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 فلسطين ىفأدب األطفال 

 أدب أزمات دائمة ومتجّددة
 د. عبد المجيد زراقط . أ

 الجامعة اللبنانية                                                                      

 ضاء األدب وتميُّزه:ف

كان أ، سواًء ى/ فضاء صراع دائم وحروٍب ال تنته واقع ىف ىيعيُش الطِّفل الفلسطين

ة أم ف ىف ذلك  .7291فلسطين المحتلَّة منذ العام  ىالضفَّة الغربية أم ف ىقطاع غزَّ

ه ، ومثَّلوه أدبً ى/ الفضاء المعيش وقد تمثَّل أدباء األطفال الفلسطينيون هذا الواقع اً يوجَّ

ة  ىمكاٍن ف ىأ ىالمقام األول، وإلى الطِّفل ف ىف ىالمعان ىإلى الطِّفل الفلسطين العالم، فقصَّ

الدَّولية للقصة  "هانز كريستيان"لصالحة حمدين، على سبيل المثال، فازت بجائزة  "حنتوش"

ر، بلغةٍ  ىالخيالية، وه  ىخيمة صغيرة ف ىيعيش ف ىالذ ىبسيطة، عالم الطفل الفلسطين تصوِّ

مدرسة من القصب، وتحيط بخيمته  ىمع أهله وسبعين نعجة، ويتعلم ف ى"أبو هند" ىواد

 لغام، ويطارده رصا  جنود المحتلِّ على الدوام...أرٌض مزروعة باأل

 "الخروف حنتوش"هذا الطِّفل يتخيَّل، للخروج من هذا الواقع المأزوم، فيبدع شخصية 

مرماه خمسة  ى...، ويلعب معه، ويُدخل فى"ميس"؛ حيث يقابل "برشلونة"يطير به إلى  ىالذ

المشهور، ويعود  ىعب الدَّولإلى فريق هذا اللَّ  "حنتوش"أهداف، ويرفض أن ينضم هو و

السِّجن منذ ستِّ سنوات  ىألن األغنام تنتظره، فل أحد غيره يحلبها، فأبوه ف ى"؛أبو هند"إلى 

 له تسع عشرة سنة... ىوبق

ة، إضافة إلى عالم الطِّفل الفلسطين ر هذه القصَّ قلب الّصراع،  ىيعيش ف ىالذ ىتصوِّ

ية كاشفة؛ وهيحيا حياة  ىعالم الطِّفل اآلخر الذ إذ تبيِّن أن هذا  ىطبيعية، فتشكِّل ثنائية ضدِّ

اً أنَّه الخروج من هذا العالم، ويحقِّق ذلك من طريق التخيُّل، فإنَّها تبيِّن أيضً  ىالطفل يرغب ف

طفٍل آخر،  ىأحبُّ اللعب مثل أ ى، لكنىها أنا طفٌل أعان يريد أن يعود إليه، وهو يقول للعالم:

ل أن أعود إلى وطنالعالم وألعب ىف  على البقاء معكم. ى، وأغلب،... وأفضِّ

ر أن يعود إلى عالمه الذ  ىخرج منه، لينشط فيه، ويحقِّق الهدف األساس ف ىويقرِّ

 سعيه، وهو البقاء وانتظار التغيير، بقاء األسرة، والشَّعب...

تتعدَّد يعيش أزمةً دائمة  ىالذ ىقضية أساس من قضايا أدب الطفل الفلسطين ىهذه ه

، ىما يأت ىوجوهها وأشكالها، وقد توصل هذا األدب إلى أن يرقى إلى مستوى العالمية. وف

 نحاول أن نقدِّم معرفةً به وبقضاياه وخصائصه.

 :اختالف التجربة وصعوبات الكتابة

د بكر البوج ، فيقول: ىعن صعوبات الكتابة عن أدب األطفال الفلسطين ىيتحدَّث محمَّ

طفل أكتب، وسألت: هل أكتب عن طفل  ىتابة عن هذا األدب، تحيَّرت عن أعندما أردت الك

 ، أو عن طفل "أوسلو"، أو عن طفل المنفى؟7291، أو عن طفل هزيمة 7291نكبة 

تكثر األسئلة، ومنها: هل هذه الطفولة  :وإن أردت التمييز بين هذه األمكنة، يضيف

قطاع غزة والضفة  ىلد الطفل، ف؟ وهل واىواالجتماع ىالوضع االقتصاد ىمتشابهة ف

 أدباً، قادر على شراء كتاب شهريًّ  ىيتقاضى ما يعادل ثلثمئة دوالر أمريك ىالغربية الذ

 أطفال البنه؟
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ة من كتب ىواجهن ىاألمر المحزن الذ ة والخاصَّ ، كما يقول، هو خلو المكتبات العامَّ

س أدب األطف  ىين من قصص لألطفال ال يلبِّ فلسط ىال...، إضافةً إلى أنَّ ما صدر فتدرِّ

الثمانينيات،  ى، منذ إنشائه فى، فقد أصدر اتحاد الكتاب الفلسطينىحاجة الطفل الفلسطين

 ىتاب الفلسطينيين، الصادر فثلثين قصة لألطفال، وإذا تصفحنا كتاب "فهرست" اتحاد الكُ 

فال فقط، بنسبة لألط ا، نجد أكثر من ستمئة عنوان، منها ثلثة عشر عنوانً 7221القدس سنة 

للسكان ى% من العدد الكلِّ 19فلسطين يزيد على  ىأنَّ عددهم ف ا% لألطفال، علمً 9
(7)
. 

ما يمكن قوله: ليس من طفل العالم، ف ىف طفلٍ  ىيختلف عن أ ىالطِّفل الفلسطين

فلسطين  ىف اال يزال مقيمً  ىواحد، وإنَّما هناك أطفال فلسطينيون، وهم الطفل الذ ىفلسطين

، فهذا يعيش ظروف االحتلل، وفقد األمن والطمأنينة، ومحاوالت 7291لمحتلَّة، منذ نكبة ا

ة، وهذا يعان ىيعيش ف ىسلب الهوية، والطفل الذ من االعتداءات  ىالضفة الغربيَّة وغزَّ

رب،  ل، ووقائع القتل واالعتقال والضَّ اإلسرائيلية الدائمة، ومنها: هدم المنازل، ومنع التجوُّ

 وبثّ داهمات النَّهارية والليليَّة، والحصار وإقامة الحواجز، والتنكيل واإلهانات... والم

المخيمات، والمشترك فيها  ىيعيش ف ىتتحدَّث عن هذا كلِّه، والطِّفل الذ ىالت الفضائيات

جميعها، ضيق المكان وعدم توافر شروط العيش الصالح، وفقد االستقرار والطُّمأنينة 

 ىلسويَّة بين الفصائل الفلسطينية نفسها، وبينها وبين السلطة المحلِّية التوالعلقات غير ا

داهمات واعتقاالت وقتل، وعدم تلبية حاجاته محاالت كثيرة، إلى اشتباكات و ىتصل، ف

ة من  ىتغيب عنَّا كثرة ذو أن، هذا من دون ىاألساسية والترفيهية كما ينبغ الحاجات الخاصَّ

 األطفال الفلسطينيين.

