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»ال أحَد يضُع أطفالَُه يف قارٍب إال إذا كاَن املاءُ أكثَر أمناً ِمَن اليابسة«.
ورسان شير

املركُب الذي ينهُشُه امللُح يرجتُّ اآلن
األجساُد الراحلُة تتكوُم كهضبٍة من حلٍم!

الهضبُة تتنفُس
األنفاُس تبصُق خيوَطها

كأنَّ اخليوَط سترفو ما تهتَك من أحالٍم
األحالُم املتهتكُة عالقٌة بكتلِة امللح

كتلُة امللِح العالقُة بقاِع املركِب
يف سماِء املركِب طيوٌر بيضاءُ بيضاءُ بيضاء

واملناقيُر يف انتظاِر اجلثث!
***

�أَمُل الهجرِة و�أَلُمها
ُل الهوية عرب الذاكرة  َتَشكُّ

كرتحال والمسافات كارتحال

وسيم الكردي

ما قبَل البدء
البرازيل  إلى  فلسطيني  أول  وصل   ،1851 العام  يف 
لعلنا  أشهراً،  امتدت  وصعبة  قاسية  جلوء  رحلة  يف 
نستطيع أن نتخيل أن سفينة شحن حملته من ميناء 
ريو  إلى  وأخرى حملته  جنوا،  أو  مرسيليا  إلى  حيفا 
دي جانيرو، ويف العام نفسه شارك جتاٌر فلسطينيون 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  شيكاغو  معرض  يف 
وعرضوا حتَفاً شرقية مصنوعة يف األرض املقدسة.

فقد حصدت  القرن،  هذا  من  األخير  العقد  يف  ا  أمَّ

قوارب املوت يف املتوسط حياة آالف من البشر، فروا 
بينهم  ومن  وسوريا،  العراق  من  احلروب  ويالت  من 

فلسطينيون من غزة، بعضهم جنا وأكثرهم هلك.

حتت  تشكلت  التي  األولى  الهجرات  تلك  بني  وما 
اجلماعية  والهجرات  واملجاعات  االستبداد  وطأة 
تهجير  جرى  هذا،  يومنا  إلى  حتدث  زالت  ما  التي 
فردي وجماعي على امتداد القرن العشرين، فما كان 
هرباً  غربية  بالد  إلى  الشباب  فرار  هيئة  على  منه 



رؤى تربوية - العددان 1458-57

م
لي

تع
 ال

ي
 ف

رح
س

م
وال

ما 
را

لد
ا

من التجنيد اإلجباري الذي فرضته الدولة العثمانية 
بطش  من  خوفاً  أو  األولى،  العاملية  احلرب  خالل 
اآلالف  بتهجير عشرات  مروراً  البريطاني،  االنتداب 
من مدنهم وقراهم يف فلسطني إلى مخيمات جلوء ما 

زال معظمهما قائماً حتى هذا التاريخ.

واملتعدد  واملتشعب  املركب  التاريخي  اإلطار  هذا  من 
ومن  مختلفة،  تعليمية  ملقاربات  ممكناً  كان  األوجه، 
بينها مقارباٌت درامية، أن تأخذ حيزها، وبخاصة أن 
الناس، وحتفر يف  موضوعة كهذه تؤثر وتتأثر بحياة 
الثقافة ويف العالقة بني األمكنة، وتغّير مفهوم املكان 
والهوية. لقد أحدثت حركة االنتقال عبر جغرافيات 
مختلفة تغييراً يف إدراكنا للهوية عبر تفكيكها وإعادة 
النظر فيها، ويف ضوء ذلك أمكَن للدراما، مثاًل، التي 
اشتغلتها مع معلمني يف برامج التكون املهني املختلفة، 
املكان،  مفهوم  وأبرزها  املفاهيم؛  هذه  تستكشف  أن 
البشر  مبصائر  ذلك  وعالقة  واآلخر...  واملسافة، 
يف  الهوية  معنى  على  ذلك  وانعكاس  وأقدارهم، 

التاريخي  الثقايف  »التعريف  هوياتي  كتعبير  جتلياتها 
»جواز  فردية  تعريفية  كهوية  أو  واجلماعة«،  للفرد 

السفر«، وما بينهما من تداخالت وتدخالت.

أن  ذلك مبا ميكن  كل  وعالقة  والتخلي  التمسك  يف 
من  تبدأ  التي  الرحلة  حيث  األمل«،  »ألم  بـ  نسميه 
االنتزاع من مكانك األول إلى مكانك الثاني أو الثالث 
أو …، حيث هناك ما يدفعك للخالص مما أنت فيه، 
وما  وردية،  كنهاية  يرسم صورة اخلالص  ما  وهناك 
واأللم،  الدم،  من  الكثير  هناك  واملنتهى،  املبتدأ  بني 

واخلوف، والبطش، واالستغالل، واملوت.

يف هذه املداخلة،1 أعبُر ثيمة االنتقال، النزوح، الهجرة، 
التعليم؛  يف  املباشرة  جتربتي  خالل  من  التهجير... 
أم  املدرسة،  يف  التالميذ  تعليم  يف  ذلك  أكان  سواء 

التكون املهني للمعلمني.

***

من أحد مساقات املدرسة الصيفية، 2018.
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إنَُّه كوالج1 ))
مُت يف مؤمتٍر للدراما يف جامعة  قبل سنتني تقريباً، قدَّ
نيويورك ورقًة بحثيَّة بعنوان: »تكوين اخلبرة: التجربة 
اجلمالي«،  اإلدراك  إلى  الفني  اإلنتاج  من  اإلنسانية 
خبرٍة  إلى  اجلماليِة  املمارسِة  حتّوِل  ثيمَة  وتناولْت 
زُت فيها  معرفيٍة من خالل توظيف الدراما كسياق، ركَّ
على املستوى املعريف النظري يف استناده إلى املمارسة 
وأرهقني  كثيراً،  أرهقكم  أال  اخترُت  اليوم،  العملية. 
طبعاً، الغوص يف املستوى النظري كما يحدُث غالباً 
فيه  وأوغلُت  حدَث  وإن  املؤمترات،  من  كثير  يف 
فاعذروني؛ النظريُّ له غوايتُُه دائماً، إّنه سفٌر يشبُه 

الرحيل.

أدبية  بنصوص  نصي  يختلط  املداخلة  هذه  يف 
وبنصوص معلمني ونصوص طالب مدارس، اشتغلُت 
احلوار/ من  نوعاً  لعلَّ  بنصوصهم،  واحتفظُت  معهم 
االشتباك املعلن والضمني يجعل هذا الكوالج الكالمي 

كافياً ملقتضيات هذا اللقاء.

شظايا 	  يف  مداخلة  على  املراهنة  ميكن  فهل 
التجربة وشذراتها كـ )كوالج(؟ إّنها احملاولة.

إنني أتغرُي اآلن!1 ))
شكراً للدعوة، ُمْفِرٌح أْن أكون هنا، ممتٌع وغريب، إنَّها 
املرةُ األولى لي يف هذا اجلزء من العالم، لم يكن لديَّ 
َن صورة كافية له، ولسُت أدري بالضبط  ما يكفي ألكوِّ
ما الذي سيفعله هذا القدوم بي. املؤكد أنني لن أعود 
أنا هذا الذي كنتُه، كما يحدث يف كل سفٍر. ال شيء 
يف احلياِة ال يترُك أثراً مهما تعاظَم أو تضاءل؛ إنها 
اشتباكاتها  فيها  وتبث  الهوية،  تشكيل  تعيد  الرحلة 
أوهاَمها  ونحبُك  املخيلَة،  ننسُج  باخلطى  اجلديدة، 

وأحالَمها.

أّنها 	  نظنُّ  التي  سطوُتها  خلطواتنا  فعاًل  هل 
ُدُث كلما عبرنا؟ َتْ

وثيقتان للسفر، وثيقتان للمنع1 ))
)أردنيٍة  الثانية  الدرجة  من  اثنتني  سفر  بوثيَقتَي 
وفلسطينيٍة، وكلتاهما ال ترقيان إلى أن تكونا جواَزْي 
سفٍر ال من حيث اجلنسية وال املواطنة( وبكل الوثائق 

الزيارة  الداعمة، عبرُت رحلًة منهكة كي يصل طلب 
هذه إلى مرحلة النظر فيه، وانتظرت أكثر تأشيرة ال 
تأتي، ثم أتت يف نهاية املطاف. وبرحلة امتدت أكثر 
من يوم وليلة وصلُت هنا. من يحظون بجوازاٍت تتيح 
بالنسبة  العالم  لهم السفر دون قيود قليلون يف هذا 
دوٍل  إلى  ينتمون  معظمهم،  وهؤالء، يف  البشر،  لعدد 
تُها هي التي فرضْت مكانة جلوازاتها. اليوم ميكن  قوَّ
الدول  ترتيب  جداول  ونرى  اإلنترنت  إلى  نذهب  أْن 
)rating( حسب عدد الدول التي يتيحها اجلواز دون 
تأشيرة، أو بتأشيرة، يف املطار، وهذا يتغير بارتباط 
صراُع  إنه  الدول.  بني  والعالقات  باملصالح  ذلك 
الفلسطينية  السفر  وثيقة  أّما  الالئحة.  الصدارة يف 
)حسب passport index(، فإنها يف أدناها؛ إنها تتيح 
45 دولة، واألردنية تتيح 56 دولة من أصل 188 دولة 
معترفاً بها يف هيئة األمم. ولكنَّ من يحاولون اللجوء 
ح لهم بها، إنهم  يف بالدنا، ال يريدون تلك البالد املصرَّ

يتطلعوَن إلى تلَك الدوِل املمنوعِة عليهم.

