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 ميس داغرإعداد: 

 

راوح في أحيان يه ة هجومية تارة أخرى، ناهيك عن كونتارة، ووسيل دفاعيةاإلسقاط في األدب كوسيلة  ُيعّبر عن
األدبّي،  طاشكل أكثر تأثيرا. ويحضر اإلسقيؤّدي رسالته المنشودة ب ، ما يجعلهالجّد والفكاهةبين  كثيرة ما

 ومرونته وتمّيزه. الكاتببراعة  مستوى عن  ُيعّبر نضجها الفنيبعّدة صيغ،  والروائّي والحكائيّ 

، تحوي مثلا  صاغها أصحابها على ألسنة الحيوانات على نصوص تاريخ األدب أمثلة عديدة من يمكن تذّكر 
حيث ُتعّد صياغة النصوص على ألسنة الحيوانات وسيلة شائعة لللتفاف على  هذه اإلسقاطات. من نماذج 

يعيشها  ، منها الظروف السياسّية التيفي النص. وهذا االلتفاف قد يحدث ألسباب متعددة ةالمباشر  اتالتصريح
 ستجوابالتمّلص من المساءلة وا، والتي تدفعه إلى البحث عن وسائل إبداعية إليصال وجهات نظره والالمؤلف

إلى رؤية الصورة البشرّية المنعكسة من خلل سلوكيات الحيوانات، وال سّيما أّن  القارىء ع، أو لدففي آٍن معا
يدفعهم إلى  ذا هصورهم وممارساتهم من خللها فإّن  بالتفّوق عليها، فتراهم حين ينظرون إلىالبشر يشعرون 

 عي إلى تغييره.وقفة مع الذات، واالحتجاج على ما هو قائم، والس

أي نص أدبي، بما يمثل من تعبير عن حالة شعورية وفكرية لدى مؤلفه، هو بالضرورة إفراز لحالة اجتماعية إّن 
هذا المؤلف. حتى نصوص األطفال، التي قد يعتقد البعض أنها في منأى عن الصراعات  هاوسياسية يعيش

لألطفال يخلو  اا موجه اا واحد اا أدبي اا لدرجة أننا قد ال نجد نصالثقافية السائدة، هي أيضاا تقع ضمن هذه المعادلة. 
 وطنية أو قومية أو اجتماعية.  مضامينمن 

ب الزج لى أي حّد يمكن للكاتإ)وهنا قد تبرز ما يعتبرها البعض إشكالية في أدب الطفل، هذه اإلشكالية هي 
لطفل هل علينا أن نؤدلج ا..  (مكتوب لألطفالالمضامين السياسية أو االجتماعية أو االيديولوجية في نّص ب

من خلل القصص التي من المفترض أن تكون فسحة تسلية ومرح؟ وفي ظل تغلغل اإلعلم والتغطيات المباشرة 



ى رج الطفل من خلل القصص الخلألحداث والحروب التي يتعرض لها الطفل يومياا، أليس من األفضل أن نُ 
 عالم السلم واالطمئنان؟

ألدب الطفل عن الصراعات االجتماعية والسياسية، تبرز مجموعة أخرى من مقابل هذه النظرة التحييدية  في
:  كيف نثقف الطفل ونعرفه على حقوقه وحقوق اآلخرين، إذا لم نطرح ، تفصح عن وجهة نظر مغايرةاألسئلة

؟ المثال على سبيل اآلمن العدالة والوطن مواضيع مثل سياسية واجتماعية أساسية، له في قصصه موضوعات
إلى نصوص  إذا لم يتعرض خلل نشأته كيف يتكون لدى الطفل رأيه الخاص وتوجهاته وقيمه ومواقفه السياسية

 ؟توّسع مداركه في هذا االتجاه

يأخذ موقفاا عندما يكبر من قضية ال يعرف تفاصيلها وال خلفيتها؟ هل نحكي سكيف سيعرف الحقيقة، وكيف 
له قصص الواقع والحرب والعنف والنزاعات كما هي في شكل مباشر؟ بأي لغة نخبره تاريخه وانتصارات شعبه 

 وهزائمه واحترام القانون والديموقراطية وتفشي الفساد وتقبل اآلخر ونصرة الحق؟ 

خباره هتمامات الطفل وتساؤالته وبيئته، إلاالنطلق من ا على ضرورة ي حقل أدب األطفال مع العاملون فُيج
 لعاته وتفكيره.وتط ية واألدبية التي تحترم عقلهالحقيقة والواقع بأسلوب قصصي أدبي يراعي المعايير الفن

وتحّولها منذ  صراعاتة والتبّدل السياسات العام طفل الفلسطيني، هنالك ملحظة ُتشير إلى أنّ بالنسبة ألدب ال
واجز لها مع القصف والحالقضية الفلسطينية ومعاناة أه ، فأصبحتانعكس على أدب األطفال اتفاق أوسلو

تطاعت نصوص عديدة اإلفلت من قبضة هذه السياسات إال أنه ولحسن الحظ، اس  .شبه غائبة والعنصرية
لصادرة عن رواية "كوبارو" اس والحّس الوطني لدى األطفال واليافعين. يمكن لنا أن نعتبر ف  الن  الجديدة، وجّدّدت 

ة، والتحدي في روح الجيل النصوص الساعية اليقاظ روح العزيم إحدى 7102مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي 
ؤلفها من م إلى تمّكن ماّسة بحاجة، و تقع في الطور التجريبي للكتابة هذه الرواية ما تزال تالجديد، وإن كان

 من القيم:   ذكورالم الصنف ّيز النصوص الساعية إلى تثبيتسمات تم هذه الروايةففي أدوات الروائية. لغته و 

 إلى غير ذلك منالظالم والمظلوم، المحتل وابن األرض، ، والسّجان السجن العودة، مفردات الثورة،فهناك 
وق إلى تمستمدة من الحالة الفلسطينية. كما أننا نجد في الرواية   ن. وهي كلها مضاميالسياسيةالمضامين 



استرداد  توق إلىالخروج من حالة الخمول واللجدوى إلى دائرة الفعل في أعلى درجاته أال وهو الفعل البطولي. 
 .توق إلى تحقيق العدالة، توق إلى الحرية. الحق المسلوب وعودة أصحاب الحق إلى ديارهم

ضرورة  فيهير تث فهيلعبة فنية وأدبية،  كونها من أكثر من مجردفي ذهن المتلقي  جاذبّية اإلسقاطاتتتأّتى 
، لقنّ لاقتفائه ألحلمه، وعدم التخلي عنها تحت أي ضغط، والتصّدي لجميع محاوالت تدجينه وإسكاته وإدخاله 

ي يسعى ا على مصراعيه، والحرية تناديه كليمارس دورا آليا يوكل إليه، في الوقت الذي يكون العالم أمامه منفتح
 .إليها

 