آخر، فاالحتلل  احتللٍ  ىعن أ ىما تختلف علقة فلسطين بالمحتل اإلسرائيلك

ليس إلى سلب األرض فحسب،  ى، وسعىاستعمار واستيطان، وتمييز عنصر ىاإلسرائيل

إلى إلغاء فلسطين وشعبها.  ىسع اا،... وعمومً لهوية التاريخية والثقافية، أيضً وإنَّما إلى سلب ا

، يكتب من منظور قوامه التمسُّك باألرض والجغرافيا ىلفلسطينلهذا، فإن أدب األطفال ا

 الفلسطينية، والهوية الفلسطينية، إضافة إلى القضايا اإلنسانية واإلنمائية.

ة ىأوالً ـ ف فة الغربية وقطاع غزَّ  :الضَّ

 :نماذج قصصية ىقراءة ف

المثال، بعض  السلطة الفلسطينية"، هذه الحقيقة، فنقرأ على سبيل ىأدرك أدباء "أراض

قصة "كرمة آخر العنقود" ىالقصص، ونتبيَّن ذلك، فف
(9) 

، تداهم قوات ىلسامح عبوش

كانت تحبُّه كرمة، ما  ىء فيه، وتكسر التلفاز الذىاالحتلل "بيت كرمة"، وتخرب كل ش

األمن واألمان، وفضاء العلقات  ىيطرح سؤاالً هو: ماذا تفعل كرمة واألطفال؟ إنِّ البيت يعن

فقد األداة الوحيدة  اهذا المكان وتخريبه مخيف، وخصوصً سرية واالجتماعية...، إنَّ فققدد األ

، قام األطفال بتحويل بقيت لألطفال ليتسلَّوا...، تجيب القصة عن هذا السؤال: بكل بساطةٍ  ىالت

، وراحوا يلعبون...، هذا عمل مقاوم يتيح لألطفال أن ىصندوق التلفاز إلى مسرح دم

ل، ويسلِّيهم من نحٍو  اإنجازً  محقِّقينا عيشهم متعاونين، يواصلو يبعث الثقة فيهم من نحٍو أوَّ

 ثاٍن...

                                                 

(
1

د بكر البوج فلسطين بين الواقع والطموح"، مؤسسة آنا ليند،  ىف ى، "أدب الطفل العربى( راجع: محمَّ

 .ألدب األطفال العرب ىالبرنامج اإلقليم

(
2

 .7219، كرمة آخر العنقود، القدس: مركز مصادر الطفولة المبكرة، ى( سامح عبوش
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ر، وتقتل، يحلم  ىوإذ يرى األطفال طائرات المحتل تحلِّق ف الفضاء، وتقصف، وتدمِّ

ة ىاألطفال بالخروج من هذا العالم، أو بتحقيق إنجاز يطرد الخوف من النَّفس، فف "إيمان  قصَّ

الطائرة الورقيَّة"و
(7)
لق بها، وتبتعد، لتأخذها إلى عالٍم حِّ لديمة كويل، تحمل الطائرة إيمان، وتُ  

عالم يخلو من همجية  ىالعيش ف ىليس فيه محتل ظالم. هذا حلم يحقِّق رغبةً إنسانيَّة ف

قصة "الطائرة" ىالمحتل. وف
(9)
نة بألالطَّائرةلزكريا محمد، ترتفع "  وان العلم " الورقية الملوَّ

عب والقتل والدَّمار، ى، وترتفع، لتصبح أعلى من طائرة "األباتشىالفلسطين "، اآلتية بالرُّ

القوى من  ىف وهذا حلم آخر، يجعل العيش محتملً من نحٍو أول، وينظر إلى تحقيق توازنٍ 

 نحٍو آخر.

ودة إلى هذا ما يحلم به طفل األرض المحتلَّة، أما ما يحلم به طفل المخيم، فهو الع

 فلسطين، فكيف يتحقَّق هذا الحلم؟

ة "ريحان وجنية الغيوم" ى، فىتعود أناستاسيا ماهر قروان قصَّ
(3)
إلى الحكاية الشعبيَّة،  

أجواء وطنه فلسطين،  ىطائرة ورقية، وتطير به ف ىحكاية جنيَّة، تحمل الطفل ف ىفترو

 دة إلى وطنه.يتحقَّق فيه حلمه بالعو ىعالٍم سحر ىفيرى بلده، ويحيا ف

 ىتحمل قيمة ترفيهية تتمثل باللعب والخروج من الواقع المعيش إنَّ هذه األحلم

ل، وقيمة وطنية تتمثَّل ف عب من نحٍو أوَّ ، ولو من طريق الحلم، بالخل  من ىالسع ىالصَّ

ل إلى حقيقة عندما تصبح مقاومة المحتل  هذا الواقع من نحٍو ثاٍن، والحلم يمكن أن يتحوَّ

إلى أن يحين أوان تحقيقه، فهو  كانات، فالحلم يجعل العيش محتمًل نة، إن توافرت اإلمممك

ل، عدم القبول والسع  المتاحة. باإلمكاناتإلى تغيير عالم مرفوض  ىيتيح، إضافةً إلى التحمُّ

، على 9119، منذ حزيران سنة ىوإذ يعمد المحتل إلى إقامة الجدار العنصر

تفاع تسعة أمتار، ما أدى إلى تقسيم القرى الفلسطينية إلى أقسام يقع الفلسطينية، بار ىاألراض

ل بعضهم صد بعضها داخل الجدار وبعضها اآلخر خارجه، واجه أطفال هذه القرى مشكلة فق 

، فقاموا بعملية  عن بعضهم اآلخر، وكان عليهم أن يحلُّوا هذه المشكلة، وأن يتحدَّوا المحتلَّ

فضاء  ىقصة "ف ى، ففىم الفلسطينلق ، وفي ظلل العق ىالعنصر تتيح لهم اللقاء فوق الجدار

واحد"
(9)
ة صديقين كانا ال يفترقان إالَّ ف لمريم حمد، نقرأ  ساعات النوم، وبعد قيام  ىقصَّ

الطائرة الورقية،  ىإلى وسيلة، وه احدهما من رؤية اآلخر، فيلجآن معً الجدار، لم يتمكن وا

نها  ى... ويطيِّرها فوق الجدار، وتلتقىم الفلسطينلق بألوان العق  يصنع كل منهما طائرته، ويلوِّ

 ىالطائرتان اللتان يراقصهما الهواء، وتروق الفكرة لألطفال اآلخرين، وترتفع طائراتهم ف

لةً  ية المعلنة هوية الناس واألرض، تظاهرة من األ الهواء، مشكِّ علم الفلسطينية المتحدِّ

 الرافضة للحتلل وإجراءاته.