لهاث 	  »كامل«  سفر  جواز  خلف  لهاثنا  يف  هل 
هذا  ملاذا  متامًا؟  العاملي  ِالنظام  أسر  يف  يضعنا 

اللهاُث أصاًل؟

الجهة األخرى؟!1 ))
اجلهة  من  القادُم  أنا  اآلن:  أقوُل  نيوزلندا،  يف  هنا 
إلى  أعود  وحينما  األرضية،  الكرة  من  األخرى 
األخرى  اجلهة  من  العائد  أنا  سأقول  فلسطني 
هذا  من  ما  شيئاً  أحمل  إنني  األرضية.  الكرة  من 
الـ«هناك« وأتركه »هنا«، وأحمل شيئاً من هذا الـ«هنا 
إلى الـ«هناك«. هذه األنا التي تنتقل من »أمكنِتها« إلى 
»أمكنة أخرى« ال تبقى على حالها، هذا االنتقال من 
ٍع« هو رحلٌة؛  توقُّ »أفق  »املجهول« عبر  إلى  »املألوف« 
اخلالص،  املتعة،  املخاطرة،  املغامرة،  فيها  والرحلُة 

األلم، اخلوف، املوت، الفرح، الرغبة....

هما هي اجلهة األخرى؟!	  إذن، أيُّ

الرحلة... واقعًا ومجازًا1 ))
حينما  أتخيُل  أكْن  لم  إذْن؟  احلديث  أبدأُ  أيَن  مْن 
التي  احملطاِت  أنَّ  املداخلة  هذه  إعداد  يف  شرعُت 
عبَرتْها هذه »األنا« )أقصد »أناي«( مسكونٌة بهجراٍت 
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يف  تسكنُني«  الهجراُت  »حيُث  املفارقة  إنَّها  كثيرة، 
كأمنا  الذكريات،...!  ويف  النصوص،  يف  الوقائع، 
َسَكٌن.  هو  االنتقاُل  كأمنا  أيضاً.  مكوٌث  هو  االنتقاُل 
ُن رحيلَنا فينا ونسكُن فيه، نَْسُكُن ترحالنا  كأنَّنا نَُسكِّ
املاديَّ واملجازي. فدومنا قصد، وبال أدنى تخطيٍط، 
وخالَل رحلِة الكتابة هذه، أجُد، بل أُفاجأ، بأن ثيمة 
معلماً  كنُت  مذ  تالحقني  املختلفِة  بصوِرها  الهجرة 
مع  يعمل  معلماً  أْن صرُت  إلى  املدرسة،  لتالميذ يف 
وإعادة  هويتي  تشكيل  يف  معها  وتأخذني  املعلمني، 

تشكيلها يف كل حركاتها وانتقاالتها واقعاً وخياالً....

إذْن، من أين أبدُأ العبوَر معكم؟ من أين أبدُأ هذه 	 
أم  الكرونولوجي  ها  الرحلة؟ هل أذهُب عبَر خطِّ
املجاُز  ما  األمكنة؟!  ويف  األزمنة  يف  القفز  عبر 
الذي أحتذيه؟ أيَن املجازيُّ وأين الواقعي يف كلِّ 

ذلك؟

مراوغة الهويات1 ))
الهوياُت ال تتشكُل بخيِط الزمِن املتتابع أو عبَر األمكنِة 
املتتالية، فاألمر أكثر تعقيداً من ذلك بكثير، إنها تروُح 
 ، وِتسرُّ تُعلُن  وتبطُن،  تُظِهر  وتَلْفُظ،  مَتتصُّ  وجتيء، 
ُد،  وتَُضمَّ جُتَرُح  وتهمُد،  تتقافُز  وتتصالُح،  تشتبُك 
تنزُف وتتوقُف... و«مع انتقال أجساد النازحني، فإنَّ 
تنشأ  التعقيدات  أيضاً.  تنتقل  تسكنُها  التي  الهوياِت 
بتفاعِل الهويات وانتقاالتها عبر األزمنة واألمكنة كلما 
انزاحت عن الوطن... »للكثيرين، فإن مسارات النزوح 
هي رحالت عنيفة«، وبصورة مماثلة، فإن حتّوَل هويٍة 
هو عنف. إن التشريد هو هزة إلحساس املرء بذاته، 

.)Powell, 2012 :300( »هزة لهويته

أيُّ جتلياٍت للهوية تبدو نتيجة توالتها العنيفة 	 
اتها؟ التي ال تتوقف؟ كيف تقاوُم الذاُت هزَّ

األنا لعينٌة1 ))
َمْن هي هذه األنا إذن؟ هذه األنا اللعينة التي جنتهُد 
تراوُغ  إنها  لتعريفها؟  األرض  أصقاع  كلِّ  يف  كبشر 
تشتبك  ومتنع،  تعطي  وحتجُب،  تكشُف  وتتملص، 
كل  أنَت يف  تعود  ال  أنَت  تتقدُم وحتجُم...  وتتراجع، 
حلظة تعبُرها يف األزمنة واألمكنة. كلُّ محاولة تعريف، 
هي محاولٌة بال جدوى، إنَّ مجرَد احملاولة هو انقالٌب 

ها وسرُّ عدِم القبض فيها  عليها، وهذا، رمبا، هو سرُّ
على املعنى؛ املعنى الذي يتملَّص منَّا دائماً. التعريفات، 
مبعنى ما، هي سقوط يف حبائل املعنى التي تتشكُل من 
خيوٍط تنسجها الذاكرةُ وجسُدها معاً، عبر ارحتاالٍت 

داخلية وخارجية.

من أنا إذن؟ مْن أنَت؟	 

هجرتي األولى1 ))
هجرتي األولى، أو لنقل رحيلي األول، كاَن تهجيَر أبي؛ 
تهجيُر أبي املادي كان تهجيراً ذاكرياً لي، املكاُن الذي 
أصبَح  أيضاً،  فيه هو  يعيش  يكْد  ولم  فيه،  أعْش  لم 
القدس  يف  بيته  احتُلَّ  أن  بعد  الذاكرةُ  حتتلُُه  مكاناً 
الغريبة يف العام 1948، وأصبَح مسكوناً بقادمني جدد 
إلى البالد، أُزيَح قسراً من بيته يف غرب املدينة ليجَد 
هجرًة  غدْت  الواقعية  أبي  هجرةُ  شرِقها.  يف  نفَسُه 
لتغدو  لَها  حَوّ الثقايف  مجازيتها  ضغُط  لي،  مجازية 
لَني إياه أبي عبر رحلة  وكأنها هجرتي الواقعية، ما حمَّ
سرد قصة البيت، وعبر رحلة اصطحاب أبي لي يف 
العام  يف  املدينة  شرق  احتالل  بعد  البيت  إلى  زيارة 
1967 بسنوات، كانتا كافيتني لتغدوا عصباً يف رحلة 
وقصاصات  )شفوي  كنصٍّ  القصُة  ا  كأمنَّ العمر... 
التعلِّق  لهذا  كافيتني  كانتا  كُخطى،  والزيارة  مكتوبة( 
حلظة  فيه  أعْش  لم  مكاٍن  بفقدان  اإلحساُس  وهذا 
واحدة. دائماً أحسُّ بأنَّ هناك سبباً ثالثاً ال أدرُكه وال 
ِر املستمِر، وهذا الرحيل  أجتهُد يف التقاطه لهذا التذكُّ

الدائم يف املكان. إنَّها اإلقامُة راحلة.

لقد باَت ذلك كله جزءاً من هويتي التي يتملُص تعريُفها 
من بني يديَّ كلَّما حاولُت ذلك، إنَّ التفكير يف األمر، 
أو تذكِرِه، أو اإلحساس به، يعيد تشكيل الرحلة، ويعيُد 
تكوين الهوية؛ يعيد فتح »األنا« املرة تلو املرة. الجئ 
البطاقُة  بالتعريف األممي عبر تلك  بالفكرٍة، والجئ 
الصادرة عن هيئة األمم املتحدة التي تُعّرفني كالجئ.

