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قبل �لبدء ولكي ل ي�ساء فهمي، �أود �أن �أوؤكد �أين عندما �أذكر �لتعليم يف هذه �ملقالة، ل �أق�سد موؤ�س�سة بعينها �أو نظامًا بعينه، �إمنا �أحتدث 
بعمومية �لتعليم، ويف �لإطار �لإن�ساين �لأ�سمل.

فنون يف التعليم

ا امُلْحيى ومقاماته: حميَّ
مالحظات حول التعليم والفن واإلحياء

كفاح الفني

)1(

�لتي  و�لنظريات  �لتقليدية  �لنظريات  عن  وبعيد�ً  �لتعليم، 
باحلاجة  �لفرد  فيه  ي�سعر  �لذي  �ملناخ  توفري  هو  تعار�سها، 
�مللحة للتعلم، وكذلك توفري �ل�سياقات �لآمنة لختبار فاعلية 
ما مت تعلمه، ومن ثم �لقدرة على تاأمل كال �جلانبني يف دورة 
فاأيُّ  و�لتقييم.  و�لتطبيق  �ملعرفة  بني  �جلدل  من  نهائية  ل 
�حلياة؟  ت�سمى  �لتي  تلك  من  و�سموًل  �إحلاحًا  �أكرث  �حلاجات 
�إ�سكاليات  �لتعليم من  �أ�ستخدمها للنفاذ يف  �سوؤ�يل هنا ذريعة 
ولأن  �لغريزي،  وبال�رسورة  �لأويّل،  �إىل  و�ملحتوى  �ل�سكل 
�لغريزي،  هذ�  قمع  على  قائمة  جو�نبها  من  وبكثري  ب�رسيتنا 
ولكي ل ��سطر لتخاذ موقف هنا، �ساأ�ستخدم �لقطط مثاًل 
تن�سج  �أن  فما  �لتعليم.  بدل  منوذجًا  و�ل�سيد  �لأطفال،  بدل 
بعد  �إل  يحدث  ل  �لذي  �لأمر  �جل�سدية،  �لقط/ة  مهار�ت 
�أ�سهر من �ملحاكاة و�للعب �بتد�أ من تتبع حركة ذيل �لأم، �إىل 

مطاردة �لأقر�ن، و�لن�سد�ه و�لف�سول لقاء �أي حركة �أو تغري 
�ليافعة  �لقطط  تبد�أ  �لفطام،  مع  تقريبًا  وبالتز�من  �ملوقع،  يف 
�أو  �أمها،  �أمام  م�رسحي  ��ستعر��سي  ب�سكل  مهار�تها  بعر�س 
برهان  مبثابة  �ل�ستعر��س هو  نعمتها. هذ�  �أنه ويل  تعتقد  من 
على �جلهوزية لتجربة �حلياة ومقت�سياتها، وهو كذلك �إعالن 
�ل�ستعد�د لدخول عامل �لبلوغ و�نتهاء عامل �لطفولة �لطفيلي. 
�لنموذج  هو  هذ�  يز�ل  ل  �لبد�ئية،  �لثقافات  من  �لكثري  ويف 
�ملتبع يف �لف�سل بني عامل �لأطفال وعامل �لبالغني كال�سيد، �أو 

قتل حيو�ن �ساٍر، �أو �ملكوث يف �لعر�ء وحيد�ً لفرتة ما.

