
1 
 

 

 

 العدد الثاني  

 2016أيلول 

 

 



2 
 

 المرايا

 المحّرران:

 د. محمود أبو فنه                      العدد الثاني                       المعهد األكاديمي   

 العربي  للتربية                    2016 –األستاذ أحمد عازم                    أيلول 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 المرايا

 العدد الثاني                                               

 2016 –أيلول 

 المحّرران:

 د. محمود أبو فنه          واألستاذ أحمد عازم 

 

 

 الهيئة االستشاريّة

 د. علي وتد

 د. محمود أبو فنه

 األستاذ أحمد عازم

 د. صفية عرفات

 د. إيمان يونس

د علي سعيد د.   محم 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 محتويات العدد الثاني من مجلّة المرايا

 المعهد رئيسكلمة 

رين  كلمة المحر 

 الدراسات والبحوث

 د. محمود أبو فنه -داللة المكان في أدب األطفال المحل ي   -

ة التعليلي ة لألطفال  -  االستاذ أحمد عازم –القص 

 د. خالد عزايزة     -شعُر األطفال الغنائي   -

 األستاذة نادرة يونس –بيبلوترافيا  - األدب العالجّي  -

يات التكنولوجيا  -     د. أحمد كامل ناصر  - الكتابة الطفلي ة المحل ي ة أمام تحد 

 القراءة والمطالعة ألدب األطفال

 قالوا عن القراءة/المطالعة  -

ل القراءة من ألم إلى متعة  -  بقلم: أ. أشرف سلفيتي -هكذا نحو 

 د. محمود أبو فنه -المتلق ي وظيفة القراءة وأثرها في  -

ع طالبنا على القراءة/المطالعة  -  سهاد حاج يحيى -كيف نُشج 

 د. محمود أبو فنه  -متعة القراءة/المطالعة  -

ة في الطيبة في تشجيع القراءة/المطالعة - مديرة  -مها حاج  يحيى - دور المكتبة العام 

 المكتبة.

بقلم : مفيد  -من إلغائها أو تقليصها   المكتبات المتنق لة وضرورة زيادة عددها بداًل  -

 صيداوي

 شهادات وتجارب

 تجربة د. محمود عباسي -

ار -  تجربة األديب مصطفى مر 

 تجربة الكاتبة حياة بلحة أبو شميس -

 األستاذة عايدة خطيب تكتب عن تجربتها  -

 حوار مع الكاتب والناقد: نعمان عبد القادر -

 حوار مع الكاتب تحسين زحالقة  -

 الكتبمن رفوف 

د علي سعيد -  استعراض عدد من كتب األطفال المحل ي ة  بقلم: الكاتب األديب د. محم 

 ملحق

 اإلبداع والتلق ي"  –تقرير عن اليوم الدراسي  حول "أدب األطفال  -
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 افتتاحيّة العدد الثاني

عة  ل من المجل ة؛ وانعكست هذه كم أثلجت صدورنا ردود الفعل اإليجابي ة المشج  بصدور العدد األو 

الردود في متابعة وسائل اإلعالم المقروءة والمرئي ة والمسموعة التي تمث لت بنشر األخبار 

والتقارير أو بإجراء المقابالت حول المجل ة وأهدافها ومضامينها. كما حظيت المجل ة بالتقدير 

 لذين وصلتهم واط لعوا عليها.والثناء من األدباء والباحثين والمرب ين ا

كذلك القت المجل ة االستحسان والقبول من الطالب الذين يدرسون مساق" أدب األطفال"  في 

المعهد األكاديمي  العربي  للتربي ة  في بيت بيرل بعد إهدائهم نسخة من المجل ة وسماعهم  محاضرة 

 حولها.

بعنوان: "أدب  29.5.2016بيرل بتاريخ وساهم اليوم الدراسي  الذي عقد في المعهد في بيت 

اإلبداع والتلق ي" في تعزيز مكانة المجل ة وزيادة الوعي بأهمي تها. )انظر التقرير عن  –األطفال 

 هذا اليوم في الملحق...(

ويمكن القول إن  ردود الفعل اإليجابي ة وتفاعل الجمهور المؤازر، كانت من بين الحوافز إلصدار 

 "المرايا". العدد الثاني من 

ل(: ع على األقسام األربعة )كما وردت في العدد األو   يحتوي هذا العدد على مواد  تتوز 

 الدراسات والبحوث نجد المقاالت التالية:  – في القسم األّول

ة التعليلي ة لألطفال، شعر األطفال الغنائي  واألدب  ، القص  داللة المكان في أدب األطفال المحل ي 

.  العالجي 

القراءة والمطالعة ألدب األطفال نجد مواد  تتناول موضوع القراءة وأهمي تها،  – القسم الثاني في

أسباب العزوف عنها، ودور المدارس والمكتبات واألطر األخرى في تشجيع القراءة وتذويتها 

 لتصبح عادة متجذ رة.

ار  من محمود عب اسي تجربة كل  شهادات وتجارب نقرأ عن  – في القسم الثالث ومصطفى مر 

كرائدي  أدب األطفال العربي  في البالد، ونقرأ كذلك عن تجربة  األديبتين حياة بلحة أبو شميس، 

وعايدة خطيب، وعن األديبين نعمان عبد القادر وتحسين زحالقة  الذين يعتبرون من الرعيل 

 الثاني والجيل الجديد.

 ا من الكتب المحل ي ة الصادرة لألطفال.من رفوف المكتبة ليستعرض عددً  – ويأتي القسم الرابع

 

اء، ويسعدنا تقب ل المالحظات حولها لنسترشد بها في  كل نا أمل أن تحظى مواد  المجل ة باهتمام القر 

 إصدار أعداد المجل ة في المستقبل.

 

 المحّرران: د. محمود أبو فنه، األستاذ أحمد عازم
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 داللة المكان في أدب األطفال المحلّّي 

 د. محمود أبو فنّه

 
 تمهيد    .1

 " عندما باشرُت في إعداد هذه الدراسة حول موضوع: " داللة المكان في أدب األطفال المحل ي 

 واجهُت العديد من الصعوبات والقضايا التي أث رت في تحديد مسار هذه الدراسة ونتائجها.

 من أبرز تلك الصعوبات والقضايا ما يلي:  

 

قل ة األبحاث والدراسات الجاد ة حول أدب األطفال المحل ي  بصورة عام ة، وحول موضوع  -

ة.  "المكان" وداللته في هذا األدب بصورة خاص 

 

عملي ة تحديد "العي نة" لهذه الدراسة من بين األعمال األدبي ة التي ُكتِبت لجمهور األطفال  -

طويلة، وعدد الكتاب والنصوص كبير، وهناك ألوان  -نسبي ًا  –البالد؛ فالفترة الزمني ة في 

عة في النثر وفي الشعر.  أدبي ة متنو 

  

ه التعليمي  التربوي   - طبيعة أدب األطفال المحل ي  وخصائصه المتمث لة بسيطرة التوج 

الجمالي ة، هذا األمر  الوعظي  على معظم هذا األدب على حساب توف ر المعايير الفني ة

مات األدبي ة الفني ة للعمل األدبي    -من األدباء  –انعكس في عدم االلتفات الكافي  للمقو 

ي ته وداللته!   وبضمنها لعنصر "المكان" وأهم 

 

هة للجمهورين: الكبار البالغين واألطفال والفتيان، مما  - وجود نصوص/أعمال أدبي ة موج 

 استنباط الخصائص واألحكام. استدعى الحذر والتأن ي في

 

وأخيًرا: صعوبة التعامل مع عنصر "المكان" وداللته في العمل األدبي  بمعزل عن بقي ة  -

نات والعناصر األخرى لهذا العمل. فالمعروف أن  هناك تالحًما وترابطًا بين جميع  المكو 

! نات العمل األدبي   عناصر/مكو 

 

 مسيرة أدب األطفال المحلّّي: .2
ر ظه ور أدب األطفال المحل ي  مقارنة مع ظهور هذا األدب في العالم العربي  ألسباب تأخ 

 سياسي ة واجتماعي ة وثقافي ة واقتصادي ة.

ل لألطفال في البالد عام  م وكان مسرحي ة "ظالم ونور" لميشيل 1954صدر الكتاب األو 

رج نجيب خليل حد اد وجمال قعوار، ثم  صدرت المجموعة الشعري ة "ألحان الطالب" لجو

 م.1956عام 

كتابًا  15وفي الستينات من القرن الماضي أصدر األديبان محمود عب اسي وجمال قعوار 

)أو كتي بًا( لألطفال متأث َرين بالمجتمع اليهودي  في البالد الذي أولى عناية كبيرة  باألطفال 

 وبأدبهم، وب"نموذج" الكيالني في الكتابة لألطفال!

طرأ هبوط نسبي  في الكتابة لألطفال، وقد تكون الكتب  1967عام بعد حرب حزيران 

ة بعد ات باع سياسة  الصادرة في العالم العربي  قد سد ت بعض الفراغ في هذا المجال، خاص 

الجسور المفتوحة مع األردن، حيث بدأت المئات، بل اآلالف من كتب األطفال العربي ة 

 تصل البالد وبأسعار زهيدة.
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ولكن، تدريجي ًا بدأت تظهر دعوات تطالب بضرورة كتابة أدب أطفال محل ي  يتناول قضايا 

، ويخاطب األطفال حول أمور مستمد ة من بيئتهم وظروفهم  ومشاكل الواقع المحل ي 

ة.   المتمي زة الخاص 

من كت ابنا المحلي ين الذين كتبوا لألطفال في هذه المرحلة نذكر سليم خوري ومصطفى 

ر  وعبد هللا  عيشان  وسامي الطيبي  وعبد اللطيف ناصر وفاطمة ذياب  الذين بدأوا مرا

 يكتبون لألطفال إلى جانب كتابتهم للكبار.

في منتصف التسعيني ات )من القرن الماضي( ولعد ة عوامل، أخذت الكتب لألطفال تزداد 

ع )سواء األدب األصيل أو األدب المترجم(، كما زاد الوعي ب أهمي ة أدب األطفال وتتنو 

 ودوره في تنشئة األطفال وبلورة شخصي اتهم  وإشباع حاجاتهم المختلفة.

كذلك ات سع االهتمام بأدب األطفال المحل ي  جماهيري ا وأكاديمي ًا، وقد ساهم مركز أدب 

  -والمراكز األخرى التي أُنِشئت الحقًا  –م1995األطفال العربي   الذي تأس س في حيفا عام 

 هذه "الهب ة " وهذا "االنتعاش". في

 

 :وفنّ  أدب شيء كلّ  وقبل أّواًل  هو األطفال أدب .3

 توفُّر على حريص الصغار، لألطفال أم البالغين للكبار كان سواء الجي د، األدبي   العمل إن    

. وخصائصه ومواصفاته معاييره األدبي ة األلوان من لون فلكل  . فيه الجمالي ة الفني ة المعايير

ة مقاييسه، الجي د فللشعر ماتها، الناجحة وللمسرحي ة عناصرها، الفني ة وللقص  ا وهلم   مقو   ..جر 

 من األطفال المتلق ين جمهور مراعاة بضرورة يمتاز ذلك، إلى باإلضافة األطفال، أدب ولكن

،ي  والنفس العقلي   مستواهم حيث  التوازن تحقيق يحاول الناجح األطفال وأديب واللغوي 

 .(2001 فنه، أبو) النفسي ة التربوي ة والعملي ة الفني ة اإلبداعي ة العملي ة بين  واالندغام

بة ظاهرة األطفال أدب يُشك ل السبب لهذا  أدب أي - فهو فيه، الكامنة لالزدواجي ة ترجع مرك 

 من النفسي   - التربوي   البعد وعلى جهة، من األدبي   الفني   البعد توفُّر على حريص - األطفال

ار عزيز السوري   األطفال أديب تحد ث اإلشكالي ة هذه وعن. أخرى جهة  تجربته واصفًا نص 

 ، جناحان فهما ، التربوي ة والعملي ة اإلبداعي ة العملي ة بين التوازن إقامة حاولت: " قال حيث

، األدب هوى أحَدهما افتقدنا إذا  (. 192 :1988نصار،)" آخر عن جناح يُغني فال الطفليُّ

 والقيم المضامين كانت مهما األطفال أدب في الجمالي ة الفني ة المعايير توف ر من بد   ال إذن   

ة، رفيعة  األطفال ألديب أخرى شهادة وهذه. وإبداع فن   األساس في األطفال فأدب وهام 

و"إبداع" الكتابة لألطفال "أدب" : "يقول حيث يوسف التواب عبد األطفال أدب في والباحث

 (. 1999 يوسف،) وليست تعليًما وال وعظًا"

 كذلك هو بل وقيم، أفكار من المضمون على يقتصر ال الجي د األطفال أدب: أخرى وبكلمات

 دائًما والشكل والمضمون مختلفة، فني ة وعناصر وخيال وأسلوب لغة من بالشكل يتمث ل

 .بينهما الفصل يصعب متالحمان
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 بسبب البالغين للكبار الكتابة من أصعب والفتيان لألطفال الكتابة تكون قد ذلك، ضوء وعلى

 الموهبة إلى فباإلضافة األطفال، للمتلق ين العمري ة المرحلة تتطل بها التي والقسري ات اإلمالءات

 ليعرف والتربية النفس علم مجال في الواسع االط الع إلى األطفال أديب يحتاج األدبي ة

 .والفتيان لألطفال واللغوي ة والعقلي ة لعاطفي ةوا النفسي ة الخصائص

 

 المكان في األعمال األدبيّة: .4

 

ق العديد من النق اد والباحثين إلى أهمي ة المكان في حياة اإلنسان وفي تحديد هُوي ته  وانتمائه،  تطر 

ويتأث ر منه،  وقد رأوا أن  عالقة اإلنسان بالمكان عالقة جدلي ة تبادلي ة، فاإلنسان يؤث ر في المكان

والعكس كذلك، بل غالوا في ذلك حت ى قالوا: ال وجود لإلنسان إال من خالل المكان، وال "قيمة" 

 للمكان  الخالي من اإلنسان:

المكان مسكوٌن باإلنسان، واإلنسان حاضٌر في المكان. فال يتحق ق وجود اإلنسان إال  من خالل المكان، كما  "

ًدا من التاريخ والقيم  أن  أي  مكان خاٍل من اإلنسان يظل  بالضرورة شكاًل هندسي ًا، أو تجريًدا موضوعي ًا مجر 

 (.12ص :2000، جابر" ) كوثر والمعاني

نجد نصوًصا كثيرة تتحد ث عن المكان  -منذ الجاهلي ة وحت ى يومنا  -بي  العربي  وفي التراث األد

 ودوره، وعن التمس ك به والحنين إليه، والتغن ي بجماله.

ام بهذا السياق:  وال زلنا نرد د ما قاله أبو تم 

ل منزِل!  -كم منزٍل في األرِض يألفُه الفتى    وحنينُه أبًدا ألو 

 قول أمير الشعراء أحمد شوقي عن حب  الوطن: كما ال زال يبهُرنا

 نازعتني إليه في الُخلِد نفسي  -وطني لو ُشغلُت بالخلِد عنه  

المكان المغلق، المكان؛ فهناك: أنواع وتشير الدراسات حول المكان في األعمال األدبي ة إلى تُعد د 

المكان في النصوص وظائف والمكان المفتوح، والمكان الرحب والال متناهي ، كما تعد دت 

األدبي ة، فنجد الوظائف التالية: الوظيفة المعرفي ة، الوظيفة الوطني ة والقومي ة ،الوظيفة االجتماعي ة 

 والوظيفة اإلنساني ة.

 

يبرز حضور المكان، ويحتل  مساحات  –شعًرا ونثًرا  –وفي األدب الفلسطيني  للكبار البالغين 

اإلسرائيلي  بين  –محور الصراع الفلسطيني   –وما يزال  –كَّل واسعة من هذا األدب ألن ه ش

الشعبين، وقد تعد دت صور التعبير عن العالقة الحميمة المتينة التي عكست ارتباط األدباء 

 الفلسطيني ين بالمكان/الوطن وتشب ثهم بترابه.

 

من خالل استقراء و"داللة المكان في أدب األطفال المحلّّي" سنحاول في هذه الدراسة حول:  

ف على المكان فيها، أنواعه، دالالته  نصوص عي نة ُمختارة من األعمال الصادرة لألطفال التعر 

 ووظائفه.

 

 "عيّنة" الدراسة وتحليلها للتعّرف على المكان ودالالته: .5

 

اقتصرت العي نة على أدب األطفال المحل ي  األصيل الذي كتبه أدباء محل ي ون واستُثنَي األدب 

 المترجم.
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كذلك، حاولنا "تمثيل" أدب األطفال المحل ي  في مراحله المختلفة، وكان التركيز على لونين 

ة والشعر.  بارزين هما: القص 

ة تم  فحص حوالي ثالثين ِكتابًا، وفي مجال الشعر تم  فحص أكثر من عشرة  في مجال القص 

 دواوين شعري ة.

ع ن  ة والشعر    -صوص العي نة  وقد راعينا تمثيل الجنسين بحيث تتوز  على األدباء  -في القص 

 واألديبات! 

 وفيما يلي قائمة بأسماء كتب العي نة:

 

 النصوص النثريّة . أ

 

 مصطفى مرار:

 المشروع -

 ابن المعلّمة نعيمة -

 سليم خوري:

 قلوب بيضاء. -

 أجنحة العوطف -

 عبد اللطيف ناصر:

 القاق والبلبل والدوريّ  -

 ملكة جمال الزهور -

 صوص فادي -

 د. أحمد  هيبي:

 البائع الخجول  - 

 العيد الذي لم أشترك فيه  - 

 علياء أبو شميس:

 لميس والكيس -

 سّن الغزال -

 عبيدة بلحة:

 وكبر سامر -

 فدوى واللون األحمر -

 فرح ومرح والكرة الذهبيّة -

 محّمد علي طه:

 وجبة فطور -

 العصفورة العجيبة -

 ماذا قالت الطيور -

 فاطمة ذياب:

 كعكة العيد -

 وأيّام زمانجّدتي  -

 نجوم الظهر -

 الفصول األربعة -

 الحذاء -

 سعاد دانيال بولس:

 حسام الذكيّ  -

 آمال كريّني:
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 عيد ميالد حبيب -

 عايدة خطيب:

 عيد ميالد شادي -

 نادر أبو تامر:

 رامي ال يشبه أحًدا -

 سوار تبحث عن سنّها -

 القرية التي نسيت اسمها -

 ساعدني يا أبي -

 القاهرة صبّاغ عبد الحّي:

 والبحرالولد  -

 

 النصوص الشعريّة . ب

 

 جمال فاضل علّي:

 خّدي كالورد -

 لي الدنيا -

 على طبيعتي أنا -

 إنسان -

 فاروق مواسي:

 أغاريد وأناشيد -

 حنّا أبو حنّا:

 أغاني غصن الزيتون -

 دنيا األنغام -

 جمال قعوار:  

 ألحان الصغار -

 شكيب جهشان:

 طيّارة حراميّة -

 سليمان جبران:

 صغار لكن... -

 محمود مرعي:

 الصداقة -

 عايدة خطيب: 

 أشعار لألطفال -

 

 :أنواع المكان في النصوص .6

 

 النصوص النثريّة 

 

لنا إلى أن  المكان ف على المكان توص   بعد استقراء النصوص وتحليلها للتعر 

ع في النصوص المدروسة ليشمل:  يتنو 

 

 األماكن المحّددة  بال أسماء في البيئة المحيطة مثل: . أ
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غرف/ة البيت،  –)الدار، المنزل، الكوخ، العريشة، الخيمة ..( وما يُرتبط به أو يُحيطه  البيت

ام، حوض األسماك، قفص العصافير،  الشُّرفة، الس احة /الفناء، الحديقة، الحاكورة،  المطبخ، الحم 

 البئر، المخزن، اإلسطبل...  

 

بها من: غرف/ ة المدرسة،  )الُكت اب، الجامعة، بيت المعل م ..( وما يرتبطالمدرسة 

 الصف/الصفوف، البستان، غرفة المدير، غرفة الممرضة، غرفة المعل مين، الساحة، الحديقة.

 

)البلد، مضارب/ مخي مات عشائر البدو ( وما تشتمُل عليه من: البيوت،  القرية

د، الجامع، المضافة/المضافات، الدك ان، األزق ة، ساحة القرية، الساحة العمومي ة، وكالة بري

الكنيسة، النوادي، السوق، الطرقات، الحقل، البيادر، المزرعة، الَكرم، البي ارة، المرعى، البِركة، 

 القلعة، الَمحجر، األرض، السهل، الجبل، السالسل، السياج، الحاكورة، الوادي...

 

لي ة، المطعم، وما تشمله من: العمارة/العمارات، البنك، وكالة البريد، العيادة، الصيدالمدينة 

، المدارس، قسم الشرطة،  ع التجاري  المستشفى، المحط ة، موقف الباصات، الملعب، الُمجم 

، باحة المدينة، الشوارع.  السجون، الحي 

 

، السماء، الصحراء، األرض  األماكن غير المحّددة )الال متناهية( . ب مثل:  الفضاء/الجو 

، إحدى القرى، البحر، الشاطئ، الساحل، الواسعة، البالد قاطبةً، البالد، بلد المحب ة

 الجبال، الغابات/األحراش... 

 

مثل:  النقب )مخي مات/ مضارب البدو(، جبل األماكن المحد دة المذكورة بأسمائها  . ت

الجرمق، مدينة حيفا )وفيها: شارع هعتسمئوت، شارع هرتسليا، سينما آرمون، 

، الهدار، حديقة األم، –الكرمليت  ساحة سوليل بونيه(، يركا، بحر يافا،  القطار األرضي 

ان، تل  الزعتر، فلسطين، صور، صيدا،  مخي م صبرا، دير ياسين، كفرقاسم، قُبية، عم 

، صبرا..  عين الحلوة،  بيروت الغربي ة، حي  الفكهاني 

 

 النصوص الشعريّة 

ن ذكر األماكن، بعد استقراء أكثر من عشرة دواوين شعري ة ألدباء محلي ين الحظنا عدم اإلكثار م

 وقد شملت األماكن نوعين رئيسي ين هما:

 األماكن المفتوحة غير المحد دة مثل: . أ

 الدنيا، بالدي، أرضي، قريتي، حارتنا، غرفتي، الجداول..

 األماكن  المذكورة بأسمائها مثل:   . ب

القيامة، وفيها: قمة الزيتون، األقصى، البراق، المبكى، كنيسة  -الجليل، النقب، القدس/أورشليم 

 درب اآلالم.

. -حيفا  وفيها: حديقة األم 

 الناصرة.

 

 

 تحليل النتائج واإلجمال .7

 

 بالرجوع إلى نتائج استقراء النصوص نجد أن  السِّمة الغالبة لألماكن الواردة فيها:

كون معظم األماكن أماكن محد دة مستمد ة من البيئة القريبة )البيت، المدرسة، القرية،   -

ن تحديد ألسماء القرى أو المدن أو الشوارع، أو ذكر أماكن مفتوحة غير محد دة المدينة..( دو



15 
 

بتاتًا، كما وجدنا ظاهرة بارزة وهي خلو  العديد من النصوص /الكتب من ذكر أماكن معروفة 

 –ومحد دة، أو أماكن مفتوحة وغير محد دة مثل الكتب التالية: "العيد الذي لم أشترك فيه" 

د علي طه، وكتاب:  -بي: " وجبة فطور" و "العصفورة العجيبة"  ألحمد هيبي، وكتا لمحم 

لفاضل جمال علي،  –"جد ي وأي ام زمان" لفاطمة ذياب، وديوان: "على طبيعتي أنا" 

 لمحمود مرعي.  -وديوان: "الصداقة" 

ة المحد دة أو المفتوحة وبدون ذكر أسمائها قد يفس ر باحتما  لين: إن  ظاهرة ذكر األماكن العام 

ل: قد يقول قائل إن  عدم تحديد األماكن بإعطائها أسماء محد دة قد يُسهم في خلق  االحتمال األو 

انتماء لدوائر أشمل وأرحب، ألن  من طبيعة أدب األطفال التركيز على القيم اإلنساني ة ذات الطابع 

 الشمولي  العام!

ه عدم وجود الوعي الكافي لدى األدباء االحتمال الثاني: قد يكون إهمال ذكر أسماء األماكن سبب

فوا عليها،  بها لعالم األطفال ليتعر  بأهمي ة تحديد تلك األماكن بذكر أسمائها، األمر الذي قد يُقر 

زوا انتماءهم لها!  ويُعز 

:  وجدنا بعض األدباء والشعراء قد ذكروا أماكن بأسمائها كما في كتابَي ذكر أماكن بأسمائها -

سليم خوري: "أجنحة العواطف" و "قلوب بيضاء"، وكتاب: "البائع الخجول" ألحمد هيبي، 

 .  وكتاب: "نجوم الظهر" لفاطمة ذياب، وكتاب: "الولد والبحر" للقاهرة صب اغ عبد الحي 

 

الذين كث فوا وأكثروا من ذكر األماكن بأسمائها كما ورد في وهناك بعض األدباء والشعراء 

" لعبد اللطيف ناصر، وديوان : " أغاني وأناشيد" لفاروق  كتاب: "القاق والبلبل والدوري 

 مواسي.

اء بتلك األماكن وما تحمله من دالالت وقيم قومي ة  ويبدو أن  الغاية من ذلك تعريف أطفالنا القر 

 وديني ة وإنساني ة.

ه للجمهورين ك في الكتابة )مثل كتاب: أجنحة العواطف"  –الكبار واألطفال  –ذلك قد يكون التوج 

غات إلدراج أماكن بأسمائها، العتقاد الكت اب أن  الكبار  رات أو المسو  لسليم خوري(  من المبر 

هم معرفة  أسماء األماكن، وهم أقدر على استيعاب وظائفها ودالالتها.  البالغين يهم 

ال تتحق ق من ذكر   –وللكبار أيًضا  –جدر بنا التنبيه إلى إن  جودة العمل األدبي  لألطفال وي

مات الفني ة الجمالي ة التي يجب أن  األماكن بأنواعها، أو بعدم ذكرها فقط، فهناك المعايير والمقو 

كيز، في هذه الدراسة، تتوف ر في العمل األدبي  تبًعا للجانر األدبي  لذلك العمل، من هنا نرى أن  التر

قد يكون على حساب تقييم نجاح العمل األدبي  وقبوله   -مع أهمي ته  -على مرك ب/عنصر المكان 

 لدى أحبائنا الصغار!

 

 

 توصيات واقتراحات .8

 

إن  هذه الدراسة ال تد عي أن ها "غط ت" بصورة كافية موضوع المكان وداللته في أدبنا المحل ي  

هما حاولت تمثيل هذا األدب قاصرة عن إعطاء صورة دقيقة وشاملة عن هذا لألطفال، فالعي نة م

 الموضوع، لذلك أرى أن  هناك حاجة إلى:

إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث للوقوف على أبعاد التعامل مع المكان ووظائفه  -

ف هل حدث تغيير أو اختالف في التعامل مع المكان في أدبنا المحل   ي  ودالالته للتعر 

 لألطفال.

ف  - إجراء أبحاث على أدب األطفال الفلسطيني  في المناطق وفي المنفى والشتات للتعر 

 على ذكر المكان ودالالته، وهل هناك تشابه أو اختالف مقارنة  مع أدبنا المحل ي  لألطفال؟

إجراء أبحاث ودراسات على أدب األطفال المترجم للعربي ة في البالد حول موضوع  -

 الالته ومقارنة ذلك مع أدبنا المحل ي  األصيل غير المترجم.المكان ود
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  -وأخيًرا، إجراء دراسات وأبحاث على أدب األطفال العبري  في البالد حول الموضوع  -

ومقارنة ذلك مع أدبنا المحل ي  لألطفال للوقوف على المتشابه وعلى  -داللة المكان 

 المختلف!

 

 المصادر والمراجع .9

 التي فُحصت في هذه الدراسة. كتب العيّنةجميع  -

. إصدار الكلي ة القّصة الواقعيّة لألطفال في أدب سليم خوري(. 2001أبوفن ه، محمود ) -

 مركز أدب األطفال. )حيفا( -األكاديمي ة العربي ة للتربي ة

. رسالة ماجستير لجامعة التشكيل المكانّي في الرواية الفلسطينيّة(. 2000جابر، كوثر ) -

 حيفا.

المواكب روح في البوتقة، ثورة الزمكاني ة". " (.1986أيار/حزيران ) براهيمطه، إ -

 (. الناصرة)

 )الناصرة( قراءات في األدب الفلسطينّي المحلّيّ   –البعد اآلخر. (1990 ) طه، إبراهيم -

ام، فؤاد ) - دراسة في أشكال الحبكة في روايات  –شعريّة النّص السردّي (. 2012عز 

 اللغة العربي ة. )حيفا(. مجمع حيدر حيدر

. إعداد وتقديم مرايا في النقد  دراسات في األدب الفلسطينيّ (. 2000غنايم، محمود ) -

 بيت بيرل، كفر قرع: أ. دار الهدى.  –محمود غنايم، مركز دراسات األدب العربي  

  خصوصيّة المكان في القّصة العربيّة القصيرة في إسرائيل.القاسم، عالية كمال )د.ت.(.  -

 كفر قرع: دار الهدى للطباعة والنشر كريم.
  .1988، دمشق، تشرين األّول 210 – 208تجربة وأفكار أخرى. الموقف األدبّي، العدد  (.1988ر، عزيز )نّصا -       

 تجربتي في الكتابةتجربتي... وماذا يبقى منها. في كتاب: (. 1999يوسف، عبد التواب ) -

ة للكتاب، القاهرة.إعداد عبد التواب يوسف ومحمود قاسم.  لألطفال.  الهيئة المصري ة العام 
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 القّصة التعليليّة

 أحمد عازم

 تقديم

عة في أدب األطفال، وتنحِصر هذه األجناس في ثالث مجموعات  ماعوز )هناك أجناس أدبي ة متنو 

.(2001ברוך, ؛ 2003وأسعد،   

المجموعة األولى األشعار التي تحوي: الشعر الغنائي  والتهاليل والشعر الوصفي  والشعر  

 القصصي  وشعر الهَذ ر وشعر اللعب.

والمجموعة الثانية من التراث الشعبي  وتحوي: الحكاية الشعبي ة واألسطورة والمثل واللغز.    

ة ا ة المجموعة الثالثة وتحوي أنواًعا من النثر وهي: القص  ة التعليمي ة والقص  لتاريخي ة والقص 

ة الهزل.   ة األخالقي ة وقص  ة اإلطيمولوجي ة والقص   التعليلي ة والقص 

ة التعليلي ة. فمن ناحية، يمكن القول إن  هذا الجنس  وسيقتصر الحديث في البحث الحالي عن القص 

. األدبي  نادر في أدب األطفال العربي  بشكل عام، وفي أدب األطفال ا لعربي  المحلي  بشكل خاص 

قات موضوعيَّة وأسلوبي ة تجذب القارئ،  ومن ناحية أخرى، فإن  هذا الجنس يتمي ًز بصفات وُمشوِّ

ة الطفل، كما سنرى الحقًا.   وبخاص 

ا في أدب األطفال العالمي  والعبري  قبل أن يعرفه العرب، ويدل  وفً ولقد كان هذا اللون األدبي  معر

(.  12-8، ص 1المترَجم إلى اللغة العربي ة من اللغات األجنبي ة )انظر ملحق رقم على ذلك األدب   

 ظهور القّصة التعليليّة

لقد قام البريطاني  يوديارد كيبلنغ بسرد قصص ألطفاله الثالثة عندما كانوا جميًعا في نيويورك 

ت ابنته عندما كانت في ، إال  أن  تلك السنة الساحرة انتهت بمأساة، حيث تُوفيَّ 1899خالل سنة 

نشر كيبلنغ تلك القِصص  في كتاب أطلق عليه اسم "قِصص  1902سنة. وفي سنة  12عمر 

     .(10: 2007רוז, -)אליגוןهك ذا تماًما" ُمخفيًا فيها آالمه المريرة على موت ابنته المحبوبة 

ماًما" إلى العبري ة، روز بأن ها دخلت بسرور إلى مغامرة ترجمة "قِصص هكذا ت -وتقول أليغون 

اء قلياًل من المتعة األدبي ة الشائقة التي منحها إياها كيبلنغ )المصدر  حيث أرادت أن تمنح القر 

(.   11السابق:  

وعند نَشر "قصص هكذا تماًما"، حظيَت بنجاح كبير  بفضل الخيال المليء بالدعابة عن 

عة واألماكن البعيدة الساحرة. لذلك ،  الحيوانات المتنو  يُعتبَر كيبلنغ من عظماء األدب اإلنجليزي 

ل الذي فاز بجائزة نوبل لألدب  1907وفي سنة  .(9المصدر السابق:)كان البريطاني  األو   

ل وهلة،  قد تبدو هذه القصص ساذجة، حيث أن ها تظهر كأن ها مجموعة حكايات هزلي ة  وألو 

مواضيعها مثل: "كيف حصل الفيل الصغير الُمِحب  لالستطالع على الخرطوم" أو "كيف نما 

سنام للجمل"  وغيرها. ولكن ال يوجد سطر وال حوار وال َحَدث ال تجلب هذه القصص البسمة 
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وجه القارئ والمحيطين به، ويستطيع أن يُميِّز فيها أوضاًعا وعالقات معروفة عنده العريضة إلى 

(.10-9من حياته )نفس المصدر:
1

 

 أصل القّصة التعليليّة ومبناها

ة التعليلي ة  جاءت من القصص الشعبي ة التي تم  تناقلها لشرح ظواهر  يعتقِد الدارسون بأن  القص 

ريب، وبشكل عام، كانت تلك  قِصص أسطوري ة أو ديني ة تهدف مختلفة في الطبيعة والمحيط الق

(. 2001; ברוך, 1996אלמוג וברוך, إلى نشر رسائل أيديولوجي ة )  

ويقول الباحثون بأّن القّصة التعليلّية تعتمد على سؤال عن ظواهر مختلفة، ويكون السؤال ،عادًة، 

يل خرطوم طويل؟" ومعظم القصص في هذا في عنوان القّصة أو افتتاحّيتها مثل "لماذا يوجد للف

الجنس األدبّي  تحاول طرح اسئلة عن ظواهر ال يوجد لها شرح منطقّي وبسيط، وذلك لنتمّكن 

אלמוג וברוך, من تفعيل الشرح الخيالّي للظاهرة وللمحافظة على مصداقّية القّصة التعليلّية )

(. 2003ماعوز وأسعد، ; 2001; ברוך, 1996  

بعد السؤال تظهر حبكة القّصة بشكل خيالّي لشرح الظاهرة الموجودة في السؤال، فتحدث أشياء 

ر األحداث إلعطاء اإلجابة.   تؤّدي إلى ظهور الوضع النهائّي الذي وصل إليه تطوُّ

ر  وفي النهاية تظهر جملة تختم القّصة و ُتعطي إجابة لتعليل الوضع الذي وصل إليه تطوُّ

"ومنذ ذلك اليوم يوجد للفيل خرطوم طويل".  القّصة. مثال:  

وهكذا، ففي بداية القّصة التعليلّية يوجد سؤال، وبعده تتوالى أحداث القّصة لتعطي تعليال )سبًبا(  

لوجود الظاهرة، ومن ثّم تنتهي القّصة بجملة "ومنذ ذلك اليوم...". لهذا فهناك زمنان في هذا 

تسلسل األحداث و"زمن بعدّي "في نهاية القّصة التي النوع من القصص: "زمن قْبلّي" قبل 

 تعطي المتلّقي تعليال لوجود الظاهرة. 

 ُمميِّزات القّصة التعليلّية

( 64: 2003تتميَّز القّصة التعليلّية بممّيزات عديدة، وقد تّم تلخيصها بواسطة ماعوز وأسعد )

 فيما يلي:

. تطرح القّصة التعليلّية  سؤااًل حول نشوء ظاهرة حقيقّية موجودة. 1  

قبل نشوء الظاهرة،  –الزمن الماضي  -. هناك مرحلتان زمنّيتان للقّصة التعليلّية: األولى2

بعد نشوء الظاهرة.  -الزمن الحاضر -والثانية  

فها علمّيًا. ، إّن الشرح الذي ُتقّدمه القّصة التعليلّية لنشوء الظاهرة خيال3 ّي وال ُيعرِّ  

                                                           
، يحتوي على القصص 2007 روز من اإلنجليزّية إلى العبرّية، -كما ترجمته ألياغون" ِقصص هكذا تماًما" وللتوضيح، فكتاب. 1

أصبح كيف " ،"كيف حصل الكركدن على جلده" ،"كيف حصل الجمل على سنام" ،"كيف حصل الحوت على َحْلق صغير: "اآلتية
نت الُمدّرعات"، "كيف ُكِتب المكتوب األّول"، النمر ُمنقّطً  ا"، "الفيل المحّب لالستطالع"، ، "غّنوا أغنية للكنغر األّول"، "كيف تكوَّ

 "كيف تكّونت الحروف"، "السرطان الذي لعب مع البحر"، "القّط الذي مشى لوحده"، "القّط الذي ضرب برجله" 
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. باإلضافة إلى الشرح الخيالّي حول السؤال التعليلّي، َتِرد في خلفّية القّصة معلومات َتِصف 4

الظاهرة من ناحية حقيقّية )فمثاًل في قّصة "اللقلق" يتعلّم الطفل أّن اللقلق طير يقف على ِرْجل 

 واحدة(. 