كيف ميكن للمكوث أن يكون رحياًل أيضًا؟	 

مدينُة الوالدة - مدينة الطفولة1 ))
القدس التي ولدُت فيها، وعاَش فيها والداي، ستغدو 
من  اآلالف  كمئات  دخولها  من  سأُمنع  التي  مدينتي 
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للعام  ذلك  ويستمر   ،2000 العام  منذ  الفلسطينيني 
فيها  وعشُت  إليها،  ارحتلنا  التي  املدينُة  أّما   .2017
طفولتي ويفاعتي، فهي مدينة البيرة املالصقة لرام اهلل. 
فوَن كغرباء،  الالجئون هنا، يف هذه املدينة، كانوا يُعرَّ
كلُّ من يسكُن املدينَة من غيِر أهِلها هو »غريب«، هذا 
إحساٌس مزدوُج السبب، أنت يف »غيِر مكاِنك«، وأنت 
»غريٌب« يف عرِف معظم أهلها، كلنا ننتمي إلى الوطنية 
له  والقادُم  »األصيل«،  صفُة  له  املقيَم  ولكن  نفسها، 
توجد  »ال  بأنَُّه  أحسسُت  وقِتها  مْن  »الدخيل«.  صفُة 
ضيافة«. يف محاضرته اليتيمة يف رام اهلل بعنوان »يف 
إنَّه،  الفرنسي جاك دريدا  الفيلسوف  الضيافة«، قال 
وقد  مجاٌز؛  إال  وما هي  توجد ضيافة«،  »ال  فلسفياً، 
أشار فيما بعد يف مقابلة معه إلى أنَّ »فعُل الضيافِة ال 

.)Derrida, 2000 :2( »ًميكنه إال أْن يكوَن شعريا

رًا 	  مضفَّ واقعًا  تكون  أن  للضيافة  ميكن  متى 
باملجاز؟

الغرباء اأصالء1 1))
لُْذُت بعَدها باملدينة التي تتشكُل، وهي رام اهلل التي 
هجَرها  التي  املدينة  القدس،  عن  كيلومتراً   16 تبعد 
املتحدة  الواليات  إلى  األصليني  سكاِنها  معظُم 

األمريكية، وأصبح معظُم سكانها من الجئي فلسطني 
التاريخية. أولئك تركوا بحثاً عن حياة أفضل ال فقر 
فيها وال استبداد. وهؤالء أُجبروا يف العام 1948 على 
مغادرة بيوِتهم، ووجدوا أنفَسهم َقسراً فيها، وقليٌل من 
بني  أوسلو  اتفاقيات  مع  إليها  عاد  املهاجرين  هؤالء 
املدينُة  هذه  وإسرائيل.  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
ذات العمر القصير، يف مئة عام أو أكثر قلياًل، حدَث 
السكانية.  التركيبة  وتغيير  االختالط  هذا  كل  فيها 
إنَّها مدينُة الغرباء التي سيغدو الغرباءُ فيها »أصالء«، 
مبعنى ما. شراكتُهم يف كوِنهم الجئني منحتهم ذلك، 
ى إال القليُل من األصالء لينعتَهم بالغرباء،  وال أحَد تبقَّ

وباتت املدينة التي تبدو وكأنها تستضيف.

نا الغريب؟	  أيُّ

و»شرق 1 ))) اآلن  أنا  حيث   - الثالثة  المدينة 
المتوسط«

يف رام اهلل هذه، علَّمُت اللغة العربية وآدابها والكتابة 
اإلبداعية يف مدارس الفرندز لطلبة الصفوف السابع 
والثامن والتاسع، وقتَها يف عقد التسعينيات، يف العام 
1995، دّرسُت رواية »شرق املتوسط«؛ تلَك الروايُة التي 
اإلداري يف صحراء  االعتقال  كنُت يف  قرأتُها حينما 

من أحد مساقات املدرسة الصيفية، 2018.
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العينني،  معصوُب  وأنا  الرحلة،  تلَك  )كانت  النقب، 
من  كنت  جبرية،  رحلٌة  حياتي،  يف  لي  رحلة  أطوَل 
جيل منعه االحتالل من السفر على مدى سبعينيات 
يهاجُر  الرواية،  هذه  املاضي(. يف  القرن  وثمانينيات 
أن قضى  بعد  فرنسا،  إلى  على منت سفينة  )رجب( 
رحلِته على ظهر  السعودي. وخالل  السجِن  يف  زمناً 
وأحالمه  أفكاره  عن  يعبِّر  كان  »أشيلوس«،  السفينة 
مناجاة  خالل  من  ورغباِته،  ومخاوفه  وهواجسه 
السفينة: »أشيلوس باخرة الركاب اليونانية تبحر اآلن 
عبر املتوسط، إذا انقطع املطر، وظل البحر مثلما هو 
إلى  سنصل  الغروب  فعند  وقور،  كرجل  غاضبًا  اآلن، 
لن  اليونان،  أرض  من  خصلة  أول  البيريه  البيريه، 
أتوقف فيها أكثر مما تتوقف الباخرة، ال أريد يوناَن 
الرحيل،  وأواصل  بعيد،  من  رجاَلها  ي  سأحيِّ معذبة، 
اليونان،  من  أبعد  أخرى،  أرض  يف  احلرية  إن  قالوا 
يوقظه  أن  دون  أيامه  اإلنسان  فيها  يعيش  أْن  ميكن 
أحذيتهم...  وضربات  املخبرين  صوت  الفجر  عند 

سأرحل إلى تلك البالد« )منيف، 1986: 78(.

الدراما  بتوظيف  درايٍة  أكْن على  لم  الوقت،  يف ذلك 
يف التعليم، لكنَّ اتفاقاً جرى بيني وبني طالبي، على 
ويناجيها،  ُه  تخصُّ التي  »أشيلوس«  منا  كلٌّ  يتخيل  أن 

وعلى حوافِّ هذه »الدراما« التي بدْت »ذهنيًة«، أنشَأ 
االرجتاالِت  هذه  من  الصف،  طالب  من  طالٍب  كلُّ 

املتعددة، نَصاً يف مناجاِتها، أقتبُس منها:

»آه أشيلوس، ليتك تبحرين بي إلى نهاية العالم،   أ- 
اخليالية،  الروايات  يف  كما  البحر،  حافة  إلى 
يف  أقع  فرمبا  العالم،  هذا  خارج  بي  وتقذفني 
كوكب آخر، لم تكن قصة آدم وحواء، أريد كوكبًا 
افعلي...  أشيلوس  نعم  متامًا.  الشر  من  خاليًا 

أرجوك. )غدير، 1995: 4(

لن  بي؟  حّل  ما  بك  حل  إذا  ستفعلني  »ماذا   ب- 
احمليط.  وسط  يف  األشرار  سينهبك  تصمدي، 
سينزلون عليك من فوق. نعم من السماء، من 
أشرعتك  تدرين وال تبني. سيمزقون  حيث ال 
به.  نعتاش  الذي  اخلبز  رغيف  مزقوا  كما 
)أبو  ثيابنا«.  أحرقوا  كما  صواريك  سيحرقون 

غزالة، 1995: 3(

»قولي إذن يا أشيلوس، أعطني الشجاعة الكافية   ج- 
كم  للمسافرين  وأقول  املخنوق،  صوتي  أُلخرج 
يريد  أحد  ال  سيسمعني؟  من  ولكن...  تعذبت 

من أحد مساقات املدرسة الصيفية، 2018. 
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تشعرين  هل  وبائسة.  مكتئبة  كلمات  يسمع  أن 
مثلما أشعر كل يوم حني أتذكر عذاب السجن؟«. 

)بكر، 1995: 7(

بحركة  تتوقف  امليناء،  من  تقترب  »أشيلوس   د- 
والبحر  ببطء.  يتمايل  ثماًل  رجاًل  تشبه  بلهاء، 
ميوج وينشط. فإذا بالناس يتراكمون على ظهر 
الغربة  يالحقون  ملاذا  ملاذا؟  فسألت:  السفينة. 
الشاقة بأرجلهم؟ ملاذا ال يعملون يف بالدهم مع 
عائالتهم بداًل من تلك الغربة الساكنة يف بالد 

ليست لهم ولن تكون لهم«. )حشمة، 1995: 8(

»أقلعي يا أشيلوس،... أنت جسرنا نحو احلياة،   هـ- 
جميعًا،  منا  صبرًا  أكثر  أنت  أفضل،  عالم  نحو 
الصدئ.  العالم  هذا  يف  وجوده  يندر  وبشكل 
لم  هموم  وهي  جميعًا  همومنا  تملني  ألست 
أشيلوس،  يا  حقيرة  أنت  نحن؟!  عليها  نقدر 
تنقلني األوغاد واألنذال إلى عالم احلرية فرارًا 
من واجب، آسف... أعتذر. واآلن )أرسي( برفق يا 
صديقتي كي ال تسقطي ذرة من أثمن ما يحمله 
العالم؛ أال وهو اآلمال واألحالم التي سرعان ما 
ستضيع يف نهر األيام. هل ستضيع فعاًل أم...؟« 

)بشناق، 1995: 9(

وغيرها،  األمواج  واجهي  أشيلوس،  يا  »اهتزي   و- 
يواجه  ال  الذي  فاإلنسان  تعترضك،  تدعيها  ال 
مشاكله ويهرب، هو اإلنسان الضعيف، وال يستطيع 
يا أشيلوس ما  آه  الغابة.  هذا اإلنسان أن يعيش في 
في  مكان  لي  يوجد  ال  ولكن  والغربة!  الحياة  أصعب 
يوم  ذات  الغابة  أدخل  سوف  جباراً،  سأكون  وطني، 
أهزمها«.  أن  يجب  وأهزمها،  الوحوش  هذه  وأقاوم 

)طنوس، 1995: 10(

أي أشيلوس لك؟ أي مناجاة ممكنة؟	 

العراق 1 ))) بني  الفلسطيني  البشر:  تهريب 
والكويت

منذ أربعينياِت القرن املاضي، أصبَح اخلليج العربي 
مخيمات  من  الهاربنَي  أفضل،  بحياة  احلاملني  وجهَة 
فورة  بأّن  يظنون  كانوا  وحولها،  فلسطني  يف  اللجوء 

