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مالحظة حول المصطلحات
شــعبية مصطلــح «اإلعاقــة» تعلــو وتنخفــض عبــر األزمــانّ ،
حلــت محلهــا فــي فتــرات مختلفــة مــن
القــرن الماضــي اســتبداالت لبقــة مثــل «احتياجــات خاصــة» و»تحديــات» و»اختالفــات فــي المقــدرة»،
فــي الثمانينــات ،ومــع بــزوغ مجــال دراســات اإلعاقــة ،أصبحــت تســتخدم الكلمــة فــي بعــض األوســاط
ً
ـخاصا يعيقهــم ترتيــب البيئــة والمجتمــع المحيطيــن ،األمــر
دون خجــل ،بــل بــروح اإلقــرار بــأن هنــاك أشـ
الــذي يعكــس تحــول فهــم اإلعاقــة مــن ظاهــرة فرديــة طبيــة إلــى ظاهــرة اجتماعيــة مركبــة .كــون اإلعاقــة
بنيــة اجتماعيــة (مقابــل تشــخيص) يعنــي أيضـ ًـا أن شــخصين لديهمــا نفــس المحدوديــة فــي المقــدرة
(غيــر ســامعين علــى ســبيل المثــال) ،يمكــن ألحدهمــا أن يعـ ّـرف عــن نفســه كشــخص لديــه إعاقــة بينمــا
ال يفعــل اآلخــر ربمــا ألن محيطــه يزيــل العقبــات أمــام تواصلــه مــع اآلخريــن (فــي مدرســته مترجــم لغــة
مثــا) ،ويمكــن أن يعتبــر هــذا الطالــب إيــاه أن لديــه إعاقــة فــي بعــض الســياقات التــي تعــج
إشــارة
ً
بالعقبــات.
جديــر بالذكــر أيضـ ًـا التجنــب شــبه العــام لإلشــارة لشــخص مــا بـــ «معــاق» ،فنقــول «شــخص ذو إعاقــة»
أو «شــخص لديــه توحــد» أو «شــخص ذو إعاقــة بصريــة» أو «امــرأة لديهــا شــلل دماغــي» ،وال نقــول
«معــاق» أو «متوحــد» أو «أعمــى» أو «مشــلولة» وذلــك لتجنــب اختــزال الشــخص وتعريفــه بإعاقتــه .لكــن
علينــا أن ننتبــه إلــى أن هــذا ال يعنــي أننــا ال نقــر بــأن اإلعاقــة قــد تكــون جـ ً
ـزءا ال يتجــزأ مــن هويــة الشــخص
كعرقــه وجنســه ،وأن بعــض المجموعــات ال تفضــل هــذا النــوع مــن االلتفــاف ،وذلــك ألنهــم يعتبــرون
أن محاولــة ســلخ اإلعاقــة عــن تعريــف الشــخص بحــد ذاتهــا تفيــد بــأن اإلعاقــة أمــر ســلبي يجــب فصلــه
عــن تعريــف الشــخص .بالنهايــة ،ليــس هنــاك مصطلــح واحــد أو مجموعــة مصطلحــات متفــق عليهــا
وخاليــة مــن الجــدل وتســتطيع جماعــة فرضهــا علــى أخــرى ،ولكــن لالعتبــارات المذكــورة أعــاه ،وألغــراض
هــذه الورقــة ،سنســتخدم «شــخص ذو إعاقــة» و»شــخص ليس لديــه إعاقة»   .
      
فــي الملحــق رقــم  9تعريفــات لعــدد مــن المصطلحــات المتعلقــة باإلعاقــة ومفاهيــم أخــرى تتناولهــا
هذهالورقة  .

مقدمة
فــي العــام  1997قامــت وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية بتبنــي شــعار التعليــم الجامــع فــي
ً
منســجما مــع التوجــه العالمــي نحــو التعليــم الجامــع الــذي نــادى
خطتهــا االســتراتيجية ،وكان ذلــك
بتلبيــة االحتياجــات التعلميــة لــكل طفــل مهمــا كانــت خلفيتــه وقدراتــه (وزارة التربيــة والتعليــم العالــي
الفلســطينية ،)2015 ،وظــل يظهــر مصطلــح التعليــم الجامــع فــي سياســات الــوزارة واســتراتيجياتها رغــم
العقبــات الكثيــرة أمــام تطبيقهــا ،والتــي تســببت فــي فجــوات مــا بيــن السياســة والتطبيــق.
أحــد الجوانــب العمليــة التــي يعنــى بهــا النهــج الجامــع هو مــدى جاهزية المــدارس للترحيــب بجميع الطلبة
علــى اختــاف مقدراتهــم :هــل المبانــي المدرســية متاحــة للجميــع؟ هــل لــدى المعلميــن المهــارات
والتوجهــات المناســبة لمخاطبــة احتياجــات جميــع الطــاب وإلدارة الصفــوف متنوعــة المقــدرات؟ هــل
تهتــم المدرســة بتوجهــات طالبهــا نحــو االختالفــات والتعدديــة فــي المقــدرة؟ هــذا الســؤال األخيــر فائــق
األهميــة ،فكثيـ ً
ـرا مــا تســتخدم توجهــات الطــاب الســلبية تجــاه ذوي اإلعاقــات ،علــى ســبيل المثــال،
لتبريــر إقصائهــم مــن التعليــم النظامــي .ســؤال آخــر قــد تطرحــه المدرســة علــى نفســها :كيــف نتأكــد مــن
أن طالبنــا يتقبلــون ،بــل يحتفــون ،باالختالفــات فــي المقــدرات فيمــا بينهــم؟
تشــكيل توجهــات الطلبــة علــى هــذا النحــو ليــس باألمــر البســيط ،ال ســيما أن طالــب المدرســة
الفلســطينية االنتظاميــة فــي الغالــب لــن يلتقــي بشــخص يختلــف عنــه فــي المقــدرة بشــكل نوعــي فــي
حياتــه المدرســية ،وذلــك ألن النظــام المدرســي إقصائــي قائــم علــى «غربلــة» الطلبــة تبعـ ًـا لمقدراتهــم
ـا .يجــب هنــا التوضيــح بــأن تنــوع المقــدرات مــا بيــن الطلبــة موجــود فــي كل صــف بفضــل حقيقــة
أصـ ً
ً
ً
خطوطــا حمــراء فصلــت فيهــا الطلبــة الذيــن
تاريخيــا وضعــت
التنــوع البشــري ،إال أن أنظمــة التعليــم
اعتبرتهــم «عادييــن» عمــن هــم «غيــر عادييــن» ،ولــن تخاطــب المدرســة االنتظاميــة احتياجاتهــم .األطفــال
ذوو اإلعاقــات هــم أكبــر فئــة يتــم إقصاؤهــا مــن المدرســة الفلســطينية – أكثــر مــن  36%مــن ذوي
اإلعاقــات فــي فلســطين لــم يلتحقــوا بالتعليــم أبـ ً
ـدا (الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.)2011 ،
ً
إذا ،كيــف ننمــي تقبــل الطلبــة لــذوي اإلعاقــات فــي ظــل هــذا اإلخفــاء لوجودهــم فــي محيطهــم؟
ً
طبعــا فــي المــواد الحاملــة لثقافــة المجتمــع ،مثــل اإلعــام والكتــب
جــواب هــذا الســؤال موجــود
(ســوليس .)2004 ،تذكــر كاثــي ســوندرز فــي دراســتها حــول دراســات اإلعاقــة وأدب األطفــال أن الكتــب
المصــورة وســيلة مهمــة ندمــج مــن خاللهــا األطفــال فــي أيديولوجيــا مجتمعاتهــم ،وأن أدب األطفــال
أوال مــرآة تعكــس حيــاة الطفــل وعالقاتــه ومشــاعره فــي بيئتــه ،وثانيـ ًـا نافــذة الطفــل األولــى علــى
هــوً :
العالــم وعلــى تجــارب اآلخريــن (ســوندرز .)2004 ،ولطالمــا كانــت القصــص فــي المجتمــع الفلســطيني
وســيلة نعلــم أطفالنــا مــن خاللهــا قيــم المجتمــع وأفـ ً
ـكارا معقــدة كان يصعــب شــرحها لــوال الشــكل
الحجــة باختصــار هــي كالتالــي :نحــن نعلــم مــن دراســات مجــاالت العلــوم اإلنســانية أن أفــراد
القصصــيُ .
مجموعــة اعتباطيــة مــا ّ
يكنــون ألفــراد مجموعة أخرى مشــاعر وتوجهات ســلبية تتالشــى بمجــرد تعرضهم
صفــه المدرســي طفــل ذو إعاقــة لديــه فــرص
لهــم ،ونعلــم أن الطفــل الفلســطيني الــذي ليــس فــي ّ
محــدودة لتشــكيل توجــه إيجابــي نحــو ذوي اإلعاقــات ،وبالتالــي فإنــه مــن األفضــل لجميــع األطــراف أن
تتــاح هــذه الفــرص ،وأن تحمــل صـ ً
ـورا دقيقــة وإيجابيــة ،وأدب األطفــال فرصــة ذهبيــة لتحقيــق ذلــك.
الســعي نحــو تحقيــق مــدارس فلســطينية «جامعــة» أكثر»–وبالتالــي مجتمــع فلســطيني جامــع أكثــر–
ســيتطلب محاربــة أشــكال التغييــب واإلقصــاء لــذوي اإلعاقــات ،جزئيـ ًـا مــن خــال تمثيــل حقيقــي فــي
الثقافــة واألدب .فيمــا يلــي وصــف لتمثيــل ذوي اإلعاقــات فــي إصــدارات مؤسســة تامــر للتعليــم
المجتمعــي ،يســبقه عــرض لمــا ســبق أن كتــب حــول تمثيــل ذوي اإلعاقــات فــي أدب األطفــال.
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ســنبدأ بتحديــد مــا نعنيــه بــكل مــن اإلعاقــة وتمثيلهــا .ليــس لإلعاقــة تعريــف موضوعــي ،فالنمــاذج
المتعــددة المســتخدمة لفهــم اإلعاقــة تختلــف نوعيـ ًـا فــي تعريفهــا وتأطيرهــا لإلعاقــة كظاهــرة ،وفــي
أثرهــا علــى حيــوات النــاس التــي تمســها هــذه التعريفــات .ألغــراض هــذه الورقــة ســنعتمد النمــوذج
االجتماعــي وتعريفــه لإلعاقــة .هــذا النمــوذج (البديــل لنمــاذج تقليديــة أكثــر كالنمــوذج الطبــي والنمــوذج
ويعنــى
الخيــري) يعتبــر أن اإلعاقــة هــي نتيجــة لطريقــة تنظيــم المجتمــع فضـ ً
ـا عــن طبيعــة الشــخصُ ،
بإزالــة العقبــات التــي تقيــد وتحــدد حيــاة ذوي اإلعاقــات .عندمــا تــزال هــذه العقبــات يفتــرض أن يحصــل
ذوو اإلعاقــات علــى االســتقاللية والعدالــة فــي المجتمــع ،وعلــى الحــق فــي اتخــاذ القــرارات والتحكــم
فــي حياتهــم .لقــد عــرف رواد حركــة النمــوذج االجتماعــي اإلعاقــة علــى أنهــا:
محدوديــة فــي المقــدرة علــى القيــام بنشــاطات ،ناجمــة عــن التنظيــم الحالــي للمجتمــع الــذي ال يأخــذ
بعيــن االعتبــار األشــخاص ذوي العجــز البدنــي ،وبذلــك يقصيهــم عــن المشــاركة فــي النشــاطات
االجتماعيــة االنتظاميــة( .دايفــس)2013 ،

