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ندوة حوارية

نظم منتدى معلمي التاريخ في مركز القطان للبحث والتطوير التربوي يوم السبت 2012/10/13 في قاعة جمعية الهالل األحمر في البيرة لقاءه 
الثاني بحضور معلمي ومعلمات تاريخ من مناطق فلسطينية مختلفة، حيث استضاف املنتدى املناضلة والكاتبة والروائية عائشة عودة.

لدراسة  الفلسطينية  املؤسسة  مواطن؛  عن  الصادرتني  باحلرية  أحالم  لروايتها  استكمااًل  جاءت  التي  للشمس  ثمنًا  رواية  حول  اللقاء  ومتحور 
الدميقراطية.

واستهل اللقاء بتقدمي املناضلة عائشة عودة جتربتها في الكتابة، ومن ثم قدم مالك الرمياوي مدير مسار اللغات والعلوم االجتماعية في املركز قراءة 
أدبية في الرواية، واختتم اللقاء بتقدمي رامي سالمة الباحث في املركز قراءة تعليمية للرواية، وهذا امللف يأتي جتسيدًا ألحداث الندوة ولرغبتًا في 

إيصال ما دار فيها من مداخالت وحوار للقّراء.

لكن قبل البدء في عرض املداخالت ال بد من اإلشارة إلى أن منتدى التاريخ هو فضاء تشاركي للمعرفة حول تعليم التاريخ وأساليبه، ويهدف، 
باجلوهر، إلى خلق حالة من التفاعل بني معلمي ومعلمات التاريخ وحقول أخرى، تسهم في تنويع األساليب التعليمية من جهة، وتوثيق التاريخ 
املشروع  تنفيذه، حيث يهدف  املركز في  بدأ  الذي  التاريخ  التاريخ أحد مشروعات مشروع  الفلسطيني وتأريخه من جهة أخرى، ويعتبر منتدى 
إلى بلورة وتشكيل رؤى نقدية حول التاريخ على نحو يخرجه من دائرة حصرية املنهاج في الكتب الرسمية، ويأخذه نحو تخوم وعتبات مغايرة، 
التي يهدف املشروع إلى بلورتها وإجنازها مع املعلمني واملعلمات.  بنائه عبر مجموعة من األنشطة والفعاليات واملشاريع  ليتم استكشافه وإعادة 
كما يسعى املشروع إلى تنمية احلس النقدي واالستجوابي اجتاه التاريخ، إضافة إلى املستوى النظري الذي يعمل عليه املشروع؛ سواء تعلق ذلك 
إلى  واملعرفة  اخلبرة  ترجمة  أهمية، من خالل  يقل  الذي ال  والعملي  التطبيقي  اجلانب  مع  يترافق  والذي  احلديثة،  النظرية  بالطرق  أو  باملنهجيات 
ممارسة؛ ممارسة تقوم على أساس نظري سليم، يسعى إلى تعميمها ونشرها من خالل جتارب مختلفة ومتنوعة للمعلمني واملعلمات؛ سواء تعلق 

ذلك بتجارب كتابية، أو فنية أو تصويرية.

بطولة البحث عن
زمن للمصري
يف رواية “ثمنًا للشمس”
للمناضلة عائشة عودة
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كتابته  وإعادة  التاريخ  واملعلمات وطالبهم إلعادة مساءلة  للمعلمني  وتوفير حيز  التعليم،  في  التاريخ  االعتبار ألهمية  إعادة  إلى  املشروع  يسعى 
واملساهمة في صنعة. وأيضًا خلق حالة من احلوار واحلراك داخل املجتمع من خالل املعلمني واملعلمات وطالبهم املشاركني حول أهمية التاريخ، 
والرواية،  الفن،  عبر  تاريخ  املنهاج؛  نصوص  خارج  للتاريخ  االعتبار  إعادة  وأيضًا  اجلنوب،  نحو  تتجه  فلسطينية  بأقالم  كتابته  إعادة  وأهمية 

والسينما، واملسرح.

إن الغرض الرئيس من املشروع هو فتح آفاق تاريخية بأثر رجعي من خالل تعليم التاريخ في املدارس الفلسطينية عبر استحضار وحتضير التاريخ 
التاريخ  تتناول  املعلمني واملعلمات في مواضيع متنوعة  العمل مع  ومناهجه للدخول واالشتباك مع حقول معرفية أخرى. ويرتكز املشروع على 
الفلسطيني احلديث واملعاصر، من خالل قلب النصوص التاريخية إلى نصوص حياتيه ملموسة، تعيد النظر في مسألة التاريخ كله، وبالتحديد 

تاريخ اجلنوب.

ر.س

»من يكتب روايته، يرث أرض الكالم«
عائشة عودة

أرض  يرث  روايته،  يكتب  »من  درويش:  محمود  شاعرنا  يقول 
الكالم«.

في أواسط الثمانينات، وقع بني يدي كتاب ألحد األخوة املناضلني، 
الذي أمضى سنوات طويلة في األسر، تضّمن كتابه ذاك، صفحة أو 

أقل، عن جتربتنا نحن النساء في األْسر، فبانت باهتة وهزيلة!

شاءوا.  كيفما  اآلخرون  سيتناولها  روايته  يرِو  ال  من  لنفسي:  قلت 
إذن، ال بد أن أكتب روايتنا.

شكرًا لذلك األخ املناضل الذي وضعني أمام هذا التحدي، ذلك أن 
التحدي يستنهض الهمم.

لكن روايتي تأخرت عقودًا قبل خروجها إلى النور، وكان ميكن أاّل 
تكتب، لو تعّرضت حياتي حلادث ما.

وملاذا  القراء:  من  العديد  ويتساءل  التأخير؟  هذا  كل  كان  ملاذا  إذن، 
جاءت في جزأين؟ وملاذا تباعد صدور اجلزأين حوالي ثماني سنوات؟

وإن كنت ال أملك إجابة واضحة وشافية عن األسئلة السابقة، لكّني 
سأجتهد، وقد أصيب وقد أخطئ.

