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العربي للتربية
األكاديمي
كلمة رئيس المعهد
ّ
ّ
الكليّة األكاديميّة بيت بيرلي حاج يحيى
بروفيسور قص ّ
ي للتربيــة فــي كلّيّــة بيــت بيــرل أن نضــع
ي العربـ ّ
يُســعدنا فــي إدارة المعهــد األكاديمـ ّ
بيــن أيديكــم العــدد الســادس مــن مجلّــة "المرايــا" حــول أدب األطفــال والفتيــان،
وذلــك رغــم ظــروف جائحــة الكورونــا ورغــم المصاعــب المرافقــة لهــا وتداعياتهــا
ســادس إلــى
ـررا مجلّــة المرايــا إخــراج المجلّــة بعددهــا ال ّ
العا ّمــة ،حيــث اِســتطاع محـ ّ
ي فــي كلّيّــة بيــت
ي العربـ ّ
النّــور .وبهــذه المناســبة بودّنــا فــي إدارة المعهــد األكاديمـ ّ
بيــرل تقديــم ال ّ
محــر َري مجلّــة المرايــا ،المربّييــن الفاضليــن،
شــكر ال ّجزيــل إلــى
ّ
الدكتــور محمــود أبــو فنّــه واألســتاذ القديــر أحمــد عــازم ،علــى جهودهمــا المباركــة
وتفانيهمــا المتواصــل مــن أجــل إخــراج مجلّــة المرايــا بعددهــا الســادس .فرغــم
ـررا المجلّــة تذليــل المصاعــب فــي هــذه
تقييــدات جائحــة الكورونــا ،اســتطاع محـ ّ
الفتــرة العصيبــة ،وإعدادهــا بحلّتهــا الحاليّــة .فلهمــا منّــا ك ّل ال ّ
شــكر والتّقديــر.
وال ّ
ضــا لــكل األديبــات واألدبــاء ،الباحثــات والباحثيــن الذيــن
شــكر موصــول أي ً
ســاهموا فــي نشــر إبداعاتهــم وأبحاثهــم فــي مجلّــة المرايــا بعددهــا الســادس .هــذه
المســاهمة ال ّهامــة لهــي دليــل ســاطع وبرهــان قاطــع علــى أه ّميّــة التّواصــل فــي
ي فــي البــاد .فلهم منّا
ي الفلســطين ّ
تعزيــز أدب األطفــال والفتيــان فــي مجتمعنــا العربـ ّ
ك ّل االحتــرام والتّقديــر.
وهــذه فُرصــة نغتنمهــا لندعــو جميــع األديبــات واألدبــاء والباحثيــن والباحثــات فــي
ي في الداخــل والخارج
ي الفلســطين ّ
مجــال أدب األطفــال والفتيــان فــي مجتمعنــا العربـ ّ
أن يســاهموا فــي نشــر إبداعاتهــم وأبحاثهــم فــي مجلّــة المرايــا والمســاهمة فــي جعــل
ي فــي الداخــل
ي فــي مجتمعنــا العربـ ّ
ي األساسـ ّ
ي واألدبـ ّ
هــذه المجلّــة المنبــر األكاديمـ ّ
ـدرا تربويًّــا وأدبيًّــا فــي حقــل الطفولــة المب ّكــرة والتّربيــة بشــكل عــا ّم.
ومصـ ً
تأتــي أه ّميّــة مجلّــة المرايــا حــول أدب األطفــال والفتيان اســتجابة لما يُنــادي به معظم
ســنوات
األديبــات واألدبــاء والمربّيــات والمربّيــن فــي حقــل الطفولــة المب ّكــرة فــي ال ّ
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سســاتنا التربويّــة
األخيــرة مــن سـدّ النّقــص الكبيــر فــي أدب األطفــال والفتيــان فــي مؤ ّ
والتعليميّــة .فهنــاك ضــرورة لتضافــر جهــود كافّــة الدوائــر التّربويّــة مــن أجــل إبراز
صــة فــي
وتعزيــز موضــوع أدب األطفــال فــي مدارســنا ومؤ ّ
سســاتنا التربويّــة ،وبخا ّ
ظـ ّل التغيّــرات الســريعة التــي نشــهدها مــن انتشــار لشــبكات التّواصــل االجتماعيّــة
ي وتش ـتّت لألفــراد مــن حولهــا والتأثيــر عليهــم وتغييــر
الرقميّــة والتّصــارع الثّقاف ـ ّ
قيمهــم وتكويــن شــخصيّاتهم عبــر هــذه الوســائل الرقميّــة .مجلّــة المرايــا تحــاول سـدّ
ســعي نحــو تعزيــز ونشــر الوعــي أله ّميّــة أدب األطفــال والفتيــان
هــذا النقــص بال ّ
مــن أجــل صقــل شــخصيّات أفــراد هــذا المجتمــع مــن النّواحــي الفكريّــة والوجدانيّــة
والّســلوكيّة لنهضــة المجتمــع بر ّمتــه.
ي للتربيــة بال ّ
شــكر الجزيــل للدكتــورة
وأخيـ ً
ي العربـ ّ
ـرا ،تتقـدّم إدارة المعهــد األكاديمـ ّ
ســونة-عرفات ،رئيســة مركــز أبحــاث اللّغــة ،المجتمــع والثّقافــة العربيّــة
صفيّــة ح ّ
ي ،علــى دعمهــا فــي إصــدار مجلّــة "المرايــا" بعددهــا الســادس.
فــي المعهــد العربـ ّ
كمــا نق ـدّم شــكرنا الجزيــل إلــى العامليــن والمســئولين فــي "مطبعــة الحــقّ" علــى
تصميــم المجلّــة وطباعتهــا بصورتهــا الجميلــة.
وفــي النهايــة ،نرجــو أن نتم ّكــن مــن مواصلــة إصــدار مجلّــة "المرايــا" بعددهــا
ســنة الدّراسـيّة القادمــة وأن نُحقّــق الفائــدة المرجـ ّـوة منهــا إن شــاء هللا،
الســابع فــي ال ّ
وهللا الموفّــق.
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المحررين
كلمة
ّ
د .محمود أبو فنّه واألستاذ أحمد عازم
يســعدنا صــدور العــدد الســادس مــن مجلّــة "المرايــا" رغــم التحدّيــات والعراقيــل
صــة فــي ظـ ّل اســتمرار انتشــار جائحــة الكورونــا وتقييــد حريّــة
التــي واجهتنــا؛ خا ّ
ـرك والســفر ،وصعوبــة التواصــل مــع الباحثيــن واألدبــاء ليســهموا فــي الكتابــة
التحـ ّ
للمجلّــة.
كذلــك عانينــا مــن ش ـ ّح الميزانيّــات التــي نحتاجهــا لدعــم إصــدار المجلــة بصــورة
منتظمــة وفــي مواعيدهــا.
قمنــا بمحــاوالت جــادّة لتأميــن اســتمراريّة صــدور المجلّــة ،ولهــذه الغايــة عقدنــا
جلســة بتاريــخ  22.2.2021مــع رئيســة كليّــة بيــت بيــرل أ .د .يولــي تميــر ورئيــس
ي حــاج يحيــى ،وقــد طرحنــا فــي تلــك
ي للتربيــة أ .د .قصـ ّ
ي العربـ ّ
المعهــد األكاديمـ ّ
الجلســة ضــرورة إعــادة تفعيــل مركــز أدب األطفــال فــي المعهــد ليكــون عنوانًــا
للدارســين وللفعاليّــات والمبــادرات حــول أدب األطفــال والمطالعــة ،وتخصيــص
ميزانيّــة كافيــة إلصــدار مجلّــة المرايــا.
يشمل العدد السادس من المرايا األقسام/األبواب األربعة الثابتة:
ففــي "الدراســات واألبحــاث" نجــد المقــاالت والدراســات النظريّــة :حــول أدب
األطفــال المحلّــي ومراحــل تطـ ّـوره ،ودراســة حــول مراكــز األطفــال فــي العالم وفي
ي ،وعــن التهافــت علــى الكتابــة لألطفــال.
البــاد ،وعــن ّ
رواد أدب األطفــال المحلّ ـ ّ
وفــي هــذا القســم نجــد الدراســات التطبيقيّــة والنقــد والتحليــل ألعمــال أدبيّــة محلّيّــة
لألطفــال.
وفــي "القــراءة والمطالعــة ألدب األطفــال" نجــد مقالــة حــول القــراءة وضــرورة
ترســيخها كنهــج حيــاة ،ثـ ّم مــوادّ حول مشــاريع وتجــارب لتشــجيع القــراءة وتذويتها.
وفــي "شــهادات وتجــارب" نقــرأ عــن تجربــة خمســة مــن أدبائنــا المحلّيّيــن فــي
8
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كلمة
ّ

الكتابــة لألطفــال.
وفــي بــاب "مــن رفــوف الكتــب" يواصــل األديــب الناقــد مح ّمــد علــي ســعيد
اســتعراض خمســة عشــر كتابًــا محلّيًّــا صــدرت لألطفــال.
القــراء مــن األدبــاء
نرجــو أن تحظــى المجلّــة – كاألعــداد الســابقة  -باهتمــام
ّ
والباحثيــن وأمنــاء المكتبــات والمربّيــن وطـ ّ
ـرنا تقبّــل ردود الفعــل
ـاب الكليّــات ،ويسـ ّ
ـرنا تســلّم الدراســات
والمالحظــات ونعــد بأخذهــا بعيــن االعتبــار للتحســين ،كمــا يسـ ّ
والمــوادّ المالئمــة لنشــرها فــي األعــداد القادمــة.
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تطور أدب األطفال المحلّ ّي
مراحل ّ

تطور أدب األطفال المحلّ ّي
مراحل ّ
الواقع والتحدّيات
د .محمود أبو فنّه
أديب األطفال الناجح:
يُتوقّــع مــن أديــب األطفــال الناجــح أن يحقّــقَ التــوازنَ بيــنَ العمليّــة اإلبداعيّة/الفنّيّــة
ي
وبيــن العمليّــة التربويّة/النفسـيّة؛ فهــو يراعــي المعاييــر الفنّيّــة األدبيّــة للــون األدبـ ّ
ّ
ســن
الــذي يُكتــب فيــه ،ويراعــي كذلــك ميــول المتلقّيــن األطفــال والفتيــان (مــن
 15 – 2ســنة) ،وقدراتِهــم العقليّـةَ والعاطفيّــة واللغويّــة ،ويحــرص علــى ْ
أن تكــون
ألدبــه لألطفــال رســالةّ ،
ألن هــذا األدب يُســهم فــي عمليّــة تنشــئة األطفــال ،ويكســبهم
المتنوعــة مثــل:
المعــارف والقيــم ،ويشــبع حاجاتهــم النفس ـيّة
ّ
ي ،الحاجــة إلــى الحــبّ
الحاجــة إلــى األمــان؛ األمــان المــاد ّ
ي واألمــان النفســ ّ
واالنتمــاء ،الحاجــة إلــى التقديــر ،الحاجــة إلــى تحقيــق الــذات ،والحاجــة إلــى المعرفة
والفهــم (كوهــن .1977 ،كوهــن.)1980 ،
والجديــر بالذكــر ّ
أن األطفــال يتّصفــون بحساسـيّة مفرطــة ،ولديهــم حــبّ اســتطالع
كبيــر الرتيــاد عوالــم وآفــاق جديــدة ،ويمتلكــون قــدرة كبيرة علــى االنبهار والدهشــة،
وهــذه الصفــات قــد يفتقدهــا الكبــار البالغــون الذيــن أرهقتهــم أعبــاء الحيــاة ،فتبلّــدت
ســهم ،ووهنــت ردود فعلهــم!
حوا ّ
لكــن علــى أديــب األطفــال أن يبتعــد عــن الوعــظ والتلقيــن ونقــل قيمنــا وعاداتنــا
لزمــان غيــر
ومفاهيمنــا – نحــن الكبــار البالغيــن – لألطفــال ،ألنّهــم مخلوقــون
ٍ
زماننــا ،وبهــذا الســياق كتــب جبــران خليــل جبــران عــن األوالد/األبنــاء فــي كتابــه
ي":
"النبــ ّ
”أوالدُكم ليسوا أوالدًا لكم
أوالدُكم أبنا ُء الحياةِ المشتاق ِة إلى نفسِها:
بكم يأتون إلى العالم ،ولكن ليس منكم.
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ومع أنّهم يعيشون معكم ،فهم ليسوا ُمل ًكا لكم.
أنتــم تســتطيعون أن تمنحوهــم محبّت َكــم ،ولكنّكــم ال تقــدرون ْ
ـذور
أن تغرســوا فيهــم بـ َ
أفكاركــمَّ ،
صـةً بهــم.
ـكارا خا ّ
ألن لهــم أفـ ً
ِ
وفي طاق ِتكم أن تصنعوا المساكنَ ألجسادِهم،
َّ
ُ
تقطن في مساكنِكم.
سهم ال
ولكن نفو َ
مســكن الغــد ،الــذي ال تســتطيعون ْ
ُ
أن تــزوروه حتّــى وال فــي
تقطــن فــي
فهــي
ِ
أحالمكــم.
ِ
ّ
وإن لكم أن تجاهدوا لكي تصيروا مثلَهم،
ولكنّكم عبثًا تحاولون أن تجعلوهم ِمثلَكم.
َّ
ألن الحياة ال ترج ُع إلى الوراء ،وال تلذّ لها اإلقامةُ في منز ِل األمس".
(جبران)1934 ،

العربي:
ظهور أدب األطفال في العالم
ّ
ي.
ي~ مقارنــة بــأدب األطفــال العالم ـ ّ
تأ ّخــر ظهــور أدب األطفــال فــي العالــم العرب ـ ّ
وكانــت بدايــات هــذا األدب الترجمــة واالقتبــاس .مــن أوائــل مــن ترجــم أدبًــا لألطفال
للغــة العربيّــة رفاعــة رافــع الطهطــاوي ( )1873-1801فــي مصــر؛ فقــد ترجــم
"حكايــات األطفــال" و"عقلــة األصبــع"؛ وقــد فعــل ذلــك متأثّــرا بــأدب األطفــال فــي
فرنســا ،حيــث ّ
اطلــع عليــه فــي أثنــاء مكوثــه فيهــا كرئيــس لبعثــة طلبــة مصرييــن،
أرســلهم مح ّمــد علــي باشــا للدراســة هنــاك.
فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر نظــم الشــاعر أحمــد شــوقي "الشــوقيّات الصغيــرة"
ــرا
التــي شــملت حكايــات وقص ً
صــا وأناشــيد مو ّجهــة لألطفــال /األحــداث متأث ّ ً
ي الفونتيــن ( ، )1695 – 1621ثـ ّم ظهــر كامــل كيالنــي (-1897
بالشــاعر الفرنسـ ّ
ي؛
ي ألدب األطفــال العرب ـ ّ
ي ،بــل األب الشــرع ّ
 )1959الــذي يُعتبــر الرائــد الحقيق ـ ّ
فمنــذ عــام  1927وحتّــى وفاتــه نشــر الكيالنــي حوالــي  200كتــاب مســتمدًّا معظــم
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ي ،والقليــل منهــا مســتمدٌّ مــن الواقــع
ي والعالمــ ّ
موضوعاتــه مــن التــراث العربــ ّ
ّ
المعيــش .ويمكــن اعتبــار تجربــة الكيالنــي فــي الكتابــة لألطفــال "نموذ ًجــا" تأثــر بــه
الكثيــر مــن األدبــاء العــرب الذيــن كتبــوا لألطفــال.
أ ّما أبرز ما يميّز "نموذج" الكيالني من خصائص ،فهي:
أ.

اعتبــار الكيالنــي الكتابــة لألطفــال وســيلة للتثقيــف والتعليــم ،ال غايــة فــي حـدّ
ي
ذاتهــا؛ فــأدب األطفــال عنــده" :ينطــوي علــى تربيــة قوميّــة وتقويــم خلق ـ ّ
ي إلــى جانــب توســيع المــدارك بالمعــارف والتعليــم".
وتوجيــه اجتماعــ ّ

ب.

ي،
حــرص الكيالنــي علــى اســتخدام لغــة أرقــى مــن مســتوى األطفــال اللغــو ّ
ويتعودوا على
ســنوا لغتهم وأســلوبهم
ليســتفيدوا بمحاكاة تلك اللغة الراقية ويح ّ
ّ
اللغــة الجيّــدة واألســلوب المتين ،م ّما يم ّهد الســبيل أمامهــم للوصول إلى روائع
ي وأ ّمهــات الكتــب القديمــة ،فيُقبلون على قراءتها بشــغف ومحبّة.
األدب العربـ ّ

ج.

ي إلنتاجــه لألطفــال
ي كمصــدر أساسـ ّ
ي واالســام ّ
العــودة إلــى التــراث العربـ ّ
ي ،ولــم يحــظ
إلــى جانــب االقتبــاس والترجمــة مــن التــراث واألدب العالم ـ ّ
الواقــع المعيــش والبيئــة المحلّيّــة ّإل بصــورة محــدودة مــن هــذا اإلنتــاج (أبــو
فنــه.)32 - 28 :2001 ،

ظهور أدب األطفال المحلّ ّي:
ي لعدّة
ي مقارنةً بأدب األطفال في العالم العرب ّ
تأ ّخر ظهور أدب األطفال المحلّ ّ
أسباب نذكر منها:
.

.

ي فــي البــاد؛
أاألوضــاع االجتماعيّــة والثقافيّــة والسياس ـيّة للمجتمــع العرب ـ ّ
ففــي عــام  1948وبســبب األحــداث التــي جــرت نــزح الكثيــر مــن ســكانها
صــة الطبقــة المثقّفــة وســ ّكان
العــرب إلــى الــدول العربيّــة المجــاورة ،خا ّ
ي،
ي أو شــبه قــرو ّ
المــدن .وكان معظــم المتبقّيــن ينتمــون إلــى مجتمــع قــرو ّ
وقــد ســعى المواطنــون العــرب فــي البدايــة إلــى تأميــن لقمــة العيــش
والمحافظــة علــى بقائهــم فــي البــاد ،ولــم يكــن شــراء الكتــب  -لألطفــال
وللكبــار -مــن أولويّاتهــم!
ي بصــورة عا ّمــة  -إلــى
ي – وفــي العالــم العربــ ّ
بنظــرة مجتمعنــا المحلّــ ّ
األطفــال حتّــى منتصــف القــرن العشــرين ،وحتّــى بعــد ذلــك ،تلــك النظــرة
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.

.
.

التــي اعتبــرت مرحلــة الطفولــة مرحلــة انتقاليّــة قصيــرة تقــود لعالــم الكبــار
الراشــدين" ،وعلــى أســاس هــذه النظــرة عومــل الطفــل كصــورة مصغّــرة
للكبيــر الراشــد وليــس كشــخصيّة مســتقلّة ناميــة لهــا الحـ ّ
ـق فــي أن تكــون
مه ّمــة لذاتهــا" (الحديــدي .)276 :1982 ،بســبب تلــك النظــرة لــم يُمنــح
الطفــل مــا يسـ ّ
ـتحق مــن حقــوق ،ولــم تفــرد لــه مكانــةٌ متميّــزة ،ولــم يحــظ
صــة وكافيــة مــن أوليــاء األمــور وال المربّيــن.
بعنايــة خا ّ
ج ترفُّــع األدبــاء عــن الكتابــة لألطفــال لالعتقــاد ّ
أن مكانــة األديــب تتأثّــر
قرائــه (م .ن ،)256 :وقــد حدّثني الصديــق األديب مصطفى
بمكانــة جمهــور ّ
مــرار عــن الــردود الســلبيّة حــول كتاباتــه األولــى لألطفــال النابعــة مــن
نظــرة المجتمــع المتدنيّــة لألطفــال.
شــك ّ
ّ
الــرواد األوائــل مــن أدبــاء األطفــال فــي العالــم مثــل شــارل
أن
وال
ّ
ي قــد أســهموا
بيــرو ( ،)1703 – 1628وكامــل الكيالنــي فــي العالــم العربـ ّ
فــي إضعــاف "وهــم الترفّــع" عــن الكتابــة لألطفــال .لكـ ّ
ـن التحـ ّـول التــا ّم فــي
هــذا المجــال لــم يتحقّــق طفــرة ً واحــدة ،بــل احتــاج إلــى المزيــد مــن الوقــت
والجهــد واإلنتــاج.
دعــدم وجــود وعــي كافٍ لــدى األهــل والمربّيــن ،وحتّــى األدبــاء ،حــول
أهميّــة أدب األطفــال ودوره فــي تنشــئة األطفــال وصقــل شــخصيّاتهم
وإشــباع حاجاتهــم النفســيّة المختلفــة.
سســات داعمــة وهيئــات ترعــى أدب األطفــال ،وتشــ ّجع
هعــدم وجــود مؤ ّ
ي لهــم،
ي والمعنــو ّ
األدبــاء علــى الكتابــة لألطفــال بتقديــم الدعــم المــاد ّ
للقــراء الكبــار
ولــم تتوفّــر دور النشــر التــي تعمــل علــى إصــدار الكتــب
ّ
والصغــار علــى الســواء (أبــو فنــه.)36-35 :2001 ،
المراحل الرئيسيّة في أدبنا المحلّ ّي لألطفال:
ي فــي األوضــاع االقتصاديّــة والثقافيّــة للمجتمــع
مــع التح ّ
ســن التدريجــ ّ
ّ
والطــاب فــي أعقــاب
ي فــي البــاد ،ومــع زيــادة عــدد المــدارس
العربــ ّ
ّ
ي وتطبيقــه عــام ( 1949אלחאג',
ي اإللزامــ ّ
ســن قانــون التعليــم االبتدائــ ّ
תשנ"ו )48:وبســبب القطيعــة بيــن إســرائيل والــدول العربيّــة المجــاورة
حتّــى عــام  ،1967تلــك القطيعــة التــي حالــت دون وصــول كتــب األطفــال
ي فــي البــاد بصــورة واســعة،
الصــادرة فــي تلــك الــدول للمجتمــع العرب ـ ّ
ك ّل ذلــك أدّى إلــى ظهــور الحاجــة المل ّحــة لتوفيــر كتــب للمطالعــة والقــراءة
لألطفــال فــي البــاد.
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ي
ويمكــن أن نتح ـدّث عــن ثــاث مراحــل رئيس ـيّة فــي مســيرة أدب األطفــال المحلّـ ّ
أن هنــاك تداخـ ً
وتطـ ّـوره ،ورغــم هــذا التقســيم ّإل ّ
ـا بيــن المراحــل الثــاث ،فقــد نجــد
أكثــر مــن أديــب كتــب فــي أكثــر مــن مرحلــة منهــا.
المحلي لألطفال:
المراحل الرئيسيّة في أدبنا
ّ
المرحلــة األولــى :تمت ـدّ هــذه المرحلــة حتّــى منتصــف الســتينيّات  -مــن القــرن
الماضــي -تقريبًــا ،وتمتــاز بقلّــة مــا أُلّــف لألطفــال ،فحتّــى عــام  1967لــم
يتجــاوز عــدد األعمــال األدبيّــة لألطفــال التــي صــدرت باللغــة العربيّــة ثمانيــن
كتابًــا (موريــه وعبّاســي.)1977 ،
األول لألطفــال فــي البــاد عــام  1954وكان مســرحيّة
صــدر الكتــاب ّ
"ظــام ونــور" لميشــيل حــدّاد وجمــال قعــوار ،ثــ ّم تــا ذلــك المجموعــة
الشــعريّة "ألحــان الطالــب" لجــورج نجيــب خليــل عــام .1956
ي بدفعــة قويّــة ،تمثّلــت فــي تو ّجــه
فــي عــام  1960حظــي أدب األطفــال المحلّ ـ ّ
األديبيــن محمــود عبّاســي وجمــال قعــوار إلــى الكتابــة لألطفــال ،وكان حصيلــة
عملهمــا المشــترك إصــدار خمســة عشــر كتابًا/كتيّبًــا لألطفــال ،وقــد ذكــر
األديــب محمــود عبّاســي ّ
ي لكتابتهمــا لألطفــال كان التأثّــر بمــا
أن الحافــز الرئيسـ ّ
ي فــي البــاد مــن عنايــة واهتمــام بالغيــن باألطفــال
وجــداه فــي المجتمــع اليهــود ّ
واالحتفــال بهــم وتأليــف الكتــب المالئمــة وتقديمهــا هدايــا لهــم ،بينمــا المجتمــع
ي كان يفتقــر لمثــل تلــك األمــور.
ي المحلّ ـ ّ
العرب ـ ّ
يالحــظ ّ
أن األديبيــن عبّاســي وقعــوار قــد تأثّــرا فــي كتابتهمــا لألطفــال بـــ
"نمــوذج " الكيالنــي الــذي ذكرتُــه.
أ ّما أه ّم الخصائص والمالمح إلنتاجهما المشترك فهي:
ي القديــم وإلــى الحكايــات واألســاطير
ي واإلســام ّ
 العــودة إلــى التــراث العربــ ّي للكتابــة لألطفــال وعــدم االلتفــات إلــى
المقتبســة
ّ
والمعربــة كمصــدر أساســ ّ
ّ
ّ
الواقــع المعيــش وإلــى البيئــة المحليّــة إل بصــورة محــدودة جــدًّا.
 تبنّــي اللغــة الفصحــى فــي الكتابــة لألطفــال والســعي لالرتقــاء باللغــة واألســلوبتم ّ
شــيًا مــع الغايــة التعليميّــة الوعظيّــة وأحيانًــا كثيــرة علــى حســاب الجوانــب
ـراء الصغــار وتشــويقهم.
الفنّيّــة األدبيّــة التــي تعمــل علــى جــذب القـ ّ
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	-غلبة القيم اإلنسانيّة واالجتماعيّة والمعرفيّة على إنتاجهما لألطفال إلى جانب
سعيهما المحدود لتحقيق التسلية واإلمتاع.
	-التصعيد في اللغة واألسلوب في السرد والوصف ،فنجد إنتاجهما يشتمل على
القراء الصغار.
ألفاظ وتعابير كالسيكيّة عالية بعيدة عن قاموس ّ
	-كذلك نجد لغة الحوار عندهما ال تختلف عن لغة السرد والوصف ،باإلضافة
ي النابض.
إلى كون الحوار في معظمه خطابيًّا يفتقد معالم الحوار الح ّ
	-استعمالهما العبارات المجازيّة والجمل الصعبة التي يصعب على الصغار
إدراكها (انظر :أبو فنه.)43 – 37 :2001 ،
المرحلــة الثانيــة :تبــدأ هــذه المرحلــة مــن النصــف الثانــي مــن الســتينيّات،
صــة بعــد حــرب عــام  ،1967وتمتــدّ حتّــى نهايــة الثمانينيّــات.
وبصــورة خا ّ
ّ
ّ
إن "الهبّــة " التــي تمثلــت فــي إنتــاج األديبيــن عبّاســي وقعــوار وبعــض المؤلفــات
األخــرى المترجمــة التــي صــدرت قبــل عــام  1967قــد اعتراهــا بعــض الفتــور بعــد
ي قــد سـدّت
حــرب  .1967وقــد تكــون الكتــب الصــادرة لألطفــال فــي العالــم العربـ ّ
صــة بعــد اتّبــاع سياســة الجســور المفتوحــة مــع
بعــض الفــراغ فــي هــذا المجــال ،خا ّ
ّ
األردن ،حيــث بــدأت المئــات ،بــل اآلالف مــن كتــب األطفــال العربيّــة تصــل الــى
القــارئ الصغيــر فــي البــاد.
ي،
ولكــن تدريجيًّــا بــدأت تُســمع أصــوات ،تدعــو الــى كتابــة أدب أطفــال محلّــ ّ
ي ويعالــج مشــاكل مســتمدّة مــن البيئــة والظــروف
يتنــاول قضايــا الواقــع المحلّــ ّ
ي فــي إســرائيل؛ فالكتــب القصصيّــة
المحلّيّــة المتميّــزة والخا ّ
صــة للمجتمــع العرب ـ ّ
ي ،حســب رأي ســالم جبــران" :ليســت
وغيــر القصصيّــة الــواردة مــن العالــم العربـ ّ
بديـ ً
ـرف أطفالنــا
ـا لقصــص محلّيّــة مســتوحاة مــن آالمنــا وأحالمنــا ،وتحــاول أن تعـ ّ
ٍّ
ســن مبكــرة علــى قضايانــا وهمومنــا" (انظــر :المقدّمــة التــي كتبهــا ســالم
فــي
جبــران لكتــاب :قشــرة البرتقالــة الطائشــة .تأليــف :عبــد اللطيــف ناصــر.)1984 ،
ي "بعيــدة ك ّل البعــد
كذلــك جميــع الكتــب الوافــدة علــى أطفالنــا مــن العالــم العربــ ّ
ي فــي إســرائيل بســبب كونــه أقلّيّــة قوميّــة فــي
عــن واقــع المواطــن العربــ ّ
صــة" (ناصــر.)1987 ،
هــذه البــاد ،لــه مشــاكله ومعاناتــه ومتطلّباتــه الخا ّ
مــن كتّابنــا المحلّيّيــن ،الذيــن كتبــوا لألطفــال فــي هــذه المرحلــة ،نذكــر ســليم خــوري
ضــا.
عرفــا بكتابتهمــا للكبــار أي ً
ـرار اللذيــن ُ
ومصطفــى مـ ّ
كذلــك نجــد أدبــاء آخريــن كتبــوا لألطفــال ،مثــل :ســامي الطيبــي ،عبــد هللا عيشــان،
فاطمــة ذيــاب وعبــد اللطيــف ناصــر.
ي يســتقي مــن عالــم الحكايــات
فــي هــذه المرحلــة
ّ
اســتمر أدب األطفــال المحلــ ّ
واألســاطير والتــراث ،كمــا نجــد فــي إنتــاج عبــد هللا عيشــان وســامي الطيبــي
18

تطور أدب األطفال المحلّ ّي
مراحل ّ

وفاطمــة ذيــاب ،لكنّنــا بدأنــا نلمــس تحـ ّـوال واض ًحــا نحــو التو ّجــه للكتابــة الواقعيّــة
ومعالجــة قضايــا ومشــاكل مســتمدّة مــن أجــواء بيئتنــا المحلّيّــة ،كمــا انعكــس فــي
مــرار وســليم خــوري وعبــد اللطيــف ناصــر .وتمثّلــت الواقعيّــة
انتــاج مصطفــى ّ
صــة فــي الحــوار ،بالنكهــة
كذلــك فــي محاولــة "تطعيــم" اللغــة واألســلوب ،خا ّ
صــة فــي
المحلّيّــة فــي األلفــاظ والتعابيــر والجمــل .وقــد بــرز ذلــك بصــورة خا ّ
قصــص المجموعــة القصصيّــة" :قلــوب بيضــاء" لســليم خــوري .كذلــك تبــرز الغاية
صــة فــي إنتــاج األديبيــن
التربويّــة التعليميّــة فــي هــذا اإلنتــاج بشــكل ملحــوظ خا ّ
ـرار؛ فهنــاك تأكيــد علــى القيــم الشــخصيّة واالجتماعيّــة
ســليم خــوري ومصطفــى مـ ّ
ّ
واالنســانيّة لديهمــا ،بينمــا تحظــى القيــم القوميّــة بتمثيــل قليــل (أبــو فنــه:2001 ،
161 -125؛ أبــو فنــه.)23 -11 :2019 ،
مــن الجديــر بالذكــر أن الكاتــب عبــد اللطيــف ناصــر ( )1990 -1944عالــج فــي
قصصــه الواقعيّــة موضوعــات مســتمدّة مــن الحيــاة الواقعيّــة والظــروف المعيشــيّة
للمجتمــع العربـ ّي فــي البــاد ،وحــاول تمريــر قيــم قوميّــة ووطنيّــة فــي إنتاجــه ،وأحيانًــا
باللجــوء إلــى شــخصيّات مــن عالــم الحيــوان التــي اتّخذهــا رمـ ً
ـوزا تعبّــر عــن الواقــع
القومـ ّي السياسـ ّي كمــا فعــل فــي كتابــه "صــوص فــادي" الصــادر عــام ( 1981مجلّــي،
.)95 -91 :1991
ـتمر حتّــى يومنــا .مــا
المرحلــة الثالثــة :تبــدأ هــذه المرحلــة مــع بدايــة التســعينيّات وتسـ ّ
يميّــز هــذه المرحلــة صــدور الكثير مــن كتب األطفــال المحلّيّــة األصليّــة والمترجمة،
كمــا نلمــس ظهــور بعــض الصحــف المحلّيّــة لألطفــال؛ فباإلضافــة الــى مجلّت َــي
ي التابعــة للهســتدروت –
"الســندباد" و"مجلّتــي" الصادرتيــن عــن دار النشــر العربـ ّ
مــع األســف توقّفــت هاتــان المجلّتــان عــن الصــدور– أخــذت تصــدر مجلــة "الحيــاة
لألطفــال" ومجلــة "أفــكار" – وقــد توقّفــت األخيــرة عــن الصــدور  -الــى جانــب
صــة لألطفــال فــي صحــف ومجـ ّ
ـات الكبــار.
تخصيــص الصفحــات أو الزوايــا الخا ّ
وقــد واكــب هــذه الزيــادة فــي اإلنتــاج لألطفــال زيــادة فــي الوعــي بأه ّميّــة أدب
األطفــال ودوره فــي تنشــئة األطفــال وبلورة شــخصيّاتهم وإشــباع حاجاتهــم المختلفة.
ي جماهيريًّــا وأكاديميًّــا .وقــد ســاهم مركــز
كمــا اتّســع االهتمــام بــأدب األطفــال المحلّـ ّ
ي فــي البــاد الــذي تأســس عــام  1995فــي هــذا االنتعــاش.
أدب األطفــال العربــ ّ
ّ
ي لألطفــال فــي هــذه
وهنــاك حاجــة ما ّ
ســة لدراســات جــادّة وشــاملة ألدبنــا المحل ـ ّ
المرحلــة ،تتنــاول جميــع أبعــاده :األدبيّــة الفنّيّــة ،التربويّــة والنفســيّة ،وناحيــة
االخــراج المتمثّلــة فــي الطباعــة والرســوم واأللــوان وغيرهــا .وحتّــى تتـ ّم مثــل تلــك
الدراســات ســأورد فيمــا يلــي بعــض المالمــح والخصائــص العا ّمــة ألدب األطفــال
فــي هــذه المرحلــة.
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 .أالمالمح اإليجابيّة البارزة في هذا اإلنتاج:
وشعرا.
نثرا
ً
 1.1 .غزارة نسبيّة في التأليف والترجمة ً
يّ :أول مــا يلفــت النظــر فــي الكتــب الجديــدة
2 .2 .تح ّ
ســن اإلخــراج الفنّــ ّ
الصــادرة محلّيًّــا لألطفــال النقلــة النوعيّــة فــي اإلخــراج مــن حيــث
الملونــة الجميلــة واألغلفــة
جــودة ُ الطباعــة وتوفّــر الرســومات
ّ
الســميكة واســتخدام الــورق الصقيــل .وأحيانــا  -فــي بعــض
"النــص" المكتــوب!
الكتــب  -يفــوق اإلخــراج والرســومات
ّ
.3

ســطة :الكثيــر مــن
التو ّجــه لمراحــل الطفولــة المب ّكــرة والمتو ّ
الكتــب الصــادرة لألطفــال مو ّجــه للمراحــل العمريّــة المب ّكــرة
وتشــمل مرحلــة مــا قبــل المدرســة .وهــذا بــدوره قــد يســهم فــي
ويقــوي ميلهــم
ي لــدى الصغــار
تنميــة براعــم
ّ
ّ
التنــور اللغــو ّ
وحبّهــم لــأدب ،إضافــة إلــى اشــباع حاجاتهــم النفســيّة المختلفــة.

.4

تخفيــف حــدّة الوعــظ والتعليــم :فــي الكتــب الصــادرة ،ســواء
الموضوعــة أو المترجمــة ،نجــد محاولــة للتعبيــر عــن أحاســيس
األطفــال ومشــاعرهم ومعاناتهــم .وفــي بعــض الكتــب تظهــر
شــخصيّات األطفــال شــخصيّات مبدعــة ،فعّالــة ،مبــادرة وال تقــف
مكتوفــة األيــدي تنتظــر الحلــول الجاهــزة مــن الغيــر أو مــن القــوى
الغيبيّــة الخارقــة .ويتـ ّم فــي مثــل هــذه الكتــب تمريــر القيــم والمواقــف
واالتّجاهــات بصــورة غيــر مباشــرة.

.5

ي لألطفــال :هنــاك محاولــة جــادّة
محاولــة لمراعــاة المســتوى اللغــو ّ
لمراعــاة المســتويات اللغويّــة لألطفــال حســب المراحــل العمريّــة؛
فمثــا فــي الكتــب المو ّجهــة للطفولــة المبكــرة نجــد الكثيــر مــن األلفــاظ
المســتمدّة مــن القامــوس المشــترك بيــن الفصحــى والعا ّميّــة .ونجــد
تقديــم المســند إليــه (االســم) علــى المســند (الفعــل) واســتخدام الجمــل
النــص
القصيــرة الســهلة وإدخــال الحــوار إلضفــاء الحيويّــة علــى
ّ
واالبتعــاد عــن الرمــوز والصــور المجازيّــة المعقّــدة.

.6

ي :فــي قســم مــن الكتــب الصــادرة حديثــا
ظهــور أدب األطفــال الواقعـ ّ
ي والبيئــة المحلّيّــة فــي
يبــرز االتّجــاه إلــى التعامــل مــع الواقــع المحلّـ ّ
بالدنــا.
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.7

زيــادة حـ ّ
ـظ الشــعر لألطفــال :مــن بيــن مئــات الكتــب التــي صــدرت
فــي هــذه المرحلــة نجــد العديــد مــن الدواويــن الشــعريّة لألطفــال مــن
تأليــف ك ّل مــن :فاضــل جمــال علــي ،حنّــا أبــو حنــا ،جمــال قعــوار،
ســليمان جبــران ،شــكيب جهشــان ،نعيــم عرايــدي ،فــاروق مواســي،
محمــود مرعــي ،ســلمان فــراج ،لميــس كناعنــة ،عايــدة خطيــب ،نبيهة
جباريــن ،آمــال كريّنــي ،أحمــد عطاونــة وغيرهــم ....وال شــك أن
ي لإليقــاع وللكلمــة الموســيقيّة.
هــذه الكتــب تلبّــي ميــل األطفــال الفطــر ّ

.8

زيــادة تمثيــل المــرأة فــي الكتابــة لألطفال :عنــد تأ ّمل قائمــة الكتب التي
صــدرت فــي العقــود الثالثــة األخيــرة لألطفــال نجــد زيــادة ملحوظــة
فــي عــدد النســاء الكاتبــات لألطفــال مقارنــة بعــدد الرجــال؛ فمــن
بيــن األســماء المحلّيّــة نذكــر :جهــاد غوشــه عراقــي ،آمــال كرينــي،
إلهــام دويــري تابــري ،عليــاء أبــو شــميس ،نبيهــة جباريــن ،حيــاة
ي ،ميســاء فقيــه ،ناديــة صالــح،
بلحــة أبــو شــميس ،ميســون األســد ّ
لميــس كناعنــة ،عبيــدة بلحــة ،حنــان جبيلــي عابــد ،ميســون إليــاس
حنّــا ،فاطمــة ذيــاب ،نزهــة أبــو غــوش ،مينــا عليــان ،نيفيــن عثامنــة،
عايــدة خطيــب ،ســعاد دنيــال بولــس ،إيرينــا كركبــي ،عليــاء وهبــة،
روزالنــد دعيــم ،نــادرة يونــس ،نبيلــة ســمارة ،نــوال نفّــاع ،نبيلــة
زعبــي ،أديــم مصــاروة ،القاهــرة عبــد الحــي ،شــيخة حليــوى ،هالــة
إســبانيولي ،كــرام أبــو عطــا ،ســلوى ســعيد ضعيــف ،عبيــر ســبيت
مرجيّــة ،أســماء طنــوس ،آمــال حــرب ،رحــاب زريــق ،وغيرهــن.. .

ي لألطفال:
ب .مآخذ على أدبنا المحلّ ّ
.1

”التهافُــت والتض ّخــم“ -الكـ ّم فــي إصــدار أدب األطفــال علــى حســاب الجــودة
(فــي اللغــة واألســلوب والرســومات والنواحــي الفنّيّــة األخــرى)..

.2

رضيّــة مــن "عبــاءة التربيــة"
لــم يتحـ ّ
ي لألطفــال بصــورة ُم ِ
ـرر أدبنــا المحلّ ـ ّ
والوعــظ والتعليــم (أبــو فنّــه.)24 :1992 ،

.3

ضآلــة األعمــال األدبيّــة التــي تتعامــل مــع القضايــا الوطنيّــة والقوميّــة
ي ،التعامــل مــع األماكــن( )...أبــو فنّــه:2016 ،
والسياس ـيّة (االنتمــاء القوم ـ ّ
.)21 – 10
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.4

ساســة مثــل :الطــاق ،ذوي
قلّــة األعمــال التــي
تتطــرق لموضوعــات ح ّ
ّ
صــة ،أو تمثيــل الفتاة/المــرأة بصــورة متوازنــة.
االحتياجــات الخا ّ

.5

عــدم تمثيــل كافٍ لجميــع األلــوان األدبيّــة (مثــل :التهاليــل وأغانــي المهــد،
ي ،صحافــة األطفــال).
المســرحيّة ،الروايــة ،أدب الخيــال العلمــ ّ

 .6عــدم التو ّجــه بصــورة كافيــة لجميــع الشــرائح العُمريّــة (الصغــار فــي مرحلــة
مــا قبــل المدرســة ،األحــداث المراهقيــن.)...
.7

الكتابة باللهجة المحكيّة العاميّة في األناشيد وفي غيرها!

.8

عــدم التخطيــط الكافــي لحركــة الترجمــة ،والتركيــز علــى الترجمــة مــن
اللغــة العبريّــة ،وأحيانًــا مــا يُترجــم ال يالئــم أطفالنــا فــي مضامينــه وقيمــه
ورســوماته.

.9

عمليّــة النشــر واإلصــدارات ال تخضــع للمعاييــر المنشــودة؛ فــا توجــد لجــان
وتحــرر لتجنّــب األخطــاء اللغويّــة فــي
صيــن تراجــع وتفحــص
مــن المخت ّ
ّ
النحــو والصــرف واإلمــاء.

 .10عــدم وجــود حركــة نقديّــة كافيــة أو دراســات وبحــوث جــادّة ألدب األطفــال
ي.
المحلّــ ّ
ي مــن التغلّــب – بصــورة ُمرضيــة
 .11وأخيـ ً
ـرا :لــم يتم ّكــن أدب األطفــال المحلّ ـ ّ
و ُمقنعــة – علــى ظاهــرة العــزوف عــن القــراءة ،فأ ّمــة "اقــرأ” لــم تتجــذرّ
الحــرة!
لديهــا عــادة القــراءة والمطالعــة الذاتيّــة
ّ
المراجع:
 1 .أبــو فنّــه ،محمــود ( .)1992أدب األطفــال باللغــة العربيّــة فــي إســرائيل،
خصائـ�ص ومالمـ�ح عا ّمـ�ة( .باللغـ�ة العبريّـ�ة) .مجلّـ�ة" "ספרות ילדים ונ�ו
ער" .القــدس ،ســبتمبر  :1992وزارة المعــارف.
2 .أبــو فنّــه ،محمــود ( .)1993أدب األطفــال باللغــة العربيّــة فــي إســرائيل.
مجلّــة "مواقــف" كانــون الثانــي وشــباط  ،1993الناصــرة.
صــة الواقعيّــة لألطفــال فــي أدب ســليم
5 .أبــو فنّــه ،محمــود ( .)2001الق ّ
خــوري .حيفــا :مركــز أدب األطفــال.
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ي.
6 .أبــو فنّــه ،محمــود ( .)2016داللــة المــكان فــي أدب األطفــال المحلّ ـ ّ
ي للتربيــة -بيــت
ي العربـ ّ
مجلّــة المرايــا ،العــدد الثانــي ،المعهــد األكاديمـ ّ
بيــرل.
7 .أبــو فنّــه ،محمــود ( .)2019القيــم فــي قصــص األطفــال لألديــب
ي
مصطفــى ّ
مــرار .مجلّــة المرايــا ،العــدد الرابــع ،المعهــد األكاديمــ ّ
ي للتربيــة -بيــت بيــرل ،حزيــران .2019
العربــ ّ
8 .الحديدي ،علي ( .)1982في أدب األطفال .ط ،3القاهرة.
النبــي .ترجمــة :أنطونيــوس
9 .جبــران ،خليــل جبــران ( .)1934كتــاب:
ّ
بشــير.
	10.جبــران ،ســالم ( .)1984مقدّمــة لكتــاب :قشــرة البرتقالــة الطائشــة لعبــد
اللطيــف ناصــر .الناصــرة.1984 ،
	11.مجلّــي ،نظيــر ( .)1991عبــد اللطيــف ناصــر الكاتــب ،المربّي ،اإلنســان.
إصــدار :اللجنــة الشــعبيّة لتأبيــن عبــد اللطيف ناصــر.1991 ،
	12.كوهيــن ،أديــر ( .)1980الطفــل واألدب .ترجمــة عبّاســي محمــود.
شــفاعمرو :المشــرق للترجمــة والطباعــة والنشــر.1980 ،
	13.موريــه ،شــموئيل وعبّاســي ،محمــود ( .)1977الكتــب العربيّــة التــي
صــدرت فــي إســرائيل  .1977 – 1948حيفــا.
صــة .מעגלי קריאה ,אונ'
	 14.ناصــر ،عبــد اللطيــف ( .)1987كتابــة الق ّ
חיפה.
	15.אלחאג' ,מאג'ד (תשנ"ו) .חינוך בקרב הערבים בישראל – שליטה
ושינוי חבריתי .ירושלים :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס האוניב�ר
סיטה העברית.
	16.כהן ,אדיר ( .)1977דרך הרוח .ת"א :הוצאת יחדיו.
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مراكز أدب أطفال في إسرائيل والعالم
أحمد عازم ود .يسرائيله ڤايس
إجمال
ي فــي موضــوع مراكــز أدب األطفــال التــي فــي
ي هــو بحــث طالئعـ ّ
البحــث الحالـ ّ
إســرائيل والعالــم .فحصنــا فــي البحــث ،كيــف يت ـ ّم تفعيــل المراكــز فــي إســرائيل
والعالــم .لقــد ُو ِجــدت نمــاذج ُمختلفــة مــن مراكــز أدب األطفــال مــن ناحيــة طابــع
الفعّاليّــات التــي تُفعّــل بهــا.
اتّضــح ّ
أن ك ّل مركــز يســتجيب إلــى احتياجــات الجمهــور الــذي يخدمــه .ومــن
اســتعراض المراكــز المختلفــة يظهــر ّ
متنوعة،
أن المراكــز المختلفــة تقــوم بفعّاليّــات ّ
ولكــن ليســت دائ ًمــا مو ّحــدة.
ي لســنوات افتتاحهــا ،أ ّمــا عرض
تـ ّم اســتعراض المراكــز حســب الترتيــب التصاعــد ّ
ي.
المراكــز التــي فــي إســرائيل فقــد تـ ّم حســب وســطين :يهــود ّ
ي وعرب ّ
كلمات رئيسيّة
ي"" ،مركــز ألدب األطفــال
"مركــز ألدب األطفــال"" ،مركــز ألدب األطفــال العربـ ّ
ي ".
العبر ّ
مقدّمة وخلفيّة
ي هــو إلقــاء الضــوء علــى مراكــز أدب األطفــال المختلفــة
هــدف البحــث الحالــ ّ
الموجــودة فــي إســرائيل والعالــم ،ووصــف نشــاطاتها ،والوقــوف علــى مميّزاتهــا،
ومحاولــة اإلشــارة إلــى التشــابه واالختــاف بيــن مراكــز ألدب األطفــال فــي
األوســاط المختلفــة ،والتوصيــة علــى تحســينها ،إذا كانــت هنــاك حاجــة بذلــك.
ي والوســط
وســنفحص المراكــز الموجــودة فــي إســرائيل حســب الوســط اليهــود ّ
1
ي فــي مجــال أدب األطفــال فــي إســرائيل
ي وطالئعـ ّ
ي .بحثنــا هــو بحــث ّأولـ ّ
العربـ ّ
 .1نُشِر هذا البحث بالعبريّة في مجلّة "دارنا" ،42،في سنة ّ 2013
ألن شريكتي فيه ال تتقن اللغة العربيّة(:עאזם,
אחמד ,וייס,ישראלה ( .)2013מרכזים לספרות ילדים בישראל ובעולם .דארנא-כתב עת מדעי ,חינוכי
ותרבותי ,42 ,המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל-חיפה :אלנהדה-בית דפוס והוצאה לאור.
 .)147-162وألهميّة الموضوع قمتُ بترجمته إلى اللغة العربيّة.
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تطور أدب األطفال المحلّ ّي
مراحل ّ

