


نُشرت هذه المجموعة القصصيّة في سياق الدورة الحادية 
والثالثين من بينالي ساو باولو – كيف نـ)..( أشياء غير 

موجودة، الُمقام من 6 أيلول/سبتمبر إلى 7 كانون األّول/
ديسمبر ٢.14، في جناح سيسيلو ماتاراتزو في منتزه إِبيرابويرا. 

نُشرت الطبعة العربية في سياق الفصل الثاني من بينالي 
الشارقة الثالث عشر »تماوج« والمقام من 14 إلى ٢٢ أكتوبر/ 

تشرين األول ٢٠17 في بيروت، لبنان.

جامعة في المخيم 
ساندي هالل، أليساندرو بيتي، أحمد اللّحام، إسحق عيسى 

بربري، 
دافيد كوستنوين، دانييال سانجينيس

غروبو كونترافيلي
سيِبل لوسينا، ِجروسا ِمسينا، جوانا زاتس موسي، بيتسا، رافاييل 

ليونا، مع والتر سولون. 

بمساهمة كّل من: 
آرثر دي أوليفيرا نِتو، ديسي فيريرا، أوجينيو ليما، فلوريانا بَرِير، 
جياندر توماتزوني، جيوليانا راكو، جولسون ف. دي أوليفيرا، ليا 
زاتس، بيدرو سيزارينو، شوريده مولوي، سوالنج بريتو سانتوس، 

ت. س. سيلفا

الغالف والصفحات المصّورة:
ِجروسا ِمسينا

تصميم الكتاب والرسومات في ص. ٥ و٢6 و٣6 و٣٨: 
دانييال سانجينيس ودافيد كوستنوين

تعريب: ديما حمادة
تحرير: يوسف بزّي

أُنجز هذا الكتاب بدعم جزئّي من:
Foundation for Arts Initiatives

نشرت هذه الطبعة بدعم من رواق الفن في جامعة نيويورك 
أبوظبي، بالتزامن مع معرض »المؤقت الدائم«، الُمقام من ٢4 
شباط/فبراير إلى ٩ حزيران/يونيو ٢٠1٨ في رواق الفن بحرم 

الجامعة في أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.
 

تحرير هذه النسخة: آالء إدريس
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كثيرة هي األساطير التي تدور حول شجرة البوِحباب. هذه الشجرة التي ترجع أصولها إلى 
الجذع  ذات  منها هي  البالغة  الشجرة  العالم.  في  األشجار  أقدم  من  واحدة  أفريقيا، هي 
األغلظ، ويصل قطرها أحيانًا إلى عشرين مترًا. البوِحباب هي الشاهد الحّي على التاريخ، 
وخازنة ذكريات هذا العالم. وقد تعّمر حتى ستّة آالف عام، وتنمو  إلى ارتفاع ثالثين مترًا. 
كما يمتلك هذا النوع من األشجار القدرة على اختزان مئة وعشرين ألف لِتًر من الماء في 
جذعها العمالق. من هنا تُسّمى »الشجرة القارورة«، وتعتبر  مقّدًسة في أنحاء عّدة من 

أفريقيا.

يقول القدماء إّن البوِحباب ال تولد فتيًّة، بل تخرج من األرض جميعها هرًِمة. شجرة البوِحباب 
التي أعرفها هي ولد عجوز، وقد أكّدت لي وأنا متّكئ على جذعها الرواية التي كنت قد 

سمعتها من قبل عن الشجرة المقلوبة: 

عند فجر الخليقة، صنع الخالق كّل شيء في العالم. في البدء، أتّم خلق البوِحباب وبعدها 
بركة ماء ساكنة.  البوِحباب كانت توجد  بقيّة األشياء. وعلى مقربة من  َخلْق  إلى  انصرف 
يستقّر سطحها أحيانًا حتى تبدو مصقولة كالمرآة. وكانت البوِحباب تتأّمل صورتها المنعكسة 

فوق الماء. كانت تتأّمل نفسها وتشكو:

»ليت في شعري المزيد من األزهار، حبّذا لو  كان لي ورق أكبر«. فقّررت البوِحباب أن 
تشكو إلى الخالق، الذي أصغى إليها مليًّا. 

وكلّما توقّفت البوِحباب عن الشكوى لتأخذ نفًسا، كان الخالق يقول: »أنِت بديعة وأنا 
أحبّك، ولكن دعيني، فعندي عمل كثير أنجزه. قد كنِت أّول مخلوق صنعته، لذا فقد 

ملّكتِك أحسن الصفات بين جميع المخلوقات.« 

ولكّن البوِحباب لم تتوقّف عن اإللحاح: »أرجوك، جّملني، عّدلني..«

إاّل أن الخالق، الذي كان عليه أن يصنع البشر وجميع المخلوقات في أفريقيا، لم يلبث أن 
انصرف عنها. فتبعته البوِحباب أينما ذهب، متجّولًة وإيّاه في جيئاته وغدواته )وهذا ما 

يفّسر انتشار أشجار البوِحباب اليوم في جميع أنحاء أفريقيا.(

تأّملت البوِحباب كّل المخلوقات، وراحت تطالبه بإلحاح أن يضيف ويعّدل في كّل شيء: 
الجفاف، هاّل  النهر شديد  الخالق، أال جعلت تلك الشجرة هناك أفضل قلياًل؟ ذلك  »أيّها 

وضعت فيه المزيد من الماء؟ أيّها الخالق، هل يكفي علّو ذلك الجبل؟«

من بين جميع المخلوقات، وحَدها البوِحباب لم تكن قانِعة، بالرغم من أن الخالق كان 
تلك  يوم من  أّولها! وفي  المخلوقات وجعلها  ميّزها عن جميع  بها، وقد  اإلعجاب  شديد 
األيّام، اشتّد غضب الخالق، إذ لم يعد عنده الوقت لغير شكوى البوِحباب. كان مغتاظًا. 

التفت إلى البوِحباب وصاح: »كٌّفي عن إزعاجي. كّفي عن الشكوى والزمي الصمت!«

ولكّن البوِحباب لم تصمت. 

عندها أمسك بها الخالق واقتلعها من األرض ثّم أعادها إليها. وإنّما هذه المرّة بالمقلوب 
ا،  ورأسها في التراب حتى ال تتكلّم. لهذا السبب نجد شكل شجرة البوِحباب اليوم غريبًا جدًّ

كما لو كانت جذورها في أعلى رأسها... البوِحباب ليست إاّل شجرة مقلوبة!

ويُقال حتى في يومنا هذا، إّن األغصان الممتّدة نحو السماء ما هي إال أذرع تتوّسل إلى 
الخالق أن يعّدل في الكوكب. 

كما يُقال إّن كّل من يجلس تحت شجر البوِحباب سوف يسمع حكاياته. 
أوجينيو ليما

لق ال�جوِح�جاب حخ
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تّم توجيه الدعوة إلى كّل من كونترافيلي، وهي مجموعة فنيّة مقرّها في البرازيل، و جامعة 
في المخيم، البرنامج التعليمّي التجريبّي الذي انطلق في مخيّم الدهيشة لالجئين ببيت 
لحم في فلسطين، من أجل تطوير مشروع ُمشترك لمناسبة الدورة الحادية والثالثين من 
بينالي ساو باولو. تشترك المجموعتان في االهتمام بتفكيك المنظومة المعرفيّة لالستعمار، 
لألفكار  ومباشر  صريح  تبادل  وتأسيس  والجنوب،  الجنوب  بين  حواٍر  إلنشاء  وتسعيان 
والتجارب النابعة من موِجبات وأولويّات ُمشتركة. وتعمل المجموعتان على التصّدي ألسئلة 

غير محسومة عن الروابط بين »األرض« و»المنفى« و»التشاركيّة«.

يهدف هذا المشروع إلى استنبات وتأسيس معرفة تخّص منطقتين من العالم قلّما تتحاوران 
فيما بينهما، بالرغم من كثرة الدروس التي يمكن أن تتعلّماها من بعضهما البعض. يتشابه 
هذان »العالمان«، باألخّص في هذه المرحلة التاريخيّة، عقب الثورات التي اندلعت في 
االجتماعيّة  العدالة  صعيدي  على  موِجباتهما  في  الجنوبيّة،  أميركا  ومدن  العربيّة  المدن 
والمساواة. فبالرغم من أن هاتين المنطقتين قد راكمتا على مدى السنوات األخيرة كميّات 
هائلة من الثروات، إاّل أّن توزيع هذه الثروات ال يزال غير متساٍو إلى حدود مأسوية فيما 
تمضي النخب في استئثارها بالسلطة باستعالء شديد. وفي هذه الحال ، ليست الكولونياليّة 
مجرّد شبح من الماضي. وفي الوقت عينه، يقّدم تاريخ كّل من الحركات االجتماعيّة في 
البرازيل وحركات مناهضة االستعمار في فلسطين تجارب أساسيّة، يجدر تداولها واستقاء 

العبر منها.

استثنائيّتين:  مساحتين  بين  والتمايز  التماثل  أشكال  بتحديد  المجموعتين  كال  تُعنى 
مجتمعات  هي  الِكلومبوس  الفلسطينيين.  الالجئين  ومخيّمات  البرازيليّة  الِكلومبوس 

ىل �جاه�يا الوصول اإ
في  أسيادهم  ظلم  من  فّروا  مّمن  أفريقيّة،  أصول  من  أو  األفارقة،  الُمستعبَدون  أّسسها 
سياق المقاومة الفاعلة. وقد باتت هذه المجتمعات الحًقا مالًذا للعديد من المجموعات 
األخرى في البرازيل. في المقابل، تأّسست المخيّمات الفلسطينيّة إليواء مئات اآلالف من 
الفلسطينيّين المنفيّين عن أرضهم في أعقاب النكبة في العام 1٩4٨، والذين أُجِبروا على 
الفرار من منازلهم الواقعة في ما يُعرَف بإسرائيل اليوم. وبعد مرور أكثر من خمسة وستّين 
عاًما، تطّورت هذه المخيّمات إلى بيئات مدينيّة كثيفة السّكان، وشبه مستقلّة، ال تنحصر 

بتلّقي المساعدات اإلنسانيّة، بل توفّر مساحات للحراك السياسّي الفاعل.

يوفّر االهتمام المشترك بهذه المساحات والمجتمعات مدخاًل للتفكير، ولفهم الترابط بين 
المجتمع واإلقليم والسياسة، خارج محّددات مفهوم الدولة األّمة.

وسعيًا الستجالء هذه األسئلة، زارت المجموعتان جنوب باهيا، وقامتا بعمل ميدانّي هناك، 
الـ»كِلومبوال«، وحيث تختبر بعض المجتمعات  حيث نشأت تاريخيًّا مجتمعات بارزة من 
الناشئة أنماطًا مغايرًة من العيش واإلنتاج المعرفّي. باهيا هي »مهد البرازيل« وملمح العالقة 
المؤّسسة مع أفريقيا واستمراريّتها. وقد التقى أعضاء المجموعتين بالِكلومبوالس والمفّكرين 
والفّنانين والناشطين من »حركة عّمال بال أرض«، من أجل مناقشة النظريّات والممارسات 
المتعلّقة ببعض المسائل، كاالنزياح والمنفى وحّق العودة وبناء الهويّة والتذويت وغيرها.. 

والتي تستوعب التعريف المعاصر لمبدأ المجموعاتيّة .

المعرفّي،  اإلنتاج  من  جديدة  أنماط  تُتاح  حيث  الشجرة«،  »مدرسة  المجموعتان  أّسست 
وحيث ينسى المعلّمون والتالمذة كونهم معلّمين وتالمذة.

٩ تّموز/يوليو ٢٠14
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لألجيال،  عابرة  تكون  النقدّي،  لإلنتاج  مساحة  خلق  أولويّة  الفنيّة  كونترافيلي  مجموعة  تستشعر 
ومتجاوزة للتجارب القائمة على مبدأ أن الراشدين هم المعلّمون والصغار والشباب هم المتلّقون، 
فيما يُفرَض على المسّنين أن يعيشوا في عزلة. تكشف هذه التجارب المستجّدة مجااًل ذات منحًى 
وجودّي، حيث يتشارك الجميع في اللعب، ويتّخذون مواضعهم وفًقا العتبارهم »أجساًدا في طور 
واللهو« و»الفناء  التفكير  انطلقت مشاريع »ملعب  الرغبة،  إلى هذه  استناًدا  التشّكل«.  جلّي من 

الخلفّي«.

حين قامت المجموعة بإنشاء فناء خلفّي في ساو برناردو دو كامبو )بلديّة تقع ضمن نطاق العاصمة 
الفناء الخلفّي هو بالنسبة للكثيرين داللة على مساحة حميمة ومشهديّة  ساو باولو(، أدركت أن 
مفتوحة في الوقت عينه )حيث »الفناء الخلفّي هو العالم«(. بشكل عام، يواجه المهاجرون القادمون 
ووظائف  مستقرّة  غير  معيشيّة  ظروفًا  والمزارع،  الغابات  من  البرازيلّي،  الريف  من  المدينة  إلى 
متدنيّة. غير أن هؤالء هم األكثر درايًة بالعمل الزراعّي و»األرض«. ومن النتائج العديدة إلقصائهم 
اختبارها كحقيقة  بالمدينة والتي يمكن  الجسديّة  العالقة  إمكانية  المتأّصلة، نسيان  عن مهاراتهم 

فنيّة/عمل فّنّي.