أرى أن عوامل عديدة وقفت خلف هذا التأخير:

والرواية . 1 واالستماع  املشافهة  على  قائمة  ثقافة  إلى  أنتمي  أنا 
بالقلم  اإلمساك  يعني  مبا  التسجيل  أن  يعني  هذا  احملكية. 
وسلوكي.  وضميري  ثقافتي  من  أساسيًا  ركنًا  ليس  والكتابة، 
غياب هذا العامل في ثقافتنا يجعلنا منيل إلى اإلزاحة والتأجيل، 
بداًل من االندفاع والتسريع. هل هذا ممكن؟ أعتقد أن فيه الكثير 

لم  أن هذه  أستطرد  أن  لكني أحب  أنفسنا،  املنطق ملصارحة  من 
من  أشكااًل  يخلق  األسر  طول  فهل  األْسر.  قبل  صفاتي  تكن 
دعوة  هذا  يكون  رمبا  أيضًا،  وارد  هذا  والتسويف؟  التأجيل 
أبحاث  إلجناز  والباحثات  والباحثني  والدارسات  للدارسني 
أفعالنا  وردود  وشعبنا  أفرادنا  حياة  في  األْسر  أثر  عن  ودراسات 

وسلوكياتنا وطرق تفكيرنا وتعاملنا مع أنفسنا وأشيائنا.
دائمًا . 2 اعتقدت  إذ  نفسي،  عن  فكرتي  إلى  يعود  الثاني  العامل 

كثيرًا  أتهيب  جعلني  ما  الكتابة،  مهارة  وال  َمَلكة  أملك  ال  أني 
الكتابة، وشعرت بصعوبتها، فاحتاجت مني جهودًا ليست  من 

بسيطة للتغلب على هذا وذلك.
لم يكن من السهل استحضار التجربة للكتابة عنها، فاستحضارها . 3

كان يسبب لي كوابيس جتعلني أهرب منها.
احلاجة إلى الزمن لتتخمر التجربة، وتصبح قابلة للكتابة. فالكتابة . 4

عن جتربة قبل تخمرها يخرجها فجة قد ال تصلح للتداول. رمبا 
التجربة؟ من  فيه  لتتخمر  الضروري  الزمن  ما هو  يطرح سؤال: 
املؤكد أن اإلجابة تختلف من جتربة إلى أخرى، ومن شخص إلى 

آخر، ومن ثقافة إلى أخرى، ومن ظرف إلى آخر.
عدم . 5 من  به  اتسمت  وما  التحرر،  بعد  عشتها  التي  الظروف  إن 

هذا  مثل  بإجناز  لي  يسمح  لم  واضطراب،  وقسوة،  استقرار، 
الهدف، فاإلبعاد واملالحقة واالغتراب، كلها عوامل تعّقد احلياة 
وحتول دون اإلجناز. فعلى الرغم من البدء في الكتابة منذ أواسط 
الثمانينيات أثناء وجودي في عّمان، فإن إصدار اجلزء األول كان 
بعد ذلك بعقدين من الزمن، أي إلى ما بعد العودة إلى املتاح من 

الوطن بعقد من الزمان.
فيها . 6 كان  والرياحني.  بالورد  مفروشة  تكن  لم  الوطن  إلى  العودة 

الكثير من اإلشكاالت وضياع التوازن النفسي، إضافة إلى حالة من 
أثر محاولة قوات االحتالل  التشرد من جديد داخل الوطن، على 
وأمام  هناك  غزة.  قطاع  إلى  للهرب  دفعني  ما  جديد،  من  إبعادي 
البحر، راحت الكتابة تلح علي، ولكن في أمور غير كتابة التجربة.
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بعد أن استقر وضعي، قررت العودة إلى كتابة التجربة. وعلى الرغم 
من املعاناة من استحضار التجربة، فإن الكتابة أصبحت متعة ورحلة 
الكتشاف الذات وفهم أعمق للتجربة، إلى أن دفعت اجلزء األول من 

التجربة )أحالم باحلرية( للطباعة والنشر العام 2004.

كان من املفترض أن يدفعني النجاح إلى إكمال السرد في وقت قصير 
لم  ذلك  أن  إال  الكتابة،  في  اكتسبت جتربة  أن  بعد  عامًا،  يتجاوز  ال 
يحصل. وبداًل منه رحت أجرب الكتابة في مواضيع عديدة وقصص 
قصيرة، فأصدرت مجموعتي القصصية »يوم مختلف« العام 2007.

هل كنت أتهرب من استكمال كتابة التجربة؟ وملاذا ما دمت قد كتبت 
أرضية  إلى  يتسرب  واألقسى  األصعب  أن  أم  واألقسى؟  األصعب 
يتم  حتى  احلفر،  من  املزيد  إلى  ويحتاج  اكتشافه  فيصعب  الالوعي 
شافية  إجابة  أمتلك  ال  أنا  الشمس؟  أشعة  إلى  وتعريضه  استخراجه 

حتى اللحظة.

لكني بالتأكيد واجهت إشكاالت في استكمال السرد كان علّي حّلها، 

فـ أحالم باحلرية كان سردًا عن فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز الـ45 يومًا، 
وذات أحداث مكثفة انحفرت بالوعي بإزميل. أما باقي السرد، فهو 
لتجربة طويلة امتدت ما يزيد على عقد من الزمان، وكان الزمن فيها 
يتمطى ويزحف، واألحداث تتكرر وتتشابه إلى حد امللل، هذا من 
بل  العشرات  رافقتني  بل  وحدي،  أكن  لم  أخرى  جهة  ومن  جهة، 

املئات من املناضالت، فكيف ستكون الكتابة عنهن؟

رؤيتي  زاوية  من  وروايتي  وذاكرتي  محاولتي  هو  أيديكم/ن  بني  ما 
أو  القّراء  من  ألي  حتديًا  أو  استفزازًا  أو  محفزًا  كتابتي  تكون  قد  أنا. 
المتشاق  فيدفعهن  التجربة،  شاركنني  اللواتي  واألخوات  الرفيقات 
والتاريخ  للتجربة  غنى  يشكل  سوف  ما  رواياتهن،  لكتابة  إرادتهن 
احلفر  أستطع  لم  مبستويات  هم  يحفرون  فقد  القراء،  أما  والوعي. 

