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كلمة د. علي وتد – رئيس املعهد

تأخذنا اللّغة دائًما في رحلة بني مضارب الكلمات الّسعيدة والّدافئة عند سماعنا ملصطلح »أدب 
أطفال«، نحُن الكبار الّذين ُنْسنِد ذاكرتنا بقصص سهلٍة ممتنعة تعصف بنا غمرًة من املشاعر ثّم 
ترسينا على بِرّ النّهايات الّسعيدة. األدب في الّطفولة هو اجلليس واملعلّم األّول، مصدر املعرفة 

الّتي ال تنضب ووسيلة التّسلية املجانيّة البسيطة، أساسات الّشخصيّة األولى تبدأ من هناك. 

وفًقا ملا نخضع له من الّذاكرة وملا ُنريد أن نوّرثه ألبنائنا، فمن واجبنا كأساتذة وأكادميينّي أْن 
ُنكّرس لهذا الفرع من األدب بشكل خاّص مجهوًدا ذهنيًّا وفنّيًّا ودراسيًّا أكبر، وأْن ننهض به 

مرتكزين على األبحاث العلميّة. 

الّضوء  ألقت  خاّص،  بشكل  ومجتمعنا  العالم،  يشهدها  الّتي  األخيرة  اإلجتماعيّة  احلركات 
على كّل األفكار واملضامني الّتي من املمكن أْن تختبئ في أدب األطفال والّتي نفتح لها أبواب 
كّل  لكسر  يسعى  جديًدا  جيًل  نشهد  بتنا  وباملقابل،  سواء.  حٍدّ  على  أطفالنا  وآذان  منازلنا 
النّمطيّة في هذا األدب، بل ويعمل على غرس مفاهيم غير شائبة في نفوس أطفالنا  األفكار 

بهدف نشأٍة نفسيّة واجتماعيّة وفكرّية سليمة.

ولذلك، يسّرنا أن نكون جزًءا في هذه احملاولة النبيلة بإصدارنا العدد الثّالث من مجلّة »املرايا« 
بيت  عن  املنبثق  العربّي  األطفال  أدب  مركز  عن  تصدر  والّتي  األطفال  أدب  بشؤون  املهتّمة 

مييما – مركز أدب األطفال في الكليّة األكادمييّة للتّربية في بيت بيرل.

وألّن كّل عمل يخرج إلى النّور يقف خلفه جنوٌد بذلوا جهوًدا إلصداره في حلّته هذه، أتقّدم 
اليوم، وأخّص بالّذكر: د.  الثّالث  بالّشكر لكّل من ساهم في اجناز هذا املشروع حتّى عدده 
محمود أبو فنّة واألستاذ أحمد عازم. والّشكر موصول كذلك لدائرة الثّقافة العربيّة في وزارة 

الثّقافة والّرياضة، واخّص بالّذكر الّسيدة لبنى زعبي، مديرة الّدائرة. 

وأخيًرا وليس آخًرا، نرجو أن جنني من هذا اجلهد حصاًدا يليق بالهدف، وأن يتبع هذا العدد 
أعداد أخرى تسير مع ذات البوصلة.

املرايا - العدد الثّالث 2018
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مجلّة حول أدب األطفال والفتيان

رين ِرّ كلمة املحُ

د. محمود أبو فّنه واألستاذ أحمد عازم

لقد صدر العدد األّول من مجلّة »املرايا« في سنة 2015، ثّم تبعه العدد الثّاني في سنة 2016، 
وها نحن نعود إليكم من جديد، بعد توّقف ملّدة سنة. ونشكر بهذه املناسبة د. علي وتد رئيس 
املعهد األكادميّي العربّي إلعداد املعلّمني في بيت بيرل، الّذي فعل ما يلزم لتذليل العقبات التي 
منعت صدور املجلّة ملّدة سنة. وهكذا عدنا، والعود أحمد، لنواصل املشوار خدمة منّا جميًعا 

ملوضوع عزيز على قلوبنا، وهو موضوع أدب األطفال. 

