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ملخص: 
فل�سطني،  الأطفال  االأدبي  النتاج  من  متنوعة  مناذج  حتليل  على  الدرا�سة  هذه  تقوم 
فيما يتعلق باحلركة االأ�سرية، وما يواكبها من تداعيات نف�سية واإن�سانية واجتماعية، تلقي 
ال�سغار  فئة  على  تاأثريها  ومدى  خا�سة،  واالأطفال  عامة،  املجتمع  اأفراد  على  بظاللها 
الذين ي�ستهدفهم االحتالل االإ�رضائيلي ذو الطبيعة العدوانية، والزجِّ بهم يف ظلمات �سجونه 

القمعية، وحرمانهم من ممار�سة طفولتهم البيئة كما هم اأطفال العامل. 
روا انتفا�سة  كما تعر�ض البحث اإىل اإبراز الدور الن�سال الأطفال فل�سطني الذين فجَّ
وغطر�سة  احلرمان  اأمل  من  واأقرانهم  هم  يكابدونه  ما  كتاباتهم  يف  فوثقوا  احلجارة، 
ما  على  ال�سوء  اإلقاء  ثم  املقاومة،  لفعل  متوقعة  كنتيجة  الظاملة،  معتقالته  يف  املحتل 
ت�سويه  بها  يق�سد  وويالت  عذابات  من  ال�سدئة،  ق�سبانه  خلف  ال�سيا�سي  ال�سجن  يحمله 
الذي  ال�سلبي  االأثر  اإظهار  وكذلك  االأ�رضى،  لالأطفال  والثقافية  واجل�سدية  النف�سية  البنية 
يتكه اعتقال اأحد الوالدين على االأبناء، من تدمري لالأ�رضة، وت�ستيت الأفرادها، واإ�سعاف 
اإليها  يحتاج  التي  ال�سليمة  التبية  وغياب  اأركانها،  اأهم  اأحد  لفقدان  نتيجة  ملقوماتها، 

الطفل يف مراحله االأوىل. 
ثم �سعت الدرا�سة اإىل الك�سف عن ممار�سات القمع ال�سهيوين، وتفننه يف اختيار اأ�ساليب 
التعذيب والتنكيل، واالإجراءات االعتقالية التع�سفية، وما ينتج عنها من اآثار �سلبية يف نفو�ض 
تاأجيج  اإىل  يوؤدي  الذي  االأمر  و�سياع،  وجتهيل  اإحباط  من  عليها  يتتب  وما  املعتقلني، 
الندية،  روح املقاومة الذي يعتمل يف نفو�ض االأ�رضى، ولعل االأقالم البيئة بني االأ�سابع 
امل�ستباحة،  الطفولة  حقوق  عن  تدافع  الطرية؛  االأكف  على  املنتف�سة  احلجارة  جانب  اإىل 
وحقوق ال�سعب املغت�سبة، والقابعني يف �سجون االحتالل؛ لتقول للعامل كافة.... اأين حقي 

يف احلياة...؟!!! 
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Prison in Palestinian Children Writings 
(2000- 2014) 

Abstract:

This study is based on an analysis of various forms of creative 
literary production by Palestinian children about prisons and prisoners 
as a result of several factors such as their perception, implications of 
psychological, humanitarian and social factors, which cast a shadow on 
the members of society, and their impact on young people who live under 
the aggressive nature of Israeli occupation. This involves an image of 
darkness of repressive prisons, denying them to exercise their childhood 
as innocent children. 

The research highlights the children›s struggle as documented in 
their writings and their peers, which represents the deprivation and 
arrogance of the occupier as a result of their resistance. I shed light on the 
sufferings and calamities intended to distort the psychological, physical, 
and cultural rights of young prisoners, as well as the negative impact on 
the parents and the family. 

This study tries to detect the Zionists› practicing of oppression, 
torturing and abusing detainees. Despite bad consequences of such 
practices, these lead to inflame the spirit of resistance to defend the rights 
of childhood. 
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مقدمة: 
رمبا يكون من غري املاألوف اأن تخت�رض هذه الدرا�سة هدفها عب كتابات االأطفال 
الق�س�سية،  امل�ساهد  اأو  الق�سيد،  قوايف  بني  من  ذلك  كان  اإن  االإبداعية،  وحماوالتهم 
املغت�سبة  وطفولتهم  اجلريح  واقعهم  عن  ال�سغار  يعّب  حيث  االأدبية،  اخلواطر  اأو 
اأنها  �سوى  ذنبًا  االأيام  من  يومًا  ترتكب  التي مل  اجلريئة،  وكلماتهم  البيئة،  باأقالمهم 
»الأننا  ال�سامي(  )حممد  الطفل  يقول  كما  اأو  وامل�ستقبل،  واحلا�رض  املولد  فل�سطينية 

 . تهمتنا!!!«)1(  هي  هذه  فل�سطينيون... 
يف  احلق  لل�سغار  فاإن  وتطلعاتهم،  واأمانيهم  جتاربهم  عن  الكبار  يتحدث  فمثلما 
الكبار قد عاي�سوا احلياة بني مدٍّ وجزٍر، فاإن  اأحالمهم وطموحاتهم، واإن كان  احلديث عن 
ال�سغار مل يعي�سوها بعد ال بني مدٍّ وال بني جزٍر، فالطفل ما زال يف اأول الطريق، وال اأحد 
ال�سدئة  اأن االأغالل  اأو  الطهور،  القهر والغدر �ستنق�ض على قلبه  اإن كانت ر�سا�سات  يعلم 

د يديه ال�سغريتني.  �ستقيُّ
عن  واملعاناة،  االأمل  عن  الكبار  يتحدث   « بقوله:  �رضيح(  اهلل  )عبد  عنه  عب  ما  وهذا 
بط�ض االحتالل وظلمه، ولكن ماذا يقول ال�سغار، عندما ي�سادر ال�سجن روابطهم االأ�رضية، 
�ساردة  كل  وير�سدون  ويكبون  �سنني،  اأعينهم  عن  يغيب  عندما  ولالأخ  لالأب  وحاجتهم 

وواردة، يكبون قبل االأوان، ويدركون االأ�سياء بطريقتهم اخلا�سة« )2( . 
يرونه  الذي  والياأ�ض  للعجز  يثاأرون  باأنهم  �سعور  يراودهم   « االأطفال  هوؤالء  فاأكرث 
كما   .  )3( احلياة«  بحقهم يف  واملطالبة  للمظاهرات  اآبائهم من خالل خروجهم  عيون  يف 
ويعبون عن حريتهم يف الدفاع عن حقهم ال�سليب، فالطفل الفل�سطيني ق�سة دمع ودماء 
و�سياع، ذلك ال�سغري الذي تفتحت عيناه على ممار�سات االإرهاب ال�سهيوين، التي عا�ض من 
خاللها رحلة معاناة و�سقاء واأمل، لكنه ا�ستطاع اأن يفر�ض وجوده يف معادلة ال�رضاع، بعد 
اأن اأخذ زمام املبادرة بيديه، وفّجر ب�سواعده الطرية التي ال حتمل �سوى احلقيبة املدر�سية، 

اأعظم انتفا�سة �سهدها القرن الع�رضين. 
اأ�ساليب القهر واال�ستعباد،  اإن اإ�رضار قوات االحتالل الهمجية على التفنن با�ستخدام 
اأو  نفو�سهم،  يف  التحدي  بوؤرة  اقتالع  يف  جناحها  يعني  ال  وترويعهم،  االأطفال  واعتقال 
الق�ساء على �سعاع اأملهم بالغد الذي يدفعون اأرواحهم ودماءهم ثمنًا لقدومه، بل العك�ض هو 
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ما ح�سل ويح�سل، فت�ساعد وترية القمع الوح�سية اأدت وتوؤدي اإىل زيادة التحدي، واالإ�رضار 
على اإكمال الدرب حتى نهايته )4( ، فالطفل الذي يحمل احلجارة ويفجر الثورة هو الطفل 
ذاته الذي ي�ساهد منزله ال�سغري تدمره جرافات االحتالل، ال يعرف البيت االآمن، وال يعرف 
ال�سهداء، فعا�ض حياة  اأو يف مقابر  الوالدين؛ الأنهما قد يكونان يف �سجون االحتالل  دفء 
الت�رضد بال ماأوى يقيه برد ال�ستاء وحرِّ ال�سيف، وهو الذي يتذوق مرارة فقد االأهل واالأحبة، 
رغم  طفولته  من  كثريا  ميلك  زال  ما  لكنه  اأ�سدقائه،  اأعز  االحتالل  ر�سا�سات  �سلبته  وقد 
مُتعن يف  زالت  ما  فاإ�رضائيل  العامل،  اأطفال  ك�سائر  يعي�ض  اأن  يحلم  زال  وما  واالأمل،  احلزن 
قتل االأطفال وتعذيبهم وتقدميهم للمحاكم الع�سكرية، وتزج بهم يف غياهب ال�سجن �سنوات 
طويلة » فاحلرمان من احلرية واالعتقال كان من ن�سيب من بادر قواًل اأو عماًل اإىل رف�ض 

دن�ض االحتالل« )5( . 
يف  االحتالل  جرائم  اأب�سع  على  ال�سوء  لت�سلط  الدرا�سة  هذه  جاءت  املنطلق  هذا  من 
ع�رض احلرية والتغيري، وتواكب املحاوالت االإبداعية االأدبية الأطفال فل�سطني على خمتلف 
اأ�سكالها، من خالل اأقالمهم التي ترجمت اأحالمهم وما يجي�ض يف �سدروهم من اأمل ومعاناة، 

وع�سق للحرية واحلياة. 
وقد ر�سد الباحث االأ�سباب التي دعت اأطفال فل�سطني للتعبري عن معاناتهم بالكتابة 
ثورة  جانب  اإىل  لواقعهم  رف�سهم  عن  واعيًا  تعبرياً  الكتابة  كانت  حيث  �ّسنهم،  �سغر  رغم 
حتا�رض  التي  االإحباط  حالة  من  واخلروج  النف�سي،  التفريغ  و�سائل  من  كو�سيلة  احلجارة 
اأدب  �سمن  االأطفال  كتابات  ت�سنيف  يف  والتمحي�ض  التاأمل  ي�ستدعي  ما  وهذا  طفولتهم، 

املقاومة. 
ومل ي�سبق- على حد علم الباحث- اأن اأحداً من الدار�سني اأو الباحثني قد تطرق للبحث 
يف هذا املو�سوع �سمن درا�سات اأكادميية �سابقة، مما جعل من ال�سعوبة مبكان احل�سول 
التعبري  و�سائل  عب  باأقالمهم  االأطفال  كتبه  مبا  الباحث  واكتفاء  للدرا�سة،  م�سادر  على 

املتنوعة، و�سار البحث على املنهج الو�سفي الإجناز هذا العمل واإمتامه. 

