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حاج يحيى
كلمة رئيس املعهد  -أ .د .قصي ّ
بعـد جهـد جهيـد نضـع بين أيديكـم العـدد الرابـع مـن مجلـة "املرايـا" حـول أدب
العربـي للتربيـة التابـع للكل ّيـة
األكادميـي
األطفـال والفتيـان التـي يُصدرهـا املعهـد
ّ
ّ
األكادمي ّيـة بيـت بيـرل.
أن جيـل الطفولـة ،واملب ّكـرة منهـا علـى وجـه التحديـد ،هـو
ومـن املعـروف عامل ًّيـا ّ
أهـ ّم جيـل يف تكويـن شـخص ّية األنسـان ،وهنـاك أشـياء عديـدة تسـاعد علـى بنـاء

تلـك الشـخص ّية ،ومنهـا أدب األطفـال الـذي ينكشـف لـه الفـرد يف سـنوات طفولتـه.

العربـي منـذ سـنة  2015بإصـدار عـدد
األكادميـي
ومـن هـذا املنطلـق ،يقـوم املعهـد
ّ
ّ
سـنوي مـن مجلّـة "املرايـا" (مـع انقطـاع يف سـنة  2017بسـبب صعوبـات ما ّد ّيـة) لكـي
ٍّ

يسـاعد يف نشـر الوعـي ألهم ّيـة أدب األطفـال عنـد الدارسين واملعلّمين واملسـؤولني
ً
وصـول إلـى األدبـاء
يف املكتبـات وك ّل املهت ّمين بهـذا املجـال علـى اختلاف مشـاربهم،

الذيـن يكتبـون لهـذا اجليـل والباحثين يف أدب الطفولـة.
فـإن مجلّـة "املرايـا" تُعتبـر منبـ ًرا أساسـ ًّيا علـى صعيـد بالدنـا كلّهـا لنشـر
لذلـكّ ،
بـأن هـذه املجلّـة لهـا أهم ّيـة
األبحـاث املتن ّوعـة
اخلاصـة بـأدب األطفـال ،إميا ًنـا منّـا ّ
ّ
بـأن العديـد من محاضـري موضوع
بالغـة يف نشـر ثقافـة هـذا األدب ،ويكفينـا فخـ ًرا ّ
أدب األطفـال ،يعتمـدون علـى مـوا ّد وأبحـاث كانـت قـد نُ ِشـرت يف األعـداد السـابقة،

وهـذا مصـدر فخـر لنـا جمي ًعـا.

ويف النهايـة ،ال ّبـد مـن تقـدمي الشـكر اجلزيـل لألشـخاص القائمين على حترير هذه
املجلّـة ،وهمـا :د .محمـود أبـو فنّـه واألسـتاذ أحمـد عـازم ،علـى ك ّل ما بـذاله من أجل
وبخاصـة يف هـذه السـنة ،إذ قامـا بتحريـر العـدد الرابـع
إجنـاح صـدور هـذا العـدد،
ّ
انـي .كمـا نشـكر ك ّل الباحثين ،فـر ًدا فـر ًدا ،على مشـاركتهم يف
بشـكل أقـرب إلـى ّ
املج ّ
الكتابـة وإرسـال أبحاثهـم وموا ّدهـم إلى احمل ّرريـن املذكورين.
العربـي للتربيـة يف بيـت بيـرل مـن القيـام بإصـدار العدد
كلّنـا أمـل بـأن يتم ّكـن املعهـد
ّ
اخلامـس مـن مجلّـة "املرايـا" يف السـنة الدراسـ ّية القادمـة إن شـاء اهلل.
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كلمة احمل ّر َر ْين
وأخيـ ًرا ،لقـد و ّفقنـا اهلل لنضـع بين أيديكـم العـدد الرابـع مـن مجلّـة "املرايـا" يف
أدب األطفـال والفتيـان ،آملين أن ينـال إعجابكـم وأن يسـتفيد منـه ك ّل مـن يريـد مـن
املهت ّمين بهـذا األدب.
جـاءت األبحـاث يف هـذه السـنة متن ّوعـة وت ّ
ُغطـي مجـاالت عديـدة يف أدب األطفـال،
كمـا سـترون .ولقـد كتـب يف هـذا العـدد أشـخاص معظمهم معروفـون ،وهم من خيرة
الباحثين واملنتجين يف مجـال أدب األطفـال.
وحاولنـا ،قـدر املسـتطاع ،تنويـع توضيحات أمنـاء املكتبات الذين كتبوا عن مكتباتهم،
ألن الذين كتبوا يف األعداد السابقة كانوا من املثلّث ،ومعظمهم
فبعضهم من املثلّثّ ،
يف هذه السنة من اجلليل ،ونعدكم بأ ّننا سنحاول يف املستقبل إعطاء متثيل ملكتبات
مـن مناطق أخرى.
لقـد قمنـا بإجـراء مقابلات مـع خمسـة أدبـاء أطفـال وراعينـا أن يكـون بعضهـم مـن
الرعيـل األ ّول ،والبعـض اآلخـر مـن ا ُ
جلـدد ،كما حاولنا إعطاء متثيل للذكور واإلناث،
باإلضافـة إلـى مراعـاة أقدم ّيتهـم يف الكتابـة لألطفال.
ومسـك اخلتـام كان تعليقـات علـى عشـرة كثـب جديـدة لألطفـال ،حسـب موديـل
حتليلـي وضعـه الكاتـب الناقـد مح ّمـد علـي سـعيد.
ّ
أي مجلّة ليس باملوضوع السـهل ،وما بالكم عندما يكون املوضوع
حترير
موضوع
إن
ّ
ّ
أن عمل ّية جتنيـد الكتّاب والباحثني
مه ًّمـا
اسـا مثـل موضـوع أدب األطفـال .كمـا ّ
وحس ً
ّ
ألن جمهـور الباحثين يف موضـوع أدب
للمشـاركة يف الكتابـة ليسـت عمل ّيـة سـهلةّ ،
األطفـال محـدود العـدد باملقارنـة مـع باقـي مجـاالت األدب األخرى ،ولكن اسـتطعنا،
بأن هذا العدد سينال إعجاب الكثيرين
بعون اهلل ،أن نتجاوز هذه العقبة ،وكلّنا ثقة ّ
منكم أسـوة باألعداد السـابقة.
ولدور النشـر واألدباء الذين يكتبون لألطفال نقول :حاولوا أن تُز ّودونا بإصداراتكم
بأن هذه مصلحة مشـتركة
اجلديـدة كـي تضمنـوا قيـام "املرايـا" بالتعليـق عليها ،عل ًما ّ
لنا ولكم .كما نقول للباحثني :ال تبخلوا علينا بأبحاثكم بإرسالها إلى أحد احمل ّررين
وهمـا :د .محمـود أبـو فنّـه أو األسـتاذ أحمـد عازم ،وحاولوا ،قدر املسـتطاع ،إحتافنا
بتلك األبحاث ،ونحن بدورنا سـنقوم بنشـرها يف أقرب فرصة ممكنة.
7
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ويف النهاية ،اليسعنا ّإل أن نتق ّدم بجزيل الشكر والعرفان لك ّل من ساهم يف الكتابة
وبخاصـة،
العربـي للترب ّيـة جزيـل الشـكر،
األكادميـي
بهـذا العـدد .ولعاملـي املعهـد
ّ
ّ
ّ
برفيسـور قصـي حـاج يحيـى علـى ن ّيتـه الصادقـة يف تقـدمي الدعـم لنـا إلجنـاح هـذا
ولـي التوفيـق.
املشـروع الق ّيـم ،الـذي ال مثيـل لـه يف بالدنـا كلّهـا ،واهلل ّ
د .محمود أبو فنّه و األستاذ أحمد عازم
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دراسات وبحوث
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القيم يف قصص األطفال لألديب مصطفى م ّرار

القيم يف قصص األطفال لألديب مصطفى م ّرار
د .محمود أبو فنّه
فن وإبداع
أدب األطفال هو أ ّو ًل وقبل كلّ شيء ّ
ُ
أدب األطفـال اجل ّيـد ال يقتصـر علـى املضامين والقيـم  -مهمـا كانـت ج ّد ّيـة وحميدة
 بـل هـو كذلـك يتم ّثـل بالشـكل مـن لغـة وأسـلوب وخيـال وعناصـر ف ّن ّيـة مختلفـةاألدبـي ،لهـذا ميكـن اعتبـار املضمـون والشـكل عنصريـن متالحمين
حسـب اللـون
ّ
املصـري أحمـد
يصعـب الفصـ ُل بينهمـا .ويف هـذا السـياق كتـب األديـب والباحـث
ّ
جنيـب:
الضـروري أن تتأ ّكـد أهم ّيـة "التكامـل" بين الشـكل واملضمـون ،بحيـث ال يتـ ُّم ٌّ
كل
"مـن
ّ
بـأي حـال من األحوالّ ،
وإنا يجـب أن تربط بينهما معايير
منهمـا مبعـزل عـن اآلخـر ّ
أدب األطفال السـليم( ".جنيب.)77 :1987 ،
وهـذا التلاؤم أو التكامـل بين الشـكل واملضمـون يجـب أن يتو ّفـر يف أدب األطفـال
ولكـن أدب األطفـال يتم ّيـز كذلـك بضـرورة مراعـاة
ويف أدب الكبـار علـى السـواء،
ّ
والنفسـي
العقلـي
جمهـور األطفـال الـذي يختلـف عـن جمهـور الكبـار يف املسـتوى
ّ
ّ
واللغـوي .ولهـذا السـبب يشـ ّكل أدب األطفـال ظاهـرة مر ّكبـة ترجـع لالزدواج ّيـة
ّ
األدبـي
ّـي
ّ
الكامنـة فيـه فهـو  -أي أدب األطفـال  -حريـص علـى تو ّفـر البعـد الفن ّ
النفسـي مـن جهـة أخـرى .وعـن هـذه اإلشـكال ّية
التربـوي -
مـن جهـة ،وعلـى البعـد
ّ
ّ
السـوري عزيـز نصـار واص ًفـا جتربتـه حيـث قـال" :حاولـت
حتـدث أديـب األطفـال
ّ
ّ
إقامـة التـوازن بين العمل ّيـة اإلبداع ّيـة والعمل ّيـة التربو ّيـةَ ،ف ُهما جناحـان ،إذا افتقدنا
الطفلـي ،فلا يُغنـي َجنـا ٌح عـن آخـر( ".نصـار.)192 :1988 ،
أح َدهمـا هـوى األدب
ّ
إذن ال ب ّد من تو ّفر املعايير الف ّن ّية اجلمال ّية يف أدب األطفال مهما كانت املضامني
فـن وإبـداع .وهـذه شـهادة أخـرى
والقيـم رفيعـة وها ّمـة ،فـأدب األطفـال يف األسـاس ٌّ
تب
ألديـب األطفـال والباحـث يف أدب األطفـال عبـد التواب يوسـف حيث يقول" :إن ُك َ
الفـن اخلالـص .ورغـم أ ّننـي رجـل تربيـة يف
األطفـال يجـب أن تتحـ ّول إلـى نـوع مـن
ّ
علـي أن أقـف ضـ ّد حتويـل كتـب األطفـال إلـى
األسـاس ،إال ّ
أن إخالصـي ّ
للفـن يحتّـم ّ
منابر للوعظ واإلرشـاد( ".يوسـف.)1992 :
11
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أهم ّية القيم يف أدب األطفال
يتعـ ّرض الطفـل منـذ والدتـه لعمل ّيـة تنشـئة اجتماع ّيـة متواصلـة إلكسـابه القيـم
واملثـل وأمنـاط السـلوك املرغوبـة للوصـول إلـى شـخص ّية سـو ّية متكاملـة.
يشارك يف عمل ّية تنشئة الطفل ع ّدة أطراف أو وسطاء :األسرة ،اجليران ،جماعة
األقران ،املدرسة ،أماكن العبادة ووسائل اإلعالم املسموعة واملرئ ّية واملقروءة.
ـي
ويحتـ ُّل األدب مكانـة بـارزة يف عمل ّيـة تنشـئة األطفـال ،فهـو يسـتطيع" :أن يل ّب َ
احتياجاتهـم النفسـ ّية ،ويسـهم يف إشـباع اهتماماتهـم العقل ّيـة ،وير ّبـي أذواقهـم،
ويصقل مشاعرهم وإحساساتهم ،ومي ّكنهم من التص ّدي للحياة ومتغ ّيراتها بإيجاب ّية
ووعـي( ".أبـو الرضـا.)7 :1990 ،
وهنـاك مـن يغالـي يف أهم ّيـة أدب األطفـال ودوره يف تكويـن شـخص ّية الطفـل وبلـورة
ّ
البلغـاري ران بوسـيليك الـذي قـال
اتاهاتـه السـو ّية ويستشـهد بعبـارة الشـاعر
ّ
النقـي اللذيـن ال بـ ّد مـن
يف هـذا الصـدد" :األدب لألطفـال كحليـب األ ّم والهـواء
ّ
توافرهمـا( ".كنعـان.)192 :1995 ،
ّـاب
وعـن أهم ّيـة ُكتّـاب األطفـال قـال الكاتـب
الفرنسـي فرنسـيس فيـدال" :إن ُكت َ
ّ
األطفـال ميكـن أن يغ ّيـروا ذو َق العالـم  -بـل العالـم نفسـه( ".الشـماس.)30 :1996 ،
وألن
ويتضاعـف تأثيـر األدب يف األطفـال بسـبب حساسـ ّيتهم وقابل ّيتهـم الشـديدةّ ،
األدب اجل ّيـد يعتمـد علـى األسـلوب غيـر املباشـر وعلـى اإليحاء .فعـن طريق النموذج
وميتصونهـا
التوحـد والتماهـي يُـذ ّوت األطفـال القيـم
والقـدوة والتقليـد وعـن طريـق
ّ
ّ
بحيـث تسـهم يف تكويـن شـخص ّياتهم ّ
واتاهاتهـم يف املسـتقبل.
يؤ ّثـر أدب األطفـال ،بجميـع فنونـه وأجناسـه ،يف عمل ّيـة تنشـئة األطفـال وإكسـابهم
وأساسـي يف تلـك
للقصـة علـى اختلاف أنواعهـا دو ٌر مم ّيـز
القيـم املنشـودة ،ولكـ ْن
ّ
ّ
ألن القصص تُعتَبر:
العمل ّيـة بسـبب ارتبـاط األطفـال الشـديد بالقصص وح ّبهم لهـاّ ،
احلسـ ّية املوحيـة لهـم ،وأقواهـا جاذب ّيـ ًة
"أكثـر أمنـاط األدب حيو ّيـ ًة وامتلا ًء بالصـور
ّ
ومتعـة ،وأنسـب الوسـائل للوصـول إلـى الطفـل واسـتثارة اهتمامـه .وعـاد ًة يتو ّفـر يف
القصـص اجل ّيـدة لألطفـال مـن األحـداث والشـخص ّيات واملعاني واخليـال" :ما يه ّيئ
فرصـا للمشـاركة الوجدان ّيـة مـع أبطالهـا( ".الهيتـي.)237 :1979 ،
(لألطفـال)
ً
تعريف القيم وتصنيفها
أن معظـم القيـم ليسـت مطلقة وليسـت ثابتة،
يـكاد يُجمـع العديـد مـن الباحثين علـى ّ
بـل هـي نسـب ّية ومتغ ّيـرة ،وتختلـف مـن إنسـان آلخـر ،ومـن بيئـة ألخـرى ،ومـن مجتمع
12
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ملجتمـع آخـر ،ومـن زمـان لزمـان .والقيـم ليسـت فطر ّيـة يف اإلنسـان ،بـل تُكتسـب من
خلال عمل ّيـة التربيـة والتعليـم( .انظـر عبـد اجلليـل27 :1993 ،؛ الفيصـل:1988 ،
75؛ كنعـان.)195 :1995 ،
وهنـاك أكثـر مـن تعريـف للقيم؛ فعبد التواب يوسـف يعـ ّرف القيم على النحو التالي:
"ك ّل صفة ذات أهم ّية العتبارات نفس ّية أو اجتماع ّية أو أخالق ّية أو جمال ّية ،وتتّسم
موجهات السـلوك أو العمل.
بصفة اجلماع ّية يف االسـتخدام .والقيم  -عا ّم ًة  -هي ّ
شـخص مـن األشـخاص هـي التـي
أن مجموعـ ًة مـن القيـم التـي يعتنقهـا
معنـى ذلـك ّ
ٌ
خاصـة ،ويتّخذهـا مرجعـه يف
حت ّركـه نحـو العمـل ،وتدفعـه إلـى السـلوك بطريقـة
ّ
مرغوب عنه( ".يوسـف .)106 :1987 ،أ ّما
مرغـوب فيـه ،أو
احلكـم علـى سـلوكه بأ ّنـه
ٌ
ٌ
السـوري أحمـد كنعـان فيـورد تعريفين للقيمة:
الباحـث
ّ
"القيمـة هـدف أو معيـار حكـم يكـون بالنسـبة لثقافـة مع ّينـة شـي ًئا مرغو ًبـا أو غيـر
مرغـوب لذاتـه( ".كنعـان.)134 :1995 ،
خاص بالفرد أو املجموعة باملرغوب
ضمني
أو القيمة هي" :مفهوم صريح واضح أو
ّ
ّ
فيـه ،يؤ ّثـر علـى االختيـار مـن بين منـاذج مـن األفعـال أو الوسـائل أو الغايـات( ".م .ن
ص .)134
ويُعـ ّرف الباحـث رشـدي طعيمـه القيمـة علـى النحـو التالـي" :يقصـد بالقيـم مجمـوع
الصفـات األخالق ّيـة واالجتماع ّيـة املرغوبـة يف ثقافـة مع ّينـة والتـي مت ّثـل مسـتويات
يسـتهدفها األفـراد يف سـلوكهم ،كمـا مت ّثـل معاييـر يحكـم بهـا املجتمـع علـى سـلوك
هـؤالء األفـراد يف املواقـف املختلفـة( ".طعيمـه.)124 :1998 ،
تصنيف القيم:
يواجـه الباحثـون صعوبـ ًة كبيـرة يف تصنيـف القيـم ،ويف االتّفـاق علـى تصنيـف شـامل
وموحـد لهـا ،وتكمـن الصعوبـة الختلاف وجهـات نظـر الباحثين بحسـب مجـال
ّ
تخصصهم ودراسـتهم ،ولكون القيم  -كما ذكرنا  -نسـب ّية متغ ّيرة ومتط ّورة ،ولكونها
ّ
ّ
فمثلا القيـم االجتماع ّيـة واإلنسـان ّية واألخالق ّية تُشـ ّكل وحدة
متداخلـة فيمـا بينهـا؛
متكاملـة تؤ ّثـر وتتأ ّثـر بغيرهـا( .انظـر :كنعـان.)227 :1995 ،
أن القيـم تتنـ ّوع وتتعـ ّدد يف أدب األطفـال ،وهي ال تقتصر على
وجتـدر اإلشـارة إلـى ّ
النـص /الكلمـات بـل ميكـن أن تظهر كذلك يف الرسـومات والصور واأللوان.
ّ
وميكن أن نصنّف القيم يف خمس مجموعات:
مجموعة القيم الذات ّية.
13
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مجموعة القيم االجتماع ّية.
مجموعة القيم الوطن ّية /القوم ّية.
مجموعة القيم اإلنسان ّية.
مجموعة القيم املعرف ّية/النظر ّية.
اخلـاص إلـى العـا ّم ،أو مـن الدائـرة الذات ّيـة
ويالحـظ أن هـذه القيـم تنـدرج مـن
ّ
الشـخص ّية إلـى الدائـرة اإلنسـان ّية العا ّمـة.
القيم الذاتية ترتبط بالفرد ذاته ،جسـم ًّيا وعقل ًّيا ونفسـ ًّيا ومن بني القيم الذات ّية
نذكر:
الصحـة واملظهـر والنشـاط ،الصـدق ،حسـن التك ّيـف ،التفـاؤل ،الطمـوح ،املثابـرة،
ّ
الثقـة بالنفـس ،الصراحـة وغيـر ذلـك.
القيـم االجتماع ّيـة :تتعلّـق بالصفـات التـي يتحلّـى بهـا أفـراد املجتمـع يف عالقاتهـم
وتعاملهـم مـع بعضهـم البعـض .ومـن بين هـذه القيـم نذكـر:
مح ّبـة األهـل واآلخريـن ،احتـرام الغيـر ،تقـدمي العـون واملسـاعدة ،التّعـاون ،العطاء،
الصداقـة ،التّسـامح ،تقديـر العمـل وغيـر ذلك.
القيـم الوطن ّيـة /القوم ّيـة :ترتبـط بانتمـاء األفـراد لشـعبهم ووطنهـم ولتراثهـم ومـن
بين تلـك القيـم نذكـر:
مح ّبة الوطن ،االعتزاز بالشعب والتراث ،االستعداد للتضحية ...وغير ذلك.
القيـم اإلنسـان ّية :ترتبـط باإلنسـان كإنسـان وتصلـح للجميـع وال تتق ّيـد بزمـان أو
مـكان مع ّينين .مـن هـذه القيـم نذكـر:
التعصـب والتمييز ،الدعوة للسـلم والتعايش ،الرفق
احل ّر ّيـة ،العـدل ،املسـاواة ،رفـض
ّ
بالضعفـاء ،احملافظـة علـى الطبيعة وغير ذلك.
القيم املعرف ّية /النظر ّية :تتعلّق باإلميان بالعلم ودوره يف حتقيق التق ّدم والرفاهية.
مـن بني هـذه القيم نذكر:
حب االسـتطالع ،امليـل للمطالعة ،اإلبداع
حـب املعرفـة وطلـب العلـم ،اجلـ ّد واملثابـرةّ ،
ّ
واالبتـكار وغير ذلك.
بعـد حتديـد هـذه املجموعـات اخلمـس قمنـا بتحليل عدد من قصـص مصطفى م ّرار
لألطفـال ،محاولين التعـ ّرف علـى القيـم الغالبة التي تشـيع يف تلك القص احمللّلة.
منظومة القيم يف قصص مصطفى م ّرار
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املوجهـة لألطفـال  -ال
أن قصـص األطفـال  -كغيرهـا مـن فنـون األدب
بدايـ َة ،أكـ ّرر ّ
ّ
تقتصـر علـى القيـم واألفـكار ،بـل هنـاك املق ّومـات الف ّن ّيـة مـن حبكـة وشـخص ّيات
ولغـة وأسـلوب وسـرد ووصـف وحـوار ،...والدراسـة الشـاملة لها يجـب أن تتعامل مع
"القصة
القصـة الف ّن ّيـة كمـا فعلت يف دراسـتي الشـاملة عن
جميـع مق ّومـات وعناصـر
ّ
ّ
الواقع ّيـة لألطفـال يف أدب سـليم خـوري" ،ولكـن هـذه الدراسـة تر ّكـز علـى القيـم يف
قصـص مصطفـى مـ ّرار لألطفـال.
للوقـوف علـى منظومـة القيـم قمنـا بتحليـل عـدد مـن القصـص التـي كتبهـا مصطفـى
مـ ّرار منـذ عـام  1974ونشـرها يف الكتـب التاليـة:
قصة)
 .1التني والشياطنيّ 11( .1974 ،
 .2املشروع 9( .1987 ،قصص)
قصة)
 .3من أوراق مطرود
احللوانيّ 12( .1988 ،
ّ
 .4الشيطان األزرق 10( .1990 ،قصص)
قصة)
 .5ابن املعلّمة نعيمةّ 13( .1994 ،
(قصة واحدة)
 .6الدنيا تغ ّيرتّ .1996 ،
(قصة واحدة)
 .7وسيلة للخالصّ .1996 ،
أن أربـع قصص تك ّررت
قصـة ،وقـد وجدنـا ّ
بلـغ مجمـوع القصـص يف تلـك الكتـب ّ 57
قصـة خضعت للتحليل والدراسـة.
يف كتابين ،وبذلـك يبقـى لدينـا ّ 53
قصـة قمنـا بقـراءة ك ّل
السـتخالص القيمـة  -أو القيـم  -الرئيسـ ّية الغالبـة يف ك ّل ّ
القصـة مـ ّرة أخـرى،
قصـة مـن القصـص ال  53 -قـراءة متأ ّنيـة ،ثـ ّم أعدنـا قـراءة
ّ
ّ
وعلـى ضـوء ذلـك اسـتخلصنا القيمـة  -أو القيـم  -الغالبـة يف ٍّ
كل منهـا.
القصـة بأكملهـا  -كوحـدة
النـص الكامـل  -أي
أ ّمـا السـبب الـذي دعانـا العتمـاد
ّ
ّ
أن مـن
للتحليـل فهـو كـون تلـك النصـوص
قصصـا قصيـرة ،والكثيـر مـن النقّـاد يـرون ّ
ً
قصـة علـى
للقصـة القصيـرة كلـون
اخلصائـص الف ّن ّيـة املم ّيـزة
أدبـي هـو اشـتمال ك ّل ّ
ّ
ّ
قيمـة أو فكـرة رئيسـ ّية واحـدة إلحـداث األثـر أو االنطبـاع املنشـود لـدى املتلقّي الذي
القصـة قـد يقلّـل مـن شـأن
القصـة كك ّل ،وتعـ ُّدد القيـم أو األفـكار الثانو ّيـة يف
يتلقّـى
ّ
ّ
القيمـة أو الفكـرة الرئيسـ ّية ،أو يخفّـف مـن تأثيرهـا يف املتلقّـي (الهيتـي :1979 ،ص
.)252 - 251
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تفصيلي بالقيم الغالبة املستخلصة يف القصص احمللّلة:
جدول
ّ
اسم الكتاب

التني
والشياطني
1974

املشروع
1987

القصة
القصة القيمة/القيم الرئيس ّية يف
الرقم عنوان
ّ
ّ
 التسامح والعفو عند املقدرة 1الغريب
 االجتهاد والتف ّوق يف طلب العلم العالقات األسر ّية احلميمة 2أنا والدار
حب العلم واملثابرة
اجلديدة
 ّالعالقات األسر ّية املتينة واملساعدة
 3التني
املتبادلة
والشياطني
 4نداء السالم دعوة للسلم ونبذ احلروب
تأكيد الب ّر واإلحسان
 5ضيف كرمي
اهلل يرزق املخلصني الصاحلني
 6اهلل كرمي
 املطالعة شفاء الوحدة وامللل 7العصا
 ب ّر األبناء بالوالدينالسحر ّية
 8أدركيني يا
االتّكال ّية تقود للفشل
أ ّماه
االعتماد على العقل ونبذ اخلرافات
 9أبو رجل
واألوهام
مسلوخة
 10أمل الشيخ
التمسك باخلير وترك الش ّر
ّ
رمضان
اخلرافات كاذبة وقاتلة أحياناً
 11اخلرافة
القاتلة
 احملافظة على الطبيعة 12املشروع
ّ
 االتاد والتعاون حتقّق النجاحتأثير احمل ّبة بني أفراد األسرة
 13الوقود
قصة تك ّررت ساب ًقا
 14العصا
ّ
السحر ّية
بعض األماني ضا ّرة بصاحبها
 15الس ّيارة
الرفق باحليوان
 16ث ّم التقينا
قصة تك ّررت ساب ًقا
 17الغريب
ّ
قصة تك ّررت ساب ًقا
 18التني
ّ
والشياطني
 التآخي بني األديان والوفاء 19ثمن الهد ّية
 مشاعر احمل ّبة يف األسرةقصة تك ّررت ساب ًقا
 20أدركيني يا
ّ
أ ّماه
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نوع القيمة
 اجتماع ّية معرف ّية اجتماع ّية معرف ّيةاجتماع ّية
إنسان ّية
إنسان ّية
إنسان ّية
 معرف ّية اجتماع ّيةذات ّية
ذات ّية
إنسان ّية
ذات ّية
 إنسان ّية وطن ّيةاجتماع ّية
ذات ّية
إنسان ّية

 إنسان ّية -اجتماع ّية
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اسم الكتاب

من أوراق
مطرود
احللواني
ّ
1988

القصة
القصة القيمة/القيم الرئيس ّية يف
الرقم عنوان
ّ
ّ
 21يوم البطيخة للجوع نتائج غير محمودة
الرفق واالعتناء باحليوان
ُ 22عرس بلحة
حب االبن ألبيه وللتعلّم
 23املظلّة
ّ
24

أطول األ ّيام

25

يقول عبد
العزيز
احلا ّج عايش
الضيف
خشنة ولكن
...
أنا غلطان..
أعتذر
والشيخ له
رأي آخر
ٌ
لعيني
قطرة
ّ
أ ّمي
احل ّية الرقطاء
مغامرات
ّ
كشاف
البئر الرابعة

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

الشيطان
األزرق -
1990

36

هذه حال
الدنيا
الشيطان
األزرق
املجنون

38

سنيورا

39
40
41
42

كلّهم أوالدي
احلب الكبير
ّ
مالك الكروم
الصناديق
الصغيرة

37

نوع القيمة
ذات ّية
إنسان ّية
اجتماع ّية/
معرف ّية
اجتماع ّية

احلزن على األعزّاء ومساعدة
اآلخرين
الصداقة واملساعدة

اجتماع ّية

مساعدة األهل والصداقة اخلالصة
حب األطفال للعب بالكرة
ّ
الرفق باحليوان ومساعدته

اجتماع ّية
ذات ّية
إنسان ّية

وحب األ ّم لألبناء
الصداقة
ّ

اجتماع ّية

احلياة عمل وليست عبادة فقط

ذات ّية

حب األبناء لأل ّم
 ّ زيف الطبيب املتك ّبرالرفق باحليوان ومساعدته
 تقدمي املساعدة للمحتاج ممارسة اإلبداعحب املساعدةّ
التفكير املتّزنحزن األهل على موت األحباب

اجتماع ّية
إنسان ّية
إنسان ّية
 اجتماع ّية معرف ّيةاجتماع ّية
ذات ّية
اجتماع ّية

تأنيب الضمير على "السرقة"

ذات ّية

حب الوالد البنه
 ّحب العلم وترك املجون
 ّالدميوقراط ّية وانتخاب األصلح

 اجتماع ّية معرف ّيةإنسان ّية/
وطن ّية
اجتماع ّية
وطن ّية
اجتماع ّية
اجتماع ّية/
ذات ّية

التسامح والعفو عن اإلساءة
حب البلد واالستعداد للتضح ّية
ّ
طاعة األهل ومساعدة احملتاجني
تقدير العاملني املج ّدين
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اسم الكتاب

القصة
القصة القيمة/القيم الرئيس ّية يف
الرقم عنوان
ّ
ّ
التشويق واملعاملة احلسنة للطالب
 43اليوم األ ّول
44

بسة أبو
ّ
موسى
الطابق العاشر
العنيدة
صداقة
ابن املعلّمة
نعيمة
يتعلّم من
اخلطأ
طريق
احلواكير
املاء وحده ال
يكفي
مبروك
احللم

54
55

َمنِ األقوى
حقّ اجلار
على اجلار
الدنيا تغ ّيرت

57

وسيلة
للخالص

45
46
47
48

ابن املعلّمة
نعيمة -
1994

49
50
51
52
53

الدنيا تغ ّيرت
1996
وسيلة
للخالص
1996

56

الرفق واإلحسان للحيوان

نوع القيمة
معرف ّية/
اجتماع ّية
إنسان ّية

مح ّبة األب ألسرته والبنه املولود
السرعة يف السياقة مض ّرة
الرفق باحليوان
احملاباة والتمييز مذمومان

اجتماع ّية
ذات ّية
إنسان ّية
إنسان ّية

التفكير والتدبير قبل العمل

ذات ّية

العفو عن املسيء والتسامح
األشجار حتتاج للماء والسماد

اجتماع ّية/
ذات ّية
معرف ّية

مضر بصاحبه
الكسل
ٌّ
 العدل مع اجلميع الرفق باحليوانالثقة بالنفس وعدم التقليد
مساعدة اجلار واحليوان

ذات ّية
 اجتماع ّية إنسان ّيةذات ّية
اجتماع ّية

 االعتراف بحقوق اآلخرينالقوي الظالم
 الضعيف يواجهّ
 التعاون سبيل النجاح -احلرص والتدبير والتعقّل

 إنسان ّية قوم ّية اجتماع ّية -ذات ّية

سلّم القيم يف القصص احمللّلة
بلـغ عـدد القصـص احمللّلـة  ،53ولكـن بعـد القـراءة املتأن ّيـة لهـذه القصـص مت ّكنّـا من
أن بعـض القصـص قـد تض ّمـن
ممـا يشـير إلـى ّ
اسـتخالص  70قيمـة رئيسـ ّية فيهـا ّ
أكثـر مـن قيمـة رئيسـ ّية واحـدة.
أ ّمـا تفسـيرنا لهـذه الظاهـرة فهـو كـون بعـض القصـص قـد حـوت قيمتين رئيسـ ّيتني
متقاربتين بينهمـا ترابـط وتداخـل؛ فقـد تكون إحدى القيمتني سـب ًبا أو نتيج ًة للقيمة
القصـة الواحـدة أكثـر مـن قيمـة
الثانيـة أو مك ّملـة لهـا .وأحيا ًنـا أخـرى وجدنـا يف
ّ
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بسـبب اتّسـاع رقعـة األحـداث وتعـ ّدد الشـخص ّيات .وأحيا ًنـا أخـرى بسـبب احتمـال
للقصة نابع من إدراك الدالالت اخلف ّية واألبعاد الرمز ّية
إعطاء تفسـير/تأويل آخر
ّ
لألحـداث وللمضمـون فيهـا.
أ ّما توزيع فئات القيم ،بعد حساب تكراراتها ،فيظهر يف اجلدول التالي:
الرقم
1
2
3
4
5
املجموع

اسم مجموعة القيم
القيم الذات ّية
القيم االجتماع ّية
القيم الوطن ّية/القوم ّية
القيم اإلنسان ّية
القيم املعرف ّية النظر ّية

