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ةوالهوأ ةيبين الترب أإسرائيلالالسطيني في  فطال مالمح أدب الأمن : بعض يَّ

*سلوى علينلت
أ1

أتلخيص:

 ِّ إلىيهدف املقال الحالي 
 ِّفتح حي 

 ةفي املجتمع، باعتباره مرآ فطفالدب األِّأقاش حول مكانة ز للن 

نظرته ملاضيه وحاضره. وفي هذا  إلىضافة إخرين، راته حول ذاته والِّملفاهيم املجتمع وتصو ِّ

ِّ  
 ِّالس 

 
ةل بناء الهوِّياق يشك ةالفرد يَّ ةوالجماع يَّ ِّمطمح ِّ يَّ

َّ
األداة  ةيربا للمجتمع، بينما تشكل الت

 ِّته. يكشف املقال الحالي نزوع الكتَِّّيسعى املجتمع لبناء هويَِّّالتي من خاللها 
ين اب الفلسطيني 

ِّ ةبناء هوِّ إلىاخل في الدَّ ةفرد يَّ ِّ يَّ
َّ

ِّ ،ابلدى جيلها الش
َّ
ِّتتحل

َّ
ةنسانقافة والقيم اإلى بالعلم والث  يَّ

ةاب الهوِّ، بينما يهمل الكتَِّّةياقالرَِّّ ة،الجماع يَّ ةكانت دينأسواء  يَّ ةم قومأ يَّ ةم مدنأ يَّ . يحاول يَّ

الفلسطيني في  فطفالت ورسم بعض املالمح ألدب األِّهاوج ِّغوار هذه التَِّّأاملقال الحالي سبر 

ِّى يومنا.وحتَِّّ 8491منذ عام  إسرائيل

أ  
أمةمقد 

ةوسيلة تربوِّ فطفالأدب األِّ على اعتبارِّفق الباحثون يتَِّّ باء، ون والِّيقوم من خاللها املرب ِّ يَّ

ِّ 
 
، عاداته وتقاليده، مفاهيمه، تراثه، لغته وقيمه للجيل هاملجتمع، بنقل مبادئ وِّلممث

دور الوسيط  فطفال. حيث يلعب أدب األِّلخلق تواصل بين األجيال ما منهاش ئ، سعي ِّالنَِّّ

ِّ 
 
ِّاالجتماعي الذي يمك  

 
؛ 2182علينات، )فل من استقاء املعرفة والقيم من محيطه ن الط

ِّ ؛2112اسبستيان، 
َّ
 ِّالط
2112ِّ؛ بقاعي، 2119ب فقيه، ي 

َّ
؛ 8411؛ جوهر، 2112عبي، ؛ الش

ِّ
َّ

أ(. 1291 ريغف ; 1291 كوهين؛  9002 ،علينات؛ 8442فرخ الهدهد،  ؛8442اس، مَِّّالش

ِّور كان قائم ِّهذا الدَِّّ ولعلَِّّ
َّ
ِّا منذ قرون لدى جميع الث

 
ِّ ،عوبقافات والش

َّ
ِّإال  فطفالاألِّ أدب  أنَّ

ةالوعي بأهما أمَِّّ في معظمه. اكان شفوي ِّ روته في قد وصل ذ ِّفكتابة القصص ونشرها  يَّ

 ِّالقرنين املاضيين، لدى 
ليس فقط في  ،ونشره فطفالوا بأدب األِّين الذين اهتم ِّالبريطاني 

 فطفاللِّل الكتابة ر أدبويشهد القرن العشرون على تطو ِّ ا في مستعمراتهم.ما أيض ِّإنَِّّ ،اململكة
                                                           

ِّبيت بيرل.كلية ، فطفالباحثة في أدب األِّ 1*
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 ِّوِّفلسطين. من ضمنه ومنها العالم العربي وِّ ،في جميع بلدان العالم
أدب ر تطو ِّع لتاريخ املتتب 

ِّه يجد أنَِّّ فطفالاألِّ
َّ
ةربوِّإضافة للسباب الت ِّ يَّ ةاخلالدَّ ِّ يَّ

َّ
ق بالحفاظ على موروث التي تتعل

ِّ
 

ِّالش ِّ عوب وقيمها، يجد أنَّ
َّ
ِّهذا األدب قد شك  

ِّل أداة في املواجهات والص 
 

عوب، راع بين الش

ِّفهو يلعب دور ِّ  
ةأسمالراع بين الرَِّّا في الص  ِّ يَّ

 
ةيوعوالش ، وفي بالدنا كان القرن املاض ي خالل يَّ

ِّ  
ِّ فطفالسو الكتابة للِّمؤس   

ةهيونراع بين الص ِّعلى وعي بالص  ةوالقوم يَّ ةالعرب يَّ خذوا من فاتَِّّ يَّ

ةوسيلة لتجنيد الجيل الشاب وتوعيتهم بماه فطفالأدب األِّ ِّ يَّ  
راع ودورهم فيه، كما الص 

 ؛9002 ،دار ؛9019 ،علينات) إسرائيلاب اليهود قبل قيام دولة فعل أندادهم من الكتَِّّ

ِّ (. 1291 ،كوهين ؛1229 ،ريغف

ِّ ِّاملرجوَِّّعبير عن القيم ا وسيلة للتَِّّهو أيض ِّ فطفالأدب األِّ كما أنَّ
َّ
عة من الجيل ة واملتوق

ِّ ،ه وسيلة لرسم مالمح املستقبلالشاب، إنَِّّ  
 
ا للمجتمع بل أيض ِّ ،فل كفردليس فقط للط

ةككل. وهذا من خالل بناء هوِّ ِّ يَّ  
ِّا كان. يتناسب مع قيم وثقافة ودين مجتمعه أي ِّ جيل شاب 

ِّيقد  فكير أو البحث، هي أمر سهل وال يستحق عناء التَِّّ فطفالالكتابة للِّ بدو للوهلة األولى أنَّ

ِّوقد يدور في خلد القارئ أنَِّّ
َّ

مزم، فكيف يستطيع هذا ه ال يجب تعقيد األمر أكثر من الال

ة القارئ؟ وكيف له   ِّاألدب أن يبني شخصيَّ
 
 فطفالر عليه؟ وملاذا هذا االهتمام بأدب األِّأن يؤث

ةقعقيدات واملشاكل االوفي املجتمع ما يكفيه من التَِّّ ة ،تصاديَّ ةوالسياس االجتماعيَّ  يَّ

ة؟ ِّاليوميَّ

ِّ
َّ
ِّ ،ساؤالت على عدة مستوياتوتكمن اإلجابة عن هذه الت يعكس  فطال أدب الأ أولها: إنَّ

ل رؤيته ته وأيض أنقلط ضعاه وقوَّأ، علداته وتقلليده ،بشكل أو بآخر أنملط املجتمع

ةاملستقبل ةوتبلغ أهم، يَّ عندما يعيش املجتمع حالة من االرتباك في  أقصاهاهذا األمر  يَّ

ِّهويَِّّ  
ةسواء أكانت داخل ،بها راعات التي يمر ِّته نتيجة للص  ةات: فطبقعلى خلفيَِّّ يَّ ة، دينيَّ -يَّ

ةفطائف ة، يَّ ة، قومجنسانيَّ ِّ يَّ  
وسواء أكانت هذه  ،ات( وغيرهاد القوميَِّّ)في مجتمع متعد 

ِّ  
ةراعات خارجالص  ة غير ا وتجري بينهما عالقات قوَِّّا وثقافي ِّا، ديني ِّمع الخر املختلف قومي ِّ يَّ

ِّ  ،إسرائيلنا في هذا املضمار ال نستطيع استثناء املجتمع الفلسطيني في أنَِّّ متكافئة. وال شكَّ
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ةخلالذي يعيش صراعات دا ةوخارج يَّ  ،ظاهرة وبافطنة، على مستوى األفراد والجماعات يَّ

ِّوبالتَِّّ  ِّ فطفالقصص األِّ الي فإنَّ
 
 ِّتشك

هذا الواقع أو تجاهله،  إلىق طر ِّمن خالله التَِّّ ا يتم ِّز ِّل حي 

ِّأو االثنين مع ِّ  
 ِّ ا. وفي كل 

 
فهم  دب مرآة للواقع، يمكننا من خاللهل هذا األِّالحاالت يشك

ةديناميك ِّ يَّ
َّ
ِّ ، سواءتهويَِّّريقة التي يبني فيها ه ِّهذا املجتمع والط

َّ
ركيز أكان ذلك من خالل الت

ِّ 
ةزات هذه الهوِّعلى ممي  ِّ. اأو من خاللهما مع ِّ قيض لهاأو من خالل عرض الخر النَِّّ يَّ

أ فطفالدب األِّألِّى آخر مستو ِّ
َّ
أيتعل

َّ
ةاصل بين الجيل  وبنلء املرجعوأق بللت سواء أكانت  ،يَّ

ِّمن التَِّّة مستمدَِّّ
َّ
ةل القدوة من خالل شخصاريخ املاض ي أو املعاصر، حيث تتشك بطل  يَّ

ومعه يمكن للقارئ  ،فيقودها ويجد الحلول ملشاكله ،ة الذي تنقاد إليه األحداثالقصَِّّ

ِّأالي غير أن يتفاعل ويتعافطف وبالتَِّّالصَِّّ لوك الذي يالئم ن يكتسب منه القيم واملعرفة والس 

مجتمعه. فالواقع الفلسطيني اليوم، كما العديد من املجتمعات، يعيش ضمن سياق 

ِّوِّ، العوملة
َّ
 ِّر بمرجعيَِّّيتأث

 
صال ات من ثقافات مختلفة تأتيه من خالل وسائل اإلعالم واالت

ِّ  
ةالحلجة للخصوصذلك تبرمز  املختلفة، وفي ظل  أ يَّ

َّ
ةقلفالث  ِّ ،يَّ

نات التي تحوي في داخلها مكو 

ةة من أجل بلورة شخصحاجة هامَِّّ والتي تعتبرِّ ،منهج الحياة فاعلة ومنتجة في املجتمع.  يَّ

ِّوفي   
ِّءياق يمكننا أن نتساهذا الس 

َّ
الفلسطيني في  فطفالزت مضامين أدب األِّل: هل رك

ةعلى خصوص إسرائيل ةه قيمي إنساني تتشارك به مع بقها كانت ذات توج ِّواقعه أم أنَِّّ يَّ  يَّ

ِّات في العالم؟يَِّّالقوم

ِّأمَِّّ
َّ
ِّ ،فطفالض ألدب األِّعر ِّالث الذي يمكننا من خالله التَِّّا املستوى الث

َّ
 بطريقةق فيتعل

أ
َّ
أالت

َّ
ِّ حيث. ةيربوجيه والت

َّ
ِّ ةيربتعتبر فطريقة الت  

 
ِّر ِّواإلرشاد مؤش  

 
 ِّا ملكانة الط

 
قة فل والقيم املتعل

ِّ وفي. ها واستمرارهاإنتاجته والتي يرغب املجتمع في بشخصيَِّّ  
ِّيياق، هذا الس  ؤال طرح الس 

التي عادة يسديها  ،صيحةوجيه املباشر والوعظ والنَِّّعلى التَِّّ فطفالالتي: هل اعتمد أدب األِّ

ِّ  
عامل مع عقل التَِّّ ه تمَِّّحو املرغوب؟ أم أنَِّّغار من أجل تغيير سلوكهم على النَِّّالكبار للص 

ِّ  
 
ِّ فل وخياله وتمَِّّالط  

 
فكير فل من خاللها التَِّّتوجيهه بطريقة غير مباشرة، يستطيع الط

ِّتيجة املرغوبة؟النَِّّ إلىخيل ومقارنة األمور والوصول والتَِّّ
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الفلسطيني منذ عام  فطفالفحص املضامين التي عالجها أدب األِّ عتمد البحث علىلقد ا

ِّ .2181عام وحتى  8491 هما: املرحلة األولى  تينمرحلتين أساسيَِّّ إلىتابة مراحل الكمت قسَّ

ِّالجيل  تشمل التي  
ِّ فطفالدب األِّألِّ ساملؤس   

 ِّمنذ سنوات الس 
ِّ ةيوحتى نهات اينيَِّّت 

َّ
ات مانينيَِّّالث

ِّحلاملرِّ اأمَِّّ عشرين.من القرن ال
َّ
 فطفالللِّ الكتابة الجديد الذي بدأالجيل  فتشمل ةيانة الث

ِّ 
 
ا اختيار نقاط االنطالق يومنا هذا. أمَِّّى حتَِّّ ات من القرن املاض ي واستمرَِّّسعينيَِّّفي سنوات الت

ةمنالزَِّّ ِّ فطفالفينبع من مضامين وأسلوب الكتابة للِّ يَّ  
ومن خالل املقال الحالي جيل،  في كل 

ِّ إلىق سنتطرَِّّ  
ةعن الهوِّ فطفالعبير من خالل أدب األِّالتَِّّ جيل وكيف تمَِّّ مالمح كل  ةالفرد يَّ  يَّ

ةوالجماع واصل مع األجيال وفطاعة الباء وفطريقة التَِّّ ،إسرائيلفي املجتمع العربي في  يَّ

ِّالتَِّّ
َّ
ِّبعة.املتَِّّ ةيربوجيه والت

 ِّ تمَِّّ لقد
، أفطفالة قصَِّّ مائةمن خالل مطالعة  للجيلين زات والقواعد املشتركةاستنتاج املمي 

ِّخمسون منها كتبت في املرحلة األِّ
َّ
ا اإلفطار . أمَِّّةيانولى وخمسون أخرى كتبت في املرحلة الث

ِّمني للقصص فهو الزَِّّ  
 ِّمنذ سنوات الس 

بعضهم كتبوا  ،اب وكاتباتلكتَِّّ 2182ى ات وحتَِّّينيَِّّت 

ِّ  
، قسم منهم أمثال مصطفى ة الواحدةكتابته القصَِّّ ا وبعضهم لم تتعدَِّّغار مع ِّللكبار والص 

ة نشرت للجيل قصَِّّ 01االستناد على  وتمَِّّ .ااس ي كتبوا في الجيلين مع ِّار ومحمود عبَِّّمرَِّّ

