، 
وعــروق الــورق فيهــا، فــروع األغصــان فــي الّشــجر، كأنّهــا خطــوط 
الطــرق، وتفرّعــات الّشــوارع فــي املــدن، إّن كّل شــيٍء هــو انعــكاٌس 

جتريــديٌّ لصــورة املدينــة.
ــث  ــار، املثّل ــى اليس ــة عل ــي اللوح ــة، ف ــة الّسادس ــي الّصفح ف
ــن  ــرًا م ــاك كثي ــن هن ــٍح، لك ــٍم واض ــا ذو حج ــرة كالهم والّدائ
ــات  ــا درج ــب عليه ــة يغل ــواٍن مختلف ــاٍم وأل ــتطيالت بأحج املس
ــراقًا  ــر إش ــا أكث ــوان فيه ــني، فاألل ــى اليم ــة عل ــا اللوح األزرق. أم
كاألصفــر والبرتقالــي  واألحمــر، مــع مثلثــني متقاطعــني باللــون 
األســود، يحتضنــان كثيــرًا مــن املســتطيالت، وكأنّنــا أمــام لوحتني 
ــا  ــة وبناياته ــم املدين ــّوران معال ــرة، تص ــن الّطائ ــومتني م مرس
وبيوتهــا وشــوارعها، وهــدى تكمــل شــكل الّتقنيــة الّتــي تتبعهــا 
ســامية فــي لوحاتهــا، وأثــر البيئــة، وحتــوالت الفصــول علــى تلــك 
الّتقنيــة، فــكأّن اخلريــف هــو الــذي يحيــك اخلطــوط املســتقيمة، 
واملائلــة، واللولبّيــة، وتناثــر املســتطيالت بألوانهــا املتعــّددة وهــي 
تتراقــص فــي اللوحــة كمــا تتراقــص أوراق األشــجار بحريّــة فــي 

الفضــاء خــالل فــي فصــل اخلريــف.
ــرى  ــٍة أخ ــراءة لوح ــدى ق ــل ه ــابعة، تواص ــة الّس ــي الصفح ف
لســامية، وترصــد احتفاءهــا باألزهــار الزّاهيــة، وألوانهــا املتعــددة، 
الســّيما فــي فصــل اخلريــف. لكننــا عندمــا ننظــر اســم اللوحــة 
ــى دالالٍت مختلفــٍة،  ــة ســامية رمبــا نتوصــل إل فــي موقــع الفنان
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فاســم »فلســطني مــن البحــر إلــى النّهــر« ســيغير مــن القــراءة 
ــرٍة،  ــٍة كبي ــي لوح ــات ف ــن اللوح ــاٍت م ــام مجموع ــا أم ــا. إنّن كليًّ
وكأنّنــا أمــام قّصــة فلســطني، ســواء قرأنــا اللوحــة مــن ميينهــا 
ــي  ــرة الت ــوان النّض ــث األل ــّيان؛ حي ــر س ــارها فاألم ــن يس أو م
ــة  ــالده اخلاّلب ــة ب ــطيني وطبيع ــعب الفلس ــن روح الّش ــر ع تعب
ــى وســط اللوحــة حتــى  وبحرهــا اجلميــل، لكــن مــا إن نصــل إل
ــض  ــق، وبع ــي الغام ــزوج بالزيت ــود واملم ــون األس ــًة لل ــد هيمن جن
ــع  ــود البق ــالل، أم صم ــواد االحت ــو س ــل ه ــاء: ه ــاط البيض النّق
ــواٍن  ــة بأل ــي اللوح ــون وزيته؟.وتنته ــد الزّيت ــا يصم ــاء كم البيض
ــد أن  ــات يج ــق للوح ــل. واملدقّ ــز لألم ــا رم ــراقًا وكأنّه ــر إش أكث
أجــزاًء منهــا يشــبه خريطــة فلســطني مــن خــالل البقــع اللونيــة 
اخملتلفــة، فتصبــح فلســطني أكثــر خلــودًا بالّتجريــد الــذي يفتــح 

ــل. ــن التأوي ــة م ــروب ال متناهي ــاب لض الب
ــوب  ــا املكت ــي نّصه ــدى ف ــتعني ه ــة تس ــة الثّامن ــي الّصفح ف
 Tiger eye late  بأســماء للوحــات ســامية حلبــي؛ مثــل لوحتهــا
winter«عــني النمــر فــي أواخــر الشــتاء«، وتأتــي اللوحــة علــى ميني 
الّصفحــة، وكأنّهــا زّخــات مطــٍر عنيفــٍة تغّطــي مالمــح األشــياء، 
أو جنــد فــي الّصفحــة التــي علــى اليســار لوحــًة حتتضــن لوحــًة 
أصغــر؛ وخطوًطــا كأنّهــا خيــوط املطــر بألواٍن عــّدٍة حتتضــن لوحة 
»العــودة«، حيــث ضربــات فرشــاة متعــّددة، وبألــواٍن يغلــب عليهــا 
ــاء،  ــع البيض ــض البق ــع بع ــي م ــه، والبرتقال ــجّي ودرجات البنفس
ــم  ــودة، حتضنه ــق الع ــي طري ــريٍّة ف ــرؤوٍس بش ــعورًا ب ــي ش تعط
ــى  ــًة ويســرة،ً عل أمطــار قــوس قــزح، واملطــر يعــّم اللوحتــني مُين

الّطرقــات وفــي أمــواج البحــار.
فــي الّصفحــة الّتاســعة لوحــٌة بانوراميــة وظفــت فيــه ســامية 
كل إمكانــات الّتجريــد التــي تنتجهــا األشــكال الهندســّية، مــع 

األلــوان واخلطــوط، وكأنّهــا حتكــي رحلــة عمرهــا، وهــي »اليافاويّة« 
الّصغيــرة )صــورة نيجاتيــف للفنانــة علــى ميــني الصفحة أســفل 
ــات،  ــوط حكاي ــني(. اخلط ــز الصفحت ــغلت حي ــي ش ــة الت اللوح
ــجر  ــار، وش ــل األزه ــة، يقب ــذه احلكاي ــل به ــراٌع يرحت ــث ش واملثّل
الزيتــون، وآالم التهجيــر، وبيــت العائلــة، وأشــجار الّتــني، وأحجــار 
ــاز. ــم فلســطني وطبيعتهــا بامتي ــكّل معال فلســطني. لوحــٌة ل

ــر  ــوٍن أصف ــاٍة بل ــات فرش ــرة، ضرب ــة العاش ــني الّصفح ــى مي عل
ــات  ــا ضرب ــدن. إنه ــات م ــا محط ــر، وكأنّه ــيٍّ وأحم وورديٍّ وبرتقال
فرشــاٍة خشــنٍة، تعطــي معنــى الثّبــات. لكــّن الرّحلــة ممتــدة؛ ف 
ــي »دال«  ــق ه ــا، و«دال« دمش ــاء« هافان ــي »ه ــو ه ــاء« هونولول »ه
ــٌة  ــٌة مفعم ــار لوح ــى اليس ــة، وعل ــة العربّي ــت ذات األغلبي دتيروي
بالــورد والّتفتــح؛ إنّهــا دمشــق: الّســماء الثّانيــة لســامية؛ تلــك 

ــة. ــة امللّون ــماء العالي الّس
ــا هــدى املدرســة التــي  ــة عشــرة، تضــع لن فــي الصفحــة احلادي
ــًما  ــا رس ــياء لتصفه ــرى األش ــف ت ــامية، وكي ــا س ــي إليه تنتم
ـا، ونــوع املؤثــرات التــي جتعــل مــن لوحاتهــا مفعمــًة  جتريديًـّ
باحلركــة والّضــوء واللــون والّتضــاد. ومــن أجــل بيــان ذلــك، خلّصــت 
ــٍة، داعيــة القــارئ املتبّصــر  هــدى مدرســة ســامية بطريقــٍة ذكّي
ــان  ــة دور الفنّ ــا، مبمارس ــرّ به ــي م ــة الت ــد اجلول ــام بع ــى القي إل
ممارســة عملّيــة، بعــد أن مارســها تأويلًيــا، فتضــع هــدى للقــارئ 
عشــرة عناصــر متثـّـل أســلوب ســامية الفنـّـي، طالبــة مــن القــارئ 
أن يرســم عناصــر مــن الفــّن الّتجريــدّي كمــا ترســمها ســامية، 
لينتهــي القــارئ رّســاًما، وتصبــح ســامية قارئــًة لنــا وللوحاتنــا، 
ــن  ــث ع ــة البح ــي رحل ــد؛ ف ــرّد واملزي ــة اجمل ــوار ورحل ــتمر احل ويس

املعنــى.
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ــة  ــركات بلغــة قريب فــي هــذه القصــة التــي كتبتهــا ابتســام ب
مــن مــدارك األطفــال، مســتوحاة مــن عاملهــم، ثمــة لعــب علــى 

اخليــال، ولعــب مــع اللغــة.
وعبر اخليال واللغة ثمة احتفاء مبدينة وامرأة.

املدينــة هــي يافــا، واملرأة هــي الفنانــة التشــكيلية الفلســطينية 
فيــرا متــاري؛ ابنــة يافا.

وللمدينــة بحــر، والبحــر يحــب املدينــة التــي صــار لهــا ولــه أوالد 
وأحفــاد؛ مــن بينهــم فيــرا.

مــن أصــداف البحــر ومــن الفّخــار املكســور الــذي يرميــه البحــر 
ولــدت موهبــة فيــرا وحبهــا للتشــكيل الــذي قادهــا حــني كبــرت 
إلــى أن تصبــح فنانــة بــارزة، خدمــت بفنهــا اإلنســان أينمــا كان، 
ــرت  ــني عّب ــطني، ح ــا فلس ــه وطنه ــت نفس ــي الوق ــت ف وخدم
ــائه  ــه ونس ــن أطفال ــراه، وع ــه وق ــن مدن ــزف، ع ــني وباخل بالط

ــه. ورجال
ــة  ــت الكاتب ــني زوّج ــة ح ــي القص ــال ف ــى اخلي ــب عل ــّدى اللع تب
يافــا للبحــر فأصبحــت عــروس البحــر، وحــني اســتحضرت تاريــخ 
ــر  ــنة البح ــم وبأنس ــتعانت باحلل ــني اس ــم، وح ــداد وتراثه األج

ــر.  ــل البش ــق مث ــى النط ــن عل ْ ــا قادري ــرّة، وجعلتهم واجل
وأمــا اللعــب مــع اللغــة فقــد بــدا واضًحــا فــي اســتفادة الكاتبــة 
مــن اإليقــاع اللفظــي للكلمــات، ومــن األمثلــة علــى ذلــك 
ــرمدية/  ــة/ س ــل: أثري ــات اجلم ــي نهاي ــة ف ــات التالي ورود الكلم

ــرّة.   ــرّة/ مس ــان/ اجل ــزان/ األحل ــك: األح ــة. وكذل الفخاري
ــي  ــم ف ــرف املي ــك ح ــي حتري ــة ف ــع اللغ ــي م ــب الذك ــرز اللع وب
ــي  ــل، الت ــة: ح ــام كلم ــح أم ــه، لنصب ــن مكان ــم، م ــة: حل كلم
ــم  ــة، ث ــبة للقص ــة مناس ــاد نهاي ــي إيج ــر ف ــى التفكي ــع إل تدف
تثبيــت حــرف امليــم قبــل كلمــة: جــرة، لتصبــح: مجــرّة. وحــني 
ــي  ــرّة، ف ــة: ج ــع كلم ــترك م ــي تش ــرّة، الت ــة: مج ــم أن كلم نعل
أربعــة مــن حروفهــا، تعنــي عــددًا كبيــرًا مــن النجــوم والكواكــب 
فســوف يتبــادر إلــى ذهننــا العــدد الكبيــر للجــرار التــي أنتجتهــا 

ــة.  ــة الطويل ــاري خــالل مســيرتها الفني ــرا مت في
ــه  ــدأت ب ــذي ابت ــر ال ــى البح ــا إل ــة بن ــود الكاتب ــك؛ تع ــد ذل بع
ــا  ــرا ومنجزاته ــرار في ــاع ج ــني التم ــبه ب ــا بالش ــا، لتذكرن قصته
الفنيــة اخلزفيــة وبــني التمــاع النجــوم التــي يعكســها بحــر يافــا 

ــه. ــى صفحت عل
ــو  ــا ل ــة كم ــا اخملتلف ــر عناصره ــي تضاف ــة ف ــدو القص ــرًا؛ تب أخي
ــكيلها  ــي تش ــي ف ــات تضاه ــن كلم ــجمة م ــة منس ــا كتل أنه

ــزف. ــن خ ــني أو م ــن ط ــجمة م ــة منس كتل
وتبــدو رســوم وليــد طاهــر التــي حتاكــي فــي براءتهــا وعفويتهــا 
بــراءة األطفــال وعفويتهــم، تأكيــًدا علــى تضافــر هــذه الرســوم 
مــع الكلمــات لكــي تضفــي عذوبــة أخــرى علــى عذوبــة الســرد 

فــي هــذه القصــة املكرســة لألطفــال.

اجلرة التي صارت مجرّة

قصة البتسام بركات ورسومات وليد طاهر

 قراءة نقدية بقلم: محمود شقير
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ــان،  ــف دور وهورنام ــي، تألي ــوع الكوميكس،1دمنارك ــن ن ــاب م كت
ــر، 2018. ــة تام ــي، رام اهلل، مؤسس ــى غال ــة دن ترجم

ــا  ــب قاربً ــرة، ترك ــورية مهّج ــاة س ــر فت ــة مصي ــج القص تعال
برفقــة مهّجريــن آخريــن، تبغــي النجــاة مــن احلــرب، لكــن القــارب 

يغــرق فــي البحــر، ومتــوت.
عندمــا نقــرأ هــذا النّــوع مــن القصــص، الكوميكــس، غالًبــا مــا 
يكــون الــكالم داخــل فقاعــة؛ فــإن تكّلــم الــرّاوي، تكــون الفقاعــة 
مســتطيلًة بزوايــا قائمــة، وإن فكّــرت شــخصّيٌة مــا، يكــون 
ــرأس  ــر صغيــرة ب ــٍة، يربطــه دوائ تفكيرهــا داخــل فقاعــٍة بيضاويّ
ــون  ــة تك ــا، فالفقاع ــخصية م ــت ش ــا إذا تكلم ــخصّية. أّم الّش
ــخصّية.  ــم الّش ــح( بف ــارة ص ــهم )أو إش ــا س ــًة يربطه بيضاوي
بينمــا فــي كتــاب زنوبيــا، فــإّن الفقاعــات ال متّيــز بــني كالم الــرّاوي 
وكالم شــخصّيٍة مــا، أو تفكيــر، فتســاءلت هــل أن املؤلفــني اتّبعــا 
هــذا النّمــط بشــكٍل عشــوائي، أو أنّهمــا أرادا أن يقــوال شــيًئا مــا؟ 
ــط  ــذا النّم ــار ه ــيٍّ الختي ــيٍر منطق ــاد تفس ــن إيج ــن م ــم أمتك ل
ــم،  ــات ترقي ــا دون عالم ــرأ نًص ــي أق ــي، فكأن ــّوش قراءت ــذي ش ال
ــا. فهــل صمــت املهاجــر، وصمــت املــوت فــي البحــر  نًصــا صامًت

ــبب؟  ــو الّس ه
رمّبا.

أمــا فيمــا يخــّص املضمــون، ففي ظــل صمــت الغالبّيــة العظمى 
مــن الكّتــاب الفلســطينيني، وشــحٍّ فــي الّســوق الفلســطينّية، 
وقلــة الكتــب العربّيــة التــي تعالــج مأســاة املهّجريــن اجلــدد، فــال 
ــٍر  ميكــن إال أن نشــكر وجــود هــذه القّصــة، لتكــون ســبب تفكي

1 لــم تعودنــا مؤسســة تامــر علــى هــذا النــوع مــن الكتــب/ الفــن/ األدب، فيــا 
حبــذا لــومتّ نشــر كتــب أخــرى مــن هــذا النــوع، أن يتــم التنويــه إلــى ذلــك علــى 

الغــالف، لتمّييزهــا عــن القصــص املصــورة أو الرّوايــات األخــرى.