ة "زهر الحنُّون" ىوف قصَّ
(1)
ة، تطير ليلى مع الفراشات، تجتاز جدار   لعزة العزَّ

ال تختلف  االحنُّون ينتشر فيها، أحمر قانيً ، إلى أرض فلسطين، ترى زهر ىالفصل العنصر

                                                 

(
1

 .9111( ديمة كويل، إيمان والطائرة الورقية، رام هللا: مؤسسة تامر، 

(
2

 .9113( زكريا محمد، الطائرة، رام هللا: مؤسسة تامر، 

(
3
 .9179ز بديل، ، ريحان وجنية الغيوم، بيت لحم: مركىأناستاسيا ماهر قروان (

(
4

 .9111، ىفضاء واحد، رام هللا: مركز أوغاريت الثقاف ى( مريم حمد، ف

(
5

ة، زهر الحنون، بيت لحم: مركز بديل،  ة العزَّ  .9179( عزَّ
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ا، ا، ولن يغيِّر شيئً الطارئ لم يغيِّر شيئً  ىزهرة عن أخرى، وتتأكَّد أن هذا الجدار األسمنت

أسفل الجدار  ىفوزهرها هو هو...، وما فعله هو أنه جعل الزهرة النابتة ، ىه ىفاألرض ه

 الجهة األخرى... ىألنها فارقت أختها النابتة ف ؛حزينة

ة "شباك رشا" ىوف قصَّ
(7)
مقاومة المحتل، على  ى، تشارك رشا، فىلعبلة طوباس 

إلى قدومها، بوساطة الرغم من أنَّ رجلها مكسورة، بمراقبة دوريات المحتل، وتنبيه األطفال 

 ىما يدلُّ على أنَّ ذويعلو صوتها عندما تتقدم هذه الدوريات من األطفال،  ىالت صفارتها

 المقاومة. ىاالحتياجات الخاصة قادرون على المشاركة ف

 :عيِّنات قصصيَّة دالَّة

، من حيث افلسطين، صار متوازنً  ىالطِّفل، فمصلح: "إنَّ أدب  ىترى روز شومل

الوقت نفسه  ىبالمراحل النمائية، ومحافظته على االرتباط باألرض وبالتراث، فاهتمامه 

يسعى فيه هذا األدب إلى بلورة شخصية الطفل الفرد، هناك تركيز على العمل  ىالذ

، واإلبداع، والمبادرة، والحسِّ الناقد، وروح الدعابة... إنَّه ى، والعمل التطوعىالجماع

، إضافة لخلق بدائل غير العمل ب األمل لألطفال بغٍد جميلٍ باإلضافة إلى ذلك، فتح أبوا

، ليقوم به األطفال، حسب أعمارهم وقدراتهم... ومعظم أشكال المقاومة وحيدٍ  المسلح كخيارٍ 

قام بها األطفال كانت سلمية..." ىالت
(9)
. 

قد أخذ مادته  ىمصلح عيِّنة تفيد أنَّ قصص األطفال الفلسطين ىاختارت روز شومل

ر عالمً صصيَّة من وقائع الحياة اليوميَّة، وقدَّمها لألطفالق  ا قصصيَّاال من منظور مقاوم، يصوِّ

يعيش فيه تحت سلطة المحتل،  ىينشط فيه الطفل من دون خوف، وال يقبل الواقع الذ

 ىيحقِّق الخروج منه، أو الذ ىويرفضه، ويسعى إلى الخل  منه، وإن من طريق الحلم الذ

فضاء االحتفاظ بهوية األرض والوطن واإلنسان، أو من طريق  ىالبديل، ف يحقِّق العالم

 االشتراك بأعمال مقاومة بسيطة كالمراقبة والتحذير ورشق الحجارة...

 ىأدب األطفال ف ىدراستها: "االحتلل والعنف والتهجير ف ىوتخلص سوسن مروة، ف

ة، مختارة منعينة من القصص تتألف من خمس  ىتبحث فيها ف ىفلسطين" الت  وعشرين قصَّ

فلسطين إلى القول: "تفاوتت قصص  ىمنشورة ف امئة وثمانية وعشرين عملً قصصيً 

كيفية تمثيلها لقضايا االحتلل ومقاومته، والتوق للحرية والدفاع عن  ىعايناها ف ىاألطفال الت

فلت من قبضة الهوية الفلسطينية، فغالبية هذه القصص لم تتمكن من اإل ىالعناصر الثقافية ف

، وكانت أقرب إلى الشعارات السياسية التعبوية المباشرة، القضاياطرح تلك  ىالمباشرة ف

شرك التقليد. لكن قصص العينة تمكنت،  ىمفتقدة للكثير من جمالية اللغة واألسلوب، واقعة ف

 ًدابعي ناة وتوق شديد لعيش طفولتهممعظمها، من تناول ما تختلج به قلوب األطفال من معا ىف

هة للفتيات والفتيان  ىعن أجواء الحرب والعنف، ف حين تميزت القصص والروايات الموجَّ

بنماذج طفلية تطمح للمقاومة وتخليص الوطن من االحتلل"
(3)
. 

