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اجلماليات والتعليم

إشارة أوىل

الذاكرة - العنف يف صور 
كالمية وبصرية

ما الذي تقوله قصص 
أطفال ورسوماتهم؟
)استكشاف أويل(

وسيم الكردي

شيء  وكل  أبي«،  »بيت  هي  هنا  الوحيدة  احلقيقة  اليتيمة؟!  الزيارة 
القول قواًل جديدًا، وبهذا  السرد، وإعادة  الرواية؛ تضفير  آخر فهو 
ُأنتِج. أما ملاذا  املعنى ننتج املعنى ونعيد إنتاجه، هو معنى يتغير كلما 
املعنى،  ينسج  الذي  الهويَة، وهو  ر  الذي يضفِّ كل ذلك؟! فألنه هو 
ن السجادة، وتنفرط  وما بني »أنا« و »هو« و »اآلخر« )كل آخر( تتكوَّ
ن من جديد، هي ال تنتظر كما انتظرْت أوليُس بانيلوَب، بل هي  لتتكوَّ

أن ال بقاء للهوية على حالها كلما مرَّ من الزمن وقٌت.

ٍر ... أنا  حّمال تذكُّ

دون  التذكر  في  أبي  حالة  احلالتني؛  في  »التذكر«  فعل  فإن  ولذلك، 
تضافر  جديدة،  ذاكرة  أنتج  وسيط  عبر  التذكر  في  وحالتي  وسيط، 
إنتاجهما  بعينه، وإعادة  له  املروي  رآه  الراوي وما  في تشكيلها كالم 
أثقلتني  املتوارثة  الذاكرة  له وذاكرته وخياله. وهذه  املروي  عبر كالم 
ألنها أشعرتني، وما زالت، بظلٍم فظيع، وكأنني أنا الذي فقدت ذلك 
بدأت  »فعليًا«  يوميًا  ظلمًا  ألن  بالتنامي  الشعور  هذا  واستمر  البيت! 
في  انقضى  تقريبًا  كله  عمر  بسبب  اآلن  حتى  جسدي  على  أحتسسه 
ظل احتالل عسكري. إن »التذكر« و »تذكر التذكر« أفضيا إلى نشوء 
إحساس بعنف واقع عليَّ زاد من وطأته العنف الواقعي اليومي الذي 

عشته عبر معظم سنوات العمر.

نكبتهم ألجيال  فاآلباء واألمهات واألجداد واجلدات يروون حكاية 

 بيت أبي – بيٌت يل

العام  في  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  احتالل  من  وجيزة  فترة  بعد 
معه  أبي  اصطحبني  صغيرًا،  طفاًل  زلت  ما  وقتها  كنت   ،1967
إلى البيت الذي كان ميتلكه ويسكنه في حي القطمون في القدس 
الغربية قبل العام 1948. وقد بات البيت بعد ذلك مسكونًا بعائلة 

يهودية.

البيت »الفعلي/الواقعي« ألبي هو بيت »شعوري/معنوي«  إن ذلك 
فيه، وأنا لم أسكنه، هو »يتذكره« عبر جتربة »تذكر«  لي؛ هو عاش 
مادية يومية مباشرة احتلت قسطًا من حياته، وأنا أتذكره عبر وسيطني 
»بصري« و »كالمي«؛ أما »البصري« فقد مّر بلمحة بصر، ففي الوقت 
الذي ال أتذكر فيه سوى مالمحه العامة، فإنني أتخيل تفاصيله. وأما 
»الكالمي«، فهو ما أخبرني به أبي عن ذكرياته في هذا البيت. وعبر 
البيت  ذلك  عن  أبي  ذاكرة  بتشكيل  بدأت  فقد  اللغوي  اإلخبار  هذا 
من خالل ذاكرته املعبَّر عنها بكالمه، ولكن بكالمي أنا. في الذاكرة 
أما  واحدة.  ملرة  فيه  جلُت  بعيني،  رأيته  فقدناه،  حقيقي  بيت  هناك 
في اخليال، فإن هذا البيت قد ُسكن بعد أبي بسيدة يهودية من أصل 
لذلك  كثيرة  تفاصيل  أختلق  زلت  وما  واختلقت،   ،... عراقي 
البيت، مستندًا إلى إشارات »التذكر« القليلة، وملتمسًا »اخليال« في 
رسم عوالم أبنيها وأقّوضها كل يوم، كأنني أعيد تضفير املكان، أعيد 
أبوي وتلك  يقول  ما  أملكه غير  الذي  فما  القصة،  إعادة  إحياءه عبر 
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»التذكر«  وأصبح  يليه.  جليل  الراوية  ُيسِلم  جيل  كل  وبات  الحقة، 
و»تذكر التذكر« مستحوذين على جانب جوهري من التكوين الثقافي 
لشخصية الفلسطيني. ولم يحدث االستحواذ فقط على أولئك الذين 
مّروا بتجربة التهجير املباشرة أو أبنائهم، بل ألقت بظاللها على أولئك 
األشخاص الذين لم ميروا بتلك احلالة وال أبنائهم. فرواية النكبة باتت 
هذا  فإن  ولذلك  احلياة،  مناحي  كل  في  جتلياته  وجَد  جمعيًا  َتذكرًا 
جمعيًا  شعورًا  أيضًا  أشاع  الذاكرة  على  الرواية  بناء  أفعال  من  الفعل 

بالظلم التاريخي الشامل.

كنت قد كتبت ذات مرة بأن أبي قد حّملني ميراثًا بصريًا وكالميًا بات 
لون الصغاَر  جزءًا عضويًا من مكونات ذاكرتي الالحقة، الكباُر يحمِّ
لنا إياها الكبار  عادة ذكرياتهم. وفي حالتنا، فإن الذكريات التي يحمِّ
بعده  وما  النكبة  جيل  أطفال  إن  املؤملة.  ذكرياتهم  الغالب  في  هي 

يحملون في الغالب ذاكرة مثقلة تتمحور حول الفقدان.

يبدو ضروريًا حترر الذات مما حتمله لنا الذاكرة، مبعنى فهمها وإدراكها، 
وأن ال حتول إلى سجن يأسرنا في داخله، فال ننظر إلى املستقبل، ألن 
األيام القادمة ال تستطيع استرداد املاضي، ولكننا نستطيع اإلسهام في 

تشكيل مستقبل.

 الذاكرة والتذّكر واللغة

يتم  وما  النسيان،  على  تقوم  فإنها  التذكر،  على  الذاكرة  تقوم  فكما 
من  لصور  استدعاء  فعل  هو  التذكر  إن  نسيانه.  يتم  ما  يقابله  تذكره 
على  يقوم  هو  أخرى،  لصور  إغفال  نفسه  الوقت  وفي  املاضي، 
عمليتي االنتقاء واإلقصاء، وهما عمليتان عقليتان وانفعاليتان ولكن 
ذلك  أكان  )سواء  آخر  إلى  شخص  من  تختلف  متفاوتة،  بدرجات 
مبا  واالنفعالية  العقلية  احلالتني  فإن  ولذلك  له(  املروي  أم  الراوي  هو 
مؤثر،  أو  جذاب،  أو  ملفت،  أو  مهم،  أو  مثير،  هو  مما  يرافقهما 
القصص  في  سيظهر  فيما  تؤثران  إلخ،   ... غامض  أو  مفهوم  أو 

والرسومات وما سيختفي.
***

رحلتني  معي،  رحلتني  في  األطفال  أنتجه  ما  على  معكم  سأمرُّ 
يبدو  قد  سريعًا،  مرورًا  سأمرُّ  العقد،  على  ينوف  ما  عليهما  مضى 
مرورًا متعجاًل ألنه لن يحيط بكل ما في التجربة، بل سيلتقط بعض 
اإلنتاج  أعبر هذا  أن  لي مستقباًل  أولي سيتيح  مفتتح  منجزها، وهذا 
في رحالته دون تعجل ورمبا مكوث في احملطات وعلى التخوم وبني 

الشعاب.