ــو  ــى ل ــذا. فحّت ــا ه ــدة لعصرن ــا اجلدي ــول الّتراجيدي ــاٍش ح ونق
ــر،  ــى أســباب هــذه احلــرب وهــذا الّتهجي ــم تتطــرق القّصــة إل ل
ــران  ــو لــم تذكــر دور الغــرب فيهــا، فــإّن املؤلفــان يذكّ ــى ل أي حّت
ــي ينتمــي إليهــا هــؤالء  ــي باحلضــارة العريقــة الت القــارئ األوروب
املهجــرون، فجــاء تســمية البطلــة زنوبيــا مثــل امللكــة الّتدمريـّـة، 
مــا ســمح للكاتــب أن يُعــرِّف اجلمهــور الّدمناركــي بهــذه امللكــة 

الّســوريّة.
قــد يجــد القــارئ العربــي بزنوبيــا إقحــام، أو، علــى األقل غيــر كاٍف، 
ورمّبــا داللــة علــى جهــل املؤلفــني باحلضــارة الّســوريّة، فاإلنســان 
ــف  ــى اخلل ــرون إل ــذه الق ــاب كّل ه ــاج للذّه ــن يحت ــي، ل العرب
ليتعــرّف علــى احلضــارة الّســوريّة، فهــي حاضــرة فــي عقــل كل 
ــن  ــا م ــل يوميًّ ــاًل، وتتمثّ ــاًل كان أم كه ــه، طف ــيٍّ وقلب ــاٍن عرب إنس
خــالل موســيقاها وأشــعارها، وهندســة بيوتهــا، وبالغــة كّتابهــا 
وشــعرائها، كمــا أنّهــا موجــودة فــي كل األشــعار واألغانــي 
ــني العــرب عــن دمشــق،  ــي ألفهــا مشــاهير الفنّان ــات الت والرّواي
ــة  ــدن العريق ــذه امل ــدى ه ــق إح ــت دمش ــوريا. أليس ــب، وس وحل
التــي، إن دخلنــا إحــدى مقاهيها الشــعبية، ســمعنا روّادهــا يتلون 
أشــعار املتنبــي، وامــرؤ القيــس، وهم يشــربون الّشــاي والقهــوة.... 
واألمثلــة ال تنتهــي! وعليــه، إّن االكتفــاء بذكــر زنوبيا، فــإن دل على 
ــٍة باحلضــارة الّســوريّة، مــع  ــة معرف ــى قّل ــدال عل شــيء، فهــو ي
ــاٍل  ــخ والبحــث عــن مث الرّغبــة الّصادقــة فــي فتــح كتــب الّتاري
يثيــر اهتمــام القــارئ األوروبــي ويتماشــى مــع مبــادئ مجتمعــه، 

ــا علــى اجلــرح الغربــي، وهــي مكانــة املــرأة. فيأتــي مثــال زنوبّي
ــوريّة،  ــارة الّس ــل احلض ــى جه ــر عل ــم يقتص ــل ل ــر أّن اجله غي
وســيفاَجأ القــارئ مــن تصويــر ســوريّا علــى أنّهــا مجــرّد صحــراء، 
ــر  ــة، وتصوي ــياحّية الغربّي ــب الّس ــي الكت ــا ف ــي نراه ــل الت مث
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النّســاء علــى أنّهــّن يرتديــن لباَســا يشــبه مــا يتصــّوره اإلنســان 
الغربــي عــن العــرب، رغــم أنـّـه ال يشــكّل إال نســبًة ضئيلــًة مــن 
النّســاء الّســوريّات فــي بعــض املناطــق، وهــي ليســت بالّتأكيــد 

ــار. املــرأة التــي نراهــا اليــوم فــي نشــرات األخب
ــًة مــن كّل تقــّدم، واســتعمال  ــٍد مثــل ســوريّا خالي ــر بل إّن تصوي
ــر املشــهد  الرّســام لهــذا العــدد القليــل مــن األلــوان فــي تصوي
ــاك  ــا وهن الّســوري، واالكتفــاء بوضــع بقــٍع ســمراَء غامضــٍة هن
فــي حــوش البيــت أو الّشــوارع، يشــير إلــى عــدم معرفــٍة 
ــوري.  ــان الّس ــرى، واإلنس ــدن، والق ــة وامل ــى الّطبيع ــٍة بغن حقيقّي
ــة؛  ــي القّص ــريّة ف ــات األس ــع العالق ــل م ــير الّتعام ــك يش وكذل
ــة  ــن العقلّي ــا ع ــا وغريًب ــى منطيًّ ــرية، يبق ــات األس ــم العالق وفه
ــيٍّ  ــى عرب ــوريٍّ أو حت ــل أّي س ــتحيل أن يقب ــن املس ــوريّة. فم الّس
أن يغــادر األهــل تاركــني خلفهــم ابنتهــم الوحيــدة، ولــو اضطــروا 
ــي  ــة ال يأت ــي القّص ــا ف ــا، بينم ــدة عّمه ــا بعه ــك، ويتركوه لذل
ــاء  ــل. فبق ــوت األه ــد م ــا تأك ــد م ــّم إال بع ــيرة الع ــب بس الكات

الفتــاة وحدهــا بعــد غيــاب أهلهــا لــن يقبلــه عقــل عربــيٌّ بــأّي 
ــا. ــافر وحده ــا تس ــكال، وال تركه ــن األش ــكٍل م ش

ــن  ــزٍء م ــرح ج ــة ط ــا حملاول ــن تقديرن ــل م ــذا ال يقّل ــن كّل ه لك
ــى  ــي عل ــع الغرب ــّث اجملتم ــة، وح ــي املنطق ــرة ف ــا الّدائ الّتراجيدي
ــر  ــى هــؤالء الالجئــني. وقــد جنحــت القصــة فــي تصوي ــر إل النّظ
ــرة معــا. فهكــذا  ــة، ومؤث ــة، وقويّ ــة الغــرق، فجــاءت طبيعّي حادث
نتصــّور الــذي يغــرق؛ ينظــر حولــه ويســترجع حلظــاٍت مــن حياتــه 
تشــبه الّلحظــة التــي تعيشــها، مثــل أنّهــا مختبئــٌة حتــت البحر 
فتتذكّــر لعبهــا مــع أّمهــا، وتتذكّــر رحيــل أهلهــا، وعجــز عّمهــا 
الــذي تركهــا بســبب الفقــر، الــذي بــدوره يذكّرهــا بالعملــة التــي 
رســمتها. كمــا أّن صمــت البحــر، وصمــت املــوت، وصمــت العالــم 
ــق  ــي تتالح ــور الت ــالل الّص ــن خ ــا م ــة متاًم ــه القّص ــرت عن عّب
بصمــت. والّصمــت يذكّرهــا أنّهــا وحيــدةٌ مثــل زنوبيــا! فعندمــا 
ــنْي يتكّلمــان فعــاًل عمــا  نقــرأ هــذه الصفحــات نشــعر أّن املؤلَف
ــه بعمــٍق وحساســّية، وهــو فهــم للطبيعــة البشــريّة. يفهمان
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ــِم  ــر للتعلي ــِة تام ــن مؤسس ــادرُ ع ــا الص ــاُب زنوبي ــي كت يأخذُن
ــِة  ــى العربّي ــم إل ــان« واملُترج ــني »دور وهورنام ــي للدمنركي اجملتمع
ــداً الطبعــة العربيــة منــه والّصــادرة  بوســاطِة دنــى غالــي، حتدي
ــذه  ــب، ه ــٌة لِلتجري ــاحٌة حيويّ ــه مس ــول أنّ ــى الق ــام 2018 إل ع
املســاحة احلــرّة التــي تســمُح بإعطــاِء فرصــٍة لِتقــدمِي مــا يبــدو 
ــا  ــع م ــِل وتتب ــنٌ بِالفع ــو حزي ــا ه ــِل أو م ــاً للطف ــاً وحزين ُمؤمل
ســيحدُث مــن حــراٍك وتفاعــٍل دوَن تصــوراٍت ذهنّيــٍة مســبقٍة قــد 
حتجــُب الطفــَل عــن مضمــوِن الكتــاب وحتــُد مــن قــدراِت التفاعــِل 

معــه. 

ــون  ــاِب املعج ــوع الكت ــالً، موض ــوع أص ــى املوض ــودة إل ــن بالع لك
ــو  ــّدداً وه ــث_ ُمج ــؤاُل_القدمي احلدي ــزُ الس ــاة يقف ــِم واملأس بِاألل
ــًة  ــوِع خاص ــرِح املَوض ــرِة ط ــوَض مغام ــا خ ــدى مُيكنن ــى أي م إل
بِالنظــِر إلــى حجــِم احلساســّية التــي حتيــُط بــأدِب الطفــل، التــي 
جتعــُل مــن حركــِة صناعــِة كتــاِب الطفــل حركــًة يحكمهــا احلذر، 
وتتقّدمهــا جملــٌة كبيــرةٌ مــن الّتصــوراِت والنّظريــاِت والّتوقعــاِت 
املُســبقة، وفــي ذاِت الوقــت  جنــُد أن احليــاةَ هــي الّتأرجــُح املُســتمر 
ــل  ــع والطف ــها اجلمي ــي يعيُش ــاِت الت ــِة املتناقض ــنيَ مجموع ب

أيًضــا . 

و ميكننــي القــول أن مســاحاِت جتريــٍب جديــدٍة وأكثــر انحيــازًا ملــا 
يفرضــُه الواقــع مــن معطيــاٍت تكــوُن أكثــرَ قســوةً مــن محاولــِة 
ــر  ــى أشــكاٍل أكث ــا أو نقلهــا إل القفــِز عنهــا أو احلــدِّ مــن حّدتِه
لطفــاً، لــذا فــإّن كتــاِب زنوبيــا هــو مغامــرة التجريــب بــكِل مــا 
يتضمنــه ذلــك مــن معــاٍن وبــكل مــا يســيرُ ضمــن هــذه احملاولــة 

مــن قفــزات.

ــوازي  ــازُ احلقيقــيُّ وامل ــاَب هــو االنحي ــإّن الكت ــرُ ف  إذا صــحَّ التعبي
ــا  ــوريُّ أو كم ــُع الس ــها اجملُتم ــا يَعيُش ــاِة كم ــرارِة املأس ــاً مل متام
عاشــها متامــاً، لكــن كيــَف مت ذلــك؟ وبــأّي طريقــٍة، وفي أِي ســياٍق؟ 
هــذا هــو لغــز هــذا الكتــاب حتديــداً، ويجعلــه كتابــاً مســتنداً إلى 
حالــٍة إبداعّيــٍة عاليــٍة، لكنّهــا حالــٌة يحكمهــا األلــُم، وتعجنهــا 

املأســاةُ بصــورٍة مباشــرٍة وخادشــٍة رمّبــا. 
ــوىً  ــّيٍة محت ــورٍة أساس ــُح بص ــا، يتصف ــاِب زنوبي ــُح لكت املُتصّف
بصريًّــا كثيًفــا ويفيــُض بِالبهــوِت واخلــوِف، فالكتــاُب الــذي يقــوُم 
ــرُض  ــس يع ــنِّ الكوميك ــى ف ــه عل ــي بنائ ــّيٍة ف ــورٍة أساس بص
ــهدياً  ــاً مش ــوماِت وصف ــن الرّس ــٍة م ــٍة مترابط ــاطِة جمل بِوس
عاليــاً يــوازي متامــاً مــا مُيكــُن لّلغــِة قَولــُه، وفــي بعــِض األحيــان 
ــن  ــّداً م ــٍم ج ــٍط ُمزدح ــى خلي ــٍة عل ــاٍق مفتوح ــى آف ــاوزُه إل يَتج
املشــاعِر واملواقــِف والتأويــالِت واألحــداث، و ُهنــا يطــرُح املســتوى 
الفنــّي نفســُه نــّداً لّلغــِة ُمنافســاً لهــا، لكــن ثّمــَة إحــكاٌم دقيــقٌ 
ــهد  ــوارِ املَش ــى ج ــزٍل إل ــٍم وُمخت ــويٍّ ُمحك ــطٍّ لغ ــِج خ ــي نس ف
ــو أّن  ــاً معــاً. متوافقــاً كمــا ل ــا إطــاراً متوافقــاً وُمتجاذب قــدم لن
ــاحِة  ــي مس ــُه ف ــُن قول ــا مُيك ــط م ــو فق ــل ه ــِة القلي ــزَ اللغ حّي

املشــهديّة ِالعاليــِة و الكثيفــة، وُمتجاذبــاً كمــا لــو أنَّ املشــهديَّة 
العاليــَة تُخضــُع اللغــَة هــذه املــرّة إلــى طاقتِهــا ورؤيتِهــا 
وبصيرتِهــا العاليــة فــي كِل صفحــاِت الكتــاب. ولــذا جتــدرُ 
ــر  ــاهدِة األكث ــِة واملش ــاُب الرّؤي ــو كت ــاَب ه ــى أَن الكت ــارةُ إل اإلش

ّــا. ــرّة رمب ــذه امل ــًة ه فصاح

 هــذا مــا جعلِنــي فــي الكثيــِر مــن األحيــاِن أنظــرُ إلــى الكتــاِب 
مــن منظــورِ رؤيــِة فيلــم الّســينما اخملُتصــِر واملُوجــِز والذاهــبِ إلــى 
ــززُ  ــا يُع ــاً، م ــا إيالم ــرِق وأكثره ــِر الط ــرةً بأقص ــهِ ُمباش مضاميِن
هــذه الرؤيــة هــي التقنّيــُة الفنّيــُة التــي اعتمــدت عمليــة صناعة 
الكتــاب عليهــا، وهــي تقنيــُة االســترجاع الفنــي أو مــا يُصطلــح 
علــى تســميته باالجنليزيــة »افــالش بــاك« وهــي بِاألســاس تقنيــة 
ُمســتخدمة فــي صناعــِة الســينمِا أكثــر، ومت اســتخداِمها ضمــَن 
ــى  ــرٍة عل ــورٍة مباش ــوُم بص ــي تق ــِة، والت ــردِ والرّواي ــاِت الّس تقني
ــي  ــاِن ف ــي الزّم ــع ف ــداِث، قط ــيرورِة األح ــي س ــٍع ف ــداِث قط إح
ــاهد  ــهٍد أو مش ــترجاع مش ــي  الس ــي والزّمان ــِل املكان الّتسلس
ــدٍة و التعليــِق عليهــا،  ــٍة، بِهــدف اســتحضارِ مواقــٍف جدي ماضي
ــاِب  ــا فــي طريقــة عمــل الكت وهــذا مــا مت اســتعماله فــي زنوبي

ــه .  وصناعت

هنا املكان كبريٌ وخاٍل
تبــدأُ القّصــُة مــن نهايتِهــا مشــهُد املــكاِن الكبيــِر اخلالــي، األزرُق 
املُتمــادي فــي زرقــٍة ُمّتســعٍة والنهائّيــة وباهتــة حيــُث ال أحــداَث، 
ال مواقــَف مؤملــة، ال مفاجئــات، وال مخــاوف بســبب النّجــاة األكثــر 
ــط  ــق احملي ــي عم ــوص ف ــي الغ ــا وه ــِة ذاته ــن الفاجع ــاً م إفجاع
بعــد رحلــِة هجــرٍة غيــرَ شــرعّية ٍبســبب ِاحلــرب ِوالّدمــارِ املُنتشــِر 
ــيِّ  ــِة االســترجاِع الفن ــُط بوســاطِة تقنّي ــدأُ الرّب ــّم يب ــر، ث والكبي
بِقطــِع الزّمــاِن واملــكاِن و االنتقــاِل املُفاجــِئ إلــى مرحلــِة مــا قبــل 

احلــرب، مــا قبــل املأســاة . 
وجدتك

 لعبة )الطميمة ( 
كانت هذه لعبتنا 

هــذا القفــز املســتمرُ بــنيَ تراتبّيــِة الزّمــاِن واملــكان هــو مــا أوغــَل 
ــى  ــٍة وجعــَل حجــَم املأســاِة يّتســُع إل ــاب فــي قتامــٍة عالي الكت
ــعيد  ــبِ والّس ــدِث الرّح ــُط احل ــٍة، ورب ــٍة وُملتهب ــاحاٍت عالي مس
ــِة  ــِة اجلامح ــد أو بِالرغب ــرِب والفق ــاِة احل ــي مأس ــبهُه ف ــا يش مب
ــوء وســَط هــذه العتمــة  والكبيــرِة نحــَو اســتلهاِم مناطــق الضَّ
اخملُيمــة، املــكان الــذي ال يراهــا فيــهِ أحــدٌ فــي لعبــِة الطميمــِة، 

ــاع احمليــط.  ــه أحــدٌ فــي ق ــذي ال ميكــُن أن يراهــا في واملــكان  ال
أنا هنا يا أّمي في املاء.