بها، وقد يرون فيها ما لم أستطع رؤيته.

الشكر ملركز القطان ولكل من يشاركنا الكالم على أرض الكالم.

والتحية ألسرانا وأسيراتنا، زيت قناديلنا.

عائشة عودة - املؤلفة.
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التفاصيل التي صنعت البطولة وقلبت منطق اللعبة
بطولة البحث عن زمن للمصري يف رواية »ثمنًا للشمس«

مالك الرمياوي

فليس كل حياة تنتهي ببطولة كبيرة على الرغم من أن كل حياة تتضمن 
التفاصيل  سنقرأ  ولذلك  محتملة،  أو  كامنة  أو  مضمرة  بطوالت 
الشخصي  احلياة  مسار  في  املصير  فكرة  حفرت  التي  واخليارات 
وتقاطعاته اجلمعية، للتأسيس للدور الذي جتّلى كفعل في املصير، ما 
يفتح النص على أحد ممكناته اخلاصة، أال وهو قراءة النص والتجربة 
التي مثلها، قراءة تنقب عن السر الذي يصنع البشر من خالله مسارات 

حياتهم، ويرسمون آفاقها.

كتابة  هي  التجربة  فكتابة  والرؤية،  الهم  في  النص  مع  تتقاطع  قراءة 
للحاضر الذي يستدعي املاضي ويتوسله ملخاطبة املستقبل، فالتجربة 
الزمن  عبر  املمتد  الفلسطيني  اجليل  جتربة  هي  الكتاب  يتضمنها  التي 
الكفاحي للشعب الفلسطيني، لكنها جتربة فيها مفاصل ومراحل، كل 
التجربة واختزنتها،  بأجساد عاشت  تاريخية ممتلئة  منها ميثل حلظات 
فتأتي الكتابة لتحرر املختزن من أفقه الفردي، وتضعه ضمن )التوجع 
النص  مقاربة  أي  القراءة؛  به هذه  تهجس  ما  العام، وهذا  والتوجه( 
في سياق حتوله من الشكل الفردي إلى االنسيال ضمن السردية العامة 

ليصبح جزءًا ُمحررًا منها ومحركًا فيها.

 املدخل والقراءة

الكتاب خامتة الكتابة ومفتتح القراءة، والقراءة ليست عماًل بريئًا، بل 
عملية متورطة في الفعل، فعل ميثل حالة من االنغماس الشخصي، 
أي  سوءًا؛  أكثرها  هو  القراءات  وأفضل  توجه،  هي  قراءة  فكل 
القراءة التي تدخل النص من مداخله غير الشرعية، قراءة تدخل من 
العتبات اخللفية، كالعنوان الرئيس والعناوين الفرعية، واإلهداءات، 
غير  والتقاطعات  اجلانبية،  والتفاصيل  والتقدمي،  واملالحظات، 

الواعية في النص.

فإن  املعرفي،  فضائه  ضمن  القارئ  باستضافة  النص  يقوم  وكما 
أدوات  ونوعية  النص،  مع  اشتباكه  بطريقة  ترتهن  القارئ  فاعلية 
وتتشابك  القراءة،  أدوات  النص مع  أفكار  تتفاعل  االشتباك، حيث 
أسئلة القراءة مع النص ومعطياته، ولذلك سنبدأ االشتباك من دوائر 
النص الصغيرة، لفهم النص ضمن مداراته الكبيرة، سنبدأ من احلياة 
املصير،  مجال  في  كفعل  البطولة  شيفرة  لفك  الصغيرة  وتفاصيلها 
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 الشمس واحلرية: أثمان متبادلة

قبول  جتربة  من  العنوان  جاء  لقد  للشمس(1،  )ثمنا  العنوان  من  لنبدأ 
العمل  من  املبدئي  موقفهن  الرغم من  للعمل على  اخلروج  املعتقالت 
لكن  بالدنا(،  لشمس  ثمنًا  ندفع  بل  )فقلنا  العدو(،  )إنتاج  لصالح 
يصنع  جيل  فكل  بكثير،  ذلك  من  أقدم  كان  الثمن  بدفع  القرار 
خيارات وقرارات تشكل عنوان رسالته، فالسجن لم يكن قدرًا سبق 
لعائشة  الشخصية  القرارات  من  لسلسلة  حتمي  نتاج  هو  بل  القرار، 
قرارًا  كان  فالسجن  ولرفيقاتها،  جليلها  جمعية  وقرارات  شخصيًا، 
املناضالت  فاختيار  للتجربة،  القرار ومتهد  تقود  ونية  التجربة،  يسبق 
الكفاحي، ورفض فكرتي االختباء واملغادرة،  النضال  االنخراط في 
القضية  وحمل  والرؤية  للموقف  كثمن  السجن  السجن؛  يعني  كان 
الوطنية، وبذلك يكون قرار االلتصاق بالوطن وحمل قضيته واختيار 
املواجهة من أجل الشمس الداخلية، شمس الذات وشمس القضية، 
الداخلية، هنا  هو قرار بتقدمي شمس الكون ثمنًا للحرية أو للشمس 
تبدأ الدائرة، دائرة الكفاح الذي يعني تداخل االختيارات وبناء مسار 
األولويات، لكنه مسار الكتابة التي تعني فتح التجربة أو إعادة إنتاجها 
مسار  على  الذاكرة  فتح  خالل  من  فيها،  املعنى  معقولية  إنتاج  عبر 
التجربة، وبناء جتربة الذاكرة من خالل تفاصيل املسار بشكله اللولبي.

