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كلمة رئيس املعهد األكادميّي العريّب للرتبية-الكلّية األكادميّية بيت بريل

بروفيسور قصّي حاج حيىي

يُعتــر أدب األطفــال والفتيــان الرّكيــزة األساســّية يف الرتبيــة اجملتمعيّــة ومصــدرًا أساســيًّا يف تعزيــز 
القيــم وغــرس األخــالق والفضيلــة يف الطفولــة املبّكــرة. كمــا ويُعتــر أدب األطفــال والفتيــان 
األداة املركزيـّـة يف ختريــج أجيــال واعيــة ومثّقفــة تلعــب دورهــا يف تنميــة اجملتمــع وهنضتــه. وعلــى 
هذا، يهتّم الباحثون واألدابء كثريًا يف هذا اجملال وربطه يف العلوم االجتماعّية والسيكولوجّية 

والرتبويـّـة، ألمهّيتــه ومســامهته الّنظريــة والعمليّــة ويف عمليّــة التهيئــة والتنشــئة االجتماعيّــة. 

وألمهيّــة أدب األطفــال والفتيــان وتعــّدد جوانبــه وتغــرّيات أبعــاده الرتبويـّـة واألكادمييّــة، يواصــل 
املعهــد األكادميــّي العــريّب للرتبيــة يف كّليّــة بيــت بــريل إبصــدار جملّــة »املــرااي« األكادمييّــة احلوليّــة 
والــيت تشــمل الّدراســات واألحبــاث األكادمييّــة املتنّوعــة واملقــاالت الغنيّــة يف موضوعــّي القــراءة 
واملطالعة يف أدب األطفال، إضافة إىل شهادات وجتارب األدابء احملّلّيني يف الكتابة لألطفال 
والفتيــان. ويســاهم يف كتابــة مقــاالت جملّــة »املــرااي« خــرية األدابء وكتّــاب قصــص األطفــال 
والباحثــني األكادمييّــني واملتخّصصــني يف أدب األطفــال والفتيــان. وهــذه فرصــة لتقــّدم إدارة 
املعهــد األكادميــّي العــريّب الّشــكر والّتقديــر لــكّل الباحثــني واألدابء علــى مشــاركتهم يف الكتابــة 
يف جملّــة »املــرااي« ومســامهتهم الكبــرية يف نشــر الوعــي ألمهيّــة أدب األطفــال يف احلقــل الرتبــوّي 
والثقــايّف واألكادميــّي. وهــذا نــداء جلميــع الباحثــني يف جمــال أدب األطفــال والفتيــان للكتابــة 
ونشــر مقاالهتــم وأحباثهــم يف جمّلــة »املــرااي«، واملســامهة يف جعــل هــذه اجملّلــة املنــر األكادميــّي 
واألديّب األساســّي يف جمتمعنــا العــريّب يف الداخــل ومصــدرًا تربــوايًّ وأدبيًّــا يف حقــل الطفولــة 

املبّكــرة والرتبيــة بشــكل عــاّم.

ــة بيــت بــريل بــني أيديكــم العــدد اخلامــس مــن  يضــع املعهــد األكادميــي العــريب للرتبيــة يف كّلّي
جملّــة »املــرااي« حــول أدب األطفــال والفتيــان. يقــوم علــى حتريــر هــذه اجمللّــة األدبيّــة واألكادمييّــة 
للســنة اخلامســة كّل مــن املربّيــني الفاضلــني، الدكتــور حممــود أبــو فنّــه واألســتاذ القديــر أمحــد 
عــازم. إدارة املعهــد األكادميــّي العــريّب للرتبيــة تقــّدم خالــص الّشــكر وعظيــم االمتنــان هلمــا علــى 

كلمة رئيس املعهد األكادميّي العريّب للرتبية
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حتريرمهــا للمجلّــة، وعلــى مــا يقّدمانــه مــن عطــاء متميّــز وعلــى مــا يبــذاله مــن جهــد متواصــل يف 
إعــداد وحتريــر جملّــة »املــرااي«. حقيقــة، كلمــات الّشــكر تبقــى عاجــزة عــن إيفــاء حّقهمــا! كمــا 
وتتقــّدم إدارة املعهــد األكادميــّي العــريّب للرتبيــة ابلّشــكر اجلزيــل للدكتــورة صفيّــة حّســونة-

عرفــات، رئيســة مركــز أحبــاث الّلغــة، اجملتمــع والثّقافــة العربيّــة يف املعهــد العــريّب، علــى دعمهــا 
يف إصــدار جملّــة »املــرااي« بعددهــا اخلامــس. ويف الّنهايــة، نقــّدم عبــارات الّشــكر واالمتنــان إىل 
العاملــني واملســئولني يف »مطبعــة احلــّق« علــى تصميــم اجملّلــة وطباعتهــا وإخراجهــا إىل الّنــور 

يف حّلتهــا احلاليّــة.

نرجــو أن نتمّكــن مــن مواصلــة إصــدار جملّــة »املــرااي« بعددهــا الســادس يف الّســنة الّدراســّية 
القادمــة إن شــاء هللا. وهللا املوفّــق.
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كلمة احملّررَين

د. حممود أبو فّنه واألستاذ أمحد عازم

يسّران أن يصدر العدد اخلامس من جمّلة »املرااي« بعد جهود مكثّفة واستثنائّية، خاّصة 
ونن نواجه متاعب جائحة الكوروان اليت قّيدت حريّة التنّقل، وضّيقت على األنفاس، 

وقّلصت التواصل املباشر، وجًها لوجه.   

     من اجلدير ابلذكر، أنّنا مع إصدار العدد األّول من املرااي عام 2015 وضعنا نصب 
أعيننا هدفني رئيسّيني، سعينا جاّدين لتحقيقهما ومها: 

االرتقاء أبدبنا احملّلي لألطفال والفتيان وجتويده.  -

زايدة الوعي أبمهّية أدب األطفال واإلقبال على قراءته ونشره.  -

وقد حاولنا – وما زلنا ناول – من خالل مواّد جمّلة املرااي يف أقسامها/أبواهبا األربعة 
حتقيق هذين اهلدفني.

ففــي القســم األول: »دراســات وحبــوث« ننشــر املقــاالت والدراســات الــيت تتنــاول ابلتحليــل 
جوانــب أو موضوعــات أو أعمــااًل أدبيّــة يف أدب األطفــال والفتيــان هبــدف زايدة الوعــي 
واملعرفــة لــكّل مــن يهّمــه أدب األطفــال مــن أدابء ودارســني وطــاّلب املعاهــد العليــا وأمنــاء 

املكتبــات واملعّلمــني واألهــايل وغريهــم. 

والالفت للنظر هو زايدة اإلقبال على كتابة األحباث والدراسات النقديّة يف أدب األطفال، 
األمــر الــذي كنّــا نفتقــده مــن قبــل.

التجــارب  نشــر  اجمللّــة  تواصــل  األطفــال«  ألدب  واملطالعــة  »القــراءة  الثــاين:  القســم  يف 
والنشــاطات يف املكتبــات املدرســّية واملكتبــات العاّمــة الــيت قــد تســهم يف تشــجيع املطالعــة، 
وقــد رّكــزان يف هــذا العــدد علــى دور األهــايل والروضــات واملــدارس يف غــرس عــادة املطالعــة. 

كذلــك أدرجنــا مــواّد لنصــوص ذاتيّــة تُــرز أمهيّــة املطالعــة وحمبّــة قــراءة الكتــب.

كلمة احملّرَرين



10

العدد اخلامس  أيلول 2020 

يف القســم الثالــث: »شــهادات وجتــارب« تواصــل اجملّلــة التوّجــه ألدابء ليكتبــوا عــن جتربتهــم 
اخلاّصــة يف الكتابــة لألطفــال، ونــن نعتقــد أّن هــذه الشــهادات تشــّكل مصــدرًا هاّمــا وثــرايًّ 

لــكّل مــن يتابــع أدبنــا احملّلــي لألطفــال، ولــكّل مــن يبغــي دراســة مســرية هــذا األدب. 

وللتنويه، مّت حّت اليوم نشر شهادة مخسة وعشرين أديًبا حمّليًّا كتبوا لألطفال، من بينهم 
إحدى عشرة أديبة.

يف القســم الرابــع: »مــن مكتبــة األطفــال« مّت عــرض موجــز لعشــرين كتــااًب صــدرت يف البــالد 
لألطفــال، وأنمــل أن تتّســع دائــرة العــرض لتشــمل عــدًدا أكــر يف املســتقبل.

يهّمنــا أن حتظــى اجمللّــة ابهتمــام القــرّاء، ويســعدان تقبّــل مالحظاتكــم واقرتاحاتكــم، كمــا 
يســعدان أن تصلنــا مــواّد مــن الباحثــني لنشــرها يف األعــداد القادمــة.



الّدراسات والبحوث
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الرتبية على القيم وأدب األطفال1

أمحد عازم 

مقّدمة:

تُعتَــر القيــم شــيًئا ضــرورايًّ وحامسًــا يف حيــاة البشــر منــذ بــدء اخلليقــة، وكثــريًا مــا قــرَّرت مراعاهتــا 
أو عــدم مراعاهتــا مصــري اإلنســانّية مــن عهــد آدم وحــّواء إىل يومنــا هــذا؛ فالقيــم متّيــز اجملتمــع 
اآلدمــّي دون غــريه، وهلــذا فهــي موجــودة يف كّل الــدايانت ويف مجيــع اجملتمعــات دون اســتثناء.

رغم ذلك، يُعَتر موضوع القيم موضوًعا فيه خالف )לקסיקון החינוך וההוראה, 
1997: 196(. فيقول قسم من العلماء: إّن الرتبية بعيدة عن القيم واملعلومات احلياديّة، 
واملوضوعّية صعبة املنال بواســطة الرتبية، ابإلضافة إىل أّن كّل جمتمع حيتاج ألجيال جديدة 
تســري حســب قيــم متَـَّفــق عليهــا، وقبــول مــا لتوجيهــات البالغــني. ابملقابــل يعتقــد قســم آخــر 

مــن العلمــاء أنَّــه مــن املمكــن أن نـُـريّب علــى القيــم يف ظــروف تتوفَّــر فيهــا وحــدة ثقافيّــة كبــرية.

هلــذا هنــاك مــن يّتجــه إىل حتديــد ضيّــق للقيــم علــى أهّنــا جمــّرد اهتمامــات أو رغبــات غــري ُملزمــة 
ــًدا واســًعا للقيــم، فرياهــا معايــري  لألفــراد أو للجماعــات، يف حــني أّن هنــاك مــن يُعطــي حتدي
مرادفــة للثقافــة ككّل )زاهــر، 1996، عنــد أبــو عصبــة، 2003: 8(. هــذا التفــاوت يف 
تعريف القيم دفع ديوي )ترمجة السّيد، 1966، عند أبو عصبة، 2003: 9( إىل القول: 
»إّن اآلراء حــول موضــوع القيــم تتفــاوت بــني االعتقــاد مــن انحيــة أّن مــا ُيســّمى »قيًمــا« ليــس 
يف الواقــع ســوى إشــارات انفعاليّــة أو تعبــريات صوتيّــة وبــني االعتقــاد مــن الطــرف املقابــل أبّن 

املعايــري القبليّــة ضروريـّـة ويقــوم علــى أساســها كّل مــن الفــّن والعلــم واألخــالق«.

مــع ذلــك ينظــر التطــّور الفلســفّي التجريــدّي إىل القيــم مــن طرفــه، علــى أنَّ اإلنســان يســعى 
دائًمــا إىل الكمــال. وحــّت يف املنظــور الفلســفّي التجريــدّي هنالــك ثالثــة مســتوايت: الفكــر 

املثــايّل للقيــم، الفكــر الواقعــّي للقيــم والفكــر الراغمــايّت النســيّب للقيــم.
1 ُنِشر هذا البحث النظرّي يف جمّلة “الرسالة”، 14، سنة 2007، وكان عنوانه: “الرتبية للقيم وأدب األطفال”، وألسباب لغويّة أجريُت 

تعدياُل على العنوان وأضفُت تعديالت جوهريّة وبعض األشياء الشكلّية. 

الرتبية على القيم وأدب األطفال
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َأّن الرتبيــة هــي عمليّــة تدريــب أخالقــّي،  يــرى  الــذي  مُيَثّلــه أفالطــون  الفكــر املثــايّل للقيــم 
واجملهــود الــذي يبذلــه اجليــل القــدمي لنقــل العــادات الطّيبــة للحيــاة، ونقــل حكمــة الكبــار الــيت 

وصلــوا إليهــا بتجارهبــم إىل اجليــل الصغــري.

 وتلخيًصــا لــكّل ذلــك يــرى أفالطــون املثــايّل أّن الرتبيــة هــي علــم اخلــري والشــّر )الفرحــات، 
1999، هنــاك: 10(.

ــا موضوعيّــة وذات أســاس دائــم. أّمــا  أّمــا الفالســفة الواقعيّــون، فينظــرون إىل القيــم علــى أهنَّ
الرتبيــة بنظرهــم، فإهّنــا عملّيــة تدريــب الطفــل علــى أن يعيــش بواســطة معايــري ُخُلقّيــة ُمطلقــة 
ابلــذات  أو جمتمــع  وليــس ألعضــاء  عــاّم،  بوجــه  لإلنســان  هــو صحيــح  مــا  أســاس  علــى 
فحســب. لذلــك مــن املهــّم أن يكتســب الفــرد عــادات حســنة، ألّن الفضيلــة ال أتيت آليًّــا، 

بــل ُتكَتســب ابلتعلُّــم )هنــاك: 11(.

أّمــا التيّــار الراغمــايّت النســيّب، فيؤمــن بعــدم وجــود ِقيــم أخالقيّــة مطلقــة؛ فأحكامنــا حــول القيــم 
قابلــة للتغيــري، واألخــالق عموًمــا نســبّية؛ فالقيــم تُقــاس بنتائجهــا، أي مبــا يعــود منهــا ابخلــري 

علــى اجملتمــع يف املوقــف الــذي ُتطبَّــق فيــه )هنــاك: 11(.

ــم حُمــّددة يف جمتمــع ُمتعــدِّد الثقافــات، كاجملتمــع  لذلــك مــن الصعــب القيــام ابلرتبيــة علــى ِقَي
اإلســرائيلّي، لكــن مُيكــن أن نــريّب علــى تداُخــل قيمــّي أو للحاجــة للقيــم وللحــوار خبصوصهــا. 
هلــذا إبمــكان املعّلمــني القيــام بــدور اخلــراء – املختّصــني ضمــن النقــاش الــذي يــدور بــني 
الطــاّلب قبــل تبّنيهــم أو بنائهــم لِقَيــم ُمعّينــة؛ فمــن انحيــة ال حــّق للمعّلمــني أن يُربّــوا حســب 
ِقيَــم ُملزمــة، لكــن مــن انحيــة أخــرى، حاجــة الطــاّلب النفســيَّة يف العيــش أبمــان داخلــّي، 
جُتــِر املعّلمــني علــى أن يقومــوا بعمليّــة الرتبيــة علــى الِقيَــم )קליינברגר, 1961(. يف 
كّل األحــوال، جنــد يف مناهــج التدريــس املتنوِّعــة لــكّل املواضيــع يف إســرائيل تكريًســا واضًحــا 

للرتبيــة علــى القيــم والتشــديد عليهــا.

لــكّل جمتمــع قيــم وقواعــد وقوانــني ومعايــري، تظهــر مكتوبــة أو غــري مكتوبــة، مُتلــي الســلوك 
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األخالقــّي عنــد أفــراده؛ فالقانــون املكتــوب مينعنــا مــن الســرقة واالعتــداء علــى اآلخريــن، بينمــا 
يُوّجهنا القانون غري املكتوب إىل عدم إهانة شخص ُمعنّي، وتقدمي أو عدم تقدمي مساعدة 
إلنســان يف ضائقة؛ وإذا مل يتصّرف الفرد حســب هذه املعايري، فإنّه يشــعر بتأنيب الضمري.

سنقوم يف هذا املقال ابإلجابة على األسئلة اآلتية: 

مــا هــي الِقيَــم؟ مــا هــي تصنيفــات القيــم؟ مــا هــي القيــم الــيت ميكــن أن نكســبها لألطفــال مــن 
خــالل أدب األطفــال؟ مــا هــي مواقــف علمــاء الرتبيــة مــن قــدرات األطفــال علــى اكتســاب 
الناحيــة األخالقيّــة القيميّــة وكيــف تتطــّور تلــك القــدرات؟ مــا هــو دور املربّــني يف إكســاب 
القيــم مــن خــالل أدب األطفــال؟ وأبّي األســاليب مُيكــن حتقيــق ذلــك مــن خــالل أدب 

األطفــال أو غــريه مــن املواضيــع؟

ما هي القيم؟

اختلف العلماء يف تعريف الِقَيم. لذا نعرض هنا بعًضا من تعريفاهتم:

النــاس، مــن  فيــه مــن  يُعتــر مرغــواًب  القيمــة أبهّنــا مفهــوم  فلّــوح )1979: 345(  يُعــّرف 
األهــداف ومــن معايــري احلكــم؛ فهــي أّي شــيء مرغــوب أو ُمتــار مــن الفــرد يُؤثِـّـر يف الســلوك 
البشــرّي. وال شــّك أّن جمموعــة القيــم الــيت يُؤمــن هبــا فــرد مــن األفــراد أو مجاعــة مــن اجلماعــات 

ُتكــوِّن نظــرة هــذا الفــرد أو هــذه اجلماعــة والفلســفة املعتَمــدة يف احليــاة.

أّمــا الشــّماس )1996: 58(، فُيعــرِّف القيــم أبهّنــا كّل مــا يؤمــن بــه جمتمــع مــا، مــن أفــكار 
ــد طرائــق تفكريهــم وأمنــاط معيشــتهم. ومعتقــدات ومــا يســلكه أبنــاؤه مــن عــادات وتقاليــد، توحِّ

ولقــد حــاول زاهــر )1996، عنــد أبــو عصبــة، 2003: 11( إجيــاد صيغــة لتعريــف القيــم 
تتناســب مــع التيّــارات الفلســفّية الثالثــة املذكــورة ســابًقا، فعــّرف القيــم أبهّنــا جمموعــة مــن 
األحــكام املعياريّــة املتَِّصلــة مبضامــني واقعّيــة، يســتقيها الفــرد مــن خــالل انفعالــه وتفاعلــه مــع 
املواقــف واخلــرات املختلفــة، وُيشــرتط أن تنــال هــذه األحــكام قبــواًل مــن مجاعــة اجتماعيّــة 

الرتبية على القيم وأدب األطفال
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ُمعيَّنــة، حــّت تتجّســد يف ســياقات الفــرد الســلوكّية أو اللفظيّــة أو اجّتاهاتــه واهتماماتــه.

ا شيء مناسب ألن يكون مقبواًل. أّما آرند )ארנד, 2000(، فُيعرِّف القيمة أبهنَّ

تُعــرِّف غوشــة-عراقي )يف סלע 2006: 27( القيمــة أبهّنــا كّل شــيء يُعطيــه الفــرد أمهيَّــة 
ويريــد أن مُييِّــز حياتــه... القيــم هــي نــوع مــن األفــكار تتعلَّــق بكيــف مناســب أن نكــون، نــوع 
مــن املثُــل أو املقاييــس لتوجيــه اإلنســان يف ســلوكه. مــن هــذه الناحيــة، القيــم هــي مصــاٍف، 
بواســتطها يســتطيع اإلنســان تفعيــل التفكــري خبصــوص ســلوكه وســلوك اآلخريــن، مصفــاة 

بواســتطها يســتطيع تقــومي وانتقــاد الواقــع.

إضافــة إىل ذلــك يصــف غريــن )Green,1999(   املعيــار أبنّــه قانــون ســلوك معــروف، 
يقضــي أبنَّ هــذه هــي الطريــق املناســبة، لنتصــرَّف حســبها.

هــي  القيــم  إّن  يقــول:  إذ   ،)2001( احليلــة  تعريــف  هــو  وجدتــه  تعريــف  أمشــل  وأخــريًا، 
تصــوُّرات توضيحيَّــة لتوجيــه الســلوك يف املوقــف، حُتــدِّد أحــكام القبــول أو الرفــض، وهــي 
تنبــع مــن التجربــة االجتماعيّــة وتتوحَّــد هبــا الشــخصّية، وهــي عنصــر ُمشــرتَك يف تكويــن البنــاء 
االجتماعــّي والشــخصّية الفرديـّـة، وقــد تكــون واضحــة حُتــدِّد الســلوك حتديــًدا قاطًعــا أو تكــون 

غامضــة ُمتشــاهبة، جتعــل املوقــف ُملتبًســا ُمتلطًــا.

تصنيفات القيم:

القيم حسب الشّماس )1996: 59-58( اجتماعّية املنشأ واهلدف، لذا ميكن تصنيفها 
تربــوايًّ وانفعاليًّــا وأخالقيًّــا يف دوائــر متلفــة يف شــكلها، متكاملــة يف مضامينهــا وفــق النســق 
اهلرِمــّي الــذي يبــدأ مــن األســرة إىل اجملتمــع الــذي يضــمُّ أفــراًدا ُمعيَّنــني، وأخــريًا جمتمــع اإلنســانّية 
كّلهــا، مــع التأكيــد علــى أّن القيــم الداخليّــة يف دائــرة مــن الدوائــر ال تنفصــل عــن الدائــرة 
الثانيــة، بــل تتداخــل معهــا وُتكّملهــا، وهكــذا حيــث جنــد بينهــا تداخــاًل أو احتــواًء، لتعطــي يف 
النهايــة صــورة واضحــة عــن النظــام القيمــّي الســائد يف هــذا اجملتمــع أو ذاك. إذا أخــذان قيمــة 
النظافــة مثــاًل، جنــد أهّنــا فرديّــة املنشــأ، لكــن هلــا عالقــة وثيقــة ابحليــاة االجتماعّيــة الــيت حتيــط 
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ابلفــرد عاّمــة. وإذا نظــران إىل قيمــة التعــاون، جنــد أّن هلــا عالقــات قويّــة ابحليــاة الفرديّــة مــن 
جهــة واإلنســانّية مــن جهــة أخــرى.

يّتفــق الدارســون علــى صعوبــة تصنيــف القيــم، وأنـّـه ال يوجــد تصنيــف شــامل هلــا، لكــن ال بــّد 
مــن القيــام ابلتصنيــف )كنعــان، 1995: 137( إلطــالع املهتّمــني ابألمــر علــى أصنافهــا.

وقــد انطلــق مينكوبيتــش )מינקוביץ, 1967( يف تصنيــف القيــم مــن ثالثــة منطلقــات، 
هــي املضمــون والّتعميــم والقــّوة.

)أ( املضمون:

1. ِقَيــم حيويّــة )vital(2 هيدونســتّية،   hedonis- )نظــرة فلســفّية تضــع املتعــة وفرحــة 
احليــاة هدفًــا أعلــى يف حيــاة اإلنســان( : قدســّية احليــاة، أمهّيّــة صّحــة اجلســم.

2. قيم مجالّية تتعّلق ابملسكن واللباس واألكل والعالقات اجلنسّية.

3. قيم دينّية.

4. قيم أخالقّية.

5. قيم عقلّية-نظريّة: طلب املعرفة.

6. قيم اجتماعّية.

7. قيم ذاتّية: كّل ما يتعلَّق بشخصيَّة الفرد مثل قيمة التحصيل.

)ب( التعميم:

1. قيم عاملّية مقابل قيم إقليمّية

2. قيم عاّمة مقابل قيم خاّصة

3. قيم ذاتّية
vitalism 2-مذهب المتعة الذي يقول بأّن الحياة ُمستَمّدة من مبدأ حيوّي وأّنها ال تعتمد اعتماًدا كلّّياً على العملّيات 
الفيزيائّية الكيماوّية، hedonism -مذهب المتعة الذي يقول بأّن اللذة أو السعادة هي الخير األوحد أُو الرئيس في 

الحياة )البعلبكي، 1976(.

الرتبية على القيم وأدب األطفال
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)ج( القّوة / الشّدة:

1. قيم مركزيّة مقابل قيم هامشّية

2. قيم واقعّية موضوعّية مقابل قيم تفصيلّية

3. قيــم واقعيّــة مقابــل قيــم خياليّــة )قيــم الصهيونيّــة، حــّب ألخيــك مثلمــا حتــّب لنفســك، ويف 
املســيحّية يدخــل ضمــن هــذه القيمــة العــدوُّ أيًضــا(.

أّمــا كتعــان، فقــد صنّــف القيــم حســب حُمتواهــا )ُمعتمــًدا علــى ســرينجر دون ذكــر تفاصيلــه( 
إىل ســّتة أنــواع:

1. القيم النظريّة

2. القيم االقتصاديّة

3. القيم اجلمالّية

4. القيم السياسّية

5. القيم االجتماعّية

6. القيم الدينّية

يُرينــا الشــّماس )1996( يف حبــث شــائق أنــواع القيــم الــواردة يف أدب األطفــال الســورّي 
والعريّب والعاملّي، ويســتعرض )هناك:74-81( دراســات متنوِّعة لرصد أنواع القيم املوجودة 

عنــد أدابء األطفــال:

دراســة فــاحل فلــوح )1979(، فيهــا حتليــل نتــاج الشــاعر ســليمان العيســى الســتخراج القيــم 
الســائدة فيــه معتمــًدا علــى ديــوان »غنّــوا أيُّهــا الصغــار«. وقــد وجــد هنــاك القيــم اآلتيــة وســّجلها 

مــن األكثــر إىل األقــّل ظهــورًا:

40٪ 1. القيم القومّية الوطنّية 

16٪ 2. القيم اليت تّتِصل حبياة الطفل مع الطبيعة 



19

14٪ 3. القيم اليت تّتصل حبياة الطفل يف املدرسة 

12٪ 4. القيم اليت تّتصل ابجملتمع 

11٪ بدِع 
ُ
5. القيم اليت تّتصل ابلتعبري الذايّت امل

7٪ 6. القيم اليت تّتصل حبياة األطفال يف البيت 

لعــادل  قصصيّــة  جمموعــة  بتحليــل  الباحــث  قــام  )األوىل(،31979  الفيصــل  مســر  دراســة 
األشــهب لتعيــني القيــم الســائدة فيهــا معتمــًدا علــى جمموعــة »أصدقــاء النهــر«. اعتمــد يف 
تصنيف جمموعات القيم على تصنيف وايت املـُطوَّر )White,1979(، عند الشّماس: 
78(، الــذي حيــوي مخــس جمموعــات مــن القيــم، هــي: الوطنيّــة، القوميّــة، املعرفيّــة، الرتوحييّــة، 

ــة. وأســفرت الدراســة عــن النتائــج التاليــة: األخالقّي

1. القيم الوطنّية والقومّية 41٪

2. القيم املعرفّية 30٪

3. القيم األخالقّية ٪29 )التواضع، الصدق، التعبري الذايّت، الصداقة، الكرم والعطاء(

دراســة مســر الفيصــل )الثانيــة(، 1981*، قــام الباحــث بتحليــل مثــاين جمموعــات قصصيّــة 
تغّطــي أربــع ســنوات مــن عمــر قصــص األطفــال يف ســوريّة )1975-1978(، ألّن هــذه 
املرحلــة تُعــّد مرحلــة ازدهــار هــذا الفــّن مــن حيــث الكــّم علــى األقــّل. واعتمــد يف تصنيــف 
جمموعــات القيــم علــى تصنيــف وايــت املطــّور )White,1979، عنــد الشــّماس: -76

78(، الــذي يضــّم مثــاين جمموعــات قيميّــة، هــي: االجتماعيّــة، األخالقيّــة، الوطنيّــة والقوميّــة، 
اجلســمانّية، الرتوحييّــة، تكامــل الشــخصّية، املعرفّيــة، العملّيــة االقتصاديّــة، وقــد توّزعــت القيــم 

علــى النحــو اآليت:

35٪ 1. القيم املعرفّية / الثقافّية 

23٪ 2. القيم االجتماعّية 
3  الفيصل، سمر )1979(. دراسة قصص »أصدقاء النهر«، الموقف األدبّي، 103، ت 2، اتِّحاد الكّتاب 

العرب، دمشق )عند الشّماس: 78(. 

الرتبية على القيم وأدب األطفال
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15٪ 3. القيم الشخصّية 

14٪ 4. القيم الوطنّية والقومّية 

6٪ 5. القيم العملّية االقتصاديّة 

4٪ 6. القيم األخالقّية 

7. القيم اجلسمانّية                      2٪ 

8. القيم الرتوحيّية                        1٪

أّما سلوى عبد الباقي )عند كنعان، 1995: 139(، فقد صّنفت القيم كاآليت:

1.القيم النظريّة

2. القيم االقتصاديّة

3. القيم اجلمالّية

4. القيم االجتماعّية

5. القيم السياسّية

6. القيم الدينّية

7. القيم األخالقّية

8. القيم الذاتّية

9. القيم الروحّية

ما هي القيم اليت مُيكن أن نريّب األطفال عليها من خالل أدب األطفال؟

األطفــال  أدب  يف  الــواردة  القيــم   )122-117 :1996( حبثــه  يف  الشــّماس  يصنّــف   
أصنــاف: أربعــة  إىل  الســورّي 

)أ( جمموعــة القيــم الوطنيّــة والقوميّــة: تعــي شــعور املواطــن الســورّي ابنتمائــه إىل الوطــن العــريّب 
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وإميانــه ابلقوميّــة العربيّــة، وحبّــه لوطنــه الصغــري، القطــر العــريّب الســورّي، ولوطنــه العــريّب الكبــري، 
يعمــل علــى توحيــده، يدافــع عنــه ويصــون كرامتــه ضــّد كّل أشــكال الطامعــني واحملتلّــني. 

تشــمل هــذه اجملموعــة أربــع قيــم، هــي:

- حمّبة األرض والوطن

- مقاومة االحتالل

- التضحية والفداء

- الوحدة العربّية

)ب( جمموعــة القيــم االجتماعيّــة: تعــي الصفــات احلميــدة الــيت يتحلّــى هبــا أفــراد اجملتمــع 
واألســاليب الــيت يتَّبعوهنــا يف عالقاهتــم وتعاملهــم مــع بعضهــم علــى أســاس مــن الثقــة واالحــرتام 
املتبادلــة واملصلحــة املشــرتكة يف إطــار موّحــد لألهــداف واملقاصــد. تشــمل هــذه  واملنفعــة 

اجملموعــة عشــر قيــم، هــي:

- الصدق

- األمانة

- التعاون

- املصلحة اجلماعّية

- العمل

- حمّبة األهل

- حمّبة اآلخرين

- الصداقة

الرتبية على القيم وأدب األطفال
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- مساعدة اآلخرين

- العطاء

)ث( جمموعــة القيــم اإلنســانّية: تعــي أســاليب التعامــل بــني أبنــاء اجملتمــع الواحــد وبــني أبنــاء 
اجملتمعــات اإلنســانّية الــيت تُنظّــم العالقــات فيمــا بينهــم علــى أســس مــن االحــرتام املتبــادل 
ــق املصــاحل املشــرتكة، بعيــًدا عــن الظلــم والتســلُّط والتمييــز الطبقــّي  ــاء الــذي حُيقِّ والتفاهــم البّن
والعرقــّي، ومنــح احلُرّيّــة للجميــع وحتقيــق العدالــة بــني الفئــات االجتماعيّــة املختلفــة. تشــمل 

هــذه اجملموعــة ســّت قيــم:

- مقاومة الظلم واالستغالل

- احلرّيّة

- الكرامة

- العدالة

- رفض التمييز والتعّصب

- مقاومة العدوان

)ج( جمموعــة القيــم العلمّية/املعرفّيــة: تتمثّــل يف اإلميــان ابلعلــم طريًقــا لتقــّدم اجملتمــع وتطــّوره، 
وبنــاء العقــول املتفّتحــة املــزّودة بــكّل أنــواع الثقافــة العلميّــة القــادرة علــى حــّل املشــكالت 
ابلطــرق العلميّــة، ونبــذ كّل مظاهــر اجلهــل والتخلُّــف الفكــرّي واحلضــارّي القائمــة علــى الوهــم 
واخلرافــات. وتشــمل هــذه اجملموعــة: أ( َأمهيّــة العلــم ب( املعــارف والعلــوم. وقــد عــرض ُســّلًما 

لتوزيــع هــذه القيــم علــى النحــو التــايل:4

4 الفيصل، سمر )1981(. مشكالت قصص األطفال في سورّية. منشورات اّتحاد الكّتاب العرب، دمشق )عند 
الشّماس: 78-75(..
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الرتتيب النسبة٪  القيمة يف  تكرارها فيه
البحث

التسلسل

1 15.65 339 مقاومة االحتالل 1
2 7.52 185 التضحية والفداء 2
3 7.47 157 الوحدة العربّية 3
4 7.09 149 حمّبة األرض 

والوطن
4

5 6.99 147 العمل 5
6 6.90 145 رفض العدوان 6
7 5.76 121 مقاومة الظلم 

واالستغالل
7

8 5.71 120 حمّبة األهل 8
9 4.80 101 الصداقة 9

10 4.42 93 العطاء 10
11 4.33 91 املعارف 11
12 4.19 88 التعاون 12
13 3.95 83 أمهّية العلم 13
14 3.19 67 حمّبة اآلخرين 14
15 2.47 52 الصدق 15
16 2.28 48 احلرّيّة 16
17 2.14 45 الكرامة 17
18 1.81 38 العدالة 18
19 1.57 33 مساعدة اآلخرين 19

الرتبية على القيم وأدب األطفال



24

العدد اخلامس  أيلول 2020 

الرتتيب النسبة٪  القيمة يف  تكرارها فيه
البحث

التسلسل

20 0.90 19 رفض التمييز 
والتعّصب

20

21 0.57 12 األمانة 21
22 0.29 6 املصلحة اجلماعّية 22
22 100 2102  اجملموع العاّم 

وقــد وجــد الشــّماس )هنــاك: 135( أّن جمموعــة القيــم القوميّــة الوطنيّــة احتلّــت املرتبــة األوىل، 
ــة ابملرتبــة الثانيــة، ّث جمموعــة القيــم اإلنســانّية ابملرتبــة الثالثــة،  تليهــا جمموعــة القيــم االجتماعّي
ــح عــدد تكــرارات  وأخــريًا جمموعــة القيــم املعرفيّــة ابملرتبــة الرابعــة واألخــرية، واجلــدول التــايل يوضِّ

كّل جمموعــة ونســبتها:

       اجملموعة            عدد التكرارات    النسبة املئوية

37،73  973  القومّية والوطنّية 

34،20  719  االجتماعّية 

19،79  416  اإلنسانّية 

8،28  174  املعرفّية / العلمّية 

100  2102  اجملموع 

كمــا فحــص أبــو فّنــه )2019( تصنيــف القيــم يف أدب األطفــال احملّلــّي، مّتخــًذا مصطفــى 
مــرّار منوذًجــا، مــن خــالل ســبع جمموعــات قصــص صــدرت هلــذا األديــب بــني ســنة 1974 
إىل ســنة 1996 وهــي: )التــني والشــياطني، املشــروع، مــن أوراق مطــرود احللــواين )12 
قّصــة(، الشــيطان األزرق، ابــن املعّلمــة نعيمــة، الدنيــا تغــرّيت، وســيلة للخــالص( ووجــد أّن 

أصنــاف القيــم فيهــا كالتــايل:
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عدد التكرارات   النسبة املئوية    الرقم       اجملموعة 

36٪  25     1     القيم االجتماعّية 

24٪  17 القيم اإلنسانّية   2    

23٪  16 القيم الذاتّية   3    

11٪  8 القيم املعرفّية النظريّة   4    

6٪  4 القيم الوطنّية/القومّية   5    

قدرة الطفل على تفهُّم القيم:

من الواضح أّن كّل األمم، ســواء كانت بدائّية أم متقّدمة، قدمية أم حديثة، حاول وحياول 
جيــل الكبــار فيهــا نقــل قيــم متلفــة للصغــار يف شــّت اجملــاالت، حبيــث تتــالءم هــذه القيــم مــع 

ثقافــات تلــك األمــم.

أنبيــاء، ُرُســل، مشــّرعون، فالســفة ومفّكــرون مــن كّل بقــاع األرض ســامهوا يف بلــورة األســس 
األخالقيّــة والقيميّــة يف كّل زمــان ومــكان، حبيــث قامــوا ابلتحــّدث عــن آرائهــم ومواقفهــم 

خبصــوص إمكانيّــة نقــل القيــم لألطفــال أو عــدم إمكانيّــة نقلهــا.

وحــّت ظهــور بياجيــه وانتشــار آرائــه يف الرتبيــة ســاد اعتقــاد أَبّن األخــالق والقيــم ُيكــَره األطفــال 
علــى اكتســاهبا مــن اخلــارج بواســطة اجملتمــع. ومنــذ اشــتهار هــذا املــريّب بــرزت آراء متنوِّعــة 
ومتناقضــة فيمــا يتعلّــق ابلتطــّور األخالقــّي عنــد األطفــال، حيــث مُيكــن تصنيــف تلــك األفــكار 

إىل جمموعتــني أساســّيتني:

اجملموعة األوىل:

رائدهــا بياجيــه )Piaget,1933( الــذي يقــول أبّن عــامل الطفــل األخالقــّي يتغــريَّ ويُبــى 
بواســطة عملّيــة داخلّيــة تتأثَّــر ابلواقــع االجتماعــّي اخلارجــّي، ألنَّ الفهــم االجتماعــّي موجــود 
يف لُــّب الســلوك األخالقــّي اخلــاّص ابلولــد، ومــن خــالل الفهــم االجتماعــّي يتطــّور قــراره 

الرتبية على القيم وأدب األطفال
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األخالقــّي. ويصــف بياجيــه القــدرات العقلّية-األخالقيّــة األّوليّــة عنــد األطفــال قائــاًل: إن 
الطفــل الصغــري غــري حضــارّي )uncivlizied(، أي أنّــه ميلــك قــدرة حمــدودة علــى فهــم 
املصطلحــات اجملــّردة، مــن مجلتهــا مصطلحــات »األخــالق«، وأّن قدرتــه علــى حتويلهــا إىل 
 .)the primitive( مفاهيــم هــي قُــدرة بدائّيــة. لذلــك أطلــق علــى الطفــل اســم البدائــّي
القــدرة علــى ممارســة عمــل  القــدرة علــى إصــدار حكــم أخالقــّي وبــني  بــني  ومُييّــز بياجيــه 
أخالقــّي. إصــدار حكــم أخالقــّي هــو عبــارة عــن تقــومي عمليّــة ُمعّينــة علــى أهّنــا صاحلــة أم 
القيــام ابلتطبيــق  قُــدرة اإلنســان علــى  طاحلــة. وابملقايــل، ســلوك أخالقــّي هــو عبــارة عــن 
العملــّي لقيــم اجملتمــع يف تصرُّفاتــه، مثــل االمتنــاع عــن الســرقة، حــّت عنــد وجــود ُمغــرايت 
لإلخــالل هبــذه القيمــة. كان بياجيــه األّول الــذي حبــث احلكــم األخالقــّي عنــد األطفــال، 

وقــد ألّــف كتــااًب هبــذا املوضــوع.

للتوضيــح نقــول: لقــد اهتــّم بياجيــه بنظــرة األطفــال إىل املعايــري، خاّصــة مبــا يتعلّــق بقواعــد 
اللعــب. وهــو يعتقــد أّن القــدرة علــى إصــدار األحــكام ال تظهــر قبــل املرحلــة الــيت تســبق 
ســبق هلــذه القــدرة هــو ُوجــود قُــدرات معرفيّــة ُمتلفــة، 

ُ
مرحلــة العمليّــات املعرفيّــة، ألّن الشــرط امل

كالقدرة على التمثُّل الداخلّي )representation( خبصوص الكلمات واملصطلحات 
األساســّية. وقــد وجــد أّن القــدرة علــى إصــدار ُحكــم أخالقــّي تتطــّور يف مرحلــة العمليّــات 
املعرفّيــة الواقعّيــة )concrete( وفقــط يف جيــل املراهقــة تصبــح القــدرة علــى إعطــاء ُحكــم 
أخالقــّي جُمــّردة نتيجــة اكتســاب العمليّــات املعرفيّــة الشــكلّية )formal(، كطريقــة للتعامــل 

مــع )درس( املعلومــات. 

احلكــم  ممارســة  علــى  القــدرة  مرحلتــان يف  توجــد  أنّــه  مشــاهداته  مــن  بياجيــه  توّصــل  لقــد 
األخالقــّي:

1. مرحلــة ُحكــم األطفــال الصغــار بــني 4-7 ســنوات، أطلــق عليهــا الواقــع األخالقــّي 
.)moral  realism(

2. مرحلة ما بعد 7سنوات، فيها يكون األطفال يف مرحلة انتقالّية، مسّاها األخالق 
.)moral relativism( النسبّية
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وقــد مسّــى بياجيــه املرحلــة األوىل هكــذا، ألّن األطفــال الصغــار يُدركــون املعايــري كأهّنــا موجــودة 
يف الواقــع )reality(. ابلنســبة لــه، القواعــد والقوانــني واملعايــري ليســت انجتــة عــن تفكــري، بــل 
هــي أشــياء حقيقيّــة ملموســة، مثــل الكراســي والطــاوالت وأشــياء أخــرى. أّمــا املرحلــة الثانيــة، 

فيبــدأ الطفــل فيهــا ابلتحــرُّر مــن عقبتــني معرفّيتــني ومهــا:

التمركــز ابألان )אגוצנטריות( والواقــع )ריאליזם(. وهكــذا يتحــّول إصــدار احلكــم 
األخالقّي إىل أقّل تصلًُّبا. يف هذه املرحلة يبدأ األطفال يفهمون أّن القواعد والقيم واملعايري 
يضعهــا اإلنســان وال ميكــن تغيريهــا بواســطة الطفــل، وهــذا احلــّق )يف التغيــري( حمفــوظ لألطفــال 

األكــر ســنًّا أو للبالغــني.

لقــد ســار كولــرغ )Kohlberg, 1981، קולברג וטרייל, תשל״ב( علــى 
نفــس الطريــق ابعتمــاده علــى بياجيــه، فآمــن أّن التطــّور األخالقــّي يتكــّون عنــد الطفــل ضمــن 
مراحــل تبًعــا لتطــّوره املعــريّف، وهــذه املراحــل تظهــر تدرجييًّــا برتتيــب هرمــّي اثبــت ضمــن ثــالث 

مراحــل أساســّية، هــي:
1. مرحلة ما قبل التقليدي )pre conventional(، جيل 4-10 سنوات

)conventional( 2. مرحلة التقليدّي
)post conventional( 3. مرحلة ما بعد التقليدّي

كّل مرحلة من هذه املراحل الثالث ُمقّسمة إىل قسمني اثنوّيني:

مرحلة ما قبل التقليدّي:

1. سياسة العقاب: يف هذه املرحلة خيضع الطفل للقوانني، كي ال يُعاقب.

للقواعــد  تبًعــا  أجــر  للحصــول علــى  الســلوك  يُوّجــه  املرحلــة  هــذه  2. سياســة األجــر: يف 
املرعيّــة. االجتماعيّــة 

مرحلة التقليدّي:

1.  سياســة الولــد اجليّــد: يف هــذه املرحلــة يهتــّم الطفــل هنــا مبــا يقولــه الكبــار أو مبــا يـَُفّكــر بــه 

الرتبية على القيم وأدب األطفال
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اآلخــرون تبًعــا لقواعــد اجملتمــع ويقــوم مبــا يتوّقعــه اجملتمــع، كــي يتجنّــب عــدم القبــول.

2.  سياســة القانــون والنظــام: يف هــذه املرحلــة يهتــّم الطفــل بعمــل األشــياء الــيت جيــب القيــام 
ــلطة، كــي يتجنّــب انتقــاد أصحــاب الّســلطة، ذلــك االنتقــاد  هبــا حســب القانــون وحيــرتم السُّ

الــذي ُيشــِعره ابلذنــب.

مرحلة ما بعد التقليدّي:

1.  سياســة امليثــاق االجتماعــّي: يف هــذه املرحلــة يبــدأ األطفــال ابحــرتام القوانــني، ألهّنــا مثــرة 
ميثــاق اجتماعــّي مكتــوب أو غــري مكتــوب.

2.  سياســة املبــدأ األخالقــّي: يف هــذه املرحلــة يبــدأ األطفــال ابلقيــام ابالختيــار الشــخصّي 
وابالعتمــاد علــى التمييــز الشــخصّي تبًعــا ملبــادئ عامليّــة، وذلــك كــي ال يقومــوا ابالنتقــاد 

الــذايّت. هــذه هــي املرحلــة األرقــى يف التطــوُّر األخالقــّي.

اجملموعة الثانية:

يؤمــن أصحاهبــا أّن الطفــل قــادر منــذ نعومــة أظفــاره علــى متييــز قضــااي أخالقيّــة وحّلهــا بطــرق 
اجتماعيّــة وأّن هــذه القــدرة َتقــَوى مبســاعدة البالغــني ودعمهــم. مثـّـة ابحثــون عديــدون يؤمنــون 

هبــذا الــرأي، منهــم فويرشــطاين الــذي يتحــّدث عــن التطــّور املعــريّف ويشــمل ذلــك الناحيــة 
 )Feurestein & Rand,1974; Feurestein et al,1991(

األخالقّيــة القيمّية،حيــث إّن التعلُّــم الوســاطّي هــو عامــل قاطــع يف حتويــل الطفــل إىل متعلِّــم 
ملحــوظ.  بشــكل  املدرســّي  التحصيــل  يف  وانجــح  اجلديــدة  لألوضــاع  ومتكيِّــف  وُمفكِّــر 

والشــكل اآليت يرمــز إىل حــدوث عمليّــة التعلُّــم الوســاطّي )مــن اليســار إىل اليمــني(:

S-H-O-H                R

ــة التعلُّــم الوســاطّي كاآليت: املثــريات )Stimuli( تصــل  حســب هــذا الشــكل جتــري عملّي
إىل الطفــل )Organism(، فيقــوم الوســيط البالــغ )Human( ابلوســاطة عــن طريــق 

مســاعدة الطفــل علــى الرتكيــز أو بكبــح مجــاح اندفاعــه أو غــري ذلــك، ومــن ثّ يتعامــل 
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 )Human( الطفــل مــع املعطيــات املأخــوذة مــن املثــريات بدرســها. وميكــن أن يقــوم البالــغ
ابلوساطة مرّة أخرى ُمستعماًل الدعم للطفل، التوجيه، املساعدة يف الوصول إىل االصطالح 

.)Response( )الصحيــح... والطفــل يقــوم بــرّد الفعــل )إعطــاء اجلواب

يف مجيــع األحــوال ال يقــوم الوســيط البالــغ بعمليّــة التعلُّــم بــدل الطفــل، بــل الطفــل هــو الــذي 
يقــوم بذلــك، ألّن الوســيط يكــون موجــوًدا يف اخللفيّــة ويتدّخــل أبقــّل مــا مُيكــن ُمســتعِماًل 
عملّيــة الوســاطة. أّمــا تكــرار هــذه العملّيــة، فإنّــه حُيــّول الفــرد إىل ُمتعلِّــم ُمســتقّل مــن ُمثــريات 
البيئــة مبــا يف ذلــك متييــز اجلوانــب األخالقيّــة القيميّــة، حبيــث تتــالءم مــع القيــم الســائدة يف 
الثقافــة الــيت ترعــرع فيهــا ذلــك الطفــل، وهكــذا يتحــوَّل الطفــل تدرجييًّــا إىل ملــوق قــادر علــى 

التعلُّــم الناجــع مــن ُمؤثِّــرات البيئــة.

جيــري كّل تفاعــل ُمتبــادل بــني الطفــل والوســيط مــن خــالل تفعيــل أحــد املعايــري أو قســم منهــا. 
وقد أطلق عليها فويرشــطاين اســم »معايري الوســاطة«، وعددها 12 معيارًا.

كّل تلــك املعايــري ُتســاعد الطفــل يف مجيــع اجملــاالت. أّمــا أكثرهــا أتثــريًا علــى األخــالق والقيــم، 
فهــو معيــار »وســاطة املعــى«، إذ أّن هــذا املعيــار يُعطــي الطفــل إحساًســا أبمهّيّــة الشــيء، 
بقيمتــه وابســتمراريّته، حيــث يتعلّــم الطفــل بســببه أّن هنــاك معــى لألشــياء املوجــودة حولــه 
فيمــا يتعــّدى التجربــة الــيت اســتوعبها بواســطة حواّســه. بشــحن هــذا املعيــار مبضمــون عاطفــّي 
قيمــّي، ينقــل املتلّقــي لعملّيــة الوســاطة إىل جهــاز القيــم األخالقّيــة واالجتماعّيــة الســائدة يف 
ثقافتــه. يُعــرِّ الوســيط يف هــذا املعيــار عــن املعــى مــن خــالل تســمية األشــياء واملعتقــدات 
والقيــم أو مــن خــالل اســتعمال كلمــات موّجهــة إىل الطفــل، مثــل أحســنت، ممتــاز، أو مــن 
خــالل اســتعمال وســائل غــري لغويـّـة، مثــل تغيــري وضــع جســم الوســيط، أو تغيــري تعابــري الوجــه 
أو إخــراج أصــوات استحســان أو اســتهجان أو اســتعمال حــركات ُمعيَّنــة. ردود فعــل كهــذه 
مــن قبــل الوســيط جتعــل األشــياء والقيــم تــرز يف نظــر الطفــل، وهكــذا يشــعر بدرجــة أمهّّيتهــا، 
ــة إدراك الطفــل لألشــياء، بــل علــى  فتصبــح مميــزّة وذات معــى وتؤثّــر، ليــس فقــط علــى كيفّي
ســلوكه ومواقفــه جتــاه هــذه األشــياء أيًضــا، ومــن مُجلتهــا القيــم الســائدة يف جمتمعــه )عــازم، 
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2006؛ عــازم والباســل، 2006(.

مــن التابعــني هلــذه اجملموعــة فاجيوتســكي )Vygotsky,1978(، إذ أّن نظريّتــه املعرفيّــة-
ــة االّتصــال بــني الطفــل والبالــغ وأتثــري البيئــة اإلنســانّية يف  ــة عملّي ــة ُتشــري إىل أمهّّي االجتماعّي
تطويــر تفكــري الطفــل؛ فالتفكــري الفلســفّي عنــد الطفــل حســب رأيــه يتطــّور ســويّة مــع تطــّور 
ركَّبــة، 

ُ
املعرفــة، حيــث أهّنمــا ُمتأثِّــران مــن البيئــة البشــريّة الــيت يعيــش فيهــا. العمليّــات املعرفيّــة امل

الــيت مُتيّــز اإلنســان عــن ابقــي املخلوقــات، ُمتعلِّقــة ابخللفيّــة االجتماعيّــة الــيت يعيــش الطفــل 
فيهــا. وعمليّــات تواصــل مــن هــذا النــوع حتــُدث أساًســا بــني البشــر، ابلــذات بــني طفــل وابلــغ، 
ومــع الوقــت، تتحــّول عنــد الطفــل إىل عمليّــة معرفيّــة داخليّــة. وحينمــا يتعامــل الطفــل مــع ابلــغ 
يف قضيّــة ُمعيَّنــة )نــو: ترتيــب غرفــة، غــرس شــتلة، مجــع عدديــن(، فــإّن البالــغ »اخلبــري« غالبًــا 
مــا يكــون أحــد الوالديــن أو أحــد املعّلمــني، يراقــب ويضبــط عملّيــة الولــد مهمــا كان نوعهــا 
مــن خــالل مســاعدته وإرشــاده حــّت إهنــاء املهّمــة. تتكــّرر هــذه العمليّــة يوميًّــا إىل أن يتحــّول 
الطفــل إىل »خبــري«. خالهلــا جيــري االّتصــال بينهمــا، خبصــوص كّل شــيء فيهــا وبقوانينهــا 
بواســطة اللغــة الــيت تتحــّول بدورهــا إىل وســيلة معرفيّــة، ختــدم الطفــل يف مهاّمــه املســتقبلّية. أّمــا 
جــرِّب قاطعــة لكونــه وســيطًا 

ُ
الوالــدان، فهمــا أســاس الّتطــور اإلنســايّن، ألّن وظيفــة البالــغ امل

للطفــل، إذ أّن البالــغ »اخلبــري«، ســواء كان ُمَعّلًمــا أو والــًدا، يُعتــر وكيــاًل للتطــّور، وظيفتــه 
تشــخيص الطفــل وحثّــه وُمراقبتــه وإعطــاؤه تغذيــًة راجعــة والشــرح لــه وتصليــح خطئــه وأن 

يكــون قُــدوة لــه.

نيســان )Nissan, 1988( وَحســون )חסון, 1995( مــن املؤمنــني أبّن الطفــل قــادر 
علــى متييــز قضــااي أخالقّيــة وحّلهــا بطــرق اجتماعّيــة، وتزيــد هــذه القــدرة عنــد الطفــل بدعــم 
مــن البالغــني. أّمــا ماتيــوس )Mattews,1994( فيذهــب أبعــد مــن ذلــك ويتحّفــظ مــن 
كلمــة »بدائــّي« الــيت أطلقهــا بياجيــه علــى الطفــل الصغــري الــذي مل يصــل بعــُد إىل النضــوج مــن 
الناحيــة األخالقيّــة. كمــا ويُعــارض ُمقارنــة ســلوك الطفــل بســلوك البالغــني، كمــا فعــل بياجيــه. 
ويعتقــد ماتيــوس أبنّــه مُيكــن أن يكــون هنــاك وضــع، يســتطيع فيــه طفــٌل مل يتطــّور عنــده بَعــد 
ســلوك ُمعــنّي، كقــول الصــدق، مــن القيــام بعمــل يــُدّل علــى اســتقامة وصــدق، إاّل أّن هــذا 
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الباحــث يُوافــق علــى أّن التطــّور األخالقــّي حيــدث عنــد الطفــل نتيجــة للنضــوج، لكنّــه يُؤمــن 
أبّن هــذا الطفــل مل أيت »مــن فــراغ«، بــل هــو ُمتأثـّـر مــن بيئتــه منــذ فــرتة الرضاعــة. وقــد وجــد 
أّن قُــدرة األطفــال األخالقيّــة تظهــر بطريقــة ختتلــف عــن تلــك اخلاّصــة ابلبالغــني: تعتمــد أقــوال 
األطفــال علــى تصّرفــات أخالقيّــة، لكــّن ُقدرهتــم ليســت انضجــة بعــد لتحويلهــا إىل مفاهيــم.

وهكــذا، فــإّن كولــس )Coles,1990( يُؤيّــد ماتيــوس قائــاًل: ال يوجــد متييــز فــورّي يف 
فهــم الطفــل للمصطلحــات، وذلــك ألّن قاموســه اللغــوّي غــري ُمتطــّور مبــا فيــه الكفايــة، لكــّن 

ذلــك ال يــدّل علــى درجــة فهمــه.

ــا غنيّــاً ابخليــال، يســاعدهم علــى 
ً
كذلــك يقــول إجيــان )Egan,1988(: إّن لألطفــال عامل

إعطــاء مدلــوالت لألشــياء الــيت يســمعوهنا أو يروهنــا أو يقرؤوهنــا. ولتطويــر القــدرة األخالقّيــة 
عنــد األطفــال يقــرتح علــى البالغــني أن يســتعملوا القّصــة، ألّن عاملنــا مبــّي علــى القصــص الــيت 
نســمعها أو نســردها علــى اعتبارهــا مصــدرًا للتماهــي مــع األشــخاص واألحــداث واألفــكار.

وتُؤيـّـد أوجنــر )אונגר, תשס״ו( الباحثــني التابعــني للمجموعــة الثانيــة بقوهلــا: إّن الطفــل 
قــادر علــى التعلُّــم، إذا أُعطــي نصًّــا حيــوي رســائل قيميّــة أخالقيّــة، كمــا يُؤمــن الكثــريون 
أبنّــه مــن املمكــن حُمــاورة الطفــل الصغــري بــكّل أمــر أو بــكّل ُمشــكلة. لذلــك علينــا، معشــر 
املعّلمــني، أن نتنبّــه لــردود الفعــل األخالقيّــة لــدى طاّلبنــا وأن جنــد طريقــة لتطويرهــا مــن خــالل 
الّنــّص. وهكــذا فإهّنــا تُؤمــن أبّن الطفــل ميتلــك قُــدرة علــى التعّلــم وأّن هــذه القــدرة مل تتحّقــق 
بعــد، وأّن احتمــاالت حتقيقهــا ُمتعلِّقــة بقــدرة املعلّــم علــى القيــام ابلوســاطة وبعمليّــات تدريــس 
ُمالئمــة، خاّصــًة مــع أولئــك األطفــال الذيــن مل يصلــوا حــّت اآلن إىل عمــر أربــع ســنوات، 
ألهّنــم مل يصلــوا حــّت اآلن إىل القــدرة وإىل املفاهيــم املطلوبــة للقيــام إبصــدار حكــم أخالقــّي.

وأخريًا، يذهب غرين )Green, 1999( إىل أبعد من ذلك بقوله: إّن الشعور خبصوص 
بكِّــرة؛ وإذا أّجلنــا ذلــك إىل دخــول الطفــل يف املدرســة، فــإّن 

ُ
معيــار ُمعــنيَّ يبــدأ يف الطفولــة امل

ــرًا. وحســب رأيــه، يبــي الطفــل املعايــري حــّت ســّن أربــع ســنوات. لذلــك  األمــر ســيكون ُمتأخِّ
جيــب علــى عائلتــه االهتمــام إبكســاب املعايــري وليــس املدرســة، ألنَّ تذويــت املعايــري جيــب أن 
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يبــدأ قبــل دخــول املدرســة.

دور أدابء األطفال واملرّبني يف الرتبية على الِقَيم من خالل أدب األطفال:

يتكــّون كل جمتمــع مــن جمموعــة مــن األفــراد يعيشــون يف بقعــة واحــدة، هلــم آمــال وأهــداف 
ُمشــرتكة، وعــادة، هلــم اتريــخ واحــد. وغالبًــا مــا يتكّلمــون لغــة واحــدة، جتمعهــم قيــم وُمثُــل 
يؤمنــون هبــا، ويتمثّلوهنــا يف أســاليب تعاملهــم وأمنــاط ســلوكهم، بعضهــم جتــاه بعــض أو جتــاه 
غريهــم مــن اجملتمعــات األخــرى )الشــّماس، 1996: 57(. مبــا أّن األهــداف يف كّل جمتمــع 
ترتبــط بعالقــة وثيقــة مــع قيــم هــذا اجملتمــع، فمــن الطبيعــّي أن يعــي املهتّمــون برتبيــة الطفــل، 
والُكتّــاب منهــم، أمهّيّــة هــذه العالقــة، وأن يُِلّمــوا بســّلم القيــم الــذي ينطلــق مــن األهــداف 

الرتبويّــة، ليتمّكنــوا مــن نقــل هــذه القيــم وغرســها يف نفــوس الناشــئة )هنــاك: 71(.