ً
ً
ً
ً
فرديــا ،بــل ظاهــرة معقــدة تعكــس تفاعــل ســمات
بحتــا وال
صحيــا
أمــرا
بمعنــى أن اإلعاقــة ليســت
الجســد مــع ســمات المجتمــع الــذي يقطنــه هــذا الجســد .تبنينــا لهــذا التعريــف يجعلنــا ال نتــرك الحديــث
عــن اإلعاقــة للمختصيــن واألطبــاء والمعالجيــن بفهمهــم لإلعاقــة كمشــكلة يــراد حلهــا أو تطبيعهــا،
وفهمهــم لــذوي اإلعاقــات كضحايــا يســتحقون الشــفقة واإلنقــاذ ،ويؤكــد علــى أن اإلعاقــة قضيــة
ً
كثيــرا مــا تســمع كاتبــة البحــث احتجاجــات علــى
اجتماعيــة وثقافيــة بقــدر كونهــا طبيــة (كــرو.)1990 ،
التوقــف الطويــل عنــد دقــة المصطلحــات واالســتبداالت اللبقــة فيمــا يخــص اإلعاقــة و»الخطــاب»،
لكنهــا تدعــو القــارئ إلــى التمعــن فــي االنعكاســات الملموســة للخطــاب علــى إدراك المجتمــع لــذوي
اإلعاقــات .أكبــر ظهــور لألشــخاص ذوي اإلعاقــات فــي الثقافــة العامــة الفلســطينية هــو فــي دعايــات
الجمعيــات الخيريــة التــي تعنــى بــذوي اإلعاقــات ،حملــة إحــدى الجمعيــات الخيريــة في فلســطين «زكاتكم
حياتــي» تحــث النــاس علــى التبــرع للجمعيــة التــي ترعــى «ذوي االحتياجــات الخاصــة» وتوصــل لجمهــور
ً
تمامــا علــى حســن نواياكم–مكرمــة
الدعايــات الرســائل التاليــة :نوعيــة حيــاة هــؤالء األطفــال تعتمــد
منكــم ال حقـ ًـا لهــم ،وذوو اإلعاقــات فئــة «خاصــة» مــن المجتمــع ألن احتياجاتهــم «خاصــة» ال تشــبه
احتياجاتكــم ،وهــم عاجــزون غيــر قادريــن علــى رعايــة أنفســهم ،وبالمــال وحــده تخاطبــون احتياجاتهــم.
اإلعــام الفلســطيني كذلــك مذنــب فــي تبنيــه خطابــات فوقيــة :عندمــا عقــد بعــض أهالــي مدينــة أم
ً
جماعيا–بــا عريس–لمجموعــة فتيــات لديهــن متالزمــة داون ،تناقلــت صفحــات األخبــار
الفحــم عرسـ ًـا
ً
أخبــارا عــن «حفــل زفــاف جماعــي لفتيــات متالزمــة داون» «الالتــي يحملــن مــرض متالزمــة
المحليــة
داون» ،وعــن زرع «الفرحــه والبســمة علــى شــفاه كافــة الفتيــات وعائالتهــن» .يمكننــا نقــد الحــدث بحــد
ذاتــه بأنــه يفــرغ قضيــة جوهريــة مــن مضمونهــا ،أال وهــي جنســانية األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وحقهــم
فــي بنــاء عالقــات عاطفيــة وزوجيــة وعائليــة؛ (العــرس كان شـ ً
ـكليا ..يفتــرض أن الفتيــات ســيفرحن بمجــرد
ارتدائهــن فســاتين العــرس) ،ولكــن اإلشــكال اإلضافــي هــو كيفيــة تنــاول الصحفييــن للحــدث ووصــف
الفتيــات بأنهــن «يعانيــن» مــن «مــرض متالزمــة داون» ،أو صهرهــن تحــت عنــوان «فتيــات متالزمــة
داون» .كان أثــر هــذه اللغــة مباشـ ً
ـرا ،ورأينــاه فــي تعليقــات القــراء علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي،
وكانــت غزيــرة مــا بيــن مؤيــد للحــدث ومعــارض ،عينــة ممــا قيــل« :يــا رب يشــفيهم ويفرحهــم»« ،شــو
هالمســخرة ..هــو إدخــال الســعادة هيــك! اللــه يعافيهــم ويشــفيهم»« ،ال حــول وال قــوة إال باللــه..
ً
ً
(طبعــا
باكيــا يضحــك»
طفــا
فرحــة مــا تمــت ههههههههــه» ،و»أعطــي نصــف عمــري للــذي يجعــل
ً
ً
أطفــاال ،لكنهــم
القول–مــرارا بالمناســبة–يعرفون أن العرائــس لســن
المعلقــون الذيــن اقتبســوا هــذا
ً
يظهــرون أن هــذا التأطيــر للبالغيــن مــن ذوي اإلعاقــات يعاملهــم تمامـ ًـا كأنهــم أطفــال)« ،حــرام عليكــم
أصــا فاهميــن شــو يعنــي عــرس؟» ،مــرة أخــرى يوضــع األشــخاص ذوو اإلعاقــات فــي خانــة
همــه
ً
مــن يســتحق الشــفقة وال يعــرف مصلحتــه وال يســتطيع التعبيــر عنهــا .الخطــاب الفوقــي ال يســمح
يحمــل ذوي اإلعاقــات عــبء إعاقاتهــم رافعـ ًـا عــن نفســه مســؤولية
للمجتمــع بــأن يكــون جامعـ ًـا ألنــه ّ
تغييــر الوضــع الراهــن لصالــح الجميــع ،ويســلب ذوي اإلعاقــات فــرص تغييــر التوجهــات ألنــه يتحــدث
باســمهم بصفتهــم عاجزيــن عــن معرفــة مــا يريدونــه.
التمثيــل الدقيــق لــذوي اإلعاقــات شــرط أساســي لجعــل منشــآتنا االجتماعيــة جامعــة ،فالتمثيــل هــو
مــدى المخاطبــة الفاعلــة الحتياجــات مجموعــة مــا فــي المؤسســات والمنشــآت المجتمعيــة بشــكل
يحتــرم صوتهــم ويحفــظ كرامتهــم؛ قــد تكــون المجموعــة مرئيــة فــي هــذه المؤسســات ،ولكــن هــذا
ً
ً
ً
واجتماعيــا .هــذا يعنــي أن نوعيــة
واقتصاديــا
سياســيا
ال يعنــي بالضــرورة أنهــا ممثلــة بشــكل دقيــق
ـا -غايــة فــي األهميــة ،فســوء التمثيــل يكــون بنفــس خطــورة التغييــب التــام،
التمثيل–فــي األدب مثـ ً
كاألدب الــذي يكــرس الصــور النمطيــة لــذوي اإلعاقــات :أشــخاص مثيــرون للشــفقة ،أو خارقــون ،أو
أشــخاص يفتقــدون أيــة مواصفــات شــخصية عــدا عــن اختالفهــم (بالســكا )2004 ،وعــادة مــا يكــون هــذا
النــوع مــن األدب موجهـ ًـا لألشــخاص الذيــن ليســت لديهــم إعاقــات ،ويقــوم بتكريــس صــورة الشــخص
ذي اإلعاقــة كآخــر غريــب (كــرو .)1990 ،علينــا أن نتذكــر أيضـ ًـا أن قصــص األطفــال هــي بمثابــة مرايــا يــرى
األطفــال فيهــا شــخصيات تشــبههم ،لديهــا همــوم شــبيهة بهمومهــم ،ويســتطيعون التماهــي معهــا
(كناعنــة .)2011 ،يحتــاج األطفــال ذوو اإلعاقــات أن يــروا أناسـ ًـا يشــبهونهم ،بذلــك فــإن إهمــال وتغييــب
اإلعاقــة مــن أدب األطفــال يؤذينــا جميعـ ًـا :إمــا بــأن يســلبنا فرصــة أن نتعلــم حــول تعدديــة المقــدرة ،أو
بــأن يســلبنا قــدوات نســتطيع التماهــي معهــا.

تمثيل ذوي اإلعاقات في إصدارات مؤسسة تامر

ليســت هنــاك دراســات كثيــرة قاســت أثــر تمثيــل ذوي اإلعاقــات فــي كتــب األطفــال علــى توجهــات
مــن يقرأهــا ،فمعظــم الدراســات التــي تتنــاول الموضــوع تســتقرئ هــذا األثــر مــن مصــادر أخــرى ،مثــل
أثــر اإلعــام علــى التوجهــات نحــو اإلعاقــة (ســوندرز .)2004 ،مــع ذلــك فــإن هنــاك تجــارب صفيــة عــدة
كتبهــا معلمــو صفــوف حــول اآلثــار اإليجابيــة لتعــرض طالبهــم لنصــوص تحتــوي علــى شــخصيات
ذات إعاقــات أو نصــوص حــول اإلعاقــة :آثــار مثــل فهــم أعمــق لإلعاقــات وتحطيــم للصــور النمطيــة
وللثنائيــات الزائفــة بيــن مــن هــم «طبيعيــون» و»غيــر طبيعييــن» (بروغمــان .)2001 ،فــي دراســة
لمونســون وشــرتلف ( )1979ظهــر أن األطفــال الذيــن كان لديهــم أكبــر قــدر مــن التغييــر اإليجابــي فــي
توجهاتهــم نحــو ذوي اإلعاقــات كانــوا الطــاب الذيــن قــد قــرأوا أو ســمعوا كتبـ ًـا تتحــدث عــن اإلعاقــات
(هوبكينــس ،)1980 ،األمــر الــذي يؤكــد أهميــة وجــود دراســات تنقــد تمثيــل اإلعاقــة فــي كتــب األطفــال.
فيمــا يلــي اســتعراض لبعــض الدراســات التــي أجريــت حــول تمثيــل اإلعاقــة فــي كتــب األطفــال .هنــاك
العديــد مــن الدراســات التــي بحثــت تمثيــات إعاقــات معينــة مثــل اإلعاقــات التطوريــة (دايتشــس وبراتــر
ولننغــر )2009 ،وصعوبــات التعلــم (براتــر )2013 ،وغيرهــا ،وكلهــا مثريــة لتعمقهــا فــي األنمــاط الســائدة
لتمثيــل اإلعاقــات المختلفــة ،وألنهــا تســاعدنا فــي المقارنــة مــا بيــن تأطيراتهــا ،ولكــن ألغــراض الدراســة
الحاليــة ســنتناول فقــط الدراســات التــي تحدثــت عــن تمثيــل اإلعاقــة بشــكل عــام .بعــض الدرســات
الالحقــة كميــة تحصــي عــدد الشــخصيات ذات اإلعاقــات فــي الكتــب وتوزيعهــا (عــدد الذكــور مقابــل
اإلنــاث ،أنــواع اإلعاقــات الممثلــة) وبعضهــا نوعيــة تصــف ســمات هــذه الشــخصيات وموقعهــا فــي
القصــة .العامــل المشــترك بيــن كل الدراســات التاليــة هــو أنهــا كلهــا أجريــت علــى عينــات كتــب أطفــال
كتبــت باللغــة اإلنجليزيــة ،حيــث إنــه ال توجــد دراســات منهجيــة حــول تمثيــل اإلعاقــة فــي أدب األطفــال
الصــادر فــي الوطــن العربــي .مــع ذلــك فــإن موضوعــات الدراســات التاليــة تتقاطــع بشــكل كبيــر مــع
التنــاول الفلســطيني لإلعاقــة.
أجــرت بالســكا ولينــش دراســة عــام  1992قامتــا فيهــا بمراجعــة  500كتــاب أطفــال عالمــي ،بيــن كتــب
حاصلــة علــى جوائــز وأخــرى موصــى بهــا ،وهــي منشــورة خــال فتــرة  ،1991 – 1987وذلــك بهــدف
دراســة تمثيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــات فيهــا .عشــرة فقــط مــن الكتــب التــي تمــت مراجعتهــا تضمنــت
ً
ـخاصا لديهــم إعاقــات إمــا فــي القصــة أو فــي الرســومات ،هــذه الشــخصيات ذات اإلعاقــات كانــت
أشـ
ً
جوهريــة لمســار القصــة فــي ســتة مــن الكتــب فقــط ،وهــذا بــرأي الباحثتيــن وجــود محــدود جــدا لــذوي
اإلعاقــات يشــير إلــى الحاجــة لمزيــد مــن القصــص التــي تعبــر عــن تعدديــة المجتمــع ،بمــا فــي ذلــك
قصــص تحتــوي علــى شــخصيات بمقــدرات متفاوتــة.
فــي دراســة أخــرى شــبيهة أجرتهــا مجموعــة مــن الباحثــات األمريكيــات (لننغــر ودايتشــس وبراتــر وهيــث،
 ،)2010تــم تنــاول
جميــع الكتــب الفائــزة بجائــزة نيوبــري ألدب األطفــال األمريكــي والمنشــورة مــا بيــن  1975و،2009
وعددهــا  131كتابـ ًـا ،ودرســت تصويرهــا لإلعاقــة ،تــم تحديــد واحــد وثالثيــن كتابـ ًـا تحتــوي علــى شــخصية
أو أكثــر لديهــا إعاقــات .وجــدت الدراســة أن عــدد الشــخصيات ذات اإلعاقــات فــي كتــب هــذه العينــة
متدنيــة نســبة إلــى عــدد الطــاب الذيــن لديهــم إعاقــات فــي الواليــات المتحــدة .وقــد وجــد أيضـ ًـا أن هــذه
الشــخصيات الموجــودة فــي الكتــب ال تمثــل مجتمــع الطلبــة مــن حيــث العــرق ،حيــث أن تمثيــل الســود
ً
متدنيــا بالنســبة لتمثيــل البيــض .رغــم ظواهــر إيجابيــة كثيــرة موجــودة فــي الكتــب
والالتينييــن كان
المدروســة ،كالتفاعــات االجتماعيــة اإليجابيــة مــا بيــن ذوي اإلعاقــات وغيــر ذوي اإلعاقــات مــن اإلخــوة
ـا ،إال أن الباحثــات كشــفن عــن عــدة أنمــاط ســلبية فــي التمثيــل ،كأن يجعــل الكاتــب الشــخصية ذات
مثـ ً
اإلعاقــة «تشــفى» بشــكل إعجــازي .مثــال آخــر علــى ظاهــرة ســلبية بينتهــا الباحثــات :كانــت الكتــب التــي
تحتــوي علــى شــخصيات ذات إعاقــة ال تــروى فــي الغالــب علــى لســان الشــخصية ذاتها–فرصــة ضائعــة
للتعمــق فــي تجربــة الشــخصية كمــا قالــت الباحثــات .مــع ذلــك ،عندمــا أجــرت الباحثــات مقارنــة مــا بيــن
نتائجهــن ونتائــج دراســات ســابقة ،وجــدن أن تمثيــل اإلعاقــات فــي كتــب األطفــال بشــكل عــام فــي
تحســن مســتمر.

جائــزة مرموقــة أخــرى لكتــب األطفــال المصــورة هــي جائــزة كالدكــوت ،درســت دايشــس وبريتــر وجنســن
( )2006مجموعــة مــن الكتــب األمريكيــة الحاصلــة علــى هــذه الجائــزة مــا بيــن  ،2005 – 1983ووجــدن أن
أحــد عشــر كتابـ ًـا (مــن بيــن  276كتابــا) تضمنــت شــخصية ذات إعاقــة قامــت الباحثــات بتحليــل ســماتها.
أوال :عــدد الكتــب التــي
أظهــر التحليــل تقصيــر هــذه الكتــب فــي تمثيلهــا لــذوي اإلعاقــات بطــرق عــدةً ،
احتــوت علــى شــخصيات لديهــا إعاقــات أدنــى بكثيــر مــن نســبة الطلبــة ذوي اإلعاقــات داخــل المــدارس،
ً
ثانيــا :أنــواع اإلعاقــات الممثلــة ليســت اإلعاقــات التــي يحتمــل أن يلتقــي بهــا الطــاب فــي حياتهــم،
ثالثـ ًـا :بعــض التصويــرات لإلعاقــات غيــر دقيقــة ،علــى ســبيل المثــال ،إحــدى القصــص التــي تــم تحليلهــا،
والتــي احتــوت علــى شــخصية لديهــا تحديــات ذهنيــة و»بســاطة فــي التفكيــر» ،تــم فــي نهايتهــا «شــفاء»
الشــخصية مــن بســاطتها بشــكل ســحري ومفاجــئ .إضافــة إلــى هــذه اإلشــكاليات وجــدت الباحثــات أن
ـا جـ ً
عـ ً
ـدا مــن كتــب العينــة صــورت شــخصيات مــن األطفــال لديهــا إعاقــات.
ـددا قليـ ً
عــدة باحثــات تحدثــن عــن ارتفــاع فــي نســبة التمثيــل وتطــور إيجابــي فــي تصويــر الشــخصيات خــال
العقــود القليلــة الماضيــة ،مــع هــذا فإننــا نســتطيع تحديــد بعــض اإلشــكاليات الشــائعة فيمــا يخــص
تمثيــل اإلعاقــة فــي كتــب األطفــال المكتوبــة باللغــة اإلنجليزيــة:
V

V

V
V

Vنسبة تمثيل ذوي اإلعاقات في الكتب منخفضة بالنسبة لعدد األشخاص ذوي اإلعاقات في المجتمعات
المدروسة.
Vاإلعاقات المختلفة ممثلة بنسب متفاوتة وغير متطابقة مع نسب انتشار اإلعاقات ،أي أن بعض
اإلعاقات مهملة أكثر من غيرها.
فمثال تمثيل الذكور أعلى من تمثيل اإلناث.
Vبعض الفئات من ذوي اإلعاقات مهمشة أكثر من غيرها،
ً
Vبعض الكتب ما زالت تكرس الصور النمطية التقليدية التي تهدف دراسات اإلعاقة إلى محاربتها ،مثل:
ذوو اإلعاقة أشخاص مثيرون للشفقة ،حيواتهم ليست غنية ومثمرة ،هم معتمدون على من حولهم،
هم أشخاص خارقون أو أشبه بالقديسين.