التجربة والكتابة: هل الكتابة نسخ للتجربة أم هي 
األصل املنسوخ؟

كتاب  فبعد  احتواءها،  الكتابة  تستطيع  ولن  أبدًا،  التجربة  تنتهي  لن 
سرد  في  االستمرار  يعني  ما  نهاية،  دون  الكتاب  ظل  باحلرية  أحالم 
الكتاب استمرارًا لسرد احلكاية، إذن  احلكاية ... ولذلك جاء هذا 
هي الكتابة التي تسرد التجربة وتعيد خلقها، ولكن الكتابة فعل يجيد 
خلق البدايات وال يقدر على إغالقها، سأنطلق من افتراض أول ال 
إثباته نهائيًا، ولكن ال ميكن ألحد دحضه مطلقًا، االفتراض  ميكنني 

عائشة  تكون  وبذلك  عنها،  نسخة  ال  للتجربة  كأصل  الكتابة  يقترح 
جتربتها  فصول  معًا  كتبوا  قد  بها  واحمليطون  انوجادها  وسياق  عودة 
فصاًل فصاًل، وقد لعبت عائشة بطولة جتربتها مرتني؛ مرة منخرطة في 

متثيلها، ومرة ثانية منخرطة في متثلها.

وفي مناقشة فرضيتي تلك، سأبدأ من األسئلة في مستواها الفلسفي 
أم  العيش  أسبق:  أيهما  لنقرأ  السرد  مفاصل  إلى  ومنها  الوجودي، 
الكتابة، أي بشكل آخر أيهما كان أواًل اإلرادة املكتوبة بلغة القرار، 
أم العيش احملكوم بصدفية األحداث؟ وهنا نعود لنعمق الفكرة: هل 
الكتابة –كوعي- تنسخ ما حدث أم أن ما حدث كان وعيًا مسبوقًا بنية 

تسبق احلدث وتخلق شروطه؟

هذا يجعلنا نسأل متى بدأت عائشة تكتب سيرة الشمس وتخلق نيتها 
بدفع الثمن، دفع الشمس ثمنًا للحرية، ودفع العمل ثمنًا للشمس، 
كل  ودفع  للتجربة،  ثمنًا  الكتابة  ودفع  للكتابة،  ثمنًا  الذاكرة  ودفع 
ذلك من أجل القضية التي تعني عائشة حرة، وعائشة لن تكون حرة 
احلامل  األم  تأكلها  تراب  حفنة  من  بدأ  مسار  املسار،  هذا  ضمن  إال 
عشق  في  دائمة  وحمى  دائم،  وحام  إلى  ليتحول  الوحام  حمى  في 
إضرابها  فشل  لو  حتدث  أن  عائشة  لتجربة  ميكن  كان  هل  األرض. 
اليتم األول  لوال حالة  تبدأ  أن  لها  الطعام؟ هل كان ميكن  األول عن 
ومعايشة ذلك األخ وتلك األم، لوال إصرارها على التعلم في مدرسة 
يكن  ألم  األم؟  من  مفاجئ  بقرار  العوجا  ملدرسة  ذهابها  ثم  الذكور 
العرب،  القوميني  حركة  في  وانخراطها  الثانوية،  املدرسة  دخولها 
التي  القفزات  في  لنظريتها  جتسيدًا  السجن،  في  املواجهة  واختيارها 
اكتشفتها الطفلة عائشة كطريقة في االجتياز اآلمن لسقوط من علو، 
وكطريقة في البحث عن الزمن والقبض عليه؟ ألم تبحث عائشة عن 
التي متّكنها من القبض على الضفدع الذي ميثل سالح األوالد  القوة 

في إخافة زميالتها؟
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يستر  »الله  عمها  ابنة  قول  على  عائشة  بثورة  ذلك  على  أستشهد 
من  كان  قال:  عندما  جاسر  أنطوان  احملامي  على  وثورتها  عليك«، 
األفضل لك البقاء في بيتك لتعيشي حياتك مثل باقي الفتيات، فذلك 
أن  على  عائشة  وتأكيد  )ص:50(.  السجن  في  تكوني  أن  من  خير 
خياراتي  في  التدخل  لنفسه  )سمح  ألنه  ضروريا  كان  بالرد  قرارها 
اجلوهرية(. هذه هي الكتابة التي أعتبرها أصل النص والتجربة معًا، 
صاغت  التي  القوة  وعن  السياق  عن  البحث  البحث،  قصدت  وهنا 
هذه اخليارات اجلوهرية، فهذه اخليارات اجلوهرية هي مفتاح النص، 
ومفتاح التجربة والباب السري للقراءة، فالبحث في تلك اخليارات 
اجلوهرية التي أسست سيرة الشمس، وشمس السيرة، وهذا مدخٌل 

يضع العنوان في موقع مختلف، ويفتح النص على أفق آخر.

هي  السرية  فالقراءة  قلنا  وكما  للقراءة،  سري  مدخل  اآلن  فالعنوان 
املدخل الشرعي للنص، ألنها متتلك سحرية املباغتة واملفاجأة، وتضع 
تأخذ شكل  لتجربتها  بركان طارئ. وكتابة عائشة  فوهة  النص على 
سيرة شعب وأمة، ولكنها تتمحور حول أنا تبحث عن دورها وتخلق 
النسخة،  بالسرد، وتعيد نسخ  الذاكرة  مصيرها، ألنها كتابة تخترق 
فالتجربة املعاشة هي نسخة عن الصياغة األولى للخيارات اجلوهرية، 
هي  ليست  فالكتابة  متثلها،  وإعادة  النسخة  نسخة  السردية  والكتابة 
فكتابة  أثبت  وكما  الزمن،  صناعة  لفن  البشر  ابتكار  هي  بل  العادة، 
الذاكرة تتميز عن العادة بكونها متثل ابتكارًا صعبًا، يعني فتح اإلنسان 
التدريجي ملاضيه الفردي، وهذا هو اخليار اجلوهري للتاريخ، فعلى 
الذين  العاديني  األفراد  من  فرٍد  كل  حلياة  يهتم  أن  احلقيقي  التاريخ 
يعملون ويحلمون ويعانون ويتحّملون ترجمة لغة العصر لكتابة معنى 
األمة ووجودها، »فهذه الذكريات، مبا فيها الذكريات العائلية، هي 
»السيرة التاريخية« لألّمة - ألننا عندما نتحّدث عن األمة، فإننا نشير 
سوى  األمة  تاريخ  فليس  وبالتالي  فيها،  املعنى  إفعال  إلى  بالضرورة 