عدد تكرارات القيم
16
25
4
17
8
70

النسبة املئوية
23%
36%
6%
24%
11%
100%

يكشف هذا اجلدول عن النتائج التالية:
 .1احتلّـت القيـم االجتماع ّيـة املرتبـة األولـى مـن بين مجموعـات القيـم املختلفـة،
وبلغـت نسـبتها 36%
 .2جاءت القيم اإلنسان ّية يف املرتبة الثانية ،وبلغت نسبتها حوالي 24%.
أن القيـم الذات ّيـة تقتـرب مـن القيـم اإلنسـان ّية ،وقـد بلغت نسـبتها حوالي
 .3يالحـظ ّ
23%.
 .4احتلّت القيم املعرف ّية النظر ّية املرتبة الرابعة ،وبلغت نسبتها حوالي 11%.
 .5جاءت القيم الوطن ّية /القوم ّية يف املرتبة األخيرة ،ونسبتها  6%فقط.
تفسير النتائج ودالالتها:
قبـل تفسـير النتائـج وبيـان دالالتهـا  -كمـا تظهـر يف اجلـدول السـابق  -نعـود ونؤ ّكـد
أن هنـاك صعوبـة -أحيا ًنـا -يف التمييـز والفصـل بين القيـم االجتماع ّيـة
مـن جديـد ّ
والقيـم اإلنسـان ّية لوجـود التقـارب والتداخـل بينهـا ،وحتّـى هناك قيـم ذات ّية ميكن أن
تنـدرج ضمـن القيـم االجتماع ّية واإلنسـان ّية.
مع ذلك ،وبنا ًء على تصنيف القيم الذي أوردناه ،ميكننا استخالص النتائج التالية:
 .1بـرز يف القيـم االجتماع ّيـة التـي احتلّـت املرتبـة األولـى القيـم املرتبطـة بالعالقـات
احلميمـة الدافئـة التـي يتحلّـى بهـا أفراد األسـرة الذين جتمـع بينهم روابط احمل ّبة
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واملسـاعدة املتبادلـة ،كذلـك تظهـر قيـم التسـامح والعفو والصداقـة واإليثار.
 .2أ ّمـا أبـرز القيـم التـي ظهـرت يف القيـم اإلنسـان ّية التـي احتلّـت املرتبـة الثانيـة
فكانـت :قيمـة االعتنـاء بالطبيعـة واحملافظـة عليهـا بنباتهـا وأشـجارها وحيوانهـا
وطيرهـا ،كذلـك بـرزت قيـم الدعـوة للتآخـي والعـدل والسـلم ونبـذ احلـروب
والتعصـب والتمييـز.
ّ
 .3بـرز يف القيـم الذات ّيـة التـي احتلّـت املرتبـة الثالثـة القيـم التـي تطالـب بتحكيـم
العقـل وتـرك األوهـام واخلرافـات الضـا ّرة ،كذلـك ضـرورة التحلّـي بالثقـة بالنفس
والعمـل اجلـا ّد واملثابـرة بعيـ ًدا عن الكسـل والتواكل ،والدعـوة للتح ّرر من اخلصال
املذمومـة كالسـرقة والتهـ ّور والسـرعة الزائـدة.
 .4ويؤ ّكـد مصطفـى مـ ّرار يف القيـم املعرف ّيـة  -التـي احتلّـت املرتبـة الرابعـة  -علـى
أهم ّيـة طلـب العلـم واكتسـاب املعرفـة وبـذل اجلهـود الكبيـرة يف ذلـك ،كمـا يُعلـي
مـن قيمـة املطالعـة التـي قـد تكـون مبثابـة العصـا السـحر ّية التـي تنتشـل اإلنسـان
القـارئ مـن براثـن الوحـدة وامللـل.
 .5جـاءت القيـم الوطن ّية/القوم ّيـة يف املرتبـة األخيـرة وبنسـبة ضئيلـة هامشـ ّية
وحـب مسـقط الـرأس واالسـتعداد
التمسـك بـاألرض
تقري ًبـا ،وبـرزت فيهـا قيـم
ّ
ّ
للعطـاء والبـذل إلحقـاق احلـقّ وإزهـاق الباطـل.
كيف ميكن تفسير هذه النتائج؟
يف اعتقادنـا أن سـيرة مصطفـى مـ ّرار ،والظـروف واألوضـاع التـي عاشـها منـذ
والدتـه عـام  1930وحتّـى إصـداره القصـص احمللّلـة ،باإلضافة إلى دراسـته وثقافته،
وعملـه يف سـلك التربيـة والتعليـم معلّ ًمـا ث ّم مدي ًرا ،إضافة إلى شـخص ّيته املتسـامحة
املتفائلـة ،ك ّل هـذه العوامـل سـاهمت يف بلـورة منظومـة القيـم التـي بـرزت يف قصصه
لألطفال.
وقـد اعتـرف مصطفـى مـ ًرار يف رسـالة بعثهـا لـي بتاريـخ  28.1.2000مجي ًبـا علـى
وجهتُهـا لـه حـول إنتاجـه لألطفـال  -اعتـرف بـأ ّن كتابتـه تعكـس حياتـه وبيئتـه
أسـئلة ّ
ومجتمعـه بصـورة كبيـرة ،حيـث كتـب:
"إ ّننـي موجـود ح ًّقـا يف معظـم أعمالـي األدب ّيـة؛ فقصصـي هـي جـزءٌ منّـي ومـن
الفلسـطيني".
مجتمعـي .فالقصـص لألطفـال أو البالغين هـي أنـا ..أنـا ومجتمعـي
ّ
أن مصطفـى مـ ّرار ولـد يف قريـة جلجوليـة يف املثلّـث ونشـأ يف أحضـان
واملعـروف ّ
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أسـرة مـن ّ
الفلحين الكادحين الذيـن عملـوا يف الزراعـة عنـد أسـر اإلقطاعيين،
البريطانـي
كذلـك عايـش يف طفولتـه املبكـرة وبدايـة مرحلـة الشـباب عهـد االنتـداب
ّ
للبلاد ،ويف هـذه احلقبـة شـهدت البلاد الكثيـر مـن األحـداث واالضطرابـات ،ثـ ّم
جـاء عـام  1948الـذي أنهـى عهـد االنتـداب ،وبـدأت مرحلـة جديـدة أصبـح فيهـا
العـرب مواطنـي دولـة إسـرائيل ،وعانـوا ظرو ًفـا سياسـ ّية واقتصاد ّيـة وثقاف ّية صعبة،
العسـكري حتّـى عـام  ،1965هـذه الظـروف أ ّثـرت يف شـخص ّية
وخضعـوا للحكـم
ّ
األدبـي للكبـار واألطفـال (انظـر :ع ّبـاد.)57 - 43 :1993 ،
مصطفـى مـ ّرار وإنتاجـه
ّ
رغـم تلـك الظـروف الصعبـة ،جنـح مصطفـى مـرار ،بقـ ّوة إرادتـه وتصميمـه ،يف
مواصلـة دراسـته ،فالتحـق بـدار املعلّمين يف يافـا ليصبـح معلّ ًمـا ثـ ّم مديـ ًرا يف قريته،
واسـتم ّر يف الدراسـة يف أثنـاء عملـه وحصـل علـى شـهادة  B.Aيف موضوعـي اللغـة
العرب ّيـة والعلـوم السياسـ ّية عـام  1970مـن جامعـة بـار إيلان.
إن سـيرة مصطفى مرار وظروفه السياسـ ّية واالجتماع ّية ،ودراسـته
وجنمل فنقولّ :
وثقافته الواسـعةّ ،
واطالعه على النظر ّيات احلديثة يف التربية وعلم النفس ،وعمله
يف سـلك التربيـة والتعليـم  -معلّ ًمـا ومديـ ًرا  ، -باإلضافـة إلـى ممارسـته العمـل يف
الصحافـة إلـى جانـب كتّـاب مـن يهـود العـراق الذيـن انطلقـوا مـن مبـدأ التعايـش
والتعـاون بين أبنـاء الشـعبني ،إضافـ ًة إلـى شـخص ّيته املتسـامحة املتفائلـة ،ك ّل تلـك
العوامـل ع ّمقـت فيـه روح البـذل والعطـاء ،وتأكيـد رسـالته االجتماع ّيـة اإلنسـان ّية
لترسـيخ القيـم واملثـل االجتماع ّيـة واإلنسـان ّية يف نفـوس ق ّرائـه ،حيـث كتـب" :أعتقـد
أدبـي ال بـ ّد أن تكـون هنـاك رسـالة" (رسـالته املذكـورة).
عمـل
أ ّنـه يف ك ّل ٍ
ّ
وأخيـ ًرا يُطـرح السـؤال التالـي :هـل هنـاك اختلاف يف منظومـة القيـم التي تشـيع يف
إنتـاج مصطفـى مـ ّرار لألطفـال مقارنـ ًة مع إنتاجـه للكبار؟
لإلجابة عن هذا السؤال هناك حاجة إلى دراسة شاملة تقارن بني اإلنتاجني.
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املصادر واملراجع لهذا البحث
أ .املصادر األ ّول ّية
العربي.
 .1م ّرار ،مصطفى ( .)1974التني والشياطني .ط ،1 .تل أبيب :دار النشر
ّ
العربي.
 .2م ّرار ،مصطفى ( .)1987املشروع .تل أبيب :دار النشر
ّ
احللواني .شفاعمرو :دار املشرق.
 .3م ّرار ،مصطفى ( .)1988من أوراق مطرود
ّ
العربي.
 .4م ّرار ،مصطفى ( .)1990الشيطان األزرق .تل أبيب :دار النشر
ّ
 .5مـ ّرار ،مصطفـى ( .)1994ابـن املعلّمـة نعيمـة .كفـر قـرع :دار الهـدى للطباعـة
والنشـر.
 .6م ّرار ،مصطفى ( .)1996الدنيا تغ ّيرت .حيفا :مركز أدب األطفال.
 .7م ّرار ،مصطفى ( .)1996وسيلة للخالص .حيفا :مركز أدب األطفال.
 .8مـ ّرار مصطفـى ( .)28.1.2000رسـالة مـن مصطفـى ّمـرار بعثهـا لـي ر ّدا علـى
أسـئلة بخصـوص جتربتـه يف الكتابـة.
العامة
ب .املراجع
ّ
 .1أبـو الرضـا ،سـعد ( .)1990النـص األدب ّـي لألطفـال أهدافـه ومصـادره وسـماته.
اإلسـكندر ّية :منشـأة املعـارف.
القصـة الواقع ّيـة لألطفـال يف أدب سـليم خـوري.
 .2أبـو فنّـه ،محمـود (.)2001
ّ
حيفـا :مركـز أدب األطفـال.
القصـة الطفل ّيـة يف سـورية .دراسـة حتليل ّيـة للقيـم
 .3الشـ ّماس ،عيسـى (.)1996
ّ
التربو ّيـة .دمشـق :منشـورات وزارة الثقافـة.
 .4طعيمـه ،رشـدي ( .)1998أدب األطفـال يف املرحلـة االبتدائ ّيـة ،النظر ّيـة
العربـي.
والتطبيـق .ط ،1 .القاهـرة :دار الفكـر
ّ
 .5عبـد اجلليـل ،عواطـف ( .)1987املعرفـة عنـد الطفـل كقيمـة تربو ّيـة اجتماع ّيـة
واقتصاد ّيـة ودين ّيـة .يف كتـاب :القيـم التربو ّيـة يف ثقافـة الطفـل .القاهرة :الهيئة
املصر ّيـة العا ّمـة للكتـاب.
القصة واألقصوصة الفلسـطين ّية ،دراسـة حتليل ّية
 .6ع ّباد ،عبد الرحمن (.)1993
ّ
يف أدب مصطفـى مـرار .باقـة الغرب ّيـة :إصدار دار شـمس.
األخالقـي .يف كتـاب :القيـم
القصـة يف النمـو
 .7عويـس ،أحمـد ( .)1987دور
ّ
ّ
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التربو ّيـة يف ثقافـة الطفـل .القاهـرة :الهيئـة املصر ّيـة العا ّمـة للكتـاب.
لقصة األطفال يف سـورية .مجلّة املوقف
 .8الفيصل ،سـمر ( .)1988الشـكل الفن ّّي ّ
األد ّبـي .العـدد  .210 - 208دمشـقّ :
اتـاد الكتّـاب العرب.
 .9كنعان ،أحمد ( .)1995أدب األطفال والقيم التربو ّية .ط ،1.دمشق :دار الفكر.
 .10جنيـب ،أحمـد ( .)1987قصـص األطفـال والقيـم التربو ّيـة يف ثقافـة الطفـل.
يف كتـاب :القيـم التربو ّيـة يف ثقافـة الطفـل .القاهـرة :الهيئـة املصر ّيـة العا ّمـة
للكتـاب.
نصـار ،عزيـز ( .)1988جتربـة وأفـكار أخـرى .مجلّـة املوقـف األدب ّـي ،العـدد .210-208
ّ .11
دمشـقّ :
اتـاد الكتّـاب العـرب.
 .12الهيتي ،نعمان ( .)1979صحافة األطفال يف العراق .بغداد :دار الرشيد.
 .13يوسـف ،عبـد التـ ّواب ( .)1987الطفولـة والقيـم .يف كتـاب :القيـم التربو ّيـة يف
ثقافـة الطفـل .القاهـرة :الهيئـة املصر ّيـة العا ّمـة للكتـاب.
 .14يوسـف ،عبـد التـ ّواب ( .)1992مقابلـة مـع عبـد التـواب يوسـف أجراهـا محمـد
قنديـل ،مجلـة :العرب ّـي .الكويـت.
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املراحل العمر ّية املختلفة يف الطفولة والقصص املالئمة للقراءة فيها
أحمد عازم
تقدمي
هنـاك تقسـيمات عديـدة للمراحـل العمر ّيـة التّـي ميـ ّر بهـا ّ
الطفـل مـن بدايـة حياتـه
حتّـى يصـل إلـى البلـوغ ،وأغلـب الباحثين يف هـذا املوضـوع ُمتّفقـون علـى املراحـل
املتن ّوعـة املوجـودة داخـل التقسـيمّ ،إل أ ّنهـم يختلفـون بخصـوص املرحلـة التّـي تبـدأ
السـنة الثالثـة مـن عمـر الطفـل ،لذلـك فهنـاك من يُهمل
السـنة األولـى وتنتهـي يف ّ
يف ّ
هـذه املرحلـة وال يتعـ ّرض إليهـا ّ
بالشـرح والتّعليـق ،رغـم أهم ّيتهـا يف حيـاة ك ّل طفـل.
بالسـنة
وللتّوضيـح :فبينمـا أبـو ال ّرضـا وغيـره ( )29-38 :1993يبـدأ املرحلـة األولـى ّ
الطفـل (مرحلـة ّ
األولـى مـن حيـاة ّ
الطفولة األولى 1-3 :سـنوات) ،يبدأ كنعان (:1995
 )16املرحلـة األولـى مـن ثلاث سـنوات (مرحلـة ّ
الطفولـة املب ّكـرة 3-6 :سـنوات).
بالسـنة الثانيـة (دانـي.)16 :2015 ،
وهنـاك مـن ينهـي املرحلـة األولـى ّ
وسنرى الح ًقا تقسيمات مختلفة لعدد سنوات ك ّل مرحلة .وبسبب هذه االختالفات،
تظهر فوارق بني الكتّاب يف عدد سنوات ك ّل مرحلة من املراحل.
السـنوات ا ّلثلاث األولـى يف حيـاة ّ
الطفـل ،سـنعتمد القسـمة إلـى مراحـل،
وألهم ّيـة ّ
بالسنة ال ّثالثة من حياة ّ
الطفل ،حيث نرى االهتمام
بالسنة األولى وتنتهي ّ
ا ّلتي تبدأ ّ
بذلـك يف الـ ّدول الغرب ّيـة ويف الـ ّدول املتن ّورة.
وإلعطاء نظرة أوسع نعرض ما ر ّكز عليه (الهيتي1986 ،؛ أبو معال2001 ،؛ اللبدي،
27 :2001؛ خفاجـي؛  )...45-63 :2006املهت ّمـون ّ
بالطفـل وأدب األطفـال ومراحـل
النّمـ ّو يف أربـع مراحـل أساسـ ّية مـع اختالفات قليلة بينهـم ،وهذه املراحل هي:
1 .1مرحلة ّ
الطفولة املب ّكرة 3-6 :سنوات
2 .2مرحلة ّ
املتوسطة 6-8 :سنوات
الطفولة
ّ
3 .3مرحلة ّ
ّ
املتأخرة9-12 :
الطفولة
4 .4مرحلة ّ
الطفولة املراهقة( 12-15 :إلى نهاية مرحلة الطفولة)
(أبو معال)2001 ،
قسم آخرون مراحل ّ
الطفولة إلى:
وباملقابل فقد ّ
 1 .1مرحلة ّ
الطفولة األولى ( 1-3سنوات)
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ّ
2 .2مرحلة ّ
انية-الطفولة املب ِّكرة ( 3-6سنوات)
الطفولة ال ّث
3 .3مرحلة ّ
املتوسطة أو ال ّثالثة ( 7-9سنوات)
الطفولة
ّ
4 .4مرحلة ّ
ّ
املتأخرة ( 9-12سنة تقري ًبا)
الطفولة
(أبو ال ّرضا)29-38 :1993 ،
لحـة بـأن يكـون أديـب األطفـال ُمل ًّمـا مبراحـل
ويف جميـع األحـوال ،هنـاك ضـرورة ُم ّ
النّمـ ّو يف طفولـة اإلنسـان ،وباخلصائـص النّفسـ ّية ،والتّربو ّيـة لـك ّل مرحلـة مـن هـذه
املراحـل ،وأن يضـع هـذه اخلصائـص بحسـبانه عندمـا يكتـب لألطفـال ،فيُحـ ّدد أ ّو ًل
الفئـة العمر ّيـة املسـتهدفة بالكتابـة ،ثـ ّم يُ ِ
خضـع مـا يريـد كتابتـه للخصائـص النّفسـ ّية
تختـص بهـا تلـك الفئـة (اللبـدي.)27 :2001 ،
والتّربو ّيـة ا ّلتـي
ّ
واآلن سـنقوم بعـرض خمـس مراحـل عمر ّيـة (كمـا نراهـا) يف الطفولـة وخصائصهـا
النّفسـ ّية والتربو ّيـة وأنـواع القصـص املالئمـة لـك ّل منهـا:
 .1مرحلة ّ
الطفولة األولى ( 1-3سنوات):
هنـاك مـن يُطلـق علـى هـذه املرحلـة اسـم "مرحلة الواقع ّيـة واخليال احملـدود بالبيئة"
(أبـو معال.)2001 ،
قصـة يف حيـاة ّ
الطفـل وهـو يدخـل عالـم الـكالم ،ورغـم
ميكـن أن نعتبـر املناغـاة أ ّول ّ
أ ّنـه ال يفهـم كلمـة منهـا ،لكنّـه يسـتجيب لنغمـات كلمـات أ ّمـه القصيـرة املُفرحـة،
لع ًبـا بأطرافـه ،وترديـ ًدا ألصـوات هـي أقـرب مـا تكـون للحـروف املتح ّركـة :بابابـا
 مامامـا ،يف ظـروف أشـبه بظـروف املناجـاة بين األح ّبـاء ،أو هديـل احلمـام ،وذلكالسـنة األولـى (أبـو ال ّرضـا.)1993 ،
يف ّ
السـنة ال ّثانيـة مـن عمـر ّ
الطفـل تالئـم الطفـل القصـص الواقع ّيـة التـي تتنـاول
ويف ّ
املوضوعـات املسـتوحاة مـن البيئـة وكذلـك القصـص اخليال ّية املرتبطـة بالواقع .ومن
ومشـوقة وقصيـرة غيـر
القصـة املناسـبة لهـذا اجليـل أن تكـون سـرد ّية
خصائـص
ّ
ِّ
مخيفـةّ ،
وأل تكـون غارقـة يف األحلام واإلبهـام ،ومـن القصـص املناسـبة ً
أيضـا لهـذه
الس ّـن تلـك ا ّلتـي تتنـاول احليوانـات ّ
والطيـور (موسـى والفيصـل.)97 :2000 ،
ّ
السـنة ال ّثانيـة تكـون قـد منـت قـدرة ّ
الطفـل علـى االسـتماع ،وال ّربـط
وبعـد أن متـ ّر ّ
ّ
تتمشـى معهـا ،ومـن ث ّم تفسـير بعـض الكلمات
بين األصـوات واألفـكار واملعانـي ا ّلتـي
واسـتعمالها ،كمـا يصـدر عنـه مـن األفعـال مـا يُ َعـ ُّد ً
دليلا علـى ربطـه بين أصـوات
الكلمات ومعانيها ،وإن كان الكالم والفعل بالنّسبة له شي ًئا واح ًدا ،ويف هذه املرحلة
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حواسـه ،وتتطـ ّور حركاتـه (أبـو ال ّرضـا .)1993 ،ففـي
تبـدأ اللغـة يف النّمـ ّو ،كمـا تنمـو
ّ
السـنتني ،على أن تكـون أكثر ً
طول وبها
السـنة ال ّثالثـة تالئـم األطفـال قصـص أطفال ّ
ّ
ُفضـل القصـص املص ّورة (موسـى والفيصل.)97 :2000 ،
املزيـد مـن التّفصيلات ،وت َّ
حب األطفال وانشـغالهم بالكلمات وأصواتها ،فيشـبعون هذه
ويجب أن ينتهز الكبار ّ
ال ّرغبـة لديهـم ،بترديـد الكلمـات وبتقـدمي الكتـب املناسـبة لهـم ،لتعلُّم كلمـات وألفاظ
بالسـعادة ،حتّى ينتقل
جديـدة أكثـر ،بحيـث تتـ ّم عمل ّيـة التّهيئـة للقـراءة يف جـ ٍّو يُشـعر ّ
ّ
الطفـل مـن مرحلـة االسـتماع إلـى مرحلـة القـراءة بسـهولة ويُ ْس ٍـر ،وقـد تك ّونـت لديـه

بعـض املهـارات القرائ ّيـة (أبـو ال ّرضا.)1993 ،
والكتـاب األ ّول ّ
للطفـل يجـب أن تتح ّمـل أوراقـه عبث األطفال ،وميكن أن يكون صو ًرا
لألشـياء املألوفـة لديهـم ،كاللُّعـب واملالبـس واحليوانـات ّ
والطيـور ،بشـرط أن تكـون
واضحـة وبسـيطة ،بحيـث يتعـ ّرف عليهـا ّ
للصـور يف
الطفـل بسـهولة ،ودون تكثيـف ّ
أن تت ُّبع
الصفحـة الواحـدة ،وقـد يتض ّمـن هـذا الكتـاب مـا ّدة قصص ّية بسـيطة ،حيـث ّ
ّ
ّ
سـن اخلامسـة ،وهو يدرك  -يف هذه
قصة مع ّينة قد ال يبدأ قبل حوالي ّ
خط سـير ّ
ًّ
سـتقل عـن اآلخـر.
الس ّـن  -املَشـاهد كمـا لـو كان ك ّل منهـا ُم
ّ
حواسـه الختبـار البيئـة مـن
السـنة ال ّثالثـة تقري ًبـا يسـتخدم الطفـل
ّ
ويف منتصـف ّ
حولـه ،وتصبـح معرفـة ّ
فالكرسـي للجلـوس،
الطفـل عـن طريـق االسـتعمال غال ًبـا،
ّ
خاصا ،أل ّنها تصبح وسـائله يف التّعامل
والقلـم للكتابـة ،وهنـا تأخـذ األشـياء اهتما ًما
ًّ
فالكرسـي ميكـن أن يصبـح سـ ّيارة
مـع بيئتـه ليخـوض جتـارب العالـم التـي يعرفهـا،
ّ
خشبي ميكن أن يركبه ليصبح حصا ًنا ،والعروسة (ال ّدمية)
وأي عود
كس ّيارة والدهّ ،
ّ
مى يف علـم النّفـس إحيـاء ״/animationاהנפשה".
تصبـح رضي ًعـا يُ َ
هدهـد ،وهـذا مـا يُسـ ّ
الس ّـن ،كمـا يلمـس بعـض العالقـات
وهكـذا يكـون لَعِ بـه تكـرا ًرا لنشـاطه يف هـذه ّ
األسـر ّية ويختلـط باألطفـال ،ويقلّـد الكبـار يف إقامـة بعـض ّ
كالصلاة.
الشـعائر
ّ
لهـذا ،فأفضـل القصـص لهـذه املرحلـة هـي القصـص الواقع ّيـة ا ّلتـي تتحـ ّدث عـن
مواضيـع مـن البيئـة القريبـة ،وكذلـك القصـص اخليال ّيـة املرتبطـة بالواقـع ،وعليـه
ّ
والطيـور تكـون ُم ِ
ناسـبة ألطفـال هـذه املرحلـة
فالقصـص التـي تتنـاول احليوانـات
ومنهـا" :ال ّدببـة ال ّثالثـة" و"سـندريال" وغيرهـا (أبـو معـال.)2001 ،
الطفولة املبكّ رة ّ
 .2مرحلة ّ
(الطفولة الثّانية) من ( 3-6سنوات):
العقلـي ،ويكـون خيـال ّ
الطفـل
اجلسـدي ويزيـد النّمـ ّو
ويف هـذه املرحلـة يبطـئ النّمـ ّو
ّ
ّ
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حـا ًّدا ،لكنّـه ال يتجـاوز إطـار بيئتـه ،فهـو يتصـ ّور العصـا حصا ًنـا ،فيضعها بني سـاقيه
ويجـري بسـرعة ،ويتصـ ّور غطـاء ّ
الطنجـرة مقـود سـ ّيارة ،وتتصـ ّور الطفلـة املخـ ّدة
كائنًـا ح ًّيـا ،ويف هـذه املرحلـة يشـعر ّ
الطفـل باحلكايـة ا ّلتـي يُقلّـد فيهـا راويها أصوات
احليوانـات أو ّ
الن
الطبيعـة كال ّرعـد وال ّريـاح ،أو حـركات األبطـال يف َك ّرهـم و َف ّرهـمّ ،
يف هـذا التّقليـد جتسـي ًما وتقري ًبـا ّ
للطفـل (اللّبـدي.)27 :2001 ،
احلدسـي ،أي تكـون لـدى ّ
الطفـل
وتتم ّيـز هـذه املرحلـة مبـا يُسـ ّميه بياجيـه الـ ّذكاء
ّ
تدخـل العقـل أو املنطـق أو البرهـان"ّ ،
"املعرفـة املباشـرة للشـيء دونّ -
فالطفـل برغـم
ي ّكنه
ممـا ُ َ
تطـ ّوره يف هـذه املرحلـة عـن سـابقتها مـن حيـث اتّسـاع لغتـه على نحو ماّ ،
االجتماعي
مـن االتّصـال باحليـاة ،واالحتـكاك باآلخريـن ويُح ِّقـق قـد ًرا مـن االندمـاج
ّ
نتيجة تفاعله مع املجتمع يف بعض ف ّعال ّياته ،لكنّه "يبقى عاجزًا عن تقدمي البراهني
وإعطـاء األد ّلـة إلثبـات رأي أو فكـرة ،أو إلقنـاع اآلخـر مبـا يقـول أو يريـد"" ،وإن كان
منطقـي ،أو إدراك للعالقـات
يحـاول أن يؤ ّكـد أحيا ًنـا ،ولكـن دون إثبـات أو حتليـل
ّ
املتبادلـة ،أو العكسـ ّية ،ا ّلتـي تت ِّضـح يف ترتيـب األشـياء ،أو إعـادة ترتيبهـا" (يعقـوب،
.)81 :1981
هنـي عنـد ّ
ومـن مزايـا هـذه املرحلـة ً
الطفـل ،والقـدرة علـى
أيضـا وضـوح التّصـ ُّور ال ّذ ّ
التّفكيـر ،وفهـم ال ّرمـوز واملعانـي القائمـة يف اللّغـة والـكالم ،وإن كان بياجيـه لـم يُق ّيـد
معين مـن التّحقيـق أو الوجـودُ ،مكتف ًيـا بجعلهـا نتيجـة للنّمـ ّو
هـذه امليـزة مبسـتوى َّ
هنـي يف هـذه املرحلـة.
ال ّذ ّ
أيضـا مقـدرة ّ
هنـي يف هـذه املرحلـة ً
الطفـل علـى اإلدراك
ومـن مزايـا التّطـ ّور ال ّذ ّ
امل ُ ْس َـبق للفعـل وتصـ ّوره أو متثُّلـه ذهن ًّيـا (أبـو ال ّرضـا.)1993 ،
وميكـن أن تضـيء فكـرة عـدم إدراك ّ
الطفـل للعالقـات املتبادلـة أو العكسـ ّية طبيعـة
فالقصـة -على سـبيل املثال
الفنـون األدب ّيـة ،ا ّلتـي تُناسـب األطفـال يف هـذه املرحلـة،
ّ
القصـة ذات احلـدث الواضـح
هنـي لهـذه املرحلـة هـي
ّ
 ا ّلتـي تتلاءم مـع التّطـ ّور ال ّذ ّالبسـيط ،البعيـد عـن التّركيـب وتعقُّـد العالقـات الف ّن ّيـة ،فيكفـي أن يكـون احلـدث
القصـة
مبن ًّيـا علـى عالقـة واحـدة ،حتّـى يتم ّكـن أطفـال هـذه املرحلـة مـن اسـتيعاب
ّ
قصـة "الكلب
ومتابعتهـا ،واالسـتفادة منهـا ثقاف ًّيـا ووجدان ًّيـا ،ففكـرة "ر ّد اجلميـل" يف ّ
الصورة
واحلمامة" ألحمد
شـوقي (يوسـف ،)84 :1984 ،قد تكون غير مالئمة بهذه ّ
ّ
ألن ا َ
حلـ َدث فيهـا يتكـ ّون مـن عالقتين :األولـى بين احلمامـة
الس ّـن ،نظـ ًرا ّ
لهـذه ّ
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والكلـب عندمـا أيقظتـه مـن نومـه قبل مهاجمـة ال ّثعبان له ،فأنقـذت حياته ،والعالقة
الص ّيـاد قاد ًمـا ،يف مـ ّرة
ال ّثانيـة تتم ّثـل يف ر ّد الكلـب اجلميـل لهـا بنباحـه عندمـا رأى ّ
أخـرى ،فأدركـت احلمامـة اخلطـر وطـارت فنجـت ،فاحلـدث بهـذا التّعقيـد قـد يكون
السـ ّن ّية التّاليـة ،وهـي ّ
ّ
املتأخـرة مـن ( 8-12سـنة)
الطفولـة
أنسـب ألطفـال املرحلـة ّ
العقلـي املعـر ّ
أن أحـد هذيـن املسـتويني
هنـي ،وتط ّورهـم
يف ،بـل ّ
ّ
نظـ ًرا لنم ّوهـم ال ّذ ّ
السـابقتني املشـ ِّكلتني للحـدث ،تكفـي
السـابقني للحـدث ،أو إحـدى هاتين العالقتين ّ
ّ
السـ ّن ّية؛ وهـي ّ
الطفولـة ال ّثانيـة أو املب ِّكـرة ،حيـث ميكنهـم
فقـط ألطفـال املرحلـة ّ
اسـتيعاب هـذه العالقـة الواحـدة ،أو تصـ ُّور مواقفهـا ،وفهـم مغزاهـا كنـوع مـن فعـل
اخليـر ،ومسـاعدة األشـخاص بعضهـم لبعـض (أبـو ال ّرضـا.)1993 ،
والوجدانـي ّ
للطفـل،
العقلـي
وعلمـاء النّفـس والتّربيـة حين درسـوا مراحـل النّمـ ّو
ّ
ّ
القصـة الجتذبـت
أن هنـاك بعـض اخلصائـص النّفسـ ّية ا ّلتـي لـو أشـبَ َعتها
وجـدوا ّ
ّ
ّ
الس ّـن املب ّكـرة ،ومـن هـذه اخلصائـص :اإلحسـاس
الطفـل إليهـا ،ال سـ ّيما يف هـذه ّ
ّ
فالطفـل مرتبـط بأ ّمـه ،يفـرح لقربهـا ويحـزن لبعدهـا عنـه،
باالفتقـاد واالسـتعادة،
القصـة ا ّلتـي تتض ّمـن افتقـاد شـيء ثـ ّم
ويُ َسـ ّر إذا عـادت إليـه ،فـإذا مـا ق ّدمـت لـه
ّ
اسـتعادته ،فإ ّنهـا سـوف تُدخـل البهجـة علـى نفسـه ،وبالتّالـي يسـتوعب مـا فيهـا مـن
أهـداف أخالق ّيـة يناسـب مسـتواها هـذا العمـر ،كمـا يسـتمتع مبـا فيهـا مـن ملسـات
ف ّن ّيـة جمال ّيـة تتّصـل بنمـ ّو احلـدث والتّشـويق ً
مثلا.
ً
وإذا مـا واجـه ّ
إحباطـا مـن أبويـه ونظرائـه ينشـأ لديـه إحسـاس باحلاجـة إلى
الطفـل
ً
تعويضـا ع ّمـا افتقـده يف منزلـه ،ومن
املثالـي ا ّلـذي يرتـاح إليـه ،وميلأ عزلتـه
ال ّرفيـق
ّ
قصـة تتض ّمـن صداقـة بين شـخصني ،بشـ ًرا أو حيوانـات ،بحيـث يجـد ك ّل
ثـ ّم ّ
فـإن ّ
منهمـا يف صاحبـه العـون وال ّرعايـة واملـؤازرة واألنـس ،ميكـن أن تُشـبع لـدى ّ
الطفـل
املثالـي ،أو علـى األقـ ّل تُرضـي هـذا اإلحسـاس مبـا
إحساسـه باحلاجـة إلـى ال ّرفيـق
ّ
يجعـل ّ
القصـة ،ومـا تتض ّمنـه مـن قيـم.
الطفـل يُقبِـل علـى مثـل هـذه
ّ
ربـا كان اإلحسـاس لـدى الكبـار بوجـوب حتقيـق
ويضيـف املصـدر السـابق ،بأ ّنـه ّ
الصغرّ ،
السـنة
العدالـة ،وهـي قيمـة ها ّمـة ،وتطبيـق القواننيَ ،منشـؤه من ّ
فالطفل يف ّ
اخلامسـة تقري ًبـا ينشـأ لديـه إحسـاس بوجـوب العـدل ،وعقـاب املذنـب ،مـن هنـا فهو
إن املكافـأة علـى األفعـال
لقصـة يُثـاب فيهـا اخل ِّيـر ،ويُعا َقـب املُسـيء ،بـل ّ
يسـتريح ّ
السـو ّية ا ّلتـي تُبرزهـا ّ
ممـا يسـتثير لديـه فعـل اخليـر،
قصـة مـن القصـص ّ
للطفـل ّ
ّ
28

املراحل العمر ّية املختلفة يف الطفولة والقصص املالئمة للقراءة فيها

واحلـرص علـى العـدل واإلجنـاز كقيمـة.
بـأن ّ
يقـارن نفسـه بال ّراشـدين يف بيئته ،فيشـعر
الطفـل يف هـذه املرحلـة قـد ِ
ويضيـف ّ
َ
بضعـف احليلـة ،وقلّـة املعرفـة ،لكنّـه يتـوق إلـى امتالك عناصـر الق ّوة واالقتـدار ا ّلتي
القصة ا ّلتي تكشـف أشـخاصها
فإن
تضمـن لـه التّفـ ّوق ،والقيـام بـدور الكبـار ،مـن ث ّم ّ
ّ
ممـا يُرضـي هـذا
الصغيـر ،وجناحـه فيمـا قـد ال ينجـح فيـه بعـض الكبـارّ ،
عـن تفـ ُّوق ّ
اإلحسـاس بالتّفـ ُّوق لديـه ،فينجـذب إليهـا ،ويتسـلّل مـا فيهـا مـن قيـم إلـى نفسـه
وأعماقه.
وإذا كانـت حيـاة ّ
الطفـل يف ِسـنيه األولـى امتـدا ًدا ملرحلـة مـا قبـل ميلاده مـن حيـث
التصاقـه بأ ّمـه ،فإ ّنـه يبـدأ يف هـذه املرحلـة يف االبتعـاد تدريج ًّيـا عنهـا ،اعتمـا ًدا على
يوسـع مـن عالقاتـه ،يف محاولـة للخـروج عن ّ
خط أسـرته ،واعتماده على
نفسـه ،كمـا ِّ
أبويـه ،وهنـا ينمـو لديـه إحسـاس باالسـتقالل واالعتـداد بشـخص ّيته ،وذلـك ُقبَيـل
الس ّـن لدرجـة العنـاد أحيا ًنا ،لذا
السادسـة ،ويقـوى هـذا اإلحسـاس بعـد هـذه ّ
السـنة ّ
ّ
قصة تُعلي من استقالل ّ
الشخص ّية ،إنسا ًنا أو حيوا ًنا ،وحتقيقها ِلا يريدانه
ّ
فإن ك ّل ّ
بفضـل تفكيرهمـا وق ّوتهمـا ،ووصولهما إلـى غايتهما اعتما ًدا على مقدرتهما ،يُرضي
عنـد ّ
الطفـل خيـال االسـتقالل عـن األسـرة ،ويدعم شـخص ّيته أل ّنها تتوافـق مع بداية
مرحلـة بدايـة ُوثوقـه بنفسـهُ ،وثو ًقـا قـد يصـل إلـى مرحلـة االعتزاز والفخـر بقدراته،
ويصبـح ُّ
تدخـل اآلخريـن يف شـؤونه حرما ًنـا لـه مـن التّمتّـع بشـعور االسـتقالل ،ومـن
هنـا فهـو يغـار علـى ممتلكاتـه ،ويحرسـها بنفسـه تأكيـ ًدا لذاته.
قصة
وبالنّسـبة للقصـص املناسـبة ألطفـال األربـع سـنوات؛ فإ ّنـه ميكننا أن نقـ ِّدم لهم ّ
كاملـة تكـون لهـا مق ِّدمـة وعقـدة وحـ ّل ،شـريطة أن تكـون هـذه العقـدة بسـيطة حتّـى
يسـتوعبها ّ
الطفـل (موسـى والفيصـل.)97 :2000 ،
توضحهـا ميتّـع ّ
بالصـورة ا ّلتـي قـد ِّ
الطفـل ويسـتحوذ علـى اهتمامـه
واقتـران الفكـرة ّ
وانتباهـه ،مـن هنـا ف َم َه ّمـة األ ّم واملدرسـة واملر ّبيـة حتتـاج إلـى مجهـود ،لتهيئـة اجلـ ّو
للقصـة وجناحهـا ،وال بـ ّد أن تسـتق ّل ك ّل صـورة بفكـرة ،بحيـث تكـون كاملـة
املناسـب
ّ
ً
(احلديـدي:1976 ،
واضحـا محـ ّد ًدا
انفعـال
وليسـت جـز ًءا مـن صـورة ،حتّـى تُعطـي
ّ
ً
مت ذلـك باحلركـة ا ّلتـي ُت ِّسـده ،فالفـرح ً
 ،)91وح ّبـذا لـو ّ
يوضحـه االبتسـام أو
مثلا ّ
التّصفيـق ،بينمـا احلـزن قـد يكشـف عنـه العبـوس واجلمـود.
ويف نهايـة هـذه املرحلـة يسـتطيع ّ
الطفـل أن يتعامـل مع أكثـر من فكرة ويربط بينهما،
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وقـد يتعـاون مـع غيـره يف اللّعب فيك ِّونون مجموعة (املد ِّرس أو املدرسـة وتالميذها)،
أو عيـادة ط ّب ّيـة ّ
(الطبيـب ومرضـاه) ،أو بقالـة (البائـع واملشـترين) وهكـذا ،وإذا كانـت
القصـة يف منتصـف هـذه املرحلـة ال تتجـاوز الوصـف ،مـن ثـ ّم فقـد تكـون بلا عقـدة،
ّ
القصـة املالئمـة لنهايـة هـذه املرحلـة قـد تكـون مـن َحـ َدث بسـيط لينتهـي بعقدة
فـإن
ّ
ّ
أيضـا ،كمـا قـد تتطـ ّور طبيعة ّ
بسـيطة وسـهلة ً
الشـخص ّيات من نوع ّيـات لصيقة ببيئة
األطفـال كاألب واأل ّم واألخـوة ،إلـى شـخص ّيات ليسـت لصيقـة ببيئتهم ،لكنّها مألوفة
والضيوف واألصدقاء.
لديهـم كاملد ِّرسين والزّملاء
ّ
القصة متض ّمنة
وحتريك اجلمادات يستثير األطفال ويجذب انتباههم ،وكلّما كانت
ّ
ملواقـف حيات ّيـة ميـ ّرون بهـا ،مبـا فيهـا من مآزق ومشاكسـات ومعاكسـات ،فإ ّنها تكون
أكثـر جذ ًبـا لهـم ،ال سـ ّيما مواجهـة "الولـد ّ
ـقي" لنتائج أعمالـه (احلديدي:1976 ،
الش ّ
.)95
ويف هـذه املرحلـة يكـون ّ
الطفـل قـد ألَـ َّم بكثيـر مـن اخلبـرات املتعلّقـة بالبيئـة وبـدأ
يتطلّـع بخيالـه إلـى عوالـم أخـرى تعيـش فيهـا اجل ّن ّيـات واألعاجيب ،زيـادة على ذلك،
فهـذا النّـوع مـن القصـص يُهيـئ ّ
الطفـل يف هـذه املرحلـة ملمارسـة املتعـة وإن كان
سـيدرك أ ّنهـا خيال ّيـة ولـم حتـدث يف عالـم الواقـع (أبـو معـال.)2001 ،
والسـحر
اجلـن
أفضـل القصـص يف هـذه املرحلـة" :ألـف ليلـة وليلـة" مبـا فيهـا مـن
ّ
ّ
واألقـزام واألعاجيـب.
 .3مرحلة ّ
الطفولة
املتوسطة ( 7-9سنوات):
ّ
وتُسـ ّمى مرحلـة اخليـال احلـ ّر .وفيهـا يكـون الطفـل قـد اكتسـب بعـض اخلبـرات
املتعلّقـة ببيئتـه احملـدودة ،وبـدأ يتجاوزهـا إلـى عوالـم أخـرى ،ويكـون سـلوك األطفال
مدفوعـا مبيولهـم وغرائزهـم ،فيكـون م ّي ً
ـال إلـى اللعـب والتقليـد
يف هـذه املرحلـة
ً
ولعـب األدوار ومتثيـل القصـص الشـائقة ،والتماهـي مـع أبطالهـا (دانـي.)2015 ،
يف بدايـة هـذه املرحلـة تنمـو مقـدرة ّ
الطفـل علـى التّركيـز ،كمـا يطـول مـدى االنتبـاه
تدريج ًّيـا ،وميكنـه اكتسـاب مهـارات عديـدة يف القـراءة ،بـل ويسـتطيع االسـتغراق
فيهـا يف نهايـة املرحلـة ،وقـد تصبـح هوايـة ممتعـة لـه .كمـا ميكنـه ان يُتقـن الكتابـة،
بحـب االسـتطالع ،وينمـو خياله (احلديـدي ،)97-98 :1976 ،ومن هنا ميكن
ويتم ّيـز
ّ
أن يتق ّبـل بعـض قصـص "كليلـة ودمنـة" ،وبعـض قصـص "ألـف ليلـة وليلـة" ،وبعـض
القصـة أكثر جذ ًبا له
القصـة مم ّثلة كانت
األسـاطير ا ّلتـي تناسـب ِسـنّه .وكلّمـا كانـت
ّ
ّ
(أبـو الرضـا.)1993:36 ،
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ويف هـذه املرحلـة يتق ّبـل ّ
حـب العـدل وتطبيـق
الطفـل القصـص ا ّلتـي تُشـبع لديـه ّ
حساسـ ّيته للنقـد ،األمـر الـذي يجعـل األطفـال مييلـون إلـى
القوانين ،كمـا تـزداد ّ
القصـص ا ّلتـي يُعاقـب فيهـا املذنـب ويُثاب احملسـن .والقصص ا ّلتي تدعم اسـتقالله
السـابق.)37 :
عـن الكبـار مح ّببـة إليـه (املصـدر ّ
 .4مرحلة ّ
املتأخرة ( 9-12سنة)
الطفولة
ّ
حب
تُسـ ّمى هـذه املرحلـة مرحلـة املغامـرة والبطولة .تظهـر لدى األطفال فيها غريزة ّ
فإن االدب املالئم لهم اآلن هو قصص البطوالت
املقاتلة والسـيطرة والغلبة ،ولذلك ّ
أن األطفـال يف هـذه املرحلـة يسـتمتعون ب ُكتـب املسلسلات
الحـظ ّ
واملغامـرات ،ويُ َ
البوليسـية،
واأللغاز ،وتظهر لديهم القدرة على تق ُّبل املغامرات اخليال ّية ،والقصص
ّ
ِ
األيوبـي
وسـيَر األبطـال ،كأبطـال املسـلمني مثـل :الرسـول وصحابتـه ،وصلاح الديـن
ّ
والرحالـة سـواء يف ذلـك ،مـا كان
وفروسـ ّية عنتـرة وغيرهـم ،وقصـص املكتشـفني
ّ
حقيق ًّيـا أو ُمت ََخ َّي ًلا (أبـو الرضـا1993 ،؛ أبـو معـال .)2001 ،كمـا يصبـح اقتناؤهـم
للكتـب شـي ًئا ُمح ّب ًبـا يف نهايـة هـذه املرحلـة.
والتمسـك واالقتنـاء ،ومـن
كمـا مييـل الطفـل يف هـذه املرحلـة إلـى اجلمـع واال ّدخـار،
ّ
السـن مـع إدراك األطفـال لألمـور الواقع ّيـة،
ذلـك يتعلّـق بشـراء الكتـب .وتتّفـق هـذه
ّ
حـب السـيطرة والقيـادة والزعامـة
ومييلـون فيهـا إلـى اجلماعـة واألقـران ،ويتملّكهـم ّ
واملنافسـة والشـجاعة واملغامـرة (دانـي.)2015 ،
وهـذه املرحلـة قـد تسـبق البلـوغ ،وهـي امتـداد ومن ّو للمرحلة السـابقة مـن حيث تن ّوع
اجلسـماني
اجلسـماني ،وتنـ ّوع االهتمامـات بين البنين والبنات ،فالنم ّو
معـ ّدل النمـ ّو
ّ
ّ
أن اهتمامهـم جمي ًعـا بالقـراءة يـزداد ،ال
عنـد البنـات أكثـر
وضوحـا وأسـبق ،كمـا ّ
ً
سـ ّيما الكتُـب التـي تتّصـل باهتماماتهـم يف هـذه املرحلـة كالقصص العامل ّيـة ،واخليال
التاريخـي ،كمـا يسـتطيع الطفـل متابعـة املشـكالت مـن وجهـات نظر متعـ ّددة ،وقراءة
ّ
نوعـا مـا (أبـو الرضـا.)1993 ،
القصـص ذات اخليـال اخلصـب ً
 .5مرحلة املراهقة ( 12-15سنة)
سـن  18سـنة أو قبـل ذلك ،وتُسـ ّمى ً
أيضـا مرحلة اليقظة
ّ
ومتتـد عنـد دانـي وغيـره إلـى ّ
اجلنسـية ،وهـي املرحلـة املصاحبـة لفتـرة املراهقـة التـي تبـدأ مب ّكـ ًرا عنـد البنـات مبـا
ّ
يقـارب السـنة .وتتم ّيـز هـذه الفتـرة مبـا يحـدث مـن تغ ُّيرات جسـم ّية واضحـة يصحبها
الدينـي،
ظهـور الغريـزة اجلنسـ ّية واشـتداد الغريـزة االجتماع ّيـة ،ووضـوح التفكيـر
ّ
والنظـرات الفلسـف ّية للحيـاة (دانـي .)2015 ،يبـدأ امليـل يف هـذه املرحلـة إلـى القصص
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الغرام ّيـة ،وهنـا يأتـي دور املر ّبـي يف تقـدمي القصـص الغرام ّيـة التـي ترمـي إلـى غرض
شـريف حتّـى ال ينزلـق األطفـال يف قصـص غرام ّيـة رخيصـة (أبـو معـال.)2001 ،
 مرحلة ا ُمل ُثل العليا ( 18سنة فما فوق):تظهـر هـذه املرحلـة يف نهايـة املراحـل اخلمـس املذكورة سـاب ًقا ،وهي مرحلة الوصول
واالجتماعـي .وهـذه املرحلـة تخـرج عـن نطـاق أدب األطفـال
العقلـي
إلـى النضـج
ّ
ّ
(دانـي.)2015 ،
ويف هـذه املرحلـة يشـت ّد امليـل إلـى القصـص التـي تصـ ّور املُثُـل العليـا ومشـكالت
املجتمع ،ويُعنى أبناء هذه املرحلة بقراءة القصص التي تُعالج املشكالت االجتماع ّية
عالجـا ينتهـي بانتصـار احلـقّ والفضيلـة علـى الشـ ّر والرذيلـة (أبـو معـال.)2001 ،
ً
إجمال
لقـد رأينـا أ ّنـه ال يوجـد إجمـاع كامـل علـى تسـمية املراحـل العمر ّية وعدد سـنوات ك ّل
بـأن املراحـل العمر ّيـة
مرحلـة ،ومتـى تبـدأ ك ّل مرحلـة ومتـى تنتهـي ،ورغـم ذلـك نـرى ّ
مـن فتـرة طفولـة اإلنسـان إلـى نهايـة املراهقـة ،تصـل إلـى  5مراحـل وهـي :مرحلـة
املتوسـطة ومرحلـة
الطفولـة األولـى ومرحلـة الطفولـة املب ّكـرة ومرحلـة الطفولـة
ّ
ّ
أن
الطفولـة
املتأخـرة ومرحلـة املراهقـة .وكل مرحلـة لهـا عـدد مـن السـنوات ،كمـا ّ
هنـاك مم ّيـزات تسـيطر علـى تص ّرفـات الطفـل وعلـى ميولـه يف ك ّل مرحلـة مـن هـذه
املراحـل.
ولقـد رأينـا ً
أن الطفـل يف ك ّل مرحلـة تالئمـه قصص تختلف عن القصص التي
أيضـا ّ
فصلنا يف الصفحات السـابقة.
كانت جتذبه يف املرحلة التي سـبقتها كما ّ
قائمة املصادر
أبو معال ،عبد الفتّاح ( .)2001أدب األطفال دراسة وتطبيق .ع ّمان :دار ّ
الشروق.
وسـماته ،رؤيـة
ّـص األدب ّـي لألطفـال ،أهدافـه ومصـادره ِ
أبـو ال ّرضـا ،سـعد ( .)1993الن ّ
اإلسلامي العامل ّيـة ،مكتـب البلاد العرب ّيـة ،5 ،ع ّمـان :دار
إسلام ّية .رابطـة األدب
ّ
البشـير ،الطبعـة األولـى.
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احلديدي ،علي ( .)1976يف أدب األطفال .ط ،2القاهرة :مكتبة األجنلو املصر ّية.
اللّبـدي ،نـزار ( .)2001أدب ّ
الطفولـة واقـع وتط ّلعـات (دراسـة نظر ّيـة تطبيق ّيـة).
اجلامعـي.
ع ّمـان :دار الكتـاب
ّ
الهيتـي ،هـادي ( .)1986أدب األطفـال :فلسـفته ،فنونـه ،وسـائطه .القاهـرة :الهيئـة
املصر ّيـة العا ّمـة للكتـاب ،بغـداد :دار ّ
الشـؤون ال ّثقاف ّيـة العا ّمـة.
القصـة وقراءتهـا لألطفـال ملعلّمـات وأمنـاء
حسين ،كمـال الديـن ( .)1999ف ّـن روايـة
ّ
املكتبـات بريـاض األطفـال واملـدارس االبتدائ ّيـة .القاهـرة :الـ ّدار املصر ّيـة للكتـاب،
ّ
الطبعـة األولـى.
خفاجـي ،طلعـت ( .)2006أدب األطفـال يف مواجهـة الغـزو ال ّثقـا ّ
يف .طنطـا :دار