اســتجابة جميــع الباحثيــن لإلشــكاليات أعــاه متشــابهة ومنســجمة مــع بعضهــا ،حيــث إنهــا أكــدت علــى
أهميــة تمثيــل ذوي اإلعاقــات بشــكل دقيــق فــي كتــب األطفــال ،لمــا فــي ذلــك مــن أثــر حســن علــى
التوجهــات نحــو اإلعاقــة عنــد كل مــن يقرأهــا أو يســمعها–أمر أساســي فــي عمليــة التقــدم نحــو النهــج
الجامــع فــي المــدارس والمجتمعــات .معظــم الدارســين نــادوا أيضـ ًـا باســتمرار النقــد المنهجــي للكتــب
مــن حيــث تمثيلهــا لإلعاقــة ،وإلــى تمكيــن معلمــي الصفــوف ليكونــوا هــم أنفســهم قادريــن علــى نقــد
الكتــب ،وبنــاء علــى ذلــك اختيــار الكتــب المالئمــة لصفوفهــم .وقــام بعــض الباحثيــن بتطويــر معاييــر
وأدوات تيســر عمليــة النقــد واالختيــار هــذه (انظــر المالحــق  1و .)2
إذا اسـ ّ
ـتعنا بــكل مــا ســبق ،فــإن تبريــر إجــراء دراســة حــول كتــب أطفــال فلســطينية مــن حيــث تمثيلهــا
ً
ـهال .المجتمــع الفلســطيني -علــى المســتوى الرســمي علــى األقــل -يســعى
لإلعاقــة ســيكون أمــرا سـ ً
إلــى أن يكــون جامعـ ًـا (ال يســتثني أحـ ً
ـدا مــن نشــاطاته) ،والمــدارس هــي نقطــة البدايــة إلجــراء تطــورات
مجتمعيــة كهــذه .نحــن نعلــم أن التعليــم الجامــع يتطلــب العمــل المســتمر علــى توجهــات األفــراد داخــل
المــدارس (وزارة التربيــة والتعليــم العالــي الفلســطينية ،)2008 ،ونعلــم أن اســتخدام كتــب األطفــال
أداة تربويــة ممتــازة لتغييــر التوجهــات ،لــذا علينــا ،كتربوييــن جامعيــن ،أن ننطلــق فــي البحــث عــن
الكتــب المالئمــة لهــذه المهمــة .تســعى مؤسســة تامــر للتعليــم المجتمعــي لتلبيــة متطلبــات المجتمــع
الفلســطيني مــن أطفــال ويافعيــن وتربوييــن فــي الحصــول علــى كتــب محليــة تحاكــي األطفــال وتعكــس
عوالمهــم وتثريهــا ،هــذه اإلصــدارات عاليــة الجــودة موجــودة فــي معظــم المــدارس الفلســطينية ،لذلــك
فــإن إصــدارات مؤسســة تامــر نقطــة بــدء ممتــازة لمراجعــة كتــب أطفــال فلســطينية اإلنتــاج مــن حيــث
تناولهــا وتصويرهــا لإلعاقــة.
فيما يلي التساؤالت التي قادت هذه الدراسة.

تمثيل ذوي اإلعاقات في إصدارات مؤسسة تامر

أسئلة البحث
V

V
V
V
V

Vتهدف هذه الدراسة إلى قراءة إصدارات مؤسسة تامر الصادرة خالل السنوات السبع األخيرة لإلجابة عن
األسئلة التالية:
Vهل يوجد تمثيل لذوي اإلعاقات في إصدارات مؤسسة تامر الصادرة خالل األعوام السبعة األخيرة؟
Vبأي شكل يتم تمثيل ذوي اإلعاقات–إن وجد–وما هي األطر الفكرية لهذا التمثيل؟
ً
قيما متعلقة بالنهج الجامع ،مثل احتضان التعددية والمشاركة الفاعلة للجميع؟
Vهل تتناول اإلصدارات
Vما هي بعض الكتب التي قد تستخدم في السياق المدرسي للتعلم حول التعددية واإلعاقات والنهج
الجامع؟

كيف أجبنا عن األسئلة؟
كتب العينة
قمنــا بقــراءة وتحليــل جميــع إصــدارات مؤسســة تامــر خــال الســنوات الســبع األخيــرة ()2016–2010
المكتوبــة باللغــة العربيــة باســتثناء الروايــات ،ومجموعهــا  52كتابـ ًـا.
اســتثنينا الكتــب المترجمــة ،ألننــا معنيــون بفهــم اختيــارات الكتــاب والرســامين المحلييــن فيمــا يخــص
تمثيــل اإلعاقــة والتعدديــة ضمــن الســياق العربــي والفلســطيني الــذي لــه خصوصيتــه بالمقارنــة مــع
مجتمعــات أخــرى ،واســتثنينا الروايــات ألننــا معنيــون بالكتــب التــي يمكننــا توظيفهــا داخــل الصفــوف
المدرســية االبتدائيــة.

كيف قرأنا الكتب؟
خــال قــراءة كل نــص كنــا نســأل الســؤال األولــي التالــي :هــل يتضمــن هــذا الكتــاب شــخصية واحــدة
علــى األقــل ذات إعاقــة واقعيــة؟
فــي حــال اإلجابــة بـــ «نعــم» ،كنــا نعـ ّـرض الكتــاب لمــا سـ ّـميناه معيــار وصــف التمثيــل (الملحــق  .)1هــذا
المعيــار مســتوحى مــن دليــل دايتشــس وبرايتــر ( )2000لتمثيــل ذوي اإلعاقــات فــي كتــب األطفــال،
وقــد تــم توظيفــه فــي عــدة أبحــاث مشــابهة للبحــث الحالــي ،وهــو مبنــي علــى توقــع الباحثتيــن أن
أوال إيجابيــة (كأن يرتكــز التمثيــل علــى
علــى األدب المعاصــر تقديــم تمثيــات لــذوي اإلعاقــة تكــونً ،
ً
وثانيــا واقعيــة (غيــر مجازيــة) .معيارنــا معــدل
نقــاط قــوة الشــخصية ال علــى محدوديــة مقدراتهــا)،
بحيــث يطــرح األســئلة التاليــة :هــل يحتــوي هــذا الكتــاب علــى شــخصية أو أكثــر ذات إعاقــة؟ مــا نــوع
ً
دورا محوريـ ًـا أم فرعيـ ًـا فــي الكتــاب؟ هــل لــدى هــذه الشــخصية
اإلعاقــة؟ هــل تلعــب هــذه الشــخصية
ســمات متعــددة عــدا عــن اإلعاقــة؟ هــل تقــع الشــخصية فــي ســياق جامــع؟ هــل لــدى الشــخصية
عالقــات مــع الشــخصيات األخــرى؟ هــل هــذه العالقــات متســاوية أم فيهــا عــدم تــوازن مســتمر
(مثــا :أحدهــم معتمــد باســتمرار علــى اآلخــر) ،هــل لــدى الشــخصية فــرص التخــاذ
فــي القــوى؟
ً
وتنفيــذ قراراتهــا الخاصــة؟ هــل الشــخصية قابلــة للتصديــق؟ هــل يســتطيع األطفــال التماهــي مــع
هــذه الشــخصية؟ (مــا جنســها وعمرهــا؟) ،هــل هنــاك توقعــات عاليــة مــن الشــخصية؟ هــل يركــز
الكتــاب علــى نقــاط قــوة الشــخصية أم علــى نقــاط ضعفهــا؟ مــن وجهــة نظــر مــن تــروى القصــة؟

أمــا فــي حــال عــدم احتــواء الكتــاب علــى شــخصية ذات إعاقــة فكنــا نســأل :هــل يحتــوي هــذا الكتــاب
علــى أي مــن القيمتيــن التاليتيــن :احتضــان التعدديــة أو أهميــة مشــاركة الجميــع؟ قيمتــان جوهريتــان
ـا ممتـ ً
مــن قيــم النهــج الجامــع والنمــوذج االجتماعــي لإلعاقــة ،وتشــكالن سـ ً
ـازا للنقاشــات مــع
ـويا مدخـ ً
الصغــار والكبــار علــى حــد ســواء حــول رؤيتنــا لإلعاقــة .قيمــة «أهميــة مشــاركة الجميــع» واضحــة جـ ً
ـدا وال
تحتــاج إلــى تعريــف ،أمــا «احتضــان التعدديــة» فهــي مناهضــة أشــكال اإلقصــاء التــي تطمــس حقيقــة
ـا :عــدم وجــود تمثيــل لــذوي اإلعاقــات فــي اإلعالنــات التجاريــة ،أو رفــض
وجــود تنــوع بشــري هائــل ،مثـ ً
يعــرض جميــع الطلبــة ألدوات
تعليمــي
نظــام
أو
إعاقــات،
ذوي
أشــخاص
صاحــب عمــل مــا توظيــف
ّ
تقويــم وامتحانــات موحــدة.

ماذا وجدنا؟
مرحلتا التصنيف هاتان نتج عنهما أربع فئات من الكتب:

1 .1كتب تحتوي على شخصية أو أكثر ذات إعاقة ،فطبق عليها معيار وصف التمثيل.
2 .2كتب تحتوي على أصوات أشخاص لديهم إعاقات يتحدثون عن إعاقاتهم.

3 .3كتب ال تحتوي على شخصية ذات إعاقة ،ولكن تحتوي على قيم متعلقة بالنهج الجامع.
4 .4كتب ال تحتوي على شخصية ذات إعاقة وال على قيم متعلقة بالنهج الجامع.

موقــع كل مــن كتــب العينــة فــي الفئــات األربــع هــذه مبيــن فــي الملحــق رقــم ( ،)3الجــدول أدنــاه يبيــن
الكتــب التــي تنــدرج تحــت الفئــات األولــى والثانيــة والثالثــة والتــي تســترعي انتباهنــا.
الجــدول رقــم ( :)1كتــب تحتــوي علــى شــخصيات ذات إعاقــة أو علــى قيــم جامعــة أو علــى أصــوات أشــخاص لديهــم
إعاقات
كتب تحتوي على شخصية أو أكثر
ذات إعاقة

كتب تحتوي على قيم جامعة

كتب تحتوي على أصوات أشخاص
لديهم إعاقات
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عمر وهاها

الطائرة الورقية
أختي سارة

نمولة

شيء من هذا العالم

ليلى تغادر البيت

كتب تحتوي على شخصية أو أكثر ذات إعاقة
ً
طبعــا عــدد اإلصــدارات القليــل المنــدرج فــي الفئــة األولــى مــن
الملفــت فــي الجــدول أعــاه هــو
كال مــن
ســنعالج
لــذا
العينــة،
كتــب
بعــدد
مقارنــة
إعاقــة
ذات
شــخصية
الكتــب ،والتــي تحتــوي علــى
ً
هــذه القصــص ببعــض العنايــة .يجــب االنتبــاه إلــى أن ضآلــة مجموعــة الكتــب هــذه تســبب محدوديــة
فــي مــدى اســتفادتنا مــن المعيــار ،ألننــا ال نســتطيع الخــروج باســتنتاجات حــول أنمــاط التمثيــل علــى
شــاكلة« :معظــم الكتــب التــي تحتــوي علــى شــخصيات ذات إعاقــة تظهــر نقــاط قــوة هــذه الشــخصيات
وســماتها المتعــددة» أو «نســبة كبيــرة مــن الكتــب تظهــر هــذه الشــخصيات بشــكل ســلبي ،حيــث إنهــا
تكــون معتمــدة علــى الشــخصيات األخــرى» ،أي أننــا لســنا بصــدد الخــروج بنتائــج كميــة .لكــن المعيــار
يســاعدنا فــي اإلجابــة عــن ســؤال :مــا هــو شــكل التمثيــل للشــخصية ذات اإلعاقــة فــي هــذا الكتــاب؟