تاريخ هؤالء الناس وتاريخ معنى أفعالهم«.2

فما كتبته عائشة هو سيرة أمة لكنها سيرة ذات، هي ذاتها أواًل، وذات 
جيلها ثانيًا، وذات للنساء رفيقاتها ثالثًا، وهي الذات الفلسطينية التي 
إنها سيرة حياة حتكي جتربة في صناعة  املواجهة أيضًا،  عاشت جتربة 
املصير الشخصي على حدود تاريخ الشعب وفي التقاطع مع مصيره، 
لكن ما هو الشعب مبعزل عن قصص أفراده؟ وهل له قضية إذ لم تكن 
قضيتهم؟ وكيف يكون له مصير إذا لم يشتبكوا مع السياق خللق هذا 
نحن  »ها  فتقول:  مستمر  بشكل  الثيمة  هذه  تلتقط  فالكاتبة  املصير؟ 
لسنا مجرد سجينات، بل طاقة محركة ... لم يكن باإلمكان خلقها 

لو بقينا مجرد ربات بيوت، كما أراد لنا احملامي...« )ص:52(.

االنغماس والكتابة
تكتب عائشة »كنت أحيانًا أقبل على استكمال احلكاية لكني سرعان 
باالنغماس  ذاتها،  األسر  جتربة  مواجهة  قررت  أن  إلى  أهجرها،  ما 
في قضايا »رابطة نساء أسرن من أجل احلرية« فاندفعت إلى الكتابة« 
دون  يتحقق  أن  ميكن  ال  كليًا  االنخراط  أن  يعني  وهذا  )ص:8(، 
اقتحامه بكليته، فهل ميكن أن تنخرط دون كتابة، أو أن تكتب دون 
فعلته  ما  وهذا  تكتبه،  الذي  االنخراط  تقود  فالكتابة  ال،  انخراط؟ 
عائشة عندما عزلت في الزنزانة بعد أن لقنت السجانة )يعل( درسًا في 

معرفة نتيجة اللؤم مع األسيرات، حيث كل فعل كان يتحول إلى بيان 
ينقش )ببقلة الشعر( على احلائط، وكما تقود الكتابة عملية االنخراط، 
انخراط في مواجهة ما اصطلحت عليه الكاتبة املعادلة املختلة الناجتة 
عن انتصار املعتدي وهزمية صاحب احلق، فإن االنخراط شكل قاعدة 
تتوسله  الذي  املعنى  املعنى،  في صناعة  الكتابة وشرط حتققها كفعل 

الكاتبة في مواجهة عنف الواقع لتخلق للحلم ممكناته.

دوائر احلكاية والتفاصيل التي ولدت البطولة
جتربة  حكاية  املركزية،  احلكاية  حول  الكتابة  في  السرد  ويدور 
دوائر  في  ينسال  لكنه  الشمس،  أجل  من  الكفاح  سيرة  االعتقال، 
سردية تكشف السر وتتابع أسرار املسار، فإذا كانت احلكاية املركزية 
السجن،  حكاية  وحتكي  ورفيقاتها،  لعائشة  املصير  مسار  تكشف 
عن  واإلضراب  والكفاح،  والسجانات،  والزنزانة،  والعزل، 
الطعام، واإلجنازات، واإلخفاقات، فإن احلكايات الصغيرة تكشف 

خبايا هذا املصير والبؤر املركزية في صناعته.

والنظرية  )السر  في  حكايات  ثمة  املصيرية،  احلكاية  هذه  فخلف 
األسيرة،  احلركة  وتاريخ  الشعب  سيرة  متثل  كبرى  حكاية  والقدر(، 
واألشد  حصارًا  األكثر  سياقاته  في  الفلسطيني  للوعي  رواية  ومتثل 
يقظة، ففي هذه التجربة، ثمة منو في الوعي الفلسطيني مّثل حتوالت 
نوعية في مساري الذهن والعمل الفلسطينيني، ولكن ما خلف هذه 
الكبرى ثمة حكايات صغيرة، لكنها حكايات جوهرية متثل  احلكاية 

ته عائشة عودة اخليارات اجلوهرية. مقدمات حقيقية ملا سَمّ

الصغرى،  التأسيس  حكايات  من  سيل  التجربة   – احلكاية  فخلف 
حكايات الذات، وحكايات الرفيقات، حكاية املعلمتني نهيلة عويضة 
وتصدع  لفتا  من  التهجير  قصة  رسمية؛  وقصة  النّجاب،  وفاطمة 
أميركا  عن  تبحث  يجعلها  ما  املسافر،  لألب  الطفلة  وشوق  األسرة 
اليهوديات  واملسجونات  السجانات  وقصص  التحتا،  الله  رام  في 
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الفلسطينيات،  املناضالت  من  مواقفهن  وتناقض  وتناقضاتهن 
حملها  أثناء  توّحمت  التي  األم  سر  الشخصية،  عائشة  حكايات 
)بعيشة( على تراب أحمر وأكلته مبتعة غريبة، قصة الفدائي األول، 
استكمالها  سبيل  في  واإلضراب  املدرسة  قصص  األول،  واحلب 
ميوت  الذي  امليت  األخ  صورة  قصة  خاللها،  من  املظاهرات  وصور 

نتيجة لغموض الصورة ويحييه وضوح القراءة.

