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امللﺨﺺ
إن ظهور أدب األطفال الفلسطيني جاء ﳑاثال ملا ﳛصل يف الدول العربية فقد

ومر بمراحل ثالث :الرتجة ،والتعريب ،والتأليف .وﱂ ﳛدث النمو
جاء متأخراّ ،
احلقيقي ألدب األطفال الفلسطيني إال مع بدايات التسعينيات ،لكن ال ننكر

وجود ماوالت قليلة للكتابة لﻸطفال يف اخلمسينيات والستينيات ،فقد صدرت

مرسحية لﻸطفال للكاتبني ميشيل حداد وجال قعوار ،وكانﺖ موسومة بـ ظالم

ونور ،وصدرت ﳎموعة شعرية جلورج نجيب خليل عام 195٦م بعنوان  أحلان

الطالب وحلقتها يف الستينيات سلسلة من كتب األطفال مكونة من  15كتابا من
تأليف الكاتبني ممود عبايس وجال قعوار .غر أن الظروف السياسية بعد حرب
حزيران 19٦7م ساﳘﺖ يف تقليل اإلصدارات ،ﳑا أد فيا بعد إىل االكتفاء بكتب
األطفال من الدول العرب ّية .وكانﺖ هناك ماوالت قليلة للكتابة لﻸطفال يف تلﻚ

مرار ،وفاطمة ذياب ،وغرهم ،إال
املدة نﺬكر منها ماولة سليم خوري ،ومصطفى ّ
أن التطور احلقيقي كان يف منتصف التسعينيات وكأﳖا صحوة ووعي بأﳘ ّية الكتابة

لﻸطفال ،فنشأت مراكز لﻸطفال تعنى بالكتابة ﳍم وﳐاطبتهم من طريق الشعر
والقصة ،فأسسﺖ مﺆسسة تامر للتعليم املجتمعي يف رام اﷲ عام 1989م التي ـــ
ّ
فض ﹰ
ال عن الكتابة لﻸطفال ــــ قامﺖ بجمع قصص كتبها أطفال يف سلسلة كتايب

األول .ومركز أدب األطفال يف حيفا عام 1995م تبعته مراكز أخر زيادة عﲆ تن ّبه

دور النﴩ إىل أﳘية أدب األطفال كـ (مكتبة كل يشء) التي أسسﺖ عام 1970م

وقامﺖ يف سنوات التسعني بﺈنشاء مركز ألدب األطفال موسوم بـبراعم الزيتون،
ْ
يأخﺬ حقه من الدراسة األكاديمية ،فلقد كانﺖ
لك َّن أدب األطفال يف فلسطني ﱂ

هناك بعﺾ املحاوالت كدراسة الباحث رافع ﳛيى لتأثر ألف ليلة وليلة يف أدب
٥٥٣

األطفال ،إال َّ
أن أدبنا به حاجة إىل دراسة تأسيسية تواكب اجتاهات الكتابة لﻸطفال

واألساليب املتبعة يف فلسطني ،ومن هنا جاءت فكرة كتابة بحثي ،سأحاول أن

أرصد رصدا تأسيس ﹰيا مراحل التطور يف أدب األطفال يف فلسطني يف اجتاهني :الشعر
والقصة ،باحثة املضامني واألساليب ُم َع ِّر َج ﹰة عﲆ أهم ُكتّابنا يف فلسطني ،مراعية
فلسطني الضفة والقطاع وفلسطني  48إذ سنأخﺬ مﺆسستني شهرتني إلنتاج كتب

أدب األطفال ،يف الضفة مﺆسسة تامر-رام اﷲ ويف فلسطني  48مكتبة كل يشء
حيفا متطرقة لظاهرة أدب األطفال ،يكتبه أطفال فض ﹰال عن كتابة الكبار ألدب

األطفال ،مستخلصة أهم املضامني والنتائﺞ ببحث نقاط جتمع املﺆسستني وأخر

تظهر الفروق بينها من ناحية املضامني واألساليب .

٥٥٤
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Abstract
As found and being in the Arabic countries the children Palestinian literature heaves into reality so late and passes three stages
; translation، Arabization and edition . No development to such a
genre until 1990s ، though having certain attempts in 1950-60 ، "
Dark and Light" for both Michael Hadad and Jamal Qawar ، a collection of poetry of George Najeeb in 1959 entitled as " Tunes of the
Student".
The political circumstances after the war of June 1967 wreak
havoc on the publication، that is why the attention goes to the Arabic publication، thought having these sordid straits، certain attempts stem from Saleem Khuei، Mustafa Marar، Fatima Theab and
so forth. To the heart of development، Tamar Social Foundation in
1989 in Ramallah gives a glimpse of hope to such a genre.
From all these historical information، the idea of the current study
stems to trace the lines of foundation and development of the children literature in Palestine through two isles: poetry and fiction in
light of two great centres for children books، Tamar Social Foundation and Palestine 48، the article tackles to manifest the similarities
and difference in these angles.

٥٥٥

أدب األطفال
إن التعامل مع الطفل مسألة غاية يف الصعوبة ،تتاج إىل إدراك ماهية التفكر لد
الطفل ووعيه يف استيعاب أمور كثرة ،و“ الكتابة لﻸطفال تعدُّ فنﹰا قائا بﺬاته له

أدواته اخلاصة ،ومع ذلﻚ فليس ثمة سور صيني يعزﳍا عن بقية أنواع الكتابة
اإلبداعية ،فالقصة املكتوبة لﻸطفال تشرتك مع القصة املكتوبة للكبار بعنارص شتى،
ونمو الشخصيات ،وتوافر العاطفة واخليال“
مثل :احلدث ،واحلبكة،
ِّ

))1

وقد تن ّبه الشاعر الفلسطيني أبو سلمى إىل ﴐورة اتباع أسلوب لغوي يالئم

الطفل ،يقول “:وقد توخينا أن تكون ألفاظها سهلة ،وأوزاﳖا خفيفة ،وموﺿوعاهتا

مشوقة ،وأن تمل أفكار ﹰا بسيطة ونبيلة ،وأن تبب أطفالنا بالطبيعة ،والوطن،
ّ
وعمل اخلر ،وكﺬلﻚ جاءت األحلان منسجمة ومتّسقة").)2

ولكن من البدهي ّ
أن التعامل مع الطفل يتط ّلب فهم سيكولوجيته وطريقة تفكره
بحيث نقوم بﺈيصال املعلومة له بأسلوب م ّبب بطريقة السهل املمتنع ،فال نبحر يف

لغة صعبة ونراعي قدراته الﺬهنية والعقلية ،ولكن ﳚب أال نستهني بﺬكائه بحيث
نحقق يف أدبه أمرين :مضمونا يناسب جيله ،وأسلوبا جاذبا وماتعا .فنحببه يف
القراءة ونحقق اﳍدف.
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خصائص أدب األطفال
التعرض إىل منهجنا التحلييل التطبيقي بعرض بعﺾ الناذج من أدب األطفال
قبل ّ

الفلسطيني وتليلها ،يف الضفة والقطاع وفلسطني  ،48ال بد من إعطاء خصائص
ﲤ ّيز أدب األطفال ليكون أدبا ناجحا:

الوﺿوح والبساطة يف التعامل ،وهﺬا ال يعني اإلسفاف يف اللغة ،وإنّا اختيار لغة

تالئم قدرات الطفل ،فال تعﺞ القصة بمفردات غريبة وبعيدة عن عامله ،وهﺬا
ال يمنع من إدخال بعﺾ املفردات التي سيحتاجها الطفل الحقا لتطوير ثروته

اللغوية ،وتفيزه للبحث عن معانيها.

توظيف عنرصي اإلثارة والتشويق لتح ّفز الطفل عﲆ القراءة.
االهتام بمضامني تالئم عرص العوملة وثورة املعلومات التي تواكب حياة الطفل.
االهتام بمضامني أخالق ّية تربو ّية ولكن مع احلرص عﲆ عدم االعتاد عﲆ أسلوب

التوجيه املباﴍ.