ِّ  
ِّار، مصطفى مرَِّّاب: وهي للكتَِّّ 8448-8409س بين األعوام املؤس 

َّ
محمود ، طيف ناصرعبد الل

ِّ .سليم خوريوجمال قعوار وِّ اس يعبَِّّ  
كاتبة من  ه لم تكن أي ِّس أنَِّّويالحظ من الجيل املؤس 

ِّ 
 
ِّ ةيساء. بينما في نهاالن

َّ
 ِّمانينيَِّّسنوات الث

 
 ِّ ،ساء بالكتابةات فقد بدأت الن

كانت ات ياديَِّّفمن الر 

ةارين وفتحكاتبة جهاد عراقي، نبيهة جبَِّّال ِّ يَّ
َّ
ِّبري الط

َّ
ِّ واتي عملن فيالل

 
 ِّمجال الط

 
رة فولة املبك

ِّ
َّ
قصص  إلىوضات في املجتمع العربي عليم والحظن افتقار مكتبات الرَِّّوالتَِّّ ةيربفي ومزارة الت

ِّ.(1)فطفالاألِّ

ِّا أمَِّّ
َّ
ارين، مينا نبيهة جبَِّّعراقي،  -جهاد غوشةات: الكاتباب/اني فشملت الكتَِّّقصص الجيل الث

ةود، ميسون أسدي، عوافطف بصيص أبو حان حم ِّعليَِّّ نادر ا، نيفين عثامنة، ا أبو حنَِّّ، حنَِّّيَّ
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سماعيل، إلهام دويري تابري، لينا أبو الهيجا، نرجس كبها، فائق إ، بو تامر، نجيب نبوانيأ

، حياة بلحة أبو شميس، ميسون انسمهان خاليلة، د. محمد حجيرات ود. سلمان عليَِّّأ

فاضل جمال علي براهيم حجامزي، رباب مزحالقة، إأحمد نافطور، ال، براهيم الكيَِّّإ أسدي

ِّ .وأحمد سليمان ة من قصص قصَِّّ ةعشرِّ ومن خالل املقال الحالي عرض تحليل لستَّ

ِّ  
ِّالجيل املؤس 

َّ
، من خاللها يمكن للقارئ استكشاف فطفالاب أدب األِّاني لكتَِّّس والجيل الث

 ِّاملبعض 
ِّ. 1نيتمنيَِّّزة للدب في الفترتين الزَِّّالمح املمي 

ِّ ةأغلب ونجد أنَّ تظهر  ،ناول واملراجعةبالتَِّّاملقال هم هذا الذين يخص ِّ فطفالاب قصص األِّكتَِّّ يَّ

ِّإمَِّّ  
وضعهم ضمن  إلىس للكتابة أو في الجيل الجديد. يهدف املقال الحالي ا في الجيل املؤس 

، وهو إفطار يقرأ املجتمع من إسرائيلفي املجتمع العربي في  فطفالاإلفطار العام للكتابة للِّ

ةصوص األدبخالل الن ِّ ةا اجتماعباعتبارها نصوص ِّ يَّ ةوسياس يَّ ليس  ،ةتعكس عالقات القوَِّّ يَّ

ِّ
َّ
ِّإنما أيض ِّ ،ات والخرفقط بين الذ

َّ
ِّات نفسها. ا داخل الذ

ِّل كيفي البحث على تحليلاعتمد منهج لقد    
ياقين نصوص القصص وقراءتها ضمن الس 

ِّ  
إجراء  إلى، إضافة واستنباط املضامين املباشرة وغير املباشرة فيها ،ياس ي واالجتماعيالس 

ةاب القصص حول تجربتهم األدبمقابالت مع كتَِّّ ماذج . املقال الحالي، فسيعرض بعض النَِّّيَّ

ةالقضايا املركزِّا من بعض ِّ تعكس التياب وبعض الكتَِّّ فطفاللبعض قصص األِّ ض التي تعرَِّّ يَّ

ةمنفي املراحل الزَِّّ فطفاللها أدب األِّ عطاء حقيقة إ إلىوال يهدف املقال الحالي  املختلفة. يَّ

 ِّلم تشمل  .إسرائيلالفلسطيني في  فطفالدامغة ومطلقة حول تحليل أدب األِّ
نة البحث عي 

ة في سماء هامَِّّأغفلنا ذكر أاب والكاتبات، وقد نكون قد وجميع الكتَِّّ فطفالجميع قصص األِّ

ِّصناعة هذا النَِّّ
َّ

ا ما عن نا نحاول عرض إفطار تحليلي كيفي مختلف نوع ِّنَِّّأ وع من األدب، إال

ِّ 
 ِّ ،فطفالراسات التي تتناول أدب األِّالد 

 
لتي تعرض ا ،ز بشكل عام على بحث القيموالتي ترك

ِّ  
 ِّأو أنَِّّ فطفالالتي تعرضها قصص األِّ ،يبمنهج بحث كم 

 
ةظرِّز على الجوانب النَِّّها ترك لهذا  يَّ

ِّاألدب  ِّ ،إسرائيلاألدب الفلسطيني في  . وفيما يخص 
التي  ،راسات فقطفهناك بعض الد 

                                                           
 القصص التي يتناولها البحث بشكل عام واملقال بشكل خاص هي على سبيل املثال ال الحصر. 1
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ِّ
َّ
ةزت على جوانب عينرك ةانطباع يَّ دون  ،اراب مثل: سليم خوري ومصطفى مرَِّّأو على كتَِّّ يَّ

 فطفالالفروقات بين قصص األِّ ،داخله القواسم املشتركة عرض هذا األدب في إفطار يضم ِّ

(ِّ 
 2112ِّسبنيولي، إسبنيولي وِّإ؛ 2112؛ أسعد، 2112مواس ي،  ؛2112 ة،أبو فن 

ة ؛ أبو فن 

ِّ. (8442وعزايزة، 

ةوبنلء الهوأ فطال دب الأأ أيَّ

ِّ امسلم ِّ اأمر ِّ إسرائيلفلسطيني في  أفطفالليس اختيارنا ملصطلح أدب  ؤال من هو به، فالس 

 ِّ ،الفلسطيني وما هو األدب الفلسطيني
 ِّال يزال قيد الن 

ةراسات االجتماعقاش في الد   يَّ

ِّ  
ةياسوالس  اقد األدبي د. عادل األسطة، املحاضر في قسم الداب في جامعة النَِّّ. وقد فطرح يَّ

ِّ ،بير مزيت في رام هللا
 

ة حول هوِّفي أحد مقاالته سؤاال هل هو من وِّالكاتب الفلسطيني؟  يَّ

ةاريخه من يسكن فلسطين التَِّّنَِّّأم أيحمل جوامز سفر فلسطيني؟  ِّ يَّ لطة ضمن منافطق الس 

ةالفلسطين ةهيونهو مقاوم للص ِّأ؟ إسرائيلأو ضمن  يَّ ينما كان أه متعايش مع واقعه نَِّّأم أ يَّ

ِّهو من ي و في الخارج؟ وهلأاخل في الدَِّّ
 
ةغة العربكتب بالل ِّ .؟يَّ  

 
ص األسطة موقفه ويلخ

ةن الكاتب الفلسطيني هو املوالي للقضإبالقول  ةالفلسطين يَّ (. 2111ومؤمن بها )األسطة،  يَّ

ِّفأحيان ِّ إسرائيلا في املجتمع العربي في أمَِّّ  
 
إلبرامز  ي، وفي ذلك تفاد ِّا يطرح مصطلح األدب املحل

ةالهوِّ ةالفلسطين يَّ  ِّللديب واألدب،  يَّ
ر عن موقعة األديب لذاته، وفي هذا موقف يعب 

ِّ  
ِّياق االِّمجموعته وأدبه ضمن الس   

 ِّجتماعي والس 
مة ياس ي املحكوم له. وال نهدف في هذه املقد 

ِّ
َّ
ِّ، إنَِّّةيسمأن نطرح أجوبة أو بدائل للت

 
 ِّما أن نثير نقافط

ِّا للن 
َّ
ةساؤل حول هوِّقاش والت األدب  يَّ

ِّ ،فطفالا للِّبل أيض ِّ ،ص ليس فقط للبالغينواألديب املخصَِّّ ةسؤال الهوِّ ألنَّ  ِّ يَّ
 
ل ال يشك

بل هو عامل ذو تأثير على املضامين املباشرة وغير املباشرة التي يعرضها  ،اإلفطار العام فقط

ِّفي الجيلين األوَِّّ فطفالومن خالل متابعة قصص األِّ األدب.
َّ
 ِّل والث

ين من اني ألدباء فلسطيني 

ِّإسرائيل ةني بإبرامز الهوِّالقليل منهم من ع ِّ ، نجد أنَّ ةالوفطن يَّ ةالفلسطين يَّ ، باملقابل كان يَّ

ِّ
َّ
ةركيز على الهوِّالت  ِّ يَّ

 
ةاملحل ِّ ةيظهار االرتباط واالنتماء للقرِّإمن خالل ، يَّ

َّ
بيعة، العادات والط

ةيجابقاليد اإلِّوالتَِّّ  باء واألجداد. ومن خالل تحليلها لصورة الوفطن، فطاعة واحترام جيل الِّيَّ
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ِّ، تجد ارمصطفى مرَِّّاألديب في قصص  ث عن يتحدَِّّغلب قصصه أفي  اار ِّمرَِّّ دينيس أسعد أنَّ

ِّأز تميَِّّ ، حيث8491عام الوفطن قبل 
َّ
ِّفراده بالن  

بنى هم ينتمون ملكما أنَِّّ ،رضاألِّ شاط وحب 

ةهمأ، تبرمز فيه عائلي تقليدي ةسرِّللعالقات األِّ يَّ املاض ي.  ،يهلإالكاتب للعودة  قِّ، يتشوَِّّيَّ

ِّ 
 
الحفاظ على معالم الوفطن ليس فقط ار على ضرورة د مرَِّّومن خالل قصصه يؤك

ةالجغراف ِّقاليد ا على العادات والتَِّّيض ِّأبل  ،يَّ
 
 أسعد،) والخرافات سافطيرِّنبذ األِّوِّغة والل

2112).ِّ

ِّ ِّ ولكنَّ  ِّالس 
 
ةؤال الذي يطرح نفسه: ما هي معالم املحل  فطفالالتي يطرحها أدب األِّ يَّ

ِّإسرائيلالفلسطيني في   
ِّسياق  ؟ في ظل   

 ِّاالجتماعي والس 
 ِّياس ي الذي يمي 

ين ز العرب الفلسطيني 

 ِّأ، فهم إسرائيلفي 
 
ةقل ةأصالن يَّ  ِّ يَّ

ةها يهودف نفسها على أنَِّّفي دولة تعر  ةوديمقرافط يَّ من  يَّ

 ِّ ،جهة
 
ةومن جهة أخرى تخضع هذه األقل ِّ يَّ ان الحكم قابة إبَِّّولة. كانت الرَِّّلرقابة من قبل الدَّ

. وفي هذا 8421ا عام رسمي ِّ اهئى إلغاوحتَِّّ 8491ولة عام قيام الدَِّّ العسكري املباشر منذ

ِّ  
ِّعامل مع الرَِّّالتَِّّ ن نطرح تساؤلين: كيف تمَِّّأياق يمكننا الس  ةلطوِّقابة الس  ؟ وكيف فطرحت يَّ

ةقض ِّ؟فطفالدب األِّأاالنتماء من خالل  يَّ

ةعند الحديث عن الهوِّ ن أيمكننا  ،، الحديث عن مصطلح فضفاض غير واضح املعالميَّ

ةاتنا الفردتعريف يناسب شخصيَِّّ نضع فيه أيَِّّ ةوالجماع يَّ ة. الهوِّيَّ ةلجماعا يَّ ِّ يَّ
 

عور هي الش

ةلة. تصنع هذه الهوِّها متخيَِّّنَِّّأندرسون أ عيدَِّّاملشترك. ي على معطيات الواقع  بناء ِّ يَّ

ِّوالتَِّّ
 
ةعات املستقبلوق ةعند الحديث عن الهوِّ .يَّ ةالجماع يَّ  ِّ اهناك من يربطه يَّ

ين، بالد 

ِّ
َّ
ِّأبالقيم  ،قافةبالث ةاالثنوِّم و بالدَّ ِّ. يَّ ِّأعي وهناك من يدَّ ةالهوِّ نَّ  ِّ يَّ

مان رة بحسب الزَِّّمتغي 

ِّ
 
ِّإروف. واملكان والظ

 
ِّذ

َّ
 ِّا هناك صراع بين الث

ةر في الهوِّابت واملتغي  بحاث عديدة أجريت ألقد . يَّ

ةحول هوِّ  ِّ يَّ
ةوفطرحت مفهومي األسرلة والفلسطين إسرائيلين في الفلسطيني  كقطبي صراع  يَّ

ِّ وتناقض  
ِّعلى مستوى الوالء الس 

َّ
 ن تضمَِّّأقافي. فاألسرلة بمفهومها العام يمكن ياس ي والث

ةا ومفاهيم حداثداخلها قيم ِّ ةا الفلسطينمَِّّأعامل مع الفرد والجماعة. في التَِّّ يَّ فيمكنها  يَّ

ةقليمإدوائر انتماء  ن تضمَِّّأا يض ِّأ ةوعامل يَّ ِّ.(Hofman 1988  ;9000 الحاج; 1229 سموحه) يَّ
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 وهي 8491منذ عام  اتنواع من الهويَِّّأ ثالثةفي بلورة  إسرائيلون في الفلسطيني ِّ مرَِّّلقد 

ِّ 
ةينالد  ة، املدنيَّ ةسرائيلاإلِّ يَّ ةوالقوم ،يَّ ةالفلسطين يَّ هذه  فطفالفهل عكس أدب األِّ .يَّ

ِّمنها؟ا نتج أي ِّأات؟ هل الهويَِّّ

ةة الغربفَِّّالضَِّّ الذي كتب في فطفالدب األِّأمقارنة مع  و أ اي ِّإسرائيلخر آ ن هناكأ، الحظنا يَّ

ةجل بناء الهوِّأا من فلسطيني ِّ ِّ :على سبيل املثالوتكوينها.  يَّ
َّ
 ولىقصص االنتفاضة األِّ تزِّرك