)2(

وما �أود �لتاأكيد عليه هنا هو �أن هذ� �ملثال لي�س دعوة للتنازل 
عن تعقيد�ت حياتنا �لب�رسية د�خل �ملجتمع و�لثقافة �لع�رسيني 
بع�س  �لفح�س يف  وت�ستحق  قيمًة  �لدعوة  هذه  كانت  -و�إن 
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فطمنا عن �سدرها  �لتي  للبد�ئية  مناحي حياتنا- ول مديحًا 
منذ قرون، �إمنا لغر�س عقد مقارنة �سديدة �ملبالغة بني ما يحدث 
وما ينبغي �أن يكون يف �لكثري من �أنظمة �لتعليم �ملعمول بها 
و�أ�سقطنا عليهما  �ملثال  �لتعريف وهذ�  �أخذنا هذ�  فاإذ�  �لآن. 
�أو �أ�سقطناهما على �أيٍّ من مقت�سيات حياتنا �ملعقدة، �سنجد 
�إذ�  �لأف�سل،  بالجتاه  لي�س  �أو  �خلاطئ،  �لجتاه  يف  ن�سري  �أننا 
�أردنا توخي �أكرب قدر من �لدقة. فعلى قاعدة �أن �لتعليم �إعد�د 
وهنا،  �لتعليمية،  ممار�ساتنا  كل  تقييم  نعيد  �أن  يجب  للحياة، 
حتمًا، �سنجد �أن �ملنهاج بعموميته �إخباري ومعلوماتي، ويف 
ع�رس �أهم �سماته �أنه ع�رس دفق للمعلومات، و�أن طر�ئق �لتقييم 
�ملوؤ�س�سة على �لختبار وكما هو مثبت مت�س علمية  و�لقيا�س 
�لعقلية  �ملهار�ت  من  �لكثري  وتغفل  و�ل�سرتجاع،  �لتذكر 
�أن  نية-  وح�سن  -برب�ءة  �عتقدنا  �إذ�  هذ�  و�ملركبة،  �ملتقدمة 
�لنظام �ملِعد للمنهاج و�ملم�سك بزمام �لتعليم �لعام، هو نظام 

يعمل خلري �ملتعلم، ل لربجمته و�إدماجه يف �لنمط �ل�سائد.

)3(

�أي�سًا( مقفر ومتاأخر، و�لكارثة  فالتعليم كما هو )وبعموميته 
�أنه يدعي �أنه �لبو�بة �لأف�سى مل�ستقبل �أف�سل للفرد و�جلماعة، 
وو�سفات  لو�ئح  حتديد  �رسعية  لنف�سه  �أجاز  �لّدعاء  وبهذ� 
للمتعلمني  ينبغي  �لتي  �لعقلية  و�مللكات  و�ملهار�ت  �ملعارف 
�أي�سًا  قيمه  �إنتاج  يعاد  �لذي  �مل�ستقبل  عتبات  لبلوغ  �إتقانها 
عرب �أنظمة مت�ساوقة مع �ملنظومة �ل�سائدة -�إن مل تكن ركيزة 
�إليه و�أي م�ستقبل  �أن ن�سبو  من ركائزها- �أي م�ستقبل ينبغي 
يجب �أن نتحا�ساه. وعرب هذه �للو�ئح و�لو�سفات، ومبنا�سيب 
خمتلفة، بني �لدول وطبقات �ملجتمع �لو�حد، ُنعلَّم، ومن بني 
ما نعلم �أن نكون �أ�سياد�ً �أو م�سودين، و�إذ� ما كنا من �ل�سو�د 
�ملَ�سود غالبًا ما جند �أنف�سنا م�سطرين لإعادة تعليم �أنف�سنا يف 
�أول مو�جهة و�قعية، ويف بع�س �لأحيان جند �أن علينا �أن نفعل 
عك�س ما ُعلِّمنا متامًا لنحقق ما ن�سبو �إليه، وبالذ�ت �إذ� كان 

ما ن�سبو �إليه خمتلفًا عّما ٌعلِّمنا �أن ن�سبو �إليه.

فاأين هو نظام �لتعليم �لذي يعلمنا �أن نكون �سعر�ء، وفنانني، 
وحر  وم�ستقل  نقدي  تفكري  وذوي  وخمرتعني،  وعلماء، 
�لفن حل�سة ر�سم،  تعليم تختزل  لنظم  �سيء، وكيف  قبل كل 
ما  –وغالبا  �أ�سبوعيتني  ريا�سة  حل�ستي  �جل�سمانية  و�ل�سحة 
�أن  �آخر-  در��سي  مبحث  �أو  مو�سوع  ل�سالح  »تقط�سان« 
يفعل ذلك. نظام يكبل �لأطفال مبقاعد ت�سوه بناهم �جل�سدية، 
�ل�سجن،  معمار  من  م�ستوحاة  غرف  يف  خيالهم  ويحب�س 

ويعترب كل �بت�سامة �أو حركة �أو �سوت خطيئة و�نفالتًا، كيف 
له �أن ينتج �أ�سحاء خيال وعقول وج�سد، وما �أردت �لتاأ�سي�س 
له هنا �أن �لتعليم �إن مل ي�سمح للفن �أن يقول قوله يف �لتن�سئة، 
ومل ي�سمح بل وي�سعى �أن يكون �للعب �ملحاكي و�ملِعد للحياة 
�أحد �أ�سا�سياته، ف�سينتج متعلمني معاقي �خليال و�حلركة وذوي 

فهم مغلوط وجمزوء عن �حلياة.

