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هــذا العــدد مــن طيــف ،وهــو العــدد الــذي يصــدر بشــكله اإللكترونــي ألول مــرة ،تزامــن مــع العــام الثالثــن
علــى انطــاق جتربــة مؤسســة تامــر فــي العمــل علــى تشــجيع القــراءة والكتابــة والتعبيــر بكافــة أشــكاله،
لتأخــذ مــن القصــة أداة ومدخــل رئيســي فــي عملهــا علــى تطويــر القــراءة ،والتفكيــر النقــدي واالبداعــي
لــدى االطفــال والطفــات والفتيــان والفتيــات .ففــي عامهــا الثالثــن تبنــت شــعارا حلملــة القــراءة فــي اجملتمــع
الفلســطيني « اجلــرة التــي صــارت مجــرة» لتعكــس بذلــك التنــوع فــي التجــارب واخلبــرات واالدوات واجلغرافيــا
والشــراكات الواســعة فــي كل انحــاء الوطــن .كذلــك ،نــرى ان حالــة االنتقــال للطفــل مــن الطبيعــي الــى
االجتماعــي هــي حالــة تســتند الــى حجــم التجــارب والتشــجيع مــن حولــه للدخــول فــي حــاالت استكشــاف
ُمتأنِّيــة للــذات واحمليــط والعالــم ،جتــارب حتمــل كل حــاالت الشــعور فــي تناقضاتهــا اخملتلفــة والتــي هــي ضرورية
لنمــو صحــي وســليم.
مــا مييــز جتربــة مؤسســة تامــر هــو فــي إصرارهــا علــى البنــاء علــى التجــارب واخلبــرات فــي العمــل مــع
الشــركاء فــي امليــدان ،وفــي صناعــة الك ّتــاب .فهــي تاخــذ علــى عاتقهــا النشــر االول للعديــد مــن االســماء
التــي اصبحــت تشــكل جــزء مــن مشــهد ادب الطفــل فــي فلســطني الميانهــا الدائــم باالصــوات اجلديــدة
واتاحــة الفرصــة لــكل مــا هــو جتريبــي ،متحــررةً بذلــك مــن العديــد مــن احملاذيــر االجتماعيــة والسياســية
ومحــددات 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
والكبــار علــى حتريــر وانعتــاق الفكــر والــروح للقــراء واملتلقــن.
ـي بالتأويــل والتحليــل
فــي العــدد احلالــي نحــاول تقــدمي قــراءات فــي العديــد مــن النصــوص مــن مــكان غَنـ ٍّ
للنــص مــن خــال توفيــر مقــاالت عربيــة ومترجمــة تناولــت منظــور الطفــل فــي القــراءة والتحليــل .باالضافــة
الــى العديــد مــن املراجعــات ملــا قامــت تامــر مؤخــرا بنشــره .كذلــك ،نحــاول دائمــا مــن خــال طيــف توفيــر
مســاحات للمعلمــن واملعلمــات واملكتبــن واملكتبيــات عــن جتاربهــم امليدانيــة التــي يكبــرون بهــا ،لتشــكل
مصــدرا معرفيــا جديــدا يســتحق املشــاركة واالفتخــار ،ففــي هــذا العــدد ســنجد اربــع جتــارب ملعلمــن
ومعلمــات ســاهموا فــي تعزيــز مفهــوم التعلــم التشــاركي وكيــف لالطفــال ان يشــكلوا محــور اي عمليــة
تعلميــة ومنــو وتطــور .كذلــك ،ســيكون لنــا لقــاء مــع كاتبــات فلســطينيات ســاهموا بشــكل واضــح فــي
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
كتاباتكــم فــي ادب الطفــل العربــي والعاملــي .بامكانكــم ارســال املــواد الــى العنــوان التالــي Resource Center
<resourcecenter@tamerinst.org
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مقاالت في ٔادب الطفل
بنية املشاركة
كيف يدمج أدب األطفال القارئ في جتربة جمالية

Structure of participation: How children›s Literature Integrates the Reader into an Aesthetic Experience
كرستني أورجاستر Kristin Ørjasæter1
مترجم املقالة :محمود عبد الفتاح

تأتــي خلفيتــي مــن منظمــة نرويجيــة غيــر حكوميــة هــي
املعهــد النرويجــي لكتــب األطفــال الذي تأســس عــام  ،1979وكان
هــذا العــام هــو العــام الدولــي لألطفــال .ومنــذ عــام  ،2008كانــت
ـكل خــاص علــى أدب األطفال
اســتراتيجيتنا تتمثــل بالتركيــز بشـ ٍ
كأحــد أشــكال الفــن .وهــذا التركيــز علــى الفــن مســتوحى مــن
اتفاقيــات حقــوق الطفــل ويشــمل جميــع مهامنــا الرئيســة،
وهــي :البحــث واملعلومــات والتعليــم.
تنــص اتفاقيــة األمم املتحــدة حلقــوق الطفــل للعــام  ،1989علــى
أن لألطفــال احلــق فــي الراحــة ،ووقــت الفــراغ واللعــب ،واملشــاركة
الكاملــة فــي احليــاة الثقافيــة والفنيــة ،وتكافــؤ الفــرص فــي
النشــاط الثقافــي والفنــي (املــادة .)31
يُطلــق علــى املشــروع البحثــي احلالــي للمعهــد النرويجــي
لكتــب األطفــال اســم «األدب وتقــدمي األدب واخلبــرة الفنيــة».
ونحــن نــدرس التأثيــرات علــى أدب األطفــال فــي برنامــج إلزامــي
يســمى حقيبــة الظهــر الثقافيــة .ومــن خــال هــذا البرنامــج،
يذهــب املوســيقيون والفنانــون واملؤلفــون وغيرهــم مــن الفنانــن
إلــى املــدارس ويقدمــون أعمالهــم للتالميــذ ،ويجــب أن يلتقــي
ـي ٍة .ومــا
ـان واحـ ٍد علــى األقــل فــي كل ســن ٍة دراسـ ّ
كل تلميــذ بفنـ ٍ
نقــوم بــه فــي فريــق البحــث هــو دراســة تقــدمي أدب األطفــال فــي
هــذا البرنامــج .ونحــاول فــي بحثنــا اإلجابــة عــن ثالثــة أســئلة
هــي :كيــف ميكــن ألدب األطفــال تقــدمي جتربــة جماليــة للتالميــذ
فــي املدرســة؟ وهــل لهــذا البرنامــج أي تأثيــر علــى االهتمــام
بالقــراءة؟ وأي نــوع مــن أدب األطفــال هــو الفــن؟ وال يــزال هــذا
املشــروع البحثــي فــي طــور جمــع املــواد العلميــة ،لــذا فلــن
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
 1مديرة املعهد النرويجي لكتب األطفال Norwegian Children›s Book Institute
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مــن القــدرة علــى فــك رمــوز احلــروف وحتويلهــا إلــى كلمــات
ومعــان .وهــي جتربــة ترتبــط باملشــاركة فــي القصــة ،ورمبــا
ٍ
تندمــج مــع البطــل ،علــى األقــل أن تــرى املوقــف مــن خــال
عيــون البطــل وجتربــة مــا يختبــره ،واإلحســاس بانفعــاالت الروايــة
نيابــة عنــه ،واالنقيــاد إلــى اعترافــات جديــدة مــن خــال التجربــة
اجلماليــة للقــراءة ،ألن أدب األطفــال هــو شــكل مــن أشــكال
الفــن املبنــي علــى إشــراك القــارئ الطفــل فــي روايــة القصــص.
القــارئ الطفــل الــذي مت نســجه مــع النــص اللفظــي وجلبــه
داخــل الصــورة.
كتــاب (برونــه)  Bruneوالذي قــام بتأليفه الكاتبــان HåkonØvreås
و ،ØyvindTorseterهــو مثــال يصــور فكرتــي عــن أدب األطفــال.
وقــد فــاز هــذا الكتــاب بعــدة جوائــز نرويجيــة ،كمــا مت تأكيــد
قيمتــه اجلماليــة العاليــة مــن خــال جائزة اجمللــس اإلســكندنافي
لفــن أدب األطفــال( .برونــه) يحكــي قصــة برونــه ،والــذي يبلــغ - 7
 8ســنوات مــن العمــر .يتحــول فــي الليــل إلــى بطــل خــارق ،لكــن
ميــوت جــده ،فيقــوم الكبــار بترتيــب حاجياتــه وتنظيــف بيتــه ،ثــم
يقومــون بدفنــه .فــي الوقــت نفســه ،ينشــغل برونــه بأشــيائه
ومدرســته ووقــت فراغــه .وفــي فتــرة مــا بعــد الظهــر ،يقــوم مــع
أصدقائــه ببنــاء بيــت شــجرة فــي الغابــة .لكــن بعــض األوالد
الكبــار يقدمــون علــى تدميــر بيــت الشــجرة ويطــاردون األطفــال
الصغــار بدراجاتهــم ،فيشــكل األطفــال الصغــار جماعــة حــراس
بيــت الشــجرة ،ويلبســون فــي الليــل مثــل األبطــال اخلارقــن،
ويطلــون دراجــات األوالد الكبــار باللــون البنــي .تتدخــل الســلطة
وتنخــرط الشــرطة والكاهــن فــي حــل ســر الدراجــة .لكــن يكــون
لبرونــه لقــاء ليلــي مــع جــده امليــت ،وال يتــم القبــض ســوى
علــى األوالد الكبــار الذيــن يدمــرون بيــت الشــجرة  ،أمــا األطفــال
الصغــار فيفلتــون بفعلتهــم.
إن لعبــة ســوبرمان هــي الفكــرة املركزيــة فــي القصة .وســأقتبس
جــز ًءا مــن احلــوار إلعطائكــم انطباعًــا عــن كيفيــة القيــام
باللعبــة .هــذا هــو اللقــاء األول للعبــة ســوبرمان بــن برونــه
وصديقــه أطلــه.
لقــد نــال األوالد الذيــن دمــروا كوخــي وطاردونــي طــوال النهــار
جزاءهــم؟
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).

اسمه برونه.
انفجر أطله ضاحكاً.
قــال أطلــه وهــو ميســك بطنــه مــن شــدة الضحــك :برونــه! ومــاذا
يفعــل برونــه هذا؟
ي.
ن
ب
ال
َّون
ل
بال
شيء
إنه يطلي كل
ُ ِّ ّ
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 أيضـاً.
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 االنطــاق
حملادثتهــم .عندمــا يصبــح األطفــال الثالثــة صغــارا ً وســوبرمان
وســوبرومن  ،ويقومــوا بإنشــاء جماعــة حــراس بيــت الشــجرة،
فهــذا ليــس نتيجــة نقــاش حــول املشــكلة وكيفيــة حلهــا،
إمنــا يحــدث بعفويــة ،فهــم يلهــون دقيقــة ويكونــون جاديــن فــي
الدقيقــة التاليــة.
يوضــح هــذا النــص اللفظــي كيــف يقومــون بهــذه اللعبــة
اجلديــدة .فــي الليلــة التاليــة ،ال يكــون برونــه هــو الرجــل
الســوبرمان الوحيــد فــي الليــل ،فأطلــة أيضــا يرتــدي مالبــس
(الســوبر مــان) ويطلــي الدراجــات .وفــي الليلــة التاليــة
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
معــا.
ً
يذكــر نيلــس إيــدي -ميدتســاند ( )2016فــي كتابــه «اللعــب فــي
مصــدر الثقافــة» ،أن اللعــب واجــب ثقافــي .يبــدأ بلعــب األطفــال،
لكنــه يســتمر كقــوة دافعــة لــكل األعمــال الفنيــة واإلبداعيــة.
فاللعــب يجعــل الالعــب يدخــل إطــارا ً مــن احلالــة الفســيولوجية
والعقليــة .وفــي هــذا الوضــع ،ننتــج هرمونــات مفيــدة مضــادة
للتوتــر ممــا يجعلنــا نشــعر بالراحــة .وفــي النظــام العصبــي يتــم
حتريــر عوامــل النمــو التــي جتعــل الدمــاغ أكثــر مرونــة ،وبالتالــي
فــإن التعلــم يتــم بســرعة أكبــر ،ونصبــح متقبلــن لألفــكار
اجلديــدة ممــا يشــجعنا علــى القيــام بأشــياء غيــر عاديــة .وفــي
طريقــة اللعــب نصبــح أقــل نقــدا ً وأكثــر شــجاعة ،وتكــون لدينــا
اجلــرأة علــى أن نكــون أنفســنا بشــكل كامــل.
نشــعر بااللتــزام والتركيــز امللــيء باملتعــة والســرور واحلمــاس،
وتتضاعــف هــذه املشــاعر عندمــا نلعــب مــع اآلخريــن؛ ألننــا قــد
ندخــل فــي املرحلــة التــي يســميها علــم النفــس «الرنــن البــن
ذاتــي» .وقــد يكــون هــذا التأثيــر مشــابها ً للشــوكة الرنانــة.
بحيــث تبــدأ سالســل التــردد املتســاوي فــي التأرجــح مــن تلقــاء
نفســها ،مــا يؤثــر علــى الشــوكة الرنانــة فيصبــح الصــوت أعلى.
بالضبــط نفــس الشــيء يحــدث عندمــا يكــون طفــان مســرورين
فــي اللعــب معــاً ،فتصبــح البهجــة أقــوى لــكل منهمــا مــن
لــو كانــا يلعبــان مــن تلقــاء نفســيهما (Eide-Midtsand 2016,
 ،)s45فــي برونــه ،فــإن قهقهــة األطفــال املعديــة هــي دليــل علــى
متعــة القيــام بهــذه اللعبــة (ســوبرمان) بشــكل جماعــي .ويبــن
عقليــا للواقــع،
ـعا
إيــدي -ميدتســاند أن فعــل اللعــب ينتــج توسـ ً
ً
فالالعبــون هــم فــي العالــم احلقيقــي ،وفــي نفــس الوقــت

ذاتيــا ،والتوافــق اللعبــي هــو غرفــة ثالثــة
يشــكلون عاملًــا
داخليــا ً
ً
محتملــة ســواء أكانــت موجــودة أو غيــر موجــودة ،يتــم إنشــاؤها
مــن خــال التفاعــل ،حيــث يتــم تخطــي قيــود احليــاة اليوميــة
حقيقيــا للمشــاركني
وعوائقهــا ،لــذا ،فــإن عالــم اللعــب يبــدو
ً
عندمــا يلعبــون ،علــى الرغــم مــن أنهــم يدركــون أنــه ليــس
حقيقيــا .وعــادة مــا يكــون األطفــال قادريــن علــى االنقســام بــن
ً
األوضــاع الثالثــة (.)Eide-Midtsand 2016, s45
يتــوازى هيــكل اللعــب الثالثــي مــع أســلوب اللعــب فــي برونــه
فهــو واقعــي ،لكنــه يحتــوي علــى عناصــر رائعــة .الواقعيــة
واخليــال همــا نوعــان مختلفــان ،وعــادة مــا تكــون إمــا واقعيــة أو
خياليــة ،ولكــن هنــا فكليهمــا متشــابكان .لنســتمع إلــى لقــاء
برونــه مــع ج ـ ّده امليــت:
«مرحبا  ،برونه  ،قال الرجل.
 أفترض أنك في مهمة! برونه اقترب. جدي؟ هل هذا أنت؟رد اجلــد :إننــي أجلــس هنــا أســتمتع بهــذه الليلــة الصيفيــةاجلميلــة.
 لكن ،ألم متت؟ أجاب اجلد :بالطبع أنا مت. كيف استطعت اجللوس هنا إذا؟ً أجاب اجلد :انظر إلى نفسك ،ألست نائما ً اآلن؟ (ص )40-42يوضــح هــذا احلــوار التنــاوب بــن العالــم «احلقيقــي» للخيــال
والعالــم الداخلــي الذاتــي لبرونــه .فــي العالــم «احلقيقــي» ،كان
يرتــدي مالبــس برونــه ويخــرج فــي الليــل وهــو يطلــي دراجــة
األوالد الكبــار باللــون البنــي ،واجلــد ميــت .ولقــاءه بجــده هــو
نتيجــة خليالــه .فهــو يعلــم ذلــك ،ونحــن نعلمــه أيض ـاً .ولكــن
فــي الغرفــة الثالثــة يتــم تخطــي قيــود وعوائــق احليــاة اليوميــة.
فــي اعتقــادي أن النــص قــد اســتعمل اللعــب كحافــز رئيــس.
يتشــابك العالــم احلقيقــي والداخلــي للعبــة فــي غرفــة ثالثــة
محتملــة موجــودة وغيــر موجــودة كلمــا دخــل الالعبــون وخرجــوا
مــن اللعبــة ،ناقلــن العناصــر مــن كل ســياق معهــم .وتنعكــس
طريقــة اللعــب فــي األســلوب ،حيــث يتشــابك أســلوبان
مختلفــان مــع النتيجــة التــي ينشــأ عنهــا منــط جديــد حيــث
يوجــد اخليــال فــي «الواقــع» ،وهــذا أيضــا هــو نتيجــة للنقــل.
أما اآلن ،فسوف أنتقل إلى النقل بني القارئ والبطل.
يتــم تقــدمي بطــل الروايــة ،رونــه ،كشــخص يأخــذ بزمــام املبــادرة.
لكــن القــارئ هــو الــذي يربــط بــن أفعالــه .يتوصــل القــارئ إلــى
أن لعبــة ســوبرمان هــي جــزء مــن اســتراتيجية رونــه للوصــول
إلــى هدفــه الســتعادة بيــت الشــجرة مــن األوالد الكبــار .وهــذا
الكتــاب يتألــف مــن نــص شــفوي ورســوم توضيحيــة ،فيبنــي
القــارئ الســرد مــن خــال إدراكــه لكليهمــا ،واســتنتاج معنــى
ذلــك مــن املعلومــات التــي تقدمهــا.
فــي كتابــه « محــو األميــة فــي عصــر اإلعــام اجلديــد» ()2003
يشــير غونتــر كريــس إلــى أن بنــاء املعنــى هــو مــا نفعلــه باللغــة:
نســبيا ،وخاليــة مــن املعنــى ،أو باألحــرى ال
فاألحــرف فارغــة
ً
تعطــي املعنــى .فاحلــرف «موجــود هنــا كــي ميتلــئ باملعنــى .وإن
هــذا «املــلء باملعنى»هــو الــذي يشــكل عمــل التخيــل الــذي نقوم
بــه مــع اللغــة «(كــرس  .)3 :2003يســتعمل القــارئ خيالــه ملــلء
النــص اللفظــي باملعنــى .ويقــود هــذه العمليــة االجتــاه الطبيعــي
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للبحــث عــن الترابــط .وهــذا العمــل مــع احلــروف شــائع جلميــع باملعنــى.
خاصــا ،هــو املبنــى مــن هــذا املنطلــق ،فمــن املعقــول اســتنتاج أن الرســوم
أنــواع القــراءة .ومــا يجعــل أدب األطفــال
ً
الــذي يجعــل القــراء الصغــار يدخلــون عالــم اخليــال كأشــخاص التوضيحيــة فــي رونــه تســاعد القــارئ فــي بنــاء الســرد.
وتوضــح الرســوم للقــارئ كيــف يبــدو البطــل وتضعــه فــي
يتعاملــون مــع البطــل ،ومبســتوى الطفــل القــارئ.
اســتمع إلــى هــذه اجلملــة األولــى مــن رونــه« :فــي يــوم وفــاة جده ،بيئتــه .فيمكنــك أن تــرى املنــازل التــي يعيــش فيهــا ،واحلظيــرة
بقــي رونــه فــي بيــت عمتــه رانفيــج طــوال اليــوم؛ ألن أبــاه وأمــه التــي ميكــن اســتخدامها كورشــة عمــل ،وبعــض األشــجار وبــرج
أيضــا بيــت الشــجرة الــذي يــدور
طهــو تفــوح مــن الكنيســة فــي اخللفيــة .وأن تــرى ً
ذهبــا إلــى املستشــفى .كانــت رائحــة الك َِبــد امل َ ُ
بيــت عمتــه الــذي تنتشــر فيــه التماثيــل الزُّجاجيــة امل ُ َنم َنمــة حولــه صــراع األطفــال .كان رونــه يريــد أن يطلــي بيــت الشــجرة،
محطم ـاً ،قــام بطــاء دراجــة اجلانــي بــدال ً
فــي كل مــكان؛ علــى التلفــاز ،وعلــى األرفــف ،كمــا توجــد متاثيــل ولكــن عندمــا وجــده
ّ
زُّجاجيــة حليــوان الرَنّــة حتــى فــي احل َ ّمــام .كان صــوت الراديــو فــي منــه .لذلــك تدعــم هــذه الرســوم التوضيحيــة خيــال القــارئ
إضافــة إلــى احلــروف والكلمــات.
غرفــة املعيشــة خاف ًتــا( .الصفحــة )7
يتــم ســرد القصــة باســتعمال ضميــر الغائــب ،وصــوت الــراوي ومــع ذلــك ،ووفقــا جلــن دونــان ،تضــع الصــور القــرّاء موضــع
لشــخص كبيــر واللغــة طبيعيــة ج ـ ًدا ،ومــع ذلــك فهــي تركــز األشــخاص الفاعلــن ،بنفــس الطريقــة التــي يفعلهــا الطفــل.
ثــان مــن عمــل أنتونــي
علــى انطباعــات اإلحســاس .ويكمــن املنظــور مــع برونــه ،الــذي وفــي كتــاب «رســم األفــكار :عقــد
ٍ
يأخــذ كــوخ العمــة رانيفيــج مــن خــال حواســه .يســمع صــوت بــراون» ( )1999تناقــش جــن دونــان بأنــه فــي حالــة الصــورة،
ـخصا مزدو ًجــا :مشــاه ًدا للصــور ،ومشــاه ًدا
الكــوخ ،ويشــتم رائحتــه ،ويــرى األرقــام الزجاجيــة الصغيــرة .رمبــا يكــون املشــاهد شـ ً
لــو كان شــخص بال ًغــا لغفــل عــن الراديــو ،وربــط الرائحــة مــع للمشــهد .ينظــر مشــاهد الصــور إلــى الصــورة ،أمــا مشــاهد
التهويــة الســيئة ،والحــظ وجــود الصحــف مبعثــرة ،علــى ســبيل املشــهد فينظــر إلــى مــا يجــري فــي املشــهد الــذي تعرضــه
الصــورة .يتــم وضــع أحدهــم خار ًجــا ،مثــل اجلمهــور ،ينظــر إلــى
املثــال ،أو أي ممــا قــد يالحظــه الشــخص البالــغ.
لكــن رونــه يالحــظ مــا يالحظــه األطفــال ،ويســتخدم حواســه الصــورة .ويتــم وضــع اآلخــر فــي الداخــل .يعتقــد جونتــر كريــس
لتوجيــه نفســه .وهــذا الوصــف يجعــل رونــه موضــوع القصــة ،بــأن النــص والصــورة ينشــطان القــارئ بطرائــق مختلفــة .لكــن
علــى الرغــم مــن أنــه هــدف الســرد .إن تصوراتــه هــي التــي رأي دونــان يجعلنــي أرى أن صــور كتــب األطفــال قــد تعمــل
تســيطر علــى العــرض ،لذلــك فقــد مت التحــدث عنــه بصفــة بطريقــة مشــابهة ملنظــور الطفــل اللفظــي .كالهمــا لديــه
الفاعــل .كمــا أنهــا دعــوة للقــارئ الطفــل لتخيــل الرائحــة القــدرة علــى تقــدمي القــارئ كشــخص فاعــل داخــل النــص.
والصــوت واملعالــم ،بقــدر مــا تأخــذه جتربــة القــارئ اخلاصــة.
مدعــو دعونــي أخلــص النقــاط التــي طرحتهــا حتــى اآلن :تبــرز فكــرة
وألن القــارئ هــو الــذي ميــأ احلــروف باملعنــى ،فهــو هنــا
ّ
عقليــا العالــم
لالســتفادة مــن جتربتــه الســابقة مــع انطباعــات مشــابهة ،اللعــب فــي رونــه فــي كيفيــة نقــل األطفــال
ً
ومــلء النــص اللفظــي باملعنــى وفقــا خلبرتــه اخلاصــة .وهكــذا ،الداخلــي إلــى العالــم «احلقيقــي» اخلارجــي ،وفــي بنــاء غرفــة
يبنــي كل قــارئ الســرد مــن وجهــة نظــره اخلاصــة حيــث يتــم ثالثــة موجــودة لديهــم ،علــى الرغــم مــن أنهــم يعرفــون أنهــا
غيــر موجــودة فــي الواقــع .يتــم نقــل منــط اخليــال علــى قــدم
نقــل جتربتــه الســابقة إلــى البطــل.
تســمى هــذه التقنيــة الســردية منظــور الطفــل .وهــي نتيجــة املســاواة فــي األســلوب الواقعــي ،مــا يخلــق تكتـ ً
ـا مــن االثنــن.
ملزيــج معــن مــن الصــوت واملنظــور .الهــدف منهــا هــو جســر ويتــم إنشــاء النــص اللفظــي ليكــون االنتقــال بســهولة مــن
الهــوة بــن املؤلــف البالــغ والقــارئ الطفــل .وهــي تقنيــة لتقــدمي جتربــة القــارئ إلــى بطــل الروايــة .ومــن خــال الصــورة ،يتــم
العالــم اخليالــي مــن وجهــة نظــر الطفــل ،علــى الرغــم مــن وضــع القــارئ داخــل القصــة كشــخص فاعــل مــع البطــل.
أن املؤلــف هــو شــخص بالــغ .والنتيجــة هــي أن بطــل الروايــة
أيضــا مســاحة لقــد جســدت هنــا طريقــة تفكيــري فــي أدب األطفــال فــي نــص
ُينــح صفــة الفاعــل فــي النــص ،ولكــن هنــاك ً
مفتوحــة يســتطيع القــارئ الطفــل أن يشــارك فيهــا فــي بنــاء واحــد محــدد .ومــع ذلــك ،ســأزعم أنــه صالــح ألدب األطفــال
الســرد .وهكــذا ،يتــم وضــع القــارئ فــي موضــع مــزدوج  ،ينظــر النرويجــي ،الــذي مت تصميمــه جلعل القــراء من األطفال مشــاركني
إلــى الكــون اخليالــي مــن اخلــارج ،ويدخــل فــي عالــم خيالــي ،فــي الروايــة مــن خــال منظــور نــص الطفــل اللفظــي واملشــاهد
يتخــذ فيــه صفــة الفاعــل داخلــه .هــذه التقنيــة تعمــل مبثابــة املــزدوج للصــورة .ومــن خــال هاتــن التقنيتــن ،يتــم وضــع القارئ
ـى للحــروف ،فــي وضــع ذاتــي مقابــل النــص ،وهــو عبــارة عن دعــوة للمشــاركة
عربــة النقــل ،كــون أن القــارئ الطفــل يعطــي معنـ ً
فــي بنــاء القصــة .متامــا ً مثــل اللعــب ،وهــذه نقطــة حاســمة
فينقــل جتربتــه الســابقة إلــى البطــل.
ووفقــا لكريــس ،فالصــور تعمــل بشــكل مختلــف عــن اللغــة .ملتعــة القــراءة .فكلمــا ازدادت مشــاركة القــارئ ،كلمــا كان املــرء
يُنظــر إلــى العــرض املرئــي علــى أنــه تصويــر معــروض < :ال يوجــد أكثــر نشــاطً ا ،بصــرف النظــر عــن نــوع احملتــوى الــذي يتناولــه
غمــوض وال فــراغ هنــا ،فالــذي يُــراد متثيلــه ،جتــده ُمثَّــا ،والصــور النــص .يجــب أال يكــون األمــر مضحـكًا .فقــد يكــون أيضـا ً حزيناً.
واضحــة ومليئــة باملعنــى ،بينمــا تنتظــر الكلمــات لتكتســب إنهــا املشــاركة التــي تعطــي متعــة للقــراءة ،والطريقــة التــي
املعنــى > (كريــس  .)4 :2003تُظهــر الصــور مــا هــو موجود بحســب يشــرك النــص بهــا القــارئ هــي مــا جتعــل للنــص معنــى.
الروايــة ،بينمــا ال يوجــد للكلمــات أي حضــور حتــى ميألهــا القــارئ
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نشــرت أطروحــة الدكتــوراه اخلاصــة بترايــن سولســتاد حتــت
عنــوان «حــوارات حــول الكتــب املصــورة فــي مدرســة احلضانــة
 طريقــة فــي املغامــرة واللعــب وبنــاء املعنــى ( .»)2016تتكــونمــواد ترايــن سولســتاند مــن فيديــو مــن  8حــاالت قــراءة مختلفة
مــع مجموعــات صغيــرة مــن األطفــال فــي ثــاث مــدارس حضانــة
مختلفــة .ركــزت فيهــا بشــكل خــاص علــى مــا كان يفعلــه
األطفــال أثنــاء جلســات القــراءة .فقــد تفاعلــوا مــع الصــور،
وبعضهــم البعــض واملعلــم .وصنعــوا اخلبــرة األدبيــة فــي إنتــاج
متامــا مثــل اللعــب .تســتنتج سولســتاد أن الكتــاب
مشــترك ً ،
املوجــود هــو مجــرد محفــز لنصــوص القــارئ .وقدمــت ثــاث
نقــاط رئيســية 1- :األطفــال يتفاوضــون فيمــا بينهــم حــول
معنــى الصــورة .ويســتند التفــاوض علــى جتربتهــم الســابقة
اخلاصــة 2- .أنهــم يشــكلون القصــة بنــاء علــى تفســيراتهم
ملــا تظهــره الصــور .و  3-تؤكــد سولســتاد علــى عــدد حــاالت
اللعــب التــي تنشــأ مــن جلســات القــراءة .وحتــذر سولســتاد
األســاتذة مــن عــدم التعجــل ،بــل عليهــم أن مينحــوا األطفــال
الكثيــر مــن الوقــت للعــب مــع القــراءة .أنــا أتفــق مــع ذلــك.
فلتحويــل األطفــال إلــى قــرّاء ،يجــب أن يكــون املــرء مــدركًا
للطريقــة التــي يتــم بهــا حبــك أدب األطفــال إلشــراك القــراء
الصغــار فــي بنــاء القصــة ،ومــدى تشــابهها مــع اللعــب.
لتلخيــص نقاطــي الســابقة حــول كيفيــة تشــكيل بنيــة أدب
األطفــال لتشــمل القــارئ الطفــل ،وتســهيل النقــل مــن جتربتهم
اخلاصــة فــي قــراءة القصــة ،ســأقدم نقطــة أخيــرة لهــا عالقــة
بالتشــابه بــن اللعــب وقــراءة جتربــة فنيــة ،ترتكــز علــى جماليــات
أدائيــة.
كان لعالــم األنثروبولوجيــا «فيكتــور تيرنــر» تأثيــر رئيــس بلديــة
علــى تطويــر اجلماليــات األدائيــة .فــي «عمليــة الطقــوس:
البنيــة وعكــس البنيــة» ( )1969يقــدم تيرنــر وصفــا ً للعالقــة
بــن الطقــوس القبليــة وطقــوس اجملتمــع احلضــري .دعونــا نأخــذ
طقــوس التحــول التــي يجــب علــى األوالد الصغــار فــي قبيلــة
مــا أن ميــروا بهــا ليجعلــوا مــن أنفســهم رجــاالً .يغــادر الصبــي
القريــة  ،ويدخــل إلــى الغابــة ،ويعيــش هنــاك لفتــرة زمنيــة
معينــة بينمــا يقــوم ببعــض األعمــال الطقوســية ،حتــى يكــون
مســتع ًدا للعــودة إلــى القريــة ،وأن يتحــول إلــى رجــل .البنيــة هنا
هــي :العزلــة ،ومفصــل التحــول ،وإعــادة االســتيعاب .مفصــل
التحــول هــو مــا بــن املرحلــة واملرحلــة ،أي العتبــة للدخــول فــي
شــيء جديــد.
وســأجادل بــأن القــراءة جتربــة مماثلــة ،فعندمــا يجلــس القــارئ
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
وضعــه علــى عتبــة بينيــة وهــو علــى اســتعداد للمشــاركة
فــي كال العاملــن .ولكــن عندمــا يندمــج القــارئ متامــا مــن قبــل
العالــم اخليالــي الــذي يوفــره لــه النــص ،فإنــه يشــارك فــي
مشــاعر الشــخصية اخلياليــة وجتاربهــا إلــى درجــة جتعلها تشــعر
بــأن هــذه هــي عواطفهــا وخبراتهــا ،وهــي كذلــك .ألن القــارئ هــو
الــذي يعيــر حواســه إلــى الشــخصيات مللئهــا باحليــاة .احلــروف

الســوداء هــي حــروف فقــط  ،ولكــن انطباعــات اإلحســاس تنتمي
إلــى احليــاة احلقيقيــة .هــذه هــي جتربــة العتبــة التــي يدعوهــا
تورنــز مبفصــل التحــول ،وفــي علــم اجلمــال األدائــي تســمى
باحلــدث اجلمالــي .ولتجربــة ذلــك ،عليــك أن تــزج بنفســك داخــل
النــص ،وأن تكــون حريصــا ً علــى إدراك ذلــك ،وعلــى اســتعداد
لوضــع حواســك فــي عمــل يعطــي احليــاة للبطــل .وأثنــاء القيــام
بذلــك ،جتعــل نفســك علــى اســتعداد للتغييــر.
إن احلــدث اجلمالــي هــو جتربــة مفصــل التحــول .فعندمــا يندمــج
القــارئ إلــى حــد كبيــر فــي النــص الــذي مــن خاللــه يعطــي
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
واخلياليــة ،وقــد ميــأ القــارئ البطــل مبشــاعر مــن جســده ،ألن
البطــل ليــس لــه جســد خــاص بــه .وكلمــا ازدادت مثــل هــذه
التجــارب مــع األحــداث اجلماليــة التــي قــد تكــون لــدى الطفــل،
كلمــا كانــت متعــة القــراءة أكثــر عمقـا ً كونهــا تنتهي بالســرور.
معــا تتبعــه فرحــة .لكــن األحــداث اجلمالية
متامــا كمــا أن اللعــب ً
ً
قــد تكــون مبهجــة حتــى فــي العزلــة.
مت تصميــم أدب األطفــال إلعطــاء مســاحة لتجربــة األطفــال
فكاهيــا.
علــى وجــه اخلصــوص .قــد ال يكــون النــص ســهال ً أو
ً
وقــد يتضمــن أدب األطفــال محتــوى ً خطيــرا ً وحزينــاً .وطاملــا أن
ـعا لتجربــة الطفــل القــارئ فــي بنــاء املعنــى،
هنــاك مجــاال ً واسـ ً
فلــن يكــون األمــر خطيــرًا أو محزنًــا للغايــة بالنســبة لــه ألنهــم
مشــاركون فــي التأليــف ،وفــي تكويــن الســرد نفســه .ســيتم
اإلطاحــة بالتأثيــر إذا كان صــوت الــراوي ثاب ًتــا للغايــة ،ألنــه ال
توجــد مســاحة مفتوحــة للطفــل للدخــول فــي النــص .إذا كان
املعلــم أو أمــن 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 البالغــن توفيــر الكتــب وإعطــاء
األطفــال الفرصــة لقضــاء الوقــت فــي القــراءة .ويتمثــل دور
البالغــن فــي جعــل جتربــة القــراءة متاحــة .لكــن ليــس للبالغــن
ســلطة علــى جتربــة قــراءة الطفــل؛ ألن األحــداث اجلماليــة فرديــة.
ويتــم بنــاء أدب األطفــال بشــكل خــاص ليكــون مالئمـا ً لألطفــال
ـما عاديًــا ،أو موقفً ــا أو
علــى وجــه اخلصــوص .لنطلــق عليــه اسـ ً
عارضــا مزدو ًجــا ،أو منظــورًا للطفــل.
جماليــا ،أو
حــ ًّدا ،أو حدث ًــا
ً
ً
فهــو مــن حيــث املبــدأ نفــس البنــاء الــذي يتالمــس مــع داخــل
العالــم الوهمــي املعــروض كمــا هــو مــع خارجــه .إنهــا تشــبه
إلــى ح ـ ٍّد بعيــد اللعــب ،مليئــة باملتعــة .امنــح األطفــال الكثيــر
مــن الفــرص للوصــول إلــى هــذا املســتوى مــن انطباعــات
اإلحســاس املتســامي وبذلــك جتعــل منــه قارئًــا للحيــاة.
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بني األدب و«قلة األدب»
1
روايات اليافعني والقضية الفلسطينية
حنان جاد

بينمــا يهتــم الغــرب باليافعــن ،وقــد ّخصهــم بٔانــواع ٔادبيــة
خاصــة بهــم ،فــان هــذا النــوع مــن الكتابــة يــدور فــي نطــاق
عربيــا ،وال يــكاد يُــرى علــى رفــوف املكتبــات العربيــة،
ضيــق ً
وخصوصــا
لكــن هنــاك محــاوالت ملقاربــة هــذا النــوع األدبــي،
ً
مــن جانــب ك ّتــاب فلســطينيني .وهــذه املقالــة ُتــري مقارنــة
بــن روايتــن لكات َبــن غربيــن مصنفتــن ضمــن ٔادب اليافعــن،
واثنتــن لكاتَبــن فلســطينيني ،وكلهــا يــدور حــول القضيــة
الفلســطينية ،لكــن مــن مفاهيــم وزوايــا مختلــف بعضهــا عــن
بعــض.
يشــكل اليافعــون األغلبيــة املطلقــة بــن فئــات ســكان الوطــن
العربــي ،ومــع ذلــك تتعامــل الثقافــة العربيــة مــع تلــك املرحلــة
العمريــة كعــارض ،مثــل البثــور ،فتراقبهــا بتذمــر فــي انتظــار
ٔان تنتهــي .وبينمــا تكتــظ رفــوف املكتبــة الغربيــة بكتــب عــن
اليافعــن ( ،)young adultsيغذيهــا خــط ٕانتــاج هأيــل يقــدم
جميــع ٔاشــكال األدب مــن الشــعر والروايــة بٔانواعهــا والســيرة
الذاتيــة والتجــارب الشــخصية والرحــات ،جنــد املكتبــة العربيــة
بشــكل عــام مرتبكــة .هنــاك ،بصــورة عامــة« ،قلــة ٔادب» فيمــا
يخــص اليافــع العربــي ،مــن حيــث الكــم القليــل ،ومــن حيــث
النــوع ٔايضــإً .ان األدب ملصلحــة التربيــة والقيــم االجتماعيــة ٔاو
األخالقيــة قليــل ،لكــن عندمــا «يقــل األدب» فــي األعمــال األدبيــة
تقّ ــل قيمهــا وال تصــل ٕالــى أهدافهــا.
فــي هــذا الســياق تأتــي القضيــة الفلســطينية كمحــور بــارز
ومتميــز ومتماســك فــي هــذا األدب النامــي .املالمــح العديــدة
للمعانــاة الفلســطينية تتــراوح مــا بــن :البحــر واجلبــل
واحلاجــز واملعبــر؛ عــرب  48و 67وأوســلو والالجئــن؛ القــدس
ٔامــا التباســات الصــراع فهــي احلقائــق
ورام اهلل وغــزة واخمليــمّ .
واألكاذيــب واألســاطير التــي أحاطــت بــه .ذلــك كلــه ألهــم كتابـا ً
فلســطينيني وعرب ـا ً وحتــى غربيــن ،بكتابــة عــدة أعمــال روائيــة
عــن اليافعــن وموجهــة ٕاليهــم ،وهــي أعمــال اســتهدفت ذلــك
الوعــي الناشــي تٔاسيســا ً ٔاو تزييفــاً .هنــا ٔاربــع روايــات صــدرت
مٔوخــرا ً واسـ ُتقبلت بشــكل جيــد جــداً :روايتــان غربيتــان تدفعــان
ٔادب» ،الوعــي فــي اجتاهــن مختلفــن ،وروايتــان عربيتــان عــن
بـــ « ِ
الضحيــة التــي حتكــي كثيــرا ً عــن املعانــاة بـــ «القليل مــن األدب».
حفيدة الراعي
نطــل علــى الواقــع
ـر
ـ
كارت
ـل
ـ
لوري
ٓان
ـي
ـ
ه
ـة
ـ
كندي
ـة
بعيــون كاتبـ
ّ
الفلســطيني ـ وهــو بالنســبة الــى الكاتبــة واقــع معقــد تتطــرق
ٕاليــه فــي عمــل يتميــز باجل ّديــة واملعانــاة النابعــة مــن معايشــة
طويلــة ـ عبــر روايــة بعنــوان «حفيــدة الراعــي».
ٓان الكنديــة التــي لســبب مــا اعتــادت ٔان تــزور ٕاســرأييل منــذ
ــت
ســنة  ،١٩٧١وعملــت كمعلمــة فــي مســتعمراتها َ
ودرس ْ
العبريــة ،اختــارت ٔان تنتقــل ٕالــى اجلانــب اآلخــرٕ ،الــى رام اهلل حيــث

ب ـدٔات تعمــل مــع الفلســطينيني ،وتســجل شــهادتها مــن واقــع
تلــك التجربــة.
تســتهل ٓان روايتهــا «حفيــدة الراعــي» التــي صــدرت نســختها
العربيــة عــن دار «كلمــات» ( ترجمــة جــال اخلليــل) ،بعبــارة
جميلــة جلــال الديــن الرومــي يقــول فيهــا« :وراء ٔافــكار الصــواب
واخلطــا ميتــد ســهل فســيح .ســالقاك هنــاك».
تلــك اللغــة التــي تتوخــى اإلنســانية والفهــم املتبــادل في ســياق
احلديــث عــن «الواقــع الفلســطيني» ،تتمتــع فــي الواقــع ،بنــوع
مــن الســمعة الســيئةٕ ،اذ ميتــد هــذا الرقي اللغــوي عــادة كمظلة
لطيفــة فــوق رٔاس القاتــل والقتيــل ،ويتوقــع معــه القــارٔي شـكًال
مــن أشــكال اإلجحــاف وخلــط األوراق ،ودعــوة الضحيــة ٕالــى ٔان
ٔاساســا ٕالــى ّ
جلدهــا مــن ٔاجــل الســام.
متــد يــدا ً مقطوعــة
ً
لكــن الكاتبــة تفاجئنــا ،بعــد جتربتهــا فــي األراضــي احملتلــة ،بــان
مشــاهدة شــعب يتعــرض للظلــم ليــس كمشــاهدة مبــاراة كــرة
قــدم ،ؤان انحيــاز الضميــر اإلنســاني ،وخصوصـا ً ضميــر الكاتــب،
يجــب ٔا ّ ّل يكــون ٕالــى فريقــه ،بــل ٕالــى القضايــا العادلــة .ومــن دون
شــعاراتٔ ،او مشــاعر عــداء مســبق نابــع مــن موقــف ٔايديولوجــي
ٔاو معانــاة شــخصية ،تقــدم الكاتبــة شــهادة فــي غايــة األهميــة،
بروائيــة خالصــة ،ولغــة خاليــة مــن التشــنج.
تخــوض الروايــة فــي جانــب مــن الواقــع الفلســطيني ،حتــى نحن
العــرب ال نــكاد نعــرف عنــه ،فتصــور حيــاة عائلــة فلســطينية
ممتــدة ،تقتــرب مــن خاللهــا بشــغف مــن عالــم الرعــاة الغامــض،
وتطــرح رمبــا ألول مــرة علــى مســتوى األدب أزمــة الرعــاة مــع
االحتــال الــذي يســتولي علــى املراعــي ويصــادر امليــاه مهــددا ً
منــط حياتهــم وثقافتهــم بالــزوال.
معــا ،تقدمــان منوذجــا ً جميــا ً وهادئــا ً
الكاتبــة وبطلــة روايتهــا ً
وثابتـا ً لالختيــار :اإلرادة احلــرة .فالبطلــة تعــرف منــذ ٔان كان عمرهــا
ســتة ٔاعــوام ٔانهــا تريــد ٔان تصبــح راعيــة مثــل ّجدهــا ،األمــر
الــذي ال يبــدو مفهومـا ً ٔابــدا ً فــي محيطهــا العائلــيٕ ،اذ ملــاذا يريــد
ٕانســان ٔامامــه فرصــة للتعلــم والترقــي فــي احليــاة ٔان يصبــح
راعيــاً ،وخصوصــا ً ٕاذا كان فتــاة؟ «الســعي وراء األغنــام ال يليــق
بالبنــات ،ال ٔاحــد ســيرغب بالــزواج منــك».
لقــد ولــدت ٔامانــي مثــل غنمــة علــى جبــل ،وتشــعر بٔانهــا ولــدت
لتكــون راعيــة ،وســتذهب ٕالــى املدرســة لتتعلــم ،كــي حتمــي
غنماتهــا وتطــور عملهــا ،وعندمــا تصــل ٕالــى عامهــا الثانــي
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
أعــوام طويلــة بقــراره الصــادم عندمــا اختــار احتــراف الرعــي،
وفضلــه علــى الســفر الــى مصــر مــن ٔاجــل الدراســة ،فـــ «ألكثــر
ّ
مــن ٔالــف ســنة لــم تخــلُ عائلــة ٔامانــي مــن را ٍع فيهــا؛ ولــد
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يســرح بالغنــم علــى اجلبــال اخلفيضــة ،فيمــا يــزرع اآلخــرون
الــوادي الضيــق ٔاســفل اجلبــل».
هكــذا توثــق الكاتبــة احلــق الفلســطيني التاريخــي فــي
األرض مــن دون شــعارات ،كمــا توثــق احليــاة البســيطة الغنيــة
باحلكايــات واملواقــف ،والتنــوع داخــل العائلــة الفلســطينية
التــي جتســد بدورهــا حكايــة شــعب ومجتمــع متجــذر .وتوثــق
أيضــا العنصريــة اإلســرائيلية التــي تصــل الــى درجــة حرمــان
الفلســطينيني مــن اســتخدام الطــرق التــي يســتخدمها
ٔاراض ان ُتزعــت مــن
املســتوطنون ،والتــي ُشــقت
ً
ٔاساســا فــوق ٍ
الفلســطينيني!
فــي البدايــة تٔاتــي املســتعمرة :تســتولي علــى ٔارض املرعــى ،ثــم
الطريــق الــذي ســيربطها بالعاصمــة والــذي يلتهــم احلقــول
املزروعــة ،ثــم اخلــوف مــن الســكان الفلســطينيني األصليــن
الذيــن يجــدون ٔانفســهم مضطريــن الــى االنزيــاح الــى مســافة
تســمح للمســتوطنني بالشــعور باألمــان!
فــي الروايــة جــدل عــن املقاومــة يبــدو فيــه نفــور الكاتبــة
مــن أشــكال الكفــاح املســلح بصــورة خاصــة ،والتــي ميكــن
ٔان تســتهدف بشــكل عشــوائي املدنيــن ،وهنــاك شــخصيات
إســرائيلية تــودي دورا ً مهم ـاً ،فــي الروايــة كمــا فــي الواقــع ،فــي
مســاندة حقــوق الشــعب الفلســطيني ســعيا ً لتعايــش عــادل
وســلمي ،لكنهــم ـ كمــا يبــدو ـ يخوضــون فــي بحــر هائــج مــن
االســتبداد اإلســرائيلي الدينــي املدعــوم بقــوة الدولــة والقانــون
والســاح الــذي يحملــه املســتوطنون .وفــي الروايــة كذلــك يافــع
يهــودي ،جونوثــان ،يتعلــق علــى نحــو مــا بالصبيــة الراعيــة
(ٔامانــي) بطلــة الروايــة ،ويحــاول حمايتهــا عندمــا تتعــرض
للخطــر .للوهلــة األولــى يبــدو جونوثــان شــخصية منطيــة
فرضتهــا ضــرورات تأكيــد املبــدأ اإلنســاني الــذي تتوخــاه الكاتبــة
انطالق ـا ً مــن العبــارة االســتهاللية ،لكــن املفاجــأة التــي تخــرج
عــن أي منــط ٔاو توقــع ،هــي ٔان الصبــي يقــرر تــرك األرض احملتلــة
والعــودة الــى أميــركا مــن حيــث ٔاتــى! لــو صــدر هــذا الطــرح عــن
كاتــب عربــي فلرمبــا اتُّهــم بالتطــرف! فحتــى اخمليلــة العربيــة
ٔاصبحــت عاجــزة عــن ٔان تــرى احملتــل الصهيونــي يعــود مــن حيــث
ٔاتــى! يقــول جونوثــان مــودع ًا ٔامانــي« :لــم ٔاعــد ٔاســتطيع البقــاء
فــي املســتوطنة .فــي كل يــوم أتخيــل كيــف كانــت حياتــك
قبــل املســتوطنة .أتخيلــك وأنــت تســرحني بأغنامــك مثــل أول
يــوم شــاهدتك فيــه .ال ســياج وال جنــود ،وال طريــق ســريع فــوق
أرضكــم .املســتوطنة دمــرت حياتكــم».
حصــدت روايــة «حفيــدة الراعــي» حتــى اآلن جائــزة افضــل
كتــاب للعــام مــن الرابطــة الكنديــة للمكتبــات العامــة ،وجائــزة
الكتــاب الفخــري مــن جائــزة جيمــس ٓادمــز لكتــب األطفــال،
ودخلــت قائمــة الكتــب املميــزة جملتمــع عاملــي مــن الرابطــة
العامليــة للقــراءة ،وقائمــة الكتــب العامليــة املميــزة مــن اجمللــس
األميركــي لكتــب اليافعــن .كمــا ٔان الروايــة رُشــحت جلائــزة «ريــد
مابــل».
«الطيارات تطير»
مــن منشــورات «كلمــات» ٔايضــاً ،وعبــر املترجــم نفســه ،نقــرأ
الروايــة الثانيــة بعنــوان «الطيــارات تطيــر» لكاتــب ٔاميركــي
هــو مايــكل مورييرغــو ،يتنــاول فيهــا جــدار الفصــل العنصــري:
يرفضــه ويبــرره.