تأّسست مجموعة  جامعة في المخيم في العام ٢٠1٢، كأّول جامعة داخل مخيّم لالجئين، 
مستندة إلى قناعة راسخة بأّن مخيّمات اللجوء في فلسطين المعاصرة ليست مجرّد 

بؤر للمعاناة والتهميش والقهر. فقد تولّدت فيها على امتداد خمسة وستّين عاًما من 
العيش في المنفى، ثقافة كاملة، قائمة على مبادئ الجمعيّة والنضال السياسّي 
مركزًا  اليوم  الالجئين  مخيّمات  باتت  وقد  والترحاب.  باالنفتاح  العاّم  والحّس 
لبناء منظومات معرفيّة مغايرة، غالبًا ما تظّل غير معروفة والمرئيّة. ويهدف 
هذا البرنامج عن طريق إدخاله الجامعة، الحرم الجامعّي، إلى مخيّم الالجئين 
إلى خلق مساحة تتيح لهذه األنماط المعرفيّة أن تتطّور وتتفاعل مع العالم 
تتيحها   التي  اإلمكانيّة  إلى  المبادرة  وترتكز هذه  المخيّمات.  الموجود خارج 

للمشاركين للقيام بمساهمات داخل نطاق المخيّمات، من دون أن يؤّدي ذلك 
إلى تطبيع معارفها وظروفها، ودمجها مع باقي نواحي المدينة.

الضفة  من  الفاعلين  الشباب  الالجئين  من  مجموعة  المخيّم  في  جامعة  تستقطب 
الغربيّة، في محاولة الستكشاف وإنتاج أنماط جديدة لتصوير المخيّمات وسّكانها بعيًدا، 

عن الترميز الجامد والتقليدّي، القائم على رواية الضحيّة والالفعل والفقر.

�ي  ي امل�خ امعة �خ �يلي وحج ا�خ رو�جو كو�خ�ت �خ

٨

ثّمة نقاط مشتركة عّدة بين تجربة الِكلومبوس في البرازيل وبين 
مخيّمات اللجوء الفلسطينيّة. أولّها أّن كال التجربتين ال تنطويان 
على مشاريع طوباويّة، بل تنطلق مشاريعهما من تجارب ُمعاشة، 
التثقيف دوًرا أساسيًّا في تمكين أشكال محتملة من  يؤّدي  حيث 
من خالل  والوصول  االستعماريّة،  المنظومة  من   المتحّررة  المعرفة، 
ذلك إلى مجابهة األشكال السائدة من اإلخضاع السياسّي. وبذلك، تسمح 
لنا هاتان التجربتان بالتفكير في سبل لتصّور مجتمع سياسّي متجاوز لفكرة 
الدولة األّمة. بالنسبة لنا، هذا هو النقاش السياسّي األجدى تحت وطأة الظروف 

الراهنة، حيث ال تزال الدولة األّمة موجودة رغم أزماتها.

والخاص  )الدولة(  العاّم  التصنيفين  خارج  والفردانيّة  الجمعيّة  مبادئ  تصّور  يمكننا  كيف  هنا،  من 
)الملكيّة الخاصة(؟ إًذا، »التشاركية« هي  حيّز ثالث ُمجٍز سواء في كونها مستقلًّة أحيانًا أو متقاطًعة 
جزئيًّا مع النطاقين العام والخاص في أحيان أخرى. وبالتالي، يمكن لنا أن نباشر بتصّور عالقة الناس 
أنشئت  وقد  المأوى.  أو  الملجأ  منظور  من  أيًضا  وإنّما  المواطنة،  حيث  من  فقط  ليس  بالمكان، 
كِلومبوالس أساًسا كأماكن إليواء الباحثين عن الملجأ. وبداًل من السعي الدائم لكيفيّة أن يكون المرء 
مواطًنا أو مواطنة صالًحا/ـة، يمكننا طرح السؤال اآلتي: هل نستطيع اليوم إنشاء مدينة أو منطقة 

تقوم على فكرة االستضافة/الضيافة والملجأ؟
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باولو فيرير: يجب أن تبدأ التربية بمعالجة مفارقة 
قطبي  بين  المصالحة  بتحقيق  والتلميذ،  المعلّم 
وتلميًذا  معلًّما  يصبح كالهما  بحيث  المفارقة  هذه 
المعلّم  بين  المفارقة  حسم  إن  عينه.  الوقت  في 
المدّجن،  الوّصاف،  الموِدع،  دور  وإبدال  والتلميذ، 
تقويًضا  يشّكل  التالمذة،  كبقيّة  شأنه  التلميذ  بدور 
)بيداغوجيا  التحّرر.  لقضيّة  وخدمة  القهر  لسلطة 

المضطَهدين، 1٩6٨(

ت. س.: هذا ما نبحث عنه. أريد أن أحيا وأن 
أرّدد هذا الكالم حتّى مماتي. وسأرفض النموذج 

االستعمارّي. أريد أن أحيا بمفردي وعلى طريقتي، ال 
حسب ما يريدني شخص آخر أن أكون أو ال أكون. 

عندما نتكلّم عن الظلم الواقع علينا، فإّن ذلك ال يعني 
أنّنا ننكر حقيقة أنّنا ضحايا كما ال يعني أنّنا نريد 

أن نرضى بهذا الواقع. نحن ندرك أنّنا جميًعا ضحايا 
االستعمار. وعندما نطرح أنماطًا مغايرة للتفكير، 

فإنّنا نبحث عن تلك األنماط التي تفّكك منظومة 
االستعمار. ال نسعى إلى االندماج، بل إلى إنشاء 

منظومة جديدة.

باولو فيرير: ال يتحّرر المستعِمر 
إاّل بالمستعَمر. إذا كّنا ال نمتلك 

القّوة لتحرير المستعِمر فلن 
يكون هناك سبيٌل إلى تحّرره 

أبًدا. دعونا ننشئ حركة تحّرريّة 
للمستعِمرين!

ت.س.:  لذا، نحتاج إلى مرجعيّات مختلفة 
عن مرجعيّات المستعِمر، كي نتمّكن من 

تحرير أنفسنا وتحريره أيًضا. في النهاية، من 
ضحيّة ماذا؟

باولو فيرير
)1٩٢7 – 1٩٩7( مفّكر برازيلّي معروف بأعماله عن 

التربية الشعبيّة وأهميّة تأسيس بيداغوجيا نقديّة.

رة �ج ت ال�ش �ت
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سيِبل: وكيف لنا أن نفّكر من هذا المنطلق بحيثيّة ثوريّة 
للتعلّم؟ فأنا ال أستطيع فصل بيئة التعلّم عن صورة “تقاطع 
بالرغم  االلتقاء،  لنا  تتيح  حيثيّة  وهي  المختلفة”،  العوالم 
من مرورنا في صيرورات متعّددة. وهذا ال يعني أن هذه 
الحيثيّة خالية من الصراع، وإنّما هي مكان تنوجد فيه جميع 

المستحيالت والممكنات جنبًا إلى جنب.

منير فاشه: “المجاَورة” والحكمة هما الفكرتان الرئيسيّتان في صميم تجربتنا 
في جامعة في المخيم، وكالهما مغيّبتان عموًما عن األكاديميا والمؤّسسات 
والمكّون  جامعة.  كقيمة  والحكمة  للتعلّم  كوسيط  المجاَورة  التعليميّة. 
والروحانّي  والفكرّي  االجتماعّي  النسيج  تداخل  هو  منهما  كّل  في  األساسّي 
التجّدد في أحد أهّم أوجه  التداخل روحيّة  داخل المجتمعات. يجّسد هذا 
التعليم يحتمل صيغة أخرى ممكنة  أن  يبرهن  التعلّم. كما  الحياة، أال وهو 
وضروريّة. وقد كانت التجربة التي خاضتها جامعة في المخيم في السنتين 
األوليين ملهمة، ال للجامعات في فلسطين وحسب بل في العديد من األماكن 
األخرى. إذ أّن أحد التحّديات الكبرى في عالمنا اليوم هو أن نتعلّم كيف نعيش، 
والتصنيفات  المهنيّة  المصطلحات  عن  بعيًدا  نتحاور..  نفّكر،  نتفاعل،  نعبّر، 
األكاديميّة ومنطق المؤّسسات. التفكير النقدّي هو التفكير انطالقًا من سياق 
معيّن، و“المجاورة” هي نمط من أنماط التنظيم التي ال تتبّع الهرميّة عند أي 

مستوى من مستوياته.

لوي كان: أعتقد أن المدرسة ابتدأت في ظل 
شجرة، جلس تحتها شخٌص، ٌ ال يدرك أنّه معلّم، 

وتحّدث  بما يعرفه ألشخاٍص ال يدركون بعد أنهم 
تالميذ..

ساندي: تعقيبًا على ما قاله لوي كان عن بدايات المدرسة، أوّد أن أطرح فكرة 
“مدرسة الشجرة” إذ أننا بصدد تأسيس مدرسة مماثلة، تقع، للمفارقة، تحت شجرة 

بالفعل! ال يفترض في “مدرسة الشجرة” التي نطّورها اليوم أن تكون نموذجيّة، فلكّل 
مدرسة تنشأ في ظّل شجرة منطلقاتها وأساليبها في إنتاج المعرفة.

 لوي كان 
)1٩٠1 – 1٩74( معمارّي وتربوّي أميركّي. 

شّكلت إعادته تأويل العمارة الصرحيّة 
خروًجا على مبادئ العمارة الحداثيّة. 

منير فاشه
مطّور ومبتكر في األساليب التعليميّة وأنماط اإلنتاج المعرفّي، 
يعمل حاليًّا مع العديد من المجموعات في العالم العربّي  على 

تحويل القَصص والسرد إلى ممارسات تعليميّة.  
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جوانا: مدرسة الشجرة هي مجموعة من 
األشخاص الفاعلين، يحّددون مًعا “ماهيّة” 
و“كيفيّة” التعلّم المشترك. أفضل مدرسة 

بالنسبة إلينا هي الكائنات الحيّة!

ساندي: “مدرسة الشجرة” هي شجرة في 
الشتات ومدرسة في المنفى. ال الشجرة تمثّل 

مساحة قوميّة وال المدرسة تقّدم منهًجا وطنيًّا. 
إنما هي  مدرسة متنّقلة تنتج المعرفة عبر 

انزياحها المستمر.

أليساندرو: في الحقيقة، يجب على المدرسة أن تكون قبل كّل 
شيء مساحة للتجّمع، فضاًء مشتركًا، حيث يتسّنى لألفكار واألفعال 

أن تتوالف من خالل نقاشات نقديّة حرّة ومستقلّة بين األعضاء 
المشاركين. وال يمكن لمدرسة الشجرة أن تنوجد إاّل من خالل 

المشاركة الفاعلة من ِقبل أعضائها. نطلق على هذا المكان اسم 
“الجامعة” )أي مؤّسسة التعليم العالي( وتعني حرفيًّا “مكانًا للتجّمع”. 
وفي تصّورنا، الجامعة هي مساحة لالجتماع وللتعلّم التشاركّي، حيث 
تكون المعرفة حصيلة جهد جماعّي، وغير محصورة بمصادر خارجيّة. 
لذا، توفّر الهيكليّة التي يُعيد المشاركون تشكيلها في كّل مرٍة متّسًعا 

يشمل االهتمامات والمواضيع التي تنتجها التفاعالت فيما بينهم 
ويغذيها السياق االجتماعّي األشمل. وعلى عكس المعرفة القائمة 

في نظر الكثيرين على المعلومات والمهارات، تركّز “الجامعة” على 
صيرورات التعلّم التي تستند إلى تغيّر المدركات والمقاربات النقديّة 

والرؤى والمرجعيّات الحاكمة.
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رافاييل:  يستلزم بناء تصّور ذهنّي لمدرسة الشجرة التخلّي عن الزمن البيداغوجّي الذي يُقاس بساعات 
التعليم. حينها يتّسع الزمن البيداغوجّي ليشمل باقي مناحي الحياة. تماًما كما في مفهوم “المجاورة”، يأتي 

كّل وافد إلى المجموعة وتأتي معه إمكانيّة زعزعة كّل شيء. كما يتيح النموذج غير المقفل لحلقات النقاش 
إمكانيّة استقراء المعارف واستخالص العبر من خالل عمليّة الزعزعة تلك. ويعني ذلك أّن المحاضرات ال 

تبدأ من نقطة محّددة كأن يفتتح شخص ما الكالم، كما أنّها ال تلتزم بالضرورة بإطار زمنّي متجانس ومحّدد 
مسبًقا. بل  تتطور كتسلسل  الخطّي ألحداث منتجة للمعرفة.

سيِبل:  نعتقد أّن استحواذنا على “فضاء للتعاون” هو أمر في غاية 
األهميّة، إذ يعني ذلك القدرة على النفاذ إلى “فضاء من الحريّة”، 
حيث تسترّد األلعاب واللعب عموًما مساحة/قدرة مفقودة داخل 

الجسد لدى الكبار واألطفال على السواء. نعتقد أن قدرتنا على تخيّل 
مدينتنا وإعادة ابتداعها تتأتّى تحديًدا من هذه المساحة/القدرة، 

مفسحة المجال لتولّد الالمتوقَّع. يُفهم اللعب هنا كتدريب على هدم 
الموانع المستحكمة بأنفسنا وبمجتمعنا.

جوانا: يجب أن تكون مدرسة الشجرة ذات طابع تدّخلّي، فهي 
ال تعكف فقط على“مراقبة” مجريات األمور تحت ظرف معيّن، 

بل تعمل أيًضا على تفعيل عنصٍر له “قابليّة االنفجار” في 
سبيل تكوين فهم أفضل للوضع: تكويُن فهم أكثر دقّة للمكّون 
االجتماعي من حيث هو ناجم عن ضرورة التموضع في صميم 
المشكلة ومجابهة الواقع وتأسيس تصّور مشترك إزاءه. عندها 

يأتي التدّخل بمثابة الداّل على طبيعة رمزيّة لها دور في تفجير 
هذا “العنصر”، الذي يحدث بدوره - ومن خالل توليف إدراك 

مشترك - صدًعا في الوضع المستحِكم.  وتكون النتيجة، في 
النهاية، دلياًل على وجود جسم جماعّي يتشارك في هذا اإلدراك 

الجديد، الذي يصبح معرّفًا.