)4(

خطو�ته  �أوىل  يخطو  يز�ل  ل  حقل  �لتعليم  يف  �لدمى  �إحياء 
ممار�سوها  لها  و�سار  �لتعليم  يف  جتذرت  �أخرى  بفنون  �أ�سوة 
وميكن  �لتعليم،  و�مل�رسح يف  كالدر�ما  ومد�ر�سها  ومنظورها 
لهذ� �حلقل �أن ي�ستند كثري�ً على تلك �ملمار�سات و�لنظريات، 
و�أن يحور �أو يتبنى �لكثري من مر�فعاتها لإيجاد حيز لها فيما 
ينبغي �أن نعلمه لنا�سئتنا، وميكن له ويف �مل�ستقبل -ول �أريد �أن 
�لفنون  ب�سمته يف جمال  ي�سع  �أن  �لقريب-  و�أقول  هنا  �أغامر 
�أجل  من  ومر�فعاتها  منجز�تها  على  ير�كم  و�أن  �لتعليم،  يف 

»�أن�سنة« �لتعليم »وعدلنتة«.

وباأ�سعف  �لتعليم،  يف  �لفن  م�سامري  من  كم�سمار  فالإحياء 
�أفالم  �إىل  �جلامد  �ملدر�سي  �لكتاب  يحيل  �أن  ميكن  �لإميان، 
ر�سوم ودمى حمياة، ينتجها �لطالب ومعلموهم مبناخ تعاوين 
�لجتماعي  �لذكاء  ملهار�ت  وتعلم  �لأقر�ن  تعليم  فيه  يحدث 
عن  و�لتعبري  و�لتفاو�س  �لقيادة  وت�سليم  ت�سلم  ومهار�ت 
�ملبا�رس،  �ملحيط  �أو  باملنهاج  منتج ذي عالقة  �إطار  �لذ�ت يف 
�أولها ولي�س �أهمها  �إفادة عدة؛  وهذ� �ملنتج )�لفيلم( له �أوجه 
من منظوري ما ذكرته يف بد�ية �لفقرة، لأن حتبيب �لأطفال 

مبعرفة غري جمدية هو خد�ع م�ساعف.

�جلمايل  فيه  ميتزج  م�رسوع  عرب  ن�سط  تعلم  هو  هنا  فالتعلم 
باملعريف، و�لجتماعي بالذ�تي، يحقق تذويتًا للمعرفة و�إثر�ء 
مناخ  ويقلب  و�لثقة،  �مل�ستقل  و�لتفكري  بالإبد�ع  للمتعلم 
�لتعلم من تناف�سي �إىل تعاوين، ويحيل �لبنية �لأبوية �ل�سلطوية 
لل�سف و�ملدر�سة �إىل �أحياز تعلم مرح، ويرفع قامة �ملعلم مهنيًا 
و�جتماعيًا، ويعود بالنفع على �ملدر�سة باملنتج �لذي �أ�سبح �أد�ة 

وو�سيلة تعلمية ومنوذجًا تقدميًا عن نوعية �لتعليم وجودته.

وباملجمل، فاإنه يعيد �لعملية �لتعلمية �إىل ن�سابها �لأول؛ تعليم 
وقادرين  و�خليال  باملعرفة  وم�سلحني  للحياة  معدين  متعلمني 

على �لجرت�ح و�لرجتال.
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)5(

�إن �لبهجة �لتي مل �أخذل يومًا يف مالحظتها عند �إ�سافة �أول 
ب�سيطة  حلَركة  �لأول،  و�لعر�س  �لدمى  �إىل  �لتعبري  تفا�سيل 
�أقدمها كنموذج لآلية عمل �لإحياء عرب ت�سل�سل �ل�سور �لثابتة 
�أويل  �أغو�ر وجودنا �سعور  ينفك يده�سني، ويوؤكد يل يف  ل 
تتلم�سه  َفِرحًا  حزنًا  �أو  حزينًا  فرحًا  كونه  حيث  من  غام�س 
خمتلفة  �أو�ساط  وعرب  و�لكناية،  باملجاز  �لفنون  عليه  وتربت 

�سمعية وب�رسية ولغوية وحرفية.

