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 البحث يخت�س بدرا�شة �شورة  الطفل املعاق  يف اأدب الأطفال، وكيف �شّور كّتاب هذا الأدب )الأطفال 
و�شع  اإلى  املجتمع  نظر  ليلفتوا  والنف�شية؛  والجتماعية  الإن�شانية  وق�شاياهم  اخلا�شة(،  الحتياجات  ذوي 
املكتوب  الق�ش�شي  الأدب  اإبداعية حمددة  من  الدرا�شة ملقاربة مناذج  وت�شعى  اإن�شاين نحن يف غفلة عنه، 
لالأطفال، والذي جعل طفاًل من ذوي الحتياجات اخلا�شة ، بطله و�شخ�شيته الرئي�شة، اأو اإحدى �شخ�شيات 
عمله الأدبي، من اأجل تبنّي مالمح هذه ال�سورة، وطبيعة التمثيالت التي تظهر فيها، يف حماولة من الباحث 
لعر�س وجهة نظر املجتمع وموقفه من تلك الفئة من الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�شة، وفهم وجهة نظر 
الأدب  واآماله، بهدف فح�س دور  اآلمه  ووفهم  املجتمع ومن ذاته.  نف�شه، وموقفه من هذا  املعاق  ال�شخ�س 
مناذج  وت�سوير  اخلا�سة،  الحتياجات  ذوي  لالأ�سخا�س  ال�ساحلة  املواطنة  جوانب  اإبراز  يف  الق�س�سي 
البطولة الإن�سانية والجتماعية املتوقعة واملمكنة يف هذه ال�سخ�سيات، والك�سف عن تن�سئتهم التي تربز فيما 
بعد قدراتهم ومواهبهم وطاقاتهم يف العطاء، والعمل على تطوير الذات واملجتمع، من خالل ما ي�سرده الكّتاب 
واملبدعون من اأحداث ق�س�سية تتناول جانبًا اأو اأكرث من جوانب �سخ�سية هذه الفئة من الأطفال، واأحداث 

حياتهم، من خالل  تفاعلهم مع الأ�شرة والبيت واحلي والأقارب واملدر�شة واملجتمع .
وقد ارتاأى الباحث اأن يتناول بحثه الق�شايا الآتية :

1- موقف املجتمع من الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�شة و�شورتهم النمطية.
2- نظرة  الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�شة اإلى الذات واختالفها عن الآخر.

3- دور اأدب الأطفال يف اإنتاج البطل املعاق وتعزيز دوره يف املواطنة ، وتن�سئته على امل�ساركة والعطاء.

الكلمات  املفتاحية:الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�سة، اأدب الأطفال، جوانب املواطنة ال�ساحلة، البطل املعاق.
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Special Needs Children image in the «Children 
Literature»

An Analytical Research about the Role of 
Literature in Promoting the Citizenship of 
People with Special Needs and Motivating 

Them

The research deals with studying the image of disabled children in the children literature, 
and how the writers described them (children with special needs), their humanitarian, social 
and psychological issues, to draw the attention of society to the humanitarian situation in the 
absence of it. On this basis, the study seeks to compare specific creative models of written 
fiction for children, who made a child with special needs, a hero and his character literary 
work, to identify the future of children with special needs. To understand the perspective 
of the disabled person towards the society and towards themselves, their pains and hopes. 
In order to examine the role fiction in highlighting the aspects of citizenship suitable for 
special needs, and portraying the human and social models the personalities, and to reveal 
their developments which highlight their abilities, talents, giving’s, and their working on self-
developments through authors stories that deal with one or more aspects of their personalities, 
life, events, and interaction with family, home, neighbourhood, relatives, school and society.

The research deals with three issues:
1.    The society’s attitude towards special need children and what their image represents
2.    The perception of special needs children towards themselves and their differences
3.    The role of children’s literature in presenting a special need hero and enhancing his 

role in participating in the society.

Keywords: Special needs children, children literature, aspects of good citizenship, disabled hero.
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مقدمة: 

حني يجعل الأديب �سخ�سية البطل يف عمل من 
اأعماله طفاًل معاقًا، من الأطفال ذوي الحتياجات 
اخلا�شة، فال �شك اأن له هدفًا وغاية، ول �شك اأي�شًا 
اأمام  ي�شعها  اإن�شانية  ق�شية  عر�س  اإلى  يرمي  اأنه 
واإما  لنفيها،  اأو  لتاأييد فكرة  اإما  واملجتمع،  القاريء 
لطرح ق�شية بحاجة للبحث والنقا�س، اأو ليلفت نظر 
املجتمع اإلى و�شع اإن�شاين نحن يف غفلة عنه، وعلى 
مناذج  ملقاربة  الدرا�سة  هذه  ت�سعى  الأ�سا�س  هذا 
لالأطفال  املكتوب  الق�ش�شي  الأدب  من  اإبداعية 
اخلا�شة،  الحتياجات  ذوي  من  طفاًل  جعل  والذي 
�شخ�شيات  اإحدى  اأو  الرئي�شة،  و�شخ�شيته  بطله 
ال�سورة،  هذه  مالمح  تبنّي  اأجل  من  الأدبي،  عمله 
اأعمال  عرب  فيها،  تظهر  التي  التمثيالت  وطبيعة 
اإبداعية ق�ش�شية خمتلفة، يف حماولة من الباحث 
لعر�س وجهة نظر املجتمع وموقفه من الأطفال ذوي 
ال�شخ�س  نظر  وجهة  وفهم  اخلا�شة،  الحتياجات 
املعاق نف�شه، وموقفه من هذا املجتمع . واآلمه واآماله.

كما حتاول الدرا�شة تلم�س دور الأدب الق�ش�شي 
يف اإبراز جوانب املواطنة ال�ساحلة لالأ�سخا�س ذوي 
البطولة  مناذج  وت�شوير  اخلا�شة،  الحتياجات 
هذه  يف  واملمكنة  املتوقعة  والجتماعية  الإن�سانية 
تربز  التي  تن�شئتهم  عن  والك�شف  ال�شخ�شيات،  
فيما بعد قدراتهم ومواهبهم وطاقاتهم يف العطاء، 
والعمل على تطوير الذات واملجتمع، من خالل ما  
ق�س�سية  اأحداث  من  واملبدعون  الكّتاب  ي�سرده 

هذه  �سخ�سية  جوانب  من  اأكرث  اأو  جانبًا  تتناول 
الفئة من الأطفال، يف تفاعلهم مع الأ�شرة والبيت 

واحلي والأقارب واملدر�شة واملجتمع .
من  ال�سريحة  هذه  اأن  حقًا  له  يوؤ�سف  ومما 
اخلا�شة،  الحتياجات  ذوي  الأطفال  املجتمع: 
املجتمعات  بع�س  يف  ي�شّمون  كما  الهمم  ذوي  اأو 
الكّتاب  من  كافيًا  اهتمامًا  تنل  مل  اخلليجية، 
اأعماًل  يكتبون  الذين  الق�شا�شني  واملبدعني 
ق�ش�شية وروائية للكبار، اإذ من النادر وجود عمل 
ق�ش�شي اأو روائي مقّدم للبالغني، جعل �شخ�شيته 
�شيء  على  هذا  دّل  واإن  معاقًا،  طفاًل  الرئي�شية 
العربية  ثقافتنا  من  وا�شح  اإهمال  على  يدل  فاإمنا 
وق�ساياها  املجتمع  من  ال�سريحة  لهذه  ومبدعينا 
وم�شكالتها، الجتماعية والثقافية والإن�شانية، وكاأن 
اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  يعّد  ل  العربي  الإبداع 
اأ�سرنا وبيوتنا! مع  جزءًا فاعاًل يف جمتمعاتنا، بل 
وال�شحية  الرتبوية  الإعاقة يف جوانبها  م�شكلة  اأن 
واملوؤ�ش�شية يف ع�شرنا احلا�شر قد »طرحت نف�شها 
يف  املعاقني  اإدماج  مو�شوع  واأ�شبح  مهمة،  كق�شية 
احلياة الجتماعية واجبًا تفر�شه القيم الأخالقية، 
باملعاقني  واهتمامه  املجتمع  رعاية  اأ�شبحت  حتى 
معيارًا للحكم على مدى تقّدمه، خا�شة بعد تركيز 
وتعاون  املعاقني،  م�شكالت  على  الدويل  املجتمع 
الرعاية  توفري  يف  الدولية  واملوؤ�ش�شات  الهيئات 
بالدرا�سات  القيام  مع  املهمة،  الفئة  لهذه  الالزمة 
خلدمة  املجالت  خمتلف  يف  الالزمة  والبحوث 
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م�سكالتهم  على  التغلب  يف  وم�ساعدتهم  املعاقني، 
املزمنة )اإبراهيم، 2010، �س 13(

يبدو  ما  على  يزال  ما  عمومًا  الأدب  اأن  غري 
مبناأى عن مثل هذا الهتمام . فجاَءت هذه الدرا�سة 
لتبنّي هذه احلقيقة املجحفة بحق الأ�سخا�س ذوي 
الحتياجات اخلا�شة، ول �شيما فئة الأطفال منهم، 
لعلها متثل حافزًا للمبدعني ليولوا هذا اجلانب ما 
ي�ستحقه من اأهمية، هذا من جانب، ومن جانب اآخر 
فاإن الدرا�شة ت�شعى اأي�شا لتاأمل ما ا�شتطاع الباحث 
الأطفال،  اأدب  يف  ق�س�سية  مناذج  من  يجده  اأن 
تلك التي اتخذت من هوؤلء الأطفال �شخ�س بطلها 
و�شخ�شيتها املحورية، ومن ثم تفح�س �شورة هذا 
الإن�شان يف عالقاته املختلفة، وتفاعالته املتعددة، 
عاجلها  وكيف  ال�سورة،  هذه  مالمح  لنا  لتت�سح 
واإ�شكالتها  ق�شاياها  لعر�س  حماولة  يف  املبدع، 
تاأكيد  اأجل  من  والإن�شانية،  والثقافية  الجتماعية 
كفاَءة الطفال ذوي الحتياجات اخلا�شة، واإمكانية 
الندماج يف املجتمع، والنتماء اإليه، وحتقيق �شور 
نحو  ودفعهم  ال�شريحة،  لتلك  الفاعلة  املواطنة 

امل�شاركة والعطاء .
والبحث يتناول ق�شايا الثالث الآتية :

الحتياجات  ذوي  الأطفال  من  املجتمع  موقف   -1
اخلا�شة و�شورتهم النمطية.

نظرة  الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�شة اإلى   -2
الذات واختالفها.

دور اأدب الأطفال يف اإنتاج البطل املعاق وتعزيز   -3
امل�ساركة  على  وتن�سئته  املواطنة،  يف  دوره 

والعطاء.
الثالث  الق�سايا  هذه  من  واأخرى  ق�سية  وبني 
�ستربز م�سائل واإ�سكالت فرعية بح�سب الن�سو�س 

املدرو�شة، �شيتناولها البحث يف حينه .
ذوي  الأطفال  من  املجتمع  موقف   -1

الحتياجات اخلا�ضة و�ضورتهم النمطية:

 ظّل املجتمع العربي اإلى فرتة غري بعيدة يعزل 

الجتماعي  الختالط  عن  املعاقني  الأ�سخا�س 
اأمام  ظهورهم  الأ�شخا�س  هوؤلء  اأ�شر  ل  تف�شّ ول 
من  يكون  قد  كثرية،  اجتماعية  لعتبارات  النا�س 
بينها عدم الرغبة يف تعري�شه لنظرة ال�شفقة وما 
�شابه، اأو لعدم رغبة الأهل يف معرفة الآخرين �شيئًا 
بهذا  يتعلق  وما  لالأ�شرة،  الوراثية  الظروف  عن 
من  ذلك  وغري  الإحراج،  جتنب  يف  رغبتهم  من 
التطور  مع  لكن  الأفق،  �شيق  الجتماعي  التفكري 
الرتبية  جمال  يف  حدث  الذي  والرتبوي  العلمي 
التعلم،  �شعوبات  ذوي  الأ�شخا�س  وتعليم  اخلا�شة 
ومع تطور الهتمام الر�شمي واملوؤ�ش�شي بهم بداأت 
الهتمام  بعد  خا�شة  الأف�شل،  نحو  تتغري  الأمور 
العاملي بذوي الحتياجات اخلا�شة والذي اأثمر عن 
اإطالق ميثاق حقوق املعاقني ورعايتهم عام 2008، 
الأ�سري  التدعيم  من  نوع  »اإيجاد  يجب  هنا  ومن 
تقليل  يف  الفئة،  هذه  اأفراد  مع  للتعاون  واملوؤ�س�سي 
الندماج يف  الإعاقة فيهم مب�شاعدتهم على  تاأثري 
املجتمع، والتغلب على الجتاهات ال�سلبية نحوهم، 
اأو ال�سعور بالذنب جتاههم،  �سواء باخلجل منهم، 
نظرة  تلعب  حيث  املجتمع،  عن  بهم  النعزال  اأو 
املعاق  نحو  العادي  الفرد  وا�شتجابات  واجتاهات 
دورًا رئي�شيًا يف �شياغة وت�شكيل الذات عند املعاق«. 