لقــد طالــب أفالطــون يف مجهوريّتــه بتطهــري اآلداب قبــل تقدميهــا إىل األطفــال: »ال جيــوز أن 
أنذن ألطفالنا-ألوالدان أن يســمعوا كّل أنواع األســاطري من أّي شــاعر كان بال اســتثناء وأن 
يقبلــوا يف قلوهبــم آراًء تتنــاىف مــع مــا جيــب أن يراعــوه مــت بلغــوا رشــدهم. أُوَّل واجــب علينــا 
هــو الســيطرة علــى ُملّفقــي اخلرافــات واختيــار أمجلهــا ونبــذ مــا ســواه، ثّ نوعــز إىل األّمهــات 
واملرضعــات أن يقصصــن مــا اخــرتانه مــن تلــك اخلرافــات علــى األطفــال. وأن ُيَكيِّفــن هبــا 

عقوهلــم أكثــر ممّــا ُيكيِّفــن أجســادهم أبيديهــن« )عنــد الشــّماس: 61(.

ــا جــدًّا، حيــث مــن خاللــه  نتيجــة ألمهّيّــة تربيــة األطفــال وتثقيفهــم أصبــح أدب األطفــال مهمًّ
ميكــن النفــاذ إىل شــخصّية الطفــل وغــرس القيــم الــيت يــرى اجملتمــع ضــرورة للمحافظــة عليهــا 
وترســيخها يف فكــره وســلوكه، وذلــك بواســطة املــاّدة األدبيّــة احملبَّبــة إىل نفســيَّته القريبــة مــن 

مداركــه العقليّــة واالجتماعيّــة )الشــّماس، 1996(.

أّمــا الســّيد )1981-1982(، فيبــنّي أّن العالقــة بــني األدب والرتبيــة عالقــة وثيقــة جــدًّا. 
وكمــا أّن الرتبيــة تنظــر نظــرة متكاملــة شــاملة إىل اإلنســان يف تفاعلــه مــع احليــاة، فكذلــك 
األدب، إذ أّن الشــروط اليت يعى هبا متتَّد، لتشــمل مســاحة واســعة من التجارب اليت حيياها 
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النــاس، وأهّنــا ال ميكــن أن تقتصــر علــى جانــب واحــد مــن النشــاط اإلنســايّن، مــاّدايًّ كان أو 
روحيًّــا. واألهــداف الــيت يســعى إليهــا املربّــون واألدابء واحــدة، تتمثّــل يف الســمّو بعواطــف 
النــاس وتنويــر عقوهلــم وتبصريهــم بواقعهــم، والعمــل علــى النهــوض مبجتمعاهتــم بعــد تطويــر 

شــخصّياهتم.

التعلّــم،  قــادر علــى  لقــد رأينــا أوجنــر )אונגר, תשס״ו( وغريهــا يؤمنــون أبّن الطفــل 
ــًيا مــع هــذا التفكــري، فقــد حــاول حيــىي  ــة. ومتشِّ ــا حيــوي رســائل قيميَّــة أخالقّي إذا أُعِطــَي َنصًّ
)2005: 50-54( إثبــات أمهّيّــة »ألــف ليلــة وليلــة« يف تزويــد األطفــال ابلقيــم الرتبويّــة 
واملعلومــات العلمّيــة مــن خــالل احلــكاايت، بعيــًدا عــن أســلوب الوعــظ والتعليــم، خاّصــة أّن 
الليــايل لديهــا طاقــات إحيائيّــة وفنـّيّــة ومضامــني مدهشــة، ممـّـا مينحهــا قــدرة ســحريّة يف جــذب 
األطفــال والفتيــان إليهــا. مــن األســباب الــيت جذبــت األطفــال إىل الليــايل كوهُنــا حتتــوي علــى 
قيم تربويّة، تُقدِّمها شــخصّيات أســطوريّة وواقعّية، ال يســتطيع الطفل أن يُقاوم إغراءاهتا اليت 
تدفعــه بســلوكّياهتا وتصرُّفاهتــا مثــل الســندابد، علــي اباب، أبــو صــري وأبــو قــري، عبــد الّل البحــرّي 
وعبــد الّل الــرّّي وغريهــا. وممـّـا جعــل هــذه احلــكاايت أكثــر جاذبيّــة هــو قيــام الكيــاليّن بتغيــري 
هنــاايت الكثــري مــن هــذه احلــكاايت، لُتقــدِّم قيًمــا تربويـّـة خاّصــة لألطفــال؛ فمثــاًل ُأجريــت يف 
هنايــة قّصــة »عبــد الّل البحــرّي وعبــد الّل الــرّّي، تعديــالت، لتكــون هنايــة حتّفــز الطفــل علــى 
قــول الصــدق وعــدم الكــذب. كذلــك يف »بســاط الريــح واحلصــان الطائــر«، حيــث ُقدِّمــت 
قيــم تربويّــة وخلقّيــة للطفــل مــن خــالل حــكاايت، تنســج حبكتهــا حــول احلصــان الطائــر أو 

البســاط الســحرّي.

يدعــم هــذا الــرأي عرايــدي )2005: 58-59( ُمضيًفــا أّن النتــاج األديّب الــذي يّتصــل 
مباشــرة وبشــكل ُمؤثِـّـر علــى نفــس الطفــل يُقــّرب القــارئ بشــكل ملمــوس إىل الطبقــات اخلفيّــة 
واملبطَّنــة داخــل نفســه. مــن هنــا، حــني نســتعمل القصــص الصحيحــة واملالئمــة للطفــل. 
نســتطيع تنظيــم أحاسيســه بشــكل إجيــايّب، وهــذا يســاعده علــى بنــاء شــخصّية قويـّـة، ُمســتقّلة 

ومعافــاة.
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إّن ترســيخ القيــم مهّمــة صعبــة، تســتغرق زمنًــا طويــاًل. هلــذا يبــدأ أهــل الرتبيــة ابلطفــل ويُِعدُّونــه 
لتقبُّــل التغيــري االجتماعــّي. مــن املعــروف أّن القيــم الــيت تســعى الفلســفة الرتبويـّـة إىل ترســيخها 
يف الطفل ُمتعّددة، وتشــمل اجلوانب القومّية والوطنّية والشــخصّية واالجتماعّية. هلذا تصوغ 
الفلســفة الرتبويّــة تلــك القيــم وتطرحهــا عــن طريــق املدرســة ووســائل اإلعــالم والثقافــة تبًعــا 
طَلــق أبّن القيــم ليســت نظريّــة، بــل ُتكَتَســب مــن خــالل عملّيــة التعّلــم )الفيصــل، 

ُ
إلمياهنــا امل
.)1980

يُعَتر أدب األطفال من الوسائل الرتبويّة الناجحة للرتبية على القيم؛ فكاتب أدب األطفال 
يدخــل يف عــداد املربّــني وإن مل يّتخــذ صفــة نظامّيــة، غــري أنّــه ال خُياطــب قــُـرّاءه مباشــرة، بــل 
يســتخدم وســائط وشــخصّيات أخــرى مــن األفــراد أو احليــواانت، وحــّت املوجــودات الطبيعيّــة، 
الوســيط  اختيــار  يســتطيع  الــذي  هــو  الناجــح  فالكاتــب  الطفــل؛  إىل  يريــده  مــا  إليصــال 
القــادر علــى نقــل هــذه القيــم أبســلوب ُمقِنــع ومُمِتــع مــن خــالل ســلوكه ومواقفــه العملّيــة الــيت 
تكــون قريبــة مــن مــدارك األطفــال، حبيــث يُقِبلــون علــى تعلُّمهــا، ومــن ثّ متثُّلهــا وحماكاهتــا يف 
تصّرفاهتــم ومواقفهــم احلياتيّــة، احلاضــرة واملســتقبلّية، حــّت ُتصبــح ُملــًكا هلــم وأساًســا يف تكويــن 

شــخصّياهتم )الشــّماس، 1996(.

أنــواع: األهــداف  التعليميّــة إىل ثالثــة  بلــوم )Bloom, 1956(   األهــداف  يصنّــف 
املعرفّيــة، األهــداف االنفعالّيــة واألهــداف النفســحركّية. أّمــا األهــداف االنفعالّيــة الوجدانّيــة، 
فُتعتــر أكثرهــا ارتباطًــا مبوضــوع القيــم يف كّل مراحــل التعليــم، ألهّنــا ترتبــط ابالجّتاهــات والقيــم 
الشــخص  بتقبُّــل  تتعلَّــق  مــن اجلوانــب االنفعالّية-الوجدانيّــة عنــد اإلنســان، وهــي  وغريهــا 
ألشــياء ُمعيَّنــة ورفضــه ألشــياء أخــرى، كمــا تتعلّــق ابلتــذّوق والتقديــر، وتُركِّــز علــى تنميــة 
مشــاعر املتعلِّــم وعقائــده وأســاليب التكيُّــف مــع البيئــة والنــاس وتُركِّــز أيًضــا علــى مــا حُيبّــه 

اإلنســان ومــا يكرهــه.                                    

ــة الوجدانّيــة إىل  أّمــا كراثــول )عنــد القضــاة، 1998: 292(، فُيصنِّــف األهــداف االنفعالّي
مخســة مســتوايت: التقبُّــل، االســتجابة، إعطــاء قيمــة، تنظيــم القيــم واالتِّصــاف إبطــار قيمــّي 
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ــب. وهــذا التقســيم يُوّضــح أمهّّيــة انتبــاه املعّلمــني هلــذا النــوع مــن القيــم. ُمركَّ

علــوان )1996: 475( يقــول: »ال شــّك أّن املــريّب الواعــي املنِصــف يســتزيد دائًمــا يف 
الوســائل اجملديــة والقواعــد الرتبويّــة املؤثِّــرة يف إعــداد الولــد عقليًّــا وُخلقيًّــا، ويف تكوينــه علميًّــا 
ونفســيًّا واجتماعيًّــا، حــّت يبلــغ الولــد أمســى آايت الكمــال وأعلــى ُذرى النضــج وأزهــى مظاهــر 
التعقُّــل واالتّــزان، لكــن مــا هــي الوســائل اجملديــة والقواعــد الرتبويـّـة املؤثـّـرة يف تكويــن الطفــل؟ يف 
تقديــره هــي ترتّكــز يف مخســة أمــور: الرتبيــة ابلقــدوة، الرتبيــة ابلعــادة، الرتبيــة ابملوعظــة، الرتبيــة 
ابملالحظــة والرتبيــة ابلعقوبــة. أّمــا وســائل الرتبيــة ابلقــدوة، فهــي قــدوة العبــادة، قــدوة األخــالق 
الفاضلــة، قــدوة الكــرم، قــدوة الزهــد، قــدوة التواضــع، قــدوة احللــم، قــدوة القــّوة اجلســديّة، قــدوة 

الشــجاعة، قــدوة ُحســن السياســة وقــدوة الثبــات علــى املبــدأ.

تعتــر كركيب-جرايســي والســّيد )2002: 28( احلكايــة الشــعبّية اخلرافّيــة ألطفــال اخلامســة 
ــا يســاعد علــى تذويــت وتعزيــز القيــم اإلنســانّية يف نفــس الطفــل، بشــرط  ومــا فــوق عامــاًل مهمًّ
أن تـَُقــدَّم أبســلوب بعيــد عــن املباشــرة والتلقــني؛ فحــني ينتصــر الطفــل اخلــريِّ علــى قُــوى الشــّر 
يف احلكايــة، يطمئــّن الطفــل الســامع وتتعــّزز ثقتــه ابنتصــاره هــو أيًضــا علــى النزعــات املعيقــة 

يف شــخصّيته مــن خــالل التزامــه ابلقيــم اإلنســانّية اإلجيابيّــة.

مــن هنــا، فمــن املطلــوب أن يقــوم كّل شــخص يتعامــل مــع األطفــال مبمارســة عملّيــة الرتبيــة 
علــى القيــم وإكســاهبم األخــالق احلميــدة، وذلــك مــن خــالل تربيــة أخالقيّــة، فيهــا مــزج 
ــز علــى إكســاب العــادات وأمنــاط  بــني العــادات والفهــم؛ ففــي املراحــل األوىل يف الرتبيــة يُركَّ
الســلوك، ُمرفقــة بشــرح بســيط وإباثرة حــّب االســتطالع وبوضــع عالمــات ســؤال وإباثرة 
الشــّك. كّل ذلــك، تبًعــا لدرجــة التطــوُّر العاطفــّي واملعــريّف املوجــودة عنــد الولــد، بشــكل 
يُبقــي شــخصّية الولــد مفتوحــة، نوًعــا مــا، وغــري متصّلبــة وغــري ُمغلقــة أكثــر مــن الــالزم. يف 
ــة مــن خــالل  املراحــل األعلــى يف الرتبيــة يُنَقــل الرتكيــز إىل التفكــري املنطقــّي واملعرفــة األخالقّي
إعطــاء قُــدوة للطفــل. كطريقــة للتماهــي وتشــجيع العمــل اهلــادئ واملتواِصــل، ليــس بواســطة 
التأنيــب وليــس بواســطة محــالت اســتعراضّية عابــرة، هتــدف إىل إاثرة االنطبــاع واحلصــول علــى 
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جائــزة. هبــذه الطريقــة يتوفَـّـر أســاس ألن تتطــوَّر شــخصّية ُمتوازنــة مــن الناحيــة األخالقيّــة، 
ــل مســؤولّية  تدمــج التفكــري مــع العمــل، وأبّن اخّتــاذ قــرار مــا جيــب أن يكــون مصحــواًب بتحمُّ

.)202  :1997 וההוראה,  החינוך  )לקסיקון 

ــة  ــة واألخالقّي أدب األطفــال كأدب الكبــار، إذا تعامــل مــع األوضــاع اإلنســانّية واالجتماعّي
معاملــة الرتبيــة املباشــرة واخّتــذ شــكل األوامــر والتعليــم، فإنّــه ســيبدو غــري انجــح وغــري مجيــل. 
)عرايــدي،  ُمبِدًعــا  مجيــاًل  أداًب  وليــس  الرتبويّــة  الــدروس  مــن  ضــراًب  ســُيعَتر  احلــال  بطبيعــة 

.)30  :2005

وأخــرياً يــرى احليلــة )2001: 378-383( أّن املدرســة مــن أكثــر املؤّسســات االجتماعيّــة 
مسؤولّية عن تعليم القيم بعد األسرة، ألّن املدرسة هي اليت هُتيِّئ املكوِّن للقيم واالجّتاهات، 
ذلــك املكــوِّن الــذي يقــوم بــدور مهــّم جــدًّا يف تطويرهــا وتعديلهــا. فاملربّــون واآلابء يواجهــون 
مشــكلة حقيقّيــة يف اختيــار الطريقــة الصحيحــة واملناســبة لتعليــم القيــم. وقــد اخّتــذ الباحثــون 
واملربّــون عــدًدا مــن األســاليب والطرائــق الــيت يعتقــدون أهّنــا مناســبة لذلــك، تبًعــا للمنطلقــات 

الفلســفّية الــيت يؤمــن هبــا كّل منهــم. 

مــا هــي األســاليب املُســَتعَملة يف الرتبيــة علــى القيــم مــن خــالل أدب األطفــال، )أو حــّى 
غــريه مــن املواضيــع(؟

ومن األساليب الدارجة: األسلوب التلقيّي واألسلوب التوضيحّي واألسلوب املعريّف.

األسلوب التلقيّي:

يعتقد أنصار هذا األسلوب أّن دور املدرسة جيب أن يتعّدى كوهنا مكااًن لتقدمي املعلومات 
واملهــارات فقــط. وأن ُتســَند إليهــا مهّمــة تعليــم القيــم وتلقينهــا للطلبــة؛ فهنــاك جمموعــة مــن 
القيــم واملعتقــدات يف أّي جمتمــع مــن اجملتمعــات البشــريّة الــيت ثَبــت صدقهــا وصّحتهــا مبــرور 
الزمــن وابلتجــارب اإلنســانّية لذلــك اجملتمــع، فأصبحــت قيًمــا مُميِّــزة لــه، تُبــنيِّ تراثــه وثقافتــه 

ومُتيِّزهــا عــن تــراث وثقافــة اجملتمعــات األخــرى.



37

وواجــب املدرســة هــو تعليــم هــذه القيــم للطلبــة بشــكل مباشــر علــى أهّنــا موضوعــات تعليميّــة، 
مباشــرة،  تلقينيّــة  طريقــة  هنــا  التدريــس  طريقــة  وتكــون  دراســّي.  موضــوع  أّي  مثــل  مثلهــا 
فتدّرِســهم قيًمــا مثــل العــدل والنظــام وإطاعــة أوامــر الســلطة والكبــار وغريهــا بشــكل مباشــر.

األسلوب التوضيحّي:

يــرى أنصــار هــذا األســلوب أّن اهلــدف مــن الرتبيــة اخلُُلقّيــة والرتبيــة علــى القيــم، عموًمــا، هــو 
تطويــر الوعــي الــذايّت عنــد الطلبــة هبــذه القيــم واألخــالق. مــن هنــا، فــإنَّ إجبــار املتعّلمــني علــى 
تَبــّي قضّيــة ُمعّينــة ابلطريقــة الــيت يريدهــا املعّلــم ال يُعــدُّ أســلواًب مناســًبا لتعليــم القيــم بــل جيــب 
علــى املعلّــم أن يقبــل مجيــع وجهــات النظــر الــيت يطرحهــا الطلبــة حــول قضيّــة أخالقيّــة أو 
قيميّــة ُمعّينــة، مــن ثّ يتعامــل مــع كّل واحــدة مــن وجهــات النظــر هــذه علــى انفــراد وُيشــعر 
صاحبهــا ابالحــرتام والتقديــر، ُموفِّــرًا لــه فرصــة ممتــازة لالختيــار احلــّر للقيمــة بعــد أن يكــون قــد 
ــل أصحــاب هــذا الــرأي  بــنّي لــه وجهــة نظــره هــو ووجهــة نظــر غــريه مــن زمالئــه حوهلــا. ويُفضِّ
هــذا األســلوب، ألّن القيــم يف نظرهــم نســبّية وليســت ُمطلقــة، أي أهّنــا ختتلــف ابختــالف 
اجملتمعــات والثقافــات. مــن هنــا، فهــم يرفضــون فكــرة أّن القيــم عامليّــة، ال تفّرقهــا ثقافــة أو 
حضــارة، بــل إنَّ كّل ثقافــة وكّل جمتمــع لــه قيمــه اخلاصَّــة الــيت يتبّناهــا ويؤمــن هبــا، وإنَّ كثــريًا 
مــن القيــم الــيت نريــد تعليمهــا للطلبــة غامضــة وتفتقــر إىل الوضــوح واملوضوعيّــة، ممّــا يســتدعي 
أن يقــوم املعلّــم بتوضيحهــا وشــرحها والتعامــل معهــا ابملناقشــة واحلــوار، حــّت يتطــّور لــدى 

الطلبــة وعــٌي ذايّت هبــا، ويســاعدهم علــى اختيــار مــا هــو مناســب منهــا.

األسلوب املعريّف:

ــا تنمــو مــع  يفــرتض أنصــار هــذا األســلوب أّن للطلبــة بناهــم املعرفيّــة وتراكيبهــم اإلدراكيّــة وأهنَّ
الزمــن وتتغــريَّ خصائصهــا يوًمــا بعــد يــوم. ويعتقــد هــؤالء أّن طريقــة التلقــني غــري مناســبة لتعليــم 
القيــم، ألهّنــا تتجاهــل هــذه احلقائــق وهتملهــا، وال تتعامــل مــع الطلبــة ِطبًقــا ملســتوايت منوِّهــم 

وخصائــص بناهــم املعرفيّــة املتطــّورة.

الرتبية على القيم وأدب األطفال
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من أبرز الذين يتّبنون هذا األسلوب العامل السويسرّي بياجيه )Piaget, 1933( وتلميذاه 
 )Feuerstein,1974,1991(  وفويرشــطاين  )Kohlberg,1981( كولــرج  
ــة يتــّم بصــورة متسلســلة وُمتدّرِجــة عــر  الذيــن يــرون أنَّ التطــّور يف القيــم واألحــكام األخالقّي
فــرتات هرميّــة ُمنســجمة مــع التطــوُّر يف اجملــال املعــريّف والعقلــّي عنــد األفــراد. مــن هنــا، فــإن 
تعليــم هــذه القيــم واملفاهيــم اخللقّيــة جيــب أاّل خيتلــف مــن حيــث طبيعتــه وطرائقــه عــن تعليــم 

أيّــه مفاهيــم عقلّيــة أخــرى كمفاهيــم الــوزن واحلجــم واملســاحة.

يعــرتض أنصــار هــذا األســلوب علــى تعليــم القيــم بشــكل مباشــر وعــن طريــق التلقــني، ألنَّ 
ذلــك أمــر لــن جيــدي نفًعــا كبــريًا، واألفضــل منــه أن يقــوم املعّلمــون بتوفــري األجــواء املناســبة 
والظــروف الــيت متكِّــن الطلبــة مــن توســيع دائــرة القيــم األخالقيّــة املوجــودة يف بناهــم املعرفيّــة 
الراهنــة. ويقــرتح كولــرج )هنــاك( عــدًدا مــن اإلجــراءات الــيت إبجــراء مناقشــات مــع هــؤالء 
األطفــال تضعهــم يف مــآزق ُخلقّيــة ودّوامــات ُخلقّيــة، حتّتــم عليهــم حماولــة البحــث يف حّلهــا 
املــآزق. إّن اهلــدف األســاس مــن هــذه اإلجــراءات هــو إجيــاد  وإجيــاد مــارج مناســبة مــن 
حالــة مــن عــدم االتّــزان عنــد الطلبــة حــّت تدفعهــم إىل البحــث عــن حــّل يُعيــد هلــم االتّــزان 

.)Piaget, 1933(

تلخيص:

تُعتَــر القيــم شــيًئا ضــرورايًّ يف حيــاة البشــر منــذ بــدء اخلليقــة، وكثــريًا مــا قــّررت مراعاهتــا أو عــدم 
مراعاهتــا مصــري اإلنســانّية منــذ أقــدم العصــور إىل يومنــا هــذا؛ فالقيــم متيّــز اجملتمــع البشــرّي دون 

غــريه. هلــذا، فهــي موجــودة يف كّل الــدايانت ويف مجيــع اجملتمعــات دون اســتثناء. 

رغــم ذلــك، فموضــوع القيــم يُعتــر موضوًعــا، فيــه خــالف؛ فقســم مــن العلمــاء يقولــون: إنَّ 
الرتبيــة بعيــدة عــن القيــم، واملعلومــات احلياديّــة، واملوضوعيّــة صعبــة املنــال بواســطة الرتبيــة، 
ابإلضافــة إىل أّن كّل جمتمــع حيتــاج ألجيــال جديــدة تســري حســب قيــم ُمتَّفــق عليهــا، وقبــول 
مــا لتوجيهــات البالغــني. ابملقابــل يعتقــد قســم آخــر مــن العلمــاء أبنَـّـه مــن املمكــن أن نُــريّب 

ــة كبــرية.  علــى القيــم يف ظــروف تتوافــر فيهــا وحــدة ثقافّي
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حاولنــا فيمــا ســبق تعريــف القيــم. ومــن التعريفــات املتعــّددة وجــدان أّن القيــم هــي شــيء 
مناســب ومرغــوب فيــه لــدى فــرد معــنّي أو جمتمــع مــا.

مــن خــالل اســتعراض أحبــاث متنوعــة وجــدان تقســيمات متنوِّعــة للقيــم، وكّل منهــا حتــوي 
جمموعــات مــن القيــم، أكثرهــا شــيوًعا: القيــم القوميّــة والوطنيّــة، والقيــم االجتماعيّــة، والقيــم 
اإلنســانّية، والقيــم املعرفّية/العلميّــة والقيــم الشــخصّية. وزايدة عليهــا، ابالعتمــاد علــى مؤّلفــني 
ذُِكــروا ســابًقا، أوصينــا إبضافــة جمموعــات أخــرى، هــي: القيــم اإلبداعيّــة والقيــم الدينيّــة والقيــم 

ــة. الرتوجيّي

لقــد وجــدان رأيــني أساســّيني خبصــوص قــدرة األطفــال علــى اســتيعاب القيــم وفهمهــا وممارســتها 
عمليًّــا. يؤمــن أصحــاب الــرأي األّول أّن األطفــال حــّت ســبع ســنوات تقريبًــا ميلكــون قاموًســا 
بدائيًّــا مــن املفاهيــم. لذلــك هــم موجــودون يف مرحلــة مــا قبــل األخــالق، أي يف مرحلــة مــا 
ــم القيــم أو ممارســتها بشــكل فعلــّي. أّمــا أصحــاب  قبــل التقليــدّي، فهــم غــري قادريــن علــى تفهُّ
ــم القيــم والســري حســبها منــذ ســنواته األوىل  الــرأي الثــاين، فيؤمنــون أّن الطفــل قــادر علــى تفهُّ

تبًعــا لتطــوُّر املفاهيــم اللغويـّـة عنــده وتبًعــا لتطــّور وظائفــه املعرفيّــة.

لكــي نتمّكــن مــن إكســاب قيــم مالئمــة للمتعلِّمــني وجــدان أنـّـه مــن الطبيعــّي أن يعــي املهتّمــون 
برتبيــة الطفــل والُكتّــاب منهــم أمهّيّــة العالقــة املوجــودة بــني اجملتمــع وقيمــه، وأن يُِلّمــوا بســّلم 
القيــم الــذي ينطلــق مــن األهــداف الرتبويـّـة، ليتمّكنــوا مــن نقــل هــذه القيــم وغرســها يف نفــوس 

الناشــئة.

التلقيــّي  األســلوب  للطــاّلب:  القيــم  لنقــل  دارجــة  أساســّية  أســاليب  ثالثــة  هنــاك  أخــريًا، 
واألســلوب التوضيحــّي واألســلوب املعــريّف. وغالبّيــة العلمــاء يعتقــدون أبّن علــى املربّــني عــدم 
الوعــظ واإلرشــاد  اســتعمال الطريقــة املباشــرة. لذلــك حــّذران مــن اســتعماهلا أو اســتعمال 

والتلقــني وإعطــاء األوامــر يف الرتبيــة علــى القيــم.
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                 رائد أدب األطفال العريّب كامل كيالين

آالء اتيه وأمحد وعازم 

تقدمي

ضمــن احلديــث عــن رّواد أدب الطفولــة يف العــامل العــريّب، ال بُــدَّ مــن الوقــوف عنــد عمالقــة 
ســامهوا يف رفــع شــأن هــذا األدب، وقــد ختلّــدت أمساؤهــم أبعماهلــم األدبيّــة وإرثهــم الثقــايّف 
الذي ما زال ميأل مكتبة الطفل العريّب اىل يومنا هذا، ومنهم: أمحد شــوقي، وحمّمد عثمان، 
العــريّب »كامــل  اهلــراوي، وعلــى رأســهم رائــد أدب األطفــال  الطهطــاوي، وحمّمــد  ورفاعــة 
الكيــالين«، الــذي مــا زال أدبــه حمــّط اهتمــام الكثرييــن مــن الباحثــني إىل يومنــا هــذا )الديــك، 
2001: 104-120(. فمنهــم مــن أحبــر يف املنهــج واألســلوب، ومنهــم مــن ختّصــص يف 
نــوع أديّب معــنّي، واملبــى الفــّيّ أو حــّت انتبــه إىل أمهيّــة مراعــاة املرحلــة العمريّــة يف الكتابــة 
لألطفــال. ومــع اختــالف املصــادر واملراجــع الــيت اعتمــدان عليهــا، كان اإلمجــاع واضًحــا علــى 
عبقريّــة الكيــالين وإبداعــه يف الكتابــة لألطفــال يف حقبــة افتقــرت لألحبــاث والدراســات يف 
عــامل الطفولــة، كمــا كان إســهامه كبــريًا يف إثــراء مكتبــة األطفــال يف الوطــن العــريّب أبدب يليــق 

هبــذا النــوع مــن األدب. 

ومــن هنــا، سنتوّســع يف احلديــث عــن الكيــالين، وســنرّكز يف هــذه املقالــة علــى أهــّم حمطّــات 
ســريته الذاتيّــة وعــرض دوافعــه للكتابــة لألطفــال، كمــا املنهــج واألســلوب الــذي اتّبعــه يف 
الكتابــة هلــم، وعــرض منوذجــني ألعمالــه األدبيّــة، وختاًمــا، عــرض معظــم أمســاء مؤّلفــات 

لألطفــال. الكيــالين 

الكيالين، حياته ونشأته

ُولــد كامــل الكيــالين عــام 1897، أبــوه »إبراهيــم الكيــالين«، ومــا أن نشــأ وترعــرع حــّت أخــذ 
حيفــظ القــرآن يف الُكتّــاب، ثّ اجّتــه إىل املدرســة، فدخــل مدرســة أم عبّــاس االبتدائيّــة عــام 
1907م، بعدهــا انتقــل إىل مدرســة القاهــرة الثانويّــة وانل شــهادة البكالــوراي، وقــد عكــف 
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علــى دراســة األدب اإلجنليــزّي، وحفــظ الشــعر، وبقــي يــرتّدد علــى دروس األزهــر للتــزّود بعلــوم 
اللغــة واملنطــق واألدب )زلــط،1994: 91(.

ثّ تعلّــم الفرنســّية وانتســب إىل اجلامعــة املصريّــة القدميــة مــن عــام 1917-1920، وكان 
متفّوقًــا يف دراســته، كمــا وقــد كان زميــاًل يف جمموعــة مــن رجــال األدب مــن بينهــم املرحومــان 
الدكتــوران: »زكــي مبــارك« و»عبــد الوهــاب عــزّام« والدكاتــرة »عبــد احلميــد العبّــادي«، »حســن 
إبراهيــم« و»فريــد الرفاعــي«، ورغــم انتســابه هلــم، إاّل أنـّـه ظــّل يذهــب إىل دروس األزهــر للتــزّود 
املصــريف«  علــي  »ســّيد حممــد  الســّيد  أشــهر شــيوخه  واللغــة واألدب، وكان  املنطــق  بعلــوم 

والشــيخ »الســحريت«)نفس املصــدر: نفــس الصفحــة(. 

وبعــد أن ختــرّج الكيــالين اشــتغل ُمدّرًِســا لإلجنليزيّــة والرتمجــة يف املدرســة التحضرييّــة، وكان 
جميــًدا للفرنســّية واإلجنليزيــة وعارفًــا مببــادئ اللغــة اإليطاليّــة. ويف عــام 1920 صــدرت األوامــر 
بنقــل الكيــالين مــن القاهــرة إىل مدرســة األقبــاط الثانويّــة بدمنهــور، لكــّن هــذا االنتقــال مل 
يوقفــه عــن املطالعــة والــدرس واإلنتــاج، بــل أخــذ يتابــع الكتابــة يف الصحــف ويرتجــم القصــص 
األجنبّيــة اهلادفــة ويُلقــي احملاضــرات يف اجلامعــة بــني احلــني واآلخــر، ثّ يعــود إىل القاهــرة مــرّة 
أخــرى بعــد أن تــرك مهنــة التدريــس وعمــل موظًّفــا يف وزارة األوقــاف عــام 1922، ومل يذكــر 
الكيــالين ســبًبا لرتكــه املهنــة الــيت تّتفــق مــع طبعــه، لكــّن حديثــه عنهــا كان يــدّل علــى أنـّـه كان 
يــرى أنّــه ميتلــك قــدرات أكــر مــن تلــك الــيت حتتاجهــا هــذه الوظيفــة )الكــردي، 2011: 

                                                                                                         .)17

وقــد  كان الكيــالين شــغوفًا ابلتعّلــم والقــراءة واالطّــالع، واإلنصــات لــكّل مفيــد مــن دروس 
وقصــص وعلــم، مدفوًعــا ملزيــد مــن املعرفــة بتشــجيع َمــن حولــه ملــا تومّســوه فيــه مــن مالمــح 
الرغبــة واحلــرص، ودقّــة االســتيعاب واالســتعداد اجلــاّد للتلّقــي والنبــوغ، حيــث حظــي الكاتــب 
بتشــجيع والــده وخالــه »ســعد إمساعيــل« ومربّيتــه، يواننيّــة األصــل، ودعمهــم، وهــذا مــا صقــل 

عقلــه ووجدانــه وخيالــه وســاهم يف تشــكيل شــخصّيته األدبّيــة الرائــدة.

الثــواين«، أدار  »عقــرب  بـــِ  َلقَّبــه أمحــد شــوقي  كان الكيــالين ســريع العمــل كثــري اإلنتــاج، 
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صحيفــة الرجــاء ســنة 1922، فــإذا هبــا، كمــا يقــول الشــاعر حممــود أبــو الوفــا، بعــد أن كانــت 
ُوريقــات أصبحــت جريــدة النهضــة الفكريّــة واألدبيّــة يف مصــر. 

ويف عــام 1929 عمــل الكيــالين علــى مجــع مشــل األدابء يف رابطــة تتمثّــل فيهــا الوحــدة 
الفكريـّـة والوفــاق األديّب، فكانــت مثــرة طّيبــة جلهــوده الكبــرية يف هــذا اجملــال، وعمــل الكيــالين 
ســكرتريًا هلــذه الرابطــة الــيت مجعــت أقطــاب األدب يف الوطــن العــريّب مــن اجملّدديــن واملقّلديــن، 
وكانــت هتــدف إىل التعــاون الفكــرّي والتآخــي االجتماعــّي وخدمــة األدب العــريّب والعمــل 
علــى مجــع الشــمل بــني الناطقــني ابلعربيّــة علــى مائــدة األدب، وقــد عمــل فيهــا ســكرتريًا حــّت 

عــام 1932)فــرّاج،2016: 164؛ الكــردي، 2011( .                                                           

وقــد كان الكيــالين يــرى أّن األّمــة العربيّــة ال تســتطيع أن تُعيــد جمدهــا وقّوهتــا إاّل ابلوحــدة 
الكاملــة بــني شــعوهبا، وأّن وحــدة الثقافــة واللغــة كفيلــة أبن تُعيــد لألّمــة وحدهتــا، هلــذا فقــد 
ــة عمــل علــى نشــرها يف كتبــه وقصصــه  ــة« وســيلة إصالحّي جعــل الكيــالين مــن »اللغــة العربّي
املختلفــة ودافــع عنهــا يف احملافــل والنــدوات وحــارب دعــاة العاميّــة  بــكّل قّوتــه، ويف ســبيل 
ذلــك كــرَّس وقتــه وجهــده وموهبتــه، وعمــل علــى حماربــة املخرّبــني الذيــن يعملــون علــى حتطيــم 
األّمــة بتحطيــم لغتهــا، وَرَســم أعظــم مطّــط لغــوّي لبعــث العربيّــة وآداهبــا، حيــث َضمَّــن قصصــه 
لألطفــال أكثــر مفــردات اللغــة الــيت وردت يف القــرآن الكــرمي ويف شــعر املعــّري وابــن الرومــي 
واملتنــيّب وغريهــم، حبيــث خيــرج الطفــل منهــا وهــو قــادر علــى تــذّوق آداهبــا بســهولة )الكــردي: 

                                                        .)2011

وقــد كانــت حيــاة الكيــالين، كمــا يقــول هــو، »حمنــة مريــرة حــاول جهــده أن جيعــل منهــا 
ابتســامة حلــوة«، وكانــت وفاتــه مســاء يــوم اجلمعــة 9 مــن أكتوبــر 1959، وُشــّيعت جنازتــه 
الكــردي:  الســبت 10 أكتوبــر 1959 )فــرّاج،2016؛  يــوم  إىل مثــواه األخــري صبيحــة 

زلــط،1994(. 2011؛ 

دوافع الكيالين للكتابة لألطفال 

يف الواقــع، إّن االجّتــاه القصصــّي عنــد الكيــالين كان نتيجــة طبيعّيــة لطابــع شــخصّيته ومعــامل 
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نفســه، فلــو أنّــه مل يكتــب لألطفــال َلَعــقَّ طبعــه وأنكــر حقيقتــه )الكــردي،2011: 161(. 
ولــو عــدان إىل حيــاة كامــل الكيــالين لوجدانهــا قــد ُرمســت وفــق أســلوب قصصــّي، فقــد 
تفّتحــت روحــه علــى األدب العــريّب واألســاطري اليواننيّــة الــيت كانــت تقّصهــا عليــه مربّيتــه 

اليواننيّــة، فاندفــع يقــرأ كّل أســطورة يف كّل أدب.

وإذا أردان أن نبحــث عــن احلوافــز الــيت دفعتــه إىل الســري يف هــذا االجّتــاه اخلــاّص ابلطفــل 
لوجــدان:

• أتثــريات النشــأة األوىل واضحــة املعــامل يف رايدة كامــل كيــالين ألدب الطفولــة، أبرزهــا أتثـّـره 
العميــق مبــا مسعــه مــن القصــص الشــعيّب العــريّب وأســاطري اليــوانن، ولقــد تضافــرت الكثــري مــن 
العوامــل الــيت أســهمت بفّعاليّــة يف بنــاء شــخصّية هــذا املؤلّــف الرائــد ويقــول: »قــد كان خــايل 
مكفــوف البصــر وقــد كّلفــه والــدي تربيــيت، وكان خــايل هــذا حبــرًا فّياًضــا زاخــرًا ابلقصــص، 
فــكان يقــّص علــى مســامعي مــا عنــده مــن قصــص أثنــاء الليــل، ممّــا جعلــي أحــّب القصــص 
ومطالعتهــا وِحفــظ الشــعر«. وإذا أضفنــا إىل ذلــك أتثّــره ابألســطورة اليواننيّــة الــيت كانــت 
حتكيهــا لــه مربّيتــه اليواننيّــة، َلفهمنــا كيــف هتيّــأ لكامــل كيــالين مــن العوامــل الفّعالــة مــا حّقــق 

لــه الــرايدة والنبــوغ يف جمالــه مــن بعــد )زلــط،1994: 91(. 

ولقــد عــرَّف األديــب نفســه وحــّدث عــن نشــأته فقــال يف هــذا الســياق: »فســماعي لقصــص 
العــرب وأســاطري اليــوانن وحــوادث األبطــال مــن شــاعر الراببــة، وامتــالء أذين منــذ الصغــر بــكّل 

هــذا، كان لــه أتثــري يف اجّتاهــي للقّصة«)بــدوي، 1999: 27(. 

التاريــخ  شــّت يف  مقــاالت  الكيــالين  »متــارات كامــل  الــذي كتبــه يف كتابــه  اإلهــداء  ويف 
واألدب« يشــكر الكيــالين والــده »إبراهيــم الكيــالين« ألنـّـه غــرس فيــه الولــع مبطالعــة الكتــب: 
»أليب العزيــز، قــد رأيتــك مــن صغــري وأنــت تقــرأ الكتــاب وتعاملــه كصديــق ورفيــق، وحّببتــي 

ابلكتــاب وال أزال أحبّــه إىل األن« )كيــالين،1926: إهــداء(.

• شــعور الكيــالين وهــو طفــل وهــو يــرى قصــص األطفــال األجنبيّــة آيــة مــن آايت الروعــة 
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»ســيد  لصديقــه  قــال  لقــد  حــّت  والتشــويه،  املســخ  غايــة يف  العربيّــة  والقصــص  واجلمــال، 
إبراهيــم« حينمــا كاان طفلــني: »إّن هــذه الكتــب العربيّــة تبّغضنــا يف القــراءة«، فظــّل هــذا 
ــر مــن القــراءة فيختــزن كّل موقــف رائــع  الشــعور يالزمــه منــذ طفولتــه املبّكــرة وهــو يقــرأ وُيكِث
وكّل قّصــة طريفــة يعجبانــه ألهّنمــا يعجبــان األطفــال الذيــن هــم يف مثــل ســّنه، حــّت جــاء 
اليــوم املوعــود فظهــرت أّول قّصــة مــن قصــص األطفــال ســنة 1927، وهــي قّصــة »الســندابد 

                                                                                                  .)46  :2003 )بــدوي،  البحــري« 

ويتحــّدث الكيــالين عــن تصــّوره الرتبــوّي بشــأن الكتابــة لألطفــال يف مقّدمــة كتابــه »حــكاايت 
األطفــال«: »مــن املعــروف أّن الطفــل مييــل يف هــده املرحلــة للملــل والرهبــة مــن الكتــاب، لــذا 
دعــوان نبعــد عنــه شــبح امللــل ونبِّــب لــه الكتــاب بطريــق مــا؛ لنبّســط األســلوب ونضيــف 
الكثــري مــن الرســومات املثــرية واجلميلــة والــيت جتــذب انتباهــه كــي نشــعره أّن هــذه القّصــة هديـّـة 
ا أُعطَيــت لــه وليــس واجًبــا مفروًضــا عليــه. فالطفــل عندمــا يكــره الكتــاب يصعــب  مثينــة جــدًّ

جذبــه إليــه« )كيــالين،1932: مقّدمــة املؤلّــف(.

• الرغبــة يف مشوليّــة العطــاء، عندمــا قــّص علــى ابنــه قّصــة فــرآه بعــد أاّيم يقّصهــا علــى اخلــادم 
حبذافريهــا حمافظًــا علــى أدّق التفاصيــل، وزادت دهشــته حينمــا علــم أنّــه قصَّهــا علــى مجيــع 
أصدقائــه ومل حيــذف منهــا شــيًئا فــأدرك، حــني ذلــك، أّن هــذه القّصــة تشــّوق مجيــع األطفــال 
وأصبــح أمــام أمريــن: إّمــا أن يقتصــر وقتــه علــى تربيــة أبنائــه وتثقيفهــم هبــذا الضــرب مــن 

القصــص وإّمــا أن ينشــره ويعّممــه ويــريّب أوالده مــع اجلمهــرة )بــدوي، 2003: 47(.

• وجد الكيالين أّن الشّبان العرب ُمعِرضني عن اآلداب العربّية لغرابة لغتها وتعّقد أسلوهبا، 
وذلــك انشــئ، يف رأيــه، مــن عــدم الفهــم هلــذه األســاليب وعجزهــم عــن فهــم كلماهتــا، فــأراد أن 
يــزّود الطفــل العــريّب يف كّل مرحلــة مــن مراحــل حياتــه مبجموعــة مالئمــة مصوغــة يف عبــارات 
عربيّــة فصيحــة أيلفهــا الطفــل، فــال يبلــغ مرحلــة الشــباب إاّل ويكــون أســلوب »املّعــري« و«ابــن 
الرومي« وغريهم من األدابء العرب سهاًل عليه ومقبواًل عنده )الكردي، 2011: 164(.

• لقــد عــاش الكيــالين أحــداث مصــر السياســّية واالجتماعيّــة يف الربــع األّول مــن القــرن 
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العشــرين وأتثّــر ابلنتيجــة املؤملــة الــيت آلــت إليهــا ثــورات مصــر ســنة 1881م وســنة 1919م 
وأدرك أّن الثــورات الدمويّــة ليســت حلــواًل حامســة لــكّل مــا تعــاين منــه مصــر مــن مشــاكل، 
بــل جيــب أّواًل أن يرتفــع مســتوى الشــعب ثقافيًّــا وفكــرايًّ واجتماعيًّــا قبــل مرحلــة التغيــري، ألّن 
الشــعب إذا كان جاهاًل ومتخّلًفا فإّن جناح الثورة يتحّول إىل النتيجة اليت تنتج عن فشــلها، 
بــل يكــون النجــاح أكثــر خطــورة وأشــد ضــررًا. لذلــك عمــل الكيــالين علــى خلــق جيــل جديــد 
يكــون متســّلًحا ابلثقافــة والوعــي واإلميــان العميــق حبريّتــه واســتقالل بــالده، علــى تربيــة جيــل 
مــن الــرّواد الذيــن يقــودون أّمتهــم وينهضــون ببالدهــم، يقــول: يف آخــر حديــث يفــوه بــه وهــو 
يغالــب ســكرات املــوت لـــِ »إمساعيــل احلــروك«: »هــل تعــرف ملــاذا ترمجــُت النــّص احلــريّف لقّصــة 
»أبــو خربــوش« إىل اإلجنليزيّــة؟ كنــت أســتمع إىل الرئيــس »مجــال عبــد الناصــر« يف اإلذاعــة 
وهــو خيطــب ابإلجنليزيّــة، فقلــت مــن يــدري؟ لعــّل مــن بــني األطفــال مــن ســيواجه مثــل هــذا 
املوقــف يف يــوم مــن األاّيم، فكيــف ال يعــرف لغــة أخــرى؟ وترمجــُت الكتــاب وأصبــح الطفــل 
يســتطيع أن يقــرأ ابلعربيّــة واإلجنليزيّــة نفــس القّصــة بلغــة بســيطة واضحــة، هــذا ســّر مل أقلــه 

ألحــد ولكــّي قلتــه لــك اآلن« )املصــدر الســابق:165-164(.

منهج الكيالين وأسلوبه يف الكتابة لألطفال 

عــاجل الكيــالين أشــكااًل متّعــددة مــن املوضوعــات والصيــغ الفنـّيّــة يف كتابتــه لألطفــال، فقــد 
كتــب هلــم مــن القصــص الواقعــّي وحــكاايت اجلــّن والســحرة واألســاطري، والقّصــة علــى لســان 
احليــوان، وانتقــى هلــم مــن القصــص الشــعبّية والتارخيّيــة والطبيعّيــة والعلمّيــة والفكاهّيــة قصًصــا 
جّذابــة وممتعــة، وأخــرج هلــم  مــن أعمــال كبــار األدابء أمثــال »شكســبري« و«ابــن طفيــل« 
و«ســرفنتيس«، قصًصــا تالئــم قدراهتــم، وكتــب هلــم املســرحّيات ونظــم هلــم مقطوعــات شــعريّة 
وأغنيــات مجيلــة تنــّم عــن موهبــة عظيمــة ومقــدرة فائقــة، وقــد كتــب هــذه األعمــال وفــق خطّــة 
مدروســة ومنهــج مســبق مــن حيــث املضامــني واللغــة واألســلوب، كمــا ومالءمتهــا للمراحــل 

العمريّــة املتدّرجــة )الكــردي،2011: 167-165(.

وبنــاًء علــى »منهــج الكيــالين« يف التــدرّج إبدراك الطفــل، وحــّت يتناســب مــا يقّدمــه مــن أدب 
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مــع األطــوار املختلفــة للنمــّو العقلــّي والوجــدايّن، فــإّن اجملموعــة القصصيّــة الــيت تناســب الطفــل 
يف مرحلــة الواقعيّــة واخليــال احملــدود ابلبيئــة )مرحلــة الطفولــة املبّكــرة( هــي جمموعــة قصــص 
)رايض األطفــال(، واجملموعــات القصصيّــة الــيت تناســب الطفــل يف مرحلــة اخليــال احلّر)مرحلــة 
الطفولــة الوســطى( هــي: جمموعــة )حــكاايت األطفــال(، وجمموعــة ) قصــص فكاهيّــة( )فــرّاج، 
2016: 168(، وقــد خاطــب الكيــالين الطفــل قائــال: »لقــد ســايرتك يف قصــص األطفــال 
ــطها لك تبســيطًا،  ــر عليك القراءة وأبسِّ منذ آَن عهدك ابلكتاب وكّررُت لك العبارات أليسِّ
وما زلت بك حّت أقرأتك أجزاءها كّلها يف يســر وســهولة، ثّ تدّرجُت بك إىل احلكاايت، 
فالقصــص الفكاهيّــة، فقصــص ألــف ليلــة وليلــة، ثّ ارتقيــُت بــك إىل القصــص اهلنديـّـة وقالــت 
ــل علــى  شــهرزاد، فقصــص شكســبري وجحــا، فقّصــة جلفــر أبجزائهــا األربعــة، ثّ رأيتــَك تُقِب
أســاطري العــامل، والقصــص اجلغرافيّــة ومكتبــة اجليــب، وتناقشــي فيهــا مناقشــة دقيقــة دلّــت علــى 
حســن فهمــك وموفــور ذكائــك، كمــا دّلــت علــى جنــاح هــذه اخلّطــة، الــيت انتهجتهــا لــك، 
جناًحــا جتــاوز أمنيــة النفــس. ثّ يوجــز ذلــك املنهــاج التثقيفــّي للطفــل فيقــول: »بــدأُت الرانمــج 
)الدســتور اجلامــع لثقافتــك( بتســليتك، ثّ تدّرجــُت، بعــد خطــوات، فمزجــُت لــك التســلية 
ابلفائــدة، ومــا زلــت بــك، حــّت أصبحــت تــرى يف املعــارف وحدهــا متعــة وتســلية، ال يســاويها 

تــع وأفانــني التســلية« )الكيــالين، 1951: 8-7(.                                                                              
ُ
شــيء مــن ضــروب امل

هكــذا كان أســلوب القصــص عنــد الكيــالين يتــدرّج مــن حيــث اللغــة واألفــكار والعواطــف 
واألخيلــة والصــور بتــدرُّج الطفــل وبتطــوُّر أمزجتــه، فيقــدِّم لألطفــال الذيــن مل يتعــّدوا السادســة 
قصًصــا قصــرية متيــل إىل الســهولة والواقعيّــة واحلســّية، ويقــّدم ألطفــال الســابعة والثامنــة قصًصــا 
خياليًّــا، ويقــدِّم إىل أبنــاء التاســعة ومــا بعدهــا قصًصــا تالئــم ميوهلــم املختلفــة حيــث تظهــر فيهــم 

ميــول للتخصُّــص )الكــردي،2011: 180؛ احلديــدي، 1991: 264(.

أّمــا مــن حيــث اللغــة، فقــد اهتــّم الكيــالين إباتحــة الفرصــة للطفــل لقــراءة الكلمــات واجلمــل 
العربيّــة املشــكولة لكــي تصبــح ملكــة لــدى األطفــال، وقــد اختــار كلمــات فصحــى جتــري علــى 
األلســنة يف احليــاة اليوميّــة أيًضــا )احلديــدي،1991: 265؛ فــرّاج، 2006(،  وحــرص 
علــى  تنــوّع اجلمــل بــني الطــول والقصــر واســتخدم اجلمــل الفعليّــة أكثــر مــن اجلمــل اإلمسيّــة، 
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كوهنــا حُتــّرِك األحــداث وتتــالءم مــع لغــة الطفــل الــيت متيــل إىل اســتخدام األفعــال بنســبة أعلــى 
مــن اســتخدام األمســاء، كمــا اهتــمَّ أبن حتتــوي كّل قّصــة علــى جمموعــة مــن الكلمــات الــيت 
مل يقرأهــا الطفــل مــن قبــل ليخــرج الطفــل مــن قــراءة القّصــة بفائــدة لغويّــة، واســتخدم الكثــري 
مــن الكلمــات املرتادفــة، ويقــول الكيــالين للطفــل، وهــو قارئــه املســتهدف، :»لقــد ســايرتَك 
ــر عليــَك  يف قصــص رايض األطفــال منــذ أّول عهــدَك ابلكتــاب، وكــّررُت لــك العبــارات أليسِّ
ــطها لــَك تبســيطًا، ومــا زلــُت بــَك حــّت أقرأتــَك أجزاءهــا كّلهــا يف يســر وســهولة  القــراءة، وأبسِّ

ثّ تدرَّجــُت بِــك إىل احلــكاايت« )علــي،2017: 249(.  

 أّمــا موقفــه مــن العاميّــة فقــد كان ظاهــرًا حينمــا لعــب االســتعمار دوره، إذ أراد انتشــار 
العاّميّــة للقضــاء علــى الفصحــى، وفــرض لغتــه علــى اللغــة القوميّــة وليّتخذهــا النــاس لغــة هلــم، 
ونــرى الكيــالين حيّدثنــا عــن موقفــه احلاســم يف ذلــك: »أان أحــارب اللغــة العاّميّــة الــيت يدعــون 
إليهــا، أحارهبــا بــكّل مــا أســتطيع، ولكــّن أســلويب يف حماربتهــا، هــو حــرب البنّــاء الــذي يصنــع 

التاريــخ« )بــدوي،2003: 50(. 

أّمــا مــن حيــث املضمــون الرتبــوّي، فــان اجملموعــات القصصيّــة عنــد الكيــالين تســعى لتحقيــق 
هــدف تربــوّي، غايتــه غــرس الفضائــل واملثــل العليــا الــيت اختارهتــا اجلماعــة وتوجيــه الطفــل 
ــك بــكّل مــا هــو  ــة، والتمسُّ ــة واملعايــري األخالقّي العــريّب نــو أمنــاط الســلوك والقيــم االجتماعّي
القيــم االجتماعيّــة  الضــوء علــى  الكيــالين  مــا هــو ســليّب، ويســّلط  إجيــايّب منهــا ونبــذ كّل 
الســائدة يف اجملتمــع، فيحــّث الطفــل مــن خــالل قصصــه علــى احــرتام اجملتمــع واحلفــاظ علــى 

قيمــه وحفظهــا )كيــاين ومرقــادري، 2011: 112(.                                 

 ويؤّكــد الكيــالين علــى دور قصصــه يف الرتكيــز علــى اآلاثر النفســّية وتثبيــت الفضائــل وذلــك 
التدبُـّـر وجدهتــا موافقــة ملــا يظهــر  عندمــا يقــول: »وأنــت إذا تدبّــرَت هــذه القصــص حــّق 
حولــك مــن أخــالق النــاس وغرائزهــم. فهــي إمّنــا تصــف طباًعــا مكينــة وغرائــز أصيلــة اثبتــة 
تالبــس النــاس، وتّتصــل هبــم يف كّل عصــر ومصــر، وســرتى يف هــذه اجملموعــة الــيت خترّيهتــا 
لــك أمثلــة عليــا حُتبِّــب إليــك الفضيلــة وتبــنّي لــك مزاايهــا وحســن آاثرهــا مــا يزيــدك متّســًكا 
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مبــا طُِبعــَت عليــه مــن نبيــل اخلِــالل وكــرمي اخلصــال ومحيــد الســجااي وحممــود الطبائــع ومرضــيِّ 
 .)85  :2005 األخالق«)البكــري، 

منوذج من قصص الكيالين

»أبو صري وأبو قري« 

أبــو صــري وأبــو قــري مهــا صديقــان قريبــان، »أبــو صــري« حــاّلق ذكــّي حســن اخللــق، طيّــب 
القلــب، فقــري، يفّكــر يف الســفر لتحســني أحــوال معيشــته، و»أبــو قــري« صبّــاغ ماهــر، ماكــر، 
ماطلــة، يكــذب وخُيلــف 

ُ
ســّيئ الســمعة، شــرِه وطّمــاع، وُيضــرب بــه املثــل ابلغــّش واخلــداع وامل

الوعــد وخيــون األمانــة يف عملــه، فيســرق أثــواب زابئنــه، وكان هــذا ســبب يف ابتعــاد النــاس عنــه 
وكســاد صناعتــه، حــّت َعلِــم بــه القاضــي وأمــر إبغــالق حملّــه، فعــزم علــى الســفر واتّفــق مــع أيب 

صــري، جــاره يف الــدّكان، علــى الســفر وطلــب الــرزق يف مــكان آخــر.

كان أبــو صــري يعمــل حاّلقــا للمســافرين يف الســفينة ويقتــي مبــا جينيــه مــن نقــود طعاًمــا لــه 
ولصديقــه النائــم أبــو قــري، واســتمّر احلــال علــى مــا هــو عليــه حــّت بعــد الوصــول إىل املدينــة الــيت 
كاان ينــواين الســفر إليهــا، حــّت مــرض »أبــو صــري« ولــزم فراشــه مــن شــّدة املــرض، فمــا كان 
مــن »أبــو قــري« إاّل أن ســرق كيــس نقــوده دون أّي تفكــري بصديقــه، وســار يف املدينــة حــّت 
وصــل دّكان صباغــة، فاكتشــف أّن أهــل املدينــة وملكهــا ال يعرفــون ســوى اللونــني األزرق 
واألبيــض، فذهــب إىل ملــك املدينــة وعــرض عليــه مهارتــه يف صباغــة الثيــاب أبلــوان متعــّددة، 
فأمــر امللــك ببنــاء مصبغــة كبــرية أليب قــري، تصبــغ للملــك ولألعيــان واألمــراء حــّت راجــت 
صناعتــه وكثــر مالــه، دون تفكــري بصديقــه املريــض »أبــو صــري« الــذي طاملــا أطعمــه مــن تعبــه.

عطــف صاحــب الفنــدق علــى أيب صــري ووّكل بــه مــن خيدمــه، ومل يتقــاَض منــه أجــرة األاّيم الــيت 
قضاهــا عنــده، فّلمــا شــفي مــن مرضــه شــكر أبــو صــري صاحــب الفنــدق، ونــزل إىل أســواق 
املدينــة يتفّقدهــا، حــّت رأى مصبغــة صديقــه ورآه جالًســا أيمــر وينهــى، ففــرح وابتهــج بنجاحــه 
وظــّن اخلــري فيــه، لكّنــه فوجــئ أبيب قــري يّدعــي عليــه أنّــه لــّص ســارق، وأمــر غلمانــه فضربــوه 
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ضــراًب مرًّحــا، وحينمــا أفــاق مــن اإلغمــاء وأمل الضــرب أراد محّاًمــا ليســتحّم، فاكتشــف أّن 
املدينــة بــال مّحــام، حينئــذ ذهــب إىل امللــك وعــرض عليــه فكرتــه ببنــاء مّحــام يُنّظــف النــاس، 
ــا حتّســن حــال أيب صــري 

ّ
فرّحــب امللــك ابلفكــرة، ثّ أخــذ يــرتّدد علــى أيب صــري يف محّامــه، ومل

وَكثــُـَر مالُــه تذّكــر صاحــب الفنــدق وإكرامــه لــه، فأرســل لــه أمــوااًل وهــدااي جــزاء مــا قّدمــه لــه 
مــن خــري. 