متهيد: 
عندما يكون احلديث عن جمتمع تالحقه �سطوة الغرباء، وينال من اأبنائه ظلم اجلبناء، 
اأ�سبح ال بد من التعر�ض الإحدى اأهم عنا�رض القمع واالإذالل التي ميار�سها الغا�سب بحق 
املغت�سب، فال�سجن مبفهومه ال�سيا�سي ينطوي على اأ�ساليب قمعية عديدة من حاالت ال�سغط 

النف�سي، وو�سائل االإرهاب املنظم. 
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العامل  ُيغم�ض  حيث  الكلمة  معنى  بكل  اإن�سانية  ال  حالة  عن  االحتالل  ب�ساعة  وتعّب 
فيها عينيه، عن حالة متزق وت�رضد وتفكك منتظم، لي�سبح فيها ال�سعب الفل�سطيني بعامة 
واأطفاله بخا�سة اأ�سالء ال حول لهم وال قوة، بل حالة معقدة وفريدة من نوعها يف ع�رض 
احلريات، وانتهاء زمن التطهري العرقي و التمييز العن�رضي فيما ي�سمى باحل�سارة االإن�سانية 
املعا�رضة، مما يخلق اأثراً نف�سيًا بالغ اخلطورة يف نفو�ض اأبناء ال�سعب الفل�سطيني الذي يقبع 
يف ظلمات �سجن االحتالل الكبري، اإن كان ذلك من خالل �سجون القهر واالعتقال، اأو كان من 
خالل جدار الف�سل العن�رضي، اأو املعابر اأو احلواجز الع�سكرية املنت�رضة يف كل مكان التي 
متار�ض اأب�سع اأنواع االإذالل اليومي يف اأ�ساليب قهرية ال اإن�سانية، مبنهجية ع�رضية حديثة 
بكرامة، وحتت  العي�ض  االإن�سان يف  قانون حق  احلرية، يف غياب  ب�سائر  الإبادة كل  ت�سعى 

اأنظار نظام عاملي ال يرى اإال بعني واحدة.. هي عني االحتالل االإ�رضائيلي. 
ومما ال�سك فيه اأن االأطفال ب�سورة دائمة هم ال�سحية الرئي�سة للمعاناة واال�سطهاد، 
وهذا ما تظهره التقارير الدولية، وما تلّمح اإليه كتابات االأطفال، واملحاوالت البائ�سة يف 

حتقيق طفولتهم بني دمار البيوت، و�سواريخ املوت، وق�سبان ال�سجون. 
والعالقات  والظواهر  االأحداث  والعفوية يف فهم  يولد مفطورا على احلرية  » فالطفل 
االإن�سانية، واإن اأخطر ما يتهدد الن�ساأة ال�سوية له هو كونه يحيا يف جمتمع قلق، فالطفل ال 

ير�سى اأن يكون مغلوال بالذل والقهر واال�ستعباد » )6( 
السجن لغًة: 

لقد وردت كلمة ال�سجن يف ل�سان العرب يف مادة )�َسَجَن( على وزن َفَعَل، �َسَجَن ال�ّسجن، 
جني يف القراآن  َحَب�َض احَلب�ض، وامل�سدر �َسَجَنُه ي�سجُنه �سجنًا، اأي حب�سه مبعنى منعه، وال�سِّ

ا�سم جلهنم. )7( . 
السجن يف القرآن: 

جاءت داللة ال�سجن يف القراآن يف �سورتي يو�سف وال�سعراء فقط، ووردت كلمة ال�سجن 
يف �سورة يو�سف ثماين مرات، منها قوله تعاىل: َ»َلِئْن مَلْ َيْفَعْل َما اآَُمُرُه َلُي�ْسَجنَنَّ َوَلَيُكوَنْن ِمَن 
الفاح�سة:  ارتكاب  �سيدنا يو�سف حني رف�ض  ل�سان  )8( ويف قوله تعاىل على  اِغِريَن«  ال�سَّ
ا َيْدُعوَنِني اإَِلْيه} )9( ويف �سورة ال�سعراء وردت على �سيغة  ْجُن اأََحبُّ اإَِلَّ مِمَّ {َقاَل َربِّ ال�صِّ
َك ِمَن امْلَ�ْصُجوِنَي})10(  َخْذَت اإَِلًها َغرْيِي اَلأَْجَعَلنَّ ا�سم املفعول، يف قوله تعاىل: {َقاَل َلِئِن اتَّ

السجن اصطالحا: 
عنه،  رغما  فيه  ال�سخ�ض  ُيزّج  والكاآبة،  وال�سيق  باخلوف  ُي�سعر  مغلق  مكان  ال�سجن 
ويعامل فيه معاملة قا�سية ال يعرفها اإال من عاناها، فالعزلة التي يعي�سها االإن�سان داخل 
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االأيام  يح�سي  يكاد  وال  خاللها،  من  النور  يرى  ال  التي  املرتفعة،  باجلدران  حماط  �سجن 
وال�سهور وال�سنني، حيث يتوقف الزمن عند بلوغ اأول خطوة لبوابة ال�سجن، مما ي�سبب عدم 
االحتكاك بالعامل اخلارجي، جميعها توؤدي اإىل عذابات ج�سدية ونف�سية، عدا عن الظروف 
�سمات  له  فال�سجن   « كرامته،  من  حتط  تاأديبية  اأ�ساليب  ال�سجني  فيها  يتبع  التي  القا�سية 
خمتلفة عن اأي مكان اآخر؛ الأنه مكان مُيار�ض فيه فعل قمعي �سد ال�سخ�ض املناوئ لل�سلطة 
احلاكمة اأو املحتلة املغت�سبة، ويف ال�سجن ُيحرم االإن�سان من اأب�سط حقوقه، وهو حق امتالك 

حريته« )11( . 
ومن خال ما �صبق يظهر اأن لل�صجن �صكلي خمتلفي )12( : 

ال�صجن اجلنائي: أ. 
هو ذلك املكان الذي ُيحب�ُض فيه املجرمون حفاظًا على اأمن املجتمع و�سالمته، ومن 

جهة اأخرى هو مكان لالإ�سالح االجتماعي. 
ال�صجن ال�صيا�صي: 	. 

هو مكان خم�س�ض لك�رض اإرادة املنا�سلني، وحتطيم تطلعاتهم نحو احلرية، واإخ�ساعهم 
حتت �سيادة ال�سلطة احلاكمة، وذلك من خالل اأ�ساليب ترهيبية وتعذيبية قا�سية، ت�ستهدف 

اإذاللهم واإجبارهم على القبول ب�سيا�ساتها. 
ثم اإن هذا ال�سجن: » ذو طبيعة خا�سة تختلف عن طبيعة ال�سجن العادي يف املراحل 
التي مير فيها ال�سجني، ويف ال�سور التي تطالعه، ويف االآثار ال�سلبية اجل�سدية والنف�سية التي 

ت�سيبه فيه » )13( . 
ال�سجن  الدرا�سة متعلقًا يف  ال�سجن، يبقى مو�سوع  اأ�سكال  الف�سل بني  اإطار هذا  ويف 
الأبنائه يف �سجون  الفل�سطيني من قهر وقمع وتنكيل، وزجِّ  ال�سيا�سي ملا يالقيه املجتمع 

االحتالل بغري وجه حق، اإال اإنهم يدافعون عن حقهم امل�سلوب، وحريتهم امل�سادرة. 
وما من �سك يف اأن ال�سجن حالة طارئة يف حياة االإن�سان، فيها كثري من الق�سوة واالأمل، 
االنعتاق  وال�سعي نحو  احلرية  فالبحث عن   « �سامية،  قيم  اأجل  بالن�سال من  ارتبطت  واإن 
من القيود التي تفر�ض على الفرد اأو املجتمع، ت�سكل �سورة اجتماعية �سيا�سية، ما هي اإال 

حماولة ال�ستعادة ما كان موجوداً باالأ�سل« )14( . 
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اإلنسان واملكان: 
اإن للمكان داللة وا�سحة يف حياة االإن�سان ووجوده، ال �سيما حتديد هويته وانتمائه، 
ويتاأثر منه، وال  املكان  يوؤثر فيها  تبادلية،  االإن�سان واملكان عالقة جدلية  فالعالقة بني 
قيمة للمكان اخلال من االإن�سان، وال وجود لالإن�سان اإال من خالل املكان، فاأي مكان خاٍل 

من االإن�سان يظل بال�رضورة جمرداً من التاريخ والقيم واملعاين. 
وال �سك اأن املكان يف هذا املفهوم قد يكون الوطن برحابته وتف�سيالته الدقيقة من 
اأبنية وحدائق و�سوارع و�سكان، جميعها تنعم باالأمن واالأمان واال�ستقرار، غري اأن امل�ساألة 
الفل�سطينية خمتلفة متام االختالف، حيث يقبع الفل�سطيني حتت تاأثري االحتالل منذ ع�رضات 
ال�سنني، فال وطن وال بيت وال هوية، واملكان حتمًا يتاوح لديه ما بني وطن ممزق، و�سجن 

ر، ثالثة ال رابع لهم اإاّل النفي اأو االإبعاد.  مغلق، وقب مدمَّ
املكان  بني  جدلية  عالقة  بو�سفها  تظهر  واملكان  االإن�سان  بني  العالقة  كانت  واإذا 
اأكرث �سورها بدائية هي حرية احلركة، حيث ي�سبح  اأن احلرية  واحلرية، فمما ال �سك فيه 

املكان اإ�سكالية اإن�سانية اإذا ما اغت�سب اأو اإذا حرمت منه اجلماعة )15( . 
ويف هذا االإطار لي�ض غريبًا على ال�سعب الفل�سطيني اأن تكون �سورة ال�سجن اإحدى �سور 
ظروف  يف  الفل�سطيني  فيه  يعي�ض  جبي  كمكان  اأبنائه،  خميلة  يف  الت�سقت  التي  املكان 
قاهرة، فما من بيت اإاّل وفيه اأ�سري و اإن مل يكن فيه فعند اجلريان اأو اأهل احلي، ويف كل االأحوال 
فاإن الطفل الفل�سطيني هو اأكرث من يلحقه االأذى، فا�ستهداف االحتالل للمجتمع الفل�سطيني 
يقوم على �رضب م�ستقبله باإ�سعاف اأطفاله بحرمانهم من حاجاتهم االأ�سا�سية والثقافية 
واالجتماعية، وتعري�سهم ل�سغوط نف�سية �سديدة، ناجمة عن االإجراءات االحتاللية القمعية 
النف�سي  العذاب اجل�سدي واالإرهاب  اأ�سناف  التي يفر�سها جنود االحتالل، ممزوجة ب�ستى 
يف اأثناء فتة اعتقالهم، منذ حلظة القب�ض عليهم من منازلهم يف �ساعات متاأخرة من الليل 
واقتيادهم اإىل مراكز التحقيق، حيث االإذالل والوح�سية واالمتهان لكرامتهم، وتعذيبهم اأمام 
واإبعادهم عن ق�سيتهم  الإرهابهم وجتهيلهم،  لفتات طويلة،  ال�سجون  والديهم وزجهم يف 

ووطنهم )16( . 
فالطفل )�سادي ال�سلعو�ض( يعب عن هذا الواقع اأبلغ تعبري، فيقول يف خاطرته: )حتى 
يكب االأطفال قبل اأوانهم( )17( : »هنا تنتحب الطفولة، وترتدي و�ساح ال�سواد حداداً على عامل 
�سادي يف و�سف  وي�ستمر  اأرجائه«،  عن  االإن�سانية  �سم�ض  فيه  واختفت  ال�سمري،  فيه  مات 
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كرامتهم  ميتهن  الذي  املحتل  حراب  حتت  فل�سطني  اأطفال  يعي�سها  التي  املريرة  الظروف 
براكني  وعا�سوا  فل�سطني،  اأطفال  كب  الزمن  ذلك  اأطراف  وعلى  هناك   « طفولتهم:  وينتهك 
اللهب، فكان منهم ال�سهداء واجلرحى واالأ�رضى واملعاقون، وكان منهم من فقد رعاية االأب 

وعطف االأم احلنون، ودفء ح�سنها الذي مزقته ر�سا�سة حاقدة ». 

أهمية املكان: 
تبز اأهمية املكان بالن�سبة للفل�سطيني من خالل عالقته يف الدفاع عن وطنه واأر�سه، 
وما ينتج عن هذه العالقة من �سجن قهري يف �سوره املختلفة، تلك التي ال تقت�رض على 
و�سف ال�سجن كجدران وزنازين وو�سائل تعذيب وبوابات حديدية، بل ياأخذ ال�سجن �سكاًل 
جان، حيث: » يتحول يف بع�ض احلاالت اإىل مدر�سة  اآخر من اأ�سكال التحدي وحتطيم غرور ال�سَّ

للغ�سب وال�سمود و�رضارة لتكوين احلقد الذي ي�سنع البطولة« )18( . 
يف  وهم  ال�سجون  دخلوا  الذين  الفتية  من  االآالف  ع�رضات  الفل�سطيني  الواقع  وي�سجل 
اأ�سدَّ عوداً واأ�سلب موقفًا، واأكرث وعيًا بدورهم  حالة اإحباط وا�ستكانة، لكنهم خرجوا منها 
اإليهم  اأعادت  التي  وال�رضارة  املعلم احلقيقي  ال�سجن  �سنوات  وق�سيتهم وم�سريهم، وكانت 
الرجولة الوطنية، » فال�سجن مفّجر للكراهية، ثم الكراهية حمر�سة على الثورة �سد ال�سجن 
هذا  م�ستوى ممار�سة  اإىل  فعلها  تخيل  م�ستوى  الثورة من  نقل هذه  الرغبة يف  ثم  وبانيه، 
الفعل على اأر�ض الواقع » )19( ، وهذا ما يعب عنه طفل فل�سطيني حني يقول: » عندما اعتقلت 
يف املرة االأوىل كنت اأخ�سى اجلي�ض االإ�رضائيلي، ولكن بعد اأن اعتقلت يف مع�سكر االعتقال 