تتضمَّن شرًحا لنشوء الظاهرة الطبيعّية، تتوفّر فيها أيًضا  الشعبّية والتي - . الحكاية التعليلّية5

 ممّيزات المثل األساسّية: أنسنة الجمادات أو الحيوانات ووجود أهداف تربوّية أو دينّية فيها. 

. عادة ُيطَرح السؤال في عنوان القّصة التعليلّية. في النموذج الشعبّي والُمَعدُّ لألطفال نجد 6

في عنوان القّصة أو بدايتها، مثاًل: "لماذا...؟" أو "كيف...؟".  السؤال التعليليّ   

. تتكّرر الظاهرة نفسها في نهاية الحبكة كما هي في الوقت الحاضر: "ومن وقتها أصبح ذنب 7

 األرنب قصيًرا".

 القّصة التعليلّية في أدب األطفال العبرّي 

يتواجد هذا الجنس األدبّي في أدب األطفال العبرّي منذ عقود، وقد ألّف ُكّتاب عديدون قصًصا 

بجمعها وتحريرها في كتاب واحد تحت  (2006ברוך, )تابعة لهذا النوع األدبّي، وقامت باروخ 

تاب مّرة )حسب النسخة التي اهتديت إليها(. ويحتوي هذا الك 17اسم "كتاب اللماذا" والذي ُطِبع 

قّصة شائقة، مثل: "لماذا يوجد للنرجس تاج ذهب؟" و"لماذا يوجد للحّسون ألوان  19على 

كثيرة؟" و"لماذا البندورة مصبوغة باألحمر؟" وغيرها. أّما صدور هذا الكتاب بهذا العدد الهائل 

ن من الطبعات، فيقول كّل شيء بالنسبة إلى القصص الموجودة فيه وجاذبّيتها لألطفال والفتيا

 وحّتى الكبار. 

 القّصة التعليلّية في أدب األطفال العربيّ 

يتواجد هذا الجنس األدبي بشكل "خجول" في أدب األطفال العربّي، فالقصص الموجودة نادرة، 

وإن ُوجدت فُمعظمها ال تتمّشى مع المبنى الكالسيكّي لهذا الجنس األدبّي في كّل ُممّيزاته 

جاذبّية واإلثارة ومالءمة التفكير في هذا النوع األدبّي لتفكير الواضحة والبسيطة، وذلك رغم ال

 األطفال.

بقّصٍة عربّيٍة موجودة  مأخوذة من التراث الشعبّي العربّي عند  2وقد ذّكرني أحُد األصدقاء

( في كتاب قراءة "المنهل" للّصف الثالث االبتدائّي، وهذه القصة 1970إدريس وعثمان وعازم )

 تحافظ على ُمعظم المواصفات األساسّية الموجودة في القصة التعليلّية كجنس أدبّي، وهي قّصة:

 "سنام الجمل"

ّزماِن، عند َبدء الحياة، لم يُكْن للجمل هذا الّسناٌم الذي نراه على ظهره اليوم. وكاَن في قديم ال

يتنّقُل في كّل مكاٍن في الّصحراِء، ويرفُض العمَل دوًما، فال يساعُد أصدقاَءهُ الّذيَن يعيُش معهم، 

 وهُم الّرجُل والكلُب والّثور. 

                                                           
  .الطيبة  األستاذ الكاتب سليم أنقر من سّكان مدينة 2
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ظهَرهُ إلى أعلى في كبرياٍء، فجلَس الّثالثُة والُحْزُن  طلبوا منُه يوًما أن يساعَدُهْم، فرفَض ورَفعَ 

 ُيَخيُِّم عليِهْم. وَفجأًة ظهَر الّساحُر أماَمُهْم، فسألُهْم عن سبِب حزنِِهْم، فأخبروهُ بأمِرِهم مَع الجمِل. 

وَكْم ذهَب الّساِحُر إلى الجمِل، وطلَب مْنُه أْن يساعَد أصدقاَءهُ، فرفَض ورفَع ظهَرهُ إلى أعلى. 

 كانت دهَشـُُه عظيمة، عندما حاوَل أن ُيعيَد ظهَرهُ إلى مكاِنِه، فلَم يستِطْع!

فقاَل لُه الّساحُر: لْن تعوَد كما ُكْنَت، وستظلُّ تحِمُل هذا االرتفاَع على َظهِرَك دائًما. وبما أّنَك لم 

ثالثَة أّياٍم ُمقاِبلَها دوَن طعاٍم، وعندما  تشتِغْل ُمْنُذ ثالثِة أّياٍم، فإّنني أحُكُم عليَك  أيًضا، بأْن تعملَ 

 تشُعُر بالجوِع، تأُكْل مْن سناِمَك. 

 وهكذا ظلَّ الجمُل حّتى اليوَم  يحِمُل ِكْبرياَءهُ على ظهِرِه، ويعَمُل ثالثَة أّياٍم بدوِن طعاٍم. 

  

لألستاذ مفيد ومن القصص المحلّية النادرة في هذا السياق، قّصة "لماذا تختلف ألوان البشر؟" 

(. 13-12، ص2صيداوي. وللتوضيح )انظر ملحق رقم   

وقد حالفني الحّظ، حين كنت مرشًدا تربوًيا لطالب تخصُّص اللغتين العربّية والعبرًية في الكلّية  

بيت بيرل في العقد األّول من هذا القرن، عندما كلّفتني الكلّية  –األكاديمّية العربّية للتربية 

لّطالبات التي كانت تتعلّم في القسم العبرّي، والساكنة في قرية الفريديس، والتي بزيارة إحدى ا

كانت تتدّرب في مدرسة ابتدائّية هناك، فدّرست الطالبة درًسا في الّصف الّسادس. وفي القسم 

دقيقة(، كما  12األخير منه، طلبت من الّطالب كتابة قّصة تعليلّية باللغة العبرّية )خالل حوالي 

لّموها سابًقا. وكم كانت دهشتي كبيرة، حيث أنهى معظم الطالب هذه المهّمة، مع تزيين تع

قّصة جميلة،  30القّصة برسوماتهم. وقد جمعت المتدّربة تلك القصص في ُكتّيب فيه حوالي 

فحاولنا طباعتها بواسطة إحدى دور الّنشر، ولم ُنفلح. وقد كانت هذه المجموعة أكبر مجموعة 

التعليلّية شاهدتها عند عرِب هذه البالد )رغم كتابتها بالعبرّية(.من القصص   

 

 القّصة التعليلّية الشعبّية

إّن الكثير من ِقصص هذا الجنس األدبّي  مأخوذ من الَقصص الشعبّي، وعادة تكون القّصة 

ديني ة واجتماعي ة. فمثاًل:  -تعليمي ة، حيث أن ها انتشرت لتقوية أيدولوجي ات أخالقي ة التعليلّية الشعبّية 

ة "لماذا تُغي ر الحرباءة لونها؟"، يكون تغيير األلوان ألن ها فعلت شيئًا فظيًعا، وهو التهام  في القص 

.  (2006)ברוך, التشريفات التي كان من المفروض أن تحرسها   

ات من القرن العشرين، كانت القصص التعليلي ة التي ُكتبت لألطفال باألساس وحت ى سنوات الستين

ة التعليلي ة  ر نوع جديد، وهو القص  ، ومنذ بداية سبعينات ذلك القرن، بدأ يتطو  من النوع الشعبي 

بب الهزلي ة. وبعكس النوع السابق الذي وظيفته خلق َوْهٍم عند القارئ أو الس امع بأن  الت عليل أو الس  

احكة، ال يصبو الت عليل ألن  ة التعليلي ة الض  ، ففي القص  ة هو صحيح وحقيقي  المذكور في القص 
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يكون صادقًا منذ البداية، بل على العكس، فالت صميم الفني  وإعطاء الس بب، هدفهما خلق شعور 

ة الشعري ة ُمسل ية. فمثالً  -إبداعي ة -غير جدي  نحو الش رح، وأن يتقب له القارئ كلعبة خيالي ة  القص 

ة التعليلي ة الشعبي ة، ) "لماذا يلبس حمار الوحش بيجاما" من تأليف ع. هيلل بالعبري ة(، بعكس القص 

التي تبدأ بِذكر الظ اهرة كما هي في الط بيعة وليس بِذكر الت شبيه المتعل ق بها، يسأل المتحد ث في 

احكة: "من يعرف لَم ولماذا يلبس حمار ا ة الض  لوحش بيجاما؟"، فإضافة التشبيه "بيجاما" القص 

ي المعلومات بخصوص:   قهم إلى القراءة ، وفي نفس الوقت تُقو  للظاهرة، تَضِحك األوالد، وتشو 

; 1996; אלמוג וברוך, 2003 ماعوز وأسعد،) كيف نُمي ز حمار الوحش؟ ألن ه يلبس بيجاما

. (2001ברוך,   

ل؟لماذا تناسب القّصة التعليليّة األطفا  

عة لكي نرى ما هي الجاذبي ة  لإلجابة على هذا السؤال، علينا أن نستعِرض وظائف العناوين المتنو 

غار، بشكل  الموجودة في عناوين القِصص التعليلي ة كجنس أدبي  والتي تجعلها مالئمة للمتلق ين الص 

 .  خاص 

عة، ولقد تحد ث غنايم ) ( 24-20: 2015وحمد ) (19-18: 2015فللعناوين المختلفة وظائف متنو 

أيُضا عن وظائف العنوان، نوجزها فيما يلي:   

ف القارئ على هُوي ته  - ي النص وتُعرِّ الوظيفة التعييني ة أو التعريفي ة أو المرجعي ة، التي تُسمِّ

. لي   وانتمائه بشكل أو 

ل في القول  - لوصف ما الوظيفة الوصفي ة، وهي التي تقول أكثر من الوظيفة المرجعي ة وتُفص 

 يُقِدم عليه القارئ. 

، لكن ها ال تُحد ده بشكل ال يقبل التأويل.  - الوظيفة اإليحائي ة، وهي تومئ إلى ما قد يختفي في النص   

الوظيفة اإلغرائي ة أو اإلغوائي ة، وهي تدفع القارئ نحو النص لقراءته. -  

، سواء الً وقبل كل  شيء إلى النص  الوظيفة التعييني ة، التي هي  جميع وظائف العنوان تقود أو 

الوظيفة االبتدائية التي تُعي ن النص  باالسم، والوظيفة الوصفي ة التي تُحد ده وتتقد م خطوة أخرى 

ل في  إلى داخله أكثر من الوظيفة التعييني ة، والوظيفة اإليحائي ة التي تترك للقارئ حري ة التجو 

، والوظيفة اإلغرائي ة وهي تدعو القارئ بالوسائل المختلفة  الفني ة وغير الفني ة، إلى  غياهب النص 

(.2015اإلقبال عليه )غنايم،  

ح حمد ) ( بأن  الدراسات الحديثة تنظر بجدي ة إلى موضوع العنونة باعتبارها مفهوًما 2015ويوضِّ

ان كعتبة من يُحاور العمل الذي يُمث له، سواء أحال إليه أو قام بتأويله. وفي الحالتين يُنظَر إلى العنو

 عتبات النص  ال يُمكن للقارئ أن يقوم بفعل القراءة دون تجاوزها. 

وأنواع العناوين كثيرة إذا نظرنا إليها من منطلقات مختلفة، كالمضمون والشكل/اللغة. ففي 

المضمون يمكن أن نرى العناوين التأويلي ة، التبئيري ة، اإلشاري ة، المضافة، المحايدة، التلميحي ة، 

زة )حمد، ال (. وفي الشكل يمكن أن نرى العناوين كجملة فعلّية أو أسمّية أو 2015 ;2002ُمَعزِّ

 شبه جملة أو كلمة، أو ...
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 والعناوين الطويلة أو القصيرة. 

وكذلك العناوين الساخرة واالستفهامّية والطلبّية والشَّْرطّية والمنفّية،...وهناك العناوين التقريرّية 

والعقلّية والنفسّية ...والعاطفّية   

ا  إّن الوظيفة اإلغرائّية للعنوان االستفهامّي ذات داللة كبيرة. فالقارئ عند التقائه به سيستعّد ذهنّيً

 وانفعالّيًا لقراءة النّص، على اعتبار أّن في النّص إجابة على السؤال المطروح. 

على تقنّيات التفجية، بحيث أّن ولعّل الغاية القُصوى في القصص المكتوب لألطفال، أن ُتبنى 

العنوان االستفهامّي ُيشكِّل فجوة من فجوات النّص، والمتَوقَّع من النّص أن يقوم بملء هذه 

 الفجوة، إذ أّن فجوات النّص هي فجوات مؤقّتة، ألّن النّص سرعان ما يقوم بملئها. 

ّص، ألّن الطفل في ومن المفروض في قصص األطفال أن يكون العنوان االستفهامّي فجوة ن

دة وواضحة، فإن لم يجد جواًبا للسؤال فقد ُيصاب  مراحل العمر األولى يحتاج إلى إجابات ُمحدَّ

   باإلحباط، ولذلك هناك ضرورة عند ُكّتاب األطفال أن ُيمّيزوا التقنّية المناسبة للُعمر.    

مال هذه الصيغة كان قليال عند كثيرة هي القصص واألشعار التي يكون عنوانها استفهامي ًا. واستع

سنوات األلفين، وزاد تدريجي ًا مع نهاية القرن الماضي، لكن ه َكثُر بشكل بارز منذ بداية  العرب في

ل من القرن الحالي  )حمد،  ، ولكن ليس كل  2015العقد األو  ة التعليلي ة عنوانها استفهامي  (. والقص 

ة ت .عنوان من هذا النوع يدل  على وجود قص    عليلي ة كجنس أدبي 

 كّل من ُيدّقق النظر في قصص هذا النوع األدبّي يرى:

أّوال أّن  أسلوب الّتفكير الموجود في قصصه يتالءم مع أسلوب تفكير األطفال، حينما يتمّعنون  

في الّظواهر، أو يسألون أسئلة ويحاولون شرحها بمساعدة الخيال. لذلك تبّنى أدب األطفال  

ّياتها ِقصًصا تعليلّية مأخوذة من القصص الشعبّية، والتي مضمونها وشكلها والّرسائل الّتي في ط

 يالئم تحويرها بشكل بسيط لجيل الطفولة المبّكرة. 

وثانًيا يرى الّناظر أّن الّتفكير في هذه القصص يعتمد على طرح األسئلة 

واللجوء إلى استعمال الخيال والّتداعي. وقد أثبتت األبحاث بأن المعلومات التي 

اعي عند تعتمد على طرح األسئلة واستعمال الخيال  واالعتماد على الّتد

اكتسابها، ُتحَفظ في الّذاكرة لمّدة اطول. لذلك فهذه األبحاث شّجعت األدباء على 

; 2001; ברוך, 1996)אלמוג וברוך, كتابة ِقصص من هذا النوع لألطفال 

.(2003ماعوز وأسعد،   

ة  وثالثًا، صيغة السؤال الموجود في بداية القصة الت عليلي ة، وتسلسل حبكة القص 

يل الخيال، وإعطاء الجواب  على الس ؤال الذي طُِرح في البداية، من خالل تفع

كل ها مًعا تقوم بعملي ة وساطة حقيقي ة بين -بصيغة "ومنذ ذلك اليوم .." أو ما شابه  

 الولد والنص  والتي تبدأ بتشويقه لمعرفة جواب السؤال )غواية العنوان( 

؛2006الباسل، )عازم و  Feuerstein &Feuerstein,1990(، ومن ثم    
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ة بواسطة تسلُسل أحداث خيالي ة تشد  القارئ، وفي النهاية    عرض حبكة القص 

ده بالجواب على السؤال الذي طُِرح في البداية.  تُزو 

 إجمال

من خالل ما تقّدم رأينا أّن القّصة التعليلّية، كجنس أدبّي،  تبدأ عادة بطرح 

رة معّينة من خالل تتابع أحداث سؤال، يليه تسلسل أحداث خيالّي لمعالجة ظاه

للوصول إلى جواب على السؤال الذي ُطِرح في العنوان. وقد رأينا أّن هذا 

على التراث الشعبّي، ولذلك كانت 1960الجنس من القصص اعتمد حّتى سنة 

 1970قصصه تعليمّية تأديبّية أو تدعو إلى تقبُّل أيديولوجيا ُمعيَّنة، ومن سنة 

قصص تعليلّية هزلّية. فصاعًدا بدأت تظهر  

ولقد رأينا أن هذا الجنس األدبّي شائع في األدب العالمّي ونادر في األدب 

العربّي، وكما رأينا، فإّن قِصصه جّذابة وتالئم تفكير وخيال األطفال. ومن هنا 

كان هدفنا أن نعرض هذا الموضوع لكي نجذب انتباه ُكّتاب القصص لألطفال 

نس األدبّي والكتابة حسَبه، وليس العرب، فلربما اقتنع قسم منهم بأهمّية هذا الج

 االعتماد في هذا على قصص مترجمة من اآلداب األخرى.  

      

 قائمة المراجع

  .المنهل للّصف الثالث االبتدائيّ  (.1970إدريس، أحمد؛ عثمان، جواد؛ عازم، وليد  )

. جامعة حيفا: د.ن. .شعريّة البداية في النّص القصصيّ (. 2002حمد، محمد )  

، 1، المراياالعنوان االستفهامي  أنموذًجا.  –(. العنونة في قصص األطفال 2015حمد، محمد )

.43-19المعهد األكاديمي  بيت بيرل: مطبعة الط يرة،  -المعهد األكاديمي  العربي  للتربية  

حكايات تينغا تينغاالطبعة العربي ة(.  2012لويد، كلوديا )
3

. ترجمة: صبحي ة هاشم، بيروت: 

اقي.  الس 

 األنواع األدبيّة في أدب األطفال العربّي للطفولة المبّكرة(. 2003ماعوز، نيتسة وأسعد، دنيس )

عمال(،  -التكنولوجي  )مباط  -)طبعة تجريبي ة(. تل أبيب: وزارة المعارف والمركز البيداغوغي  

66- 67 .  

األطفال العربي  في  . إصدار مركز أدبلماذا تختلف ألوان البشر (.2004صيداوي، مفيد )

 إسرائيل.

                                                           
 .تينغا تينغا ُمستوحاة من قصص حيوانات معروفة من أفريقيا  حكايات.4
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، بيت 11، الرسالة (. الت علُّم الوساطي   في الط فولة المبك رة.2006عازم، أحمد والباسل، اعتدال )

. 27-1بيرل: المعهد األكاديمي  إلعداد المعل مين العرب،   

ة الفلسطيني ة. الن   –غواية العنوان (. 5015غنايم، محمود ) ياق في القص  اصرة: مجمع النص  والس 

 اللغة العربي ة.

. משרד החינוך התרבות ז'אנרים בסיפורת ילדים(. 1996אלמוג, גאולה וברוך, מירי )
קדם/נעים. והספורט ומכון מופ"ת, תל אביב: דפוס  

אביב: משרד -. מהדורה שנייה, תלז'אנרים בספרות ילדים(. 2001ברוך, מירי ) 
המינהל למדע וטכנולוגיה. -החינוך  

אביב: עם -. הדפסה שבע עשרה, ערכה מירי ברוך, תלספר הלמה (.2006מירי )ברוך, 
 עובד.

רוז, אור -. נוסח עברי: תלמה אליגוןסיפורי ככה בדיוק(. 2007קיפלינג, רודיארד )
 יהודה: כנרת, זמורה ביתן. 

Feuerstein, R. Feuerstein, S.(1991). Mediated Learning 

Experience: Theoretical  Review in R. Feuerstein, P.S. Klein 

& A.J. Tannenbaum (Eds). Mediated Learning 

Experience. (MLE). London & Tel Aviv: Freund. 

 

  الملحقات

: 1ملحق رقم   

حكايات تينغا تينغاالطبعة العربي ة(. لَِم يزأر األسد.  2012لويد، كلوديا )
4

. ترجمة: صبحي ة هاشم، 

اقي.بيروت:  الس   

 لَِم يزأُر األسد

يكن األسد يزأر كَملِك للغابة.  في قديم الزمان لَْم   

 يُمكن القول إن ه لم يكن لألسد زئيٌر. 

ة عند بِْركة الماء؟" جامبو، مرحبًا" ج  يا أسد. ما كل  تلك الض   

 "َدعني وشأني!" 

 غررررر!"

                                                           
 . تينغا تينغا ُمستوحاة من قصص حيوانات معروفة من أفريقيا  حكايات. 5
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 "دعني وشأني!

 ال أعرف ما عليَّ أن أفعل." 

وجهه !"اصُرخ ْ في   

!" ملك تينغا تينغاأنت   

"!  "َدعنا وشأننا، أنا البلطجي 

راِخ "ُكفَّ عن  بوجهنا!"الصُّ  

 "غرررر! 

 غرررر!

 غرررر!

 هذه بركتي أنا"

 "ُكفَّ عن ذلك يا تمساح!"

  تمساح"يا 

 هذه المياه 

."للجميعِملٌك   

شيئًا، قال البرغوث.   تفعلَ  يا أسد، يجب أن  

أن يفعل، لذا تحد ث إلى صديقه البرغوث.لم يعرف األسُد ما عليه   

كالمي،" قال األسد. يسمعُ "لكن  التمساح ال   

 "ال أحَد يسمع كالمي!" قال البرغوث.

ا يا برغوث."  "هذا ألن ك صغير جد ً

 لكن  األسد تنه د ولم يفعل شيئًا. 

 "ما يحُدُث عكَس الطبيعة تماًما،" قال البرغوث.

أن تفعل شيئًا!" قال البرغوث. "لكن ك ملك تينغا تينغا! يجب   

 اجتمعت الحيوانات كل ها للت حد ث إلى األسد. 

لَحفاة،   يا ملك  "يا ملك الغابة،" قالت السُّ
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 "تحتاج الحيوانات إلى بركة المياه. 

!"التّمساح، لذا يجب أن تواجه ملك أرضناأنَت   

غوث."قُْل شيئًا يا أسد! قُْل إن ك ستُواجه الت مساح!" هََمس البر  

 "سوف ... أواجهه" قال األسد بتوتُّر. 

 وهكذا عاد األسد إلى بركة المياه للت حد ث إلى الت مساح. 

... أي ها الت مساح!" قال األسد.  همممم"  

؟"لتشارك الحيوانات ِ في البركة"تريد الحيوانات استعادة بْرَكة المياه. أظن  أن  الوقت قد حان   

ذلك؟" سأل الت مساح."وكيف ستجبرني على فِْعِل   

 "يجب أن تزأر يا أسد"، همس البرغوث . "اآلن يجب أن تزأر!"

، لكْن ...عميقًاتنحنح األسد وأخذ نفًسا   

... لم يصدر أي  زئير! "إررر ... إرغ ... ممممممم ..."   

ضاعت منَك، أي ها األسد"، َسِخَر الت مساح. الكلمات"أرى أن    

ا!" قالت العظ اءة ضاحكة. ِمْن هذ أعلى"أنا أزأر بصوت   

هنا!" قال الت مساح. شعر األسد بخجل كبير، ولذا انطلق ُمبتعًدا عن باقي  باق  "يبدو أن ني 

 الحيوانات. 

 كصوتبالفطرة. أنا ال أزأر مثل َملِك وصوتي ليس  َملًِكا"لتواجه األمر أي ها البرغوث، لسُت 

 ملك."  

صوت ملك!" قال البرغوث.  صوتكمثل ملك قبل أن يكون  تشُعرَ  "السبب هو أن ك يجب أن

! أنا صغير الحجم في الش كل لكن ني أشعر بأن ني كبير في داخلي. ويُمكنُني أن أفعل  "انظر إلي 

"روررر!...  وأستطيع أيًضا أن ... أزأر!  لقفزفي الهواء ... وا الّشقلبة..." "مثل  كبيرةأشياء   

ئير" ، أجاب األسد بحزن."لكن ني ال أستطيع الز   

"أعرُف كيف تسطيع العثور على صوت زئيرك!" قال البرغوث." "في كهف تينغا تينغا العظيم. 

 هي ا بنا!"

 وهكذا ذهب األسد والبرغوث مًعا إلى كهف تينغا تينغا العظيم.

 "لكن لم ْ يجرْؤ أي  حيوان على دخول ذلك الكهف!" قال األسد.  

! من أنَت؟"ملك تينغا تينغا، ويجب أن تبقى لًكا لتينغا تينغام"أي ها األسد، أنت ُولِدت   
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 "أنا ملك تينغا تينغا،" قال األسد بصوت خافت.

 "إذن قُْل هذا للكهف العظيم!" قال البرغوث، "واعثْر على زئيرك!"

؟"  أنت . منتينغا وهكذا دخل األسد الكهف العظيم وقال: "أنا ملُِك تينغا  

.  ا. من أنت؟" "أنا ملِِك تينغا تينغ أجاب صوت قوي   

 ... وت القوي  م أكثر داخل الكهف ورد  على الص  ر األسد أن يتحل ى بالش جاعة، فتقد  ُُ قر  "أنا ملُِك

 تينغا تينغا. من أنت؟" 

ُُ تينغا تينغا. من أنت؟"   .  "أنا ملِِك أجاب صوت قوي   

 وفجأة سمع األسد صوتًا خافتًا.

"أهذا أنَت؟" ا.؟" سأل األسد ُمستغربً "وطواط  

ا!"  زئيرك قوي  !" قال الوطواط. "تُخيفني"توق ْف! أرجوك أن تتوق ف عن الزئير، فأنت  ا، جد ً جد ً

 "وكذلك صدى صوتك." 

 "صدى صوتي؟" سأل األسد. 

!"زئيًرافيترد د صدى صوتَك  تزأر. أنَت صوتك"نعم! كالهما   

أزأُر! رورررررر!""أصبحُت   

وهكذا عاد األسد إلى بركة المياه، حيث كان الت مساح ال يزال يمنع الحيوانات من النزول إلى 

آُمُرَك أن تتشارك بركة المياه مع جميع الحيوانات."   "اسمْع أيّها التّمساح!المياه.   

على فِْعل ذلك؟" ستجبرنيكيف  "غرررر! غرررر!  

 أخذ األسد نفًسا عميقًا. 

غا. َمْن أنَت؟ رروررررررر!""أنا ملك تينغا تين  

 خاف التمساح كثيًرا ففر  هاربًا! 

 قفزت جميع الحيوانات إلى المياه. "األسد هو الملك!" 

" زأر األسد.بركتكم!أهاًل بكم في  كاريبو!"  

 "األسد هو الملك!" هههههه! انظروا إلى الت مساح!" "انظروا إليه يَْهُرب!"

" ملك تينغا تينغا!" لقد عاد   

روررررررر!واستخدم زئيره الُمخيف فقط عند الحاجة.  تينغا تينغا ذ ذلك اليوم، َحَكم األسدمن  
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  :2ملحق رقم 

. إصدار مركز أدب األطفال العربي  في لماذا تختلف ألوان البشر (.2004صيداوي، مفيد )

 إسرائيل. 

 لماذا تختلف ألوان البشر

ة  اسمها "فرحة"، وكانت تَعِرف كيف تحكي كان يا ما كان، في سالف العصر واألوان، جد 

 الحكايات.

تها، ألن  "فرحة"، كانت تُفِرح حفيدتها، كل ما أسمعتها  كانت سلوى تَُحبِّذ الحكايات، من فَِم جد 

ة.  حكاية أو قص 

تها، وقالت لها ُمبتسمة:   في إحدى ليالي الشتاء، جلست سلوى بجانب جد 

؟ يا جد تي ... لماذا تختلف ألوان البشر  

 فِرحت الجد ة من سؤال حفيدتها وقالت: 

تها ..  ثتني جد تي  ... عن جد   حد 

تها .. عن جد تها .. أن ها قالت:   عن جد 

ل، خلقه وحده،  عندما خلق هللا سبحانه وتعالى ، اإلنسان األو 

 فملَّ الَوحدة، فطلب مَن هللا، أن يكون له إْخوان وأصدقاء، 

 ليرثوا األرض والبالد ...

جاَب الخالق لدعاء آدم .. وخلَق النَّاس .. بألوانهم المختلفة: است  

 األصفر ... األبيض  .. األسمر ... واألسود ...

ُن هؤالِء النَّاس:   ومًعا، يَُكوِّ

البستان الجميل،                                  

على هذه األرِض الطَّيِّبة.                                                    

 قالت سلوى: 

ب وطالبات َصف ي:   آه يا جد تي ما أحلى ألواَن طاُل 

 رمزي ة بيضاء ... شيرين سمراء ... 

 محمود أسود ... 
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 حمزة عيناه عسلي تان ..

 ريم عيناها َخضراوان ..

ا جورج فعيناه زرقاوان ..   وأم 

 فصف نا أيًضا .. بستان .. فيِه كلُّ األلوان  !! 

ُد:  ة  كثيًرا .. عندما سمعت حفَدتها تَُردِّ  فِرحت الجد 

 يا جد تي العزيزة ., 

ما أجمَل ألواَن البشر!!!                          

ا أجمَل ألواَن البشر!!!  م                                                      
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 شعُر األطفال الغنائيّ 

 د. خالد عزايزة                 

  

يت خذ شعر األطفال أشكاال شت ى مختلفة البناء والطابع، فقد يكون الشعر على شكل أغنية أو 

الغناء، ويغلب على هذا النص  طابع اإلنشاد، وقد يكون الشعر على شكل نشيد ُوضع بهدف 

مسرحي ة يغلب عليها اإللقاء التمثيلي  وإن كانت ال تخلو من بعض األغاني واألناشيد والمقطوعات 

ة شعري ة لها حدث ُمحد د، كما نجد في شعر  نة. وهناك القصيدة القصصي ة التي  تتناول قص  الملح 

القصيدة الغنائي ة التي تخاطب اإلحساس والفكر وتتمت ع بحركة موسيقي ة وطاقة األطفال لون 

 إيقاعي ة.

قد تحتوي األشكال واألنواع الشعري ة مضمونًا تعليمي ًا يهدف إلى تزويد األطفال بالحقائق 

، كما نجد في شعر األطفال لونًا  وبالمعارف والمعلومات، وهذا الشعر ُعِرف بالشعر التعليمي 

ة بتنويم الطفل وترقيصه  ا وبارًزا ُعرف بأغاني المهد والترقيص وهي األغاني الخاص  خاص ً

 ومداعبته ومالعبته.

في هذا المقال سنرك ز الحديث على شعر االطفال الغنائي  باعتباره أبرز األلوان الشعري ة 

ة باألطفال بناًء على طبيعة هذا الشعر.   الخاص 

ا كبيًرا من التراث الشعري  العربي  حيث كانت القصيدة العربي ة يشك ل الشعر الغنائي  جزءً 

الغنائي ة تتمث ل في شعر المدح والرثاء والهجاء والغزل والفخر. هذا الشعر يُعتبر شعًرا ذاتي ًا 

ر   وجداني ًا ر هذا النوع تبًعا لتطو  يرتبط في األساس بالغناء والموسيقى والعاطفة حيث تطو 

 ة نفسها وقد دخل فيه عنصر العقل والتفكير.الحضارة اإلنساني  

تخاطب القصائد الغنائي ة اإلحساس والفكر مًعا وتتمت ع هذه القصائد بحركة موسيقي ة وطاقة إيقاعي ة 

هذا   وقابلي ة لإللقاء والحفظ والتلحين إضافة إلى قدرتها على استيعاب مضامين مختلفة. ويعتبر

انتشاًرا لسهولته وبساطته وقصره ولتعد د مضامينه وقابلي ته  اللون من أكثر قصائد شعر األطفال

ر والتكي ف مع روح العصر ومتطلبات الحداثة )سلوم   (1968للتطو 

  شعُر األطفال الغنائيّ 

من أبرز أنواع الشعر الغنائي  لألطفال نجد أغاني المهد والترقيص، القصائد الفلكلوري ة 

 والشعبي ة، األغنية والنشيد.
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 أغاني المهد والترقيص    .1

إن  الغناء لألطفال عند الشعوب هو الترن م بالكلمات الموزونة التي تصحب عادةً مداعبة 

الطفل ومالعبته وتحريكه في المهد لينام. وهو جزء من الغناء الفلكلوري  العام  المجهول النشأة 

ة من الناس في األزمنة القديمة ثم   توارثته األجيال جياًل بعد جيل  الذي جرى على أْلِسنة العام 

طوال فترة من الزمن امتد ت حت ى تجاوزت عد ة قرون وكانت نشأته مرتبطة بميل اإلنسان 

 (.1996الطبيعي  للغناء )الشلبي 

إَن عالقة الطفل بالشعر تبدأ في مرحلة الطفولة المبك رة ورب ما من مرحلة المهد، حيث 

المتمث لة بدق ات قلب األم  التي يستمع إليها عندما يكون محموال يستجيب الطفل لإليقاعات المنظ مة 

على صدرها فيشعر بالهدوء والسكينة كما أن ه يستجيب إلى اإليقاعات المنظ مة المتمث لة في ترانيم 

ا استسالًما لنوم مريح لذيذ )كنعان  ا طربًا، إذا كانت للترقيص، وإم   (.1995محب بة ترد دها األم  إم 

 الباحثون الغناء لألطفال في هذه المرحلة إلى قسمين. يقس م 

 يُعرف بأغاني المهد وهو ما يت صل بتنويم الطفل.  القسم األول

 يعرف بأغاني الترقيص وهو ما يت صل بالمالعبة والمداعبة والتدليل. والقسم الثاني

لم في تتشابه أغاني المهد والترقيص، في العديد من الخصائص، عند معظم شعوب العا

(. 1974أوروبا وفي أفريقيا وفي الدول العربي ة وعند شعوب البحر األبيض المتوسط )أبو سعد 

فمن يتت بع دراسة هذه األغاني عند سائر شعوب العالم يجد أن ها تتشابه في موضوعاتها تشابها 

هات  حول المعاني كبيًرا، إذ أن ها مهما تكن لغتها ويكن لحنها فال بدَّ أن تدور عند جميع األم 

 التالية:

 الرجاء للولد أن ينام نوًما هادئا بحراسة هللا والمالئكة والرسل وجميع القد يسين.      -

 إعطاء الوعد للطفل بتقديم هدي ة أو مكافأة.         -

 إشعار الطفل بالخوف إذا لم ينْم.         -

.إبداء اإلعجاب بالطفل وتعداد صفاته وبث ه          -  الحب 

 التنب ؤ بمستقبل حسن للطفل.          -
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ففي األردن وفلسطين تغن ي األم  لطفلها أغنية تَِعده بها أن تذبح له طير الحمام، لكنها تطمئن 

د كلمات منغومة يستمتع الطفل بها فينام بهدوء وارتياح  الحمام فيما بعد أن ال يخاف فهي مجر 

 (:1968)سرحان 

                      مْ نـام يــا ابـني نــا

               ألذبــح لك طير الحـمـامْ 

                 يـا حــمــاِمه ال تخـافي

              بضحك على ابني تاينامْ 

 نــي متو بالـعـل ي ة

 وخفت عليه من الحي ة

يلو يا صـبي ة  وهـز 

 بلكي عاصوتك بينامْ 

 األغاني الفلكلوريّة والشعبيّة    .2

األغنية الفلكلوري ة أو األغنية الشعبي ة هي تجربة فن ي ة صادرة عن إحساس فن ي  في الدرجة 

ر ينابيع  األولى، وهي تجربة شعبي ة ألنها تضرب بجذور بعيدة في وجدان الشعب. فهي التي تفج 

ي ة الوالء واالنتماء لهذه الحياة، وهي التي تصوغ وجدان الشعب مع فنون أخرى تشكيلي ة وقولب

ر فيه ينابيع  وإيقاعي ة، وهذه األغنية تشك ل في وجدان الطفل قوى االنتماء واالرتباط بالحياة وتفج 

 (.1974اإلبداع واالبتكار والعطاء )أبو سعد 

تمتاز األغاني الشعبي ة ببساطة الل غة والتركيب، وهي سهلة من حيث اإليقاع والموسيقي ة، 

حفظها. ورغم ذلك فهي ُمثيرة لخيال األطفال وتحمل لهم قدًرا تُساعد الطفل على تكرار كلماتها و

كبيًرا من األمان، وتُعبَّر بصدق عن الحس  الشعبي  الكائن في ضمير المجتمع تجاه األطفال. هذه 

الخصائص تجعل األطفال يحفظون هذه األغاني التي يتوارثونها من التراث الشعبي  جياًل بعد 

سن  الطفل وتُغن ى من قبل الطفل نفسه وهي ترتبط بفصول السنة جيل. وهذه األنماط ترتبط ب

 (.1986وبعض العادات والمواسم واألعياد )الباش 
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مثال على ذلك نستشهد بمقاطع من بعض األغاني الشعبي ة الشائعة التي ترد دت على ألسنة 

 الناس في بالدنا مثل أغنية العيد:

 العيد وبـنعيّدْ   بكرة 

 الــسيّدْ وبنذبـح بقرة 

 والسيّـد مـالـو بـقرهْ 

 بنذبح بـنته هـالشقرهْ 

 والشقره مــا فيها دمْ 

 بنذبح بنته بنت العمْ 

 وكذلك اغنية المطر: 

 شتّي يا دنيا وزيدي

 بيتنا حديدي

 عمنا عبد للاْ 

  كسر لنا الجّرهْ 

،1975أيلول –)انظر: مجلة الشرق، حزيران   فهناك  ، عدد خاص  بالفلكلور والتراث الشعبي 

                                             ملف  األغاني واألهازيج الشعبي ة( -مقال د. محمود عباسي

 األغنية أو النشيد    .3

األغنية أو النشيد عبارة عن قصيدة شعري ة تحكمها قواعد اللغة وتجل يات الصورة الشعري ة 

الوزن والقافية وَجْرس الكلمات. فاألغنية أو النشيد قبل كل  والتقني ات الفني ة المتمث لة في موسيقى 

 (.1996شيء نص  لكن ه نص  ُمرت ل وفق أنغام ودرجات صوتي ة وضوابط موسيقي ة )الشلبي 

تمتاز األغنية بالبساطة وجمال اإليقاع واالنسياب وخروجها عن التركيبات الشعري ة 

يطة القابلة للترديد والتكرار، حيث نجد في الصعبة. كذلك تشتمل األغنية على الصور البس
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ا من حيث النوع فتقسم  ر بعد كل  مقطع من مقاطع األغنية. أم  بعضها توف ر الالزمة التي تتكر 

ة أنواع منها:   األغاني واألناشيد إلى عد 

وهو النشيد الذي يرك ز على تعليم الطفل العقيدة الديني ة ويقوم األطفال  النشيد الدينيّ  -

 رتيل هذه األناشيد وحفظها غيبًا...بت

لق بوطنه  النشيد  - الوطني  وهذا النوع يت صف بصبغة الوطني ة ويحث  الطفل على التع 

 واالعتزاز به والمحافظة عليه.