وعندمــا علــم أبــو قــري بنجــاح أيب صــري يف محّامــه أضمــر لــه الشــّر والســوء، فاعتــذر عّمــا فعلــه 
بــه مــن إهانــة وطــرد أبنّــه قــد اعتقــد أنّــه لــّص كان قــد ســرق مصبغتــه ذات مــرّة، وأنّــه قــد 
اختلفــت مالمــح أيب صــري، فلــم يعرفــه، فســاحمه أبــو صــري لطيبتــه وحســن ظنّــه، فمــا كان مــن 
أيب قــري إاّل أن نصحــه أبن حيلــق للملــك شــعر رأســه ويهّذبــه حــّت يــزداد ســرورًا بــه، ثّ ذهــب 
إىل امللــك ووشــى إليــه أّن أاب صــري يريــد قتلــه، وأنّــه ســيطلب منــه حلــق رأســه، ثّ ســيقطع 
رقبتــه مبــوس مســمومة، وزاد اقتنــاع امللــك بــكالم أيب قــري مبجــّرد رؤيتــه أليب صــري حيمــل املــوس 
ويطلــب منــه أن حيلــق لــه، فأمــر خدمــه بوضعــه يف غــرارة وإلقائــه يف البحــر، إاّل أّن كبــري 
اخلــدم، الــذي كان حيــّب أاب صــري أنقــذه ومل يُلــِق بــه يف البحــر وألقــى مكانــه غــرارة مليئــة 
ابحلجــارة، وبينمــا كان امللــك يشــري إبصبعــه للخــدم كيــف يُلقــون الغــرارة، ســقط خــامت امللــك 
مــن يــده ووجــده أبــو صــري، وقــد كان هــذا اخلــامت هــو اخلــامت الــذي حيكــم بــه امللــك، وإذا أشــار 

بــه إىل شــخص قتلــه!

ــا رآه يلبــس اخلــامت صارحــه أبمهّيتــه وأّن إبمكانــه أن 
ّ
ذهــب كبــري اخلــدم لــزايرة أيب صــري، ومل

يصــري ملــك املدينــة، إاّل أّن أاب صــري رفــض ذلــك وذهــب يف احلــال إىل امللــك احلزيــن وأعطــاه 
خامتــه، ففــرح امللــك وقــرََّب منــه أاب صــري ومســع قّصتــه مــع أيب قــري كاملــة، فتعّجــب امللــك 
وأمــر إبحضــار أيب قــري ووضِعــه يف غــرارة وإلقائــه يف البحــر، ومــات أبــو قــري امليتــة الــيت دبّرهــا 
لصاحبــه، أّمــا أبــو صــري فحصــل علــى مكافــأة كــرى مــن امللــك وعــاد إىل بلــده اإلســكندرية 

وصــار مــن أغنيائهــا.

مبىن وأسلوب قّصة »أبو صري وأبو قري« 

 رائد أدب األطفال العريّب كامل كيالين
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 من حيث املبى العاّم:

قــام الكيــالين بتقســيم القّصــة إىل مشــاهد يصلــح كّل مشــهد منهــا أن يكــون مشــهًدا يف 
مســرحّية، فيبــدأ القّصــة بفقــرة تعريفّيــة لشــخصّية »أبــو صــري« ثّ »أبــو قــري«، ثّ »إفــالس أبــو 
قــري«، مــع ذكــر املــكان الــذي حتــدث فيــه األحــداث يف كّل مــرّة، إىل آخــر حــدث يف القّصــة 

»عاقبــة اخليانــة«، وهــو املشــهد الــذي يُلقــى فيــه أبــو قــري يف البحــر جــزاًء لــه.

من حيث املضمون اللغوي:

- املفــردات ابللغــة الفصحــى القريبــة مــن الطفــل، وقــد حــرص الكاتــب علــى تفســري الكلمــات 
)ِغــرارة(:  ، وكلمــة  َشــكَّ )ِاراتب(:  بقوســني، ككلمــة  إليهــا  النــّص مشــريًا  داخــل  الصعبــة 
زَكيبــة، وقــد كان هــدف الكيــالين مــن هــذا االرتقــاء بلغــة الطفــل وإثــراء احلصيلــة اللغويــة لديــه 
فاعتمــد اســتخدام بعــض الكلمــات الــيت تكــون أعلــى قليــال مــن املســتوى اللغــوّي للطفــل يف 
املرحلــة العمريّــة املســتهدفة )كيــالين، 1951؛ احلديــدي، 1991؛ فــرّاج،2016؛ علــي، 

 .)2017

-تنــوُّع اجلمــل بــني الطــول والقصــر، كمــا واســتخدام اجلمــل الفعليّــة أكثــر مــن اجلمــل االمسيّــة، 
كوهنــا حتــّرِك األحــداث وتتــالءم مــع لغــة الطفــل الــذي مييــل إىل اســتخدام األفعــال أكثــر مــن 

اســتخدام األمســاء )فــرّاج، 2016(.

-كلمــات النــّص مشــكولة شــكاًل كامــاًل لتجنيــب األطفــال اخلطــأ اللفظــّي وهــو مــا حــرص 
عليــه الكيــالين يف مجيــع قصصــه لألطفــال )احلديــدي، 1991؛ فــرّاج، 2016؛ علــي، 

.)2017

من حيث املضمون الرتبوّي:

-ســعى الكيــالين مــن خــالل القّصــة، كمــا يف غالبيّــة قصصــه، إىل حتقيــق هــدف تربــوّي 
وغــرس الفضائــل واملثــل العليــا واحلــّث علــى الفضيلــة ومقاومــة الرذيلــة، فهــو يصــف أاب قــري: 
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ثَــَك َكــَذب  ماطلــة، إذا َحدَّ
ُ
»كان هــذا اجلــار َشــرِها طّماًعــا، وهــو مثــال للغــّش واخلــداع وامل

عليــك، وإذا وعــدك أخلــف وعــده، وإذا ائتمنتــه خانــك، فكرهــه النــاس وكّفــوا عــن معاملتــه، 
فكســدت صناعتــه، ومل يُقبِــل عليــه أحــد، وصــار النــاس حَيَْذرونَــُه وحُيَــذِّرون غريهــم منــه«، 
وكأّن الكيــالين يــذّم صفــات أيب قــري وحُيــّذر مــن عواقبهــا متجنـّبًــا األســلوب الصريــح واملباشــر، 
وحيــّث علــى الفضيلــة علــى لســان أيب صــري:»وكان أبــو صــري يــرى مماطلــة جــاره وهربــه مــن أداء 
احلقــوق إىل أصحاهبــا، فينصــح لــه ابالســتقامة، فــال يســمع لــه قــواًل«، فِصفــة أيب صــري مــن 
الفضائــل، وهــي عــدم االستســالم ودعــوة أصحــاب الشــّر إىل االســتقامة )كيــايل ومرقــادري، 

   .)110 :2011

ــا إىل  -َصــوَّر الكيــالين الشــّر والظلــم واالســتغالل يف القّصــة كمــا هــي يف اجملتمــع تســري جنًب
جنــب مــع احلــّق واخلــري والعدالــة كمــا يف احليــاة العاديّــة، وجعــل الشــخصّية الــيت متثــل الشــّر 
»أبــو قــري« تــكاد تتفــّوق علــى الشــخصّية الــيت متثِّــل اخلــري »أبــو صــري« وتنتصــر مّططاهتــا 
للقضــاء عليهــا، ولكــن يف النهايــة انتصــر خــري »أبــو صــري« حيــث َيسَّــر هللا لــه مســاعدة خــادم 
امللــك الــذي أحبّــه خلــريه وحســن خلقــه ووثِــق براءتــه، أّمــا أبــو قــري، فقــد خِســَرت كّل أالعيبــه 
وحيلــه، ومــات امليتــة الــيت متّناهــا لِـــصديقه )الكــردي، 2011؛ كيــايل ومرقــادري، 2011(.  

كامل الكيالين وشعر األطفال 

إّن إلقــاء الضيــاء حــول »شــاعريّة« كامــل الكيــالين مــن اجلوانــب الــيت مل يلتفــت إليهــا العديــد 
مــن الّدارســني احملدثــني برغــم نبــوغ الشــاعر يف هــذا اجملــال )زلــط، 1994: 94(، وقــد يعــود 
ذلــك لكــون الكيــالين مل يــرتك للمكتبــة العربيّــة ديــوااًن يشــتمل علــى أشــعاره مبثــل مــا تــرك مئــات 
القصــص واحلــكاايت املطبوعــة واملخطوطــة يف األدب القصصــّي. إاّل أّن لــه مــن املنظومــات 
الشــعريّة مــا ال ُيســتهان بــه ممّــا أثبتهــا يف النتــاج القصصــّي حتــت عنــوان »حمفوظــات« أو 
أوردهــا قصــًدا داخــل الســياق القصصــّي هبــدف تلخيــص أحــداث قصصــه. فالكيــالين مل 
يكتــب مقطوعاتــه الشــعريّة ليســتعرض قدراتــه يف النظــم أو ليؤّكــد هبــا شــاعريّته، بــل واجتهــد 
يف إخفائهــا ألنّــه مل يكــن يــرى أبهّنــا جديــرة ابلنشــر، والباحــث يف هــذا الشــعر الــذي تركــه 

 رائد أدب األطفال العريّب كامل كيالين



56

العدد اخلامس  أيلول 2020 

الكيــالين جيــد أّن أكثــره ُكِتــب لألطفــال، أّمــا الشــعر الــذي نظمــه ألغــراض أخــرى، فالــذي 
ُنشــر منــه قليــل ال يتعــّدى بضــع عشــرة قصيــدة ومقطوعــة، وهــذه اجملموعــة الشــعريّة، وإن 
مل مُتَّكــن الباحــث مــن احلكــم الصحيــح علــى شــاعريّة الكيــالين، إاّل أهّنــا تُعطــي صــورة هلــذا 
الشــعر وتــدّل علــى املــدى الــذي وصــل إليــه الشــاعر يف هــذا امليــدان )الكــردي،2011: 

.)130

ديوان الكيالين لألطفال 

ويضــم ديــوان كامــل الكيــالين بــني دفّتيــه أربعــني قصيــدة ذات أغــراض متعــّددة وموضوعــات 
متنّوعــة قّدمهــا لألطفــال لتزويدهــم بقــدر كبــري مــن املتعــة والقيــم، إذ مهــا مــن أهــّم غــاايت 
»شــعر األطفــال«، وقــد كانــت قصائــد الكيــالين ومقطوعاتــه الشــعريّة ذات أســلوب قصصــّي 
ســهل، وظّــف فيهــا املوســيقى واحلــوار كوســيلتني إلبــراز املعــاين والعواطــف والتأثــري يف القــارئ 
الصغري)الكــردي، 2011: 184(، ومــن أهــّم الســمات العاّمــة للديــوان: البســاطة اللغويّــة 
املؤثّــرة واملشــبعة ابلعاطفــة، وضــوح الصــورة وَحركّيتهــا الالفتــة املثــرية، مراعــاة مرحلــة الطفولــة 
واحلــرص علــى غــرس قيــم إجيابيّــة يف وجــدان الطفــل، فتــارة جنــد القصيــدة وصفيّــة واترة أخــرى 
جندها منظومة تعليمّية تربويّة واترة أخرى جندها أنشــودة غنائّية بســيطة يف تشــكيلها وســهلة 
يف حفظهــا، لكــّن الســمة اخلاّصــة يف الديــوان أنّــه احتــوى قصائــد اســتوفت ُجّلهــا الشــاعريّة 
ومتيّــزت بتوفــري العناصــر القصصيّــة بشــكل الفــت فيهــا بــكّل مالحمهــا ومجالّيتهــا »فالنزعــة 
القصصيّــة ال تفــارق الكيــالين يف كتاابتــه، وقــد احتــوت الكثــري مــن قصائــد الكيــالين لألطفــال 
علــى العناصــر القصصيّــة ذات الوحــدة الفنـّيّــة بــكّل تعبرياهتــا كاحلــدث وبســاطته والصــراع 
وأتّزمــه والتوتّــر وأتثــريه، كذلــك احتــوى البنــاء علــى عناصــر الشــكل الدرامــّي وتعبرياتــه وتطــّور 
حركتــه مــع بنــاء إيقاعــّي مؤثّــر خلدمــة القّصــة، ثّ تعــّدد أســلوب اخلطــاب الشــعرّي مــا بــني 
احلــوار وانعكاســاته وتعــّدد األصــوات والســرد وســهولته واملباشــرة والرمــز يف بعــض األحايــني 
الشــخصّيات  ثّ  الغــاايت  األهــداف وحتقيــق  علــى محــل  القــادرة  الفنـّيّــة  البنيــة  شــّكل  ممّــا 
وقّلتهــا والــدوران حــول فكــرة مــا  تّتفــق مــع املرحلــة العمريـّـة للطفــل لتعــّم الفائــدة واملتعــة مًعــا« 

 .)2012 )مصطفــى، 
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منوذج من الشعر القصصّي للكيالين

مــع قصيــدة بعنــوان »قصــة أرنــب«، ديــوان الكيــالين ص88 وردت ضمــن كتــاب »األرنــب 
والصّيــاد«، دار املعــارف 1950«، وتضــّم القّصــة مخســة مقاطــع أو مشــاهد درامّيــة غنائّيــة 

مثــرية وممتعــة تــرز مــن العناصــر القصصّيــة الــيت يســردها الــراوي لألطفــال:

»ِامسع مّي ما أحكيِه           ِامسع قويل وفّكر فيِه 

ِامسع مّي قّصة أرنْب           ِامسع تفهْم ِامسع تعجْب 

وسط الغابة هنر جيري 

وثالث من عايل الشجِر        مرتفعات فوق النهِر

فهنا شجرْة وهنا شجرْة         وهنا اثلثة األشجار«

 فالبدايــة مثــرية ألهّنــا حكايــة شــعريّة وردت يف ســياق أغنيــة أو مســرحّية شــعريّة غنائيّــة )شــعر
 درامــّي(، وهــو الشــعر الــذي تتحــّدد وظائفــه يف تصويــر شــخصّيات املســرحّية وحتديــد أبعادهــا
 ابإلضافــة إىل حتريــك األحــداث يف داخــل الدرامــا وتصويرهــا وفــق األســس الدراميّــة الســليمة
 )جنيــب،1991: 99(، وهــذا مــا يســتهوي الطفــل ويســتثريه، فيندمــج مــع القّصــة. وللدرامــا
 دورهــا اهلــاّم يف حيــاة الطفــل ويف منــّوه النفســّي والعقلــّي واالجتماعــّي )فايــد ، 2001:
 120(. وكأّن البدايــة مبثابــة متهيــد جــّذاب النفتــاح ســتارة املســرح وهــي بدايــة قويّــة بقــّوة
 أفعــال األمــر: »ِامســع ـ َفكِّــر« مــع التكــرار وقــّوة اجلــرس اإليقاعــّي والتكــرار الراقــص والباعــث
 علــى التفكــري يف املشــهد، فالكيــالين ينبِّــه الطفــل إىل البــدء يف احلكايــة أو بــدء الَقــّص )زلــط،

.)98 :1994 

أّمــا ســرعة اإليقــاع فلهــا مزيـّـة مــن انحيتــني: األوىل تّتفــق مــع طبيعــة الطفــل احلركيّــة، واألخــرى 
تنســجم مــع مــا أصــاب البطــل »األرنــب«، فمــن صفاتــه احلركــة والقفــز، ورمّبــا مــن ابب الرمــز 
لشــخصّيات تّتســم ابلتهــّور والســرعة »فاملوســيقى هــي الــيت ُتضفــي علــى مجــال املعــى يف 
الشــعر مجــااًل يف الصــورة والتعبــري، وهــذا ممـّـا جيعــل األطفــال يُقبلــون علــى الشــعر )أبــو معــال، 
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.)40 :1986

أضــف إىل ذلــك مجــال املــكان ورحابتــه وكأّن القصيــدة عمــل مســرحّي يّتســم بطابــع درامــّي 
فــّيّ يضــع الطفــل أمــام املــكان الــذي حيــدث فيــه كّل هــذا، وهــو الغابــة مبــا فيهــا مــن رحابــة 
وســعة تّتفــق مــع رحابــة خيــال الطفــل وســعة أفقــه، فهــو ســوف يــرى »هنــر جيــري«، »ثــالث 
أشــجار« و»مرتفعــات تزيـّـن النهــر«، هــذه الصــور البصريـّـة والســمعّية واحلركيّــة احليّــة، املســتمّدة 
مــن الطبيعــة، تنبــض ابحليــاة وكأهّنــا لوحــات أو مشــاهد مــن الطبيعــة ُوِضعــت علــى خشــبة 
املســرح لكــي ُتضفــي عليــه الســحر واجلمــال، فوصــف الطبيعــة ورســم صورهتــا مبثابــة مصــدر 

رئيــس للحــدث:

اليوم مجيل والوقت أصيْل             جيري عطشان جيري حرياْن

هذا أرنب أقبل جيري                  جيري جيري نو النهِر 

أين سيذهب؟ أان ال أدري!           ذهب ليشرب عند اجلسِر

إضفــاء اجلمــال علــى عنصــر الزمــان »اليــوم مجيــل« بعدمــا مّت إضفــاء اجلمــال علــى عنصــر 
املــكان ومــا يّتســم مــن رحابــة ومجــال والغايــة أن يعيــش الطفــل خبيالــه وســط جــّو زمــايّن ُيشــّع 
وينبــض ابجلمــال ويــزداد تعّلًقــا )بعــد الســرد التمهيــدّي( بدراميّــة املشــهد ومــا فيــه مــن أحــداث.

»أيــن  والدهشــة  احلــرية  ليفيــد  االســتفهام  أســلوب  الكيــالين  توظيــف  ذلــك  يقــّوي  وممّــا 
والتجديــد،  احليويّــة  العبــارة  ومنــح  للتصويــر  مجاليّــة  قــّوة  أعطــى  فالتوظيــف  ســيذهب؟« 
التــوازن  يــؤّدي وظائــف تكوينيّــة مهّمــة للطفــل مــن حيــث حتقيــق  والســؤال يف حــّد ذاتــه 
النفســّي لــدى الطفــل والتفكــري االســتنباطّي للتعــّرف علــى البيئــة احمليطــة بــه، إضافــة إىل ذلــك 
توظيــف أســلوب املتكلّــم وكأنّــه إجابــة علــى الســؤال املطــروح مــن ِقبــل املشــاهدين األطفــال، 
وحينئــذ يــزداد تعلّــق الطفــل بدراميّــة املشــهد فيفّكــر يف األحــداث، بــل ويرتقــي لصنــع احلــدث 

.)565 )مصطفــى،2012: 

وتــزداد حركيّــة املشــهد وإاثرتــه مــن خــالل تكــرار فعــل »جيــري« أربــع مــرّات وكأنـّـه الزمــة مجاليّــة 
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ويلعــب دورًا يف إحــداث إيقــاٍع موســيقّي مــع دوره يف التفكــري الدرامــّي، فالّتكــرار مــن شــأنه 
املشــاركة يف أتكيــد املعــى الــذي يتحــّدث بــه الطفــل كمــا يســهم يف إثــراء املوســيقى بتكــرار 

األصــوات كمــا هــي )شــبلول،1996: 235(.

ــة احلــدث واســتمراره دون توقُّــف الســتثارة انتبــاه الطفــل ولفــت انتباهــه  ثّ دوره يف ديناميكّي
نــو مشــكلة األرنــب »العِطــش«، فالتوظيــف أثــرى الفكــرة وأعطــى الصــورة حركــة وحيــاة 
وفيهمــا حركــة الدرامــا، إضافــة إىل القيمــة التعليميّــة الــيت يتعّلمهــا الطفــل مــن املشــهد، فاألرنــب 
أصابــه العطــش فذهــب إىل املــاء )النهــر( ليشــرب ويف طريقــه للشــرب لتســتمّر حياتــه تواجهــه 

أزمــة/ مشــكلة مــن أجــل احليــاة وصــراع آخــر مــع الصّيــاد.

هذا رجٌل أقبل جيري                                

هذا صّياد أقبل يصطاْد 

قْل لألرنب َاسرْع واجِر

هل يدركه؟ من ذا يدري 

وسط الغابة هنر جيري

وثالث من عايل الشجر

مرتفعات فوق النهر

فهنا شجرة وهنا شجرة وهنا اثلثة األشجاِر

ففــي البيــت األّول اســتثارة وتشــويق للطفــل عــن غايــة الرجــل الــذي أقبــل جيــري وكأنّــه مرئــّي 
علــى خشــبة املســرح وذلــك بفضــل اســم اإلشــارة ودوره التكــرارّي يف رســم صــورة حســّية، 
وتــزداد دراميّــة البيــت مــع البيــت الثــاين بقــدوم صيّــاد أقبــل ليصطــاد، ومــن ثّ يبــدأ الصــراع 
الــذي هــو أســاس احلركــة املتصاعــدة بينهمــا، وتتفّجــر األســئلة الــيت تُقــّوي آليّــات الصــراع املثــرية 
للطفــل ليفّكــر يف مصــري األرنــب: هــل يدركــه الصيّــاد؟ وأتيت اإلجابــة تــوًّا: مــن ذا يــدري؟ 

 رائد أدب األطفال العريّب كامل كيالين
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فاجلــّو مشــحون بصــراع!

ثّ ننظــر إىل موقــع الطفــل مــن االحــداث ومــا أصابــه مــن توتّــر وقلــق وهــو يتطلّــع إىل العقــدة 
حببكتهــا الفنـّيّــة القويـّـة، خاّصــة أهّنــا بــني جنســني متلفــني وبينهمــا تفــاوت ابلقــّوة )مصطفــى، 

.)567 :2012

ويستمّر الصراع من أجل البقاء، ويؤّكد ذلك املشهد اآليت:

 هرب األرنب ومضى جيري                            

خلف األشجار بني األزهار                               

 أين سيذهب؟ أان ال أدري                                   

  أان ال أدري، أان ال أدري 

وسط الغابة هنر جيري

وثالث من عايل الشجر

مرتفعات فوق النهر

فهنا شجرة وهنا شجرة وهنا اثلثة األشجاِر

وأتيت املفاجــأة يف أّول بيــت »هــرب األرنــب«، وَأعطَــى اهلــروب نوًعــا مــن الســعادة للطفــل، 
كونــه متعاطفــا مــع األرنــب، ومــا زالــت احلبكــة قائمــة، فــال يــدري الطفــل يف أّي مــكان 
هــرب األرنــب، ويتدّخــل صــوت الــراوي بتأكيــد مجلــة »أان ال أدري« ثــالث مــرّات لــإلاثرة 
والتشــويق. فمــا زال اخلطــر قائًمــا، لكــّن املشــهد األخــري أو قــْل: هنايــة القّصــة مليئــة ابلفرحــة 

بســبب »جنــاة األرنــب«:

مسع األرنب عند اجلسِر 

صوت رصاص فمضى جيري 
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حّظ جناة من عند هللِا 

جنَى األرنب طول العمر 

 وسط الغابة هنر جيري 

وثالث من عايل الشجر مرتفعات فوق النهر

فهنا شجرة وهنا شجرة وهنا اثلثة األشجاِر

فتحــّول املشــهد مــن مشــهد بصــرّي حركــّي إىل مشــهد يّتكــئ بشــكل رئيــس علــى عنصــر 
الصــوت، أبســلوب متدفّــق جــّذاب، وحبكــة دراميــة ملفتــة تشــد انتبــاه الطفــل يف ظــّل وصــف 
دقيــق ملظاهــر الطبيعــة احليّــة: أشــجار، نبــااتت، أزهــار وأهنــار، إضافــة إىل صــوت طلقــات 
الرصــاص ومــا يصاحبــه مــن توتّــر، ومــع ذلــك ظــّل األرنــب جيــري، وهــذه قيمــة يتعّلمهــا 
الطفــل: األخــذ ابألســباب وتــرك النتائــج هلل، وأّكــد ذلــك قولــه: »حــّظ جنــاة مــن عنــد هللا«.

ويــرى مصطفــى )2012( وزلــط )1994( أّن  القّصــة الشــعريّة »قّصــة األرنــب« تتوفّــر فيهــا 
العناصــر القصصّيــة والدرامّيــة، وهــي تّتفــق مــع مرحلــة الطفولــة املبّكــرة )5-3(، أّي مرحلــة 
الواقعيّــة احملــدودة ابلبيئــة واخليــال اإليهامــّي، العتمادهــا علــى احليــوان »األرنــب« وتوافــره يف 
بيئــة الطفــل، كمــا اشــتملت القّصــة علــى الشــروط الفنـّيّــة واملوضوعيّــة الــيت ينبغــي مراعاهتــا 
مــن حيــث املوضــوع واللغــة وســهولة األســلوب واإلاثرة والتشــويق واملغــزى التهذيــيّب واخللقــّي، 
إضافــة اىل أهّنــا احتــوت علــى املتعــة بفضــل درامّيتهــا وإيقاعهــا الراقــص ولغتهــا الســهلة، الــيت 
ــرة دالّــة علــى املعــاين الــيت  ختلــو مــن الصعوبــة اللغويــة، فاأللفــاظ املســتخدمة فصحــى ميسَّ
الشــائع، وهــي أبغلبهــا  دائــرة االســتخدام  الشــاعر، واملفــردات مألوفــة وتقــع يف  يقصدهــا 
حمسوســة مثــل: »أرنــب - غابــة - هنــر- شــجر- جســر- صيّــاد – أزهــار،  وتتــالءم مــع 

مــدارك األطفــال.

 رائد أدب األطفال العريّب كامل كيالين
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من مؤلَّفات كامل الكيالين

وقــد قّســم الكيــالين قصصــه حبيــث يناســب كّل قســم منهــا واحــدة مــن أربــع مراحــل عمريّــه 
وهي: 

1. مرحلة رايض األطفال        

2. مرحلة الطفولة الوسطى        

3. مرحلة الطفولة املتأّخرة            

4. مرحلة الثانويّة

وقد صّنف الكيالين قصصه يف 17 جمموعة وهي:

قصــص رايض األطفــال، حــكاايت األطفــال، قصــص فكاهيّــة، قصــص مــن ألــف ليلــة وليلــة، 
قالــت شــهرزاد، قصــص جحــا، قصــص هنديّــة، أســاطري العــامل، قصــص شكســبري، قصــص 
علميّــة، عجائــب القصــص، قصــص عربيّــة، قصــص متثيليّــة، قصــص جغرافيّــة، قصــص متــارة، 

قصــص اجليــب، قصــص مــن حيــاة الرســول )فــرّاج، 2016: 171(.

أحــالم  احلطّــاب،  ســفروت  العجيــب،  دنــدش  خربــوش،  أبــو  األطفــال:  رايض  قصــص 
بسبســة، مششــون اجلبّــار، عــدو املاعــز، األرنــب والصيّــاد، دمنــة املــّكار، األمــري مشــمش، 

شــنطح صيــدح. الظريــف،  الديــك  مرمــر، انرادا،  التاجــر  شــنطح، 

حــكاايت األطفــال: العلبــة املســحورة، بــدر البــدور، عنقــود العنــب، الدجاجــة احلمــراء، 
ســفرية القمــر، غزالــة الــوادي.

قصــص فكاهيّــة: ُعَمــارّة، العرنــدس، األرنــب الذكــّي، أبــو احلســن، عفاريــت اللصــوص، 
حــذاء الطنبــوري، نعمــان، بنــت الصبــاغ.

قصــص مــن ألــف ليلــة وليلــة: اباب عبــد هللا والدرويــش، أبــو صــري وأبــو قــري، علــي اباب، عبــد 
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هللا الرّي وعبد هللا البحري، امللك العجيب، خســرو شــاه، الســندابد البحرّي، عالء الدين، 
اتجــر بغــداد، مدينــة النحــاس.

قالــت شــهرزاد: أســرار عّمــار، شــهرزاد وشــهراير، رحيــان الكــّذاب، بســاط الريــح، غــزالن 
الغابــة.

قصــص جحــا: احلمــار القــارئ، ليلــة املهرجــان، مثــرة التعــاون، مثــرة اخلــالف، كيــس الداننــري، 
ديــك النهــار، معلّــم النُّبــاح، برميــل العســل، الغــراب الطائــر، األســد والثــريان الثالثــة، قّصــة ال 

تنتهي.

ــة: الشــيخ اهلنــدي، الوزيــر الســجني، األمــرية القاســية، خــامت الذكــرى، شــبكة  قصــص هندّي
املــوت، يف غابــة الشــياطني، صــراع األخويــن.

أســاطري العــامل: البيــت اجلديــد، قاضــي الغابــة، حبّــة التــوت، حارســة النهــر، بطولــة سوســنة، 
انتقــام سوســنة، امللــك ميــداس، يف بــالد العجائــب، القصــر اهلنــدي، قّصــاص األثــر، بطــل 
أثينــا، الفيــل األبيــض، الصيّــاد والعنكبــة، لؤلــؤة الصبــاح، مغامــرات ثعلــب، األســد الطائــر، 

جــّد القــرود.

قصص شكسبري: العاصفة، اتجر البندقّية، يوليوس قيصر، امللك لري.

قصص علمّية: أصدقاء الربيع، زهرة الرســيم، يف اإلســطبل، جارة الغابة، أســرة الســناجب، 
أم سند وأم هند، أم مازن، العنكب احلزين، النحلة العاملة، الصديقتان.

عجائب القصص: مسسمة، اللحية الزرقاء.

قصص عربّية: حّي بن يقظان، ابن جبري.

إمجال
حتّدثنــا يف الصفحــات الســابقة عــن كامــل الكيــالين كرائــد ألدب األطفــال العــريّب يف القــرن 
العشــرين، وتطّرقنــا إىل أتثــريات النشــأة األوىل عليــه ممّــا كان يســمع مــن القصــص واالســاطري 
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ــة  ومــا غرســه فيــه والــده مــن حــّب العلــم واملطالعــة واالســتماع إىل القصــص الشــعيّب  اليواننّي
والشــعر العــريّب، وامتــالء أذنيــه بــكّل هــذا منــذ الصغــر، فــكان لذلــك األثــر البالــغ يف اجّتاهــه 
للكتابــة، ثّ نضــج فــرأى أّن املكتبــة العربيّــة لألطفــال تعــاين مــن نقــص كبــري يف هــذا املضمــار، 
وأّن القصــص األجنبيّــة الــيت يقرأهــا غايــة يف الروعــة واجلمــال، أّمــا القصــص العربيّــة فهــي غايــة 
يف املســخ والتشــويه، تُبغِّــض الطفــل ابلقــراءة ، فاخّتــذ مــن أدب األطفــال دراًب لــه وقــّدم يف 
نصــوص متفّرقــة خطــوات عمليّــة وخطًّــا واضًحــا للشــكل واملضمــون الــذي يرتئيــه، وقــد ســارت 
خطّتــه علــى خطّــني رئيســّيني أوهلمــا: حمــاور حتّــدد القالــب أو اهليئــة الــيت يســتقبل فيهــا الطفــل 
قّصتــه، واثنيهــا: حمــاور حتــّدد األشــكال املضمونّيــة العاّمــة للقّصــة، وجنــد يف احملوريــن تداخــاًل 
كامــاًل راعــى فيــه الكيــالين األســلوب البســيط والســهل املســّلي متدّرًجــا ابلطفــل مــن الســهل 
إىل الصعــب، ومــن القريــب إىل البعيــد مراعًيــا ســّن الطفــل ورغباتــه ومداركــه ومســتخدًما لغــة 
فصحــى ســليمة وواضحــة تتكــّرر يف األســطر والصفحــات حــّت إذا مــا وجــد القــارئ الصغــري 
كلمــة أعلــى مــن مســتواه اللغــوّي فســّرها الكيــالين يف ســياق القّصــة لتعويــد الطفــل علــى 

املضمــون اللغــوّي الفصيــح.

وممّا ال شّك فيه أّن رغبة الكيالين ابالرتقاء ابلطفل كانت رغبة مشولّية، مل يرّكز فيها 
الكيالين على جانب دون اآلخر، فكان الكيالين ذا رؤية تربويّة اثقبة، جتمع الفائدة 

ابلتسلية، ففي كّل قصصه لألطفال مل تثنه رغبته برتفيه الطفل عن اهتمامه ببيان القيم 
الدينّية واألخالقّية واالجتماعّية وحّث القارئ على اكتساهبا يف كّل فرصة بني السطور، 

وكان يف دمج هذا بذاك أديًبا فذًّا من الطراز الرفيع!

وقد أصدر الكيالين إنتاجه األديّب العريّب لألطفال نثرًا أو شعرًا، كما ترجم إىل العربّية من 
أدب األطفال العاملّي، هذا ابإلضافة إىل أنّه ترجم إىل اإلجنليزيّة بعض مؤّلفاته اليت كتبها 

بداية لألطفال ابلعربّية.

وأخريًا، لقد حارب بشراسة استعمال اللغة العامّية يف الكتابة، وخباّصة، عند الكتابة 
لألطفال، واستعمل منهًجا فريًدا، فّصلناه يف ثنااي هذا البحث املتواضع.  
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الّرسومات املرافقة لنصوص احلزازير يف كتاب: »ياّل ْنَزِّر وِنِْزر«
عناصرها وأساليب تقدميها للطّفل

 صونيا مرشي 

ضمن مشــروع مكتبــة الفانــوس الــذي يســعى إىل حتبيــب الطّفــل ابلكتــاب، وإىل تشــجيع 
األهــل علــى القــراءة ألطفاهلــم، صــدر يف أاّير ســنة 2019 عــن دار الّنشــر احليفاويــة »مكتبــة 
كّل شــيء«، كتاب ״يــاّل َنــزِّر وِنْــزِر« للكاتبــة صونيــا مرشــي، وللّرّســامة أوريليــه خالــدي. 
الكتاب موّجٌه للطفل يف سنوات عمره األوىل، ويتضّمن عشرة نصوص يف قالب حزازير أو 
أحجيــات وصفيّــة متلفــة، ختتــّص كّل منهــا بصنــٍف واحــد مــن الفواكــه، واخلضــار، واحلبــوب، 

وأطعمــة أخــرى.

يتألّــف كّل نــّص مــن سلســلة مــن اجلمــل القصــرية الّتصويريّــة، غــري املعّقــدة، واملســجوعة. 
لغتهــا قريبــة مــن لغــة الطفــل، ومــن خصائصــه اإلدراكيّــة. ختضــع هــذه الّنصــوص ملبــدأ التــدرّج، 
وتعتمــد أوصافًــا واقعيّــة لشــيء جمهــول؛ إذ تبــدأ احلزّيــرة بتوصيــٍف عــامٍّ للّشــيء اجملهــول، يليــه 
ذكــر جمموعــة مــن صفاتــه، وتنتهــي معظمهــا بســؤال خُيــريِّ الطّفــل بــني إجابتــني، إحدامهــا هــي 
احلــّل للحزّيــرة. إّن اســتخدام أســلوب الســؤال حيّفــز مشــاركة الطفــل، ويســتدعيه إىل الّتفكــري 
أجــل  اخليارين مــن  مــن  أوصــاف كّل  مــع  ومقارنتهــا  احلزيــرة،  الــيت وردت يف  ابألوصــاف 

االهتــداء إىل احلــّل. 

هلــذه احلزازيــر خصائــص أدبيّــة ولُغويـّـة مُتّيزهــا، وهــي هتــدف إىل تنميــة َمَلَكــيَتّ املالحظــة والتأّمــل 
لــدى الطفــل يف عناصر البيئــة احمليطــة بــه، ورصــد مــا يشــاهده. ختاطــب هــذه احلزازيــر عقــل 
الطفــل وأحياان وجدانــه وعاطفتــه، مــن أجــل إحــداث نقلــة يف ســلوكه ورفــع وعيــه الّصحــّي 

فيمــا يتعلّــق ابلّتغذيــة الســليمة.

ــة يعتمــد عليهــا الكتــاب، فهــي  يُرافــق نصــوص احلزازيــر يف هــذا الكتــاب رســوماٌت توضيحّي
ــر معلومــات فوريّــة ال تســتطيع الّنصــوص املكتوبــة التعبــري عنهــا كّلهــا، وتُتيــح للطّفــل أن  توّف
»يقــرأ« النّــّص بلغــٍة بصريّــة قبــل أن يفــّك رمــوز القــراءة والكتابــة. تـَُعــّد الّرســومات وســيلة 
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اّتصاليّــة ومدخــاًل مناســًبا للّتعاطــي مــع الّنصــوص املكتوبــة، وذلــك وفًقــا ملــا جــاء يف الصفحــة 
املوّجهــة لألهــل يف هنايــة الكتــاب حيــث يَــرِد: »قبــل قــراءة الكتــاب مًعــا ندعــو طفلنــا إىل 
مغامــرة البحــث عــن الفواكــه واخلضــروات املختبئــة يف الّرســومات. نقــرأ احلزّيــرة بتمّهــل أكثــر 

مــن مــرّة، ونشــّجع طفلنــا علــى ختمــني اإلجابــة مــن خــالل الّنــص والّرمســة«.                                                

يهــدف هــذا املقــال إىل إلقــاء الضــوء علــى طبيعــة الّرســومات الّتوضيحيّــة املرافقــة للحزازيــر يف 
هــذا الكتــاب، والكشــف عــن عناصرهــا وأمهّيتهــا كوســيلة اّتصاليّــة، مــن أجــل إفــادة املربّيــات 

واألهــل يف طــرق تقــدمي الّرســومات لألطفــال، وأســاليب عرضهــا عليهــم.                                                                       

قبل الّشروع يف مناقشة هذا املوضوع، ال بد من طرح مجلة من األسئلة:

1. مــا هــي مكانــة الّرســومات الّتوضيحّيــة يف كتــاب ״يــاّل نــّزر ونــزر«، وهــل هــي عنصــٌر 
أساســّي يف هــذا الكتــاب؟ هــل تّتســم ابلوضــوح وبتجّنــب الكثافــة؟

2. مــاذا حتــوي هــذه الّرســومات، ومــا عالقتهــا مــع الّنصــوص؟ هــل هــي مســتوحاة مــن واقــع 
احلزازيــر، وهــل تشــّكل جــزًءا متكامــاًل مــن الّنّص املكتــوب؟

3. إىل أّي مدى تعكس الّرسومات الّتوضيحّية خصائص الّشيء اجملهول يف احلزّيرة؟

4.هــل الّرســومات ذات ألــوان وتفاصيــل حقيقّيــة، وإىل أّي مــدى ميكــن اعتبارهــا رســومات 
واقعّيــة بســيطة؟

وتقــّدم  آخــر  بُعــًدا  تُعطــي  أهّنــا  أم  املكتوبــة،  للّنصــوص  َحرفيّــة  ترمجــٌة  الّرســومات  5.هــل 
مواصفــات مل يَــرد ذكرهــا يف الّنصــوص؟ هــل تعتمــد علــى الّتلخيــص وإبــراز املعلومــة املهّمــة، أم 

تكــّرر املعلومــات الــواردة يف النــّص ليــس إاّل؟

6. هــل تســاهم يف فهــم أفضــل للحزازيــر؟ وهــل ابســتطاعتها الّتعبــري عــن األوصــاف الــواردة 
يف الّنــّص املكتــوب؟ هــل تســاعد الطفــل يف الرّتكيــز علــى الّتفاصيــل الّصغــرية؟

7. إىل أّي مًدى تساعد الطفل يف الّتعّرف على الّشيء اجملهول والوصول إىل احلّل؟

8. مــا هــي طــرق تقــدمي الّرســومات لألطفــال؟ هــل يـَُفضَّــل أن َيطّلــع عليهــا الطّفــل قبــل أن 
نقــرأ لــه نصــوص احلزّيــرة؟
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9. هــل نوفّــر نــن، وأعــي األهــل واملربّيــات، فرصــة للطّفــل ألن يتأّمــل الّرســومات ويقــارن 
بينهــا؟ ومــا معــى »أتّمــل« الّرســومات؟ هــل هــو حماولــة لقــراءة بصريّــة هلــا؟

10. ما هو منهج قراءة الّرسومات؟ كيف ميكن أن نوّجه الطفل لقراءهتا وفهمها؟

11. هــل ختــدم الّرســومات غرًضــا يتعــّدى الّتســلية والرّتفيــه؟ مــا هــو أثــر غيــاب الرســومات 
التوضيحيَّــة علــى الطّفــل؟ هــل يســهل عليــه فهــم احلزازيــر يف غيــاب الرســومات التوضيحيَّــة؟  

12. هــل تشــرتك الّرســومات مــع نصــوص احلزازيــر املكتوبــة يف خلــق املتعــة والبهجــة يف نفــس 
الطفل؟

هــذه الّتســاؤالت وأخــرى غريهــا تدعــوان إىل الّتفكــري إبجــاابت تضــع األســاس للّتعامــل مــع 
الّرســومات كعنصــٍر يســاعد الطّفــل يف فهــم احلزّيــرة، واالهتــداء إىل احلــل املنشــود.

بدايــة، ال بــّد مــن الّتنويــه إىل أّن احلزازيــر املصحوبــة برســومات توضيحيّــة حديثــة العهــد يف 
كتــب األطفــال ابلعربّيــة. ففــي الكتــاب الّــذي نــن بصــدده هنــاك رمســة منفــردة لــكّل حزّيــرة 
متتــّد علــى صفحتــني مــن الكتــاب، أي أّن مســاحتها أكــر مــن مســاحة النّــّص املكتــوب. 
تتألّــف كّل رمســة مــن جمموعــة مــن العناصــر مــن بينهــا عنصــر ميثّــل موضــوع احلزّيــرة. معــى ذلــك 
أّن الّرمســة مســتوحاة ابألســاس مــن واقــع احلزازيــر، وهنــاك عناصــر أخــرى يف كّل رمســة تشــرتك 
مــع عنصــر احلزّيــرة بصفــة واحــدة أو أكثــر، إاّل أهّنــا ال متثّــل موضــوع احلزازيــر. ونــرى يف هــذه 

الّرســومات عناصــر ومشــاهد تثــري الّضحــك، وُتضفــي أجــواء مرحــة علــى الكتــاب.

ومــن خصائــص الّرســومات يف هــذا الكتــاب أهّنــا واضحــة املعــامل، ُرمِســت حِبَرفيّــة عاليــة، بســيطة 
ــا عــن واقــع الشــيء اجملهــول. أّمــا مــن انحيــة الّلــون  وبعيــدة عــن التعقيــد، وتعــّر تعبــريًا صادًق
فنجــد تعــّدًدا لونيًّــا يف كّل رمســة. أســوق علــى ســبيل املثــال، ال احلصــر، الّرمســة األوىل الّــيت 
تتنــاول موضــوع اخليــار. جنــد أّن اللّــون األخضــر بدرجاتــه املختلفــة يهيمــن علــى الّرمســة، كمــا 
جنــد حضــورًا للرتقــايّل، واألســود وبعــض األبيــض. يف الّرمســة جنــد أنواًعــا متلفــة مــن نبتــة 
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الّصبّــار، بعضهــا يشــبه اخليــار يف شــكله، انهيــك عــن الّشــبه ابللّــون، إاّل أّن مــا مييّــز الّصبّــار 
عــن اخليــار، هــو األشــواك الّــيت تغطّيــه، فيمــا ختتبــئ اخليــارة بــني بعــض النبــااتت اخلضــراء.

مــن املعلــوم أّن رمســة الّشــيء أكثــر جتريــًدا مــن الشــيء ذاتــه، لكــّن الّرمســة أكثــر واقعيّــة مــن 
ماّديّــة  إىل  اجملــّردة  ومعارفــه  الطفــل  خــرات  حُتــّول  الّرمســة  والكلمــات يف وصفــه.  األلفــاظ 
وحمسوســة، يســتطيع الطّفــل اســتيعاب مضموهنا وفهمهــا بعــد الّتمّعــن فيهــا. إّن مالحظــة 
الرمســة وإدراكهــا بكّليِّتهــا، وترمجتهــا إىل مفــردات لغويّــة، قــد يســاعد الطفــل يف اســتخدام 
حواّســه املختلفــة، ممـّـا يُفــرتض أبنـّـه قــد يتطــّور الحًقــا إىل قــدرة علــى توليــد الّصــورة يف املخّيلــة.

 وعليــه، فالّرســومات يف الكتــاب الــذي نــن بصــدده ليســت جمــّرد عنصــر إلضفــاء اجلاذبّيــة 
هلــا دور مهــّم، ومــزااي وفوائــد عديــدة تســاعد يف حتقيــق  وإمّنــا  الكتــاب؛  علــى صفحــات 
األهــداف املنشــودة مــن احلزازيــر املكتوبــة. ليــس بغريــب أن يُقبــل الطفــل علــى الّرســومات 
بشــغف، وعلــى نــو تلقائــّي، ألنّــه إذا مّت توظيفهــا ابلشــكل املناســب ســاعدته أمّيــا مســاعدة 

يف الوصــول إىل اإلجــاابت.

أّمــا إجــراءات تقــدمي الّرســومات ابلّشــكل املناســب لألطفــال فتتلّخــص يف أن يُثــري األهــل أو 
ــة الطّفــل لقــراءة الّرمســة، وحتفيــزه علــى الّتمّعــن يف عناصرهــا. لعــّل أفضــل وســيلة  ــة دافعّي املربّي
للقيــام بذلــك هــو َتَصفُّــح الكتــاب مًعــا يف جــّو هــادئ وآمــن للطّفــل. بعدهــا يشــّجعون الطّفــل 
علــى وصــف مــا يــراه مبفــرداٍت وعبــارات، وجُيْــرون حــوارًا معــه حــول الّرمســة. هبــذا التــدرُّج 
يتعــّرف الطفــل علــى عناصــر الرمســة، وميّيزهــا، ويصــف مــا يــراه. ُخالصــة القــول إّن قــراءة الرمســة 

تبــدأ يف الّتهّيــؤ والّتأّمــل ثّ االســتدعاء مــن الّذاكــرة فالوصــف واملقارنــة وغــري ذلــك.

اّن توظيــف الّرســومات الّتوضيحيّــة توظيًفــا منهجيًّــا عنــد الّتعامــل مــع احلزازيــر ميكنــه أن يتيــح 
إنّــه، وكمــا  للطّفــل تعلًُّمــا متعــّدد املصــادر، متنــوّع اآلليّــات، يتميّــز ابجلاذبيّــة واملرونــة، إذ 
أســلفنا، حتتوي هذه الّرســومات على معلوماٍت ال َترِد يف الّنّص املكتوب. أَذكر على ســبيل 
املثــال، كيــف تُتيــح الّرمســة أن يتعلّــم الطّفــل عــن منبــت البطاطــا حتــت الــرتاب. إًذا إضافــًة إىل 
كــون الّرســومات وســيلة لتكويــن االنطباعــات، فإهّنــا تدفــع الطّفــل إىل طــرح الّتســاؤالت. ال 
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بــّد مــن القــول إّن الّرســومات الّتوضيحيّــة يف كتــاب »يــال نــّزر ونــزر« عمــٌل إبداعــّي يعكــس 
موهبــة حقيقيَّــة، وأفــرتُض أنّــه ســيؤثّر يف بنــاء شــخصّية الطفــل.

يتبــنّي مــن خــالل مــا ذكــرُت آنًفــا أّن الّرســومات الّتوضيحيّــة يف هــذا الكتــاب ذات جــودة 
عاليــة مــن شــأهنا أن ُتســاهم يف تنميــة الفكــر التأّملِــّي لــدى الطّفــل، ويف تشــكيل ثقافتــه 

البصريّــة وزايدة فّعاليّــة االهتــداء إىل احلــّل وغــري ذلــك.

ختاًمــا، أرجــو أن أكــون قــد أضفــُت إىل هــذا اجملــال، ولــو بشــكل بســيط، وأن أكــون قــد 
أســهمُت يف إانرة الطّريــق لتنميــة االجّتاهــات اإلجيابيّــة يف اســتخدام الّرســومات الّتوضيحيّــة 
علــى أفضــل نــٍو مــن أجــل تيســري وتعميــق فهــم الطّفــل ملضمــون الكتــاب، وجــي املتعــة مــن 

قراءتــه.

الّرسومات املرافقة لنصوص احلزازير يف كتاب: »ياّل ْنَزِّر وِنْزِر«
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احِلوار يف قصص أديب األطفال سليم نّفاع: بني املوضوعات وخصائص املضمون 
واملالمح األسلوبّية

د. ران سعيد صبح 
نّفــاع،إذ  ســليم  األديــب  لــدى  األطفــال  قّصــة  بنــاء  يف  واســًعا  حيـّــًزا  احلــوار  شــغل  ي
مــن  أمهّّيتــه  إىل  يشــري  مــا  وابرزة،  مركزيّــة  آليّــًة  قصصــه  مــن  كثــري  يف  احلــوار  اعُتِمــد 
واألهــايل.  األطفــال  مــن  املتلّقــني  ولــدى  األديــب  لــدى  والقيمــة  املفهــوم   حيــث 
ونشــط  لألطفــال،  قّصــة  العشــرين  علــى  يربــو  مــا  نّفــاع  ســليم  األديــب  أصــدر 
نــدوات  إقامــة  يف  العاّمــة  شــفاعمرو  بلديّــة  مكتبــة  إدارة  يف  موقعــه  خــالل  مــن 
الطّفــل  وثقافــة  عــاّم،  بشــكل  الثّقافــة  تنميــة  إىل  هتــدف  ثقافيّــة  ومشــاريع  ودورات 
يف  قصصــه  معظــم  وشــارَكْت  املطالعــة.  علــى  جمتمعنــا  حتفيــز  وإىل  خــاّص،  بشــكل 
املطالعــة.  تشــجيع  بغيــة  املاضيــة،  األعــوام  يف  العربيّــة  املــدارس  يف  الكتــاب   مســرية 
نّفــاع، وإىل  األديــب ســليم  احلــوار يف قصــص  أســلوب  تتبّــع مالمــح  إىل  املقالــة  هتــدف 
رصــد بعــض املضامــني الــيت اســتدعت وجــوده أو االتّــكاء عليــه مــن خــالل ثــالث قصــص 
بلــدي«  مــن  زهــرة  »نســرين   ،)2015( اللُّغَــاِت«  »َأمْجَــُل  الغزيــر:  األديــب  رصيــد  مــن 

.)2018( َوَعنـْــرَت«  »لُبـْلُــب   ،)2017(

احلوار يف اللغة واملصطلح

احلَــْوُر: الرجــوع عــن الشــيء وإىل الشــيء، وِفعلــه: حــاَر ِإىل الشــيء وعنــه َحــْوًرا وحَمــاًرا 
وحَمــاَرة وُحــؤوًرا أي رجــع عنــه وِإليــه. واحلَــْوُر: النقصــان بعــد الــزايدة ألَنّــه رجــوع مــن 
حــال ِإىل حــال، وقيــل: كّل شــيء تغــرّي مــن حــال ِإىل حــال. وَأحــاَر عليــه جوابــه: ردَّه، 
حــاَورة: اجملاوبــة. والّتحــاُوُر: الّتجــاوب؛ وتقــول: كلَّمتُــه 

ُ
حــاَوَرِة احلَِويــُر. وامل

ُ
واالســم مــن امل

فمــا َأحــار ِإيلَّ جــوااًب ومــا رجــع ِإيلَّ َحويــًرا وال َحويــرة وال حَمــورة وال ِحــواًرا َأي مــا 
 ردَّ جــوااًب. واســتحاره َأي اســتنطقه. واحملــاَورُة: مراجعــة املنطــق والــكالم يف املخاطبــة. 
مــن شــخصّيات  أكثــر  أو  بــني شــخصّيتني  تبــادل كالم  هــو  فاحلــوار  املصطلــح،  أّمــا يف 
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والوصــف،  الســرد  جانــب  إىل  األطفــال  قصــص  أركان  أهــّم  مــن  وهــو  األديّب.  النــّص 
فاحلــوار يعكــس أمنــاط التفكــري وذهنّيــة الشــخصّيات املتحّدثــة، وحيــّدد دورهــا، ووظائفهــا 
ويعينهــا  املتناولــة،  القضــااي  يف  الشــخصّيات  آراء  يعــرض  أنّــه  كمــا  حياهتــا،  وطريقــة 
بــني  العالقــات  مالمــح  كشــف  ويف  مشــاعر،  مــن  ثناايهــا  يف  جيــول  عّمــا  التعبــري  يف 
 املتحاوريــن، ومــدى تشــابكها، ويســهم يف تطويــر احلــدث ونقلــه مــن حمطّــة إىل أخــرى. 

األســئلة  احتوائــه  جــّراء  نغمــة  حُيــدث  إذ  مثــري،  صــويّت  دور  األديّب  النــّص  يف  وللحــوار 
واإلجــاابت أو التعبــري عــن مواقــف، لتحمــل كّل مجلــة رنينهــا وشــحنتها الشــعوريّة الــيت 

التشــويق. عنصــر  تعــّزز 

موضوعــات احلــوار يف القصــص »َأمْجَــُل اللُّغَــاِت«، و«نســرين زهــرة مــن بلــدي«، 
و«لُبـْلُــب وعنــرت«

قارئ القصص الثالث يلحظ حضور احلوار على بنيتها، فاحلوار وإن قّل ال يغيب، 
ابعتباره أهّم وسائل اإلقناع، والتعبري عن مشاعر الشخصّيات وأفكارها، ويُعتر لبنة 

 هاّمة يف التواصل فيما بينها. 
تتحّدث قّصة »َأمْجَُل اللَُّغاِت«، عن زايرة عائلة إجنليزيّة إلحدى البلدات العربّية. ويف 

أثناء الزايرة طََلَب الضَّْيُف من مضيفه َأْن يَراِفَقُه يف َجْوَلٍة يف البلدة. يف اجلولة مّروا عر 
احلقول وكروم الزيتون، والشوارع. أخذ املضيف يشرح عن اتريخ بلدته، بينما ضيفه 
نَة املنصوبة على مداخل البلدة، وقد ُكِتبت  كان ُيْصِغي ابْهِتَماٍم، حمّدقا ابْلالِفَتاِت اْلُمَلوَّ
ابللغة اإلجْنِْليِزيَِّة بداًل من اللغة العربّية، ما أاثر فضول الضيف وأسئلته، يف حوار انقد، 
أسهم يف نقل مكانة اللغة العربّية إىل موقع مشّرف لدى املتحّدثني هبا، إذ كان حلديث 

 الضيف الغريب أَتِْثرٌي عميق يف نفس املضيف/ الراوي: 
 َسَأَل الضَّْيُف: ُقْل يل اَي َساِمي، َوَأِجْبِي َعَلى َكالِمي، َهْل َنُْن َحًقا يف بـَْلَدٍة َعَربِيٍَّة؟

 َوَأَجْبُت َعَلى اْلَفْوِر: طَبـًْعا اَي َضْيِفَي اْلَعِزيَز، ِلَماَذا َهَذا الّسّؤاُل اْلَعِجيُب اْلَغِريُب؟
الضَّْيُف: َنُْن يف َمْدَخِل اْلبـَْلَدِة، َواَل أََرى أَيََّة الَِفَتٍة هَبِيٍَّة، ُتِشرُي ِإىَل َأهّنا بـَْلَدٌة َعَربِيٌَّة، َبْل 

ِليِزيَِّة، َهْل يـَُزُور بـَْلَدَتُكم ُسيَّاٌح ِمْن َغرْيِ أُمَِّتُكم؟  ُأَشاِهُد الَِفَتاٍت ابللَُّغِة اإلجنِْ

احِلوار يف قصص أديب األطفال سليم نّفاع
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 َوَأَجْبُت ِبال تـََردٍُّد: ال تُوَجُد أَيَُّة ِسَياَحٍة يف بـَْلَديت أََبًدا، َوِإْن َكاَنْت َفِهَي قَِليَلٌة ِجدًّا.
ْهَشِة يف َعيـْنـَْيِه: ِلَماذا اإِلْعالُن َعِن اْلَمَحاّلِت  َوقَاَل الضَّْيُف َوَقْد َبَدْت َعالَماُت الدَّ

 التَِّجاِريَِّة، ابللَُّغِة اإلجِنِليِزيَِّة؟
ك.   وابـَْتَسْمُت جُمَاَمَلًة للضَّْيِف، َوقـُْلُت ُمَهدًِّئ َوُمَلطًِّفا: َصبـًْرا، اَي َصاِحيب َستـََرى َما َيُسرُّ

الضَّْيُف: َنُْن يف ِباَلِداَن نـَْعتـَزُّ بُِلَغِتَنا، َوَنْستـَْعِمُلَها يف َشتَّ َمَراِفِق َحَياتَِنا، َوأَنـُْتْم ِلَماَذا 
نـَْيا؟ يِع َأْنَاِء الدُّ  تـََتَجاَهُلوَن لَُغَتُكم، َوَحَضاَرُتكم َعِظَيمٌة، َنَشَرْت ُعُلوَمُكم، يف مجَِ
َا اإِلْعاَلُن ابللَُّغاِت اأَلْجَنِبيَِّة، َأمْجَُل للنَّاِظِر، َوَأْكثـَُر تـََقبُّاًل لِْلَخاِطِر.   َوَأَجْبُت: ُرمبَّ
  الضَّْيُف: اَل أََرى يف لَُغِتُكم َما يَعيُب، َفِهَي َرْسٌم َوَزْخَرَفٌة لْلَبِعيِد واْلَقِريِب. 

 َوقـُْلُت َلُه: ممُِْكن َأنَّ اللَُّغَة اإْلجنِليِزيََّة َأْكثـَُر َعامليًَّة. 
الضَّْيُف: اللَُّغُة تـُْنِشُئ َشْخِصيًَّة َقِويًَّة، َوِإَذا َأَحبَّ اإِلْنَساُن لَُغَتُه، َزاَدْتُه ثَِقًة بِنـَْفِسِه َوِرفـَْعِتِه.

 يف قّصــة »نســرين زهــرة مــن بلــدي«، يــدور احلــوار يف أربعــة حمــاور؛ فاحملــور األّول: احلــوار
 بــني نســرين وأّمهــا، فنســرين الفتــاة احملبّــة لالســتطالع يثريهــا طعــم النبــااتت الــيت جتعــل ملائــدة
 الفطــور نكهــة فريــدة، فتبــدأ يف طــرح األســئلة واألم جتيــب بــكّل احتــواء مــن أجــل تعليــم

ابنتهــا. واحلــوار هنــا تعليمــّي يبــي منظومــة املعلومــات لــدى الفتــاة:

 َسأَلْت ِنْسريُن أُمَّها: »ِمْن أَْيَن حُتِْضرين اي أُّمي احْلَبيَبَة َهِذِه النَّبااتِت الَّلذيَذَة الطَّْعم؟«
ُدها يف ُسهوِل َوِجباِل ِبالِدان اجلَْميَلة«.   َأجاَبِت اأْلُّم: »اي بـُنـَيَّيت، َهِذِه النَّبااتُت ُكلُّها، جنَِ
 احملور الثاين بني نسرين وصديقاهتا. وفيه ُتشبع نسرين فضوهلا فتسأهلّن عن وجهنّت،
 وهّن جيبنها أبهنّن يرغنب ابالستمتاع جبولة يف الطبيعة، خاّصة وأهّنّن يف فصل الربيع،

  وبعدها أتخذ نسرين قراًرا مبشاركتهّن اجلولة:
 “ِإىل أَْيَن أَنـْنُتَّ ذاِهبات؟” 

بيِع املليِء ابأْلَْزهاِر اْلَبديَعِة، َونُريُد التِّْجواَل يف هذِه الطَّبيَعِة  فََأَجنْبَ: »َنُْن يف َفْصِل الرَّ
اْلَقريَبِة ِمْن بـَْلَدتِنا، َتعايل نـََتَمتَُّع مبَْنَظِر اأْلَْشجاِر َوِعْطِر الورود«.