االهتام باالختالف بني األطفال ” فبعﺾ األطفال كعربة يد ذات عجلة واحدة ﳚب
دفعهم ،وبعضهم كزورق صغر ﳚب التجديف ﳍم ”))3فبعﺾ األطفال يعانون من

إعاقات عقل ّية أو جسدية  ،أو صعوبات وعرس تعليمي ،فعلينا التوجه ﳍﺬه الفﺌات
وسد احتياجاهتم ،واملساعدة عﲆ دﳎهم يف املجتمع مع األطفال العاديني.

تأكيد اﳍوية الفلسطينية يف ظل أزمة اﳍوية واخلطر املحدق بالطفل الفلسطيني،
خاصة يف فلسطني  ،48فهو يعيﺶ يف بلده تﺖ االحتالل االرسائييل ،فعﲆ القصة
٥٥٧

الفلسطينية أن تعمل عﲆ صد ماولة أرسلته بشتى الطرق ،من طريق تعزيز انتائه
إىل فلسطني الوطن املسلوب.

االجتاه السيايس يف أدب األطفال الفلسطيني
عند دراستنا للنصوص القصصية يف مﺆسسة تامر ويف مكتبة كل يشء ”براعم

الزيتون“ الحظنا تنوع املضامني التي ُبحثﺖ يف قصص األطفال واليافعني ،من
قصص اجتاعية ونفسية تربوية وسياسية وإن كانﺖ الغلبة يف مﺆسسة تامر للقصة
السياسية؛ ألن الفلسطيني يف الضفة والقطاع يعيﺶ ظروفا تتّم عليه يف كثر من

األحيان الوقوع تﺖ قرارات تعسفية من االحتالل كحظر التجول ،واحلياة يف

ﳐيات ،وال تكاد ﲣلو عائلة من شخص شهيد فيها ،األب ،األم ،أو االبن ،أو األخ.

ُّ
وﳛتﻚ مباﴍة مع
ويعيﺶ الطفل يف ظل هﺬه الظروف ،ير الدم والقتل يوم ﹰﹼيا،

اجلنود ،ورصاع الفلسطيني اليومي معهم سواء أمام احلاجز الﺬي ُيفرض عليه عند

عبوره إىل مكان عمله ،أو يف املظاهرات جراء استشهاد شخص من البلدة ،وقصص
عﱪت بشكل كبر عن هﺬا الطفل الﺬي كﱪ قبل أوانه ،فبدال من
الضفة والقطاع ّ

أن يلعب بني أترابه كأي طفل آخر ،نر حتى لعبته ﲣتلف فيلعب دور الشهيد
فعﱪت قصصهم عن أحالم الطفولة الضائعة ،حلمه
ويلعب اآلخرون دور اجلنود ّ ،

بأن ينجح بالفرار من اجلندي املحتل ،حلمه بأن ﳜرج والده من املعتقل قبل العيد،
حلمه بأن ﳜرج املحتل من أرﺿه ،حلمه أن يلعب أمام البحر يف غزة دون أن يقتل.
عززت قصصهم أﳘية املكان بوصفه رد فعل طبيعي لشعب متل ،واخلوف
كﺬلﻚ ّ
من هتويد املكان ،فعملوا عﲆ تﺬكر األطفال بأراﺿيهم وأماكنهم.
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يف قصة ” الفتى يبدّ ل حﺬاءه ” للكاتب إياد البلعاوي نر معاناة طفل يالحقه

جنود االحتالل واﺿطراره لالختباء يف بيﺖ ،فيقدمون له يد العون وﳛتالون عﲆ
آخر لكي ال يم ّيزه اجلنود ،وهﺬه واحدة من معاناة
اجلنود بأن يرتدي الطفل حﺬا ﹰء َ
األطفال يف فلسطني.

” الفتى يبدل حﺬاءه
دخل بيتنا من ِ
ِ
الفتى الﺬي َ
السور
فوق

ﱂ يكن لص ﹰا

وﱂ تغضب جديت كعادهتا
ِ
األوالد فوق السور
من

أخﺬته،
ﺿمت ُه،

خ َّبأت ُه بحضنِها

مسحﺖ وجهه ا ُملصفر

 سألته ما اسمﻚ؟ -ماجد

أجلسته كي يتناول معنا الطعام
قدمﺖ له قطع َة ﹴ
خبز طري ﹰة وشهي ﹰة مشو ﹰة بالزعرت
ناولت ُه املاء

قﴩت له برتقال ﹰة
َّ

وبخفة العصفور بدّ لﺖ له مالبسه

مشطﺖ له شعره

٥٥٩

وأعطته حقيب ﹰة مدرسي ﹰة

يغادرنَا
وقبل أن
َ

قالﺖ :ماجد ،بدّ ل حﺬاءك بأحد األحﺬية عند الباب

َ
يميزك اجلنود "). )4
كي ال

وقصة " مﺬكرات أطفال البحر" هي مﺬكرات حقيقية كتبها ورسمها أطفال البحر

والﱪتقال.

دونوا مﺬكراهتم اليومية َ
حول عدوان عام  2008يف تلﻚ
ﳎموعة من أطفال غزة ّ

ومهمة يمرون هبا يوم ﹰيا ،من
الظروف غر االعتيادية ،يتحدثون عن تفاصيل بسيطة
ّ

قصف وهجوم عﲆ البيوت واستشهاد األقارب واألصدقاء ،ونوعية األكل ووﺿع
البيوت ،يدخلوننا إىل التفاصيل التي ال تنقلها وسائل اإلعالم ،التفاصيل احلية.

قصة " إيان والطائرة" :هﺬه القصة مهداة إىل روح الشهيدة الطفلة إيان اﳍمص

التي قتلها جيﺶ االحتالل اإلرسائييل بقطاع غزة رفح  2004/10/1٦بدم بارد.

والقصة تكي حكاية طفلة تتمنى أن تعيﺶ حياة هادئة بعيدا عن احلرب والدمار.
حلم الطفل العادي بأن يعيﺶ ،كا قال ممود درويﺶ " :ونحن ﱂ نح ُل ْم بأكثر من
ﹴ
…حياة كاحلياة".
فنراها ﲣاطب الطائرة الورق ّية وتقول» :أريد أن تأخﺬيني بعيدا عن بالد اليأس

واحلرب...

٥٦٠
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سمعﺖ عن بالد الفرح واملرح هل بﺈمكانﻚ أن توصليني إليها؟ إﳖا مليﺌة بالورود
ُ
والفراشات والدمى واحللويات ،أريد أن ابتعد عن بالد احلواجز و الدمار "..

))5

َّ
يفرح
وألن الفلسطيني يعايﺶ احلزن مع أترابه يوميا فهو عندما يفرح ،يريدُ أن َ

معهم ” صارت إيان تبكي .....سألتها الطائرة الورقية :وملاذا تبكني اآلن يا
صغريت؟ أﱂ تعجبﻚ بالد الفرح واملرح؟

ر ّدت إيان :لقد تﺬكرت أهيل وأصدقائي الﺬين يعانون من القهر والتعب قارنﺖ

بني الفراشات التي تتطاير يف ساء بالد الفرح واملرح وبني الطائرات احلربية التي
تلق يف ساء بالدنا ،وبني رائحة البارود يف بالدنا وأريﺞ الﱪتقال يف بالدهم وبني

األطفال الﺬين يلهون ليل ﳖار وبني أطفال بالدي ...

قارنﺖ وقارنﺖ وتﺬكرت وبكيﺖ ،اعﺬريني أيتها الطائرة الورقية فكم ﲤنيﺖ أن

ﳛظى أهيل وإخويت وجراين وأصدقائي با حظيﺖ به من رؤية بالد الفرح واملرح

.«...