)اإبراهيم، 2010، �س 19 (
يف  ككل  املجتمع  يلعبه  الذي  بالدور  بالنا  فما 

نظرته لهوؤلء الطفال ؟!
املهم  اجلانب  هذا  الأطفال  كّتاب  وعى  لقد 
بع�س  يف  اإبرازه  فحاولوا  املعاق،  حياة  يف  واملوؤثر 
للموؤلفة  يعيقني(  �شيء  )ل  ق�شة  ففي   . اأعمالهم 
امل�ساألة  �شنا احلاج )احلاج، 2017( تربز هذه  د. 
الدكان  اإلى  للخروج  ابنته  الأب  بو�شوح حني يدفع 

املجاور وحدها:
جميل،  اأبي  دكان  اإلى  اأنِت  �شتذهبني  اليوم   -«

و�شت�شرتين املثلجات بنف�شك .
كيف اأخرج وحدي ؟!  -

ول  قريبة،  الدكان  لأن  وحدك  �شتخرجني   -
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�شيارات متر يف احلّي.
اأفكر  اأم�شي، وكل ما كنت  ال�شارع  اإلى  خرجت 
اإلى دكان )اأبي  اأ�سل  اأن  فيه املثلجات فقط، وقبل 
جميل( بخطوات قليلة، راأيت عددًا من اأولد احلي 
حولى  وجتمعوا  اللعب،  عن  توقفوا  ثم  يلعبون، 
الف�شاء. �شحك  اآت من  كاأنني كائن  اإيّل  ينظرون 
اإحدى  مني  ياأخذ  اأن  يريد  اآخر  واقرتب  اأحدهم، 
عكازاتي، خفت كثريًا وحاولت البتعاد فلم اأمتكن 
من ذلك لأنهم وقفوا يف طريقي. واإذ ب�شوت )اأبي 
عنها!«  وابتعدوا  ان�شرفوا  هيا  ي�شرخ:  جميل( 

)احلاج،2017، �س �س5-4 (
فكما تبني، تو�شح الكاتبة اأن املجتمع، وخا�شة 
الأطفال الأ�شوياء، لديهم نظرة م�شبقة ت�شري اإلى اأن 
ال�شخ�س الذي يعاين من اإعاقة �شخ�س فيه نق�س، 
وقد يكون هذا مثار �سخرية اأو تعجب واندها�س، ول 
الأطفال  من  جمموعة  عند  الأمر  وقف  اإن  م�سكلة 
وجود  عدم  ن�شتنتج  اأن  الأخطر  لكن  اجلاهلني، 
توعية من اأهل هوؤلء الطفال، اأو مدار�شهم، ت�شرح 
منه،  ال�شخرية  وعدم  املعاق  تقبل  �شرورة  للجميع 

فاخللل اإذن اجتماعي وتربوي .
الجتماعي  املحيط  من  الأذى  هذا  كان  واإذا 
ذات  طفلة  مع  التعامل  يف  قا�شية  �شورة  ميثل 
بالرغم  اأخرى  �شورة  ثمة  فاإن  خا�شة،  احتياجات 
غري  �شورًا  تبقى  اأنها  اإل   ، ق�شوة  اأقل  اأنها  من 
اأنه  على  املعاق  الطفل  اإلى  ُينظر  حيث  مقبولة، 
)الكر�شي  ق�شة  ففي  �شابه،  ما  اأو  )م�شكني!( 
الع�سل  حدائق  جمموعة  من  يعيقني(  ل  املتحرك 
 ،)2014 )الرندي،  الرندي  اأمل  الكويتية  للكاتبة 
تتفق جنالء ورمي للذهاب اإلى احلديقة معا، وعند 
م�شاهدة فتاة جال�شة وحدها تنويان احلديث معها: 
»وعندما اقرتبنا انتبهنا اإلى اأنها جتل�س على كر�شي 

متحرك، قالت رمي ب�سوت ميلوؤه احلزن والأ�سى :
جتل�س  اإنها  ياجنالء!  انظري  م�شكينة!  حرام! 
على كر�سي متحرك، ل ت�ستطيع اللعب معنا !! ردت 
حتى  �شوتك  اخف�شي  اأرجوك  رمي  بحزم:  جنالء 

عّنا«.  خمتلفة  بـاأنها  اأبدًا  ت�شعريها  ل  ت�شمعك،  ل 
)الرندي، 2014، �س10 (

ذوي  من  �شخ�س  روؤية  ارتبطت  فقد  وبذا 
يا  م�شكني!  مثل:  بكلمات  اخلا�شة  الحتياجات 
لغة �شادمة حتمل يف  حرام! حزين! وغريها وهي 
من  فئة  على  الجتماعية  ال�شفقة  مفهوم  طياتها 
الفئة  بطاقات هذه  يوؤمن  ل  املجتمع  وكاأن  النا�س، 
ول باإمكاناتها على ممار�شة حياة عادية وطبيعية، 

وما هم اإل اأ�شخا�س مهم�شني وغري طبيعيني .
ويف بع�س الأحيان نتفاجاأ حني جند فئة مثقفة 
الحتياجات  ذوي  اإلى  ت�شيء  التي  هي  وم�شوؤولة 
اخلا�شة، ففي ق�شة ) نايري وردة الأمل ( للكاتبة 
ملثل  2015(اإ�شارة  )الغ�شاونة،  الغ�شاونة  �شريين 
التي  هي  املعلمة  حيث  الإ�ساَءات،  من  النمط  هذا 
متار�س هذا ال�شلوك ال�شنيع »تدق ال�شاعة ال�شابعة 
والن�شف، وعلى نايري الذهاب برفقة والدها اإلى 
اأول ح�شة  املدر�شة .. مادة الريا�شيات كانت هي 
ويف  الطالب،  وبقية  نايري  عند  اليوم  برنامج  يف 
اأثناء احل�شة تكّلف املعلمة الطالب جميعهم بحل 
�شاألتها  نايري  عند  الدور  و�شل  وعندما  التمرين، 

املعلمة: مل اأنت بطيئة هكذا ّ؟ اأ�شرعي هيا .
اأنك  رغم  بغ�سب:  الريا�سيات   معلمة  وقالت 
طويلة و�شمينة اأنت جتل�شني يف اأول ال�شف، نايري، 
وفوق هذا ل تكتبني على ال�شطر داخل الدفرت، يبدو 

اأنك ل ت�شلحني لأي �شيء! ...
الطالب  �شحكات  بداأت  املعلمة  خروج  وبعد 
اإل حلظات حتى  نايري، وما هي  و�شخرياتهم من 
ال�شاحة  اإلى  الطالب  لنزول  اإيذانًا  اجلر�س  قرع 
خمطوطة  )ق�شة  الغ�شاونة  الفر�شة«.  وقت 

الغ�شاونة، 2015 ،�س3(
وبالرغم من اأننا ل نعمم مثل هذا ال�شلوك من 
�شلوك  لكنه  الطلبة،  من  نايري  زمالء  اأو  املعلمة 
التغا�شي  ميكن  ول  املجتمع،  يف  وملحوظ  موجود 
ذوي  لنف�شية  مدمرًا  �شلوكًا  يكون  وقد  عنه، 

الحتياجات اخلا�شة .
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معاملة  »اإ�شاءة  اأن  الخت�شا�س  ذوو  اأكد  وقد 
الأطفال عموما، والأطفال ذوي الإعاقة خ�شو�شا، 
من اأكرب املخاطر التي تهدد جوانب النمو النف�سي 
ال�شحة  وتعوق  الطبيعي،  ال�شوي  والنفعايل 
يرتتب  ملا  نظرا  وذلك  للطفل،  ال�سليمة  النف�سية 
وتوافقه  لذاته،  مدمرة  نف�شية  اآثار  من  عليه 
اإلى  اأحيانا  ت�شل  قد   ، والجتماعي،  ال�شخ�شي 
الكتئاب والإقدام على النتحار يف مرحلة املراهقة 

وال�شباب« )القريطي ،2010، �س 84(
ورمبا تت�سّعد هذه الأ�ساَءة يف نظر بع�س الكتاب 
والكراهية  البغ�س  غاية  يف  درجة  اإلى  ت�شل  حتى 
جانب  ل�ستغالل  ب�سعة  �سورة  الكاتب  ير�سم  حني 
وافرتا�شه  املعاق،  الإن�شان  ل�شعف  املجتمع  من 
عن  ح�شن  ت�شنيم  الكاتبة  عرّبت  وقد  جن�شيًا، 
اأنواع  اأ�شد  يحمل  تعبريًا  معاقة  طفلة  اغت�شاب 
 )2013 )ح�شن،  اأبي�س(  )ثوبي  ق�شة  يف  الإدانة 
الفتاة  هذه  اأم  على  ي�سيطر  الذي  اجلنون  حيث 
التي مت العتداء عليها جن�سيًا، فهذه الأم: »�سعرْت 
باأن �شيئًا ما يطبق على اأنفا�شها، وبنفثه �شيطانية 
اأخرى تذكرت ذلك العر�س الذي قدمته لها اإحدى 
ابنتها  رحم  ا�شتئ�شال  عن  اخلريية  اجلمعيات 
اأن  املمكن  من  التي  الأ�شرار  حجم  من  للتخفيف 
الذهنية،  واإعاقتها  حالتها  مبثل  فتاة  لها  تتعر�س 
اإذا مت العتداء عليها واغت�سابها . نه�ست ب�سرعة 
واندفعت نحو النافذة حتاول ا�شتن�شاق الهواء، فقد 

اأ�شبح املكان حولها موح�شًا وخميفًا وخانقًا.
اأن  عدًل  لي�س  وفكرت:  ابنتها  اإلى  نظرت   -

ي�شتاأ�شلوا رحمك، لي�س عدًل !...
يا له من جمتمع قا�س !!« )ح�سن، 2013(   -

الق�سوة، الذي يرتك  اإنه جمتمع يف غاية  نعم، 
�شغرية  فتاة  ي�شتغل  اأن  عابث  ل�شاب  الفر�شة 
القذرة،  فعلته  ليفعل  الذهنية  اإعاقتها  وي�شتغل 
الرعاية  اإلى  حاجة  الأكرث  الكائن  اأنها  حني  يف 
والعناية والهتمام، وفوق هذا يكون احلّل املقرتح 
بعمل جراحي ل�ستئ�سال رحم هذه الفتاة، فاحلل 

اجلرمية  عن  وعنفًا  ق�شوة  يقل  ل  الكاتبة  نظر  يف 
نف�شها.

ومع هذا كله، وبالرغم من ق�شوة املجتمع و�شوء 
نظرته يف كثري من الأحيان لهذه الفئة من النا�س، 
اأن يكون مطلقًا، فثمة جانب  ال�سر ل ميكن  اأن  اإل 
اإن�ساين م�سرق ل يزال حيًا يف املجتمع جتاه هوؤلء 
فمثلما  يغفل،  اأن  ميكن  ل  جانب  وهو  الأ�سخا�س، 
حتمل املجتمعات يف طياتها نزعة ال�شر، فهي حتمل 
نزعة اخلري اأي�سًا، فهذه طبيعة احلياة، ومثال ذلك 
ق�شت  اأن  فبعد  نف�شها،  )نايري(  ق�شة  ورد يف  ما 
زمالوؤها  منها  و�شخر  الريا�شيات،  معلمة  عليها 
»تاأتي كارولني، وهي اإحدى الطالبات مع نايري يف 

ال�شف نف�شه، خاطبتها قائلة :
ل عليك نايري .  -

تنظر نايري با�شتغراب نحو كارولني قائلة :  -
�شكرًا لك .. اأ�شكر لطفك.

بجانب  الفر�سة  وقت  ق�ساء  كارولني  لت  ف�سّ
نايري، والتقرب منها اأكرث، حتى قالت لها مبت�شمة: 
اأنا اأُدعى كارولني، وي�شعدين لو اأ�شبحنا �شديقتني« 

)الغ�شاونة ،2015، �س4 (
من  املجتمع  موقف  يف  الإيجابية  املقاطع  ومن 
ذوي الحتياجات اخلا�شة، ما ورد يف ق�شة و�شام 
�شعد )حينما �شرخ الأطفال بقوة( وهي ق�شة طفل 

ا�شمه )حقوقي( )�شعد 2016(
وال�شم بطبيعة احلال ذو دللة – وهذا الطفل 
اأكمل   « مالحظاته:  مدونًا  املدينة  يف  بجولة  يقوم 
حقوقي التجوال يف املدينة، وبعد وقت ق�شري اأوقفه 
مل  لكنه  ال�شارع،  عبور  يريد  معاق  طفل  م�شهد 
ي�شتطع التحكم بكر�شّيه املتحرك، وكباقي الأطفال 
)حقوقي(  تقّدم  فمه،  على  ل�شقًا  ي�شع  كان 

مل�شاعدته وهو يت�شاَءل :
ملاذا ل يكون هناك اأر�شفة، واأماكن خم�ش�شة 
الأحياء  بني  والتنّقل  العبور  املعاقني  على  ت�ّشهل 

ال�شكنية« )�شعد 2016، �س10 (
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موقفًا  منهما  كل  يحمل  ال�شابقان  فامل�شهدان 
من  م�شهد  كل  ويت�شمن  اإيجابيًا،  اجتماعيًا 
من  وبالرغم  للتغيري،  اجتماعية  دعوة  امل�شهدين 
اأنها رمزية يف م�شهد كارولني ونايري، حيث ميثل 
الأول دعوة لعقد �سداقة مع هذه الفئة، ل ال�سخرية 
كان  )حقوقي(  لدى  الثاين  امل�شهد  اأن  ال  منها، 
ا�شتخدام  لت�شهيل  وا�شحًا  ونداًء  معلنة،  دعوة 

املرافق العامة لذوي الحتياجات اخلا�شة .
وثمة موقف اجتماعي لإحدى الأمهات يف ال�شوق 
هذه  من  الأ�سخا�س  اأحد  اإحراج  من  ابنها  متنع 
الكبري،  املتجر  يف  والدتي  مع  اأت�ّشوق  »كنت  الفئة: 
عندما نبهتني اأمي اأّل اأت�شرف بطريقة لفتة، حتى 
ل ي�شعر الطفل الذي يجل�س على كر�شّي متحرك اأنه 
مري�س، ويختلف عني، وي�شعر باحلرج«. )البكري، 