 

                                                 

(
1

 .9119، شباك رشا، رام هللا: مؤسسة تامر، ى( عبلة طوباس

(
2

. وقد 919 – 913ينية، العدد ون فلسطئ"، شىمصلح، "االحتلل وأدب األطفال الفلسطين ى( روز شومل

 التعرف إلى النماذج القصصيَّة... ىتمَّت اإلفادة من هذا البحث ف

(
3

 .11 – 19( قصتنا قصة، أدب األطفال اليوم، م. س.،   
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 ى:خصائص أدب األطفال الفلسطين ىف

  :الضفَّة والقطاع ىف

أدب آخر،  ىأ ، منىاألطفال الفلسطين أدبضوء ما سبق، يمكن القول: يتميز  ىف

 بخصائص منها:

ال تمثل  ىغزارة اإلنتاج وصعوبة العثور عليه، وإن تمَّ العثور على نماذج منه، فه- 7

 منه مفقود. اا كبيرً ، علوة على أنَّ قسمً متصًل  امسارً 

لبنان، فيضطر  ىف ىكتابة هذا األدب متقطِّعة، مشتَّتة، فقد يكتب األديب الفلسطين- 9

 ىالذ المكانية، أو األردن، أو فلسطين...، إضافة إلى أنها تختلف باختلف للنتقال إلى سور

ة، الشتات، المملكة األردنية الهاشمية. فة الغربية، غزَّ  تكتب فيه: األرض المحتلَّة، الضَّ

 إنَّ ، فلكل فضاء قضاياه، ونستطيع القول: ىاختلف قضاياه باختلف الفضاء القصص - 3

هو  ىقضية الوطن وهويته، ولهذا فإنَّ الهم الوطن ىضية المركزية ههذه قضايا فرعية، فالق

 تكن أشكاله. امقاومة اإللغاء أيًّ  ىهذا األدب، ويتمثَّل هذا الهم ف ىالهم األساس ف

التاريخ المجيد،  – ىماذجه، أوالهما العودة إلى الماضمن ن كثيرٍ  ىبروز ظاهرتين ف - 9

يتَّخذ شكل الخطاب  ىالناطق بالمقاومة، والذ ىب الحماسطيِّبة، وثانيتهما الخطاوالحياة ال

 ، الواعظ، أو المحرِّض...المباشر

غبة/  ىكثرة القصص الت – 1 تعتمد تقنيَّة الحلم، فعندما تتم معاناة العجز عن تحقيق الرَّ

أن  يخفىمحبط، يتم اللجوء إلى الحلم ليكون الوسيلة المقاومة للعجز، وال  واقعٍ  ىالهدف، ف

بعامَّة بهاتين الظَّاهرتين  ى، لهذا يتَّصف األدب العربىالوطن العرب ىرة العجز شاملة فظاه

 المذكورتين أعله.

ة واألرض المحتلة  ىف ىثقاف حصاروجود  - 9 فة الغربيَّة وقطاع غزَّ ، وقلة 91 –الضَّ

 ، ومراقبة ما يدخل وما يُطبع.ىاإلنتاج المحل

هذه المعاناة الشاقَّة  ى، الذي يعانىلطفل الفلسطينإنَّ أهم قضية من قضايا أدب ا - 1

االنتصار، من طريق مقاومة  ىالوجود شخصية وهوية وبعث األمل ف / البقاء ىه والمعقَّدة

 المحتل بمختلف الطرق المتاحة، وبعث ثقافة المقاومة بديلة من ثقافة الخوف.

 :تحقيق مستوى متميِّز

جعددل  االضددفة والقطدداع، حقددق مسددتوى متميددزً  ى، فددىيبدددو أنَّ أدب األطفددال الفلسددطين

"، تنددال "جددائزة ى"مؤسسددة تددامر الفلسددطينية للتعلدديم المجتمعدد ىهدد ،مؤسسددة مددن مؤسسدداته

، مدن امرشدحً  793، مدن بدين 9112لطفدل سدنة استدريدلندغرين" السويدية التذكاريدة ألدب ا

، 7212مندذ سدنة الضدفة والقطداع  ىستين دولة، وتعمل هذه المؤسسة علدى تعزيدز القدراءة فد

 أثناء االنتفاضة الفلسطينية األولى. ىتلبية للحتياجات التعليمية، ف

تقرير لجنتها المحكمة عن جهود مؤسسة تامر أنَّ  ىوالجائزة المذكورة سنوية، وجاء ف

ست طاقة الكلمة، وقهذه ا مفداتيح  اجميًعد بوصدفهاوة الكتب والقصدص والخيدال، لمؤسسة "كرَّ

النفس واحترام الذات، والتسامح ومواجهدة الحيداة بشدجاعة، وهدذا مدا كاندت أساسية للعتداد ب

 ذكراها".  ىانطلقت الجائزة ف ىتشدِّد عليه كاتبة األطفال الراحلة "استدريدلندغرين" الت
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 اءة والكتابدة، مدا أسدهم بشدكلٍ تشدجيع القدر ىف اتبذل جهودً  روف أنَّ هذه المؤسسةوالمع

الذين يكتبون أدب األطفال في هذه األيَّام الشبابتَّاب من الكُ  ظهور عددٍ  ىف ىأساس
(7)
. 

 :8491فلسطين المحتلة منذ سنة  ىف ـ اثانيً 

 :القضيَّة األساس الهويَّة الوطنيَّة

لقة، سعى المحتل إلى "7291فلسطين المحتلَّة، منذ نكبة  ىيواجه الفلسطينيون، ف رد " أقسق

تاريخهم وأشقائهم الفلسطينيين والعرب، الفلسطينيين وأرضهم وحضارتهم، وسلخهم عن 

تهم، ولهذا تتمثَّل القضية األساس ف  ىاألرض المحتلة ف ىف ىأدب األطفال الفلسطين ىوعن أمَّ

، وتنمية مفهوم الوطن، وتعزيز انتمائه إليه، ىتعريف الطفل بوطنه فلسطين ووطنه العرب

واالستعداد للدفاع عن الهوية الوطنية المجتمع اآلخر،  ىوحثِّه على البقاء فيه وعدم الذوبان ف

مهما كلَّف ذلك من تضحيات، والفخر بذلك، إضافة إلى قضايا ومسائل أخرى يفرضها الواقع 

 .االحتللتحت سيطرة  ىلمعيشا

قصيدته  ىمن الوقائع األدبيَّة الدَّالة على ما نذهب إليه أن محمود درويش كان يلق

ل أنا عرب طين المحتلَّة، وال يلقيها من على منابر األقطار العربيَّة " من على منابر فلسى"سجِّ

تأكيد هوية  ى، وهىالدَّاخل الفلسطين ىوظيفة وطنيَّة ف ىوذلك ألن هذه القصيدة تؤدِّ  ؛األخرى

كلِّ مقام  ىيتم ترديده ف اوإعلن ذلك، وجعل القصيدة نشيدً  فلسطين المحتلَّة، ىالفلسطيني ف

 : ىالقديم، فنقرأ السكندر الخور نلحظ هذا منذ ذلك. ىيستدع

من ىأنت ل "يا فلسطين الوطن،  طول الزَّ

 أحلى سكن ىأنت ل

 يا فلسطين الوطن..."