الّدوملــة اللذيــذة التــي ينقصهــا القليــُل مــن امللــِح، والبحــرُ املالح 
أيضــاً، ثــّم القفــز نحــَو ســراديبِ املاضــي مــن خــالِل االســتلهاِم 
ــة،  ــوريّة القدمي ــة الّس ــا امللك ــِة زنوبي ــِة امللك ــي قص ــيِّ ف التاريخ
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ملكــة تدمــر اجلميلــة، والقويــة، واحملاربــة، وزنوبيــا الفتاة الّســورية 
ــِم  ــزِن واألل ــوف واحل ــة باخل ــة واحملاط ــة الّضعيف ــرة الالجئ الّصغي
واخلــراِب واجملُّللــة فــي ذات الوقــت باألمانــي والّدعــوات والّتطلعــات 

نحــو غــٍد أجمــل.
إنّها تصنع عمالتها من الورق وتقوم برسمها نفسها عليها

و فــي مملكــة زنوبيــا كانــت صــورة امللكــة مرســومة علــى 
العمــالت أيًضــا .  

ــا اعثــري علــّي« ثــّم تكتشــف أنّهــا كانــت  إال أنّهــا تهمــس »هّي
تهمــس بداخلهــا، حيــث النّهايــة غيــر مفاجئــٍة، وأكثــر التصاقـًـا 

بواقعّيــة املأســاة القامتــة واملوغلــة فــي البشــاعة واأللــم . 
احلقيقــة أّن الكتــاب وثيقــٌة مؤملــٌة تــؤرخ لواقــٍع مريــٍر مــن خــالل 

طريقــٍة إبداعّيــٍة مرتكــزٍة علــى التراجيديــا واأللــم. 
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ســونيا منــر ومؤسســة تامــر همــا قّصــٌة مســتمرّةٌ  منــذ انطــالق  
ــة  ــة. فالعالق ــى اللحظ ــام 1989 وحّت ــي الع ــيس ف ــرة الّتأس فك
ــٌة  ــٌة متنّوع ــر قّص ــونيا من ــة س ــة واملبدع ــع املؤسس ــي جتم الت
وغنيُّــة بالّتقاطعــات وتشــكّل مصــدرًا لإللهــام. فقّصــة » احلاجــة 
ــات لعمــل  ــخ البداي ختيمــة » شــكّلت مصــدرًا وذاكــرةً فــي تاري

ــة واحلــكّاءة ســونيا منــر.  املؤسســة مــن خــالل الرّاوي
ســونيا منــر، الّشــريكة فــي الفكــرة،  ففــي إحــدى جتاربهــا 
ــارٍة  ــي زي ــام 1998، وف ــي ع ــر ف ــة تام ــع مؤسس ــا م ــة له امليدانّي
امتــّدت لفلســطني ملــدة أســابيع حظيــت املؤسســة بنصيبهــا 
مــن الّتجربــة، لتقــوم بالعمــل مــع منســقي/ات املؤسســة لبنــاء 
ــة، ليشــكّل املفهــوم  فيمــا  مفهــوم الّتعلــم مــن خــالل الّتجرب
بعــد الهّويــة فــي مســارات عمــل املؤسســة ككل، وخاصــًة فــي 

ــات. ــان والفتي ــال: الفتي ــع األطف ــل م العم
ــدرًا  ــونيا مص ــكّلت س ــن ش ــى الوط ــودة إل ــد الع ــّم، وبع ــن ث وم
ــًة فــي اجملــاورات مــن خــالل  ــة املؤسســة، وخاّص ــا فــي جترب مهمًّ
مســارات الّتاريــخ الّشــفوي، والقــارّة الّصغيــرة  التــي اســُتهدف 
ــتثنائي،  ــا االس ــا حضوره ــكان له ــات، ف ــان والفتي ــا الفتي فيه
ــاركني  ــوب املش ــن قل ــد م ــراق العدي ــي اخت ــادئ ف ــا اله وتأثيره
واملشــاركات وعقولهــم ووعيهــم لتشــكّل الّتجربــة فضــاًء 
يســتمّدون منــه خياالتهــم، وفلســفتهم فــي تشــكّل هويتهــم 
فــي مواجهــة املألــوف، وليصبحــوا مســاهمني أيًضــا فــي إعــادة 
الّصــوت ألصحابــه مــن خــالل املشــاركة فــي الكتابــة عــن 
الّتجــارب التــي قادتهــا،  كمــا هــو احلــال فــي كتــاٍب مشــترٍك لهــا 
ــة«،  ــدأ احلكاي ــدس تب ــن الق ــوان »م ــات بعن ــان والفتي ــع الفتي م
ــث  ــاٍب ثال ــا«، وكت ــي حكاوين ــا بنغن ــال للمين ــن عيب ــاب »م وكت
ــرف  ــاس واحل ــاة الن ــاول حي ــا« تن ــروي حكايته ــدن ت ــوان »م بعن
ــل،  ــي اخللي ــا وه ــدٍن وهويته ــالث م ــخ ث ــي تاري ــت ف ــي ارتبط الت
وغــزة، ونابلــس. باإلضافــة، إلــى كتــاٍب بعنــوان »تاريــخ فلســطني 
املصــّور« بالشــراكة مــع ســعد النّمــر الــذي ُطبــع منــه عشــرات 
اآلالف مــن النّســخ التــي وصلــت إلــى جميــع املــدارس واملكتبــات 
ــي  ــطيني ف ــوء الفلس ــن اللج ــطني، وأماك ــي فلس ــة ف اجملتمعّي

ــي.  ــم العرب العال
تســتمرّ القّصــة، لتشــكّل ســونيا منــر عنوانًــا رئيًســا فــي 
اإلســهام فــي تفعيــل احلكايــة كأداٍة للّتعلــم، والّتحــرر فــي 
ــات، معلمــني  ــني، ومكتبي مســارات عمــل املؤّسســة مــع مكتبي
ــار  ــًة تســاعد الكب ومعلمــات بشــكٍل ممنهــٍج يحمــل فكــرًا ورؤي
والّصغــار علــى حتفيــز اخليــال، واســتحضار األســئلة والّتســاؤالت، 
ــه  ــا حتمل ــا، وم ــول أصله ــة، وح ــول احلكاي ــد ح ــر النّاق والّتفكي
ــر  ــة عب ــة والثّقافّي ــم االجتماعّي ــم، والقي مــن محــاكاة للمفاهي

ــخ.  الّتاري
اليــوم، ومبــا أنّنــا نركّــز علــى ســونيا الكاتبــة، ذات احلــذاء األحمــر، 
ــة،  ــونيا الكاتب ــة س ــن هويّ ــٌب م ــون نصي ــذا الل ــّد أن له ــال ب ف
وســونيا اإلنســانة. فســونيا اإلنســانة والكاتبــة هــي شــخصّيٌة 

غيــر مألوفــٍة، تتماهــى مــع ذاتهــا لتشــكّل جســرًا لنمــّو أبطالها 
وتطــّورٍ ال يتوقــف فــي أعمالهــا األدبّيــة، فنجدهــا تنتصــر 
ــق  ــل خل ــن أج ــال ككٍل م ــل ب ــا، وتعم ــة دائًم ــال والّطفول لألطف
ــالل  ــن خ ــطينيني م ــني الفلس ــال واليافع ــل لألطف ــٍع أفض واق
ــع  ــي تتقاط ــذا فه ــني، وبه ــال واليافع ــًة أدب األطف األدب، وخاّص
فــي أدبهــا مــع مقولــة »اســتريد ليندجريــن1« الكاتبــة الســويديّة 
حيــث تقــول » األدب اجلّيــد الــذي يضــع الّطفــل فــي قلــب العالــم، 

ــب الّطفــل«. ــم فــي قل ويضــع العال
فكتابــات ســونيا منــر تشــكّل مجــااًل خصًبــا للخيــال والّطفولــة، 
حيــث ميكــن للقــرّاء الّتماهــي مــع هــذه النّصــوص والّدخــول فــي 
ــا. فهــي حتاكــي الّطفــل  عواملهــا دون احلاجــة إلــى وســيٍط تقريًب

العاشــق للحريـّـة، والّتمــرد، واالستكشــاف.
ففــي نصوصهــا األولــى املعــّدة مــن الّتــراث الّشــعبّي جنــد عاملـًـا 
ــي  ــٍف ف ــاٍب مختل ــس خلط ــي تؤّس ــياء الت ــات واألش ــن احليوان م
ــكٍل  ــده بش ــا تري ــا وم ــن ذواته ــر ع ــي تعّب ــة، فه ــم الّطفول عال
واضــٍح وصريــٍح، وأحيانـًـا بطريقــٍة شــديدة الّطرافــة، فتعــود إلــى 
ــن  ــٍع م ــّظ أو بداف ــن احل ــٍع م ــف، بداف ــرارٍ ودون توقّ ــا بإص أصحابه
االقتصــاص مــن الّظلــم الواقــع عليهــا كما فــي حــذاء الّطنبوري، 
أو تدّخــٍل فــي تشــكيل الّطبيعــة وقّصة اخللــق من جديــد، فتمنح 
ــا، والّســنونو  البرغــوث حيــاةً بــال صــوت، والّضفــادع عــدوًّا طبيعيًّ
الذّكــي ذيــاًل مشــقوقًا. وفــي أوّلهــا خيــاٌل وآخرهــا خيــاٌل، يبــدو أّن 
العالــم كّلــه غيــر خاضــٍع للمنطــق املمكــن، حيــث ميكــن لفتــاٍة 
ــن امللــك عنــه.    أن حتضــر عــرس جّدتهــا وجّدهــا وتأتــي لتخبــر اب
ــل  ــر، ب ــم النّم ــكّل عوال ــا يش ــي م ــط ه ــا فق ــت الفانتازي ليس
حــني تكتــب عــن الواقــع، يبــدو الواقــع شــديد الّتفاصيــل، مليًئــا 
بالّســخرية والبهجــة، حّتــى فــي أحلــك اللحظــات، إنّهــا ال 
تســمح للقــارئ أن يتســّلل إلــى االستســالم، أو االستســهال فــي 
إيجــاد احللــول. ففــي قطعــٍة صغيــرٍة مــن األرض، عمــل مشــترك 
مــع اليزابيــث ليــرد، تنقــل الكاتبتــان روح الفتيــة الفلســطينيني 
فــي الرّغبــة فــي االنعتــاق واحليــاة، والقــدرة علــى احلــّب وممارســة 

ــخرية ، واألســئلة. ــوف، والّس اخل
ومؤّخــرًا،  فــي كتابهــا » البــاب األزرق«  تستكتشــف ســونيا 
ــوت  ــى البي ــودة إل ــالل الع ــن خ ــه م ــوء ومعاني ــارات اللج مس
املتروكــة وتخّيــل عوالــم كان ميكــن أن تكــون، وبفحــص مــا 
ــي  ــا ف ــا. وأّم ــة وجّده ــني الّطفل ــة ب ــا كعالق ــود دوًم ــو موج ه
ــراث العاملــّي  ــو ذنــني كبــار«، تتكــئ الكاتبــة علــى الّت »مختــار أب
ــًة  ــع ضحّي ــذي يق ــف ال ــل اخملتل ــج الّطف ــص، لتعال ــن القص م
ــانّية  ــات اإلنس ــبكة العالق ــه، وش ــن أقران ــر م ــخرية والّتنّم للّس
ــه، حيــث ميكــن لألطفــال أن يقومــوا بقــراءة هــذا  التــي حتيــط ب
ــا. ــر عموًم ــال النّم ــأن أبط ــأنه ش ــم، ش ــٍد منه ــل كواح الّطف

لكــن هــل يعنــي هــذا أّن الفانتازيــا ليســت محــرّكًا كافًيــا لطــرح 
األســئلة ؟ ال يبــدو هــذا أبــًدا، ميكــن أن نعــود مثــاًل إلــى نــّص النّمر 

1كاتبة سويدية أنشئت جائزة باسمها تعتبر األهم في أدب األّطفال عامليًّا 

جتارب مع فنانني/فنانات 

سونيا منر ...أولها خيال، وآخرها إرادة من أجل احلياة1
بقلم: آالء قرمان ورناد القبج2

1  مت تقدمي هذه الورقة في حفل تكرمي الكاتبة سونيا منر في جامعة بيرزيت، وهي مستوحاة من قصة سونيا أولها خيال وآخرها خيال. 
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ــي  ــكًا ليحك ــر مل ــا أراد أن يصي ــل جندبً ــات، لنقاب ــك احلكاي مل
ــار  ــه مــع الكب ــب وتبحــث في ــي قّصــة تالمــس القل ــه، ف حكايت
عــن أصواتهــم املفقــودة، وتعيدهــم مجــّددًا ليجدوهــا فــي قلــوب 
أطفالهــم، الذيــن يــرون أباءهــم وأّمهاتهــم  دون احلاجــة للغــوص 
فــي عالــٍم معّقــٍد ليجــدوا أصواتهــم، فعفويـّـة األطفــال وصــدق 

مشــاعرهم،  أنقــذت عالــم الكبــار. 
مــاذا عــن قّصــة مثــل زلّوطــة؟ والتــي يبــدو أّن الّصغــار يجــدون 
فيهــا متنفًســا للتعبيــر عــن مشــاكلهم الّصغيــرة حــول امتالك 
األمكنــة واألشــياء، حــول »الّطــوش« فــي ســاحة املدرســة، 

ــلل.  ــاء والّش ــن األصدق ــث ع ــك للحدي وكذل
ــات،  ــني واليافع ــن اليافع ــر م ــي بالكثي ــل أن نلتق ــن املذه ــه م إنّ
الذيــن وجــدوا فــي نصــوص ســونيا املوّجهــة لهــم فــي كل مــكان 
ــب، ومســاحًة للحديــث عــن  ــة والّتجري ــاق واحلريّ مســاحًة لالنعت
الــذّات، إن قــّوةً عجيبــًة وقدرتهــا علــى احلــّب والعطــاء واســتعمال 
ــار  ــا للّصغ ــا قويًّ ــكّلت دافًع ــات ش ــك اللحظ ــي أحل ــق ف املنط
والّصغيــرات وســؤااًل كبيــرًا لهــم ، كمــا أّن نُضــج نــور فــي كتــاب 
طائــر الرّعــد وتعاملهــا مــع الّتاريــخ مــن زاويــة مختلفــة، يفتــح 
مجــااًل كبيــرًا إلعــادة النّظر مــع الّصغــار والّصغيــرات فــي املرويّات 
الّتاريخّيــة املعروفــة واملألوفــة لهــم. وهــا هي ســونيا تخلــق حالة 
 انتظــارٍ وتشــويٍق عــاٍل  عند قرّائهــا للجزأين الثّانــي، والثّالــث.......... 

ــديدة  ــًة ش ــونيا جترب ــع س ــر م ــة النّش ــّل جترب ــة، تظ ــي النّهاي ف
اخلصوصّيــة، وجتربــًة شــديدة اجلمــال، إّن تواجــد ســونيا فــي 
امليــدان بشــكٍل دائــٍم مــع القــرّاء الّصغــار واليافعــني واليافعــات، 
ــا  ــد منه ــرح املزي ــئلة، وط ــع األس ــع جمي ــي م ــا العال وتفاعله
دوًمــا  الّصغــار يجعلهــم متحمســني  القــرّاء  علــى هــؤالء 
ــن  ــالء الّدي ــوت ع ــرّر م ــدر أن تب ــي تق ــة الت ــا الكاتب ــا، إنّه لرؤيته
فــي قّصــة »رحــالت عجيبــة فــي البــالد الغريبــة«، بأكثــر 
ــي  ــه ف ــح عن ــه وتفص ــكت عن ــا تس ــاع، م ــارة لإلقن ــرق إث الّط
ــا  ــٍد، وم ــا، دون جه ــن دوًم ــوب املوجودي ــى قل ــل إل ــات يدخ الّنقاش
تقــدر أن تثيــره مــن أكثــر القضايــا إشــكالّية، وحّتــى أبســطها، 
ــدان .  ــي املي ــر ف ــا الكثي ــك يعّلمن ــزاٍع للضح ــدوٍء وانت ــٍة وه  بخّف
 فــي كل مــرّة يصــدر لهــا كتــاب يتلّقــاه الّصغــار والكبــار بفــرٍح، 
وال يتّوقــف أبــًدا الّســؤال عــن هــذه الكتــب وانتظارهــا، ولــو كانت 
ــاًل لصــارت ســونيا منــر مــن دون شــكٍّ  األمــور تقــاس باألرقــام مث
رئيســة وزراء الّصغــار اليافعــني واليافعــات لشــّدة إقبالهــم علــى 
ــونيا  ــروك لس ــزة، فمب ــا اجلائ ــا. وأّم ــا وقراءته ــتعارة نصوصه اس
ــر  ــو أكب ــا ه ــى م ــتحصل عل ــوم س ــا ذات ي ــق أنّه ــا نث ــا، إنن دوًم

وأجمــل.