ففي جتربتني لي مع أطفال في مجال الدراما اشتملت كل منهما فيما 
الدراما  توظيف  عبر  القصص  بكتابة  متعلق  جانب  على  اشتملت 
روايات  إلى  املشاركون  األطفال  فيهما  استند  للكتابة.  كسياق 
 1999 العامني  التجربتان أجنزتا في  النكبة كي يكتبوا قصصًا. هاتان 
اجللزون  مخيم  في  وثانيهما  الله،  رام  مدينة  في  أولهما  و2000. 
لالجئني. وقد تراوحت أعمار املشتركني ما بني ثمانية أعوام وأربعة 

عشر عامًا.1

ما  على  اشتغلوا  ثم  استمعوا  التطبيقية  التجربة  هذه  في  األطفال 
التذكر طبعًا،  وقائع  يتذكرون  فهم ال  إنتاجه،  وأعادوا  إليه  استمعوا 
حول  خبرتهم  ينشئون  بل  املباشرة،  الشخصية  خبرتهم  ليست  فهي 
تلك الوقائع عبر تذكر خطاب التذكر نفسه، وعالمات الراوي، وما 

أنتجته املرويات في خياالتهم.

إن هاتني العمليتني كانتا محكومتني بأفعال العقل والشعور وطبائعهما 
وآليات إنتاجهما، وهما تتجسدان عبر كالم مضمر أو مفصح عنه. 
فنحن نشتغل عبر الذاكرة لنشكل »روايتنا« بواسطة اللغة، ونصور ما 
تختزنه الذاكرة بالكلمات وبالعالمات البصرية أيضًا. ويقوم املستمع 
ويجري  بخبرته،  إنتاجهما  ويعيد  الصور  وهذه  الكالم  هذا  بتأويل 
ما  التداخل  هذا  وعبر  أخرى.  مرة  وإقصاء  انتقاء  عمليتي  عليهما 
تتآلفان حينًا،  فردية وجمعية،  ذاكرتان؛  تتشكل  له  راٍو ومروي  بني 
وكالم  كالمنا  سيغدو  الفردي  فكالمنا  آخر.  حني  في  وتفترقان 

اآلخرين في كالمنا.

وهذه  وبنيته،  وأسلوبه  موضوعه  عبر  َظاته  تَلفُّ يبني  كالم  فكلُّ 
األقانيم الثالثة تتأثر بسياٍق يضاف إلى البنية الكالمية؛ أال وهو البنية 
االجتماعية له )املتمثلة مبادة البحث واحلالة واملشاركني(؛ فهي ذات 
ال في إنتاج أنواع الكالم. وفي َمْعرض مناقشته ألنواع الكالم،  تأثير فعَّ
اليومّي  الكالم  حقل  حقلني؛  إلى  الكالم  أنواع  ُيقّسُم  باختني  فإنَّ 
االعتيادية،  األحوال  في  اإلنسانّي  النشاط  عبر  األفراُد  ُينتُجه  الذي 
وحقل الكالم األدبي الفني، ففي معظم أنواع الكالم غير الفني فإنَّ 
ظ، ال يعمل كهدفه الوحيد،  َلفُّ “األسلوب الفردّي ال يدخل في نيَّة التَّ
ظ، وهو أحد نواجته  َلفُّ لكنَُّه، إذا جاز التعبير، هو ظاهرة ُمصاحَبة للتَّ
الَعَرضيَّة. األنواع املختلفة ميكن أْن تكشف طبقات ومظاهر مختلفة 
للشخصيَّة الفرديَّة، واألسلوب الفردي ميكن أن ينوجد في العالقات 
املتَبادلة املتعدَدة في اللغة الوطنية” )Bakhtin، 1986 :63(. بينما 
متتاُز أنواع الكالم األدبي الفني بأنَّ املؤلف يتعامل مع اللغة في عمله 
“املؤلف هو خارج الَعالم الذي  اإلبداعّي بصورة مختلفة، حيث أنَّ 

.)Bakhtin، 1986 : 117( ”ُيصّوُرُه

املَؤلف يستطيع أْن يقَف خارج اللغة، وأْن ينظَر إليها من خالل مسافٍة 
النوع  فإنَّ  وبالتالي،  دة،  متعدَّ سياقاٍت  ضمَن  معها  يتعامل  وأْن  ما، 
قْد  مما  أكثر  الفردية  شخصيته  عْن  يعّبَر  أن  ميكن  ُينشئه  الذي  اللغويَّ 
ُتعّبر عنه أنواع الكالم التي يتمُّ إنتاُجها في سياق غير سياقات اإلنتاج 
األدبّي الفنّي، فخطاباُت اآلخرين وأصواُتهم أكثُر حضورًا من تلك 
الفني. وال  النشاط اإلنساني احلياتي غير  إنتاُجها في سياق  يتمُّ  التي 
يتعارُض هذا القول مع مفهوم التناص كما قد يبدو للوهلة األولى؛ 
فهذا املفهوم ينظر إلى النّص الذي يبدعه املؤلف في املجال األدبي على 
أّنه، في حقيقته، مجموعة نصوص ُأخرى آتية من نصوص آخرين. 
انبنْت عبر تالقح نصوص  تراكمية  ثقافية  يتحقق من حصيلة  فالنص 
أكثر  النصوص  من  لغيره  ُيدين  النصُّ  إنتاجه.  إلى  أفضْت  عديدة 
أخرى  نصوٍص  مع  عالقته  في  ينوجد  نصٍّ  فكلُّ  لصاحبه،  يدين  مما 
حينما  كريستيفا  جوليا  فإنَّ  ولذلك،   .)Kristeva، 1980 :69(
“كلُّ نّص  ، فإنها تقول:  ل بها النصُّ التي يتشكَّ تتحدث عن الكيفيَّة 
وحتويل  امتصاص  هو  نصٍّ  كلُّ  االقتباسات؛  من  كُفسيفساء  ينشأ 



40

م
لي

تع
وال

ت 
يا

مال
جل

ا

رؤى تربوية - العددان الثامن والثالثون و التاسع والثالثون

املَؤلف،  دور  يغدو  ولذلك   ،)Kristeva،1986 :37( آلخر” 
مواجهة  في  النصوص  هذه  يضع  أّنه  في  بارث،  رونالد  يراه  وكما 
ه  بعضها بعضًا، وهو عبر ممارسته لفعله اإلبداعّي يستطيع أْن ُينتج نصَّ
 ... “هو  فالنصُّ  اآلخرين،  نصوص  مع  تفاعله  مْن  الناجت  الفردّي 
منها  واحَد  ال  املتنوعة،  الكتابات  أنَّ  حيُث  األبعاد،  متعدد  فضاٌء 
 ... االقتباسات  من  نسيج  فالنّص  وتصادم.  مزيج،  هي   ، أصليٌّ
والكاتب يَحاكي فقط اإلمياءات التي هي دائمًا سابقٌة، وليسْت أصليًة 
مواجهة  في  أحدَها  وضع  في  الكتابات،  مزج  في  فقْط  قوُتُه  أبدًا. 