ِّ ي العنيفسرائيلخر اإلِّالِّصورة على  (8412-8449) الفلسطيني  صورة مقابل ،لبيالسَّ

ِّ ةحالبطل والضَّ  وهوِّ ،فلسطيني سلبي خرِّا آيض ِّأوكان هناك  .يجابيإوالتي عرضت بشكل  يَّ

مات ابن املخيَِّّ وهو ،يجابيالفلسطيني اإلِّ اعم لالنتفاضة مقابلغير الدَِّّ لفلسطينيا الغني ِّ

يمكن أن ماس مع الخر ن التَِّّإ. (2182)علينات،  املشارك في االنتفاضةوِّاملقاوم  ةيوابن القرِّ

ِّأن ا يض ِّأويمكن  ،ايخلق صراع ِّ
 

ِّطو ِّ للتَِّّيكون مجاال
َّ
ات من خالل تحديد معالم ر وتحسين الذ

ةالهوِّ ِّ يَّ
َّ
ةاتالذ  ِّ يَّ

 
ِّإسبة لآلخر. بالن املكتوب في العالم  فطفالسباب النتشار أدب األِّحد األِّأ نَّ

ِّالتَِّّالعربي كان 
َّ

ِّبريطانيا في القرنين  حيث ساهمت رق والغرب،ماس بين الش
َّ
امن عشر الث

 إلىى ذلك ، حيث أدَِّّمن خالل مستعمراتها املكتوب فطفالدب األِّأبنشر فكرة  اسع عشروالتَِّّ

ِّ  
 
 ِّ فلمزيادة الوعي بمكانة الط

ةصبح تحديد الهوِّأوِّات القوميَِّّد في مجتمع متعد  حاجة  يَّ

ةمجتمع في سنوات الستينيات بسبب  فطفال، فكانت انطالقة الكتابة للِّإسرائيلفي  أما. يَّ

 أدب إنتاج. وقد ظهر هذا الشح جليا عند املقارنة مع فطفالاألِّقصص  إنتاجالشح في 

. وعزمز ذلك الوعي إسرائيلالعرب في  فطفالالعبري الذي فاق بكثير الكتابة للِّ فطفالاألِّ

تب الكا ويتذكر لهذه القصص. فطفالوقراءة األِّ فطفالالكتابة للِّ بأهميةاملجتمعي العبري 

بلوغ مزيارته لحفلة  ، هذه املقارنة بعدفطفالمحمود عباس ي، من جيل املؤسسين للكتابة للِّ

للفتى كانت قصصا  أعطيتالتي معظم الهدايا  ي. لقد وجد عباس يإسرائيلي يهودلفتى 

 فطفاليكتب للِّ أنفقرر في مجتمعه العربي،  فطفالللِّ نتاج. وقارن ذلك مع شح اإلِّفطفالللِّ

ِّ.1ليحصلوا على الكتب وليشجعهم على القراءة واملطالعة

                                                           
12422182ِّ مقابلة مع محمود عباس ي بتاريخ 1
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أالالسطيني في الضَّأ فطال ر أدب الأمراحل تطو أ
َّ
أسيرة متقلربة: إسرائيلة وفي ا

 ِّ (8491-8482فلسطين )على  فترة االنتداب البريطاني خالل
 ِّ نيبرمز بعض املرب 

 نيالفلسطيني 

ِّ أمثال ،عليمفي ومزارة التَِّّ ِّءنادوا بضرورة مال الذين ،كاكينيخليل السَّ
 
ةغة العربمة الل ألجيال  يَّ

ةكما بدأت حركة أدباملختلفة.  فطفالاألِّ ةعليموالكتب التَِّّ فطفالقصص األِّ نتاجإلِّ يَّ  . واستمرَِّّيَّ

ةمنذ الفترة العثمان بدأت فطفالجريدة للِّ 80كثر من أظهور  ِّمثل 8491ى عام حتَِّّ يَّ
َّ
ة : مجل

ِّ  ِّمير، باكورة صهيون، صوت السَّ
 
ةالكل ِّيَّ

َّ
ِّ، مجل

َّ
 ِّة مدرسة صهيون، مجل

 
ةة كل ِّ يَّ

َّ
ة ترسانة، مجل

ِّ
َّ

ِّدار األيتام، املنبر، الكش
َّ
ِّة الرَِّّاف، الغد، القافلة، املنتدى، مجل

َّ
 ِّابطة، مجل

 
وادي حاد النَِّّة ات

ةذكسرثوِّاألِّ ِّصدر وغيرها.  يَّ
َّ

ةت في املدن املركزِّمعظم هذه املجال واعتنت  ،حيفا والقدسك يَّ

ِّ  
ِّ بالهم 

 
ةغة العربالوفطني والل ِّ، يَّ

َّ
ِّ متعظ

 
ةهيونمواجهة الص ِّإلى سعت راث العربي وِّالت )مروة،  يَّ

ِّ التي كان من نتائجها، 8491عام حرب بعد وِّ .(2110  ِّ تهجير قسري 
ومنهم ين للفلسطيني 

ِّ 
 
ةدمار املدن الفلسطين إلىضافة إ، فينمين واملثقَِّّشريحة املعل  ِّ يَّ

 
ل املركز التي كانت تشك

ِّ
َّ
ةمصادرة املكتبات والكتب البيتوِّقافي واملعرفي، الث ِّممَِّّ ،ةوالعامَِّّ يَّ

َّ
 أدب إنتاجعلى  رِّا أث

ِّأوَِّّ؛ على مستويين فطفالاألِّ
َّ
ِّ فطفالراجع عن الكتابة للِّلهما: الت  

 
ةعرِّوتفضيل الكتابة الش  يَّ

ِّلقدرتها على التَِّّ
 

ِّالكتَِّّ اهتمَِّّعور والوجدان، حيث عبير عن الش  
 

ث عن تحدَِّّعر الذي اب بالش

ِّص ِّكبة والفقدان وضياع فلسطين وكان مخصَِّّالنَِّّ  
 ولم يتمَِّّ ،في آن واحد غارِّا للكبار والص 

ِّأدب دب الكبار وِّأ مييز بينالتَِّّ  
ِّغار. الص   فطفالكبة، انشغل األِّالنَِّّتلت  نوات التيوخالل السَّ

ِّ
َّ

ةفوِّبقصص الكبار الش ِّ ،خرجوا منهاأحول مدنهم وقراهم التي  يَّ
َّ
ِّابع فغلب الط

َّ
فوي على الش

 .(8414؛ ناصر، 2182)علينات،  فطفالالكتابي لقصص األِّ

عام  لِّوَِّّصدر الكتاب األِّ إسرائيلفي ت تظهر بعض القصص. أبدات الخمسينيَِّّ ةيفي بداو

ةرحسوهو عبارة عن م 8409 ِّ ظالم ونورأبعنوان  يَّ  إلىضافة إاد وجمال قعوار مليشيل حدَّ

ِّ ،لجورج نجيب خليللحلن الطللب أ
َّ
ِّات

َّ
 ِّأهذيبي البحت )عليمي والتَِّّابع التَِّّسمت بالط

 ةبو فن 

سمة وهي:  لكاتب راض ي عبد الهاديثالث قصص لصدرت في القدس وِّ (.8442 ،وعزايزة

أ
َّ

صدرت لعبد الرؤوف املصري  8402. وفي عام كوكو البطل ،فلرس غرنلفطة، جلعةالش
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أن هما اقصت
َّ
أ الم أو مرغيف يتكل

َّ
ِّأة لتوفيق نشرت قصَِّّ 8422في عام و. موحةالط عود بو الس 

كتب فايز الغول ثالث قصص  8420-8422. وبين العامين امللك سيف بن ذي يزنأباسم 

أوهي:  أوسلفطير من بالدي أ، نيل حكليلتالد  ِّ .لفسواليف السَّ  
 ِّوفي سنوات الس 

كتب  اتينيَِّّت 

 هاولكنَِّّ ،بيروتالتي نشرت في  )بدون ذكر سنة اإلصدار( ديك الحجلة اد قصَِّّيَِّّتوفيق مز ِّ

ِّ
َّ
ةسرائيلقابة اإلِّشر من قبل الرَِّّمنعت من الن 2112ِّ)مروة،  يَّ

َّ
ث . تتحدَِّّ(2112عبي ؛ الش

 ِّالقصَِّّ
خوانه من ديوك الحجل. ومن الواضح إاد الستدراج يَِّّيك املتعاون مع الصَِّّة عن الد 

ةة على انتقاد لشخصاشتمال القصَِّّ ِّ يَّ ةسرائيللطات اإلِّاملتعاون الفلسطيني مع الس   ضدَِّّ يَّ

ِّخوانه. إ

ِّ
 
ومنها:  إسرائيلالفلسطيني في  فطفالولى ألدب األِّاألِّ عقودالز ا ميَِّّعبة ممَِّّروف الصَِّّوكانت الظ

ِّكارثة النَِّّ  ِّكبة، الوضع االقتصادي السَّ
 ِّئ، األِّي 

ةم  عبير بسبب الحكم ، عدم القدرة على التَِّّيَّ

 ِّالعسكري، عدم وجود الوعي لدى األِّ
ِّين، هل واملرب 

 
ِّع األِّترف  

غار، دباء الكبار عن الكتابة للص 

ةول العربوالد ِّ إسرائيلالقطيعة بين  العالم  إنتاجف على عر ِّحيث لم يكن هناك مجال للتَِّّ يَّ

 ِّ 8422ر بعد حرب عام العربي، وقد بدا هذا الوضع بالتغي ِّ
اخل ين في الدَِّّوانفتاح الفلسطيني 

 ِّأعلى العالم العربي. )
ِّ(8442 ،ةبو فن 

ِّ 
 
في سنوات كانت  إسرائيلالفلسطيني في  فطفالن انطالقة أدب األِّأات على ز األدبيَِّّوترك

ِّال  
 ِّس 

ِّاس ي وِّمحمود عبَِّّالكاتب صدر أ حيث ،اتينيَِّّت 
َّ

 ،فطفالللِّا كتاب ِّ 80جمال قعوار اعر الش

ةوتومزيعها على املدارس بأسعار رمزِّ انفسهمأقاما بطباعتها ب ِّليتسنَِّّ يَّ
َّ

قراءتها. ب املدارس ى لطال

 ِّمَِّّوم
 ِّا يمي 

 
ماذج النَِّّ إلىضافة إ ،سالمي العربي القديماريخ اإلِّز على التَِّّز هذه القصص كونها ترك

ةنساناإل ِّالعامَِّّ يَّ
َّ

ةعبة والقصص الش  ِّ يَّ
 
ةاملحل ِّالتَِّّ إلىتهدف هذه القصص  ؛يَّ

َّ
 ،رفيهعليم والت

 اب:للكتَِّّ خرى منهاأة قصَِّّ 29 نتجتأكما . (1)املاض ي إلىوفيها نوع من الوعظ والعودة 

ِّطفى مرَِّّمص
َّ
ت تظهر صحافة أكركبي. وبد حبيب ناصر،طيف ار، سليم خوري، عبد الل

 ِّأي )سرائيلحزب العمل اإلِّابعة لالتَِّّ والدنلاليوم لأ مثل 8421 عام فطفالاألِّ
 .(8442، ةبو فن 

                                                           

اس ي بتاريخ  -1  .12422182مقابلة مع محمود عبَّ
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ِّفي سنوات ال  
 ِّس 

ِّينيَِّّت  ِّشهد الفلسطيني ِّات، بعينيَِّّات والسَّ
َّ

ِّتات ون في الش
 
ا ا داعم ِّا ثقافي ِّنشافط

ِّ ،فطفالألدب األِّ لنشر معاناة  ،الفلسطيني فطفالدب األِّأسات لدعم من خالل تأسيس مؤسَّ

ِّ 
ِّأمثل دار الفتى العربي التي ت ،ين في العالم العربيالفلسطيني  . 8422ست في بيروت في عام سَّ

ِّ
َّ
التي سرت في البلدان  ةيَِّّاصري في تلك الفترة على روح الوحدة العربالقومي النَِّّ ملد ِّا روأث

ةالعرب ِّ. يَّ ِّأقفلت . و8424ِّورس في بيروت عام دار النَِّّست كما تأسَّ ةستان في بدااملؤسَّ  يَّ

ِّ
َّ
ِّإات على يَِّّمانينالث

َّ
ةحرير الفلسطينمة التَِّّثر خروج منظ في و. 8412من لبنان عام  يَّ

ِّ
َّ
ِّيَِّّمانينالث

َّ
ِّ ،الجزائر إلىحرير مة التَِّّات مع انتقال منظ

َّ
ردن قافي الفلسطيني في األِّقوي العمل الث

ةوانتقلت لهناك عمل ِّ ا فيأمَِّّ. فطفالالكتابة للِّ يَّ
َّ
 ِّيَِّّمانينسنوات الث

 
فقد  اتسعينيَِّّات والت

ةشهدت املنافطق الفلسطين ِّ يَّ
َّ
ِّ نماء ِّ 8422ة عام املحتل ِّمثل: ا، ساتي ِّمؤسَّ للعمل  سة تامرِّمؤسَّ

ِّاملجتمعي،  ِّوغاريت أسة مؤسَّ ِّسة مؤسَّ
 
 ِّالط

 
دب أجل رفع مكانة أمن رة وغيرها فولة املبك

ِّإب اخلن في الدَِّّوِّالفلسطيني كما وبدأالفلسطيني.  فطفالاألِّ
َّ

ت ألدب نشاء مراكز ومجال

ِّ فطفالاألِّ
َّ
ِّ فطفالة الحياة للِّمثل: مجل ى في حيفا وال تزال تصدر حتَِّّ 8410ست عام التي تأسَّ

 ِّ في فطفالدب األِّكامل الكيالني ألِّ اليوم، مركزِّ
 
ةالكل ةاألكاديم يَّ غلق عام أبيت بيرل الذي  يَّ

 ِّالفي  فطفالدب األِّأاصرة، مركز القطري في النَِّّ فطفالدب األِّأ، مركز 2112
 
ةكل ةاألكاديم يَّ  يَّ

 ِّ فطفالدب األِّأمركز ، حيفا
 
ةفي كل ِّمركز القاسمي،  يَّ  

 
ِّ فلثقافة الط ِّسة األِّفي مؤسَّ

َّ
 ،اسوار في عك

ِّقامت وِّ. وغيرها براهيم فطوقانإمركز مدرسة وِّ ةهوض باملرأة البدوِّللن ِّسة أجيك مؤسَّ في  يَّ