مؤسسة تامر للتعليم اجملتمعي -جامعة بيرزيت-19 ايار 2018.
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لـنستنبت الرّ ّمان*

 شكل التلقي 

بقلم: أحالم بشارات 

اإلجنليــزي الوحيــد الــذي فتــح بابـًـا للحــوار كنّــا قــد وجدنــاه فــي 
ــك  ــدن، كان ذل ــرب لن ــالو غ ــي شلتنهاموس ــى مدينت ــق إل الّطري
ــام 2017،  ــن ع ــون األول م ــام كان ــد أيّ ــن أح ــٍر م ــاح مبكّ ــي صب ف
ــت  ــض، كن ــا البع ــب بعضن ــى جان ــس إل ــنا جنل ــا وأرش ــت أن كن
بالقــرب مــن النّافــذة التــي أفرغتهــا أرشــنا لــي ملراقبــة ســقوط 
املناظــر لتســتقرّ فــي محّلها.عرفتنــي أرشــنا إلــى املواطــن 
اإلجنليــزي الوحيــد، قالــت لــه بأنـّـي الكاتبــة وأنّهــا ناشــرتي، بــدوت 
ــه بأنّــي الكاتبــة،  ــا أؤكــد ل ــٍم وأن كمــن يتحــّدث مــن داخــل فيل
ــوبه  ــرج حاس ــا أخ ــرعان م ــد س ــزي الوحي ــل اإلجنلي ــن املمثّ لك
ــه فيهــا،  ــًدا عــن الّصــورة التــي وضعت ــدوره بعي ــدأ يتحكــم ب وب
وكان باإلمــكان أن يظــل فيهــا طويــاًل أو إلــى مــا ال نهايــة، لكنّــه 
ســرعان مــا تصــرّف ليبــدو أنّــه أكثــر مــن مجــرّد صــورة فأدخــل 
اســم كتابــي: كــود نيــم بتــر فــالي، وأخــذ يتفحــص املعلومــات 
اخلاصــة بــي، وأعــرب عــن ســعادته أنّــه يجلــس اآلن بالقــرب مــن 
ــم أنشــغل بعــد  ــك، كنــت ل ــا كذل ــًدا وأن ــم يعــد وحي ــة، ل كاتب
باملناظــر التــي ستســقط تباًعــا، كانــت العتمــة مدهونــًة علــى 
ــا وأرشــنا  ــا أربعــًة وبشــكل مفاجــئ، أن ــا قــد صرن الفضــاء، وكنّ
وهــو وكتابــي، الــذي فعلًيــا كان موجــودًا بصورتــه املتخّيلــة، كان 
مــازال حتــى ذلــك الوقــت صــورةً ومعلومــاٍت علــى صفحة أمــازون، 
إلــى حــني أن يشــتريه هــذا القــارئ اللطيــف فيصبــح بــني يديــه، 
ــب، أو  ــى الكن ــى عل ــل، ملق ــاعات املل ــي س ــام، ف ــد األيّ ــي أح وف
طاولــة املطبــخ. بعــد ذلــك بأيـّـام فــي8  كانــون األول 2017 كان لي 
لقــاء فــي مكتبــة ألــف ســتور بــوك فــي لنــدن، ملناقشــة الكتــاب 
نفســه، قدمتنــي ســوزان أبــو غيــدا، الباحثــة فــي أدب اليافعــني، 
والتــي تعمــل علــى أطروحــة الّدكتــوراة فــي اجملــال نفســه، وهــي 
ــن  ــث ع ــي احلدي ــرها، وف ــة نش ــذ بداي ــة من ــني بالرّواي ــن املهتّم م
الكتــاب متــت اإلشــارة إلــى كونــه تعــرض ملوضــوع اجلنــس، لذلــك 
اســتعانت بــه ســوزان، الحًقــا، علــى نحــو خــاص للحديث عــن أدب 
اليافعــني واجلنــس، وهــذا مــا جعــل البعــض يأخــذ قــرارًا بإبعــاده 
عــن أيــدي اليافعــني، بدايــة نشــره، فــي العــام 2009، وكنــت أعمل 
حينهــا معّلمــًة لليافعــني أنفســهم، الذيــن كانــت الروايــة بــني 
ــدى  ــن م ــألتني ع ــا وس ــرات يده ــدى احلاض ــت إح ــم. رفع أيديه
ــت  ــة فــي بعــض صفحاتهــا، كان ــه الرّواي اخلــوف الــذي قــد حتمل
ــل  ــي عم ــا ف ــد يخيفه ــا ق ــي آن، فم ــا ف ــًة وتخّوًف تقــدم مالحظ
ــة حــرٍب  ــالد تعيــش حال ــه حمــل نفســه مــن ب كهــذا هــو كون
ــي  ــئ وه ــض الّش ــًة بع ــا متحّفظ ــد يجعله ــا ق ــده، م ــى بل إل
ــن  ــا م ــاف عليه ــن تخ ــي ل ــي الت ــة، ه ــا اليافع ــتريه البنته تش
مناقشــة قضايــا كاجلنــس الــذي أدّى إلــى الّتحفــظ علــى الرّوايــة 
ــى  ــة إل نفســها فــي مــكان آخــر، وهــي حتمــل نفســها مــن قري
ــني والّطــالب واملعّلمــني  أخــرى فــي فلســطني، بــني أيــدي املكتبّي
ــد  ــاول أن أج ــة، وال أح ــذه املالحظ ــي ه ــل ف ــت أتأّم ــاء. مازل واآلب
ــق  ــن طري ــر م ــي أكث ــي رأس ــت ف ــي فتح ــا، فه ــًدا عليه ردًّا واح
ــكان  ــن امل ــكاٍن م ــر م ــى غي ــرّع إل ــه، أو تتف ــكان نفس ــل للم تص
نفســه، لقــد وجــدت أّن احلركــة قــد تصيــر عكســّيًة أو متقّدمــًة 

مــن املالحظــة نفســها، وهــذا ظــل يدفــع بــي إلــى التســاؤل حول 
ــت،  ــارج البي ــل خ ــه ويرح ــل نفس ــا يحم ــه األدب عندم ــا يفعل م
وإلــى مــكاٍن آخــر خــارج بلــده، مــن يتحكـّـم مبــا يحملــه، صاحبــه 
ــه  ــخصي، أم هويت ــروعه الّش ــل مش ــن داخ ــه وم ــه الذّاتي برؤيت
بالثّابــت فيهــا مــن الّديــن والّتاريــخ وكّل القواســم املشــتركة، أم 
طبيعــة املتلّقــي واحلاجــة الّســاعية الســتقطاب ردّ فعــٍل مــن نوٍع 
مــا، أم بقــّوة الّدافــع لــه، أي بقــّوة النّاشــر، وقــوة املمــول وغايتــه، 
ــد  ــا يري ــه منتًج ــاب كون ــع الكت ــل م ــو يتعام ــع وه ــا املصن ونواي

الّتربــح بــه؟
مالحظــة واحــدة أثــارت تلــك األســئلة كّلهــا، وكان فــي النّهايــة 
مــن املمكــن حســمها، كونــي صاحبــة اإلجابــة ولســت كّل أولئك 
ــم  ــروعة وأدواره ــم املش ــاب بصفته ــف الكت ــون خل ــن يقف الذي
الواضحــة، وال مــن يقفــون وراء عمــٍل اختــرت كيــف أكتبــه، وملــاذا، 
وكيــف أريــد لــه أن ميضــي وأنــا أخرجــه مــن جيبــي، أو أفــرده بيــدي 
وأنفــخ عليــه ليطيــر! لكــن إلــى أّي حــدٍّ كان األفــق واضًحــا؟ فــي 
الرّوايــة الثّانيــة املترجمــة حديثـًـا حتــت عنــوان: تريــز فــور ابســنتيز 
ــرى  ــة، وأخ ــادّة الرّواي ــن م ــٍة ع ــة نقديّ ــرة بدراس ــي النّاش فاجأتن
تاريخّيــة عــن فلســطني، لتوضــع بــني دفتــي الرّوايــة، وكان تبريرها 
أن ذلــك سيســّهل انتشــارها، لــم يكــن مــن الّصعــب أن أقنعهــا 
ــة فــي  ــي تخليــت عــن ســلطتي ككاتب ــه هــو أنّن ــأّن مــا أفعل ب
ــه،  ــن خارج ــني، م ــلطتني أخري ــي لس ــف أعط ــاب فكي ــذا الكت ه
الفرصــة لتفرضــا علــى القــارئ كيــف يقــرأ؟ ويحــدث ذلــك حتــت 

اســمي بدعــوى النّشــر، بدعــوى أّن اجلمهــور مــن مــكاٍن آخــر؟

في الّسوق:
فــي فصــٍل حتــت عنــوان روايــات املراهقــني حتّدثــت الرّوائيــة 
اإلجنليزيــة جــوان آيكــن، وهــي احلائــزة علــى عــددٍ مــن أكبــر اجلوائــز 
ــا  ــة خلدماته ــة البريطاني ــام اإلمبراطوري ــال، ووس ــي أدب األطف ف
الكثيــرة فــي مجــال أدب األطفــال، فــي مؤلفهــا: مهــارات 
الكتابــة لألطفــال، وبــدأت الفصــل بســؤال: مــا هــي روايــة 
املراهقــني؟ وحــّددت بدايتهــا بالفتــرة التــي تلــت احلــرب العامليــة 
الثّانيــة وحتديــًدا بروايــة ســالينغر« احلــارس فــي حقــل الّشــوفان« 
ــني  ــني املراهق ــرٍة ب ــعبّيٍة كبي ــت ذات ش ــي أصبح ــام 1951، والت ع
ــأس  ــات الي ــج موضوع ــا تعال ــار؛ ألنّه ــٌة للكب ــا موّجه ــم أنّه رغ
والعزلــة خــالل فتــرة املراهقــة، وترجمــت ألغلــب لغــات العالــم، 
وبلغــت مبيعاتهــا أكثــر مــن 56 مليــون نســخة، بحــد 250 
ــاح  ــاجان 1954 »صب ــواز س ــاب فرانس ــنويًّا، وكت ــخٍة س ــف نس أل
ــة  ــي الثّامن ــي ف ــه وه ــذي ألّفت ــاب ال ــزن«، الكت ــا احل ــر أيّه اخلي
عشــرة مــن عمرهــا وبــاع 850 ألًفــا، قبــل هذيــن الكتابــني وهذيــن 
الّتاريخــني، تقــول آيكــن، كانــت الكتــب تقســم إلــى كتــٍب للكبار 
ــدأت موجــة كتــب  ــني ب ــن الكتاب ــا لهذي وكتــٍب لألطفــال، والحًق
ــح  ــأةً أصب ــر: فج ــذا الّتعبي ــا ه ــن الحًق ــتخدم آي ــني، وتس املراهق
املراهقــون، ليســوا فقــط موضًعــا لالهتمــام، إمّنــا أيًضــا مكرّمــني 

ــا. ــني جتاريًّ ــتغّلني ومهّم ومس
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ــٍة  ــن جه ــر م ــة، والنّش ــن جه ــة م ــة الكتاب ــٌة ملناقش ــا زاوي إنّه
ــا، ومناقشــتهما  ــا عضويًّ ــٌط باآلخــر ارتباًط ــٍة وكالهمــا مرتب ثاني
بــكّل مــا ينتج لليافعــني، ويتم الّســعي لتوفيــر األدوات لتســويقه 
بينهــم من املالبــس واملوســيقى واملعــّدات األلكترونية واملشــروبات 
والطعــام واجملــالت، ناهيــك عــن الّســجائر والكحولّيــات واخملــّدرات 
ــًة،  ــراًء وحرك ــر ث ــن، أكث ــول آيك ــون اآلن، تق ــة.. فاملراهق املمنوع
ولديهــم معلومــات أفضــل عــن اجلنــس، ومنــع احلمــل، واخملــّدرات، 
واإليــدز، والّشــذوذ، واالنحــراف اجلنســي عّمــا كان عليــه األمــر مــن 

قبــل.
املــال  والزّبائــن موجــودون، وميتلكــون  إذن،  الّســوق جاهــزةٌ  إن 
ــم،  ــذا مه ــًة، وه ــر مرتبط ــرة النّش ــح فك ــا تصب ــي، هن الكاف
ــان  ــع الرّّم ــن تبي ــان، ول ــع الرّّم ــد أن تبي ــت تري ــه، أن ــوى نفس باحملت
مبعــزٍل عــن كونــه رّمانــا، بالّتالــي عليــك أن تســتنبت رّمانـًـا صاحلـًـا 
ــه  ــك بأفضليت ــع زبائن ــٍد وتقن ــكٍل جّي ــه بش ــروّج ل ــع، وأن ت للبي
ــرة،  ــم عام ــراء وجيوبه ــزون للش ــم جاه ــاداه، إنّه ــا ع ــى م عل
ــو  ــى ل ــن، حّت ــد زبائ ــه ال يوج ــا أن ــول هن ــتطيع الق ــد يس ال أح
ــد  ــذا ق ــرأ، ه ــا ال تق ــت بأنّه ــاٍت تنع ــي مجتمع ــراء ف ــوا ق كان
يحــدث مــع الكبــار، مــع عالــم املراهقــني يحــدث العكــس، إنّهــم 
جاهــزون، إنّهــم خلقــوا كذلــك، تكوينهــم باألســاس، وموقعهــم 
ــداث  ــي إح ــم ف ــع، ودوره ــي اجملتم ــم ف ــة، ومهّمهت ــي العائل ف
ــا، هنــا علينــا جميعــا أاّل نشــتكي، بــل أن نهتــّم  الفوضــى مؤقًت
باســتنبات الرّّمــان، فمــن يســتنبت الرّّمــان فعــاًل؟ قبــل أن نقــول 
مــن يســتطيع أن يســّوقه؟ أواًل_ كمــا تقــول آيكــن_« أن تكــون 
نفســك مراهًقــا ميكنــك أن تتحــّدث بثقــٍة، أو ثانًيــا علــى اتّصــاٍل 
ــا أو والــًدا، أو مدرًّســا أو باحثـًـا  دائــٍم ويومــيٍّ باملراهقــني، فتكــون أمًّ
ــا أو طبيًبــا نفســيًّا ومــن ثــّم علــى درايــة بلغــة املراهقني  اجتماعيًّ
ومشــاكلهم وأولّياتهــم وتعقيــدات مــن هــم فــي ســّن املراهقــة 

فــي الوقــت احلالــي«.

ــا«  ــاس لديه ــن النّ ــٍة م ــع فئ ــل م ــك تتعام ــرف أنّ ــك أن تع وعلي
ســرعة البــرق وقــدرةٌ علــى فهــم األفــكار التــي يتــّم اإلفصــاح 
ــن  ــك م ــبوا ذل ــة.. اكتس ــس فكاه ــم ح ــاء لديه ــا... أقوي عنه

ــاز ..« ــالم والّتلف ــى األف ــان عل اإلدم
ــيٍّ  ــد حرف ــة دون تقّي ــة الكتاب ــرٌ حلريّ ــٌع كبي ــاٌل ومّتس ــا مج وهن
ــٍة  ــع فئ ــت م ــة، فأن ــدي للكتاب ــكل الّتقلي ــى بالّش ــي حّت وتقن
بالّتناســب مــع مرحلــة منّوهــا فــي طريقهــا للهــرب مــن القواعــد 
كّلهــا: إنّهــم ال يهتّمــون باحلبكات«بــل باملشــاعر.. عــن العالقــات 
ــس،  ــي باجلن ــّو الوع ــّية، ومن ــات املدرس ــن، واألزم ــرة بالوالدي املتغّي
والبحــث عــن الهويــة، والتكّيــف مــع اجملتمــع أو االنشــقاق عنــه« 
وهــذا يجعــل روايــة املراهقــني أقــرب إلــى روايــات الكبــار كونهــا 
ــي  ــض ف ــار البع ــا يحت ــك عندم ــا، لذل ــخصّيٌة أساًس ــٌة ش رواي
تعريــف روايــة اليافعــني ويريــد أن يحّيرنــي معــه أقــول بأنّهــا تبــدأ 

مــن هنــا: مــن عمــر 14 ســنة وإلــى مــا ال نهايــة.