أليساندرو: يجب أن تشتمل مبادئ “مدرسة الشجرة” على مقاومة استنظام اإلنتاج المعرفّي. إنّه 
مفهوم وممارسة بالغا األهميّة بالنسبة إلى فكرة الشتات والمنفى. علينا العمل بما نملك، وعلينا 

به اآلن، من دون الوقوع في فّخ الخالص المسيحاني الموعود، سواء في نسخته الشيوعيّة أو 
الدينية؛ علينا أن نقّر بفكرة النضال المستمّر من أجل العدالة والمساواة، وأاّل نرضى أبًدا بالوضع 

القائم، وبالتالي أاّل نسمح بإدماجنا أو تطبيعنا.

جوانا: ما معنى أن نغيّر فهمنا للمبادئ الجوهريّة كالجمال والِغنى والحكمة؟ يمكن للبوِحباب 
أن تكون “مدرسة عظيمة”  إذ تستدعي بعديّة الُمشاع، الشيوع، المشاعيّة ...  وكأنه يفترض 

وجود مساحة ليست بالضرورة ماديّة أو محسوسة، وإنّما مساحة رمزيّة لالتصال. أسأل نفسي ما 
هي المعارف المكّونة، وما هي المؤّسسات المتشّكلة “في الشتات”. لسنا بالضرورة بحاجة إلى 

الشفاء من مجتمعات الشتات، كما هو دارج، ألنها تتخطّانا ولها القدرة على تسييسنا. ما هي 
هذه الفكرة، المدرسة، العبرة، التي تنشأ ضمن هذا الفعل وفي هذا الواقع الشتاتّي، سواء هو 

فلسطينّي أو أسود أو يهودّي؟
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عار ال�جوِح�جاب اس�ت�ش
جوانا: من المثير أن يكون لدينا مخلوقًا بهذه القّوة؛ قادًرا على إثارة هذا الكّم من الحكايا 
قّصتك عن  ما هي  كانت هناك حكاية واحدة حقيقيّة. ت.س.،  إن  أدري  في مخيالتنا. ال 

البوِحباب، وكيف وقعَت عليها أّول مرّة؟
 

ا، ولكّنني حسب  ت.س.: ولدُت وولَدت قّصة البوِحباب معي. ال يسعني أن أصف ذلك حقًّ
ما أذكر، وبحكم كوني أسود، فقد كنت دائم الرّد على المواقف التي يتصرّف فيها شخص ما 
تبًعا لشعوره/ـا باألفضليّة أو األحقيّة إزاء شخص آخر. لقد طُردت من صّف الحضانة وأنا في 
السادسة من عمري ألنّني عبّرت عن احتجاجي الغاضب ضّد ممارسات الغبن واالستهانة. 
من  الثالثة  في  توأمان  حفيدتان  لدّي  داخلي.  في  مغروسة  البوِحباب  روح  كانت  لطالما 
العمر، وقد قالت لي إحداهما في آخر لقاء: “فويو يشبه شجرة البوِحباب!” لم أكن بحاجة 
للتعرّف إلى البوِحباب: فكما قالت حفيدتي، البوِحباب موجود في داخلي منذ البداية. أما 
المرّة األولى التي رأيت فيها شجرة بوِحباب حقيقيّة فكانت في العام ٢٠٠6، عندما أهداني 
صديقي، فرانسيس دو أسيس، “سيّد األشجار”، شجيرة منها. استقلّيت سيّارتي البيتل، فيتنام، 

وألّفت هذه األغنية فيما أنا عالق في زحمة السير بالقرب من كامبيناس:

ها أنا عائد إلى المنزل،
معي شجيرة بوِحباب،

عائد
معي البوِحباب

أوبا أوبا با
أوبا أوبا با
أوبا أوبا با

أوبا أوبا بوِحباب
 

عندما وصلت إلى مركز تاينا الثقافّي، كان األطفال من إحدى فرق أوركسترا الطبول المعدنيّة 
اللغة اإلنكليزيّة  من ترنيداد وتوباغو يزورون المركز. وبالرغم من أنهم ال يتحّدثون سوى 
فقد حفظوا أغنيتي عن ظهر قلب. وزرعنا مًعا شجيرة البوِحباب في أرض مركز تاينا. وبعد 
فترة وجيزة، جاءني أحدهم من الموزمبيق حاماًل بذور البوِحباب، فبدأت برسم خط مسير 
البوِحباب. وعندما تمّعنت بالخريطة بحثّا عن الخط الدقيق الذي يصل بين إنهامبانا، من 
حيث أتت البذور، وتاينا، وجدت أن الخّط يمّر مباشرة فوق المنزل الذي أسكن فيه والمنزل 

الذي ولدت فيه ونشأت.
 

في أحد األيّام، وكان قد أصبح عندي مئتا شجيرة، كنت أكلّم شخًصا سنغاليًّا من المدافعين 
عن الوحدة األفريقيّة، فسألني عن سبب اهتمامي بزراعة البوِحباب. “هل أنت مولود في 
الرجل  تأثّر  قلبي”.  في  أحملها  ولكّنني  قط،  أفريقيا  أزر  لم  “ال،  قلت  سألني.  أفريقيا؟”، 
البوِحباب هو رمز السنغال، إذ عندما اجتاح المستعِمر أفريقيا طاف الشيوخ  وخبّرني أن 
على القرى وهم يقولون: “هلّموا نزرع البوِحباب! يستطيعون أن يقتلعونا من أرضنا ولكنهم 

لن يقتلعوا البوِحباب”.

1٢ تّموز/يوليو ٢٠14
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الحًقا، رأى أحد األصدقاء من السنغال المكان وتأثّر كثيرًا. كان قد جاء من أرض البوِحباب 
ولكّنه لم يكن قد رأى من قبل هذا العدد من الشتول اليافعة في مكان واحد. ما أريد قوله 
هو أن هذا الموضوع يذهب إلى أبعد ّمما يمكنني وصفه أو التعبير عنه. يمنحني البوِحباب 
مدخاًل إلى مساحة ال يمكن أن تنوجد من دون البوِحباب بعينه. أظن أنّه وسيلة للتواصل مع 

أنفسنا، كي نبدأ من هناك بتغيير كّل شيء.

بدأت أزرع البوِحباب في كل أنحاء البالد. وحيثما ينمو، يخلق متّسًعا ألي شخص. عندما 
تزرعين البوِحباب، تحّررين األرض كي تصبح مشّرعة للجميع. يزيل البوِحباب كّل الحدود، 
وهو بذلك يمتنع عن تكريس أي نوع من الحدود. وتولّد أشجار البوِحباب التي نزرعها في 

الِكلومبوس وفي غيرها من المجتمعات شبكة من التواصل، كما مجّسات االستشعار.
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ت. س.: يرجع كِلومبو دوس بالمارِس وهو أحد أكبر الِكلومبوس 
في البرازيل إلى العام 16٣٠ وقد استمّر مئة عام قبل هدمه. كان 
يضّم نحو ٣٠ ألف نسمة وقد ُعرِف كأّول جمهوريّة ديموقراطيّة 

في األميركيّتين. ينشأ الِكلومبو من ظاهرة اللجوء، حين يباشر 
الناس من تلقائهم بالبحث عن مكان لهم واختياره لالستقرار فيه. 

توجد في البرازيل اليوم ثالثة آالف جماعة على األقّل باقية من 
جماعات الِكلومبوس األولى. معظمها يتركّز في المناطق الريفيّة. 
وهذه مساحات شاسعة من األرض، حيث تتوافر اإلمكانيّة للعيش 
المستدام، وفق تنظيم ال يعترف بالملكيّة الخاّصة، ويقتصر على 

المشاع من األرض.

بيتسا: تطمح تيرا فيستا، المستوطنة التي سنقوم بزيارتها، 
إلى أن تصبح مرجًعا شبيًها بِكلومبو دوس بالمارِس 

وحركة الزاباتيستا. وإن كانت تيرا فيستا ليست بالِكلومبو 
حسب المعنى الشائع، مثل دوس بالمارِس، إال أّن سّكانها 

يتحّدرون من أصول أفريقيّة. يمثّل هؤالء نموذًجا من 
التضامن بين مختلف النضاالت والقضايا، ليس فقط من 
ناحية اتّحادهم في مواجهة عدّو مشترك، بل في كونهم 
يمثّلون نوًعا آخر أكثر عمًقا وذاتيّة من التضامن، بمعنى 

أنّهم يتشاركون أحالمهم. 

ت. س.: تنتمي تيرا فيستا إلى “حركة عّمال 
بال أرض” التي تحتّل األراضي الُمهَملة البور. 

في العام 1٩٩٣، استقرّت نحو مئتي عائلة في 
هذه المنطقة، وبدأت بتطبيق أنماط لممارسة 

الحياة االجتماعيّة ضمن المجموعة. وباشروا 
بإنتاج الغذاء العضوّي وبإعادة استصالح 

األراضي الستغاللها من جديد. اليوم، وبعد 
مرور واحد وعشرين عاًما، بات هؤالء السّكان 
ينتجون أجود أنواع حبوب الكاكاو ومنتجاتها 

في باهيا.

ي الطر�يق �خ
إلى مستوطنة تيرا فستا
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رافاييل: سيكون من المثير لالهتمام أن نرى 
كيف نجحوا في الخروج من تجربة الظلم 
واالضطهاد الشديدين، وخلق فضاء لإلبداع 

واإلدارة الذاتيّة، وسط مكان كالح ال أثر 
للموارد فيه. 

بيتسا: منذ العام 1٩٩٣ إلى اآلن، تمثّل الطموح 
األكبر لدى مستوطنة تيرا فيستا في إنشاء 

مدرسة تمنح شهادات في الدراسات الجامعيّة 
والماجستير. الهدف من ذلك هو منح األطفال 

فرصة للتعلّم، بدًءا من الحضانة وحتّى آخر 
مرحلة من مراحل التعليم، بالتعاون مع 

المجتمعات المجاورة. إذا نجحنا في دعوة 
هذه الجماعات إلى العمل سويًّا، سيتسّنى لنا 

ضّم المعارف وتوليفها.

أليساندرو: في الوقت نفسه، علينا أاًل نبالغ في 
تنزيه هذه التجارب، فنخسر حساسيّتنا النقديّة. 

يجب أن نواصل طرح اإلشكاليّات حول كّل ما 
سنشاهده هناك. من الخطر أن يقع المرء في 

فخ تقّمص شخصيّة عالم اآلثار في القرن التاسع 
عشر، يذهب إلى األدغال ويعثر على أشياء 

مثيرة فيعود ليعرضها في المتحف.

ِسبا: ماما، هل 
سنتمّكن من رؤية 
مصنع الشكوالته؟

جيل: هل هناك دجاج 
وأبقار في المستوطنة؟

تالة: هل هي في 
الغابة؟ هل هناك 

أفاعي؟

ا أن  ساندي: من الضرورّي جدًّ
نوازن تطلّعاتنا. ما الذي ينتظرونه 
مّنا وماذا نتوقّع منهم، هذه أسئلة 
بالغة الحساسيّة وعلينا أن نبقيها 

في الحسبان.

راميرو: هل يتوفّر 
االتصال باإلنترنت 

هناك؟
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جولسون ف. دي أوليفيرا
قائد مستوطنة تيرا فيستا
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جوانا: كنت أفّكر وقد تنبّهت إلى 
أن جولسون قد توقّف عند شجرتين 

اثنتين في مستهّل جولتنا على 
مستوطنة تيرا فيستا. وقد اختار هذه 

الطريقة الستقبالنا بداًل من إلقائه 
خطبة رسميّة.

بيدرو: إنّه أسلوب يهدف إلى رسم خريطة مكانيّة وذاكرة 
اجتماعيّة جديدتين. إاّل أّن ذلك ال يعني أّن األشجار جامدة 

وعرضيّة، بحيث يمتنع فهمها خارج سياق األداتيّة الخطابيّة. 
بل هي صنف من “الذوات الوشيكة” التي تتنّقل داخل 
عوالم منفردة. ال يتوقّف العالم الخارجّي على التالعب 

والتوجيه اللذين يمارسهما الخطاب الثقافّي السائد، بل إّن 
لهذه “الذوات الوشيكة” حيويّتها وطاقتها الوجدانيّة أيًضا.

أليساندرو: أّول شجرة أطلعنا عليها جولسون هي 
شجيرة بوِحباب. كان أفراد الجماعة قد غرسوها 
تخليًدا لِصالتهم مع أفريقيا وتحديًدا مع حركة 

الِكلومبوال. أّما الثانية فشجرة صنوبر ولها حكاية 
هزليّة. أخبرنا جولسون أّن ياسر عرفات قّدمها بيده 

إلى سّكان المستوطنة، وقد حملت اسمه بعد 
وفاته. قّصة في منتهى الغرابة نظرًا إلى أّن شجرة 

الصنوبر كانت قد استُخدمت كأداة استعماريّة في 
فلسطين تحت االنتداب البريطانّي. وقد تّم اختيار 
شجرة الصنوبر ألنّها سريعة النمو  وتتطلّب القليل 

من الرعاية، واألهّم ألنّها تمنع نمّو أّي نوع آخر 
من النبات في محيطها. ومن نتائج ذلك، سيطرة 
ثقافة أحاديّة على مستوى المسطّح األرضّي تحّد 

من تنّوع الحياة البريّة ووجود قطعان الرعي. وقد 
أكثر الصندوق اليهودّي القومّي من استخدام شجرة 
الصنوبر في برامج التشجير التي أطلقها. في أغلب 
الحاالت، كان الصنوبر يُستخدم لتسييج التجّمعات 

اإلسرائيليّة ومحيطها. وكذلك األمر عند إنشاء 
المحميّات الطبيعيّة حيث كان الصنوبر يُستخدم 

إلخفاء آثار القرى الفلسطينيّة المهدومة.