تعلمت اأن ال اأخ�سى اجلي�ض« )20( . 
يف  به  القيام  ميكن  يذكر  �سيء  ثمة  لي�ض   « هيلر:  االإ�رضائيلي  البوفي�سور  ويقول 
التاريخ  فال�سغار يح�سلون على درو�ض يف  والتحدث،  اجللو�ض  �سوى  االعتقال  مع�سكرات 
الفل�سطيني، حيث يقوم املعتقلون ممن هم يف �سن االأربعني بدور املعلمني، كذلك من املحتم 
املعتقلني  فاإن  لذلك  �رضاحهم؛  يطلق  عندما  �سيا�سيًا  وعيًا  �سنًا  االأ�سغر  الفتيان  ميلك  اأن 
االأ�سغر �سنًا ممن خرجوا من مع�سكرات االعتقال يتجمون ذلك – الوعي ال�سيا�سي- عمليًا، 

فنتيجة لتحم�سهم للقتال، اأ�سبحوا قادة املقاومة ال�سبابية �سد اإ�رضائيل«. )21( 
التي  البالغة  النف�سية  االآثار  اأن يتنا�سى  اأحد  لي�ض مبقدور  فاإنه  الرغم من ذلك  وعلى 
يتكها ال�سجن يف نفو�ض االأطفال، » فتاأثري املكان يف نف�سية االإن�سان غالبًا ما يكون اأعمق 
من التاأثري يف اجل�سد، وذلك ملا متتاز به النف�ض االإن�سانية من اإح�سا�ض مرهف، فاأكرث االأمور 

ب�ساطة تطبع يف النف�ض عالمة ي�سعب حموها مع مرور الزمن« )22( . 
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ويف براءة الكلمات وطهارة االأقالم املمزوجة بالقهر واالأمل واالأمل، يقول الطفل �سادي 
ال�سلعو�ض: » هناك وعلى اأطراف ذلك الزمان، كانت الرياح العاتية يف الليال املظلمة، رياح 
اإنهم �سائعون...  قالوا  ويومها  القادم من هنا وهناك،  املوج  قاوموا  قد  عا�سفة هوجاء، 

هالكون... ميتون.. لكنهم عادوا �سامدين مع الريح، كالعمالق داخل االأ�رض » )23( 

السجن يف املوروث الشعيب واالجتماعي: 

تبدو كلمتا ال�سجن واحلرية نظريَا متناق�ستني، لكنهما يف الواقع العملي غري خمتلفتني، 
فالعالقة بينهما تبادلية، اإذ اإن كليهما ي�سكل مدخاًل لالآخر، فالدفاع عن احلرية واالإ�رضار 
على انتزاعها طريقان حتفهما رحلة اآالم تكاد تكون م�سنية، ثيابها العذاب ورحابها االأمل. 
اإىل  بها،  للظفر  وت�سحية  و�سب  وعزمية،  اإرادة  اإىل  حتتاج  خا�سة  ب�سورة  فاحلرية 
ال�ساعر  قال  كما  القاتلة،  الليال  ظلمة  وتبديد  احلياة،  باإرادة  عامر  اإن�ساين  طموح  جانب 
التون�سي اأبو القا�سم ال�سابي يف ق�سيدته )اإرادة احلياة( ، تلك التي يتغنى بها اأبناء فل�سطني 

�سغاراً وكباراً: 
)البحر املتقارب( 

الق���در ي�صتجي���ب  اأن  ب���د  ف���ا  احلي���اة اراد  يوم���اً  ال�صع���ب  اإذا 
 )24( ينك����رش  اأن  للقي���د  ب���د  وال  ي�نجل���ي اأن  للي���ل  ب���د  وال 

   فمن الطبيعي اأن يتبى االأطفال يف فل�سطني ويتعرعوا على: » احتام وطنهم 
من خالل االأ�سعار واالأنا�سيد واالأغاين الوطنية، وق�س�ض البطولة يف مقاومة املحتل، 
مما يخلق لهم هوية قوميًة وانتماء وطني يتعر�سان للتهديد من قبل االحتالل« )25( . 

يا دامي العيني، والكفي! 
اإن الليل زائل... 

ال غرفة التوقيف باقية
وال زرد ال�صا�صل..! 

نريون مات، ومل متت روما.... 
بعينيها تقاتل! 

وحبوب �صنبلة متوت
�صتماأ الوادي �صنابل )26( 
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واال�ستعباد،  القهر  ليال  اأحلك  يف  فل�سطني  اأبناء  يرددها  باالنت�سار  عامرة  كلمات 
ن�سجها �ساعر الثورة )حممود دروي�ض( ، ي�ستمدون من خاللها بريق االأمل واحلرية، ويحملون 

بني اأنغامها ب�سائر الن�رض واال�ستقالل، واندحار الغا�سب املحتل. 
يتغنى   ، طوقان(  )اإبراهيم  والعروبة  فل�سطني  ل�ساعر  )موطني(  ق�سيدة  اأنغام  وعلى 
الفل�سطينيون يف اأكرث املنا�سبات الوطنية، اعتزازاً بالوطن وفخراً باالنتماء اإليه، الق�سيدة 
لوطنه  بانتمائه  ويعتز  بعروبته،  يفاخر  حر  عربي  لكل  وطنيَا  ون�سيداً  رمزاً  اأ�سبحت  التي 

والعي�ض فيه بال احتالل اأو اإذالل اأو اأغالل: 
موطني          اجلال واجلمال          وال�صناء والبهاء          يف رباك
                 واحلياة والنجاة          والهناء والرجاء          يف هواك

هل اأراك
�صاملاً منعماً          وغامناً مكرماً

هل اأراك          يف عاْك
تبلغ ال�صماْك
موطني )27(

كما ويتاأثر اأبناء املقاومة مبن فيهم االأطفال بن�سيد ال�سجن الذي نظمه ال�ساعر ال�سوري 
)جنيب الري�ض( 

وق�سوة  ال�سجن  ظلمة  خالله  من  يخاطب  الذي  املا�سي،  القرن  من  الع�رضينيات  يف 
ال�سجان، اأماًل باحلرية

واخلال�ض قائال: 
)جمزوء الرمل( 

الظام���ا نه���وى  اإنن���ا  خيرّ���م ال�صج���ن  ظ���ام  ي���ا 
 )28( يت�صام���ى  جم���د  فج���ر  اإالرّ اللي���ل  بع���د  لي����س 

وللتاث ال�سعبي اأهمية كبى يف حياة املجتمعات وال�سعوب، حيث يعزز العالقة بني 
اأذهان النا�ض يج�سد مفهوم الهوية واالأ�سالة،  االإن�سان ووطنه واأمته، وح�سوره الدائم يف 
ويحقق االنتماء وتقدير الذات، فاالأغنية ال�سعبية هي اإفراز �سيا�سي واجتماعي يعي�سه النا�ض، 
ال�سعب امل�ستهدف، وتقدمه احل�سارّي وتوا�سله  ال�سعبي يعب عن ذاتية  االأدب  اأن  ال �سيما 

التاريخي. )29( 
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ولعل اأكرث اأطفال فل�سطني يحفظون االأغنية ال�سعبية التي يرثي بها الزجال الفل�سطيني 
نوح اإبراهيم ال�سهداء الثالثة يف اأوائل الثالثينيات من القرن املا�سي، الذين اأُعدموا بقرار 

من حكومة االنتداب البيطاين يف ذلك الوقت، ال�ستاكهم بالثورة. 
حج���ازي وف���وؤاد  جمج���وم  حمم���د  جن���ازي طلع���ت  ع���كا  �صج���ن  م���ن 

املن���دوب ال�صام���ي وربعو عموم���ا )30(  ج���ازي �صعب���ي  ي���ا  عليه���م  وج���ازي 

السجن يف ذاكرة أطفال فلسطني: 
لي�ض من الطبيعي اأن يتحدث االأطفال يف خمتلف مراحل اأعمارهم عن اخلوف واملوت 
لكنه  والوردة،  والنهر  والع�سفورة  واللعب،  واللهو  االأرجوحة  من  بدال  واالعتقال،  والدمار 
الواقع الذي يفر�ض نف�سه على اأطفال فل�سطني، الذين مل ينالوا من هذا احلا�رض �سوى االآالم 
حيث  والكراهية،  باحلقد  امل�سبعة  واالأغالل  القيد  وثقل  اأحبائهم،  على  والدموع  واجلراح 
اأ�سبحت  اأملًا ومرارة، فيما  اأو�سع التجارب واأكرثها  تعر�ض ال�سعب الفل�سطيني لواحدة من 
واأطفاله خا�سة، و�سكاًل  اأبناءه عامة  الذكريات واملاآ�سي ت�ساحب  ال�سجن ظاًل من  �سورة 
اآخر من اأ�ساليب االإحباط النف�سي التي ميار�سها االحتالل �سد هوؤالء االأطفال، مبا يتعر�سون 
له من تراكمات واإرها�سات يف مرحلة ال�سجن وعلى الرغم من كل هذا الظلم والظالم، فاإن 

اأطفال فل�سطني قد اأبدعوا يف ت�سوير واقعهم يف خمتلف اأ�سكال املقاومة. 
حتاول )وئام العملة 15 عامًا( يف �رضختها )وراء ق�سبان الزنزانة( اإ�سماع �سوتها 
اإىل دعاة احلرية والعدالة االإن�سانية، دفاعًا عن الوطن ال�سليب واحلق املغت�سب، وا�ستهجانًا 
للممار�سات االحتاللية بحق املقاومني فتقول )31( : » هو بريء دون تهمة، ُحِرم من عائلته 
وحريته، يقف وراء ق�سبان الزنزانة وينتظر �رضوق ال�سم�ض« ثم ت�رضخ احتجاجًا على القيد 
واالأغالل، امتعا�سًا من دن�ض االحتالل، » اأت�ساءل عن الذنب الذي اقتفه من اأجل اأن يعي�ض 
» هكذا تر�سم وئام �سورة الغا�سب، ظلم وعدوان وقهر وت�سلط، تلك االأ�سباب التي يخرج من 
رحمها جنني املقاومة الذي كان ذنبه » اأن نطق ال�سهادتني.. لعل وع�سى اأن ت�رضق �سم�ض 
احلرية على الزنزانة » ويف هذا املعنى ت�سمني لقد�سية املقاومة، و�رضورة ملحة للخروج 

من عتمة الزنزانة اإىل ف�ساء احلرية. 
صورة السجن يف كتابات األطفال: 

اأظهرت كتابات االأطفال �صورا متنوعة لروؤيتهم لل�صجن فهي: 

1. الكتابة نافذة احلرية: 
اإذ اإنها تعبري عن  تعد الكتابة النافذة التي يتنف�ض االأطفال من خاللها عبري احلرية، 
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ع�سق احلياة، واخلفقات الناب�سة يف ف�ساء االنت�سار على كل ما يتعلق باالحتالل، واأ�ساليبه 
الهمجية، التي يحاول من خاللها النيل من م�ستقبل طفولتهم. 

فال�سجن بالن�سبة للطفل الفل�سطيني جتربة مرعبة ت�سكل تهديدا نف�سيا وحالة من عدم 
اأنواع  من  ونوعا  وال�سياع،  الت�رضد  يعني  الوالدين  اأحد  اعتقال  اإن  اإذ  العاطفي،  اال�ستقرار 
وطموحه،  وا�ستقراره  وطماأنينته  الطفل  ميدان   « فاالأ�رضة  الالاإن�ساين،  واالإرهاب  احلرمان 
واأّثر على �سلوكه يف خمتلف  الطفل ب�سورة مبا�رضة،  انعك�ض ذلك على  االأ�رضة  فاإذا عانت 

�سنني عمره« )32( . 
يقول مبارك بن ربيع: اإن الكتابة: » �رضورة ملحة اأمام �سيادة العدم والغياب وال�سياع 
للقيم االإن�سانية اجلميلة، واملعاين ال�سامية النبيلة، كما اأنها تر�سيخ حلقنا يف احللم، ولر�سم 

ب�سائر الفجر يف االأفق، فاالإبداع ف�ساء حريتنا املتبقي« )33( 
وبهذا املفهوم ت�ستعر�ض الطفلة )اأ�سيل م�سلح( واقع الطفولة املغت�سبة يف �رضختها 

)اأين حقي( قائلة: 
» اأين حقي كاإن�سان من املفت�ض اأن اأعي�ض حّراً طليقًا يف بلدي ويف وطني، اأين حق 
احلرية الإن�سان يف اأول العمر، يفقد االأمل يف احلياة، حيث يجد نف�سه �سجينًا يف معتقالت 

االحتالل الأعوام طويلة، وحني يجد زهرة �سبابه تذبل خلف ق�سبان العدو«)34( . 