أ ّما قصص براعم الزيتون فقد تناولﺖ أيضا املوﺿوع السيايس ،ففلسطني واحدة

سواء كانﺖ يف الضفة والقطاع أو يف فلسطني  ،48لك َّن طريقة التعبر قد ﲣتلف؛

ألن الفلسطيني يف فلسطني  48يعايﺶ اليهودي يف احلياة اليومية ،فمعاناته قد

ﲣتلف يف التمييز العنرصي ،ومعاملته مواطنﹰا من الدرجة الثانية ،إال أن هﺬا ال يمنع

من وجود تصادم بينه وبني املحتل.

وهناك قصة ” ديمة واحلسون“ تأليف ممد عيل طه) ،)٦توﺿح تأثر ترصفات

اجلنود يف األطفال ،فها هي ديمة احلاملة مع صديقها طائر احلسون ،تضطر ملواجهة
٥٦١

جندي عندما اقتحم بيتهم عنوة دون تواجد األهل ،فنراها تتساءل“ ملِاذا َيدْ ُخ ُل
اجلنُو ُد إِىل ا َْمل ِدين َِة َو ُي ْز ِع ُج َ
ون النّاس؟
ُْ

ِ ِ
وار ِع و ْ ِ
كون األَ ْط َ
عون ْ
رت َ
ملِاذا َي ْز َر َ
ف ِيف َّ
فال
اخلَ ْو َ
احلدائ ِق َوا ْل ُب ُيوت؟ ملاذا ال َي ْ ُ
الش ِ َ َ
ون و ِ
ون ا ْل ِقصص ا ُْملمتِع َة؟ ملِاذا ُ ِ
َي ْل َع َ
ﳜي ُف َ
باقي ا ْل َعصافِ ِر؟ ملِاذا
قر ُؤ َ َ َ ْ َ
احل ُّس َ َ
ون ْ َ
بون َو َي َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
الر َ
الش ّب َ
َيعت َِق َ
جال َو ُّ
صاص َعﲆ
الر
َ
الس ُجون ا ْلقاس َية؟ ملاذا ُي ْطل ُقون َّ
ان ِيف ُّ
لون ِّ
ساد ا َّل ِ ِ
األَج ِ
))7
احلياةَ؟«.
تي ُت ُّ
ْ
ب َْ

ونر يف القصة ،كيف واجهﺖ الطفلة اجلنود بقوة عﲆ الرغم من خوفها ،وهﺬا

إن دل عﲆ يشء فيدل عﲆ أن الطفل الفلسطيني ﱂ يعد طفال يف ظل االحتالل ،يكﱪ

قبل أوانه.

القوة املوجودة يف
وهناك قصة سامي والد ّبابة للكاتب أمحد حسني ،والتي تﺆكّد ّ

الطفل الصغر ،فها هو يﴬب الدّ بابة املتمثلة بالعدو بحﺬائه إلنقاذ والده املعتقل.

ويدور موﺿوع القصة حول الطفل سامي الﺬي يسأل عن والده وسبب

تأخره ،فتخﱪه أمه أنه يعمل بالقرب من الشاطﺊ ،يطلب منها سامي الﺬهاب
ّ
فتحﺬره أمه من الدبابة التي ﲣطف الناس ،ال يأبه سامي لتحﺬيرات
للبحث عنه

أ ّمه وﳜرج للبحث عن والده ،تساعده الكائنات يف تويل الليل إىل ﳖار،
ويشارك األهل بمصابيحهم ،وعندما تاول الدّ بابة اﳍرب يرد يف القصة النص

اآليت ":خلع سامي حﺬاءه وﴐب به الدبابة قبل أن هترب ،دخل احلﺬاء إىل

فوهة الدبابة املخيفة ،فأخﺬت تسعل سعاالﹰ شديدﹰ ا ،ومن شدة السعال انفتح

باب الدبابة ،وخرج منه والد سامي سامل ﹰا ،وهربﺖ الدبابة نحو البحر).)8

تنتهي القصة بعودة الوالد وسامي للبيﺖ فرحني.
٥٦٢
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االجتاهات النفسية واالجتاعية يف أدب األطفال الفلسطيني
ﱂ يقترص اهتام أدب األطفال عﲆ االجتاه السيايس ،فالسياسة وتأثرها يف األطفال

يرتبط ارتباطا وثيقا بحالته النفسية وطريقة تعامله مع اآلخرين ،فحرص كتَاب

األطفال عﲆ عدم نسيان حقيقة مهمة ،وهي أننا نتعامل مع طفل ﳛتاج إىل أسس

تربوية سليمة؛ ليكون طفال سويا ورجال ُيعتمد عليه ،وناقشﺖ القصص واألشعار

موﺿوعات ﳐتلفة ،ومن هﺬه املوﺿوعات مسألة تق ّبل اآلخر يف قصة مﺆسسة تامر
تعرض لسخرية شديدة إىل أن اكتشف اآلخرون أننا ال
»ﳐتار أبو دنني كبار« فهو ّ
نق ّيم اإلنسان بشكله بل بداخله وبأخالقه.

كﺬلﻚ قصة » خفة محودي« للكاتبة عايدة اخلطيب التي تعالﺞ مسألة تق ّبل أنفسنا،

فحمودي طفل كان يعاين من قرص قامته ،فيشعر بعقدة نقص ،وﳜجل من املشاركة

الصف عﲆ الرغم من ذكائه ،وبحيلة من أستاذه ووالدته وجدته ،يضعونه يف
يف ّ
موقف ينقﺬ فيه جدته لكونه قصر القامة وهو الوحيد القادر عﲆ الدخول من نافﺬة
بيﺖ جدته وإنقاذها لقرص قامته ،وهﺬه التجربة جتعله يدرك أن اﷲ م ّيز كل إنسان

بﴚء قد ﳜتلف فيه عن اآلخر ،وعﲆ اإلنسان أن يعرف أن بمقدوره أن يكون
الصف
األفضل واألحسن إذا وثق بنفسه وبعطية اﷲ له » .دخل معلم احلساب إىل ّ
وبدأ يف ﴍحه وحل املسائل ،متطرقا إىل ذكاء الصينيني واليابانيني يف احلساب

الرقي اإلنساين بفضل اخرتاعاهتم وابتكاراهتم ،رغم ّأﳖم
وشارحا أدوارهم يف ﳎال ّ

قصار وﺿﺌال األجسام ،وحتى ّأﳖم سبقوا وفاقوا أصحاب القامات الطويلة من
الشعوب العديدة«).)9

وحرصﺖ مﺆسسة تامر يف سلسلتها« قصة قبل النوم » عﲆ تأكيد أن ذوي
٥٦٣

اإلعاقات قد يملكون ما ال يملكه اآلخرون ،فالراوية يف قصة قبل النوم تكي

لطفلة كفيفة فاقدة للبرص ولكن تنعم بالبصرة .تكي هﺬه القصة عن منال ،الفتاة
الكفيفة ،التي عﲆ الرغم من إعاقتها تتحول إىل ﹴ
مثال أعﲆ إلخوهتا ،بحيث ﲤنحهم

احلب والسعادة ،حيث جتمعهم َّ
قصصا ماتعة وحكايات
كل مساء لتحكي ﳍم
ﹰ

قصصا مفعمة باإلنسانية تبتعد عن اخلطاب والوعﻆ
شائقة ينتظروﳖا بفارغ الصﱪ،
ﹰ
لتقرتب من التصوير والعرض.