  ِنْسرين: »َهّيا بِنا ُنشاِهُد َمْنَظَر الطَّبيَعِة السَّاِحَرِة، فـَيـُْنِعُشنا النَّسيُم اْلَعليل«.
 احملور الثالث: بني نسرين وزميالهتا من جهة والراعي من اجلهة املقابلة، فهّن يسألنه عن
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  أمساء األزهار اجلميلة يف الراري، وهو جييبهّن، ليضيف إىل خزائن معلوماهتّن:
ِكيَِّة اْلَعِطَرة؟”  اِهَيُة ذاُت الّراِئَحِة الزَّ  .“ما َهِذِه اأْلَْزهاُر الزَّ

ُدها ِإاّل يف الَراري”  .“اي بـُنـَيَّيت َهِذِه أَْزهاٌر ال جنَِ
ْهرات؟”  .“ما َأمْساُء َهِذِه الزَّ

  .“َهِذِه َزْهَرُة َعصا الّراِعي، َوتِْلَك َزْهَرُة َشقاِئِق النُـّْعماِن اْلُمَسّماِة بـَْرقوق”
 واحملور الرابع: بني نسرين وأّمها، وهو حوار تقييمّي، حبيث تسأل األّم ابنتها عن

 اجلولة، وأجابتها ابنتها إجابة تقّيم فيها النزهة وتعّدد أنواع الشجر والنبات اليت رأهتا
  وتعّرفت إليها هي وزميالهتا:

ها يف آِخِر النَّهاِر، وَأَخَذت أُمُّها َتْسَأهُلا بَِلطاَفٍة: »َكْيَف كاَنِت  َرَجَعْت ِنْسريُن ِإىل أُمِّ
  “النُـّْزَهُة يف الطَّبيَعِة، َوماذا  شاَهْدِت اي َحبيَبيت ِنْسرين؟

ْفنا َعلى أَْنواِع اأْلَشجاِر واأْلَزهاِر والنَّبااتِت، َوشاَهْدان  ِنْسرين: »اي أُّمي اْلَعزيَزَة، َقْد تـََعرَّ
َب ا تـَُقوِّي الّذاِكَرَة، َوَأان َسَأْدعو ُطالَّ ْعرَتِ، الَّيت أَنُْكُلها ُكلَّ َصباٍح ِبَشِهَيٍة، أَلهنَّ  نـَبـَْتَة الزَّ

َق َخرْياِت ِبالِدان ِه يف الطَّبيَعِة اخلَْاّلبَِة، َحّت ُنشاِهَد َونـَْلِمَس َوَنُشمَّ َونـََتَذوَّ  َمْدَرَسيت لِلتَـّنـَزُّ
احْلَبيَبة«.

يف قّصة »لُبـُْلب َوَعنـرَْت«، احلوار متطّور، ال حيافظ على الوترية نفسها، إذ يبدأ يف 
حمطّة وينتهي يف حمطّة. يف القّصة يدور احلديث عن اْلَفْأُر لُبـُْلب َوالِقطُّ َعنـرَْت، اللَذين 

حاصيِل الواِفَرِة، فكان 
َ
ٍح جُمَْتِهٍد َوَنشيٍط، َتْطَفُح أَْرُضُه ابخَلرْياِت َوامل يَعيشاِن يف داِر َفالَّ

ْمَتِلَئَة اِبحلُبوِب 
ُ
لُبـُْلب يتجّول يف داِر الَفاّلِح، َويـَْعَبُث يف حُمْتـََوايهِتا، َومُيَزُِّق اأَلْكياَس امل

َدلَّل، يقوم مبهّمة حراسة البيت من الفئران، فـََيِقُف 
ُ
حاصيِل. وكاَن َعنـرَْت الِقّط امل

َ
َوامل

 لْلَفْأِر لُبـُْلب يـَتـََرصَُّدُه، َعلى ابِب ُجْحِرِه، َكْي َيْصطاَدُه. 
ُيستَهّل احلوار بني لبلب وعنرت بنغمة تنّم عن عداوة متأّصلة ومتوارثة، وعندما التقيا 

 أخذا يـََتجاَدالِن َوَيْصُرخاِن: 
َعنـرَْت: ماذا ُكْنَت تـَْفَعُل اي لُبـُْلب، أَيُّها اللُِّص املاِكُر؟ َلَقْد َسَكْبَت احلَليَب َعلى اأَلْرِض 

 وأَْزَعْجَتنا، اُْغُرْب َعْن َوْجِهنا. 

احِلوار يف قصص أديب األطفال سليم نّفاع



76

العدد اخلامس  أيلول 2020 

 لُبـُْلب: أَْنَت ُمَدلٌَّل اي َعنـرَْت، أَّما َأان َفال َأَحَد حيُِبُّي، َوَأْصحاُب اْلَمْنِزِل يـَْعَتِروَني َغريًبا.
الِبَس الثَّميَنَة.

َ
ِح، َوتـَثـُْقُب امل  َعْنرت: أَْنَت اي لُبـُْلب تـُْفِسُد حماصيَل الفالَّ

الِبِس، َوال ِإْفساَد احملاصيِل، َبْل أُريُد لُْقَمًة َصغرَيًة أَْقتاُت 
َ
لُبـُْلب: َأان ال أَْقِصُد مَتْزيَق امل

 َعَلْيها.
ثّ أيخذ احلوار منحى متلًفا، عندما يُبدي القّط عنرت نواايه املساملة ورغبته يف إحالل 

السالم بينه وبني الفأر لبلب، رغم قدرته على فعل ما كان يفعله أخوه مرمر من 
اصطياد للفئران، فيؤّكد دعوته إىل السالم واحملّبة، ما أثّر على موقف الطرف اآلخر 

 الذي بدوره أظهر ليونة وتساحًما:
َعنـرَْت: امْسَْع اي لُبـُْلب: َأخي َمْرَمر اْصطاَد َكثرًيا ِمْن أَْفراِد عائَِلِتَك، أَّما َأان فَُأريُد َسالًما 

 َوحَمَبًَّة بـَْيي َوبـَيـَْنَك.
 لُبـُْلب: َوَأان أَْيًضا، ُأِحبُّ َهذا السَّالَم َوَأْكَرُه َأيَّ َعداَوٍة بـَيـَْننا.
 َعنـرَْت: َهْل ممُِْكٌن َأْن يـَُعمَّ السَّالُم بـنَْيَ مَجيِع الِقَطِط َوالِفْئراِن؟

يتطّور احلوار بني لبلب وعنرت، ليتباحثا يف ُسُبل السالم وشروطه، وأهّم هذه الشروط 
 توّفر الطعام للجميع:

 لُبـُْلب: نـََعم ممُِْكْن، فَِإذا تـََوفَـَّر الطَّعاُم لِْلَجميِع، بـَْعَدها َقْد يـَُعمُّ السَّالُم.
 أيخذ عنرت بزمام األمور ويُظهر مسؤولّية من خالل اقرتاح احللول: 

 َعنـرَْت: اي َصديقي لُبـُْلب، سأَتـُْرُك َلَك قَلياًل ِمْن َطعاِم الَفاّلِح، َحتَّ أَتُْكَل ِمْنُه ما تُريُد.
 أّما لبلب فَيِعُد صديقه اجلديد بعدم إحداث إزعاج ما دام الشرط متوفّـرًا:

لُبـُْلب: ِمَن اآلَن َفصاِعًدا َسْوَف َلْن أُْزِعَج َساِكي الّداِر، َوَلْن أَُمّزَِق ثِيابـَُهم أَْو أُْفِسَد 
َطعاَمُهْم. 

 خصائص احلوار يف قصص األديب سليم نّفاع
يلحظ املتلّقي اعتماد األديب سليم نّفاع على احلوار القويّل يف القصص الثالث املذكورة، 
ذلك أنّه يتوّجه إىل األطفال يف سّن مبّكرة، وهذا النوع من احلوار الصريح، يالئم املرحلة 

الذهنّية التطوريّة عند معظمهم.
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الثــالث: القصــص  خــالل  مــن  البــارزة  احلواريّــة  املواقــف  خصائــص   مــن 
ألفاظهــا  تنتقــي  فالشــخصّيات  احلــدوث،  ممكنــة  واقعيّــة  الــواردة  احلواريّــة  املواقــف  أّواًل: 
ونغمــات ألفاظهــا، ومبنيّــة بشــكل مقنِــع، فمــن الضيــف الغريــب املســتغرب، إىل املضيــف 
القــروّي البســيط املضيــاف، واألّم احملتويــة، والفتــاة احملبّــة لالســتطالع، والراعــي امللــّم بنبــات 
الــذي يالحقالفــأر، وكالمهــا  القــّط  الفســاد، وعنــرت  يعيــث  الــذي  الفــأر  ولبلــب  الطبيعــة، 
ُمتجــّذر.  عــداء  عالقــة  وبينهمــا  هبــا،  نلتقــي  أو  نعرفهــا  قــد  واقعيّــة  شــخصّيات  ميثّــالن 
خصوًصــا  احلــوار،  علــى  الواقعيّــة  إضفــاء  يف  أســهم  فقــد  والزمــان،  املــكان  وصــف  أّمــا 
الشــائعة. تســمياهتا  وإيــراد  ونباهتــا،  وأزهارهــا  وأشــجارها  بــالدان  طبيعــة  وصــف   عنــد 

ولكــّن  ومشــتّقاته،  القــول  لفــظ  علــى  معظمهــا  يف  احلواريّــة  املواقــف  تعتمــد  اثنيًــا: 
الســامع،  أو  املتلّقــي  لــدى  املتوّقعــة  النغمــة  ملنحهــا  األحيــان  بعــض  اســتُبدلت يف  اللفظــة 
أجابَــِت،  َســأََلْت،  نــو:  املختلفــة،  املواقــف  علــى  املهيمنــة  ابالنفعــاالت  وشــحنها 
حــوار. مــن  يفّســرها  مــا  يتبعهــا  أن  يُتوقّــع  أفعــال  وهــي  َوَيْصُرخــاِن،   يـََتجــاَدالِن 

اثلثًــا: احلــوار ابعتبــاره آلّيــة حضاريّــة ووســيلة لتذويــت القَيــم االجتماعّيــة واإلنســانّية والرتاثّيــة 
والثقافيّــة واألخالقيّــة والصحيّــة؛ فاحلــوار يف قّصــة »أمجــل اللغــات« يُعــّرض الطفــل املتلّقــي لقيــم 
تدعم انتماءه ولغته وابلتايل هويّته. ويف قّصة »نسرين زهرة من بلدي«، ورد احلوار يف أكثر 
من مشهد؛ ففي املشهد احلوارّي األّول البنت تسأُل واألمُّ جتيب، بينما يف املشهد األخري، 
تنقلب األدوار فاألّم تسأل والفتاة جتيب، ما يشري إىل أّن احلوار هو وسيلة التواصل والتقارب 
 والتفاهــم يف العالقــات العائليّــة، ويؤّكــد حــّق االبنــة أو االبــن يف أن يكــون طرفًــا مشــارًكا فيــه.

فاحلــوار  مرافقتهــّن،  قــرار  اخّتــاذ  يف  نســرين  ســاعد  وصديقاهتــا،  نســرين  بــني  واحلــوار 
هــذا  ووجــود  ابملشــاركة،  أقنعهــا  مــا  نزهتهــّن،  بتعليــل  للصديقــات  اجملــال  أفســح 
الســويّة. والعالقــات  اإلنســايّن  التواصــل  ويؤّكــد  ويُثــري  االحــرتام  يفــرض  بينهــّن   احلــوار 

واحتــواء  للكبــار،  الصغــار  احــرتام  علــى  يــدّل  فإنّــه  الراعــي،  مــع  احلــوار  مشــهد  كذلــك 
معــه. احلــوار  خــالل  مــن  الربيعيّــة  الطبيعــة  علــى  يتعّرفــن  اللــوايت  للصغــريات   الكبــري 

أّما العالقة بني لبلب وعنرت، فهي ابألساس مستعرة وتنضح عداوة وكراهية، ذلك أّن املصاحل 
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بينهمــا متضاربــة، فأحدمهــا حيــرس البيــت، والثــاين خُيــّرب ويُفســد حمتوايتــه، لكــّن احلــوار الــذي 
بدا يف أّوله صاخًبا، أخذ وجهة جديدة مالحمها سالم وموّدة واحرتام، وهنا يرز دور احلوار 
يف الكشــف عــن جّديــة الصــراع وحجــم النــزاع بــني األطــراف املتخاصمــة، ولكنّــه أيًضــا أســهم 
 يف تقريب وجهات النظر والتوّصل إىل حلول من شــأهنا أن ترضي مجيع األطراف املتنازعة.

ويف اجلانــب احلضــارّي الرتاثــّي خَتتــزن قصــص األديــب ســليم نّفــاع عناصــر تراثّيــة هاّمــة، نــو 
تســميات النبــااتت واألشــجار يف احلضــارة العربيّــة وطرائــق االســتفادة منهــا أحيــااًن، مثــل: 
الزَّْعــرَت، اْلمريَِميَّــِة، شــاي اْلَوْعــر، الزَّيْتــون )اْلَمْرصــوص َواْلَمْكبــوس َمــْع نـَبـْتَــِة اْلفيَجــن( َوَزيْتــه 
َحــِة َواْلعاِفيَــة،  َشــَجَرُة ِســْنِداين، َشــَجَرُة الزَّْعــروِر، َشــَجَرُة َخــّروٍب نـَْعَمــُل ِمْنهــا  اْلُمفيــُد لِلصِّ
ــفاء، َزْهــَرُة َعصــا الرّاِعــي، َزْهــَرُة َشــقاِئِق النَـّْعمــاِن اْلُمَســّماِة )بـَْرقــوق(. كمــا  الدِّبــَس )الــرُّب( للشِّ

مّت ذكــر تســميات لبعــض الطيــور كالرُْقِطيَّــة واحلََْجــِل.
بعض القصص كانت مرآة تعكس بعضا من نُظُم احلياة التقليديّة الرتاثّية، فها هو الراعي يعزف 
 بشّبابته وخرافه متناثرة حوله يف الطبيعة اخلضراء، وها هي ينابيع املياه الصافية املستخَدمة للرّي.

وقد وردت يف بعض القصص أغان وأمثال شعبّية يكثر تداوهلا بني أفراد اجملتمع احملّلّي، مثل 
 أُْغِنَيِة »َعلى َدْلعوان َعلى َدْلعوان، راحوا احْلَباِيْب َوما َودَّعوان«، واملَثل: »ُكْل زيْت وِاْنَطْح احْليط«. 
رابًعــا: املوضوعّيــة وعــدم االنيــاز، ففــي احلــوار بــني اخلصمــني لبلــب وعنــرت ال يُظهــر الــراوي 
أّي تعاطـُـف أو تضاُمــن مــع أحــد األطــراف، بــل أعــرب كّل طــرف عــن موقفــه، فــأاتح احلــوار 
 املســاحة حلضــور كليهمــا مــن أجــل إجيــاد صيغــة تُرضــي الطرفــني، دون إغفــال للــرأي اآلخــر.

خامًســا: تقبّــل النقــد البنّــاء، ففــي »أمجــل اللغــات« يوّجــه الضيــف الغريــب رســالة نقــد، رغــم 
حســن معانيهــا وكثــرة هتذيبهــا، إاّل أهّنــا موجعــة ومتــّس الصميــم. فقــد أبــرز احلــوار أبّن الغــرابء 
عــن اللغــة العربيّــة يقّدروهنــا وجيّلوهنــا أكثــر مــن متحّدثيهــا أنفســهم، وقــد أثـّـر كالم الغريــب يف 
الــراوي إىل حــّد أتريــق نومــه، ولومــه نفســه وجمتمعــه علــى جتاهــل اللغــة العربيّــة، فأخــذ يبحــث 

عــن ســبيل لرفــع شــأهنا بــني أفــراد اجملتمــع ومكانتهــا بــني ســائر اللغــات.

 مالمح أسلوبّية يف اجلملة احلواريّة يف قصص األديب سليم نّفاع 
تكثر األساليب اللغويّة املكّونة للحوار يف قصص األطفال عند األديب سليم نّفاع، وهذه 
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 األساليب هلا أثر جليل على بنية اجلمل احلواريّة، وابلتايل ختدم أهداف احلوار. 
أهم األساليب والُبى اللغويّة:

حــوار  يف  ولالســتفهام  االســتفهامّية،  اجلمــل  احلــوار  يف  تكثــر  االســتفهامّية:  اجلملــة   .1
األديــب ســليم نّفــاع أكثــر مــن غــرض؛ فمــن اجلمــل االســتفهامّية مــا جــاء حقيقيًّــا يهــدف 
َغــرْيِ  ِمــْن  ُســيَّاٌح  بـَْلَدَتُكــم  يـَــُزُور  َهــْل   « نــو:  جــواب،  إىل  وحيتــاج  جمهــول،  شــيء  معرفــة 
أُمَِّتُكــم؟«،  »ِمــْن أَيْــَن حُتِْضريــن اي أُّمــي احْلَبيبَــَة َهــِذِه النَّبــااتِت اللذيــَذة الطَّْعــم؟«، »ِإىل أَيْــَن 
َأمْســاُء  »مــا  اْلَعِطــَرة؟«،  الزَِّكيَّــِة  الرّاِئَحــِة  ذاُت  الزَّاِهيَــُة  اأْلَْزهــاُر  َهــِذِه  »مــا  ذاِهبــات؟«،  أَنـْــنُتَّ 
 َهــِذِه الزَّْهــرات؟«، »َكْيــَف كانَــِت النُـّْزَهــُة يف الطَّبيَعــِة، َومــاذا  شــاَهْدِت اي َحبيبَــيت ِنْســرين؟« 

 ومــن االســتفهام مــا جــاء بالغيًّــا وال يتطلّــب جــوااًب، وإمّنــا يشــري إىل موقــف املتكلّــم مــن 
استنكار وتعّجب أو نفي، نو: »...، َهْل َنُْن َحًقا يف بـَْلَدٍة َعَربِيٍَّة؟«، »ِلَماذا اإِلْعالُن َعِن 
ِليزِيَّــِة؟«، »... َوأَنـْتُــْم ِلَمــاَذا تـََتَجاَهلُــوَن لَُغَتُكــم، َوَحَضاَرُتُكــم  اْلَمَحــالَِّت التَِّجارِيَــِة، ابللُّغَــِة اإلجنِْ
نـْيَــا؟«، »مــاذا ُكْنــَت تـَْفَعــُل اي لُبـْلُــب أَيُّهــا اللِّــصُّ  يــِع َأْنَــاِء الدُّ َعِظَيمــٌة، َنَشــَرْت ُعُلوَمُكــم، يف مجَِ

املاِكــُر؟«، » َهــْل ممُِْكــٌن َأْن يـَُعــمَّ السَّــالُم بــَـنْيَ مَجيــِع الِقطَــِط َوالِفْئــراِن؟«

2. مجلــة األمــر، فهــي مــن اجلمــل الطلبيّــة، وفيهــا ُيســتعمل الفعــل بصيغــة األمــر أو اســم 
فعــل األمــر، وهــو مــا يضفــي حيويّــة علــى احلــوار، وجيّســده حيًّــا أمــام املتلّقــي، نــو: »قُــْل 
ــاِحَرِة«، »اُْغــُرْب َعــْن  يل َوَأِجْبــِي«، »َتعــايل نـََتَمتَّــع«، »َهيّــا بِنــا ُنشــاِهُد َمْنظَــَر الطَّبيَعــِة السَّ
 َوْجِهنــا«، »امْسَــْع اي لُبـْلُــب«، وكّلهــا أفعــال الفتــة لألنظــار واألمســاع، حتكمهــا احلركــة والصــوت. 
3. مجلة النداء، وجاءت ابستعمال أداة النداء، وكّلها ُترز عالقة القرب النفسّي واجلسدّي 
بني املنادي واملنادى: »اَي َساِمي«، »اَي َضْيِفَي اْلَعزِيَز«، »اَي َصاِحيب«، »اي أُّمي«، »اي بـُنـَيَّيت«، 
 »اي أُّمــي اْلَعزيــَزَة«، »اي َحبيبَــيت«، وجــاءت مجــل النــداء لتنبيــه املنــادى، إىل املضمــون التــايل هلــا.

4. التأكيد: بعض اجلمل احلواريّة يشتمل على آلّيات تفيد التأكيد، ابستعمال أنَّ/إنَّ: »َأهّنا 
بـَْلَدٌة َعَربِيٌَّة«، أو قد قبل الفعل املاضي: »َوَقْد َبَدْت«، أو ابستعمال التوكيد املعنوّي: »َهِذِه 
 النَّبااتُت ُكلُّها«، وكّلها أساليب تضفي سلطويّة على فحوى احلوار، وتؤكّد مرجعّية املتكّلم.

5. استخدام الضمري املنفصل: الضمري هو اسم من املعارف يتضّمن اإلشارة إىل متّكلم أو 

احِلوار يف قصص أديب األطفال سليم نّفاع



80

العدد اخلامس  أيلول 2020 

ماَطب أو غائب، وقد اســتعمل األديب ســليم نّفاع الضمري املنفصل بشــكل الفت للنظر، 
ــة فحــوى مــا يُقــال، نــو: حتديــد موقــع:  لتأكيــد احلضــور ولفــت األمســاع واألذهــان إىل أمهّي
»َنْــُن يف َمْدَخــِل اْلبـَْلــَدِة«، طــرح ســؤال: »ِإىل أَيْــَن أَنـْــنُتَّ ذاِهبــات«، إطــالق أحــكام: »أَنْــَت 
ُمَدلَّــٌل اي َعنــْـرَت«، دفــاع عــن النفــس: »َأان ال أَْقِصــُد مَتْزيــَق املالبِــِس«، التعبــري عــن موقــف: »أَّمــا 
َأان فَُأريــُد َســالًما«، توجيــه اهّتــام: »أَّمــا َأان فَــال َأَحــَد حيُِبُّــي«، »أَنْــَت اي لُبـْلُــب تـُْفِســُد حماصيــَل 
ِح«، أو إجــراء مقارنــة: »َنْــُن يف بِــاَلِداَن نـَْعتــَـزُّ بُِلَغِتنَــا، َوأَنـْتُــْم ِلَمــاَذا تـََتَجاَهلُــوَن لَُغَتُكــم؟«.  الفــالَّ

النــوااي أو لوصــف  النظــر وإلبــداء حســن  النفــي ابألداة إلثبــات وجهــات   6. اســتخدام 
حالــة املتكّلــم: »ال أََرى..«، »َســْوَف َلــْن أُْزِعــَج َســاِكي الــّداِر، َوَلــْن أَُمــّزَِق ثِيابـَُهــم أَْو أُْفِســَد 
ِســَياَحٍة«.  أَيَـّـُة  تـَــَردٍُّد:...«، »ال تُوَجــُد  يَعيــُب«، »بِــال  َمــا  لَُغِتُكــم   َطعاَمُهــْم«، »اَل أََرى يف 
شــرط  األوىل  بــني مجلتــني،  تربــط  حيتــاج ألداة  لغــوّي  تركيــب  وهــو  الشــرط،  أســلوب   .7
جلــواب الثانيــة، ويفيــد بوقــوع شــيء بســبب شــيء آخــر مرتبــط بــه ومســّبب لــه، ويتكــّون مــن 
ثالثــة أركان: أداة الشــرط، ومجلــة فعــل الشــرط، ومجلــة جــواب الشــرط: »ِإَذا َأَحــبَّ اإِلْنَســاُن 
يـَُعــمُّ السَّــالُم«.  قَــْد  فبـَْعَدهــا  لِْلَجميــِع،  تـََوفَــّـَر الطَّعــاُم  بِنـَْفِســِه ...«، »ِإذا  ثَِقــًة   لَُغتَــُه، زَاَدتْــُه 
ِفْقرتــني  )الفاصلتــني( يف  األخريتــني  الكلمتــني  توافــق  البالغــة  علــم  وهــو يف  الســجع:   .8
قــادر  والســجع  لِْلَخاِطــِر«،  تـََقبُّــاًل  َوَأْكثـَــُر  للنَّاِظــِر،  »َأمْجَــُل  األخــري:  احلــرف  يف  أكثــر  أو 
 علــى ترســيخ الفكــرة، مــن خــالل إحــداث نغمــة موســيقّية تشــّد الســامع، وتثــري مشــاعره.

9. العطــف: مــن خــالل اتّبــاع لفــظ للفــظ آخــر بواســطة حــرف عطــف. وبذلــك يتكــّون 
أســلوب العطــف مــن املعطــوف عليــه )املتبــوع( واملعطــوف )التابــع( وحــرف العطــف، مثــل: 
»َقْد تـََعرَّْفنا َعلى أَْنواِع اأْلَشــجاِر واأْلَزهاِر والنَّبااتِت، َوشــاَهْدان نـَبـَْتَة الزَّْعرَتِ، ... َوَأان َســَأْدعو 
َب َمْدَرَســيت ...، َحــّت ُنشــاِهَد َونـَْلِمــَس َوَنُشــمَّ َونـَتَــَذوََّق َخــرْياِت بِــالِدان احْلَبيبَــة«. إّن  طُــالَّ
أســلوب العطــف يف قصــص األديــب ســليم نفــاّع ُيضفــي متاســًكا علــى اجلُمــل، ويثــري التدفُّــق 

يف األفــكار، مــا جيعــل منهــا نصوًصــا ذات رســالة واضحــة يســرية التنــاول.

10. الزمــن يف احلــوار: يــرتاوح بــني الزمــن احلاضــر واملســتقبل، لــذا فاألفعــال يف احلــوار يف 
معظمهــا جــاءت علــى صيغــة املضــارع. فالكاتــب يرســم مالمــح الواقــع مــن جهــة، ولكنّــه 
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 ) ًــا أوتوبيًّــا )طــوابوايًّ
يطــرح احللــول املســتقبلّية واالقرتاحــات العمليّــة الــيت مــن شــأهنا أن تبــي عامل

مثاليًّــا، يطيــب العيــش فيــه؛ كاحلــوار يف قّصــة »لبلــب وعنــرت«. 

وُيضــاف إىل األســاليب اللغويـّـة املذكــورة أعــاله، اللغــة الســليمة املعياريـّـة الــيت تالئــم األطفــال، 
وتعمــل علــى إثــراء كنزهــم اللغــوّي، مــن خــالل تقــدمي عبــارات ومجــل ومفــردات يف ســياقات 
منطقيّــة مثــرية إلدراكهــم يف الســّن املبّكــرة، واعتمــاد الفعــل الــذي مــن شــأنه إضفــاء احلركــة 
علــى احلــوار، وغريهــا مــن األســاليب الــيت تبــي لغــة الطفــل، وحُتــّدد مواقفــه، وتعينــه علــى 
التعبــري. واملتتّبــع لقصــص األديــب ســليم نّفــاع يلحــظ اعتنــاءه بتنميــة املهــارات احلســّية لــدى 
الطفــل، دون إغفــال اجلانــب املــرِح املشــّوق، واجلانــب القَيمــّي األخالقــّي، لتحقيــق التــوازن 

النفســّي والفكــرّي بعيــًدا عــن التلقــني والوعــظ.

احِلوار يف قصص أديب األطفال سليم نّفاع
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الدكتورة حنان روحي كركي ـــ جرايسي أّول من كتب جليل »املكاغاة« يف البالد                          
َسْبق يستحّق التقدير والدراسة

بقلم: مفيد صيداوي 

فقــد أدب األطفــال واألدب الشــعيّب يف البــالد يف الثالــث والعشــرين مــن أاّير 2020م، 
واحــدة مــن الباحثــات الواعــدات يف جمــال األدب الشــعيّب وأدب االطفــال، وهــي الدكتــورة 
حنــان كركيب-جرايســي، زوجــة انئــب رئيــس ورئيــس بلديـّـة الناصــرة لســنوات طويلــة، املهنــدس 

رامــز جرايســي. 

الناصــرة،  الدميقراطيّــة وبلديّــة  تعّرفــت علــى د. حنــان يف مســارين: األّول هــو اجلبهــة     
ومــن خــالل النشــاطات السياســّية املتعــّددة، واملســار الثــاين هــو مســار أدب االطفــال، فقــد 

حاضــَرْت وكتبَــْت يف هــذا املوضــوع مــن عــام 1994م حــّت اليــوم. 

   وقــد أهدتــي الدكتــورة حنــان كتاهبــا الــذي أعتــره الكتــاب األّول واملؤّســس ألدب الطفــل 
ــايت مــع أهلــي يف عامــي األّول، الــذي صــدرت الطبعــة  يف عامــه األّول وهــو »مكاغاة-يومّي
األوىل منــه يف عــام 1994م، وقــد كتبــْت خبــّط يدهــا يف حينــه »تقّدمــة إىل األســتاذ مفيــد 
صيــداوي مــع كّل االحــرتام والتقديــر – حنــان كركــيب جرايســي«. أخــذُت الكتــاب وكنــت 
أقّدمــه لطالبــايت وطــاّليب يف مســاق أدب األطفــال يف الكّليّــات األكادمييّــة الرتبويـّـة، علــى أنـّـه 
الكتــاب البكــر هنــا يف بــالدان، وكنــت أحتــّدث عــن أمهّيتــه، ودارت األاّيم وبــدأت د. حنــان 

تعّلــم وحتاضــر يف دار املعّلمــني العربّيــة يف حيفــا )اليــوم: الكّلّيــة األكادميّيــة العربّيــة(.

أقمنــا يف كّليّــة »أورنيــم« يوًمــا دراســيًّا ألمينــات وأمنــاء املكتبــات يف الوســط العــريّب، مــن خــالل 
مســاق تعليــم املعلوماتّيــة وعلــم املكتبــات وإدارة املعرفــة يف كّلّيــة »أورانيــم« يــوم الســادس مــن 
أاّير 2015م، وابقــرتاح مــن كاتــب هــذه الســطور، كانــت إحــدى احملاِضــرات د. حنــان 
جرايســي، يف موضــوع »األحبــاث يف أدب األطفــال العــريّب حــول رســالة الدكتــوراة للدكتــورة 
حنــان كباحثــة يف األدب وحماضــرة. وأذكــر أّن حماضــرة الدكتــورة حنــان حــازت علــى التقديــر 
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مــن قبــل احملاضريــن وأمينــات املكتبــات.

   أّلفــت الدكتــورة حنــان، إىل جانــب الكتــاب آنــف الذكــر، كتــاب »مــا أحلــى أكاليت« 
عــام 2000م، وهــو صــادر عــن مركــز الطفولــة، مؤّسســة حضــاانت الناصــرة أيًضــا، وكتاهبــا 
الثالــث مبشــاركة تغريــد الســيد وهــو بعنــوان »أان وكتــيب، دليــل مســاعد لألهــل واملربـّـني الختيــار 
كتــب األطفــال«، كتبــت د. حنــان فيــه التقــدمي وكذلــك مــاّدة القســم األّول الــذي عاجلــت 

فيــه الســؤال: وهــل لألطفــال أدب؟ )ص9(، مــن الــوالدة إىل ثــالث ســنوات )ص12(

15 وتســتمّر حــّت ص37. وتنهــي مقاهلــا جبملــة ســليمة ومؤّكــدة يف أدب األطفــال احلديــث 
وهــو العناويــن النمطيّــة، حيــث تقــول الكاتبــة: »أّمــا العناويــن النمطيّــة ذات الصبغــة الوصفيّــة، 
واملقــّررة ســلّفا، خاّصــة الســلبّية منهــا، مثال:»التلميــذ الكســالن« أو »الولــد املشــاغب« أو 
»الكتكــوت الكــّذاب«... اخل، فهــذه عناويــن غــري حمبّــذة ابلتأكيــد، ألهّنــا حتكــم مســبًقا علــى 
الطفــل مــن خــالل موقــف معــنّي، وال تســاندُه يف التعلّــم مــن خراتــِه. إهّنــا ببســاطة عناويــن 
غــري عادلــة1. هــذا ومل أطّلــع بعــد علــى دراســتها لنيــل الدرجــة العلمّيــة الثالثــة إاّل مــن خــالل 

حماضرهتــا آنفــة الذكــر.

وأعــود اآلن لكتاهبــا األهــّم يف نظــري وهــو »املكاغــاة«، وهــو كتــاب بكــر يف أدبنــا احمللّــّي 
لألطفــال ويســّد حاجــة ملّحــة لألّمهــات خاّصــة يف عصــران احلديــث، واألّمهــات حديثــات 

الســّن.

الدوافع:  

ال خُتفــي الكاتبــة  أّن الدوافــع األوىل لكتابــة الكتــاب هــي حاجتهــا لرتبيــة طفلتيهــا يف هــذا 
الُعمــر وعــدم وجــود مصــادر ابللغــة العربيّــة، شــعور بعــدم الرضــى الزمــي الضطــراري اســتعمال 
كتــايب يوميّــات بلغــة غــري العربيّــة لتدويــن مذّكراتنــا مــع ابنتينــا يف عامهــّن األّول، فلــم اســتطع 
التحــّرر مــن الشُّــعور ابالغــرتاب عــن اللغــة، الطقــوس والطابــع الغريــب، ومــع ذلــك، فقــد كان 
هلــذه اليوميّــات قيمــة خاّصــة، إذ أهّنــا وفّــرت إطــارًا جــّذااًب وداعًمــا لتخليــد لقطــات مــن أمجــل 

1 حنان جرايسي وتغريد السيد )إعداد(، )2002م( أان وكتيب، إصدار مؤّسسة حضاانت الناصرة، ص37.

الدكتورة حنان روحي كركيب ـــ جرايسي
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وأهــّم فــرتة يف حيــاة طفلــيّت وجــوااًب حلاجــيت إىل تفريــغ مــا أمحــل مــن مشــاعر األمومــة وجتربتهــا 
يف حلوهــا ومّرهــا. 

»والســؤال: ملــاذا ال جيــد أطفالنــا العــرب أنفســهم يف هــذه اليوميّــات؟ فمــن البديهــّي أهّنــم 
يســتحّقون الرعايــة واملتعــة والــدفء كغريهــم مــن أطفــال العــامل احملظوظــني. نعــم ابلتأكيــد 

نســتحّق ويســتحّق أطفالنــا كّل الدعــم مــن أجــل بــداايت حياتيّــة رغيــدة وواعــدة«2

إذن، الدافــع لتأليــف الكتــاب كان الغــرية علــى أبنائنــا، علــى مســتقبلهم، وهــذا موقــف هــاّم 
وقفــه أكثــر مــن كاتــب يف أدب األطفــال عنــدان، ورمّبــا ذلــك يكــون موضوًعــا لدراســة مهّمــة 

لدوافــع كتابــة أدب األطفــال يف أدبنــا احملّلــّي. 

العمل اجلماعّي: 

الفرديّــة واألاننيّــة،  تطغــى  اجلماعــّي، وأحيــااًن كثــرية  للعمــل  أدابؤان  مييــل  عــاّم، ال  بشــكل 
ولكــّن د. حنــان أبــرزت أّن هــذا العمــل هــو مجاعــّي ومــن خــالل ورشــات عمــل، وذكــرت 
الصعــوابت يف »العمــل اجلماعــّي« وأكثــر مــن كلمــات شــكر.. ارتكــز هــذا العمــل علــى رصيــد 
مــن اخلــرات املتجّمعــة، فهــو حصيلــة جتربــة فريــدة ورائــدة مــن العمــل اجلماعــّي. مل يكــن مــن 
الســهل صهــر اخلــرات املختلفــة يف بوتقــٍة واحــدٍة، فهــو مســار شــاّق ومضــٍن، يتطّلــب قــدرة 
ــة  ــل الــرأي املختلــف، مــع احملافظــة علــى خاصّي ــِة واالنفتــاح واالســتعداد لتقّب فائقــة مــن املرون

كّل رأي يف موقعــِه املالئــم.

»لســت هنــا مبوقــف الشــكر فقــط بــل إبــراز الــدور احليــوّي لــكّل واحــدة مــن مركــز الطفولــة يف 
بنــاء هــذا العمــل«3. أليــس هــذا موقًفــا جيــب أن نتشــّبث بــه يف كّل أعمالنــا ونشــاطاتنا الــيت 
ــة أو بطولــة أو كتابــة مــن  أتخــذ يف كثــري مــن األحيــان األنويّــة واألان األكــر واألكثــر عقالنّي

اآلخريــن يف العديــد مــن جمــاالت حياتنــا؟

2حنان جرايسي -كركيب )1994م(، مكاغاة، إصدار مؤّسسة حضاانت الّناصرة، ص3، الصفحات ابألصل غري مرّقمة والرتقيم يل لتسهيل 
املراجعة ملن يشاء. 

3 هناك: ص5.
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التعاون مع املهنّيني وذوي االختصاص: 

   مثــل التعــاون مــع الشــاعر والزّجــال ســعود األســدي، أطــال هللا عمــره ومنحــه الصّحــة 
والعافيــة، كإنســان متمّكــن مــن العاميّــة الفلســطينّية، ال يُنكــر عليــه أحــد ذلــك هــذا التعــاون 
وشــكره هــو مــن ميــزات األديــب املتواضــع، والــذي يعــرف قيمــة العمــل اجلماعــّي واملهــّي يف 
تقليــل األخطــاء واالرتفــاع مبســتوى العمــل األديّب. الرســومات والزركشــات للفّنانــة سيســيل 
كاحلــي الــيت أضفــت علــى النصــوص مجاليّــة خاّصــة. ثّ االستشــارة واملرافقــة لطاقــم مركــز 
الطفولــة، كّل هــذا عندمــا تذكــره ُمِعــّدة الكتــاب، يوضــع لصاحلهــا ولصــاحل أســلوب العمــل 
اجلماعــّي الــذي جيــب أن نتشــّبث بــه. وكذلــك االســتعانة ابخلــرات األخــرى مثــل: د. مهجــة 
كمــال الــيت أبــدت مالحظاهتــا يف جمــال الصّحــة، ومنــار زعــيب يف جمــال النمــّو احلركــّي وغريهــم. 

الكتــاب يتنــاول الطفــل منــذ اليــوم األّول، وفيــه أماكــن لصــوره والمســه )هويّتــِه(، حــّت كلمــات 
األّم األوىل عنــه )عنهــا( واهلــدااي الــيت تلّقاهــا الطفــل، ومحّامــه األّول وشــجرة األســرة )العائلــة 
األوىل(، مــن أمســاء جــّد وجــّدة ووالــد ووالــدة وأخــوة وأخــوات، إىل الشــهر األّول حــّت الشــهر 
الثــاين عشــر، واأللعــاب واألغــاين الــيت تـُغَــّى لــه، ورصــد تطــّوره يف كّل حلظــة، وليــس اجملــال هنــا 
للتفصيــل، بــل أفضــل الســبل هــي قــراءة الكتــاب نفســه واســتعماله، خاّصــة لــدى بناتنــا اللــوايت 
ينجــنب حديثًــا، كتــاب رائــد مبــّي علــى جتربــة وعلــى علــم ووعــي بظــروف شــعبنا وعلــى عمــل 
مجاعــّي. 4 وأخــريًا، بفقداهنــا فقــدان أديبــة وأكادمييّــة أعطــت، وكنّــا علــى موعــد للمزيــد مــن 
العطــاء منهــا يف جمــال أدب االطفــال واألدب الشــعيّب. فتحّيــة للمرحومــة د. حنــان كركــيب-

جرايســي وهلــا وافــر الرمحــة وألهلهــا ولنــا الصــر وحســن العــزاء. 

4 طبًعا ميكن قراءة الكتاب من زوااي متلفة والتأكيد على جوانب أخرى
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قراءة يف قّصة لألطفال بعنوان -املطر األّول -للكاتب نعمان عبد القادر

د. أمحد كامل انصر

 تُعتــر الكتابــة لألطفــال مــن أصعــب أنــواع الكتابــة والتأليــف يف األدب عاّمــة؛ فقــد جنــد كاتبًــا 
يتكلّــف الّصياغــة للطفــل ويدقّــق يف اختيــار األلفــاظ، وآخــر يعتــي يف الّداللــة واملعــاين، واثلثًــا 
يهتــّم ابلّصــور والرســومات، ورابًعــا حيــاول أن يدخــل عــامل األطفــال حــّت يســتطيع أن يعــّر عّمــا 
جييــش يف نفوســهم مــن خــالل قّصــة أو حكايــة أو معلومــة أو حــّت طُرفــة، وهنــاك مــن يســعى 

خللــق كتابــة أســلوبّية جديــدة متــزج بــني الّلغــة والّصــورة واملضمــون يف وحــدة عضويـّـة متينــة.

ولعــّل قّصــة الكاتــب القســماوّي نعمــان عبــد القــادر »املطــر األّول« ميكــن أن تشــّكل منوذًجــا 
ــًدا هلــذا النــوع مــن الكتابــة التوليديّــة الــيت جتمــع بــني الشــّكل )اللغــة والّصــور( واملضمــون  جّي
)املعــاين والّداللــة( يف بنيــة كتابّيــة إبداعّيــة واحــدة. وهنــا جيــدر التنويــه أنّنــا ال ننــوي يف هــذه 
القــراءة الدخــول يف مغامــرة نقديـّـة قــد ال تُعطــي هــذا العمــل اإلبداعــّي حّقــه. وإمّنــا ســنحاول 
أن نقــف علــى األســلوب الكتــايّب اجلديــد الــذي انفــرد بــه الكاتــب يف هــذا العمــل اجلــاّد، ومــن 
ثّ عــرض القيــم الرتبويّــة التثقيفيّــة الــيت جتلّــت فيــه. ولكــن قبــل الدخــول يف هــذا العــرض رأينــا 

أن نقــف علــى ملّخــص عــاّم ملوضــوع القّصــة ممـّـا يفيــدان يف طــرح املوضــوع ومناقشــته.

أحداث القّصة

تــدور أحــداث »املطــر األّول« حــول ولــد صغــري امســه ابســم، يناديــه أخوتــه الكبــار »َبّســوم«. 
خيــرج مــع أهلــه إىل الكــرم ليشــاركهم يف قطــف مثــار الزيتــون. كانــت فرحتــه كبــرية حــني راح 
جيمع الثمار ويضعها يف دلِو صغري ثّ يديرها يف الكيس بعد أن ميتلئ الّدلو. وازدادت فرحته 
بعــد أن حضــر اجلــريان ومعهــم الصغــار مــن أجــل مســاعدة عائلتــه يف جــي الثمــار؛ فيخــرج مــع 
ســلوى وايمسينة ورفيق إىل الوادي القريب ليســتمتعوا جبمال الطبيعة ومشاهدة أشــجار الّلوز 
واخلــروب والتــني. ثّ يُقــّرر األطفــال أن يلعبــوا لعبتهــم احملّببــة إليهــم »الّطميمــة« فيختبئــون، 
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تبحــث عنهــم ســلوى ومل تعثــر عليهــم، ولكــّن املطــر األّول ســاعدها يف إخراجهــم مــن مابئهــم 
وراحــوا يرقصــون ويصرخــون ويســتحّمون حتــت زّخــات املطــر. فتناديهــم أّمــه مــن أجــل العــودة 

إىل البيــت وارتــداء مالبــس الشــتاء. فيعــودون فرحــني مســرورين وهــم يغنّــون:

ما أمجل السماء ما أروع املطْر

ما ألطف اهلواء أيتينا ابلقطْر

ثّ ينهي القصيدة:

اي أرضنا العطشى من فوقك احلجْر

قويل إىل السماء ما أمجل املطْر

وما جيدر ذكره أّن هذه القصيدة من املمكن تلحينها ألّن كلماهتا موزونة.

ما الذي ميّيز قّصة »املطر األّول«؟

فقــد  القصــص،  مــن  الفــّيّ عــن غريهــا  مــن حيــث اإلخــراج  قّصــة »املطــر األّول«  ختتلــف 
تالءمــت الرســومات امللّونــة اجلّذابــة مــع األحــداث. فلــم جنــد اســتباقًا لألحــداث ألّي منهمــا 
كمــا حيــدث عــادة مــع ابقــي القصــص، ولعــّل أكثــر مــا يثــري االلتفــات هــو حتويــل النــّص 
األفعــال  الكاتــب مجيــع  اســتعمل  فقــد  األوىل،  الدرجــة  مــن  تعليمــّي  نــصٍّ  إىل  القصصــّي 
األفعــال  أبــرز  واللغــة، حيــث  النحــو  تعليميًّــا يف  منهــا درًســا  ليجعــل  القّصــة  املوجــودة يف 
املاضيــة فيهــا ابللــون األزرق، واألفعــال املضارعــة ابللــون األمحــر، أمــا فعــل األمــر فقــد خّصــص 
فعاليّــة دجمــت مهارتــني  الصفحــة األخــرية  لنــا يف  ذلــك جعــل  اللــون األخضــر، وبعــد  لــه 
هاّمتــني مــن مهــارات التفكــري العليــا: التصنيــف واملقارنــة إذ طلــب فيهــا تصنيــف األفعــال يف 
جمموعــات واملقارنــة بينهــا. يبــدو أّن هــذا األســلوب الكتــايّب التعليمــّي كان نتيجــة واضحــة 
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لكــون الكاتــب كان يعمــل يف مهنــة التعليــم معّلًمــا ومرشــًدا ملوضــوع اللغــة العربّيــة يف منطقــة 
املثلّــث اجلنــويّب حتديــًدا يتنّقــل مــن مدرســة إىل مدرســة ومــن حماضــرة إىل حماضــرة أخــرى.

مــن هنــا نســتطيع القــول: إّن القّصــة املذكــورة آنًفــا، علــى مــا يبــدو، مل يكــن غرضهــا األّول 
، إمّنــا هــو غــرض تعليمــيٌّ تربــويٌّ يف الدرجــة األوىل. ولعــّل خــري مــا يؤّكــد ذلــك  غرًضــا جتــارايًّ
هــو ختصيــص صفحــة كاملــة، يف هنايــة القّصــة، لقيــم تربويـّـة وتعليميّــة مُتّكــن األّم يف البيــت، أو 
مربّيــة األطفــال يف املدرســة أن تســتفيدا منهــا وغرســها يف نفــوس التالميــذ: كحــّب األرض، 
واحملافظــة علــى الشــجرة املباركــة الــيت ذُكــرت يف القــرآن الكــرمي، وتعليــم الطفــل عــن فوائدهــا، 
ابإلضافــة إىل التعــاون األســرّي واالجتماعــّي، وتعويــد الطفــل علــى حــّب الطبيعــة والتنــزّه فيهــا، 
وتعليمــه عــن أمهيّــة املطــر للنبــااتت واألشــجار والبشــر. والظاهــر أّن اختيــار الكاتــب لشــجرة 
الزيتــون مل يكــن عبثيًّــا وال عشــوائيًّا، بــل رمّبــا كان مقصــوًدا ومتعّمــًدا، إذ أّن هلــذه الشــجرة 

معــايَن متلفــًة ودالالٍت واضحــة. 

ملاذا املطر األّول؟

املطــر األّول هــو مرحلــة انتقالّيــة أتيت مــا بــني الصيــف والشــتاء. وهــو احلبيبــات املائّيــة األوىل 
الــيت ينتظرهــا النــاس بعــد حــّر وجفــاف طويلــني. وفيهــا الطفــل حيــّس ابملتعــة حــني يتبلّــل ألّول 
مــرّة مــن أمطــار الســماء وتبقــى يف ذاكرتــه. فهــي كضيــف جديــد حيــّل يف البلــدة وخيــرج النــاس 
مجيًعا الستقباله. واملطر األّول ال أييت يف موسم الزيتون فحسب، بل حيّل يف الفصل األّول 
مــن الســنة الدراســّية، إذ تســتطيع املعّلمــة توظيــف القّصــة واســتخدام املناســبة لتجعــل منهــا 
درًســا راســًخا يف الذاكــرة الطفوليّــة. كمــا تســتطيع أن خَتــرج مــع األطفــال إىل احمليــط القريــب 

لتجســيد القّصــة ومتثيلهــا أمامهــم علــى أرض الواقــع.

البساطة يف أدب األطفال

لعــّل مــا جيعــل القّصــة مثــرية لالنتبــاه كتابتهــا أبســلوب ســهل وبلغــة سلســة وبســيطة ال تعقيــد 
فيهــا، ذلــك أّن اجلمــل واألحــداث قريبــة جــدًّا من حياة الطفــل اليوميّــة، وابت الطفــل يشــعر 
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ابألحــداث ويتفاعــل معهــا كأهّنــا جــزء مــن أحــداث واقعــه املعيــش. وعلــى هــذا الصعيــد تــرز 
مقــدرة الكاتــب اإلبداعيّــة؛ فنحــن نــرى أّن البســاطة يف أدب األطفــال تُعتــر مــن العوائــق 
احلقيقيّــة أمــام كثــري مــن األدابء، وخباّصــة كتّــاب أدب األطفــال؛ فالتبســيط عــادة مــا يتطلّــب 
جهــًدا إضافيًّــا مــن الكاتــب كــي يســتطيع أن يُنــزل املعــاين يف ألفــاظ ومجــل ســهلة مفهومــة 
ختلــو مــن الطــول والتعقيــد والغمــوض والغرابــة، مــع االحتفــاظ ابلتشــويق واجلمــال يف نفــس 
الوقــت. يبــدو لنــا أّن الكاتــب اختــار أن يكتــب قّصــة تناســب لغــة ومضمــواًن، أجيــااًل متلفــًة 
ــة وانتهــاًء ابلصــّف الرابــع واخلامــس؛ فلغتهــا الســهلة  ابتــداًء مــن رايض األطفــال غــري اإللزامّي
البســيطة تتناغــم مــع األجيــال األوىل، إذ تثريهــم مبفــردات جديــدة، تقــوم املربيّــة بتبســيطها 
ومتثيلهــا. ولعــّل قــراءة القّصــة قــراءة معــّرة مــع إميــاءات مناســبة عــّدة مــرّات مُتّكــن الطفــل مــن 

فهــم القّصــة وإعــادة ســردها.

وخالصــة القــول: إّن الكاتــب اســتطاع أن يؤّكــد يف قّصــة »املطــر األّول« علــى أمهيّــة الكتابــة 
اإلبداعيّــة؛ فَجَمــع النحــو مــع األدب، والشــعر مــع النثــر، والفكــرة مــع األســلوب، واللــون مــع 
الكلمــة. هــذه القّصــة الــيت ُتضــاف إىل جمموعــة قصــص األطفــال ال شــّك أهّنــا تُثــري أدبنــا 
العــريّب اخلــاّص ابألطفــال، وتُغــي املكتبــة العربيّــة الــيت تفتقــر للقصــص الرتبويّــة اهلادفــة. فمــا 
، ثّ إعــادة هيبــة لغتنــا العربيّــة،  أحوجنــا اليــوم ملثــل هــذا اللّــون مــن القصــص إلثــراء أطفالنــا لغــوايًّ

يف الوقــت الــذي يعلــم فيــه اجلميــع مــا آلــت إليــه لغتنــا الفصحــى مــن طمــس وضيــاع.

الدكتورة حنان روحي كركيب ـــ جرايسي
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قّصة »غندورة وحّبوب« لألطفال

بقلم: نرجس غَزيِّل

تُعتر قّصة »غندورة وحّبوب«1، ملؤّلّفها األستاذ مفيد صيداوي سنة 2004، من قصص 
األطفال، وتتمّيز يف: 

- إهّنا قّصة جند فيها املتعة والّتسلية لألطفال. 
- وجند يف قّصة »غندورة وحّبوب« احليواانت األليفة: األرنب )حّبوب( والفئران. 

- أسلوب القّصة سهل، واضح وخاٍل من التعقيد، والكلمات مفهومة وسهلة، تناسب 
العمر الذي ُكِتبت له. 

- عدد الكلمات حمدود، والنّص قصري. 
- جند الرسومات التوضيحّية يف القّصة، والرسومات التوضيحّية هي عامل أساسّي يف 

أدب األطفال، وأعتقد أّن الرّسامة العراقّية سوسن املاجدي أبدعت يف ذلك. احليواانت 
تتكّلم يف هذه القّصة، واهلدف يف أدب األطفال هو إشراك احليوان البييّت األليف يف 

جمرايت القّصة، إذ أّن الطفل يفرح وينجذب ألنسنة احليوان. 
- جند إيقاًعا للكلمات يف القّصة مثل: )نذهب لقطف البندورة من احلاكورة(. 

- احلبكة قصرية وواضحة جدًّا. 
- توجد أهداف تربويّة واجتماعّية للقّصة، كما سنرى بعضها الحًقا. 

كّل هذه املمّيزات اليت وجدانها يف قّصة »غندورة وحّبوب« تكفي أن تكون من قصص 
أدب األطفال اجلّذابة لألطفال. 

حتليل قّصة »غندورة وحّبوب«: 
فكرة القّصة:

تناسب هذه القّصة مرحلة اخليال احلّر )8-5 سنوات(. ففي هذه املرحلة يظّل الطفل 
حُمبًّا للقصص اليت تدور يف إطار خراته وجتاربه وبيئته، يف البيت وما حوله. 

  1 ُنِشرت هذه املقالة يف جمّلة »اإلصالح«، العدد 03، اجملّلد 19، حزيران 2020، ص 19-20. وننشرها هنا مع بعض التعديالت.
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ُمقّدمة القّصة: 

»كانت »غندورة« تلعب مع أرنبها »حّبوب«، مسعت والدها يقول...«، أعطت هذه 
املقّدمة متهيًدا قصريًا للفكرة اليت كانت يف القّصة، وهي تدور حول مساعدة »غندورة« 

و«حّبوب« ألخيها ولوالدها )يف ُصنع عربة لقطف البندورة(. 

صيغة القّصة:

حافظ القاّص على الوحدة الفنـّّية للقّصة وترابط عناصرها، فال تشعيب يف األحداث وال 
استطراد يف السرد. 

اللغة واألسلوب: 

استخدم القاّص أسلواًب سلًسا ولغة سهلة على أطفال هذه املرحلة من العمر. 
فاألســلوب واضــح مناســب للطفــل حســب املرحلــة العمريـّـة، فــال يلجــأ إىل التعقيــد والغمــوض 
والرتاكيــب الطويلــة والتأخــري واســتخدام الضمائــر الكثــرية الــيت يصعــب فهمهــا علــى الطفــل. 

احلبكة:

احلبكــة يف القّصــة حبكــة انجحــة، قامــت علــى ختطيــط جيّــد لألحــداث، تبــدأ يف البدايــة 
وتتنامــى األحــداث ومســريهتا مــن البدايــة إىل النهايــة. بعــد حتديــد الفكــرة وهــي بعــد »َصنعــا 
عربــة مجيلــة قامــا ابلذهــاب إىل احلاكــورة لكــن قابــال يف طريقهمــا العجــوز والفئــران وقامــا 

مبســاعدهتم ومــن ثّ توّجهــا إىل احلاكــورة«. 

الشخصّيات:

هذا العنصر مهّم جدًّا يف القّصة، وهو يُعدُّ من أهّم أبعاد أيّة قّصة، وهو احملور األساسّي 
يف معظم قصص األطفال، ولذا ال بّد من مالَءمة رسم الشخصّيات يف القّصة بعناية، 

حبيث تتحّقق أهداف القّصة وتتناسب مع األحداث. فمثاًل الشخصّية هنا هي شخصّية 
»غندورة« وشخصّية » حّبوب«، كّل منهما شخصّية حّية يف القّصة، جمّسمة، يسمعها 

الطفل القارئ أو السامع، تتكّلم بصدق وحرارة وإخالص. وهذا يدفع أبن يرى فيها 

قراءة يف قّصة »غندورة وحّبوب« لألطفال
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النموذج الذي بدأ حيتذيه، فيرتك أثرها فيه سلبيًّا أو إجيابيًّا. 
شخصّيات القّصة: 

»غندورة« و»حّبوب« )شخصّيتان مركزيّتان(.   .1

بشري أخو »غندورة« ووالدامها.   .2

»غندورة« و«حّبوب« شخصّيتان مسّيتا أبمساء سهلة وُمضحكة، وهذا    .3

ُيضيف روح الفكاهة عند األطفال يف قراءة أو مساع القّصة. 
غندورة: 

شخصّية تدّل أقواهلا وأفعاهلا على حقيقتها، فهي بنت نشيطة، جمتهدة، حتّب املساعدة 
لآلخرين، وهنا يف القّصة ساعدت العجوز، وهذا يعي أهّنا حترتم الكبار وحتّب 

مساعدهتم، كما أهّنا ساعدت الفئران )احليواانت(، وهذا يدّل على أّن لديها الرمحة 
والشفقة والعطف على احليوان والرفق به، ابإلضافة إىل حّب التعاون واملساعدة ألخيها 
ولوالدها. »غندورة« طفلة شجاعة ومثابرة على العمل، حيث تقوم بصنع عربة من أجل 

مساعدة أخيها ووالدها.  
حّبوب:

وهو األرنب الذي كانت »غندورة« تقضي معظم أوقاهتا ابللعب معه، وهو مبثابة صديق 
هلا.

استخدم القاّص هنا »حّبوب« )من احليواانت(، وهذا يضيف املتعة والفرح لألطفال، 
وأيًضا هبدف إبراز التعاون حّت مع احليواانت، حيث ساعد »غندورة« إبحضار الدرّاجة، 

وعمال مًعا عربة مجيلة. 

ا ابلقّصة، فكتبت هذا التحليل تقديرًا لدورها يف تربية األطفال،  وأخريًا، لقد أُعِجبُت جدًّ
لذا قرأهتا لطاّليب وألبنائي، فكانت نِعم القّصة.  



القراءة واملطالعة ألدب
 األطفال
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تشجيع األطفال والفتيان على قراءة األدب وتذّوقه 

د. حممود أبو فّنه

متهيد 

ال أغايل إذا أّكدت على أمهّية اكتساب مهارات القراءة وإتقاهنا، وبصورة خاّصة اكتساب 
عــادة القــراءة الذاتّيــة الــيت تُعتــر مــن أهــّم العــادات الــيت تســهم يف جنــاح اإلنســان وتقّدمــه يف 

حياتــه املهنيّــة، وحتّقــق لــه الكثــري مــن املكاســب يف حياتــه النفســّية واالجتماعيّــة.

لذلك، حترص الشعوب واألمم املتقّدمة على إكساب مواطنيها هذه العادة، ويشارك 
يف هذه العملّية عّدة أطراف أو وسطاء يسهمون يف غرس عادة القراءة وتذويتها لدى 

 األبناء:
  - البيئة املنزلّية-الوالدان وأفراد األسرة.