ما الذي نريده بالّضبط؟
ــه  ــة تنظيم ــة الياباني ــت احلكوم ــي، حاول ــأة األنيم ــذ نش » من
ــة  ــام 1911 بلجن ــرف ع ــا ُع ــيس م ــق تأس ــن طري ــه ع وتوجيه
ــه عالقــة بالّترفيــه،  الّتربيــة الّشــعبّية التــي ُعنيــت بــكل مــا ل

ووّجهــت، أو مّولــت، العديــد مــن منتجــي األمنــي1 فــي عديــد املرّات 
ــرّوح  ــن »ال ــة م ــخة احلكومّي ــث النس ــروب لب ــوارث واحل ــاء الك أثن
الوطنّيــة« فــي الّشــعب، أو صورتهــا عــن اليابــان وشــكلها أمــام 
ــه  ــي مقال ــارس ف ــر ف ــن عم ــوذ ع ــكالم مأخ ــذا ال ــم«  وه العال
ــد أن  ــذي يؤك ــي األردن، وال ــا ف ــي واملاجن ــع األمن ــوز«: مجتم »األوتاك
اليابــان تدعــم صناعــة األمنــي الــذي تعتبــره ذراًعــا ثقافّيــًة وقــّوةً 
ــة  ــاح الّطائل ــًة لألرب ــم، إضاف ــول العال ــان ح ــروّج للياب ــًة ت ناعم
التــي حتّققهــا هــذه الّصناعــة حيــث تــدرّ عشــرات املليــارات مــن 

ــّدوالرات. ال
ــه،  ــي نفس ــخ األمن ــن تاري ــم م ــذا الّدع ــرات ه ــة مؤش ــن رؤي ميك
حيــث إّن أول عمــل أمنــي جتــاري فــي اليابــان صنــع عــام 1917، ومــن 
معرفــة أن 40 باملئــة مــن أفــالم الّســينما فــي اليابــان هــي أفــالم 
إمنــي، وهــذا يشــير إلــى أن اليابــان تتعامــل مــع األمنــي علــى أنّهــا 
صناعــٌة خّصصــت لهــا أكثــر مــن 340 أســتوديو إنتــاج، ويّتســم 
ــكّل  ــبته ل ــوم ومناس ــي الرّس ــة ف ــودة العالي ــوع باجل ــذا النّ ه
ــٍج بغــرض  ــٍة أم صناعــة منت ــد صناعــة معرف األعمــار، فهــل نري
الرّبــح، الكتــاب ســواًء  كان ورقًيــا أم الكترونًيــا، وحتــى بتحويلــه 
إلــى أشــكاٍل فنّيــٍة أخــرى مــن مســرح وســينما ورســوم كرتــون 
ــف  ــن كي ــّدث ع ــل أن نتح ــا، فقب ــه منتًج ــن كون ــر م ــن يغي ل
ــذي  ــكل ال ــا الّش ــه، وم ــكل حركت ــو ش ــا ه ــج، وم ــروّج للمنت ن
ــح  ــه، الّترب ــن ورائ ــده م ــذي نري ــا ال ــاه، م ــاذا صنعن ــه، مل ــده ل نري
املعرفــي أم الّتربــح الّتجــاري؟ اإلجابــة عــن هــذا الّســؤال ســتحّدد 
الّطريــق وشــكل اإلشــارات علــى الطريــق، ونــوع الّشــاحنات التــي 

ــتحمله. س
ــة  فــي هــذا البــاب نحــن لــم نرتــق ملســتوى الّصناعــة فــي بداي
ــاب،  ــذا الب ــي ه ــٌة ف ــود فرديّ ــؤال األوّل، فاجله ــب للّس ــر لنذه األم
ــون  ــون ومهموم ــراد موهوب ــا أف ــًة عليه ــّدم إجاب ــتطاع أن يق اس
يخوضــون العــراك مــن زاويتهــم علــى مســؤولياتهم الّشــخصّية، 
وليــس لــكّل واحــٍد أكثــر مــن يــٍد واحــدٍة لتضغــط زرّ الكيبــور أو 
متســك بالقلــم، أو دور نشــٍر خاّصــٍة لهــا رؤيتهــا اخلاّصــة«، وفــي 
أحيــاٍن كثيــرٍة حتدوهــا خيــاالٌت مــن أمثلــٍة متثّــل اجلميــع وتصيــر 
مظّلــة مــا ضللهــا وضّيــع رســالة بعضهــا وشــكلها، أو متويــالٍت 
وبرامــج وهــذه مبجــرّد مــا تدفــع للكاتــب، وكــون تعاقدهــا  ينتهــي 
بتحقيــق فكرتهــا، جعلهــا تقــف عنــد فكــرة النّشــر وال تهتــّم 
بشــكل مســاره، وجعــل الكاتــب الــذي تقاضــى أتعابــه راضًيــا أو 
مجبــرًا ليــس مصــرًّا علــى مالحقــة مــا ســتصير عليــه األشــياء، 
مــا كان مــن شــأنه أن يشــّتت املســارات العارفــة، أو املســارات التي 
ــم الفوضــى فتحــدث الفوضــى، كمــا حصــل مــع  حتــاول أن تنظِّ
ــام 1994،  ــلطة ع ــيء الّس ــد مج ــة بع ــات املمّول ــور املؤسس ظه
ــا  ــمي كم ــكلها الرّس ــات بش ــذه املؤسس ــأت ه ــال نش ــي ح وف
ــى  ــم عل ــن ه ــت م ــد أنتج ــز فق ــكل جوائ ــى ش ــدث اآلن عل يح
ــروع  ــل املش ــن داخ ــس م ــزة، ولي ــل اجلائ ــة ألج ــتعداد للكتاب اس
ــل  ــن داخ ــل م ــزوة، ب ــت ن ــوع ليس ــذا النّ ــن ه ــة م ــار كتاب باعتب
املوهبــة ووهجهــا، وهــذا تشــتيت آخــر، تــؤدّي مهّمتــه وتتحكــم 
بــه، وباملنتــج نفســه، ومــن ثــّم مســار نشــره جلــاٌن تتكــّون مــن 

1األمنــي : يغّطــي معظــم جوانــب حيــاة اإلنســان مثلــه مــن املسلســالت واألفــالم احلّيــة، 

فاألمنــي قــد يحمــل فــي طّياتــه أنــواع حيــاة العصــور الوســطى خاّصــًة تلــك املتعّلقــة باليابــان، 

والكوميديــا، واإلثــارة، والّدرامــا، والرّعــب، واخليــال العلمــي،  واحليــاة املدرســّية، واملغامــرات، والعنــف، 

ــخ، ــية، التاري ــاة،   امليكا، الفانتازيا، الرومانس ــن احلي ــريحة م ــة، وش والصداق
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ــرٍة مــن عــاٍم آلخــر، ومــن شــخٍص آلخــر، ومــن  ذواٍت مفــردٍة متغّي
ــإن  ــه. ف ــه رؤيت ــٍت ل ــٍس لهــا ثاب حظــوٍظ ألخــرى، ومــن داعــٍم رئي
حــدث تغّيــر، فهــو الّتغّيــر بغير مســارٍ ثابــٍت داخــل ثابٍت فــرديٍّ وإن 
كان رســمًيا! قــد تفهــم هــذه الّصــورة لــو قارّنــا مــا يحــدث هنــا 
ــي التــي نشــأت فــي  ــى العرب ــة دار الفت ــا بتجرب وأعنــي اآلن عربيًّ
بيــروت عــام 1975 إذ ســنجد أنّهــا انطلقــت مــن أفــكار الّتربيــة 
والثّقافــة اخلاّصــة باألطفــال العــرب والفلســطينيني، ضمــن 
ــني  ــني وأكادميي ــه فنان ــل إجناح ــتقطب ألج ــٍح، اس ــٍج واض برنام
فــكان،  مجاالتهــم،  فــي  متخّصصــني  وفلســطينيني  عربًــا 
ــي«،  ــٍط باســم »الفتــى العرب ــة حائ مثاًل،مــن منشــوراتهم: مجّل
ــنة  ــر 12-8 س ــن عم ــال م ــٌة لألطف ــٌة موجه ــرة دوريّ ــي نش »وه
ــدٍة،  ــٍة جدي ــٍة وتربويّ ــٍة وثقافّي ــٍة إعالمّي ــق جترب ــى حتقي ــدف إل ته
ــا  ــّم القضاي ــول أه ــوار ح ــي واحل ــاش اجلماع ــجيع النّق ــى تش وإل
ــا  ــة املعروضــة بأســلوٍب قصصــيٍّ مصــّورٍ. وأّم ــة والقومّي الوطنّي
ــة العــرب  ــع الفتي ــع هــذه النّشــرة فهــو مراكــز جتّم مجــال توزي

ــدارس«. ــكرات وامل ــوادي واملعس ــي النّ ف

هل نستطيع أن نتخيل؟
فــي 24 مــارس، آذار مــن عــام 1970، بعــد ظهــر يــوم الثاّلثــاء، بينما 
ــد 700  ــهم، احتش ــي مدارس ــالب ف ــم والّط ــي أعماله ــاس ف النّ
مــن املعزّيــن، فــي الــّدور الّســادس، حيــث دار النّاشــر جمللــة ويكلــي 
ــك  ــة، وذل ــة اليابانّي ــو العاصم ــي طوكي ــا«، ف ــونن« كودانش ش
ــهٍر  ــد ش ــورو، بع ــي ت ــي ريكيش ــخصية األمن ــزاء بش ــدمي الع لتق
تقريًبــا مــن وفــاة البطــل فــي اجملّلــة التــي بــدأت بعــرض قّصتــه 

ــث » أجريــت مراســم اجلنــازة علــى حلبــة  ــذ عــام 1967، حي من
ــني  ــؤولني الّتنفيذي ــار املس ــن كب ــددٌ م ــر ع ــد حض ــة وق مالكم
للمجلــة وعــددٌ مــن مؤلفــي املاجنــا وبتواجــد راهــٍب بــوذيٍّ 
حيــث متـّـت الصــالة علــى روح الّشــخصّية بعــد قــرع اجلــرس 10 
مــرّات«. كان اســم البطــل قــد ارتبــط لســنواٍت بــكّل املعانــي 
ــى  ــد تلّق ــة، ولق ــرف والعزمي ــة بالكفاح والّش ــة املرتبط العميق
ــور  ــات الزّه ــة وباق ــائل الّتعزي ــل رس ــاة البط ــد وف ــر بع النّاش
ــم  ــاطرة األل ــاة، ومش ــن املواس ــرًا ع ــادّي تعبي ــم امل ــى الّدع وحّت

فــي هــذا الفقــدان الّصعــب.
صانعــو اخليــال هــم صانعــو القيمــة احلقيقّيــة، وأنـّـه فــي عالــم 
الكرتــون رمّبــا األنســب هــو تصديــق اخليــال بحيــث يصبــح 
حقيقــة، واقتــراح عالــٍم بديــٍل، يُنَصــف فيــه األبطــال، ويلعــب كّل 

ــة التــي يريدهــا.  واحــٍد اللعب
هــذا اخليــال هــو الــذي ســيدفع بنــا جميًعــا إلــى األمــام، كّل واحٍد 
منّــا ســيدفع بفكرتــه، والفكــرة حتتــاج لناشــٍر ليدفعهــا، لكنّنــا 
ــال  ــذا اخلي ــاة له ــل احلي ــي الّداخ ــخ ف ــا نض ــال كّلن ــى كل ح عل
ــه  ــا ذكرت ــذا، وم ــس ه ــام، ألي ــى األم ــه إل ــم نفس ــع بالعال لندف
بخصــوص عالــم املراهقــني هــو الــذي جعــل كتابـًـا كهــاري بوتر أن 
يكــون مــن أكثــر الكتــب مبيًعــا فــي الّتاريــخ، ليبيــع فــي جزئــه 
الّســادس، عشــّية صــدوره، عشــرة ماليــني نســخٍة دفعــًة واحــدةً!

عن النّشر واالنتشار لكتب اليافعني.
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تســتند فكــرة هــذا املشــروع علــى استكشــاف نهــج قــادر علــى 
ــزه،  ــة وتعزي ــة التعلُّمّي ــي العملي ــني ف ــب دور املنخرط ــادة ترتي إع
بحيــث يصبــح املتعّلــم »الّطفــل« هــو األســاس. وبصــورٍة 
مغايــرٍة عــن الــّدور املعرفــّي التقليــدّي الــذي يُــرى الّطفــل عبــره 
كمتلّقــي أكثــر مــن كونــه مشــاركًا فــي عملّيــة الّتعّلــم، يحــاول 
ــة  ــارات الّتعّلمّي ــر املس ــدوره عب ــار ل ــادة االعتب ــج إع ــذا النّه ه
املتنّوعــة داخــل املــدارس. فالنّهــج الّتشــاركي بذلــك هــو محاولــٌة 
لتشــكيل وعــٍي نقــديٍّ جتــاه عمليــة الّتعّلــم مــن خالل فتــح اجملال 
أمــام األطفــال للّتعبيــر عّمــا يحّبــون تعلُّمــه، وتقــدمي مجموعــٍة 
مــن األدوات التــي تســاعدهم علــى هــذا الّتعّلــم، وإثــارة فضولهم 
جتــاه البحــث ورصــد املعرفــة بطريقــٍة مغايــرٍة ملــا يتلقونــه داخــل 
ــؤرة  ــي ب ــانّية ه ــة اإلنس ــي الّتجرب ــك، تضح ــر ذل ــدارس. وعب امل
الّتركيــز فــي عملّيــة الّتعّلــم حيــث يعتــرف الكبــار بــدور الّصغــار 
ــي  ــودّ ف ــا ن ــي. وإذا كنّ ــي املعرف ــث والّتقّص ــى البح ــم عل وقدرته
مؤسســة تامــر التحــّدث عــن هــذه الّتجربــة بســياقاتها اخملتلفــة، 
وعمليــات التفكيــر املتعــّددة التــي جــرت نتيجــة لذلــك، فنحــن 
ــل  ــذا احلق ــل ه ــا داخ ــئلتنا ودورن ــن أس ــث ع ــت نبح ــذات الوق ب
ــي  ــم ف ــول. إّن الّتعلي ــن احلق ــد م ــع العدي ــابك م ــع واملتش املّتس
ــٍة  ــر مجموع ــّور عب ــام يتط ــكل ع ــم بش ــي العال ــطني وف فلس

مــن الّتجــارب اإلنســانّية التــي تخوضهــا الــّدول مــع مؤسســات 
اجملتمــع املدنــي مــن خــالل النّقــد وإعــادة احملاولــة. 

ضــمَّ املشــروع أربعــني مدرســة وأربعــني مكتبــة مجتمعّيــة، مبــا 
ــني  ــات واملكتبّي ــني واملعلم ــع املعلم ــال م ــك آالف األطف ــي ذل ف
واملكتبّيــات والفنّانــني والفنّانــات فــي اجملالــني الثّقافــي والّتربــوي، 
كل منهــم كان لــه دورٌ وتفاعــٌل مختلــٌف فــي الّتجريــب وتطويــر 
ــة  ــون الّتعبيري ــت الفن ــد مثَّل ــه. وق ــّم تعميم ــج ليت ــذا النّه ه
ــار  ــة، باعتب ــا فــي هــذه الّتجرب بتفرّعاتهــا اخملتلفــة مدخــاًل مهمًّ
الفــن أداةً شــائكًة مــن حيــث إمكانيــة حضورهــا داخــل املــدارس، 
ــٍة بوســعها أن  ــه كوســيلٍة أو أداٍة تعلمّي ــراف ب ومــن حيــث االعت
تتشــابك مــع املــواد بتفرّعاتهــا املتعــّددة، وهــذا احلــال أيًضــا فــي 
ــا  ــط بينه ــة الرّب ــية، فعملّي ــواد الدراس ــي امل ــع باق ــل م الّتعام
بالغالــب ال حتظــى بأهمّيــة، لــذا جــاء مشــروعنا ليؤســس حلالــٍة 
مــن الّتشــارك أيًضــا داخــل املنهــاج وكّل املكّونــات اخملتلفــة فــي 
ــد املــدارس بآليــاٍت وأدواٍت تســاعدهم علــى حتقيــق  املدرســة، وليمُّ
ذلــك الّتفاعــل. وفــي َضــوء ذلــك، نضــع بــني يديــك ثــالث جتــارٍب 

عمــل عليهــا املعلمــون واملعلمــات خــالل مســار املشــروع: 

جتارب مع املعلمني/ات واملدارس: حول التعلم التشاركي

مقدمة حول التعلم التشاركي

سارة زهران
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صحفّيون صغار

هبة سرحان: معلمة في مدرسة اجلرمق - التقوع.