2015، �س4 (
وبهذا التوجيه من الأم ميكن القول باأننا اأمام 
موقف اجتماعي تربوي، فهذه الأم تقّدم توجيهاتها 
كر�شي  على  طفاًل  يحرج  ل  كي  اأ�شرتها  يف  لفرد 
البكري وجهة  املوؤلفة �شفية  تقّدم  متحرك، وبهذا 
نظر تقوم على �شرورة اأن يكون هناك دور تربوي 
يف  اإيجابيًا  اجتماعيًا  �شلوكًا  يوؤ�ش�س  اأوًل  لالأ�شرة 
الق�سة  دور  يتّبدى  وهنا   . الفئة  هذه  مع  التعامل 
احلياة،  »�شورة  هي  فالق�شة  املجتمع،  توجيه  يف 
الإن�شان  ي�شعى  التي  القيم  مبنظومة  حّملت  وقد 
تر�شيخها  اخل�شو�س  وجه  وعلى  تر�شيخها،  اإلى 
 ،1998 »)زلط،  الطفل  ووجدان  واإدراك  عقل  يف 
�س172( لي�شتقيم �شلوكه يف تعامالته الجتماعية 

مع الآخرين .
ومثل موقف الأم يف مراعاة امل�شاعر النف�شية جند 
جنالء ت�شتح�شر تعليمات اأمها يف ق�شة )الكر�شي 
رمي  �شديقتها  تدعو  حيث  يعيقني(  ل  املتحرك 
املتحرك:  الكر�شي  وتعليقاتها حول  خلف�س �شوتها 
اأرجوك اخف�شي �شوتك  »ردت جنالء بحزم: رمي، 
حتى ل ت�شمعك، ل ت�شعريها اأبدًا باأنها خمتلفة عنا، 
فاهلل خلق الإن�شان ال�شليم واملري�س، واحمدي اهلل 
اأمي  يل  قالت  هكذا   ... اجل�شد  �شليمة  اأنك  على 

عندما �شاهدت طفاًل ل ي�شتطيع احلركة، ونبهتني 
اأّل اأت�شرف بطريقة لفتة .

 .. جنالء  يا  �شدقت  با�شتحياء:  رمي  ردت 
بداأتا  ثم  مثلنا.  طبيعية  كاأنها  معها  �شاأتعامل 
فرحتهما  ت�شبقهما  فاأكرث،  اأكرث  منها  تقرتبان 
بالتعرف اإلى اجلارة اجلديدة«. )الرندي، 2014، 

�س10 (
 فالأم كما نالحظ هي من دفعت بنجالء لتخاذ 
هذا املوقف الإيجابي من تلك الفتاة، من ها نحن 
ثانية نلم�س الدور الرتبوي احلقيقي لالأ�شرة ممثلة 

بالأم .
من  اإجتماعية  �شورة  نايري  معلمة  كانت  واإذا 
التلميذ  )فرحان(  معلمة  فاإن  الإحباط،  �سور 
عك�سية،  �سورة  متثل  املتحرك  الكر�سي  �ساحب 
ذوي  اأن  للطلبة  ت�شرح  فهي  متامًا،  ال�شد  على 
الحتياجات اخلا�شة يعانون من العوائق املعمارية 
»ثم بداأت ت�شرح: بع�س املباين اأبوابها �شيقة جدًا، 
ول ميكن اأن مير منها كر�شي متحرك مثل كر�شي 
فريد. كذلك فاإن غالبية امل�شاعد �شغرية جدًا، اأو 
التي  العوائق  العتبات وال�سالمل، وهذه  اإل  ل يوجد 
اأماكن  يف  موجودة  معمارية  عوائق  عليها  يطلق 
مدينة  مدينتنا:  يف  موجودة  فهي  ولالأ�شف  كثرية، 
و�شاألت:  يدها  تلميذة  رفعت  وهنا  اجلديدة  فاأر 

ملاذا؟
فرّدت املعلمة: لالأ�سف، اإّن هذه العوائق ل ينتبه   -
اإليها الأفراد غري املعاقني، وبالتايل ل يفكرون 

يف هذه العوائق .
ن�شرح  واأن  ننبه اجلميع  اأن  قال فرحان: علينا   -
»)�شيتلتون،   .. نتناق�س  جميعًا  وبداأنا   .. لهم 

2007، �س12-11( .
اإل  مرتجمة،  الق�سة  هذه  اأن  من  وبالرغم 
عن  اأبدًا  تختلف  ل  فيها  الأ�شا�شية  الفكرة  اأن 
الفكرةالتي طرحها )حقوقي( يف الق�شة ال�شابقة: 
)حينما �شرخ الأطفال بقوة ( فاحلاجات الإن�شانية 
تو�شي  لذا   . واملكان  الزمان  اختلف  مهما  واحدة، 
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الجتماعية  الأن�شطة  »تهيئة  ب�شرورة  الدرا�شات 
جو  خلق  يف  ت�شهم  التي  والثقافية  والرتويحية 
اجتماعي، وروابط اجتماعية بني الأطفال العاديني 
والأطفال ذوي الحتياجات اخلا�شة، والتي ت�شاعد 
الطفل،  ا�شتعدادات  اكت�شاف  على  ذاته  الوقت  يف 
من  ومتكنه  فراغه،  وقت  و�شغل  مهارته،  وتنمية 
»العمري  بال�شعادة  وال�شعور  الجتماعي  التفاعل 

)العمري، 2017، �س 31(.
اأمام كّتاب يطرحون �شورًا متعددة  اإذن، نحن 
وهي  والإيجابية،  ال�شلبية  الجتماعية  للنماذج 
مناذج موجودة فعاًل يف احلياة، والأدب يف اإحدى 
اأن  لحظنا  وقد  احلياة.  يعك�س  اإنه  مهامه،  اأبرز 
�شنعها  الإيجابية  الجتماعية  املواقف  من  كثريًا 
اأدب  اأن مبدعي  اإلى  ي�شري  اأنف�شهم، مما  الأطفال 

الأطفال يوؤمنون بوعي الطفولة
»اأن  من  بالرغم  الواقع،  تغيري  يف  واإمكاناتها 
جمتمع الثقافة العربية مل يتجاوز نظرته اجلامدة  
يتمكن  مل  وبالتايل  الأطفال،  باإزاء  معًا  واملربكة 
كّتابه عمومًا من التحرك بحرية نحو عامل الطفل، 

وحميطه ال�سعب«. )اجلراح، 2002، �س 55 (
ازداد  حني  موؤخرًا،  الإرباك  هذا  وتزايد 
التوا�شل  و�شائل  واقتحمت  التكنولوجيا،  انت�شار 
وبداأ  وبيوتنا،  وجمتمعاتنا  عاملنا  الجتماعي 
ذاك  غري  متناميًا،  طفوليًا  وعيًا  يواجهون  الكّتاب 
اأطفال هذا  الذي عاي�سوه يف طفولتهم، حيث غدا 
معرفة  واأ�شد  ثقافة  واأو�شع  اطالعًا،  اأكرث  الع�شر 
الثقافة  �شّناع  ي�شع  هذا  كل  بحقوقهم،  ومطالبة 
ول  ج�شيمة،  ومتغريات  حتديات  اأمام  ومبدعيها 
�سيما وهم يكتبون لالأطفال، هذه الفئة التي يحتاج 
ومعارف  مهارات  اإلى  لها  للكتابة  يت�شدى  من  كل 
خا�شة يف اللغة والرتبية وعلم النف�س، وخ�شائ�س 
عن  يكتب  فيمن  هذا  املختلفة،  العمرية  الفئات 
بالنا فيمن يكتب عن ذوي  العاديني، فما  الأطفال 

الحتياجات اخلا�شة ؟! 
بالكتابة  املخت�شة   اآيكن  جون  اأو�شحت  لقد 
للطفل، اأن »لالأطفال احتياجات �شخمة، وقد يكون 

يف حميطهم وتن�شئتهم فجوات توؤدي اإلى كوارث . 
اإذ ل يعي�س جميع الأطفال يف عوائل �شعيدة اأو بيوت 
منظمة جيدًا، واأي طفل مهما كان موفور احلظ، قد 
يكون بحاجة ميكن اأن ت�شاعد القراَءة على ملِئها، 
جتاه  اأخالقية  م�سوؤولية  باأي  الكّتاب  ي�سعر  فهل 
ذلك؟ وهل بو�سعهم عمل �سيء مللء هذه الفجوات؟« 
)اآيكن، 1988، �س43( هذا هو ال�شوؤال! وهذا هو 

التحدي الذي ينتظر كل من يكتب لالأطفال .
كنت قد اأ�شرت فيما م�شى اإلى موقف املجتمع 
من ذوي الحتياجات اخلا�شة، �شلبًا واإيجابيًا، كما 
بني  مما  متنوعة،  ق�ش�شية  مناذج  يف  ذلك  تبدى 
من  املزيد  اأن  �شك  ول  الأطفال،  اأدب  من  اأيدينا 
النماذج يقّدم لنا تنوعًا يف وجهات النظر، وتعددًا 
ال�سلبي  باجلانب  بداأت  قد  كنت  واإذا  زواياه،  يف 
الجتماعي  للموقف  الإيجابي  اجلانب  يف  وانتهيت 
النماذج  اأحد  فاإن  النا�س،  من  ال�سريحة  هذه  من 
دعم  عند  وقوفه  وعدم  الأ�شرة  دور  تنامي  ي�شّور 
الأ�سر  اأبناء  لدعم  يتجاوز ذلك  بل  اأبنائهم فقط، 
الأخرى املماثلة، ممن لديهم اأحد الأبناء من ذوي 
)الفتاة  دعاء  اأم  هي  فها  اخلا�شة،  الحتياجات 
الت�شالت  وتتلقى  هاتفها،  رقم  تن�شر  الكفيفة( 
الأمهات  وبع�س  اأنا  كّونت  »لقد  قائلة:  للم�شاعدة، 
اأ�شر الطفال املكفوفني،  منذ �شنتني جمعية لدعم 
واحلمد هلل �ساعدت هذه اجلمعية اأ�سرًا كثرية رغم 

اإمكاناتها املحدودة .
ات�شلت  التي  الأم  وما م�شكلة  املديرة:  �شاألتني   -

بك منذ قليل ؟ 
قلت: اإن الأب يحرم ابنته املكفوفة من اللتحاق   -

باملدر�شة 
حنان: وكيف �شت�شاعدين تلك الأ�شرة ؟  -

اأجبت: لكل م�سكلة حل«. )اخلطيب، 2012، 6،   -
�س11 (

بالنف�س  الثقة  اأهمية  يو�شح  باملوؤلف  وكاأين 
والتفكري الإيجابي، والتفاوؤل يف حل م�شكالت هوؤلء 
)م�شكلة(  ميثلون  اأنهم  من  فبالرغم  الأطفال، 
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لبع�س الأهل، اإل اأّن اأم دعاء تقدم ت�شورًا اإيجابيًا 
اأ�شر  من  املطلوب  الجتماعي  املوقف  هذا  يعك�س 
اأو  للكبار   – اأدب  اأي  اأن  �شك  ول   . النا�س  هوؤلء 
لل�شغار – ينبغي اأن يتبنى وجهة النظر الإيجابية يف 
احلياة، ليحقق الأدب ر�شالته ومهمته، ويزداد هذا 
»باعتباره  حتديدًا  ال�سغار  اأدب  يف  اإحلاحًا  الأمر 
ملعرفة  الأطفال  اأمام  الفر�شة  يتيح  تربويًا  و�شيطًا 
اأ�شئلتهم وا�شتف�شاراتهم، وحماولت  الإجابات عن 
اخلربات  وتقّبل  اخليال،  وا�شتخدام  ال�شتك�شاف، 
اجلديدة .. لتحقيق الثقة بالنف�س، وروح املخاطرة، 
وحب ال�ستطالع ..« )عبد الفتاح ،2004، �س9(. 
وميولهم،  وبحاجاتهم  بهم  العناية  تتم  اأن  �سرط 
لبناء  منا�شبة  مناخات  توفري  على  العمل  ويتم 

ج�سور التوا�سل بينهم وبني جمتمعاتهم .
والرتبوية  العلمية  العناية  دفعت  لقد 
التخ�ش�شية املتزايدة بذوي الحتياجات اخلا�شة 
بالباحثني  الأيام،  هذه  التعلم  �سعوبات  وذوي 
والأكادميني والكّتاب املبدعني لإدراك اأهمية ج�شر 
املجتمع،  عنا�شر  وبقية  الأفراد  هوؤلء  بني  الفجوة 
الطفل  �شورة  من  تتخذ  التي  احلالية  والدرا�شة 
اأن  توؤكد  للدرا�شة  حقاًل  الأطفال  اأدب  يف  املعاق 
نحو  املجتمع  توجيه  على   يعملون  الكتاب  غالبية 
الدفاع عن هذه الفئة، وجعلها يف اأولويات عنايتهم 
واهتمامهم، على الرغم من اأن الواقع لي�س كذلك، 
فح�سب،  الواقع  ت�سوير  عند  يقف  ل  الأدب  لكن 
وهذا  )واملاأمول(.  )املمكن(  اإلى  ذلك  يتعدى  بل 
اأ�شرة )مريانا( امل�شابة  اإ�شرار  ما يدعونا لنفهم 
يقوم  ن�ساط  كل  يف  اإ�سراكها  على  دماغي  ب�سلل 
م�شطفى  الطفالن  فاأخواها  عادي،  طفل  اأي  به 
وجعفر ي�شجعانها على الرق�س مع بقية الأطفال، 
امل�شي  بجهاز  مت�شك  وهي  اجلري  �شباق  وعلى 
»قال جعفر هيا  الظروف،  بها، برغم كل  اخلا�س 
ن�شارك يف ال�شباق، لكن مريانا رف�شت، وقالت: اأنا 
ل اأ�شتطيع الرك�س، رّد جعفر قائاًل، اأنا وم�شطفى 
اأختاه،  يا  جّربي  ن�ساعدك،  جوارك  اإلى  �سنكون 
جميع  رك�س  مريانا،  وافقت  �شيئًا.  تخ�شري  ولن 