2. تصوير مشاهد االحتجاج: 
ت�سور الطفلة )جمد اللهالية( )35( : م�ساهد االحتجاج على �سمت االآخرين، وتظهر 
باأيديهم،  والتغيري  املبادرة  زمام  اأم�سكوا  الذين  باالأطفال  واالعتزاز  الفخر  م�ساعر 
الطفل  اأيها  عذراَ  »ا�ستبيحك  فتقول:  ال�سحراوي،  النقب  معتقل  اإىل  املطاف  بهم  اآل  وقد 
املعذب حتت لهيب ال�سم�ض يف النقب، اأيها الطفل احلامل حجراً، اأنت اأ�رضف منهم جميعًا، 
�ساأجد الكلمات واجلمل، الأكتب للعامل ر�سالة رجٍل رمبا تعتبونه طفال ً« بهذه املعنوية 
التي  االأ�سئلة  كل  عن  االأجوبة  تت�سكل  حيث  ب�سمودهم،  احلجارة  اأطفال  يتغنى  العارمة 

قد تراود اأذهان االآخرين. 

أشكال السجن: 

ظهرت �صورة ال�صجن باأ�صكال خمتلفة يف كتابات اأطفال فل�صطي، منها: 

الزنزانة االنفرادية: . 1
تعد الزنزانة االنفرادية و�سيلة من و�سائل تعذيب ال�سجني وال�سغط عليه لنزع اعتافاته، 
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وك�رض اإرادته وتهيئته للر�سوخ الأوامر املحتل، والزنزانة يف اأغلب االأحيان مكان �سيق ال 
يت�سع الأكرث من �سخ�ض، ي�سيئها نور �سعيف ال مييز من خاللها ال�سجني ليال وال نهارا، وال 

�سيفا وال �ستاء. 
تتناول )كري�ستني خ�رض 16 �سنة( ال�سجن من خالل الزنزانة االنفرادية، وما يواكبها 
من عذابات نف�سية حتيط بحياة ال�سجني فيها، اإذ اإن �سعوره بالوحدة، وتوقف الزمن عب 
ال�سلبية  ال�سغوطات  من  وتزيد  املعتقل،  ذاكرة  ترهق  التي  االأ�سباب  من  اخلوف  ظلمات 
ترى  ال  عزلة  يف  تكون  »حني   :  )36( االعتقال(  رهن  )كلمات  خاطرتها  يف  فتقول  عليه. 
�سوى ظالم قامت، اخلوف يعتيك بلحظة، يفرغ الكالم يف الذاكرة، فيجمد �سعورك لتك�رض 
حياتهم  يف  النا�ض  ميار�سها  التي  االإن�سانية  احلقيقة  ا�ست�رضاف  الكاتبة  حتاول  الزمن«، 
امل�سلوبة  اأر�سه  على  مغايرة  ب�سورة  امل�سطهد  الفل�سطيني  ويعي�سها  طبيعي،  ب�سكل 
وبيته املهدد، فاالحتماء بذكريات الطفولة، رمبا يوؤدي اإىل اخلروج عن القيود واالأغالل 
يف  راقدا  �سخ�سا  وت�سبح  خياال  يكون  قد  رمبا  �سوت  �سرياودك  »حينها  الوقت،  بع�ض 
اأن تعي�ض طفولة مفقودة يف حلم ال يتخطاه زمن طويل« لكنها مرة  اأردت  ظالم اخلوف، 
اأخرى تعود اإىل ذكريات الباءة والطفولة، حتيا على رائحة املا�سي اجلميل، حتى تتبدد 
ظلمة اخلوف وتخت�رض الزمان، لكن عدم اال�ستطاعة على حتقيق ذلك، حتول دون القدرة 
واالآالم  اجلراح  فوق كل  ويقفز  التاريخ  يداعب  كان  الذي  الفرح  على حتديد مالمح وجه 
غبار  لتحرق  والعنفوان  الباءة  بحذو  خطوة  كل  وتخطو  الوراء،  اإىل  الزمن  مع  �ستعود   «
�سجن  ع�ست يف  قد  كاأنك  اأثره  من  اأي مالمح  لتتذكر  ال�سمت، وجتتاح حنني طفل غريب 
بقيود كا�رضة ال تفعل �سيئا �سوى اأن جتل�ض وتك�رض كل االأبواب يف نف�سك، وت�سعل قنديال 
يف قلبك حماوال اأن ت�سمع دقة قلب حية بداخلك«، اإذن فاالإميان باحلرية وعدم الياأ�ض من 
للخروج من ذلك املوت  النور  نافذة  يفتح  الق�سبان،  تلك  بانحناء  االأمل  قدومها، وكذلك 

البطيء، لت�سعر اأنك ما زلت على قيد احلياة. 
لقد �سورت الكاتبة جتربة ال�سجن القا�سية بدقة بالغة، حيث دخلت زنزانته االنفرادية 
واأبرزت املالمح النف�سية التي تعتي ال�سجني يف عزلته ووحدته، فاأهمية احلديث عن ال�سجن 
تكمن يف االأثر النف�سي العميق على ال�سجني حيث يفقد االإن�سان كرامته، ثم حتاول الكاتبة 
والتاريخي  واإمنا ببعده االجتماعي  لي�ض ببعده اجلغرايف،  اأخرى، فهو  و�سف املكان مرة 
ال  قا�سية  معاملة  ال�سجني  فيه  يعامل  حيث  والكاآبة،  باخلوف  ُي�سعر  فال�سجن  وال�سيا�سي، 

يعرفها اإال من عاناها. 
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» فرمبا اأنت ل�ست ممن ينحني للدمع حني تتلطخ بالدماء، ولكن لي�ض عدال اأن تطلق على 
ذاك املكان بال�سجن واأنت متلك مفتاحه« اإن ال�سجني رغم القيود واالأغالل والبيئة املرعبة، 

فهو ميلك حريته، وهو املنا�سل الذي اختار ال�سجن اأو ال�سهادة، وكالهما يعد انت�سارا. 
ال �سك اأن ال�سجن لي�ض كاأي مكان اآخر، فهو مكان ميار�ض فيه القمع واالإذالل، حيث 
يحرم االإن�سان فيه من اأب�سط حقوقه، وهو حق امتالك حريته، » ولي�ض عدال اأن تلقب بال�سجني 
ما دمت مل تكن لوهلة رهن االعتقال، فحرّي بك اأن تطلق على ذلك الرجل الذي اأحرق حروفك 
ب�رضارة من نار قلبك، بالرجل املتع�سب الذي ال ياأ�رض املنطق يف عقله، اأو اأنه كعدو اغتال 

بر�سا�سة دقات قلبك، ال يزال ذاك الطفل بني كلمات رهن االعتقال«. 
رمبا تكون قد حملت هذه الكلمات �سيئا من الفل�سفة، لكنها قد ت�ستطيع حتريك اخليال 
واختاق جدران املعتقل، وحتا�رض ذلك املحتل املتع�سب الذي ال يعرف �سوى القتل والنهب 

والتدمري. 
التعذيب: . 2

به،  التنكيل  اإىل  فيعمد  االإرادة،  قوي  معتقال  اأمامه  يرى  حينما  اجلالد  �سادية  تبز 
والتفنن يف تعذيبه، للح�سول على اأكب قدر ممكن من املعلومات من خالل تهديده وتخويفه 

وامل�ض بكرامته، وا�ستخدام عوامل ال�سغط النف�سي لتقّربه من االعتاف واالنهيار. 
وي�ستعر�ض )اإ�سماعيل �سباتني 16 �سنة( : حلظة اعتقاله يف ق�سته )االعتقال( ، وهو 

يتنف�ض بح�رضة واأ�سى، ودموع القهر تكاد تقفز من بني ال�سطور والكلمات فيقول )37( : 
»دخل ثالثة رجال مقنعون اإىل الغرفة، وع�سبوا عينّي وو�سعوا راأ�سي يف كي�ض... ثم 
اأيديهم، مل  اأنهالوا علي بال�سفعات والرف�سات، و�رضبوين باأنبوب... ، وبكل ما وقعت عليه 
اإال ال�رضبات«، ثم ي�ست�سل حممد  اأر �سيئًا الأين مع�سوب العينني، فقدت ال�سعور بكل �سيء 
اأمروين  و  بعدها على كر�سي  اأجل�سوين  دقيقة،   15 االأمر  دام   « التحقيق:  يف و�سف عملية 
اأزاحوا الكر�سي من حتتي وتركوين معلقًا يف الهواء،  باالإم�ساك باأنبوب مثبت باجلدار، ثم 
ويدّي املكبلتني باالأغالل مم�سكتني باالأنبوب، وثقل ج�سمي املتدل يف الهواء ي�سد ذراعي 
اإىل االأ�سفل »، وي�ستمر حممد يف ت�سوير امل�سهد باأدق التفا�سيل واأكرثها تعا�سة » حرمان 
من النوم والطعام، تفنن يف ال�رضب والرف�ض، و�سع الراأ�ض يف املرحا�ض، و�سب املاء البارد 

يف البد القار�ض على املعتق«
اأ�سكال  تتعدد  اأن  االحتالل  على  غريبا  لي�ض  فاإنه  املرعبة  امل�ساهد  هذه  اإطار  ويف 
معاناة االأطفال االأ�رضى يف �سجونه املظلمة، اإذ اإن االعتقال قد �سبب لهم �سدمات �سديدة، 
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وهزات نف�سية عميقة، نتيجة لتعر�سهم لتجربة قا�سية، تركت لديهم اأثارا �سلبية �سواء اأكانت 
نف�سية اأم ج�سدية. 

فاإن  الالاإن�سانية،  وممار�ساته  االحتالل  وح�سية  عن  تعب  امل�ساهد  هذه  كانت  وملا 
داخل  املعتقل  تتملك  التي  وامل�ساعر  لالأحا�سي�ض  متثيليا  ت�سويرا  تقدم  التالية  ال�سورة 
�سعبها،  وامتعا�سها من حال  �سنة( تعب عن حزنها   11 )اأ�سل حمادنة  فالطفلة  الزنزانة، 
القتل  يف  املتمثلة  االإرهابية  االحتالل  فممار�سات  والعدوان،  البغي  ع�سا  تالحقه  الذي 
واالعتقال والتعذيب، قد طالت من هم يف �سن الطفولة، حتى خّيمت �سور الرعب وزنازين 
القهر واالإذالل على عقولهم، فلي�ض غريبا اأن تاأتي طفلة بعمر الزهور لت�سف اأحوال االأ�رضى 
يف معتقالت االحتالل، حتى لو مل يكن لها فيها اأحد من املقربني، فهذا ما ت�سمعه وت�ساهده 
ميكن  ال  التي  املعادالت  من  االأ�رضى  ق�سية  واأن  خا�سة  املختلفة،  االإعالمية  و�سائل  يف 
امل�ساومة عليها، الأنها مت�ض الكبياء الفل�سطيني يف ن�ساالته ومقاومته للغا�سب املحتل، 
وهي دائما يف مقدمات الو�سائل االإعالمية املتنوعة، اأو االأن�سطة اجلماهريية يف امليادين 

العامة واخلا�سة. 
)اآهات  يف  فتقول  ال�سورة،  تفا�سيل  يف  وتدقق  داخلها،  من  الزنزانة  )اأ�سل(  ت�سف 
اأ�سري( )38( : » وراأيت النور... واأنا خلف الق�سبان يف الزنازين اأقبع... ولعبت دور املحبوب... 
اأحا�سي�سه، فقيمة احلرية  اإنها هنا تعي�ض م�ساعر ال�سجني و  اأ�سبحت ل مهجع«  وزنزانتي 
من  يخرج  فالنور  االآخرون،  يعرفها  التي  القيم  عن  تختلف  ال�سجني،  معناها  يعرف  التي 
مكّعب العذاب، ال �سماء... ال �سم�ض... ال هواء... ال �سبابيك... لكن النور ي�سطع وي�سيء املكان، 
ت�ست�سل )اأ�سل( يف و�سف ثياب ال�سجني واأ�سيائه داخل زنزانته االنفرادية التي ال تتجاوز 
ف  ف... �سبه حُلُ ُ م�ساحتها اأكرث من 1-2م » وثوب مهتئ... قليل ال�سوف كل ليلة اأرقع... وحُلُ
خجلت الُلُحف اإن ذكرتها اأمامها وقامت تدمع... « فهي الغطاء وال�رضير )الب�ض( الذي ينام 
عليه ال�سجني، ويف العادة تكون بالية، رائحتها نتنة من �سدة الرطوبة والعفن، ثم توا�سل 
يف و�سف احلالة النف�سية التي تعتي االأ�سري يف زنزانته » وعيناي اإن مّر ال�سجان ببابها... 
تبكي، كما تبكي ال�سحاب وتفجع... ويداي اإن الم�ستا االأغالل... من االأغالل تنفر« اإنه لي�ض 
عليه  يت�سلط  الذي  الوطن  على  احل�رضة  هي  واإمنا  والندم،  الوهن  و  ال�سعف  مبعنى  البكاء 
اأن يخرج من رحم  بد  النور ال  واأ�سقياء، لكن  اأبناوؤه وهم فيه تع�ساء  اأ�سبح  الغرباء، حتى 
نور  وراأيت   « واالأغالل،  والق�سبان  القيود  ي�سطع من بني  اأن  بد  احلرية ال  الظالم، و�سياء 
اإين التجاأت اىل الرحمن... �سمت وتبتلت... فكان  ال�سم�ض يف ليلي خلف الق�سبان ي�سطع... 
ل املرجع... « هنا تظهر قوة االإميان يف االعتماد على اهلل فهو االأني�ض يف الوحدة، وهو 
الن�سري يف الغربة، فالهامات القوية املوؤمنة ال تنحني اإال لربها، وال تركع اإال خلالقها مهما 
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كانت �سطوة اجلالد وجبوته » وقّرت عيني بتالوة القراآن... ذكرت ربي لغريه لن اأركع« هنا 
يتجلى التنا�ض القراآين، الذي يلفت االنتباه اإىل قد�سية املقاومة. 