ودخلﺖ أشعار األطفال إىل أعاق الطفل العريب الﺬي يعيﺶ يف ﳎتمع ﴍقي

يفضل الﺬكر عﲆ األنثى ،والطفلة تعايﺶ هﺬا األمر ويﺆملها هﺬا:

» ملاذا أ ّمي حزينة

ّ
حائرا
يظل فكري ﹰ
أ َّيا ﹰما كثره

دائا
فأ ّمي تبدو ﹰ

تعيسة حزينة

ّ
ألن أ ّمي أنجبﺖ
أختي أمينة

وال أخ يف بيتنا

ونشتهي البنينا«).)10
وال ﲣلو احلالة النفسية للطفل من اسقاطات سياسية ،فعندما يفقد الطفل بيته

الﺬي هو بمثابة األمان له من األشياء التي ﲣيفه يف عاﱂ الكبار ،عندها يشعر أنه فقد
توازنه ،فهو ير والديه مبعث األمان يف حزن مستمر:
٥٦٤
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بيتــي
سالفة حجاوي
أفهم ما ﳚري
أنا ال ُ
وملاذا هدموا بيتي
فيموت أيب
ُ
ُحزنا
أنا ال أفهم ما ﳚري
بيﺖ وال مدرسة يل
فأنا ال َ
ُ
احلزن عﲆ أمي
وسيقﴤ
وسأمﴤ يف الدنيا وحدي
أنا ال أفهم ما ﳚري
وملاذا هدموا بيتي
لكني يف يوم ﹴ
آت
عرفﺖ
سأكون
ْ
وسيعرفني
وﴍدين
من هد َم
َ
البيﺖ ّ
))11
وسأبني يف يوم بيتي!
كﺬلﻚ راعى الشعراء الفلسطينيون ﴐورة التعبر عن الطفل وحقوقه يف أن
يعيﺶ حياة نفسية هادئة:
إنّني يا ناس طفل

أصعد الدنيا

ويل قلب وعقل

٥٦٥

فافهموين

ّ
إن يل شأين وأمري
رغم ّأين
َ

ﱂ أزل يف فجر عمري

اسمعوين حيث أحكي

ال تصيحوا يب :كفاية!

ّ
مهم كله حتى النهاية"
إن ما عندي ّ

))12

ترسيﺦ الرتاث الفلسطيني
إن الفولكلور الفلسطيني مادة غن ّية تواكب تاريﺦ فلسطني بأفراحه وأتراحه،

وقد حرصﺖ املﺆسسات التعليمية ومراكز األطفال عﲆ إحياء الرتاث ،فهو

األرض والوطن يف ظل ظروف يعاين فيها الشعب الفلسطيني من خطة هتويده،

ومن هﺬه اإلصدارات كتاب حكايات من الرتاث الشعبي الفلسطيني) )13للمﺆلف

ﴍيف كناعنة  ،وقد حاز الكتاب عﲆ قائمة الﴩف يف املجلس العاملي لكتب
اليافعني .2010

وتم التعاون مع منظمة كوبيﻚ
طبع هﺬا الكتاب باللغتني العربية والفرنسيةّ .

الفرنسية ومركز رواق يف مدينة بيﺖ حلم للعمل عﲆ نﴩ تسع حكايات شعبية

فلسطينية لﻸطفال ليتم توزيعها باللغتني العربية والفرنسية.

كﺬلﻚ كتاب“ قول يا طر“ ،وهي :حكايات لﻸطفال من الرتاث الشعبي

))14

كﺬلﻚ فقد حرص الكتاب الفلسطينيون عﲆ ترسيﺦ أغاين األطفال يف أذهاﳖم،
٥٦٦
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))15
موﺿحا التهاليل
فمن كتب حسن الباش :كتاب األغنية الشعبية الفلسطينية
ﹰ

وامللهاة الفلسطينية التي كانﺖ تغنى للطفل يف جيل الطفولة املبكرة ،وهي »األنواع

اخلفيفة تفﻆ عن طريق الشفاهية من امرأة ألخر .وقد ظل املجتمع العريب يفضل

الﺬكر عﲆ األنثى ألسباب اجتاعية واقتصادية .فالﺬكر يفضل عﲆ األنثى بسبب
حاجة األب ليد تساعده يف األرض أو التجارة أو من أجل زيادة أرسته – عشرته -

فللﺬكر دور يف الدفاع عن القبيلة .ويف فلسطني قرية ومدينة كان الدافع االقتصادي

هو األهم بسبب وجود األرض .وﳍﺬه األسباب نر االحتفال بالصبي يأخﺬ طابع

الفرح الصحيح أكثر ﳑا هو لد مولد البنﺖ«

))1٦

ايه وهيا يا بلبل ع الشجر ايه وهيا عيﺶ وأكﱪ ياذكر
ايه وهيا ويا عطية ربنا ايه وهيا ويا منال اليل صﱪ

ايه وهيا جابﺖ صبي يا حراير ايه وهيا وشوشته بأربع ﺿفاير

))17

ايه وهيا وابن استاذ ايه وهيا وجايب البوه الرساير«

))18

فنالحﻆ هنا يف هتاليل األطفال ترسيﺦ الطابع الﺬكوري يف ﳎتمعاتنا العربية ،وأن

قدوم الﺬكر ﳛتفى به باحتفال مهيب.

وقد رافقﺖ أغانيهم جيع املناسبات التي يعايشها الطفل ،سواء كانﺖ سعيدة
كاالحتفال يف األعياد فنراهم ينشدون:

" يا مفطر بعد العيد  ،حني اسعد وسعيد
حني عليه االملاين خيل اسنانه قدامي

بكرة العيد وبنعيد  ،بنﺬبح بقرة السيد
٥٦٧

والسيد ماله بقرة  ،بنﺬبح بنته الشقرة

والشقرا ما فيها دم غر نﺬبح بنﺖ العم

بكره العيد يا مسعود دارت املية يف العود

يا سعيد ويا سعيد اليوم الوقفة بكره العيد
بكره العيد من حقه بنقطع راسﻚ يا سقا
بكره العيد والثاين بنقطع راس ابو هاين

بكره العيد والثالث بنقطع راس ابو عايد"
وكﺬلﻚ يف أحداثهم السياسية فالطفل جزء ال يتجزأ من شعبه املقاوم ،وعﲆ يد

األطفال ولد مصطلح االنتفاﺿة األوىل وأطفال احلجارة "
من أغاين املقاومة

انا طفلة عربية بحارب مع الفدائية

انا عمري ثالث سنني قلبي صوان متني
ما بحمل فرد فلني وبرمي قنابل يدوية

انا عمري ما بخاف ،وال نتخبا تﺖ حلاف

والصهاينة قبايل ﺿعاف ،وبكفي اين عربية

أدب أطفال يكتبه أطفال
من منطلق أن ما يعايشه الطفل يﺆثر يف وجدانه ويبقى صورة حية يف كيانه ،جاءت

ليعﱪ الطفل الفلسطيني عا ﳚول يف خاطره ،بعد انتفاﺿة األقﴡ)،)19
هﺬه الفكرةّ ،
وسنحاول هنا رصد املضامني التي جاء هبا ومرجعياهتا املختلفة ،إﺿافة إىل دراسة
٥٦٨
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طبيعة الثروة اللغوية يف معجمه اللغوي التي من البدهيي أن ﲣتلف لد أي طفل

آخر.

وبعد اطالعنا عﲆ هﺬه القصص وجدنا تشاهبا يف املضامني وتكرار مشاهد بعينها:
مشهد املوت "أخﺬت أتقدم حتى وصلﺖ ذلﻚ الرجل امللقى وهو يسبح يف بركة

من دمه ،ورأسه فار ٌغ من املنتصف ،وهناك كومة حلم بجانبه .ﱂ أشعر بنفي إال وأنا

أﺿمه وأبكي بحرقة.)20)«.
ُّ

وتﺌن صورة الشهيد» :فﺈذا هبا الصور ُة التي تراودين دائا وأبدا ،صورة الشهيد

ﱪ
حسونة بني قبضات جنود االحتالل الغاشم ،الﺬين أخﺬوا ﳚرون جثتَه َع ْ َ
شاكر ّ
املمرات املرصوفة ،وكانﺖ دماؤه الطاهرة ترسم خ ﹰطا متعرجا عﲆ ذر ِ
ات ثر
ّ ﹰ
ّ
الوطن لرتوي ظمأه«).)21

مواجهات األطفال جلنود االحتالل
»وعندما قطعنا نصف املسافة تقريبا ،فوجﺌنا بقوات إرسائيلية خاصة ،ومعها

ﳎموعة من املستوطنني ﳛيطون بنا من كل ناحية .وتنادينا بألفاظ بﺬيﺌة ساقطة.