والعالــم ،لــذا فحصنــا مجــال األدبيّــات وقمنــا بإجــراء تفتيــش شــامل لنــرى إذا كان
عرفًــا وال مقــاالت
هنــاك نمــوذج مــا لمركــز أدب أطفــالّ ،إل أنّنــا لــم نجــد نموذ ًجــا ُم ّ
صيــن فــي أدب األطفــال وإلــى المعلوماتيّة
تتنــاول الموضــوع ،لــذا تو ّجهنــا إلــى مخت ّ
ي حنيــن .فقمنــا بالتفتيــش
الموجــودة فــي العالــم وفــي إســرائيل ،لكنّنــا رجعنــا بخف ـ ّ
عــن مــوا ّد تتحــدّث عــن مراكــز أدب أطفــال فــي العالــم لنفحــص الموضــوع،
فوجدنــا عنهــا مــادّة كثيــرة .كمــا وجدنــا مــوا ّد كافيــة عــن مراكــز أدب األطفــال
ي فــي إســرائيل ،وحينمــا شــعرنا بوجــود معلومــات ناقصــة ،قمنــا باســتعمال
العبــر ّ
ي أو المقابلــة الشــخصيّة العاديّــة .أ ّمــا مراكــز
المقابلــة الهاتفيّــة أو البريــد اإلكترونـ ّ
أدب األطفــال العربيّــة الموجــودة فــي إســرائيل فقــد وجدنــا عنهــا مــادّة شــحيحة فــي
ي وبواســتطها قمنــا بمقابلــة ك ّل
اإلنترنــت ،لذلــك اســتعملنا صيغــة مــن البحــث الكيفـ ّ
2
ي.
مديــري المراكــز بشــكل شــخص ّ
األول سيتحدّث عن مراكز أدب أطفال
ستكون في هذا المقال خمسة أقسام أساسيّةّ :
في العالم ،والثاني مراكز عبريّة ألدب األطفال في إسرائيل والثالث مراكز عربيّة
ألدب األطفال في إسرائيل ،والرابع تلخيص مع نقاش ،والخامس إعطاء توصيات
مناسبة.
مراكز أدب أطفال في العالم:
لقــد قمنــا بفحــص مراكــز موجــودة فــي عــدّة بلــدان ومنهــا :أســتونيا ،وروســيا
(مركــز قــوس قــزح ومركــز موســكو) ،مصــر ،وألمانيــا (مركــز برليــن ومركــز
هيديلبــرغ) ،واســتراليا ،والواليــات المتّحــدة ،وبريطانيــا ،وبلغاريــا.
ي":3
" -1مركز أدب األطفال األستون ّ
أ ّســس هــذا المركــز فــي ســنة  .1933مــن نشــاطاته :إعطــاء خدمــات أرشــيف
لمجموعــات كتــب أطفــال أســتونيّة وعالميّــة كالســيكيّة فــي اللغــات األصليّــة ،كتــب
 .2لقد سألنا مديري المراكز الذين تواصلنا معهم مجموعة أسئلة وهي .1 :ما اسم مركز أدب األطفال الذي تديرونه؟
مقره؟  .3ما هي أهدافه؟  .4هل أصدر المركز كتبًا لألطفال؟  .5أين تطبعون الكتب؟  .6ما هي النشاطات
 .2أين ّ
التي يقوم بها المركز؟  .7ما هي مصادر تمويل المركز؟  .8هل توجد كتب في المركز؟  .9ما هي الخدمات األخرى
التي يقدّمها المركز؟  .10هل يتبرع األدباء بمجموعاتهم وتركاتهم األدبيّة للمركز؟  .11هل تحبّ /ين إضافة شيء
آخر عن المركز؟
http://www.elk.ee .3
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مصــادر ،دراســات ،مجـ ّـات ،رســوم توضيحيّــة ومــوا ّد أخــرى لهــا عالقــة مــع أدب
صــص للباحثيــن والمترجميــن وللناشــرين
األطفــال .يوجــد فيــه مركــز معلومــات ُمخ ّ
وللطــاب الجامعيّيــن ولمهت ّميــن آخريــن بــأدب األطفــالّ ،
ّ
ينظــم هــذا
وللمعلّميــن
المركــز مؤتمــرات وورشــات ومحاضــرات ،كمــا يقــوم بتنظيــم لقــاءات وأســواق
ومعــارض وعمليّــات إنتــاج ،ويقــوم بإعطــاء خدمــات مكتبــة لتالميــذ المــدارس
وللجمهــور الواســع.
" -2مركز برلين ألدب األطفال":4
اِفتُتِــح عــام ُ .1939خصــص المركــز إلثــارة اهتمــام األطفــال والفتيــان بــأدب
ي والقصــص الشــعبيّة .ي ّ
ُنظــم
ي وكذلــك األدب الكالســيك ّ
ي والعالمـ ّ
األطفــال األلمانـ ّ
ي لألطفــال ،ويُش ـغّل
المركــز معــارض ُكتــب أطفــال ،ومنهــا يــوم الكتــاب العالم ـ ّ
برامــج تعليميّــة وي ّ
ُنظــم أيّا ًمــا دراس ـيّة ألمنــاء المكتبــات ولناشــري أدب األطفــال.
تصــل ميزانيّــة المركــز  400000يــورو تقريبًــا.
"-3مركز قوس قزح ألدب األطفال":5
ي ســاحر فــي
افتُتِــح فــي ســيبريا الجديــدة عــام  1962بعــد ظهــور منظــر طبيع ـ ّ
ي فــي ســنة  .2011مــن بيــن نشــاطاته:
الفضــاء .وقــد افتُتِــح فيــه موقــع إلكترون ـ ّ
إعطــاء خدمــات مكتبــة فــي أدب األطفــال ،تعليــم اللغــة الروسـيّة لألطفــال ،عروض
ســحر ،تعليــم موســيقى ورقــص ورســم وخياطــة ،إقامــة مهرجانــات ومســابقات
ومعــارض ولقــاءات ،وعــرض أفــام ،وعــرض حزازيــر ،وإقامــة مباريــات
وحكــم مــن فتــرات مختلفــة.
رياضيّــة وغنائيّــة ،وســرد قصــص شــعبيّة وأمثــال ِ
"-4متحف مركز موسكو ألدب األطفال":6
افتُتِــ َح عــام  ،1975ومــن بيــن نشــاطاته :احتفــاالت أعيــاد ميــاد لألطفــال،
صــص ،ورســم ،ونحــت ،وإقامــة معــارض كتــب
ومســابقات ،وألعــاب ،وقـ ّ
ـص قِ َ
www.learst.org .4
ru.tuvacheleesh.www .5
ru.paustowskogo.www . 6
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قديمــة ،وجــوالت تعليميّــة عــن تطـ ّـور اإلنســان فــي المراحــل المختلفــة مــن حياتــه،
وألعــاب تعليميّــة ،وعــرض أفــام وثائقيّــة ،وتنظيــم أمســيات أدبيّــة مــن القــرن
العشــرين ،وتشــغيل ورشــات فنّيّــة لجيــل الطفولــة المب ّكــرة ،ومســرح دُمــى روسـيّة
لألطفــال والوالديــن ،وتنظيــم فعّاليّــات عــن الغابــات واألنهــار والعــادات الروسـيّة.
-5مركز توثيق وبحوث أدب األطفال":7
موجــود فــي القاهــرة تحــت رعايــة المكتبــة الوطنيّــة ووزارة الثقافــة فــي مصــر.
اِفتُتِ ـ َح عــام  1988بمســاعدة صنــدوق فولبرايــت.
متنوعــة :إعطــاء خدمــات مكتبــة غنيّــة لكتــب نظريّــة ،وجمــع وحفــظ موا ّد
نشــاطاته ّ
فــي أدب األطفــال مــن مصــر ومــن الــدول العربيّــة ومــن العالــم ،وتزويــد الباحثيــن
ســامين بالمعلومــات واالستشــارة ،ودعــم المؤلّفيــن الشــباب ،ودعــم مكتبــات
والر ّ
األطفــال األخــرى الموجــودة فــي الدولــة ،ويقــوم بالرقابــة علــى كتــب األطفــال،
ويشــغّل باحثيــن فــي أبحــاث أدب األطفــال ،ويســاعد فــي نشــر كتــب األبحــاث،
ويعطــي اســتكماالت ومحاضــرات ،ويعــرض تمثيليّــات وأفال ًمــا ،ويُعطــي إرشــادًا
لتالميــذ المــدارس وأهاليهــم وأمنــاء المكتبــات والمعلّميــن  -وك ّل هــذا بدعــم مــن
صيــن فــي
لجنــة علميّــة مهنيّــة مــن مصــر مر ّكبــة مــن محاضريــن جامعيّيــن مخت ّ
جيــل الطفولــة المب ّكــرة وأدب األطفــال.
"-6مركز بريمنطال ألدب األطفال":8
ي .مــن نشــاطاته :تنظيــم
اِفتُتِــح المركــز عــام  1993فــي أســتراليا كمشــروع قومـ ّ
ورشــات لألطفــال ،والمحافظــة علــى المؤلَّفــات والرســوم القديمــة ،وتفعيــل برامــج
أدبيّــة -تعليميّــة ،وتنظيــم أيّــام مفتوحــة للجمهــور كــي يعــرض األدبــاء كتبهــم
ســامي الرســوم التوضيحيّــة،
الجديــدة ،وإجــراء نقاشــات مــع المؤلّفيــن ومــع ر ّ
 .7مركز توثيق وبحوث أدب األطفال” في إطار دار الكتب بالتعاون مع وزارة الثقافة وجمعية الرعاية المتكاملة
وبمساعدة هيئة الفولبرايت  .1998אתרwww.darelkotob.org( www.darelkotob.org/arabic/ ):
htm/centers/childern.htm
.www.fclc.com.au .8
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والمحافظــة علــى المخطوطــات القديمــة ،وتفعيــل برامــج للمؤلّفيــن الموهوبيــن،
وتنظيــم أيّــام دراس ـيّة فــي المركــز ،والقيــام بنشــاطات فــي المــدارس.
"-7مركــز قرطــاج" :Carthage 9موجــود فــي جامعــة ويسكونســين فــي الواليــات
المتّحدة.
االول مــن مكتبــة هيدبــرج .وفعّاليّــات المركــز
اِفتُتــح عــام  1998فــي الطابــق ّ
هــي :تنظيــم ورشــات وتشــغيل برامــج للمطالعــة ،إعطــاء محاضــرات وحلقــات
دراســيّة ،إجــراء نقاشــات وأيّــام دراســيّة ،لألطفــال ،والقيــام بنقــد حــول ال ُكتــب
الجديــدة لألطفــال ونشــرها لآلبــاء واأل ّمهــات علــى صفحــات اإلنترنــت .ويوجــد
فــي المركــز  25000كتابًــا.
"-8مركز هيدلبرغ ألدب األطفال":10
اِفتُتِــح عــام  .2007مــن نشــاطاته :تعليــم اللغــة األلمانيّــة ،وفيــه قاعــة مطالعــة
ي وخدمــات مكتبــة منــذ ســنة  ،1983كمــا تُجــرى فيــه
ومســرح ومختبــر تعليم ـ ّ
أبحــاث حــول أدب األطفــال ،وتُقــام عالقــات مــع ثقافــات أخــرى ،ولقــاءات مــع
أدبــاء أطفــال ومحاضــرات ونقاشــات حــول األســاطير ،كمــا تُقــام فيــه أمســيات
موســيقيّة وعــروض ســحر لألطفــال ،ويُعطــي خدمــات أرشــيف لألطفــال وللطـ ّـاب
الجامعيّيــن.
"-9مركز كامبرج-هومرتون لبحث وتعليم أدب األطفال":11
موجــود فــي بريطانيــا ،وهــو مركــز ُمشــترك لجامعــة كامبــرج وكلّيّــة هومرتــون.
ـو ُمشـ ّجع إلجــراء أبحــاث نظريّــة وتطبيقيّــة كيفيّــة فــي أدب
مــن نشــاطاته :خلــق جـ ّ ٍ
ّ
سســات كثيــرة مثــل:
األطفــال ،وتعــاون مــع مؤلفيــن وفنّانيــن وشــعراء ومؤ ّ
www.carthage.edu .9
www.ph_heidelberg.de .10
www.educ.com.ac.uk .11
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the British Council, Art Council, Poetry Society, Book Trust, Poetry Book

وغيــره .ويقيــم عالقــات ويتعــاون مــع مراكــز أدب أطفــال فــي بريطانيــا وفــي
أنحــاء العالــم.
ي ألدب األطفال":12
"-10المركز األوروب ّ
تبرعــت النمســا بكتبــه
هــذا المركــز موجــود فــي بانقيــا فــي بلغاريــا ،لقــد ّ
وعددهــا  ،2050فــي ثــاث وعشــرين لغــة .مــن فعّاليّاتــه :تقويــة التعــاون
بيــن دول شــرق أوروبــا فــي مجــال أدب األطفــال ،وإقامــة شــبكة مراكــز تهتـ ّم
بهــذا األدب ،وزيــادة القــراءة عنــد األطفــال ،وتشــجيع إبــداع األطفــال وتوســيع
ثقافتهــم ،واســتعمال وســائل االتّصــال الجديــدة ،ودعــم مشــروع تطويــر الجيــل
الصغيــر فــي بلغاريــا.
مــن هــذا العــرض لهــذه المراكــز التــي أقيمــت ابتــداء مــن ســنوات الثالثينيّــات
مــن القــرن الماضــي وحتّــى أيّامنــا ،يتّضــح بـ ّ
ـأن نشــاطات تلــك المراكــز كثيــرة
ومتنوعــة:
ّ
إعطــاء خدمــات إعــارة ُكتــب ومطالعــة فــي المكتبــات واألرشــيفات ،وإعطــاء دعــم
واستشــارة لباحثــي أدب األطفــال ،اســتكماالت ومحاضــرات وأيّــام دراسـيّة .وفــي
إطــار هــذه المراكــز تُعطــى أشــياء مــن مجــاالت أخــرى :عــرض أفــام ،وتنظيــم
مســابقات بيــن األطفــال ،تقديــم عــروض ســحر ،تعليــم موســيقى وتنظيــم احتفــاالت،
ســرد قصــص وفتــح ورشــات فـ ّ
ـن ،تنظيــم معــارض ُكتــب ،القيــام بنقــد كتــب أطفال،
التعــاون مــع المؤلّفيــن والفنّانيــن ،وإقامــة عالقــات مــع مراكــز أخــرى.
وقســم مــن المراكــز مدعومــة مــن الدولــة ،كمــا هــو الحــال فــي مصــر ،وقســم
مرتبطــة بالجامعــات والكلّيّــات ،مثــل مركز قرطــاج ومركــز كامبريج-هوميرطون.
مــع ذلــك ،يتّضــح مــن فحصنــا أنّــه ال يوجــد قالــب مو َّحــد لمراكــز أدب األطفــال
الموجــودة فــي العالــم ،ال مــن ناحيــة التمويــل وال مــن ناحيــة االرتبــاط بالجامعــات
www.schenker.bg .12
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والكلّيــات وال مــن ناحيــة طابــع المراكــز ونشــاطاتها ،ولكـ ّ
ـن المشـت َرك لجميعهــا هــو
ّ
أن األطفــال واألهالــي فــي مركــز العمــل.
العبري
مراكز ألدب األطفال
ّ
ي ّ
موزعــة علــى أربــع كلّيّــات وجامعــة
هنــاك خمســة مراكــز ألدب األطفــال العبــر ّ
واحــدة ،وهــذه المراكــز هــي:

"-1مركز أدب األطفال والفتيان" في كلّيّة داڤيد يلين:13
ســ ّمي فــي البدايــة
أقيــم هــذا المركــز عــام  1975بواســطة مناحيــم ريغــڤ و ُ
"المعهــد ألدب األطفــال" .يحــوي هــذا المركــز  10300كتــاب باللغــة العبريّــة
و 530-كتابًــا باإلنجليزيّــة و 1500-كتــاب بالعربيّــة ،ومجموعــة الكتــب العبريّــة
والعربيّــة بــدأ جمعهــا منــذ ســنوات الثالثينيّــات مــن القــرن الماضــي حتّــى اليــوم.
ـاص باألديبــة هرتســليّه راز ،والــذي يحــوي
ي الخـ ّ
وفيــه نجــد األرشــيف الشــخص ّ
ـورا وأشــرطة تســجيل .ويُصــدر المركــز
نصو ً
صــا أدبيّــة وأبحاثًــا ورســائل وصـ ً
مجلّــة "أدب األطفــال والفتيــان" "ספרות ילדים ונוער"( ،صــدر منهــا حتّــى اآلن
 132عــددًا) ،وقبــل ك ّل عيــد ينشــر المركــز قائمــة بالكتــب الموجــودة فيــه .توجــد
فــي مكتبــة المركــز كتــب نظريّــة وكتــب أبحــاث ونقــد وجرائــد أطفــال.
كذلــك يقــوم المركــز بتنظيــم أيّــام دراســيّة حــول مواضيــع أدب األطفــال مــن
جوانبهــا المختلفــة :األدبيّــة والتربويّــة والفنّيّــة .فــي إطــار المركــز ت ُ َّ
نظــم أيّــام
ّ
صصيــن بالطفولــة المب ّكــرة فــي
إرشــاد لتشــجيع القــراءة عنــد
الطــاب المتخ ّ
الكلّيّــة .وفيــه مركــز معلومــات لطـ ّ
ـاب الكلّيّــة ،يخدمهــم ويخــدم محاضــري الكلّيّــة
ورجــال التربيــة.

www.dyelin.ac.il .13
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"-2مركز ليڤين كيبنيس" في كلّيّة ليڤنسكي:14
ســس هــذا المركــز عــام  1982بمبــادرة مــن األديــب والشــاعر ليڤيــن كيبنيــس،
أ ّ
حيــث اقتــرح فــي ســنة  1980إقامــة مركــز أبحــاث ألدب األطفــال ،أ ّمــا اختيــار
ـرا طبيعيًّــا ّ
ألن كيبنيــس كان مــن بيــن محاضريهــا
دار المعلّميــن ليڤنســكي فــكان أمـ ً
ي،
األوائــل .وفــي المركــز نجــد ك ّل كتبــه التــي نُ ِشــرت وكذلــك أرشــيفه الشــخص ّ
وذلــك يشــمل مخطوطــات ورســائل ومســتندات أخــرى .وفــي المركــز مجموعــة
تبــرع
كتــب قــراءة عبريّــة مــن ســنة  1989-1988وأبحــاث كثيــرة .وكذلــك ّ
ي لتأســيس صنــدوق يمنــح جائــزة ماليّــة ألبحــاث فــي موضــوع
كيبنيــس بمبلــغ مالـ ّ
ومتنوعــة.
ـزوار ويوفّــر للباحثيــن مــوا ّد كثيــرة
ّ
أدب األطفــال .المركــز مفتــوح للـ ّ
ّ
ينظــم المركــز يوميــن دراسـيّين فــي الســنة بمواضيــع لهــا عالقــة بــأدب األطفــال.
ويســاعد المركــز بنشــر كتــب أبحــاث لهــا عالقــة بــأدب األطفــال وينشــر مجلّــة
شــر منهــا حتّــى اآلن  18عــددًا) .ويُعتبــر مركــز
"عيونيــم بســفروت هَيلديــم" (نُ َ
ي للجمعيّــة العالميّــة ألدب األطفــال والفتيــان فــي
ليڤيــن كيبنيــس الفــرع اإلســرائيل ّ
ّ
اليونســكو(ّ .)IBBY
المنظمــة الرائــدة فــي العالــم فــي مجــال
منظمــة  IBBYهــي
ّ
ـرا عالميًّــا فــي بحــث أدب األطفــال ك ّل
أدب األطفــال .وتُقيــم هــذه
المنظمــة مؤتمـ ً
ّ
وينظــم الفــرع فــي إســرائيل
ســنتين وتمنــح جائــزة أندرســون وأوســمة أندرســون.
ـرة ك ّل ســنتين .وتصــدر نشــرة
ســفر الراغبيــن باالشــتراك فــي مؤتمــر  IBBYمـ ّ
ـرات فــي الســنة ،وفيهــا تقاريــر عــن أحــداث أدب األطفال
إعالميّــة ُمحتلَنــة ثــاث مـ ّ
والفتيــان فــي البــاد وفــي العالــم.
"-3مكتبة األطفال والفتيان":15
هــذه المكتبــة هــي مركــز ألدب األطفــال فــي مكتبــة جامعــة حيفــا ،علــى اســم يونــس
وســوريّا نزريــان (مــن رؤســاء مجموعــة اليهــود المهاجريــن مــن إيــران فــي لــوس
تبرعــوا للجامعــة).16
أنجلس-الواليــات المتّحــدة ،الذيــن ّ
اِفتُتِــح هــذا المركــز عــام  1982بمبــادرة مــن ا.د .إيريــن ســبر .17يوجــد فيــه حوالــي
https://kipnis.levinsky.ac.il .14
Lib.hayfa.ac.il/collections/children/index.php/he .15
/Lib.haifa.ac.il/index/php .16
he.wikipedia.org .17
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 22000كتــاب للقــراءة وكتــب معلومــات لألطفــال ،منهــا  20000بالعبريّــة
وحوالــي  2000بالعربيّــة ،وال يمكــن اســتعارة الكتــب .تقــام حــول مجموعــة
ي والمعلومــات وتشــجيع
كتــب األطفــال فعّاليّــات مختلفــة فــي مجــال الوعــي القرائـ ّ
ّ
ّ
الخــاص .مجموعــة
وطــاب التعليــم
طــاب المــدارس االبتدائيّــة
القــراءة عنــد
ّ
ســمة إلــى ثالثــة أنــواع :كتــب فيهــا الكثيــر مــن الرســوم التوضيحيّــة مــع
الكتــب ُمق ّ
نصــوص قصيــرة ،كتــب مشــكولة وفيهــا قليــل مــن الرســوم التوضيحيّــة وكثيــر
مــن الكلمــات ،وكتــب غيــر مشــكولة .تخــدم مجموعــة الكتــب هــذه حاجــات الطـ ّـاب
الجامعييّــن الذيــن يدرســون علــم المكتبــات كمــا تخــدم باحثيــن مــن أقســام أخــرى
فــي الجامعــة.18
"-4مركز مريام روت" في كلّيّة أورانيم:19
قرمــر،
أقيــم هــذا المركــز عــام  ،1982حســب أقــوال مديرتــه الســابقة ِعدْنــه ِ
ســ ّمي " ُموقِــد ِل ِســفروت يلديــم" وفــي ســنة  1993نمــا المركــز بشــكل
وآنــذاك ُ
ّ
ملحــوظ بســبب الدعــم الــذي تلقــاه مــن تركــة أبــي مريــم روت .أ ّمــا الرصيــد
ي للمركــز فهــو مجموعــة غنيّــة مــن مؤلّفــات فــي أدب األطفــال :مــن كتــب
األساسـ ّ
ّ
األطفــال الصغــار إلــى كتــب الفتيــان ،وكذلــك كتــب استشــارة ،ومجــات ،ومــوا ّد
متنوعــة.
تعليميّــة ّ
وتوجــد فــي المركــز مجموعــة نــادرة مــن كتــب األطفــال مــن أنحــاء البــاد والعالــم،
وفيهــا  3000مــن الكتــب والوثائــق التــي جمعتهــا مريــام روت طــوال  50ســنة،
وكذلــك توجــد فيــه كتــب أطفــال مــع رســوماتها التوضيحيّــة مــن أنحــاء العالــم.
وتحــوي المجموعــة كتبًــا لألطفــال بالعبريّــة وبلغــات أخــرى ،ابتــداء مــن كتــب
ي والتصميــم فهمــا
الرضّــع إلــى أدب الطفــل الــذي يقــرأ .أ ّمــا الرســم التوضيحــ ّ
عامــان مركزيّــان فــي كتــب المجموعــة .وتوجــد فــي المركــز وثائــق مــن تركــة
مريــام روت .وهــذا المركــز هــو جــزء مــن مركــز َم ْعيــان فــي مكتبــة كلّيّــة أورانيم،
ويُقــدّم خدمــات إرشــاد لطاقــم المحاضريــن فــي الكلّيّــة ،ولمعلّمــات الروضــات
20
وللمعلّميــن.
"-5مركــز يميمــه" لبحــث أدب األطفــال والفتيــان وتدريســه فــي كلّيّــة بيــت
بيــرل:20
Lib.haifa.ac.il .18
https:www.oranim.ac.il .19

beitberl.ac.il/centrs/yemima .20
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ســس عــام  1985بواســطة د .شــلومو هرئيــل .توجــد فــي المركــز مجموعــات
تأ ّ
ثمينــة مثــل:
مؤلّفــات ومســتندات دڤــوره عومــر ،وتركــة األديــب وباحــث أدب األطفــال أوريئيــل
تبرعــوا بهــا والتــي تحــوي ك ّل كتــب
أوفِــق ،وأرشــيف دار النشــر " َمســا َده" التــي ّ
ّ
مجــات األطفــال :دڤارليِلَديــم ،يديعــوت ليلديــم ،هآرتــس
دار النشــر وأرشــيف
عــر ،عتيــدوت وغيرهــا.
شــلّنوِ ،م ْشــمار ليلديــم ،معاريــڤ لنو َ
يُعطــي المركــز خدمــات استشــارة وإرشــاد ،وفيــه غرفــة مطالعــة وإعــارة كتــب.
ويُصــدر هــذا المركــز مجلّــة "عــوالم قَطــان" ،التــي صــدر منهــا حتّــى اآلن 4
أعــداد.
باإلضافــة إلــى النشــاطات العاديّــة ،تُقــام فــي المركــز لقــاءات مــع أدبــاء أطفــال،
ســامي رســوم توضيحيّــة ،وشــعراء وأدبــاء .كمــا ي ّ
ُنظــم المركــز ويُنفّــذ سالســل
ور ّ
مــن األيّــام الدراسـيّة ،ومــن المركــز يجــري اتّصــال مــع ك ّل مــن يه ّمهــم أمــر أدب
األطفــال فــي المــدارس بهــدف القــراءة وفهــم المقــروء بواســطة حزازيــر أدبيّــة،
ولتحســين مســتوى التدريــس فــي الصفــوف وتزويــد المهت ّميــن بــأدب أطفــال مســاعد
ُمحتلــن .يقــوم المركــز بتشــجيع كتابــة األبحــاث فــي مجــال أدب األطفــال وفــي
مجــاالت أخــرى لهــا عالقــة بهــذا األدب وبجوانــب توازيهــا ،ويمنــح هــذا المركــز
"جائــزة أوفِــق" ألبحــاث أكاديميّــة ُم َجــ ّدِدة .كذلــك ،صــدرت عــن المركــز كتــب
نظريّــة كثيــرة ونشــرات ،أ ّمــا ق ّمــة نشــاط هــذا المركــز فهــي مأسســة "بإيميــت؟!"
"באמת" كمجلّــة (بإيميــت؟!  ،5-4ص.)1991 ،4 .
نــرى م ّمــا ســبق بـ ّ
ـأن أربعــة مــن مراكــز أدب األطفــال العبريّــة افتُتِحــت منــذ ســنة
 1975فــي إطــار كلّيــات وواحــد فــي جامعــة ،وهدفهــا إعــداد معلّميــن وإكســابهم
ي .وفــي ك ّل مركــز مجموعــات كتب مــن ت َِركات
أدوات فــي مجــال البحــث األكاديمـ ّ
ُ
ـرع بهــا أدبــاء .وفــي هــذه المراكــز توجــد غــرف للمطالعــة ،وغالبًــا مــا تعطــى
تبـ ّ
ُ
ّ
فيهــا خدمــات إعــارة كتــب ،وفيهــا جميعًــا تقــام أيّــام دراسـيّة ،وكل هــذه المراكــز،
مــا عــدا مركــز "مكتبــة األطفــال والفتيــان" فــي جامعــة حيفــا ومركــز مريــام روت،
تُصــدر مجـ ّـات بحثيّــة فــي مجــال أدب األطفــال والفتيــان.
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ي
مراكز ألدب األطفال العرب ّ
”-1جمعيّة أصدقاء األطفال العرب” – حيفا:
سســت هــذه الجمعيّــة عــام  1986لخدمــة األطفــال العــرب الفلســطينيّين ،وذلــك
تأ ّ
مــن خــال أعضــاء أكاديميّيــن ومهنيّيــن في مجــاالت األدب والعلــوم والتربيــة وفنون
األطفال.
أهــداف الجمعيّــة :تنميــة ثقافــة ّ
ي وتعزيــز ُهويّتــه ،وجســر
ي الفلســطين ّ
الطفــل العربـ ّ
الهـ ّـوة بيــن الموجــود والمنشــود ،والتّربيــة علــى قيــم المســاواة والديمقراطيّــة والحوار
ســعادة واإلبــداع.
صــا للتّحليــق علــى أجنحــة ال ّ
وحقــوق الطفــل ،ومنحــه فر ً
مــن هــذا المنطلــق بــادرت جمعيّــة أصدقــاء األطفــال العــرب ،منــذ  36عا ًمــا ،إلــى
إصــدار مجلّــة “الحيــاة لألطفــال” ،ويرئِــس تحريرهــا أديــب األطفــال مح ّمــد بدارنــة،
وهــي مجلّــة أصيلــة التو ّجــه ،عميقــة االرتبــاط بتراثنــا و ُهويّتنا ،تليــق بأطفالنــا وتحت ّل
مســاهماتهم القلميّــة والفنّيّــة مســاحة وافــرة مــن المجلّــة ،بــل أصبحــت المجلّــة بســتانًا
ـرص التّحليــق علــى أجنحــة الفــرح
يجمعهــم مــن كافّــة المناطــق ،وهــذا يمنحهــم فُـ َ
ســعادة واإلبــداع.
وال ّ
ســامين وفــي مقدّمتهــم اإلنكليزي
اســتطاعت المجلّــة بطاقمهــا المكـ ّـون مــن ُكتّــاب ور ّ
مايــكل أليــن ،وأميــرة الدّيــك ولــودا جلبشــة ،أن تصــدر  36كتابًــا فــي قــوس قــزح مــن
التخ ّ
مكونــة مــن  8أجــزاء
يّ ،
ي الفلســطين ّ
صصــات أه ّمهــا :موســوعة التــراث الشــعب ّ
ملونــة ،وموضوعاتهــا :األلعــاب الشــعبيّة ،القصــص الشــعبيّة ،األغانــي الشــعبيّة،
ّ
ّ
األدوات الحياتيّــة ،المواســم والعــادات الشــعبيّة .وصــدر بواســطة المجلــة كتــاب عــن
المكونة من 15
ي .وموســوعة “قــوس قــزح”
أعــام الفكــر واألدب فــي التــراث العرب ّ
ّ
صــة ،الفنــون ،العلــوم
كتابًــا ّ
ملونًــا ألعمــار  10-5ســنوات وموضوعاتهــا :الشــعر ،الق ّ
واأللعــاب الذهنيّــة.
الرســم
ســعت مجلّــة “الحيــاة لألطفــال” إلــى إقامــة مهرجانــات قطريّــة لألطفــال فــي ّ
َ
والعــزف الموســيقي واألشــغال اليدويّــة ،وشــاركت فــي إقامــة مخيّمــات قطريّــة محلّيًّا
ي.
وأخــرى فــي فرنســا وإيطاليــا لخلــق فــرص التّبــادل الثّقافـ ّ
إن الشــهادة  ،Excellence on Media for Children“،،والتــي منحنــا إيّاهــا
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ي فــي كامبــردج فــي أيلــول  1993والتــي تشــهد بامتيــاز مجلّــة
مؤتمــر الطفولــة الدولـ ّ
وتفوقهــا فــي صحافــة األطفــال فــي المرتبــة الثالثــة دوليًّــا ،وجائــزة
الحيــاة لألطفــال ّ
األدب التــي منحهــا المركــز العربــي للثقافــة والفنــون فــي بيــروت عــام  2010لموقــع
المجلّــة علــى ال ّ
شــبكة العنكبوتيّــة  net.alhayatlilatfla.wwwهــي إشــارة إلــى
ي للمجلّــة عربيًّــا وعالميًّــا.
ي والتربــو ّ
المســتوى الفنّ ـ ّ
مــا زالــت مجلــة "الحيــاة لألطفــال" تواصــل المســيرة ،وقــد صــدر منهــا 178
آالف
عــددًا ،و 80عــددًا آخــر مــن مجلّــة "الحيــاة للعصافيــر" ،تعــادل طباعــة 10
ِ
شــائقة واألشــعار البليغــة واأللعــاب التّفكيريّــة وال ّ
ـص ال ّ
شــعبيّة
صفحـ ٍة تزخـ ُ
ـر بالقصـ ِ
واألمثــال ،وفيهــا مســاحات وافــرة مــن مشــاركات األطفــال وتجــارب علميّــة صوب
صغيــر ،ونــكات وحزازيــر ومســابقات وترفيــه ،لدرجــة
صياغــة الباحــث والعا ِلــم ال ّ
ّ
ســنوات مــا ال يق ـ ّل عــن
أن "الحيــاة لألطفــال" قــد أهــدت خــال ثلــث قــرن مــن ال ّ
ربــع مليــون هديّــة ،ربعهــا مــن علــب األلــوان ،وللّــون ســحره فــي عالــم ّ
الطفــل.
ضــاد" يحمــل معنــاه فــي اســمه ،وقــاده األديــب مح ّمــد بدارنــة
مشــروع "فرســان ال ّ
مان ًحــا فرصــة التّحليــق علــى أجنحــة الحــرف واإلبــداع ألكثــر مــن  2000طالــب
مــن المــدارس االبتدائيّــة واإلعداديّــة مــن خــال المراكــز الثقافيّــة والمكتبــات
ضــاد.
العا ّمــة ،وجميعهــم حصــدوا شــهادة فــارس ال ّ
(من مقابلة مع السيّد مح ّمد بدارنة بتاريخ )10.1.2021
سســة يُطلــق عليهــا اســم جمعيّــةّ ،إل ّ
بالرغــم مــن ّ
أن الكثيــر
أن صاحــب هــذه المؤ ّ
مواصفاتهــا تُشــير إلــى نــوع مــن مراكــز أدب األطفــال بــك ّل مــا تعنــي الكلمــة مــن
21
معنــى.

ي إشارة إلى "جمعيّة أصدقاء األطفال العرب ألنّنا لم نجد عنها شيئًا مكتوبًا على
 .21لم تشمل المقالة بالعبريّة أ ّ
ي عُقد في بيت بيرل ،قدّم األديب مح ّمد بدارنة مداخلة قصيرة قال فيها
أنّها مركز ألدب األطفال ،لكن في يوم دراس ّ
بصراحة ّ
ي وتباحثنا
أن هذه الجمعيّة هي مركز أدب أطفال ،فجلست معه (أنا أحمد عازم) بعد انتهاء اليوم الدراس ّ
ّ
ولكن المقالة كانت قد نُشرت في مجلّة "دارنا" .واآلن
في األمر وخلصنا إلى أنّني سأجد طريقة لتصحيح ما حصل.
جاء الوقت المناسب لتفادي ما حصل.
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سسة حضانات الناصرة":22
"-2مركز الطفولة" برعاية "مؤ ّ
اِفتُتِح هذا المركز عام  ،1989وأهدافه األساسيّة هي :المساعدة في تطوير بُنى
تحتيّة اجتماعيّة داعمة للمرأة العربيّة ،والمساعدة في تطوير بنية تحتيّة لجيل
ي.
ي ديموقراط ّ
الطفولة المب ّكرة ،وبناء مجتمع مدن ّ
مــن نشــاطات المركــز :تفعيــل حضانــات ،ونشــر كتب فــي مجــال الطفولــة المب ّكرة،
ي ُمتكامــل لجيــل
وتدريــب مربيّــات فــي المركــز وخارجــه ،وتطويــر برنامــج نوعـ ّ
الطفولــة المب ّكــرة ،وإدارة مشــروع فــي المنطقــة "معًــا مــن أجــل طفولــة ســعيدة"
الشــركاء فيــه عــرب إســرائيل وعــرب الســلطة الفلســطينيّة ولبنــان ،وإصــدار نشــرة
نصــف ســنويّة تتحــدث عــن موضــوع ُمعيّــن ،ودعــم نســاء مــن الهامــش ذوات
ي ،وإجــراء أبحــاث جنســويّة فــي أدب األطفــال ،وتفعيل
إعاقــات أو ضعــف اقتصــاد ّ
فعّاليّــات اجتماعيّــة مثــل" :أنــا مــن هــذه المدينــة"  -حيــث ّ
أن شــابّات فــي نهايــة
ي لتطويــر قيــادة شــابّة والتطـ ّـوع للقيــام
الثانــي عشــر يحصلــن علــى إرشــاد شــخص ّ
بفعّاليّــات مــن أجــل المجتمــع ،وكذلــك "نســاء والعمــل" اللواتــي أعمارهـ ّ
ـن فــوق
ـف الثانــي عشــر أو أكاديميّــات ال يجــدن عمـ ًـا وتوجيههـ ّ
ـن ليجــدن
عمــر الصـ ّ
ً
عمــا ،وإصــدار كتــب أطفــال أصيلــة وكتــب مترجمــة مــن العبريّــة واأللمانيّــة
واإلنجليزيّــة ،وكذلــك نشــر كتــب للبالغيــن فــي مجــال التربيــة ،23وبيــع كتــب أطفــال
ّ
واألردن ولبنــان ومصــر منــذ عــام .2004
أصليّــة مــن إســرائيل
(مــن مقابلــة مــع د .هالــة إســبانيولي وقســم مــن أعضــاء الطاقــم فــي المركــز
بتاريــخ )2011.12.20
ي لألطفال في إسرائيل"-حيفا:
"-3مركز األدب العرب ّ
ــرر إقامــة مركــز
بــدأت الخطــوات األولــى الفتتاحــه فــي عــام  1994عندمــا قُ ّ
ي” كمؤسّسة بك ّل فروعها :في ع ّكا ( )acrewomen@netvision.net.ilوفي المثلّث
“ .22دار الطفل العرب ّ
عرعرة وأ ّم الفحم )darettfl@zahav.net.il( -فعّالة منذ سنوات السبعينيّات في القرن الماضي ،وهذه المؤسّسةصة لجيل الطفولة المب ّكرة.
مسؤولة عن تنفيذ مشاريع خا ّ
كراس "أنا وكتبي" ،مرشد من تأليف حنان كركبي وتغريد السيّد ،ومن كتب القصص.
 .23إصدار ّ
بواسطة
التي ُحض
كراس "أنا وكتبي" ،مرشد من تأليف حنان كركبي وتغريد السيّد ،ومن كتب القصص.
إصدار
.23
ّرت ّ
التي ُحضّرت بواسطة
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إلعطــاء خدمــات للمواطنيــن العــرب فــي نطــاق الكلّيّــة األكاديميّــة العربيّــة فــي
حيفــا .فــي عــام  1995رافــق ا.د .نعيــم عرايدي وزيــرة التربية والثقافــة والرياضة
آنــذاك ،وهــي شــولميت ألونــي ،إلــى لجنــة اليونيســكو فــي باريــس .حينهــا طلــب
ي لألطفــال.
منهــا عرايــدي إقامــة مركــز لــأدب العرب ـ ّ
دُعــم هــذا المركــز منــذ افتتاحــه بواســطة وزارة التربيــة والثقافــة والرياضــة
سســة "أومنــوت لعَــم" ،التــي كان عرايــدي عضـ ًـوا فــي إدارتهــا
بالتعــاون مــع مؤ ّ
مــع كلّيّــة ليڤنســكي.
أصــدر المركــز حوالــي  100كتــاب لألطفــال بالعربيّــة .وقــد كان قبــول كتــب
للنشــر بعــد فحصهــا بواســطة لجنــة.
حــوت مكتبــة المركــز كتبًــا نظريّــة وكتــب أطفال إلعارتهــا للطـ ّـاب والمحاضرين.
وفــي المركــز أكثــر مــن ألــف كتــاب ،وصلــت معظمها مــن الــدول العربيّة.
واســت ّمر دعــم هــذا المركــز حتــى ســنة  1998وهــو ضمــن الكلّيّــة العربيّــة  -حيفــا،
حيــث تـ ّم نقلــه إلــى منطقــة الناصــرة.
(من مقابلة مع ا.د .نعيم عرايدي بتاريخ )2011.12.25

37

العدد السادس  -آب 2021

ي" الكلّيّة األكاديميّة العربيّة-حيفا:24
"-4مركز أدب األطفال العرب ّ
اِفتُتِــح هــذا المركــز عــام  ،1999وقــد تـ ّم تفعيلــه تحــت رعايــة الكلّيّــة كجــزء مــن
ي .أعطيــت فــي المركــز خدمــات لطـ ّـاب
نشــاطاتها ،وأي ً
ضــا علــى المســتوى القطــر ّ
الكلّيّــة ،كمــا أقيمــت فعّاليــات إبداعيّــة فــي مجــال أدب األطفــال ،وكذلــك قُدّمــت
خدمــات لحاضنــات الروضــات وللمعلّمــات فــي المــدارس االبتدائيّــة وللمكتبــات
العا ّمــة وللمرشــدات فــي المراكــز الجماهيريّــة ،وذلــك باإلضافــة لباقــي الســ ّكان
العــرب فــي الدولــة.
(من مقابلة مع ا.د .نعيم عرايدي بتاريخ 2011.12.25؛
ومن موقع الكلّيّة.)il.ac.arabic.www :
وقد ُج ّمدت نشاطات هذا المركز قبل سنوات قليلة.
ي في إسرائيل" -الناصرة:
"-5مركز أدب األطفال العرب ّ
األول الــذي كان فــي الكلّيّــة العربيّــة فــي حيفــا ،وقــد
ي ّ
هــو اســتمرار للمركــز العربـ ّ
ّ
ـتمر فــي نشــاطه لســنوات عديــدة (حتــى ســنة  2014حيــث
اِفتُتــح عــام  1999واسـ ّ
تـ ّم إغالقــه) .وهــذا المركــز مدعــوم مــن "مركــز الكتــاب والمكتبــات" فــي إســرائيل
بمســاعدة وزارة العلــوم والثقافــة والرياضــة ،وقــد اِفتُتــح مــن البدايــة لتطويــر أدب
ي فــي إســرائيل .ومنــذ تأسيســه تُقــام فيــه نشــاطات كثيــرة (حســب:
األطفــال العربـ ّ
ي موجود في حيفا وهو مركز "براعم الزيتون" ،وهذا المركز برعاية "مكتبة ك ّل شيء"-
 .24وهناك مركز إضاف ّ
حيفا ،وصاحب هذه المكتبة هو صالح عبّاسي.
ومكتبة ك ّل شيء هي دار نشر ،وقد كان افتتاحها في سنة  ،1974وهي موجودة اليوم في حيفا وتحوي ما يشبه
ً
مركزا ألدب األطفال "براعم الزيتون" ،والذي بدأ نشاطه عام  ،2001ويعمل كمعرض لبيع كتب له طابع من أعمال
ي ،فيأتي أطفال كثيرون في أيّام معرض الكتب ويستعيرون الكتب
الخير ،حيث تُباع الكتب للمحتاجين بسعر رمز ّ
للقراءة مجّانًا في المعرض ويرجعونها ً
حال.
يمول طباعتها مؤلّفوها.
ًا
ب
كت
يشمل
ال
الرقم
وهذا
ًا،
لقد أصدر هذا المركز أكثر من  110كتاب
ّ
ُ
َ
صين .وقد أصدر
ويمر الكتاب الذي يُقت َرح للنشر تصنيفًا ّأوليًّا بواسطة صالح عبّاسي ،وإذا قبِل يُنقل إلى لجنة مخت ّ
ّ
المركز سلسلتين أساسيّتين :سلسلة "براعم الزيتون" ألعمار  8-3سنوات ،وسلسلة "براعم الزيتون" ألعمار 12-9
سنة ،وقسم من كتب السلسلة ُمترجم إلى العبريّة واإلنجليزيّة.
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نشــرة المركــز ،ص.)2007 ،3.
يشــارك هــذا المركــز فــي مشــروع "كتــاب فــي ك ّل بيــت" الــذي بــادر بــه مركــز
اإلرشــاد للمكتبــات فــي إســرائيل ،وهــذا المشــروع عبــارة عــن برنامــج إثــراء
لتشــجيع عــادة القــراءة وتحويلهــا إلــى قيمــة فــي ك ّل بيــت فــي إســرائيل وتحويلهــا
إلــى جــزء مــن ثقافــة مــلء الفــراغ عنــد األطفــال .يشــتغل هــذا البرنامــج فــي
حوالــي  40مدرســة عربيّــة موجــودة فــي أنحــاء البــاد فــي الصفيــن الثالث-الرابــع.
ويهــدف هــذا إلــى تطويــر القــراءة الممتعــة ،وتنظيــم لقــاءات مــع مبدعيــن عــرب
وتفعيــل األطفــال بواســطة هيئــة مهنيّــة (نشــرة المركــز ،ص.)2007 ،5.
فعّاليّــات هــذا المركــز تظهــر فــي موقــع " דף-דף /ورقة-ورقــة" فــي اللغــة
العربيّــة ،ويعمــل هــذا الموقــع علــى تشــجيع القــراءة ولتقويــة مكانــة الكتــاب فــي
حيــاة األطفــال بواســطة اإلنترنــت.
()www.dafdaf.co.il
المركــز مفتــوح للجميــع مــن ك ّل أنحــاء البــاد؛ ويشــمل نشــاطه ك ّل األطفــال مــن
الشــمال إلــى الجنــوب ،وفــي المركــز نفســه ،وتوجــد عالقــة قويّــة ودائمــة مــع
ـزود المركــز المــدارس بــك ّل المعلومــات التــي
معظــم المــدارس والمؤ ّ
سســات ،ويُـ ّ
لهــا عالقــة بــأدب األطفــال مثــل:
مقــاالت وتلخيصــات ُكتــب ،ويُجــري اتّصــال مــع مؤلّفــي ومؤلّفــات كتــب األطفــال،
ويصــدر المركــز كتــب أطفــال بالعربيّــة.
وهنــاك لجنــة مســئولة عــن المصادقــة علــى نشــر كتــب األطفــال األصليّــة
والمترجمــة.
يُصــدر المركــز فــي ك ّل ســنة حوالــي عشــرة ُكتــب .وإلــى اآلن نُ ِشــر  70كتابًــا
أصليًّــا و 50-كتابًــا متر َج ًمــا ،وقــد أصــدر المركــز  12كتابًــا فــي طبعــة ثانيــة.
ويوجــد فــي مكتبــة المركــز حوالــي  4000كتــاب ،منهــا  40%من الــدول العربيّة،
وحوالــي  1000كتــاب بالعبريّة.
(من مقابلة مع د .مرجيّة بتاريخ )2011.12.20
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ي ،بيت بيرل:
ي العرب ّ
"-6مركز كامل كيالني ألدب األطفال" -المعهد األكاديم ّ
اِفتُتــح هــذ المركــز عــام  ،2001وقــد كان المربّــي واألديــب مفيــد صيــداوي مديــره
األول (مــن نشــرة المركــز التــي صــدرت بــدون تاريــخ) ،أ ّمــا مديــره الثانــي فــكان
ّ
المربّــي أحمــد عــازم .وقــد ُج ِ ّمــدت نشــاطات المركــز منــذ خــروج أحمــد عــازم
المديــر الثانــي إلــى التقاعــد فــي نهايــة ســنة .2009
أقــام المركــز فــي ك ّل ســنة يو ًمــا دراس ـيًّا حــول أدب األطفــال ،حيــث دعــا أدبــاء
صــص لــك ّل
أطفــال للتح ـدّث عــن إبداعاتهــم أمــام الطـ ّـاب والمحاضريــن ،كمــا ُخ ِ ّ
ي موضــوع مــن مواضيــع أدب األطفــال .وقــد أقــام المركــز ورشــات
يــوم دراســ ّ
ّ
ّ
لتقويــة الوعــي المتعلــق بــأدب األطفــال فــي المــدارس ،ودعــم الطــاب والمحاضريــن
المهت ّميــن فــي الموضــوع .وقــد شــاركت إدارة المركــز فــي لقــاءات خــارج المعهــد
وقدّمــت محاضــرات فــي أطــر مختلفــة .وزار تالميــذ المــدارس مكتبــة المركــز .وقــد
أعطــى المركــز خدمــات إعــارة كتــب للطـ ّـاب والمحاضريــن ،كمــا قــام بالوســاطة
ـر ك ّل
بيــن أدبــاء األطفــال ودور النشــر للمســاعدة فــي نشــر كتــب مــن تأليفهــم .وقــد مـ ّ
صيــن ُمر ّكبــة ،غالبًــا،
كتــاب اقتُــرح للنشــر بوســاطة المركــز فــي فحــص لجنــة مخت ّ
مــن محاضــري المعهــد ،وهكــذا ســاعد المركــز بإصــدار أكثــر مــن  100كتــاب
لألطفــال ،كمــا ســاعد فــي عمليّــة تدقيــق كتــب ُمترجمــة مــن العبريّــة إلــى العربيّــة،
مثــل كتــاب " أوالد النــور المدهشــون" بواســطة مديــره الثانــي .وقــد أقــام المركــز
متنوعــة 25للكتابــة .ووصــل عــدد الكتــب فــي مكتبــة هــذا المركــز إلــى
مســابقات ّ
 5000كتــاب ،وبعــد تقليــص عــدد الكتــب ،يوجــد اليــوم  3000كتــاب ،قســم منهــا
بالعبريّــة واإلنجليزيّــة ُمت َرجمــة عــن العربيّــة.
ن
ن
كيال� ألدب األطفال)
الثا� لمركز كامل
ي
(أحمد عازم ،المدير ي
"-7مركز الثقافة لألطفال":
سســة األســوار" بــإدارة
أقيــم هــذا المركــز فــي عـ ّكا عــام  2005تحــت رعايــة "مؤ ّ
 .25مسابقة كتابة قصص شملت جميع أنحاء البالد برعاية مفعال هبايس ،والقصص التي فازت في الجوائز األولى
نُشرت في كتاب من إصدار المركز وعنوانه “تفتُّح األزهار وعبق الريحان ،”2005 ،وأجريت كذلك مسابقة كتابة
بين ّ
طلب الطيبة عن المواقع األثريّة في مدينة الطيبة.
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حنــان ويعقــوب حجــازي ،حيــث ّ
أن حنــان هــي المســؤولة المباشــرة عــن إدارة
ّ
المركــز .ويقــول المديــران ّ
ولكــن نشــاطاته
بــأن هــذا ليــس مركــز أدب أطفــال،
ً
ي الــذي يعمــل ،برأينــا،
المتنوعــة تجعلــه
ّ
مركــزا عاديًّــا ألدب األطفــال العربــ ّ
كباقــي المراكــز ،حيــث يقــوم هــذا المركــز بتشــغيل ورشــات مختلفــة لألطفــال
صــة الشــعبيّة،
فــي المجــاالت اآلتيــة :الكتابــة اإلبداعيّــة ،والرســم ،وقــراءة الق ّ
صــة مدينــة-
والتصويــر ،وفعّاليّــات فــي المــدارس ،وورشــات فنّيّــة لألطفــال ،وق ّ
وهــي صــور يلتقطهــا األطفــال ،وكذلــك معــارض لرســم أطفــال مــن عـ ّكا والجليــل،
وقــراءة قصــص أطفــال .وكذلــك تُقــام فعّاليّــات للكبــار كتخليــد ذكــرى شــخصيّة
ي ،يقــوم فيــه مربّيــان
ثقافيّــة مشــهورة مثــل محمــود درويــش ،وهنــاك لقــاء شــهر ّ
مــن عـ ّكا والجليــل بقــراءة الكتــاب الجيّــد ،وكذلــك لقــاءات مــع أدبــاء ،ويتـ ّم تنظيــم
ي لألطفــال ،وتتــ ّم
أيّــام دراســيّة ،وهنــاك تحضيــر إلقامــة أرشــيف أدب عربــ ّ
متطوعيــن مــن خــارج البــاد لتعليــم اإلنجليزيّــة ألبنــاء  10-7ســنوات،
اســتضافة
ّ
وتُقــام ورشــات لتعليــم الخـ ّ
ي -ك ّل هــذا ،باإلضافــة إلــى فعّاليّــات مختلفــة
ـط العرب ـ ّ
تُعطــى خــارج ع ـ ّكا.
ويســاعد المركــز فــي إصــدار كتــب أطفــال ،بعــد تدقيقهــا وإضافــة رســوم توضيحيّة
لهــا .ومنــذ ســنة  2006نشــر المركــز  13كتابًــا لألطفــال ،وفــي مكتبــة المركــز
ـرع
 2000كتــاب 50% ،مــن الكتــب التــي فــي المكتبــة هــي متر َجمــة وت ـ ّم التبـ ّ
صــا ســويديّة مترجمــة إلــى اللغــة
بهــا مــن دار النشــر "دار ال ُمنــى" التــي تنشــر قص ً
ّ
األردن بكتــب كثيــرة للمركــز ،أ ّمــا
سســة "شــومان" فــي
تبرعــت مؤ ّ
العربيّــة ،وقــد ّ
سســة دياقونيــا الســويديّة.
دعــم المركــز ما ّديًّــا فيأتــي مــن مؤ ّ
ي المركز -حنان ويعقوب حجازي -بتاريخ )2011.12.16
(من مقابلة مع
َ
مدير ّ
"-8المركز ألدب األطفال -كلّيّة القاسمي ،باقة الغربيّة:
اِفتُتِــح عــام  ،2007ومنــذ ذلــك الوقــت كان مديــره د .رافــع يحيــى  .هــدف المركــز
ّ
لطــاب ومحاضــري الكلّيّــة .يبــادر المركــز ويُشــ ّجع كتابــة
هــو تقديــم خدمــات
كتــب أطفــال ،وقــد دعــم نشــر  3كتــب فــي ســنة  .2011وفــي مكتبــة المركــز
 5200كتــاب ،منهــا  200باإلنجليزيّــة و 100-بالعبريّــة .نصــف الكتــب بالعربيّــة
ومصدرهــا الــدول العربيّــة ،والباقــي هــي كتــب محلّيّــة وكتــب ُمترجمــة مــن
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العبريّــة.
يح� بتاري ــخ )10.1.2012
(من مقابلة مع د .رافع ي
"-9المركز ألدب عربي لألطفال في إسرائيل" -عرعرة النقب:
ي التابــع لعرعــرة
اِفتُتِــح هــذا المركــز فــي ينايــر  2009ضمــن المركــز الجماهيــر ّ
النقــب ،وهــو ُممـ َّـول بواســطة "مركــز الكتــاب والمكتبــات".
ّ
صــة ،مســرحيّات
ينظــم المركــز فعّاليّــات للصفــوف الثاني-الرابــع حــول كتاب/ق ّ
صــة ،وتطويــر فهــم
حســب قصــص ،ويَجــري عمــ ٌل يتطلّــب التفكيــر حــول الق ّ
ي بواســطة اإلنتــاج ،وعمــل
المقــروء وتحبيــب الكتــاب ،وتفعيــل عمــل شــعور ّ
ي ،تشــخيص ،توســيع ومــا شــابه .يحصــل الطـ ّـاب علــى
بالحاســوب بشــكل بحث ـ ّ
الكتــاب كهديّــة.
مــا يُميّــز المركــز هــو ّ
أن نشــاطاته تُعطــى فــي إطــار ســاعات التدريــس فــي
مجموعــات صغيــرة ،والمركــز يُشـغّل ورشــات لأل ّمهــات بمــا فيه ورشــات مســرح.
يوجــد فــي المركــز  4000كتــاب ،وال توجــد بينهــا كتــب مــن الــدول العربيّــة أو
بلغــات أخــرى غيــر العربيّــة ،ولكــن تُســتعمل كتــب ُمترجمــة مــن العبريّــة إلــى
العربيّــة ،والمركــز ال يتعامــل مــع إصــدار كتــب لألطفــال.
(من مقابلة بواسطة اإلنترنت مع المديرة شوش بن ميشي بتاريخ )2012.1.16
ي فــي إســرائيل" -باقــة الغربيّــة :اِفتُتِــح فــي
"-10المركــز ألدب األطفــال العربــ ّ
أعطيــت
ســنة  2010كفــرع مــن المكتبــة العا ّمــة لبلديّــة باقــة الغربيّــة ،والميزانيّــة ِ
بواســطة براڤرمــان ،وزيــر األقليّــات ،لم ـدّة ســنتين عــن طريــق "مركــز الكتــاب
والمكتبــات".
ي ّ
ُنظــم المركــز فعّاليّــات كثيــرة فــي المكتبــات البلديّــة التــي فــي المثلّــث ،ويحــاول
خلــق شــراكة مــع المكتبــات العا ّمــة ومــع اآلبــاء والمــدارس.
ك ّل الـــ  7000كتــاب أطفــال التــي فــي حوزتــه تابعــة للمكتبــة العا ّمــة .وفــي المكتبــة
توجــد كتــب أطفــال بالعربيّــة والعبريّــة واإلنجليزيّــة.
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(من مقابلة مع مديرة المركز السيّدة فاتنة مجادلة بتاريخ )9.1.2012
مــن هنــا ،فالمراكــز العربيّة (األحد عشــر ،إن أضفنا إليها مركــز "أغصان الزيتون"
الموجــود فــي حيفــا والذي بدأ عمله في ســنة  ،)2001ألدب األطفال بدأت بالظهور
منــذ ســنة  ،1986بتأخيــر عقــد مــن الزمــن تقريبًــا بالمقارنــة مــع المراكــز العبريّــة.
قســم مــن المراكــز العربيّــة اِفتُتِحــت فــي الكلّيّــات ومــن ث ـ ّم ُج ّمــدت كلّهــا ،وقســم
منهــا كان مرتب ً
ضــا) ،وقســم كان
طــا مــع مركــز الكتــاب والمكتبــات (وقــد ُج ّمــدت أي ً
ُمسـ ًّ
ـتقل (وهــي التــي بقيــت إلــى اليوم).
أحــد األهــداف المعلنــة لتلــك المراكــز كان إجــراء األبحــاث ،ولكـ ّ
ـن معظمهــا لــم
تفعــل ذلــك ،ومعظــم المراكــز تبنّــت وظائــف المكتبــات العا ّمــة ،مثــل :إعــارة
الكتــب وتنظيــم نشــاطات فــي المركــز أو فــي المــدارس ،أ ّمــا معظــم المراكــز فقــد
كانــت واســطة إلصــدار كتــب األطفــال ،وك ّل هــذه المراكــز لــم تنجــح فــي تشــجيع
ليتبرعــوا بتركاتهــم ومجموعاتهــم
صــة،
الجمهــور ،بعا ّمــة ،وأدبــاء األطفــال ،بخا ّ
ّ
ّ
مجــات ألدب األطفــال (مــا
األدبيّــة التــي لــم تُنشــر ،وك ّل المراكــز لــم تُصــدر
ي للتربيــة الــذي أصــدر مجلّــة "المرايــا حــول أدب
عــدا المعهــد األكاديمــي العرب ـ ّ
األطفــال والفتيــان" فــي ســنة  ،2015أي بعــد إغــاق مركــز "كامــل كيالنــي"
بخمــس ســنوات) ،ومعظمهــا مشــغولة بخدمــات اإلعــارة ،وبعضهــا تُقيــم أيّا ًمــا
ي ألدب
دراس ـيّة ،ومركــز واحــد يُقيــم عالقــة مــع الخــارج ومــع المجلــس العالم ـ ّ
األطفــال  ،))IBBYولمعظمهــا توجــد كتــب أطفــال بالعبريّــة واإلنجليزيّــة.

