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أتذكر قبل سنتني، عندما كان أخي يف الثالثة من عمره، 
لم  جائعاً،  يكن  لم  ولكنه  ليأكله  خبٍز  رغيَف  أخذ  كيَف 
أطلب منه أن يأكل معي، بل راقبتُه، وقد فرَح بشدٍة عندما 
لم أفرض عليه أن يأكل يف »وقت الّطعام«، فراَح يستعرض 
الرغيف  وارتدى  ُقبَّعة،  فهتف:  يشاء،  كما  اخلبز  رغيَف 
على رأسه وبدأ يتجول بيننا، ثم قال: هاتف، وراَح يضعه 
على أذنه ويحكي محادثة ال أحد فينا فهَم شيئاً منها وال 
مع َمن كان يتحدث، ثم ضحك وهو يقول حصان، فوضعه 

بني ردفيه وراَح يركُض يف كّل مكاٍن.

أخي  إّن  هنا  أقول  وال  الّتخيُّل،  على  قدرتُه  أدهشتني 
مبدٌع، بل أستطيع أن أقول إّن األطفال إجماالً مبدعون، 
الّتخيُّل،  املهولة على  ولقدرتهم  لهم  املنظومة  إفساد  لوال 
يبدو لي أن أسوأ ما تفعله املدرسة، على سبيل املثال، هو 
إفسادها اخلياَل األولي، فالّطفل قبل ذلك لم يكن ميتلك 

من املفاهيم بقدر ما ميتلك من خيال.

وعليه  خبٍز  رغيف  مجّرُد  هذا  أّن  الّطفل  تعلّم  املنظومة 
مكاناً  يجد  فال  املفهوم،  تعلّمهم  املنظومة  يأكله...  أن 
اتفق  كما  األشياء  معاني  تعطيه  الّشيء،  حول  لتصّوره 
عليها البالغون، تعطيه اإلجابة فيكف عن الّتساؤل، تعطيه 
وإمنا  كحياة  الكتابة  ممارسة  عن  فيكّف  تعبيٍر  موضوع 
كأداء واجٍب مطلوٍب منه، وبتجّرٍد تاٍم عّما يتخيل ويعيش.

اللغة كممارسة للحياة
أن نكتب يعني أن نعيش: 
توظيف الدراما في صف 
اللغة العرب�ية

غسان نداف

املنهاج  يف  املقرر  التعبير  موضوع  أن  أّدعي  أن  أستطيع 
يطلَب  كأن  نّصاً،  لها  تكتَب  أن  مؤسسة  من  طلباً  يشبه 
محدد  موضوع  عن  مسرحية  له  أكتَب  أن  ما  منِتٌج  مني 
وواضح، هنا ال أجيُد الكتابة متاماً، ولكنني أكتب يف جميع 
ور فهي تشبُه إلى حدٍّ  األحوال. أما الكتابة من داخل الدَّ
كبيٍر شاعراً مّر يف محنٍة أو جتربة ما أو حتى فكرة، فقرر 
يفيُض مبا  وهنا  يكتب،  أن  إال  بوسعه  يكن  لم  يكتب،  أن 

لديه من ممكنات.

أتذكر نصاً يف كتاب للروائي الّسورّي حنا مينة، يحكي فيه 
عن جتربته يف الكتابة، وقد كتَب لنا كيَف حجزت له إحدى 
للكتابة،  ذا إطاللٍة مبهرة  ومريحاً  فخماً  السيدات مكتباً 
مشروب،  أو  قهوة  أو  سجائر  من  شيٍء  أي  ينقصه  ولم 
إلى  الشارع،  إلى  فعاَد  شيء  أي  كتابَة  يستطع  لم  ولكنه 
حياته، إلى يومه املُعاش، وأدرَك - كما قال - أّنه لم يكن 
بحاجٍة ملكتٍب وموضوٍع ليكتب، بل هو بحاجٍة ليعيش حتى 

يكتب.

الدراما جتعلنا نعيش ونتأمل مبا نعيش، ونكتب عّما نعيش 
أثناء ممارستنا للحياة؛ فأنا شخصياً أرفض فكرة تقسيم 

الّناس لصنفني؛ صنٍف يعيش احلياة وصنٍف يفهمها.

ولكنها  يعيشها،  يفهم احلياة هو من  الذي  بأّن  أؤمن  أنا 
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سريعة جداً، رمبا تسرقنا فيما نحُن نركض وراءها فال 
نرى الّتفاصيل، نسِرُع للوصول فال نأبه بالّطريق؛ والكتابة 
التي أحكي عنها هي ممارسة احلياة بتفاصيلها، هي أن 
نتوقف  أن  هي  بوضوح،  اجلانبني  ونرى  الطريق  نسلك 

بُرهًة ونرى أين نحن.

يف جتارب الدراما كاَن الطلبة يعيشون، يتأملون، يسألون 
ويكتبون، يعيدون تخيُّل ما عاشوا مرًة أخرى، وهنا الدراما 
التي أحب: هي التجربة البشرية متخيلًة، أن نعيَد تخيُّل 
جتربتنا يف احلياة كأن نعيَش تفصياًل ما ونتوقف عنده 
طوياًل ونكتب، هنا الكتابة تبدو عضويًة وطبيعيًة وملتصقة 

مبا نعيش.