  وهو النشيد الذي يرك ز على تنمية الروح االجتماعي ة ويسعى إلى النشيد االجتماعيّ   -          

 حياة االجتماعي ة لألطفال.تنظيم ال             

وهو الذي يسعى إلى إدخال البهجة والسرور إلى قلوب األطفال  النشيد الترفيهيّ     -

 بالترفيه والتسلية واإلمتاع.

 (.1968)أبو معال  النشيد الوصفيّ   -

 وهو النشيد الذي يرك ز على حب  الطبيعة وبيان جمالها وفوائدها ومحاسنها.

نستشهد بأغنية "عرس الربيع" التي نظمها الشاعر )حن ا أبو حن ا مثال على هذا النوع 

( ضمن المجموعة الشعري ة التي أصدرها التلفزيون التربوي  بعنوان "أغاني 1999

 غصن الزيتون":

 )الزمة(:

 تشهد عرس الربيع              جاءت جموع الزهور     

 بديعمن كل  لون                 تلبس أحلى الثياب      

 )فوج الشقائق(:

 الجسم والثوب أخضر                  فوج الشقائق هذا     

 الخد  أحمر أحمر                 والعين سوداء لكن     
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 )فوج النرجس(:

 الجسم والث وب أخضر                والنرجس الحلُو آت  

 عليه تاج أصفر...                 والوجه أبيض لكن  

 أخرى(:)أفواج 

 عيونه زرقاء..؟                     وأي  زهر هذا      

 جموعه صفراء..؟                       وأي  فوج هذا     

هور الن داء                  نادى الربيع فلب ت       كل  الز 

 وتعرفوا األسماء                  هي ا لكي تعرفوها

نه من بساطة وجمال في مما يثبت أن  هذه النصوص  الشعري ة قابلة للنشيد والغناء لما تتضم 

اإليقاع، فقد أنتج التلفزيون التربوي  شريطًا غنائي ًا متلفًزا يتضم ن جميع القصائد التي نظمها 

يًصا لبرنامج غصن الزيتون. هذا الشريط يتوف ر في المراكز التربوي ة  الشاعر حن ا أبو حن ا خص 

 .25-23المعارف تحت رقم التابعة لوزارة 

حول القصائد المغن اة صدر كتاب "غصن الزيتون" مرشد للمعل م )عزايزة وآخرون، 

ة تحليلي ة وأسلوبي ة حول هذه األغاني وردت في كتاب التلفزيون والتربية 1997 (. كذلك توجد ماد 

 (.2002اللغوي ة بين النظري ة والتطبيق )عزايزة، 

 المصادر 

، قصائد غنائي ة متلفزة. تل أبيب: التلفزيون أغاني غصن الزيتون(. 1999* أبو حن ا، حن ا )

.  التربوي 

  

دمشق: : الفلسطينيّ   اغاني وألعاب االطفال في التراث  الشعبيّ (. 1986* الباش، حسن )

  دار الجليل.

 بيروت: دار العلم للماليين. . أغاني ترقيص االطفال(. 1974* أبو السعد، أحمد )
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عمان: دار  دراسات في أناشيد االطفال وأغانيهم.(. 1986* أبو معال، عبد الفتاح )
 البشير.

 الكويت: كاظمة للتوزيع    .أغانينا الشعبيّة في الضفة الغربيّة(. 1986* سرحان، نمر )

  والنشر.         

 بغداد: دار ثقافة الطفل مطبعة     . ءالكتابة على صفحة بيضا(. 1986* سل وم، فاروق )

  سومر.         

 نصوص أغاني االطفال في األشكال والمضمون في كتاب   (. 1996* الشلبي، محمود )       

  عمان: وزارة الثقافة.دراسات في أغنية الطفل.           

إصدار  ،4 -1دد ، ع. مجلّة الشرق(. ملف  االغاني واالهازيج1975* عب اسي، محمود )
 .شفاعمرو -دار المشرق

  

، مرشد لمعلمات رياض االطفال غصن الزيتون(.1997* عزايزة، خالد وآخرون )

.  والصفوف الدنيا. تل ابيب: التلفزيون التربوي 

  

. حيفا: الكلي ة التلفزيون والتربية اللغويّة بين النظريّة والتطبيق( 2002* عزايزة، خالد )

 .188-166، ص76-71للتربية في إسرائيل. صاألكاديمي ة العربي ة 

  

 -دمشق: كلية التربية .  أدب االطفال والقيم التربويّة(. 1995* كنعان، أحمد علي )

 جامعة دمشق.
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 بيبلوترافيا -األدب العالجّي  

 نادرة يونس 

وتعني العالج.  (Theraby) –و  ( وتعني األدب،Bibliosبيبلوترافيا هي جمع بين كلمتين: ) 
واألدب هنا هو األدب الجميل، بينما العالج هو عالج النفس وتنقيتها من الشوائب والمعّكرات 

راكمها األّيام والليالي في نفوسنا، ويعتمد أساًسا على ق درة النّص على الوصول إلى أعماق التي ت  
 َلج والنّص. المعاَلج، وقدرة المعاِلج على أن يكون وسيًطا بين الطرفين، المعا

منذ بدأت الحياة المدنّية، كان لألدب دوٌر بارز في حياة الناس، حيث است عِملت القصص، 
خاّصة القصص الشعبّية، الخرافات واألساطير، القصص الدينّية، الِحكم واألمثال، األغاني 

فّعال في واألهازيج، وقصص األطفال على أنواعها كأدوات متعّددة األهداف، وكان لألدب تأثيٌر 
المجتمعات اإلنسانّية. بعدها جاء دور المسرح، ثّم الفيلم السينمائّي والوسائل التكنولوجّية الحديثة. 
ويمكن القول إّن الدوافع وراء هذا الكّم األدبّي الهائل، حاجات نفسّية عاطفّية توازي في أهمّيتها 

 الحاجة للحياة نفسها.

كلمات كانت ت كتب على جدران المكتبات المصرّية "هنا عالج الروح"، "هنا بيت عالج النفس" 
الفرعونّية القديمة، مثل مكتبة معبد رمسيس، مكتبة معبد إدفو، ومكتبة معبد دندرة، ثّم انتقل هذا 

الكتاب  الشعار إلى البابليين واآلشوريين، ثّم إلى الرومان واليونان، في داللة واضحة على أنّ 
  يمكن أن ي ستخدم في عالج الروح والنفس حين يصيبها شيء من الكدر. 

وتنّوعت بتنّوع وجهات نظر  باستعمال النّص األدبيّ العالج تعّددت تعريفات العالج بالقراءة أو 
واضعيها؛ فالتعريف الذي يضعه األّطباء يختلف عما يراه علماء النفس، أو رواة القصص ورجال 

لكن الجميع يتّفق على أّن العالج هو توظيف األدب في تحسين األداء وتطّور الشخصّية، الدين، 
 ومساعدة القّراء على حّل مشاكلهم.

( العالج باألدب على أّنه استخدام مواّد أدبّية مختارة، قراءًة أو سماًعا، 2009تعّرف الحصري )
ّي، وي عنى فّن الببليوتيرابيا بعالج كمواّد عالجّية مساعدة في الطّب البدنّي أو الطّب النفس

ضغوطات نفسّية، أو مشاكل في الشخصّية، بمساعدة شخص ما على أن يحّل مشاكله 
 الشخصّية من خالل الكتابة، أو القراءة أو االستماع لنصوص محّددة من جانب المعالج. 
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يقى، الكتابة اإلبداعّية العالج بواسطة األدب هو أحد وسائل العالج بالفّن؛ الرسم، الحركة، الموس
...، حيث يأخذ النّص األدبّي دوًرا مركزيًّا وي شكِّل قناة تواصل فّعالة بين المعاِلِج والمعاَلج، وهذا 

 .(2000, צורןما يجعل استعماله سهال بالمقارنة مع غيره من أنواع العالج األخرى بالفنون )

وبين النّص األدبّي، بحيث يسمح هذا اللقاء  ( أّنه لقاء دينامّي بين القارئ1990ويرى كوهين ) 
ويسمح له برؤية أكثر وضوًحا لكّل األمور الصعبة  ،في تحرير المتلّقي من التوّتر الداخليّ 

 .والمشكالت الحياتّية، ويعّمق فهمه وقدرته على التعامل معها
موارد عملّية وهناك تعريف آخر يرى أّن العالج بواسطة األدب هو أسلوب عالجّي يعتمد على 

في حياتنا اليومّية، كالقراءة والكتابة واالستماع والكالم. هذا األسلوب يوّفر فرًصا للقاء األنا 
الداخلّي للمتلّقي مع النصوص األدبّية مهما كان نوعها، يتفاعل معها ويمّر بخطوات أو مراحل 

 .   نفس المصدر(مع ذاته ليصل الكتشاف ذاته وفهم مشاعره وأحاسيسه )

أو هو طريقة عالج تعتمد على قراءة وكتابة نصوص أدبّية، بخطوات منّظمة، تعكس أحداث  
النّص األدبّي مشاعر وتجارب المتلّقي فتثير مكنونات عالمه الداخلّي ليكون قادًرا بعدها على 

 . نفس المصدر()التعامل معها بشكل واٍع 

ية بصّحة الناس النفسّية، لرفع الوعي لكوامن العالج بواسطة األدب هو استعمال مواّد أدبّية للعنا
 . (1970קובובי, النفس، والتعّرف العميق على أنفسنا، وزيادة المرونة الفكرّية والسلوكّية ) 

 
 عناصر العالج بواسطة األدب: 

 المعاِلج والمعاَلج، أو الم لقي والمتلّقي. -
 النّص األدبّي. -
 وسائل وتقنيات مهنّية إبداعّية.  -
العالج بواسطة األدب للعمل مع األطفال وطالب المدارس والبالغين، بمجموعات أو بشكل يالئم 

فردّي، في البيت أو المدرسة أو في أطر رسمّية، على أن يتّم تطبيقه حسب حاجات ومعطيات 
 المشاركين.

 
 لمحات حول تطّور العالج بواسطة النصوص األدبّية

نة مكتبة تقوم ببرامج ناجحة للعالج بالقراءة في أّول أمي 1904كانت كاتلين جونز في سنة 
 1918 – 1914مكتبات مستشفى ماكلين في ويفرلي، بعدها، خالل الحرب العالمّية األولى 
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حظيت عملّيات العالج بالقراءة بدفعة قوّية، فقد قام أمناء المكتبات وأشخاص عادّيون تحت 
ببناء المكتبات وتفعيلها، وقد قامت إدارة  إشراف الصليب األحمر واّتحاد المكتبات األمريكّية

  التجنيد بالّدْور األكبر في العالج بالقراءة. 
بتحرير "دليل كتب األطفال من أجل  Edwin Starbuck قام أدوين إستارباك 1928في عام 

تنمية الشخصّية"، وتضّمن الدليل قائمة كتب موّزعة على الصفوف المدرسّية، اشتملت على 
قصص العفاريت والخرافات واألساطير، وتضّمن مجّلد آخر من الدليل قائمة بالقصص مرتّبة 

لواًل تدعم تلك المواقف، وقد اعتبر هذ ا العمل الببليوجرافّي ذو حسب المواقف األخالقّية وح 
  المجّلدين أّول مرجع مصّنف حسب االحتياجات الشخصّية للقراء. 

قامت شعبة مكتبات المستشفيات في اّتحاد المكتبات األمريكّية باستحداث "لجنة  1939في عام 
الببليوثيرابيا" وذلك بهدف البحث في إمكانّيات استخدام الكتب كعالج في تغيير االتجاهات 

فكرّية والسلوكّية بوجه عام، ولدى الناشئة والمراهقين بشكل خاّص، ومن هنا يكون العالج ال
  بالقراءة قد اكتسب وضًعا رسميًّا. 

است خدمت أساليب العالج بواسطة األدب مع األطفال والناشئة في غالبّية دول العالم المتحّضر 
ك الفترة نوعّية جديدة من الكتب منذ منتصف األربعينّيات من القرن الماضي، وظهرت في تل

اإلرشادّية راج استخدامها في العالج بالقراءة، وهي كتب سهلة االستخدام، حيث يمكن ألحد 
الوالدين أو للمعاِلج المستخِدم لهذه الكتب أن يستعين بها في تقويم أّي سلوك أو عيب في 

 شخصّية الطفل أو الناشئة، يرغب البالغ بمعالجتها أو تقويمها.
 

  أهمّية العالج باألدب
تجّدد االهتمام في العقدين األخيرين على نطاق واسع بالعالج باألدب، بالقراءة أو الكتابة أو 

االستماع، كدور م هّم ألمناء المكتبات، وأخّصائّيي المعلومات، والمعّلمين، حيث ي ستخدم األدب 
رشادّية، للعالج، والتطوير، و  تنمية قدرات األطفال، من قبل أمناء الموّجه ألهداف تعليمّية وا 

المكتبات بمفردهم، أو بالتعاون مع المعّلمين، أو المعالجين النفسّيين، واألّطباء. باإلضافة 
لالستخدام الذاتّي من قبل األفراد لبعض الكتب والمصادر اإلرشادّية والمبرمجة لعالج بعض 

است خدم هذا النوع من العالج على المشكالت، والتطوير الذاتّي في مختلف المجاالت. وقد 
 .مستويات متعّددة للكبار والصغار ألغراض تصحيح السلوك، والتعليم، وتطوير الذات
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ال يبنى العالج بواسطة األدب على تشخيص إكلينيكّي )سريرّي(، ولكن على الفطنة والبصيرة 
الجتماعّي أو النفسّي، ويختّص والشفافّية والتجربة الذاتّية من جانب أمين المكتبة أو األخّصائّي ا

 في العادة في الحاالت األقّل تعقيًدا من تلك التي تستلزم تدخل مختّصين نفسّيين. 

 من المّتبع تقسيم العالج بواسطة األدب لثالثة أقسام: -
حيث يتعامل مع مرضى  -تيّ العالج عن طريق المؤّسسات، أو العالج المؤسسا

اضطرابات نفسّية، أو سجناء، يقبعون في  يعانون من أمراض صعبة ومزمنة، أو
مؤّسسات رسمّية. في هذه األحوال يقوم بالعالج معالجون مهنّيون متخّصصون من 

 مجال العمل االجتماعّي أو علم النفس.
حيث ي عاني بعض األفراد من مشاكل عاطفّية  -عالج إكلينيكّي ضمن عيادات خاّصة -

 ا ما يكون المعاِلج أخّصائيًّا نفسيًّا. أو سلوكّية. أيًضا في هذه الحالة غالبً 
يوّجه لمساعدة أّي شخص طبيعّي أو مجموعة تمّر بأزمة خاّصة  -العالج التنموّي العامّ  -

أو عاّمة، مثل حاالت الحرب والكوارث الطبيعّية. عادة يقوم بالعالج باإلضافة لذوي 
لديهم قدرات مالئمة. يكون ورجال الدين، وأدباء  االختصاص، أمناء المكتبات، ومرّبون،

التدخل ضمن أطر رسمّية أو خاّصة، بمجموعات أو بشكل فردّي، حسب الحاجة 
 والظروف القائمة.

الذي يتّم ضمن المدارس والمؤسسات التربوّية المنهجّية والال منهجّية،  -العالج التربويّ  -
تمّر بهم،  هدفه مساعدة الطالب عاّمة واألطفال خاّصة على مواجهة األزمات التي

كسابهم مهارات واستراتيجّيات لمواجهة المواقف والتغّيرات التي ترافق مراحل النمّو من  وا 
 الطفولة حّتى مرحلة الشباب، وتوجيه الطالب حسب رؤية القائمين في وزارة التربية.

 ما المقصود باألدب، وما سبب قّوة القّصة بالذات؟ 
وأدبّية، يجيب عن الحاجات النفسّية للقارئ حيثما كان،  األدب فنٌّ أوال، يمتاز بجوانب فنّية

 (. 2010)دعيم، 
األدب هو مجموع الخبرات اإلنسانّية التي تّمت صياغتها بأسلوب مشّوق وقّدمت للمتلّقي فكرة أو 

عبرة أو متنّفسا لمشاعره دون مواجهة مباشرة. تأخذ الشخصّيات في النّص األدبّي عادة مكانة 
مستوى المتلّقين المحلّيين أحياًنا، وتتجاوز في أحياٍن أخرى حدود المكان والزمان، عاّمة ترتفع ل
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إّنها ال تعكس الواقع كما هو، فهي ليست مجّرد تجميع أحداث أو أفكار، وهي أكثر عمًقا من 
انعكاس الهموم اليومّية كما نعيشها، تصل إلى األعماق، تحتضن المشاعر الدفينة وتنقلها 

غمة. ينقل األديب رزمة من التجارب والمشاعر من الالوعي ويخرجها بإطار عاّم ال بكلمات متنا
يالصق شخًصا بعينه، فاألدب الّجيد يطرح قضايا إنسانّية عاّمة، بسيطة أو شديدة التعقيد، لكّنها 

  متالحقة.  تجيب على حاجات المتلّقين النفسّية ألجيال
ماّدة أدبّية أو علمّية، بصورة مكتوبة او منطوقة أو مرئّية، أما أدب األطفال فهو كّل ما يقّدم من 

تتوّفر فيها معايير األدب الجّيد، وتراعي خصائص نمّو األطفال وحاجاتهم، وتتّفق مع ميولهم 
تعتمد بعض الكتب العالجّية لألطفال على الرسوم، ويكون لها مبنى شكلّي خاّص،  واستعداداتهم.

 (.2010م، دعي)وبها قليل من الكلمات 

 أثناء قراءتنا أو معالجتنا للقّصة نبحث عن العوامل التالية:

 

 البناء والنسيج:

 لغة القّصة؛ المفردات، التراكيب، مواطن الجمال، أسلوب الكاتب )سردّي، وصفّي، حوارّي(

 . المضمون: األدب للمتعة أّوال

 ليحّقق هدًفا ما. يعرض موضوًعا ليصل معه الطفل )المتلّقي( إلى مرحلة معّينة أو  -

 يعرض قضّية ليتعّرف الطفل على وجودها أو ليكتسب أدوات للتعامل معها.  -

 :اإلخراج الفنيّ 
 اإلخراج الفنّي وشكل الكتاب والورق والخّط والحروف والرسوم والصور. 

 فضاء النص.
من المهّم أن تكون الرسوم في األدب العالجّي قليلة، لتفسح المجال للتعبير عن المشاعر، وأن  

 تكون األلوان محدودة.
إذا أردنا أن تكون العملّية العالجّية كاملة، وقصدنا أن يستمتع المتلّقي باألدب بشكل تاّم ـ علينا 

 أن نهتّم بوجود كلّ العوامل مًعا.

ا أال يخجل الطفل بمشاعره ... والتركيز علينا أن ننطلق من  مبدأ أساسّي، يقول: " شرعّي جّدً
 (.2007على العادّية أو االعتيادّية في التعامل مع مشاعر األطفال )دعيم ويونس،

 
 دور األدب العالجيّ 
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يمّر األفراد غالًبا بتجارب متباينة، رّبما تكون في نطاق الوضع الطبيعّي الناتج عن النمّو، أو 
متطلبات الحياة العادّية، أو لظروف خاّصة، قد يرى األهل أو المرّبون أّنها تستلزم التدّخل 

 لمساعدة فرد أو مجموعة من أفرادها.
يحّفز النّص األدبّي بكّل عناصره ومضامينه العملّية العالجّية، فهو من جهة أولى يأخذ المتلّقي 

سيأتي، ومن جهة أخرى يوّسع عالمه ويوّفر له  لعوالم أخرى، يدغدغ مشاعره وي ِعّده لتقّبل ما
فرصة لاللتقاء مع مضامين تشبه ما مّر به من تجارب وخبرات نفسّية أو عملّية، يناقشها مع 

 نفسه ويّعبر عنها بحّرية تاّمة. 

يحف ز النص  األدبي  مالمسة محتويات "الصندوق الدفين" في أعماقنا، والتي ال تسمح للكالم 

دي  باختراقها، حينها ترتفع األشياء إلى مستوى اإلدراك الواعي ويصبح باإلمكان اليومي  العا

التعامل معها بعقالني ة وموضوعي ة، ونصبح قادرين على التخفيف من التوت ر والتخل ص من ثقل 

أحياًنا يوقظ التعّرف لمشاكل شخصّيات النّص الدافعّية لتبّني حلول أو التفتيش حولنا  المشاعر.
 . (1990)כהן, إلى نتائج تخّفف وطء التجارب السلبّية أو آثارها لنصل 

كشفت دراسة علمّية حديثة أّن للقراءة المنتظمة الهادفة مردودات ذات أبعاد إيجابّية على  
سلوكّيات القارئين أو المستمعين، يمكن أن تساعد على تحسين الوضع الصحّي والسلوك 

  .(2013, פקר הדר) حّدة المشاعر السلبّيةالشخصّي بشكل فّعال، وعلى تخفيف 

من خالل النّص األدبّي يدخل القارئ أو المستمع، إلى عوالم خيالّية، تساعده على أن يتماثل مع 
الشخصّيات التي تالمس مشاعره، يتتبع أفعالها ويتحّسس مشاعرها، يعيش معها لحظات األلم أو 

ب والخروج منه بطريقة جديدة. يسمح له هذا الفشل واإلحباط، ثم  التغّلب على الوضع الصع
التماثل بسبر غور أعماقه وفهم مشاعره بشكل غير مباشر، ويشّكل تغّلب الشخصّية أو 

الشخصّيات األدبّية دافًعا له على إيجاد حلول لما يمّر به هو نفسه. يتأّثر مدى تضامن القارئ 
، والمرحلة العمرّية وخبراته السابقة، بفهمه للمغزى األدبّي، وبقدرته على التضامن العاطفيّ 

 والظروف اآلنّية التي يمّر بها. 

 من أهّم أهداف العالج باألدب
تعتمد فكرة العالج بالقراءة في الكثير من األحيان على ما تقّدمه للمتلّقي من مواّد للتخفيف عن 
النفس، أو تحفيز الدافعّية، أو التعزيز ألفكار وسلوكّيات، أو تغيير مفاهيم من خالل مضمونها 
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والذى الذي يتّم اختياره من قبل المختّص حسب ظروف وطبيعة كّل حالة خاّصة يتعامل معها، 
يحّث المتلّقي على التفاعل مع مضمون الماّدة المستخدمة في العالج بالقراءة بسبب التشابه في 
ظروف أو سمات الشخصّية أو األحداث التي تمّر به، بغرض تغيير سلوكه أو أفكاره، أو تغيير 

التي  فهمه لألمور ورؤيتها من منظور جديد، بهدف الوصول لحلول مقصودة لمشكالته الواقعّية
  يعاني منها.

وبشكل عام فإّن أهّم األهداف التي يمكن تحقيقها لدى المتلّقي من خالل العالج بالقراءة تكون 
 :الوصول لواحد أو أكثر من األهداف التالية

 تطوير المهارات العاطفّية والترويح العاطفيّ  .1
مهارات األفراد الذاتّية في ُيشّكل تطوير المهارات العاطفّية قاعدة متينة وثابتة لتوظيف قدرات و

مواجهة المواقف المختلفة، وتجنيد المشاعر واألحاسيس لمجابهة األحداث المؤلمة، وللصمود 

أمام التحّديات وااللتزام بسلوكّيات ُتفضي للنجاح في تحقيق ما نصبو إليه، واألهّم هو اكتساب 

ى تطبيقها مع حفظ التوازن بين حاجاته الفرد للعادات والتقاليد والمفاهيم االجتماعّية، والقدرة عل

 الفردّية ومتطلبات المنظومة الجماعّية.

غالًبا ما تخلق االضطرابات العاطفّية حاجًزا يمنع الطالب التفاعل السليم مع محيطه، ويؤّدي 

النطوائه على نفسه، وأحياًنا إلى الفشل الدراسّي، وهذا بدوره سيؤّدي به  إلى الشعور باإلحباط، 

ر ذاتّي منخفض، وقد يؤّدي للشعور الدائم بالغضب وتبّني العنف بشكل خارج عن السيطرة تصوّ 

 العقالنّية. 

ليس من الغريب إذن أْن نرى الكثير مّمن يعانون من اضطرابات عاطفّية يكون تحصيلهم 

 (.2013, פקר הדר)الدراسّي دون المستوى العاّم بغّض النظر عن قدراتهم العقلّية )

 المجال العاطفّي:ويتضّمن 

 .تصّور ذاتّي إيجابّي وثقة بالنفس 

 .االنضباط الذاتّي والقدرة على تأجيل الحصول على الحاجات 

 .االحساس باالنتماء للجماعة، تقّبل العادات والتقاليد، والقدرة على االلتزام بها 
 الجماعة. الوعي للمشاعر الذاتّية والقدرة على التعبير عنها بطرق ال تتنافى مع معتقدات 
  التضامن العاطفّي مع الجماعة في المواقف المتباينة، وضبط المشاعر، وعدم التطّرف

 حّتى في الحاالت التي قد تسمح بالهيجان العاطفّي.
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 .التحّكم في المشاعر وتدريبها على التوازن والهدوء العاطفّي في الحياة اليومّية  

 بالفنون:صقل الشخصّية الفردّية والجماعّية )أو المجتمعّية(  
  تقوم الفنون عادة بدور أساسّي في تهذيب النفس البشرّية ورفع مستوى ذوق اإلنسان وتنمية

إحساسه بالجمال في مختلف المراحل العمرّية. فالفنون الّرفيعة، بكّل أنواعها، هي أولى 
نسان إلبداع الجمال وتقديم مظاهره التي يدركها الحّس الوسائل لتثقيف الشعوب وهي أداة اإل

 .اإلنسانّي في مختلف األشكال، ولهذا فهي مطلب ضرورّي لإلنسان
  بداعيًّا يسّجل وعي اإلنسان بالجمال وفًقا إضافة إلى أّن الفنون تعتبر نشاطا فكريًّا وا 

تقوم الفنون بتهذيب الطباع الختالف األجناس والحضارات، واختالف األذواق والثقافات، كما 
ثراء الوجدان وصقل الشخصّية   .وا 

  ثراء حصيلته الثقافّية، ولها وتقوم أيًضا بالعمل على نضوج عقلّية الفرد وتوسيع مداركه وا 
  .القدرة على تشكيل سلوكّيات اإلنسان االجتماعّية والفكرّية

   حيوّية، فهي ت ثري وجدان اإلنسان كما أّن للفنون بأنواعها قديما وحديثا وظيفًة اجتماعّية و
 وتدعوه إّما  للتأّمل أو للتفكير.

 (2001, אוארבך) 
، يسهم األدب في في حالة الطفولة المبكرة والمتوسطة، وذوي االحتياجات الخاّصة .2

فهم المتلّقي قوانين الحياة الواقعّية. يمكن للمتلّقي الصغير أو من ذوي االحتياجات 
النص بما يشبه الجرعة الدوائّية، ينقطع عن النّص ويعود إليه الخاّصة أن يتعامل مع 

حسب حاجته العاطفّية أو االجتماعّية، أو بما تسمح له قدراته العقلّية. لكن المطلوب 
أن يسمح مبنى النّص بانطالق الخيال، وكأن المتلقي يقوم بلعب دور ما، حسب 

رفة بأساليب الخروج من الشعور اختياره، ليصل إلى االكتفاء العاطفّي، أو يكتسب مع
 .(1977)רות,  الثقيل واستعمال بدائل أفضل

 
 أهّم المشاكل التي يتناولها العالج باألدب في مراحل الدراسة 

 :ومن المشكالت التي ي عاني منها األطفال والتي يمكن عالجها عن طريق القراءة
  التعّلم، أو ضعف الضعف الدراسّي الناتج عن مشكالت النطق واللغة، صعوبات

 التركيز.
  مشكالت نفسّية واجتماعّية، مثل القلق، الخوف، الخجل، الشعور باإلحباط، اضطرابات

  النوم، السلوك العدوانّي، الكذب، والسرقة.
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 زيادة الدافعّية للنجاح وتطوير االهتمامات الشخصّية.  
 مشكالت، وتطوير قدرة زيادة المرونة الذاتّية واإلدراك بوجود بدائل أو حلول لمعظم ال

  .المتلّقي على معرفة العالقات السببّية بين األحداث والنتائج
   مواجهة المشكالت الحياتّية التي تواجهنا نحن أو اآلخرين، واالستفادة منها، واكتساب

 .خبرات جديدة تفيدنا في الوصول لحلول مناسبة في المستقبل
 

 ج باألدبأنواع النصوص األدبّية المستخدمة في العال

من الناحية النظرّية، يمكن استعمال أّي نّص أدبّي جميل في العالج بواسطة األدب، فغالبّية 

النصوص األدبّية فيها شخصّية أو شخصّيات، وفكرة تحمل في طّياتها مشكلة أو موقًفا، يسمح 

ثّم يعرض للمتلّقي أّيًا كان، بالتضامن معه، والتعبير عن مشاعره على لسان تلك الشخصّية، 

من ثقل مشاعره الخاّصة، ورّبما تكسبه أيًضا  على التخّففالنّص حاّلً أو حلوال تساعد المتلّقي 

 . (1980, אלמוג) خبرة لمواجهة أمور مشابهة في المستقبل

لكن من الناحية العملّية ال يتجاوب المتلّقون مع كّل شخصّية أو كّل فكرة، حيث نرى أّن بعض 
تحظى بتقّبل أكبر، وانتشار وتأثير أقوى بين أفراد مجتمع معّين أو حّتى لدى األعمال األدبّية 

 شعوب أخرى، كما نلحظ في عدد من القصص الشعبّية وبعض اإلنتاج األدبّي العالمّي.

ّظفت وما زالت ت وظَّف في هذا المجال، الكتب المقّدسة،  ولعّل من أفضل أنواع الكتب التي و 
كذلك سير العظماء، وسير  اديث النبوّية الشريفة، والقصص الدينّية.وِسَير األنبياء، واألح

الشخصّيات الخالدة في التاريخ، وبشكل خاّص التي عانت وظ ِلمت. وكتب الخيال العلمّي، 
بداعات األدباء والشعراء. وتعتبر  القصص القصيرة على أنواعها مالئمة، وتكمن أهّمّيتها في وا 

قاء واحد، فهي ال تحتاج إلى وقت طويل. كذلك قصص الخيال سهولة التعامل معها خالل ل
العلمّي وقصص الخرافة واألساطير، خاّصة ما يأتي على لسان الحيوان والطير. ثّم كتب اإلرشاد 

 الذاتّي، واألفالم بكّل أنواعها.
 المراحل التي يمّر بها المعاَلج في العالج باألدب

 بأربع مراحل عالجّية:يمّر المعاَلج، قارًئا كان أم سامًعا 

، حيث يتعاطف المعاَلج مع واحدة أو أكثر من شخصّيات القصة، ويظهر هذا التعاطف. 1
التعاطف خالل موافقة المعاَلج أو رفضه لشخصّيات القصة وأحداثها، وهكذا ت فسح أمامه فرصة 
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ج والمعاَلج والنّص حقيقّية لتبّني أو رفض سلوكّيات معّينة. من خالل الحوار الثالثّي بين المعالِ 
يستطيع األخير التحّدث عن مشاعره تجاه تصرفات شخصّيات القّصة بصراحة، ويتحّين المعاِلج 

 الفرص ليتدّخل ويوّجه الحوار بشكل مهنّي.

، حين يوّجه المعاَلج االّتهامات لشخصّية مركزّية في القّصة حول ما يراه سلوًكا االنعكاس. 2
سلبيًّا، فهو بذلك يحاور نفسه بشكل غير مباشر، وحين يتحّدث عن مواقف ومفاهيم وتصّرفات 
شخصّيات القّصة تجاه المحيطين بها، فهو في الحقيقة يتحّدث عن نفسه بصورة غير مباشرة 

 ييم لسلوكه في المواقف المشابهة. وكأّنه يقوم بتق

ر المشاعر المكبوتة. 3 ، عندما يمّر المعاَلج بتجربة حاّدة خالل قبوله أو رفضه الشديد تفجُّ
لتصّرفات قامت بها شخصّية من شخصّيات القّصة يدفع مشاعره بصورة لفظّية أو غير لفظّية 

وأحياًنا ي ظهر المعاَلج سلوًكا عنيفا تجاه لمنطقة العقل الواعي، مما يخّفف الضغط النفسّي عنده، 
 .إحدى شخصّيات القّصة

، يعي المعاَلج في هذه المرحلة مشاعره وتصّرفاته وأفكاره، ويفهم مشاكله اإلدراك والوعي .4
واحتياجاته، ويعّزز الوعي الذاتّي ويتقّبل ويتفّهم تصّرفات اآلخرين، كما وينّمي القدرة على تحليل 

 (.2005تصّرفاته وتصّرفات اآلخرين حوله ) حاج يحيى، بشارة، وعبد الحي؛ دوافع وأسباب 

 

 قائمة بالمراجع

دور القراءة العالجّية في (. 2005حاّج يحيى، جهاد؛  بشاره، صالح؛ عبد الحي، ياسمين )

 .عرعرة : دار األماني معالجة مشاكل التالميذ السلوكّية العاطفّية.

مواجهة المشكالت السلوكّية لألطفال من خالل العالج "(. 2009الحصري، بسمة فرغلي )

 .بحث مقّدم للمؤتمر القومّي الثالث عشر ألخّصائّيي المكتبات والمعلومات في مصر بالقراءة"،

في تعلَّموا العربّية وعلِّموها (. "اللغة الفنّية وعناصر القصة األدبّية"، 2010دعيم، روزلند )
 ّية(. الناصرة: جمعّية الثقافة العربّية.مرئ -)حقيبة تدريب صوت  الناس

: عكااللغة السليمة تبدأ في الروضة.  -اللغة والّذات(. 2007دعيم، روزلند، يونس، نادرة )
 جمعّية النساء العّكّيات، دار الطفل العربّي. 
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 מוסד: ירושלים .המערב בספרות המציאות התגלמות .(2001אריך ), אוארבך

 .ביאליק

, חיפה אוניברסיטת, 8' חוב קריאה. מעגלי כמשחק" הסיפור" (1980)אלמוג, גאולה 
 . 123, עמ' ילדים לספרות המרכז

הקשר בין מצב רגשי חברתי ובין הישגים בלימודים של (. 2013הדר פקר, דפנה )
 .27למדעים, עמ'  הישראלית הלאומית האקדמיה. ישראל: הספר תלמידים בבית

. חלק א. ישראל: אח למעשה הלכה ביבליותרפיה -הנפש סיפור(. 1990כהן, אדיר  )

 .בע"מ

 . ירושלים: כרמל.הקול השלישי(. 2000צורן, רחל )
 תכני באמצעות הנפש בריאות טיפוח, טיפולית הוראה(. 1970) דבורה, קובובי

 ישראל: מאגניס.הוראה. 