ساندي: لَماذا أهدى 
عرفات شجرة صنوبر 

بداًل من شجرة الزيتون 
التي ترمز إلى المقاومة 

الفلسطينيّة.
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 يحكي الناس قّصة الكاكاو وصناعة الكاكاو في منطقتنا  ابتداًء من قرن سبق. في حين يبقى
باهيا الكاكاو في منطقة جنوب  إنتاج  الماضية من  المئتين والخمسين عاًما   حديثهم عن 
البالد. من  الداخليّة  المناطق  في  الدمار  تعاظم  االحتالل،  تلت  التي  السنوات  في   ُملغزًا. 
التوبينامبا، المنطقة الممتّدة من بورتو ِسغورو إلى إلييوس تابعة بالكامل لشعوب   كانت 
 بينما سكن شعب الكاماكا وشعب الباتاشو في المنطقة المحيطة بأراتاكا. وبعدما اشتّدت
 حمالت اإلبادة الجماعيّة، بدأت هذه الشعوب بالفرار وتأّسست قرى الالجئين. نشأت هذه
 البلدات من دون تخطيط مسبق، وتجتمع في العديد منها اليوم القبائل الثالث: الباتاشو،

.الها ها هايس، والكاماكا

 واستحداثًا لزراعة الكاكاو، أقبلت طالئع المستعمرين وفتحت مناطق شاسعة، واستعمرت
وشرّدت  – القتل  ليمارسوا  الواقع  في  أتوا  هؤالء  ألّن  االستعمار  كلمة  استخدام  أوّد  ال    - 
 العديد من العائالت التي كانت تقطن في هذه المناطق، بهدف إنشاء قرًى جديدة، جلبت
 معها الكاكاو واحتلت المنطقة وسلبت األراضي. اغتصب المستعِمرون النساء من السّكان
 األصليّين؛ ذبحوا الرجال وأخذوا النساء. حدث ذلك مع جّدة جّدتي التي كانت أسيرة هنديّة.
التوبينامبا، بل قُِتل جميع من كان هناك. ومن  لم تكن هي الضحية الوحيدة في منطقة 
 نجا من القتل ُشرِّد، ومن أُِسر أو تَخلّف أٌجِبر على الرحيل إلى مناطق أخرى، أجبروهم على

.التخلّي عن حياتهم وهويّتهم األصليّة

بدأت زراعة حبوب بالنزاع،  الحافلة  المضطربة  المرحلة  تلك  أعقاب   وقبل مئة عام، وفي 
 الكاكاو وصناعتها باالزدهار إلى حّد بعيد. إاّل أّن الكورونيس )أي األوليغارشيّات الزراعيّة(

 الذين راكموا ثرواتهم من السيطرة على األراضي المسلوبة، استأثروا بعائدات هذا االزدهار.
.وقد أُطلِق عليهم الكورونيس ألّن سلطتهم كانت تضاهي سلطة الدولة والجيش

الماّلكين صغار  على  القاضية  الضربة  الكورونيس  أرسل  حتى  الكاكاو،  إنتاج  تركّز  أن   وما 
 والسّكان األصليّين والِكلومبوالس، الذين كانوا يعيشون هناك مع عائالتهم. حرّضوا أتباعهم

.للبحث عن مالجئ السّكان األصليّين وتدميرها

الكاكاو. وكلّما دة من  الخاّصة أقوى من الشرطة. وكانت سلطتهم مستمَّ  كانت ميلشياتهم 
من العديد  قتلوا  المزارع،  بعض  في  سلطاتهم.  معه  ازدادت  الكاكاو  من  منتوجهم   ازداد 
 العّمال ألنهم لم يعملوا بجّد. أراد جّدي أن يترك العمل في الزراعة، ولكّن الكورونيل الذي
 كان يعمل لحسابه هّدده بالقتل. وكان عليه أن يختار إّما أن يحاول الفرار، ليقع الحًقا في

 .قبضة األتباع ويُقتل، وإّما أن يستمّر في العمل كالبهائم إلى أن يموت من التعب

من العديد  هناك  الساحرة«.  »مكنسة  مرض  المنطقَة  عاًما، ضرب  ثالثين  قبل  أي   بعدها، 
 النظريّات حول أسباب انتشار هذا المرض، البعض قال إنّه جاء نتيجة المنافسة المحتدمة
البرازيل، المتّحدة ضّد  الواليات  أطلقتها  بكتيريّة  إنّه حرب  آخرون  وقال  الكورونيس،   بين 
 عقابًا لها على رفضها االمتثال لمشروعها، واعتقد البعض أنّها إرادة إلهيّة، فيما جزم البعض
 اآلخر أنّه جاء بكّل بساطة بفعل تغيّر النظام الزراعّي، بعدما تّم التخلّي عن أسلوب الكابروكا
 الزراعّي القائم على توزيع أشجار الكاكاو داخل الغابات. أهلكت هذه الفطريّات المنطقة

.بأكملها، وأّدى ذلك إلى اضمحالل حكم الكورونيس، بعدما خسروا كامل سلطتهم

وكوال م�خ االس�تعمار ر�ي ال�ش �ت

ديسي فيريرا
من سّكان مستوطنة تيرا فيستا ومناضلة في 

»حركة عّمال بال أرض«
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ا فيستا
ّ
 تير

الشوكوال
ة

ّ
الثوري

»... ما أروع أن يتناول أطفال المستوطنة الشوكوال التي 
السوبرماركت  يقصدوا  أن  من  بداًل  أشجارهم،  تنتجها 

لشرائها«.

 قضى العديد منهم انتحاًرا، أّما الباقون، الذين كانوا قد استثمروا في أماكن أخرى، فقد انتقلوا
 إلى المدن الكبرى مثل سالفادور وريو وساو باولو. بعد ذلك، لم يكترث أوالدهم لألراضي
 التي كان الخراب قد أتى عليها. وفجأة باتت جميع المزارع الكبرى التي ورثوها مهجورة.
 بقيت المزارع المهجورة تحت رعاية البوراريروس والميروس، وهم عّمال سابقون اتّفقوا مع
 الكورونيل على تقاسم المحصول معه، فيمنحونه جزًءا منه ويحتفظون بالجزء اآلخر. هذا ما
 حصل لمستوطنة تيرا فيستا التي كانت في السابق تُعرف بعزبة بيال فيستا، وقد ورثتها ثالث

.أخوات مقيمات في ريو دي جانيرو

بالنسبة الوحيد  الحّل  وبات  وجهتها.  وفقدت  المنطقة  في  المحليّة  المجتمعات   ضلّت 
النزوح من  موجة ضخمة  فحدثت  الكبرى،  المدن  نحو  الهجرة  هو  أفرادها  من   للكثيرين 
 الجماعّي عن األرياف. خالل هذه األزمة، أصبحت المنطقة مشّرعة ال لالعتداءات بل ألفواج
 العائدين إلى األرض، تلبية  لنداءات المجموعات المنظّمة من أمثال »حركة عّمال بال أرض«،
 التي استدعتهم من المدن الكبرى. أتى أناس كانوا قد فقدوا كّل ارتباط بمهنتهم الزراعيّة،

.عبّروا عن رغبتهم في العودة إليها وإنتاج غذائهم بأنفسهم

احتالل حمالت  شملت  منظّمة  استراتيجيّة  إطار  في   ،1٩٩٢ العام  في  فيستا  تيرا   احتُلّت 
»االحتالل على  الحمالت  هذه  أسلوب  يقتصر  لم  أرض«.  بال  عّمال  »حركة  بقيادة   واسعة 
 والمقاومة«، بل لحظ دور اإلنسان، وعمد إلى إثارة األسئلة حول كيفيّة تحرير األرض، تمهيًدا
ممارساتهم الناس  استرّد  الهجرة،  من  عاًما  وخمسين  مئتين  وبعد  أشمل.  مناطق   لتحرير 

.الزراعيّة التي فقدوها في السابق

 حاولنا العمل بمنطق المستعِمر لفترة قصيرة من الزمن، نظرًا ألنًنا اعتدنا أشكال التنظيم
 القائمة على األحاديّة الثقافيّة والهرميّة. وفشلنا. ولكن في العام ٢٠٠٠، وضعنا شعارنا »لنبدأ
الثقافيّة. لإلنسانويّة  منظور جديد  من  االنطالق  لمعاودة  دعوة  بمثابة  فكان   من جديد«، 
 أدرك المستوطنون الذين كانوا يتّبعون في السابق نمطًا مفروًضا من الزراعة أنّهم يتمتّعون
 بالسلطة. وبعد أن كانوا يعملون طيلة خمسين عاًما في مزارع الكاكاو لمصلحة الكورونيس،
الكورونيس استخدمها  التي  األداة  تلّقفوا  لحسابهم.  يعملوا  أن  اآلن  إمكانهم  في   أصبح 

.الستغاللهم وسّخروها لمنفعتهم

تاريخ على  المطّلعة  المهّجرة،  والشعوب  األصليّين  والسّكان  الِكلومبوالس  لدى   معروف 
 المنطقة، أن الكاكاو كان في األصل رمزًا للعبوديّة. وهذا هو التعبير الوحيد لوصف ممارسات
أشجار عاودت  األزمة،  وبعد  السخرة.  أو  الرخيصة  العمالة  بواسطة  اإلمبراطوريّات   إعمار 
 الكاكاو النمّو بمساعدة نظام الكابروكا داخل الغابة. نبتت من جديد على أيدي رجال ونساء
 يعملون في األرض بملء إرادتهم، ومن دون أن يفرض عليهم أحد التقيّد بزراعة حبّة الكاكاو.
 فطن بعض السّكان إلى هذه الصيرورة، بينما راوح البعض اآلخر في فهمه المغاير. أّما نحن
 فقد أعدنا إنتاج ذواتنا من خالل زراعة الكاكاو. لّوح الكاكاو من جديد بمضامين الحّرية.

 !إنّها  الشوكوال الثوريّة



٢٣

أرثر: يصعب علينا التوفيق بين السياسة 
الحكوميّة وواقع المستوطنة ألّن السياسة 

التربويّة الرسميّة محّددة مسبًقا. نتمتّع داخل 
المدرسة ببعض المرونة في العمل سويًّا على 
مشاريع المستوطنة، منها على سبيل المثال 
مصنع الشوكوال العضويّة ودورة اإليكولوجيا 

الزراعيّة. ومن خالل هذه المشاريع، نستطيع 
العمل على إنشاء بُعد معرفّي ذي طابع محلّي.

يشّكل التالميذ القادمون من الحضر 
التحّدي األكبر بالنسبة إلينا، إذ يأتون 

محّملين بجميع مساوئ الحياة المدينيّة، 
يضاف إليها عجزهم عن استيعاب نمط 

الحياة الريفيّة. ولكن ما أن يباشر التالميذ 
بالتدّرج بالمشاركة في التجارب العمليّة 
مع المستوطنين، ينشأ عندها نوع من 

التبادل، وقد تحدث بعض التفاعالت.

ساندي: أستطيع تصّور حجم التحّدي في محاولة تجّنب الوقوع في فخ 
التحّول الكامل إلى مشروع بيروقراطّي. فحتّى عندما يتٌرجم ذلك على 

مستوى كيفيّة جلوس التالمذة وإلقاء المعلّمين المحاضرات، فإّن هناك 
قطيعة كاملة مع تصّور مفهوم العمل الجماعّي. في المبدأ، هل حاولتم أن 
تبحثوا عن سبل الستحضار بعض من روحيّة المستوطنة المعنويّة في هذا 

المكان، وإن من خالل أمور بسيطة، على نسق كيفيّة تنظيم المكان من 
دون االنقطاع الكلّي عن المستوطنة؟

سوالنج: المسّنون في هذه 
المستوطنة قلّة. أنا أحّب االستماع 
إلى كبار السّن، حتّى أنّني دّونت 

بعض تجاربهم في هذه األنحاء 
من المنطقة. لديهم الكثير من 

الحكايات عن الكاكاو واالستعمار. 
عندما يموتون سيأخذون أسرارهم 

معهم. ذات مرّة داوت سيّدة مسّنة 
طفلي بواسطة عالج منزلّي، على 

سبيل المثال. أعّدت مربّى األناناس 
وكلّما أطعمته منه شعرت برغبة 
في تناوله أيًضا. كانت تقول لي: 

»ليتِك تعرفين ماذا في داخل هذا 
المربّى«. يمزج كبار السّن الكثير 
من المكّونات التي يجدونها من 

الغابة. ولكّنهم عندما يموتون 
تموت معهم كّل هذه المعرفة. 

أّمي تعرف جميع األعشاب. لكّل 
عشبة فائدة.

أرثر: لدينا في المستوطنة أشخاص ذوو اطاّلع واسع 
على المعارف المتعلّقة باألرض، لذا نقوم بدعوة 

البعض منهم أحيانًا ليكونوا معلّمين. لألسف، نظام 
ا.  تعيين الموظّفين الحكوميّين في البرازيل سّيء جدًّ

ولكّنه النظام. يمكننا فقط أن نعيّن المستوطنين 
من َحَملة الشهادات الجامعيّة. إنّها دولة بيروقراطيّة 

ال تعترف بوجود أشخاص يضطلعون بأشكال أخرى 
من المعرفة، وبأحقيّتهم في أن يكونوا في عداد 

»الخّريجين«.