سيجد القارئ املهتّم بأدب األطفال أربعة أبواب في »املرايا 3« وهي على التّوالي: 

- األبحاث والّدراسات: ويحوي هذا القسم أبحاًثا قيّمة في عّدة مجاالت، أّولها أدب األطفال 
اختيار  وثانيها  وموّسع؛  عميق  بشكل  الّدراسة  أجريت  وقد  فّراج،  سلمان  املرحوم  عند 
موضوع  والثّالث  العربّي؛  الوسط  في  رائد  بحث  وهذا  الطفالهّن،  الكتب  العربيّات  األّمهات 
التّرجمة لألطفال من اآلداب العامليّة، وهنا جند بحثني، أحدهما أّيد الترجمة ملا فيها من فوائد، 
ولكن مع احملافظة على قواعد ُمعيّنة، وثانيهما يتولّى ُمعارضة الترجمة لألطفال العرب من 
األدب العاملّي، رغم أّنه ال يدعو إلى مقاطعتها مِلا فيها من فوائد أيًضا؛ والّرابع دراسة حتليليّة 
نقدّية لقّصة »عفيف ُيحّب الّرغيف«؛ والبحث اخلامس يتحّدث عن التّعامل مع الكتاب كمهارة 

ُمكتَسبة وتشجيع براعم الوعي القرائّي عند األطفال الصغارمن خلل تلك املهارة.   

- القراءة واملُطالعة: وفيه تستعرض »املرايا« مشاريع القراءة واملطالعة في مكتبة الفانوس 
تتعلّق  وتوضيحات  تعليقات  الباب  هذا  يحوي  كما  عاّمة.  مكتبة  وفي  ابتدائيّة  مدرسة  وفي 

بالقراءة واملطالعة ودور الوالدين واملرّبني في تشجيع ذلك.

- شهادات وجتارب: وفيها أدباء يتحّدثون عن جتربتهم في الكتابة لألطفال، وهنا يجد القارئ 
فيه ُمقابلت تفصيليّة شائقة عن بداية الكتابة لألطفال عند كّل واحد من أدباء األطفال املتحّدثني 
عن جتاربهم، مَبن تأّثروا، وماذا كانت دوافعهم، كيف طّوروا كتابتهم، هل هناك نقد ألعمالهم؟ 
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وماذا حتوي جتربتهم. واألدباء هم الّسيدات والّسادة: آمال دلّه-َكرينّي، نبيهة راشد جبارين، 
نادية صالح، نادر أبو تامر وسهيل إبراهيم عيساوي. 

- من رفوف الكتب: ويحوي هذا الباب حتليًل مختصًرا ولكنّه غنّي ملجموعة قصص حديثة، 
عددها 12 قّصة. 

 واآلن، نتقّدم بجزيل الّشكر لكّل َمن جتاوب معنا لتنفيذ هذه املهّمة، ونخّص بالّذكر: موّظفي 
الكليّة، الباحثني، وكاتبات التقارير عن املطالعة، واألديبات واألدباء الذين حتّدثوا عن جتاربهم، 
كما ال ننسى األستاذ محّمد علي سعيد الّذي عانى من جتنيد الكتب الّتي علّق عليها وعّرفنا بها. 

الوقت،  كّل  البلد  لدى عرب هذه  تقوم بسّد فراغ موجود  املجلّة  بأّن هذه  ثقة  كلّنا  وأخيًرا، 
أدب  هّمها رعاية موضوع  كّل  بعدم وجود مجلّة،  والّذي جتّسد   ،2015 قبل سنة  وبالذات 
األطفال. لذا نهيب بالباحثني والّدارسني والقيّمني على برامج املطالعة والقراءة وأدباء األطفال، 
ولكّل هؤالء نتوّجه من اليوم ليزّودونا مبا جتود به أقلمهم لكي ننشره في العدد الّرابع من 

»املرايا« الّذي سيصدر في سنة 2019 إن شاء الله. 

املرايا - العدد الثّالث 2018
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القسم األّول
دراسات وبحوث
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أدب سلمان فّراج لألطفال: دراسة حتليلّية 
بقلم: د. محمود أبو فنه» 

سيرة سلمان فّراج وإنتاجه:

 ولد سلمان فّراج في قرية الّرامة في اجلليل عام 1941، درس في مدارسها، وأنهى املرحلة 
الثّانوّية عام 1959م، ثّم التحق بدار املعلّمني العرب في يافا وتخّرج منها عام 1962م.

عمل في التّدريس في قرية نحف أّواًل، بعدها انتقل لبلدته الّرامة ليعلّم في املدرسة االبتدائيّة، 
ومنها في املدرسة الثّانوّية.

