
32

حكواتية غزة
هنا تاريخ وأساطير وبحر

غزة ـ يوسف أبو وطفة

بــعــدمــا هـــدأ الــقــصــف، وعــــاد أهــل 
غــزة إلــى شــوارعــهــم، وســط دمــار 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــه الـــــــعـــــــدوان اإلســ ــفــ ــ

ّ
ــل خــ

ــة واألحـــيـــاء طابعًا  الــوحــشــي، تــأخــذ األزقــ
مختلفًا. غزة التي تنقلها وكاالت األنباء، 
ــذكــــره الـــعـــالـــم إال فــي  الـــقـــطـــاع الــــــذي ال يــ
االعتداءات واملوت، له وجه آخر، له تاريخ، 
ــيــــر. تــــحــــاول الــشــابــة  وحــــكــــايــــات، وأســــاطــ
الــفــلــســطــيــنــيــة بــيــســان عـــــودة )22 عــامــًا( 
على  البسيطة  بطريقتها  الضوء  تسليط 
هذا الوجه اآلخــر. تجلس عــودة أمــام أحد 
املــرتــبــطــة بطابع  أو  الــتــاريــخــيــة  األمـــاكـــن 
هذا  لتسرد حكاية  الــقــطــاع،  فــي  قصصي 
لجمهورها  بطريقة جذابة وشيقة  املكان 
ــواقـــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي عبر  عــبــر مـ

مقاطع فيديو مقتضبة.
»الــــحــــكــــواتــــيــــة«، لـــقـــب ظـــهـــرت مــــن خــالــه 
ــــودة فــــي بـــرنـــامـــج تـــقـــدمـــه عــبــر  الـــشـــابـــة عــ
صفحتها على »فيسبوك«، ترجع فيه إلى 
قصص وحكايات تاريخية، مستلهمة من 
ــم الــســمــات  فــكــرة »الــحــكــواتــي«، إحــــدى أهـ
الثقافية التي انتشرت في القرون املاضية 
في فلسطني وبــاد الشام. وقامت الشابة 

بيسان عودة أثناء التحضيرإلحدى الحلقات )عبد الحكيم أبو رياش(

املــعــتــادة  الــطــريــقــة  بتغيير  الفلسطينية 
لــلــحــكــواتــي، فــبــداًل مــن ارتـــــداء الــطــربــوش 
واإلزار )املــعــطــف( تــحــول ذلــك إلــى كرسي 
إلى  للحديث  الكاميرا  أمــام  عليه  تجلس 
الجمهور من الشارع، أو داخل املكان الذي 
فكرة  ملتابعيها.  حكايته  تـــروي  أن  تــريــد 
الــبــرنــامــج ولــــدت لـــدى الــشــابــة عــــودة في 
ظل وجــود الكثير من األماكن املميزة في 
القطاع، والتي يتوافد عليها الناس دون 
أن يعرفوا تفاصيل حكاياتها مثل أسباب 
وطبيعة  عنها  القصص  وأبـــرز  التسمية 
الناس التي عاشت فيها، وفقًا لحديثها لـ 

»العربي الجديد«.
وتنوعت الحلقات التي قدمتها عودة بني 
تمثال العنقاء، والجندي املجهول، وسوق 
ــزة الـــقـــديـــم، وشــجــرة  الــــزاويــــة، ومـــيـــنـــاء غــ
السدرة، وسفينة ساتيا التي غرقت قبالة 
شواطئ بحر غزة قبل عقود، فيما تعمل 
ــزيــــد مــــن الـــقـــصـــص خـــال  ــتــــاج املــ عـــلـــى إنــ
الــفــتــرة املــقــبــلــة. ويــتــمــيــز املــحــتــوى املــقــدم 
مراحل  بعرضه  »الحكواتية«  برنامج  في 
مــتــنــوعــة لــلــمــكــان الــــذي يــتــم فــيــه تصوير 
ــرز املـــراحـــل واألحـــــــداث الـــذي  ــ الــحــلــقــة وأبــ
حلقة  ففي  نشأته،  وتفاصيل  فيه  وقــعــت 
الشابة  استعرضت  املــجــهــول«،  »الجندي 

حكاية هــذا النصب الــتــذكــاري الــواقــع في 
وســـط مــديــنــة غـــزة بــاعــتــبــاره أحـــد أشــهــر 