النفط ستحقق أحالَمهم. لم يكن الوصول إلى هناك 
صعباً فقط، بل كان يف منتهى التعقيد. إنها مواجهتي 
أدبياً،  البشر  تهريب  فكرة  مع  مدرسة  كمعلِم  األولى 
وجدُت ذلك يف الفصلني األخيرين من رواية بعنوان 
كانت  كنفاني،  غسان  للروائي  الشمس«  يف  »رجال 
بعض فصولها جزءاً من املنهاج الدراسي اجلديد يف 
فلسطني. لعلها الرواية العربية األولى التي تعالج هذا 
املوضوع بحدِة الفتة وبنهايٍة روائية فاجعة؛ ثالثة من 
الكويت  إلى  بالوصول  احلاملني  الفلسطينيني  الشبان 
يقضون اختناقاً يف خزان ماء يف الصحراء، يف النقطة 
احلدودية بني العراق والكويت خالل محاولة تهريبهم 
من قبل سائق اخلزان الذي يعود ألمير كويتي مقابل 
اقتباساٍت مَن الصفحاِت  لعلَّ  بضعة دنانير عراقية. 
التراجيدي  املصيَر  هذا  ُص  تُلخِّ للروايِة  األخيرِة 
لشخصياِتها: »انحرَف بسيارِتِه عن الطريِق األسفلِت 
الـصحراء.  داخـل  إلى  رملي  يتدرُج يف طريٍق  ومضى 
واحدًا  يدفنهم،  أْن  على  الظهيرة  منذ  قراُرُه  قرَّ  لقد 
بـاردة  األولى  اجلثة  كانت  قبور...  ثالثة  يف  واحدًا، 
من  أواًل  الرأس  أخرَج  كتفيه،  فوق  بها  ألقى  صـلبة، 
الفوهة ثم رفع اجلثة من الساقني وقذفها إلى فـوق، 
اخلزان  حافة  فوق  يتدحرج  الكثيف  صوُتها  وسمح 
القى  لقد  الرمـل،  علـى  املخنوق  ارتطامها  صوت  ثم 
صعوبة جمة يف فك يدي اجلثة األخرى عن العارضة 
احلديدية، ثم سحبها من رجليها إلى الفوهة وقذفها 
من فوق كتفيه... مستقيمة متشنجة، وسمع صوت 
كانت  فقد  الثالثة،  اجلثة  أمـا  بـاألرض...  ارتطامها 
أسهل من أختيها... جر اجلثث - واحدة واحدة - مـن 
أقدامها وألقاها على رأس الطريق،... فأخرج النقـود 
إلى  أدراجه  وعاد  مروان  ساعة  وانتزع  جيوبهـا؟  مـن 
السيارة ماشيًا على حافتي حذائه... انزلقت الفكرة 
يدقوا  لم  “ملاذا  لسانه:  على  تدحرجت  ثم  رأسه  من 
جدران اخلزان؟«... دار حول نفسه دورة، ولكنه خشي 
أن يقع، فصعد الدرجة إلى مقعده وأسند رأسه فوق 
املقود: ملاذا لم تدقوا جدران اخلزان؟ ملاذا لم تقولوا؟ 
ملاذا وفجأة بـدأت الـصحراء كلهـا تـردد الصدى: ملاذا لم 
تدقوا جدران اخلزان؟ ملاذا لم تقرعوا جدران اخلزان؟ 
ملاذا؟ ملاذا؟ ملاذا؟ انتهى”. )كنفاني، 2015: 109-108(

لم يكْن من املمكن لي وقتَها، وأنا حديُث عهٍد بتوظيف 
الرواية،  من  محطاٍت  التقَط  أْن  التعليم،  يف  الدراما 
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وأْن أشتغَل مع طالبي على استكشافها درامياً؛ كأن 
كلِّ  بني  شخصّي  الشتباك  ممكناً  احتماالً  األمر  يف 
املقاربة  هذه  على  أجرؤ  لم  الواقعي؛  وعامله  طالٍب 
االنحياز  تأثيرات  من  اخلوف  وطأِة  حتت  الدرامية 
العاطفي للطالب ملوضوع يعيشون تداعياته كل يوم، 
توفيق  للمصري  »املخدوعون«  فيلم  إلى  جلأُت وقتها 
الروايَة بنصيها  الرواية، فدرَّست  املبني على  صالح، 

اللغوي والبصري.

تطاردني  وثيمتها  صدري  على  جاثمة  الرواية  بقيْت 
عديدة،  مستويات  على  بها  وانشغلت  الوقت،  طوال 
وكانت محاولتي األولى يف املقاربة درامياً مع نوع ما 
من التماسف بني الهجرة كحالة وجودية فلسطينية، 

وبني الهجرة كفعل يومي عاملي.

وباملصادفِة قرأُت خبراً يف صحيفٍة محليٍَّة عن حادثٍة 
شبيهٍة حلادثِة »رجال يف الشمس«: 58 صينياً يقضون 
محاولة  خالل  دوفر  ميناء  يف  حاوية  يف  مختنقني 
لُت التجربَة فيما بعد إلى  تهريبهم إلى بريطانيا. حوَّ
)الكردي،  للمعلمني  كتاٍب  يف  ونشرتُه  درامي،  درس 

.)2003

من الذي ينبغي عليه أن يصرخ: »ملاذا لم تدقوا 	 
صراَخ  وليس  حاّثًا  صراخًا  اخلزان؟!«  جدران 

»إراحِة ضميٍر« أو »تبرئة للذمة«؟

ت�تخلُق 1 ))) بالذاكرة   - الذاكرة  تنبش  الدراما 
القصة

يف جتربتني لي مع أطفال يف مجال الدراما اشتملت 
بكتابة  متعلٍق  جانب  على  اشتملت  فيما  منهما  كل 
القصص عبر توظيف الدراما كسياق للكتابة، استند 
فيهما األطفال املشاركون إلى روايات النكبة كي يكتبوا 
 1999 العامني  يف  أجنزتا  التجربتان  هاتان  قصصاً. 
و2000. أولهما يف مدينة رام اهلل، وثانيهما يف مخيم 
اجللزون لالجئني. وقد تراوحْت أعمار املشتركني ما 

بني ثمانية أعوام، وأربعة عشر عاماً.

ثم  استمعوا  التطبيقية  التجربة  هذه  يف  األطفال 
فهم  إنتاجه،  وأعادوا  إليه  استمعوا  ما  على  اشتغلوا 
ال يتذكرون وقائع التذكر طبعاً، فهي ليسْت خبرتهم 

تلك  حول  خبرتهم  ينشئون  بل  املباشرة،  الشخصية 
وعالمات  نفسه،  التذكر  خطاب  تذكِر  عبر  الوقائع 

الراوي، وما أنتجته املرويات يف خياالتهم.

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

كالمنا، وكالم اآلخرين يف كالمنا.

الكتابة،  الدراما،  اإلبداعية  الفنية  العمليِة  ويف 
الرسم...، فإن أسلوب الفنان سيقترب به من إنشاء 
صوته الفردي املتحاور مع أصوات اآلخرين، أو صوته 
الفردي الذي هو صدى ألصوات اآلخرين، دعوني هنا 
يُولُِّد  أستعير هنري فوسيون »فكما أنَّ احللَم اليقَظ 
نتاجاِت أصحاِب الرؤى، فإنَّ ترشيَد الذاكرة يؤسس 
الصورة  هو  ليس  باطنياً  شكاًل  الفنانني  بعض  لدى 
هو  وإمنا  اخلالصة،  الذاكـرة  وال  احلقيقي،  مبعناهـا 
املوضوع«.  استبدادية  من  االنفالَت  لهم  ُل  يخوِّ شكٌل 
كتبها  التي  القصص  من  لواحدة  عبوٌر  يلي  فيما 

ورسمها طفل يف احلادية عشرة من العمر:

الحذاء حنَي يروي ويحاور ويدل1ُّ )))
يف قصته »مذكرات حذاء«2 املستلهمة من ارجتاالت 
تهجير  حادثة  على  مبنية  ميدانية  وزيارات  درامية 
من  القريبة  يالو  قرية  من  لفلسطينيني  جماعي 
القدس؛ يدع إبراهيم سالم )11 عاماً( الهاربني تائهني 
القريبة  اجلرداء  الشاسعة  املنطقة  أريحا؛  تالل  يف 
من احلدود الفلسطينية األردنية، احلذاء الذي باعه 
اجلديد  صاحبه  من  يهرب  للمال،  حلاجته  صاحبه 
لهم  يظهر  تيههم،  يكتشف  وحينما  الهاربني،  ويتتبع 
يسيرون  األردن،  إلى  طريقهم  يعرف  بأنه  ويخبرهم 
خلفه، ولكنهم فجأة يجدون أنفسهم يف مكان قريب 
روا منها. )إبراهيم سالم 11 عاماً( من قريتهم التي ُهجِّ
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الفتى القاص يُعيد الهاربني إلى منطقة قريبة من بلدتهم، 
يتحايل عليهم، يُرِجُعهم، كأنه يرفض فكرة الهجرة، هو 
يقبِل  لم  عليهم.  فيتحايل  له  يستجيبوا  لن  أنهم  يعتقد 
الفتى ذو احلادية عشرة من العمر أْن ترحل شخصياته، 
اخترع فانتازيا، لم يجد بشرياً ميكن له أن يقنع الناس 
الواقع  كأمنا  وتيه،  رحيل  من  فيه  هم  عما  بالعدول 
املباشر ال يتيح ذلك، إذن، سيلجأ إلى الغرض، الغرض 
هنا كان احلذاء، حذاء املشي، االنتقال … احلذاء الذي 
صار يتكلم، احلذاء الذي أنقذ صاحبه مرتني: بالنقود 
إنها  العودة.  طريق  عبر  املراوغ  وباإلرشاد  بيعه.  عبر 

األجساُد التي تُساق بـ »أقداِرها« وتقوُدها »أحذيتها«.