اللغة من خالل جتربتني  سأستعرض تأثير الدراما على 
دراميتني قمُت بهما مع طالب وطالبات مدرسة فلسطني 
يف  ر  التنمُّ موضوع  تناقش  األولى  التجربة  املنتيسورية؛ 
املدارس، وقد قمُت بها مبشاركة طالب وطالبات الّصف 
اخلامس، أّما التجربة الّثانية فهي تناقش سؤال التخلّي 
قمُت  وقد  أبنائهم؟«  عن  للّتخلي  األهل  يدفع  الذي  »ما 
الثامن  السادس،  الصف  وطالبات  طالب  مبشاركة  بها 

والتاسع.

أواًل: تباينات في مذكرات »نور«
لغة اآلخر؛ شعوره، وجهة نظره

نور طالٌب ُمتَخيَّل يف العاشرة من عمره، بعمر 
الطلبة الذين قمُت مبشاركتهم التجربة الدرامية 
حوله، أقصد حول »نور«، ذاك الفتى الذي يحلم 
له،  أصدقاء  ال  وحيد،  ولكنه  كاتباً  يصبَح  بأن 
دفتر  على  بالكتابة  الوقت  طوال  ينشغل  ولهذا 

مذكراته التي بدأت به الدراما.

خالل  الدفتر  هذا  مع  طويلة  رحلًة  خضنا 
التجربة، فقد بدأنا الدراما بدفتر عادٍي يشبه 
دفاترهم املكتظة يف حقائبهم، فارجتلوا مشاهَد 
املذكرات  املُملة،  احلصص  الكتابة،  عن  حتكي 

والرسم.

»ماذا لو كانت ورقة ممزقة من الدفتر؟ وعليه 
أثٌر لقدٍم قد داست عليه؟ هنا بدأ التفكير أكثر 

بصاحب الدفتر، وهنا قرر الطلبة استجواب نور )املعلم يف 
دور نور( وقد عرفوا قصته مع الكتابة، وُحلمه بأن يصبح 
كاتباً، وكيف مينعه زمالؤه من أن يعيَش بهدوٍء مع كتاباته، 

ر إلى درجة الّتعنيف. فهو يتعرض للسخرية والتنمُّ

شاهَد الّطلبُة نوراً وهو يجلُس حزيناً بجانب دفتره وثمة 
أثٌر لقدٍم قد داست عليه والورقة ممزقة، فقاموا بارجتال 
ر على نور، ويف نهاية كّل ارجتال يقوم الّطالب  مشاِهد تنمُّ

بتمزيق ورقة من دفتره وأخذها معه.

نور يبكي وبقية الطلبة يحملون أوراقاً من دفتر مذكراته: 
ماذا ُكِتَب فيها؟ ماذا ميكن أن يكون نور قد كتب يف هذا 
الدفتر الذي بكى ملجرد متزيق ورقة واحدة منه، قبل أن 

متزقوه جميعاً وتأخذوا أوراقه؟

هنا كتب الطلبة ما تخيلوا أّنه كان مكتوباً، ما تخيلوا أّن 
باللغة،  املتعلّق  الطلبة اجلانب  تناَول بعض  كتبه.  نور قد 
ر  لغة نور ككاِتب وُمبِدع، وآخرون رّكزوا على جانب التنمُّ
أم أيَّ  وأثره على نور كطالب، بغض النظر إن كاَن كاتباً 
اإلصرار،  بالهدف،  اهتموا  فقد  البقية  أما  آخر،  طالٍب 
املعاناة، وأثر الزمالء كمعيق أمام حتقيق نور لهدفه بأن 

يصبح كاتباً.
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ور: لغة الدَّ
كيَف يتخيل طالٌب يف العاشرِة من عمره مذكرات طالٍب 
آخر ومبدع يف مثل عمره؟ على الطالب ذي العشر سنوات، 
إذاً، أن يكون مبدعاً يف كتابته، وهذا الذي لم أكن فعاًل 
أتوقعه كوني لم أطلبه، رمبا نسيت أو تركته خياراً لهم، ال 
أعرف السبب، ولكن مجموعة من الطالب تذكروا أّن نوراً 
كاتٌب مبدٌع، لهذا اهتموا كثيراً بلغة نور يف الكتابة، فنرى 
هنا جمالياٍت لغوية يف كتابة هؤالء الطلبة الذين لم يرّكزوا 
ر« الذي يتعرض  على انفعاالت نور ورّدات فعله جتاه »التنمُّ
له، على اعتبار أّنه كاتب يكتب يف دفتره إبداعاته قبل وبعد 
ما تعرض له، فانشغل البعض إذاً بإبداع ولغة الشخصية 
- الدور أكثر من القصة. ومن املفارقة بأّن الطالب الذي 
يتخيل بأن نوراً كتَب شعراً مثاًل، اضطر ألن يكتَب شعراً، 
مكتِشفاً يف ذاته ممكناٍت لغويًة لم يكن يدركها. َمن يدري، 
فقد يصبُح أحدهم كاتباً أو شاعراً بسبب تخيُّله ملا ُكِتَب 
من شعٍر أو أدب، فقْد حدَث وجاَء لي أحُد الّطلبِة يقول 
لي: »لقد كتبُت شعراً« وابتسَم قبَل أن يُرِدف: »أنا أكتُب 
الطالب  ونور،  الّطالب  بني  لبرهٍة  تهُت  نور«.  من  أفضل 
كتَب من داخل َدور نور، ونور ليس له وجوٌد فعليٌّ إال بأداء 
هذا الّطالب نفسه لنور، فالطالب هو نور من ناحية، ومن 
ناحيٍة أخرى يستطيع أن يتحدى نور يف الكتابة، وهذا ما 

كتبه الطاِلب – نور، إضافًة لنماذج أخرى:

)1(
»يا ليتني أصبُح شاعراً يحــبني اجلـــميــــُع

كـــــــأنـني ضــــــــــوء الــــــــّشــمِس الّســــــــــــــاطع
أصدقائي ليسوا كمن أردتهم أيضاً ليتني

أرتدي أحلى املالبس كاألمير الّناصع
يا ليتني مثل باقي الّناس«.