آرثر دي أوليفيرا نِتو 
مدير مركز ِملتون سانتوس الحكومّي  للتعليم 
الريفّي المهنّي الموجود في مستوطنة تيرا فيستا

سوالنج بريتو سانتوس
ناشطة في »حركة عّمال بال أرض« ومديرة مدرسة فلورستان 

فرناندز في مستوطنة تيرا فيستا في أراتاكا، جنوب باهيا
٢4

ِسبيل: أليس من المفيد تدوين هذه 
الحكايات ومن ثّم جعلها جزًءا من 

المنهج المدرسّي كطريقة لإلقرار بها 
كشكل من أشكال المعرفة النابعة 

من األرض التي »تُخرِّج« هؤالء، كما 
قال آرثر؟ كيف تجد هذه األشكال 
من المعرفة سبيلها إلى المدرسة؟ 

كيف تنظر المدرسة إلى عالقتها 
مع معارف األجداد؟ هناك بعض 

األفكار التي انبثقت من الحوار مع 
التالمذة. مثاًل، ما أهميّة االستفادة 

من التمازج الحاصل اآلن بين شباب 
المستوطنة ورفاقهم القادمين من 
خارجها؟ هل يمكن لهذا الترابط 
أن يحّد من البيروقراطيّة ويعيد 
إنتاجها من داخل هذا التجّمع، 
هذه المدرسة، التي تقوم على 

العالقة »مع األرض« بعكس مفهوم 
»الالأرض«.

ِسبيل: مرحبًا! اسمي ِسبيل وقد جئت مع هذه 
المجموعة لزيارة مدرستكم. نعمل على مشروع 
فّني على شكل كتاب ومعرض يستقصيان مسائل 

كاألرض والتعليم ومساحات البنيان الجماعّي. أتينا 
من ساو باولو وفلسطين. والبعض مّنا يعيش في 

ا بالتعرّف  مخيّمات لالجئين ونحن مهتّمون جدًّ
إلى تجربة المستوطنة. هل تدرسون هنا؟ وإن 

كنتم تدرسون هنا، ففي أّي مجاالت؟

طالبة: ندرس مواضيع متنّوعة، البعض يدرس التكنولوجيا الحيوانيّة والبعض اآلخر اإليكولوجيا 
الزراعيّة.

ِسبيل: وهل الجميع يعيشون في مستوطنة تيرّا 
فيستا؟

طالب: ال، معظمنا يأتي من خارج المستوطنة، من البلدات 
المجاورة.

ا؟ كيف تجدون الدراسة  ِسبيل: حقًّ
في مستوطنة تابعة لـ»حركة عّمال 

بال أرض«؟ وما وقع ذلك على 
عائالتكم والمجتمعات التي أتيتم 

منها؟

طالب: مثيرة لالهتمام. في الوقت الحالّي، نشعر أنّهم أكثر تقديرًا لها ألنّها 
باتت واحدة من أهّم المدارس في المنطقة. ولكن ال يزال هناك الكثير 
من األحكام المسبقة. الناس ال يفهمون ما هي المستوطنة. يقولون إنّنا 

ندرس في مدارس »بال أرض« ويعتقدون أّن الجميع هنا هم أناس عنيفون.

طالبة: نتعلّم الكثير من 
األمور عن األرض في 
البرازيل، والتي ما كّنا 
لنتعلّمها في أّي مكان 

آخر.

ي املدرسة �خ
1٥ تّموز/يوليو ٢٠14

مركز ِملتون سانتوس الحكومّي  للتعليم الريفّي المهنّي
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ساندي: أمس، أثناء جنازة دونا 
آنا، استمعت إليِك، سوالنج، وأنِت 

تتحّدثين عن محاولتك لتجميع حكايا 
المسّنين، ورحت أفّكر في محاوالت 
شبيهة من ِقبل الفلسطينيّين لتوثيق 
أكبر قدر من حكايات الماضي، قبل 

أن يرحل أصحابها من كبار العمر. 
أُجبر الالجئون الفلسطينيّون على 
مغادرة قراهم ومدنهم الموجودة 

في ما يُعرف اليوم بإسرائيل، وُحرِم 
العديد منهم من الوصول إلى البحر. 

وقد أصبح رمز الفلسطينّي الالجئ هو 
مفتاح منزله المفقود. إنّه يمثّل حّق 

العودة إلى بيوتهم. أّما اليوم، فلم يعد 
المفتاح يمثّل سوى الملكيّة الخاّصة 

المسلوبة. لقد خسرنا الكثير مّما ليس 
ا ألحد وإنّما ملًكا جماعيًّا  ملًكا خاصًّ

كمدن حيفا ويافا وعّكا.. والبحر. لقد 
حان الوقت لنفّكر بحّق العودة إلى 

البحر المتوّسط كحّق مسلوب يشترك 
فيه جميع الفلسطينيّين الالجئين وغير 

الالجئين. أنا لست الجئة، ولم أخسر 
بيتي، ولكّني خسرت المتوّسط. التوق 
للعودة إلى البحر يمثّل رغبة مشتركة 
لدى جميع الفلسطينيّين. بحر يمكنِك 

أن تُسرّحي فيه نظرك خلف كّل 
السدود والحدود التي تطّوقنا يوميًّا 
من كل ناحية. سوف يتّوّجه جميع 

الفلسطينيّين إلى البحر عندما يُسمح 
لهم أخيرًا بعبور الحدود.

سوالنج : عندما نتحّدث عن »العودة«، أتذكّر أّمي التي تمتلك معرفة واسعة في طّب األعشاب، وبالرغم من ذلك 
تُمعن في إنكار ثقافتها. هي سوداء وقد عانت كثيرًا في طفولتها ألّن والديها  تخلّيا عنها لعائلة من البيض، وكانوا 

دائًما يقولون لها: »إياِك أن تتزّوجي رجاًل أسود!« وقد تشّربت هذه الفكرة وراحت تعتقد أّن لونها هو المسؤول عن 
جميع عذاباتها. ولكي تتخلّص من هذا األلم، اعتنقت اإلنجيليّة وأنكرت كّل ما يتعلّق بتاريخها. على سبيل المثال، 
هي تكره الكاندومبلي والطبول، وتعتقد أن الجّنة في السماء. أعرف أّن أّمي لن تتمّكن من العودة، ولكن علّي أن 
أتفّهم تجربتها، ألّن العودة قد ال تكون مجدية أو ذات معنى لدى البعض، خصوًصا بعد سّن معيّن. لذا، تسعدني 

رؤية الناس الذين تمّكنوا من العودة. أفرح عندما أرى دونا ماريا مونيز، التي تنتمي إلى السّكان األصليّين من جماعة 
الها ها هاي، تعيش على مقربة من هنا وهي في سّن والدتي. ُهّجرت في طفولتها واضطرّت للعيش مع والدتها في 

المدينة. لكّنها مؤّخرًا استعادت أرضها وأعادت استصالحها. لقد عادت، حازت على شرف العودة.

ساندي: باعتبارنا قادمين من فلسطين، فإنّنا نستغرب دائًما 
سماع كلمة »احتالل«، نستغرب أنّكم في حركة عّمال بال 
أرض »المحتلّون«. نحن نعتبر اإلسرائيليّين محتلّين ألنّهم 
استوطنوا أرًضا ليست لهم. وقد فّكرنا في هذا الموضوع 

مطّواًل عندما اتّخذت الحراكات األوروبيّة واألميركيّة شعار 
االحتالل - »احتلّوا«. شعرنا بالضيق. ال يمكن للمرء إاّل أن 

يحتّل مكانًا ليس له. لذا عندما أستمع إليِك وأنِت تتكلّمين، 
أشعر أّن ما تتحّدثين عنه ليس احتالاًل وإنّما عودة. إن كان 

السّكان األصليّون مستقّرين في هذه األرض قبل مجيء 
االستعمار، فذلك يعني أّن إعادة االستيالء على األرض بعد 

كل هذه السنوات هو شكل من أشكال العودة.

سوالنج: يمكنِك استخدام تعبير »العودة« 
أيًضا، أجده مثيرًا لإلعجاب، ولكّنني 

أيًضا أحّب كلمة »احتالل«. من الناحية 
التاريخيّة، طرأت عمليّة قلب للحقائق. 

عندما تتحّدثون عن الغزو وتربطونه 
بحركتنا، نشعر باإلهانة، تسيئون إلينا ، إذ 
أّن ما حدث في الواقع هو حرمان الغزاة 

المستعِمرين السّكاَن السود واألصليّين 
من االستفادة من األرض التي يعيشون 

عليها.

٢٨

أحمد: هذه المرّة... من خالل هذا الحوار، أشعر أّن جيلنا، 
الجيل الثالث بعد النكبة، هو أشبه بالجيل الجديد من 

شجرة البوِحباب. كالنا مولود في المنفى وكالنا يحاول إعادة 
تعريف ذاته الراهنة. كالنا يجهل بيئته األصليّة، كالنا شرب 

من ماء المنفى ويتغّذى من محاصيله، بنينا حياتنا كلّها 
في المنفى، إًذا ماذا يعني لنا الموطن األصلّي؟ ما معنى 
العودة؟ كالنا يطرح السؤال على نفسه: العودة إلى ماذا؟

ربّما لم يطرح البوِحباب هذه األسئلة في سياقه البرازيلّي 
ولكّن البوِحباب الفلسطينّي يسأل.

ت.س: أشعر أّن العودة متعلّقة دائًما 
بالعودة إلى الجذور ال ببناء جذور جديدة. 

أّما سّكان الِكلومبوس فال يريدون العودة 
إلى مكان آخر، بل يشعرون باالنتماء حيث 
هم اآلن. بالنسبة لي، الِكلومبو هي موطني 
وعندي تعلّق بذكرياتي وجذوري هنا. لقد 

أفقدتنا مرحلة االستعمار مرجعيّتنا األفريقيّة. 
ال نعلم من أين أتينا، لذا فإّن الرغبة في 

العودة قد اندثرت، بالرغم من أنّنا ال نزال 
نحمل الوجدان األفريقّي في دواخلنا. لكن، 
أين لنا أن نؤّسس موطننا في أفريقيا؟ فكرة 
العودة موجودة، ولكّنها مختلفة، إنّها عودة 
إلى مكان ما في ذواتنا. العودة إلى التصّور 
الكونّي األصلّي أو األفريقّي، كي يتسّنى لنا 

إعادة بناء مجتمعنا... ليست عودة إلى مكان 
محّدد.

إسحق:  بالنسبة إلى بعض الفلسطينيّين، 
تشير فكرة العودة إلى استرجاع ماٍض 

مثالّي، وهي بالنسبة إلى بعضهم اآلخر 
مضيٌّ إلى مستقبل مثالّي. وسط هذين 

الفريقين، ندعو نحن إلى العودة إلى 
ما هو جماعّي أو مشاعّي، العودة إلى 
البحر المتوّسط. إنّه بحث عن الهويّة.

أوجينيو: في رأيي أن البوِحباب 
ال يرمز إلى العودة إلى أفريقيا 
كما ال يمثّل البحث عن تكوين 
هويّة برازيليّة؛ البوِحباب ليس 
شجرة منفيّة، إنّه شجرة مولّدة 

لعوالم جديدة.



٢٩

اء... صعخ ِجروسا: في الحقيقة، اإلصغاء هو أهّم درس تلقيّته أثناء مشاركتي في ��خ االإ
»مدرسة الشجرة«، التخلّي عن األفكار المسبقة، عن »أفكاري«، ألنّني 

وجدت نفسي في موقع ال يخّولني إطالق األحكام. بات علّي أن أالحظ 
الفروق بيننا جميًعا، وطريقة كل واحد مّنا في تلّقي األمور وتحليلها. 

التزمت الصمت التاّم، كي يتسّنى لي أن أالحظ جميع تلك االنفعاالت 
واالستحاالت االنفعاليّة، وأن أتقبّل جميع أشكال الوجود في داخلي.

ساندي: من األمور التي نواجهها داخل فلسطين، أو عندما نسافر إلى الخارج 
ونتكلّم عن االستعمار اإلسرائيلّي، هي أّن يقول لنا الناس أنّه ال يسعهم سوى 
اإلصغاء. يقولون إنّهم ال يعرفون شيئًا عن فلسطين. لذا ال يمكنهم الحديث 
عنها. وبالنتيجة، يصبح الفلسطينيّون معزولين في قضيّة محض محليّة، مع 

العلم أّن النقاش يتناول آخر أشكال االستعمار في القرن العشرين. ولكن ماذا 
لو تعّدت مشاركتكم مجرّد اإلصغاء؟ إنّه شيء أحاول فهمه رويًدا. فحتّى وإن 
كنت ال أعرف شيئًا عن البرازيل أو كنتم ال تعرفون شيئًا عن فلسطين، إاّل أنّنا 

بصورة ما مشاركون في حياة بعضنا البعض. ال نكتفي باالستماع إلى بعضنا 
البعض. وهذا جانب جوهرّي من هذه المدرسة؛ إنّها تتطلّب مّني أن أقّدم 

نفسي. ومشاركتي هي التي تجعلني جزًءا منها وليس مجرّد اإلصغاء. 