.)Barthes، 1977( ”ًا منها اآلخر، بطريقة ال ُتريح أيَّ

من  به  سيقترب  الكاتب  أسلوب  فإن  اإلبداعية،  الكتابة  عملية  وفي 
الفردي  كالمه  أو  اآلخرين،  كالم  مع  املتحاور  الفردي  كالمه  إنشاء 
الذي هو صدى لكالم اآلخرين، وكما يحدث ذلك في الكتابة، فإنه 
يحدث في الفن “فكما أن احللم اليقظ يولد نتاجات أصحاب الرؤى، 
فإن ترشيد الذاكرة يؤسس لدى بعض الفنانني شكاًل باطنيًا ليس هو 
الصورة مبعناهـا احلقيقي، وال الذاكـرة اخلالصة، وإمنا هو شكل يخول 

لهم االنفالت من استبدادية املوضوع” )هنري فوسيـون(.

وكما في عملية الكتابة، فإنها في عملية الرسم على األقل فيما يخص 
إيقاظ التعبير الفردي عبر إنشاء صوري فردي يتحاور مع ذاته ومع ما 
ته من رسومات أخرى، وما ميكن لهذه الرسومات أن تقوله اآلن  ذوَّ

وفي أي وقت لقارئها.

إنهما الرسم والكتابة اللذان يؤسسان ملا هو ضمني، وملا ميكن له أن 
يقوض االستبداد ويفلت من طغيانه.

 التجربة - واستقراء لقصص 
ورسومات

على  أساسًا  انبنت  املكتوبة  القصص  إن  إلى  ابتداًء  اإلشارة  يتوجب 
وقد  النكبة،  حول  الكبار  قبل  من  للصغار  روي  مما  مستوحاة  صور 

أخذ الصغار من تلك املرويات مادة لكتابة قصصهم.

بتذكر  وليس  التذكر،  بتذكر  يتعلق  املداخلة  هذه  في  سأتناوله  ما  إن 
بكيفية  يتعلق  بل  باألحداث،  املباشرة  الشخصية  أو  الفعلية  الوقائع 
إعادة إنتاج ذاكرٍة تواصل معها الصغار بطرائق مختلفة، وعبر روايات 

مختلفة، وتشكيالت متنوعة.

بالكبار،  املجسدة  الذاكرة  لهم  قالته  ما  يستعيدون  إذن  فاألطفال 
قصيرة،  قصة  هيئة  على  إنتاجها  يعيدون  أي  سردها،  يعيدون  وهم 
على  ينبني  سياقي  فعل  بالضرورة  وهو  لغوي،  فعل  هنا  والسرد 
كالمه،  هو  كالمًا  السارد  فينتج  ببعض  بعضها  التلفظات  اشتباك 
يقترب  وقد  دالالته،  له  وثقافي  معرفي  نتاج  هو  الكالم  هذا  ولكن 
من الكالم الفردي عبر أسلوبه وقد يبتعد ليتماهى مع الصوت العام 
املنجز اجلاهز، في احلالة األولى سيبدو الفعل فيه فعاًل يحرر اللغة من 
سطوتها االجتماعية، وفي احلالة الثانية فإنه يرتهن لسطوة االجتماعي 

وينأسر داخل كالمه.

سطوة  من  متامًا  األطفال  يتحرر  أن  إلى  أطمح  أو  أتوقع  أكن  لم 
فتح  في  رغبت  لكنني  عمرهم،  سنوات  عبر  فيهم  ت  املذوَّ الكالم 
فضاء ميّكن هؤالء األطفال من تلمس صوتهم الشخصي، ومحاولة 
جتسيده على صورة كالم. ولذلك، فإن ما سأحاول تبيانه يتمثل في 
وأصوات  الفرد  صوت  بني  ما  احلافة  عند  يقع  الذي  االشتباك  ذلك 

اآلخرين.

ولن يكون هذا االستقراء لهذه القصص سوى استقراء جزئي، كما 
وال  التعميم  يبتغي  فال  والبصرية،  الكالمية  املواد  تلك  عن  يعّبر  أنه 

يتطلع إليه.

صوت  عبر  الذاكرة  استعادة  على  يعمل  من  هناك  القصص  في 
يستعيدها  من  وهناك  سمعها،  التي  “يكرر” الرواية  فهو  )أحادي(، 
في  ترد  لم  وأصواتًا  أخرى  صورًا  فيستدخل  )متعددة(  أصوات  عبر 
احلكاية التي رويت له؛ ونرى ذلك بصورتني؛ فإما أن يتدخل واضعًا 
حدوثه  يتمنى  ما  أو  للقصة  استخالصات  يقدم  حني  مباشرة  صوته 
التخيلي  املستوى  توظيف  خالل  من  ذلك  يجسد  أن  وإما  الحقًا، 
أشكال  ثالثة  سيلحظ  القصص  في  املتأمل  أن  وبخاصة  والسحري، 

من التعامل القصصي مع املادة املرويَّة، وهي:

الذاكرة  )طغيان  لها  روي  ملا  “أمينة”  تكون  أن  حتاول  قصص  أواًل. 
اجلمعية، وانزواء الصوت الفردي - مونولوجية(.

ثانيًا. قصص تتخذ املسار العام ملا روي لها، لكنها تتخذ لنفسها مسارًا 
آخر )الذاكرة اجلمعية وبروز الصوت الفردي - حوارية(.

لنفسها  واتخذت  النكبة،  مرويات  عن  متامًا  ابتعدت  قصص  ثالثًا. 
وقائع  ثناياه  في  يتضمن  ولكنه  أبدًا،  بها  يوحي  ال  آخر  مسارًا 
قد حتيل بصورة مجازية على ما يشبه تلك الوقائع املتصلة برواية 
النكبة )مثاًل شخصية الصقر في قصة “األرنب عزوز: شروق 
فاطمة  الضياع:  قصة  في  الصغير  الفيل  وشخصية  دقة،  أبو 

حميدات(.

وفي السياق نفسه، فإنه ميكننا أن نسأل: ما الذي اختاره الصغار من 
االختيارات  ألن  قصصهم؟  يكتبون  حني  بالعنف  املتعلقة  املرويات 
أكثر من غيرها،  الصغار  فيها  ينشغل  التي  املوضوعات  لنا  ستكشف 
تلك  مع  ومعنويًا  فنيًا  الصغار  تعامل  لكيفية  صورة  متنحنا  قد  كما 

املوضوعات، وبتتبع هذه القصص، فإننا سنرى أنهم:

واملرض،  )كالعطش،  التهجير  رحلة  من  صورًا  يرسمون   .1
واجلوع(.

2. يرسمون صورًا لفزع األطفال.
3. يرسمون صورًا للقتل.