جواُز السفر كرماد1 )))
الالجئني  من  عدد  يحرُق  )املهاجرون(  دراما  يف 
الهندي  احمليط  متهالك يف عرض  مركب  على ظهر 
جوازات سفرهم وأوراقهم الثبوتية، بعد أن يخبرهم 
املهرب بضرورة ذلك، فهذه طريقة متنع سلطات البلد 
على  األسئلة  تنفتح  هنا  إعادتهم.  من  إليه  الذاهبني 
مصراعيها؛ ما معنى جواز السفر؟ ما املعنى الرمزي 
السفر  جواز  هل  الوظيفية؟  قيمته  ما  يحمله؟  الذي 
هو وثيقة سماح أم وثيقة منع؟ سأسرُد اقتباسات من 

عدد من تأمالت املشاركني:

سنرمي أ(  هل  نقرر  فيها  كنا  التي  اللحظة  »تلك 
فيها  يتم  التي  القمامة  سلة  يف  السفر  جواز 
إحراق اجلوازات، وكيف نفعل ذلك يف حال قررنا 
اللحظات  ابتلعت  مطولة  حلظة  كانت  فعله، 
استغرقتنا  بها...  وأحاطت  تلتها  التي  الزمنية 
جواز  حرق  محورها  ذهنية  وجدانية  حالة  يف 
كل ما ميكننا  إلى  لتمتد  تتشعب  ولكنها  السفر، 
اإلحاطة به يف تلك اللحظة مما يرتبط مبعاني 
والكرامة،  واإلقصاء،  والنفي،  واللجوء،  الهوية، 

واإلنسانية، واحلياة«. )عال بدوي/معلمة(

وألول ب(  سفره،  جواز  متزيق  يحاول  يوسف  »كان 
جميعًا  كنا  أمامي،  يحدث  كهذا  شيئًا  أرى  مرة 
على  يقدم  وهو  به  يفكر  ما  لفهم  متعطشني 
جوازي  ميتلك  هل  هوية!  بال  سيصير  إنه  ذلك. 
بتمزيقه؟  ذكيًا  وكان  السفر  جواز  ر  زوَّ هل  سفر؟ 
هل  أليمة؟  بذكرى  السفر  جواز  لديه  ارتبط  هل 

وهو ال ميلك  الهجرة  عن  التراجع  على  سيجرؤ 
جواز سفر؟ طبعًا حديثنا مع يوسف خلق لدينا 
رؤى متضاربة، الكثير من املهاجرين حذوا حذوه 
التبعات،  يف  رُت  فكَّ أنا  لكنني  جوازاتهم،  ومزقوا 
إلى  يعاد  قد  هو  التبعات،  يف  ر  فكَّ يوسف  كذلك 
بلده لو مت اعتقاله، وهو يحمل معه هويته، وأنا 
لفعل  يكون  كيف  العودة.  احتمال  أمامي  وضعت 
أو حتى  لنظرة،  الدالالت،  من  نهاية  ال  ما  واحد 
السفر  جواز  يكون  كيف  األغراض؟  من  لغرض 
ترخيصًا ومنعًا للسفر يف الوقت نفسه؟ كيف يكون 
نعمة ونقمة؟ ملاذا هو قابل للتمزيق ويعاَقب على 
متزيقه؟ كانت األجوبة التي أتلقاها عن أسئلتي 
-أسئلة اجلميع- قوية من الطرفني، ألنها لم تكن 
أجوبة شخصية، بل كان الشخصي يتحدث باسم 

املجتمع«. )نعيم حيماد/ معلم(

أن ج(  يعنى  ماذا  عن  الشيء  بعض  أستشعر  »بدأُت 
يكون اإلنسان مهاجرًا من خوف إلى مجهول تاركًا 
أن  الشخص  أن يحاول  يعنى  وماذا  وأهاًل؟  وطنًا 
بها؟  االحتفاظ  أو  هويته،  بطاقة  من  يتخلص 
يكون  أن  فكرة  الدراما  هذه  خالل  استشعرت 
اإلنسان مقهورًا لدرجة أن يصدق قبطان السفينة 
الذي غالبًا سيكون متالعبًا، فقط ألنه ليس لديه 

خيار آخر«. )منة عقيل(

الجثة: تنظيف األثر1 )))
املركب،  رّكاب  أحُد  يقضي  )املتوسط(،  دراما  يف 
يرتئي الباقون، بعد تردٍد شديد، إلقاَء جثته يف املاء، 
ضرورة  إلى  يُدفعون  ثم  لذلك،  طقوساً  ويقررون 
بُهم،  مهرِّ أخبرهم  كما  فامليُت،  اجلثة،  مكان  تنظيِف 
كانوا  املعلومة  هذه  قبَل  ُمعٍد.  مبرٍض  مريضاً  كاَن 
مترددين يف الشروع يف التنظيف، وحينما علموا بها 
بدأوا يتحركون واحداً واحداً ضمن بناء املشهد عبر 
املتخيل،  العالم  املعايشة؛ بحيث تكون هناك قدٌم يف 
نفسك  أنَت  كنَت  »إْن  الواقعي؛  العالم  يف  واألخرى 
على ظهر هذا املركب، فكيَف تُقّدُم مشهد التنظيف؟ 
لنجرْب جميعاً«؛ كانت هذه اللحظة هي التي انشغلنا 

يف تبئيرها واستكشاف دالالتها.

سفينة  ظهِر  على  يوماً  عشر  ثمانية  بعد  الدراما،  يف 



رؤى تربوية - العددان 2258-57

م
لي

تع
 ال

ي
 ف

رح
س

م
وال

ما 
را

لد
ا

يف عرض املتوسط، يقضي رجٌل؛ لكل راكٍب من ركاِبها 
ذكريات ما معه، جميعهم يُجمعون على طيبته، بساطته، 
مالبسه،  يفتشوَن  البحر،  يف  دفنه  يقررون  انزوائه، 
أطفال  لثالثة  فوتوغرافية  صورة  يد،  ساعة  يجدون: 
يضحكون، صورتني شخصيتني له. فيما يلي مشهدان:

مشهد أول
لَم تريُد االحتفاَظ بساعته؟ -
ألثبَت ألهله أنني كنت معه، وأنَّ وفاته أمٌر حقيقي. -

رؤية  يتوقع  عليه،  تستحوذ  زالت  ما  العودة  فكرة  إن 
أهل امليت، يرحل وهو ينظر إلى اخللف.

مشهد ثاٍن
لنعد إلى تنظيف مكان اجلثة:

املهرب: علينا تنظيف مكان اجلثة!
أحد الركاب: ولكن

أحد الركاب: ال
أحد الركاب: لنترك األمر!
أحد الركاب: أنا لن أشارك
املهرب: مرضه كان معدياً!

الركاب: )صمت عميق(

اجلثة  ألحرقُت  اليابسة  على  كنُت  لو  املهرب: 
السفينة؛  ظهر  على  لكننا  شيء،  وكل  وأغراضها 

السفينة ال نستطيع إحراقها!
أحد الركاب: كلنا علينا أن نشترك يف تنظيف مكان 

اجلثة كي ال منوت، علينا جميعاً أْن ننظف.

صور من التنظيف:
إحداهن متسح بيد وحتمل الصورة الفوتوغرافية أ( 

لألطفال يف يدها األخرى؛ نظرة على اليد ونظرة 
أطول على الصورة.

رجل ميسح ببطء شديد، يدعك املكان نفسه.ب( 
رجل يدعك بعشوائية يف كل املوقع، ونظره كبندول ج( 

الساعة.
إلى د(  تنظر  وأنفها،  فمها  على  لثاماً  تضع  امرأة 

أرض  يدها ال تصل  وكأنَّ  املكان،  البعيد، متسح 
القارب.

قالت 	  املشاهد،  على  التعليقات  من  واحد  يف 
أمسح  وأنا  ذاكرتي  أمسح  كنت  »كأنني  إحداهن: 
أفعال  من  فعل  هنا  هذا  هل  اجلثة«،  مكان 
التطهير، أم فعل من أفعال التجنب، أم فعل من 

أفعال التغييب؟

وسيم الكردي مدير برنامج البحث والتطوير التربوي يفتتح »املدرسة الصيفية: الدراما يف سياق تعلمي« يف جرش - األردن للعام 2018.
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لم 1 ))) التي  الُمشارِكُة  األم   - الفاقدة  األم 
تصل!