جوانا: عملنا لوقت طويل مع فاطمة فرير إبنة باولو فرير، وقد تعلّمنا منها مبدأ »اإلصغاء في العدم«. أي، كيف 
تفرغ/ين نفسك كي يجد اآلخر متّسعه في داخلك، كي ال تكتفي باإلصغاء وحسب وتحاول/ين أن تطابق/ي 

ا. كيف لنا أن نتجّنب السيطرة على اآلخر واالستهانة به بمجرّد  تصنيفات اآلخر مع تصنيفاتك. إنّه أمر عسير جدًّ
اإلصغاء من موقع الشعور بالذنب؟ أو في المقابل أن نحاول إيجاد تماثالت ال وجود لها، انطالقًا من الرغبة الملّحة 
في المشاركة والبناء مع اآلخر، فينتهي الحال بأن ال نصغي فعليًّا لما يكابده هذا »اآلخر«؟ أين هذا الحيّز الذي ال 

نكون فيه متبلّدين وال متطّفلين على اآلخر؟ أي نوع من اإلصغاء هذا؟ في الواقع، لطالما تحّدثنا عن طرق اإلصغاء 
المختلفة، ألّن فعل اإلصغاء وثيق االرتباط بالمكان الذي أتينا منه. تتحّدثون عن ضرورة ملّحة لإلصغاء، ونتحّدث عن 
ضرورة أخرى: تطالبون بعدم التملّص من التبعات السياسيّة، بينما نبحث نحن عن كيفيّة تجّنب فرض أجندتنا على 

اآلخرين.

بيتسا: دفعتني هذه  التجربة إلى التفكير في موضوع التقبّل واإلصغاء، وأتاحت لي االنفتاح على هذا الحيّز 
في العدم. األمر أشبه بأن تسلّم نفسك للريح وتطلق لها العنان. كثيرًا ما نتحّدث عن اإليقاع ونطرح ظروفًا 

وحلواًل تتعلّق ببيئتنا المدينيّة. ولكن في بعض األحيان يكون األهّم هو المراقبة واالستعداد لآلتي مهما كان، 
ومعرفة كيفيّة التعامل مع الزمن بال استعجال أو إبطاء أو اندفاع للتحّكم بكل شيء. وإن عجزنا عن احترام اآلخر 
والزمانيّات األخرى، فسوف نعاني ولن يتسّنى لنا أن نكون موجودين، حاضرين. دائًما نتمّنى أن نكون في مكان 

آخر. وقد نصل تدريجيًّا إلى بعض التوازن. إذ ال وجود للتوافق التاّم، بل مجرّد توازن بين العناصر. ونحن متّحدون 
في سعينا إليجاد حيّز اإلصغاء هذا، حيث نُسمع ويكون لدينا المتسع من الوقت لنستمع إلى اآلخرين. ال يقتصر 

ذلك على مسائل األرض واإلسكان، بل علينا أن نوجده في عالقاتنا. 

٣٠

ة... ��خ املعر�خ
أليساندرو: أعتقد أن أحد الدروس التي يمكن أن نستفيد منها في مدرستنا هو أن نسعى دائًما لتأسيس 

إنتاج معرفّي قائم على استحضار شخصيّة ذات رؤية مختلفة جذريًّا. ال تهدف »مدرسة الشجرة« إلى 
توحيد معيار المعرفة ودفع الناس إلى التوافق على كّل األمور. ال يمكن للمعرفة أن تتشّكل إاّل في وجود 
رأي مختلف كلّيًّا عّما نؤمن به. يسود االعتقاد بأن المعرفة تنتج من التالقي واستنتاج األفكار المتجانسة، 
في حين أنّني أحبّذ إدراج التعّدديّات. ألّن إنتاج وتوسيع حقول المعرفة ال يأتي إاّل في لحظات مفصليّة 

كهذه.

ا بالنسبة  دافيد: كان ضروريًّا جدًّ
إلّي أن أقّر بعجزي عن فهم 

األمور كافّة، وفي الوقت عينه، أن 
أحفظ قدرتي النقديّة والتأّمليّة، 
كي يتسّنى لي االستمتاع بما ال 

أفهمه. 

فلوريانا: ما تعلّمته من »مدرسة الشجرة« 
والذي قد يكون أساسيًّا في تطويرها الحًقا 

هو  الجهوزيّة لمالقاة المجهول، أي أن 
نسمح ألنفسنا باالنفتاح والتخلّي لوهلة عن 

أحكامنا.
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ِجروسا: دفعني موت دونا آنا، أثناء زيارتنا إلى المستوطنة، إلى إعادة النظر في كّل 
ما كنت أحسبني سأقوم به هناك. جعلني أنظر إلى المكان بعيداً عن منطق التخطيط 
العقالنّي. بعض األمور أكبر بكثير من أّي ظرف معيّن. الموت أعظم من كّل شيء. إنّه 

أعظم من األرض والبحر وحتّى البوِحباب. ثّمة قوى ال يمكن اختزالها، وعلينا أن نخشع 
أمامها.

بيتسا: تذكّرينني بمحادثاتنا عن الذاكرة. لكّل شيء ذاكرة. واآلن، من 
على هذا الشاطئ يسعني أن أحّس على التوالي بالبارجات تقصف 

غزّة، وبجذورنا عند الناحية األخرى من المحيط. وذكرى السّكان 
األصليّين الذين قضوا على هذا الشاطئ. الحّرية والموت. هذه 

الذكرى هي قّوة العالم الذي في داخل كّل مّنا، وال ترضى بالمساومة، 
وإن كّنا ال ندرك ذلك بعد.

رافاييل: الفكرة التي استوقفتني، وشّكلت محطّة بالغة األهميّة بالنسبة 
إلّي، هي مسألة  االستمرارية التاريخيّة، وهي تترّدد غالبًا في سياق الدفاع 
عن حقوق اإلنسان عندنا في األرجنتين. كي نحيط بالحاضر، يتوّجب علينا 

دائًما أن نُحيله إلى الصيرورات التاريخيّة والتخلّي عن رؤيته كأشياء مجرّدة. 
هذه المسألة هي واحدة من مكامن القّوة التي عرّفتنا بها هذه الرحلة. 

فعندما قالت تالة إنّها تعلّمت الكثير من حكاية  الشوكوالالثوريّة، أدركُت 
أنّه سيصعب عليها من اآلن فصاعًدا أن تتناول أّي صنف من الشوكوال من 

دون أن تتذكّر تلك التي تُصنع في مستوطنة تيرّا فيستا. وينطبق ذلك علينا 
جميًعا. سيكون من الصعب أن نأكل الشوكوالمن دون أن نتذكّر جميع قصص 

العنف ونضاالت التحّرر المخزونة في داخلها. أكل الشوكوال، هذا الفعل 
البسيط بات بالنسبة إلينا وعاًء لمضمون تاريخّي أشّد وقًعا.

أليساندرو: الهدف الجوهرّي من محاولتنا 
كمجموعة هو تجميع بعض األفكار من خالل 

الفعل التشاركّي . وهذا في اعتقادي هو التحّدي 
األبرز، إذ يبقى السؤال عن كيفيّة ترسيخ هذا 

الفعل التشاركّي، وهي وظيفة أكثر اتّساقًا ربّما 
مع الهيكليّات العاّمة والمؤّسسيّة. ويختلف 

المشتًرك عن العاّم في أنّه مقرون بالمؤقّتيّة. 
وهنا يبرز السؤال الجوهرّي حول نوع العالقة 

التي تتقاطع عندها المشاعيّة التشاركية مع 
األنماط المعرفيّة ذات الهيكليّات العاّمة 
والممأسسة. علينا أن نتجّنب التفكير في 

المشاعيّة كبديل عن العاّم، إذ يستتبع أسلوب 
التفكير هذا بذل ثمٍن قواُمه العزلة وإقصاء 

الذات والتهافت. لذا أوّجه سؤالي إلى »مدرسة 
الشجرة« على النحو اآلتي: هل هي مجرّد تجربة 

تبدأ وتنتهي أم هناك استعداد لتناول منظومة 
التعليم الرسميّة ومخاطبتها؟

جوانا: لعّل هذه العالقة مع كّل 
ما هو غير قابل لالختزال تمنحنا، 

في الواقع، الفرصة لبناء الحيّز 
المشترك. وفي اعتقادي اآلن أن 

هذا المشترك ال يستوي بناؤه 
بالبعد اإلنسانّي وحده أو بين 
البشر وحسب، أو باالعتقاد أّن 

العالم مأهول بهم وحدهم.

عن التشاركّية...

��خ املوت...
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أحمد: أّول ما أقلقني في مستوطنة تيرّا فيستا هو استخدام كلمة 
»مستوطنة«. نعاني نحن الفلسطينيّون من حساسيّة مفرطة حيال هذه 

التسمية ألنّها ترتبط بالنسبة إلينا بالمستوطنات اإلسرائيليّة. إًذا فهي في 
نظرنا مرادفة لالستعمار واالحتالل. ولكّن أكثر ما استعصى علّي وآلمني في 
زيارتي إلى تيرا فيستا كان شعوري بأنّني أحتّل موقعين في الوقت نفسه. 

أّواًل شعرت وكأنّي واحد من المستوطنين، ألنّني آٍت من خلفية مماثلة بعض 
الشيء: أسلوب الحياة التكافليّة. ثانيًا، شعرت بأنّي زائر. ما أربكني فعاًل هو 
أنّني عشت في ظروفهم ذاتها طيلة خمس وعشرين عاًما، أستقبل الزائرين 

باستمرار، وها أنا للمرّة األولى زائر. أعترف أنّني شعرت ببعض التخبّط ألنّني 
رأيت نفسي منزاًحا وسط الالشيء. ساورتني أفكار شبه فصاميّة وأحاسيس 

باالزدواجيّة، كأن تعيش في موقعين في اللحظة ذاتها، ولم أعد أدري ما إذا 
ا، ألنّي أدرك  كنت واحًدا منهم أو من المجموعة الزائرة. كان ذلك درًسا مهمًّ

اآلن معنى أن تزور شخًصا.

إسحق: دار نقاش ضمن المجموعة على خلفيّة أّن بعض األفراد 
قد وجدوا أنفسهم سائحين فيما رأى البعض اآلخر نفسه فرًدا 
من الجماعة. وعندما قصدنا البار، استقبلنا الجميع بالترحاب 

وتحّدثنا عن كرة القدم وضحكنا. تركت األحاديث انطباًعا 
لدّي بأنّني سائح وال سيّما عندما ُسئلت عن رأيي في النساء 

البرازيليّات... ولكن أريحيّتهم ولّدت عندي شعوًرا بالراحة 
والهدوء.

وحده صاحب البار لم يشارك في الحديث. قّدم لنا البيرة 
بسحنة جّديّة. تدّخل في النقاش في لحظة معيّنة ليقول إّن 
البرازيليّين يحسنون استقبال السيّاح، في حين أنّه ال يشعر 
بالترحاب ذاته عندما يسافر إلى بلدان أخرى. ال أعتقد أنّها 
الحقيقة. فعندما يأتي السيّاح إلينا في فلسطين نرّحب بهم 

كثيرًا ونتوّدد إليهم. عندها أدركت تماًما أنّني سائح وغريب في 
المستوطنة.

اور... خ ��خ ال�ت
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عن الطبيعة...

بيدرو: بما أنّنا تحّدثنا كثيرًا عن األشجار، فقد طرأ في بالي أن البوِحباب ليست مجرّد مجازًا أو رمزًا دينيًّا، 
بل هي مفاعل ذاتّي الحركة ضمن ذلك العالم الممكن الذي يسبغ عليها معناه. ال مجال لإلحاطة بمدلول 

الشجر من خالل الكلمات وحسب ألّن الكلمات عاجزة عن تصوير كّل األشياء. بل مهّم أن نتذكّر أن ت.س. 
قد أوجد نوًعا متمايزًا من البوِحباب يتصرّف كمخلوق مختلف عّما تمثّله هذه الشجرة في المجتمعات 

األفريقيّة التقليديّة. صحيح أّن هذا االبتداع يستلهم خلفيّة البوِحباب في هذه المجتمعات، غير أنّه يتحّول 
إلى شيء آخر. وأن كان المقصود أن تتحّول البوِحباب إلى جهاز مستقبلّي، إلى مجّس لالستشعار، فعلينا 

أن نفّكر في ماهيّة هذا الكائن الجديد ضمن العالم الذي يعمل ت. س. على إنشائه.

جوانا: كان مفيًدا إًذا اجتياز هذه الرحلة حيث تتفّكك العالقة 
بين الطبيعة والثقافة ويعاد صوغها في كّل لحظة. على سبيل 

المثال، عندما يتمّكن الناس من تحرير أجسادهم وأفكارهم 
من المنظومة االستعماريّة، من خالل تأّمل مدلوالت أنواع 

معيّنة من األشجار. 

بيدرو: أثناء جولته على تيرا فيستا، تعرّف جولسون على اسم كّل شجرة وأطلعنا على حكاية كّل واحدة منها؛ 
أحدث تبّداًل في المكان، انطالقًا من ذاكرة اجتماعيّة جديدة، مكثّفة، في مدلوالت تلك األشجار، وهي ذاكرة حيّة 
على عكس تلك المختَزنة على أجهزة الكمبيوتر. وتماًما كمثل هذا التبّدل الذي تشهده المستوطنة بفعل النبيت 

– وليس بالعمران وحسب – فإن ذاكرة المكان السابقة ال تضمحّل بشكل نهائّي حتّى في خضّم إعادة التشّكل 
الجسديّة.