4. يرسمون صورًا لفقدان األهل صغارهم.
5. يرسمون صورًا لالختباء من اخلطر.

6. كما يرسمون صورًا حللول سحرية:
يختبئون من اجلنود فال يتمكن اجلنود من اكتشافهم. «
احلذاء يتكلم ويتبع صاحبه، ويرشده. «
الشجرة تتحول إلى سجن بصورة عجائبية. «
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في االجتاه العام لهذه النصوص، يظهر اخلط القصصي العام املتداول 
العام  اخلط  التفاصيل،  عن  نتحدث  ال  وهنا  الناس،  بني  والشائع 
هنا  مهتم  وألنني  مستمرة.  فمعاناة  قسري  تهجير  ثم  هانئة  حياة  هو 

في  فقط  اجلانب  هذا  على  سأركز  فإنني  والعنف،  الذاكرة  بصور 
هذه املداخلة. فكيف يتم تصوير العنف في هذه القصص؟ فيما يلي 

استعراض لبعض األمثلة على ذلك:

املهم  إلى حيث نذهب، ولكن  قال سالم: سنذهب 
أن نسرع قبل أن ينزل اجلنود اإلسرائيليون إلى البيت، 
هيا  أسرعي  السلم،  ينزلون  إنهم  فاطمة،  يا  أسرعي 
الهرب  على  يوشك  وهو  سالم،  قالها  هيا   ..
أبنائها محمد ولينا،  بأخذ  فارتعبت فاطمة، وقامت 

وهربوا بسرعة كسرعة البرق.

الزراعي  الطريق  في  كانوا  وفيما  ركضهم،  أثناء  في 
ابنته زينة الصغيرة ليست معهم، فقال  انتبه األب أن 
لك  أقل  ألم  زينة؟!  أين  زينة؟!  أين  فاطمة:  موبخًا 
فاطمة  سمعت  عندما  ونهرب؟  األوالد  حتضري  أن 
هذه الكلمات أيقنت أن زينة ليست معها جن جنونها 

وأخذت تبكي وتصيح ... .

صور االعتقال:

صوت أقدام على سطح املنزل، األب يتجه إلى السطح، يعود خائفًا. على السطح جنود إسرائيليون يريدون  يسمعون  حني  يخافون  وأوالدها  األم   )1
اعتقال سالم، ترتعب فاطمة، يهربون، يكتشفون أنهم نسوا ابنتهم الصغيرة، تبكي األم وتصيح، يعود سالم إلحضار الطفلة، يجد البيت محاصرًا، 
يلمُح شّباك الغرفة التي فيها زينة مفتوحًا، فيتسلل وينقذها. يلمحه جندي فيطلق عليه الرصاص فيستشهد. )انظر الصفحات التالية، وهي الصفحات 

الثالث األخيرة من قصة القسوة األبدية: جنية ثابت عبيد(.
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ذهب سالم مسرعًا لكي يحضر ابنته ويراها، وعندما وصل املنزل وجد اجلنود يحاصرونه، ويطلقون أعيرة نارية في كل ركن من أركان البيت، وكأن 
احلرب قد أعلنت، وقد سمع سالم صوت ابنته زينة تبكي، فارتبك، ولم يعرف ماذا يفعل، ولكنه ملح شباك الغرفة التي فيها زينة مفتوحًا.

من حسن احلظ أن الشباك كان بجانب سرير زينة، فذهب سالم بحذر وهدوء، ومد يده من الشباك ليلتقط زينة، كانت فرحته كبيرة عندما أمسك 
يدها، ففي ذلك احلني لم تعد زينة تبكي، وتورد وجهها، وكأنها عرفت أن أباها أتى لينقذها فهّم بحمل ابنته وحضنها.

2( الصيادون يحبسون فياًل صغيرًا في قفص. )انظر الصفحة األخيرة من قصة “الضياع” - فاطمة حميدات(

اختبأ فراس وراء الشجرة لكي ال يراه الصيادون، ثم 
فكر في حيلة إلنقاذ الفيل. عندما خيم الظالم ذهب 
فراس إلى موقع الصيادين، وتظاهر بأنه سائح، وقد 
الصباح.  حتى  عندهما  املبيت  وأراد  الغابة.  في  تاه 
وعندما نام الصيادون استغل فراس الفرصة، وذهب 
الصغير، وأخذه  الفيل  وأنقذ  وفتحه،  القفص،  إلى 

وهربا بعيدًا عن الصيادين.
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القرية فيعرف أن أخاه قد استشهد. )قصة التعاون: رندة نعفش(. إبراهيم يعود إلى   )2

إطالق الرصاص على أحد شبان القرية وقتله. )األرض الغالية: دميا التاجي(.  )3

لكن يا لسوء القدر، فقد حمله جندي إسرائيلي يحمل ابنته، فأطلق النار عليه بكل قسوة، لقد أطلق عليه رصاصة خرقت جدار قلبه، وفي 
ذلك احلني صرخت زينة صرخة حزينة، وكأنها عرفت أن أباها قد استشهد، وحركت قدميها ويديها، وكأنها تقول إنه ال بد من يوم يتحرر فيه 
الوطن من هؤالء األشرار، وإنه مهما يدور الزمان، فإنه سوف يأتي مبجاهدين أبرار من أمثال أبيها، وإنه مهما طال ظالم الليل، فإنه ال بد من 

بزوغ الفجر.

صور القتل:

ُيقتل على يدي جندي بعد أن ينقذ ابنته الصغيرة في البيت احملاصر. )القسوة األبدية: جنية ثابت عيد(. سالم   )1

التالي  اليوم  صباح  في  وأوالده  زوجته  إبراهيم  أخذ 
وبينما  القرية.  خارج  إلى  األذى،  من  عليهم  خوفًا 
فأكملوا  الناس،  من  بجماعة  التقوا  الطريق  في  هم 
بعيدة عن  قرية  إلى  أن وصلوا معًا  إلى  الطريق معهم 
ترحيبًا  بهم  الناس  رحب  القرية،  دخلوا  قريتهم.  
أخذ  ذلك  وبعد  لهم،  حدث  مبا  فأخبروهم  كبيرًا، 
الالجئني،  من  له  أخا  القرية  أهل  من  شخص  كل 
وحيدًا  يذهب  أن  إبراهيم  أراد  الزمن  من  مدة  وبعد 
إلى القرية متسلاًل حتى يرى ما حدث لها، وما حدث 
إلى  إبراهيم  ذهب  وأقارب.  أهل  من  هناك  ترك  ملن 
استشهد،  قد  أخاه  أن  عرف  وصل  وعندما  القرية، 
وهو يدافع عن شرفه ضد اليهود، فأطلقوا النار عليه 
يأخذ  أن  وقرر  عليه حزنًا ال يوصف،  فمات. حزن 

بثأره منهم.