بالغا  اأثرا  يتك  �سك  وال  فاإنه  ونف�سيا،  ج�سديا  اأثرا  الطفل  اعتقال  عن  ينتج  ومثلما 
عليه،  مدمرا  ثقافيا  اأثرا  الالاإن�سانية،  بالطريقة  اعتقاله  عن  ينتج  اإذ  الثقافية،  القيم  على 
فهو ي�ستبدل ال�سحك، واللعب، واالنطالق، بالعزلة، وال�سك، واحلذر، حيث يتدمر عامل الطفل 
اأي  من  خالية  باخلوف،  مليئة  حياة  يواجه  يجعله  الذي  االأمر  منهجي،  وب�سكل  بالتدريج 

حافز للبناء )39( 
ال�صجن اجلماعي: . 3

امل�ساحة  حيث  امل�ساجني،  غرف  اإىل  ال�سجني  ُيقاد  التحقيق،  فتة  من  االنتهاء  بعد 
اأو اخلروج  اإما بانتظار املحاكمة  ال�سجني  الكبري، ويف هذه احلالة يكون  ال�سغرية والعدد 
من ال�سجن اأو االإهمال املتعمد، لتحطيم معنوياته واإذالله، ويف تلك االأثناء يتعرف ال�سجني 
اإىل ق�سيته وف�سائل احلركة الوطنية، مما يعزز يف نف�سه الوعي ال�سيا�سي الذي ال بد منه يف 
مقارعة االحتالل، حيث يتحول ال�سجن اإىل مدر�سة للن�سال يلتقي فيها ال�سجناء ويتحدثون 
ويف  �رضا،  تهريبها  يتم  التي  واالأقالم  واالأوراق  الكتب  خالل  من  ويتعلمون  ويتحاورون، 
اإن ع�رضات االآالف من   « )اإ�سحق رابني( يقول فيه:  االأ�سبق  اإ�رضائيل  ت�رضيح لرئي�ض وزراء 
الفل�سطينيني قد اجتازوا دورات يف التاأهيل الوطني حتت اإ�رضاف اجلي�ض االإ�رضائيلي- اأي 
يف معتقالته رغما عنه- ، فالفل�سطينيون يحولون مع�سكرات االعتقال اإىل مع�سكرات توجيه 

واإعداد، وهم مل يكونوا لي�سلوا اإىل هذا امل�ستوى لوال مع�سكرات االحتالل » )40( . 
حيث  االحتالل،  �سجون  يف  االأ�رضى  معاناة  عن  تتحدث  ال�سيب(  )مريا  الطفلة  اأما 
البوا�سل(  )االأ�رضى  خاطرتها  يف  واحلرمان  واال�ستعباد  اال�سطهاد  �سور  ت�ستعر�ض 
اأ�رضار ومعاناة،  ال�سجن وما يحوي من  الذي يدعى  فتقول)41(: » يا لذلك املكان املوح�ض 

ففي داخل اأ�سوار املعتقل توجد ق�س�ض وحكايات للعديد من االأبطال«. 
ثم تتعر�ض مريا اإىل و�سف م�ساعر ال�سجناء الذي ميالأ االأمل نفو�سهم، وتخفق قلوبهم 
على اإيقاعات احلرية » فمنذ دخولهم تلك االأ�سوار وهم ال يحلمون اإال باحلرية التي افتقدوها«، 
ويف هذه االأثناء ت�سور مرارة الفراق، ولوعة اال�ستياق » الأ�رضهم واأطفالهم الذين يحلمون 
يف احت�سانهم« اإنهم يتوقون لفجر جديد يطرد ظلمة ال�سجان، ويحملهم اإىل ف�ساءات احلرية 

واحلياة. 

األسرى شهداء مع وقف التنفيذ: 
ومراكز  ع�سكرية  ثكنات  اإىل  املدار�ض  حتويل  عن  يتوان  مل  االإ�رضائيلي  االحتالل  اإن 
لالعتقال والتحقيق، حيث ُحرم االآالف من الطالب من الو�سول اإىل مدار�سهم، )جهاد عفونة 



90

د. مرزوق بدوي عبد اهلل بدوي السجن في كتابات أطفال فلسطني من سنة )2000-2014م(

طفولة(  بال  �سعب  طفولة  )من  الق�س�سية  جمموعته  �سمن  امل�ساهد  هذه  تناول  �سنة(   13
حتت عنوان )مدر�سة اأحمد( فيقول )42( : »عدداً من اآليات االحتالل تقف على باب مدر�سته... 
اأحمد االقتاب  حاول الرجوع، ولكن جندي االحتالل ب�سماعة كان مي�سكها بيده طلب من 
قلياًل ومنعه من العودة من حيث اأتى » فلما تقدم اأحمد واقتب من اجلندي » طلب منه فتح 
بطريقة  املوقف  ت�سوير  يف  جهاد  ي�ست�سل   « بذلك  اأحمد  فقام  فيها،  ما  واإخراج  احلقيبة 
تثري م�ساعر احلزن واالأ�سى: » وبعد تفتي�ض دقيق الأحمد وحقيبته اأمر ال�سابط باأخذ اأحمد 
اإىل املدر�سة، هنا علم اأحمد باأن املدر�سة اأ�سبحت مركز اعتقال » وكانت املفاجاأة اأن وجد 
عدداً لي�ض بالقليل من اأ�سدقائه » وبعد ال�ساعات املوؤملة من التعذيب وال�رضب قرر اأحمد 
اإنه يريد اأن يكلم ال�سابط االآن، جاء ال�سابط الذي كان يحمل بندقية كبرية  اأن يعت�ض... 
وعدة قنابل » وبداأ احلوار الق�سري بينه وبني ال�سابط، حيث تبز �سورة التفكري ال�سهيوين 
العن�رضي جتاه اأطفال فل�سطني » نظر اأحمد اىل ال�سابط الذي قال له بلغة عربية مك�رضة... 
»�سوبدك«... فقال اأحمد وهو يرجتف: ملاذا تقومون باعتقالنا، فنحن فقط اأطفال؟ فقال له 
اأطفال« وبعد جدال بني  اأحمد: ال، فنحن  اإرهابيون، فقال  اأنتم  اأطفااًل،  اأنتم ل�ستم  ال�سابط: 
ال�سابط واأحمد باأنه لي�ض معتقاًل واإمنا من حقه اأن يكون طالبًا يف مدر�سته، » فجاأة �رضب 
ال�سابط اأحمد على راأ�سه بكعب بندقيته فنزف اأحمد، ومع منع قدوم العون الطبي اإىل اأحمد 

�سقط �سهيداً« م�رضجًا بدمائه الزكية. 
الكبار،  اإرادة  لك�رض  ال�سغار  تركيع  مُيعن يف  االحتالل  اأن  االإنكار  على  يقوى  اأحد  ال 
م�ستهدفًا امل�ستقبل الوردي الذي قد يكون بانتظارهم، وذلك من خالل تعري�سهم اإىل هزات 
اأو  بالقتل  اأخرى  وتارة  واملعتقالت،  ال�سجون  غياهب  يف  وتارة  �سديدة،  و�سدمات  عنيفة 
بلون  متميزاً  ولونا  ال�سب،  مذاقه  طعما  الفل�سطيني  للوطن  اإن  اإاّل  الت�رضيد،  اأو  املالحقة 

ال�رضوق، ورائحة فواحة بعبق احلرية. 

املرأة الفلسطينية أمُّ األسرى والشهداء: 
الفل�سطيني،  الن�سال  حركة  يف  بارزا  دورا  الفل�سطينية  للمراأة  اأن  اأحد  على  يخفى  ال 
فهي التي علمت اأبناءها حب الوطن، واأر�سعتهم حليب الن�سال واملقاومة، فلم تكن يف يوم 
من االأيام اأقل �ساأنا من الرجل، حيث ا�ستطاعت اأن تفر�ض ح�سورها االإن�ساين واالجتماعي 

والن�سال. 
حياة  وا�ست�سهاد(  )بطولة  ق�ستها  يف  ت�ستعر�ض   :  )43( عمر(  يا�رض  )هديل  فالطفلة 
القمعية  لالإجراءات  حية  �سورة  للقارئ  فتقدم  املوت،  اأو  بال�سجن  املهددة  الفل�سطيني 
االإرهابية » من وراء اجلدران االأبية، ا�ستيقظت االأم التي فقدت زوجها وابنها يف االنتفا�سة 
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االأوىل، ا�ستيقظت على �رضاخ و �سجيج، واأ�سوات تالطم البنادق على الباب« من خالل هذه 
�ساكنيها،  البيوت وترويع  اقتحام  تتابع هديل عر�ض املمار�سات االحتاللية يف  امل�ساهد 
كان  حيث  حممد،  ابنها  عن  حاّدة  بلهجة  ي�ساألونها  و  يقفون  اجلنود  من  مبجموعة  »واإذا 
مطلوبًا من قبل �سلطات االحتالل«، حتاول هديل اإظهار دور املراأة الفل�سطينية يف مقاومة 
جلنود  تت�سدى  وقفت  عزمية.......  و  قوة  من  حممد  اأم  لدى  ما  وبكل   « فتقول:  املحتل..... 
االحتالل حتى اأُغمي عليها، ف�سقطت على االأر�ض و مل تُعد تدري ما يحدث حولها« ت�ست�سل 
هديل يف تفا�سيل ال�سورة » �سمع حممد ما حدث الأمه، مما دفعه للعودة اإىل البيت حماواًل 
اإ�سعافها، �سمع جنود االحتالل �سوت حممد فرك�سوا نحو الباب مت�سللني يريدون اأن مي�سكوا 
به، فقاموا بتكبيل يديه الطاهرتني باحلديد الدن�ض، اليدين اللتني حملتا احلجارة التي تبكي 
الأنها مل تقتل حتى ولو واحداً منهم، ثم ذهبوا به اإىل �سجن بعيد....... وقاموا بتعذيبه اأ�سواأ 
العذاب« و تتابع هديل يف �رضد اأحداث ق�ستها، بعد اأن خرج من ال�سجن وذهب ليزور البيت 
الذي طاملا دافع عنه » انده�ض عندما اأخبه �سخ�ض اأن اأمه ماتت بعد اأ�رضه ب�ساعات....... 
عندها �رضد قليال ونذر نف�سه لفل�سطني و لالأ�رضى املعتقلني، و كذلك الأجل البيوت املدمرة، 

فجاهد و نا�سل حتى ا�ست�سهد«. 