إجمال ونقاش
لقــد فحصنــا فــي بحثنــا هــذا مراكــز أدب األطفــال فــي العالــم وإســرائيل .المركــز
األول الــذي وجدنــاه فــي اإلنترنــت اِفتُتِــح عــام  ،1933ومنــذ ذلــك الوقــت فُتِحــت
ّ
وتُفتــح مراكــز فــي أنحــاء العالــم.
نشــاطات المراكــز التــي عرضناهــا متشــعّبة ،ومو ّجهــة باألســاس لألطفــال
ضــا للمؤلّفيــن والفنّانيــن .وتُوجــد فــي هــذه المراكــز
وأهاليهــم ،ولكــن مو ّجهــة أي ً
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مكتبــات وأرشــيفات ألدب األطفــال.
األول ألدب األطفــال العبــري فقــد فــي ســنة  1975تبعًــا لرؤيــة
اِفتُتــح المركــز ّ
باحــث أدب األطفــال مناحيــم ريغــڤ ،وبعــده تـ ّم افتتــاح أربعــة مراكــز .والمراكــز
التــي اِفت ُ ِتحــت هــي جــزء مــن كلّيّــات إعــداد معلّميــن .لذلــك رأت هدفهــا تشــجيع
ي.
ودعــم البحــث األكاديم ـ ّ
تُصــدر ثالثــة مــن هــذه المراكــز مجـ ّـات ،والمراكــز العبريّــة الخمســة ت ُ ّ
نظــم أيّا ًمــا
دراسـيّة فــي مجــال أدب األطفــال ،وفيهــا نجــد تــركات أدبيّــة كانــت تابعــة لألدبــاء
أو الباحثيــن أو جامعــي كتــب أطفــال مــن إســرائيل وخارجهــا ،وبعضهــا يوجــد لهــا
ي
تعــاون مــع الخــارج ،وبخا ّ
صــة ،مركــز كيبنــس ،الــذي يُعتبــر الفــرع اإلســرائيل ّ
ي ألدب األطفــال والفتيــان التابــع لليونســكو (.)IBBY
للمجلــس العالمـ ّ
وتوجد كتب بالعربيّة في مركز داڤيد يلين ومركز جامعة حيفا.
ي فقــد تــ ّم افتتاحهمــا فــي
أ ّمــا المركــزان ّ
األول والثانــي ألدب األطفــال العربــ ّ
الثمانينيّــات مــن القــرن العشــرين ،وال يقــوالن بصراحــة أنّهمــا مركــزان ألدب
األطفــال وهمــا :جمعيّــة أصدقــاء األطفــال العــرب فــي حيفــا ( )1986ومركــز
سســة حضانــات الناصــرة ( .)1989وفــي ســنة  1995فُتــح مركــز
الطفولــة ،مؤ ّ
فــي الكلّيّــة األكاديميّــة العربيّــة -فــي حيفــا بدعــم "مركــز الكتــاب والمكتبــات" ،وفــي
ســنة  1999أغ ِلــق وفُتــح بدلــه مركــز جديــد فــي نفــس الكلّيّــة .بعــده فُتحــت مراكــز
إضافيّــة وهــي:
ي فــي إســرائيل" فــي الناصــرة ("،)1999مركــز
"مركــز أدب األطفــال العربــ ّ
ي بيــت بيــرل
ي العربــ ّ
كامــل كيالنــي ألدب األطفــال" فــي المعهــد األكاديمــ ّ
ّ
(" ،)2001مركــز ثقافــة الطفــل" فــي عــ ّكا" ،مركــز أدب األطفــال" فــي الكليّــة
ي لألطفــال فــي إســرائيل"
األكاديميّــة القاســمي ( ،)2007و"المركــز لــأدب العربـ ّ
ي فــي إســرائيل-
فــي عرعــرة النقــب ( ،)2009والمركــز ألدب األطفــال العربــ ّ
باقــة الغربيّــة (.)2010
وحســب هــذا ،فثالثــة مــن المراكــز موجــودة فــي كلّيّــات أكاديميّــة والباقــي فــي
بلــدات عربيّــة أو ُمختلطــة فــي البــاد .تُعطــي المراكــز التــي فــي كلّيّــات إعــداد
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المعلّميــن والمركــز الــذي فــي الناصــرة خدمات مكتبــة للطـ ّـاب والمحاضرين ،وك ّل
المراكــز تُعطــي خدمــات لأل ّمهــات واألطفــال .ويتميّــز مركــز الناصــرة بأنّــه يُجري
أبحاثًــا ،وكذلــك بــدأ بشــكل متواضــع مركــز كامــل كيالنــي فــي بيــت بيــرل .معظــم
المراكــز تقــوم بإعــارة الكتــب ،وت ُ ّ
متنوعــة ،وتقــوم بــدور الوســاطة
نظــم فعّاليــات ّ
إلصــدار الكتــب بيــن مؤلّفــي كتــب األطفــال ودور النشــر ،مــا عــدا المركــز الــذي
فــي عرعــرة النقــب ،حيــث ال يُســاهم بطباعــة كتــب .وفــي المراكــز التــي تقــوم
بــدور الوســاطة إلصــدار الكتــب توجــد لجــان تصنيــف وقبــول ،وهــذه اللجــان
تختــار الكتــب المناســبة وتد ِقّقهــا وتنقلهــا للطباعــة ،لكــن مركــز أدب األطفــال التابــع
ل"مكتبــة ك ّل شــيء" يطبــع الكتــب بنفســه ،والمركــزان اللــذان ال يُصــدران الكتــب
تابعــان ل"مركــز الكتــاب والمكتبــات" ،وهمــا المركــز الموجــود فــي باقــة الغربيّــة-
المكتبــة العا ّمــة والمركــز الموجــود فــي عرعــرة النقــب .ال توجــد للمراكــز العربيّــة
ـرع بهــا أدبــاء أو مجـ ّـات.
مجموعــات كتــب وتــركات تبـ ّ
متنوعــة :فميزانيّــات المراكــز التــي فــي الكلّيّــات
أ ّمــا مصــادر التمويــل فهــي ّ
تأتــي مــن الكلّيّــات ،ولكــن توجــد مراكــز تحصــل علــى الميزانيّــات مــن "مركــز
الكتــاب والمكتبــات" الــذي يحظــى بدعــم الدولــة ،أ ّمــا مركــز عـ ّكا فهــو مدعــوم مــن
التبرعــات ومــن مشــاريع
التبرعــات ،ومركــز الطفولــة فــي الناصــرة مدعــوم مــن
ّ
ّ
ذاتيّــة ،ولكـ ّ
ـن المركزيــن :التابعيــن ل"مكتبــة ك ّل شــيء -براعــم الزيتــون" ومركــز
"جمعيّــة أصدقــاء األطفــال العــرب" فهمــا مسـ ّ
ـتقلن.
وبنظــرة شــاملة أكثــر ،نــرى نوعيــن مــن المراكــز :المراكــز العالميّــة والمراكــز
ي ،بينمــا معظــم المراكــز
العبريّــة فــي إســرائيل تتو ّجــه أي ً
ضــا للبحــث األكاديمــ ّ
ي ،التــي تُذ ّكرنــا بالخدمــات
ي جماهيــر ّ
العربيّــة فــي إســرائيل هــي ذات تو ّجــه عملـ ّ
التــي تعطيهــا المكتبــات والمراكــز الجماهيريّــة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فإصــدار كتــب أطفــال بالعربيّــة تحــت ســيطرة دور النشــر،
محــررون مهنيّــون للكتــب.
صيــن ،ولكــن ليــس دائ ًمــا هنــاك
التــي تُشــغّل مخت ّ
ّ
والمؤلّفــون يحصلــون فــي أغلــب الحــاالت علــى نســخ مــن الكتــاب بــدل أجــرة
األدبــاء ( 220-40نســخة).
ي لجــان لقبــول الكتــب ولفحصهــا
توجــد فــي معظــم المراكــز ألدب األطفــال العربـ ّ
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والقيــام بالوســاطة لنشــرها بواســطة المطابــع ،التــي أخــذت علــى عاتقهــا وظيفــة
الناشــر.
تفرعــة ،والمراكــز العبريّــة
توجــد للمراكــز العالميّــة والعبريّــة بُنــى تحتيّــة بحثيّــة ُم ّ
فــي إســرائيل تمتلــك ُكتبًــا ومجـ ّـات مــن قبــل قيــام الدولــة وحتّــى أيّامنــا ،وثالثــة
منهــا تُصــدر مجـ ّـات بحثيّــة مهنيّــة .بالمقابــل ،المراكــز العربيّــة ال تُصــدر مجـ ّـات
وال توجــد فيهــا بُنــى تحتيّــة كافيــة للبحــث.
وفــي مركزيــن عربيّيــن" :المركــز لثقافــة الطفــل" فــي عـ ّكا و"مركــز أدب األطفال"
فــي كلّيّــة القاســمي يعملــون علــى إقامــة أرشــيف لكتــب األطفــال بالعربيّــة التــي
صــدرت فــي إســرائيل.
ك ّل المراكــز العالميّــة والعبريّــة والعربيّــة التــي فــي الكلّيّــات (والمركــز لثقافــة
الطفــل فــي عــ ّكا) تُقيــم أيّا ًمــا دراســيّة حــول أدب األطفــال.
المراكــز العربيّــة الثالثــة المدعومــة بواســطة "مركــز الكتــاب والمكتبــات" شــريكة
فــي مشــروع خــاص ال ُمســ ّمى "كتــاب فــي ك ّل بيــت" للصفّيــن الثالــث والرابــع،
ـن مركــز عرعــرة النقــب يـ ّ
وتبيــع الكتــب لألطفــال بســعر ُم َخفّــض ج ـدًّا ،لكـ ّ
ـوزع
الكتــب م ّجانًــا.
ي فــي إســرائيل -الناصــرة شــريك فــي موقــع "داف -
مركــز أدب األطفــال العرب ـ ّ
داف" باللغــة العربيّــة لتشــجيع القــراءة ولتقويــة مكانــة الكتــاب فــي حيــاة األطفــال
بواســطة اإلنترنــت.
ع ِرضــت أعــاه يتّضــح بــأن هنــاك فــوارق أساس ـيّة بيــن
مــن المعطيــات التــي ُ
المراكــز العالميّــة والعبريّــة مــن ناحيــة ،وبيــن المراكــز العربيّــة مــن ناحيــة
أخــرى ،كمــا رأينــا ســابقًاّ ،
وأن عــدد المراكــز العربيّــة كثيــر نســبيًّا ،والفــروق
الكثيــرة تطــرح ســؤالين أساســيّين :لمــاذا االختــاف؟ ولمــاذا عــدد المراكــز
العربيّــة كبيــر؟
لقــد أقيمــت المراكــز العربيّــة بعــد عقــد مــن الزمــان تقريبًــا مــن إقامــة المراكــز
العبريّــة ،وتوقّعنــا أن تتعلّــم المراكــز العربيّــة مــن تجربــة ومــن طريقــة عمــل
المراكــز التــي أُقيمــت قبلهــا ،ولكــن فــي معظــم األحــوال ،تو ّجهــت المراكــز العربيّة
ي مثــل :النقــص فــي المكتبــات والكتــب
للقيــام بوظائــف ناقصــة فــي الوســط العربـ ّ
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فــي البلــدات العربيّــة.
وبرأينــا ،أملــى هــذا النقــص ظاهــرة تعــدّد المراكــز العربيّــة وتوزيعهــا
فــي البلــدات المختلفــة إضافــة إلــى الكلّيّــات ،أ ّمــا االنشــغال بإصــدار كتــب
األطفــال واالنشــغال بإعــارة الكتــب فقــد نبعــا مــن حاجــات الســكان العــرب:
فــدور النشــر العبريّــة الكبيــرة فــي إســرائيل ال تُصــدِر كتبًــا بالعربيّــة،
ضــا،
لذلــك فالمراكــز العربيّــة ُمجبــرة علــى القيــام بهــذه الوظيفــة .وهكــذا أي ً
ي بالمقارنــة
فموضــوع المكتبــات العا ّمــة متطـ ّ
ـور ج ـدًّا فــي الوســط اليهــود ّ
ي ،لذلــك إحــدى الوظائــف المركزيّــة للمراكــز العربيّــة
مــع الوســط العرب ـ ّ
هــو إعــارة الكتــب.
ســر الفــوارق الموجــودة بيــن المراكــز وهــو الحقيقــة أنّــه
وهنــاك عامــل آخــر يُف ِ ّ
ـرع بمجموعــات كتــب تابعــة ألدبــاء أحيــاء
ي توجــد عــادة للتبـ ّ
عنــد الجمهــور اليهــود ّ
وأمــوات لتخليــد ذكراهــم ،لذلــك توجــد بُنــى تحتيّــة بحثيّــة غنيّــة فــي هــذه المراكــز،
ي ،لذلــك فالمراكــز
وبالمقابــل ،فهــذه العــادة غيــر شــائعة عنــد الجمهــور العربــ ّ
العربيّــة ال توجــد فيهــا مجموعــات وتـ ِـركات أدبيّــة ألدبــاء عــرب ،ولهــذا فالبُنــى
التحتيّــة البحثيّــة غيــر موجــودة فيهــا.
اقتراحات
	-نقتــرح علــى معظــم المراكــز العربيّــة توســيع مجــاالت نشــاطاتها وأن
تضــ ّم فيهــا مجــاالت البحــث ،وذلــك باإلضافــة إلــى النشــاطات المه ّمــة
التــي تقــوم بهــا.
	-يجــب تطويــر البُنــى التحتيّــة البحثيّــة فــي المراكــز العبريّــة (التــي ال
تفعــل ذلــك) وفــي ك ّل المراكــز العربيّــة بواســطة جمــع كتــب القــراءة،
ّ
ومجــات وأبحــاث أدب أطفــال ،والقيــام بمحاولــة إقنــاع أدبــاء أطفــال
ليتبرعــوا بمجموعاتهــم لمراكــز أدب األطفــال .فتســليم المجموعــات
ّ
ّ
األدبيّــة والتــركات األدبيّــة إلــى المراكــز ســيخدم كل مــن لهــم عالقــة
باألمــر :فالمراكــز ســيت ّم إثراؤهــا ببُنــى تحتيّــة بحثيّــة ،واألدبــاء س ـتُخلَّد
أســماؤهم.
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ـق محاولــة إصــدار مجـ ّ
	-علــى المراكــز العربيّــة التــي بقيــت ولــم تُغلـ ْ
ـات
حــول أدب األطفــال.
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 ،)2011.12.10( lib.haifa.ac.ilمركــز مكتبــة أدب األطفــال علــى اســميونــس وســريّا نزريــان ،جامعــة حيفــا ،إســرائيل
 /l i b . h a i fa . a c . i l /c o l l e c ti o n s /c h i l d e r n / i n d ex . p h p / h e( ،)2020.12.10مركــز يونــس وســريّا نزريــان ،جامعــة حيفــا ،إســرائيل
 ،)2011.12.10( www.oranim.ac.ilمركــز مريــم روت ألدب األطفــال،الكليّــة األكاديميّــة أورنيــم ،إســرائيل
 ،)2011.12.10( www.pausowskogo.ruمتحــف مركــز موســكو ألدباألطفــال ،روســيا
ي ألدب األطفــال،
 ،)2011.12.10( www.schenker.bgالمركــز األوروبّــ ّبلغاريــا
 ،)2011.12.10( www.luvacheleesh.ruمركــز "قــوس قــزح" ألدباألطفــال ،ســيبريا ،روســيا
 ،)2020.12.10( -he.wikipdia.orgمركــز مكتبــة أدب األطفــال علــى اســم
يونــس وســريّا نزريــان ،جامعــة حيفــا ،إســرائيل
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رواد أدب األطفال في بالدنا
جمال قعوار ورفاقُه ّ
ناجي ظاهر
يُمكننــا اعتبــار الشــاعر جمــال قعــوار ورفاقــه محمــود عبّاســي ،ميشــيل حــداد ،جــورج
رواد كتابــة أدب االطفــال فــي بالدنــا بعــد قيــام الدولــة،
نجيــب خليــل وقيصــر كركبــيّ ،
فقــد بــادر هــؤالء منــذ أواســط الخمســينيّات ومــا بعدهــا ،إلــى كتابــة وإصــدار العديــد
مــن الكتــب المو ّجهــة لألطفــال والفتيــان ،تحديـدًا ،فــي بالدنــاّ ِ ،
معززيــن العالقــة بينهــم
ـر كاتــب هــذه
األول لهــذا النــوع مــن الكتابــة ،ويُقـ ُّ
وبيــن المؤ ّسســة المدرسـيّة -العنــوان ّ
ّ
وفتوتــه بمــا أنتجــه ونشــره هــؤالء واطلــع عليــه جنبًــا
الســطور أنّــه تأثّــر فــي صبــاه ّ
ي
إلــى جنــب مــع مــا أصــدره رائــد الكتابــة األدبيّــة لألطفــال آنــذاك ،الكاتــب العرب ـ ّ
ـر بــك ّل المحبّــة والتقديــر أنّــه اســتفاد مــن
ي المبــدع كامــل كيالنــي ،كمــا يقـ ّ
المصــر ّ
أدب هــذا األخيــر بالضبــط كمــا اســتفاد م ّمــا قــرأ لجمــال ورفاقــه.
تأتــي أه ّميّــة مــا كتبــه وأصــدره ُكتّابُنــا األفاضــل ،مــن أنّهــم انطلقــوا مــن رؤيــة
ّ
وطلبهــا ،وذلــك ضمــن رؤيــة
ـر علــى توطيــد العالقــة مــع المدرســة
تربويّــة تُصـ ُّ
ّ
ُمضمــرة تــرى ّ
يوطــد
أن طالــب اليــوم هــو رجــل الغــد ،وعلينــا أن نق ـدّم لــه مــا
صــة وأنشــودة ومســرحيّة
ويقويهــا عبــر رفــده بالكتابــات اإلبداعيّــة – ق ّ
عالقتــه هــذه ّ
ي -ثانيًــا ،ثــ ّم إطالعــه علــى القيــم
ّ
ي وتاريخــه الثقافــ ّ
أو ًل ،بعدهــا بتراثــه العربــ ًّ
التراثيّــة النبيلــة والقيــم الدينيّــة المنيــرة -ثالثــا.
ُمســاهمةً فــي اللفــت إلــى هــذا الجانب ،شــبه المجهــول ،لــدى الكثيرين منّا ،نحــاول فيما
ي -نســبة إلــى الباكــورة-
يلــي إلقــاء الضــوء علــى أطــراف مــن ذلــك اإلنتــاج الباكــور ّ
ي فــي البــاد وحفـ ً
فــي الكتابــة لألطفــال ،بدايــة .تعزيـ ً
ـزا
ـزا وتأصيـ ًـا لوجودنــا العربـ ّ
لمعنيّيــن بكتابــة أدب االطفــال لالســتفادة مــن تلــك التجربــة األولــى والغنيّــة.
صــة وأنشــودة ومســرحيّة :وضــع جمــال ورفاقه في حســابهم،
الكتابــة االبداعيّــة -ق ّ
المبــادئ التربويّــة للطـ ّـاب فــي أعلــى ســلّم أوليّاتهــم ،وقــد انعكــس هــذا فــي كلّ
مــا أنتجــوه ووضعــوه مــن مؤلّفــات لألطفــال فــي بالدنــا ،وتبــرز مــن بيــن هــذه
صــة "ســامي الكســان" لكاتبيهــا الدكتوريــن محمــود عباســي( )1وجمــال
الكتابــات ق ّ
ّ
ً
صــة
قعــوار( ،)2واحــدة مــن األعمــال األدبيّــة الدالــة علــى مــا نذهــب إليــه ،فالق ّ
كمــا هــو واضــح تنبــذ الكســل الــذي قــد يعتــري الطفــل الطالــب ،وتحــاول بطريقــة
إيحائيّــة تُميّــز الكتابــة األدبيّــة أن توصــل فــي المقابــل هدفًــا نبيـ ًـا هــو أه ّميّــة النشــاط
فــي حيــاة الطفــل مــن أجــل التربيــة علــى القيــم اإليجابيّــة الحاضنــة لــه)3(.
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هــذا علــى مســتوى الكتابــة اإلبداعيّــة القصصيّــة ،أ ّمــا علــى مســتوى كتابــة األناشــيد ،فقــد
تعــاون جمــال مــع صديقــه الشــاعر جــورج نجيــب خليــل فــي كتابــة وإعــداد العديــد مــن
األناشــيد المو ّجهــة للطـ ّـاب ،ونق ـدّم فيمــا يلــي نموذ ًجــا لهــذه الكتابــة مــن كتابهمــا المشــترك
"ألحــان الطالب-مجموعــة أناشــيد مدرس ـيّة"( :)4فــي هــذه المجموعــة العديــد مــن العناويــن
صبرا
الالفتــة مثــل :تحيّــة المدرســة ،كتبهــا جــورج ،أنــا والطبيعــة  -كتبهــا جمــال ،أيّهــا التلميــذ ً
 لجــورج ،وعندمــا أكبــر -لجمــال .واضــح مــن هــذه العناويــن ّأن وراءهــا رســالة تربويّــة
تعـ ّـزز االنتمــاء وتربّــي علــى أه ّميّــة الصبــر والمثابــرة مــن أجــل تحقيــق األهــداف ومــن أجــل
أن يكبــر الطالــب وقــد اكتملــت شــخصيّته ،نمــت وترعرعــت علــى ذخيــرة تربويّــة صالحــة.
أ ّمــا علــى مســتوى الكتابــة للمســرح ،فقــد أصــدر جمــال بالتعــاون مــع صديقــه وقريبــه الشــاعر
ميشــيل حـدّاد ،مســرحيّة حملــت عنوانًــا ًّ
دال والفتًــا هو":العلــم نــور" ،وأشــار مفتّــش المعــارف
فــي حينهــا األســتاذ رائــف الزعبــي ،فــي تقديمــه هذه المســرحيّة ،إلــى أه ّميّــة التمثيل المســرح ّي
ودوره فــي "تربيــة القــدرة اللغويّــة لــدى الطالــب" ،فيمــا أشــار مؤلّفاهــا إلــى ّ
أن التمثيــل
المســرح ّي هــو واحــد مــن "مظاهــر النشــاط االجتماع ـ ّي والوعــي الثقاف ـ ّي الضــرور ّي فــي
حيــاة الطـ ّـاب االبتدائيّيــن والثانويّيــن ،فهــو فـ ٌّ
ـن جمي ـ ٌل يشــيع فيهــم غريــزة التقليــد ويقـ ّـوي
شــخصيّتهم ويشـ ّجعهم علــى التنافــس فــي ميــدان الخدمــة االجتماعيّــة ،كمــا يجعلهــم يدرســون
الحيــاة ويف ّكــرون فــي ح ـ ّل مــا اســتعصى مــن مشــاكلهم بتعقّــل ،رويّــة واتّــزان"(.)5
مــن أســاطير الشــعوب :ويُالحــظ ّ
أن إنتــاج جمــال ورفاقــه فــي هــذا المجــال قــد
امتـ ّد علــى مســاحة إبداعيّــة واســعة ،وذلــك بهــدفٍ غيـ ِـر خــافٍ  ،هــو أه ّميّــة احتــرام
اآلخــر عبــر معرفتنــا لــه ّ
ي القديــم .نشــير فيمــا يلــي
واطالعنــا علــى تراثــه الشــعب ّ
صــة شــعبيّة محلّيّــة
إلــى اإلصــدارات التاليــة" :الراعــي الصغيــر" ،وقــد ضــ ّم ق ّ
و"فتــاة الغرائب"-وهــو يض ـ ّم مجموعتيــن قصصيّتيــن" ،ابنــة صانــع األجــراس"-
ي" -وضـ ّم أســاطير قفقاسـيّة ،و"زهــرة
مجموعــة أســاطير صينيّــة ،و"القفــص الذهبـ ّ
الجنّــة" -وض ـ ّم مجموعــة مــن األســاطير البابليّــة)6(.
قصــص تراثيّــة :وقــد كتــب جمــال فــي هــذا النــوع الهــا ّم مــن قصــص األطفــال،
صــة "خبــاء حاتــم" ،واحــدة مــن القصــص التــي أثّــرت فــي
ومــا زلــتُ أتذ ّكــر ق ّ
وفتوتــي لمــا تض ّمنتــه مــن قيــم الكــرم وحســن الضيافــة العربيّــة ،بــل إنّنــي
صبــاي ّ
صــة وهــو:
ي الرائــع الــذي ت َص ـدَّر هــذه الق ّ
مــا زلــت أتذ ّكــر ذلــك البيــت الشــعر ّ
أَوقِد فَإِ َّن اللَي َل لَي ٌل قَ ُّر
ص ُّر
َوالري َح يا موقِ ُد ري ٌح ِ
نار َك َمن يَ ُم ُّر
َ
عسى يَرى َ
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نت ُح ّر()7
ضيفًا فَأ َ َ
إِن َجلَبَت َ
صــة ،في هــذا المجال،
وتشــير قائمـةُ إصــدارات جمــال ورفاقــه ،محمود عباســي خا ّ
إلــى أنّهــم وضعــوا تحــت الطبــع ،كتابهــم ذا الصلــة " :رجــل الش ـدّة-عن الشــاعر
امــرئ القيــس" ،صــدر عــام .1966
القصــص الدينيّــة :وقــد أولــى جمــال ورفيقــاه الكاتبــان محمــود عبّاســي وقيصــر
صــا ومميَّـ ً
ـزا
كركبــي تحديـدًا ،هــذا النــوع مــن الكتابــة األدبيّــة لألطفــال اهتما ًمــا خا ًّ
ي المو ّجــه لألطفــال ،فاصــدروا الكتــب التاليــة" :قاهــر النمــرود"-
فــي إنتاجهــم األدبـ ّ
ً
صــة حيــاة إبراهيــم الخليــل ،كليــم هللا-وض ّمــت فصــا مــن حيــاة موســى عليــه
ق ّ
صــة حيــاة عيســى عليــه الســام ،و"األميــن"
الســام ،بشــير الســام وض ّمــت ق ّ
ّ
صــة حيــاة مح ّمــد صلّــى هللا عليــه وســلم)8(.
وض ّمــت ق ّ
ُمجمــل القــولّ :
إن جمــال ورفاقــه خاضــوا تجربــة كتابــة أدب األطفــال فــي فتــرة
ـرا جـدًّا أه ّميّــة الطفــل
ي فــي البــاد ،وأدركــوا مب ّكـ ً
مب ّكــرة مــن حيــاة المجتمــع العربـ ّ
كونــه رجـ َل المســتقبل ،فكتبــوا لــه وأصــدروا الكتــب فــي شـتّى المجــاالت اإلنســانيّة
صــة والعا ّمــة ،ولــم يقتصــر مــا أصــدروه وقدّمــوه لألطفــال فــي بالدنــا
التراثيّــة الخا ّ
علــى بُعــد واحــد مــن أبعــاد العمليّــة التربويّــة اإلبداعيّــة.
فإليهم جميعًا ألف تحيّة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
)(1مقابلــة مــع د .محمــود عبّاســي.أجرتها المرايا-مجلّــة حــول أدب األطفــال والفتيــان :2 - 62016،بيــت
بيــرل ،المعهــد األكاديمــي العربــي.
)(2مقابالت شخصية مع الدكتور محمود عباسي وفلاير قعوار-قرينة الدكتور الراحل جمال قعوار.
صة "سامي الكسالن" .مطبعة الحكيم.1963 ،
) (3عبّاسي ،محمود وقعوار ،جمال-ق ّ
	) (4خليــل ،جــورج ،نجيــب وقعــوار ،جمال”-ألحــان الطالب-مجموعــة أناشــيد مدرســيّة” .مطبعــة الحكيــم
الناصــرة .1956	) (5حــدّاد ،ميشــيل وقعــوار ،جمال-مســرحيّة "العلــم نــور” .مكتبــة الجليــل – الناصــرة لصاحبهــا فــؤاد
بــواردي .كتــاب رقــم -1مســرحيّة .مطبعــة الحكيــم :الناصــرة.1954 ،
)(6نفس المصدر ،ص .5
ي ،صدرت عام .1966
الطائ
حاتمي
العرب
التراث
	)" (7خباء حاتم" من
ّ
ّ
)(8صدرت هذه السلسلة من الكتب بين االعوام .1966-1964
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د .حبيب بولس