)2(
»هذه احلياةُ بائسة...
ال أحَد يستمُع إلّي

ثالُث مدارس ذهبُت إليها
وعندما جئُت إلى هنا أيضاً استهزئوا بي
أمتنى أن يعيشوا سعداَء ويهتمَّ بهم أحٌد

ولكنهم يستهزئون بي
وأنا أحبهم«.

)3(
»يف كّل يوٍم أمرُّ باحملن ال أهرب منها، وال أنتم 

تهزمونني، وهناك من يصنع هذا الكابوس. أمتنى حياًة 
.. وال  تُشع ضوءاً، أمتنى شمساً تشرُق وال ظالَم يحلُّ
غيوَم يف السماء.. كأنه يوٌم جديد... أشعُر أنني أُشنَُق 

دائماً«.

)4(
»كّل يوم أتعذب، زمالئي دمروا أحالمي، أريد أن أسأل 
قدوتي محمود درويش: هل حصل معَك ذلك؟ أسأل 

لكي أعرف: هل أنا شاعٌر أم طفٌل ال قيمة له؟ أريد أن 
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أعرف: هل أنا إنساٌن أم شيءٌ ال يستحق احلياة؟«.

وجهة نظر الّدور:
يختلف  كيف  لالهتمام  املثير  فمن  اجلانب،  هذا  يف  أما 
الطلبة يف تخيُّل ردة فعل نور، كنُت أظنهم سيشتمون، كلهم 
سيبدؤون بالشتم، ولكن الغريب أّن جزءاً منهم قد انشغل 
بحزنه، وأصر آخرون على حبهم للزمالء وكره آخرون كلَّ 

شيء.

كاَن التركيز هنا على وجهة النظر جتاه َمن تعرض للتنمر، 
يف  بحٌث  كأنها  املذكرات  فكانت  الزمالء،  إزاء  مشاعره 
مشاِعر نور أكثر من كونها بحثاً يف لغته وإبداعاته األدبية، 
فقد عزفوا هنا عن اللغة كشكل - إلى حدٍّ ما - وكتبوا 
ورمبا خواطرهم، عن مشاِعر  نور  يجول يف خاطر  عما 
له ورمبا عن مشاعرهم، كأن تكتب  نور جتاه ما تعرض 
الطالبُة األكثر تعرضاً للتنمر عبارة واحدة: »أوالُد صّفي: 

أنتم تقولون عّني كلمات عاطلة... يكفي«!

الطالبة املختلفة، األضعف أكادميياً واألكبر سناً والتي ال 
متتلك قدرًة كتابية حتى، تقول لي يف كل كتابة: ساعدني، 
كل  تكتب.  وأنَت  لك  أحكي  أنا  فتجيب:  كيف؟  أسألها: 
مرة تقول وأنا أكتب، كما حدث هنا، فقد قالت وكتبُت، 
ولكنها هذه املرة قالت بُحرقٍة عالية وانفعاٍل شديد، وأنا 
أكتب  أن  أستطع  لم  قالت،  ما  إال  أكتب  أن  أستطع  لم 
كيف قالت، وهذه مناذُج أخرى حول هذا الّنوع من الكتابة 

الشعورية:
)1(

»كنُت أكتُب شعري اخلاص عندما دخل علّي أوالد صفي، 
لكنهم ليسوا أوالد صفي، أولئك األوغاد كانوا ميزقون 

دفتر مذكراتي«.

)2(
»كلما نظرُت إلى دفتري أشعُر باحلب والسعادة، وعندما 
أذهُب إلى املدرسة أشعُر بالظلم، وإال ملاذا يقولون عني 

أشياًء لم أحبها يوماً؟«.

)3(
»أوالد صفي ال يعرفون ما هو أحسن لي، أنا أحب 

الكتابة ويعرفون هذا، وال يعرفون ماذا يوجد يف قلبي 
وضميري، لكنني أحبهم من كل قلبي. مزقوا لي دفتري 

دون أن أفعل شيئاً لهم، لكنهم أصدقائي املفضلون: ملاذا 
هم هكذا؟ ملاذا؟ أنا أريد أن أعرف ملاذا؟«.

)4(
»أكرهُ املعاملَة التي يعاملونني إياها، ملاذا ال حتترمونني؟ 
َر  رني... تدمَّ أحب الكتابة ألنها موهبتي وال أحَد يقدِّ
طموحي يف أن أكون كاتباً.... كنُت فِرحاً يف حياتي 

وموهبتي لكّن أصدقائي دمروها«.

)5(
»أنا أعيش مأساًة كبيرة من زمالئي الذين يكرهونني 
ويستهزئون بي، أُمي وأبي ال يصدقونني يف أي شيء، 

ويقولون لي دائماً: أوالد صّفك يحبونك«.

)6(
»ال أفهم ملاذا يجرحونني! هل يغارون مني؟ ال أفهم، 

كل مدرسة أذهب إليها يتهمني الطالب أنني مجنون... 
هل هذا الكوكب غريب... أريد أن أكوَن كاتباً... ال 

أفهم!!!!«.