تمثيل ذوي اإلعاقات في إصدارات مؤسسة تامر

قصــة قبــل النــوم :قصــة مــن تأليــف مايــا أبــو الحيــات ورســم لبنــى
طــه ،وهــي قصــة الطفلــة منــال التــي تــروي إلخوتهــا قصــة كل مســاء
ألن «فرشــتها أكبــر فرشــة» وألن رأس منــال فيــه صنــدوق قصــص!
فــي يــوم مــن األيــام تمتنــع منــال عــن روايــة قصــة ألن عصاها الســحرية
التــي تقــول «حامــي بــارد» قــد انكســرت ،وتقــول منــال إنهــا تخشــى اآلن
ً
خوفــا مــن أن تقــع
الخــروج إلــى الشــارع لتجميــع القصــص الجديــدة
ويضحــك عليهــا األطفــال ،وهنــا يتضــح للقــارئ–إذا كان هــذا القــارئ
يبحــث عــن شــخصيات لديهــا إعاقات!–بــأن منــال لديهــا تحديــات بصريــة
وتتنقــل بمســاعدة عصــا .الرســومات تؤكــد اســتنتاجنا هــذا بإظهــار منــال
مغمضــة العينيــن بانتظــام طــوال القصــة علــى عكــس الشــخصيات
األخــرى .تُ حــل المشــكلة حيــن تتحــدث مامــا إلــى منــال وتطمئنهــا قائلــة:
«قصصــك هــي الســحرية يــا منــال وليســت العصــا ،عينــاك تــرى مــا ال
يــراه أحــد» .أداء هــذه القصــة وفقـ ًـا لمعيــار وصــف التمثيــل موضــح فــي
الملحــق رقــم ( )4ونســتنتج منــه مــا يلــي :رغــم احتــواء القصــة علــى عنصــر الخيــال (فــي نهايــة القصــة
تنطلــق مامــا مــع أبنائهــا فــي رحلــة عبــر الفضــاء) تبقــى شــخصية منــال قابلــة للتصديــق ،ويســتطيع
القــارئ التعاطــف معهــا ،فتلبــي القصــة شــرط «الواقعيــة مقابــل المجازيــة» الــذي أســلفنا ذكــره .ثانيـ ًـا:
تركــز القصــة علــى نقــاط قــوة منــال (خيالهــا الواســع وإبداعهــا فــي روايــة القصــص) مــع االعتــراف
بالتحديــات التــي قــد تواجههــا فــي حــال غيــاب الدعــم ،وهــذا يعنــي أن القصــة أيضـ ًـا تظهــر الشــخصية فــي
إيجابــي.
ضــوء
الجميــل فــي قصــة منــال أن إعاقتهــا ليســت تعريفـ ًـا لهــا ،وال تعيقهــا عــن القيــام بوظائفهــا اليومية–إلــى
أن تنكســر العصــا التــي تســاعدها علــى الحركــة بأمــان ،بــل وأكثــر مــن ذلــك ،فــإن أم منــال تســاعدها فــي
أن تــدرك وجهــة نظرهــا المميــزة للعالــم ،والتــي تســاعدها علــى أن تــرى مــا ال يــراه إخوتهــا المبصــرون
بســبب اختالفهــا هــذا .القصــة ليســت منســجمة مــع النمــوذج االجتماعــي لإلعاقــة فحســب ،بــل قــد
تكــون وســيلة جيــدة لشــرحه ،اإلعاقــة تعيقنــا فقــط إذا كانــت البيئــة غيــر داعمــة لنــا.
أختــي ســارة :كتــاب مــن تأليــف صفــاء عميــر ومن رســم فويتنــي قاللوة،
وهــو يشــبه بمضمونــه قصــة قبــل النــوم إلــى حــد كبيــر رغــم افتقــاده
لعناصــر القصــة .راوي «أختــي ســارة» يصفهــا ويصــف األشــياء التــي
ـذوق الثمــار وســماع صفيــر الريــح
تحــب القيــام بهــا ،مثــل شـ ّـم األزهــار وتـ ّ
وقــراءة القصــص مــع األوالد والبنــات .تظهــر ســارة مغمضــة العينيــن
فــي جميــع الرســومات ،وفــي الرســمة األخيــرة نراهــا تقــرأ مــن كتــاب
بلغــة بريــل ،أمــا النــص فهــو خــال مــن أي ذكــر لكــون ســارة غيــر مبصــرة.
كمــا هــو مبيــن فــي الملحــق رقــم ( )7أســئلة معيــار وصــف التمثيــل تســاعدنا علــى اســتنتاج مــا يلــي:
ـا)
ينجــح الكتــاب فــي التركيــز علــى مــا تجيــده الشــخصية المحوريــة مقابــل تحدياتهــا (ال ذكــر لتحدياتهــا أصـ ً
األمــر الــذي هــو خــروج عمــا هــو مألــوف فــي تعريــف األشــخاص والشــخصيات ذوي اإلعاقــات مــن
خــال مــا ال يســتطيعون القيــام بــه ،أمــا فيمــا يخــص األســئلة التــي تفحــص مصداقيــة الشــخصية
واكتمالهــا وإمكانيــة التماثــل معهــا مثــل« :هــل لــدى هــذه الشــخصية ســمات متعــددة –عــدا اإلعاقــة-؟
هــل لــدى الشــخصية فــرص التخــاذ وتنفيــذ قراراتهــا الخاصــة؟ هــل الشــخصية قابلــة للتصديــق؟ هــل
يســتطيع األطفــال التماثــل مــع هــذه الشــخصية؟ هــل هنــاك توقعــات عالية مــن الشــخصية؟» فإجاباتنا
عنهــا ناقصــة ،ذلــك ألن شــخصية ســارة هــي بالواقــع مســطحة جـ ً
ـدا ال ســمات لهــا ،وإنمــا هنــاك فقــط
وصف لما تحب وتستطيع القيام به.

كتابــي األول ( :)2011هــو كتــاب مكـ ّـون مــن قصــص كتّ ابهــا ورســاموها
أطفــال .القصــة الرابعــة فيــه الطائــرة الورقيــة مــن تأليــف آيــة كالب
ورســوماتها لضحــى عثمــان ،وهــي قصــة عــن لميــاء «التــي تجلــس فــي
كرســي متحــرك ألنهــا تعرضــت فــي صغرهــا لحــادث ســير أفقدهــا
الســيطرة علــى قدمهــا» ،تــود لميــاء صنــع طائــرة ورقيــة لكنهــا تجــد
األمــر صعبـ ًـا ،وخــال تفكيرهــا فــي الموضــوع يأتــي أصدقاؤهــا لزيارتهــا
فيســاعدونها فــي صنــع الطائــرة وتنتهــي القصــة وأصدقــاء لميــاء
يهتفــون لهــا «هيــا يــا لميــاء ،أســرعي كــي تطيــر الطائــرة فــي الســماء»،
ولميــاء فرحــة بالطائــرة الجميلــة .فــي الملحــق رقــم ( )5تفصيــل لتقييــم القصــة وفــق معيــار وصــف
التمثيــل ،مــاذا يخبرنــا المعيــار عــن شــخصية لميــاء؟ هنــاك عــدة أمــور تســتحق الثنــاء ،فلميــاء شــخصية
واقعيــة–وإن كانــت ســطحية–كذلك إعاقتهــا المكتســبة والناجمــة عــن حــادث ســيارة ،وهــي تُ صـ ّـور فــي
ســياق جامــع :فــي الحــارة مــع أصدقائهــا ،لكــن لميــاء ال تلعــب مــع أصدقائهــا بالضبــط ،هــي فقــط
تتلقــى مســاعدتهم ،وال تطلــب هــذه المســاعدة بشــكل فاعــل بــل تتلقاهــا بســلبية .المشــكلة الرئيســية
فــي تصويــر لميــاء هــي شــكل عالقتهــا مــع أصدقائهــا ،فهــي تعتمــد عليهــم عندمــا يســاعدونها فــي
ً
ـجيعا لهــا ،العالقــة غيــر متوازنــة ألن لميــاء بدورهــا ال تقــدم لهــم
صناعــة الطائــرة الورقيــة ويهتفــون تشـ
شـ ً
ـيئا وتبقــى ســلبية ومتلقيــة لدعمهــم ،األمــر الــذي مــن شــأنه أيضـ ًـا تســليط الضــوء علــى نقــاط ضعــف
لميــاء عوضـ ًـا عــن نقــاط قوتهــا ،فهــي ال تســتطيع إكمــال الطائــرة دون مســاعدة أصدقائهــا ،فتخســر
القصــة فرصــة أن تكــون رســالتها« :لميــاء تســتطيع أن تلعــب بطائــرة ورقيــة كغيرهــا مــن األطفــال رغــم
التحديات» ،وتتركنا مع درس «لمياء تحتاج مساعدة اآلخرين لتلعب».
القصــة الخامســة فــي كتابــي األول ( )2011اســمها الكرامــة الضائعــة ،كتبتهــا شــيماء أبــو معمــر
ورســمتها لــور المصــري .تحكــي القصــة عــن رحلــة «الكرامة»–طفلــة صغيــرة تبحــث عــن منزلهــا الــذي
ً
أيضــا ،األمــر الــذي يدفعهــا
ضلــت طريقــه -تصــادف خاللهــا عــدة أطفــال ال يعرفــون عنــوان الكرامــة
للتســاؤل فــي نهايــة القصــة إن كان لديهــا مــكان واحــد تســكن فيــه .مــن ضمــن األطفــال الذيــن تجدهــم
فــي طريقهــا «طفــل معــوق يحــاول الســير علــى طريــق ترابــي متعــرج بوســاطة أداة خشــبية بســيطة
ً
ً
عصــا خشــبية .الملحــق رقــم ()6
متكئــا علــى
صنعهــا لــه أهلــه» ،يظهــر فــي الرســمة بســاق واحــدة
ـا «شــخصية» أدبيــة
هــو تقييــم القصــة وفــق المعيــار .قــد ال يتفــق الجميــع أن هــذا الطفــل هــو أصـ ً
لمحدوديــة دوره فــي القصــة ،لكــن وجــوده فــي هــذا الكتــاب هــو ال شــك تمثيــل إلعاقــة ،المعيــار
يســاعدنا فــي التأكــد مــن أن التمثيــل ضحــل .مــع هــذا ،فــإن قصــة هــذا الطفــل تحمــل فكــرة عميقــة جـ ً
ـدا،
عندمــا تســأل الكرامــة الطفــل عــن مــكان مســكنها يقــول« :أنّ ــى لــي أن أعــرف عنــوان الكرامــة وأنــا ال أجــد
وســيلة مناســبة تســاعدني علــى الحيــاة بكرامــة؟!» تذكــروا أنــه فــي هــذه األثنــاء يمشــي علــى «طريــق
ترابــي متعــرج» .فــي هــذه الســطور البســيطة تعبــر لنــا الكاتبــة الطفلــة عــن أهميــة تعديــل البيئــة (الطريــق
المتعــرج واألداة الخشــبية) لتحقيــق العيــش الكريــم لــذوي اإلعاقــات.

تمثيل ذوي اإلعاقات في إصدارات مؤسسة تامر

ليلــى تغــادر البيــت قصــة مــن تأليــف صــادق الخضــور ومــن رســم ديمــا
أبــو الحــاج ،وهــي قصــة فتــاة تلجــأ مــع أمهــا إلــى مدرســة قريبــة هربـ ًـا
مــن قصــف الطائــرات الحربيــة ،بعــد رؤيــة بقايــا بيتهــا المهــدم تتوقــف
ليلــى عــن الــكالم رغــم محــاوالت مــن حولهــا المتكــررة لجعلهــا تنطــق،
المحاولــة الوحيــدة الناجحــة تأتــي مــن جــارة ليلــى أم صابــر ،التــي اعتــادت
ليلــى علــى ســماع قصصهــا ،فعندمــا تســأل أم صابــر ليلــى عمــا تحــب
أن تســمعه تنطــق ليلــى قائلــة «قصــة جبينــة» ،وتنتهــي القصة بابتســام
ليلــى لســماعها قصــة الجــارة .الصمــت االختيــاري هــو أحــد اضطرابــات
القلــق الشــائعة لــدى األطفــال ،وقــد ينتــج كمــا فــي القصــة عــن صدمــة تعــرض لهــا الطفــل ،ألنــه يعيــق
ً
مؤقتــا عــن القيــام بوظائفهــا االجتماعيــة ،وكمــا فــي تعريفنــا لإلعاقــة ســنعتبر أن
شــخصية ليلــى
شــخصية ليلــى هــي شــخصية لديهــا إعاقــة مؤقتــة .معيــار وصــف التمثيــل (الملحــق رقــم  )8يســاعدنا
فــي القــول إن شــخصية ليلــى واقعيــة وقابلــة للتصديــق وللتماثــل معهــا مــن قبــل األطفــال ،وهــي
شــخصية الكتــاب المحوريــة ،مــع ذلــك فــإن شــخصية ليلــى تشــبه شــخصية ســارة فــي كتــاب «أختــي
ســارة» بأنهــا ليــس لديهــا ســمات شــخصية عــدا عــن أشــياء تحبهــا وتحــب أن تفعلهــا ،كالرســم وســماع
الحكايــات ،األمــر الــذي يضعــف دورهــا «التمثيلــي» ،ليلــى أيضـ ًـا ال تســهم فــي عالقاتهــا داخــل القصــة
مــع أمهــا ومــع الجــارة ،إنمــا تتلقــى دعمهمــا وعطفهمــا وحســب ،األمــر الــذي يخــل بتــوازن القــوى فــي
العالقتيــن .بالنســبة لنقــاط قــوة ليلــى فهــي تصــور علــى شــاكلة مــا كانــت ليلــى تســتطيع فعلــه قبــل أن
تتعطــل قدرتهــا علــى الــكالم (فــازت ليلــى فــي مســابقة إللقــاء الشــعر مــرة) وليــس علــى مــا تســتطيع
فعلــه خــال مرحلــة العجــز عــن الــكالم ،وهنــا فرصــة ضائعــة أخــرى لتصويــر اإلعاقــة بشــكل متكامــل
ومعقد.