26

نشــهد اليــوم حركــة مباركــة ونشــطة محلّيًّــا فــي مجــال الكتابــة لألطفــال .وال يخفــى
علــى أحــد مــا لهــذا األدب مــن مؤثّــرات ج ّمــة فــي بلــورة شــخصيّة الطفــل.27
ً
ً
فعــا أن نهتــ ّم
معافــى علــى جميــع األصعــدة يجــب
جيــا ســويًّا
فكــي نخلــق
ً
بــه تربيــةً وتثقيفًــا وتعلي ًمــا .ومــن هنــا يكــون لهــذا األدب الــدور الكبيــر.
للحقيقــة أقــول ّ
إن المحفّــزات التــي دعــت إلــى تنشــيط هــذه الحركــة انطلقــت مــن
سســتين ثقافيّتيــن محلّيّتيــن :األولــى دائــرة الثقافــة العربيّــة التــي دعــا مديرهــا
مؤ ّ
األســتاذ موفّــق خــوري قبــل ســنوات ســت تقريبًــا إلــى االهتمــام بهــذا الجانــر ،أي
أدب األطفــال ،واضعًــا أمــام كتّابنــا وكاتباتنــا العديــد مــن اإلمكانيّــات لتنفيــذ مثــل هــذا
المشــروع .والثانيــة الكليــة العربيّــة للتربيــة فــي حيفــا ،التــي ســعت منــذ فتــرة زمنيّــة
وبمبــادرة مــن مديرهــا الدكتــور نجيــب نبوانــي إلــى إقامــة مركــز ألدب األطفــال
فيهــا ،وفعـ ً
ـرا ،إذ قبــل حوالــي الســنة أقيــم فــي هــذه
ـا تـ ّم الوصــول إلــى الهــدف مؤ ّخـ ً
الكلّيّــة مركــز يديــره الدكتــور نعيــم عرايــدة .وكان لعرايــدة ولطاقــم العامليــن فــي
المركــز الفضــل الكبيــر فــي تنشــيط الحركــة األدبيّــة لألطفــال وذلــك لوعيهــم التــا ّم
بالنقــص الشــديد الموجــود محلّيًّــا فــي هــذا اإلطــار .وحيــن أقــول كان لهــم الفضــل
أعنــي أنّهــم ومنــذ افتتــاح المركــز وهــم ال يكفّــون عــن إقامــة النشــاطات المحفّــزة
والفعاليّــات الدافعــة ســواء منهــا التعليميّــة ،اإلرشــاديّة أو المعنويّــة المادّيّــة.28
ولكــن رغــم مــا ذكــرت ورغــم أه ّميّة الموضوع ،يرتفع ســؤال مه ّم في هــذه المرحلة،
وهــو :هــل مــا ُكتــب لغاية اآلن عندنا من أدب لألطفال ،وهــو ال بأس به عدديًّا ،يرتفع
إلــى مســتوى الكتابــة الصحيحــة الناضجة ،ويســتجيب لمتطلّبــات هذا الجانــر المه ّم؟!
األول وجــود عــدد مــن الكتــب التــي
يســتمدّ هــذا الســؤال شــرعيّته مــن أمريــنّ :
ي في الكلّيّة العربيّة للتربية في حيفا وكلّيّة
ي ،كان
ً
محاضرا في مادة ّ األدب العرب ّ
 .26د .حبيب بولس :ناقد أدب ّ
أورانيم األكاديميّة.
 .27من موقع بانيت  ،2.4.2009وننشر هذه المقالة ثانية ّ
ألن المالبسات التي دفعت المؤلّف لكتابتها ما زالت
قائمة.
 .28لم ينتبه الكاتب حينما كتب المقالة إلى دور مركز "كامل كيالني" ألدب األطفال الذي كان تابعًا للمعهد
ي في بيت بيرل ،والذي قام بنفس الدور الذي ذُكِر أعاله (هيئة تحرير المرايا ،العدد السادس،
األكاديمي العرب ّ
 ،)2021ومالحظتنا هذه ،ال تُنقص من أه ّميّة ما قاله الكاتب ،ولكنّها تُكمل الصورة.
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صــدرت لألطفــال حاليًّــا ،واألمــر الثانــي التهافــت علــى الكتابــة لألطفــال.
األول ،نحــن نجــد فعـ ً
ـا اليــوم عــددًّا ال بــأس بــه مــن القصــص التــي
بالنســبة لألمــر ّ
كتبتهــا أقــام محلّيّــة .ونظــرة طائــرة ســريعة إلــى معظــم مــا نُشــر مــن هــذه القصص
تشــي بـ ّ
ـأن معظمهــا لــم يوفّــق فــي الوصــول إلــى المســتوى المطلــوب .وذلــك يعــود
أن هــذا اإلنتــاج جاء ليسـدّ فرا ً
لجملــة مــن األســباب ،ســنأتي عليهــا الحقًــا .صحيــح ّ
غا
ضــا ّ
أن بعضــه أصــاب بعــض التوفيــق.
ـرا ،لذلــك ُك ِتــب علــى عجــل ،وصحيــح أي ً
كبيـ ً
لكــن هنــاك العديــد مــن األشــياء التــي يمكــن أن تُقــال فــي هــذا المجــال .أ ّمــا بالنســبة
لألمــر الثانــي فقــد بتنــا نشــهد اليــوم تهافتًــا مــن قِبــل األدبــاء المحلّيّيــن علــى الكتابــة
لألطفــال ،األمــر الــذي يجعلنــا نتســاءل بصــوت مرتفــع :لمــاذا ومــا الدافــع؟ وهل ك ّل
َمــن يكتــب للكبــار يســتطيع الكتابــة للصغــار ،أم ّ
أن األمــر يتطلّــب معرفــة ودراســة
ودرايــة وتدريبًــا؟! عــن هــذه االســئلة ســنحاول أن نجيــب فــي هــذا المقــال الســريع.
ي
بدايــة وللموضوعيّــة أقــول إنّنــي ربّمــا لســت المخـ ّـول للحديــث فــي اإلطــار العلمـ ّ
ي المســاهمة فــي النقــاش الدائــر اليــوم
لهــذا الجانــرّ ،إل أنّنــي أجــد مــن الضــرور ّ
ـرا لخطورتهــا مــن جهــة
ـرا أله ّميّتهــا مــن جهــة ،ونظـ ً
حــول هــذه القضيّــة ،وذلــك نظـ ً
صــة إذا نحــن أســأنا فهــم الكتابــة لألطفــال ،وهــذه الخطــورة تنبــع فــي
أخــرى ،خا ّ
رأيــي مــن كــون ّ
أن الكبيــر يســتطيع التمييــز بيــن مــا يُكتــب لــه ،أ ّمــا الصغيــر فهــو
ـارا .مــن هنــا فـ ّ
ـإن الكتابــة للصغــار ليســت
يقــرأ مــا يُقـدّم لــه ســواء أكان نافعًــا أم ضـ ً
ـرا سـ ً
ـهل كمــا يعتقــد البعــض ،بــل انّهــا كتابــة شــاقّة عســيرة وتتطلّــب الكثيــر مــن
أمـ ً
الــذي يهــدف إلــى ولوجهــا.
إن هــذه الكتابــة شــاقّة وعســيرة أقصــد ّ
وحيــن أقــول ّ
أن مثــل هــذه الكتابــة
لهــا أدواتهــا وشــروطها وتعقيداتهــا ،فــإذا لــم يكــن األديــب قــد وقــف علــى
ك ّل ذلــك قبــل البــدء ،يأتــي أدبــه ف ًّجــا وجافًّــا وبعيــدًا عــن الطفــل ،وأحيانًــا
ضــارا .فهــل وقــف ُكتّــاب أدب األطفــال عندنــا علــى ك ّل ذلــك؟
يكــون
ًّ
ّ
ولكــن الحاجــة ال تعنــي أن يُدلــي
صحيــح أنّنــا بحاجــة إلــى مثــل هــذا األدب،
ك ّل مــن يعــرف الكتابــة بدلــوه فيــه ،فالعمليّــة ليســت تعنــي ســدّ الفــراغ أو
النقــص فقــط ،بــل هــي تعنــي ســدّه بــأدب ناضــج نافــع .وكــي تكــون الكتابــة
لألطفــال ناضجــة نافعــة فــي آن معًــا هنــاك العديــد مــن األمــور التــي
يتحتّــم علــى الكاتــب معرفتهــا ،والتــي يشــ ّكل جهلــه لهــا عائقًــا أمــام كتابتــه.
ّأول هــذه األمــور معرفتــه الصحيحة لهذا الجانر ،والوقــوف على مفهومه ومحتوياته.
إذ أنّــه كمــا يعلــم الجميــع هــو علــم قائــم بذاتــه يشــمل جوانــب كثيــرة منهــا النفس ـيّة
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والتربويّــة واالجتماعيّــة والفنّيّــة .وإذا حاولنــا فــي هــذه العجالــة أن نطــرح بعــض مــا
جــاء مــن تعريفــات لهــذا الجانــر نصــل إلــى حقيقــة تقــول ّ
إن الكتابــة فــي هــذا البحــر
ُعرفــه الباحثــون" :خبــرة
الواســع صعبــة ،ال بــل صعبــة جـدًّا .فــأدب األطفــال كمــا ي ّ
صة لألطفــال فيما بيــن الثانية والثانية عشــرة،
ي يبدعــه الفنّــان خا ّ
لغويّــة فــي شــكل فنّـ ّ
بحيــث يعيشــونه ويتفاعلــون معــه ،فيمنحهــم المتعــة والتســلية ويُدخــل علــى قلوبهــم
وتذوقــه ،ويقـ ّـوي تقديرهــم للخيــر
البهجــة والمــرح ،وين ّمــي فيهــم اإلحســاس بالجمــال ّ
ومحبّتــه ،ويطلــق العنــان لخياالتهــم وطاقاتهــم اإلبداعيّــة ،ويبنــي فيهــم اإلنســان".
ّ
إن قــراءة طائــرة لهــذا التعريــف تفضــح مــا فــي الجانــر مــن صعوبــة ومــن شــموليّة،
ال يســتطيع أن يصمــد أمامهــا الكثيــرون .وهنــاك مــن يقــولّ :
"إن أدب األطفــال
ي ،لــه قواعــده ومناهجــه ســواء منهــا مــا يتّصــل
شــكل مــن أشــكال التعبيــر األدب ـ ّ
َّ
بلغتــه وتوافقهــا مــع قامــوس الطفــل ومــع الحصيلــة األســلوبيّة للسـ ّ
ـن التــي يؤلــف
لهــا أو مــا يتّصــل بمضمونــه ومناســبته لــك ّل مرحلــة ،أو مــا يتّصــل بقضايــا الــذوق
صــة ،أو فــي ّ
صــة المســموعة"،
فــن الحكايــة للق ّ
وطرائــق التكنيــك فــي صــوغ الق ّ
ويعــود
"يطــور الوعــي وطريقــة فهــم الحيــاة
فــأدب األطفــال كمــا يــراه البعــض
ّ
ّ
ي والمحبّــة للجمــال ولــروح المــرح،
علــى المعايشــة الســليمة وين ّمــي اإلدراك الروحـ ّ
صــل القيــم دينيًّــا واجتماعيًّــا وإنســانيًّا ووطنيًّــا ويعــرف الصــواب مــن الخطــأ
ويؤ ّ
ـر فــي الحيــاة والوقــوف علــى الحيــاة بأبعادهــا
عــن طريــق الخبــرات والخيــر والشـ ّ
ســة الفنّيّــة ويــروي التطلّــع للتناســق
الماضيــة والحاضــرة والمســتقبلة ،ويشــبع الحا ّ
ويقــوي نواحــي التفكيــر وروح المعرفــة ويحــدِّد المثــل العليــا للســلوك
والجمــال
ّ
ي ويبنــي فــي داخــل الطفــل اإلنســان".
اإلنســان ّ
وفــي عصــر كعصرنــا نجــد ّ
يتعرضــون يوميًّــا للخطــر والتشــويه فــي
أن أطفالنــا ّ
عالــم التكنولوجيــا .فأطفالنــا ُمهـدَّدون دائ ًمــا ،لذلــك تأتــي أه ّميّــة الكتابــة لهــم بطريقــة
صحيحــة ،فهــم بحاجــة اليــوم أكثــر مــن ذي قبــل إلــى كاتــب مبــدع يُخــرج مــا
يكتبــه مــن مــادّة الحيــاة نفســها ،ومــن مخزونهــا بعــد أن يتفاعــل بروحــه وعواطفــه.
لكــن الموهبــة وحدهــا ال تكفــي ،بــل تحتــاج إلــى رصيــد مــن التجــارب والخبــرات
بمقومــات
والمعرفــة التــي تصقلهــا
ّ
وتدربهــا ،لذلــك نجــاح كاتــب األطفــال مرهــون ّ
عديــدة يل ّخصهــا عــدد مــن الباحثيــن بمــا يلــي:
ي ورصيد ضخم من خبرات البشريّة.
اإلفادة من تراث غن ّ
ذكريات الطفولة.
سهولة اللغة والصدق واألمانة.
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التزود بالدراسات األدبيّة والنفسيّة.
ّ
االهتمام كما لو أنّه يكتب للكبار.
بنــاء علــى مــا تقــدّم تصبــح غايــة أدب األطفــال ليــس إذكاء الخيــال فقــط ولكنّهــا
تتع ـدّاه إلــى تزويدهــم بالمعلومــات العلميّــة والنظــم السياس ـيّة والتقاليــد االجتماعيّــة
والعواطــف الدينيّــة والوطنيّــة وتوســيع قامــوس اللغــة عندهــم ومدّهــم بعــادة التفكيــر
ّ
المنظــم ووصلهــم بركــب الثقافــة والحضــارة مــن حولهــم فــي إطــار مشـ ّـوق ممتــع
وأســلوب ســهل جميــل .وهكــذا يصبــح أدب األطفــال وســيلة مــن وســائل التعليــم
ً
ي بطريــق معرفــة الســلوك
والمشــاركة والتســلية
وســبيل إلــى التعايــش اإلنســان ّ
المحمــود وأداة لتكويــن العواطــف الســليمة لألطفــال وأســلوبًا يكشــف بــه الطفــل عــن
مواطــن الصــواب والخطــأ فــي المجتمــع.
ضــا ّ
فــإن مه ّمــة األديــب الــذي يلــج حقــل الكتابــة لألطفــال ال تقــف عنــد
وهكــذا أي ً
العــرض والكشــف بــل مه ّمتــه تقويــة إيمــان الطفــل بــك ّل اإليجابيّــات وحتّــى ال يخــدع
ـر والظلــم واالســتغالل كمــا هــي فــي المجتمــع.
الطفــل عليــه أن يُصـ ّـور الخيــر والشـ ّ
وك ّل مــا ذُكــر يــؤدّي إلــى مقولــة تقــولّ :
ضــا لألخبــار
"إن أدب األطفــال ليــس عر ً
وليــس للتســلية وقتــل الوقــت ،بــل ّ
أن مه ّمــة هــذا األدب هــي تقديــم تجــارب البشــريّة
وقــوة تأثيرهــا
مــن خــال المتعــة والســرور ،وتنميــة اإلحســاس بجمــال الكلمــة
ّ
ســر الجمــال والحقيقــة
ي بطريقــة أفضــل والكشــف عــن
وفهــم
ّ
ّ
التطــور البشــر ّ
وتهيئــة الطفــل بالتالــي ألن يقبــل الحيــاة كمــا هــي وأن يعيشــها إلــى أبعــد أعماقهــا.
أرأيتــم كــم هــو صعــب هــذا المجــال؟! وكــم هــي عســيرة الكتابــة فيــه؟! وذلــك ألنّــه
يتطلّــب الكثيــر مــن المعرفــة والدراســة العميقــة فــي مجــاالت أدبيّــة وعلميّــة .وإذا أضفنا
صــة تــزداد المشــكلة تعقيـدًا وصعوبــة.
قلّــة المرجعيّــة العربيّــة عا ّمــة والمحلّيّــة خا ّ
ودربوهــا علــى هــذه المعــارف
فهــل أدباؤنــا الذيــن ولجــوا هــذا الحقــل ثقّفــوا أنفســهم ّ
والمهــارات؟ أم أنّهــم ّزجــوا بأنفســهم عشــوائيًّا فــي هــذا الحقــل الشــائك والشــائق
معــا؟!
اإلنتــاج الموجــود حاليًّــا يكشــف عــن كثيــر مــن العشــوائيّة ،فمــن يقــرأه-
صــر فــي جوانــب عديــدة إ ّمــا فنّيًّــا أو تربويًّــا
أغلبيّتــه -ويتمعّــن فيــه يجــد أنّــه يُق ّ
أو نفســيًّا ،وهكــذا بحيــث يصبــح مــن الصعوبــة أن نعثــر علــى عمــل نقــول
معــه :آه ،لقــد اســتجاب هــذا العمــل لــك ّل المتطلّبــات ،ناهيــك عــن عمليّــة
النقــل والتلخيــص التــي تجــري عــن لغــات أخــرى أو عــن كتــب صــدرت
ّ
المطلعيــن علــى هــذا الجانــر.
ي كمــا يــرى بعــض
بالعربيّــة فــي العالــم العربــ ّ
56
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ي ،هــذا صحيــح ،فالمحفّــزات موجــودة
ـرا الحاجــة ما ّ
وأخيـ ً
ســة ألدب أطفــال محلّ ـ ّ
يتــدرب كتّابنــا علــى الكتابــة
ضــا ،ولكــن يبقــى أن
إلــى ذلــك ،وهــذا صحيــح أي ً
ّ
ضــا أن نمنعهــم عــن الكتابــة العشــوائيّة الســريعة .فعليهــم أن
لألطفــال ويبقــى أي ً
يفهمــوا ّ
أن مثــل هــذه الكتابــة ،كــي تأتــي ناضجــة نافعــة ناجحــة ،عليهــا أن توضــع
علــى نــار هادئــة بعــد التثقُّــف بأصولهــا والوقــوف علــى شــروطها وإتقــان أدواتهــا.
ورغــم ك ّل ذلــك ،تحيّــة للمبادريــن وتحيّــة للقائميــن علــى هــذا الجانــر ،نش ـدّ علــى
أياديهــم آمليــن أن نــرى النضــوج فــي هــذا اإلنتــاج قريبًــا.
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صة " ِبسا ُ
الريح َوالدَّوا ُء العَجيب"
قراءة في ق ّ
ط ِّ
خالديّة أبو جبل
صــة "بِســا ُ
الريــح َوال ـدَّوا ُء العَجيــب" ،تأليــف :الكاتــب ســليم نفّــاع ،رســوم:
قــراءة فــي ق ّ
ط ِّ
29
صــة لألطفــال تقــع فــي  26صفحــة.
فــارس قـ ّـره بيــت ،إصــدار :أ ،دار الهــدى ع ،زحالقــة ،ق ّ
ـص ليتوقّــع ك ّل مــا فــي
العنــوان :عنــوان ورســم غــاف يُهيّئــان الطفــل مــا قبــل النـ ّ
ذهنــه مــن خاللــه.
صــة :مدخــل جميــل مريــح ،بعيــد عــن العنــوان ،وبعيــد عن بدايــة القصص
مدخــل الق ّ
التقليديّــة ،كان يــا مــا كان ،والتــي اتّبعــت إعطــاء الشــكل المتواضــع للبيــت ،األب
المنهــك ،واأل ّم التــي تعقــد مريــول مطبخهــا ،صــورة علــى الغالــب مــا تبعــث فــي
نفــس الطفــل الحــزن والشــفقة.
جــاء المدخــل صــورة جميلــة مملــوءة بالحيــاة عــن بيــت يســكنه الحــبّ والــدفء،
ـص ســعيد ومريــح.
م ّمــا يوحــي للطفــل أنّــه أمــام نـ ّ
ي في مســتوى المعيشــة
بيــت يتســلّح بالعلــم ،فــاألب طبيــب واأل ّم معلّمــة ،النتيجــة ُرقـ ّ
ي أن يكــون رائــد ذكيًّــا .وهنــا يُخاطــب
اجتماعيًّــا ،اقتصاديًّــا وثقافيًّــا ،فمــن البديه ـ ّ
الكاتــب حلــم ك ّل طفــل باألمــان واالســتقرار.
أ ّمــا الداللــة المباشــرة الختيــار الكاتــب هاتيــن المهنتيــن ،فهمــا المهنتــان األكثــر
وتضــر ًرا منــه ،بحكــم طبيعــة عملهمــا.
مواجهــة للوبــاء
ّ
ّ
مشــاق العمــل وخطــورة
ُحــزن األب الكبيــر ومشــاركته البنــه فــي الحديــث عــن
يقــض مضجــع النــاس والتفكيــر فــي إيجــاد الحــ ّل-
ســا
ّ
الوبــاء الــذي بــات كابو ً
مهــارة ٌ مــن الكاتــب للداللــة علــى أســلوب التربيــة الســليم بتعزيــز روح االنتمــاء فــي
الطفــل لمجتمعــه ،مــن خــال حمــل همــوم هــذا المجتمــع بمســؤوليّة وحــبّ  .ص5
جــو يبعــث علــى األمــل ،فــاأل ّم تأخــذ دورهــا فــي إبعــاد
تضافــر الجهــود لخلــق ّ
شــبح الوبــاء عــن ابنهــا ،ليــس بالوقايــة البدنيّــة فحســب ،بــل بالوقايــة النفســيّة،
صــة "بســاط الريــح"،
فتجعــل ابنهــا يُحلّــق فــي عالــم الخيــال بســردها الماتــع لــه ق ّ
ّ
ظــن ّ
ّ
أن الخيــال حقيقــة.
بــأدق تفاصيلهــا حتّــى
فيســتحضر الصــورة فــي ذهنــه
وهــذه لفتــة مذهلــة للكاتــب الــذي اســتطاع أن يجمــع مــا بيــن الماضــي والحاضــر،
مسـ ًّ
ـتغل محبّــة الطفــل لذلــك الماضــي .ص7
عــودة رائــد لســؤال والــده وباهتمــام ،عــن رأيــه فــي اكتشــاف دواء لهــذا الوبــاء
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دليــل هــا ّم علــى نضــوج الوعــي بالمســؤوليّة وإدراك ماهيّــة الخطــر المحــدق بالنــاس،
واتّخــاذ القــرار بــأن ال يقــف مكتــوف األيــدي.
أ ّمــا إجابــة أبيــه باإليجــاب والشــرح ،فهــي دليــل علــى احتــرام تو ّجــه ابنــه وتقديــره
وتبنّــي موقفــه ،وعــدم االســتهزاء مــن قدراتــه كطفــل.
ك ّل هــذا يُعـ ّ
ـزز الثقــة بالنفــس ،ويبنــي شــخصيّة قياديّــة مســؤولة ذات قــرار ســليم ،بعيــدة
عــن االتّكاليّــة والخمول.
ي بيــن األب وابنــه
كمــا يُظهــر الرســم المقابــل للنـ ّ
ـص ،مــدى قـ ّـوة االتّصــال البصــر ّ
خــال الحــوار ،وهــو أســاس االحتــرام والتفاهــم .ص9
يشــغل الموضــوع الحيّــز الكبيــر مــن ذهــن رائــد ،يقــف مهمو ًمــا علــى الشــرفة ،ينطلــق
ببصـ ِـر وبصيــرةِ الطفــل القــادرة علــى تحقيــق المســتحيالت بالخيــال الجامــح والحلــم.
وهنــا تبــدأ المرحلــة األجمــل بالنســبة للطفــل الفارس عاشــق الخيــال والفضاء ،وعاشــق
شــخصيّات الحكايــات التــي تُذلّــل المســتحيل ،ويكــون النــداء بأعــذب مــا يكــون علــى
ي) :يــا رائــد االفــكار ،يــا كاشــف األســرار
لســان الحمامــة (حمامــة بيضــاء ،الحلــم النقـ ّ
 تعزيــز للــذات وقدراتهــا والزهــو بهــا.يتصور ك ّل طفل نفسه أنّه ال ُمنادى:
فما أروع أن
ّ
"أنــت األخ والصديــق" إعطــاء الشــعور باألمــان والطمأنينــة أكثــر حاجــات الطفــل
ضــرورة لقبــول الصداقــة وكســب الثقــة:
"ســتُفرج األحــوال فــي العاجــل القريــب" ،التأكيــد علــى وجــود األمــل والحــ ّل،
عنصــر آخــر هــا ّم لإلقنــاع ودعــ ٌم لإلصــرار علــى بــدء الرحلــة .ص 11
ٌ
يتحــول
بــدء الرحلــة باكتمــال طقوســها الماتعــة :حمامــة بيضــاء ،منديــل صغيــر،
ّ
لبســاط ريــح زاهــي األلــوان (عالــم مــن الســحر) ونــداء آخــر أشــبه باألغنيــة ،يرغــب
الطفــل بتلبيــة النــداء ،ويعطــي المتعــة للطفــل المتلقّــي فــي االســتماع واالنجــذاب وحفــظ
الكلمــات ،لجمــال الســجع والنغــم فيهــا( :يــا رائــد األفــكار ،يــا كاشــف األســرار ،أنــت
األخ والصديــق ،تعــال معــي علــى بســاط الريــح ،فالطقــس بديــع والجـ ّـو ربيــع).
تذوتهــا فــي نفــس الطفــل ليقــوى اعتــداده
أي ً
ضــا العــودة علــى تكــرار هــذه الصفــات ّ
واعتــزازه بنفســه ص.13
انبهــر رائــد وخــاف ..إعطــاء الحـ ّ
ي لرائــد فــي الخــوف ..يُســعد الطفــل
ـق الشــرع ّ
ي لــك ّل البشــر مــن ناحيــة أخــرى،
ويعلّمــه أن ال خطــأ وال عيــب بالخــوف وهــو طبيعـ ّ
هــذا الخــوف نفســه كان عامـ ً
ـا مشـ ّـوقًا للركــض إلــى مــا بعــد الخــوف.
أ ّمــا طمأنــة الحمامــة لرائــد ،تجعــل األمــر أكثــر تشــويقًا حيــث اســتعمل الكاتــب
التســويف علــى لســان الحمامــة :ســنغزو ،ســنجد ،...م ّمــا يجعــل الطفــل ينتظــر
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ويتل ّهــف للقــادم.
وال ضــرر إن بقــي بعــض خــوف وشـ ٍّ
ـك فــي نفــس رائــد ،ليســتفهم :هــل يُعقــل أن
نجــد الــدواء لهــذا الــداء الــذي أعجــز العلمــاء؟
وبحجــم الســؤال تكــون اإلجابــة مشـ ّجعة" :ســتفاجئ والديــك والبشــريّة جمعــاء" .إجابــة
ـرورا) ص
تحمــل الدعــم والفخــر والثقــة بالنصــر( ..تعلــو أنفــاس الطفــل ترقّبًــا وسـ ً
ـص وصــورة ي ُ
شـدَّان خيــال الطفــل وتل ّهفــه ليتابــع بصمــت صاخــب وتحفّــز.
 .16-15نـ ّ
وصــف بســاط الريــح وهــو يســرع ويعلــو فــوق البحــار والمحيطــات ،ليجــد
يمتــص
النــص هادئًــا
ليأتــي الحــوار فــي آخــر
نفســه بيــن النجــوم والكواكــب،
ّ
ّ
َ
ضــا مــن خــوف الطفــل ورهبتــه ،ويعيــده إلــى توازنــه وشــغفه ،وثقتــه بنفســه:
بع ً
(أليــس كذلــك يــا رائــد الفضــاء؟) ،فــي ك ّل طفــل فينــا رائــد فضــاء ،ولــم يكــن إطــاق
صتنــا عبثُــا.
اســم رائــد علــى بطــل ق ّ
صــة ،مــن دعــم وتشــجيع،
هــذا الــدور الــذي قامــت بــه الحمامــة منــذ بدايــة الق ّ
هــو مــا يحتاجــه ك ّل طفــل ،بــل ك ّل إنســان منّــا مهمــا بلــغ مــن العمــر .ص 17
حــراس
فقــط بمثــل هــذه اإلرادة وهــذا الدعــم اســتطاع رائــد والحمامــة لقــاء
ّ
المجــرة واإلجابــة علــى أســئلتهم بثقــة واحتــرام وبــا خــوف .ص 21 ،19
ّ
التو ّجه السليم يلقى ردًّا سلي ًما محتر ًما ويصل باإلنسان إلى مبتغاه.
المجــرة للحمامــة ورائــد وإرشــادهم إلــى التعقيــم واتّخــاذ ســبل
حــراس
ّ
اســتقبال ّ
الوقايــة ،كانــت لفتــة مــن الكاتــب لتوجيــه األطفــال لاللتــزام بســبل الوقايــة فــي
ظــروف الوبــاء ،هــذا التو ّجــه اللطيــف أوصــل رائــد الكتمــال مر ّكبــات الحلــم
حمامــة بيضــاء ،بســاط الريــح ،وطالمــا ُوجــد مصبــاح عــاء الديــن ،فــا ب ـدّ مــن
(عــاء الديــن نفســه ،بزيّــه المزركــش ،وعمامتــه الكبيــرة وابتســامته الكبيــرة
مســتحضرا الماضــي
وقصــره فــي الفضــاء) ،ليســافر الطفــل مــع أحالمــه بعيــدًا
ً
للحاضــر ليســتخلص منهمــا أمــاً للمســتقبل  -ص23
بعــد ُحســن الضيافــة وعــرض طلبهمــا بلباقــة وإقنــاع ،واســتجابة األميــر عــاء
الديــن لهمــا ،وتكليفــه للعلمــاء بتحضيــر الــدواء ،يُفاجئنــا الكاتــب بغصــن زيتــون
حملتــه الحمامــة فــي منقارهــا ،ليربــط الواقــع بالحلــم مــن جهــة األرض والفضــاء،
ويُثبــت أن ال شــيء مســتحيل وبعيــد المنــال ،ومــن ناحيــة أخــرى يُضيــف داللــة
رمزيّــة روحيّــة ،تشــغل حيّـ ً
ـرا فــي معتقداتنــا الدينيّــة الســماويّة(،حمامة نــوح
ـزا كبيـ ً
والطوفــان ،ورمزهــا للســام).
قــوة االنتمــاء لهــذه األرض الفلســطينية التــي أنبتــت
والداللــة األكثــر عمقًــا هــي ّ
الزيتــون الــذي ُوصــف دواء لــك ّل داء ،فمــا كان لــدواء أن يُعــدّ حتّــى لــو كان
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صة
قراءة في ق ّ

فــي الفضــاء بــدون الزيتــون الــذي ُوعــد بالبقــاء وأقســم بــه ربّ الســماء( .ولــو
صــة البــاد لعــرف القــارئ ّ
ي) .ص25
طافــت هــذه الق ّ
أن كاتبهــا فلســطين ّ
جــاءت النهايــة التــي عــاش بانتظارهــا الطفــل ،طيلــة رحلــة خياليّــة تعلــو أنفاســه
وتهبــط توافقًــا مــع الحــدث والصــورة ،كمــا توقّعهــا وأجمــل ،فكانــت جائزتــه الــدواء
ي
لشــفاء البشــر حاليًّــا ،والجائــزة األكبــر مــا حملتــه يمنــاه :كتــاب ،رمــز وملمــح ذكـ ّ
قدّمــه الكاتــب بمهــارة فائقــة وهــو أن ال طريــق أمامنــا ّإل طريــق العلــم ،وأنّنــا فــي
زمــن آن فيــه األوان ليقــول العلــم كلمتــه ،بعيـدًا عــن الغيبيّــات واالتّكاليّــة والخمــول.
.........
بساط الريح والدواء العجيب
ـص بشــكل رائــع ،واختيــار األلــوان
صــة جميلــة تماهــى فيهــا الرســم الجميــل مــع النـ ّ
ق ّ
ّ
البهيجــة ،نــوع الــورق وجاذبيّــة الغــاف ،كلهــا جــاءت متناســقة تُر ّ
غــب الطفــل فــي
تقليــب صفحاتهــا وقراءتهــا.
ي،
ُكتبــت الق ّ
صــة بلغــة ســهلة وراقيــة تناســب إدراك الطفــل وتُثــري كنــزه اللغــو ّ
صــة عنــد اســتعمال الكاتــب الســجع.
ُمنســابة بعذوبــة لهــا رنّــة موســيقيّة جذّابــة ،خا ّ
.....
صــة قي ًمــا أخالقيّــة عاليــة ،البيــت الدافــئ ال ُمحــبّ المحــاور ،االحتــرام،
حملــت الق ّ
تح ّمــل المســؤوليّة ،مشــاركة النــاس ه ّمهــم ،مواجهــة المواقــف والبحث عــن الحلول،
ّ
ومحطــات وحــوار
االنتمــاء للمجتمــع وللوطــن ،ك ّل هــذا وأكثــر مــن خــال مواقــف
لطيــف ،بعيـدًا عــن التلقيــن واألمــر والنهــي.
.......
ـك ّ
مالحظــة ها ّمــة :ســاورني شـ ّ
أن بســاط الريــح ومصبــاح عــاء الدين وعــاء الدين
صــة ألطفــال مــن
نفســه ،ليســوا فــي مجــال معرفــة أطفالنــا اليــوم ،فقمــت بقــراءة الق ّ
عـدّة أعمــار 10 ،7 ،5 ،4 :ففوجئــت بأنّهــم جميعًــا تجمعهــم عالقــة ودّ ومحبّــة معهم.
ي،
مالحظــة أخــرى :عــدم ذكــر الكورونــا فــي الق ّ
صــة هــو أمــر إيجابــ ّ
صــة صالحــة لــك ّل زمــان ومــكان ،وعــدم ذكرهــا جعــل الطفــل
لتكــون الق ّ
يســتنتج ّ
أن الحديــث هــو عــن الكورونــا فــي هــذه المرحلــة التــي نعيشــها.
.........
بالطبــع ك ّل مــا ورد هنــا هــو رأي قارئــة فحســب ،مــع احترامــي وتقديــري الكبيريــن
لألســتاذ ســليم نفّــاع حامــل هــذه األمانــة الثمينــة والرســالة المقدّســة المســاهمة ببنــاء
جيــل فعّــال ،لَبِنَــة صالحــة لمجتمــع صالح.
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الكاتب سهيل كيوان في كتابه":مملكة المرايا"
مسرحيّة لألطفالد .بطرس دلّة
يفاجئنــا صديقنــا األديــب ســهيل كيــوان مــن حيــن آلخــر بإبــداع مــن نــوع جديــد تتجلّــى
فيــه موهبتــه الفنّيّــة فــي الكتابــة واإلبــداع فــي مجــال المســرح .وكنّــا قــد عالجنــا
صــةّ .إل أّنــه فــي هــذا
مســرحيّته المعروفــة "الســجین رقــم  "2000فــي دراســة خا ّ
صصــه لألطفــال أثبــت لنــا ّ
صــة
أن لديــه طاقــات ومواهــب خا ّ
ال ُكت ِيّــب األنيــق الــذي خ ّ
صــا باألطفــال ،وهــي موهبــة قلّمــا نجدهــا لــدى صحفيّيــن
تؤ ّهلــه ألن يكتــب إبدا ًعــا خا ًّ
أخرجــت علــى مســارح البــاد لألطفــال
أمثالــه .والكاتــب فــي هــذه المســرحيّة التــي ِ
إنّمــا يحــاول نقــل أفــكاره فــي السياســة واالجتمــاع بأســلوبه المميّــز لتتحـ ّـول إلــى مــادّة
30
تنويريّــة تنيــر أذهــان األطفــال وتفتــح عيونهــم إلــى مــا يــدور حولهــم مــن أحــداث.
لغة المسرحيّة:
يلجــأ المؤلّــف إلــى اللغــة الفصيحــة كلغــة لســرد أحــداث المســرحيّةّ ،إل أنّــه يُط ِعّمهــا
ببعــض األلفــاظ والتعابيــر العا ّميّــة فــي محاولــة منــه لتقريــب الموضــوع إلــى أذهــان
ّ
لســن المدرســة االعداديّــة وحتّــى الثانويّــة .مؤ ِ ّكــدًا
األطفــال فــي مختلــف األعمــار
ـر الملــك
ســامة اللغــة وحــاوة األســلوب وعنصــر التشــويق والمفاجــأة ،حيــث يضطـ ُّ
فــي آخــر المطــاف إلــى التنــازل عــن دكتاتوریّتــه فــي منــع اســتعمال المرايــا فــي كافّــة
أرجــاء مملكتــه خوفًــا مــن أن يــرى ابنُــه منظــره القبيــح باألنــف الكبيــر واألذنيــن اللتيــن
ال تليقــان ّإل ببعــض الحيوانــات كالــكالب مثـ ًـا والماعــز والفيلــة وغيرهــا.
أسلوب السرد:
ليــس سـ ً
ـص الــذي يتوافــق
ـهل الدخــول فــي موضــوع القبــح والجمــال وســرد النـ ّ
مشــوقة ،ثــ ّم اســتعمال المــرآة
مــع مثــل هــذا الموضــوع بأســلوب ســلس وبلغــة
ِّ
وســيلة للتخلّــص والوصــول إلــى الهــدف المنشــود أال وهــو قبــول الواقــع كمــا هــو
دون رتــوش وبــا تجميــل .فهــو بذلــك إنّمــا يســعى لتعليــم الصغــار أكثــر مــن قيمــة
ي ضمن كتاب يحوي
 .30نُش َِرت هذه المقالة ّأول ّ
مرة في سنة  2007في جريدة االتّحاد وستُنشر في العام الحال ّ
قس ًما من مقاالت د .بطرس دلّة وذلك تحت إشراف لجنة رعاية اإلبداع في مدينة الطيّبة وبتمويل من بلديّتها.
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صــل إلــى ّ
أن شــكل
واحــدة وذلــك مــن أجــل أن يكونــوا واقعيّيــن فــي تفكيرهــم ،والتو ّ
ّ
اإلنســان ال يوحــي بشــخصيّته وتفكيــرهّ ،
ألن إدارة شــؤون الدولــة تتطلــب الحــزم
والفهــم أكثــر م ّمــا تتطلَّــب الجمــال ،جمــال المظهــر ،بــل جمــال الجوهــر.
ســألتُ إحــدى حفيداتــي واســمها يــارا ،وكانــت ابنــة ســنتين ونصــف ،ذات يــوم
الســؤال التالــي :قولــي لــي يــا حفيدتــي ،لمــاذا تســتعمل النســاء أقــام "الحومــرة"
ـول لــون شــفتيها إلــى اللــون األحمــر؟
لتحـ ّ ِ
سا جميلة.
أجابت :كي تكون عرو ً
أضفتُ  :ولماذا ال يستعمل الرجا ُل هذا اللون؟!
أجابت :كيف يضع الرجل أحمر الشفاه وله شاربان؟!
أجــل هــذا االســتنتاج مــن بنــت فــي الثانيــة والنصــف مــن عمرهــا يــد ّل علــى ّ
أن
ـاص بالجمــال ،وهــم علــى الرغــم مــن صغــر سـنّهم يُميّــزون
الصغــار لديهــم مفهــوم خـ ّ
بيــن مــا يُج ّمــل المــرأة وبيــن مــا يُم ِيّــز الرجــل أال وهــو رجولتــه وشــخصيّته القويّــة.
وإذا كان مــن يحيــط بالملــك مــن حاشــية يــرون ّ
أن ك ّل مــا يتبــع للملــك فهــو جميــل
أن الملــك ال يقتنــع ألنّــه يؤمــن بقــرارة نفســه ّ
حتّــى ولــو كان قبي ًحــاّ ،إل ّ
أن معيــار
الجمــال ليــس بالــكالم ال ُمن َّمــق وبتزويــر الواقــع ،بــل هــو فــي ّ
أن اإلنســان إنّمــا يولــد
بشــكل مميّــز لــهّ ،
ي.
وأن العقــل هــو زينــة الرجــل والمــرأة ال مظهرهمــا الخارج ـ ّ
وإذا كان مواطنــو مملكــة المرايــا قــد أطاعــوا ملكهــم فــي طلبــه الشــاذّ بعــدم اقتنــاء المرايا،
المؤلّــف يصــل بالملــك إلــى ضــرورة التنــازل عــن طلبــه الشــاذّ والســماح
فإنّــه ،أي
ِ
الحريّــة
حريّــة اإلنســان الفــرد .هــذه ّ
لرعيّتــه باســتعمال المرايــا وذلــك مــن بــاب احتــرام ِ ّ
هــي أحــد أســس األنظمــة الديمقراطيّــة فــي جميــع الــدول التــي تنتهــج النظــام الديمقراطـ ّي
فــي حكمهــا لرعاياهــاّ .
إن لجــوء الكاتــب إلــى شــخصيّة البطلــة ســلمى ،تلــك الفتــاة الجميلــة
ّ
المؤلــف للوصــول إلــى قلــب
التــي أحبّهــا ول ـ ّي العهــد األميــر ابــن الملــك ،كان وســيلة
ِ
الملــك وإقناعــه بوجــوب التخلّــي عــن عنــاده والســماح للجميــع باســتعمال المرايــا.
ـالل الــذي ال ينظر إلى شــكل اإلنســان وصورته،
يلجــأ الكاتــب إلــى موضــوع اإليمــان بـ ّ
ـالل الواحــد األحــد .هــذه القيمــة وغيرهــا
بــل إلــى قلبــه وإيمانــه ،إلــى إيمــان اإلنســان بـ ّ
تغــص فيهــا مســرحيّة "مملكــة المرايــا" مــا يضفــي عليهــا قيمــة تربويّــة كبيــرة،
ّ
ّ
فاإلنســان ال يســتطيع أن يــرى وجهــه إل بواســطة المــرآة ،وصحيــح أن ّالمــرآة ال تُرينا
تصرفاتنــا وك ّل مــا نقــوم بــه
ي ،أخالقنــا،
ّ
ي أ ّمــا جوهرنــا الداخلـ ّ
ســوى مظهرنــا الخارجـ ّ
مــن أعمــال فهــو ال ينعكــس فــي المــراَة ،لذلــك يجــب عــدم االلتفــات إلــى الشــكل فقــط،
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ي لإلنســان اإلنســان.
بــل إلــى الجوهــر ،وهــذا الجوهــر هــو المظهــر الحقيقـ ّ
ـرا وبعــد اقتنــاع الملــك بوجــوب الســماح للطبيــب باســتعمال المــرآة ،يســتطيع
أخيـ ً
ي العهــد ،األميــر بــدر الزمــان الــذي بلــغ سـ ّ
ـن الســابعة عشــرة ،أن ينظــر إلــى
ول ـ ُّ
أن أنفــه كبيــر جـدًّاّ ،
شــكله كمــا تعكســه المــراَة وبــدون تزييــف ،فيكتشــف ّ
وأن أذنيــه
طويلتــان ،فيتعلّــم مــن ذلــك عبــرة للحيــاة مفادهــا ّ
أن المحيطيــن بقصــر الملــك إنّمــا
كانــوا يكذبــون عليــه وينافقــون لــه فــي حديثهــم عــن جمالــه الموهوم ال لشــيء ســوى
ي العهــد وأنّــه ْ
ي العــرش ليكــون ملـ ًكا
إن عاجـ ًـا أو آجـ ًـا ســوف يــرث كرسـ ّ
أنّــه ولـ ّ
عليهــم بعــد وفــاة والــده الملــك .ولذلــك فـ ّ
ـإن المؤلّــف بهــذا إنّمــا يُ ِع ـ ّد العُ ـدّة لهــذا
األميــر كــي يكــون مقبـ ً
ـول علــى الرعيّــة بالرغــم مــن بشــاعة أنفــه وأذنيــه!
ي العهــد والطبيــب ســببًا فــي إقنــاع الملــك بالخطــأ الــذي ارتكبــه
وهكــذا يكــون ول ـ ّ
أن الملــك ال يكــون صادقًــا دائ ًمــا فــي ك ّل مــا يطلبــه مــن رعيّتــهّ ،
مــا يؤ ِ ّكــد ّ
وأن
المؤلّــف لبلــوغ هــذا الهــدف الــذي يرغــب ك ّل مــن
ابنــة المعلّــم ســلمى كانــت وســيلة
ِ
يحضــر المســرحيّة فــي بلوغــه قبــل نهايتهــا.
التالعب بالكلمات:
ي العهــد ليــس مــن قبيــل الصدفــة
اختــار
ِ
المؤلّــف اســم "بــدر الزمــان" لألميــر ول ـ ّ
بــل مــن بــاب اســتعمال النقيــض ،فبــدر الزمــان يجــب أن يكــون اســ ًما إلنســان
صفــة إلنســان قبيــح فهــو مــن بــاب
جميــل المظهــر كمــا البــدر ،أ ّمــا أن ننســب هــذه ال ّ
تأكيــد الجوهــر علــى المظهــر.
ي
لنعــد قليـ ًـا إلــى الحــوار الــذي دار بيــن القابلــة والملــك عندمــا شــاهد الملــك ول ـ ّ
ـرة وأُصيــب بالدهشــة .هنــا تحــاول القابلــة إقنــاع الملــك ّ
أن صفــات
ألول مـ ّ
عهــده ّ
القبــح المجتمعــة فــي شــكل األميــر ضروريّــة كــي يهابــه الشــعب ويحترمــه ،فالقابلــة
تؤ ّكــد ّ
أن المولــود الصغيــر إنّمــا يشــبه الملــك ،وذلــك كــي تقطــع علــى الملــك
الطريــق وعــدم االسترســال فــي التســاؤل عــن مظاهــر قبــح األميــر.
ي نعجة! فتقــول ّ
إن
ي ابنــه طويلتيــن كأذنـ ّ
ولكنّهــا تعــود لتؤ ِ ّكــد للملــك الــذي يــرى أذنـ ّ
ـاص ،فهمــا مظهــر مــن مظاهــر الرجولــة،
ي األميــر طويلتــان ،ولهمــا جمــال خـ ّ
أذنـ ّ
أن األذنيــن الطويلتيــن إنّمــا ّ
بينمــا يعــرف ك ّل إنســان ّ
تدلن علــى الحيوانــات الجبانة.
ث ـ ّم ّ
أن األميــر ،حســب ادّعــاء القابلــة ،بحاجــة إلــى مثــل تلــك األذنيــن كــي يســمع
بهمــا دبيــب النمــل وكــي يخافــه الرجــال وتحبّــه النســاء!
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أ ّمــا الشــفة المشــرومة والفــم الكبيــر فهــو يحتاجهمــا كــي يخاطــب الجماهيــر ،وهــذه
إحــدى صفــات القــادة العظــام!
حتّــى الوزيــر شــعبان يجفــل عندمــا يــرى وجــه األميــر ّإل أُّنــه يغالــط مدّعيًــا ّ
أن
األميــر بــدر الزمــان طفــل جميــل ،ومــع ذلــك ال يقتنــع الملــك ال بحجــج القابلــة وال
ـر علــى وجــوب إخفــاء ك ّل المرايــا لئــا يــرى األميــر
بادّعــاءات الوزيــر ،ويصـ ُّ
الصغيــر وجهــه ويصــاب بالصدمــة ،بينمــا تحــزن الملكــة األ ّم ألنّهــا تحــبّ ابنهــا
المولــود ولــن تتنــازل عنــه حتّــى ولــو كان قــردًا!
ضــا يلجــأ الكاتــب إلــى كلمــة قــرد مــن بــاب المبالغــة مــن جهــة ،والســخرية
وهنــا أي ً
التــي تثيــر دهشــة الصغــار الذيــن يشــاهدون المســرحيّة .ويلجــأ الكاتــب مــن جديــد
إلــى األمثــال القديمــة مثــل قــول الملكــة" :تلــد المــرأة شــقيقها أو والدهــا أو بعلهــا .أنــت
بعلــي وهــذا مــن صنيعــك ،إنّــه يشــبهك ،وكنــت ســأكون أكثــر ســعادة لــو أنّــه يشــبه
أخوالــه" (ص  .)16ول ّمــا كانــت وســائل اإلعــام فــي ذلــك الزمــان القديــم بدائيّــة لذلــك
يســتغ ّل المؤلّــف التذكيــر بالنواطيــر مــن أجــل إعــام الرعيّــة بمشــيئة الملــك.
للتخلّــص مــن هــذا المــأزق ينقلنــا المؤلّــف إلــى المنظــر التالــي ،حيــث تضطجــع الملكــة
المريضــة علــى ســريرها تشــكو مــن ألــم فــي رأســها ،حيــث تقبــع حشــرة ُمميتــة ،ال
يســتطيع الطبيــب إخراجهــا ّإل إذا توفّــرت لــه مــرآة .عندهــا يأمــر ولـ ّي العهــد بجلــب
مــرآة ،للطبيــب ليضمــن شــفاء الملكــة األ ّم ،وذلــك بعكــس أوامــر والــده الملــك .هــذا
متعلّ ًمــا وفاه ًمــا لشــروط المعيشــة ويُظ ِهــر الخطــأ فــي
المشــهد يُظ ِهــر لنــا األميــر إنســانًا ِ
قــرارات الملــك .فالحكمــة تقتضــي اتّخــاذ القــرارات التــي ال تقبــل التأجيــل.
مصطلح مايندنغ هايم:
هــذا المصطلــح الغريــب عــن اللغــة العربيّــة يعنــي "حيــاة العقــل أو الفكر" فكلمــة مايند
معناهــا عقــل ،وهايــم معناهــا حيــاة! ومــوت الملكــة يتعــارض مــع هــذا ،ومــع غرابــة
ّ
المصطلــح يبــدو ّ
الطــاب مــن مختلــف األعمــار ســوف يفهمونــه ألّن الموقــف
أن
يتطلّــب إعــادة الحيــاة إلــى الملكــة التــي كادت تفقــد حياتهــا بســبب عنــاد الملــك.
أخيــرا يُذ ِعــن الملــك ويأمــر بإلغــاء أوامــره الســابقة ويقــوم بإجــراء إصــاح
ً
ـرر إلغــاء الدســتور القديــم ووضــع دســتور جديــد
ي عندمــا يُقـ ِ ّ
ي كبيــر وثــور ّ
دســتور ّ
حديــث يتم ّ
شــى مــع متطلّبــات العصــر .هنــا أعتقــد ّ
أن المؤلّــف اقتحــم مصطل ًحــا قــد
ال يفهمــه الصغــارّ ،
الثانويــة ال يتعلّمــون عــن هــذا المصطلــح
ألن طـ ّـاب الصفــوف
ّ
ّ
ـف الحــادي عشــر ،عندمــا يتعلمــون عــن أنــواع أنظمــة الحكــم
ّإل فــي نهايــة الصـ ّ
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وأه ّميّــة الدســتور الــذي يُحـدّد نــوع نظــام الحكــم فــي جميــع الــدول ذات الدســاتير.
تنتهــي المســرحيّة بينمــا تكــون ســلمى بنــت المعلّــم تمســك المــرآة بيــد وزهــرة
ــرح شــعرها وباليــد األخــرى وال تأنــف مــن أن تبــادل األميــر
س ِّ
جميلــة معهــا ،ت ُ َ
ي ،ألنّــه ،أي األميــر كان ســببًا فــي
بــدر الزمــان النظــرات ،نظــرات الحــبّ الحقيقـ ّ
إســعادها عندمــا رأت جمالهــا الباهــر فــي المــرآة.
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صة روز شعبان "مفتاح جدّتي"
قراءة في ق ّ
علياء ر ّحال
صــة الكاتبــة روز اليوســف شــعبان التــي
فــي اآلونــة األخيــرة وصلتنــي فــي البريــد ق ّ
صتهــا للفئــة العمريّــة 12- 10
تحمــل العنــوانَ "مفتــا ُح جدّتــي" 31.إذ تطــرح الكاتبــة ق ّ
ســنة ،لتخرجهــا أ .دار الهــدى ع .زحالقــة إلــى النّــور مزيّنــة برســومات أنيقــة جميلــة
الرفاعــي علــى مــدار  26صفحــة.
الرســامة مريــم ّ
ورشــيقة مــن قبــل ّ
أن الكاتبــة أهدتنــي قبــل شــهور ديوانهــا ال ّ
ضــا إلــى ّ
ي
ال بــدّ مــن التّنويــه أي ً
شــعر ّ
ســنابل".
"أحــام ال ّ
صة ال بدّ من اِستعراض بعض تفاصيل سيرتها الذّاتيّة:
قبل الولوج إلى الق ّ
روز شــعبان مــن مواليــد قريــة طرعــان ،عملــت فــي ســلك التّدريــس فــي مجــال
اللّغــة العربيّــة ،ث ـ َّم عملــت فــي اإلرشــاد وصـ ً
ـول إلــى إدارة مدرســة اِبتدائيّــة فــي
الرينــة ،ثــ ّم فــي قريتهــا طرعــان .وقــد نالــت شــهادة الدكتــوراه فــي اللّغــة
قريــة ّ
العربيّــة عــن أطروحتهــا بعنــوان" :المنفــى واالغتــراب فــي روايــات غالــب هلســا"
مــن جامعــة تــل أبيــب.
صــة المذكــورة أعــاه ،فمنــذ اللّحظــة األولــى شــدّني العنــوان،
بالعــودة إلــى الق ّ
فالمفتــاح لــه دور كبيــر فــي أدبيّــات ال ّ
شــعوب عا ّمــة ،ألنّــه يرمـ ُ
ـز إلــى الحصانــة
والمنعــة والقـ ّـوة والتملّــك واألســرار الخفيّــة التــي تتــوارى خلــف األبــواب الموصــدة
المغلقــةّ ،إل ّ
ي ،سـيّما بعــد التَّغريبة الفلســطينيّة
أن رمزيّــة المفتــاح فــي أدبنا الفلســطين ّ
شـتُّت فــي أصقــاع
الرحيــل وتــرك المنــازل والت َ َ
عــام  1948باتــت تحمـ ُل مضمــون ّ
األرض فــي مخيّمــات اللجــوء.
ّ
فهــن
غيــر الجــدّات،
ســؤال :مــن يحمــل المفاتيــح
وبنــا ًء علــى مــا تقــدّم يُلــ ُّح ال ّ
ُ
حامــاتُ الهمــوم وحافظــاتُ التّــراث مــن االندثــار وحارســاتُ الحكايــا فــي عيــون
األطفــا ِل ســاعة النـ ّـوم ،وناقــات المــوروث ال ّ
ي فــي تجليّــات مختلفــة:
ي والثّقافـ ّ
شــعب ّ
صتها لألطفال وتقول:
 .31روز شعبان تنشر على صفحتها في الفيسبوك هذا التحليل لق ّ
صتي "مفتاح جدّتي".
شكري الكبير وتقديري العميق للكاتبة علياء رحّال على هذه القراءة الجميلة والعميقة لق ّ
ت في إبداع.
ت عزيزتي ودم ِ
بورك ِ
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ّ
فــي ّ
كالطعــام وال ّ
شــراب وأهازيــج األفــراح
الزراعــة وحــبّ األرض ومــا إلــى ذلــك
ي وس ـ ّجل مــا شــئت تحــت هــذه العناويــن وغيرهــا.
والتّـ
ّ
ـراص األســر ّ
تحولــت
فمنــذ حكايــات ألــف ليلــة وليلــة أصبحــت للمفاتيــح أطــوار ودالالت مختلفــة ّ
ـر (الكــود) علــى شــاكلة "اِفتــح يــا سمســم" كــي يدخــل ويخــرج علــي
إلــى كلمــة ال ّ
سـ ّ
ّ
صــا مــن المغــارة التــي يخبّئــون فيهــا كنوزهــم ،كذلــك قصــص
بابــا واألربعــون ل ًّ
ي وغيــر ذلــك.
عــاء الدّيــن والمصبــاح ال ّ
ســحر ّ
ث ـ َّم ّ
ـترط بــه أن يكــون كمــا نعرفُ ـهُ ،إنّمــا هــو عبــارة عــن ثنائيّــة
إن المفتــاح ال يُشـ َ
متالئمــة متكاملــة مــع القفــل.
الرحابنــة
ـرر رمزيّــة المفاتيــح ،ففــي مســرحيّة ّ
فــي أعمــال أدبيّــة كثيــرة تظهــر وتتكـ ّ
الرعيّــة
"ناطــورة المفاتيــح" تلعــب زادُ الخيــر شــخصيّة النّاطــورة الحارســة لبيــوت ّ
الّتــي ترحـ ُل فــي إحــدى الممالــك نتيجــة ظلــم الملــك ،لكــن النّاطــورة (فيــروز) تمثّــل
ع األهالــي مفاتيــح منازلهــم لديهــا
شــخصيّة المح ِفّــز المســاعد (كتاليزاتــور) إذ يــو ِد ُ
كــي تصبــح وســي ً
طا بينهــم وبيــن الملــك الــذي يقتنــع ويعتــرف فــي نهايــة المطــاف
بضــرورة وجــود رعيّــة يمــارس معهــا دور الحاكــم ،فــا حاكــم دون رعيّــة ،فيعمــل
علــى إعــادة األهالــي إلــى تلــك المملكــة.
كان الدّكتــور محمــود عبّاســي قــد ســبق الكاتبــة روز شــعبان فــي طــرق موضوعــة
صــة "المفتــاح الضّائــع" لكنّــه و ّجههــا لفئــة عمريّــة أصغــر مــن
المفتــاح مــن خــال ق ّ
صتهــا مو ّجهــة إلــى األعمــار
تلــك الفئــة الّتــي اِســتهدفتها األســتاذة روز شــعبان ،فق ّ
صــة
ـر خطــورة اِســتهداف هــذه الفئــة العمريّــة ،فالقا ّ
بيــن 12- 10عا ًمــا ،وهنــا تظهـ ُ
روز مــن خــال إدراكهــا لهــذه النّقطــة التّربويّــة تحــاول أن تطــرح بعــض مالمــح
الرســميّة ،وهــي ك ّل مــا يتعلّــق بالنّكبــة
الموضوعــات المســكوت عنهــا فــي المناهــج ّ
ّ
ي المألــوف والــذي يصـ ّح أن
وقصــص التّهجيــر ،ســوا ًء داخــل أو خــارج الحيّــز المكانـ ّ
يشــار إليــه ُهنــا فــي أرض اآلبــاء واألجــداد ،أعنــي اللّجــوء فــي قــرى ومــدن الدّاخــل.
ســد رمزيّــة المفتــاح كوســيط
ي فــي مفتاحــه الضّائــع قــد ج ّ
فــإذا كان محمــود عبّاس ـ ّ
ُ
تتعالــق أمــور كثيــرة فــي الحيــاة ،فالجــدّ
يحــول األغنيــة األهزوجــة
مــن خاللــه
ِّ
ّ
المحطــات المتعالقــة عضويًّــا ،والّتــي
الطفوليّــة (درب ّكــة يــا درب ّكــة) إلــى سلســلة مــن
تتل ّخــص فــي األســاس بـ ّ
ـأن الطفلــة خيــزران تُضيـ ُع مفتــاح خزانتهــا بعــد أن أودعــت
فيهــا لعبتهــا ،فيتطـ ّـوع الج ـدّ للبحــث عــن مفتــاح لفتــح الخزانــة ،فيذهــب فــي جولــة
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ّ
ولكــن
م ّكوكيّــة دائريّــة إلــى الحــدّاد الــذي يريــد بيضــة كأجــرة لصنــع المفتــاح،
البيضــة لــدى الدّجاجــة الّتــي تريــد قم ًحــا ،والقم ـ ُح لــدى الفـ ّ
ـاح الــذي يريــد كأس
العشــب ففــي
حليــب ثمنًــا للقمــح ،والحليــب لــدى البقــرة الّتــي تريــدُ عشــبًا ،أ ّمــا
ُ
البســتان ،وهكــذا عــودًا علــى بــدءٍ حتّــى تُح ـ ّل عقــدة مفتــاح خزانــة الحفيــدة.
وبــا طــول ســيرة ،أري ـدُ هنــا أن أزعــم ّ
أن األديبــة روز شــعبان قــد طرحــت قضيّــة
ّ
صــد أله ّميّــة مجموعــة الهــدف التــي تُق ـدّم لهــا
مفتــاح الج ـدّة عــن ســبق إصــرار وتر ّ
الكاتبــة إنتاجهــا لألعمــار بيــن  ،12- 10كمــا ذكــرت آنفًــاّ ،
ألن هــذه الفئــة العمريّــة
ي الســتيعاب مواضيــع مــن شــأنها صقــل وتصميــم الوعــي
تُب ّشــر بالنّضــوج الفكــر ّ
ي
ي والـ ّ
ـروح الوطنيّــة عــن طريــق طــرح جزئيّــة المفتــاح لترســيخ نمــط تربــو ّ
الوطنـ ّ
ّ
ي  Ethosواألمــر الــذي يشـ ّـوق الجيــل الجديــد إلــى ال ّســؤال :مــاذا يختفــي خلــف
أخالقـ ّ
إالم يرمــز المفتــاح؟ وهنــا أريــد ْ
أن أُحيــل القــارئ
فكــرة التّم ّســك بالمفتــاح القديــم؟ أو َ
الرســول صلــى هللا عليــه وســلّم يتض ّمــن المقولــة المشــهورة
إلــى حديــث منســوب إلــى ّ
ّ
فــي حـ ّ
ـق الولــد علــى الوالــد ،والحديــث فــي صيغــة المذ ّكــر إل أنّــه يحمــل فــي طيّ ـ ِه
وآخــه ســبعًا ثـ ّم اتــرك حبلَهُ علــى غارب ِه"،
رســالة ها ّمــة" :ال ِع ْبـهُ ســبعًا ،وأدّ ْبـهُ ســبعًاِ ،
للرســول أم الّ ،إل ّ
أن الفئــة
ورغــم الجدليّــة ال ُمســتح ِكمة حــول ص ّحــة ردّ هــذا القــول ّ
الّتــي اِختارتهــا الكاتبــة هــي فــي ال ّســباعيّة الثّانيــة مــن العمــر ،حســب الحديــث ،لذلــك
فالكاتبــة تقـدّم وجبــة أخالقيّــة تعليميّــة توعويّــة دســمة ،وأضــف مــا شــئت تحــت هــذا
ي فــي الحقــل الّــذي تعمــل
العنــوان .وبنــا ًء عليــه ،فالكاتبــة مــن خــال دورهــا التّربــو ّ
ـشء نحــو مضاميــن هادفــة تربــط التّالميــذ باألســرة مــن خــال
فيــه أرادت توجيــه النّـ ْ
تصميــم الوعــي والفكــر نحــو مفاهيــم كبيــرة علــى المدرســة واألهــل والمؤ ّسســات
األهليّــة والدَّينيّــة واالجتماعيّــة ْ
صغــار ،كمــا أشــرت ســابقًا.
أن تنقلهــا لألبنــاء ال ّ
ي ككاتبــة
نعــم وكيــف ال؟ فالكاتبــة حاضــرة ومتواجــدة علــى خارطــة المشــهد الثّقافـ ّ
صــة القصيــرة
ـرق أبــواب األدب مــن خــال جانــرات مختلفــة فــي الق ّ
متنوعــة تطـ ُ
ّ
وال ّ
ــرا فــي الكتابــة فــي أدب االطفــال علــى
شــعر والخاطــرة ،ثــ ّم اِضطلعــت مؤ ّخ ً
ي
صــة وفــي منتديــات أدبيّــة مختلفــة ،ال سـيّما فــي فتــرة الحجــر ال ّ
صفحتهــا الخا ّ
صحـ ّ
ـراء مــا س ـبّبه اِنتشــار فيــروس الكورونــا.
واإلغــاق مــن جـ ّ
ث ّمــة خطــورة بالغــة فــي المضاميــن الّتــي ينكشــف لهــا األطفــال مــن خــال الميديــا
علــى اِختــاف أشــكالها ،فمــن ناحيــة أصبــح ّ
الطفــل ُمدمنًــا علــى الجلــوس أمــام
شاشــات الّتــي بـ ً
ال ّ
ـدل مــن ْ
ســع مداركــه ســاهمت فــي تســطيحها،
أن تمنحــه الثّــراء وتو ّ
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ومــن النّاحيــة األخــرى لــم تعــد المضاميــن البســيطة تقنعــه وتشـدّه ،ومــن هنــا جــاء
ي،
دور األدب الّــذي تقــع علــى عاتقــه مه ّمــة جســيمة فــي بنــاء وتطويــر عالمــه الواقع ّ
تشوشــت لديــه معالمهــا
وفــي تثبيــت القيــم العاليــة ،وفــي تكويــن ُهويّتــه بعــد أن ّ
بســبب ذلــك االنفتــاح الالمحــدود بمــا يشــبه الفوضــى الثّقافيّــة الّتــي رافقــت العولمــة
ي ُمتم ّكــن و ُمســلّح بالمعرفــة
الّتــي تُم ّجــد األقويــاء وتُكـ ّ
ـرس الفجــوات بيــن طفــل غنـ ّ
ي ،وطفــل فقيــر ينســاق ســطحيًّا وراء مظاهــر
واالســتفادة مــن ال ـذّكاء االصطناع ـ ّ
الروابــط
ي وتقليــد ثقافــات الغــرب مــا يــؤدّي إلــى ضعضعــة ّ
التّقــدُّم التّكنولوجــ ّ
األســريّة وفقــدان الحــوارات البنّــاءة بيــن أفــراد األســرة الواحــدة ،ومــن هنــا جــاء
مكونــات ال ُهويّــة البشــريّة عــن طريــق معرفــة
دور األدب الّــذي يلقــي ال ّ
ضــوء علــى ّ
األصــول والجــذور والقواســم المشــتركة للوقــوف فــي الوجــه القبيــح للعولمــة ،كمــا
ي.
أظهــرت الق ّ
صــة فــي ظ ـ ّل هــذه الظــروف والفــراغ الثّقاف ـ ّ
والرحيــل والتَّشـتّت فــي أصقــاع
فمــن خــال الق ّ
صــة تُبــرز الكاتبــة مشــهديّة النّــزوح ّ
ّ
األرض بســبب مداهمــة األغــراب الذيــن أغــاروا علــى أهالــي بلــدة الجـدّة وأعملــوا
فيهــا نهبًــا وقتـ ً
صــة :ص  .)24وتشــير الكاتبــة إلــى ّ
أن أهــل البلــدة
ـرا (الق ّ
ـا وتدميـ ً
عــا عــن بلدتهــم "فــي حيــن لجــأ الش ـيّوخ واألطفــال والنّســاء إلــى البلــدان
قاتلــوا دفا ً
المجــاورة؛ لالحتمــاء فيهــا ،بعــد أن أخــذوا مفاتيــح بيوتهــم وبعــض األغــراض
الثّمينــة الّتــي يســهل حملُهــا" (ص .)24
صــة مســبوكة ومحبوكــة بفنّيّــة عاليــة ،وســرديّة مشـ ّـوقة وشــادّة ،يتخلّلهــا حــوار
الق ّ
ُّ
ّ
دافــئ حميــم بيــن الجـدّة التــي تغــط فــي نــوم عميــق وقيلولــة تحــت شــجرة البرتقــال
فــي حديقتهــا ،فتغتنــم رنــا الحفيــدة هــذه الفرصــة لتســرق مفتــاح خزانــة الجـدّة المعلّق
بإحــكام فــي ذيــل ضفيرتهــا الطويلــة ،وذلــك إرضــا ًء لفضولهــا الجامــح فــي معرفــة
ســبب إغــاق الجــدّة للخزانــة بشــكل دائــم ،ومــع ّ
أن الحفيــدة تُفلــح فــي اِختــاس
المفتــاحّ ،إل ّ
عــا دينيًّــا وأخالقيًّــا فــي نفســها يمنعهــا مــن فتــح الخزانــة دون
أن واز ً
موافقــة الج ـدّة ،فتصحــو األخيــرة مــن غفوتهــا القصيــرة ،فتعتــرف رنــا الحفيــدة
ّ
ــر
متذرعــةً برغبتهــا الجامحــة
بخطيئتهــا ،وتعتــذر للجــدّة
وتعطشــها لمعرفــة ال ّ
س ّ
ّ
المخبّــأ داخــل صنــدوق الج ـدّة.
ســرديّة فــي تأكيــد
هنــا فــي هــذه اللّحظــة تُفلــح الكاتبــة فــي اِســتثمار لحظــة الق ّمــة ال ّ
فكــرة دور التّربيــة االجتماعيّــة المدرســيّة ودور دروس الدّيــن ودور األهــل فــي
غــرس وتذويــت القيــم االجتماعيّــة العاليــة كنصائــح والــدة رنــا لهــا" :بعــدم القيــام
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ـام بــه عالنيّــة" (ص.)11
ي عمــل فــي ال ّ
ســر مــا ْ
بــأ ّ
دمــتُ أخشــى القيـ َ
ضــا ،فلــو أرادت
هــذا التَّهذيــب يصــبُّ فــي مســألة اِحتــرام خصوصيّــة اآلخريــن أي ً
صنــدوق لمــا أقفلــت خزانتهــا بهــذه ّ
الطريقــة التــي أثارت
الجـدّة اإلفصــاح ع ّمــا فــي ال ّ
فــي الحفيــدة الفضــول وحــبّ االســتطالع واالكتشــاف.
صــة قــد أن ْســتُ نف ًســا وطنيًّــا يربــط المؤلّفــة بالمــكان الّــذي
األوليّــة للق ّ
منــذ قراءتــي ّ
تنتمــي إليــه ،فهــي تشــير بــك ّل مــا أوتيــت مــن شــغف وحنيــن إليــه علــى لســان ال ّجــدة،
ـض المالمــح الجميلــة للوطــن ،مــن خــال وصــف ســعادة النّــاس
كمــا تشــير إلــى بعـ ِ
ّ
فــي مواســم الغــال ،واأللفــة التــي كانــت تســودُ فيمــا بينهــم ،فكانــوا فــي المســاءات
يجتمعــون لل ّســمر والغنــاء التّراثـ ّي معًــا كالعتابــا والميجنــا ،وهنــا تسترســل ال ّجــدة ،بنــا ًء
علــى طلــب الحفيــدة ،فــي أغنيــة تراثيّــة جميلــة وحميمــة تعكــس دف َء الحيــاة القرويّــة
وبســاطتها وهدو َءهــا ،وقــد عاشــها األجــدادُ علــى مهـ ٍل بــك ّل تفاصيلهــا ومواســمها الغنيّــة
رغــم تعبهــم فــي العمــل الجســمان ّي فــي ّ
ـس كان
الزراعــة ،فتنطلــق ال ّجــدة تغنّــي لعريـ ٍ
أو ســيكون ،ومــن فــرط حــبّ ال ّجــدة لــأرض اِســتقت أغنيتهــا مــن مفــردات المواســم
والغــال ،وبســبب اِبتعــاد بعــض العائــات عــن حيــاة ّ
الزراعــة نتيجــة تناقــص مســاحات
األرض ّ
الزراعيّــة وانشــغال األجيــال المتعلّمــة عــن األرض واســتبدالها بالمهــن األخــرى
أصبــح قامــوس مفرداتهــم ضحـ ًـا فــي مجــال ّ
الزراعــة ،وعلــى ســبيل المثــال ربّمــا نجــد
القليــل مــن األطفــال الّذيــن يعرفــون مــاذا تعنــي كلمــة المــوارس ،أي الحقــول المزروعة.
تقول األغنية:
يا زرع قطفت ُ ْه