ِّ بعض بتوثيققب النَِّّ
 
وتحويله من تراث شفوي ملكتوب  فطفالراث البدوي للِّقصص الت

من خالل  فطفالدبي للِّأنشاط  ه من املالحظ وجودكما أنَِّّغير البدو.  فطفالا للِّيض ِّأومفتوح 

ِّ
َّ
ةسالمللحركة اإلِّ ابعةشراقة التَِّّإة مجل ِّ يَّ

َّ
ةمالالش ِّ يَّ  

ِّالتي تصدر  ،الفحم في مدينة أم 
َّ
ة مجل

ِّإ  
 ِّوِّ ،غارشراقة للص 

 
ِّسالمي. إمن منظور  فطفالالكتابة للِّز على التي ترك

 ِّتها نَِّّأاملراكز  نشاط هذهل ابعاملتيجد وِّ
 
في مكتبة  هائواقتنا فطفالنشر قصص األِّز على دعم رك

ِّإواحدة. 
َّ

حيث  ،ونشرها فطفالمعايير واضحة الختيار قصص األِّغلب ال توجد ها على األِّنَِّّأ ال

 مر من تكرار لبعض املواضيعفي مستوياتها ومضامينها. وال يخلو األِّ فطفالتتفاوت قصص األِّ
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ِّ
 

ِّوالنَِّّ : قصص املحافظة على األسنانمثال
َّ

ةخصظافة الش ، فطفالعلى األِّظواهر االعتداء ، يَّ

ِّ
َّ

 ِّأارع، وقصص عبور الش
 
ِّخرى ترك حيث تعمل على  ،فطفالروضة األِّ ز على مواضيع تخص 

ِّ  
 
ِّتطوير ملكة الط

 
ةغوِّفل الل ِّ ،و املعلوماتأ يَّ ِّمثل فصول السَّ  

 
فل بالحيوان نة وعالقة الط

ِّإويمكننا القول والبيئة.  صة نوات األخيرة مخصَِّّن معظم القصص التي كتبت في السَّ

ِّجيل املراهقة.ل اأكثر منها قصص ِّ فطفاللروضات األِّ

ِّ فطفالدب األِّأمزاد االهتمام بلقد  ِّ ،خيرةنوات األِّفي السَّ
َّ

ِّإال ِّ  أنَّ  
حيث  ،ياتاألمر ال يخلو من تحد 

على حساب املضمون، وفطالبوا  فطفالدباء ظاهرة املتاجرة بقصص األِّانتقد بعض األِّ

ةلجنة وفطن بتأسيس  ِّ يَّ
دباء بعض األِّ ووصفسواق. األِّ فيقبل عرضها  فطفالم قصص األِّتقي 

ِّاضحايا نفسهم بأ ِّحيث  ،وقِّلس 
َّ
ِّ متتحك

َّ
نشر  إلىديب األِّ يضطر ِّ ذإ .همإنتاجشر في دور الن

ِّ تهقصَِّّ  
ِّا التَِّّأمَِّّ. على حسابه الخاص   

ِّحد 
َّ
ِّق بي الخر فيتعل

َّ
عليم والتَِّّ ةيربسياسة ومزارة الت

ةسرائيلاإلِّ  ِّتجاه  يَّ
ةحيث تتماش ى الغالب. إسرائيلفي  ينالفلسطيني  من القصص  العظمى يَّ

ةالعربع في املدارس التي تومزَِّّ ةبرامز مفهوم الهوِّإمع سياسة الومزارة في عدم  يَّ ةالفلسطين يَّ في  يَّ

ِّ .املدارس
َّ
ع من اب الذين أرادوا لقصصهم أن تومزَِّّا لدى الكتَِّّا ذاتيَِّّل ذلك مراقب ِّومن هنا شك

ِّ
َّ
ةسرائيلعليم اإلِّوالتَِّّ ةيربخالل ومزارة الت ِّ بينما .يَّ

َّ
اب الذين ابتعدوا عن هذا الكتَِّّ ة منالقل

ةتعالج قضايا وفطن أفطفالنتجوا قصص أنهج وِّال على حسابهم فقد قاموا بنشر قصص  ،يَّ

ِّ  
 ِّ ه كانت لديهمأنَِّّ ، ونجد من خالل متابعة قصصهمالخاص 

ةحر  عبير عن ر في التَِّّبكأ يَّ

ِّ  
ةياسالقضايا الس  ةواالجتماع يَّ  ِّالتي تشغل  يَّ

ن: يالكاتب، نذكر منهم إسرائيلفي  ينالفلسطيني 

خالل مناقشة  قصصهم ا بعضحيث سنورد الحق ِّ ،سديأ ميسونِّحجامزي وِّيعقوب 

ِّ 
ِّممي 

َّ
ِّ .فطفالاني املنتج ألدب األِّزات الجيل الث
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أ  
أفطال س لدب الأمالمح الجيل املؤس 

ِّ 
 
ِّترك  

)من  إسرائيلكبة في س الذي كتب في سنوات ما بعد النَِّّز قصص الجيل املؤس 

ِّ  
 ِّالس 

ِّأى ات وحتَِّّينيَِّّت 
َّ
ةات( على مواضيع اجتماعمانينيَِّّواخر الث ِّ يَّ

َّ
ق بوصف الفقر من جهة، تتعل

ِّأعليم كهدف ومن جهة أخرى الحديث عن التَِّّ
َّ

ِّسمى على الجيل الش  
جله. أن يسعى من أ اب 

ِّمعظم هذه القصص معدَِّّ
َّ

ةعدادب اإلِّة للفتيان من فطال ِّ يَّ
َّ
ةانوِّوالث ِّأ يَّ  

غار في جيل كثر منها للص 

ِّ
 
 ِّالط

 
ِّال ما كانربَِّّ .رةفولة املبك هم الجيل الذي نَِّّأعلى  فتيانال إلىظرة نَِّّال ذلك هو في ببسَّ

دباء أرادوا ن بعض األِّأ. كما فطفالوع من قصص األِّم هذا النَِّّن يتفهَِّّأويستطيع  يحمل الهمَِّّ

ل موقع جل تربيته لتقب ِّأا من يض ِّأوِّ ،ملواصلة تعليمه ةية العالشحن هذا الجيل بالهمَِّّ

ِّ ،وموقع في العائلةات ذات هيبة كشخصيَِّّ والدينال
َّ

ِّال يجدر بالش  
ا يض ِّأ، وِّماد عليهمر ِّالتَِّّ اب 

ِّ
 
املستقبل  إلىجاح في املدرسة التي تعتبر في قصص كثيرة، الجسر عات األهل والنَِّّقبول توق

ِّ ةيمن ناح املنشود.
َّ

 صميمنة والتَِّّور امللوَِّّقصص الص ِّهذه المعظم ينقص كل الخارجي، الش

ِّ
َّ
ِّ نجده ذيال ابالجذ

َّ
ةموانع اقتصاد إلىاني. وقد يعود ذلك في قصص الجيل الث التي  يَّ

أ. واالستثمار به فطفالدب األِّأح تفت ِّحالت دون 

 ِّتلك الفترة قصص املدرسة في  تبرمز
ِّكحي 

َّ
ِّز من خالله يتعل

َّ
الب القيم املختلفة مثل م الط

 ِّكما يحظى داقة، األمانة، االجتهاد وغيرها. الصَِّّ
 
ةوصالح ةهيببم املعل ةاجتماع يَّ  ةيفي ترب يَّ

ِّ فطفالاألِّ لهيتقبَِّّوِّ فطفالاألِّ
َّ
للكاتبين  سلمي الكسالنة قصَِّّ ففي. ةيربكمصدر للمعرفة والت

والتي تنتقد كسل فطالب املدرسة  ،8422اس ي وجمال قعوار التي نشرت عام محمود عبَِّّ

 ِّ سامي الذي ال يطيع والدته
 
ِّ ،مهأو معل ه فطالب بدروسه، كما أنَِّّ مدرسته أو يهتم ِّ وال يحب 

ه ال يشاكس مزمالءه، فيضربهم ويرميهم بالحجارة وال يحافظ على نظافة مالبسه، كما أنَِّّ

ةيتعامل مع الحيوانات املنزل ِّ يَّ  
ِّبطريقة مالئمة. هذه الص  ةلبفات السَّ ة التي عرضتها القصَِّّ يَّ

ةلشخص ِّنما تصف بشكل غير مباشر إ، البطل يَّ  
ِّالص  ةلبفات السَّ ِّ يَّ  

 
 هغير املرغوب ب فلللط

ِّساس التَِّّأا. ومن هذا املنطلق، كان اجتماعي ِّ
َّ
ربوي الذي اعتمده الكاتبان هو عامل الت

ِّ
َّ
ِّالعقاب. فمن ال يتحل  

ةيجابفات اإلِّى بالص  ِّ يَّ ِّأالعقاب، ويبدو  يستحق 
َّ
ريقة كانت ن هذه الط
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ة. الحيوانات املنزلفطفالجل ترويض األِّأون من والتي انتهجها األهل واملرب ِّ ،بعة وقتهامتَِّّ هي  يَّ

، قامت الحيوانات املدرسة إلىر سامي عدم الوصول قرَِّّمن قامت بهذا العقاب، عندما 

ِّ  
ِّ املياه وضرب الحجارة. فما كان من بتأديبه من خالل رش 

َّ
، أكلهتى آن أ هذا العقاب إال

ِّ ،اتهففسامي يعتذر لوالدته عن سوء تصر ِّ
 

ِّأوِّا ب ِّ مؤدَِّّويعدها بأن يكون فطفال
َّ

 يهرب من ال

ِّ 
ِّإه املدرسة. فما كان من أم 

َّ
ِّعطته الحلوى.أن احتضنته وِّأ ال

 ِّترِّ
 
ةهمأة على ز هذه القصَِّّك ِّألِّا ا. أمَِّّعليمالتَِّّ يَّ

َّ
على  ةيهو الوصافتهجه نتربوي الذي سلوب الت

ِّ  
 
ِّأة صائح فله العقاب، وتظهر القصَِّّن لم يمتثل للنَِّّإفل، فالط  يجابيإالعقاب له مفعول  نَّ

ِّأمكن يوِّ  
 
ِّفل.ن يساعد في تغيير سلوك الط

ةهة نحو قيم تربوِّة موجَِّّهذه القصَِّّ ِّمعيَِّّ يَّ
َّ
ِّنة وتعتمد الت

َّ
جل تغيير أا من رهيب مع ِّرغيب والت

ِّ  
 
 ِّا األِّمَِّّأفضل. فل نحو األِّسلوك الط

 ِّفضل هنا فهو الد 
 
م، والحفاظ راسة وفطاعة الوالدة واملعل

ِّعلى النَِّّ
َّ

ةخصظافة الش ِّومعاملة الحيوانات ومزمالء الصَِّّ يَّ  
 

ِّ بالحسنى. ف

 ِّنموذج آخر لقصَِّّ
أار، ة للكاتب مصطفى مرَِّّمز مكانة األب، هي قصَِّّة تعز   ار الجديدةأنل والدَّ

ةالتي نشرت ضمن مجموعة قصص  أاسمها  يَّ
 
أالت

َّ
ة . تتناول القص8429َِّّعام  يلفطينين والش

 وحديثة ه للعمل وبناء دار جديدةبن ألبيه الذي يطلب منه أن يترك مدرستفطاعة االِّ

ِّ عصرِّتناسب  ِّ. فما كان من االِّاتبعينيَِّّالسَّ
َّ

عمل  في الوقت ذاته،ه باه، ولكنَِّّأفطاع أن أ بن إال

ةضافإساعات   ِّألجني املال من  يَّ
ِّجل الد 

 
ِّراسة بعد الظ

َّ
ب نشاط ابنه ا اكتشف األِّهر. ومل

ِّإه سيسانده في نَِّّأوعده ب
َّ
ى ولو كان ذلك على حساب بيع والجامعي حتَِّّانوي تمام تعليمه الث

ِّار الجديدة.الدَِّّ

بناء في تحسين وهو مساهمة األِّ ،بنا للعالقة بين األب واالِّا هام ِّعد ِّة بتضيف هذه القصَِّّ

 ِّوِّ ،هاليهمالوضع االقتصادي ألِّ
كانت سائدة في املجتمع في تلك  ر عن حالة الفقر التيهذا يعب 

ار، حالة االنتقال من البناء غيرها من قصص مصطفى مرَِّّة، كما تعرض هذه القصَِّّ الفترة.