ومكتبـة اإلسـراء.
دانـي ،مح ّمـد ( .)2015أدب األطفال-دراسـة يف قصـص األطفال لسـهيل عيسـاوي.
القدس-الـ ّرام :مطبعـة الـ ّرام احلديثة.
كنعان ،أحمد ( .)1995أدب األطفال والقيم التّربو ّية .دمشق :املطبعة العلم ّية.
نـدي
موسـى ،عبـد املعطـي والفيصـل ،مح ّمـد ( .)2000أدب األطفـال .إربـد :دار الكِ ّ
للنّشـر والتّوزيع.
غسان ( .)1982تط ّور ّ
بناني.
يعقوبّ ،
الطفل عند بياجيه .بيروت :دار الكتاب اللّ ّ
يوسـف ،عبدالتّـ ّواب ( .)1984ديـوان شـوقي لألطفـال .تقـدمي وإعـداد عبـد التّـ ّواب،
يوسـف ،القاهـرة :دار املعـارف.
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دور ّ
الصغير"
غسان كنفاني" 1القنديل ّ
الشخص ّية يف رمز ّية ّ
ميري دعيم-خوري و د .روزالند كرمي دعيم

الصغير
قصـة القنديـل ّ
تُعنـى هـذه ال ّدراسـة الوصف ّيـة التّحليل ّيـة بدراسـة شـخص ّيات ّ
ّـي .ومـا ُي ّيـز
غسـان كنفانـي ،ودورهـا يف نسـيج
للكاتـب
ّ
الفلسـطيني ّ
القصـة الفن ّ
ّ
ّـي ،بال ّرغـم مـن كونـه
هـذه
ّ
القصـة  -كغيرهـا مـن قصـص كنفانـي ُ -حسـن البنـاء الفن ّ
شـخص ّية سياسـ ّية ملتزمـة ومؤدجلـة.
االجتماعـي ا ّلـذي كتـب بـه كنفانـي ،ومـا يحيطـه مـن
ال نسـتطيع جتاهـل البعـد
ّ
للقصة ،فاألديب
سـياقات تاريخ ّيـة ونفسـ ّية واجتماع ّيـة ،وأثـر ذلك على البنـاء الفن ّّي
ّ
االجتماعـي ال يُنتـج أد ًبـا لنفسـه ّ
وإنـا ينتجـه ملجتمعـه منـذ اللّحظـة ا ّلتـي يُف ّكـر فيهـا
ّ
بالكتابـة إلـى أ ْن ميارسـها وينتهـي منهـا (قطـوس.)2016 ،
الصغير -أ ْن نتخ ّيل الواقع
نسـتطيع -من خالل قراءة البعد ال ّر ّ
مزي لقصة القنديل ّ
املزهـر ا ّلـذي متنّـاه كنفانـي البنـة أختـه مليـس ولغيرهـا مـن أطفال شـعبه ،فمن خالل
الصغار.
الصغيـرة يحاكي كنفانـي ك ّل األطفال ّ
قصـة األميـرة ّ
ّ
ّكاملـي مـن خلال اإلطـار
القصـة بشـكلها الت
وقـد ارتأينـا أ ْن نُعايـن يف هـذه ال ّدراسـة
ّ
ّ
والبنيـوي) مـن أجـل
ّـي
اخلـي
ّاريخـي
اخلارجـي (الت
ّ
(األدبـي والفن ّ
ّ
واالجتماعـي) وال ّد ّ
ّ
ّ
ّ
تقـدمي صـورة حتليل ّيـة تكامل ّيـة شـاملة وقـراءة معاصـرة .ونـرى لزا ًمـا علينـا أن
ّـص
نتجاهـل مصطلـح "مـوت املؤ ّلـف" 2ا ّلـذي يؤمـن بقطـع العالقـة بين املؤ ّلـف والن ّ
ّـي دون جتاهـل
بعـد االنتهـاء مـن كتابتـه ،بـل ندعـو إلـى ال ّدمـج بين التّيـار
األدبـي الفن ّ
ّ
ّاريخـي وال ّثقـا ّ
يف ا ّلتـي اعتـاد
السـياقات ال ّثقاف ّيـة واملقـوالت التّاريخ ّيـة يف سـياقها الت
ّ
ّ
عليهـا ال ّنقّـاد قبـل تطـ ّور البنيو ّيـة.
ّص3
على هامش
ّص املوازي) وعتبات الن ّ
املناص (الن ّ
ّ
غسـان كنفانـي أ ْن يقـ ّدم البنـة اختـه مليـس ( )1972 - 1955يف عيـد ميالدهـا
اعتـاد ّ
ُكت ّي ًبـا صغيـ ًرا ُمز ّينًـا برسـوم مـن ريشـته ،يضـ ّم أشـعا ًرا أو أسـاطير لألطفـال.
( 1936 1يافا) – ( 1972بيروت).
1968. 2
ً
مدخل ال ب ّد منه للولوج إلى
ّص ك ّل النّصوص املرافقة للمنت وا ّلتي تُعتبر
ّص املوازي،
املناص وعتبات الن ّ
ّ
 3نعني بالن ّ
دفتي الغالف والنّصوص واإلهداءات والتّقدمي والهوامش ،وقد عالج
ّص املوازي التّفاعل بني
ّص .يعرض الن ّ
عالم الن ّ
ّ
(يُنظر )Genette, 1997 :املصطلح العديد من النّقاد.
The Death of the Author, Roland Barthes,
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الصغير"
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ويُع ّبر غسان كنفاني عن آماله ،بإحدى ال ّرسائل ا ّلتي أرسلها إلى ابنة اخته مليس:
"وعندمـا أعطيـك أملـي ،عندمـا أجعلـه وق ًفـا عليك وعليه ،فمعنـى ذلك أ ّنني أعطيك
حياتـي نفسـها ،يـا حياتـي نفسـها ،ومعنـى ذلـك أ ّننـي أعطيـك نفسـي ،يـا نفسـي ،وال
يحـب،
أن هنالـك أغلـى مـن نفـس اإلنسـان علـى نفسـه ،كـي يُق ّدمـه إلـى مـن
أعتقـد ّ
ّ
ويأمل...
أ ّيتها العزيزة
أنـت تصعديـن اآلن ،فيمـا نحـن بدأنـا نهبـط ،لقـد أوشـك دورنا أ ْن يتـ ّم .كان دور هذا
ألي جيـل مـ ّر يف التّاريخ.
اجليـل أقصـر دور ّ
إ ّننـا نعيـش حلظـات حاسـمة يف تاريـخ البشـر ،وهنالـك النّاس ينقسـمون إلى ُمعتزل،
وميتصـه حتّـى آخره ،أ ّمـا املعتزل،
ومتفـ ِّرج ...أ ّمـا املتفـ ِّرج فلسـوف يعيـش جيلـه كلّـه،
ّ
فسـرعان مـا سـوف يسـقط ،فاملعركـة قاسـية ،و ُقدرتـه اإلنسـان ّية لـن تتح ّمـل كثيـ ًرا
الصغيـرةّ ،أل أكـون متف ّر ًجـا وهـذا يعنـي أ ّننـي اختـرت أ ْن
ولقـد اختـرت أنـا ،أ ّيتهـا ّ
أعيـش اللّحظـات احلاسـمة مـن تاريخنـا مهما كانت قصيـرة ...ويف اللّحظة ا ّلتي يت ّم
فيها االسـتقرار سـوف لن نكون نحن ذوي نفع على اإلطالق ،ولسـوف يتو ّلى القيادة
جيـل جديـد ،أ ّمـا نحـن ،فلسـوف ننتحـي جان ًبـا ،هـؤالء (اآلخريـن) يـا صغيرتـي ،هـم
أنتم ...لسـوف ندفع لكم من قلقنا ثمن اطمئنانكم ،ولسـوف تسـتق ّرون على حسـاب
إن مشـيئة التّاريـخ أ ْن نكـون نحـن ،ونحـن فقـط جيـل االنقلاب"...
ثورتنـاّ ...
الصغار ،وكانت  -بحسـب شـهادة آنا كنفاني
لقد كانت مليس رمز ح ّبه العظيم لك ّل ّ
الصغير بالصيغة املعتَمدة هنا)  -احلفيدة األولى ومصدر
زوجته( ،مق ّدمة القنديل ّ
غسـان يف استشـهاده4.
فخر وسـعادة يف أسـرتها ،وشـاء القدر أ ْن تكون مليس رفيقة ّ
الصغيـر"
قصـة "القنديـل ّ
يف عيـد ميلاد مليـس ال ّثامـن عـام  1963قـ ّدم لهـا كنفانـي ّ
ُمز ّينـة برسـوماته ،وكتـب يف مق ّدمتهـا5:
السنــوات يبـدو لـي أ ّنـي عرفـت ،أخيـ ًرا ،مـن أنـا وأيـن طريقـي ..ولذلـك
"بعـد ك ّل هـذه ّ
ً
مقـال أل ّننـي لسـت
فإ ّنـي لـن أسـتطيع أ ْن أكتـب لـك شـع ًرا أل ّننـي لسـت شـاع ًرا ..وال
قصة...
كاتـب مقـال ..وكـي أحافـظ علـى وعدي لـك وهد ّيتي إليك ق ّررت أ ْن أكتب لك ّ
الصغيـر ،تكبـر معـك كلّمـا كبـرت."...
وسـوف أكتـب لـك واحـدة اسـمها القنديـل ّ
 4بيروت.1972 ،
غسان كنفاني:
وخط
بريشة
غير
الص
قصة القنديل ّ
ّ 5
ّ

http://www.ghassankanafani.com/books/TheLittleLantern/index.html

استرجع بتاريخ .27.4.2018

35

العدد الرابع حزيران 2019

لقصتـه عفو ًّيـا ،وليـس مـن أجـل تعزيـز
ولـم يكـن اختيـار كنفانـي طفلـة أنثـى بطلـة ّ
القصـة مليـس واألميـرة ،وإن كنّـا ال ننفـي ذلـكّ ،
وإنـا ملفاهيـم
التّماهـي بين صاحبـة
ّ
إنسـان ّية عميقـة وقو ّيـة حتلّـى بهـا.
غسان كنفاني التّأكيد على أهم ّية دور املرأة ومقدرتها على املشاركة يف األمور
أراد ّ
السياسـ ّية واتّخـاذ القـرارات السـليمة .فعـرض املـرأة ،متم ّثلـة ّ
الصغيـرة،
بالطفلـة ّ
كجـزء مـن عمل ّيـة إعـادة بنـاء املجتمـع ،يقـوم بهـا مـن خلال كتاباتـه .وميكـن احلسـم
بهـذا التّفسـير اعتمـا ًدا علـى جملتـه "تكبـر معـك كلّمـا تكبريـن" ،فهـو يجعـل املـرأة
القصـة ليكبـر
شـريكة باتخـاذ القـرارات املنطق ّيـة باملشـاركة اجلماع ّيـة .وتكبـر معهـا
ّ
ويـزداد فهمهـا بـك ّل قض ّيـة اتّخاذ القرارات .ومن خالل تدريبها على اتّخاذ القرارات
غسـان كنفانـي ،فيرسـل مـن خلال
يُعلّمهـا أسـس ال ّدميقراط ّيـة ،ا ّلتـي يطمـح إليهـا ّ
كتاباتـه رسـائل سياسـ ّية واضحـة حـول كيف ّيـة إدارة احلكومـة وال ّدولـة ،تصـل ّ
للطفـل
بشـكل محسـوس.
ّ
املؤشـرات املؤ ّيـدة وال ّداعمـة ألهم ّيـة املـرأة يف
مـن هنـا ،ال بـ ّد لنـا مـن التّأكيـد علـى
قصـة القنديـل
املجتمعـات مـن خلال هـذه
القصـةّ ،إل ّ
أن هـذا ال يكفـي ألن نقـرأ ّ
ّ
ألن النّقـد
أن بطلتهـا أميـرة وصاحبتهـا طفلـةّ ،
الصغيـر قـراءة نسـو ّية ،بال ّرغـم مـن ّ
ّ
والصراعـات الفكر ّيـة
ّسـوي
ّسـوي يؤ ّكـد عالقـة االرتبـاط الواضحـة بين النّقـد الن ّ
الن ّ
ّ
املنتميـة للعلـوم السياسـ ّية (قطـوس.)2016 ،
القصـة عـدد مـن الفنّانين يف إبداعـات مختلفة نذكر منها على سـبيل املثال ال
تنـاول
ّ
القصة صوت ًّيا بالفصيحة واحملك ّية ،عمل ُمشـترك للفنّانني سـامية
احلصر تسـجيل
ّ
احلكواتـي بإخراجهـا كمسـرح ّية دمـى،
قزمـوز بكـري ومحمـد بكـري .وقـام مسـرح
ّ
ومـن مسـرحتها ً
أيضـا كان إبـداع جوليانـو ميـر -خميـس ا ّلـذي أخرجهـا مـع أطفـال
مسـرح احلجـر ا ّلـذي كانـت تُشـرف عليـه والدتـه آرنـا خميـس يف جنين.
القصة
صور ورسوم
ّ
األدبـي مبكانـة ها ّمـة ،كونها تنسـج عالقة جمال ّيـة ثقاف ّية
تتمتّـع صـور ورسـوم العمـل
ّ
إنسـان ّية بينها وبين املتلقّي.
فسـرة مك ِّملـةُ ،متوازيـة أو ُمز ّينـة لـه
للنـص
وقـد تأتـي الصـورة مرافقـة
األدبـي؛ ُم ِّ
ّ
ّ
(سلامة.)2010 ،
وقـد حتـ ّدث ليسـنغ عـن الفـرق بين النحـت والرسـم مـن ناحيـة والشـعر مـن ناحيـة
أخـرى ،ففـي حين ت ُسـتخدم اللوحـة والشـخص ّيات يف الفضـاء لتعـرض (Lessing,
)1881-1941
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واضحـا يف الوقـت املناسـب ،يتحـ ّرك
صـورة ثابتـة ،يسـتعمل الشـعر (األدب) صوتًـا
ً
علـى محـور الزمـن ليكمـل الصـورة.
الصيني كونفوشـيوس قبل حوالي 2500
ويؤ ّكد هذا القول املنسـوب إلى الفيلسـوف
ّ
سـنة "الصـورة تسـاوي ألـف كلمـة" .وقـد رسـم غسـان كنفانـي صـور رسـوم القنديـل
ً
النـص الـذي كتبـه
مسـتعمل ألوا ًنـا شـمع ّية ،وق ّدمهـا متداخلـة مـع
الصغيـر بنفسـه،
ّ
القصة حتفة فن ّية متكاملة.
بداخلها دون أن يفصل بني الشكل واملضمون ،فخرجت
ّ
قصـة القنديـل الصغيـر دراسـة مسـتقلّة ،ولكـن ال يسـعنا ّإل
تتطلّـب صـور ورسـوم ّ
اإلشـارة إلـى الصـورة البـارزة املطبوعـة بالذاكـرة ،فهـي صـورة الفتـاة التـي حتمـل
بيدهـا الشـمس عال ًيـا ،مـع انحنـاء طفيـف بالكتفين وارتفـاع اليديـن إلـى أعلـى
الـرأس ،وكأ ّنهـا حتمـل همـوم الدنيـا علـى كاهلها .ناهيك عن تكـرار موتيف الفانوس
والشـمس بأمنـاط وأشـكال مختلفـة.
الصغير"6
سيمياء العنوان "القنديل ّ
يُعتبـر العنـوان نظا ًمـا سـيميائ ًّيا ذا أبعـاد دالل ّيـة رمز ّيـة وأيقون ّيـة شـديدة التّنـ ّوع
ِ
املرسـل واملتلقّـي ،وهـو أ ّول مـا يواجـه املتلقّـي
وال ّثـراء ،كونـه يتـ ّم يف اللّقـاء األ ّول بين
ّـص والعتبـة لتأسـيس وعـي القـارئ (قطـوس .)2001 ،فكيـف تتشـ ّكل العالقة
مـن الن ّ
الرمز ّيـة بين القنديـل يف العنـوان ّ
مـزي الكبيـر يف
والشـمس ذات البعـد
الداللـي ال ّر ّ
ّ
القصـة.
نهايـة
ّ
الصغيـر" فاحتـة إلثـارة مخ ّيلـة القـارئ وتو ّقعاتـه حـول دور
يُشـ ّكل العنـوان "القنديـل ّ
خاصـة أ ّنـه ال يَ ِـرد يف بدايتهـا .ويف تناولنـا للعنـوان
بالقصـة،
هـذا القنديـل ووظيفتـه
ّ
ّ
تتـوارد إلـى ذهـن القـارئ أفـكار عديـدة حـول هـذا القنديـل ،دوره يف جنـاح األميـرة
بامله ّمـة ا ّلتـي أوكلـت إليهـا وبالتّالـي جناتهـا ،وخلال تطـ ّور احلبكـة تتـوارد تداعيـات
السـ ّر ا ّلـذي يحملـه هـذا القنديـل.
عديـدة إلـى ذهـن القـارئ حـول ّ
ويظهـر القنديـل -أل ّول مـ ّرة -مـع ال ّرجـل العجوز بعد أ ْن م ّرت األميرة بع ّدة محاوالت
يائسـة إلدخـال ا ّلشـمس إلـى القصـر ،وعرفـت بوجـود صاحـب القنديـل بعـد أ ْن كان
قـد حـاول مـرا ًرا الوصـول إليهـا ليسـاعدها ،وإ ْن كانت رسـالته ّ
الشـفو ّية قد وصلتها.
ً
رباطـا وثي ًقـا باحلـ ّل ،حين تهـدم األميـرة جـدران القصـر
ويرتبـط القنديـل الح ًقـا
لدخـول حملـة القناديـل ،فتسـمح بدخـول ّ
الشـمس إلـى القصـر.
 6السيمياء أي العالمة ،والسيميائ ّيات علم يبحث داللة اإلشارات يف احلياة االجتماع ّية وأنظمتها
اللغو ّية.
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ويرتبـط القنديـل مـع ّ
والصـدق والنّـور والقـ ّوة ،فدخـول
الشـمس ا ّلتـي ترمـز للحر ّيـة
ّ
ّ
احملصـن
الشـمس إلـى القصـر يعنـي فتـح اجلـدران واألبـواب ،واخلـروج مـن القصـر
ّ
إلـى سـاحة العمـل واإلجنـاز .ويكـون الوصـول إلـى احلكـم حين يتـ ّم إدخـال ّ
الشـمس
إلـى القصـر ،كمـا قـال امللـك يف وص ّيتـه" :كي تصبحي ملكة يجب أ ْن حتملي ّ
الشـمس
فعلـي مـع دخول ّ
الشـعب حامـل القناديل ومـا يرافقه
إلـى القصـر" .ويتـ ّم ذلـك بشـكل
ّ
ويليـه مـن هـدم اجلـدران واختلاط داخـل القصـر بخارجـه.
بالشـمعة ا ّلتـي ّ
تُقـاس الفتـرة الزّمن ّيـة حتّـى حتقيـق املطلـب ّ
متـت إضاءتهـا مـع مـوت
امللـك ،وبإضـاءة ّ
الشـمعة نـور مؤ ّقـت تكسـب األميـرة مـن خاللـه الوقـت ،ولكـن علـى
ّ
الشـمس إلـى القصـر قبـل ذوبـان ّ
األميـرة إحضـار ّ
فالشـمس تتمتّـع بالقـ ّوة
الشـمعة،
الكبيـرة مـن الـ ّدفء والنّـور واإلخلاص واحلر ّيـة .وإذا فشـلت األميـرة يف إحضـار
فـإن النّـور املؤ ّقـت واخللاص املنشـود ينتهيـان بانتهـاء ّ
ّ
الشـمعة وينتهـي دور
الشـمس ّ
األميـرة.
ّ
الشخص ّيات
ّ
القصصـي
بالشـخص ّية مـع أرسـطو بوصفهـا عنصـ ًرا يف العمـل
ظهـر االهتمـام
ّ
ً
األساسـي لـه .وتُعـ ّد ّ
ّـص
الشـخص ّية عنصـ ًرا
واحملـرك
فاعلا مـن عناصـر الن ّ
ّ
ّ
الشـخص ّية ّ
القصصـي ،ودراسـة ّ
إنـا تكـون متكاملـة حين تتـ ّم بسـياقها ودورهـا
ّ
ّـص
األدبـي (.)Barthes,1966
وعالقتهـا التّفاعل ّيـة بداخـل الن ّ
ّ
ومـن تعريفـات ّ
الشـخص ّية "أحـد األفـراد الواقع ّيين أو اخليال ّيين ا ّلذين تـدور حولهم
القصـة" (وهبـة .)1974 ،ويف هـذه ال ّدراسـة نتنـاول ّ
الشـخص ّيات بحسـب تسلسـل
ّ
أن ّ
الشـخص ّية
ّمني ا ّلذي يتطابق مع ظهورها
الوظيفي ،مع التّأكيد على ّ
ّ
ظهورها الز ّ
الشـخص ّية ّ
الرئيسـة هـي األميـرةّ ،
القصـة ،ويتـ ّم
الطفول ّيـة واألنثو ّيـة الوحيـدة يف
ّ
ظهـور ّ
القصة.
الشـخص ّيات وتفاعلهـم املباشـر معهـا ،ومسـاهمتهم يف تطـ ّور أحـداث
ّ
امللك ال ّراحل
يرمـز امللـك ّ
الطيـب ال ّراحـل ا ّلـذي حكـم بالعـدل إلـى القيـادة .ومن وص ّيتـه ميكننا أ ْن
نرسـم مالمـح القيـادة ا ّلتـي كان يتمنّاها لشـعبه.
القصـة بوفـاة امللـك ّ
الطيـب العجـوز ،ا ّلـذي حكـم بالعـدل واحمل ّبـة ،ولعـ ّل هـذا
تبـدأ
ّ
ّ
تدب الفوضـى يف الفترة
مؤشـر النتهـاء فتـرة حكـم ج ّيـدة ،ويتأ ّكـد األمـر الح ًقـا حين ّ
البرزخ ّيـة مـع انعـدام وجـود امللـك احلاكـم.
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الصغيـرة يطلـب منـه بهـا
الصغيـر املتم ّثـل بابنتـه ّ
يتـرك امللـك ال ّراحـل وص ّيـة للجيـل ّ
الشـمس إلـى القصـرّ ،
أ ْن تُدخـل ّ
خشـبي مغلـق ،وقـد
وإل تقضـي حياتهـا يف صنـدوق
ّ
السـجن.
يكـون القصـد املنفـى واملهجـر أو ّ
بالصـراع والتّناقـض بين طبيعتـه ّ
الطيبـة العادلـة ووص ّيتـه
توحـي وص ّيـة امللـك
ّ
الصارمـة لطفلـة صغيـرة ،تركهـا تتح ّمـل املسـؤول ّية وحيـدة وتقـوم بواجبهـا كأميـرة
ّ
بـأن عليهـا القيـام بواجبها
دون معين ،األمـر ا ّلـذي أ ّكـده الح ًقـا احلكيـم ،حين أبلغهـا ّ
دون مسـاعدة أحـد ،وأن امللـك كان حكي ًمـا بوص ّيتـه.
الصغيرة
األميرة ّ
الصغيـرة ،وهـذا ّ
يـدل على رؤيا امللـك ،أو باألحرى
تتم ّثـل صـورة ولـي العهـد باألميـرة ّ
مـزي
علـى رؤيـا كنفانـي الكاتـب ،جتـاه أبنـاء شـعبه .وتشـ ّكل هـذه الرؤيـة البعـد ال ّر ّ
للقصـة وا ّلـذي يتم ّثـل بأمريـن:
ّ
الصغيـر هـو املسـؤول عـن إرجـاع الوضع إلى سـابق عهده ،وبنظرة سياسـ ّية
• اجليـل ّ
أي إلـى حتريـر بالده.
الصغـار والبطلـة أميـرة صغيـرة ،فـا ًذا :األطفـال هـم
•
القصـة ّ
موجهـة لألطفـال ّ
ّ
املسـتقبل.
الصغيـر نفسـه إ ْن كان عليـه أ ْن يحـارب مـن أجـل إدخـال ّ
الشـمس إلى
ويسـأل اجليـل ّ
القصـر ،ويرتبـط اجلـواب بالعقـاب ا ّلـذي سـوف تنالـه األميـرة إ ْن لـم تنجـح بإدخـال
ّ
خشـبي .أ ّمـا إذا
الشـمس إلـى القصـر ،أال وهـو قضـاء بق ّيـة عمرهـا يف صنـدوق
ّ
جنحـت بإدخـال ّ
الشـمس إلـى القصـر فإ ّنهـا سـوف تصـل إلـى اخللاص مـن هـذا
العقـاب وسـوف توصـل شـعبها إلـى اخللاص ً
أيضـا.
ومـن أجـل حتقيـق مرادهـا تستشـير احلكيـم العجـوز يف ك ّل خطواتهـا ممـا ّ
يـدل علـى
حكمتهـا وبعـد نظرها.
الصعبـة ،وتتسـلّق اجلبـل العالـي ا ّلـذي متـ ّر ّ
وتبـدأ األميـرة بال ّرحلـة ّ
الشـمس
الشـاقة ّ
ّ
أن مسـيرة األلـف ميـل تبـدأ بخطـوة
بجانبـه ك ّل يـوم،
والطريـق طويلـة وشـا ّقةّ ،إل ّ
واحـدة ،وكان قـرار األميـرة بـأن بـدأت مشـوارها.
وبعـد الفشـل األ ّول كان التّراجـع ،إذ وصلـت األميـرة إلـى ق ّمـة اجلبلّ ،إل أ ّنها لم تسـتطع
الوصول إلى ّ
ّحصن بغرفتها وراء األسـوار ،حتّى شـاهدت ورقة
الشـمس ،فعادت إلى الت ّ
صغيرة حتت باب غرفتها كان فيها اجلملة القصيرة "لن تسـتطيعي أ ْن جتدي ّ
الشـمس
39

العدد الرابع حزيران 2019

يف غرفـة مغلقـة" .وكانـت هـذه اجلملـة  -التـي لـم تعـرف األميـرة مـن كتبهـا ،ولـم تتع ّرف
ّ
اخلـط ا ّلـذي ُكتبـت بـه  -محفّـزًا إضاف ًّيـا لهـا لكـي تتحـ ّرك ،وبالفعـل
علـى صاحـب ذلـك
عـاودت محاولـة إجنـاز امله ّمـة امللقاة علـى عاتقها.
يتـ ّم احلـوار املكتـوب بين داخـل القصـر وخارجـه مـن خلال قصاصـة الـورق وتبقـى هذه
بالقصـة ولتحفّـز احلـوار بين
الفجـوة ( ;)Iser,1978كواحـدة مـن الفجـوات املتكـ ّررة
ّ
ً
ِ
مجـال واسـ ًعا مـن التّخ ّيـل واإلبـداع لـدى القـارئ .وال ينتهـي
املرسـل واملتلّقـي ولتفسـح
األمـر عنـد هـذا احلـد ،بـل تطـ ّورت ّ
خطـة األميـرة االسـتراتيج ّية واتّسـعت دائـرة عملها،
توجهـت إلـى ّ
الشـعب وطلبـت مسـاعدته ،وعلّقـت ورقـة
فباإلضافـة إلـى تسـلّقها اجلبـل ّ
علـى جـدران القصـر اخلارج ّيـة تطلـب بهـا  -بشـكل صريـح  -مسـاعدة ّ
الشـعب ،وتعـد
مـن يسـاعدها مبكافـأة ما ّد ّيـة مـن املجوهـرات.
وحتمـل املجوهـرات قيمـة ما ّد ّيـة ومعنو ّيـة؛ القيمـة املا ّد ّيـة أساسـ ّية لشـعب يف املهجـر،
الصغيـرة لتسـ ّد احلاجـة إلـى األمـان املـا ّد ّي وتعمـل بشـكل مك ّثـف لتصـل
فتأتـي األميـرة ّ
ملموسـا بوصولهـا إلـى ّ
الشـعب .أ ّمـا املعنو ّيـة فاملجوهـرات تثير
إلـى حـ ّل ،وتتقـ ّدم تق ّد ًمـا
ً
تداعيـات ال ّثـراء والقـ ّوة والعظمـة لـدى القـارئ.
عـرف ّ
الشـعب مـا يجـول بخاطـر األميـرة وكان هنـاك من اعتقد أ ّنهـا حكيمة ومن اعتقد
ً
مسـتحيلّ ،
والشـعب بين مؤ ّيـد ومعـارض ،بـدأ
أ ّنهـا مجنونـة أل ّنهـا تريـد أ ْن حتقـق شـي ًئا
يظهـر علـى سـاحة األحـداث ويأخذ دوره.
وحين يُذ ِّكرهـا احلكيـم العجـوز باقتـراب انتهـاء الفتـرة املتاحـة لهـا ،وا ّلتـي مـن بعدهـا
يجـب أ ْن تنـال عقابهـا ،حتـزن وتتخ ّيـل نفسـها باملالبـس امللك ّيـة ا ّلتـي لـن تسـتطيع أ ْن
تلبسـها أبـ ًدا -بحسـب رأيهـا.
الصغيـر ،يف اللّيلـة ال ّثالثـةّ ،إل أ ّنـه لـم
تنتظـر األميـرة ال ّرجـل العجـوز ،صاحـب القنديـل ّ
ِ
يـأت ،وتعـود األميـرة إلـى التّراجـع واحلـزن واليـأس ،وتشـاهد ورقـة أخـرى حتـت البـاب
ُكتِـب عليهـا" :الوقـت ض ّيـقّ ...
الشـمعة الكبيـرة علـى وشـك أ ْن تـذوب .إ ّن البـكاء واحلزن
ال ّيحلان املشـاكل".
الصغيـرة مـن قائـد احلـرس إحضـار ك ّل رجـل يف
وعندمـا تـأزّم الوضـع تطلـب األميـرة ّ
ً
قنديلا صغيـ ًرا إلـى القصـر ،عندهـا يتحتّـم عليهـا البحـث عـن ال ّرجـل
اململكـة يحمـل
العجـوز بنفسـهاّ ،
خشـبي ،فـكان عليهـا اخلـروج بسـرعة
وإل قضـت حياتهـا يف صنـدوق
ّ

احملصنـة.
مـن غرفتهـا
ّ
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يتـ ّم تنفيـذ قـرار اخلـروج إلـى سـاحة العمـل واإلجنـاز بواسـطة احلـرس ا ّلذيـن يتوزّعـون
يف جميـع أرجـاء اململكـة.
َجنّـدت األميـرة ك ّل اجلهـاز احمليـط بهـا وجلسـت بنفسـها أمـام النّافـذة تنظـر إلـى
ّ
الصغيـرة .تص ّرفـت كالقائـد
الشـارع وتنتظـر قـدوم ال ّرجـال ا ّلذيـن يحملـون القناديـل ّ
ا ّلـذي يعـرف توزيـع املهـا ّم ويصـل إلـى هدفـه ومـراده باملبـادرة واجلـرأة واإلرادة.
ومـع خـروج حـرس القصـر إلـى ّ
الشـعب بـدأ اخللاص يظهـر يف األفـق؛ ففـي األفـق
سـطوعا،
والضـوء يكبـر ويـزداد
الصغيـرة باالقتـراب،
ّ
ً
املظلـم البعيـد بـدأت القناديـل ّ
أن أبواب القصر ال تتّسـع لدخول
واألميرة تسـمح للجميع بال ّدخول إلى القصرّ ،إل ّ
الصغيـرة فأمـرت بهـدم األسـوار العاليـة .ومـع هـدم األسـوار ،كان
حملـة القناديـل ّ
اللّقـاء األ ّول بين األميـرة ّ
والشـعب ،يف داخـل القصـر.
فوجئـت األميـرة مـن وجـود هـذا العـدد الكبيـر مـن َح َملـة القناديـل يف اململكـة ،أل ّنهـا
كانـت مبعـزل عـن شـعبها مـن قبـل ،فحـاول قائـد احلـرس تفسـير األمـر بـأن ّ
الشـعب
وربـا كانـت لقائـد احلـرس نظـرة سـلب ّية
يحمـل القناديـل خو ًفـا مـن اللّصـوصّ ،
بالنّسـبة ّ
أن احلكيـم يعلّـل هـذا بـأن ال ّرجـال يحملـون القناديـل
للشـعب ونزاهتـهّ ،إل ّ
للتّعـ ّرف علـى طريقهـم ّ
بالظلام.
الصغيـرة مجتمعـة تُعطـي ضـو ًءا كضـوء ّ
الصغيـرة
الشـمس ،واألميـرة ّ
والقناديـل ّ
تكتشـف هنا أ ّنها ال تسـتطيع أ ْن حتمل ّ
الشـمس متا ًما كما أ ّنها ال تسـتطيع أ ْن حتمل
أن ّ
وأن
االتـاد يـؤ ّدي إلـى القـ ّوة ّ
الصغيـرة كلّهـا ،ولكنّهـا تصـل إلـى نتيجـة ّ
القناديـل ّ
التّعـاون أسـاس النّجـاح.
للشـعب بال ّدخول ،سـمحت كذلك ّ
عندما هدمت األميرة األسـوار وسـمحت ّ
للشـمس
أ ْن تدخـل قصرهـا ،أل ّول مـ ّرة .ومـع دخـول ّ
الشـمس إلـى القصـر ،تصـل األميـرة إلـى
للسـلطة وخلالص شـعبها.
الصنـدوق
اخللاص مـن ّ
اخلشـبي ،تصـل لل ُملـكّ ،
ّ
احلكيم العجوز
الصغيـر  -مع احلكيم العجوز ا ّلذي ال يسـتطيع
تتشـاور األميـرة  -ا ّلتـي مت ّثـل اجليـل ّ
القيـام باألعمـال اجلسـد ّية ّ
أن لديـه اخلبـرة والتجربـة احليات ّيـة الغن ّيـة،
الشـاقةّ ،إل ّ
الصغيـر ا ّلـذي مـا زال يف ّكـر ويفاضـل بين جدوى
وبالتّالـي بإمكانـه أ ْن ينصـح اجليـل ّ
الوصـول إلـى احلكـم واالسـتقالل أو البقـاء يف املهجر.
ألن امللـك -
الصعبـةّ ،
الصغيـرة علـى إجنـاز امله ّمـة ّ
يحـثّ العجـوز احلكيـم األميـرة ّ
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إن علـى األميـرة إحضـار ّ
الشـمس إلـى القصـر أو
بنظـره  -كان حكي ًمـا حين قـالّ :
خشـبي مغلـق ،وبالتّالـي فإ ّنـه يطلـب من القادة ّ
الشـباب التّص ّرف
العيـش يف صنـدوق
ّ
بدورهـم بحكمـة وذكاء.
أن الفرصـة ا ّلتـي أتيحـت لهـا
ومـع تقـ ُّدم األحـداث يُذ ِّكـر احلكيـم العجـوز األميـرة ّ
"إن أبـاك امللـك كان قـد أوصانـي قبـل وفاتـه أ ْن أشـعل
قاربـت علـى االنتهـاء بقولـهّ :
شـمعة كبيرة مباشـرة بعد وفاته ،فإذا ذابت قبل أ ْن تهتدي إلى ّ
فإن عقابك
الشـمس ّ
يصيـر واج ًبا".
صاحب القنديل العجوز وحرس القصر
الصغيـر ،ا ّلـذي يحـاول دخـول القصـر ملسـاعدة
يظهـر العجـوز ،صاحـب القنديـل ّ
أن احلـراس كانـوا مينعونـه مـن ال ّدخـول ،ويحاولـون
األميـرة علـى إيجـاد احلـ ّل ّإل ّ
طـرده بشـتّى الوسـائل ،ولكنّـه كان عنيـ ًدا.
يتمتّع العجائز باحلكمة.
الشـعب ،ويفشـل ّ
ُي ّثـل هـذا العجـوز ّ
الشـعب ا ّلذي يعيش املأسـاة احلقيق ّيـة بال ّدخول
الشـعب ،ال بل دعت ّ
إلـى القصـر ،بال ّرغـم مـن محاولـة األميـرة الوصـول إلـى ّ
الشـعب
للتّواصـل معهـا عن طريق رسـالتها.
يهمـل احلـراس كالم ال ّرجـل العجـوز ا ّلـذي ال بـ ّد أ ّنـه اكتسـب الكثيـر مـن التّجـارب
الصغيرة إدخال ّ
الشـمس
ربـا نسـوا أو جتاهلـوا احلقيقـة ّ
احليات ّيـةّ ،
أن على األميرة ّ
معين ،وبالتّالـي مينعـون ال ّرجـل العجـوز ا ّلـذي يسـتطيع
إلـى القصـر حتّـى موعـد ّ
املسـاعدة أو النّصـح أو املسـاهمة بحـ ّل املشـكلة مـن دخـول القصـر.
احلـراس ّ
احلـل عـن األميـرة يف فتـرة كانـت محتاجة بها لك ّل مسـاعدة وإرشـاد،
مينـع ّ
وبالتّالـي فإ ّنهـم ّ
يؤخـرون تق ّدم األحداث.
ِ
املرسـل واملتلقّـي حول أسـباب
ومـن خلال معاينـة الفجـوة املعلومات ّيـة يف احلـوار بين
تص ّرف احل ّراس قد يحاول املتلقّي أ ْن يع ّبئ هذه الفجوة بتفسيرات متعلّقة بالقيادة
ا ّلتـي قـد تعرقـل ّ
الطريـق إلى احل ّل.
أن ال ّرجـل العجـوز ين ّبـه األميـرة إلـى قض ّيـة مه ّمـة بقوله" :حسـنًا ...قولـوا لها إ ّنه
ّإل ّ
إذا لـم يكـن بوسـع إنسـان عجـوز أ ْن يدخـل قصرهـا فكيـف تطمـع أ ْن تُ ْد ِخـل ّ
الشـمس
إليه؟"
وتضـيء هـذه اجلملـة إشـارة حمـراء لألميـرة ا ّلتـي عرفـت أ ّنهـا حتمـل رمـزًا مـاّ ،إل
أ ّنهـا لـم تفهـم معنـاه.
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غسان كنفاني "القنديل ّ
الشخص ّية يف رمز ّية ّ