كتب تحتوي على أصوات أشخاص لديهم إعاقات يتحدثون عن إعاقاتهم
جعلــت هــذه الفئــة لتضــم إصداريــن لــم يقبــا التصنيــف ضمــن الفئــات األخــرى ،همــا «مذكــرات أطفــال
البحــر» و»شــيء مــن هــذا العالــم» ،وهمــا كتابــان غيــر أدبييــن ،ولــذا ال يحتويــان علــى «شــخصيات» وال
يمكننــا تطبيــق معيــار وصــف التمثيــل عليهمــا .ولكنهمــا ،كمــا ســنرى ،يحتويــان علــى شــكل مهــم جـ ً
ـدا
مــن أشــكال تمثيــل اإلعاقــة.
مذكــرات أطفــال البحــر كتــاب فريــد مــن نوعــه مكــون مــن مقتطفــات
مــن مذكــرات أطفــال مــن غــزة حــول حكاياتهــم مــع العــدوان اإلســرائيلي.
أطفــال البحــر يتحدثــون بــكل صراحــة ووضــوح عــن إعاقاتهــم وإعاقــات
من حولهم ،فيما يلي بعض المقتبسات:
«ســمعنا أن خالــي أصيــب أثنــاء ذهابــه إلــى الجامــع ،كان يمشــي مــع
صديقــه وابنــه محمــد عندمــا قصفتهــم طائــرة الزنانــة ،وأصيــب خالــي
فــي كل مــكان وأصبــح أعمــى».
«وكنــت ال أتحمــل العيــش هكــذا ،وأخــاف أن يهــرب الجميــع ويتركونــي ألنــي علــى كرســي متحــرك ،وال
أســتطيع الهــروب بســرعة مثــل اآلخريــن ،أرعبنــي هــذا الشــعور».
«وفــي الصبــاح كانــت قــوات االحتــال قــد عبــرت المنطقــة فخرجنــا متوجهيــن إلــى منطقــة مشــروع
بيــت الهيــا ،فقصفونــا بقذيفــة بتــرت رجلــي… أشــعر اآلن بالوحــدة ،فــكل أصدقائــي استشــهدوا وبقيت
ـدا ،وال أســتطيع أن أعمــل أصدقــاء جـ ً
وحيـ ً
ـددا ،وأعيــش برجــل واحــدة .لقــد وعدونــي بأنهــم ســيركبون لــي
ـا اصطناعيــة ،ولكنــي ال زلــت أنتظــر فــرج اللــه».
رجـ ً

«دخــل الجنــود البيــت وقــال لــي أحدهــم :قــف ،وضربنــي بالبــارودة فــي حوضــي… واآلن وضعــوا جهـ ً
ـازا
لحوضــي الــذي كســره الجنــدي ببندقيتــه ،مــا يحزننــي أننــي ال أســتطيع اللعــب مثلمــا كنــت فــي الســابق،
فقــط أســتطيع خلعــه عنــد النــوم ،أتمنــى أن أعــود مثلمــا كنــت كــي ألعــب الكــرة».
أطفــال البحــر (عــدا عــن الفتــاة التــي تتحــدث عــن كونهــا علــى كرســي متحرك–فنحــن ال نعــرف ســبب
إعاقتهــا) يتحدثــون عمــا يســمى باإلعاقــات المكتســبة (إعاقــات تســببها حــوادث أو أمــراض فــي أي
مرحلــة عمريــة مــا بعــد الــوالدة) ،ويذكروننــا بمصطلــح يســتخدمه بعــض رواد دراســات اإلعاقــة ،وهــو
مصطلــح  Temporarily Abled Bodiesأو أجســاد قــادرة مؤقتـ ًـا ،ويســتخدم هــذا المصطلــح لوصــف
األشــخاص الذيــن ليــس لديهــم إعاقــات (بروغمــان ،)2001 ،والعبــرة هــي :كلنــا فــي القــارب ذاتــه ،إذا
لــم تكــن لديــك إعاقــة اليــوم فأنــت مرشــح ألن تصبــح لديــك إعاقــة فــي أي وقــت .األحــداث الصادمــة
التــي تعــرض لهــا الكتــاب الصغــار تجعلهــم يكتبــون بأســى عــن أجســادهم المتضــررة ،لكــن دون خجــل
ودون الوقــوع فــي مطبــات التمثيــل مــن صــور نمطيــة وإســقاطات غيــر دقيقــة ،وهــذا بالطبــع هــو فــوز
ألســلوب الروايــة الشــخصية–أن أســرد روايتــي بنفســي عوضـ ًـا عــن اســتدخال روايــات اآلخريــن حولــي.
شــيء مــن هــذا العالــم صنــدوق يحتــوي علــى بطاقــات عليهــا مقتبســات
مــن «أطفــال ذوي احتياجــات خاصــة ورســائل أصدقائهــم وذويهــم
والعامليــن معهــم ،باإلضافــة إلــى مجموعــة مــن االقتباســات التــي
تخصهــم» .كمــا أطفــال البحــر يتحــدث هــؤالء عــن خوفهــم خــال الحــرب
علــى غــزة ،وبالتحديــد عــن الخــوف مــن عــدم القــدرة علــى الهــرب،
يتحدثــون عــن رغبتهــم فــي القيــام باألشــياء وحدهــم دون مســاعدة،
وعــن االفتخــار باألشــياء التــي يســتطيعون فعلهــا ،يتحدثــون عــن الشــعور
بالوحــدة والعزلــة ،عــن إحباطهــم وغضبهــم ،وعــن الملــل وعــن الســعادة
واألمــل حتــى فــي ظــل الحــرب .هــؤالء األطفــال عبــروا عــن أمــر افتقدنــاه فــي الكتــب األدبيــة المذكــورة
أعــاه ،أال وهــو مــدى تعقيــد شــخصياتهم وحيواتهــم النفســية ،وهــذا مــا قــد نتوقعــه عندمــا نفســح
المجــال ألي مجموعــة لتعبــر عــن نفســها عوضـ ًـا عــن إســقاط مــا نعرفــه ونجهلــه عليهــا .بمعنــى آخــر ،فــإن
اســتخدام الصــور النمطيــة فــي صناعــة الشــخصيات هــو مــا نفعلــه عندمــا نكتــب عــن «اآلخــر» ،أمــا
عندمــا أكتــب أنــا عــن نفســي فأكتــب نفســي كإنســان .بعــض ممــا قالــه المســاهمون فــي شــيء مــن
هذا العالم:
«فــي الحــارة بخلونيــش ألعــب معاهــم ،أنــا كمــان برضــاش أروح ألعــب معهــم عشــان مامــا قالتلــي مــا
ألعــب معهــم ،همــا بيلعبــوا فــي المنتــزه وأنــا بلعــب فــي الــدار لحالــي».
ياسر غالية –  11سنة
«مكنتش أسمع صوت الصواريخ بس كنت أعرف من هزة األرض».
محمد الكفارنة –  9سنوات
«أنا اللي عملت األساور اللي في إيدي ،لحالي بفكهم ،وبركبهم لحالي».
حنين مصطفى –  11سنة
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كتب ال تحتوي على شخصية ذات إعاقة ولكن تحتوي على قيم متعلقة بالنهج الجامع
مختــار أبــو دنيــن كبــار قصــة شــعرية مــن تأليــف ســونيا نمــر وســعاد
ناجــي ومــن رســم عبداللــه قواريــق ،وهــي قصــة ولــد اســمه مختــار :ولــد
«ذكــي ونشــيط وصاحــب أفــكار» و»طيــب ولطيــف وفنــان وبــارع فــي
الموســيقى واأللحــان» ،رغــم كل ذلــك مختــار غيــر ســعيد ألن األوالد
ـا لذلــك يقــرر تــرك قريتــه
يهــزأون مــن أذنيــه الكبيرتيــن ،وحيــن ال يجــد حـ ً
وأهــل بلــده الذيــن ســرعان مــا يفتقــدون عزفــه الجميــل ويضطــرون
للعثــور عليــه وإقناعــه بالعــودة ،طبعـ ًـا يعــود مختــار فــي نهايــة القصــة
لقريتــه ولعــزف األلحــان التــي كانــت تســعدها .أذنــا مختــار الكبيرتــان قــد
ترمــزان ألي اختــاف عــن الســائد ،وقــد نعتبرهمــا رمـ ً
ـزا إلعاقــة ،علمـ ًـا بــأن التنــاول المجــازي بالطبــع ال
تمثيــا لشــخص ذي إعاقــة .رســالة القصــة الرئيســية هــي :إذا قمــت بإقصــاء أو نبــذ مــن هــو
يعتبــر
ً
مختلــف عنــك تخســر أنــت ،قيمــة تســتطيع تصنيفهــا تحــت عنــوان احتضــان التعدديــة .مــع هــذا فــإن
توظيــف قصــة مختــار فــي نقــاش حــول اإلعاقــات لــن يخلــو مــن إشــكاليات ،وذلــك ألن شــخصية مختــار
تنطبــق عليهــا اثنتــان مــن الصــور النمطيــة التقليديــة لــذوي اإلعاقــة فــي الثقافــة العامــة :صــورة ذي
اإلعاقــة كشــخص معــزول ووحيــد ال يشــارك اآلخريــن نشــاطاتهم ،وصــورة «المعــاق الخــارق» التــي تظهــر
ذا اإلعاقــة كشــخص لديــه قــدرات فائقــة ،والتــي ال تتحــدى إقصــاءه بــل تكرســه كآخــر غريــب (نلســون،
.)1994
قصتــا نمولــة ومغنــي المطــر للكاتــب زكريــا محمــد تشــتركان فــي الفكــرة
التاليــة :الشــخصية المحوريــة تفــوق توقعــات اآلخريــن منهــا وتشــاركهم
بطريقتهــا الخاصــة .فــي حالــة نمولــة ،فــإن أمهــا ال تظــن أنهــا ستســتطيع
حمــل زجاجــة الــكاز لصغــر حجمهــا ،لكــن نمولــة تســتطيع تنفيــذ المهمــة
بإيجــاد طريقتهــا الخاصــة للقيــام بذلــك ،وفــي حالــة الجحــش الصغيــر أو
«مغنــي المطــر» ،فهــو يجــد صوتــه بعــد أن كان يظنــه قبيحـ ًـا ،وعندمــا
تجــرأ أخيـ ً
ـرا وغنــى أدهــش الجميــع بأغنيــة عذبــة جلبــت المطــر بعــد القحــط! هاتــان القصتــان تخاطبــان
قيمــة أهميــة مشــاركة الجميــع – وحيــن يشــارك كل بطريقتــه التــي ال تشــبه مــا توقعنــاه أو تعودنــا عليــه.
نمولــة قصــة معــدة مــن قصــة مــن التــراث الفلســطيني ،وكغيرهــا مــن القصــص الشــعبية عندمــا
نعرضهــا لمعاييــر دراســات اإلعاقــة المعاصــرة نجــد أنهــا إشــكالية إذا اتخذناهــا كرمــز لإلعاقــة ،اإلشــكال
فــي قصــة نمولــة أن نمولــة ال تبقــى نملــة ،بــل تتحــول فــي نهايــة القصــة إلــى «طفلة صغيــرة وجميلة»،
ـت مجهـ ً
األمــر الــذي يفــرح والدتهــا .خطــورة النهايــة تكمــن فــي الرســالة الدفينــة المحتملــة« :إذا بذلـ ِ
ـودا
كافيـ ًـا وقمــت بإثبــات جدارتــك ســتصبحين مثــل البنــات األخريــات» .نمولــة مثــال علــى قصــة تحتــوي
علــى قيمــة جامعــة وأخــرى غيــر جامعــة ،االســتفادة مــن قصــص كهــذه فــي ســياق مدرســي جامــع
يعتمــد بشــكل كبيــر علــى وعــي المعلــم أو الميســر فــي تســيير النقــاش حولهــا .جديــر بالذكــر -وتأكيـ ً
ـدا
علــى أن القصــة جامعــة -أنــه وقــع االختيــار علــى مغنــي المطــر (باإلضافــة إلــى قصــة قبــل النــوم) ليتــم
إعــادة إنتاجهمــا علــى شــكل فيلميــن قصيريــن تــروى فيهمــا القصتــان باللغــة المحكيــة وبلغــة اإلشــارة
الفلســطينية–إنتاج فائــق الجمــال واألهميــة وجــذاب لألطفــال ،ســامعين كانــوا أو غيــر ســامعين،
ومبصرين أو غير مبصرين.