د ، ول  ( "أنشودة البقاء"، وزياد شاعرٌ 7229 – 7292ما بعد نظم توفيق زياد ) ىوف

ذ العام لبلدية الناصرة، من اب رئيسً خ  موسكو، وانتُ  ىف ىالناصرة، أكمل تعليمه الجامع ىف

حيفا  ىان: "أشد على أياديكم"، الصادر فحادث سير. من مؤلَّفاته ديو ىحتى وفاته ف 7211

 أرضهم: ى. ينشد زياد باسم الفلسطينيين الباقين ف7299وبيروت سنة 

 "هنا باقون

 كأنَّنا عشرون مستحيل

ملة والجليل ىف  اللِّد والرَّ

 هنا...، على صدوركم باقون كالجدار

 حلوقكم ىوف

جاج، كالصبَّار  كقطعة الزُّ

 عيونكم ىوف

 زوبعة من نار

 هنا على صدوركم باقون كالجدار"

                                                 

(
1

 .nahralbared.com. 37/3/9112( راجع: موقع صوت البارد الحر، 
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 :حرية الشعب

تناضل من أجل نيلها،  ى، نابلس( لحريتها الت9113 – 7271غنت فدوى طوقان )

فتان: ىوالت  يردِّدها النهر المقدَّس والضِّ

 !ى"حريت

 !ىحريت

 !ىحريت

د بملء فم الغضب  صوت أردِّ

 اللهب ىرصا ، وفتحت ال

 وأظل، رغم القيد، أعدو خلفها

 وأظل، رغم القيد، أقفو خطوها

 لى مدِّ الغضبع محموالً وأظل 

 ى!: حريتاوأنا أناضل داعيً 

 !ىحريت

 !ىحريت

د النهر المقدَّس والجسور  ويردِّ

 ىحريت

"ىوالضفتان ترددان: حريت
(7)
. 

 للحرية: اويعلو صوت وجيه سالم هاتفً 

 ىحـريتــ ىحـريتــ
 

 ىومهجتـ ىفداك ىروحــ
 

 منـك استقيت األمل
 

وبك ارتقيت إلـى العل...
(9) 

 

 :أنموذجين دالَّين ىقراءة ف

تبدو ال علقة لها بالقضية  ااب الفلسطينيين قد كتبوا نصوصً تَّ إن يكن بعض كبار الكُ 

من  أنموذجين، ىما يأت ىالفلسطينية، فإنَّ قراءة متأنِّية فيها تفيد أنَّ داللتها سياسية. نقرأ، ف

، وثانيهما لتوفيق زياد من ىمن "الشتات" الفلسطين ىهذه النصو : أولهما لغسان كنفان

 فلسطين المحتلَّة.

ة طويلة لألطفال عنوانها: "القنديل الصغير" ،ىكتب غسان كنفان صدرت  ،ورسم قصَّ

طبعة  ى، وف7211طبعة ثانية سنة  ى، وف7211طبعة أولى، سنة  ى، فىعن دار الفتى العرب

ة لقيت رواجً ،... وهذا ي7211ثالثة سنة  قصة أميرة صغيرة،  ىتحك ى، وهافيد أنَّ هذه القصَّ

خ   ىتوف ل الشمس إلى القصر، والدها الملك، وأوصى بأن تتولَّى الملك إن استطاعت أن تُدد

                                                 

(
1

 .119( فدوى طوقان، الديوان، بيروت: دار العودة،   

(
2
 .92الطفولة، م. س.،    ىوجيه سالم، ديوان أغان( 
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من على مغلق. تحاول األميرة أن تمسك الشمس  صندوقٍ  ىحياتها ف ىوإالَّ ستعاقب بأن تمض

ب لها تفيد أن  ىرأس جبل، لكن الشمس كانت بعيدة، فتجلس ف غرفتها حزينة، لكن ورقة تُسقرَّ

الجلوس وراء األبواب المغلقة ال يحل المشكلة، فتحاول من جديد، وال تنجح، فتعود للحزن، 

ها، ، ليساعدعجوز يحمل قنديًل  ىوتعود الورقة لتقول لها: إنَّ الحزن ال يحل المشكلة، ويأت

اس حملة القنديل بأنوارهم تأمر  ى، وإذ يأت، فتطلب إحضار كل من يحمل قنديًل فيمنعه الحرَّ

بفتح األبواب وهدم األسوار، فيدخل الناس بقناديلهم المشعَّة، وتدخل الشمس إلى القصر، 

ج  ملكة. وتتوَّ

وى القصة بلغةٍ  قٍ  ، وسياقٍ سهلةٍ  تُرد العمل يحقق أنَّ  ىينتهي إلى داللة واضحة ه مشوِّ

 ىاإلنجاز، وأنَّ على الحاكم أال يغلق أبوابه أمام الشعب، وأنَّ عليه أن يرى مشكلت الناس ف

ة المحكم الناطق  ة حلوة الحكاية الشعبية وبناء القصَّ ل  بالدَّاللةالضوء. للقصَّ من دون تدخُّ

او  .ىالرَّ

 ىتحك ىك الجن"، وهوكتب توفيق زياد قصة طويلة لألطفال، عنوانها: "الصيَّاد ودي

ل مح ة صيَّاد اسمه عباس، كان أشهر صيادي النَّاحية، وكان المركز األوَّ  اا له دائمً جوزً قصَّ

، بأنَّ جاره اصطاد أكثر من ضعف ما فاجأ، ذات يومٍ لدى إجراء مسابقات الصيد، لكنه يُ 

السمين  صيده، كان هذا الطائر ىاصطاده هو، فيسأله، فيعرف أنَّه يستخدم طائر حجل ف

الحجال، فيصطادها الصيَّاد، فيقول عباس: هذه طريقة غير شريفة، فيقول  ى، فتأتيصّوت

الشعورية أدار عباس ماسورة بندقيته نحو الديك، وضغط  الصياد اآلخر: وماذا يهّم؟ وبحركةٍ 

رصاصة، وعباس ما زال يتمتم: هذا  وانطلقت، كبيرٍ  على الزناد ضغطة شحنها باشمئزازٍ 

 جنسه. ىعلى بن ىجنجاسوس ي

ة واضحة، وقد نطق بها عباسداللة  داللة وطنيَّة سياسيَّة، كما كانت داللة  ىوه ،القصَّ