عام 1978 ُعنّي مفتًّشا للّغة العربيّة، باإلضافة إلى عمله في املدرسة الثّانوّية، وفي عام 1983 
تفّرغ للتّفتيش وترك التّدريس في الثّانوّية.

في أثناء عمله التحق بجامعة حيفا وحصل على اللّقب األّول عام 1972 في موضوَعي اللّغة 
العربيّة وتاريخ الّشرق األوسط. 

عام 2002 حصل على اللّقب الثّاني في األدب العربّي من جامعة حيفا.

واصل العمل مفتًّشا مرّكزا للّغة العربيّة في املدارس الّدرزّية واملختلطة ومحاضًرا في الكليّة 
العربيّة للتّربية في حيفا حتّى خروجه للتّقاعد عام 2007.

ُتوفي سلمان فّراج في 18.7.2007.

كتب سلمان فّراج للكبار البالغني وكتب لألطفال الّصغار، فقد كتب الّشعر والقّصة والّدراسة. 

املرايا - العدد الثّالث 2018

___________________

» مفتّش مرّكز للّغة العربيّة سابًقا، ودّرس في الكلّيات.  كاتب وباحث، عضو ورئيس جلنة القضايا اللّغوّية في مجمع اللّغة 
العربيّة-  النّاصرة. متخّصص في األدب العربّي وأدب األطفال، املناهج الّدراسيّة وأساليب التّدريس والتّقومي التّربوّي. 

نشر عدًدا من الكتب والّدراسلت واملقاالت في التّربية والنّقد األدبّي. 
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أدب سلمان فّراج لألطفال: دراسة حتليليّة

وقد صدرت له الكتب الّتالية:

1992 1. نقوش عبر اإلطار - )مجموعة شعرّية( 

.2000 – )قّصة شعرّية لألطفال(  2. طيري يا طيّارة 

.2001 – )مجموعة شعرّية(  3. عدال 

الّدروز في إسرائيل )ترجم الكتاب عن العبرّية مبشاركة فايز عّزام(  .4

.2003 – )مجموعة قصصيّة(  5. كلم للبيع 

.2003 1 - )شعر لألطفال(  6. حكايات هيا - 

.2003 – 2 - )شعر لألطفال(  7. حكايات هيا 

.2003 – 3 - )شعر لألطفال(  8. حكايات هيا 

كما نشر سلمان فّراج عدًدا من املقاالت والّدراسات في الّصحف واملجّلت احملليّة.

في  العربيّة  اللّغة  موضوع  في  املدرسيّة  الكتب  من  العديد  وإعداد  تأليف  في  شارك  كذلك 
املدارس الّدرزّية واملختلطة.

أبرز سمات أدب سلمان فّراج لألطفال

وقد  الّصغار.  واألطفال  الّراشدين  الكبار  للجمهورين:  أدبيّة  نصوًصا  فّراج  سلمان  كتب 
حرص في نتاجه األدبّي جميعه على مراعاة املعايير الفنيّة سواء في شعره أو في قصصه، 
ولكنّه كان يعي جيًّدا أّن الكتابة لألطفال تختلف عن الكتابة للكبار، لذلك ابتعد في أدبه لألطفال 
بصوره  الثّرّي  املكثّف  األسلوب  وعن  والتّناّص،  الغموض  وعن  املجّردة،  املوضوعات  عن 

ومجازاته! )ميكن الّرجوع لكتب سلمان فّراج للكبار للوقوف على تلك اخلصائص(.

وبعد القراءة املتأّنية ألعماله األدبيّة لألطفال التّالية: 

- طيري يا طيّارة – )قّصة شعرّية لألطفال( 2000.
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- حكايات هيا - 1 - )شعر لألطفال( 2003.

- حكايات هيا – 2 - )شعر لألطفال( 2003.

- حكايات هيا – 3 - )شعر لألطفال( 2003.

بعد استقراء تلك النّصوص وحتليلها ميكن ملحظة الّسمات التّالية ألدب سلمان فّراج لألطفال:

بروز االجّتاه الواقعّي.. 1

التّركيز على األطفال - خاّصة البنات.. 2

إعلء قيم اإلبداع واالبتكار.. 3

تأكيد العلقات االجتماعيّة واألُسرّية احلميمة.. 4

االلتفات جلماليّة اللّغة واألسلوب.. 5

1. بروز االجّتاه الواقعّي:

في مؤلّفاته لألطفال يتّجه سلمان فّراج للغتراف من الواقع املعيش، يستمّد موضوعاته من 
هذا الواقع، ويتّخذه مسرًحا ألحداث قصصه وشخوصه. 