أثر السجن على الطفل الفلسطيين: 

مناحي  ويتخذ  عليهم،  ال�صجن  اأثر  يظهر  االأطفال  كتابات  ا�صتقراء  خال  من 
خمتلفة منها: 

ال�صجن كابو�س مرعب: . 1
اإن ال�سجن يف كثري من االأحيان يبقى يف وعي الطفل كابو�سًا مرعبًا وثقياًل، وتعبرياً 
ميار�سها  اأن  بد  ال  التي  الطفولة  من  للحرمان  ورمزاً  الوالدين،  حنان  فقدان  عن  موؤملًا 
ب�سورتها الطبيعية، وبهذا املعنى تتكون اأحا�سي�ض الطفل وعواطفه، التي يحتل اجلزء االأكب 

منها ظلمات قد حفرت يف الذاكرة عبثية احلياة، و�سوؤم امل�ستقبل وظلم الواقع. 
يف هذا ال�سياق تك�سف الطفلة فاطمة عن خوفها من جنود االحتالل فتقول يف ق�ستها 
ويك�رّضون..  يخّربون  اأحيانا  النا�ض..  بيوت  يدخلون  غرباء  »جنود   : حرب(  مدينتي  )يف 
واأحيانا ي�رضقون ما يريدون.. واأكرث ما يخيفني هو حني ياأخذون اأحد اأفراد عائلتي » )44( . 
حتى  والرف�ض  بالثورة  املقاومة  تكون  وقد  والرف�ض،  املقاومة  اإال  يولد  ال  فالقهر 
نتيجتان  والتمرد  فال�سعف  فيها،  يعي�ض  التي  البيئة  املوجودة يف  واملعادالت  القيم  لكل 

حتميتان، وقد ينجم عن عجز الطفل عن املقاومة حتطيم �سخ�سيته وتعذيب نف�سيته )45( . 
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طهارة النفو�س: . 2
االحتالل  وكوابي�ض  كابو�ض،  كل  من  للنفو�ض  طهارة  الكتابة  اأن  االأطفال  اأدرك  لقد 
التي توؤرق م�ساجعهم، فهم ينا�سلون بالقلم والكتاب واحلجر، بحب  ب�سورة خا�سة هي 
اخلال�ض  عبري  خالله  من  يتنف�سون  �سبياًل  يجدون  علَّهم  الواعدة،  واإبداعاتهم  اأقالمهم 

بهم للطفولة واحلياة.  واحلرية، وميدانًا وا�سعًا للتعبري عن حُّ
فاالحتالل هو الذي يقتل اأحالمهم باحلياة!!! وهو الذي يدمر بيوتهم وي�رضد اأ�رضهم!!! 

وهو الذي يطاردهم ويقتلهم ويعتقلهم من قبل اأن يتذوقوا حليب اأمهاتهم!!! 
تت�ساءل )جمانا ر�ستم 13 �سنة( بجراأة كل اأطفال فل�سطني، تعب عن ق�سوة االأمل الذي 
يحيط بالطفولة على اأر�ض املحبة والدموع، تك�سف وجه االحتالل القبيح، وترفع �سوتها 
غزة،  يف  االحتالل  همجية  ارتكبتها  التي  املجازر  اأثناء  يف  املتغطر�ض  احلاقد  وجه  يف 

فت�رضخ قائلًة: 
واأ�سوات  ر�سا�سكم،  اأزيز  اإ�سماعنا  على  ت�رّضون  ملاذا  طفولتنا؟  ت�سّوهون  »ملاذا 
عبًواتكم رغمًا عّنا، بداًل من زقزقة الع�سافري؟ ملاذا ت�رضون اأن ن�ستم رائحة البارود، بداًل 
اأو  �سوداء،  قما�ض  قطعة  خلف  املخفية  وجوهكم  نرى  اأن  ت�رضون  ملاذا  الزهور؟  عبق  من 
�سواتر من حجارة �سّماء؟ تن�رضون القتل والدمار، بداًل من املحبة، وحب اجلار للجار« )46( . 

الوجع امل�صتمر: . 3
اأما )م�سعب عبد الرحيم 14 �سنة( يتناول يف ق�سته )ونحن نحب احلياة( �سور الوجع 
جتميع  اجلهد  و�سعه  يف  ما  يحاول   «  :  )47( فيقول  الفل�سطيني،  ال�سعب  حياة  يف  امل�ستمر 
مالحمها، تراءى له ولو للحظة اأنه ال يذكر لون عينيها، وال حتى �سعرها رمبا، لكنه لي�ض 
متاأكداً من خواطره تلك، نف�ض راأ�سه م�ستاء، وكاأنه يطرد اأفكاره تلك وهم�ض بكلمات �ساعر 
اأمي... وقهوة اأمي وتكب يفَّ الطفولة على �سدر يوٍم  اأحُن اإىل خبز  الثورة حممود دروي�ض: 

واأع�سق عمري«. 
بعد  اإليها  ويتعرف  يراها  اأن  اأحب  التي  الأمه  �سوقه  يف  تغنى  الدافئة  الكلمات  بهذه 
فراق طويل، ثم مي�سي يف اأحالمه وخلجات قلبه » اأتراين ن�سيت حقًا؟ لقد مرَّ على فراقها 
اأ�سهر وثالثة َع�رَضَ يومًا، اأجل فعمري حينها مل ي�سل  زمن طويل، اثنتا ع�رْضة �سنة وثالثة 
ال�ساد�سة« وي�ستمر م�سعب يف رواية اأحداث ق�سته معلنًا عن مكان اأمه التي حرمها االحتالل 
بل هي يف  لي�ست ميتة كما تظنون،  اإنها  اأمي هناك،  لكن   « ابنها  احت�سان  من حقها يف 

حب�سها االنفرادي يف �سجن الن�ساء هادارمي_منذ اثني َع�رَضَ عامًا«. 
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البوؤ�س واالإحباط: . 4
اأبنائه  نفو�ض  يف  وّلد  قد  واال�سطهاد،  القهر  لعوامل  الفل�سطيني  املجتمع  تعر�ض  اإن 
م�ساعر اخلوف من م�ستقبل طفولتهم، مما اأدى اإىل �سعورهم الدائم باالإحباط اجتاه املجهول 

الذي يتب�ض باأحالمهم وطموحاتهم. 
الناظر( عن عذابات الطفولة يف فل�سطني بكلمات بريئة  ويف هذا االإطار تعب )عدلة 
خمت�رضة، فتقول يف ق�سيدتها )ثوار بالفطرة( )48( : » ت�رضق االأيام منهم الطفولة.. حترمهم 
من امل�ساغبة والبكاء.. تقتلعهم اأزهاراً وريحانًا.. تخرجهم اإىل احلياة يف ت�رضين.. وحت�سدهم 

قبل ني�سان..!! «. 
وتتناول الطفلة )جمد اللهالية( ب�سكل مثري حالة البوؤ�ض واالإحباط التي يعي�سها اأطفال 
فل�سطني فتقول يف خاطرتها )اأطفال فل�سطني معلمون( )49( : » طفل ا�ستقال من الطفولة.. 
مدار�ض  يف  ليدر�ض  الزيتون؛  اأ�سجار  حتت  اأرجوحته  و  األعابه  وترك  املدر�سة..  من  خرج 

الثائرين.. «. 
تاأثر اأطفال فل�سطني مبا يدور حولهم من اأحداث، فهم يتنف�سون اأ�سكال العنف املوجه 
�سدهم، ويتنف�سون اأحداث الوطن، فيتجاوزون �سنني عمرهم تعاليًا عن مفهوم الطفولة، فهم 

يعي�سون طفولة م�رضدة، وطفولة ي�ستهدفها املوت املوجود يف كل زمان ومكان. 
الطفولة ال�صائعة: . 5

اأحالمهم،  يداهم  الذي  النف�سي  البوح مب�ساعرهم، رغم احل�سار  االأطفال عن  مل يعجز 
تقول الطفلة )هبه عبد الهادي( يف ق�ستها )من واقع ماآ�سينا( )50( : » قدرنا اأن نحيا يف 
وطننا غرباء، اأن تزداد غربة بع�سننا عن بع�ض، حتى يكاد ذلك يذهب بالعقول، فهذا طفل مل 
يتجاوز بعد الثانية من عمره ا�ست�سهد والده وهدم بيته... ودخلت اأمه ال�سجن بتهمة م�ساعدة 
اأبيه!! « وما زالت هبة تروي ق�ستها: » وهكذا ُترك ال�سغري يف الدنيا تتقاذفه اأيدي االأقرباء، 
واالأم خلف الق�سبان، تنتظر الزيارة تلو الزيارة لتى ولدها... حتاول �سمه اإىل �سدرها.... 
وهو بقربها« وت�ست�سل هبه يف عر�ض م�ساهد ق�ستها » وتق�سي االأم حياتها باالأ�رض وهي 
على حالها، تنتظر االإفراج لت�سعد ب�سغريها.. « وتقف هبه م�سدوهة تت�ساءل مبرارة » فهل 
�سيعرف ال�سغري اأمه...؟ «،.... فحينما يكون االأطفال بال ماأوى، وبال اأم، وبال اأب، كيف ميكن 

اأن تكون اأحالمهم؟ .... اأما اجلواب فهو عند كل اإن�سان...!! 
من الوا�سح اأن االأ�رضة التي ينتمي اإليها الطفل، مل تبق على حالها، فاآالف الفل�سطينيني 

»ولدوا بعد اأن دخل اآباوؤهم ال�سجون ومل يروهم اإاّل بعد �سنوات عديدة... « )51( . 
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زيارة السجني: 

1. حلظات االنتظار: 
الفجر  �ساعات  منذ  اخلطاأ  النا�ض  يحث  حينما  ال�سجني  زيارة  عند  املعاناة  تظهر 
االأوىل باجتاه ال�سجن، كي ال يفوتهم موعد الزيارة، ثمة جموع غفرية من االآباء واالأمهات 
الفجر،  من  ال�سجن  بباب  جل�سوا  قد  كانوا  والذين  اأطفالهن،  ي�سطحنب  اللواتي  والزوجات 
لزيارة املعتقلني يف �سجون االحتالل، وقد  الباب  التي يفتح فيها هذا  اللحظة  انتظار  يف 
مينع بع�ض الزائرين من الزيارة بعد اأن قطع م�سافات طويلة، ا�ستغرقت ما ال يقل عن اأربع 
اأكرث يف بع�ض االأحيان، وقد احتمل عناء الطريق، وحلظات انتظار ع�سيبة قد  اأو  �ساعات 
امتدت اإىل ما بعد الظهرية حتت �سياط �سم�ض ال�سحراء امللتهبة، ويف اأغلب االأحيان تكون 

اأ�سباب املنع واهية. 
ويف هذا ال�سياق ت�ستعر�ض الطفلة )حيفا ا�ستيتي( يف ق�ستها )فجر احلرية( رحلتها 
الزيارة رافقت  : » عندما حان موعد   )52( النقب ال�سحراوي فتقول  اأبيها يف �سجن  لزيارة 
اأمي يف تلك الرحلة الطويلة، هناك راأيت ال�سحراء الأول مرة يف حياتي، ولكني لالأ�سف مل 
اأ�ستطع الدخول للزيارة؛ الأن والدتي ن�سيت �سهادة ميالدي التي كانت �رضطا اأ�سا�سيا من اأجل 
الدخول للزيارة، وهكذا حتملت اآالم ال�سفر وم�سقته، وحرارة اجلو امللتهبة، ويف النهاية بقيت 

يف اخلارج ومل اأَر والدي«. 

2. الطفل ال يعرف أباه: 
الطفل  )زيارة حممد الأبيه( حكاية  �سنة( يف ق�سته   13 ي�ستعر�ض )خالد عبد يحيى 
حممد الذي ُولد بعد اأن دخل والده ال�سجن، اإذ يقول )53( : » اأ�سماء- اأم حممد- هكذا حتب اأن 
اأجمل الثياب، مت�سح �سعره، حتر�ض اأاّل جتل�ض اإال وهي حتمله، فاليوم  تدعى، ُتلب�ض حممداً 
�سرياه والده، فقد اأجنبته ووالده يف ال�سجن ومل تتمكن من زيارته حتى االآن، اإن عمره �سبعة 
اأ�سهر، �سيزور اأباه، ت�ساءل اجلميع: اليوم �سيدخل حممد عند والده« ي�ست�سل الطفل عبد يف 
عر�ض اأحداث ق�سته التي تظهر من خاللها همجية االحتالل وق�سوة ممار�ساته الالاإن�سانية 
» الكل ي�ساأل نف�سه: كيف �سيعرفه اإن كانت هذه اأول مرة يراه فيها؟ ولكن ال جواب، اأح�ّست 
اأم حممد اأنها �ُسئلت �سوؤااًل غريبًا، فتجيب هي: �سيعرفه، نعم اأنا متاأكدة �سيعرفه، فاأنا اأ�سع 

�سوراً كثرية يف البيت، كنت دائمًا اأقول له: هذا بابا...!! «. 
العيون  من  والدموع  واأملًا،  ح�رضًة  تعت�رض  والقلوب  تئن  فاجلراح  املاأ�ساة  تبداأ  هنا 
تنفجر، وامل�ساعر تت�سدع، وتعلو وترية االندها�ض يف الق�سة حتى ت�سل اإىل ذروة املاأ�ساة 
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فيها »اأدخل ال�سغري لوالده، فعال �رضاخه وبكاوؤه، يحاول االأب احت�سانه، وكلما �سمه زاد 
ه، ح�سنه، ولكن ال فائدة واأ�سماء تنتظر، وبكت وبكت كما مل تبك  �رضاخًا وبكاًء، َقّبًله، �سمَّ

من قبل...« وبكى اجلميع معها وتفطرت قلوب احلا�رضين اأملا وحزنًا. 