ة "القنديل الصغير" تركِّز على أهمية العمل وصفات الحاكم، وأن الحزن والبكاء  قصَّ

 أعمال غير مجدية. واالنزواء

ره  :نشأة ومراحل تطوُّ

سكان المدن، وكان  اسكان فلسطين، وخصوصً ى هجرة معظم إل 7291أدَّت نكبة 

يف. سعى الباقون، ف ىمعظم من بق وطنهم،  ىتوفير سبل البقاء ف البداية، إلى ىمن أبناء الرِّ

هة  7211إنَّه حتى سنة  :ويقول محمود أبو فنَّة لم يتجاوز عدد األعمال األدبية الموجَّ

 .ات باللغة العربيَّة ثمانين كتابً صدر ىوالتلألطفال، 

خ فنَّة فلسطين المحتلَّة، يتحدَّث عن ثلث  ى، فىاألطفال الفلسطين ألدب وإذ يؤرِّ

 :ىه ى،مسيرة أدب األطفال المحل ىمراحل رئيسية ف

تمتد حتى منتصف الستينيات من القرن العشرين، وتمتاز بقلَّة ما ألِّف  :المرحلة األولى

ه لهم سنة  ، وهو مسرحية "ظلم ونور" 7219لألطفال، إذ صدر الكتاب األول الموجَّ

المجموعة الشعرية "ألحان الطالب"، لجورج  7219سنة  لميشيل حداد وجمال قعوار، تلته

لألطفال، وقد  اخمسة عشر كتابً  وجمال قعوار ىنجيب خليل، ثمَّ أصدر األديبان محمود عباس

، ىالمجتمع اليهود ىلألطفال كان التأثر بما وجداه ف أن الحافز لكتابتهما ىذكر محمود عباس

كتابتهما بكتابات  ىل. ويلحظ أنَّ الكاتبين تأثرا فبالغين باألطفا واهتمامٍ  البلد، من عنايةٍ  ىف

ناحيتين: أوالهما العودة إلى التراث والحكايات واألساطير  ى، وبدا ذلك فىكامل كيلن

 يد أسلوب الكتابة بها.المقتبسة والمعربة، وثانيتهما الكتابة باللغة الفصحى، والعناية بتجو

، وتمتد حتى نهاية الثمانينيات، 7291تبدأ هذه المرحلة بعد هزيمة  :المرحلة الثانية
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، قد ىالعالم العرب ىالكتابة لألطفال، وقد تكون الكتب الصادرة، ف ىف ىوفيها طرأ هبوط نسب

وحة مع بعد اتِّباع سياسة الجسور المفت اهذا المجال، خصوصً  ىسدَّت بعض الفراغ، ف

األردن؛ حيث بدأت المئات، بل اآلالف، من كتب األطفال العربية تصل إلى القارئ الصغير 

 البلد. ىف

 ى، حسب رأى، ولهذا، فهىورأى بعض األدباء أنَّ هذه الكتب ال ترى إلى الواقع المحل

ف لقصص محلية مستوحاة من آالمنا وأحلمنا، وتحاول أن تعرِّ  ، "ليست بديًل جبرانسالم 

 :سنِّ مبكرة، على قضايانا وهمومنا"، فبدأ بعض األدباء بالكتابة لألطفال، ومنهم ىأطفالنا، ف

وعبد هللا عيشان، وفاطمة ذياب، وعبد  ى،الطيب ىوسام ،ومصطفى مرار ى،سليم خور

 اللطيف ناصر.

كتَّاب نحو الكتابة الواقعية، وعمل بعض ال اابات هؤالء األدباء تحوالً واضحً عرفت كت

 ىالحوار بالنكهة المحلية في األلفاظ و"التعابير"، وبخاصة ف اعلى "تطعيم" اللغة، خصوصً 

 .ىقصص المجموعة القصصية "قلوب بيضاء" لسليم خور

تبدأ هذه المرحلة مع بداية التسعينيات، وتستمر حتى يومنا، وقد  :المرحلة الثالثة

المحلية، ومن هذه الصحف: هذه المرحلة كتب كثيرة، كما ازدهرت الصحافة  ىصدرت ف

ص ، الحياة والعصافير بإشراف محمد بدارنة، أفكار...، إضافة إلى تخصيىالسندباد، مجلت

" ىالعرب األطفالالصحف ألدب األطفال. وقد أسهم "مركز أدب  ىصفحات، أو زوايا، ف

ازدهار أدب األطفال، ومعرفته، وحدث ما يمكن  ى، ف7221حيفا، سنة  ىتأسَّس ف ىالذ

 سميته "هبَّة".ت

نً  ىيلحظ محمود أبو فنَّة أنَّ أدب األطفال، ف اإلخراج  ىا فهذه المرحلة، عرف تحسُّ

هً ىالفنِّ  ما قبل المدرسة، وتخفيف حدة الوعظ والتعليم،  –إلى مرحلة الطفولة المبكرة  ا، وتوجُّ

ر األطفال، ، وزيادة حظ شعىلألطفال، وبروز أدب األطفال الواقع ىومراعاة المستوى اللغو

األدبية، فالمسرحية  األجناسالكتابة لألطفال، وعدم تمثيل جميع  ىوزيادة تمثيل المرأة ف

ق للقضايا القومية... ىوالرواية والخيال العلم تكاد تكون غير موجودة، وعدم التطرُّ
(7)
. 

 :أسماء أدباء ومؤلَّفات

أبو فنَّة عينة للدراسة تقتصر  هذا الشأن، أن يختار محمود ىوإنَّه لمن األمور الدَّالة، ف

مجال  ىا فكتبه أدباء محليون تضمُّ ثلثين كتابً  ىاألصيل الذ ىاألطفال المحلِّ  أدبعلى 

نذكر أسماء األدباء، الذين شملتهم هذه  ىما يأت ىمجال الشعر، وف ىوعشرة كتب ف ،القصة

داخل األرض المحتلَّة  ىف وذلك لنتعرف إلى األدباء الفلسطينيين ؛العينة، وأسماء مؤلَّفاتهم

 الذين يكتبون أدب أطفال:

 النصوص النثرية: - أ

 المشروع، ابن المعلمة نعيمة.  مصطفى مرار:

 قلوب بيضاء، أجنحة العواطف.  :ىسليمة خور

 . ى، ملكة جمال الزهور، صو  فادىالقاق والبلبل والدور عبد اللطيف ناصر:

 شترك فيه. لم ا ىالبائع الخجول، العيد الذ :ىأحمد هيب

                                                 

(
1

 السيرة الذاتية، محمود أبو فنَّة. www.stooob.comستوب ( راجع: منتديات 

http://www.stooob.com/
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 لميس والكيس، سّن الغزال.  علياء أبو شميس:

 وكبر سامر، فدوى واللون األحمر، فرح ومرح والكرة الذهبيَّة.  عبيدة بلحة:

 . ؟وجبة فطور، العصفورة العجيبة، ماذا قالت الطيور طه: ىمحمد عل

ت فاطمة ذياب:  ة، الحذاء.وأيَّام زمان، نجوم الظهر، الفصول األربع ىكعكة العيد، جدَّ

 . ىّ حسام الذك سعاد دانيال بولس:

ينآ  عيد ميلد حبيب.  :ىمال كرِّ

 . ىعيد ميلد شاد عايدة الخطيب:

 . ىيا أب ىنسيت اسمها، ساعدن ىسوار تبحث عن سنِّها، القرية الت نادر أبو تامر:

 الولد والبحر. القاهرة صبَّاغ عبد الحّي:

 النصوص الشعرية: - ب

 أنا، إنسان.  ىكالورد، لي الدنيا، على طبيعت ىخدّ  :ىّ فاضل جمال عل

 أغاريد وأناشيد.  :ىفاروق مواس

 غصن الزيتون، دنيا األنغام.  ىأغان حنا أبو حنا:

 ألحان الصغار.  جمال قعوار:

 طيارة حراميَّة.  شكيب جهشان:

 صغار لكن...  سليمان جبران:

 . الصداقة :ىمحمود مرع

أشعار لألطفال عايدة الخطيب:
(7)
. 

  :تَّاب أدب األطفالنماذج من ك  

وقد انتقلت إلى رام هللا كا، يأمر ى: تعيش الكاتبة المقدسية ابتسام مبارك فمبارك ابتسام

رً   عقد "ورشات عمل" لألطفال عن الكتابة اإلبداعية. على، وعملت امؤخَّ

ك عن قصتها: "التاء المربوطة"، وذل 9177سنة  ىوقد نالت جائزة أدب الطفل العرب

لتطوير أدب الطفل، لدى مؤسسة "أناليد". وقد استوحت الكاتبة قصتها  ىالبرنامج اإلقليم ىف

من األطفال الذين عملت معهم يشعرون أنَّ  وخياله، فقد كان كثيرٌ  ىواقع الطفل الفلسطينمن 

 ، أو تشبه عائلة األسير قبل فكِّ أسره."التاء المربوطة" تشبه األسير، وهو مكبَّلٌ 

، وأنا أسعى إلى ىالمجتمع العرب ىبارك: مجال أدب األطفال وضعه صعب فتقول م

هذه المرة هو  ى، وما يميِّز قصتىأساس تقديم ما يشحذ اللغة العربيَّة والهوية الفلسطينية بشكلٍ 

أكتب فيها بالعربية،  ىاعتدت الكتابة العالمية باللغة اإلنجليزية، لكنها المرة األولى الت ىأن

د للعالم أنه، وإن حاولت بعض الدول أن تخف ىاألمر الذ وجودنا عن الخريطة  ىيؤكِّ

                                                 

(
1

، 31/1/9179، مجمع اللغة العربية، ىأدب األطفال المحل ى( راجع: محمود أبو فنَّة، داللة المكان ف
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 .اا وعالميً موجودون بعلمنا وإبداعاتنا وطنيً ، أنَّنا السياسية

من لتأكيد أصالة اللغة  ،عتمد اللعب على الحروف العربيةأوعن اسم قصتها، قالت: أنا 

ل، وليكون ذلك مدخًل   العربييننها قابضة على القلب والعقل لمعالجة قضايا أشعر بأ نحٍو أوَّ

 تبدأ بالحاء، أي الحرية... من نحٍو ثاٍن، فكلمة الحرف مثًل 

ة وأدب  :ىمال كريِّنآ من سكان قرية "كفرياسين" الجليلية، تكتب الشعر والقصَّ

سته. كتبت شعرً األطفال، درست أدب األطفال درا بالمحكية  لألطفال اسة جامعيَّة، ودرَّ

حة صحيفة "االتحاد" الحيفاوية،  ىقصيرة لهم، نشرت الكثير منها ف ا، وكتبت قصصً المفصَّ

 من مؤلَّفاتها القصصية:ألَّفتها،  ى، وقد رسمت صور بعض الكتب التارسَّامة أيضً  ىوه

"بلبل  ،مغنَّى( شريط"مروة الصغيرة"، "قطرة ماء"، "عيد الحب"، "طائرة ورق" )مع 

"أناشيد لألطفال" )مع شريط مغنَّى(، أنا  والشعرية:"، ىم علبلبل"، "أنا أكبر"، "حديقة أ

نة  يالطفل صنع البطولة"، " ىولد صغير"، "سأغن ضمير العالم، اصح"، وهذه األشعار ملحَّ

 ومغنَّاة.

 قصيدة بعنوان: "أنا ولد صغير": ىمال فآتقول 

 "أنا ولد صغير

 كبيرد  ىبقّس قلب

 صغير ىأنا راس

 كبيرد  ىبس عقل

"أنا بعر مد يصيرد  ف شو عق

 :اصيدة أيضً الق ىفوتقول 

 ى"يا عالم يقلَّ هقدِّ 

 ىأوالد صغار يا جدِّ 

 ىقدِّ  ىبوموتو وهنِّ 

 ...ىبدنا سلم يا رب

 ىسلم عادل يا جدِّ 

 ىوبلد ىوتفرح يا شعب

دِّ   ىوالعالم كلُّه حق

 ىوين السَّلم يا ربِّ 

 "ىسلم عادل يا جدِّ 

 ايحين عق الروضة":أخرى بعنوان: "ر قصيدة ىوتقول ف

مِّ   يا بُو أميند  ى"يا عق

بِّ السيَّارة بانزيند   عق

وضة إحنا رايحين، فيها آمال معلَّمتنا  عق الرَّ

 ة وبحروردة ونهز، فيها نرسم سمك نرسمفيها 
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 أغانينا... ىكعكة عيد نوكل شهر ونغنِّ 

ة من الكتابد   روضتنا فيها ألعابد ونقرأ القصَّ

ا البابد  رق ة وق واد  تنا" والزَّ بَّيناهقا بشنط   خق

اد ىهذه القصيدة كتبتها باللهجة العاميَّة القريبة من الفصحى، وه " ىعلى وزن "القرَّ

جل و لكلِّ المواضيع.  العاميَّة يكتبون عليه، وهو يصلحالجميل، والكثيرون من شعراء الزَّ

 للتلحين والغناء... ادائمً  يقاع والحماسيَّة، ويصلحد يمتاز هذا الوزن بموسيقاه الرنَّانة سريعة اإل