واالغتراف من الواقع ال يعني نقل ذلك الواقع كما هو بشكل تسجيلّي »فوتوغرافّي« ونسخه 
بل هو-كما يقول أحد النّقاد: »إدراك جوهره ومعاجلته في َتنّور الفّن ليخرج رغيًفا ناضًجا 

قابل للتّذّوق« )معماري، 2007(.             

األديب الواقعّي ال يلتزم بالواقع بحذافيره، بل »يحّور ويزيد وينّقص ويختلق ويعيد التّكوين 
ليأتي بواقع ليس نسخة أمينة للواقع احلقيقّي، بل هو محاٍك له وممكن الوجود والتّصّور« 

)األصفر،1999(.       

ففي مؤلّفات سلمان فّراج لألطفال تتجلّى الواقعيّة في املوضوعات الّتي تدور حولها األحداث، 
وفي الّشخصيّات وفي املكان والّزمان...

املرايا - العدد الثّالث 2018

maraya3.indd   10 7/9/18   6:07 PM



11

أدب سلمان فّراج لألطفال: دراسة حتليليّة

فقّصة »طيري يا طيّارة« تروي حكاية الّطفلة نانا الّتي »تأخذ« طيّارة أخيها فادي الورقيّة، 
وتصعد للّسطح لتطيّرها... وفجأة، وهي في غاية الّسعادة، تهّب ريح شرقيّة شديدة، فتعاني 
الّصغيرة صراًعا مريًرا: هل تدع الّطائرة تفلت من يديها فيغضب أخوها صاحب الّطائرة، أم 
تتشبّث بها فتُعّرض نفسها خلطر الّسقوط عن الّسطح؟ وأخيًرا يأتي اخللص فينقذها أبوها 

من هذه الورطة.

أيامنا  في  املألوفة  أطفالنا  وبحياة  املعيش  بالواقع  ترتبط  كثيرة  تفاصيل  القّصة  هذه  وفي 
كاللّعب واملذاكرة ومشاهدة حلقات »امليكي ماوس«!

وتأتي »حكايات هيا« املختلفة مستمّدة أحداثها وشخوصها وأجواءها من واقع حياة أطفالنا 
واأللعاب  األصحاب  مع  أو  األهل  مع  البيت  في  أو  املدرسة  جدران  داخل  سواء  املعاصرة 

والهوايات واحلاسوب!

إّن هذا التّوّجه للواقعيّة - في رأينا - يسهم في خلق التّفاعل بني األطفال املتلّقني والقصص 
يشعرون  فل  ومجتمعهم،  بيئتهم  من  ويقّربهم  للواقع،  تكيّفهم  زيادة  على  ويعمل  املكتوبة، 

بالغربة وال االغتراب!  

2. الّتركيز على األطفال )البنات خاّصة(:

والبهجة واألحلم«  والنّقاء  البراءة  تتشّكل مفرداته من  أثيرّي شّفاف،  عالم  »الّطفولة  قيل: 
)عيسى، 2008: 11(.

وكتب محمد قرانيا: »يتمتّع الّطفل بحاّسة االندهاش التي ال مثيل لها لدى الكبار« واستطرد 
شعَره«  يفقد  فإّنه  بداخله،  يعيش  الّذي  الّطفَل  الّشاعُر  فقد  »إذا  نيرودا:  لبابلو  قوال  مورًدا 
)قرانيا، 2003: 7(، ويبدو أّن سلمان فّراج اّطلع على مثل هذه اآلراء وآمن بها، لذلك كانت 
جميع مؤلّفاته لألطفال تتمحور حول األطفال وعاملهم الّطفولّي، فالّشخصيّات الّرئيسة في 
جميع القصص واحلكايات أطفال صغار-وجلّهم من اإلناث/البنات-وإن وجدت شخصيّات 
التعّرف  لتسهم في  األطفال، جاءت  قريبة من  ثانوّية  الّراشدين فهي شخصيّات  الكبار  من 
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على األطفال وإلبراز مشاعرهم وأحاسيسهم، أو لتقّدم الّدعم والتّعزيز للّصغار للخروج من 
مأزق أو ملمارسة هواية محبّبة!