صوراً  نشرُت  االجتماعي،  التواصل  صفحاِت  على 
حملطات دراما املهاجرين؛ علّقت إحداهَن: لقد فقدُت 
اجتاه  يف  املتوسط  قطع  حاول  الذي  الشاب  ولدي 
اللواتي كان  إحدى املعلمات  أوروبا. كانْت هذه املرأةُ 
ينبغي لها أْن حتضَر هذا املساق، إنها معلمٌة من غزة، 
ُرِفِض تصريحها  أْن  لم تتمكْن من اخلروج منها بعد 
ما  غزة.  يف  يعيشون  الذين  املعلمني  لكل  حدث  كما 
أتخيل،  أكْن  ولم  أكْن أعرف،  لم  قرأتُُه كان صاعقة؛ 

هاجمني االفتراض بأنَّها كانْت معنا.

ال أستطيع لهذه اللحظة أْن أتخيل ما الذي كان 	 
ينبغي عليَّ  كان  الذي  وما  أن يحدث؟  له  ميكن 

أن أفعله؟

البيت المجازي مرة أخرى )بيت أبي - بيٌت 1 )))
لي1

الغربية وقطاع  الضفة  بعد ست سنوات من احتالل 
غزة يف العام 1967، وكنت وقتها ما زلت فتى صغيراً، 
اصطحبني أبي يف 1973/1/18 يف زيارة واحدة إلى 
بني  أيضاً  أخوتي  مع  يتكرر  كان  الذي  )األمر  البيت 
من  تقريباً  سنوات   6 بعد  ذلك  كان  وآخر(،  وقت 
احتالل شرق املدينة. البيت الذي كان ما كاد ميتلكه 
ويرممه ويسكنه يف حي القطمون يف القدس الغربية 
مسكوناً  ذلك  بعد  البيت  بات  وقد   .1947 العام  يف 

بعائلة يهودية أشكنازية أوروبية.

بيت  هو  ألبي  »الفعلي/الواقعي«  البيت  ذلك  إن 
»شعوري/معنوي« لي؛ هو عاش فيه، وأنا لم أسكنه، 
هو »يتذكره« عبر جتربة »تذكر« مادية يومية مباشرة 
وسيطني  عبر  أتذكره  وأنا  حياته،  من  احتلت قسطاً 
بلمحة  مّر  فقد  »البصري«،  أما  و«كالمي«؛  »بصري« 
بصر، ففي الوقت الذي ال أتذكر فيه سوى مالمحه 
العامة، فإنني أتخيل تفاصيله. وأما »الكالمي«، فهو 
ما أخبرني به أبي عن ذكرياته يف هذا البيت. وعبر 
هذا اإلخبار اللغوي، فقد بدأت بتشكيل ذاكرة أبي عن 
ذلك البيت، من خالل ذاكرته املعبَّر عنها بكالمه، ولكن 
فقدناه،  بيت حقيقي  هناك  الذاكرة  أنا. يف  بكالمي 
اخليال،  يف  أما  واحدة.  ملرة  فيه  جلُت  بعيني،  رأيته 

يهودية  بعائلة  أبي  بعد  ُسكن  قد  البيت  هذا  فإن 
أشكنازية أوروبية، )وكان قد اختلط علّي األمر بينها 
املجاور،  البيت  التي سكنت(  العراقية  اليهودية  وبني 
وظللت لسنوات طويلة أظن أنَّ املرأة التي فتحت لنا 
الباب يف العام 73 تلك املرأة العراقية...، واختلقُت، 
وما زلت أختلق تفاصيل كثيرة لذلك البيت، مستنداً 
»اخليال« يف  القليلة، وملتمساً  »التذكر«  إلى إشارات 
أعيد  كأنني  يوم،  كل  وأقّوضها  أبنيها  عوالم  رسم 
القصة، فما  إعادة  إحياءه عبر  أعيد  املكان،  تضفير 
الذي أملكه غير ما يقول أبي، وتلك الزيارة اليتيمة، 
وبعض قصاصات من الورق؟! احلقيقة الوحيدة هنا 
هي »بيت أبي«، وكل شيء آخر فهو الرواية؛ تضفير 
السرد، وإعادة القول قوالً جديداً، وبهذا املعنى ننتج 
أما  أُنِتج.  كلما  يتغير  إنتاجه، هو معنى  املعنى ونعيد 
وهو  الهويَة،  ر  يضفِّ الذي  هو  فألنه  ذلك؟!  كل  ملاذا 
الذي ينسج املعنى، وما بني »أنا« و»هو« و»اآلخر« )كلِّ 
آخَر( تنحبُك السجادة، وتُنْتَسُل لتُنَسَج من جديد، هي 
ال تنتظر كما انتظرْت بانيلوَب أوديسيوس، بل هي أْن 

ال بقاء للهوية على حالها كلما مرَّ من الزمن وقٌت.

دراما 	  لعلَّ  ذاكرَتَه؟!  أم  بيَتَه  املرُء؛  يسكن  أين 
قادمة سأبنيها على هذا السؤال.

ٍر... أنا1 ))) حّمال تذكُّ
أبي يف  »التذكر« يف احلالتني؛ حالِة  فإن فعل  ولذلك، 
التذكر دون وسيط، وحالتي يف التذكر عبر وسيط، أنتج 
ذاكرة جديدة، تضافر يف تشكيلها كالم الراوي وما رآه 
املروي له بعينه، وإعادة إنتاجهما عبر كالم املروي له 
ألنها  أثقلتني  املتوارثة  الذاكرة  وهذه  وخياله.  وذاكرته 
الذي  أنا  وكأنني  فظيع،  بظلٍم  زالت،  وما  أشعرتني، 
بالتنامي،  الشعور  هذا  واستمر  البيت!  ذلك  فقدت 
جسدي  على  أحتسسه  بدأت  »فعلياً«  يومياً  ظلماً  ألن 
حتى اآلن بسبب ُعْمٍر كله انقضى تقريباً حتَت احتالل 
عسكري. إن »التذكر« و»تذكر التذكر« أفضيا إلى نشوء 
، زاد من وطأِتِه العنُف الواقعيُّ  إحساس بعنف واقع عليَّ

اليوميُّ الذي عشته عبَر معظِم سنواِت العمر.

حكاية  يروون  واجلدات  واألجداد  واألمهاُت  فاآلباءُ 
الراوية  يُسِلم  جيل  كل  وبات  الحقة،  ألجيال  نكبتهم 
التذكر«  و«تذكر  »التذكر«  وأصبح  يليه.  جليل 
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الثقايف  التكوين  مستحوذين على جانب جوهري من 
فقط  االستحواذ  يحدث  ولم  الفلسطيني.  لشخصية 
أو  املباشرة  التهجير  بتجربة  الذين مروا  أولئك  على 
األشخاص  أولئك  على  بظاللها  ألقت  بل  أبنائهم، 
الذين لم ميروا بتلك احلالة وال أبنائهم. فرواية النكبة 
باتت تَذكراً جمعياً وجَد جتلياته يف كل مناحي احلياة، 
على  الرواية  بناء  أفعال  من  الفعل  هذا  فإنَّ  ولذلك 
التاريخي  بالظلم  أيضاً شعوراً جمعياً  الذاكرة، أشاع 

الشامل.

ميراثاً  حّملني  قد  أبي  أن  مرة  ذات  كتبت  قد  كنت 
بصرياً وكالمياً بات جزءاً عضوياً من مكونات ذاكرتي 
لون الصغاَر عادة ذكرياتهم، ويف  الالحقة، الكباُر يحمِّ
الكبار هي  إياها  لنا  التي يحمِّ الذكرياِت  فإنَّ  حالتنا، 
يف الغالب ذكرياتُهم املؤملة. إنَّ أطفاَل جيل النكبة وما 
بعده، يحملوَن، يف الغالب، ذاكرًة مثقلًة تتمحوُر حول 

الفقدان.

الذاكرة،  لنا  حتملُُه  مما  الذاِت  حترُر  ضرورياً  يبدو 
َل إلى سجٍن يأسُرنا  وَّ مبعنى فهمها وإدراكها، وأالَّ حُتَ
يف داخله، فال ننظُر إلى املستقبل، ألنَّ األياَم القادمات 
ال تستطيُع استرداد املاضي، ولكنها تستطيع اإلسهام 

يف تشكيل مستقبل ما نتطلُع إليه.

الذاكرة والتذكر واللغة1 1))
على  تقوُم  فإنَّها  التذكر،  على  الذاكرةُ  تقوُم  فكما 
إنَّ  نسيانُُه.  يتم  ما  يقابلُُه  تذكره  يتمُّ  وما  النسيان، 
َر هو فعُل استدعاٍء لصوٍر من املاضي، ويف الوقِت  التذكُّ
عمليتي  على  يقوم  هو  أخرى،  لصوٍر  إغفاٌل  نفِسِه 
وانفعاليتان،  عقليتان  عمليتان  وهما  وإقصاء،  انتقاء 
ولكْن بدرجاٍت متفاوتة، تختلُف من شخٍص إلى آخر 
ولذلَك،  له(  املروي  أم  الراوي  هو  ذلك  أكان  )سواء 
فإنَّ احلالتني العقلية واالنفعالية مبا يرافقهما مما هو 
مثير، أو مهم، أو ملفت، أو جذاب، أو مؤثر، أو مفهوم 
أو غامض... الخ، تؤثران فيما سيظهر يف القصص 

والرسومات وما سيختفي.