والنّدى عليه

يا سامي ند ْهت ُ ْه

واسم هللا عليه

يا زرع قطفت ُ ْه

من ّ
شطك يا واد

يا فالن ندهت ُ ْه

من بين األجواد

يا زرع قطفت ُ ْه

من ّ
شط ْك يا بير

يا فالن ندهت ُ ْه

من عند الوزير

يا زرع قطفت ُ ْه

من بين الموارس

يا فالن ندهت ُ ْه

من بين الفوارس
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كبيرا إلــى الوراء
وعلــى ّ
ـرا كان أم ً
الرغــم مــن حميميّــة الجـ ّـو الّــذي ينقــل القــارئ صغيـ ً
ّ
ض ْيــنَ إلــى غيــر رجع ـةٍ ،إل ّ
أن الج ـدّة مــا زالــت ذاكرتهــا عامــرة
عقــودًا طويلــة َم َ
ّ
زاخــرة بذكريــات الماضــي الجميــل ومــا زالــت تحلُــم باســترجاع ذلــك البيــت الــذي
وحولوهــا إلــى الجئــة علــى أرض اآلبــاء واألجــداد  ،فالبيــت
اِســتلبَهُ األغـ ُ
ـراب عنــوة ً ّ
صــة ورمزيّــة ســبق وذكرتهــا آنفًــا
الضّائــع هــو فردوســها المفقــود ،أ ّمــا العنــوان فلــه ق ّ
ّإل ّ
صــة تمثّــل أحــد عناصــر ال ُهويّــة الفلســطينيّة،
أن ال ّســرديّة  Narrativeفــي الق ّ
ُّ
تنفــك تعانــي مــن
وهــي تســلّط الضّــوء علــى شــريح ٍة مــن النّــاس فــي مجتمعنــا ال
أصعــب أشــكال االغتــراب فــي ّ
الزمــان والمــكان ،وهــذه اإلحالــة واإلضــاءة إنّمــا تنبــع
مــن الخلفيّــة الثّقافيّــة واألكاديميّــة الّتــي اِرتكــزت عليهــا الكاتبــة ،أال وهــي رســالتها في
موضوعــة المنفــى واالغتــراب؛ فالجـدّة تمثّــل شــريحة مــن الجئــي الدّاخــل قــد اِقت ُ ِلعــت
ص َمــت
مــن قريـ ٍة لتعيــش مغتربـةً فــي قريـ ٍة أخــرى ،ولألســف فهــذه الفئــة أي ً
ضــا قــد ُو ِ
بوصمــة الالجــئ ،لــذا نــرى هــؤالء قــد غيّــروا أســماء عائالتهــم ونســبوها للمــكان
ّ
وحطينــي وشــجراوي مثـ ً
ـرا.
الّــذي اِقت ُ ِلعــوا منــه ،كزرعينــي
ـال ال حصـ ً
صــة تأخــذ الجـدّة دور ال ّ
شــاهد علــى العصــر وعلــى الحــدث الجلــل الّــذي هــو
فــي الق ّ
اإلجــاء والتّهجيــر ،ومــن هنــا تأتــي رمزيّــة المفتــاح الّــذي يُمثّــل األمــن واألمــان
إن المفتــاح يقابــل حـ ّ
الموعــود ،ولســت أبالــغ لــو قلــتّ :
ـق العــودة.
خطيــرا ومحفّ ً
ــزا لفئــة عمريّــة ذكيّــة
عــا
األديبــة روز شــعبان طرحــت موضو ً
ً
ذات تربــة خصبــة ولديهــا جهوزيّــة عقليًّــا وذهنيًّــا الســتيعاب مضاميــن كانــت فــي
المحرمــات والتّابوهــات ،ال س ـيّما فــي المناهــج الدّراس ـيّةّ ،إل
الماضــي فــي عــداد
ّ
أنّــه فــي اآلونــة األخيــرة قــد حظيــت بشــيء مــن االعتــراف بشــرعيّة الحديــث عــن
ـواز لخطــاب األكثريّــة العبريّــة فــي هــذه الدّولــة،
النّكبــة وإحيــاء ذكراهــا كخطــاب مـ ٍ
وقــد ت َجلّــى هــذا مــن خــال تســاؤل الحفيــدة رنــا :أتكـ ُ
ـون جدّتــي آمنــة مــن هــذه القرية
صنــدوق
َعــرض أهلُهــا للهجــوم؟ وهــل تخفــي جدّتــي مفتــاح بيتهــا فــي ال ّ
الّتــي ت ّ
ي الموجــود فــي خزانتهــا؟ (ص)25
الخشــب ّ
صــة فــي بضعــة نقــاط ها ّمــة جميعهــا ال
ـرا ،يمكــن اِختصــار موضوعــات الق ّ
أخيـ ً
ينطــرح بعيــدًا ،ال عــن ال ُهويّــة المهنيّــة للكاتبــة كمعلّمــة ومديــرة مدرســة تحمــل
رايــة العلــم والثّقافــة والبحــث عــن الحقيقــة ،وال عــن ُهويّتهــا األكاديميّــة كباحثــة
صــة كمــا يلــي:
لموضوعــة المنفــى واالغتــراب ،وعليــه فقــد ل ّخصــت مواضيــع الق ّ
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صة روز شعبان
قراءة في ق ّ

ي والتّرابط بين األجيال في األسرة ال ّجدة – الحفيدة.
 .1العمق األسر ّ
 .2دور المدرســة فــي تهذيــب األخــاق لــدى األطفــال بمــوازاة دور األهــل فــي
ذلــك ،كمــا رأينــا مــن خــال دور أ ّم ّ
الطفلــة رنــا.
 .3ضرورة حفظ الموروث والتّراث.
 .4تطوير ال ّ
ي من خالل العودة إلى الجذور.
شعور باالنتماء الوطن ّ
أن الكاتبــة أحســنت عمـ ً
تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى ّ
ـا حينمــا تناولــت موضوعــة تنــدرج
تحــت عنــوان النّكبــة والحكايــة الفلســطينيّة .نأمــل أن نــرى المزيــد مــن اإلصــدارات
للكاتبــة وذلــك لسـدّ النّقــص فــي الكتابــة للفئــة المســتهدفة المذكــورة أعــاه.
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32

د .تغريد يحيى-يونس
خرو ًجا عن المدارك المألوفة
ي واإلغــاق
أعــاد وبــاء كورونــا ،كوفيــد  ،19وظــروف الحظــر والحجْ ــر الصح ـ ّ
العــا ّم والعزلــة الشــاملة التــي فرضهــا علــى النــاس فــي العــام  ،2020أعــاد إلــى حيــاة
النــاس أنشــطة ســلوكيّة معيّنــة ،أو صعّــد مــن ممارســتها كالزراعــة المنزليّة ،مشــاهدة
ّ
وألن
األفــام والمسلســات ،الطبــخ ،الحياكــة واألعمــال اليدويّــة األخرى ،والقــراءة.
ـدرك علــى أنّهــا أق ـ ّل ضــرورة ً وإلحا ًحــا؛ إذ هــي ال تتّصــل بالحيــاة
هــذه األنشــطة تُـ َ
ي ،وال بالضروريّــات فــي حــاالت االســتثناء
والمــوت بمفهومهمــا المــادّ ّ
ي الحرفــ ّ
واالســتنفار فــي زمــن الجائحــة ،لــذا فهــي قلّمــا اســترعت االنتبــاه ،وقلّمــا أخــذت
مكانًــا فــي النقــاش والخطــاب العا ّم ْيــن .بينمــا اتّجهــت األنظــار وال زالــت تتّجــه نحــو
ظواهــر اجتماعيّــة مقلقــة رافقــت وترافــق وبــاء كورونــا – كوفيــد ّ ،19
وتأزمــت
وتتـ ّ
ي واإلغــاق والعزلــة الّتــي تفرضهــا
ـأزم بالتزامــن مــع الحظــر والحجْ ــر الص ّحـ ّ
الجائحــة كوضــع الخدمــات الص ّحيّــة والبنيــة التحتيّــة ،والضائقــة الماليّــة ،والعنــف
ً
إجمــال وفــي المجتمــع
ي،
ي ،والعنــف الجنــدر ّ
ي عا ّمــة ،والعنــف األســر ّ
المجتمعــ ّ
ً
فضــا عــن النقــاش علــى التطعيــم ضــد فيــروس
ي فــي الداخــل .هــذا
الفلســطين ّ
كورونــا فــي مراحــل متأ ّخــرة .فــي المقابــل ،تفاعــل ويتفاعــل النــاس مــع أشــكال
ي لصاحبــات وأصحــاب
العطــاء والتّعاضــد المجتمعيّ ْيــن ،ومــع صــور التّفانــي المهنـ ّ
مهــن ذات راهنيّــة فــي ظــروف الجائحــة ،علــى رأســهم الطواقــم الطبّيّــة بكامــل
ٍ
مر ّكباتهــا ،واأليــدي العاملــة فــي المشــافي والبلــدات كع ّمــال النظافــة والعامــات.
فــي هــذا المقــال وفــي خــروج علــى هــذه اإلدراكات ،ومــن بــاب إزاحــة النظــر إلــى
ظاهــرة اجتماعيّــة إيجابيّــة فــي زمــن الجائحــة ،وهــي غايــة فــي األهميّــة كانــت وال
زالــت وســتبقى ،نُعنــى بالقــراءة بالــذات.
تعريف القراءة
ي تــارة ً وإلــى المفهــوم
ث ّمــة تعريفــات مختلفــة للقــراءة تُحيــل إلــى المفهــوم اللّغــو ّ

 .32صيغة أولى ومختلفة للمقال نُشرت في مجلة “فُ ْس َحة” ثقافيّة اإللكترونيّة ،في موقع عرب  48في خض ّم
جراء وباء كورونا ،كوفيد  ،19في  20أيار.2020 ،
اإلغالق الثاني ّ
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ي أو
ي تــارة أخــرى.
لغــرض مقالنــا هــذا القــراءة هــي نشــاط مهارات ّ
االصطالحـ ّ
35
عمليّــة مهاراتيّــة معرفيّــة تقــوم علــى تحليــل وتفكيــك الحــروف والرمــوز األخــرى
صــة بالكلمــات والجمــل والتراكيــب األخــرى للّغــة ،بصــورة مفهومــة وواضحــة
الخا ّ
مــن أجــل معرفــة معنــى المقــروء والوصــول إلــى مرحلــة الفهــم واإلدراك .باإلضافة
إلــى الحــروف األبجديّــة فــي ك ّل لغــة ومــا يُكـ َّـون منهــا مــن كلمــات وجمــل مفيــدة
كرمــوز تخضــع لعمليّــة التفكيــك ،فــإن الحــركات واألرقــام ورمـ ً
ـوزا أخــرى متّفقًــا
عليهــا ومتداولــة بيــن النــاس تخضــع هــي األخــرى لنفــس عمليّــة التفكيــك ومــن
ســدها نوتــة
أجــل نفــس الهــدف ،وهــو الفهــم واالســتيعاب 36 .أمثلــة علــى ذلــك تج ّ
الموســيقى وإشــارات المــرور وإشــارات الرياضيّــات والهندســة والعلــوم وحقــول
37
المعرفــة والحيــاة األخــرى.

بهــذا المعنــى فـ ّ
ـإن القــراءة هــي وســيلة تواصــل بيــن النــاس ،بواســطتها يتـ ّم تمريــر
الرســائل بيــن المرســل/ة الــذي يقــوم بكتابــة المــادة والمســتقبل/ة الــذي يقرأهــا،
والتصــورات
التعــرف علــى األفــكار واألحاســيس والمواقــف
وبواســطتها يمكــن
ّ
ّ
التابعــة ألنــاس فــي نفــس الزمــان والمــكان بــد ًءا بمــن تربــط بينهــم عالقــات أســريّة
مــرورا بمف ّكــرات ومف ّكريــن ،وأديبــات وأدبــاء ،وشــاعرات
وحميميّــة أخــرى
ً
وشــعراء ،وفيلســوفات وفالســفة ،ومبدعــات ومبدعيــن ،وسياســيّات وسياســيّين
معاصريــن ،وانتهــا ًء بمواطنيهــم مــن أزمنــة وأمكنــة أخــرى ،مــن فتــرات تاريخيّــة
وثقافــات إنســانيّة مختلفــة ،وكــذا النــاس العاديّيــن م ّمــن كتبــوا مذ ّكــرات أو يوميّــات
تحولــت إلــى
أو تبادلــوا رســائل نُشــرت فيمــا بعــد أو تعاقــدوا فــي اتفاقيّــات شــخصيّة ّ
وثائــق ُمتاحــة للعا ّمــة ،وبقيّــة مــا يحفــظ مــن مــوادّ مكتوبــة لشــعوب عبــر التاريــخ.
 .33البعض يستخدم كلمة مطالعة كمفردة رديفة لكلمة قراءة ،لكنّي أميل إلى التمييز بينهما .في القراءة تع ّمق
ي أقوى ،وفي المطالعة شمول وتنقّل بين أجزاء مختلفة من نصوص مختلفة دون تع ّمق .عن
ومنهجيّة وتفاعل ذهن ّ
ذلك أيضًا تحت العنوان "أنواع القراءة" الحقًا في هذا المقال.
ي آخر أبعد من القراءة الميكانيكيّة اآلليّة حين يقصد بها طريقة فهم أو تفسير
 .34وللقراءة مفهوم اصطالح ّ
القارئ/ة للنصّ  ،أو التوجّه الذي يقاربه من خالله.
ّ
ّ
ي الدارج في اللّهجة الفلسطينيّة "بفكّ
الخط" لفهم أفضل
الخط" ونفيه "بفكش
 .35يمكن االستعانة بالتعبير العام ّ
ّ
ي يحدّد درجة معرفة دنيا في القراءة
العام
التعبير
أن
وهو
بينهما
م
مه
ق
فر
للتعبير الفصيح هنا ،مع اإلشارة إلى
ٍ ٍّ
ّ
بينما التفكيك في التعريف أعاله ال يحدّد درجة التفكيك ،بل يقصد ك ّل مستويات القراءة.
 .36قد تتوارد إلى الذهن اصطالحات من الثقافة العربيّة والشرقيّة مثل "القراءة بالفنجان" و "والقراءة بالمندل" وفي
صيغة أخرى "الضرب بالمندل" و"قراءة الطالع" بحسب طرق أخرى وثقافات أخرى وجميعها تعتمد على تفكيك
رموز وإشارات في المجال ،لكنّها بالطبع خارج المفهوم الذي ير ّكز فيه المقال.
 .37تعابير الوجه ولغة الجسد هي أيضًا إشارات ورموز وفي سياقها يستخدم االصطالح "قراءة" لتعابير الوجه
ي
ولغة الجسد ،لكنها قراءة تعتمد على نظريّات سيكولوجيّة ومفاهيم ثقافيّة ،وهي األخرى خارج المفهوم االصطالح ّ
الذي ير ّكز فيه المقال.
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ـرف إليهـ ّ
حيــن نقــرأ مــا كتبــه أو يكتبــه هــؤالء فنحــن نتواصــل معهـ ّ
ـم/ن.
ـم/ن ونتعـ ّ
ي.
وهــي وســيلة تعلّــم ،بواســطتها يســتذكر الطالــب/ة العلــم فــي مجــال معرف ـ ّ
تاريخ القراءة
ارتبــط تاريــخ القــراءة إلــى حـدّ كبيــر بتاريــخ الكتابــة .وبدايــة الكتابــة والقــراءة تعــود
إلــى خمســة آالف عــام قبــل الميــاد ،وموطنهــا الشــرق األدنــى ،وتحديـدًا أرض مــا
ي فــارق فــي تاريــخ
بيــن الرافديــن وســوريا وفلســطين .جــاءت الكتابــة كفعــل ثــور ّ
ي ،اســتدعتها الحاجــة المدنيّــة مــن معامــات تجاريّــة
البشــريّة
ّ
وتطورهــا الحضــار ّ
ومادّيّــة أخــرى وعلــوم وفنــون ،وضــرورة تدوينهــا بغية الرقابــة والحفــظ والمتابعة،
وبالتالــي القــراءة .وقــد اعتمــدت الكتابــة األولــى علــى اســتخدام النقــوش والرمــوز
والصــور ،كالكتابــة الهيروغليفيّــة فــي الحضــارة الفرعونيّــة القديمــة ،مثــا .نقشــت
هــذه النقــوش والرمــوز بدايــة علــى الطيــن ،وثــم ورق البــردى وقرئــت منــه .وفــي
مرحلــة تاليــة اخترعــت الحــروف األبجديّــة الصوتيّــة األولــى والتــي تطـ ّـورت عنهــا
وفــي مراحــل مختلفــة الحــروف األبجديّــة الصوتيّــة التابعــة للحضــارات المختلفــة.
اختلــف وضــع القــراءة باختــاف األزمنــة التاريخيّــة .فــي أزمنــة مــا قبــل التاريــخ
اتّخــذت القــراءة ميّــزات مغايــرة مــن حيــث عــدد القادريــن علــى القيــام بهــا ومــن
حيــث نــوع المــوادّ موضــع القــراءة ،ومــن حيــث مــكان وطريقــة القــراءة .نَــدُر
القــادرون علــى القــراءة قبــل التاريــخ واقتصــرت علــى الكهنــة والعلمــاء .بقــي
العارفــون بالقــراءة عبــر قــرون طويلــة مــن التاريــخ قلّــة ،حيــث اقتصــرت معرفتهــا
صــة والمثقفيــن مــن النــاس ،ولعهود
علــى أهــل العلــم والفالســفة ورجــال الديــن والخا ّ
38
طويلــة امتــدّت حتّــى نهايــة القــرون الوســطى .هكــذا كان الحــال فــي اليونــان
القديمــة والفراعنــة واآلشــوريّين واألكاديّيــن والعــرب.
ش ـ ّكل عصــر النهضــة قفــزة نوعيّــة فارقــة فــي انتشــار القــراءة ،وبــدأت القــراءة
باالنتشــار بيــن العا ّمــة فقــط بعــد اختــراع الطباعــة فــي القــرن الخامــس عشــر
ي ،ودخلــت فــي أطــوار انتشــار أوســع فأوســع بعــد الثــورة الصناعيّــة فــي
الميــاد ّ
ي حيــث طبعــت الكتــب بســهولة أكثــر وبســرعة أكثــر
القــرن الثامــن عشــر الميــاد ّ
 .38للتّوسّع يمكن قراءة ألبرتو مانغويل .2001 ]1996[ ،تاريخ القراءة .ترجمة سامي شمعون .لندن :دار
الساقي .صدر الكتاب باإلنجليزية في العام .1996
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ـدرج انتشــار القــراءة مــع الحداثــة وتطـ ّـور
وبنســخ أكثــر وبتكاليــف أقـ ّل نســبيًّا 39.وتـ ّ
الصناعــة وانتشــار التعليــم فــي فئــات أوســع مــن المجتمعــات ،بدايــة فــي انجلتــرا
فأوروبــا الغربيّــة فالشــماليّة فاليابــان وث ـ ّم فــي أرجــاء أخــرى مــن العالــم.
خصائص القراءة:
ي ،بــل هــي عمليّــة
ليســت القــراءة عمليّــة بســيطة كمــا تبــدو ّ
ألول وهلــة بشــكلها اآللـ ّ
مركّبــة إذ تتداخــل فيهــا قــدرات بصريّــة ودماغيّــة ومعرفيّــة وإدراكيّــة .وهــي
مكتســبة ،بمعنــى ّ
صــل عليهــا مــن البيئــة االجتماعيّــة بجهــود غيريّــة
أن الفــرد يتح ّ
40
وذاتيّــة بواســطة التعليــم والتعلّــم ،علــى عكــس الصفــات الوراثيّــة التــي تولــد مــع
الفــرد وتدخــل فــي جيناتــه وتركيبتــه الفســيولوجيّة والبيولوجيّــة .اكتســابها يتـ ّم علــى
تدريجــي ،مــن األســس فــي المراحــل األوليّــة إلــى الطالقــة فــي المراحــل
نحــو
ّ
ّ
ـر جميــع مــن يتعلــم القــراءة بالمرحلــة األساس ـيّة لكــن الوصــول إلــى
المتقدّمــة .يمـ ّ
المراحــل المتقدّمــة مــن الطالقــة فيهــا مرهــون بعوامــل كثيــرة أخــرى فــي أساســها
ي
الدافعيّــة الشــخصيّة والممارســة والدّ ِْربَــة .حقيقــة كونهــا مكتســبة علــى نحــو تدريج ّ
سســاته وعلــى األفــراد
بالتعليــم والتعلّــم والدربــة يُلقــي علــى المجتمــع بجماعاتــه ومؤ ّ
مــن وكالء التنشــئة االجتماعيّــة مســؤوليّة إكســابها للنــشء منــذ جيــل مب ّكــر وعلــى
الفــرد نفســه .كذلــك ،مــن صفاتهــا أنّهــا فرديّــة ،إذ باألســاس هــي نشــاط يقــوم بــه
41
الشــخص بمفــرده .وقــد يقــرأ الفــرد لطــرف آخــر ،فــردًا أو مثنّــى أو جمعًــا.
أنواع القراءة
يجــري التمييــز عــادة بيــن أنــواع مختلفــة مــن القــراءة ،كالتّمييــز بيــن القــراءة
ي جان هونوري فراجونارد (-1732
 .39اللوحة الشهيرة "فتاة تقرأ" أو "القارئة الحسناء" ( )1770للرسام الفرنس ّ
ي وهي تجمع بين جمال األنوثة وجمال القراءة .وفيما وراء لوحة "القارئة
ي الحداث ّ
 )1806تعبّر عن هذا االتجاه الثقاف ّ
ً
الحسناء"ّ ،
مجال للخوض فيه ضمن هذا
ي للقراءة مثير بح ّد ذاته ،لكن ضيق المساحة ال يدع
فإن الجانب الجندر ّ
المقال.
ي في األدبيّات حول تأثير ك ّل من البيئة والوراثة على الفرد ،وث ّمة سجال حول تفاعلهما معًا
تاريخ
سجال
ة
م
 .40ث ّ
ّ
يخص بعض الصفات والمهارات .يمكن التوسّع في القراءة حول الموضوع.
فيما
ّ
ّ
وبحق المصطلح "جماعات قراءة" المأخوذ من عالم األكاديميا ،وهو مصطلح قد يخلق
 .41قد يتبادر لذهن القارئ/ة
ي للكلمة ،بل على العكس تنتظم هذه الجماعات بمبادرات
لب ً
سا إذ هو ال ينطوي على "قراءة جماعيّة" بالمعنى الحرف ّ
وفي أطر مختلفة ليقرأ أعضاؤها مادّة محدّدة ك ّل بمفرده ومن ث ّم يلتقون لنقاشها أو التداول فيها ،أو يقرأ األعضاء
موا ّد مختلفة قراءة فرديّة ،ويعرض ك ّل منهم/ن ما أوكلت له/ا قراءته ،ليتبع ذلك نقاش وتبادل للمعرفة.
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الجهريّــة والقــراءة الصامتــة 42.فــي القــراءة الجهريّــة ،وهــي األســبق تاريخيًّــا،
ينطــق القــارئ/ة مــا هــو مكتــوب بصــو ٍ
ت مســموع ،إ ّمــا لنفســه وإ ّمــا أمــام طــرف
ِ
آخــر .ويجــب أن تتوفّــر شــروط فــي القــراءة الجهريّــة لطــرف آخــر أه ّمهــا معرفــة
ـص مــن أجــل القــراءة الصحيحــة،
القــارئ/ة الحــروف األبجديّــة وبقيّــة عناصــر النـ ّ
المكونــة للنّــص
وشــرط نطــق الحــروف مــن مخارجهــا ،والكلمــات وبقيّــة الرمــوز
ّ
المقــروء ،ومعرفــة عالمــات الترقيــم والتــي ال تلفــظ لكنهــا تُملــي طريقــة قــراءة
أجــزاء النّــص التــي تســبقها والتي تعقبهــا :كالنقطة والنقطتيــن العاموديّتيــن والفاصلة
وعالمــة االســتفهام وعالمــة التع ّجــب وغيرهــا .دون ذلــك ال يســتقيم تمريــر المعنــى
ـرب المقــروء
للطــرف المســتمع للقــراءة .تقــرأ األ ّم أو األب قــراءة جهريّــة لكــي تقـ ّ
يقــرب المقــروء إلــى أذهــان التالميــذ،
إلــى ذهــن االبــن/ة ،ويقــرأ المعلّــم/ة لكــي ّ
ولكــي يعلّموهــم معرفــة القــراءة .وتُطلَــب القــراءة الجهريّــة مــن الطالــب/ة بغيــة
فحــص معرفتــه/ا بالقــراءة وأدائــه/ا لهــا .وللقــراءة الجهريّــة نمــاذج كالســيكيّة قديمــة
ـا وتجويـدًا ،وإلقــاء الشــعر ،مكتوبًــا أو محفو ً
وشــهيرة هــي قــراءة القــرآن ،ترتيـ ً
ظــا،
وإلقــاء الخطــب المكتوبــة .بينمــا النــوع الثانــي وهــو القــراءة الصامتــة فكمــا اســمها
ـص
ـر فيهــا القــارئ/ة علــى النّــص بعين ْيــه/ا دون نطــق مــا تقــع عليــه عينــاه فــي النّـ ّ
يمـ ّ
التحــول مــن القــراءة الجهريّــة إلــى الصامتــة حديــث العهــد
أمامــه .والحقيقــة أن
ّ
سســت فيــه المكتبــات العا ّمــة
نســبيًّا،
يــؤرخ لــه بمئتــي ســنة وهــو الزمــن الــذي أ ّ
ّ
ي لهــا .هــذا،
الحديثــة وفتحــت أبوابهــا الســتقبال الـ ّ
ـرواد وث ـ ّم لالســتخدام الجماهيــر ّ
ي/تُصــدر فيهــا القــارئ/ة تمتمــة مــا!
وهنالــك قــراءة صامتــة ُ
تصنّــف القــراءة كذلــك علــى أســس أخــرى مختلفــة إلــى مدرســيّة ،استكشــافيّة،
أفقيّــة ،عاموديّــة ،تحليليّــة نقديّــة ،وقــراءة التســلية .فيمــا يلــي أميّــز بينهــا
ي .مــن ك ّل القــراءات
باقتضــاب .القــراءة المدرسـيّة تكــون لغــرض التعليــم المدرسـ ّ
نتعلّــم ونســتفيد ،ولكــن فــي هــذا النــوع فالتعلّــم هــو الغــرض .وقــراءة التّســلية عــادة
مــا تكــون فــي مجــاالت تتطلّــب أقـ ّل إعمـ ً
ي كقراءة
ـال لتشــغيل الفكــر والتفاعــل الذهنـ ّ
الشــعر والقصــص القصيــرة والروايــات ،حيــث يمكــن قراءتهــا فــي أوقــات مــا قبــل
النــوم أو فــي الســفر واالســتجمام وأوقــات الراحة األخرى .أ ّمــا القراءة االستكشــافيّة
فتقــوم علــى المــرور علــى فهرســت المؤلَــف ومقدّمتــه وقــراءة بعــض األجــزاء منــه
ً
مقــال أو غيرهمــا ،لموضــوع
وذلــك بهــدف استكشــاف مالءمــة المــادّة ،كتابًــا أو
اهتمــام مـ ْ
ي وبحســبها
ـن ُ
ي/تُجــري االستكشــاف .فهــي تســبق فعــل القــراءة المنهج ـ ّ
صف متقدّم من المرحلة االبتدائيّة إذ يطلبها منهم المعلّم/ة خالل الدّرس
صامتة في
يتعرف التالميذ على القراءة ال ّ
ّ .42
ّ
نص معين قراءة صامتة كواحد من أساليب البيداغوجيا.
حين يوجّههم إلى قراءة ّ
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ـرر مــا إذا يناســبه/ا المؤلّــف أم ال .واألفقيّــة هــي قــراءة فــي شـتّى المجــاالت،
ي/تقـ ّ
ّ
فــي ك ّل موضــوع وأمــر وفــي ك ّل مــا تقــع عليــه اليــد أو العيــن ،أو كلتاهمــا .تتســع
بمعنــى تتـ ّ
ـوزع أفقيًّــا دونمــا تركيــز وتع ّمــق فــي موضــوع أو مجــال معيّــن .والحقيقــة
أنّنــا نميــل إلــى تســمية هــذا النــوع مــن القــراءة مطالعــة .بينمــا القــراءة العاموديّــة
تتر ّكــز فــي حقــل معيّــن مــن حقــول المعرفــة ،وتتع ّمــق فيــه .وتراكمهــا يصنــع بالتالي
ي ،وفــي الوقــت نفســه هــي تنتــج عنــه .وفــي عهــد
االختصــاص فــي الحقــل المعرفـ ّ
صصــات العينيّــة فـ ّ
ي معيّــن
التخ ّ
ـإن ســبر أعمــاق موضــوع مح ـدّد مــن حقــل معرف ـ ّ
هــو مــن ســمات االختصــاص وهــو منــوط بدرجــة أعلــى مــن درجــات القــراءة
ّ
المطــردة المكثّفــة والعميقــة .هــذا ومــن الممكــن أن
العاموديّــة المنهجيّــة المنتظمــة
يقــرأ أهــل االختصــاص قــراءة فــي مجــاالت أخــرى مــن أجــل توســيع ثقافتهــم العا ّمة
أو للتســلية والترويــح عــن أنفســهم .والنــوع األخيــر وهــو القــراءة التحليليّــة النقديّــة
ـص الظاهــرة والمســتترة بالتشــخيص والتحليــل والنّقــد ،إذ
فتُعنــى بــكال عناصــر النّـ ّ
ـص ،ونــوع المفــردات والمصطلحــات التــي يســتخدمها،
تقــف علــى موضــوع النـ ّ
واألفــكار التــي يعرضهــا ،واألدبيّــات التــي يشــتبك معهــا ،واألســئلة التــي يطرحهــا،
والمســلّمات التــي يبنــى عليهــا ،والفرضيّــات واالدّعــاءات التــي يقدّمهــا ،واألســلوب
الــذي يعتمــده أو المنهجيّــة ،والنتائــج واالســتنتاجات التــي يصــل إليهــا ،والطــرح أو
ـص وحقــل المعرفــة ،ســواء
الفكــرة الــذي يطـ ّـوره/ا .وتتعلّــق العناصــر هــذه بنــوع النّـ ّ
العلــوم االجتماعيّــة أو اإلنســانيّة أو األدب أو غيرهــا .فــي الوقــت ذاتــه ،تش ـ ّخص
ـص مــن عناصــر شــديدة االتصــال
القــراءة التحليليّــة النقديّــة مــا لــم يظهــر فــي النّـ ّ
ـص أو محور/محــاور
بالموضــوع ،وتتنــاول بالنقــد ك ّل هــذا أو بع ً
ضــا منــه تبعًــا للنّـ ّ
االهتمــام ،وســط تفعيــل المعرفــة االختصاصيّــة فــي المجــال ،وفــي نصــوص أخــرى
للكاتــب/ة نفســه/ا أو آلخريــن وأخريــات.
هــذا ويلجــأ النــاس للقــراءات المختلفــة ألغــراض مختلفــة وفي حــاالت مختلفــة ،عل ًما
ّ
أن العاموديّــة والتحليليّــة النقديّــة منهــا تحتــاج إلــى خصائــص أهــل االختصــاص،
وغالبًــا مــا ال يتم ّكــن غيرهــم مــن الخــوض فــي مــوادّ ونصــوص علــى درجــة متقدّمة
مــن االختصــاص ،إذ تعوزهــم لبُنــات المعرفــة المتراكمــة فــي المجــال.
العالقة بين القراءة والكتابة
تتــازم القــراءة والكتابــة تالز ًمــا ال فــكاك منــه .يتج ّســد التــازم بينهمــا فــي أدنــى
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أشــكاله وأبســطها فــي أنّــه كــي تقــرأ لزا ًمــا أن يكــون ث ّمــة مــا هــو مكتــوب .لكـ ّ
ـن للعالقة
المالزمــة بينهمــا أشـ ً
ـكال أخــرى ،فممارســة القــراءة تطـ ّـور القــدرة علــى القــراءة ذاتهــا
وتطــور القــدرة علــى الكتابــة ،بــدءا منهــا لحاجــات
وأكثــر مــن ذلــك فهــي تح ّســن
ّ
حياتيّــة وانتهــاء بهــا ألغــراض اختصاصيّــة فــي الحقــول المعرفيّــة المختلفــة .جديــر
بالذكــر أن التاريــخ وثّــق لحــاالت تـ ّم فيهــا اكتســاب القــدرة علــى القــراءة دون الكتابــة،
ومورســت األولــى دون الثانيــة ،كحالــة الفتيــات والنســاء فــي بعــض مناطــق فلســطين
وغيرهــا مــن الثقافــات العربيّــة فــي القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين.
تُنســب للقــراءة أهميّــة كبيــرة وعلــى ك ّل المســتويات الفرديّــة والجماعيّــة وعلــى
مســتوى المجتمعــات .إلــى جانــب مــا تكســب مــن ي/تمارســها مــن معلومــات
ومعرفــة وتســلية وتواصــل مــع اآلخريــن واألخريــات ومــع ثقافــات العالــم علــى
محــور الزمــن وفــي نقطــة زمنيّــة مح ـدّدة ،فهــي تقـ ّـوي الثــروة اللغويّــة ،وتغ ـذّي
ســن
ســع المــدارك ،وتفتــح اآلفــاق ،وتلهــم .بالتالــي فهــي تح ّ
األفــكار وتثريهــا ،وتو ّ
ليــس فقــط مهــارات القــراءة نفســها بــل ومهــارات الكتابــة ،ســواء للحاجــات الحياتيّــة
ي ،وتدفــع بتطـ ّـور العلــوم واآلداب والفنــون.
ي اختصاص ـ ّ
الجاريــة أو كإنتــاج كتاب ـ ّ
43
فضـ ً
ـرا لمــا للكتــب
ـا عــن ذلــك فهــي ته ـذّب النفــس وترتقــي بهــا .لهــذا كلّــه ونظـ ً
صــة الليبراليّــة
والمؤلفــات وقراءتهــا مــن آثــار ،تُعنــى الثقافــات والمجتمعــات ،وبخا ّ
والديمقراطيّــة منهــا ،بالقــراءة وتدفــع إليهــا ،بينمــا تحاربهــا األنظمــة االســتبداديّة
تــارة بمنــع المؤلَفــات عــن الجمهــور ،وتــارة بالرقابــة المباشــرة األخــرى عليهــا،
وتــارة بالرقابــة غيــر المباشــرة ،وعــادة بإهمــال المنشــآت والخدمــات والتســهيالت
التــي مــن جهــة أولــى تتيــح ألهــل القــدرات الكتابــة والتأليــف ،ومــن جهــة ثانيــة تتيــح
44
الدوريّــات العلميّــة والكتــب والمؤلّفــات األخــرى للجماهيــر المعنيّــة.
القراءة في زمن كورونا
ــرت جائحــة كورونــا فرصــة فريــدة لاللتفــات مجــدّدًا إلــى القــراءة بوصفهــا
وفّ َ
ي واإلغــاق الــذي
ي والحجــر الصحــ ّ
ممارســة ثقافيّــة .إذ التباعــد االجتماعــ ّ
فــرض علــى مجتمعــات العالــم أدخــل النــاس قســريًّا فــي عزلــة اجتماعيّــة طويلــة

 .43وعن ذلك جاءت العبارات "نقرأ لنرتقي" و "بالقراءة نرتقي" و "نلتقي لنرتقي" ،والمقصود في األطر التي
تعبيرا عن وتجسيدًا وتشجيعًا للفكرة.
تجمعها القراءة،
ً
 .44ضمن ذلك تقع سياسات التجهيل التي انتهجتها وتنتهجها بعض األنظمة .وسياسات التجهيل أع ّم من
للقراء وما هي
سياسات التعليم رغم ارتباطها بها ،إذ ليست الفكرة مجرد معرفة القراءة ،بل السؤال هو ما المتاح ّ
االستعدادات والخطوات والبرامج التي تدفع إلتاحة القراءة ،تطويرها وترسيخها.
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وصعبــة ،فتوفّــر الوقــت لديهــم مقارنــة بمــا قبــل الجائحــة وعزلتهــا المفروضــة.
مــن هنــا عــادت القــراءة إلــى المجتمــع كممارســة بيــن ممارســات أخــرى أو
صعّــدت لمــن مارســها مــن قبــل .وتُظهــر نتائــج رصــد الظاهــرة تغيّــرات علــى
صصــة لهــا أســبوعيًّا ،وتصاعــدت
ممارســة القــراءة حيــث ارتفعــت المــدّة المخ ّ
كميّــة النصــوص والصفحــات المقــروءة ،وتغيّــرت نوعيّــة النصــوص ومواضيــع
القــراءة ،واألوعيــة والوســائط التــي تق ـدّم النصــوص ورقيًّــا والكترونيًّــا ،وازدادت
ُّ
تحــث علــى القــراءة ،وارتفــع اهتمــام
سســاتيّة والفرديّــة التــي
المبــادرات المؤ ّ
صــات االلكترونيّــة بمواكبــة الظاهــرة ،وكتابــة التقاريــر عنهــا ،وإنشــاء زوايــا
المن ّ
لمراجعــة الكتــب ،وإجــراء مقابــات مــع كتّــاب وكاتبــات ومثقّفيــن ومثقّفــات وأنــاس
45
الــرواد فــي قراءاتهــم.
"عاديّيــن" ليشــاركوا
ّ
ظــروف الجائحــة والعزلــة االجتماعيّــة وتوفّــر الوقــت علــى غيــر العــادة أعــاد
القــراءة إلــى المجتمعــات كممارســة بزخــم أكبــر ومعهــا أعــاد النقــاش حولهــا
والوعــي بأهميّتهــا .وللمفارقــة ،ليــس أفضــل مــن هــذه األزمــة الســتذكار أهميّــة
القــراءة وفوائدهــا علــى الفــرد والمجتمــع والثقافــة والعلــوم والمعــارف ،وليــس
أفضــل مــن هــذه األزمــة ومــا هيّــأت مــن أرضيّــة الســتثمار هــذا ّ
الزخــم مــن أجــل
ترســيخ القــراءة كعــادة ونهــج حيــاة ،بــد ًءا مــن مراحــل مب ّكــرة مــن حيــاة النــشء.

 .45يمكن النظر في مقال تغريد يحيى -يونس ،أيار " .2020القراءة في زمن كورونا" ،مجلّة "فسحة" ثقافية،
موقع عرب .48
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المكتبة العا ّمة – الرامة
أعدّ التقرير :كمال قاسم فرهود
مدير المكتبة ومفتّش المكتبات العا ّمة العربيّة
نبذة تاريخيّة
ـرا مربّعًــا،
أقيمــت المكتبــة العا ّمــة بتاريــخ  1978/1/1فــي قاعــة بمســاحة  90متـ ً
فــي بنايــة المدرســة الثانويّــة .ومــن ثـ ّم انتقلــت المكتبــة ســنة  1991إلى بنايــة جديدة،
ـر ا مربّعًــا ،بجهــود تطوعيّــة مــن "جمعيّــة تطويــر الثقافــة والتربيــة
بمســاحة  250متـ ً
سســات ،مــن داخــل
تبرعــات خيّــرة مــن أفــراد ومؤ ّ
فــي الرامــة" آنــذاك ،وبدعــم مــن ّ
ي للمكتبــة العا ّمــة ،بمســاحته  1200متــر
وخــارج البــاد .أ ّمــا البنــاء الجديــد الحال ـ ّ
مربّــع ،فت ـ ّم إنجـ ُ
ـرع كريــم مــن فرنســا بواســطة وزارة
ـازه أي ً
ضــا بتمويــل مــن متبـ ّ
العــدل ومســاعدة وزارة اإلســكان ،ومفعــال هبايــس.
القــراء
تشــمل المكتبــة علــى  77305كتــاب فــي مواضيــع مختلفــة .ويبلــغ عــدد
ّ
ي
المســ ّجلين  5326مــن ســ ّكان الرامــة .أ ّمــا عــدد اإلعــارات الســنويّة العــاد ّ
فيتــراوح بيــن  9000إلــى  14000إعــارة.
أقسام المكتبة العا ّمة
.

.
.

1قســم المراجــع والكتــب ،ويحــوي كتبًــا بالعربيّــة واإلنجليزيّــة والعبريّــة فــي
مختلــف المواضيــع:
•كتــب ومراجــع فــي التاريــخ والجغرافيــا والعلــوم السياســيّة
واالجتماعيّــة واالقتصاديّــة واإلداريّــة.
•كتب القصص والروايات والشعر.
ّ
والمجــات والكتــب التــي ال تُعــار ّإل
•القواميــس والموســوعات
صــة.
بموافقــة خا ّ
2قسم األطفال
•يشمل كتب األطفال.
3قسم الحاسوب (الكمبيوتر) وفيه:
•قاعــة الحاســوب للكبــار :دورات تعليــم علــى اســتخدام الحاســوب
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واالنترنــت تشــمل  20كومبيوتــر.
ً
•قســم الحاســوب للصغــار :يحــوي  22جهــازا ويشــمل برامــج
تعليميّــة وتثقيفيّــة وألعابًــا مختلفــة.
صة للصغار
4غرفة ساعة ق ّ
•استماع لقصص مس ّجلة بواسطة الس ّماعات.
5غرفة ألعاب وفعاليّات للصغار
المتنوعــة،
•تشــمل جهــاز تلفزيــون وأجهــزة كهربائيّــة لأللعــاب
ّ
وتشــمل كذلــك  2كومبيوتــر مــع برامــج تثقيفيّــة.
6قاعة الفعاليّات 1
صــة
•يتــ ّم إقامــة فعّاليّــات ثقافيّــة تربويّــة للصغــار والكبــار ،وخا ّ
ي .وتشــمل
صفــوف الروضــات ،ولغايــة
ّ
الصــف الرابــع ابتدائــ ّ
صــة،
هــذه الفعّاليّــات ،علــى ســبيل المثــال ،مســرحيّات ،ســاعة ق ّ
متنوعــة مثــل :تعليــم الخـ ّ
ـط ،تعليــم
برنامــج مســرح دمــى ،دورات ّ
علــى اســتخدام الحاســوب ،تعليــم لغــات ،وغيــره.
قاعة الفعّاليّات 2
صة دورات البسيخومتري.
تقام بها الفعاليّات
المتنوعة وخا ّ
ّ

-7قسم األلعاب:
القراء من األطفال:
تشجيعًا ولجذب ّ
ـاص لألطفــال لغايــة عمــر  8ســنوات ويشــمل  10كومبيوتــرات
ـرا قســم خـ ّ
أقيــم مؤ ّخـ ً
ي  4 + Weebeكومبيوتــرات مــع برامــج تثقيفيّــة باإلضافــة
مــع برنامــج تثقيفــ ّ
ضــا هنــاك ألعــاب ترفيهيّــة لألطفــال.
لأللعــاب التثقيفيّــة .أي ً
الخدمات التي تقدّمها المكتبة حاليًّا:
.
.
.