اعتـاد هـذا العجـوز احلضـور إلـى قصـر األميـرة ك ّل مسـاءّ ،إل أ ّنهـا عرفـت بهـذا
بالصدفـة ،أل ّنهـا اعتـادت البقـاء بغرفتهـا ،وكانت مبعزل عـن ك ّل ما يدور خارج
األمـر ّ
جدرانهـا ،وقـد أبعـده احلـ ّراس ،بإشـارة مـن قائـد احلـرس ،بطريقتهـم ومبـا يتلاءم
مـع خططهـم.
وربـا
وقائـد احلـرس هـذا رجـل
ّ
قـوي خـدم يف القصـر أكثـر مـن عشـر سـنواتّ ،
الصغيـرة احلصـول علـى بعـض القـ ّوة أو اإلرشـاد مـن قائـد احلـرس.
حتـاول األميـرة ّ
ّمنـي ،فلماذا عشـر سـنوات بال ّذات؟ واإلجابـة الوحيدة ا ّلتي
أ ّمـا بالنّسـبة للعنصـر الز ّ
القصـة ،وإ ْن
سـن صاحبـة
السـنوات ا ّلـذي يعلـو علـى ّ
ّ
ميكـن التّفكيـر بهـا هـو عـدد ّ
األصـح أ ْن نتـرك الفجـوة مفتوحـة ملخ ّيلـة
كنـا نبغـي ال ّد ّقـة يف القـراءة ال ّرمز ّيـة فمـن
ّ
املتلقّي.
اخلالصة
كقص ٍـة لألطفـال ،بطلتهـا ال ّرئيسـة
ّـي
ّ
قصـة "القنديـل ّ
ّ
الصغيـر" محكمـة البنـاء الفن ّ
الصغار ،وحاول
طفلـة صغيـرة .حـاول كنفانـي أ ْن يصـل مـن خاللهـا إلى ك ّل األطفـال ّ
إيصـال رسـائل إنسـان ّية قو ّيـة متنّـى أ ْن يراهـا يف أطفـال شـعبه ،عمـاد املسـتقبل.
الصغيرة ا ّلتي حقّقت املستحيل.
يف مركز
القصة األميرة ّ
ّ
السياسـ ّية ويف اتّخـاذ
أراد كنفانـي أ ْن يدفـع موقـع املـرأة ُق ُد ًمـا ليشـركها يف األمـور ّ
القـرارات .ومتنّـى أ ْن يكـون نظـام احلكـم يف "مملكتـه" دميقراط ًّيـا ،وينطلـق ذلـك مـن
مبـادرة ّ
الطفـل وقـ ّوة إرادتـه.
لقـد عجـز اجلميـع عـن مسـاعدة األميـرة حتّـى بـادرت إلـى التّحـ ّرك والتّفكيـر
والعمـل بنفسـها ،حيـث حت ّركـت وصعـدت اجلبـال لتصـل إلـى ّ
الشـعب ،وتتّخـذ القرار
دميقراطـي ،فتنقـذ شـعبها ونفسـها مـن املنفـى ،أمـا البـكاء
باالشـتراك معـه وبشـكل
ّ
فلا ينفعهـا وال ينفـع شـعبها بشـيء .امله ّمـة صعبـة وشـا ّقة ،وا ّلـذي ينجزهـا يسـتحقّ
اخللاص واالسـتقالل.
أن األميـرة تتغلّب على هذه املشـكلة حني تعي
بال ّرغـم مـن إعاقـة احلـ ّراس للحـ ّلّ ،إل ّ
وجودهـا وتنجـح بتجنيـد هذه القوى خلدمتها.
تتأرجـح قصـص كنفانـي  -علـى وجـه العمـوم  -بين الواقع ّيـة وال ّرمز ّيـة ،وباإلضافـة
القصـة ،وأسـلوبها ا ّلـذي ال يفصـل بين ّ
الشـكل
إلـى املعانـي ال ّرمز ّيـة ا ّلتـي تتض ّمنهـا
ّ
ّـي اجل ّيـد ،وبوعيهـا للحاجـات النّفسـ ّية
واملضمـون ،تكمـن خاص ّيتهـا ببنائهـا الفن ّ
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والتّربو ّيـة ّ
تاريخـي أو
أي سـياق
للطفـل ،ولعـ ّل هـذا مـا يجعلهـا ،لـو ج ّردناهـا مـن ّ
ّ
جغـرا ّ
قصـة تالئـم ك ّل طفـل يف ك ّل مـكان وزمـان ،لـو اعتمدنـا علـى
يف أو
سياسـي ّ
ّ
الصرفـة.
النّاحيـة األدب ّيـة الف ّن ّيـة ّ
املصادر
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احمللي
"األنشودة" لألطفال يف أدب األطفال
ّ
الدكتور أحمد كامل ناصر
مقدمة
ّ
َ
القصة
احمللـي باالهتمـام الـذي يسـتحقّه ،كالذي حظيـت به
يحـظ شـع ُر األطفـال
لـم
ّ
ّ
التـي توافـر علـى كتابتهـا عـد ٌد كبيرمـن كتّابنـا احمللّ ّيينّ ،
إال أ ّننـا يف شـعر األطفـال،
الشـخصي ،نظـ ًرا حلداثتـه ً
أول ،ولعـدم وجـود النقّـاد
مازلنـا يف طـور االجتهـاد
ّ
املتخصصين ،واملتف ّرغين لالشـتغال بـه ثان ًيـا .ولـن يغيـب عن بالنـا ً
أيضا،
والباحثين
ّ
األدبـي للكتابـات الصحف ّيـة السـريعة ،التـي تهتـ ّم بالتعريـف والتنويـه
توجـه النقـد
ّ
ّ
األدبي واالبداع ّ
ـعري .وجتدر اإلشـارة
الفن
والعرض أكثر من اهتمامها مبسـائل ّ
الش ّ
ّ
تصـب اهتمامهـا
توجهـت نحـو أدب األطفـال ،كانـت
إلـى ّ
ّ
أن معظـم الدراسـات التـي ّ
ممـا تص ّبـه علـى ّ
الشـعر.
علـى
القصـة أكثـر بكثيـر ّ
ّ
كتابة القصيدة "األنشودة" الطفل ّية
إن كتابــة ّ
الهين ،نظـ ًرا ملـا تتطلّبـه مـن ٍ
رؤيـة،
الشـعر
املوجـه لألطفــال ليسـت بالعمـل ّ
ّ
ّ
وذوق ،وخبـرةٍ  ،ومراعـاةٍ لألصـول واملعاييـر التربو ّيـة ،والنفسـ ّية والفن ّيـة ،إضافـة إلـى
ٍ
املمارسـات الفعل ّية يف التعامل مع األطفال :أسـلو ًبا ،وسـلو ًكا ،وفك ًرا .لشـعر األطفال
خاصة ال يقتصر على إيقاع أو مج ّرد نظم أو تلحني أو موسيقا،
أسلوب مم ّيز ولغة
ّ
وليسـت ترتي ًبـا متناظـ ًرا للكلمـاتّ ،
وإنـا هـي إيقـاع جميـل متناغـم يسـتثير احللـم
واخليـال لـدى األطفـال ،ويسـمو مبداركهـم ومشـاعرهم ،ويغنـي حياتهـم بـك ّل ألـوان
النشـاط التـي تبعـث شـتّى أنـواع السـعادة واملعرفـة يف آن واحـد1.
ّ
إقبـال كبيـ ًرا حتّى اآلن ،يف صياغة قصائد وأناشـيد
وعلـى هـذا الصعيـد ،لـم نشـهد
طفل ّي ٍـة متم ّيـزةٍ  ،تتق ّمـص شـخص ّية الطفـل احلقيق ّيـة ،وتتحـ ّدث بلسـانه ،وتعبـّـر عـن
نوجـد مكتبـ ًة شـعر ّية لألطفـال
مشـاعره ورغباتـه وتطلّعاتـه .كمـا أ ّننـا لـم نتم ّكـن أن ِ
الفنـي علـى الرغـم مـن ظهـور شـعراء ومؤ ّلفين
تتّصـف بالشـمول والتنّـوع والتأ ّلـق
ّ
أكادمي ّيين حاولـوا إيجـاد مثـل هـذه القصيـدة الغنائ ّيـة التـي تنقـل الطفـل إلـى أجـواء
احلـب واألمـل واملعرفـة ،وتتض ّمـن قيـم احلـقّ واخليـر واجلمـال ،نذكـر منهـم :جمـال
ّ
علـي (خـ ّدي كالـورد ،لـي الدنيـا ،علـى طبيعتـي أنـا ،إنسـان) ،فـاروق مواسـي
فاضـل ّ
الفيصل :1981 ،ص .98
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(أغاريـد وأناشـيد) حنّـا أبـو حنّـا (أغانـي غصـن الزيتـون ،دنيا األنغـام) ،جمال قعوار
(أحلان الصغار) شكيب جهشان ( ط ّيارة حرام ّية) ،سليمان جبران (صغار لكن،)...
محمـود مرعـي (الصداقة)،عايـدة خطيـب (أشـعار لألطفال) ،2أمال كرينّي (أناشـيد
األطفـال) ،أحمـد العطاونـة (إينـاس تشـدو) ...وأخريـن.
ً
إقبـال كاف ًيـا لـدى
أن قصائـد وأناشـيد األطفـال يف بالدنـا ،لـم تعـد جتـد
واملالحـظ ّ
األطفـال والنقّـاد ،وقـد نعـزو السـبب يف ذلـك إلـى كثـرة وسـائل اللهـو التكنولوج ّيـة
العربي؛ فصرفتهم عن قراءة
احلديثـة -املرئ ّيـة واملتح ّركة-التـي طغـت على مجتمعنا
ّ
أن
الورقـي بعا ّمـة ،وأبعدتهـم عـن القصيـدة واألنشـودة الطفل ّية
الكتـاب
بخاصـة .كما ّ
ّ
ّ
ّـي مـن األدب لـم يسـهم يف
غيـاب
ّ
املؤسسـات واجلهـات الراعيـة ملثـل هـذا النـوع الفن ّ
ممـا أفقـده احليو ّيـة واحلضـور الدائـم .ومـا هـذا الضجيـج الـذي
شـيوع هـذا
ّ
الفـنّ ،
ضجيجـا
يحدثـه ،أحيا ًنـا ،بعـض النقّـاد حـول تطـ ّور وازدهـار القصيـدة الطفل ّيـةّ ،إل
ً
أن
يطلقـه الكبـار ليسـمعه كبـا ٌر آخـرون يريـدون تأسـيس شـعر لألطفـال ،ويغفلـون ّ
الطفـل ال يتأ ّثـر كثيـ ًرا بمـا يكتبـون وال ته ّمـه نواياهـم احلسـنة .وقـد ال يتبـادر إلـى
أن تصحيـح مسـار شـعر الطفولـة يعنـي أن جنعـل الطفـل يقـرأ القصائـد
أذهانهـم ّ
التـي نكتبهـا لـه ،ينشـدها ويسـتفيد منهـا .أ ّمـا أن نكتـب لـه وهـو الهٍ عنّـا ،فتلـك هـي
مشـكلة أدب األطفـال.3
والعـودة للحديـث عـن بدايـات القصيـدة الطفل ّيـة احلديثـة يف بالدنـا تشـير إلـى
وأن
أ ّنهـا نشـأت بين جـدران مدارسـنا العرب ّيـة منـذ خمسـين ّيات القـرن املاضـيّ ،
معظـم الذيـن حاولـوا أن ينظمـوا القصيـدة الشـعر ّية لألطفـال كانوا إ ّمـا من املعلّمات
واملؤسسـات احلكوم ّيـة ،أو مـن احملاضريـن الذيـن
واملعلّمين العاملين يف املـدارس
ّ
يد ِّرسـون أدب األطفـال يف املعاهـد العليـا وكلّ ّيـات أعـداد املعلّمين العـرب يف البلاد.
لذلـك جـاءت كتابتهـم تر ّكـز علـى األهـداف التربو ّية والتعليم ّية ،وتع ّمـق لدى األطفال
القيم والفضائل واملثل العليا ،وتعزّز يف نفوسـهم الشـعور باالنتماء لألسـرة واملجتمع
العربي.
والوطن ....وما إلى ذلك من األهداف التربو ّية العا ّمة السائدة يف مجتمعنا
ّ
وأ ًيـا كان األمـر ،ال نسـتطيع أن ننكـر وجـود بعـض النماذج الشـعر ّية احمللّ ّية اجلديدة،
واجلديـرة باالحتـرام والتقديـر ،التـي حاولـت "على اسـتحياء" أن جتـد لها مكا ًنا على
رفـوف املكتبـة الطفل ّيـة يف مدارسـنا العرب ّيـة احملل ّية .نذكـر منها منوذجني اثنني على
 3الفيصل :1981 ،ص .98
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سـبيل املثـال ال احلصـر :محاولـة الكاتبـة والشـاعرة آمـال د ّلـة يف كتابهـا "أناشـيد
لألطفـال" ومحاولـة الدكتـور أحمـد علـي العطاونة يف كتابه "إيناس تشـدو" (.)2008
ويجـدر التنويـه ،أ ّننـا لـن نحـاول يف هـذا املقـال أن نتنـاول الرحلـة الفكر ّيـة واألدب ّيـة
لهذيـن الكاتبين كمـا أ ّننـا لـن نحـاول الولـوج يف مغامـرة نقد ّيـة واسـعة لقصائدهـم
املختـارة ،ولكـن مـا سـنحاوله هـو الوقـوف علـى موضـوع األنشـودة الطفل ّيـة احملل ّيـة
كواحـد مـن مجـاالت إبداعاتهمـا.
ولعـ ّل الكاتبـة واألديبـة َّ
الشـاعرة آمـال ك َري ِّنـي ابنـة كفـر ياسـيف اجلليل ّيـة ،كانـت مـن
خـاص يف كتابـة األدب
واضحـا ومت ّيـزت بشـكل
بين أوائـل هـؤالء الذيـن تركـوا أثـ ًرا
ً
ّ
الـذي يتعلَّـ ُق بالطفـل ،سـواء يف مجـال ِّ
أن أهـ ّم ما
الشـعر أو
القصـة لألطفـال .ويبـدو ّ
َّ
خاصـة لألطفـال أصدرتـه يف كتـاب حتـت
نظمتـه آمـال كرينّـي مـن أناشـيد وأشـعار
ّ
صوتـي مدمـج) ،تض ّمـن مجموعـة
عنـوان "أناشـيد األطفـال"(( )1981مرفـق بقـرص
ّ
قصائـد وأناشـيد لألطفـال تناولـت مواضيـع إنسـان ّية ،اجتماع ّيـة وثقاف ّيـة عا ّمـة،
ُكتِبـت جميعهـا باللهجـة العام َّيـة احملك ّيـة معتمـدة يف بنياتهـا الشـكل ّية علـى قوالـب
ً
وشـكل مثـل :كعكة عيد نوكل شـهر ،يا عالم يَ َّل َه ِّدي،
اجلملـة العام ّيـة احملك ّيـة :لغـة

أوالد صغـار يـا جـ ِّدي ،بوموتـو و ُه ِّنـي قـ ِّدي...
يقـول الناقـد حـامت جوع ّيـة يف معـرض حديثـه عـن شـعر االطفـال لـدى أمـال كرينـي:
"إن معظـم شـعرها الـذي كتبتـه لألطفال باللهجة العام َّيـة احملك َّية القريبة للفصحى،
ّ
السـهلة التي
وشـع ُرها يتحلَّى باملوسـيقى اجلميلة ال َّر َّنانة وبالكلمات اجلميلة العذبة َّ
تنسـاب بهـدوء وشـفاف َّية ،وهـي جميلـة الوقـع علـى األذن ونفسـ َّية اإلنسـان .وتتنـاول
ُ
ياسـية ،فهي
يف شـعرها جميع املواضيع اإلنسـان َّية واالجتماع ّية وحتّى الوطن َّية ِّ
والس َّ
تعمـل علـى تعليـم وتثقيـف الطفـل ،باإلضافة إلى تسـليتِه وترفيهه" .4ما يذكره الناقد
النقدي وهي:
أعاله ،قد يتالءم مع الرؤية التي نحاول أن نشير إليها يف هذا املقال
ّ
أن شـعر األطفـال جـزء مـن األدب بصورتـه العا ّمـة ،وال يتو ّقـف عنـد حتديـد البنيـة
ّ
الشـكل ّية واللغو ّيـة لألعمـال الف ّن ّيـةّ ،
إنـا يحـاول أن يتجـاوز مـن خلال هـذه البنيـة،
األدبـي املعت َمـد ،شـع ًرا كان
النـص
ليصـل إلـى حتديـد املعانـي والقيـم اإلنسـان ّية يف
ّ
ّ
أم نثـ ًرا .بيـد أ ّننـا ال نسـتطيع أن نتعامـل مـع شـعر األطفـال علـى أ ّنـه أداة تسـاعدنا
يف إصـدار أحـكام صور ّيـة علـى الشـاعر أو املؤ ّلـف ،ج ّيـ ًدا كان أم ردي ًئـا ،بـل يجـب أن
 4جوع ّية ،املدار.
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أن شـعر األطفال له أصوله واجتاهاته املختلفة يف اكتشـاف القيم
نأخذ باحلسـبان ّ
اخلـاص بالطفل.
ّـي
ّ
اجلمال ّيـة والنفسـ ّية واالجتماع ّيـة يف العمـل الفن ّ
الحظ ما جاء يف قصيدة بعنوان" :رايحني َع ال َّروضة"
تقول:
يا َع ِّمي يا بُو أمني ْ َع ِّب
َّ
الس َّيا َره ْ بانزين ْ
وضه إحنا ِ
َع ال َّر َ
رايحن ْ في َها آمال معلِّمتنا
فيها نرسم ورده ونهر ْ فيها نرسم سمكه وبحر ْ
كعكة عيد نوكل شهر ْ ونغ ِّني  .......أغانينا
روضتنا فيها ألعاب ْ ونقرا
َّ
القصه من الكتاب ْ
ويف قصيدة أخرى تقول ً
أيضا:
كروم الزيتون احللوه ْ
		
ومنحمِ ل هالشقشاقه ْ
		
ومنلقط
ّ
حب الزيتون ْ
ح ِّبه ْ خضره  //وح ِّبه سم َرا

عم تستنَّى والدها لِصغار ْ
زي
ومنفرط
ّ
الكبار ْ
ُّ
إحنا احللوين
الش َّطار ْ
بيصي ُروا
قنطار ْ

صوتـي مدمـج،
وجـاء كتـاب "إينـاس تشـدو" للدكتـور أحمـد العطاونـة مرف ًقـا بقـرص
ّ
ليحتـوي علـى  42أنشـودة شـعر ّية متن ّوعـة املضامين ،المسـت مفرداتهـا واقع الطفل
املعيـش يف اإلطـار الثقا ّ
االجتماعـي العـا ّم ،ونظمـت جميعهـا بلغـة تنحـاز إلـىيف
ّ
ً
شـكل ومعنًـى .ولعـ ّل مـا ذكـره األسـتاذ طـارق أبـو
أصـول اللغـة العرب ّيـة الفصحـى:
رجـب( ،احملاضـر يف موضـوع أدب األطفـال يف كل ّيـة "كـي" إلعـداد املعلّمين العـرب
يف بئـر السـبع) ،يف معـرض تقدميـه لكتـاب "إينـاس تشـدو" يؤ ّكـد ذلـك ،إذ يشـير
أن اللغـة التـي اختارهـا املؤ ّلـف يف كتابـة األناشـيد هـي لغـة عرب ّيـة فصحـى:
إلـى ّ
سـهلة ،ط ّيعـة ومعاصـرة ...مـع ذلـك قد يحسـب القارئ بعض عبـارات هذه القصائد
يسـميه باأللفاظ العام ّية
عام ّية .ويعزو طارق أبو رجب هذا االسـتخدام
ّ
اللغوي مبا ّ
جت ّو زًا .5
أن الدكتور
والتم ّعن املتر ّوي يف قصائد مختلفة من كتاب "إيناس تشدو" ،يكشف لنا ّ
 5العطاونة :2008 ،ص.3
 6ن.م ،ص.11
 7ن.م ،ص .40
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ّ

أحمـد العطاونـة ينطلـق يف كتابتـه ً
اجلامعـي وصاحـب
أول ،مـن تصـ ّور احملاضـر
ّ
املمارسـات األكادمي ّيـة البـارزة يف مجـال تعزيـز اللغـة العرب ّيـة يف منطقـة النقـب على
وجـه اخلصـوص ،وثان ًيـا مـن رؤيـة الكاتـب املتم ّكن من أدوات وأصـول كتابة القصيدة
الطفل ّيـة الناجحـة .فقـد سـعى يف هـذه املجموعـة الشـعر ّية إلـى أن ينقـل للقـارئ
الشـعري محتك ًمـا يف نقـل
النـص
اآلنـي واملباشـر جتـاه
مـا يشـعر بـه تب ًعـا لتأ ّثـره
ّ
ّ
ّ
أساسـا ،ومـن ث ّم رغبة منـه يف تنمية الذوق
اخلاصـة علـى الـذوق
انطباعاتـه وأفـكاره
ّ
ً
واحلدسـي ،ليتح ّدث بلسـانهم ويحلّق
احلس ّـي
الفـردي لـدى األطفـال وإثـارة إدراكهـم
ّ
ّ
ّ
يتوجه إليه ،بغية اختيار
بأجنحتهـم .ونعتقـد أن معرفـة الكاتـب جمهـور الهدف الـذي ّ
موضـوع قصيدتـه وألفاظهـا ،وانتقـاء تراكيبهـا وإيقاعهـا ،وقافيتهـا وصورهـا ،التـي
تختلـف اختالفـاً كل ًّيـا عـن معطيـات قصيـدة الكبار ،جعله يسـتعني مبفـردات وقوالب
لغو ّيـة مفعمـة بالصـور وباملعانـي املجـ ّردة التـي تناسـب مخـزون األطفـال املعـر ّ
يف يف
االبتدائـي ،مـن مثـل :غيـوم حملـت أمطـارا ،ريـاح َعـ َّرت أشـجارا،
مرحلـة التعليـم
ّ
طيـور رحلـت أسـرابا .6عندمـا تصـدح األطيـار  -يكسـو األرض اخضـرار .7متنق ًّلا
ً
املعجمـي الفصيـح مثـلَ :
سـهل ،أميـط األذى ،اهتفـوا عال ّيـا،
(وطـ ْأ ُت
مـن اللفـظ
ّ
اللفظـي العا ّمـي الشـائع كأن يقـول( :يـا هلا بالزائريـن يا
مستبشـرة )...إلـى القالـب
ّ
ممـا يجعـل الطفـل يتق ّبـل األفكار
هلا بالقادمين ،دو ًمـا قلبـي يهـواك )...وغيـر ذلـك ّ
والقيـم واملفاهيـم التعليم ّيـة والتربو ّيـة ،ويسـهم يف اندماجـه الواضـح يف األنشـودة.
ُ
"حروف الهجاء"
الحظ ما جاء يف قصيدة بعنوان:
ِ
حلروف الهجاء  )2( -الزمة مكررة)
غنّي
غنّي غنّي يا أسماء
ٌ
جي ٌم حاءٌ ثُ ّم خاء  )2( -الزمة مكررة)
		
ألف باءٌ تاءٌ ثاء
دا ٌل ذا ٌل ثُ ّم راء
		
دا ٌل ذا ٌل ث ّم راء
صا ٌد ضا ٌد طاءٌ ظاء  )2( -الزمة مكررة)
ني ثُ ّم شني		
زاي س ٌ
ٌ
غي ثُ ّم فاء
		
غي ثُ ّم فاء
عي ْ ٌ
ٌْ
عي ْ ٌ
ٌْ
قاف ٌ
ٌ
نو ٌن هاءٌ وا ٌو ياء  )2( -الزمة مكررة)
كاف ال ٌم ميم
ال ّ
اخلاصـة باألطفـال،
أن جتربـة الدكتـور أحمـد العطاونـة يف كتابـة األناشـيد
شـك ّ
ّ
جـاءت لتع ّبـر عـن املخـزون الثقـا ّ
والفكـري الذي متاهى يف نفسـه وذهنه من خالل
يف
ّ
ّ
اطالعـه علـى مناهـج التعليـم العرب ّيـة يف املـدارس احلكوم ّيـة مـن ناحيـة ،ومـن خالل
 6ن.م ،ص.11
 7ن.م ،ص .40
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عملـه يف كلّ ّيـات إعـداد املعلّمين واملعلّمـات العـرب مـن ناحيـة أخـرى .األمـر الـذي
لـح من أجل تطوير الكتابة الشـعر ّية احملل ّية
يعـزّز رؤيتـه التعليم ّيـة والتربو ّيـة للعمـل امل ُ ّ
لألطفـال بأسـلوبها وشـكلها ومضمونها.
العربـي للكبـار ،يف هـذه
إن االهتمـام الزائـد بكتابـة أجنـاس مختلفـة مـن األدب
ّ
ّ
القصـة والشـعر
خـاص باألطفـال يف
املرحلـة الزمن ّيـة ،لـم مينـع ظهـور أدب جديـد
ّ
ّ
أدبي واضح .وإمنا
لـدى مجموعـة أدبـاء ومؤ ّلفين لم ينتسـبوا إلى مدرسـة أو مذهـب ّ
املؤسسـات األكادمي ّية أثناء دراسـتهم
جـاء أدبهـم متأ ّثـ ًرا يف ثقافتهـم التـي تلقّوها من
ّ
اجلامع ّيـة يف مجـال األدب عا ّمـة ،أو مـن خلال جتاربهم العمل ّية واملهن ّية أثناء عملهم
يف مراحـل التعليـم املختلفـة يف مدارسـنا العرب ّيـة.
ممـا تقـدم ،يتّضـح أن العناصـر األدب ّيـة التـي قامـت عليهـا األناشـيد لـدى آمـال
ّ
د ّلـة كرينّـي والدكتـور أحمـد العطاونـة كانـت يف معظمهـا حتـاول مراعـاة الشـروط
والتمسـك بقـدر واضـح مـن
النفسـ ّية واألدب ّيـة والفن ّيـة واللغو ّيـة ألناشـيد األطفـال
ّ
الف ّن ّيـة والتقن ّيـة يف الصياغـة والبنـاء .ولعـ ّل اسـتخدام اللهجة العام ّية يف أناشـيدهما
املختـارة كان جـز ًءا مـن التركيبـة الف ّن ّيـة لألنشـودة بصورتهـا العا ّمـة .وأن كان هـذا
وضوحـا وأشـد
االسـتخدام لـدى آمـال كرينّـي يف كتـاب "أناشـيد لألطفـال" أكثـر
ً
تط ّر ًفـا.
أن أناشـيد األطفـال اجل ّيـدة هـي التـي تسـعى لبلـورة تربيـة سـلوك ّية
ويجـدر التنويـهّ ،
قوميـة ،ممزوجـة باخلبـرات والتجـارب التـي تثيـر صـو ًرا شـعور ّية وانطباعـات ف ّن ّيـة
واسـتجابات عاطف ّية .ولع ّل تن ّوع األناشـيد يف مختلف املواضيع واألفكار يسـاعد يف
واحلدسـي يف ك ّل األحـوال.
احلس ّـي
تشـكيل ثقافـة الطفـل املعرف ّيـة وتهذيـب إدراكـه
ّ
ّ
اتاهات القصيدة "األنشودة" احملل ّية
ّ
ملحـة إلـى
إن قـراءة متأن ّيـة للكتابين املشـار إليهمـا سـاب ًقا ،تؤ ّكـد ّ
ّ
أن هنـاك حاجـة ّ
أن تتنـ ّوع مواضيـع القصيـدة "األنشـودة" الطفل ّيـة احملل ّية لتشـمل ّ
االتاهـات التالية:
ّ -1
االتـاه الدينـي ّ :ويهتـ ّم بتأصيـل القيـم الروح ّيـة يف نفـوس األطفـال وتوصيلهـا
ومبسـطة.
لعقولهـم بصـورة سـهلة
ّ
ّ -2
االتـاه االجتماعـي ّ :يسـعى إلـى االرتقـاء بالصفـات االجتماع ّيـة احلميـدة
وتزويـد األطفـال بالقيـم التـي تصقـل شـخص ّياتهم ،وتنظـم عالقاتهـم مـع اآلخريـن.
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ّ

ّ -3
االتـاه التعليمـي ّ :يسـاعد الطفـل وين ّمـي عنده مهـارات اللغة :القراءة ،والكتابة
واالسـتماع .ويـز ّوده بعناصـر املعرفـة الضرور ّيـة مـن علم ّيـة ونظر ّيـة يف مختلـف
امليادين ،واإلسـهام يف بناء شـخص ّيته بشـكل يجعله يشـارك يف دفع املجتمع نحو
التقـ ّدم واالزدهار.8
ّ -4
الوصفـي :يلفـت انتبـاه األطفـال إلـى الطبيعـة ،لإلحسـاس بجمالهـا
االتـاه
ّ
والتمتـع مبحاسـنها ،والتعـ ّرف إلـى مظاهرهـا مـن صيـف وشـتاء وربيـع وخريـف
وليـل ونهـار.
ّ -5
يوجه تص ّرفات األفراد وممارسـاتهم ،ويقودهم إلى الطريق
االتاه
ّ
اإلرشـاديّ :
السـليم ،باحلكمة واملوعظة احلسـنة ،وين ّمي فيهم مواطن اإلحسـاس باملسؤول ّية،
إلى جانب تهذيب نفوسـهم وجتنيبهم مواقف الضعف والعجز واخلطر ،ويسـعى
إلـى تنميـة قدراتهـم يف التفريـق بين اخلطـأ والصـواب وإثـراء األطفـال باملزايـا
اإلنسـان ّية التـي جتعـل منهـم النـواة الصاحلـة إلقامـة املجتمـع القائـم علـى العلـم
واملعرفـة واخلصال احلسـنة.9
االتـاه املعـر ّ
ّ -6
يف :يسـهم يف تزويـد الطفـل باملفاهيـم الثقاف ّيـة ،واالطلاع علـى
ً
فضلا عـن املخترعـات والصناعـات احلديثـة التـي
العلـوم والثقافـات األخـرى،
تتعلّـق بواقـع بيئتـه وحياتـه اليوم ّيـة ،فتـز ّوده باملعلومـات الضرور ّيـة عـن الوسـائل
التقن ّيـة العصر ّيـة ،ومـا لهـا مـن أثـر علـى مسـتقبل اإلنسـان ،فـإدراك الطفـل
يوسـع مـن قدرتـه علـى التخ ّيـل والتفكيـر ،ويسـاعده كذلـك يف التعامـل
لألشـياء ّ
مـع حاجاتـه الضرور ّيـة بوعـي ناجـح وتفكيـر سـليم.10
الترفيهي :وهو النشيد الذي يسعى إلى إدخال البهجة والفرح والسرور
 - 7النشيد
ّ
إلى نفوس األطفال ،بالترفيه والتسلية واإلمتاع.11
املوجهة لألطفال
معايير يجب توافرها يف القصيدة احملل ّية ّ
 - 1املضمـون :لعـ ّل واحـ ًدا مـن أهـ ّم الشـروط التـي يجـب حتقيقها يف شـعر األطفال،
هـو أن تكـون مضامينـه يف حـدود إدراك الطفـل ،وأن تكـون واضحـة املعالـم،
 8جنيب :1986 ،ص .151
 9عيسى 28:1981 ،ص
 10الديك :2001 .ص196
 11ن.م :.ص.195
عيسى :1987 ،ص 162؛ النجار ،د.ت :ص.103
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ً
مرتبطـا بواقع الطفل
بعيـ ًدا عـن التعقيـد والغمـوض ،وأن يكـون موضوع األنشـودة
وبيئتـه ،ومـا يحيـط بهـا مـن مظاهـر طبيع ّيـة واجتماع ّيـة وإنسـان ّية ،إلـى جانـب
املوضوعـات التـي تتّصـل بحياتـه الشـخص ّية مثل :احتـرام الوالديـن والوفاء لهما،
وتعميـق القيـم الروح ّيـة واملثـل اإلنسـان ّية العليـا .لعـ ّل أهـ ّم مضامين القصيـدة
الطفل ّيـة هـي التـي حتمـل أفـكا ًرا تـز ّود األطفـال بالتجـارب واخلبـرات ،وتق ّربهـم
مـن واقعهـم املعيـش ،ومتنـح الطفل الشـعور باملتعة والتشـويق يف موضوع النشـيد،
املوجـه إليـه .إضافـة إلـى بـثّ روح الفـرح واملـرح
وأن يكـون مناسـ ًبا لعمـر الطفـل
ّ
النفسـي والتعامـل مـع أمـور احليـاة دون تـر ّدد
والتفـاؤل ،لتنميـة إحسـاس الطفـل
ّ
أو قلـق.
 - 2اللغـة :ينبغـي أن تكـون لغـة القصيـدة "األنشـودة" سـهلة بسـيطة ،خاليـة مـن
املفـردات الصعبـة (مثـل :الكنايـات ،املجـازات وغرابـة الصـور ،)...مبعنـى أن
تكـون الكلمـات املسـتعملة مـن قامـوس الطفـل مناسـبة ألفـكار الصغـار وعقل ّياتهم
بحيـث تكـون ذات انسـجام وترابـط مـع أعمارهـم وميولهـم ،إلـى جانـب البسـاطة
اليومي ،ويف حـدود املخزون
والسـهولة والوضـوح ،لتكـون قريبـة مـن لغـة احلديـث
ّ
اللغـوي للطفـل .باإلضافـة إلـى تن ّوعهـا الـذي يحـوي معانـي تربو ّيـة هادفـة ،إذ ال
ّ
بـ ّد مـن تلاؤم األلفـاظ الـواردة يف القصيـدة "األنشـودة" مـع فهـم األطفـال.12
 - 3الصياغـة الشـعر ّية :يجـب أن تكـون عبـارات األناشـيد واضحـة يف تراكيبهـا
اللغويـة ،ومترابطـة يف أسـلوبها ،واضحـة األفـكار ،إلـى جانـب جمـال أسـلوبها
فـإن
وقـ ّوة صياغتهـا التـي تن ّبـه مشـاعر الطفـل وحتـ ّرك وعيـه وتن ّمـي خياالتـهّ ،
"الصياغـة الشـعر ّية يُرجتـى فيهـا أن تخاطـب الطفـل باعتبـاره كائنًـا إنسـان ًّيا
ً
متكامل وله ذوقه
احلي" 13كما وينبغي أن يشـيع فيها اإليقاع واملوسـيقا ،اعتما ًدا
ّ
علـى األوزان والبحـور الشـعر ّية القصيـرة والصافيـة يف أغلـب األحـوال" ،فامتزاج
اإليقـاع بالصيغـة الشـعر ّية اجل ّيـدة املناسـبة ملسـتوى الطفـل لغو ًّيـا وفكر ًّيـا ،يعطي
ّـي والقـدرة
الشـعر إمكان ّيـة االسـتحواذ علـى وجـدان الطفـل وتنميـة التـذ ّوق الفن ّ
علـى التخ ّيـل".14

 12أنظر بدوي :2004 ،ص.63
 13رجب :1999 ،ص .200
 14ن.م.196 ،
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ّ

أسباب العزوف عن القصيدة "االنشودة" احملل ّية
إن مـا نـراه مـن عـزوف شـبه تـا ّم عـن األنشـودة لألطفـال واالنحيـاز الواضـح نحـو
ّ
القصـة أو احلكايـة كان نتيجـة حتم ّيـة ملسـ ّببات أساسـ ّية نذكـر أه ّمهـا:
ّ
 - 1انعـدام دور األهالـي يف البيـوت وعـدم االلتفـات إلـى مـا يحفظـه الطفـل مـن
األناشـيد والقصائـد الشـعر ّية التـي كانـت تتباهـى بهـا العائلـة العرب ّيـة .حتّـى
األهازيـج العفو ّيـة القدميـة لـم تعـد موجـود ًة ّإل يف عقـول الكبـار املتق ّدمين يف
الس ّـن ،بعـد أن انـزوت جان ًبـا أمـام بُعـد الزمن ومعطيات احليـاة املعاصرة وحلّت
ّ
ٌ
وألفـاظ منخفضـة وتعابيـر مسـجوعة يأباهـا الـذوق
مكانهـا أناشـيد رخيصـة
العربـي األصيـل.
ّ
األساسـي،
نصـوص ضعيفـة وباهتـة يف مناهـج التعليـم
 - 2تقو ُقـع املدرسـة حـول
ٍ
ّ
ومحاولـة فـرض قصائــد محـ ّددة يُكـ َره الطفـل علـى حفظهـا ،مـن شـأنه أن يبعد
أن املناهـج
األطفـال عـن عالـم احللـم واخليـال ،والعبـارة املأنوسـة العذبـة .عل ًمـا ّ
التربو ّيـة احلديثـة تعتبـر القصيـدة "األنشـودة" أحـد األسـاليب امله ّمـة يف بنـاء
شـخص ّية الطفـل ،وتنميـة قدراتـه ومعارفـه ومواهبـه ،ويف ترغيـب األطفـال يف
التعلّـم ،واإلقبـال علـى الدراسـة واملدرسـة ،وإدخـال املتعـة واملعرفـة إلـى نفوسـهم.15
 - 3هيمنـة التّكنولوجيـا علـى الكتابـة الطفل ّيـة" :تواجـه الكتابـة الطفل ّيـة يف بالدنـا
اخلاص باألطفال ،ولع ّل من أه ّمها:
األدبي
عـد ًدا مـن التح ّديـات املعيقـة لإلبداع
ّ
ّ
هيمنـة التّكنولوجيـا علـى الكتابـة الطفل ّيـة .ونعنـي بذلـك انصـراف األطفـال عن
الورقـي املعـروف إلـى وسـائل االتّصـال التّكنولوج ّيـة احلديثـة .األمـر
الكتـاب
ّ
القـاص أو ّ
الشـاعر يشـعر بالغربـة عـن عالـم االطفـال
الـذي جعـل الكاتـب
ّ
ً
ومنعـزل عـن واقـع احليـاة االجتماع ّيـة
ويخشـى أن يكـون أدب األطفـال غري ًبـا
تفجـر التّكنولوجيـا اإللكترون ّيـة احلديثـة وطغيـان
واملعرف ّيـة .ك ّل ذلـك يف زمـن ُّ
أذرع ّ
الشـبكة العنكبوت ّيـة التـي تصـل بسـهولة إلـى أيـدي األطفـال سـواء كانـوا
يف البيـت مـع آبائهـم وأ ّمهاتهـم ،أو يف ّ
الشـارع مـع أصحابهـم ،أو يف املدرسـة
مـع معلّميهـم ومعلّماتهـم .هـذه التّطـ ّورات التّكنولوج ّيـة التـي مـا فتئـت تخطـف
الورقـي
الكتـاب
أبصـار األطفـال وتشـغل عقولهـم ،جتـاوزت بتقن ّياتهـا العاليـة
َ
ّ
ً
أعمـال أدب ّيـة وتثقيف ّيـة جديـدة يف الكتابة الطفل ّيـة اإلبداع ّية
التقليـدي وانتجـت
ّ
 15الطهطاوي :1973 ،ص.279
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والقصـة املصـ َّورة املطبوعـة يف
التـي لـم تعـد محصـورة باألناشـيد ،واألغنيـة،
ّ
كتـاب أو مجلّـة .وباملقابـل ،ظهـرت برامـج وألعـاب محوسـبة جديـدة لألطفال لن
نفهمها ّإل من خالل مشـاهدتنا لهم وهم يلعبون ويضربون على مفاتيح شاشـة
احلاسـوب بسـهولة وبراعـة".16
اخلالصة
إن أدب األطفـال ينبغـي أن يتبنّـى قضايـا األطفـال ،بحيث يجد الطفل ذاته متناغمة
ّ
املوجـه لـه؛ فليس من املعقـول أن ينحصر أدب األطفال يف معاجلة
األدبـي
ّـص
ّ
مـع الن ّ
ّ
يخـص عالـم الطفولـة الـذي
يخصـه أو
قضايـا الكبـار التـي ال يجـد الطفـل فيهـا مـا
ّ
ّ
ينتمـي اليـه .فث ّمـة كثيـر مـن كتّابنـا احمللّ ّيين يفشـلون يف الوصـول إلـى عالـم الطفـل،
قصـة و/
ومـا زالـوا يقومـون بإسـقاط مشـكالتهم
اخلاصـة علـى نصوصهـم األدب ّيـةّ :
ّ
مما يتسـ ّبب بالنفور والالمباالة التي تنمو وتتعاظم يف نفس الطفل إزاء
أو أنشـودةّ ،
مثـل هـذه النصـوص .والكاتـب اجل ّيـد هـو الـذي ينجـو مـن مثـل هـذا املزلـق اخلطيـر
وينجـح يف التحليـق إلـى عالـم الطفولـة املختلـف ك ّل االختلاف عـن عالـم الكبـار.
وبرغـم ك ّل مـا يتّصـف بـه الشـعر مـن أهـداف وغايـات سـامية ج ّمـة ،يبقـى ومـا يـزال
الشـعر يف مدارسـنا العرب ّيـة ال يفـي بالغـرض املنشـود وال يحقّـق مـا يصبـو إليـه أدب
األطفـال ،كونـه بعيـ ًدا عـن حتقيـق الرغبـات النفسـ ّية لـدى األطفـال ،ونظـ ًرا لصعوبة
اسـتيعاب املضامين املندرجـة يف كتبهـم التـي تفـوق قدراتهـم العقل ّيـة ومسـتواهم
املعـر ّ
الفـن اجلميـل .هـذه األسـباب مجتمعـة
ممـا يجعلهـم ال يبالـون لألسـف بهـذا
ّ
يف ّ
التربـوي ،يف أغلـب ،مدارسـنا ،وجعلـت
العربـي وسـلوكه
انعكسـت علـى ثقافـة الطفـل
ّ
ّ
الواقـع يبـدو يف تص ّورنـا قا ً
متـا بعـض الشـيء.
ثبت باملراجع
أبـو فنّـه ،محمـود (" .)2016داللـة املـكان يف أدب األطفـال احمللّ ّـي" .املرايـا ،عـدد ،2
الكلّ ّيـة األكادمي ّيـة بيـت بيـرل ،ص.9-16
أنيس ،إبراهيم (د.ت) .موسيقى الشعر .بيروت :دار القلم والطباعة.
ـطيني مـن سـنة 1920
بـدوي ،مـرزوق ( .)2004أناشـيد األطفـال يف الشـعر الفلس
ّ
 .1948نابلـس ،كلّ ّيـة الدراسـات العليـا يف جامعـة النجـاح الوطن ّيـة.أدب األطفـال للكاتبـةِ
جوعيـه ،حـامت (.)2016
ٌ
"اسـتعراض َودِ راسـة ٌ ملجموعـةِ كتـب ِ
 16راجع ناصر :2016 ،ص.61-62
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َّ
الشـاعرة ،موقـع املـدار.16/1/2016 ،
 https://www.almadar.co.ilتاريخ الدخول.28/2/2018 :
احلسيني ،خليل محمد سالم ( .)2001دراسات يف أدب األطفال ،ط ،رام اهلل ،وزارة
ّ
الثقافة الفلسطين ّية.
مؤسسة األسوار.
الديك ،نادي ساري ( .)2001يف أدب األطفال .ط ،ع ّكاّ :
الفـن والتربيـة" .مجلّـة التربيـة ،قطـر ،العـدد ،128
رجـب ،مصطفـى ( " .)1999بين
ّ
آذار ،اللجنـة الوطن ّيـة القطر ّيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم.
املؤسسـة العرب ّيـة
الطهطـاوي ،رفاعـة ( .)1973األعمـال الكاملـة .ج ،2ط ،1بيـروت:
ّ
للدراسـات والنشر.
العطاونة ،أحمد علي ( .)2008إيناس تشدو .اخلليل :مطبعة االعتصام.
عيسى ،فوزي ( .)1998أدب األطفال .اإلسكندرية :منشأة املعارف باإلسكندر ّية.
عيسى ،محمد رفقي ( .)1987سيكولوج ّية اللغة والتنمية اللغو ّية لطفل الرياض.
ط ،1الكويت :دار القلم للنشر والتوزيع.
الفيصـل ،سـمر روحـي ( .)1981مشـكالت قصـص األطفـال .دمشـقّ :
اتـاد الكتّـاب
العرب.
ناصـر ،أحمـد (" .)2016الكتابـة الطفل ّيـة احملل ّية أمـام حت ّديات التكنولوجيا" ،املرايا،
مجلّـة حـول أدب األطفـال والفتيـان ،العـدد  ،2الكلّ ّيـة األكادمي ّيـة بيـت بيـرل ،املعهـد
األكادميـي العربـي للتربيـة ،ص .58-65
املوجـه لألطفـال يف األردن".
النجـار ،مصلـح (د.ت)" .املضمـون الترب ّ
ّ
ـوي يف الشـعر ّ
مؤمتـر الطفولـة ،اجلامعـة الهاشـمية.
العربي.
وفن .ط  ،3القاهرة .دار الفكر
جنيب ،أحمد ( .)1986أدب األطفال علم ّ
ّ
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للقاصة :نبيهة جبارين
حتليلية يف ثالث قصص
قراءة
ّ
ّ
محمد علي سعيد
بقلم الكاتب الناقد:
ّ