هذه �لبهجة باعتقادي ��ستنطاق لهذ� �ل�سعور �لغائر، وتتجلى 
بهذ� �لو�سوح يف فن �لإحياء، لأننا نحن ووجودنا يف �لزمان 
�لفني  و�ل�سكل  �لبنية  ولأن  وجماز�ته،  كناياته  هدف  و�ملكان 
حيز�ً  يهبنا  وباخت�سار،  ولأنه،  منا،  و�ل�سبه  �لقرب  �سديد� 
منتطي  �أن  وميكننا  فيه،  �لقدر  �سانعي  نحن  نكون  للحياة 
بحدود  وتركيبه  �لو�قع  ترتيب  لنعيد  �ملجنح  �خليال  ح�سان 

ناعمة ولينة تنثني وتنحني وفقًا لنزعاتنا �لإن�سانية.

)6(

�لذي  �لعامل  عن  وجمازنا  كنايتنا  �ملُْحياة  و�لر�سومات  فالدمى 
ونحّن  فينا  �لذي  للعامل  فيه  ميكن  نطاق  يف  لكن  فيه،  نحن 
طيف  مدى  على  �لإن�سانية  ونو�زعنا  رغباتنا  يتنف�س  �أن  له، 
�لهويات  طيف  �أي  و�خلا�س،  �لكوين  بني  و�لتماهي  �لهوية 
)من  و»�لأنوي«  �لب�رسي  للجن�س  ننتمي  كوننا  بني  ونقدها 
وما  للحياة  �ختبارنا  فر�دة  من  �ملنبثق  �ملفرد  و�لآن(  �لأنا 
بينهما من مركبات �جتماعية وثقافية ولغوية توؤثر يف حتديد 
موقع »�لأنا« من �لـ »نحن«، هذه �لرغبات و�لنو�زع تتنف�س 
�جل�سمية  فالبنية  للت�سكيل؛  �لأوىل  �للحظة  منذ  �لإحياء  يف 
ومن�سة حر�كها  ولدتها  بكاء  هما  و�لكامن  �لثابت  و�لتعبري 
�لالحق �لذي �سياأتي على �سكل تغري�ت يف �لتعبري و�لو�سعية 
و�لزمان و�ملكان، تت�سافر عنا�رس �حلركة و�لتغري مع �لت�سكيل 
لبناء جتربة حياة �لدمية، وما تكنه من ترميز�ت �لأنا و�لـ نحن 
ومفاتيح فك هذه �لرتميز�ت وترجمة �لر�سائل �لنزعاتية �لتي 

يحملها �لعمل ككل.

ففي فيلم ق�سري �أنتج يف �إطار تدريب طالبات مدر�سة �سلو�د، 
يتمحور �حلدث حول حياة زوجني يف قرية، بيت ريفي �أمامه 
ح�سان وطابون وبع�س �لنباتات، �أم حممد بزي تقليدي تخبز، 
�لقهوة،  يطحن  تالية  لقطة  �أي�سًا يف  تقليدي  بزي  و�أبو حممد 