 .21. תל אביב: אוצר המורה, עמ' הרך לגיל ספרות(. 1977) רות, מרים
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 الكتابة الطفليّة المحلّيّة أمام تحّديات التكنولوجيا

    د. أحمد كامل ناصر

 مقّدمة

الطفلي ة ليست باألمر الهيِّن، ولعلَّه من الخطورة  ينطلق هذا المقال من االفتراض أن  الكتابة

بمكان، أن يتصد ى لها من ال يعرف شروط ومعايير كتابتها، أو من تنقصه الخبرة العلمي ة 

ور والمعاني التي يمكن أن تتجذ ر في  ق الجمالي  لمختلف الص  والتربوي ة ويفتقد الحس  والتذو 

يات تكنولوجي ة متدف قة  الكتابة إضافة إلى أن   .قدرات األطفال الذهني ة الطفلي ة ال زالت تقف أمام تحد 

االجتماعي ة، والثقافي ة، واالقتصادي ة، والسياسي ة، : أصبحت تطغى على جميع مناحي الحياة

 .  الواقع المعيش على  وتفرض آثارها على الكتابة الطفلي ة كما تفرضها

يهدف هذا المقال إليضاح أهم  التحد يات التكنولوجي ة التي تواجه الكتابة الطفلي ة في أي امنا وتشك ل 

رات العصر المتسارعة التي  تزحف حاجًزا ثابتًا يحول دون تقد مها وتفعيلها بما يتناسب مع تطو 

روحات في هذا المجال ما هي أن  ما نلقاه من طويجدر الت نويه . نحو العقد الثالث من األلفي ة الث الثة

صه هذه  إال  مجموعة إشارات أو إيماءات جاءت في مواقع مختلفة، كما أن  الحي ز الذي تخص 

هات ومواقف نقدي ة عصري ة ال تزال محدودة وجزئي ة، ترك ز على جانب  الطروحات لبلورة توج 

ل أن  ثم  . معي ن دون أن تحيط بالموضوع كل ه ة فرقًا جوهري ًا بين األدب الذي وهنا ال بد  أْن نُسجِّ

يُخاطب األطفال ويت جه إليهم كقُراء، وبين األدب الذي يتحد ث عن األطفال وهو كثير في أدبنا 

 .العربي  القديم والحديث

 تطّور الكتابة الطفليّة في بالدنا

الخمسة األخيرة،  عرفت الكتابة الطفلي ة المحل ي ة في بالدنا شيئًا من االزدهار والتط ور في العقود

وا بكتابة أدب  وقد برزت مجموعة كبيرة من الكت اب والشعراء في الد اخل الفلسطيني  الذين اهتم 

ة والحكاية حينًا، ونظموا األنشودة والقصيدة حينًا آخر لعل  من . األطفال، وانشغلوا بكتابة القص 

جهاد غوشة عراقي، مصطفى حن ا أبو حنا، سليم خوري، محمود عباسي، جمال قعوار، : أبرزهم

ار،  اج، نظير شمالي، عبيدة بلحة سطل، انتصار عابد بكري، عبد اللطيف ناصر، مر  سلمان فر 

نبيهة راشد جبارين، رافع يحيى،  مفيد صيداوي، سهيل كيوان، إبراهيم جوهر، عايدة خطيب، 

محمد  القادر،سهيل عيساوي، إلهام دويري تابري، يعقوب حجازي، بشارة مرجية، نعمان عبد 
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نادية صالح، علي طه، فاطمة ذياب، روزالند دعيم، نادر أبو تامر، آمال كرين ي، فاضل علي، 

وغيرهم ممن تركوا عدًدا ال بأس به من هديل ناشف ، حياة بلحة أبو شميسميسون أسدي، 

 .االبداعات الطفلي ة الممي زة

ال  إذا التفتت إليه المؤس سات الثقافي ة تدعم ونعتقد في هذا المجال، أن رقعة أدب األطفال لن تزداد إ

ع الكتابة اإلبداعي ة، وترصد الجوائز من أجله بالقدر الذي تهتم  فيه باألدب الذي يُخصَّص  وتشج 

حافة ووسائل االعالم بهؤالء الكت اب من شأنه أن يفتح أمامهم آفاقًا . للكبار كما أن  اهتمام الص 

اد يتناولون هذه الن صوص بالتحليل والن قد والت قويم، وتقديمها للناس جديدة، إضافة إلى أن  وجود نق  

رها ة المكتوبة للط فل ويدفع الى تطو  ة، يزيد من ثبات القص  اء عام   . والقر 

، أن ها لم يُراَع في قسم منها اإلخراج  ولعل  من أهم  المآخذ على الكتابة لألطفال في وسطنا العربي 

المنافسة؛ فالموضوع الجي د يحتاج إلى شكل فن ي  الئق، بدًءا من نوعي ة الورق الجي د القادر على 

سوم التعبيري ة واأللوان في  وحجم الخطوط وأنواعها وانتهاء بالغالف، فضال عن أن  نوعي ة الر 

ة التي تعمل على اثارة الخيال وجذب االهتمام ومساعدة الط فل على تكوين صورة عقلي ة  القص 

ة، وتعزيز االدراك الحسي  وإثراء النص  والمساعدة على فهمهألحداث ال ة لدى . قص  وبخاص 

سومات  ور والر  ، ومن ثم  فإن  الص  األطفال الذين يعانون من صعوبات في فهم مقروئي ة الن ص 

ة بالخطوط واأللوان بدال من الحروف والكلمات  ة، إذ أن ها تحكي قص  تُعتَبر بُعًدا جمالي ًا للقص 

ا يقد مه الن ص  اللغوي  والجم ا يُكسب الط فل متعة زائدة عم  ولسنا هنا بصدد الحديث عن . ل مم 

ة المحلي ة وعناصرها اللغوي ة أو الموضوعي ة اال  بالقدر الذي يؤهِّلنا لمناقشة قضي ة تراجع  القص 

 .الكتاب الورقي  مقارنة بالكتاب اإللكتروني  

ة الواقعي ة لألطفال يستحق   أشار الدكتور محمود أبو فن ه فيوما و معرض حديثه عن القص 

الوقوف، إذ يرى أن  هناك ضرورة لمراعاة جمهور المتلق ين من األطفال من حيث مستواهم 

، وأن  الكاتب الن اجح هو ال ذي يستطيع أن يحقِّق الت وازن بين العملي ة  العقلي  والن فسي  وال لغوي 

ومن منظور آخر يرى عبد (. 18، ص 2001أبو فن ه، )تربوي ة الن فسي ة اإلبداعي ة الفن ي ة والعملي ة ال

الرحمن العيسوي
5
أن  الط فل يسعى من خالل اإلبداع الفن ي  الكتشاف عالقات جديدة أو يصل إلى  

، 1991العيسوي، )حلول إبداعي ة لمشكالته، أو يبتكر مناهج حديثة أو يُنتج صوًرا فن ي ة جميلة 

                                                           
5

 .أستاذ علم الن فس في كلي ة اآلداب بجامعتي  اإلسكندري ة وجامعة بيروت العربي ة: الد كتور عبد الرحمن العيسوي 
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أبو فن ه والعيسوي في االقتباسين : خالفًا جوهري ًا بين ما قاله الن اقدان وال نرى(.  144ص

ي ة اإلبداع في اكتشاف مخبوء أو إضافة ما استجد  في  المذكورين آنفًا، فكالهما يشيران إلى أهم 

 .  الكتابة الطفلي ة غير التقليدي ة

ف التربية اإلبداعي ة على أن ها شكل من أشكال التربية الحديثة ال تي  على هذا األساس يمكن أن تُعر 

من شأنها إعداد الط فل ليكون رجل الغد وأمل المستقبل، ذلك من خالل ثقافة قوامها العقالني ة 

ة حت ى يستطيع مواكبة واإلبداع، وَجْعل الت فكير اإلبداعي  منهج الت عامل مع مشكالت الحياة اليومي  

التغي رات الت كنولوجي ة المتالحقة في الحاضر والمستقبل، وأن يكون قادًرا على أن يستوعب مفهوم 

غبة  الحداثة، ومتابعة الحضارة الحديثة في مختلف المجاالت بأساليب تكنولوجي ة قائمة على الر 

 (. 4، ص 1998راجح، )في اإلضافة والت جديد 

الن ظرة "كركبي ورافع يحيى أن   -حنان جرايس: كون مغايرة، يرى الن اقدانوفي رؤية تكاد ت

التربوي ة الحديثة للت عامل مع األطفال تميل للت عامل مع الطفولة كمرحلة قائمة بذاتها، تحمل ِسمات 

ة تفصلها عن عالم البالغين  (. 89، ص2013كركبي ويحيى،  -جرايسي")خاص 

 ة الطفليّةعالقة النقد األدبّي بالكتاب

العودة للحديث عن واقع الكتابة الطفلي ة المحلي ة تكشف تراجع الن قاد عن دراسة كل  ما يصدر من 

ابداعات الكتابة الطفلي ة، إذ لم يعد الن اقد األدبي  يفسح لها حي ًزا واسًعا في الد راسات البحثي ة العلمي ة 

نقد الكتابة الطفلي ة للكتابات الصحفي ة الس ريعة  الن اقدة، بل أصبح من الت ساهل والت هاون أن يُترك

ا تهتم  بمسائل الفن  ومعايير العمل اإلبداعي   ومن . التي تهتم  بالت عريف والت نويه والعرض أكثر مم 

ناحية أخرى، اقتصرت محف زات اإلبداع األدبي  في الكتابة الطفلي ة على المسابقات المحل ي ة 

ع في كل  عام بمناسبات مختلفة والجوائز الموسمي ة ال تي  .توزَّ

عة يتجل ى من خاللها أدب جميل، يستلهم  ال، ولم، ولن ننكر أن  هناك إصدارات أدبي ة طفلي ة متنوِّ

الت راث األصيل، ويطرح نفسه ضمن رؤى إنساني ة جديدة تواكب العصر الحديث، وأساليب 

ال ينقصها إال أن يُبادر نق اد األدب بالبحث . ه عام  مبتكرة تُْغني األدب العربي  والث قافة العربي ة بوج

رة ألسماء قديمة  عنها ومحاولة دراستها وتقييمها وبلورتها، وأن يكف وا عن دراساتهم المكرِّ

ًرا . وصلت درجة اإلشباع من الن قد والد راسة نعترف أن  الن قد األدبي  على األغلب، ال زال مقص 

غ لنقد أدب األطفال . إلبداعي ةعن مجاراة الكتابة الطفلي ة ا وال يوجد من الن ق اد في بالدنا من يتفر 
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محمود عباسي، : سوى مجموعة صغيرة ال تتعد ى أصابع اليدين نذكر منهم على سبيل المثال

وما يجدر ذكره، أن  معظم هؤالء . محمود أبو فنه، نعيم عرايدي، رافع يحيى، سهيل عيساوي

هادة الدكتوراه في العلوم اإلنساني ة، وعملوا في الكلي ات والمعاهد العليا الن ق اد مم ن حصلوا على ش

ا أكسبهم األدوات اللغوي ة والتقني ة  في البالد كأساتذة ومحاضرين في موضوع أدب األطفال، مم 

نهم من تقييم الن ص  األدبي  وفق معايير أكاديمي ة خالصة ولسنا هنا بصدد أن نُلقي بأسباب . التي تمك 

تعث ر الكتابة الطفلي ة على كاهل الن ق اد فقط، إذ أن  هناك تقصيًرا واضًحا من الكت اب والمؤل فين 

أنفسهم؛ فالكاتب أو الش اعر ما لم يكن متسل ًحا باألدوات اإلبداعي ة الالزمة التي تؤه له للتأثير على 

حق ه أطفالنا، ولن يتمك ن من صياغة القارئ، فإن ه ال يستطيع أن يوف ر الن ص  األدبي  الجي د الذي يست

 .المعايير الفن ي ة التي يسعى لتوفيرها بحيث تكون شائقة وممتعة وقريبة من متناول فهم الط فل

 هيمنة التكنولوجيا على الكتابة الطفليّة

يات الُمعيقة لإلبداع األدبي  الخاص  باألطفال،  ولعل  تواجه الكتابة الطفلي ة في بالدنا عدًدا من التحد 

ها ونعني بذلك انصراف األطفال عن الكتاب . هيمنة الت كنولوجيا على الكتابة الطفلي ة: من أهم 

األمر الذي جعل الكاتب القاص  أو . الورقي  المعروف إلى وسائل االت صال الت كنولوجي ة الحديثة

ومنعزال عن واقع الش اعر يشعر بالغربة عن عالم االطفال ويخشى أن يكون أدب األطفال غريبًا 

ر الت كنولوجيا االلكتروني ة الحديثة وطغيان . الحياة االجتماعي ة والمعرفي ة كل  ذلك في زمن تفجُّ

بكة العنكبوتي ة التي تصل بسهولة إلى أيدي األطفال سواء كانوا في البيت مع آبائهم  أذرع الش 

هاتهم، أو في الش ارع مع أصحابهم، أو في المدرسة مع معل    .  ميهم ومعل ماتهموأم 

رات الت كنولوجي ة التي ما فتئت تخطف أبصار األطفال وتُشغل عقولهم، تجاوزت  هذه الت طو 

بتقني اتها العالية الكتاَب الورقي  التقليدي  وانتجت أعماال أدبي ة وتثقيفي ة جديدة في الكتابة الطفلي ة 

رة المطبوعة في كتاب أو اإلبداعي ة التي لم تعد محصورة باألناشيد، واألغنية، و ة المصوَّ القص 

وبالمقابل، ظهرت برامج وألعاب محوسبة جديدة لألطفال لن نفهمها إال من خالل مشاهدتنا . مجل ة

ولعل  ما ذكره الكاتب . لهم وهم يلعبون ويضربون على مفاتيح شاشة الحاسوب بسهولة وبراعة

أصبح لإلبداع :" اإلشارة إذ يقول أحمد عطي ة في معرض حديثه عن موضوع اإلبداع يستحق  

، والبحث في اإلبداع هو بحث من أجل  قي  أهمي ة بالغة في حياة كل  شعب يتطل ع إلى الت قد م والر 
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، 1994عطي ة، )واقع أفضل، ومحاولة للت نبُّؤ بما ينتظر المرء من أحداث وتوق عات وتمني ات 

 (.255ص

على طريقة ُصنع الكتاب الجي د واخراجه بشكل جذ اب، لم يعد إقبال الط فل على القراءة مقصوًرا 

رة  ة المصو  ، أو على القص  أو على اختيار الن ص  الش عري  الذي َسهُل معناه وخف  ايقاعه الموسيقي 

بل أرتبط األمر بمعطيات ملموسة جديدة؛ فقل ة القراءة، على سبيل المثال، . بأجمل األلوان

ة مرتبطة بالت   كة الن اطقة، ورؤية مشاهد أصبحت ظاهرة عام  ورة المتحرِّ كنولوجيا الحديثة، والص 

ا ال يمكن أن يتحق ق في الكتاب الورقي  المألوف. قد ال تحدث إال  في الخيال إذ أصبح عالم . مم 

ة، بما فيها "  Smart” phoneالهواتف الذكي ة  واإلنترنيت هو األرضي ة التي تشك ل ثقافة الط فل العام 

 . ديء، كل  بحسب قدراته الذهني ة والتخيُّلي ةمن جي د ور

ر التكنولوجي  الذي تجذَّر في كل  جوانب  لقد بات في حكم المؤك د، أن  في عصر العولمة والتطو 

الحياة، ال يمكن أن نمنع أطفالنا من استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة التي أدهشت عقولهم، 

ومن هنا تأتي خطورة إبحار . ي نشاطات حياتهم اليومي ةوسلبت أوقاتهم، وأصبحت ال تفارقهم ف

األطفال في شبكة اإلنترنيت بواسطة الحاسوب البيتي  أو عن طريق استخدام تقني ات الهواتف 

الذكي ة المحمولة في جيوب األطفال، ولعل ه من غريب األمر أن  يتم  ذلك بحضور األهل، وبدون 

ا يصل إليه األطفال من أفكار ومعلومات بعيدة عن أساس معرفة وثقافة يقفون عليها تحمي هم مم 

يني ة والقومي ة وتقاليدنا االجتماعي ة، وعاداتنا اليومي ة  .  مفاهيمنا الد 

وعليه ال بد  لنا من إعادة الن ظر في تربية أطفالنا، وضرورة مراجعة اهتماماتنا بثقافة الط فل 

ي ة، ومن ثم  العمل الجاد  من خالل وضع خط ة لمشروع وتطوير بنيته الفكري ة واإلبداعي ة والذ وق

رات  متكامل يُشرف عليه نخبة من الكت اب والش عراء المحل ي ين القادرين على مواجهة هذه الت طو 

 .الت كنولوجي ة التي قد تتعارض مع قضايانا الت ربوي ة ومصالح أطفالنا الت ثقيفي ة

دراساتهم على أن  الط فل يبدأ باكتساب خبراته الحياتي ة  خبراء التربية وعلماء الن فس أك دوا في

ه؛ فيطرب لها معبًِّرا عن ذلك  وتطوير مهاراته اإلبداعي ة من والدته، حيث يستمع إلى ترانيم أم 

ثم  ما يلبث . بحركات جسدي ة تستجيب للن غم أو يستسلم لها حينًا؛ فيغفو على أنغامها في نوم سعيد

نة، والتي تؤس س لبداية . الت المعاني التي تحملها األلفاظأن يبدأ بادراك مدلو المنطوقة الملحَّ

يات التي تواجه (. 465، ص 2013قرانيا، )عالقته باألدب  ولنا أن ندرك أن  هذا جانب من الت حدِّ
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الكتابة الطفلي ة، فاألم  العصري ة لم تعد تحفظ ترنيمات األم  العربي ة األصيلة التي زخرت بأجمل 

قيم اإلنساني ة الن بيلة؛ إن ما انشغلت بحفظ بعض األغنيات الخفيفة التي استوعبتها عبر قنوات ال

التلفاز الهابطة أو عبر أيقونات جاهزة ُوِضعت على شاشة الهاتف الذكي  الذي بات في أيدي 

هات  . ُمعظم األم 

وال يُخفي المرب ون مخاوفهم من اإلدمان التلفزيوني  والمعلوماتي  لدى األطفال، وقد بلغت هذه 

ا مريًعا جعل الكثيرين من هؤالء المرب ين ينادون بالت خلي عن التلفزيون نهائي ًا، وال  المخاوف حد ً

رات تكنولوجيا المعلومات كثيًرا، وال سي ما ألعاب الفي ديو والحاسوب، ألن  يختلف الموقف من تطو 

ديء"ذلك بالن سبة إليهم   -حنان جرايسي (. 296، ص 1999وين، ")أشبه ما يكون بالط عام الر 

غم من كل  محاوالت : كركبي ورافع يحيى يعتقدان أن  حقيقة الواقع تقول إن  أطفال اليوم بالر 

ضون أكثر من الماضي التي يحاول األهل والمجتمع وضعهم بداخلها، ُمَعرَّ " الحماية المفرطة"

 (.  89، ص 2013كركبي ويحيى،-جرايسي) "لمواجهة بشائع العصر الحديث

ق والن جاح مجموعة من  والمفارقة الس اخرة، أن  األهل كانوا يقد مون ألوالدهم في مناسبات الت فوُّ

قهم ونجاحهم، فنراهم اليوم يستبدلونها بالهواتف  الذكي ة الكتب والقصص كهدايا تقديًرا لتفو 

وغيرها من األجهزة اإللكتروني ة الحديثة التي تجعل الط فل أكثر بُعًدا عن القراءة، وأقل  ألفة مع 

 .الكتاب والمدرسة

 خالصة

إن  اهتمام الطفل العصري  بوسائل التكنولوجيا الحديثة من هاتف : إجماال لما تقد م يمكن القول

، أو حاسوب شخصي  متنق ل، أو ما  ال وذكي  يعرف باآليباد وغيرها أصبح أمًرا طبيعي ًا، بل جو 

ضرورة محت مة؛ فال يُعقل أن نمنع أطفالنا من استخدامها في نشاطاتهم التعليمي ة والترفيهي ة، ولعل ه 

رات  ا أن يجعل األطفاُل التكنولوجيا جزًءا من نشاطاتهم ليتمك نوا من مواكبة التطو  من المهم جد ً

 .العصري ة المتالحقة

الكتابة الطفلي ة بحاجة ماس ة لتعاون جميع صن اعها، بدًءا من مؤس سات التربية والت عليم، مروًرا  إن  

ة بأن يقوم ُمِعد و برامج . بالمؤلِّف والن اشر، وانتهاء باألسرة ونحن نرى أن  هناك ضرورة ملح 

لثقافي ة والن صوص األطفال اإللكتروني ة ومصم مو المواقع على شبكة اإلنترنيت بتحويل المواد  ا

ة أدبي ة إلكتروني ة نابضة بالحياة، والجاذبي ة،  األدبي ة العربي ة المكتوبة لألطفال على الورق إلى ماد 
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، وأصوات : والحركة، مع ضرورة استخدام المؤث رات البصري ة والس معي ة وت البشري  الص 

ال ة بما الحيوانات، والط يور، والمياه، ومن ثم  تحويلها إلى لوحات فن   ي ة تنبض بالجمال والمعاني الد 

نحن بحاجة لتغيير نمط حياة أطفالنا وإثراء قدراتهم الذهني ة التي . ينسجم مع قدرات الطفل العربي  

دت استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة بما فيها الكتاب التكنولوجي   وإال  سنبقى " الديجيتالي  "تعو 

ليمنجر  أذيال التخل ف الفكري   .متوهِّمين أن نا نسير في الط ريق الس 

 المراجعقائمة 

 إصدار الكلي ة                                    : حيفا. القّصة الواقعيّة لألطفال في أدب سليم خوري(. 2001)أبو فن ه، محمود  

 . مركز أدب األطفال -األكاديمي ة العربي ة للتربية   

، لمجلّةا، "التعامل مع الموت في قصص األطفال(."2013)كركبي، حنان ويحيى، رافع  -جرايسي 

 .، حيفا، مجمع اللغة العربي ة4عدد 

برنامج مقترح لأللعاب التعليميّة وأثره على تنمية اإلبداع (. 1998)راجح، هدى فتحي حسنين 

 .، كلي ة التربية، جامعة اإلسكندريةعند طفل الّروضة

 التغي رات النمائي ة في بعض القدرات العقلي ة لدى تالميذ مرحلة                  (. "1994)عطي ة، أحمد شعبان 

 .كلي ة التربية:  ، القاهرة4، عمجلّة البحوث النفسيّة والتربويّة،"التعليم األساسي   

 مجلّة ،"داععلم نفس الشخصي ة، بسيكولوجي ة اإلب(."1991)العيسوي، عبد الرحمن محمد 

 .الجسدي ة-، لبنان، مركز الدراسات النفسي ة2، مج7، عالثقافة النفسيّة 

 ، دمشق، منشورات  دراسة تطبيقيّة: أطياف قصص األطفال في سورية(. 2013)قرانيا، محمد 

 . ات حاد الكت اب العرب 

الكويت، عالم ( الصبحيعبد الفتاح : ترجمة)، "األطفال واإلدمان التلفزيونيّ (."1999)وين، ماري 

 .247المعرفة، 
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 قالوا عن القراءة/المطالعة

 قال الشاعر أبو الطي ب المتنب ي: -

 ”الَزماِن كتـــــابُ في  وَخيُر َجليس    -َسرُج سابِح   في الُدَنى  أََعزُّ َمكان  “

 

 وكتب عب اس محمود العق اد: -

ك كل  ما في  "أهوى القراءة ألن لي في هذه الدنيا حياةً واحدةً، وحياة واحدة ال تكفيني وال تحر 

ضميري من بواعث الحركة. القراءةُ وحدها هي التي تُعطي اإلنسان الواحد أكثر من حياة واحدة 

 ألنها تزيد هذه الحياة عمقًا...". 

يرتها الذاتي ة "رحلة جبلي ة رحلة في كتاب س وعن القراءة كتبت الشاعرة فدوى طوقان -

 صعبة" تقول:

أنا أقرأ فأنا موجودة، ظللُت قارئةَ كتب شرهةً، وقد نم ى هذه الشراهة حرماني من الدراسة "  

 األكاديمي ة" .

ا الكاتبة الكويتية ليلى عثمان التي ُحرمت من إكمال دراستها بعد الصف العاشر من  - أم 

 : المرحلة الثانوي ة فكتبت تقول

"بعد التجربة اكتشفت أن المكتبة اشدُّ تأثيًرا وفائدة في الزاد الذي حصلت عليه، وأثَرت معرفتي، 

 وما كنت سأحصل عليه، وأنا على مقاعد الدراسة.." 

 وكتب أحُد الباحثين: -

 "إن التعليَم سيبقى مبتوًرا وناقًصا إذا اعتمد على الكتاب المدرسي  فقط".

 ألم إلى متعةل القراءة من هكذا نحوّ 

 بلقم: أ. أشرف سلفيتي

ة اقرأ ال تقرأ" ذائعة الصيت في عالمنا العربي  تعكس اإلجماع السائد بين المثق فين  لعل  مقولة "أم 

ة ظاهرة عزوف عن  والُكت اب والناشرين وكل  من له عالقة بالقراءة من قريب أو بعيد على أن  ثم 

.القراءة بشكل عام  والورقي ة منها بشكل   خاص  في عالمنا العربي 

وعند السؤال عن سبب خروج ظاهرة العزوف إلى النور تعزو الغالبي ة الساحقة من المؤل فين 

ودور النشر وأصحاب المكتبات األمر إلى القارئ الذي ما عاد يهتم  بالكتاب معل لين ذلك بانسياقه 

 وراء التكنولوجيا الحديثة.

ن الُغبن والظلم للقارئ وللعلم وللتكنولوجيا باعتبارهم أصل وهذا التفسير من جهة فيه ما فيه م

ل من مسؤولي ة هؤالء وَدْورهم في ميالد  العزوف عن القراءة وأساسه، ومن جهة أخرى  فيه تنص 

 الظاهرة.

فإذا ما اعتبرنا البعد عن القراءة ظاهرة اجتماعي ة، فالظاهرة االجتماعي ة وليدة مجموعة من  

 سبٍب بعينه.يجة نتاألسباب وليست 
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وإذا ما قلنا إن  التكنولوجيا ذات تأثير سلبي  على القراءة، فهذا يتناقض مع المعطيات 

واإلحصائي ات العالمي ة التي تُشير إلى أن  أكثر الشعوب إقباال على القراءة هي الشعوب المنتجة 

 للتكنولوجيا سواء في أوروبا أو أمريكا أو شرق آسيا...الخ. 

 قراءة األربعةمرّكبات ال

 وحت ى تكون عندنا قراءة ال بد  من توفِّر أربعة مرك بات أساسي ة وهي كاآلتي:  

 كاتب )مؤلِّف( + دار نشر )طباعة(+ مكتبة )سوق(+ قارئ )مستهلك(.  

وعليه فإن  المؤلِّفين ودور النشر والمكتبات ليسوا فقط شركاء في عملي ة إنتاج القراءة وإن ما 

ين األغلبي ة في العملي ة، وبالت الي ليس من اإلنصاف تحميل القارئ وحده وزر يشك لون مجتمع

 إعراضه عن القراءة.

ومن أجل القضاء على ظاهرة سلبي ة ما ال بد  من تشخيص صحيح ودقيق ألعراضها وأسبابها  

ا جالبًا ل اال ومؤتيًا أُُكله، بل رب ما كان ضاًر   مزيد من األمراض.وإال فإن  العالج لن يكون مفيًدا فع 

ويعزو كاتب المقال أسباب العزوف عن القراءة إلى جملة من األسباب الذاتي ة والموضوعي ة، منها 

ما يتعل ق بالقارئ ومنها ما يتعل ق بالمقروء ومنها ما يتعل ق بالبيئة المحيطة بهما. وأن  مسؤولية 

لها جميع الشركاء في إنتاج   القراءة وإن كان األمر بنسب متفاوتة.اإلعراض عن القراءة يتحم 

 القراءة مؤلمة!

لو عرضنا عليك الحلويات أو الفواكه أو طعاًما تحب ه، فإن ك ستُقبل عليه وتأخذه ألن ه ببساطة يسب ب 

لك المتعة. ولكن في المقابل، لو طلبنا منك وضع يدك في إبريز الكهرباء أو في الماء الساخن، 

 ن ه يُسب ب لك األلم. فإن ك حتًما سترفض ذلك أل

وهكذا فنحن البشر نُقبل على االشياء التي تسبِّب لنا المتعة ونتجن ب تلك التي تسب ب لنا األلم، 

 والقراءة ليست استثناء لهذه القاعدة، فالناس ال يُقبلون على القراءة ألن ها تُسبِّب لهم األلم.

 لكن كيف تسبِّب القراءة األلم للقارئ العربّي؟! 

وحت ى نجيب على هذا السؤال، ال بد  من اإلجابة عن مجموعة من االسئلة بهدف تشخيص مكامن 

ة، األمر الذي من شأنه توفير قاعدة معلوماتي ة عن  الخلل في حالة القارئ عموًما والعربي  خاص 

 األسباب االصيلة لمنشأ األلم، ومن ثم  تقديم العالج المناسب لها:  

 أن نعرف؟ -كبشر  –األّول: ماذا نريد 

 في الحقيقة نحن نريد أن نعرف ثالثة أشياء أساسي ة وهي كاآلتي:

 األسماء عن طريق السمع. -1

 الصفات عن طريق البصر. -2
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 الماهي ات عن طريق العقل. -3

 مثال:  قن ينة أسطواني ة زجاجي ة. 

 جاج. اسمها: قن ينة.     صفتها: أسطواني ة الشكل.        ماهي تها: من الز

 الثاني: ما هو تعريف القراءة؟

 لو طب قنا معادلة المعرفة أعاله على القراءة لوجدنا التالي:

 اسمها: القراءة.

 صفة القراءة: هي نطق الرموز )األحرف( المكتوبة.

 جوهر القراءة: هو تحصيل المعرفة. 

 (.1مثال: قال تعالى: "اقرأ باسم رب ك الذي خلق" )العلق:

أن يقرأ وهو يقول عنه  -صل ى هللا عليه وسل م -ب والشهادة يطلب من النبي  محمدهللا عالم الغي

. ) ..." )أالعراف: )النبي  األم ي  يَّ ُسوَل النَّبِيَّ اأْلُمِّ  (. 157" الَِّذيَن يَتَّبُِعوَن الرَّ

د عليه الصالة والسالم يقول "ما أنا بقارئ" عندما قال له جبريل عليه السالم: "اقر  أ ".ومحم 

ة تناقًضا في األمر ولكن لو عرضناه على معادلة المعرفة لزال اللبس  قد يبدو للوهلة األولى أن  ثم 

 والتناقض المتوهَّم.

فالذي فهمه النبي  صل ى هللا عليه وسل م عندما قال ما أنا بقارئ هو صفة القراءة بمعنى ان ه ال يُجيد 

 نطق األحرف المكتوبة.

ل ما عليك معرفته اسم ولكن  الحق  تبارك وت عالى أراد جوهر القراءة وهو تحصيل المعرفة وأو 

 رب ك الذي خلق. 

 أين المشكلة؟

في المراحل األولى بعد والدة الطفل نتواصل معه أساًسا عن طريق الكالم مخاطبين سمعه،  

ل ما نعلِّمه إي اه األسماء، فنقول له: أغا...بابا... ماما...الخ.  وأو 

يولد مغمض العينين، وحت ى لو لم يكن كذلك، فهنالك غشاوة تكون على عينيه تحول ألن ه أصال 

 دون وضوح الرؤية، فضال عن أن  عقله غير ُمدرك.

وفي المرحلة التالية من النمو  يبدأ بتفعيل حاس ة البصر بشكل أكبر وأساسي  ويبدأ بالتعرف على  

ك ..الخ.  صفات األشياء: أكبر.. أصغر.. "بِْضوي" .. يتحر 

ًدا  ا في مرحلة البلوغ فيبدأ بتفعيل عقله ويصبح مدرًكا وممي ًزا ويبحث في ماهي ات األشياء متمر  أم 

 .على االسم والشكل
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 وهكذا هم شعوب األرض كهذا الطفل:

 الصفة السائدة في معادلة معرفتها هي االسماء بآلي ة السمع. البدائيّة،فالشعوب 

 فيكفي أن تقول أنا ابن الشيخ فالن لتنال االحترام والتقدير...  

ا الشعوب   فالعنصر السائد في معادلة معرفتها هي الصفات بآلي ة البصر. المتقّدمةام 

عتمدون البصر كمعيار أساسي  لمعرفتهم، فلو ذهب أحدهم إلى سوق الخضار ليشتري إذ ي 

  .  البندورة العتمد الصفات التالية  أكبر/أصغر،  أخضر/أحمر،  أكثر/أقل 

ا الشعوب   فيسود معادلة معرفتها الماهي ات بآلي ة العقل. المتحّضرةوأم 

االشياء أساًسا الختياره، فهو قبل أن يشتري فلو ذهب أحدهم إلى سوق الخضار العتمد جوهر 

 البطاطا يسأل عن فحواها: هل البطاطا الترابي ة تحتوي على نشوي ات أقل  من الحلوة؟

 ما عالقة كّل هذا بالقراءة واأللم ؟

أسلفنا أن نا نريد أن نعرف األسماء والصفات والماهي ات عن طريق السمع والبصر والعقل، وأن  

هو تحصيل المعرفة، وأن العنصر السائد في معادلة المعرفة لدى الشعوب ُمتباين جوهر القراءة 

رها. وهنا تكمن المشكلة تحديًدا في عدم إدراكنا العنصر السائد في معادلة  رها وتطوُّ بتباين تحضُّ

المعرفة لدى الشعوب، ومعاييرها المعتمدة في الحصول على المعرفة، وجهلنا في نقطة االنطالق 

ث التغيير المنشود )من أين نبدأ؟(، يضاف إليها غياب الوعي بأهمي ة القراءة وأثرها الكبير إلحدا

في نجاحنا وسعادتنا. هذه الثالثي ة مجتمعة تشكِّل مصدر األلم الحقيقي  للقارئ وتسبِّب بالتالي 

 عزوفه عن القراءة. 

: وتبقى األسئلة الجوهري ة التالية ماثلة أمام صانع القرار الثقا  في  والمعرفي  في عالمنا العربي 

 إلى أي ة فئة ننتمي من الشعوب نحن العرب اليوم؟ 

رة؟  هل إلى الشعوب البدائي ة أم المتقد مة أم المتحضِّ

 وبالت الي ما هو المرك ب األساسي  في معادلة تحصيل المعرفة لدى شعوبنا؟

 ..الخ يراعي هذا االنتماء؟اليوم من كتاب وصحيفة ومجل ة ومنشور ونشرة . وهل مقروؤنا

 ومن أين نبدأ على أرض الواقع ؟

 وكيف لنا أن نزيد الوعي بأهمي ة القراءة؟

وغياب اإلجابات لدى صانع القرار الثقافي  والمعرفي  في عالمنا العربي  على هذه األسئلة، سيبقيه 

حقًا إلى مجتمع ُمنتج عاجًزا عن تحقيق مراده في بناء مجتمع قارئ وُمستهلك للمعرفة وتحويله ال

 للمعرفة كما كان ذات يوم.

 حتّى تصبح القراءة ممتعة؟



60 
 

تخي ل أن ك تلبس ثيابًا فضفاضة أكبر من مقاسك أو ضي قة أصغر من مقاسك، حتًما ستشعر باأللم 

والضيق وعدم الراحة، وهذا ما يحدث مع شعوبنا العربي ة. إذ يرى الكاتب أن  غالبي ة الشعوب 

رةوم تنتمي إلى فئة الشعوب العربي ة الي ، بمعنى أن  قسًما منها ال زال يعتمد البدائيّة والمتطوِّ

لمعرفته، والقسم الثاني يعتمد الصفات وآلي ة البصر كأساس لمعرفته.  األسماء وآلي ة السمع كأساس

رة التي تعتمد الماهي ات وآلي ة العقل ك أساس بينما مقروء اليوم ُمَعٌد أساًسا للشعوب المتحض 

 لمعرفتها.

ومعرفة هذه النقطة وإدراكها ال يكفي لتحويل ألم القراءة إلى متعة وإن كانت معرفتها أساس الحل  

ل بنجاح وسالسة وهما:  وجوهره بل نحتاج إلى أمرين آخرين حت ى تتم  عملي ة التحو 

ب  ل: معرفة نقطة االنطالق إلحداث التغيير المنشود )من أين نبدأ؟( فلو جاء شاب  إلى مدر  األو 

لياقة بدني ة يريد رفع مستوى لياقته البدني ة المنخفضة، فهل كان سيبدأ معه بتمارين رياضي ة شاق ة 

ج معه بالتمارين حت ى يرتفع مستوى ليا  قته رويًدا رويًدا. والجري لمسافات طويلة؟! أم كان سيتدرَّ

وهكذا علينا أن ندرك أن  مستوى اللياقة القرائي ة في مجتمعاتنا العربي ة منخفض، وعليه ال بد  من 

حت ى يُقبِل عليها القارئ ويستمتع بها، واألهم  أن ه رويًدا  هذه الحقيقةأن تُراعي منتجاتنا القرائي ة 

 حد ها االقصى ذات يوم.رويًدا سترتفع لياقته القرائي ة حت ى تصل إلى 

الثاني: زيادة الوعي بأهمي ة القراءة وربطها بالنجاح والسعادة والثروة وتحقيق الذات...الخ، وأن ها 

 حاجة أساسي ة للحياة، كما الطعام والشراب، حت ى تصبح على رأس سل م أولوي اته. 

 تجربة جمعيّة القراءة الممتعة

ض الواقع، قامت "جمعي ة القراءة الممتعة" والتي يرأسها وحت ى نَخرج من فضاء التنظير إلى أر

كاتب المقال بإخراج مجموعة من المنتوجات القرائي ة والعروض التوعوي ة إلى النور والتي استند 

 إنتاجها إلى األفكار آنفة الذكر في محاولة جاد ة منها إلى تحويل القراءة من ألم إلى متعة.