وعلــى عكــس الروائيــة كارتــر فــي روايتهــا «حفيــدة الراعــي»
التــي اســتندت الــى جتربــة ومعايشــة ،يأتــي مورييرغــو فــي روايته
«الطيــارات تطيــر» معبــأ بأفــكار جميلــة جاهــزة ،وملهمـا ً بصورة
جــدار برلــن الــذي تشــاركت األيــدي مــن علــى جانبيــه فــي هدمه.
ٕانــه يــرى تطابقــا ً بــن الســور وبــن جــدار الفصــل العنصــري،
ويصــل مباشــرة الــى نتيجــة جميلــة لكــن متعســفة ،فحواهــا
ٔانــه علــى جان َبــي اجلــدار قلــوب متلهفــة لهدمــه وبنــاء جســور
الصداقــة ،األمــر الــذي دفعــه الــى اختــاق األحــداث فــي الروايــة
لدعــم اســتنتاجه .يهــدي الكاتــب روايتــه «الــى األطفــال الذيــن
سيســقطونه علــى األرض
يعيشــون علــى جان َبــي اجلــدار ،الذيــن ُ
ذات يــوم .ال حاجــة ملدافــع ٔاو أبــواق نفيــر ».وكأم تقســم رغيــف
خبــز بــن طفلــن ،يتوخــى الكاتــب ٔان يكــون عــادال ً فــي توزيــع
املعانــاة علــى جان َبــي اجلــدار الــذي ٔانشــاه االحتــال اإلســرائيلي
فــي فلســطني.
تــدور أحــداث الروايــة فــي ســنة  ٢٠٠٨فــي فلســطني ،حيــث
يتوجــه املصــور الصحافــي ماكــس الــى رام اهلل كــي يصــور فيلما ً
وثائقيــا عــن جــدار الفصــل .اجلــدار هــو الرمــز األكثــر تأثيــرا فــي
ً
حياتــه شــخصيا ً كمــا يــروي لنــإ ،اذ شــكل مشــهد جــدار برلــن
وهــو يهــوي ،اللحظــة األكثــر ٔامـا ً فــي حياتــه ،وقــد ٔاتــى ليصــور
يهيــج مشــاعر الغضــب ويهــدد باحلــرب مــن وجهــة
جــدارا ً ٓاخــر ِّ
نظــرهٕ .ان موقفــه واضــح منــذ البدايــة ،فهــو ضــد اجلــدار لكنــه
ٔاتــى ليــراه ،كمــا يقــول ،مــن جانَبــئ »:اريــد ٔان ٔاصــور فيلمـا ً عنــه،
ٔان ٔاروي احلكايــة ،لكــن مــن علــى جان َبــي اجلــدار ،الفلســطيني،
ثــم اإلســرائيلي ».لكنــه ال يــروي احلكايــة التــي تنتمــي الــى األدب
الواقعــي اخليالــي الــذي يفتــرض انــه يعتمــده فــي هــذه الروايــة،
وإمنــا يفتعــل أحداثـا ً تدعــم فكرتــه املســبقة عــن شــكل الصــراع
فــي فلســطني وطبيعتــه.
مــرة ثانيــة يقســم الكاتــب روايتــه بــن صوتــن :صــوت مصــور
صحافــي يســجل يومياتــه كــي يســتعني بهــا علــى تذكّــر
التفصيــات وتسلســل األحــداث اخلاصــة بالصــور التــي التقطها،
والصــوت الثانــي فــي الروايــة هــو صــوت ســعيد يناجــي أخــاه
محمــود الــذي يكبــره بأربعــة أعــوام .وسنكتشــف ٔان محمــود
ٔامــا ســعيد
قُتــل علــى يــد اجليــش اإلســرائيلي قبــل عامــنّ ،
صاحــب الصــوت احلكائــي فَٔا ْخــر َ ُس فقَ ـ َد نطقــه فــي ٕاثــر صدمــة
مشــاهدته مقتــل ٔاخيــه.
يجمــع بــن األخويــن هوايتهمــا احملببــة :صناعــة الطيــارات
الورقيــة وتطييرهــا علــى التلــة حيــث تفــوح رائحــة الزعتــر،
وحتــوم الصقــور راكبــة الريــح ،وفــي عَ صــار ّي الصيــف يخــرج ٔاهــل
القريــة كلهــم ليتفرجــوا علــى الطيــارات ،ويضحــك النــاس مــلء
أفواههــم حــن يشــاهدونها حتلــق عالي ـا ً فــي الســماء! ويشــرح
الصبــي املقتــول مــا يعتقــد انــه الســبب وراء هــذه الســعادة:
طيــرت طيــارة يــا أخــي الصغيــر ،احســب نفســي موجــودا ً
«كلمــا ّ
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
يتعــرض املصــور اللتــواء كاحلــه يصحبــه الولــد الــى بيتــه
للمســاعدة ،ومــن هنــاك يجمــع املصــور تفصيــات القصــة التــي
تُصنــع علــى نحــو مفتعــل :قتيــل هنــا وقتيــل هنــاك ،معــاق هنــا
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ومعــاق هنــاك.
يقتــرب املصــور مــن القريــة املوزعــة علــى جان َبــي اجلــدار،
ويســجل مشــاهداته التــي جتعــل املعانــاة متعادلــة وعبثيــة:
«احلافــات املنســوفة ،الدبابــات واجلنــود فــي الشــوارع .األطفــال
الذيــن يرمــون احلجــارة .املســلحون املقنّعــون فــي اســتعراضات
عســكرية .املســتوطنات فــي أعالــي التــال .البــؤس فــي
مخيمــات الالجئــن».
أبطــال الروايــة علــى جان َبــي اجلــدار متســاوون :أ ّم إســرائيلية
ماتــت فــي فــخ نصبــه ٔاحــد املقاومــن وابنتهــا أصيبــت بالشــلل،
وشــاب فلســطيني قتلــه اجلنــود وفقــد ٔاخــوه النطــق فــي
ٕاثــر الصدمــة .اثنــان باثنــن! ســطحية شــديدة ،وضعــف فــي
احلســاب ٔايضـاً! ال ينجحــان فــي متريــر نبــل املقصــد ،هــذا ٕان وُجــد.
يوضــح املؤلــف ٔاكثــر ؤاكثــر رٔويتــه ٕالــى الصــراع العربــي ـ
ّ
اإلســرائيلي عبــر مناجــاة ســعيد ألخيــه املقتــول ،محمــود ،وهــو
يصــف لــه مواجهتــه مــع ٔاحــد اجلنــود اإلســرائيليني علــى احلاجــز:
عينــي مــن النيشــان علــى ماســورة
كان ينظــر مباشــرة فــي
ّ
بندقيتــهٔ .اقــول فــي نفســي ،رمبــا يومــا ً مــا أنــت ســتقتلني،
ولكنــك لــن تعــرف حتــى ملــاذا تفعــل ذلــك .ابتســمت لــه .لــم
ٔارغــب فــي ٔان ٔابــدو خائف ـاً ،ولهــذا ابتســمت لــه .وابتســم لــي.
أوكــد لــك ٔانــه فعــل ،بــل انــه غمــز لــي بعينــه .ولهــذا ٔاقــول فــي
نفســي أنهــم ال ميكــن ٔان يكونــوا كلهــم أشــراراً .إذا لــم يكونــوا
للطيبــن مــن
ـم ال ميكــن
كلهــم أشــراراً ،وال نحــن كلنــا أشــرار ،لِـ َ
ّ
اجلانبــن ٔان يجلســوا معــا ً ويحلّوهــا؟
لكــن املٔولــف يخــرج بالتدريــج عــن التزامــه املســبق باملســاواة
ـم،
الكاملــة بــن طرَفــي الصــراع ،وهــو يــروي لنــا علــى لســان العـ ّ
والعــم «تيــس» كمــا يصفــه الكاتــب ،فهــو متزمــت وئومــن
ّ
بالعنــف ،ومــع ذلــك يســتخدمه فــي تبريــر اجلــدار بــدال ً مــن ٔان
يُطلعنــا علــى دوافعــه الــى اتخــاذ موقــف متشــدد!« :وقعــت
ســيارة مســتوطن فــي كمــن صبيحــة ذلــك اليــوم ،امــرأة قُتلــت
ؤاصيبــت ابنتهــا ٕاصابــة بالغــة فــي ســاقها».
وأخيــرا ً يقــرر الكاتــب ٔان يحيــط مــوت الفتــى الفلســطيني
محمــود بالتبريــر ٔايض ـإً .اذ يصــر ّ محمــود علــى تطييــر طيارتــه
فــي ذلــك اليــوم الــذي انفجــرت فيــه ســيارة امل ـرٔاة اإلســرائيلية
وقُتلــت ،ويصــرخ محمــود ،بحســب شــهادة عمــه ،فــي اجلنــود
ويلقــي عليهــم احلجــارة حتــى تســقطه رصاصــة .يقــول العــم:
«اجلنــود يقولــون لــي ٕانــه حــدث باخلطــا .كانــوا يطلقــون رصاصات
حتذيريــة .هــم ٓاســفون ،هكــذا يقولــونٔ .احــد اجلنــود يبكــي».
شــخصية العــم املتطــرف الــذي ئومــن بالعنــف موجــودة فــي
الروايتــن« :حفيــدة الراعــي» و»الطيــارات تطيــر» ،فهــو شــخصية
صــوَّر فــي
واقعيــة ومحوريــة فــي احلكايــة الفلســطينية ،وي ُ َ
الروايتــن كنمــوذج بائــس وغيــر محبــب ويســبب املعانــاة ،وميــارس
تعســفا ً حتــى علــى مــن حولــه مــن ٔافــراد العائلــة .لكــن بنــاء
شــخصية املتشــدد فــي روايــة «حفيــدة الراعــي» يأتــي متســقاً،
فــي الدوافــع والتحــوالت والتصرفــات ،فهــو شــخصية مــن حلــم
ٔامــا هــذا املتشــدد فــي روايــة
ودم يتكامــل ماضيــه مــع حاضــرهّ ،
«الطيــارات تطيــر» ،فجــرى اســتدعاؤه مــن مخيلــة كاتــب يريــده
«تيس ـاً» ،الــى درجــة انــه بعــد ان يســتخدمه كمتطــرف ،يعيــد
اســتخدامه أيضــا كشــاهد علــى بــراءة ونبــل اجلنــدي اإلســرائيلي
الــذي يبكــي بعــد ان يقتــل!
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يواظــب ســعيد علــى تطييــر طيــارة ورقيــة ،وعندمــا تعلــو
يحررهــا لتعبــر اجلــدار ،وهنــاك تلتقطهــا الضحيــة اإلســرائيلية
(البنــت ذات الشــال األزرق) مــن علــى كرســيها املتحــرك ،وفــي
ختــام الروايــة تعيــد البنــت إطــاق جميــع الطيــارات التــي ســبق
ٔان أطلقهــا األخــوان محمــود وســعيد ،طيــارات مكتــوب عليهــا
بالعربيــة ســام وبالعبريــة شــالوم .ويتعــرف الفتــى ٕالــى البنــت
ويتذكــر أنهــا كانــت دومــا ً تشــاهد بفــرح الطيــارات التــي كان
يطيرهــا .يقــول ســعيد« :جنلــس وننظــر لبعضنــا مــن فــوق
اخــوه ّ
اجلــدار؛ ٔانــا مــن حتــت شــجرة الطيــارات ،وهــي مــن احلقــل ٔاســفل
املســتوطنة».
ال اعــرف عملي ـا ً كيــف تكــون الرٔويــة ممكنــة علــى هــذا النحــو!..
كيــف مــن فــوق اجلــدار؟! لكــن قبــل أن يتمكــن القــارئ مــن تخيل
إمــكان حــدوث تلــك املعجــزة ،ســيكون فــي انتظــاره معجــزة
أُخــرى هــي اســتعادة الصبــي األبكــم لصوتــه ،ومحاولــة الفتــاة
الوقــوف علــى قدميهــا .وبينمــا تنتهــي روايــة «حفيــدة الراعــي»
بانهيــار جــدار بيــت العائلــة الفلســطينية ،ومصــادرة املرعــى
وكــروم الزيتــونٔ ،اي انهيــار كامــل ،ونهايــة واقعية حزينــة ومربكة،
فــإن روايــة «الطيــارات تطيــر» علــى العكــس منهــا تنتهــي
مبعجــزات الشــفاء اجلماعيــة التــي تصحــب تطييــر طيــارات
الســام؛ نهايــة رمزيــة لقصــة اخترعــت واقع ـا ً بهــدف الترميــز.
تقــدمي دار «كلمــات» لكتــاب «الطيــارات تطيــر» فــي موقعهــا
اإللكترونــي كان صادم ـاً ،فهــي أوال وصفــت الصــراع بانــه صــراع
بــن العــرب واليهــود ،وثانيــا ً ادعــت ان الكتــاب يســاعد النــاس
علــى فهــم هــذا الصــراع وملــاذا ال ينتهــي.
الروايتــان« ،حفيــدة الراعــي» و»الطيــارات تطيــر» ،تنتميــان الــى
األدب الواقعــي اخليالــي ،وكالهمــا كتبــه روائــي غربــي :الروائيــة
كارتــر .التــي بــدأت رحلتهــا قبــل أربعــن عامـا ً الــى مســتعمرات
إســرائيل منحــازة علــى مــا يبــدو ،انتهــت الــى عكــس انحيازهــا؛
ٔامــا الكاتــب مورييرغــو الــذي انطلــق مــن حيــاد معلــن ،فانتهــى
ّ
الــى روايــة ال تخلــو مــن انحيــاز الــى الطــرف اإلســرائيلي.
ومــن منظــور فلســطيني ،تقــدم الضحيــة شــهادتها ،عبــر
روايتــن لليافعــن للكاتبــة تغريــد عــارف النجــار همــا« :لغــز عــن
الصقــر» ،و»ســت الــكل».
«لغز عني صقر»:
علــى حاجــز قلنديــة تبــدٔا احلكايــة .يبيــع الفتــى زيــاد الشــاي
للعالقــن داخــل ســياراتهم ،املنتظريــن ٔان يــأذن لهــم احملتــل
باملــرور .نعــرف ٔان والــده ســجني إداري لــدى ســلطة االحتــال
اإلســرائيلية ،األمــر الــذي دفعــه الــى تــرك املدرســة وااللتحــاق
بهــذا العمــل لينفــق علــى األســرة .مــن هــذه اللحظــة املفعمــة
باملــرارة تنطلــق تغريــد عــارف النجــار فــي روايتهــا لفــك «لغــز
عــن الصقــر» مــن ٔاجــل الوصــول الــى كنــز صغيــر.
بعــد وفــاة اجلــدة الكبيــرة يعثــر زيــاد داخــل صندوقهــا علــى
مفتــاح بيتهــم فــي قريــة لفتــا احملتلــة وأوراق تثبــت ملكيتهــم
للبيــت واألرض ،كمــا يعثــر علــى خريطــة وأحجيــة للوصــول الــى
الذهــب الــذي خبــاه اجلــد الكبيــر ليلــة رحيــل العائلــة عــن البيت
فــي القريــة بســبب تهديــد اجليــش الصهيونــي ووحشــيته:
قــال لنــا إســماعيل :قبــل يومــن هجمــت العصابــات الصهيونية
علــى قريــة ديــر ياســن وقتلــت وذبحــت وســرقت أهالــي القريــة،
وقــد وصلنــا خبــر أنهــا تتجــه صوبنــا .مــن األفضــل ٔان نتــرك

البيــت ملــدة عشــرة أيــام حتــى يتحســن الوضــع ثــم نعــود.
صعقــت جنــوى عندمــا ســمعت والدتهــا الوديعــة تقــول لهــا
تب ـدٔا احلكايــة علــى حاجــز مــذل يســيطر عليــه احملتــل ،وحيــاة
ُ
كســيرة فــي مخيــمٔ :اب ســجني مــن دون محاكمــة ،وابــن يضحي غــدا ً ســنخرج فــي مظاهــرة.
مبســتقبله مضطــرا ً مــن ٔاجــل العائلــة فيتــرك دراســته ليعمــل
وينفــق علــى األســرة ،وأخ صغيــر مهــدد باملــوت بســبب عجــز «ست الكل»:
العائلــة عــن توفيــر نفقــات عــاج قلبــه املريــض ،ؤام تنخــرط فــي روايــة أُخــرى هــي «ســت الــكل» تكشــف تغريــد عــارف
فــي البــكاء حزينــةٔ ،امــا رواد احلاجــز الذيــن يتملكهــم غضبهــم النجــار جانب ـا ً ٓاخــر مــن معانــاة الفلســطينيني ،معانــاة ســكان
فــي اجتــاه بعضهــم البعــض .وســط هــذا اليــأس تفتــح الكاتبــة غــزة ،عبــر روايــة مســتوحاة مــن قصــة حقيقيــة لشــابة
بابـا ً صغيــرا ً لألمــل :رحلــة بحــث صعبــة ومحفوفــة باخملاطــر عــن فلســطينية.
الذهــب اخملبــأ ،تتحــول االــى اتصــال باملاضــي ،واتصــال مــا بــن غــزة وجــه ٓاخــر لالحتــال ٔاشــد قســوة وجموحــاً ،واملواجهــة
الفلســطينيني الذيــن يعيشــون علــى جان َبــي احلاجــز ،واملمنــوع معــه مفتوحــة :احلصــار والعقــاب اجلماعــي ،ؤاصــوات االنفجــارات
كلهــا جــزء مــن احليــاة اليوميــة.
عليهــم التواصــل عملي ـاً.
تنتمــي هــذه الروايــة أيضــا الــى الواقعيــة اخلياليــة ،وهــي تتجــول كل شــيء فــي غــزة ميــر عبــر األنفــاق ...النــاس ...احليوانــات...
بالقــارئ فــي قلــب املعانــاة الفلســطينية اليوميــة ،والقهــر البضأيــع وحتــى
الناجــم عــن االحتــال ،فتوثــق األســماء الفلســطينية :اســم السيارات الكبيرةٔ .اهل غزة ٔاصبحوا مثل اخللد؛
املدينــة ،والقريــة ،واملستشــفى ،والســجن ،واخمليــم ،واحلاجــز].......[ ،
والســوق ،واملقبــرة ،واملنتــزه ،ومؤسســة املســاعدة ،كمــا توثــق طائرات إسرائيلية تكسر جدار
ٔاداتَــي القهــر اإلســرائيلي اليومــي :التصريــح واحلاجــز ،فــكل الصوت .أوالد الكلب ،يريدون ٔان يُرعبونا.
شــيء فــي حيــاة الفلســطينيني يتطلــب تصريحــا ً إســرائيلياً ،صالــح ،األخ الشــهيد لبطلــة الروايــة كان فــي طريقــه جللــب
طعــام ألصدقائــه الذيــن يتمرنــون علــى غنــاء الــراب اســتعدادا ً
وكل حركــة يســبقها حاجــز:
القــدس علــى مرمــى حجــر مــن بيتنــا ،ولكــن مــع كل هــذه ملهرجــان عاملــي ملناصــرة فلســطني ،حــن اســتهدف صــاروخ
التعقيــدات واحلواجــز فقــد ٔاصبحــت وكٔانهــا فــي بلــد بعيــد إســرائيلي ســيارة ٔاحــد الناشــطني وقتــل عشــرة مــن املــارة
ٔامــا ٔابوهــا الصيــاد ،فقــد انهــار ٔاحــد األنفــاق
بعيــد؛
كان هــو ٔاحدهــمّ .
فوقــه بينمــا كان يحــاول إحضــار محــرك جديــد لقاربــه ،وأصيــب
[].......
ال تنســي ٔان تٔاخــذي معــك شــهادة ميــاد ابنــك ســالم وٕا ّال بالشــلل .عائلــة الصيــاد الفقيــرة ٔاص ـأً ،اصبحــت بعــد قعــوده
عــن العمــل معدمــة .تــكاد يســرى بطلــة الروايــة تختنــق مــن
ٔارجعــوك معــه عــن احلاجــز؛
احلاجــة ومــرارة ســؤال اجليــران« .ســت الــكل» هــو اســم قــارب
[].......
تكــره جنــوى عندمــا يطلبــون منهــم ٔان ميــروا مــن خــال القضبــان الصيــد املربــوط علــى الشــاطئ بــا عمــل منــذ إصابــة األب،
الســوداء مثــل قطيــع مــن األغنــام ...كل هــذا لينتقلــوا بضعــة وســت الــكل ،هــي يســرى ،كمــا أخبرهــا والدهــا ،واســم القــارب
يشــير ٕاليهــا.
كيلومتــرات ٕالــى مدينتهــم (القــدس) حيــث ُدفــن ٔاجدادهــم؛
تقــرر يســرى العمــل كصيــادة مــكان ٔابيهــا ،وهــذا محــور رئيســي
[].......
جنديــة ٔاثيوبيــة األصــل تتفحــص التصريــح املكتــوب فيــه اســم غنــي فــي الروايــة ،فالبنــت تقــف فــي مواجهــة االحتــال الــذي
جنــوى كمرافقــة فــي رحلــة ٔاخيهــا الصغيــر ٕالــى املستشــفى :اســتولى علــى البحــر.
ليــش الزم ٔانــت كمــان تــروخ؟ واخــد بــس بكّفــئ ..امــه ..بكّفــي .كان االتفــاق فــي معاهــدة ٔاوســلو ينــص علــى حــق الغزيــن
فــي الصيــد حتــى مســافة خمســة وعشــرين مي ـاً ،ثــم قُللــت
املســافة لتصبــح اثنــي عشــر ميــاً ،ثــم ٔاصبحــت خمســة
لكن القهر يتحول االى مغامرة مفعمة
باألمــل وال تخلــو مــن البهجــة عندمــا يبــدأ كل مــن فــي القصــة ٔاميــال ،واآلن ثالثــة ٔاميــال فقــط .ؤاصبحــت ســفن الصيــد
بالعبــور ،مكتشــفا ً طريقــه لتجــاوز احلاجــز والتصريــح معـاً :زيــاد اإلســرائيلية الكبيــرة تنافســهم فــي أرزاقهــم ترافقهــا الســفن
يتســلل مــع العمــال كــي يصــل الــى كنــز جــده فــي القريــة التي احلربيــة حلمايتهــا.
ُهجــروا منهــا ولــم يعــد مســموحا ً لــه مبجــرد زيارتهــا ،ؤاختــه
تعبــر ّ ،افتراضيــاً ،فــي اإلنترنــت حيــث تتعــرف علــى جمعيــة مــن جهــة ُٔاخــرى تواجــه يســرى مجتمــع غــزة التقليــدي احملافــظ،
«موطنــي» التــي توثــق ملكيــات وحقــوق الشــعب الفلســطيني كمــا ٔان هنــاك ٕاشــارات الــى املّــد الدينــي واســتيالئه علــى اجملتمع،
املهجــر ،وتلتقــي افتراضي ـا ً بجــارة مــن قريتهــم األصليــة لفتــا ،وموقفــه املتشــدد مــن تطلعــات الشــباب وأفكارهــم .تقــف
ّ
ومــن خاللهــا تتمكــن مــن مشــاهدة القريــة والبيــت ولــو عبــر يســرى بصالبــة فــي وجــه الذيــن قالــوا عيــب والذيــن قالــوا حــرام،
اإلنترنــتٔ .ا ّ ّمــا األب الســجني فيع ّبــر نضــاال ً عندمــا يدخــل فــي عــدا االحتــال الــذي اقتحــم البحــر عليهــا وأبعدهــا عندمــا
ٕاضــراب عــن الطعــام احتجاجـا ً علــى الســجن مــن دون محاكمــة ،تخطــت األميــال الثالثــة املســموح بالصيــد فيهــا ،مدفوعــة
بينمــا تنضــم األم االــى واحــدة مــن اجلمعيــات التــي تدافــع عــن بحاجتهــا الــى مــا تعــود بــه الــى الشــاطئ .تتصاعــد محنــة
قضيــة األســرى الفلســطينيني فــي الســجون اإلســرائيلية ،يســرى ومحنــة جميــع الصياديــن مــع حــادث ســفينة مرمــرة
الشــهيرُ ،وينــع الصيــادون مــن ارتيــاد البحــر نهائي ـاً:
ـف عــن البــكاء والنــواح وتنخــرط فــي العمــل معهــم.
فتكـ ّ
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يجلســون علــى الشــاطئ عاجزيــن عــن الســيطرة علــى
مصائرهــم وحياتهــم .يُفرغــون غضبهــم فــي أُســرهم ،وعندمــا
ـم الفوضــى القطــاع يقولــون أُنظــروا الــى الفلســطينيني ،ال
تعـ ّ
يســتطيعون أن يحكمــوا أنفســهم.
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
تع ّبــر مــن خاللهــا عــن قضيتهــا .عجائــز اجملتمــع يتحدثــون عنهــا
باســتنكار« ،البنــت املســترجلة» ،وقلبهــا ال يخلــو مــن احلــزن
فــي مواجهــة هــذا الرفــض مــن اجملتمــع« ،لكنهــا فــي األســابيع
األخيــرة مــرت بتجــارب لــم متــر بهــا أي واحــدة منهــن ...صــارت
تشــعر ٔان ٔافــق الدنيــا أوســع بكثيــر مــن األفــق الــذي يعشــن
فيــه ».كمــا ٔان هــذا اجملتمــع نفســه لــم يخــلُ مــن مســاندين مــن
الرجــال والنســاء ،حتــى بــن َمــن اســتنكروا فــي البدايــة.
تقتــرب الكاتبــة قليـا ً مــن التفصيــات الشــائكة ،مثل مشــكلة
الفصائــل الفلســطينية ،لكنهــا مجــرد إشــارات غاضبــة ال
تخــوض املؤلفــة فــي نقاشــها:
صالــح يقــولٔ :انــا لســت مــع هــذا الفصيــل ٔاو ذاكٔ ..انــا مــع
همهم الكراســي
فلســطني .تتمتــم األم :كلهــم مثــل بعضهــمّ ،
فقــط ،مــش عارفــن يوقفــوا ٕايــد واحــدة فــي وجــه االحتــال.
[].......
ومــاذا عــن األشــقاء العــرب الذيــن تبنّــوا وظيفــة الســجان
وصــارت مهمتهــم حمايــة حــدود إســرائيل؟
تشــير الكاتبــة ،لكنهــا ال تخــوض فــي نقــاش سياســي ٔاو دينــي،
وانحيازهــا الــى التمــرد علــى اجملتمــع ،كمــا الــى مقاومــة االحتالل،
واضــح ونهائــي ،وٕان اتســم باللطــف وتدثّــر باحلاجــة.
فــي هــذه الروايــة تشــير الكاتبــة الــى اآلخــر الــذي ئومــن بعدالــة
القضيــة الفلســطينية ،فتأتــي علــى ذكــر الناشــطة األميركيــة
راشــيل كــوري ،لكــن ال ذكــر لآلخــر اإلســرائيلي ،فهــو عــدو يأتــي
بضميــر الغائــب اجملــرم فقــط.
رُشــحت الروايــة األولــى ضمــن القائمــة القصيــرة جلائــزة
اتصــاالت ،كمــا رُشــحت الروايــة الثانيــة للقائمــة القصيــرة
جلائــزة الشــيخ زايــد.
فــي الروايتــن ال حيــاد وال ادعــاء باحليــاد ،فالقصــة تُــروى مــن
منظــور فلســطيني خالــص .وبينمــا تأخذنــا الروايــة الغربيــة الــى
املناطــق املظللــة بااللتبــاس ،حترمنــا الروايــة العربيــة مــن احلــق
فــي ورودهــا! مقاومــة االحتــال ســلمية بشــكل مطلــق ،حتــى
مــا يــدور منهــا فــي األذهــان! األمــر الــذي يعكــس موقفـا ً تربويـا ً
ٔاكثــر منــه روائيــاً ،كٔان الكاتبــة تتوخــى ،بشــكل مبالــغ فيــه،
مســالة عــدم حتريــض يافــع علــى العنــف .تشــير الــى األصوليــة
فــي غــزة ،لكــن نشــاطها املشــار ٕاليــه محصــور فــي التضييــق
االجتماعــي علــى الفتيــات والفتيــان الفلســطينيني ،وال يتــم
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 وصــورا ً وأفــكارا ً علــى درجــة مــن التركيــب
أمــا فــي روايــة «حفيــدة الراعــي» فتســتخدم الكاتبــة
واجلمــالّ .
كارتــر البنــاء التقليــدي للروايــة ،لكنهــا تقــدم عمــا ً دســما ً
وغنيــا ً وحافًــا ًباملعلومــات مــن دون ٔان يتحــول الــى كتــاب
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تعليمــي .هــي روايــة كبيــرة ،مــن حيــث احلجــم والقيمــة
واخليــوط التــي تفتــرق ثــم جتتمــع والشــخصيات املتنوعــة ،روايــة
ال تتجنــب اجلــدل الــذي ُيظهــر منطــق الشــخصيات املتعــددة
ويبــرر مواقفهــا .هــذه القيــم الفنيــة فــي الروايتــن تســمح
لــكل األعمــار بقــراءة ممتعــة ،وتعكــس ثقــة الكاتــب بالقــارئ،
فاليافــع ،فــي اخلطــاب الــذي تطرحــه الروايتــن ،ليــس طفــاً،
وليــس محــدوداً ،وإمنــا هــو شــخص يتأرجــح بقســوة ،جســدا ً
وعقـاً ،بــن الطفولــة والنضــج ،والكتــاب يأتــي ملســاعدته علــى
بلــوغ نضجــه املعرفــي والعقلــي ،وهــو مــا نفتقــده فــي الروايــة
العربيــة لليافعــن .الســرد فــي الروايتــن مييــل الــى البســاطة
املطلقــة ،واألحــداث تتتابــع كمــا فــي احلكايــات ،والنهاية ســعيدة
ـوض عــنٔ ،او ترمــز الــى عــودة احلــق الــى ٔاصحابــه .ال جتريــب فــي
تعـ ّ
البنــاء ،وال حتــدي فــي األســلوب ،وحتــى عــدد الصفحــات قليــل،
وحجــم اخلــط كبيــر نســبياً ،وهــي ٔامــور تعكــس كلهــا شــكوك
الكاتــب فــي املتلقــي.
املراجع:
 عــارف النجــار ،تغريــد« .ســت الــكل» .رســوم جولنــار حاجــو(عّمــان :دار الســلوى .ط .)٢٠١٥ ،٢
 عــارف النجــار ،تغريــد« .لغــز عــن الصقــر» .رســوم عمــار(عمــان :دار الســلوى.)٢٠١٤ ،
خطــاب ّ
 كارتــرٓ ،ان لوريــل« .حفيــدة الراعــي» .ترجمــة جــال اخلليــل(الشــارقة :دار كلمــات.)٢٠١٢ ،
 مورييرغــو ،مايــكل« .الطيــارات تطيــر» .رســوم لــورا كارلــن.ترجمــة جــال اخلليــل
(الشارقة :دار كلمات.)٢٠١٤ ،

مقدمة

نظرة تطويريّة على فن الطفل :صغير في الفن
Young in Art: A Developmental Look at child art
كرايج روالند Craig Roland1

الطفــل فــي بدايــات القــرن العشــرين ،كان
نتيجـ ًة حلركــة دراســة ّ
عمومــا أ ّن األطفــال يتق ّدمــون مــن خــال مراحــل
مــن املسـلّم بــه
ً
معينّـ ٍة مــن ال ّتطــور فــي إنتاجهــم الفنــي .وميكــن ال ّتعــرف علــى
كل مرحلــة مــن خــال بعــض اخلصائــص التــي تظهــر مــرارًا
الفنيــة .وقــد ارتبطــت هــذه املراحــل بعم ٍر
وتكــرارًا فــي أعمالهــم
ّ
(خاصـ ًة مــن  18شــهر إلــى  6ســنوات) .ومــع ذلــك ،فهنالك
ـي
ّ
زمنـ ٍّ
واخلارجيــة علــى ح ـ ٍّد ســواء) تؤثّــر
اخليــة
ّ
عــددٌ مــن العوامــل (ال ّد ّ
الطفــل ،لذلــك فإنّــه مــن غيــر املناســب القــول
ـور فـ ّن ّ
علــى تطـ ّ
ً
معــن قــد يرتبــط مبرحلــ ٍة
معينًــا فــي عمــ ٍر
أ ّن هنــاك
ٍّ
طفــا ّ
معين ـ ٍة مــن ال ّتطــور.
ّ

للطفــل أن يتراجــع إلــى مرحلــ ٍة
فــي
عمــل منفــردٍ ،وميكــن ّ
ٍ
ســابق ٍة قبــل ال ّتقــ ّدم إلــى املرحلــة ال ّتاليــة.
الطفــل إلــى املراحــل املتأ ّخــرة دون دعــم الكبــار
•
وصــول ّ
ـل .وبعبــار ٍة أخــرى ،ال ّتطــور فــي
ـ
محتم
ـر
ـ
غي
ـر
ـ
أم
ـو
ـ
ه
ـادات
ـ
اإلرش
أو
ٍ
ٌ
عاملي ـ ًة ويعتمــد علــى البيئــة التــي يكبــر
الف ـ ّن ليــس مســأل ًة
ّ
الطفــل ويتعلّــم.
فيهــا ّ
ـور الفنّــي لألطفال:
يقـ ّدم الوصــف ال ّتالــي أربــع مراحــل مــن ال ّتطـ ّ
والواقعيــة .ويســتند هــذا
اخلربشــة ،ومــا قبــل الرّمزيّــة ،والرّمزيّــة،
ّ
علــى الــرأي ّ
ـور
هائيــة” املطلوبــة لهــذا ال ّتطـ ّ
الشــائع أ ّن “احلالــة النّ ّ
الواقعيــة .ومــع ذلــك ،يجــب أال ّ يعنــي هــذا أ ّن الرّســوم
هــي
ّ
الســابقة هــي
ـل
ـ
املراح
ـي
ـ
ف
ـال
ـ
األطف
ـا
ـ
به
ـوم
ـ
يق
ـا
ـ
م
ة
ـاد
ـ
ع
ـي
التـ
ً
ّ
أقــلّ شــأنا ً أو أقــل جاذبيـ ًة مــن تلــك التــي مت ّ إجنازهــا فــي مراحــل
الحقــة .بــل علــى العكــس مــن ذلــك ،بعــض مــن األعمــال األكثــر
للتــو
اجلماليــة ينتجهــا أطفــالٌ بــدؤوا
جاذبيــ ًة مــن النّاحيــة
ّ
ّ
اكتشــاف البهجــة فــي ّ
الشــخبطة.

يبدأ الفن مع الخربشة
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الســنني لشــرح
مت ّ تقــدمي عــددٍ مــن النّمــاذج النّظريّــة علــى مــر ّ ّ
ـور الف ـ ّن لــدى األطفــال .وقــد تختلــف هــذه النّمــاذج (فعلــى
تطـ ّ
ســبيل املثــال ،فــي عــدد املراحــل املقترحــة) ،فجميعهــا تقتــرح
منطــا مماثـ ً
ـط ينتقــل مــن اخلربشــة إلــى ال ّتمثيــل
ـور  -منـ ٌ
ً
ـا لل ّتطـ ّ
الواقعــي .وميكــن تعميــم ذلــك علــى أمــورٍ أخــرى ميكــن القيــام
بهــا منهــا:
االجتماعيــة واالقتصاديّــة التــي يبــدو أ ّن لهــا تأثيرًا
• أثــر العوامــل
ّ
ضئي ـا ً علــى املراحــل األولــى ،فعلــى ســبيل املثــال ،يبــدأ جميــع
األطفــال بالرّســم عــن طريــق اخلربشــة؛ عــاوةً علــى ذلــك ،هنــاك
ميــلٌ لــدى الفتيــات والفتيــان علــى حـ ٍّد ســواء إلــى الرّســم فــي
سـ ٍّن مبكّــرة.
تطــورا ً مــن
أكثــر
منطــي
بشــكل
األطفــال
رســوم
• .ظهــور
ّ
ٍ
ٍّ
امللونــة،
رســومات الزّيــت ،وذلــك لســهولة ال ّتحكــم باألقــام ّ
الطــاء والفرشــاة.
وأقــام الرّصــاص أكثــر مــن ّ
ـم متثيــل مرحلتــن
ـل كبي ـ ٍر بــن املراحــل؛ فقــد يتـ ّ
• وجــود تداخـ ٍ
 1بروفيسور في تاريخ الفن في جامعة فلوريدا ،امريكا

الصغــار ســعادةً كبيــرةً فــي حتريــك
يجــد جميــع األطفــال ّ
قلــم تلويــن أو قلــم رصــاص عبــر ســطح ورقــ ٍة وتــرك عالمــ ٍة.
هــذا ّ
الشــكل مــن صنــع العالمــات أو “اخلربشــة” ميثّــل أوّل لقــا ٍء
ذاتــي لألطفــال مــع الفــن .فاألطفــال عــادةً مــا يبــدؤون اخلربشــة
عندمــا تكــون أعمارهــم بــن الســنة والســنة والنّصــف .ويعتقــد
الطفــل أ ّن األطفــال ينخرطــون
معظــم املراقبــن املعنيــن بف ـ ّن ّ
فــي اخلربشــة ليــس بغــرض رســم صــورة شــي ٍء مــا ،بــل يفعلــون
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ذلــك لل ّتم ّتــع اخلالــص بتحريــك أذرعهــم وصنــع عالمــات علــى
ـطح مــا.
سـ ٍ
ومــع ذلــك ،فقــد حتــ ّدى عــددٌ قليــلٌ مــن الباحثــن فــي اآلونــة
األخيــرة هــذا الــرّأي ال ّتقليــدي مــن خــال إظهــار أ ّن األطفــال
الصغــار أحيانــا ً يجرّبــون اخلربشــة ح ّتــى علــى الرّغــم مــن أ ّن
ّ
مميــ ٍز .ويشــير هــذا
شــكل
ي
أ
علــى
حتتــوي
ال
قــد
خربشــتهم
ّ
ٍ ّ
املنظــور اجلديــد إلــى أن أنشــطة وضــع العالمــات املبكّــرة عنــد
األطفــال قــد تكــون أكثــر تعقيــ ًدا ممــا كان يعتقــد ســابقً ا.
عندمــا يبــدأ األطفــال باخلربشــة عــادةً مــا يقومــون بذلــك دون أن
يدركــوا أ ّن بإمكانهــم جعــل العالمــات تفعــل مــا يريــدون .وكثيــرا ً
عشــوائي ٍة مــن خــال أرجحــة
مــا يخربــش األطفــال بطريقــ ٍة
ّ
أيديهــم ذهابًــا وإيابًــا عبــر ســطح الرّســم ّ
(الشــكل  1و  .)2فــي
الواقــع قــد تخــرج اخلطــوط التــي يصنعونهــا خــارج الورقــة.
ولكــن ،ال يســتغرق األمــر وق ًتــا طويــا ً ح ّتــى يتعــرّف األطفــال
علــى العالقــة بــن حركاتهــم والعالمــات التــي علــى الــورق.
ّ
بالســيطرة
وبينمــا
تتكشــف لهــم هــذه العالقــة ،يبــدأ األطفــال ّ
علــى ّ
الشــخبطة مــن خــال تغييــر حركاتهــم وتكــرار خطــوط
طولي ـ ًة فــي
ت
معينــة متنحهــم متع ـ ًة
خاص ـةً .ممــا ينتــج عالمــا ٍ
ّ
ّ
ّ
ـية
ـ
الهندس
ـكال
ـ
واألش
ة
ي
ائر
د
ال
ـاط
ـ
األمن
ـدأ
ـ
وتب
ـر.
ـ
أكث
أو
د
ـ
واح
ـاه
اجتـ
ٍ
ّ ّ
ّ
واحلركيــة (الشــكل
ـية
بالظهــور مــع ازديــاد قــدرات ّ
ّ
ّ
الطفــل احلسـ ّ
أمنــاط
ويتــم اجلمــع بــن اخلطــوط واألشــكال لتشــكيل
.)3
ٍ
ّ
وتصاميــم مختلفــة .وقــد تظهــر أشــكال احلــروف والســيما تلــك
الصفحــة (الشــكل
التــي فــي اســم ّ
الطفــل بــن العالمــات علــى ّ
.)4

الصفحــة ،يبــدؤون فــي تســمية شــخبطتهم واالنخــراط فيهــا
ّ
الطفــل
عــن طريــق اللعــب اخليالــي عندمــا يرســمون .وقــد يعلــن ّ
مــا ســوف يرســم قبــل بدايــة الرّســم أو قــد ينظــرون إلــى مــا
خـ ّ
أمــي” .وقــد
ـط علــى ّ
الصفحــة وبعــد ذلــك يقــول“ :هــذه هــي ّ
الطفــل إلــى الرّســم نفســه فــي يــوم آخــر ويقــول“ :هــذا
ينظــر ّ
كلبــي” .بالنّســبة للكبــار ،هــذه الرّســومات قــد ال تكــون معروفـ ًة
ملحــوظ عــن ّ
الشــخبطة التــي
بشــكل
وليســت مختلفــ ًة
ٍ
ٍ
الطفــل الــذي
أمــا بالنّســبة إلــى ّ
قــام بهــا ّ
الطفــل مــن قبــلّ .
يصنعهــا ،فهــذه العالمــات غيــر القابلــة للقــراءة علــى مــا يبــدو،
أصبــح لديهــا اآلن معنــى.

ّ
الشكل  :3خربش ٌة بتحكّم

ّ
الشكل  :4خربش ٌة بتحكّم

دور املعلّم والوالدين

عشوائية
الشكل  :1خربش ٌة
ّ

ـكل
بالنّســبة ملعظــم األطفــال ،تع ـ ّد اخلربشــة أمــرًا مجــزأ ً بشـ ٍ
جوهــري فــي حــ ّد ذاتــه ،وبال ّتالــي ال توجــد حاجــ ٌة إلــى دوافــع
ٍّ
وربــا تكــون أفضــل مســاهم ًة ميكــن أن يق ّدمهــا
.
خاصــ ٍة ّ
ّ
املعلّــم أو أحــد الوالديــن هــي تقــدمي املــواد املناســبة لألطفــال،
الفنيــة
وتشــجيعهم علــى البــدء فــي اخلربشــة .والختيــار املــواد
ّ
ـم توفيــر وســيل ٍة متكّــن األطفــال مــن ســهولة
املناســبة ،مــن املهـ ّ
يخطــون .ومــن أفضــل أدوات اخلربشــة
الســيطرة علــى مــا
ّ
ّ
الســامة،
ـام
ـ
واألق
ـير
ـ
باش
الط
ّ
امللونــة ،وأقــام “الفلوماســتر” غيــر ّ
ّ
املائيــة فهــي
أمــا األلــوان
وأقــام احلبــر اجلــاف ،وأقــام الرّصــاصّ ،
ّ
الصغــار ويجــب جتنّبهــا .وميكــن
صعبــة ال ّتحكــم لألطفــال ّ
ســميك
قــوام
ذا
يكــون
أن
بشــرط
الطــاء احلــراري
اســتخدام ّ
ٍ
ٍ
الصفحــة.
بحيــث ال يندلــق عــن ّ

ـاص فــي اخلربشــة .ويجــب
وال يلعــب اللــون دورًا
عشوائية
الشكل  :2خربش ٌة
ـكل خـ ٍ
مهمــا بشـ ٍ
ً
ّ
أن تكــون األلــوان قليلــة العــدد وتوفــر تباينًــا جيــ ًدا مــع الــورق
غامــق أو قلــم
تلويــن
ـلبي ٌة عنــد البالغني املســتخدم .ويوصــى باســتخدام قلــم
*مــن املؤســف أن كلمة”خربــش” لهــا
ٌ
ٍ
دالالت سـ ّ
ٍ
رصــاص مــع ورقــ ٍة بيضــاء أو ورقــة مانيــا
“فلوماســتر” أو قلــم
( فيكتــور لوفينفيلد).
ٍ
للطــاء ،ينصــح باســتخدام ورقـ ٍة
( 12فــي  18بوصــة) .وبالنّســبة ّ
ب
ـ
جن
ـى
ـ
إل
ـا
ـ
ب
جن
ً)
ة
ـ
بوص
24
ـي
ماصـ ٍة إلــى حـ ٍّد مــا ( 18فـ
الســيطرة علــى مــا
ّ
يخطــون علــى كبيــر ٍة ّ
عندمــا يكتســب األطفــال ّ
ً
ٍ

16

الطفــل الــذي يغفــل
مــع فرشــا ٍة خشــن ٍة (بعــرض نصــف بوصــة) .وميكــن لألطفــال باالعتبــار ،مــن وجهــة نظــر تشـ
ـخيصية ،أ ّن ّ
ّ
أفقــي آخــر عنــد اخلربشــة.
ســطح
العمــل علــى األرض أو أ ّي
متامــا عــن
ميــزا ٍ
معين ـ ًة عنــد رســم شـ ٍ
ـخص قــد يفعــل ذلــك ً
ت ّ
ّ
ٍّ
ٍ
غيــر قصــد؛ وبال ّتالــي ،ينبغــي توخــي احلــذر عنــد تفســير رســم
كانعــكاس ّ
ال ّتحدث مع املخربشني
مــو الفكــري.
للش
الطفــل
ّ
ٍ
ــخصية أو النّ ّ
ّ
عندمــا نتحـ ّدث مــع اخملربــش املبتــدئ ،مــا علينــا ســوى ال ّتعليــق
الطفــل عنــد اخلربشــة ،فعلــى ســبيل املثــال،
علــى حــركات ّ
الطفــل أو
الســرعة التــي يتحــرّك بهــا ذراع ّ
علينــا مالحظــة ّ
الطفــل .وعلــى هــذا ال ّتعليــق أن يتوافــق مــع
حجــم حــركات ّ
متنوعــ ٍة مــن احلــركات والعالمــات التــي يصنعهــا
مجموعــة
ّ
الســيطرة علــى اخلربشــة،
الطفــل بقــدر اكتســاب ّ
ّ
الطفــل ّ
ً
الطفــل أو “اخلطــوط
فمثــا الحــظ عــدد ال ّدوائــر التــي لــدى ّ
الطفــل فــي
الصفحــة” .وعندمــا يبــدأ ّ
اللطيفــة علــى أطــراف ّ
ّ
تســمية ّ
ـخصيات
ـ
ش
ـن
ـ
م
ـد
ـ
العدي
ـن
ـ
م
ن
ـو
ـ
تتك
ة
ـ
عائلي
ة
ـور
ـ
ص
:5
ـكل
ـ
الش
ـتعمال
ـ
واس
ـل
ـ
ف
الط
ـات
ـ
تعليق
ـى
ـ
إل
ـتمع
الشــخبطة ،اسـ
ّ
ٌ
ٌ
ّ
ّ
ّ
ّ
الشــرغوف.
الطفــل كمصــدرٍ للحــوار .فعلــى ســبيل
املعانــي التــي يق ّدمهــا ّ
الطفــل يقــول“ :هــذا أبــي” اطــرح أســئل ًة مثــل
املثــال ،إذا كان ّ
“هــل والــدك طويــلٌ ؟ هــل يق ّلــك؟ إلــى أيــن تذهــب مــع أبيــك؟”
الطفــل“ :أنــا أركــض” ،اطــرح أســئل ًة مثــل“ :هــل
فــإذا قــال ّ
حتــب أن تركــض علــى امللعــب؟” أو “أيــن تركــض؟” إ ّن تشــجيع
ّ
الطفــل علــى ال ّتحــدث عــن أفــكاره ومشــاعره وخبراتــه وال ّتعبيــر
ّ
للطفــل أن ّــك تقــ ّدر مــا فعــل.
عنهــا
بشــكل مســتقلٍّ يظهــر ّ
ٍ
وسيســاعد هــذا النّــوع مــن الثّنــاء املــدروس األطفــال علــى أن
ومتحمســن للفــ ّن فــي املســتقبل.
يكونــوا مبدعــن
ّ
ّ
الشكل  :6رموز أقدام الرّأس.

ما قبل ال ّرمزيّة :الشّ كل يظهر

ـط واحـ ٍد أو أكثــر مــن أجــل
يبــدأ األطفــال بدمــج ال ّدائــرة مــع خـ ٍّ
متثيــل /رســم شــكل إنســان فــي جيــل ثــاث إلــى أربــع ســنوات
مــن العمــر .هــذه األشــكال عــادة تبــدأ مثــل ّ
“الشــراغف”
ّ
وأقدامــا (شــكل  .)6وليــس مــن
رأســا
(الشــكل  )5أو الرّمــوز متثّــل ً
ً
غيــر املألــوف بالنّســبة لألطفــال أن تكــون ال ّتمثيــات األولــى غيــر
واقعيــة بدرجـ ٍة عاليـ ٍة ،أو أن تفتقــد الرّقبــة أو اجلســم أو الذراعــن
ّ
أو األصابــع ،أو األقــدام ،أو أصابــع القــدم .فــي الواقــع ،ميكــن
لألطفــال أن يرســموا شــكلني علــى هيئــة شــرغوف إلظهــار
فــروق واضحــ ٍة بــن الشــكلني /
أمهــم وأبيهــم دون إظهــار أي
ّ
ٍ
الرّســمني.
مت ّ اقتــراح العديــد مــن النّظريــات لشــرح ظاهــرة ّ
“الشــرغوف”
الصغــار مييلــون إلــى رســم
واألســباب التــي جتعــل األطفــال ّ
كامــل .ويقتــرح بعــض اخلبــراء أ ّن
واقعــي أو غيــر
إنســان غيــر
ٍ
ٍ
ٍّ
األطفــال يحذفــون مالمــح جســدي ًة بســبب النّقــص فــي املعرفــة
وكيفيــة ترتيبهــا.
حــول األجــزاء اخملتلفــة مــن جســم اإلنســان
ّ
ويــرى آخــرون بــأ ّن األطفــال ال ينظــرون إلــى مــا يرســمونه؛ بـ ً
ـدل
مــن ذلــك ،ينظــرون إلــى األشــكال اجملــرّدة املوجــودة بالفعــل فــي
ذخيرتهــم ،ويكتشــفون أن ّــه ميكــن اجلمــع بــن هــذه األشــكال
بطرائــق مختلفــ ٍة لترمــز إلــى أشــياء فــي عاملهــم .وال يــزال
آخــرون يعتقــدون أ ّن األطفــال ببســاطة انتقائيــون ويرســمون
ـكال
فقــط األجــزاء ّ
الضروريــة جلعــل رســوماتهم تبــدو ّ
مميزة كأشـ ٍ
بشــريّة .ومــن املهــم للمعلّمــن وأوليــاء األمــور أن يأخــذوا

عليميــة ،ينبغــي للمعلّمــن أيض ـا ً إمعــان
مــن وجهــة النّظــر ال ّت
ّ
النّظــر فــي أ ّن ال ّتجــارب املعــ ّدة لزيــادة وعــي األطفــال بأجــزاء
اخلاصــة غالبــا ً مــا تــؤدي إلــى املزيــد مــن ال ّتمثيــل
جســمهم
ّ
ال ّتنافســي لألجســام التــي يرســمونها ،فعلــى ســبيل املثــال،
أذرع أو أي ٍد قــد يعطون
ـورون شـ
ً
األطفــال الّذيــن يصـ ّ
ـخوصا مــن دون ٍ
الفرصــة للعــب “مســك الكــرة” ،ثــم يرســمون صــورا ً ألنفســهم
“يلعبــون مســك الكــرة” .مــن املر ّجــح أ ّن األطفــال سيرســمون
ـادي فــي رســوماتهم كــون هــذه األجــزاء مــن اجلســم
أذرع ـا ً أو أيـ َ
والطلــب مــن األطفــال
مطلوب ـ ًة لالنخــراط فــي هــذا النّشــاطّ .
كاف .فهــم
رســم مثــل هــذه ال ّتجربــة عــادة مــا يكــون غيــر ٍ
ـم تصويــره مــن
بحاجـ ٍة إلــى أن يتشــاركوا فــي النّشــاط الــذي يتـ ّ
شــخصي بال ّتفاصيــل التــي يرســمونها.
وعــي
أجــل تنميــة
ٍّ
ٍ

االختالفات يف رسم الشّ كل

ســيقوم األطفــال ،الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــن أربــع وخمــس
ســنوات باســتخدام طرائــق مختلفــ ٍة لرســم ّ
الشــكل ،وقــد
ـوروا ّ
متامــا فــي كلّ مــر ّ ٍة يرســمون
ـط مختلـ ٍ
الشــكل بنمـ ٍ
ـف ً
يصـ ّ
ً
متامــا
فيهــا .ففــي بعــض األحيــان ،يرســمون
أشــكال فريــدةً ً
ّ
ـم تصويرهــا .فعلــى ســبيل املثــال،
للشــخص أو ال ّتجربــة التــي يتـ ّ
ـخصا ميشي(الشــكل
ـ
ش
ت
ـنوا
ـ
س
4
ـر
ـ
العم
من
ـغ
ـ
يبل
ـي
ـ
صب
ر
ـو
ـ
ٍ
ً
يص ّ
ٌّ
 ) 7الحــظ أ ّن الطفــل قــد رســم هذا ّ
الشــخص بقدمــن ضخمتني
الطفلــة البالغــة مــن
أمــا ّ
مبالــغ فيهمــا ليرمــز إلــى املشــيّ .
العمــر أربعــة أعــوام فقــد رســمت صــورة أســرتها كمــا هــو
موضــح فــي ّ
الشــكل رقــم  8وقــد أضافــت شــاربًا وأذرعً ــا طويلـ ًة
ّ
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“لوالدهــا” لل ّتعبيــر عــن ّ
الشــعور بحملهــا وعناقهــا مــن طــرف
والســاقني ،ولكــن مــن
والدهــا .وقــد رســمت والدتهــا مــع اجلســد ّ
أذرع؛ وأظهــرت أخاهــا ونفســها كرأســن بــدون أجســاد .مثــل
دون ٍ
هــذه الرّســومات متيــل لتوضيــح كيــف أ ّن املزيــد مــن األطفــال في
هــذا العمــر يفكّــرون أو يشــعرون حيــال األشــياء مــن حولهــم ،ال
مــا يرونــه فــي الواقــع عندمــا ينظــرون إليهــا.
ثمــة أدّلــ ٌة كبيــرةٌ تشــير إلــى أ ّن األطفــال الّذيــن يرســمون
ّ
ـل هــم بال ّتأكيــد قــادرون علــى
أو
ـام
ـ
أجس
دون
ا
ـخوص
ـ
ش
ً
ٍ
أذرع أو أرجـ ٍ
ٍ
حتديــد هــذه األجــزاء عندمــا يطلــب منهــم ذلــك ،لكنّهــم لــم
ـخص
ينتبهــوا أو لــم
يهتمــوا بفكــرة تشــكيل شــب ٍه واقعــي لشـ ٍ
ّ
مــا  .)interest Winner)، 1982ومثــل هــذا االهتمــام ال يظهــر عــادةً
الســابعة أو الثّامنــة.
ح ّتــى س ـ ّن ّ
الطفــل ّ
للشــخوص،
إذا اســتمر ّ إغفــال األجــزاء فــي رســم ّ
ج ،قــم بتحفيــز وعيــه ملــا مت ّ حذفــه مــن خــال
بشــكل مزعــ ٍ
ٍ
اللعــب واملناقشــة ( ديفيــد ميندلوفيتــز).