فالرتتيب �لأول و�لثاين ونوع �لعمل �خلبز و�لقهوة و�لتبعات 
�ملرتتبة على كل منهما ومناطق �لدللة �لتي يثريها كل منهما، 
�إ�سار�ت و��سحة لتق�سيم �لعمل بني �ملر�أة و�لرجل يف �ملجتمع 
جو�نب  على  حتتوي  �لإ�سار�ت  وهذه  �لفل�سطيني،  �لريفي 
من هويتهن وموقفهن من �حلياة �لتي ل تخلو من �لحتجاج 
على �لقيمة �ملعطاة لعمل �ملر�أة يف �ملجتمع �لريفي، لأن �لفيلم 
يكتمل على نحو مغاير ملا يحدث يف �لو�قع، �إذ يقدم �أبو حممد 
�أول زهرة يقطفها من �لب�ستان لأم حممد �عرت�فًا بتعبها من �أجل 
�جلميع، ثم يعانقها ويدخالن �ملنزل، فالهوية هنا تتموقع يف 
�لنوع �لجتماعي يف جمتمع ريفي، وتعرب عن ذ�تها ونزعتها 
�لو�سف  هذ�  لأن  ذكورية«،  »�أقل  هنا  �أقول  لن  جمتمع  نحو 
�إمنا  ل،  �أو  �لطالبات  حتمله  قد  �أيديولوجي  موقف  عن  تعبري 
جمتمع �أكرث عدًل يف تقدير »و�جبات �لن�ساء«،1 وهذ� �لو�سف 
�أويل وغريزي، و�ساأ�ستغرب �إذ� كانت هناك حقًا �مر�أة �أو فتاة 

ل تتبناه.

ياأخذ  طفل  عن  �ملجموعة  هذه  عمل  من  �آخر  منوذج  ويف 
ع�سفور�ً �سقط من ع�سه �إىل �لبيت، وما �أن ي�سعه يف �لقف�س 
فيحمل  �لق�سبان،  خلف  �ل�سجني  �أبيه  وجه  يتذكر  حتى 
تتمو�سع  وهنا  منه،  �سقط  �لذي  ع�سه  �إىل  ويعيده  �لع�سفور 
وتخو�س  و�لإن�ساين،  �لفل�سطيني  بني  ما  مكان  يف  �لهوية 
على  ��ستع�سى  فاإذ�  وغريزي،  �أويل  ب�سكل  �أي�سًا  حو�رهما 
فلن  و�لنعتاق،  للحرية  �لفل�سطيني  حاجة  يفهم  �أن  �أحد 
و�لغريزي  �لأويل  و�لربط  �لطائر  حاجة  فهم  عليه  ي�ستع�سي 
�لتي  �لر�سائل  كل  يحمل  �أن  �لإ�سار�ت  لدفق  ي�سمح  بينهما 
يحدث  حني  فقط  يعمل  �لفن  لأن  حتملها،  �ملتلقي  ي�ستطيع 
�جلدل بني �لإنتاج و�لتلقي. و�لالفت للنظر هنا �أن ر�سومات 
�لفل�سطينية  �خل�سو�سيات  من  �أيٍّ  على  حتتوي  ل  �لفيلم  هذ� 
)با�ستثناء �لأب �ل�سجني( فاملكان ميكن �أن يكون �أي مكان ما 
يف �لعامل، و�ل�سخ�سيات -�لطفل و�لع�سافري- ميكن �أن تكون 

�أي �سخ�سيات يف هذ� �لعامل.

)7(

مع  تقريبًا  تكررت  �لهوية  على طيف  �ملتنوعة  �لوقفات  هذه 
�إحياء  م�رسوع  يف  �نخرطو�  �لذين  كافة  �لطلبة  جمموعات 
�حل�رس؛  ل  للتدليل  هنا  منها  بع�سًا  و�أذكر  �لتعليم،  يف  �لدمى 
فاأطفال مدر�سة ذكور خميم �جللزون قدمو� نقد�ً على ظاهرة 
�إطالق �لنار يف �لأعر��س يف فيلم �لعر�س، وظاهرة �لعنف يف 
�أحمد  �لطالب  وقدم  قدم خ�سنة،  كرة  مبار�ة  بفيلم  �ملالعب 
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فردي  ب�سكل  هو  �أنتجه  فيلمًا  �ملجموعة  �أع�ساء  �أحد  خليل 
وعلى ن�سخة جتريبية من �لربنامج، وكامري� بيتية فيلم ق�سة �أبو 
قدم  وبالتناظر  و�للجوء،  �لنكبة  لق�سة  يعر�س  �لذي  �لعربي، 
�ل�سيئ«  »�لولد  بعنو�ن  فيلمًا  �سعفاط  ذكور  مدر�سة  �أطفال 
نقد�ً لظاهرة �لتنمر، وفيلمًا عن جد�ر �لف�سل �لعن�رسي. هذه 
�لأفالم، وتقريبًا كل ما �أنتجه �لأطفال، ت�ستحق �لتعر�س لها 
�لغر�س من ذكرها هنا هو  �أن  �إل  �لعميق،  �لفني  �لنقد  باإطار 
ونقد  �لهوية  عن  بالدفاع  �لو�سط  هذ�  �سالحية  على  �لتدليل 

�لرديء من خ�سالها ب�سال�سة ودون �إثارة �حلفيظة.