أريُد أن �أصبَح كاتبًا:
بني المعاناة واإلصرار

الطلبة يف العاشرة من أعمارهم، غالباً، إن لم يكن دائماً، 
ر، سواء كانوا ميارسونه أو مُياَرس عليهم،  يتعرضون للتنمُّ
ارجتلوا  أنفسهم،  يف  النظر  أعادوا  التجربة  خالل  ومن 
ويعيشونها، رمبا لم  تعبر عنهم ويعرفونها جيداً  مشاهَد 
تكن هناك حماية يف الدور، أعرف ذلك جيداً، رمبا كانت 
التجربة مبثابة تطهير أكثر من كونها مقاربًة أو مؤاخاة، 
هنا، يف هذه التجربة، تنمر الطلبُة أوالً، حملوا وجهة نظر 
غوا بعض ما عندهم، ولكنهم لم يكونوا يتوقعون  ر، فرَّ املتنمِّ
ر عليه، فكانوا  أّن عليهم أن ينظروا من وجهة نظر املتنمَّ
االرجتال  مشاِهد  متنمرين يف  عليهم؛  ر  واملتنمَّ املتنمرين 
راً عليهم عندما حملوا دفتر نور  ويف معظم الوقت، ومتنمَّ
وأخذوا يأخذون مكانه أثناء الكتابة. أن تكون يف احلالتني 
أمٌر ليس باملستغرب كما يحدث عاًدة يف هذه األعمار، حتى 
أّنهم يتعرضون لعنف  الطلبة األكثر قوًة أنا أعرُف جيداً 
منزلي أو يف احلارة، وغير ذلك من مواِضع الضعف. ويف 
النتيجة تعرف الطلبة من جديد أو أعادوا النظر يف أمر 
معاناة من يتعرضون للتنمر، حتدثوا عن االكتئاب، احلزن، 
فقد  املذكرات،  موضوع  يف  أما  البكاء،  الوجع،  الغضب، 
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فوجئُت بأن مجموعة من الطالب مّروا باملعاناة للوصوِل 
إلى اإلصرار، كأنهم يعبُرون من الواِقِع إلى احللم، فكتبوا 

عن إصرارهم على احللم.

إذاً، سنرى مجموعًة من الطلبة لم تركز إال على الهدف 
– احللم، كل األمر كاَن يعني لهم شيئاً واحداً، وهو مدى 
أن  أريُد  واحلاسم:  احملدد  احللم  على  يحدث  ما  تأثير 

أكوَن كاتباً.
وهذه بعض النماذج:

)1(
»مررُت مبآٍس كثيرة ولكنني ال أتراجع عن حلمي، هديف 

هو أن أصبح كاتباً مشهوراً، وسأصبح كاتباً مشهوراً 
وأُريهم َمن أنا«.

)2(
»أنا أحُب الكتابة والتأليف، وأحب أال يتدخل أحٌد 
بشؤوني، وأنا أريد أن أصبح من األشخاص الذين 
يكتبون، وسوَف أُحقق ما أريد، أريد أن أصبح كاتباً«.

)3(
»أصدقائي يكرهونني، ال أعرف ملاذا، يا ليتهم يلعبون 

معي ملرة، لكنهم ال يحبونني، يعتقدون أنني أكتب أشياء 
تافهة، لكن أنا أريد أن أكون كاتباً، ال أريد أن أكون طبيباً 

وال معلماً، أنا فقط أريد أن أكبر وأصير كاتباً«.

نوٍر  حلَم  وملشاركتهم  فعاًل،  ُكّتاباً  أصبحوا  قد  أّنهم  يبدو 
فقد أصبحوا، بشكٍل أو بآخر، ُمبدعني حقيقيني، يكتبون 
والشخصية؛ حلمها  القصة  يكتبون حول  والشعور،  اللغة 
يف  بإمكانهم،  وأصبَح  عاشوا  عّما  يكتبون  ودوافعها، 
استكمال الّتجربة، أن يتخيلوا ما الذي حدث مع نور طوال 
فترة غيابه، فقد ترَك املدرسة وغاَب سنًة، إلى أن سمعنا 

أّنه نشَر قصصه يف مجلة مدرسية.

ثانيًا: مزج
»لهذا تخليُت عن ابني«

ذراعيها،  بني  طفاًل  حتمل  أُّماً  شاهدَت  لو  تفعل  ماذا 
ُه مبعطٍف شتوّي عاديٍّ جداً ثم تضعه على الرصيف  تلفُّ
وترحل؟ هل من املمكن أن تكون أنَت هو تلك األُم أو األب؟ 
هل تستطيع أن تدافع عن أيٍّ منهما؟ ما الذي يدفع األهل 
أّننا ال  نعرُف  أبنائهم؟ ملاذا ننجُب أطفاالً  أن يتخلوا عن 

نستطيع حمايتَهم؟
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أعمار  يف  مراهقني  على طالب  ثقيلًة  األسئلة  تكون  قد 
من  لسُت  كوني  ذلك؛  أعتقُد  ال  سنة،   15  –  12 بني  ما 
لَت خالل استكشافنا معاً  سأل األسئلة متاماً، وإمنا تشكَّ

حملطات درامية وتوترات، بدأت بلعبة عادية.

معطف شتوّي كرميّي اللّون، له ُقبَّعة من األعلى، وملجرد 
رؤيته ال يجول يف خاطرك أكثر من شابٍّ عشرينّي يرتديه 
نلعب،  وهّيا  ذلك  من  دعونا  حسناً  الشتاء.  فصل  يف 
يف  املسرح  من  اكتُِسبَت  التي  التمارين  بعض  بدأت  هنا 
ال أحتدث عن  وهنا  آخر،  معنى  الغرض يف  مع  التعامل 
حتميل الغرض باملعنى مبفهوم الكاتب البريطاني »إدوارد 
بوند«، وإمنا أحتدث عن الشكل، ماذا ميكن أن يكون هذا 

املعطف؟ كانت اللعبة مسليًة واستُخِدَمت ليعمل اخليال.