وصلت خديجة إلى بيت أبيها الكائن في طرف قرية 
يالو، وهي تركض مذعورة.  سألتها أمها باندهاش: 
في  شبحًا  رأيت  كأنك  تبدين  لك؟  حصل  »ماذا 
أشجار  بني  أمشي  كنت  لقد  أجابت:  الطريق«.  
إطالق  صوت  سمعت  عندما  أبي  بستان  في  الزيتون 
رصاص، ورأيت مجموعة مسلحة من أناس غرباء، 
يتكلمون لغة لم أفهمها.  وقد أطلقوا الرصاص على 
نحو  يتجهون  اآلن  وهم  فقتلوه.   القرية  شبان  أحد 

القرية، فجئت ألخبرك.«
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بينما كان أبو موسى جالسًا في أرضه، أقبلت نحوه مجموعة 
من املسلحني، فهجم على أحدهم وأمسك بخناقه، وكاد أن 
بندقيته  آخر  وصوب  بعيدًا،  دفعه  اجلنود  أحد  أن  لوال  يخنقه 
من  جماعة  مرت  وقد  بعيدًا.   اجلنود  رماه  ثم  وقتله.  عليه 

الناس، ورأوا جثته، وقد علت وجهه ابتسامة رضى.

نظرت إلى فتاة في مثل عمري، ما لفت انتباهي إليها 
امرأة.  ال أدري  أمام  أنها كانت تبكي، وهي جتلس 
تلك  َمن  أدري  وال  شيئًا،  املوقف  ذلك  تفاصيل  عن 
الفتاة، أو َمن تلك املرأة.  كنا قد انطلقنا أنا وأبي من 
أنا  فهاجرت  متامًا،  اليهود  عليها  سيطر  التي  قريتنا 
وأبي مع أناس كثيرين هربًا من بطش وحقد وعدوان 

العدو.

تبكي  أنها  فكرت  الفتاة  تلك  إلى  نظرت  عندما 
نفسي  في  فقلت  ماتت.  قد  أمها  أن  أي  أمها،  على 
عندما  عانيت  ما  تعاني  اآلن  أنها  بد  ال  مسكينة، 
ولكنني  صغيرة.  زلت  ما  وأنا  والدتي،  فقدت 
ثم  معي.  يزال  وما  معي،  أبي  أن  على  الله  حمدت 
ما لبثت أن نسيت هذا املوضوع، وتابعنا املسير. ويا 
الذين عاشوا معي  األطفال  أنا وكل  التعيس،  حلظي 
مأساة هذه احلرب، فقد حرمنا من أحلى أيام عمرنا 
أتوقع  أكن  لم  الطفولة.   من  وحرمنا  الصغر،  في 
أتوقعها مجرد  السوء، فقد كنت  أن احلرب في هذه 
بل كانت  توقعت،  لم تكن كما  كلمة سخيفة ... 
أسوأ من أن يصاب اإلنسان بأشد األمراض.  كنت 
خبيث.   مبرض  اإلنسان  يصاب  أن  من  إال  أخاف  ال 
لكني اآلن أخاف من احلرب أكثر من املرض اخلبيث.  
أسقني  عطشانة،  أنا  أبي،  وقلت:  يدي،  هززت 
الوعاء.   في  ماء  قطرة  آخر  أبي  سقاني  املاء.  بعض 
قلت له: أبي، ما زلت عطشانة. فقال لي: اصبري 
قلياًل. ثم رميت نفسي على األرض، وبدأت بالبكاء 

والصراخ بصوت عال:

مقتل أبو موسى على يد أحد اجلنود. )األرض الغالية: دميا التاجي(.  )4

صور التهجري:

القرية وهرب أهلها. )في طريق الليل: هبة بركات(. احتالل   )1
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في رحلة الهرب عطش شديد. )في طريق الليل(.  )2
في رحلة الهرب رجل عجوز ميوت مبرض خطير ومعٍد. )في طريق الليل(.  )3

انتشاره. )في طريق الليل(. خوف الهاربني من املرض املعدي ومن   )4

أريد ماًء.  أقامني أبي عن األرض، وقال لي: أعرفك أقوى من ذلك ... 
بعد قليل سنصل إلى مكان فيه ترعة ماء، سنشرب منها، وسنستريح هناك، 
فاصبري قلياًل أرجوك! لقد اقتنعت بكالم أبي، وتابعنا املسير حتى وصلنا إلى 
ذلك املكان، جلسنا جميعًا، وبدأ الناس باألكل.  قال أبي لهم: أبقوا قلياًل 

من طعامكم، فما زالت هناك مسيرة نصف يوم.

كان الظالم قد حل، ففكرنا بالبقاء مدة أطول قلياًل، ثم بدت على أبي مسحة 
قلق وتوتر، بدت عليه مثل وضوح الشمس، قلت له: أبي، ما رأيك؟ قال 
الناس عمن يعرف  أبي  القرية.  سأل  إلى  الذي يوصلنا  الطريق  لقد ضللت 
جميعًا.   الناس  على  التوتر  بدا  يعرفها.   كان  أحد  ال  لكن  الطريق،  هذه 
الشمالي.   القطبي  النجم  إنه  انظر  أبي،  أبي،  وقلت  السماء،  إلى  نظرت 
قال: إذن من هناك طريق الشمال الذي يوصلنا إلى القرية.  ضمني أبي وقال 
لي: شكرًا، لقد أنقذت حياتنا.  أدركت ألول مرة أنني عملت شيئًا مفيدًا.  
لكن فجأة سقط عجوز من املهاجرين معنا على األرض، وبدا ينقلب، ويفعل 
أشياء غريبة لم أكن أعرفها.  ثم ضمني أبي إلى صدره وسمعت دقات قلب 
أبي السريعة.  ثم سمعت أحد الرجال يقول: هيا، أزيلوه من هنا ال أدري 
ما الذي حصل له فيما بعد، لكني فكرت به كثيرًا، ولن أنساه أو أنسى ذلك 

املنظر املرعب واحلزين، لكنني استغربت أكثر أنه لم يعد للمسير معنا.

التهجير. )مذكرات حذاء: إبراهيم سالم(. التيه خالل رحلة   )5

قال الرجل: »ملاذا أنتم جالسون هنا؟« فقلنا: »تائهون«، 
عمان«،  »إلى  فقلنا  الذهاب؟«  تريدون  »أين  فسأل: 
أربع  تعطوني  أن  بشرط  عمان  إلى  »سآخذكم  قال: 
ذهبات«، فقلنا له: »من أين لنا بالذهب؟!«، فقال لنا: 
»دبروا حالكم«، ففكر )أبو محمد( ببيعي، فهو ميتلك 
وقت  وبعد  يشتريني،  عمن  يبحث  فأخذ  آخر،  حذاًء 
وجد تاجرًا، فعرضني للبيع، في البداية رفض التاجر، 
»هذا احلذاء مهترئ ال ينفع لشيء«،  ألنه قال في نفسه 
ثم أدار التاجر رأسه، وأكمل السير، إال أنه سمع وقعي 
على األرض، فأدار وجهه، فاندهش عندما رآني أحترك 

على األرض، فأسرع واشتراني بأربع ذهبات.
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تبدأ بالتضخم، فال تستطيع املشي وتصبح حركتها بطيئة جدًا، وهي التي تنقذ أهلها من اجلنود بإدعائها املوت في حني  مليحة  بقليل  التهجير  قبل   )6
اختبأ اآلخرون. )حكاية امرأة من يالو: هبة عليان(.