وقام بعﺾ املستوطنني بالتعرض لنا بالﴬب املﱪح بالعﴢ ومواسر املياه عﲆ ّ
كل

جزء من أجسامنا .ثم قامﺖ القوات اخلاصة بﺈبعادهم عنا وﴐبنا بدال منهم ،حتى
جرح بعضنا وكرست أطراف بعضنا اآلخر .وحني كنا نسأﳍم ونحن نرصخ من األﱂ

عن سبب ﴐبنا ،قال أحدُ هم إننا قمنا يف صباح هﺬا اليوم بالتعرض للمستوطنني

وإلقاء احلجارة عليهم .فقلنا ﳍم إن ﳎيﺌنا يف هﺬا الصباح إىل املدرسة كان باحلافلة
وأننا ﱂ نأت مش ﹰيا عﲆ األقدام إال أﳖم قاموا بتكﺬيبنا ،ثم أكمل املستوطنون ﴐبنا
٥٦٩

دون أي رمحة حتى أن أهل القرية ﱂ يستطيعوا مساعدتنا ،نظر ﹰا لكثرة عدد اجلنود
واملستوطنني املدججني بالسالح«.

))22

يتعرض الطفل الفلسطيني جلميع أنواع التنكيل الﺬي يقوم به اجلنود يف الوقﺖ الﺬي
ّ

يفرتض فيه أن يارس طفولته » ولكن  ،فجأة ودون سابق إنﺬار تتحول لعبتهم إىل
مشهد حقيقي ،حيث يقتحم عدد من اجلنود اإلرسائيليني املدرسة ويبدؤون بﴬب
الطلبة بدون رمحة وبكل قسوة ،ويمطروﳖم بالقنابل املسيلة للدموع ،ويلمح براء

أحد اجلنود وقد هم بﴬب صديقه ( ممد) فيهرع ملساعدته ،فيﴬبه اجلندي

ماوالﹰ إبعاده عن ممد ،و ُيطلق عليه آخر عيارا ناريا مصيبا قدمه ّ
ليشل حركته،

ويأيت حقر ثالث ليكمل عليه ويطلق رصاصة أخر ﲣرتق صدره الصغر .فرمق

اجلندي الطفل براء بنظرة حاقدة وهو ينزف دما ،فيطلق عليه رصاصة ثانية ﲣرتق

رأسه بكل دم بارد ،ليسقط براء طف ﹰ
ال شهيدا ينضم إىل قافلة شهداء األقﴡ«.

))23

كلات ترت ّدد يف قصص األطفال
نالحﻆ بروز مفردات ﲤ ّيز عاﱂ الطفل الفلسطيني ،وهي ﲣتلف كثرا عن لغة الطفل
املليﺌة باألمل واألحالم ،وهﺬه املفردات:

قﺬائف ،مدفع ّية ،دوي طلقات ،رصاصات ﲣرتق ،الزناد ،قصف ،اقتحام ،شهيد،

انتفاﺿة ،البطل ،رصاص العدو احلاقد ،بنو صهيون ،إطالق النّار ،فاﺿﺖ الروح

إىل بارهيا.

هﺬه الكلات هي روح اجلهاد ،ونبﺾ الشعب املحتل الﺬي يعاين وير املوت يف
حياته بشكل شبه يومي .عاﱂ الطفل الفلسطيني الﺬي عاش يف حلظات االنتفاﺿة،
٥٧٠
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وكان مشاركا ف ّعاال فيها ،اعتاد املوت بل أصبح صديقا له ،فيكاد ﳜلو بيﺖ من

بيوت الفلسطينيني يف الضفة والقطاع من أخ شهيد أو والد شهيد أو أم شهيدة ،أو

أخ معتقل.

دالالت املكان يف أدب األطفال الفلسطيني
ّ
يدب اخلوف يف ذاته من فقدانه؛ بسبب
إن املكان هو هاجس الفلسطيني ،الﺬي ُّ

ماولة اليهود هتويده ،فتعمل القصص الفلسطين ّية عﲆ ترسيﺦ املكان يف عقول

األطفال وقلوهبم ،ومن هﺬه القصص ،قصة سنا أمرة احلام) ،)24وهي ﲣليد ملدينة

أرﳛا مدينة القمر.

تطلب معلمة التاريﺦ من سنا وصديقاهتا كتابة تقرير عن أرﳛا ،ويف تلﻚ الليلة

تزور أمرة احلام سنا وتأخﺬها يف رحلة إىل أرﳛا ،هﺬه املدينة القديمة لتكتشف سنا

تارﳜها وحزﳖا وفرحها.

وقصة " رحلة الطر اجلميل") )25تكي عن حسن و ليﲆ ،وتتبعها حني ﳜوﺿا

مغامرات عديدة يف أرﳛا فرحني بني آثارها العريقة .يتنقل حسن وليﲆ مع ﹰا يف

مغامرة جتمعها ملعرفة الرس وراء تسمية مالﻚ احلزين هبﺬا االسم.

ويفمكتبةبراعمالزيتونقصة"حيفاوالنورس"))2٦وحننيالفلسطينيإىلبلدهالتياقتلع

منها " قال النورس( :أنا ال أكﺬب يا حيفا ..حيفا التي ﳛبها جدك هي املدينة التي ولد فيها

وترعرع عندما كان طف ﹰ
كثرا).
ال صغر ﹰا مثلﻚ ،ولﺬلﻚ ساك عﲆ اسمها ،ألنه ﳛبﻚ ﹰ

ص ّفق النورس بجناحيه عدة مرات فوق رأس حيفا ،وارتفع يف الفضاء«.

٥٧١

األسلوب يف أدب األطفال الفلسطيني
أوالﹰ :اللغة
ثانيا :داللة العنوان
ثالثا :الرسوم املو ّظفة يف أدب األطفال الفلسطيني
ّ
إن اللغة هي مرتكز أسايس للكتابة اجليدة ،واخلطاب املوجه إىل الطفل ﳛتاج إىل

مقومات فن ّية تناسب قدرات الطفل العقل ّية واللغو ّية ،بحيث نراعي استخدام ألفاظ

لغوية وتراكيب مالئمة جليله و"عند النظر يف مقومات أدب األطفال والتّعمق فيها،

فﺈن مقومات هﺬا األدب من الناحية الفن ّية نفس مقومات األدب العامة ،أي ّ
ّ
إن

مقومات أدب األطفال وأدب الراشدين تكاد تكون واحدة ،ولك ّن االختالف يكاد
يكون اختيار املوﺿوع ،وتكوين ّ
الشخص ّيات وخلق األجواء واستخدام األسلوب

والرتاكيب واأللفاظ اللغو ّية ،إذ ﲣضع يف أدب األطفال لضوابط ﳐتلفة إىل حد ما

وتقرر هﺬه الضوابط حاجات ال ّطفل وقدراته ومستو نموه بصورة أساس ّية"
ّ ،

)(27

ومن هنا فقد راعى أدب األطفال يف فلسطني التفاوت بني األجيال فكانﺖ هناك

تقسيات ملكتبة كل يش عﲆ النحو اآليت:
تتضمن:
املرحلة األوىل
ّ

 قصص جليل الطفولة املبكرة من  0-3سنوات -سلسلة براعم الزيتون ،وتقسم عﲆ مراحل عدة:

٥٧٢
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أ -قصص جليل 3-8
ب -ﳎموعة احلرفيني ألجيال  ،3-8وتتناول سبعة من أصحاب املهن وعمل كل
منهم وأدواته ما بني القديم واحلديث.