1إعــارات كتــب لــك ّل األجيــال .المكتبــة محوســبة ،ويمكــن البحــث عــن
خــاص للمكتبــات،
المراجــع والكتــب المتوفّــرة فيهــا بواســطة برنامــج
ّ
ي (.)Ramalib.net
بالدخــول علــى موقــع المكتبــة اإللكترونــ ّ
وكبارا.
صغارا
للقراء
2استعمال اإلنترنت 65 :كومبيوتر ّ
ً
ً
3استعمال الحاسوب لأللعاب والبرامج الثقافيّة.
86

المكتبة العا ّمة – الرامة

ّ
لطــاب صفــوف الروضــات ،البســاتين،
صــة ومســرحيّة تقــدّم
4 .ســاعة ق ّ
الصــف الســادس.
األول لغايــة
ّ
ّ
الصــف ّ
متنوعــة ،مــن مســرحيّات ومحاضــرات ،إلــخ،
ّــة
ي
تربو
ّــة
ي
ثقاف
ّــات
5 .فعّالي
ّ
للصغــار والكبــار.
متنوعة للصغار.
6 .ألعاب تثقيفيّة ّ
متنوعةّ :
خط ،تعليم لغات ،برامج حاسوب ،وغيرها.
7 .دورات ّ
8 .دورات بسيخومتري بواسطة شركات متعدّدة.
9 .خدمات طباعة وتجليد وظائف.
	10.خدمات تصوير.
مصادر تمويل الميزانيّة السنويّة
يو
يت ـ ُّم تمويــل ميزانيّــة المكتبــة الســنويّة مــن مصدريــن )1( :المجلــس المحلّ ـ ّ
( )2وزارة الثقافــة والرياضــة كالتالــي:
.

ّ
يّ :
ّ
وســت
الموظفيــن (مديــر
يغطــي المجلــس رواتــب
1المجلــس المحلّــ ّ
عامــات) ومصروفــات الكهرباء والتلفــون واالتّصــاالت وأدوات التنظيف.

.

المتنوعــة
2وزارة الثقافــة والرياضــة :تمـ ّـول الــوزارة مصروفــات المكتبــة
ّ
والتــي تشــمل التالــي:
•شراء كتب.
•شراء أثاث.
•شراء أجهزة حاسوب وتوابعها.
•شراء أجهزة كهربائيّة.
المتنوعة للصغار والكبار.
•تمويل تكلفة الفعاليّات التربويّة
ّ
•دورات استكمال ومؤتمرات لمديري المكتبات العا ّمة.

التحدّيات التي تواجه المكتبة العا ّمة
هنــاك نوعــان مــن التحدّيــات التــي تواجــه تطويــر مكتبتنــا العا ّمــة فــي الرامــة :النــوع
األول ناتــج مــن التطـ ّـورات العالميّــة ،والتــي نحــن جــزء منهــا .أ ّمــا النــوع الثانــي
ّ
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فيعــود إلــى تصميمنــا ومبادراتنــا الذاتيّــة لتطويــر مكتبتنــا العا ّمــة ألنّهــا تعكــس فكرنا
وتاريخنــا وحضارتنــا .وهــذا مــا نســتطيع مجابهتــه وعكــس مســاره.
1
ي علــى المطالعــة بشــكل عــا ّم،
	1 - -التطـ ّـورات التكنولوجيّــة كان لهــا تأثيــر ســلب ّ
غيــر ّ
أن الوضــع فــي قريتنــا الرامــة مــا زال األحســن مقارنــة مــع ســائر
المكتبــات العربيّــة.
ّ
2
طــاب المــدارس االبتدائيّــة والثانويّــة،
رواد المكتبــة هــم مــن
	2 - -أغلبيّــة ّ
ّ
وبعــض طــاب الجامعــات والكليّــات .ولألســف ال يوجــد اســتغالل كافٍ
لمرافــق المكتبــة مــن سـ ّكان قريتنــا ،مــن الفئــة العمريّــة مــا فــوق  30ســنة
مــن العمــر.
3
ـررة ،مــن خــال نشــرات وفعّاليّــات ،لتحفيــز
بالرغــم مــن المحــاوالت المتكـ ّ
	ّ 3 - -
للتعــرف علــى المكتبــة ،وعلــى الخدمــات التــي تقدّمهــا
وجــذب الكبــار
ّ
ّ
ّ
واإلفــادة منهــا ،إل أن األغلبيّــة مــن هــذه الفئــة العمريّــة لــم تــزر المكتبــة
تتعــرف علــى محتوياتهــا وإمكانيّــات الخدمــات التــي
حتّــى اآلن ،ولــم
ّ
تقدّمهــا.
ـا وسـ ً
أقيمــت المكتبــة العا ّمــة ألهالــي الرامــة ولخدمتهــم وخدمــة أبنائهــم .فأهـ ً
ـهل
بالجميــع.
ساعات استقبال الجمهور:
من اإلثنين إلى الخميس والسبت من الساعة 18- 10
يوم الجمعة من الساعة 14-10
موقع المكتبة العا ّمة)Ramalib.net :
المكتبة العا ّمة الرامةFacebook
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تشجيع الطالب على المطالعة – مدرسة النهضة االبتدائية كفر قرع
أعدّ التقرير :األستاذ محمد مصطفى إغبارية  -مدير المدرسة
"ال ينمــو العقــل ّإل بثــاث :إدامــة التفكيــر ،ومطالعــة كتــب المفكّريــن ،واليقظــة
لتجــارب الحيــاة" .مصطفــى الســباعي
سســت مدرســة النهضــة االبتدائيّــة فــي كفــر قــرع عــام  2015مــن قبــل جمعيّــة
تأ ّ
صــة حاصلــة علــى اعتــراف وزارة المعــارف.
النهضــة ،وهــي مدرســة خا ّ
يــدرس فــي المدرســة ّ
ي.
طــاب مــن كفــر قــرع ووادي عــارة والمثلّــث الشــمال ّ
المتنوعــة.
وتر ّكــز المدرســة برؤيتهــا علــى القيــادة والفنــون والرياضــة
ّ
ت َولــي مدرســة النهضــة االبتدائيّــة أه ّميّــة لموضــوع المطالعــة منــذ المراحــل
العمريّــة المب ّكــرة ،بهــدف غــرس ثقافــة االهتمــام بالقــراءة لــدى األجيــال القادمــة
وجعلهــا عــادة مالزمــة لهــم ،وبالتالــي تــرك آثــار إيجابيّــة علــى ســلوكيّات الطـ ّ
ـاب
وأفكارهــم واهتماماتهــم وذلــك ينطلــق مــن إيمــان المدرســة ّ
أن القــراءة والمطالعــة
ي مــن شــخصيّة اإلنســان القائــد فــي المجتمــع.
جــزء أساس ـ ّ
وتؤ ّكــد المدرســة فــي أهدافهــا ورؤياهــا علــى ّ
أن القــراءة هــي رياضــة العقــل،
قــوة
قــوة وص ّحــة العقــل ،كمــا نحافــظ بالرياضــة علــى ّ
فبالقــراءة نحافــظ علــى ّ
الجســم ولياقتــه.
تشــير األبحــاث فــي علــم النفــس ّ
أن القــراءة مــن أكثــر األنشــطة التــي تحفّــز الدمــاغ
للقيــام بمها ّمــه ،وت ُ ّ
صــا لــدى
طــور القــدرات الدماغيّــة التواصليّــة والتحليليّــة ،خصو ً
األطفــال ،كمــا وتقـ ّـوي عمــل الوصــات العصبيّــة فــي الدمــاغ.
كمــا يقــوم الدمــاغ فــي أثنــاء قــراءة النصــوص وتحليلهــا بعمــل متنـ ّـوع يجمــع بيــن
التأ ّمــل والتفكيــر والتخيّــل والتحليــل وربــط الظواهــر مــع مفاهيمهــا ،مــا يســاهم فــي
تنميــة القــدرات التعبيريّــة والتأ ّمليّــة الكتابيّــة والشــفويّة ،وتطويــر القــدرات التحليليّة،
ورفــع مســتوى التركيــز عنــد الطالــب.
وتمنــح المطالعــة الطالــب فرصــة تعلّــم مجانيّــة يســتطيع مــن خاللهــا تلبيــة ميولــه
ّ
االطــاع علــى العلــوم واألدب بأق ـ ّل التكاليــف الممكنــة.
فــي
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للقراءة/المطالعة فوائد تربويّة عديدة منها:
تحســين مهــارات القــراءة والفهــم :أثبتــت الدراســات واألبحــاث ّ
أن ممارســة عــادة
ســن مســتوى مهــارات القــراءة والفهــم عنــد الطـ ّ
ـراء.
القراءة/المطالعــة تح ّ
ـاب القـ ّ
تمريــن الدمــاغ :تســاعد القــراءة فــي تعزيــز ترابطــات الدمــاغ وفــي بنــاء ترابطــات
جديــدة .عنــد المطالعــة تعمــل ذاكــرة الفــرد علــى تذ ّكــر العديــد مــن األشــياء
والشــخصيّات واألحــداث والتواريــخ والتفاصيــل المختلفــة ،ويعمــل الطالــب علــى
ربطهــا معًــا ،وعليــه فـ ّ
ـإن القــراءة تمنــح العقــل ذاكــرة أفضــل حيــث أنّهــا تُنشــئ نقــاط
تشــابك جديــدة فــي الدمــاغ تســاعد علــى اســتدعاء الذاكــرة علــى المــدى القصيــر
واســتقرار حــاالت الطالــب المزاجيّــة.
تحســين التركيــزّ :
إن جلــوس الطفــل الصغيــر لالســتماع للقصــص ين ّمــي لديــة علــى
المــدى البعيــد مهــارة التركيــز.
ـرف علــى الشــخصيّات،
فهــم البيئــة المحيطــة بــه :تســاعد القــراءة األطفــال فــي التعـ ّ
صة.
واألماكــن ،واألحــداث البعيــدة عــن تجاربهــم الخا ّ
إثــراء الثــروة اللغويّــة :تســهم القــراءة فــي زيــادة المفــردات وتعزيــز المهــارات
اللغويّــة حيــث يتعلّــم الطفــل كلمــات جديــدة عنــد القــراءة ،كمــا أنّــه يميّــز كيفيّــة
تكويــن الجمــل.
تطويــر مخيّلــة الطفــل :يحـ ّـول الدمــاغ األشــياء التــي يتـ ُّم قراءتهــا إلــى صــور فــي
مخيّلــة الشــخص ،م ّمــا يســاعد الطفــل فــي توظيفهــا فــي حياتــه اليوميّــة.
تنميــة التعاطــف عنــد الطفــل :تســاعد القــراءة فــي تنميــة شــعور الطفــل باألحــداث
ـرف فيهــا.
وتخيّــل نفســه فــي مكانهــا ،وكيــف ســوف يتصـ ّ
ـي :حيــث ّ
أن األطفــال الذيــن يقــرؤون يحقّقــون نتائــج
ارتفــاع فــي األداء الدراسـ ّ
أفضــل فــي االمتحانــات واالختبــارات المدرسـيّة ،وفــي امتحانــات القبــول للجامعــات
فــي المســتقبل ومنهــا امتحــان الســيكومتري.
تنميــة القــدرات اإلبداعيّــة عنــد الطالــب :تشــير األبحــاث ّ
أن هنالــك تناس ـبًا طرديًّــا
بيــن القــدرات اإلبداعيّــة ومعـدّالت القــراءة ،إذ ّ
أن القــراءة تم ّكــن الفــرد مــن التفكيــر
نظــرا
ضــا مــن اإلتيــان بمــا هــو غيــر مســبوق
بشــكل غيــر مألــوف ،وتم ّكنــه أي ً
ً
ـتمر نتيجــة القــراءة والمطالعــة.
لتو ّ
ي المسـ ّ
ي والفكــر ّ
ســع أفقــه الثقاف ـ ّ
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ّ
الطلب على المطالعة:
مشاريع المدرسة لتشجيع
.

صة مطالعة ":
"1أدب ومسرح
عربي " و " ح ّ
ّ

صــة ثابتــة فــي البرنامــج
صفــوف للمطالعــة :ت ـ ّم تكريــس ح ّ
ـررة لــك ّل ال ّ
ح ّ
صــة مقـ ّ
ســنة يــزور فيهــا ّ
الطالــب المكتبــة برفقــة معلّــم اللّغــة
وهــي أســبوعيّة علــى مــدار ال ّ
العربيّــة حيــث يقــوم المعلّــم بإعطــاء مهــا ّم للطالــب ،وعلــى الطالــب إنجازهــا مــن
صــة يجــب علــى ّ
صــة مــن رفــوف
الطالــب اختيــار ق ّ
خــال المطالعــة .فــي بدايــة الح ّ
ضــح
المكتبــة ثـ ّم يقــوم بحـ ّل مه ّمــة حولهــا (مه ّمــة تعبيريّــة) واإلجابــة عــن أســئلة تو ّ
مــدى فهــم ّ
صــة ،وبنــا ًء علــى اإلجابــة يُقيَّــم الطالــب مــن خــال
الطالــب لهــذه الق ّ
منتوجاتــه وهــي ثمــرة مــا قــرأ وطالــع .بنــا ًء علــى المه ّمــة واألســئلة الّتــي طرحــت
صــة بشــكل جيّــد وواضــح ،وعليــه يبــدأ
ونفّذهــا الطالــب يتع ّمــق فهــم الطالــب للق ّ
بمحاولــة تجســيد ال ّ
صــة مــن خــال تمثيــل وتقليــد الشــخصيّة التــي
شــخصيّات فــي الق ّ
صــة
صــة إ ّمــا بإعــداد مســرحيّة بمســاعدة زمالئــه ،أو قــراءة الق ّ
يختارهــا مــن الق ّ
بإلقــاء جديــد مبتكــر بمعاييــر القــراءة المعبّــرة الجيّــدة ليســتطيع التعبيــر ع ّمــا يقــرأ
بطريقــة مؤثّــرة فــي المتلقّيــن الســامعين.
 .2مسابقة "القارئ الصغير":
مبــادرة أطلقهــا مديــر المدرســة بالتعــاون مــع طاقــم اللغــة العربيّــة مــن أجــل تشــجيع
القــراءة والمطالعــة واســتغالل الوقــت بمــا هــو نافــع لعقــل الطالــب خــال فتــرة
ي والتعلّــم عــن بعــد.
الحجــر الصح ـ ّ
كان هــدف هــذه المبــادرة غــرس التحــدّي عنــد الطالــب لقــراءة عــدد كبيــر مــن
القصــص وتلخيصهــا بلغتــه وكتابــة العبــرة منهــا ومــاذا اســتفاد ،حيــث تقــوم معلّمــة
الموضــوع بتقييــم عمــل الطالــب وإعطــاء جوائــز للمشــتركين ،والجوائــز القيّمــة
تكــون للطــاب الذيــن قــرأوا أكبــر عــدد مــن القصــص والكتــب فــي الفتــرة المحـدّدة
ي واحــد فــي الس ـنّة.
وهــي فصــل دراس ـ ّ
 .3مشروع الكتابة اإلبداعيّة:
ّ
الطــاب فــي مجــاالت الكتابــة والتعبيــر
تــ ّم خــال هــذه الســنة تجميــع إبداعــات
ـاب بهــدف دمــج ّ
ي والقصائــد مــن تأليــف الطـ ّ
طــاب مــع مواهب في الرســم
اإلبداعـ ّ
لكــي يرســموا شــخصيّات القصــص والقصائــد ،وفــي النهايــة سنســعى إلصــدار
كتــاب مطبــوع يحــوي الموهبــة فــي الكتابــة والرســم.
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كراس المطالعة المرافق لجميع الصفوف:
ّ .4
قــام طاقــم اللغــة العربيّــة بإشــراف المعلّمــة بديعــة مصالحــة بإعــداد كــراس مرافــق
للطالــب ويحــوي مهــا ّم فــي المطالعــة وإعطــاء مواضيــع للكتابــة ،وفــي نهايــة الســنة
ّ
الطــاب وإدخالهــا للشــهادة م ّمــا
يعمــل طاقــم اللغــة العربيّــة علــى تقييــم أعمــال
يســاهم فــي تحفيــز الطـ ّ
ـاب للعمــل وتكريــس وقــت للمطالعــة واإلنجــاز.
 .5مشرع "حفظ القرآن الكريم ":
مــن فوائــد حفــظ القــرآن الكريــم زيــادة التم ّكــن باللغــة العربيّــة والمنطــق ،وتحســين
التــاوة والقــراءة .وللحفــظ فوائــد أخــرى عديــدة منهــا :تحقيــق صفــاء الذهــن،
ي ،وإدخــال الفــرح والســعادة
وزيــادة قـ ّـوة الذاكــرة والطمأنينــة واالســتقرار النفس ـ ّ
الغامــرة التــي ال توصــف فــي داخــل النفــس البشــريّة.
ي لطـ ّ
ـاب جميــع الصفــوف وحســب
قامــت المدرســة ببنــاء برنامــج تســميع أســبوع ّ
طبقــات الجيــل مــن أجــل متابعــة حفــظ الطـ ّ
ـاب ،وقــد شــارك بالمشــروع مــا يقــرب
 52%مــن طـ ّ
ـاب المدرســة ،وقــد قامــت المدرســة بتكريــم جميــع المشــاركين مــن
أجــل تحفيزهــم علــى االســتمرار فــي المشــاركة والحفــظ.
ّ
"فن الخطابة واإللقاء":
صص في
 .6مشروع تخ ّ
يعــرف فـ ّ
ي ،وقســم مــن
ـن الخطابــة علــى أنَّــه نــوع مــن أنــواع النثــر فــي األدب العربـ ّ
أقســام المحادثــات وعــرض األفــكار علــى المتلقّيــن ،وهــو أن يقــوم خطيــب مــا بإلقاء
خطبــة مــا علــى جمــعٍ مــن النــاس المتلقّيــن ،يقصــد بهــذا الشــيء اســتمالة المتلقّيــن
والتأثيــر فيهــم ،ويمكــن تعريــف فـ ّ
ضــا علــى أنَّــه نقــل األفــكار وتوصيلهــا
ـن اإللقــاء أي ً
بطريقــة شــفهيّة للمتلقّيــن
ت ـ ّم تكريــس ســاعتين أســبوعيتين لطـ ّ
ـاب المدرســة م ّمــن يملكــون الشــغف للقيــادة
والخطابــة والكتابــة اإلبداعيّــة بمرافقــة نخبــة مــن المعلّميــن فــي اللغــة العربيّــة ولغــة
الجســد والخطابــة.
صص حول "مسرح اللغة اإلنجليزيّة ":
 .7مشروع تخ ّ
يتعلّــم بــه طـ ّ
ـاب وطالبــات النهضــة م ّمــن لديهــم الشــغف والميــول للتمثيــل وقــراءة
القصــص.
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مــن خــال البرنامــج نعمــل علــى صقــل قدرتهــم فــي الوقــوف أمــام الجمهــور وأداء
ي.
أدوار ّ
متنوعــة ســواء كانــت كالســيكيّة أو حديثــة .منهــا الجــدّ ّ
ي ومنهــا الفُكاهــ ّ
ّ
ــرس لــه
منهــا الســاخر ومنهــا ال ُمســلي ،يقــام المشــروع فــي داخــل المكتبــة و ُك ّ
ســاعتان أســبوعيّتان ،ومــن بيــن أهــداف هــذا المشــروع قــراءة قصــص وأدب باللغــة
صــة مــن خــال التمثيــل ،بحيــث يهــدف هــذا
اإلنجليزيّــة وتجســيد شــخصيّات الق ّ
صــص فــي نهايــة المطــاف إلــى تخريــج طالــب قــارئ ومبــدع واثــق بنفســه؛
التخ ّ
ســمات الحضاريّــة التاريخيّــة المميّــزة لــك ّل
قــادر علــى أداء األدوار المختلفــة وواعٍ لل ّ
جيــل مــن األجيــال الســابقة؛ الحاليّــة والقادمــة .وبالطبــع؛ يكتســب الطـ ّ
ـاب القــدرة
علــى إدارة حــوارات حقيقيّــة باللغــة االنجليزيّــة بطالقــة وفصاحــة.
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تربوي لدعم
الفنّانة أمل خازن تنطلق بمشروع
ّ
وتشجيع القراءة لدى األطفال
أصــدرت الفنّانــة أمــل خــازن فيديــو كليــب جديــد لألطفــال بعنــوان" :راح نحكــي
سـتُعرض
ق ّ
صــة" ،وهــو افتتاحيّــة لسلســلة حلقــات مصـ ّـورة لســرد قصــص تربويّــة َ
ً 46
علــى قناتهــا فــي اليوتيــوب مجانــا.
األغنيــة مــن كلمــات الفنّانــة أمــل خــازن وألحــان جميــل ربــاح ،تســجيل ســتوديو
ســعيد المـ ّ
ـوزع والموســيقي الدكتــور لــؤي ســعيد ،وتصويــر بشــارة خــازن ،ومونتاج
وإخــراج جوانــا خــازن.
ي نــادر أبــو
السلســلة األولــى التــي َ
ســتُعرض هــي قصــص للكاتــب واإلعالمــ ّ
تامــر ودار الهــدى للطباعــة والنشــر كريــم للس ـيّد عــز الديــن عثامنــة اللــذان دعمــا
المشــروع دون مقابــل ألهميّــة نشــر الوعــي والثقافــة والتربيــة المفاهيــم والقيــم فــي
عالــم األطفــال.
الفنّانــة أمــل خــازن قالــت :كمــا عهدتمونــي فــي الســنوات الماضيــة التزمــتُ بتقديــم
ّ
ي هــادف لألطفــال ألهميّــة مــا يتلقّــاه األطفــال وتأثيــره علــى حياتهــم،
فــن تربــو ّ
ـتمر بهــذا النمــط مــن منطلــق مســؤوليّتي كأ ّم وكفنّانــة لرفــع مســتوى المحتــوى
وسأسـ ّ
الــذي يشــاهده الطفــل عبــر الميديــا ،فلألســف باتــت المتاجــرة بعقــول األطفــال أمـرًا
ُمباحـًـا.
كمــا وأشــكر ك ّل مــن ســاهم بإنجــاح هــذا العمــل ،الــذي أهديــه للمعلّميــن والمعلّمــات
ولألهــل الذيــن يهت ّمــون بأبنائهــم ورفــع ثقافتهــم وبنــاء شــخصيّتهم المســتقبليّة
وإثرائهــم بمواضيــع تربويّــة هادفــة ليتعلّمــوا منهــا التمييــز بيــن الخطــأ والصــواب،
وتقبُّــل اآلخــر كمــا هــو ،ونشــر المحبّــة واالنتمــاء للمجتمــع والبيئــة مــن خــال
تعليمهــم الحفــاظ علــى التــراث والطبيعــة ورفــض العنــف بــك ّل أســاليبه.
كمــا وبهــذه المناســبة نفتــح المجــال لجميــع الكتّــاب والمؤلّفيــن الذيــن يريــدون نشــر
قصصهــم ودعــم المشــروع مــن أجــل رفــع مســتوى الثقافــة والتشــديد علــى أهميّــة
ي بأنّنــا علــى اســتعداد
القــراءة حتّــى
ّ
يتعــرف األطفــال وأصحــاب الشــأن التربــو ّ
صــة للجميــع.
لتصويرهــا وتعميمهــا ،مســاهمة منّــا بتســويق الق ّ

 .46التقرير مأخوذ من موقع كنوز نت ،الطيبة ،يوم األربعاء .2020.8.8
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د .أحمد سليمان-عكّا
متى بدأتَ في الكتابة لألطفال؟
ـص الحكايــات علــى
كنــت راويًــا ج ِيّـدًا ،هــذا مــا أذكــره ،أقـ ُّ
ضرنــي ،لكنَّهــا كانــت
أخوتــي الصغــار .ال أعلــم كيــف تح ُ
تنســاب مــن مخيَّلتــي رأس ـا ً إلــى طــرف لســاني ،فأســردها.
أذكــر فقــط أنّنــي كنــت يومهــا فــي العاشــرة مــن عمــري،
ويصغرنــي خمســة أخــوة .أ ّمــا الكتابــة التســجيليَّة – الكتابــة
يخــص أدب األطفــال) فقــد بــدأت
علــى الــورق (فيمــا
ّ
ـص عليهــم مــا
متأ ِ ّخــرة ،بعــد أن ُر ِزقــت بطفليــن ،فبــدأت أقـ ّ
ـرد
تي َّ
ســر مــن قصــص تســلّيهم وتث ِقّفهــم دون أن يحمــل األمــر معنــى الج ـدّ أو مجـ َّ
التفكيــر بقضيَّــة النشــر .وكنــت حينهــا فــي نهايــات عقــدي الرابــع.
كيف بدأت رحلتك مع الكتابة لألطفال؟
ـرا نســبيًّا ،وك ّل ذلــك مــن بــاب الصدفــة المحضــة
اِتَّخــذ األمــر منحــى الج ِدّيَّــة متأ ِ ّخـ ً
سســة تعنــى
حيــن وقعــت األوراق التــي تحــوي القصــص بيــن يــدي مديــرة مؤ َّ
صتيــن" :األميــرة
باألطفــال وأدبهــم ،فطلب ـ ِ
اإلذن بنشــرها ،وهكــذا ت ـ َّم إصــدار ق َّ
ت ِ
والجنــدب" و "صديقــي الكتــاب".
صتيــن المذكورتيــن ،انطلقــت مرحلــة جديــدة مزجــت مــا بيــن
ومنــذ إصــدار الق ّ
ي والنشــر.
الرغبــة فــي الكتابــة لطفلــ ّ
ماذا كانت الدوافع واألهداف؟
لعــل واقــع التمتُّــع واإلمتــاع هــو الســبب الرئيــس فــي الكتابــة عا َّمــة ،ولألطفــال
صــة ،ولــم تكــن باقــي الدوافــع والفوائــد المرجــوة كاألخالقيّــات أو التعليــم وغيرها
خا َّ
ي دور فــي كتاباتــي ،فلــم تجتذبنــي أو ته ُّمنــي.
لتلعــب أ ّ
صة صغيرة لحظة فرح.
كنت أبحث ع ّما يمتّع الطفل ويجعل من استماعه لق َّ
بمن تأثّرتَ في تو ّجهك للكتابة لألطفال؟
كنــت قارئــا نه ًمــا منــذ نعومــة أظفــاري .كانــت القصــص والروايــات تســحبني إلــى
المؤلّــف
عالمهــا فأُديــم العيــش فيهــا لســاعات طويلــة ك ّل يــوم دون التنبُّــه إلــى اســم
ِ
أو دار النشــر .وتصاحبنــي هــذه المعضلــة حتّــى يومنــا هــذا ،فأنــا أقــرأ مــا يقــع
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المؤلّــف .لــم يه ّمنــي األمــر أب ـدًا،
ي بمتعــة مطلقــة دون الرجــوع إلــى اســم
ِ
بيــن يــد ّ
وأعتبــر هــذه نقيصــة ألنّــي بهــذا ال أوفــي المبــدع حقَّــه ،األمــر الــذي مــا زلــت أحاول
المؤلّفيــن كلّهــم إالّ مــن اشــتدَّت شــهرته في
معالجتــه ،دون جــدوى .فلــم أحفــظ أســماء
ِ
صــة .لذلــك ال مجــال للوقــوف علــى عالــم التأثُّــر باآلخريــن .وذلــك
عالــم الروايــة خا َّ
ليــس لعــدم وجــوده وإنَّمــا لعــدم المعرفــة فحســب.
هل تركّز على شريحة عمريّة معيّنة؟
ـرا علــى الكتابــة .ال أبحــث
ال أف ِ ّكــر بمــن أكتــب لــه .أنــا أكتــب ألنّــي أجــد نفســي مجبـ ً
عــن الفئــات العمريّــة أو الجندريّــة .ال أص ِنّــف الكتابــة قبــل البــدء بهــا بتاتًــا .وفــي
ي التفريــق بيــن الفئــات العمريّــة ،فجميــع الفئــات العمريّــة فــي
األصــل يصعُــب علـ ّ
ي تصنيــف أو توجيــه .أ ّمــا الناتــج فهــو الذي
نظــري أطفــال .أكتــب وأنــا مجـ َّ
ـرد مــن أ ّ
ي فئــة يناســب ويليــق .وبالمجمــل فـ َّ
ـإن جـ ّل مــا يه ُّمنــي هــو التعامــل
يحـدِّد الحقًــا أل ّ
ي ِّ
للطفــل ،نفســيَّته وأحاسيســه ،وإن اســتطعت مــن خــال هــذا
مــع العالــم الداخلــ ّ
طــرح فائــدة مــا ،فليكــن.
ما هي أبرز الموضوعات والقيم التي تطرقتَ إليها؟
صــة
صــة ،المواضيــع الوطنيّــة ،أ ّمــا الق ّ
تناولــتُ فــي كتاباتــي للكبــار ،فــي الروايــة خا ّ
القصيــرة وقصــص األطفــال فكانــت ،بمجملهــا ،تحمــل أبعــادًا إنســانيّة عا ّمــة.
مــا هــي القســريّات والخصائــص التــي تراعيهــا فــي كتابتــكَ لألطفــال مــن حيــث
الموضوعــات واللغــة واألســلوب؟
أحــاول دو ًمــا الكتابــة بلغــة عربيَّــة سلســة وســليمة واالبتعــاد قــدر اإلمــكان عــن
تعقيداتهــا وفذلكاتهــا ،وأبحـ ُ
ـس
ـث عــن الموســيقى والنغمــة اللغويَّــة التــي توافــق الحـ ّ
صــة وفهمهــا.
ـرب مــن عالــم الق َّ
س ـ ِ ّهل علــى الطفــل التقـ ُّ
ي ،م ّمــا يُ َ
الطفول ـ ّ
راض عن تقبّل الجمهور-األطفال والكبار-لمؤلَّفاتك لألطفال؟
هل أنت
ٍ
ي
ال أســتطيع الحكــم علــى مــدى تقبُّــل الجمهــور المتلقّــي ألعمالــي .فليــس هنالــك أ ّ
ي .وفــي النهايــة أنــا ال أملــك ما
وســيلة علميّــة تســتطيع تأميــن مثــل هــذه المعلومــة لــد ّ
ي لمؤلَّفاتــي ،فهــذا مــن عمــل وحـ ّ
ـق الناشــر –
كتبــتُ وال علــم لــد ّ
ي بالمــدى التســويق ّ
المـ ِ ّ
ي حـ ّ
ـق مــن الحقــوق فيهــا بعــد نشــرها،
ـوزع ،فأنــا
ِ
كمؤلّــف ال أملــك قصصــي أو أ ّ
آمـ ً
ـا أن يكــون اإلقبــال ج ِيّـدًا بمــا فيــه الكفايــة.
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هل هناك نقد جا ّد ودراسات موضوعيّة لمؤلّفاتك لألطفال؟
نحــن فــي أزمــة عا َّمــة ،وقــد يكــون النقــد أحــد مظاهرهــا .لقــد تنــاول البعــض أعمالي
ي الجــادّ .هنالــك بضــع دراســات ال تتعــدى أصابــع اليــد الواحــدة وبعــض
بالنقــد العلمـ ّ
ي
المقــاالت التــي نُشــرت فــي الصحافــة المحليّــة .وأعتــرف هنــا أنّــي ال أحتفــظ بــأ ّ
منها .47
ي ،فهم قلَّة والعمل كثير.
ال أو ِ ّجه هنا أي عتاب أل ّ
ي ناقد أدب ّ
هل لديك كتاب معيّن لألطفال ّ
خاص ،ولماذا؟
تعتز به بشكل
ّ
أحمــل لجميــع قصــص األطفــال التــي نُ ِشــرت لــي شــيئًا فــي صــدري ،وال أفاضــل
بينهــا .ففــي النهايــة هــي هــي التــي تركــت فــوق شــفاه أطفالــي البســمة وقبلــة الثنــاء
المســائيّة .وقــد تكــون بعــض القصــص المحفوظــة – التــي لــم تنشــر بعــد – أكثــر
ي ،أو أنجــح وأعمــق.
تأثيـ ً
ـرا عل ـ ّ
ّ
ي الــذي أعتبــره
ولكــن روايــة "فــارس
الثــاج" للفتيــان هــي العمــل الوحيــد لــد ّ
مو َّجهــا ،فقــد كتبتــه بعــد طــول تفكيــر .وهــي العمــل الوحيــد الــذي حمــل رســالة
مدروســة تثقيفيَّــة تعليميَّــة ووطنيَّــة فــي آن واحــد.
أي نوعٍ من الكتابة يستهويك أكثر :الكتابة للكبار أم لألطفال ،ولماذا؟
ّ
ـص،
حاولــتُ الكتابــة فــي مجمــل األنــواع ،وقــد تكــون حكايــة األطفــال أســهل للقـ ّ
لكـ ّ
صــة ،هــي حبّــي األكبــر ،فقــد نُ ِشـ ْ
ـرت لــي
ي للكبــار ،الروايــة خا ّ
ـن العمــل األدب ـ ّ
حتّــى يومنــا هــذا سـ ُّ
ـت روايــات ،وهنالــك اثنتــان جاهزتــان للنشــر وثالثــة قيــد الكتابة.
مــا هــي االختالفات/الفــروق بيــن كتاباتــك لألطفــال وكتاباتــك للكبــار مــن حيــث:
الموضوعــات والقيــم واألســلوب؟
الكتابــة للكبــار مــن خــال الروايــة تحمــل فــي طيّاتهــا اإلمكانيّــة الســرديّة ،وهــو مــا
ـرق إلــى مــا
ـرغ واإلســهاب وتجعــل ال ُّ
ســبل واســعة للتّطـ ُّ
يفتــح للكاتــب مجــال التفـ ُّ
ترغــب فــي قولــه عبــر ع ـدّة مســارات ومداخــل فــي آن واحــد.

 .47لقد فحصت المرايا في اإلنترنت ومع األستاذ نظير شمالي فتبيّن أنّه توجد دراسات عن د .أحمد سليمان
للدكتور نبيه القاسم وسهيل عيساوي ونظير شمالي وغيرهم.
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أ ّمــا القصــص القصيــرة وقصــص األطفــال ،ورغــم جماليّتهــا ،فهــي تحمــل عنصــر
التركيــز وســرعة اإليقــاع م ّمــا يجعلهــا أكثــر تحديــدًا (حــدودًا) وضب ً
طــا إليقــاع
المخيّلــة.
تطرقتَ إليها؟
ما هي أبرز الموضوعات ،القيم التي ّ
تطرقــتُ إلــى القيم اإلنســانيَّة العاديَّــة ،والتثقيفيَّة العا َّمة ،فهمــا الدافعان األه ّم .قصص
َّ
مثــل" :الــدودة ودودة" أو "أجمــل األطفــال" أو "األرنــب زرزور" وغيرهــا تُظ ِهــر
ي للفحــوى .لــم تلفتنــي القيــم الممجوجــة التــي ال ينفـ ُّ
ـك الطفــل
االهتمــام بالبعــد اإلنســان ّ
ي حديــث
يســمعها مثــل :احتــرام الكبيــر ومســاعدة الفقيــر إلــخ ..فهنالــك منظــور نفسـ ّ
صــة كمــا يظهــر فــي النصــوص المذكــورة آنفًــا.
أحــاول التعامــل معــه مــن خــال الق ّ
واهتممــتُ كذلــك باللغــة العربيَّــة وبنائهــا فــي قصــص مثــل" :األميــرة والجنــدب" أو
"مملكــة الفرســان" وغيرهمــا ،ألنّــي مؤمــن بـ َّ
ـأن اللغــة هــي الوســيلة األهـ ّم فــي عالــم
اإلبــداع والتق ـدُّم ،وبـ َّ
ي لــدى األطفــال ممكــن أن يســاعد
ـأن إثــراء المخــزون اللغــو ّ
علــى إخــراج األفــكار والمتخيَّــات لــدى األطفــال إلــى ِ ّحيــز الوجــود.
مــا هــي القســريّات والخصائــص التــي تراعيهــا فــي كتابتــكَ لألطفــال مــن حيــث
الموضوعــات واللغــة واألســلوب؟
تطوراتــه ،ففــي هــذا تكمــن
صــة،
ِ
الطفــل يتقبَّــل العقــدة فــي الق َّ
ويحلّــل الحــدث ويتابــع ُّ
َّ
لكــن التعقيــد واإلبهــام شــيئان آخــران؛ إنَّهمــا
المتعــة ويرتفــع منســوب الجــذب.
المتكونة
يشوشــان الصــورة
ِّ
عنصــرا النفــور لــدى الطفــل المتلقّي ألنَّهمــا ،باختصارِ ّ ،
صــة.
صــة فــي مخيَّلــة الطفــل .وهــذا ّأول مــا أحــاول تفاديــه خــال كتابــة الق َّ
حــول الق َّ
وأحــاول ،جــادًّا ،االبتعــاد عــن الكلمــات المبهمــة ،أو التــي ال حاجــة للطفــل فــي الجيل
ـرض لهــا .لكنّــي أهت ـ ّم بإدخــال بعــض الكلمــات الجديــدة الوقــع علــى
المب ِ ّكــر التعـ ُّ
ي لديــه .وللتمثيــل فقــط :مــن الممكــن اســتخدام
أذنــه ،لكنَّهــا ها َّمــة لعمليَّــة البنــاء اللغــو ّ
كلمــة غابــة لجيــل الطفولــة المب ِ ّكــرة ،رغــم َّ
أن األطفــال فــي هــذه المرحلــة ال يدركون
جربــتُ هــذا بنفســي ،فحتّــى سـ ّ
ـن السادســة تقريبًــا ،معظــم األطفــال ال
معناهــا (وقــد َّ
صــة ليلــى الحمــراء)،
يفهمــون معنــى كلمــة غابــة علــى الرغــم مــن ورودهــا فــي ق َّ
ولكــن مــن الممكــن اســتخدامها ألنَّهــا ســتكون فــي القريــب العاجــل مــن مخزونــه
ي ،ولكنّــي ال أتقبَّــل كلمــة األدغــال التــي مــن المر َّجــح عــدم اســتخدامها ّإل فــي
اللغــو ّ
ّ
وقــت متأ ِ ّخــر ،فــا حاجــة لإلثقــال علــى أذن المتلقــي الف َّجــة!
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وأخيرا:
ً
كتبك لألطفال وقصص/كتب أخرى للكبار:
بعد قراءة معظم
َ
أرجو تسجيل قائمة بمؤلّفاتكَ لألطفال والفتيان.
القصص القصيرة:
.
.

"1أنا وملوك األزقَّة" ،الياطر للنّشر1992 ،
سسة األسوار-ع ّكا2008 ،
"2األطرش والخريف" ،مؤ ّ

قصص أطفال:
ي ،ع ّكا2003 ،
".3مملكة الفرسان" ،جمعيّة اإلثراء التربو ّ
".4أبو الشوارب" ،مركز أدب األطفال ،الناصرة2003 ،
".5صورة عائليَّة" ،مركز أدب األطفال ،الناصرة2003 ،
" .6األرنب زرزور" ،دار الهدى ،كفر قرع2004 ،
سسة األسوار ،ع ّكا2007 ،
" .7الدودة ودودة" ،مؤ ّ
سسة األسوار ،ع ّكا2008 ،
".8أجمل األطفال" ،مؤ ّ
" .9صديقي الكتاب" ،دار الهدى ،كفر قرع2010 ،
الروايات:
" .10رواية العكروت" ،دار ع ّكا للنشر1998 ،
سسة األسوار-ع ّكا1999 ،
".11الدمية والظالل" ،مؤ ّ
سسة األسوار-ع ّكا2001 ،
".12شاعر رغم أنفه" ،مؤ ّ
" .13العنفقة"2006 ،
 .14رواية "فارس ّ
خاص2014 ،
الثلج" ،إصدار
ّ
".15دراع الواوي" ،دار الراية للنشر2015 ،
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مسرحيّات:
لي عدّة أعمال مسرحيّة فازت بجوائز أدبيّة مثل:
".16مطران العرب"،
".17سقراط إسبارطة" في مسرح الميدان.
لكنّــي أمتنــع عــن كتابــة المســرحيّة لكونهــا مجـ ً
ســا ومتعبًــا فــي آن واحــد ،ال
ـال شر ً
مجــال للخــوض فيــه فــي ظروفنــا الحاليّــة.
أغاني لألطفال:
 .18ترجمتُ ديسك أغاني أطفال عن العبريّة لصالح مشروع كاريڤ.
س ِ ّحر الصغير" ،أغاني أطفال لرمضان.
 .19أصدرتُ من تأليفي ديسك "الم َ
دراسات مقاالت:
كلّــي أســف ألنّنــي ال أملــك نس ـ ًخا مــن المجـ ّ
صحــف التــي نشــرتُ فيهــا.
ـات أو ال ُّ
وأســتطيع الجــزم ّ
أن ج ـ ّل المقــاالت نُشـ ْ
ـرت فــي صحيفــة "االتّحــاد" ،والدّراســات
ّ
فــي مجلّــة "األســوار" ومجلــة ال أذكــر اســمها (أذكــر ّ
أن الدكتــور فهــد أبــو خضــرة
طلــب منّــي أن أنشــر فــي مجلّــة هــو رئيــس تحريرهــا).
ترجمات عديدة لقصص وأشعار وأغاني ومسرحيات:
ضــت فــي مهرجان
 .20ترجمــتُ مســرحيّة "الســابع" لداريوفــو عــن الرومانيّــة و ُ
ع ِر َ
"مسرحيد".
ي للمعلّمــات بعنــوان
ي فــي كتــاب إرشــاد ّ
 .21ترجمــتُ عــن العبريّــة الفصــل األدبـ ّ
"نزهــر فــي البســتان" وفيــه العديــد مــن القصــص والقصائــد.
وأرجو ،كذلك ،تزويدي بتفاصيل موجزة من سيرتك الذاتية:
الحالــة االجتماعيــة :متــزوج ،أب الثنيــن .ولــدتُ فــي ع ـ ّكا وأعيــش فيهــا منــذ يــوم
 ،1960/03/21وأعمــل طبيــب أســنان.
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سليم نفّاع – شفاعمرو
 متى بدأتَ في الكتابة لألطفال؟انطلقــت برحلتــي ومشــواري األدبــي مــع الكتابــة لألطفــال
صة لهم عام .2009
بكتابة الق ّ
 كيف بدأت رحلتك مع الكتابة لألطفال؟كانــت بداياتــي حيــن أصــدرت باكــورة أعمالــي فــي أدب
األطفــال ،قصــة بعنــوان" :هيثــم يعــود إلــى الكتــاب"،
والكتــاب عبــارة عــن خالصــة تجربــة ذاتيّــة تقــارب الثالثين
ـرا لمكتبــة بلديّــة شــفاعمرو العا ّمــة قــرأت
عملــي مديـ ً
عا ًمــا بصحبــة الكتــاب .خــا َل َ
الكثيــر مــن قصــص األطفــال والكتــب الثقافيّــة واألدبيّــة والعلميّــة فــي مختلــف
ــت كافَّــةَ
قــوس قُــزح مــن األنشــطة الثقافيّــة واألدبيّــةَ ،خدَ َم ْ
المجــاالت ،وأقمــتُ
َ
سســات والمــدارس مــن ك ِّل
صــة األطفــال ،واســتقطبَت المؤ ّ
الشــرائح العُ ْم ِريّــة ،خا ّ
ُ
ُ
االطياف واأللوان ،تحت قبّة األلفة والعائلة الواحدة.
ت العمــل فــي مجــال الكتابــة اإلبداعيّــة
فــي المكتبــة العا ّمــة بــادرتُ إلــى إقامـ ِة ورشــا ِ
ُ
وصلنا إلى شاطئ األمان.
والتعبير المبدع ،واعتبار المطالعة وسيلة ت ُ ِ
ي لمـدّة عشـ ِـر ســنوات ،وهــذا
عملــتُ سـ
ً
ـكرتيرا للجنــة متابعــة قضايــا التعليــم العربـ ّ
أكسبني الكثير من المعرفة في األدب واللغة العربيّة والثقافة عا ّمة.
ســعة حــول:
ـررت مواصلــة تعليمــي وأجريــت دراســة مو ّ
األول قـ ّ
بعــد إصــداري ّ
"انعــكاس القيــم فــي قصــص األطفــال" ،وحصلــت علــى إجــازة الماجســتير فــي
التربيــة مــن كلّيّــة أورانيــم عــام  ،2011وتابعــت الكتابــة للطفــل ،واليــوم رصيــدي
من قصص األطفال يقارب العشرين طافحة بالجمال والخيال واإلبداع.
 ماذا كانت الدوافع واألهداف؟ّ
الدّوافــع واألهــداف محبّتــي وتقديــري لعالــم الطفولــة واهتمامــي بالكتابــة لهــم،
ضــا
ورغبتــي فــي تشــجيعهم وتشــويقهم للقــراءة والمطالعــة وحُــبّ الكتــاب ،وأي ً
معالجــة مســألة فــي غايــة األهميَّــة وهــي ابتعــاد مجتمعنــا عــن القــراءة والمطالعــة،
فنحــن أمــام تحــ ٍدّ
أوســاط مجت َم ِعنــا
الــردَّةِ فــي المطالعــة فــي
ِ
كبيــر فــي عصــر ِ ّ
ٍ
ً
ّ
ص ـة فــي عصــر
ـي مــن ِ
عالمنــا ،خا ّ
وأطفا ِلنــا ،وعلينــا أن نســاعدَ الكتــاب أل يختفـ َ
اإلنترنــت والتكنولوجيــا الحديثــة ،بــل يســير جنبًــا إلــى جنــب مــع عالــم التكنولوجيــا،
والكتــاب الــذي أصدرتــه تحــت عنــوان" :هيثــم يعــود إلــى الكتــاب" ،يناقــش قضيّــة
منافســة اإلنترنــت ووســائل االتّصــال التكنولوجيّــة الحديثــة المختلفــة التــي أبعــدت
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ـف
صــة عن الكتــاب والقــراءة والمطالعة ،ولألسـ ِ
أفــراد المجتمــع عا ّمــة واألطفــال خا ّ
ـر حاليًّــا فــي مرحلــة األ ّميّــة الثقافيّــة ،وهــي أشـدّ خطورة
ي يمـ ّ
أقــولُُ :مجتمعنــا العربـ ّ
من األ ّميّة التعليميّة ،لهذا علينا تشجيع القراءة والمطالعة والعودة إلى الكتاب.
ّ
إن حبّــي للكتابــة لألطفــال و ِعشــقي للغــة العربيّــة م ّكنانــي مــن ارتيــاد الفضــاءات
دور
الفكريّــة وقطــف النجــوم ،وكان الحتاللــي مســاحةً وافــرة ً مــن اللغــة العربيّــة ٌ
ي فــي مراحــل العطــاء واإلبــداع وتأليــف الكتــب وزراعــة ُحــبّ ِ لُغَ ِتنــا" ،أجمــل
أساسـ ّ
خاص.
اللغات" ،في حقول الناس عا ّمة واألطفال بشكل
ّ
 بمن تأثّرتَ في تو ّجهك للكتابة لألطفال؟تأثّــرت باألديــب الرائــد فــي فـ ّ
ي ،كامــل الكيالنــي،
ـن الكتابــة للطفــل فــي العالــم العربـ ّ
كمــا وتأثّــرت بقصــص ألــف ليلــة وليلــة ،وكتــاب كليلــة ودمنــة البــن المقفــع،
ليديبــرد العالميّــة المترجمــة للعربيّــة،
وقصــص المكتبــة الخضــراء ،وسلســلة
ْ
وغيرها الكثير.
 هل تركّز على شريحة عمريّة معيّنة؟ســ َ
ط اهتمامــي لغالبيّــة الشــرائح العمريّــة مــن األطفــال ،مــن جيــل
أحــاول أن أب ّ
الطفولة المب ّكرة حتّى جيل الطفولة المتقدّمة ،وما بين  3سنوات حتّى  14سنة.
تطرقتَ إليها؟
 ما هي أبرز الموضوعات والقيم التي ّطرحــت مــن خــال قصصــي قضايــا الطفــل محليًّــا وعربيًّــا مثــل :تعزيــز قيمــة
المحبّــة والتّســامح ،وتقبّــل اآلخــر ،وأه ّميّــة ال ّســام فــي حيــاة أطفالنــا ،وتعزيــز
قيــم العطــاء والمبــادرة لصنــع الخيــر ،والتثقيــف علــى ال ّســامة ونبــذ العنــف،
والخيــال العلمــ ّي ،والحــذر وال ّســمنة ّ
الزائــدة ،والتّأكيــد علــى حقــوق اإلنســان
ّ
صــة ،وتعزيــز مكانــة اللغــة العربيّــة والحفــاظ عليهــا مــن
عا ّمــة
والطفــل خا ّ
صــة شــائقة أصدرتهــا عــام  2015تحمــل االســم "أجمــل الّلغــات".
خــال ق ّ
 مــا هــي القســريّات والخصائــص التــي تراعيهــا فــي كتابتــك لألطفــال مــن حيــثالموضوعات واللغة واألسلوب؟
راعيــت فــي كتاباتــي تثقيــف الطفــل علــى التفكيــر المبــدع والخـ ّ
ـاق ،مــن خــال
حبكــة ممتعــة وذكيّــة ،بأســلوب ســلس يالمــس ذائقــة الطفــل ومســتواه ويحاكــي
عالمــه ،ويجــوب فــي مــداه بيــن مخيّلتــه وتطلّعاتــه ،ومــن منطلــق أنّــه ليــس علــى
ضا.
القيم وحدَها تحيا قصص األطفال ،بل على ال ُمتعة واإلثارة والخيال أي ً
راض عن تقبّل الجمهور-األطفال والكبار-لمؤلّفاتك لألطفال؟
 هل أنتٍَ
ً
القــراء والنّقّــاد
وتقديــرا عاليًــا مــن
وتفاعــا
القــت قصصــي استحســانا ً وروا ًجــا
ّ
ً
104