القّصة  أحداث  وجميع  »نانا«  الّطفلة  هي  طيّارة«  يا  »طيري  قّصة  في  املركزّية  الّشخصيّة 
األب  الّشديدة حتّى ظهور  الّشرقيّة  الّريح  الورق وصراعها مع  تدور حول تطييرها طائرة 
وتخليصها من املأزق، وهناك إشارة إلى أخيها الّطفل فادي الّذي »أخذت« طائرته من غرفته 

بل موافقته!

وفي »حكايات هيا« جند أّن الّطفلة »هيا« هي الّشخصيّة املركزّية في جميع احلكايات، وأحيانا 
من  شخصيّات  ترد  وقد  »سوسن«،  أو  »دنيا«  صديقتها  مثل  آخرون  صغار  أطفال  يرافقها 

الكبار الّراشدين كاألّم أو املعلّمة ولكن أدوارها - كما أشرت – ثانوّية.

ومما يلفت النّظر في القصص واحلكايات الّتي كتبها سلمان فّراج لألطفال إعطاء مساحة واسعة 
تكّرس  الّتي  املسبقة  النّمطيّة  اآلراء  من  التّحّرر  الّدافع  يكون  وقد  الّذكور،  حساب  على  لإلناث 
دونيّة املرأة/األنثى، وترفع من مكانة الّرجل/الّذكر، وال شّك أّن أدب األطفال له دور بارز في 

ترسيخ القيم وتذويتها، خاّصة لدى املتلّقني األطفال، وهذا ما وعاه األديب سلمان فّراج.

3. إعالء قيم اإلبداع واالبتكار:

يتحّدث الباحث حسن شحاتة في كتابه القيّم: »أدب الّطفل العربّي – دراسات وبحوث« عن 
أهميّة أدب األطفال كوسيط تربوّي في تنشئة األطفال وبلورة هوّيتهم وشخصيّتهم فيقول: 
التّفاعل  »إّن أدب األطفال يوّفر سياًقا نفسيًّا اجتماعيًّا يراعي سمات اإلبداع وينّميها خلل 
طريق  عن  املواهب  هذه  تنمية  ومحاولة  املواهب،  استثارة  حيث  من  واالمتصاص  والتّمثّل 

حتقيق جٍوّ من التّسامح والدفء العاطفّي واحلّب والّدميقراطيّة« )شحاتة، 1994: 12(.

املقروءة واملسموعة واملرئيّة: نوع  املواّد  إلى نوعني من  ويفّصل د. شحاتة حديثه بالتطّرق 
يرتبط بثقافة الّذاكرة، ونوع ثان يرتبط بثقافة اإلبداع.

النّوع األّول يرّكز على حشو الّذاكرة باملعلومات بدون إعمال الفكر والنّقد، وال يتيح احلّرية 
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للحوار والنّقاش واإلبداع ... بينما النّوع الثّاني يدعو للبحث وإعمال الفكر بالتّحليل والتّعليل 
والتّفسير واملوازنة واإلبداع والتّحّرر من عبودّية املواّد وقدسيّتها... )شحاتة، 1994: 12(.

والقراءة املتأّنية املتعّمقة ملؤلّفات سلمان فراج لألطفال تكشف عن محاولة جاّدة لتقدمي أدب 
يبرز العديد من صفات ثقافة اإلبداع كاملغامرة، املبادرة، التّعبير اإلبداعّي عن الّذات بالّرسم 

والغناء والكتابة، حّرية االختيار، الثّقة بالنّفس وإبداء املواقف واملشاعر.

لتأخذ  فادي  أخيها  غرفة  وتقتحم  تبادر  طيّارة«  يا  »طيري  قّصة  في  الّصغيرة  »نانا«  فهذه 
الّسعادة،  من  أجواء  في  فتعيش  وثقة،  جرأة  بكّل  لتطيّرها  للّسطح  وتصعد  الورقيّة  طائرته 

ينطلق خيالها ليحلّق عاليًا مع األحلم ومع الطائرة الورقيّة احمللّقة في األعالي!