ت -سلسلة أيامي السعيدة ألجيال  ،3-8وتتناول موﺿوعات متنوعة يف حياة

ال ّطفل ،مثل :اخليال ،العالقة األرس ّيةّ ،
الشجاعة ،اخلوف وغرها.
املرحلة الثانية ألجيال 9-12

املرحلة الثالثة ألجيال  13وما فوق وهي سلسلة أغصان الزيتون للمرحلتني
اإلعداد ّية والثانو ّية

قسمﺖ النتاج األديب لﻸطفال عﲆ النحو اآليت:
كﺬلﻚ األمر يف مﺆسسة تامر فقد ّ
جيل الطفولة
جيل اليافعني
وقد راعى مﺆلفو هﺬه القصص املرحلة العمرية ومستو اللغة فيها ،فاجلمل أقل

تركيبا وتعقيدا يف جيل الطفولة املبكرة مقارنة بجيل اليافعني.

وقد طال احلوار لسالسته يف قصص جيل الطفولة املبكرة مقارنة بجيل اليافعني

وطغيان الرسد.

فجاءت اللغة املخصصة للطفولة املبكرة يف الغالب مسجوعة ،فهﺬا الرنني

املوسيقي مبب لد الطفل ويساعده الوقع املسجوع عﲆ استيعاب األحداث:
٥٧٣

” َل ْيت َُه ْم ال يقارنون بيني وبني أخي ،ويبنون بيننا اجلدار ،فأنا أح ُّبه وال أريد منه أن

أغار“

)(28

ثانيا :العنوان
وهو العتبة النّص ّية التي يدخل الطفل من خالله إىل القصة ويتفاعل معها
الزيتون تنوعﺖ العناوين:
ويف مكتبة كل يشء ،سلسلة براعم ّ
عنوان

بأساء
القصة

عنوان بأساء عنـــوان ﳚمـــع عنوان
األشخاص

احليوانات

اســـم احليـــوان يتضمن
با لشـــخصية

سﺆاال

ديمة واحلسون

هل يوافق

استفهاميا

عنوان
يتضمن
أساء
لنباتات
ومحضيات

ﳐالب

خليل وجليل

القطة
حلزون
بلزون

٥٧٤

أﳎد أن

يتط ّعم؟

امللﻚ رازي

وامللكة سالفة

لني

واحلرباءة

بيارة

جدي

من هو صديق بابونﺞ
الرسي
راين ّ

وزعﺖ

رومرام ّية

د .جهينة عمر أنيس اخلطيب

أركاد وعيون

يامن وخروف من

العصفور

ملﻚ الغابة

رهف

ح ّية ّ
الشيﺦ نرص

أرنوب

ّ
وشاح ال ّطباخ

والشجرة

وفرفور

األسد

واحل ّطاب

خروف العيد
احل ّطاب

ورهيف

العيد

كرس البيضة

النجار
نزار ّ
عساف
ّ

اإلسكاف
فواز اخل ّباز
ّ

واألفعى
اجلزار
عار ّ
اخلروف فوفو ّ
والثعلب
فرات اخل ّياط
الفأر
والغراب

وجبنة الفالح

اخلروف

والفراشة

مﺬكرات كيان

والسمكة
أساك املهندسة
ثالث

الصغرة يارا
وسمكة
العصفورة يس ريا يف مأزق
يس

٥٧٥

نصوح
القطة ﲤارا يف حكاية ّ
البيارة
عصفورتان

نشوة

وصديقتها

غنوة

لرص صو ر بيﺖ آمال
ا ّ

وأم

أربع

وأربعني
احللزون الﺬي نوران

أﺿاع حلمه

ونجوان

األرنب

سوار والقمر

حركوش
ت ّلة
الفراش

هالة

وهالل

رمضان

سنة حلوة يا

القصة

عنوان

كريم
دعاء

احليوانات

األﺿحى

بأساء

٥٧٦

وعيد
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ليﲆ احلمراء
يف الشوارع
واألحياء

الغزال املحتال

حكاية زينة

خادم الدجاج

جحا

َسنَ ُة اخلُلد

هد ّية

احلسون
ُبحرة ُّ

رس
ّ
امللﻚ كيسار

والقمر

راشد

أصابع ديمة

أ ّما يف مﺆسسة تامر فالعنوانات جاءت عﲆ النحو اآليت:
القصة

عناوين تمل أساء حيوانات

عناوين تمل أساء أشخاص

والصوص
البلبل ّ

أمرة

الغولة العنيز ّية واحلصيني

عمر وصديقه قمر

احلار الﺬي ّ
ظل واق ﹰفا

ﳐتار أبو دنني كبار

رحلة الطائر اجلميل

العمة زيون وشجرة الزيتون
ّ

٥٧٧

الطائر األمحر

عمر وهاها

نمولة
ّ

إيان والطائرة الورق ّية

شعشبون

أختي سارة

الثعلب أبو الب ّطات

قصة ديمة
ّ

عصفور وسمكة

مارة واألشياء

الدب والقط
حسون
ُّ
اخلراف ال تأكل القطط
صديق الفطمة
التّنني
القملة

نالحﻆ سيطرة أساء احليوانات عﲆ عناوين قصص األطفال ،وهﺬا ليس بالغريب

فعاﱂ احليوانات مبب إىل األطفال وقريب منهم ولطاملا استهوهتم قصص احليوانات،
فيتم توظيف قصة احليوان بشكل رمزي لتصل القيم اإلنسانية والرتبوية للطفل
بطريقة مببة .ويكون العنوان البداية اجلاذبة للطفل لكي يقرأ القصة ،كﺬلﻚ اختيار

عنوانات تمل أساء الشخصيات تزيد من رغبة الطفل يف قراءة احلكاية فال بد أن

مر هﺬا االسم يف ميطه سواء كان قريبا للعائلة أو كان اسم صديق له او اسمه أو
ّ
٥٧٨
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اسم شخصية يعرفها ،وهﺬا يضفي واقعية عﲆ القصة.
ثالثا :الرسوم املو ّظفة يف أدب األطفال الفلسطيني
” تقوم الرسوم والصور املصاحبة للغة أو املستقلة عنها يف قصص األطفال بدور

كبر ومهم ،فهي تروي احلدث أو تصاحب اللغة وتساعدها يف توﺿيح بعﺾ
األجزاء فيه ،وتستمد الرسات والصور أﳘيتها من قدرهتا عﲆ ﳐاطبة األطفال
وإثارة مشاعرهم والوصول إىل أذهاﳖم دون احلاجة إىل لغة مكتوبة يف مرحلة سابقة
عﲆ مرحلة تعلمهم القراءة والكتابة“).)29

اهتم كتّاب أدب األطفال يف فلسطني بارتباط الرسات يف القصة ،فرافقﺖ
وقد ّ

كل صفحة تضمنﺖ أحدا ﹰثا مع ّينة صورة تصف احلالة ،ﳑّا يساعد عﲆ تطوير قدرة

الطفل عﲆ فهم املقروء والحقا يف مهارة التعبر الكتايب ،ناهيﻚ عن أن القصص
املخصصة جليل الطفولة املبكرة قبل دخول املدرسة حرصﺖ عﲆ طغيان الصورة

عﲆ الكلات فجاءت الصورة معﱪة عن املضمون.

فنر عﲆ سبيل املثال قصة ” أنا واحلفاظ“ وهي ﳐصصة ألجيال الطفولة املبكرة

من  0-3فقد كانﺖ اجلمل قصرة من ثالث كلات أو أربع ،وتعتمد عﲆ الكالم
قولون يلِ َ :
َ
املسجوع ملا يف اجلرس املوسيقى من تأثر عﲆ نفس ّية ال ّطفلَ ” :ي
ب
ﳚ ُ

ِ
ِ
َأ ْن َتتَرص َ ِ
ٱحل ّف َ
اظ َف َق ْط لِ ُّلر َّﺿ ِع
ف م ْث َل ٱ ْلكبارَ ،وتَدْ ُخ َل ْ َ
ٱحل ّا َم يف ٱل َّل ْي ِل َوٱلنَّهار ،ألَ َّن ْ َ
َ َّ

امللونة باأللوان الزاهية لتجﺬب ال ّطفل .
ٱلصغار ” )30).وطغﺖ الصورة ّ
ِّ
الفضاء السيميائي ألدب األطفال الفلسطيني
سيميائية الغالف والعنوان يف أشعار وأغاين األطفال يف فلسطني

٥٧٩

ما يم ّيز غالف أشعار األطفال أنّه ميلء باحلياة من خالل ألوان بارزة ووجوه باسمة،
وهﺬا ما نراه يف أشعار األديبة عايدة خطيب ودواوينها الشعرية الثالثة ،أيضا لد
فاﺿل عيل ،ولون األزهار والسكينة والطمأنينة املرسومة عﲆ وجه الطفل.