هذه القراءة من كتابي الذي أقوم بإعداده حال ًّيا ،بعنوان:
الفلسطيني احملل ّّي .48
إضاءة يف أدب األطفال
ّ
النص" ،وقد أعددته شخص ًّيا منذ
قراءتي لهذه القصص بحسب مودل "مه ّمات
ّ
قصي.
نص
ّ
زمن بعيد ،واستخدمه يف دراسة ك ّل ّ
م= مضمون.
هـ = هدف.
م = مبنى.
أ= أسلوب.
ت = تقييم
 - 1حلزون بلزون
القصة:
* هو ّية
ّ
الشمالي.
 الكاتبة :نبيهة راشد جبارين ،زلفة-املثلّثّ
 لوحة الغالف والرسومات الداخل ّية :سوسن املاجدي.كرتوني
املتوسط ،والغالف
 الصفحات واحلجم والغالف 32 :صفحة من احلجمِّ
ّ
ّ
متوسط ومقروء وال يُجهد العني.
واخلط
ُمق ّوى،
ِّ
 دار النشر وتاريخ اإلصدار :مكتبة ك ّل شيء /سلسلة براعم الزيتون ،حيفا،ط.2002 ،1
 الفئة العمر ّية 7 :سنوات فما فوق.* املضمون:
يف يـوم ماطـر ،خرجـت حلزونـة بلزونـه لتبحـث عـن غـذاء لهـا ولصغيرهـا حلـزون
بلـزون .طلبـت مـن صغيرهـا أن ال يخـرج مـن البيت ،ولكنّه خرج ليبحث عن أ ّمه وعن
خسـة ،فاسـتعان
غـذاء .ضـاع وأخـذ ينـادي علـى أ ّمـه وبـدون فائـدة .كان يجلـس على ّ
باألرنـب الـذي حضـر وأعـاده إلـى بيتـه يف حـارة احلالزيـن والبالزيـن.
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ّ

* الهدف:
قصة أكثر من هدف :هدف الكاتب ،وهدف القارئ وليس
لك ّل ّ
بالضرورة أن يتوافق مع هدف الكاتب وال مع هدف قارئ آخر.
القصة إلى:
هدفت الكاتبة يف هذه
ّ
 ترسيخ ع ّدة ق ّيم تربو ّية ،منها: تضحية األم ّمن أجل ابنها. مساعدة احملتاج دون أجر (إغاثة امللهوف). على االبن طاعة أ ّمه ملصلحته. املغامرة واالعتماد على النفس.القصة:
* مبنى
ّ
القصـة واحللـزون موجـود يف
تقليـدي ،توجـد دائـرة أحـداث مغلقـة ،بـدأت
املبنـى
ّ
ّ
البيـت وانتهـت واحللـزون موجـود يف البيـت وبينهمـا منت االحـداث ،وتط ّورت كما يف
الواقـع .النهايـة شـبه مفتوحـة (هـل بقـي ملتص ًقـا أم ال؟ مـا الـذي سـيحدث عندمـا
تعـود األ ّم؟ هـل سـتعاقب أم ستسـامح؟ وأسـئلة أخـرى.
القصـة :الزمـان يف فصل الشـتاء ،واملكان يف البيت( ،وهو
زمكان ّيـة (الزمـان واملـكان)
ّ
خـاص ومغلـق) ،ويف الغابـة /الب ّر( ،وهو مـكان مفتوح وعا ّم).
مـكان
ّ
القصة:
* أسلوب
ّ
القصـة واقع ّيـة ،وفيهـا أنسـنة /تأنيـس للحيوانَين :احللـزون واألرنـب .غلـب عليهـا
ّ
أسـلوب السـرد ً
قليلا ،واحلـوار أكثـر ،مـع قليـل مـن املونولـوج والوصـف.
مفردات اللغة فصيحة سهلة ومألوفة ،وبناء اجلمل بسيط.
القصة:
* تقييم
ّ
فالكالمـي مـن كلمتين مسـجوعتني،
ّـي.
 العنـوان :لـك ّل كتـاب عنوانـان:ّ
كالمـي وفن ّ
ّ
ّـي لوحـة جميلـة واضحـة ومع ّبـرة وفيهـا حركـة ،وكذلـك جميـع اللوحات
والعنـوان الفن ّ
الداخل ّيـة .يتعلّـق العنـوان بالشـخص ّية املركز ّيـة حلـزون ،وهـو عنـوان ُمحايـد ،ويو ّفـر
ً
ومفتوحـا للتو ّقعـات.
مجـال واسـ ًعا
للقـارئ
ً
القصـة األمثولـة (حكايـة مثـل) ،أل ّنهـا علـى لسـان
القصـة رمز ّيـة وتنتمـي إلـى
هـذه
ّ
ّ
احليوانـات ،وباإلمـكان أن جنـد لهـا مـا يوازيهـا يف حيـاة النـاس ،وعليـه فاملبنـى فيهـا
قصـة ليلـى احلمـراء ،عندمـا لـم تلتزم ليلى بوص ّيـة أ ّمها،
ّ
أليغـوري .يوجـد تشـابه مـع ّ
وهنـا لـم يلتـزم حلـزون بلـزون بوص ّيـة أ ّمـه.
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القصة:
* هو ّية
ّ
الشمالي.
 الكاتبة :نبيهة راشد جبارين ،زلفة-املثلّثّ
 لوحة الغالف والرسومات الداخل ّية :إليزابيت محاميد.املتوسط ،والغالف
عدد الصفحات واحلجم والغالف 28 :صفحة ،من احلجم
ِّ
ّ
متوسط ومقروء وال يُجهد العني.
واخلط
كرتوني مق ّوى والمع،
ِّ
ّ
 دار النشر وتاريخ اإلصدار :دار الهدى للنشر كرمي ،ط.2010 ،1 الفئة العمر ّية 8 - 5 :سنوات ،فما فوق.القصة:
*مضمون
ّ
ّ
الصـف زميالتهـا وزمالئها يف عيد ميالدها ،فرح اجلميع وغنّوا
دعـت شـادن تلميـذة
وضحكـوا ورقصـوا ،وأطفـأت شـمعات املاضـي مـن عمرهـاّ ،
قطعت الكعكـة وأكلوها،
وبعـد ذلـك جـاءت فقـرة التعـ ّرف علـى الهدايـا ،فهذه لعبة تُغنّي ،وهذا فسـتان أحمر،
وهـذا معجـون ملّـ ّون ،وهكـذا حتّـى وصلـت إلـى هد ّيـة ج ّدتهـا ،وإذا بهـا كتـاب قـدمي
فيـه قائمـة احلـروف األبتث ّيـة ،اسـتغرب اجلميـع مـن الهد ّيـة ،ولكـن مـا أن وضعـت
ً
بسـاطا
شـادن إصبعهـا علـى بعـض األحـرف وقرأتها كلمـة تا ّمة ،وإذا بالكتاب يتح ّول
(قـرأت بحـر ينقلهـا الكتـاب لتشـاهد البحـر ،قـرأت
وينقلهـا إلـى مـا تعنيـه الكلمـة
ْ
مصـر فـإذا بهـا يف مصـر تشـاهد األهـرام) ،وهكـذا أخـذت تقـرأ وتـزور األماكن التي
األردن واحلجـاز ولبنـان وأماكـن كثيـرة.
تقرأهـا ...بفضـل سـحر احلـروف ،زارت
ّ
إن اللغة من أه ّم وأخطر ما اخترعه اإلنسان.
ح ًّقاّ ،
القصة:
*هدف
ّ
االجتماعي من زيارة ولقاء وفرح.
 أهم ّية عيد امليالد يف تقوية النسيجّ
احلميمي وارتباط األحفاد باألجداد.
األسري
 أهم ّية اجل ّوّ
ّ
ّ
اللفظـي للكلمـة واملُعطـى
الـدال واملدلـول (املُعطـى
 أهم ّيـة القـراءة والربـط بينّ
املتخ ّيـل).
األردن -
 التعـ ّرف علـى البلـدان العرب ّيـة وأبـرز معلـم يف ك ّل بلـد :مصر-األهـرام،ّ
البتـراء ،لبنـان
 شجر األرز ،احلجاز الكعبة الشريفة ،فلسطني-أطفال يلعبون. مح ّبة الوطن والعودة إليه دائ ًما. تنمية اخليال.58
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ّ

القصة:
* مبنى
ّ
ليـس تقليد ًّيـا (أي ،ال توجـد دائـرة أحـداث مقفلـة) وتنقسـم األحـداث إلـى قسـمني:
منـو أحـداث واقع ّيـة متا ًمـا ومشـاركة ك ّل الشـخص ّيات ،ويف القسـم الثانـي
يف األ ّول ّ
محـددا وهـو
أفقـي ،واملـكان فيهـا ليـس
أحـداث خيال ّيـة غيـر درام ّيـة ومنـ ّو أحداثهـا
َّ
ّ
القصـة شـبه مفتوحـة ،فقـد
عـا ّم ومفتـوح ،وشـخص ّية شـادن هـي الوحيـدة الفاعلـة.
ّ
ولكـن شـادن سـتبقى تسـتفيد من هـذه الهد ّية السـحر ّية
انتهـت بعودتهـا إلـى الوطـن،
ّ
لتـزور أماكـن أخـرى ،ويبقـى هـذا النمـ ّو أفق ًّيـا وليـس عمود ًّيـا درام ًّيا .وكذلك القسـم
األ ّول ،هـل بقـي التالميـذ وشـاركتهم يف اللعبـة السـحر ّية بإخبارهـم مبـا يحـدث لهـا،
أم سـمحت لهـم باللعـب مباشـرة؟
واقعـي ومحـ ّدد /بعـد الظهـر ،واملـكان وهـو البيـت والبيـت
القصـة :الزمـان
زمكان ّيـة
ّ
ّ
وخـاص.
مـكان مغلـق
ّ
القصة:
* أسلوب
ّ
وصفي /سـاكن يف القسـم
وسـردي
درامي يف القسـم األ ّول
سـردي بسـيط،
االسـلوب
ّ
ّ
ّ
ّ
الدرامـي،
االجتماعـي وليـس التطـ ّور
الثانـي .واحلـوار قليـل جـ ًّدا يخـدم التواصـل
ّ
ّ
التقريـري.
والكلمـات سـهلة جـ ًّدا ،واجلمـل قصيـرة ،والتعابيـر يغلـب عليهـا الطابـع
ّ
النص:
* تقييم
ّ
الكالمـي :الهد ّيـة السـحر ّية ،يوحـي بعـ ّدة دالالت ويثيـر عـ ّدة أسـئلة ومنهـا:
العنـوان
ّ
مـا مناسـبة الهد ّيـة؟ ولكنّهـا ّ
إيجابـي ،وملـاذا الهد ّيـة سـحر ّية ،ومـا
تـدل علـى حـدث
ّ
ولكـن اللوحـة الف ّن ّيـة تسـاعدنا يف معرفـة بعـض التسـاؤالت،
مفهـوم السـحر هنـا؟
ّ
فتـاة تطيـر علـى بسـاط ..فهـل كانـت الهد ّيـة عبارة عن بسـاط الريـح؟! يتعلّق العنوان
بالشـخص ّية املركز ّيـة وصفتهـا.
ال أعـرف مـا سـبب حتديـد الهد ّيـة بأ ّنهـا كتـاب قـدمي ،ولـم تكـن مثـل هـذه ال ُكتُـب
موجـودة ،فلـو قالـت لوحـة احلـروف لـكان أدقّ .
توضـح الكاتبـة متـى عـاد التالميـذ إلـى بيوتهـم ،وهـل حـدث سـحر احلـروف أمام
لـم ّ
التالميـذ ،وذلـك أل ّنهـم جمي ًعـا ُدهشـوا ،ولكنّنـا لـم نقـرأ عـن دهشـتهم عندمـا حدثـت
لعبـة السـحر األولـى .وكان بإمـكان الكاتبـة أن تسـتثمر هـذه األحـداث وتع ّبـر عـن
مشـاعرهم.
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القصة:
* هو ّية
ّ
 املؤ ّلفة :نبيهة راشد جبارين ،زلفة-املثلّث. لوحة الغالف والرسومات الداخل ّية :إليزابث محاميد.كرتونـي مقـ ّوى
 الصفحـات واحلجـم والغلاف 30 :صفحـة ،حجـم وسـط ،غلافّ
ّ
متوسـط ومقـروء وال يُجهـد العين.
واخلـط
وصقيـل والمـع،
ِّ
 دار النشـر وتاريـخ اإلصـدار :مكتبـة ك ّل شـيء -سلسـلة براعـم الزيتـون ،حيفـا.2007،
ابتدائي فما فوق.
 الفئة العمر ّية :صف ثالثّ
القصة:
* مضمون
ّ
انقطـع تيـار الكهربـاء ،فحـزن األبنـاء أل ّنهـم لـن يشـاهدوا برامـج التلفـاز ،وعلـى ضوء
قصـة "بيـت بيـوت" التراث ّية ،وأ ّنه سـيبني
شـمعة حتلّقـوا حـول أبيهـم الـذي سـرد لهـم ّ
لهـم عمـارة ،واختـار ك ّل ابـن مهنـة تابعـة للبنـاء لينفّذهـا يف العمـارة ،فاألب هـو البنّاء
(أل ّنـه يعمـل يف البنـاء) ،فاختـار أحـد االبنـاء الكهربـاء وآخـر القصـارة ،وآخـر مـ ّد
املواسـير ،وهكـذا البلاط والنجـارة والدهـان ،وأخـذت يـارا هندسـة الـدار.
القصة:
* هدف
ّ
قصة ً
بدل من اإلدمان على التلفاز).
 ذكاء األب يف ح ّل مشكلة طارئة( :سرد ّ أهم ّية العالقة األسر ّية احلميم ّية ،التي تع ّوضنا عن ك ّل شيء. توفيـر البديـل يف البيـت( :إضـاءة الشـمعة عنـد انقطـاع تيـار الكهربـاء) ،ولنتخ ّيـلمـا الـذي سـيحدث لـو لـم يكـن يف البيـت شـمع.
 أهم ّيـة عـدم اإلدمـان علـى مشـاهدة التلفـاز ،وإنقـاذ أبنائنـا ُبطـ ُرق منهـا سـرد
القصـص ً
مثلا.
ألن مح ّبة املهنة تساعد على إتقانها.
 أهم ّية أن يختار ك ّل ابن مهنته التي يح ّبهاّ ،اجلماعي ،وتوزيع األدوار.
 أهم ّية التعاون يف العملّ
 التع ّرف على املهن يف مجال بناء البيت. مخالفة يف منط ّية توزيع املهن بحسب الذكور أم اإلناث. -التع ّرف على التراث ،من قصص وألعاب.
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ّ

القصة:
* مبنى ّ
املبنـي بسـيط جـ ًّدا ،متهيـد بأربعـة أحـداث نامية عمود ًّيا وبلا درام ّية ،كما يف الواقع
الكهربائـي ،تذ ّمـر األبنـاء بسـبب تعلّقهـم
احلياتـي ،وهـي :عـودة األب ،انقطـاع الت ّيـار
ّ
ّ
أفقـي باختيـار ك ّل ابـن مهنـة تابعـة
قصـة ،ثـ ّم حـدث واحـد
بالتلفـاز ،سـرد األب لهـم ّ
ّ
درامـي واحـد عندمـا اعتقـدوا أ ّنهـم جاهـزون للعمـل ،فاجأتهـم يـارا
للبنـاء ،وحـدث
ّ
الكهربائي
القصـة مغلقـة ،وذلك بعودة التيـار
بأهم ّيـة الهندسـة قبـل ك ّل شـيء .نهايـة
ّ
ّ
بالقصة.
وتذ ّمـر االبنـاء مـن عودتـه؛ أل ّنهـم اسـتمتعوا
ّ
واقعـي ومح ّدد /يف املسـاء ،واملكان يف البيت ،والبيت مكان
القصـة :الزمـان
زمكان ّيـة
ّ
ّ
وخاص.
مغلق
ّ
القصة:
* اسلوب
ّ
القصـة علـى احلـوار أكثـر مـن السـرد ،املفـردات اللغو ّيـة سـليمة ،ومط ّعمـة
اعتمـدت
ّ
ببعـض أسـماء املهـن املنتهيـة بالالحقـة الترك ّيـة "جـي" (كهربجـي ً
كهربائـي،
بـدل مـن
ّ
القصـة مليئـة باجلمـل املسـجوعة (أنـا بنـاء احلـارة ،سـأبني لكـم
مواسـرجي.)... ،
ّ
عمـارة ،يـا بنّـاء احلـارة مـن سـيجهز العمـارة باملـاء والكهربـاء.)...
القصة:
* تقييم
ّ
النـص ،وغيـر محايديـن ،بـل
ّـي متضافـران ويُثريـان مضمـون
العنـوان
ّ
الكالمـي والفن ّ
ّ
يتعلّقـان بإحـدى الشـخص ّيات املركز ّيـة باسـمها ومهنتهـا وهـي يارا .كنـت أ ُ ِّ
فضل عدم
ذكـر االسـم فلا ضـرورة لـه باملـ ّرة ،كمـا أ ّنـه يحـ ِّدد كثيـ ًرا مـن األسـئلة التـي يو ِّفرهـا
خيالي استشـرا ّ
يف
واقعي يف البداية ث ّم
القصة
العنوان دون ذكر اسـم املهندسـة .نوع
ّ
ّ
ّ
فيمـا يتعلّـق باختيـار األبنـاء ِمل َهـن البناء.
بالنـص التالـي ..." :ليـت ت ّيـار الكهربـاء ينقطـع ك ّل ليلـة؛ لكـي نسـمع
القصـة
انتهـت
ّ
ّ
املزيـد مـن احلكايـات اجلميلـة" .وهـذه نهايـة ناجحـة االلتـزام يف حتقيـق الهـدف
االسـاس وهـو التقليـل مـن إدمـان صغارنـا علـى متابعـة برامـج التلفزيـون.
اجلنسـو ّية :توزيـع مخالـف لنمـط املهـن( :األنثـى هـي املهندسـة وليـس الذكـر كما هو
القصة يو ِّفر مسـاحة واسـعة للمونولوج وللجمل العاطف ّية ولم
إن مضمون
املألوف)ّ .
ّ
القصة.
تسـتثمرهما الكاتبة يف
ّ
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ّ
األطفال
نادرة يونس
مقدمة
ّ
املتحضـرة ملرحلـة الطفولـة علـى أ ّنهـا مرحلـة أساسـ ّية يف بنـاء الفـرد
تنظـر الشـعوب
ّ
خاصـا لتوفيـر بيئة مالئمة لتنميـة أجيال قادرة على
واملجتمـع ،لذلـك تُولـي اهتما ًمـا
ًّ
أخـذ دورهـا-يف الوقـت املناسـب-على حفـظ وتطـ ّور شـعوبها ودولهـا .وال ّ
أن
شـك ّ
مواصلـة العمـل علـى حفـظ ومتابعـة هـذا النمـ ّو بالرعايـة والعنايـة ،يُعـ ُّد ّ
مؤشـ ًرا مـن
ّ
املؤشـرات احلضار ّيـة لأل ّمـة التـي تضـع يف سـلّم أولو ّياتها تنشـئة مواطـن صالح قادر
قـوي.
علـى العطـاء وحت ّمـل أعبـاء احليـاة بإيجاب ّيـة ،وبنـاء مجتمـع ّ
يف مرحلة الطفولة يأخذ االهتمام جوانب متع ّددة منها األمور الثقاف ّية واالجتماع ّية
والصح ّيـة والتربو ّيـة والترفيه ّيـة ،وتلتقـي جميعهـا يف هـدف واحـد ،هـو بناء اإلنسـان
جانـب
املتـوازن يف هـذه اجلوانـب جميعهـا دون التركيـز علـى أحدهـا علـى حسـاب
ٍ
التوصـل إلـى شـخص ّية متكاملـة يف من ّوهـا ،تكـون قـادرة علـى القيـام
آخـر ،بهـدف
ّ
بـدور ف ّعـال يف مجتمـع االنتمـاء والدولـة واحليـاة اإلنسـان ّية عا ّمـة (أزاهـر.)2006 ،
يشـغل أدب األطفـال ح ّيـزًا ال بـأس بـه يف صقـل شـخص ّية األفـراد ،ومـن ثـ ّم خلـق
واملؤسسـات
مجتمـع أفضـل ،فـاألدب كان دائ ًمـا ،أداة مركز ّيـة يف أيـدي أوليـاء األمور
ّ
التربو ّيـة واملجتمع ّيـة التـي تُعنـى بتنشـئة األجيـال ملـا لـه مـن أثـر كبيـر يف نقـل قيـم
املجتمـع وتعزيزهـا يف نفـوس الناشـئة (רוזנטל.)2012 ,
تعريف القيم االجتماع ّية
ً
ارتباطا وثي ًقا بالرقابة االجتماع ّية ،حتكمها األعراف
"القيـم هـي معتقـدات مرتبطـة
والتّقاليـد ،هدفهـا التّمييـز بين الصحيـح واخلطـأ ،وبين املقبـول وغيـر املقبـول يف
األساسـي
فـإن ثقافـة املجتمـع ومعتقداتـه هـي املصـدر
أعـراف املجتمـع .مـن هنـا ّ
ّ
للقيم التي يتحلّى بها أفراده ،وهي التي تضمن للمجتمع بقاءه واسـتمرار ّيته وهو ّيته
ومت ّيـزه ،وحتميـه مـن السـلوك ّيات الفاسـدة" (دعيـم وآخـرون.)13:2015 ،
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االجتماعي
تعريف السلوك
ّ
معين مـن فعـل أو
السـلوك
االجتماعـي هـو ك ّل مـا يقـوم بـه فـرد أو أفـراد مجتمـع ّ
ّ
ر ّد فعـل بشـكل متكـ ِّرر بحيـث يتماشـى مـع قيـم وعـادات ومفاهيـم ومعتقـدات ذلـك
ً
املجتمـع ويكـون
مقبـول علـى غالب ّيـة أفـراد املجتمـع نفسـه (רוזנטל .)2012
أهم ّية األدب يف حياة األطفال
أن األدب هـو الفكـرة اجلميلـة يف العبـارة
القاعـدة األساسـ ّية التـي ننطلـق منهـا هـي ّ
اجلميلـة ،التـي تبعـث يف نفـس القـارئ أو املسـتمع متعـة وسـرو ًرا .إضافـة إلـى ذلـك،
يلعـب أدب األطفـال دو ًرا ها ًمـا يف تطويـر مهـارات وملكات الصغار والناشـئة يف ع ّدة
مجـاالت شـخص ّية وحيات ّيـة ،حسـب اسـتعداد وقـدرات ك ّل طفـل علـى التّعامـل مع ما
النـص ومضمونـه ،إذ تسـمح النصـوص اخليال ّيـة بتنمية
يُسـمع أو يُقـرأ ،وحسـب نـوع
ّ
نصـوص أخرى بتوسـيع مدارك
ملكـة التخ ّيـل واملرونـة الفكر ّيـة واإلبـداع ،كمـا تُسـهم
ٌ
الطفـل وقدرتـه علـى حـ ّل بعـض املشـاكل التـي قـد تواجهـه يف حياتـه اليوم ّيـة ،وترفـع
مـن وعيـه علـى التعامـل معهـا بعقـل متفتّـح وذهـن متو ّقد (اجللولـي ،ب.ت.).
ويسـهم ّ
األدبـي الق ِّيـم مـن الشـعر
اطلاع الطفـل علـى مقـدار مناسـب مـن اإلنتـاج
ّ
والنثـر يف توسـيع ثروتـه اللغو ّيـة ،ويكتسـب قـدرة علـى تف ّهـم املواقـف األدب ّيـة ،ومـا
تسـتلزمه من فنون التعبير املختلفة ،وقد يكتسـب أسـلو ًبا مم ّيزا يف الكتابة واإللقاء.
وال يقتصـر جمـال األدب وجاذب ّيتـه علـى جمـال األسـلوب وإيقـاع املوسـيقى ،بـل مـا
يثيـره فيهـم مـن أحاسـيس ومشـاعر سـامية ،ومـا يتركه يف وجدانهـم من صور جميلة
تدفعهـم إلـى االقتـداء بهـا يف أسـلوب تعاملهـم وترقيـة أذواقهـم وتهذيـب طباعهـم
النـص وبين
(اجلوهـري ،ب.ت .).كذلـك يلعـب األدب دور الوسـيط بين شـخص ّيات
ّ
يحسـه الطفـل مـن مشـاعر ،وهكـذا تعمل بعـض النصوص على رفـع التعاطف مع
مـا ّ
اآلخريـن يف املواقـف املختلفـة ،ورفـع وعـي الصغـار ملشـاعرهم الذات ّيـة ُ
وت ّكنهـم مـن
اآلنـي الـذي يعيشـونه ،والوعـي لوجـود بدائـل
التح ّكـم بهـا حسـب املوقـف والظـرف
ّ
ف ّعالـة لـردود أفعالهـم بحيـث تأتـي مقبولـة علـى احمليطين بهـم .وال ننسـى ً
أيضا دور
االجتماعـي ،وحيـاة
األدب يف تزويـد الصغـار باملعـارف واخلبـرات ،وأمنـاط السـلوك
ّ
مجتمـع االنتمـاء ومجتمعـات أخـرى يف املاضـي واحلاضـر ومـا سـادها مـن نظـم
اجتماع ّيـة وسياسـ ّية واقتصاد ّيـة وتربو ّيـة (نفـس املصـدر).
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تنفرد األسـرة باألثر األ ّول واخلطير يف بناء شخــص ّية الطفل ،وهــي قــد تقوم بهذا
بصـورة غيـر سـليمة ،أو بطريقـة عفو ّيـة غيـر واعية تخضع لظـروف آن ّية ،وهنا ميكن
ّ
القصـة بأسـلوبها املُشـ ّوق لتــساهم مــع البيــت بطريقـة واعــية مدروسـة
تتدخـل
أن
ّ
ً
تشـكيل سـلي ًما ،وتعمـل علـى معــاجلة وتصحيـح مـا قد
يف تشــكيل شخــص ّية الطفـل
والهو ّيـة هـي مشـاعر ُيط ّورهـا
تكـون األسـرة وقعـت فيـه مـن أخطـاء ،فـاألدب ُهو ّيـةُ ،
ويحملهـا الطفـل مـن خلال قراءتـه للقصـص والشـعر ليتشـكّ ل ضميـره ووجدانـه
واألمـة.
وانتمـاؤه واسـتخدام الرمـوز املتع ّلقـة بح ّـب الوطـن
ّ
تُسـهم احلكايـات الفكاه ّيـة والنـوادر ،بخلـق جيـل مـرح وذي بديهـة حاضـرة ،أ ّمـا
التوصل
القصـص التـي تنجـح فيهـا الشـخص ّية املركز ّيـة بتجاوز األزمـات والنجاح يف
ّ
حل ّل الئق ،فتزيد من تفاؤل الطفل وترفع دافع ّيته للعمل وعدم االستسلام للعقبات
(نفـس املصدر).
التربية االجتماع ّية وتذويت قيم وعادات مجتمع االنتماء يف مرحلة الطفولة
يتّفـق رجـال التربيـة علـى أهم ّيـة تربيـة الصغـار علـى قيـم أسلافهم وعلـى حسـن
األخلاق منـذ نعومـة أظافرهـم (אלמוג ;2004 ,קליין )1985 ,בתוך (רוזנטל,)2012 ,
فالسـنوات األولـى مـن حيـاة األفـراد تُعتبـر نقطـة انطالق للمراحل التي تليها بسـبب
تراكمـي .هنـاك تداخـل كبيـر بين
هيكلـي
والعقائـدي كتطـ ّور
األخالقـي
رؤيـة النضـج
ّ
ّ
ّ
ّ
مصطلـح التربيـة للقيـم ومصطلـح التنشـئة االجتماع ّيـة ،ففـي احلالـة الثانيـة يهتـ ّم
وكالء التنشـئة ،وعلى رأسـهم أفراد األسـرة واملر ّبيات واملعلّمون ،بأخذ دور الوسـيط
العقائـدي والثقا ّ
يف للمجتمع احمللّ ّـي ،ويفتحون أمامهم فرص
بين األطفـال واملـوروث
ّ
عملـي ،ويسـ ّهلون لهم عمل ّية
التجربـة ومعايشـة العـادات والتقاليـد واملفاهيـم بشـكل
ّ
تذويتهـا رغبـة منهـم بدمـج الناشـئ يف مجتمعـه وتأقلمـه مع موروث أسلافه وتنشـئة
تبادلي،
أجيـال منسـجمة مـع قيـم اآلبـاء يعطـي دفعـة قو ّيـة للمجتمع ولألفراد بشـكل
ّ
يحتـرم الفـرد قوانين وعـادات مجتمعـه فيبادلـه املجتمـع االحتـرام ويدعـم تطـ ّوره
دمـه كفـرد وكجـزء مهـ ّم يف املجتمـع (וולף ווולף ;2002 ,כהן ודור ;1996 ,לאור וכהן,
وتق ّ
 ;1993לוין.)1974 ,

كما ذكرت أعاله ،تبدأ عمل ّية التنشـئة يف السـنوات األولى من حياة الطفل وتسـتم ّر
لسـنوات وعقـود ،ويكـ ّرس املجتمـع لها جه ًدا كبي ًرا ،فتُرصـد امليزان ّيات وتُع ّد البرامج
ويت ّم تأهيل الكوادر .تشـمل التنشـئة االجتماع ّية كا ّفة مجاالت احلياة دون اسـتثناء.
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قصـة األطفـال العنصـر األكثـر تأثيـ ًرا واألجمـل وق ًعـا علـى
ويف هـذا املجـال تبقـى ّ
وربـا ميتـ ّد أثرهـا عليهم مـدى احلياة.
نفـوس األطفـالّ ،
القصة بالذات؟
ملاذا األدب؟ وملاذا
ّ
يـدرس ّ
طلاب املراحـل األساسـ ّية يف معظـم دول العالـم ،إن لم يكـن كلّها ،قد ًرا كبي ًرا
حصـة األسـد للقصـص واألشـعار
دراسـي
مـن أدب شـعوبهم كمقـ ّرر
إلزامـي ،وتكـون ّ
ّ
ّ
التـي حتـثّ علـى اكتسـاب القيـم واألخلاق وبعـض رمـوز املـوروث الثقـا ّ
يف لتلـك األ ّمة
واالبتعـاد ع ّمـا يُعـ ّد سـلب ًّيا أو مناف ًيـا لقيم وعقيـدة األ ّمة ،مع مالءمة املضامني واللغة
أحـب ألـوان األدب بالنسـبة
والقصـة هـي
واألسـلوب جليـل وقـدرات الفئـة املتلقّيـة،
ّ
ّ
ً
عامل تربو ًّيا مه ًّما يف تعليم
للتالميذ يف املراحل التعليم ّية جميعها ،ولذلك فهي تُع ّد
ّ
واالتاهات ،أي
اللغـة؛ فهـي تـز ّود التالميـذ بالكثيـر مـن احلقائق واملعلومات والقيـم
القصـة تفتـح أمـام األطفـال أبـواب الثقافـة العا ّمـة .تُخاطـب القصـص الرائعـة
أن
ّ
ّ
القصة يتعلّم الطفل الكثير من املعارف وآداب السـلوك،
عقول األطفال ،فعن طريق
ّ
وخصائص األشـياء وقوانني اهلل يف الطبيعة ،واحليل واملهارات املختلفة يف املواقف
القصـة عاملا مسـاع ًدا يف تكويـن الشـخص ّية،
املختلفـة (اجلوهـري ،ب.ت .).وتعـ ّد
ّ
فالقصـة فيهـا فكـرة ومغـزى وخيـال وأسـلوب وتركيبـات لغو ّيـة ،ولـك ّل هـذا آثـاره
ّ
ـب ّ
االطلاع
القـوي
يف تكويـن شـخص ّية الطفـل ،والسـ ّر يف هـذا املَيـل
للقصـة ّ
ّ
أن ُح ّ
ّ
معانـي وصـو ًرا
والقصـة حتمـل إلـى الطفـل
غريـزة مغروسـة يف الطبائـع البشـر ّية،
ّ
َ
جديـدة مـن احليـاة واحلـوادث ،ال يجدهـا يف بيتـه ،ولذلـك فهـي مصـدر مـن مصـادر
القصـة تكـون عـادة جريئـة وناطقـة ،وتُع ّبـر
وألن شـخص ّية
إشـباع رغبتـه يف املعرفـةّ ،
ّ
عـن وجودهـا بأسـاليب مختلفـة مـن القـول والعمـل ،فهـي لذلـك تثيـر خيـال الطفـل
أدبـي يح ّبـه الصغـار
القصـة لـون
املتحفّـز إلـى الكشـف عـن أشـياء غيـر التـي ألِفهـا.
ّ
ّ
يقصـون عليـه
والكبـار علـى السـواء ،فالطفـل ينصـت باهتمـام ألفـراد أسـرته حينمـا ّ
ويلـح يف ّ
الطلـب مـن ذويـه أن يقـرأوا أو
قصـة ،بـل نـراه يف كثيـر مـن األحيـان يطلـب
ّ
ّ
القصة متعة وتسـلية بعيـدة عن دنيا الواقع،
يسـردوا لـه احلكايـات ،فالطفـل يجـد يف
ّ
ً
مجال للمشـاركة الوجدان ّيـة ،فيفرح مع
ُمغرقـة يف عالـم اخليـال ،كمـا أ ّنـه يجـد فيهـا
القصـة الفرحـة ،ويحـزن مـع الشـخص ّيات احلزينـة ،ويعيـش يف اخليـال
شـخص ّيات
ّ
حيـاة اجتماع ّيـة يتبـادل فيهـا األفـراد مشـاعرهم أ ّيـا كانت هذه املشـاعر (إسـماعيل،
.)2004
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واخللقـي ،والطفـل الكبيـر أو الفتـى
النفسـي
والقصـة وسـيلة مـن وسـائل التهذيـب
ّ
ّ
ّ
الـذي يقـرأ قصـص األبطـال والعظماء واملصلحني واملجاهدين ،والعلماء ومن أسـ َدوا
لإلنسـان ّية خيـ ًرا ،يشـعر مبيـل نحـو هـذه الشـخص ّيات ويُكِ ّـن لهـا الكثيـر مـن التقديـر
واإلجلال ،ويتّخذهـا قـدوة يقتـدي بهـا فيحـاول تعديل سـلوكه بطريقة غير مباشـرة.
قصـة ويعايـش أحداثهـا ،ويشـارك شـخص ّياتها فيمـا تقـوم بـه،
فالتلميـذ حينمـا يقـرأ ّ
فإ ّنهـا تسـتميل عواطفـه وتؤ ّثـر عليـه بطريقـة ال شـعور ّية ،ومـن هـذا املنطلق اسـتُغلّت
القصـة كأداةٍ تعليم ّيـة تربو ّيـة ،ووسـيلة للتغلّـب علـى بعض مشـكالت الفرد واملجتمع.
ّ
سلاحا ذا ح ّديـن ،فهنـاك مناذج كثيرة
القصـة ميكـن أن تكـون
أن
وجـب التنويـه هنـاّ ،
ً
ّ
ّ
حتـول األدب فيهـا مـن مصـدر متعـة لألطفـال وصقـل شـخص ّياتهم إلـى
لقصـص
مصـدر خـوف وقلـق ،يُفسـد حياتهـم ويهـ ّز شـخص ّياتهم ،ويـؤ ّدي إلـى بلبلـة تفكيرهـم
واضطـراب سـلوكهم ،منهـا علـى سـبيل املثـال ال احلصـر ،القصـص التـي تتحـ ّدث
عـن مخلوقـات شـ ّريرة تخطـف األطفـال املشـاغبني إلـى كهـف مظلـم وتأكلهـم أو
متتـص دماءهـم .أو الشـخص ّيات التـي تتحـ ّول بطرفـة عين مـن صـورة ألخـرى ،أو
ّ
ك ّل شـخص ّية مت ّثـل قـدوة سـيئة .كذلـك القصـص التـي حتمـل قي ًمـا غيـر مقبولة على
متجهـا اإلنسـان ّية والـذوق السـليم.
مجتمعاتنـا أو القيـم التـي ّ
أدب الطفـل مجـال واسـع لنشـر التبع ّيـة الثقاف ّيـة واإلعالم ّيـة لبعض الـدول املهيمنة؛
إذ تسـتخدمه تلـك الـدول للترويـج لثقافتهـا السـامية وتهميـش املـوروث الثقـا ّ
يف
واحلضـاري للمجتمعـات األضعـف ،كأحـد أدوات الغـزو الثقـا ّ
واإلعالمـي ،كمـا
يف
ّ
ّ
حـدث ويحـدث بين الـدول املسـتعمِ رة والـدول املسـتع َمرة ،فيتلقّـى الطفـل املنتوجـات
األدب ّيـة والفن ّيـة الغزيـرة يف شـتّى الفنـون والوسـائل بقصـد التأثيـر علـى تكويـن
الناشـئة ،وغـرس اإلحسـاس بدون ّيـة ك ّل مـا يتعلّـق بثقافـة أسلافهم ،وبالتالـي هـدم
قدرتهم على االعتزاز بأنفسـهم وعدم احترامهم لتراثهم والسـعي للتشـ ّبه والتشـ ّبث
باألمـور الدخيلـة التـي ترمـز للرفعـة والعصرنـة .وهكـذا وصلـت ألبنائنـا مفاهيـم
ً
انفصـال بين الطفـل وعقيدتـه وقيـم مجتمعـه؛ وأصبـح غري ًبـا عـن
خاطئـة أنتجـت
فكـر وأخالق ّيـات أسلافه (إسـماعيل.)2004 ،
تر ّكـز كثيـر مـن كتـب األطفـال علـى النزعـة الفرد ّيـة التـي تـورد احلـدث دون ذكـر
للمجتمـع احمليـط بالبطـل؛ ممـا يجعـل الطفـل معتـ ّزًا بذاتـه ميُـاال لالنفـراد برأيـه
ً
أن الصغيـر يصـ ّدق مـا يـراه أو يسـمعه أو يقـرؤه ،فهـو
مهملا آراء اآلخريـن .ومبـا ّ
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االجتماعي لدى األطفال
دور األدب يف تذويت القيم وتقومي السلوك
ّ

أن التعاون
سـيتأ ّثر بهـذه النزعـة التـي تقـ ّوي ميلـه للتفـ ّرد واالبتعاد عن اجلماعـة ،مع ّ
واإلسلامي "يـد اهلل مـع اجلماعة"
العربـي
اجلماعـي قيمـة عليـا يف املـوروث
والعمـل
ّ
ّ
ّ
(عبـد املعطـي منـر ،وعبــد الــرحيم الفيــصل.)2000 ،
ّ
ال ّ
أن مكتبـة الطفـل والناشـئ
واملجلات
نقصـا حـا ًّدا يف الكتـب
شـك ّ
العربـي تعانـي ً
ّ
اخلاصـة باألطفـال والفتيـان يف شـتّى املجـاالت ،ويشـمل ذلـك ً
املوجـه
أيضـا األدب
ّ
ّ
ّ
املخطـط لـه بوعـي ود ّقـة ولباقـة مهن ّيـة ،وهـذا ال مينـع تـداول عـدد مـن الكتـب التـي
تنقـل لألطفـال والناشـئة ِسـيَر علمائهـم وحكمائهـم ،واألخلاق الرفيعـة التـي حتلّـى

بهـا أسلافنا العـرب مثـل الكـرم واملـروءة والشـجاعة واحلكمـة واحللـم واألمانـة
القصة الدين ّية ِ
وسـيَر
واإليثـار .ومـن أهـ ّم القصـص واألشـعار التـي تقـ ّدم تلـك القيـم
ّ
األنبيـاء والصحابـة ،واألحـداث التاريخ ّيـة .كذلـك بعـض القصص التـي ُت ّجد مكارم
اجلـد واالجتهـاد يف قصـة النملـة واجلدجـد ،وإسـداء املعـروف للغير،
األخلاق؛ مثـل ّ
مثـل احلمامـة والص ّيـاد ،أذنـا فراشـة ،األرنـب والسـلحفاة وغيرهـا.
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مكتبة مجد الكروم العا ّمة صرح ثقا ّ
م َّيز
يف ُ َ

العامة صرح ثقا ّ
م َّيز
مكتبة مجد الكروم
يف ُ َ
ّ
علي منّاع  -مدير املكتبة
تأسسـت عـام  1980نقلـة نوع ّيـة يف عالـم
تُعتبـر مكتبـة مجـد الكـروم العا ّمـة والتـي ّ
تصـب يف خانـة تشـجيع القـراءة
املكتبـات مـن حيـث الف ّعال ّيـات ومضامينهـا التـي
ّ
وجـذب أبنـاء وشـرائح املجتمـع إليهـا.
لقـد انطلقنـا مـن رؤيـة بعيـدة املـدى يف الوصـول إلـى جيـل قـارئ يكـون الكتـاب جـز ًءا
مـن حياتـه اليوم ّيـة ويف نفـس الوقـت محاولـة جـذب شـرائح املجتمـع األخـرى لزيـارة
املؤسسـة التـي كانـت قبـل فتـرة ليسـت ببعيـدة منحصـرة
املكتبـة والتعـ ُّرف علـى هـذه
ّ
ببعـض الرفـوف يف زاويـة مركونـة يف مخـازن املـدارس يعتريهـا الغبـار.
حصـري ومم َّيـز يُسـ ّمى "لقـاء
مـن هنـا كان انطالقنـا مبشـروع ،أسـتطيع القـول إ ّنـه
ّ
برنامجـا " شـعب ًّيا "منـذ أكثـر مـن ثالثـة عقـود ،ليـس جلمهـور
الشـهر" الـذي أصبـح
ً
مجـد الكـروم فحسـبّ ،
وإنـا للمنطقـة بأسـرها من حيث احلضـور ونوع ّية الضيوف
التـي سـأعرض بعضهـا لنتعـ ّرف علـى مـدى تأثيـر هـذا املشـروع يف جـذب أهالينـا،
خصوصـا وأ ّننـا يف
وبالتالـي اهتمـام السـلطة احملل ّيـة وك ّل رجـال الثقافـة واألدب،
ً
الكثيـر منهـا حاولنـا مناقشـة قضايـا حيات ّيـة يوم ّيـة تهـ ّم أبناء شـعبنا ،وبالتالي أصبح
للمكتبة العا ّمة مشـاركة وجمهور وأصبحت املكتبة جز ًءا أساسـ ًّيا يف احلياة الثقاف ّية
يف مجـد الكـروم.
يف احلقيقـة ،للوقـوف علـى أهم ّيـة هـذا املشـروع وتأثيـره علـى تطـ ّور املكتبـة ،نحـن
بحاجـة لوقفـة أخـرى نسـتعرض مـن خاللهـا أهـ ّم اللقـاءات التـي لـم تقتصـر علـى
معينّ ،
إنـا دغدغـت مشـاعر ك ّل شـرائح مجتمعنـا أل ّنـه اسـتجاب لطلـب
موضـوع ّ
ُمح ّبـي األدب والثقافـة مـن حيـث :إقامـة نـدوات شـعر ّية ،ومعـارض كتـب ،لقـاءات
ُ
مل ّبـي الرياضـة مـع أشـهر الالعبين والرياض ّيين ،لقـاءات حـول مشـاكل ربـط أحـد
الكهربائـي مـع وزيـر الطاقـة ،واسـتطعنا الوصـول إلـى حـ ّل لهـذه
األحيـاء بالت ّيـار
ّ