الوصل األولى مع القارئ، وهي عبارة عن سلسلة مكتوبة من : هي همزة سلسلة اقرأ بدقيقة

كتي بات الجيب، صغيرة الحجم، كبيرة المضمون، جميلة الشكل، معدودة الكلمات، غير محدودة 

المعاني، ال يتجاوز عدد صفحاتها العشرين، ولكن ها تحمل رسالة قِيَمي ة عالية في شت ى المواضيع، 

 اب، مراعية لياقته القرائي ة المنخفضة.تهدف إلى جذب القارئ إلى الكت

 بات سلسلة أقرا بدقيقة:نماذج من كتيّ 

هو عبارة عن كتي ب يشمل مجموعة من المواقف والقصص التي تعالج   ب معقوله يا ناس:يّ كت

ت التجاري ة لزبائنهم  ضمن مشروع  ع كهدايا من أصحاب المحال  عة وقد ُوزِّ قضايا اجتماعي ة متنو 

 نُساهم في بناء مجتمع فاضل.
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نموذج من كتيّب معقولة يا ناس

 

 

: ويتحّدث عن صفة التكبّر على الناس ونتائجها الوخيمة في  كتيب مش شايفك من سنتمتر

 شاره في المجتمع .تاذكاء العنف وان

 نموذج من كتيّب مش شايفك من سنتمتر: 
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: وفكرته تقوم على تسجيل الكتاب في ستوديو ولكن بطريقة محكي ة وليست الكتاب المحكيّ 

ة الكتاب وال نقرأه  كلمة كلمة، وكأن ك تجلس مع القارئ في مجلس مقروءة، يعني نحن نحكي قص 

عائلي  في ساحة منزله في ليلة من ليالي الصيف القصيرة مستمتعين بنسماتها العليلة، أو في 

سهرة مع األصدقاء أمام موقد النار في ليلة من ليالي الشتاء الباردة ترتشفون أكوابًا ساخنة من 

 لمجتمع.الشاي. وهذا المشروع مناسب لكاف ة شرائح ا
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ضمن سلسلة اقرأ بخمس دقائق وجاء على شكل آيباد مراعاة كتاب اشارات المرور لحياة طيّبة : 

 للحداثة واستخداًما للتكنولوجيا من أجل إحياء القراءة الورقي ة.
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وهي عبارة عن سلسلة من المحاضرات التفعيلي ة لجمهور الهدف من مختلف شرائح  :عروض 

 افة القراءة في ربوع مجتمعنا الحبيب.المجتمع بغرض نشر ثق
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 إجمال

ة إجماع على وجود ظاهرة العزوف عن القراءة في مجتمعنا، ولكن في الوقت ذاته يبدو أن    ثم 

ة عزوفًا موازيًا له أهم  وأخطر وهو العزوف عن الغوص في عمق الظاهرة واكتشاف مكامن  ثم 

ل. وليس مقالنا إال محاولة للخروج عن المألوف وكسر الصورة  الخلل الحقيقي ة للعزوف األو 

ة لرؤية أسباب الظاهرة من زاوية مختلفة النم طي ة ألسباب العزوف عن القراءة، ومحاولة جاد 

والغوص في أعماقها وسبر أغوارها من خالل المقارعة بالمنطق والتجربة العملي ة لنقول إن ه 

 ... وأّن أّمة اقرأ عادت تقرأبإمكاننا تحويل القراءة من ألم  إلى متعة في القريب العاجل ... 

 المسألة تحتاج فقط إلى قرار منَك...فهل أنت مستعّد؟!
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 وظيفة القراءة وأثرها في المتلقّي

 د. محمود أبو فنه

القراءة ليست ترفًا بل هي حاجة أساسي ة لتحقيق غايات كثيرة. ففي عصرنا، عصر انفجار 

 القراءة.المعرفة وتزايدها وتراكمها وتغي رها، ال يمكن االستغناُء عن 

 أّما انعكاسات القراءة وفوائدها فهي:

مدى  –تُعتبر القراءة الوسيلة الرئيسي ة في اكتساب المعرفة وفي تحقيق التربية الذاتي ة الدائمة 

 يحتاج إليها المتعل م والموظف والعامل وكل  مواطن واٍع.  -الحياة 

نسان في استثمار أوقات فراغه المتزايدة والقراءة من أهمِّ وسائل الُمتعة والت رفيه التي تساعد اإل

 وفي انتشاله من براثن الفراغ والملل.

 والقراءة تُشبع العديَد من الحاجات النفسي ة لدى األفراد كما تظهر في سل م ماسلو.

ا الترتيب الهرمي  للحاجات   فهي على النحو التالي: -كما بيَّنه ماسلو  -أم 

الحاجات الالزمة للحفاظ على الفرد كالتنف س والطعام  الحاجات الفسيولوجي ة: وهي  -

 واإلخراج... والماء

-    .  الحاجة إلى األمان؛ األمان المادي  واألمان النفسي 

 الحاجة إلى الحب  واالنتماء. -

 الحاجة إلى التقدير. -

 الحاجة إلى تحقيق الذات. -

 والحاجة إلى المعرفة والفهم.. -

ة في توسيع  آفاق اإلنسان وإكسابه التجارَب والمعارَف واألفكار في شت ى والقراءة وسيلةٌ هام 

 المجاالت والميادين.

والقراءة تسهم في إخراج اإلنسان من دائرة اهتماماته اليومي ة المحدودة، وتدفعه لالهتمام بما 

يدور حوله من أحداث وقضايا متجاِوًزا دائرةَ حياته الضي قة المتمثلة في أسرته أو بلدته أو 

 ه.وطن

والقراءة وممارستها تُتيح للقارئ قدًرا أكبر ليخط طَ لحياته ومستقبله مبتعًدا عن االرتجالي ة 

 والعشوائي ة.

والقراءة تساعد في تنمية ثقة الفرد بقدراته وكفاياته، وتقل ل من تعل قه باألنماط الحضاري ة 

 والثقافي ة السائدة فيت جهُ إلى التجديد والتغيير.

ف والقراءة، خاص   ق فهم القارئ لنفسه واآلخرين؛ فالتعرُّ ، تعمِّ ة قراءةَ األدب والفن  القصصي 

على الشخصي ات القصصي ة وعالمها الداخلي  وتجاربها ودوافعها وصراعها .. كل  ذلك يمنح 

 القارَئ فرصةً إلصدار األحكام المرنة والموضوعي ة على اآلخرين.
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ي الذاكرة، ويقل ص احتماالت فقدان الذاكرة والَخرف واإلكثاُر من القراءة يشحذ الذهن، ويقو  

 في مراحل العمر المتقد مة!

والقراءة وسيلة للتطهير والتخلُّص من المشاعر المكبوتة التي تؤد ي إلى القلق والضيق 

حة النفسي ة  والمرض، وقد تُستعمل كثيرا كوسيلٍة عالجي ة )بيبليوترابيا( للوصول إلى الص 

 للقارئ.

نقول إن  القراءة تُعتبر من أهمِّ الوسائل في بناء شخصي ة اإلنسان وبلورة مواقفه ونجمل ف

وعاداته واتجاهاته.. فعن طريق االمتصاص والتماهي والتذويت تتبلور هُوي ةُ الفرد الفردي ة 

 واالجتماعي ة والقومي ة واإلنساني ة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 كيف نشّجع طالبنا على القراءة/المطالعة

(الطيبة -مدرسة ابن رشد االبتدائّية)في   

 سهاد حاج يحيى

يكفينا فخًرا أّن أولى اآليات التي نزلت في القرآن الكريم، بدأت ب"اقرأ" لقوله تعالى: "اقرأ باسم 

سورة العلق. –رّبك الذي خلق"   

ة وهذه داللة واضحة على أهمّية القراءة ودورها في تقّدم العلم والمعرفة وفي صقل شخصيّ 

 الفرد، فكما للجسد غذاء يحتاجه للنمّو والتطّور، فكذلك تعتبر القراءة غذاء للعقل والنفس.

وقد حرص ديننا الخنيف على دعم وتشجيع القراءة، إذ طلب الرسول صلّى هللا عليه وسلّم من 

عي أصحابه في غزوة بدر أن يقوم األسرى بتعليم المسلمين القراءة، وهذا لم يتأّت عبًثا بل للو

 الكامل لدور القراءة في بناء مجتمع مبدع يطرد الجهل والخرافة والتخلّف. 

وصدق الكاتب عّباس محمود العّقاد في قوله: "القراءة تضيف إلى عمر اإلنسان أعماًرا أخرى" 

وما أحوجنا اليوم لـتأصيل عادة القراءة ونحن أمام األمواج العاتية للوسائل التكنولوجّية التي 

ا في جفائنا وبعدنا عن الكتاب والقراءة.تلعب دورً  ا هاّمً  

وبهذا نرى الوعي واإلدراك الهاّم للقراءة ودور كلٍّ من األسرة والمدرسة مًعا في غرسها لدى 

 الناشئة.

فالمذّوت األّول للقراءة هي األسرة القارئة، فإذا نشأ الطالب في بيئة قارئة واّتخذ من القراءة 

ز ملكة الفضول لديهم عادة، فإّن ذلك يغرس وي ؤّصل في نفوس األبناء حّب القراءة، ويعزِّ

 وشغف المعرفة وتوسيع المدارك والتفكير والثقافة.

واألروع من ذلك حينما يدرك الشريك الثاني في تنشئة أبنائنا، وهو المدرسة، الدور الهاّم 

 للقراءة.

 دور المدرسة الهاّم في تعزيز القراءة لدى الطالب

دور كبير في دعم وتعزيز وتشجيع الطالب على القراءة، فمسؤولية صناعة إنسان للمدرسة 

قارئ ال تقع على عاتق األهل فقط، بل ترتبط بعّدة جهات واعية ُمدركة ألهمّية القراءة، وعلى 

رأس تلك الجهات المدرسة التي تغرس عادة القراءة لدى طالبها من السنوات األولى لحياتهم. 

حاث أّن هناك ارتباًطا وثيًقا بين القدرة على القراءة والتقّدم الدراسّي، ولهذا فإّن وقد أثبتت األب

من أهّم واجبات المدرسة تنمية عادة القراءة في نفوس طالبها، وأن ُيقبلوا عليها برغبة وشغف، 

.وهذا يتطلّب أن يكون المعلّمون هم بدورهم محّبين للقراءة ويمارسونها ليكونوا قدوة لطالبهم  

 المشاكل التي نواجهها في موضوع القراءة/المطالعة:

كثيًرا ما نسمع العبارات المتكّررة : "أنا ال أحّب القراءة"، "ال أميل للقراءة"، "أشعر بالملل 

 واإلرهاق".
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ا، وهو عدم االرتباط  فإذا مّكّنا الطالب من استشعار فوائد القراءة فإننا ُنزيل حاجًزا مهّمً

عندما نحّب شيًئا نرتبط به، فواجبنا أن نجعل القراءة في نفوس طالبنا متعًة نمشي  بالقراءة، فإّننا

بها كأّنها بستان نشّم رائحة زهوره، ونقطف يانع ثمره، ونرى تنّوع ألوانه وأنواعه، فعندما 

 نتصّور القراءة بهذه الصورة، فإّننا نترك كّل شيء لننعم ونغنم بهذه المتعة الجميلة.

 كيف نحبِّب طالبنا بالقراءة ؟

تحتاج المدرسة للتعاون والتنسيق مع األسرة في غرس عادة القراءة لدى الناشئة. فاألسرة 

 القارئة هي التي تصنع الرغبة لدى الطالب وتوّجه ميولهم نحو القراءة.

والقصص، فحينما تدعم األسرة ابنها وتوّفر له البيئة الغنّية بوجود مكتبة منزلّية متنّوعة الكتب 

يتناول أفرادها قراءتها، وأّنها ليست لمجرد الزينة، فحينها ينشأ الطالب على حّب االقتراب من 

 القراءة دون وجل أو خوف.

 مشاريع القراءة في مدرستنا: 

أّما في مدرستنا فقد انُتِهجت عّدة طرق لُتحبِّب القراءة في نفوس الطالب، ومع أّننا في بداية 

س ُجّل اهتمامنا للقراءة لوعينا الكامل بأهمّيتها، فانتهجنا وسائل من شأنها  الطريق، إال أّننا ُنكرِّ

 دعم الطالب وتقريبه من القراءة: 

. في كّل أسبوع يقوم مرّبي الصّف  بتعليم درسين كاملين لطاّلبه ُيحاورهم ويناقشهم حول 1

داًثا محلّية او عالمّية، موضوع يهّمهم، مأخوذ من األحداث التي تجري حولهم، سواء كانت أح

ر نفسه، إذ يتوّجب على كّل طالب أن  وهذا يتطلّب من الطالب أن يقرأ عن الموضوع وُيحضِّ

 يدير نقاًشا يتعلّق بالموضوع الذي يختاره للنقاش. 

. فكرة القراءة الممتعة هي أن يقوم المعلّم مع طالبه بقراءة يومّية لمدة ربع ساعة، فيها يختار 2

ما يقرأ بالقراءة الصامتة.  كّل منهم  

. ولكي ننجح في المشروع حرصنا على إثراء المكتبات الصفّية بالكتب والقصص 3

 والموسوعات. 

. تخصيص حّصة أسبوعّية للمطالعة لكّل صّف يتّم التعّرف فيها على أحد الكتب ومناقشته. 4  

يها إدراج قائمة من الكتب . القيام بإجراء مسابقات والمشاركة بمسيرة الكتاب التي يتّم ف5

والقصص الهادفة والمالئمة للفئة العمرّية، ويقوم الطالب بقراءتها، ثّم إجراء انتخابات الختيار 

الكتاب المفّضل وتجسيد فكرته بعّدة ُطُرق منها: التمثيل، الرسم، بناء مجّسمات، تحضير 

 عارضات أو أّي طريقة إبداعّية أخرى.

" بتحديد الطالب األكثر قراءة لدعمهم وتشجيعهم. . تتويج "فرسان القراءة5  

. تمكين الطالب من استعارة الكتب من المكتبة الصفّية. 6  
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. عقد أمسيات لألهل ودعوتهم للصّف والمدرسة وتخصيص وقت معّين للقراءة المشتركة التي 7

 تجمع الطالب وذويه. 

ارة المدرسة بالعمل على إجراء مسابقة . زيارة المكتبات العاّمة الموجودة في البلدة. تقوم إد8

ُمحوسبة باللغة العربّية وأحد شروطها إدراج قائمة من الكتب والقصص التي يتوّجب على 

 الطالب قراءتها. 

. بناء تخطيط طولّي يتطلّب فيه أن يقرأ الطالب قصًصا بحسب عمره: الصف األّول يقوم 8

ا، والثاني  5بقراءة  كتاًبا 25كتاًبا، الخامس  20كتاًبا، الرابع 15الث ِقصص، الث 10ِقصص سنوّيً

. بكت 105كتاًبا، وهكذا يصل مجموع ما قرأه الطالب في المرحلة االبتدائّية  30والسادس   

. إقامة بازار لتبادل الُكتب والقصص التي قرأها الطالب.     9  
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 متعة القراءة/المطالعة

 د. محمود أبو فنه

 حقُّ الصدارة:للقراءة 

عها، ورغم أن  الكتاب لم يعد المصدر الوحيد الستقاء المعلومات  رغم تعدد مصادر المعرفة وتنو 

أو لجلب المتعة، إال أن  الدور األساسيَّ في اكتساب المعرفة وفي بلورة شخصي ة اإلنسان يظل  

 للكلمة المكتوبة. 

أو المرناة )التلفزيون( أو أشرطة الفيديو أو قد يشارك الحاسوب والشبكة العنكبوتي ة أو المذياع 

األقراص المدمجة في عملية التنشئة وفي بناء شخصي ة األفراد، ولكن يبقى للكلمة المقروءة 

 سحرها وجاذبيتها.

ولو قارن ا، على سبيل المثال، بين التلفزيون وبين القراءة، لوجدنا بينهما الكثير من االختالف 

 التشابه.رغم وجود الكثير من 

فالتلفزيون ومشاهدته قد تدفع اإلنسان إلى الكسل واالتكالي ة وعدم بذل الُجهد للوصول إلى الفائدة 

أو المتعة.. فيكفي اإلنسان أن يستلقي على أريكة، ويضغط على جهاز التحك م من بُعد لينتقل من 

 محط ة إلى أخرى ومن برنامج إلى آخر..

إلى بذل الجهد وإلى التأم ل، وإلى التعم ق والتأن ي، ليسبَر أغواَر أما في القراءة فاإلنسان يحتاج 

 المقروء ويتفاعل مع ما يقرأ..

والتلفزيون يجس د ويجس م الشخصي ات واألشياء، فيحد  من قدرة الفرد على التخي ل واإلبداع 

اال في "خلق" الشخصيات وتخ ي ل األحداث واالبتكار.. بينما في القراءة يكون القارُئ شريًكا فع 

 واألجواء وملء الفجوات.

ا في  والتلفزيون يُعطي المشاهد تفسيَره وفهمه لألمور واألحداث بينما في القراءة نجد القارئ حر ً

 تصوراته وتخي الته وفهمه وإبداعه.

ة ال تتوف ر في التلفزيون، وال في غيره من وسائل االتصال  لكل ذلك، تحق ق القراءة متعةً خاص 

 الحديثة.

 ففي القراءة األُلفة، والحميميّة والدفء والمشاركة الفّعالة واإلبداع.

 ال بديل عن القراءة/المطالعة

ه المتزايد  رغم ما ألمسه من إقبال وتهافت على مشاهدة التلفزيون بقنواته وفضائي اته، ورغم التوج 

ال بديل عن  القراءة إلى استخدام الحاسوب واإلبحار في مواقع االنترنت، إال أن ني أعتقد أن 

 والمطالعة.

يسهمون في غرس عادة المطالعة وتذويتها لدى  عدة أطراف أو وسطاءويجب أن نتذك ر أن  هناك 

 األبناء :



72 
 

 الوالدان وأفراد األسرة. -البيئة المنزلي ة   - 

 الحضانات والروضات والمدارس في مراحلها المختلفة.  - 

 والترفيه المختلفة:وسائل اإلعالم/االتصال   - 

 الصحافة والمجالت             

 اإلذاعة والتلفزيون             

 السينما والمسرح             

 شبكة المعلومات )اإلنترنت(.             

 المجتمع بمؤسساته وبتأثير "الثقافة" السائدة فيه.  -

ة، يعاني من ظاهرة ، بصورة عام  العزوف عن المطالعة، فالقراءة  ويالَحظ أن المجتمع العربي 

 كعادة وكهواية يمارسها المواطن العربي شبه مفقودة.

وهناك الكثير من االقتراحات والتوصيات حول كيفي ة تشجيع القراءة وتحبيبها لتصبح عادة 

 متجذ رة لدى الجميع.

  - *تعة القراءة"وبهذا السياق أشير إلى ما ورد في كتاب الكاتب الفرنسي  دانيال بِناك بعنوان "م

. فقد تحد ث المؤلف بإسهاب 2015، بيروت 1يوسف الحمادة. دار الساقي، ط:  نقله عن الفرنسي ة

 ، ة األم  عن دور األهل في تحبيب القراءة في مرحلة الطفولة المبكرة ، حيث دعا األهل، وخاص 

مره، وناشد الحضانات إلى البدء بقراءة القصص للصغير وروايتها منذ العام الثاني/الثالث من ع

قة والمحف زة على القراءة.  ثم  المدارس أن تواصل هذه الفعالي ة المشو 

واالبتعاد عن أساليب اإللزام واإلكراه وتكليف  التحبيب والتشويقويؤك د دانيال بناك على عنصر 

اء بحل  مهام  وواجبات  حول المقروء لنكسبهم عادة المطالعة وتذويتها.  القر 

دانيال  بناك توصياته بعشر نصائح أطلق عليها "وثيقة حقوق القارئ"، وفي اعتقاده  وقد لخ ص

ة، وستنشأ أجيال تعشق المطالعة وتمارسها.  أن نا إذا راعينا هذه "الحقوق"، فسنحق ق الغاية المرجو 

ل عن هذه الحقوق في الكتاب!(، هذه "الحقوق" كما وردت  وفيما يلي، وبإيجاز )هناك شرح مفص 

 الكتاب المذكور: في

 وثيقة حقوق القارئ                   

 . الحقُّ في عدم القراءة!1 

 . الحق  في تجاوز صفحات من الكتاب.2 

 . الحق  في عدم إنهاء الكتاب.3 

 . الحق  في تكرار قراءة الكتاب.4 
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 . الحق  في قراءة كل  شيء.5 

 . الحق  في البوفارية/عشق القراءة.6 

 قراءة في كل  مكان!. حقُّ ال7 

 . الحق  في تصف ح الكتاب فقط.8 

 . حق  القراءة بصوت عاٍل.9 

 . حق  الصمت/ السكوت في أعقاب قراءة الكتاب.10 

 

يوسف الحمادة. دار :  نقله عن الفرنسي ة .متعة القراءةكتاب:   -(2015) دانيال، بِناك - *

 .2015، بيروت 1الساقي، ط
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 العاّمة في الطيبة في تشجيع القراءة/المطالعة دور المكتبة

 مديرة المكتبة -مها حاج يحيى

ألف كتاب بعدة  40ا على أكثر من , وتحتوي حاليًّ 1970تأّسست المكتبة العاّمة في الطيبة عام 

 لغات.

مشترك، أّما عدد  3500تشهد المكتبة العامة ًإقبااًل جّيًدا", ويبلغ عدد المشتركين حوالي 

 كتاًبا في الشهر . 250كتاب سنوّيًا، أي تقريًبا حوالي   2700-2500اإلعارات فيبلغ حوالي 

ا في علم المكتبات، وهو ما ُيسّمى  ا، وهو النظام المتَّبع عالمًيّ تتَّبع المكتبة العاّمة نظاًما داخلّيً

ع بالعديد من بنظام "ديوي العشرّي"، وهذا باإلضافة لحوسبة محتوى المكتبة داخل نظام مّتب

 المكتبات العاّمة لتصنيف الكتب وإلعارتها.

 رؤيا المكتبة:

تعتبر المكتبة العاّمة  تشجيع المطالعة  الحّرة والقراءة الذاتّية جزًءا ال يتجّزأ من اهتمامها، 

وخصوًصا في المراحل العمرّية األولى في حياة اإلنسان، وهي الطفولة. ولهذا توّفر الكتاب 

 تتوفّر فيه األسس الفنّية المطابقة للمعايير المّتفق عليها في الشكل والمضمون. الممتع الذي

ة هويّ  لرسمهي أهّم محطة انسجاًما مع هذه الرؤيا وإيماًنا مّنا بأّن السنوات األولى للطفل 

الشخصّية وبنائها وزيادة الرصيد اللغوّي لديه، بادرت المكتبة وعملت على مدار السنوات 

لتشجيع القراءة وتحبيبها بشّتى الوسائل والطرق المتاحة  لخلق طفل   -وما زالت  -السابقة 

 وجيل قارئ، وذلك بالتعاون مع المدارس واألهالي.

 فّعالّيات المكتبة العاّمة:

 ساعة قّصة مع كاتبها.  -

 ساعة قّصة مع راٍو أو حكواتّي.  -

 سرد األساطير والحكايات الشعبّية بأسلوب شائق.  -

 ساعة قّصة بواسطة مسرح ُدمى وشخصّيات.  -

 تشجيع المواهب اإلبداعّية لدى األطفال والتالميذ بواسطة ورشات أدبّية فنّية مختلفة. -

 تعزيز مكانة الكتاب الجّيد الذي يحقّق متعة لألطفال عن طريق التوجيه وقت االستعارة.  -

 أبنائنا عليها. محاضرات لألهالي عن أهمّية وفوائد القراءة وكيفّية تشجيع  -
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 مسرحياّت لجميع الفئات العمرّية: 

من الوسط العربّي لتكون بمثابة مثال ونموذج  ورموزتقوم المكتبة العاّمة باستضافة شخصّيات 

 محفِّز ألبنائنا )مثل البروفيسور حسام حايك وغيره(. 

المعلومة والقيمة بأسلوب كما وتقوم المكتبة العاّمة بتفعيل ورشات فنّية ترفيهّية تهدف إليصال 

 ممتع  يعيًدا عن الوعظ المباشر.

ترتيب لقاءات صفّية مع مجموعات عمرّية متجانسة مع أديب، مما يوّسع آفاق الطالب بموضوع 

 المطالعة. 

إجراء مسابقة بين الطالب بقراءة أكثر عدد من الكتب، ومسابقة الكتاب الذي أعجبني بأعلى 

علومات خاّصة بالمطالعة، وبشكل عاّم، تأخذ المعلومات طابعا مثل: عدد استعارات،  ومسابقة م

 اسم المؤلِّف، اسم كتاب لمؤلِف، أسماء أبطال في قّصة، أصل المؤلّف، سنة اإلصدار.

وغالًبا يكون ذلك مع المؤلّف   -فّعاليات تشرح عن المراحل التي تمّر بها كتابة القّصة أو الكتاب 

 خروجها للنور في غالفها المقّوى.مرحلة إصدارها ومن مرحلة تأليفها إلى  -

 أهمّيتها وأسلوب سردها": "دور القّصة في التربية:* كلمة أخيرة ُمقتبسة من كتاب

"هناك توّجه تربوّي سائد في مجتمعنا العربّي والمحلّي يّتهم الحاسوب ووسائل اإلعالم المختلفة 

لو أّن الحاسوب ووسائل اإلعالم المختلفة قد كسبب مباشر البتعاد الطفل عن حّب المطالعة. 

سرقت جمهور المطالعين في العالم ألُغلِقت دور النشر وتوقَّفت الترجمات. هذا لم يحصل طبًعا 

مبيعات الكتب في بلدان العالم األّول الراقي بازدياد  وإّنما ازدادت اعدادها وتوّسعت مجاالتها.

 مّطِرد.

مها كّل من يّدعي بأّن تراجع المطالعة في مجتمعنا سببه وسائل إّنها حقيقة واضحة يجب أن يعل

منافسة أخرى. هذه حّجة ضعيفة ُيراد منها رمي التقصير التربوّي على اآلخرين. الطفل في 

لها على ُمعظم المثيرات األخرى. التراجع  المراحل األولى من عمره يتعلّق بالقصص ويفضِّ

محتوى أدبّي مالئم لكّل مرحلة عمرّية ينتقل إليها الطفل، وانطفاء تلك اللهفة يمكن تقويتها ب

 خراج، وضوح طباعة ولغة مالئمة ".وانتقاء ُكتب ذات جودة إ

الناصرة: . دور القصة في التربية، أهميتها وأسلوب سردها (.2009دويري تابري، إلهام ) - *

 منشورات دار اإللهام.
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 بداًل من إلغائها أو تقليصهاالمكتبات المتنّقلة وضرورة زيادة عددها 

 بقلم : مفيد صيداوي

 

م  2016أّيار -29لجريدة "هآرتس" اليومّية العبرّية في عدد يوم  أثار " غاليريا "الملحق اليوميّ 

قضّية  المكتبات المتنقّلة على قلّتها في الوسط العربّي، ونّية وزارة الثقافة إلغاء هذه الخدمة 

جميع القرى العربّية المعترف بها، وبالطبع ال تصل القرى غير لالبسيطة التي ال تصل حّتى 

 المعترف بها. 

مها    مكتبٌة متنّقلة تصل إلى بعض قُرى  -ورّبما حّتى كتابة هذه السطور  -كانت هذه الخدمة تقدِّ

المثلث: عين السهلة، معاوية وبرطعة، ولبعض قرى النقب، وبعض القرى في الجليل، وتتّم 

اسطة حافلة )باص( حيث تأتي الحافلة إلى البلدة ورّبما  تصل إلى مدرسة البلدة كّل العملّية بو

المدرسة  أسبوع أو أسبوعين، وتقّدم القصص للقراءة المجانّية للطالب وخاّصة األطفال في

االبتدائّية، وأحياًنا ُيتاح للطالب القراءة داخل الحافلة، وهذا اإلجراء تعويض للقرى البعيدة عن 

ز البالد، وقد ورد في تقرير ملحق صحيفة هآرتس المذكور أعاله أّن وزارة الثقافة مرك

لة للمشروع بعثت رسائل فصل للعاملين والمسؤولين عن هذا المشروع في  المشرفة والمموِّ

 . الوسط العربّي مّما قد يؤّدي إلى إلغاء هذه الخدمة في تلك البلدات.

 (Mobile Librariesاالنجليزّية :ما هي المكتبة المتنّقلة؟ )باللغة 

"هي وسيلة متقّدمة ونمًط متطّور إليصال الخدمة المكتبّية إلى المناطق النائية والمعزولة أو 

 (.1المسالك الجبلّية الوعرة ومناطق البادية وسواها من المناطق األخرى")

وقضّية المكتبة المتنّقلة ليست من إبداع نظام الحكم في إسرائيل وليست ظاهرة خاّصة بها بل 

م بواسطة كاهن بريطانّي كان يضع كتًبا في صندوق  1817هي ظاهرة قديمة بدأت منذ العام 

م أحِضَرت 1859في قرية نائية، ويقوم أهالي القرية بقراءة الكتب وتبادلها فيما بينهم. في سنة 

الكتب ألبناء عاملي الكراجات "الميكانيكّيين" على عجلة يّجرها حصان، واستمّر هذا النشاط 

 لمّدة ثالث سنوات فقط في بريطانيا أيًضا بسبب عدم وجود ميزانّيات. 

وتعّددت نشاطات الدول بعد ذلك في هذا المجال مثل الواليات المّتحدة، حيث رست مركبة 

ناس لقراءة الكتب، وكان ثمن القراءة "سنتان" للّساعة أو عشرة الُكُتب في الميناء وجاء ال

 "سنتات" ما دامت السفينة راسية وموجودة في الميناء. 

بعد الثورة االشتراكّية في روسيا وقيام الجمهورّيات السوفييتّية، واهتمام الدولة بالقراءة ومحو 

الدولة السوفييتّية الكتاب أهّمّية كبيرة، فقد  األمّية وما ُعرف في ذلك الحين بالتعليم الشعبّي، أولَت 

ُطِبعت آالف وماليين الكتب باللغة الروسّية واللغات القومّية، ونشأ ُكّتاب  وأدباء من جميع 

 القومّيات السوفييتية مهما صُغر حجمها. 

سّيارة متنّقلة تحمل الُكتب وتطوف بشكل  55م بدأت الدولة السوفييتّية ُترسل 1948ومنذ عام 

خاّص في المناطق الفاّلحّية بهدف تثقيف الفالحين، وزاد عدد هذه المكتبات المتنّقلة في سنوات 

ن ألَف مكتبة ريفّية بي 23الخمسين، وتتابعت زيادتها مع تقّدم سنوات الثورة، فوصلت إلى 

% من المكتبات العاّمة 78م، وكانت الدولة االشتراكّية مسؤولة عن 1963م إلى 1953السنوات 

مكتبة  3600مكتبة، وفي المزارع الجماعّية  7500في القرى، ولدى االّتحادات العّمالّية كانت 



77 
 

ان، (، ومقابل ذلك طرأ تّقدم في بناء المكتبات في المدن والقرى ذات العدد الكبير من السك2)

" في شمال   yakutوالملفت للنظر في هذا المجال أّن السوفييت وصلوا إلى جمهورّية "ياقوت 

سيبيريا حيث يعمل السّكان في الصيد البّرّي والصيد البحرّي، وكان قسٌم منهم ُعّمال مناجم 

لى وعّمال غابات ومرّبو غزالن، ووصل عدد المكتبات المتنّقلة المّجانّية في هذه األماكن إ

 (. 3مكتبة متنّقلة تخدم خمسين ألَف قارئ يمّثلون سدس سكان المنطقة ) 2077

أّما في العالم العربّي الحديث فتعود بدايات هذه الخدمة "إلى النصف الثاني من الخمسينّيات  

وإلى أوائل الستينّيات في بعض الدول العربّية. ففي الضّفة الغربّية بدأت الخدمة في العهد 

م، أّما في مصر فقد رافق هذه الخدمة التي بدأت في 1965في مدينة الخليل عام  األردنيّ 

الخمسينّيات من القرن العشرين في العهد الناصرّي بعض الفعالّيات المتنّوعة مثل عرض أفالم 

تثقيفّية وتوعوّية وبعض األنشطة الثقافّية األخرى، وفي العراق بدأت في محافظة بغداد فقط في 

 (.4م، وبعدها انتشرت في أكثر من موقع )1946ام البداية ع

أّما في المملكة العربّية السعودّية، فتشرف شركة "أرامكو " للبترول على هذا النشاط، في ثالث 

 (. 5مدرسة ) 1500م في 1982مناطق هي الشرقّية والوسطى والغربّية، وقد بدأت الخدمة عام 

وم مؤّسسة عبد الحميد شومان في العاصمة االردنّية بهذه أّما في المملكة األردنّية الهاشمّية فتق

(، ويّتضح من المصادر والمراجع الّتي اعتمدُت عليها أّن هذه الخدمة جاءت متأّخرة 6المهّمة )

في العالم العربّي مقارنًة بالدول المتقّدمة في العالم، وفي بعضها لم تأخذ الدولة على عاتقها هذه 

ا خاّصة في ظروف وجود البوادي النائية وكذلك القرى البعيدة عن مراكز  المهّمة الهاّمة جّدً

 المدن وأطراف المدن.

م والمكتبات 1962م، ومنذ العام 1959أّما في إسرائيل فقد بدأ االهتمام بالموضوع منذ العام    

ت في المتنّقلة تزور بعض المستوطنات اليهودّية البعيدة عن المركز، هذا إلى جانب وجود مكتبا

كّل مستوطنة أو كيبوتس أقيم في البالد منذ العهد العثمانّي حّتى اليوم وذلك بسبب الخلفّية الثقافّية 

 .األوروبّية التي جاء منها المهاجرون للبالد

(، ثّم دخل مشروع 7م )2011أّما حّصة الوسط العربّي بعد قيام الدولة فكانت صفًرا حّتى العام

حدود من البلدات في ثالث حافالت فقط، واآلن هناك نّية لحرمان الوسط المكتبة المتنّقلة لعدد م

 العربّي منها. 

إّن مطلبنا كمثّقفين عرب وكأدباء ومعلّمين هو زيادة المكتبات المتنّقلة، بحيث تزور هذه 

المكتبات جميع القرى العربّية غير المعترف بها وخاّصة في النقب الذي هو بأمّس الحاجة لهذه 

 ة.الخدم

لتشجيع المطالعة وتعميمها هناك ضرورة ملّحة  إلقامة مكتبات عاّمة بلدّية  في كّل قرية عربّية 

ال يوجد فيها مكتبة حّتى اآلن، وتوسيع المكتبات القائمة، كذلك نحتاج لدعم الكتاب العربّي دعًما 

العبرّية بشكل مبرمج  متوازًيا للكتاب العبرّي، والعمل على ترجمة اإلبداع العربّي المحلّّي للغة

 وممنهج ليّطلع القّراء العبرّيون على أدبنا اإلنسانّي الرائع.

 المراجع واإلشارات: 

المكتبات المتنّقلة كأهدافها ومتطلّباتها وتطّوراتها )موقع الكترونّي تّم  –لحج نيوز  -1

 (.1.6.2016الدخول فيه بتاريخ 

 .2هناك: ص -2
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بة المتنّقلة خطوط لتاريخ خدمات المكتبات (. المكت1998بر إيل، عدينه )االعفق  -3

 )باللغة العبرّية(. 65، ص  4חוברת מס' ،מעוף ומעשהالمتنّقلة في العالم، مجلّة 

 . 3لحج نيوز، مصدر سابق ص -4

 . 3هناك:ص -5

 . 3هناك:ص -6

, נוהרים לספריות גלריה מוסף הארץ(.29.5.2016גלעד, משה )  -7

 .01באוטובוסים, עמ' 
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 تجربة د. محمود عباسي 

 الكاتِب، أديب األطفال، الُمتَرجم والُمحاِضر يتحّدث عن تجربته في تأليف أَدب األطفال

 . متى بدأَت في كتابة أدب األَطفال وُخالصة إنجازاتك في هذا المجال؟1

ل في مدرسِة الَحياة. في  الخامسِة من ُعمري أَلحقَني بَمْدرسِة كاَن المرُحوُم والِدي أستاِذي األو 

ابِطي ِة األهلِي ة بَحيِّ الحل   ْيفية عند عمتي الر  يصة في َحْيفا، وقد اعتاَد أبي أْن يُرِسلَني في الُعطَِل الصَّ

، حيث ختمت عنده القرآن  تي  في ترشيحا لدراسة القران الكريم في ُكت اب الشيخ الُكب ة صهر عم 

 .الكريم بإتقان وِدق ة

وكان الشيخ يقُصُّ لنا قِصص األنبياء بشكل جذ اب وممتع. وفي الحقيقة يَعود لهُ الفضل في  

 كتاباتي لِقصص األنبياء وقِصص األطفال. 

اختمرت برأسي فكرة إصدار سلسلة كتب لألطفال التي ُكنا نفتقُر إليها في مدارسنا آنذاك وفي 

الشاعر د. جمال قعوار الذي كان يهت م كثيراً بأدب ففاتحت صديقي  ،بيوتنا، ويتعط ش إليها طالبنا

 األطفال.