الكتابة،  رحلة  منتصف  في  إال  الكاتبة  عليها  تقبض  لم  حكاية  ففي 
حيث  تفصيلي،  شخصي  سرد  وخالل  املجهر،  حتت  فصل  وضمن 
بدأت من اليوم السابق لليتم متامًا، لكنه فصل يبدأ باألسئلة الكبرى، 
ملاذا خياراتي هي خياراتي؟  أنا؟  أنا  ملاذا  والكينونة:  اخليارات  أسئلة 
الزمن،  في  القفز  حكاية  تسرد  ثم  لو...؟  سأكون  كنت  عائشة  أية 
لقد قفزت عائشة قفزة املصير في تلك الفترة، قفزت من ارتفاع ثالثة 
الوجود،  في  نظرية  كانت  التي  النظرية  تلك  نظريتها،  لتثبت  أمتار 
أيضًا نظرية  املصير، ولكنها  الزمن، وفي صناعة  وفي احلركة، وفي 
في التحدي واملواجهة، ماذا لو سقط شخص عن عاللي دار عمار؟ 
الفكرة املكتشفة: يستطيع أن ينقذ نفسه لو قفز في الهواء قفزات عدة. 

الفكرة مبهرة ولكن ال أحد يصدقها؟

عائشة  بالتصديق؟  نحظى  وال  مبهرًا  شيئًا  نكتشف  عندما  نفعل  ماذا 
تذهب في اإلثبات أبعد مما يتخيل، تفعل ما يفعله العلماء والشعراء 
واملجانني؛ جترب، وجترب، وتقفز، وترتطم باألرض، وتعلق يدها 
وبقي  الزمن؟  ذهب  أين  سؤال:  هو  يشغلها  ما  ولكن  رقبتها،  في 
سؤال الزمن هو سؤال عائشة، ولكن ما حققته هو تلك القفزة، فقد 
إلى فراشة، وقفزة  التحول  اليرقة في  كانت قفزة وجودية تشبه قفزة 

البشر في اجتاه بشريتهم.

وبني النظرية التي أسستها طفلة وجربتها على شكل قفزات من مظاهرة 
حركة القوميني العرب في رام الله، إلى ممارسة الكفاح احلقيقي ضد 
وبني  األردن،  في  التدريب  معسكر  في  احلراسة  بليلة  مرورًا  العدو 
السائد،  ضد  والتاريخ  الواقع  بقلب  عودة  لعائشة  الشخصي  القرار 
وضد  للمرأة،  تعليم  أال  ضد  اخلوف،  ضد  البيت،  في  البقاء  ضد 
ليلة  في  جعلها  ما  وهذا  شهرزاد،  وضد  التمزق،  وضد  االحتالل، 
أن  قصة  الضفدع،  قصة  تذكر  فدائية  لتصبح  إعدادها  ليلة  احلراسة، 
البنات تلعب بالتقاط الفراشات في حني ميلك األوالد الضفادع التي 
مبنطقها  وتلعب  اللعبة  تقلب  عائشة  أيديهم،  في  سالح  إلى  تتحول 
أن  تقرر  يخيفوننا«،  مثلما  األوالد  وأخيف  ضفدع  على  »سأقبض 
األوالد ال  تنجح، ولكن  ثم تصر  الضفدع، حتاول، جتزع،  تصطاد 
يخافون )كنت أنتظر أن يخافني األوالد وأن يهربوا مثلما كنا نهرب، 
هذه  تتذكر  عائشة  عليه.  يساومونني  وراحوا  بي  وأحاطوا  جتمعوا 
القصة بعد أن قلبت كل اللعبة وحملت في يدها ما ال ميكن املساومة 

عليه، إنه فكرة القفزة بعد أن أمنت أداة الزمن.

عائشة ضد شهرزاد
لبنات  واالنتماء  بقضيتها،  اإلميان  في  شهرزاد  وتشبه  تسرد  عائشة 
عيوننا  )يعصبون  املختلة  املعادالت  اكتشاف  في  وتشبهها  جنسها، 
ولكن  العادي،  في  والكوني  املطلق  واكتشاف  منشي(  أن  ويأمروننا 

على  قائم  حياتها  فاستمرار  يوميًا،  باحلكايات  حياته  تطعم  شهرزاد 
حياتها  تطعم  عودة  عائشة  أن  حني  في  املستمرة،  باحلكاية  تغذيتها 

للفكرة لتخلق للحكاية استمرارها.

السجن  جتربة  وكأن  السجن(  وبعد  السجن  قبل  )يحكي  معتقل  كل 
للحماية،  يحتاج  الذي  املاضي  بني  ذاكرتني؛  إلى  الذاكرة  تقسم 
واملستقبل الذي يحتاج للتخطيط. لكن عائشة تسرد احلكاية كحكاية 
مصير انبثق مع الطفلة قبل ميالدها، ومع كارثة يتمها، ومع إصرارها 
األول، وإضرابها األول، وقفزتها األولى باجتاه التحدي وباجتاه قلب 
الذي  الضفدع  على  تقبض  هكذا  وتستمر  مبنطقها.  واللعب  اللعبة 
التجربة، ثم تقبض على قلم  تقاتل، وتخلق شرط  بندقية  إلى  حتول 
بشروط  يقبل  لم  وجود  وجودها،  شرط  ويخلق  التجربة،  يكتب 
اللعبة واللعب مبنطقها، وأسس حلالة ال ميكن املساومة عليها، فكما 
تعيد  التي  الكتابة  فإن  واملصير،  القوة  لعبة  اللعبة؛  قلبت  التجربة  أن 
تقصد  فالكتابة  املنطق،  بلعبة  للعب  التجربة تصر على هوسها  إنتاج 

قلب اللعب ضد العادة، وقلب منطق العادة ومنطق اللعبة.