النص مقابل النص1 )))
املَؤلف يستطيع أْن يقَف خارج اللغة، وأْن ينظَر إليها 
من خالل مسافٍة ما، وأْن يتعامل معها ضمَن سياقاٍت 
يُنشئه  الذي  اللغويَّ  النوع  فإنَّ  وبالتالي،  دة،  متعدَّ
قْد  مما  أكثر  الفردية  شخصيته  عْن  يعّبَر  أن  ميكن 
تُعّبر عنه أنواع الكالم التي يتمُّ إنتاُجها يف سياق غير 
اآلخرين  فخطاباُت  الفنّي،  األدبّي  اإلنتاج  سياقات 
إنتاُجها  يتمُّ  التي  تلك  من  حضوراً  أكثُر  وأصواتُهم 
يف سياق النشاط اإلنساني احلياتي غير الفني. وال 
يتعارُض هذا القول مع مفهوم التناص كما قد يبدو 

من أحد مساقات املدرسة الصيفية، 2018. 
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الذي  النّص  إلى  ينظر  املفهوم  فهذا  األولى؛  للوهلة 
يبدعه املؤلف يف املجال األدبي على أّنه، يف حقيقته، 
آخرين.  نصوص  من  آتية  أُخرى  نصوص  مجموعة 
فالنص يتحقق من حصيلة ثقافية تراكمية انبنْت عبر 
تالقح نصوص عديدة أفضْت إلى إنتاجه. النصُّ يُدين 
لغيره من النصوص أكثر مما يدين لصاحبه، فكلُّ نصٍّ 
 Kristeva, 1980( ينوجد يف عالقته مع نصوٍص أخرى
تتحدث  حينما  كريستيفا  جوليا  فإنَّ  ولذلك،   .):69

تقول:  فإنها   ، النصُّ بها  ل  يتشكَّ التي  الكيفيَّة  عن 
كلُّ نصٍّ  االقتباسات؛  كُفسيفساء من  ينشأ  نّص  »كلُّ 
 .)Kristeva,1986 :37( وحتويل آلخر«  امتصاص  هو 
ولذلك، يغدو دور املَؤلف، وكما يراه رونالد بارث، يف 
بعضاً،  بعضها  مواجهة  يف  النصوص  هذه  يضع  أّنه 
وهو عبر ممارسته لفعله اإلبداعّي يستطيع أْن يُنتج 
ه الفردّي الناجت مْن تفاعله مع نصوص اآلخرين،  نصَّ
فالنصُّ »هو... فضاءٌ متعدد األبعاد، حيُث إنَّ الكتابات 
وتصادم.  مزيج،  ، هي  أصليٌّ منها  واحَد  ال  املتنوعة، 
يَحاكي  والكاتب  االقتباسات...  من  نسيج  فالنّص 
فقط اإلمياءات التي هي دائماً سابقٌة، وليسْت أصليًة 
أبداً. قوتُُه فقْط يف مزِج الكتابات، يف وضع أحدها يف 
 Barthes,( »مواجهة اآلخر، بطريقة ال تُريح أّياً منها

1977(. )املشكالية، ص 30، 31(

خالصات ختامية1 )))
صورة شخصية حلالة غير شخصية

برفقِة  إيجة،  كانْت حتاوُل عبوَر بحِر  التي  املرأةُ 
مالمُح  تتغيْر  لم  امللُح،  نهشها  مبالمَح  كثيرين 
ر يَرى، منها،  وجهها متاماً، باملصادفة كاَن املصوِّ

عبَر عدسِتِه املرجتفِة
أظافَرها املعجونَة بطنِي احلقل

حدقتيها املغسولتني بنَداهُ
بقفِل  املشتبِك  الترابيِّ  بشعِرها  املمرغَة  فكرتَها 

حقيبِتها املمرِغ بالصدأ
جدار  على  مركونٍة  كابتسامة  تبدو  التي  زفرتها 
عتيق ملدينة ساحليٍة لم تعْد تُرى يف خلفيِة الصورة

بضعَة أحالٍم متشي على عكازاٍت من لدائِن )منى 
حاطوم(

هذا كُل شيء كان يظهُر أيضاً، من بعيد، لضابِط 
يقوُل  يكاُد  ال  الذي  اإليطالي  احلربي  الطراِد 

سطح  على  تطفو  البلهاء  ابتسامته  وتكاُد  شيئاً، 
املاء، وتنقرها نوارُس لم تعد تعرُف وجهتَها إلى 

الشط.

يف الدراما نحُن نخلق عاملاً متخياًل من أجِل مساءلِة . 1
اآلخرين  ونرى  أنفَسنا  نرى  نحن  الواقعي.  العالم 
نظرهم  ووجهات  ورؤاهم  ومواقفهم  بظروفهم 
وتصرفاتهم، ويف ذلك تصنيف. وحني نعرِّف أنفسنا، 
فها باآلخر. ليس هناك )أنا( صافية كما  فإننا نعرِّ
يرى ميخائيل باختني، واآلخر فينا كثير، من يأتي 
هذه  ويف  مجبرين.  أو  راضني  إليه  ونذهب  إلينا 
الرحلة الفنية نعبر األلم، الفن كألم، الفن كقسوة. 
ببيداغوجيات  السكني  نقارب موضوعات حد  إننا 
القصة،  رواية  احلركة،  املسرح،  الدراما،  الفن؛ 

الرسم، الفنون األدائية والتركيبية....
يريُد . 2 ال  نهائية،  كحقيقٍة  التقاُطُه  ميكُن  شيَء  ال 

الراحلون أْن يعترفوا أنَّ هناَك ما سيتغير، إنهم ما 
زالوا هناَك حيُث اخلوُف من إعادِة تعريف الهوية، 
يف  بالهوية  اإلحساِس  وَهَن  هنا  يكشف  التعريُف 
العمق، رباطَة جأِشها على السطح. حينما تنتقُل 
من  جزءاً  سيغدو  زمناً  تعبُر  فأنَت  األمكنة،  يف 
تكوينك لهويتك، يف هذا الرحلِة اخلطرِة أنَت تعبُر 
بجسدك، جسِدَك الذي سيتحوُل، جسِدك الثقايف 
الهوية  بتعريِف  االنشغاَل  فإنَّ  إذْن  الذي سيتغير، 
هو انشغال بالزئبق، انشغال الرغبِة يف االستحواذ 
لْن  به، فإنَك  لَك اإلمساك  عليه، وحيُث ال ميكن 

تستقَر، والهويَُّة ال استقرار فيها.
الدرامية... جميعها . 3 الرسوُم، املشاهد  النصوُص، 

؛  تتشبث باملاضي؛ هذا ما الحظته كاستنتاٍج أوليٍّ
يتم تخيلها، مثاًل، لالجئني  التي  جميع األغراِض 
البيت،  مفتاح  عائلية،  فوتوغرافية  صورة  كـ: 
دفتر اليوميات، ِعقد،... جندها تنتمي إلى عالم 
به،  ُر  تُذكِّ اجلمعي،  العالم  إلى  وتنتمي  املاضي، 
حتيُل إليه، تتطلع إلى العودة إليه؛ إنَّه فعُل احلنني، 
كلَّما  املتروكِة جتُد طريَقها  للجماعِة  النوستاجليا 
كاَن اإلبحاُر أكثَر غموضاً، وكلَّما كاَن اإلبحاُر أكثَر 
وضوحاً أيضاً. يف احلالِة الرماديِة يَتَسيَُّد االلتباُس، 
هو  الفرديُّ  اخلالُص  تتراجُع،  املاضويَُّة  القيمُة 

احُللم الذي سيغدو، يف األغلب، كابوساً.
الهويُة ال ميكُن القبَض عليها، إنها ُمراِوغٌة، »وال 
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ينبغي علينا لبرهٍة أْن نقلَل من أهميِة فعل إعادة 
املفهوم  الذي يستلزمه هذا  التخيلي  االستكشاف 
الفعل  عبر  اكتشافها«  املعاد  األساسية  للهوية 
بأهمية  نعترف  إننا  كتابة...  دراما، رسم،  الفني؛ 
هذا املعنى للهوية، لكن ينبغي االنتباه إلى طبيعتها 

.)Hall, 1994: 224( الوهمية
أحالمه . 4 ويربحون  بالَدهم  يفقدوَن  الذين  هؤالِء 

تغدو  يعبرونها  التي  الطرقاُت  خلَفها،  يلهثوَن 
الذاكرةَ  تفصُل  إنَّها  أحالمهم،  على  تلتُف  أفاعَي 

لُها إلى كوابيس. عن أحالِمها وحتوِّ
كانت . 5 إذا  معه،  هويتُُه  وتتحرك  يتحرُك  اجلسُد 

الهويُة غيُر ساكنٍة، فإنَّ حركَة اجلسد تفضي إلى 
فضائه  يف  املتحرُك  اجلسُد  الهوية،  يف  حتوالٍت 
يُنتج هويتَُه، اجلسُد العابُر لفضاءات أخرى ينتج 
الرحلة  خالل  القاسيُة  املجابهاُت  أيضاً،  هويته 
وخالل الوصول تشتبك مع الهوية وتعيد إنتاجها، 
هناك حلظاٌت  الهوية.  متزقاِت  إنتاُج  يعاُد  كأمّنا 
حاسمٌة يف إعادة تشكيل الهوية: الشعوُر بأنَّ هذا 
املساومة  املغادرة،  قرار  أغادَرهُ،  أْن  ينبغي  املكان 
إحراق  الشخصية،  الوثائق  إتالف  املهربني،  مع 
اجلواز، رميه يف سلة النفايات.... أْن جتَد نفَسَك 
يف معسكِر احتجاز/السلطة وعالقات القوة، تعبئة 

النموذج الهجرة....
إقامٍة . 6 كلُّ  وليسْت  بعَضُه،  يشابه  ترٍك  كلُّ  ليَس 

متاثُل غيرها، كلُّ رحيِل له قسوتُُه وحنانُُه، القسوةُ 
ال تتشابُه، واحلننُي ال مياثُل بعَضُه.