صورة الطفل يف رسات قصص الطفل الفلسطيني٥٨٠
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إن الرسومات ال تقل أﳘية عن الكلات واللغة » يف البدء كانﺖ الكتابة صورة،
ﳎرد،
ومع تقدّ م العقل البﴩي وتطوره ،ﲤكّن اإلنسان من تويل الصورة إىل رمز ّ

وعرف فيا بعد كيف يربط الرموز ويشكّلها ويطورها لتصبح حرو ﹰفا وكلات،
فالصورة هي األصل إذن « ).)31

» تقوم الرسوم والصور املصاحبة للغة أو املستقلة عنها يف قصص األطفال بدور

كبر ومهم ،فهي تروي احلدث أو تصاحب اللغة وتساعدها يف توﺿيح بعﺾ
األجزاء فيه ،وتستمد الرسات والصور أﳘيتها من قدرهتا عﲆ ﳐاطبة األطفال
وإثارة مشاعرهم والوصول إىل أذهاﳖم دون احلاجة إىل لغة مكتوبة يف مرحلة سابقة

عﲆ مرحلة تعلمهم القراءة والكتابة«).)32

وﱂ يلق كتّاب أدب األطفال يف فلسطني اهتاما كافيا الرتباط الرسات يف القصة،

فو ّظفﺖ الرسات خلدمة األحداث وﱂ تكن سو رسات توﺿيح ّية رافقﺖ كل

صفحة تضمنﺖ أحدا ﹰثا مع ّينة وصورة تصف احلالة ،ساعدت عﲆ تطوير قدرة

الطفل يف فهم املقروء والحقا يف مهارة التعبر الكتايب ولكن حرمﺖ الطفل من
مساحة من التأمل واخليال ،وقد طرح وليد احشيﺶ ويمنى البطران دراسة يف
فلسطني حول صورة الطفل يف رسات كتب الطفل الفلسطيني ،فكانﺖ أسﺌلة

البحث :ما صورة الطفل يف رسات كتب األطفال املنشورة يف فلسطني منﺬ عام
 200٦ومد توافقها مع الصورة التي أظهرهتا النصوص املكتوبة بحيث تضمن

تضمن حكايتني شعبيتني إﺿافة
البحث  32كتا ﹰبا
مصورا لﻸطفال حتى جيل ّ ،12
ﹰ
إىل ثالث ﳎموعات قصص ّية ملا كتبه األطفال ورسموه ،أي  35كتابا ،وﳚدر

التوﺿيح أن الدراسة اقترصت عﲆ أدب األطفال يف الضفة والقطاع ،فلم تأخﺬ
٥٨١

توصل إليه البحث »
قصصا من أدب األطفال يف الداخل الفلسطيني .ومن أهم ما ّ

ّ
الرسام من جهة ،وتطوير الﺬوق الفنّي ألطفالنا،
أن هناك عالقة جدل ّية بني مهارة ّ
وبني ﲤاهيهم مع األطفال املرسومة يف الكتبّ ....
رسامينا يبتعدون بشكل
وأن ّ

عام عن املالمح الغرب ّية لصورة الطفل ،لكنّهم ال يزالون بعيدين عن إنتاج رسات

الرسام ال يتجاوز مرحلة تفسر النّصوص ،أو ماولة
ترتقي بﺬوق أطفالنا ،كا نجد ّ
ونادرا ما يرتك للطفل فسحة للتأ ّمل والتخ ّيل والتفكر ،كا ّ
أن استخدامه
نقلها،
ﹰ
لﻸلوان يبقى يف نطاق الزينة«).)33

ويتضح هﺬا يف رسات قصص األطفال يف فلسطني من خالل عدة ماور:
نجد أن الشخصيات تقترص عﲆ مالمح معينة دون مراعاة التفاعل بني الشخصيات،

واملشاعر املختلفة ما بني غضب وفرح وحزن ،فنشعر كأن الرسمة واحدة لنفس

الشخصية مع اختالف إطار املشهد املالئم ألحداث القصة ،فتأيت الوجوه بغالبيتها

تعﱪ.
وكأﳖا منحوتة ال ّ

إن إطار القصة مدود يصور ما هو مكتوب دون ترك مساحة من اخليال وملء

الفجوات لد الطفل.

أساسا يف القصص املخصصة ألجيال الطفولة البكر ،عﲆ
وتلعب الرسات دورا
ﹰ

سبيل املثال قصة » أنا واحلفاظ« وهي ﳐصصة ألجيال الطفولة املبكرة من 0-3

فقد كانﺖ اجلمل قصرة من ثالث كلات أو أربع ،وتعتمد عﲆ الكالم املسجوع ملا
قولون يل ِ َ :
َ
يف اجلرس املوسيقى من تأثر عﲆ نفس ّية ال ّطفلَ » :ي
ف ِم ْث َل
َرص َ
ﳚ ُ
ب َأ ْن َتت َ َّ
ِ
ِ
ِ
))34
ٱحل ّف َ
ٱلصغار ”.
اظ َف َق ْط ل ُّلر َّﺿ ِع ِّ
ٱ ْلكبارَ ،وتَدْ ُخ َل ْ َ
ٱحل ّا َم يف ٱل َّل ْي ِل َوٱلنَّهار ،ألَ َّن ْ َ
٥٨٢
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امللونة باأللوان الزاهية لتجﺬب ال ّطفل.
وطغﺖ الصورة ّ
سيمياء العنوان والغالف و الرسوم املو ّظفة يف أدب األطفال الفلسطينيحتا مع
سيمياء الغالف :إن الغالف هو ” صورة برص ّية وعالمة سيميائ ّية تتعالق ﹰ

العنوان ،وأي انفصال بينها يفﴤ إىل خصام بينها وبني مضمون الرواية ،فالعمل
يتكون من عنوان وغالف ومضمون“)(35وينطبق هﺬا الكالم
األديب ثالوث إبداعي ّ

عﲆ عناوين قصص األطفال وغالفه ،إذ نالحﻆ عنوان قصة“ الفتى يبدل حﺬاءه“

وكيف يستوقفنا يف دهشة وتساؤل لعنوان غريب ،فهل يمكن أن يكون هﺬا عنوانا
للقصة ،وما مشكلة هﺬا احلﺬاء ،ومسألة التبديل تدل عﲆ وجود حﺬاء آخر.

فيجسد دالالت النّص ومضمونه من معاناة الطفل الفلسطيني
أ ّما غالف الرواية
ّ

من مطاردة االحتالل له فيضطر إىل التخفي بتبديل حﺬائه.

ويف قصة ”مﺬكرات أطفال البحر“فﺈن العنوان جاء صورة ملضمون الكتاب ،فهو

ﳛوي ذكريات أطفال غزة ويومياهتم يف ظل االحتالل وهدم بيوهتم وقتل عائالهتم
ومطاردهتم.

٥٨٣

أما الغالف فهو يظهر طفلة فلسطين ّية تقوم بتعليق قطع من صورة مركبة مبعثرة

(البازل) صورة معاناة الفلسطيني الواﺿحة التي بعثرت ،فال أحد يقوم بتسليط
الضوء عليها ،وتكاد املباين يف الرسمة تنطق فهي ﲤلﻚ الوجوه والتعابر املختلفة،

فهي شاهدة عﲆ املجازر التي ترتكب يف حق الطفل الفلسطيني.