والتر: لطالما اعتقدت أن أفضل نموذج للحركيّة، من ناحية تعّدديّة التجارب والهويّات الثقافيّة، يتمثّل في التنّقل بين 
بلدان أو ربّما بين قاّرات مختلفة. ولكن بعد أن التقيت بهذا العدد الكبير من الناشطين، الذين يتحرّكون دوًما في 

مساحات عابرة بين المجتمعات والمناطق داخل البرازيل، برز لدّي تصّور جديد حيال كثافة هذا البلد. كما أنّني بّت 
أرى الفئات الهويّاتيّة كمثل السّكان األصليّين أو السود أو األوروبيّين بمنظار أقّل جموًدا. وتخّولنا هذه  المرونة الهويّاتيّة 

التالعب بهذه التصنيفات على نحو خاّلق. هناك الترحال حتًما: يتحرّك الناس على نطاق واسع بين مناطق عّدة، على 
الرغم من االنطباع السائد عن وحدة هائلة تجمع البرازيليّين المتحّدثين بالبرتغاليّة، والمنتمين إلى مجموعة متجانسة 

من المؤثّرات التاريخيّة. وما أن يتبيّن لنا أن الهويّة ليست معطى ثابتًا يصبح تمثيل المطالعات الثقافيّة، أكثر صعوبة 
على نحو مثير لالهتمام. يمكن للمرء إًذا أن يهاجر من دون أن يعبر الحدود مطلًقا.

حال ��خ ال�ت
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بيتسا: في كِلومبو خيبراو غراندي، رفعنا حمولة من خمسة آالف بذرة جاكارا نابتة، عشرة آالف بذرة لوبياء، ثالثة آالف حبّة ذرة من الفصيلة 
المحلّيّة، بَبَايا خضراء، رانجبور، وقصب السّكر. جذامير خيزران غوادوا وموسو وخيزران عمالق. تزّودنا بقطع من الباناِل في جيوبنا وإناء من مربّى 
اإلطرنج وبدأنا رحلتنا إلى محطّتنا التالية. وعلى امتداد أربعة أيّام قضيناها على الطريق المتجه إلى الشمال الشرقّي، راقبنا من النافذة كيف يتغيّر 
المشهد الطبيعّي خالل رحلتنا، مياًل بعد ميل، لياًل خلف نهار، عابرين ثالثة حدود داخليّة، بال توقّف. وأخيرًا، على بعد ألفين وخمسمئة كيلومترًا، 

وصلنا إلى جنوب باهيا، إلى مستوطنة تيرا فيستا.

ال وقت نضيّعه، سوى متّسع لغرس البذور المتعطّشة للنمو، ولنرّد الجذامير النابتة إلى األرض. نتشارك قطع الباناِل التي أعّدها المعلّم بننتشا في 
الفسحة بين وجبتي الغداء والعشاء. نرفع المعول ونغرس ثالث شجرات باسم دونا آنا.

 
نقايض المستقبل. تلّقينا من تيرا فيستا ثالثين ألف بذرة آساي، خمسة أصناف من بذور الذرة المحلّيّة، صنفين من بذور اللوبياء، الفاصولياء 

الخضراء، البازالء الحلوة )إنجا(، خشب البرازيل، البلّوط، شجر الخشب، األرز السنغالّي، الخيار، القرع،  الكاكاو المحّمص، حلوى الكاكاو، والكثير من 
األحالم للمستقبل. لكي نبني »عالمنا الذي نريد«. الثروة التي حملناها على ظهر شاحنتنا ال تقاس وال تقّدر، وهي ثقيلة.

موعد الرحيل. انطلقنا على صوت فيروز، برفقتنا صديقانا أحمد وإسحق اللذان ما كانا ليتخيّال قّط أن يقطعا كّل هذه المسافة بالبّر. أذهلهتما 
مساحة البرازيل، بلد بحجم قارّة، غابات أطلسيّة كثيفة، الكثير من الوحل، الصقور، حيوانات القوطي، والبرازيليّين الطيّبين. استغرقنا يوًما كاماًل 

كي نصل إلى حدود الوالية األولى. ساحل الكاكاو، ساحل ديسَكفري، توبينامباس، باتاشوس، مونتي باسكوال، كارافيالس... كأّن التاريخ يتدفّق تحت 
أقدامنا.

وما إن قطعنا الحدود التالية، وكّنا قد أمضينا ثالثة أيّام على الطريق، لمح إسحق المسيَح الفادي. كّنا ال نزال بعيدين عن التمثال، نحو ثالثمئة 
كيلومترًا، لكّن الخيال يصنع المستحيل. وبعد رحلة خمسة آالف كيلومتر وثمانية أيّام في السيّارة، بلغنا كِلومبو خيبراو غراندي، وجهتنا النهائيّة. 

استقبل الِكلومبوالس هدايا تيرا فيستا بمحبّة.

المياه ال تكّف أبًدا عن الجريان.
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بيتسا: هناك حكاية يحتفظ 
بها السّكان األصليّون في هذه 

النواحي في وجدانهم ولها صالت 
عّدة بقّصة النكبة في فلسطين. يعود أصلها إلى عهد 

االستعمار في البرازيل، الكاكاو والكورونيليسمو. يذكرون 
سبعة كيلومترات من الجثث المرتمية على الشاطئ، على 

بعد بضع مئات من األمتار من هنا.
 

أوجينيو: المحيط األطلسي هو الكالونغا المهيب؛ هو المقبرة 
العظيمة. يوم أُحضر شعب البانتو إلى البرازيل، ُحِكم عليهم أن يمّروا 

في عالم األموات. وصلوا إلى هذه البالد بأسماء مسيحيّة وكانوا ميّتين، 
تحّولوا إلى جماد. في أسطورة اليوروبا، المحيط هو دائًما المقبرة. وفي كّل 

مرّة نغرس شجرة البوِحباب نستذكر مجزرة العبوديّة التي أماتت خمسين مليونًا من 
عابري األطلسّي األفريقّي. عندما أُحضر األفارقة إلى القارّة األميركيّة، كان عليهم أن يدوروا سبع دورات حول شجرة 

النسيان وأن يعبروا بّوابة المنفى، في السنغال. رحلوا مخلّفين وراءهم كّل تفاصيل حياتهم. ولكّن لسنا ملزمين بالتفكير 
بالمحيط على أنّه المقبرة وحسب. إذ أّن للمحيط أبعاد أخرى، فهناك زبد البحر وجميع الكائنات التي تطفو تحت سطح المياه، 

وهناك أعماق البحر حيث ترقد الجثث في مقبرتها.
 

ت. س.: كلّما المست مياه المحيط، ألقيت التحيّة على جميع أجدادي الذين ماتوا وهم يعبرون األطلسي.

٣٨

16 تّموز/ يوليو
الجيش اإلسرائيلّي يقتل أربعة أطفال 

يلعبون على الشاطئ

غزّة – كان أوالد عائلة بكر األربعة أبناء 
عمومة، آباؤهم يعملون في مهنة الصيد. 

وقد أوصوهم باللعب في الداخل – وال 
سيّما بعيًدا عن الشاطئ. لكّن األطفال 

المسجونين لتسعة أيّام احتماًء من القصف 
اإلسرائيلّي، لم يمتثلوا لرغبة أهاليهم 

وخرجوا بعد ظهر يوم األربعاء للعب، 
والطفل األكبر يحاول إبعاد أخيه األصغر 

محّذًرا إيّاه من الخطر.

وفيما هم يلعبون بالقرب من أحد أرصفة 
المراكب تحت شمس العصر، اهتزّت خيمة 
. قُِتل أحد األطفال على  مجاورة بانفجار مدوٍّ
الفور. وبدأ اآلخرون بالفرار. ثّم وقع انفجار 

ثاٍن، وارتمى ثالثة أطفال آخرين جثثًا 
هامدة على الرمال. كانت إحدى الجثث 

متفّحمة ورجلها مقطوعة، فيما تمّدد 
طفل ثاٍن بال حراك، كان رأسه ذو الشعر 
المجّعد سليًما، بينما انثنت ساقاه بزوايا 

غير طبيعيّة. وقد اعترف الجيش اإلسرائيلّي 
الحًقا بأنّه نّفذ ضربة زعم أنّها موجّهة ضّد 

مقاتلي حماس ووصف مقتل المدنيّين 
»بالموت المأساوي«.

 
http://www.nytimes.com/2014/07/17/world/
middleeast/gaza-strip-beach-explosion-kills-
children.html
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أليساندرو: المأساة أن نناقش »مدرسة الشجرة« كمدرسة في المنفى وكملجأ لالحتماء، بينما تُقصف في اللحظة عينها سّت مدارس في غزّة ويُقتل سبع 
وأربعون شخًصا، ويسقط مئات الجرحى. في أوقات العنف، يتّم تحويل مدارس األنروا إلى مالجئ وأماكن يختبئ فيها الناس. غير أّن الجيش اإلسرائيلي ال 

يتوّرع عن قصف وقتل األبرياء هناك.

لطالما اعتبرنا أّن مهّمتنا الطويلة األمد في فلسطين هي أن نمتنع عن متابعة التغطيات اإلخباريّة السائدة، وأن ال نحصر عملنا في إطار ردود الفعل على 
العنف الذي يمارسه الجيش. ولكن، إزاء هذا الدمار، يغلبني الشعور بالعجز، بعدم القدرة على االستمرار، وبالغضب لكوني لست موجوًدا في فلسطين اآلن..

يعيش في غزّة أكثر من 1.٨ مليون نسمة معظمهم تهّجر بين العامين 1٩47 و1٩٥٠. وهم في األصل من قرى وبلدات مجاورة للمكان الذي تهّجروا إليه. 
ومنذ العام 1٩4٨، عمدت دولة إسرائيل إلى هدم منازلهم وقراهم ُمحاولًة محوهم كلّيًّا من الوجود ومن الذاكرة، تارّة تخفي ركام منازلهم داخل مساحات من 
الغابات، وتارّة تقوم ببناء مدن إسرائيليّة جديدة فوقها مباشرة. وهذا االعتداء األخير على الالجئين الفلسطينيّين في غزّة هو جزء من عدوان طويل األمد على 
الالجئين، وهو نكبة مستمرّة منذ ستة وستين عاًما. الالجئون الفلسطينيّون هم أحد أسوأ الكوابيس بالنسبة لدولة إسرائيل، ألّن حضورهم يطرح تساؤالت عن 

قيام هذه الدولة على التطهير العرقّي والتهجير. وطيلة هذه السنوات، لم يتخّل الفلسطينيّون عن المطالبة بحّقهم في العودة إلى منازلهم األصليّة وحّقهم 
في العيش بكرامة. هذا في الوقت الذي تقّدم إسرائيل اعتداءاتها وقتلها للمدنيّين على أنّه شّر ال بّد منه وعلينا أن نتقبّله. يريدون إقناع العالم بأّن هذه 

األحداث المريعة ال تختلف عن الكوارث الطبيعيّة كاإلعصار أو التسونامي، وأنّنا ال نستطيع أن نوقفها وعلينا تحّملها، على دورات متعاقبة، الحرب تلو األخرى. 
أّما الواقع فهو عكس ذلك، وهي أحداث مخطّطة سياسيًّا ويتولّى الجيش تنفيذها.  

ال تتعّدى مساحة قطاع غزّة ٣6٠ كيلومترًا مربًّعا. تخيّلوا مستطياًل بطول 4٠ كيلومترًا وعرض ٩ كيلومترات، محاط بالجدران واألسوار ونقاط التفتيش والحواجز 
العسكريّة من جميع جهاته. فقد بنت إسرائيل جدرانًا خرسانيّة إلى الشمال والشرق من قطاع غزّة حيث ال يُسمح للمؤّسسات اإلنسانيّة بعبور هذه الحدود 

إال في أحيان قليلة. أّما في الجنوب فتعمل الحكومة المصريّة بالتنسيق مع إسرائيل على إبقاء المنطقة معزولة. وفي الغرب، من ناحية البحر، تقصف 
إسرائيل المراكب الفلسطينيّة في عرض المياه إذا ما تجّرأت على التوّغل لمسافة تزيد عن ٨ كيلومترات قبالة الساحل، ما يشّكل خرقًا للسيادة الفلسطينيّة. 
أثناء القصف األخير على غزّة، أرسلت إسرائيل »تحذيرًا« للسّكان ليغادروا منازلهم. ولكن إلى أين يغادرونها؟ ال مكان لالحتماء في غزّة، ال مهرب، وال مجال 
لفتح الحدود. عند كتابة هذا النّص، كان عدد الضحايا الفلسطينيّين قد بلغ ألفي قتياًل )معظمهم من المدنيّين(. كيف لنا أن نتقبّل واقًعا كهذا حيث يُقتل 

الناس من دون أن تُتاح لهم حتّى فرصة الهرب من ساحة الحرب؟

لقد تلقيّت رسالة إلكترونيّة لتّوي من صديقتنا العزيزة شوريده مولوي التي كان من المفترض أن تنضّم إلينا هنا في البرازيل من أجل العمل على تأليف هذا 
الكتاب. وقد كانت في واحدة من مدارس غزّة التي تعرّضت الحًقا للقصف.

4٠

مرحًبا أعّزائي،

لكترونّية طوال الوقت، بدأت أتواصل مع الناس عبر الرسائل النّصّية بشكل أساسّي. لقد  ل يمكنني تفّقد رسائلي الإ
نسان، من أجل تسجيل وتوثيق قصص  وصلت إلى غزّة الأسبوع الماضي وأعمل مع المركز الفلسطينّي لحقوق الإ

الناجين الُمهّجرين من مدرسة الفاخورة في جباليا. لدينا الآلف مّمن ينشدون المأوى. الوضع كارثّي. هذا الصباح، 
أُصيب الناس بالذعر لدى سماعهم أخبار القصف على مدرسة بيت حانون – وهي غير بعيدة أبًدا من هنا – خوًفا 
من أن تكون جباليا هي الهدف التالي. حزم البعض أغراضهم ورحلوا، ولكن إلى أين، ل نعلم. قال لي أحدهم: 

»أفضل طريقة للنجاة هي مواصلة السير والحركة بدًل من الجلوس وانتظار أن تسقط القذائف على رؤوسنا. هذا ما 
تريده إسرائيل، أن تقتلع جذورنا، أن تجبرنا على النتقال إلى ما ل نهاية«.