ةالعرب ةيالبناء الحديث الذي شهدته القرِّ إلىالقروي  ِّ يَّ ر ات. حيث يتغيَِّّبعينيَِّّفي سنوات السَّ

ِّته من العمَِّّغلبيَِّّأمجتمع  إلىل املجتمع العربي ويتحوَِّّ  
ِّ ال في البناء وشق 

 
ن أيمكننا رق. الط
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 أة في قصَِّّا نرى هذا االنتقال جلي ِّ
 
أالت

َّ
خرج حيث  ،8429ار عام التي نشرها مرَِّّ يلفطينين والش

ِّ  
 
 ِّأفل مع الط

ِّإين في ساعات الفجر، خته لقطف الت 
َّ

ا شباح ِّأعمدة الهاتف أل ه تخيَِّّنَِّّأ ال

 ِّ ،ومردة وشيافطين
دمة التي ة تظهر حالة الصَِّّرض. هذه القصَِّّاألِّ على وقوعه إلىي ذلك فيؤد 

ةالعرب ةيعاشتها القرِّ  ِّ يَّ
ةالعرب ةيالقرِّ نماطأ كنولوجيا والحداثة مقابلبين الت  ةقليدالتَِّّ يَّ في  يَّ

 أمجموعة  من بو رجل مسلوخةأهي ار خرى للكاتب مرَِّّأة قصَِّّ. تلك الفترة
 
أالت

َّ
 يلفطينين والش

 ِّ سافطير والعاداتفيها الكاتب األِّوالتي ينتقد  ،8429التي نشرت عام 
ِّالتي تقد   س الجنَّ

ِّ
َّ

ِّ مقابل ،وقتها العرب ونِّز بها القروي ِّوالخوف التي تميَِّّعوذة والش
َّ
لتها الحداثة والعلم التي مث

ةسرائيلثار اإلِّسلطة ال ةثرِّأقلعة  مترمَِّّالتي  ،يَّ ا منهم ون يخافون ارتيادها ظن ِّي ِّوِّكان القرِّ يَّ

ب نظرة سافطير. عكس األِّنسجوا حولها األِّ، وِّا لرجل ذي رجل مسلوخةها تحوي شبح ِّنَِّّأ

ِّجل فطرد األِّأمن  ،رادت ترميم املبنىأثار التي السلطة  ةلبفكار السَّ لدى الجيل الكبير. وفي  يَّ

جداد. ومن بعها األِّسافطير التي اتَِّّباء لفكرة الحداثة مقابل رفضهم للِّل لجيل الِّهذا تقب ِّ

ةيجابونقل وجهة نظره اإلِّ ،ب البنهاألِّ ةيخالل روا ا نجده ينقل عملي ِّ ،تجاه الحداثة يَّ

ِّ
 
ِّتوق

َّ
ِّعاته للجيل الش  

ةسرائيلالحداثة اإلِّ نماطأ ىبأن يتبنَِّّ ،اب  جداد فكار األِّأونبذ  يَّ

ةسطورِّاألِّ ِّ. يَّ

ِّ  
ةيجابإس تساهم في دعم صورة معظم قصص الجيل املؤس  والدهم، أللوالدين في نظر  يَّ

ِّ
َّ
ِّتجسيد هم وِّئباآبناء فطاعة ن جيل األِّع محيث يتوق

 
هو جاح. سليم خوري، عاتهم في النَِّّتوق

ِّبعض اب الذين عرضوا أحد الكتَِّّ
َّ
ةمات االجتماعهذه املسل ةبصورة نقد يَّ جنحة أة . فقصَِّّيَّ

وابنه،  ر العالقة بين األبتعكس توت ِّ ،8422نشرت عام وِّ كتبها خوري التي العوافطف

ِّالذي  ،ب تجاه ابنهمارسه األِّا العنف الذي وتنتقد جلي ِّ
َّ
ةر بالهرب من قريته الجليلفك  إلى يَّ

ِّ"ا بعيد ِّالبدء بحياة جديدة من أجل  ،مدينة حيفا
َّ
مه عن قسوة أبيه وعن مجتمعه الذي عل

ِّللِّوِّ داهنامل ةيانتقاد واضح ملجتمع القرِّ وفي هذا. "الكذب  
 
فل ب العنيف، الذي يرفض الط

ِّمن خالل قسوته.   
 
ِّشهادة املدرسة التي يكذب الط

 
 ِّا من عقاب أبيه، فل بصددها، خوف

ر يعب 

ِّالفجوة بين األِّالكاتب عن   
ِّب وابنه الذي ال يلب 

 
من  لكذبل ا الحاجة، وتعكس أيض ِّعاتهي توق
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ِّإجتمع، وهي ظاهرة ينتقدها الكاتب من خالل امل جل مراضاةأ  
 
ةفل كضحبرامز الط  يَّ

ةاجتماع ِّتعكس القصَِّّوِّ . كمايَّ  
ةاخلراعات الدَِّّة الص  ِّ يَّ  

 
فل، وهو يركب التي تعتمر في نفس الط

يصطدم باملدينة الواسعة  ه باملقابللكنَِّّ ،اوعاداتها وتقاليده ةيالقرِّ ا عنيد ِّالباص بع

ثناء أا فيسقط صريع املرض. وخالل تلك الفترة، وِّولكنه ال يعرف فيها أحد ِّ ،واملضيئة

 ِّالبحث عن الصَِّّ
ائع يلوم األب نفسه على قسوته، وتخاف مزوجة األب على نفسها من الضَِّّ بي 

ِّ انتقاد املجتمع لها فتبالغ في  
ةاخلراعات الدَِّّالعويل والبكاء. وينجح الكاتب في تصوير الص   يَّ

ِّ ،سعيدة ةينها إلىاته ليصل لشخصيَِّّ
 

ِّحيث تعثر الش  
 
. ةيالقرِّ إلىفل وتعيده رفطة على الط

ِّ  
 
ِّ إلىفل لعودته ويفرح الط بناء قريته به، أهله وِّأحيث يشهد اهتمام  ،افئحضن قريته الدَّ

ةاملحللقريته  مز بذلك انتماؤهعزَِّّتفي ن كان إ، ونفوره من املحيط الغريب في املدينة، وِّيَّ

ِّ ،اعصري ِّ
َّ

ِّنَِّّأ إال  
 
ويمكن للمدينة  شعر بالغربة هناك.الذي فل ه ال يجيب على احتياجات الط

ِّ 
ةة فجوات: فجوة فطبقر عن عدَِّّأن تعب  ةثقاف غنياء املدن وفقراء القرى، فجوةأبين  يَّ بين  يَّ

ةقليدالحداثة والتَِّّ ةالقروِّ يَّ ِّبناء املدن.أبناء القرى واليهود أ، وفجوة أخرى بين العرب يَّ

الحكم  إلىق طر ِّمن تحاش ي معظم أدباء تلك الفترة التَِّّغم ه على الرَِّّنَِّّأنتباه، وِّامللفت لالِّومن 

ةالعسكري وجنده من العسكر واملخبرين بطريقة مباشرة ونقد ِّإ، يَّ
َّ

ِّأ ال ة هذه القصَِّّ نَّ

ِّ
 

 ِّوَِّّأ :من منظورين رفطةعرضت الش
 
ِّأف الطفل من ث تخوَِّّك، حيلهما متشك

 
رفطي سئلة الش

ِّ يجابي، حيثإدور  يوثانيهما ذته، ق من هويَِّّحق ِّالتَِّّراد أذي ال
 

يصال إرفطة في ساهمت الش

ِّ  
 
ِّ ورِّوهذا الدَِّّهله، أبيته وِّ إلىفل الط

َّ
ِّما وجد في قصص تلك الفترة. قل

للكاتب عبد  أنل الة من مجموعة قصص لقد ظهرت صورة الجندي العنيف في قصَِّّ

ِّ
َّ
ِّبخطابه النَِّّ ناصرِّ زِّتميَِّّ. 8412التي نشرت عام طيف ناصر الل

َّ
ذع بطريقة مباشرة اقد والال

ِّللحكم والعنف الذي يواجهه املوافطنون العرب  ةسرائيللطة اإلِّمن قبل الس  ِّ .يَّ لدور  ويبدو أنَّ

ِّ  
ِّالكاتب الس 

 
ِّ ايوعي تأثير ِّياس ي في الحزب الش  

ةياس ي ونظرته للقضعلى وعيه الس  ةالفلسطين يَّ  يَّ

ِّ ةول العربا في الد ِّيض ِّأما نَِّّإ فحسب، إسرائيلليس في  ،لطةوانتقاده للس  التي  املجاورة يَّ

ةتعيش فجوات اقتصاد ِّ بين ،هائلة يَّ
َّ
، رف والبذخ في دول الخليجالفقر والحرب في لبنان والت
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أالرَّأ وعرض ذلك من خالل  ِّ امَِّّأ. واحد ب 
ي أيدعلى  مات في األردنين في املخيَِّّظلم الفلسطيني 

ِّ 
عالقة القهر فتعالج بشكل صريح  أنل الة ا قصَِّّأمَِّّ. مزأامللك القة قصَِّّ ظام فقد عرض فيالن 

 ِّسرائيلالتي يعانيها املوافطن العربي من قبل الجنود اإلِّ
 ِّ ،يني 

رون عن مواقفهم حينما يعب 

ِّ ضرب رجال األمن ةويذكرون نكبتهم. وتظهر القصَِّّ
 

مام أر امظاهرة في شهر أيَِّّ شارك في فطفال

ِّ 
ِّة مستويات للقهر، الجسدي وِّعدَِّّة القصَِّّوتتناول . لفامزشاشات الت   

ليس  ،ياس يالفكري والس 

ِّ ا داخل فئة املقهور هناك ما أيض ِّإنَِّّ ،لطة( واملقهور )املوافطن(فقط بين القاهر )الس 

ةمستويات ثانوِّ ِّ ة،بطل القصَِّّ حيث يقوم جهاد، للقهر. يَّ  
 
 ةفل املضروب في املظاهرِّوهو الط

ِّبالتَِّّ  
خرين عليه، من الِّ فطفالحد األِّأي يمارسها تال اخليدَِّّالاالجتماعي ي ملحاولة القهر صد 

ِّ ِّ يعرض الكاتب نوعي القهر في ذات الوقت:منه.  ةيخرِّخالل الس 

ِّ
َّ

ِّ"ألم تر كيف ضربوا الش ِّب، لقد أمسكوا بشعره وضربوا رأسه ابَّ ارة.. أتعرف لم يَِّّزجاج السَّ

ِّ ِّيَِّّينكسر مزجاج السَّ رأسه لم يجرح.. ألم تسمع الجندي وهو يقول لي: روخ ع  ارة كما أنَّ

ِّ.(89 -82البيت؟" )ص. 

ِّمَِّّأ
َّ
ةاتا املواجهة الذ ِّاملبادرة وِّجهاد عندما أخذ فكانت  يَّ حيث  ،اخر منهشرح البن جلدته السَّ

ِّعله يرتبك: يج

ة"يا عيبك.. ألم تعرف أ ِّأار نحن مظاهرة التي نقوم بها في شهر أيَِّّ يَّ
َّ

عب الفلسطيني؟ بناء الش

ى هذه املناسبة الكئيبة ا عن تاريخ بالدك وشعبك؟ حتَِّّنت ال تعرف شيئ ِّأا وِّملاذا تتكلم كثير ِّ

ِّ
َّ
ِّ(.82ص. )ا" ار.. لم تعرف عنها شيئ ِّرها في شهر أيَِّّالتي نتذك

في قوله: "نجوت من  وت املتخاذل داخل مجتمعه يستمر ِّسكات الصَِّّإعندما ينجح جهاد في 

 ِّة على الرَِّّرب وكانت لي تجربة مهمَِّّالضَِّّ
 
ماذا ي بكيت، قل لي ماذا أنت فعلت؟ وِّغم من أن

ِّ(.82ص.  )ار؟"سنة من شهر أيَِّّ بة التي نتظاهر بسببها كلَِّّذا عرفت ما هي املناسإستفعل 

 ِّدور الِّا عن مَِّّأ
ِّ ةيواباء في نقل الر   ّ  ّ ةاريخالت  ةكبة الفلسطينحول النَِّّ يَّ ِّ يَّ ث عنها التي تحدَّ

 ِّ ، فيقول: "املهم ِّ"وبلهجة املنتصر"الكاتب من خالل بطله جهاد الواثق من نفسه 
 
ي عرفت أن

بي.. وهل في ذلك عيب أو أكبر خي األأو قال لي أذا عرفت ذلك لوحدي إ واشتركت، وال يهم ِّ
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ِّ نأ
َّ
ن أنهم يجب أشياء من الكبار؟ وهل وظيفة الكبار هي غير ذلك؟ في و نعرف األِّأم نتعل

ِّ 
 
ِّيعل  

ة عن بالدهم وشعبهم؟ بحياتك قل لي ماذا خاصَِّّ ،ن يعرفوهأما يجب  غار كلَِّّموا الص 

ةتعرف عن شعبك؟ ماذا تعرف عن وفطنك؟ ماذا تعرف عن القض ِّ(.81ص. )؟" يَّ

ِّة من خالل عنصر تعكس القصَِّّ
َّ
فس التي يمتامز بها الفلسطيني الذي يقاوم ة النَِّّشويق عزَِّّالت

ِّأغم من سياسة القهر، وعلى الرَِّّ  ِّالكاتب ليس من ذوي الخلفيَِّّ نَّ
ةينات الد  ِّإ ،يَّ

َّ
ه نَِّّأ ال

ةله قدسيستعمل اسم جهاد، الذي  ةدين يَّ عبير عن جهاد مدني للتَِّّ إلىتحويله فيقوم ب، يَّ

ِّ
َّ
ةات والهوِّالذ ِّ.يَّ

ِّخر نجده في التَِّّآنمط   
ِّ عبير عن الهم  ات املسرحيَِّّ بعض لطة، من خاللالوفطني وعالقته بالس 

ةفي املدارس العرب التي عرضت ِّ ةوالتي تحكي قصَِّّ ،يَّ من خالل  ،لطان والومزير واملوافطنالس 

ةات خيالشخصيَِّّ ةو تاريخأ يَّ  ِّيَّ
ِّعالقة املوافطن الفلر . وبذلك فهي تصو  لطة سطيني بالس 

ةيلسرائاإلِّ ِّتالتي  يَّ ةطها شخصتوسَّ ِّ الواش ي يَّ
َّ
ِّوهي تت

َّ
ِّسم بالش  

ِّ ك 
 
ِّوالظ  ِّلم. فالس 

 
ك في لطان يشك

ةعالرَِّّ  ِّيَّ
 
ِّ، والومزير يؤك

َّ
ِّه والنَِّّد شك ةعلطان للرَِّّتيجة هي ظلم الس  وعدم سماع صوتهم. وفي  يَّ

ِّ ةعلطان للرَِّّالوقت الذي يسمح فيه الس  بالحديث، يكتشف كذب ومزيره وصدق مطالب  يَّ

ِّ كليلة ودمنة قصص فكرة ونِّيتبن ِّة اب القصَِّّنا بكتَِّّ. وكأنَِّّته فيقيم العدلرعيَِّّ ث التي تتحدَّ

ةفيها شخص ةنسانالحيوانات عن العالقات اإل يَّ ِّ يَّ باالستعانة لطان ولكن فيما بينها وبين الس 

ةمسرحوعلى سبيل املثال: ففي  ق املباشر.طر ِّدون التَِّّمومز وِّبالر ِّ محمود للكاتب  وفلء أم أ يَّ

ِّ تدافع أم ِّ، 8412اس ي التي نشرت عام عبَِّّ  ةيلطان بوشاحسن عن ابنها املسجون لدى الس 

ِّمن الومزير، الذي يق ِّألطان بنع الس  ِّح ِّ نَّ  ِّ ان ِّس 
 
ململكة. ويقنع الومزير على اا ل تهديد ِّيشك

ِّ ةاملسرح ةيا. وفي نهاالتي ترفض ذلك قطع ِّواج من خطيبة حسن لطان بالزَِّّالس  تستطيع  يَّ

ِّقإ م ِّاألِّ ِّبنفسها حتَِّّتفقد بصرها عندما  فطالق سراح ابنهاإلطان بناع الس  لطان ى يفي الس 

 ِّ بوعده.
 