الأطفال ورك�شت معهم بجهاز امل�شي، لكن �شرعان 
ما تعرثت و�شقطت، وبداأت بالبكاء، لحظ اجلميع 
اإكمال  على  لي�شاعدوها  نحوها  هرعوا  حدث،  ما 
�شمحة،  )اأبو  ي�شجعونها«.  وهم  معهم،  ال�شباق 

2017، �س 17-16 (.
اأّن لهذا الت�سجيع من املجتمع املحيط  ول �سك 
الأثر  كبري  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  بالأ�شخا�س 
يف منحهم الثقة بالنف�س، وجعلهم ي�شعرون بذواتهم 
الكثري  اأنظار  تركزت  وقد  وكفاَءتهم،  وقدراتهم 
ُعنوا  الذين  الطفال  اأدب  وكّتاب  املبدعني  من 
هذا  على  الأطفال  من  الفئة  هذه  اأحوال  بت�سوير 
الأثر وقيمته الإيجابية، لذا ل تكاد تخلو ق�شة من 
ق�ش�شهم يف هذا امليدان من عناية واهتمام بهذا 
اجلانب ال�سروري وامل�سرق، وهم يخ�سون بدرجة 
اأولى املجتمع القريب من الأطفال ذوي الحتياجات 
واأخوات،  واأخوة  واأمهات  اآباء  )الأهل(  اخلا�شة 
فلهوؤلء النا�س تاأثري قوي يف هذه ال�سريحة، بل يف 
الأطفال عمومًا، واإّن اأحدث الدرا�شات تو�شح »اأّن 
نحو  الآن  يوجه  �شار  الن�شح  من  به  باأ�س  ل  قدرًا 
ليظهروا  بجد  العمل  على  والآباء  الأمهات  ح�س 
مثاًل  ليقّدموا  �شغارهم،  اأمام  ال�شعداء  مبظهر 
بال�شعادة  اأ�شعروا  �شواء عليهم،  اإيجابيني،  و�شياقًا 
فعاًل اأم ل ... لقد ح�س علماء النف�س على اأهمية 

ال�شعادة الطفولية«. )�شترينز 2015، �س260 (
وبالتاأكيد فاإن هذه ال�سعادة تكمن يف العمل على 
والت�شايل  والألعاب  الأن�شطة  يف  الأطفال  اإ�شراك 
اقرتن  واإذا  واإق�شائهم.  نبذهم  يف  ل  املجتمعية، 
فاإنه  والرعاية،  والدعم  بالت�شجيع  الإ�شراك  هذا 
بال �سك �سيدفع باجتاه الإجناز والإبداع »فالإبداع 
ذو جذر اجتماعي، اإذ اإن البيئة ت�شاعد على تفتح 
كانت  اإذا  الإبداعي،  الإنتاج  اإلى  وقيادتها  املوهبة 
�س26(   ،1988 )الفي�شل  الرتبوية«.  مهمتها  تعي 
الأطفال  هوؤلء  اإلى  النظر  �شرورة  على  املتاأ�ش�شة 
ا�شتثمرت  اإذا  العطاء،  على  قادرون  اأنهم  على 

مواهبهم وطاقاتهم بال�شكل ال�شحيح . 
ينبغي  اأخرى  اأدبية  مناذج  توؤكده  ما  وهو 
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ا�ستح�سارها للوقوف على هذه ال�سورة الإيجابية 
يف املوقف الجتماعي من الأطفال ذوي الحتياجات 
اخلا�شة، وهي ذات بعد توعوي رمبا يكون الإكثار 
منها وتعزيزها مطلوبًا جلعلها مبثابة القدوة التي 
ينبغي على املجتمع القتداء بها، ولرمبا كان ن�شر 
مثل هذه النماذج يف املجتمع، يف املدار�س وو�سائل 
الإعالم، والتحفيز على قراَءتها، ومطالعتها يوؤدي 
اإلى تاأ�سي�س وعي جمتمعي مبحبة ذوي الحتياجات 
لهم،  الإيجابية  والنظرة  واحت�شانهم،  اخلا�شة، 

وبذل اجلهود من اأجلهم .
لذا كان الحتفاء بطارق الذي ي�شتخدم الكر�شي 
املتحرك، بعد اأن �شارك يف مهرجان للر�شم بلوحة 
اإعالن  حفل  »ويف  وحمفزًا،  اإيجابيًا  �شلوكًا  جميلة 
اجلمهور  فوقف  الأول،  باملركز  طارق  فاز  النتائج 
لوحته  لأن  كثريًا  له  �شفقوا   .. لطارق  لي�شفقوا 
جميلة .. جميلة جدًا، عندما انتهى الت�شفيق ارتفع 
بعبارات  اجلمهور  ي�شكر  بعيد  من  طارق  �شوت 
فطارق  اجلمهور،  ليحيي  طارق  يقف  مل  لطيفة، 
اأن  ي�شتطيع  لكنه  قدميه،  على  الوقوف  ي�شتطيع  ل 
لقد  �س22-18(   ،2016 )�شالح  بالألوان«.  يبدع 
كان هذا الت�شفيق من )اجلمهور( ولي�س من فرد، 
الدعم عامًا  اأن يكون  العمل عليه،  ينبغي  وهذا ما 
وموؤ�س�سيًا، ل فرديًا فح�سب، على الرغم من اأهمية 

اأي دعم فرديًا كان اأم موؤ�ش�شيًا .
اجلانب  ت�سوير  اإلى  الكّتاب  بع�س  ذهب  لقد 
اإلى ذوي الحتياجات اخلا�شة،  امل�شيء يف النظر 
اأي�شًا  �شّوروا  بل  احلّد،  هذا  عند  الوقوف  دون 
�شناء  ة  القا�شّ هي  فها  اأجلهم،  من  العمل  اأهمية 
ال�شعالن يف روايتها )بيت دمية: رواية خيال علمي 
لليافعني واليافعات( تقّدم اإهداًء لهذا العمل على 
ل�شان )دمية( بقولها: »املعاقون احلقيقيون هم من 
وفعل  والإجناز،  النا�س  حب  على  قدراتهم  فقدوا 
اخلري، ومّروا يف احلياة دون اأن يرتكوا ب�شمة خري 
على درب احل�شارة الب�شرية . اأّما نحن فاأ�شحاب 
احلياة  نحب  نحن  معاقني،  ل  خا�سة  احتياجات 
ال�سعالن،  )خمطوط  والنماء«  واخلري  والعمل 

2017، �س1 (.
ففي هذا العمل الذي اتخذ  من دمية واآخرين 
داون(  )متالزمة  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  من 
اأبطاًل، نلم�س نظرة جديدة وفريدة لهذه الفئة، كما 
فتاة  اإنني  يقول  »والدي  بالقول:  عرّبت عنها دمية 
خمتلفة وممّيزة لأين م�شابة بهذا املر�س، ولذلك 
ومتمّيزة  خمتلفة  لأنني  بال�شعادة  اأ�شعر  اأن  علّي 
عن غريي من الأطفال؛ فاهلل ميّيز الأطفال الذين 
طريق  اأجد  اأن  علّي  اإّن  كذلك  يل  ويقول   يحبهم، 
ال�شعادة نحو نف�شي باإمياين باأنني اأ�شتحق احلياة، 
واأنني غري ناق�شة، واأنا اأثق بكل ما يقوله اأبي الذي 
املتمّيزين يف )بيت دمية(  واأ�شدقائي  وجدت معه 
ال�سعالن،  )خمطوط  والفرح«.  ال�سعادة  طريق 

2017، �س6 (
ولعل هذا الإميان مبا يقوله والدها اأ�ش�س لديها 
وال�شداقات  العالقات  وبناء  احلياة،  يف  الرغبة 
اأ�سخا�س مماثلني، وهو ما جعلها ل حتبط ول  مع 
من  »تعجب  املمر�سات  اإحدى  وجدت  حني  تهزم 
على  احلياة  قيد  على  ببقائي  واأمي  اأبي  اهتمام 
داون(  اأنني م�شابة مبر�س )متالزمة  الرغم من 
و�سمعت ممر�سًا اآخر ينعتني باملنغولية« )خمطوط 

ال�شعالن ، 2017، �س(
وهذا ي�شري اإلى اأن اأ�شحاب الخت�شا�س اأنف�شهم 
بحاجة ملزيد من التاأهيل حتى ل يتعر�س مر�شاهم 
جارحة  اأو  حمرجة،  ملواقف  النا�س  هوؤلء  من 
لأحا�شي�شهم، ويف هذا اإدانة وا�شحة من الكاتبة لهذا 

الواقع الذي ميار�س يف هذه املوؤ�س�سات اأحيانًا .
ال�شابقة تناولت مواقف  واإذا كانت ال�شفحات 
اجتماعية متفاوتة جتاه الأ�سخا�س ذوي احلاجات 
اأعمالهم،  يف  الأدباء  بع�س  عر�شها  كما  اخلا�شة 
الجتماعي  املوقف  يتناولون  اآخرين  اأدباء  جند 
جتاه اأ�سر هوؤلء الأ�سخا�س وذويهم، يف دعوة منهم 
ففي ق�سة  م�ساعرهم،  اأو جرح  اإحراجهم  لتجنب 
)اأخي لديه توحد( جلمال اخلطيب، يبدو وا�سحًا 
كيف اعتذرت ليلى عن )ح�شريتها( اأو تدخلها فيما 



http://journals.uob.edu.bh

Abbad Abbas: Special Needs Children image in the «Children Literature» ...

ل يعنيها ل�سديقتها وفاء ب�سبب �سوؤالها عن اأخيها 
متنهدة:  اأجبتها  ؟  هكذا  يت�شرف  ملاذا  با�شم« 
اأخي با�شم لديه م�شكلة �شلوكية جتعله يفعل اأ�شياء 
غريبة. وملا اأدركْت اأنني �شعرت باحلزن، قالت: اأنا 
اآ�سفة، ما كان ينبغي اأن اأ�ساأل«.،)اخلطيب، 2012، 

6، �س9 (
وكثريون منا ل يدركون اأن اأ�شئلتهم هي نوع من 
) احل�سرية ( والتدخل يف اأمور ل تعنيهم، والأ�سعب 
هذا  لأ�سرة  و�سيقًا  اإحراجًا  ت�سبب  اأنها  ذلك  من 
الطفل وذويه، ورمبا يعلمنا هذا املوقف اأهمية عدم 
التدخل يف الأمور اخلا�شة لعائالت نعرفها، ولكن 
لي�س من حقنا اأن نعرف تفا�شيل حياتها . وها هي 
اأم �شامل تف�شح عن هذا �شراحة بقولها: »تزعجنا 
بال  طفل  �شامل  ابني  كاأن  النا�س،  ت�شرفات  كثريًا 
وكان  حديقة،  يف  جنول  كّنا  يوم  فذات  اإح�شا�س، 
ابني �سامل يلعب، فجاء طفل رائع ي�سرب ع�سريه، 
ت�سحب  وراأيتها  ب�سدة  تغ�سب  الطفل  باأم  فاإذا 
لعلها  ابتعد!  لبنها:  تقول  بعنف،  يده  الع�سري من 
قد ظنت باأن ابني داء اأو اأنه جمنون، اأو اأنه وباء !!«. 