طالب  وكلُّ  آخر،  إلى  شخٍص  من  املعطف  بتمرير  قمنا 
َعبََر  وقد  يعنيه؟  كان  الذي  ما  نعرف  بحيث  معه  يتعامل 
من معنى الغطاء إلى سجادة الصالة ثم اللفحة، ووضعه 
أحد الطلبة على األرض وضربه، اعتقاداً منه بأّنه عدٌو 
ما، حتى عاَد املعطف لي وحملتُه كمن يحمل طفاًل، فقال 
إّنه طفل، واتفقنا أن تكون لدينا جتربٌة درامية  اجلميع: 

ُل باملعنى. حول هذا الّطفل، وهنا بدأ املعطف يُحمَّ

لم يكن أحٌد من الطلبة قد خرَج من سياق اللعبة عندما 
مترير  أن  اكتشفوا  أن  إلى  وداعبناه،  بيننا  الطفَل  رنا  مرَّ
الطفل هو التخلي عنه، وصوالً لي عندما حملته ووضعته 
كأنني أتخلص منه. هنا أيقَن الطالب أنهم تخلوا  جانباً 
عن طفلهم مرًة بعد مرة، وصوالً إلى التخلي األخير وهو 

إلقاؤه على الّرصيف.

»ما الذي دفعكم إلى أن تتخلّوا عن طفلكم؟«
تلقوا الّسؤال بقسوٍة جعلت بعضهم يشهُق، وراح أحُدهم 

يصّفر.
انتهت اللعبة إذاً.

أحُدهم  الرصيف، سيأتي  على  تركناه  الذي  الطفل  هذا 
ويأخذه حتماً، سيكبر الطفُل ويدرُك بأّنه يعيُش مع عائلٍة 
أن  اآلن  األسئلة. علينا  للعديد من  مستعارة، وسيتعرض 
احلني،  ذلك  يف  يقرأها  حتى  معه  الرسائل  بعض  نترك 
ولنخفف عنه ُمجيبني عن سؤاٍل سوف يطرحه: ما الذي 
يجِبُر األهَل أن يتخلوا عنه أطفالهم؟ وهنا كان على الطلبة 

أن يكتبوا رسائل يوضحون له مبررهم لتخليهم عنه.

ليست  وعائلة  بيته،  ليس  بيٍت  يف  يعيُش  إذاً،  الطفل، 
عائلته، وقد يكون االسم ليس له، لم يعد الكون بيتَه إذاً، 
األول،  بيته  عن  انفصَل متاماً  أكبر، فقد  بتطرٍف  ولكن 
كباقي  به  يتعلّق  ما  يجد  ولم  الّرحم،  وهو  األول  الكون 
األطفال الذين يتعلقون بأجزاٍء من جسِد األّم ثّم األب. 
هو ال ميتلك شيئاً البتة، ولكن العائلة يف حلظٍة ما كانت 
ترَكتها  التي  الغريبة  الرسائل  إحدى  أقصد يف  متتلكه، 
أُم البنها، تقول يف مقّدمتها »ملن يجد هذا الّطفل أرجو 
منه االعتناء به جيداً وأن يسميه حافظ على اسم جّده«، 
وهنا لم تزل األم تعتقد مبلكيتها للطفل، وتريده أن يحمل 
اسم جّده. أثارت قلقي هذه املقدمة لرسالة تتحدث فيها 
ابنها،  الغفران من  عن الوضع املادي السيئ وتستجدي 
هي لم تتركه وحسب، بل حّملته االسم الذي تريد، اسَم 

أبيها!

سؤال  معهم  أستكشَف  أن  الّتجربة  هذه  من  أريد  كنُت 
أطفالهم/ّن؟  األمهات عن  األبناء/  يتخلى  ملاذا  التخلّي: 
كنُت أريدهم أن يُبحروا أكثر يف مفهوم التخلي الذي قد 
ال يأخذ الشكل احلريف، مبعنى أن تترك األم ابنها عند 
باب امللجأ، وإمنا يف أولئك الذين يتخلون عن أطفالهم 
الّتخلي  البيت. كيف يكون  وهم يعيشون معهم يف نفس 

هنا؟

الظروف  من  أبعد  إلى  ذهبَت  فقد  الّرسائل،  عن  أما 
واالغتصاب  اخلطيئة  فكرة  كثيراً  وشغلَتني  املألوفة، 
بجرأٍة  االغتصاب  ناقشوا  فقد  الّتاسع،  الصف  عند 
كون هذه  واملدرسة،  »ألخالقيات« احلصة  ُحسبان  ودون 

املواضيع ال جتُدر مناقشتها يف مؤسسة تربوية.

ثّمَة مبرراٌت أخرى، منها ما هو متعلق باألب – األم، ومنها 
ما هو متعلّق بالظروف، أتذكُر يف أحد حواراتي من داخل 
َدور االبن مع إحدى الطالبات من داخل دور األم، حيث 

قلُت بانفعاٍل شديد:

ِفش ظروف جتبر األم أن تكّب ابنها! -
فردَّت بانفعال أكبر:

بل يوجد. -
ثم بكت.
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لن أدافع عن فكرة التخلّي، ولكن إن شاهدُت أماً تتخلى 
عالٍَم  يف  أننا  أعتقُد  األم،  ال  العالَم  فسألعُن  ابنها  عن 
الكفاية،  فيه  مبا  ٍه  ُمشوَّ عالٍم  يف  نعيُش  طبيعياً،  ليس 
لدرجة جتعُل األهل يتخلون عن أبنائهم، فثمَة العديد من 
األسباب لنُنجَب األطفال يف عالٍم ال نثُق به، ولكنني مؤمٌن 
بأّنه سيصبُح أفضل. رمبا علينا أن نناضل ليعود العالم 

لنا، أو ليسترجع الطفل ملكيته للكون.