ّ
شخص ميشي
الشكل :7
ٌ

خاص.وغالبــا ً مــا يوفــر ال ّتحــدث مــع األطفــال عــن جتاربهــم
ّ
الشــخصية مثــل تلــك املرتبطــة باألســرة ،واملدرســة ،واألصدقــاء،
الفنيــة.
مثاليــة جللســاتهم
واحليوانــات األليفــة نقطــة انطــاق
ّ
ّ
الطفــل علــى
إن املواضيــع التــي تشــمل “أنــا” أو “لــي” تســاعد ّ
االندمــاج مــع املوضــوع املقتــرح .فعلــى ســبيل املثــال ،مواضيــع
الســن تشــمل “أنــا ذاهــب
الرّســم املناســبة لألطفــال فــي هــذا ّ
إلــى املدرســة” و” عائلتــي “و” أنــا ألعــب مــع أصدقائــي”.

الصغري للفضاء
مفهوم الطّفل ّ

بينــ ٍة مــن العالــم مــن
بينمــا يصبــح األطفــال ّ
الصغــار علــى ّ
حولهــم ،تبــدأ الكثيــر مــن األشــياء التــي تش ـكّل بيئتهــم فــي
اخلاصــة بهــم .وهــذه األشــياء نــادرا ً مــا
الظهــور فــي الرّســومات
ّ
ّ
ـم رســمها فــي عالق ـ ٍة واح ـ ٍد إلــى واح ـ ٍد مــن حيــث املوقــع أو
يتـ ّ
بالطريقــة
الصفحــة ّ
احلجــم .وهــذه العالقــة غيــر ّ
منظمــة علــى ّ
مكانيـا ً فــي العالــم .بــدال ً مــن ذلــك ،ســتظهر
التــي تتصــل بهــا
ّ
الصفحــة فــي الرّســومات واللوحات
األشــياء كأن ّها”عائمـةٌ” علــى ّ
التــي يرســمها األطفــال فــي س ـ ّن مــا قبــل املدرســة ّ
(الشــكل
 .)10وهــذا النّــوع مــن ال ّتنظيــم املكانــي قــد يظهــر ّ
للشــخص
ـي لتمثيــل
البالــغ غيــر صحيــح فــي كونــه ال ي ّتبــع ال ّتقليــد الغربـ ّ
الطولــي.
ـي األبعــاد عــن طريــق اســتخدام املنظــور ّ
الفضــاء ثالثـ ّ
الفنيــة
األعمــال
فــي
ب
عيــ
مبثابــة
هــذا
اعتبــار
وبــدال ً مــن
ٍ
ّ
لألطفــال ،مــن األحــرى تقديــر صدقهــم فــي ترتيــب النّمــاذج على
الصفحــة وقدراتهــم فــي إنشــاء تراكيــب متوازنـ ٍة ثنائيــة األبعــاد
ّ
( .)Winner، 1982إلــى جانــب ذلــك ،إذا نظــر املــرء فــي العمــل
ت أخــرى أو لعديـ ٍد مــن الفنانــن املعاصريــن ،ميكــن
الفنــي لثقافــا ٍ
بســهول ٍة أن نــرى أن ّــه ال يوجــد طريقــ ٌة صحيحــ ٌة أو خاطئــ ٌة
لتصويــر الفضــاء فــي الرّســم (.)Lowenfeld، 1975
ـع أو
ـكل خــا ٍّ
فــي هــذا العمــر مــن املهـ ّ
ـم بشـ ٍ
ص أن يرتبــط أ ّي دافـ ٍ
بالطفــل نفســه .فيكتــور لوفينفيلــد
ـوع مباشــرةً ّ
أ ّي موضـ ٍ

ّ
عائلي ٌة
الشكل  :8صورةٌ
ّ

والصورة ال ّذات ّية
الفن
ّ

املبينــة فــي ّ
الشــكل  9رســمها
ّاتيــة ّ
ّ
احلساســة ّ
الصــورة الذ ّ
توظيــف
أعــوام ونصــف وهــي
صبــي يبلــغ مــن العمــر أربعــة
ٌ
ٍ
ٌّ
ـوع مــن الرّســومات التــي يقــوم بهــا األطفــال فــي هــذه
ـ
لن
ـي
منطـ ٌّ
ٍ
الطفــل
بســبب
أكبــر
رأس
رســم
يتــم
املرحلــة.
أهميتهــا إلــى ّ
ٍ
ّ
ّ
الطفــل نفســه.
(حيــث األكل واحلديــث) وموضــوع الرّســم هــو ّ
الطفــل عــ ّدة احتمــاالت
ومــن خــال الرّســم ،قــد يستكشــف ّ
الطريقــة ،يلعــب
ذاتيــة قبــل ال ّتوصــل إلــى صــور ٍة مرضيـ ٍة .بهــذه ّ
ّ
ً
ً
عمليــة تعريــف الـذ ّات .وعنــد ال ّتخطيــط
ـي
ـ
ف
ا
ـم
ـ
حاس
ا
دور
ن
ـ
الف ّ
ّ
ألنشــطة الرّســم ،علــى املدرّســن أن يأخــذوا بعــن االعتبــار أ ّن
األطفــال الّذيــن تتــراوح أعمارهــم بــن أربــع وخمــس ســنوات
الطبــع؛ وبال ّتالــي،
أنانيــة ّ
لديهــم ميــلٌ إلــى أن يكونــوا ذات ّ
فاملوضوعــات ال ّتحفيزيّــة التــي متكّــن هــؤالء األطفــال مــن ال ّتعبير
بشــكل
بشــي ٍء مــا عــن مفاهيمهــم النّاشــئة هــي مفيــدةٌ
ٍ
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ّ
ذاتيةٌ.
الشكل  :9صورةٌ ّ

ّ
الشكل  :10أنا ألعب في امللعب.

الرّمزيّة
يطــور معظــم األطفــال
السادســة،
فــي ســ ّن اخلامســة أو ّ
ّ
مجموعــ ًة مــن مكافِئــات الرّســم أو رمــوزًا لألشــياء التــي فــي
الشــجرة ،أو ّ
بيئتهــم ومــن ذلــك املنــزل ،أو ّ
الشــخص ...إلــخ.
إدراك ملفاهيــم
ـن
ـ
ع
ـة
ـ
ناجت
ـا
ـ
ّه
وهــذه الرّمــوز ذات فردي ّـ ٍة عالي ـ ٍة ألن
ٍ
األطفــال بــدال ً مــن مراقبــة العالــم حولهــم .فعلــى ســبيل املثال،
ـل آخــر
ـل رمـز ٌ ميثّــل شـ ً
ـخصا يختلــف ً
متامــا عــن أ ّي طفـ ٍ
لــكلّ طفـ ٍ
موضــح فــي ّ
الشــكلني  11و ،12والرّمــز الــذي يرســمه
كمــا هــو
ّ
ت ّ
للشــخص
ـنوا
ـ
س
ـت
ـ
س
ـى
ـ
إل
ـس
ـ
خم
ـم
ـ
عمره
ـغ
ـ
البال
األطفــال
ٍ
واضــح إضافــ ًة إلــى
بشــكل
مميــز ٌ
عــادةً مــا يكــون لــه ٌ
ٍ
رأس ّ
ٍ
والســاقني فــي مكانهمــا املناســب .وميكــن
ـذع مــع الذ ّراعــن ّ
جـ ٍ
لتفاصيــل مثــل املالبــس واليديــن ،والقدمــن واألصابــع واألنــف
أيضــا أن تلقــى انتبــاه األطفــال الفــردي .وكمــا ذكــر
واألســنان ً
الطفــل ال يعــ ّد ســببا ً
ســابقً ا ،فإغفــال ال ّتفاصيــل فــي رســم ّ
معينـ ًة
للقلــق الفــوري ،فببســاطة قــد يهمــل ّ
الطفــل تفاصيــل ّ
ـم رســمه .ومبجــرّد
بســبب عــدم
أهميتهــا فــي النّشــاط الــذي يتـ ّ
ّ
ً
ً
ـخص مــا ،فســوف
ـ
لش
)
ا
ر
ـو
ـ
تص
(أو
ا
ـ
ن
معي
ا
ز
ـ
رم
ـل
ـ
ف
الط
أن يحــدد ّ
ً
ٍ
ّ
ّ
يتكــرّر مــرّةً بعــد أخــرى دون الكثيــر مــن االختــاف مــا لــم يكــن
الطفــل لتعديــل مفاهيمه(شــكل
هنــاك جتربــ ٌة معينــ ٌة تدعــو ّ
.)13

ّ
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استخدام ّ
خط األساس

ت
أحــد
أهــم ال ّتغييــرات امللحوظــة التــي حتــدث فــي رســوما ٍ
ّ
لألطفــال فــي س ـ ّن اخلامســة أو السادســة ينطــوي علــى إدخــال
ّ
احليــز الفضائــي
خــط األســاس لتنظيــم رســم األجســام فــي ّ
(الشــكل  .)14ولــم تعــد تظهــر الرّســومات تطفــو علــى جميــع
ـابق فــي محــاوالت ال ّتصويــر
ّ
الصفحــة كمــا رأينــا فــي وقــت سـ ٍ
األولــى .يــدرك األطفــال اآلن العالقــات بــن الكائنــات التــي
يقومــون بإنشــائها ويدركــون أن هــذه األشــياء لهــا مــكا ٌن محـ ّددٌ
علــى األرض.
ـف النّــاس واملنــازل واألشــجار
علــى ســبيل املثــال ،قــد يبالــغ ّ
الطفــل فــي ال ّتغييــر أو جتميــل فــي البدايــة ،ســيقوم األطفــال بصـ ّ
معين ـ ٍة مــن رمــز ّ
ــفلية للورقــة .ومــع ذلــك ،ســيدركون
الس
“الشــخص” للكشــف عــن شــي ٍء فري ـ ٍد علــى طــول احلافّــة ّ
ّ
أجــزا ٍء ّ
ب أنّــه ميكــن اســتخدام خـ ّ
ـأرض
ـاط يجــري تصويــره .كذلــك،
ـن أو نشـ ٍ
ـم عبــر الورقة كــ ٍ
ـط رسـ ٍ
ص عــن شـ ٍ
أو خــا ٍّ
عمــا قريـ ٍ
ّ
ـخص معـ ّ ٍ
أرضيــ ٍة أو أي قاعــد ٍة يرســمون عليهــا النّــاس واألشــياء .وفــي
أو
ة
ـخصي
ـ
ش
ـال
ـ
أفع
ـف
ـ
مبختل
ـال
ـ
األطف
ـي
ـ
وع
ـز
ـ
حتف
ـي
ـ
الت
ـرات
فاخلبـ
ّ
ّ
ـم
ـق ،قــد تُرســم خطـ ٌ
اإلنســان ووظائفــه ســوف تــؤدي فــي كثيــ ٍر مــن األحيــان إلــى وق ـ ٍ
ـي ٌة متع ـ ّددةٌ مــع رسـ ٍ
ـوط أساسـ ّ
ت الحـ ٍ
الطريقــة التــي يرمــز بهــا إلــى ّ
الشــخص ،وإلــى ألشــياء م ّتســق ٍة مــع كلّ منهــا (شــكل  .)15ويحــدث تضمــن
تغييــرات فــي ّ
ت مرنــ ٍة فــي تصويرهــم ّ
للشــخوص فــي املســتقبل .اثنــن أو أكثــر مــن خطــوط األســاس فــي الرّســم أحيانًــا عندمــا
تغييــرا ٍ
الطفــل فــي تصويــر املســافة فــي الرّســم اخلــاص بــه.
ـر
ـ
العم
ـذا
ـ
ه
ـي
ـ
ف
ـال
ـ
األطف
ـع
ـ
يتمت
ـال،
ـ
املث
ـبيل
ـ
س
فعلــى
خاصــة يرغــب ّ
ّ
ثالثيــة األبعــاد ميكــن
مــن املواضيــع ال ّتحفيزيّــة التــي تنطــوي علــى الرّياضــة وأنشــطة وهــذا احلــلّ ال ّتصويــري لتمثيــل مســاح ٍة ّ
أيضــا فــي فــ ّن الكبــار لعديــ ٍد مــن الثّقافــات.
روايــة القصــص ويســتفيدون منهــا.
العثــور عليــه ً
ً
الصــورة والفكــرة ،وبينمــا يصبــح فهــم األطفــال للعالــم أكثــر تعقيــدا ،يشــعرون
عندمــا يقــوم ّ
الطفــل العــاد ّي بالرّبــط بــن ّ
ّ
ـكل أكثــر أصالــة .ووفقَ ــا
ـ
بش
ـة
ـ
املكاني
ـات
ـ
العالق
ـل
ـ
لتمثي
ـة
ـ
باحلاج
يصبــح
ــكل
الش
هــذا
ن
فــإ
،
مرســوم
لشــكل
وتعيــن معنــى
ٍ
ّ
ٍ
ٍ
ّ
لذلــك ،يختفــي خـ ّ
ـط األســاس فــي نهايــة املطــاف مــن رســومات
رمــزاً -الهورويتــز ومايــكل داي.
ّ
خــط األســاس
األطفــال األكبــر ســنّا ً والفضــاء الــذي حتــت
األرضيــة (شــكل .)21
يشــكّل مســتوى
ّ

ّ
الشكل  :11صورةٌ للعائلة

ّ
ط للرّسم
الشكل :13
مخط ٌ
ّ
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لكيفيــة
الــذي يربــط ّ
الطفــل مــع أمــه .وهــذا مثــالٌ ممتــاز ٌ
ّ
اســتعمال األطفــال ملعرفتهــم النّشــطة للموضــوع عندمــا
يرســمون صــورةً لــه.

ّ
أساس منوذجي
خط
الشكل  :14رسم ٍّ
ٍ
ّ
الشكل  :16مايكل جوردان أثناء العمل

ّ
أساسيني لترتيب األشياء في الفضاء
خطني
الشكل  :15استخدام ّ
ّ

الخاصة
املؤثّرات البرصيّة
ّ

ّ
الشكل  :17نظرة داخل ثقب اخللد

ّ
خــط القاعــدة ،فــإن األطفــال يبتكــرون
باإلضافــة إلــى اختــراع
حيــز الفضــاء فــي
لتصويــر
األخــرى
الطرائــق
العديــد مــن
ّ
رســوماتهم .وأحدهــا ينطــوي علــى إبــراز األحــداث التــي حتــدث
رســم واحــ ٍد أو سلســل ٍة مــن الرّســومات
مبــرور الوقــت فــي
ٍ
ّ
(الشــكل  .)16وهــذا ال ّتمثيــل للزّمــان واملــكان (الزمكانيــة) ،كمــا
يطلــق عليهمــا (لوينفيلــد  ،)1975 ،تأتــي نتيجــة اهتمــام األطفال
املتزايــد بســرد القصــص وإظهــار اإلثــارة فــي أعمالهــم الفنيــة.
الســرد البصــري عــادةً مــا يبــدأ فــي حوالــي سـ ّن
واالهتمــام فــي ّ
الســن
ـم يصبــح أقــوى عندمــا يتقـ ّدم األطفــال فــي ّ
اخلامســة ثـ ّ
ص آخــر مــن الرّســم الــذي
ـا
ـ
خ
ع
ـو
ـ
ون
.)1982
ـون،
ـ
وويلس
(ويلســون
ٌ
ٌّ
السادســة هــو
يبــدأ بــه األطفــال فــي حوالــي ســن اخلامســة أو ّ
ـينية الــذي يظهــر فيــه كائـنٌ شــفّ ٌ
ّ
رســم ّ
الشكل  :18صورة عائلية تظهر األم احلامل
اف أو بــه
األشــعة ّ
السـ ّ
“صــورةٌ مبتــورةٌ” املقدمــة بحيــث ميكــن للمــرء أن يــرى مــا فــي
ال ّداخــل ّ
ّقافية
ث
ال
ور
والص
األطفال
ن
ف
(الشــكل .)17
ّ
ّ
ّ
مــع جميــع املــواد البصريّــة املتاحــة لألطفــال األمريكيــن اليــوم
ـم هــذا النّــوع مــن الرّســم عندمــا يكــون داخــل شــي ٍء فــي شــكل صــور فوتوغرافيــة ،ورســوم توضيحيــة للكتــب،
وعــادةً ،يتـ ّ
أهميــ ٍة أكبــر منــه فــي اخلــارج .فعلــى ســبيل املثــال ،ورســوم متحرّكــة ،وتلفزيــون ،وأفــام ،وألعــاب فيديــو ،ومواقــع
مــا ذو
ّ
غالبـا ً
الســينية إلظهــار للويــب ،يبــدو مــن الطبيعــي أن ينهلــوا مــن هــذه املصــادر
ـعة
ـ
األش
ـة
ـ
تقني
ـال
ـ
األطف
ـتخدم
ـ
يس
ـا
ـ
م
ّ
اخلاصــة بهــم .الثقافيــة فــي تكويــن أعمالهــم الفنيــة اخلاصــة (ويلســون
ـيارة العائلــة
ّ
داخــل منازلهــم ،أو مدارســهم أو سـ ّ
بتقنيــة األشــعة وولســون .)1982 ،فقــد يدخــل أطفــال فــي ســن الرابعــة صــورا ً
يع ـ ّد ّ
ـما
الشــكل  18منوذ ًجــا
ً
واضحــا ميثّــل رسـ ً
ّ
ً
وأمــه مشــتقة ثقافيـا فــي رســوماتهم ،ولكــن تأثيــر اإلعــام الشــعبي
لصبــي عمــره خمــس ســنوات
ــينية
ّ
يصــور عائلتــه ّ
ّ
الس ّ
ٍّ
ً
الســري هــو األكثــر وضو ًحــا فــي أعمــال األطفــال األكبــر ســنًا .وفــي
ـل
ـ
احلب
إدراج
ـظ
ـ
الح
ـت.
ـ
الوق
ـك
ـ
ذل
ـي
ـ
ف
ا
ـ
حام
ـت
ـ
كان
ـي
ـ
الت
ّ
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الواقــع ،ســوف يجــد املــرء عــددًا مــن الفنّانــن األطفــال الواعديــن
ـي ٍة عادي ّـ ٍة مــن
فــي مجــاالت الرّســوم
الهزليــة فــي فصــول دراسـ ّ
ّ
الصــف اخلامــس ،وكذلــك أطفـ ً
ـام شــديدٌ
ّ
ـال آخريــن لهــم اهتمـ ٌ
فــي رســم أبطــال الرياضــة ،وجنــوم موســيقى الــروك ،ومشــاهير
األزيــاء ،والطائــرات ،واملركبــات الفضائيــة ،والســيارات الرياضيــة .أزمة الواقع ّية
فــي حــن أن العديــد مــن األطفــال ببســاطة ينســخ األبطــال فــي ســن التاســعة أو العاشــرة ،يظهــر العديــد مــن األطفــال
املفضلــن لديهــم وشــخصيات الكتــب الهزليــة ،قــدرًا أكبــر مــن الوعــي البصــري لألشــياء مــن حولهــم .ونتيجــة
اخلارقــن
ّ
وعيــا بالتفاصيــل واالتســاق ملا يرســمونه.
أيضــا يختــرع
والبعــض ً
شــخصياتهم واحلبــكات ّ
ّ
الســردية لذلــك ،يصبحــون أكثــر ً
ضمنونــه أجــزاء اجلســم مثــل الشــفاه ،واألظافر،
ي
ـا
ـ
م
ـادة
ـ
ع
ـم
ـ
فه
.)19
(الشــكل
بهــم
اخلاصــة
ّ
ُ ِّ
يتحــول هــؤالء األطفــال فــي كثيــر مــن وتســريحات الشــعر ،واملفاصــل فــي رســوماتهم لألشــخاص.
بذلــك،
القيــام
وعنــد
ّ
ـورة لنماذجهــم .كمــا يظهــرون اهتمامــا ً أكثــر مــن ذي قبــل فــي رســم أوضــاع
ـ
املص
ـب
ـ
والكت
ـام
ـ
األحيــان إلــى التلفزيــون واألف
ّ
فيرســمون الشــخوص التــي تعــدو ،وتقفــز ،وتطيــر عبــر عــ ّدة األشــخاص أثنــاء العمــل وكذلــك فــي مــا يرتــدون.
إطــارات؛ و لقطــات قريبــة لتكبيــر أبطالهــم .ويظهــرون منظــورًا
ـل مضــى القيــام
وأبعــادًا بطرائــق ال يســتطيع األطفــال منــذ جيـ ٍ
بهــا .وبــدال ً مــن تثبيــط مثــل هــذا النشــاط اإلبداعــي ،يجــب
أن يســتفيد املعلمــون واآلبــاء االســتفادة الكاملــة مــن انبهــار
األطفــال بالثقافــة الشــعبية واســتخدامها لتطويــر قــدرات
الرســم خــارج املســتوى األساســي لديهــم.
أعمالهــم الفنيــة (الشــكل  .)20ولكــن ،فقــط إذا كانــوا يتلقــون
التعليمــات املناســبة التــي ُتكّنهــم مــن تطويــر الكفــاءات
الالزمــة للقيــام بذلــك.

الشــكل  :20صــورة لزميــل فــي الصــف رســمها طفــل يبلــغ
عامــا.
اثنــي عشــر ً

متثيل الفضاءات ثالث ّية األبعاد

الشــكل  :19رســم فتــى عمــره تســع ســنوات مشــهد اإلثــارة
شــخصيات ديزنــي فــي مواجهــة مخلوقــات
واضعــا عــ ّدة
هــذا
ً
ّ
مــن اختراعــه اخلــاص.
هــذا االهتمــام اجلديــد جلعــل صورهــم تبــدو “صحيحــة” مــن
حيــث التفاصيــل والتناســب يــؤدي إلــى أزمــة لكثيــر مــن
األطفــال األكبــر ســنّاً.
فــي محاولــة للرســم الواقعــي ،وغال ًبــا مــا تكــون جهــود األطفال
غيــر كافيــة لتوقعاتهــم وســرعان مــا يصابــون بخيبــة أمــل.
بعضهــم يبحــث عــن مهــارات شــبيهة بتلــك التــي يســتخدمها
البالغــون عــن طريــق نســخ الرســوم التوضيحيــة فــي الكتــب
واجملــات .مــع ذلــك وفــي كثيــر مــن األحيــان ،يصبــح األطفــال
بشــكل متزايــد انتقاديــن لقدراتهــم فــي الرســم ويبــدؤون فــي
إظهــار التــردد فــي االنخــراط فــي أنشــطة الرســم مــع تقدمهــم
فــي الســن.
ونظــرا إلــى زيــادة التركيــز علــى “الواقعيــة” بــن األطفــال خــال
ســنوات مــا قبــل املراهقــة ،فــإن تعليــم الفــن الــذي يركــز علــى
الوصــف البصــري وتقنيــات املراقبــة ميكــن أن يكــون مفيــ ًدا
بشــكل خــاص فــي هــذا العمــر .فــي الواقــع ،معظــم األطفــال
قــادرون علــى حتقيــق اجلــودة الواقعيــة التــي يرغبــون بهــا فــي

الصغــار منغمســن فــي معانــي مــا
بينمــا يصبــح األطفــال ّ
يرســمون وأفعالهــم ،مييــل األطفــال األكبــر سـنّا ً إلــى أن يكونــوا
يصــورون يشــبه بالفعــل مــا
أكثــر قلقــا ً علــى مــا إذا كان مــا
ّ
هــم عليــه .وهــذا االهتمــام فــي الوصــف املرئــي عــادة يظهــر
حــول ســن الثامنــة أو التاســعة عندمــا يبــدأ األطفــال فــي تبنّــي
أعــراف ثقافتهــم لتمثيــل مشــهد ثالثــي األبعــاد علــى ســطح
ثنائــي األبعــاد ( .)Winner، 1982وفــي هــذه احلالــة ال يتــم رســم
ب علــى خـ ّ
ـط األســاس كمــا رأينــا فــي
األشــياء جن ًبــا إلــى جن ـ ٍ
ً
رســومات األطفــال األصغــر س ـنّا .فيحــاول األطفــال اآلن ترتيــب
رســم األشــياء بحســب عالقتهــا ببعضهــا علــى صفحــة ذات
أرضيــة مســتوية (الشــكل .)21
وعنــد القيــام بذلــك  ،فإنهــم يبــدؤون فــي إظهــار كيــف يؤثــر
موضــع املشــاهد علــى رســمهم للصــورة .فهــم يبــدؤون فــي
رســم األشــياء التــي تتداخــل فيمــا بينهــا والتــي تتناقــص فــي
أيضــا فــي اســتخدام األقطــار إلظهــار
احلجــم .كمــا يبــدؤون ً
منظــور الرســم ،أو انحســار املســطحات فــي حيــز الفضــاء
(الشــكل .)22
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ـكل رمــزي
يواصــل العديــد مــن األطفــال األكبــر سـ ًّنا الرّســم بشـ ٍ
علــى الرغــم مــن االهتمــام املتزايــد بالواقعيــة فــي أعمالهــم
الفنيــة .وفــي الواقــع ،قــدرة األطفــال الناشــئة للتفكيــر
التجريــدي متكنهــم مــن البــدء فــي تصــور الصــور البصريــة.
وعندمــا يرســم األطفــال أو يرســمون مجــازًا فهــم يســتخدمون
الصــور الذهنيــة القتــراح فكــرة أو عاطفــة تفــوق مــا ينبــئ بــه
الشــيء املرســوم (الشــكل .)23
الشــكل  :21رســم لفنــاء خلفــي لشــخص عمــره  10ســنوات
باســتخدام مســتوى أرضــي.

علــى ســبيل املثــال ،األطفــال األكبــر ســنّا ً لهــم قــدرة علــى
إدراك أن صــورة شــجرة معزولــة توحــي بالوحــدة واليــأس ،أو أن
األيــل وهــو يطــلّ علــى مجموع ـ ٍة مــن اجلبــال يع ّبــر عــن النبــل.
إن القــدرة علــى اســتخدام الصــور مجــازًا تعتمــد علــى إمكانيــة
تســلية مســتويني مــن الترميــز فــي ٍآن واحــ ٍد .ويجــب أن يقــرّر
الفنــان أ ّي األشــياء متثــل مفهــوم أو عاطفــة مــا بشــكل أفضــل
وأي خطــوط ،أو أشــكال أو ألــوان هــي األفضــل للتعبيــر عــن هــذه
األشــياء (.)Smith، 1983

الشــكل  :22رســم لفنــاء مزرعــة مــن شــخص يبلــغ مــن العمــر
عامــا اســتخدم املنظــور والتداخــل وتناقــص احلجــم إلظهــار
ً 12
العمــق
وعندمــا يصبــح اســتعداد األطفــال واهتمامهــم فــي إظهــار
واضحــا ،يصبــح مــن املفيــد دراســتهم
عمــق فــي صورهــم
ً
للطرائــق التــي يســتعمل فيهــا الفنانــون الكبــار التداخــل ،الشــكل  :23طفــل يبلــغ مــن العمــر تســع ســنوات يســتخدم
اخلطــي فــي أعمالهــم .لكــن يحتــاج اســتعارة بصريــة لـــلتعبير عــن مشــاعر معينــة ألختــه
وتناقــص احلجــم واملنظــور ّ
األطفــال ليفهمــوا أن اســتخدام هــذه الوســائل الصوريــة
هــي فقــط أحــدى الطرائــق لتنظيــم الفضــاء ،وأن الكثيــر مــن
الفنانــن قــد هجــروا اليــوم هــذه املفاهيــم لصالــح تطويــر املزيــد
مــن الطرائــق الشــخصية والتعبيريــة فــي رؤيــة الفــن وصنعــه.
كلمــا اقتــرب الطفــل مــن مرحلــة املراهقــة ،كلمــا كان أكثــر
فقــ ًدا للعالقــة الذاتيــة القويــة مــع عالــم الرمــوز -فيكتــور
لوفينفيلــد.
يبــدأ األطفــال األكبــر ســنّا ً باكتشــاف احتمــاالت االســتعارة
البصريــة ،وأن الصــور ميكــن أن تنقــل معانــي أبعــد مــن األشــياء
التــي تصفهــا .ومــن أجــل تعميــق هــذا الفهــم ومنــع اهتمــام
األطفــال بالواقعيــة مــن تثبيــط روحهــم اإلبداعيــة ،ينبغــي
للمــدرس إدخــال املوضوعــات التــي تتعامــل مــع التعبيــر عــن
بعــض العواطــف أو املفاهيــم مــن خــال االســتعارة البصريــة.
فعلــى ســبيل املثــال ،قــد يطلــب مــن األطفــال تصــور أنفســهم
حيوانــات أو جمــادات ومتثيــل أنفســهم علــى هــذا النحــو فــي
الرســم أو اللوحــة.
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عندمــا يقــوم أحدهــم بوضــع تسلســل لتطــور الرســم لــدى
األطفــال وهــم يتقدمــون مــن مرحلــة مــا قبــل املدرســة إلــى
الصفــوف األعلــى فــي املرحلــة االبتدائيــة ،فإنــه ال بــد مــن أن
حتــوالت متميــزة علــى األقــل .أوالً ،يبــدأ
يالحــظ أربــع مراحــل أو
ّ
األطفــال فــي اخلربشــة فــي عمــر ســنة أو ســنتني .وثانيـاً ،تظهــر
األشــكال واألرقــام التمثيليــة حــول ســن الثالثــة أو الرابعــة.
وثالثـاً ،يطــور األطفــال الرمــوز الرســومية لتمثيــل األشــياء التــي
يصادفونهــا فــي بيئتهــم ويســتعملونها .وأخيــراً ،حــول ســن
التاســعة أو العاشــرة ،يكافــح األطفــال للوصــول إلــى الواقعيــة
البصريــة فــي رســوماتهم.
ومــن املهــم مالحظــة أن هــذه التغييــرات ال حتــدث فجــأة؛ بـ ً
ـدل
مــن ذلــك ،غال ًبــا مــا تتميــز مبراحــل فرعيــة صغيــرة أو نقــاط قــد
يظهــر فيهــا األطفــال خصائــص مــن مرحلتــن فــي رســم واحــد.
وبطبيعــة احلــال ،مــا يبــدو أن األطفــال يقومــون بــه بشــكل
طبيعــي ومــا هــم قــادرون علــى فعلــه همــا مســألتان مختلفتــان
متامــا .مــن احملتمــل أن يجــد املعلمــون أن الطــاب داخــل الفصــول
ً
الدراســية متنوعــون فــي تطــور الرســم لديهــم ،حيــث أن
لبعضهــم وفــرة مــن التجــارب الســابقة مــع الفــن ،فــي حــن أن
اآلخريــن قــد تكــون لديهــم فــرص إبداعيــة محــدودة.
وبالتالــي ،يجــب علــى املعلمــن جتنــب الوقــوع فــي إغــراء
تصنيــف األطفــال فــي مرحلــة معينــة ببســاطة بســبب
عمرهــم أو مســتوى الصــف .ومــا يجــب أن يكــون مصــدر قلــق
أكبــر للمعلمــن وأوليــاء األمــور هــو فقــدان التعبيريــة واألصالــة،
وهــو مــا يحــدث فــي رســوم األطفــال مــع تقدمهــم فــي الســن.
وإذا كان أحــد يبحــث عــن “الواقعيــة” كمعيــار للحكــم علــى
عمــل األطفــال ،سيكتشــف أنهــا تتحســن مــع التقــدم فــي
الســن واخلبــرة .لكــن ،تظهــر رســوم أطفــال املــدارس االبتدائيــة
العليــا عــادة أكثــر تقليديــة وجمــوداً؛ وبالتالــي ،أقــل لفتـا ً للنظــر
فــي عــن الكبــار مــن تلــك التــي قبــل املدرســة .ويجــب أن يهتــم
أيضــا بفقــدان االهتمــام فــي رســم
املعلمــون وأوليــاء األمــور ً
األنشــطة بــن الطــاب فــي الصفــوف االبتدائيــة العليــا .فــي
الواقــع ،العديــد مــن األطفــال كبــار الســن يصبحــون ناقديــن
جــ ًدا لعملهــم لدرجــة أنهــم ببســاطة يتوقفــون عــن الرســم
كليــة.
فمــا الــذي قــد يقــوم بــه البالغــون ملنــع مثــل هــذه األمــور مــن
احلــدوث؟ فــي حــن ال توجــد إجابــات ســهلة لهــذا الســؤال ،تقــدم
االقتراحــات التاليــة بعــض احللــول .أوالً ،تعريــض األطفــال فــي
الصفــوف االبتدائيــة العليــا خملتلــف الفنانــن الذيــن يظهــرون كال
النهجــن :الواقعيــة واخلياليــة فــي الرســم .وتشــجعهم علــى
االعتقــاد بــأن هــذه الرســومات ال يُقصــد بهــا أن تكــون صــورا ً
فوتوغرافيــة ،وأن فعــل الرســم ميكّنهــم مــن إظهــار الطريقــة
اخلاصــة بهــم لرؤيــة العالــم.
ـرص لألطفــال األكبــر س ـنّا ً لالنخــراط فــي
ثاني ـاً ،قــم بتوفيــر فـ ٍ
ـن أنــك تقـ ّدر تنــوع
املناهــج الوصفيــة واخلياليــة فــي الرســم .وبـ ّ
النهــج ،وتنــوع األفــكار التــي يظهرهــا األطفــال فــي عملهــم.
أوليــة فــي الفصل الدراســي
ثالثًــا ،اجعــل تطويــر قــدرات الرســم ّ
واملنــزل .وامنــح األطفــال الفــرص لالســتعانة بهــا فــي كثيــر
مــن األحيــان ،وامنحهــم املســاعدة واملســاندة والتشــجيع التــي
يحتاجــون إليهــا.
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قراءة حتليلية للصورة
أهمية القراءة النقديّة للصورة في كتاب الطفل العربي
ّ
رؤوف الكراي

1

األهميــة
ســيرتكز بحثنــا هــذا علــى ثالثــة محــاور لهــا مــن
ّ
مبــكان فــي مجــال الرســوم املوجهــة إلــى الطفــل العربــي عبــر
الكتــاب ،لكــن فــي الواقــع ،وذلــك حســب ســياقات املؤمتــر هــذا
خاصــة علــى احملــور الثالــث
ومواضيعــه ،فــإ ّن التركيــز ســيكون
ّ
ســنهتم فيــه «بالقــراءة التحليليــة » لرســوم كتــب
الــذي
ّ
األطفــال.

مــا يدعونــا لطــرح مثــل هــذه اإلشــكاليات التــي حتملهــا «
أهميــة املوقــع الــذي حتت ّلــه هــذه
الصــورة « املو ّجهــة للطفــل هــو
ّ
الصــورة فــي واقــع الطفــل العربــي املهــدد بالهجمــة الوحشــية
للعوملــة ،وبالزحــف املهــول لوســائل التواصــل احلديثــة ،ومــا
تُـــسرّبه من
« صــور « اختلطــت فيهــا جميــع أنــواع الهويّــات والقيــم
اإلنســانية والعــادات والتقاليــد االجتماعيــة.

العربيــة ثمــة حتديــات تواجــه الثقافــة
وتأثــرت بهــا املنطقــة
ّ
العربيــة علــى وجــه العمــوم ،والتربيــة والثقافــة املو ّجــة للطفــل
العربــي علــى وجــه اخلصــوص ،ولعــلّ مــن أولــى التحديــات التــي
العربيــة ذلــك التغيــر الهائــل فــي وســائط
تواجههــا اجملتمعــات
ّ
االتصــال احلديثــة ،وفــي قنــوات التواصــل الثقافــي ،وتنــوع تقنيات
مخاطبــة األطفــال التــي ازدادت تشــابكا ً وتعقيــداً ،والتراجــع
الكبيــر والتدهــور فــي الــدور التقليــدي والطبيعــي لألســرة فــي
شــخصية الطفــل والســيما دور اجلــدة واألم ،والغيــاب
تكويــن
ّ
الك ّلــي لألحاديــث واحلكايــات التــي كانــت حتتضنهــا التجمعــات
العائليــة واالجتماعيــة املنظمــة أو العفويــة ،لتحــلّ
واللقــاءات
ّ
محلهــا وســائل االتصــال احلديثــة ،والتقنيــات املتطــورة الهائلــة
فــي نقــل املعلومــة و
« املعرفة « إلى األطفال.
هكــذا عرفــت الثقافــات احلديثــة أشــكاال جديــدة فــي التعبيــر
وصــورا حديثــة مبتكــرة وُ ِضعــت لتكــون مــادة ثقافيــة جديــدة
يطلــع عليهــا األطفــال …
ّ
لكــن أ ّي ثقافــة هــذه وأ ّي صــورة ،هــذه املو ّجهــة للطفــل التــي
وضعهــا الكبــار مــن إرادتهــم ،والتــي ستســرّب للطفــل حتمــا
وجهــات نظــر ومبــادئ ومواقــف ُم َ
تواصــل
شــكّلة فــي لغــة
ٍ
يعتبرهــا هــؤالء الكبــار أكثــر فائــدة لتنشــئة الصغــار ومالئمــة
لذوقهــم وأحاسيســهم ومناســبة لتكوينهــم؟
وأ ّي أســلوب فنّــي مناســب يحتــاج إلــى مضمــون هــادف ليكــون
املبدئيــة
فــي متنــاول الطفــل ؟ « … فواحــدة مــن الصعوبــات
ّ
ضمــن هــذا املفهــوم العــام هــي معرفــة مــاذا يوجــد فــي الكبــار
مــن طفولــة؟ ومــاذا يوجــد فــي الطفــل ممــا عنــد الكبيــر ح ّتــى
يتقبــل مــا يقــدم إليــه الكبــار …؟ «
وهــل أ ّن الرســوم والصــور املوجهــة للطفــل يجــب أن تكــون
مختلفــة مــن طفــل آلخــر حســب شــريحته العمريّــة ،وحســب
مســتواه التعليمــي والثقافــي ،وحســب الوســط الــذي يعيــش
فيــه وانتمائــه اجملتمعــي … ؟

فــي بدايــة احلقبــة األولــى لســنوات األلفــن كانــت احلوافــز
والرســامني الش ـ ّبان
اخملتلفــة تتالحــق لل ّدفــع بالفنّـــانني العــرب
ّ
للتجديــد فــي أســاليب رســومهم ولتطويــر منتجاتهــم،
ـيـــة
ول ُتضفــي علــى الرســوم املو ّجهــة للطفــل مســحة فنّ ّ
جديــدة جديــرة باالهتمــام …
ففــي هــذه الفتــرة بالــذات شــهدت حركــة النشــر فــي العالــم
اخلاصــة
ـريعا … فتع ـ ّددت املنشــورات
العربــي تطــورًا مفاج ًئــا وسـ ً
ّ
اخملتصــة فــي جميــع أرجاء
وتنوعــت ،وتوالــدت دور النشــر
ّ
بالطفــل ّ
العالــم العربــي لتتنافــس علــى األحســن واألجمــل ،وظهــرت
الرســامني الشــ ّبان بقــدرات
مواهــب جديــدة وعديــدة مــن ّ
األهميــة وبنفــوس حاملــة.
متفاوتــة
ّ
فبعــد أن كُـنّـــا نعانــي النــدرة فــي هــذا اجملــال صــارت عندنــا
اليــوم الوفــرة فــي إنتــاج الكتــب واجملــات اخلاصــة بالطفــل ،وفــي
ظــل املنافســة غيــر املســبوقة التــي شــهدتها أغلــب دور النشــر
ســعت كل األطــراف الفاعلــة فــي إنتــاج الكتــاب لتقــدمي مــادة
التميــز …
طريفــة ومبتكــرة بُغيــة
ّ
جميــل جـ ًّدا كلّ هــذا ،لكــن هــذا احلمــاس املفــرط نوعــا مــا وهــذا
االندفــاع التلقائــي قــد يكــون علــى حســاب القيمــة ،وقــد يــؤدّي
فــي بعــض األحيــان إلــى نــوع مــن « الفوضويّــة » فــي القطــاع …
لــذا تواجــد حركــة نقديــة تســاند هــذا القطــاع أصبحــت ضروريّة
للغايــة وذلــك ملراقبــة هــذا التطــور النّامــي فــي مجــال كتــاب
الطفــل العربــي ،وإللــزام الرســام والناشــر باجلــودة املنشــودة،
وبضوابــط عمــل وقواعــد تســاعدهم نوعًــا مــا علــى امتــاك
ذاتيــة عنــد بلــورة أعمالهــم .
رؤيــة نقديّــة ّ

 - 1أهم ّيــة الصــورة يف كتــاب الطفــل وأبعادهــا
 - 2أهم ّيــة القــراءة النقديّــة للصــورة يف كتــاب
الرتبويــة
الهامــة التــي شــهدها العالــم الطفــل
ـوالت االجتماعيــة
ّ
فــي ظــلّ التحـ ّ

لكــن غال ًبــا مــا تكــون الصــور باختــاف محاملهــا إن كانــت
ـما فــي كتــاب ،ضبابيــة الفهــم
عنصــرا
زخرفيــا ،أو إعالنــا أو ر َ ْســ ً
ً
تصعــب نوعًــا مــا قراءتهــا وفــك رُموزهــا.
هــل يتســاءل األطفــال عــن املعانــي احملتملــة للصــورة وعــن
املعلومــات التــي تنقلهــا؟
كيــف ميكــن أن نســاعد الطفــل علــى قــراءة الصــورة املوجهــة

 1رؤوف الكــراي رســام وفنــان غرافيكــي وأســتاذ فنــون بصريــة فــي تونــس ،عُ رضــت لوحاتــه وملصقاتــه فــي العديــد مــن أنحــاء العالــم .فــاز بجائــزة فــي مســابقة  ACCU NOMAلرســوم الكتــب ،وهــو
عضــو تنظيمــي لـ«معــرض كتــاب صفاقــس لألطفــال» فــي تونس.
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وملربــي األطفــال دور ٌ كبيــر ٌوهــا ّم فــي تقريــب الكتــاب إلــى
إليــه ؟
الصــورة ،وعلــى فــك رموزهــا
ما هي وسائلنا في القراءة ؟
الطفــل ،وفــي تدريبــه علــى قــراءة ّ
الفنية
مــا األهــم فــي هــذه العمليــة :هــل هــي القــراءة فــي حــد ذاتهــا عندمــا يحثّهــم علــى االطّ ــاع أكثــر فأكثــر علــى األعمــال
ّ
التشــكيلية والبصريّــة واالســتمتاع بالنظــر إليهــا ،والتباحــث
أم كيــف ســتكون هــذه القــراءة وملــاذا ،وألي هــدف ؟
ّ
هــل توجــد القــراءة النقديــة لرســوم كتــب األطفــال فــي العالــم حــول تفاصيــل تكوينهــا والتناقــش فيهــا ،ومنحهــم مفاتيــح
العربــي؟ وهــل لدينــا نقــاد مختصــون فــي قــراءة رســوم كتــب القــراءة الالزمــة لذلــك.
األطفــال؟
إن وُ ِجــدت هــذه القــراءة فمــا هــو مســتواها ،ومــن يســتفيد هنا كثري من األسئلة تطرح نفسها :
مــا الــدور الــذي ميكــن أن يلعبــه كتــاب الطفــل املرســوم لتمكــن
منهــا ،وكيــف ذلــك؟
اخلاصــة بالصــورة الطفــل مــن امتــاك ثقافــة بصريــة تســاعده فــي تكويــن زاده
هــل وســائل التحليــل والقــراءة النقديــة
ّ
املو ّجهــة للكبــار هــي نفســها التــي ميكــن اســتعمالها فــي املعرفــي؟
بيداغوجيــة ومالءمــة
قــراءة الصــورة املوجهــة لألطفــال؟ أم هنــاك وســائل أخــرى ملــاذا يبــدو كتــاب الطفــل هــذا أكثــر
ّ
لتعليــم اللغــة البصريّــة؟
خاصــة لقــراءة هــذا النــوع مــن الصــور
ّ
مــا هــي الســياقات التاريخيــة واجلغرافيــة واالجتماعيــة
والبيئيــة التــي ســاهمت فــي إنشــاء « صــورة الكتــاب
والثقافيــة
ّ
ّ
 - 3قــراءة نقديّــة لبعــض النــاذج املحــدودة مــن »؟
مــن املعــروف أ ّن الكتــاب هــو محمــل للقــراءة ،فمــاذا نقــرأ فــي
كتــب األطفــال الصــادرة يف العــامل العــريب
الكتــاب؟
معا ؟
افيــة هل هي قراءة للنص أم للصورة أم لالثنني ً
ـية والثقّ ّ
اليــوم أصبــح أدب األطفــال مــن القطاعــات الفنِّـــ ّ
ـبيا فــي العالــم العربــي ،يُقـدِّم لألطفــال فــي بعــض وفي هذا السياق ما معنى فعل « قرأ »؟
املزدهــرة نسـ ًّ
وهامـ ًة مــع صــور ورســوم حتكــي الكثيــر
ة
ـ
جميل
األحيــان كت ًبــا
ً
ّ
اخلطيــة
قــرأ ( الصــورة ) :هــو التعــرّف علــى العناصــر والعالمــات «
…
ّ
تتميــز
املكونــة للصــورة وإدراك البعــد الوظيفــي واجلمالــي الــذي
وباالعتمــاد علــى سياســة التحــرر التــي عرفهــا اجملــال االقتصــادي »
ّ
ّ
فــي فتــرة ســابقة فــي بعــض البلــدان العربيــة أمكــن بعــث بــه هــذه العالمــات ومــا حتملــه مــن معنــى فــي تشـكّلها.
عمليــة القــراءة
تطــورت مــن خــال هــذا التعريــف نســتطيع القــول أ ّن
ديناميكيــ ٍة جديــد ٍة فــي ميــدان كتــاب الطفــل .لقــد
ّ
ّ
ّ
ّ
الضمنيــة
ـالة
ـ
س
الر
ـاف
ـ
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ـن
ـ
م
ـننا
ـ
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ـاب
ـ
الكت
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ـو
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ـو
ـ
ج
ـق
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ـ
التوزي
ـالك
مسـ
ّ
ّ
ٍّ
ّ
ّ
وتعــددت مجــاالت إنتاجــه ،فازدهــرت أســواقه واتســعت آفاقــه التــي حتملهــا هــذه الصــورة ،وأن ّهــا تهــدف إلــى فهــم الصــورة
خاصة ،تشــترك
معينــة وتقنيــات
ملحــة .
وأصبحــت احلاجــة للعــرض إزاء الطلــب ج ـ ّد ّ
ّ
تدريجيــا وحســب اســتراتيجية ّ
ـم اســتعمال هــذه الكتــب ألغــراض أدبيــة فيهــا عوامــل عديــدة ومختلفــة منهــا اجلانــب االجتماعــي
لكــن غال ًبــا مــا كان يتـ ّ
وللرســام ،ومنهــا القــدرة علــى
ـم والبيئــي والثقافــي للقــارئ
ّ
بحتــة ،فــي حــن أ ّن اجلانــب الفنّــي فــي الكتــاب غال ًبــا مــا يتـ ّ
التخيــل وعلــى التأليــف بــن أبجديّــات الفنــون البصريّــة.
جتاهلــه مــع ذلــك فــإ ّن الرســوم واإلخــراج الفنّــي ميكــن أن تكــون
ّ
ـام للطفــل.
منبعــا للمعرفــة
ً
الفنيــة ومصــدر إلهـ ٍ
ّ
كمــا أن ّنــا نســتطيع القــول أ ّن كتــاب الطفــل املرســوم ميكــن
درس » للطفــل فــي الفنــون البصريّــة … فنحــن
أن يكــون « أوّل ٍ
مثـ ًـا  ،اليــوم  ،مــا ميكــن أن نتذكّــره فــي أغلــب األحيــان مــن كتــب بعض النامذج املقروءة
والصــور البســيطة واللطيفــة التــي
طفولتنــا هــو تلــك الرّســوم
ّ
ـن آلخــر صفحــات هــذه الكتــب  ،والتــي
فــي هــذا البــاب ســأحاول القيــام بقــراءة بعــض « الصــور » التي
كانــت تتخ ّلــل مــن حـ ٍ
تركــت وســتترك لألبــد فــي ذاكرتنــا وفــي نفوســنا أعمــق األثــر وردت فــي بعــض الكتــب املوجهــة للطفــل العربــي .وذلــك ألن ّنــي
وأجملــه …
ـبيا فــي
أعتبــر أ ّن هــذا النــوع مــن الفنــون هــو حديــث العهــد نسـ ًّ
العالــم العربــي ،كذلــك ألن ّنــي أعــرف أ ّن هــذا اجلانــب الهــام فيمــا
متامــا عــن
فــي نظــري ميكــن أن يكــون كتــاب الطفــل برســومه أوّل « املناهج يخــص كتــاب الطفــل العربــي يــكاد أن يكــون غائ ًبــا ً
ت نقدي ّـ ٍة مفيــد ٍة
التعليميــة » للطفل في سـنّه املبكّـــرة الكتســاب ثقافـ ٍة بصري ّ ٍة جــدول اهتماماتنــا ،هــو ومــا تابعــه مــن حــركا ٍ
ّ
ت وجيــز
فنيـ ٍة متكّنــه  ،شــي ًئا فشــي ًئا  ،مــن امتــاك أدوا ٍ
ت ووســائل وبنّــاء ٍة رغــم مــا عرفــه كتــاب الطفــل العربــي ،وفــي وقـ ٍ
ولغـ ٍة ّ
وتنــو ٍع كبيــ ٍر وازدهــارٍ فــي مجــال
فنــي هــا ّم،
قــراءة « الصــورة » وحتليلهــا علــى مســتويات مختلفــة ،وبالتالــي ٍجــ ًّدا مــن
ّ
ّ
تطــورٍ
ٍّ
الصــورة بالنّــص ،وكذلــك معرف ٌة نشــره.
تصبــح للطفــل معرفـ ٌة بعالقــة ّ
الصــورة فــي الكتــاب ومتكّنــه مــن أخــذ فكــرة عــن
مبختلــف أدوار ّ
مختلــف التقنيــات
هامني :
الفنيــة ،وأســاليب الرّســم اخملتلفــة ،وقواعــد لكن قبل ذلك يجب أن نعرف شيئني ّ
ّ
ـحـ ـك ِّم » هــذا
ال ّتكويــن والتركيــب ح ّتــى تصبــح الصــورة لديــه أكثــر وضو ًحــا  - 1أن ّنــا بهــذه القــراءة التحليليــة ســوف ال « ن ُ َ
وقراءتهــا أكثــر سالســة .
العمــل الفنــي الــذي بــن أيدينــا ،والــذي حتمــا هــو عمــلٌ رفيــع
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الفنيــة مــا يســتحق العنايــة
املســتوى ،وفيــه مــن اخلصــال
ّ
واالهتمــام وملنتجيــه الشــكر والتقديــرّ ،إنــا ســنحاول مــن خــال
التشــكيلية
الضمنيــة »
هــذه القــراءة اكتشــاف «الرّســالة
ّ
ّ
واجلماليــة التــي يحملهــا هــذا العمــل ،كمــا ســنحاول متكــن
ّ
وعلميــ ٍة
ة
ــ
فني
عمــل
أدوات
مــن
يهــم
ب
ومر
األطفــال
ســي
ٍ ّ ٍ
ّ
ُمدر ّ
ّ
تســاعدهم علــى التعامــل مــع الكتــاب عندمــا يجتمــع املربــي
بالطفــل والكتــاب بينهمــا …و متكــن املســؤول عــن مكتبــة
اجليــدة
الطفــل أو الطفــل القــارئ نفســه الوصــول إلــى الكتــب ّ
ســواء مــن حيــث احملتــوى ( النصــوص و الرســوم واإلخــراج الفنّــي
للكتــاب ) أو مــن حيــث املوضوعــات التــي يتطــرق إليهــا الكتاب...
ت لقــراءة الصــورة املرســومة
 - 2كلّ مــا ســأقترحه الحقً ــا كأدوا ٍ
ومتغيــرةٌ ،وهــي مــن بــن العديــد مــن
أدوات مرن ـ ٌة
وحتليلهــا هــي
ٌ
ّ
األدوات األخــرى التــي تفرضهــا الصــورة ذاتهــا وذلــك حســب
وضعيــات التلقــي وســياقاته.
التحليليــة هــي كغيرهــا مــن
إ ّن هــذه الطريقــة فــي القــراءة
ّ
منهجيــ ٍة فــي العمــل ح ّتــى متنحــه
الطرائــق تقتضــي اقتــراح
ّ
العلميــة ّ
اللزمــة ،وملّــا كان األمــر كذلــك
الوضــوح والدقّــة
ّ
هامـ ٍة
اعتمــدت منهــج التحليــل الــذي يقــوم علــى ثالثــة محــاورٍ ّ
فــي تشــكيل الصــورة:
وعندمــا تتعمــق القــراءة لتدخــل مجــال « ال ّتحليــل » تصبــح
العمليــة تتطلــب وجــود ثالثــة مجــاالت يجــب االهتمــام
هــذه
ّ
بهــا وهــي كاآلتــي :
 – 1القراءة الوصف ّية :
 بيــان إيضاحــي ملــا تــراه العــن فــي الصــورة  :شــجرة ...رجــل …السياقات والوضع ّيات :
امــرأة … ســحاب … قــط …....
ّ –1
والتشــكيلية اخملتلفــة مثــل  -ســياق اإلنتــاج :مــن أنتــج الصــورة ،ومــا هــي دواعــي اإلنتــاج،
اجلرافيكيــة
 حتديــد العناصــرّ
ّ
األشــكال واأللــوان واخلطــوط ….؛ أل ّن القــراءة فــي مراحلهــا األولــى وكيــف؟
املكونــة للرســم ،ولوســائل  -سياق ال ّتلقي :اجلمهور املستهدف؟
تتجــه إلــى إدراك العناصــر الظاهــرة
ّ
ّقافيــة التــي
الســياق البيئــي :مــا هــي البيئــة
التعبيــر
األساســية املعتمــدة مــن قبــل ّ
الرســام كالتلويــن ّ -
االجتماعيــة والث ّ
ّ
ّ
الصــورة ؟
والتركيــب ونوعيــة اخلطــوط املســتعملة …،وبالتالــي بفضــل يتقاســمها املتلقّ ــي مــع منتــج ّ
هــذا التفصيــل ،وبفضــل اســتخراج كلّ عناصــر تكويــن الصــورة
املجسم :
ميكننــا بعــد ذلــك تفســير البعــد الفنــي وشــرحه وتأويلــه لهــذه  – 2الواقع
ّ
 ماذا أعرف عن الواقع الذي أعي َد تشكيله؟العناصــر منفــردة وفــي عالقتهــا ببعضهــا البعــض .
اجملسمة؟
 ما دور العناصر ّواجلغرافيــة
ـة
ـ
اريخي
ت
ال
ـع:
ـ
الواق
ـذا
ـ
ه
ـف
ـ
تكش
 املعطيــات التــي – 2القراءة التحليل ّية :
ّ
ّ
ّ
ّقافيــة .
هــي التــي تقــوم علــى اســتخراج كامــل وســائل التعبيــر واالقتصاديّــة
واالجتماعيــة والث ّ
ّ
الرســام اســتعمالها للتعبيــر
الفنيــة والتشـ
ـكيلية التــي حــاول ّ
ّ
ّ
واحلسـ ّـية والرّســائل اخملتلفــة التــي حتملهــا  3الصيغ ال ّتعبرييّة :
اجلماليــة
عــن األبعــاد
ّ
ّ
الصورة في عالقتها بالفضـاء وبلحظة رسمها
العناصــر الفاعلــة فــي تشــكيل الصــورة ...
 – 1بناء ّ
املرئيــة وتنظيمهــا داخــل فضــاء
تخيــر مختلــف العناصــر
ّ
* ّ
الصــورة
والصورة :
 3القراءة يف العالقة بني ال ّنصّ
والصــورة ،ترجمــة  -العناصر الثابتة :ال ّديكور.
النــص
 ال ّتكــرار  :يتكــرر نفــس املعنــى بــنّ
ّ
 العناصــر املتحرّكــة :النّــاس ،واحليوانــات ،ووســائل النّقــلســطحية وســاذجة .
النّــص إلــى صــورة  ،ترجمــة
ّ
والســوائل...
الصــورة فــي بلــورة املعانــي ،اخملتلفــة،
ّ
 ال ّتكامــل  :يتشــارك النّــص مــع ّّ
العرقيــة
ــخصيات :أجناســها ،وســنّها ،وأصولهــا
الش
كليــا بــن -
ليكــون احملتــوى ال ّداللــي والوصفــي مطابقً ــا
ّ
ّ
جزئيــا أو ًّ
ًّ
واالجتماعيــة ،وهيآتهــا ،واحلقبــة
والصــورة .
النّــص
ّ
ّ
 التفكيــك  :معانــي النــص والصــورة مســتقلّة الواحــدة عــن الزّمنية التي تنتمي إليها.* طرائق التعبير عند ّ
خصيات:
الش
األخــرى .
ّ
 النّظر وحركات العني ،وقسمات الوجه وتعابيره...هنــا جتــدر اإلشــارة إلــى أ ّن هــذا النّــوع مــن الفنــون ( رســوم  -حركــة اجلســم ،واألعضــاء ،وال ّتحــرّك فــي فضــاء املشــهد،
ـكال مــن والتنقــل ،واملشــي ....
كتــب األطفــال ) يقــع وبــكلِّ دق ّـ ٍة فــي مفتــرق عـ ّدة أشـ ٍ
اجلرافيكيــة
التشــكيلية والفنــون
الفنيــة :كالفنــون
التعابيــر
ّ
ّ
ّ
الســينمائي
ـرحي والفـ ّن ّ
وفـنِّ ال ّتصويــر الفوتغرافــي والفـ ّن املسـ ّ
وغيرهــا مــن الفنــون … ليســتعير منهــا مــا يلــي:
 مــن الفــن التشــكيلي :ال ّتكويــن وال ّتركيــب ونوعيــة اخلطــوطالضوئيــة
والقيــم التعبيريّــة التــي حتملهــا ،واملنظــور  ،والقيــم
ّ
واللونيــة.
ّ
 ومــن املســرح  :احلــوار  ،واحلركــة علــى املســرح ،واإلضــاءة ،وعالقةاملســرحي باجلمهــور ( املتلقــي ) ،والســينوغرافيا ،وتأثيــث فضــاء
املشــاهد ،والديكــور …
والديناميكية ،واحليويّة ...
 ومن فن املوسيقى :اإليقاع،ّ
 ومــن األدب  :هيكلــة احلــوار ،وأطــر األحــداث ،وال ّتعاقــب ال ّدرامــيلألحــداث …
 ومــن الســينما :املســتوايات بأنواعهــا ،وزوايــا النّظــر ،وال ّتوليــف(  ،) Synthèseوتسلســل الصــور وتأطيرهــا ،واحلركــة ،واإلنــارة
الظــلّ والضــوء …
مرتبطــا مبواهــب
مــع كل هــذه املعطيــات وغيرهــا يبقــى األمــر
ً
الر ّ ّســام وبدرجــة إبداعــه وحســن اختيــاره لهــذه الوســائل …
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* اخلصائص املاديّة للصورة :
 اإلنارة ،والظالل ،واألنسجة ،واحلياكات .واخلامات ،والهياكل …الصورة
 - 2إنشاء ّ
 األساليب ال ّتقنيات املواد واألدوات ال ّتركيب وال ّتوزيع في الفضاءالظالل
 ّاجلمالية وال ّتربويّة
 األبعادّ
وعيــةّ ،
واالتاهــات،
 اخلطــوط (القيــم ال ّتعبيريّــة،واخلاصيــات ،والنّ ّ
ّ
والس ْمـك)...
ّ
 زوايا النظر ،وال ّتأطير ،واحلركة. املستويات. العالقة بني املستويات. العالقة بني األمكنة والفضاءات. عالقة بني األزمنة. أشكال الربط /الوصل. الوصل بالفضاء. الوصل بعناصر التأثيث. الوصل بعناصر الربط :ال ّتراكب ،وال ّتباعد ،وال ّتجاور.ّقافية.
واجلمالية
الفنية
املرجعيات
واالجتماعية والث ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الصورة.
 الزّمن َّاجملسد في ّ