  - احلضاانت والروضات واملدارس يف مراحلها املختلفة.
  - وسائل اإلعالم/االّتصال املختلفة:

       - الصحافة واجملاّلت.
       - اإلذاعة والتلفزيون.
       - السينما واملسرح.

       - شبكة املعلومات )اإلنرتنت(.
- اجملتمع مبؤّسساته وبتأثري »الثقافة« السائدة فيه.

وأعتقد أن التهافت على استخدام التلفزيون واحلاسوب واهلاتف اخللوّي ووسائط التواصل 
االجتماعّي ال يشّكل بدياًل عن القراءة من املصادر الورقّية أو اإللكرتونّية؛ فالقراءة حتّقق 
الفهم والتعّمق، وفيها متعة خاّصة ال تتوّفر يف مشاهدة التلفزيون وال يف غريه من وسائل 

االّتصال احلديثة.

رغم هذه األمهّية للقراءة وأتثريها إاّل أنّنا نالحظ ظاهرة العزوف عن القراءة املتفشّية 

تشجيع األطفال والفتيان على قراءة األدب وتذّوقه 
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يف ربوعنا، وال تقتصر هذه الظاهرة على عاّمة الناس، بل قد تشمل املتعّلمني ومحلة 
الشهادات العليا. 

أّما أهمُّ األسباب والعوامل للعزوف عن القراءة الذاتّية فهي:

عدم توّفر وعٍي كاٍف لدى األطراف والوسطاء املذكورين أعاله األهل، املؤّسسات 	 
التعليمّية ووسائل     اإلعالم ... أبمهّية القراءة الذاتّية وانعكاساهتا على القرّاء يف 

جماالت حياهتم املختلفة. 

عدم توّفر القدوة واملثل للمحاكاة لدى غالبّية األهل واملعّلمني يف حّب القراءة 	 
واإلقبال عليها.

عدم توّفر البيئة الداعمة الكافية من مكتبات بيتّية أو مدرسّية ومكتبات عاّمة، ُتسهم 	 
يف حتبيب القراءة وتذويتها لدى املواطنني.

 تنافس وسائل اإلعالم املختلفة واستئثارها أبوقات الفراغ، واإلقبال على استخدام 	 
تلك الوسائل بصورة مفرطة.

التجارب احملبطة يف تعّلم القراءة يف املراحل األوىل للمتعّلمني، ممّا قد ينّفرهم من 	 
القراءة ويبعدهم عنها.

غلبة املناهج والكتب التعليمّية وأساليب التدريس اليت ترّكز على احلفظ والتلقني وال 	 
تنّمي البحث والقراءة خارج املقّرر.

الكثري من املواد القرائّية املتوّفرة من كتب ونصوص ال تستجيب للميول القرائّية 	 
حسب املراحل العمريّة املختلفة، وال تراعي قدرات القرّاء العقلّية والعاطفّية واللغويّة.

كذلك جند أّن"الثقافة" السائدة يف جمتمعاتنا ال تشّجع على القراءة اجلاّدة وال على 	 
القراءة الذاتّية. 

 وأخريًا، قد يكون للعامل االقتصادّي وملستوايت الدخل أتثرٌي يف اقتناء الكتب 	 



97

وأتسيس املكتبات البيتّية.

ملاذا نتاج إىل غرس عادة قراءة األدب وتذّوقه؟

إّن غرس عادة القراءة الذاتّية تُعتر ضرورة ملّحة للنصوص الوظيفّية والنصوص األدبّية 
على حّد سواء، ولكّني سأرّكز على غرس عادة القراءة للنصوص األدبّية على أنواعها – 

النثريّة والشعريّة – لألسباب التالية: 

تُعتــر قــراءة األدب مــن أهــمِّ الوســائل يف بنــاء شــخصّية اإلنســان وبلــورة مواقفــه وعاداتــه 	 
الفــرد  ُهويّــُة  تتبلــور  والتذويــت  والتماهــي  االمتصــاص  طريــق  فعــن  وِقَيمــه..  واجّتاهاتــه 

الفرديّــة واالجتماعيّــة والقوميّــة واإلنســانّية.

-الصغــار 	  القــرّاء  تســاعد  الــيت  والرتفيــه  املتعــة  وســائل  أهــمِّ  مــن  األدب  قــراءة  وتعتــر 
وامللــل. الفــراغ  براثــن  مــن  انتشــاهلم  املتزايــدة ويف  فراغهــم  أوقــات  اســتثمار  والكبــار-  يف 

وقراءة األدب ُتشبع العديَد من احلاجات النفسّية لدى القرّاء مثل:   	 

احلاجــة إىل األمــان؛ األمــان املــادّي واألمــان النفســّي، احلاجــة إىل احلــّب واالنتمــاء، احلاجــة 
)أديــر كوهــني،  والفهــم...  املعرفــة  إىل  الــذات، واحلاجــة  إىل حتقيــق  احلاجــة  التقديــر،  إىل 

.)27-45  :1980

وقــراءة األدب وســيلة للتطهــري والتخّلــص مــن املشــاعر الســلبّية املكبوتــة الــيت تــؤّدي إىل 	 
ــة )بيبليوترابيــا( للوصــول إىل  القلــق والضيــق وامللــل، وقــد ُتســتعمل كثــريا كوســيلٍة عالجّي

الّصحــة النفســّية للقــارئ.

 والقــراءة تســاعد يف تنميــة ثقــة الفــرد بقدراتــه وكفاايتــه، وتقلّــل مــن تعّلقــه ابألمنــاط 	 
والتغيــري. التجديــد  إىل  فيّتجــُه  الســائدة  احلضاريّــة 

القــارئ لنفســه ولآلخريــن؛ 	  ــق فهــم  وقــراءَة األدب، خاّصــة القصــص والــرواايت، تعمِّ
فالتعــرُّف علــى الشــخصّيات القصصيّــة وعاملهــا الداخلــّي وجتارهبــا ودوافعهــا وصراعهــا 

تشجيع األطفال والفتيان على قراءة األدب وتذّوقه 
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... كلّ ذلــك مينــح القــارَئ فرصــةً إلصــدار األحــكام املرنــة واملوضوعيّــة علــى اآلخريــن.

فقــدان 	  احتمــاالت  ويقلّــص  الذاكــرة،  ويقــّوي  الذهــن،  يشــحذ  القــراءة  مــن  واإلكثــاُر 
املتقّدمــة! العمــر  مراحــل  الذاكــرة واخلــرف يف 

التفكــري 	  وتنّمــي  املختلفــة،  اللغــة  مهــارات  وتعــّزز  القــرّاء،  قــراءة األدب خيــال  وتثــري 
واإلبــداع. والنقــد  والتحليــل 

وُتســهم قــراءة األدب يف تعزيــز التواصــل والتضامــن واحلــوار بــني البشــر علــى اختــالف 	 
لغاهتــم وأعراقهــم وثقافاهتــم؛ فاألعمــال األدبيّــة العامليّــة الرائعــة - مثــل املالحــم، حــكاايت 

ألــف ليلــة وليلــة، ودون كيشــوت وغريهــا... - ملــك للبشــريّة مجعــاء. 

 يشّكل األدب اجلّيد – كغريه من روائع الفنون األخرى مثل الرسم املوسيقى والنحت 	 
وغريها - القاسم املشرتك بني مجيع الناس على اختالف مهنهم وأماكنهم وظروفهم.

 قــراءة األدب اجلّيــد قــد تكشــف للقــرّاء قبــح الواقــع أببعــاده املختلفــة، ممّــا حيّثهــم علــى 	 
رفــض ذلــك الواقــع والســعي لتغيــريه لألفضــل.

مراحل لغرس عادة قراءة األدب وتذّوقه:

ــة، ومتــّر مبراحــل مــن حيــاة األفــراد،  تتحّقــق عــادة غــرس قــراءة األدب وتذّوقــه بصــورة تدرجيّي
بــدًءا ابلطفولــة املبّكــرة الغّضــة، واســتمرارًا ابملراحــل التاليــة حــّت البلوغ،واملفــروض أن نراعــي 
امليول القرائّية والقدرات حبسب الشرائح العمريّة، ونسن اختيار النصوص األدبّية املالئمة، 
ونافــظ علــى مبــدأ التحبيــب والتشــويق ال اإللــزام واإلكــراه يف تقــدمي األعمــال األدبيّــة للقــرّاء.

وسأرّكز حديثي على ثالث مراحل:

1. مرحلة الطفولة املبّكرة )ما قـَْبل املدرسة(

تعتــُر الســنواُت اخلمــس اأُلوىل يف حيــاة الطفــل، وقبــل االلتحــاق ابملدرســة، ســنواٍت حامســًة 



99

يف بنــاء شــخصّيته وبلــورة مفاهيمــه وِقَيمــه ومواقفــه يف املســتقبل!

وال شــّك، أّن القــراءَة تعتــر مــن أَبــرز العوامــل واملؤثّــرات يف تنشــئة األَفــراد وصقــل الشــخصّية 
املنشــودة.

وقد أُثِبت َأنَّ »عشــق« القراءة واإِلقبال عليها يتمُّ غرُســها يف هذه الســنوات الغّضة من عمر 
األطفال، وهنا أييت دوُر األسرة -خاّصة األّم – ثّ الروضة يف حتبيب القراءة وتذويتها.

وقد قيل: »اقرأ لطفلك لتعّوده القراءة منذ الصغر، فمن مل يُقرأ له يف الصغر، فلن يَقرأ 
لنفسه يف الكر«.

ومن التوصيات املقرتحة لألهل لغرس عادة القراءة لألبناء نذكر:

أن يكوَن األهل القدوَة احلسنَة يف املطالعة واالهتمام ابلقراءة.• 

توفرُي مكتبٍة بيتّية غنّية ابلكتب واجملالت.• 

تشجيُع األبناء على تكوين مكتبة خاّصة هبم.• 

إمساُع الطفل التهاليَل وأغايَن املهد منُذ الشهوِر األوىل.• 

قصُّ وسرُد احلكاايت والقصص املالئمة لألطفال الصغار.• 

قراءة القصص واحلكاايت بطريقٍة معّرة ويف أجواء دافئة ومحيمة.• 

استغالل األشرطة املسّجلة واملصّورة املتوّفرة وإمساعها لألبناء.• 

القياُم بفعالّيات حمّببة حول املسموع أو املقروء مع األبناء مثل: تقّبل ردود • 
الفعل من مشاعر وأحاسيس، الرسم والتلوين، التمثيل، الكتابة...

اصطحاُب األبناء للمكتبات وملعارض الكتب الختيار الكتب وشرائها أو • 
لالستعارة.

استغالل املناسبات والفرص لشراء الكتب وإهدائها لألبناء )أعياد امليالد، • 
املناسبات الدينّية  واألعياد، الرحالت...(.

تشجيع األطفال والفتيان على قراءة األدب وتذّوقه 
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استغالُل هواايت الطفل لدعم حّب القراءة واملطالعة، وتوفرُي املواّد القرائّية • 
املناسبة هلذه  اهلواايت.

متابعُة الرامج اإلذاعّية والتلفزيونّية املرتبطة ابلقراءة أو املشّجعة عليها.• 

قراءٌة مجاعّيٌة يف األسرة لنصوص أدبّية مالئمة، فمثل هذه القراءة تعّزُز • 
الروابط األسريّة وحتّبب القراءة وجتعُلها متعة.

ويف هــذه املرحلــة تســهم رايض األطفــال، أيًضــا، يف غــرس براعــم التنــّور القرائــّي وحمبّــة األدب 
وأغــاٍن وكتــب  علــى قصــص وأانشــيد  متواضعــة حتتــوي  توفري»مكتبــة«  علــى  إذا حرصــت 
مالئمــة لألطفــال يف هــذه املرحلــة العمريّــة، واملتوقّــع أن تقــوم املربيّــات يف الروضــات بروايــة 
أو قــراءة النصــوص النثريّــة والشــعريّة لألطفــال بطريقــة مشــوِّقة مــع فّعاليّــات إبداعيّــة تشــرك 
الصغــار يف الرســم والغنــاء والنقــاش مــع إبــداء اآلراء واالنطباعــات حــول مــا يُقــرأ أو يُــروى 

)منهــج تعليمــّي لــرايض األطفــال الرمسيّــة، 2008: 75-91(.

2. مرحلة املدرسة االبتدائّية )من الصّف األّول – الصّف السادس(

يف هذه املرحلة يتّم تعليم الطفل القراءة وإتقان مهارات الفهم مبستوايهتا املختلفة، وتدرجييًّا 
نشّجع الطفل على القراءة الذاتّية املستقّلة لنصوص أدبّية وكتب تالئم نضجه وميوله، 

وعدم االكتفاء ابلنصوص املقّررة والواردة يف كتب تعليم اللغة العربّية.

ففــي »منهــاج تدريــس اللغــة العربّيــة وآداهبــا للمدرســة االبتدائّيــة  العربّيــة -الصفــوف: األّول 
– الســادس« )1989( - الــذي أشــرفُت علــى إعــداده – أدرجنــا موضــوع القــراءة املوّجهــة 
واحلــرّة كجــزء أساســّي مــن املنهــج، واقرتحنــا ختصيــص حّصــة أســبوعّية للمطالعــة، وأوصينــا 
املــدارس واملعّلمــني أن حيثّــوا طــالب االبتدائيّــة علــى قــراءة الكتــب األدبيّــة اخلارجيّــة حــّت 
ــات  هنايــة الصــّف الســادس، وقّدمنــا اقرتاحــات مفّصلــة يف كتــب »دليــل املعّلــم« حــول فعالّي
مبــدأ  علــى  مؤّكديــن  الطــالب،  مجيــع  قــراءة  ومتابعــة  املطالعــة  حّصــة  لتفعيــل  وإرشــادات 

»التحبيــب والتشــويق ال اإلكــراه واإللــزام«.
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الطــاّلب  لــدى  الذاتيّــة  القــراءة  لتشــجيع  اقرُتِحــت  الــيت  والفّعاليّــات  التوصيــات  أبــرز  مــن 
نذكــر: وتذويتهــا 

-العمــل علــى إقامــة مكتبــة صفّيــة متنّوعــة ومتجــّددة يســهم الطــاّلب يف إدارهتــا واإلشــراف 
عليهــا. )جتــدر اإلشــارة إىل أّن وزارة الرتبيــة والتعليــم عنــدان ال تُلــزم املــدارس االبتدائيّــة إبقامــة 

مكتبــات مدرســّية(.

-متابعــة قــراءة كّل طالــب عــن طريــق فتــح حقيبــة يســّجل فيهــا الطالــب أمســاء الكتــب الــيت 
قرأهــا مــع اختيــار إحــدى الفّعالّيــات احملّببــة لديــه حــول الكتــاب املقــروء.

-قيــام املعلّــم بقــراءة جهريّــة معــّرة لقســم مــن كتــاب أديّب لتشــويق الطــاّلب وحتبيبهــم بقراءتــه 
كلّــه.

-مشــاهدة القّصــة تلفزيونيًّــا إذا وجــد هلــا فيلــم )مثــل قّصــة: ســندريال، أو حكايــة: ثــوب 
اإلمراطــور، وغريمهــا(، ومقارنــة النــّص املكتــوب مــع النــّص التلفزيــويّن.

-تشــجيع الطــاّلب علــى القيــام بفعاليّــات إبداعيّــة اختياريّــة حــول الكتــب الــيت يقرؤوهنــا 
مثل:رســم رمســة مســتوحاة مــن الكتــاب، كتابــة انطبــاع حــول شــخصّية أعجبتهــم )أو مل 
رســالة  أو  الكتــاب،  شــخصّيات  إلحــدى  رســالة  الكتــاب،  شــخصّيات  مــن  تعجبهــم( 
للمؤلّــف/ة، اختيــار اقتباســات أعجبتهــم مــن الكتــاب، كتابــة دعايــة أو إعــالن توصيــة بقــراءة 
الكتــاب، إعــداد الطــاّلب غالفًــا آخــر للكتــاب، اقــرتاح عنــوان آخــر بديــل للكتــاب، كتابــة 

هنايــة أخــرى للكتــاب، متثيــل القّصــة أو أقســام منهــا...

ــة اللغويّــة العربّيــة للمرحلــة االبتدائّيــة – الصفــوف األّول –  وجــاء املنهــج اجلديــد »الرتبّي
الســادس« )2009( ليؤّكــد أمهّيــة تدريــس األدب، فقــد ورد فيــه أنّــه يهــدف إىل: »حتبيــب 
وترســيخ عــادة املطالعــة لــدى التلميــذ، وجعلهــا جــزًءا مــن ســلوكه اليومــّي، وذلــك مــن خــالل 
قــراءة نصــوص عربيّــة ومرتمجــة متثّــل األنــواع املختلفــة، وتناوهلــا ابلتحليــل والتفســري يف جوانبهــا 
املتعــّددة: االجتماعيّــة، الثقافيّــة، الوجدانيّــة، الفنّـــّية، اجلماليّــة« )املنهــج، 2009: 13(.
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ودعــا هــذا املنهــج إىل تفعيــل بيئــة تعليميّــة انجعــة تســهم يف حتقيــق أهدافــه مثــل: »توفــري 
مكتبــة مدرســّية ومكتبــة صفيّــة غنيّــة ومتنّوعــة، مــزّودة أبجهــزة تكنولوجيّــة حديثــة كاحلاســوب، 

واســتثمارها بشــكل فّعــال« )م. ن:15(
وقــد خّصــص هــذا املنهــج الفصــل اخلامــس منــه ملوضــوع املطالعة/القــراءة، مفّصــاًل األهــداف 
وكيفيــة التعامــل مــع املطالعــة، ومعايــري اختيــار الكتــب املالئمــة للصفــوف املختلفــة، ومقرتًحــا 
أن يقرأ كّل تلميذ 65 كتااًب على األقل حّت هناية الصّف السادس. )م. ن: 61 – 66(

3. مرحلة املدرسة اإلعداديّة:

يشــتمل منهــج األدب العــريّب للمرحلــة اإلعداديـّـة يف الصفــوف الســابع – التاســع )1985( 
علــى أعمــال ونصــوص أدبّيــة تغطّــي معظــم األجنــاس األدبّيــة مــن: احلكمــة واملثــل واحلكايــة 
عر واملقالة والقّصة واملسرحّية والّسرية واليومّيات واملذّكرات  والوصّية واخلطبة واألسطورة والشِّ

وأدب الّرحــالت.

وجــاء هــذا التمثيــل لأللــوان األدبيّــة املختلفــة كــي: »يتعــّرف الطــاّلب علــى املميّــزات واملفاهيــم 
األدبيّــة اخلاّصــة بــكّل لــون«. )املنهــج، 1985: 7( 

كذلــك أدرجنــا موضــوع املطالعة/القــراءة الذاتيّــة املوّجهــة واحلــرّة يف هــذا املنهــج، كمــا فعلنــا يف 
منهــج اللغــة العربيّــة يف االبتدائيّــة، وقــد مشــل املنهــج قائمــة كتــب للمطالعــة راعينــا يف اختيارهــا 
امليــول القرائيّــة للطــاّلب يف املرحلــة اإلعداديـّـة، واقرتحنــا أن يقــرأ كّل طالــب عشــرة كتــب علــى 

األقــّل يف كّل صــّف )املنهــج املذكــور: 26 – 29(.

كمــا حرصنــا علــى تزويــد املعّلمــني ابالقرتاحــات والتوجيهــات الــيت جتعــل التعامــل مــع موضــوع 
املطالعة/القــراءة يتحّقــق بصــورة مهنيّــة انجعــة وحمّببة.)كتــاب املرشــد للمعّلمــني، 1987: 

.)58-65

وأّكــدت أهــداف تدريــس األدب يف املرحلــة اإلعداديّــة علــى إكســاب املتعّلمــني املتعــة يف 
قــراءة النصــوص األدبيّــة وحتبيبهــا هلــم، وإكســاهبم مهــارات الفهــم والتحليــل والنقــد 
بقــراءة  اهتمامهــم  وتطويــر  بقراءتــه،  ويســتمتعون  األدب  يتذّوقــون  مســتقّلني  قــرّاًء  ليكونــوا 
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األدب الفــّيّ ابعتبــاره جتربــًة شــعوريّة مثريــة وممتعــة، كذلــك تطويــر احلساســّية اجلماليّــة لديهــم 
متعــّدد  األديّب، ابعتبــاره نصًّــا مرّكبًــا  العمــل  اخلاّصــة ووظائفهــا يف  التعبــري  أســاليب  وفهــم 

الــدالالت. 

وعلــى تدريــس األدب أن يؤّكــد التواصــل مــع العمــل األديّب، وإقامــة عالقــة حواريـّـة بــني النــّص 
األديّب والقــارئ املتعلّــم لتتحّقــق املتعــة الشــعوريّة والتفاعــل مــع النــّص املقــروء.

ولتحقيــق أهــداف تدريــس األدب يف هــذه املرحلــة ينبغــي التنويــع يف طرائــق التدريــس ويف 
والوســائل واألنشــطة، والرتكيــز علــى أن تكــون قــراءة األعمــال األدبيّــة قــراءة ُمنتجــة مبدعــة، 
ال قــراءة تلقينيّــة مســتهلكة، وهــذا يتطلّــب توفــري جــوٍّ مــن احلريّــة والتشــجيع علــى إبــداء 
االنطباعــات واآلراء الشــخصّية املعّللــة إزاء العمــل األديّب وأبعــاده املختلفــة. كمــا يتطلّــب 
الرتكيــز علــى عمليّــات التفكــري العليــا مــن حتليــل وتركيــب وتقــومي وإبــداع، وربــط املــاّدة املدّرســة 
خبــرات املتعّلمــني الســابقة، وابلواقــع االجتماعــّي والثقــايّف، وتوظيــف ذلــك كلِّــه يف احليــاة 

العمليّــة. )حمّمــد محــود، 1993: 130 – 131(.  

 طــرق التدريــس احملبّــذة طريقــة العمــل التعــاويّن، وأتكيــد أســلوب النقــاش واحلــوار الدائــم 
طلقــة وعــن اإلمــالءات والشــروح 

ُ
يف أجــواء محيمــة مشــّجعة بعيــًدا عــن إصــدار األحــكام امل

اجلاهــزة، ألّن النصــوص األدبيّــة اجليّــدة مفتوحــٌة علــى قــراءات ودالالت متعــّددة!

لتعميــق فهــم النصــوص األدبيّــة وتذّوقهــا اقرتحنــا كذلــك ربــَط تدريــس األدب ابلفنــون اجلميلــة 
األخــرى كالرســم واملوســيقى والغنــاء والتمثيــل والنحــت، واالســتعانة بوســائل تعليمّيــة حمّفــزة، 
وعــدم االكتفــاء ابلكتــاب املدرســّي وابللــوح وابلطبشــورة. مــن بــني تلــك الوســائل نذكــر: 
األفــالم، األشــرطة املســجَّلة، األشــرطة الســمعّية والبصريّــة، احلاســوب، شــبكة املعلومــات 
)اإلنرتنــت(، الصــور واللوحــات، التلفزيــون واملــذايع، اجملــاّلت، املعاجــم واملوســوعات واملراجــع 

األخــرى.

ومن األنشطة املساعدة واحملّفزة يف تدريس األدب نذكر:
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- األنشطة اإلبداعّية من متثيل ورسم وغناء وكتابة إبداعّية.

- املسابقات األدبّية: يف املطالعة، اخلطابة، التمثيل...

- إصدار اجملاّلت الصّفّية واملدرسّية.

- إقامة النوادي واحللقات األدبّية.

- إقامة املعارض املدرسّية.

كلمة ختامّية: 

تدرجييّــة  بصــورة  تتحّقــق  أن  ميكــن  لــألدب  الذاتيّــة  القــراءة  عــادة  الطــاّلب  إكســاب  إّن 
وبطريقــة حلزونيّــة، حبيــث تّتســع الدائــرة وتتعّمــق مــع التقــّدم يف مراحــل العمــر، بــدًءا مــن 
ــة، تليهــا املرحلــة اإلعداديّــة. مرحلــة مــا قبــل املدرســة، واســتمرارًا يف مرحلــة املدرســة االبتدائّي

وقــد أثبتــت التجــارب واألحبــاث، أّن اكتســاب عــادة القــراءة الذاتّيــة يســهم بشــكل كبــري يف 
إثــراء عــامل القــرّاء، وتوســيع آفاقهــم، وزايدة جتارهبــم، ويؤثّــر يف بلــورة شــخصّياهتم، ويعّمــق 
فهمهــم لذواهتــم ولآلخريــن، وحيّقــق التــوازن النفســّي والروحــّي، ويعــّزز التواصــل البنّــاء واحلــوار 

املتبــادل بــني القــرّاء يف أنــاء املعمــورة علــى اختــالف أعراقهــم ولغاهتــم وثقافاهتــم. 

املراجع:
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املعارف والثقافة، القدس. 

أبو فّنه، حممود، طه، حمّمد علي )1994(. الرتبية للوعي القرائّي يف املدارس العربّية. وزارة املعارف 
والثقافة، القدس.

أبو فّنه، حممود. ومع آخرين )2000(.   املرشد يف تدريس اللغة العربّية للصّفني الثاين والثالث يف 
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العريّب للرتبية-بيت بريل.

محود، حمّمد )1993(.  كتاب: تدريس األدب – إسرتاتيجّية القراءة واإلقراء. الدار 
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– للمرحلة االبتدائّية، الصفوف األّول – السادس. القدس.                                           
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القراءة هي مفتاح رُقّي األمم والتطّور والنجاح1

غالب نصر الدين 
كيــف جنعــل أطفالنــا حُيبّــون القــراءة؟ وكيــف نُقــرِّب الُكتُــب إىل قلوهبــم، يف عصــر ابتــت 
األجهــزة الذكيّــة واألجهــزة اللوحيّــة لُعبتهــم املفّضلــة يف كّل زمــان ومــكان، وأصبحــت تســتحِوذ 

علــى اهتمامهــم بشــكل فــاق كّل تصــوُّر؟ 

حــول هــذا املوضــوع التقــى عمــاد غضبــان، مراســل موقــع ابنيــت وصحيفــة ابنورامــا، مــع معلِّــم 
اللغــة العربيّــة غالــب نصــر الديــن مــن مدرســة املنــارة يف كســرى، وعــاد لنــا ابلتقريــر التــايل:

ما هي أسباب تديّن مستوى االجّتاه إىل القراءة واالجنذاب إىل الكتاب؟

جمتمعنــا يشــهد تراجًعــا يف قضيّــة القــراءة واملطالعــة، وإذا تناولنــا املعطيــات مــن ِقبَــل جلنــة األمــم 
املّتحــدة ابلرتبيــة والتعليــم والثقافــة مبــا يتعّلــق ابلقــراءة، فإنَّنــا جنــد فروًقــا شاســعة بــني الطالــب 
، بينمــا الطفــل  العــريّب والطالــب الغــريّب؛ فمعــدَّل قــراءة الطفــل العــريّب هــو بضــع دقائــق ســنوايًّ
الغــريّب يقــرأ مبعــّدل 12 ألــف دقيقــة يف الســنة، وهــذا فــرق شاســع، وابإلضافــة إىل ذلــك فــإنَّ 
، وكّل 80 عربيًّــا يقــرأون كتــااًب واحــًدا، وهــذه  الشــخص الغــريّب البالــغ يقــرأ 15 كتــااًب ســنوايًّ
القضيّــة عامليّــة، فحــّت اجملتمعــات الغربيّــة تواجــه العــزوف عــن القــراءة، وقــد قــرأُت مؤّخــرًا 
حتقيًقــا فرنســيًّا ُمرَتمَجًــا للعربيّــة بعنــوان »أنِقــذوا القــراءة وعــودوا إىل القــراءة«، وهــذا دليــل علــى 

مــا أقولــه أبنَّ هــذه القضيَّــة هــي قضيَّــة عاملّيــة. 

مــِن املســؤول عــن هــذا الرتاجــع الــذي تشــهده الّســاحة الثّقافيّــة؟ هــل هــو الوضــع 
الثقــايّف؟   الوعــي  متطّلبــات  عــن  احليــاة  مبتطّلبــات  االنشــغال  ســطوة  أم  االقتصــادّي 

إذا أردان ُمعاينــة العوامــل الــيت أّدْت إىل تراجــع القــراءة جنــد عــدَّة عوامــل أّوهلــا رواج اإلنرتنــت 
وأتثــريه علــى حياتنــا اليومّيــة، وعامــل آخــر هــو قضيَّــة األســرة والعائلــة، فنحــن يف عصــر فيــه 

1 ُنِشرت هذه املقابلة يف موقع ابنيت بتاريخ 2020/2/18، ونُعيد نشرها ألّن رسالتها تتالءم مع التوّجه الذي تسري فيه »املرااي«.  
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اجلميــع مشــغولون بتأمــني لقمــة العيــش، ومــن هنــا فنحــن نفتقــد للقــدوة، فــال يــرى االبــن أهلــه 
يقــرأون، فــال تنتقــل العــدوى اإلجيابّيــة إليــه، والعامــل الثالــث هــو تقصــري وســائل اإلعــالم يف 

النشــر عــن أمهيّــة القــراءة. 

مــا هــو أتثــري اإلنرتنــت ومنتدايتــه ومدوَّانتــه علــى ظاهــرة العــزوف عــن قــراءة الكتــب 
املطبوعــة؟ 

ا، واألنكــى مــن ذلــك  ال شــكَّ أبنَّ هنــاك أتثــريًا كبــريًا، فقــد أصبحنــا نكتــب مُجَــاًل قصــرية جــدًّ
كتابــة اللغــة العربيّــة علــى صفحــات اإلنرتنــت أبحــرف عريـّـة. 

مــا هــي أبعــاد وخماطــر العــزوف عــن القــراءة علــى األوالد والّشــباب خاّصــة واجملتمــع 
عاّمــة؟

ال شــكَّ أبنَّ اجملتمعــات واألُمــم الراقيــة هــي األمــم الــيت تقــرأ، وقضيَّــة القــراءة هــي قضيَّــة ُمهّمــة 
جــدًّا خللــق جمتمعــات راقيــة، وإذا عــدان إىل املــدارس الــيت ختلــق طالبًــا ُمفكِّــرًا وطالبًــا ابحثًــا 

وطالًبــا لديــه ثقــة ابلّنفــس، وإذا أردان أن ننهــض ابجملتمــع، علينــا أن نقــرأ. 

وأهنى املريّب غالب نصر الدين اللقاء معه بكلمة وجهها للطاّلب قال فيها: »القراءة 
هي غذاء العقل والروح، وعلينا أن جند أوقااًت للقراءة، فاقرؤوا ألنَّ القراءة مفتاح النجاح 

ومفتاح التطوُّر والرقّي«.  
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جتربيت يف القراءة وعشقي للكتاب من الشعر حّى الرواية

 هيام مصطفى قبالن

كيــف اختبــأت داخــل شــجرة )الّرمــان( يف كرمنــا الــذي اعتــدت كّل يــوم زايرتــه، كنــت 
أطلــق قدمــّي للريــح وأســابق الشــمس قبــل أن تســقط يف حضــن البحــر وتغيــب وراء أشــجار 
الصنوبــر، أرقبهــا، أغمــض جفــّي علــى حلــم وتغشــاين ســحابة رماديّــة تنهمــر بــرودة الســعة، 
تتقرفــص علــى مفصــل القلــب، فأجلــأ إىل عناقيــد العنــب املتدلّيــة، املتقاطــرة نبيــًذا ترطّــب مــذاق 

الــروح.

شــجرة الّرمــان حمطّــيت األوىل ابلبحــث عــن الكلمــة، أتّبطــت كتــاب »األجنحــة املتكّســرة« 
جلــران خليــل جــران، أخفيتــه حتــت طيّــات ثــويب الــذي كنــس الطريــق الــرتايّب املــؤّدي إىل كرمنــا 
املزركــش أبلوانــه يف أطــراف القريــة، وكأّن ريشــة رّســام داعبــت أوراق شــجر املشــمش واللــوز 
والتــني وتالقحــت األصــوات ليــاًل لتنســج ســيمفونّية تغــرق يف حبــر مــن احلــّب والســكينة، 
»األجنحــة املتكّســرة« وأان ســلمى حبّبهــا العــارم أبجنحتهــا احملّلقــة خــارج الزمــان واملــكان، 
كنــت أملــس طيــف الســّيد املســيح وهــو ميشــي علــى املــاء كالّظــل يقطــع حبــرية طريّــة هــاراًب 
مــن األعــداء وقــد عميــت أبصارهــم عنــه ومل يبصــروه بــل رأوه كطيــف يســري حافيًــا فــوق املــاء. 

تتنازعــي األفــكار بــني )النــيّب( و )اجملنــون( و )األجنحــة املتكّســرة( و )رمــل وزبــد(، ســرتُت 
ســّري داخــل شــجرة الرمــان والــيت علــق لوهنــا وطعمهــا بذهــي كالفــرح املغــّرد الــذي ينبــت 

داخــل العتمــة ويتفتّــح علــى شــكل حبيبــات مــن الرمــان املتــوّرد.

جــران خليــل جــران الســماوّي الــذي أهــداين أّول وردة حمبّــة، بعــث يب روًحــا متمــّردة وعرائــس 
مروج ودمعة وابتســامة وعواصف وموســيقى ورمل وزبد.

هكــذا البحــر اســتدعاين إليــه كمــا اســتدعى جــران فوقفــُت علــى ربــوع تــالل الكرمــل احمليطــة 
ابلكرم وأقســمت أاّل أترك القرية وأغادر للمدينة، أدركت أّني ســأعطي من نفســي للكتاب 

عــّل قلــيب يتحــّول إىل شــجرة تعطــي ومتنــح لآلخريــن الظــالل.
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بــني رمــل وزبــد، حبّــات الرمــال علــى شــاطئ ميتــّد وميتــّد إىل مــا ال هنايــة، تكلّــم أبــو اهلــول مــرّة 
واحــدة يف حياتــه: »حبّــة الرمــل صحــراء والصحــراء حبّــة رمــل قاهلــا وســكت«. فهمــت جــران 
بطريقــيت فبعضــي حــر وبعضــي ورق وأان كالمهــا، ألّن »العقــل إســفنجة، والقلــب جــدول«، 

فمــا أنبــل القلــب الــذي إبمكانــه إنشــاد الفــرح وهــو حزيــن.

تعّلمــت مــن جــران أّن الشــعر حكمــة، واحلكمــة شــعر، والتفكــري عقبــة يف طريــق الشــعر، إمّنــا 
العظيــم إبنشــاده هــو الــذي يــرتّن أبانشــيد الصمــت »فهــي األنشــودة الكامنــة يف صمــت قلــب 

األّم وتــرتّدد علــى شــفيّت طفلهــا «.

حلمــت يف عزلــيت ابحلريّــة وأبّن األجنحــة املتكّســرة إبمكاهنــا التحليــق، أدرت ظهــري إىل 
الشــمس ومل أَر غــري ظلّــي، فأمــام الشــمس الــيت تداعــب أجفــاين أحسســت أيّن حــرّة بوحــديت 
واختبائــي، وانتظــرت القمــر ليكتمــل بــدرًا وتتالقــح حبيبــات الّرمــان مــع حليــب التــني الفــّج.

عشــقي للقــراءة ُولــد يف الطبيعــة وحتــت حلــايف يف ســريري، وقلمــي يتحــّرك نــو الرغبــة حبقنــة 
يوميّــة مــن تغذيــة روحــي وأورديت ابلقصــص والشــعر والــرواايت واحلكــم والفلســفة، اي هلــذا 
اجلنــون حــني يســتفّزين، اجلنــون املعطّــر برائحــة النــدى وبلــون األرجــوان وبطعــم القمــح، أنــت 
.. وال خيــااًل، تتســّرب إىل ذهــي، تعانــق وســاديت، تتســّلل لتوقــظ  لســت حلًمــا، ولســت ظــالًّ
أرقــي وحتتفــي ابنتظــاري، أيّهــا القابــع يف حجــرات القلــب حاولــت أن أكتــم الصــوت اهلــادر 
مــن حنجــريت اآليت مــن عبثــي الطفــويّل، مــن بــراءة زهــريت املخمليّــة، أان الــيت تنــام بــني ســنابل 
عينيــك حتاصــرين وال تغــادر، أطفــئ مجــرة شــوقي وكّل خططــي اجلهّنميّــة تبــوء ابلفشــل، أنــت 

اي املســافر يف جســدي، اي ســارج ضــوء الفجــر علــى عتبــة بيــيت يف خريــف ابٍك.

تلهــث أنفاســي وأدري أنّــي أستســلم لســحرك العــارم، أذكــر حــني دسســت رائحتــك بــني 
خصــالت شــعري ألّول مــرّة، واتبعــت خطــوايت املهرولــة، جتّولــَت معــي يف شــوارع املدينــة، 
دخلــت ورائــي إىل حانــوت املالبــس، كــم تعثّــرت خجــاًل وأنــت ترمقــي نصــف عاريــة أمامــك، 
انتابــي شــعور املراهقــة حــني يتــّورد خداهــا ودون ميعــاد وال اســتئذان تتأبـّـط ذراعــي ألنظــر يف 
املرآة وأراك تشــعل أزرار الورد على فســتاين الصيفّي املتطاير فرًحا وهتمس أّنك لســت خيااًل 
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بــل حقيقــة يبتهــج هلــا فــؤادي ويســابق الغيــم.

حاولــت رميــك يف البحــر كمــا أرمــي حاجّيــايت القدميــة فتصطــادين أفــكارك وحتتــال كالصّيــاد 
علــى مسكــة البحــر،  أقــاوم الطعــم، أرنــو مــن صخــرة شــهدت قــراءايت األوىل علــى هنــد الرمــال، 
وأقــّرر أن ال أتبعــك، أن أدخــل غرفــيت ويســكني الليــل وحــدي، أن أشــرب قهــويت وأطالــع 
أخبــار الصبــاح وحــدي، أتســّكع يف  األرصفــة  وتثــريين  كلمــات »كافــكا« أعاشــر روًحــا 
شــهقتي فأعــود اىل تلــك الطفلــة الشــقّية الــيت يب، إىل حقيبــيت املدرســّية وأوراقــي، إىل قصــص 
مثــرية المســت هــديّب واعتصرهــا الدمــع، أريــد أن أســافر عنــد بــزوغ الفجــر إىل حيــث متيــل 
الريــح للنعــاس وتنســاين، أتدحــرج علــى الرمــل الســاخن وحــدي، فلمــاذا تصلــب ظلّــك فــوق 
صــدري وحتاصــر خاصــريت بيديــك القويّتــني؟ ملــاذا تطــّوق عنقــي بسلســلة النهايــة وأان أمقــت 
القيــود؟ ملــاذا تصــادر حلمــي؟ تغــرس أصابعــك يف رأســي تتحّســس موضــع أملــي، تعرّيــي 
مــن أفــكاري ومــن ليلــك أقحوانــيت اجلبلّيــة، وتلــّح علــّي كــي ال أنســاك، تعيــش جبنونــك يب، 
وتنحــر بومــض ســيفك كرايئــي حــني أردت أن أخلعــك مــّي، كمــا خيلــع الشــعب ّحكامــه، 
كمــا هتــدم يف الوطــن املســاكن وتنــزع الطفولــة عــن أثــداء األّمهــات، ويســقط  القتيــل مضّرجــا 
بدمائــه، وأطــّل مــن انفــذيت ألبصــر الدنيــا وهــي تتبــّدل واألمل يســتعري مــن الســماء زرقتهــا، وال 
أزحــف وراء تكّهناتــك وال وراء األخبــار املنســّية علــى املقعــد اخللفــّي يف حمطــة القطــار املســافر 
ليــال هــراًب مــن املطــاردة، وإذ بــك تتشــّبث أبطــراف معطفــي، أغــرّي مســاري ولكنّــي لســت 
مــن فتيــات الليــل اللــوايت يعرفــن زوااي املســاء يف ســاعات الليــل املتأّخــرة، تفشــل كّل خططــي، 
تتابــع ســريك، راحتــك تتســّلق أعلــى اجلبــني، تالمــس رعشــيت فتنقبــض بــني أصابعــك، أشــّم 
رائحــة عطــرك املمّيــز وأجــّن، اي مــن عشــقت روحــي، وتراخــى االنتظــار لصهيــل حوافــره، اي 
صاحــب العشــق اجملنــون، والســفر اجملنــون، والليــل اجملنــون، طيفــك يتمطّــى يف ســريري اليتيــم، 
هتطــل علــى جســدي رغبتــك املســتّفزة ومــاء جنونــك وتفــرغ يف كأس ُمنــاي عصــارة لقاحــك 
اي فــارس احللــم، اي مؤنســي ورفيقــي اي ورقــي األصفــر يف ليــايل الــرد وحــري األخضــر يف 
جــدول القلــب، اي كتــايب الــذي حييطــي ابحليــاة، حاولــت التملّــص منــك وأخذتــي فلســفتك 
للبحث يف ســّر احلياة واملوت، وما بعد املوت، أصبحت النهمة اليت أتكل احلروف وتنســى 
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الفاكهــة الطازجــة، تتنّشــق احلــر وتنســى املــاء الــزالل.               

مل يكــن يف قريــيت الصغــرية مكتبــة، بــل دّكان صغــري تبُــاع فيــه أقــراص البســكويت والســكراّيت 
واحللــوى واملكّســرات والشــوكوالتة.

ذات يــوم وأان دائمــة البحــث عــن هــذا الوجــود حملــت كتــااًب لصاحــب الــدّكان كان يقــرأه 
ويضعــه علــى الــرّف كّلمــا دخــل إىل احلانــوت شــخص ويكّلــم نفســه، طلبــت منــه اســتالف 
الكتــاب لفــرتة، وألّول مــرّة أقــرأ للشــاعر نــزار قبــاين )قالــت يل الســمراء( و)طفولــة هنــد( ، 
أصبحــت القــراءة عــادة يوميّــة، أســتلف مــن صاحــب الــدّكان، أنتهــي مــن قــراءة كتــاب وأعيــده 
إليــه، كنــت اقرتحــت عليــه أن جيعــل زاويــة صغــرية يف حانوتــه الصغــري اجلميــل للكتــب، وقتهــا 
مل تكــن املؤّسســات الرمسيّــة يف البلــدة تعــى مبعــارض الكتــب وال تشــّجع الكتــاب، أو تســعى 
إبقامــة مشــروع ثقــايّف إليصــال كتــب مــن دول عربيّــة إىل داخــل اخلــّط األخضــر، فاللغــة األوىل 

والرمسيّــة هــي اللغــة العريّــة .

حّققــت جــزًءا مــن حلمــي، وحتــّول الــدّكان إىل مكتبــة صغــرية توافــد إليهــا املغرومــون ابلقــراءة 
مــن القريــة.

كانــت أّمــي حتمــل ســالل التــني والرّمــان واملشــمش وتعــود مــن الكــرم قبــل أن يســدل الليــل 
ســتائره، كنــت أســرق الوقــت املتبّقــي مــن النهــار وأقــرأ نــزار الــذي عشــقته وحفظــت عــن ظهــر 
قلــب شــعره، وكنــت أتســاءل: هــل ميكــن للقلــب أن يعشــق اثنــني مًعــا، »جــران ونــزار«؟ 
تعّلمــت أّن القلــب الكبــري يّتســع للجميــع، وانتظــرت املصطفــى املختــار ذلــك احملبــوب الــذي 
عــاش يف »حديقــة النــيّب جلــران« عائــًدا إىل جزيــرة مولــده بســفينته مفعًمــا ابلفرحــة للقــاء 
الوطــن، بــدأ عنــدي هاجــس عشــق الوطــن، حبثــت عــن كتــب تعــى ابلشــعر الوطــّي والقومــّي، 

شــعر الغربــة واحلنــني واملنفــى.

كــر املــوج يف داخلــي وكــر احلــزن وانتقلــت مــن القريــة لعــدم تواجــد مدرســة اثنويّــة فيهــا إىل 
مدرسة راهبات الفرنسيسكان الطليان يف مدينة الناصرة، بعيًدا عن الكرمل، أخذين والدي 
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مــن يــدي حبقيبــيت املكتظّــة ابلكتــب مــن قّصــة وروايــة وجمموعــات شــعريّة حملمــود درويــش 
وتوفيــق زاّيد ومسيــح القاســم، أليب القاســم الشــايب وعبــد الوهــاب البيّــايت، لنجيــب حمفــوظ 
وطه حســني وإحســان عبد القدوس ويوســف الســباعي، يف غرفيت يف دير الراهبات حّققت 
جــزًءا اثنيًــا مــن احللــم، إذ أّن غربــيت عــن األهــل والصديقــات وعــن القريــة َولّــدت يب حــّب 
املوســيقى والكتابــة واملطالعــة، كنــت أقضــي الليــل ســاهرة بعــد دوام املدرســة بقــراءة الكتــب، 
أســلف وأســتلف مــن صديقــايت، يف الديــر تواجــدت مكتبــة متواضعــة، كنــت أدخلهــا برفقــة 
صديقــايت مــن عاشــقات املطالعــة، نتناقــش ونتحــاور ونتحــّدث عــن الكتــب الــيت قرأانهــا، بنينــا 
ــة الــذي اكتشــف بداخــل كّل  ــا تدخلــه العصافــري أبمــان وانضــّم إلينــا أســتاذ اللغــة العربّي عشًّ
واحــدة منّــا موهبــة غــري القــراءة مــن رســم وموســيقى وغنــاء، تناغــم صــويت مــع عشــقي للقــراءة، 
وحّثــي أســتاذي علــى أن أدّون مذّكــرايت وأفــكاري وتعليقــايت عــن الكتــب الــيت أطالعهــا، إذ 
ــة النقــد واإلبــداع، هكــذا منــا يف داخلــي شــعور أبنّــي  أّن قــراءيت املســتمرّة أنبتــت لــدّي عملّي
متلفــة، يب شــيء متلــف، املطالعــة منحتــي القــدرة علــى التأّمــل ومعرفــة اآلخــر حبضاراتــه 

وثقافتــه وعاداتــه وتقاليــده.

دخلــت ســفينة املصطفــى الــذي صاحــب جــران وبلغــت معــه الّشــط، وصلــت إىل جزيــرة 
مولــدي وصدحــت بصــويت ألّول مــرّة يف مســاء الديــر، حفظــت غيبًــا مــن أغنيــات الطــرب 

األصيــل ألّم كلثــوم وفريــد األطــرش وعبــد الوهــاب وفــروز.

عرفــت كيــف أّن احليــاة مثلمــا تتغــّى جبماهلــا نســتطيع أن نغّنيهــا بصمــت، فحــن كنــت أبكــي 
لغيــاب أهلــي وأحّبائــي كان الكتــاب رفيقــي ومؤنســي كمــا الصــوت اخلــارج مــن جلّــة احلريّــة 

واالســتقرار...!

اقتنيــت مــن مكتبــات الناصــرة جمموعــات حملمــود درويــش وســرت يف )حديقــة النــي( وبعــودة 
إىل الوطــن، مل أقفــل أبــواب األمــل، بــل أصغيــت إىل نفســي مــرّات عديــدة، واســتيقظت فجــأة 
وإذ يب أكتــب الشــعر والقّصــة والروايــة املطالعــة اجلــزء اخلالــد يف حيــايت، مفاجــأة كبــرة ذات 
حلظــة ســعادة بعــوديت إىل القريــة وجــدت كيًســا كبــرًا، فتحتــه وإذ بــه مــن الكتــب اجلديــدة الــي 
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أتــى هبــا والــدي وانتظــر فرحــي، أيب الــذي شــّجعين علــى حــّب الكتــاب والقــراءة.

ذات صبــاح متّشــيت يف ســاحة البيــت، ســرت خبطــى بطيئــة حنــو البوابــة وإذ ببائــع جمــّات 
وكتــب، ركضــت حنــوه فقــد درجــت عــادة جديــدة أن يصــل للبيــوت ابئــع يوصــل الكتــب ممّــا 
اســتطاع احلصــول عليــه مــن دول عربيّــة وذلــك لعــدم توفّــر الســبل الســتراد كتــب مــن الــدول 
العربيّــة إىل داخــل البــاد، ســبقين والــدي ودفــع مثــن الكتــب الــي اخرتهتــا مــن موســوعات 
علميّــة وجمموعــات شــعريّة وقصــص، عندهــا اشــرتيت اجملموعــة الكاملــة ملؤّلفــات جــران خليــل 

جــران ونــزار قّبــاين.

ميــّر العــام ويصبــح يف بيتنــا مكتبــة متنّوعــة، بعــد انتهائــي مــن دراســي اجلامعيّــة ومــن الكّليّــة 
للغــة العربيّــة عشــقت كتــب النقــد والفــّن القصصــّي والروائــّي، تناولــت روايــة »الثلــج أييت مــن 
النافــذة« لألديــب الســورّي حنّــا مينــة، حــّي للمطالعــة أخــذين جلانــب جديــد وهــو النقــد، 
تناولــت العديــد مــن الكتــب الشــعريّة والنثريّــة وأحبــرت بيــّم اللغــة العربيّــة اجلميلــة بســحرها 

ودررهــا النفيســة.

انطالقة لعامل خمتلف:

أثنــاء عملــي كمدّرســة للغــة العربيّــة وموضــوع الكتابــة اإلبداعيّــة ، اقرتحــت علــى مديــر املدرســة 
إقامــة ورشــات للقــراءة واملســرح والرســم والدبكــة وأنــواع أخــرى مــن الفنــون ،، وكانــت أّول 
انطاقــة يل مــع طــّايب بــزرع حــّب الكتــاب يف نفوســهم حــّى أصبــح يــوم الورشــة عيــًدا لــكّل 
واحد منهم ، مبشــاركة أهايل الطّاب، قراءة كتاب من املكتبة ومناقشــته مع الطالب داخل 
الورشــة، كانت مثرة أتعاب الطّاب يف هناية الســنة الدراســّية إقامة معرض ألعمال الطّاب 
واألهــايل بتحويــل كّل كتــاب قــرأه التلميــذ إىل مؤلَّــف خــاّص ابلطالــب يعرضــه بلغتــه اخلاّصــة 
وحيلّــل الشــخصّيات ويبــدي رأيــه ابلكتــاب الــذي قــرأه، هــذه الورشــة للكتابــة اإلبداعيّــة منـّـت 
عــّززت   ، للوطــن واألرض واهلويّــة  ُمبّــة  إنســانّية، طموحــة،  التاميــذ شــخصّية خمتلفــة  يف 
بداخــل كّل طالــب قضيّــة االنتمــاء والتمّســك بلغــة األّم، أال وهــي اللغــة العربيّــة ، هــذا ممّــا 
شــّجع طاقــم اهليئــة التدريســّية نقــل الفكــرة وتنفيذهــا أبّي موضــوع كان وبطريقــة إبداعيــة فنـّيّــة، 
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فأصبــح الطــّاب يُقبلــون علــى شــراء الكتــب مــن املكتبــات والدخــول إىل مكتبــة املدرســة 
لقضــاء وقــت طويــل يف املطالعــة، أّمــا ابلنســبة يل فقــد اســتطعت هبــذا العمــل مــع طــّايب أن 
أتعــّرف علــى نفســّية الطفــل وأن أعمــل جاهــدة للبحــث عــن العاقــة بــن ســلوك وتصــّرف 
ــة القــراءة كمشــروع قــد يتطــّور، وهــذا مــا حصــل ابلفعــل، ففــي هنايــة كّل  الطالــب وبــن أمهّي
عــام دراســّي وملــّدة 14 عاًمــا مــن تدريســي للكتابــة االبداعيّــة ألعمــار خمتلفــة، قمنــا إبصــدار 
كتاب من أقام الورشــات اإلبداعّية من )قّصة وشــعر وخاطرة( وُوزّع الكتاب على األهايل 
وطــّاب املدرســة، هــذا ممّــا شــّجع ابقــي الطــّاب ابالنتمــاء إىل الورشــات اإلبداعّيــة وعشــق 
القــراءة والتأثيــث إلقامــة مكتبــة يف كّل صــّف يف املدرســة، وتــرّع األهــايل بكتــب إلثــراء 
املكتبــة، هــذه التجربــة يف مرحلــة مــن مراحــل حيــايت قبــل خروجــي مــن ســلك التعليــم أثّــرت 
يب وبعشــرات الطــّاب الذيــن رافقهــم الكتــاب، ومنهــم مــن أصبــح شــاعرًا أو قاصًّــا أو أديبًــا.

املكان كمؤثّر:

من بيي ومن شــرفي اخللفّية الي تعانق الســماء أطّل من وراء أشــجار الصنوبر على الســهل 
الســاحلّي الــذي يربــط بــن البحــر واجلبــل، »حيفــا« املدينــة الســاحرة، عــروس البحــر والــي 
رافقتــين يف عشــقي للكتــاب وحــّي للقــراءة مل ختــيّن يف يــوم مــا، بــل عشــقتين وعشــقتها، كّلمــا 
احتضنــت كتــااًب كان البحــر يناديــين فأخّتــذه مرقــًدا يل، أبثّــه أحامــي ومشــاعري ، أحتفــه 
بعاشــق جديــد، بلــون جديــد وهيئــة خمتلفــة، كنــت أفاجــئ البحــر بقّصــة جديــدة أو روايــة أو 
كتــاب فلســفّي أو جمموعــة شــعريّة، ويف ركــن مــن أركان الشــاطئ لعبــت الصدفــة معــي دورهــا 
ألدمــن مــكاًن ألتصــق يب حــّى يومــي هــذا، هنــاك أجلــس مــع كتــاب وأقــرأ، وحــن أفــرغ شــهويت 
اجملنونة تكون الشــمس قد ســقطت يف حضن البحر، فأعود أدراجي إىل بيي مّملة أبفكار 
بعيــدة عــن الواقــع، فيهــا مــن حــّب اإلنســانّية، وحــّب هللا، وحــّب البشــر واحلجــر والصخــر 
والرمــل والصــدف والشــجر، كّل مــا دّون يف كتــاب بعــث يب روًحــا حليــاة جديــدة ومنّــى يب 
روح احملبّــة والعطــاء واجلمــال، ليــس هنــاك أّي كتــاب حــّى اآلن قرأتــه إاّل وأضــاف حليــايت 
طعًمــا خمتلًفــا مــن فــرح وســعادة ومــن حــزن وأمل، عّلمتــين جتربــي يف القــراءة أن أتســّلق جــدار 
ا مــن هللا ، يف مــكان ال يعــرف  العمــر حــّى أصــل إىل مســاء عاليــة أكــون هنــاك قريبــة جــدًّ
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الضغينــة وال الكراهيــة.

كيف من املمكن أن حيّولك كتاب إىل روائّي؟
ذات يوم زرت مكتبة يف مدينة )شفاعمرو(، اقرتح علّي صاحب املكتبة، وهو شاعر 
ا خمتلًفا وخاصًّا وفضاء 

ً
وقارئ هنم، أن أكثر من قراءة الرواايت، ألّنين سوف أجد عامل

رحًبا فيه مّتسع لكّل احلّب، وسّجل على ورقة عناوين لرواايت وأمساء لروائّين من العامل 
العريّب مل أقرأ هلم بعد ومنهم الروائّي الكبر ) واسيين األعرج(، اشرتيت روايته »أحام مرمي 
الوديعة« و»وطوق اليامسن« و»سيدة املقام« و »حارسة الظال« و»ذاكرة املاء« وغرها 

من الكتب الي كنت أنتظر أن يُفتتح معرًضا للكتب ألحبث عن كتب أخرى له والقائمة 
طويلة، ال أدري كيف من املمكن أن يتحّول قارئ إىل كاتب أو شاعر، إىل روائّي 

وقاّص، اليوم أدري، وبعد رحلة عمر طويلة مع القراءة، وبعد جتربة من اهلرولة أّن عشق 
الكتاب هو حالة إدمان، وقد يؤّدي ابلقارئ لعملّية توّرط ، ابلنسبة يل أن يف ورطة، 

يف حالة من أسعد احلاالت، فمن جتربة يف القراءة، إىل ممارسة وإدمان يف الكتابة، فبعد 
عشقي ملطالعة الشعر وكتابته، اليوم أخون الشعر يف كتابي لقصص قصرة ورواية صدرت 

قبل عامن، وأتساءل: هل كّل من يعشق عامل الكتب والقراءة قد يتحّول يف يوم من 
األاّيم إىل أديب أو شاعر؟ الكثر من التساؤالت الي ليس هلا هناية، لكن ما يثلج الصدر 

أّن يف كّل ركن من أركان بيي هناك كتاب ينتظرين، ويف كّل مدينة وقرية يف فلسطن 
والعامل رافقين كتاب أبكاين وأفرحين، سلب ميّن طفل الوقت ومنحين احلياة.
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"وُأعطي كلَّ عمري ملن جيعل 

طفاًل صغريًا يقرأ كتااًب..."

مدرسة ابن سينا االبتدائّية يف كفرمندا رائدة يف تشجيع املطالعة

سهيل عيساوي-مدير املدرسة

   

للمطالعــة أمهّيّــة قصــوى يف تطويــر تعلّــم الّلغــة العربيّــة وإثــراء الطّالــب إثــراًء كبــريًا، يف عصــر 
ــيت مــن شــأهنا أن تُبعــد الطالــَب عــن جــوِّ املطالعــِة.   ــُر فيــه الوســائل الســمعّية البصريّــة اّل تكث

وعليــه تبقــى للمدرســة األمهّيّــة الكــرى يف تشــجيع طاّلهبــا علــى ذلــك خبطــًى مدروســة، لذلــك 
تتبــّى مدرســتنا »ابــن ســينا االبتدائّيــة« مشــاريع ممّيــزة ومتمّيــزة أال وهــي: »مســرية الكتــاب«، 
»فُرســان املطالعــة«، »الكتابــة اإلبداعيّــة«، ومشــروع »نكتــُب قّصــة يف أفيــاء املكتبــة العاّمــة«. 
نعــم تعــّددت مشــاريعنا إاّل أّن هدفهــا واحــد ووحيــد، وهــو غــرس قيمــة املطالعــة يف نفــوس 
طاّلبنــا، وجعــل الكتــاب واملكتبــة يف أعلــى ســّلم أولواّيهتــم، حبيــث ينكشــف الطــاّلب ضمــن 
هــذه املشــاريع علــى كتــب للمطالعــة مــن شــّت املشــارب واالجّتاهــات وجبميــع املســتوايت 
الّلغويّة وتتالءم مع مجيع الفئات العمريّة، لعّلها تســاهم يف تنمية الّذوق األديّب لدى طاّلبنا 
وبلوغهــم الغايــة الّــيت نتــوق إليهــا مجيعنــا، وهــي ترغيبهــم ابملطالعــة والقــراءة واالعتيــاد علــى 
تداوهلمــا وجعلهمــا هنًجــا حياتيًّــا، مبــا يف ذلــك مــن تطويــر وتنميــة لــروح املتعــة وحاّســة التــذّوق 

وتوّخــي الفائــدة اللغويّــة واكتســاب القيــم األخالقّيــة اإلنســانّية النبيلــة.