املعطف  ما من  الطلبُة رسائلهم ووضعوها يف مكاٍن  قرأ 
أيضاً،  يقرأها هو  يوٍم  وذات  االبن،  يقرأها من يجد  كي 
وكما قلُت، فقد شملت العديد من املواضيع والتبريرات، 
أربعة  وسأصيغها يف  رئيسية،  محاور  أربعة  تقاطعت يف 

عناوين:

اغتصاب: بعض رسائل طالب الّصف التاسع حتدثت . 1
اخلطيئة  عن  واحدةٌ  الشرعيني،  غير  األبناء  عن 
والبقية تناولت االغتصاب. أن يعيَش الّطفُل يف ملجأ 
أكثر أمناً من أن يعوَد مع أّمه إلى البيِت فيُقتالن معاً 
أو يقتلهما املجتمع، لكن يف جميع األحوال فإّن املجتمع 

يقتل مجهولي النسب يومياً.
الوضع . 2 سوء  عن  حتدثت  الرسائل  معظم  جوع: 

وحتمل  التربية  على  القدرة  وعدم  االقتصادي 
ابنها  قوت  األّم  وال جتد  األب  يغيب  أن  املسؤولية... 
وهنا  ولو جزئياً.  والرفاهية  املأوى  إلى حيث  فتبعده 
يتعلق األمر بشكٍل أو بآخر باخلوف، اخلوف من أن 
يكره االبن عائلته، كونها لم تستطع تأمني فرصة حلياة 
مشابهة ملن هم يف عمره، فكان جوع االبن لعائلته أكثَر 

وجعاً من أّي جوٍع آخر.
خوف: األمر هنا متعلق أكثر برسائل . 3

 12  –  11( السادس  الصف  طالب 
سنة( فقد كتبوا عن اخلوف، املرض، 
املوت؛ فحرَص األهُل هنا على إبعاِد 
الّطفِل إلى عائلٍة أخرى كي ال يعيَش 

وحيداً ويتيماً.
احلرُب . 4 كانت  »أمان«  يف  األمان: 

حاضرة، كانت ثمة مالحقات وخطر 
يف  األب  تضع  وجرائم  واحتالل 
أحمي  أن  أو  معاً  منوت  أن  مأزق: 
الوسيلة  هو  التخلي  فكان  ابني، 

الوحيدة لينُجَو األبناء.

رسائل . 5 للتبرير،  أبداً  تتطرق  لم  رسائل  عدةُ  وهناك 
أن  تطلب  رسائل  النسيان،  تطلب  أو  الغفران  تطلب 
يعيَش الّطفُل وحده وال يتذكر امللجأ والرصيف واليُتم، 
لو  يقولون  كأنهم  التبرير،  يجدوا  لم  هنا  الطلبة  كأّن 
األهل  يدفع  سبب  يوجد  ال  املوقف:  هذا  يف  كانوا 
للّتخلي عن أبنائهم، هنا جلدوا ذاتهم واعتذروا، هنا 

اعترفوا بفشلهم وعدم حتملهم املسؤولية.

سنقرأ اآلن رسائل الطلبة ممزوجًة فيما بينها يف العناوين 
األربعة، إنها رسائل طالب يف أعمار 12، 14 و15 سنة، وال 

دور لي يف صياغتها سوى الدمج فيما بينها.

اغتصاب
»مرحباً، أنا أمك وأعرف أنك تكره كل شيء اسمه أمومة

ولكن عندما تكبر...
تكملة هذه اجلملة ليست واضحة لي وال لك

عندما تكبر ستقرأ الرسالة
عندما تكبر من املمكن أن تبحث عن أهلك

عندما تكبر رمبا نبحُث عنَك نحُن أيضاً
عندما تكبر سوف تكرهنا
ُمنا عندما تكبر سوف تتفهَّ

عندما تكبر، أو حتى اآلن يف هذه اللحظة، أنَت يف داخلَك 
تساؤل:

»ملاذا تركناك؟ وأين وكيف؟ وأنا سوَف أجيبك«
رمبا ال تريد أن تعرف

رمبا تكرهني بعدما رميتُك!
ولكن...

تخيل نفسَك أّماً مغتَصبة!
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أبوَك اغتصبني... تركني قبل أن ألدَك وهرب.
وأنَت اآلن يتيُم األب

املكان الذي أنَت فيه يغنيَك عني
ال أريدَك أن تكبَر معي فأظلمَك ويظلمَك الّزمُن معي

ملن يجد هذا الّطفل:
هذا ابني وتركته ألنه غير شرعّي وال أريده أن يكبر معي«.

أمُّك

جوع
ابني حبيبي...

أرجو أن تقرأ هذه الرسالة عندما تتزوج.
أنا  لكن ال أستطيع،  أراك،  أن  وأمتنى  كثيراً  لَك  اشتقُت 
آسف جداً ألنني تركتَك، لكنني اضُطررت، أرجوك يا بُني 
أجزاًء  قلبي  تقّطع  فقد  ساِمْحني،  مني  غاضباً  كنَت  إن 
وال ميكن أن أُعيد ما فعلت، ندمُت طيلة عمري ألنني لم 
أستطع أن أحميَك وأرعاك، أنا أحلم يا ولدي أن أحضنك 
بني يدّي وأالعبك وأداعبك، يا ليتني أملسَك وأقول لك يا 

بُني أنني أحبك.