املشـكلة ،لقـاء حـول مشـكلة اجتيـاز األط ّبـاء المتحـان الدولـة يف وقتـه عندمـا كانـت
مشـكلة مسـتعصية علـى خ ّريجـي الـدول األجنب ّيـة ،لقـاءات حـول وضـع جماهيرنـا
سياسـ ًّيا واجتماع ًّيـا ،لقـاءات حـول مشـاكل البنـاء وتضامننـا مـع أهلنـا يف النقـب ويف
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متـر بهـا أ ّمتنـا كيـوم األرض  ..ويف هـذا السـياق
ك ّل األماكن حسب الظروف التي
ّ
يجـب التأكيـد علـى حضـور رئيـس وأعضـاء املجلـس احمللّ ّـي وشـخص ّيات مرموقـة
لهـذه اللقـاءات ،مضيفـة قيمـة وأهم ّيـة لهـا.
أ ّمـا بالنسـبة ملشـاريعنا لتشـجيع القـراءة وجـذب ّ
طلبنـا مـن ّكل األعمـار ،فقـد أقمنا
مشـاريع أه ّمها:
اخلاص يف مجد الكروم ّ
مت خالله عرض
 - 1مشروع قارئ الغد :مع صفوف التعليم
ّ
قصـص حـول تق ُّبـل اآلخـر ،وعـرض مسـرح ّية ،باإلضافـة إلـى لقـاء مـع الهيئـة
التدريسـ ّية وتشـجيع أفرادهـا لدخـول برنامـج مشـترك مـع املكتبـة.
 - 2مهرجـان الطفولـة وتشـجيع املطالعـة :أسـبوع كامـل تخلّلـه عـرض مسـرح ّيات،
قصـة يف الصفـوف ،معـرض كتـاب ومحاضـرات لألهـل مـع كاتبات أطفال
سـاعة ّ
حـول موضـوع تشـجيع القراءة.
 - 3برنامـج فرسـان املطالعـة :لصفـوف اخلوامـس والسـوادس عبـارة عـن مسـابقة
خلال فصـل لعـدد الكتـب التـي يتـ ّم قراءتهـا مـع كتابـة ّ
ملخـص لـك ّل قصـة.
 - 4برنامج الكتاب جليسي وصديقي لصفوف الثالث والرابع :يت ّم تقسيم الصفوف
قصـة لـك ّل مجموعـة وعمـل فعال ّيـات حولهـا ولقـاء
ملجموعـات صغيـرة ،واختيـار ّ
مـع الكاتب.
قصـة مـن التـراث واألغنيـة الشـعب ّية واألسـاطير :يتـ ّم اسـتضافة
 - 5برنامـج سـاعة ّ
ّ
والتوسـع
الطلاب يف املكتبـة ،وتعريفهـم بزاويـة التـراث والبحـث عـن املوضـوع
ّ

ليتع ّرفـوا ً
أيضـا علـى طريقـة البحـث والوصول إلى املوضـوع أو الكتاب ،وبالنهاية
قصـة" :مثـل شـعبي".
سـرد ّ
ّ
للطلب.
 - 6مسابقة شعر ّية
 - 7لقـاءات مـع ُكتّـاب وشـعراء :تتـ ّم اللقـاءات يف املكتبـة أو يف املـدارس ليتعـ ّرف
ّ
الطلاب علـى الكاتـب وج ًهـا لوجـه ،وبالتالـي تكـون لديهـم الفرصـة لرؤيـة األديب

عـن قـرب ومحاورتـه لغـرس الثقـة يف نفوسـهم وتشـجيعهم علـى محاولـة اإلبـداع
والتم ّيـز بإيحـاء جتربـة الكاتـب أو الشـاعر.
 - 8مشـروع نـادي القـراءة :للغـة اإلنكليز ّيـة وألجيـال مختلفـة حتـت شـعار "تشـجيع
التعـ ّرف علـى لغـات العالـم".
 - 9دورات الكتابة اإلبداع ّية :عقد دورات حول الكتابة اإلبداع ّية للطالب يف مراحل
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مكتبة مجد الكروم العا ّمة صرح ثقا ّ
م َّيز
يف ُ َ

الدراسة االبتدائ ّية واإلعداد ّية والثانو ّية بإشراف ُكتّاب وشعراء محل ّيني.
 - 10ورشات قصص ّية وورشات فنون حول قصص للروضات والبساتني.
عي ويف
 - 11برنامج "نادي القراء" :برنامج
شـهري ملتذ ّوقي األدب ملناقشـة كتاب ُم ّ
ّ
مـ ّرات عديـدة مع مشـاركة الكاتب نفسـه.
ك ّل هـذا طبعـا ،باإلضافـة للخدمـات األساسـ ّية مـن عـرض مسـرح ّيات جلميـع
األجيـال ومشـاركة املـدارس وتشـجيعها علـى تنظيـم أسـبوع كتـاب ،اسـتقبال
املـدارس ،تنظيـم أ ّيـام دراسـ ّية متن ّوعـة ...
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املطالعة لدى طالب املدرسة
شغف
غرس
ِ
ِ
ُ
أمينة مصلح  -مديرة مدرسة بير األمير
جمهورهـا الذي يهت ُّم باحلصـولِ على املزيدِ
تشـ ّك ُل املطالعـ ُة يف مدرسـتِنا شـغ ًفا عنـ َد
ِ
ٍ
جديـد .فلا اعتبـا َر للتّطـ ّو ِر
العلـم والثقافـةِ ومعرفـةِ ك ِّل
مـ َن
التكنولوجـي إ ْن لـم يكـنِ
ِ
ِّ
ومنيـر ،وهـذا ال ميكـ ُن حتقيقـه ّإل نتيجـ َة القـراء ِة واملطالعـةِ
فطـن
عقـل
ا ِإلنسـا ُن ذا ٍ
ٍ
ٍ
"لسـت أهـوى
األنسـب لبنـاءِ العقـولِ وإمنائِهـا .وكمـا قـال العقـا ُد:
ألَنهـا الوسـيل ُة
ُ
ُ
احلسـاب ّ
القـراءةَ
ِ
ألن لـي يف
تقديـر
عمـرا يف
ِ
إنـا أهـوى القـراءةَ َّ
َ
ألكتـب ،وال ألزدا َد ً
هـذِ ِه ال ُّدنيـا حيـا ًة واحـد ًة ،وحيـاةٌ واحـدةٌ ال تكفينـي ،وال ُتـ ِّر ُك َّ
كل مـا يف ضميـري
بواع ِـث ا َ
مـن ِ
حلركـةِ ".
عصرنا هذا يف ٍ
أزمة؟؟ هل
ومن هنا تتباد ُر إلى أذهاننا التساؤالت :هلِ املطال َع ُة يف
ِ
حيـازةُ
مـاض بعيـد؟؟ هـل بإمكاننـا مواجهـ ُة
الكتـاب بين
ِ
راحتين أصبـ َح مشـه ًدا مـن ٍ
ِ
للكتاب؟؟
وسـائل االتصـالِ احلديثـةِ وإعـادة املجدِ املُتصـ ّد ِع
ِ
ً
ٍ
مندثـر
ملـاض
أصلا؟؟ هـل
الكتـاب
بحاجـة إِلـى
هـ ْل نحـ ُن
ِ
الكتـاب أصبـ َح مرادِ ًفـا ٍ
ٍ
ُ
آفـاق جديـدةٍ لت َّ
ُ
َحـل محلّـهُ؟؟
اكتشـاف
وواجبُنـا
ٍ
ِ
الورقـي
للكتـاب
بديـل
يصعـب علينـا إيجـا ُد
التسـاؤالت ل َوجدنـا أ َّنـ ُه
لـو مت َّعنّـا بهـذ ِه
ِ
ٍ
ُ
ِّ
الكتـاب مـا زا َل مزدهـ ًرا و ُم ِشـ ًّعا يف الـدولِ الراقيـةِ رغـ َم أَ ّنهـا َم ْهـ ٌد
ألن
أو
الرقمـي َّ
َ
ِّ
الكتـب فيهـا َت ُ
َ
ُ
الرفـوف ومـا
لأ
نعـم،
السـريع .نعـم
الرقمـي
لوسـائلِ االتصـالِ
ُ
ِ
وألـف ٍ
ِّ
ِ
الكتاب تتعلّ ُل
املجتمعـات التـي لم يزدهر فيهـا
زالـت مكتباتُهـا عامـر ًة بر ّوادِ هـا ،بينمـا
ْ
ُ
الكتاب .يف هذا
بوسـائلِ االتصـالِ احلديثـةِ وتطـ ُّور التكنولوجيـا
ِ
لتسـويغ ُعزوفِ ها عـنِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
الكتـاب.
شـاملة
مراجعـة
بحاجـة إلـى
الصـ َددِ مجتم ُعنـا
ِ
لتفسـير حالـةِ التغ ّي ِـب عـنِ
ِ
ٍ
أن جنـا َح مسـيرةٍ
ِ
الكتـاب تبـدأ ُ مـن ِس ِّـن الطفولـةِ ،
لتذويـت قـراء ِة
هادفـة
ِ
نحـ ُن نؤمـ ُن َّ
ٍ
ٍ
مين ،وض ْعنـا
طلاب،
جماهيريـة تخـدِ ُم جمهو َرهـا مـن
كمدرسـة
ونحـ ُن
ٍ
ٍ
وأهـال ومعلّ َ
بتجهيـز املكتبـةِ مبـا يتلا َء ُم مـ َع
بالكتـاب ،و ُقمنـا
ّهـوض
ِ
صـب أَعيُنِنـا العمـ َل علـى الن ِ
ِ
نُ َ
ِ
األطـراف ُالشـاركةِ يف العمل ّيـةِ التعليم ّيـةِ والتربو ّيـةِ .
جميـع
ِ
وهـذا األمـ ُر ّ
لـب منّـا البحـثَ الدائـ َم عـن مـوارد ومصـادر لتزويـدِ املكتبـةِ بالكتُ ِـب
يتط ُ
بالكتـاب داخـ َل املكتبـةِ ألَ َّن بُشـرى الكتـاب لدينـا تُـز ُّ
ِ
ِ
َف يوم ًّيـا
نكتـف
املختلفـة .ولَـ ْم
ِ
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ُ

افتتـاح َّ
سـاعة للتّوجيـهِ للمطالعـةِ ومشـاركةِ
ٍ
ـص ُربـ َع
يـوم
مـع
دراسـي بحيـثُ نُ َخ ِّ
ص ُ
ِ
ٍّ
كل ٍ
بهـدف َحـثِّ
ِ
ِ
الغيـر علـى قراءتِهـا .ويف
قص ٍـة قرأَوهـا
الطلاب
ِ
ِ
باحلديـث عـ ْن أجمـلِ ّ
ٍ
مكتبـة يف مدخـلِ املدرسـةِ ،
بتأمين
االهتمـام قمنـا
مركـز
الكتـاب يف
ِ
إطـار جعـلِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
فـراغ
للطلا ِب واألهالـي أثنـا َء
اسـتعمالُها ُمتـا ٌح
مـا يـؤ ّدي إلـى حتويـلِ
ِ
االنتظـار ِ ّ
ِ
ٍ
ٍ
ممتعـة وفريـدةٍ  ،شـائقة ومفيـدةٍ .
حلظـات
االنتظـار إلـى
ِ
ٍ
ِ
أن
وكادر
لطاقـم
مطالعـة
كتـب
باملقابـل نعمـ ُل علـى
توفيـر ِ
َ
ِ
ِ
املعلمين ،ونؤمـ ُن بهـذا َّ
ِ
إكسـاب ّ
ليس باسـتطاعتِهِ
ِ
طل ِبهِ عادةَ القراءةِ ،وطب ًعا
املربي غي َر
َ
الشـغوف بالقراء ِة َ
َ
ُ
بفتـح
التأثيـ ُر والتغييـ ُر يبـدأ بأميـانِ األهالـي بأهم ّيـةِ القـراء ِة واملطالعـةِ  .فقـ ْد قمنـا
ِ
ِ
جنحنا بإقامةِ أ ّي ٍام دراسـ ّي ٍة
مكتبةِ مدرسـتِنا أما َم ُهم يف
وامْ .
وام وبع َد ال ّد ِ
سـاعات ال ّد ِ
ُ
ٍ
األم
تهـدف إلـى التنـ ّو ِر
ودورات
القرائـي ،وأجمـ ُل مـا فيهـا الـدورات املشـتركة َ
بين ِ ّ
ِّ
ِ
بهـدف تقويـةِ
ِ
والنقـاش.
احلـوار
ودعـم
العالقـات بينَ ُهمـا
أواصـر
والطالـب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لتذويـت املطالعـةِ والقـراء ِة كعادة ،مسـتمرةٌ ويشـ ّر ُفنا أ ْن تكـو َن ً
ِ
ونهجا
منطا
إبداعاتُنـا
ً
وإميـان ال ولـ ْن تتو ّقـف ،ونبـ ُذل قصـارى
ٍ
كفـاح
لـدى ُر ّوادِ مدرسـتِنا ،وملسـيرتِنا قصـ ُة ٍ
جهودِ نـا السـتغاللِ املـواردِ املال ّي ِـة والبشـر ّيةِ
للنهـوض بِها.
ِ
ّهج بجعلِ القراء ِة كعادةٍ مس ّب ٍبة للسعاد ِة ألَ َّن بيئ َة املطالعةِ
على ٍ
أمل أن ننجح بهذا الن ِ
الكتـاب وجعلِـهِ رفي ًقا يف مسـير ِة حياتِهِ م ،وم َع
حـب
ِ
هـي الضمـا ُن لنشـوءِ أبنائِنـا علـى ِّ
َ
سـنؤه ُل اإلنسـا َن ليكـو َن مشـار ًكا ف ّع ً
ـال معطـا ًء وحكي ًمـا يف
اإليجابـي
الكتـاب
تأثيـر
ِ
ِ
ّ
ِّ
ِ
املجاالت.
ك ِّل
إنسـان يف مجتمعِ نـا ،نصيحـ َة االختالءِ
ٍ
ومـ ْن هنـا ال يسـ ُعنا ِإ ّال أ ْن نقـ ّد َم نصيحـ ًة لـك ِّل
َ
ِ
ِ
الكتاب
ضغوطـات احليـاةِ ،اجللـوس مـع
واآلخـر ،االبتعـاد عـن
احلين
بين
مـع
ِ
الـذات َ
ِ
َ
وممارسـة املطالعةِ .
بترو ليط ِّو َر تفكي َرنا ويُثي َر مشاع َرنا.
أطيب
ما
العيش م َع ٍ
ِ
كتاب نقرأُهُ ٍ ّ
َ
طويلـة ونهنـأُ
ٍ
ٍ
باألزهـار
درب
خلـوض
الكتـاب يسـتدعينا
جتربـة ،م َعـ ُه نسـي ُر علـى ٍ
ِ
ِ
ُ
علـى جان َب ِّـي ّ
ُ
نقطـف ال ِّثمـا َر بعـ َد
ّأنـي،
ض
الطـرقِ  .نـر ِّو ُ
َ
نفوسـنا ومن ُّدهـا باألنـا ِة والت ِ
الكتـاب صدي َق ُكـم
أطيـب وأشـهى ثمـار املطالعـة ،طالعـوا واجعلـوا
نضوجهـا ،ومـا
ِ
َ
َ

وتذ َّوقـوا ثمـا َر املطالعـةِ الشـه ّيةِ .
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جتربة مكتبة مدرسة "الرسالة" الشاملة يف نحف
حمدة سعيد  -أمينة املكتبة
فربـا سـألك أحدهم،
حتّـى جتـذب القـ ّراء إلـى مكتبتـك عليـك أن تكـون أنـت قار ًئـاّ ،
فاألحـرى بـك أن يكـون لديـك جواب!
قبـل ثلاث وثالثين سـنة بـدأت العمـل يف املكتبـة املدرسـ ّية ملدرسـة "ابـن سـينا" يف
نحـف .وكانـت آنـذاك مكتبـة متواضعـة جـ ًّدا حيـث كانت حتوي مائة وخمسين كتا ًبا،
واجتهدت ج ًّدا بتوسـيعها وإغنائها باملوسـوعات والكتب الق ّيمة .وبعد مرور عشـرين
ُ
انتقلت إلى مدرسـة "الرسـالة" الشـاملة ألنشـئ مكتبة تليق مبسـتوى ّ
طلبها..
عا ًما
ُ
وبـدأت مـن الصفـر حيـث ال ُكتـب وال مكتـب ألمينـة املكتبـة ..قمنـا بعمـل جمع ّيـة
ّ
الطلاب واملديـر وأنـا.
أطلقنـا عليهـا اسـم (أصدقـاء املكتبـة) مـن أوليـاء أمـور
التربوي ..وكان لنا
واجتهدنا ج ًّدا وقمنا بعمل شـاقّ ج ًّدا ،وكانت البداية يف املختبر
ّ
مـا أردنـا ،وأصبـح لدينـا مكتبـة صغيـرة متواضعـة جـ ًّدا .وشـاركنا يف مشروع"مسـيرة
الكتاب" يف سـنة  2009وكانت السـنة األولى.
بعـد أن أصبـح لدينـا مكتبـة بقـي علينـا إجنـاح عمل ّيـة التثقيـف واملطالعـة ،وكان لـي
برنامـج إلجنـاح العمـل علـى املـدى القريـب والبعيـد ً
أيضـا وكان يحـوي:
 مراعـاة جميـع املسـتويات عنـد اختيـار القصـص والكتـب بحيـث تالئـم قـدراتّ
الطلاب وتبعـث فيهـم الرغبـة واالسـتمتاع باملطالعـة.

العلمي،
 اختيار كتب مثيرة لألوالد مثل مجموعة الفرسـان الثالثة ..كتب اخليالّ
بجميـع املراحـل العمر ّيـة والفكر ّيـة ،وكانـت خبرتـي السـابقة يف اختيـار الكتـب قـد
أسـعفتني يف هـدا األمر.
ّ
للطلب الذين يعشقون اإلثارة واملغامرة.
 ُكتب أجاثا كريستي وأرسني لوبنيّ
الطلاب يف الثانو ّيـة فقـد اهتممـت بـأن أو ّفـر لهـم كت ًبـا عـن التنميـة البشـر ّية
 أ ّمـاوالعمـل علـى الـذات حتّـى يتـ ّم حتضيرهـم للحياة االجتماع ّية الواسـعة بعـد الثانو ّية.
اآلن ،وقـد أصبـح لدينـا مكتبـة وقـ ّراء ،مـاذا علينـا أن نفعـل حتّـى نو ّفـر احلافـز
ّ
للطلاب؟
والتشـجيع الدائـم
حـب املطالعـة يف نفـوس أوالدنـا وأن نـذ ّوت فيهـم اإلقبـال على
كيـف ميكننـا أن نـزرع ّ
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القراءة؟
كيف ميكن أن تصبح القراءة عادة عندنا؟
علي نشـر هذه العدوى
وهنا جاء دوري كأمينة مكتبة
ّ
حتب القراءة وتعشـق الكتبّ .
سـنوي لنشـر هـذه العـدوى اجلميلـة التـي أنا شـخص ًّيا
بين أوالدنـا ،وكان لـي برنامـج
ّ
اسـتمتع بهـا ،فعنـد االنتهـاء مـن كتابـك تشـعر بأ ّنـك فارقـت عزيـزًا حت ّبـه ،وعشـت
حيـاة أبطالـه وتفكيرهـم وظـروف حياتهـم ،وعمل ّيـة النـزع هـذه ال تتـركك ّإل بصحبـة
كتـاب آخـر ،فيتـركك حنينـك للكتـاب الـذي فارقـت وتعيـش حيـاة كتـاب جديد.
ٍ
تشجع القراءة؟
ما هي النشاطات التي
ّ
 حصـص إرشـاد ملعرفـة كيف ّيـة اسـتعمال املكتبـة وتسـهيل الوصـول إلـى الكتـابالـذي تريـد مبسـاعدة اليافطـات ألسـماء املؤ ّلفين ،ك ّل علـى حـدة ،حتّـى ال يشـعر
الطالـب بالضيـاع وبأ ّنـه ال يحسـن البحـث.
ّ
وصلَنـا حدي ًثا ،يف مدخل املكتبة
 تعريـفالطلاب بـ ّكل مـا هـو جديـد ،حتت عنوانَ :
ليعـرف اجلديـد مـن الكتب ويزيد مـن فضوله ملعرفة اجلديد.
يسـجل ك ّل طالـب اسـم كتـاب
 الطالـب عامـل مسـاعد يف اقتنـاء الكتـب واختيارهـا.ّ
يحـب أن ّ
يطلـع عليـه حتـت ّ
ملـف( :كتـب مطلوبة).
غيـر موجـود يف املكتبـة
ّ
معي
 خبـرة أمينـة املكتبـة بنوع ّيـات الكتـب ومحتواهـا ،فعندمـا يسـألني عـن كتاب َّأعطيـه جوا ًبـا صاد ًقا.
 االشـتراك يف مسـيرة الكتـاب حتـت عنـوان (يف يـد ك ّل طالـب كتـاب) واختيـارّ
الطلاب الكتـب بأنفسـهم دون االلتـزام بقائمـة الكتب الواردة يف مشـروع املسـيرة،

وهـذا يعطيهـم مسـاحة أوسـع يف االختيـار.
ّ
ّ
للطلاب
الطلاب .ففـي السـنة املاضيـة قمنـا بتوزيـع  73كتا ًبـا
 توزيـع جوائـز علـىالذيـن أبدعـوا يف مسـيرة الكتـاب.
ّ
غسان كنفاني وجبران للمرحلة
 تشجيعالطلب على قراءة كتب مع ّينة مثلُ :كتب ّ
اإلعداد ّية .وعند إعادة الگتاب أسأله :هل قرأته؟ هل أعجبك؟
سـجادة
 بنـاء زاويـة مريحـة جـ ًّدا جـ ًّدا يف املكتبـة للقصـص القصيـرة جـ ًّدا ،فيهـا ّّ
الطلب
ومسـاند وطاولة صغيرة تالئم جلسـتهم العرب ّية .والتي منها يت ّم تشـجيع
والعمـري.
الفكـري
علـى القـراءة مبـا يتلاءم مـع مسـتواهم
ّ
ّ
ّ
الطلاب للعطلـة الشـتو ّية أو الربيع ّيـة نضـع ملصقـات يف الصفـوف
 قبـل خـروج77
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املدرسـية بعنـوان( :نعيـد الكتـاب الـذي تسـلّمناه ونخـرج للعطلـة بكتـاب جديـد)
ّ
وهـذا األمـر يجعـل مـن العطلـة املدرسـ ّية فتـرة اسـتمتاع باملطالعـة.
جماعي مع
 إطلاع املعلّمين علـى الكتـب املتعـ ّددة النسـخ ليتسـنّى لهم العمل بشـكلّ
بـأن الكتـاب الـذي بحوزتـه قـد ّ
ّ
اطلـع
الطلاب ،وهـذا بـدوره يعطـي متعـة للطالـب ّ

عليـه اجلميع.
ّ
الطلاب يقرأون كتا ًبا مع ّينًا ويتناقشـون
 إنشـاء نـادي القـ ّراء يف املدرسـة .فئـة مـنفيـه بأحداثـه وشـخص ّياته ،وعـادة ما يكون هـؤالء أصدقاء.
 إلصـاق قائمـة بأسـماء الكتـب املتعـ ّددة النسـخ وعدد النسـخ مـن ك ّل كتاب حتّى يت ّمالتعليمي.
اختيارهم حسـب العمر واملسـتوى
ّ
* يف ك ّل سـنة مبنتصـف الفصـل الثانـي ،أقـوم بعمـل إحصـاء للصفـوف اإلعداد ّيـة
وآخـر للثانو ّيـة ملعرفـة عـدد القـ ّراء املتوافديـن على املكتبة ،ومـا هو وضع املطالعة يف
املدرسـة ،وهـل العـدد يف ازديـاد أم يف تناقـص.
حتسـن مسـتم ّر ،ولـم
ومـا يسـعدني ح ًّقـا ومنـذ سـنة  2009وحتّـى اآلن ّ
أن الوضـع يف ّ
يصـادف أبـ ًدا أن يكـون هنـاك تراجـع يف عـدد القـ ّراء ،بـل العكـس صحيـح :دائ ًمـا
هنـاك ازديـاد يف عـدد القـ ّراء يف املكتبـة ،فأطمئـن نفسـي بهـذا اإلحصـاء وأتفاخـر
بـأن ر ّواد الثقافـة واملعرفـة يف مدرسـتنا بألـف خيـر.
جـ ًّدا ّ
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وفعال ّياتها
املكتبة
ّ
العامة زمير ّ
وهيبة ُق َربي  -أمينة املكتبة
كانـت بدايـة املكتبـة العا ّمـة قبـل أكثر من عشـرين عا ًما ،يف غرفـة صغيرة ،ومع مرور الزمن انتقلت
إلى أكثر من مكان ،ويف النهاية اسـتق َّرت يف املركز الثقا ّ
يف بقاعة واسـعة ،وبأثاث متط ِّور.
حتتـوي املكتبـة اليـوم علـى مجموعـة كبيـرة مـن الكتـب ،يزيـد عددهـا عـن  20000كتـاب وجميعهـا
ُمحوسـب و ُمرتّـب حسـب املواضيـع ،حيـث يسـهل علـى القـارئ البحـث عـن املصـادر أو املـوا ّد التـي
يبتغيها.
ّ
السن ،للقيام بفعاليات قراءة ُمشتركة.
الطلب صغيري
كما حتتوي املكتبة على زاوية جللوس
ّ
خاصة لألطفال.
كما وحتتوي املكتبة على غرفة
ّ
شجع و ُمح ِّفز على القراءة.
املكتبة ُمك ّيفة ويسودها ج ّو ُم ِّ
مؤسسـة علم ّيـة وثقاف ّيـة تهـدف إلـى جمـع وتنظيـم واسـترجاع وبـث
تُعتبـر املكتبـة العا ّمـة زميـر َّ
ّ
الطلاب الباحثين
وخاصـة
مصـادر املعلومـات بـك ّل أشـكالها وتسـهيل وصـول املواطنين عا ّمـة،
ّ
واملسـتفيدين ،إلـى هـذه املصـادر بأسـرع وقـت وأقـ ّل جهـد وأكبـر دِ ّقـة ممكنـة ،وتوفيـر مصـادر
املعلومـات املناسـبة للمسـتفيدين.
مؤسسـة ثقاف ّيـة تُز ِّودهـا السـلطة احملل ّيـة زميـر بكا ّفـة اخلدمـات
املكتبـة العا ّمـة زميـر هـي
ّ
والتجهيـزات واإلحاطـة باملعلومـات اجلاريـة املتعلّقـة باملجتمـع ومـا يجـرى يف العالـم مـن أحـداث
بغض النظر
وتطـ ّورات .واملجلـس
احمللـي زميـر يقـوم بتقـدمي ك ّل ذلـك لكا ّفـة املواطنني دون مقابـلّ ،
ّ
والعلمـي.
املهنـي
السـن أو النـوع أو املسـتوى
عـن اجلنـس أو
ّ
ّ
ّ
من أه ّم اخلدمات التي تُق ّدمها املكتبة العا ّمة زمير :خدمة اإلعارة.
وتُعتبـر خدمـة اإلعـارة واحـدة مـن أهـ ّم اخلدمـات العا ّمـة التـي تُقدِّمهـا املكتبات ومراكـز املعلومات
وأحـد املؤشـرات الها ّمـة علـى ف ّعال ّيـة املكتبـة وعالقتهـا مبجتمـع املسـتفيدين ،وهـي كذلـك معيـار
ج ّيـد لقيـاس مـدى فاعل ّيـة املكتبـات ومراكـز املعلومـات يف تقـدمي خدماتهـا وحتقيـق أهدافهـا.
وتُ َعـ ّرف اإلعـارة بأ ّنهـا عمل ّيـة تسـجيل مصـادر املعلومـات مـن أجـل اسـتخدامها :اإلعـارة الداخل ّيـة
املضبوطـة ،أو إخراجهـا السـتخدامها خـارج املكتبـة ملـ ّدة أربعـة عشـر يو ًما ،وجتديـد اإلعارة للموا ّد
املُسـتعارة والتـي انتهـت مـ ّدة إعارتهـا وال زال املُسـتعير بحاجـة لهـا ،وميكـن أن تتـ ّم هـذه اخلدمـة
مـن خلال الهاتـف .
املطالعـة أو القـراءة الداخل ّيـة مثـل قـراءة ّ
طلاب اجلامعـة يف سـاعات الصبـاح وبعـد الظهر بأجواء
األساسـي مـن اإلعـارة لتشـجيع وتدعيـم القـراءة لـدى املواطنين عـن
هادئـة ولطيفـة .والهـدف
ّ
واخلاصـة ،وتزويد الق ّراء
طريـق تقـدمي اخلدمـات التـي تُرضـى مختلـف األذواق واحلاجـات العا ّمة
ّ
79

العدد الرابع حزيران 2019

باملعلومـات الالزمـة لهـم لتحديـث أعمالهـم يف وظائفهـم باملجتمـع وفـى إدارة شـئونهم العمل ّيـة.
ِّ
املتأخـرة وتذكيـر املسـتعيرين بذلك عن طريق االتّصال بهم ،سـواء
كمـا تقـوم املكتبـة مبتابعـة املـوا ّد
خاصة أو عن طريق الهاتف.
بشـكل مباشـر أو من خالل إشـعارات
ّ
خدمـة أخـرى و ُمه ّمـة يحظـى بهـا مواطنـو زميـر يف املكتبـة العا ّمـة زميـر وهـي :خدمـة التعـاون عـن
ّ
الطلاب .وتعتمـد هـذه اخلدمة على اخلبـرة العالية ألمينة
االستفسـارات مثـل مراجـع يسـتخدمها
خاصـا بإرشـادها
املكتبـة التـي تتم ّيـز بهـا حيـث تتو ّلـى اإلجابـة عـن األسـئلة بحيـث ت ّتبِـع أسـلو ًبا
ًّ
ّ
التوصـل إلـى املعلومـات واإلجابـات املطلوبـة
الطلاب يف
إلـى الطـرق الصحيحـة التـي تسـاعد
ّ
يف البحـوث التـي تُطلـب منهـم يف صفـوف العاشـر واحلـادي عشـر ،مثـل الديـن ،واللغـة العرب ّيـة،
والتاريـخ .ومسـاعدتهم مبعرفتهـا الواسـعة عنـد الرجـوع إلـى فهـرس املكتبـة ،ذات العالقـة باملـوا ّد
املطلوبـة للبحـث ،وقـد يبحـث السـائل عـن حقيقـة أو بيـان محـ ّدد ويح ّل هذا االستفسـار عن طريق
املصـدر الـذي يتض ّمـن اإلجابـة.
وتتم ّكـن أمينـة املكتبـة مـن اسـتخدام قواعـد املعلومـات غيـر املتو ِّفـرة يف املكتبـة بواسـطة اسـتخدام
ّ
يخصهـم لإلجابـة عـن
الطلاب علـى إيجـاد مصـادر أخـرى السـتخدامها فيمـا
احلاسـوب ملسـاعدة
ّ
أسـئلتهم يف للبحـوث أو املقـاالت أو الدراسـات املنشـورة.
ويف املكتبـة خدمـة تصويـر ،وتُ َعـ ُّد هـذه اخلدمـة مـن اخلدمـات الضرور ّيـة التـي تُق ّدمهـا املكتبـة
ّ
الطلاب مـن احلصـول علـى مـا يحتاجونـه مـن نسـخ مصـ ّورة للبحـوث
العا ّمـة زميـر ،وذلـك لتمكين
أو املقـاالت أو الدراسـات املنشـورة وأجـزاء ُم َع َّينـة مـن ُكتـب مطبوعـة أو مخطوطـات.
وهنـاك العديـد مـن الف ّعال ّيـات التـي تقـوم بهـا املكتبـة العا ّمـة زميـر بالتعـاون مـع إدارات املـدارس
االبتدائ ّيـة ومعلّمـي ومر ّكـزي اللغـة العرب ّيـة ودورات الكتابـة اإلبداع ّيـة للصفـوف االبتدائ ّيـة
واإلعداد ّيـة ،ولقاءهـم مـع ُم َؤ ّلفين و ُكتّـاب محلّ ّيين لتوسـيع آفاقهـم ومنحهـم أساسـ ّيات تأليـف
القصـص وكتابـة املقـاالت.
ومـن ضمـن فعال ّيـات املكتبـة عـرض مسـرح ّيات جلميـع األجيـال ،ومنهـا فعال ّيـات احلكوات ّيـة جليـل
ً
وأيضـا محاضـرات وتوجيـه أ ُ َسـرِ ّي لنسـاء زميـر.
الطفولـة املب ّكـرة.
ومـن الفعاليـات املم ّيـزة للمكتبـة العا ّمـة زميـر ف ّعال ّيـة ك ّل يـوم خميـس السـاعة الثالثـة بعـد الظهـر
حتـت اسـم "شـاي قصـة كعكـة" .ففـي ك ّل يـوم خميـس يتوافـد الكثيـر مـن أح ّبائنـا أوالد زميـر
ّ
الطلب من جيل  8 - 5سـنوات
للمشـاركة يف ف ّعال ّيـة "شـاي قصـة كعكـه" التـي امتـازت بقيـام أحـد
ّ
الطلاب
القصـة ،يتـ ّم إجـراء نقـاش مـع
م َّيـزة وجديـدة ،وبعـد نهايـة قـراءة
قصـة بطريقـة ُ َ
ّ
بسـرد ّ
القصـة والفوائـد والعبـر منهـا.
حـول
ّ
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بروفيسور فاروق مواسي يتح ّدث عن جتربته يف الكتابة لألطفال

يتحدث عن جتربته يف الكتابة لألطفال
بروفيسور فاروق مواسي
ّ
 متى بدأتَ الكتابة لألطفال؟أن األديـب يف مياديـن األدب تظهـر براعتـه يف
كان دافعـي األ ّول للكتابـة يقينـي ّ
الكتابـة للطفـل كذلـك ،وكان بيالـك وشـوقي منوذجين يف خاطـري.
كتبت الشـعر لألطفال يف سـنوات السـبعين ّيات ،حتّى إذا شـعرت باكتمال مجموعة
عمـدت إلـى النشـر يف دار األسـوار ،فـكان كتابـي األ ّول" إلـى اآلفـاق" -الـذي صـدر
سـنة .1979
 كيف بدأت رحلتك مع الكتابة لألطفال؟بـدأت رحلتـي بشـكل بـارز عندمـا الحظـت اسـتجابة األطفـال وحفظهـم لبعـض
قصائـدي ،نحـو :نـزل املطـر ،د ّراجتـي ،أ ّمـي ،املعلّم...إلـخ
 ماذا كانت الدوافع واألهداف؟أن الذي
ليس هناك أهداف عين ّية غير الوصول إلى األطفال ،فقد دار يف خلَدي ّ
أسـجل حضوري يف
يُعـرف عنـد األطفـال يبقـى يف الذاكـرة وهـم كبـار ،فأحببت أن
ّ
وجـود الصغـار ،فهـم سـج ّل ال يتجاهـل عطاء حقيق ًّيا يستشـعرونه.
توجهك للكتابة لألطفال؟
 مبن تأثّ رتَ يف ّليـس هنـاك أديـب تأثـرت بـه ،لكنّـي أحببـت قصائـد األطفـال لشـوقي والهـ ّراوي
وبعـض األدبـاء اللبنانيين.
 هل تركّز على شريحة عمر ّية مع ّينة؟كتبـت ّ
لطلاب االبتدائيـة ،ولكـن بعـض القصائـد تصلـح ً
أيضـا لروضـة األطفـال،
ّ
بالصـف اخلامس يعلّمون قصيدتي:
فقـد اتّفـق أن زرت مدرسـة يف الناصـرة ،فـإذا
"إلـى طفلـة سـألتني مـا احلـرب" ،وقـد جعلـوا الـدرس يف وحـدة تعليم ّيـة.
مـن جهـة أخـرى ّ
امللحنين قصائـدي "نعـم املعلّـم"" ،يـا باقتـي"" ،نـزل
حلـن بعـض ّ
يشـجع األطفـال علـى احلفـظ.
املطـر" وغيرهـا كثيـر ،وهـذا
ّ
 ما هي أبرز املوضوعات والقيم التي تط ّرقتَ إليها؟ هـي مواضيـع الطفولـة عا ّمـة ،وبعضهـا لقطـات دين ّيـة أو حيات ّيـة عا ّمـة " شـمسالسلام"" ،رفيقـة السـفر" قصائـد عـن املـدن :القـدس ،حيفـا ،الناصرة...إلـخ
83