اإلبداع  بقيم  وموضوعاته  أحداثه  ترتبط  نّص  من  أكثر  نقرأ  هيا«  »حكايات  سلسلة  وفي 
واالبتكار:

أحياًنا  اآلخرين  ومع  أحياًنا،  منفردة  وحيدة  واالبتكار  اإلبداع  هوايات  متارس  هيا  فالّطفلة 
أخرى. 

الهواية تستحوذ  الّرسم، وجند أن هذه  الّصغيرة هواية  »أرسم وأمتتم« متارس  في حكاية 
على مشاعرها، وعندما متارسها تنسى كَلّ شيء، فل حتّس باجلوع وال بالعطش، وال تشعر 
مبرور الوقت، وال تسمع النّداءات واألصوات، ويبدو أّن االنسجام مع الهواية وممارستها 

واالستغراق فيها، تتيح للّصغيرة حتقيق ذاتها في هذه املرحلة العمرّية املبّكرة!

وفي حكاية »الوجه« متارس الّصغيرة هيا مع أّمها لعبة ممتعة فيها الكثير من اإلبداع واالبتكار: 

»وجًها« وترّكبان فوقه َشعًرا وعينني وأنًفا وفًما وأذنني...  أّمها تعملن  فالّصغيرة هيا مع 
وهذا العمل تطلّب استخدام مواّد مختلفة، والقيام بفعاليّات متنّوعة من صبغ وتلوين وقّص 
وإلصاق حتّى مَتّ عمل الوجه اجلميل احللو الذي حّقق الفرح والّسعادة للّصغيرة املبدعة هيا! 

وفي حكاية »أبني بيتًا« متارس الّصغيرة هواية البناء والهدم املسلّية؛ فتبني بيتًا من القطع 
اخلشبيّة امللّونة، ويكون لهذا البيت باب وشبابيك وقنطرة وقباب، وله سور وبرج ودرج... 
وبعد إمتام عمليّة بناء البيت تقوم الّصغيرة البريئة بدفع البناء وهدمه، »وبرمشة عني سحرّية، 
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تقع القطع اخلشبيّة«!

وفي حكاية »عندي حاسوب« متارس الّصغيرة هيا مع صاحبتها سوسن اللّعب باحلاسوب 
ثّم  ترسمان...  ما  وتلّونان  والفراشات،  والعصافير  واألشجار  األزهار  فترسمان  اجلديد؛ 
تؤلّفان قّصة »شرشور الّشرير« الّذي يقطف األزهار ويشّمها ويرميها، فتأتي نحلة وتلسعه 

فتضحك الّصغيرتان »من هذا الّشرشور الّشرير...!«.

يلحظ أن ما ورد في القصص واحلكايات املذكورة ُيبِرز بشكل واضح أّنها تنتمي ملا يعرف 
املألوفة  التّقليدّية  السلوك  بأمناط  يلتزمون  ال  فالّصغار  الّذاكرة؛  ثقافة  ال  اإلبداع  بثقافة 
على  ويجرؤون  بالنّفس،  بالثّقة  يتمتّعون  بل  وغيرهم-  كبار  –من  اآلخرون  يفرضها  الّتي 
الّرسم والغناء والبناء والكتابة اإلبداعيّة. ومثل  املغامرة، وميارسون هوايات متنّوعة مثل: 
تلك الفّعاليّات والهوايات تسهم في صقل شخصيّات الّصغار، وتشّكل روافد غنيّة تغّذي تلك 

البراعم الغّضة لتنمو وتترعرع في مسيرة اإلبداع املباركة املنشودة!     

4. تأكيد العالقات االجتماعّية واألسرّية احلميمة:

ذكرنا أهميّة أدب األطفال ودوره في عمليّة التّنشئة االجتماعيّة، فهو كما يقول أحد الباحثني: 

»أدب الّطفل ليس مجّرد تسلية، مع أّن دوره كتسلية مهمٌّ جًدّا، فهو تثقيف للّطفل وفي ذات 
الوقت وسيلة تساعدنا على بناء شخصيّة الّطفل املتكاملة، ولو طرأ على شخصيّة الّطفل أّي 
عارض أو مشكلة نفسيّة اجتماعيّة، ميكننا أن نوّظف األدب ليساعدنا في حّل هذه املشكلة« 

)عيسوي، 2007(.             