معَك حق أن تغضَب مني وأن تكرهني، ولكن اعِرْف أّنني 
أحبك... أريدَك أاّل تفكر بي، وال تبِك ألجلي وال حتزن يا 

حبيبي... وهذه سوف تكون آخَر رسالة تصلك مني!

لكنني اآلن سأشرح لك: عندما أجنبتُك كنُت فقيراً جداً، 
وال  ألطعمك،  طعام  وال  إياه،  ألعطيَك  شيء  لدّي  ليس 
ميكنني أن أوفر لَك احتياجاتك يا ولدي، فقلُت يف إحدى 
ابني حياًة عادلة مثل أي طفل  الليالي: »يجب أن يعيش 
تستحق  ال  ألنك  الصعب  القرار  ذلك  واتخذُت  عادّي«، 

القسوةَ التي أعيشها.

أن  خفت  فقد  تسامَحني،  أن  وأمتنى  حتزن،  ال  أرجوك 
ال  وأنَت  شيء  كّل  ميتلكون  الناس  ترى  عندما  تكرهني 
متتلُك شيئاً... صدقني لو لم أعطَك ملن هم أحسُن مني 
ملا كنَت حياً حتى اآلن... لو أبقيتَك معي ملا استطعُت أن 
أربيك وال أن أحميك... لن أستطيع أن أحتمل مسؤوليتك 
وال أن أهتم بك... أنا أب فاشل! منذ رميتُك وأنا أشعُر 
أن  حتى  أستحُق  ال  فأنا  وجودي  انَس  فاشل،  أٌب  أنني 
تتذكرني، فلتكن أفضَل مني، فأنَت تستحق العالم وتستحق 
أشخاصاً أحسن مني، إنك ال تستحق كل هذا، إنك حتتاج 

األمل واحلب وسوف تكون دائماً يف قلبي.

ال تفكر بي أبداً وال حتزن بسببي، واتبع حلمَك وال تكن 
ُقم حاول  النهاية... حاول،  ال  البداية  من  تستسلم  مثلي 

وحاول إلى أن تنجح. 
أمتنى أن تكون سعيداً بحياتك.

من األب الفاشل إلى ابنه الذي ال يستحقه.

خوف
بني:

وتقرأ  احلياة  من  غيابي  على  يوٌم  أنه سيأتي  أعرف  أنا 
من  الكثير  ولدّي  الّنقود،  من  الكثير  لدّي  أنا  رسالتي، 

األراضي وغيرها، ومع هذا تركتك عند باب امللجأ.
أعرف أّنك ستقول لي: ملاذا يا أبي؟ 

أنا يا بُني، رغم كل النقود، فقد عشُت حياًة تعيسة، كيف 
أربيَك وأّمك مريضة وباٍق عليها عدة أيام لتموت؟

صرفُت كل ما أملك على عالج أمك، وأنا إنساٌن وحيد، 
يتيماً  مثلي  تعيش  أن  أريدك  وال  وأمي،  أبي  مات  فقد 
امللجأ وال تهتم  وحيداً، أمتنى أن جتد لنفسك عائلة يف 

بالنقود، فهي ال تساوي ُربع الصحة.
وتقول  تواجهني  ثم  متوت  وهي  أّمك  ترى  أن  أريدَك  ال 
لي: ملاذا لم تنقذ حياتها؟ وهي فعاًل مريضة بالسرطان 

وأيامها معدودة.
من  قالدًة  معها  وستجد  بُني،  يا  الرسالة  بهذه  احتفْظ 

أّمك، البسها وسوف تشعر أننا معك.
أبوك

أمان
ابني العزيز:

وال  أية حلظة،  بالقتل يف  مهدٌد  وأنا  يالحقونني  اجلنود 
وكانوا  املوِت،  وشِك  على  كنُت  معي،  تُقتل  أن  أريدَك 
سيقتلونَك لو لم أبعدَك إلى ملجٍأ آمن... وضعتَُك هناك 
معي،  تُقتَل  أن  من  أفضل  بَك،  ويعتني  ما  أحٌد  ليأخذك 
بحياٍة  وحتظى  تعيش  أن  أجل  من  بحياتي  فسأضّحي 
مثل  مصيُرك  يكون  أن  أريد  ال  ألنني  تركتَُك  سعيدة... 
مصيري، فأنا أريدَك أن تعيش، أريدَك أن تعيش مع عائلة 
مدرسة  يف  وتدرس  عليَك  وتصرف  باألمان  معها  تشعر 

وتأكل وتشرب؛ ولكن قبل ذلك أريدَك حّياً.
مع ُحبي

لم تنته التجربة الدرامية هنا، هذه كانت البداية ألن نعرف 
وجهة النظر التي سوف نتبناها، ولم أكن أعرُف بأنهم منذ 
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هذه اللحظة قد بدؤوا مبعايشة الدور.
مع  رحلوا  فقد  أخرى،  محطات  عبر  الدراما  استكملت 
يفكر؟  وكيف  هو  أيَن  الطفل،  إلى  الرسائل  من  املعطف 
كيَف  األولى؟  العمرية  مراحله  كانت  كيَف  عاَش؟  كيف 

عاَش مراَهَقته؟
داخل حدود املعطف، على ورقة كبيرة بيضاء مّت إلصاق 
صورة،  بعبارة،  سنة  كل  والعشرين،  األربع  االبن  سنوات 

رمز، رسمة، غرض.