 ِّالوفطن  م ِّل األِّتمث

 ِّ ءهبناأ يالذي يرب 
ةعلى الحر  يصال إب م ِّوتقوم األِّ والكرامة واملروءة. يَّ

ِّرسالة ل ِّأمفادها  لطانلس  ِّأعليه  نَّ
َّ

ِّال
 
ِّ يكون ظامل

َّ
، ويستجيب الومزير ةي يعتمد على وشاا وأال

ِّ ِّالس 
َّ
ِّ .االبن ويعاقب الومزير الواش يبيل لب فيخلي سلطان لهذا الط
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ِّ  
ِّأ" الذي يإسرائيلأنل موافطن يظهر كتاب "، ياق ذاتهوفي الس 

َّ
ونشره عام  ارِّفه مصطفى مرَِّّل

وتعكس  خر في البالد،حداثها من موقع لِّأل ة تتنقَِّّقصَِّّ وهو كتاب تدريس على شكل ،8409

ِّطو ِّحالة التَِّّ  
ِّها بوالتي ينبهر  ،لتي وصلتها البالدناعي والحضاري ار الص 

َّ
ةالعرباملدارس ب فطال . يَّ

ِّتنو ِّ إلىها تشير نَِّّأكما 
َّ
 ِّع الط

 يقولِّيانات التي تتعايش مع بعضها بسالم ووئام. وائف والد 

ا به وقد واجهت انتقادات فخر كثير ِّأار في لقاء معه حول هذا الكتاب :" أنا ال مصطفى مرَِّّ

ِّ.(1)"بسببه اب في تلك الفترةمن بعض الكتَِّّ

ِّ فطفاللم تكن قصص األِّ
َّ

ِّبيبة التي تناولها جيل الكتَِّّوالش  
سين بمعزل عن الحياة اب املؤس 

ِّ  
ةياسالس  ةواالجتماع يَّ ةواالقتصاد يَّ وحتى  8491التي عاشها املجتمع الفلسطيني منذ عام  يَّ

ِّ ةينها
َّ
ِّ ات. لقد تمَِّّنمانيسنوات الث

َّ
ةركيز على القواسم والهموم االجتماعالت املشتركة التي  يَّ

هم العلم ليبنوا ؤِّوفطموح جيل الباء بأن يحمل أبنا ،بناء القرى من الفقر والعومزِّأعاشها 

ِّ
 

ِّفضل. أ مستقبال
َّ
ةغلبأزت ورك ةهمأالقصص على  يَّ د عليهم مر ِّباء وعدم التَِّّفطاعة جيل الِّ يَّ

ِّمَِّّأهم. ئبناأجل أمن  ونِّيضح ِّهم نَِّّأل  
غم من القيود على الرَِّّياس ي، فا على املستوى الس 

ِّ  
ةياسالس  ِّإ ،8421ا عام قبل وبعد الحكم العسكري الذي انتهى رسمي ِّ يَّ

َّ
ا ه لم ينته فعلي ِّنَِّّأ ال

نفسهم في رقابتهم ألعرب ا ةيفي تعاملها مع موافطنيها العرب وال من ناحولة الدَِّّ ةيال من ناح

ِّ
َّ
ةاتالذ ِّإ. يَّ

َّ
ِّأ ال ولة من عالقتهم مع الدَِّّ إلىق طر ِّالتَِّّ فطفالدب األِّأدباء حاولوا من خالل األِّ نَّ

 ِّعدَِّّ
ةة جوانب: كونها قاهرة للحر  ِّللتَِّّ او مصدر ِّأاها، و يتحدَِّّأيخافها املوافطن  يَّ ةن والعصرِّمد   يَّ

ِّ
َّ
ن نفهم هذه أحاق بركبها وتقليدها كمصدر للحضارة. ويمكن لنا التي يريد املوافطنون الل

ةاالمزدواج ة غير املتكافئة بين ي من خالل عالقات القوَِّّسرائيلخر اإلِّعامل مع الِّفي التَِّّ يَّ

مود على عيف املقهور، الذي يحاول الص ِّي القوي والقاهر وبين الفلسطيني الضَِّّسرائيلاإلِّ

س بين قطبي املواجهة واالنتماء. مواجهة القوي بانتقاده واالعتزامز مر ِّمن خالل التَِّّ ،رضهأ

ةته القومبهويَِّّ  ِّإوِّ يَّ
 
ةن كانت محل من خالل  ،ل قيم الحداثةليه من خالل تقب ِّإ، واالنتماء يَّ

ِّ  ِّطو ِّالتَِّّ إلىعي االستهالك والسَّ
ِّي. ر املاد 

                                                           

ار بتاريخ  - 1 ِّ.22422182مقابلة مع مصطفى مرَّ
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ةة الغربفَِّّالفلسطيني الذي نشر في الضَِّّ فطفاليمكن مقارنة هذه املضامين مع أدب األِّ في  يَّ

ِّ
َّ
ةا وانتفاضة شعبا عسكري ِّا حكم ِّات التي شهدت أيض ِّنمانيسنوات الث ِّإ .8412عام  يَّ  نَّ

ِّ إسرائيلالفلسطيني في  فطفالمضامين أدب األِّ  
ياس ي واالجتماعي ال تنتقد في مجاليها الس 

واملواجهة مع  8422ق ألحداث يوم األرض عام ها لم تتطرَِّّكما أنَِّّ ،ي بشكل واضحسرائيلاإلِّ

ِّ ةلطة على خلفالس  ةربغة الفَِّّقصص من الضَِّّالق لها مصادرة األراض ي كما تتطرَِّّ يَّ بينما . يَّ

ةة الغربفَِّّنجد في قصص االنتفاضة في الضَِّّ 8449ِّ-8412) يَّ
 

ا مع االحتالل  واضح ِّ( تعامال

ِّي ووصف ِّسرائيلاإلِّ
َّ
حيث يوصف  .يسرائيلرفين الفلسطيني واإلِّا للمواجهات املباشرة بين الط

ِّه أيض ِّالفلسطيني بالبطل املقاوم ولكنَِّّ ةحا الضَّ ه يوصف بالعنيف نَِّّإي فسرائيلبينما اإلِّ ،يَّ

 ِّ فطفالعلى األغلب الذي يقهر األِّ
تهم. كما تنتقد قصص االنتفاضة يَِّّويسلب منهم فرحتهم وحر 

ةة الغربفَِّّولى في الضَِّّاألِّ ةصالحا لفاقد ِّالجيل الكبير وتعتبره  يَّ ِّ ،القيادة يَّ  
غار بينما يقود الص 

ِّ 
 
ِّ(. 2182لون أبطالها )علينات، أحداث االنتفاضة ويشك
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أمالمح 
َّ
أفطال للكتلبة للأ لنيالجيل الث

ِّبدأ 
َّ
ِّ ةياني نشافطه في نهاالجيل الث

َّ
ى يومنا حتَِّّ هو مستمر ِّوِّ عشرينات من القرن المانينيَِّّالث

ِّالمقارنة مع صدار اإلِّكثرة يمتامز ب .هذا  
 ِّ ةيمن ناح سجيل املؤس 

ةكم  القصص وعدد  يَّ

ِّ 
 
 ِّ فين الذين معظمهماملؤل

 
ومنهم من  ،انقطع ة الواحدة ثمَِّّمنهم من كتب القصَِّّ .ساءمن الن

ه للكتابة توجَِّّ ومنهم من كتب للكبار ومن ثمَِّّ .كتب مجموعة قصص على فترات متباعدة

فقام بالكتابة  ،فطفالة روضات األِّدريس وخاصَِّّومنهم من عمل في سلك التَِّّ .فطفالللِّ

ومنهم من استجاب لطلبات من ومزارة  .فطفالمن أجل إثراء مكتبات روضات األِّ فطفالللِّ

ِّ
َّ
ةسرائيلعليم اإلِّوالتَِّّ ةيربالت ةعليمالجوانب التَِّّ ا تهم ِّوكتب قصص ِّ يَّ ِّ يَّ

َّ
ةربوِّوالت والتي تتماش ى  يَّ

ِّمع سياسة الومزارة.

ِّ 
 
ةز أغلبوترك ِّ يَّ

َّ
عالم  منأحداث أو مواقف على اني قصص الجيل الجديد أو الجيل الث

ِّ
 
 ِّالط

 
ص لهم هذه تخصَِّّ ذينال فطفاله ال تذكر أعمار األِّغم من أنَِّّعلى الرَِّّوِّ .رةفولة املبك

ِّ
َّ

من خالل أبطال القصص الذين ال  فطفالن نستنتج أعمار األِّأنا يمكن أنَِّّ القصص إال

ِّ عشر سنوات.التجاومز عمر معظمهم ي

ِّإ فطفالغم من نشر مئات قصص األِّوعلى الرَِّّ
َّ

ةنا نالحظ نمطنَِّّأ ال  ،في هذه القصص نةمعيَِّّ يَّ

ةبداع أو إضافة نوعإر بعض املواضيع دون حيث تتكرَِّّ ر حبكات القصص التي تكرَِّّت. حيث يَّ

ِّ
َّ
ِّ قتتعل

َّ
ِّ حيث تمد ِّ ،بيعةبالحيوانات والط  

 
فل باملعلومات عن بيئته. وهناك القصص التي الط

ِّتتناول نظافة   
 
مضمون  .س األسنان أو مزيارة فطبيب األسنانفل وفرشاة األسنان أو تسو ِّالط

ِّر ِّآخر نجده متكرَِّّ ضه للخطر من هو خروج حيوان ما عن مسار القطيع وتعر ِّوِّة صيغ ا بعدَّ

 ِّ مفترس ما، ثمَِّّ قبل حيوان
ِّ ةيهاالن  ِّعيدة بإالسَّ  

 
فل من مأمزقه عن فطريق نقاذ الحيوان الط

ةشخص . وهناك خته منهأث عن والدة فطفل جديد وغيرة أخيه أو ، أو قصص تتحدَِّّبالغة يَّ

ةنوع من القصص العالج ِّأو  فطفالالتي تتناول خوف األِّ يَّ  
 
 ،على جسدهفل ضرورة حفاظ الط

ِّ  ِّجسده االقتراب منبماح للغرباء والخرين وعدم السَّ
 
 ِّأ نل م. ونحن ال نقل

ةهم  هذه  يَّ

ِّ 
 
ِّاملواضيع بالن  

 
ِّأفي اعتقادنا فل، ولكن سبة لعالم الط القرن الواحد وعشرين لديهم  أفطفال نَّ



 سلوى علينلت

 22 ،الخامسموسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

ِّأاهتمامات 
َّ
ِّخرى يجدر الت

َّ
ِّق بالتَِّّركيز عليها تتعل  

 ِّطو ِّالتَِّّ عامل مع القيم في ظل 
 ،كنولوجير الت 

ِّأحيث   
 
ِّصبح الط

 
 ِّا فل ذاته مستهلك

 ِّكنولوجيا ووسائل اإلِّللت 
 
ِّصال املختلفة.عالم واالت

ِّ 
 
ِّلقد شهد العالم بعد سقوط االت ِّيوفحاد الس 

َّ
 ِّمانينيَِّّيتي في أواخر الث

نجم الواليات  ات وعلو 

قيم ما  ،ومن أبرمز هذه القيم .قيمعادة خلق مفاهيم وِّإحدة كقطب واحد في العالم املتَِّّ

ِّ
َّ
ِّبعد الحداثة التي تت

 
ةحو الفردزوع نسم بالن ةوالخصوص يَّ ِّ يَّ

َّ
. نجد ةيربكمنهج في الحياة والت

ِّ حيث .ا على مستوى األفراد والجماعاتذلك قائم ِّ
 

قع وت بذاته يكون الفرد مستقال

. ومن جهة أخرى كان على املجموعات أن تحافظ في املركز ته واحتياجاته وأفكارهشخصيَِّّ

ِّ تهاا على خصوصيَِّّأيض ِّ
َّ
ةقافالث تأثير  ذه القيمكان لهلقد ى ال تداس تحت عجلة العوملة. حتَِّّ يَّ

 ِّ ،كبير على شعوب العالم بشكل عام
هم يعيشون في نَِّّأة ين وخاصَِّّومن ضمنهم الفلسطيني 

ةى القيم الغربدولة تتبنَِّّ ِّيَّ

ِّ ،إسرائيلالتي كتبت في املجتمع الفلسطيني في  فطفالومن خالل متابعة قصص األِّ  نجد أنَّ

ِّ
َّ
ِّمضامينها قد رك  

 
ته من خالل وضعه في مركز أحداث فل وخصوصيَِّّزت على احتياجات الط

ِّ جموعاتاملالقصص أو األشعار. فنجد على سبيل املثال   
 

ةعرِّالش للكاتب فاضل جمال  يَّ

أبعنوان  أوالها كانت ،علي  
أمجموعة  من ثمَِّّوِّ ،8440التي نشرت عام  ي كللوردخد  نيل لي الد 

جميع هذه  من خاللها .2188التي نشرت عام  نسلنإمجموعة  ثمَِّّ .8442عام  التي نشرت

ِّتحدَِّّ املجموعات  
 
 ِّث الط

 ِّفل بلغة األنا، دون وسافطة الباء واألمهات واملرب 
ا عن ذاته ر ِّين، معب 

ةص الكاتب شخصيتقمَِّّ .ةوعن احتياجاته الخاصَِّّ ِّ يَّ  
 
 ِّالط

ِّفل فيسبر أعماقها متحد 
 
عن ا ث

ِّ 
ِّزه فطموحه في الحصول على حي   

مه. من األهل واملجتمع تفه ِّ اب ِّفطال، فكيرمن أجل التَِّّ الخاص 

ِّ  
 
ةمزدواجاا انتقاد على فطريقة تربيته من قبل والده الذي يتعامل معه بطريقة فل أيض ِّوللط ، يَّ