األماكن في املدينة.
ــلـــقـــة أخــــــــرى خـــصـــصـــت لــلــحــديــث  وفــــــي حـ
ــذي  ــ ــم، والــ ــديــ ــقــ ــزة الــ ــ ــاء غــ ــنـ ــيـ عــــن تــــاريــــخ مـ
إلــى مكان تقام  تحول خــال العقد األخــيــر 
يــرتــادهــا الشبان  الــتــي  عليه االســتــراحــات 
عن  معلومات  تقديم  تــم  إذ  واملــصــطــافــون، 
تــاريــخ هــذا املــكــان ونشأته وأبـــرز األحــداث 

التي شهدها قبل أن يغلق نهائيًا.
تــقــتــصــر حــلــقــات  أن  عــــــودة  تـــشـــتـــرط  وال 
بــرنــامــجــهــا الــــذي تــقــوم بــتــقــديــم حلقتني 
تاريخيًا  املــكــان  كــون  على  أسبوعيًا  منه 
الحاضر  املــوازنــة ما بني  إذ تحاول  فقط، 
واملستقبل، بشرط أن يكون املكان املختار 
للحلقة مرتبطًا بقصة غير معروفة كثيرًا 

لدى الجمهور.
وتعتبر مهارة كتابة القصص، التي تتقنها 
الشابة عــودة منذ عــام 2018، أحــد الدوافع 
والعوامل التي ساعدتها على االتجاه نحو 
تــقــديــم بــرنــامــجــهــا »الـــحـــكـــواتـــيـــة«، وحــالــة 
بتوثيق  تمتلكها  الــتــي  الــكــبــيــرة  الــشــغــف 
تقليدية  غير  بطريقة  وســردهــا  القصص، 

تجذب انتباه املتابع لها.
وتــنــتــهــج عــــــودة، أثـــنـــاء عــمــلــيــة تحضير 

الــحــلــقــة، مـــســـارًا خــاصــًا يــتــثــمــل فـــي جمع 
عن  يجيب  بشكل  وتنقيحها  املــعــلــومــات 
أهــــم األســئــلــة املــــوجــــودة لــــدى الــجــمــهــور، 
بـــأســـلـــوب ســـــرد قـــصـــصـــي يـــتـــنـــاســـب مــع 
الجمهور عبر مواقع التواصل االجتماعي 

وبسقف زمني محدودة.
ويتراوح إجمالي املدة الزمنية التي تعرض 
بـــهـــا حـــلـــقـــات الـــبـــرنـــامـــج مــــا بــــني دقــيــقــتــني 
ونــصــف و3 دقـــائـــق ونــصــف كــحــد أقــصــى، 
الــوقــت هــو جــذب  الــهــدف مــن تقليل  إذ إن 
الــجــمــهــور مــن أجـــل مــتــابــعــة املــقــطــع بشكٍل 
كامل، واالبتعاد عن الحشو الزائد الذي قد 

يصيب املتابعني بامللل.
وتـــقـــدم الـــشـــابـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــرنــامــجــهــا 
بـــمـــســـاعـــدة فــريــقــهــا املـــتـــطـــوع، املــــكــــون مــن 
أبـــو سلطان  يـــزن عـــودة ودهــمــان  شقيقها 
ــه، إذ يـــقـــوم كـــل شــخــص من  ــيــ ونــبــيــل درابــ
الـــفـــريـــق بــمــهــمــة مــخــتــلــفــة مــــا بــــني الـــدعـــم 
الــلــوجــســتــي والـــتـــصـــويـــر واإلشــــــــراف على 
معالجة الحلقات وإنتاجها بعد التصوير. 
ــرف عـــلـــى إنـــتـــاج  ــشــ ويـــســـتـــعـــني الـــفـــريـــق املــ
البرنامج ببعض الصور ومقاطع الفيديو 
ذكريات  مــن  بعضًا  توثق  التي  األرشيفية 
بــعــض املــنــاطــق، ال ســيــمــا تــلــك الــتــي جــرى 
توثيقها سابقًا، الستخدامها بشكل يعزز 
املحتوى املقدم من قبل الشابة عودة خال 

تقديم حلقات برنامجها.
ــفـــريـــق صـــعـــوبـــات، مــنــهــا نــقــص  وواجـــــــه الـ
ــا شكل  ــو مـ اإلمـــكـــانـــيـــات الــلــوجــســتــيــة، وهــ
تحديًا كبيرًا بالنسبة لها وللفريق املتطوع 
 عن تأثيرات بعض اإلجراءات 

ً
معها، فضا

التي كانت سائدة ملواجهة تفشي فيروس 
التصوير  عملية  على  القطاع  فــي  كــورونــا 

خال األسابيع املاضية.