سليم نفّاع – شفاعمرو

واألدبــاء ورجــال التّربيــة ،واهت ّمــت بعــض المــدارس بتدريســها ومســرحتها،
وشــاركت معظــم كتبــي فــي مســيرة الكتــاب بُغيــة تشــجيع المطالعــة فــي المــدارس
العربيّــة ،وأجــرى بعــض ّ
الطـ ّ
ـاب فــي الجامعــات والكلّيّــات دراســاتهم العليــا حــول
ي مــن وزارة الثقافــة فــي مجــال
قصصــي وكتبــي .حــزتُ علــى جائــزة اإلبــداع األدبـ ّ
توجــت رحلتــي الطويلــة
أدب األطفــال عــام  ،2019وبهــذا تكــون جائــزة اإلبــداع قــد ّ
والمثمرة من العطاء واإلنتاج الغزيز الهادف في مجال أدب األطفال.
 هل هناك نقد جا ّد ودراسات موضوعيّة لمؤلّفاتك لألطفال؟قامــت الدكتــورة والباحثــة رنــا ســعيد صبــح بدراســة شــاملة ووافيــة حــول ثالثــة
مــن مؤلّفاتــي القصصيّــة لألطفــال ،وتحــت عنــوان :الحــوار فــي قصــص أديــب
األطفــال ســليم نفّــاع ،بيــن الموضوعــات وخصائــص المضمــون والمالمــح
األسلوبيّة.
وتطــرق لكتاباتــي وقصصــي عــدد مــن الدارســين والنقّــاد ومنهــم األســاتذة:
كمــا
ّ
محمد بدارنه وسهيل عيساوي ،وشاكر فريد حسن إغبارية وغيرهم.
 هل لديكَ كتاب معيّن لألطفال ّخاص ،ولماذا؟
تعتز به بشكل
ّ
صــة ،وتُش ـ ّكل قصصــي جميعهــا جــز ًءا ها ًّمــا مــن
ب أصدرتــه نَكهت ُـهُ الخا ّ
لــك ِّل كتــا ٍ
ـرا ســنة
تجربتــي ومســيرتي األدبيّــة مــع الكتابــة للطفــل ،وكتابــي الــذي أصدرتــه مؤخـ ً
 ،2020تحــت عنــوان" :بســاط الريــح والــدواء العجيــب" لــه معـ ّ
ـرا
ـزة خا ّ
صــة ،نظـ ً
ـرض البشــريّة
ألنّــه يطــرح موضو ًعــا فــي غايــة الخطــورة واأله ّميّــة ،أال وهــو تعـ ّ
ي كبير في انتشار وباء خطير لم تعهده أجيالنا من قبل.
إلى تح ٍد مصير ّ
صــة انتشــار وبــاء خطيــر فــي أرجــاء العالــم ،وكيــف يحــاول الطفــل رائــد
تتنــاول الق ّ
الريــح العجيــب الحصــول علــى ال ـدّواء إلنقــاذ البشــريّة مــن الهــاك،
عبــر بســاط ّ
مجــرة كونيّــة وكوكــب مجهــول ،فهــل ينجــح
فيقــوم برحلــة ماتعــة وشــائقة إلــى
ّ
صــة تمــزج بيــن الخيــال
صعبــة؟ هــذه الق ّ
صــة فــي هــذه ال َم َه ّمــة ال ّ
الطفــل بطــل الق ّ
ي ،وبيــن التّــراث والخيــال ال ّ
ي الخصــب ،مــن خــال
شــرق ّ
ي والبحــث العلم ـ ّ
العلم ـ ّ
ّ
ي ،كمــا تهدف لتنميــة الثقافــة والمعرفة.
الريح ال ّ
عــاء الدّيــن وبســاط ّ
شــخصيّة َ
ســحر ّ
َ
ـوارث البعي ـدَ مــن األجــداد مــع القــادم مــن إبــداع األحفــاد ،وهــم
صــة تجمــع المتـ
الق ّ
صــة إلــى
قــدوة فــي ارتيــاد القمــم والبحــث عــن الحلــول ومســاعدة الغيــر ،وتحملنــا الق ّ
عالــم ملــيء بالخيــال والمغامــرات ،طافــح بالجمــال والمتعــة ،ويحلّــق األطفــال مــن
خاللها على أجنحة الفرح.
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أرجو تسجيل قائمة بمؤلّفاتك لألطفال والفتيان: .1هيثم يعود إلى الكتاب ()2009
 .2حنان تبحث عن اإلبداع ()2012
 .3دردبيسي ()2013
 .4أبو دان وفارس الزمان ()2014
 .5الكعكة ودبس المشمش ()2015
 .6أحمد ومريم ()2015
 .7أجمل اللغات ()2015
 .8الكتاب المسحور ()2015
 .9مدينة المحبّة ()2016
 .10نسرين زهرة من بلدي ()2016
 .11السبع فرحات ()2017
 .12لبلب وعنتر ()2018
 .13رحلة أمل ()2019
 .14فصيح واألكل الصحيح ()2019
 .15وسام الشجاعة (2019
 .16بساط الريح والدواء العجيب ()2020
 وأرجو ،كذلك ،تزويدي بتفاصيل موجزة من سيرتك الذاتيّة:* ُولــدتُ ســنة  1960فــي مدينــة شــفاعمرو .حصلــتُ علــى درجــة الماجســتير فــي
ســعة بموضــوع "انعــكاس
التّربيــة ،مــن كلّيّــة أورانيــم ســنة  ،2011فــي دراســة مو ّ
ي
القيــم فــي قصــص األطفــال" .عملــتُ سـ
ً
ـكرتيرا للجنــة متابعــة قضايــا التّعليــم العربـ ّ
فــي الفتــرة  ،1993-1985كمــا وأدرتُ فــرع الجامعــة المفتوحــة فــي مدينــة
شــفاعمرو ومنطقــة ال ّ
ســنوات  ،1998-1989وأعمــل منــذ عــام
شــمال خــال ال ّ
مديرا لمكتبة بلديَّة شفاعمرو العا ّمة.
 1980وحتّى يومنا هذا
ً
ي مــن وزارة الثقافــة فــي مجــال أدب األطفــال
حــزتُ علــى جائــزة اإلبــداع األدب ـ ّ
توجــت رحلتــي الطويلــة والمثمــرة
عــام  ،2019وبهــذا تكــون جائــزة اإلبــداع قــد ّ
من العطاء واإلنتاج الغزيز الهادف في مجال أدب األطفال.
ّ
ي ،وقــد ســاهمتُ فــي
ي المحلــ ّ
ي األدبــ ّ
* لــي حضــور وافــر فــي المشــهد اإلبداعــ ّ
ي الماتــع
إثــراء المكتبــة العربيّــة وإســعاد األطفــال ،ومــا يميّزنــي أســلوبي الكتابــ ّ
وال ّ
سلســة التــي تالمــس ذائقــة الطفــل ومســتواه،
الرشــيقة ال ّ
شــائق والجـذّاب ،ولغتــي ّ
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وتحاكي عالمه ،وتجوب في مداها بين مخيّلته وتطلّعاته.
صــة "هيثــم يعــود إلــى
*أصــدرتُ عــام  2009باكــورة أعمالــي فــي أدب األطفــال ق ّ
ـارب
الكتــاب" ،لتعزيــز مكانــة الكتــاب وتشــجيع القــراءة والمطالعــة ،تالهــا مــا يقـ ُ
صــة لألطفــال طافح ـةً بالجمــال والخيــال واإلبــداع ،وتحمــل بيــن دفّاتهــا
عشــرين ق ّ
مــا يســعد القــارئ فــي حياتــه ،ومــا يعـ ّ
ـزز مكانــة اللّغــة العربيّــة ،وتُثــري اإلبــداع بــل
صــا جميلــة للتّحليــق فــي ســماء اإلبــداع والغــوص فــي بحــور
تشــحذه وتمنحــه فر ً
ّ
ْ
وحملــت إحــدى قصصــي "أجمــل اللغــات" والتــي صــدرت عــام 2015
الضّــاد،
ً
جميل لها.
عنوانًا
فتنوعــت مواضيعُهــا ،وعالجتُ
* نجحــتُ فــي قصصــي أن أمــزج القيــم مــع المتعــةّ ،
ضــا في أســاليبَها ال ّ
شــائقة ،فطرحتُ
تنوعــت أي ً
العديـدَ مــن القضايــا والمشــاكل ،لكنّهــا ّ
مــن خــال قصصــي قضايــا الطفــل محليًّــا وعربيًّــا مثــل :تعزيــز قيــم المحبّــة
ســام فــي حيــاة أطفالنــا ،وتعزيــز قيــم العطــاء
والتّســامح ،وتقبّــل اآلخــر ،وأهميّــة ال ّ
ي،
والمبــادرة لصنــع الخيــر ،والتثقيــف علــى ال ّ
ســامة ونبــذ العنــف ،والخيــال العلمـ ّ
ّ
ســمنة ّ
صــة.
والحــذر وال ّ
الزائــدة ،والتّأكيــد علــى حقــوق اإلنســان عا ّمــة والطفــل خا ّ
* أنشـ ُ
ط مــن خــال موقعــي فــي إدارة مكتبــة بلديــة شــفاعمرو العا ّمــة ،فأقمــتُ قــوس
قــزح مــن األنشــطة الثقافيّــة واألدبيَّــة ،منهــا نــدوات ودورات وأمســيات ثقافيّــة،
لكافّــة ال َّ
سســات والمــدارس مــن ك ّل الطوائــف
شــرائح العمريّــة ،واســتقطبت المؤ ّ
واأللــوان ،تحــت قبّ ـ ِة األلفــة والعائلــة الواحــدة ،هادفــة لتنميــة الثّقافــة بشــكل عــا ّم،
وثقافــة ّ
ـاص ،وتحفيــز مجتمعنــا علــى المطالعــة ومصادقــة الكتــاب،
الطفــل بشــكل خـ ّ
الهوة في حياتنا ثقافيًّا بين الموجود والمنشود.
خير الجلساء ،ما يجسر ّ
* شــاركَتُ وشــار َك ْ
ت معظــم قصصــي فــي مســيرة الكتــاب فــي مدارســنا العربيّــة
في األعوام الماضية ،بُغية تشجيع المطالعة والقراءة.
* ألتقــي بطـ ّ
ـاب مــن مختلــف المــدارس العربيّــة فــي لقــاءت ومحاضــرات لتشــجيع
ي والخـ ّ
ي،
ـاق ،وإطالعهــم علــى إنتاجــي األدبـ ّ
القــراءة والمطالعــة والتفكيــر اإلبداعـ ّ
والقــت قصصــي استحســانًا وروا ًجــا وتفاعـ ً
ـراء والنّقــاد
ـرا عاليًــا مــن القـ ّ
ـا وتقديـ ً
واألدبــاء ورجــال التّربيــة ،واهت ّمــت بعــض المــدارس بتدريســها ومســرحتها،
وأجــرى بعــض ّ
الطــاب فــي الجامعــات والكلّيّــات دراســاتهم العليــا حــول قصصــي
وكتبي.
* قمتُ بدراسات وأبحاث في التّربية.

107

العدد السادس  -آب 2021

زهير دعيم-عبلّين
 متى بدأتَ في الكتابة لألطفال؟لقــد بــدأت بالكتابــة لألطفــال فــي بدايــة األلفيّــة الثالثــة (،)2001
صــة "الحّــبُّ أقــوى" النّــور ّأو ًل
فكتبــت عــدّة قصــص ،رأت ق ّ
باللغــة العربيّــة واإلنجليزيّــة مــن خــال مكتبــة ك ّل شــيء – حيفــا.
يجــدر القــول ّ
صــة قــد فــازت بالجائــزة األولــى فــي
إن هــذه الق ّ
مســيرة الكتــاب.
 كيف بدأتَ رحلتكَ مع الكتابة لألطفال؟أنــا بطبعــي أعشــق الطفولــة ،وأذوب حبًّــا بالبــراءة ،وليــس صدفــة كونــي اختــرت
ضــا مــن قداســة ،فمــن
أن أكــون معلّ ًمــا ،فقــد وجــدتُ فــي هــذه المهنــة ،ومــا زلــت بع ً
هنــا ومــن خــال تدريســي للغــة العربيّــة ،وجــدت أنّــه ومــن المناســب ،بــل ومــن
ي ،أن
الضــرور ّ
ي ،ولكــي أسـدّ النقــص والعجــز فــي أدب األطفــال فــي شــرقنا العربـ ّ
ـرا.
ـعرا ونثـ ً
أس ـ ِ ّخر قلمــي ليكتــب لألطفــال بعــد أن كتــب للكبــار شـ ً
 ماذا كانت الدوافع واألهداف؟ـرت علــى أطفالنــا ،نحــن العــرب والشــرقيّين،
الدافــع كان النقــص واإلهمــال؛ فقــد مـ ّ
ســنوات ِعجــاف؛ ســنوات طويلــة ،لــم يلتفــت فيهــا ُكتّابنــا إلــى األطفــال ،ولــم
ســيكونون المســتقبل
يحاولــوا أن يُبدعــوا ألجلهــم شــيئًا؛ هــؤالء األطفــال الذيــن
ّ
ويلونونــه.
اآلتــي ّ
وكان صمــتٌ ُمط ِبــق ،تبعتــه بعــد ســنين صرخــات شــجاعة قائلــة :هــل هنــاك مــن
ـرد قلمــه ويغــوص فــي دنيــا
يهــبّ فيرفــع هــذا الضيــم؟! ولعـ ّل هنــاك مــن يهــبّ فيجـ ّ
الطفولــة وفــي بــراءة الحيــاة ،عا ِلميــن علــم اليقيــن ّ
أن الكتابــة لألطفــال ليســت هــي
لعبــة أطفــال ،بــل هــي صعبــة وشــاقّة تســتوجب منــك أن تنــزل وتغــور فــي نفس ـيّة
الطفــل ،وتســبر غــور كينونتــه ،وتســبح فــي بحرهــا الهائــج المتالطــم ،لتخربــش
علــى صفحاتهــا صفحــا ٍ
ت وال أحلــى وقي ًمــا وال أجمــل.
 بمن تأثّرتَ في تو ّجهكَ للكتابة لألطفال؟ي الطفــل حقّه
ي ،فقــد غَبــن األديــب العربـ ّ
للحقيقــة أقــول إنّنــي تأثّــرتُ بــاألدب الغربـ ّ
ي،
فلــم يحفــل بــه ،الله ـ ّم ّإل القالئــل أمثــال كامــل كيالنــي (ق ّ
صــة الســندباد البحــر ّ
صــة عــاء الديــن وغيرهمــا) ،فقــد لفتـ ْ
ـت نظــري قصــص كثيــرة وأدبــاء كثيــرون،
ق ّ
ي
فعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر أذكــر "أليــس فــي بــاد العجائــب" للكاتــب اإلنجليز ّ
ي أو (أوليڤــر) هنــري،
لويــس كارول ،وق ّ
صــة "هدايــا المجــوس" للكاتــب األمريك ـ ّ
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ي ليــو تولســتوي.
وق ّ
صــة "صحــن ال َجـدّ" للكاتــب الروسـ ّ
 هل تركّز على شريحة عمريّة معيّنة؟ليــس بالضــرورة ،فقــد كتبــت وأكتــب لــك ّل الشــرائح العمريّــة ،ودُرجــي يشــهد ،ففيــه
العشــرات مــن القصــص التــي تنتظــر رحمــة دار نشــر مــا تخطفهــا م ّجانًــا.
تطرقتَ إليها؟
 ما هي أبرز الموضوعات والقيم التي ّأحــاول جاهــدًا أن أزرع القيــم فــي نفــوس األطفــال :أغــرس المحبّــة واإليثــار،
صــدق واألمانــة و ...األهــ ّم محبّــة الــربّ (األب
والمثابــرة ومســاعدة الغيــر وال ّ
ي) ومخافتــه.
ال ّ
ســماو ّ
 مــا هــي القســريّات والخصائــص التــي تراعيهــا فــي كتابتــك لألطفــال مــن حيــثالموضوعــات واللغــة واألســلوب؟
يختلــف األســلوب عنــدي بعــض الشــيء فــي الكتابــة لألطفــال عنــه للكبــار ،فللكبــار
ـربال جميـ ً
أعمــل علــى التــوازن مــا بيــن المعنــى والتعبيــر ،فألبــس المعنــى سـ ً
ـا مــن
الــكالم ،عمـ ً
ـن
ـا بنصيحــة شــيخ نقّــاد العــرب مــارون عبّــود الــذي تســاءل مـ ّ
ـرةَ :مـ ِ
األجمــل :العطــر فــي فــم زهــرة أم فــي قــارورة؟! أ ّمــا لألطفــال فأتو ّخــى الــكالم
ســجع حينًــا واإلثــارة حينًــا آخــر،
الرافــل بثيــاب ال ّ
الفصيــح والصحيــح والجميــل ّ
ُمبتع ـدًا عــن ال ُمبتَــذل مــن الــكالم ،فالمطلــوب منّــا نحــن ال ُكتّــاب أن نســمو ونحلّــق
ـارا ،ال أن نحـ ّ
ـط بهــم.
بالقـ ّ
ـارا أم كبـ ً
ـراء أيًّــا كان جمهــور الهــدف :صغـ ً
وخالصــة القــول :جميــل أن نكتــب لألطفــال ،وجميــل أن نُبــدع ،ولكــن ليكــن اإلبــداع
صــة هادفــة ،باســمة ،ضاحكــة واأله ـ ّم مثيــرة،
حقيقيًّــا نابعًــا مــن الوجــدان ،ولتكــن الق ّ
صــة
تحمــل فــي أحشــائها نكهــة تربويّــة ،وقيمــة ُخلقيّــة ،فتشــحذ فكــر الطفــل الصغيــر .فالق ّ
التــي تخلــو مــن (الحركــة!) تأتــي جافّــة ،يابســة كمــا الحطــب تتــوق إلــى النــار والموقــد.
راض عن تقبّل الجمهور-األطفال والكبار -لمؤلّفاتكَ لألطفال؟
 هل أنتٍ
نعــم ..نشــكر هللا! فــردود الفعــل جميلــة ومشـ ّجعة ،فقــد فــازت قصصــي الكثيــرة فــي
مســيرة الكتــاب وحــازت علــى رضــى الطـ ّ
ـاب والمعلّميــن علــى حـدّ ســواء ..ناهيــك
عــن دعــوات المــدارس الكثيــرة مــن أقصــى الشــمال إلــى جنوبهــا للحضــور إليهــا،
فهــذا يُثلــج صــدري ويســعدني.
 هل هناك نقد جا ّد ودراسات موضوعيّة لمؤلّفاتكَ لألطفال؟لســوء ّ
حظنــا ينقصنــا الناقــد الجــادّ فــي بالدنــا وإن ُوجــد ناقــد مــا ،فيكــون عــادة
لكيــل المديــح لصديــق لــه أو قريــب ليعــود اآل َخــر ليــردّ لــه بالمثــل ..ومــع هــذا فهنــاك
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ي أمثــال :د .رافــع يحيــى والكاتــب األســتاذ
مــن تطـ ّ
ـرق لقصصــي بشــكل موضوعـ ّ
ســهيل إبراهيــم عيســاوي.
 هل لديك كتاب معيّن لألطفال ّخاص ،ولماذا؟
تعتز به بشكل
ّ
ي ،كمــا كانــت تقــول جدّتــي" :كلّهــم أوالدي" ،وإن كانــت هنــاك
الكتــاب المفضّــل لــد ّ
صــة "الحــبّ أقــوى" ّ
صــة تحكــي عــن الفــداء
ألن هــذه الق ّ
بعــض األفضليّــة فهــي لق ّ
والتضحيــة واألمومــة الجميلــة ،ويُثبــت هــذا فوزهــا بالمرتبــة األولــى فــي مســيرة الكتــاب.
بعد قراءة معظم كتبكَ لألطفال وقصص/كتب أخرى للكبار:
أي نوعٍ من الكتابة يستهويكَ أكثر :الكتابة للكبار أم لألطفال ،ولماذا؟
 ّلــك ّل لــون ونــوع جمالــه وجماليّتــه ،فلــي مئــات المقــاالت األدبيّــة واالجتماعيّــة
للكبــار ،ولــي عشــرات القصــص واألناشــيد لألطفــال.
ضــوء
تطفــو مشــكلة اجتماعيّــة مــا فــي المجتمــع ،فنأخــذ المبضــع ونحــاول تســليط ال ّ
عليهــا وعالجهــا ،وكــذا األمــر مــع األطفــال الذيــن يســيرون اليــوم فــي موكــب
الزمــن المهــرول نحــو التقنيّــة.
 مــا هــي االختالفات/الفــروق بيــن كتاباتــكَ لألطفــال وكتاباتــكَ للكبــار مــن حيــث:الموضوعــات ،القيــم ،اللغــة واألســلوب؟
هنــاك اختــاف كبيــر فــي الموضوعــات ،فالكبــار أتــوق وأبغــي دو ًمــا التحليــق بهــم
نحــو لغــة جميلــة تُلفّــع المضمــون والمغــزى ،فأنــا مــن أولئــك الذيــن ينــادون بســربلة
المضمــون بســربال قشــيب مــن المفــردات والمعانــي ،ولع ـ ّل مشــاكلنا اليوميّــة هــي
هــي الدافــع الكبيــر للكتابــة ،فمجتمعنــا ولألســف أضحــى عنيفًــا ،ذكوريًّــا ،يحلــو
ضــا جمــال اللغــة
لــه أن ينــام علــى أزيــز الرصــاص  ،..أ ّمــا الصغــار فأتو ّخــى أي ً
ـث الطـ ّ
مــع البســاطة والســجع وغــرس قيــم المحبّــة وقبــول وتقبّــل اآل َخــر وحـ ّ
ـاب
الصغــار علــى النشــاط والمثابــرة.
وهمسة أخيرة:
ْــن األخيريــن
ســبحان ســاكن العــرش ،فقــد انهمــرت قصــص األطفــال فــي العقدي ِ
ـارا غريبًــا فــوق رؤوســنا ،فقلنــا إنّهــا أمطــار الخيــر ،أمطــار البركــة ،ولكنّــه
انهمـ ً
ـؤرق ويُدمــي.
بــان وظهــر مــع األيّــام أنّــه جــرف يــزداد ح ـدّة ،يزعــج ،يـ ّ
ـف البســتان والحاضنــة ،الــك ّل أخــذ يُدلــي
فالــك ّل أضحــى كاتبًــا ،حتّــى معلّمــة صـ ّ
بدلــوه مثقوبــة كانــت أم مســدودة ،فجــاءت حكايــات ُم ّ
صلــة ،المه ـ ّم أنّهــا
قطعــة مو ّ
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ي كتــاب!!!
بيــن دفت ـ ّ
ـت اليــوم عشــرات قصــص األطفــال التــي صــدرت فــي العقــد األخيــر فــي
لــو تصفّحـ َ
ـك  ...مــا هــذا المســتوى أو باألحــرى الــا مســتوى؟
ـرا فات ًحــا فمـ َ
بالدنــا لوقفـ َ
ـت حائـ ً
مــا هــذا األدب؟
إن غالبيّــة هــذه القصــص ،وأقولهــا بصراحــة ،تأخــذ منّــي مأخ ـذًا ،إنّهــا ال تســتحقّ
ّ
أن تــرى النــور.
ّ
ّ
أنــا ال أن ِكــر ّ
أن هنــاك بعــض القصــص تســتحق الحيــاة ،بــل وتســتحق الترجمــة إلــى
اللغــات الحيّــة ،ألنّهــا فعـ ً
ـا رائعــة تحمــل فــي ثناياهــا أهدافًــا ســامية ومغـ ًزى رائعًــا.
ُّب مــا بعــده تس ـيّب  ...الــك ّل أضحــى كاتبًــا للطفولــة ،ومنهــم مــن ال
ُّب وتس ـي ٌ
تس ـي ٌ
ّ
ـرق بيــن األلــف اللينــة مــن القائمــة ،مــع العلــم أن الكتابــة لألطفــال تحتــاج إلــى
يفـ ّ
ساســةُ ،مرهفــة قــد تجرحهــا
مــراس ومــران أكثــر مــن الكبــار ،فنفس ـيّة الطفــل ح ّ
نســمة شــقيّة أو همســة غريبــة.
	-سيرة ذاتيّة:
ّ
يُ ،ولــدتُ فــي عبليــن ســنة ،1954
أنــا زهيــر عزيــز دعيــم ،كاتــب وشــاعر جليل ـ ّ
األول
أنهيــتُ دراســتي الثانويّــة فــي المدرســة البلديّــة "أ" فــي حيفــا ،أحمــل اللقــب ّ
ي مــن الجامعــة
فــي الالهــوت وعلــم التربيــة ،واللقــب الثانــي فــي األدب العربــ ّ
التطبيقيّــة – ميونيــخ (ألمانيــا).
صة والمقالة وقصص األطفال.
أعمل في سلك التعليم ،أكتب الشعر والق ّ
حائــز علــى جائــزة اإلبــداع مــن وزارة المعــارف فــي أدب األطفــالُ ،حــزتُ علــى
ي لــآداب والفنــون عن مســرحيّتي
الجائــزة األولــى للمســرحيّات مــن المجلــس الشــعب ّ
ّ
"الحطــاب الباســل" ،ســنة  .1987نشــرتُ وأنشــر فــي معظــم الصحــف العربيّــة
المحلّيّــة وفــي الكثيــر مــن المواقــع اإللكترونيّــة فــي الداخــل والخــارج  ..فــي جعبتــي
العشــرات مــن قصــص األطفــال التــي تنتظــر الفرصــة لتــرى النّــور ،وكــذا األمــر
مــع المقــاالت االجتماعيّــة والروحيّــة والقصائــد والتّرانيــم.
عملتُ
محر ًرا في صحيفة األهالي وصحيفة عبلين وعدّة صحف أخرى.
ّ
	-صدر لي:
نغم المحبّة – مجموعة قصص وخواطر – حيفا1978 ،
-1
كأس وقِنديل – مجموعة قصصيّة – حيفا1989 ،
-2
الجسر – مجموعة قصصية – حيفا1990 ،
-3
111