أحــّب لعبــة كــرة الّطائــرة، ومنــذ العديــد من الّســنوات أمارســها، 
أحّبهــا ألنّنــي أحــّب فكــرة الّطيــران، وفكــرة الهــدف فــي آٍن واحــٍد، 
هــدٍف يحتــاج للكثيــر مــن الليونــة والّتركيــز مــع الكــرة، االنتقــال 
ــى  ــقوطها عل ــل س ــرة قب ــى الك ــول إل ــر للوص ــٍع آلخ ــن موق م
ــا  ــبكة، تتجاوزه ــرة الّش ــع الك ــا لتقط ــّم متريره ــن ث األرض، وم
ــر مــن األســئلة،  ــدّي الكثي ــد ل ــل، هــذا الهــدف ولّ ــق املقاب للفري
فــإذا كان العمــر » شــبكًة« فمــا هــي أهــم األشــياء التــي أودّ أن 
أمرّرهــا مــن خاللهــا؟ مــا هــي األشــياء التــي أودّ أن أســقطها فــي 
ــي  ــف ميكنن ــا؟  وكي ــص منه ــى األرض وأتخّل ــة عل ــة املقابل اجله
اختراقهــا واختــراق حائــط الصــّد، والذّهــاب إلــى اجلهــة املقابلــة؟ 
فقبــل ثــالث ســنواٍت أصبحــت معّلمــًة فــي مدرســٍة حكومّيــٍة، 
درســت الهندســة األلكترونيــة فــي جامعــة القــدس، ولــم أتخّيل 
يوًمــا أن يصبــح الّتعليــم وظيفتــي املســتقبلّية، فــي أوّل أيّامــي 
ــا  ــى أنّه ــة عل ــذه املهن ــر له ــت أنظ ــة كن ــة كمعّلم ــي املدرس ف
وظيفــة متنحنــي راتًبــا شــهريًّا وحتّقــق لــي االســتقرار الوظيفــي، 
ــي كّل  ــة، وف ــذه الوظيف ــي ه ــي ف ــم أر نفس ــر ل ــة األم ــي بداي ف
ــت هــذه  ــى رأســي ســؤال » الّشــبكة« إذا كان مــرٍّة كان يقفــز إل
املهنــة شــبكًة فكيــف ميكنهــا تشــجيعي علــى الّطيــران ونقــل 
ــيًئا،  ــيَئا فش ــرة ش ــرّك الك ــدأت أح ــة، ب ــة املقابل ــكار للجه األف
ــي  ــت ف ــددٍة، تعّلم ــاٍت متع ــق جناح ــي لنحّق ــا وطالبات ــز أن وأقف
ــا،  ــن إمكاناتن ــي، ع ــّن وعنّ ــر عنه ــالث الكثي ــنوات الثّ ــذه الّس ه
وإمكانــات الفــرح داخــل املدرســة، وأصبحنــا صديقــات. تعّلمــت 
كيــف أخّطــط حلياتــي كمــا أخّطــط لدروســي، وأن تكــون 
طالباتــي هــّن محــور اهتمامــي كمــا كانــت الكــرة فــي امللعــب 
ــى األرض  ــرة عل ــقطت الك ــإذا س ــي، ف ــزي واهتمام ــور تركي مح

ــق. ــر الفري ــر ويخس أخس
رمّبــا تكــون هنــاك نصائــٌح متبادلــٌة، وجلــوٌء متبــادٌل أيًضــا، فأقــف 
ــود  ــا، وأع ــّل له ــي ال ح ــئلة الت ــن األس ــر م ــد الكثي ــا عن أحيانً
إليهــّن للبحــث عــن جــواٍب مــا يفتــح لنــا بابـًـا آخــر مــن األســئلة، 
ــون  ــن، أودّ أن أك ــي وأحالمه ــاه أحالم ــٍة جت ــؤولية عالي ــعر مبس أش
ــرات،  ــيء باملغام ــل، املل ــق الّطوي ــذا الّطري ــي ه ــّن ف ــّد له ــًدا متت ي
ــّية  ــم أن الّتنافس ــابقات، أعل ــن املس ــر م ــّن الكثي ــت وأيّاه خض
فكــرةٌ معّقــدةٌ ولكنّهــا هكــذا علمتنــي الكــرة، ال أنافــس وحــدي، 
ــق  ــل أن نحّق ــن أج ــد م ــذل كّل اجله ــٍق، ونب ــس كفري ــا نتناف وإمن
ــار  ــا، وكّلمــا هبطــت رمــت لــي الّصدفــة قّصــًة، توقــد النّ هدفن
ــت  ــابقات التقي ــدى املس ــي إح ــتعال، فف ــود لالش ــي وأع ــن حتت م
بطالبــٍة ســابقٍة قالــت لــي » شــكرًا يــا مــس، اســتفدت كثيــرًا 
ــاي  ــل له ــدرت أوص ــا ق ــوالك م ــاة، ل ــي احلي ــك ف ــن نصائح م

ــة«  املرحل
ــة  ــرة املدرس ــي مدي ــت من ــة طلب ــي كمعلم ــنٍة ل ــي أوّل س ف
ــم  ــروع الّتعل ــن مش ــاٍت ضم ــة معلم ــى مجموع ــام إل االنضم
ــي،  ــم اجملتمع ــر للتعلي ــة تام ــه مؤسس ــذي تنظم ــاركي ال الّتش
ســررت كثيــرًا ألنـّـي كنــت إحــدى املتطوعــات فــي هــذه املؤسســة 
خــالل دراســتي اجلامعيــة، وأعــرف الكثيــر عــن أنشــطتها 
وحمالتهــا الّســنويّة وانطلقنــا  بأنشــطة املشــروع، كانــت 

اللقــاءات خــالل املشــروع تشــبه تدريباتــي فــي كــرة الّطائــرة، كنّا 
نتــدرّب كيــف تبقــى الكــرة عاليــًة، وأن نحــارب لكــي ال تســقط 
علــى األرض،  كنــت أعــود إلــى املدرســة بعــد كّل لقــاٍء محّملــًة 
ــّن  ــق  به ــي والتحلي ــة طالبات ــى متابع ــاعدني عل ــٍة تس بطاق

ــداع . ــات واإلب ــال واحلكاي ــيٍء باخلي ــم مل ــى عال ــّن إل ومعه
ــرح  ــروع ط ــقة املش ــي منّس ــت منّ ــاءات طلب ــدى اللق ــي إح  ف
ــط  ــّن حوائ ــي، لك ــع طالبات ــه م ــام ب ــّب القي ــروٍع أح ــرٍة ملش فك
ــى  ــروع إل ــذا املش ــرور به ــن امل ــي م ــبكة متنعن ــى الش ــّد عل الص
ــر  ــّن أكث ــبة له ــة بالنّس ــل املدرس ــرٍة جتع ــة، فك ــة املقابل اجله
متعــًة وتنقلهــًن إلــى عالــٍم آخــر ملــيٍء بالفــرح واملعرفــة، عالــٍم 
خيالــيٍّ وواقعــيٍّ فــي آٍن واحــٍد، يبدعــن فيــه مــن خــالل خيالهــّن 

ــع. ــر الواق ــي تصوي ف
ــي  ــاريع الت ــض املش ــرح بع ــا بط ــي، وبدأن ــع طالبات ــت م اجتمع
ميكــن مــن خاللهــا أن ننقــل أحالمنــا وأفكارنــا إلــى اجلهــة املقابلة 
إلــى أن حصلــت  فكــرة تعّلــم مهــارات الّصحافــة واإلعــالم علــى 
موافقــة األغلبيــة، وأطلقنــا علــى أنفســنا:    »صحفيــون صغــار«، 
حتّمســت الّطالبــات  لهــذا املشــروع كثيــرًا خاّصــًة أّن مدرســتهن 
ــع  ــا تق ــالل كونه ــود االحت ــن جن ــاكاٍت م ــوم النته ــرّض كّل ي تتع
علــى خــّط متــاٍس معهــم. أرادت الّطالبــات مــن خــالل هــذا 
املشــروع نقــل حقيقــة احليــاة فــي قريتهــم إلــى النّــاس، وتعّلــم 
ــي  ــاريع الت ــام باملش ــي القي ــاعدهّن ف ــي تس ــارات الت ــض امله بع

ــة.  تطلبهــا املعلمــات منهــّن خــالل احلصــص الّصفّي
ــرحت  ــٍم، وش ــٍة وقل ــة بورق ــوف املدرس ــع صف ــى جمي ــت إل ذهب
لهــن فكــرة »صحفيــون صغــار« وأّن هــذه خطوتنــا القادمــة داخل 
ــا  ــة اجلرمــق، ســيكون لدين املدرســة، فــي قلــب اجملتمــع فــي قري
الكثيــر لتعّلمــه، واكتشــافه، والعديــد مــن املهــام واملســؤولّيات 
التــي ســنتحّملها، كنّــا عــددٌ هائــٌل حّتــى اســتقرّينا علــى 
ــت  ــق ليس ــذه الّطري ــفن أن ه ــد أن اكتش ــر بع ــٍة أصغ مجموع
ــات ال يرغــب الــكّل أن يكــون جــزًءا منهــا،  لهــن، وأن أمامنــا حتديّ
ــع  ــا م ــدء به ــن الب ــي ميك ــطة الت ــي األنش ــرت ف ــك فكّ ــد ذل بع
ــروعنا،  ــل مش ــاٍة داخ ــق حي ــتطيع خل ــف سنس ــات، وكي الطالب
ــال،  ــة االحتم ــي جترب ــة، ف ــي املعرف ــارك ف ــا أن نتش ــف ميكنن كي

ــؤال؟ ــور للس ــاط الّص ــي التق ــك، ف ــن الّش ــث ع ــي البح وف
اجلريدة كبداية: إظهار املألوف للرؤية. 

ــع بعــض  ــق الّصحفــي قمــت بتوزي ــي مــع الفري فــي أول لقــاٍء ل
اجلرائــد احمللّيــة علــى الّطالبــات، والّتعــرف علــى أنــواع اخلبــر، ثــم 
ــار؟  ــة هــذه األخب ــام بكتاب ــذي ق ســألت بعــض األســئلة، مــن ال
ــة؟ مــا هــي مهــام الصحفــي؟  ــن أن تصبحــي صحفّي هــل تريدي
ملــاذا نريــد أن نصبــح صحفيــني؟ وملــاذا هــذه املهنــة مهّمــة؟ مــا 

هــي احلقيقــة؟
أجابتنــي الّطالبــات عنــد ســؤالي مــن هــو الصحفــي؟ »الصحفي 
يــا مــس هــو الّــي بنقــل احلقيقــة وبكــون فــي املواجهــات بصــّور 
األحــداث وهــو الّــي بطلــع علــى الّتلفزيــون بقــّدم برامــج »، وهنــا 
ــن  ــف ميك ــة كي ــي، احلقيق ــل رأس ــر داخ ــئلة تكب ــت األس أصبح
ــٍم  ــي عال ــا ف ــا تناوله ــف ميكنن ــرديّتها، وكي ــي س ــب ف أن نذه
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ــي ذات  ــر ف ــك والّتغي ــة للّش ــة القابل ــه، احلقيق ــة في ال حقيق
اللحظــة؟ ســكتت الطالبــات عنــد هــذا الّســؤال، وكأّن ال جــدال 
فيــه، هــّن يعرفــن معنــى احلقيقــة متاًمــا، علــى الرّغــم مــن أنّهــا 
ــاة فــي أغلــب األوقــات، احلقيقــة التــي تشــبه  تختفــي مــن احلي
النّمــل، كبيــرةٌ وضخمــٌة ووجودهــا هائــل، ولكــّن ُجحرهــا صغيــرٌ 

ومجهــوٌل وعليهــن تتبعــه، وتتبعــه، وتتبعــه. 
ثــم ســألت ملــاذا تريديــن أن تصبحــي صحفّيــة؟ أجابــت الطالبــات 
»ألصبــح مشــهورة » »ألنقــل حقيقــة احليــاة فــي القريــة 
وانتهــاكات جنــود االحتــالل ملدرســتنا » » عشــان أصــّور » » حلمــي 
أن أصبــح صحفّيــة » » أريــد أن يــرى العالــم الّظلــم الــذي يتعرض 
لــه أطفــال فلســطني » » أعمــل برامــج لألطفــال »، هنــا حيــث 
ــذّات،  ــل ال ــي ألج ــم الذّات ــن احلل ــاص، ع ــام واخل ــن الع ــّدث ع نتح
ــا واجملتمــع والّصحافــة تلتقــي  ــا هنــاك أن وعــن اجملموعــة، إذا قلن
بينهمــا، والّصحافــة تعنــي أن أصبــح أنــا اجلميــع أو أغلبــه، أنقــل 
صورهــم وقضاياهــم وقصصهــم، كمــا يروونهــا وكيــف أرويهــا، 
وهــي مــا يســتند عليــه اجلميــع مــن أجــل قــول تفاصيــل حياتيــة 
عنهــم. وتوقفــت فــي اللقــاء األوّل عنــد الّصــورة، املوجــود واملعبــر 
ــه  ــيٌط لكنّ ــٌل بس ــه فاص ــا، إنّ ــة قوله ــة وطريق ــه، احلقيق عن

يشــكّل عالــم الّصحافــة. 
فــي اللقــاء الّتالــي قمــت بعــرض مجموعــٍة مــن الّصــور وســؤال 
الطالبــات مــا الرّســالة التــي وصلتــك مــن خــالل هــذه الّصــور؟ 
هــل الّصــورة نــص؟ بــدأ بعــد هــذا الّســؤال نقــاش بــني الطالبــات 
ــدأن  ــا، مــاذا ميكــن أن تكــون؟ وب ــت الّصــورة نصًّ حــول إذا مــا كان
ــي متّ عرضهــا عليهــن، وروت بعــض  ــا للّصــور الت ــي عنوانً بإعطائ
ــّن  ــح لصوره ــور، وأصب ــذه الّص ــًة له ــًة محتمل ــات حكاي الطالب
ــر كيــف ميكــن جملموعتنــا أن تنقــل  حكايــاٌت وعناويــن بدأنــا نفكّ
ــي  ــا ف ــام به ــوي القي ــي تن ــاطات الت ــة النّش ــا وطبيع أفكاره
ــرة  ــاءت فك ــا ج ــن هن ــة، م ــارج اجملموع ــات خ ــة للطالب املدرس
البوســتر لتعميــم فكرتنــا داخــل املدرســة  قمنــا باالتّفــاق علــى 
تصميــم »بوســتر« يحتــوي علــى شــعار لفريقنــا وصــورٍة يشــرح 
لطالبــات املدرســة املهــام التــي ســنقوم بهــا فــي املدرســة. كان 

ــع.  ــالتنا للمجتم ــل رس ــى لنق ــوة األول ــتر اخلط ــذا البوس ه
طلبــت مــن الفريــق أن يقــوم بالتقــاط صــورٍ ليتــّم عرضهــا فــي 
ــر  ــدأن بالّتفكي ــات متحّمســات، وب ــت الّطالب اللقــاء القــادم، كان
ــام  ــا أم ــاٌت يروينه ــّن حكاي ــون له ــن ويك ــس حياته ــورٍة تعك بص