هذا الّدور املؤّثر الفّعال ألدب األطفال لم َيغب عن سلمان فّراج في كتابته للّصغار، من هنا 
راح يضّمن قصصه وحكاياته لهم قيًما ومثًل إيجابيًّة بطريقة غير مباشرة، بعيًدا عن الوعظ 

والتّعليم.

في قّصة »طيري يا طيّارة« نتعّرف على العلقات األسرّية احلميمة الّدافئة، فنانا الّصغيرة »ال 
تخاف« من أخيها فادي، لذلك سمحت لنفسها أن تدخل غرفته وتأخذ طيّارته الورقيّة لتلهو 
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بها، ورأينا كيف كانت حريصة على تلك الّطيّارة وعدم التّفريط بها لئل يغضب أخوها حتّى 
ولو تعّرضت حياتها للخطر!

وفي اللّحظة احلرجة عندما واجهت نانا الّسقوط عن الّسطح بفعل الّريح الّشرقيّة الّشديدة، 
يظهر األب احلاني املنقذ، فيلّف بساعده نانا ويحملها إلى بّر األمان. وتأتي كلماته املُطمئنة - 

بدون توبيخ وتقريع - املوّجهة للبنة الغالية: 

»فحمًدا لله! 

وحذاِر ... حذار!

لعب األطفال مليح في الّساحة يا نانا

لكن ليس على سطح الّدار!«.

وفي حكايات هيا نستشّف العديد من القيم االجتماعيّة واإلنسانيّة احلميدة الّتي يجدر بأبنائنا 
التّحلّي بها، من بني تلك القيم نذكر:

الّصداقة، اإليثار، احملبّة والتّرابط األسرّي...

احملبّة  نستشعر  كذلك  ومعلّمتها،  هيا  بني  احملبّة  علقة  على  نتعّرف  ودنيا«  »هيا  حكاية  في 
والّصداقة املتينة الّتي تربط بني هيا وزميلتها دنيا، فهي تقاسمها التّفاحة الّتي تضعها أّمها 
في »شنطتها«، واألهّم: هيا تتعاطف مع صاحبتها دنيا الّتي ال حتظى من أّمها مبعاملة منصفة 

مثل معاملتها ألخيها.

تشارك  هيا  فأّم  األسرة،  أفراد  بني  والتّفاهم  احملبّة  مشاعر  نلمس  »الوجه«  حكاية  وفي 
صغيرتها اللّعب واالبتكار، وهما تعملن معا عمًل إبداعيًّا في تشكيل وجه...!

فالوالدان  احلميمة،  واألسرّية  االجتماعيّة  العلقات  تبرز  حاسوب«  »عندي  حكاية  وفي 
ا لهيا، فتفرح هيا ومعلّمتها بذلك! يشتريان حاسوًبا خاًصّ

وتتحلّى هيا في هذه احلكاية بقيمة اإليثار والبذل، فهي تشارك صديقتها سوسن اللّعب في 
احلاسوب والّرسم والكتابة اإلبداعيّة املمتعة.
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5. االلتفات جلمالّية اللّغة واألسلوب:

مضمونه  في  األطفال  أدب  ملءمة  ضرورة  حول  والباحثني  األدباء  بني  إجماع  شبه  هناك 
وأسلوبه إلدراك األطفال وخصائصهم النّفسيّة والعقليّة واللّغوّية.

–حيث تطّرقنا إلى جوانب من ذلك سابًقا– فإّن قضيّة اللّغة  وإذا جتاوزنا قضيّة املضمون 
واألسلوب تعتبر مهّمة في جناح النّصوص املوّجهة لألطفال.

وفي  وتركيبها  اجلمل  بناء  وفي  والتّراكيب،  األلفاظ  في:  واألسلوب  اللّغة  قضيّة  تنعكس 
األساليب األدبيّة -الفنيّة املستعملة.  

فعلى صعيد األلفاظ والتّراكيب اللّغوّية: هناك ضرورة ملراعاة لغة الّطفل وقاموسه اللّغوّي 
وجتنّب  الّسهلة  والتّراكيب  األلفاظ  استخدام  في  ذلك  ويتمثّل  والنّمّو،  العمر  مراحل  حسب 

الغريبة غير املألوفة منها، مع اإلقلل من املفردات والتّراكيب املجازّية.