العدد السادس  -آب 2021

هدير ال ّ
ش ّلل اآلتي –شعر1992 ،
-4
الوجه اآلخر للقمر –قصص1994 ،
-5
موكب ّ
الزمن –شعر2001 ،
-6
لألطفال:
الحُــبّ أقــوى ،تُرجمــت لإلنجليزيّــة ،2002 ،فــازت بجائــزة مســيرة
-7
ا لكتــا ب
ّ
الحطاب الباسل –مسرحيّة فائزة1987،
-8
أمل على الطريق -شعر ،الناصرة2003 ،
-9
كيــف نجــا صوصــو ،تُرجمــت لإلنجليزيّــة وفــازت بأحســن وأفضــل
-10
واحــدة مــن عشــر قصــص فــي مســيرة الكتــاب2002 ،
الجار ولو جار2004 ،
.11
عيد اال ّم ،2005 ،فازت بجائزة مسيرة الكتاب
-12
الخيار األفضل2006 ،
-13
ّ
الظلم لن يدوم2006 ،
-14
العطــاء أغبــط مــن األخــذ ،فــازت بالجائــزة األولــى فــي مســيرة الكتــاب
-15
فــي حزيــران 2006
بابا نويل ومحمود الصغير2008 ،
-16
صالح2008 ،
-17
الراعي ال ّ
ّ
يوم جديد2008 ،
-18
غفران وعاصي2009 ،
-19
ي2009 ،
-20
الفستان الليلك ّ
غندورة ّ
الطيّبة2010 ،
-21
حلم األميرة2012 ،
-22
والموال2019 ،
صة
-23
يسوع أنت الق ّ
ّ
صة لولدي ساهر دعيم في نفس الكتاب) 2020
-24
غيرة( ،مع ق ّ
 -25الدّيك المغرور ،تحت ّ
الطباعة
الطفل العنيد ،تحت ّ
ّ
الطباعة
-26
يzoherdaeem5@hotmail.com :
البريد اإللكترون ّ
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ت في الكتابة لألطفال؟
 متى بدأ ِبــدأت بكتابــة القصــص والمســرحيّات وأناشــيد األطفــال مــع
كمدرســة ،أي قبــل حوالــي أكثــر مــن خمســة
بــدء عملــي
ّ
عشر عا ًما.
رحلتك مع الكتابة لألطفال؟
ت
 كيف بدأ ِِ
فــي البــدء لــم أتو ّجــه إلصــدار قصصــي وأعمالــي التــي
كتبتهــا لتتــاءم مــع مواضيــع متناولــة فــي المــدارس حيــث أعمــل ،وقــد كان الهــدف
مــن الكتابــة لألطفــال بــأن يعمــل ّ
طلبــي علــى تقديــم األعمــال التــي أكتبهــا فــي
مناســبات مدرسـيّة مختلفــة ،وقــد ســاهمتُ فــي إرشــاد ّ
طلبــي لكتابــة قصــص أثارت
إعجاب الكثيرين ،ومن هنا جاءت الفكرة ،وهي بأن أقوم بإصدارها.
 ماذا كانت الدوافع واألهداف؟لطالمــا كنــت القريبــة ج ـدًّا مــن عالــم الطفــل مقارنــة مــع غيــري ،وشــعرت بأنّــي
مؤثّــرة فيهــم ،وذلــك مــن خــال عملــي كمعلّمــة وتو ّجــه األهــل لــي بعبــارات دالّــة،
إضافــة إلــى ّ
أن عالــم الطفــل يشـدّني ،ورأيــت أنّنــي أســتطيع أن أقـدّم شــيئًا لمجتمعي،
وذلــك عــن طريــق التغييــر نحــو األفضــل فــي األطفــال الصغــار ،م ّمــا ينعكــس
إيجابيًّا على األطفال كافّة.
هك للكتابة لألطفال؟
 بمن تأثّر ِت في تو ّج ِ
ال يوجــد أديــب أو شــخص معيّــن تأثّــرتُ بــه ،رغــم إعجابــي بكتابــة ُكثــر مــن
الكتّــاب المحلّيّيــن والعالميَّيّــن لألطفــال ،حيــث أنّــي رغبــت بــأن يكــون لــي الطابــع
الخاص ،تأثّرت باألطفال أكثر من تأثّري بآخرين.
ّ
 هل تركّزين على شريحة عمريّة معيّنة؟فــي الواقــع ال أقصــد التركيــز علــى شــريحة معيّنــة ،ولكــن بعــد انتهائــي مــن العمــل
يت ـ ّم غالبًــا تصنيفــه علــى أنّــه يالئــم األطفــال فــي المرحلــة االبتدائيّــة ،وعلــى مــا
ي
يبــدو فــإن لعملــي التأثيــر البالــغ فــي هــذا الشــيء ،وقــد ف ّكــرتُ مؤ ّخــرا بشــكل جـدّ ّ
صــا لألطفــال فــي جيــل صفــوف الروضــة وكذلــك لطـ ّ
ـاب اإلعداديّــة
أن أكتــب قص ً
أو الثانويّة وسأعمل بعون هللا.
ت إليها؟
تطرق ِ
 ما هي أبرز الموضوعات والقيم التي ّهنالــك قيــم مختلفــة ومواضيــع متع ـدّدة ترتبــط باحتياجــات المجتمــع واألطفــال فــي
ي والحيــاة التــي نحياهــا بــك ّل تفاصيلهــا ،كموضــوع التن ّمــر،
ظــ ّل العالــم الرقمــ ّ
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ـف الواحــد ،اســتخدام
ظواهــر العنــف ،العالقــات األســريّة ،العالقــات بيــن أبنــاء الصـ ّ
ي وغيرها...
الحاسوب ،احترام األهل ،مواضيع في العلوم ،التفكير اإليجاب ّ
ـك لألطفــال مــن حيــث
 مــا هــي القســريّات والخصائــص التــي تراعينهــا فــي كتابتـ ِالموضوعات واللغة واألسلوب؟
صــة احتياجــات الطفــل وتغــرس لديــه القيــم وتو ّســع مداركه
مــن المهـ ّم جـدّا بــأن تُراعــي الق ّ
صــة بــأن تعالــج
وتزيــد مــن ثروتــه اللغويّــة وقدرتــه علــى تغذيــة خيالــه ،يجــب علــى الق ّ
جوانب عديدة ومختلفة عند الطفل وتكون متماسكة وجذّابة من حيث اللغة واألسلوب.
فاتك لألطفال؟
 هل أن ِت راضية عن تقبّل الجمهور-األطفال والكبار– لمؤلّ ِ
إن مــا يصلنــي بشــكل دائــم مــن أفــراد ومــن طـ ّ
حقيقــة ّ
ـاب المــدارس ومــن مر ّكــزي
اللغــة العربيّــة والمســؤولين فــي المــدارس والذيــن يتواصلــون معــي لالستفســار
حــول كيفيّــة الحصــول علــى قصصــي ،إضافــة لنجاحهــا فــي التســويق مــن قبــل دار
النشــر ،جميــع هــذه المؤ ّ
ـعورا بالرضــا ،وبرغــم هــذا
شــرات تبعــث فــي النفــس شـ ً
سنستمر لنقدّم األفضل دو ًما.
النجاح
ّ
فاتك لألطفال؟
 هل هناك نقد جا ّد ودراسات موضوعيّة لمؤلّ ِنعــم حيــث تـ ّم تنــاول بعــض قصصــي مــن قبــل الناقــد مح ّمــد علــي ســعيد ومــن قبــل
صتي
ـرق األديــب ســهيل عيســاوي للحديــث حــول ق ّ
الناقــد حاتــم جوعيّــة ،وكذلــك تطـ ّ
ي الذي أصدره مؤ ّخ ًرا.
األخيرة في كتابه النقد ّ
لديك كتاب معيّن لألطفال ّ
خاص ،ولماذا؟
تعتزين به بشكل
 هلّ
ِ
أعتـ ّ
صة
صــة "أبنــاء صفّــي ال يحبّوننــي" وق ّ
ـز بــك ّل مــا كتبــت ،واألحــبّ إلــى نفســي ق ّ
"مصابيح األمل".
يستهويك أكثر :الكتابة للكبار أم لألطفال ،ولماذا؟
أي نوعٍ من الكتابة
ِ
 ّأرى نفســي فــي المجاليــن ،أقــدّم الكثيــر وأتــوق دو ًمــا لإلبــداع فــي هذيــن المجاليــن وفــي
ومتنوعة ال ترتبط بعضها بالكتابة وإنّما هي أشكال أخرى من اإلبداع.
مجاالت أخرى
ّ
وكتاباتك للكبار؟
كتاباتك لألطفال
 ما هي االختالفات/الفروق بينِ
ِ
عطــاء لألطفــال يعنــي غــرس القيــم والتغييــر نحــو األفضــل ،واإلبــداع مــن أجــل
فكرا ودربًا ينسج ك ّل جميل...
الكبار رسالة سامية غالبًا ما تُريح القارئ وتفتح ً
 أرجو تسجيل قائمة بمؤلّفاتِ ِك لألطفال والفتيان: .1مفاجأة سعيد2017 ،
 .2آدم واأللعاب اإللكترونيّة2018 ،
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 .3أبناء صفّي ال يحبّونني2018 ،
 .4اكتشفتُ شيئًا2019 ،
 .5مصابيح األمل2019 ،
ّ
صتين من تأليف طلبي وهما:
كما وأشرفت على ق ّ
ي2019 ،
الفقير الغن ّ
سامح أنت الرابح2020 ،
 وأرجو ،كذلك ،تزويدنا بتفاصيل موجزة من سيرتِ ِك الذاتيّة:ميساء الص ّح
ّ
عرابة البطوف
 شاعرة وأديبة من مدينة ّ مقدّمة برامج في تلفزيون هالحاصلة على اللقب الثاني في اللغة العربيّة واللقب الثالث في موضــوع
المناهج وأساليب تدريس اللغة العربيّة.
عضو إدارة في اتّحاد األدباء -الكرمل- معلّمة في المرحلة االبتدائيّة عضو في نقابة المعلّميني
عضو في لجنة متابعة قضايا التعليم العرب ّ شاركت في أمسيات محلّيّة ودوليّة حاصلة على جائزة اإلبداع لعام 2017صدر لي:
سر الحياة -2010 ،ديوان شعر
 ّصة لألطفال
 مفاجأة سعيد  -2017 ،ق ّ فيض من الروح -2017 ،ديوان شعر ترانيم الفجر -2017 ،ديوان شعرصة لألطفال
 آدم واأللعاب اإللكترونيّة - 2018 ،ق ّصة لألطفال
أبناء صفّي ال يحبّونني -2018 ،ق ّصة لألطفال
اكتشفتُ شيئًا -2019 ،ق ّصة لألطفال
مصابيح األمل -2019 ،ق ّعربيّة هذي أنا -2019 ،ديوان شعرصتان لي في مسيرة الكتاب التابعة لوزارة التربية والتعليم وهما:
 دخلت ق ّصة اكتشفتُ شيئًا.
أبنا ُء صفّي ال يحبّونني ،وق ّ
ّ
للطلب.
أشرفت على إصدار قصص لألطفال ضمن دورات الكتابة اإلبدا ِعيّةأشرفت على دورات مدرسيّة في ّفن الخطابة واإللقاء.
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ت في الكتابة لألطفال؟
 -1متى بدأ ِ
 بــدأتُ الكتابــة لألطفــال فــي أواســط التســعينيّات مــنأواخر القرن الماضي.
رحلتك مع الكتابة لألطفال؟
ت
 -2كيف بدأ ِ
ِ
 كانــت كتاباتــي لألطفــال تحضــر علــى صــورة أغنيــةّ
اقتبســتها اذنــاي مــن جدّتــي وقصــص أخــرى تـ ّم نشــرها فــي صحــف محليّــة .حتّــى
صتــي األولــى لألطفــال فــي أواســط التســعينيّات ،وقــد حظيــت بنشــرها عــن
كتبــت ق ّ
ي بدعم وزارة العلوم والثقافة والرياضة.
طريق مركز أدب األطفال العرب ّ
 -3ماذا كانت الدوافع واألهداف؟
ي أجــد متعــة أن أصنــع الحــوار
 فــي البدايــة كان القلــم ّيزودنــي باســتكفاء ذاتــ ّ
ي "المونولــوج " أو أجعــل حــواري مــع الدُّمــى … .حتّــى تحـ ّـول إلــى أداة لعــب
الذاتـ ّ
صوتيّة وحركيّة أستعملها كأغنية ممازحة فيها الصغار.
هك لألطفال؟
 -4بمن تأثّر ِ
ت في تو ّج ِ
 تأثّــرت مــن قصــص الشــتاء التــي كنــت أســمعها فــي طفولتــي ،ومــا زلــت أقولهــا،عندمــا لــم تكــن الشاشــات عنوانًــا كنّــا نصغــي لجدّاتنــا وأ ّمهاتنــا الثريّــات بقصــص
الخيال والواقع.
 -5هل تركّزين على شريحة عمريّة معيّنة؟
 اختلفــت السـ ّـن فــي الشــريحة العمريّــة التــي قدّمــت فيهــا كتاباتــي ،حيــث وجــدت
نفسي أكتب البن عامين وابن الثمانية أعوام.
ت إليها؟
تطرق ِ
 -6ما هي أبرز الموضوعات والقيم الّتي ّ
صــة "جســمي أمانــة" اتّخــذت من
ـرف ،فمثـ ًـا فــي ق ّ
تطرقــت لقيــم الســلوكيّات والتصـ ّ
 ّصــة ،وأظهــر لنــا قي ًمــا فــي التعامــل والمحافظــة علــى جســده ،بينمــا
الدلفيــن بطـ ًـا للق ّ
صة "اسمي لمن" كانت القيم والسلوكيّات بكيفيّة التعامل مع اآلخرين.
في ق ّ
ـك لألطفــال مــن حيــث
-7مــا هــي القســريّات والخصائــص الّتــي تراعينهــا فــي كتاباتـ ِ
الموضوعات واللّغة واألسلوب؟
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عــا مــن اإليجــاز ألفتــح بابًــا مــن التفكيــر عنــد
 فــي معظــم كتاباتــي اتّخــذت نو ًاألطفال ،وبهذا اشتغلت على تطوير الخيال وإلبداع.
أ ّما بالنسبة للغة فهي غير معقّدة ،وهي من عالم الطفل ،تصل بطريقة لطيفة إليه.
فاتك لألطفال؟
-8هل أن ِ
ت راضية عن تقبّل الجمهور -األطفال والكبار -لمؤلّ ِ
 لــو لــم أكــن راضيــة عــن كتاباتــي مــا كنــت قمــت بنشــرها ووضعهــا بيــن أيــديـراء بالرغــم مــن أنّــه ال بـدّ أن يكــون هنــاك نقــد القبــول أو الرفــض واإلعــراض،
القـ ّ
ي نقــد ،وبهــذا الصــدد تـ ّم تعليــق علــى قصــص قصيــرة
أ ّمــا عنّــي فإنّــي مســتعدّة أل ّ
صــة؟) ،واكتشــفت بعدهــا أنّــه يوجــد
صــة ،أيــن الق ّ
جـدًّا ،وكان النقــد (هــذه عناويــن لق ّ
صــة القصيــرة جـدًّا أو جـدًّا جـدًّا ،أو مــا يُسـ ّمى بقصــص فــي دقائــق،
مــا يُسـ ّمى بالق ّ
وكان لي في هذا الصدد كتاب للكبار "من األيّام".
فاتك لألطفال؟
-9هل هناك نقد جا ّد ودراسات موضوعيّة لمؤلّ ِ
كمحــرك لوظائــف طلبــة ،وقــد تــ ّم عرضهــا وبعــض منهــا
 تــ ّم اتّخــاذ مؤلّفاتــيّ
ممكــن أن أذكــر أنّــه كان تحليـ ً
ـص ســابق عــن كتاباتــي وعــن كتابــات
ـا ،كمــا كان نـ ّ
كتّاب أخرين لألطفال في مجلّة "المرايا".
لديك كتاب ّ
خاص؟
تعتزين به بشكل
-10هل
ّ
ِ
 أشــعر ّبــأن ك ّل كتــاب هــو جــزء منّــي ولــه حكايــة طيّبــة فــي ذاكرتــي ويبقــى
واألبوة.
األول كالبكر بين األوالد ننتظره لنعرف قيمة األمومة
ّ
اإلصدار ّ
يستهويك أكثر :الكتابة للكبار أم لألطفال ،ولماذا؟
-11أي نوع من الكتابة
ِ
ّ
ي ،وال أحـدّد لمــن أكتــب ،لذلــك
 عندمــا تأتــي الفكــرة فإنّهــا تولــد مــع الزمــن الكتابـ ّي فــي الكتابــة بالرغــم مــن عشــقي لألطفــال ،فإنّهــا تســتهويني وتأخذنــي
ال فــرق لــد ّ
ي عشته وأعيشه مع محيط الصغار ألعود وأكتب لهم.
إلى عالم طفول ّ
ـك للكبــار مــن حيــث:
ـك لألطفــال وكتابتـ ِ
-12مــا هــي االختالفات/الفــروق بيــن كتابتـ ِ
الموضوعات ،القيم ،اللغة واألسلوب؟
 عالــم الطفــل ال يشــبه عالمنــا رغــم أنّنــا ممكــن أن نــراه عكــس ذلــك ،فحتّــى لــواســتوعب وقــرأ لغــة فــي كتــاب للكبــار ســتبدو لــه حســب تطـ ّـوره أمــور ال تبــدو لنــا.
لذلــك فـ ّ
ـإن تبســيط األمــور موضــوع مه ـ ّم ،والتو ّجــه للطفــل بلغــة الكتــاب ســيرفع
من وعيه دون ترجمتها وشرحها.
تطــور
للنــص يختلــف باختــاف
يبقــى أن نقــول بــأن تحديــد الفئــة العمريّــة
ّ
ّ
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االشخاص.
 -13إصداراتي
من مؤلّفاتي للكبار:
ي)2016 ،
 أشرعة سفينتي (نثر فنّ ّ قصص في دقائق "من األيّام" (قصص قصيرة )2018 ، روايــة "ك ّل األقــام تكتــب اآلن" ،دار النشــر شــمس المصريّــة ،طباعــة ثانيــة،2020
من كتاباتي لألطفال:
صة) (عن مركز أدب األطفال)2000 ،
 اسمي لمن ( ق ّ أغاني ترقيص األصابع (قصائد) (دار النشر األماني)2005 ،صــة
 جســمي أمانــة ( دار النشــر جمعيّــة ســند) ،2009 ،حاصلــة علــى جائــزة ق ّالطفل
صة سلطة األمان على الطرق)2010 ،
 بسبوسة تعبر الشارع (ق ّ السرطان ليس وح ًشا (ترجمة من العبريّة جمعيّة مكافحة السرطان)2011 ،
-14سيرة ذاتية:
 ولــدتُ يــوم  1973/12/30فــي البعنــة منطقــة الشــاغور -فلســطين قضــاء ع ـ ّكا،وتعلّمــتُ فــي مدرســتها االبتدائيّــة واالعداديّــة ،أنهيــتُ المرحلــة الثانويّــة فــي
المدرسة الزراعيّة في الرامة عام .1992
حاصلة على:
شهادة وكيل تأمين عام  1993من كلّيّة بنوراما ،حيفا.
ي.
ي واالدار ّ
ومعي شهادات أخرى في العمل المكتب ّ
األول في العلوم االجتماعيّة منذ عام  ،2010من جامعة حيفا.
أحمل اللقب ّ
كمــا أحمــل شــهادة ماجســتير فــي العلــوم واإلدارة-جامعــة حيفــا منــذ عــام 2013
وشهادة تدريس إدارة منذ عام  ،2015جامعة حيفا.
نشــرتُ مختلــف أنــواع الكتابــة ،وحاصلــة علــى تكريمــات أدبيّــة إلكترونيّــة وورقيّــة
من منتديات محلّيّة وعالميّة.
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بقلم الناقد :مح ّمد علي سعيد طمرة /ع ّكا
للمــرة السادســة ،وفيــه أتنــاول
أحــرره فــي مجلّــة "المرايــا"
فــي المحــور الــذي
ّ
ِّ
ّ
بعــض القصــص ،التــي أقتنيهــا أو تصلنــي إهــداء ،باالســتعراض المكثــف ،وذلــك
والتطــرق إلــى غالفهــا ومضمونهــا ومبناهــا مــع بعــض
بالتعريــف ب ُهويّتهــا
ّ
ّ
المالحظــات ،وذلــك دون الوقــوع فــي تحليلهــا حتــى ال يخســر القــارئ متعــة
قراءتهــا وال متعــة تحليلهــا والوقــوف علــى أهدافهــا.
منهجيّتــي بحســب الموديــل الــذي اِجترحتــه فــي قراءاتــي /إضاءاتــي للنصــوص
النــص":
الســرديّة القصصيّــة ،ويحمــل اســم "مه ّمــات
ّ
(م= مضمون ،هـ= هدف ،م= مبنى ،أ= أسلوب ،ت= تقييم).
أ ّما كتب األطفال التي سأتحدّث عنها بهذا األسلوب فهي:
 -1حكايات األجداد
هويّة الكتاب :قصص وأحداث تراثيّة
التأليــفّ :
طــاب مــن مــدارس قريــة كفــر منــدا :ابــن ســينا االبتدائيّــة ،المتنبّــي
اإلعداديّــة ،مديــن الثانويّــة.
الصفحــات والحجــم 120 :صفحــة مــن الحجــم الوســط ،والــورق الصقيــل والخــطّ
ي المميّــز (األســطر
المقــروء (وهــذا مهـ ّم جـدًّا فــي المـدّة األخيــرة) واإلخــراج الفنّـ ّ
الخضــراء العريضــة علــى عــرض ك ّل صفحــة ،والمطعّمــة للصــور وبوحــدة
العناويــن :أخضــر للعنــوان وأحمــر لالســم.
ي فــي كفــر منــدا ،التاريــخ.2021 :
اإلصــدار والتاريــخ :الطاقــم التربــو ّ
ّ
عرابــة البطــوف.
المراجعــة اللغويّــة :الشــاعر :صالــح أحمــد كناعنــةّ ،
الفئة العمريّة :ك ّل األجيال.
ي هنــا
ي .فالكالمــ ّ
ي والفنّــ ّ
العنــوان :يشــمل العنــوان غالبًــا عنوانيــن همــا :الكالمــ ّ
"حكايــات األجــداد" يتر ّكــب مــن كلمتيــن ملتزمتيــن باإلضافــة وهــو مفتــوح الداللــة
فالخبــر ينقصــه ،ويرتفــع الســؤال :مــا لهــا؟ والعنــوان مكتــوب بالخــط األحمــر ،وإن
ي هــو اللوحة،
كنــت أحبّــذ األخضــر داللــة دوام العطــاء لهــؤالء األجداد .والعنــوان الفنّ ّ
وهــي رســمة بالرصــاص تعبّــر عــن العالقــة الحميميّــة بيــن األرض والجــدّ ،هــذا
ّ
الحطــة والعقــال رمــز
ي( ،بداللــة
ي وفــي التجديــد ّ
ي فــي طــوره التقليــد ّ
الفـ ّـاح العربـ ّ
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التقليــد والبنطلــون رمــز التجديــد) ،ويظهــر فــي الرســمة شــابّ يســاعد الجـ ّد ليرضــع
ّ
رؤوســهن ،والخلفيّــة بيضــاء
محبّــة األرض ،وكذلــك بعــض النســاء يحملــن علــى
ّ
داللــة النقــاء والتعــاون فــي تلــك األيّــام الجميلــة( .وأتســاءل ،كيــف تســللت الكســرة
ي؟) ،ولمــاذا ســها مــن قامــا باإلعــداد.
تحــت الهمــزة فــي عنــوان الغــاف الكالم ـ ّ
النص:
مه ّمات
ّ
المضمــون :نصــوص توثيقيّــة لقصــص وأحــداث وطرائف عاشــها األجــداد (ك ّل جدّ
صـ َـور توثّــق العــادات والتقاليــد واألدوات والمالبس التراثيّة واألشــخاص
ون ّ
صــه) و ُ
والبنايــات و( ...كفــر منــدا فــي ذاكــرة الكاميــرا) قدّمهــا مشــكورين األســتاذ :مح ّمــد
علــي زيــدان ،نــادر زعبــي ،مح ّمــد فضــل مــراد .كمــا واشــتمل الكتــاب علــى بعــض
النصــوص المرافقــة مثــل كلمــة مفتّــش التربيــة والتعليــم االســتاذ :د .حمــد طربيــه،
ي :مؤنــس عبــد الحليــم ،ومديــر دائــرة التربيــة والتعليــم:
رئيــس المجلــس المحلّــ ّ
ّ
الطــاب :عبــد الســام حورانــي ،مر ّكــزا المشــروع
رئيــس لجنــة أوليــاء أمــور
وهمــا المديــران :ســهيل عيســاوي ومحمــود زعبــي.
ّ
ي
ي وحضــار ّ
ي؛ ألنــه عمــل وطن ـ ّ
الهــدف :كثيــرة هــي األهــداف لــك ّل عمــل توثيق ـ ّ
بامتيــاز ومهمــا كان نــوع التوثيــق .ويبقــى التواصــل بيــن الماضــي والحاضــر
مــن أجــل المســتقبل مــن أبــرز األهــداف ،ناهيــك عــن كونــه ســا ًحا مــن خــال
المحافظــة عليــه مــن ك ّل طمــس وتزويــر وتهميــش .وهــذه قيــم ُمثلــى وصفــات
حميــدة ت َشــحن األجيــال.
وال ننســى الهــدف المباشــر وهــو هــذه اللفتــة اإلنســانيّة لألجــداد وتقويــة النســيج
ي،
ي مــن خــال العمــل الميدانـ ّ
ي .باإلضافــة إلــى البعــد التعليمـ ّ
ي الحميمـ ّ
االجتماعـ ّ
ًّ
وهــذا هــو التعليــم ذو معنــى حقــا.
ي (كمــا
المبنــى :هــذا المبنــى هــو ســرد ّ
ي ولكنّــه ليــس دراميًّــا ،ولكنّــه فسيفســائ ّ
ّ
ضــل شــخصيًّا) ،فهــو نصــوص مســتقلة متالصقــة أفقيًّــا بالتمــاس ومك ّ ِونــة فــي
أف ّ
النهايــة لوحــة فسيفســاء كبيــرة طافحــة باالعتــزاز بمــا فعلــة األجــداد لألحفــاد،
(وهــل ســيقدّم أحفــاد اليــوم مــا يسـ ّ
ـتحق البقــاء ألحفــاد المســتقبل؟ ...وال تقنطــوا مــن
رحمــة هللا).
تنوعــت أســاليب نصــوص الكتــاب ،ألنّــه لــم يكتبهــا شــخص واحــد
األســلوبّ :
ي) ،ومــن شــأنه طــرد الملــل لــدى القــارئ بســبب وتيــرة األســلوب
(وهــذا أمــر بديهـ ّ
المتحركــة .غابــت
فتنوعــت النصــوص بيــن الوصفيّــة الســاكنة والدراميّــة
ّ
الواحــدّ ،
ً
عالمــات الترقيــم فــي أكثــر مــن مــكان (النقطتــان الرأس ـيّتان قبــل االســم مثــا).
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ـكرا صادقًــا وتحيّــة دافئــة لــك ّل مــن ســاهم فــي
التقييــم :ال يســعني ّإل أن أقــول :شـ ً
ي وطوبــى للجميــع ،وحبّــذا أن يقتــدي اآلخــرون بكــم.
اإلنجــاز التوثيق ـ ّ
 -2حصان الملك
صة قصيرة لألطفال.
هويّة الكتاب :ق ّ
ّ
عرابة البطوف.
التأليف :ميساء الصحّ ،
الرسومات /الغالف والداخل :آالء مرتيني.
الصفحــات والحجــم 27 :صفحــة مــن الــورق المصقــول ،والغــاف مــن الكرتــون
المقــوى .والحجــم كبيــر ومربّــع الشــكل .وك ّل لوحــة فــي الداخــل ّ
تغطــي فضــاء
ّ
ـص.
الصفحــة المقابلــة لصفحــة النـ ّ
اإلصدار والتاريخ :أ .دار الهدى -ع .زحالقة.2021 ،
الفئة العمريّة :المرحلة االبتدائيّة.
العنــوان" :حصــان الملــك" ،مــن كلمتيــن متالزمتيــن باإلضافــة .وداللة مفتوحــة ،ماذا
حــدث لــه ولمــاذا يجــري مبتع ـدًا عــن صاحبــه الملــك؟ واللوحــة فيهــا ملــك وامــرأة
ملونــة ،ولمــاذا تخــرج
وحصــان وجـ ّ
ـرة ،وخلفيّــة وكأنّهــا آثــار درب مبقّعــة بدوائــر ّ
ـرة؟ لمــاذا اللــون األصفــر أو األحمــر قاســم مشــترك؟ غــاف التظهيــر
فوهــة الجـ ّ
مــن ّ
ـرة وســبحة وقالئــد.
خلفيّتــه حمــراء تقريبًــا ،وتوجــد رســمة إلبريــق وليــس لجـ ّ
المضمون:
ســخ القيــم الحميــدة بيــن النــاس ،وكان يرســل
ملــك عــادل وأراد أن ينشــر وير ِ ّ
وزراءه للبحــث عــن رجــل يكــذب ،ويعــود ك ّل منهــم ويخبــر الملــك بأنّهــم لــم يجــدوا
ـرات عــاد وزيــره ممس ـ ًكا برجــل يكــذب...
كاذبًــا فــي المملكــة ،وفــي إحــدى المـ ّ
(وأتــرك القــارئ كــي يجيــب عــن هــذه األســئلة :كيــف عــرف الوزيــر بكــذب
الرجــل؟ كيــف عــرف الملــك بـ ّ
ـرة؟
ـأن جميــع النــاس يكذبــون؟ مــاذا كان دور الجـ ّ
هــل عــاد الحصــان إلــى القصــر؟).
الهــدف :نفــاق الــوزراء للملــك (النفــاق للمســؤول) ،أحيانًــا يكــون انكشــاف الحقيقــة
بأهــون الوســائل.
المتكرر واحدة.
المبنى :األحداث متسلسة دراميًّا ،وفكرة الحدث
ّ
ّ
الخط كثيف ومقروء.
األسلوب :جمل صحيحة النحو مع قليل من الحوار،
(جرة/إبريــق ،اللــون األحمــر/
التقييــم :لــم تخــدم الرســومات نـ ّ
ـص الق ّ
ـراّ ،
صــة كثيـ ً
األصفــر ومــا داللتهمــا ،القالئــد ،لــم يعــد الحصــان (وهــذا ليــس المه ـ ّم) ،انتهــت
صــة فــي ص 23ولــم تكــن حاجــة للوعــظ المباشــر فــي ص .24
الق ّ
صة من المضامين التقليديّة القديمة ،ال مكان لها في أيّامنا هذه.
مضمون الق ّ
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 -3فالمنكيتا
صة واقعيّة.
هويّة الكتاب :ق ّ
التأليف :منال صعابنة ،من كفر قرع.
الرسومات :الغالف والداخل :تمارا جراندوقة قشحة.
ي ،وهذا جيّد.
جميع الرسومات تتالءم مع المضمون الكتاب ّ
الصفحــات والحجــم 36 :مــن الــورق غيــر الصقيــل ،الحجــم أكبــر مــن الوســط
ً
المقــوى ،مربّــع الشــكل.
قليــا ،والغــاف مــن الكرتــون
ّ
اإلصدار والتاريخ :دار أطافيل للنشر في كفر قرع.
التاريــخ غيــر مثبــت (وهــذه ظاهــرة مؤســفة وخيانــة لتوثيــق األمانــة العلميّــة).
النــص :القاهــرة صبّــاغ عبــد الحــي.
تحريــر
ّ
ّ
ي :د .جميل كتانة.
التدقيق اللغو ّ
ي :ناي ديزاين وجميل التاج.
التصميم الجرافيك ّ
الفئة العمريّة :؟
العنــوان :فالمنكيتــا ،وهــو اســم ليــس عربيًّــا ،يفيــد التصغيــر واألنوثــة ،اللوحــة
لراقصــة فــي لقطــة مــن رقصــة الفالمنجــو اإلســبانيّة (المروحــة والفســتان الواســع
الــذي يصبــح كمــا الطبــق عنــد الــدوران فــي الرقــص ،وهــذه اللوحــة تقــولّ :
إن
صــة،
االســم ألنثــى إســبانيّة صغيــرة) .العنــوان لــه عالقــة بشــخصيّة البطــل فــي الق ّ
وهــو يمــارس الرقــص (وال نعــرف عنــه غيــر هــذا التخميــن).
المضمــون :الفتــاة رنيــن ترغــب أن تكــون راقصــة فالمنكــو ،اِشــترت الحــذاء
تتــدرب ولكنهــا اِســتصعبت فغابــت
صيــن بالرقصــة ،وأخــذت
والفســتان الخا ّ
ّ
ّ
ّ
عــن بعــض الــدروس ولكنهــا عــادت وحاولــت الرقــص ووقعــت /ولكنهــا عــادت
وحاولــت ومــن داخلهــا ســمعت صوتًــا يغنّــي " :قومــي يــا رنيــن ..أنــت تقدريــن..
ـر فــي الحــبّ والتمريــن" .وصــار هــذا الغنــاء شــعارها عندمــا تتغلّــب طاقتهــا
والسـ ّ
الســلبيّة علــى اإليجابيّــة.
ي /اســتثمار
ي القــو ّ
الهــدف :النجــاح يكــون باإلصــرار والتكــرار واالســتعداد النفسـ ّ
الطاقــة اإليجابيّــة وغيــر ذلــك...
صــة فــي طريقــة عرض
المبنــى :بســيط وليــس دراميًّــا قويًّــا ،وهــذا أعطــاه ميــزة خا ّ
الجمــل والتنويــع فــي خلفيّتهــا ،وفــي ص  ،5توجــد فكــرة مبت َكــرة ،لفتــت انتباهي.
األســلوب :الكلمــات مقــروءة ومشــكولة ،وهــي مــن قامــوس التالميــذ ،أي ســهلة
(باســتثناء الكلمــات اإلســبانيّة ،والموجــودة بوظيفتهــا) والجمــل مســجوعة لإليقــاع
وجــذب االنتبــاه ولســهولة الحفــظ.
التقييــم :ت َو ُّجــه جديــد مبتكــر مــن حيــث المضمــون والمبنــى والرســومات والتصميــم
مــن حيــث التوزيــع والتنويــع فــي خلفيّــة ك ّل صفحــة وصفحــة وتنويــع عــرض
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ي ومائــل( .وأتســاءل ،مــاذا مــع ترقيــم الصفحــات؟
النـ ّ
ي وعمــود ّ
ي :أفقـ ّ
ـص الكالمـ ّ
لمــاذا غــاب؟)
 -4أزهار البنفسج
صة واقعيّة.
هويّة الكتاب :ق ّ
التأليف :د .روز اليوسف شعبان ،من طرعان.
قرة بيت.
الرسومات :الغالف والداخل :د .فارس ّ
الصفحــات والحجــم 27 :صفحــة مــن الحجــم فــوق الوســط ،الورق صقيــل والغالف
مــن الــورق الكرتــون المقـ ّـوى والشــكل مربّع.
اإلصدار والتاريخ :أ .دار الهدى ،ع .زحالقة.2021 ،
الفئة ّ :المرحلة االبتدائيّة فما فوق.
النص:
مه ّمات
ّ
صــة عــن حيــاة مخيّــم لالجئيــن الذيــن ت ـ ّم تهجيرهــم مــن
المضمــون :تتح ـدّث الق ّ
قراهــم فــي الحــرب وتج ّمعــوا فــي المخيّــم .تصــف البنيــة التحتيّــة للمخيــم وحيــاة
ـارا (وكمــا قــال الشــاعر
ـارا وصغـ ً
السـ ّكان ،وتبــرز روح التفــاؤل لــدى السـ ّكان كبـ ً
ي محمــود درويــش :مــن حقّنــا أن نحلــم ونربّــي الحمــام) .وأتــرك العديــد
االســتثنائ ّ
مــن األســئلة للقــارئ :مــا عالقــة العنــوان بالمضمــون؟ لمــاذا تغيّــرت األحــام بيــن
قريتهــم األصــل ومخيّــم اللجــوء؟ هــات مثـ ً
صــف المخيّــم ،حــاول أن تتخيّلــه أو
ـالِ ،
ترســمه..
الهــدف :التفــاؤل رغــم قســاوة الظــروف الحياتيّــة ،بقــاء شــيء مــن الوطــن مــع
الالجئيــن مــن بــاب التعويــض ودوام التواصــل .رفــع قضيّــة الالجئيــن مــن المحلّيّــة
إلــى العالميّــة والفــوز بتأييدهــا بســبب عدالتهــا وليــس مــن بــاب الشــفقة( .الفــوز
بجائــزة اليونســكو) .ونجحــت الكاتبــة فــي اختيــار أســماء مشــحونة بالتفــاؤل :ســارة،
عمــر ،جنــان ،الخالــة بهيّــة.
صــة بتراكــم اللوحــات الوصفيّــة أكثــر مــن نمـ ّـو األحــداث دراميًّــا،
المبنــى :نمـ ّـو الق ّ
ّ
ي.
ي إلــى العالمـ ّ
وكذلــك مــن نمـ ّـو الهــدف مــن المحلـ ّ
ّ
األســلوب :الكلمــات مألوفــة ومــن قامــوس الطــاب ،لــم تعتمــد علــى أســلوب ُجمــل
الســجع فقــط ،وتراوحــت الجمــل بيــن الســرديّة والحواريّــة.
صــة فــي وصــف حيــاة الالجئيــن فــي المخيّــم وجعلــت القــارئ
التقييــم :نجحــت الق ّ
يتعاطــف مــع قضيّتهــم ليــس مــن بــاب الشــفقة ولكــن مــن بــاب عدالــة القضيّــة
(وهــذا ليــس بالمفهــوم ضمنًــا).
لمــاذا اختفــت شــخصيّة ســامح فجــأة؟ وكيــف ولمــاذا ظهــرت شــخصيّة عمــر؟
صــة دون تمهيد
وكيــف نف ّ
ســر ســرعة معرفــة الفائزيــن فــي الفقــرة األخيرة لنـ ّ
ـص الق ّ
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للمســافة الزمنيّــة مــن كتابــة النصــوص وتقديمهــا وحتّــى نيــل جائــزة اليونســكو؟
ت
تو� (مترجمة عن العبريّة)
 -5الدمية ي
صة واقعيّة
هويّة الكتاب :ق ّ
التأليف :دافيد جروسمان.
الترجمة :منال صعابنة ،كفر قرع ،عن العبريّة.
الرسومات :الغالف والداخل :جلعاد ِس ِلّ ْكتور.
الصفحــات والحجــم 28 :صفحــة مــن الحجــم الوســط ،والغــاف مــن ورق الكرتــون
المقـ ّـوى ،والشــكل مربّع.
ي :عيدان برير.
التحرير األدب ّ
مراجعة اللغة :د .أمينة حسن.
التصميم واإلعداد للطباعة :وائل واكيم.
الفئة العمريّة :صفوف الروضة.
اإلصــدار والتاريــخ :حاصبانــي كتــب لألطفــال ،بدعــم مــن صنــدوق مفعــال هبايــس
للفـ ّ
ـن والثقافــة ،التاريــخ غيــر مثبــت.
ي:
مه ّمات
ّ
النص القصص ّ
ّ
المضمــون :لــكل طفــل وطفلــة جــارور فــي الروضــة لحفــظ األغــراض ،وضعــت
رايــة دميتهــا توتــي فــي جارورهــا وخرجــت لتلعــب ،وعندمــا عــادت لم تجــد دميتها
كــي تأخذهــا وتنــام معهــا ،بــل وجدتهــا مــع زميلتهــا تاليــة ،اختلفتــا ولكـ ّ
ـن المعلّمــة
ياســمين اقترحــت حـ ًّـا؛ فتصالحتــا ونامــت الدميــة بينهمــا.
الهــدف :تنـ ُ
ـازل ك ّل طــرف عــن بعــض حقوقــه ويــزول الخصــام ،مراعــاة مشــاعر
اآلخريــن.
المبنــى :دائــرة أحــداث مقفلــة (تشــابه حــدث البدايــة مــع النهايــة) ،جــاءت رايــة مــع
دميتهــا وســتعود مــع دميتهــا ،ولكــن مــن وضــع دميــة توتــي فــي جــارور تاليــة؟
صــة؟ لتعــرف اإلجابــات
ومــا هــي دميــة تاليــة؟ ومــا دور كريــم وجــورج فــي الق ّ
صــة.
عليــك أن تقــرأ الق ّ
األسلوب :سرد وحوار ،والكلمات مألوفة للصغار ،وتوجد جمل مسجوعة.
صــة واقعيّــة وبســيطة ولكنّهــا عميقــة ،تــ ّم ذِكــر ك ّل مــن ســاهم فــي
التقييــم :الق ّ
ّ
الكتــاب وهــذه أمانــة علميّــة تســتحق التنويــه .أســماء الطفليــن (كريــم وجــورج) ال
صــة ،فــي صفحــة
يخدمــان دورهمــا ،ومــن المحبّــذ أن تكــون وظيفــة لالســم فــي الق ّ
 14وردت كلمــة "ذُعــرت" ،وهــذه صعبــة لمســتواهم ،وجــاءت آخــر كلمــة فــي
صــة "ببطــئ" وهــذا خطــأ ،والصــواب ببــطء .ولمــاذا ال يوجــد ترقيــم للصفحــات؟
الق ّ
 -6أرض جدّي عادل
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صة واقعيّة تاريخيّة
هويّة الكتاب :ق ّ
ّ
التأليف :لينا عادل إدريس أبو الهيجا ،طمرة /عكا.
ســام فــي لوحــات تعكــس
الرســومات :نهــاد بقاعــي .وقــد نجــح الفنّــان الر ّ
ً
متبــادل بيــن النصــوص الكالميّــة
معطيــات األحــداث ،فــكان اإلثــراء
والنصــوص الفنّيّــة( .لوحــة الحفيــدة والجــ ّد فــي ص 5جيّــدة ،ولكنّهــا ليســت
كذلــك فــي ص  ،12النســبة لحجــم الرأســين) ،ونجــح الفنّــان بــذكاء فــي
ي ص 7وغيرهــا.
ي المعنــو ّ
المــزج بيــن الماضــي المــا ّد ّ
ي والحاضــر اإلنســان ّ
المراجعــة الكاتــب :مح ّمــد علــي ســعيد.
ســط ،والغالف
الصفحــات والحجــم 24 :صفحــة مــن الــورق الصقيــل والحجــم المتو ّ
ـاص.2021 ،
ي المقـ ّـوى .اإلصــدار والتاريــخ :إصدار خـ ّ
مــن الــورق الكرتونـ ّ
النص:
مه ّمات
ّ
المضمــون :عائلــة الجـ ّد عــادل نزحــت مــن قريتها األصــل وهي "الحدثة" ،وســكنت
ـتقر المطــاف فــي بلــدة طمــرة /الجليــل ،واعتــاد الجـ ّد
فــي أكثــر مــن قريــة حتّــى اسـ ّ
أن يــزور بيتــه فــي قريتــه األصــل ك ّل ســنة ،يشــرح ألفــراد عائلتــه عــن طفولتــه
وحيــاة النــاس فــي ذاك الماضــي الجميــل ،ويُجيــب عــن أســئلة ومالحظــات العائلــة،
صــة حفيدتــه بيســان الكثيــرة والمثيــرة .ومــع الغــروب تعــود العائلــة إلــى بلدتهــا
وخا ّ
حيــث يســكنون حاليًّــا.
الهدف :اِرتباط اإلنسان بوطنه بدوام التواصل ،ونقله إلى الصغار.
وشحذ الذاكرة الفلسطينيّة من خالل توثيقها شفويًّا وكتابيًّا.
المبنــى :دائــرة أحــداث مقفلــة (تبــدأ األحــداث بمغــادرة العائلــة البيــت وتنتهــي بعــودة
العائلــة إلــى البيــت) ،وكان ربــط بيــن الماضــي إنســانًا هــو الجـدّ ،ومكانًــا هــي قريــة
الحدثــة والحاضــر إنســانا ً الحفيــدة ومكانًــا هــي بلــدة طمــرة.
األســلوب :جمــل مســجوعة بــدون تكلّــف ،تنـ ّـوع األســلوب بيــن الســرد والحــوار
ي ،بعــض الجمــل جــاء تقريريًّــا وبعضهــا جــاء عاطفيًّــا فرفــع
ي والداخل ـ ّ
الخارج ـ ّ
ـص األســلوبيّة (كالتشــبيه والمجــاز).
مــن أدبيّــة النـ ّ
صــة أدبيّــة إنســانيّة فرديّة/ذاتيّــة وفــي الوقــت
صــة فــي تقديــم ق ّ
التقييــم :نجحــت القا ّ
صــة رفعــت التوثيــق إلــى مســتوى األدب ،وكذلــك
نفســه توثيقيّــة وطنيّــة جمعيّــة ،ق ّ
نجحــت فــي األســلوب المتنـ ّـوع ،ناهيــك عــن داللــة األســماء :الج ـ ّد عــادل وكذلــك
قضيّتــه عادلــة ،والحفيــدة بيســان.
 -7اليعاقيب
صة رمزيّة /أمثولة
هويّة
ّ
النص :ق ّ
التأليف :زينة فخري الفاهوم ،من الناصرة.
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الرسومات :منار الهرم نعيرات.
المراجعة اللغويّة :لينا عثامنة.
ســط والغــاف
الصفحــات والحجــم 16 :صفحــة مــن الــورق الصقيــل والحجــم المتو ّ
مــن الكرتــون المقـ ّـوى.
اإلصدار والتاريخ :دار الهدى للطباعة والنشر كريم ،كفر قرع.2001 ،
الفئة العمريّة :غير مثبت ،أقترح للفتيان فما فوق.
النص:
مه ّمات
ّ
صــة تحمــل عنــوان "اليعاقيــب" واليعقــوب هــو ذكــر طيــر الحجــل،
المضمــون :الق ّ
فالعنــوان لــه عالقــة بالشــخصيّات المركزيّــة وتتحـدّث عــن الطيــور ،خلفيّــة لوحــة
الحريّــة والطمأنينــة ،واللــون األخضــر داللــة األمــن
الغــاف اللــون األزرق داللــة
ّ
ي فــي الغابــة الخضــراء ،وفــي األســفل طيــر حجــل.
الغذائـ ّ
صــة بــأن طيــور الحجــل أقامــت أعشاشــها علــى الشــجر فــي مــكان
وتتل ّخــص الق ّ
مــا مــن الغابــة وتناوبــت فــي حراســة صغارهــا وإحضــار األكل ،وكانــت حياتهــم
وخربــت األعشــاش وقتلــت
ـرة
ّ
ســعيدة إلــى أن غزتهــم طيــور الغربــان أكثــر مــن مـ ّ
ـرت طيــور الحجــل إلــى النــزوح إلــى مــكان آخــر ،وبقــي عــدد غيــر
الفــراخ ،فاضطـ ّ
قليــل مــن طيــور الحجــل الصغيــرة ،والتــي كبــرت وتو ّحــدت وناوشــت الغربــان
وكأنّهــا فــي حــرب اِســتنزاف ،حيــث عمــدت الغربــان إلــى الحيلــة ،وطالــت الغربــة
صــة بصفحة
ـرر الطرفــان التســامح والتصالــح فجلســا معــا وتفاوضــا .وتنتهــي الق ّ
فقـ ّ
ســوداء داللــة التشــاؤم.
الهــدف :الحنيــن الدائــم إلــى الوطــن ،ومحاولــة العــودة إليــه ،والقـ ّـوة هــي بالوحــدة،
والصغــار ال ينســون مــا حــدث ألهلهــم الكبــار.
مــواز فــي الحيــاة
ي مؤنســن ،بمعنــى أنّــه يوجــد مقابــل
ٍ
المبنــى :المبنــى أليغــور ّ
ي" :كليلــة ودمنــة" و"حكايــا إيســوب").
لهــذه ،وهــذه هــي األمثولــة (كمــا فــي كتابـ ّ
ّ
ـتقرت
ي واضــح ،ونهايــة الق ّ
صــة مفتوحــة ،وال نعــرف هــل اتفقــا واسـ ّ
الســرد الدرامـ ّ
األمــور وعــادت طيــور الحجــل إلــى أوطانهــا.
صــة مطعّمــة بــروح التــراث
األســلوب :اللغــة صحيحــة النحــو والصــرف ،والق ّ
الجميــل مــن مواويــل وغنــاء وتعديــد.
ُ
صــة أمثولــة تع ِبّــر عــن الواقــع الــذي عشــناه
التقييــم :نجحــت الكاتبــة فــي تقديــم ق ّ
ونعيشــه ،ولكــن بأنســنة الطيــور ،فارتفعــت مــن مســتوى التفســير المباشــر إلــى
التفســير المجــاور.
ق أمير الصغير
 -8عمال ُ
صة خياليّة
هويّة الكتاب :ق ّ
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التأليف :نجوى زريق ،حيفا (واألصل من عيلبون)
الرسومات :شارلوت شاما.
النص :لؤي وتد.
تحرير
ّ
المراجعة اللغويّة :أسعد عودة.
التصميم :ليدنِت م.ض.
الصفحــات والحجــم 36 :صفحــة مــن الــورق الصقيــل والغــاف مــن الــورق
ســط والشــكل مربّــع.
قــوى ،ومــن الحجــم المتو ّ
ي ال ُم ّ
الكرتونــ ّ
الفئة العمريّة :الروضة.
اإلصــدار والتاريــخ :مركــز المكتبــات ودعــم مــن وزارة الثقافــة والرياضــة ومفعــال
هبايس.2017 ،
النص:
مه ّمات
ّ
ـص العنــوان يثيــر تســاؤال بســبب
المضمــون :العنــوان" :عمــاق أميــر الصغيــر" ،نـ ّ
المفارقــة ،فكيــف يكــون أميــر الصغيــر عمالقًــا فــي الوقــت نفســه ،هــذا العنــوان
صــة تتحـدّث عــن طفــل
يفتــح الشــهيّة للقــراءة لفهــم هــذه الثنائيّــة الضديّــة ،وإذا بالق ّ
يرغــب فــي النــوم إلــى جانــب والــده فتعتــرض أ ّمــه ألنّــه صغيــر ويعتــرض األب
يتعــرف علــى
فيقــرر أن
ألنّــه كبيــر ،وهــذا يضــع أميــر فــي حيــرة مــن أمــره،
ّ
ّ
ً
ـرا عمالقــا؟ ...ســرد لــه األب
ـرا ومتــى يكــون كبيـ ً
ـرا قصيـ ً
نفســه :متــى يكــون صغيـ ً
ـرا قز ًمــا ومتــى يكــون
ق ّ
صــة فنــام ،وعــاش حل ًمــا عــرف بفضلــه متــى يكــون صغيـ ً
ً
ـرا عمالقــا ،وفــي الصبــاح أخبــر والديــه بأنّــه صغيــر وكبيــر فــي الوقــت نفســه،
كبيـ ً
ـرا ،وذهــب وحــده لينــام وحــده علــى ســريره.
ضحكــوا كثيـ ً
صــة للصغــار تســاعد علــى
الهــدف :كيــف يفهــم اإلنســان نفســه ،عــادة قــراءة الق ّ
نــوم الصغــار.
المبنى:
األســلوب :اللغــة بســيطة جـدًّا ،فيــه مــزج بيــن الواقــع والحلــم فــي إثــراء متبــادل.
التقييــم :مــن القصــص الناجحــة حقًّــا ،فهــي تسـ ّ
ـتفز القــارئ منــذ عنوانهــا ،ومضمون
ســدت علــى خشــبة
ي ،وتجــدر اإلشــارة إلــى أنّهــا تمســرحت وتج ّ
الق ّ
صــة غيــر تقليــد ّ
المســرح (وهــذا ليــس بالمفهــوم ضمنًــا).
 -9ال ُم َدلَّل
ي
هويّة الكتاب:
ّ
نص قصص ّ
عرابة البطوف.
التأليف :صالح أحمد كناعنة ،من ّ
ي
الرســومات والتصميــم :آالء مرتينــي .احتــوت ك ّل صفحــة علــى النـ ّ
ـص الكالم ـ ّ
ي /الرســمة التــي نجحــت فــي التعبيــر عــن المضمــون ،فجــاءت جميلــة
والنـ ّ
ـص الفنّـ ّ
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ومالئمــة وملفتــة للقــارئ.
ســط ،والغالف
الصفحــات والحجــم 28 :صفحــة مــن الــورق الصقيــل والحجــم المتو ّ
مقوى.
ي ّ
كرتون ـ ّ
اإلصدار والتاريخ :دار الهدى -زحالقة ،كفر قرع.2019 ،
الفئة العمريّة :غير ُمثبت( .المرحلة االبتدائيّة فما فوق).
النص:
مه ّمات
ّ
ّ
ّ
ـرف بــأل التعريــف،
المضمــون :العنــوان :ال ُم َدلــل :مفــردة اســم مفعــول ُمذكــر و ُمعـ َّ
وهــي صفــة ســلوكيّة معروفــة المعنــى فــي مجتمعنا.
صة األسرة.
والمدلّل صفة مكتسبة من سلوك اآلخرين وخا ّ
العنوان مفتوح الدالالت وله عالقة بالشخصيّة المركزيّة.
ّ
ي ،فربّتــه
تتح ـدّث الق ّ
صــة عــن طفــل اســمه فريــد (عمــره ســنة) توفــي والــده الغن ـ ّ
أ ّمــه بــدالل فيــه مــن المبالغــة الكثيــر.
ّ
الهــدف :علــى اإلنســان أن يعتمــد علــى نفســه ،وهــو ال يتغيّــر إل إذا اقتنــع وأراد ذلــك
بعقلــه ووجدانــه .علــى اإلنســان أن يصغــي إلــى نصائــح اآلخريــن قبــل أن يرفضهــا
مباشــرة .عالقــة الكســل بال ُّســمنة وهــي مــرض العصــر .تأثيــر الــدالل علــى ســلوك
المدلّــل (ابــن أ ّمــه) فــي جميــع جوانبهــا :النفسـيّة واالجتماعيّــة والص ّحيّــة والتربويّــة.
صــة) وحتّــى ص ،9يق ـدّم لنــا الكاتــب ثنائيّــة بيــن
المبنــى :مــن بدايــة النـ ّ
ـص (الق ّ
دالل األ ّم البنهــا ونصائــح وتحذيــر اآلخريــن لهــا مــن خطــورة ســلوكها ،ومن ص9
حتّــى ص ،23يســرد الكاتــب أحداثًــا عــن فشــل فريــد فــي العمــل فــي أيّــة مهنــة:
(النجــارة ،الحــدادة ،الخياطــة) وذلــك مــن خــال تكــرار نتيجــة واحــدة وهــي فشــله
صــة حيــن يعــرف
صــة عمــارة الفكاهيّــة؟) ،وتنتهــي الق ّ
وأحداثهــا مختلفــة (أتذ ُكــر ق ّ
نفســه ويقتنــع ّ
أن عليــه أن يتغيّــر بــدون مســاعدة أحــد ،يجلــس فــي العتمــة واضعًــا
صــة.
رأســه بيــن يديــه داللــة التركيــز واإلصــرار علــى النجــاح ،وتنتهــي الق ّ
األسلوب :سرد.
التقييــم :نجــح الكاتــب فــي اختيــار االســم فريــد ،ونجــح فــي الحــدث األخيــر وحــده
داللــة قــراره أن يعتمــد علــى نفســه فقــط ،والعتمــة داللــة حياتــه الســابقة منــذ صغــره
حتّــى شــبابه ،والضغــط علــى الــرأس داللــة التركيــز واإلصــرار ،وبقيــت النهايــة
نصــف مغلقــة ونصــف مفتوحــة ،نهايــة تثيــر النقــاش لــدى القــارئ.
 -11أين اختفت الشمس؟
صة بسيطة الدراما.
هويّة الكتاب :ق ّ
التأليف :غادة إبراهيم عيساوي .من كفرمندا /القريبة من الناصرة.
المراجعة اللغويّة :صالح أحمد كناعنة.
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الرســومات :رنــا حتاملــه .ت ُ ّ
ـص،
غطــي جميــع الصفحــات بمــا فيهــن صفحــات النـ ّ
ـص فتثريــه.
حيــث تتجــاور اللوحــة مــع النـ ّ
الصفحــات والحجــم 28 :صفحــة مــن الــورق الصقيــل والحجــم الكبيــر ،والغــاف
مــن الكرتــون المقـ ّـوى.
اإلصدار والتاريخ :دار الهدى ع .زحالقة ،كفر قرع.2019 ،
الفئة العمريّة :غير ُمثبت( .للطفولة المب ّكرة).
النص:
مه ّمات
ّ
المضمــون :العنــوان" :أيــن اختفــت الشــمس؟" وهــو جملــة ســؤال ،تبحــث عــن
إجابــة ،ونتوقّــع أن نجــد إجابــة علميّــة بيــن غيرهــا مــن اإلجابــات غيــر العلميّــة،
النــص ،وإذا بنــا نقــرأ إجابــات طفوليّــة يتوقّعهــا طفــل واحــد اعتمــادًا
ونقــرأ
ّ
صــة :اختفــت الشــمس ألنّهــا غطســت
علــى خبرتــه الحياتيّــة البســيطة (أذكــر ق ّ
فــي البحــر لتضيئــه كمــا أضــاءت األرض ،وكذلــك لنرتــدي البيجامــات وننــام).
الهــدف :تشــجيع الصغــار علــى توقّعــات فــي الحيــاة م ّمــا يُن ّمــي مهــارةَ /ملَكــة
ي.
الخيــال ومهــارة التفكيــر اإلبداعــ ّ
صة ،ال توجد أحــداث تنمو من بعضها البعض في دراميّة
المبنــى :هــذا النـ ّ
ـص ليس ق ّ
ً
ًّ
ـوقة ،وإن كانت ك ّل إجابة تعكس حدثا ُمســت ِقل بدون عالقة مع ما قبله وما بعده.
ُمشـ ّ ِ
األسلوب :لغة بسيطة ومعروفة.
نــص يعتمــد علــى تكــرار إجابــات (وك ّل إجابــة هــي حــدث مســتق ّل)
التقييــم:
ّ
ّ
ولكــن
ي.
متالصقــة وليســت ناميــة ،وهــذا ينــدرج فــي مجــاالت التفكيــر األفقــ ّ
ّ
اإلجابــة األخيــرة جــاءت ناجحــة جـدًّا وفيهــا إمكانيّــة إعطــاء إجابــات جديــدة تتعلــق
بســلبيّات مجتمعنــا ،وهــي ال تُحصــى .لــم تذكــر الكاتبــة اســما للطفــل ،وحســنّا
فعلــت ،ألنّــه يرمــز إلــى ك ّل طفــل.
 -12جدّتي وشجرة الزيتون
صة واقعيّة.
هويّة الكتاب :ق ّ
ّ
التأليف :عايدة هنداوي مغربي ،من عكا.
الرســومات :مؤيــم حســن الســعودي .توجــد لوحــة علــى الصفحــة الفرديّــة مقابــل
ّ
المؤطــر برســم جميــل.
ـص
صفحــة النـ ّ
التنسيق واإلخراج :مح ّمد وجيه.
الصفحــات والحجــم 32 :صفحــة مــن الــورق الصقيــل ،والغــاف مــن الكرتــون
ســط ،والشــكل مســتطيل.
المقـ ّـوى ،والحجــم متو ّ
اإلصدار والتاريخ :دار ببلومانيا للنشر والتوزيع.2018 ،
الفئة العمريّة :المرحلة االبتدائيّة
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النص:
مه ّمات
ّ
ي هــو" :جدّتــي وشــجرة الزيتــون" .للعنــوان
المضمــون:
ّ
نــص العنــوان الكالمــ ّ
ُ
صــة ،والرســمة تعبّــر عــن مضمــون العنــوان،
عالقــة مــع شــخصيّات الق ّ
ّ
صــة
وتعكــس حــدث امــرأة (وهــي الجــدّة) تتســلق شــجرة زيتــون .تتحــدّث الق ّ
تتكــون مــن الجــدّة واألب وزوجتــه والحفيــد فريــد ،تذهــب لقطــف
عــن عائلــة
ّ
صــة عمليّــة القطــف ،وتأخــذ الجــدّة فريــد إلــى الشــجرة
الزيتــون ،وتصــف الق ّ
صــة بخــروج
التــي غرســتها مــع جــدّه قبــل العديــد مــن الســنوات ،وتنتهــي الق ّ
صــة مطعّمــة بالعديــد مــن
الج ـدّة مــن المستشــفى إلــى البيــت ســليمة معافــاة .والق ّ
األغانــي الشــعبيّة الجميلــة والمؤثّــرة .مــاذا حــدث للجــدّة؟ مــا شــعورها وهــي
تحكــي لحفيدهــا عــن الشــجرة األولــى؟ هــل تعــرف أغنيــات شــعبيّة أخــرى؟
الهــدف :اِرتبــاط اإلنســان بــاألرض وبشــجرة الزيتــون وغيرهــا ،توثيــق العمــل
بالوصــف والرســم ،تعليــم األطفــال بعــض األغنيــات الشــعبيّة المالئمــة لمضمــون
صــة.
الق ّ
ي بســيط الدرامــا ،والــذروة عنــد صعــود الجـدّة علــى
ي تقليــد ّ
المبنــى :ســرد قصصـ ّ
ّ
األول
الشــجرة ،وتنقفــل دائــرة األحداث بعودة األســرة إلــى البيت( ،ولنتذكــر الحدث ّ
كان خــروج األســرة مــن البيــت) .جــاءت األغنيــات فــي مكانها وصدرت عــن الجدّة
وهــي مصــدر التــراث ،وســمعها األبنــاء واألحفــاد وهكــذا ينتقــل التــراث شــفاهة.
األســلوب :المفــردات فصيحــة وصحيحــة النحــو والصــرف.
صــة واقعيّــة جيّــدة وهادفــة ،تعكــس العالقــة الحميميّــة بيــن اإلنســان
التقييــم :ق ّ
ُ
ي بــدون مباشــرة
والوطــن والشــجر ،والترابــط األســر ّ
ي وتنقــل التــراث الشــعب ّ
ّ
وعظيّــة .حــروف خـ ّ
ي عبــارة عــن خطيــن متوازييــن وبينهمــا
ـط العنــوان الكالم ـ ّ
ّ
بالخطيــن همــا :اإلنســان واألرض مــن وطــن وشــجر ،ومــا هــذه
خطــوط ،وكأنّــي
الخطــوط فــي فــراغ الحــروف ّإل التشـقُّقات /الشــقوق /التجاعيــد التــي تظهــر علــى
وجــه اإلنســان ووجــه األرض وجــذوع الشــجر( .حبّــذا ،لــو لــم تُحـ ّدِد الكاتبــة اســم
الحفيــد لبقــي الرمــز عا ًّمــا).
 -13طيور المحبّة والسالم
صة أمثولة لألطفال
هويّة الكتاب :ق ّ
ّ
التأليف :د .رمزية شريف ،من طمرة /عكا.
الرسومات وتصميم الغالف والداخل :فالح العيساوي -مصر.
ّ
ي ،الرســومات
ي مــن أعلــى وتحتــه النـ ّ
ك ّل صفحــة تشــمل النـ ّ
ـص الفن ـ ّ
ـص الكالم ـ ّ
زاهيــة وجذّابــة.
ســط ،والغالف
الصفحــات والحجــم 20 :صفحــة مــن الــورق الصقيــل والحجــم المتو ّ
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المقوى.
مــن الكرتــون
ّ
التاريخ واإلصدار :دار السكريّة للطباعة والنشر في مصر.2018 ،
الفئة العمريّة :المرحلة االبتدائيّة.
مه ّمات النص:
العنــوان" :طيــور المحبّــة والســام" جملــة إســميّة ينقصهــا الخبــر كاإلجابــة عــن
الســؤال :مــا لهــا؟ وفيــه ثنائيّــة ترادفيّــة :المحبّــة= الســام.
ي يهــرب مــن أ ّمــه وإخوتــه ليبحــث عــن مــاء ،يلتقــي بطيــر
المضمــون :طيــر الــدور ّ
البلبــل عنــد نبــع مــاء  ،يشــرب ويعــرف مــن البلبــل ّ
أن النبعــة اســمها "العافيّــة"
وأنّهــا موجــودة فــي مدينــة شــفاعمرو والتــي جــاء اســمها مــن كلمتــي :شــفاء+
لــص وســرق الهمــزة
عمــرو" ،حيــث شــرب منهــا عمــرو بــن العــاص  ،جــاء
ّ
فصــار لفظهــا :شــفاعمرو بـ ً
ي طيــر الهدهــد،
ـدل مــن شــفاء عمــرو ،نــادى الــدور ّ
اِقتــرح البلبــل عليهمــا الصداقــة وهكــذا أصبحــن طيــور المحبّــة والســام.
التعــرف علــى معالــم الوطــن الصغيــر الــذي تعيــش فيــه (شــفاعمرو
الهــدف:
ّ
ي اســتفاد مــن البلبــل ثـ ّم أفــاد الهدهــد..
نموذ ًجــا) ،عندمــا تســتفيد أفــد غيــرك (الــدور ّ
نذوتــه)
وهــذا ســلوك يجــب أن ّ
صــة أمثولــة علــى لســان الطيــور المؤنســنة ،تبــدأ بالســرد ث ـ ّم الحــوار،
المبنــى :ق ّ
ي هــل عــاد إلــى بيتــه أم ال ،وكذلــك مــاذا
النهايــة مفتوحــة (ال نعــرف عــن الــدور ّ
ّ
صــة
حــدث مــع طيــور المحبّــة بعــد االتّفــاق علــى الصداقــة فيمــا بينهــم .تتحلــى الق ّ
بأغنيــات قريبــة للتــراث.
األســلوب :اللغــة مألوفــة ومفهومــة ،الجمــل ســرديّة وحواريّــة ،صحيحــة الصــرف
والنحــو.
ي) ،ثـ ّم ضعفــت الدرامــا ألنّهــا
التقييــم :الق ّ
ي (طائــر الــدور ّ
صــة بــدأت بحــدث درامـ ّ
ي عــن المــكان) ،غيــاب الهمــزة
أصبحــت وصفيّــة إعالميّــة (البلبــل يشــرح للــدور ّ
مــن شــفاء عمــرو هــو اجتهــاد خيــال قريــب لألســطورة ،وقــد أعجبنــي.
 -14األرنب والفأر وال ِفلفيل
صة أمثولة لألطفال.
هويّة الكتاب :ق ّ
عرابــي ،عريــن مجــدوب ،إيمــان خطيــب ،إيمــان ماهــل خطيــب،
التأليــف :عــا ُ
آالء حــاج يحيــى( .خمــس طالبــات أكاديميّــات لوظيفــة ضمــن مرحلــة الماجســتير).
الرسومات والغالف والتصميم :آالء حاج يحيى.
المقــوى ،الغــاف مــن
ي
ّ
الصفحــات والحجــم 32 :صفحــة مــن الــورق االعتيــاد ّ
المقــوى ،والحجــم صغيــر والشــكل مســتطيل.
الــورق الصقيــل
ّ
التاريخ واإلصدار :إصدار خاص.2021 ،
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الفئة العمريّة :الطفولة المب ّكرة فما فوق.
النص:
مه ّمات
ّ
متدرجــة
العنــوان " :األرنــب والفــأر والفلفيــل – الفيــل الصغيــر" ثالثــة حيوانــات
ِّ
فــي الحجــم والقـ ّـوة الجســديّة ،لوحــة الغــاف ال تخــدم مضمــون العنــوان ،للعنــوان
صــة ،وداللتــه محايــدة.
عالقــة بشــخصيّات الق ّ
المضمــون :أصــاب القحــط غابــة تعيــش فيهــا الحيوانــات التــي كادت تمــوت مــن
عــا ،حــاول األرنــب أن يتكلّــم فأســكته األســد ،تــرك
العطــش ،عقــد األســد اجتما ً
األرنــب وراح يبحــث عــن المــاء فوجــد نبــع مــاء غزيــر ،رآه الفلفيــل شــربا وعــادا
ـرة مــاء ،فرحــت الحيوانــات وبــدأت تقتــرح حلــوال إلحضــار
إلــى الغابــة مــع جـ ّ
المــاء ،اقتــرح الفــأر بحفــر قنــاة مــن النبــع الــى الغابــة ،وافــق الجميــع وفرحــوا
ورقصــوا ..وبــدأ العمــل.
الهــدف :عــدم إســكات الــرأي اآلخــر ،كمــا حــدث مــع األرنــب ،باحتــرام الصغيــر،
ـرا كمــا حــدث مــع الفــأر ،ح ـ ُّل المشــكلة يكــون بالعمــل كمــا
فــك ّل واحــد كان صغيـ ً
فعــل األرنــب ،وليــس بالكســل واليــأس كباقــي الحيوانــات .التعــاون فــي تح ّمــل
المســؤوليّة.
صــة دراميّــة تقليديّــة المبنــى ،مــن حيــث :دائــرة األحــداث المقفلــة ،ففيهــا
المبنــى :ق ّ
األحــداث نمــت مــن بعضهــا البعــض ،وحصــل إقفــال لدائــرة األحــداث.
األســلوب :جمــل ســرديّة مســجوعة فصيحــة وصحيحــة مــن حيــث الصــرف
صــة ّ
للنــص
ي والفرديّــة
موزعــة الصفحــة الزوجيّــة
ّ
ّ
والنحــو .الق ّ
للنــص الكتابــ ّ
ي /للرســمة.
الفنّــ ّ
صــة جيّــدة ،فهــي أمثولــة علــى لســان الحيوانــات (المؤنســنة) ،طرحــت
التقييــم :ق ّ
أهدافهــا مــن خــال األحــداث وليــس الوعــظ المباشــر ،وانتهــت ببيتيــن مــن الشــعر
ـراء األعــزاء.
ي) أثبتهمــا لإلفــادة للقـ ّ
(همــا الهــدف الرئيس ـ ّ
ُ
كبير  .....كان من قبل صغيرا
شأن ٍ
ك ُّل ذي ٍ
صغير ّ ....
ّهر ضميرا
فاحترم ك َّل
ٍ
إن للد ِ
 -15حكاية فهيم
صة لألطفال.
هوية الكتاب :ق ّ
التأليف :هناء شوقي أبو أحمد.
الرسومات :محمد وليد.
ســط والشــكل
الصفحــات والحجــم 24 :صفحــة مــن الــورق الصقيــل والحجــم المتو ّ
المربّــع ،والغــاف مــن الكرتــون الصقيــل المقـ ّـوى.
ّ
اإلصدار والتاريخ :مركز ثقافة الطفل عن دار األسوار-عكا.2021 ،
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الفئة العمريّة :المرحلة االبتدائيّة.
النص:
مهمات
ّ
العنــوان " :حكايــة فهيــم" جملــة إســميّة ينقصهــا الخبــر( ،حزينــة ،مثيــرة ،ســعيدة،
الــخ )...وترتفــع األســئلة :أيــن حدثــت وكيــف ومتــى وبيــن َمــن و َمــن؟
صــة عــن فهيــم الــذي أصبــح صديقــه ،وفهيــم تلميــذ
المضمــون :يتح ـدّث راوي الق ّ
صــة ،يبقــى
ي يــدرس فــي مدرســة لــذوي االحتياجــات الخا ّ
هــادئ تو ّحــد ّ
ي /انعزالـ ّ
ســد ظـ ّل الــراوي ليصبــح فهيــم ،تبــادال
ي ،ويتج ّ
مــع نفســه وال يلعــب مــع أبنــاء الحـ ّ
االبتســامة ،تصافحــا وصــارا صديقيــن حميمييــن ..زارت المدرســة االعتياديّــة
وأخيــرا اِندمــج فهيــم
صــة حيــث يتعلّــم فهيــم....
مدرســة ذوي االحتياجــات الخا ّ
ً
صــة أخــرى حدثــت للــراوي :لــم يســتع ّد لالمتحــان فل ّخــص
مــع أبنــاء حارتــه ..وق ّ
ّ
المــادّة علــى ورقــة بخــط صغيــر وخبّأهــا ،وفــي االمتحــان حــاول أن ينقــل عنهــا
لكـ ّ
ـن ضميــره أنّبــه ،فكتــب مالحظــة للمعلّمــة وســلّم ورقــة االمتحــان .واكتفــى بهــذا،
ألتــرك مجـ ً
ـال للقــارئ ليبحــث عــن إجابــات عــن األســئلة :مــاذا كتــب للمعلّمــة؟ َمــن
بــادر للزيــارة؟ تح ـد ْ
ّث عــن تأثيرهــا.
ـش
الهــدف :اِحتــرام ذوي االحتياجــات الخا ّ
صــة ،االســتفادة مــن اإلنترنــت ،عــدم الغـ ّ
فــي االمتحانــات.
المبنى:
ـش فــي
صــة أخــرى (هــي ق ّ
صــة إطــار أساسـيّة تحتــوي علــى ق ّ
األســلوب :ق ّ
صــة الغـ ّ
صــة واقعيّــة ولكنّها تســتثمر الخيال لتخدم أهدافهــا .اللغة من مفردات
االمتحــان) ،الق ّ
مألوفــة غالبًــا ،والجمــل فصيحــة وصحيحــة الصــرف والنحــو ،وال تعتمــد الســجع.
صــة واقعيّــة نفســيّة وخياليّــة ،لتحقّــق هدفًــا
التقييــم :نجحــت الكاتبــة فــي تقديــم ق ّ
صــة
إنســانيًّا اجتماعيًّــا ،وحقّقتــه بــدون وعــظ مباشــر( .االســم فهيــم لــم يخــدم الق ّ
وبقــي حياديّــا ،الرســومات زاهيــة و ُمع ِبّــرة عــن مضاميــن األحــداث .الخـ ّ
ـط مقــروء
ومشــكول وواضــح ،وأراه أفضــل مــن الخـ ّ
ـط المكثّــف.
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