تجلس بيسان عودة 
أمام أحد األماكن 

التاريخية أو املرتبطة 
بطابع قصصي في 

القطاع لتسرد حكاية 
هذا املكان بطريقة 

جذابة وشيقة

■ ■ ■
تنوعت الحلقات التي 

قدمتها عودة بني 
تمثال العنقاء، والجندي 
املجهول، وسوق الزاوية، 

وميناء غزة القديم، 
وشجرة السدرة، 
وسفينة ساتيا

■ ■ ■
تنتهج عودة، أثناء 

عملية تحضير الحلقة، 
مسارًا خاصًا يتمثل 
في جمع املعلومات 
وتنقيحها بشكل 

يجيب عن أهم األسئلة 
املوجودة لدى الجمهور

باختصار

العالم  الفلسطينية بيسان عودة تحاول تعريف  الشابة  ماذا نعرف عن قطاع غزة؟ ماذا نعرف عن حكاياته وتاريخه وأهله؟ 
بهذه المنطقة المعزولة والمحاصرة عبر طريقتها الخاصة

هوامش

محمود الرحبي

ك تستطيع أن تأخذ 
ّ
»هناك حقيقة واحدة عن الهند: أن

ــوزراء عــن الــبــاد ثم  ــ ــ أّي شـــيء تسمعه مــن رئــيــس ال
»النمر  روايــة  من  الحقيقة«...  على  فتحصل  تعكسه، 
األبـــيـــض« لــلــكــاتــب الــهــنــدي، آرافــيــنــد آديـــغـــا. يــمــكــن أن 
يفسر هذا املقطع، بشكٍل ما، ما عانته الهند جّراء وباء 
كورونا، بسبب الحسابات الخاطئة للحكومة الهندية، 
حني فتحت مجال الحركة عن آخره في بلٍد مليارّي، 
التباعد فيه شبه مستحيل، فما بالك بالسماح بحرية 
الــذي تمت فيه، حني سمح  الحركة، وعلى ذلك الشكل 
وهو  كاملة؟  بحريٍة  الدينية  الشعائر  بممارسة  حتى 
األمر الذي نتجت عنه كارثة حقيقية، ووضع ال تمكن 
السيطرة عليه، إذ بلغ حدودًا قصوى في اإلصابات، إلى 
جانب ألوف الوفيات يوميًا، إلى درجة أن تصبح الهند 
املهّدد الرئيس للعالم في عودة رعب كورونا إلى نقطة 
 

ّ
البداية، عبر تصدير فيروس متحّور، خلط أوراق كل

املجهودات الطبية السابقة، ويهّدد بتقويض ما حققه 
الذي  العصر  التغلب على فيروس  العلم من قفزٍة في 
الحياة، وخنقها ثاث سنوات. نستطيع،  أوقــف سير 
د مما يشكله الفساد 

ّ
الــوضــع، أن نتأك من خــال هــذا 

السياسي مــن خطر عــاملــي، فعن طريق مــا حــدث في 

العالم مهّددًا  الفساد أصبح  انعكاسات هذا  الهند من 
إسرائيل  أفعال  الهندية  الحكومة  وتأييد  في صحته. 

اإلجرامية خير دليل على ذلك االنحراف اإلنساني.
 طبقاتها، 

ّ
تعكس رواية »النمر األبيض« حال الهند بكل

خــصــوصــًا الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــتــي تــوظــف الــخــرافــة 
االجتماعية  األنــمــاط  هــذه  تــبــرز  إذ  والــفــقــر،  والتخلف 
إلى  للوصول  األساسية  الجسور  باعتبارها  الوبائية، 
وطبقة   حكومة 

ّ
كــل تعتمد  ما 

ّ
وكأن السياسية.  املــآرب 

ســيــاســيــة عــلــى تــكــريــس الــتــخــلــف والــفــســاد مــن أجــل 
الحفاظ على الصورة السياسية، وإن بدت ديمقراطية 
ــهــا فــي الــجــوهــر مــحــتــكــرة لعائات 

ّ
فــي الــشــكــل، إال أن

بالسياسة زواجًا  املال  فيها  يتزاوج  بعينها،  وطبقات 
)هندوسيًا( ال فصام فيه.