شقي جدًّ ا »
عنوان الكتاب « قط
ٌّ

الطاهر.
 النّص للكاتبة األردنية عبير إبراهيم ّاللبنانية مايا فداوي.
 الرّسوم للر ّ ّسامةّ
 تاريخ النّشر2014األردنية للنّشر وال ّتوزيع.
 النّاشر :دار الياسمنيّ
 فاز هذا الكتاب بجائزة « اتصاالت » لسنة 2014 الفئــة العمريــة لــم تكــن مكتوبــة ضمــن صفحــة املعلومــاتعــن الكتــاب ،لكــن مــن خــال بعــض املقــاالت التــي كتبــت عــن
القصــة (للجانــب األدبــي فقــط) مــا قيــل عــن الفئــة العمريــة
كان مضطربًــا ج ًّدا...هنــاك مــن قــال مــن  6ســنوات فمــا فــوق،

وهنــاك مــن كتــب مــن  5إلــى 10ســنوات فمــا فــوق ،وهنــاك مــن
كتب»لــكلّ األعمــار»
 ّالشكل :مستطيل
 املقاس  23/28 :سنتمتر عدد الصفحات :؟؟؟؟؟رسما
 عدد الرسوم 25 :ً
رباعية األلوان
 األلوان:ّ
مقوى
قنيات :أكريليك وأحبار على ورق ّ
 ال ّت ّ الغــاف :متوافــر كغــاف ورقــي ،وأيضــا كغــاف مــن الــورقاملقــوى.
 العنــوان  « :قــط شــقي جــدا « ينقصــه لغويــا الشــ ّدة علــىحــرف «الطــاء» فــي كلمــة «قــط» و علــى حــرف « اليــاء» فــي
كلمــة « شــقي» و علــى حــرف « الــدال» فــي كلمــة «جــ ّدا «.
قصــة صداق ـ ٍة تنمــو
 موضــوع الكتــاب  :الكتــاب يحكــي عــن ّالصداقــة ...
ـل عجــوزٍ وقـ ٍّ
ـقي ،و كيــف تتطــور ّ
بــن رجـ ٍ
ـط شـ ٍّ
وموضوعه الرئيس هو تقبل اآلخر رغم االختالف.
املرجعيــة فــي الرّســم :قالــت الر ّ ّســامة عــن هــذه النّقطــة « لم
ّ
يكــن هنالــك مصــدر وحــي للقيــام برســم هــذا الكتــاب ،ولكنّــي
والصديــق ديفــد حبشــي فــي تغييــر نظرتــي
ال أنكــر تأثيــر الفنّــان ّ
ـول بالنســبة لــي ابتــداء مــن هــذا
فــي الرّســم و كان نقطــة حتـ ّ
الكتــاب .الرّســم هنــا بــا هويّــة وذلــك ليكــون الكتــاب شـ ً
ـامل و
ـكان ».
ـان و مـ ٍ
ي ّتفــق مــع أ ّي زمـ ٍ
 ترجــم الكتــاب إلــى العديــد مــن اللغــات و يبــاع فــي بلــدانعديــدة.
الرســامة عــن نفســها «
كتبــت
:
ــامة
للرس
ــة
الذاتي
الســيرة
ّ
ّ
ّ
كليــة الفنــون فــي اجلامعــة اللبنانيــة عــام ،2000
تخرجــت مــن ّ
حاملــة شــهادة دبلــوم دراســات عليــا فــي الرّســم وال ّتصويــر،
عامــا فــي ســنوات ال ّدراســة ،التــي كانــت
بعــد صــراع دام ً 12
ـوس يومــي .لــم أهتــم أل ّي مــن املــواد
ـ
بكاب
بالنّســبة لــي أشــبه
ٍ
الصــف
فــي املدرســة غيــر مــادّة الرّســم .كنــت معروفــ ًة فــي ّ
بالر ّ ّســامة غريبــة األطــوار..
خرفيــة
أثنــاء دراســتي اجلامعيــة ،عملــت فــي مجــال الرّســوم الز ّ ّ
قصص
للجداريــات فــي العديــد مــن املنــازل والفنــادق ،و كر ّ ّســامة
ٍ
ـور ٍة فــي عــددٍ مــن شــركات اإلعــان فــي بيــروت.
مصـ ّ
كتــاب فــي العــام  ، 2004و قمــت بتنفيــذ رســوم
رســمت أوّل
ٍ
أكثــر مــن  40كتابًــا ح ّتــى اليــوم ،حصــل البعــض منهــا علــى
عامليــة.
محليــ ٍة و أخــرى
جوائــز
ّ
ّ
عملــت مــع عــددٍ مــن دور النّشــر فــي لبنــان ،واملغــرب ،واألردن،
واإلمــارات ،وفلســطني.
دائمــا م ّتجهــ ًة إلــى انتقــاء النّصــوص اخلفيفــة
أجــد نفســي ً
والهزليــة.
ــاخرة
الس
صــوص
ن
ال
األحيــان
أغلــب
واملضحكــة ،و
ّ
ّ
ّ
ابتعــد قــدر اإلمــكان عــن النكــد.
الســنوات األخيــرة ،أبرزهــا ،جائــزة
حــزت علــى  7جوائــز فــي ّ
اتصــاالت عــن فئــة ك ّتــاب العــام ســنة  2014عــن كتــاب «قــط
شــقي جــدا»
ـال
جائــزة محمــود كحيــل عــن فئــة أفضــل ّ
رســامة كتــب أطفـ ٍ
عــام  2016عــن كتــاب عليــاء والقطــط الثــاث ،وجائــزة اتّصــاالت
عــام  2017عــن فئــة أفضــل رســوم لكتــب األطفــال عــن كتــاب
خــروف اليــوم الســابع.
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 -التـأطيـر

إمـــا علــى مســتوى متوســط أو مقــرّب أو فــي القليــل النّادر
دومــا ّ
ً
علــى املســتوى العــام.

الصــورة
مــن القواعــد األساســية التــي يجــب أن تتوافــر فــي بنــاء ّ
القصــة  :اإلطــار املتحــرّك الــذي  -املستوى العام :
لل ّتعبيــر عــن مختلــف وقائــع
ّ
يتمطــط طـ ً
وعرضــا كيــف مــا شــاء الرّســام وشــاءت أحــداث يأتــي املســتوى العــام مباشــرة بعــد املســتوى اجلملــي عندمــا
ـول
ّ
ً
قصتــه شــي ًئا فشــي ًئا.
القصــة .
يبــدأ الر ّ ّســام فــي حصــر أحــداث ّ
ّ
صورة عدد1

 -اإلطار األفقي

يســتعمل هــذا النّــوع مــن األطــر فــي املشــاهد التــي تتطلّــب
ـي
بانورامــا متراميــة األطــراف متت ـ ّد مناظــره علــى مســتوى أفقـ ٍّ
ـيارات ) .يفتــح
ـع (ســهل ممتــد ،ومشــهد بحـ ٍّ
ـري ،وســباق سـ ّ
شاسـ ٍ
أفقيــا لل ّتـــأكيد علــى حالـ ٍة مــا فــي ال ّتعبيــر...
اجملــال
ًّ
األفقيــة التــي
األطــر
مــن
العديــد
هنــاك
ــة
القص
هــذه
فــي
ّ
ّ
كانــت تابعــة ملقــاس الصفحتــن و لــم يكــن ال ّدافــع «ال ّتعبيــري»
واضحــا وســب ًبا فــي ذلــك...
ً
صورة عدد  2وعدد 5

 -اإلطار العمودي

خاصـ ًة فــي املشــاهد ّ
الطــول
اللمتناهيــة ّ
يُســتعمل هــذا اإلطــار ّ
وتتمطــط فــي االجتــاه العمــودي ( ناطحــات
التــي بطبيعتهــا متتـ ّد
ّ
الســحاب  ،الهــوة ,،اجلبــال العاليــة )
القصــة هنــاك العديــد مــن األطــر
كذلــك هنــا فــي هــذه
ّ
العموديّــة وهــي كذلــك جــاءت بحكــم مقــاس الصفحــة ،ولــم
تــأت لل ّتعبيــر عــن مضمــون مــا فــي املشــهد.
صورة عدد 17

الصورة الواحدة
 -األطر املتنوعة يف ّ

 -املستوى املتوسط :

يســتعمل هــذا املســتوى عندمــا يبــدأ تشكّـــل جوهــر األحــداث،
الصــورة أكثــر فأكثــر واالقتــراب مــن
فيجــب عندئــ ٍذ حصــر ّ
الفاعلــن احلقيقيــن لألحــداث حتــى ال يفلــت ســير األحــداث
و اطّ ـــرادها عــن انتبــاه املتلقّ ــي ليبــدأ بالتركيــز علــى تفاصيــل
املشــهد ..
صورة عدد  5وعدد9

 -املستوى املقرب ( املتداين ):

ضمهــا يقــع اســتعمال املســتوى
عندمــا تكــون األحــداث فــي ِخ ّ
املقــرّب وذلــك حلصــر ّ
ـخصيات التــي يتمحــور حولهــا الفعــل
الشـ
ّ
شــخصية واحــدة أو
املباشــر للحــدث هــذا ( عــادة مــا تكــون
ّ
اثنتــن علــى أقصــى تقديــر ) .
نســتطيع القــول أن الر ّ ّســامة كانــت قــد جنحــت كثيــرًا فــي
الصــور هــي التــي
اســتعمالها لهــذا املســتوى مــن أجمــل ّ
اســتعملت فيهــا هــذا املســتوى ومــن أجنحهــا فــي التبليــغ وشـ ّد
االنتبــاه و أكثرهــا وقعــا علــى النفــوس...
كصورة الغالف والصور عدد  4 :و  10و  16و 20

يحصــل هــذا عندمــا تتداخــل األطــر فيمــا بينهــا وذلــك إلبــراز  -املستوى املضخّم و املضخّم جدًّ ا :
عندمــا تصــل األحــداث إلــى أوجهــا تكثــر ال ّتعابيــر اخملتلفــة
جزئيــ ٍة مــا مــن املشــهد و ال ّتركيــز عليهــا.
ّ
ـل وتتواتر أحاسيســهم
ـ
متواص
ـراد
ـ
في
ـب
ـ
وتتعاق
ـخصيات
ـ
للش
ا.
د
موجو
يكن
لم
أطير
ت
ال
من
النوع
هذا
هنا،
اطّ
ّ
ً
ٍ
املشــبعة باالنفعــاالت القويّــة ( فــرح ،وغضــب ،وخــوف ،وصــراخ،
وعنــف ) ...فتأتــي اللحظــة التــي يجــب فيهــا علــى الر ّ ّســام
 املستويات ( األبعاد يف اللّقطات )ّ
ــخصيات املنفعلــة وحصــر
الش
ومالمــح
ه
وجــو
علــى
ركيــز
ت
ال
فــي
البــارزة
العناصــر
ُســلّم املســتويات يُـــح ّدد العالقــة بــن
ٍ
ّ
ّ
الصــورة أكثــر فأكثــر حــول قســمات الوجــه ح ّتــى يرفــع مــن
الصــورة والتــي يُــراد ال ّتأكيــد علــى تفاصيلهــا وخلفيتهــا
ّ
ّ
حــ ّدة توتــر النّســق ال ّدرامــي للحــدث .يقــع اســتعمال هــذا
 - 1املستوى اجلملي
معين ـ ٍة مــن ال ّديكــور أو
املســتوى كذلــك للتركيــز علــى
 - 2املستوى العام
جزئي ـ ٍة ّ
ّ
احلساســة التــي ســيكون لهــا دور ٌ هــام فــي
ـر
ـ
العناص
ـض
ـ
بع
ـن
ـ
م
املتوسط
 - 3املستوى
ّ
للقصــة.
احلــس ال ّدرامــي
دعــم
 - 4املستوى املقرب
ّ
ّ
هنــا فــي قصتنــا هــذه غــاب هــذا املســتوى عــن أحداثهــا وعــن
 - 5املستوى املضخم
القصــة كان اســتعمال الر ّ ّســامة للمســتويات شــخصياتها...رغم أن اجلانــب العاطفــي واحلســي الــذي متيــزت بــه
هنــا فــي هــذه
ّ
مرتفعــا ومتدفقً ــا ...
ـان
ـ
األحي
ـض
ـ
بع
ـي
ـ
ف
كان
ـة
ـ
القص
ـذه
ـ
ه
ـن
ـ
اثن
ـتويني
ـ
مس
ـى
ـ
عل
ـوم
ـ
العم
ـي
ـ
ف
ـزت
ـ
ك
ر
ـد
ـ
وق
ا
ـيط
واضحــا وبسـ ً
ّ
ً
ً
ـلّ
القصــة افتقــدت إلــى التعبيــر
ـذه
ـ
ه
ـي
ـ
ف
ـوه
ـ
الوج
ـ
ج
:
ـة
ـ
مالحظ
.
ب
ـر
ـ
املق
ـتوى
ـ
واملس
ـط
ـ
املتوس
ـتوى
ـ
املس
همــا
ّ
ّ
ماعــدا فــي لوحتــن اثنتــن
صورة عدد  8و10
 املستوى الجميل :ـي يســتعرض فيــه الر ّ ّســام املناظــر
ـ
هــو مشــهدٌ شـ
ـمولي و بيان ٌّ
ٌّ
املكونــة لهــذا -املستوى املتقدّ م :
والشــخصيات والعناصــر
اخملتلفــة للمحيــط
ّ
ّ
جزئيـ ًة مــا مــن ديكــور
وهــو املســتوى الــذي يختــار فيــه الر ّ ّســام
املشــهد فــي أوســع زاويــة نظ ـ ٍر ُمكن ـ ٍة.
ّ
الصــورة وفــي
أعتقــد أ ّن الر ّ ّســامة ،عنــد رســمها لهــذا الكتــاب ،لــم جتــد ضرورة املشــهد أو مــن شــخصياته ليضعهــا فــي مق ّدمــة ّ
بقيــة عناصــر ال ّتركيــب ليعطــي للمشــهد بعــ ًدا
قصتهــا تــدور
لالعتمــاد علــى هــذا املســتوى بحكــم أن أحــداث ّ
تناســق مــع ّ
ٍ
28

وهــي الزّاويــة العاديّــة جـ ًّدا و املألوفــة ،التــي ميكــن مــن خاللهــا
الصــورة فــي املســتوى األفقــي واملقابــل للمشــهد،
النّظــر إلــى ّ
الطبيعيــة اجملــردة لإلنســان وهــي الزّاويــة
والتــي تتوافــق و النّظــرة
ّ
ـام كان.
املســتعملة بطريقــة آليــة مــن قبــل أ ّي ّ
رسـ ٍ
لكــن ال يعنــي أن النتيجــة عنــد اســتعمال هــذه الزّاويــة ســتكون
ـطحية و مبتذلــة ذلــك أن قواعــد عديــدة أخــرى فــي التركيــب
سـ
ّ
الفنيــة للصــورة.
والتشــكيل ستشــارك فــي االرتقــاء بالقيمــة
ّ
صورة عدد11

الصــورة مســح ًة « تراجيديــة « وليشــحنها
ثالثًــا وليضفــي علــى ّ
طاقــة إيحائيــة تبــرز خصائــص احلــدث و تغــذي بعــده الدرامــي.
ظهــر هــذا املســتوى اخلــاص جــ ًّدا فــي بعــض اللوحــات منهــا
اللوحــة رقــم 14
وخاصـ ًة اللوحــة  19التــي أبــرزت شــحن ًة كبيــرةً
ّ
ـية للرجــل العجــوز و للقـ ّ
ـط كمــا
ـ
فس
ن
ال
و
ة
ـي
ـ
احلس
مــن التعابيــر
ّ
ّ
ّ
ـو العــام للمشــهد.
يظهــر ذلــك مــن اجلـ ّ
خاصــ ٌة جــ ًّدا ومختلفــ ٌة عــن
أمــا اللوحــة عــدد  6فهــي لوحــ ٌة
ّ
ّ
فنيــة فــي ال ّتحكــم فــي
بقيـــة صــور
ّ
القصــة فيهــا براعــة ّ
ّ
الســينمائية اجلميلــة وفيهــا «املســتويات»
اللقطــة
تقنيــات
ّ
 زاوية النّظر ثالثة أرباع  3/4من األمام :املتداخلــة وبراعــة اســتعمال «احلقــل املرئــي العكســي»
كل هــذا فــي نفــس الصــور دون إشــباعها باإلضافــات الثقيلــة أو صورة عدد  9وصورة عدد 20
 زاوية النّظر ثالثة أرباع  3/4من اخللف :شــحنها بفوضــى املؤثــرات...
صورة عدد2
 زاوية النظر اخللفية  :مفقودة .زوايا النظر ( زوايا اللقطة )
الرســام لرســم مشــاهده  -زاوية النظر اجلانبية :
هــي الزوايــا اخملتلفــة التــي ينظــر منها ّ
وشــخصياته ،وبالتالــي هــي نفــس الزوايــا التــي ينظــر منهــا صورة عدد  3و 13
القــارئ إلــى نفــس املشــهد.
 الحقل املريئ العكيس :تتأطر زوايا النظر هذه على اجتاهني اثنني :
ـطحة ،وجانبيــة ،هــو اجلمــع بــن زاويتــي نظــر متقابلتــن للمشــهد الواحــد ( زاوية
أفقيـــة  :لقطــة
 – 1زاويــة نظــر
واجهيـــة مسـ ّ
ّ
ّ
خلفيــة ) للحصــول علــى صورتــن الواحدة
واجهيــة و أخــرى
نظــر
وثالثــة أربــاع  3/4وخلفيــة. .
ّ
ّ
الرســام قــد
ـون
ـ
يك
ـة
ـ
الطريق
ـذه
ـ
به
ـهد
ـ
املش
ـس
ـ
لنف
ـرى
ـ
األخ
ـو
ـ
تل
.
أسفل
ومن
أعلى،
 - 2زاوية نظر عموديّة  :من
ّ
وميكــن فــي بعــض احلــاالت اســتعمال االثنتــن معــا والتنســيق وفّـــر لنفســه الكثيــر مــن اإلمكانــات و احللــول لتكويــن مشــاهد
وخلفيــات ومناظــر
مختلفــة و متنوعــة لقصتــه ولتغييــر ديكــور
بينهمــا فــي عمليــة مشــتركة .
ّ
فــي هــذا الكتــاب حاولــت الر ّ ّســامة اســتعمال البعــض مــن زوايــا فضــاء نفــس املشــهد  ،كمــا أ ّن اســتعمال هــذا احلقــل املرئــي
النّظــر هــذه لكــن أغلبهــا جــاءت واجهيــة وجانبيــة و ذات ثالثــة يعطــي ملفهــوم الزمــن فــي الصــورة بعـ ًدا آخــر .
فــي قصتنــا هــذه ظهــر هــذا «احلقــل» فــي صــور ٍة واحــد ٍة
أربــاع3/4
ت أخــرى كان
ـام كبيـ ٍر لكــن عندمــا اجتمــع مــع معطيــا ٍ
وباحتشـ ٍ
ـام كمــا ســبق أن ذكرنــا ذلــك.
 زاوية ال ّنظر العلويّة :لــه دور ٌ كبيــر ٌ و هـ ٌّ
الرســام صورة عدد 6
تســاعد
ــة
هام
خصائــص
متتــاز هــذه الزاويــة بِـــع ّدة
ّ
ّ
ـخصيات
ـيكولوجية لشـ
ـية وسـ
ّ
ّ
علــى جتســيد عــدة حــاالت نفسـ ّ
القصــة (موقــف ضعــف ،وحالــة تهديــد ،وعــدم شــعور باألمــن  -األزمنة في الصورة  :تاريخ اإلجناز  ،تاريخ النشر .
ّ
وطبقيـــة ) كمــا أنهــا تســاعد علــى إبــراز  -األزمنة التي ميكن إدراكها.
واحلمايــة ،وانهــزام،
ّ
ً
مثــا تشــعر  -الصريحة والضمنية واملفتوحة.
دونيــة جتعلهــا
وضعيــة
فــي
ات
الشــخصي
بعــض
ّ
ّ
ـور الزّمــن ( بطــيء  ،ســريع  ،بعيــد  ،قريــب  ،طويــل  ،قصيــر
االنهزاميــة ...
بالضعــف أو
ّ
 تطـ ّّ
إمكانيــ ٌة كبيــرةٌ الســتعمال … )
القصــة كانــت هنــاك
فــي هــذه
ّ
ّ
هــذه الزّاويــة نظــرًا للمواقــف العديــدة التــي وجــد فيهــا « القـ ّ
ـط  -زمن احلدث.
ـية التــي كان عليهــا .
« وللحالــة النّفسـ ّ

السفىل :
 -زاوية ال ّنظر ّ

إ ّن املشــاهد التــي يقــع رســمها مــن زاويــة أدنــى مــن « املوضــوع
الشــخصيات مؤثــرة و أ ّخــاذة و أكبــر بكثيــ ٍر مــن
« تبــدو فيهــا
ّ
القصة ّ
الشــعور
ـخصيات
طبيعتهــا ،فصــورة مثــل هــذه متنــح شـ
ّ
ّ
ـو  ،وذلــك عكــس
بالعظمــة ّ
ـمو واإلحســاس بال ّتفــوق والعلـ ّ
والسـ ّ
الصــور املرســومة مــن زاويــة النّظــر العلويّــة .
مــا تتركــه فينــا ّ
قصـــة «القــط الشــقي جــدا» كانــت هنــاك صــورة واحــدة
فــي ّ
الســفلى و بنجــاح .
اســتعملت فيهــا ّ
الرســامة زاويــة النّظــر ّ
صورة عدد 14

 -زاوية ال ّنظر الواجهية :

املجسد يف املشهد :
 ال ّزمنّ

وجليا ؟
واضحا
 هل كانً
ًّ
 الزّمن القصير  :الليل و النّهار كانا واضحني متام الوضوحصورة عدد  1و7
 الزمــن الطويــل  :فصــل الشــتاء :وقــد بــدا ذلــك مــن خــالجليــا فــي أغلــب األحيــان مــن
جــلّ املشــاهد تقري ًبــا و ظهــر ًّ
نوعيــة الثّيــاب التــي كان يرتديهــا الرّجــل ومــن خــال
خــال
ّ
الســاخن
ـروب
ـ
واملش
الغطاء،
ـة
ـ
نوعي
ـل
ـ
مث
ـرى
ـ
األخ
ـات
ـ
اجلزئي
بعــض
ّ
ّ
ّ
الصاعــد منــه ،وبعــض األشــجار اجلــرداء ،والعاصفــة
والبخــار ّ
الثلجيــة فــي مــكان ُســكناه وبالطبــع فــي القطــب اجلنوبــي.
ّ
صورة عدد5
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الصورة يف عالقتها بلحظة رسمها:
 -تشكيل ّ

 الضوء :وجهته ،وكثافته ،ودرجة ال ّتباين ...ّ
 ضــوء طبيعــي :صــادر عــن مصــدر طبيعــي مثــل الشــمس،والقمــر أو البــرق ( لــكل مصــدر لــه خصائصــه ومؤثراتــه وبالتالــي
حتمــا ســتكون النتائــج مختلفــة ) فــي هــذا الكتــاب جــاء
ً
الضــوء تقري ًبــا فــي كلّ املشــاهد مــن مصــدرٍ طبيعــي .
صورة عدد 1

مولــد  ( :النابــع مــن مصــدر غيــر طبيعــي ) الضــوء
 ضــوء ّجليــا « صــورة
املولــد بــدأ فــي مشــه ٍد واحــ ٍد وكان
ً
ّ
صريحــا و ًّ
ّ
معــا حتــت فانــوس البيــت «
الرّجــل العجــوز والقــط يــأكالن ً
صورة عدد 3
املولــد
 إذا حذفنــا العنصــراملرئــي الــذي ميثّــل مصــدر َ
الضــوء ّ
ّ
مــاذا ســيحدث؟
الظلمــة؟ و بال ّتالــي» تنطفــئ «
الصــورة ســتغرق فــي ّ
 هــل أ ّن ّالضــوء
مصــدر
بتواجــد
كانــت
التــي
هــي
املشــهد
كل عناصــر
َ
هــذا تشــع ضــو ًءا مــن كلّ اجلوانــب .

 -املنظور :

كمصطلــح و كقاعــدة فنيــة تُـ ْعــ َتمد فــي تكويــن الصــورة وفــي
تنظيــم فضاءاتهــا
 « نقطة التالشي» الرئيسة و الثانوية « عمق » اجملال الذي تشمله الصورة التالعــب باملنظــور ( كســرة  ،وقلبــه ،واملبالغــة فيــه ،وســحبهنهائيــا )
ًّ
ـيء مــا
 هنــا فــي هــذهّ
القصــة وفــي بعــض رســومها هنــاك شـ ٌ
مــن ال ّتالعــب احمل ّبــذ باملنظــور  ،لســت أدري إن كان ذلــك عــن قصـ ٍد
أو عــن عــدم انتبــاه ...؟
لكــن فــي كلتــا احلالتــن فــإن هــذا التالعــب لــم يُشــن فــي شــي ٍء
هــذا العمــل بــل علــى عكــس ذلــك فقــد أضــاف رونقً ــا وجمـ ً
ـال
للرســوم.

 -الحركات :

وحركة البخار الصاعد من فنجان الرجل العجوز
صورة عدد 16
وحركة املوج
صورة عدد 17
ّ
القط عندما قفز من بني يدي صاحبه داخل البيت
وحركة
صفحة عدد 24

الصورة :
 -ال ّنص و ّ

الصورة
 العالقة بني النّص و ّ في مضمونهماجزئيا ؟
حرفيا أو
الصورة تترجم النّص
 هل ًّّ
ًّ
مكمـل ًة للنّص ؟
الصورة تأتي
 أم أ ّن ّّ
الطفــل أن
الصــورة توحــي بعوالــم ميكــن أو َل ميكــن للقــارئ ّ
 هــل ّيتخيلهــا مــن قراءتــه للنّص؟
 في توزيعهما على مساحة الورقةثنائـيـة املعنى
ازدواجية و
ّ
ّ
 نوعيــة اخلطــوط (الكتابــة) ،والهوامــش ،والتركيــب والبنــاء،والتناســب والتــوازن ،والفــراغ واملــآن ...
الصفحــة بالنّســبة للمســاحة
 موضــع النّــص تشــكيليا فــي ّ
ًّ
للصــورة ككُـــتلة.
اجلمليــة وبالنّســبة ّ

 -يف هذه القصة :

 النّص : بسيط وسلس الفهم ،قصير وخفيف مرن وسهل التعامل معه إخباري في غالب األحيان كان ســهل التموقــع إلــى درجــة وكأن الــذي وضــع النّــص قــدوضعــه دون دراســة ،هكــذا بطريقــة آلي ـ ٍة وذلــك لكثــرة مــا كان
الصــورة ومــع متوقعــه.
فــي بعــض األحيــان
متناغمــا مــع ّ
ً
غيــر أنّــه فــي بعــض األحيــان األخــرى وبعــد النظــر فــي الصــورة
النــص وفــي العالقــة بينهمــا ،نكتشــف أن
مليــا وفــي متوقــع
ّ
ًّ
بعــض اللوحــات تتطلــب دراسـ ًة أعمــق ومعاجلــة أخــرى للحصول
علــى نتيجــة أحســن.

األساسية :
 احلركات انطــاق مــن هــذه املالحظــة وممــا ســبق اســتنتاجه أثنــاء قراءتناّ
.
ورة
الص
في
ك
يتحر
 ما الذيلصــور هــذا الكتــاب ســنحاول إعــادة بنــاء بعــض اللوحــات لتبيان
ّ
ّ
 حركة نامية و حركة مستقرّة « متكرّرة «.«املعادلــة املتكافئــة» بــن اللوحــة األم واللوحــة املع ّدلة.
 حركة ُمدمجة أو مفكّـكة . اللوحة األولى  :اللوحة عدد 19 حركة ظاهرة وحركة خفية « ضمنية «. اللوحة األم : اجتاهات احلركة وأبعادها التعبيرية.النيـة هنا حسنة و االجتهاد واضح ،لكنّنا نالحظ ما يأتي:
 ّ تنــوع احلركــة علــى مســتوى الزّمــن  :بطيئــة أو ســريعة - ،الرّجــل العجــوز بحجمــه هــذا وبتواجــده فــي املســتوى األوّلمتقطعــة.
مسترســلة أو
ّ
للصــورة وأصبــح هــو األهــم بينمــا فــي واقــع
أصبــح مكــ
ً
ـتسحا ّ
واملتلقّ
بانورامية شاملة أو مجزأة.
ي:
الرسام
 حركة عني ّاألمــر األهــم هنــا هــو تلــك ّ
العاطفيــة املنكســرة
الشــحنة
ّ
ّ
،
و
د
والعــ
واملشــي،
،
ــير
الس
املشــهد:
فضــاء
فــي
 ال ّتحــرّكْ
ّ
ّ
القــط نحــو املشــاهد.
واحلزينــة التــي يدفــع بهــا
وال ّتنقّ ــل ...
ّ
القــط فيخفــف
النّــص فــي متوقعــه هــذا يجعلــه قري ًبــا مــن مؤثرات للحركةعنــه وحدتــه ويقلــل مــن حيرتــه و حزنــه.
الصورة املرسومة ؟
 اللوحة املع ّدلة  :اللوحة عدد 19مكرر كيف يقع ال ّتعبير عن احلركة في ّوضمني ـ ًة نوعً ــا مــا،
ة
ـ
رقيق
فــي أغلــب الرّســوم كانــت احلركــة
ً
ّ
علــى غــرار حركــة الريــح
للصورة :
 بالنسبة ّ(صورة عدد 5
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 -اللوحة املعدلة  :اللوحة عدد  18مكرر

قمنــا بتعديــات طفيفــة فقلّلنــا مــن ســيطرة الرّجــل العجــوز
ـيطا فقــد حاولنــا
الصــورة ،وتأطيــره بطريقـ ٍة أخــرى يلغــي جــز ًءا مــن كتلتــه  -كمــا فــي اللوحــة األولــى كان تدخلنــا بسـ ً
علــى ّ
التــي ال فائــدة فــي كبــر حجمهــا مبــا أن ّهــا ال حتمــل رســالة طمــس الكتابــة التــي جــاءت علــى الالفتــة طمســا خفيفً ــا
ومططنــا البحر
مــا يجــب تبليغهــا إلــى املتلقــي ،وبطريقــة التأطيــر هــذه يقــع  -قمنــا بحــذف كتلــة الثلــج التــي سـ ّدت اآلفــاق ّ
هامــة ج ـ ًّدا ليواصــل مفهوم
حصــر ّ
ب منهــا يُبــرز
الشـ
جزئيــة ّ
ـخصية فــي جان ـ ٍ
ّ
ّ
ـية التــي عليهــا ّ
ـخصيتني وهــي
الشـ
ّ
لهــا عالقــة باحلالــة النّفسـ ّ
ّ
« ال ّدمعــة » التــي تنــزل علــى خـ ّد الرّجــل  ،لكنّنــا ســنبقي علــى « اللنهايئ » .
و قمنــا بتأخيــر الالفتــة شــي ًئا مــا وذلــك لتتـــرك اجملــال أوســع،
جــز ٍء مــن الوجــه وأجــزا ٍء مــن الثيــاب الشــتويّة ...
ـوش علــى الرّجــل
ـ
يش
ال
ـى
ـ
حت
ـفل
ـ
األس
ـى
ـ
إل
ـص
ـ
ن
ال
ـا
ـ
أخذن
ـا
ـ
كم
ّ
ّ
العجــوز فــي محاولــة ال ّتدقيــق فــي قــراءة مــا جــاء بالالفتــة
 بالنسبة للنص :العمليــة كذلــك فــي فتــح اجملــال.
القــط للتأكيــد علــى وحدتــه ،ولتســهم هــذه
ّ
قمنــا بنقــل النّــص بعيــ ًدا عــن
ّ
واشــتغلنا علــى النّــص باســتعمال قاعــدة املنظــور التــي تؤكــد
هــي األخــرى علــى البعــد املطلــق ،فــي هــذا اجلانب مــن اشــتغالنا  -بعد اختبار الصورتني استنتجنا ما ييل :
 فتحنا باب اخليال أمام الطفل.علــى النّــص أردنــا مــن خــال ذلــك لفــت انتبــاه الر ّ ّســام واخملــرج
 فتحنــا اآلفــاق أكثــر لتحمــل الصــورة معانــي البعــد أكثــرـص علــى الصفحات ال
الفنّـــي للكتــاب إلــى أ ّن
عمليـــة وضــع النـ ّ
ّ
آليــة ،وتركــه علــى حالتــه كمــا ق ّدمــه فتزيــد مــن شــحنة اخلــوف مــن اجملهــول ،هــذا الــذي تؤكــده وتوحي
يجــب أن تكــون بصف ـ ٍة ّ
احلاســوب « مــادّة خــام » بــل يجــب علينــا أن جنتهــد فــي إكســاء بــه صــورة القـ ّ
ـط الــذي ركــن فــي جانــب مــن القــارب ينظــر إلينــا
هامــة تســاعدنا علــى تبليــغ الرّســالة خائفً ــا و كأنّــه يســتجدي شــفقة.
النــص طاقــة تعبيريّــة ّ
ّ
إلــى املتلقّ ــي إقنــاع أكثــر  ،كمــا ستســاعد هــذا األخيــر علــى
 الغالف :التلقّ ــي ســهولة أكثــر...
 اللوحة األم بعــد التعديــل واختبــار الصورتــن اســتنتجنا مــا  -جذ ّابــة وصريحــة ،صورتهــا كبيــرة علــى كامــل صفحــة الغــافـمي فضــول املتلقــي لالطّ ــاع علــى داخــل الكتــاب
يــي :
تقري ًبــا  ...تنــ ّ
ـط أكبــر ويوحــي بالوحشــة وقراءتــه.
ـول القـ ّ
 أصبــح « الفــراغ « الــذي حـ ّ العنــوان « قــط شــقي جــدا « لغويًــا تنقصــه الشــ ّدة علــىواخلــوف أكثــر.
«الطــاء» فــي كلمــة «قــط» وعلــى حــرف «اليــاء» فــي
ـط يشــعر بالوحــدة أكثــر ممــا كان عليــه عندمــا كان حــرف ّ
 أصبــح القـ ّكلمــة «شــقي» و علــى حــرف «الــ ّدال» فــي كلمــة «جــدا»
النــص و الرجــل قريبــان منــه .
يعمــق فينــا الشــعور بالشــفقة نحــوه بشــكل  -توزيــع العنــوان علــى املســاحة جــاء فــي صــراع بــن كتلتــن
 أصبــح القـ ّـط ّ
ـط مــن جهــة وكلمــة « قـ ّ
ســوداوتني صــورة القـ ّ
ـط» مــن جهــة
أ كبر .
ً
تشويشــا لــدى النّاظــر.
أخــرى هــذا الصــراع يخلــق
الصغيــر والكبيــر اتّضــح
 اللوحة الثانية  :اللوحة عدد 18الصــورة لــدى القــارئ ّ
فبعــد اختبــار ّ
ّ
قــط » لبعــض الثوانــي
أ ّن قــراءة العنــوان تقــف عنــد كلمــة «
 اللوحة األمـف
ـراءة
ـ
ق
ـام
ـ
إلمت
ـزل
ـ
ين
ـم
ـ
ث
بقيــة العنــوان الــذي كتــب بخــط نحيـ ٍ
ـي
ـ
ف
ـكان
ـ
م
ـد
ـ
أبع
ـط
ـ
والق
ـوز
ـ
العج
ـل
ـ
وص
ـرا
ـ
أخي
و
«
:
ـص
يقــول النـ
ّ
للطاقــة اجلذ ّابــة الكبيــرة التــي حتملهــا كلتــا
وصغيــ ٍر وذلــك ّ
األرضيــة » ...
الكــرة
ّ
مباشــرة حتــت آخــر كلمــة فــي هــذه اجلملــة وقــع رســم الفتــة الكتلتــن الســوداوتني فــي صراعهمــا بــن بعضهمــا البعــض،
فلهــذه األســباب تد ّخلنــا للقيــام بتعديــات بســيطة علــى
مــن خشــب كتــب عليهــا:
التحليليــة
بالقــراءة
ن
أ
كيــف
ـــن
لنبي
وذلــك
الغــاف،
تركيبــة
« هنا القطب اجلنوبي »
ّ
ّ
ّ
املوضوعيــة نســتطيع اكتشــاف بعــض األشــياء التــي عندمــا
فــي الواقــع اإلعــان عــن املــكان البعيــد هكــذا باالســم
ّ
وتخيـــل الطفــل نعيــد النظــر فيهــا وفــي بنائهــا وعندمــا نقــوم بتـــعديل
وبالتخصيــص ،قــد يعمــل علــى احلـ ّد مــن خيــال
ّ
ً
جمــال
وتصــوره ألبعــد مــكان فــي الكــرة األرضيــة ،فهــذا جانــب مــن بعــض اجلزئيــات منهــا يُـــمكن أن نضفــي علــى صورنــا
ّ
الصــور قبــل
ـا
ـ
ن
وتواز
ً
فــي
كبيــر
دور
لهــا
التــي
»
ـــة
والتسجيلي
ــة
ي
اإلخبار
«
اجلوانــب
وجاذبيـ ًة أكثــر بكثيــر ممّــا كانــت عليــه هــذه ّ
ّ
ّ
ّ
جماليــة اجلانــب الفنّـــي فــي ال ّتعديــل .
ومــن
الطفــل
احلــ ّد مــن خيــال
ّ
الظاهــرة غال ًبــا مــا تكــررت
الكتــاب ،وقــد الحظنــا أ ّن مثــل هــذه ّ
ـص أو علــى مســتوى  -اللوحة املعدّلة
فــي الكتــاب إن كان ذلــك علــى مســتوى النـ ّ
ّ
ـقي »
ـ
ش
«
ـة
ـ
كلم
ـى
ـ
وعل
»
ـط
ـ
ق
«
ـة
ـ
كلم
ـى
ـ
عل
ة
د
ـ
الش
ـا
ـ
أضفن
ّ
الصــورة .
ّ
ّ
الثلجيــة البيضــاء التــي جــاءت بعــد الالفتة وعلــى كلمــة « ج ـ ّدا »
ـة
ـ
الكتل
ت
د
ـ
ح
ـد
ـ
لق
ّ
ّ
نظــارات الرجــل ( نقطتــان
وعلــى أقصــى يســار الصــورة مــن ترامــي البحــر  ،وقـلّـــصت مــن نزلنــا بالعنــوان قليــا إلــى مســتوى ّ
ّ
القــط األســود احلالــك
بيضاوتــان فــي تبايــن مطلــق مــع لــون
ـي للحــدث .
البعــد « البعيــد « الــذي يشــترطه العمــق الدرامـ ّ
ومــع لــون العنــوان كذلــك .
هــذان النقطتــان همــا مبثابــة « خـ ّ
ـوة » الــذي ارتكزنــا عليــه
ـط القـ ّ
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سـنْع القـ ّ
ـط ( أو الولــي عندمــا يريــد توضيــح أو تفســير بعــض املعطيــات
لوضــع العنــوان .كمــا وجدنــا علــى نفــس املســتوى ِ
الصغيــر.
مشــط اليــد ) األمامــي .
املوجــودة فــي صــور الكتــاب للقــارئ ّ
بعد االختبار
ً
للقصــة الثّانيــة فهــي قــراءة تختلــف فــي
أمــا بالنّســبة
كامل .
الحظنا سرعة وسهولة قراءة العنوان
ّ
ّ
قــلّ
القصــة األولــى وتلتقــي معهــا فــي
ـراءة
ـ
ق
ـن
ـ
ع
ـة
ـ
ن
معي
ـياء
ـ
أش
كثيــرا
والبصــري
اجلرافيكــي
كمــا الحظنــا أ ّن التشــويش
ّ
ّ
القصــة ذاتهــا رغــم أن ّنــي حاولــت
عندمــا قــلّ الصــراع بــن الكتلتــن وكبــر التصالــح بينهمــا علــى أشــياء أخــرى وذلــك لطبيعــة
ّ
ـط مــع الرّجــل العجــوز والبــارز إخضاعهــا بعــض ّ
غــرار التصالــح الــذي عليــه القـ ّ
الطريقــة التــي اســتعملتها
الشــيء لنفــس ّ
القصــة األولــى.
فــي هــذه الصــورة اجلميلــة كمــا رســمتها الفنّانــة « مايــا » مــن فــي
ّ
ّ
القــط وطريقــة جلوســه الطريفــة علــى رأس
وضعيــة
خــال
ّ
الرجــل .
للقصــة
ومفصلــة
معمقــة
حتليليــة
لقــد قمــت هنــا بقــراءة
ّ
ّ
ّ
ّ
األولــى « قـ ّ
ـورًا
ـقي ج ـ ّدا « لكــي أعطــي مــن خاللهــا تصـ ّ
ـط شـ ّ
الطفــل ع ّلــه يســاعد املربــي
سلســا
وواضحــا فــي قــراءة كتــاب ّ
ً
ً
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األوطان تسكننا ،فلنكتب عنها ألطفالنا!
1
هديل مقدادي
مــا هــو النهــر الــذي يفصــل بــن األردن وفلســطني؟ أخبرتنــي
إحــدى املعلمــات أنهــا طرحــت هــذا الســؤال علــى طالبهــا فــي
الصــف الثامــن ،وتفاجــأت بــأن ال أحــد منهــم يعــرف اجلــواب.
تتخيــل ولــم تتوقّــع عــدم معرفتهــم للجــواب ،فمــن وجهــة
لــم
ّ
نظرهــا ،ال حاجــة إلــى درس اجلغرافيــا وال إلــى دروس التاريــخ.
كانــت تعتقــد أن اجلــواب موجــود فــي جينــات الطــاب ،وأنــه قــد
انتقــل إليهــم بالفطــرة مــن جيــل أجدادهــم وآبائهــم .أذكــر
جيــدا وقبــل ســنوات طويلــة ،عندمــا أردت تعلــم اللغــة األملانيــة
ّ
أوليــات املدرســة أثنــاء تعلــم هــذه اللغــة
مــن
كان
برلــن،
ـي
فـ
ّ
أن نعــرف ،نحــن الطــاب ،تاريــخ أملانيــا وأن نــزور أهــم معاملهــا،
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 ّأل ننفصــل عــن هــذا احمليــط وأن نحــاول االندمــاج معــه.
الشــخصية ،وأثنــاء حضــوري لبعــض القــراءات
ومــن جتربتــي
ّ
القصصيــة والنــدوات فــي املــدارس الحظــت هــذه الفجــوة
الهائلــة املوجــودة بــن هــؤالء الطــاب وبــن محيطهــم بالرغــم
مــن مصطلــح العوملــة الــذي ق ّلــص الكــرة األرضيــة إلــى قريــة
صغيــرة نقطعهــا مــن أقصاهــا إلــى أقصاهــا بلمــح البصــر .ثــم
مهمة
عايشــت التجربــة املهمــة فــي حياتــي عندمــا أوكلــت لــي
ّ
حتريــر بعــض روايــات اليافعــن ذات اخللفيــة السياســية ،حتريــر
هــذه الروايــات جعلنــي أتوقــف وأتســاءل :هــل ســيهتم اليافعــون
بقــراءة مثــل هــذه الروايــات؟ هــل ســينجذبون إليهــا ويبتعــدون
قليــا عــن األدب الغربــي واملترجــم؟ مــا الفائــدة مــن وضــع بعــض
التفاصيــل السياســية فــي خلفيــة الروايــة؟ هــل وجــود هــذه
اخللفيــة دون افتعــال قــادر علــى جــذب انتبــاه اليافعــن إلــى مــا
هــو خــارج اهتماماتهــم اخلاصــة ليدخلــوا إلــى الدائــرة األوســع
أيضا
واألشــمل اخلاصــة بالوطــن؟ لقــد وجــدت اإلجابــة اإليجابيــة ً
ـخصية واطّ العــي املباشــر علــى تفاعــل
مــن خــال جتربتــي الشـ
ّ
هــذه الفئــة العمريــة مــع هــذه الروايــات ،خاصــة إذا ق ّدمــت
إليهــم بشــكل عصــري يالمــس واقعهــم وبيئتهــم.
ال بــ ّد أن الكتابــة لليافعــن تــردم الفجــوة املوجــودة بــن أدب
األطفــال وأدب الكبــار بالدرجــة األولــى ،وعلينــا أن ننقــل اليافــع
بالتدريــج إلــى عالــم الروايــة الواســع كــي يتمكــن مــن حتديــد
شــخصيته مسـ ً
ـق لهــذا الفــن األدبــي الراقــي.
ـتقبل كقــارئ ومتلـ ٍ
قــد يلجــأ بعــض الك ّتــاب إلــى االقتبــاس مــن األدب الغربــي،
بســبب الكســل أو العجــز عــن البحــث فــي بيئتهــم ،وعــن
معاجلــة املواضيــع احلياتيــة مــن حولهــم ،مــا يخــرج أطفالنــا
مــن واقعهــم ويجعلهــم يهتمــون بأمــور بعيــدة كل البعــد عمــا
يجــري حولهــم .وقــد يكــون التهافــت علــى ترجمــة الكتــب
أحيانًــا ســببه الشــعور بالغربــة وعــدم االنتمــاء أو الرغبــة فــي
مختلــف .عندمــا أفكــر بالروايــات التــي
واقــع
الهــروب إلــى
ٍ
ٍ
قرأتهــا وأنــا فــي هــذا السـ ّن ،فأنــا أتذكّــر بوضــوح األدب املترجــم
الــذي لــم يكــن ينافســه شــيء فــي املكتبــة العربيــة ،والــذي مــن