ِّ ِّأل خرى هو بذاته يقوِّأومن جهة  ،أمامه فمن جهة يطلب منه أن ال يسبَّ
 
ِّا بذيئة.لفاظ

ِّا لهذا النَِّّواستمرار ِّ
َّ
ةربوي من أجل تطوير شخصهج الت ِّ يَّ

َّ
ِّمستقل  

 
ة فل، نجد في قصَِّّة للط

أ
َّ
ِّا نقدي ِّ، فطرح 2182ِّسدي من عام ألكاتبة ميسون ل ،لحة جال تا

 
 في ا للمجتمع ممثال

ِّ
َّ
ِّ .الب املبدعاملدرسة التي ال تستوعب الط

 
ها ال نَِّّبقمعه ألاملدرسة  من تنميته، تقوم وبدال
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ِّ
َّ

ِّعامل مزمة للتَِّّتملك األدوات الال
َّ
ه. وتعرض الكاتبة هذا املوضوع الب غير املوجَِّّمع تفكير الط

ِّ  
 
فل جالل معلنة منذ بطريقة ساخرة وناقدة. حيث تستدعي مديرة املدرسة والدي الط

. وتذكر املديرة املواقف التي دفعتها لهذا ةدرساملفي  "ه فطفل "غير مرغوب فيهنَِّّأ ةيالبدا

 ِّمالحظات  إلىا القرار استناد ِّ
 
ِّميه. معل

َّ
 ِّأا الب يوم ِّفالط

 
ِّأمته جاب معل ِّ نَّ

َّ
طيع يء الذي يستالش 

ِّجاج دون كسره عبر الز ِّ ن يمرَِّّأ
َّ

ةخصهو الش  ِّ يَّ
ةرامالد  ِّ يَّ  

 ِّكاسبر، فتصح 
 
ن إمة وتقول حه املعل

ِّ ،وتخبر املديرة م ِّوء. تبتسم األِّذلك هو الضَِّّ
َّ

ةخصالتي ال تعرف عن هذه الش ةالكرتون يَّ  يَّ

ِّ 
ةيونلفزِّالت  ِّ ،يَّ  ِّ كاسبرِّ أنَّ

وال تفهم املديرة اإلشارة بالفجوة جاج. تخترق الز ِّ عبارة عن روح صبي 

ِّ
َّ
ةقافالث ِّ يَّ

َّ
 ِّاملديرة  الب. تستمر ِّبينها وبين الط

ِّعاءاتها وِّبعرض اد   
 
فل قياس تعتبر محاولة الط

ِّ يجر ِّبذلك  هنَِّّأوِّ "تفاهات"عبارة عن  اقدامهأمل وِّفطريق النَِّّ
 
ِّمعه الط
َّ

ً ِّال مرغوب ى غير ب ملن

 ِّاملديرة فيه ا املوقف الذي تصف مَِّّأ .به
 ِّج الذي جالل باملهر 

 
يضحك مين وِّيغضب املعل

ِّ
 
ِّالط
َّ

 ِّب، حيث يجيب ال
 
ِّأ مةعلى سؤال املعل ب من ثقب الجيب عندما تنقص املال يتسرَِّّ نَّ

ِّنَِّّأقود. كما الن ِّ
 
 ِّأجابة على ا مبتكرة في اإلِّه يجد فطرق

 
على عمق تفكيره  مين التي تدل ِّسئلة املعل

 ِّحيث ي ؟ين تقع ساعة بغ بنأ سؤال: مثل
 
ِّجيب املعل

 
ة القصَِّّ ةيوفي نهاها لم تقع. نَِّّإ :مة قائال

ِّأ"يصل الوالدان لقناعة مفادها  ِّنَِّّهذه املدرسة غير مالئمة البننا أل نَّ  
ر مستوى ها ال تقد 

ِّ(21ص. )تفكيره". 

ِّ ،ة الفجوة التي يعيشهاتعكس القصَِّّ
َّ
ِّالب املبدع، إنَِّّليس فقط الط  

 
فل في عصر ما الط

ِّ 
 
 ِّ ،صاالت والعوملةاالت

 
موه، هذه حيث ينكشف على معلومات ومعطيات ال يعلم بها معل

ةالفجوة املعرف  ِّتخلق نوع ِّ يَّ
 
ِّا من البلبلة لدى املعل  أو بالبالغين بشكل عام ِّ مين بشكل خاص 

ِّإعامل معها من خالل قهر يحاولون التَِّّوِّ  
 
ِّنجد وِّفل. بداع الط لهذه  ه الكاتبة نقدي ِّتوج ِّ أنَّ

ِّ
َّ
ةاهرة االجتماعالظ ِّ يَّ

َّ
ةربوِّوالت ِّيَّ ِّ . وال شكَّ ةكون الكاتبة عاملة اجتماع أنَّ كشفها على  يَّ

ة ولكن في الوقت ذاته، نجد في القصَِّّ .جتمعاملفي جيال املختلفة عامل بين األِّتعقيدات في التَِّّ

ِّ ِّيالوالد أنَّ  
 
ِّللعالقة بين جيل الباء واألبناء. وفي هذا تعزيز فل. ن يدعمان الط
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ة قصَِّّ قصص أخرى مثل فييتواجد ، ة األم ِّاعم من قبل الوالدين، وخاصَِّّه الدَِّّوج ِّالتَِّّ هذا

2112ِّعام التي نشرت ارين للكاتبة نبيهة جبَِّّ من كسر البيضة  
ِّ األم ِّع ، حيث تشج   

 
فلة الط

ِّوِّ .على مراقبة ما يدور في محيطها  
 
ِّ ثناءأفلة تالحظ الط جاجة ترقد على الدَِّّ مراقبتها أنَّ

ِّوِّوص. ى تفقس البيضة ويخرج منها الص ِّا حتَِّّام ِّالبيض أيَِّّ  
 ،وابنتها من خالل الحوار بين األم 

ِّ ِّ مَِّّاألِّ نجد أنَّ  
 
 ِّال تعطي الط

ل. ومن خالل خي ِّفكير والتَِّّا للتَِّّز ِّفلة كل األجوبة بل تترك لها حي 

ِّيخرج من البيضة تتع وهوِّوص مراقبة الص ِّ
َّ
ِّل  

 
ة من جديد، يعن الوالدة والبدا اشئي ِّفلة م الط

ِّ.ما هي قيمة مستوحاة منهاة، إنَِّّوهذه رسالة ال تظهر بشكل مباشر من القصَِّّ

ةفي القصص التي تتناول الجانب الوفطني أو الخصوصا أمَِّّ ِّ يَّ
َّ
ةقافالث ةوالقوم يَّ ِّيَّ  ، نجد أنَّ

 ِّ، لديه البطل هو فطفل متفاعل مع األحداث، مستقل ِّ
ةحر  ِّوتقرير املصير في االختيارِّ يَّ

 
 . فمثال

 ، نجد األم2112َِّّللقاض ي أحمد نافطور التي نشرت عام  لئعالعصاور الضَّأ سر أة قصَِّّ في

ومن خالل  ائع.ابنها الضَِّّسالمي من أجل البحث عن تجول عواصم العالم العربي واإلِّ

من خالل الحديث عن  ،واملسلميناريخ املجيد للعرب التَِّّ إلىة يعود الكاتب بقرائه القصَِّّ

ِّ عواصم وأبطال وحضارات في املشرق واملغرب. وعند عودتها، تجد األم ِّ  
 

ه في فطفلها في عش

ِّ  
ةتعزيز للهوِّ :لِّاألوَِّّ :نيياق يمكننا الحديث عن مستويالقدس، وفي هذا الس  ةالوفطن يَّ  يَّ

ةسالمواإلِّ ةالجماع يَّ  ِّعاصمة وِّالالقدس  من خالل مدينة يَّ
ا املستوى . أمَِّّللعرب املستقر 

ِّ
َّ
 ِّ :انيالث

ةمز الهوِّفيعز  ةالفرد يَّ ِّ، حيث يَّ  
 
ِّأمَِّّ فليعد العصفور الط

َّ
ِّإ يفارق القدس ه أال

َّ
 من ال

ِّ  
ومن  الذي ال يتركه. وفطنهها نَِّّه يعود إليها ألنَِّّإف ومن ثمَِّّ .تهف على هويَِّّعر ِّياحة والتَِّّأجل الس 

ِّخالل هذا التَِّّ ِّ صريح نجد أنَّ  
 
 ِّفل هو الط

ن أر، وكان يمكن للكاتب من يقول وهو من يقر 

ِّ ةيتوص من خالل ةيسلوب الوعظ والوصاأيعتمد   
ِّ .بعدم ترك وفطنه بنهاالِّ األم 

َّ
ِّإال  الكاتب  أنَّ

 ِّأآثر 
ِّن يعب   

 
ِّ .ا يجول في خلدهفل عمَِّّر الط

َّ
ِّعبَِّّريقة وبهذه الط

 
ِّعات جيل الباء منه.ر عن توق

 .9009عام التي نشرت  بحيرة مرحبللكاتب يعقوب حجامزي اة في قصَِّّمط نجد نفس النَِّّوِّ

ِّ  
ةشخصد تجس  ةشخصأدهم  الحصان يَّ ِّ يَّ

َّ
 إلىالفلسطيني الذي يرغب في العودة جئ الال

ة فَِّّالضَِّّ إلىأن يسبح من أجل الوصول أدهم ر يقرَِّّ .الذي يقبع خلف بحيرة مرحباوفطنه 
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ِّ
َّ
ِّ .ةيانالث

َّ
8491ِّغيير عام له الهجرة والتَِّّر خالل تنق ِّويتذك مكة . يسبح الحصان مع السَّ

ِّ ،ويغطس داخل مياه البحيرة
 
ِّ اليجد عامل

 
ِّ وفطنه في إلى هوصولعند وِّفي البحر.  متكامال

َّ
ة تل

ِّغبة في استنشاق الهواء العليل.يجدها خضراء جميلة تثير فيه الرَِّّ ،املرجان

ِّعلى الرَِّّوِّ ةالبيولوج الحصان ليست من صفات القدرة على الغوص غم من أنَّ ِّيَّ
َّ

ِّ، إال   أنَّ

ِّتجربة  الكاتب يختار للحصان  
صفة  عن اكتساب . يجري الحديث هناوالغطسباحة في الس 

ةاجتماع ِّتجربة من خالل  يَّ
َّ
ِّمتوق

َّ
ِّأأال وهي أن يعبر مسافات وِّ ،جئعة من الال

َّ
م أدوات ن يتعل

ِّ إلىجديدة من أجل الوصول 
َّ
ِّهدفه. يتعل  

ر من قيود حر ِّباحة من أجل التَِّّم الحصان الس 

ِّ
 
ِّ إلىوهذه رسالة  .جوءالل

َّ
ِّالجيل الش  

ِّ اب 
 
الخبرة. لقد كان  ر واكتسابطو ِّوالتَِّّعلم ه على التحث

ِّإجمال. الخيرات وِّالمن  داخلهاه آمكان الحصان البقاء داخل البحيرة واالكتفاء بما رِّإب
َّ

ِّأ ال  نَّ

ِّ 
ةوهذه رسالة رمزِّ .هدفه تحقيق جلأا من قدم ِّ ذلك لم يمنعه من املض ي  ِّ إلى يَّ

َّ
ال ف ،جئالال

ِّروحاني ِّ ستقرَِّّن يأيجب 
 
ةفي دولة عرب كانأسواء  ،جوءا في بلد الل ةجنبأأو  يَّ  ما يجبنَِّّإ ،يَّ

ِّ.وفطنه إلى ا بالعودةن يطمح دوم ِّأ عليه

ةاستعمل الكاتب شخص ِّ يَّ  
 
ن أجل أن يتعافطف ويتفاعل معها من أفل حيوان يستطيع الط

ِّتصل له   
ةياسالرسالة الس  ِّ ،يَّ

َّ
اب من كتَِّّ انيوهي رسالة شبه نادرة في قصص الجيل الث

ِّ الهمَِّّ مال تحمل الكثير من قصصه نالذي فطفالقصص األِّ  
 ِّنَِّّإ .جتماعيالِّو اأياس ي الس 

 
ز ما ترك

ِّ  
 
 ِّعلى عالم الط

 
ِّق باملدرسة والبيت والحيوان. فل املتعل

ِّفي التَِّّ ،القصص ا في بعضظاهر ِّا ا تقليدي ِّا تربوي ِّه ِّتوج ِّكما ونجد   
 
 ،فل املختلفعامل مع الط

ِّو حتَِّّأة، ا، من ذوي االحتياجات الخاصَِّّسواء أكان مبدع ِّ
 

ِّى فطفال لوك املقبول  ال يسلك الس 

ِّ ةيأو غير واع ةيا. حيث يقوم األدباء بصورة واعاجتماعي ِّ  
 
ومحاولة  ،فل املختلفبكبت الط

أة بيل املثال قصَِّّعلى س .اتأفطيره ضمن املقبول اجتماعي ِّ
َّ
ان للكاتبة مينا عليَِّّرثلرة البنت الث

2119ِّود التي نشرت عام حم ِّ  
 
ها بنت ثرثارة، مرحة فلة سوسن على أنَِّّ. حيث تعرض الط

ةواجتماع ِّإ. يَّ
َّ

ِّأ ال ةفيها صفة سلب نَّ ِّيذاء الِّإوهي  يَّ
َّ
ها لها في ئا لم تنجح مقافطعة مزمالخرين. ومل

ِّالصَِّّ  
 

 ِّ ،هاب، أصبحوا غير مبالين ف
ِّالصَِّّ ةيتدعمهم بذلك مرب   

 
ِّا فعَِّّال نجد دور ِّ. ف

 
 للوالدين اال
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ِّإفي حوار ابنتهما، 
َّ

ِّأ ال  ِّ ةفي القصَِّّ ورِّالص ِّ نَّ
 ِّنَِّّأن تبي 

ها نجد أنَِّّونتيجة لذلك خانها. هما يوب 

ِّ  ِّفها لم يكن صحيح ِّتصر ِّ تكتشف لوحدها أنَّ
باحترام  بة لكي تحظىر أن تكون مؤدَِّّا وتقر 