ــن. زميالته
اكتشــفنا أّن الكاميــرا أداةٌ معّقــدةٌ وكنّــا بحاجــٍة ملســاعدة 
شــخٍص ميشــي معنــا مبســارٍ نتعّلــم مــن خاللــه كّل شــيٍء عــن 
ــي  ــتضفنا الّصحف ــًة اس ــا جميل ــون صورن ــف تك ــرا، وكي الكامي
عبــد اهلل الــذي قــام بتدريــب الّطالبــات علــى مهــارات الّتصويــر 
ــة،  ــالت الّصحفّي ــل املقاب ــة عم ــو وكيفّي ــي والفيدي الفوتوغراف
وكيــف يتــّم إنتــاج احملتــوى فــي اجلرائــد واإلعــالم املرئــّي؟ وكيــف 

ــة؟  ــاالت الصحفي ــب املق ــا أن نكت ــن لن ميك
قمــت بعمــل لقــاءاٍت لكيفّيــة إنتــاج نصــوٍص ومقــاالٍت صحفّيــٍة 
تنقــل الّطالبــة مــن خاللهــا وجهــة نظرهــا فــي األحــداث التــي 
تــدور حولهــا. اكتشــفت مــع الطالبــات أنّنــا نحمــل الكثيــر مــن 
ــر  ــتطيع الّتعبي ــا ال نس ــا، ولكنّن ــة بداخلن ــياء اجلميل اآلراء واألش
ــا   ــاس، فكنّ ــن النّ ــٍر م ــددٍ كبي ــل لع ــث تص ــة بحي ــا بالكتاب عنه
ــا  ــيفهم م ــد س ــاه ألن ال أح ــا كتبن ــزّق م ــرٍة من ــد فت ــب وبع نكت

كتبنــا، ومــا نريــد أن نحكيــه بكتابتنــا لغيرنــا، والحظــت أّن هنــاك 
ــًة،  ــًة وإمالئّي ــاًء نْحويّ ــر وأخط ــى الّتعبي ــدرة عل ــي الق ــا ف ضعًف
ــة  ــات ليقمــن فــي كّل لقــاٍء بالكتاب ــاك حتــدٍّ للّطالب وأصبــح هن
بشــكٍل أفضــل، وكــّن يطلــنّ مســاعدة معلّمــة اللغــة العربّيــة 

ــن. ــح أخطائه لتصحي
ــن  ــرعٍة، وأصبح ــياء بس ــذه األش ــم كّل ه ــات تتعّل ــت الّطالب كان
يســتخدمن املهــارات التــي تدرّبــن عليهــا خــالل احلصــص 
الّصفّيــة وفــي عــرض مشــاريع املــوادّ الدراســّية، بعــد فتــرٍة مــن 
الّتدريبــات قرّرنــا أن نعــرض منتجــات الّطالبــات  مــن صــورٍ وأفــالٍم 
ــاٍت فــي معــرض، وكانــت فرحتــي كبيــرةً عندمــا شــاهدت  وكتاب
ــاهدن  ــا ش ــي عندم ــون طالبات ــي عي ــرح ف ــر والف ــرة الفخ نظ
ــع.  ــاب اجلمي ــى إعج ــن عل ــازت صوره ــة، وح ــن معروض أعماله

ــي:  ــت ل ــاركات قال ــات املش ــدى الّطالب إح
»هــذا جــّدي الــذي فــي الّصــورة كان يــزرع أمــام بيتنــا فالتقّطــت 
لــه الّصــورة، شــكرًا ألنـّـك عرضــت صورتــي بهــذا الّشــكل« كانت 
فخــورةً بصورتهــا حّتــى أنّهــا اســتدعت أختهــا وأّمهــا وزميالتهــا 

فــي الّصــف ليشــاهدن جمــال صورتهــا، وقّصــة جّدهــا املــزارع .
ــراءة  ــروع ق ــذا املش ــي ه ــاءات ف ــالل اللق ــات خ ــت الّطالب تعّلم
اخلبــر وحتليلــه، وبالّتالــي قــراءة أنفســهّن وأفعالهــن، هــذا الوعــي 
ــن  ــف ينقل ــن كي ــل، وتعّلم ــخص أو بالفع ــواء بالّش ــر، س باآلخ
ــف  ــن كي ــص، وتعّلم ــن النّ ــورة، ويكت ــالل الّص ــن خ ــرة م الفك
يلتقطــن الّصــور، ويجريــن املقابــالت الّصحفّيــة، وكيــف يوظفــن 
ــا  ــن أفالًم ــن ينتج ــّية، فأصبح ــادّة الّدراس ــي امل ــارات ف ــذه امله ه
خاّصــًة بهــّن للمحتــوى الّدراســي ويصــورن الّتجــارب واملشــاريع.
ــي بشــكٍل أعمــٍق،  ــة أن أرى طالبات اســتطعت مــن خــالل الّتجرب
أن أعلمهــن اســتمرار البحــث دائًمــا عــن احلقيقــة، وكيــف يكــون 
ــن، وأن  ــدور حوله ــي ت ــداث الت ــن األح ــا م ــا ورأيً ــن موقًف لديه
ــن  ــبكات، وأن يحارب ــز والّش ــوق كّل احلواج ــن ف ــن بأحالمه يحلق

ــى األرض. ــقطن عل ــي ال يس ك
ــي  ــن مهارات ــي وم ــن نفس ــّور م ــه أن أط ــذا كّل ــن ه ــت م  تعلم
فــي الّتدريــس، فألجلهــّن التحقــت بالّدراســات العليــا تخّصــص 
ــل  ــم األفض ــق الّتعلي ــتطيع حتقي ــي أس ــس لك ــاليب تدري أس
للطالبــات ألنّهــن يســتحقني أن يتعّلمــن بأحــدث األســاليب 
ــق  ــي الّتحلي ــٍة بإمكان ــي كمعّلم ــفت أنّن ــن، اكتش ــا له وأقربه
فــوق الّشــبكة، وأنقــل مــا أريــد مــن رســائل للعالــم، وأن أغيــر في 
مجتمعــي. اكتشــفت أّن كل حــرف يخــرج مــن املعّلــم يكــون لــه 
أثــرٌ كبيــرٌ فــي نفــس طاّلبــه، وأنّنــا قــادرون علــى تغييــر الّتعليــم 
ــوا  ــا ليتخّط ــى التحليــق بطاّلبن ــادرون عل ــا لألفضــل، ق فــي بلدن
كّل احلواجــز، وينطلقــوا لعالــٍم ملــيٍء باملغامــرات واحلكايــات 
ــداع ســوف أحــاول أن أجعــل مــن مشــروعي هــذا  ــة واإلب واملعرف
ــى  ــه عل ــن خالل ــل م ــم. وأن أحص ــة للّتعل ــًة وجذّاب ــًة ممتع جترب

ــي. ــوى الّتعليم ــاٍت للمحت ــداٍت وصانع ــاٍت وناق ــاٍت باحث طالب
إنّنا الّصورة في الّصورة، وأنّنا اخلبر وكّل املستقبل. 
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ساحور.

والبحــث  النهــوض  احلكايــة  وبدايــة  بدايــة،  حكايــة  لــكل 
ــار  ــورة بغب ــة ومغم ــوز مدفون ــا وكن ــة خباي ــاف ملعرف واالستكش
ــم  ــا نتعل ــة ومنه ــرة والنصيح ــي العب ــوز ه ــك الكن ــان، تل الزم

ونســتفيد ونبنــي ونهــدم. 
ــا  ــة وهن ــة العام ــن الثانوي ــت م ــد أن تخرج ــي بع ــدأت حكايت ب
ــخ  ــه التاري ــه إن ــص أحببت ــي تخص ــث ف ــوض والبح ــررت النه ق
املدفــون والــذي منــه نتعــرف علــى مــا ســيكون، كانــت ســنوات 
جميلــة تعلمنــا منهــا الكثيــر وتعرفنــا علــى تاريــخ أمم، قصــص 

ــا.  ــرق حياته ــعوب وط الش
ــي  ــة الت ــن الوظيف ــث ع ــدأت أبح ــة وب ــنوات الدراس ــت س أنهي
مــن خاللهــا ســأكون معلــم التاريــخ، ولكــن فوجئــت مــن أعــداد 
ــر التــي تنتظــر تلــك الوظائــف فمنهــم مــن  اخلريجــني والطوابي
وجــد فــي الوظيفــة مصــدر رزق، ومنهــم مــن كان ينظــر للوظيفة 

علــى أنهــا بدايــة حتقيــق األحــالم واملواهــب.
ــان  ــه المتح ــدم في ــت أتق ــام كن ــي كل ع ــنوات وف ــرت لس انتظ
التوظيــف كان حلمــي يكبــر واصــراري يــزداد وطموحــي بالوقــوف 
ــا  ــا وحفًظ ــس تلقينً ــخ لي ــأن التاري ــم ب ــي وإخباره ــام طالب أم
والتقــدم المتحــان، بــل التاريــخ عبــرة وخبــرة ومنــه نبنــي ونتحرر، 
هــو احلكايــا التــي تهمنــا وتعــود إلينــا، ونحــن هنــا كامتــداد لــكل 

مــا حــدث فــي املاضــي. 
أخيــرا مت اختيــاري معلًمــا فــي احملافظــة وكانــت أول أيــام دوامــي، 
ــاك  ــل هن ــي وه ــف أنه ــدا وكي ــن أب ــن أي ــرٍة م ــي حي ــت ف وقع
أســلوب صحيــح وآخــر خاطــئ؟ وهــل ميكــن لــكل الطلبــة 
اســتيعاب املعلومــة مــن خــالل أســلوب واحــد؟ طبعــا ال ميكــن 
ومــن املســتحيل أن يســتوعب الطلبــة املعلومــة بأســلوب واحــد 
فاحلقــل فــي فصــل الربيــع جتــد فيــه مــن الزهــور الكثيــر، ولكــن 
تلــك الزهــور تختلــف عــن بعضهــا واالختــالف واضــح؛ فمنهــا مــا 
يتميــز بلــون جــذاب، وأخــرى باحلجــم، وغيرهــا بالرائحــة، وكلهــا 

ــة متــأل احلقــل جمــااًل. فــي النهاي
نعــم املدرســة هــي بســتان ملــيء بالزهــور وبالعنايــة بهــا تكبــر، 
ــص كل واحــدة  ــا معرفــة خصائ ــًدا علين ــي بهــا جي ولكــي نعتن
ــا  ــة عندم ــت املفاجئ ــر، وكان ــر فأكث ــا أكث ــرب منه ــا والتق منه
ــا غرفــة الصــف ألســمع مــن الزهــور  دخلــت املدرســة وخصوًص
ــى ســماعه، كان وصفهــم للمدرســة بالســجن وأن  ــم أمتن ــا ل م
مســتقبلهم مرهــون بالعالمــة التــي يســتحقونها ومواهبهــم مت 
إذابتهــا، خرجــت مــن الصــف غاضًبــا ولكــن مــا احلــل؟ تناقشــت 
مــع زمالئــي وطرحــت عليهــم املشــكلة عّلنــا جنــد حــاًل، ولألســف 

أجمــع الــكل علــى أن الطلبــة ال يريــدون التعلــم.
عــدت إلــى املنــزل وهنــاك وقــع نظــري علــى احلقــل احملــاط بســياج 
ــى  ــن عل ــت م ــي ارتفع ــرات الت ــك الزه ــا تل ــاال وخصوص زاده جم
ــك  ــن ذل ــة م ــرج الطلب ــرة أن أخ ــي فك ــي بال ــر ف ــياج، وخط الس
التفكيــر ولكــن كيــف؟ املشــكلة واضحــة هــي احلكــم دون 
التحــري واتخــاذ القــرار مــن غيــر احملاولــة وســماع أصــوات اخلمــول 
ــا  ــا  إال اقتالعه ــا علين ــا فم ــزو حقولن ــي تغ ــواك الت ــا األش كأنه

ــة بالزهــور. ــا مليئ لكــي تبقــى حقولن
فكــرت.. وحــدي لــن أســتطيع فعــل كذلــك، وأول فرصــة كانــت 
لــي للمشــاركة مــع مجموعــة مــن املعلمــني فــي ورشــات 
ــف  ــة وتعري ــورة املدرس ــت ص ــاركت، حمل ــت وش ــة ذهب متنوع
األطفــال لهــا معــي فــي كل مــكان، ليشــاركني اآلخــرون بحلــول، 
أفــكار، ألحطــم جــدارًا واحــًدا داخلهــم، جــدارًا داخــل املدرســة، 
فــي كل لقــاء كان معنــا قصــة تتحــدث عــن آخريــن فــي أزمنــة 
ــي  ــماءنا وف ــر أس ــا دون أن تذك ــدث عن ــة، تتح ــة مختلف وأمكن
تلــك اللحظــة، جــاءت فكــرة مــن نــور، قلــت إننــا ســوف نبحــث 
ــت ســاحور، أســتطيع  عــن قصــة مــن حــول املدرســة، حــول بي
مــن خــالل املشــي مــع األطفــال دون أن نلتفــت وأن نهتــم باجلــدار 
ــا داخــل املدرســة، لنمشــي ســويًا إلــى  الــذي يقبــع أمــام عيونن

ــم.  ــرة التعل ــل فك ــم، داخ دواخله
ــاحور  ــت س ــن بي ــرأة م ــات الم ــد امللصق ــى أح ــدي عل ــت ي وقع
امــرأة ترتــدي تنــورة وحتمــل بيدهــا اليمنــى حذاءهــا وفــي اليســرى 
ــة  ــورة بداي ــون الص ــررت أن تك ــورة، وق ــة الص ــت قص ــر، عرف حج
ــي الصــورة، وأتعــرف  ــررت أن أشــارك طلبت ــذا ق حلــل مشــكلة، ل
ــال،  ــك األطف ــورة وضح ــت الص ــى. عرض ــم األول ــى ردة فعله عل
وبــدأت اســمع أصــوات تصــف تلــك املــرأة وأخيــرًا قــال إيهــاب مــا 

ــدة مــن هــذه الصــورة  فهــي ال تعنــي لــي شــيًئا.  الفائ
ــث،  ــل للبح ــة أجم ــا قص ــة وخلفه ــورة جميل ــم الص ــت له قل
وبعــد أســبوع دخلــت غرفــة الصــف ألجــد أن الكنــز قــد نبــش، 
والغبــار فــي طريــق الــزوال ألســمع القصة وفيهــا من االســتغراب 
ــذاء  ــة احل ــرأة صاحب ــأن امل ــالب، ب ــوه الط ــى وج ــظ عل ــا لوح م
األصفــر التــي كانــت تصلــي بالكنيســة وأثنــاء خروجهــا وجــدت 
ــة  ــن باالنتفاض ــى املتظاهري ــار عل ــون الن ــالل يطلق ــود االحت جن
الفلســطينية األولــى عــام1987م لتقلــع حذاءهــا وترمــي احلجــارة 
علــى احملتــل، نعــم صــورة ومــن خلفهــا قصــة التحــري والتأنــي 
ــا  ــن لن ــي ميك ــص الت ــور والقص ــاك آالف الص ــم،  هن ــي احلك ف
ــني  ــا ب ــث عنه ــة والبح ــواب املقفل ــك األب ــرق تل ــافها، بط اكتش

ــم احلاضــر. ــات املاضــي وأل ذكري
ــا  ــذت معن ــث أخ ــن البح ــدة م ــد م ــوا وبع ــال وبحث ــب األطف ذه
ــذه  ــن ه ــه، وم ــم قصت ــب منه ــكل طال ــًيا كان ل ــاًل دراس فص