تحم س المرحوم كثيراً لهذه الفكرة، فأخذنا على الفور نضع الخطوط العريضة فكن ا نسهر في بيت 

رة، وأبيت عنده إلى أن انتهينا من تصميم وكتابة  عائلته في الناصرة حت ى ساعات الليل المتأخ 

 ير وقصص األطفال حسب التبويب والترتيب التالي:سلسلة شمولي ة من األساط

 *من قصص وأساطير الشعوب:

 (.1962( ابنة صانع األجراس )من أساطير الصين، 1

 (.1962( زهرة الجنة )من أساطير القفقاز، 2

انماركية، 3 امتة )من األساطير الد   (.1962( األميرة الص 

ة تربوي ة لألطفال، 4  (.1962( الش عرات الذ هبي ة )قص 

:  *من قصصنا وتراثنا المحلي 

 (.1963( الراعي الصغير )5

 (.1963( سامي الكسالن )6

 *من قصص الُرسل واألنبياء:

 (.1964( كليم هللا )عن حياة النبي  موسى عليه الس الم، 7

 (.1964( بشير السالم )عن حياة النبي  عيسى عليه الس الم، 8

د صل ى9  (.1965هللا عليه الس الم،  ( قصة األمين )قصة الرسول محم 
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 (.1966( طُوى إسماعيل )قصة إسماعيل عليه الس الم، 10

 *قِصص بابلي ة:

 (.1965( القفص الذهبي  )11

 (.1965(  فتاة الغرائب )12

،  -( خباء حاتم )من التراث العربي  13  (.1966حاتم الطائي 

 (.1966عن الشاعر امرؤ القيس،  -( رجل الشد ة14

 

دات األساطير والقصص بالتدريج، وعرضنا الفكرة على الُمرب ي بعد أن  اكتملت الفكرة كتبنا مسو 

سوم الالزمة للمشروع، ثم   الرسام الُمبدع، َغازي عبد الحليم، فأخذ على عاتقه إعداد الُخطوط والرُّ

اوي، صاحب مطبعة الحكيم، وَشَرْحنا له فكرة م شروعنا ُزرنا معاً العم المرحوم أبو عبده المز 

ة، َوَوَجْدنا منه كل  تفه م وتعاون  َب بنا، واستدعى ولََده َعْبُده ليتول ى هذه الًمهم  "كتب األطفال" فَرح 

ل من السلسلة قُمُت مع  على مدى أربع َسنَواٍت من العمل المشترك. ومع صدور الكتاب األو 

ميل َجمال قعوار بجولٍة إلى عدد كبير من المدارس في قُرانا ف ، الز  ي الجليل الش رقي  والَغربي 

وفي الن اصرة والُمثل ث، فاستقبلنا األخوة الُمديرون، في شت ى أنحاء البالد، بُكل َحفاوة واهتمام 

وَحظينا ِمنهم بكل  التشجيع، فراجت هذه الس لسلة حت ى بَلَغ التوزيع أكثَر ِمن َخمسة آالف نُسخة 

لسلة حت ى نَ  فَِدت هذه المجموعة َعن بَكرة أبيها. تَجُدر االشاَرةُ إلى أن  لِكل  َعدد ِمن أعداد هذه الس 

أغورة أي نِصف قرش للكتاب َوَحظيت  50ثمن الُكتي ب ِمن هده الَسلسلة كان َزهيًدا للغاية بُِمعد ل 

ع َوُمنقَِطع الن ظير.  فِكرة الَمشروع بِنَجاٍح ُمَشج 

 لألطفال؟.  ماذا كانت الدَّوافع عندك من الِكتابة 2

غار ولألجيال الن اشئة ِمن أجل َدْعم وإبراز  ه للِكتابة للص  أهَمُّ ما َدفََعني ِمن األَعماِق َكي أتوج 

الحين َوما يَنُجم عنها ِمن إقبال  ُسل الص  الن واحي اإلنساني ة والت اريخي ة لِِسيَر وتاريخ األنبياء والر 

هداف البَن اَءة لَدى أبنائِنا وبناتَنا بِصورة ُمْقنَِعة، وِمن هذا وُكل  ما هَُو أَفَضل في َرْفِع القِيَِم واأل

الُمنطلق يَتَرت ب على أدبائنا وُكت ابنا تزويد جيلنا الناشئ بحكايات ُرُسلنا َوأنبِيائنا وأدبائنا وُمثقفينا 

أبنائنا وبِأن يط لع ألبنائنا وبناتنا اإللمام بكل ما هو ُمفيُد ويوس ع آفاَق  ولِيتَسنَّىعلى مر  الُعصور، 

اِعد على ما يوس ع إدراكهم وآفاقهم من إنجازات األدب الَعربي  وآداب الش عوب،  أبناء الجيل الص 

وساهم أدباؤنا وُمفَك رونا العرب والعديد ِمن أُدباء الش عوب. وقَد قام فِعالً َعدد غير قليل من أدبائنا 

بنا وُمجتمعنا بكم  وافر ِمن ُكتُب األدب والِعلم والت اريخ والَحضارة وما يُفيد اإلبداع  بتزويد طال 

واللُّغة، وأسعدني شخصي ًا أن أُساِهم بِدوري، باإلضافة لِقصص األطفال ال تي أصَدرتُها مع زميلي 

ة  75المرحوم د. َجمال قَعوار، أن أقوم بعَد ذلك بإصدار  ِمن ُكتُب األنبياء والُعلوم العام 

واإلنساني ة وِمنها ُمجل د يحتوي على ِسيَر وحكايات جميع األنبياء َحسب والمواضيع االجتماعي ة 

َمولِِدهم بِدًءا من آدم، فابنه شيث ثُم  األنبياء عليهم الس الم من نوح وإبراهيم وهود والن بي  صالح 
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حكيم عليه الس الم وأبو األنبياء إبراهيم عليه الس الم حت ى عيسى بن مريم عليه الس الم ولُقمان ال

 وِحكايات أهل الَكهف وغيرها.

 .  ِبَمن تأثّرَت في تَوّجِهك لِكتابة الحكايات والقِصص ِمن أجل أحبّائنا األطفال؟3

رورة الَحيوي ة لِنَضع بين  مالء الُكت اب، ِمن ُمنطلق الحاَجة والض  تأث رُت قبل ُكل  شيء مع بعض الز 

دُ  اء الُكتُب ال تي تُزو  ، والقِيم االنساني ة الت ربوي ة، أيدي أْطفالِنا األِعز  قي  هُم باألفكار الحيوي ة، والرُّ

اقية والخطوط العريضة، ال تي تَبن اها االُدباء  ا بالقِيم الر  واآلراء البن اءة. وفي نَفس الوقت تأث رت ِجد ً

اقية، الُمشرقة التي زودوها ألط فالِنا وأشبالِنا العرب األفاضل، األوائل ال ذين َسبَقونا في الِكتابة الر 

ائعة مثل حكايات ألف ليلة وليلة،  ة القِصص واألساطير القَديمة، والِحكايات الظ ريفة الش  خاص 

ائعة وقِصص أبو زيد الِهاللي  َوَعنترة بِن شد اد وغيرهم، تأث رُت  كما وقِصص كليلة وِدمنة الر 

ائعة التي َوضعها الكاتِ  ب الُملِهم الف ذ  كاِمل كيالني ال ذي بِشكل خاص  ِمن الِحكايات والقِصص الر 

ائعة الَغني ِة باآلراء واألفكار الن اضجة في شت ى  يُعتَبر بِحق ِمن أشهر ُكت اب األطفال بِقِصصه الر 

الد ول العربي ة وفي َمكتبات مدارسنا في جميع أنحاء فَلَسطين. كما اعتُبر كاتبنا خليل الس كاكيني 

الُمجد دين الوطنيين وقد اشتقت في أن أقرأ له أشهر كتبه باإلضافة إلى ِمن أشهر الكت اب الواعين و

عة ِمن التُراث واألساطير.  قِصصه الُمنو 

ف على أديبنا الكبير  باإلضافة إلى كاتبنا خليل الس كاكيني، فقد حالَفني الحظ  أن أحظى بالتَّعر 

فني وأهداني البَعض مِ  ، وقَد شر  ائعة. كما يُساهم هذا الد كتور إسحاق موسى الحسيني  ن ُكتبه الر 

األديب الُمبدع بِتزويد ُمجتمعنا بكتُب األطفال الُمبدعة والُكتب الزاخرة بالحكايات الرائعة الُمناسبة 

لِكل  األجيال بِما تَشمل عليه ِمن حكايات الت راث والقِيم الس لوكي ة واألخالقي ة التي حِظيت بالش يوع 

 ظير.واالنتشار الُمنقطع الن  

 . أرجو تسجيل قائمة بُِمؤلفاتك وتَرجماتك لألطفال والفِتيان:4

بَعَد إصدار مجموعتي الُمشتركة مع زميلي الَمرحوم جمال قعوار ِمن أدب األطفال حت ى عام 

 . قِصص للِكبار، حيث بََدأت بِكتابة 1972، توق فت عن ِكتابة قِصص األطفال حت ى عام 1966

وقد بلَغ َعدد مؤل فاتي  –بدون التوق ف عن الكتابة للكبار  –طفال والفتيان لكنن ي عدت للكتابة لأل

غار والِكبار بالَعربي ة، كما تَرجمت حوالي أكثر  على َمدار َست ين عاًما أكثر ِمن ثَمانين ِكتابًا للص 

ة وَمقالة بالعبري ة واإلنجليزي ة.  من ست ين قِص 

ن ِمن مؤلّفاتي وتَرجماتي ذات الّصلة بَُكتُب األطفال فيما يلي قائمة ذات حوالي اثنين وتِسعي 

 والفِتيان:

 نوبيال للفتيان. -1955تل أبيب،  -. جنون وانتقام، مطبعة أورن 1               

وجة الخائنة، مطبعة أورن2  رواية للفتيان. -1955تل أبيب،  -. الز 

الناصرة،  -كيم. ابنة صانع األجراس، مجموعة صيني ة لألطفال، مطبعة الحَ 3

 ، مع الدكتور جمال قَعوار.1960
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، مع  1960. زهرة الجن ة، مجموعة قفقازي ة لألطفال، مطبعة الحكيم، الناصرة، 4

 الد كتور جمال قَعوار.

ة فلسطيني ة لألطفال، مطبعة الَحكيم، الناصرة 5 غير، قص  اعي الص  ، مع 1961. الر 

 الدكتور جمال قعوار.

ة 6 ِمن التُراث العربي  الفلسطيني  لألطفال، مطبعة الحكيم الناصرة، . خباء حاتم، قص 

 ، مع الد كتور جمال قعوار.1962

. الش عرات الذ هبي ة، أسطورة ِمن بالد الش رق لألطفال، مطبعة الحكيم، الناصرة، 7

 ، مع الدكتور جمال قعوار.1962

، مع 1962م الناصرة، . قاهر النمرود، سيرة سي دنا إبراهيم الخليل، مطبعة الَحكي8

 الدكتور جمال قعوار.

ة الن بي  موسى عليه الس الم، مطبعة الحكيم الناصرة، 9 ، مع 1962. كليم هللا، قص 

 الدكتور جمال قعوار.

ة الن بي  عيسى عليه السالم، مطبعة الحكيم، 10 ، مع 1963. بشير الس الم، قص 

 الدكتور جمال قعوار.

ة الرسول ُمح11 د صل ى هللا عليه وسل م، مطبعة الحكيم، . األمين، قص  ، مع 1963م 

 الدكتور جمال قعوار.

ة م حلي ة فَلسطيني ة، مطبعة الَحكيم الناصرة، 12 ، مع 1963. سامي الكسالن، قِص 

 الدكتور جمال قعوار.

ة سي دنا إسماعيل عليه الس الم، مطبعة الحكيم، الناصرة، 13 . طُوى إسماعيل، قِص 

 ر جمال قعوار.، مع الدكتو1964

ة امرؤ القيس، مطبعة الحكيم الناصرة، 14 د ة، قِص  ، مع الدكتور 1966. رجل الش 

 جمال قعوار.

امتة، أسطورة دانماركي ة، 15 ، 1966، مطبعة الحكيم الناصرة، 1966. األميرة الص 

 مع الدكتور جمال قعوار.

، 1969مطبعة الجليل، . أبو األنبياء، مسرحي ة للفتيان وللكبار في ثالث طبعات، 16

 .1972القدس، دار األيتام، 

 .1972. وداًعا يا ولدي، مسرحي ة للفتيان، مطبعة دار األيتام، القدس، 17

 طبعات ُمتتالية(. 5) 1977-1976. عودة علي بابا، مسرحي ة، مطبعة الش رق، 18

، مسرحي ة، حيفا بيت الكرمة، 19  .1978. مداس الط نبوري 

، مس20  .1982شفاعمرو،  -رحي ة للفتيان، دار المشرق، حيفا. وفاء أم 

ر لألطفال، مع يعقوب إيال، مركز التُكنولوجيا 21 . قاموسي، قاموس ُمصو 

 .1982الت ربوي ة، 

 .1986المشرق، مسرحي ة لألطفال،  -. فاعل خير، مسرح الغربال22

يتون،  -. ريكي وريكو23 ل  شيء، ،  مكتبة ك2001مركز أدب األطفال، براعم الز 

ة لألطفال.  قص 

 )طبعة باإلنجليزي ة أيًضا(.  -. ريكي وريكو24
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يتون، 25 ائع، مركز أدب األطفال، براعم الز  ، مكتبة كل  شيء، 2001. المفتاح الض 

ة لألطفال.  قص 

ائع، طبعة الت رجمة العبري ة، 26  .2001. المفتاح الض 

يتو27 ة لألطفال، براعم الز  ن، مكتبة كل  شيء، حيفا، . سنة حلوة يا كريم، قص 

2001. 

, ترجمة إليشع سوسول، إصدار مكتبة مركز 28 . سنة حلوة يا كريم, الن ص  العبري 

 .2001أدب األطفال، 

، ترجمة وجيه عوض، مكتبة كل  شيء، 29 . سنة حلوة يا كريم، الن ص  اإلنجليزي 

ة لألطفال.2001  ،, قص 

يتون، مكتبة كل  شيء،  . هالة وهالل رمضان، مركز أدب األطفال، 30 براعم الز 

ة لألطفال.2001حيفا،   ، قص 

ة لألطفال، مركز أدب األطفال.31  . ُدعاء وعيد األضحى، قص 

. ُدعاء وعيد األضحى الُمبارك، في العبري ة، ترجمة وجيه عوض، إصدار مركز 32

يتون، مكتبة كل  شيء، حيفا،  ة لألطفال.2002أدب األطفال، براعم الز   ، قص 

 .2002. نوران ونجوان، مكتبة كل  شيء، حيفا، 33

. سلسلة قصص القُرآن الكريم، دار الَمشرق للت رجمة والط باعة والن شر: 54 -34

 للفتيان:

 . حكاية خلق الَكون وِحكاية إبليس الل عين.34

 . حكاية أبو البشر آدم.35

يقين  . حكاية أبناء آدم,، قابيل وهابيل، ثاني األنبياء شيث وحكاية36 َصفوة الصد 

 الن بي  إدريس.

 . نوح وحكايته مع قَومه والفلك والط وفان.37

 . هود وقوم عاد.38

 . ِحكاية الن بي  صالح مع قوم ثمود ومع ناقة هللا.39

 . حكاية أبو األنبياء إبراهيم الخليل.40

 . حكاية أبو الَعرب إسماعيل.41

 . حكاية عاشر األنبياء إسحاق.42

 أبو األسباط يعقوب.. حكاية 43

د يق.44  . حكاية يوسف الص 

ابر أيوب وولده ذو الكفل عليهما الس الم.45  . حكاية الن بي  الص 

 . حكاية َخطيب األنبياء صفي  هللا ُشعيب.46

 . حكاية صاحب الحوت يونس.47

 . حكاية كليم هللا ونجي ة موسى.48

الح وبقرة بني إسرائيل.49  . حكاية العبد الص 

 كاية صاحب الُكنوز قارون.. ح50

 . حكاية نبي  هللا  داوود عليه الس الم.51

 . حكاية سليمان الحكيم.52
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 . حكاية عيسى بن َمريم عليه الس الم.53

 . حكاية لُقمان الَحكيم وِحكاية أهل الَكهف.54

يتون، مكتبة ُكل  شيء، حيفا، 55  .2006. ياِمن وَخروف العيد، سلسلة براِعم الز 

يتون . َحي  56  .2006، مكتبة ُكل  شيء، حيفا، 2ة الش يخ نصر، سلسلة براعم الز 

يتون 57 ، سلسلة براعم الز   .2006، مكتبة ُكل  شيء، نص  جديد،2. تضحية أُم 

يتون، مكتبة ُكل  شيء، حيفا، 58 ازي والملكة ُسالفة، سلسلة أغصان الز  . الملك الر 

2009. 

يتون، مكتبة ُكل  شيء، . َسنة الُخلد )الخلند(، سلسلة أغ59  .2009صان الز 

يتون، مكتبة كل  شيء، حيفا، 60  .2009. يوم البيدر، سلسلة أغصان الز 

 

 *ِمن قائمة الُكتُب الُمترجمة للفتيان:

 .1962. إلياهو أغاسي، فتاة الَغرائب، الن اصرة، 61

 ِمن ترجمتي. -للفتيان والش بيبة

62 ،  للفتيان، ِمن تَرجمتي.. إلياهو أغاسي، القفص الذ هبي 

 

ة  اص  ا تَرجماتي إلى الِعربية فتنيف عن َخمسين ِمن الُكتُب والُمؤل فات العبري ة الخ  أم 

بيبة والفتيان:أل  عالم أدباء العبري ة، وِمنها قِصص وقَصائد وِدراسات للش 

 .1973. قمر األميرة، أِلورئيل أوفيك، مسرحي ة، 63

 .1976، مسرحي ة، حيفا، . ابن الس لطان، ليفراح حبيب64

(.1978. هي ا نَلعب، لمرغليت َعقيبا، القدس، 65  . )كتاب كشفي 

 .1980. الط فل واألدب للبروفيسور أدير كوهين، المشرق، شفاعمرو، 66

 .1986.ُغصن ليلك...غصن تف اح، لرينا لفينسون، شفاعمرو، 67

 ة.، مسرحي  1986. نهاية الل عبة، لبيكيت صموئيل، شفاعمرو، 68

 .1986. األخطبوط، لزيغموند فرانكل، شفاعمرو، 69

ة الش عوب، لبوبر مردخاي مارتن، شفاعمرو، 70  .1989. الس الم وأخو 

 )رواية(. 1995.زهرة الس الم، للدكتورة أهروني عادة، 71

ادر عن رومنيك )عربي  72 ، الص  (  -عربي  -إنجليزي   -. القاموس اإللكتروني  فرنسي 

 ادي.)قاموس( ِمن إعد

ر لألطفال، ِمن إعدادي، تل أبيب، 73  . 1998. قاموسي، مصو 

. قاموس ألف كلمة وكلمة، ِمن تأليفي بِالُمشاركة َمع بروفيسور نَجيب نَبواني، 74

 .1990الَمشرق، شفاعمرو، 

 . بطيخ في غير الموسم، لدوريت أورغاد.75

ة لأل1996. تستطيع أن تترك إشعاًرا، لِنيرة هارئيل، 76  طفال.، قص 

 .1999. أين اختفى الِحذاء، لِعدنه كريمر، الن اصرة، 77

 .2000. تامر يَمشي فَوق الُجدران، دافيد غروسمان، 78

 .2002.السيد صغيور وشجرة التُّفاح، أِلوريت راز، 79
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يتون، تَرجمتها ِمن بَراعم 80-89 . َعْشُر قِصص لألطفال، ِمن ُكتُب براعم الز 

يتون عام   .2004الز 

د والن قاش الَمنهجي   -90  آن سيرسكي، ِمنهاج للن قاش ِمن أجل الس الم. -األخذ والر 

 يومي ات فتاة تُحب  الس الم وتمقت الَحرب، شاحاك.                 -. حلم سالم91

 . استراتيجي ة الس الم ليغئال ألون، ماهي ة المعركة ِمن أجل الس الم.92

 

 :سيرتك الذاتيّة أرجو كذلك تزويدي بتَفاصيل ِمن .5

أِلبي الفحماوي  الُمنفتح على الت ربية  27.10.1935ُولِدُت في مدينة حيفا في حي  الحليصة في 

وت الش جي  والذي يحفظ المئات ِمن أبيات الش عر  الديني ة الس ِمحة واآلداب الصوفي ة، صاحب الص 

، وقد غرس والدي الحاج  إبراهيم، في نفسي ِمن الط فولة يني ة الروحاني ة  الصوفي  المبادئ الد 

امية، ال تي تنادي باإلخاء وعمل الَخير والت ساُمح ومحب ة الن اس، كل  الن اس دون  واألخالقي ة الس 

 تَمييز.

أنعم هللا َعلي  بأُسْرٍة كبيرة، وشجرة عائلي ة أصيلة، ِمن ثالثة عشر مولودا: َسبعة ِمن الذ كور وِست  

أُسرة الوالدين أكثر من أربعمئة شخص ِمن أبناء وحفدة وأبناء الحفدة  من البنات، وقَد بلَغ عدد

 وأبنائهم، فَتَحق قت في األُسرة ُمِعجزة: "يا ِست ي كل مي ِست ك".

ابطة األهلي ة في حي  الحل يصة  حيفا، َختَمُت إب انها  -أَنهيت ِدراستي االبتدائي ة األولى، َمدرسة الر 

االبتدائي  المبك ر، ثُم  انتقلت إلى مدرسة الفرير الفَرنسي ة الَعريقة في دراسة القُرآن الَكريم والِمنهاج 

تَعددي ة في الث قافة والَحضارِة مع طاُل ب يَنتَمون إلى جميع طًوائف وديانات المدينِة في أجواٍء 

ا ِمن الت سامح والت عايش، فتعل مت األدب العربي  قَديَمه وَحديثه والفرنسي   كذلك، وقَصائد  رائعة ِجد ً

وأعالم الش عر وأدب الن هضة في مصر ولبنان: حافظ إبراهيم وأحمد شوقي والمنفلوطي والماِزني  

 ومحمود  تيمور وطه حسين والَعق اد وُجرجي زيدان والياِزجي وغيرهم.                              

الِم أِلدرس َمع ُحلول الن كبة نََزحُت مع عائلتي إلى لبنان، فنزلنا في بَ  ْرجا، ثم  انتقلنا إلى َحَرستا الس 

مت األوضاع  عيم، وتأز  ام بَعَد انقالب ُحسني الز  في الُكلي ة العربي ة الَدمشقي ة، ُعدنا ِمن أرض الش 

ات اإلسرائيلي ة  في سوريا، فَُعدنا إلى َمسقَط رأس والدي إلى أُم  الفحم، قَبل يوٍم ِمن تسليمها لِيد القُو 

فاقي ة رودوس. في أُم  الفحم أنهيُت ِدراستي مع الشاعر الَكبير صديقي وقَريبي راِشد بموجب ات

 حسين والُمرب ي طَلعت صالِح والتحقت بعدها بَمدرسة بَسمات الِمهني ة الِعبري ة.

بَْعَد إنهاء ِدراستي في مدرسة بسمات في حيفا، َعِملت ُمفت ًشا لُِمراقبة قوانين الَعمل ُمنذ عام 

انتخبت نائبًا للُمدير العام لِوزارة الَعَمل في الُمجتمع العربي  لِشؤون  1958. وفي عام 1956

 الَعمل وإقامة المدارس الِمهني ة عند الَعرب والت عاوني ات والمشاريع العمراني ة العربي ة.

الُملحق  منِصب رئيس الت حرير في القِسم األدبي  لصحيفة األنباء وسعيُت لفتح 1968تَسن مُت عام 

قيب.  األدبي  فيها أمام جميع أُدبائنا وُشعرائنا بعيًدا عن ِمقص  الر 

ًعا( بدون  1970ثُم ُعي نُت في عام  يد يِغئال ألون )تطو  ُمساعًدا وُمستشاًرا لِوزير الَمعارف الس 

بيبة راتب ومستشاًرا على َمدى سبع سنوات في ِخدمة أبناء َشعبنا، فأَقَمنا الَعشرات ِمن بُيوت ا لش 
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والمراِكز الَجماهيري ة وأكثر ِمن َخمسين مرَكًزا لُِمكافحة األُمي ة ومشروع تَعليم اللُّغة العربي ة في 

 الَمدارس الِعبري ة، كما وُعي نُت بعد ذلك ُمساِعًدا لِوزير الَمعاِرف أهارون يدلين لُِمد ة عام.

يانات الثالث،  ترس خت عندي الت عد دي ة الث قافي ة والتربوي ة باكتمال يني ة في الد  دراستي للمصاِدر الد 

 وأصبح إلمامي بالل غتين الس اميتين العربي ة والعبري ة وافًِرا شاماًل ُمتكامال.

التحقت بالجاِمعة الِعبري ة في القُدس لِدراسة الل غة العربي ة قَديمها وحديثها،  1986في عام 

وفي ة مع اآلداب الَحسيدي ة اليهودي ة وعلم والتخص ص باألدب المقارن، ِودراسة اآلداب  الص 

 بمرتبة الش رف. M.Aثُم  الث انية  B.Aالال هوت، ألحوز على الش هادة الجامعي ة األولى 

ْلُت تحصيلي للد رجة األكاديمية الث الِثة الدكتوراه  فََكتبُت  ph.dبعد الش هادة الجامعي ة الث انية واص 

وائي  والقَصصي  بشامله لألُدباء الفلسطينيين في  أُطروحتي األولى ِمن نَوعها عن األدب الر 

 إسرائيل.

ة، ِمن الَمجلس  َكما َوَحمْلت فيما بَعد َشهادة الدكتوراه الفَخري ة على إنتاجي األدبي  وت رجماتي الجم 

 العالي للثقافة والفُنون الت ابعة لليونسكو وجاِمعة كاليفورنيا.

ا أِلدباء أنَشأُت مجل   1970في عام  ة الش رق األدبي ة الُمستقل ة، األولى ِمن نوعها لِتُشكِّل منبًرا ُحر ً

ر الَمسؤول على َمدار أربٍع وأربَعين سنة ِمن  فني أن أعمل فيها بِمنِصب الُمحر  العربي ة وشر 

 .2014حت ى سنة  1970

األدب وباألحداث، والن دوات لقد كانت مجل ة الش رق على َمدار أربَعة وأربعين عاماً ُمكتظ ة بأخبار 

اتية ألدبائنا بشكل شامل.والل قاءات والن شاطات األدبي ة واإل يَر الذ   صدارات ال تي لم تتوق ف، والس 

مين بإصدار أعداد وافية عن حياتهم وإنتاجهم ِمئة وسبعة ِمن أعالم أدبائنا  لَقَد بَلَغ َعدد الُمكر 

 األدباء والُشعراء على ُكتبهم ومؤل فاتهم وإنتاجاتهم وإنجازاتهم.ضم  هذا الت كريم أعالم  وُشعرائنا.

عُت دون ُمقابل في مناِصب فَخري ة عديدة إسهاًما من ي في ِخدمة ُمجتََمعي وَشعبي َعبر قَنوات  تَطو 

 الت عليم األكاديمي  والث قافة والفَن  واإلبداع. 

ا على ُجهودي في ميادين األدب والت رجمة أثلج َصدري أن ني القيُت الت كريم محلي ًا وعالمي ً 

وفعالي ات الت سامح والس الم رغم أن ه لم أطمع في أي  َمكسب ِمن مجمل أعمالي وتَرجماتي ال تي 

عُت بُِمعظمها، وأقولها بُكل  تواضع أنًه ال أستطيع حصر شهادات الت كريم والجوائز ال تي  تطو 

 َحظيت بِها. 

خر ُحزُت على َشهادة تكريم الجمعي ة الدولي ة للُمترجمين الَعرب مطلع وأخيًرا، وبُكل  اعتزاز وف

 ، والتي منحتني أيًضا لقب شيخ الُمترجمين الَعرب.2005عام 

إب ان تحريري وإشرافي على مجل ة الش رق، أس ست داًرا للت رجمة والط باعة والن شر  1977في عام 

رت أن يقتصر عملي على لي وأِلبنائي سميتُها "دار الَمشرق م. ض" تيم   نًا باسم مجل ة الش رق. قر 

الي ات المشرق ومجل ة الش رق مع استمرار عملي ُمحاِضًرا في جامعة حيفا. تلق يت آنذاك  فع 

ُعروًضا لِوظائف ُحكومي ة َرفيعة ِمن بينها َوظيفة سفير، وَعرًضا آخر لِوظيفة ُعضو الل جنة 
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غ ُكل ي ًا لِعملي َولِدراستي األكاديمي ة الَمركزي ة للهستدروت، ولكن ني رفضته ا َرفًضا بات ًا  َكي أتفر 

ة العربي ة القَصيرة في إسرائيل،  ِمن أجل الُحصول على إجازة الماجستير حول موضوع القص 

ر أدب الُمقاومة فيها.  موتيفاتها ومضامينها وأساليبها وتطوُّ

ة القصيرة ) أما أطروحة الدكتوراه فقد تعل قْت بإنجازات وأبعاد رات الرواية والقِص  -1948وتطو 

1976.) 

اعتمدت في إعداد األطروحة على ُمراسالت وُمقابالت مع نخبة ِمن أُدبائنا واالط الع على 

َمصادر إلهاماتهم  والموتيفات األساسي ة في رواياتهم، وقد اخترت ثَمانية عشر ِروائي ًا وقصصي ًا 

 ر لَهُم ِمن ِروايات ومجموعات قَصصي ة.ِمن ُمبدعينا وقََرأت جميع ما َصدَ 

ا َعدد الُكتُب ال تي تَرجمتها ِمن العبري ة إلى الَعربي ة فقد بَلغت أكثر ِمن َخمسين ِكتابًا بالِعبري ة  أم 

ر  باإلضافة إلى القاموس اإللكتروني  رومنيك، وقاموس ألف كلمة وكلمة والقاموس الُمصو 

ها سامي وسوسو مع لألطفال، وموقِع نيسانيت اإللكتر وني  وُمسلسالت تلفزيوني ة، وِمن أهم 

 ، قِصصه وأغانيه، تأليف نينا وأورئيل أوفيك، وأكثر ِمن مئة في نُصوص ِمن األدب الِعبري 

فني أن أحظى بِلقب "شيخ الُمترجمين  وَعشرات الفُصول ِمن الت لمود والمشناه والت وراة. ولَقد شر 

 جمعي ة الُمترجمين الَعرب في قطر.العرب" ال ذي َمنحتني إي اه 
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رتجربة األديب مصطفى مّرا  

:تقديم  

ل من مجل ة "المرايا" تحد ث عدد من الزمالء عن إبداعاتهم في مجال كتابة األدب   في العدد األو 

ا "كنت األخير زمانه" في استطالع الُكت اب، فقد أعطيت لنفسي الحق  في االنتقال  لألطفال. ولم 

اء الكرام، التابعين ل"المرايا" أن أتحد ث في ناديهم، فإذا الكتاب والقلم  الذي أكتب به األدب بالقر 

لألطفال والفتيان والش باب، يمضيان بعيًدا، إلى زمان مضى، قبل القلم. ففي طفولتي وصباي، 

يَر الشعبي ة وقد كانت كثيرة، ومن بعد أتيت على كتب المطالعة في  ،بدأت مع الكتاب، فقرأُت السِّ

انت ساعات أقرأ فيها متدب ًرا مكتبة المدرسة، أو لدى القل ة من األصدقاء. وفي المسجد أيًضا، ك

 كتاب هللا. 

 ولقد تمني ُت أن تنهال علي  الُكتُب، بداًل من التراب، يوم أن أخلد إلى الراحة األبدي ة.

حين أَُجراء، وكل  شيء كنُت أواجهه بصورة تلقائي ة، وإن كان ذلك بحرص  ح ، وابن فال  أنا فال 

لَده، راضيًا.الفالح وجَ   

بة لألطفال؟ . متى بدأت الكتا1  

الصغار الذين أقصر كتاباتي عليهم منذ أكثر من أربعة عقود، أحب هم ويحب ونني، فإذا لم يكن     

في هذا الكفاية، لن أكون صادقًا معهم، فإن  الورود التي أحملها إليهم، أضيف إلى جمالها 

ال بد  من أجل  وعطرها وخزات تنب ه إلى ضرورة الوقوف والتأم ل، في أن  الحياة الكريمة ،

الوصول إليها، والحصول عليها، ال بد  لذلك من بذل الجهد، وتحم ل الصدمات، والنظر، دائًما، 

تهم.  بتفاؤل، من أجل بلوغ المراد، لهم ولمجتمعهم ولشعبهم وأم 

. كيف بدأت رحلتك مع الكتابة لألطفال؟ 2  

بداياتي كانت كذلك:      

الء قلم آخرون، في مرحلة سادت فيها األمي ة القسري ة، كتبُت لألطفال وللكبار، وَكت َب زم

ْدنا أنفسنا على التحايل على واقعنا، وبالتالي على السلطة الحاكمة، كي   وسياسات التجهيل، فعو 

تصل كلمتنا إلى جمهورنا، وكي يكون تواصلنا مع هذا الجمهور، بدون تكليف، وبقدر كاٍف من 

 الطبيعي ة. 

، فأراجعها، إذا تيس ر ذلك، وأحسبني اتمت ع بَجلَد كبير على المراجعة وكانت تدهمني الفكرة

والتنسيق، وبذا فإن ني أعتز  باالحتفاظ  بكاف ة مخطوطاتي كاف ة، وكتبي، المنشور منها، والعشرات 

لين من مواطنينا  التي أِعد ت للنشر، وما زالت بانتظار المعجزة، معجزة أن يقوم من بين المتمو 

رها.   بمهمة نش  

ماذا كانت الدوافع واألهداف لكتابتك لألطفال والفتيان؟  .3  

ًسا لألطفال، على امتداد ثالثة  السؤال، حول ما يشد ني في الكتابة لألطفال، أن ني بُحكم عملي مدر 

ُعقود وني ف، قد أمد ني بمعرفة أوسع وأعمق وأغنى، للطفولة، التي أُعد ها غني ة بالتجارب، 
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ريضة، بكل  ما يحويه هذا التعبير، من مت سع للسعادة. يُضاف إلى هذا، األبناء وخالل حياة ع

واألحفاد الذين وفدوا تباًعا، أو على فترات متباعدة، ما جعلني أزداد اندفاًعا في حب ي للصغار، 

وذلك بإصراري على المضي  في مد  يدي إليهم، لخلق عالم أفضل من عالمنا نحن "أطفال 

 زمان". 

بمن تأثّرت في توّجهك إلى الكتابة لألطفال؟. 4  

في الواقع لم أتأث ر بشخص معي ن، ولكن من الطبيعي  بأن ني تأث رت بما قرأت، وهو كثير.   

. هل ترّكز على شريحة عمريّة معيّنة؟5  

أنا أكتب لكل  األجيال: األطفال والفتيان والكبار، وأرك ز منذ أكثر من عشرين سنة على الكتابة 

طفال.    لأل  

.  ما هي أبرز الموضوعات والقيم التي تطّرقت إليها؟6  

ا   أبرز الموضوعات والقيم في كتاباتي لألطفال، فهي األرض وما يدور حول الحفاظ عليها    أم 

 من قيم وأخالق واحترام ومحب ة. 