عمــر وهاهــا مــن تأليــف صفــاء عميــر ورســومات ديمــا أبــو الحــاج قصــة
ـري وهاهــا مخلــوق زمبركــي يتنقــل هــو
حــول صديقيــن ،عمــر ولــد بشـ ّ
ـزا ال مشـ ً
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ـيا وال ركضـ ًـا
ُ
لديهــم طريقتهــم الخاصــة فــي تنــاول الكعــك :يلقــون قطعــة الكعــك
فيقفــزون اللتقاطهــا فــي أفواهــم! يتعــرف كل مــن عمــر وهاهــا خــال
القصــة علــى االختالفــات مــا بينهمــا ،والتــي ال تحــول دون أن يلعبــا ً
معا،
يقــول هاهــا لعمــر« :أنــت ســريع فــي الركــض» ،قــال عمــر :وأنــت ســريع
فــي القفــز» ،رســالة القصــة هــذه مرتبطــة ارتباطـ ًـا وثيقـ ًـا بقيمــة االحتفاء
بالتعدديــة ،كــون القصــة رمزيــة تحتــوي علــى مخلوقــات خياليــة يجعلهــا
مثــا ،قــد تســتخدم هــذه القصــة
قابلــة للطبيــق علــى عــدة قضايــا،
ً
لتســيير نقــاش صفــي حــول االختالفــات الثقافيــة مــا بيــن الشــعوب ،أو
نقــاش حــول االختالفــات الثقافيــة مــا بيــن عائلــة أفرادهــا غيــر ســامعين
وأخرى أفرادها سامعين على سبيل المثال.
إضافــة إلــى الكتــب المذكــورة أعــاه هنــاك كتــب فيهــا شــخصيات تتحــدث بصراحــة عــن تحدياتهــا ،وقــد
تكــون تحكــي عــن صعوبــات تعلميــة أو عــن طــرق تفكيــر مغايــرة لتلــك الســائدة ،وقــد تكــون هــذه بمثابــة
تمثيــل لإلعاقــة غيــر المرئيــة ( ،)invisible disabilityكمــا فــي كتــاب مذكــرات تلميــذ ابتدائيــة الــذي
يصــاب بطلــه بحساســية تحــت إبطــه عنــد ســماعه كلمــة رياضيــات ،وربمــا فــي كتــاب حــارة مــرو الــذي
يعبــر راويــه عــن خيالــه الفريــد داخــل وخــارج الصــف ،هــذه الكتــب تنبهنــا وتذكرنــا بأن تصنيف الشــخصيات
إلــى «شــخصيات لديهــا إعاقــات» و»شــخصيات ليســت لديهــا إعاقــات» ليــس باألمــر الســهل ،وأحيانـ ًـا
ليــس مجديـ ًـا ،وأن إلغــاء الحــد الفاصــل بينهمــا لتشــويش هــذه الثنائيــة هــو تمريــن جامــع أكثــر.
فــي بعــض األحيــان يتــم ذكــر موضــوع اإلعاقــة دون أن يحتــوي الكتــاب على»شــخصية» لديهــا إعاقــة،
كمــا فــي كتــاب كــرة ثلــج بحجــم منزلنــا الــذي يحتــوي اقتراحـ ًـا يخاطــب أهالــي «األطفــال ذوي االحتياجــات
الخاصــة» ،وهــو مرتبــط بقصيــدة تبــدأ بالقــول« :لــم أعــد أرى شـ ً
ـيئا يــا أبــي» ،وكتــاب أفــكار فــي الحــارة
والــدار الــذي يذكــر طفلــة اســمها ســلمى ال تــرى «فقــط تســمع وتتلمــس» ،وكتابــي األول الصــادر
عــام  2014وفيــه قصــة أحــام أحــام ،التــي تتحــدث فيهــا الكاتبــة الصغيــرة عــن أحالمهــا التــي مــن
بينهــا« :أن أســاعد المعاقيــن وأبنــي لهــم مؤسســة تعطيهــم حقوقهــم كاملــة» ،ويرافــق هــذا النــص
رســمة شــخص كفيــف (يضــع نظــارة ســوداء) ومبنــى كتــب عليــه «مســاعدة ذوي االحتياجــات الخاصــة».
اختيــار كتــاب ورســامي الكتــب الثالثــة هــذه أن يمثلــوا «ذوي االحتياجــات الخاصــة» بأشــخاص لديهــم
إعاقــات بصريــة هــو ليــس مصادفــة ،وأمــر سنناقشــه فيمــا يلــي .اســتخدام مصطلــح «االحتياجــات
ً
ـتخداما لوصــف اإلعاقــات (عــادة مــا يســتخدم
الخاصــة» ملفــت ،ألنــه ،رغــم كونــه أكثــر المصطلحــات اسـ
فــي الســياقات التربويــة لوصــف الطلبــة الذيــن يتلقــون دعمـ ًـا إضافيـ ًـا) ،إال أن الناشــطين فــي مجــال
دراســات اإلعاقــة يحاربونــه بشــكل فاعــل ،فهــو تعبيــر التفافــي (ملطــف) يعتبــره كثيــرون مــن ذوي
ً
وفاصــا ،حيــث إنــه يفــرق مــا بيــن االحتياجــات العاديــة واالحتياجــات «الخاصــة».
متعاليــا
اإلعاقــات
ً
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استنتاجات
االســتنتاجات التاليــة تجيــب عــن أســئلة البحــث الثالثــة األولــى« :هــل يوجــد تمثيــل لــذوي اإلعاقــات
فــي إصــدارات تامــر الصــادرة خــال األعــوام الســبعة األخيــرة؟» و»مــا شــكل هــذا التمثيــل إن وجــد؟»
و»هــل تتنــاول اإلصــدارات قيمـ ًـا متعلقــة بالنهــج الجامــع ،مثــل احتضــان التعدديــة والمشــاركة الفاعلــة
للجميــع؟»
نســبة قليلــة جـ ً
ـدا مــن اإلصــدارات المدروســة تضــم شــخصيات أدبيــة لديهــا إعاقــات واقعيــة (أربعــة كتــب
مــن أصــل اثنيــن وخمســين) ،النســبة تنخفــض أكثــر عندمــا نقــارن عــدد الشــخصيات التــي لديهــا إعاقــات
بعــدد شــخصيات الكتــب التــي ليســت لديهــا إعاقــات ،وهــي نســبة قليلــة بالمقارنــة أيضـ ًـا مــع نســبة
االنتشــار العاليــة لإلعاقــة فــي المجتمــع الفلســطيني .لألســف ليســت هــذه ظاهــرة نســتغربها ،فهــي
منســجمة مــع ظاهــرة تهميــش ذوي اإلعاقــات مــن المجــاالت االجتماعيــة والثقافيــة المختلفــةُ ،
وشــح
ـاال .رغــم هــذا العــدد القليــل مــن الشــخصيات التــي ُ
طبــق عليهــا معيــار
تمثيلهــم فــي الثقافــة العامــة إجمـ ً
وصــف التمثيــل ،وتــم بالتالــي تحليــل أدوارهــا فــي القصــص ،إال أن هنــاك بعــض أنمــاط التمثيــل التــي
نســتطيع اإلشــارة إليهــا:
جميــع الشــخصيات التــي لديهــا إعاقــات موجــودة فــي القصــص ألن لديهــا إعاقــات ،أي أن اإلعاقــة
هــي جوهــر وجــود الشــخصية فــي القصــة ،وتعتمــد الحبكــة عليهــا ،وليســت ســمة عرضيــة مــن ســمات
الشــخصية ،بمعنــى آخــر ،فــإن اإلعاقــة فــي هــذه الحــاالت اســتخدمت كأداة أدبيــة أو بهــدف إيصــال
رســالة مــا للقــارئ أو للتوعيــة حــول اإلعاقــات ،هــذه إحــدى الطــرق التــي يتــم بهــا تمثيــل ذوي اإلعاقــات
فــي األدب ،وليســت إشــكالية بحــد ذاتهــا ،األمــر اإلشــكالي هــو غيــاب النــوع اآلخــر مــن التمثيــل ،وهــو
وجــود شــخصيات لديهــا إعاقــات داخــل القصــص كمــا وجــود األشــخاص ذوي اإلعاقــات فــي الحيــاة:
أوال ،ولديهــم إعاقــات كمــا لديهــم ســمات أخــرى كثيــرة.
أشــخاص ً
أمــر آخــر تشــترك فيــه القصــص التــي تحتــوي علــى شــخصيات ذات إعاقــة ،وهــو أنهــا تُ ــروى إمــا مــن
راو أو مــن وجهــة نظــر شــخصية أخــرى مــن الشــخصيات ،ولــم تتــم روايتهــا أي مــرة مــن وجهــة
وجهــة نظــر ٍ
نظــر الشــخصية التــي لديهــا إعاقــة .بعــض كتــب العينــة مثــل «حــارة مـ ّـرو» و»مذكــرات تلميــذ ابتدائيــة»
تســمح لشــخصياتها المحوريــة أن تــروي القصــة مــن وجهــة نظرهــا ،األمــر الــذي يعطينــا كقــراء نظــرة
أوضــح لحياتهــا وتجربتهــا ويســهل علينــا التعاطــف معهــا ،اســتمرار غيــاب صــوت الشــخصيات التــي
لديهــا إعاقــات مــن شــأنه تكريــس دورهــا كآخــر ال كنـ ّـد.
والرســامين (الكبــار منهــم فقــط) لتصويــر اإلعاقــة نصـ ًـا ورسـ ً
ـما
جديــر أيضـ ًـا بالمالحظــة ميــل الكتــاب
ّ
ـا فــي كتــاب «كــرة ثلــج بحجــم منزلنــا» طفــل يفتــرض أنــه قــد فقــد بصــره
بشــكل مجــازي والتفافــي (مثـ ً
يظهــر فــي الرســمة وقــد غطــى عينيــه بشــريط مــن قمــاش) .كتــاب قصــة قبــل النوم–أحــد الكتــب
األربعــة التــي تحتــوي علــى شــخصيات لديهــا إعاقــات–ال يشــير إلــى إعاقــة الشــخصية المحوريــة بشــكل
مباشــر ،وإنمــا يلمــح إلــى وجودهــا مــن خــال الحبكــة والرســومات .كتــاب «أختــي ســارة» يعتمــد فقــط
علــى الرســومات لإلشــارة إلــى كــون ســارة غيــر مبصــرة (إحــدى الرســومات تظهرهــا تقــرأ كتابـ ًـا بلغــة بريــل)
ـت بقــراءة كتــاب «أختــي ســارة» ألختــي
المبصــر :لــو قمـ ُ
معطيـ ًـا أفضليــة غيــر مقصــودة لســامع القصــة ُ
غيــر المبصــرة لمــا عرفــت أن ســارة مثلهــا ال تــرى .هــذه االلتفافــات َحســنة النيــة ولكــن لهــا آثـ ً
ـارا ســلبية،
فهــي تفيــد بــأن اإلعاقــة موضــوع محــرم ال نريــد التكلــم عنــه صراحـ ًـة ،ويكــون بذلــك قــد ســاهم فــي
تكريــس الغمــوض حــول اإلعاقــة وذوي اإلعاقــات .أثــر ســلبي آخــر هــو حرمــان األطفــال ذوي اإلعاقــات
مــن شــخصيات تشــبههم قــد تكــون بمثابــة قــدوات إيجابيــةً ،
إذا ،فــإن تجنــب تســمية أو ذكــر اإلعاقــة
يضيــع فرصتيــن :فرصــة نقــل موضــوع اإلعاقــة مــن عالــم المواضيــع المحرمــة إلــى ســاحة النقــاش
ّ
ممكنــة لطفلــة ذات إعاقــة تســمع قصــة طفلــة
العامــة ،وفرصــة اســتخدام لغــة صريحــة قــد تكــون
تشــبهها وتســتطيع التماهي معها.

مزيــد مــن المجــاز نجــده فــي بعــض الكتــب التــي تتحــدث عــن شــخصيات لديهــا اختالفــات ُمبتدعــة ،قــد
يقصــد بهــا أن ترمــز لإلعاقــة أو لشــخص ينظــر لــه علــى أنــه «مختلــف» ،وهــي طريقــة القصــص الشــعبية
«المشــوه») ،إن
فــي التحــدث عــن المنبوذيــن والمســتضعفين (مثــل قصــة نــص نصيــص الطفــل
َّ
الترميــز لإلعاقــة بهــذا الشــكل أو توظيــف هــذه الكتــب للتحــدث عــن اإلعاقــة تحيــط بــه عــدة إشــكاليات،
فعــادة مــا تكــون هــذه الشــخصيات غيــر واقعيــة ،وبالتالــي يصعــب التماثــل والتعاطــف معهــا ،وعــادة
مــا تحمــل صـ ً
ـورا نمطيــة تقليديــة لـــ «ذوي االختالفــات» ،مثــل صــورة «المعــاق الخــارق» كمــا فــي كتــاب
«مختــار أبــو دنيــن كبــار».
مقابــل ذلــك نلحــظ أن كتابــات األطفــال التــي تناولــت اإلعاقــة («كتابــي األول »2011 ،و»مذكــرات
أطفــال البحــر») لــم تتــورع عــن التحــدث عــن اإلعاقــة بشــكل مباشــر واإلشــارة إليهــا بالكلمــات ،وهــذا
باعتقــادي قــد يعــزى إلــى أمريــن ،األول أن الكتّ ــاب األطفــال لــم يرثــوا بعــد حساســية الكبــار مــن موضــوع
اإلعاقــة ،والثانــي واألهــم هــو أن أطفــال البحــر واألطفــال المســاهمين فــي «شــيء مــن هــذا العالــم»
كتبــوا عــن أنفســهم! ســماع مــا يقولــه ذوو اإلعاقــات عــن أنفســهم هــو أحــد أهــم طــرق تجنــب الوقــوع
فــي مطبــات التمثيــل الســابق ذكرهــا.
هــذا بالنســبة ألنمــاط التمثيــل ،أمــا فيمــا يخــص أنــواع اإلعاقــات الممثلــة فــي الكتــب فنســتطيع القــول
بــأن كثيـ ً
ـرا مــن اإلعاقــات الشــائعة ،والتــي قــد يراهــا األطفــال فــي محيطهــم ،غيــر ممثلــة البتــة .اإلعاقات
الممثلــة فــي عينــة الكتــب مــن خــال شــخصيات أدبيــة هــي إعاقــات بصريــة (قصــة قبــل النــوم ،أختــي
ســارة) وحركيــة (كتابــي األول  )2011باإلضافــة إلــى شــخصية لديهــا اضطــراب عاطفــي قــد نعتبــره إعاقــة
(ليلــى تغــادر البيــت) ،يبــدو أن ال أحــد يريــد الكتابــة عــن اإلعاقــات الذهنيــة أو التطوريــة أو صعوبــات
التعلــم أو األشــخاص ذوي اإلعاقــات المتعــددة .تجنــب تنــاول هــذه اإلعاقــات فــي أدب األطفــال قــد
يكــون نتيجــة لحساســية المجتمــع المفرطــة (خوفــه وخجلــه أيضـ ًـا) مــن اإلعاقــات الذهنيــة ،وقــد يكــون
للتوجــه الســائد الــذي يعتبــر أن بعــض اإلعاقــات يمكــن «دمجهــا» فــي الســياق العــام،
أيضـ ًـا انعكاسـ ًـا
ّ
وبعــض اإلعاقــات مســتعصية تتطلــب وضعهــا فــي أماكــن ومرافــق خاصــة وتســتدعي تدخــات األطبــاء
ً
أيضــا فــي إقصــاء ذوي اإلعاقــات مــن النظــام
والمعالجيــن المختصيــن ،هــذه الرؤيــة لإلعاقــة تصــب
التعليمــي االنتظامــي .كمــا أســلفنا فــإن النظــر لإلعاقــة كموضــوع مــن شــأن «األخصائييــن» يمنــع رؤيــة
اإلعاقــة كموضــوع اجتماعــي ثقافــي يخــص الجميــع.
هنــاك عــدة كتــب ال تتنــاول اإلعاقــة ،ولكنهــا تحتــوي علــى قيــم جامعــة مثــل احتضــان التعدديــة وأهميــة
تتميــز القصــص الحاملــة لهاتيــن القيمتيــن بإمكانيــة توظيفهــا في مناســبات وحوارات
مشــاركة الجميــع.
ّ
عــدة ،أي أن بإمكانــي توظيــف قصــة مثــل قصــة «عمــر وهاهــا» للتحــدث مــع طلبتــي حــول االختــاف
فــي المقــدرة ،وأيضـ ًـا حــول االختــاف فــي الثقافــات .أهميــة تعليــم األطفــال قيمـ ًـا جامعــة تنبــع مــن
أن معظــم المســاحات االجتماعيــة إقصائيــة إلــى درجــة مــا ،وتغييــر ذلــك ســيتطلب مــن الجميــع أن
يســتطيع التعــرف علــى اإلقصــاء عندمــا يــراه ومحاربتــه بالســعي الفاعــل نحــو إشــراك الجميــع.