وهرب  احلرب:  بدأت  الثالث  اليوم  وفي 
الناس، وهربت مليحة وزوجها وأبناؤها، وفي 
األرض،  على  مليحة  وقعت  الطريق  منتصف 
فنقلوها إلى جانب الطريق حتت أشجار كثيفة، 
مجموعة  وشاهدوا  قربها،  جميعهم  وجلسوا 
فقالت  منهم،  باالقتراب  بدأت  قد  اجلنود  من 
وحدي،  أقتل  حتى  واهربوا  »اتركوني  لهم: 
سنظل  »ال،  لها:  فقالوا  اخلمسة«،  نقتل  وال 
اجلنود،  من  عدد  اقترب  وعندا  معك«، 
األشجار«،  وراء  »اختبئوا  مليحة:  لهم  قالت 
فاختبئوا، وعندما وصل إليها اجلنود، شاهدوها 
يعرفوا  لم  ألنهم  فتركوها  األرض،  على  ملقاة 
أن أحدًا معها، بل ظنوا أنها وحدها ملقاة على 
الهروب  تستطيع  ال  ألنها  فتركوها  األرض، 
لثقل وزنها، فهي بطيئة احلركة، فابتعدوا عنها 

. ...

البكاء أمام األم بسبب اجلوع والعطش. )لن ننسى األرض: سوزان النتشة(.  )7

املسجد،  إلى  ذهبنا  ثم  »خربثا«  قرية  إلى  وصلنا 
وجلسنا فيه، كنا نبكي أمام أمنا من اجلوع والعطش، 
وكان املسجد يغص بالناس، ثم طاردتنا العصابات، 
ومشينا إلى عمان، لقد وجدنا أنا واألطفال الذين معنا 

صعوبة كبيرة في املشي.
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جرافة تطارد أبو أمين )اجلرافة: رشا علي(.  )8

اجلرافة تطارد )أبو أمين( بينما هو يحاول الوصول إلى زوجته املختبئة في حقل بعيد.  أوالد )أبو أمين( مختبئون بني أغصان األشجار ينظرون إلى 
أبيهم، وهو يركض، عندما وصل إلى احلقل رأى زوجته مختبئة داخل كهف صغير احلجم، وضيق جدًا، لكن لم يكن له خيار آخر غير أن يذهب 

ويختبئ معها.

فقدان األوالد. )اجلرافة: رشا علي(.  )9

انتظرا  الكهف،  في  وهما 
الوضع،  يخف  حتى  ساعات 
فقد  تبتعد،  لم  اجلرافة  لكن 
)أبو  تقتل  أن  تريد  كانت 
أمين(: ألنه كان أحد املطلوبني 
العصابات  لكن  للعصابات، 
لم تعثر عليه في ذلك الوقت.  
فسمعا  اجلرافة،  ذهبت  فجأة 
فخرجا  وبكاء،  صراخ  صوت 
يبحثا  لكي  بسرعة  الكهف  من 
لم  لكنهما  أطفالهما،  عن 
يجداهم، فرجعا إلى الكهف، 

وأمضيا الليلة هناك.
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في حلظة من اللحظات سمعنا صوت الغارات واملدافع، لم نكن بعد في 
لها  سماعنا  دقيقة  ففي  العصر.   وقت  في  الناس  جميع  كان  كما  البيت 
أخذنا بالركض إلى البيوت، وبعد برهة لم يكن أحد خارج منزله إال من 
كان قريبًا من مناطق الغارات، فكان بعيدًا عن األحياء السكنية بعد قصف 

متواصل.

بعد أن عرفنا أن كل من تصدى لهم أو حاول التصدي لهم قد قتل، سمعنا 
دمرت  ممن  األقالء  إال  يخرج  ولم  باخلروج،  تؤذن  السماعات  صوت 
فقد  حدث،  كما  شيء  كل  نَر  لم  املخابئ،  في  فبقينا  نحن  أما  منازلهم، 

سمعنا من الناس.

صور احلرب:

صوت الغارات واملدافع، قصف متواصل. )حكاية بالد حزينة: بيسان عرموش(.  )1

2(  الهرب من احلرب )حكاية بالد حزينة: بيسان عرموش(.

تابعنا املسير بعد حلظات استراحة إلى أن وصلنا بعد يوم ونصف ليلة إلى القدس، 
كانت حركتنا بطيئة لكثرة عددنا، ومع ذلك بقينا في القدس يومًا واحدًا ال غير، 
وفي أثناء إقامتنا هناك سمعنا من بعض املهاجرين، كانوا قد سمعوا من اآلخرين 

بأنهم ذاهبون إلى منطقة الضفة الغربية، فناقش اجلميع األمر.
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دوافع  من  دافع  أنها  فوجدت  الوكالة،  هذه  بأمر  فكرت  لقد 
هزميتنا، فلو لم يساعدونا، لقمنا للدفاع عن وطننا وحقوقنا.

احلياة في اخليام. )حكاية بالد حزينة: بيسان عرموش(.  )3

اقتحام القرى واملدن من قبل جنود مسلحني، وخروج إبراهيم وعائلته من القرية. )التعاون: رندة نعفش(.  )4

في يوم من األيام خرج إبراهيم إلى حقله منذ الصباح 
رجال  أصوات  سمع  األرض  يحرث  وهو  الباكر. 
يتكلمون بلغة مختلفة، وغريبة، كان الصوت يأتي 
أخذ  وقدمية،  مهجورة  بئر  من  بالقرب  مكان  من 
أحد  به  أن يحس  فشيئًا، دون  يقترب شيئًا  الصوت 
حتى اقترب من ذلك املكان، وأخذ ينظر كي يعرف 
من هؤالء األشخاص، وكاد يقع من شدة اخلوف، 
اجلنود  من  مجموعة  كانوا  األشخاص  هؤالء  ألن 
املسلحني الذين سمع عنهم في األخبار أنهم اقتحموا 
مجموعة من القرى واملدن، وتساءل في نفسه: ماذا 

يفعلون في هذا املكان املهجور؟
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بيت جاسر فجره اجلنود ألنهم وجدوا صورة جمال عبد الناصر فيه. )لن ننسى األرض: سوزان النتشة(.  )5

لينظروا  الغابة،  حيوانات  جميع  جمعا 
جميع  عادت  ثم  ميت  وهو  إليه، 
احليوانات إلى بيوتها مسرورة جدًا ألنهم 
الغابة  في  املوجود  الشر  من  تخلصوا 

وشكروا الله وعزوز.
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وعاشت جميع احليوانات في 
تخرج  مسرورة  فرحة  الغابة 
كل يوم من بيوتها ألنها حتس 

باألمان.

نشب  واألم  األب  كعادة  األيام  أحد  وفي 
الشجار بينهما، وأراد ابنهما فراس أن يضع 
حدًا لهذا الشجار الذي يجري أمامه دائمًا، 
كان  ولكنه  كفى!!  أبي،  أمي  فصرخ: 
يباليان  ال  واألب  األم  فائدة.   دون  يصرخ 

بطفلهما.