أحاول أن أسّجل أكبر عدد من المقابالت قبل أن أعود بالسّيارة إلى مدينة غزّة، حيث أقوم بتفريغها وتلخيصها – 
نحن نسعى لمحاكمة إسرائيل أمام المحكمة الجنائّية الدولّية. اليوم، أمضيت نهاًرا آخر في مدرسة جباليا التابعة 
ا. وصفت لي إحدى الأمهات لباس طفلها الداخلّي  لالأمم المّتحدة، وكان الستماع إلى مقابالت اليوم قاسًيا وشاقًّ

الذي يحمل صورة بطل أسطورّي، عندما وجدت جّثته بين الأنقاض، بينما حكى لي صبّي في الخامسة عشرة كيف 
ا عندما دفنوها بعد انهيار المنزل عليهم. أمر يصعب علّي تصّوره، أن تقتل البيوت  كان لون بشرة أخته بنفسجيًّ

ا. بدًل من أن تمنحهم الأمان والراحة، تنهار المنازل تحت وابل الصواريخ وتُميت ساكنيها.  المتداعية أصحابها حرفيًّ
يا له من أسلوب مخيف، أن تحرّض المنازل على أصحابها.

اليوم، راحت فتاة في العشرين تصرخ على مراسل فرنسّي سألها إن كانت تدعم حماس. »ل تسألني إن كنت أدعم 
حماس. ترانا نتعّذب وكّل ما لديك لتسألني هو إن كنت أدعم حماس؟ أين ترى حماس هنا؟ نحن عائالت، أطفال، 

نساء نعاني في هذه الحرب. ثم تختم: »أنا مع المقاومة!« كان جوابها مؤثًّرا. عجز الرجل عن الرّد.

دعوني أرسم لكم صورة بسيطة عن هذا الواقع. ولتعذروني على هذا الوصف يا أعّزائي ولكّنني بحاجة لأن أتخّلص 
من هذا العبء: رائحة الهواء هنا كريهة – والحّر يفاقم انتشار رائحة النفايات وربّما الأجساد المتحّللة تحت 

الأنقاض أيًضا.

ا في غزّة، يقول فيه إّن الحيوانات بدأت تتغّذى  سمعت أسوأ خبر من صديقي محّمد، الذي يعمل مراساًل صحافيًّ
يصال  على الجثث. لم أتمالك نفسي من التقّيؤ، صدًقا. الحيوانات تلتهم أجساد الأموات في الشوارع! ل مجال لإ

سرائيلّية حاصرت المنطقة، بينما ل تزال مصر ترفض فتح الحدود عند آخر  المساعدات الطبّية، لأّن الدبابات الإ
نقطة من القطاع أمام جميع الفلسطينّيين، كما تمنع دخول الأجانب والمصريّين )!(. لم أعد أعرف ماذا أقول – ل 

أظّنني سأخرج »طبيعّية« من هذه التجربة.

إًذا، ل مجال لنسيان الموت لأنّك تتنّشقه، والناس يحملون معهم الليمون والخّل ليطردوا رائحة النتن. الناس 
متعبون ومكسورون. غاضبون لأّن إسرائيل تستطيع أن تقصفهم هكذا وأن تقتل أطفالهم، بينما يأخذ العالم 

كامل وقته ليخرج عن الصمت. ومع ذلك، تجد وسط كّل هذا الكثير من الطيبة. الناس يُعينون بعضهم، يخّففون 
عن بعضهم البعض، ول سّيما الأطفال الذين يلتمسون أفضل السبل لمساندة أهاليهم. لقد رأيت العديد من 

الأطفال يحنون على أخوتهم الصغار، بعضهم ل يتجاوز سن العاشرة، يضّمونهم ويخّففون عنهم ويحاولون صرف 
ا. وكّل ما يدور في ذهني أنّه لو كانت »حماس« قد خرجت من أبناء جيل  انتباههم. يتوّلون الرعاية وهم صغار جدًّ
النتفاضة الأولى حين كانت حجارتهم تُقابَل بالرصاص، فماذا سيحّل بهذا الجيل الذي يشهد الهجمات المتواصلة 

منذ سبع سنين؟ أي نوع من المعّلمين/ات، الآباء والأّمهات، القادة والقائدات، سيصبحون عندما يكبرون؟ الآن، 
ا أو عّمة، أو أحد أبويه أو أحد جّديه، أو جاًرا أو صديًقا في المدرسة  يمكننا أن نقول أن كّل طفل في غزّة قد فقد عمًّ

– شخًصا عرفه وقّد شّكل جزًءا من مسار حياته في الحرب. ما من طفل آمن. لم أَر أحًدا قّط إّل و فقد شخًصا 
بطريقة عنيفة أو غير طبيعّية.

أضّمكم. كثيًرا ما أفّكر فيكم وأتساءل كيف كان هذا الصيف ليكون لو لم تُقِدم إسرائيل على شّن حرب أخرى من 
حروبها »البينالّية«.

 
محّبتي،
شوريده

جدران خرسانيّة 
مع أبراج مراقبة

مصر

ض البحر
سرائيل للصيد في عر
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تأليف ورسومات ِسبيل لوسينا

بماذا تحلم أشجار 
البوِحباب؟



كي تطير كالعصافير عليك أن تجيد بعض الِحيل، كأن تحلّق منخفًضا فوق حقول 
الشوك وأن تطير مبتعّدا عن الهواء الساكن وأن تجيد حركات الشقلبة في السماء.. 

هذا مجرّد كالم عصافير!

نحن دائًما كثر، دائًما في أسراب. عندما نحلّق، كأنّنا في أغنية، نرقص بخطوات خافقة، نغرّد بنغمات عالية، 

حركاتنا موجات من الصوت الرنّان.

ولكّننا أيًضا نعرف الصمت ...



الصمت نوٌع خاص من األفعال، وهو دائًما تحت تصرّفنا. إنه طريقة للعيش، 
في االنتقال من مكان إلى آخر.

 
في هذه اللحظات، لحظات الهدوء، قبل المغيب بقليل، ننصت إلى أجمل 

االحالم.

- عزيزتي البوِحباب، عن أّي حلم ستحّدثيني هذه الليلة؟

ا تكاد ال تُرى! ولكّنها عارمة وإن  - تُولد األحالم كالبذور يا عصافيري الصغار. تكون صغيرة جدًّ
شاءت تحرّك األعاصير!



األحالم التي حّدثتنا عنها البوِحباب لم تكن كلّها أحالمها وحدها، بل أحالم سمعت عنها أيًضا. 
أحيانًا تخبرنا الشجرة عن أحالمنا قبل أن نحلم بها!

- سأخبركم عن حلم صغير طازج سمعته. ولِد في خاطر جّدة. اسمها ماوري وتمضي حياتها 
تجّمع الكالمات. هكذا كان الحلم:

في قديم الزمان كانت هناك شجرة تبدو ُحبلى
بأطفال كثيرين ستنجبهم وقوفًا.
واحد من ذّريتها مولود له جذور

يحّدق إلى األعلى، إلى السماء األموميّة. 
أشياء، إبداعات، شبيهات للنبتة األّم.

)قصيدة من تأليف ماورينيت ليما(

- جميل، أيّتها البوِحباب. هاّل قصصِت علينا حلًما آخر؟

هذا  الصغار!  عصافيري  يا  تماًما  مثلكم  أطير  أطير،  جعلني  ماوري  حلم   -
الصباح، حلمت بنسيم صيفّي، همس لي صوته الثرثار عن كّل األشياء التي 
تستحّق األرض، من لحظة االنطالق. قال لي بلغة العصافير: إغرسي قدميِك 

وتأرجحي، أيّتها البوِحباب، وستزهرين.





      “Estou voltando pra casa com um pé de baobá baba, Estou voltando pra casa com um baobá, Oba ô baba”o baba”

ـــم  ـــار المخّي ـــال “مدرســـة الشـــجرة” حـــول ن ـــة وأطف ذات مســـاء، جلســـت ســـما وتال
ـــة. ـــول الخافق ـــاع الطب ـــى إيق ـــون عل ـــى الشـــّط وراحـــوا يغّن عل

      “Estou voltando pra casa com um pé de baobá baba, Estou voltando pra casa com um baobá, Oba ô baba”o baba”

٥٨



غّنت سما وتالة طوال الطريق إلى البيت...

Esto
u v

olta
nd

o p
ra 

casa
 com

 um
 pé 

de ba
oba bab

a, Estou        voltando pra casa com um baoba, Oba o baba Oba o baba

وعندما استلقت سما وتالة على السرير ، سألتا أّمهما: 

ماما، هل تقّصين علينا حكاية شجرة البوِحباب؟

أجابت األّم:

ف 
ّ
ال أعرف حكاية شجرة البوِحباب ولكنّني أستطيع أن أؤل

لكما واحدة.



ترك  على  جِبرت  ُأ بوِحباب  شجرة  هناك  كانت  لزمان،  ا قديم  في 
كبيرة  سفينة  متن  على  رِسلت  ُأ و فريقيا  أ في  موطنها 

لبرازيل. ا لى  إ ا  جّدً

لبرازيل،  ا في 
وطعم  مختلًفا  لتراب  ا كان 

لبوِحباب  ا نت  حِز  . ًفا لو مأ شيء  وال  غريًبا  ء  لما ا
. عميًقا ًنا  حز

 شيًئا فشيًئا تعّرفت البوِحباب
 على أصدقاء جدد وتعلّمت كيف

 تستلّذ بطعم الماء وتستمتع بالتراب،
 واستعادت بهجتها. ولكنها كانت

 كلّما ذهبت إلى البحر، ذّكرها
البحر بأفريقيا.



وفـــي يـــوم من 
م، كان  ألّيـــا ا

أطفـــال مدرســـة 
لـــة  تا  ، لشـــجرة ا

وســـما وِســـبا 
ميـــرو،  وجيـــل ورا
ـــول  لطب ا يقرعـــون 
ويغّنـــون فـــي ظـــّل 

لبوِحبـــاب. ا

“Estou voltando pra casa com um pe de baoba baba, Estou voltando pra casa com um 
baoba, Oba o baba”

لت  قا  . موطنها إلى  لحنين  با وشعرت  فريقيا  بأ لطبول  ا ذّكرتها 
. يقيا فر أ لى  إ قة  مشتا نا  أ لألطفال:  لبوِحباب  ا

لألطفال: لبوِحباب  ا لت  قا عميق،  تفكير  وبعد 

ا  ذ إ لكـــن  و  ، لســـفينة ا ه  هـــذ لـــي  صنعتـــم  نّكـــم  أل لكـــم  يـــًا  جز ا  شـــكرً
. ــا هنـ ــى  بقـ أ ن  أ ــل  فّضـ أ  . ــا جميًعـ ــم  ليكـ إ ق  ــتا شـ فسأ ــا  يقيـ فر أ ــى  لـ إ ــت  حلـ ر

ء  قـــا صد أ لـــي  ت  بـــا و  ، هنـــا ب  ا لتـــر ا و ء  لمـــا ا طعـــم  حـــّب  أ ت  أ بـــد ن   آل ا نـــا  أ و
. كثـــر

. يوم. كّل  فريقيا  أ لى  إ تشتاق  وبقيت  لبرازيل  ا في  لبوِحباب  ا بقيت 

النهاية

رأى  عندما 
ل  طفا أل ا

ب  ِحبا لبو ا
روا  قّر  ، حزيًنة
لها  يبنوا  أن 
كبيرة  سفينة 
بها  تعود  كي 
فريقيا. أ لى  إ



شعرت تالة بخيبة األمل فقالت:
ماما، ال تعجبني هذه النهاية! يجب أن تعود البوِحباب 

إلى أفريقيا!

قالت سما: 
ف نهاية أخرى.

ّ
عندي فكرة. ماما ستؤل

قالت األم:
سأحاول.

وعندما وصلت البوِحباب إلى
أفريقيا وجدت أن التراب مختلف وطعم 

الماء غريب وأّنها بال أصدقاء. 

ومّرة أخرى شعرت البوِحباب بالحزن.

النهاية

عندما رأت البوِحباب السفينة التي صنعها األطفال 
لها قالت: 

سوف أفتقد التراب والماء وسأفتقدكم جميًعا.  
ولكنّني سأعود إلى أفريقيا.



نطلـب  ال  لـم   . ة فكـر ي  عنـد
يـن  خر آل ا ل  طفـا أل ا مـن 

ت  يـا نها ا  فـو
ّ
ل يؤ ن  أ

 . لقّصـة ا ه  لهـذ ى  خـر أ
يـة  نها ن  و يجـد قـد  و

. لجميـع ا ُتسـعد 

. يًضا أ ة  لمّر ا هذه  تين  لفتا ا أمل  خاب 
نتظرتاها. ا لتي  ا ية  لنها ا هذه  تكن  لم 

. لة تا لت  قا  ! يًضا أ ية  لنها ا ه  هذ حّب  أ ال 

. ى خر أ ية  نها لنا  ف 
ّ
ل تؤ ما  ما  ، ة فكر ي  عند  : سما وقالت 

في  طنها  مو في  ب  ِحبا لبو ا تبقى  ن  أ ّما  إ  . ى خر أ ية  نها من  ما   . سفة آ نا  أ األم:  لت  قا
. يل ز ا لبر ا لى  إ ق  تشتا و يقيا  فر أ لى  إ د  تعو و  أ يقيا  فر أ لى  إ ق  تشتا يل  ز ا لبر ا

 
. وسما لة  تا أمل  خاب  لثة  لثا ا ة  للمّر و

النهاية!



النهاية!



النهاية!النهاية!