)اخلطيب ، 2012،  2، �س 13-12(
للطفل  لي�س  ال�شاِءة،  من  كبري  قدر  هذا  ويف 
وكاأنهم هم  اأي�سًا،  واأهله  لذويه  بل  نف�سه فح�سب، 
احلاجات  ذوي  من  طفاًل  لديهم  اأن  يف  املذنبون 
كاتب  راأى  لهذا  خيارهم،  هذا  كاأن  اأو  اخلا�سة، 
كيف  تو�سح  التي  امل�ساهد،  هذه  مثل  اأن  الق�سة 
اأُ�شر  ق�شد،  دون  اأو  بق�شد  النا�س،  بع�س  يوؤذي 
اأن  يجب  م�ساهد  هي  وذويهم  املعاقني  الأطفال 
ي�شجلها الأدب الق�ش�شي لتوؤدي ر�شالتها يف توعية 
ال�شحيح  الت�شرف  نحو  �شلوكهم  وتوجيه  النا�س، 
واأهلهم  الحتياجات اخلا�سة،  الطفال ذوي  جتاه 

واأ�شرهم يف الوقت ذاته .
واإن قراَءة مثل  هذا الأدب »ميكن اأن تكون مفيدة 
يف تغيري مواقف القّراء حول ال�شور النمطية، فمن 
مفيدة،  التغيريات  هذه  تكون  اأن  للمعلمني  املهم  
الذين  املهنيني  من  وغريهم  املعلمون  ي�شعى  حيث 
بناء  اإلى  الإعاقات  حول  لالأطفال  كتبا  يقدمون 

 Adomat,) »اجل�شور، ولي�س تعزيز الأحكام امل�شبقة
p2 ,2014) التي توؤدي الى م�ساعر الإحباط وفقدان 

الأمل من التغيري املن�شود .
الحتياجات  ذوي  الأطفال  نظرة   -2

اخلا�ضة اإلى الذات واختالفها عن الآخر:

اإلى  املحيط  املجتمع  نظرات  تنوعت  مثلما 
وتنوعت  اخلا�شة،  الحتياجات  ذوي  الأ�شخا�س 
كما  وذويهم،  اأُ�سرهم  وجتاه  جتاههم  �سلوكاتهم 
اأن  �شك  فال  ال�شابقة،  الأدبية  النماذج  �شورتها 
نظرة الأطفال ذوي احلاجات اخلا�شة اإلى ذواتهم 
من  وتختلف  كذلك،  تتنوع  املجتمع  يف  ووجودهم 
اأظهرته مناذج خمتلفة  ما  وهو  اآخر،  اإلى  �شخ�س 
من اأدب الأطفال الذي جعل الطفل املعاق �شخ�شيته 
اإلى البيت( ترف�س  الرئي�شة، ففي ق�شة )�شنطري 
مريانا م�شاركة اأخويها الأن�شطة التي كانا يدعوانها 
اإليها، رف�شت الرق�س معهما: »اأنا ل اأريد، فاأنا ل 

اأ�شتطيع الرق�س« )اأبو �شمحة، 2017، �س12(
كما ترف�س الدعوة اإلى الرك�س: » قال جعفر: 
هيا ن�شارك يف ال�شباق، لكن مريانا رف�شت، وقالت: 
 ،2017 �شمحة،  )اأبو  الرك�س«.  اأ�شتطيع  ل  اأنا 
نف�شها  عن  حتمل  مريانا  اأن  ندرك  وهنا  �س12( 
�شورة �شلبية، �شورة الإن�شان العاجز عن امل�شاركة 
يف الأن�شطة، لول اأن اأخويها ي�شّران على م�شاركتها 
متثل  منطية،  �شورة  عندها  الذات  �شورة  لبقيت 
نهاية  لأن  وال�شت�شالم؛  والعجز  القدرة،  عدم 
يف  �سنذكره  خمتلف  �سيء  اإلى  اأو�سلتنا  الق�سة 

حينه .
عينها  العجز  نظرة  نف�شها  اإلى  �شنا  وتنظر 
اإلى  وحَدها  الذهاب  والدها  منها  يطلب  حينما 
الدكان: »اليوم �شتذهبني اأنِت اإلى دكان اأبي جميل 

و�شت�شرتين املثلجات بنف�شك 
فاأجابت منده�شة  -

كيف اأخرج وحدي ؟!«  - 
اأطفال  من  لالأذى  وتعر�شها  خروجها  وبعد 
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احلارة عادت للبيت لتجد اأباها ي�شّر على خروجها 
ثانية: »مل يكن اأمامي اإل اأن اأخرج مرة ثانية . لكنني 
ب�سرعة،  قلبي يخفق  وكان  املّرة،  كنت خائفة هذه 
وج�شمي يرجتف ..« )احلاج، 2017، �س4، �س 8 (

املهتزة  النظرة  هذه  اأن  لن�ستنتج  هنا  ونتوقف 
معينة  تربية  نتاج  هي  الواثقة  وغري  الذات،  نحو 
تنمية  ب�شرورة  الوعي  غياب  ميّيزها  ما  اأبرز 
�شخ�شية الأطفال ذوي الإعاقة يف البيوت اأوًل، ثم 
ر�شالة  وهي  ؛  ثانيًا  اخلا�شة  الرتبية  موؤ�ش�شات  يف 
تن�شئة هوؤلء الأطفال على قدر  اأن من املهم  توؤكد 
وتعزيز  البداية،  منذ  النف�س  على  العتماد  من 
ثقتهم بذواتهم، حتى ت�شبح نظراتهم اإلى اأنف�شهم 
الذات قدر  واعتماد على  واحرتام،  تقدير  نظرات 
املثال »يجب  الكفيف على �سبيل  الإمكان، فالطفل 
املجتمع  مينحها  التي  الفر�س  كل  على  يح�شل  اأن 
ال�شوق  اإلى  الطفل معك  ؛ فخذ  الآخرين  لالأطفال 
والبئر والنهر واملدر�سة وامل�سجد، ثم اأر�سله مبفرده
تقابلهم،  الذين  الأ�شخا�س  اإلى  الطفل  وقّدم 
اآخر، با�ستثناء  اأنه فتى ن�سيط كاأي فتى  ح لهم  و�سّ
الطفل،  روؤية  عند  هوؤلء،  من  واطلب  يرى،  ل  اأنه 
واطلب  اأ�سئلته،  على  يردوا  واأن  معه،  يتحدثوا  اأن 
منهم اأّل يعملوا �سيئًا له، بل اأن ي�ساعدوه على ت�سور 
الطرق التي متّكنه من اأن ينجز املزيد لنف�شه بنف�شه، 
و�شيدرك النا�س، �شيئًا ف�شيئًا اأّن با�شتطاعة الطفل 
الكفيف / الكفيفة اأن يفعل اأ�شياء ما كانوا يحلمون 
بها، و�شيبدوؤون باحرتام الطفل والإعجاب به« )عبد 
�شينتقل  الحرتام  (وهذا  �س91   ،2004 الفتاح، 
اإلى الطفل نف�شه، فيعزز ثقته بنف�شه، ويوؤكد قيمته 
الجتماعية، لكن بكل اأ�شف ُتظهر �شور الأطفال ذوي 
الإعاقة يف اأحيان كثرية، من خالل الق�ش�س التي 
العزلة  اإلى  مييلون  اأ�شخا�شًا  �شخ�شياتهم،  قدمت 
ولديهم  مواطنتهم،  بنق�س  وال�شعور  املجتمع،  عن 
الطبيعيني، فها هو  الأ�شخا�س  التح�ش�س من  بع�س 
ن�شال الذي ت�شببت احلمّى الفريو�شية باإعاقته، كما 
لأي  والعتاب  اللوم  »كثري  اأ�شبح  والدته،  اأو�شحت 
ول  ال�شبيان،  كبقية  ال�شري  على  قدرته  فقد  اأحد، 

يريد اأن ينظر اإليه اأحد، وبالكاد يخرج من املنزل« 
)البكري، 2015، �س9 (

دعوة  رف�س  اأنه  اإل  الر�شم  يف  موهبته  وبرغم 
معتذرًا  الر�شم  معر�س  يف  للم�شاركة  �شديقه 
بالقول: »ولكني ... كما ترى .. ي�سعب علّي التنّقل 
اثقل  اأن  اأريد  ول  مرافق،  دون  اآخر  اإلى  مكان  من 
 ،2015 )البكري،  جديد«  مبو�شوع  والدتي  على 
فهو  الأمر  ين�سى  اأن  �سديقه  من  وطلب  �س9( 
من  لأنه  عليه؛  الطلبة  بع�س  تعليقات  من  »يخ�شى 
ذوي الإعاقة احلركية، ومن �شيهتم مُبقعد ير�شم، 

حتى واإن اأبدع!« )البكري 2015، �س21 (
بع�س  به  يحتفظ  للذات  منطي  ت�شور  هذا 
لكن  يتغري،  اأن  ينبغي  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي 
على  كان  هنا  ومن  الي�سري،  بالأمر  لي�س  تغيريه 
اأدب الأطفال اأن ي�سطلع بهذه امل�سوؤولية جنبا اإلى 
جنب الأ�سرة واملوؤ�س�سات ذات العالقة، واأن يحمل 
على عاتقه مهمة كهذه، ول �سيما اإذا ا�ستطاع هذا 
من   يحمله  مبا  واملتلقني  القّراء  يف  يوؤثر  اأن  الأدب 
جدًا،  راقية  وفنية  م�شمونية  وقيم  �شامية،  ر�شالة 
مفيدًا  يكون  اأن  ميكن  لالأطفال  املوجه  »فالأدب 
امل�شكالت  مواجهة  على  الطفل  م�شاعدة  يف  جدًا 
التي تواجهه يف حياته، �سواء كانت هذه امل�سكالت 
تتعلق باملتطلبات اخلارجية، مثل عالقته باملدر�شة 
اأو اأقرانه، اأو تتعلق مبتطلبات داخلية يجب عليه اأن 

يتعلم كيف يحققها« )مقدادي ،2012، �س86 (
مثل نظرته اإلى ذاته، وثقته بنف�سه وتقديره لها. 
وها هي لني، برغم ح�شولها على عالمات ممتازة 
يومها  تق�شي  اأنها  اإل  الدرا�شية،  املواد  معظم  يف 
فهي  الريا�شيات،  فهم  على  قدرتها  لعدم  حزينة 
امل�سكلة  هذه  عن  وتعرّب  تعلم،  �سعوبات  ذات  فتاة 
التي جعلتها مبثابة ماأ�شاة حياتها قائلة: »وما زلت 
امل�شائل  حل  على  قدرتي  لعدم  بالنزعاج  اأ�شعر 
احل�شابية . وب�شراحة، يزعجني اأكرث نظرات بع�س 
فهّن   . ال�شف  يف  وكالمهن  وزميالتي  املعلمات 
اأن غرفة امل�شادر للك�شولت. ول مير يوم   يعتقدن 
دون اأن اأ�سمع كلمات ت�سايقني . واأ�سبحت ل اأحب 
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باأنني خمتلفة  اأ�شعر  غرفة امل�شادر، فهي جتعلني 
البنات  اأرى  واأحيانًا  ال�شف.  يف  البنات  بقية  عن 
من  اأثناء خروجي  وَي�شحكن  يتهام�شن  ال�شف  يف 

ال�سف« ، )اخلطيب 2012، �س13 (
نظرة  عن  ناجم  والغ�سب  النزعاج  هذا  فكل 
الفتاة لنف�شها، لي�س ل�شعفها يف مادة احل�شاب، ولو 
اأنها وازنت بني ما تتقنه وما ل تتقنه لوجدت لديها 
الكثري من عوامل القوة والثقة بالنف�س، ومل ت�شغل 
بالها كثريًا بعامل ال�شعف الوحيد لديها، وهنا مل 
تدرك اأ�شرة لني، على الرغم من تفهمهم وبذلهم 
جهودًا ممتازة يف متابعتها منزليًا، اأنه يجب اإلقاء 
على  تغطي  حتى  لديها  القوة  عوامل  على  ال�شوء 
�شعوبات  اإلى  يعود  والذي  ذاك.  ال�شعف  عامل 
عالجها  ميكن  والتي  منها،  تعاين  التي  التعلم 

بالتدريب والتمرين �سيئًا ف�سيئًا .
الواقع  تغيري  على  العمل  اأهمية  اإلى  بالإ�شافة 
الرتقاء  اأي�شًا  مبكان  الأهمية  فمن  اأح�شن،  هو  ملا 
الحتياجات  ذوى  الأطفال  لدى  اخليايل  باجلانب 
ودفعهم  لديهم،  اخليال  هذا  وتنمية  اخلا�شة، 
اأحد  هذا  لأن  وجتلياتها؛  املخيلة  نتاج  ليعي�شوا 
م�شادر الر�شا وال�شعادة، والثقة بالنف�س، فاإذا كان 
تفا�شيل  يعي�شوا  اأن  العجز عن  بع�س  يعانون  هوؤلء 
الواقع ومعطياته بالطرق التي يعي�شها الآخرون، فاإنه 
ميكنهم فعل ما ي�شاوؤون اإذا اأطلقوا العنان ملخيلتهم 
يركبون اخليل،  فقد  يريدون،  بهم حيث  ترتقي  اأن 
ويطريون يف الهواء، ويرك�شون يف م�شمار ال�شباق، 
ويحلمون بكل ما هو رائع وجميل.. وهذا ما ُعني به 
بع�س الكّتاب حني جعلوا اأبطال ق�ش�شهم من ذوي 
اخليال  مع  التحليق  يف  حقهم  ميار�شون  الإعاقات 
ودنيا الأحالم؛ وها هي ق�شة ) نزهة �شلوى ( ملحمد 
النموذج،  هذا  حتكي   )2008 )عمرو،  عمر  جمال 
حيث جند �شلوى ترافق البدر يف نزهة خيالية: »ماذا 
؟! البدر يقرتب من �شباكي، اإنه يبت�شم يل ويكّلمني. 
كم اأنت جميلة يا �شلوى! ما راأيك لو تاأتني معي يف 
.. هيا  البديع  القمر  اأيها  �شرور  بكل  ؟  رائعة  نزهة 

بنا.« )عمرو، 2008، �س 12-8 (

الكاتب  منها  يريد  اخليالية  الرحلة  فهذه 
اأحالمهم  اختالق  اإلى  الأطفال  هوؤلء  يدفع  اأن 
يف  قدراتهم  وممار�شة  اخلا�شة،  وخيالتهم 
تعّو�س  تعوي�شية  خيالت  �شك  ل  وهي  ابتكارها، 
عليهم  ي�سعب  كثرية  اأمور  عن  الأطفال  هوؤلء 
تنجزها  املخيلة  لكن  الواقع،  اإطار  يف  اإجنازها 
لهم باأب�سط مما يت�سورون، ول �سك اأن الدرا�سات 
الن�ساط  هذا  مثل  توؤيد  اخليال  حول  احلديثة 
الذهني، بل اإنها ت�شري اإلى ن�شبة عالية من الذكاء 
رفقاء  ويختلقون  خميلتهم،  ي�شحذون  َمْن  عند 
هوؤلء  عند  الذكاء  م�شتوى  »يكون  حيث  خياليني، 
لديه  يكون  الذي  والطفل   .. املتو�سط  من  اأعلى 
من  ذكائه  يف  اأعلى  الغالب  يف  يكون  خيايل  رفيق 
قرينه؛ اأي اأنهم اأكرث ذكاًء من اأقرانهم امل�شاوين 
لهم يف العمر الذين لي�س لديهم رفقاء خياليون.. 
الأطفال  هوؤلء  اأن  اإلى  الدرا�شات  اأ�شارت  وقد 
اأكرث اإبداعًا من غريهم الذين لي�ست لديهم هذه 