ــده.  ــن وال ــاس ع ــه إلي ــا ب ــا أخبرن ــص م القص

حينا حدثنا إلياس عن البيضة الذهبية:
يقــول أبــي كان عمــري 13 عاًمــا وكانــت االنتفاضــة الفلســطينية 
ــة، واحملتــل يحــارب كل شــيء  مشــتعلة، والظــروف صعبــة للغاي
ــن  ــوم م ــي ي ــة ف ــتمرار االنتفاض ــى اس ــل عل ــه أن يعم ــن ل ميك
األيــام. كنــت نائًمــا وكانــت الســاعة الثانيــة صباًحــا، إذا بوالــدي 
ــي  ــتيقظت وكأنن ــا اس ــض عنده ــوت منخف ــي بص ــوم مبنادات يق
فــي حلــم أخبرنــي والــدي عــن عربيــة )ســيارة( يوجــد بداخلهــا 
ــاحور  ــت س ــة بي ــي مدين ــا ألهال ــا دعًم ــى به ــاض أت ــاج بي دج
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والداعــم قــام بإحضــار الدجــاج لنــا لكــي نخفيهــا عــن االحتــالل. 
ــا،  ــاه له ــالف واملي ــع األع ــاج ووض ــزال الدج ــدي بإن ــا ووال ــا أن قمن
وبعــد ليلــة مــن التعــب واملشــقة والعنــاء قلــت مــا الفائــدة مــن 
ــل  ــون أفض ــن أن يك ــالح ميك ــال أو الس ــا بامل ــو دعمون ــاج ل الدج
ــى  ــدي إل ــا ووال ــا أن ــاح ذهبن مــن هــذا الدعــم )دجــاج( فــي الصب
ــاب  ــح الب ــا فت ــي عندم ــه أب ــر وج ــة تغم ــت الفرح ــة، وكان املزرع
ــي  ــض ف ــع البي ــي لنض ــال ل ــا ق ــى األرض عنده ــض عل ورأى البي
ــع  ــدأت أجم ــا. ب ــى أهله ــا إل ــي نوصله ــتيكية لك ــب بالس عل
البيــض وكان والــدي يضــع قائمــة باألســماء أمامــه، ويضــع 
البيــض حســب عــدد أفــراد األســر التــي تســتفيد مــن املشــروع. 
ــع  ــا جم ــاذا علين ــا، مل ــي منه ــي ذهن ــدة دارت ف ــاؤالت عدي تس
البيــض وإيصالــه دون مقابــل، دون ثمــن وبعــد أســبوع مــن التعــب 
والعمــل؟ وملــاذا يصــر أبــي علــى فعــل ذلــك، هــل يحتــاج النــاس 

ــض؟ للبي
ــتياء  ــذا االس ــدي ه ــاركت وال ــاًل وش ــار طوي ــتطع االنتظ ــم أس ل
وقلــت: ال يحتــاج النــاس للبيــض إنهــم يحتاجــون إلــى الســالح 
ــاح  ــن الصب ــتيقظ م ــا نس ــاًل مهًم ــذا عم ــرى أن ه ــل ت ــا، وه رمب
الباكــر مــن أجــل متابعــة مــاذا تضــع الدجاجــات ونلتقــط 

ــض.  البي
ــي:  ــال ل ــك وق ــم ضح ــن ث ــة وم ــى النهاي ــدي حت ــمعني وال س
عندمــا تشــعر بجــوع شــديد وتــأكل لقمــة خبــز هــل تعــد ذلــك 
نعمــة كبيــرة، قلــت نعــم فنظــر إلــي وقــال ال ميكــن أن يســتعيد 

ــاس جائعــون.  األرض أن
ــي  ــوع ه ــة اجل ــي حلظ ــة ف ــاس أن البيض ــد إلي ــم وال ــذا فه هك
ذهــب، وأن إيصالهــا إلــى النــاس يعــد عمــاًل وطنًيــا ونحــن قمنــا 
بذلــك نعــم مــن البيضــة إلــى الصمــود ومــن ثــم التحريــر، ففــي 

البيضــة حيــاة جليــل املســتقبل.
ــن  ــة م ــاك مجموع ــت هن ــن كان ــة األروع ولك ــت القص ــا كان رمب
ــاحور  ــت س ــي بي ــة ف ــدة القدمي ــوملي والبل ــن الش ــص ع القص

ــي  ــان املدن ــار والعصي ــام احلص وأي
تفاجــأ الطلبــة وكانــت آذانهــم صاغيــة ملــا حتــدث بــه زمالؤهــم 

مــن قصــص
حلظة تأمل

ــدأت أفكــر ملــاذا كانــت  عــدت إلــى البيــت وهنــاك اســترخيت وب
ــاذا كان الطــالب مســتغربني  ــى وجــوه الطــالب؟ ومل الســعادة عل
ــل أن  ــم فقب ــهم؟ نع ــي حماس ــبًبا ف ــة س ــت القص ــل كان وه
يتعلــم الطلبــة القواعــد والنحــو والرياضيــات علينــا تعليمهــم 
احلــب واالحتــرام، وأن نســتمع لهــم لكــي نعلمهــم كل شــيء ألن 

احلــب أســاس التعليــم ومــن ال يحــب التعليــم لــن يتعلــم. 
ــة  ــرون احلص ــوا ينتظ ــي كان ــث أن طلبت ــة حي ــة رائع ــت جترب كان
ويســتمتعون بهــا، وكانــت الســعادة متــأل قلبــي وخصوًصــا ذوبــان 
ــأن املدرســة  ــة ب ــة الطلب ــت فــي مخيل ــي كان تلــك املشــاعر الت

ــت  ســجن وأن مواهبهــم قــد مات
نعم عاد احلقل وتفتحت الزهور واندثرت األشواك 
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نبهان

سهير عبد القادر: معلمة في مدرسة محمود الهمشري 

حكايتنا اليوم ..... حكاية معلم .....
اسمه نبهان ..... البس بدلة .... وعاقد كشرة ....

نظامي وبضبط صفه متام .
يــا ويلــو الطالــب ان اجتــو قحــة أو عطســة بيكتــم أنفاســه .......

وبيخــاف يعمــل دوشــة 
ــزن  ــتقبل وبيخ ــه بيس ــب عقل ــكار ......والطال ــل أف ــان بيرس نبه

ــات. هاملعلوم
نبهــان بأحــد األيــام ..... فــاق مــن النــوم تعبــان ..... لبــس البدلــة 
وجهــز حالــو للــدوام ..... طلــع مــن البيــت مكشــر.... فجــأة شــاف 
ــيد  ــس الس ــالم .... هم ــا س ــة ي ــة وردي ــالم.... غيم ــي وال باألح ش
ــش أي كالم .........  ــتاذ م ــا أس ــكالم أن ــع هال ــش تب ــا م ــان. أن نبه

ــدوام . ــح عال ــه راي وشــد حال
كان ميشي والغيمة متشي فوقه عالتمام.

الغيمة صارت متطر عليه أنغام،ابتسامات وفراشات وألوان .
وصل مدرستو بحال جديد 
بلوزة وردية ووش سعيد ......

وملا دخل عالصف ضحكو لوالد  بحيوية 
الغيمة الوردية كانت أحلى هدية 

يا معلمنا بنترجاك بدنا نطلع فوق الغيمة 
عكتافو حمل األطفال واحد واحد يا شطار.

ومــن شــباك الصــف انطلقــت هالغيمــة وفوقهــا املعلــم 
وخيال..بالطريــق ابــداع  مليــان  لعالــم  واألطفــال..... 

التقو بالسندباد عبساط والطائر بجوب البالد
شافو أميرة وشافو أميرعحصانو األبيض بيطير

سمعو حكايا وملسو مجرة .............
صنعو من النجمة قالدة ...............

ــارت  ــرة.......... ص ــت زه ــرة .....نبت ــت قط ــة ....... نزل ــروا الغيم عص
فكــره

لعبو. وفهموا...نطوا...قفزوا............ 
شــو حلــوة حصتنــا يــا معلــم..... احنــا فهمنــا وتنورنــا مــش رح 

ننســى درس اليــوم .
ــا  ــوا ي ــو وقال ــر ،بكي ــا كتي ــت داهمن ــا والد الوق ــم ي ــادى ملعل ن

معلمنــا خلينــا نــدرس بكيــر .
ــتي.!  ــك مدرس ــى جرس ــا أحل ــام ..... م ــد أنغ ــن بعي ــمعوا م س

ــان............... ــرس الرن ــوت اجل وعص
فتح األستاذ عيونو..... واستغرب من هاملنام

قام يرتب هدومه........ واختار اللبسة الوردية 
رسم ابتسامة حلوة وطلع متفائل كتير 

ــن  دخــل الصــف وهــو فرحــان ....... واســتغرب مــن هالســؤال )وي
ــال  ــا نب ــة ي ــال...أي غيم ــب نيب ــألو الطال ــة؟( بيس ــة الوردي الغيم

ــالم؟ ــاركني األح ــون مش لتك
صاحــو لــوالد بصــوت عالــي : احنــا األطفــال بــكل منــام بنحلــم 

بالغيمــة الوردية.......وبنحلــم نطيــر بحصتنــا 
لعوالــم حلــوة وأفــكار ..... نستكشــف ونســتنتج وبإيدينــا نعمــل 

أحلــى األعمال.
ــة  ــا مؤسس ــة بديرتن ــى مؤسس ــع أحل ــا م ــت حكايتن ــاي كان ه

ــي ــم اجملتمع ــر للتعلي تام
الّي نقلتنا من جوٍّ صارم وشديد لنجرب جو جديد.

نعكس دور األستاذ ونخلي الطالب هو األساس 
يفكر ويبدع ويتأمل ، يستنتج ويعمل ويتخيل 

ــع  ــا م ــكار ونطبقه ــاي األف ــار ه ــالت لنخت ــو كفي ــنوات كان 3 س
ــار..... هالّصغ

ــورى  ــدأ الش ــرار، مب ــاذ الق ــن اتخ ــادات حتس ــم قي ــع منه ليطل
ــم . ــر جناحه ــاون س ــم والتع مبدأه

كلمة شكراً ما بتكفي لتامر ولكل الّي دعموا هالفكرة .
وياريت هالفكرة بتكبر..... بكل مدارسنا وبيوتنا بتزهر.
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إصدارات جديدة في ادب األطفال واليافعني

إصدارات املؤسسة:

تأليف: هيفاء سواركة

رسومات: آمال 

سنة اإلصدار: ٢٠٢٠

يطّل االطفال عبر رحلتهم مع الهرة ريشة الى عالم مليء بالغموض، حيث يتواجد الدراويش 
وتتجلى روح فلسفة الصوفية. فتدعو الهرة ريشة لتردّد األطفال كلماتها: “أنا كون صغير يدور في كون كبير”.

شمس
تأليف ورسومات: سندس عبد الهادي

سنة اإلصدار: ٢٠٢٠

م شمس شمس هي فتاة صغيرة مصنوعة من الزجاج. في يوم مشؤوم، تتحطَّ
الى مليون قطعة. تابع حتوُّل شمس من فتاة صغيرة وهشة الى فتاة ناجية،

مستعينًة بخيالها اخلاص وتوجيهات املُداوية شفاء.

رف من األسئلة
فكرة وإنتاج: فريق النخيل في مؤسسة تامر للتعليم اجملتمعي

تصميم: حنني نزال
سنة اإلصدار: ٢٠٢٠
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مجموعة من التساؤالت التي تهدف الى تعزيز ثقافة التساؤل 
وملكات التفكير النقدي لدى الشباب، انطالقا من قناعة رئيسية بأن التغيير أوال من فهم الواقع ونقده.

سلسلة الفن التشكيلي:

سماء سامية امللونة
تأليف: هدى الشوى

رسومات: سامية احللبي
سنة اإلصدار: ٢٠١٩

للكاتبــة هــدى الشــوا ورســومات الفنانــة ســامية حلبــي، يحيــل القــارئ إلــى املــكان التــي تنطلــق منــه حركــة القصــة، وهــو النافذة/ 
الســماء الصغــرى التــي تــرى منهــا ســامية حركــة األشــياء وتترجمهــا لترســم الواقــع بصــورة جتريديــة علــى لوحاتهــا أو منحوتاتهــا. 

يُدعــى القــارئ فــي غضــون ذلــك ملشــاركة ســامية فــي النافــذة التــي تطــل منــه علــى العالــم ورؤيــة األشــياء بصــور مختلفــة. 

الفتاة الليلكية
تأليف: ابتسام بركات
رسومات: سنان حاّلق

سنة اإلصدار: ٢٠١٩

ــة  ــق الفنان ــس تعل ــذي يعك ــع ال ــهل املمتن ــرد الس ــة الس ــه الكاتب ــد في ــالق، تعتم ــنان ح ــومات س ــركات ورس ــام ب ــة ابتس للكاتب
التشــكيلية متــام األكحــل ببيتهــا فــي يافــا، وفــي زيارتهــا للبيــت بعــد احتــالل يافــا. فيتتبــع القــارئ متــام األكحــل الفتــاة فــي رحلتهــا 
َّك فــي داخلهــا الرغبــة فــي رســم  التــي تخلــص الــى عــدم ســماح ســاكني البيــت بدخــول بيتهــا، ممــا جعلهــا تغضــب، وممــا حــر

البيــت والتشــبث بــه، مظهــراً عبــر هــذه النهايــة حضــور األلــوان والــدور احلاســم الــذي لعبتــه فــي حياتهــا.
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جدارية احلالج العجيبة
تأليف: رنا عناني

رسومات: محمد معطي 
سنة اإلصدار: ٢٠١٩

كتــاب مصــور للكاتبــة رنــا العنانــي ورســومات محمــد معطــي، موجــه لألطفــال ليكــون مبثابــة بابــاً يدخلهــم إلــى عالــم فــن وفكــر 
مصطفــى احلــالج الفنــان التشــكيلي الفلســطيني، حيــث يتجلَّــى فيهــا عمــق العالقــة بــني الفنــان وجداريتــه بطريقــة خياليــة منــذ 

خــروج الشــخصيات املوجــودة فــي اجلداريــة الــى العالــم حتــى اندمــاج احلــالج فــي اجلداريــة. 

اجلرة التي صارت مجرة
تأليف: ابتسام بركات
رسومات: وليد طاهر
سنة اإلصدار: ٢٠١٩

للكاتبــة ابتســام بــركات ورســومات وليــد طاهــر. يلقــي البحــر صدفــة الــى فيــرا الصغيــرة ليخبرهــا بــأن تذهــب الــى قريــة ســنجل 
املليئــة باجلــرار. هنــاك، ســتحلم وحتقــق حلــم اجلــرة لتصبــح مجــرّة.

إصدارات مترجمة عن لغات اخرى: 
السيد األسد )اللغة الدمناركية(

كتابة ورسومات: يان اكسبول كاليسني.
ترجمة: اليزابيث مويسترب

سنة اإلصدار: ٢٠١٩

تقُف في وسط املدينِة شجرةُ تّفاٍح تتدلّى منها حبَّة تُّفاٍح واحدة. 
ذاَت يوٍم اختفت التّفاحة.

من أَخذها؟
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انا ولست انا في الوقت ذاته )اللغة السويدية(
تأليف ورسومات: آنا هوجلند

ترجمة: جاسم محمد
سنة اإلصدار: ٢٠١٩

“جئُت إلى هذا العالم
في يوم من أياِم الربيِع قبَل ثالثَة عشرَ عاماً،

وندمُت بعدها مباشرةً تقريباً.”

اجلدة الذئبة )اللغة الفرنسية( 
تأليف: جانني تايسون
رسومات: دانيل ماجا

ترجمة: عصام البطران
سنة اإلصدار: ٢٠١٩

“ “جدَّتي ساحرةٌ”، هذا ما قلُتُه آلرتور. 
لم يشأ أن يصدِّقَني بالطبع. 

“لم يُعدْ للساحراِت وجودٌ، كان ذلك فيما مضى!”
هكذا أجابني.

ومع ذلك وافقَ على مرافقتي إلى بيِت جدَّتي، يوَم األربعاِء القادم. 
جلسنا على األريكِة، وأغمضنا أعُيننا، وشرعْت جدَّتي تروي لنا حكايَة ليلى احلمراء.

ضحَك آرتور كثيراً في البدايِة، ثمَّ بدأْت جدَّتي تتحوَّل.”

الفن – في مقدمة لألطفال )اللغة اإلجنليزية(
تأليف: هيثر الكساندر

رسومات: ميريدث هاملتون
ترجمة: سمر قطب
سنة اإلصدار: ٢٠١٩

يتعــرف علــى الفــن والفنانــني مــن خــالل الفتــرات الزمنية 
ــى 3٥  ــوء عل ــلط الض ــوها، ويس ــي عاش ــة الت التاريخي
ــود  ــت، وكل ــو، ورميبران ــكل اجنل ــل ماي ــا، مث ــاما ونحات رس
ــاب  ــي الكت ــدم ف ــل. نق ــدي وره ــو، وآن ــه، وبيكاس موني
ــم،  ــن حياته ــاء، وع ــني العظم ــؤالء الفنان ــن ه ــيئا ع ش
توضيحــا للتقنيــات واالســاليب التــي اتبعوهــا، والعوامــل 
التــي أثــرت فــي كل واحــد منهــم، وخلقــت لديــه شــغفا 

ــن. ــا بالف وتعلق
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اصدارات جديدة من فلسطني

مؤسسة عبد احملسن قطان 