خاللــه اطّ لعــت علــى بعــض القضايــا ،كالتمييــز العنصــري،
واحلــرب األهليــة األمريكيــة وغيرهــا مــن القضايــا التــي عشــتها
ولكنّهــا فــي نفــس الوقــت ،كانــت تبــدو لــي مــن كوكــب آخــر
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
ـت أن أســتقيها مــن روايــات
علــى هــذا الســؤال املهــم ،وقــد حاولـ ُ
لليافعــن أثــارت اهتمامــي:
يجــب أال يشــعر اليافــع بالغربــة عــن محيطــه وبيئتــه أثنــاء
قــراءة الروايــة .لذلــك فــإن الواقــع السياســي أو اخللفيــة
السياســية تقربــه مــن الروايــة وتخرجــه مــن دائــرة التلقــي إلــى
دائــرة صنــع الــرأي ،فهــو هنــا ســيتعاطف وســيقرر وسيتســاءل،
وعلــى الكاتــب أال يبتعــد عــن الفــن واجلماليــة فــي الكتابــة
لليافعــن حتــى لــو اختــار خلفيــة سياســية لكتاباتــه ،وهــذا
وواضحا،علــى ســبيل املثــال ال احلصــر ،فــي روايــة
جليــا
ً
يبــدو ّ
«فالفــل النازحــن» التــي تتو ّجــه إلــى اليافعــن بشــكل ســلس
وظريــف علــى أرضيــة واقــع العــدوان علــى لبنــان عــام .2006
تســرد هــذه الروايــة حكايــة عائلــة مــن بيــروت تقــرر أن تســاعد
مهجــري العــدوان فــي جنينــة الصنائــع ،وهنــا ال يشــعرك
ّ
الكاتــب ســماح إدريــس بــأن اخللفيــة السياســية مقحمــة أو
تطغــى علــى األحــداث بــل يجعلهــا كالشــمس التــي تشــرق
مــن خلــف نافذتــك ،وجودهــا ضــروري ،لكنــه طبيعــي؛ فيكــون
تفاعــل القــارئ بشــكل أكبــر مــع الشــخصيات التــي تنفــرد كل
واحــدة منهــا بســرد حكايتهــا عــن هــذا الواقــع املعيــش ،كمــا
حميمــا بالــغ احليويــة ،يتنــاول احليــاة
أن الســرد فــي القصــة جــاء
ً
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
للشــعور باالنتمــاء الــذي يكتشــف اليافــع أنــه خالصــة جتربــة
الوطنــي فــي
واالنخــراط
العائلــي
حياتيــة ،نتيجــة لالندمــاج
ِ
ّ
ّ
ّ
مواجهــة آثــار العــدوان ،عزّزهــا الشــعور اإلنســاني الــذي يتجــاوز
الطوائــف واملذاهــب والطبقــات.
نحــن نبحــث عــن الهويــة والتنــوع فــي كتــب األطفــال ،فــي هــذه
املرحلــة يبحــث اليافــع عــن هويتــه وليــس مــن الصعب مالمســة
مشــاعره وأحاسيســه بــأن نقــدم لــه روايــة ممزوجــة بالتشــويق
والفــن واجلمــال واخليــال العلمــي ،فيتعــرف مــن خاللهــا علــى
مهمــن تركــوا بصماتهــم
مدينتــه وتاريخهــا وعلــى أشــخاص
ّ
فــي هــذه الدنيــا وهــو يديــن لهــم بالفضــل .هنــا أذكــر طالبــا
فــي أحــد املــدارس خــال مناقشــة روايــة «لغــز عــن الصقــر»
للكاتبــة تغريــد النجــار ،هــذه الروايــة التــي تلقــي الضــوء علــى
معانــاة «زيــاد» الــذي يعمــل بائعــا للشــاي علــى حاجــز قلنديــا.
كان هــذا الطالــب الوحيــد مــن بــن طــاب صفــه الــذي عــرف
عــن جــدار الفصــل العنصــري أثنــاء مناقشــة الكاتبــة خلفيــة
الروايــة ،حيــث يشــكل اجلــدار أحــد التحديــات التــي ســيخوضها
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بطــل الروايــة للوصــول إلــى كنــز العائلــة املدفــون .لقــد قاطــع
هــذا الطفــل الكاتبــة عــدة مــرات ليذكــر لهــا أنــه مــن أقربــاء
إبراهيــم وفــدوى طوقــان ،كمــا تابــع تسلســل الروايــة وناقــش
معهــا املــكان وتفرعاتــه فــي الروايــة بشــكل مدهــش للغايــة،
إضافــة إلــى أنــه كان ســعي ًدا مبعرفتــه جغرافيــا الوطــن احملتــل.
بالنســبة لغيــره مــن األطفــال ،فإنهــم شــعروا بالدهشــة
ملــا ق ّدمتــه الكاتبــة مــن معلومــات عــن خلفيــة الروايــة؛ ألن
معظمهــم ال يعرفــون شــيئا عــن الواقــع فــي الضفــة الغربيــة،
وال عــن احلواجــز أو املســتوطنات ،ومــع ذلــك فــإن مغامــرة زيــاد
هــي مــا جــذب األطفــال بشــكل أكبــر إلــى األحــداث ،وبذلــك
تكــون الكاتبــة تغريــد النجــار قــد جنحــت بجعــل هــذا الواقــع
خلفيــة ملغامــرة مشــوقة متفرعــة األحــداث ،تفاعــل معهــا
اليافــع وعــرف مــن خاللهــا شــي ًئا عــن جــز ٍء مــن وطنــه املفقــود.
املواطنــة فــي كتــب األطفــال وتعزيــز املواطنــة العامليــة :ال يــزال
األطفــال فــي العالــم العربــي بعيديــن عــن مواطنتهــم وال
يعرفــون اخللفيــات التاريخيــة ألوطانهــم وقضاياهــم ،وال تــزال
فكــرة املواطنــة العامليــة وفكــرة انتمائنــا نحــن بنــي البشــر إلــى
متامــا.
نفــس القضايــا والهمــوم املشــتركة أمــرًا غيــر
واضــح ً
ٍ
روايــة «مصنــع الذكريــات» للكاتبــة أحــام بشــارات تعالــج
قضيــة فقــدان طفــل ألمــه ،ومحاولتــه تعليــب ذكرياتــه علــى
خلفيــة سياســية ملّــت إليهــا الكاتبــة ،فكانــت كعــازف خلفــي
فــي األوركســترا ،وجــوده يضيــف قيمــة إلــى اللحــن دون أن
يطغــى صــوت آلتــه علــى اآلالت الرئيســة ،فجعلــت جــز ًءا مــن
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
فــإن روايــة مــن هــذا القبيــل تعــزز شــعور اإلنســان باإلنســان
وجتعلــه يرغــب باالطّ ــاع علــى قضاياه حتــى لــو كان بعيـ ًدا عنه...
وهــذا نــوع مــن االنتمــاء إلــى البشــرية ،وقهــر للظلــم بشــكل
غيــر مباشــر ،وتعزيــز للمواطنــة العامليــة.
ال بــد مــن أن ينطلــق أدب اليافعــن مــن اهتمامــات الطفــل
قصصــي
بأســلوب
وتســاؤالته وبيئتــه ،وأن يستشــرف الواقــع
ٍ
ٍّ
أدبــي بعيــ ٍد عــن التلقــن واســتخدام اإلســقاطات ،فالروايــة
ٍّ
سياســيا لتوجيــه الطفــل ،بــل تطــرح
ا
منبــر
ليســت
هنــا
ً
ًّ
موضوعًــا يدفعــه إلــى التفكيــر واالســتقصاء ،وتخــرج بعقلــه
مــن الصنــدوق املغلــق الــذي ينشــأ معظــم أطفالنــا علــى
التفكيــر داخلــه .يجــب أن نُخــرج الطفــل مــن الصــورة الورديــة
غيــر الواقعيــة لــكل شــي ٍء حولــه ،ابتــدا ًء مــن العائلــة وانتهــا ًء
بالوطــن .وقــد اختــرق بعــض الك ّتــاب «تابوهــات» فُرضــت علــى
هــذا النــوع مــن األدب ،فعاجلــوا مــن خــال الروايــة الواقعــة علــى
خلفيــة سياســية مواضيــع أخــرى كاملشــاعر التــي تظهــر بــن
الولــد والبنــت فــي هــذا العمــر ،واملشــاكل االجتماعيــة كالعنــف
األســري ،واحلــب واحلــرب واللجــوء ...الــخ
ال مانــع لدينــا مــن أن تكــون الكتــب املترجمــة علــى خلفيــة
سياســية وأن نقــوم بتدريســها لطالبنــا ،لذلــك يجــب أال نرفضها
علــى خلفيــة سياســية فــي واقعنــا .وفــي مقارنــة أمــام بعــض
الطــاب عــن قصــة مترجمــة عــن االحتــال وقصــة «ســت الكل»
للكاتبــة تغريــد النجــار التــي تــدور أحداثهــا فــي غــزة ،أخبرنــي
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أحــد الطــاب :لقــد تفاعلــت بشــكل أكبــر مــع هــذه الروايــة،
رمبــا ألن اللغــة كانــت أقــرب إلــى نفســي أو ألنــي شــعرت أن
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 بــن روايــة يافعــن مختلقــة
شــخصياتها خياليــة مســتوحاة مــن واقــع سياســي معــن ،وبني
تاريخــا حصــل ،وأن
روايــة يافعــن تدعــي علــى األقــل أنهــا تــدون
ً
أبطالهــا أشــخاص حقيقيــون .الكتــب التــي يقرؤهــا اليافــع
وهــو يعلــم أنهــا حقيقــة تاريخيــة خاصــة إذا كانــت ذات عناصــر
مأســاوية تؤثــر فــي اليافــع تأثيــرا بال ًغــا وتدعــوه إلــى التعاطــف
احلــاد مــع القضيــة السياســية املطروحــة فــي الروايــة .تأمــل
معــي «مذكــرات آنــا فرانــك» الــذي ترجــم إلــى أكثــر مــن 70
لغــة ،وكيــف أثّــر فــي ماليــن القــراء الذيــن تعاطفــوا مــع طفلــة
تكتــب مــن دون تكلــف يومياتهــا أثنــاء االختبــاء مــن النازيــن.
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
علــى أنــه روايــة ألفّ تهــا طفلــة كان مصيرهــا ومصيــر أهلهــا
املــوت البائــس فــي الهولوكوســت .والهــدف الواضــح هــو كســب
القــارئ للتعاطــف مــع املســألة اليهوديــة.
يســتطيع األديــب أن يكســب تعاطفً ــا أكبــر مــن القــارئ اليافــع
عندمــا يعمــل علــى صــدم القــارئ بشــكل مفاجــئ بكــون
«احلقيقــة أكثــر دراماتيكيــة مــن اخليال».عندمــا يكتشــف اليافــع
وبشــكل مفاجــئ بعــد نهايــة الروايــة أنهــا صادقــة األحــداث
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
رياضيــة عامليــة حقيقيــة ،وأنهــا لــم تنــج ولــم وتشــارك فــي
األوملبيــادات كمــا تشــير الصفحــة األخيــرة بــل غرقــت فــي
البحــر.
مــن الضــروري أن نطــرح علــى الطفــل بعــض املواضيــع التــي
جتعلــه يعــرف حقوقــه وحقــوق اآلخريــن ،ومنهــا علــى ســبيل
املثــال ،العدالــة ،والعيــش املشــترك ،والتنــوع .سيشــكل ذلــك
ً
ليكــون رأيــه اخلــاص وتوجهاتــه وقيمــه
مدخــا لــدى الطفــل
ّ
ومواقفــه السياســية فــي ظــل ســيطرة اإلعــام والتغطيــات
املباشــرة لألحــداث واحلــروب التــي يتعــرض لهــا الطفــل يومي ـاً.
هــذه الروايــات قــد تكــون مدخــا ملعرفــة الطفــل احلقيقــة،
وســتجعله يأخــذ عندمــا يكبــر موقفــا ً مــن قضيــة تعــرف
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
وهزائمــه ،وعــن احتــرام القانــون والدميوقراطيــة واالبتعــاد عــن
الطائفيــة ،وعــن تقبــل اآلخــر واالنتصــار للحــق ّ بطريقــة غيــر
مباشــرة ونتــرك احلُكــم األخيــر لــه.
هــذا النــوع مــن الروايــات يعــزز شــعور اإلنســان بوصفــه إنســانًا
قبــل كل شــيء .فيتعــرف الطفــل علــى مالمــح قــوة اإلنســان
ونقــاط تعزيزهــا ،ومالمــح ضعفــه وكيفيــة جتنّبهــا .وهنــا يخطــر
فــي بالــي غســان كنفانــي الــذي مازالــت كتبــه حتتــل مكانًــا

مرموقًــا فــي قلــوب الناشــئة والكبــار علــى ح ـ ٍّد ســواء .وعلــى
ســبيل املثــال فــإن روايــة «رجــال فــي الشــمس» ومجموعتــه
القصصيــة األولــى «مــوت ســرير رقــم  »12تناولــت عــدة قضايــا
تختــص بالهمــوم والقضايــا اإلنســانية طرحهــا علــى خلفيــة
سياســية واضحــة ،ومــع ذلــك فقــد جنحــت بتســليط الضــوء
علــى قضيتــه األولــى ،التــي أضــاف إليهــا عمقً ــا فكريًّــا بطرحــه
جتــارب إنســانية خالصــة ومختلفــة.
مهمــا لينقــل القضايــا السياســية
أدب األطفــال ،يشــكل جســرًا
ً
إلــى العالــم ،وهنــاك الكثيــر مــن الك ّتــاب الذيــن ســاهموا بنقــل
القضيــة الفلســطينية إلــى العالــم ،على ســبيل املثــال ال احلصر،
فقــد متّــت ترجمــة روايــة «ســت الــكل» التــي تلقــي الضــوء علــى
معانــاة أهــل غــزة وعلــى قدرتهــم علــى التفاعــل مــع أي بصيــص
أيضــا مــا حققــه محمــود
أمــل فــي احلريــة إلــى اإليطاليــةً .
شــقير عبــر روايتــه «أنــا وصديقــي احلمــار» التــي مت نشــرها فــي
كتيــب خــاص عبــر موقــع اجمللــس العاملــي ألدب اليافعــن ،يســهم
فــي التأكيــد علــى أهميــة دور األدب كوســيلة أساســية ملقاومــة
االحتــال ،ومناهضــة سياســات القمــع والعنصريــة ،ومحاربتهــا
عبــر اإلبــداع ،وكذلــك اإلســهام فــي تغييــر الصــورة التــي يســعى
االحتــال إلــى رســمها عــن فلســطني وشــعبها الــذي يحــب
احليــاة مــا اســتطاع إليهــا ســبيال.
أيضــا ميــد اجلســور مــا بــن الثقافــة العربيةاملتجذ ّرة
أدب اليافعــن ً
وثقافــات الشــعوب فــي العالــم ،خاصــة مــع مــا متــر بــه منطقتنا
مــن أزمــات اللجــوء والتهجيــر التــي لــم تقتصــر فقــط علــى
فلســطني بــل امتــدت لتشــمل ً
دول أخــرى .عــن رحــات اللجــوء
ســطر بعــض الك ّتــاب الغربيــن مالحــم الهــرب مــن احلــرب مثــل
جوزيبــه كاتوتســيالفي روايتــه «ال تقولــي إنــك خائفــة» عــن قصة

العـ ّداءة الصوماليــة «ســامية عمــر» .لقــد ترجمــت الروايــة إلــى
عــدة لغــات وحــازت جوائــز مهمــة ،وعــن طريــق هــذه الروايــة
تعــرّف القــارئ علــى جــزء مــن هــذه الكــرة األرضيــة يــرزح حتــت
الظلــم واالســتبداد «الصومــال» .قــال الروائــي اإليطالــي روبرتــو
ســافيانو عــن هــذه الروايــة« :اســتطاع الكاتــب أن يوثّــق قصــة
حقيقيــة ليــس بوســع اخليــال أن يبــدع مثلهــا .وأرغمنــا التشــويق
فــي صفحاتهــا علــى حبــس أنفاســنا والشــعور بأننــا نتحمــل
جــز ًءا مــن املســؤولية ملــا يقــع مــن كــوارث فــي اجلانــب اآلخــر مــن
العالــم».
ـخصا محــدودًا.
يجــب أن ننظــر إلــى اليافــع علــى أنــه ليــس شـ ً
يجــب أن تســاعده الروايــة علــى بلــوغ النضــج املعرفــي والعقلــي،
واســتخدام الســرد املركــب هــو جــزء مــن خطــاب اليافــع الــذي
يتأرجــح بــن الطفولــة والنضــج .لغــة التخاطــب يجــب أن
تكــون ســامية؛ لذلــك ال مانــع مــن تعــدد لغــة الســرد وتنــوع
أزمنتــه ليكــون البنــاء احلكائــي مميــزا ،كمــا أن ظهــور منطــق
الشــخصيات املتعــددة ســيضيف ثقــة اليافــع بالكاتــب فيشــعر
ـتخف بقدراتــه ،ولكنــه قــدم لــه عمـ ً
غنيــا ملي ًئــا
أنــه لــم يسـ ّ
ـا ًّ
باملعلومــات .وبالرغــم مــن النهضــة احلاليــة التــي نشــهدها فــي
خصوصــا ،فمــا زالــت الروايــات
عمومــا واليافعــن
أدب الطفــل
ً
ً
املكتوبــة لليافعــن علــى الصعيــد العربــي قليلــة .وهــذا
يقتضــي ضــرورة االهتمــام بهــذه الفئــة التــي تشــكّل غالبيــة
مجتمعاتنــا العربيــة ،وتخصيــص املزيــد مــن الكتابــات الروائيــة
والقصصيــة التــي ال تكتفــي بإمتاعهــا وحســب ،بــل تعالــج
مشــكالتها ،ومنهــا العالقــة بالوطــن ومــا يترتــب عليهــا مــن
اهتمــام باإلنســان وبشــؤونه العامــة ،خاصــة حــن يكــون الوطــن
حتــت االحتــال.
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حمالت تامر
حملة أبي اقرأ لي
الفنانــن بشــكل أساســي وموجــه لألطفــال ،فــكان الهــدف مــن
انتــاج الكتــب وإطــاق املعــرض هــو تطويــر الذائقــة البصريــة
لــدى األطفــال والبالغــن علــى الســواء.
مت اطــاق هــذا املعــرض فــي املتحــف الفلســطيني فــي رام اهلل،
ومت نقلــه الــى القــدس ،وغــزة ،واخلليــل .نطمــح مــن خــال هــذه
القصــص ان نســاهم فــي تعميــم وإشــاعة وعــي حــول جتــارب
هــؤالء الفنانــن/ات واســلوب عملهــم ومتريرهــا لألجيــال القادمــة
مــن االطفــال والفتيــان والفتيــات .ويذكــر ان هــذه الكتــب تتــوزع
علــى املكتبــات اجملتمعيــة فــي انحــاء فلســطني.

 .1حملة أيب اقرأ يل.

صبــاح الســادس مــن نيســان  9102أطلقــت املؤسســة حملــة
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 كمـا ً متنوعـا ً مــن األنشــطة ذات اجلــودة التــي مت
تنفيذهــا فــي امليــدان .والتــي بلــغ عددهــا فــي كافــة احملافظــات
 928بحـ ٍد أدنــى ،وميكننــا القــول إننــا هــذا العــام شــهدنا كثافــة
فــي املشــاركات ،مشــاركات تُع ّبــر بصــورة واضحــة عــن فهــم ال زالــت حملــة أبــي اقــرأ لــي حتافــظ علــى نفســها كدعــوة
جيــد لســياق احلملــة وفلســفتها.
مســتمرة ومتجــددة مــن أجــل خلــق كل املســاحات املشــتركة
بــن األطفــال واآلبــاء ،املســاحات التــي تعطــي الفــرص الكتشــاف
تنوعــت األنشــطة التــي نفــذت مــع األطفــال واألهالــي ،وقــد أبعــاد ونوافــذ جديــدة فــي العالقــة؛ حيــث تــرى املؤسســة أن
توالــت األنشــطة املركزيــة والفرعيــة ،خــال العام  ،9102واســتفاد هــذه الشــراكة بــن األطفــال واآلبــاء هــي فرصــة اســتثنائية
 86552مــن األطفــال واألهالــي والشــباب مــن  928نشــاط نفذهــا لرؤيـ ِة العالــم مــن منظــور ٍجميــل وجديــد ،منظــور يتشــكلُ مــن
 672مكتبــة ومؤسســة شــريكة خــال األســبوع.
ث
خــال كلَّ األســئلة ،األجوبــة ،االبتســامات ،القصــص ،واألحادي ـ ِ
واخليــاالت التــي يحملهــا لنــا األطفــال.
مــن ضمــن هــذه األنشــطة إطــاق املعــرض التفاعلــي “حكايــات نقتبــس التالــي مــن خطــاب احلملــة لهــذا العــام “ ضحــكات
ـل مــن أفعالهــم سيشــكل لنــا ،نحــن الكبــار
مــن الفــن التشــكيلي الفلســطيني” الــذي ارتكــز علــى تقــدمي  ٤األطفــال ،وكل فعـ ِ
فنانــن/ات تشــكيليني/ات فلســطينيني/ات والتعريــف بحياتهــم ولهــم دافع ـا َ مــن أجــل االســتمرار ،رغــم كل الظــروف القاســية
واســلوبهم الفنــي عبــر  ٤قصــص مــن اصــدار املؤسســة ،التــي نعيشــها .فليــس نحــن فقــط مــن نعطــي الســعادة ،بــل
واشــتمل املعــرض علــى أنشــطة متنوعــة مت اســتلهامها مــن هــم أيض ـا ً بعفويتهــم وبأعينهــم املفعمــة بالنشــاط يســلبون
ســيرة حيــاة الفنانــن وطبيعــة فنهــم .ومت تنفيــذ املعــرض شــيئا ً مــن أعبــاء احليــاة ويذكرونــا مبــا هــو أجمــل”.
بالتعــاون مــع املتحــف الفلســطيني وبالشــراكة مــع مؤسســة وخــال العــام  2019شــارك  31004طفــل/ة و 1964أب و  1680أم
القطــان وســيدا الســويدية ،وبحضــور كل مــن الفنانــة ســامية فــي األنشــطة التــي نفذتهــا  252مؤسســة شــريكة ،باالســتناد
احللبــي وفيــرا متــاري والكتابــة ابتســام بــركات وهــدى الشــوا .إلــى قصــة الهــرة ريشــة.
حيــث ســعت مؤسســة تامــر للتعليــم اجملتمعــي مــن خــال أدناه اقتباسات من آباء حول األنشطة احلملة لهذا العام:
هــذه السلســلة الــى تقــدمي معرفــة عــن الفــن التشــكيلي كان معنــا مجــال كبيــر لنفــرّغ فيــه طاقاتنــا ونتواصــل فيــه مــع
الفلســطيني عبــر قصــص إنســانية مســتلهمة مــن حيــاة أطفالنــا وحتــى مــع أنفســنا.
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كثيــر كانــو مبســوطني ،وبنتــي بتقلــي حلــو صــح؟ تيجــي داميــا؟
(املقصــود أن ابنتــه تتأكــد مــن أنــه ســعيد باألنشــطة ويرغــب
باملشــاركة دائم ـاً).

 .2حملة أنا تربعت بكتاب.

تهــدف حملــة أنــا تبرعــت بكتــاب إلــى تعزيــز قيــم التطــوع
والعطــاء فــي مجتمعنــا الفلســطيني ،ســنويا ً يشــارك
مئــات الشــباب فــي أنشــطة احلملــة ،هــذا العــام مت فتــح بــاب

املشــاركة لألطفــال أيضـاً ،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
فــي غــزة تركّــزت احلملــة حــول مكتبــة الثقافــة والنــور وهــي
واحــدة مــن أقــدم املكتبــات اجملتمعيــة والتــي تعرّضــت للكثيــر
مــن الظــروف القاســية فــي مســيرتها ،جــاءت احلملــة لتدعــوا
النــاس وبالتحديــد الشــباب لزيــارة املكتبــة والتفاعــل معهــا،
ودعــم طاقــم العمــل فيهــا ،دمــوع أمينــة املكتبــة عندمــا رأت
هــذا الكــم مــن الشــباب فــي املكتبــة يتبرعــون بالكتــب ال ميكــن
نســيانها.
فــي العــام  2019شــارك  170شــاب/ة ،فتــى/اة فــي أنشــطة
احلملــة هــذا العــام ومتكنــوا مــن جمــع  2750كتــاب.
يقــول نــادر ســاحوري ،وهــو واحــد مــن املشــاركني فــي أنشــطة
احلملــة “ لقــد غيــرت القــراءة حياتــي .لقد فتحــت العالــم أمامي،
أتاحــت لــي األماكــن ،األشــخاص واألفــكار .لــم أكــن قارئًــا فــي
املاضــي حتــى وجــدت كتابًــا غيــر مشــاعري .بالنســبة ملعظــم
النــاس ،قــد ال تأتــي هــذه الفرصــة أبــ ًدا .مــن خــال التبــرع
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:

تشــغلني دومــا فكــرة أيــن يريــح املــرء رأســه فــي النهايــة ،أي
أرض يختــار؟ ويقلقنــي التحكــم فــي املصائــر خــارج زمانهــا ،بعــد
زوال صاحبهــا ،لذلــك أول مــا قلتــه فــي نفســي بعــد قراءتــي
لـــ» جداريــة احلــاج العجيبــة» مــن كتابــة رنــا عنانــي ،ورســوم
محمــد معطــي :أوه ،لقــد أراح هــذا العمــل رأس احلــاج فــي
مــكان غيــر ضريحــه ،صحيــح دون أن يُســأل ،فلــم يحلــم بــه
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 ،وأ ّن احللــم ليــس حلــم الكاتبــة مــن
األســاس ،بــل حلــم احلــاج نفســه ،فالكاتبةكانــت الطريــق،
عبــر قصــة كتبتهــا ،لتمريــر حلــم احلــاج نفســه ،وعبــور هــذا
الفنــان اخملتلــف فيــه؛ مرفرفًــا ورأســه علــى كتــف كائناتــه،
فهــل ،يــا أطفــال ،مــن مــكان آخــر قــد يعيــش فيــه رجــل ظريــف،
بلحيــة كثيفــة ،وشــعر أبيــض طويــل ،قــد يبــدو مخيفً ــا ،لكــن
ابتســامته لطيفــة ،فــي غيــر اجلداريــة التــي رســمها بيديــه»
ارجتــاالت احلياة»،بجانــب كائناتــه العجيبــة ،وحيواناتــه الغريبــة؟!
ثــم مــا هــو العالــم الــذي لــو فكــرت أن فنانًــا كاحلــاج ســيعيش
راضيــا ،ليــس باملوافقــة ،بــل باحلكــم النهائــي ،الــذي ال رجعة
فيــه
ً
ً
متنقــا فــي حياتــه مــن يافــا إلــى اللــد إلــى مصــر ثــم
فيــه،
بــن دمشــق وبيــروت ،بــن الرســم بالزيــت ،واحلفــر علــى اخلشــب،
والعمــل علــى اخلــزف والســيراميك ،فــي الرســم والتصويــر
والغرافيــك ،آخ ـذ ًا برمــوز احلضــارة املصريــة والكنعانيــة ،ومنو ًعــا
أحالمــا فــي
عليهــا ،غيــر عالــم األحــام؟ فتكــون حياتــه ورحيلــه
ً
أحــام ،وكذلــك كائناتــه العجيبــة :مــن الديــك ،والرجــل بوجــه
العصفــور ،والرجــل بــرأس البندقيــة ،واحلصــان اجلامــح بالشــعر
املمــوج مــع الريــح ،واجلــدي الغاضــب بالقرنــن اللذيــن يلتفــان
حــول أذنيــه فيناطحــان الســماء ،واألطفــال الذيــن يركبــون
األســماك فــي البحــر ،واألحصنــة التــي تســبح عكــس املــوج،
كائنــات غريبــة وعجيبــة ،تتنقــل معــه ،ويتنقــل بهــا ،لينقلــه
حنينــه الشــخصي ،ونزعتــه الفرديــة ،داخــل قصــة وطنــه
وشــعبه ،فــا يكــون ذلــك إال فــي األحــام ،وبذريعــة ع ّلــة النــوم
التــي فيهــا العافيــة.

«الذي يرى ال ميوت»

فــي هــذه القصــة التــي تــؤرّخ لتجربــة احلــاج الفريــدة ،يغــط
الفنــان فــي النــوم ،ثــم فــي احللــم ،غيــر مــرة ،فهــو مــن حلــم
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إلــى آخــر ،وفــي أحالمــه يرســم كائناتــه ،فيعطيهــا صفــات،
ومينحهــا حــركات ،ثــم تبــدأ هــذه الكائنــات ،بعــد اكتمالهــا
مباشــرة ،باحلركــة :متشــي ،تركــض ،تصهــل ،تطيــر ،وفــي يــوم
بعــد أن يصحومــن نومــه ،وقبــل أن يتفقــد مــا أعطــاه النــوم
مــن أحــام ،ومــاذا حملــت تلــك األحــام فــي بطنهــا ،يســتيقظ
علــى ضجيــج هــذه الكائنــات دون أن يجدهــا ،ثــم يبــدأ رحلــة
البحــث عنهــا ،ثــم اإلمســاك بهــا ،كائنًــا كائنًــا ،كل واحــدة
مــن هــذه الكائنــات فــي املــكان الــذي يحــاول االختبــاء فيــه ،أو
احلركــة التــي يريــد مــن خاللهــا أن يهــرب إلــى عالــم آخــر ،غيــر
عالــم احليــاة الــذي خــرج إليــه ،كل كائــن ،مــن حلــم الفنــان،
وكأن رحلــة هــذه الكائنــات بــدأت برســم الفنــان لهــا لكنهــا لــم
تنتــه عنــد هــذا احلــد ،بــدأت مــن أحــام الفنــان ثــم داخــل احليــاة
نفســها ،بعــد أن أصبحــت حقيقــة بشــكلها الغريــب ،وذلــك
مبحاولتهــا القفــز مــن احليــاة إلــى احليــاة ،وكأن نافــذة مرســم
الفنــان تــؤدي إلــى حيــاة أخــرى ،وكأن مرســمه رأس كبيــر حللــم
مســتمر بــا انقطــاع ،وكأن هــذه الكائنــات العجيبــة متشــوقة
لتجربــة مثيــرة أخــرى ،غيــر جتربــة التحــول مــن رســومات صامتــة
إلــى كائنــات حيــة متحركــة ،بأشــكالها الغريبــة ،وقدراتهــا
العجيبــة ،فســرعان مــا يلتقطهــا الفنــان محـ ً
ـاول إعادتهــا إلــى
كنفــه ،فيضعهــا فــي كنزتــه فيبــدو منتفــخ البطــن ،فتضــاف
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
والرجــان برأســيهما الغريبــن واألســماك والطيــور ،ثــم نكتشــف
أن هنــاك بابًــا ســريًّا يُد ِخــل عبــره الفنــان هــذه الكائنــات إلــى
جدرايتــه ،التــي فقــد حياتــه وهــو يحــاول إنقاذهــا فــي حريــق
شــب مبرســمه عــام  2002فــي  17مــن كانــون األول ،لتصبــح جــز ًءا
مــن قصــة أو حلــم أو حكايــة خياليــة.
لكـ ّن صوتًــا ســرعان مــا يأتــي مــن داخــل اجلداريــة ينــادي الفنــان،
حرصــا علــى أن
فكائنــات احلــاج ليســت أقــل ذكاء منــه ،وال أقــل
ً
تقضــي حياتهــا الصامتــة بجــواره ،فمــا إن يفتــح البــاب الســري
ليجيــب الصــوت الــذي نــاداه ،حتــى ينســحب داخــل اجلداريــة،
وهنــا بالضبــط يبــدأ الفنــان دورًا جديـ ًدا مــن حياتــه ،آخـذ ًا املســار
نفســه حليــاة كائناتــه ،التــي امتــدت رحلتهــا مــن احللــم إلــى
احليــاة إلــى الرغبــة بتجريــب احليــاة داخــل احليــاة ثــم إلــى جدرايــة
الفنــان ،فحياةالفنــان بــدأت ،أيضــا ،مــن غفوتــه وأحالمــه داخلهــا
وعبــر كائناتــه وهــي تكتمــل :متشــي وتركــض وتصهــل وتطيــر،
ثــم ينتهــي بــه وبهــا املطــاف فــي اجلداريــة ،ومــن هنــاك ،بجوارها،

يأخــذ مبراقبــة لوحاتــه بعينيــه الواســعتني ،فيــرى عالــم اخليــال
الــذي كان يــراه فــي أحالمــه.
إذن فــي جداريــة» ارجتــاالت احليــاة» يعيــش مصطفــى احلــاج مــع
الكائنــات العجيبــة واحليوانــات الغربيــة التــي اســتقبلته فرحــة،
ورقصــت حولــه ،هنــاك فــي هــذه اجلداريــة العجيبــة مــازال يقيــم
مــع كائناتــه ،وينســج معهــا القصــص التــي ال تنتهــي ،كأن
ً
حقيقيــا إلحــدى مقوالتــه :الــذي يــرى
متثيــا
حياتــه أصبحــت
ًّ
بعــن اجلماعــة واســتمراريتها ال ميــوت أب ـ ًدا.

الرحيل واالقامة:

فــي اإلقامــة الســرية للحــاج داخــل جداريتــه لــم يفقــد الطريــق
نحــو األرض احملتلــة التــي ظــل يحلــم بالعــودة إليهــا ،ويعبــر عــن
حنينــه ذاك فــي أعمالــه ،فــي ســياقات مختلفــة ،بــل إن تلــك
البــاد عندمــا هــوى مــن البــاب الســري للجداريــة كانــت ،شــأنها
شــأن الكائنــات األخــرى ،بانتظاره،إنهــا البــاد التــي رأى نفســه
ـيا فــي طريــق تهجيــره منهــا ،فــي حلمــه ،مــع والديــه ،مــع
ماشـ ً
قليــل مــن املــاء ،فظلــت مخيلتــه حتتفــظ بتفاصيــل الطريــق،
وتفاصيــل البــاد ،فلــم تســقط مــن أحالمــه أبــ ًدا ،وقــد جــاء
حديــث الكاتبــة ،عــن تلــك العالقــة التــي ربطــت الفنــان ببــاده،
متفقً ــا مــع طريقــة تعبيــر الفنــان عــن حنينــه إليهــا ،بلغــة

خفيفــة ،ال تضــع فــي وعــاء احلــب حجــارة ،فيصبــح ســميكًا
وثقيـ ً
ـا ،بــل تفتــح لــه جناحــن ليطيــر ،شــأن عالقــة الفنــان مــع
كائناتــه داخــل لوحاتــه ،بخفــة األســطورة وعمقهــا.
فكانــت هــذه القصــة كإحــدى القصــص فــي مشــروع سلســلة
حكايــات مــن الفــن التشــكيلي الفلســطيني ،بهــذه اخلفــة
مــن خــال الرســومات حــرة احلركــة ،بخفّ ــة يــد الفنــان محمــد
معطــي ،ومــن كتابــة رنــا عنانــي التــي حرّكــت الكتابــة مــن
داخــل عالــم اجلمــال الــذي راكمــه احلــاج نفســه بــكل األشــكال
التــي دقّ فوقهــا رمــوزه ،إلعطــاء تلــك األبعــاد األســطورية للحيــاة
البشــرية ،بصــوت مســموع لســير اإلنســان فــي الغابــات ،وفــي
الصحــاري ،وفــوق اجلبــال ،وحتــت املطــر ،ومــن داخــل العواصــف،
وبالبــرق والرعــد واجلــدب والعطــش ،فتــرى وحتــس وتســمع كيــف
حدثــت احليــاة ،ومازالــت ،منــذ األزل ،وقــد يبــدو األمــر وهــو يذهــب
فــي هــذه الطريــق الطويلــة صع ًبــا ألن يســتريح لصالــح الكتابــة
لألطفــال واليافعــن ،لكنّــه فــي قصــة» جداريــة احلــاج العجيبة»
ـي،
حــدث برشــاقة متناهيــة ،ال شــك فــي أ ّن عالــم احلــاج الغنـ ّ
القابــض علــى األلــم بظرافــة ،كان ســب ًبا مباشــرًا فيهــا ،حتــى
ليبــدو هــذا الكتــاب كتابــة مضاعفــة علــى رســوم مصطفــى
احلــاج وواحــ ًدا مــن أحالمــه ،وبابًــا مفتوحــا بضلفتيــه علــى
مخيلتــه الواســعة.
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الفتاة الليلكية
قصة البتسام بركات ورسومات سنان احلالق
قراءة نقدية بقلم :ربا طوطح
ً
تســاؤل حــول مــا
الليلكيــة» يثيــر
عنــوان القصــة « الفتــاة
ّ
ـجي مــن دالل ـ ٍة
هــو متعــارف بــن احلضــارات عــن اللــون البنفسـ ّ
علــى الثــروة والروحانيــة والشــهرة واملناصــب العاليــة وامللكيــة
والفضيلــة والتناغــم واالنســجام فــي الكون؛ألن ّــه مزيــج
مــن اللونــن األحمــر واألزرق .ففــي الهندوســية يرتبــط اللــون
عمومــا باللــون امللكــي،
البنفســجي بولــي العهــد .ويســمى
ً
معــا
ـن
ـ
اللون
ـن
ـ
م
ـج
ـ
مزي
ـه
ويشــجع علــى التفكيــر والتأمــل ،وألنـ
ً
فهــو مبعــث للرومنســية والنعومــة واإلنســيابية .وفــي القصــة
فإنــه يشــير إلــى الغضــب واحلــزن والقهــر ،والــذي هــو نقيــض
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،
وتنــام علــى عفشــي وتعتبــره لهــا .اآلن أيضــاً ،فــوق كلّ هــذا
عمتــي التــي وُلِــدت فــي البيــت وتزوّجــت فــي
يُرســلون إلــى ّ
ت تســكنني
ـك أنــت كنـ ِ
(يافــا) وبقيــت فيهــا ،ورقــة تقــول ،مبــا أنّـ ِ
ـك أن تدفعــي  75ألــف
فــي هــذا بيــت فــان ،كلّ عمومتــي ،عليـ ِ
شــيكل ألنكــم ســكنتم فــي هــذا البيــت .عندمــا ذهبــت لتفقّ ــد
البيــت وجدتهــا آتي ـ ًة ففتحــت البــاب ودخلــت ،وحينهــا صرخــت
أنــا ألننــي أردت أن أدخــل خلفهــا ،وهــي قيمــة ملعــرض حســبما
تقــول ،وإال ّ معهــا شــخص ضخــم جــ ًّدا وأقفلــت البــاب رأســاً،
وصعــدت إلــى املنــزل فــوق .ونحــن صرنــا نــر ّن اجلــرس ولــم يكــن
فــي أيامهــا عندنــا َجــرس ،هــذا احلجــر الــذي ركّبــوا فيــه اجلــرس
مــزوّر أل ّن القــوس قــدمي جـ ًّدا ،واحلجــارة قدميــة ،وهــذا قــد مت ّ تركيبه
حديثًــا ولــه جــرس ،وبعــد ذلــك هنــاك املدمــاك الــذي يعلــو
الكــف ،وعليــه خــرزة
البــاب ،كنــت أتذكّــر أ ّن فيــه شــي ًئا مثــل
ّ
أيضــا اقتلعتهــا
زرقــاء ،ومكتــوب عليهــا تاريــخ البنــاء ،فهــذه ً
ووضعــت مكانهــا جنمــة (إســرائيل) ،وهــذا واضــح أن ّــه ُمــزوّر».
هــذه احلادثــة تتكــرر فــي القصــة ولكــن يصعــب علــى القــارئ
التفريــق بــن الطفلــة التــي فتحــت البــاب وتلــك التــي دقتــه.
فــإذا نســب اللــون الليلكــي ملــا هــو خلــف متــام ،فــإن اللــون بــكل
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ً
فاصــا لعاملــن ينســب القهــر
مدلوالتــه فــي القصــة يشــكل
ً
منفصــا عــن متــام وكأ ّن
واحلــزن للبنــت األخــرى .فيبــدو البيــت
اللــون جعــل للبيــت ذاكــرةً مظلم ـ ًة لليل ـ ٍة واحــد ٍة ،وعــاد مــزوّرًا
ومحر ّ ًفــا كمــا وصفتــه متــام حقيق ـةً .أمــا إذا هربــت األلــوان مــع
متــام ،فلمــاذا انعكــس اللــون الليلكــي فقــط علــى متــام بــدالالت
القهــر والغضــب واحلــزن طاملــا أن ّهــا صاحبــة حــق؟ هــل صــارت
«البنــت» أم متــام ليلكيــة كمــا يشــير العنــوان؟ هــل صــارت
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»
توضيــح
كمدرســة مــن مــدارس الفــن ،وال تقــدم الرســوم أ ّي
ٍ
لذلــك .ال نعلــم إذا كان وصــف حــاالت التناقــض تفيــد فــي ذلــك:
« باأللــوان الهامســة أو الصارخــة»« ،تشــكي حزنهــا وتشــارك
فرحهــا» .كمــا أن «حجــر األســى» يحمــل مدلــوالت كبيــرة
لطفلــة فلســطينية ،فهــو يشــير للقــوة واألمــل وللحــق ،ولكنــه
مربــوط بقســوة التهجيــر .هــذا التضــاد يُذكّــر بالواقــع
أيضــا
ٌ
ً
ـوة ويعيــد
ـ
بالق
ـر
ـ
ك
ذ
ي
ـه
ـ
ولكن
ـى
ـ
لألس
ـير
ـ
يش
ـذي
ـ
ال
ـطيني
ـ
الفلس
ُ ّ
ّ
طبيعيــا .وللحجــر داللــة علــى الطبيعــي الــذي ينســاب
خلقهــا
ًّ
مــع تطــور الفلســطيني وينســاب مــع لوحــات متــام األكحــل
بشــكل عــام .والواقــع أ ّن القصــة ال توضــح إذا مــا كانــت الطفلــة
قــد جلســت لترســم البيــت أم ترســم احلجــر .فــإذا كانــت ترســم
احلجــر فــإن مبقــدور خيالنــا أن يفســر اســتنهاض احلجــر أللــوان
البيــت ألنــه أحــد حجارتــه ،مــا يفســر هــروب األلــوان نحــو متــام
طبيعــي ينســاب مــع وجــود أهــل البيــت فــي بيتهــم.
كفعــل
ٍّ
مظلمــا .لقــد
ـار
ـ
ص
ـذي
ـ
ال
ـت
ـ
البي
ـم
ـ
لرس
ـارت
ـ
أش
ـوم
ـ
الرس
ولكــن
ً
ظــل احلجــر بجانــب متــام ولــم نعــرف إذا مــا أخذتــه معهــا حــن
القصــة حملــت الكثيــر مــن الرّمــوز ،ولكــن
ذهبــت أم ال .يبــدو أن
ّ
قصــة متــام ولــم
القــارئ ظــلّ يرتقــب
تطــور هــذه الرّمــوز مــع ّ
ّ
يجــد مــا يربــط بــن سلســلة تســاؤالته.

الفتاة الليلكية
قصة البتسام بركات ورسومات سنان احلالق
ال ذاكرة بال ٔالوان ،وال ٔالوان بال ذاكرة
قراءة نقدية بقلم :خضر سالمة
حينمــا يحلــم املــرء بالرجــوع الــى زمــن ال يحتــاج فيــه إلــى ترقــب
مــروره ،إلــى مــكان يكتنــف قدســية البدايــات وبشــباك رحيــب
يطــل علــى كل األمكنــة األخــرى ،فــا الزمــن زمــن إال عنــد تذكره،
وال املــكان بغريــب إال عنــد هجرانــه ،وقــد بــدت احليــاة فــي مدينــة
يافــا ،للفتــاة الليلكيــة وغيرهــا مــن الطفــات صاحبــات األلــوان
اخملتلفــة ،كأمنــا أبديــة ،وبــدت األلــوان كلهــا مكتملــة ،فاحليــاة
أمــا واقعــة فقدانهــا
ســتبقى هنــا ،واألشــياء ســتكبر هنــاّ ،
فتظــل أمــرًا غيــر واردٍ مطلقً ــا حتــى اللحظــة التــي تُفقَ ــد
بالفعــل فيهــا .بعــد هــذا احلــدث ،حــدث الفقــدان ،مــا يتبقــى
الليلكيــة هــو األلــوان العالقــة فــي ذهنهــا ،فتحركهــا
للفتــاة
ّ
وتترجمهــا إلــى اللوحــات ال الســترجاع األشــياء مــن ذاكرتهــا
فحســب ،وإمنــا إلعــادة ترتيبهــا وحتصينهــا مبعــان جديــدة.
وملــا يكــون لــكلّ
قصــة ،وقضيــة ،وقــدرة ســحرية ،حيــث
لــون ّ
ٍ
تتكاثــف التأويــات حولهــا واألســاطير محاولــ ًة تفســيرها،
وتنهــال عليهــا شــعارات األمم واإلمبراطوريــات لتقضــم شــي ًئا
منهــا لنســيجها ،تنطلــق متــام األكحــل ،الفتــاة ،لتجــد فــي
ـي مالذهــا وجتعــل منــه فســح ًة لفيــض ضفــاف الطفولــة
الليلكـ ّ
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
ـي ،ببســاطة وصراحــة جلي ـ ًة فــي ذهــن الفتــاة ،يفتــح
إن الليلكـ ّ
ذراعيــه ليحمــل ذاكرتهــا وهــي طفلــة ...ذكــرى البيــت ،وذكــرى
الســور ،وذكــرى املدينــة ،وبقلبــه الدافــئ والهــادئ يحتضــن
مشــاعرها املليئــة بالغضــب واحلــزن .وبذلــك ،فــإن محــض حضــور
تأويــل أو
كاف لتبريــر حضــوره ،دون الرجــوع إلــى
اللــون نفســه ٍ
ٍ
معنــى خــارج خيــال الفتــاة وجتربتهــا الذاتيــة.
وانطالقًــا مــن هنــا ،يتكاثــف مفهــوم اللــون ،ضمــن هــذه البنيــة
الليلكيــة ،ليصبــح
الســردية وعبــر هــذا اخمليــال الطفولــي للفتــاة
ّ
محص ـنٌ مــن املعنــى ،يســمو علــى فوضــى األشــياء
ـرج
ّ
كأنّــه بـ ٌ
مــن حولهــا ويعــوض غيــاب منطقيتهــا .فهــا هــي بيدهــا،
وبوصفهــا بطلــة القصــة ،تســتعني باأللــوان ال لتلمــس ذاكرتهــا
وتــزور ماضيهــا فحســب ،بــل ليتســنى لهــا استســاغة احلاضــر،
ــل بالذكريــات
متناغــم مــع
مســتقبل
واستشــفاف
ٍ
ٍ
مــاض مثقَ ٍ
ٍ
واألحــام غيــر املرويــة .وبكلمــات أخــرى ،مــا األلــوان لــدى الفتــاة
ـل ملشــاعرها الدفينــة ،ومــا الرســم ســوى
الليلكيــة ســوى ر ُ ُسـ ٍ
ّ
ج لتفســير واقع ـ ٍة أليم ـ ٍة متثّلــت فــي تهجيرهــا مــن بيتهــا
نه ـ ٍ
ومدينتهــا.