توصيات
1 .1توصيات للعاملين في مجال أدب األطفال واإلصدارات الموجهة للصغار والشباب:
V

V

V

Vهناك حاجة واضحة لمزيد من اإلصدارات التي تعكس تعددية المجتمع من حيث المقدرة ،بما في ذلك
كتب هدفها أن تعلم القارئ حول إعاقات معينة ،وكتب تحتوي على شخصيات لديها إعاقات من ضمن
سمات شخصية أخرى.
ُ Vينصح الكتاب والرسامون بتطوير شخصيات واقعية لديها إعاقات ،وبنفس الوقت تعيش حيوات مليئة
وذات معنى ،وأن يتجنبوا تكريس الصور النمطية لذوي اإلعاقات مثل الشخصيات المعزولة التي تعتمد
ً
تماما على من حولها.
Vتنصح الباحثة بأن تقوم دور النشر بمراجعة دورية ونقدية لتناول اإلعاقة في إصداراتها من حيث حجم

تمثيل ذوي اإلعاقات في إصدارات مؤسسة تامر

التمثيل ونوعيته ،من باب محاربة تغييب ذوي اإلعاقات من األدب والثقافة.
V Vالمنظمة العربية لألشخاص ذوي اإلعاقة تتبنى شعار «ال شيء عنا من دوننا» ،هناك حاجة ماسة
لالستماع إلى ما يقوله ذوو اإلعاقات عن تمثيلهم وعن الخطاب المستخدم لوصف إعاقاتهم .قد تسأل
دور النشر نفسها :هل عالم الكتابة والنشر متاح للجميع بمن فيهم ذوو اإلعاقات؟ هل نعمل بشكل
فاعل إلزالة العقبات أمام ذوي اإلعاقات؟
V Vباإلضافة إلى إنتاج مزيد من الكتب والتمثيالت اإليجابية ،هناك حاجة لتمكين المعلمين والتربويين في
تقييمهم واختيارهم وتوظيفهم للكتب التي تحتوي على شخصيات لديها إعاقات أو تتحدث عن قيم
جامعة.
2 .2توصيات للتربوين ولكل من يرغب مناقشة اإلعاقة والتعددية مع األطفال:
V

V

V

Vكل صف في كل مدرسة–سواء كان فيه طالب لديهم إعاقات أم ال -يحتوي على تعددية كبيرة في
المقدرة ،وفهم التعددية البشرية أمر أساسي ليفهم كل طالب ذاته وليحترم ويتقبل غيره .كتب األطفال
ً
ممتازا لنقاش صفي حول التعددية أو اإلعاقة.
مدخال
واليافعين قد تكون
ً
Vينصح المعلمون والتربويون بأن يختاروا الكتب أو النصوص التي ستقود هذه النقاشات بعناية فائقة،
ً
مثاليا من ناحية تمثيله
يتمعنوا في الرسائل الدفينة التي قد تحملها النصوص ،قد ال يكون النص
وبأن
ّ
ً
أيضا ،كأن تسأل المعلمة« :لو كنت
إلعاقة ما ،ومع ذلك فقد يكون قصوره موضع نقاش مع الطلبة
ً
ً
مغايرا لبطل القصة؟»
مصيرا
أنت الكاتب هل كنت ستختار
Vهناك عدة أدوات تم تطويرها لتقييم كتب األطفال من حيث تمثيلها لإلعاقة (المالحق  1و ،)2ولكن
ً
بسيطا قد تسأله المعلمة عند اختيارها لكتاب ما ،وهو« :هل سيتسبب هذا الكتاب في
سؤاال
هناك
ً
ً
إحراج أو إذالل لطالب لديه إعاقة؟» إذا كان الجواب «نعم» ،فعليها التفكير مليا في كيفية توظيف كتاب
كهذا.

صفيــة حــول قضايــا
كل الكتــب الســابق ذكرهــا يمكــن أن تكــون أدوات ممتــازة للخــوض فــي نقاشــات
ّ
كثيــرة ،مثــل الثقــة بالنفــس والثقــة باآلخريــن والتعاطــف مــع شــخص ال يشــبهني ،وغيرهــا .إبــداع
المعلــم فــي اســتخدام أدب األطفــال فــي الصــف مطلــوب علــى مســتويين ،المســتوى األول هــو اختيــار
الكتــاب المناســب للقضيــة المــراد طرحهــا؛ فليــس هنــاك وصفــة جاهــزة طبعـ ًـا أو قائمــة مــن الكتــب
والقضايــا التــي تتناولهــا ،بــل ُيتــرك األمــر لتقديــر المعلــم الــذي تقــوده معرفتــه بطالبــه .المســتوى
الثانــي مــن اإلبــداع يكمــن فــي توجيــه النقــاش ،فعمــق النقــاش وفاعليتــه فــي تحفيــز تفكيــر الطــاب
يعتمــد بشــكل كبيــر علــى أســئلة المعلــم أو المعلمــة الموجهــة.
فيمــا يلــي نمــوذج لمجموعــة أســئلة حــول كتــاب قصــة قبــل النــوم الــذي قــد يســتخدم فــي الســياق
المدرســي للتعلــم حــول التعدديــة واإلعاقــات ،وقــد يســتخدم فــي صــف ابتدائــي كوســيلة للتحــدث عــن
اإلعاقــات البصريــة ،ســواء كان فــي الصــف طلبــة لديهــم إعاقــات بصريــة أم ال ،فــكل الطلبــة ســيلتقون
يومـ ًـا مــا بشــخص لديــه إعاقــة بصريــة .المرحلــة األولــى مــن نقــاش هــذا الكتــاب عليهــا أن تكــون إزالــة
الغمــوض المحيــط بشــخصية منــال.

أسئلة مقترحة للنقاش:
V
V
V
V
V
V
V
V
V

«حام وبارد»؟
Vلماذا تستخدم منال عصاة تقول
ٍ
Vلماذا تخاف الخروج من البيت من دونها؟
ِ
«عيناك تريان ما ال يراه أحد»؟
Vماذا تقصد ماما عندما تقول لمنال:
Vلماذا تظهر منال مغمضة العينين في جميع رسومات الكتاب؟
ً
أشخاصا مثل منال غير مبصرين أو لديهم تحديات بصرية؟
Vهل تعرفون
Vكيف يتعرف هؤالء على العالم من حولهم؟
Vما هي بعض األدوات التي تزيل العقبات أمام هؤالء؟
Vلو كان في صفنا طالبة غير مبصرة هل ستستطيع مشاركتكم نشاطاتكم المدرسية؟ كيف؟
حسية أخرى؟
Vهل تعرفون عن إعاقات
ّ
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المالحق

»»
»»

الملحق رقم ( :)1معيار وصف التمثيل

األسئلة التالية مستوحاة من دليل دايتشس وبرايتر ( )2000لتمثيل ذوي اإلعاقات في
كتب األطفال
هل يحتوي هذا الكتاب على شخصية أو أكثر ذات إعاقة؟*
ما نوع االختالف /اإلعاقة؟ واقعي أم خيالي؟
ً
ً
ً
فرعيا في الكتاب؟
محوريا أم
دورا
هل تلعب هذه الشخصية
هل لدى هذه الشخصية سمات متعددة – عدا عن االختالف /اإلعاقة-؟
هل تقع الشخصية في سياق جامع؟
هل لدى الشخصية عالقات مع الشخصيات األخرى؟
هل هذه العالقات متساوية أم فيها عدم توازن مستمر في القوى؟
(مثال :أحدهم معتمد باستمرار على اآلخر)
ً
هل لدى الشخصية فرص التخاذ وتنفيذ قراراتها الخاصة؟
هل تتمتع الشخصية بالحقوق المدنية ذاتها كسائر الشخصيات؟
هل الشخصية قابلة للتصديق؟
هل يستطيع األطفال التماثل مع هذه الشخصية؟ (ما جنسها وعمرها؟)
هل الشخصية ثابتة أم متغيرة؟
هل هناك توقعات عالية من الشخصية؟
هل يركز الكتاب على نقاط قوة الشخصية أم على نقاط ضعفها؟
من وجهة نظر من تروى القصة؟
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»»

الملحق رقم ( :)2معايير وأدوات أخرى لتقييم كتب األطفال من حيث
تناولها لإلعاقة
بالســكا ولينــش ( )1996طورتــا هــذه األداة التــي تدعــو مراجــع الكتــاب إلــى فحــص وجــود البنــود العشــرة
التاليــة واإلجابــة بـــ «نعــم» أو «ال» أو «ال ينطبــق»
يعزز التعاطف وليس الشفقة
1 .1يصور التقبل ال التهكم

2 .2يركز على النجاح بدل أو باإلضافة للفشل

ً
صورا إيجابية لألشخاص ذوي اإلعاقات أو األمراض
3 .3يعزز

4 .4يساعد األطفال في اكتساب فهم دقيق لإلعاقة أو المرض
5 .5يظهر االحترام لألشخاص ذوي اإلعاقات أو األمراض
6 .6يعزز توجه «أحدنا» مقابل «أحدهم»

أوال ،مثل :امرأة لديها توحد
7 .7يستخدم لغة نابعة من فلسفة األشخاص ً

8 .8يصف الشخص ذا اإلعاقة أو اإلعاقة بطريقة واقعية (ال خارق فوق البشر وال تحتهم)
9 .9رسومه تصور الشخصيات بشكل واقعي

1010ليز كرو ( )1990اقترحت طرح األسئلة التالية لتقييم الكتب:

كيف يوظف الكاتب اإلعاقة؟ هل كأداة أدبية أو كرمز لعبرة ما؟
V
V
V
V
V
V

Vهل رؤية الكتاب لإلعاقة طبية أم اجتماعية؟
Vما هي رسالة الكتاب حول األشخاص ذوي اإلعاقات؟
Vما مدى واقعية الشخصيات ذات اإلعاقات وحيواتهم؟
Vما هي اللغة والصور المستخدمة؟
Vكيف يصور الكتاب قضايا أخرى مثل العرق والجنسانية؟
Vما هي تجربة الكاتب في اإلعاقة؟

»»

الملحق رقم ( :)3أربع فئات من الكتب

كتب تحتوي على شخصية أو أكثر ذات إعاقة

قصة قبل النوم
كتابي األول :2011
 الطائرة الورقية الكرامة الضائعةأختي سارة
ليلى تغادر البيت

كتب ال تحتوي على شخصية ذات إعاقة ولكن
تحتوي على قيم متعلقة بالنهج الجامع

مختار أبو دنين كبار
مغني المطر
نمولة
عمر وهاها

كتب تحتوي على أصوات أشخاص لديهم إعاقات

مذكرات أطفال البحر
شيء من هذا العالم

كتب ال تحتوي على شخصية ذات إعاقة وال على
قيم متعلقة بالنهج الجامع

الفتى يبدل حذاءه–كتابي األول –2010كتابي
األول –2013العقاب بالرسم–قصة أولها وآخرها
خيال–مريول المدرسة–ماذا يحدث في حديقة
البيارة؟–أحلى األغاني–الغولة العنيزية الحصيني–
الظل يرقص معي–عمر وصديقه قمر–زلوطة–
شعشبون–هيطلية–مستنقع الزنابق–أميرة–
حنتوش–العمة زيون وشجرة الزيتون–قرية وقمر
مستدير–أنا كبرت–صندوق العجب
 التاء المربوطة تطير–قصص من خيامالجهالين–رحلة الطير الجميل–تفاحة وحلم–كعك
وعسل–بنت وثالثة أوالد في مدينة األجداد–حارة
مرو–كتابي األول –2012كتابي األول –2014البلبل
والصوص–السر الصغير–أفكار في الحارة والدار-
عصفور وسمكة–مذكرات تلميذ ابتدائية–سنا
وأميرة الحمام–ملك الحكايات–أحالم أحالم–كرة
ثلج بحجم منزلنا – المارد – أول الورد
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»»

الملحق رقم ( : )4قصة قبل النوم ومعيار وصف التمثيل

هل يحتوي هذا الكتاب على شخصية أو أكثر
ذات إعاقة؟

نعم–منال

ما نوع اإلعاقة؟

تحد بصري غير محدد
ٍّ

ً
ً
محوريا أم
دورا
هل تلعب هذه الشخصية
ً
فرعيا في الكتاب؟

محوري

هل لدى هذه الشخصية سمات متعددة ،عدا
اإلعاقة؟

سمة واحدة – اإلبداع في رواية القصص

هل تقع الشخصية في سياق جامع؟

نعم – داخل األسرة وحول البيت

هل لدى الشخصية عالقات مع الشخصيات
األخرى؟

نعم ،مع اإلخوة ومع ماما

هل هذه العالقات متساوية أم فيها عدم
(مثال :أحدهم
توازن مستمر في القوى؟
ً
معتمد باستمرار على اآلخر)

إخوة منال يعتمدون عليها بشكل أو بآخر ،لكن يتم
موازنة عالقات القوى حين تتلقى منال دعم أمها

هل لدى الشخصية فرص التخاذ وتنفيذ
قراراتها الخاصة؟

منال تقرر أال تحكي القصص وتقرر أال تخرج،
قرارها ينبع من خوفها الذي تساعدها أمها على
مراجعته

هل الشخصية قابلة للتصديق؟

تمزج القصة ما بين الخيال والواقع ،ومع ذلك
تبقى شخصية منال قابلة للتصديق يستطيع
القارئ التعاطف معها

هل يستطيع األطفال التماثل مع هذه
الشخصية؟

نعم ،عمرها غير محدد لكنها طفلة ربما 18 – 10
سنة ،أنثى

هل هناك توقعات عالية من الشخصية؟

نعم ،هذه إحدى رسائل القصة ،منال تستطيع أن
تكون مبدعة حتى بغياب عصاها ورغم التحديات
التي قد تواجهها

هل يركز الكتاب على نقاط قوة الشخصية أم
على نقاط ضعفها؟

تركز القصة على نقاط قوة منال مع االعتراف
بالتحديات التي قد تواجهها

من وجهة نظر من تروى القصة؟

الراوية هي أخت منال (المبصرة)

»»

الملحق رقم ( )5الطائرة الورقية ومعيار وصف التمثيل

هل يحتوي هذا الكتاب على شخصية أو
أكثر ذات إعاقة؟

نعم – لمياء

ما نوع اإلعاقة؟

لمياء في كرسي متحرك ألنها فقدت قدرتها على
السيطرة على قدمها بسبب حادث

ً
ً
محوريا أم
دورا
هل تلعب هذه الشخصية
ً
فرعيا في الكتاب؟

ً
محوريا – الشخصية المحورية

هل لدى هذه الشخصية سمات متعددة
– عدا عن اإلعاقة-؟

ال

هل تقع الشخصية في سياق جامع؟

نعم – لديها أصدقاء تلعب معهم في الحارة

هل لدى الشخصية عالقات مع
الشخصيات األخرى؟

نعم – األصدقاء

هل هذه العالقات متساوية أم فيها
(مثال:
عدم توازن مستمر في القوى؟
ً
أحدهم معتمد باستمرار على اآلخر)

مياء تعتمد على أصدقائها ،فهم يساعدونها في صناعة
ً
تشجيعا لها .العالقة غير
الطائرة الورقية ويهتفون
ً
شيئا ،وتبقى
متوازنة ألن لمياء بدورها ال تقدم لهم
سلبية ومتلقية لدعمهم.