الظاهرة« )عبد احلميد 2009، �س117(
من  يتخذ  الأطفال  اأدب  فاإن  الأمر  واقع  ويف 
اأدب  اأن  غري  اأ�شا�شية،  ركيزة  اخليالية  اأن�شطتهم 
الأطفال الذي يعالج ق�شايا الأطفال ذوي العاقات 
مل ُيعر هذه امل�ساألة ما ت�ستحقه من اهتمام، ماعدا 
بع�س النماذج التي التفتت لأهمية توظيف اخليال 
كّتاب  بع�س  اأح�شن  وقد  مو�شوعها،  يف  والأحالم 
هذه النماذج حني و�سل اإلى جمال اخليال العلمي 
اخلا�سة،  احلاجات  ذوي  ق�س�س  يف  وا�ستثمره 
رواية  هي  ال�شعالن،  ل�شناء  دمية(  )بيت  فرواية 
اأبطالها من ذوي احلاجات اخلا�شة،  خيال علمي 
امل�شابة  دمية(  )والد  �شنعه  ما  فيها  تروي 
الوردي(  )�شجاع  العامل  الدكتور  داون  مبتالزمة  
بالفيزياء  املخت�س   )،2017 ال�سعالن،  )خمطوط 
)الفجوة  تدعى  فلكية  علمية  طريقة  من  الكونية 
النورانية( متكنه من ا�شطحاب دمية واأ�شدقائها 
من ذوي احلاجات اخلا�شة يف رحلة عرب الزمان، 
وهو »يحلم باأن ي�شل اإلى الفجوة النورانية املوجودة 
على  يل  ليح�سل  ا�سرتاه  الذي  البيت  اأر�س  يف 
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ال�شعادة التي يحلم باأن اأعي�س فيها ... وقد انطلق 
يبحث عن عالج يل ولغريي من اأطفال العامل من 
ذوي الحتياجات اخلا�سة« . )خمطوط ال�سعالن، 

2017، �س15-14(
كيف  الف�شل  هذا  بداية  يف  لنا  ات�شح  لقد 
اخلا�شة  الحتياجات  اأطفال  بع�س  نظرة  كانت 
بع�س  يف  النظرة  هذه  بدت  وقدت  اأنف�سهم،  اإلى 
يف  تتمثل  منطية،  �شلبية  نظرة  الأدبية  النماذج 
وعدم  والنق�س  بالعجز  الأ�شخا�س  هوؤلء  �شعور 
اإدانة  الأدبية  النماذج  بع�س  حاولت  وقد  القدرة، 
من  التفكري  هذا  مثل  ورف�س  النظرة،  هذه  مثل 

خالل ت�سويره يف الق�س�س امل�سار اإليها .
لكن يف اجلهة املقابلة عر�شت بع�س الق�ش�س 
لنماذج من هوؤلء الأطفال يوؤمنون باأنف�شهم اإميانًا 
اإيجابية  نظرات  ذواتهم  اإلى  وينظرون  كبريًا 
بخالف النظرات النمطية، ملوؤها الثقة والعتزاز، 
باأ�شحاب  لالإ�شادة  مناذجهم  يف  الكّتاب  ذكرها 
وتعزيزهم،   للذات،  العتبار  وهذا  النظرات  هذه 
بال�شجاعة  التحلي  �شرورة  خاللها  من  وليو�شحوا 
الظروف  وبرغم  الإعاقة،  برغم  بالنف�س،  والثقة 
فالطفلة  الأطفال،  هوؤلء  يعي�شها  التي  ال�شعبة 
دمية، يف رواية �شناء ال�شعالن، مثال اأعلى للطفلة 
التي تنظر اإلى نف�شها نظرة اعتزاز وافتخار: »علّي 
اأن اأ�شعر بال�شعادة لأنني خمتلفة ومتميزة عن غريي 
يحبهم  الذين  الأطفال  ميّيز  فاهلل  ؛  الأطفال  من 
اأرى  اأنا  بل  الأطفال،  من  غريي  من  اأقل  ل�شت   ..
احلياة ب�شكل خمتلف، واأملك طاقات خا�شة لأنني 
طفلة من اأطفال )متالزمة داون(، اأنا اأرى احلياة 
)خمطوط  احلقد«.  يعرف  ل  الذي  الطيب  بقلبي 
الإيجابية  النظرة  فهذه  �س6(   ،2017 ال�شعالن، 
اإلى الذات نتاج تربية معينة يتلقاها الطفل يف بيته 
اأوًل، فوالد دمية هو الذي اأكد لها باأنها متتلك هذه 
متمّيزة  لأنها  وباأنها خمتلفة  الإيجابية،   ال�شفات 
واأن اهلل يحبها . ويف ذلك توجيه من الكاتبة لالأهل 
نفو�س  يف  الإيجابية  ال�شورة  تعزيز  على  للعمل 
باأنف�شهم، كما فعل  اأطفالهم ،ورفع م�شتوى ثقتهم 

والد دمية ووالدتها وجدتها .
ل  املتحرك  )الكر�شي  الرندي  اأمل  ق�شة  ويف 
يعيقني( )الرندي، 2014 ( ُتظهر وفاء ر�شاها عن 
نف�شها، وعّما تقوم به من اأعمال: »�شاألتها جنالء: 
وكيف  وفاء،  يا  ال�شيفية  العطلة  يف  تفعلني  ماذا 
رّدت  بامللل.  ن�شعر  اأحيانًا  نحن  ؟  وقتك  تق�شني 
فوقتي  بامللل،  اأ�شعر  ل  هلل،  احلمد  مبت�شمة:  وفاء 
دائمًا ممتليء بالأن�شطة... على الرغم من مر�شي 
اجل�شدي، وعدم قدرتي على التحرك، فدائمًا لدي 
ما اأفعله، واهلل اأكرمني مبوهبة الر�شم واأنا �شقلتها 
واحلمد هلل بدرا�شة الفن، وما بني الدرا�شة والر�شم 
لي�س هناك وقت فراغ« ، )الرندي، 2014، �س14 (

واأنها  ذاتها،  عن  ر�شاها  وفاء  لنا  توؤكد  وبهذا 
منها  جتعل  اإيجابية  نظرة  الذات  هذه  اإلى  تنظر 
مواطنة  لتكون  وجمتمعها،  بيئتها  يف  فاعلة  فتاة 
هذا  مثل  ينبع  الأحيان  غالب  ويف  معطاء،  فاعلة 
الر�شا من عوامل م�شاعدة ت�شر على تقدمي حوافز 
نف�شية م�شجعة لالأطفال ذوي احلاجات اخلا�شة، 
كما  وقادرون،  وفاعلون  اإيجابيون  باأنهم  وتقنعهم 
فعلت كارولني �سديقة نايري، ونايري هذه م�سابة 
املفا�سل  الذي ي�سيب  الريثاين،  املفا�سل  بالتهاب 
فقد  احلركة،  عن  بالعجز  ل�ساحبه  ويت�سبب 
قدمًا  امل�شي  على  نايري  باإقناع  كارولني  ا�شتمرت 
بكالم  نايري  »تفاَءلت  ت�شت�شلم  واّل  حياتها،  يف 
بطريقة  حتدّثها  كانت  لأنها  كارولني؛  �شديقتها 
الآن؛  �شعيدة  اأنا  نايري:  وتقّويها.  نف�شها  والدتها 
لأن �شخ�شًا من خارج عائلتي ا�شتطاع اأن يفهمني 
ويتقّبل و�شعي ال�شحّي، اأ�شكرك كثريًا  يا كارولني« 

)الغ�شاونة، 2015، �س6 (.
الأب  يقوم  كارولني  لعبته  الذي  الدور  ومثل 
ابنه  باأن  منا�شبة  كل  م�شتغاًل  للجميع،  بالتو�شيح 
طبيعي،  ذكاوؤه  الت�سنجي  بال�سلل  امل�ساب  وليد 
بنف�شه قائاًل:  ثقته  للجميع  ليوؤكد  بوليد  مما يدفع 
املتحرك  الكر�شي  ي�شتخدم  من  اأن  يظن  »بع�شهم 

لي�س ذكيًا« )اخلطيب، 2012، 7، �س 9(
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من  الأطفال  بع�س  لدى  امل�شكلة  من  فجزء 
عاجله  ما  اإلى  يعود  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي 
هذا البحث يف بدايته، وهو نظرة النا�س القا�شية، 
ممن ل يقتنعون باإن�سانية هذه الفئة ول بقدراتهم، 
والأ�شدقاء  الأقارب  كثريًا  ي�شاعدهم  حني  يف 
هي  فها  واأو�شاعهم،  ظروفهم  يتفهمون  الذين 
عبري �شديقة دعاء تبدي اإعجابها بها وتوؤلف فيها 
ق�شيدة تقروؤها يف الطابور ال�شباحي اأمام اجلميع 

يف املدر�شة، وتقول فيها :
»�شديقتي دعاء                  ل ترى الأ�شياء
لكنها مثلي                     �شعيدة بحياتها

وتعتني بذاتها
تذاكر الدرو�س                وبعد ذلك تلعب

ت�ستخدم احلا�سوب             من غري اأن تتعب
بلطفها و�شربها                 دعاء معروفــــــــــة«

 )اخلطيب، 2012، 6، �س16 (
اإذن، مثلما واجهنا اأ�شخا�شًا من ذوي الحتياجات 
تعزز  �شلبية،  نظرة  ذواتهم  اإلى  ينظرون  اخلا�شة 
العزلة  اإلى  بهم  وتدفع  النق�س،  عقدة  عندهم 
والبعد عن النا�س، اأو ت�شاوؤمية جتعلهم ي�شككون يف 
قدراتهم واإمكاناتهم، مثلما واجهنا هذه الفئة منهم، 
فثمة فئة اأخرى مفعمة بالإيجابية والنطالق، وحب 
احلياة والثقة بالذات، فئة مل تتوقف عند اإعاقتها، 
بل جتاوزت ذلك اإلى التفاوؤل والر�شا واخلروج اإلى 
احلقيقية،  املواطنة  يف  احلق  وممار�شة  املجتمع، 
والتوا�شل مع املعارف والأ�شدقاء... وقد وجدنا كّتاب 
الق�شة يلقون باأ�شوائهم على ذوي النظرة ال�شلبية، 
تغيري  نحو  بهم  جتري  الق�شة  اأحداث  ويجعلون 
نظرتهم، واأنهم يف نهاية الأمر ل بّد من اخلروج من 
الإيجابي،  اجلانب  اإلى  والتحّول  الت�ساوؤمية  احلالة 
الذي يفرت�س اأن يكونوا عليه، ليت�شاووا مع اأقرانهم 
بالثقة  امتازوا  ممن  الإيجابيني،  الإعاقة  ذوي  من 
باأن  للمجتمع  والتاأكيد  بحالتهم،  والر�شى  بالنف�س 
هذه الإعاقة جتعلهم خمتلفني فح�سب، ول ميكن اأن 

يكونوا عاجزين اأبدًا .

البطل  اإنتاج  يف  الأطفال  اأدب  دور   -3
املختلف وتعزيز دوره يف املواطنة، وتن�ضئته 

على امل�ضاركة والعطاء:

وظيفة  اأدبي  نوع  ولكل  الفنون،  من  فن  لكل 
ور�سالة، واأهم جانب من جوانب ر�سالة اأدب الطفل 
اأنه اأدب يوّجه ويعّلم، ويرى ال�شري تيدهيوز ال�شاعر 
الوقت  نف�س  يف  كان  »والذي  املعروف،  الربيطاين 
كاتبًا لالأطفال، اأّن الأطفال ي�شتمعون ويقروؤون من 
اأجل غر�س واحد هو اأن يتعلموا، كل �شيء حقيقي 
اأن  الأطفال  كاتب  على  فاإن  لذا  اإليهم،  بالن�سبة 
يتوخى احلذر، فهو ي�شكل عجينة طرية متت�س كل 
من  هذه  التعلم  وعملية  وت�سّدقه،  اإليها  ي�سل  ما 
ملدة  اأطفاًل  يبقون  والب�شر  الطفولة،  خ�شائ�س 
من  حالة  يف  طويلة  ل�شنوات  يظلون  لذا  �شنوات؛ 
اأكان كّتاب الأطفال يق�شدون ذلك  التعّلم، و�شواء 
اأن يعلموا ؛ لأن قارئهم يف حالة  اأم ل، فاإن عليهم 
من  التعلم امل�شتمر، ويف كل رواية اأو ق�شة ق�شرية 
القاريء  وعلى  ما،  هدف  هناك  يكون   اأن  يجب 
ال�سغري  اأن يخرج بفكرة اأو اجتاه مل يكن موجودًا 
عنده قبل بدء القرَءاة، حتى واإن مل ي�ستطع التعبري 