 "مشوار": قصيدة ىوتقول ف

 "مشوارمشوار

 يلَّ نروح مشوارد 

 هكروم الزيتون الحلو

 عم تستنَّى والدها ل صغارد 

ل هالشقشاقة  ومنحم 

 الكبارد  ىومنفرط ز

 ومنلقط حّب الزيتون إحنا الحلوين الُشطَّار

 حبِّهد خضره

ا  وحبِّه سمرق

 بيصيُروا قنطارد 

ت الم صَّ  اما وكبسقتد رق

 بالدَّارد  ـكوم الزيتون ال

سنا وتهنَّينا  دقرق

ه  ومن المعصرق

 اشترينا

 أطيب زيت تعشَّينا

 من كرم أبو خطَّار"

ة عيد ميلد حبيب". ومن قصص "بلبل بلبل" نقرأ:  "قصَّ

ة تتحدَّث عن طفلٍ  ويريد أن  ،األطفال ى، يريد أن يحتفل بعيد ميلده مثل باقهذه القصَّ

الماديَّة ال تسمح له بذلك، لهم الكعك والحلويات وغيرها، ولكن حالته  ىاءه ويشتريدعو أصدق

، فتهديه الجدَّة هديَّة عاديَّة، وتقول له: إذا وشوشتها بجملٍة عجيبٍة غريبةٍ االولد كثيرً  ىفيبك

، اٍة جديدٍة من حيات ه مفرحة جدًّ تصبح الهديَّة سحريَّة، وبعد ذلك يبدأ الطفل بتجربٍة ومرحل

، ويوقظه والده في النهاية فيدرك أنَّه كان يحلم... ويتساءل: هل كنُت  ويحلمد بكلِّ ما أرادد

ة باحتفال األهل وبكعكة خبزتها  ىأحلم؟! وتنته  ، ويرضى الطفل وأهله.األمُّ القصَّ

ة إنسانيَّة واجتماعيَّة... وف بعض أجزائها واقعيَّة بحتة، ويلحظ فيها الجانب  ىالقصَّ

ة ذات طابعٍ  ،سحرية(... )هديَّة جدَّته الىالخيال ىتازالفان الطفل،  ىفتُفرح وتسلِّ  ىترفيه والقصَّ

وانسجام" إليها بحبٍّ وشغفٍ  فيستمع
(7)
. 

                                                 

(
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 ، "ديوان العرب"،ى( أدب األطفال للكاتبة الشاعرة آمال كريِّن



(9172)فبراير  71، 71ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أدب األطفال ع ـفال فى فلسطين ـــــــدب األطأ  

01 

 

ة، وترسم، إنتاجها غزير، ونصوصها  ىفه ؛متميِّزة ىتبدو تجربة كريِّن تكتب الشعر والقصَّ

حة، هو  امحدَّدً  اجمهورً ، لكنها تخاطب ىغة سهلة التلقِّ قد تكون هذه الل قصيرة، ولغتها عاميَّة مفصَّ

له، إضافةً، وهذا هو األهم، فإنَّ هذا  اا، وال أفق عربيً مفرداتها، ما يجعل أدبها محلِّيً م هد القادر على فق 

ن األساس ف ىف ىالمستوى من اللغة العربية، يفقد الطفل العرب ن  ىفلسطين المكوِّ هويته، وهو المكوِّ

المستوطن سلبه، ويسعى إلى تحقيق ذلك بمختلف الوسائل، وقد أدرك األدباء  / المحتليريد  ىالذ

ن، الذ يكاد يكون المشترك الوحيد  ىالفلسطينيون هذا األمر، وعملوا على أن يمتلكوا هذا المكوِّ

د للعرب ف  هذه األيام. ىالموحِّ

بضمير المتكلم،  ، يؤدَّىآنٍ  ىوعميق ف القصيدة األولى، بسيطٌ  ى، فىالخطاب الشعر

فنا بنفسه...، هو صغير، لكن قلبه وعقله كبيران، ويعرف ما يحدث،  ىفنصغ إلى الطِّفل يعرِّ

، يريد سلمٍ  ىعمره يموتون...، ولهذا يهتف بأنَّه يريد السلم، وليس أ ىفاألطفال الذين هم ف

يً سلمً   جميعهم. والسلمإليه محبو العدالة  ىيصغ ىإنسان ...، وهذا نداءٌ اا عادالً وجدِّ

يسود فيه السلم  زمنٍ  ىالمعتمد وزناً شعبياً، يتغنَّى الطفل نفسه، ف ىالنَّصِّ الثان ىف

من مظاهر حياة األطفال العاديَّة، فهو يفرح بالذهاب إلى الروضة ليتعلَّم،  العادل، بمظهرٍ 

عما يشعر به الطفل  ...، وأشياء هذه الحياة متوافرة له، ما يطرح سؤاالً ىويرسم، ويأكل ويغنِّ 

تنشط  ىعن المكان الذ غير بعيدٍ  مكانٍ  ىيحرمه المحتلُّ من هذه الحياة وأشيائها، ف ىالذ

ي ىقد يستدع !بو أمين"؟ ىسيارة "عم ، تكشف همجية ةهذا الواقع اآلخر، فتتشكل ثنائية ضدِّ

 ال يريد السلم العادل، ويصادر الحياة الطبيعية وأشياءها. ىالمحتل الذ

ة، فتلتقط لحظة مهمة من حياة طفل، وتروأمَّ  وترى  اوقائعها، فتكشف واقعً  ىا القصَّ

 فيه الطِّفل وتمتعه. ىتسلِّ  ىالوقت نفسه الذ ىإليه ف

 

 :الختام ىف

، فتحدَّثنا عن أدب ىالختام، يمكن القول: إنَّنا حاولنا تقديم معرفة باألدب الفلسطين ىف

. ال نزعم 7291فلسطين المحتلة منذ العام  ى، وفالضفة الغربية وقطاع غزة ىاألطفال ف

. وقد بدا أنَّ هذا األدب خطا اا نرجو أن يكون مثمرً ، وحسبنا أنَّنا بذلنا جهدً ىاإلحاطة والتَّقصِّ 

البقاء/ الوجود  ىإلى قضيَّته األساس، وه اس، ودلف إلى مرحلة التأصيل رائيً خطوات التأسي

 ىرير الطويل، وقد جسَّد رؤاه إلى هذه القضيَّة فمسار التح ىإلى االنتصار ف ىوالسع

ه لهم. نصو ٍ   يتصف معظمها بخصائص أدب األطفال الجميل الملئم للمتلقِّين الموجَّ
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