صور العنف االجتماعي

أب وأم يتشاجران دائمًا، االبن فراس يحاول وضع حد له، ولكن »األم واألب ال يباليان بطفلهما. )الضياع: فاطمة حميدات(.  )1
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أخوان يستحوذان على حصة أخيهما في امليراث، فيصبح جائعًا )كوخ الذكريات: أمل خروب(.  )2

العجوز، وكانوا يحبون بعضهم كثيرًا، ولكن بعد موت والدهم  الناس، كان يعيش ثالثة أخوة مع والدهم  بعيد عن  نبعة صغيرة في مكان  قرب 
أصبحوا يتفككون عن بعضهم، وسلك كل واحد منهم طريقًا مختلفًا عن اآلخر. فقرر أسعد، وهو األكبر في إخوته أن يسافر إلى بلد بعيد، وأن 
يعيش بني الناس بعد أن يأخذ نصف امليراث الذي تركه والده. رغم أنه أوصى أن يتقاسموه بالتساوي، وأما مسعود، وهو األوسط بني أخويه، فاتبع 
نفس الطريقة التي اتبعها أخوه األكبر، وأخذ النصف الثاني منه، ولم يتركا شيئًا ألخيهما سعيد، ظل أخوهما سعيد وحيدًا في هذا الكوخ، ال أحد 
يواسيه، ويقف إلى جانبه، وعندما أحس باجلوع ذهب إلى املطبخ ليتناول الطعام، فلم يجد إال القليل منه، وهو ال يكفيه ألكثر من يومني. فتناول 
الطعام وشرب من ماء النبع ثم صلى، وجلس يدعو ربه. وبينما هو جالس إذ بالباب يقرع، فنهض سعيد ليفتح الباب، وإذ بشيخ عجوز يستغيثه، 
ويطلب منه الطعام، فهو فقير، وال ميلك ما يأكل. فقدم له سعيد ما ميلك من طعام.  فأكل الشيخ ثم شكر الرجل وقال: بوركت أيها الشاب، إني 
أرى أمورك غير ميسرة، ومع ذلك قدمت ما قدمت لي من الطعام.  اسمع يا بني، أنا لست شيخًا فقيرًا ال ميلك شيئًا، أنا راٍع لتلك البلدة املجاورة 
لكوخك هذا، واملسؤول عن شؤونها، ال تستغرب هذا، فأنا أتخفى كل يوم، وأمتشى في شوارع البلدة، وأزور بعض البيوت، وأتفقد أحوالهم 

وأعيلهم عليها. اسمع يا أخي، ما رأيك أن تعمل معي ولكن بعد أن تخبرني بقصتك.

السرقة. )احملبة: ميساء أبو دقة(.  )3

فذهب إلى بيت جاره محمد ليسرق ماله، تسلل سالم نافذة غرفة محمد، 
الذي حتتوي عليه اخلزانة، وقلبه يدق من اخلوف، فهو  املال  وسرق جميع 

غير معتاد على فعل ذلك.
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 قراءة عابرة يف صور قارة

إن هذه الصور للعنف هي صور يختلط فيها املروي وامُلشاَهد، وبالتالي فإن إمكانية الفصل ما بني ذاكرة املروي وذاكرة التجربة املعاشة يبدو مستحياًل، 
ولذلك فإننا سنقرأ وسنشاهد حوادث تقترب من املشاهدات الشخصية، أما حني يكون األمر متعلقًا بحوادث املروي فقط، فإنه يتم االلتجاء إلى تخيل 

التفاصيل التي ميتزج فيها املروي بالتخيل، والتخيل هنا يفضي إلى إنتاج صور جديدة لم ُترَو ولم ُتشاهد.

التي تؤول حركات قدمي زينة الصغيرة  التحرر على لسان الكاتبة  العنوان في قصة »القسوة األبدية« مثاًل على النهائية القسوة، ويضع موضوع  يحيل 
ويديها: »وكأنها تقول إنه ال بد من يوم يتحرر فيه الوطن من هؤالء األشرار، وإنه مهما يدور الزمان فإنه سيأتي مبجاهدين أبرار من أمثال أبيها، وإنه مهما 

طال ظالم الليل، فإنه ال بد من بزوغ الفجر«.

في قصة »الضياع«، ينقذ فراُس الفيَل، ويعيده إلى أبيه وأمه، أما هو فال ندري ما الذي سيحدث له بعد ذلك، القصة تنتهي هنا. هل العنوان هو الداللة 
النهائية حلالته؟ هل إعادة الفيل الصغير إلى أبيه وأمه هو خط مواٍز خلط حكايته هو مع أبيه وأمه بصورة ما؟ رمبا الصورة األخيرة في القصة ذات داللة 

لذلك )الفيل الصغير يعود إلى أبيه وأمه(.

من أنه كان قد تخلى عنه مقابل أربع  الرغم  على  عمان  إلى  طريقه  في  تاه  أن  بعد  “الطريق”  “مذكرات حذاء”، يرشد احلذاُء صاحَبه إلى  في قصة 
ذهبات، ولكن الطريق الذي قاده فيها كانت إلى رام الله كي يكون قريبًا من قريته التي هّجر منها. إن املفارقة الساخرة جلية هنا: )التخلي لدى البشر 

– الوفاء لدى حذاء( و)احلذاء الذي هو أداة املشي يصبح هو الدليل(.

***

فمواجهة العنف قد تتم بتضخم املرأة التي ال أحد يعرف سبب تضخمها، ولكنها في رحلة التهجير هي التي تغدو املنقذة للمجموعة الهاربة )حكاية 
امرأة من يالو(. واحلذاء هو الذي يعيد أبو محمد إلى رام الله بعد أن تاه وضل طريقه )مذكرات حذاء(. والشجرة تلتقي أغصانها فتتحول إلى سجن 

للصقر )األرنب عزوز( كما يتضح في الصفحة التالية من القصة:

الغابة،  حيوانات  جميع  جمعا 
ثم  ميت  وهو  إليه،  لينظروا 
إلى  احليوانات  جميع  عادت 
ألنهم  جدًا  مسرورة  بيوتها 
في  املوجود  الشر  من  تخلصوا 

الغابة وشكروا الله وعزوز.
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أما حني يتم احلديث حول الرسومات، فيمكننا أن نسأل: ملاذا يبدو الفضاء البصري )الرسومات( فضاء أرحب من فضاء احلركة في النصوص املكتوبة؟

إن الرسومات التي تظهر العنف هي قليلة باملقارنة مع الصور التي تدل على حاالت حياة طبيعية )انظر مجموعة الصور الالحقة(، وكأن هناك رغبة 
كامنة في اعتبار العنف حالة استثنائية وطارئة، أو رمبا ألن إظهار العنف في سياق طبيعي أوسع كثيرًا، سيفضي إلى إظهاره كعالمة فارقة، فيسلط 
الضوء عليه من هذه الناحية. بينما سنجد أن حضور العنف والتعبير عنه في اخلطاب السردي أكثر حضورًا، فنحن لن جند توازنًا كميًا ما بني حضور 
العنف في الكالم وحضوره في الصور، قد يكون مرد ذلك أن العنف في السرد نابع من توظيف أوضح لكالم الرواية في معظم األحيان، بينما أن 
الصورة البصرية )الرسم( هي ذات منبع تخيلي من ناحية، ومن ناحية أخرى تبدو أكثر بحثًا عن رغبات وأماٍن مضمرة. ولذلك، فإن هناك محاولة 
لتجميل املعنى عبر جتميل األمكنة التي يجري عليها احلدث، بينما ذلك سيحدث بصور أقل في مجال اللغة، وهذا هو الفارق بني جتربتني؛ جتربة لغوية 

متأصلة، وجتربة فنية مستحدثة.