القلب  موقع  هو  السيرة  وفي  التجربة  في  موقع  والقراءة  فللكتابة 
منها. فمنذ البدء، ربطت عائشة بني امتالكها التعليم وبني قدرتها في 
أن  البدء  منذ  اكتشفت  وكأمنا  الزمن،  إيجاد  وفي  املصير  في  التدخل 
ثمة دورًا يبحث عن صانعيه، وثمة فجوة في الزمن واملصير ال بد من 
الدور،  أجل  من  الفعل  في  انخراطهم  من  بد  ال  بشرًا  وثمة  ردمها، 
احلدث  ملستوى  املصيري  بالفعل  االرتقاء  أجل  من  دورهم  وبناء 

والتحدي.

فصورة  وسريتهما،  والقراءة  الكتابة  خطورة  واكتشفت  ذلك  قرأت 
األخ املرسلة من أمريكا وهو بلباس املستشفى تفسر موتًا من قبل األم 
القادرات على قراءة الرسالة املرافقة لصورة، وهذا  ونساء احلي غير 
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يعني أن الصورة واحلدث والواقعة دون قراءة يؤول موتًا، ثم حتضر 
القراءة فتحول املوت الكامن في الصورة إلى بعث وحياة، هذا املوقع 
تصبح  عويضة  نهيل  فاملعلمة  السيرة،  منو  مع  ينمو  والكتابة  للقراءة 
العام،  الشأن  انخراط في  إلى  القراءة والكتابة  التي حتول  الطاقة  هي 
يصل ذروته في الدخول إلى الفضاء السياسي بوصفه فضاء يخصنا، 
االعتبار  وتعيد  الرؤيا  بناء  وتعيد  الفكر  تعمق  السجن  في  والقراءة 
في  مختلفة  لكونها  رفضت  التي  النّجاب،  فاطمة  األخرى  للمعلمة 

الفكر والرؤية.

إلي  حتول  العابر  هذا  أن  إال  والعابر،  والعادي  اليومي  قدمت  لقد 
وناقشت  املفاهيم  طرحت  فقد  احلقيقي،  والسؤال  للتوتر  مكان 
األدلة وقدمت النتائج، ما مكننا من الفهم األعمق للواقع واملعيش 
لقد  واجلمعي.  الفردي  الوعي  وفي  السجن،  وفي  احلياة،  في 
الوطن، هو  أو ضد  الوطن،  بوصفه  إشكاليًا  املعتقل  عايشنا جتربة 
اخلروج من الوطن ولكنه الدخول في عمقه، هو التوقف عن الفعل 
تستجلب  محطة  أيضًا  ولكنه  العزل  هو  أيضًا،  الفعل  مكان  لكنه 

العالم إليه.

اليتم  كارثة  بني  للمعنى  مكان  على  العثور  فن  نتعلم  السجن،  في 
وخيبة التوقع، يحضر الفعل الكفاحي فعاًل في ترميم التحدي وبناء 
األمل. ليس ذلك فحسب، حيث ثمة قانون تناقشه عائشة وكأنه كلما 
وتيقظ  الوعي  توهج  ازداد  مالمحه  وخفتت  اخلارجي  املكان  تناقص 
معرفية  األسر جتربة  يجعل جتربة  ما  العالم،  من  للقبض على حصته 
قوانني  لقراءة  وفرصة  عواملهم،  في  الدخول  وفي  البشر،  فهم  في 

حلظات  من  مكنهم  األسرى  عالم  في  منطق  فثمة  والذاكرة،  الذهن 
متاس مع جوهر العالم، وهذا يعني أن في جتربة األسرى موقع ملعرفة 
ما، معرفة صوفية أو باطنية أو سيكولوجية، ولذلك لنبدأ قراءتها من 
موقع التساؤل، فالدخول من موقع التساؤل ينشط الذهن، والتقوقع 
في  وأداتهم  البشر  جوهر  والتفكير  التفكير،  يعطل  املعرفة  موقع  في 

الشعور واملعرفة.

للكارثة  الشرعي  غير  االبن  هو  »فالسرد  بالسرد  نتوسل  هنا  ومن 
يتبقى  ال  غيابه  في  الذي  للعنف،  والضرورية  املباشرة  غير  والنتيجة 
أبدًا أن  العالم وبقايا أحالم مبعثرة ال ميكننا  أمامنا لنرى سوى حطام 
نفهمها أو نفسرها. إن احلقائق دون صوت سردي يضعها في سياق 
الهائل.  الركام  من  غامضًا  جزءًا  تبقى  ودم،  حلم  من  بشر  حكاية 
يعيد  فالسرد  معنى،  وصورها  احلياة  وقائع  مينح  السردي  فالصوت 
احلياة إلى البشر وميكنهم من التأمل فيها عبر تفعيل قابليات البشر على 

اإلصغاء والتفكير”.3

يبدو أن »اإلصغاء في هذا الفضاء اليومي متعذر، وأن احلقيقة ليست 
واألدب  واملعلومة.  الصورة  فيه  تتاح  الذي  نفسه  باملستوى  متاحة 
أن  العالم؛  إلى  اإلصغاء  فسحة  منحنا  على  قادر  وحده  السردي 
عدسة الكاميرا وفضاء البث غير قادرين وحدهما على نقل احلقيقة. 
إننا نحتاج إلى اخليال أيضًا لرؤية العالم”.4 وهذا ما فعلته رواية ثمنا 
للشمس »فتحت النافذة«. نعم، لو لم تقدم سوى فتح النافذة لكان 
ذلك كافيًا، لكنها فتحت أكثر من ذلك، فتحت الوعي على الثغرة؛ 

ثغرة كانت هوة في الوعي وفجوة في املصير.
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يف التاريخ الذاكرة والنسيان
»ثمنًا للشمس« يف سياق تعلمي

رامي سالمة

املولد  الفاعل  للتاريخ، وهي  الذاكرة احلاضن واحلافظ األول  تشكل 
بشكل  املعاشة  التاريخية  وللكتابة  عام،  بشكل  التاريخية  للكتابة 
خاص. يشير بول ريكور إلى أن الذاكرة هي ممر الكتابة، وبالتحديد 
الكتابة التاريخية، إذ أنه من غير املمكن سرد رواية أو قصة أو حدث 
من دون املرور في الذاكرة.5 إن سرد عائشة عودة لذاكرتها بأسلوب 
أدبي هو بال شك كتابة للتاريخ الفلسطيني املعاش، هو شهادة وأرشفة 
على  قادرًا  املؤرخ  زال  ما  تاريخ  املستمرة،  الفلسطينية  األسر  لتجربة 

حتديد وتعيني حدوثه، ماض يتمثل حضوره في اآلن والـ »هنا«.