)8(

ميكانيكيًا  ذلك  يحدث  كيف  نفهم  و�أن  �أمر،  هو  من�سي  �أن 
فذلك �أمر �آخر، و�أن نرتجم تلك �حلركة يف �لو�سط �لب�رسي 
�أو نحقن  ل  �أمر ثالث، و�أن ُنحمِّ �لثابتة  وعرب ت�سل�سل �ل�سور 
وعندما  �لإحياء.  هو  �لأويل  من  �ملتدفق  باملعنى  �حلركة  تلك 
تكتمل هذه �لعنا�رس، ميكن للدمى، و�إن مل تكن عالية �جلودة 
هذ�  فينا،  �لذي  �لطفل  حتيي  �أن  و�ل�سكل،  �لبنية  حيث  من 
�أو  �حلو��س«،  تثقيف  »باإعادة  �لبع�س  ي�سميه  ما  هو  �لإحياء 
»�إيقاظ �حلو��س« من �ل�سبات �لذي تفر�سه م�سفوفات تقب�س 

على وجودنا من مكمن وجعه، ل ل�سيء �إل لأننا نع�سق �لنور 
بني �لظالمني.

)9(

ووفرة  بي�رس  متده  لكنها  �خليال،  وجع  �لتقنية  ت�سعف  ل 
�لنتباه �إىل �جلمايل �لكامن يف �حلو�ر بني �لذ�ت و�ملو�سوع، 
وتوؤ�س�س من�سة حتاكم عليها �لأ�سياء مبعيار �جلدوى ل �لقو�عد 
ول ثبوتية �لنوع �لأدبي �أو �ل�سكل �لفني. و�لإحياء �أحد �أكرث 
�حلقول �نتفاعًا مما تتيحه �لتقنية �حلديثة، �إل �أنه، وبفعل �لتقنية، 
�لتي  �مل�ساقات  يوؤثر جوهريًا يف  �سار على مفرتق طرق، قد 

يتجه �إليها هذ� �لفن �ملعلم و�ملروح يف �آن معًا.

)10(

بني �لإحياء �ليدوي و�لرقمي هوة �لهوية ونو�يا �لإحياء على 
�لوجود،  وجع  عن  �لإجابة  حتاول  �لتي  �ملحاكاة  بني  برزخ 
فبعثت بـ«�لفنون جميعها«،2 وبني قيمة �لفن �لفائ�سة للحد�ثة 
وما بعدها، وبني �لزعزعة »�لرت�جكمودية« و�لت�سلية �لتي متالأ 

فر�غ �لوقت.

�لعنو�ن: �أم يافا - �إن�ساء دمية مقرتحة لفيلم �سينتجه �لأطفال ومعلموهم من حيفا و�لنا�رسة وجلجليا و�سلو�د �سمن م�رسوع �إحياء �لدمى يف �لتعليم.
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)11(