سوَف  التي  النظر  ووجهة  الدور  على  أنا  تعرفُت  وهنا 
للقاء  ذهبُت  وفعاًل  أبي،   – بأمي  ألتقي  عندما  أتبناها 
محّصناً مبا كتبوه لي من تاريٍخ ومشاِعر، ذهبُت مرتدياً 

ذات املعطف الذي غّطوا فيه الّطفل.

إذاً، فقد بدا - كما قلُت - معطفاً عادياً ثّم طفاًل، وصوالً 
إلى معنى التخلّي، إلى أن حمَل الّرسائل التي كتبها األهل 
لطفلهم، انتهاًء بعودة االبن بعد أربعة وعشرين عاماً مرتدياً 
ذلك املعطف. وأكثر ما أثار دهشتي حتى سَرت القشعريرة 
يف بدني هو يف تلك اللحظة التي كنُت على وشِك مغادرة 
عني  أو  لي  الطلبة  يقوله  ما  ألسمَع  رُت  وتسمَّ البيِت، 
مستمعني للصوِت يف رأسي. يف تلك اللحظة جاءت فتاةٌ يف 
الصف الثامن وعّدلت لَي املعطف كي ال أبرد، لم تقل شيئاً، 
لم تعتذر ولم تنفعل ولم حتاول أن تسمع الصوَت يف رأسي، 
بل فعلت شيئاً آخر جعلني أشعُر فعاًل بأنني محتاٌج ألمي.

كانت تلك هي اللحظات األخيرة، ابٌن يف الرابعة والعشرين 
هل  ينتظرون:  أبوهُ   – أّمه  اخلروج،  باب  أمام  عمره  من 
كّل  أّن  لهم  يعني  العودة  عدم  أن  املرعُب  وكاَن  سيرجع؟ 
مبرٌر  يوجد  ال  حقاً  وأّنه  لها،  معنى  وال  واهية  أسبابهم 
يدفع األهل إلى أن يتخلوا عن أبنائهم، وإن رجعت فهذا 
سيجعلهم سعداء جداً كما يف نهايات األفالم »التجارية«، 
وقد  انتهى،  حدث  ما  كّل  أن  ويعتقدون  وسيفرحون 
يدافعون ذاَت يوٍم عن فكرة التخلي، سيحتفلون ألّن االبن 
إاّل  مني  يكن  ولم  سعيدة.  أصبحت  واحلياة  أهله  سامَح 
أن وقفُت ونظرُت إليهم وهم يترقبون بحرقة وقد خلعُت 
الدور،  من  كلياً  وخرجُت  أرضاً  وضعتُه  ببطء،  املعطف 
هي، قائداً الطلبَة إلى  رفعُت صوتي واسترجعُت لغتي وتوجُّ

محطة النقاش عما حدث والّتأمل يف التجربة.

اآلن، وأنا أسترجُع تلَك التجربة، ثمَة فكرةٌ واحدة تشغلني، 

وهي أّن كّل ما حدث من توتر وجمال واستكشاف هو من 
صنِع الطلبة، هم اّلذين صنعوا وجهتي النظر، مشاعرهم، 
أفكارهم، حياتهم كل ما حدث هو شيء منهم، ذاك الضوء 
يكونوا  ولم  الداخلية،  عواملهم  يف  فعاًل  املوجود  الغريب 
بحاجٍة ألكثر من سياٍق متخيَّل لشيء ما، ألحد ما لينّقب 

عن الضوء يف دهاليز وعيهم.

مرًة أخرى: الدراما جتعلنا نعيش، والكتابة ال تنفصل عن 
ممارسة احلياة، هنا ال أحتدث عن اللغة، بل عن املعنى، 
سألُت  املعنى،  إلظهاِر  فجواٍت  تصنع  الدراما  كما  واللغة 
طالباً انفعالياً قبل أن أبدأ بالدراما: ما موقفَك من األهل 
أبنائهم؟ فأجابني مباشرًة: مجرمون.  يتخلون عن  الذين 
ما  عادًة  الّصف،  نفِس  يف  لطالٍب  ذاته  السؤال  وسألُت 
يبذل مجهوداً واضحاً كي يكون مختلفاً، خاصًة بإجاباته، 

فأجابني إجابًة طويلًة مفادها بأّننا ال نعرُف ظروفهم.

أعتقُد بأّن اإلجابتني جاهزتان بطريقٍة أو بأخرى، تنبعثان 
أنطُق  فأنا  جرمية  قلُت  فإن  واملنطق،  األيديولوجيا  من 
بصوِت املجتمع الذي يحترُف األحكام، وإن قلُت الظروف 

فأنا أحمُل أيديولوجيا ما، وأنطُق مبا جيَء فيها.

الدراما جعلتهم يعيشون التجربة كما لو أّنها حتدث فعاًل... 
حتدث معهم ولهم. وكانت الكتابة هنا محاولًة لفهِم املجتمع، 
الظروف، األهل، العالَم الذي نعيُش فيه، جعلتهم ينظرون 
إلى األم بعني املجتمع، وإلى املجتمع بعني األب، وإلى األب 
بعني الطفل، وإلى الطفل بعني األم... أيَّ عنٍي كانْت؟ األهم 
يف األمر أن الدراما جتعلنا ننظر بعني اآلخر، أو نقف إزاَءه 

لنرى من زاوية أخرى ما ال ميكن أن نراه بعيوننا.

مدرسة فلسطني املونتيسورية – رام اهلل