ومــع هــذا ،ال يتــم تقييــد الرســم فــي قصــة الفتــاة الليلكيــة
باعتبــاره مجــرد فضــاء وممارســة تعبيريــة .ولعلنــا هنــا نتحــاج
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 بــا لون.ومــن املهــم الوقوفعنداللحظة
التــي مت اتخــاذ قــرار رســم املنــزل فيهــا ،هــل كانــت الفتــاة علــى
درايــة مبــا ســيحدث الحقــاً ،أم هــو فعــل عفــوي تلقائــي ينبــع
مناخالصهــا لذاكرتهــا وبيتهــا؟ وملــاذا هــذا الســؤال مهــم؟
عــودة الــى عنــوان هــذا النــص النقــدي والهاجــس الرئيســي الذي
تســتثيره قــراءة القصــة ،تســلط قصــة الفتــاة الليلكيــة الضــوء
علــى عالقــة اللــون بالذاكــرة ومتاهيهمــا فــي شــخصية متــام
األكحــل الفنانــة ،فاللــون الليلكــي «الــذي صبــغ البيــت والفتــاة
ويافــا املدينــة ليلــة كاملــة» فــي نهايــة القصــة هــو نفســه
ذاكــرة متــام الفتــاة فــي صورتــه املرئيــة احلســية ،والذاكــرة التــي
حتملهــا متــام فــي قلبهــا ال تخــرج الــى احليــاة إال لتصبــح الوانــا،
وكأن الكاتبــة ابتســام بــركات تريــد ان تخبرنــا عــن اســتحالة
الفصــل بينهمــا لــدى شــخصية متــام وهويتهــا الفنيــة.
ووفــق هــذه التسلســل املنطقــي ،يتبــدى هذيــن احلدثــن :أوال،
هــروب األلــوان مــن بيتهــا القــدمي للحاقهــا ،ثانيــا ،اكتســاء
ســماء يافــا فــي النهايــة بالليلكــي .فلــم ترســم الفتــاة البيــت
اال إلخالصهــا لــه ،وعندمــا حلقتهــا األلــوان وتركــت البيــت اجلديــد
عاريــا ،فــأن هــذه النتيجــة كانــت كأمنــا نقطــة فارقــة يتــم
عندهــا ترميــم اجلســر مــا بــن زمنــن مختلفــن مت عزلهمــا
بنكبــة ،فــا 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
الليلكيــة ألــوان بيتهــا معهــا.
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سماء سامية امللونة
قصة لهدى الشوا ورسومات سامية احللبي
اجملرّد واملزيد ورحلة البحث عن املعنى
قراءة نقدية بقلمٔ :ا.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 شــأ ٌن كبيــر ٌ حمــل ســتان بريســكي علــى أن يقــرر
أن علــى القــراء أن تكــون لديهــم مليــون ســيرة ذاتيــة ،وذلــك
لتنــوع القــراءات التــي يضيفونهــا إلــى النــص املقــروء ،فيعطــون
بذلــك النــص حيــاةً متجــددةً ودائمــةً .وتــزداد عمليــة القــراءة
تعقيــ ًدا عندمــا تتحــول هــذه القــراءة مــن النــص املقــروء إلــى
النــص املرئــي (اللوحــة) اخلاليــة مــن الكلمــات ،حينئــذ نستشــف
مــن اللوحــة بعــض املعانــي ،فيلتمــس القــارئ جاهــ ًدا معنــى
الصــورة .ويــزداد األمــر تعقي ـ ًدا حــن تكــون
يضيفــه علــى هــذه ّ
هــذه اللوحــة جتريديّــة لتزيــد مــن صعوبــة الرائي/القــارئ فــي
رحلــة اســتكناه املعنــى ،وبشــرط أال تخــرج علــى حــق ّ النّــص،
وتتزامــن حــدود التأويــل ،كمــا يصــرح إمبرتــو إيكــو ،فــا يطغــى
ً
تأويــا مفرطً ــا يتجنّــى فيــه القــارئ  /الرّائــي
التأويــل ليصبــح
باســم «مــوت املؤلــف» علــى حـق ّ النّــص ،والرّائــي /القــارئ بهــذه
الثقافيــة حتــى ميكنــه اخلــروج
احلالــة يحتــاج إلــى أســلحته
ّ
الشــفافية للدخــول إلــى حضــرة
بقــراءة تتســم بقــدرٍ مــن
ّ
النّــص ومحاولــة فهمــه .هــذا الفعــل القرائــي تراكمــي بطبعــه،
الفنيــة أو
وكلمــا ازدادت قــراءات القــارئ وخبراتــه ومشــاهداته
ّ
املوســيقية إلــى غيــر ذلــك مــن الفنــون كانــت
الســينمائية أو
ّ
ّ
لــه عونًــا فــي إجنــاز الفعــل القرائــي أل ّي نــص.
فــي حــوارات ســقراط مــع فيــدوروس ،يقــوم ســقراط بعمــل
مقابلــة بــن الكتابــة والرســم:
«العجيــب فــي الكتابــة هــو أنهــا تشــبه الرّســم إلــى حـ ٍّد كبيـ ٍر.
حيـ ٌة تنطــق ،إال
إن عمــل الرّســام يطالعنــا كمــا لــو أ ّن اللوحــات ّ
ت أزلــي .ينطبــق هــذا
أنــك عندمــا تســتجوبها حتافــظ علــى صمـ ٍ
علــى الكلمــات املكتوبــة :تبــدو أن ّهــا تتحــ ّدث إليــك ،كمــا لــو
أن ّهــا ذكيــة للغايــة ،إال أنّــك عندمــا تســألها والرّغبــة حتــدوك فــي
معرفــة املزيــد ،فإن ّهــا تســتمر ّ فــي ترديــد وترديــد ّ
الشــيء نفســه
دون انقطــاع» (نقــا مــن تاريــخ القــراءة أللبرتــو مانغويــل ص .)75
الكتابــة حينمــا تــردّد األمــر نفســه دون انقطــاع فإن ّهــا تفعــل
أمــا القــارئ فهــو الــذي يقــوم
ذلــك ألن ّهــا أمين ـ ٌة علــى النّــصّ ،
بعمليــة اخليانــة اللذيــذة ،وذلــك عندمــا يحــاول تفســير الــكالم
ّ
أوليتــه ،وهــو أمــر ليــس باليســير ،ومــا
ـى
ـ
إل
ـه
ـ
ب
ـودة
ـ
الع
ـاول
ويحـ
ّ
أصــدق عبــارة أبــي حيــان ال ّتوحيــدي فــي هــذا املقــام؛ إذ يقــول :إ ّن
ـول
الــكالم علــى الــكالم صعــب ،ذلــك ألن الــكالم فــي حالــة حتـ ّ
تتغيــر بحســب ال ّتــداول فــي كلّ عصــر،
مســتمرّة ،ومعانيــه
ّ
ـم فــإ ّن القــارئ هــو
ـ
ث
ـن
ـ
وم
ـه،
ـ
في
ـت
ـ
ّق
ل
تخ
ـذي
الســياق الـ
وحســب ّ
ّ
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ـى يتمثّــل فــي النّــص
مــن يعطــي للوحــة الصامتــة صوتًــا ومعنـ ً
نــص مــا هــو فــي
املكتــوب ،آخذيــن بعــن االعتبــار أ ّن تفســير ٍ
حقيقتــه حكايــة فشــل التفســير ،إذا اســتعرنا عبــارة «بــاول دو
مــان» بشــي ٍء مــن ال ّتصــرف.
ساميه حلبي :جتريد الواقع
شــكيليات اللواتــي
ســامية حلبــي إحــدى أهــم الفنّانــات ال ّت
ّ
ـما ومكانـ ًة
ينتمــن للمدرســة ال ّتجريديــة ،وقــد وضعــت لهــا اسـ ً
عامليــ ًة ســواء علــى املســتوى اإلبداعــي أو األكادميــي حــن
ّ
مبهمــة ال ّتدريــس فــي مدرســة الفنــون بجامعــة ييــل
ـت
ـ
اضطلع
ْ
ّ
الفنيــة املعاصــرة
ـف
ـ
املتاح
ـرص
ـ
ح
ـك
ـ
ذل
ـى
ـ
إل
ـاف
ـ
يض
ـة،
األمريكيـ
ّ
علــى أن تقتنــي لوحاتهــا ،وجتعلهــا مــن بــن أثمــن مــا تعتــز ّ
بعرضــه علــى اجلمهــور.
القصــة حتمــل عنــوان «ســماء ســامية امللونــة» ،واســم املؤلفــة
ب علــى
هــدى الشــوا والفنانــة ســامية حلبــي جن ًبــا إلــى جنــ ٍ
ســط ٍر واحــ ٍد وال يفصــل بينهمــا إال حــرف العطــف :الــواو .إن
ـيميائية لعنــوان القصــة ،واملعماريــة التــي أخــرج بهــا
قــراءة سـ
ّ
العنــوان علــى الغــاف ،يحيلنــا إلــى املــكان التــي تنطلــق منــه
الصغــرى التــي تــرى
حركــة القصــة ،وهــو النّافــذة /الســماء ّ
ـوح
منهــا ســامية حركــة األشــياءّ ،
ـوي مفتـ ٌ
الســماء مــكا ٌن علـ ٌ
مثــل النّافــذة للبيــت ،ومثــل العــن بالنّســبة للــرّأس ،ومثــل اليــد
التــي ُترّكهــا الذ ّاكــرة الكامنــة فــي الــرّأس الــذي يطــلّ علــى
املشــاهدات املتعــ ّددة عبــر النّافــذة .هكــذا نــرى صــورة ســامية
حلبــي وهــي فــي تركيــ ٍز شــدي ٍد تضــع ألوانهــا .إمنــا تطــلّ مــن
ـل لترســم الواقــع بصــور ٍة جتريدي ّـ ٍة علــى لوحاتها
ســمائها مــن عـ ٍ
أو منحوتاتهــا .حتــى إن كلمتــي «ســماء ســامية» ظهرتــا علــى
والســمو ،فــي حــن أ ّن
الغــاف
بلــون أزرق إشــارةً إلــى االرتفــاع ّ
ٍ
«امللونــة» جــاءت علــى البيــاض ،تأكي ـ ًدا ملفهــوم النّافــذة
كلمــة
ّ
لونيــا بصــورٍ
املطلّــة علــى األرض؛ تلــك الّتــي يجــري حتويلهــا ًّ
ش ـ ّتى.
جــاء اســم املؤلــف والرّســام علــى ســط ٍر واحـ ٍد يفصــل بينهمــا
ٌ
معــروف هــو مــن أكثــر احلــروف
حــرف «الــواو» .الــواو كمــا هــو
تــردّدا فــي العربيــة؛ فهــو املنفصــل وامل ّتصــل فــي آن .منفصــلٌ
ألنّــه حـ ٌ
ـرف مســافر؛ فهــو مبنطــق الرّســم الكتابــي ال ي ّتصــل مبــا
بعــده ،ولكنّــه فــي الوقــت نفســه ال يظهــر مفصـ ً
ببياض
ـول عنــه
ٍ
مينحــه كينونــ ًة مســتقلةً .و»الــواو» فــي نحــو العربيــة حــرف
أيضــا يأتــي فــي بعــض املواقــع حــرف
ـع ومشــاركة ،ولكنّــه ً
جمـ ٍ
ـتئناف وابتــداء ،و»الــواو» فــي منطــق العربيــة ال يســتلزم بعده
اسـ
ٍ
نو ًعــا بعينــه مــن الكلمــات ،فهــو يعطــف االســم علــى االســم،
واحلــرف علــى احلــرف ،واجلملــة علــى اجلملــة .إنــه حــرف فريـدٌ فــي
ـن علــى اختــاف
بابــه غيــر محــدودٍ علــى الربــط بــن املتعاطفَ ـ ْ
النّــوع والوظيفــة .وقــد جــرت العــادة أن يكتــب اســم املؤلــف

َــن فــي أدب
واســم الرّســام فــي القصــص
املصــورة منفصل ْ
ّ
العربيــة علــى األقــل ،لكــن النّاشــر هنــا جعــل االســمني معــا،
تكشــف دالالتــه األعمــق عندمــا ندخــل إلــى القصــة وقراءتهــا
بصريًــا.

ال ّنافذة :عني البيت

ـكيلي بقام ـ ِة ســامية
قص ـ ًة لألطفــال عــن فنــان تشـ
أن تكتــب ّ
ٍّ
حلبــي ،فإن ّــك أمــام مجموعــ ٍة مــن األمــور التــي علــى الكاتــب
أن يأخــذ بأحدهــا أو مبجموعــ ٍة منهــا .األوّل أن تكتــب نبــذةً عــن
حياتــه بطريقــة تقليدي ّـ ٍة ،نبــدأ مبولــد الفنّــان ومســيرته الفنيــة
وأهــم أعمالــه ،ونحــن بهــذا النّــوع مــن الكتابــة نقــ ّدم ســيرةً
ّ
تعريفيــ ُة للقــارئ .النّــوع الثّانــي مــن الكتابــة يكــون منهــا
ّ
ـي مــن أعمــال الفنّــان مــع شــي ٍء مــن
ـ
الفن
ـب
ـ
اجلان
ـى
ـ
عل
ـز
ـ
التركي
ّ
حياتــه ،وهــو فــي هــذا النّــوع يتطلــب اكتســاب مهــارة فـ ّن قــراءة
اللوحــة .والنّــوع الثّالــث األصعــب وهــو أن تســتنطق األعمــال
الفنيــة لتــروي مــن خــال هــذه األعمــال ســيرة حيــاة الفنــان.
ّ
وتكمــن صعوبــة النّــوع الثّالــث فــي أن املؤلــف يحــاول أن يســبر
ص
أغــوار اللوحــات
ـوع خــا ٍّ
ّ
الفنيــة ليقيــم معهــا صداق ـ ًة مــن نـ ٍ
حتــى تبــوح اللوحــة للمؤلــف فــي حــوارٍ ودودٍ معــه .لقــد حاولــت
هــدى ّ
البواحــة املنتجــة
الشــوا أن تقيــم مثــل هــذه احلواريّــة ّ
بينهــا وبــن لوحــات ســامية حلبــي ،وال ســيما فــي أعمالهــا
األلفيــة الثّالثــة.
التــي نشــرتها فــي
ّ

فعل االشتقاق والتجريد

القصــة هــو ّ
الشـ ّباك /النّافــذة
املركــز الــذي تنطلــق منــه حركــة
ّ
فــي بيــت أو مرســم الفنّانــة ســامية حلبــي .إنّــه عــن البيــت،
ـق أوســع ،تتبايــن فيــه
مــكا ٌن مرتف ـ ٌع تــرى فيــه األشــياء فــي أفـ ٍ
والظــال
أفعــال احلركــة
ــيارات واألضــواء والبشــر ّ
ّ
اخلاصــة ّ
بالس ّ
ـول كلّ ذلــك بريشــة ســامية حلبــي
والنّــور والعتمــة ،حيــث يتحـ ّ
إلــى لوحــات جتريديّــة.
تتعامــل هــدى ّ
الشــوا مــع الكلمــات لتصــف الف ـ ّن ال ّتجريــدي،
الفنيــة التــي تتبعهــا ســامية حلبــي ،ومــن هــذا املنظور
املدرســة
ّ
الطريقــة التــي تشــرح بهــا الكاتبــة ســيرة
ميكننــا أن نصنــف ّ
الفنّانــة ســامية حلبــي مــن خــال نــوع األفعــال التي تســتعملها
فــي كل صفحــة .إ ّن الفـ ّن ال ّتجريــدي الــذي تنتمــي إليــه ســامية
ت تعكــس صــورة
حلبــي تنطــوي فيــه املــادّة اللغويّــة علــى دالال ٍ
الفنيــة ومــا تقــوم عليــه مــن أســس ،ال ســيما إذا
املدرســة
ّ
الســت،
اشــتغلنا علــى مــادة الفعــل (ج  .ر .د) بصوره االشـ
ـتقاقية ّ
ّ
فيمــا اصطلــح عليــه العالــم العربــي الفــذ ابــن جنــي فــي كتابه
اخلصائــص باالشــتقاق األكبر(جــرد ـ جــدر؛ رجــد ـ ردج؛ دجــر ـ درج).
الشــيء لغـةً :نزعــه ّ
فجــرّد ّ
وقشــره ،وجــدر مبعنــى تسـ ّتر وتــوارى،
التحيــرّ ،والــدرج
ورجــد القمــح نقلــه إلــى موضــع ،والدجــر هــو ّ
الضيــاع .هكــذا نحــن أمــام معانــي النــزع
أيضــا معنــى ّ
يعطــي ً
ـول األشــياء
ـ
وحت
ـاع،
ـ
والضي
ـر
ـ
والتحي
ـتتار،
ـ
واالس
ـر
ـ
والقش
والتــواري،
ّ
ونقلهــا وهــو بالضبــط مــا ينطبــق علــى مدرســة ســامية حلبــي
الفنيــة التجريديّــة التــي جتعــل مــن األشــكال الهندســية أقنعـ ًة
ّ
للواقــع املعيــش ،فيتــم «االســتتار» والتــواري» وراء هــذه األشــكال
ـم «نقلهــا» بصــور ٍة مختلفــة ،جتعــل النّاظــر إلــى
ـية ليتـ ّ
الهندسـ ّ

و»الضيــاع»
«التحيــر»
لوحــات ســامية فــي حالــة مــن حــاالت
ّ
ّ
مثــل هــذا املعنــى الــذي
للكشف عن مدلوالت اللوحة.
كشــفته اللغــة عــن اشــتقاقات اجلــذر اللغــوي (ج .ر .د) ،جنــده
فــي نــص هــدى ّ
الظــل «تطــول
الشــوا بامتيــاز ،فنــرى خطــوط ّ
«تتكســر»  ،وخطــوط األلــوان «تنقــل»،
ـوء
ـ
الض
وتقصــر» ،وأشـ ّ
ـعة َ
ّ
ت جتريديّــة.
و»يعــاد» تركيبهــا ،و»حتويلهــا» إلــى لوحــا ٍ
تعريفيــة
الصفحــة الرّابعــة عشــرة -التــي هــي أشــبه بســير ٍة
إن ّ
ّ
بالفنّانــة ســامية حلبــي -نســتطيع مــن خــال األفعــال التــي
الفنيــة
ذكرتهــا املؤلّفــة أن نتعــرّف إلــى خصائــص املدرســة
ّ
التــي تنتمــي إليهــا ســامية حلبــي .فســامية «ترســم»« ،تــرى»،
«حتــول»« ،تعيــد»« ،تنقــل»« ،حتــاول» وهــي كلهــا أفعــال ت ّتفــق مع
املعنــى التقليبــي لفعــل التجريــد .لذلــك وبــذكا ٍء شــدي ٍد مــن
الصفحــة
املؤلفــة والرّســامة والنّاشــر وضــع العنــوان ابتــدا ًء مــن ّ
«هيــا نرســم عناصــر مــن الفـ ّن ال ّتجريــدي
 15علــى النّحــو اآلتــيّ :
ـاط تبــدأ بالفعــل
كمــا ترســمها ســامية» ،وذلــك فــي عشــر نقـ ٍ
ـول بعدهــا
نرســم .إن ّهــا حالـ ٌة تفاعليـ ٌة بــن القــارئ والنّــص ،يتحـ ّ
ـاما للنّــص.
القــارئ علــى طريقتــه ّ
رسـ ً

حواريّة البحث عن املعنى

نحــن أمــام حواريّــة تقــوم بهــا هــدى ّ
الشــوا بينهــا وبــن لوحــات
ســامية حلبــي ،وبينهــا وبــن الفنّانــة بصــور ٍة مباشــر ٍة (وهــذا
الفوتغرافيــة ملنــزل ســامية
الصــور
مجــرد
تخمــن لوجــود ّ
ٍ
ّ
بنيويــورك) .إ ّن هــدى حتــاول قــراءة لوحــات ســامية ،وهــي تضــع
لنــا اللوحــات التــي مــن خاللهــا عبــرت عــن مضمــون تلــك
اخلاصــة
أيضــا -ومــن خــال عرضهــا اللوحــات
اللوحــة ،لكنّــا ً
ّ
أيضــا فــي فعــل القــراءة .إن ّهــا تبعــث
بالفنّانــة -تشــرك القــارئ ً
ت عـ ّدة؛ األولــى عندمــا قــرأت هــي تأويلهــا
احليــاة فــي النّــص مــرّا ٍ
القصــة
للوحــة ،واملــرة األخــرى بعــدد القــراء الذيــن ســيقرؤون
ّ
أيضــا للنّــص واللوحــة .والكاتبــة
وســينتجون قراءاتهــم
اخلاصــة ً
ّ
فــي هــذه املرحلــة تشــرح دالالت الفـ ّن ال ّتجريــدي؛ املدرســة التــي
تنتمــي إليهــا ســامية ،وكيــف أن ّهــا مــن خــال هــذه املدرســة
ـي ٍة ،مطلق ـ ًة
قــرأت الواقــعّ ،
ـكال هندسـ ّ
وحولــت صــوره إلــى أشـ ٍ
ـوره اخلــاص.
ـ
وتص
ـه
ـ
صوت
ـه
ـ
ل
ـون
ـ
يك
أن
ـي
ـ
ف
ـارئ
حريّــة الرّائــي /القـ
ّ
هكــذا تدخلنــا ســامية عبــر متاهــة األلــوان لنضيــع مــع املث ّلــث
واملســتطيل واملربّــع وال ّدائــرة ،ومــع األلــوان املتناثــرة لنســتوحي
ت جديــد ٍة لــدالالت كلّ عنصــ ٍر فــي
مــن عنــوان اللوحــة تأويــا ٍ
اللوحــة.
نــص هــدى ّ
الشــوا يحــاول أن يقربنــا مــن عالــم ســامية حلبــي،
لكــن اللوحــات طاغيـ ٌة فــي حضورهــا وغيابهــا؛ بحضــور األلــوان
وبال ّتأويــل املــراوغ حضــورًا وغيابًــا فــي ٍآن واح ـ ٍد .يصبــح ال ّتجريــد
فــي اللوحــة أكثــر طواعي ـ ًة للفهــم منــه فــي املوســيقا ،حيــث
تبقــى اللوحــة ماثلــ ًة للمشــاهدة ،أمــا النّغــم واإليقــاع فــي
املوســيقا فكالهمــا عرضــة لالنقضــاء والتفلّــت الســريع مــن
الســمع.
ّ
حاســة ّ
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هــدى ّ
الشــوا حتــاول قــراءة الفنّانــة ســامية حلبــي فــي مجموعـ ٍة
مــن اللوحــات وقــع عليهــا االختيــار مــن بــن أعمــال الفنّانــة
التــي أجنزتهــا فــي العقــد األوّل مــن األلفيــة الثّالثــة.
ومــن املعــروف أن جتربــة الفنّانــة ســامية حلبــي تعــود إلــى
الســتينيات كمــا يفصــح عــن ذلــك موقعهــا الرّســمي ،لكــ ّن
ّ
هــدى ّ
الســبب فــي ذلــك
معين ـةً ،ولعــلّ ّ
الشــوا اختــارت حقب ـ ًة ّ
الفنــي.
هــو أن ّهــا األوضــح مــن حيــث داللتهــا علــى انتمائهــا
ّ
كذلــك فــإن لهــذه اللوحــات أســماء فــي موقــع الفنّانــة ســامية
ـماء ال جنــد لهــا صــدى فــي قــراءة هــدى ّ
الشــوا.
حلبــي ،وهــي أسـ ٌ
ثــم ســيكون اجلــزء ال ّتالــي مــن هــذه الورقــة محاولــ ًة
ومــن ّ
القصــة ،والقــراءة
ـي
ـ
ف
ـاءت
ـ
ج
ـا
ـ
كم
ـدى
ـ
ه
ـراءة
ـ
ق
ـن:
ـ
القراءت
لدمــج
ّ
املســتفادة مــن العناويــن التــي أرادتهــا ســامية حلبــي لتكــون
مفاتيــح لقــراءة لوحاتهــا ال ّتجريديّــة.
القصــة نكــون أمــام معماريّــ ٍة
فــي الصفحــة األولــى مــن
ّ
مشــاغب ٍة للصفحــة .صــور ٍة فوتغرافي ـ ٍة ّ
للشــارع الــذي تقطنــه
ســامية مبدينــة نيويــورك ،وصــورة نيجاتيــف للرّســامة ،وصــور ٍة
ـص هــدى ّ
ّ
الشــوا
للشــارع مــن األعلــى .وعلــى يســار ّ
الصفحــة نـ ّ
ولوحـ ٌة للفنّانــة ســامية حلبــي ،اللوحـ ُة لهــا عنــوا ٌن فــي موقــع
ســامية الرّســمي بعنــوان «األشــجار واملدينــة ذات القامــة
مســتطيالت
العاليــة».Trees and the high rising city ،هنــاك
ٌ
يصــور الشــوارع ،وبعضهــا
ضيقــة ،بعضهــا
ّ
واســع ٌة وأخــرى ّ
ـكنية .جنــد فــي اللوحــة كثيــرًا مــن النّقــاط
يصـ ّ
ـور األحيــاء السـ ّ
معــا.
ـن
ـ
االثن
أو
ـر
ـ
البش
أو
ارات
ـي
ـ
الس
ـل
ـ
ث
مت
ا
د
ـ
ج
ـرة
ـ
غي
الص
ـة
ـ
اللوني
ِّ
ً
ً
ّ
ّ ّ
ّ
ـل قــد يوحــي مبســاح ٍة خضــراء ،وآخــر
ـ
مكتم
ـر
ـ
غي
ع
ـ
مرب
ـاك
هنـ
ٌ
ٍ
برتقالــي مــع بعــض املســاحات الزّرقــاء.
ٌّ
ّ
ثمــة جتربــة قمــت بهــا مــع هــذه الفقــرة مــن نــص هــدى الشــوا
ّ
للقصــة تســتحق– فــي
ـى
ـ
األول
ـة
ـ
فح
الص
ـي
ـ
ف
ـامية
ـ
س
ـة
ـ
ولوح
ّ
ّ
خاصــة ،حيــث ذهبــت إلــى خريطة
رأيــي -أن تكــون مشــروع قــراء ٍة ّ
جوجــل ،Google Mapللشــارع الــذي تقطنــه ســامية حلبــي
علــو يتجــاوز النّافــذة املوجــودة
ألرى املدينــة مــن أعلــى ،ومــن
ٍّ
القصــة كلّهــا
ـر
ـ
جوه
أن
ـد
ـ
جن
ـث
ـ
فــي شــقّ ة ســامية حلبــي ،حي
ّ
يتشــكّل مــن فعــل النّظــر مــن أعلــى إلــى أســفل الســتلهام
اللوحــات ال ّتجريديّــة .مثــل هــذا اللجــوء إلــى خريطــة جوجــل قد
يشــرح داللــة األلــوان عندمــا جتــد حديق ـ ًة بالقــرب مــن املــكان
الــذي تقطــن بــه ســامية حلبــي ،فتصبــح قراءتنــا البصريّــة
وواقعيــة فــي آن واحــ ٍد.
للوحــات ســامية ال ّتجريديّــة جتريديّــة
ّ
تصــور الزّحــام
فوتوغرافيــ ًة
الصفحــة الثّانيــة جنــد صــورةً
فــي ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الشــديد فــي الشــارع ،مــع نــص هــدى ولوحـ ٍة لســامية .الصــورة
الفوتغرافيــة تنقــل جان ًبــا مــن النّــص وهــو الزّحــام فقــط ،لكـ ّن
ّ
اللوحــة توحــي للنّاظــر بهــذا ال ّتداخــل اجلســماني مــا بــن
ـوان متعـ ّدد ٍة وصــورة األذرع ،وكل ذلــك بتوظيــف
صــورة الــرّأس بألـ ٍ
ـيما تشــكيل الزّوايــا
ـية املتعـ ّددة ،ال سـ ّ
جتليــات األشــكال الهندسـ ّ
ّ
لتصبــح معينًــا ومخروطً ــا وغيرهــا ،لذلــك ليــس بالغريــب أن
تســمي ســامية اللوحــة فــي موقعهــا Dance on Canal one
وهــو اســم ّ
الشــارع الــذي تقطنــه.
قنيــة التــي تتبعهــا
فــي ّ
الصفحــة الثّالثــة تنقــل لنــا هــدى ال ّت ّ
والكيفيــة التــي تعيــد بهــا تركيــب
بهــا،
وتعمــل
ســامية
ّ
الصفحــة علــى
احليــاة
الواقعيــة لصــور ٍة جتريديّــ ٍة .فــي أعلــى ّ
ّ
ـية التــي تشـكّل لوحــات ســامية
اليمــن جنــد
ِّ
املكونــات الهندسـ ّ
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ث كلٍّ منهــا
األساســية مــن
ــع ودائــر ٍة ومثلّــ ٍ
ٍ
ّ
مســتطيل ومرب ّ ٍ
ـف ،مــع لوحــة للفنّانــة وهــي ترســم إحــدى لوحاتهــا
ـون مختلـ ٍ
بلـ ٍ
التــي شــاركت فيهــا مبيونيــخ عــام  2017بعنــوان «أزهــار وتفاحــة
الصفحــة
أمــا علــى يســار ّ
ســوداء ّ .»Flowers and Black apple
فنجــد خطــوط األلــوان ودوائرهــا مــن احلركــة التــي فــي ّ
الشــارع،
وقطعــا مــن
كمــا تصــف هــدى ،ومربعــات مــن أضــواء املدينــة،
ً
الســماء الزّرقــاء العاليــة.
ّ
الضــوء ،وكيــف
أيضــا مــا تصفــه الفنّانــة بفضــاء ّ
لكنّنــا نــرى ً
الشــفافة وغيــر ّ
تلعــب بــن حركــة األلــوان ّ
الشــفافة ،واألشــياء
البعيــدة والقريبــة (انظــر إلــى املربــع وأحجامــه وألوانــه وارتفاعــه
وانخفاضــه علــى ســبيل ال ّتمثيــل) ،كأن ّهــا كمــا تصفهــا رنــا
موســيقي ٌة متحــرّرةٌ مــن اآلالت ،وتتراقــص فيهــا
«نغمــات
جنــار
ٌ
ّ
ً
لونيــ ًة مفعمــ ًة
كتــا
ّل
ك
لتشــ
ة
ومتجانســ
ة
منصهــر
األلــوان
ً
ً
ّ
والســعادة».
بالتفــاؤل ّ
ليليــة
فــي الصفحــة الرابعــة ،وعلــى ميــن ّ
الصفحــة ،جنــد صــورةً ّ
ملرســم ســامية ،وأنوا ًعــا متعـ ّددةً مــن اإلضــاءات ،وعلــى اليســار،
االصطناعيــة .هــذه قــراءة
لوحـ ًة جتريدي ّـ ًة لذلــك الليــل وأضوائــه
ّ
ـيما أ ّن األلــوان املهيمنــة علــى اللوحــة هــي مــن
مشــروعة ،ال سـ ّ
األلــوان الغامقــة ،مــع بعــض األزرق الفــاحت .اســم اللوحــة كمــا
ســامية»احلي الصينــي» ، Chine Townوبالتعــرف
فــي موقــع
ّ
علــى العنــوان نســتطيع أن نخــرج بــن التأويلــن؛ تأويــل هــدى
واإلضــاءات املتعـ ّددة التــي قــد نشــاهدها ،والتأويــل الــذي يق ّدمــه
ـور االزدحــام
العنــوان ،فنــرى البقــع
اللونيــة ّ
الصغيــرة التــي تصـ ّ
ّ
احلــي ّ
الشــهير مبدينــة نيويــورك ،مــع بعــض
الهائــل فــي ذلــك
ّ
ـور املبانــي وغيرهــا.
ـ
تص
ـي
املســتطيالت التـ
ّ
ورقيـ ٌة
الصفحــة اخلامســة ،وعلــى ميــن ّ
فــي ّ
الصفحــة ،منحوتـ ٌة ّ
متنوعــة ،تلــك اللوحــة التــي
ّ
لوني ـ ٌة علــى صــورة ٍ
ّ
أوراق ألشــجارٍ
أطلقــت عليهــا الفنّانــة اســم «احلدائــق املعلّقــة» ،اجلميــل فــي
قــراءة هــدى هــو الكيفيــة التــي بهــا نظــرت إلــى أوراق األشــجار،
وعــروق الــورق فيهــا ،فــروع األغصــان فــي ّ
الشــجر ،كأن ّهــا خطــوط
الطــرق ،وتفرّعــات ّ
ـكاس
الشــوارع فــي املــدن ،إ ّن كلّ شــي ٍء هــو انعـ ٌ
ـدي لصــورة املدينــة.
جتريـ ٌّ
السادســة ،فــي اللوحــة علــى اليســار ،املثلّــث
فحــة
الص
ّ
فــي ّ
واضــح ،لكــن هنــاك كثيــرًا مــن
حجــم
وال ّدائــرة كالهمــا ذو
ٍ
ٍ
وألــوان مختلفــة يغلــب عليهــا درجــات
بأحجــام
املســتطيالت
ٍ
ٍ
األزرق .أمــا اللوحــة علــى اليمــن ،فاأللــوان فيهــا أكثــر إشــراقًا
كاألصفــر والبرتقالــي واألحمــر ،مــع مثلثــن متقاطعــن باللــون
األســود ،يحتضنــان كثيــرًا مــن املســتطيالت ،وكأن ّنــا أمــام لوحتني
تصــوران معالــم املدينــة وبناياتهــا
الطائــرة،
مرســومتني مــن ّ
ّ
وبيوتهــا وشــوارعها ،وهــدى تكمــل شــكل ال ّتقنيــة الّتــي تتبعهــا
ســامية فــي لوحاتهــا ،وأثــر البيئــة ،وحتــوالت الفصــول علــى تلــك
ال ّتقنيــة ،فــكأ ّن اخلريــف هــو الــذي يحيــك اخلطــوط املســتقيمة،
واللولبيــة ،وتناثــر املســتطيالت بألوانهــا املتع ـ ّددة وهــي
واملائلــة،
ّ
تتراقــص فــي اللوحــة كمــا تتراقــص أوراق األشــجار بحريّــة فــي
الفضــاء خــال فــي فصــل اخلريــف.
الســابعة ،تواصــل هــدى قــراءة لوحــ ٍة أخــرى
فــي الصفحــة ّ
لســامية ،وترصــد احتفاءهــا باألزهــار الزّاهيــة ،وألوانهــا املتعــددة،
ـيما فــي فصــل اخلريــف .لكننــا عندمــا ننظــر اســم اللوحــة
السـ ّ
ت مختلف ـ ٍة،
دالال
ـى
ـ
إل
ـل
ـ
نتوص
ـا
ـ
رمب
ـامية
ـ
س
ـة
ـ
الفنان
ـع
ـ
موق
فــي
ٍ

فاســم «فلســطني مــن البحــر إلــى النّهــر» ســيغير مــن القــراءة
ت مــن اللوحــات فــي لوحــ ٍة كبيــر ٍة،
كليــا .إن ّنــا أمــام مجموعــا ٍ
ًّ
قصــة فلســطني ،ســواء قرأنــا اللوحــة مــن ميينهــا
وكأن ّنــا أمــام ّ
ســيان؛ حيــث األلــوان النّضــرة التــي
أو مــن يســارها فاألمــر
ّ
الشــعب الفلســطيني وطبيعــة بــاده ّ
تعبــر عــن روح ّ
اخللبــة
وبحرهــا اجلميــل ،لكــن مــا إن نصــل إلــى وســط اللوحــة حتــى
جنــد هيمنــ ًة للــون األســود واملمــزوج بالزيتــي الغامــق ،وبعــض
النّقــاط البيضــاء :هــل هــو ســواد االحتــال ،أم صمــود البقــع
بألــوان
البيضــاء كمــا يصمــد الزّيتــون وزيته؟.وتنتهــي اللوحــة
ٍ
أكثــر إشــراقًا وكأن ّهــا رمــز لألمــل .واملدقّــق للوحــات يجــد أن
أجــزا ًء منهــا يشــبه خريطــة فلســطني مــن خــال البقــع اللونيــة
اخملتلفــة ،فتصبــح فلســطني أكثــر خلــودًا بال ّتجريــد الــذي يفتــح
البــاب لضــروب ال متناهيــة مــن التأويــل.
نصهــا املكتــوب
الصفحــة الثّامنــة تســتعني هــدى فــي ّ
فــي ّ
بأســماء للوحــات ســامية حلبــي؛ مثــل لوحتهــا Tiger eye late
»winterعــن النمــر فــي أواخــر الشــتاء» ،وتأتــي اللوحــة علــى ميني
تغطــي مالمــح األشــياء،
الصفحــة ،وكأن ّهــا ز ّخــات مطـ ٍر عنيفـ ٍة ّ
ّ
الصفحــة التــي علــى اليســار لوح ـ ًة حتتضــن لوح ـ ًة
ـي
ـ
ف
ـد
ـ
جن
أو
ّ
بألوان عـ ّد ٍة حتتضــن لوحة
أصغــر؛ وخطوطً ــا كأن ّهــا خيــوط املطــر
ٍ
ـوان يغلــب عليهــا
«العــودة» ،حيــث ضربــات فرشــاة متعـ ّددة ،وبألـ ٍ
البنفســجي ودرجاتــه ،والبرتقالــي مــع بعــض البقــع البيضــاء،
ّ
بــرؤوس بشــري ّ ٍة فــي طريــق العــودة ،حتضنهــم
ا
شــعور
تعطــي
ٍ
ً
ـم اللوحتــن ُين ـ ًة ويســرة ً،علــى
أمطــار قــوس قــزح ،واملطــر يعـ ّ
الطرقــات وفــي أمــواج البحــار.
ّ
الصفحــة ال ّتاســعة لوحـ ٌة بانوراميــة وظفــت فيــه ســامية
ـي
فـ
ّ
ـية ،مــع
كل إمكانــات ال ّتجريــد التــي تنتجهــا األشــكال الهندسـ ّ

األلــوان واخلطــوط ،وكأن ّهــا حتكــي رحلــة عمرهــا ،وهــي «اليافاويّة»
الصغيــرة (صــورة نيجاتيــف للفنانــة علــى ميــن الصفحة أســفل
ّ
اللوحــة التــي شــغلت حيــز الصفحتــن) .اخلطــوط حكايــات،
واملثلّــث شــرا ٌع يرحتــل بهــذه احلكايــة ،يقبــل األزهــار ،وشــجر
الزيتــون ،وآالم التهجيــر ،وبيــت العائلــة ،وأشــجار ال ّتــن ،وأحجــار
فلســطني .لوح ـ ٌة لــكلّ معالــم فلســطني وطبيعتهــا بامتيــاز.
بلــون أصفــر
الصفحــة العاشــرة ،ضربــات فرشــا ٍة
علــى ميــن ّ
ٍ
وبرتقالــي وأحمــر ،وكأن ّهــا محطــات مــدن .إنهــا ضربــات
ووردي
ٍّ
ٍّ
فرشــا ٍة خشــن ٍة ،تعطــي معنــى الثّبــات .لك ـ ّن الرّحلــة ممتــدة؛ ف
«هــاء» هونولولــو هــي «هــاء» هافانــا ،و»دال» دمشــق هــي «دال»
العربيــة ،وعلــى اليســار لوحــ ٌة مفعمــ ٌة
دتيرويــت ذات األغلبيــة
ّ
الســماء الثّانيــة لســامية؛ تلــك
بالــورد وال ّتفتــح؛ إن ّهــا دمشــقّ :
امللونــة.
ّ
الســماء العاليــة ّ
فــي الصفحــة احلاديــة عشــرة ،تضــع لنــا هــدى املدرســة التــي
رســما
تنتمــي إليهــا ســامية ،وكيــف تــرى األشــياء لتصفهــا
ً
جتريديًّــا ،ونــوع املؤثــرات التــي جتعــل مــن لوحاتهــا مفعمــ ًة
والضــوء واللــون وال ّتضــاد .ومــن أجــل بيــان ذلــك ،خل ّصــت
باحلركــة
ّ
املتبصــر
ذكي ـ ٍة ،داعيــة القــارئ
ّ
هــدى مدرســة ســامية بطريق ـ ٍة ّ
إلــى القيــام بعــد اجلولــة التــي مــر ّ بهــا ،مبمارســة دور الفنّــان
تأويليــا ،فتضــع هــدى للقــارئ
عمليــة ،بعــد أن مارســها
ممارســة
ّ
ً
عشــرة عناصــر متثّــل أســلوب ســامية الفنّــي ،طالبــة مــن القــارئ
أن يرســم عناصــر مــن الف ـ ّن ال ّتجريــد ّي كمــا ترســمها ســامية،
ـاما ،وتصبــح ســامية قارئ ـ ًة لنــا وللوحاتنــا،
لينتهــي القــارئ ّ
رسـ ً
ويســتمر احلــوار ورحلــة اجملــرّد واملزيــد؛ فــي رحلــة البحــث عــن
املعنــى.
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اجلرة التي صارت مجرّة
قصة البتسام بركات ورسومات وليد طاهر
قراءة نقدية بقلم :محمود شقير
فــي هــذه القصــة التــي كتبتهــا ابتســام بــركات بلغــة قريبــة
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.
الفخــار املكســور الــذي يرميــه البحــر
مــن أصــداف البحــر ومــن
ّ
ولــدت موهبــة فيــرا وحبهــا للتشــكيل الــذي قادهــا حــن كبــرت
إلــى أن تصبــح فنانــة بــارزة ،خدمــت بفنهــا اإلنســان أينمــا كان،
وخدمــت فــي الوقــت نفســه وطنهــا فلســطني ،حــن ع ّبــرت
بالطــن وباخلــزف ،عــن مدنــه وقــراه ،وعــن أطفالــه ونســائه
ورجالــه.
تبــ ّدى اللعــب علــى اخليــال فــي القصــة حــن زوّجــت الكاتبــة
يافــا للبحــر فأصبحــت عــروس البحــر ،وحــن اســتحضرت تاريــخ
األجــداد وتراثهــم ،وحــن اســتعانت باحللــم وبأنســنة البحــر
واجلــرّة ،وجعلتهمــا قادريْــن علــى النطــق مثــل البشــر.
واضحــا فــي اســتفادة الكاتبــة
وأمــا اللعــب مــع اللغــة فقــد بــدا
ً
مــن اإليقــاع اللفظــي للكلمــات ،ومــن األمثلــة علــى ذلــك
ورود الكلمــات التاليــة فــي نهايــات اجلمــل :أثريــة /ســرمدية/
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الفخاريــة .وكذلــك :األحــزان /األحلــان /اجلــرّة /مســرّة.
وبــرز اللعــب الذكــي مــع اللغــة فــي حتريــك حــرف امليــم فــي
كلمــة :حلــم ،مــن مكانــه ،لنصبــح أمــام كلمــة :حــل ،التــي
تدفــع إلــى التفكيــر فــي إيجــاد نهايــة مناســبة للقصــة ،ثــم
تثبيــت حــرف امليــم قبــل كلمــة :جــرة ،لتصبــح :مجــرّة .وحــن
نعلــم أن كلمــة :مجــرّة ،التــي تشــترك مــع كلمــة :جــرّة ،فــي
أربعــة مــن حروفهــا ،تعنــي عــددًا كبيــرًا مــن النجــوم والكواكــب
فســوف يتبــادر إلــى ذهننــا العــدد الكبيــر للجــرار التــي أنتجتهــا
فيــرا متــاري خــال مســيرتها الفنيــة الطويلــة.
بعــد ذلــك؛ تعــود الكاتبــة بنــا إلــى البحــر الــذي ابتــدأت بــه
قصتهــا ،لتذكرنــا بالشــبه بــن التمــاع جــرار فيــرا ومنجزاتهــا
الفنيــة اخلزفيــة وبــن التمــاع النجــوم التــي يعكســها بحــر يافــا
علــى صفحتــه.
أخيــرًا؛ تبــدو القصــة فــي تضافــر عناصرهــا اخملتلفــة كمــا لــو
أنهــا كتلــة منســجمة مــن كلمــات تضاهــي فــي تشــكيلها
كتلــة منســجمة مــن طــن أو مــن خــزف.
وتبــدو رســوم وليــد طاهــر التــي حتاكــي فــي براءتهــا وعفويتهــا
بــراءة األطفــال وعفويتهــم ،تأكي ـ ًدا علــى تضافــر هــذه الرســوم
مــع الكلمــات لكــي تضفــي عذوبــة أخــرى علــى عذوبــة الســرد
فــي هــذه القصــة املكرســة لألطفــال.

قراءات في إصدارات مترجمة:
قصة زنوبيا
قراءة نقدية بقلم :مينى بطران

كتــاب مــن نــوع الكوميكس1،دمناركــي ،تأليــف دور وهورنامــان،
ترجمــة دنــى غالــي ،رام اهلل ،مؤسســة تامــر.2018 ،
مهجــرة ،تركــب قاربًــا
تعالــج القصــة مصيــر فتــاة ســورية
ّ
مهجريــن آخريــن ،تبغــي النجــاة مــن احلــرب ،لكــن القــارب
برفقــة
ّ
يغــرق فــي البحــر ،ومتــوت.
عندمــا نقــرأ هــذا النّــوع مــن القصــص ،الكوميكــس ،غال ًبــا مــا
يكــون الــكالم داخــل فقاعــة؛ فــإن تك ّلــم الــرّاوي ،تكــون الفقاعــة
شــخصي ٌة مــا ،يكــون
مســتطيل ًة بزوايــا قائمــة ،وإن فكّــرت
ّ
تفكيرهــا داخــل فقاع ـ ٍة بيضاوي ّ ـ ٍة ،يربطــه دوائــر صغيــرة بــرأس
ّ
أمــا إذا تكلمــت شــخصية مــا ،فالفقاعــة تكــون
الش
ــخصيةّ .
ّ
بيضاويــ ًة يربطهــا ســهم (أو إشــارة صــح) بفــم ّ
ــخصية.
الش
ّ
متيــز بــن كالم الــرّاوي
بينمــا فــي كتــاب زنوبيــا ،فــإ ّن الفقاعــات ال ّ
ـخصي ٍة مــا ،أو تفكيــر ،فتســاءلت هــل أن املؤلفــن اتّبعــا
وكالم شـ
ّ
ـكل عشــوائي ،أو أن ّهمــا أرادا أن يقــوال شــي ًئا مــا؟
ـ
بش
ـط
ـ
هــذا النّم
ٍ
منطقــي الختيــار هــذا النّمــط
لــم أمتكــن مــن إيجــاد تفســي ٍر
ٍّ
نصــا دون عالمــات ترقيــم،
الــذي
شــوش قراءتــي ،فكأنــي أقــرأ ً
ّ
نصــا صام ًتــا .فهــل صمــت املهاجــر ،وصمــت املــوت فــي البحــر
ً
الســبب؟
هــو
ّ
ّربا.
الغالبيــة العظمى
ـص املضمــون ،ففي ظــل صمــت
أمــا فيمــا يخـ ّ
ّ
ـطينية،
الســوق الفلسـ
ـح فــي ّ
مــن الك ّتــاب الفلســطينيني ،وشـ ٍّ
ّ
املهجريــن اجلــدد ،فــا
ـاة
ـ
مأس
العربيــة التــي تعالــج
وقلــة الكتــب
ّ
ّ
القصــة ،لتكــون ســبب تفكي ـ ٍر
ميكــن إال أن نشــكر وجــود هــذه
ّ
 1لــم تعودنــا مؤسســة تامــر علــى هــذا النــوع مــن الكتــب /الفــن /األدب ،فيــا
حبــذا لــومت ّ نشــر كتــب أخــرى مــن هــذا النــوع ،أن يتــم التنويــه إلــى ذلــك علــى
لتمييزهــا عــن القصــص املصــورة أو الرّوايــات األخــرى.
الغــاف،
ّ

ونقــاش حــول ال ّتراجيديــا اجلديــدة لعصرنــا هــذا .فح ّتــى لــو
ٍ
القصــة إلــى أســباب هــذه احلــرب وهــذا ال ّتهجيــر،
لــم تتطــرق
ّ
أي ح ّتــى لــو لــم تذكــر دور الغــرب فيهــا ،فــإ ّن املؤلفــان يذكّــران
القــارئ األوروبــي باحلضــارة العريقــة التــي ينتمــي إليهــا هــؤالء
املهجــرون ،فجــاء تســمية البطلــة زنوبيــا مثــل امللكــة ال ّتدمريّــة،
مــا ســمح للكاتــب أن يُعــرِّف اجلمهــور ال ّدمناركــي بهــذه امللكــة
الســوريّة.
ّ
كاف،
قــد يجــد القــارئ العربــي بزنوبيــا إقحــام ،أو ،علــى األقل غيــر ٍ
الســوريّة ،فاإلنســان
ّ
وربــا داللــة علــى جهــل املؤلفــن باحلضــارة ّ
العربــي ،لــن يحتــاج للذ ّهــاب كلّ هــذه القــرون إلــى اخللــف
الســوريّة ،فهــي حاضــرة فــي عقــل كل
ليتعــرّف علــى احلضــارة ّ
ً
ً
يوميــا مــن
كهــا ،وتتمثّــل
طفــا كان أم
عربــي وقلبــه،
إنســان
ٍ
ًّ
ٍّ
خــال موســيقاها وأشــعارها ،وهندســة بيوتهــا ،وبالغــة ك ّتابهــا
وشــعرائها ،كمــا أن ّهــا موجــودة فــي كل األشــعار واألغانــي
والرّوايــات التــي ألفهــا مشــاهير الفنّانــن العــرب عــن دمشــق،
وحلــب ،وســوريا .أليســت دمشــق إحــدى هــذه املــدن العريقــة
التــي ،إن دخلنــا إحــدى مقاهيها الشــعبية ،ســمعنا روّادهــا يتلون
أشــعار املتنبــي ،وامــرؤ القيــس ،وهم يشــربون ّ
الشــاي والقهــوة....
واألمثلــة ال تنتهــي! وعليــه ،إ ّن االكتفــاء بذكــر زنوبيا ،فــإن دل على
الســوريّة ،مــع
شــيء ،فهــو يــدال علــى ق ّلــة معرف ـ ٍة باحلضــارة ّ
ـال
الرّغبــة ّ
الصادقــة فــي فتــح كتــب ال ّتاريــخ والبحــث عــن مثـ ٍ
يثيــر اهتمــام القــارئ األوروبــي ويتماشــى مــع مبــادئ مجتمعــه،
زنوبيــا علــى اجلــرح الغربــي ،وهــي مكانــة املــرأة.
فيأتــي مثــال
ّ
الســوريّة،
غيــر أ ّن اجلهــل لــم يقتصــر علــى جهــل احلضــارة ّ
ـيفاجأ القــارئ مــن تصويــر ســوريّا علــى أن ّهــا مجــرّد صحــراء،
وسـ َ
الغربيــة ،وتصويــر
ــياحية
الس
مثــل التــي نراهــا فــي الكتــب ّ
ّ
ّ
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ـوره اإلنســان
النّســاء علــى أن ّهـ ّن يرتديــن َ
لباســا يشــبه مــا يتصـ ّ
الغربــي عــن العــرب ،رغــم أنّــه ال يش ـكّل إال نســب ًة ضئيل ـ ًة مــن
الســوريّات فــي بعــض املناطــق ،وهــي ليســت بال ّتأكيــد
النّســاء ّ
املــرأة التــي نراهــا اليــوم فــي نشــرات األخبــار.
إ ّن تصويــر بل ـ ٍد مثــل ســوريّا خالي ـ ًة مــن كلّ تق ـ ّدم ،واســتعمال
الرّســام لهــذا العــدد القليــل مــن األلــوان فــي تصويــر املشــهد
ـمراء غامض ـ ٍة هنــا وهنــاك
ّ
ـع سـ َ
الســوري ،واالكتفــاء بوضــع بقـ ٍ
فــي حــوش البيــت أو ّ
الشــوارع ،يشــير إلــى عــدم معرفــ ٍة
الســوري.
واإلنســان
والقــرى،
واملــدن،
الطبيعــة
حقيقيــ ٍة بغنــى ّ
ّ
ّ
القصــة؛
فــي
ة
ي
األســر
العالقــات
مــع
عامــل
ت
ال
يشــير
وكذلــك
ّ
ّ
ّ
العقليــة
عــن
ــا
منطيــا وغري ًب
وفهــم العالقــات األســرية ،يبقــى
ّ
ًّ
عربــي
ســوري أو حتــى
الســوريّة .فمــن املســتحيل أن يقبــل أ ّي
ّ
ٍّ
ٍّ
أن يغــادر األهــل تاركــن خلفهــم ابنتهــم الوحيــدة ،ولــو اضطــروا
القصــة ال يأتــي
عمهــا ،بينمــا فــي
ّ
لذلــك ،ويتركوهــا بعهــدة ّ
العــم إال بعــد مــا تأكــد مــوت األهــل .فبقــاء
الكاتــب بســيرة
ّ

48

ـي بــأ ّي
الفتــاة وحدهــا بعــد غيــاب أهلهــا لــن يقبلــه عقــل عربـ ٌّ
شــكل مــن األشــكال ،وال تركهــا تســافر وحدهــا.
ٍ
لكــن كلّ هــذا ال يقلّــل مــن تقديرنــا حملاولــة طــرح جــز ٍء مــن
وحــث اجملتمــع الغربــي علــى
ال ّتراجيديــا ال ّدائــرة فــي املنطقــة،
ّ
النّظــر إلــى هــؤالء الالجئــن .وقــد جنحــت القصــة فــي تصويــر
طبيعيــة ،وقويّــة ،ومؤثــرة معــا .فهكــذا
حادثــة الغــرق ،فجــاءت
ّ
ت مــن حياتــه
ـور الــذي يغــرق؛ ينظــر حولــه ويســترجع حلظــا ٍ
نتصـ ّ
تشــبه الّلحظــة التــي تعيشــها ،مثــل أن ّهــا مختبئـ ٌة حتــت البحر
عمهــا
فتتذكّــر لعبهــا مــع ّ
أمهــا ،وتتذكّــر رحيــل أهلهــا ،وعجــز ّ
الــذي تركهــا بســبب الفقــر ،الــذي بــدوره يذكّرهــا بالعملــة التــي
رســمتها .كمــا أ ّن صمــت البحــر ،وصمــت املــوت ،وصمــت العالــم
الصــور التــي تتالحــق
ع ّبــرت عنــه
متامــا مــن خــال ّ
ّ
القصــة ً
والصمــت يذكّرهــا أن ّهــا وحيــدةٌ مثــل زنوبيــا! فعندمــا
بصمــت.
ّ
ـن يتكلّمــان فعـ ً
ـا عمــا
نقــرأ هــذه الصفحــات نشــعر أ ّن املؤلفَ ـ ْ
ـية ،وهــو فهــم للطبيعــة البشــريّة.
ـق وحساسـ ّ
يفهمانــه بعمـ ٍ

قصة زنوبيا
قراءة نقدية بقلم :محمد الزقزوق
ومتجاذبـا ً كمــا لــو أنَّ املشــهدي ّ َة
املشــهديّة ِالعاليـ ِة و الكثيفــةُ ،
العاليــ َة تُخضــ ُع اللغــ َة هــذه املــرّة إلــى طاقتِهــا ورؤيتِهــا
جتــدر
ت الكتــاب .ولــذا
كل صفحــا ِ
وبصيرتِهــا العاليــة فــي ِ
ُ
كتــاب الرّؤيــ ِة واملشــاهد ِة األكثــر
الكتــاب هــو
اإلشــارةُ إلــى أ َن
ُ
َ
فصاحــ ًة هــذه املــرّة رمبّــا.