تبت حسب املزاج الغربي، 
ُ
وعلى الرغم من أّن الرواية ك

د 
ّ
وذلك بالحرص على  إظهار ما يمكن للغرب أن يؤك

 للعالم 
ً
فيه تفوقه الحضاري على الدولة األكثر تمثيا

الهند،  في  الطبقية  اإلنكليزي  االستعمار  فاقم  الثالث، 
ه ما جاء إال لإلصاح، 

ّ
على الرغم من اّدعائه الظاهر أن

ودفــع الهند إلــى ركــب الــحــضــارة، لكّن هــذه الحضارة 
البرملاني  التمثيل  مــن  نــوٍع  إيــجــاد  مثل  كانت شكلية، 
الذي لم يكن، في العمق، سوى مستنقع للفساد. وهذا 
في  غياتري سبيفاك،  الهندية،  الباحثة  إليه  ذهبت  ما 

معظم أبحاثها املتعلقة بدراسات ما بعد الكولونيالية. 
الــذي  البناء  وقــد حــاولــت »النمر األبــيــض« تفكيك هــذا 
حظيت  والــتــي  الهند،  فــي  الحاكمة  الطبقة  عليه  تــقــوم 
بــقــدر مــن التعليم واحــتــكــار املــــال، فــاســتــحــوذت على 
خريطة تحريك املال في شبه القارة الواسعة. وتحولت 
الـــروايـــة إلـــى فيلم غــايــة فــي املــتــعــة، حــمــل اســـم الــروايــة 
الطبقية  أكثر على تصوير دواعــي  تركَز  ه 

ّ
لكن نفسه، 

فيها  يعمل  ثريٍة  الهند، من خال عائلٍة  املتفاقمة في 
سائق يتم التسليط عليه، وعلى تقلبات حياته مع هذه 
العائلة التي تتميز بالثراء، لكن، كذلك بالفساد الذي لم 
، أّن زوجة 

ً
يردعها عن فعل أّي شيء، إذ سنرى، مثا

، فيتم إقــنــاع السائق، 
ً
ابــن الــرجــل الــثــري تدهس طــفــا

ه 
ّ
تحت اإلغــراء والتهديد، بأن يوقع على ورقــٍة تثبت أن

 لو 
ً
هو من كان يقود السيارة، ستكون هذه الورقة ماثلة

اهتمت الشرطة بالبحث عن القاتل، وهو ما لم  يحدث. 
وهذه العائلة الثرية، جاءت في الرواية نموذجًا لشريحة 
أوســع، تعتمد على الرشوة في تسيير أمــور حياتها، 
بــالــتــواصــل مــع السلطة   مــا يتعلق 

ّ
خصوصًا فــي كــل

وتسخير  لانتخابات  سالتها  وترشيح  والحكومة، 
املال والعنف في تسهيل أمورها.

نـــال كــاتــب »الــنــمــر األبــيــض« آرافــيــنــد آديــغــا، بسببها 
جائزة مان بوكر للروايات املكتوبة باإلنكليزية. وهي  
في بنيتها املباشرة رسالة يوجهها البطل إلى الرئيس 
ــبـــار الــرســمــيــة أّن هــذا  الــصــيــنــي، وقـــد ســمــع مـــن األخـ
ما يقول له من خال 

ّ
الرئيس يزمع زيــارة الهند، وكأن

الرواية: يا سيدي الرئيس، لن ترى في زيارتك الهند إال 
ما يرغب لك رئيس الوزراء الهندي وحكومته أن تراه. 
الهند الحقيقية هي هذه التي أخبرك عنها اآلن. وهكذا 
الفيلم، فــي حــديــث طــويــل شائق،  ثــم  الـــروايـــة،  تستمر 
مفاجئ مليء باألحداث. على الرغم من أّن الفيلم حاول 
لــم يستطع أن يعكس سوى  ه 

ّ
الــروايــة، لكن أن يــجــاري 

ملخٍص بسيط عن تلك العوالم التي أبدعت الرواية في 
وصفها بدقة متناهية.

صورة لقاع الهند
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