العدد الرابع حزيران 2019

 مـا هـي القسـر ّيات واخلصائـص التـي تراعيهـا يف كتابتـك لألطفـال مـن حيـثاملوضوعـات واللغـة واألسـلوب؟
املوضوعـات يجـب أن تكـون قريبـة علـى عالـم الطفـل واسـتيعابه ،فقصيـدة عـن
السـائق أو عـن األزهـار ،عـن بلادي أو عـن الطالـب كلّهـا مق ّربـة علـى إدراكه ،وكم
باحلـري أن تكـون بأسـلوب سـلس غيـر معقّـد ،وقلّمـا كانـت كلمـة بعيـدة عـن معجـم
ّ
الطفـل ،مـع أن ذلـك مقبـول إذا لـم نكثـر فيـه.
راض عن تق ّبل اجلمهور -األطفال والكبار  -ملؤلّفاتك لألطفال؟
 هل أنت ٍراض ج ًدا ،بدليل أن السـ ّيدة سـندس سـيف مفتّشـة الروضات أدخلت يف برنامج
ٍ
الروضـات برنامـج "نسـمو بالقـراءة" وطلبـت مـن املر ّبيـات أن يحفـظ األطفـال مـن
قصائدي.
ث ّم كان أن دعتني جميع الروضات (نحو خمس وأربعني) لزيارة الصفوف ،فزرتها
جمي ًعـا ،وكانـت هنـاك احتفال ّيـات هـي مـن أجمل أ ّيـام العمر.
اسـتمعت إلـى قصائـدي بحفـظ األطفـال ،أو مسـرحتها أو كتابـة بعـض كلماتهـا
نحـو "مطـر" مـع صـور توضيح ّيـة ،أو غنائها .فكنت طف ً
ال بني األطفال سـعدت بهم
وبذويهـم ومبعلّماتهـم.
كان ذلـك قبـل سـنتني ،وهـا هـي املفتّشـة تدعـو حدي ًثـا لتكـرار التجربة مـع األطفال
اجلدد ،ولكنّي ال أسـتطيع أن أواصل الز ّيارات كما كان من شـأني ،مع أن يف ذلك
أي متعة.
متعـة ّ
 هل هناك نقد جا ّد ودراسات موضوع ّية ملؤلّفاتك لألطفال؟املشجعة:
نشر املرحوم ميشيل حداد مقالته
ّ
حداد ،ميشيل :إلى اآلفاق ،مجلة صدى التربية .31/7/1979 -
 كما نشر األستاذ محمود خالد مواسي مقالة أعاد نشرها:"إلى اآلفاق" -جتربة جديدة ،األنباء  ،5/8/1979 -صدى التربية .31/7/79 -
خاص ،وملاذا؟
معي لألطفال تعت ّز به بشكل
 هل لديك كتاب ّّ
 طب ًعـا هـو كتابـي األ ّول "إلـى اآلفـاق" وهـو مثبـت بقصائـده يف موقعـي ،والسـبب أ ّنهثمـرة االندفـاع واحلماسـة واالهتمام األكبـر باملوضوع.
بعد قراءة معظم كتبك لألطفال وقصص/كتب أخرى للكبار:
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نوع من الكتابة يستهويك أكثر :الكتابة للكبار أم لألطفال ،وملاذا؟
 ّأي ٍ
الكتابـة للكبـار ،بدليـل أ ّننـي أصـدرت نحـو خمسـة وسـبعني كتا ًبـا يف الشـعر والنقد
والبحـث واملقالـة واللغـة والترجمـة ويف العبر ّيـة واإلجنليز ّيـة كذلـك ،وكلّهـا للكبـار.
 ما هي االختالفات/الفروق بني كتاباتك لألطفال وكتاباتك للكبار من حيث:املوضوعات ،القيم ،اللغة واألسلوب.
ً
وتأصيل.
ومنهجا
لك ّل عامله ،فالكتابة للكبار عادة كتابة بحث ّية دراسة
ً
أ ّما الكتابة للصغار فهي أصعب من حيث اختيار املوضوع واللغة.
يف الكبـار تسـتطيع أن تعـرف جناحـك وتعـرف إخفاقـك .أ ّمـا الشـعر للصغـار فهـو
يحتـاج إلـى متابعـة ورصـد ومسـئول ّية ،باإلضافـة إلـى ّ
توخـي اإليقـاع املوسـيقي.
أخي ًرا:
 أرجو تسجيل قائمة مبؤ ّلفاتك لألطفال والفتيان. هما كتابان فقط:* إلـى اآلفـاق -دار األسـوار ،عـكا( 1979 :قطـع صغيـر  88صفحـة مـع رسـوم عمر
سمور)
* أغاريد وأناشيد -مركز أدب األطفال ،الناصرة( 2002 :قطع كبير  36صفحة،
رسـوم وسـام زيادنة)
وأرجو ،كذلك ،تزويدي بتفاصيل موجزة من سيرتك الذات ّية:
أ .د .فاروق إبراهيم مواسي
أنهيـت دراسـتي الثانو ّيـة
مـن مواليـد باقـة الغرب ّيـة يف املثلّـث (1941 /10 /11م)،
ُ
ملـت معلّ ًمـا يف املـدارس
يف الطيبـة سـنة 1959م ،ومنـذ عـام 1961م حتّـى 1995م َع ُ
االبتدائ ّيـة واإلعداد ّيـة والثانو ّيـة ويف عـدد مـن األكادمي ّيـات.
موضوعـي اللغـة العرب ّيـة والتربيـة ،ويف سـنة 1976م
درسـت يف جامعـة بـار إيلان،
ُ
ّ
العربـي .وكان موضـوع دراسـتي ":لغـة الشـعر
حصلـت علـى املاجسـتير يف األدب
ّ
عنـد بـدر شـاكر السـ ّياب وصلتهـا بلغـة املصـادر القدميـة" ،ثـ ّم حصلـت مـن جامعـة
تـل أبيـب علـى درجـة الدكتـوراة ،وعنـوان أطروحتـي( :أشـعار الديوان ّيين :العقّـاد
واملازنـي وشـكري).
أشـغلت منصب رئيس قسـم اللغة العرب ّية يف كلّ ّية القاسـمي يف باقة الغرب ّية حتّى
ُ
حصلـت علـى لقـب (محاضـر كبيـر أ  )-2008ثـ ّم البروفيسـوراة
سـنة  ،2011وقـد
ُ
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(آذار .)2011
األكادميـي األعلـى وعضـو جلنـة
جلـان علم ّي ٍـة منهـا :عضـو املجلـس
ٍ
اشـتركت يف
ُ
ّ
الترقيـات يف أكادمي ّيـة القاسـمي.
عضـو مجمـع القاسـمي للغـة العرب ّيـة وآدابهـا ،وعضـو جلنـة األبحـاث فيها ،وعضو
مجمـع اللغـة العرب ّيـة يف حيفـا.
كنـت عضـ ًوا يف جلنـة إعـداد منهـاج قواعـد اللغـة العرب ّيـة يف جامعـة حيفـا ،وجلنـة
ُ
العربـي للمـدارس العرب ّيـة.
منهـاج األدب
ّ
قضيـت يف مهنـة التدريـس
أنهيـت وظيفتـي محاضـ ًرا بعـد أن
بـد ًءا مـن سـنة 2019
ُ
ُ
ثمانيـة وخمسين عا ًمـا.
ّ
املجلات احمللّ ّيـة :مواقف ،الشـرق ( -احتجبتـا) ،جامعة ،املجمع،
رت يف بعـض
حـ ّر ُ
شـغلت وظيفة نائب
غـاغ (بالعبر ّيـة -وهـي مجلّـة نقابـة ال ُكتّاب يف إسـرائيل ،حيث
ُ
رئيـس النقابـة علـى اختلاف لغـات أعضائها).
شـاركت يف مهرجانـات ومؤمتـرات أكادمي ّيـة يف داخـل البلاد وخارجهـا ،ونشـط
ُ
قلمـي يف الصحافـة احملل ّيـة واخلارج ّيـة.
وفزت بجائـزة التف ّرغ لإلبداع
حصلـت علـى لقـب "حافـظ القرآن"،
يف سـنة 1967م
ُ
ُ
من وزارة الثقافة م ّرتني ،األولى -يف سـنة 1989م ،واألخرى يف سـنة 2005م ،كما
حصلـت علـى جائـزة توفيـق ز ّياد للعـام 2001م.
ُ
وقـاص ومترجـم لـي أكثـر مـن خمسـة وسـبعني
جديـر بالذكـر أ ّننـي شـاعر ،وباحـث
ّ
فـت بالتحكيـم يف
إصـدا ًرا .وقـد ت
ُرجمـت بعـض أشـعاري إلـى لغـات مختلفـة ،و ُكلّ ُ
ْ
أكثـر مـن مسـابقة أدب ّيـة يف الداخـل واخلـارج.
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 متى بدأتَ يف الكتابة لألطفال؟بـدأت الكتابـة لألطفـال والفتيـان ،مـع انطلاق مركـز ثقافـة الطفل-األسـوار يف
العـام 2005م ،وبعـد مشـاركتي يف مؤمتـرات أدب األطفـال التـي عقدهـا املركـز،
ملسـت مـدى اسـتماع األحفـاد وتفاعلهـم للقصـص التـي
وازداد اهتمامـي بعـد أن
ُ
كنـت أرويهـا.
 كيف بدأت رحلتك مع الكتابة لألطفال؟كانت لي بعض احملاوالت التي نشرتها يف مرحلة عملي يف سلك التربية والتعليم،
عندما عملت مد ّر ًسـا يف ع ّكا ونشـرت بعض القصص يف مجلّة صدى التربية ويف
صحف أخرى.
 ماذا كانت الدوافع واألهداف؟شـح الكتب التي تتناول القضايا
لع ّل الدافع األقوى والهدف األسـمى ،أ ّنني ً
ملسـت َّ
واملشـرد والعائد ،عن أهم ّية االعتزاز باأل ّي ِام املجيدة
فكتبت عن الالجئ
الوطن ّية،
ُ
ّ
العربـي ،عـن انتصـار اجلـزّار علـى نابليـون وعـن النكبـة الكبـرى يف
مـن تاريخنـا
ّ
قصـة فركـوش الطفـل الـذي أضـاع أ َّمـ ُه عـام التهجيـر.
قصـة فركـوش النغنـوشّ ،
ّ
توجهك للكتابة لألطفال؟
 مبن تأثّ رتَ يف ّقصته الرائعة
الكاتب غسـان كنفاني أثار يف نفسـي االهتمام للكتابة لألطفال ،يف ّ
القنديـل الصغير.
 هل تر ّكز على شريحة عمر ّية مع ّينة؟أميـ ُل إلـى الكتابـة للفتيـان أو الطفولـة املتق ّدمـة ،أل ّنهـا الشـريحة األقـرب لفهـم
الوطنـي.
واسـتيعاب قصصـي والتـي تتنـاول الهـ ّم
ّ
 ما هي أبرز املوضوعات والقيم التي تط ّرقتَ إليها؟كتبـت عـن بحيـرة طبر ّيـا وعـن مدينـة صفـد وعـن قريـة
أكتـب عـن معالـم الوطـن:
ُ
ُ
قصـة
املهجـرة وعـن مدينتـي
البـروة
ّ
ّ
األحـب عـ ّكا ،كتبـت عـن الغيـاب والفقـدان يف ّ
حكايـة مجـد.
ُ
أغـرف مـن ذاكـرة األ ّيـام مواقـف مجـد وعـزّ ،تغرس يف نفس القـارئ الصغير الثقة
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وتفتـح أمامـه نافـذة ،علـى تاريـخ هـذا الوطـن بعيـ ًدا عـن الشـعار واملباشـرة.
أدب األطفـال تهذيـب لألخلاق وإثـراء لألفـكار وشـحذ للذاكـرة .كتبـت عـن معانـاة
البحـري مـع أمـواج البحـر.
قصـة جـ ّدي والبحـر ،وصـراع
ّ
الالجـئ يف ّ
راض عن تقبل اجلمهور-األطفال والكبار -ملؤلّفاتك لألطفال؟
 هل أنت ٍأملـس هـذا التفاعـل ،خلال اللقـاءات املمتعـة مـع االطفـال القـ ّراء ،يف املكتبـات
نعـم ُ
ّ
للطلاب يف مركـز ثقافـة الطفل-األسـوار،
العا ّمـة واملـدارس ،ويف اسـتضافتي
نلتقـي ،نتحـاور ،نتبـادل األفـكا َر .القـارئ الصغيـر ناقـد كبيـر.
 هل هناك نقد جا ّد ودراسات موضوع ّية ملؤلّفاتك لألطفال؟سـعدت بهـذا االهتمـام ،أزجـي
تنـاول بعـض املهت ّمين والنقّـاد ،كتاباتـي بالنقـد،
ُ
الشـكر للدكتـور محمـود العطشـان الناقـد األ ّول لكتبي ،والدكتـور بطرس د ّله الذي
كتـب عـن قصصـي املنشـورة ،األديـب الناقـد محمـد علـي سـعيد الذي يتابـع بالنقد
والتوجيـه ،ليـس كتبـي فقـط ،بـل ك ّل مـا يصـدر عـن األسـوار.
قصـة مرمـورة وأحكام قراقـوش واألديب
األديـب جميـل السـلحوت الـذي كتـب عـن ّ
قصة "جـ ّدي والبحر" وعـن "بحيرة مرحبا"
الناقـد سـهيل عيسـاوي الـذي كتـب عـن ّ
وعـن "حكايـة مجـد" ،وعـن كل كتاباتـي .لهـم الشـكر الهتمامهـم بـأدب األطفـال.
خاص ،وملاذا؟
معي لألطفال تعت ّز به بشكل
 هل لديك كتاب ّّ
قصـة "جـدي والبحـر" والتـي أثـارت االهتمـام واالنتشـار ،وتُرجمـت هـي وقصـة
"بحيـرة مرحبـا" إلـى أكثـر مـن لغـة.
 أرجو تسجيل قائمة مبؤلّفاتك لألطفال والفتيان. .1بحيرة مرحبا
 .2حكاية مجد
 .3مرمورة وأحكام قراقوش
 .4ج ّدي والبحر
 .5عقد اجلزّار وق ّبعة نابليون
 .6فركوش النغنوش
 .7س ّر السمكة الذهب ّية
وجميعها رسومات الفنانة آنا فورالتي.
إضافة إلى إعداد وتقدمي مختارات شعر ّية للفتيان وهي:
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 .8على هذه األرض ما يستحقّ احلياة  -محمود درويش رسوم إبراهيم هزمية.
 .9منتصب القامة أمشي  -سميح القاسم رسوم سيسيل كاحلي ومشيل ّ
جنار.
 .10ذهب الذين نح ّبهم  -فدوى طوقان رسومات إبراهيم هزمية
 وأرجو ،كذلك ،تزويدي بتفاصيل موجزة من سيرتك الذات ّية: امليالد20-12-47 :عملـت يف سـلك التعليـم ّ ،1965-1970
مت فصلـي ألسـباب سياسـ ّية ،تع ّرضـت
ُ
لإلقامـة اجلبر ّيـة والتحقيقـات االسـتفزاز ّية مـ ّرات عديـدة.
سـاهمت يف تأسـيس العديـد مـن اجلمع ّيـات واملنتديـات الوطن ّيـة والثقاف ّيـة
ُ
ّ
(اتـاد اخل ّريجين الثانو ّيين العـرب ،جمع ّيـة الصـوت) ،وغيرهـا.
سـت دار األسـوار لنشـر وتعميـم الثقافـة الوطن ّيـة الفلسـطين ّية يف العـام
أس ُ
 ّ ،1974التـي أصـدرت أكثـر مـن  600عنـوان ومليـون مطبوعـة.
 مديـر حتريـر فصل ّيـة األسـوار لألبحـاث الفكر ّيـة والثقافـة الوطن ّيـة منـذ العـام ،1988وصـدر منهـا حتّـى اآلن  31عـد ًدا.
مؤسسـة األسـوار عـ ّكا للثقافـة وأدرتهـا متط ّو ًعـا ملـ ّدة
ُ
سـاهمت يف تأسـيس ّ
عقديـن حتّـى العـام .2008
عملـت مستشا ًرا يف وزارة الثقافة الفلسطين ّية .1994-2007
ُ
إصدارات:
 مجموعة شعر ّية حملت اسم قطرات من دمي وع ّدة كتب توثيق ّية وهي: غسان كنفاني الرجل حتت الشمس (باملشاركة). معني بسيسو خالد يف ذاكرة الوطن. أحمد باشا اجلزّار  -باملشاركة.كتبت لألطفال وصدر لي:
 ُقصة لألطفال 2008
 بحيرة مرحبا ّ -قصة لألطفال 2009
 مرمورة وأحكام قراقوشّ -قصة لألطفال 2012
 حكاية مجدّ - على هذه األرض ما يسـتحقّ احلياة (إعداد وتقدمي) ،مختارات شـعر ّية للفتيانللشـاعر محمود درويش.
 منتصـب القامـة أمشـي (اعـداد وتقـدمي) ،مختـارات شـعر ّية للفتيـان للشـاعرسـميح القاسـم.
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قصة  2014قصة للفتيان.
 ج ّدي والبحر ّ - عقد اجلزّار وق ّبعة نابليون 2015 -قصة للفتيان. فركوش النغنوش ،2017 -قصة للفتيان أمني س ّر ّاتاد الكتاب الفلسطينيني العرب  -حيفا.
مؤسسة األسوار ع ّكا.
 أعمل اليوم مستشا ًرا ثقاف ًيا متط ّو ًعا يف ّمشاركات يف مؤمترات:
الفلسطيني األول  2006-ع ّكا
 مؤمتر أدب األطفالّ
الفلسطيني الثاني2007-ع ّكا
 مؤمتر أدب األطفالّ
الفلسطيني الثالث 2008-ع ّكا
 مؤمتر أدب األطفالّ
 مؤمتر الثقافة الفلسطين ّية -ستون عا ًما على النكبة - 2009ع ّكا مؤمتر الثقافة-ومئو ّيات أعالم فلسطني 2016-عمان أعمال املكتب الدائم ّألتاد الكتّاب العرب 2018-دمشق
 مشاركات عديدة يف قراءات قصص لألطفال يف ع ّكا واجلليل مشاركات عديدة يف فعال ّيات ثقاف ّية وتربو ّية يف ع ّكا واجلليلجوائز:
قصة مرمورة وأحكام قراقوش -جائزة انا ليند .2010
 ّ على هذه األرض ما يستحقّ احلياة-إعداد يعقوب حجازي -جائزة انا ليند.2010تكرمي:
مت من نادي حيفا الثقا ّ
يف ،أ ّيار .2017
 ك ّر ُمت من الكل ّية اجلامع ّية يف رام اهلل ،تشرين ثاني .2017
 -ك ّر ُ
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بدأت بالكتابة لألطفال؟
س .متى ِ
ج .بدأت التعامل واالهتمام يف أدب االطفال منذ نهاية سـتين ّيات واوائل سـبعين ّيات
القرن املاضي.
رحلتك مع الكتابة؟
بدأت
ِ
س .كيف ِ
ج .بـدأت رحلتـي مـع الكتابـة عندمـا انتقلـت مـن معلّمـة يف الصفـوف االبتدائ ّيـة إلـى
ّ
صـف البسـتان.
مر ّبيـة يف
س .ماذا كانت الدوافع واألهداف؟
املاسـة إلـى املـوا ّد األدب ّيـة مـن قصـص وأغانـي لألطفـال،
ج .الدوافـع كانـت احلاجـة ّ
حيـث كانـت املـوا ّد املتو ّفـرة شـحيحة جـ ًّدا ولـم يكـن باإلمـكان احلصـول عليهـا مـن
أدبـي ال ميـ ّر عبر الـوزارة} ،لذلك
أي عمـل
مصـادر أخـرى {حيـث كان يُحظـر إدخـال ّ
ّ
توجهـت إلـى جمـع أغـان وقصـص شـعب ّية ،سـاعدني زوجـي صلاح طبـري رحمـه
ّ
اهلل يف إعـادة صياغتهـا بشـكل يناسـب األطفـال مـن حيـث األسـلوب واللّغـة ،كذلـك
العبـري.
اعتمـدت علـى ترجمـة قصـص لألطفـال مـن األدب
ّ
س .هل تر ّكزين على شريحة عمر ّية مع ّينة؟
ج .كان التركيـز يف الكتابـة والترجمـة {مـن اللغـة العبر ّيـة إلـى اللّغـة العرب ّيـة} علـى
اإللزامـي.
سـن التعليـم
الشـريحة العمر ّيـة للطفولـة املب ّكـرةّ /
ّ
قت إليها؟
س .ما هي أبرز املوضوعات والقيم التي تط ّر ِ
تطرقـت إليهـا هـي التـي تتعلّـق ّ
بالطفـل وحاجاتـه مـن تسـليته
ج .املوضوعـات التـي
ُ
وإثـارة خيالـه وتطويـر عقلـه وتوضيـح مشـاعره ،االعتـراف مبشـاكله ،تعزيـز ثقتـه
بنفسـه ومبسـتقبله ،فهـم نفسـه وفهـم العالـم مـن حولـه وتربيتـه أخالق ًّيـا واجتماع ًّيـاً
خفـي.
رمـزي
بشـكل
ّ
ّ
س .مـا هـي القسـر ّيات واخلصائـص التـي تراعينهـا يف كتابات ِـك لألطفـال مـن حيـث
املوضوعـات وال ّلغـة واألسـلوب؟
ج .اخلصائـص التـي راعيتهـا عنـد الكتابـة أو الترجمـة لألطفـال حرصـت ّ
بـأل تكـون
حسـي يسـهل علـى الطفـل اسـتيعابها
بطريقـة املصطلحـات املجـ ّردة ،بـل بشـكل
ّ
اللغـوي وإثرائـه
واالقتنـاع بهـا .كذلـك مسـتوى اللّغـة يالئـم مسـتوى قاموسـه
ّ
باملصطلحـات اجلديـدة.
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أ ّمـا املوضوعـات فكانـت لتسـاعده علـى تطويـر عقلـه وتوضيـح مشـاعره وتعزيز ثقته
بنفسـه ومبستقبله.
ّفاتك لألطفال؟
أنت راضية عن تق ّبل اجلمهور -األطفال والكبار -ملؤل ِ
س .هل ِ
ج .احلمـد هلل أنـا راضيـة عـن تق ّبـل اجلميـع {األطفـال والكبـار} ملـا ق ّدمتـه مـن
مؤ ّلفـات وترجمـات وذلـك عـن طريـق ردود الفعـل التـي أتلقّاهـا مـن خلال اللقـاءات
والورشـات التـي أشـارك فيهـا.
س .هل هناك نقد جا ّد ودراسات موضوع ّية ملؤلّفاتك لألطفال؟
ج .بالنسـبة للنقـد أو الدراسـات ،حسـب علمـي لـم تتو ّفـر ،لكـن ردود فعـل املر ّبيـات
مشـجعة ودفعتنـي لتقـدمي املزيـد.
واألهـل كانـت باسـتمرار
ّ
خاص وملاذا؟
معي لألطفال تعتزّين به بشكل
س .هل لديك كتاب ّ
ّ
ٍّ
مسـل ويعمـل علـى تقويـة
فكاهـي
ج .نعـم ،هنـاك كتـاب "ج ّدتـي تعالـي عندنـا" ،فهـو
ّ
معلومـات الطفـل وينعـم الطفـل بـه بصحبة البالغ عنـد قراءته ،كذلك كتاب "عن ماذا
القصـة؟" فهـو يقـ ّوي العالقـة مـع البالـغ ويدفـع الطفـل للتعبيـر عـن خيالـه وتطويـر
القصـة.
لغتـه واسـتدعاء جتاربـه يف مجـال
ّ
أ ّمـا كتـاب "عصفـورة النفـس" مليخـال سـنونيت فهو يُ َع ِّرف الطفل على نفسـه وفهم ما
يـدور فيهـا ويع ّرفـه علـى املشـاعر املتعـ ّددة ومصطلحاتها ومي ّكنه مـن التعبير بطالقة
وبـدون حـرج عـن مشـاعره بحيـث يُسـقط ما يـو ّد التعبير عنه علـى العصفورة وبذلك
يحمي نفسه...
أي نوع من الكتابة يستهويك أكثر؟ الكتابة للكبار أم لألطفال وملاذا؟
سّ .
قصـة "الشـبل الصغيـر
ج .يف احلقيقـة لـم أكتـب للكبـار مباشـرة ولكـن مـا كتبتـه مثـل ّ
ترجمـت مـن كتـب مثـل "عصفـورة النفـس" و"يـ ًدا
وقصـة "حنـان احلجـر" ومـا
ُ
شـابي" ّ
بيـد مـع اهلل" و"تعـال وعانقنـي" تصلُـح للصغـار والكبـار.
فيما يلي قائمة مبؤلّفاتي وترجماتي لألطفال:

إصدار دار املشرق للترجمة والطباعة والنشر/شفاعمرو:
 .1رحلة باأللوان  -عفرا غلبرت
 .2يف املساء  -فانيا برغشتاين
ّ
والقط  -ميريك سنير
 .3رحلة األرنب
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العربي يف حيفا والناصرة:
من إصدار مركز أدب االطفال
ّ
يحب أن ينام وحده  -ألونه فرنكل
 .4م ّرة كان ولد لم
ّ
 .5عجالت  -ميريك سنير
 .6سمر والبحر  -ميريك سنير
 .7أين الصبر  -نيرا هارئيل
 .8اليسروعة اجلائعة  -اريك كارل
التربوي يف الناصرة
 .9عرس يف احلديقة  -ميري تسللزون  /إصدار املركز
ّ
الليلكي  -كروكيت جونسون  -إصدار مودان
عبقري والقلم
.10
ّ
ّ
إصدارات مكتبة الفانوس:
نص كرمة ولسون وجني تشبمان
.11
ّ
الدب املريض ّ -
نص ليوليوني
 .12أين كنت يا برزق ّ -
نص روت بورنشطاين
 .13غوريال الصغير ّ -
نص ستيفن بيلر
 .14الفأر والتفاحة ّ -
ّ
نص اريك ليتوين
.15
القط ظريف ّ -
نص توم خلطنهلد
 .16غيمومة ّ -
نص ستيفن بتلر
 .17النقطة ّ -
كتب اصدار دار الهدى:
 .18عصفورة النفس  -ميخال سنونيت
 .19تعال وعانقني  -ميخال سنونيت
 .20ي ًدا بيد مع اهلل  -ميخال سنونيت
 .21تيتا تعالي عندنا  -صدرت عن دار أوغاريت وتُرجمت للهولند ّية
قصة مليريك سنير
القصة؟  -إصدار
 .22عن ماذا
خاص وهي عن ّ
ّ
ّ
أما عن سيرة حياتي فهي باختصار:
ّ
تخ ّرجـت مـن دار املعلّمـات العـرب يف يافـا سـنة  ،1958عملـت مد ّرسـة يف الصفـوف
االبتدائ ّيـة يف ك ّل مـن مدرسـة يانـوح ومدرسـة ترشـيحا ومدرسـة معليـا حتّـى عـام
 ،1963حيـث تز ّوجـت وانتقلـت إلـى الناصـرة .عملـت يف مدرسـة املشـهد مد ّرسـة
للص ّ
ـف الثالـث ،انتقلـت إلـى مدرسـة القشـلة يف الناصرة عـام  1970بعد إجازة بدون
ّ
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راتـب وانتقلـت للعمـل كمر ّبيـة بسـتان وبقيـت مر ّبيـة بسـتان حتّـى خروجـي للتقاعـد
املب ّكـر عـام  .1990خلال فتـرة عملـي هـذه انتسـبت لعـ ّدة دورات اسـتكمال يف كل ّيـة
اخلـاص وأدب االطفـال ،االتّصـال ،والعمـل مـع األهـل
أورانيـم يف موضـوع التعليـم
ّ
{הנחיית הורים}.
عملـت مرشـدة تربو ّيـة لطالبـات الطفولـة املب ّكـرة يف أورانيـم
عـد خروجـي للتقاعـد
ُ
اخلاصـة يف
ويف عيمـق يزراعيـل يف أقسـام إعـداد مر ّبيـات األطفـال يف الكل ّيـات
ّ
الناصـرة ،شـفاعمرو وكفركنّـا ،وكنـت عضـ ًوا يف جلـان اختيـار النصـوص يف مراكـز
أدب األطفـال يف حيفـا والناصـرة.
أقوم بنشاطات اجتماع ّية تط ّوع ّية يف جمع ّية بطيرم حلماية األطفال من اإلصابات
قصـة يف
مؤسسـات اجتماع ّيـة عديـدة وسـاعة ّ
املنزل ّيـة ،كذلـك أقـ ّدم محاضـرات يف ّ
الروضـات واملـدارس االبتدائ ّيـة يف الناصرة واملنطقة.
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بدأت يف الكتابة لألطفال؟
متى وكيف ِ
جـاءت جتربتـي يف الكتابـة لألطفـال عقـب سـنوات طويلـة مـن جتربتـي يف الكتابـة
امتلكت رصي ًدا من اخلبرة واإلصدارات ومنها سـتّ ة دواوين شـعر ّية
للكبار ،وبعد أن
ُ
ً
وأيضـا عقـب ممارسـتي ملهنـة اإلعلام لسـنوات طويلـة .وكانـت
وقصـة،
للكبـار ّ
بدايتـي مـع أدب األطفـال بحكـم الصدفـة البحتة وذلك حني طلب منّي أحد األطفال
إلـي كتابـة قصيـدة حـول األ ّم مبناسـبة عيـد األ ّم ،بنـا ًء علـى طلـب ُمد ّرسـة
املق ّربين ّ
اللغـة العرب ّيـة مـن الطلاب كتابـة ذلـك ،وكان ومـا زال اسـتغرابي مـن هـذه الظاهـرة
التّـي تتم ّثـل بطلـب مـا هـو فـوق مسـتوى قدرات الطالـب ،ودون إعـداده وتزويده حتّى
بأبسـط القواعـد يف سـبيل حتقيـق ذلـك.
االبتدائـي يف إحـدى املـدارس األهل ّيـة يف
الصـف الرابـع
كان ذلـك الطالـب يف ّ
ّ
الناصرة ،فوجدت نفسـي أنظم قصيدة بعنوان" :سـألوني من تكون" ،وكان أن قامت
إدارة املدرسـة باسـتدعائي إللقائهـا أمـام جمهـور احلاضريـن ،ونُ ِشـرت القصيـدة يف
مواقـع عـ ّدة ،وجـاء يف مطلعهـا:
احلب الرقي َقه
سألوني من تكو ْن نسم ُة
ّ
ص ِّدقوا هذي احلقي َقه
ُ
قلت ذي أ ّمي احلنو ْن َ
إن أ ّمي
َّ
ك ُّل ه ّمي
خي ُر ٍ
لفظ يف الوجو ْد نغ ٌم فو َق الشفاهْ
باب اخللود ح ُّبها بعد اإلل ْه
ولذا
ُ
تلقائـي ،ووجدتنـي أراعـي أسـس الكتابـة لألطفـال
نظمـت هـذه القصيـدة بشـكل
ُ
ّ
املوجهـة إليهـا القصيـدة مـن حيث األسـلوب ،اللغة ،الرسـالة
وفـق املرحلـة العمر ّيـة
ّ
وتخصصـي يف مجـال
والهـدف ،وبحـقّ وبشـفاف ّية أقـول إ ّننـي بعـد دراسـتي
ّ
ممـا نظمتُـه أل ّول مـ ّرة يف هـذا السـياق بكونـي
أدب األطفـال ،كان اسـتغرابي ّ
قـد راعيـت قواعـد الكتابـة لألطفـال دومنـا دراسـة ،واألهـ ّم مـن هـذا كلّـه أ ّننـي
املوجـه إليهـا العمـل وكأ ّننـي املتلقّـي،
تعايشـت مـع احلـدث ومـع الفئـة العمر ّيـة
ّ
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أن هذا األمر من أه ّم عوامل جناح العمل املق ّدم لألطفال ،كي يصل
وأعتقد ّ
إليهـم ويالمـس ويدغـدغ مشـاعرهم ويكـون عامـل تشـويق وترغيـب لهـم.
كيف كانت جتربتك وتوالي مراحل رحلتك مع الكتابة لألطفال؟
بعـد املرحلـة األولـى والتـي وجدتنـي مـن خاللهـا أرغـب ،ال بـل أعشـق الكتابـة
فرحت
خاصا،
لألطفـال ،قـ ّررت أن أقـ ّدم لهـم مـا هـو ممتـع ومفيد ويحمل طاب ًعا
ُ
ًّ
الفقـري لسالسـل مـن األعمـال ،يشـ ّكل فيهـا
أبحـث عـن أفـكار تكـون العمـود
ّ
الهـدف أهـ ّم العناصـر ،ومنهـا مـا حمـل أهدا ًفـا ورسـائل تعليم ّيـة وتربو ّيـة حتـوي
السـلوكي؛ فكانـت سلسـلة "جنّـة احليـوان" مـن ثالثـة أجـزاء هدفهـا
التوجيـه
ّ
تربـوي يف األسـاس ،إضافـ ًة إلـى احتوائهـا علـى عنصـر املغامـرة وعناصـر
تعليمـي
ّ
ّ
موجهـة للفئـات العمر ّيـة مـا بين  8-12سـنة،
تشـويق مختلفـة ،هـذه القصـص
ّ
بأسـلوب غيـر مباشـر يبتعـد عـن التلقين ،إذ يتـ ّم
وقـد راعيـت تقـدمي املعلومـة
ٍ
فـإن التعريـف بأصـوات
متريـر املعلومـة مـن خلال األحـداث .فعلـى سـبيل املثـالّ ،
احليوانـات يتـ ّم مـن خلال تسلسـل األحـداث وصدورها عنها يف حالـة الهلع وال ّرعب
ومـا إلـى ذلـك ،إضافـة إلـى أ ّنهـا حتـوي ً
ممـا مي ّيـز هـذه
أيضـا التوجيـه
السـلوكي .و ّ
ّ
التعليمـي الذي يتـ ّم تناوله
السلسـلة أ ّنـه يتصـ ّدر ك ّل جـزء منهـا شـعر يتنـاول املوضـوع
ّ
يف ك ّل جـزء وجـزء ،وهـذه األجـزاء هـي:
أصوات احليوانات
بيوت احليوانات
أبناء احليوانات
وعلى سبيل املثال ،أور ُد ً
مما جاء يف قصيدة بعنوان أصوات احليوانات:
بعضا ّ
والشمس مشرق ْه
ما أجم َل الصبا ْح
ُ
يشدو بزقزق ْه
والبلب ًل الص ّدا ْح
-----ّ
جميل ُة الفرا ْء
		
وقطتي بيضا ْء
تُسمعني املُوا ْء
		
وحينما تنادي

-----ُ
الديك حني صا ْح
ه ّيا َّ
		
أطل النو ْر

يد ُعو إلى الفال ْح
ليعلِن الصبا ْح
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ومـن السالسـل الصـادرة ً
القصـة أحدا ًثا
وقصـة " بحيـث حتـوي
ّ
أيضـا " سلسـلة مثـل ّ
صحـة املثـل الـذي يتـ ّم تناولـه ،ومـن األمثـال الواردة:
هد ُفهـا تأكيـد ّ
ما ّ
حك جل َدك مث ُل ُظفرك.
جد وج ْد.
َمن
َّ
دره ُم وقاية خي ٌر من قنطار عالج.
بعدهـا صـدرت لـي مجموعتان شـعر ّيتان لألطفـال يف نفس املراحل العمر ّية املذكورة
ساب ًقا وهما:
أحب بالدي
ّ
أبجد ه ّوز
ومنها:
َ
رأسي
		
ومسقط
		
أحب بالدي
ُّ
و ُق ْدسي
		
و َم ْرجي
		
أحب جليلي
ُّ
تع ّم ْد
		
املسي ُح
		
بالدي وفيها
للسماءِ
ُمح ّم ْد
		
		
ومنها عال
وهنالـك إصـدار بعنـوان "قـوس قـزح" يتـ ّم خاللـه التعريـف باأللـوان من خالل أشـعار
ً
سـؤال حـول اللـون الـذي يتـ ّم تقـدمي املعلومة عنه.
"حزّيـرة" تَطـرح
قصيـرة مبثابـة ُ
أنت راضية عن تق ّبل اجلمهور
كيف كان صدى ذلك؟ وماذا كانت ردود الفعل؟ وهل ِ
ملؤلّفاتك لألطفال؟
ثقتـي بجـودة مـا أقـ ِّدم للطفـل ،مـن حيـث مراعـاة قواعـد وأسـس الكتابـة لألطفـال،
أن مـا القتـه أعمالـي مـن
ورغـم معايشـتي لعاملهـم ورغبتـي الشـديدة
امللحـةّ ،إل ّ
ّ
استحسـان وإقبـال ،فـاق ك ّل تقديـر لنجـاح متو ّقـع ،منـذ نشـر القصيـدة األولـى حول
األ ّم ،وبعد صدور السالسـل القصص ّية واملجموعات الشـعر ّية الصادرة يف القاهرة
العربـي للنشـر والتوزيـع بإدارة السـ ّيدة سـامية اخلاجنـي ،التي كنت قد
عـن املركـز
ّ
الدولـي للكتـاب سـاب ًقا ،وقـد جـاءت قناعتـي بإصـدار
التقيتهـا يف معـرض القاهـرة
ّ
أن ذلـك يحقّـق إجنـازًا ها ًّمـا مـن خلال االنفتـاح
هـذه الكتـب يف مصـر إلدراكـي ّ
وأن الطباعـة ّ
متـت يف مطبعـة اخلاجنـي ،ذات التاريـخ
علـى الـدول العرب ّيـة،
خاصـة ّ
ّ
احلافـل والبصمـة الرائـدة يف مجـال الطباعـة والنشـر منـذ بدايـات القـرن التاسـع
عشر.
97