هل لدى الشخصية فرص التخاذ وتنفيذ
قراراتها الخاصة؟

تقرر هي صنع الطائرة وتجمع األغراض الالزمة – نعم

هل الشخصية قابلة للتصديق؟

نعم

هل يستطيع األطفال التماثل مع هذه
الشخصية؟

نعم – فتاة

هل هناك توقعات عالية من الشخصية؟

ال

هل يركز الكتاب على نقاط قوة
الشخصية أم على نقاط ضعفها؟

نقاط ضعفها – فهي ال تستطيع إكمال الطائرة دون
مساعدة أصدقائها

من وجهة نظر من تروى القصة؟

الراوي

تمثيل ذوي اإلعاقات في إصدارات مؤسسة تامر

»»

الملحق رقم ( :)6الكرامة الضائعة ومعيار وصف التمثيل

هل يحتوي هذا الكتاب على شخصية أو أكثر ذات إعاقة؟

نعم

ما نوع اإلعاقة؟

إعاقة حركية

ً
ً
ً
فرعيا في
محوريا أم
دورا
هل تلعب هذه الشخصية
الكتاب؟

ً
فرعيا

هل لدى هذه الشخصية سمات متعددة – عدا عن
اإلعاقة-؟

ال

هل تقع الشخصية في سياق جامع؟

ال ينطبق

هل لدى الشخصية عالقات مع الشخصيات األخرى؟

ال

هل هذه العالقات متساوية أم فيها عدم توازن مستمر
في القوى؟

ال ينطبق

(مثال :أحدهم معتمد باستمرار على اآلخر)
ً
هل لدى الشخصية فرص التخاذ وتنفيذ قراراتها الخاصة؟

ال

هل الشخصية قابلة للتصديق؟

نعم – إلى حد ما

هل يستطيع األطفال التماثل مع هذه الشخصية؟

نعم–ولد صغير

هل هناك توقعات عالية من الشخصية؟

ال

هل يركز الكتاب على نقاط قوة الشخصية أم على نقاط
ضعفها؟

نقاط ضعفها

من وجهة نظر من تروى القصة؟

الراوي

»»

الملحق رقم ( :)7أختي سارة ومعيار وصف التمثيل

هل يحتوي هذا الكتاب على شخصية أو أكثر
ذات إعاقة؟

نعم

ما نوع االختالف /اإلعاقة؟ واقعي أم خيالي؟

واقعي

ً
ً
ً
فرعيا
محوريا أم
دورا
هل تلعب هذه الشخصية
في الكتاب؟

ً
محوريا

هل لدى هذه الشخصية سمات متعددة – عدا
عن اإلعاقة-؟

ليس لها سمات بالضبط بل أشياء تحبها وتحب أن
تفعلها–ليس للشخصية عمق

هل تقع الشخصية في سياق جامع؟

نعم

هل لدى الشخصية عالقات مع الشخصيات
األخرى؟

نعم

هل هذه العالقات متساوية أم فيها عدم توازن
مستمر في القوى؟

نعم

(مثال :أحدهم معتمد باستمرار على اآلخر)
ً
هل لدى الشخصية فرص التخاذ وتنفيذ
قراراتها الخاصة؟

ال ينطبق

هل الشخصية قابلة للتصديق؟

نعم ،لكن دون عمق

هل يستطيع األطفال التماثل مع هذه
الشخصية؟ (ما جنسها وعمرها؟)

نعم ،طفلة

هل الشخصية ثابتة أم متغيرة؟

ثابتة

هل هناك توقعات عالية من الشخصية؟

ال ينطبق

هل يركز الكتاب على نقاط قوة الشخصية أم
على نقاط ضعفها؟

يركز الكتاب على ما تستطيع سارة فعله (الشم ،
التذوق ،الركض ،القراءة ،إلخ)

من وجهة نظر من تروى القصة؟

أخت أو أخو سارة

»»

الملحق رقم ( :)8ليلى تغادر البيت ومعيار وصف التمثيل

هل يحتوي هذا الكتاب على شخصية أو
أكثر ذات إعاقة؟

نعم–ليلى

ما نوع االختالف /اإلعاقة؟ واقعي أم
خيالي؟

واقعي ،صمت اختياري (مؤقت)

ً
ً
محوريا أم
دورا
هل تلعب هذه الشخصية
ً
فرعيا في الكتاب؟

ً
محوريا

هل لدى هذه الشخصية سمات متعددة
– عدا عن اإلعاقة-؟

ليس لها سمات بالضبط ،بل أشياء تحبها وتحب أن تفعلها
كالرسم وسماع الحكايات–ليس للشخصية عمق

هل تقع الشخصية في سياق جامع؟

نعم (ليست ليلى مقصاة عن أقرانها إال بفعل الحرب
واللجوء)

هل لدى الشخصية عالقات مع
الشخصيات األخرى؟

إلى حد ما مع أمها والجارة أم صابر

هل هذه العالقات متساوية أم فيها عدم
توازن مستمر في القوى؟

ليلى تتلقى دعم وحنان األم وأم صابر ،وال تصور على أنها
تعطي في العالقتين

(مثال :أحدهم معتمد باستمرار على اآلخر)
ً
هل لدى الشخصية فرص التخاذ وتنفيذ
قراراتها الخاصة؟

إلى حد ما فهي “تختار” الصمت كوسيلة تعامل

هل الشخصية قابلة للتصديق؟

نعم ،لكن دون عمق

هل يستطيع األطفال التماثل مع هذه
الشخصية؟ (ما جنسها وعمرها؟)

نعم ،طفلة

هل الشخصية ثابتة أم متغيرة؟

ً
تغيرا
ال ينطبق – إال إذا اعتبرنا خروجها عن الصمت المؤقت
في الشخصية

هل هناك توقعات عالية من الشخصية؟

ال ينطبق

هل يركز الكتاب على نقاط قوة الشخصية
أم على نقاط ضعفها؟

هناك توازن – كانت ليلى تفوز في مسابقة إلقاء الشعر
ومن ثم أصبحت عاجزة عن الكالم

من وجهة نظر من تروى القصة؟

الراوي

»»

الملحق رقم ( :)9مصطلحات مهمة

اإلعاقة

مصطلح يشمل تحديات جسدية متعددة ومحدودية في القدرة على القيام
ً
ً
ً
بحتا ،بل ظاهرة معقدة تعكس
صحيا
أمرا
بنشاطات معينة .اإلعاقة ليست
تفاعل سمات الجسد مع سمات المجتمع االذي يقطنه.

شخص ذو إعاقة

نقول “شخص ذو إعاقة” أو “شخص لديه توحد” أو “شخص ذو إعاقة
بصرية” أو “امرأة لديها شلل دماغي” ،وال نقول “معاق” أو “متوحد” أو
“أعمى” أو “مشلولة” ،وذلك لتجنب اختزال الشخص وتعريفه بإعاقته .لكن
علينا أن ننتبه:
ً
جزءا ال يتجزأ من هوية
 هذا ال يعني أننا ال نقر بأن اإلعاقة قد تكونالشخص.
 بعض المجموعات (مثل االتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين) ال تفضلهذا النوع من االلتفاف ،وذلك ألنهم يعتبرون أن محاولة سلخ اإلعاقة
عن تعريف الشخص بحد ذاتها تفيد بأن اإلعاقة أمر سلبي يجب فصله عن
تعريف الشخص.

التمثيل

هو مدى المخاطبة الفاعلة الحتياجات مجموعة ما في المؤسسات
والمنشآت المجتمعية ،قد تكون المجموعة مرئية في هذه المؤسسات،
ً
ً
واقتصاديا
سياسيا
ولكن هذا ال يعني بالضرورة أنها ممثلة بشكل دقيق
ً
واجتماعيا .مثال على ذلك تمثيل المرأة في اإلعالم العربي :النساء مرئيات

شخص ذو
احتياجات خاصة

ً
كثيرا ما يستخدم في السياقات التربوية لوصف
هذا تعبير التفافي (ملطف)
ً
ً
إضافيا .كثيرون من ذوي اإلعاقات يعتبرون
دعما
الطلبة الذين يتلقون
ً
وفاصال ،حيث إنه يفرق ما بين االحتياجات العادية
هذا المصطلح متعاليا
ً
واالحتياجات “الخاصة”.

شخص ذو اختالف
في المقدرة

ً
خصوصا في
هذا تعبير التفافي (ملطف) يستخدم كبديل لـ “ذو إعاقة”
ً
ً
مهينا ألنه يفترض
أيضا يعتبره الكثيرون
الواليات المتحدة .هذا المصطلح
أن هناك طبيعة واحدة نموذجية واختالفات منحرفة عنها.

النهج الجامع

نهج يدعو إلى إزالة جميع العقبات–البيئية والعقائدية والمتعلقة
بالسياسات والممارسات والمصادر– أمام المشاركة الحقيقية لجميع أفراد
المجتمع في جميع مناحي الحياة االجتماعية.

النهج الدامج

محاولة “دمج” ذوي اإلعاقة في سياقات مختلفة ،هذا المبدأ إشكالي ألنه
متعال ،فهو يفترض أن األشخاص ذوي اإلعاقات هم خارج السياق وعلينا
إقحامهم فيه ،أي أنه ال يعترف بأن السياق عليه أن يتشكل بفعل مشاركة
الجميع بتنوعهم.

لكن بأي شكل؟   

االحتفاء بالتعددية

(مثال:
مناهضة أشكال اإلقصاء التي تطمس حقيقة وجود تنوع بشري هائل
ً
عدم وجود تمثيل لذوي اإلعاقات في اإلعالنات التجارية ،رفض صاحب عمل
ما توظيف أشخاص ذوي إعاقة ،نظام تعليمي يعرض جميع الطلبة لمعيار
موحد وامتحانات موحدة).

النموذج الطبي
لإلعاقة

الفهم العام لإلعاقة بين أولئك الذين يعملون في مجاالت العلوم الصحية
والتأهيلية والتربية الخاصة وعلم النفس الشاذ ،وهو فهم طبي بحت
يرى اإلعاقة على أنها مرض بحاجة إلى عالج ومعالجة وإعادة تأهيل وحد
من آثارها .ضمن هذا الفهم فإن اإلعاقات واالختالفات يجب إصالحها أو
تغييرها ،حتى حين ال تسبب اإلعاقة المرض أو األلم .النموذج الطبي،
الذي يركز على “العطب” في الشخص وليس على احتياجاته ،يخلق توقعات
متدنية ويؤدي إلى فقدان األشخاص الستقالليتهم وخياراتهم وتحكمهم
بحياتهم.

النموذج الخيري/
الكارثي لإلعاقة

مرتبط بالنموذج الطبي ،يرى ذوي اإلعاقات كضحايا يستحقون الشفقة ،هذا
ً
توظيفا من قبل
النموذج ،باإلضافة إلى النموذج الطبي لإلعاقة ،هما األكثر
األشخاص الذين ليس لديهم إعاقات لتفسير وتعريف اإلعاقة .عبارات مثل
“مصاب بالصمم” أو “مريض توحد” أو “ضحية عيب خلقي” مرتبطة بهذا
طبعا هذا النموذج خطير ً
ً
جدا ألنه فوقي وال يحترم صوت
الفهم لإلعاقة.
ذوي اإلعاقات أنفسهم وال كرامتهم   .

النموذج
االجتماعي لإلعاقة

هذا النموذج البديل للنموذج الطبي يعتبر أن اإلعاقة هي نتيجة لطريقة
فضال عن طبيعة الشخصُ ،يعنى هذا النموذج بإزالة
تنظيم المجتمع
ً
العقبات التي تقيد وتحدد حياة ذوي اإلعاقات ،فعندما تزال هذه العقبات
يحصل ذوو اإلعاقات على االستقاللية والعدالة في المجتمع ،وعلى الحق
في اتخاذ القرارات والتحكم في حياتهم   .

األدب الجامع

األشخاص ذوو اإلعاقة في هذا النوع من األدب هم جزء من العمل األدبي،
ً
جزءا من الحياة اليومية – كجيران أو أصدقاء أو زمالء أو عابري
كما قد يكونون
سبيل ،أي أن اإلعاقة ال تستخدم كأداة أدبية.

2017