أن . 7 ميكن  مبا  ذلك  وعالقة  والتخلي  التمسِك  يف 
بـ »ألم األمل« حركة جذب ورخي، وحيث  نسميه 
الرحلُة التي تبدأ من االنتزاع من مكاِنَك األول إلى 
»مكاِنَك« الثاني، حيث هناك ما يدفُعك للخالص 
اخلالص  يرسُم صورة  ما  وهناك  فيه.  أنَت  مما 
كنهايٍة وردية، وما بني املبتدأ واملنتهى من دم وألم 

وخوف وبطش واستغالل وموت.
سنجُد . 8 كأنَّنا  والتباساِتها،  التعريفاِت  إلى  عودةٌ 

التعبيرات،  يف  النظِر  إعادِة  أماَم  دائماً  أنفَسنا 
احملاولَة  إنَّ  واختالفاتها؛  ائتالفاتها  يف  والنظِر 
تخلُق االلتباس باستمرار، وكلُّ واحدٍة مْن الكلمات 
حتمُل معانَي تنقلُب دالالِتها بانقالب سياقاتها، ويف 
وأحمالها  الرمزية  أثقالها  فإن  األحيان،  كثير من 

التاريخية حتد من مطواعيتها: الهجرة، التهجير، 
اإلحالل،  االنتقال،  الترحال،  الرحيل،  السفر، 
النزوح،  القطيعة،  املغادرة،  املبارحة،  االغتراب، 
اإلقامة،  النزول،  الوصول،  ويقابلُها:  الفرار.... 

املكوث، السكن، اللجوء، التوطن، االستيطان،....

الموت كصدى1 )))
هناك نص كنُت قد كتبته قبل عامني بعنوان »صدى«، 

أودُّ أْن أختَم به:

ِضفُة النهِر تتسُع الثننِي فقط؛
بَْرٌد وجسْد.

ضفُة النهِر باردةٌ كقلٍب مِيٍّت؛
كثلٍج وبََرد.

ضفٌة النهِر كانت متيُد حتَت وطأِة قدميه؛ هذا الفالُح 
الرعَدةُ،  أصابَتْها  وأشجاٍر  يرجتُف  هواٍء  بنَي  املاُر 
ِمْن  َحلبٌيّ  بعد،  فيما  قيَل  كما  احلاّفِة،  على  وبينهما 

حِيّ احلمدانيَِّة، أو دمشقُيّ ِمْن باِب توما!

كاَن يلوُذ بطفلِتِه اجلثِة؛
ثالثٌة وثالثوَن عاماً، وأربعة أعواٍم زمناِن غائراِن معاً؛ 
املوِت  رائحَة  األغاني جتُد  حيُث  هناَك  ِمْن  معاً  أتيَا 
عنَد النهِر احللِم. هذا الفالُح اليونانُي الذي كاَن يذرُع 
نهَر إيفروس هذا الصباَح بترنيماِتِه السائلِة كتراتيَل 
دِت األغنيَة  من زمِن عراٍك يوناني تركٍيّ عتيق، جتَمّ
بنَي شفتيِه؛ هذا يحدُث ألوِل مرٍة؛ كانْت أغنياتُُه فيما 

مضى تسيِل كجمٍر على املاِء

وقف، ووقف، ووقف

كان صامتاً متاماً؛ صمتُُه عبَر الزمهريَر من أولِه إلى 
َق فيما  آخرِه، صدُره كان يَْصُفُر كعواِء ريٍح َقلقٍة. حَدّ
يراهُ بكلتا عينيِه، حدقتاهُ أفلتَتا من بياِضهما؛ كان ينظُر 
إلى ما يراه كأنَُّه ال يراهُ، ارجتفْت يداهُ، وإيقاُع أغنيِتِه 
َوَهَمّ باجلثتنِي، لْم  ارجتَف أيضاً، أقَعى على األرض، 
يُفِلْح يف َفصِمهما؛ كانتا متعالقتنِي، حملُهما معاً؛ كانتا 

خفيفتنِي متاماً، أودَعُهما أغنيتَُه وواراهما الصدى!
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الهوامش

1 قدمت هذه الورقة كمداخلة رئيسية يف مؤمتر املؤسسة الدولية للبحث يف الدراما يف التعليم يف أوكالند - نيوزلندة، متوز 2018.
the 9th International Drama in Education Research Institute, IDIERI 9: Tyranny of Distance. 2-9 July 2018

2 مذكرات حذاء
»وأنا يف طريقي إلى املدرسة، رأيت على الرصيف حذاًء مهترئاً، ففزعت منه، ألن له عينني وأذنني وأنفاً وفماً، هربت منه، ولكنه أسرع بالكالم، مما أوقفني 
لالستماع له. كان )أبو محمد( و )أبو أمني( يسيران يف طريق ضيقٍة وعرٍة، وكان )أبو محمد( يذهب شماالً ومييناً، فاهترأ نعالي من كثرة املشي، وبعد 

حلظاٍت وقف وبدا على وجهه احلزن، وقال: »آه... ماذا سنفعل اآلن؟ لقد ضاعت زوجتي وأوالدي االثنان« فقال له )أبو أمني(: آه... ال تفتح جروحي!«.
أكمال بحثهما، ووصال إلى رام اهلل، واستراحا قلياًل، وأكمال البحث، فوصال إلى مكاٍن مهجور فدخاله، وكانت املفاجأة أن وجدا زوجتيهما وأوالدهما، وبعد 

اللقاء، بدأوا يفكرون إلى أين سيذهبون.
أثناء تفكيرهم، بدأت أتذكر كيف هربنا يوم التهجير، وبينما كنت أتذكر، أحسست بدموع ساخنٍة تتساقط على )بوزي( فقد كان )أبو محمد( يبكي، وكان 

يقول بحزٍن شديٍد: »ماذا سنفعل... ماذا سنفعل؟!« وأثناء بكائه مر رجل يف الطريق.
قال الرجل: »ملاذا أنتم جالسون هنا؟« فقلنا: »نحن تائهون«، فسأل: »أين تريدون الذهاب؟« فقلنا: »إلى عمان«، قال: »سآخذكم إلى عمان بشرط أن تعطوني 
أربع ذهبات«، فقلنا له: »من أين لنا بالذهبّ؟« فقال لنا: »دبروا حالكم«، ففكر )أبو محمد( ببيعي، فهو ميتلك حذاء آخر، فأخذ يبحث عَمن يشتريني، وبعد 
وقٍت وجد تاجراً، فعرضني للبيع. يف البداية رفض التاجر، ألنه قال يف نفسه: »هذا احلذاء مهترئ ال ينفع لشيء«، ثم أدار التاجر رأسه، وأكمل السير، إال 

أنه سمع وقعي على األرض، فأدار وجهه، فاندهش عندما رآني أحترك على األرض، فأسرع، واشتراني بأربع ذهبات.
وضعني التاجر يف حقيبٍة من القماش، وأغلقها جيداً، وبعد وقٍت، وجدت نفسي على رف يف دكانه، وكان التاجر ينادي: »حذاء جميل للبيع«. عندها قررت 

الهرب، ويف ساعات الليل قفزت على األرض وركضت وركضت إلى أن وصلت إلى مكاٍن ال أعرفه.
مَرّت يف الطريق صديقة لي أعرفها، وهي )ِحذاءةٌ( مثلي، كانت تعرف الطريق التي سلكها )أبو محمد( وجماعته، وأخذنا نركض حتى أدركناهم.

وجدنا )أبو محمد( يستريح من التعب مع البقية، فاختبأنا خلف حجر كبير وراقبناهم، الحظنا أَن )أبو محمد( يطيل النظر إلى الدليل الذي كان مغمض 
العينني، وظنه نائماً، فحاول أن يوقظه، فلم يفق، فوضع )أبو محمد( أذنه على صدر الرجل، وبعد قليل رفع رأسه، وبدا احلزن على وجهه، وقال: »لقد مات 

الدليل، ماذا سنفعل... ماذا سنفعل؟«
وبينما كان )أبو محمد( منشغاًل فيما سيفعله، اقتربت أنا وصديقتي منهم، ففوجىء )أبو محمد( بوجودي، وقال لي: »ما الذي أتى بك إلى هنا؟!« فشرحت 
إلى عمان«، ففرح )أبو محمد(، وسار معنا، وبعد عدة  له ما حدث لي، وأخبرته بقصة صديقتي اجلديدة، وقلت له: »إن صديقتي تعرف الطريق جيداً 
ساعاٍت، الحظ )أبو محمد( بأننا اقتربنا من رام اهلل!!! فصرخ: »كيف خدعتني، هل هذا معقول؟!« فقلت له: »لقد أتينا بك إلى رام اهلل، لكي تكون قريباً 

من قريتك«. )األرشيف الشخصي(