عنه بو�شوح« )قنديل 2002، �س37 (
فالذي ل �شك فيه اأّن قدرًا من التّحول والتغيري، 
النماذج  بتاثري  وال�شلوك  للقيم  يحدث  اأن  بد  ل 
هنا  ومن  والأفكار،  والأحداث  الأ�شخا�س  الأدبية، 
الطفل  اأدب  نقاد  عنه  يتحدث  الذي  احلذر  ياأتي 
املوّجه  الأدب  بالكم باحلديث عن  بوجه عام، فما 
وجه  على  اخلا�شة،  احلاجات  ذوي  لالأطفال 
اأطفال  من  اتخذ  الذي  الأدب  هذا  اخل�شو�س؟ 
خمتلفني اأبطاًل و�سخ�سيات رئي�سة، يقدمها الكاتب 
كنماذج اإن�شانية يف اأعمال ق�ش�شية متنوعة، ليطلع 
عليها اأقرانهم، وغريهم من اأفراد املجتمع املحيط، 
خاللها  من  ويكّونوا  واحلارة،  والبيت  املدر�شة  يف 
معرفة جديدة، و�شلوكًا وقيمًا، مل يكونوا يعرفونها 
اأو جزٌء منه، فاإنه ميكن  من قبل، واإذا حدث هذا 
القول باأن هذا الأدب اأدى وظيفته، وحقق ر�شالته، 
رئي�س  زيد،  بن  رعد  الأمري  قاله  ما  تاأكيد  وميكن 
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املجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شخا�س املعوقني بالأردن، 
يف تقدميه ملجموعة ق�ش�شية من هذا النوع باأنها 
»ت�ساعد املجل�س على حتقيق روؤيته يف اإقامة جمتمع 
كرمية  بحياة  الإعاقة  ذوو  الأ�شخا�س  فيه  يتمتع 
م�ستدامة حتقق لهم دجمًا كاماًل وم�ساركة فاعلة 
تلك  اأن  واأرى  وامل�شاواة،  الإن�شاف  على  قائمة 
املجموعة  هذه  ت�سعى  التي  الأ�سا�سية  القيمة  هي 
والكبار  ال�شغار  نفو�س  يف  زرعها  اإلى  الق�ش�شية 
موؤثرة  اأداة  �شيكون  العمل  هذا   ... �شواء  حّد  على 
لدى  اإيجابية  واقعية  اجتاهات  ت�شكيل  يف  وفاعلة 
واأفراد  ومعلميهم،  اأمورهم  واأولياء  املدار�س  طلبة 
يف  الإعاقة  ذوي  الأطفال  نحو  عام  بوجه  املجتمع 

الدول العربية« )اخلطيب، 2012، التقدمي (
هوؤلء  لدى  الإيجابية  الجتاهات  هذه  وت�سكيل 
هممهم،  من  يرفع  مبا  اأي�شًا،  اأنف�شهم  الأطفال 
ويوؤكد لهم – عرب العديد من ال�شور والأفكار التي 
كامل  لهم  مواطنون  – اأنهم  الأدب  هذا  يطرحها 
متليه  مبا  القيام  على  وقادرون  املواطنة،  حقوق 
عليهم هذه املواطنة من واجبات، ح�سب قدراتهم 
و�شعها«  اإل  نف�شًا  اهلل  يكّلف  ل  اإذ«  واإمكاناتهم، 

)�شورة البقرة، اآية 286(
هذه هي الر�سالة املطلوبة من الأدب، وهذه هي 
الوظيفة املبتغاة، فاإلى جانب ما يقّدمه الأدب من 
متعة وفن، فهو مطالب بتقدمي املنفعة والفائدة يف 
ي�شعى  البحث  من  الف�شل  هذا  واإّن  نف�شه،  الوقت 
للك�شف عن امل�شامني والأفكار القيمة التي �شّمنها 
الكّتاب اأعمالهم الأدبية مو�شوع الدرا�شة احلالية، 
وهذه الأعمال التي حتدثت عن �سخو�س من ذوي 
همومها  اأبرز  اأحد  جعلت  اخلا�شة  الحتياجات 
لي�شبحوا  باأنف�شهم  هوؤلء  ارتقى  كيف  ت�شوير: 
اأنف�شهم  ينفعون  ومنتجني،  فاعلني  مواطنني 
ال�سعبة، وهو  بالرغم من ظروفهم  وجمتمعاتهم، 
اأن  املدرو�شة  الق�ش�شية  النماذج  كّتاب  اأراد  ما 
اأوًل  املجتمع  اأفراد  يقتنع  بحيث  ويعززوه،  يزرعوه 
باأن ذوي الإعاقات لي�شوا َعَجزة اأو عبئًا، كما يرى 
بع�س املتحاملني واملت�شائمني، بل هم ذوو همم، كما 

الفر�س  مينحوهم  اأن   يجب  لذا  قبل،  من  اأ�سرت 
اأي�شًا  تتعزر  وبحيث  ذواتهم،  لإثبات  املنا�شبة 
والإميان  بالنف�ِس  الثقة  املواطنة من خالل  حقيقة 
والإجناز  والنتماء  العطاء  على  وقدراتها  بالذات 
بهذا  ويوؤمن  اأنف�شهم،  اخلا�شة  احلاجات  لذوي 
املجتمع من حولهم، وهذا ما �شتعر�شه الن�شو�س 

الأدبية التي بني اأيدينا .
ففي ق�شة )الفتى الذي اأ�شبح فنانًا ( ل�شفاء 
راأينا  �س10(   ،2015 املنعم،  )عبد  املنعم  عبد 
من  وهو  اجلديد-  ال�شاكن  حامد  ي�شجع  عالء 
ذوي احلاجات اخلا�شة- على ر�شم �شور الأطفال 
احلارة مقابل مبلغ من املال، »وقد اتفق مع الأطفال 
يف ال�شارع اأن ير�شم حامد لهم بع�س ال�شور مقابل 
�شورة  ير�شم  يوم  كل  حامد  واأخذ  املال،  من  مبلغ 
لطفل، وعالء ياأخذ املال الى اأن جّمع مبلغًا كبريًا، 
وهو  والده،  ومعه  عالء  دخل  الأيام  من  يوم  ويف 
يجر كر�شيًا جديدًا بعجل حلامد كي يجل�س عليه، 
يومها  ومن  الأطفال،  مع  ويلعب  البيت  ويخرج من 
�شار حامد ير�شم �شورًا جميلة ويبيعها لأهل احلّي 
والأ�شدقاء، واأقام معر�شًا جمياًل بالبيت اجلديد، 
والهدايا  الورود  ومعهم  الأطفال،  جميع  وح�شر 

اجلميلة حلامد«.
على  ح�شل  بل  ذاته،  حامد  حقق  فقد  وبذا، 
م�شدر للمال بوا�شطة لوحاته التي ير�شمها، ويودع 
بيوت  تزّين اجلدران يف  باتت  التي  ر�شوماته  فيها 
كاأي  فهو  فيه،  يعي�س  الذي  واملجتمع   الأ�شدقاء 
نف�شه  على  بالنفع  يعود  منتج،  اإن�شان  اآخر  مواطن 
ووطنه . ومثل حامد جند اأي�شًا )طارق( الذي »فاز 
لطارق،  لي�شفقوا  اجلمهور  وقف  الأول،  باملركز 
.. جميلة جدًا«  لوحته جميلة  لأن  له كثريًا  �شّفقوا 

)�شالح، 2016، �س 18(.
اأدب  يف  الإن�سانية  النماذج  هذه  مثل  ذكر  اإن 
الأطفال ي�شتح�شر �شورًا معاك�شة لل�شورة النمطية 
ليكون  الفر�شة  له  تتح  مل  الذي  املعاق،  للطفل 
يقف  عاد  ما  الطفل  فهذا   ، منتجا  فاعال  مواطنا 
على الهام�س، ومل يعد اأي�سًا جمرد �سخ�س عاجز 
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الإجناز  على  قادر  هو  بل  عليه،  ي�شفق  من  ينتظر 
كمواطن  ال�شفوف  مقدمة  الى  والو�شول  والإنتاج 
النماذج  بع�س  كانت  وقد  املجتمع،  يف  م�شارك 
الأدبية تدفع بقوة بهذا الجتاه بعدة و�سائل واأ�ساليب 
هذه  بع�س  اإن  حتى  ال�سفحات،  هذه  تعر�س  كما 
الق�ش�س التفت بذكاء اإلى مو�شوع )القدوة واملثل 
الأعلى( من خالل ال�شت�شهاد باأ�شخا�س من ذوي 
الحتياجات اخلا�شة ممن حققوا ال�شهرة والنجاح 
وقدراتهم،  بذواتهم  واإميانهم  بكفاحهم  الفائقني، 
حتى حققوا م�شتوى رفيعا من املواطنة، بل �شاروا 
مواطنني عاديني  قبل  يحتذى من  قدوة  ومنوذجا 
جاء  التي  القدوة  النماذج  هذه  ومن  واأ�سحاء، 
وبتهوفن،  ح�شني،  طه  الأدباء:  بع�س  ذكرها  على 
 ،)2015 )البكري،  كاهلو.  وفريدا  كيلر،  وهيلني 

)الرندي،2015(، )الزمر، 2015(.
وكي يلعب الأدب دورًا يف هذا الجتاه فاإنه يعمل 
على تقدمي اأو�شاف اإيجابية وم�شجعة لهوؤلء، فقد 
و�شفت ق�شة )الكر�شي املتحرك ل يعيقني( الفتاة 
التقت  التايل  اليوم  »ويف  بالفنانة:  وفاء  املقعده 
جنالء ورمي بـ )الفنانة( وفاء، وكان اأمامها العديد 
والأقالم  الطب�شورية،  الزيتية،  املائية،  الألوان  من 
من  وعدد  غرية،  و�شَ كبرية  وفر�س  ري�س  امللونة، 
اأدوات الر�شم الأخرى، وقفت جنالء ورمي تتاأمالن 
وفاء وهي تر�شم ومتزج الألوان فيظهر لون جديد.. 
األوان  وظهور  الألوان  ورمي مبزج  ا�شتمتعت جنالء 
جديدة . ابت�شمت وفاء وقالت هل اأعجبتكما طريقة 

مزج الألوان؟
اأجابتا: نعم، جميلة جدًا!  -

راأيكما  ما  و�شهاًل،  اأهاًل  وقالت:  وفاء  �شحكت   -
باأن اأر�شمكما ؟

فكرة  ل،  مل  اأممم!  معًا:  وجنالء  رمي  ردت   - 
جميلة« )الرندي 2014، �س 18(.

وفاء  كر�شي  اإلى  الق�شة  تلتفت  ل  وهكذا 
موجود،  غري  تعتربه  الكاتبة  وكاأن  اأبدًا،  املتحرك 
وحوارها،  اأدائها،  على  للقاريء  تركّز  فهي  لذا 

واإبداعها، وكاأننا نقراأ عن �شخ�شية  و�شخ�شيتها، 
 ... �شيء  ينق�شها  ل  متفوقة،   بل  جدًا،  طبيعية 
متامًا  مطابقة  )وفاء(  الفتاة  هذه  �سورة  فكانت 

لو�شفها باأنها )فنانة( كما ورد .
الذين  الأطفال  كتاب  اإبداع  من  فاإن  وعليه 
لفت  عدم  ق�ش�شهم  يف  املعاق  �شخ�شية  يتناولون 
والرتكيز  ال�سخ�سية،  يف  العجز  جانب  اإلى  النظر 
ف�سناء  فيها،  امل�سيء  الإجناز  جانب  على  فقط 
احلطاب )احلطاب، 2009، �س 8-11 ( ت�شرد لنا 
الكفيف  القدم  ق�شة كاملة عن �شياء م�شجع كرة 
باأنه  ن�شعر  اأن  دون  الرائع(  )امل�شجع  اأ�شمتها  التي 
وتناول  يده  مّد  حني  الن�س  نهاية  يف  اإل  كفيف 
الفريق  لعب  وكان  قوية،  املباراة  »كانت  ع�ساه: 
يا  انتبهو  وليد:  �شاح  املرمى،  نحو  يرك�س  الأزرق 

اأبطال الفريق الأحمر.
هتف �شياء: هيا يا اأزرق �شدد بقوة .. رائع ..   -

رائع، ها قد فزنا .
هناأ وليد �شديقه �شياء على فوز فريقه .  -

واأمي  تـاأخرت،  لقد  اأذهب  اأن  علّي  وليد  قال 
تنتظرين .

املقعد  حتت  وحت�س�س  معًا،  نذهب  �سياء:  قال   -
يتلم�س  اأخذ  طويلة(  )ع�شا  واأخرج  اخل�شبي، 
بها طريقه« . )احلطاب، 2009، �س 11-8 (.