يقــوم طاقــم الّلغــة العربّيــة يف مدرســتنا يف كّل عــام علــى ختصيــص حّصــة ُأســبوعّية للمطالعــة 
وتطبيــق هــذه املشــاريع مجيعهــا مــع احلِــرص التــاّم علــى العمــل املمنهــج املــدروس، فقــد قمنــا 

ببنــاء خطّــة عمــل لــكّل مشــروع مــن املشــاريع الّــيت ذُكــرت أعــاله.
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مشروع: »ُفرسان املطالعة« 

يقــوم التلميــذ بقــراءة ســبع قصــص تناســب فئتــه العمريـّـة، بعــد قراءتــه لــكّل قّصــة يتوّجــه التلميــذ 
إىل ُكرّاســة »فُرســان املطالعــة« الّــيت قامــت إبعدادهــا مرّكــزة الّلغــة العربيّــة يف املدرســة أمينــة 
عبــد احلليــم، هــذه الُكرّاســة حتمــل بــني طّياهتــا فعالّيــات مشــّوقة متنّوعــة مــن حيــث املســتوى 
التفكــريّي، ُمنّســقة يشــكل إبداعــّي جيــذب التلميــذ إىل الغــوص يف عــامل القــراءة، بعــد أن 
يُنهــي التلميــذ حــّل مجيــع الفعالّيــات يف الكرّاســة عليــه أن يُقــّدم عرًضــا إبداعيًّــا حــول قّصــة 
مــن القصــص الّــيت قرأهــا وحّللهــا، وهكــذا يقــوم املعلّــم بتقــومي عمــل التلميــذ ِوفــق أدائــه يف 
الُكرّاســة وعرِضــه أمــام الصــّف وترشــيح اســم الفائــز الّــذي ســيتّوج بفــارس القــراءة هلــذا العــام 
يف احتفــال مهيــب علــى مســتوى القريــة حبضــور األهــايل واملفّتشــني واملديريــن يف القريــة. خيــدم 
هــذا املشــروع هدفــَـنْي متلفــنْي ومهــا: حتبيــب التلميــذ ابلقــراءة وتقريبــه مــن عــامل املطالعــة وجعلهــا 
هنًجــا يوميًّــا لديــه، واهلــدف الثــاين هــو تعزيــز وصقــل شــخصّية التلميــذ وجعلــه واثًقــا بنفســه، 

قــادرًا علــى الوقــوف أمــام اجلمهــور دون خــوف وال رهبــة.

مشروع: »مسرية الكتاب«

إلينــا جمموعــة  تشــبه ســابقتها، حيمــل  عــام حبلّــة جديــدة ال  املشــروع يف كّل  هــذا  ينطلــق 
مــن القصــص مّت اختيارهــا بدقّــة، تالئــم جيــل الطــاّلب وميوهلــم ومســتوايهتم. أييت مشــروع 
»مســرية الكتــاب« مــن أجــل تنشــئة جيــٍل واٍع، قــارئ، منفتــح، قــادر علــى التعبــري وعلــى 
اخّتــاذ القــرارات، ُمطّلِــع. كذلــك مــن أجــِل تعزيــز انتمــاء الطالــب إىل هويّتــه، وترغيبــه بلغــة 

األّم الّلغــة العربيّــة.

الّــيت متتــّد مــن بدايــة العــام الدراســّي حــّت موعــد االنتخــاابت  يف املرحلــة األوىل للمســرية 
الختيــار أفضــل قّصــة هلــذا العــام، نقــوم ابفتتــاح املشــروع يف املدرســة مــن خــالل مســرية جنــوب 
فيهــا شــوارع القريــة، حاملــني شــعارات متلفــة تنــادي أبمهّيــة الكتــاب والقــراءة، كمــا وحيمــل 
الّــيت اختارهــا مــع أبنــاء صّفــه  كّل تلميــذ مــن تالميــذ املدرســة ابلــواًن حيمــل اســم القّصــة 
ومعّلمتــه وعنــد الوصــول إىل دّوار مدخــل القريــة يقــوم اجلميــع إبطــالق البالــوانت يف اجلــّو 
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ليصــل هدفنــا عنــان الســماء.

يف املرحلــة الثانيــة يقــوم كّل صــّف بتســويق قّصتــه الّــيت اختارهــا مــن خــالل طابــور الصبــاح، 
حصــص املطالعــة والرتبيــة، وحتضــري لوحــات إعــالن، ورفــع ايفطــة يف مدخــل املدرســة تشــري 

إىل مشــاركتنا يف املشــروع.

كمــا وأنّنــا نــرص يف كّل عــام علــى اســتضافة أدابء وشــعراء حمّليّــني وغــري ذلــك، ليشــرحوا 
ــة، ومــا  ــة ومــا هــي الصعــوابت اّلــيت واجهوهــا يف حّياهتــم األدبّي للتالميــذ عــن مســريهتم الذاتّي
هــي النصائــح الاّلزمــة الّــيت مــن شــأهنا أن تكــون دافًعــا وحمّفــزًا ألولئــك التالميــذ اّلذيــن ميتلكــون 

الــذكاء الّلغــوّي ومــن املمكــن أن يكونــوا ُكّتــاب وأُدابء املســتقبل.

حبّــب، نُعلــن عــن موعــد االنتخــاابت 
ُ
يف املرحلــة الثالثــة واألخــرية يكــون انتخــاب الكتــاب امل

أمــام التالميــذ قبــل أســبوع أو أكثــر مــن املوعــد احملــّدد لالنتخــاابت، عندهــا يباشــر التالميــذ 
ــة للكتــاب املفّضــل لديهــم، ومــن ثّ عرضهــا أمــام التالميــذ يف  بتحضــري الدعــاايت االنتخابّي

الصفــوف وأروقــة املدرســة وطابــور الصبــاح.

يف يــوم االنتخــاابت خنّصــص املكتبــة ملــكان صنــدوق االقــرتاع حبيــث تتــّم عمليــة انتخــاب 
أفضــل كتــاب بشــكل دميوقراطــّي بواســطة صنــدوق االقــرتاع، حيــّق لــكّل تلميــذ أن ينتخــب 

كتــااًب واحــًدا.

بعــد االنتهــاء مــن عملّيــة االنتخــاب يقــوم طاقــم الّلغــة العربّيــة بفــرز األصــوات وتركيــز النتائــج 
واإلعــالن عــن القّصــة الفائــزة. 

مشروع: »الكتابة اإلبداعية«

للقصــص  بكتاابهتــم  يتميّــزون  الّلغــوّي، حيــث  الــذكاء  التالميــذ ذوي  املشــروع  هــذا  خيــدم 
واخلواطــر. والشــعر 

حرًصــا منّــا علــى هــذه الفئــة املتميّــزة مــن التالميــذ، قمنــا إبعــداد ُكرّاســة حتتــوي مجيــع األلــوان 



119

مدرسة ابن سينا االبتدائّية يف كفرمندا

األدبيّــة املطلوبــة للمرحلــة االبتدائيّــة وفــق املنهــاج التعليمــّي، ونرافقهــم علــى مــدار الســنة، وبعــد 
االنتهــاء مــن كتابــة كّل نــّص نقــوم بطباعتــه وحفظــه يف ملــف الكتــاابت اإلبداعيّــة، يف هنايــة 
كّل عــام نقــوم بتتويــج وتكــرمي التالميــذ اّلذيــن مّت اختيارهــم َكُكتّــاب صغــار مبدعــني وجتميــع 
ختــارة يف كتــاب حيمــل اســم »إبداعــات منداويـّـة« ويــوزّع هــذا الكتــاب علــى 

ُ
مجيــع النصــوص امل

مجيــع التالميــذ يف مجيــع املــدارس، حــّت يكونــوا قــدوة لألجيــال مــن بعدهــم. صــدر حــت اآلن 
10 أعــداد مــن الكتــاب. 

مشروع: »نكتُب قّصة يف أفياء املكتبة العاّمة« 

يقــود هــذا املشــروع األديــب األســتاذ ســهيل عيســاوي مديــر مدرســة ابــن ســينا االبتدائيّــة، 
يضــّم املشــروع 18 طالبًــا مــن كّل مــدارس القريــة االبتدائيّــة، ابلتعــاون مــع املكتبــة العاّمــة، 
هــؤالء الطــالب خنبــة ومبدعــون، يتعّلمــون أســس الكتابــة اإلبداعيّــة يف هنايــة دورة مّدهتــا 10 
ــة قشــيبة وتــوزّع يف أنــاء  لقــاءات، يكتــب الطــاّلب ّقصــة مشــرتكة لألطفــال، تصــدر يف حّل

البــالد. وقــد أصــدران يف كفرمنــدا القصــص التاليــة: 
مغارة الديناصور العجيبة   -

أمل وعجالت الزمن )مشرتكة يف مسرية الكتاب(   -

آلة الزمن العجيبة   -

الكوكب الضائع   -

وقــد القــت هــذه القصــص الــيت كتبهــا طاّلبنــا استحســان القــراء واملرّبــني والنّقــاد. إميــااًن منّــا أّن 
لــدى األطفــال قــدرة كبــرية علــى اإلبــداع والكتابــة، إذ هــم فقــط حباجــة إىل توجيــه وتشــجيع 

وقــراءة دائمــة. 

ُيشــار إىل أّن األديــب واملــريّب ســهيل عيســاوي، ابلتنســيق مــع مفتــش املعــارف الدكتــور محــد 
ــة، فهنــاك تنســيق كبــري علــى مســتوى القريــة،  طرابيــه، يرّكــز ويشــرف علــى طاقــم اللغــة العربّي
ومشــاريع مشــرتكة ختــدم اللغــة العربيّــة والطالــب وتعــّزز مــن مكانــة اللغــة العربيّــة يف نفــوس 

ــه الــيت نعتــّز هبــا.  ــة هويّت وقلــوب طاّلبنــا، فاللغــة العربّي
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تقرير من املكتبة العاّمة - كفرايسيف

فرنسيس هيالنة و توفيق ميعاري 

ما اسم املكتبة؟ مكتبة كفرايسيف العاّمة 

منذ مت أتّسست املكتبة اجلديدة؟ سنة 2010

أين تقع املكتبة؟ تقع املكتبة العاّمة يف مركز القرية خلف بناية اجمللس احملّلّي. 
ما مساحة املكتبة؟ 500 م2

ــة ولــوزارة الثقافــة وُتدعــم  ــة تتبــع املكتبــة؟ تتبــع املكتبــة للســلطة احملّلّي أليّــة مؤّسســات حكومّي
أيًضــا مــن قبــل مركــز الكتــاب يف إســرائيل. 

كيــف يتــّم متويــل املكتبــة؟ خُيصــص للمكتبــة ميزانّيــة ســنويّة خاّصــة مــن اجمللــس احملّلــّي ووزارة 
الثقافــة.

مــا هــو اهلــدف مــن إقامــة املكتبــة العاّمــة؟ هــي مؤّسســة ثقافيّــة هاّمــة تســاهم يف التنميــة 
الشــاملة للمجتمــع، وذلــك مــن خــالل رفــع مســتوى الثقافــة ألبنــاء القريــة واجملتمــع عاّمــة حيــث 
تتيــح فــرص التثقيــف الــذايّت جلميــع الراغبــني يف املطالعــة عــن طريــق توفــري الكتــب املختلفــة 
والــرواايت واملوســوعات وتوفــري املعلومــات مــن خــالل احلواســيب وتكنولوجيــا املعلومــات، 
ــة املختلفــة  إضافــة إىل تشــجيع احلركــة الثقافّيــة عــن طريــق إقامــة األنشــطة والفّعالّيــات الثقافّي

وتشــجيع املواهــب األدبيّــة.

كيــف يتــّم ترتيــب الكتــب يف املكتبــة؟ تعمــل املكتبــة حبســب نظــام املكتبــات املســّمى بنظــام 
ديــوي العشــرّي وهــو مــن ابتــكار ميلفــل ديــوي يتــّم ترقيــم الكتــب وتســجيلها ابحلاســوب 

حبســب التصنيــف التــايل: 

تصنيف ديوي العشرّي:
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املعارف العامة                            000 )تشمل املعلومات واملوسوعات(

الفلسلفة وعلم النفس                     100

الدايانت                                  200

العلوم االجتماعّية                         300

الّلغات                                    400

العلوم الطبيعّية والرايضيات                500

العلوم التطبيقّية                            600  

 الفنون                                     700                    
 اآلداب                                    800     

 اجلغرافيا والتاريخ                          900

ما عدد أعضاء املكتبة؟ 1300 عضٍو. 

مــا عــدد العناويــن يف املكتبــة؟ مــا يقــارب 10000 عنــوان وعــدد النســخ حــوايل 12000 
نســخة. 

كيــف تتــّم عمّليّــة إعــارة الكتــب؟ تتــّم إعــارة الكتــب بواســطة فتــح بطاقــة عضويـّـة لــكّل عضــو 
يتــّم تســجيل تفاصيلــه فيهــا، ويتــّم تســجيل إعــارة الكتــب وحتديــد التواريــخ لإلعــادة. 

مــا هــو برانمــج إعــارة الكتــب؟ تعمــل املكتبــة برانمــج حموســب إلعــارة الكتــب ُيســّمى ســفري، 
يتــّم فيــه إدارة عمليّــة تســجيل الكتــب وإعــارة الكتــب يف املكتبــة. 

كيــف يتــّم حتفيــز الطــالب علــى املطالعــة؟ مــن خــالل الفعاليّــات واجلوائــز للقــارئ املتميّــز 
ــّدم املكتبــة جائــزة قّيمــة للطالــب الــذي يطالــع أكــر عــدد مــن الكتــب يف الســنة.  حيــث تُق



122

العدد اخلامس  أيلول 2020 

إضافــًة إىل تشــجيع املعّلمــني يف املــدارس علــى املطالعــة. 

هــل يدفــع الطــاّلب مقابــل اإلعــارة؟ كاّل، فاملكتبــة تعمــل ضمــن قانــون املكتبــات الــذي حُيتّــم 
إعــارة جمانيّــة للكتــب كوســيلة لتشــجيع القــراءة وتوفــري األمــوال ألوليــاء األمــور. 

ما هي أقسام املكتبة؟ 

يف املكتبــة قســم خــاّص لألطفــال حــّت ســّن 12 ســنة، وقســم القاعــة الكبــرية الــذي يشــمل 
الكتــب املوّزعــة حبســب تصنيــف ديــوي والــذي يشــمل كافّــة كتــب املكتبــة. يف القاعــة مراكــز 
للقــراءة وزاويــة للحواســيب الســتعماهلا للحصــول علــى املعلومــات واالســتفادة منهــا يف حتضــري 
الوظائــف وخدمــات اإلنرتنيــت. وهنــاك قاعــة صغــرى خاّصــة ابلــدورات واحملاضــرات جمّهــزة 

بوســائل تكنولوجّيــة حديثــة وإنرتنيــت. 

            

تقرير من املكتبة العاّمة - كفرايسيف
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أدابء يتحّدثون عن جتربتهم 
يف الكتابة لألطفال
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مفيد صيداوي

-مى بدأَت يف الكتابة لألطفال؟
بدأُت عملي معلًِّما يف مدرسة برطعة االبتدائّية ومن ثّ يف مدرسة عرعرة االبتدائّية السالم، 
وكنــت أعلِّــم يف الصفــوف اخلامســة والسادســة التاريــخ واجلغرافيــة واللغــة العربيّــة، ويف إحــدى 
الســنوات قــام مديــر املدرســة بــدون طلــيب وال استشــاريت بنقلــي ألّريب وأعلِّــم الصــّف األّول يف 
املدرســة، رغــم أنـّـي داخليًّــا امتعضــت، ورأيــت يف ذلــك عقــااًب يل بــدون ســبب، خاّصــة وأيّن 
مل أستشــر ابملوضــوع، لكنّــي أخــذت هــذا األمــر كتحــدٍّ يل شــخصيًّا ألثبــت قــدرايت يف الصــّف 
األّول، فــإىل جانــب التعليــم العــادّي: احلــروف والكلمــات واحلســاب والديــن مبســتوى الصــّف 
األّول، قــرَّرت أن يكــون للطــاّلب درٌس للقّصــة وكنــت أقــرأ هلــم قصًصــا مــن قصــص عبــد 
احلميــد جــودة الســّحار )مصــر(، وهــي قصــص رخيصــة مطبوعــة بــورق عــادّي، ســهَّل األمــر 
علــّي شــراءها، هــذا إىل جانــب بعــض قصــص كامــل كيــالين الــيت كنــت أالئمهــا لألطفــال، 
ويعــود لقائــي كطالــب مــع كامــل كيــالين عندمــا كنــت اقتنيهــا مــن والــدة حممــود رشــيد يونــس 
الــذي كان انشــطًا يف حــزب مبــام، ويف الســتينّيات بــدأوا بطباعــة وتصويــر بعــض الكتــب مبــا 
فيهــا كتــب األطفــال، ولــذا كنــت آخــذ املصــروف مــن والــدي أو والــديت أو جــّديت وأقتــي بــه 
كتبًــا مــن بيتهــا ابلقــرب مــن عــني البلــد، وبيتنــا كان قريبًــا مــن العــني وجبانــب املســجد القــدمي 
حيــث فتحــت عيــوين علــى احليــاة، وأعــود للصــّف األّول، عندمــا يتعــذَّر علــّي إحضــار قّصــة، 
بــدأت أقــصُّ علــى األطفــال شــفوايًّ مــن بنــات أفــكاري، لتمريــر النشــاط، وبــدأت كذلــك 
ابلطلــب مــن الطــالب قــّص قّصــة مــن بنــات أفكارهــم ومــن حيواهتــم، فكنــت أفــرح هلــذا اللقــاء 
وكنــت أشــعر مبــدى جتــاوب الطــاّلب، وكذلــك عّلمتــي التجربــة أّن لألطفــال عاملــاً مجيــاًل 

ويســتطيعون اإلبــداع مبســتواهم.  

أنّــي نشــرهتا يف جملّــة  القّصــة لألطفــال وجتــرّأُت علــى نشــرها، وأعتقــد  انتقلــت لكتابــة  ثّ 
»مشــوار« الــيت كانــت تصــدر عــن »منظمــة أبنــاء الكادحــني« بعنــوان » العجــل املغــرور« ومل 
تصــدر ككتــاب، وبعــد ذلــك بــدأُت أكتــب يف اجملــاّلت واجلرائــد: »ألوالدان« وجملّــة »أفــكار« 
الــيت كان حيررهــا املربّيــان صــاحل أســدي )ديــر األســد( وعــادل أشــقر) ابقــة الغربيّــة( ، ويف 
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جريــدة االحّتــاد، صفحــة األطفــال ويف »مشــوار«-  قصًصــا لألطفــال وبــدأت أترجــم قصًصــا 
عــن العريـّـة لألطفــال وأنشــرها يف الصحــف، وذلــك بشــكل نشــاط فــردّي: مــا يعجبــي أكتبــه 

ومــا يعجبــي بشــكل شــخصّي أترمجــه مــن العريّــة للعربّيــة..  

-كيف بدأت رحلتك مع الكتابة لألطفال؟

أّمــا النشــر ككتــاب بشــكل جــدّي، وإن كنــُت قــد نشــرت كتابــني آخريــن، فبــدأت رحلــيت 
اجلديّــة يف أدب األطفــال، يف العــام 2004م، عندمــا توّجهــت للســيد صــاحل عباســي يف 
»مكتبــة كّل شــيء« يف حيفــا، وقلــت لــه حرفيًّــا: »اي صــاحل، مشــكلتكم أّنكــم ال تنشــرون 
للفقــراء مثلــي!!« وذلــك خــالل حديثنــا عــن األدب ومنشــوراهتم، وأان كنــت مــن رّواد مكتبــة 
كّل شــيء أقتي كّل ما طاب يل من أدب األطفال وأدب الكبار، رأيت أنّه أتثّر وقال يل: 
»اي أســتاذ مفيــد، أان ابــن فقــراء أيًضــا مثلــك، هــات نصوًصــا جيّــدة وأنشــرها«، فســّلمته قّصــة 
»غنــدورة وحبــوب« و»أحــالم وبّســام« فأعجبتــه القّصتــان وعرضهمــا علــى اللجنــة ونشــرمها، 
علــى شــكل كتــاب بغــالف مقــّوى، ومــا زالــت هــااتن القّصتــان حتظيــان ابألقبــال، ونشــرت 
»غنــدورة وحبــوب« ابللغــة اإلجنليزيّــة،  ثّ نشــر يل األســتاذ عبــد الفتــاح  زحالقــة  قّصــة 
»األمســاك الراقصــة «، وأصــدر يل مركــز أدب األطفــال العــريّب كتــاب »ملــاذا ختتلــف ألــوان 
البشــر؟« وترمجتــني لليئــة غولدبــرغ وحنّــا غولدبــرغ. ثّ صــدر عــن دار األمــاين للنشــر والتوزيــع 
ومركــز ملــار ألدب األطفــال يف عرعــرة كتــاب »ويف املســاء....  انمــت الشمســان«. ولقــد 
اتبعــت ومــا زلــت أاتبــع النشــر لألطفــال يف الصحــف واجملــاّلت، وكذلــك عــن أدب األطفــال. 

-ماذا كانت الدوافع واألهداف؟

يف الواقــع، يف البدايــة كانــت أهدافًــا تربويّــة تعليميّــة هبــدف حتبيــب القــراءة لألطفــال، بعــد 
ذلــك حتّولــت أيًضــا إىل أهــداف وطنيّــة وإنســانّية، وكذلــك مــا يســّميه أدابء األطفــال »خــروج 
الطفــل مــن جســدك، ومــن روحــك، وحماولتــك التعبــري عــن ذاتــك هبــذا النــوع األديّب اهلــاّم 
والضــرورّي«، فقّصــة »ملــاذا ختتلــف ألــوان البشــر؟« تُعتــر قّصــة إنســانّية أمميّــة عابــرة للــون 
واجلنــس والديــن، وقّصــة »أحــالم وبّســام« أيضــا قّصــة إنســانّية تواجــه كّل اجملتمعــات، وهــي 
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ميــالد األخ اجلديــد يف العائلــة وتصــّرف األهــل والنــاس نــو البنــت أو األبــن املوجــود مــن قبــل 
واملولــود، هنــا بيئــة القّصــة عربيّــة فلســطينّية، ولكــّن املضمــون إنســايّن، وهنــاك قصــص مل تُنشــر 
ككتــب حــّت اآلن وهــي سلســلة قصــص بســاط الريــح، أّلفتهــا وأان أعلِّــم الصــّف اخلامــس 
الــذي كان موضوعــه يف حينــه دول حــوض  لــدرس اجلغرافيــا  االبتدائــّي كمــاّدة مســاعدة 
ــط والشــرق األوســط، ففــي كّل رحلــة يطــري البســاط لدولــة، وَمــن عليــه يهبطــون يف  املتوسِّ
الدولــة ويتحّدثــون مــع أهلهــا عــن الدولــة: مناظــر، اتريــخ، جغرافيــة املــكان، املــدن .. اخل. 
ــخ  وبعــد تعليــم املوضــوع كنــُت أصــوِّر القّصــة »علــى بســاط الريــح« ونقرأهــا مًعــا، فكانــت ترسِّ

املــادَّة لــدى األطفــال، إىل جانــب أنّــي أخرجتهــم مــن الروتــني.

-مبن أتثّرَت يف توّجهك للكتابة لألطفال؟

يف الواقع ال أستطيع اإلشارة لكاتب معنيَّ .... ولكن دون شّك أّن كامل كيالين وعبد 
احلميد جودة الّسّحار، والشاعر السورّي وأديب األطفال سليمان العيسى وزوجته د. 

ملكة أبيض، ود. حممود عّباسي يف قصصه األوىل يف السّتينّيات وفيما بعد مصطفى مرّار 
وغريهم -كانوا يف ذاكريت منوذًجا لالجتهاد والعطاء يف هذا اجملال. 

وطبًعــا بعــد أن بــدأُت أحاضــر يف موضــوع أدب األطفــال يف الكّليّــات، ومنــذ -1994
املشــهورون عامليًّــا  األطفــال  أدابء  انتباهــي  لفــت  الثانويّــة،  2017م(، يف مدرســة عرعــرة 
وبــدأت أقــرأ هلــم وعنهــم وأحــاول فهمهــم والتعــّرف علــى هنجهــم، مثــل لويــس كارول، وقصــص 
الكتّــاب الســوفييت الــيت كانــت تُبــاع يف مكتبــة يديرهــا املرحــوم ســهيل نّصــار يف الناصــرة، 
العــرّي لألطفــال مثــل »ليفــني كبنــس، ومــرمي روت، وليئــة  بــدأت أهتــّم ابألدب  وكذلــك 

غولدبــرغ وغريهــم.

-هل ترّكز على شرحية عمريّة معّينة؟

يف الواقــع مــا أصدرتــه ككتــب حــّت اآلن يالئــم األجيــال مــن 5- 10 ســنوات، وكذلــك 
يالئــم أعمــارًا مــن  10- 15 ســنة ، كتــاب »رســائل إىل ولــدي«، كمــا أعتقــد، مل احــرتف 
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الكتابــة لألطفــال، ولكــن عندمــا أشــعر داخليًّــا بضــرورة الكتابــة أكتــب ... فمثــاًل عندمــا تــويّف 
الشــاّب ســليمان عبــد الكــرمي ســيف يف حــادث طــرق، وكنــت قــد عّلمتــه يف مدرســة الســالم  
ا وبكيتــُه، وحــااًل كتبــت قّصــة  االبتدائيّــة مــع ابــي البكــر إبراهيــم وكّل أبنــاء صفــه، أتثـّـرت جــدًّ
لألطفــال الذيــن كنــُت أعّلمهــم يف الصفــوف )الرابــع اىل الســادس( وقرأهتــا هلــم، وأحيــااًن كثــرية 
نزلــت دموعــي ودمــوع الطــاّلب يف نفــس اللحظــات، وبعضهــم اآلن يذكِّــرين يف تلــك األاّيم، 
وُنشــرت القّصــة يف كتــاب التأبــني بعنــوان »ســليمان « ص27- 30 وُنشــرت القّصــة كذلــك 

يف جريــدة االحّتــاد يف 8-09-1994م يف صفحــة األطفــال.

-ما هي أبرز املوضوعات والقيم اليت تطّرقَت إليها؟

التسامح، التعاون، اإلنسانّية-كّل البشر سواسية، الوطنّية، االحتفاظ ابألرض، التصّدي 
هلدم البيوت، العزّة القومّية وعدم التطّرف، التأكيد أبشكال متلفة أنّنا شعب له حضارة 
واتريخ انصع، أخّوة الشعوب، طبًعا، كّل هذا مل ُيكتب هكذا عن طريق اللغة املباشرة، 

بل ابإلشارات اللغويّة والفكريّة ووصف الواقع.

-ما هي القسراّيت واخلصائص اليت تراعيها يف كتابتك لألطفال من حيث 
املوضوعات واللغة واألسلوب؟

أحــاول أن تكــون اللغــة واألســلوب مناســبني للفئــة العمريّــة الــيت أكتــب هلــا وطبًعــا أراعــي 
ســالمة اللغــة، وأان مــن النــوع الــذي يؤمــن ابملشــورة مــع اآلخريــن، فقصصــي املنشــورة ككتــب، 
قرأهــا األديــب والشــاعر حنّــا أبــو حنّــا، وكان لــه اقرتاحــات قبلتهــا وأدخلتهــا يف النــّص؛ فمثــاًل 
»األمســاك الراقصــة« الــذي صــدر عــن دار نشــر األســتاذ عبــد الفتــاح زحالقــة، قــرأه الروفســور 
لطفــي منصــور والروفســور حممــود غنــامي قبــل نشــره، والكتــاب األخــري »ويف املســاء ... انمــت 
الشمســان« قــرأه قبــل نشــره، املرحومــة د. مــاري توتــري، األديــب فتحــي فــوراين، واملربّيــة خلــود 
بيادســة ود. وســام قيســي، واملبدعــة يف اإلخــراج شــريهان أبــو عبيــد، واخلبــرية النفســّية أمــاين 
قــدري، كّل يف جمالــه، وكتبنــا ذلــك يف الكتــاب أيًضــا. بــدون شــّك هــذا التعــاون يثمــر ويعطــي 

اإلمكانيّــة للقّصــة أن تنضــج أكثــر.
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-هل أنَت راٍض عن تقبُّل اجلمهور-األطفال والكبار-ملؤّلفاتك لألطفال؟

بشــكل عــاّم، نعــم ... وأكثــر قّصــة، كمــا أشــعر، تناوهلــا األطفــال والكتّــاب حــّت اآلن هــي 
»غنــدورة وحبّــوب«، وكمــا علمــت مــن الناشــر، مــا زالــت تُبــاع حــّت اآلن.

-هل هناك نقد جاّد ودراسات موضوعّية ملؤّلفاتك لألطفال؟

قّصــة »ملــاذا ختتلــف ألــوان البشــر« اســُتعِملت كنمــوذج للقّصــة التعليليّــة ضمــن مقــال هلــذا 
اجلنــس األديّب يف جملّــة املــرااي1، وبعــض القصــص اســُتعملْت ضمــن نشــاط يف موضــوع أدب 

األطفــال يف جامعــة تــل أبيــب. 

والواقــع أنـّـه ابســتثناء املقــاالت الــيت ُنشــرت يف اإلصــالح، مل أطّلــع حــّت اآلن علــى أّي مقــال، 
حــّت فيمــا يتعلّــق بتلــك الــيت ُكتبــت يف جامعــة تــل أبيــب، ألّن الطــاّلب اســتجوبوين هاتفيًّــا، 

ولكــن مل أحصــل علــى دراســاهتم ومتارينهــم.

-هل لديك كتاب معنّي لألطفال تعتّز به بشكل خاّص، وملاذا؟

أشــعر أن كتــاب  أعتــّز هبــا مجيًعــا، ولكــن دون شــّك  الــيت صــدرت،  الكتــب  مــن انحيــة 
»غنــدورة وحبــوب« أخــذ حيـّــزًا أوســع لــدى األطفــال واملعّلمــات واجلمهــور... هــذا جمــّرد 

الــيت صادفتهــا.  شــعور يعتمــد علــى ردود الفعــل 

بعد قراءة معظم كتبك لألطفال وقصص/كتب أخرى للكبار:

-أّي نوٍع من الكتابة يستهويك أكثر: الكتابة للكبار أم لألطفال، وملاذا؟

الكتابــة يف الواقــع هــي وازع داخلــّي، عندمــا أتتيــك الفكــرة وتلــحُّ عليــك، هــي الــيت ختتــار 
أســلوب الكتابــة واملســتوى اللغــوّي والنــوع األديّب: قّصــة، شــعر، الكلمــات الرســائل التعابــري، 
ولــذا ختــرج الفكــرة مــع رســالتها ولغتهــا ومجهــور اهلــدف دون أن أتدّخــل، ال أجلــس وأقــول 
اآلن ســأبدع كــذا وأبــدأ بتحضــري اللغــة واألســلوب، وفــاة ســليمان يف حــادث الطــرق، وكــوين 

 1عازم،  أمحد  )2016(. القّصة التعليلّية لألطفال.  املرااي، 2: 38-22..
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عّلمتــه، ويف صــّف ابــي، وكونــه كان مــن زّوار بيتنــا، هــو الــذي طــرح كّل مــا ُكتِــب يف القّصــة، 
وعندمــا كنــت أقــّص علــى طــاّلب الّصــف األّول مــن أفــكاري، كان الواقــع يســتنهض اللغــة 
والفكــرة واملوضــوع، وعندمــا تبــدأ يف حتضــري القّصــة للنشــر ككتــاب، هنــا يبــدأ التهذيــب ، 
فالقّصــة أو القصيــدة ُتكتــب أّواًل بســبب اإلحلــاح الداخلــّي للكاتــب واألديــب، وبعــد الكتابــة 

األوىل يبــدأ التهذيــب والتشــاور واملراجعــة .. اخل.

-ما هي االختالفات/الفروق بني كتاابتك لألطفال وكتاابتَك للكبار من 
حيث:املوضوعات، القيم، اللغة واألسلوب؟

بدون شّك أّن هناك اختالفات، فعامل الطفل يف الروضة حّت الصفوف الرابعة خيتلف عنه 
عند الطاّلب األكر سنًّا، هؤالء لديهم قاموس لغوّي خاّص، عاملهم هو العامل القريب: 

البيت، اجلّد، اجلّدة، العّم ... اخل، 

وكذلك احليواانت البيتّية: دجاجة، أوزّة، كلب، قطّة .. اخل، بينما األطفال من العاشرة 
حّت الرابعة عشرة هم فتيان ماطبتهم ختتلف: حيّبون املغامرات، وقاموسهم اللغوّي أوسع، 

والقيم توضع أبشكال غري تلك اليت ُكتبت للجيل األصغر، فقد كتبُت قّصة للفتيان يف 
جمّلة »مشوار« إثر هدم أحد البيوت، فاألسلوب الذي كتبُت به أسلوب حتريضّي حلماية 

البيت واملسكن، وهذا األسلوب وكذلك اللغة املستعملة ومفرداهتا ال يالئم األطفال 
األصغر سنًّا ابملرّة. 

أخريًا: -أرجو تسجيل قائمة مبؤّلفاتَك لألطفال والفتيان:

1- »بلديت عرعرة« فصول يف املوطن – كتاب تعليمّي للصفوف الرابعة عن احمليط 
القريب وبلدة عرعرة ابلذات ابلتعاون مع املربّية سهى خليل مرعي، ُنشر يف آب 
1989م، إصدار خاّص، ويف أيلول 1989م بدأان نعّلم به يف الصفوف الرابعة.

2- »رسائل إىل ولدي« صدر عن دار األماين للنشر والتوزيع كانون أول 1995، وهو 
عبارة عن رسائل للفتيان يف السلوك، والعمل، والصداقة، وخدمة اجملتمع، شبيه من حيث 
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الفكرة لكتاب أمحد أمني ) 1886- 1954م( بعنوان »رسائل إىل ولدي«.

3- »غندورة وحبوب« صدر عن مكتبة كّل شيء، حيفا، 2004، وكذلك ترمجته ابللغة 
اإلجنليزيّة.

4- »أحالم وبّسام«، إصدار مكتبة كّل شيء، يف حيفا، 2004م.

5- »ملاذا ختتلف ألوان البشر؟«، صدر عن مركز أدب األطفال العريّب يف الناصرة. 

6- »األمساك الراقصة«، إصدار »ألق دار اهلدى« إبدارة األستاذ عبد الفتاح زحالقة، 
كفرقرع. 

7- »ويف املساء .... انمت الشمسان«، إصدار دار األماين للنشر والتوزيع، عرعرة/ 
املثلث، آذار 2017م. 

-كتب مرتمجة من اللغة العريّة إىل اللغة العربّية لألطفال: 

1- »أين بّلوط؟« أتليف: ليئة غولدبرغ، ترمجة مفيد صيداوي. صدر عن مركز 
أدب األطفال العريّب.

2-»بسبوسة«، أتليف: حّنا غولدبرغ، ترمجة مفيد صيداوي، صدر عن مركز 
أدب األطفال العريّب. 

سرية ذاتّية:

املسار التعليمّي 

ُولــدُت يف قريــة عرعــرة بتاريــخ 19-09-1950م وتعّلمــُت يف مدرســة عرعــرة األمرييّــة 
ــت طــاّلاًب مــن قريــة عــارة وعرعــرة وجوارمهــا. وبعــد  )الســالم فيمــا بعــد( املشــرتكة، الــيت ضمَّ
ذلــك تعّلمــُت يف مدرســتني اثنّويتــني: يف مدرســة الطيبــة والطــرية منهيًــا الدراســة الثانويّــة. 

مفيد صيداوي
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 تعّلمُت يف كّلّية »منشــة« يف مدينة اخلضرية موضوعّي اللغة العربّية واتريخ الشــرق األوســط،
 وحصلــُت علــى شــهادة إهنــاء ثــالث ســنوات تعليميّــة. حصلــُت علــى اللقــب األّول مــن
  جامعــة تــل أبيــب يف موضوعــّي اللغــة واألدب العــريّب والتاريــخ العــاّم، ثّ حصلــُت علــى اللقــب
 الثــاين مــن نفــس اجلامعــة يف موضــوع اللغــة واألدب العــريّب، وبعــد ذلــك لقبًــا اثنيًــا يف موضــوع
 اإلدارة والقيــادة الرتبويّــة مــن كّليّــة الرتبيــة يف جامعــة تــل أبيــب،  مــن نفــس اجلامعــة، وأهنيــت
 كذلــك تعليمــي وواجبــايت للقــب الثــاين يف موضــوع اتريــخ وفلســفة التعليــم ولكنّــي مل أقــدِّم

 الدراســة النهائيّــة. حصلــت علــى شــهادة التدريــس مــن نفــس اجلامعــة أيًضــا.

 حصلــت علــى منحــة مــن أملانيــا الدميقراطيّــة للحصــول علــى شــهادة الدرجــة الثالثــة )الدكتــوراة(
 وقّدمــت برانجمــي البحثــّي للروفيســور »هوجلــري برايســلر« يف جامعــة »اليبتســيغ« يف أملانيــا
 وقُبلــْت، وبســبب مــا حــدث يف عــام 1989- 1990م، عــدُت إىل أرض الوطــن دون أن

 أهنــي ابقــي واجبــايت للقــب الثالــث.

املسار املهيّن

 يف 01-09-1969م عّلمــُت يف مدرســة برطعــة االبتدائيّــة، وربّيــُت خالهلــا الصــّف الثــاين،
الــيت عّلمــُت هبــا حــّت العــام  وبــدأُت أعلِّــم ســّت حصــص يف مدرســة الســالم يف عرعــرة 

.2005 

 يف عــام 1994- 2000م عملــُت حماضــرًا للغــة العربيّــة واألدب العــريّب وأدب األطفــال يف
 كّليّــة األخــّوة »أحفــا« يف مشــال النقــب.

 مــن 2000- 2005م عملــُت حماضــرًا للغــة واألدب العــريّب يف كّليّــة »بيــت بــريل« إلعــداد
 املعّلمــني العــرب، وخــالل ذلــك عملــُت مديــرًا ملركــز »كامــل كيــالين« ألدب األطفــال فيهــا.

من 2005- 2008 عملُت مديرًا ملدرسة كفر قرع  الثانويّة البلديّة.

 من 1994- 2017 عملُت حماضًرا للغة واألدب العريّب وأدب األطفال يف كّلّية »أورانيم«
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 للرتبيــة، وكنــُت أيًضــا خالهلــا عضــًوا يف هيئــة حتريــر جملّــة »كاڤ نطــوي« ابللغــة العريـّـة وبعــض
 الرتمجــات ابللغــة العربيّــة وهــي جملّــة ســنويّة ُيصدرهــا احملاضــرون والطــاّلب يف الكّليّــة، ينشــرون
 هبــا إبداعاهتــم األدبيّــة والفنـّيّــة. أّسســُت جملّــة »بواكــري« يف اللغــة العربيّــة كمجلّــة ســنويّة إلبــداع
 الطــاّلب واحملاضريــن يف الّكليّــة، صــدر منهــا أربعــة أعــداد علــى مــدار أربــع ســنوات، وســامهُت
 يف أتســيس صفحــات يف اللغــة العربيّــة يف موقــع الكّليّــة اإللكــرتويّن، وكنــُت عضــًوا يف جملــس
 »مــرمي روت« ألدب األطفــال لعــّدة ســنوات ومذيًعــا متطوًِّعــا يف برانمــج ثقافــة مــن راديــو كّليّــة

 »أورانيــم« الــذي اســتضاف فيــه جمموعــه مــن الشــعراء واملربـّـني العــرب.

 بــدأُت يف العــام 1994م أعلِّــم يف مدرســة عرعــرة الثانويّــة يف وظيفــة جزئيّــة حــّت خروجــي
 للتقاعــد يف 31-08-2017م. عّلمــُت خالهلــا مواضيــع أدب األطفــال، اللغــة واألدب
 العــريّب، الفلســفة وموضــوع اهلويـّـة، وأّسســُت مركــز »زينــب« ألدب األطفــال بعــد وفــاة الطالبــة
 زينــب أبــو العيلــة وجناحهــا يف التوجيهــّي/ البلــوغ بعالمــات عاليــة، وأّسســُت املنتــدى الثقــايّف

 يف املدرســة )تطّوًعــا(، حاضــر فيــه لطــاّلب املدرســة خــرية احملاضريــن ورجــال الرتبيــة.

 

مفيد صيداوي
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د. بشارة مرجّية

مى بدأَت يف الكتابة لألطفال؟

بدأت النشر لألطفال قبل ثالثني سنة، لكّني شرعُت ابلكتابة هلم بدون نشر قبل ذلك.

كيف بدأَت رحلتك مع الكتابة لألطفال؟

بدأت رحليت يف الكتابة لألطفال عندما ولد ابي البكر شادي، فأخذت أؤّلف له 
األانشيد واألشعار واحلكاايت، وواصلت هبذا أيًضا عندما ولد ابي الثاين فادي وابنيت 

ا حتمل أمجل الذكرايت. ملى، وما زلت أحتفظ جبميع هذه املواّد، ألهنَّ

ماذا كانت الدوافع واألهداف؟

لقد كانت أهدايف ودوافعي كثرية، وميكني حصرها مبا يلي:

التهذيب والتثقيف، التوجيه واإلرشاد، غرس القيم واألخالق، احلّث على اإلبداع 
واإلنتاج، إدخال املتعة واإلحساس، كيفّية التحّدي واملواجهة، بناء الشخصّية وارتقاء 

النفس، االنتماء والتسامح، التقدير والتشجيع، حتبيب املطالعة والقراءة، التعبري عن الرأي، 
االبتعاد عن العنف، عدم اخلوف، املسؤولّية وعدم االّتكال...

مبن أتثّرَت يف توّجهك للكتابة لألطفال؟

إّن أتثّري األّول جاء من والديت )رمحها هللا(، اليت كانت أمًّا مثالّية يف عالقاهتا مع أوالدها 
وبناهتا، ويف أحاديثها وحكاايهتا وإرشاداهتا، وأتثّري الثاين نبع من املشاهد املأساويّة اليت 

يعيشها عدد ال أبس به من األطفال، وأخّص ابلذكر هؤالء األطفال الذين يعيشون 
يف بيوت مهدومة ومعدومة، وأّما أتثّري الثالث فكان من أقوال الفالسفة والعلماء وهم 

يتحّدثون عن فرتة طفولتهم.

هل تركِّز على شرحية عمريّة معّينة؟
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أان ال أركِّز يف كتاابيت على شرحية معينَّة من الطفولة، وإمّنا أكتب جلميع مراحل الطفولة.

ما هي أبرز املوضوعات والقيم اليت تطرَّقَت إليها؟

عاجلت يف قصصي موضوعات كثرية، ومن بينها على سبيل املثال:

العنف، اخلوف، العادات والتقاليد، املهارات والقدرات، اإلبداع واإلنتاج، اإلدراك 
واكتشاف املواهب، االنتماء إىل الدين واجملتمع والوطن، تطوير الذوق الفّيّ، توسيع 

املدارك واملعارف، ربط األزمان، التعريف ابلشخصّيات التارخيّية واألدبّية والدينّية، 
الشبكات اإللكرتونّية، القراءة واملطالعة. وأّما القيم فأركِّز عليها كثريًا يف كتاابيت، ومن 

بينها:

األمانة والصدق، اإلصغاء واالستماع، االحرتام والتقدير، التعبري والنقد، الصداقة 
واألخّوة، املساعدة والتضحية، النشاط والسعي، التعاون واملشاركة، االعتماد على النفس 

وحتمُّل املسؤولّية.

ما هي القسراّيت واخلصائص اليت تُراعيها يف كتابتك لألطفال من حيث املوضوعات 
واللغة واألسلوب؟

كّل من أراد أن يكتب لألطفال عليه أن يعتمد على قاموسهم اخلاّص وعاملهم اخلاّص 
من انحية األسلوب، املوضوعات، واللغة املستخدمة املتعلِّقة بكّل مرحلة من مراحل 
الطفولة، ومن هنا فالقسراّيت واخلصائص اليت أراعيها عندما أكتب لألطفال، تكون 
مرتبطة ارتباطا كلِّيًّا ابلقاموس اخلاّص والعامل اخلاّص املتعلِّقني بكّل مرحلة من مراحل 

الطفولة، من انحية املوضوعات واللغة واألسلوب.

هل أنت راٍض عن تقبُّل اجلمهور – األطفال والكبار-ملؤلَّفاتك لألطفال؟

جيب أن يُطرَح هذا السؤال على األطفال والكبار وليس علّي، ولكن مبا أنَّي ملزم 
ابإلجابة، فإنَّي أقول لك بكّل تواضع، أبنَّي راٍض، ألنَّ ردود الفعل اليت تصلي، أو 

د. بشارة مرجّية
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أمسعها، مباركة واحلمد هلل.

هل هناك نقد جاّد ودراسات موضوعّية ملؤّلفاتك لألطفال؟

هناك ابحثون وانقدون قد تطرَّقوا إىل مؤلَّفايت لألطفال، ضمن مقاالت، أو دراسات 
وأحباث كاملة، هذا ابإلضافة إىل الوظائف العديدة اليت يقدِّمها طاّلب وطالبات 

اجلامعات والكلِّّيات واملعاهد العليا.

هل لديك كتاب معنيَّ لألطفال تعتّز به بشكل خاّص، وملاذا؟

أّني أعتّز وأفتخر جبميع مؤّلفايت لألطفال، وال أفّرِق بني كتاب وآخر، ولكن كتاب »أّمي 
احلبيبة« له منزلة خاّصة، الرتباطه أبّمي احلبيبة )رمحها هللا(، اليت لوالها مل أصل إىل ما 

وصلت إليه.

بعد قراءة معظم كتبك لألطفال وقصص/كتب أخرى للكبار:

أّي نوع من الكتابة يستهويك أكثر: الكتابة للكبار أم لألطفال، وملاذا؟

نعم أان أكتب للكبار وللصغار وهذه نعمة رابنيَّة، والكتابة للصغار، حسب رأيي، أصعب 
من الكتابة للكبار، بسبب القاموس اللغوّي اخلاص ابألطفال، ورغم هذا، فأان أحبِّذ 

الكتابة للصغار، ألنَّي أستطيع أن »أتقمَّص« شخصيَّة الطفل بكّل ما حيتاجه ويعيشه 
ويستخدمه ويفكِّر به، ابإلضافة إىل إملامي بقاموسه وعامله اخلاّصني.

ما هي االختالفات / الفروق بني كتاابتَك لألطفال وكتاابتك للكبار من حيث: 
املوضوعات، القيم، اللغة، واألسلوب؟

هناك فروق كبرية واختالفات عديدة بني الكتابة للكبار والكتابة للّصغار، واجملال هنا 
ال يسمح يل ابلتطرُّق إليها، ولكنَّي أقول ابختصار: إنَّ الكتابة للكبار ال تسري حسب 

قاموس خاّص، وال حسب مرحلة أو فرتة زمنيَّة حمدَّدة، وطبًعا هذه امليِّزات متنحي احلريّة، 
وتفسح يل اجملال لكي أحتدَّث وأتوسَّع وأتطرَّق كما أشاء عندما أكتب للكبار، وأّما 
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عندما أكتب للّصغار، فأان ُمقيَّد وحُمدَّد، ألنَّي جيب أن أتَّبع القاموس اخلاّص والعامل 
اخلاّص لكّل مرحلة من مراحل الطفولة من انحية: املوضوعات، القيم، اللغة، واألسلوب. 

وهنا تكُمن الفروق واالختالفات بني الكتابة للكبار والكتابة للّصغار.

أرجو تسجيل قائمة مبؤلَّفاتك لألطفال والفتيان:

إّن قائمة مؤلَّفايت لألطفال والفتيان مباركة، وميكني حصرها مبا يلي: 

اسم الكتاب                                دار النشر                      سنة 
اإلصدار

يف داخلي أسئلة                    دار اهلدى للطباعة والنشر كرمي               1990

أتعلَّم داخل قرييت                   دار اهلدى للطباعة والنشر كرمي               1991 

ما أحلى صّفي اجلديد                »      »         »          »             1992 

أّمي احلبيبة                           »       »         »          »             1993 

الطفل الّشجاع                       »       »         »         »              1994

أفتخر بعائليت                         »       »         »         »              1995

قرَّر فادي أن يترَّع أبعضائه          »       »         »          »             1996

علَّمي جّدي                         »       »         »          »             1997

علَّمت جّدي                        »       »         »          »             1998

ملى واهلاتف اخللوّي                   »        »         »         »            2003

القصص الواقية للصفوف الثانية      »        »         »          »            2012

القصص احلادثة للصفوف الثالثة      »        »         »          »           2012

القصص اليانعة للصفوف الرابعة       »        »         »         »           2012

د. بشارة مرجّية
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القصص احلارسة للصفوف اخلامسة   »        »          »        »            2012

النظافة من اإلميان                     »        »          »        »            2012

هديّة عيد األضحى املبارك              دار الفت العريّب                         2019

وعلّي أن أشري هنا أبنَّي ترمجت أكثر من ثالثني قصَّة لألطفال من اللغات األجنبّية إىل 
العربّية وهي: 

الولد األقوى يف الروضة             ِسفرايت بوعاليم                              2004

اتمر والقبَّعة السحريَّة السوداء       عام عوفيد                                   2004

شادي والطائرة الورقيَّة               الكيبوتس املوحَّد                             2004

دجاجة أم ديك                     مودان                                        2004

النشَّال الصَّغري                      عام عوفيد                                   2005  

سعيد والبحر                        كنرييت                                      2006

اتمر يقابل أرنبا                     عام عوفيد                                    2006 

مرمي وورقة الشَّجرة                  عام عوفيد                                    2006 

القصَّة مومو تـَُغريِّ رأي اآلخرين     عام عوفيد                                    2006

محدان له أرجل كثرية                الكيبوتس املوحد                             2010

قزم الشمس والضجيج داخلها      جريافيكا                                     2010

سّري                                طال – ماي                                 2010 

صالة الليل                          يديعوت أحرنوت                            2010 
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حكاية زهرة القلب الذهيّب          زمورة بيتان                                   2011

حكاية الشجرية الصغرية             زمورة بيتان                                  2011

فوق اجلسر الصغري                  مطار                                        2011

سرُّ ملى                              ِسفرايت بوعاليم                             2011  

عناق                                عام عوفيد                                   2011

حكاية الكوكب الذي سقط يف األنقوعة-ِسفرايت بوعاليم                        2012   

ال تستطيع الّلحاق يب                  سفرايت بوعاليم                           2012 

صديقان وسحر                       الكيبوتس املوحَّد                           2012 

جزيرة ايشكا                          عام عوفيد                                  2012 

من يريد كيس طحني؟                عام عوفيد                                  2012 

مغامرة يف املسرح                      كنرييت زمورة – بيتان                     2013

يبدأ ببوم وينتهي بطراخ               ِسفرايت بوعاليم                            2013

االمرية ورغيف اخلبز احلقيقّي         ِسفرايت بوعاليم                             2013

سيمفونيَّة املدينة                      مركز الكتاب واملكتبات                     2013

سروال أيب اجلديد                   مركز الكتاب واملكتبات                      2013

كما وأّلفُت أحباًث عديدة يف حقل أدب األطفال وهي:

قصص األطفال رساالت لبناء األجيال   دار اهلدى للطباعة والنشر كرمي         2007   

اللعب عند األطفال حُيقِّق اآلمال            »         »             »           2008

القصص واإلبداعات من خالل القصص واحلكاايت   »            »            2008

د. بشارة مرجّية
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احلزازير والفوازير لكشف مواهب الصغري               »             »            2008 

الرتمجة لألطفال تثقيف واتِّصال        »              »             »            2008

ختويف األطفال هدم لألجيال          »              »             »           2008

األطفال والرتبية اجلنسيَّة                »              »             »           2009

األغاين واالشعار لألطفال الصغار     »              »             »            2009

العنف ضد األطفال يقودهم للجنوح واإلمهال        »             »            2009

مواهب األطفال إبداعات وأشكال      »            »             »            2010

تشجيع األطفال على القدرة واإِلّتصال   »            »            »            2010

األلوان واألشكال يف تعليم األطفال      »            »            »            2010

الرتمجة لألطفال           جملَّة »املرااي« يف أدب األطفال والفتيان )3(           2018                           

وقد نشرُت حوارات ومقاالت حول أدب األطفال يف أكثر من ثالثني دولة عربيَّة 
وأجنبيَّة ومنها: مصر، الكويت، اجلزائر، املغرب، سوراي، العراق، فلسطني، السعوديّة، 
بريطانيا، األردّن، أمريكا، موريتانيا، إيطاليا، تشاد، رومانيا، أسرتاليا، اإلمارات، ويلز، 

كندا، وغريها. 
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مى بدأَت يف الكتابة لألطفال؟

بدأت الكتابة لألطفال يف العام 1995. 

كيف بدأَت رحلتك مع الكتابة لألطفال؟

كانــت أّول مــرّة كتبــت فيهــا قّصــة »القــرد الّشــره«، وكانــت ابنــيت طفلــة يف الســابعة أو الثامنــة 
ــمنة، فكتبــُت  مــن عمرهــا، ولكنهــا كانــت حتــبُّ الطعــام، وصــارت تبــدو يف طريقهــا إىل السُّ
قّصــة »القــرد الشــره« الــذي أيكل الكثــري مــن املــوز ويصبــح مسينًــا جــدًّا، ومل أفكِّــر إبصدارهــا يف 
كتــاب، ولكــن صــدف أن قــرأُت إعــالاًن عــن افتتــاح مركــز ألدب األطفــال يف حيفــا، ويطلــب 
ممَّــن لديــه قّصــة أن يرســلها، فأرســلتها والقــت استحســااًن وطُِبعــْت وُوّزِعــْت بشــكل واســع، 

وأحبَّهــا الصغــار.         

ماذا كانت الدوافع واألهداف؟

بعــد انتشــار القّصــة األوىل وردود الفعــل الطيِّبــة مــن قبــل الصغــار والكبــار، أرســلُت قّصــة 
اثنيــة للمركــز نفســه وهــي »العصافــري الطيِّبــة«، فُنشــرت، فصــار لــديَّ طمــوح يف الوصــول إىل 
مجهــور األطفــال وخصوًصــا أنَّــه صــار عنــدي أربعــة أبنــاء، وصــارت الكتابــة لألطفــال هدفًــا، 
وقــد تشــجَّعت علــى أثــر ردود الفعــل والواســعة، واالهتمــام أبدب األطفــال الــذي بــدأ يف 
الظهــور جليًّــا، واالهتمــام مــن ِقبــل وســائل إعــالم متلفــة، حــّت صحــف عريـّـة مثــل يديعــوت 
أحرونــوت ومعاريــف، وضعــت صــورة كتــايب األّول علــى صفحتهــا األخــرية، مــا أاثر اهتمامهــا 
يف حينــه أنَّــي كنــت أعمــل يف حمطــة للوقــود يف منطقــة حيفــا يف فــرتة كتابــة القّصــة، فكتبــوا 
عنــوااًن صارًخــا »الكاتــب عامــل حمطّــة الوقــود«، وهــذا يدفــع الكاتــب إىل املزيــد، ِعلًمــا أنّــي 

كنــت قــد نشــرت قبــل هــذا جمموعــيّت قصــص وروايــة للكبــار مل تلــَق هــذا االهتمــام.              

مبن أتثّرَت يف توّجهك للكتابة لألطفال؟

سهيل كيوان
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أتثّرت بزكراي اتمر بشكل أساسّي، وبقصص كليلة ودمنة.    

هل ترّكز على شرحية عمريّة معّينة؟

موضوع القّصة هو الذي يُقّرِر الفئة العمريّة اليت أستهدفها، فاحلديث عن قيم أخالقّية 
أساسّية بسيطة للسّن املبكِّرة، وعن قيم أكثر تركيًبا للفتيان مثل مسرحّية »مملكة املرااي«.

ما هي أبرز املوضوعات والقيم اليت تطرَّقَت إليها؟

تطرَّقــُت يف »مملكــة املــرااي« إىل تقبُّــل الــّذات أّواًل، واحــرتام اآلخــر بغــّض النظــر عــن انتمائــه 
العرقــّي أو شــكله اخلارجــّي أو جنســه، وإىل قيمــة احلرّيّــة وقيمــة الصــدق.

يف قصــة »خربوشــة وأوالدهــا« تطرَّقــُت إىل الرفــق ابحليــوان، والفقــد، حيــث أنَّ القطّــة تفقــد 
أحــد صغارهــا، ولكــن تطّرقــُت بشــكل غــري مباشــر إىل التمسُّــك ابلوطــن، خصوًصــا وأن 
القّصــة نفســها ُنِشــرت للكبــار بلغــة متلفــة ولكــن يف نفــس األحــداث، فالقطّــة الــيت ُتطْــَرد 
مــن بيتهــا، تعــود إليــه بعــد غيــاب مــن مســافة بعيــدة، وبعــد تضحيــات كبــرية تفقــد صغريهــا 

وُتصــاب جبــروح ابلغــة.   

أّمــا قّصــة يف »بلــدان انتخــاابت« فقــد تطّرقــْت إىل حرّيــة االختيــار واحــرتام اختيــار اآلخريــن، 
وقبــول نتيجــة االنتخــاابت مهمــا كانــت، وهتنئــة الفائــز، كذلــك فعلــى الفائــز أن حيــرتم مشــاعر 

مــن مل يفــْز. 

يف »القــرد الّشــره« تطرَّقــُت إىل الســمنة الزائــدة واجلشــع، ويف »العصافــري الطيِّبــة« إىل التســامح 
حليــب  »زفــاف  قّصــة  ويف  البيئــة،  ومحايــة  االنتقــام،  إىل  الســعي  وعــدم  أســاء،  مــن  مــع 
وشــوكالطة« تطرَّقــُت إىل اختــالف اللــون بــني العريــس والعــروس، وقيــم مســاعدة اآلخريــن 
والَعَجــزة، ونبــذ إطــالق النــار يف األفــراح حيــث جيــري طــرد ُمطِلــق النــار مــن حفــل الزفــاف، 
الــذي كاد يــؤّدي إىل كارثــة، وعمليًّــا هــذه تســتهدف إطــالق النــار والعنــف. قّصــة »أغلــى 
مــن الذهــب بكثــري« تُعــاجل قيمــة القناعــة والصــر علــى احلرمــان واألمانــة وعقــوق الوالديــن.
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يف قّصــة »علبــة حــالوة« يوجــد إحيــاء للــرتاث، مــن خــالل ذكاء ســّيدة وحيلتهــا الســتعادة 
مــال حــاول أحــد التّجــار أن خيتلســه مــن صديقتهــا الــيت ائتمنتــه علــى ذهبهــا ريثمــا تعــود مــن 

احلــّج. 