اللغة. ما هي القسريّات والخصائص التي تراعيها في كتابتك لألطفال من حيث الموضوعات و7  

واألسلوب؟       

ني هو أن تحوي كتابتي رسائل للكبار أو للصغار في أكثر من مجال، فقد       كل  ما كان يهم 

قت لكل  القضايا مهما كانت: كالقضايا الوطني ة واالجتماعي ة والتربوي ة واألخالقي ة والتقاليد  تطر 

عة إليهم جم يًعا.    اإليجابي ة. ولم أكتب ألسل ي القراء فقط، بل كتبُت ألوصل رسائل متنو   

. هل هناك اختالفات بين كتابتك للكبار واألطفال ولماذا؟ 8  

في الكثير من حاالت تدف ق األفكار، فإن ه عندما يفرض الموضوع نفسه على فكري وقلبي،     

ولنقل إن ه لألطفال، فإن ني وقد أمضيت َشطًرا أو ُسطوًرا، فإن ني أحس  أن  هناك ما يأخذني في 

ة لهم ...طريق الكبار، فتخ رج القص   

ة للكبار،  ال آسف على ما حصل، بل ولعل ه كان األفضل، وهذا يصدف في أحيان حين أكتب قص 

ة لهم، ضاحكة راضية.   فإذا من يشد ني إلى طريق األطفال، فتخرج القص 

ثم  أنا ال أتقي د، وال أفرض على نفسي، وال أكل فها بما ليس عندي، وال هو ضمن رفوف خزنة 

ل، في كنز المحب ة والمعرفة مًعا. األطفا  

وُسئلُت إن كنت راضيًا عن تقب ل جمهور الصغار لمؤل فاتي، فإن ه يصعب علي  إيراد نص  عشرات 

الرسائل، بل مئاتها، والتي بها جادت أقالم المحب ين من الصغار، ولرب ما كان رأي النق اد في 

لحقيقة، وإن كانوا أو كنت أنا، أقل  حياًدا من أحاديثهم وكتاباتهم أكثر حياًدا من ي، في إيراد ا

 الصغار أنفسهم، كما بدا ويبدو من رسائلهم وأحاديثهم.
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: 2005 -1970.  الُكتُب التي صدرت لي على امتداد الفترة من سنة 9  

 الرقم الكتاب النوع األدبيّ  السنة دار النشر

/ تل أبيب     1970الخيمة المثقوبة         مجموعة قصص             1 دار النشر العري   

مجل ة الشرق/ القدس      1970طريق اآلالم            مجموعة قصص             2  

مكتبة الشعب/ كفر قاسم     1972قالدة األفعى             مجموعة قصص            3  

ب/ كفر قاسممكتبة الشع      1972ابني في الجامعة        مجموعة قصص            4  

مكتبة الشعب/ كفر قاسم       1972جنازة الشيطان          مجموعة قصص            5  

مكتبة الشعب/ كفر قاسم       1972حمارنا وبريطانيا       مجموعة قصص            6  

مكتبة الشعب/ كفر قاسم      1972دمع ورماد               مجموعة قصص            7  

مكتبة الشعب/ كفر قاسم        1972الشارع الطويل           مجموعة قصص          8  

/ تل أبيب      1974التين والشياطين          قصص لألطفال            9 دار النشر العربي   

دار المشرق/ شفاعمرو      1983أي ام بلدنا                   مجموعة قصص         10  

دار األسوار/ عكا      1987ورة              مجموعة قصص  كتاب الث       11  

/ تل أبيب     1987المشروع                 قصص لألطفال           12 دار النشر العربي   

مكتبة المشرق/ شفاعمرو      1988يوم البط يخة              قصص لألطفال          13  

مكتبة المشرق/ شفاعمرو      1988لألطفال    عرس بلحة              قصص        14  

مكتبة الشرق/ شفاعمرو      1988المظل ة                    قصص لألطفال          15  

مكتبة المشرق/ شفاعمرو      1988أطول األي ام             قصص لألطفال          16  

مكتبة المشرق/ شفاعمرو        1988يقول عبد العزيز        قصص لألطفال        17  

مكتبة المشرق/ شفا عمرو          1988الحاج عايش            قصص لألطفال         18  

مكتبة المشرق/ شفا عمرو        1988أنا غلطان، أعتذر      قصص لألطفال         19  

مكتبة المشرق/ شفا عمرو          1988الضيف                  قصص لألطفال         20  

مكتبة المشرق/ شفا عمرو         1988خشنة ولكن...          قصص لألطفال         21  
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مكتبة المشرق/ شفا عمرو         1988والشيخ، له رأٌي آخر     قصص لألطفال          22  

مكتبة المشرق/ شفا عمرو          1988ة لعين أم ي        قصص لألطفال   قطر      23  

مكتبة المشرق/ شفا عمرو         1988الحي ة الرقطاء          قصص لألطفال         24  

مكتبة المشرق/ شفا عمرو        1989ولم تفرح الثعالب     قصص لألطفال          25  

دار األسوار/ عكا         1989مجموعة قصص          القنبلة الشرقي ة       26  

/ تل أبيب         1993الشيطان األزرق      قصص لألطفال         27 دار النشر العربي   

شمس/ باقة الغربي ة         1993أصحاب األخدود      مجموعة قصص        28  

شمس/ باقة الغربي ة           1993يا لثارات خضرة      مجموعة قصص       29  

هات وِجراء         قصص لألطفال         30 أڤيڤيم م. ض/ بني براق          1993أم   

أڤيڤيم م. ض/ بني براق          1993ذوات الجناح           قصص لألطفال        31  

اقأڤيڤيم م. ض/ بني بر          1993الحيوانات األليفة      قصص لألطفال        32  

ي ة        قصص لألطفال       33 أڤيڤيم م. ض/ بني براق          1993الحيوانات البر   

أڤيڤيم م. ض/ بني براق           1993وردة الغابات           قصص لألطفال       34  

أڤيڤيم م. ض/ بني براق           1993القط  أبو جزمة        قصص لألطفال        35  

أڤيڤيم م. ض/ بني براق            1993بن                 قصص لألطفال    بيتر     36  

أڤيڤيم م. ض/ بني براق           1993األميرة روزفينا      قصص لألطفال        37  

أڤيڤيم م. ض/ بني براق           1993البط ة القبيحة          قصص لألطفال       38  

أڤيڤيم م. ض/ بني براق           1993قصص لألطفال      البيضاء واألقزام      39  

السبعة           

أڤيڤيم م. ض/ بني براق          1993بينوكيو                قصص لألطفال          40  

أڤيڤيم م. ض/ بني براق         1993الُمعف رة                قصص لألطفال          41  

دار الهدى/ كفر قرع         1994األلف    ِشعر لألطفال        أناشيد حرف     42  

دار الهدى/ كفر قرع         1994أناشيد حرف الباء     شعر لألطفال            43  

دار الهدى/ كفر قرع         1994أناشيد حرف التاء     شعر لألطفال            44  
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دار الهدى/ كفر قرع         1994       أناشيد حرف الثاء     شعر لألطفال     45  

دار الهدى/ كفر قرع         1994أناشيد حرف الجيم    شعر لألطفال            46  

دار الهدى/ كفر قرع         1994أناشيد حرف الحاء    شعر لألطفال           47  

دار الهدى/ كفر قرع              1994أناشيد حرف الخاء    شعر لألطفال           48  
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باإلضافة إلى هذه القائمة، فهناك مؤل فات كثيرة لألطفال والفتيان والكبار مكتوبة، وتلك المؤلفات 

لم تُطبَع إلى اآلن ومنها مخطوطات لُكتَب لم تُنشر بعد، وهي مصفوفة و"ُمَمنتجة" ومطبوعة 

 على أقراص وتحوي:  

( صفحة. 400-300ست  روايات، وكل  رواية تضم  ) -  

مسرحي ات.  4 -  

ة.  300مجموعة قصصي ة ، وتضم  أكثر من  17 - قص   

لهذا، فالكاتب مستعد  لعرض الُكتب المذكورة على لجنة مختارة ومتخص صة، من  

 المحاضرين والمرب ين، والخبراء والباحثين في أدب األطفال.

ومن بعد، يَط لع الناشرون المؤمنون برسالتهم، والراغبون في الربح الحالل، على أعمال 

 وتوصيات اللجنة المختارة. 

 

. نبذة من السيرة الذاتيّة:10  

       . نشأ مصطفى مرار وترعرع في قرية جلجولية، وهي من قُرى المثلث الجنوبي 

الدولة بوقت قصير بُترت ساقه في حادث  وعاش فيها ُمتأث ًرا بحياة الفالحين. وقبل قيام

، ولم يصل  لي  بدائي  من يدي جندي  عراقي  انفجار قنبلة يدوي ة، ولم يتلق  غير إسعاف أو 

المشفى إال بعد فوات األوان. واجه مصطفى محنته بطاقة جب ارة وبروح معنوي ة عالية. 

النكبة، فيختاره مختار القرية ويشاء هللا أن يُنصفه، فقد خلت القرية من المعل مين عشي ة 

ات الهاغاناة إلى القرية بموجب اتفاقي ة  وشيوخها ُمعل ًما وحيًدا في القرية. وبعد دخول قو 

ل معل م رسمي  في قريته.  رودوس، التحق بدورة دراسي ة للمعل مين، حيث تأه ل ليكون أو 

ل من جامعة بار إيالن. فسطع نجمه  ومن ثم  واصل تحصيله حتى نال شهادة اللقب األو 

مرب يًا وأديبًا خالل عمله في التدريس واإلدارة المدرسي ة، ليتقاعد بعد ثالثة وثالثين عاًما، 

غ كلي ًا ألداء رسالته في األدب واإلبداع، فكتب في المجالت نصوًصا أدبي ة للكبار  وليتفر 

السندباد" في "الجديد" و"زهرة الشباب"، كما كتب لألطفال في "حقيقة األمر" و"

 و"االت حاد" و "الشرق" و"اإلصالح" و" المجتمع". 
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ا وكيفًا، لم يسبقه أحد،  ومجمل أعماله األدبي ة التي رأت النور بلغت رقًما قياسي ًا هائال، كم 

كتابًا في القصة والحكايات التراثي ة والحكايات الشعبي ة وأدب األطفال  135ليصل إلى 

والمسرحي ات، وُدَرر مخزون ذاكرته الذاتي ة والجماعي ة، ناهيك عن أكثر من سبعين 

تنتظر من يُخرجها إلى عالم النور. كل  هذا باإلضافة إلى مئات النصوص التي مخطوطة 

نشرها في الصحف والمجالت، والتي  لم يجمعها في كتاب، ولو أن نا حصرنا هذا الكم  

الزاخر لحصاد كاتبنا المثابر، لوجدنا أن  عدد مؤل فاته في شت ى األنواع األدبي ة يصل إلى 

ي على ما يُقارب سبعة عشر ألف صفحة. كتاب ا، تحتو 220حوالي    

ف: من مقد مة كتبها د. محمود عباسي في كتاب السيرة الذاتي ة "  أوراق )بتصر 

. شفاعمرو: دار المشرق(2010" الذي صدر سنة الحلواني  
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 تجربة حياة بلحة أبو شميس

 متى بدأِت في الكتابة لألطفال؟ 

غر أكتب  الكتابة بشكل عام  كانت وما زالت إحدى هواياتي .. أذكر أن ني كنت منذ الص 

رها إن كانت نثًرا أو شعًرا  خواطري وأفكاري في دفتر خاص  )كما أفعل اليوم( ومن ثم  أطو 

 أو حت ى كالًما مسجوًعا. 

 سنة تقريبًا.  20بدأت الكتابة لألطفال قبل 

 ة لألطفال؟ كيف بدأِت رحلتِك مع الكتاب

بدأت رحلتي مع الكتابة بعدما أنجبت أوالدي الث الثة )تامر فادي ويافا(، وكانت بدايتي مع 

عوني على نشرها، ة "تامر وألعابه"، وقد عرضتُها على بعض األصدقاء فراقت لهم وشج   قص 

تي األولى.   وفعال تم  إصدارها في مركز أدب األطفال في الناصرة، وهكذا صدرت قص 

ا باقي القصص، فقد أصدرتُها لدى دار الهدى للطباعة والنشر كريم  م. ض  في كفر  2001أم 

 قرع.

 ماذا كانت الدوافع واألهداف؟ 

عاًما كمعل مة في مدرسة ابتدائي ة والحقًا كمديرة مدرسة  20من طبيعتي وطبيعة عملي منذ 

ة العربي ة االبتدائي ة في يافا، هناك حب  كبير عندي  لألطفال والت عامل معهم، وعندما األخو 

أنجبُت أوالدي الثالثة زاد دافع األمومة لدي  ووددت مشاركة غيري بأفكاري، تخب طاتي، 

ياتي، فوجدت الكتابة ملجأً لي ولدوافعي.   مشاعري وتحد 

اختيارات كثيرة للقصص في أدب األطفال  باإلضافة إلى غيرتي الكبيرة من عدم وجود

، مقارنة باالختيارات باللغة العبري ة واالنكليزي ة، وإيمانًا من ي أن  لدينا كعرب  العربي  المحل ي 

 قدرات وطاقات ال تقل  عن غيرنا، وأحيانًا يمكن أن تكون أفضل! 

قبل أكثر من  –زد على ذلك أن  الخوض في المجال العالجي  بالكتابة لألطفال كاد آنذاك 

الخوض في مواضيع جريئة وشائكة بواقعي ة كانت  أن يكون معدوًما، وكذلك -عشرين عاًما 

 .  وما زالت نوًعا ما محظورة في مجتمعنا العربي 

، أردُت أن أحق ق نفسي وقدراتي.  عيد الش خصي   وعلى الص 

 بمن تأثّرِت في توّجِهِك للكتابة لألطفال؟ 

باللغات الثالث، لم يكن التأث ر بأديب/ة معي ن/ة، كنت وما زلت أقرأ الكثير من قصص األطفال 

وعندما أكتب أختار الموضوع المالئم من وجهة نظري للكتابة به، أبحثه من جميع النواحي، 

ين، ثم  أعرضه على أوالدي وطالب  ثم  أضع صبغتي عليه. وبعد ذلك أستشير المختص 

 المدرسة، وبعد ذلك أقوم بنشر الكتاب. 

 هل ترّكزين على شريحة عمريّة معيّنة؟ 
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ا هذا األمر  هًا لألطفال، أم  يمكن القول فيه:  من حيث اللغة واألسلوب يكون مالئًما وموج 

هة  ة، فهي ليست لشريحة عمري ة معي نة، وإنما موج  سالة التي تحملها كل  قص  المضامين والر 

غار وللكبار،  هة للص  لجميع الش رائح. ومن ناحيتي أعتبر قصصي سالًحا ذا حد ين: فهي موج 

هات. للتوعية وإفسا  ح إمكاني ة تلم س طرق تربية مختلفة التوج 

 ما هي أبرز الموضوعات والقيم التي تطّرقِت إليها؟ 

ه إليهم  ة هو رسالة، وأن  األطفال من حق هم أن يَتعامل َويتوج  بما أن ني أؤمن بأن  مضمون القص 

لم من حق هم أن الكبار باحترام لذاتهم ولعقلهم، وأن  أطفالنا العرب كغيرهم من أطفال العا

ياسي ة التي يعيشونها من مصدر  وا منذ صغرهم لجميع األمور االجتماعي ة والحياتي ة والس  يُوع 

ة أداة للعالج .. فأكتب عن  موثوق به، فإن ي أختار المواضيع الجريئة الش ائكة وأجعل القص 

، وأكتب عن الجنساني ة ش الجنسي  ، وأكتب موضوع الموت والفقدان، وأكتب عن الت حر 

بالسياسة وعن تعريفي بنفسي كعربي ة فلسطيني ة، وأكتب عن تعزيز األهل للميزات اإليجابي ة 

فات التي تحتاج إلى تحسين لديه، وأكتب عن حب   بشخصي ة طفلهم والعمل على تدعيم الص 

 البلد والوطن و.. و .. و.. 

من حيث الموضوعات ما هي القسريّات والخصائص التي تراعيها في كتابتِك لألطفال 

 واللغة واألسلوب؟ 

كتاباتي ال تقتصر على موضوع معي ن، بل إيمانًا من ي باألمور التي ذكرتها سابق ا .. وحين 

 أجد الموضوع الذي أريد الكتابة عنه ال أترد د ولو لثانية بالخوض به ما دمت مقتنعة به. 

الرسالة وأسلوب تعامل الش خصي ات لكن  التشديد األكبر يكون على اختيار الكلمة والقيمة و

 فيما بينها كي أضمن سالمة الط فل الن فسي ة والتأثير االيجابي  عليه. 

في قصصي أحاول أن أرك ز على العالقة التي يجب أن تجمع األهل بطفلهم من تجربتي ومن 

يتها والدخول بمشاعر الطفل وأحاسيسه كي نصل لفهم "األنا" الذي  منظوري وعن أهم 

 اخلنا جميًعا. بد

ا من حيث اللغة واألسلوب، فأنا أراعي الش ريحة العمري ة التي أتعامل معها .. اذ أن ني أختار  أم 

الجمل القصيرة، وأنتقي مفردات لغوي ة صحيحة لكن ها مالئمة. أخف ف من الوصف والفقرات 

ة متعة للطفل قبل كل  شيء.   الط ويلة، كي أجعل من القص 

ة أتخي لها برأسي وكأن ها سيناريو لفيلم معي ن وأدخل بالشخصي ات كي وقبل أن أكتب ال قص 

 أتخي ل رد  فعل األطفال ومن ثم  أترجمها لكلمات. 

 لمؤلّفاتِك لألطفال؟  –األطفال والكبار  -هل أنت راضية عن تقبّل الجمهور

ره الجمهور المتلق ي، لكن  أنا الحمد هلل راضية عن كل  شيء كتبه هللا لي، وهذا الشيء يقر 

ة التي أجريها في  حسب ما أسمع من آالف الطالب الذين أقابلهم من خالل ساعات القص 

المدارس أو في الن وادي في البالد، وحسب ما أعرف عن إقبال الناس القتناء قصصي 

واهتمامهم بأن تكون بمتناول أيدي أطفالهم، وحسب معرفتي اليقيني ة من دار النشر التي 

عها عن طباعة أعداد وطبعات جديدة لقصصي، وحسب ما أُدعى للقاءات في وسائل أتعامل م

األعالم المرئي ة والمسموعة، وحسب ردود فعل األهل على المضامين واألسلوب الذي أكتب 
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، أعرف أن  األهل   -به، ورغم المضامين التي تُعتبر محظورة نوًعا ما في مجتمعنا العربي 

لكتُب عالجي ة تساعدهم في اإلجابة عن أسئلة أطفالهم واهتماماتهم يتعط شون  -قبل األطفال 

 "الُمحرجة". 

 هل هناك نقد جاّد ودراسات موضوعيّة لمؤلّفاتِِك لألطفال؟ 

في الحقيقة ال أعرف عن نقد جاد  أو دراسة موضوعي ة لمؤل فاتي في كتب، لكن ني أعرف أن  

بعض الصحف كتبت عن قصصي واستمعت آلراء الناس عنها، باإلضافة إلى أن  الكثيرين 

صها أدب أطفال أو أحد  من محاضري أدب األطفال في الجامعات والكلي ات التي يكون تخص 

هون طالبهم لالتصال بي وإجراء لقاء معي حول مؤل فاتي، بالذ ات  مساقاتها أدب أطفال، يوج 

 ألن ني أكتب عن المواضيع الشائكة بجرأة وواقعي ة. 

 هل لديِك كتاب معيّن لألطفال تعتّزين به بشكل خاّص، ولماذا؟ 

ة  ة "طبًعا ..أنا أحب  الحياة" وقص  ا، لكن هناك شيء ما يربطني بقص  كل  قصصي أحب ها جد ً

 "العاطل". 

 لألطفال وقصص/ أخرى للكبار: معظم كتبكِ بعد قراءة 

 أّي نوع  من الكتابة يستهويِك أكثر: الكتابة للكبار أم لألطفال، ولماذا؟ 

الكتابة للكبار حسب رأيي بسبب أن  األطفال  تستهويني الكتابة لألطفال رغم أن ها أصعب من

نون شخصي تهم والتأثير عليهم يكون أكبر، باإلضافة  في هذه المرحلة العمري ة ما زالوا يكو 

إلى أن ني أجيد الت عامل مع األطفال وأستطيع الوصول إلى قلوبهم، مثلما يأسرونني هم بحب هم 

  ويعل مونني الكثير الكثير منهم ومن تجاربهم.

ما هي االختالفات/الفروق بين كتاباتك لألطفال وكتاباتك للكبار من حيث: الموضوعات، 

 ؟القيم، اللغة واألسلوب

أنا لم أكتب قصًصا للكبار، وفي السنة األخيرة بدأت الخوض بكتابة أغاٍن للكبار مضمونها 

منها حت ى اآلن  وطني  ملتزم لتغن يها ابنتي "يافا"، وقد كتبُت حت ى اآلن ثالث أغان صدرت

 اثنتان وهما :

ة." ي ة" عن الحرب التي ُشن ت على غز   نصر وحر 

ة." " عن حب ي ليافا بلدي بشكل خاص  ووطني عام   يافا ست الكل 

 أخيًرا:

 نرجو تسجيل قائمة بمؤلفاتِِك لألطفال والفتيان. 

 صدرت لي حت ى اآلن تسع قصص لألطفال وهي: 

اجتي"، "طبًعا.. أنا أحب  تامر وألعابه"، "يعيش فادي يع" "، "أنا ودر  يش"، "يافا حبيبة الكل 

 الحياة"، "عفًوا .. أنا أيًضا أشعر"، "من أين جئُت أنا؟؟!!"، "من أنا ؟؟!!"، "العاطل". 
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 : ونرجو، كذلك، تزويدنا بتفاصيل موجزة من سيرتِِك الذاتيّة

يافا. لي ثالثة أوالد : تامر فادي أنا حياة بلحة أبو شميس أديبة عربي ة فلسطيني ة من مدينة 

ل من معهد بيت بيرل وعلى اللقب الثاني في اللغة واألدب  ويافا. حاصلة على اللقب األو 

 العربي  من جامعة تل أبيب، وعلى شهادة "إدارة مدارس" من كلية "هكيبوتسيم".

 أنهيُت دورة في "التنمية البشري ة" ودورة في "التنمية األسري ة".

معلمة لغة عربي ة في مدرسة حسن عرفة االبتدائي ة في يافا. واآلن أعمُل للسنة الثامنة عملُت ك

ة العربي ة االبتدائي ة   يافا. –كمديرة مدرسة األخو 

ة  تستضيفني الجامعات والكل ي ات والمراكز التربوي ة ألحاضر في مجال أدب األطفال والقص 

ة، تشمل  اليات تربوي ة عالجي ة وترفيهي ة حول كأداة عالجي ة. كما أقد م ساعة قص  محادثات وفع 

 قصصي في المدارس العربي ة والن وادي والمراكز والمستشفيات في البالد.

ُحزُت على شهادات تقدير من قبل وزارة المعارف بمسابقة أفضل عشرة كتب للطالب 

 العرب وذلك ضمن مشروع "مسيرة الكتاب.

 أطرُح من خاللها المواضيع الشائكة بواقعي ة وجرأة.قصصي التسع تربوي ة عالجي ة، 

 أكتُب األغاني الوطني ة لتغن يها ابنتي يافا.

يافا" وذلك إلحياء تراثنا  -وأنا مع اثنين من شباب يافا ندير "فرقة جوبي للفنون الشعبي ة

 وثقافتنا الفلسطيني ة.
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 عايدة خطيب تكتب عن تجربتها 

 لألطفال؟ متى بدأِت في الكتابة -

ل إصدار لي كتاب: "عيد ميالد شادي" عن 1997لألطفال سنة الكتابة بدأت  ، وكان أو 

 كلي ة دار المعلمين العرب في حيفا، مركز أدب األطفال.

 كيف بدأت رحلتك مع الكتابة لألطفال؟ -

منذ صغري كنت أحبُّ االستماع إلى قصص األطفال، وكانت جارة لنا وقريبة وصديقة  -

تقصد بيتنا وتحكي لنا القصص مثل: عقلة اإلصبع، ليلى الحمراء، العنزة العنيزي ة، جد تي  

ة لألطفال،  وكنت أسمعها بشغف وهي تغي ر صوتها كما لو أن ها درست طريقة سرد القص 

 فكانت تشد ني، وتلك المرأة جعلتني أحب  الكتابة لألطفال.

 ماذا كانت الدوافع واألهداف؟  -

اإلصدارات لألطفال، ومن اختالطي باألطفال: أحفادي، أطفال صف ي، كانت الدوافع قل ة 

ة لألطفال وعن األطفال، وتوعية للكبار  شعرُت أنني يجب أن أكتب في مواضيع ُملِح 

 وطرق تعاملهم مع أطفالهم.

 بمن تأثّرَت في توّجهك للكتابة لألطفال؟  -

ي ا تامر، وتأث رت كثيًرا تأث رت بالكاتب المصري  كامل كيالني والكاتب السوري  زكر

باألطفال أنفسهم من معايشتهم، فمثال قال لي طفل في الروضة: "بابا اشترى لي طابة 

اجة، فأتى طفل آخر وقال: معلمتي، أبي عندما يملك النقود سيشتري لي دراجة  ودر 

 وطابة، فكتبت في الحال قصيدة حلم:

 إْن أشتِه األلعاب في يد صديقي

 ال أذهب ألم ي

 نا في ضيقِ ألن  

 بل أخلد لنومي

 وحلمي رفيقي

 فألعب بطابة

 زرقاء كالسماء

 وأعتلي دراجة

 تطير في الهواء

 وفي الصباح أصحو بالعز  والهناء

 هل ترّكزين على شريحة عمريّة معيّنة؟ -

سنوات، ولكن ني كتبت للفتيان  3-7معظم كتاباتي لألطفال أكتبها للطفولة المبك رة من عمر  -

 .  روان وعيد األم2.  مراهقة اآلنسة رهام  1كتابين هما: 

 ما هي أبرز الموضوعات والقيم التي تطّرقَت إليها؟ -

قت إلى مواضيع عد ة حول مشاكل يعاني منها األطفال، وعالجتها بطريقة تربوي ة،  تطر 

 وأبرز الموضوعات هي: 

 الغيرة بين اإلخوة، مثل قصة: "أحب  أخي ولكن". - أ

ة: "عيد ميالد شادي".المحافظة على البيئة ف - ب  ي قص 
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مشكلة الفقر التي يعاني منها األطفال في قصة: "البيت الدافئ"،  وهذا الموضوع   - ت

يترك في نفس الطفل أثًرا سلبي ًا عندما يقارن بينه وبين زمالئه بالصف، وحاولت 

 إيجاد الحلول لها.

 موضوع الخالة امرأة األب في قصة: "البيت الدافئ".  - ث

ة: "خف ة حمودي"، تقب ل أنفسنا  - ج وأن  أعمالنا هي التي تؤث ر وليست أشكالنا، في قص 

وحمودي طفل يشعر باإلحراج ألن ه قصير، إلى أن يكتشف أن  قَِصره ساعده في إنقاذ 

ته.  جد 

أشعار لألطفال: قصائد لألطفال تعالج عد ة مواضيع من خالل الدواوين اآلتية: أحالم  - ح

 ل ت من بعيد.العصافير، أشعار لألطفال، سما ط

 

ما هي القسريّات والخصائص التي تراعينها في كتابتك لألطفال من حيث الموضوعات  -

 واللغة واألسلوب؟

أحاول أن تكون كتاباتي كالسهل الممتنع الذي يصل إلى قلوب األطفال وعقولهم، أنا ال 

ر الفكرة، فتأتي كتاباتي صادقة تخرج من القلب  لتستقر  في أنحت باللغة بل أكتب عند تخم 

قلب المتلق ي. أكتب أحيانًا بطريقة السجع المحب بة لألطفال، أكتب بالفصحى، اللغة 

ة في كتاباتي مراعاة الفئة  المعياري ة، وأحيان ا باللغة العامي ة المحكي ة. ومن األشياء المهم 

 العمري ة والحالة النفسي ة واالجتماعي ة والعقلي ة للط فل.

د الكتال  ابة، بل أكتب عندما تلح  علي  الفكرة، وأرى فيها ومنها استفادة أكتب لمجر 

 لجمهور األطفال.

  

  لمؤلّفاتك لألطفال؟ –األطفال والكبار  -هل أنت راضية عن تقبُّل الجمهور -

الكمال هلل وحده، ولكن أرى، وعبر لقاءاتي باألطفال في المدارس، أن هم يحب ون قصصي 

صات التي أتلق  ويطلبونها، ويثبت ذلك أيًضا ا اها بعد االستفتاءات التي تحصل في لمخص 

ة كل  سنة، وكذلك إدراج قصصي لألطفال في مشروع "مسيرة الكتاب"  المكتبات العام 

 في المدارس كل  سنة.

 هل هناك نقد جاّد ودراسات موضوعيّة لمؤلّفاتك لألطفال؟ -

 منهم:نعم، تناول أدبي للصغار والكبار عدد كبير من الن قاد أذكر 

 الناقد الكاتب نبيل عودة - أ

 الناقد الدكتور بطرس دل ة - ب

 البروفيسور األديب فاروق مواسي - ت

 الشاعر جورج نجيب خليل رحمه هللا - ث

 الدكتورة ُجهينة خطيب - ج

 الدكتور رافع يحيى - ح

 الكاتب سهيل كيوان - خ

 األستاذ حاتم جوعي ة   - د

 ... وغيرهم - ذ

 ولماذا؟هل لديك كتاب معيّن لألطفال تعتّزين به بشكل خاّص،  -
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ة نشرتُها  - ة بآخر قص  أعتز  بكل  قصصي وأشعاري لألطفال، ولكن أعتز  بصورٍة خاص 

ة بعدها،  وهي: "أحب  أخي ولكن" ألن ها حديثة الوالدة، ربما عندما "تكبر" وتأتي  قص 

لها عن باقي إخوتها.  سأحب  صغيرتي وأفض 

أّي نوع  من الكتابة  بعد قراءة معظم كتبك لألطفال وقصص/كتب أخرى للكبار، نسأل:

 يستهويك أكثر: الكتابة للكبار أم لألطفال، ولماذا؟

أحب  الكتابة للصغار وللكبار، ولكن تستهويني الكتابة للصغار أكثر، وبشهادة النق اد، رب ما ألن ني 

 أعطف على الصغار حت ى يشتد  عودهم، وجمهور األطفال ال يكذب بل يصدق في كل  تقييماته.

 تالفات/الفروق بين كتاباتك لألطفال وكتاباتك للكبار من حيث:ما هي االخ -

 ؟الموضوعات، القيم، اللغة واألسلوب

ة، للصغار  ال الكتابة، عام  من المؤك د تختلف كتاباتي لألطفال عن كتاباتي للكبار؛ أو 

أصعب بكثير من الكتابة للكبار، فللكبار أستطيع الكتابة بالرموز والتكثيف واالستعارة، 

غار فيجب أن أراعي فيها عد ة جوانب مثل: ألي  فئة عمري ة أقد م  ا في الكتابة للص  أم 

القصص، كذلك أراعي الناحية النفسي ة واالجتماعي ة والعقلي ة للطفل، إذ ال يصح  أن أكتب 

للصغير مثلما أكتب للكبير. فأدب األطفال يجب أن يكون سهال، ولكن ليس هابطًا، 

لغة مغايرة، لذا الكتابة للكبار أسهل من الكتابة للصغار، والموضوعات فالكتابة للكبار ب

غير ال يهم   بالضرورة الكبير.  مختلفة، فما يهم  الص 

 

 سيرة ذاتيّة

جت لعائلة خطيب.  ولدُت في شفاعمرو لعائلة حماده، وتزو 

واوين شعري ة: غزت الكتابة عالمي  وأنا على مقاعد المرحلة التعليمي ة الثانوي ة، لي ثالثة د

لة ".   "الجوري  عمره قصير"، "حمامة منتصف الليل"، "أحالم مؤج 

أكتب لألطفال، ولي أربعون قصة أطفال، بينها ثالثة دواوين شعري ة، وقد طُبع بعض إنتاجي 

ة: "طريق  ة: "يزن وصيصانه األربعة" وقص  األدبي  طبعة  ثانية  نتيجة لإلقبال عليه، مثل قص 

غ   أسيل". تُرجمت بعض أعمالي لألطفال إلى اللغة اإلنجليزية، وحزُت على جائزة اإلبداع للتفر 

. وكتبُت زاوية أسبوعي ة في صحيفة " بانوراما "، وبعدها في " 2000من وزارة الثقافة سنة 

رت زاوية في صحيفة "البيان" الشفاعمري ة.  الصنارة " و" كل  العرب "، وحر 

والتقدير من العديد من النق اد الذين أبدوا إعجابهم وأشادوا بما  حظي إنتاجي لألطفال بالتشجيع

ة األشعار، كذلك تالقي قصصي  القبول واإلعجاب من األهالي وأبنائهم، وقد شاركُت  كتبت خاص 

ة ندوات محلي ة، ودعيُت لعدد كبير من المدارس لالشتراك في فعالي ات أدبي ة ضمن الشهر  في عد 

، والقيُت اس تحسانًا من الطالب، كما ظهر إعجاب الطالب واستحسانهم في استطالعات الثقافي 

 الرأي وتفضيلهم لقصصي في مشروع : "مسيرة الكتاب".

تين لألطفال من العبري ة إلى العربي ة، وبطريقة السجع  ومن الجدير بالذكر أن ني قمُت بترجمة قص 

ة عن الحذر على وهما: "أنا وحاسوب عيد ميالدي"، والثانية " أميرة  الحزام " حيث تحكي القص 

 الطرق.
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 :أّما الدواوين الشعريّة التي أصدرتُها فهي

 1997حمامة منتصف الليل،  -

 1991الجوري  عمره قصير،  -

لة،  -  2001أحالم مؤج 

ا ما أصدرتُهُ لألطفال فهو  ة و ثالثة دواوين شعري ة نذكر منها: 40أم   قص 

ة( -  طريق أسيل )قص 

ة( عيد ميالد -  شادي )قص 

 2001أشعار لألطفال )شعر(  -

 (يزن وصيصانه األربعة )طبعتان -

 نشوة وصديقتها غنوة )قصة( -

 مصروف يزن )قصة( -

 بيت آمال )قصة( تُرجمت إلى اللغة اإلنجليزي ة. -

ة عالجي ة( -  خف ة حمودي )قص 

ة مسجوعة( -  َحمضي ات نضال ومنال )قص 

 فهيمة اسمي أنا )قصة( -

 قطط أمجد وسعيد )قصة( -

 داعية الس الم )قصة( -

 الصغيران إيمان وعلي  )قصة( -

 طبعة ثانية )قصة( –طريق أسيل  -

 روان وعيد األم )قصة( -

 هزار وزوجة أبيها )قصة( -

 سما وحب ة البوظة )قصة( -

 أحالم العصافير )شعر( -

 قبيلة الدعاسيق )قصة( -

 لمى وصندوق المفاجآت )قصة( -

 سما طل ت من بعيد )شعر( -

 أكره العنف )قصة( -

 نُحب ك يا فصل الخريف )قصة( -

 البيت الدافئ )قصة( -

 كيتي وعيد الميالد )قصة( -

 غابة األحالم )قصة( -

 حبقة إلين السحري ة )قصة( -

 فرس وليد ويوسف )قصة( -
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 نغنوشة )قصة( -

 قصص قيد الطباعة:

 مراهقة اآلنسة رهام )قصة(

ة: "أحبُّ أخي ولكن"،  ة تخاطب وآخر إصداراتي في سلسلة براعم الزيتون كانت قص  وهي قص 

األهل بأن يكفُّوا عن المقارنة بين األبناء، ألن  المقارنة تترك في نفس الط فل شرًخا يالزمه طوال 

ل خمس سنوات، والمقارنة السلبي ة كأن نقول  حياته، ألن  الط فل ونفسي ته وشخصي ته تتشك ل في أو 

قًا منك  أو أذكى، أو يسمع الكالم،  وهذا الكالم يؤذيه نفسي ًا، ويؤث ر على له: أخوك كان أكثر تفو 

شخصي ته، ويجب على األهل مراعاة الفروق الفردي ة بين أطفالهم، فيجوز أن ينجح طفل في 

تحصيله العلمي  وآخر ينجح في صنعة يتقنها ويحب ها، فأصابع اليد غير متشابهة، فأنا ككاتبة 

المقارنة، فهي بداية الط ريق للغيرة بين األخوة، أقول: الحذَر الحذَر أي ها األهل وأي ها المرب ون من 

 وبالت الي إلى كره بعضهم البعض، هكذا حيث كلمة التربية تسبق الت عليم، فالت ربية أوالً ثم  الت عليم.
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  حوار مع الكاتب والناقد: نعمان عبد القادر

 . كيف بدأت رحلتك مع الكتابة لألطفال؟1

الحقيقة أن ني في بداية التسعيني ات من القرن الماضي كتبُت قصًصا كثيرة لألطفال، واحتفظت بها 

س في المعهد العربي  األكاديمي  في كل ية بيت بيرل عام  دون أن أنشرها، ولكن ني بعد أن بدأت أدر 

حمد عازم وبتشجيع من األستاذ أبعد تجربة طويلة من كتابة الشعر والقصص القصيرة، م، 2003

وبعد استشارته، والذي كان حينها يدير في هذا المعهد مركًزا ألدب األطفال تحت اسم "مركز 

ل لألطفال بعنوان  هت إلحدى دور النشر وسل متهم كتابي األو  كامل كيالني ألدب األطفال"، فتوج 

النشر  "فدوى وأزهار البستان" بغية طباعته ونشره، ولما صدر الكتاب اكتشفت أن صاحب دار

قام بتغيير العنوان دون استشارتي، فصار عنوان الكتاب "حال وأزهار البستان"، وكان هدفه من 

ة واألحداث التي فيها. وبهذا العمل  ذلك كي تقوم الرسامة برسم حفيدته "حال" لتصبح بطلة القص 

ة أنهيتها  بأغنية موزونة لم يعلم صاحب دار النشر أن ه قد وقع في خطأ دون أن يدري؛ ألن  القص 

وفق أحد بحور الشعر، فانكسر الوزن ومع هذا كانت تجربتي ناجحة. ومنذ ذلك اليوم انطلقُت في 

 الكتابة لألطفال. 