ويف قصة ” إيان والطائرة“ وهي ﲣليد لﺬكر الطفلة الفلسطينية إيان التي
استشهدت أثناء ﳍوها يف مهرجان الطائرة الورقية ،والعنوان يوحي بحكاية حصلﺖ

وتقص القصة حكاية طفلة حلمﺖ بأن تعيﺶ طفولتها بعيدا عن
إليان مع الطائرة
ّ
الدمار فتساعدها الطائرة عﲆ تقيق احللم إال أﳖا تبقى حزينة ألن أتراهبا ال يعيشون

هﺬا الفرح فتقرر العودة ،ويأيت الغالف ليديل بدالالت النص فنر إيان تقف عﲆ
بساط الريح ،وهﺬا بدوره يعيدنا إىل حكايات ألف ليلة وليلة عندما كان ﳛلق عالء
الدين عﲆ هﺬا البساط ويعينه عﲆ االنتقال من مدينة إىل أخر ،وجاء البساط هنا

ليظهر جلوء الطفل الفلسطيني إىل اخليال ما دام واقعه أليا.
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عﱪ يف غالفه عن الرتاث والفولكلور
كتاب حكايات من الشعب الفلسطينيّ ،

الفلسطيني من خالل زي الفتاة ،أيضا من وجود شجر احلمضيات الﺬي تشتهر به
فلسطني خاصة يافا.

وقصة ” يشء من نور“

٥٨٥

وتتناول الرواية مﺬكرات "حال" ابنة الستة عﴩ عا ﹰما والتي تعيﺶ يف ﳐيم الشاطﺊ

لالجﺌني يف غزة .وكانﺖ "حال" قد فقدت والدها الﺬي استشهد أثناء القصف
االرسائييل الﺬي خلف ندبة يف وجهها كﺬلﻚ" .حال" تب القراءة ،وتكتب يف

دفرت يومياهتا عن مشاعرها ومﺬكراهتا اخلاصة .تتحدث الرواية عن التحديات التي

تواجهها "حال" إثر إصابتها ،واملشاكل النفسية التي عانﺖ منها بسبب العالمة يف
وجهها ،ثم التغيرات التي طرأت عﲆ حياهتا بعد العملية اجلراحية التي خلصتها

منها.

نالحﻆ ّ
عﱪ عن بيوت عشوائية تاكي بيوت الفلسطينيني يف املخيات
أن الغالف ّ

ومعاناهتم ،إال ّ
أن ما يسرتعي االنتباه هﺬه األلوان الزاهية لبيوت املخيات ،وهﺬا

يدل عﲆ بارقة أمل عﲆ الرغم من الظروف الصعبة.

ويف« يوميات تﺖ االحتالل«تدخل اليوميات حياة امراة فلسطينية شابة تﺖ

االحتالل االرسائييل ،وهي تسجل انطباعاهتا من خالل رسائل الكرتونية تتبادﳍا

مع صديقة أجنب ّية ،تصف فيها ما تواجه بسبب حصار االحتالل ملدينة رام اﷲ

وغرها من املدن ،وما تعاين منه وهي تتنقل بني رام اﷲ ،حيث تعيﺶ ،وبيﺖ حلم،
حيث تدرس.

ويبدو الغالف قاﲤا داال عﲆ احلصار الﺬي يعاين منه الفلسطيني إال أن يف هﺬا

احلصار نافﺬة رسمﺖ عﲆ شكل شبيه بالطر؛ أي ال بد ﳍﺬا القيد من االنكسار وال
بد حلرية الفلسطيني من االنطالق من هﺬا األرس ،وجاء لون الطر األصفر ليظهر

أن النور ال مالة قادم.
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 مالمح الشخصيات املرسومة يف قصص األطفال:تنوعﺖ مالمح الشخصية يف قصص األطفال ،ولكن كانﺖ الغلبة للمالمح الﴩقية
العربية ،فالشعر يف الغالب كان أسود أو بنيا والعيون بنية أو زرقاء ،وأﳘية هﺬا يف

أن الطفل يتاهى مع الطفل بطل القصة ،ويشعر أنه قريب منه ومن بيﺌته ،ولكن
هﺬا ال يمنع املالمح األخر ليتعلم تقبل اآلخر خاصة أن الطفل الفلسطيني
يعيﺶ وسط بيﺌات متنوعة وثقافات ﳐتلفة .وهناك أﳘية لتغر املالمح للشخصية

” فمن البدهي أن يرتبط تغر مالمح الوجه بالتغرات النفسية ،إذ ّ
إن مالمح الوجه

مرآة تتجﲆ عليها تفاصيل احلالة النفسية ،واأللوان التي تتجﲆ عﲆ وجوهنا هي

أطياف لعواطفنا ومشاعرنا ،فاالمحرار واالصفرار والﺬبول والشحوب والنضارة
٥٨٧

هي نصوص برصية ﳍا بواعثها ودالالهتا ،والوجه نص مرئي ﳜتزل لغة ينبغي أن
نحسن تأمله وفهمه“ ))3٦فنر يف قصة ”انتصار سعاد“ لﻸديبة عايدة خطيب ،نجح

الرسام يف نقل األحداث وايضاحها عﲆ معاﱂ وجوه الشخصيات ،فعند معرفة
األهل بمرض سعاد اتضحﺖ معاﱂ احلزن والصدمة

كﺬلﻚ األمر عندما عرفﺖ سعاد بمرﺿها
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وتتغر مالمها عند مشاركة األب ألملها بحلق شعره ليتاهى معها ومع سقوط
شعرها فتبدو سعيدة.

٥٨٩

اخلاﲤة:
ال ﳜفى أن أدب األطفال يشكّل عالمة دالة ملا له من حضور ﳑيز ،وملا يشكّله من

أﳘية ،لﺬا انتهى البحث إىل خاﲤة توصل فيها الباحث إىل النتائﺞ اآلتية:

 -إن التعامل مع الطفل مسألة غاية يف الصعوبة ،إذ به حاجة إىل إدراك ماهية التفكر

لديه واكتشاف مقدرة وعيه يف استيعاب أمور كثرة ،لﺬا من البدهي ّ
أن التعامل مع
الطفل يتط ّلب فهم سيكولوجيته وطريقة تفكره ،وهﺬا ماوجدناه حاﴐ ﹰا يف عينة
البحث من إيصال املعلومة بأسلوب م ّبب وبطريقة السهل املمتنع ،ومراعاة قدراته
الﺬهنية والعقلية وهبﺬا تقق يف أدبه أمران :مضمون يناسب جيله ،وأسلوب جاذب

وماتع ،زياد ﹰة عﲆ توظيف عنرصي اإلثارة والتشويق لتحفيز الطفل عﲆ القراءة.

-التأكيد عﲆ اﳍوية الفلسطينية يف أدب األطفال يف ظل أزمة اﳍوية واخلطر املحدق

بالطفل الفلسطيني ،خاصة يف فلسطني  48فهو يعيﺶ يف بلده تﺖ االحتالل
االرسائييل ،فعﲆ القصة الفلسطينية أن تعمل عﲆ صد ماولة أرسلته بشتى الطرق
وتعزيز انتائه إىل فلسطني الوطن املسلوب.

 رصد البحث مراحل التطور يف أدب األطفال يف فلسطني وكان يف اجتاهني :الشعروالقصة والبحث يف املضامني واألساليب ،فضال عن ذكر أهم ال ُكتّاب يف فلسطني

مراعي ﹰا يف ذلﻚ (فلسطني الضفة والقطاع وفلسطني  )48من أجل شمول مﺆسستني

شهرتني إلنتاج كتب أدب األطفال ،يف الضفة مﺆسسة تامر-رام اﷲ ويف فلسطني
 48مكتبة كل يشء –حيفا.

وﳑا يمكن ذكره ّأن مﺆلفي قصص األطفال أخﺬوا باحلسبان املرحلة العمرية

ومستو اللغة فيها ،فاجلمل أقل تركيبا وتعقيدا يف جيل الطفولة املبكرة مقارنة

بجيل اليافعني.
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