وقريًبا ستصدر قّصة للفتيان عن قيمة الترُّع ابألعضاء.            

ما هي القسراّيت واخلصائص اليت تراعيها يف كتابتك لألطفال من حيث املوضوعات 
واللغة واألسلوب؟

أّواًل، أهتــمُّ أبن تكــون القّصــة ممتعــة، وبعــدم تقــدمي املواعــظ بصــورة مباشــرة فيهــا، وأن تكــون 
اللغــة غــري مقّعــرة وواضحــة للطالــب، مــع إدخــال بعــض املفــردات اجلديــدة، وأن تكــون الفكــرة 
غــري ُمكــّررة، وأن تكــون املوضوعــات ُمهّمــة وجوهريّــة ويف مســتوى وعــي األطفــال وقدرهتــم 

علــى االســتيعاب.  

هل أنت راٍض عن تقبُّل اجلمهور، األطفال والكبار، ملؤّلفاتك لألطفال؟

نعم راٍض جدًّا.

هل هناك نقد جاّد ودراسات موضوعّية ملؤّلفاتك لألطفال؟

املعّلمــني والدارســني ألدب  الكتّــاب والطــاّلب يف دور  مــن  بــه  لقــد كتــب عــدٌد ال أبس 
األطفــال، أذكــر منهــم مجيــل الســلحوت ود. حممــود العطشــان، ود. جهينــة خطيــب، ود. 
حنــان موســى، وســهيل عيســاوي. أتــرك القــارئ ليقــّرِر إذا كانــت هــذه الكتــاابت ُمنِصفــة أو 
غــري ذلــك. مل يقنعــي األســتاذ ســهيل عيســاوي يف معاجلتــه لقّصــة »يف بلــدان انتخــاابت«، 
ــا مثاليّــة، وذلــك مقارنــة مبــا جيــري علــى أرض الواقــع، وقــد انقشــته يف املوضــوع  واعتــَر أهنَّ
ووجهــة نظــري أنَّــي طرحــت منوذًجــا راقًيــا للتعامــل مــع نتيجــة االنتخــاابت، كمــا حيــدث يف 
بلــدي جمــد الكــروم منــذ عــدَّة دورات تنتهــي مبباركــة مــن مل حُيالفهــم احلــّظ للفائــز وتبــدأ البلــد 
صفحــة جديــدة. وكانــت حّجتــه أبنَّــه إذا كان الوضــع مثاليًّــا، فلمــاذا ال تكــون مرّشــحة امــرأة 
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للرئســة؟ ومل يقنعــي بوجهــة نظــره ولكــن أحرتمهــا.                            

هل لديك كتاب معنّي لألطفال تعتّز به بشكل خاّص، وملاذا؟

أعتــز مبســرحّية »مملكــة املــرااي« بشــكل خــاّص نظــرًا للقيــم الــيت تتطــرَّق إليهــا وفنِّّيتهــا، وســعة 
الطفــل يف عــّكا، كذلــك  لثقافــة  انتشــارها، إذ طُِبعــت عــدَّة مــرَّات يف مؤسَّســة األســوار 
»بيــت  ممثِّلــني معروفــني يف  قبــل  مــن  حُمــرتف  علــى خشــبة مســرح  املــرّات  مئــات  ُعرضــت 
الكرمــة« يف حيفــا، وعمــل عشــرات املربّــني يف عشــرات املــدارس مــع طاّلهبــم منــذ صدورهــا 

الطــاّلب.  عــام 2008 واتبعهــا آالف 

كذلــك أعتــزُّ بقّصــة »يف بلــدان انتخــاابت«، ألهّنــا تُعــاجل قضيّــة حّساســة يف جمتمعنــا وهــي 
االنتخــاابت احملّليّــة، الــيت مل يتطــرَّق إليهــا أحــد مــن قبــل يف أدب األطفــال احمللّــّي ورمّبــا العــريّب. 
ــا مــن القصــص املبكِّــرة الــيت تعــاجل قضيّــة الســمنة الزائــدة الــيت أصبحــت  أّمــا »القــرد الّشــره«، فإهنَّ

وابًء.

وقّصــة »خربوشــة وأوالدهــا« هلــا مكانــة خاّصــة، فاألطفــال ينصتــون جيّــدًّا عندمــا أحكيهــا 
ويتضامنــون مــع القطَّــة، وقــد أجــرى بعــض طــاّلب دور املعّلمــني مقارنــة بــني صيغتهــا للكبــار 
الــيت جــاءت حتــت اســم »ترانســفري« وبــني صيغتهــا لألطفــال حتــت اســم »خربوشــة وأوالدهــا«.  

بعد قراءة معظم كتبك لألطفال وقصص/كتب أخرى للكبار:

أّي نوٍع من الكتابة يستهويك أكثر: الكتابة للكبار أم لألطفال، وملاذا؟

ال أجــد فرقًــا جوهــرايًّ بــني هــذه وتلــك، فغايــة األدب واحــدة، وأســتمتع ابلكتابــة يف احلالتــني، 
ولكــن كتابــة الروايــة هلــا ثقــل كبــري، وقــد أصــدرت حــّت اآلن أربــع رواايت.     

حيــث:  مــن  للكبــار  لألطفــال وكتاابتــك  بــني كتاابتــك  االختالفات/الفــروق  هــي  مــا 
واألســلوب؟ اللغــة  القيــم،  املوضوعــات، 

موضوعــات الكبــار مرّكبــة وممكــن أن تتطــرَّق إىل قضــااي قوميَّــة وإنســانيَّة كبــرية، وإىل أحــداث 
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سياســيَّة واجتماعيّــة عميقــة، كذلــك ممكــن إدخــال أّي عنصــر خيطــر يف ابل الكاتــب أو 
حــّت أّي كلمــات وأفــكار غريبــة وحــوارات مبُختلــف درجــات الوعــي ومســتوايت اللغــة، حــّت 
الشــاّذة منهــا، بينمــا الكتابــة لألطفــال تبقــى يف طــور التأســيس والتوجيــه برفــق، وجيــب توّخــي 
احلــذر يف اللغــة والقَيــم الــيت نريــد توصيلهــا واملتعــة الــيت نتطّلــع أبن تكــون عنــد الطفــل، كمــا 

أنَّ األســلوب لألطفــال جيــب أن يكــون ُمَبّســطًا وواضًحــا.

للكبــار تســتطيع أن أتخــذ حريّتــك وجُتــّرب مــا تشــاء، وأن ُتدخــل عناصــر حتتــاج إىل دقَـّـة 
مالحظة أكثر، وممكن أن تتطرَّق يف رواية واحدة إىل عشرات املواضيع والقصص واحلاالت 
ا اإلشــارة إىل أنَّ كثرييــن تســلَّقوا علــى أدب  النفســيَّة واألحــداث التارخييَّــة واملَتخيَّلــة. مهــّم جــدًّ
األطفــال، بســبب ســهولة النشــر، وهنــاك ترمجــات لقصــص أجنبيَّــة دون ذكــر املصــدر، وهنــاك 
ا، هــذا مــا ال ميكــن أن حيصــل يف الروايــة  قصــص عبــارة عــن مجــل إنشــائيَّة وأفــكار بســيطة جــدًّ

أو القّصــة القصــرية للكبــار، فإّمــا أن تكــون كتابــة حقيقيَّــة وإال ســتفتضح بســهولة.              

أخريًا: 

أرجو تسجيل قائمة مبؤّلفاتك لألطفال والفتيان.

القرد الّشره، مركز أدب األطفال-حيفا، 1995.

العصافري الطيِّبة، مركز أدب األطفال-حيفا، 1998.

خربوشة وأوالدها، مركز أدب األطفال-الناصرة، 2005.

زفاف حليب وشوكالطة، دار اهلدى-زحالقة-كفر قرع، 2012. 

أغلى من الّذهب بكثري، مركز الكتاب واملكتبات يف إسرائيل، 2013.

علبة حالوة، مؤّسسة األسوار لثقافة الطفل-عّكا، 2015. 

يف بلدان انتخاابت، مؤّسسة األسوار لثقافة الطفل-عّكا، 2015.  

مملكة املرااي-مسرحّية للفتيان، ط.1، مؤّسسة األسوار لثقافة الطفل-عّكا، 2008. 

سهيل كيوان
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روااييت: 

عصّي الدمع، مؤّسسة األسوار لثقافة الطفل-عّكا، 1995. 

مقتل الثائر األخري، مؤّسسة األسوار لثقافة الطفل-عّكا، 1998. 

املفقود رقم 2000، مؤّسسة األسوار لثقافة الطفل-عّكا، 2000. 

بلد املنحوس، مكتبة كّل شيء-حيفا، 2018.   

جمموعيت القصصيَّة للكبار:

املبارزة، مؤّسسة األسوار لثقافة الطفل-عّكا، 1991. 

أحزان النخيل، مؤّسسة اخلميس-جمد الكروم، 1993.

حتت سطح احلر، دار املاجد-رام هللا، 2005. 

مديح خلازوق آخر، دار راية للنشر، 2013. 

مصرع حامت طّي، مكتبة كّل شيء-حيفا، 2016.

دعاميص املستنقعات، مكتبة كّل شيء-حيفا، 2020.

قصص األطفال: كما ذكرُت يف البند السابق.

أعمال مسرحّية:

»مملكة املرااي«، ط.1، مؤّسسة األسوار لثقافة الطفل-عّكا، 2008، مثَّلها مسرح بيت 
الكرمة.

»مع فائق االحرتام«، مسرحيَّة ساخرة أخرجها نبيل عازر مسرح بيت الكرمة )مل تصدر يف 
كتاب(.

»سّتة على سّتة«، مسرحيَّة ساخرة، مل تصدر يف كتاب وفازت جبائزة تقديريَّة من مسرح 
امليدان. 

يف النقد:
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غّسان كنفاين اجلَمال احلزين العطاء املتوهِّج-فازت جبائزة مؤسَّسة توفيق زاّيد للثقافة 
الوطنيَّة عام 2001، وُنِشرت يف كتاب عن مؤسَّسة اإلرشاد القومّي الفلسطينيَّة-رام هللا.

هومريوس من الصحراء-مقاالت انطباعّية موسَّعة يف أدب مسيح القاسم ابالشرتاك مع 
آخرين، 2000.

تفاصيل موجزة من السرية الذاتيَّة.

ُولدُت يف جمد الكروم، يف العام 1956. 

 درسُت االبتدائيَّة يف جمد الكروم، والثانويَّة يف املدرسة الثانويَّة الزراعيَّة يف الرّامة، كذلك 
درسُت الفلسفة ملدَّة عام يف برلني الشرقيَّة 1979-1978. 

اد وجملَّة اجلديد احليفاويَّتني،   بدأُت بكتابة القصص يف مطلع الثمانينّيات يف صحيفة االحتِّ
كذلك كتبـُت يف صحف حملِّيَّة أخرى.

عملُت حمّرِرًا أدبيًّا يف صحيفة »كّل العرب« الصادرة يف الناصرة من عام 1998 حّت 
عام 2012. وكانت يل فيها زاوية ساخرة حتت عنوان »أهداف« لعدَّة سنوات.

أكتب املقالة السياسيَّة واالجتماعيَّة منذ سنوات يف موقع عرب 48 يف حيفا، ويف 
صحيفة »القدس العريّب« الصادرة يف لندن، ويل مئات املقاالت االجتماعيَّة والسياسيَّة 

واألدبيَّة.    

أكتب القّصة القصرية للكبار والرواية واملسرحيَّة وأكتب لألطفال. 
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د. جودت عيد

-مى بدأَت يف الكتابة لألطفال؟ 

بــدأت الكتابــة عاّمــة يف أواخــر الثمانينيّــات مــن القــرن املاضــي، أّمــا الكتابــة لألطفــال فبــدأت 
ــرة مــن خــالل حمــاوالت، لكــن مل تصــدر يف كتــاب. يف عــام 2007 فقــط، وبعــد عــّدة  متأخِّ
تغــرّيات علــى الصعيــد الشــخصّي، املهــّي واألديّب، كان أّول إصــدار لكتــاب يف جمــال أدب 
األطفــال )رّمــان والينبــوع الســحرّي( وكانــت مــن بعــده انطالقــة كبــرية نوعيّــة ومســتمرّة يف 

إصــدار كتــب لألطفــال.

-كيف بدأَت رحلتك مع الكتابة لألطفال؟ 

اســتطعت الكتابــة لألطفــال والنجــاح يف هــذا اجملــال بعــد عــّدة حمــاوالت وبعــد بلــورة املقّومــات 
املهنيّــة واألدبيّــة الالزمــة للكتابــة لألطفــال ودراســة للمجــال، والــيت بــدأت دون قــرار مــّي 
ابلضــرورة. ككاتــب وشــاعر مل يلفــت انتباهــي جمــال أدب األطفــال أو الكتابــة لألطفــال ومل 
يشــّدين هــذا العــامل بتــااًت ملــّدة طويلــة ابلرغــم مــن تشــجيع األهــل يف حينــه علــى خــوض غمــار 
هــذه التجربــة. ابلــّذات بعــد حمــاواليت األوىل للكتابــة لألطفــال مــن خــالل عملــي يف حينــه 
كعامــل اجتماعــّي يف قســم األطفــال يف مستشــفى رامبــام يف حيفــا، أدركــت أنّــي أســتطيع 
توظيــف مهــارايت للكتابــة للكبــار فقــط، ومل أســتطع كتابــة نــّص لألطفــال يقنعــي ويناســب 
تصــّوري ألدب األطفــال، ومل أكــن علــى درايــة للتعامــل مــع هــذا النــوع مــن األدب، ابلــّذات 
بعــد حماولــيت وإدراكــي خلصوصّيــة العمــل وصعوبتــه واحلاجــة إىل مهــارات مل تتوفّــر عنــدي يف 
حينــه. بعــد ســنوات مــن تلــك احملــاوالت وبعــد تغيــريات علــى الصعيــد الشــخصّي، العائلــّي 
بــدأت  بعدمــا  لألطفــال  للكتابــة  حتــّدايت جديــدة  أمــام  نفســي  وجــدُت  األديّب،  واملهــّي 
البحــث عــن قصــص مناســبة لطفلــيّت الصغريتــني يف حينــه، ومل تتوفّــر الكتــب املناســبة الــيت 
ترضــي تصــّوري، وابلتــايل كنــت اضطــّر أن أوظّــف مهــارايت ككاتــب وأســرد قّصــة مــن نســج 
اخليــال. وكان الكتــاب األّول بعــد حادثــة لطيفــة يف احلديقــة أمــام شــجرة الّرّمــان حــني طُلــب 
مــّي أن أحكــي قّصــة، واحلادثــة الثانيــة أمــام حــوض األمســاك يف البيــت حــني حاولــُت اإلجابــة 
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عــن ســؤال: مــاذا تفعــل وكيــف تعيــش االمســاك يف احلــوض لطفلــيّت الصغريتــني. قبــل اإلصــدار 
األّول )رّمــان والينبــوع الســحرّي( توّجهــت إىل متّصــني يف اجملــال لالستشــارة، وبعدمــا صــدر 
الكتــاب القــى استحســااًن كبــريًا لــدى األطفــال وعائالهتــم ممــا اضطــّران لطبعــة اثنيــة. نقــُد 
األطفــال واهتمامهــم واهتمــام أهاليهــم والشــعور أبّن الكتــاب جنــح أبن حياكــي عــامل الطفــل 
علــى وجــه جيّــد حّفــزين إىل دراســة أدب األطفــال ودراســة آليّــات عمــل مطلوبــة وضروريّــة 
يف أدب األطفــال، وكتبــت كتــااًب آخــر لألطفــال والكتــاب الــذي يليــه، وبعــده الكثــري مــن 

الكتــب. 

-ماذا كانت الدوافع واألهداف؟ 

ال ميكــن اجلــزم يف مســألة الدوافــع للكتابــة لألطفــال، مل أعتقــد يف بدايــة طريقــي األديّب أنّــي 
البدايــة غــري احلاجــة  ســأكتب لألطفــال ومل تكــن دوافــع واضحــة أو أهــداف موّجهــة يف 
إىل كتــب نوعيّــة لألطفــال لتفــي ابلغــرض وتوفــري حالــة ثقافيّــة ألطفالنــا. بعــد اإلصــدارات 
األوىل الــيت كتبتهــا يف أدب األطفــال واالنكشــاف علــى عــامل واســع ومتنــوّع صــارت احلاجــة 
إلصــدار أدب نوعــّي تدفعــي وحّتثــي أكثــر علــى تطويــر آلّيــات العمــل والطــرح واملوضوعــات 
الطفــل  عــامل  حياكــي  وجــّذاب  مجيــل  أدب  توفــري  هــو  اجملــال  هــذا  يف  هــديف  واألســلوب. 
ويتماشــى مــع احلالــة الفنـّّيــة ممّــا يوفّــر جتربــة إجيابّيــة للطفــل مــع الكتــاب والقّصــة الــيت حتاكــي 
مواضيــع هتّمــه أبســلوب يناســبه والــيت تقــوم بتنشــئة جيــل يرغــب ويتماهــى مــع القــراءة. مل 
تكــن املهّمــة ســهلة ممـّـا اضطــّرين إىل الدراســة والقــراءة وتوظيــف املهــارات الكتابيّــة الفنـّيّــة مــن 
جهــة، واملهــارات املهنيّــة مــن جمــال العمــل االجتماعــّي وعلــم النفــس والرتبيــة مــن جهــة أخــرى. 
التحــّدايت عديــدة ومثــرية تدفعــي إىل االســتمرار يف إصــدار كتــب نوعيّــة تفــي مبقاييــس أدب 

ــة للطفــل حتــرتم شــخصه وخيالــه وقدراتــه. األطفــال وحتافــظ علــى مســاحة فنـّّي

-مبن أتثّرَت يف توّجهك للكتابة لألطفال؟ 

 مل تكــن لدينــا، كأطفــال، إمكانيــة انكشــاف علــى عــامل الكتــب إن كانــت حملّيــة أو عاملّيــة 
كمــا هــو احلــال اليــوم، فكتــب األطفــال احمللّيــة كانــت حمــدودة وليســت ابلضــرورة جّذابــة أو 

د. جودت عيد
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مناســبة، والعامليّــة املرتمجــة قليلــة، ومل تتوفّــر الكتــب بشــكل كبــري يف املكتبــات وال يف البيــوت، 
لذلــك ال أســتطيع اجلــزم أبنّــي اكتســبُت األســلوب أو أتثّــرُت بكاتــب معــنيَّ يف جمــال أدب 
األطفــال. وحــّت يف بدايــة عملــي يف جمــال الكتابــة مل أهتــّم أبدب األطفــال وحــّت دراســيت 
للغــة ومســاقات اللغــة مل هتتــّم يف البدايــة يف هــذا املنحــى. ولكــن بعــد الدخــول إىل هــذا العــامل 
الشــائق واملثري والشــاّق بدأت يف قراءة ُمكثَّفة ولفت نظري األدب العاملّي أكثر من الكتب 
احملليّــة، وبعــد تطويــر مهــارايت الكتابيّــة صــرت أحبــث عــن كتــب لألطفــال ألفهــم أكثــر عــن 

جتربــة الكاتــب وأســلوب الكاتــب. 

ال شــّك أّن عملــي يف ترمجــة كتــب أطفــال عاملّيــة هــو أحــد األمــور الــيت ســاعدت يف صقــل 
مالمــح جديــدة إضافّيــة ألســلويب ولقلمــي يف جمــال أدب األطفــال. فكمــا أتثّــرت يف كتابــيت 
للكبــار يف البدايــة جبــران خليــل جــران أساًســا ويوســف إدريــس وجــرا إبراهيــم جــرا وحنّــا 
مينــا ونــزار قبّــاين وحممــود درويــش وابولــو كويلــو وروبــني شــارما، فالحًقــا كان أتثُّــري بُكتّــاب 
أطفــال بعدمــا بــدأت مشــواري يف عــامل أدب األطفــال، وهنــاك بعــض الُكّتــاب الذيــن تركــوا 
لــدّي األثــر الكبــري مــن خــالل كتبهــم، يف بلــورة العمــل واملضامــني والّتوّجــه لــدّي مثــل: كــويب 
ميــادا بشــكل خــاّص، د.ســوس، روث غريــن، شــارلوت اغيــل، مارجــوري نيومــان، فالــريي 

تومــاس، كارولــني موكفــورد وغريهــم. 

إضافــة إىل ذلــك كانــت يل جتربــة جّذابــة يف مكتبــة اجلامعــة يف بريطانيــا حــني كنــت أحّضــر 
لرســالة الدكتــوراة وانكشــايف علــى كــّم  كبــري مــن اإلصــدارات يف الّشــعر واألدب االجنليــزّي 
نوبــل  أنــد  ابرنــز  حمــاّلت  اكتشــايف  عنــد  املّتحــدة  الــوالايت  يف  وكذلــك  األطفــال،  وأدب 
واكتشــاف الكتــب الــيت شــّدتي بشــكل كبــري وقضــاء ســاعات طويلــة بينهــا يف أروقــة تلــك 
ــة يف القــدس يف أثنــاء إقامــيت هنــاك ضمــن منحــة  احملــاّلت، وكذلــك أيًضــا يف املكتبــة الوطنّي
مشــروع بســتان للكتّــاب وللتفــرّغ األديّب وبعدهــا يف مركــز بيــت مييمــا ألدب األطفــال يف بيــت 
بــريل واالنكشــاف علــى مــا تشــتمل مكتبــة ذلــك املركــز مــن مضامــني وفّعاليّــات وإرث جــّذاب 
مــن كتــب األطفــال العامليّــة. تلــك التجــارب أثــرت جتربــيت وطــّورت آليــات العمــل والكتابــة 
لألطفــال عنــدي وفــق مقاييــس مدروســة تعتمــد الفــّن والفكــر ومنــح مســاحة متمّيــزة للطّفــل 
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مــن خــالل ِكتــاب، كمــا وســامهْت تلــك الّتجــارب يف بلــورة اهلويـّـة الفنـّيّــة واألدبيّــة ابلّنســبة يل 
ككاتــب.

-هل ترّكز على شرحية عمريّة معّينة؟ 

كاّل، أان أكتــب للكبــار وللفتيــة والّشــباب ولألطفــال. ابلّنســبة للكتابــة لألطفــال، يف البدايــة 
كنــت أهتــّم يف حتديــد الّشــرحية العمريـّـة الــيت أوّجــه هلــا الكتــاب، إاّل أنـّـي تعّرفــت علــى أســاليب 
جديــدة يف الكتابــة والــيت توفّــر املســاحة الكافيــة واملناســبة لــكّل طفــل أن يتماهــى مــع النّــص 
دون عالقــة للفئــة العمريّــة الــيت ينتمــي إليهــا، وتكــون املوضوعــات للقصــص عاّمــة وعامليّــة 
تعتمــد اإلبــداع والّســهولة يف الّنــص والعمــق يف الّتجربــة، وتلــك أمــور اكتســبتها مــن خــالل 
القــراءة والدراســة والتعّمــق يف اجملــال األديّب، وأيًضــا ســاهم يف ذلــك انكشــايف علــى األدب 
العاملــّي ومــن خــالل ترمجــة الكتــب مــن ثقافــات عديــدة ومتنّوعــة، حيــث وجــدُت أنّــه هنــاك 
كتــب يســتطيع أن يقرأهــا الكبــري والصغــري ويتمتّــع هبــا علــى حــّد ســواء وحتاكــي مســاحة كّل 
منهمــا، طبًعــا احلديــث هــو بشــكلّ عــاّم ويســتثي حــاالت خاّصــة أو فئــات عمريّــة صغــرية 

ا أو ال تقــرأ بعــد ويســتثي الكتــب اإلرشــاديّة والتوضيحّيــة لألطفــال ومــا إىل ذلــك. جــدًّ

-ما هي أبرز املوضوعات والقيم اليت تطّرقَت إليها؟ 

الكتــاب والكاتــب مهــا وكالء للّتنشــئة االجتماعيّــة، لذلــك هنــاك أمهيّــة كــرى لألســلوب 
وللموضوعــات وللمنحــى املطــروح ألّن الّتأثــري كبــري والــّدور يف بلــورة الثّقافــة والفكــر العــاّم 
كبــري. ابلنســبة يل يف أدب األطفــال الــذي أكتبــه، الّشــخصية املركزيـّـة غالبًــا هــي طفلــة وذلــك 
مــن أجــل خلــق حيّــز شــرعّي ومتميّــز حلضــور الفتــاة وذلــك لُيســهم يف تذويــت دورهــا يف 
الّصــريورة اجملتمعيّــة يف ذهنيّــة الطفــل والطفلــة ابلــّذات يف اجملتمعــات الذكوريّــة. أّمــا ابلّنســبة 
للموضوعــات فغالبًــا تتمحــور حــول التمكــني الشــخصّي الــذايّت والنفســّي واحلصانــة اجملتمعيّــة 
واإلنســانّية، أمثلــة: قبــول اآلخــر والّتعدديّــة )مثــال: رّمــان والينبــوع الســحرّي، حكايــة لــوزة(، 
الــذّكاء املتعــّدد واحــرتام كّل أنــواع الــذّكاء حبيــث ال توجــد أفضليّــة لــذكاء معــنّي دون غــريه 
)مثــال: ثــالث أمســاك ومسكــة(، أمهّيّــة الّلعــب لــدى األطفــال واملشــاركة يف ألعــاب خارجيّــة 
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)مثــال: احلديقــة الســحريّة(، الّتمكــني الــذايّت والشــخصّي للطفــل/ة )مثــال: حكايــة القمــر، 
لعبــة  العجيــب،  العنــب  عنقــود  )مثــال:  واالبتــكار  للمبــادرة  تشــجيع  الشــمس(،  فراشــة 
جديــدة(، التعامــل مــع مــرض أو ضائقــة أو احتياجــات خاّصــة وطـُـرق املواجهــة )مثــال: مــاذا 
أتكل اني؟ منـّـور البطــل الصغــري، ضفــرية أّمــي(، موضوعــات إرشــاديّة: )مثــال: مرمــورة وحبّــة 
البندورة-معطيــات علميّــة/ مــن هــو صديــق راين الســّرّي؟-احلّث علــى القــراءة/ يــوم ماطــر يف 
ــة )جــوان والكرمــل،  حديقــة رميا-أمســاء احليــواانت وأصواهتــا وأمســاء بيوهتــا(، موضوعــات بيئّي
حبــرية احلّســون(.  أّمــا يف أدب الكبــار فتتمحــور املواضيــع يف حيّــز: اهلويّــة، الثقافــة، القضــااي 
االجتماعيّــة امللّحــة، التمييــز العنصــرّي، الّنفــاق، قبــول املختلــف، الظّلــم االجتماعــّي، احلــّب، 

األقليّــات يف اجملتمــع، الّتمكــني االجتماعــّي والفــردّي واجلنــدرّي. 

-ما هي القسراّيت واخلصائص اليت تراعيها يف كتابتك لألطفال من حيث 
املوضوعات واللغة واألسلوب؟ 

ال ميكــن الّتعامــل مــع أدب األطفــال إاّل خبصوصّيتــه ومتيّــزه املضمــويّن والفــّيّ، الكتابــة لألطفــال 
لغويّــة وفنـّيّــة  وإصــدار كتــب لألطفــال هــي مســؤولّية كبــرية وحتتــاج إىل توظيــف مهــارات 
وأيًضــا مهنيّــة نفســّية – اجتماعيّــة. يف البدايــة، هنــاك أمهيّــة كبــرية للفكــرة، البــذرة األوىل: 
هــل هــي تناســب عــامل األطفــال اليــوم؟ تتماهــى مــع البيئــة املتاحــة لألطفــال؟ واالهتمــام 
مبوضوعــات جديــدة ومثــرية وتتماشــى مــع روح احلقبــة الزمنيّــة وحاجــة الطّفــل، ممـّـا حيتّــم فكــرًا 
مشوليًّــا، ابإلضافــة إىل احلالــة اإلبداعيّــة الســحريّة الــيت تتماهــى مــع معــامل الفكــر الناشــئ لــدى 
الطّفــل، بعــد ذلــك جيــب االهتمــام ابألســلوب والّلغــة والّشــكل. بعــد االنتهــاء مــن صياغــة 
النّــّص النهائيّــة يكــون دور الّرســم املهــّي مــن قبــل فنّــان/ة، فرســم القّصــة يف أدب األطفــال 
يشــّكل عنصــرًا مركــزاّي وهــو شــريك حتمــّي وحيــوّي يف طــرح الّصــورة علــى الّنحــو األفضــل 
الــذي حياكــي عــامل الطّفــل الــذي حيتــاج إىل مســاحة مــن اللّــون واخليــال. لغــة القّصــة جيــب أن 
تكــون واضحــة وبــدون أخطــاء ومهــّم أن حتمــل بعــض املفــردات اجلديــدة ليتعّلمهــا الطّفــل. 
مــن انحيــة األســلوب وطريقــة بنــاء الّنــّص جيــب االهتمــام واحلفــاظ علــى حالــة فنـّّيــة ومجالّيــة 
يف الفكــرة واألســلوب والكلمــات واحلــذر مــن اعتمــاد الِعظــة والّتوجيــه والرتبيــة، وإمّنــا توفــري 
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مســاحة حــرّة مرحيــة للطّفــل ليســتنتج بنفســه ويقــّرر ويفّســر األحــداث وتطّورهــا، ذلــك مــن 
منطلــق احــرتام قدراتــه وأيًضــا توفــري مســاحة ممتعــة لــه وخلياالتــه ومســاحة لإلحبــار يف تطويــر 
الــّذات مــن خــالل القّصــة الــيت يقرأهــا، وابلّتــايل خلــق جتربــة إجيابّيــة ممتعــة للطّفــل يف القــراءة 

ــايل نبــي جمتمًعــا قــارًئ مثّقًفــا وانهًضــا. ممّــا حيّفــزه علــى االســتمرار ابلقــراءة وابلّت

-هل أنت راٍض عن تقّبل اجلمهور-األطفال والكبار-ملؤّلفاتك لألطفال؟ 

نعــم، هنــاك إقبــال واهتمــام مــن قبــل األطفــال واألهــايل ملؤّلفــايت يف أدب األطفــال، وكذلــك 
مــن قبــل العديــد مــن املــدارس ضمــن مســرية الكتــاب أو مشــاريع ثقافيّــة هتتــّم  بكتــيب ويف 
عرضهــا وأيًضــا يف أاّيم اللغــة والنشــاطات الثقافّيــة يقــوم الطــاّلب يف املــدارس بتجميــع املــواّد 
عــن ســرييت الكتابيّــة وعــن كتــيب وأيًضــا يقــرأون  العديــد مــن كتــيب ويعملــون علــى حتليلهــا 
ــة ابلــّذات  وعرضهــا مــن خــالل صــور أو جمّســم أو عــرض فــّيّ، وهــذا يدعــم مســرييت الكتابّي
وأّن األطفــال جيــدون املتعــة يف قــراءة الكتــب، األمــر الــذي ينعكــس مــن خــالل أســئلتهم 
واهتمامهــم ابلقّصــة والكاتــب. أعتقــد أنـّـه يوجــد دور لألهــل إىل جانــب املــدارس واملؤّسســات 
الثّقافّيــة واملدنّيــة يف تطويــر ثقافــة الطفــل، ويف اختيــار الكتــب واالهتمــام أبدب نوعــّي يالئــم 
احلقبــة الزمنيّــة احلاليّــة. أشــعر يف التقديــر واالهتمــام مــن قبــل املؤّسســات الرتبويّــة ووســط 
األهــايل، وابلــذات وســط األطفــال أنفســهم اّلذيــن هــم الّناقــد احلقيقــّي الّصــادق األفضــل 
للعمــل األديّب الــذي خيّصهــم. كلّــي أمــل يف االســتمرار بتطويــر وحتديــث اآلليّــات الفنـّيّــة 
الكتابيّــة ألقــّدم إصــدارات جديــدة نوعيّــة ومتنّوعــة. آمــل أيًضــا أن تّتســع رقعــة الّنشــر والقــراءة 

وبنــاء الثّقافــة الّذاتيّــة واجملتمعيّــة يف املســتقبل.  

-هل هناك نقد جاّد ودراسات موضوعّية ملؤّلفاتك لألطفال؟ 

بشــكل عــاّم ال توجــد دراســات جــاّدة كثــرية حــول أدب األطفــال يف البــالد، إاّل أنّنــا قــد 
جنــد بعضهــا يف إطــار مســاقات أو دراســة يف املؤّسســات االكادمييّــة. نفتقــر إىل الّنقــد املهــّي 
لــألدب عاّمــة وألدب األطفــال خاّصــة. األمــر الــذي يــؤّدي إىل عــدم وضــع معايــري واضحــة 
وإىل عــدم االهتمــام أو االلتــزام مبقاييــس الكتابــة لألطفــال ونوعيّــة األدب الــذي خيــرج إىل 
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ــة يف مســاحة دون رقيــب. العمــل يف أدب األطفــال يتطّلــب معرفــة  األطفــال حملدوديّــة املهنّي
ومهــارات تربويّــة وشــخصّية وجتربــة يف الكتابــة ويف احلــاالت الفنـّيّــة اللغويّــة الــيت تتناســب مــع 
األطفــال مــن جهــة وتتطّلــب إدراًكا أّوليًّــا للحالــة اجملتمعّيــة الثقافّيــة والّنفســّية وطرقًــا للتعامــل 
مــع قضــااي متنّوعــة ومثــرية. الكتابــة لألطفــال هــي عمــل مضــٍن وجــاّد ويتطلّــب مســؤولّية وجــرأة 

للخــوض يف عــامل متمّيــز وحّســاس وغــري مفهــوم ضمًنــا. 

الطــاّلب يف  غــري ضمــن دراســات  بشــكل خــاّص،  أعمــايل  النّقــاد  مــن  الكثــري  يتنــاول  مل 
عيســاوي  ســهيل  للكاتــب  دراســة  أذكــر  أديب وكتــيب، وكذلــك  حــول  اجلامعيّــة  املســاقات 
ومداخلــة للدكتــور رافــع حيــىي لبعــض كتــيب ابإلضافــة إىل أعمــال متميّــزة للمعّلمــني واملعّلمــات 
الذيــن يهتّمــون يف حتضــري املــواّد والعمــل مــع الطــاّلب علــى كتــيب وحتليلهــا ودراســتها. ال 
أعــرف إن كانــت هنــاك حركــة نقديّــة قائمــة حــول أدب األطفــال ابلــّذات أو أهّنــا يف مرحلــة 
تبلــور. لقــد كتبــت بــدوري عــّدة مقــاالت عــن أدب األطفــال وكذلــك قــراءات ونقــد مهــّي 
ــا، ولكــن مل أخّتــذ الّنقــد حــّت اآلن كمشــروع مركــزّي ضمــن  لبعــض الكتــب، ســأرفقها الحًق
عملــي األديّب املهــّي، رمّبــا مســتقباًل بعــد الّتمــّرس والعمــل وإصــدار كتــب نوعيّــة أكثــر وترمجــة 
كتــب مــن ثقافــات نتعلّــم منهــا ممّــا يســهم يف تطويــر آليّــات النقــد أكثــر ويســاعد يف أن 
ــا وجهــًدا للنقــد، وابلتــايل أســهم يف دعــم أدب األطفــال وتطويــر آليــات أدب  أخّصــص وقًت

األطفــال بشــكل مهــّي وأفضــل. 

-هل لديك كتاب معنّي لألطفال تعتّز به بشكل خاّص، وملاذا؟ 

ال يوجــد كتــاب معــنّي أميّــزه عــن غــريه، كّل كتــاب لــه خصوصّيتــه ولــه حكايتــه، بــدون شــّك، 
كّل عمــل جديــد يكــون مبنيًّــا بشــكل أقــوى ويكــون اســتعمال املهــارات أوســع، لكــن كّل 
كتــاب مينحــي مســاحة جديــدة ألعــرف أكثــر وأطــوِّر أكثــر. كّل الكتــب أعتــّز هبــا، الكتــب 

هــي قاعــدة لكتــاب أفضــل ســيأيت بعــد حــني.

بعد قراءة معظم كتبك لألطفال وقصص/كتب أخرى للكبار:
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-أّي نوٍع من الكتابة يستهويك أكثر: الكتابة للكبار أم لألطفال، وملاذا؟ 

انحيــة  مــن  وأمتــع  أســهل  يل  ابلنســبة  للكبــار  الكتابــة  ولكــن  خاصّيتــه،  أديّب  نــوع  لــكّل 
االنطــالق يف الكتابــة ومــن انحيــة املقاييــس الفكريّــة والفنـّيّــة واللغويّــة املطلوبــة ومــن انحيــة 
األســلوب املضامــني الــيت أعايشــها يف عــامل الكبــار. الكتابــة للكبــار هــي املســاحة إلطــالق 
العنــان وللكتابــة بشــكل تلقائــّي وطبيعــّي دون حتّفــظ أو تــردُّد مــن تداعيــات الكلمــة ألنَـّـه 
توجــد مســاحة داخلّيــة يف النهايــة لألاننّيــة يف كتابــة النــّص مــن جهــة الكاتــب وحتريــر الّنــّص 
مــن فكــر الكاتــب وحتويلــه إىل القــارئ مــن جهــة أخــرى، بشــكل طوعــّي ومبشــاركة كاملــة دون 
احلذر املبالغ إاّل عند الضرورة من انحية إدراك القارئ والصورة اليت يهتمُّ الكاتب أن ينقلها 
ومــدى اســتيعاب القــارئ للنّــّص ورمــوزه والــيت يراهــا مــن عيونــه وحالتــه النفســّية واالجتماعيّــة، 
األمــر الــذي يثــري الكاتــب مــن جهــة، لكــن ال يبــايل وال يســتطيع أن يراقــب مــن جهــة أخــرى. 
كّل ذلــك الــذي ال ميكــن اعتمــاده وممارســته عنــد الكتابــة لألطفــال، فالكتابــة لألطفــال حتتــاج 
إىل حالــة فنـّيّــة جّذابــة حتاكــي الطفــل وتنســجم مــع املرُكِّبــات العاّمــة يف احلقبــة الزمنيّــة الــيت 
يتواجــد هبــا، واحلــذر يف الكتابــة والصياغــة والكلمــات املســتعملة واالنتبــاه إىل األبعــاد اللغويـّـة 
والرتبويـّـة واحلفــاظ علــى اللغــة الفنـّيّــة واألبعــاد األدبيّــة والقالــب والرســوم واإلنتــاج واإلصــدار... 
العمــل يفــرض علــى الكاتــب قيــوًدا مجّــة حتتــاج إىل مســؤولّية وجهــد مكثَـّـف أكثــر وحــذر 

أكثــر.

-ما هي االختالفات/الفروق بني كتاابتَك لألطفال وكتاابتَك للكبار من حيث: 
املوضوعات، القيم، اللغة واألسلوب. 

حــني أكتــب للكبــار فعنــدي قلــم حــّر منطِلــق قــد يــراوغ، قــد يتحــّدى قــد يهــادن قــد يتعــّرى 
مــن ذاتــه وقــد يتســرّت يف ذاتــه، الكتابــة هــي الفــّن الــذي يرتقــي بنــا، أشــعر ابلكلمــة حــني 
تكــون البــدء والصــريورة واخلامتــة، واألفــق ال ينتهــي يف مســاحات ذايت حــني أكتــب للكبــار 
حــّت درجــات االخنطــاف املثــري. أّمــا حــني أكتــب لألطفــال فاحلالــة ختتلــف فالكتابــة معّقــدة 
أكثــر ومبنيّــة علــى قواعــد ومعايــري تبقــى وراء كّل حماولــة كتابيّــة لتبلورهــا وتصقلهــا وهتتــّم ابملعــى 

د. جودت عيد
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الواضــح. حــّت وإن كان مفهــوم الكتابــة يتمحــور يف مــدارات الفــّن وهــي مــن أجــل الفــّن 
وليســت للرتبيــة ابلضــرورة، إاّل أنَـّـه توجــد قاعــدة توّجــه النّــّص إىل مســاحة يســتطيع الطفــل 
فيهــا أن حيلِّــق يف خيالــه، ويتوجَّــب علــى الطــرح الفــّيّ يف كّل كتــاب يقــرأه الطفــل يف الســياق 

الفــّيّ األديّب أن يوفّــر لــه هــذه املســاحة.                                                                                              

 يف أدب األطفال نعتمد القيم العاّمة يف الرتبية والتوجيهات الرتبويّة، ولكن يف أدب الكبار 
فليــس ابلضــرورة يشــغلنا هــذا األمــر. األســلوب خيتلــف واملوضوعــات ختتلــف والطــرح واملنحــى 
ــه متلــف. الكتابــة لألطفــال أدقُّ وعلــى الكاتــب أن يكــون حــِذرًا جــدًّا يف عملــه  لــه توجُّ
وطريقــة اســتعمال كلماتــه، لذلــك فــإنَّ الكتابــة لألطفــال هــي أصعــب وتقيِّــد الكاتــب يف عــدَّة 
حمــاور ملزمــة ممّــا يتطّلــب توظيــف جهــد أكــر ومهــارات أكــر لبنــاء نــّص مناســب ويتماشــى 

مــع املعايــري للكتابــة لألطفــال، وابلتــايل توفــري مســاحة ســاحرة جّذابــة للقــارئ الطفــل.

-أخريًا: أرجو تسجيل قائمة مبؤّلفاتك لألطفال والفتيان:

إصدارات

قصةَّ قصرية

األّول )1999(، فتاة التالل )2008(، حبرية احلّسون )2009(

شعر ونثر 

نشــاز بــني اجلســد واهلجــرة )2003(، غــزل وشــيء مــن مطــر )2010(، مســاحة 
افرتاضيّــة ومــكان )201٥(.

أدب أطفال 
ثــالث  البنــدورة )2007(،  الســحرّي )2007(، مرمــورة وحبّــة  والينبــوع  رّمــان 
احلديقــة   ،)2010( الســّرّي؟  راين  هــو صديــق  مــن   ،)2008( أمســاك ومسكــة 
الســحريّة )2011(، جوانوالكرمــل )قــرص مدمــج( )2012(، فراشــة الشــمس 
)2014(، عنقــود العنــب العجيــب )2014(، لعبــة جديــدة )2015(، حكايــة 
القمــر )2015(، حكايــة لــوزة )2016(، يــوم ماطــر يف حديقــة رميــا )2018(، 
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أّمــي  ضفــرية   ،)2019( الصغــري  البطــل  منّــور   ،)2019( اني؟  أتكل  مــاذا 
.)2020(

قراءة نقديّة/ مقاالت أدبّية ثقافّية 

 أدب أطفــال: حــول أدب األطفــال: سوســة الفسفوســة كمثــال )االحّتــاد،2008؛ 
ابنيــت، 2008(، جتربــيت مــع أدب األطفــال وترمجــة أدب األطفــال )حتــت الطبــع(.

احلكيــم والقنــدول )دنيــا الــرأي، 2020(، قــراءة يف كتــاب الشــيطان واآلنســة بــرمي 
الظــالل؟  تنــزف  هــل   ،)2016 عامليّــة،  الشــمس/ رواايت  )إذاعــة  ابولــو كويلــو 
)االحّتاد، 2015(، عندما تشرق الشمس )بقجة، 2015(، حالة حّب يف زمن 
احلــرب )حزيــران، 2015(، كــن شــاعرًا كــن حمــاراًب )صــوت العروبــة، 2014(، 
العــرب، 2013(/ تشــرين يف أكتوبــر  العــرب، كّل  الثقافــة كحالــة حــّب )منــر 
)ديــوان العــرب، 2012(/ غــزل وشــيء مــن مطــر – كتــاب يف جملّــة )جملّــة مواقــف، 
2010(/ هبلــوان مــريا )ديــوان العــرب، 2009(/ تشــرين الصمــت امللــوَّن )دنيــا 

الوطــن 2007(/ هــل تريــد أن تكتــب روايــة )دنيــا الوطــن، 2007(. 

مقاالت سياسية اجتماعية    

هــل جمتمعنــا عنيــف؟ )صحيفــة حيفــا، 2019 / رأي حــّر، كّل العــرب 2019(، 
تداعيــات مشــرتكة )صحيفــة حيفــا، 2019 / رأي حــّر، كّل العــرب 2019(، 
لكــم انصرتكــم ويل الناصــرة )االحّتــاد، 2014؛ ابنيــت، 2014(، اي دعــاة التغيــري 

)رأي حــّر، كل العــرب، 2013(.
مسرح

نــورا “املشاكســة” )2014(     الناصــرة/  احلنــني  جزيــرة األســرار )2010( مســرح 
للفنــون. يــاّل  للفنون/“خربطــة” )2020( مجعيّــة  يــاّل  مجعيّــة 

  أغاين
صباح اخلري اي أّمي )غناء سيدر زيتون( شوق املكان )غناء فيدا طر ميخائيل(.

فيلم قصري  

كما أحبَّ هللا العامل )توثيقّي/ دراما(، مدرسة التمريض مشفى الناصرة.

د. جودت عيد
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إعداد وحترير أديّب

مركز الكتاب واملكتبات

العّم أسامة يف براري رومانيا )2014(، ماري كوري )2015(، غاندي )2015(، 
نقطة ونقيطة )2015(، إىل أين أذهب عندما أغضب )2016(.

مؤسسة بطريم 

دبدوب عزيز )2010(، حترير منشورات املؤّسسة.

ترمجة

مركز الكتاب واملكتبات

تصبح على خري أيّها الغول )2015(، حترير اجلنـّّيات )2016(، عندليب ملك
الصني)2016(

مكتبة الفانوس
خلد وزغلول )2016(، فيي وفّليي العصا السحريّة 1 )2017(، ما هذا؟ حكاية 
بــذرة )2017(، دجاجــة محــراء صغــرية )2018(، جــريان مضّجــون )2018(، 

العصــا الســحريّة فيــي وفّليــي 2 )2018(. رمّبــا غــًدا )2019(
تسلتنر للنشر

ماذا ميكن أن تفعل بفكرة؟ )2016(

دار االحالم حاصباين

الفت جلجامش واحلديقة املسحورة )2019(

ترمجة مهنّية وعلمّية

لتخنيــون )2014- (، بطــريم )2009- (، الســلطة الوطنيّــة لألمــان علــى الطــرق     
)2012(
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)وللكاتــب العديــد مــن الدراســات واألحبــاث ابللغــة اإلجنليزيــة يف جمــاالت كثــرية منهــا 
الصّحــة وعلــم النفــس وعلــم االجتمــاع واألداين والسياســة...، كذلــك شــارك يف عــّدة 

مؤمتــرات يف البــالد واخلــارج(

سرية ذاتّية موجزة

د. جــودت عـيـد

كاتــب وشــاعر، مــن مواليــد الناصــرة شــباط 1970، مــن ســّكان حيفــا. أكتــب القّصــة 
القصرية، الشعر، أدب األطفال واملقالة. حصلت على دكتوراة يف الرتبية والعلوم االجتماعّية، 
ماجســتري يف العمــل االجتماعــّي، شــهادة تدريــس علــم النفــس والعلــوم االجتماعّيــة، إضافــة 
االجتماعيّــة،  العلــوم  األطفــال. حماضــر يف  العربيّــة وأدب  اللغــة  إىل أتهيــل ومســاقات يف 
علــم النفــس والرتبيــة، يف كلّيــة أورانيــم وجامعــة حيفــا وكلّيــة التمريــض يف مستشــفى الناصــرة، 
إشــراف علــى مشــروع »بســتان للثقافــة واجملتمــع )2009(«: حماضــرات، استشــارة، حتريــر 
أديّب، ترمجــة كتــب أطفــال ومــواد ثقافيّــة وعلميّــة، مشــاريع ثقافيّــة واجتماعيّــة، لقــاءات أدبيّــة 

ضمــن الســّلة، وإصــدار كتــب. 

جوائز ومنح: 

أدبيًّا: منحة بستان ملتقى الكّتاب، املكتبة الوطنّية القدس )2017(، منحة دائرة 
الثقافة مفعال هبايس إلصدار كتاب )2014(، جائزة اإلبداع والتفرّغ األديّب وزارة 

الثقافة والعلوم )2013/ 2014(، جائزة األديب البيئّي مجعّية اجلليل )2008(.

مهنيًّا: »حماضر متفوِّق ابمتياز« )2019( كّلّية أورانيم، »العامل االجتماعّي املتفّوق« 
)1999( مستشفى رامبام ووزارة الّصّحة، شهادات تقدير من مؤّسسات اجتماعّية 

وثقافّية.
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عبيدة توفيق بلحة

مى بدأِت يف الكتابة لألطفال؟

 بــدأُت الكتابــة لألطفــال يف العــام 2002 حيــث صــدرت يل القّصــة األوىل بعنــوان »وكبــُـَر 
ســامر« وذلــك عــن مركــز أدب األطفــال يف الكّليّــة العربيّــة للرّتبية-حيفــا. 

كيف بدأِت رحلتِك مع الكتابة لألطفال؟

 ومــا أروعهــا مــن رحلــة! بــدأْت براعــم الكتابــة لــدّي وأان تلميــذة يف الّصــف الثّــاين االبتدائــّي، 
حيــث كنــت أكتــب القصــص، وتقــوم معّلمــيت ملوضــوع الّلغــة العربيّــة بنشــرها يف اجمللّــة املدرســّية 

تشــجيًعا منهــا ودعًمــا ملوهبــيت.

 ومــّرت األاّيم والّســنون واملطالعــة تغــّذي روحــي وكتابــيت، حــّت مــررت ذات يــوم بتجربــة 
مــع ابــي الكبــري، وهــو طفــل يف الّسادســة مــن عمــره تركــت أثــرًا كبــريًا يف نفســي، قــّررت 
علــى إثرهــا أن أكتــب قّصــة لألطفــال تتنــاول موضــوع اســتقاللّية الطّفــل، فقمــت بكتابتهــا، 
وعرضتهــا علــى القائمــني علــى مركــز أدب األطفــال يف الكليّــة العربيّــة للرّتبية-حيفــا، فالقــت 

استحســاهنم، وقامــوا بنشــرها، ومــن هنــاك اســتمّر مشــوار الكتابــة.

ماذا كانت الّدوافع واألهداف؟

 كــوين أمًّــا لثالثــة أبنــاء فقــد واجهــت كســائر األّمهــات العديــد مــن املواقــف الّــيت تطّلبــت مــّي 
معرفــة أبســاليب الرّتبيــة الّســليمة الّــيت ترتكــز علــى القيــم الرّتبويــة، هــذا األمــر، إضافــة للّتجربــة 
الّــيت ذكرهتــا أعــاله، جعلــي أكتــب حــكاايت أحــاول مــن خالهلــا مواجهــة املواقــف املختلفــة 
مــع أبنائــي، فراقــت يل فكــرة الّتعامــل مــع الطّفــل مــن خــالل احلــكاايت واخليــال، ولصقــل 
موهبــيت بــدأُت بدراســة أدب األطفــال مــن متلــف جوانبــه يف كّليّــة لڤينســكي للرّتبيــة ملــّدة 
ثالث ســنوات، وقمت خالهلا بنشــر قّصتني لألطفال القتا االستحســان والقبول حبمد هللا. 

هكــذا ومــن منطلــق االهتمــام بعــامل الطّفــل الّســاحر اجلميــل، رأيــت أن أوّجــه قصصــي اّلــيت 
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أّلفتهــا  ألبنائــي واســتقيتها مــن عاملهــم، لألطفــال عاّمــة هبــدف املتعــة والفائــدة، ورســم البســمة 
ــة، مــع الّتأكيــد  ــة والثّقافّي ــة والّنفســّية واالجتماعّي علــى وجوههــم، وتلبيــة احتياجاهتــم العاطفّي
علــى دافــع لــه ابلــغ األمهّيّــة يف نفســي، وهــو  تعزيــز حــّب لغتنــا العربيّــة يف قلــوب أبنائنــا، 
واالعتــزاز ابجلــذور واهلُويّــة، وهــذه رســالة أحافــظ علــى أتديتهــا أبمانــة مــن خــالل كتــاابيت 
لألطفــال، وإميــاين ابســتخدام القّصــة كوســيلة رئيســّية انجعــة  يف الّتأثــري علــى بلــورة شــخصّية 

الطّفــل املســتقبلّية، والّتواصــل مــع عاملــه اجلميــل.

مبن أتثّرِت يف توّجهِك للكتابة لألطفال؟

القــراءة.  مبــاء  رويــت  إذا  إاّل  عطرهــا  يفــوح  ال  الّــيت  الكتابــة كالّزهــرة  موهبــة  أّن  شــّك  ال 
فموهبــة الكتابــة شــأهنا شــأن أّي موهبــة أخــرى حباجــة للّصقــل كــي يولــد اإلبــداع، والقــراءة 
مــن أهــّم أســس صقــل موهبــة الكتابــة، إضافــة للّدراســة والّتثقيــف املتواصــل واالطّــالع علــى 
جماالهتــا املختلفــة، وأان أذكــر مــن طفولــيت شــغفي ابلقــراءة وتولُّعــي هبــا، حيــث كنــت أنتظــر 
وأان  بســعادة كبــرية  وأشــعر  الّصــر،  بفــارغ  املدرســة  مكتبــة  األســبوعّية يف  املطالعــة  حّصــة 
أتنــاول الكتــب بــني يــدّي، وأبــدأ بقراءهتــا مبتعــة كبــرية، وأكثــر احلــكاايت الّــيت كنــت أعشــقها 
حــكاايت املكتبــة اخلضــراء، الّــيت كنــت أعــاود قراءهتــا املــرّة تلــو األخــرى، وحــكاايت ألــف ليلــة 

وليلــة، وكليلــة ودمنــة ...

ومــع مــرور الّســنوات قــرأت الكثــري مــن املؤّلفــات ألدابء وشــعراء كتبــوا للكبــار والّصغــار، وال 
شــّك أنـّـي أتثـّـرت بكتاابهتــم، وابلــّذات مــن أدابئنــا اّلذيــن كتبــوا األدب اجلميــل الرّاقــي والزّاخــر 
ابألفــكار اجلميلــة، والقيــم الرّتبويّــة والوطنيّــة واإلنســانّية كرائــد أدب الطّفــل العــريّب كامــل 

كيــالين.

 ومــن أكثــر األدابء اّلذيــن أتثّــرت مبــا قــرأت هلــم، وأهــوى قــراءة مؤّلفاهتــم الكاتــب الّســورّي 
املبــدع زكــراّي اتمــر الّــذي أعطــى قّصــة الطّفــل مــا تســتحّقه مــن متيّــز وانطــالق، مــن خــالل تنــاول 
املوضوعــات الّشــائكة، كمواجهــة الظّلــم واالســتبداد، وحماربــة الّتخلّــف، والّــيت نقــل عرهــا 

املشــاعر واألفــكار للقــارئ أبســلوبه الّســلس البســيط. 

عبيدة توفيق بلحة
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هل ترّكزين على شرحية عمريّة معّينة؟

الكتابــة للطّفــل ليســت ابألمــر البســيط، حيــث أهّنــا تعتمــد علــى عمــق الفكــرة املطروحــة، 
األمــر الّــذي يتطلّــب مــن الكاتــب مراعــاة قــرب هــذه الفكــرة مــن الواقــع الّــذي يعيشــه الطّفــل، 
وحتديــد املرحلــة العمريّــة واحتياجاهتــا اخلاّصــة، واعتمــاد الّلغــة واألســلوب املناســبني لتقدميهــا. 

عندمــا أكتــب للطّفــل أهتــّم مبراعــاة الّشــرحية العمريـّـة الّــيت أوّجــه هلــا كتابــيت، وأراعــي اخلصائــص 
املتعّلقــة ابملرحلــة العمريّــة، وإمكاانهتــا الّلغويّــة واملعرفيّــة، وخصائصهــا الّنفســّية، وبنــاء عليــه 
أمجــع يف عناصــر القّصــة بــني األســلوب وعمــر الطّفــل، كــي أوصــل الّرســالة علــى أفضــل وجــه.     

عندمــا بــدأت الكتابــة لألطفــال كتبــت لشــرائح عمريـّـة متلفــة، ويف الّســنوات األخــرية أرّكــز يف 
كتــاابيت علــى الفئــة الّــيت تــرتاوح أعمارهــا بــني الّتاســعة والثّانيــة عشــرة.

ما هي أبرز املوضوعات والقيم اّليت تطّرقِت إليها؟

 أتنــاول يف قصصــي لألطفــال العديــد مــن املوضوعــات الّــيت تُعــى بتنميــة املهــارات احلياتيّــة، مــع 
الّتأكيــد علــى القيــم واالعتبــارات الرّتبويـّـة املختلفــة، كاســتقاللّية الطّفــل، الّصداقــة، الّتســامح، 
الّتعــاون، األّم والعائلــة، الّتعامــل مــع الفقــدان، تقبّــل اآلخــر، حــّب الــّذات، املثابــرة واإلصــرار 

علــى حتقيــق األهــداف، احلفــاظ علــى البيئــة...

 يف الّســنوات األخــرية بــدأت أرّكــز يف كتــاابيت علــى تعزيــز االنتمــاء لــألرض والوطــن يف أفئــدة 
أطفالنــا، حيــث تناولــُت موضوعــات مثــل الَعلــم الفلســطيّي وألوانــه األربعــة، كرمــز مــن رمــوز 
الوطــن، واالعتــزاز  ابهلويـّـة، والّتهجــري، وحــّق العــودة، واحلريـّـة، ونكبــة الّشــعب الفلســطيّي يف 
العــام 1948 والّــيت تناولــُت أحداثهــا أبســلوب مبّســط يناســب شــرحية األطفــال الّــيت ُوّجهــت 
هلــا القّصــة، انطالقًــا مــن إميــاين أبمهّيّــة  توعيــة أبنائنــا مــن الّناحيــة الوطنيّــة، وتنميــة هــذا اجلانــب 
اهلــاّم يف نفوســهم، واملســامهة يف تنشــئة جيــل واٍع بتارخيــه وحضارتــه وهويّتــه وثقافتــه العربّيــة، 

وتعزيــز املفاهيــم الرّتاثيّــة، واحلــّث علــى االعتــزاز ابلــرّتاث واجلــذور.
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كما تناولُت موضوع احلرب إثر أتثّري الّشــديد من مشــاهد الّدمار البشــعة واملؤملة، وخاّصة 
تلــك الّــيت طالــت األطفــال األبــرايء يف متلــف أنــاء العــامل مــن خــالل قّصــيت »ســرُّ العلبــة 
الورديـّـة« والّــيت صــدرت يف العــام 2014، وقــد حرصــُت مــن خــالل كتابــيت عــن احلــرب علــى 
عــدم خــدش إنســانّية الطّفــل، والّتأكيــد أبســلوب يتناســب وقدراتــه اإلدراكّيــة والّذهنّيــة علــى 
ضــرورة الّتشــّبث ابألمــل والّتفــاؤل واإلصــرار علــى إكمــال املشــوار برغــم الظّــروف الّصعبــة 
وويــالت احلــروب، وقــد وّجهــت رســاليت مــن خــالل هــذه القّصــة لألطفــال يف كّل مــكان. 