فرحة  الغابة  في  احليوانات  جميع  وعاشت 
ألنها  بيوتها  من  يوم  كل  تخرج  مسرورة 

حتس باألمان.
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إن ذلك يحيلنا إلى سلطة اللغة، ورمبا عنفها أيضًا، وقدرتها على تكبيل املعنى، وبالتالي صعوبة إنتاج كالم جديد يوازي ما حتدثه الصورة البصرية إن 
تسنى لها ذلك، ورمبا سأذهب في القول إلى أبعد من ذلك، حيث أن املَشاهد الدرامية التي أنتجت خالل البرنامج اتسمت بحرية أكبر في إنتاج املعنى، 
فهي أواًل قد وضعت التلفظات في سياق، واستخدمت في الغالب لغة عامية يشعر املشتركون اجتاهها بألفة أكبر من ألفة اللغة الفصحى التي تقتضيها 
إنتاج  البعض إمكانية إلنتاج صور جديدة عبر  فيه اخليال من أن مينح  الذي متكن  الوقت  إنتاج كالم جديد في  الكتابة، وبالتالي ستحد من إمكانات 
األحداث بصورة أكبر من إنتاج كالم يقترب أكثر فأكثر من الصور البصرية أو التخيلية. مع أننا سنجد أيضًا أن هناك حضورًا »تناصيًا« مع قصص أخرى 
وصور بصرية أخرى وجدت لها طريقًا في داخل الرسومات، ولذلك سنجد حضوَر ذاكرِة مسموٍع أو مقروٍء آخر، كما في قصة )مذكرات حذاء(، أو 

في قصة »الضياع«، أو قصة »األرنب عزوز«.

وفي قصص أخرى سنجد إعادة إنتاج لعبارات مروية: »لقد فكرت بأمر الوكالة، فوجدت أنها دافع من دوافع هزميتنا، فلو لم يساعدونا، لقمنا للدفاع 
عن وطننا وعن حقوقنا« )حكاية بالد حزينة(.

ومن امللفت في إحدى القصص املوازنة ما بني املرض واحلرب: »كنت ال أخاف إال أن يصاب اإلنسان مبرض خبيث. لكنني اآلن أخاف من احلرب 
أكثر من املرض اخلبيث« )في طريق الليل(.

***

إن االنكشاف على املستقبل والتحرر من طغيان الذكريات املؤملة، رمبا بحاجة إلى نوع من اإلنصاف، هذا اإلنصاف لن يتأتى له أن يتحقق متامًا عبر 
طرف واحد، بل هو يحتاج إلى فعل من اآلخر الذي هو موضوع التذكر وسببه.

بينما سنجد أن طغيان الذاكرة البصرية أقل وطأة لدى  إن الذاكرة الكالمية أكثر تشبثًا وحضورًا في ثقافة الصغار الذين يحملون »ذاكرات الكبار«. 
الصغار، هنا يعمل اخليال بصورة حرة أكبر. إن حترر الكالم يبدو أقل حضورًا من حترر الصور. في ثقافة كالمية، فإن الذاكرة ال تستعيد احملتوى 
فحسب، بل تستعير أيضًا لغة وكالمًا. قلياًل ما سينحرف عن بنيته اللغوية املتوارثة، ولذا فإن مساحة اإلبداع الكالمي الفردي ستكون خافتة، وفي 

أغلب األحيان ذات صوت واحد »صوت مونولوجي«.

وأيضًا، فإن التذكر هو عملية تأويل يلتقي فيها الواقعي باملتخيل أيضًا؛ واقعية من حيث أنها تعيد إنتاج الوقائع من وجهة نظر معينة. وهي تتخيل 
»وقائع« أخرى، وهكذا فيصبح لكل الجئ فلسطيني بيارة، ولكل الجئ حياة هانئة متامًا وصور رائعة حلياة ما قبل النكبة. وكأن كل اآلالم الصغيرة 
تتنحى بعيدًا أمام ذلك األلم الكبير الذي أحدثته النكبة. فكل التاريخ سينصب هنا في مسرب التهجير وآالمه ... رمبا كان ذلك أحد أسباب االنقطاع 

عن املنجز احلضاري )الثقافي والتربوي واالجتماعي( السابق للنكبة، وعدم البناء عليه بناء تراكميًا.

فصور العنف التي تتغلغل في الذاكرة اجلمعية وتغلفها، تضغط على ذاكرة األطفال الفردية، وتأسرهم في داخل »ذاكرات أخرى« هي ذاكرتهم مبعنى 
ما، وهي ليست كذلك مبعنى آخر.

ولكي ينشأ اصطراع بني ذاكرتني، فسنكون بحاجة إلى نص كالمي أو بصري يشتغل على خطابات اآلخرين ويحيلها إلى خطابه الشخصي. وهذا هو 
الفرق بني سردين قصصيني؛ أحدهما يعيد رواية ما َعِلَق في ذاكرته مما علق في ذاكرة من روى له، وثانيهما يعيد محاورة ذلك السرد الكالمي بسرد 
آخر )قد يكون في بعض تفاصيله استدعاء إلحاالت أخرى غير تلك التي سكبتها الذاكرة )استعارة احلذاء مثاًل كشخصية في القصة( ولكنه يضع صوته 

في محاورة دائمة مع أصوات أخرى(.

اسمحوا لي أخيرًا أن أستعير ما قالته الشخصية الراوية في قصة )في طريق الليل( حني كانت تتحدث عن رحلة التهجير و)العطش(، وعن )العجوز 
الذي سقط(، فهو لم يسقط بسبب رصاصة أو قذيفة، بل بسبب مرض خطير ومعٍد. ومع ذلك، فهو موت سببه احلرب: لقد كتبت: »فقدت كل 
شيء، أمي وأبي وطفولتي، كل هذا بسبب احلرب، وها أنا اآلن كبرت، وأصبحت كاتبة تبني للناس مضار احلرب، وأدعوهم إلى أن مينعوها، لكنني 

لم أنَس أبدًا تلك األيام العصيبة التي عشتها في طفولتي«.

الهوامش:

1 التجربتان كانتا على التوالي برعاية مؤسسة تامر للتعليم املجتمعي ومنتدى العلماء الصغار. 
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قائمة القصص املنتجة في التجربتني، ومنها استللت األمثلة والنماذج النصّية والبصرية:
– إبراهيم سالم )11 عامًا(. 1. مذكرات حذاء 

2. اجلرافة - رشا علي )12 عامًا(.
النتشة )11 عامًا(. – سوزان  3. لن ننسى األرض 

4. حكاية امرأة من يالو – هبة عليان )11 عامًا(.
5. األرض الغالية – دميا التاجي )12 عامًا(.

– جنية ثابت عبيد. 1. القسوة األبدية 
– فاطمة عبيدات. 2. الضياع 

3. كوخ الذكريات – أمل خروب.
– هبة بركات. الليل  4. في طريق 

5. احملبة - ميساء أبو دقة.
– بيسان عرموش. 6. حكاية بالد حزينة 

– رندة نعفش. التعاون   .7
– شروق أبو دقة. 8. األرنب عزوز 

مساق استكشافي في تعليم العلوم – أريحا.