للتعليــم
كتــاب زنوبيــا الصــادر ُ عــن مؤسســ ِة تامــر
يأخذ ُنــي
ِ
ُ
العربيــ ِة
اجملتمعــي للدمنركيــن «دور وهورنامــان» واملُترجــم إلــى
ّ
والصــادرة
بوســاط ِة دنــى غالــي ،حتديــدا ً الطبعــة العربيــة منــه
ّ
عــام  2018إلــى القــول أن ّــه مســاح ٌة حيويّــ ٌة لِلتجريــب ،هــذه
ـدمي مــا يبــدو
املســاحة احلــرّة التــي تسـ ُ
ـمح بإعطــا ِء فرص ـ ٍة لِتقـ ِ
ُمؤملــا ً وحزينــا ً
الفعــل وتتبــع مــا
للطفــل أو مــا هــو حزيــنٌ ب ِ
ِ
ِ
ـاب
ت
سـ
ـل دو َن تصــورا ٍ
ُ
ـيحدث مــن حـ ٍ
ـراك وتفاعـ ٍ
ـان أنظــر ُ إلــى الكتـ ِ
ّ
ذهنيـ ٍة مســبق ٍة قــد هــذا مــا جعل ِنــي فــي الكثي ـ ِر مــن األحيـ ِ
الســينما املُتصـ ِر واملُوجـ ِز والذاهـبِ إلــى
ـون الكتــاب وحتـ ُد مــن قــدرا ِ
ـل مــن منظــورِ رؤيـ ِة فيلــم ّ
حتجـ ُ
ت التفاعـ ِ
ـب الطفــلَ عــن مضمـ ِ
مضامي ِنــهِ ُمباشــرةً بأقصــ ِر
معــه.
الطــرق وأكثرهــا إيالمــاً ،مــا يُعــزز ُ
ِ
الفنيـ ُة التــي اعتمــدت عمليــة صناعة
التقنيـ ُة
هــذه الرؤيــة هــي
ّ
ّ
الكتــاب املعجــون الكتــاب عليهــا ،وهــي تقنيـ ُة االســترجاع الفنــي أو مــا يُصطلــح
لكــن بالعــودة إلــى املوضــوع أصــاً ،موضــوع
ِ
األلــم واملأســاة يقفــز ُ الســؤالُ _القدمي احلديــث_ ُمجــ ّددا ً وهــو علــى تســميته باالجنليزيــة «افــاش بــاك» وهــي بِاألســاس تقنيــة
ِ
بِ
ـتخدامها ضمـ َن
وضــوع خاصــ ًة ُمســتخدمة فــي صناعـ ِة الســينم ِا أكثــر ،ومت اسـ
ض مغامــر ِة
ِ
إلــى أي مــدى ُيكننــا خــو َ
طــرح امل َ
ِ
ِ
تقــوم بصــور ٍة مباشــر ٍة علــى
الســردِ والرّوايــ ِة ،والتــي
ـية التــي حتيـ ُ
ـأدب الطفــل ،التــي تقنيــا ِ
بِالنظـ ِر إلــى حجـ ِ
ت ّ
ُ
ـط بـ ِ
ـم احلساسـ ّ
مــان فــي
ز
ال
فــي
قطــع
،
األحــداث
ة
ســيرور
فــي
قطــع
إحــداث
احلذر،
ـا
ـ
يحكمه
ة
ـ
حرك
ـل
ـ
الطف
ـاب
ـ
كت
ة
ـ
صناع
جتعــلُ مــن حركـ ِة
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ ِ
ٍ
سلســل املكانــي والزّمانــي الســترجاع مشــه ٍد أو مشــاهد
ت ال ّت
ت وال ّتوقعــا ِ
ت والنّظريــا ِ
وتتق ّدمهــا جملـ ٌة كبيــرةٌ مــن ال ّتصــورا ِ
ِ
ـق عليهــا،
املُســبقة ،وفــي ذا ِ
ـح املُســتمر ماضي ـ ٍة ،بِهــدف اســتحضارِ مواقـ ٍ
ت الوقــت جنـ ُد أن احليــاةَ هــي ال ّتأرجـ ُ
ـف جديــد ٍة و التعليـ ِ
ُ
ـاب
ت التــي
بــن َ مجموعــ ِة املتناقضــا ِ
يعيشــها اجلميــع والطفــل وهــذا مــا مت اســتعماله فــي زنوبيــا فــي طريقــة عمــل الكتـ ِ
وصناعتــه .
أيضــا .
ً
ب جديــد ٍة وأكثــر انحيــازًا ملــا
و ميكننــي القــول أن مســاحا ِ
ت جتري ـ ٍ
ت تكــو ُن أكثــر َ قســوةً مــن محاولـ ِة
يفرضـ ُه الواقــع مــن معطيــا ٍ
ـكال أكثــر
ـ
أش
ـى
ـ
إل
ـا
ـ
نقله
أو
ـا
ـ
ه
ت
القف ـ ِز عنهــا أو احل ـدِّ مــن ح ّد ِ
ٍ
ـكل مــا
ـاب زنوبيــا هــو مغامــرة التجريــب بـ ِ
لطف ـاً ،لــذا فــإ ّن كتـ ِ
ـان وبــكل مــا يســير ُ ضمــن هــذه احملاولــة
يتضمنــه ذلــك مــن معـ ٍ
مــن قفــزات.
ـي واملــوازي
إذا ص ـ َّ
ح التعبيــر ُ فــإ ّن الكتـ َ
ـاب هــو االنحيــاز ُ احلقيقـ ُّ
متامــا ً ملــرار ِة املأســا ِة كمــا ي َ ُ
الســوري أو كمــا
عيشــها املُتمــ ُع
ُّ
ـياق؟
عاشــها متامـاً ،لكــن كيـ َ
أي سـ ٍ
ـف مت ذلــك؟ وبــأ ّي طريقـ ٍة ،وفي ِ
هــذا هــو لغــز هــذا الكتــاب حتديــداً ،ويجعلــه كتابـا ً مســتندا ً إلى
ـم ،وتعجنهــا
حالـ ٍة
إبداعيـ ٍة عاليـ ٍة ،لكنّهــا حالـ ٌة يحكمهــا األلـ ُ
ّ
املأســاةُ بصــور ٍة مباشــر ٍة وخادش ـ ٍة ّربــا.
يتصفــح بصــور ٍة
لكتــاب زنوبيــا،
ــح
ُ
املُتصفّ ُ
أساســي ٍة محتــوى ً
ِ
ّ
ـوم
ـ
يق
ـذي
ـ
ال
ـاب
ـ
فالكت
،
ـوف
ـ
واخل
ت
ـو
ـ
البه
ب
ـض
ـ
ويفي
ـا
ـ
كثيفً
بصريًّــا
ِ
ِ
ُ
ُ ِ
ُ
ض
بصــور ٍة
أساســي ٍة فــي بنائــه علــى فــنِّ الكوميكــس يعــر ُ
ّ
ت وصفــا ً مشــهديا ً
بِوســاط ِة جملــ ٍة مترابطــ ٍة مــن الرّســوما ِ
ـض األحيــان
عالي ـا ً يــوازي متام ـا ً مــا ُيك ـ ُن للّغ ـ ِة قَول ـ ُه ،وفــي بعـ ِ
زدحــم جــ ّدا ً مــن
خليــط ُم
آفــاق مفتوحــ ٍة علــى
يَتجــاوز ُه إلــى
ٍ
ٍ
ٍ
ـرح املســتوى
ـف والتأويــا ِ
املشــاع ِر واملواقـ ِ
ت واألحــداث ،و ُهنــا يطـ ُ
ً
ـكام دقيـق ٌ
ثمـ َة إحـ ٌ
ـي نفسـ ُه نـ ّدا للّغـ ِة ُمنافسـا ً لهــا ،لكــن ّ
الفنـ ّ
ختــزل إلــى جــوارِ املَشــهد
وم
لغــوي ُم
خــط
ج
ٍّ
ٍ
فــي نســ ِ
حكــم ُ
ٍّ
ٍ
ً
ً
ومتجاذب ـا ً مع ـاً .متوافق ـا ً كمــا لــو أ ّن
ا
ـ
متوافق
ا
ـار
ـ
إط
قــدم لنــا
ُ
حيــز َ اللغــ ِة القليــل هــو فقــط مــا ُيكــ ُن قولــ ُه فــي مســاح ِة
ّ

هنا املكان كبريٌ وخالٍ

تبــدأ ُ
ـكان الكبيـ ِر اخلالــي ،األزرقُ
ّ
القصـ ُة مــن نهايتِهــا مشــه ُد املـ ِ
ـداث،
املُتمــادي فــي زرقـ ٍة ُم ّتســع ٍة
ـث ال أحـ َ
والنهائيــة وباهتــة حيـ ُ
ّ
ـف مؤملــة ،ال مفاجئــات ،وال مخــاوف بســبب النّجــاة األكثــر
ال مواقـ َ
إفجاعــا ً مــن الفاجعــ ِة ذاتهــا وهــي الغــوص فــي عمــق احمليــط
ـرعية ٍبســبب ِاحلــرب ِوال ّدمــارِ املُنتشـ ِر
بعــد رحلـ ِة هجــر ٍة غيــر َ شـ ّ
ـي
ـ
الفن
ـترجاع
ـ
االس
ة
ـ
تقني
ة
ـاط
ـ
بوس
ـط
ـم يبــدأ ُ الرّبـ ُ
ِ
ِ
والكبيــر ،ثـ ّ
ّ
ِّ
ِ
ـئ إلــى مرحلـ ِة مــا قبــل
ـال املُفاجـ ِ
ـان واملـ ِ
ـع الزّمـ ِ
ـكان و االنتقـ ِ
بِقطـ ِ
احلــرب ،مــا قبــل املأســاة .
وجدتك

لعبة (الطميمة )

كانت هذه لعبتنا
ـان واملــكان هــو مــا أوغــلَ
هــذا القفــز املســتمر ُ بــن َ
ّ
تراتبيـ ِة الزّمـ ِ
ـلَ
ـم املأســا ِة ي ّتس ـ ُع إلــى
ـ
حج
ـ
وجع
ة
ـ
الكتــاب فــي قتام ـ ٍة عالي
ٍ
َ
والســعيد
وربــط
وملتهبــ ٍة،
ُ
مســاحا ٍ
ِ
احلــدث الرّحــبِ ّ
ت عاليــ ٍة ُ
احلــرب والفقــد أو بِالرغبــ ِة اجلامحــ ِة
مبــا يشــبه ُه فــي مأســا ِة
ِ
ـط هــذه العتمــة
ـو اسـ
الضــوء وسـ َ
ـتلهام مناطــق َّ
ِ
والكبيــر ِة نحـ َ
املُيمــة ،املــكان الــذي ال يراهــا في ـهِ أح ـدٌ فــي لعب ـ ِة الطميم ـ ِة،
واملــكان الــذي ال ميك ـ ُن أن يراهــا فيــه أح ـدٌ فــي قــاع احمليــط.
أمي في املاء.
أنا هنا يا ّ
ـح ،والبحــر ُ املالح
ال ّدوملــة اللذيــذة التــي ينقصهــا القليــلُ مــن امللـ ِ
ـتلهام
ـ
االس
ـال
ِ
أيض ـاً ،ثـ ّ
ـم القفــز نحـ َ
ـو ســراديبِ املاضــي مــن خـ ِ
الســوريّة القدميــة،
التاريخــيِّ فــي قصــ ِة امللكــ ِة زنوبيــا امللكــة ّ
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ـم تكتشــف أن ّهــا كانــت
ملكــة تدمــر اجلميلــة ،والقويــة ،واحملاربــة ،وزنوبيــا الفتاة ّ
ـي» ثـ ّ
الســورية إال أن ّهــا تهمــس ّ
«هيــا اعثــري علـ ّ
واأللــم تهمــس بداخلهــا ،حيــث النّهايــة غيــر مفاجئـ ٍة ،وأكثــر التصاقًــا
واحلــزن
الضعيفــة واحملاطــة باخلــوف
الصغيــرة الالجئــة ّ
ِ
ّ
ِ
ُ
بواقعيــة املأســاة القامتــة واملوغلــة فــي البشــاعة واأللــم .
ـات
ـ
طلع
ت
وال
ـوات
ـ
ع
د
وال
ـي
ـ
باألمان
ـت
ـ
الوق
ذات
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
ّل
ل
مل
وا
ـراب
ـ
واخل
ّ
ّ
ِ
ّ
ـع مري ـ ٍر مــن خــال
ـ
لواق
ـؤرخ
ـ
ت
ة
ـ
مؤمل
ة
ـ
وثيق
ـاب
ـ
الكت
ن
أ
ـة
ـ
احلقيق
ـل.
ـ
أجم
د
ـ
غ
نحــو
ٌ
ٌ
ٍ
ّ
ٍ
إبداعي ـ ٍة مرتكــز ٍة علــى التراجيديــا واأللــم.
ة
ـ
طريق
عليها
نفسها
برسمها
وتقوم
الورق
من
عمالتها
تصنع
إن ّها
ٍ
ّ
و فــي مملكــة زنوبيــا كانــت صــورة امللكــة مرســومة علــى
أيضــا .
العمــات ً

50

جتارب مع فنانني/فنانات
سونيا منر ...أولها خيال ،وآخرها إرادة من أجل احلياة
2
بقلم :آالء قرمان ورناد القبج
قصـ ٌة مســتمرّةٌ منــذ انطــاق
ســونيا منــر ومؤسســة تامــر همــا ّ
فكــرة ال ّتأســيس فــي العــام  1989وح ّتــى اللحظــة .فالعالقــة
متنوعــ ٌة
قصــ ٌة
التــي جتمــع املؤسســة واملبدعــة ســونيا منــر ّ
ّ
فقصــة « احلاجــة
وغنيــة بال ّتقاطعــات وتشـكّل مصــدرًا لإللهــام.
ّ
ُّ
ختيمــة « ش ـكّلت مصــدرًا وذاكــرةً فــي تاريــخ البدايــات لعمــل
املؤسســة مــن خــال الرّاويــة واحل ـكّاءة ســونيا منــر.
ســونيا منــرّ ،
الشــريكة فــي الفكــرة ،ففــي إحــدى جتاربهــا
امليدانيــة لهــا مــع مؤسســة تامــر فــي عــام  ،1998وفــي زيــار ٍة
ّ
امت ـ ّدت لفلســطني ملــدة أســابيع حظيــت املؤسســة بنصيبهــا
مــن ال ّتجربــة ،لتقــوم بالعمــل مــع منســقي/ات املؤسســة لبنــاء
مفهــوم ال ّتعلــم مــن خــال ال ّتجربــة ،ليش ـكّل املفهــوم فيمــا
الهويــة فــي مســارات عمــل املؤسســة ككل ،وخاص ـ ًة فــي
بعــد
ّ
العمــل مــع األطفــال :الفتيــان والفتيــات.
ثــم ،وبعــد العــودة إلــى الوطــن شــكّلت ســونيا مصــدرًا
ومــن ّ
وخاص ـ ًة فــي اجملــاورات مــن خــال
مهمــا فــي جتربــة املؤسســة،
ّ
ًّ
مســارات ال ّتاريــخ ّ
الصغيــرة التــي اس ـ ُتهدف
الشــفوي ،والقــارّة ّ
فيهــا الفتيــان والفتيــات ،فــكان لهــا حضورهــا االســتثنائي،
وتأثيرهــا الهــادئ فــي اختــراق العديــد مــن قلــوب املشــاركني
واملشــاركات وعقولهــم ووعيهــم لتشــكّل ال ّتجربــة فضــا ًء
يســتم ّدون منــه خياالتهــم ،وفلســفتهم فــي تش ـكّل هويتهــم
أيضــا فــي إعــادة
فــي مواجهــة املألــوف ،وليصبحــوا مســاهمني ً
الصــوت ألصحابــه مــن خــال املشــاركة فــي الكتابــة عــن
ّ
ـترك لهــا
ـ
كت
ـي
ـ
ف
ـال
ـ
احل
ـو
ـ
ه
ـا
ـ
كم
ـا،
ـ
قادته
ـي
ـ
الت
ـارب
ـ
ج
ال ّت
ـاب مشـ ٍ
ٍ
مــع الفتيــان والفتيــات بعنــوان «مــن القــدس تبــدأ احلكايــة»،
وكتــاب ثالــث
وكتــاب «مــن عيبــال للمينــا بنغنــي حكاوينــا»،
ٍ
بعنــوان «مــدن تــروي حكايتهــا» تنــاول حيــاة النــاس واحلــرف
مــدن وهويتهــا وهــي اخلليــل،
التــي ارتبطــت فــي تاريــخ ثــاث
ٍ
ـاب بعنــوان «تاريــخ فلســطني
وغــزة ،ونابلــس .باإلضافــة ،إلــى كتـ ٍ
ـور» بالشــراكة مــع ســعد النّمــر الــذي ُطبــع منــه عشــرات
املصـ ّ
اآلالف مــن النّســخ التــي وصلــت إلــى جميــع املــدارس واملكتبــات
اجملتمعيــة فــي فلســطني ،وأماكــن اللجــوء الفلســطيني فــي
ّ
العالــم العربــي.
رئيســا فــي
القصــة ،لتشــكّل ســونيا منــر عنوانًــا ً
ّ
تســتمر ّ
اإلســهام فــي تفعيــل احلكايــة كأدا ٍة لل ّتعلــم ،وال ّتحــرر فــي
املؤسســة مــع مكتبيــن ،ومكتبيــات ،معلمــن
مســارات عمــل
ّ
ج يحمــل فكــرًا ورؤي ـ ًة تســاعد الكبــار
ـكل ممنه ـ ٍ
ومعلمــات بشـ ٍ
والصغــار علــى حتفيــز اخليــال ،واســتحضار األســئلة وال ّتســاؤالت،
ّ
وال ّتفكيــر النّاقــد حــول احلكايــة ،وحــول أصلهــا ،ومــا حتملــه
ّقافيــة عبــر
مــن محــاكاة للمفاهيــم ،والقيــم
االجتماعيــة والث ّ
ّ
ال ّتاريــخ.
اليــوم ،ومبــا أن ّنــا نركّــز علــى ســونيا الكاتبــة ،ذات احلــذاء األحمــر،
نصيــب مــن هويّــة ســونيا الكاتبــة،
فــا بــ ّد أن لهــذا اللــون
ٌ
ـخصي ٌة
وســونيا اإلنســانة .فســونيا اإلنســانة والكاتبــة هــي شـ
ّ
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ـو أبطالها
غيــر مألوفـ ٍة ،تتماهــى مــع ذاتهــا لتشـكّل جســرًا لنمـ ّ
األدبيــة ،فنجدهــا تنتصــر
وتطــورٍ ال يتوقــف فــي أعمالهــا
ّ
ّ
ككل مــن أجــل خلــق
بــا
وتعمــل
ــا،
دائم
فولــة
والط
لألطفــال
ّ
ٍ
ً
واقــع أفضــل لألطفــال واليافعــن الفلســطينيني مــن خــال
ٍ
وخاصــ ًة أدب األطفــال واليافعــن ،وبهــذا فهــي تتقاطــع
األدب،
ّ
فــي أدبهــا مــع مقولــة «اســتريد ليندجريــن »1الكاتبــة الســويديّة
الطفــل فــي قلــب العالــم،
اجليــد الــذي يضــع ّ
حيــث تقــول « األدب ّ
الطفــل».
ويضــع العالــم فــي قلــب ّ
فكتابــات ســونيا منــر تشـكّل مجـ ً
والطفولــة،
ـال خص ًبــا للخيــال ّ
حيــث ميكــن للقــرّاء ال ّتماهــي مــع هــذه النّصــوص وال ّدخــول فــي
الطفــل
ـيط تقري ًبــا .فهــي حتاكــي ّ
عواملهــا دون احلاجــة إلــى وسـ ٍ
العاشــق للحريّــة ،وال ّتمــرد ،واالستكشــاف.
ّ
ـعبي جنــد عاملًــا
ـ
الش
ـراث
ففــي نصوصهــا األولــى املع ـ ّدة مــن ال ّتـ
ّ
مختلــف فــي
خلطــاب
تؤســس
ٍ
مــن احليوانــات واألشــياء التــي ّ
ٍ
بشــكل
الطفولــة ،فهــي تع ّبــر عــن ذواتهــا ومــا تريــده
عالــم ّ
ٍ
الطرافــة ،فتعــود إلــى
ـح ،وأحيانًــا بطريقـ ٍة شــديدة ّ
ـح وصريـ ٍ
واضـ ٍ
ّ
بدافــع مــن
أو
احلــظ
مــن
بدافــع
ــف،
توق
ودون
بإصــرار
أصحابهــا
ٍ
ّ
ٍ
ٍ
الطنبوري،
الظلــم الواقــع عليهــا كما فــي حــذاء ّ
االقتصــاص مــن ّ
وقصة اخللــق من جديــد ،فتمنح
ـل فــي تشــكيل ّ
الطبيعــة ّ
أو تد ّخـ ٍ
والســنونو
والضفــادع عــدوًّا
البرغــوث حيــاةً بــا صــوت،
ّ
طبيعيــاّ ،
ًّ
الذ ّكــي ذيـ ً
ـا مشــقوقًا .وفــي أوّلهــا خيــالٌ وآخرهــا خيــالٌ  ،يبــدو أ ّن
ـع للمنطــق املمكــن ،حيــث ميكــن لفتــا ٍة
العالــم ك ّلــه غيــر خاضـ ٍ
أن حتضــر عــرس ج ّدتهــا وج ّدهــا وتأتــي لتخبــر ابــن امللــك عنــه.
ليســت الفانتازيــا فقــط هــي مــا يشــكّل عوالــم النّمــر ،بــل
حــن تكتــب عــن الواقــع ،يبــدو الواقــع شــديد ال ّتفاصيــل ،ملي ًئــا
بالســخرية والبهجــة ،ح ّتــى فــي أحلــك اللحظــات ،إن ّهــا ال
ّ
تســمح للقــارئ أن يتسـلّل إلــى االستســام ،أو االستســهال فــي
إيجــاد احللــول .ففــي قطع ـ ٍة صغيــر ٍة مــن األرض ،عمــل مشــترك
مــع اليزابيــث ليــرد ،تنقــل الكاتبتــان روح الفتيــة الفلســطينيني
ـب وممارســة
فــي الرّغبــة فــي االنعتــاق واحليــاة ،والقــدرة علــى احلـ ّ
والســخرية  ،واألســئلة.
اخلــوفّ ،
ومؤ ّخــرًا ،فــي كتابهــا « البــاب األزرق» تستكتشــف ســونيا
مســارات اللجــوء ومعانيــه مــن خــال العــودة إلــى البيــوت
وتخيــل عوالــم كان ميكــن أن تكــون ،وبفحــص مــا
املتروكــة
ّ
وأمــا فــي
دومــا كعالقــة بــن ّ
الطفلــة وج ّدهــاّ .
هــو موجــود ً
ـي
«مختــار أبــو ذنــن كبــار» ،تتكــئ الكاتبــة علــى ال ّتــراث العاملـ ّ
ضحيــ ًة
الطفــل اخملتلــف الــذي يقــع
مــن القصــص ،لتعالــج ّ
ّ
اإلنســانية
نمــر مــن أقرانــه ،وشــبكة العالقــات
ّ
للســخرية وال ّت ّ
ّ
التــي حتيــط بــه ،حيــث ميكــن لألطفــال أن يقومــوا بقــراءة هــذا
عمومــا.
الطفــل كواحــ ٍد منهــم ،شــأنه شــأن أبطــال النّمــر
ّ
ً
كافيــا لطــرح
ا
ك
ـر
ـ
مح
ـت
ـ
ليس
ـا
ـ
الفانتازي
ن
أ
ـذا
ـ
ه
ـي
ـ
يعن
ـل
ـ
ه
ـن
ـ
لك
ً
ّ
ّ
ً
األســئلة ؟ ال يبــدو هــذا أبـ ًدا ،ميكــن أن نعــود مثـ ً
ـص النّمر
ـا إلــى نـ ّ
عامليا
1كاتبة سويدية أنشئت جائزة باسمها تعتبر األهم في أدب األطّ فال
ًّ
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ملــك احلكايــات ،لنقابــل جندبًــا أراد أن يصيــر ملــكًا ليحكــي
قصــة تالمــس القلــب وتبحــث فيــه مــع الكبــار
حكايتــه ،فــي ّ
عــن أصواتهــم املفقــودة ،وتعيدهــم مجـ ّددًا ليجدوهــا فــي قلــوب
وأمهاتهــم دون احلاجــة للغــوص
أطفالهــم ،الذيــن يــرون أباءهــم ّ
ـم معقّ ـ ٍد ليجــدوا أصواتهــم ،فعفويّــة األطفــال وصــدق
فــي عالـ ٍ
مشــاعرهم ،أنقــذت عالــم الكبــار.
الصغــار يجــدون
قصــة مثــل زلّوطــة؟ والتــي يبــدو أ ّن ّ
مــاذا عــن ّ
الصغيــرة حــول امتالك
فيهــا
ً
متنفســا للتعبيــر عــن مشــاكلهم ّ
«الطــوش» فــي ســاحة املدرســة،
األمكنــة واألشــياء ،حــول ّ
وكذلــك للحديــث عــن األصدقــاء ّ
والشــلل.
إن ّــه مــن املذهــل أن نلتقــي بالكثيــر مــن اليافعــن واليافعــات،
الذيــن وجــدوا فــي نصــوص ســونيا املو ّجهــة لهــم فــي كل مــكان
مســاح ًة لالنعتــاق واحلريّــة وال ّتجريــب ،ومســاح ًة للحديــث عــن
ـب والعطــاء واســتعمال
ـوةً عجيبـ ًة وقدرتهــا علــى احلـ ّ
الـذ ّات ،إن قـ ّ
للصغــار
املنطــق فــي أحلــك اللحظــات شــكّلت ً
دافعــا قويًّــا ّ
والصغيــرات وسـ ً
ـؤال كبيــرًا لهــم  ،كمــا أ ّن نُضــج نــور فــي كتــاب
ّ
طائــر الرّعــد وتعاملهــا مــع ال ّتاريــخ مــن زاويــة مختلفــة ،يفتــح
مجـ ً
والصغيــرات فــي املرويّات
الصغــار
ّ
ـال كبيــرًا إلعــادة النّظر مــع ّ
اريخيــة املعروفــة واملألوفــة لهــم .وهــا هي ســونيا تخلــق حالة
ال ّت
ّ
ـال عند قرّائهــا للجزأين الثّانــي ،والثّالــث..........
ـويق عـ ٍ
انتظــارٍ وتشـ ٍ
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فــي النّهايــة ،تظــلّ جتربــة النّشــر مــع ســونيا جتربــ ًة شــديدة
اخلصوصيــة ،وجتربــ ًة شــديدة اجلمــال ،إ ّن تواجــد ســونيا فــي
ّ
الصغــار واليافعــن واليافعــات،
ـ
بش
امليــدان
ـكل دائـ ٍ
ـم مــع القــرّاء ّ
ٍ
وتفاعلهــا العالــي مــع جميــع األســئلة ،وطــرح املزيــد منهــا
دومــا
علــى هــؤالء القــرّاء ّ
الصغــار يجعلهــم متحمســن ً
لرؤيتهــا ،إن ّهــا الكاتبــة التــي تقــدر أن تبــرّر مــوت عــاء ال ّديــن
قصــة «رحــات عجيبــة فــي البــاد الغريبــة» ،بأكثــر
فــي ّ
الطــرق إثــارة لإلقنــاع ،مــا تســكت عنــه وتفصــح عنــه فــي
ّ
دومــا ،دون جهــ ٍد ،ومــا
املوجوديــن
قلــوب
إلــى
يدخــل
ّنقاشــات
ال
ً
ـكالية ،وح ّتــى أبســطها،
تقــدر أن تثيــره مــن أكثــر القضايــا إشـ ّ
وانتــزاع للضحــك يعلّمنــا الكثيــر فــي امليــدان .
بخفّ ــ ٍة وهــدو ٍء
ٍ
ـرح،
فــي كل مــرّة يصــدر لهــا كتــاب يتلقّ ــاه ّ
الصغــار والكبــار بفـ ٍ
الســؤال عــن هــذه الكتــب وانتظارهــا ،ولــو كانت
يتوقــف أبـ ًدا ّ
وال ّ
األمــور تقــاس باألرقــام مثـ ً
ـك
ـا لصــارت ســونيا منــر مــن دون شـ ٍّ
الصغــار اليافعــن واليافعــات لشـ ّدة إقبالهــم علــى
رئيســة وزراء ّ
وأمــا اجلائــزة ،فمبــروك لســونيا
اســتعارة نصوصهــا وقراءتهــاّ .
دومــا ،إننــا نثــق أن ّهــا ذات يــوم ســتحصل علــى مــا هــو أكبــر
ً
وأجمــل.
مؤسسة تامر للتعليم اجملتمعي -جامعة بيرزيت 19-ايار .2018

لـنستنبت الر ّ ّمان*
شكل التلقي
بقلمٔ :احالم بشارات
اإلجنليــزي الوحيــد الــذي فتــح بابًــا للحــوار كنّــا قــد وجدنــاه فــي
الطريــق إلــى مدينتــي شلتنهاموســاو غــرب لنــدن ،كان ذلــك
ّ
فــي صبــاح مبكّــ ٍر مــن أحــد أيّــام كانــون األول مــن عــام ،2017
كنــت أنــا وأرشــنا جنلــس إلــى جانــب بعضنــا البعــض ،كنــت
بالقــرب مــن النّافــذة التــي أفرغتهــا أرشــنا لــي ملراقبــة ســقوط
املناظــر لتســتقر ّ فــي محلّها.عرفتنــي أرشــنا إلــى املواطــن
اإلجنليــزي الوحيــد ،قالــت لــه بأنّــي الكاتبــة وأن ّهــا ناشــرتي ،بــدوت
ـم وأنــا أؤكــد لــه بأنّــي الكاتبــة،
كمــن يتح ـ ّدث مــن داخــل فيلـ ٍ
لكــن املمثّــل اإلجنليــزي الوحيــد ســرعان مــا أخــرج حاســوبه
الصــورة التــي وضعتــه فيهــا،
وبــدأ يتحكــم بــدوره بعي ـ ًدا عــن ّ
وكان باإلمــكان أن يظــل فيهــا طويـ ً
ـا أو إلــى مــا ال نهايــة ،لكنّــه
ســرعان مــا تصــرّف ليبــدو أنّــه أكثــر مــن مجــرّد صــورة فأدخــل
اســم كتابــي :كــود نيــم بتــر فــاي ،وأخــذ يتفحــص املعلومــات
اخلاصــة بــي ،وأعــرب عــن ســعادته أنّــه يجلــس اآلن بالقــرب مــن
كاتبــة ،لــم يعــد وحي ـ ًدا وأنــا كذلــك ،كنــت لــم أنشــغل بعــد
باملناظــر التــي ستســقط تبا ًعــا ،كانــت العتمــة مدهون ـ ًة علــى
الفضــاء ،وكنّــا قــد صرنــا أربع ـ ًة وبشــكل مفاجــئ ،أنــا وأرشــنا
املتخيلــة ،كان
فعليــا كان موجــودًا بصورتــه
وهــو وكتابــي ،الــذي
ّ
ً
ت علــى صفحة أمــازون،
مــازال حتــى ذلــك الوقــت صــورةً ومعلومــا ٍ
إلــى حــن أن يشــتريه هــذا القــارئ اللطيــف فيصبــح بــن يديــه،
وفــي أحــد األيّــام ،فــي ســاعات امللــل ،ملقــى علــى الكنــب ،أو
طاولــة املطبــخ .بعــد ذلــك بأيّــام فــي 8كانــون األول  2017كان لي
لقــاء فــي مكتبــة ألــف ســتور بــوك فــي لنــدن ،ملناقشــة الكتــاب
نفســه ،قدمتنــي ســوزان أبــو غيــدا ،الباحثــة فــي أدب اليافعــن،
والتــي تعمــل علــى أطروحــة ال ّدكتــوراة فــي اجملــال نفســه ،وهــي
املهتمــن بالرّوايــة منــذ بدايــة نشــرها ،وفــي احلديــث عــن
مــن
ّ
الكتــاب متــت اإلشــارة إلــى كونــه تعــرض ملوضــوع اجلنــس ،لذلــك
اســتعانت بــه ســوزان ،الحقً ــا ،علــى نحــو خــاص للحديث عــن أدب
اليافعــن واجلنــس ،وهــذا مــا جعــل البعــض يأخــذ قــرارًا بإبعــاده
عــن أيــدي اليافعــن ،بدايــة نشــره ،فــي العــام  ،2009وكنــت أعمل
حينهــا معلّم ـ ًة لليافعــن أنفســهم ،الذيــن كانــت الروايــة بــن
أيديهــم .رفعــت إحــدى احلاضــرات يدهــا وســألتني عــن مــدى
اخلــوف الــذي قــد حتملــه الرّوايــة فــي بعــض صفحاتهــا ،كانــت
وتخوفًــا فــي آن ،فمــا قــد يخيفهــا فــي عمــل
تقــدم مالحظــ ًة
ّ
حــرب
حالــة
تعيــش
بــاد
مــن
نفســه
حمــل
كونــه
كهــذا هــو
ٍ
إلــى بلــده ،مــا قــد يجعلهــا متحفّ ظــ ًة بعــض ّ
الشــئ وهــي
تشــتريه البنتهــا اليافعــة ،هــي التــي لــن تخــاف عليهــا مــن
مناقشــة قضايــا كاجلنــس الــذي أدّى إلــى ال ّتحفــظ علــى الرّوايــة
نفســها فــي مــكان آخــر ،وهــي حتمــل نفســها مــن قريــة إلــى
والطــاب واملعلّمــن
أخــرى فــي فلســطني ،بــن أيــدي
املكتبيــن ّ
ّ
أتأمــل فــي هــذه املالحظــة ،وال أحــاول أن أجــد
واآلبــاء .مازلــت ّ
ردًّا واحــ ًدا عليهــا ،فهــي فتحــت فــي رأســي أكثــر مــن طريــق
مــكان مــن املــكان
تصــل للمــكان نفســه ،أو تتفــرّع إلــى غيــر
ٍ
ـي ًة أو متق ّدمـ ًة
نفســه ،لقــد وجــدت أ ّن احلركــة قــد تصيــر عكسـ ّ

مــن املالحظــة نفســها ،وهــذا ظــل يدفــع بــي إلــى التســاؤل حول
مــا يفعلــه األدب عندمــا يحمــل نفســه ويرحــل خــارج البيــت،
ـكان آخــر خــارج بلــده ،مــن يتحكّــم مبــا يحملــه ،صاحبــه
وإلــى مـ ٍ
برؤيتــه الذ ّاتيــه ومــن داخــل مشــروعه ّ
الشــخصي ،أم هويتــه
بالثّابــت فيهــا مــن ال ّديــن وال ّتاريــخ وكلّ القواســم املشــتركة ،أم
نوع
طبيعــة املتلقّ ــي واحلاجــة ّ
الســاعية الســتقطاب ردّ فعـ ٍ
ـل مــن ٍ
ـوة النّاشــر ،وقــوة املمــول وغايتــه،
ـ
بق
ـوة ال ّدافــع لــه ،أي
ّ
مــا ،أم بقـ ّ
منتجــا يريــد
ونوايــا املصنــع وهــو يتعامــل مــع الكتــاب كونــه
ً
ال ّتربــح بــه؟
مالحظــة واحــدة أثــارت تلــك األســئلة كلّهــا ،وكان فــي النّهايــة
مــن املمكــن حســمها ،كونــي صاحبــة اإلجابــة ولســت كلّ أولئك
الذيــن يقفــون خلــف الكتــاب بصفتهــم املشــروعة وأدوارهــم
ـل اختــرت كيــف أكتبــه ،وملــاذا،
الواضحــة ،وال مــن يقفــون وراء عمـ ٍ
وكيــف أريــد لــه أن ميضــي وأنــا أخرجــه مــن جيبــي ،أو أفــرده بيــدي
واضحــا؟ فــي
وأنفــخ عليــه ليطيــر! لكــن إلــى أ ّي حـ ٍّد كان األفــق
ً
الرّوايــة الثّانيــة املترجمــة حديثًــا حتــت عنــوان :تريــز فــور ابســنتيز
فاجأتنــي النّاشــرة بدراســة نقديّــ ٍة عــن مــادّة الرّوايــة ،وأخــرى
تاريخيــة عــن فلســطني ،لتوضــع بــن دفتــي الرّوايــة ،وكان تبريرها
ّ
الصعــب أن أقنعهــا
ـن
ـ
م
ـن
ـ
يك
ـم
ـ
ل
ـارها،
ـ
انتش
ل
ـه
ـ
سيس
ـك
أن ذلـ
ّ
ّ
بــأ ّن مــا أفعلــه هــو أن ّنــي تخليــت عــن ســلطتي ككاتبــة فــي
هــذا الكتــاب فكيــف أعطــي لســلطتني أخريــن ،مــن خارجــه،
الفرصــة لتفرضــا علــى القــارئ كيــف يقــرأ؟ ويحــدث ذلــك حتــت
ـكان آخــر؟
اســمي بدعــوى النّشــر ،بدعــوى أ ّن اجلمهــور مــن مـ ٍ
السوق:
في ّ
فصــل حتــت عنــوان روايــات املراهقــن حت ّدثــت الرّوائيــة
فــي
ٍ
اإلجنليزيــة جــوان آيكــن ،وهــي احلائــزة علــى عــددٍ مــن أكبــر اجلوائــز
فــي أدب األطفــال ،ووســام اإلمبراطوريــة البريطانيــة خلدماتهــا
الكثيــرة فــي مجــال أدب األطفــال ،فــي مؤلفهــا :مهــارات
الكتابــة لألطفــال ،وبــدأت الفصــل بســؤال :مــا هــي روايــة
املراهقــن؟ وح ـ ّددت بدايتهــا بالفتــرة التــي تلــت احلــرب العامليــة
الثّانيــة وحتديـ ًدا بروايــة ســالينغر» احلــارس فــي حقــل ّ
الشــوفان»
شــعبي ٍة كبيــر ٍة بــن املراهقــن
عــام  ،1951والتــي أصبحــت ذات
ّ
رغــم أن ّهــا مو ّجهــ ٌة للكبــار؛ ألن ّهــا تعالــج موضوعــات اليــأس
والعزلــة خــال فتــرة املراهقــة ،وترجمــت ألغلــب لغــات العالــم،
وبلغــت مبيعاتهــا أكثــر مــن  56مليــون نســخة ،بحــد 250
ألــف نســخ ٍة ســنويًّا ،وكتــاب فرانســواز ســاجان « 1954صبــاح
اخليــر أيّهــا احلــزن» ،الكتــاب الــذي ألّفتــه وهــي فــي الثّامنــة
عشــرة مــن عمرهــا وبــاع  850ألفً ــا ،قبــل هذيــن الكتابــن وهذيــن
ب للكبار
ال ّتاريخــن ،تقــول آيكــن ،كانــت الكتــب تقســم إلــى كتـ ٍ
ب لألطفــال ،والحقً ــا لهذيــن الكتابــن بــدأت موجــة كتــب
وكت ـ ٍ
املراهقــن ،وتســتخدم آيــن الحقً ــا هــذا ال ّتعبيــر :فجــأةً أصبــح
أيضــا مكرّمــن
املراهقــون ،ليســوا فقــط
ً
موضعــا لالهتمــامّ ،إنــا ً
ومهمــن جتاريًّــا.
ومســتغلّني
ّ
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إن ّهــا زاويــ ٌة ملناقشــة الكتابــة مــن جهــة ،والنّشــر مــن جهــ ٍة
ـط باآلخــر ارتباطً ــا عضويًّــا ،ومناقشــتهما
ثاني ـ ٍة وكالهمــا مرتبـ ٌ
الســعي لتوفيــر األدوات لتســويقه
بــكلّ مــا ينتج لليافعــن ،ويتم ّ
بينهــم من املالبــس واملوســيقى واملعـ ّدات األلكترونية واملشــروبات
والكحوليــات واخمل ـ ّدرات
الســجائر
والطعــام واجملــات ،ناهيــك عــن ّ
ّ
املمنوعــة ..فاملراهقــون اآلن ،تقــول آيكــن ،أكثــر ثــرا ًء وحركــةً،
ولديهــم معلومــات أفضــل عــن اجلنــس ،ومنــع احلمــل ،واخملـ ّدرات،
واإليــدزّ ،
عمــا كان عليــه األمــر مــن
والشــذوذ ،واالنحــراف اجلنســي ّ
قبــل.
الســوق جاهــزةٌ إذن ،والزّبائــن موجــودون ،وميتلكــون املــال
إن ّ
الكافــي ،هنــا تصبــح فكــرة النّشــر مرتبطــةً ،وهــذا مهــم،
باحملتــوى نفســه ،أنــت تريــد أن تبيــع الر ّ ّمــان ،ولــن تبيــع الر ّ ّمــان
رمانًــا صاحلًــا
رمانــا ،بال ّتالــي عليــك أن تســتنبت ّ
ـزل عــن كونــه ّ
مبعـ ٍ
جيــ ٍد وتقنــع زبائنــك بأفضليتــه
للبيــع ،وأن تــروّج لــه
ٍ
بشــكل ّ
علــى مــا عــاداه ،إن ّهــم جاهــزون للشــراء وجيوبهــم عامــرة،
ال أحــد يســتطيع القــول هنــا أنــه ال يوجــد زبائــن ،ح ّتــى لــو
ت تنعــت بأن ّهــا ال تقــرأ ،هــذا قــد
كانــوا قــراء فــي مجتمعــا ٍ
يحــدث مــع الكبــار ،مــع عالــم املراهقــن يحــدث العكــس ،إن ّهــم
جاهــزون ،إن ّهــم خلقــوا كذلــك ،تكوينهــم باألســاس ،وموقعهــم
ومهمهتــم فــي اجملتمــع ،ودورهــم فــي إحــداث
فــي العائلــة،
ّ
ّ
ـم
ـ
نهت
أن
ـل
ـ
ب
ـتكي،
ـ
نش
أل
ـا
ـ
جميع
ـا
ـ
علين
ـا
ـ
هن
ـا،
ـ
ت
الفوضــى مؤق ً
ّ
باســتنبات الر ّ ّمــان ،فمــن يســتنبت الر ّ ّمــان فعـ ً
ـا؟ قبــل أن نقــول
ـوقه؟ ً
أول_ كمــا تقــول آيكــن_» أن تكــون
مــن يســتطيع أن يسـ ّ
ـال
نفســك مراهقً ــا ميكنــك أن تتح ـ ّدث بثق ـ ٍة ،أو ً
ثانيــا علــى اتّصـ ٍ
أمــا أو والـ ًدا ،أو مدر ّ ًســا أو باحثًــا
دائـ ٍ
ـي باملراهقــن ،فتكــون ًّ
ـم ويومـ ٍّ
ـم علــى درايــة بلغــة املراهقني
ـيا ومــن ثـ ّ
اجتماعيــا أو طبي ًبــا نفسـ ًّ
ًّ
وأولياتهــم وتعقيــدات مــن هــم فــي سـ ّن املراهقــة
ـاكلهم
ومشـ
ّ
فــي الوقــت احلالــي».
وعليــك أن تعــرف أن ّــك تتعامــل مــع فئــ ٍة مــن النّــاس لديهــا»
ـم اإلفصــاح
ســرعة البــرق وقــدرةٌ علــى فهــم األفــكار التــي يتـ ّ
عنهــا ...أقويــاء لديهــم حــس فكاهــة ..اكتســبوا ذلــك مــن
اإلدمــان علــى األفــام وال ّتلفــاز »..
حرفــي
تقيــد
وهنــا مجــالٌ وم ّتســ ٌع كبيــر ٌ حلريّــة الكتابــة دون ّ
ٍّ
وتقنــي ح ّتــى ّ
بالشــكل ال ّتقليــدي للكتابــة ،فأنــت مــع فئــ ٍة
منوهــا فــي طريقهــا للهــرب مــن القواعــد
بال ّتناســب مــع مرحلــة ّ
يهتمــون باحلبكات»بــل باملشــاعر ..عــن العالقــات
كلّهــا :إن ّهــم ال
ّ
ومنــو الوعــي باجلنــس،
املدرســية،
املتغيــرة بالوالديــن ،واألزمــات
ّ
ّ
ّ
والتكيــف مــع اجملتمــع أو االنشــقاق عنــه»
ـة،
ـ
الهوي
ـن
ـ
ع
ـث
ـ
والبح
ّ
وهــذا يجعــل روايــة املراهقــن أقــرب إلــى روايــات الكبــار كونهــا
أساســا ،لذلــك عندمــا يحتــار البعــض فــي
شــخصي ٌة
روايــ ٌة
ً
ّ
يحيرنــي معــه أقــول بأن ّهــا تبــدأ
تعريــف روايــة اليافعــن ويريــد أن ّ
مــن هنــا :مــن عمــر  14ســنة وإلــى مــا ال نهايــة.
بالضبط؟
ما الذي نريده
ّ
« منــذ نشــأة األنيمــي ،حاولــت احلكومــة اليابانيــة تنظيمــه
وتوجيهــه عــن طريــق تأســيس مــا عُ ــرف عــام  1911بلجنــة
ال ّتربيــة ّ
ـعبية التــي عُ نيــت بــكل مــا لــه عالقــة بال ّترفيــه،
الشـ ّ
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مولــت ،العديــد مــن منتجــي األمنــي 1فــي عديــد املرّات
وو ّجهــت ،أو ّ
احلكوميــة مــن «الــرّوح
أثنــاء الكــوارث واحلــروب لبــث النســخة
ّ
الوطنيــة» فــي ّ
الشــعب ،أو صورتهــا عــن اليابــان وشــكلها أمــام
ّ
العالــم» وهــذا الــكالم مأخــوذ عــن عمــر فــارس فــي مقالــه
«األوتاكــوز» :مجتمــع األمنــي واملاجنــا فــي األردن ،والــذي يؤكــد أن
اليابــان تدعــم صناعــة األمنــي الــذي تعتبــره ذراعً ــا
ـوةً
ثقافي ـ ًة وقـ ّ
ّ
الطائلــة
ناعمــ ًة تــروّج لليابــان حــول العالــم ،إضافــ ًة لألربــاح ّ
الصناعــة حيــث تــدر ّ عشــرات املليــارات مــن
التــي حتقّ قهــا هــذه ّ
الــ ّدوالرات.
ميكــن رؤيــة مؤشــرات هــذا ال ّدعــم مــن تاريــخ األمنــي نفســه،
حيــث إ ّن أول عمــل أمنــي جتــاري فــي اليابــان صنــع عــام  ،1917ومــن
الســينما فــي اليابــان هــي أفــام
معرفــة أن  40باملئــة مــن أفــام ّ
إمنــي ،وهــذا يشــير إلــى أن اليابــان تتعامــل مــع األمنــي علــى أن ّهــا
خصصــت لهــا أكثــر مــن  340أســتوديو إنتــاج ،وي ّتســم
صناع ـ ٌة ّ
هــذا النّــوع باجلــودة العاليــة فــي الرّســوم ومناســبته لــكلّ
ج بغــرض
األعمــار ،فهــل نريــد صناعــة معرف ـ ٍة أم صناعــة منت ـ ٍ
الكترونيــا ،وحتــى بتحويلــه
ورقيــا أم
ً
الرّبــح ،الكتــاب ســوا ًء كان ً
فني ـ ٍة أخــرى مــن مســرح وســينما ورســوم كرتــون
ـكال ّ
إلــى أشـ ٍ
منتجــا ،فقبــل أن نتحــ ّدث عــن كيــف
لــن يغيــر مــن كونــه
ً
نــروّج للمنتــج ،ومــا هــو شــكل حركتــه ،ومــا ّ
الشــكل الــذي
نريــده لــه ،ملــاذا صنعنــاه ،مــا الــذي نريــده مــن ورائــه ،ال ّتربــح
الســؤال ســتح ّدد
املعرفــي أم ال ّتربــح ال ّتجــاري؟ اإلجابــة عــن هــذا ّ
الطريــق وشــكل اإلشــارات علــى الطريــق ،ونــوع ّ
الشــاحنات التــي
ّ
ســتحمله.
الصناعــة فــي بدايــة
ـتوى
ـ
ملس
ـق
ـ
نرت
ـم
ـ
ل
ـن
ـ
نح
ـاب
ـ
الب
فــي هــذا
ّ
للســؤال األوّل ،فاجلهــود فرديّــ ٌة فــي هــذا البــاب،
األمــر لنذهــب ّ
اســتطاع أن يقــ ّدم إجابــ ًة عليهــا أفــراد موهوبــون ومهمومــون
يخوضــون العــراك مــن زاويتهــم علــى مســؤولياتهم ّ
ـخصية،
الشـ
ّ
وليــس لــكلّ واح ـ ٍد أكثــر مــن ي ـ ٍد واحــد ٍة لتضغــط زر ّ الكيبــور أو
اخلاصــة» ،وفــي
خاص ـ ٍة لهــا رؤيتهــا
متســك بالقلــم ،أو دور نش ـ ٍر
ّ
ّ
ـاالت مــن أمثل ـ ٍة متثّــل اجلميــع وتصيــر
ـان كثيــر ٍة حتدوهــا خيـ ٌ
أحيـ ٍ
ت
مظ ّلــة مــا ضللهــا
وضيــع رســالة بعضهــا وشــكلها ،أو متويــا ٍ
ّ
وبرامــج وهــذه مبجــرّد مــا تدفــع للكاتــب ،وكــون تعاقدهــا ينتهــي
ـم
بتحقيــق فكرتهــا ،جعلهــا تقــف عنــد فكــرة النّشــر وال تهتـ ّ
راضيــا أو
بشــكل مســاره ،وجعــل الكاتــب الــذي تقاضــى أتعابــه
ً
مجبــرًا ليــس مصــرًّا علــى مالحقــة مــا ســتصير عليــه األشــياء،
مــا كان مــن شــأنه أن يشـ ّتت املســارات العارفــة ،أو املســارات التي
تنظــم الفوضــى فتحــدث الفوضــى ،كمــا حصــل مــع
حتــاول أن ِّ
الســلطة عــام ،1994
ظهــور املؤسســات
املمولــة بعــد مجــيء ّ
ّ
وفــي حــال نشــأت هــذه املؤسســات بشــكلها الرّســمي كمــا
يحــدث اآلن علــى شــكل جوائــز فقــد أنتجــت مــن هــم علــى
اســتعداد للكتابــة ألجــل اجلائــزة ،وليــس مــن داخــل املشــروع
باعتبــار كتابــة مــن هــذا النّــوع ليســت نــزوة ،بــل مــن داخــل
مهمتــه وتتحكــم
املوهبــة ووهجهــا ،وهــذا تشــتيت آخــر ،تــؤدّي
ّ
ـون مــن
ـ
تتك
ن
ـا
ـ
جل
ـره
ـم مســار نشـ
ٌ
ّ
بــه ،وباملنتــج نفســه ،ومــن ثـ ّ
احليــة،
1األمنــي ّ :
يغطــي معظــم جوانــب حيــاة اإلنســان مثلــه مــن املسلســات واألفــام ّ
خاص ـ ًة تلــك املتعلّقــة باليابــان،
طياتــه أنــواع حيــاة العصــور الوســطى
ّ
فاألمنــي قــد يحمــل فــي ّ
ـية ،واملغامــرات ،والعنــف،
والكوميديــا ،واإلثــارة ،وال ّدرامــا ،والرّعــب ،واخليــال العلمــي ،واحليــاة املدرسـ ّ
والصداقــة ،وشــريحة مــن احليــاة ،امليكا ،الفانتازيا ،الرومانســية ،التاريــخ،

ـخص آلخــر ،ومــن
ت مفــرد ٍة
ذوا ٍ
ـام آلخــر ،ومــن شـ ٍ
متغيــر ٍة مــن عـ ٍ
ّ
ت لــه رؤيتــه .فــإن
حظـ ٍ
ـس لهــا ثاب ـ ٍ
ـوظ ألخــرى ،ومــن داعـ ٍ
ـم رئيـ ٍ
ـردي وإن
ت داخــل ثاب ٍ
غيــر بغير مســارٍ ثابـ ٍ
ت فـ ٍّ
تغيــر ،فهــو ال ّت ّ
حــدث ّ
الصــورة لــو قارّنــا مــا يحــدث هنــا
ـميا! قــد تفهــم هــذه ّ
كان رسـ ً
عربيــا بتجربــة دار الفتــى العربــي التــي نشــأت فــي
اآلن
وأعنــي
ًّ
بيــروت عــام  1975إذ ســنجد أن ّهــا انطلقــت مــن أفــكار ال ّتربيــة
اخلاصــة باألطفــال العــرب والفلســطينيني ،ضمــن
والثّقافــة
ّ
واضــح ،اســتقطب ألجــل إجناحــه فنانــن وأكادمييــن
ج
برنامــ ٍ
ٍ
متخصصــن فــي مجاالتهــم ،فــكان،
وفلســطينيني
عربًــا
ّ
ً
ـط باســم «الفتــى العربــي»،
مثل،مــن منشــوراتهم :مج ّلــة حائـ ٍ
«وهــي نشــرة دوريّــ ٌة موجهــ ٌة لألطفــال مــن عمــر  8-12ســنة
وثقافيــ ٍة وتربويّــ ٍة جديــد ٍة،
إعالميــ ٍة
تهــدف إلــى حتقيــق جتربــ ٍة
ّ
ّ
أهــم القضايــا
حــول
واحلــوار
اجلماعــي
وإلــى تشــجيع النّقــاش
ّ
وأمــا
الوطنيــة
ـورٍّ .
ـي مصـ ّ
والقوميــة املعروضــة بأسـ ٍ
ّ
ّ
ـلوب قصصـ ٍّ
جتمــع الفتيــة العــرب
ـز
ـ
مراك
ـو
ـ
فه
ـرة
ـ
ش
ن
ال
ـذه
ـ
ه
ـع
ـ
توزي
ـال
مجـ
ّ
ّ
فــي النّــوادي واملعســكرات واملــدارس».