مــا هــي القســراّيت واخلصائــص الّــيت تراعينهــا يف كتابتــِك لألطفــال من حيث املوضوعات 
والّلغة واألسلوب؟

الكتابــة لألطفــال مغامــرة هلــا رونقهــا اخلــاّص، وال شــّك أّن االســتمتاع هبــذه املغامــرة يتطلّــب 
مــن الكاتــب اجلمــع بــني املوهبــة واملعرفــة، والقــدرة علــى فهــم احتياجــات الطّفــل املختلفــة، 

ليــأيت إنتاجــه مشــّوقًا ومثــريًا ومتناســًبا مــع ذهنّيــة األطفــال.                                                              

املوضوعــات الّــيت أتناوهلــا يف كتــاابيت لألطفــال هــي موضوعــات أســتقيها مــن احليــاة اليومّيــة، 
ومــن الظّــروف الّــيت نعيشــها يف وطننــا وجمتمعنــا، وهــي تبــدأ مــن فكــرة أدّوهنــا وأرعاهــا وأراجعهــا 
مــرّات عديــدة، وأهتــّم بتقدميهــا للطّفــل بعــد حتديــد الفئــة العمريّــة أبســلوب ســلس وبســيط 

يالمــس عاملــه الّداخلــّي، ويغــّذي روحــه وفكــره، وميتــع خيالــه، ويثــري مزونــه الّلغــوّي.

 وكمــا ذكــرت آنًفــا، فــأان أتنــاول العديــد مــن املوضوعــات الّــيت مــن شــأهنا أن تتوّجــه للطّفــل 
بصــورة واضحــة، وحتّدثــه عــن أمــور احليــاة، وأرّكــز يف الّســنوات األخــرية علــى املوضوعــات الّــيت 
تُعــى بتعزيــز الّشــعور ابالنتمــاء لــألرض والوطــن يف أفئــدة أطفالنــا، أميــااًن مــّي أبمهّّيــة وضــرورة 
الّتوعيــة الوطنّيــة، وأعتمــد يف أســلويب علــى الواقــع واخليــال الّــذي حيــرتم ذكاء الطّفــل، وجيعلــه 
ينطلــق حبريّــة، ويتنّقــل بــني عــوامل خارجــة عــن الّزمــان واملــكان، ويبحــر فيهــا أبفــكاره مبتعــة 
وســرور، كمــا أحــرص يف كتابــيت للطّفــل علــى اســتخدام الّلغــة الّســليمة والبعيــدة عــن الّتعقيــد 
واملناِســبة ملســتوى إدراكــه، وإيــراد الّنهــاايت الّســعيدة الّــيت تــزرع األمــل يف نفســه، وختــره أبّن 

الغــد أمجــل وأفضــل.  
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هل أنِت راضية عن تقّبل اجلمهور-األطفال والكبار-ملؤّلفاتِك لألطفال؟

ملــا أكتــب، وهــذا بفضــٍل  احلمــد لّل أان راضيــة عــن تقبّــل واستحســان األطفــال والكبــار 
مــن هللا ســبحانه وتعــاىل، فعندمــا ألتقــي ابألطفــال ضمــن الّنشــاطات اّلــيت تنّظمهــا املــدارس 
واملؤّسســات واألندية يف ايفا وخارجها، أشــعر مبتعة كبرية، وبرضا من استحســاهنم لقصصي 
مــن خــالل حديثــي معهــم، وأحــّس حبّبهــم الّــذي يُدخــل الّســعادة إىل قلــيب، ويــزّودين ابلقــّوة 
والطّاقــات اإلجيابيّــة، وحّبهــم هــذا ابلّنســبة يل يف عالقــيت اجلميلــة هبــم، كنــز مثــني ميــّدين 

ابحليويّــة واإلصــرار علــى تقــدمي األفضــل هلــم ومــن أجلهــم.

كمــا وأجــد إقبــااًل مجيــاًل مــن املربّيــات واملربـّـني مــن متلــف البــالد علــى قصصــي الّــيت يدجموهنــا 
يف نشــاطاهتم املختلفــة مــع طاّلهبــم، وجــزء كبــري منهــم علــى تواصــل دائــم يب، كمــا وأُدرجــْت 

قصصــي يف مشــروع »مســرية الكتــاب« القطــرّي، ومــا توفيقــي إاّل ابهلل. 

هل هناك نقد جاّد ودراسات موضوعّية ملؤّلفاتِك لألطفال؟

 أعــرف عــن دراســة قــام هبــا الدّكتــور حممــود أبــو فّنــه حــول موضــوع »داللــة املــكان يف أدب 
األطفــال احمللّــّي« وقــد مشــل فيهــا مؤّلفــات للعديــد مــن الكتّــاب، وكانــت مــن بينهــا ثــالث 
قصــص يل وهــي: »وكبـُــَر ســامر« و«فــدوى واللّــون األمحــر« و»فــرح ومــرح والكــرة الّذهبيّــة« 
كمــا وهنــاك أحبــاث ودراســات قــام هبــا طــاّلب أكادميّيــون حــول بعــض مؤّلفــايت لألطفــال.

هل لديِك كتاب معنّي لألطفال تعتّزين به بشكل خاّص، وملاذا؟

 أعتزُّ جبميع كتيب، ولكّل منها ذكرايت خاّصة، وركن دافئ يف قليب. 

أّي نوٍع من الكتابة يستهويِك أكثر: الكتابة للكبار أم لألطفال، وملاذا؟

 أهــوى الكتابــة للكبــار والّصغــار، فحّبهــا يســري يف دمــي، وأان أكتــب كّلمــا شــعرت ابحلاجــة 
إىل ذلــك، ألّن الكتابــة ابلّنســبة يل هــي املتنّفــس الّــذي جيعلــي أشــعر براحــة ومتعــة ال مثيــل 
هلــا مــن خــالل الّتعبــري عــن املشــاعر واخلواطــر الّــيت جتــول يف نفســي، فعندمــا تولــد الفكــرة مــن 
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عمــق الظّــروف الّــيت نياهــا، وتالمــس روحــي، أعانقهــا بقلمــي، وأبــدأ الكتابــة بشــوق إن 
كانــت للكبــار أو للّصغــار.

 خبصــوص الكتابــة للكبــار فــأان أكتــب القصائــد والقصــص القصــرية واخلواطــر، لكــّي مل أنشــر 
منهــا ســوى القليــل، أّمــا الكتابــة للّصغــار فهــي عــامل لــه رونقــه اخلــاّص، وهــو يســتهويي كثــريًا، 
وأهتــّم أبن تكــون كتابــيت هلــم علــى قــدر كبــري مــن املســؤولّية واالحــرتام واحملبّــة، كــي يكــون 

مضمــون وشــكل مــا أكتبــه هلــم متناســبنْي مــع ذكائهــم وخياهلــم واحتياجاهتــم املختلفــة. 

ما هي االختالفات/الفروق بني كتاابتِك لألطفال وكتاابتِك للكبار من حيث: 
املوضوعات، القيم، الّلغة واألسلوب.

ال شــّك أّن هنــاك فروقــاً بــني كتابــيت لألطفــال وكتابــيت للكبــار، وأان أرى أبّن الكتابــة لألطفــال 
تفــوق صعوبتهــا الكتابــة للكبــار، فعندمــا أكتــب أراعــي وآخــذ بعــني االعتبــار القواعــد اجلماليّــة 
ــة اّلــيت تتطّلبهــا الفئــة اّلــيت أوّجــه هلــا كتابــيت حبســب املوضــوع اّلــذي أرغــب يف تناولــه،  والفنـّّي

وذلــك مــن حيــث املضمــون والّلغــة واألســلوب.

يف كتابــيت للطّفــل، أان أحــرص دائًمــا علــى هنــل املعرفــة العلمّيــة واإلنســانّية، واالطّــالع علــى 
اجملــاالت املختلفــة، وابلــّذات علــم الّنفــس والرّتبيّــة ملــا تتطّلبــه الكتابــة لألطفــال مــن معرفــة 
ابخلصائــص الّنفســّية والعاطفيّــة والعقليّــة والّلغويـّـة، وأهتــّم كثــريًا بتقــدمي قصــص تراعــي قــدرات 
ــة،  ــة واإلدراكّي ــة تتناســب وقدراتــه العقلّي الطّفــل االســتيعابّية، وتشــبع حاجاتــه بطريقــة إبداعّي

وتثــري خيالــه، وثروتــه الّلغويّــة، وتســاهم يف تعزيــز حّبــه للقــراءة وللغتــه العربّيــة ولوطنــه. 

مؤّلفايت لألطفال:

1. »وََكبـَُر َساِمر«، مركز أدب األطفال/الكّلّية العربّية للرّتبية-حيفا، 2002

2. »َفْدَوى َوٱللَّْوُن ٱأْلَمْحَُر«، مركز أدب األطفال/الكّلّية العربّية للرّتبية-حيفا، 2003   

َهِبيَُّة«، دار اهلدى للطّباعة والّنشر-كرمي/كفر قرع، 2004 3. »فـَرَُح َوَمرَُح َوٱْلُكَرُة ٱلذَّ
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يَلُة ٱأْلَْلَواِن َوَوْرَدُة ٱْلُبْسَتاِن«، دار اهلدى للطّباعة والّنشر-كرمي/كفر قرع، 2007  4. »مجَِ
)حكاية مسجوعة(

5. »نْوُروس َوٱْلَبْحُر«، دار اهلدى للطّباعة والّنشر-كرمي/ كفر قرع، 2008 )حائزة على 
جائزة أفضل قّصة يف مسابقة »أدب األطفال البيئّي« من قبل مجعّية اجلليل القطريّة العربّية 

للبحوث(

6. »ِعْطُر ٱْلبـَيَّاَرِة«، دار اهلدى للطّباعة والّنشر-كرمي/ كفر قرع، 2011 

7. »ِسرُّ ٱْلُعْلَبِة ٱْلَوْرِديَِّة«، دار اهلدى للطّباعة والّنشر-كرمي/ كفر قرع، 2015

8. »ِقصَُّة َعَلٍم«، دار اهلدى للطّباعة والّنشر-كرمي/ كفر قرع، 2017

ــي«، دار اهلــدى للطّباعــة والّنشــر-كرمي/ كفــر قــرع، 2018 )ُمرفــق ابلكتــاب  9. »أُْمِنيَــُة أُمِّ
أســطوانة حتتــوي علــى أغنيــة مــن كلمــايت عــن األّم بعنــوان: »أّمــي اي أغلــى إنســان« وهــي 

بصــوت ابنــيت فــدوى بلحــة(

10. »بيسان لن تنسى وعدها« دار ايفا العلمّية للنشر والتوزيع-عّمان/ األردن، 2020

الّسرية الّذاتّية:

•أان عبيدة توفيق بلحة عربّية فلسطينّية ولدُت يف العام 1971 يف مدينة ايفا-حّي 
العجمي.

•تلّقيُت دراسيت االبتدائّية يف مدرسة ترياسنطا-الرّاهبات مار يوسف يف ايفا.

•أهنيُت دراسيت الثّانويّة يف مدرسة ترياسنطا-ايفا عام 1989.

•حاصلة على الّلقبني األّول والثّاين يف موضوع الّلغة العربّية وآداهبا من جامعة تل-أبيب.

•حاصلة على شهادة ختّصص يف أدب األطفال من كّلّية لفينسكي للرّتبية.
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•حاصلة على شهادة ختّصص يف الرّتبية اخلاّصة، والعسر الّتعليمّي من كّلّية لفينسكي 
للرّتبية.

•أزاول مهنة الّتدريس لطاّلب املرحلة الثّانويّة منذ عام 1993، حيث أدّرس موضوعّي 
الّلغة العربّية، وأدب األطفال. 

•متزّوجة، وأّم لثالثة أبناء: شعبان، حممد وفدوى.  

•حائزة على جائزة أفضل قّصة يف مسابقة »أدب األطفال البيئّي« من قبل مجعّية اجلليل 
القطريّة العربّية للبحوث. 

•حائزة على جائزة اإلبداع يف الّلغة العربّية عن فئة أدب األطفال من وزارة الثّقافة.

•ُكّرمُت من قبل إدارات مدارس عديدة يف البالد، كما ومّت تكرميي من قبل إدارة مدرسة 
القدس الفلسطينّية يف العاصمة الّرومانية بوخارست. 

•أشارك يف مهرجاانت الّلغة العربّية والرّتاث اّليت تُنّظمها املدارس واملؤّسسات املختلفة يف 
ايفا وخارجها، وأقوم بنشاطات عديدة يف جمال أدب األطفال، كاملشاركة يف لقاءات 
مع طاّلب أكادميّيني يف متلف الكّلّيات يف البالد، وسرد القصص املرفقة ابلفعالّيات 

الاّلمنهجّية، والفعالّيات اّليت تُعّزز حّب الّلغة العربّية يف أفئدة األطفال. 

•بدأُت مؤّخرًا، ويف ظّل الظّروف الّصعبة اّليت ميّر هبا العامل بسبب تفّشي فريوس الكوروان، 
بتسجيل احلكاايت املصّورة لألطفال، ونشرها عر مواقع الّتواصل االجتماعّي حتت 

عنوان »عبيدة وحكاايت من البيت« وإرساهلا لألطفال من بييت إىل بيوهتم، وقد القت 
استحسااًن كبريًا.

•أهوى الغناء، وقد قمُت بتسجيل أغنيتني ونشرمها، األوىل لعيد امليالد اجمليد، والثّانية 
لشهر رمضان املبارك.

عبيدة توفيق بلحة
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من مكتبة أدب األطفال
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حتليل قصري لقصص حديثة لألطفال 

إعداد الكاتب والناقد: د. حممد علي سعيد

بعض املالحظات:

* أهدف يف هذا احملور إىل توثيق ما وصلي وليس التقييم. أقوم بكتابة هويّة القّصة، 
وأتطّرق إىل مضموهنا ابالختصار أو بطرح أسئلة ألثري حّب االستطالع لدى القارئ، 

وأحيااًن أبدي بعض املالحظات من ابب زايدة اإلضاءة. 

* عندما يصبح هدف الكتابة لألطفال ماّدايًّ وليس وطنيًّا يبغي بناء شخصّية الطفل، 
قولوا معي َهزُلْت. على الكاتب )وخاّصة لألطفال( أن حياسب ضمريه اإلنسايّن والوطّي 

واألخالقّي.  وأن يعمل على بناء اإلنسان أكثر بكثري من ملء اجلزدان.  

* أعود وأكّرر ندائي: أنقذوا األدب احملّلّي، وخاّصة يف أدب األطفال، من هذا اإلسهال. 
)وبداهة ال للتعميم(.

واآلن، إليكم تعليقايت على جمموعة من القصص احملّلّية اآلتية-
1- صبيحة تشرتي العالمات:                                                                                                          
املؤّلف: مصطفى عبد الفتاح، كوكب أبو اهليجا.                                                                                     

الغالف والرسومات الداخلّية: منار نعريات.  الغالف من الكرتون الصقيل 
املقّوى، اخلّط مقروء مع تشكيل كامل، الرسومات زاهية األلوان وتعّر عن أحداث 
القّصة. )ضفريات صبيحة غري واضحتني يف الرسومات، وشعرها غري قابل للتسريح 

كما جاء يف النّص، يف الرسم تظهر ضفرية واحدة معروفة بضفرية ذيل الفرس(.                                                                                                                                 
الصفحات واحلجم: 30 صفحة من احلجم املتوّسط.                                                                                                                 
الفئةّ : غري حمّددة. )املرحلة االبتدائّية(.                                                                                                                               

اإلصدار والتاريخ: إصدار خاّص0عام 2017.

القّصــة ظاهــرة  تعــاجل  مــن واقــع احليــاة املدرســية واالجتماعيّــة ،  القصــة واقعيــة ومســتمّدة 
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الغــّش والفســاد وذلــك ابحلصــول عــل األشــياء ابملــال وبــدون تعــب )ظاهــرة شــراء الشــهادات 
والوظائــف اجلامعّيــة وغريهــا عنــد الكبــار(، صبيحــة بنــت صغــرية ذكّيــة ولكّنهــا غــري جمتهــدة 
ولديها إدمان على اللعب ابلدرّاجة، وخّبتها أّمها على ذلك، فلجأت صبيحة إىل صديقتها 
املعّلمــة ذلــك فوخّبتهمــا وأخــرت  املــال، واكتشــفت  لتحــّل وظائفهــا مقابــل  لبيبــة  الفقــرية 
القيــام ابلواجبــات  أهلهمــا.. تراجعــت صبيحــة ونّظمــت وقتهــا للعــب بعــد االنتهــاء مــن 
املدرســّية. وحّققــت القّصــة هدفهــا الرتبــوّي ابالعتمــاد علــى النفــس، ولكــّن درامــا األحــداث 

ال تــؤّدي إىل ذلــك، وكذلــك مل أعــرف مــاذا أفــاد اســم األّم.
2- زهرة الّرمان:                                                                                                                   
املؤّلف: يسرا جنم، الناصرة.                                                                                                    
الغالف والرسومات الداخلّية: منذر عبده. لوحة الغالف: غصن رّمان وآاثر بيت وخلفّية 

قامتة، ال توجد رسومات داخلّية، وعلى صفحة التظهري لوحة لكوزي رّمان وخلفّية 
بيضاء. 

عدد الصفحات واحلجم: 10 صفحات والنّص ميأل فضاء أربع صفحات خبّط اعتيادّي 
بدون تشكيل كامل، ولكّنه واضح ومقروء. واحلجم متوّسط والغالف ورقّي مسيك

الفئة العمريّة: الفتيان                                                                                                              
الطباعة والنشر والتاريخ: دار احلكيم-الناصرة. 2005. 

 عنــوان القّصــة يتعلّــق ابلشــخصّية املركزيّــة، وهــي تتحــّدث يف القّصــة عــن فتــاة امسهــا زهــر 
الرّمــان، جتلــس علــى أنقــاض بيــت هدمــه الزلــزال وحتلــم حبــّب األمــري فــرتى نفســها يف حفلــة 
مبناســبة بــروز أســناهنا بــدل أســنان احلليــب، وتنتظــر أمريهــا. جــاء اجلميــع إاّل أمريهــا، ويتحــّول 
االحتفــال إىل مناســبة حــزن وتســتيقظ علــى صــوت أقــدام، فتفــرح العتقادهــا أنّــه أمريهــا، 
وتفتــح عينيهــا لــرتى جنــدايًّ أيمرهــا مبغــادرة املــكان، فتصــرخ وتركــض هائمــة علــى وجههــا وهــي 
تســمع صــدى صراخهــا وصياحهــا. جنحــت الكاتبــة يف إبــداع قّصــة رمزيّــة حتمــل الكثــري مــن 

ا.  دالالت التأويــل، يف إخــراج بســيط جــدًّ
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3- روح الورد:                                                                                                                           
املؤّلفة: يسرا جنم، الناصرة.                                                                                                            
الغالف والرسومات الداخلّية: فيفيان هبار. رسومات بسيطة ليست زاهية األلوان، الرمسة 

متأل فضاء الصفحة، واإلخراج بسيط.  اخلط مشكول.                                                                                                                             

الصفحات واحلجم: 8 صفحات من احلجم الصغري. الغالف كرتون اعتيادّي.                                                                                     
الفئة العمريّة: لألطفال ولكنه غري حُمدَّد.                                                                                            

اإلصدار والتاريخ: إصدار خاّص، عام 2005. 

تتحّدث القّصة عن طفله امسها مها تقف بني وردة تبكي وأخرى تبتسم، وحتار من 
تقطف، تقول الوردة: احلّب ليس بقطفي، احلّب بقليب ولوين.. وتقول الوردة الثانية: 

احلّب ليس عندي، احلّب هناك عند فم السمكة ... قّررت مها أاّل تقطف الورد وسارت 
يف الطريق وهي تتكّلم بلغة الزهور. 

4-  فصيح واألكل الصحيح:                                                                                                               
املؤّلف: سليم نّفاع، شفاعمرو.                                                                                                          

الغالف والرسومات الداخلّية: هيفاء عبد احلسني.  كّل لوحة تُغّطي فضاء لصفحة 
النّص الصفحة املقابلة  اخلّط مشكول وموجود يف إطار فّيّ. فاإلخراج مجيل وجّذاب.                                                                           

الصفحات واحلجم: 26 صفحة من احلجم 
الكبري، والغالف من الكرتون الصقيل املقّوى.                                                                                     
الفئة العمريّة: غري حُمّددة )املرحلة االبتدائيّة(.                                                                                                                         

اإلصدار والتاريخ: دار اهلدى ع. زحالقة- 2019.

عنــوان القّصــة مجلــة امسيّــة مســجوعة ُمتعّلقــة مبغــزى القّصــة. القّصــة واقعيّــة، فهــي تتحــّدث عــن 
تلميــذ امســه فصيــح ال يتنــاول الطعــام املفيــد، )ولكنّــه حيــّب أكل اللحــوم( ومبــرور الوقــت مــرض 
وهــزل جســمه فتغيّــب عــن املدرســة ودخــل املستشــفى.. وأخــريًا اقتنــع أبّن عليــه أْن أيكل 
ــح الكاتــب إىل  األكل الصحيــح الــذي تُعِــّده أّمــه، وعــاد إىل صّحتــه ونشــاطه واجتهــاده. ويـَُلمِّ
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أّن الــدالل مــن أســباب مــا حصــل للصغــري فصيــح. يذكــر الكاتــب أمســاء بعــض األكالت 
الشــعبّية املفيــدة. القّصــة تفتقــر إىل الدرامــا، فهــي أقــرب إىل النّــّص الوصفــّي الســاكن. 

5- ُسّكر:                                                                                                                                     
املؤّلفة: مجيلة شحادة، الناصرة.

الرســومات متــأل فضــاء الصفحــة كلّــه، وهــي زاهيــة  نعــريات.  منــار  الغــالف والرســومات: 
األحــداث.    عــن  وُمعــّرة  األلــوان 

التدقيق اللغوّي: د. حسن عثمان.
الصفحات واحلجم: 38 صفحة، من احلجم الكبري، 

الورق صقيل والغالف من الكرتون الصقيل املقّوى.                                                                                                                      
اإلصدار والتاريخ: دار اهلدى كرمي عز الدين عثامنة. كفر قرع. 2001.        

يتكوَّن العنوان من مفردة هي اســم شــخصّية مركزيّة يف القّصة، والعنوان حمايد. وقّصة ُســّكر 
تتضّمــن داخلهــا قّصــة واقعيّــة حتــوي داخلهــا قّصــة ُســّكر اخلياليّــة.  فالقّصــة تتحــّدث عــن 
أخوين متصمني وال حُيّبان اللعب مًعا وخيتلفان دائًما، مسعت األّم صياحهما فاحتضنتهما 
وجلســت بينهمــا وقّصــت هلمــا قّصــة األرنــب ُســّكر، فتعانقــا وعــادا ليلعبــا مًعــا بــكّل األلعــاب. 
وتتلّخــص قّصــة األرنــب ُســّكر، أبْن ضّحــى بــه أبــوه للعمــالق الــذي أخــذه إىل حصنــه، 
يعيــش ســعيًدا يف مزرعــة  ُســّكر  العمــالق، فوجــدا أخامهــا األرنــب  ليقتــال  أخــواه  فذهــب 
األرانــب عنــد العمــالق، وعــاد معهمــا أخومهــا إىل البيــت. وترتفــع األســئلة: كيــف ضّحــى 
األرنــب األب اببنــه؟ ملــاذا مل يقتــال العمــالق؟ كيــف عــادا مــع ُســّكر إىل بيتهــم؟ القّصــة تنتمــي 
إىل جمــال العــالج ابلقّصــة )بيبليوتريابيــا(، وقــد جنحــت الكاتبــة. واالســم ُســّكر أفــاد القّصــة 

وهنايتهــا الســعيدة، ولكــن مــاذا أفــادت تســمية الشــخصّيات األخــرى للقّصــة؟ 

6- اي طري الطاير:                                                                                                                           
املؤّلفة: نبيهة راشد جبارين، زلفه/ املثّلث الشمايّل.                                                                                   
الغالف والرسومات: إنصاف صّفوري. تغطي الرسومات املعلم البارز يف كّل بلدة وبلدة.                                                                                           
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الصفحات واحلجم: 34 صفحة، احلجم متوّسط، الغالف كرتويّن صقيل وغري مقّوى.                                                                                      
ة فما فوق(.                                                                                                                       الفئة العمريّة: غري حُمّددة. )هناية االبتدائّي

اإلصدار والتاريخ: مكتبة الفانوس. الناشر: دار اهلدى كرمي. عام 2018. 

العنوان هو عبارة عن مقولة تراثّية شعبّية »اي طري الطاير خذين معك...« وتزور العديد 
من األماكن يف وطننا الغايل: البداية من البلد اخلاّص ابملسافر، ومع كّل زايرة تقول نصًّا 

غنائيًّا قصريًا ابلعامّية/ احملكّية، وحتافظ على قفلة واحدة »... ها«: صفد، بيت جّن، 
عّكا، حيفا، الناصرة، ايفا، القدس، بري السبع، وأمساء مدن أخرى عربّية حمّلّية، وبعد هذه 

الزايرات تكون العودة إىل البيوت. وهتدف املؤّلفة من خالل ُمنجزها اإلبداعّي هذا إىل 
ترسيخ حمّبة الوطن من خالل التعّرف عليه وعلى معامله، كما هتدف إىل تنمية اإلبداع 

الذايّت، وذلك من خالل طلبها املباشر ص2: »أكتُب عن بلدي وأرمسها«.    

7- الكلب شجاع:                                                                                                                          
املؤّلفة: فاخرة حليب، دالية الكرمل.                                                                                               
الغالف والرسومات الداخلّية: آية أبو ركن.                                                                                          

الصفحات واحلجم: 26 صفحة من احلجم الكبري. والغالف من الكرتون الصقيل  املّقوى.
الفئة العمريّة: غري حُمّددة.                                                                                                     

اإلصدار والتاريخ: دار احلديث لصاحبها فهيم أبو ركن- عسفيا. بدون اتريخ. 

تتحّدث القّصة عن كلب صغري يبقى يف البيت عنوااًن لسخرية أخوته، خجل وقّرر مغادرة 
البيت، التقى ابلقرد سعدان وعمال مًعا يف السريك.. اختفى السعدان وأخذ الكلب 

يبحث عنه حّت وجده وأنقذه.. التحق بسلك الشرطة ليعمل يف اقتفاء األثر.. كتبت 
الصحافة عن إخالص الكلب وشجاعته.. وهكذا عرف أخوته فاعتذروا له. أين وجد 

الكلب السعدان؟ كيف أنقذه؟ هل ترك عمله يف السريك وملاذا؟ لنعرف اإلجاابت علينا 
أن نقرأ القّصة.                                                           

لغة القّصة مسجوعة )وهذا جّيد ومالئم للصغار(، النّص غري مشكول متاًما )ومن احملّبذ 
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تشكيله للصغار، خاّصة(. 
8- أصوات وأسرار:                                                                                                                   
املؤّلفة: سامية ايسني شاهني، عرّابة البطوف.                                                                        

الغالف والرسومات الداخلّية: منار اهلرم.  الغالف من الكرتون الصقيل املقّوى، اخلّط 
مشكول ومقروء واللغة مسجوعة، الرسومات تُغّطى فضاء الصفحات، والّنّص الكالمّي 

والفّيّ موجود على خلفّية ملّونة، ُتضفي مجااًل للقّصة. 
الصفحات واحلجم: 24 صفحة من احلجم املتوّسط.  

الفئة العمريّة: غري حمّددة                                                                                                                     
اإلصدار والتاريخ: دار اهلدى كرمي- كفر قرع. ط1، عام 2019.               

القّصــة خياليّــة ففيهــا أنســنة لألشــجار )تتكلّــم وتتخاصــم(، القّصــة متــزج بــني الواقــع واخليــال، 
فهــي تتحــّدث عــن ثالثــة أصدقــاء خيرجــون يف رحلــة بــني أحضــان الطبيعــة، وبينمــا هــم 
يتجّولــون بــني األشــجار يســمعون أصــوااًت، فيتوّجــه كّل واحــد نــو أحــد األصــوات، وإذا هبــا 
األشــجار تتخاصــم، وكّل شــجرة تتفاخــر بنفســها وتّدعــي أبهّنــا أفضــل مــن غريهــا، ينــادي 
األصدقــاء بعضهــم البعــض ويســتفيدون مــن مفاخــرة كّل شــجرة، فيأكلــون مثــرة ويتنّشــقون 
عبــري شــجرة ويســرتحيون يف ظــّل شــجرة. وبعــد ذلــك قــّرر األصدقــاء حــّل اخلصــام ونشــر 

الســالم بــني األشــجار، ويكتبــون شــعارًا عامًّــا ويعّلقونــه علــى كّل شــجرة.
ملــاذا اختــارت املؤّلفــة ثــالث شــخصّيات فقــط؟ وهــل مــن املألــوف أن ختــرج صبيّــة مــع شــاّبني 
)ال نعــرف العالقــة الــيت تربــط بينهــم( للتجــوال يف الطبيعــة؟ إىل أّي مــدى خــدم العنــوان 
مضمــون القّصــة؟ هنايــة القّصــة كانــت مفتوحــة وســعيدة. وختتتــم املؤّلفــة القّصــة بفقــرة واعظــة: 
»ال هتتــّم مهمــا يصــري، عملــك فيــه ســّر كبــري، وكّل واحــد منــا قديــر، وعنــده حكمــة يف 

التفكــري. 

 9- طعم الصداقة:                                                                                                                         
املؤّلفة: اندية صاحل، دالية الكرمل/ حيفا.                                                                                                                       

الغالف والرسومات الداخلّية: منار اهلرم. كّل رمسة متأل فضاء الصفحة أبلوان زاهية 
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ومعّرة عن احلدث بفرح.
ا(. التدقيق اللغوّي: فوزات محدان.                                                                                                  اخلّط حبجم مريح للقراءة وواضح )وهذا مهّم جدًّ
عدد الصفحات واحلجم: 24 صفحة من احلجم الكبري، والغالف من الكرتون املقّوى.                                                                                  
الفئة العمريّة: بدون حتديد. )املرحلة االبتدائّية املتوّسطة(.                                                                                                               

اإلصدار والتاريخ: عن دار اهلدى/ كرمي عز الدين- كفر قرع. 2001. 
القصــة خياليّــة، فهــي تتحــّدث عــن طفلــة امسهــا مــرح جتلــس وحيــدة علــى شــاطئ البحــر، 
ينتبــه هلــا الدولفــني ويعــرض عليهــا صداقتــه فتوافــق بســعادة، وجتلــس علــى ظهــره وتتعــّرف علــى 
حيــواانت البحــر وتــزور حوريــة البحــر، وتتعــّرف علــى العديــد مــن الدالفــني، وتتكــّرر األاّيم 

علــى نفــس املنــوال.

 تفتقــر القّصــة إىل درامــا التسلســل، فهــي حــدث متكــّرر وال يتناســل مــن نفســه، وتنتهــي أبّن 
مــرح مل تعــد حزينــة بــال أصدقــاء، بــل أصبحــت ســعيدة بصداقــة الدالفــني، وكان مــن احملبّــذ لــو 
أصبحــت صديقــة مــع بــي جنســها مــن أوالد وبنــات. اختيــار االســم فــرح كان موّفقــا لثنائّيتــه 

الضديـّـة مــع احلالــة. 

10- عصفورة األحالم:                                                                                                                     
املؤّلفة: اندية صاحل، دالية الكرمل/ حيفا.                                                                                                                       

الغالف والرسومات الداخلّية: منار اهلرم. كّل رمسة متأل فضاء الصفحة أبلواهنا الزاهية 
واملعّرة عن احلدث بفرح. وكان اخلّط حبجم واضح ومريح للقراءة مع تشكيل اتّم، )وهذا 
ا(.                                                                                            مهّم جدًّ

التدقيق اللغوّي: فوزات محدان.                                                                                                 
عدد الصفحات واحلجم: 24 صفحة من احلجم الكبري، والغالف من الكرتون املقّوى.                                                                                  
الفئة العمريّة: بدون حتديد. )املرحلة االبتدائّية املتوّسطة(.                                                                                                               

اإلصدار والتاريخ: عن دار اهلدى/ كرمي عز الدين-كفر قرع. 2001. 

يتكــّون العنــوان مــن كلمتــني مرتبطتــني ابإلضافــة، ولــه عالقــة ابلشــخصّية املركزيّــة. القّصــة 
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ــة، فهــي تتحــّدث عــن طفــل صغــري امســه نيــل )مــا عالقــة االســم بــدالالت القّصــة؟(،  خيالّي
ــق لــه عصفــورة األحــالم مــا يريــد يف أحالمــه، فيصبــح أاًب، ثّ  يرغــب أن يصبــح كبــريًا، وحُتقِّ
العــب كــرة قــدم، ثّ أســًدا، ثّ نســرًا، وعندمــا يســتيقظ صارًخــا جيــد نفســه يف حضــن أّمــه 

فيطمئــّن ويشــعر ابلراحــة. 

كــي نعــرف ملــاذا غــرّي أحالمــه؟ جيــب أن نقــرأ القّصــة )أســباب التغيــري مقنعــة إاّل يف حالــة 
األســد(. عــاد إىل واقعــه واقتنــع بــه، وهــذه القّصــة تذّكــرين مــن حيــث بدايتهــا وهنايتهــا بقّصــة 
»الفــأرة تتــزّوج«، فقــد طلبــت مــن الســاحر أن تعــود مقتنعــة إىل أصلهــا فــأرة وتتــزّوج فــأرًا.    

11- شجرة اخلري:                                                                                                                  
املؤلف: شريف صعب، أبو سنان/ اجلليل األعلى.                                                                                   

الغالف والرسومات الداخلّية: نور اهلندي. وهي رسومات زاهية األلوان وُمعّرة وأخذت 
مساحة غّطت ثلثّي فضاء صفحات الكتاب، وهذا كثري.                                                                                                                                   

عدد الصفحات واحلجم: 18 صفحة من احلجم املتوّسط، والغالف من الكرتون املقّوى.                                                                                  

الفئة العمريّة: بدون حتديد.                                                                                                 
اإلصدار والتاريخ: دار اهلدى ع. زحالقة. 2018.                                                                                    

العنوان: مجلة امسّية تتعّلق بصفة اخلري بسبب الشجرة، ويطرح عّدة أسئلة منها: ملن 
حدث اخلري؟ وملاذا وكيف حدث اخلري؟ وما نوعه/ حتديده؟ لنجيب عن هذه األسئلة 

وغريها، علينا أن نقرأ القّصة. وتتحّدث القّصة عن شجرة زنزخلت قرب بيت وفيها عّش 
حيتضن فرخني من الطيور، عادت أّمهما اليمامة فلم جتد الشجرة، أشفق صاحب الدار 
عليهما وأخذ الفرخني ونقل العّش إىل احلائط، عادت أّمهما فوجدهتما فاطمأّنت، وبقيا 
حّت كرا وتركا العّش، وشكرت اليمامة صاحب البيت الذي رزقه هللا توأمني بعد مخس 

سنوات من الزواج. 

مالحظــات عاّمــة: اخلــّط واضــح ومشــكول ومقــروء ومريــح للنظــر، الكاتــب مل حيــّدد الفئــة 
علّــم 

ُ
العمريـّـة املســتهدفة، وأتســاءل: مــاذا أفــاد حتديــد أمســاء الشــخصّيات: شــجرة زنزخلــت، امل
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مــروان واملهندســة هيفــاء، وســعيد احلطّــاب؟ ال يوجــد تواصــل بــني صفحــيت4 و5. توجــد 
ــا،  مفــردات صعبــة للصغــار: تســاءلت يف قــرارة نفســها، وجزمــوا، أثــرًا بعــد عــني، اقــرتف ذنًب
الالمتناهيــة وغريهــا.... )اهلمــزة يف كلمــة شــيء لوحدهــا، وليســت كمــا جــاءت يف ص9.(. 

ولألســف، وردت أخطــاء يف نــّص اآليتــني مــن القــرآن الكــرمي.  

12-   أفتخر بعائليت:                                                                                                                        
التأليف والتدقيق اللغوّي: د. بشارة مرجّيه، ايفة الناصرة.                                                                          

الغالف والرسومات الداخلّية: إليزاِبث حماميد. كّل لوحة داخلّية تغّطي كّل فضاء 
الصفحة وتتقاسم صفحات النّص الكالمّي. النّص مشكول                                                                                                                                           
عدد الصفحات واحلجم: 24 صفحة، احلجم متوّسط، الغالف من الكرتون املقّوى.                                                   
الفئة العمرّية: بدون حتديد.                                                                                                           

اإلصدار والتاريخ: دار اهلدى كرمي عّز الدين عثامنة-كفر قرع. بدون اتريخ. 

القّصــة واقعيّــة، وهــي تتحــّدث عــن عائلــة ســعيدة متحابّــة ومتعاونــة ومتحــاورة يف احــرتام، 
اعتــادت أن ختــرج للتنــزّه يف الطبيعــة للتعــّرف عليهــا ولتســتمتع هبــا، واملهّمــات موّزعــة بــني 
أفرادهــا. يف إحــدى املــرّات صعــدت العائلــة جبــاًل. وبينمــا هــي تســتِعّد للراحــة ولتنــاول الطعــام 
مسعــت نبــاح كلــب صغــري/ جــرو، حبثــوا فوجــدوه يف بئــر عميقــة، تبادلــوا االقرتاحــات لكيفيّــة 
إنقــاذه، وأنقــذوه وأخــذوه معهــم إىل البيــت.. حقًّــا تســتحّق هــذه العائلــة االحــرتام والفخــر 
هبــا. مــا هــي الصفــات الــيت حتلّــت هبــا هــذه العائلــة املثاليّــة؟ مــا االقرتاحــات؟ كيــف مّت إنقــاذ 
اجلــرو؟ علينــا أن نقــرأ القّصــة لنجيــب عــن األســئلة. تكثــر يف القّصــة التفاصيــل وعبــارات الثنــاء 
ومجــل الوعــظ، ومل أعــرف مــاذا أفــادت تســمية أفــراد العائلــة ومــا دالالهتــا، وكان ابإلمــكان 

االســتغناء عــن ذلــك. 

13- أحّب أخي... ولكن:                                                                                                                       
املؤلّفة: عايدة خطيب، شفاعمرو.                                                                                                  

الغالف والرسومات: لؤي دوخي.  لوحة الغالف هلا عالقة مع هناية القّصة، كّل صفحة 
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اشتملت على نّص كالمّي ورمسة وخلفّية متلفة من صفحة ألخرى، ممّا أضاف على 
القّصة ذائقة فنـّّية. الغالف من الكرتون الصقيل غري املقّوى.                                                                                              

الصفحات واحلجم: 30 صفحة من احلجم املتوّسط، 
الورق صقيل، والغالف من الكرتون الصقيل.                                                                                                                      
التصميم واملونتاج: شربل إلياس.                                                                                                                 
الفئة العمريّة: 3-8 سنوات )فما فوق(.                                                                                                                

اإلصدار والتاريخ: مكتبة كل شيء ضمن سلسلة براعم الزيتون/ حيفا. عام 2015. 

القّصــة واقعّيــة، أحداثهــا مألوفــة، فاألهــل واآلخــرون يقارنــون الطفــل أبخيــه يف كّل مــا يقــوم 
بــه: عندمــا يلعــب أو أيكل أو يرســم أو ينــام أو... ويقولــون لــه: كان أخــوك أفضــل منــك...  
ولكــّن الطفــل بقــي حيــّب أخــاه ومل يكرهــه، وتنتهــي القّصــة بقــول الطفــل: »ليتهــم ال يقارنــون 

بيــي وبــني أخــي، ويبنــون بيننــا اجلــدار، فــأان ُأحبّــه وال أريــد منــه أن أغــار«.

تتابــع  )بيبليوترابيــا(، وتعتمــد يف مبناهــا علــى  العالجــّي  القّصــة إىل األدب  تنتمــي هــذه   
، والنهايــة غــري مقنعــة، فليــس  اللوحــات الســاكنة أفقيًّــا وليــس علــى النمــّو الدرامــّي عمــودايًّ
مــن املعقــول أن يصــل الطفــل اىل هــذه النهايــة بــدون أســباب مقنعــة. انتهــت القّصــة ابلنــّص 
فّضــل لــو جــاء النــّص »وال أريــد أن أغــار 

ُ
»... فــأان أحبّــه وال أريــد منــه أن أغــار«. وكان مــن امل

منــه«. لفــت انتباهــي أّن املؤلفــة مل تـَُعــرِّف الشــخصّيات أبمسائهــا، وحســًنا فعلــت، فاالســم 
جيــب أن يكــون لــه مــرِّر ووظيفــة، وإاّل فاالســتغناء عنــه أفضــل.  

14- الرمسة الناقصة:

املؤّلفة: عايدة خطيب، شفاعمرو.
الغالف والرسومات: رعد عبد الواحد. 

التصميم واملونتاج: شربل إلياس.
الصفحات واحلجم: 28 صفحة، من احلجم املتوّسط.                                                                                                                    
الفئة العمريّة: 3-8 سنوات )فما فوق(.                                                                                                                          
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اإلصدار والتاريخ: مكتبة كّل شيء، سلسلة براعم الزيتون/ حيفا، عام 2018. 

تتحــّدث القّصــة عــن طفــل امســه ســامي يُبقــي كّل رمســة يرمسهــا انقصــة، يرســم رجــاًل برِجــل 
واحــدة، ويف لعبــة القفــز علــى احلبــل، يقفــز علــى رِجــل واحــدة.. لنعــرف الســبب يف قطــع 
رجــل األب وأتثــري ذلــك علــى ســلوك الطفــل، وكيــف عــاد الطفــل لريســم الرمســة كاملــة، علينــا 

أن نقــرأ القّصــة. 
تنتمي القّصة إىل األدب العالجّي، جنحت الكاتبة يف درامّية القّصة ويف اختيار االسم 

»سامي« لسمّو مشاعره املتضامنة مع أبيه وتوجد دالالت أخرى. 

15- الكوكب األزرق:                                                                                                                       
املؤّلفة والتدقيق اللغوّي: مجيلة شحادة، الناصرة.                                                                                    
الغــالف والرســومات الداخليّــة: منــار اهلــرم.كّل رمســة تغطّــي فضــاء الصفحــة، توجدخلفيّــة 
رمســة  والرمزيّــة،  الواقعيّــة  بــني  متــاّس  فيهــا  مجيلــة  الرســومات  صفحــة،  لــكّل  اللــون  هادئــة 

القــراءة.                                                                                                                        الغــالف غــري موّفقــة، وصفحــة 16 كانــت متعبــة يف  العصفوريــن علــى 
الصفحات واحلجم: 24 صفحة من احلجم الوسط، العالف من الكرتون الصقيل املقّوى.                                                                                                                        
الفئة العمريّة: غري حمّددة )الطبقة الثانية يف االبتدائّية، فما فوق(.                                                                                                                           

اإلصدار والتاريخ: دار اهلدى كرمي عزّالدين عثامنة-كفر قرع، عام 2017. 

القّصــة خياليّــة رمزيـّـة، تتحــّدث عــن بلبــل حزيــن ألّن أحــًدا ال يســمعه بســبب انشــغال اجلميــع 
يف أمورهــم علــى األرض، فقــّرر وصديقــه الشــحرور التغريــد يف أماكــن أخــرى طلًبــا للســعادة 
والفــرح.. حّلقــا بعيــًدا يف كبــد الســماء واقــرتاب مــن الشــمس فخافــا مــن االحــرتاق وابتعــدا 
عنهــا، واســتمرّا يف التحليــق، فاقــرتاب مــن القمــر فشــعرا ابالختنــاق، فابتعــدا عنــه، وكذلــك مــع 
املريــخ... واســتمرّا يف التحليــق فــرأاي كوكبًــا أزرق، اقــرتاب منــه وإذا بــه األرض أّمهــم الــرؤوم، 

فرحــا وغــّردا ألّمهــم.

 القّصــة تنمــو يف دائــرة أحــداث ُمغلقــة )بــدأت مــن األرض وانتهــت عنــد األرض(، وبــني 
البدايــة والنهايــة تتابعتأحــداث مســتقّلة تربطهــا رغبــة العصفوريــن يف البحــث عــن مــكان مالئــم 
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للغنــاء، ولكّنهمــا يعــودان إىل األرض إىل وطنهمــا، وعليهمــا أن يُغــّردا وإن قســت عليهمــا 
أّمهمــا. والبلبــل مل يشــعر ابحرتامــه فحــزن )وهــذه فكــره عالجيّــة( )اعتمدهتــا، شــخصيًّا، كثــريًا 
يف أثنــاء عملــي يف التعليــم واإلرشــاد )دِع التلميــذ يشــعر بقيمتــه يف بيئتــه/ صّفــه، ســيحّبك 
وحيــّب درســك ويتحّســن حتصيلــه الدراســّي والرتبــوّي(. تنتمــي القّصــة إىل األدب العالجــّي. 

مبــى القّصــة دائــرّي مغلــق )مــن األرض والعــودة إليهــا(.

16- وسام الشجاعة:
املؤّلف: سليم نّفاع، شفاعمرو.                                                                                                       
الغالف والرسومات الداخلية: هيفاء عبد احلسني. الغالف من الكرتون الصقيل املقّوى.                                                                                  
الصفحات واحلجم: 26 صفحة، من احلجم الكبري.                                                                                                                             
الفئة العمريّة: غري حمّددة )للمرحلة االبتدائّية(.                                                                                                                         

اإلصدار والتاريخ: دار اهلدى ع. زحالقة، عام 2019. 

تتحــّدث القّصــة عــن دعــوة ثعلــب دعــا احليــواانت إىل اجتمــاع وطلــب منهــم انتخابــه رئيًســا، 
فوافقــوا بشــرط أن يســتبعد القنافــذ. وافــق وأصبــح رئيًســا، يف أحــد األاّيم هامجهــم حيــوان 
مفــرتس فصرخــوا وهربــوا، ولكــّن القنافــذ اجتمعــت وتكــّور كّل قنفــذ منهــا إىل كــرة، وهامجــت 
وســام  للقنافــذ  وقّدمــت  احليــواانت  اعتــذرت  اهلــرب.  إىل  اضطــّر  الــذي  املفــرتس  احليــوان 

الشــجاعة.

 تنتمــي القّصــة إىل أدب األمثولــة )كليلــة ودمنــة( والقصــص العالجّيــة، وهتــدف إىل ترســيخ 
العديــد مــن القيــم، كالوحــدة وعــدم التقليــل مــن شــأن اآلخريــن واالعــرتاف ابخلطــأ والرتاجــع 

عنــه، وغــري ذلــك. 

17- الِعْجل يف مملكة النحل:                                                                                                                    
املؤّلف: د. مجال أسدي، دير األسد.                                                                                                   
الغالف والرسومات الداخلّية: أمين خطيب.  الغالف بريستول صقيل مقّوى.                                                                                          

التصميم واإلخراج: مدحت حبيب هللا. النصوص والكالم على خلفّية صفراء متفاوتة 
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الدرجة، وأضاف ذائقة مجالّية للنّص. والرسومات متداخلة مع النصوص الكالمّية يف كّل 
الصفحات.                                                                                              

الصفحات واحلجم: 38 صفحة، من احلجم املتوّسط.                                                                                     
الفئة العمريّة: املرحلة اإلعدادّية.                                                                                                                         

اإلصدار والتاريخ: واحة األدب يف كّلّية سخنني لتأهيل املعّلمني، عام 2006.
اللغة: صدر الكتاب ابللغتني العربّية واإلجنليزيّة )صفحة ابلعربية وتقابلها ترمجتها 

ابإلجنليزيّة(. 

تنتمــي القّصــة إىل أدب األمثولــة )فهــي علــى لســان احليــواانت، كمــا يف كليلــة ودمنــة(، 
ومكتوبــة نثــرًا بــروح الشــعر. تتحــّدث القّصــة عــن الِعجــل الــذي أنقــذ مملكــة النحــل مــن هجــوم 
الداببــري، وشــكرته مملكــة النحــل وقّدمــت لــه اتًجــا عالمــة احملّبــة والتقديــر. ليــس مــن الســهل 
ــرة لتقــف علــى العديــد  أن تُفهــم القّصــة بقــراءة ســريعة، فهــي حباجــة إىل قــراءة واعيــة ومتبصِّ

مــن الــدالالت أعمــق مــن املعطيــات احلرفّيــة. 

18- اخرتاع  كبري من طفل صغري:                                                                                                             
املؤلّفة: فهيمة عثمان أبو اهليجا، طمره/ عكا.                                                                                                                                     
تدقيق لغوّي: لينا عثامنة.                                                                                                                              
الغالف والرسومات الداخلّية: منار اهلرم.                                                                                   
الصفحات واحلجم: 26 صفحة، من احلجم املتوّسط. الغالف من الكرتون الصقيل املقّوى.                                                                                  
ة.                                                                                                                               الفئة العمريّة: املرحلة االبتدائّي

اإلصدار والتاريخ: دار اهلدى كرمي/ كفر قرع، عام 2001. 

القصة واقعّية، فهي تتحّدث عن طفل امسه آدم حيلم أن يصبح عاِلًما، ويسأل أّمه عن 
كيفّية حتقيق حلمه؟ ختره أّمه عن بعض العلماء الذين حّققوا أحالمهم ابالجتهاد املثابر 
مثل: أديسون وابن سيناء وألكسندر بل وحسام حايك. جنحت املؤّلفة يف اختيار االسم 

»آدم« فهو عاّم مبعى الكّل يستطيع، كما وأهّنا أحسنت مشكورة، يف ذكر اسم العامل 
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، ومن اجلليل. حسام حايك، عامل فلسطيّي ما زال شاابًّ

تفتقــر القّصــة إىل األحــداث الدراميّــة، فهــي أقــرب إىل تقــدمي أمثلــة إلقنــاع ابنهــا وترســيخ 
إصــراره لتحقيــق احللــم. اللغــة مألوفــة ومســجوعة جبمــال غــري متكلّــف، ولكــّن العنــوان مل خيــدم 
هــدف القّصــة، يوجــد طفــل صغــري حيلــم، وال وجــود لالخــرتاع. وختتتــم املؤّلفــة كتاهبــا مبوعظــة 
عاّمــة ومفيــدة جــدًّا، جــاءت مكثّفــة ومســجوعة: »... ليكــن شــعارك دوًمــا أنـّـك تســتطيع وال 
تســمح للحلــم أن يضيــع، فاحللــم واإلرادة ُملــك للجميــع وآِمــن أنّــك ســتجعل العــامل كألــوان 

الفــّن البديــع«.  وكمــا قــال الشــاعر: كّل ذي حلــم كبــري كان مــن قبــل صغــريًا.   

19-   قرصان البحر اهلائج:                                                                                                                  
املؤّلف: سهيل إبراهيم عيساوي، كفرمندا.                                                                                           

الغالف والرسومات والتنسيق: آالء مرتيي.  الغالف من الكرتون الصقيل املقّوى، 
والرسومات ُمعّرة وتشعرك أبهّنا يف حالة حركة وليس سكون. تتقاسم أكثر الصفحات 

النّصني: الكالمّي والفّيّ/ الرمسة.                                                                                     
الصفحات واحلجم: 24 صفحة من احلجم الكبري.                                                                                                                               
الفئة العمرّية: الفتيان فما فوق.                                                                                                                          

اإلصدار والتاريخ: دار اهلدى ع زحالقة، ط1، عام 2019. 

القّصــة واقعيــة والنهايــة ســعيدة واملبــى دائــرّي مقفــل )خــرج ســامي مــن البيــت وعــاد إليــه(، 
تتحــّدث القّصــة عــن أســرة فقــرية، بــدأ ابنهــم ابســل يعمــل عتّــااًل يف املينــاء بــداًل عــن أبيــه 
الــذي كــر، يف أحــد األاّيم رســت يف املينــاء ســفينة قراصنــة عمالقــة وعــرض راّبهنــا علــى ابســل 
أن يعمــل معهــم، وافــق ابســل رغــم معارضــة والديــه. عمــل معهــم وأصبــح راّبن الســفينة بعــد 
مــرض راّبهنــا.. يف أحــد األاّيم هــاج البحــر ومــاج.. خــاف القراصنــة، رفــع ابســل يديــه ودعــا 
ربـّـه أن يــرتك القرصنــة إن جنــوا مــن املــوت. اســتجاب هللا تعــاىل )وهــو علــى كّل شــيء قديــر( 
لدعائــه الصــادق، وجنــت الســفينة وأصبــح امسهــا »نــورس الســالم« بــداًل مــن »قاذفــة النــريان«. 

كيــف جنــت الســفينة مــن الغــرق؟ كيــف عــّر الكاتــب عــن دالالت اســم الســفينة اجلديــد؟ 
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مــاذا أفــاد االمســان: ابســل وســامي مــن دالالت ختــدم القّصــة؟ القّصــة تُقــّدم العديــد مــن القيــم 
اإلجيابيّــة، ِاســتنتْج بعضهــا.   

20-  قبلة أّمي:                                                                                                                                            
املؤلّفة: اندية صاحل، دالية الكرمل/ حيفا.                                                                                                  

الغالف والرسومات الداخلّية: منار اهلرم. الرسومات حليوان وليس لطفل 
)فهو يف الروضة فاملفروض أن يكون إنسااًن(. وهذا احليوان ليس واضح املعامل                                                                                                  
التدقيق اللغوّي: فوزات محدان.                                                                                                            
الفئة العمريّة: غري حُمّددة )الطبقة األوىل من املرحلة االبتدائّية(.                                                                                                 

الصفحات واحلجم: 24 صفحة من احلجم املتوّسط، الورق صقيل، والغالف من 
الكرتون الصقيل املقّوى. اإلصدار والتاريخ: دار اهلدى كرمي-كفر قرع، ط1، عام 

 .2019

تتحــّدث القّصــة عــن أّم تُقبِّــل ابنهــا دائًمــا، يف كّل األوقــات ويف كّل املناســبات وبعــد كّل 
عمــل يقــوم بــه )وإن كان ســلًبا/ عندمــا يرطِّــب فراشــه(، لدرجــة أنـّـه يشــعر بقبــالت أّمــه وهــو 
يف الروضــة. وختتتــم الكاتبــة القّصــة ابلنــّص التــايل: »مــن قُبلتهــا يبــدأ صباحــي وبقبلتهــا ينتهــي 
مســائي. قبلتهــا عّلمتــي كلمــات طّيبــة: تفّضــل، عفــًوا، ُلطًفــا، آســف، ... تســمعها أّمــي 
فتهــرع لتقّبلــي«. هــذا النــّص يفتقــر إىل الدرامــا يف تطــّور األحــداث، وهــو أقــرب إىل النــّص 
الوجــدايّن مــن النــّص القصصــّي، هــو عبــارة عــن موتيــف متكــّرر بعشــوائّية وبــدون تتابــع منطقّي 
إاّل ابملصادفــة. يهــدف النّــّص إىل حتقيــق عــّدة أهــداف أمّههــا فضــل حنــان األّم )وعــّرت عنــه 
القبــالت( يف تربيــة ســلوك االبــن االجتماعــّي وهتذيــب لغتــه الــيت مــن شــأهنا أن تبــي شــخصّية 

صاحلــة لنفســها ولغريهــا. لــو كتبــت فتســرع بــداًل مــن فتهــرع ص23 لــكان أفضــل. 
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 תוכן העניינים בעברית  עמ' 4                                                                                                                                                
 דברי ברכה: פרופ' קוסאי חאג' יחיא-ראש המכון האקדמי 

הערבי לחינוך עמ' 7                   

דברי פתיחה של העורכים: ד"ר מחמוד אבו פנה ואחמד עאזם 
עמ' 9

עיון ומחקר

החינוך לערכים וספרות הילדים: אחמד עאזם עמ' 13

סחלוץ ספרות הילדים הערבית כאמל כילאני-אלאא תאיה ואח
מד עאזם  עמ' 44

האיורים הנלווים לחידות בספר הילדים "הווה נחוד חידות 
ונפתור אותן"- סוניא מרשי  עמ' 62

הדיאלוג בסיפורי סופר הילדים סלים נפאע: נושאים,מאפייני 
התוכן והסגנון  -ד"ר רנא צובח  עמ' 72

סד"ר חנאן רוחי כרכבי-ג'ראיסי הראשונה שכתבה לשלב "הגר
סגור" בארץ. זכות ראשונים המזכה אותה בהערכה ומחקר-מו

פיד צידאוי  עמ' 82 

עיון בסיפור לילדים שכותרתו "היורה" למחבר נועמאן 
עבדולקאדר-ד"ר אחמד נאסר  עמ' 86 

הסיפור "ע'נדורה וחבוב" לילדים- נרג'ס ע'זייל  עמ' 90

קריאת ספרות ילדים

עידוד ילדים ונוער לקרוא ספרות יפה וליהנות ממנה – ד"ר 
מחמוד אבו פנה  עמ' 95 

הקריאה היא מפתח התקדמות האומות, התפתחותן

והצלחתן: ע'אלב נסר אלדין עמ' 106

ניסיוני בקריאה ואהבתי לספרים מהשירה עד הרומן–היאם 
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מוסטפא קבלאן  עמ'  108 

בי"ס יסודי "אבן סינא" בכפר מנדא חלוץ בעידוד הקריאה-
סוהיל עיסאוי  עמ' 116

דו"ח מהספרייה הציבורית בכפר יאסיף-הילאנה פרנסיס 

ותופיק מיעארי  עמ' 120

עדויות סופרים שכתבו לילדים

מופיד צידאוי                עמ' 125

ד"ר בשארה מרג'ייה     עמ' 134

סוהיל  כיואן                 עמ' 141

ד"ר ג'ודת עיד               עמ' 148       

עוביידה תופיק בלחה   עמ' 160

ממדף הספרים

סקירה וניתוח של עשרים ספרי ילדים מהשנים האחרונות: ד"ר מוחמד 
עלי סעיד  עמ' 173 

תוכן העניינים בעברית  עמ'  186
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