 . ماذا كانت دوافعك وأهدافك؟ 2

أحببت الكتابة منذ طفولتي، إذ كنت أكتب ما يجول في خاطري وما أشاهده وما أسمعه وأحتفظ 

ا كتاباتي لألطفال فكان من أهم  دوافعي في هذا المجال هو حب ي لألطفال  لنفسي بكل  ما أكتبه. أم 

ورغبتي في إسعادهم ورسم البسمة على وجوههم، ومعالجة همومهم. كنت وال زلت إذا داعبت 

ةً أجعله يسبح في خياله، فيعيش أحداثها ويشارك هموم أبطالها ونجاحاتهم،  طفال أسرد له قص 

منها حت ى أعلم مدى نجاحي، فصار هؤالء األطفال كل ما التقوا بي يطلبون ومن ثم  أبي ن له العبرة 

ه بعض  ة. فصارت الكتابة لدي  هوايةٌ أستمد  طاقتي من ابتساماتهم. وتَوجُّ من ي أْن أسرد لهم قص 

لم يطرقها شت ى معل مات رياض األطفال والبساتين إلي  وطلبهن  من ي كتابة قصص في مواضيع 

ه نحو الكتابة لألطفال.  ا لي للتوج   أحد من الكت اب، كان ذلك دافًعا مهم ً

 . بمن تأثّرت في توّجهك للكتابة لألطفال؟ 3

ال بد  للكاتب أن يقرأ الكثير حت ى يتمك ن من اكتساب الخبرات والكتابة السليمة وتلبية حاجات 

كان شعًرا أم نثًرا باللغات العربي ة والعبري ة  المجتمع، فقد قرأت الكثير من أدب األطفال سواء

من الكثير من الُكت اب، من كامل كيالني وأحمد شوقي، وتأث رت  واإلنجليزي ة وتأث رت، بصراحة،

من الفونتين، وغيرهم إال  أن  كتاباتي لم يغلب عليها نمط معين، إذ أحببت التنويع، فخرجت 

ة الشعبي ة عة فيها القص  ة "القرد العجيب" و"سميرة والساحرة الشريرة"، وفيها  كتاباتي متنو  كقص 

ة التي أختمها بأغنية أو قصيدة لألطفال.  ة العالجي ة والقص   القص 

 . ما هي أبرز الموضوعات والقيم التي تطّرقت إليها في الكتابة لألطفال؟ 4

صت في كلِّ كتاب لألطفال صفح ة في نهاية إن  ما يمي ز كتاباتي وإصداراتي أن ني خصُّ ة خاص 

ة حت ى تتمك ن األم  أو المعل مة  ح فيها الدروس والقيم التي يمكن استخالصها من القص  الكتاب ألوض 

في رياض األطفال من استخالص العبر والغاية التي ُكتِب من أجلها هذا الكتاب. إذ قس مت القيم 
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لكن أبرز القيم التي تم  التركيز عليها إلى مجموعتين: األولى قيم تربوي ة، والثانية قيم تعليمي ة. و

ف في الحياة االجتماعي ة اليومي ة.  هي القيم التي تتعل ق في التعامل والمعاملة وحسن التصر 

. اّي أنواع القصص أحّب لديك: الواقعيّة، الخياليّة، قصص على لسان الحيوان، العالجيّة أو 5

 غيرها؟ 

ة وظائف وأبعاد متعد دة ومن ا ة الواقعي ة لكل  قص  لممكن توظيفها ألغراض مختلفة، وال تقوم القص 

ة الخيالي ة من تأثيرها على الطفل وانخراطه في عالم الخيال، فلكل  لون دوره  بما تقوم به القص 

ومكانه وزمانه ووظيفته، ومن المحب ذ أن تُقرأ أمام الطفل شتى أنواع القصص إلى أن تُكتَشف 

ا في الكتابة، وأنا أعارض ميوله ورغباته، ومع كل  هذ ا فإن  لكل  كاتب ات جاهًا وأسلوبًا خاص ً

وبشد ة عرض أي  كتاب أمام األطفال يتضم ن مشاهد تثير الخوف أو الرعب في نفوسهم، ولذلك 

ة: "المطر األول"  فقد لجأت إلى كتابة الكثير من القصص الواقعي ة، كما هو الحال في قص 

ب" و"هاني يساعد اآلخرين" وغيرها، وكان لي نصيب في كتابة و"حصان نبيل" و"القرد العجي

ة:"حديقة األحاسيس العجيبة" و"كلب نادر األليف"، وفي كتابة القصص  القصص العالجي ة كقص 

ة: "سهى تستمتع بالربيع" و"قصة حال وأزهار البستان".   الخيالي ة كقص 

 َُ 

 . ما هي الجوائز التّي حصلت عليها ككاتب لألطفال؟6

ة واحدة، وال أذكر العام بالتحديد الذي تقد مت فيه، ا م لنيل الجوائز إال لمر  لحقيقة حت ى اآلن لم أتقد 

وهي جائزة وزير العلوم والرياضة لإلبداع وذلك بطلب وإلحاح من بعض أصدقائي، ولكن ني 

ي ات تم اختياري من شخص 2010فوجئت أن ني لم أكن ضمن من فازوا بالجائزة. ولكن في العام 

في اإلبداع في احتفال أقيم في مدينة طمرة في الجليل الختيار الشخصي ات من الوسط  2010العام 

 العربي  كل  في مجاله.

 . تفاصيل موجزة عن سيرتك الذاتيّة:7

 1964سنة الوالدة:  -

ج ولي أربعة أوالد: ولدان وابنتان. -  الحالة العائلي ة: متزو 

 الدراسة:  -

 الماجستير في اللغة العربي ة وآدابها من جامعة بار إيالن حاصل على شهادة

ًسا في المدارس اإلعدادي ة، وقد بدأت مسيرتي في مدرسة أبو قرينات البدوي ة  - العمل: عملت مدرِّ

في النقب مروًرا بمدارس اللد وانتهاًء بمدرسة ابن سينا اإلعدادي ة في كفر قاسم التي خرجت منها 

 2010 - 2003عاًما قضيتُها في التدريس. وبين عامي  28هذا العام بعد خدمة  للتقاعد المبك ر في

س في كلي ة بيت بيرل   2010المعهد األكاديمي  إلعداد المعل مين العرب. ومنذ عام  –رحت أدر 

س في الكلي ة األهلي ة فرع بيت بيرل وفي الجامعة المفتوحة.  حت ى اليوم أدر 

 ت إصدارها ودور النشر . أسماء كتبك لألطفال وسنوا8
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 أصدرت الكثير من كتب األطفال أذكر منها: 

 دار الهدى كفر قرع -2007حال وأزهار البستان 

 دار الهدى كفر قرع – 2008هاني يساعد اآلخرين 

 دار الهدى كفر قرع  – 2008قط ة سامي وقط ة سعاد 

 2012والطبعة الثانية  2008مركز حال ألدب األطفال، طبعة أولى  –سهى تستمتع بالربيع 

 دار الهدى للطباعة والنشر كفر قرع. - 2008الفأرة الغد ارة  

  2008مركز حال ألدب األطفال.  –سعيد والط ابة 

 مركز نور الهدى.  - 2009مها تدل ل ُدميتها 

 دار أ. ع الهدى كفر قرع.  - 2009القرد العجيب

يرة   رع.دار أ.ع الهدى كفر ق  -سميرة والساحرة الشر 

يرة   دار أ ع الهدى كفر قرع. -2009أميرة والساحرة الشر 

 مركز حال ألدب األطفال.   - 2012كلب نادر األليف 

 مركز حال ألدب األطفال. - 2012حديقة األحاسيس العجيبة 

ل   مركز حال ألدب األطفال.  - 2012المطر األو 

 مركز حال ألدب األطفال. - 2014حصان نبيل 

 وسنوات إصدارها ودور النشر: . كتبك للكبار9

 ولم أنشر حت ى اآلن. 1999كتبت ديوانًا للشعر عام 

"  2005في العام  وهو مجموعة قصصي ة وأُعيدت طباعته   -أصدرت كتاب: "العريس والجن ي 

 .2006في العام 

 وهو مجموعة قصصي ة. –أصدرت كتاب: "الوداع الصامت"  2007وفي العام 

 وهو مجموعة قصصي ة. -كتاب: "الفلماية" أصدرت  2010وفي العام 

 وهو مجموعة قصصي ة. -أصدرت كتاب: "أطالل الخان"  2011وفي العام 

 آخرين بإصدارها والسنوات ودور النشر:  . الكتب التي ساعدتُ 10
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ه إلي  الكثير من الكتاب منهم المبتدئون ومنهم الذين كتبوا ونشروا سابقًا يطلبون من ي  يتوج 

. وفعال قمت بمساعدة الكثيرين ومرافقتهم منذ المساعدة  في النشر والطباعة والتدقيق اللغوي 

 اللحظة األولى حت ى إصدار الكتاب، أذكر منهم:

 –أصدرت بمساعدتي روايتها: "الرجل اآلخر"  -الكاتبة الشركسي ة حوا بطواش من قرية كفر كما

 كفر قاسم. –دار الرازي للنشر 

 –أصدرت بمساعدتي روايتها: "أرز حبنا"  –ور من مدينة كفر قاسم والكاتبة هبة رافع صرص

 كفر قاسم. –دار الرازي للنشر 

أصدرت بمساعدتي أربعة كتب لألطفال وهي:  –والكاتبة روضة سكسك دبسي من مدينة اللد 

كتاب: "في سوق القدس"، وكتاب: "لم أعد وحيًدا"، وكتاب: "اإلخوة الثالثة" ، وكتاب: "مع 

و أ  مير في الروضة" وكل ها إصدار مركز حال ألدب األطفال. عم 

مركز حال  -كتاب: "قصي أروع األطفال" أصدرت –والكاتبة هيام ناصر من مدينة الناصرة 

 ألدب األطفال.

 رواية. -أصدرت كتاب: " االبنة المدب رة" –والكاتبة مي إياد حاج يحيى من مدينة الطيبة 

 وهو كتاب لألطفال. –أصدرت كتاب: "لينة والحلم"  –الناصرة  والكاتبة غينيا مصري من مدينة

أصدرت كتاب: " رامي يحق ق هدفه"، وكتاب: "تقب ل  –والكاتبة مناهل زعبي من مدينة الناصرة 

 وهما كتابان لألطفال. -اآلخر"

وعد  -أصدرت رواية بعنوان: "عيناك واالحتالل  –والكاتبة مها عب ادي من قرية كفر قرع 

 ينة". ياسم

 

 . هل كتبت شيئًا في النقد األدبي؟11

ا في النقد فقد كتبت الكثير من المقاالت األدبي ة منها:  أم 

 قراءة في رواية: "أوالد حارتنا" لنجيب محفوظ. -

 صورة المسيح في رواية: "أوالد حارتنا" -

 صور األنبياء في رواية: "أوالد حارتنا" -

 لعالء األسواني  المرأة المصري ة في "عمارة يعقوبيان"  -

 "عمارة يعقوبيان" بين الواقع الجنسي  والخيال الروائي   -

 عبقري  اللغة العربي ة "سيبويه" -

 الشاعر والناثر في األدب العربي  المعاصر -

 

 . سيرة نعمان عبد القادر12
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ف   المحاذية لحدود كفر قاسم من مواليد بلدة  ص  هو كاتب وقا   .ة الغربي ةالض 

ج في الجندي ة زمن االمبراطوري ة  ه الحاج  عبد القادر، كان قد تدر  ينتمي لعائلة معروفة؛ جد 

العثماني ة حيث عمل ضابطًا في الشرطة العسكري ة، فحصل على رتبة يوزباشي التي توازي رتبة 

 النقيب اليوم.

جوا من المعاهد آمن والده بالدراسة الجامعي ة ولهذا فقد نش أ األبناء في بيت محبٍّ للعلم؛ فتخر 

 والجامعات بعد أن حصلوا على شهادات جامعي ة عليا، وانخرط أغلبهم في سلك التدريس.

تتلمذ نعمان في مدارس كفر قاسم على يد مجموعة من المعل مين من أبناء قريته والقرى  

ج من مدرستها الثانوي ة الشاملة،  ثم  التحق بمعهد إعداد المعل مين العرب في كلية المجاورة، وتخرَّ

ًصا في تدريس اللغة العربي ة وآدابها،  بيت بيرل وحصل على شهادة معل م مؤه ل كبير، متخص 

، وشاهد النقب حيث بدأ مشواره في مهنة التدريس في عشيرة "أبو قرينات " البدوي ة في منطقة

عن كثب معاناة المواطنين البدو وظروف معيشتهم القاسية ومحاوالت التهجير من أراضيهم. ثم 

ي ة واإلعدادي ة حيث قضى فيها ست  سنوات ثم انتقل العربي ة االبتدائ اللد نُقل للتدريس في مدارس

حصل على شهادة  1995اإلعدادي ة. واصل تعليمه الجامعي  وفي عام  كفر قاسم إلى مدارس بلدته

اللغة  على شهادة الماجستير في 2002تحق بجامعة بار إيالن وحصل في عام البكالوريوس، ثم  ال

 وآدابها.  العربي ة

، 2003إلعداد المعلمين العرب منذ عام  كلي ة بيت بيرل هاعمل محاضًرا في كلي ات متعددة من

لي ة العربي ة. كما عمل مرشًدا للغة العربي ة ولموضوع التعل م عن طريق البحث العلمي  والكلي ة األه

وتنمية مهارات التفكير العليا في المدارس اإلعدادي ة في لواء المركز. حاز على لقب شخصي ة 

من مؤسسة اختيار الشخصي ة ومعهد ستات نت  تقديًرا له على أعماله. وهو عضو  2010العام 

 اد الكرمل لألدباء الفلسطيني ين.في اتح

 نشاطه وإنتاجه األدبّي:

عمل رئيًسا لتحرير مجل ة: "الميزان" الت ي توق فت عن الصدور ألسباب مادي ة. وهو اآلن عضو 

لة: "الشروق" الثقافي ة.  في تحرير مج 

اإلنترنيت.  نشر معظم كتاباته في الصحف العربي ة اليومي ة واألسبوعي ة ومواقع أدبي ة على شبكة 

ة القصيرة اشتهر في كتابة الواقعي ة والرمزي ة التي تُلقي الضوء على حياة األقلي ة العربي ة في  القص 

. كما اهتمَّ في كتابة و البالد تُبرز الصراع الحضاري  والثقافي  والنفسي  عند المواطن العربي 

 القصص للكبار والصغار واألناشيد لألطفال. 

ا يُعنى بالكتابة اإلبداعي ة لألطفال أطلق عليه اسم: "مركز حال ألدب األطفال".  أنشأ مركًزا خاص ً

اإلنجليزي ة والعبري ة، وكتب الكثير من المقاالت األدبي ة والنقدي ة. تُرجمت بعض أعماله إلى اللغتين 

شارك في الكثير من الندوات األدبي ة، وألقى الكثير من المحاضرات في مختلف المدارس العربي ة 

في موضوع أدب األطفال وغير ذلك. إلى جانب كل  هذا فقد قام بترجمة بعض الكتب من اللغة 

 غتين العربي ة والعبري ة. وساهم في إصدار العديد من الكتب واألبحاث.اإلنجليزي ة إلى الل

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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 حوار مع تحسين زحالقة كاتب القّصة لألطفال 
، حين أراني 1999ي الحقيقة كانت هناك واقعة ذات صلة، وتعود هذه الواقعة الى عام . ف1

"قطتنا الجميلة". من ابني، وكان في الثامنة من عمره، قصة قصيرة قد كتبها وكانت بعنوان 

هنا بدأ اهتمامي بالموضوع، وبدأت أفكر بجدية أن أكتب لألطفال، فأخذت أقرأ وأبحث حتى 

ة ابني المذكورة، وقد أسميتها "قط تي  ة وكانت من وحي قص  ل قص  انتهيت إلى كتابة أو 

 أسيل".

ة الثانية، وكانت بعنوان "الحمامة هديل". كتبت ال     تين وعرضتهما ثم جاءت فكرة القص  قص 

تان حبيستي المكتب حتى حانت  تين. وظل ت القص  ، ألرى مدى قبول وتفه م القص  على حفيدتي 

ة لألطفال.2003فرصة لنشرهما عام   . هكذا بدأت رحلتي مع كتابة القص 

من خالل عملي في التدريس وتجاربي مع االطفال، الحظت انصراف طالبنا عن الكلمة  2

عالقة الطفل بالكتاب والكلمة المكتوبة يجب أن تُنم ى في سن مبكرة،  المكتوبة، ووجدت أن  

 وأن نثري عالم الطفل بكل  ما هو جميل يحمل بعض الُمثل والمبادئ.

ة كان في العاشرة من عمري وكان مع بعض القصص 3 ل لقاء لي مع القص  . أذكر أن  أو 

تان اللتان ال أزال أذكرهما  ا القص  ة "اإللياذة واألوديسة" التي لكامل كيالني. أم  فهما قص 

ة "سيف بن ذي يزن" والتي سمعتها  ا الثانية فكانت قص  أحضرها أحد أساتذتي في حينه. وأم 

 من خالل المذياع.

. كما سبق وذكرت، إن  المرحلة المصيرية في حياة الطفل هي مرحلة الطفولة المبك رة. 4

" والتي تُعتبر، وبحق، لى أن تمتلئ باألجوبة"صفحة بيضاء تحتاج إ وهو في هذه وكما يُقال

ويكتسب فيها المفاهيم والمهارات.  األساس الذي تُبنى عليه شخصي ة الطفل وقيمه ومبادئه،

رت أن أكتب لهذه الشريحة العمري ة.    من هذا المنطلق قر 

 الوالدين،. هناك العديد من الموضوعات والقيم كالقيم االجتماعي ة  مثل محب ة األهل وطاعة 5

التعاون، العطاء، الصداقة.. وهناك القيم الوطني ة كحب  األرض والتمسُّك بها، كما وهناك القيم 

االنساني ة كاحترام الغير، والحري ة، والرفق بالضعفاء وما إلى ذلك.. وقد تتقارب وتتداخل هذه 

 القيم بحيث يصُعب تمي يز القيم االجتماعي ة عن اإلنساني ة...

ة على لسان الحيوان ألن ها، وحسب رأيي، تُعطي مساحة أكبر لعرض .  إن ن6 ل كتابة القص  ي أُفَض 

األفكار والقيم، وهي األنسب لهذه المرحلة العمري ة. ولكن  بعض القصص قد تكون واقعي ة.. وأنا 

 ال أستثني القصص الخيالي ة ما دامت تفي بالغرض أو الهدف الذي أسعى إلى تحقيقه.

ة القصيرة للكبار، وهي في معظمها، إن لم تكن كل ها نابعة من .  أجل، م7 ًرا بدأُت بكتابة القص  ؤخ 

تجارب وممارسات ليست "صحي ة" رصدتُها في مجتمعنا. كما وكتبُت شعًرا عامي ًا ناقًدا تحت 

عنوان "من غابتنا طلع صوت"، وبالطبع تختلف قصص االطفال عن قصص البالغين في 

ففي حين تسعى األولى إلى زرع مبادئ وقيم سليمة، تهدف الثانية إلى  الموضوعات والقيم،

ا أن تختلف اللغة فيما بين  محاربة قيم وعادات وممارسات سلبي ة في المجتمع. ومن الطبيعي  جد ً

 النوعين... وكذلك األسلوب الذي يأتي رمزي ًا في الكتابة للكبار.
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اًل، حين بدأت الكتابة لألطفال لم أف8 ك ر ولم يخطر ببالي موضوع الجوائز أبًدا. ولألسف . أو 

ة  تين من مجموعة القصص التي كتبتها، وهما قص  الشديد لم أستطع طباعة ونشر أكثر من قص 

 "قط تي أسيل" وقصة  "الحمامة هديل"، لذا لم يحالفني الحظ في الحصول على أي ة جائزة.

 . نبذة قصيرة عن حياتي ومؤلّفاتي:9

. 1950ليد ربيع عام أنا من موا  -  في قرية كفر قرع في المثلث الشمالي 

 متزوج ولدي  خمسة أبناء من الذكور وابنة وحيدة. وعندي والحمد هلل أحد عشر حفيًدا وحفيدة.  -

. وأكملت دراستي الثانوي ة في مدرسة الطيبة 1963أنهيت تعليمي االبتدائي  في كفر قرع عام  -

ًسا للغة الثانوية. التحقت بعدها بدا ر المعلمين العرب في حيفا لمد ة سنتين، اشتغلت بعدها مدر 

 العربي ة، وقد عملت في المدرسة االبتدائي ة واإلعدادي ة وفترة وجيزة في الثانوي ة.

ل في اللغة  - وأثناء عملي في سلك التعليم التحقت بجامعة تل أبيب، حيث حصلت على اللقب األو 

 وحالي ًا أنا متقاعد.العربي ة وتاريخ اإلسالم. 

 2003،  الحمامة هديل وصدرت عام 2003ّ  قصصي للصغار هي:  قط تي أسيل صدرت عام 

 أيًضا. 

ا قصص الكبار فهي: كالب السلطان، الثعالب البيضاء، الثعلب األغبر، التلميذ الفتى      وأم 

 ، صبي يا رب..!وأستاذه الشيخ، العرق دساس، حي ات التبن، ستفرج بإذن هللا، شبح الماضي

 وهناك مجموعة أشعار عامي ة ناقدة بعنوان: "من غابتنا طلع صوت.."

ا قصص األطفال التي لم يُتح لها أن ترى النور بعد فهي: العصفور الحزين، الكلب بوبي،  أم 

الدجاجة والبط ة، رجال االطفاء، األشقياء الصغار، رشيد العنيد، الكلب الوفي  وأخيًرا، أرنوب 

 المحبوب .
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 من رفوف الكتب
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 من مكتبة أدب األطفال المحلي

 محمد علي سعيد. طمره/ الجليل األسفل. : د.إعداد الكاتب

  على هذه األرض ما يستحقُّ الحياة:                                                                                             • 

                                                                                                              (2008 - 1941المؤل ف: محمود درويش. ولد في البروة/ قضاء عكا ) 

               اختيار وتقديم: يعقوب حجازي. عكا.                                                                                             

ويعيش في الشتات.                                                                                          1933لغالف والرسومات: إبراهيم هزيمة. ولد في عكا لوحة ا

                                                                                                                    البعنة الخطوط: ريحان تيتي.

           الفئة العمري ة: الفتيان/ الشباب.                                                                                             

                                             .                           2008األسوار عكا.  -اإلصدار والتاريخ: مركز ثقافة الطفل

ى وعدد الصفحات:   .  48الحجم: متوسط والغالف مقو 

ة المبنى والمعنى، وانتشرت حت ى أصبحت شعاًرا أو مقولة في  عنوان هذه المختارات جملة تام 

ة، ويُطرح السؤال: ما هو الشيء الموجود على هذه األرض حت ى نستحق  ا لحياة من ثقافتنا العام 

أجله؟ وبداهةً بأن  هذا الشيء يختلف من إنسان آلخَر، مقولة تعشق الحياة وال تعشق الموت، 

ا. حب ذا لو أثبت الُمِعد  هُوي ة كل  القصائد في نهاية كل  قصيدة، مثال:  مقولة ذكي ة جد ًا وعميقة جد ً

                                                           تاب بدون فهرس( وغيره.                                                                                                        تاريخها، ومن أي  ديوان اختارها، ومكانها في الكتاب )فقد جاء الك

والمالئمة  يحتوي هذا الديوان على مجموعة مختارة من قصائد للشاعر المرحوم محمود درويش،

لجيل الفتيان. وفيما يلي أسماء القصائد بالترتيب الوارد في الديوان: إلى أم ي، أبي، اعتذار، رد  

الفعل، العصافير تموت في الجليل، بطاقة هُوي ة، عائد إلى يافا، عن إنسان، قصيدة األرض، 

صار، جملة الكمنجات، قتلوك في الوادي، أبد الصبار، سقط الحصان عن القصيدة، حالة ح

 موسيقي ة، عن الصمود، سقوط القمر، أثر الفراشة، الجميالت.   

 

                                                                                                 :منتصب القامة أمشي

(.                                                  2014 – 1939المؤل ف: سميح القاسم. الرامة في الجليل األعلى )  

               اختيار وتقديم: يعقوب حجازي. عكا.                                                                                             

            الغالف والرسومات:  ميشيل نجار، وسيسيل كاحلي.                                                                                  لوحة

                  الخطوط: ريحان تيتي.                                                                                                   
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           الفئة العمري ة: الفتيان/ الشباب.                                                                                             

                        .                                                2011األسوار عكا.  -اإلصدار والتاريخ: مركز ثقافة الطفل

ى وعدد الصفحات:   .       48الحجم: متوسط والغالف مقو 

العنوان يعكس شخصي ة فيها صفات التحد ي والصمود واإلصرار على البقاء في وطنه، 

وعليه فأعتقد بأن  القصائد، تنتمي الى الحقل الداللي  المقاوم. حب ذا لو أثبت الُمِعد  هُوي ة كل  

                                    ي نهاية كل  قصيدة، مثال: تاريخها، ومن أي  ديوان اختارها، وغيره.                                                              القصائد  ف

يحتوي هذا الديوان على مجموعة مختارة من قصائد الشاعر المرحوم سميح القاسم، 

. وفيما يلي أسماء القصائد بالترتيب الوارد في الديوان: إذا نسيت والمالئمة لجيل الفتيان

القدس، أمشي، خطاب من سوق البطالة، ال أستأذن أحًدا، السجل الرابع والعشرون، 

قصفة الفيجن، قصيدة االنتفاضة، عودة، قصة طويلة جد ًا، أعلنها، هكذا، لقاء غير 

، صيحة إزاء بوابة عكا، أحكي للعالم، اشربوا، لن، نشيد  مفاجئ، مارش، أنا وأنت، حب 

 الختام. 

 

 :براعم يانعة                                                                                                                

                                المثلث الشمالي.                                                 -المؤل ف: خالد وتد. جت

.                                                                                 2013االصدار والتاريخ: إصدار خاص، 

 صفحة، ورق صقيل ومربع الشكل.                                                                         17الحجم: 

العنوان يشير صراحة الى الجمهور المستهدف وهو البراعم التي ما زالت في مراحل 

 .  النمو  السوي 

لقد كتب الشاعر ) بالعربي ة المحكي ة وبالفصيحة(، عشرات األشعار/ األناشيد لألطفال، 

وفيما يلي ما اختاره لهذا الديوان، وأهداه: "إلى األطفال، كل  األطفال الذين هم عماد 

مستقبل، وإلى كل  من يحب هم من كل  جنس ولون، وإلى كل  مرب يات األطفال"، ويحتوى ال

على ما يلي: نحن نور، صباح الخير، يا صغار، البراءة، البراعم، مدرستي، ماما، أحب ك 

 مدرستي. 

 

                                                                                  :مراجيح                                  

المؤل ف: أحمد صوالحة. أم الفحم.                                                                                        

              الغالف والرسومات: محمد وليد.                                                                           

 .2001اإلصدار والتاريخ: إصدار خاص، 
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ى،  صفحة.                                                               50الحجم: كبير، ورق صقيل، غالف غير مقو 

العنوان: مفردة واحدة تدل  على اسم لعبة يلعبها الصغار على مدى الدهر، ولكن العنوان 

ة، وهكذا هي يدل  على أكثر من نوع من المراجيح، واألرجوحة فيها رتابة وتسلية ممتع

قصائده، فكل  واحدة هي أرجوحة مفيدة وممتعة. حب ذا لو أثبت في قائمة القصائد الترتيبي ة 

 أرقام الصفحات.                                                            

يحتوي هذا الديوان على أشعار/ أناشيد للصغار، مكتوبة باللغة الفصيحة وبالمحكي ة،  

غط ي العديد من المناسبات المدرسي ة والصفات الحميدة، وفيما يلي قائمة األناشيد: وهي تُ 

اللقاء، صوت الساعة، أيام األسبوع، الرياضة، االحترام، العلم، الكتاب، بيتنا، الجار قبل 

الدار، العطاء، الصبر، النظافة، الصداقة، األمانة، كل  الناس، فاعل الخير، ال للعنف، 

ار، الرفق بالح يوان، حماية الطبيعة، الورد، ألمي، المحتال، الطمع، السرقة، الثعلب المك 

بابا وماما، عيدك يا أمي، جد ي، طاق طاقية، الرمزور، رمضان، العيد ، السباحة، قطف 

الزيتون، الفالح، النحلة، الشتاء، شت ي يا دنيا، األلوان، الهوايات، التلفزيون، رن رن يا 

ا تغن ي العصافير، شو بتقول العصافير، يا رس ام، علبة ألوان، جرس، يا أوالد حار تنا، لم 

 بيت الشمس.  

 

 أغاني األطفال                                                         :                                                     

(.                                                           1935المؤل ف: عبد هللا عيشان. ولد في البروة/ قضاء عكا ) 

 الفئة العمري ة: المرحلة االبتدائي ة.                                                                                         

                                                   اإلصدار والتاريخ: إصدار خاص.                                     

 ، صفحة. العنوان أحادي الداللة في مضامينه وقارئيه  28الحجم: وسط، ورق اعتيادي 

االفتراضيين، وهذه  األشعار/ األناشيد/ األغاني، كتبها الشاعر باللغة الفصيحة وبعضها 

، وفيما يلي أسماء األغاني: الطفل ال ، الثعلب الصغير، ما أحلى أن بأسلوب قصصي  عربي 

ة البيضاء، األرنب الصغير، عيد الميالد،  أقرأ، حذاِر من النار، الديك والعصفور، الهر 

ة،  أغنية العبي كرة القدم، شجرة الزيتون.                                                   ة، أم ي، إيمان والهر                                                           الحفيدة والجد 

ة.                                                                                                                              أيمان والهر 

 

  :سرُّ العصفور الضائع                                                                                                   

المؤل ف: القاضي أحمد ناطور.                                                                                               

                                       الفئة العمري ة: الفتيان/ اإلعدادي ة والثانوي ة.                                          
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.                                                             2006األسوار عكا،  -اإلصدار والتاريخ: مركز ثقافة الطفولة

ى،                 صفحة.                                                        36الحجم: وسط، مرب ع الشكل، غالف مقو 

ها: من أين هذه العصفورة؟  وما  ة أسئلة أهم  العنوان وهو عتبة النص األولى، يثير عد 

أسباب ضياع العصفورة؟، وهذا الضياع يجعل القارئ يقلق عليها، ويتخي ل أسباب 

ضياعها، ومكان وجودها وكيفي ة العثور عليها، ومن الذي سيقوم في البحث عنها؟ ونقرأ 

ها هي التي تبحث عنها في بالد العرب، وأثناء القصة، فإذ ا بها عصفورة من القدس، وأم 

بحثها تخبرنا بأعالم ومعالم البلدان التي تزورها، ناهيك عن صور المعالم المثبتة في 

، ومضمون وطني  يجعل القارئ يعتز   الكتاب.. كتاب تعليمي  في أسلوب قصصي  درامي 

ة العربي ة ويحزن عل ة رمزي ة ضبابي ة موازية لما بماضي األم  ى حاضرها.. إن  هذه القص 

  . ، ومن هنا فهي قريبة من المبنى الرمزي  األليغوري   حدث في فلسطين والعالم العربي 

 

                                                                                                               :مريم تتعلّم       

     المؤل ف:  ميسم طه، كابول.                                                                                                    

 الغالف والرسومات: نهاد بقاعي. 

                                            المراجعة اللغوي ة: سعده بشير، وشريف محمد جابر.                                          

.  دار األركان لإلنتاج والنشر.                                                                            2016التاريخ واإلصدار: 

                                  سنوات، كما هو مثبت.                                              6—3الفئة العمري ة: 

ى،   صفحة.  24الحجم: وسط، مرب ع الشكل، غالف مقو 

، والعنوان  يتكون العنوان من مرك بين غالبًا، وهما: العنوان الكالمي  والعنوان الفني 

ة، ينقصها المفعول به، ماذا تتعل م، وأين؟، والعنوان الفني   الكالمي  هنا هو جملة غير تام 

تحمل حقيبة مدرسي ة ترافق طفلة، ما العالقة بينهما ومن منهما تتعل م؟.. ونقرأ نص  امرأة 

ها الى المدرسة وتحديًدا إلى الصف  القصة لنعرف بأن  الطفلة هي االبنة وترافقها أم 

ل، ألن  الطفلة تخاف وتريد أن تبقى في صف  البستان، وهذه المخاوف مشروعة  األو 

ة. هل نج حت األم  في إزالة مخاوف ابنتها؟ وكيف؟ وهل ساعدها أحد؟ وتكاد تكون عام 

لنقرأ القصة لنعرف اإلجابات عن هذه األسئلة وغيرها. لقد كان العنوان بعنصريه ناجًحا. 

 ومالحظة صغيرة، هل يحتاج كتاب صغير إلى شخصين للمراجعة اللغوي ة؟!
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 ملحق:

 اإلبداع والتلقّي"  –تقرير عن اليوم الدراسّي حول "أدب األطفال 

 

، في المعهد األكاديمي  العربي  للتربية في بيت بيرل يوٌم دراسي  29.5.2016عقد، يوم األحد 

اإلبداع والتلق ي" وقد شارك فيه باحثون وأدباء، وحضره جمهور من  -أدب األطفال " حول:

 المعهد وعدد من المهت مين بأدب األطفال. المرب يات والمرب ين وطالب

ية إلقاء الضوء  تول ى عرافة اليوم األستاذ أحمد عازم الذي افتتح اليوم الدراسي  مشيًرا إلى أهم 

على أدبنا المحل ي  لألطفال والفتيان في بُعَدْيه: التأليف واإلبداع، والتلق ي والقراءة لهذا اإلبداع، 

سي  يأتي ضمن خط ة عمل في المعهد لتفعيل مركز أدب األطفال وأضاف أن  هذا اليوم الدرا

رها  د. محمود أبو فنه واألستاذ  وإصدار مجل ة "المرايا"  حول أدب األطفال والفتيان التي يحر 

ران على إعداد العدد الثاني منها. ل، ويعكف المحر   أحمد عازم، وقدر صدر منها العدد األو 

 من: ثم   قد م كلمات ترحيب كل  

بالنيابة عن مدير المعهد د. علي وتد الذي )رئيسة قسم اللغة العربي ة في المعهد  –د. إيمان يونس 

اعتذر عن الحضور بسبب جلسة طارئة(، حيث باركت عقد هذا اليوم، وتمن ت أن يتمخ ض عن 

 توصيات ترقى بهذا األدب.

المركز في وزارة التربية والتعليم  وجاء ترحيب األستاذ طارق أبو حجلة المفت ش المرك ز في لواء

اء وجمهور  معب ًرا عن سعادته لعقد هذا اليوم الدراسي  الذي يعود بالفائدة على األدباء والقر 

المرب ين، وقد م شكره وتقديره للمشرفين والمبادرين لعقد هذا اللقاء وللمعل مين والطالب على 

 حضورهم.

ًحا  باختصار: ما هو اإلبداع، وفي أي  المجاالت يكون، وما وقد تالهما المرب ي أحمد عازم موض 

هي المناهج التي نفحص من خاللها اإلبداع، وتأثيراتها عليه. كما أوضح ما هو التلق ي وما دوره 

 وتمن ى أن تُبرز المحاضرات عملي ة اإلبداع والتلق ي.  في التأثير على اإلبداع.

وكانت المحاضرة األولى للدكتور محمود أبو فنه  بعد الترحيب والتوضيح بدأت الجلسة األولى،

ق فيها إلى النقاط التالية:  بعنوان: "غرس عادة المطالعة وتذويتها لدى الناشئة"  تطر 

أهمية القراءة وضرورة اإلقبال عليها، تأثيرها وانعكاساتها،  أسباب العزوف عنها، وكيفية 

ب المراحل العمرّية، ثّم قّدم عدًدا من غرسها لدى الناشئة بمراعاة الميول القرائّية بحس

 التوصيات واالقتراحات لتأصيل عادة المطالعة وتذويتها. 

 تال ذلك محاضرة الدكتور رافع يحيى بعنوان: "أدب األطفال بين الذاكرة الجماعي ة  

ر من أنماط التفكير التقليدي ة الس  ائدة، واستشراف المستقبل" وقد أك د د. رافع على أهمي ة التحر 

هة لألطفال والفتيان، مع الحرص على  د في النصوص الموج  وتشجيع التفكير اإلبداعي  المتمر 

 توفير الجمالي ة والفني ة وعنصر الدهشة في تلك النصوص.
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 ثم كانت الجلسة الثانية حيث جرى فيها  حوار مع األدباء: عايدة خطيب، فاضل

 لقادر، ودار الحوار حول تجربتهم جمال علي، حياة بلحة أبو شميس ونعمان عبد ا 

اإلبداعي ة في الكتابة لألطفال. )متى بدأوا يكتبون لألطفال، الدوافع لكتابتهم، بمن تأث روا، أبرز  

ون بها وو...(  الموضوعات التي عالجوها، المؤلفات التي يعتز 

اخلة المرب ي وتخل ل اليوم الدراسي  بعض المداخالت واالسئلة من الجمهور، ونخص  بالذكر مد

 الشاعر عبد الرحيم شيخ يوسف والمرب ي الشاعر حسين جبارة.
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 תוכן העניינים

 ד"ר עלי ותד: דברי ברכה

 בית ברל -ראש המכון האקדמי הערבי לחינוך           

 ד"ר מחמוד אבו פנה ומר אחמד עאזםדברי פתיחה של העורכים: 

 עיון ומחקר

 ד"ר מחמוד אבו פנה -המקום בספרות הילדים המקומיתמשמעות  -

   אחמד עאזם -הסיפור האטיולוגי לילדים -

  ד"ר ח'אלד עזאיזה -השירה הלירית לילדים -

 נאדרה יונס -ביבליותרפיה -הספרות הטיפולית -

 ד"ר אחמד נאצר -הכתיבה לילדים מול אתגרי הטכנולוגיה -

 

 קריאת ספרות ילדים

 אמרו על הקריאה והעיון -

 אשרף סלפיתי -כך הופכים את הקריאה והעיון מעינוי להנאה -

 ד"ר מחמוד אבו פנה -תפקידה של הקריאה והשפעתה על הנמען -

 האד חאג' יחיא וס -ך מעודדים תלמידינו לקרואאי -

 ד"ר מחמוד אבו פנה  -ההנאה מהקריאה -

 מהא חאג' יחיא -ית שבטייבה בעידוד הקריאהציבורתפקידה של הספרייה ה -

  מופיד צידאוי -ניידות וחשיבות הגדלת מספרן במקום ביטולן או צמצומןספריות  -

  סופרי ילדים  עדויות

 ד"ר מחמוד עבאסי -

 מוסטפא מוראר -

 חיאת בלחה אבו שמיס -

 עאידה ח'טיב -

 נועמאן עבדולקאדר -

 תחסין זחאלקה -

 ממדף הספרים

 ד"ר מוחמד עלי סעיד -סקירת ספרי ילדים -

 נספח

 יצירתיות וקבלה" -יום העיון בנושא " ספרות הילדים -דו"ח -
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 )המראות(

 

 כתב עת על ספרות ילדים ונוער 

 2ליון יג
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 ד"ר עלי ותד             

 ד"ר מחמוד אבו פנה             
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 ד"ר ספייה ערפאת             
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