اأباه  االبن  يعرف  ال  حينما  �صياعاً  واأكرث  ماأ�صاة  اأكرث  هناك  فهل 
اأو اأمه...؟؟؟ 

3. من صور القهر واحلرمان يف أثناء الزيارة: 
اأما )روال الرابي( فاإنها ت�سّور اللحظات الع�سيبة التي تواكب نفو�ض االأهل يف زيارة 
الب�رض،  اإن�سانية  ال�سجان تفر�ض همجيتها على  االحتالل، حيث قب�سة  �سجون  اأبنائهم يف 
فتنزع عنهم �سفة الكرامة واالحتام، ويف م�سهد عاطفي موؤثر ت�ستعر�ض )روال( االإجراءات 
الالاإن�سانية اأثناء زيارة ال�سجناء حتت عنوان )احلرية( )54( : » يا زائر ال�سجن هال �سلمت ل 
الزنازين  اأناروا ظلمة  الذين  اأولئك  واأبي وعمي وابني... كل  اأخي وزوجي،  على حبيب هو 
بدورهم حفظوا بقوالب من زجاج عازل »، اإنه الزجاج الذي يف�سل بني ال�سجني واأهله خالل 
الزيارة ويكون من النوع ال�سميك جدا، ولقد اأظهرت )روال( يف هذا املقطع التما�سك االجتماعي 

والن�سيج الوطني الذي يربط بني ال�سجني وجمتمعه، وما يالقيه من حمبة واحتام. 
 « مقطوع  اأثري  عب  اإال  اأنينا  وال  �سوتا  له  ت�سمع  ال   « اللقاء  حلظة  بو�سف  تتابع  ثم 
ال�سوؤال  �سيغة  ويف  املراقبة،  التلفون  �سماعة  خالل  من  الطرفني  بني  احلديث  يكون  حيث 
ال�سجناء  على  االحتالل  يفر�سها  التي  القيود  الك�سف عن  )روال( يف  ت�ست�سل  اال�ستنكاري 
وزائريهم » كيف حالهم؟ هل �سافحتهم؟ اأم اأنك الم�ست ذلك اجلدار الذي حرمك حرارة اللقاء 
» فهي تعلم اأن زيارة ال�سجناء حلظاتها مريرة، وال�سوق اإليها يحرق القلوب، زيارة تكتنفها 

ح�رضة اللقاء وق�سوة ال�سجان. 
تتاأوه )روال( طويال يف غ�سة تبكي لها اجلدران، وترتع�ض منها النفو�ض، »اآاآاآه لو قبلتهم 
اأن دمعك �سابق  اأم  اللعني!!! هل اكتفيت بالنظرات  العازل  القبل تطبع على ذلك  عّل بع�ض 
والقيد  مطلب  فاحلرية  بالدموع،  االبت�سامة  تختلط  حينما  امل�سهد  يبدو  هكذا   .» ب�سمتك!!! 
بالنظر  �سوى  يحظون  ال  لكنهم  اأبنائهم،  لزيارة  البعيدة  امل�سافات  يقطعون  فاالأهل  لعني، 
اأما امليت فال تراه... فاحلالة  ال�سجني تراه  اأن  اإال  القبور،  اإليهم فقط، رمبا هي مثل زيارة 
واحدة والفارق بينهما ب�سيط، فال�سجون هي كذلك قبور االأحياء، وتنتهي الزيارة، فالوقت 
التفا�سيل؟؟  الوقت ب�رضح كل  لك  �سمح  مير �رضيعا رغم ق�رضه... ثالثون دقيقة فقط »هل 
اأم اأن الثالثني دقيقة �رضدت ُذّل ال�سنني!!! ماذا قلت لهم عن الوداع؟! «. ُذّل ال�سنني و�سكني 
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امل�ساهد  هذه  )روال(  وتختتم  الزمن،  من  عقود  منذ  النا�ض  رقاب  على  امل�سلطة  االحتالل 
املوؤملة بثقة مطلقة بقرب اللقاء حتت �سم�ض احلرية، وقد انهزم االحتالل، وانحنت ق�سبان 
ال�سجون مل�سيئة اهلل، ثم م�سيئة ال�سواعد التي ال حتنيها االأغالل وال تنال منها قب�سة اجلالد 

» اأنا على يقني اإنك ا�ستودعتهم بالفرج القريب!!! «. 

التحدي واالنتصار: 
واالإهانة  العن�رضية  اأ�سناف  كل  متاهاته  يف  تتجدد  يومية  عذابات  م�سهد  االأ�رضى 
اآلة القمع الوح�سي يف  اأيِّ مدى و�سلت  والتنكيل، فعمليات التعذيب الالاإن�سانية، ُتظهر اإىل 
امتهانها لكرامة االإن�سان، والكثري منهم من ق�سى نحبه حتت غطر�سة اجلالد، اإاّل اأّن الوجود 
يف ال�سجن يوّلد التحدي واالأمل، ويبعث على التوحد بالهدف، خا�سة “ واأن ال�سجن واجهة 
اإىل  التطلع  يت�سبث باحلياة ويبقى  يقاوم فهو  للن�سال واملقاومة، واملعتقل عندما  اأخرى 

احلرية �سعاراً لطالبيها« )55( . 
ويف ق�سة )اعتقال طفل فل�سطيني( )56( ي�سف الطفل من خاللها ظلمة ال�سجن وق�سوة 

جان، خماطبًا اأمه مطمئنًا اإياها على قوة اإرادته وهزميته لرموز القمع الدموي:  ال�سَّ
مل اأمت يا اأمي... 

 ... اأنا حيرّ
اأقبع يف زنزانة حقرية ال ت�صلح اإالرّ للعبيد... 

اأ�صارع قوى الظام وكاٌب متوح�صة بثياب الب�رش

ويب�رض اأمه اأنه مل يخ�سع الإرادة الغا�سب، ومل يعتف مبا يريده منه، في�ست�سل قائاًل: 
ا�صتعملوا كل االأ�صاليب معي... 

فقوؤوا عيني... 
 اأحرقوا جبيني.. 
 اقتلعوا اأظافري

 داخوا اأمام اإرادتي و�صربي و�صمودي 

داخوا.... كلمة عميقة املعنى، من ال�سعب اأن تعدلها كلمة اأخرى، اإذ اإنها تعبري يحمل 
بني حروفه جبوت اجلالد، و�سب املجلود، بل هي �رضاع بني اإرادتني، غري اأن االأقوى يف 
هذا ال�رضاع كان ال�سعيف، الذي داخ الغا�سب من انتزاع اعتافاته نتيجة ل�سبه وثباته. 

اإنه افتاء على الكائن ج�سداً  اأن االعتقال » لي�ض حرمانًا من احلرية وح�سب،  وال�سك 
ونف�سًا، اجل�سد بهدف تطويعه يف جل�سات حتقيق وتعذيب طويلة، وقد ال يحتمل فنون ال�سبط 
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والعقاب املتقنة،اإال اأن النف�ض املتوارية خلفه ع�سية املنال، لها ملكوت ت�ستمد منه املدد 
يبل�سم جراح اجل�سد املثخن ومتنحه اأماًل يف غد م�رضق وانت�سارا لالإرادة » )57( ، فاحلرية يف 

الوطن ال تولد اإال مكبلة بال�سال�سل والقيود واجلراح، والعذابات امل�ستدمية. 

أطفال يف أقبية التحقيق: 
على الرغم من طرق التعذيب واأ�ساليبه، اإال اإن ال�سب واالإرادة ي�سكالن �سالح التحدي 
تزداد  الظلم  ي�ستمر  الظلم، وحينما  ينتهي  املقاومة  �سد اجلالد وجبوته، فحينما تنت�رض 

�سعلة املقاومة توقدا، فلم ي�ستطع ال�سجن والتعذيب النيل من اإرادة ال�سجني. 
واملمار�سات  التحدي،  نظرة  خاللها  من  تلم�ض  مب�ساهد  تاأتي  الناظر(  )عدلة  اأما 
متناهية،  بدقة  االحتالل  �سجون  يف  القمعية  االإجراءات  ت�سف  اإنها  اإذ  احلاقدة،  العدوانية 

حيث تقول يف ق�سيدتها )اأطفال يف اأقبية التحقيق( )58( : 
اأنتظر كل ليلة على النافذة.... 
اأحلم بنور خافت من بعيد.... 

يحطم اأ�صاك ال�صجون ال�صائكة …. 
تلتهب بعينيه �رشارة غ�صب ووعيد.... 

يحطم القيد الذي اأبى اأن ينك�رش.... 

فالليل عند الفل�سطيني يعني اخلوف والقلق والتوتر، الأنه مرتع لقوات االحتالل التي 
تقوم من خالله بعمليات االعتقال والتخريب والتهيب، ولذلك فاإن �رضارة الغ�سب املتاأججة 
يف نفو�ض النا�ض، هي التي تفجر عتمة الليل يف تلك اللحظات احلرجة، فتحطم غرور احلاقد 
وغطر�سته الهمجية، ثم ت�سف عدلة عمليات التفتي�ض التي يقوم بها ال�سجانون للم�سجونني، 
حيث ي�سادرون مقتنياتهم ال�سخ�سية، حتى االأقالم والدفاتر؛ ملنعهم من الكتابة والدرا�سة 

والتعلم اإمعانًا يف جتهيلهم، فتقول: 
�صلبوا مني دفاتري …. 

�صلبوا مني اأقامي …
والن�صيد... 

اإن ال�سّجان يحاول انتزاع كل �سيء من ال�سجني ليدفعه اىل املوت، عب زجه يف املعتقل 
اإياه اإىل رقم ال  وفر�ض �سل�سلة من املمنوعات، وم�سادرة االأقالم واالأوراق والكتب حمواًل 
حول له وال قوة، وهو اإن كان غري قادر على قتل املعتقل باملعنى احلريف الأ�سباب عدة، فهو 
ميار�ض القتل الفكري والثقايف عب ت�سديد احل�سار عليه، فال�رضاع كان دومًا بني ال�سجني 
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وال�سجان حمتدمًا ومتوا�ساًل، وهو �رضاع بني من يدفع املعتقل للموت، واملعتقل ذاته الذي 
ي�سعى للتقرب نحو احلياة. )59( 

وب�سوت فيه من احلزن واالأ�سى الكثري، ت�سور عدلة اغت�ساب االحتالل الأحالم الطفولة: 
برتوا جناحي …
عذبوا طفولتي …
حاكموا براءتي …

اأريد حريتي …
ويوماً �صعيد

وتوا�سل عدلة و�سفها الإرادة االأطفال املعتقلني، وعزميتهم على التحدي واالنت�سار، 
الفل�سطينية بعامة واالأم بخا�سة، يف مقاومتها لالحتالل ب�سب وثبات  وتبز دور املراأة 

على الرغم مما تعانيه هي وما يعانيه ابنها يف �سجون االحتالل، فتقول: 
تراك يا اأمي تبكي …

تراك يا اأمي تبحثي …. 
عن فاأ�س به تك�رشين 

…قيد حريتي واالآخرين
ثم تبعث االأمل يف نفو�ض االأ�رضى واأمهاتهم، وتوظف البعد الديني ب�سورة �رضيحة، 

حيث تقول: 
ال تياأ�صي … 

�صيكون... 
يف يوم بيننا … 
عمَر و�صاح الدين

صور من فعاليات االنتفاضة: 
تبز  اأن   )60( معتقل(  )ق�سة  ق�ستها  يف  �سنة(   14 جامن  الرحيم  عبد  )اأمرية  حتاول 
فعاليات االنتفا�سة من خالل �سابر، الذي يتكفل برعاية والديه، حيث انق�ض عليه جنود 
االحتالل يف اأحد �سوارع البلدة، فاأو�سعوه �رضبًا وتعذيبًا، فعقد العزم على االنتقام لنف�سه 

والأبناء �سعبه. 
» لقد اأ�سبح �سابر كغريه من �سباب االنتفا�سة، مطلوبًا لالأعداء، وهدفا لر�سا�ساتهم 
التي ال ترحم، ويف اأحد االأيام اأ�سابت ر�سا�سات االحتالل �سابر، ف�سقط يعاين اآالم اإ�سابته«. 