�لإحياء لي�س حتريكًا، و�لتحريك لي�س �إحياء بال�رسورة، ولي�س 
وجتعلهما  تربطهما  �لتي  �لعالئقية  كنه  ف�س  �ملطلوب  من 
يف  كب�رس  تتاأبطنا  �لتي  �لبهجة  فهم  �إمنا  معًا،  �آن  يف  متمايزين 
من  جتعل  �لتي  �لقيمية  �لتاأثري  قوة  وفهم  و�لإنتاج،  �لتلقي 
�سخ�سيات �أفالم �لإحياء مناذج ت�سكل وعينا، وتر�سم عتبات 
�خلري و�ل�رس، فت�سبح »بائعة �لكربيت« �سكوى �لإن�سانية من 
ظلم �لقدر، »وغر�نديزر )بطل فليد(« منوذج م�سوؤولية �لقوة 
بالنت�سار للمظلوم، وبيل و�سب�ستيان تعبري�ً عن »�أخوة �لإن�سان 
و�حليو�ن«، »وبنوكيو« �أودي�سة �لعبور �إىل �لوجود من �لعدم، 
هذه  �لو�قع«،  »�سحر�ء  �خليال يف  بطولة  »ودونكى خوته« 
�لقوة، و�أي قوة مهما كان �سكلها، تف�سد وتف�سد �إذ� مل تزن 
مبعيارية �مل�سوؤولية عن �سالح �لكون، وح�سن حال �لوجود، 
ومبا �أن هذه �لقوة وقوى �أخرى غريها قد ف�سدت و�أف�سدت، 
وينث  �لف�ساء  متالأ  فهي  بعينها  �أمثلة  لذكر  بحاجة  هنا  ول�سنا 
�ل�سا�سات �لذكية و�لأقل ذكاء، ومن �مل�سطحات  رذ�ذها من 
يركل  �لأمريكي  �لبطل  نرى  زلنا  فما  �لأبعاد،  وثالثية  ثنائية 
ثورة  يف  يلهمهم  �أو  وهناك،  هنا  �لإرهابيني  �لعرب  موؤخرة 
معارك  �آخر  يقود  �أو  بامتياز،  وحمركه  �سانعه  هو  و�قع  �سد 
ميكن  وهنا  �لف�ساء،  غز�ة  �سد  وجودها  عن  دفاعًا  �لإن�سانية 
للبطل �لأمريكي �أن ينتحر مدويًا بالبطولة و�لت�سحية،3 ولي�س 
من حق �ملنتحر �لفل�سطيني -بعد طول �حتالل ونفاذ خيار�ت 
�أن  لإ�رس�ئيل-  و�لع�سكري  �لإ�سرت�تيجي  �لتفوق  يفر�سها 
يكون له �سوت منظور، �أو حكاية تلقي، ولو بظالل �ساحبة، 

على ما كان فيه من �إن�سانية.

)12(

�سوتًا  لكونه  �أوًل  م�ساعفة؛  �أهميه  يتخذ  و�لآن  هنا  �لإحياء 
بالأ�سطورة  �مل�رسعن  �لحتالل  غول  بطن  يف  �أنا�س  حلكايا 
�لتور�تية �ملوؤ�س�سة لكل من �أمريكا و�إ�رس�ئيل.4 وهنا �ستكون له 
نكهة خا�سة وفر�دة منطق ومنظور مبني على ��ستثنائية ثقافة 
�ملو�جهة  بهذه  مبنيًا على وم�سكونًا  �لكثري من جتلياتها  �سار 
تتجلى  �إن�سانيتنا.  �نتز�ع  م�رسوع  �سد  »�أن�سنة«  كمحاولة 
�أهمية �لإحياء يف �سياقنا �لفل�سطيني، وبالذ�ت حني ي�ستخدم 
يف �لتعبري عن �لهم �جلمعي، يف �أن طبيعة هذ� �لو�سط �أو �لنوع 
�ملو�سوع،  تناول هذ�  �لعامة يف  �لتوجهات  تتنافى مع  �لفني 
فالإحياء يتطلب خفة وفكاهة، وحتى و�إن كانت �سود�ء بع�س 
�ل�سيء، و�أنا ل �أقول هنا �إننا مب�ستوى �لر�سا عن �لذ�ت، لكننا 

�سياغات  عن  للبحث  �لو�سط  هذ�  وطبيعة  بقوة  مدفوعون 
مغايرة لهذ� �لهم، وهذه �ل�سياغات ل بد لها �أن تكون �أبعد 
ما تكون عن ��ستئنا�س »قدر �ل�سحية«، وكذلك لبد لها �أن 
وت�سخم  جتد  �أن  �آخر  مبعنى  �أو  �خلا�س«،  يف  »�لكوين  مت�س 
وتفكهن ما هو كوين يف جتربتنا �خلا�سة، وهاتان �ل�سمتان ل 
بد لهما من مهارة »�ل�سحك �لذهبي« )نيت�سه(؛ �أي �ل�سحك 

من �لذ�ت و�لآخر.
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