اإل  نح�ّس  مل  نهايتها  اإلى  الق�شة  بداية  فمنذ 
واأدائه  اللعبة،  مع  امل�شجع  هذا  من  رائع  بتفاعل 
اجلميل يف الت�شجيع اعتمادًا على �شمعه وب�شريته، 
حيث يحيا حلظات متابعة املباراه مبتعة و�سغف، بل 

بروح ريا�شية عالية.
)نزهة  اأي�شًا  الق�ش�س  من  النوع  هذا  ومن 
�شلوى( )عمرو، 2008(، التي تتخيل كيف �شاركت 
القمر يف نزهة خيالية رائعة، دون اأن يذكر القا�س 
حممد جمال عمرو �شيئًا عن اإعاقتها حيث مل يعلم 
اأظهرها  الر�شم الذي  اإل من خالل  القاريء ذلك 

تتكيء على عكازيها .
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فقط  لي�ست  لالأطفال  املكتوب  الأدب  ر�سالة 
الرتكيز على مواطنة هوؤلء الأ�شخا�س واندماجهم 
اإبراز  اأي�شًا  ر�شالته  من  بل  املجتمع،  يف  الطبيعي 
وتفوقهم، كما يف ق�سة  اإبداعهم ومتّيزهم  جوانب 
الفتاة نايري )�شنطري اإلى البيت( التي رافقت اأخويها 
يف م�شوارهما، وعند العودة لحظ اجلميع تاأخرهم 
عن والدتهم، وخالل مرورهم بعربة بالونات: »فجاأة 
�شرخ م�شطفى بفرح غامر: يا �شالم بالونات! فبداأ 
بامل�سي نحوها، لكن جعفر �سحبه من يده وقال: لقد 

تاأخر الوقت اإّن اأمنا �شتخاف علينا.
بداأت مريانا الذكية بالتفكري، فخطرت ببالها 
»)اأبو  البيت!  اإلى  �شنطري  وقالت:  جميلة،  فكرة 

�شمحة 2017 �س 24- 26(.
نايري  الفتاة  �شورة  الكاتبة  تظهر  وبهذا 
لمعة  اأفكار  ذات  باأنها  رباعي  ب�شلل  امل�شابة 
باإيجابية  التفكري  من  ظروفها  متنعها  ومل  وذكية، 
اإمكانية  اإلى  نظرها  البالونات  لفتت  واإبداع، حيث 
اأو ما  املنطاد  بوا�شطتها كما  للطريان  ا�شتخدامها 
�سابه، وهذه ر�سالة للقّراء الطبيعيني باأّل ي�ستخفوا 
لذوي الحتياجات  ور�سالة  النا�س،  الفئة من  بهذه 
اخلا�شة باأن يوؤمنوا باأنف�شهم وطاقاتهم وقدراتهم 
الآخرين  م�شاعدة  على  قدرتهم  بل  العطاء،  على 
املواطنة،  مكتملو  مواطنون  فهم  ؟  ل  ومل  اأي�شًا، 
اإلهية .. وهنا ياأتي دور  واإّن اختالفهم عّنا حلكمة 
ذوي  حياة  يف  امل�سرق  اجلانب  هذا  لك�سف  الأدب 
الحتياجات اخلا�شة، بغية تغيري ال�شورة النمطية 
اإلينا،  لتقريبهم  النا�س، وليدفعنا  لدينا عن هوؤلء 

وعدم نبذهم وتهمي�شهم .
مو�شع  الق�ش�شية  النماذج  اأهمية  تاأتي  اإذن 
ال�ست�سهاد يف هذه الدرا�سة من اأنها توؤدي وظيفة 
احلاجات  ذوي  الأ�سخا�س  جتاه  الأهمية  يف  غاية 
اجلوانب  اإبراز  يف  يجهدون  فكّتابها  اخلا�سة، 
واحرتامًا  تقديرًا  الأ�سخا�س  هوؤلء  تك�سب  التي 
اجتماعيني ب�سبب ما ميلكون من مواهب واإمكانات، 
يعمل الأدب على اإبرازها وتقدميها للقّراء . واملزيد 

من النماذج توؤكد هذا .

على  ي�شرد  وفائدة(  متعة  ذات  ففي )حكايات 
القزم  حكاية   )2011 )اله�شي�س،  اله�شي�س 
ال�شياع  من  اأخوته  اأنقذ  وكيف  الأ�شبع  عقلة 
من  جمموعة  معه  ياأخذ  اأن  قرر  حني  الغابة  يف 
اإلى  اإر�شالهم  ينوي  والدهم  �شمع  بعدما  احل�شى، 
العائلة  وقعت  حني  اأنف�شهم،  على  ليعتمدوا  الغابة 
يف ظروف مادية �شعبة: »ويف اأثناء حديث الزوجني 
كان عقلة الإ�شبع قد غادر فرا�شه حتى يطمئن على 
�شلحفاته، ف�شمع ما دار من حوار بني والديه، اأخذ 
واأخوته  هو  لي�شتطيع  و�شيلة  يف  الليل  طوال  يفكر 
الرجوع اإلى املنزل، فجاأة اهتدى اإلى فكرة، واأخذ 
ثم  الأبي�س،  اللون  ذات  ال�شغرية  احل�شى  يجمع 
عاد اإلى الكوخ وا�شتلقى يف فرا�شه، �شار الأب برفقة 
اأبنائه اإلى اأن و�شلوا الغابة«. )اله�شي�س، 2011، 
)عقلة  القزم   هذا  ا�شتطاع  وبالطبع   )67 �س 
طريق  عن  كوخهم  الى  باأخوته  يعود  اأن  الأ�شبع( 
احل�شى التي جعلهاعالمة تدله على الطريق، وبذا 
حيلته  وح�شن  الطفل  هذا  بذكاء  احلكاية  ت�شيد 

وفائدة اإجنازه .
 ول �شك اأّن هذا الإبداع يف التفكري والت�شرف 
املجتمعات  به  وتتقدم  الذات،  به  تتميز  ما  هو 
تعبريًا  الأطفال  بع�س  ما عرّب عنه  وهو  والأوطان، 
نف�شها  عن  حديثها  يف  دمية  فعلت  كما  مبا�شرًا، 
)خمطوط  املختلفني  الأطفال  من  وزمالئها 
ال�شعالن، 2017 ( حني قالت: »لقد اكت�شفنا اأخريًا 
احلياة  يف  بحقنا  نحظى  باأن  ن�شمم  اأن  علينا  اأن 
واإن  املجتمع، حتى  بناء  ن�شارك يف  واأن  وال�شعادة، 
كنا خمتلفني« )خمطوط ال�سعالن، 2017، �س 6 ( 
وهذا بالطبع ناجت عن تاأثري التن�شئة ال�شحيحة من 
قبل الوالدين اأو اأحدهما، وهو الأب يف حالة دمية، 

حيث زرع فيها ثقة بالنف�س تكاد تكون مطلقة . 
وتوؤكد دمية باأن على الأهل اأن يعززوا خرباتهم 
مل�شاعدتهم  املتخ�ش�شة  املوؤ�ش�شات  تقدمه  مبا 
»يتعلم  دمية  والد  بداأ  لذا  والعطاء  الإنتاج  على 
الأطفال  رعاية  يف  املوؤ�ش�شات  تلك  جتارب  من 
يقوموا  اأن  لأجل  وتعليمهم  ودعمهم  املختلفني، 
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جمرد  يكونوا  ل  كي  البناء،  يف  الإن�ساين  بدورهم 
اأعباء على املجتمعات، وعلى الأفراد وعلى اأنف�شهم« 

)خمطوط ال�سعالن، 2017، �س 12(
الأطفال  هوؤلء  متكني  الى  الكاتب  يدعو  وهنا 
على  تعتمد  بطريقة  بل  ارجتالية،  لي�شت  بطريقة 
خربات وجتارب ومعارف جهات متخ�ش�شة، كما 
التفكري  هذا  اأن  واحلقيقة  دمية،  ل�شان  على  ورد 
اإلى  توؤدي  التي  والواقعية  العلمية  من  بقدر  يت�شم 
من  الفئة  هذه  طاقات  ا�ستثمار  يف  الغاية  حتقيق 
ونفع  العطاء  نحو  ودفعهم  ودجمهم،  النا�س، 
جمتمعاتهم كغريهم من مواطني اأي دولة واأبنائها، 
ت�شتويف  للطفل  الكتابة  »اأّن  الباحثون  يرى  اإذ 
تدجمه  اأن  ا�ستطاعت  اإذا  املو�سوعية  �سروطها 
جزءا  فيغدو   )2017 جلويل،  )بن  العامل«.،  يف 
عليهم  ما  وعليه  حقوق،  من  لأع�شائه  ما  له  منه، 
واأن نتخل�س  اأوًل،  نتقبلهم  اأن  من واجبات، �سرط 
�شمعنا  وقد  ثانيًا،  النمطية  �شورتهم  عقدة  من 
باللتهاب  امل�شابة   )2015 )الغ�شاونة  )نايري( 
من  �شخ�شًا  لأن  الآن  �شعيدة  »اأنا  تقول:  الرثياين 
و�شعي  ويتقبل  يفهمني  اأن  ا�شتطاع  عائلتي  خارج 
)الغ�شاونة  كارولني«  يا  كثريًا  اأ�شكرك  ال�شحي، 

2015، �س 6(
وهذا ما اأدى بها للقول اأي�شًا »اأعدك يا اأمي.. 
لقد  اأحد،  اأمام  اأ�شعف  ولن  مكان،  عند  اأقف  لن 
العزمية،  وكذلك  والإرادة،  ال�شرب  منك  تعلمت 
نف�شي  �شاأحتدى  حييت،  ما  اأخذلك  لن  اأنا  لذلك 
اأوًل، �ساأتغلب على مر�سي، �ساأثبت للجميع باأن من 
كان مثلي ي�شتطيع فعل الكثري، و�شاأ�شعى لأن تتغري 
الآن،  مثلي  يعانون  ملن  الأف�شل  اإلى  املجتمع  نظرة 
على  عبئًا  ولي�س  منتج،  فرد  اأنا  للجميع:  �شاأقول 

اأحد«. )الغ�شاونة 2015، �س 13(
اإن التن�سئة القائمة على العناية اخلا�سة بهذه 
الفئة من النا�س، وت�شجيع الأهل والأ�شدقاء والبيئة 
املحيطة ي�سنع مثل هذه النتيجة،  حتى اإن ) �سناء ( 
تخيلت اأن دميتها هي التي ت�شجعها، وا�شتفادت من 
ذلك: »رفعت الغطاء عن وجهها، تلفتت يف اأرجاء 

لده�شتها!  ويا  ال�شوت،  تبحث عن م�شدر  الغرفة 
اإنها الدمية التي مت�شي على رجليها، التي اأهداها 

لها والدها مبنا�شبة تفوقها يف الدرا�شة .
- نعم، �شتذهبني يا�شناء .

األفت  فقد  اخلوف،  ذلك  تال�شى  ف�شيئًا  و�شيئًا   -
له  و�شكت  اإليه  الذي طاملا حتدثت  الوجه  هذا 

مواجعها واآلمها .
فلي�س  امل�شاركة  اأ�شتطيع  ل  اأين  تعلمني  ولكنك   -
اأو  القدم،  كرة  لعب  اجلري،  على  القدرة  يل 

القفز على احلبل. 
و�شعت الدمية يدها على كتف �شناء قائلة:  -

بع�س  يف  حكمًا  تكوين  اأن  ت�شتطيعني  ولكنك   -
ت�شجعي  اأو   .. النتائج  ت�شجلي  اأو  املباريات.. 

فريقك.
نظرت �شناء اإليها، لقد راقها احلديث كثريًا .  -

نعم يا�شناء، احلركة لتعني امل�شي على الأقدام   -
على  مي�سون  الذي  املاليني  هناك  فقط، 
اأقدامهم، ولكن ليزالون يقفون يف اأماكنهم .. 
احلركة تعني التغيري نحو الأف�شل، هي حتريك 
م�شاعر النا�س النبيلة، القراَءة حركة .. الر�شم 
حركة .. حبك لالآخرين حركة، اإنك تتحركني 
)الزمر  تتحركني..«  اأنك  اأق�شم   .. �شناء  يا 

2015، �س 3(
الدمية  لها  اأوحته  الذي  الت�سجيع  هذا  وب�سبب 
تريد  اليوم  فهي  عاليًا،  يدها  ترفع  �شناء  »هاهي 
امل�ساركة ولي�س فقط املراقبة. فهنا حتكم يف اإحدى 
املباريات، وهاي هي تقف يف نهاية ال�شاحة يف لعبة 
ت�شجع  وتارة  الفائزين،  اأ�شماء  عن  تعلن  اجلري 

فريقها .. وهنا .. وهنا.
ويف نهاية املهرجان تعلو وجهها ابت�شامة م�شرقة 
وهي تنظر اإلى لوحتها اجلميلة بعد اأن مت اختيارها 
�شدة  من  فرق�شت   .. املهرجان  يف  لوحة  كاأف�شل 
الفرح، وهكذا حتركت �شناء« )الزمر 2015، �س 4(
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وحققت  مدر�شتها،  يف  وجودها  حققت  وهكذا 
مواطنتها يف جمتمعها، ل�سيء ينق�سها، فهي قادرة 
على تقدمي ما لديها من مهارات، متامًا مثل الطفلة 
الكفيفة )دعاء( التي ت�شفها �شديقها باأنها« تعتني 
احلا�شوب،  وت�شتخدم  الدرو�س،  وتذاكر  بذاتها، 
وغالبًا ما اأن�سى اأنها مكفوفة« .  )اخلطيب، 2012، 

6، �س 16 (
ومثل  )ب�سمة( التي تخاطب اأمها بالقول: »نعم 
اأنا مميزة يا اأمي، ر�شوماتي التي زينت بها جدار 
املنزل ت�شهد يل، يف تلك ال�شور تخربك عني: مع 
اأ�شدقائي يف املدر�شة، يف الرحالت، وعلى امل�شرح 

اأوؤدي دور الفرا�شة« )عدنان ، 2013(
هذه هي امل�ساركة، وهذه هي املواطنة التي تنبع 
ت�شتطيعه،  مبا  وم�شاهمتك  اخلا�س،  اإجنازك  من 
املهم اأنك غري عاجز، م�سارك ولي�س جمرد مراقب. 
هكذا وجدنا اأبطال الق�ش�س ال�شابقة، الذين دّلوا 
فبالرغم  واإجنازاتهم،  وعطاءاتهم  قدراتهم  على 
اأو  ال�شحية  وم�شكالتهم  ال�شعبة،  ظروفهم  من 
العقلية، اإل اأنهم حتّدوا ظروفهم، واآمنوا بذواتهم، 
امل�شاركة  نحو  والإجناز،  الإنتاج  نحو  ووجهوها 

والعطاء، نحو املواطنة باأجمل معانيها. 
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