منــذ عــام  ،1967حيــث « أجريــت مراســم اجلنــازة علــى حلبــة
مالكمــة وقــد حضــر عــددٌ مــن كبــار املســؤولني ال ّتنفيذيــن
بــوذي
ب
للمجلــة وعــددٌ مــن مؤلفــي املاجنــا وبتواجــد راهــ ٍ
ٍّ
حيــث متّــت الصــاة علــى روح ّ
ـخصية بعــد قــرع اجلــرس 10
الشـ
ّ
ت بــكلّ املعانــي
ـنوا
ـ
لس
ـط
ـ
ارتب
مــرّات» .كان اســم البطــل قــد
ٍ
ّ
والشــرف والعزميــة ،ولقــد تلقّ ــى
العميقــة املرتبطــة بالكفاح
النّاشــر بعــد وفــاة البطــل رســائل ال ّتعزيــة وباقــات الزّهــور
ي تعبيــرًا عــن املواســاة ،ومشــاطرة األلــم
وح ّتــى ال ّدعــم املــاد ّ
الصعــب.
فــي هــذا الفقــدان ّ
احلقيقيــة ،وأنّــه فــي عالــم
صانعــو اخليــال هــم صانعــو القيمــة
ّ
الكرتــون ّربــا األنســب هــو تصديــق اخليــال بحيــث يصبــح
نصــف فيــه األبطــال ،ويلعــب كلّ
حقيقــة ،واقتــراح عالـ ٍ
ـل ،ي ُ َ
ـم بديـ ٍ
واح ـ ٍد اللعبــة التــي يريدهــا.
جميعــا إلــى األمــام ،كلّ واح ٍد
هــذا اخليــال هــو الــذي ســيدفع بنــا
ً
منّــا ســيدفع بفكرتــه ،والفكــرة حتتــاج لناشـ ٍر ليدفعهــا ،لكنّنــا
علــى كل حــال كلّنــا نضــخ فــي ال ّداخــل احليــاة لهــذا اخليــال
لندفــع بالعالــم نفســه إلــى األمــام ،أليــس هــذا ،ومــا ذكرتــه
بخصــوص عالــم املراهقــن هــو الــذي جعــل كتابًــا كهــاري بوتر أن
مبيعــا فــي ال ّتاريــخ ،ليبيــع فــي جزئــه
يكــون مــن أكثــر الكتــب
ً
ـية صــدوره ،عشــرة ماليــن نســخ ٍة دفعـ ًة واحــدةً!
ّ
الســادس ،عشـ ّ

هل نستطيع أن نتخيل؟
فــي  24مــارس ،آذار مــن عــام  ،1970بعــد ظهــر يــوم الثّالثــاء ،بينما
والطــاب فــي مدارســهم ،احتشــد 700
النّــاس فــي أعمالهــم ّ
الســادس ،حيــث دار النّاشــر جمللــة ويكلــي
مــن املعزّيــن ،فــي الـ ّدور ّ
اليابانيــة ،وذلــك عن النّشر واالنتشار لكتب اليافعني.
شــونن» كودانشــا» ،فــي طوكيــو العاصمــة
ّ
لتقــدمي العــزاء بشــخصية األمنــي ريكيشــي تــورو ،بعــد شــه ٍر
قصتــه
تقري ًبــا مــن وفــاة البطــل فــي اجمل ّلــة التــي بــدأت بعــرض ّ
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ـانية التــي تخوضهــا ال ـ ّدول مــع مؤسســات
مــن ال ّتجــارب اإلنسـ ّ
اجملتمــع املدنــي مــن خــال النّقــد وإعــادة احملاولــة.

تســتند فكــرة هــذا املشــروع علــى استكشــاف نهــج قــادر علــى
ُّميــة وتعزيــزه،
إعــادة ترتيــب دور املنخرطــن فــي العمليــة التعل ّ
«الطفــل» هــو األســاس .وبصــور ٍة
بحيــث يصبــح املتعلّــم
ّ
مجتمعيــة ،مبــا
ـم املشــروع أربعــن مدرســة وأربعــن مكتبــة
ـي التقليــد ّي الــذي يُــرى ّ
الطفــل عبــره ضـ َّ
ّ
مغايــر ٍة عــن ال ـ ّدور املعرفـ ّ
ّ
واملكتبيــن
واملعلمــات
املعلمــن
مــع
األطفــال
آالف
ذلــك
فــي
ـاول
ـ
يح
ـم،
ـ
ل
ع
ت
ال
ـة
ـ
عملي
ـي
ـ
ف
ا
ك
ـار
ـ
مش
كمتلقّ ــي أكثــر مــن كونــه
ً
ّ
ّ
ّ
واملكتبيــات والفنّانــن والفنّانــات فــي اجملالــن الثّقافــي وال ّتربــوي،
ّميــة
ّ
هــذا النّهــج إعــادة االعتبــار لــدوره عبــر املســارات ال ّتعل ّ
ـف فــي ال ّتجريــب وتطويــر
املتنوعــة داخــل املــدارس .فالنّهــج ال ّتشــاركي بذلــك هــو محاولـ ٌة كل منهــم كان لــه دور ٌ وتفاعــلٌ مختلـ ٌ
ّ
ّ
ليتــم تعميمــه .وقــد مث َّلــت الفنــون ال ّتعبيريــة
ـدي جتــاه عمليــة ال ّتعلــم مــن خالل فتــح اجملال هــذا النّهــج
ّ
ـي نقـ ٍّ
لتشــكيل وعـ ٍ
ً
مهمــا فــي هــذه ال ّتجربــة ،باعتبــار
ـا
ـ
مدخ
ـة
ـ
اخملتلف
ـا
ـ
عاته
بتفر
ة
ـ
مجموع
ـدمي
ـ
وتق
ـه،
ـ
ُّم
ل
تع
ـون
ـ
ب
يح
ـا
ـ
عم
ـر
ـ
عبي
ت
لل
أمــام األطفــال
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
ًّ
مــن األدوات التــي تســاعدهم علــى هــذا ال ّتع ّلــم ،وإثــارة فضولهم الفــن أداةً شــائك ًة مــن حيــث إمكانيــة حضورهــا داخــل املــدارس،
تعلمي ـ ٍة بوســعها أن
جتــاه البحــث ورصــد املعرفــة بطريقـ ٍة مغايــر ٍة ملــا يتلقونــه داخــل ومــن حيــث االعتــراف بــه كوســيل ٍة أو أدا ٍة
ّ
أيضــا فــي
املــدارس .وعبــر ذلــك ،تضحــي ال ّتجربــة
اإلنســانية هــي بــؤرة تتشــابك مــع املــواد بتفرّعاتهــا املتع ـ ّددة ،وهــذا احلــال ً
ّ
فعمليــة الرّبــط بينهــا
الدراســية،
املــواد
باقــي
مــع
عامــل
ت
ال
ـار
ـ
غ
الص
ـدور
ـ
ب
ـار
ـ
الكب
ـرف
عمليــة ال ّتع ّلــم حيــث يعتـ
ال ّتركيــز فــي
ّ
ّ
ّ
ّ
بأهميــة ،لــذا جــاء مشــروعنا ليؤســس حلال ـ ٍة
قصــي املعرفــي .وإذا كنّــا نــودّ فــي بالغالــب ال حتظــى
وقدرتهــم علــى البحــث وال ّت ّ
ّ
أيضــا داخــل املنهــاج وكلّ
املكونــات اخملتلفــة فــي
مؤسســة تامــر التحـ ّدث عــن هــذه ال ّتجربــة بســياقاتها اخملتلفــة ،مــن ال ّتشــارك ً
ّ
ت تســاعدهم علــى حتقيــق
ت وأدوا ٍ
وليمــد املــدارس بآليــا ٍ
وعمليــات التفكيــر املتع ـ ّددة التــي جــرت نتيجــة لذلــك ،فنحــن املدرســةُّ ،
ـارب
ـ
جت
ـاث
ـ
ث
ـك
ـ
يدي
ـن
ـ
ب
ـع
ـ
نض
ـك،
ـ
ذل
ـوء
ـ
ض
ـي
ـ
وف
ـل.
بــذات الوقــت نبحــث عــن أســئلتنا ودورنــا داخــل هــذا احلقــل ذلــك ال ّتفاعـ
َ
ٍ
امل ّتســع واملتشــابك مــع العديــد مــن احلقــول .إ ّن ال ّتعليــم فــي عمــل عليهــا املعلمــون واملعلمــات خــال مســار املشــروع:
يتطــور عبــر مجموعــ ٍة
فلســطني وفــي العالــم بشــكل عــام
ّ
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صحفيون صغار
ّ
هبة سرحان :معلمة في مدرسة اجلرمق  -التقوع.
الســنوات أمارســها،
ـب لعبــة كــرة ّ
الطائــرة ،ومنــذ العديــد من ّ
أحـ ّ
الطيــران ،وفكــرة الهــدف فــي ٍآن واحـ ٍد،
ـ
أح
ـي
ـ
ّن
ن
أل
ـا
ـ
ه
أح ّب
ـب فكــرة ّ
ّ
ـدف يحتــاج للكثيــر مــن الليونــة وال ّتركيــز مــع الكــرة ،االنتقــال
هـ ٍ
موقــع آلخــر للوصــول إلــى الكــرة قبــل ســقوطها علــى
مــن
ٍ
ثــم متريرهــا لتقطــع الكــرة ّ
الشــبكة ،تتجاوزهــا
األرض ،ومــن ّ
للفريــق املقابــل ،هــذا الهــدف ولّــد لــد ّي الكثيــر مــن األســئلة،
فــإذا كان العمــر « شــبكةً» فمــا هــي أهــم األشــياء التــي أودّ أن
أمرّرهــا مــن خاللهــا؟ مــا هــي األشــياء التــي أودّ أن أســقطها فــي
اجلهــة املقابلــة علــى األرض وأتخلّــص منهــا؟ وكيــف ميكننــي
اختراقهــا واختــراق حائــط الصـ ّد ،والذ ّهــاب إلــى اجلهــة املقابلــة؟
حكومي ـ ٍة،
ت أصبحــت معلّم ـ ًة فــي مدرس ـ ٍة
فقبــل ثــاث ســنوا ٍ
ّ
أتخيل
درســت الهندســة األلكترونيــة فــي جامعــة القــدس ،ولــم
ّ
ـتقبلية ،فــي أوّل أيّامــي
يومــا أن يصبــح ال ّتعليــم وظيفتــي املسـ
ً
ّ
فــي املدرســة كمعلّمــة كنــت أنظــر لهــذه املهنــة علــى أن ّهــا
وظيفــة متنحنــي رات ًبــا شــهريًّا وحتقّ ــق لــي االســتقرار الوظيفــي،
فــي بدايــة األمــر لــم أر نفســي فــي هــذه الوظيفــة ،وفــي كلّ
مــر ّ ٍة كان يقفــز إلــى رأســي ســؤال « ّ
الشــبكة» إذا كانــت هــذه
الطيــران ونقــل
املهنــة شــبك ًة فكيــف ميكنهــا تشــجيعي علــى ّ
األفــكار للجهــة املقابلــة ،بــدأت أحــرّك الكــرة شــي َئا فشــي ًئا،
ت متعــدد ٍة ،تعلّمــت فــي
وأقفــز أنــا وطالباتــي لنحقّ ــق جناحــا ٍ
الســنوات الثّــاث الكثيــر عنهــ ّن وعنّــي ،عــن إمكاناتنــا،
هــذه ّ
وإمكانــات الفــرح داخــل املدرســة ،وأصبحنــا صديقــات .تعلّمــت
أخطــط لدروســي ،وأن تكــون
أخطــط حلياتــي كمــا ّ
كيــف ّ
طالباتــي ه ـ ّن محــور اهتمامــي كمــا كانــت الكــرة فــي امللعــب
محــور تركيــزي واهتمامــي ،فــإذا ســقطت الكــرة علــى األرض
أخســر ويخســر الفريــق.
أيضــا ،فأقــف
ـوء متبــادلٌ ً
ّربــا تكــون هنــاك نصائـ ٌ
ـح متبادلـةٌ ،وجلـ ٌ
أحيانًــا عنــد الكثيــر مــن األســئلة التــي ال حــلّ لهــا ،وأعــود
ـواب مــا يفتــح لنــا بابًــا آخــر مــن األســئلة،
إليهـ ّن للبحــث عــن جـ ٍ
أشــعر مبســؤولية عاليــ ٍة جتــاه أحالمــي وأحالمهــن ،أودّ أن أكــون
الطويــل ،امللــيء باملغامــرات،
الطريــق ّ
يــ ًدا متتــ ّد لهــ ّن فــي هــذا ّ
نافســية
خضــت وأيّاهــ ّن الكثيــر مــن املســابقات ،أعلــم أن ال ّت
ّ
فكــرةٌ معقّ ــدةٌ ولكنّهــا هكــذا علمتنــي الكــرة ،ال أنافــس وحــدي،
كفريــق ،ونبــذل كلّ اجلهــد مــن أجــل أن نحقّ ــق
وإمنــا نتنافــس
ٍ
قص ـةً ،توقــد النّــار
الصدفــة ّ
هدفنــا ،وكلّمــا هبطــت رمــت لــي ّ
مــن حتتــي وأعــود لالشــتعال ،ففــي إحــدى املســابقات التقيــت
بطالب ـ ٍة ســابق ٍة قالــت لــي « شــكرًا يــا مــس ،اســتفدت كثيــرًا
مــن نصائحــك فــي احليــاة ،لــوالك مــا قــدرت أوصــل لهــاي
املرحلــة»
فــي أوّل ســن ٍة لــي كمعلمــة طلبــت منــي مديــرة املدرســة
ت ضمــن مشــروع ال ّتعلــم
االنضمــام إلــى مجموعــة معلمــا ٍ
ال ّتشــاركي الــذي تنظمــه مؤسســة تامــر للتعليــم اجملتمعــي،
ســررت كثيــرًا ألنّــي كنــت إحــدى املتطوعــات فــي هــذه املؤسســة
خــال دراســتي اجلامعيــة ،وأعــرف الكثيــر عــن أنشــطتها
الســنويّة وانطلقنــا بأنشــطة املشــروع ،كانــت
وحمالتهــا ّ

الطائــرة ،كنّا
اللقــاءات خــال املشــروع تشــبه تدريباتــي فــي كــرة ّ
نتــدرّب كيــف تبقــى الكــرة عالي ـةً ،وأن نحــارب لكــي ال تســقط
محمل ـ ًة
علــى األرض ،كنــت أعــود إلــى املدرســة بعــد كلّ لقــا ٍء
ّ
بطاقــ ٍة تســاعدني علــى متابعــة طالباتــي والتحليــق بهــ ّن
ومعهــ ّن إلــى عالــم ملــي ٍء باخليــال واحلكايــات واإلبــداع .
منســقة املشــروع طــرح
فــي إحــدى اللقــاءات طلبــت منّــي ّ
أحــب القيــام بــه مــع طالباتــي ،لكــ ّن حوائــط
ملشــروع
فكــر ٍة
ّ
ٍ
الصــ ّد علــى الشــبكة متنعنــي مــن املــرور بهــذا املشــروع إلــى
اجلهــة املقابلــة ،فكــر ٍة جتعــل املدرســة بالنّســبة لهــ ّن أكثــر
ـم
ـم آخــر ملــي ٍء بالفــرح واملعرفــة ،عالـ ٍ
متعـ ًة وتنقلهـ ًن إلــى عالـ ٍ
ـي فــي ٍآن واح ـ ٍد ،يبدعــن فيــه مــن خــال خياله ـ ّن
ـي وواقعـ ٍّ
خيالـ ٍّ
فــي تصويــر الواقــع.
اجتمعــت مــع طالباتــي ،وبدأنــا بطــرح بعــض املشــاريع التــي
ميكــن مــن خاللهــا أن ننقــل أحالمنــا وأفكارنــا إلــى اجلهــة املقابلة
الصحافــة واإلعــام علــى
إلــى أن حصلــت فكــرة تع ّلــم مهــارات ّ
موافقــة األغلبيــة ،وأطلقنــا علــى أنفســنا« :صحفيــون صغــار»،
خاصـ ًة أ ّن مدرســتهن
الطالبــات لهــذا املشــروع كثيــرًا
حتمســت ّ
ّ
ّ
ت مــن جنــود االحتــال كونهــا تقــع
تتعــرّض كلّ يــوم النتهــاكا ٍ
ّ
الطالبــات مــن خــال هــذا
خــط
علــى
متــاس معهــم .أرادت ّ
ٍ
املشــروع نقــل حقيقــة احليــاة فــي قريتهــم إلــى النّــاس ،وتع ّلــم
بعــض املهــارات التــي تســاعده ّن فــي القيــام باملشــاريع التــي
فيــة.
تطلبهــا املعلمــات منه ـ ّن خــال احلصــص ّ
الص ّ
وقلــم ،وشــرحت
ذهبــت إلــى جميــع صفــوف املدرســة بورقــ ٍة
ٍ
لهــن فكــرة «صحفيــون صغــار» وأ ّن هــذه خطوتنــا القادمــة داخل
املدرســة ،فــي قلــب اجملتمــع فــي قريــة اجلرمــق ،ســيكون لدينــا
ـؤوليات
الكثيــر لتعلّمــه ،واكتشــافه ،والعديــد مــن املهــام واملسـ ّ
ســنتحملها ،كنّــا عــددٌ هائــلٌ ح ّتــى اســتقرّينا علــى
التــي
ّ
الطريــق ليســت
مجموعــ ٍة أصغــر بعــد أن اكتشــفن أن هــذه ّ
لهــن ،وأن أمامنــا حتديّــات ال يرغــب الــكلّ أن يكــون جــز ًءا منهــا،
بعــد ذلــك فكّــرت فــي األنشــطة التــي ميكــن البــدء بهــا مــع
الطالبــات ،وكيــف سنســتطيع خلــق حيــا ٍة داخــل مشــروعنا،
كيــف ميكننــا أن نتشــارك فــي املعرفــة ،فــي جتربــة االحتمــال،
وفــي البحــث عــن ّ
الصــور للســؤال؟
الشــك ،فــي التقــاط ّ
اجلريدة كبداية :إظهار املألوف للرؤية.
الصحفــي قمــت بتوزيــع بعــض
فــي أول لقــا ٍء لــي مــع الفريــق ّ
الطالبــات ،وال ّتعــرف علــى أنــواع اخلبــر ،ثــم
اجلرائــد
احملليــة علــى ّ
ّ
ســألت بعــض األســئلة ،مــن الــذي قــام بكتابــة هــذه األخبــار؟
صحفيــة؟ مــا هــي مهــام الصحفــي؟
هــل تريديــن أن تصبحــي
ّ
مهمــة؟ مــا
ملــاذا نريــد أن نصبــح صحفيــن؟ وملــاذا هــذه املهنــة
ّ
هــي احلقيقــة؟
الطالبــات عنــد ســؤالي مــن هــو الصحفــي؟ «الصحفي
أجابتنــي ّ
ّ
ـور
ـ
بص
ـات
ـ
املواجه
ـي
ـ
ف
ـون
ـ
وبك
ـة
ـ
احلقيق
ـل
ـ
بنق
ـي
ـ
ل
ا
ـو
يــا مــس هـ
ّ
األحــداث وهــو الّــي بطلــع علــى ال ّتلفزيــون بقـ ّدم برامــج « ،وهنــا
أصبحــت األســئلة تكبــر داخــل رأســي ،احلقيقــة كيــف ميكــن
عالــم
أن نذهــب فــي ســرديّتها ،وكيــف ميكننــا تناولهــا فــي
ٍ
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ال حقيقــة فيــه ،احلقيقــة القابلــة ّ
للشــك وال ّتغيــر فــي ذات
الســؤال ،وكأ ّن ال جــدال
اللحظــة؟ ســكتت الطالبــات عنــد هــذا ّ
متامــا ،علــى الرّغــم مــن أن ّهــا
فيــه ،هـ ّن يعرفــن معنــى احلقيقــة ً
تختفــي مــن احليــاة فــي أغلــب األوقــات ،احلقيقــة التــي تشــبه
النّمــل ،كبيــرةٌ وضخم ـ ٌة ووجودهــا هائــل ،ولك ـ ّن ُجحرهــا صغيــر ٌ
ومجهــولٌ وعليهــن تتبعــه ،وتتبعــه ،وتتبعــه.
صحفيــة؟ أجابــت الطالبــات
ثــم ســألت ملــاذا تريديــن أن تصبحــي
ّ
«ألصبــح مشــهورة « «ألنقــل حقيقــة احليــاة فــي القريــة
ـور « « حلمــي
وانتهــاكات جنــود االحتــال ملدرســتنا « « عشــان أصـ ّ
الظلــم الــذي يتعرض
أن أصبــح
صحفيــة « « أريــد أن يــرى العالــم ّ
ّ
لــه أطفــال فلســطني « « أعمــل برامــج لألطفــال « ،هنــا حيــث
نتحــ ّدث عــن العــام واخلــاص ،عــن احللــم الذ ّاتــي ألجــل الــذ ّات،
والصحافــة تلتقــي
وعــن اجملموعــة ،إذا قلنــا هنــاك أنــا واجملتمــع
ّ
والصحافــة تعنــي أن أصبــح أنــا اجلميــع أو أغلبــه ،أنقــل
بينهمــا،
ّ
صورهــم وقضاياهــم وقصصهــم ،كمــا يروونهــا وكيــف أرويهــا،
وهــي مــا يســتند عليــه اجلميــع مــن أجــل قــول تفاصيــل حياتيــة
الصــورة ،املوجــود واملعبــر
عنهــم .وتوقفــت فــي اللقــاء األوّل عنــد ّ
عنــه ،احلقيقــة وطريقــة قولهــا ،إن ّــه فاصــلٌ
بســيط لكنّــه
ٌ
الصحافــة.
يش ـكّل عالــم ّ
الصــور وســؤال
فــي اللقــاء ال ّتالــي قمــت بعــرض مجموعـ ٍة مــن ّ
الصــور؟
ـذه
ـ
الطالبــات مــا الرّســالة التــي وصلتــك مــن خــال ه
ّ
الســؤال نقــاش بــن الطالبــات
الصــورة نــص؟ بــدأ بعــد هــذا ّ
هــل ّ
نصــا ،مــاذا ميكــن أن تكــون؟ وبــدأن
حــول إذا مــا كانــت ّ
الصــورة ًّ
ّ
للصــور التــي مت عرضهــا عليهــن ،وروت بعــض
بإعطائــي عنوانًــا ّ
الصــور ،وأصبــح لصورهــ ّن
لهــذه
ة
محتملــ
الطالبــات حكايــ ًة
ً
ّ
ـات وعناويــن بدأنــا نفكّــر كيــف ميكــن جملموعتنــا أن تنقــل
حكايـ ٌ
أفكارهــا وطبيعــة النّشــاطات التــي تنــوي القيــام بهــا فــي
املدرســة للطالبــات خــارج اجملموعــة ،مــن هنــا جــاءت فكــرة
البوســتر لتعميــم فكرتنــا داخــل املدرســة قمنــا باالتّفــاق علــى
تصميــم «بوســتر» يحتــوي علــى شــعار لفريقنــا وصــور ٍة يشــرح
لطالبــات املدرســة املهــام التــي ســنقوم بهــا فــي املدرســة .كان
هــذا البوســتر اخلطــوة األولــى لنقــل رســالتنا للمجتمــع.
ـم عرضهــا فــي
طلبــت مــن الفريــق أن يقــوم بالتقــاط صــورٍ ليتـ ّ
متحمســات ،وبــدأن بال ّتفكيــر
الطالبــات
اللقــاء القــادم ،كانــت ّ
ّ
حكايــات يروينهــا أمــام
بصــور ٍة تعكــس حياتهــن ويكــون لهــ ّن
ٌ
زميالتهــن.
اكتشــفنا أ ّن الكاميــرا أداةٌ معقّ ــدةٌ وكنّــا بحاجــ ٍة ملســاعدة
ـخص ميشــي معنــا مبســارٍ نتع ّلــم مــن خاللــه كلّ شــي ٍء عــن
شـ ٍ
الصحفــي
الكاميــرا ،وكيــف تكــون صورنــا جميلــ ًة اســتضفنا ّ
الطالبــات علــى مهــارات ال ّتصويــر
عبــد اهلل الــذي قــام بتدريــب ّ
حفيــة،
الص
املقابــات
عمــل
ــة
وكيفي
الفوتوغرافــي والفيديــو
ّ
ّ
ّ
ـي؟ وكيــف
وكيــف يتـ ّ
ـم إنتــاج احملتــوى فــي اجلرائــد واإلعــام املرئـ ّ
ميكــن لنــا أن نكتــب املقــاالت الصحفيــة؟
صحفيـ ٍة
ت
ت
ـوص ومقــاال ٍ
قمــت بعمــل لقــاءا ٍ
لكيفيــة إنتــاج نصـ ٍ
ّ
ّ
الطالبــة مــن خاللهــا وجهــة نظرهــا فــي األحــداث التــي
تنقــل ّ
تــدور حولهــا .اكتشــفت مــع الطالبــات أن ّنــا نحمــل الكثيــر مــن
اآلراء واألشــياء اجلميلــة بداخلنــا ،ولكنّنــا ال نســتطيع ال ّتعبيــر
عنهــا بالكتابــة بحيــث تصــل لعــددٍ كبيــ ٍر مــن النّــاس ،فكنّــا
نكتــب وبعــد فتــر ٍة منــزّق مــا كتبنــاه ألن ال أحــد ســيفهم مــا
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كتبنــا ،ومــا نريــد أن نحكيــه بكتابتنــا لغيرنــا ،والحظــت أ ّن هنــاك
وإمالئيــةً،
نحويّــ ًة
ضعفً ــا فــي القــدرة علــى ال ّتعبيــر وأخطــا ًء ْ
ّ
للطالبــات ليقمــن فــي كلّ لقــا ٍء بالكتابــة
وأصبــح هنــاك حت ـ ٍّد ّ
العربيــة
معلمــة اللغــة
ـكل أفضــل ،وكـ ّن يطلــن ّ مســاعدة
بشـ ٍ
ّ
ّ
لتصحيــح أخطائهــن.
الطالبــات تتعلّــم كلّ هــذه األشــياء بســرع ٍة ،وأصبحــن
كانــت ّ
يســتخدمن املهــارات التــي تدرّبــن عليهــا خــال احلصــص
ـية ،بعــد فتــر ٍة مــن
ّ
فيــة وفــي عــرض مشــاريع املــوادّ الدراسـ ّ
الص ّ
ـام
ـ
وأف
ـور
ـ
ص
ـن
ـ
م
ـات
ـ
الب
الط
ـات
ـ
منتج
ـرض
ـ
نع
أن
ـا
ـ
رن
قر
ـات
ـ
دريب
ال ّت
ّ
ٍ
ّ
ٍ
ت فــي معــرض ،وكانــت فرحتــي كبيــرةً عندمــا شــاهدت
وكتابــا ٍ
نظــرة الفخــر والفــرح فــي عيــون طالباتــي عندمــا شــاهدن
أعمالهــن معروضــة ،وحــازت صورهــن علــى إعجــاب اجلميــع.
الطالبــات املشــاركات قالــت لــي:
إحــدى ّ
فالتقطــت
الصــورة كان يــزرع أمــام بيتنــا
ّ
«هــذا جـ ّدي الــذي فــي ّ
الصــورة ،شــكرًا ألنّــك عرضــت صورتــي بهــذا ّ
الشــكل» كانت
لــه ّ
وأمهــا وزميالتهــا
فخــورةً بصورتهــا ح ّتــى أن ّهــا اســتدعت أختهــا ّ
وقصــة ج ّدهــا املــزارع .
الصــف ليشــاهدن جمــال صورتهــاّ ،
فــي ّ
الطالبــات خــال اللقــاءات فــي هــذا املشــروع قــراءة
تعلّمــت ّ
اخلبــر وحتليلــه ،وبال ّتالــي قــراءة أنفســه ّن وأفعالهــن ،هــذا الوعــي
باآلخــر ،ســواء ّ
بالشــخص أو بالفعــل ،وتعلّمــن كيــف ينقلــن
الصــورة ،ويكتــن النّــص ،وتعلّمــن كيــف
خــال
الفكــرة مــن
ّ
حفيــة ،وكيــف يوظفــن
الصــور ،ويجريــن املقابــات ّ
يلتقطــن ّ
الص ّ
أفالمــا
راســية ،فأصبحــن ينتجــن
هــذه املهــارات فــي املــادّة ال ّد
ً
ّ
خاص ـ ًة به ـ ّن للمحتــوى ال ّدراســي ويصــورن ال ّتجــارب واملشــاريع.
ّ
ـق،
ـ
أعم
ـكل
ـ
بش
ـي
ـ
طالبات
أرى
أن
ـة
ـ
جرب
ت
ال
ـال
ـ
خ
ـن
ـ
م
ـتطعت
اسـ
ّ
ٍ
ٍ
دائمــا عــن احلقيقــة ،وكيــف يكــون
أن أعلمهــن اســتمرار البحــث ً
لديهــن موقفً ــا ورأيًــا مــن األحــداث التــي تــدور حولهــن ،وأن
يحلقــن بأحالمهــن فــوق كلّ احلواجــز ّ
والشــبكات ،وأن يحاربــن
كــي ال يســقطن علــى األرض.
أطــور مــن نفســي ومــن مهاراتــي
تعلمــت مــن هــذا كلّــه أن
ّ
تخصــص
فــي ال ّتدريــس ،فألجله ـ ّن التحقــت بال ّدراســات العليــا
ّ
أســاليب تدريــس لكــي أســتطيع حتقيــق ال ّتعليــم األفضــل
للطالبــات ألن ّهــن يســتحقني أن يتعلّمــن بأحــدث األســاليب
وأقربهــا لهــن ،اكتشــفت أن ّنــي كمعلّمــ ٍة بإمكانــي ال ّتحليــق
فــوق ّ
الشــبكة ،وأنقــل مــا أريــد مــن رســائل للعالــم ،وأن أغيــر في
مجتمعــي .اكتشــفت أ ّن كل حــرف يخــرج مــن املع ّلــم يكــون لــه
أثــر ٌ كبيــر ٌ فــي نفــس ّ
طلبــه ،وأن ّنــا قــادرون علــى تغييــر ال ّتعليــم
فــي بلدنــا لألفضــل ،قــادرون علــى التحليــق ّ
ليتخطــوا
بطلبنــا
ّ
لعالــم ملــي ٍء باملغامــرات واحلكايــات
كلّ احلواجــز ،وينطلقــوا
ٍ
واملعرفــة واإلبــداع ســوف أحــاول أن أجعــل مــن مشــروعي هــذا
جتربــ ًة ممتعــ ًة وجذ ّابــة لل ّتعلــم .وأن أحصــل مــن خاللــه علــى
ت للمحتــوى ال ّتعليمــي.
ت وصانعــا ٍ
ت وناقــدا ٍ
ت باحثــا ٍ
طالبــا ٍ
الصورة ،وأن ّنا اخلبر وكلّ املستقبل.
الصورة في ّ
إن ّنا ّ

ذهبية
حذاء أصفر وبيضة
ّ
مراد تعامرة :استاذ في مدرسة ذكور وديع دعمس سابقا ،يعمل حاليا في مدرسة ذكور بيت
ساحور.
لــكل حكايــة بدايــة ،وبدايــة احلكايــة النهــوض والبحــث
واالستكشــاف ملعرفــة خبايــا وكنــوز مدفونــة ومغمــورة بغبــار
الزمــان ،تلــك الكنــوز هــي العبــرة والنصيحــة ومنهــا نتعلــم
ونســتفيد ونبنــي ونهــدم.
بــدأت حكايتــي بعــد أن تخرجــت مــن الثانويــة العامــة وهنــا
قــررت النهــوض والبحــث فــي تخصــص أحببتــه إنــه التاريــخ
املدفــون والــذي منــه نتعــرف علــى مــا ســيكون ،كانــت ســنوات
جميلــة تعلمنــا منهــا الكثيــر وتعرفنــا علــى تاريــخ أمم ،قصــص
الشــعوب وطــرق حياتهــا.
أنهيــت ســنوات الدراســة وبــدأت أبحــث عــن الوظيفــة التــي
مــن خاللهــا ســأكون معلــم التاريــخ ،ولكــن فوجئــت مــن أعــداد
اخلريجــن والطوابيــر التــي تنتظــر تلــك الوظائــف فمنهــم مــن
وجــد فــي الوظيفــة مصــدر رزق ،ومنهــم مــن كان ينظــر للوظيفة
علــى أنهــا بدايــة حتقيــق األحــام واملواهــب.
انتظــرت لســنوات وفــي كل عــام كنــت أتقــدم فيــه المتحــان
التوظيــف كان حلمــي يكبــر واصــراري يــزداد وطموحــي بالوقــوف
وحفظــا
أمــام طالبــي وإخبارهــم بــأن التاريــخ ليــس تلقينًــا
ً
والتقــدم المتحــان ،بــل التاريــخ عبــرة وخبــرة ومنــه نبنــي ونتحرر،
هــو احلكايــا التــي تهمنــا وتعــود إلينــا ،ونحــن هنــا كامتــداد لــكل
مــا حــدث فــي املاضــي.
معلمــا فــي احملافظــة وكانــت أول أيــام دوامــي،
أخيــرا مت اختيــاري
ً
وقعــت فــي حيــر ٍة مــن أيــن أبــدا وكيــف أنهــي وهــل هنــاك
أســلوب صحيــح وآخــر خاطــئ؟ وهــل ميكــن لــكل الطلبــة
اســتيعاب املعلومــة مــن خــال 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 واالختــاف واضــح؛ فمنهــا مــا
يتميــز بلــون جــذاب ،وأخــرى باحلجــم ،وغيرهــا بالرائحــة ،وكلهــا
فــي النهايــة متــأ احلقــل جمـ ً
ـال.
نعــم املدرســة هــي بســتان ملــيء بالزهــور وبالعنايــة بهــا تكبــر،
ولكــي نعتنــي بهــا جي ـ ًدا علينــا معرفــة خصائــص كل واحــدة
منهــا والتقــرب منهــا أكثــر فأكثــر ،وكانــت املفاجئــة عندمــا
وخصوصــا غرفــة الصــف ألســمع مــن الزهــور
دخلــت املدرســة
ً
مــا لــم أمتنــى ســماعه ،كان وصفهــم للمدرســة بالســجن وأن
مســتقبلهم مرهــون بالعالمــة التــي يســتحقونها ومواهبهــم مت
إذابتهــا ،خرجــت مــن الصــف غاض ًبــا ولكــن مــا احلــل؟ تناقشــت
مــع زمالئــي وطرحــت عليهــم املشــكلة علّنــا جنــد حـ ً
ـا ،ولألســف
أجمــع الــكل علــى أن الطلبــة ال يريــدون التعلــم.
عــدت إلــى املنــزل وهنــاك وقــع نظــري علــى احلقــل احملــاط بســياج
زاده جمــاال وخصوصــا تلــك الزهــرات التــي ارتفعــت مــن علــى
الســياج ،وخطــر فــي بالــي فكــرة أن أخــرج الطلبــة مــن ذلــك
التفكيــر ولكــن كيــف؟ املشــكلة واضحــة هــي احلكــم دون
التحــري واتخــاذ القــرار مــن غيــر احملاولــة وســماع أصــوات اخلمــول
كأنهــا األشــواك التــي تغــزو حقولنــا فمــا علينــا إال اقتالعهــا

لكــي تبقــى حقولنــا مليئــة بالزهــور.
فكــرت ..وحــدي لــن أســتطيع فعــل كذلــك ،وأول فرصــة كانــت
لــي للمشــاركة مــع مجموعــة مــن املعلمــن فــي ورشــات
متنوعــة ذهبــت وشــاركت ،حملــت صــورة املدرســة وتعريــف
األطفــال لهــا معــي فــي كل مــكان ،ليشــاركني اآلخــرون بحلــول،
أفــكار ،ألحطــم جــدارًا واح ـ ًدا داخلهــم ،جــدارًا داخــل املدرســة،
فــي كل لقــاء كان معنــا قصــة تتحــدث عــن آخريــن فــي أزمنــة
وأمكنــة مختلفــة ،تتحــدث عنــا دون أن تذكــر أســماءنا وفــي
تلــك اللحظــة ،جــاءت فكــرة مــن نــور ،قلــت إننــا ســوف نبحــث
عــن قصــة مــن حــول املدرســة ،حــول بيــت ســاحور ،أســتطيع
مــن خــال املشــي مــع األطفــال دون أن نلتفــت وأن نهتــم باجلــدار
الــذي يقبــع أمــام عيوننــا داخــل املدرســة ،لنمشــي ســويًا إلــى
دواخلهــم ،داخــل فكــرة التعلــم.
وقعــت يــدي علــى أحــد امللصقــات المــرأة مــن بيــت ســاحور
امــرأة ترتــدي تنــورة وحتمــل بيدهــا اليمنــى حذاءهــا وفــي اليســرى
حجــر ،عرفــت قصــة الصــورة ،وقــررت أن تكــون الصــورة بدايــة
حلــل مشــكلة ،لــذا قــررت أن أشــارك طلبتــي الصــورة ،وأتعــرف
علــى ردة فعلهــم األولــى .عرضــت الصــورة وضحــك األطفــال،
وبــدأت اســمع أصــوات تصــف تلــك املــرأة وأخيــرًا قــال إيهــاب مــا
الفائــدة مــن هــذه الصــورة فهــي ال تعنــي لــي شــي ًئا.
قلــت لهــم الصــورة جميلــة وخلفهــا قصــة أجمــل للبحــث،
وبعــد أســبوع دخلــت غرفــة الصــف ألجــد أن الكنــز قــد نبــش،
والغبــار فــي طريــق الــزوال ألســمع القصة وفيهــا من االســتغراب
مــا لوحــظ علــى وجــوه الطــاب ،بــأن املــرأة صاحبــة احلــذاء
األصفــر التــي كانــت تصلــي بالكنيســة وأثنــاء خروجهــا وجــدت
جنــود االحتــال يطلقــون النــار علــى املتظاهريــن باالنتفاضــة
الفلســطينية األولــى عــام1987م لتقلــع حذاءهــا وترمــي احلجــارة
علــى احملتــل ،نعــم صــورة ومــن خلفهــا قصــة التحــري والتأنــي
فــي احلكــم ،هنــاك آالف الصــور والقصــص التــي ميكــن لنــا
اكتشــافها ،بطــرق تلــك األبــواب املقفلــة والبحــث عنهــا بــن
ذكريــات املاضــي وألــم احلاضــر.
ذهــب األطفــال وبحثــوا وبعــد مــدة مــن البحــث أخــذت معنــا
ً
دراســيا كان لــكل طالــب منهــم قصتــه ،ومــن هــذه
فصــا
ً
القصــص مــا أخبرنــا بــه إليــاس عــن والــده.

حينام حدثنا إلياس عن البيضة الذهبية:

عامــا وكانــت االنتفاضــة الفلســطينية
يقــول أبــي كان عمــري ً 13
مشــتعلة ،والظــروف صعبــة للغايــة ،واحملتــل يحــارب كل شــيء
ميكــن لــه أن يعمــل علــى اســتمرار االنتفاضــة فــي يــوم مــن
نائمــا وكانــت الســاعة الثانيــة صبا ًحــا ،إذا بوالــدي
األيــام .كنــت ً
يقــوم مبناداتــي بصــوت منخفــض عندهــا اســتيقظت وكأننــي
فــي حلــم أخبرنــي والــدي عــن عربيــة (ســيارة) يوجــد بداخلهــا
دعمــا ألهالــي مدينــة بيــت ســاحور
دجــاج بيــاض أتــى بهــا ً
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والداعــم قــام بإحضــار الدجــاج لنــا لكــي نخفيهــا عــن االحتــال.
قمنــا أنــا ووالــدي بإنــزال الدجــاج ووضــع األعــاف وامليــاه لهــا،
وبعــد ليلــة مــن التعــب واملشــقة والعنــاء قلــت مــا الفائــدة مــن
الدجــاج لــو دعمونــا باملــال أو الســاح ميكــن أن يكــون أفضــل
مــن هــذا الدعــم (دجــاج) فــي الصبــاح ذهبنــا أنــا ووالــدي إلــى
املزرعــة ،وكانــت الفرحــة تغمــر وجــه أبــي عندمــا فتــح البــاب
ورأى البيــض علــى األرض عندهــا قــال لــي لنضــع البيــض فــي
علــب بالســتيكية لكــي نوصلهــا إلــى أهلهــا .بــدأت أجمــع
البيــض وكان والــدي يضــع قائمــة باألســماء أمامــه ،ويضــع
البيــض حســب عــدد أفــراد األســر التــي تســتفيد مــن املشــروع.
تســاؤالت عديــدة دارت فــي ذهنــي منهــا ،ملــاذا علينــا جمــع
البيــض وإيصالــه دون مقابــل ،دون ثمــن وبعــد أســبوع مــن التعــب
والعمــل؟ وملــاذا يصــر أبــي علــى فعــل ذلــك ،هــل يحتــاج النــاس
للبيــض؟
ً
طويــا وشــاركت والــدي هــذا االســتياء
لــم أســتطع االنتظــار
وقلــت :ال يحتــاج النــاس للبيــض إنهــم يحتاجــون إلــى الســاح
ً
مهمــا نســتيقظ مــن الصبــاح
عمــا
رمبــا ،وهــل تــرى أن هــذا
ً
الباكــر مــن أجــل متابعــة مــاذا تضــع الدجاجــات ونلتقــط
البيــض.
ســمعني والــدي حتــى النهايــة ومــن ثــم ضحــك وقــال لــي:
عندمــا تشــعر بجــوع شــديد وتــأكل لقمــة خبــز هــل تعــد ذلــك
نعمــة كبيــرة ،قلــت نعــم فنظــر إلــي وقــال ال ميكــن أن يســتعيد
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األرض أنــاس جائعــون.
هكــذا فهــم والــد إليــاس أن البيضــة فــي حلظــة اجلــوع هــي
ذهــب ،وأن إيصالهــا إلــى النــاس يعــد عمـ ً
وطنيــا ونحــن قمنــا
ـا
ً
بذلــك نعــم مــن البيضــة إلــى الصمــود ومــن ثــم التحريــر ،ففــي
البيضــة حيــاة جليــل املســتقبل.
رمبــا كانــت القصــة األروع ولكــن كانــت هنــاك مجموعــة مــن
القصــص عــن الشــوملي والبلــدة القدميــة فــي بيــت ســاحور
وأيــام احلصــار والعصيــان املدنــي
تفاجــأ الطلبــة وكانــت آذانهــم صاغيــة ملــا حتــدث بــه زمالؤهــم
مــن قصــص
حلظة تأمل
عــدت إلــى البيــت وهنــاك اســترخيت وبــدأت أفكــر ملــاذا كانــت
الســعادة علــى وجــوه الطــاب؟ وملــاذا كان الطــاب مســتغربني
وهــل كانــت القصــة ســب ًبا فــي حماســهم؟ نعــم فقبــل أن
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.
كانــت جتربــة رائعــة حيــث أن طلبتــي كانــوا ينتظــرون احلصــة
وخصوصــا ذوبــان
ويســتمتعون بهــا ،وكانــت الســعادة متــأ قلبــي
ً
تلــك املشــاعر التــي كانــت فــي مخيلــة الطلبــة بــأن املدرســة
ســجن وأن مواهبهــم قــد ماتــت
نعم عاد احلقل وتفتحت الزهور واندثرت األشواك

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
نبهــان بيرســل أفــكار ......والطالــب عقلــه بيســتقبل وبيخــزن
هاملعلومــات.
نبهــان بأحــد األيــام  .....فــاق مــن النــوم تعبــان  .....لبــس البدلــة
وجهــز حالــو للــدوام  .....طلــع مــن البيــت مكشــر ....فجــأة شــاف
شــي وال باألحــام ....غيمــة ورديــة يــا ســام  ....همــس الســيد
نبهــان .أنــا مــش تبــع هالــكالم أنــا أســتاذ مــش أي كالم .........
وشــد حالــه رايــح عالــدوام .
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
واألطفــال .....لعالــم مليــان ابــداع وخيال..بالطريــق
التقو بالسندباد عبساط والطائر بجوب البالد
شافو أميرة وشافو أميرعحصانو األبيض بيطير
سمعو حكايا وملسو مجرة .............
صنعو من النجمة قالدة ...............
عصــروا الغيمــة  .......نزلــت قطــرة .....نبتــت زهــرة ..........صــارت
فكــره

لعبو .وفهموا...نطوا...قفزوا............
شــو حلــوة حصتنــا يــا معلــم .....احنــا فهمنــا وتنورنــا مــش رح
ننســى درس اليــوم .
نــادى ملعلــم يــا والد الوقــت داهمنــا كتيــر ،بكيــو وقالــوا يــا
معلمنــا خلينــا نــدرس بكيــر .
ســمعوا مــن بعيــد أنغــام  .....مــا أحلــى جرســك مدرســتي!.
وعصــوت اجلــرس الرنــان...............
فتح األستاذ عيونو .....واستغرب من هاملنام
قام يرتب هدومه ........واختار اللبسة الوردية
رسم ابتسامة حلوة وطلع متفائل كتير
دخــل الصــف وهــو فرحــان  .......واســتغرب مــن هالســؤال (ويــن
الغيمــة الورديــة؟) بيســألو الطالــب نيبــال...أي غيمــة يــا نبــال
لتكــون مشــاركني األحــام؟
صاحــو لــوالد بصــوت عالــي  :احنــا األطفــال بــكل منــام بنحلــم
بالغيمــة الوردية.......وبنحلــم نطيــر بحصتنــا
لعوالــم حلــوة وأفــكار  .....نستكشــف ونســتنتج وبإيدينــا نعمــل
أحلــى األعمال.
هــاي كانــت حكايتنــا مــع أحلــى مؤسســة بديرتنــا مؤسســة
تامــر للتعليــم اجملتمعــي
جو صارم وشديد لنجرب جو جديد.
الّي نقلتنا من ٍّ
نعكس دور األستاذ ونخلي الطالب هو األساس
يفكر ويبدع ويتأمل  ،يستنتج ويعمل ويتخيل
 3ســنوات كانــو كفيــات لنختــار هــاي األفــكار ونطبقهــا مــع
هالصغــار.....
ّ
ليطلــع منهــم قيــادات حتســن اتخــاذ القــرار ،مبــدأ الشــورى
مبدأهــم والتعــاون ســر جناحهــم .
كلمة شكرا ً 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 اإلصدار٢٠٢٠ :

يطلّ 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 اإلصدار٢٠٢٠ :

شمس هي فتاة صغيرة مصنوعة من الزجاج .في يوم مشؤوم ،تتحطَّ م شمس
حتول شمس من فتاة صغيرة وهشة الى فتاة ناجية،
الى مليون قطعة .تابع ُّ
مستعين ًة بخيالها اخلاص وتوجيهات املُداوية شفاء.

رف من األسئلة

فكرة وإنتاج :فريق النخيل في مؤسسة تامر للتعليم اجملتمعي
تصميم :حنني نزال
سنة اإلصدار٢٠٢٠ :
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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 اإلصدار٢٠١٩ :

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 ّ
حلق
سنة اإلصدار٢٠١٩ :
للكاتبــة ابتســام بــركات ورســومات ســنان حــاق ،تعتمــد فيــه الكاتبــة الســرد الســهل املمتنــع الــذي يعكــس تعلــق الفنانــة
التشــكيلية متــام األكحــل ببيتهــا فــي يافــا ،وفــي زيارتهــا للبيــت بعــد احتــال يافــا .فيتتبــع القــارئ متــام األكحــل الفتــاة فــي رحلتهــا
التــي تخلــص الــى عــدم ســماح ســاكني البيــت بدخــول بيتهــا ،ممــا جعلهــا تغضــب ،وممــا حــرَّك فــي داخلهــا الرغبــة فــي رســم
البيــت والتشــبث بــه ،مظهــرا ً 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 اإلصدار٢٠١٩ :

كتــاب مصــور للكاتبــة رنــا العنانــي ورســومات محمــد معطــي ،موجــه لألطفــال ليكــون مبثابــة بابـا ً يدخلهــم إلــى عالــم فــن وفكــر
مصطفــى احلــاج الفنــان التشــكيلي الفلســطيني ،حيــث يتجلَّــى فيهــا عمــق العالقــة بــن الفنــان وجداريتــه بطريقــة خياليــة منــذ
خــروج الشــخصيات املوجــودة فــي اجلداريــة الــى العالــم حتــى اندمــاج احلــاج فــي اجلداريــة.

اجلرة التي صارت مجرة
تأليف :ابتسام بركات
رسومات :وليد طاهر
سنة اإلصدار٢٠١٩ :
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 اإلصدار٢٠١٩ :

اح واحدة.
ُ
اح تتدلّى منها حبَّة تُفّ ٍ
تقف في وسط املدين ِة شجرةُ تفّ ٍ
يوم اختفت التفّ احة.
ذات ٍ
َ
َ
من أخذها؟
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انا ولست انا في الوقت ذاته (اللغة السويدية)
تأليف ورسومات :آنا هوجلند
ترجمة :جاسم محمد
سنة اإلصدار٢٠١٩ :
“جئت إلى هذا العالم
ُ
الربيع قبلَ ثالث َة عشر َ عاماً،
أيام
من
يوم
في
ِ
ِ
وندمت بعدها مباشرةً تقريباً”.
ُ
اجلدة الذئبة (اللغة الفرنسية)
تأليف :جانني تايسون
رسومات :دانيل ماجا
ترجمة :عصام البطران
سنة اإلصدار٢٠١٩ :
“ “جدَّتي ساحرةٌ” ،هذا ما قل ُت ُه آلرتور.
لم يشأ أن يصدِّقَني بالطبع.
ت وجودٌ ،كان ذلك فيما مضى!”
يعدْ للساحرا ِ
“لم ُ
هكذا أجابني.
يوم األربعا ِء القادم.
ومع ذلك وافق َ على مرافقتي إلى بي ِ
ت جدَّتيَ ،
وشرعت جدَّتي تروي لنا حكاي َة ليلى احلمراء.
أعيننا،
ْ
جلسنا على األريك ِة ،وأغمضنا ُ
بدأت جدَّتي تتحوَّل”.
ثم
َ
ْ
ضحك آرتور كثيرا ً في البداي ِةَّ ،

الفن – في مقدمة لألطفال (اللغة اإلجنليزية)
تأليف :هيثر الكساندر
رسومات :ميريدث هاملتون
ترجمة :سمر قطب
سنة اإلصدار٢٠١٩ :

يتعــرف علــى الفــن والفنانــن مــن خــال الفتــرات الزمنية
التاريخيــة التــي عاشــوها ،ويســلط الضــوء علــى 35
رســاما ونحاتــا ،مثــل مايــكل اجنلــو ،ورميبرانــت ،وكلــود
مونيــه ،وبيكاســو ،وآنــدي ورهــل .نقــدم فــي الكتــاب
شــيئا عــن هــؤالء الفنانــن العظمــاء ،وعــن حياتهــم،
توضيحــا للتقنيــات واالســاليب التــي اتبعوهــا ،والعوامــل
التــي أثــرت فــي كل واحــد منهــم ،وخلقــت لديــه شــغفا
وتعلقــا بالفــن.
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اصدارات جديدة من فلسطني
مؤسسة عبد احملسن قطان
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