أو  املنهج  في  سؤااًل  ليس  استعماري  شرط  حتت  التاريخ  سؤال  إن 
األلم  في  سؤال  وإمنا  فحسب،  الكتابة  في  أو  األرشفة  في  سؤااًل 
واجلسد، فمالمحنا وتعبيراتنا اليوم هي تكثيف وجتٍلّ حلضور األلم، 
ألم الذاكرة وألم الوجود. إن ذاكرة عودة هي فردية، ولكنها في أفق 
جماعي، هي نقل لتجربة األلم الفردي إلى األلم اجلماعي، غير أن 

الذاكرة/األلم اجلماعية تتم موضعتها بالوعي الفردي.

وعي  حالة  إلى  الفردية  الذاكرة  هذه  أو  األلم  هذا  حتويل  ومسؤولية 
معاش هي مسؤولية جماعية، فسرد عائشة عودة هو اختيار في نقل 
األلم، أملها الفردي واجلسدي الذي أحدث بفعل انتمائها للجماعة، 

إلى اجلماعة نفسها، أي أن عائشة تعيد إلينا األلم مرتني.

بالعودة إلى بول ريكور، فإنه يشير إلى املرور في الذاكرة أيضًا، يعني 
املرور في النسيان، إذ أن النسيان كحالة هو مكمل الذاكرة،6 بالتأكيد 
عائشة عودة قد غاب عنها العديد من التفاصيل واألحداث في سردها 
لعائشتها، ولكن ما ميكن أن يضاف إلى فلسفة ريكور حول الذاكرة، أنه 
حتت شرط استعماري، ال يكون النسيان حالة فقط كمكمل للذاكرة، 
وإمنا هو حالة مأسسة، أي حالة مؤسسة على بينية وصيغة تسعى إلى 

إحداث النسيان حملو ذاكرة ما، وإحالل ذاكرة أخرى مكانها.

الرسمي  التاريخ  إلى منهاج  فلو نظرنا  في حالة فلسطني وشروطها، 
الشتات  لفلسطينيي  املدرس  للتاريخ  أو  الفلسطينية،  للسلطة 
وفلسطينيي الداخل، فسرعان ما ندرك أن النسيان وفعل النسيان هو 
فعل ممأسس، أي إستراتيجية واضحة؛ سواء أكانت نتيجة قصور في 
الذاكرة  سؤال  يغدو  لذلك  متعمدة،  إقصاء  سياسة  نتيجة  أو  النظر، 
وعليه،  مضاعفًا،  سؤااًل  الفلسطينية  احلالة  في  بالتحديد  والنسيان 
فإن سؤال التاريخ فلسطينيًا أيضًا هو سؤال مضاعف، سؤال يواجهه 
توثيق  عبر  نفسه،  التاريخ  سؤال  يواجهه  وسؤال  النسيان،  مأسسة 

األلم وحتويله إلى وعي، ليس فقط تاريخيًا، وإمنا وعي معاش.

يذّوت  لم  إن  واألسر  السجن  وألم  عودة  عائشة  وألم  جتربة  إن 
وعي  حالة  دون  فالذاكرة  سُيفقد،  يوميًا،  معاش  وعي  حالة  ضمن 

لسياسات  مهمًا  هدفًا  الذاكرة  تشكل  إذ  مهزومة،  ذاكرة  هي  وإدراك 
االستعمار؛ لدورها النشط في تشكيل الوعي بالذات والهوية، فمن 
الصعب إحالل هوية بداًل من أخرى أقرب إلى سياقها دون محو ذلك 

السياق أو طمسه من حالة الوعي املباشر.

تاريخ  ومعلمات  كمعلمي  لنا  مهمًا  مصدرًا  الرواية  هذه  تشكل 
مسؤولية  وهي  جمعي،  وعي  حالة  إلى  لترجمتها  واجتماعيات، 
في  القصور  حالة  فضمن  وطنية،  مسؤولية  تكون  أن  قبل  أخالقية 
املناهج الرسمية، وسياسة اإلقصاء املتعمد، والقفز، واستثناء تاريخ 
ما زال حيًا ويعاد إنتاجه يوميًا، يغدو في تكراره وتذكير الذاكرة به أمرًا 

مهمًا لنجاتنا ولصيرورتنا كشعب.

بالرواية كمصدر تعليمي لسياق  التأمل  املهمة تكمن في  ولهذا، فإن 
نص  من  عودة  عائشة  رواية  حتويل  بكيفية  والتفكير  الطالب،  حياة 
ل مباشرًة حلالة وعي معاش عبر مشاريع  يؤَوّ تاريخي  إلى نص  أدبي 
جاءت  وقد  طالبهم،  مع  واملعلمات  املعلمون  بها  يقوم  تعليمية 
نص  إلى  الرواية  حتويل  منها  ندوة،  في  متعددة  ملشاريع  مقترحات 
الطالب،  به  يقوم  تلفزيوني  برنامج  أو  توثيقي  فيلم  وإلى  مسرحي، 

أو إلى جدارية.

إن حتويل نص عائشة عودة من مجرد نص قراءة إلى نص فعل وإنتاج، 
كفيل بأن يبقي حالة وعينا متصلة بسياق حياتنا املعاشة بكل تفاصيلها 
وانعتاقنا  وتعزيز جناتنا وخالصنا  وتقوية  تشكيل  في  وأيضًا  اليومية، 

من االستعمار.
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