العدد الرابع حزيران 2019

الشـخصي ،فأنـا نشـأت علـى املطالعـة والقـراءة لكتب مـن إصدارات
وعلـى الصعيـد
ّ
هـذه الـدار ،مـن خلال كتـب نـادرة كانـت تتصـ ّدر قائمـة الكتـب يف مكتبـة والـدي،
األديـب واملـؤ ّرخ محمـود كناعنـه ،ومـن هـذا املنطلـق كان قـراري بإصـدار هـذه
املؤسسـة الرائـدة يف عالـم األدب والثقافة على الصعيد
املجموعـات عـن طريـق هـذه
ّ
العربـي ،وكان قـراري مغمـو ًرا بالثقـة بجـودة مـا أقـ ّدم ومحفو ًفـا بأمـل حتقيـق جنـاح
ّ
أن مـا كان ،فـاق ك ّل تو ّقعاتـي منـذ اللحظـات
نوعـي علـى صعيـد االنتشـارّ ،إل ّ
ّ
األولـى ،حين كان اإلعجـاب والتقديـر الكبيـر لهـذه األعمال من قِ بَل األديب املعروف
األدبي يف دار النشـر ،والذي أشـغل حينذاك منصب
الشـاعر أحمد سـويلم املشـرف
ّ
سـكرتير ّ
اتـاد األدبـاء العـرب العـا ّم ،وبعـد صـدور هـذه املجموعـات وانتشـارها يف
العربـي بعـام ،أي يف العـام  ،2003كان أن ّ
مت ترشـيح مجموعـة مـن الكتـب
العالـم
ّ
يف مجـال أدب األطفـال مـن قِ بَـل دار النشـر ذاتهـا للمشـاركة يف مناقصـة الختيـار
كتـب لض ّمهـا ضمـن قائمـة ُكتُـب تشـارك يف مشـروع "القـراءة للجميـع" حتـت رعايـة
السـ ّيدة سـوزان مبـارك ،لتشـجيع املطالعـة يف املـدارس املصريـة ،وكان أن ُع ِرضـت
هـذه املجموعـات ووقـع االختيـار علـى ثلاث منهـا وكتـاب مـن إصـدار األديـب أحمد
سـويلم ،مـن بين مجموعـة اإلصـدارات لـدار النشـر والتـي أصـدرت العشـرات مـن
الكتب يف املجال وشاركت جميعها يف املناقصة ،وكان ِعلمي باملوضوع بعد أن ّ
متت
أن عامـل التواصـل لـم يكـن بهـذه السـهولة كمـا هـو اليـوم،
عمل ّيـة االختيـار ،حيـث ّ
خاصـة وأ ّننـي لـم أكـن
وكان هـذا النجـاح قـد فـاق ك ّل تو ّقعاتـي وشـ ّكل مفاجـأة لـي،
ّ
علـى درايـة باملوضـوع ،وأنـا أعتبـر هـذا شـهادة ووسـام أعتـ ّز بـه.
وكان توالـي أثـر ذلـك احلـدث عظي ًمـا حين علـم الشـاعر الكبيـر سـميح القاسـم
املخصصة
باألمـر ،وكان تعقيبـه مباشـرة وحرف ًّيـا" :لقـد اعتدنـا على اسـتيراد الكتب
ّ
ـجل فيهـا هـذا اإلجنـاز يف
لألطفـال مـن جمهور ّيـة مصـر العرب ّيـة ،وهـذه أ ّول مـ ّرة يُ َس ّ
احمللـي" ،وأعـرب عـن كـون هـذا األمـر يُ َشـ ّكل سـابقة علـى الصعيـد
سـاحات األدب
ّ
األدبـي ،وجـاء تعقيبـه ً
أيضـا مـن خلال خبـر نُ ِشـر عبـر صحيفـة ك ّل العـرب التـي كان
ّ
هـو يـرأس حتريرهـا يف حينـه.
ً
وأيضـا كان تقديـر الدكتـور محمـود أبـو فنّـه ،مفتّـش موضـوع اللغـة العرب ّية يف حينها
لهـذه اإلصـدارات مـن الشـهادات التـي أعتـ ّز بهـا وكان لهـا وقـع كبيـر يف نفسـي،
خاصـة حين أشـار بن ّيتـه إدراج إحـدى القصائـد حـول احليوانـات ضمـن الكتـب
ّ
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املنهج ّيـة لتدريـس اللغـة العرب ّيـة يف املدارس االبتدائ ّية يف البالد ،ولكن وزارة التربية
والتعليـم قـررت عـدم إدراج قائمـة نصـوص مح ّـددة للمنهـج اجلديـد ،ومنحـت ملؤ ّلفـي
الكتـب الدراسـ ّية حر ّيـة االختيـار شـريطة االلتـزام مببـادئ املنهـج وأهدافـه!
بعدهـا ّ
مت إدراج أحـدى قصائـدي بعنـوان " السلام " مـن خلال كتـاب لتدريـس اللغـة
العرب ّيـة يف الصفـوف الرابعـة يف املرحلـة االبتدائ ّيـة ،مـن تأليـف الدكتـور مح ّمـد
حبيـب اهلل والـذي أشـغل منصـب نائـب مديـر الكل ّيـة العرب ّيـة إلعـداد املعلّمني العرب
يف حيفـا ،وجـاء يف مطلعهـا:
ُ
األنا ْم
أمني ُة
العيش يف سال ْم
بالعيش يف وئا ْم
ما أجم َل األ ّيا ْم
ومـن ثـ ّم ،ويف السـنة ذاتهـا وقـع االختيـار علـى جميـع هـذه الكتـب للمشـاركة ضمـن
مشـروع "مسـيرة الكتـاب" ،لتشـجيع املطالعـة يف املـدارس العرب ّيـة يف البلاد.
هل هنالك دراسة نقد ّية ألعمالك؟
بالنسـبة لكتاباتـي للكبـار ،هنالـك العديـد مـن الدراسـات والكتابـات ومنهـا مـا
كتبـه البروفسـور جوزيـف زيـدان احملاضـر يف جامعة أوهايـو ،والدكتور جمال قعوار،
ّ
ومؤخ ًرا هنالك دراسـة يت ّم إعدادها يف كل ّية القاسـمي حول آخر دواويني الشـعر ّية،
وتقـوم بالدراسـة الدكتـورة رميـا برانسـي ،إضافـة إلـى العديـد مـن ال ّدراسـات التـي
نُشـرت عبـر وسـائل اإلعلام املقـروءة واملكتوبـة.
أ ّمـا يف مجـال أدب األطفـال حتديـ ًدا ،فقـد ّ
مت تنـاول أعمالـي الدكتـور محمـود
العطشـان ،احملاضـر يف موضـوع أدب األطفـال يف جامعـة بيـر زيـت ،والبروفيسـور
فـاروق مواسـي مـن خلال دراسـة بعنـوان "زرع قيـم االنتمـاء لـدى األطفـال" ،ومـن
مؤسسـة األسـوار،
الفلسـطيني الثالـث الـذي نَ ّظمتـه
خلال مؤمتـر أدب األطفـال
ّ
ّ
ودراسـة الشـاعر والناقـد حـامت جوع ّيـه ،باإلضافـة إلـى دراسـة للدكتـورة حنـان
موسـى احملاضـرة يف موضـوع اللغـة العرب ّيـة يف كل ّيـة سـخنني.
السـياق أذكـر حصولـي علـى جائـزة التفـ ّرغ واإلبـداع مـن وزارة الثقافـة يف
ويف هـذا ّ
العـام .2003
ماهـي القسـر ّيات واخلصائـص التـي تراعينهـا يف كتاباتـك لألطفـال مـن حيـث
املوضوعـات واللغـة واألسـلوب؟
أن أهـ ّم العناصـر
الكتابـة لألطفـال تتطلّـب مراعـاة الكثيـر مـن األسـس ،وأنـا أعتبـر ّ
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املوجهـة للطفـل ،معايشـة عالـم الطفـل ،واكتسـاب
وعوامـل النجـاح لتأثيـر الرسـالة
ّ
ّ
بالتوغـل إلـى عاملـه دون تكلّـف ،بحيـث يحيـا الكاتـب
الطفولـي الـذي يسـمح
احلـس
ّ
ّ
ّص واللغة،
عاملهـم
ويحـس إحساسـهم وينظـر مبنظارهـم ،وعليه االختيار املناسـب للن ّ
ّ
قصـة أو ِشـعر.
بحيـث يتوافـق مـع مسـتوى الفئـة العمر ّيـة
ّ
املوجـه إليهـا العمـل مـن ّ
وكذلـك األمـر فيمـا يتعلّـق باألسـلوب والهـدف واملوضـوع ،أراعـي مـا يتم ّيـز به الطفل
بالصـور البصر ّيـة واملعانـي
يف ك ّل مرحلـة ،واختيـار األلفـاظ الواضحـة ،الغن ّيـة
ّ
فـإن التعقيـد والغمـوض مـن
احلسـية ،وأحـرص جـ ًّدا علـى مراعـاة وضـوح األسـلوبّ ،
ّ
شـأنه أن يُن َفـر القـارئ ،فيجـب حتاشـي مـا يبلبـل ذهـن الطفـل ويُع ّثـر عليـه القـراءة.
وال ّ
يقـل أهم ّيـة عـن ذلـك ،وضـوح الرسـالة والهـدف ،فهنالـك بعـض القصـص ،وعلى
قصـة معينّـة صـادرة عـن دار نشـر محل ّية ،أحضرتهـا لي إحدى
سـبيل املثـال ،هنالـك ّ
القريبـات وتـد ِّرس يف إحـدى الكل ّيـات يف البلاد وطلبـت منّـي مسـاعدتها يف حتليـل
فقمـت بقراءتهـا مـرا ًرا ولـم أصـل إلـى الهـدف ،واألحـداث فيهـا تفقـد
القصـة،
ُ
ّ
املنطقـي وتقفـز بالبطـل مـن حـدث إلـى آخـر دون تسلسـل ودون صـورة
التسلسـل
ّ
القصـة ً
أيضـا ُمشـاركة
واضحـة ،فكيـف للطفـل أن يسـتوعب مـا يُشـتِّت ذهنـه ،وهـذه
ّ
يف مشـروع "مسـيرة الكتـاب".
هل تر ِّكزين على شريحة عمر ّية ُمع َّينه؟
موجهة لألطفال من الفئات العمر ّية
معظم كتاباتي الصادرة يف مجال أدب األطفال ّ
موجه للمراحل من  5-8سـنوات،
من  8-12سـنة ،وهنالك كِ تاب بعنوان "قوس قزح" ّ
أن هنالـك مجموعـة كبيـرة مـن األعمـال القصص ّيـة والشـعر ّية
وجتـدر اإلشـارة إلـى ّ
لألطفـال لـم تصـدر بعـد ،تتنـاول مبجملهـا كا ّفـة الفئـات العمر ّيـة ،سـيت ُّم إصدارهـا
قري ًبا.
خاص؟ وملاذا؟
عي لألطفال تعتزّين به بشكل
هل
لديك كتاب ُم ّ
ِ
ّ
جميع الكتب يف مجال كتابتي لألطفال أدرجها ضمن نفس درجة التقدير واالعتزاز
الشـخصيّ ،إل أ ّنـه ،ويف هـذا السـياق ،أسـتطيع إدراج قصيـدة ُم َع ّينـه،
علـى الصعيـد
ّ
وهـي قصيدتـي حـول األ ّم "سـألوني مـن تكـون" كونهـا كانـت نقطة التحـ ّول واالنطالق
يف عالـم الكتابـة لألطفـال َ
وشـ َّكلت مرحلـة مفصل ّيـة يف حياتـي األدب ّيـة ،واألكثـر مـن
هـذا أ ّنهـا جعلتنـي أكتشـف نفسـي ككاتبـة لألطفـال وبحـقّ  ،كان عامـل الصدفة ،ومن
خاللهـا ،هـو الـذي سـاقني إلـى هـذا املجال الـذي أعشـق الكتابة فيه.
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أي نوع من الكتابة يستهويك أكثر :الكتابة للكبار أم لألطفال؟ وملاذا؟
ّ
الكتابـة تسـتهويني بشـكل عـا ّم ،ولكـن التعايـش مـع عالـم الطفـل يغمرنـي مبشـاعر
ولربـا ً
أن هنالـك العديـد مـن املواضيـع
خاصـة تشـ ُّدني أكثـر،
أيضـا لشـعوري ّ
ّ
ّ
مشـوق ال
والرسـائل التـي علينـا طرقهـا إلكسـاب الطفـل املعلومـة واخلبـرة بأسـلوب
ِّ
ماسـة ألدبـاء يُق ِّدمـون ذلـك للطفل باألسـلوب الصحيح.
يبلبـل ذهنـه ،وهنالـك حاجـة ّ
ما هي الفروق بني كتاباتك لألطفال وكتاباتك للكبار؟
بالطبع ،هنالك فروق جوهر ّية من حيث اختيار املوضوع ،اللغة ،األسلوب والهدف،
إضافـة إلـى كـون الكتابـة للكبـار ذات مسـاحه حـ ّرة من حيث اختيـار املوضوع وجميع
مـا ذُكِ ـر أعلاه ،بينمـا يف أدب األطفـال يجـب أن يُراعـي الكاتـب املرحلـة العمر ّيـة
قـدم مـع قـدرات الطفـل يف ك ّل مرحلـة ،وأن
املوجـه لهـا العمـل ،ومراعـاة توافـق مـا ّي َّ
ّ
تربوي
يُعطـى الهـدف االهتمـام األكبـر ،والتركيـز على أن حتتوي الرسـالة على هدف
ّ
وعلـى القـدوة واملثـل األعلـى وتعزيـز قيمـة اجلماعـة ومـا إلـى ذلـك  ،...إضافـة إلـى
حقيقـة أ ّنـه ال ميكـن صناعـة كاتـب لألطفـال ،بـل إ ّنـه وليـد موهبـة حقيق ّيـة ،وعليـه
أن يكـون مح ًّبـا لألطفال.
ومـا ميكـن اعتبـاره قاسـ ًما مشـتر ًكا مـا بين الكتابـة للكبـار واألطفـال بالنسـبة لـي
بالقصـة أو الشـعر املُقـ ّدم
هـو ضـرورة معايشـة احلالـة التـي يتـ ّم تناولهـا فيمـا يتعلّـق
ّ
جلميـع الفئـات العمر ّيـة.
نبذة عن سيرتي الشخص ّية:
االسـم :مليـس محمـود كناعنـه ،مـن اجلليـل ،ابنـة األديـب واملـؤ ّرخ الراحـل محمـود
كناعنـه .حاصلـة علـى اللقـب الثانـي يف اإلعلام واآلداب ،بإعـداد أطروحـة تتنـاول
أدب األطفـال واإلعلام .عملـت يف مجـال اإلعلام يف العديـد مـن وسـائل اإلعلام
ومنها يف التلفزيون باللغة العرب ّية ويف الصحف احملل ّية ،وأعمل منذ سنوات كمر ِّكزة
ملشـروع اإلبـداع املُقـام بإشـراف وزارة العلـوم والرياضـة ،ومر ِّكـزة للفعال ّيـات الثقاف ّية
بـدأت الكتابة منذ
األدبي،
الف ّن ّيـة للجمع ّيـة العرب ّيـة للثقافـة والفنـون .وعلـى الصعيـد
ُ
ّ
املشـجعني لـي يف هـذا السـياق وكذلك والدتـي املرب ّية
طفولتـي وكان والـدي مـن أهـ ّم
ّ
شـجعني
لبيبـة صفـدي ،حيـث كانـت مـن أوائـل املر ّبيـات يف مدينـة الناصـرةّ ،
ممـا ّ
املضـي ُقد ًمـا وعمِ ـل علـى حتبيبـي باملطالعـة والكتابـة.
وح ّثنـي علـى
ّ
األدبـي صـدر لـي سـتّة عشـر كتا ًبـا ،منهـا سـتّة دواويـن شـعر ّية
ويف هـذا السـياق
ّ
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وقصـة لألطفال .حاصلة على جائـزة التف ّرغ واإلبداع
للكبـار ،واألخـرى مـا بين ِشـعر ّ
للعـام  2003مـن وزارة العلـوم والثقافـة.
معظـم كتبـي صـدرت عـن دار اخلاجنـي للطباعـة والنشـر يف القاهـرة بالتعـاون مـع
اجلمع ّيـة العرب ّيـة ،ومـن أهـ ّم إجنازاتـي اختيـار ُكتُبـي يف مجـال أدب األطفـال يف
العـام  2003ضمـن مناقصـة مـن قِ بَـل وزارة التعليـم املصر ّيـة إلدراجهـا ضمـن الكتب
املشـاركة يف مشـروع "القراءة للجميع" لتشـجيع املطالعة يف املدارس املصر ّية واعتُ ِب َر
احمللـي ،وكان اعتـزازي الكبيـر باإلشـارة إلـى ذلـك
األمـر سـابقة علـى صعيـد األدب
ّ
من قِ بَل الشـاعر الكبير سـميح القاسـم ،ومن ث ّم ،ويف العام ذاتهّ ،
مت إدراجها ضمن
قائمة الكتب املوصى بها يف مشـروع "مسـيرة الكتاب" لتشـجيع املطالعة يف املدارس
العرب ّيـة يف البلاد .وهنالـك شـعر بعنـوان "السلام " ّ
مت إدراجـه يف كتـاب لتعليم اللغة
العرب ّيـة يف الصفـوف الرابعـة االبتدائ ّيـة يف املـدارس العرب ّيـة.
غنائـي بعنـوان "يـا قـدس" ،غنـاء الفنّان مهند خلف ،من أشـعاري وإنتاج
هنالـك عمـل
ّ
مجالـي الكتابـة
اجلمع ّيـة العرب ّيـة .وهنالـك العديـد مـن األعمـال املعـ ّدة للنشـر يف
ّ
للكبـار واألطفـال ،أعمـل علـى إصدارهـا يف القريـب.
إصدارتـي يف مجـال أدب األطفـال هـي مـا جـاء ذكرهـا يف سـياق اإلجابـات وعددهـا
القصـة والشـعر.
تسـعة ُكتُـب يف مجـاالت
ّ
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يتحدث عن جتربته يف الكتابة لألطفال
د .أحمد العطاونة
ّ
 .1متى بدأتَ يف الكتابة لألطفال؟
بدأت الكتابة قبل عقدين تقري ًبا.
 .2كيف بدأت رحلتك مع الكتابة لألطفال؟
للص ّ
ـف األ ّول وال ّثانـي ،ثـ ّم قمـت
كانـت البدايـة بتأليـف كتـب لتدريـس القـراءة ّ
للص ّ
بتأليـف أناشـيد ً
ـف األ ّول.
أيضـا للروضـة والبسـتان وكذلـك أناشـيد ّ
الدوافع واألهداف؟
 .3ماذا كانت ّ
إن عملـي كمـد ّرس يف املرحلـة االبتدائ ّيـة ،كان ال ّدافـع ال ّرئيسـي أن أكتـب أشـياء
ّ
تسـاعد يف حتسين وتعليـم اللّغـة العرب ّيـة الفصيحـة .كذلـك عملـي كمحاضـر
أيضـا يف كتابـة أناشـيد ملرحلـة ّ
ّ
للطفولـة املب ّكـرة يف "كل ّيـة كـي" سـاهم ً
الطفولـة
ماسـة لكتابـة أناشـيد باللّغـة
املب ّكـرة .باإلضافـة ملـا ُذكـر ،وجـدت ّ
أن هنـاك حاجـة ّ
الفصيحة بسـبب قلّة األناشـيد باللّغة الفصيحة وانتشـار أناشـيد باللّهجة احملك ّية
ممـا يُعيـق اكتسـاب اللّغـة الفصيحـة.
ّ
توجهك للكتابة لألطفال؟
 .4مبن تأثّ رتَ يف ّ
تأ ّثرت بقصائد كاتب األطفال سليمان العيسى.
 .5هل تر ّكز على شريحة عمر ّية مع ّينة؟
نعم التّركيز على مرحلة ّ
والص ّف األ ّول وال ّثاني.
الطفولة املب ّكرة
ّ
 .6ما هي أبرز املوضوعات والقيم التي تط ّرقتَ إليها؟
السـنة ،احتـرام الوالدين،
تتنـاول عـادة األناشـيد موضوعـات متن ّوعـة مثل :فصول ّ
احتـرام اجلـار ،احلـروف الهجائ ّيـة ،رمضان ،العيد ،عالـم احليوان والنّبات ،كذلك
هنـاك أناشـيد تسـاهم يف اكسـاب القـراءة لألطفـال.
 .7مـا هـي القسـر ّيات واخلصائـص ا ّلتـي تراعيهـا يف كتابتـك لألطفـال مـن حيـث
املوضوعـات وال ّلغـة واألسـلوب؟
األناشـيد مكتوبـة باللّغـة العرب ّيـة الفصيحـة ،اللّغـة بسـيطة وواضحـة ،اجلمـل
قصيـرة حتتـوي علـى تكـرار وتتنـاول مواضيـع تعليم ّيـة وقي ّمـا تربو ّيـة.
راض عن تق ّبل اجلمهور-األطفال والكبار -ملؤلّفاتك لألطفال؟
 .8هل أنت ٍ
نعـم هنـاك تق ّبـل لألناشـيد رغـم بسـاطتها فهـي جتلـب املتعـة وتن ّمـي القامـوس
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خاصة يف مرحلة ّ
ّ
الطفولة املب ّكرة بحيث يُعتبر أمر اكتسـاب
الطفل
غوي لدى
اللّ ّ
ّ
ّعليمـي.
اللّغـة الفصيحـة ركيـزة أساسـ ّية يف اكتسـاب املعلومـات ورفـع التّحصيـل الت
ّ
 .9هل هناك نقد جا ّد ودراسات موضوع ّية ملؤلّفاتك لألطفال؟
ال يوجـد هنـاك نقـد ،أل ّننـي أعتقـد أ ّننـي يف بدايـة مشـواري مـع الكتابـة ولعـدم
انتشـار الكتابـات بشـكل واسـع.
خاص ،وملاذا؟
معي لألطفال تعت ّز به بشكل
 .10هل لديك كتاب ّ
ّ
نعـم أعتـ ّز بكتـاب "إينـاس تشـدو" وهـو كتـاب يحتـوي علـى اثنتين وأربعين أنشـودة
لل ّروضـة والبسـتان يرافقـه اسـطوانتان بصـوت طفلـة.
كذلـك أعتـ ّز بكتـاب "نقـرأ ونشـدو" وهـو كتـاب يُعلّـم ّ
الطفـل اكتسـاب القـراءة عـن
أن األنشـودة حتتـوي علـى تركيـب
طريـق األناشـيد .مـا مي ّيـز هـذا الكتـاب هـو ّ
ممـا يجلـب التّم ّكـن مـن القـراءة بطريقـة شـائقة .برأيـي
مقاطـع وحتليـل مقاطـع ّ
إن تسـخير األنشـودة لتدريـس القـراءة بحيـث حتتـوي علـى تركيـب وحتليـل أثنـاء
ّ
اإلنشـاد هـي قفـزة نوع ّيـة تـروم التجديـد يف اكتسـاب القـراءة للمبتدئين.
نوع من الكتابة يستهويك أكثر :الكتابة للكبار أم لألطفال ،وملاذا؟
ّ .11
أي ٍ
والسـبب يعـود كمـا يبـدو لعملـي وقربـي مـن األطفـال
أنـا
ّ
أحـب الكتابـة لألطفـال ّ
الصغـار.
ّ
 .12مـا هـي االختالفات/الفـروق بين كتاباتـك لألطفـال وكتاباتـك للكبـار مـن حيـث:
املوضوعـات ،القيـم ،اللغـة واألسـلوب؟
لم أكتب للكبار ،لذلك ال مجال للمقارنة!
 .13أرجو تسجيل قائمة مبؤلّفاتك لألطفال والفتيان.
كتاب "إيناس تشدو" لل ّروضة والبستان
للص ّف األ ّول.
وكتاب "نقرأ ونشدو" ّ
 .14وأرجو ،كذلك ،تزويدي بتفاصيل موجزة من سيرتك الذّ ات ّية:
أحمـد العطاونـة ،مـد ّرس يف مدرسـة العطاونـة االبتدائ ّيـة ،محاضـر للتّربية واللّغة
تربوي .مؤ ّلـف لكتاب التّح ّدي
العرب ّيـة يف "كل ّيـة كـي" يف مدينـة بئر السـبع ومرشـد
ّ
للص ّ
للص ّ
ـف ال ّثانـي .إضافـة إلـى الكتابين
ـف األ ّول وكتـاب األمـل اجلديـد ّ
اجلديـد ّ
املذكوريـن يف رقـم .13
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محمد علي سعيد-مدينة طمرة /عكّ ا.
ّ
مالحظة ُمه ّمة ج ًّدا :ألتزم بالكتابة (يف هذا الباب) عن ك ّل كتاب يصلني من دار
نشره أو من مؤ ِّلفه.
 .1جنوم يف سماء الوطن
املؤ ِّلف :محمد الظاهر-األردن.
اإلعداد والتقدمي :حنان حجازي-ع ّكا
التشـكيلي :وليـد ّ
قشـاش .رسـم بالرصـاص
الغلاف والرسـومات الداخل ّيـة :الفنّـان
ّ
وجـوه الشـعراء /بورتريـه وكتـب علـى ك ّل وجـه ً
بعضـا مـن أشـعار صاحبهـا ،فكانـت
الفكـرة جميلـة ومثيـرة ومبتَكـرة.
الفئة العمر ّية :الفتيان فما فوق.
احلجم 111 :صفحة ،من احلجم ال سط.
اإلصدار والتاريخ :دار األسوار  /مركز ثقافة الطفل-ع ّكا.2018 ،
العنـوان :يتعلّـق االسـم مبكانـة األعلام األدب ّيـة  /النجـوم الفلسـطين ّية يف الوطـن،
(الفلسـطيني األصـل) بقصيـدة لـك ّل علَـم منهـم ،وقـام
والتـي تناولهـا شـاعر األطفـال
ّ
التشـكيلي ابـن مدينـة عـ ّكا الصامـدة برسـم وجـوه هـذه األعلام.
الفنّـان
ّ
وفيمـا يلـي قائمـة بأسـماء النجـوم /األعلام وهـي بالترتيـب الـذي جـاء يف الكتـاب:
غسـان كنفانـي ،توفيـق ز ّيـاد ،زكـي
فـدوى طوقـان ،محمـود درويـش ،سـميح القاسـمّ ،
درويـش ،مح ّمـد علـي طـه ،حنّـا أبـو حنّـا ،يعقـوب حجـازي ،توفيـق ف ّيـاض ،سـليمان
دغـش ،سـامي مهنـا ،يحيـى يخلـف ،سـهيل كيوان ،فاضل علـي ،إبراهيم طوقان ،عبد
الرحيـم محمـود ،عبـد الكـرمي الكرمـي ،سـميرة عـزّام ،إميـل حبيبـي ،راشـد حسين،
معين بسيسـو ،أحمـد دحبـور ،سـلمان ناطـور ،جبـرا إبراهيـم جبـرا.
تعريـف بشـاعر أدب األطفـال (والكاتـب واملترجـم واملراسـل الثقا ّ
يف و :)..د .محمد
الظاهـرُ .ولـد يف مخ ّيـم عقبـة جبـر  /قضـاء أريحـا عـام  ،1951حاصـل علـى اللقب
اجلامعـي األ ّول يف اللغـة اإلجنليز ّيـة ،وحصـل علـى جائـزة امللكـة نـور يف أدب
ّ
َّ
األطفـال .صـدر لـه أكثـر مـن ثالثين مؤلفـا مـن شـعر وترجمـات وغيـر ذلـك ،يُعتبـر
العربـي( .شـخص ًّيا ،سـعدت بالتعـ ُّرف عليـه
مـن أبـرز شـعراء األطفـال يف الوطـن
ّ
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نـص يف سلسـلة كتـب الرائـد
يف ع ّمـان ،وأجريـت معـه حـوا ًرا،
ّ
وأثبـت لـه أكثـر مـن ّ
للقـراءة يف املرحلـة االبتدائ ّيـة).
 .2اسمي شام
املؤ ّلف :ابتسام سمارة.
الغالف والرسومات الداخل ّية :هديل عمارنة.
احلجم 16:صفحة من احلجم الكبير.
الفئة العمر ّية :جيل الطفولة املب ِّكرة.
اإلصدار والتاريخ :منشورات شمس-جت املثلّث /معهد قرطبة-كفر قاسم.2012 .
الكالمـي "اسـمي شـام" يحمـل العنـوان اسـم الشـخص ّية املركز ّيـة ،ويؤ ّكـد
العنـوان:
ّ
عالقتهـا باسـمها ،ويحمـل العنـوان داللـة اإلصرارعلـى تأكيـد االسـم ،ونتسـاءل ،ملـاذا
هذا اإلصرار؟ وكأ ّنه يوجد شـخص يناديها بغير اسـمها ،وهي ال ترغب يف ذلك ،أو
ّـي (لوحة الغالف)
حتمـل اسـ ًما آخـر وترغـب يف اسـتبداله باسـم شـام .والعنـوان الفن ّ
مجموعة من األطفال الصغار (تالميذ وتلميذات ،بدليل القراءة) يتمتّعون ويلعبون مع
(نص
الفراشات ،لوحة ُمتْ َرعة بالبهجة والفرح واحليو ّية والعفو ّية .التشكيل
ّ
البصري ّ
علـى صفحـة ورسـمة علـى الصفحة املقابلة) ،وك ّل رسـمة ّ
تغطـي فضاء ك ّل الصفحة.
حتب اسـمها ،ويحاول والدها أن يقنعها بجمال األسـماء
تتح ّدث
القصة عن فتاة ال ّ
ّ
القدميـة ،ولـم تقتنـع ،وتصـ ّر أن تغ ّيـر اسـمها إلـى شـام .لنعـرف ماذا فعلـت ،علينا أن
القصة.
نقـرأ
ّ
 .3اإلنترنت خطف ابني
املؤ ِّلف :ميسون أسدي ،حيفا.
الغالف والرسومات الداخل ّية :فيتا نتنئيل.
اإللكتروني املق ّوى.
احلجم 26 :صفحة ،من احلجم الكبير ،والتجليد
ّ
الفئة العمر ّية :الفتيان 14 ،فما فوق.
التاريخ واإلصدار :دار الهدى-ع .زحالقة ،ط ،1عام .2015
الكالمـي "اإلنترنـت خطـف ابنـي" جملـة اسـم ّية تا ّمـة املبنـى واملعنـى ،وهـو
العنـوان:
ّ
مباشـر ويتعلَّـق بالفكـرة املركز ّيـة ،ويحمـل إيحـاء بخسـارة الوالديـن البنهمـا الـذي
خطفـه اإلنترنـت (وكلمـة اخلطـف مشـحونة سـلب ًّيا ،ممـا ّ
يـدل علـى حزنهمـا علـى
ابنهمـا وخسـارتهما لـه) ،وذلـك نتيجـة إدمـان االبـن علـى هـذا اجلهـاز .وأ ّمـا العنـوان
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ّـي (لوحـة الغلاف) ،فقـد جـاءت ناجحـة جـ ًّدا ومثيـرة ،يف قاعـدة اللوحـة لوحـة
الفن ّ
ألن باقـي جسـمه قـد اختفـى يف د ّوامـة
الطباعـة ،وشـخص يظهـر منـه قفـاه ورجلاه ّ
مظلمـة ،فألوانهـا معتمـة داللـة علـى املجهـول ،وقاعدتهـا كمـا الصـاروخ ،لوحـة ف ّن ّيـة
ناجحـة يف تعبيرهـا توزي ًعـا للمعطيـات وألوا ًنـا.
القصـة عـن انتقـال أهـل قريـة مـا مـن اليـأس والفقـر إلـى االجتهـاد والغنـى
تتحـ ّدث
ّ
والسـلوكي يف القريـة بسـبب
واألخالقـي
املالـي
بفضـل اإلنترنـت ،ثـ ّم انتشـار الفسـاد
ّ
ّ
ّ
القصـة تتحـ ّدث عـن
اإلنترنـت .كيـف حـدث هـذا؟ كيـف أ ّثـر عليـه وخطفـه؟ وهـل
ّ
خطـف ابـن واحـد لعائلـة مـا ،أم هـذا االبـن املفـرد يرمـز إلـى املجمـوع؟ وهل اخلطف
القصة.
كان حقيق ًّيـا أم مجاز ًّيـا؟ كـي جنيـب عـن هذه األسـئلة وغيرهـا ،علينا أن نقرأ
ّ
هـذه مـن القصـص القليلـة الناجحـة والتـي عاجلـت موضـوع عالقـة اإلنسـان
باإلنترنـت( .توجـد قصـص كثيـرة ولكـن أكثرهـا جـاء وعظ ًّيـا حكائ ًّيـا ،ومـن بـاب
مواكبـة التطـ ّور ورفـع العتـب).
اكتشفت شيئًا
.4
ُ
املؤ ّلف :ميساء الصح ،ع ّرابة /اجلليل.
الغالف واللوحات الداخل ّية :هيفاء عبد احلسني.
الكرتوني املق ّوى.
احلجم 27 :صفحة ،من احلجم الكبير والتجليد
ّ
الفئة العمر ّية :املرحلة االبتدائ ّية ،فما فوق.
النص ّيـة
الكالمـي "اكتشـفت شـي ًئا" مفتـوح الـدالالت ،مـاذا اكتشـفت األنـا
العنـوان:
ّ
ّ
معنوي مج ّرد؟ كيف ّ
مت االكتشاف؟ بصورة فرد ّية أم
(الراوي/ة) ،هل هو محسوس ،أم
ٌّ
بالتعاون؟ يتعلّق العنوان بالفكرة املركز ّية يف جزئها األخير .والعنوان الفن ّّي (الرسمة)
حميمي وسعادة حقيق ّية ،هل للوحة الغالف عالقة بالعنوان؟
حب
أ ّم وابنتيها يف حالة ّ
ّ
التاريخ واإلصدار :أ -دار الهدى ع .زحالقة،ط ،1عام .2019
بـأن أ ّمها ال
القصـة عـن غيـرة األخـت الكبـرى مـن أختهـا الصغـرى،
تتحـ ّدث
وتتوهـم ّ
ّ
ّ
حتـب أختهـا ،وتشـكو لع ّمتهـا ،وبعـد حـوار بينهمـا تكتشـف االبنـة
حت ّبهـا كثيـ ًرا كمـا
ّ
بـأن أ ّمهـا ال حت ّبهـا كمـا
توهمـت االبنـة الكبـرى ّ
الكبـرى ّ
بـأن أ ّمهـا حت ّبهـا كثيـ ًرا .ملـاذا ّ
أختهـا الصغيـرة؟ مـا احلـوار الـذي دار بينهـا وبين ع ّمتهـا؟ ملاذا تراجعـت عن وهمها،
بـأن أ ّمهـا حت ّبهـا كثيـ ًرا؟ لنعـرف اإلجابـات عـن هذه االسـئلة وغيرهـا ،علينا
وتأ ّكـدت ّ
القصـة.
أن نقـرأ
ّ
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البصـري مـن حيـث توزيـع النصـوص الكالم ّيـة والف ّن ّيـة ج ّيـد وجـ ّذاب،
التشـكيل
ّ
نـص يف إطـار كمـا الغيمـة ،وتقابلـه لوحـة داخل ّيـة ّ
تغطـي فضـاء ك ّل الصفحـة،
ك ّل ّ
الكالمـي.
النـص
واللوحـات جميلات و ُمع ّبـرات وفيهمـا تناغـم مـع
ّ
ّ

راه ُ
قة اآلنسة ِرهام
ُ .5م َ
املؤ ّلف :عايدة حمادة خطيب ،شفاعمرو.
الغالف :صورة وردة متفتّحة ،ال توجد رسومات داخل ّية.
احلجم 12 :صفحة من احلجم الكبير ،الغالف غير ُمق ّوى.
ّ
الصف السابع فما فوق.
الفئة العمر ّية :املرحلة اإلعداد ّية /من
خاص ،ط ،1عام .2019
اإلصدار والتاريخ :إصدار
ّ
الكالمي "مراهقة اآلنسـة رهام" ،يحمل العنوان اسـم الشـخص ّية الرئيسـ ّية
العنوان:
ّ
ّـي (لوحـة
ِرهـام وكذلـك صفـة عا ّمـة لسـلوكها وهـي املراهقـة ،وأ ّمـا العنـوان الفن ّ
الغلاف) (وكذلـك لوحـة الغلاف األخيـر) ،صـورة وردة جور ّيـة ،ورغـم بسـاطتها
ولكنّهـا عميقـة الـدالالت ،فالـوردة هـي ك ّل فتـاة يف هـذا اجليـل وكمـا الـوردة جميلـة
وزاهيـة ومتفتّحـة وحيو ّيـة .وحسـنًا فعلـت الكاتبـة بأ ّنهـا لـم تضـع رسـومات داخل ّيـة،
ً
لتو ّفـر
مجـال حـ ًّرا للتخ ّيـل.
القصـة عـن سـلوك مراهقـة اسـمها رهـام ،وهـي جميلـة ومه ّذبـة ومجتهـدة،
تتحـ ّدث
ّ
ّ
بـأن
حـب معلّمهـا (وهـي يف
الصـف السـابع) ،تالحـظ أ ّمهـا ّ
نهمـة القـراءة ،تقـع يف ّ
ابنتهـا قـد تغ ّيـر سـلوكها واهتماماتهـا .تبـوح رهـام بسـ ّرها إلـى أعـ ّز صديقاتهـا (وك ّل
سـ ّر جـاوز الشـفتني شـاع /وليـس جـاوز االثنين) ،ويعلـم املعلّـم باألمـر وكذلـك املديـر
القصـة
واملدرسـة ،ويُصـاب اجلميـع باإلحـراج ،وتتغ ّيـب رهـام عـن املدرسـة ..وتنتهـي
ّ
بنجـاح املعلّـم يف معرفـة أسـباب سـلوك رهـام املراهـق ،ويقـوم بعـ ّدة خطـوات مبعرفة
مديـر املدرسـة ،وتعـود رهـام إلـى سـابق سـلوكها واهتماماتها طالبـة متف ّوقة ومه ّذبة.
ما هي اخلطوات التي قام بها املعلّم؟
ملاذا أح ّبت الطالبة رهام معلّمها؟
قار ْن بني سلوك رهام قبل وبعد.
ِ
جنسـا أدب ًّيـا وإلـى
قصـة تنتمـي إلـى املدرسـة الواقع ّيـة
جنحـت الكاتبـة يف تقـدمي ّ
ً
األدبـي ،وعليـه فهـي تصلـح كثيـ ًرا يف املعاجلـة
النـص
مجـال املعاجلـة مـن خلال
ّ
ّ
النفسـ ّية جليـل املراهقـة.
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 .6طمع عازف الربابة
املؤ ّلف :نظير شمالي ،ع ّكا.
الغالف والرسومات الداخل ّية :أمين خطيب.
اخلطوط :عبد اهلل العزّة.
املتوسط ،والغالف من الورق غير املُق ّوى.
احلجم 20 :صفحة من احلجم
ّ
الفئة العمر ّية :الطفولة املب ِّكرة ،من الروضة فما فوق.
خاص ،الطبعة الثانية ،عام .2014
اإلصدار والتاريخ :إصدار
ّ
الكالمـي بالشـخص ّية املركز ّيـة مـن حيـث مهنتهـا وإحـدى
العنـوان :يتعلّـق العنـوان
ّ
ّـي (أي رسـمة الغلاف) تعكـس حد ًثـا ،ففيهـا
صفاتهـا وليـس اسـمها .والعنـوان الفن ّ
رجـل يحمـل ربابـة ويسـير نحـو شـجرة ،وكذلـك الرسـومات الداخل ّيـة تعكـس بصـورة
ّ
وتغطي ك ّل مساحة
القصة
واقع ّية (أي ليست رمز ّية وال جتريد ّية) حد ًثا من أحداث
ّ
الصفحـة ،وتُثـري دالالت التأويـل ،ناهيـك عـن جمـال األلـوان الزاهيـة واملنسـجمة.
القصـة مـن أسـمار ج ّدتـه ،أي أ ّنهـا تنتمـي يف
بـأن هـذه
منـذ البدايـة يصـ ِّرح الكاتـب ّ
ّ
مصدرهـا إلـى ذاكـرة اإليـداع وليـس اإلبـداع ،ولكنّـه يعيـد صياغتهـا بلغـة سـليمة
مـع بعـض املزيـدات .لـم يبـدأ الكاتـب بسـرد احلكايـة بـل حافـظ علـى متهيـد ج ّدتـه
قصـة عـازف ربابـة فقيـر يعيـش
الكالمـي قبـل البـدء يف سـرد
القصـة ،ثـ ّم سـرد ّ
ّ
ّ
ّ
احلـظ بأفعـى تقـذف لـه ك ّل يـوم قطعـة مـن
مـن الصدقـات لقـاء عزفـه ،ثـ ّم يحالفـه
احلـج ،وعندمـا يعـود يجـد ابنـه ميتًـا وذيـل
الدراهـم ويصبـح غن ًّيـا ،ويسـافر إلـى
ّ
األفعـى مقطـوع :مـن قتلـه ،ومـن قطـع ذيـل األفعى ،وما هي األسـباب؟ وكيف تط ّورت
القصـة.
األحـداث؟ لنعـرف ك ّل هـذا علينـا أن نقـرأ
ّ
ُفسـر أسـباب العـداء بين األفعـى /احل ّيـة
إن هـذه
ّ
القصـة عبـارة عـن أسـطورة ت ِّ
ّ
اإلجنليـزي "مـن َطمِ ـع يف ك ّل شـيء خسـر ك ّل شـيء"،
واإلنسـان ،ومغزاهـا كمـا املثـل
ّ
قصـة السـمكة الذهب ّيـة وطمـع زوجـة الص ّيـاد العجـوز.
وهـو نفسـه مغـزى ّ
القصة،
(صديقي نظير ،سـقى اهلل أ ّيام زمان ،فكنّا ننتظر املسـاء لنسـتمع إلى باقي
ّ
كما مسلسالت اليوم ..سقى اهلل تلك اجللسات واللّ ّمة األسر ّية الدافئة.)...
 .7النعجة واحلذاء
املؤ ّلف :زينة الفاهوم ،الناصرة.
الغالف والرسومات الداخل ّية :منار الهرم.
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املتوسط.
الصفحات واحلجم 14 :صفحة من احلجم
ِّ
الفئة العمر ّية :جيل الطفولة املب ّكرة ،من الروضة فما فوق.
الكالمـي
اإلصـدار والتاريـخ :دار الهـدى للطباعـة والنشـر-كرمي .2019 ،العنـوان:
ّ
"النعجـة واحلـذاء" ُمعطـى محسـوس يتكـ ّون مـن مفردتين بالعطـف ،العنـوان يسـتف ّز
ولكـن العنـوان
القـارئ ويفتـح لـه با ًبـا للـدالالت ،مـا العالقـة بين احلـذاء والنعجـة؟
ّ
ّـي (الرسـمة) حتـ ّدد لـه اجلـواب ،فاحلـذاء لتحتذيـه النعجـة ،ويرتفـع السـؤال:
الفن ّ
بـأن النعجـة حزينة ،ويرتفع سـؤال آخر :ما سـبب حزن
ملـاذا؟ وهكـذا توحـي الرسـمة ّ
النعجة؟
القصة على ظاهرة "األنسـنة" ،أل ّنها جاءت
كمـا يف قصـص كليلـة ودمنـة ،تعتمـد هذه
ّ
على ِ
ألسنة احليوانات والطيور الداجنة التي ير ّبيها رامي يف مزرعته ،بحيث يقوم ك ّل
حيوان بوظيفته .وتتآكل حوافر احلصان ويحذونه بحذوتني من حديد .وتطلب النعجة
حـذاء لهـا كمـا احلصـان ،يحـاول رامـي املـزارع إقناعهـا بأ ّنها ليسـت بحاجـة للحذاء.
ولنعـرف كيـف تطـ ّورت األمـور ،وجنيـب عـن هـذه األسـئلة وغيرهـا :هـل اقتنعـت
القصـة؟ ملـاذا تبـدو
النعجـة وتنازلـت؟ هـل أصـ ّرت وانتعلـت حـذاء؟ وكيـف انتهـت
ّ
التربوي؟
النعجـة حزينـة يف الرسـمة؟ ومـا هـو مغـزى القصـة
ّ
جدي
 .8ب ّيارة ّ
املؤ ّلف :د .محمد خليل ،طرعان.
الغالف والصور الداخل ّية :بدون إثبات راسمها أو مص ّورها.
احلجم 44 :صفحة ،حجم صغير وغالف غير ُمق ّوى.
الفئة العمر ّية :املرحلة اإلعداد ّية 12 .عا ًما فما فوق.
اإلصدار والتاريخ :مكتبة ك ّل شيء ،حيفا .سلسلة أغصان الزيتون .بدون تاريخ.
(ألن البيـارة معروفـة
العنـوان:
الكالمـي "ب ّيـارة جـ ّدي" عنـوان يتعلّـق مبـكان مغلـق ّ
ّ
احلـدود مهمـا كانـت مسـاحتها) وبصاحبـه وهو اجل ّد .املكان فيه أشـجار حمض ّيات،
ّـي /الرسـمة :شـجرة حمض ّيـات كبيـرة وإلـى جانبهـا أربـع شـجيرات
والعنـوان الفن ّ
حمض ّيـات وحتتهـا ثمرتـا ليمـون وبرتقـال ،وفضـاء اللوحـة أزرق وثلاث فراشـات
(الكتابـي والفن ّّي) عالقة إثرائ ّيـة توضيح ّية متبادلة.
طائـرة .والعالقـة بين العنوانين
ّ
النص ّـي) عـن عالقـة العشـق احلميم ّيـة جـ ًّدا بين
القصـة :يتحـ ّدث الـراوي (األنـا
ّ
ّ
جـ ّده وب ّيـارة احلمض ّيـات ،ويذكـر العديـد مـن صفات احلمض ّيات من سـبب التسـمية
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واألنـواع وبرتقـال يافـا وعـ ّكا وغيـر ذلـك ،ولكـن هـذا الفـرح سـرعان مـا يتحـ ّول إلـى
حـزن بسـبب هجـوم اجلـراد الـذي قضى علـى األخضر واليابسّ ،
وتوف اجل ّد قبل أن
ينتصـر علـى اجلـراد ،ويسـتم ّر آخـرون يف مكافحـة اجلـراد إلـى أن تعـود الب ّيـارة كمـا
كانـت تقري ًبـا .حتـ ّدثْ عـن عالقـة العشـق بين البيـارة واجلـ ّد؟ مـن هـو الـذي جنح يف
طـرد اجلـراد وأعـاد احليـاة للب ّيـارة ،وكيـف فعـل ذلك؟ وحتّى جنيب عن هذه األسـئلة
القصـة كاملـة.
وغيرهـا علينـا أن نقـرأ
ّ
تقليـدي لوجـود دائـرة عالقـة بين البدايـة والنهايـة (ب ّيـارة مزدهـرة
القصـة
مبنـى
ّ
ّ
وعالقـة عشـق بينهـا وبين صاحبهـا) ،مفرداتهـا فصيحـة ومالئمـة جلمهورهـا
الوصفـي السـاكن جـاء علـى حسـاب
النـص
متوسـطة الطـول،
وج َملهـا
املسـته َدف ُ
ّ
ّ
ّ
فالنص
الدرامـي /األحـداث املتح ِّركـة ،وح ّبـذا لو تسـاويا على األقـ ّل،
نـص األحـداث
ّ
ّ
ّ
قصصـي .
ّ
للقصـة أكثـر مـن قـراءة ،اجتماع ّيـة اقتصاد ّيـة وأخـرى سياسـ ّية ،فالنصـر للوحـدة
ّ
ولصاحـب احلـقّ  ،مهمـا سـاءت األحـوال.
 .9زغاليل
املؤ ّلف :مالك ف ّروجة /أبو ر ّيا.
الغالف والرسومات الداخل ّية :سحر عبد اهلل.
كرتوني ُمق ّوى.
متوسط ،الورق صقيل والغالف
احلجم 24 :صفحة ،احلجم
ّ
ّ
الفئة العمر ّية :الطفولة املب ّكرة 3 ،سنوات فما فوق.
اإلصدار والتاريخ :دار األسوار  -ع ّكا ،مركز ثقافة الطفل .ط ،1عام .2018
الكالمـي "زغاليـل" مفـردة تعنـي اجلمـع للمفـرد :زغلـول وهـو فـرخ الطيـر،
العنـوان:
ّ
القصـة ،والعنـوان
معطـى جلمـع محسـوس ومـن عالـم الطيـر ،وعالقتـه بشـخص ّيات
ّ
ّـي (رسـمة الغلاف) العصفـورة األ ّم وزغاليلهـا ،توجـد عالقـة إثرائ ّيـة توضيح ّيـة
الفن ّ
ّـي.
بـي العنـوان:
الكالمـي والفن ّ
ّ
بين مر ّك ّ
القصـة عـن قيـام العصفـورة األ ّم مـع فرخهـا الكبيـر برحلـة إلحضـار الطعام
تتحـ ّدث
ّ
لفرخيهـا الصغيريـن اللذيـن بقيـا يف البيـت .ويعـود الزغلـول الكبيـر مـع طعـام بـدون
أ ّمـه .كيـف قضـى الزغلـوالن الصغيـران وقتهمـا أثنـاء غيـاب أ ّمهمـا وأخيهمـا؟ هـل
بي؟ ملاذا ّ
تأخرت األ ّم بحسـب
عادت األ ّم يف النهاية؟ هل توجد "أنسـنة" يف
القصة؟ ّ
ّ
القصـة.
رأيـك؟ لنجيـب عـن هـذه األسـئلة علينـا أن نقـرأ
ّ
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تقليـدي ،بسـبب وجـود دائـرة أحـداث مغلقـة ،فاحلـدث األ ّول يتطابـق
القصـة
مبنـى
ّ
ّ
ّ
ّ
العـش عـادا) ،لغـة بسـيطة ومألوفـة،
العـش خرجـا وإلـى
مـع احلـدث األخيـر (مـن
القصة ج ّيد وجميل( .لم أجد مب ّر ًرا وظي ّف ًّيا لتسـمية
البصري لصفحات
والتشـكيل
ّ
ّ
العصفـورة األ ّم وابنهـا الـذي رافقهـا).
 .10آمال العصافير ،اجلزء الثاني
املؤ ّلف :نهاي إبراهيم البيم /داموني ،شفاعمرو.
الغالف والرسومات الداخل ّية :هي صور بدون اسم املص ِّور.
متوسط ،ورق صقيل غير ُمق ّوى.
الصفحات واحلجم 48 :صفحة ،حجم
ّ
الفئة العمر ّية :من الصف الثالث فما فوق.
مراجعة وحترير :ناجي ظاهر ،الناصرة.
الكالمـي " آمـال
خـاص ،ط ،1عـام  .2011العنـوان:
التاريـخ واإلصـدار :إصـدار
ّ
ّ
العصافيـر" ،معطـى مـن مفردتين متالزمتين باإلضافـة ،وينقصهمـا اخلبـر (ما مي ّيز
آمـال العصافيـر؟ هـل هـي بسـيطة أم كبيـرة ،قابلـة للتحقّـق أم ال...؟) ،والعصافيـر
ً
جمـال وبـراءة وحر ّية .والعنوان الفن ّّي (رسـمة
ترمـز إلـى األطفـال ،فهـم كالعصافيـر:
الغلاف) عصفـور يقـف علـى غصـن وردة.
الكتـاب عبـارة عـن مجموعـة تتكـ ّوم مـن تسـع قصـص ،وهـي بالترتيـب الـذي جـاءت
بـه يف الكتـاب :حلـم زهيـر ،تضحيـة األمومـة ،البيبـي دانيـال ،مكـر الثعلـب ،شـجرة
ّ
القطـة ريكـي ،صفـاء الـورد .القصـص
التفّـاح ،ذكريـات جـ ّدي ،عصافيـر أدريـون،
مكتوبـة بلغـة فصيحـة سـهلة ومألوفـة وحتمـل رسـالة تربو ّيـة إلصلاح الصغـار أل ّنهـم
رجـال املسـتقبل وعمـاد األ ّمـة ومـرآة املجتمـع ،فـإن صلحـوا صلـح املجتمـع.
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אלמראיא
(המראות)
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ד"ר עלי ותד
ד"ר מחמוד אבו פנה
מר אחמד עאזם
ד"ר ספייה חסונה-ערפאת
ד"ר אימאן יונס
ד"ר מוחמד עלי סעיד
עיצוב :רויטל רוזנשטרום

המכללה האקדמית בית ברל
األكاديمية بيت بيرل
الكلية
ّ
Beit Berl College
הפקולטה לחינוך
המכון האקדמי הערבי לחינוך
العربي للتربية
األكاديمي
المعهد
ّ
ّ
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