ِّ 
 
ِّوج ِّبين التَِّّ وهناك تشابههم. مين والوالدين وحبَِّّاملعل

َّ
سلمي ة قصَِّّ ة وبينربوي لهذه القصَِّّه الت

ِّوج ِّ. هذا الت8422َِّّ التي نشرت عام الكسالن  
 
فل ه الذي من خالله تفرض القيم على الط

ل هذه ا من خالسلوب العقاب. وليس واضح ِّأمن خالل  ماإنَِّّ ،هلهوبين أ هدون حوار بين

ِّالقصَِّّ  
 
وبيخ؟ أم الخوف؟ أم هل هذا بسبب التَِّّ .اعتراف بخطئها إلىفلة ة كيف وصلت الط

ِّا؟ ن تعود لتكون مقبولة اجتماعي ِّأها تريد أنَِّّ

ِّ ،خرىِّأومن جهة 
َّ
ةرثرة هي صفة سلبهل الث ِّ يَّ  

 
ِّفي الط

َّ
ريقة لتغيير فل؟ وهل هذه هي الط

ِّ  
 
ِّا عن فل املؤذي لآلخرين؟ وماذسلوك الط  

 
 ِّال يتعارض التَِّّأفلة بذاتها؟ ثقة الط

 
قة وبيخ مع الث

ِّبالنَِّّ  
 
ِّفس لدى الط

 
 ِّإجل أها تساؤالت يعرضها البحث الحالي من فل؟ كل

ين ثارة اهتمام املرب 

ِّوِّ ،حولها عند قراءة هذه القصصهل واألِّ  
ِّوج ِّي هذه التَِّّعند تبن 

َّ
ةربوِّهات الت ِّ.يَّ

ِّبامل  
ِّأس، نجد قارنة مع قصص الجيل املؤس  ِّ نَّ

َّ
 ِّقصص الجيل الث

 
ةالهوِّ ةيز على تنماني ترك  يَّ

ِّ
َّ

ةخصالش ةوالفرد يَّ ِّ يَّ  
 
ةعن همومه االجتماع ،ا مانوع ِّ ،فل بمعزلِّللط ةوالوفطن يَّ ا باملقارنة مَِّّأ. يَّ

ِّ فطفالمع قصص األِّ ةلطة الفلسطينالتي تنشر في منافطق الس   ِّ يَّ
 
ات سعينيَِّّفي سنوات الت

ِّ ،واأللفين ِّ الهمَِّّ فنجد أنَّ  
ةياس ي، الوفطني واالجتماعي وبناء الهوِّالس  ِّ يَّ  

ةينالد  ةوالقوم يَّ )لدى  يَّ

ةبناء هوِّ إلىضافة إخرى( أار العلماني القومي من جهة يَِّّسالمي من جهة والتَِّّار اإلِّيَِّّالتَِّّ  يَّ

ةاملوافطنة والهوِّ ةنساناإل يَّ ِّ فطفالقائمين في قصص األِّ يَّ  فطفالسات أدب األِّمن خالل مؤسَّ

ِّالتي تعمل وتحصل على الدَِّّ  
 
من واقع  ةجل دفع القيم املستقاأمن  ،وليي والدَِّّعم املحل

ِّ  
 
ِّ(. 2114 ،علينات ؛ 2182القصص التي يقرأها )علينات،  مضامين إلىفل الط



ة: بعض   إسرائيلالالسطيني في  فطال مالمح أدب الأمن بين التربية والهويَّ

 97 ،الخامسموسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

أالخالصة

ِّ
َّ
ةوالهوِّ ةيربعالج املقال مفهومي الت التي كتبت على يد جيلين من  فطفالمن خالل قصص األِّ يَّ

ةلهما كتب تحت رقابة عسكرِّوَِّّأاب والكاتبات، الكتَِّّ ِّ يَّ  
 ِّفي سنوات الس 

ى ات وحتَِّّينيَِّّت 

ِّ
َّ
ِّ ،ات من القرن املاض ينيَِّّمانيالث  

 ِّ ةيقيم العوملة مع بدا والخر كتب في ظل 
 
ات من سعينيَِّّالت

ةرات املجتمع حول معنى الهوِّفي كلتا الفترتين تصو ِّ فطفالذات القرن. لقد عكس أدب األِّ ، يَّ

ِّفارِّ  
 ِّتكز مفهومها لدى الجيل املؤس 

 
ةس على املحل ِّ ةيواالنتماء للقرِّ يَّ

َّ
بيعة، القيم والط

ةقاليد العربوالتَِّّ بناء من خالل القصص باء واألِّواصل بين الِّباء. وكان تعزيز التَِّّلجيل الِّ يَّ

ةذرع االنتماء لهذه الهوِّأحد أ  ِّ يَّ
 
ةاملحل ِّمَِّّأ. يَّ

َّ
ِّا في قصص الجيل الث

َّ
ةركيز على الهوِّاني فكان الت  يَّ

ةالفرد ِّ يَّ  
 
بداعاته. في كال الجيلين إفل من خالل سبر غوره ومحاولة عرض احتياجاته وِّللط

ةكانت هناك محاوالت فرد ِّوج ِّدباء ذوي التَِّّلبعض األِّ يَّ  
ةياسهات الس  لعرض العالقة مع  ،يَّ

ِّ ِّلطة ورفض قهرها الس   
دباء األِّ غلبأل فيما فضَِّّ .بشكل مباشر ياس ي واالجتماعيالس 

ةواألدبيات فطرح مفاهيم تربوِّ ِّ يَّ
َّ
ِّتتعل  

 
ِّ ،فل وعالقته مع بيئتهق بعالم الط

َّ
رغيب من خالل الت

ِّ
َّ
 ِّ رهيب في آن واحد.والت

ةبات سياسلهذه الخيارات مسب  ةاقتصاد يَّ ةواجتماع يَّ ، تبدي لنا يَّ

ِّ 
ِّأ، وبشكل جلي   ِّدب يستقي ذاته من واقعه القريب أما هو نَِّّإ فطفالدب األِّأ نَّ

ر والبعيد، ويعب 

 ِّن يستطيع الكتَِّّأرورة ا عن هموم املجتمع، وليس بالضَِّّيض ِّأ
 
ن ألون املجتمع، اب، الذين يمث

ِّ
َّ

ِّيعطوا من خالله األجوبة للجيل الش  
ةته الفردعبير عن هويَِّّوإمداده باألدوات للتَِّّ اب   يَّ

ةوالجماع ِّ.يَّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ
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أقلئمة املراجع

ار مصطاى أدب إلى املدخل ارق.فط حجلة، أبو 82 قافة قسم: القدس. مرَّ
َّ
ة، الث  العربيَّ

 ياضة العلوم ومزارة
ِّ.2112 ،والر 

ة، أبو 22  
. والسبلب املنلهج ،فطال الأ أدب في وأبحلث دراسلت: جديدة آفلقحمود. م فن 

اصرة قافة دائرة: النَّ
َّ
ة الث قافة املعارف ومزارة في العربيَّ

َّ
 ياضة والث

 .8442. والر 

 دائرة: .مد. 5791-5791 فطال للأ املكتوب الالسطيني القصص 2ناصر أحمد، 22

قافة
َّ
مة الث

َّ
حرير منظ ة التَّ ِّ.9191 .الفلسطينيَّ

ة الة.ھ إسبانيولي،بيلة وِّن إسبانيولي، .4 اصرة. العربي فطال الأ أدب في الجنسويَّ  مركز: النَّ

فولة
 
رة الط  

 
 .2112 .املبك

لحة. يسونِّم أسدي، .1
َّ
 .2182 .ض. م الهدى دار: قرع كفر .جال  تا

ة:. ادل، عةاألسط 22 ة الأ سؤا  الهويَّ  .2111 .د.ن. رام هللا: دب والديبفلسطينيَّ

ة: والحاضر املاض ي بين الفلسطيني فطفالاألِّ أدب"(. 2112. )د أسعد، .7  في األيديولوجيَّ

أ فطال الأ أدب مؤتمر "،فطفالاألِّ أدب  
ِّاخلي الدَّألالسطيني 

َّ
فل ثقافة مركز: ا. عك  

 
 الط

  .األسوار ومركز

بناني الفكر دار: بيروت. فطال الأ قصص. يمانإ بقاعي، 12
 
ِّ.2112 .الل

ارين، 42 ِّ مكتبة: حيفا. البيضة كسر من. بيهةن جبَّ  
 .2112 .ش يء كل 

ة وسملت القيم براهيم،إ جوهر، 812 خصيَّ
َّ

 فطال الأ أدب يعكسهل كمل املرغوبة الش

ِّ(.8441،القدس جامعة .ماجستير رسالة ،)فلسطين في القصص ي

ا. مرحبل بحيرة. يعقوب حجامزي، 882
َّ
ِّ: عك  

 
ِّ -فلمركز ثقافة الط

َّ
ِّ.2111 .ااألسوار في عك

ود 822 ان،-حم  رثلرة البنت. ينام عليَّ
َّ
ِّ.2119 .ض. م الهدى دار: قرع كفر. الث

اصرة. العوافطف أجنحة.. ليمس خوري، 822  .8422 .الحكيم مطبعة: النَّ

عبي، 892
َّ

 ياض. الالسطيني فطال الأ أدب إلى مدخل. مهند الش
ِّ.2112 .الينابيع دار: الر 

اس، 802 مَّ
َّ

ة. عيس ى الش ة القصَّ اليَّ  
 
قافة ومزارة منشورات: سوريا. سوريل في الط

َّ
ِّ.8442 .الث
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 ب 822
ي 
َّ
ة في والحرب فطفالاألِّ ،".أ فقيه، الط ة شؤون  "،القصيرة القصَّ . 92 العدد ،أدبيَّ

حاد: اإلمارات  
 
 (.2119) .197-27. ص اإلمارات، أدباء ات

اس ي، 822 اصرة. الكسالن سلمي. مالج وقعوار، حمودم عبَّ ِّ.8422 .الحكيم مطبعة: النَّ

اح، عبد 812 ة رؤية: املعلصر العللم في فطال الأ أدب. سماعيلإ الفتَّ ة نقديَّ . تحليليَّ

ار مكتبة:  القاهرة ة الدَّ  .2111 .للكتاب العربيَّ

ة مجموعة: إنسلن. مالج علي، 842 ا. فطال للأ شعريَّ
َّ
فل ثقافة مركز:  عك  

 
ِّ.2188 .الط

ي. مالج علي، 212  
ة مجموعة: كللورد خد  : وتسويق نشر: الكرمل دالية. فطال للأ شعريَّ

ين ونصر نافطورِّ  
ِّ.8440 .الد 

ني لي. مالج علي، 282 ِّ.8442 .إسرائيل في العربي فطفالاألِّ أدب مركز: حيفا. لالد 

راعات انعكاس: صراع في "فطفولة سلوى، علينات، 222  
ة الص  ياسيَّ  

ة الس   في واملجتمعيَّ

ة"، (2111-8412) الفلسطيني فطفالاألِّ أدب
َّ
ِّ (.2182) 2 الحصلد مجل

 .العربي فطال الأ أدب "،فطفالاألِّ أدب في االنتفاضة". وآخرون وضةرِّ الهدهد، فرخ 222

ان حاد: عمَّ  
 
 .8442 ،العرب للدباء العام االت

ار، 292 ين"، مسلوخة رجل أبو صطفى. "م مرَّ  
 
يلفطين الت

َّ
 أبيب، تل. أخرىأ وقصص والش

شر دار
َّ
84122ِّ ،العربي الن

ار، 202 ين". صطفىم مرَّ  
يافطين الت 

َّ
ين "،والش  

 
يلفطين الت

َّ
 دار أبيب، تل. أخرىأ وقصص والش

شر
َّ
ِّ.8412 .العربي الن

ار، 222 ار أنا". صطفىم مرَّ ين"، الجديدة والدَّ  
 
يلفطين الت

َّ
 دار أبيب، تل. أخرىأ وقصص والش

شر
َّ
ِّ.8412 ،العربي الن

ار، 222 ة، القراءة مبلدئ فى: يإسرائيل موافطن أنل. صطفىم مرَّ للث الجزء العربيَّ
َّ
 الث

أ  
 

ف للث للصَّ
َّ
شر دار أبيب، تل. االبتدائي الث

َّ
ِّ.8409 .العربي الن

 أدب مؤتمر. هللا عوض عامرتحرير:  "،فلسطين في فطفالاألِّ أدب". وسنس مروة، 212

ة مكتبة: هللا رام .فلسطين في فطال الأ سة البيرة بلديَّ ِّ(2112. )دياكونيا ومؤسَّ
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 مؤتمر، هللا عوض عامر تحرير:  "،فطفالاألِّ أدب وغايات أهداف" سبستيان،ا مشهور، 242

ة مكتبة: هللا رام. فلسطين في فطال الأ أدب سة البيرة بلديَّ  .2112 .دياكونيا ومؤسَّ

ه الشعر في للوفطن االنتماء"  اروق،ف مواس ي، .30 ر كما فطفالللِّ املوجَّ  شعراء عنه عبَّ

ث الجليل
َّ
لني املؤتمر "،واملثل

َّ
ا. الالسطيني فطال الأ لدب الث

َّ
سة: عك  .األسوار مؤسَّ

2112. 

ِّ" بد اللطيف.ع ناصر، .31 ب  اصرة. أخرىأ وقصص ال أنل "، واحد الرَّ  .فراس مطبعة: النَّ

(8412). 

اصرة. أخرىأ وقصص ال أنل"، القزم امللك". بد اللطيفع ناصر، 222  .فراس مطبعة: النَّ

8412.ِّ

اصرة. أخرىأ وقصص ال أنل "، ال أنا" بد اللطيف.ع ناصر، 222 ِّ.8412 .فراس مطبعة: النَّ

لئع العصاورأ سر أ. حمدأ نافطور، 292 ا. الضَّ
َّ
ِّ: عك  

 
ِّ -فلمركز ثقافة الط

َّ
ِّ.2112 .ااألسوار في عك

 فطال الأ أدب مؤتمر"، الفلسطيني فطفالاألِّ أدب في االحتالل صورة" افع،رِّ يحيى، 202

ي  
اخل لالسطيني  ا. الدَّ

َّ
فل ثقافة مركز: عك  
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