99

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والثالثون (2) - حزيران 

اأطفال  التي متثل معظم  ال�سورة  ا�ستعرا�ض  اأمرية يف  ت�ست�سل  البطول  امل�سهد  بهذا 
فل�سطني و�سبابها، فتظهر قوة العزمية واالإرادة، واالإ�رضار على مقاومة املحتل، فتقول: “ 
بعد �سفاء �سابر وخروجه من امل�ست�سفى وا�ستداد عافيته وقوته، عاد مرًة اأخرى ي�سارك يف 

االنتفا�سة حتى ظفر العدو به يف ليلة من الليال«. 
توا�سل اأمرية حديثها يف و�سف عملية اعتقال �سابر، فتقول: “ عندما حتولت هواج�ض 
اأم �سابر اإىل حقيقة، عندما ا�ستيقظت هي وزوجها على جنود االحتالل يقتحمون منزلها 
ليعتقلوا ابنها الوحيد... « هذه الق�سة كانت تبداأ اأحداثها مع بزوغ فجر كل يوم، وتنتهي مع 

غياب ال�سم�ض. 

من سرير أمي أستمد صمودي: 
م�ساحة الوجع يف فل�سطني تكب يومًا بعد يوم، فاالأبناء يرثون االآباء حتى يف القيود 
واالأغالل، وق�سبان ال�سجون التي ال متيز بني �سغري اأو كبري، فالق�سة لي�ض من بنات االأفكار 
اأمر  اأن هذا  االإن�سان، غري  والنوادر يف حياة  الغرائب  تكون من  وقد  اخليال،  اأو من �رضب 
طبيعي لدى �سعب يعاين من ويالت املحتل، فحينما ينام الطفل على �رضير اأمه يف �سجون 
ال�سجن، تكون املاأ�ساة واحدة من  االحتالل بعد ع�رضين عامًا من اعتقالها وخروجها من 
ميار�سها  الذي  العرقي  والتطهري  العن�رضية،  للهجمة  الالاإن�سانية  املمار�سات  ف�سائح 
االحتالل ال�سهيوين �سد اأبناء ال�سعب الفل�سطيني، واإمعانه يف تدمري هذا املجتمع من خالل 
توفري  يف  االأوىل  اخللية  تعد  التي  الواحدة  االأ�رضة  اأفراد  بني  والتابط  ال�سلة  اأوا�رض  قطع 

التبية ال�سليمة الأبنائها. 
كما وتظهر يف الق�سة دور املراأة الفل�سطينية يف م�سرية ن�سالها وت�سحياتها، وما نتج 
عنها من ماآ�ٍض واآالم مل تنقطع على مر ال�سنني، وعلى الرغم من ذلك ما زالت �سابرة فخورة 

يف توفري التبية الوطنية الأبنائها، وتعزيز ثقافة املقاومة �سد املحتل. 
يروي )اأحمد اأبو اليف 16 �سنة( ق�سة اعتقاله )من �رضير اأمي اأ�ستمد رائحة �سمودي( 
�رضد  وبداأ  واحتام،  ب�سغف وحب  اأمه  يتحدث عن  الكلمات،  تقفز من بني  تكاد  والدموع   ،
ال�سجن  نف�ض  يف  اأكون  اأن  ل  كتب  والقدر  الق�ساء  الأن  حمظوظ  )اأنا   :  )61( بقوله  ق�سته 
يرفع  بها، وهذا  اأت�رضف  التي  والدتي،  ال�ساهدة على معاناة و�سمود وت�سحيات  والغرفة، 
من معنوياتي، ويزيد من عزميتي ويجعلني اأتغلب على ظالم ال�سجن( ، لقد حفظ االأ�سري اأبو 
اليف خالل حياته الكثري من تفا�سيل رحلة اعتقال والدته، وقد تر�سخ يف ذاكرته اأن والدته 
ال�سجن  ، لذلك فور دخوله  اعتقالها قبل )25 عامًا( يف �سجن )ه�سارون(  اأم�ست فتة  قد 
اأثناء  اأول لقاء مع والدتي  الذي احتجزت فيه والدته، فيقول: » عند  بداأ يبحث عن املكان 
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خروجي للمحكمة- فهي ال ي�سمح لها بزيارتي الأنها اأ�سرية �سابقة- كان اأول �سوؤال لها، يف 
اأي غرفة وعلى اأي �رضير » بر�ض« كنت تنامني، الأنني يف نف�ض ال�سجن«. 

اأبلغته والدته اأنها كانت تقبع على الب�ض االأول يف اجلهة اليمنى من غرفة رقم )2( ، 
عاد اأبو اليف اإىل �سجنه بعد انتهاء املحكمة ليبحث عن �رضير والدته، ويقول: » كنت متلهفًا 
للعودة للغرفة، طلبت من زميلي اأن يعطيني مكانه، واأو�سحت له باأن هذا ال�رضير كانت تنام 
عليه اأمي خالل اعتقالها.. فرحت كثرياً الأن زميلي مل يتدد«. ثم يتابع اأبو اليف ق�سته بفرحة 
يعت�رضها احلزن واالأمل: » عانقت ال�رضير واأ�سبحت ال اأتركه حلظة، وعندما اأنام اأ�سعر باأين 
يف ح�سن اأمي.. كم اأحبك يا اأمي، ليت العامل يعلم مدى فخري واعتزازي بهذه االأم املنا�سلة 
ال�سابرة واالأ�سرية املحررة«، اأبو اليف يف�سح عن م�ساعره قائاًل: » اأنا اأ�سعر ب�سعادة الأنني 
اأ�سعر اأن اأمي معي، واأتذكرها يف كل عمل اأقوم به حتى اأحترر من قيود �سجني«، وي�ست�سل 
اأبو اليف يف حديثة عن ذكريات اعتقاله، واملفاجاأة العظيمة التي مل يكن يتوقعها، حينما 
بع�ض  من  وهذا  جدرانها-  على  حمفور  اأمه  ا�سم  اأن  الغرف،  اإحدى  يف  االأ�رضى  اأحد  اأبلغه 
اأحد  اأبلغني  الزنازين- فيقول: »  اأو  الغرف  اأ�سمائهم على جدران  ال�سجناء يف حفر  عادات 
االأ�رضى املقيمني يف الغرفة الثانية ورقمها )17( اأن ا�سم اأمي حمفور بالغرفة.. و�ساأعمل 
على الدخول اإليها الأرى ا�سم اأمي املحفور على جدرانها، كما هو حمفور يف ذاكرتي وقلبي، 

و�ساأ�ساأل اأمي على اأي �رضير كانت تنام فيها، الأبقى ا�ستمد من رائحتها �سمودي«. 
اأن يتزوجها يف هذا  اأمي قبل  اأبي كان يزور  اأبو اليف ق�سة اعتقاله بقوله: »  ويختم 

ال�سجن، واالآن ياأتي بعد مرور ع�رضين عامًا على حترير والدتي ليزور ابنه... «

اخلامتة: 
بعد اأن مت ت�سليط ال�سوء على مناذج متنوعة من الن�سو�ض التي كتبها اأطفال فل�سطني، 

فاإن الدرا�صة قد تو�صلت اإىل النتائج االآتية: 
وم�ساهدة . 1 االإ�رضائيلية،  املعتقالت  و  ال�سجون  عن  الكبار  باأحاديث  ال�سغار  تاأثر 

م�ساركاتهم  جانب  اإىل  الليلية،  واملداهمات  االعتقال  وعمليات  والدمار  التخريب  �سور 
بالفعاليات وامل�سريات الت�سامنية مع االأ�رضى واملعتقلني. 

للبيئة االجتماعية والثقافية والن�سالية، . 2 ال�سلبية  االأطفال بالتفاعالت  تاأثر  بروز 
واالنطالق،  وال�سحك  اللعب  فا�ستبدل  اإق�سائهم عن طفولتهم،  اإذ عملت هذه جميعها على 

بالياأ�ض وال�سوؤم واخلوف من امل�ستقبل. 
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الذي . 3 االأمر  املقاومة،  وفعاليات  الن�سالية  بالعملية  لالأطفال  املبا�رض  االنغما�ض 
اأوجد يف نفو�سهم عوامل العنف والعدوانية والتمرد على كل ما هو موجود. 

التي تركت . 4 تلك  اأر�سهم،  الدائرة على  االأحداث  فل�سطني مبناأى عن  اأطفال  مل يكن 
لديهم انطباعات و تاأثريات موؤملة، وقد ورثتهم احلقد والكراهية و املعاناة، بدال من احلب 
اأحالمهم  تداهم  التي  ال�رضاع  لغة  مع  تتما�سى  األفاظ  و  عبارات  لديهم  وتركت  وال�سعادة، 
معان  من  فيه  مبا  الفل�سطينية،  الطفولة  على  ح�سوره  يفر�ض  الذي  الواقع  لغة  ف�سيطرت 
ودالالت، حيث ظهرت ب�سكل وا�سح يف عبارات و األفاظ الن�سو�ض املكتوبة، فكان املعجم 
اللغوي لالأطفال زاخرا باملفردات التي تعب عن هموم الطفل الفل�سطيني، اإىل جانب األفاظ 
وال�سجني،  ال�سجن،  املبمج:  الالاإن�ساين  القمع  و�سائل  عن  الناجتة  املفردات  و  املقاومة 
والظالم،  والتدمري،  والهدم،  وال�سهيد،  واملوت،  واالأغالل،  والقيد،  والزنزانة،  واملعتقل، 

واحلرية، والليل، وال�سياع. 
�سياع القيم االإن�سانية اجلميلة، واملعاين ال�سامية والنبيلة، وغياب حقوق الطفولة، . 5

وكان  الواقع،  على  والثورة  االإحباط  و  بال�سوداوية  الن�سو�ض  ات�ساح  اإىل  جميعها  اأدت 
تعبريهم اأكرث اإح�سا�سًا مب�سكلة الطفولة يف فل�سطني. 

ا�ستخدام اللغة التقريرية يف معظم الن�سو�ض، نظرا ملنا�سبتها لثقافة االأطفال، و . 6
قدرتها على التعبري عن املواقف واملعاين التي يق�سدونها، دون زخرفة اأو ت�سكيل اأو تزويق. 

الرف�ض واال�ستنكار ملا . 7 عن  اأكرث من مو�سع، تعبرياً  ال�سوؤال يف  تقنيات  ا�ستخدام 
يتعر�ض له ال�سعب الفل�سطيني عامة و اأبنائه خا�سة )كيف، ملاذا، هل، اأين، همزة اال�ستفهام( 

وغريها من االأ�سئلة االإيحائية املبا�رضة وغري املبا�رضة. 
الو�سف الدقيق ملا يعانيه االأطفال االأ�رضى يف �سجون االحتالل، اإن كان من حيث . 8

اأ�ساليب التعذيب وو�سائله امل�ستخدمة يف اأثناء عملية التحقيق، اأو �سوء الزنزانة التي يقبع 
فيها ال�سجني، تلك التي ال ت�سلح حتى للحيوان. 

توارث العذابات من االآباء اإىل االأبناء، يف مثل ق�سة )اأبو اليف( اأو الطفل )حممد( ، . 9
وهذا اأمر طبيعي يف حياة الفل�سطيني، اإذ اإن يد االحتالل ال ت�ستثني اأحداً من قب�ستها، وقد 

قيل )ال�سجن وردة فواحة، ال بد اأن ت�سيب اجلميع برائحتها( . 
لقد جاءت بع�ض عناوين الن�سو�ض اجتماعية، وجاء بع�سها االآخر ت�سويرية، غري . 10

اأن معظمها دالة على االأحداث و ال�سور التي حتملها، اإذ اإنها عبت عن احلالة الوجدانية و 
النف�سية و ال�سخ�سية التي يعي�سها اأبناء فل�سطني يف ظل املمار�سات االحتاللية الالاإن�سانية، 

اإن كان ذلك خارج ال�سجون اأو داخلها. 
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