وعلى صعيد اجلمل وتركيبها: استخدام اجلمل القصيرة أو املتوّسطة الطول، وجتنّب اجلمل 
الّطويلة املرّكبة. وهناك من يدعو إلى تغليب اجلمل االسميّة املبدوءة باملسند إليه -االسم-على 
في  لألطفال  املوّجهة  النّصوص  في  باملسند-الفعل-خاّصة  املبدوءة  الفعليّة  اجلمل  حساب 
مراحل الّطفولة املبّكرة، وأاّل يكون تباعد بني ركنَي اجلملة، كذلك أن ال تكون جمل اعتراضيّة.

والتّكلّف  الّزخرف  في  اإلسراف  وجتنّب  والّدّقة،  الوضوح  حتّري  األساليب:  صعيد  وعلى 
في األسلوب، والتّقليل من استخدام أسلوب التّلميح واملجازات الغامضة والكنايات البعيدة، 
االنفعال  على  الّدالّة  التّعجبيّة  كاجلمل  اإلنشاء  وأساليب  اخلبر  أساليب  بني  املزاوجة  كذلك 

والنّداء واالستفهام وغير ذلك.

الّسرد  من  والتّخفيف  احلوارّية  املقاطع  وجود  واحلركة  احليوّية  النّّص  على  ُيضفي  ومّما 
الّزائد )أبو فنه، 2001: 22-23، شحاتة؛ 1994: 142-93(. 

ويبدو أّن سلمان فّراج في مؤلّفاته لألطفال قد أولى مسألة اللّغة واألسلوب عناية خاّصة، فتجربته 
األدبيّة  والّدراسات  النّظرّيات  على  الواسع  ونثًرا-واّطلعه  للكبار-شعًرا  الكتابة  في  اإلبداعيّة 

املتعلّقة بأدب األطفال، جعلته حريًصا على توّفر العناصر الفنيّة اجلماليّة في مؤلّفاته لألطفال. 

املرايا - العدد الثّالث 2018
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فليس صدفة أن يكتب سلمان فّراج القصص واحلكايات الّشعرّية لألطفال، فهو يعي أهميّة 
اإليقاع واملوسيقيّة لدى جمهور األطفال الّصغار امليّالني بطبيعتهم إلى النّغم واملوسيقى. 

من هنا جاء التزام سلمان فّراج بالبحور الّشعرّية وبالقوافي في قّصة »طيري يا طيّارة« وفي 
»حكايات هيا« كلّها.

قّصة »طيري يا طيّارة« جاءت على وزن واحد هو تفعيلة »فعلن« وهي تفعيلة بحر »املتدارك«.

حكاية »هيا ودنيا« جاءت على وزن واحد هو تفعيلة »مستفعلن«، وهي تفعيلة بحر »الّرجز«. 

حكاية »أرسم وأمتتم« جاءت على وزن واحد هو تفعيلة »فعلن«، وهي تفعيلة بحر »املتدارك«. 

)تفعيلة  املتدارك  بحر  على  حاسوب-جاءت  عندي  بيتا،  أبني  الوجه،   – هيا  حكايات  بقية 
»فعلن«(.

هكذا نرى أن حرص سلمان فّراج على توّفر اإليقاع واملوسيقى في مؤلّفاته لألطفال قد حتّقق 
من خلل التزامه بالبحور الّشعرّية، وقد اختار بحرين من البحور الّصافية الّتي تعتمد على 
البحور  من  وهما  والّرجز،  املتدارك  هما:  املستعملن  البحران  وكان  واحدة،  تفعيلة  تكرار 

اخلفيفة الّتي تصلح لشعر األطفال.

أّما القافية، وفي جميع القصص واحلكايات، فجاءت متنّوعة لتتيح للّشاعر مزيًدا من املرونة 
وحّرّية احلركة لنقل األحداث والتّعبير عن املواقف واملشاعر املختلفة.

وُيلحظ، أيًضا حرص سلمان فّراج على توّفر اإليقاع واملوسيقى في نصوصه لألطفال من 
أمثلة عديدة  أو تكرار عبارات وتراكيب، وهناك  ألفاظ وكلمات،  التّكرار، سواء تكرار  خلل 

للتّكرار الوارد في النّصوص مثل: )من قّصة طيري يا طّيارة(.

تكرار ألفاظ: )صارت، صارت(، )فرحت، فرحت(، )طيري، طيري(، )لفت، لفت(، )خطوة، 
خطوة(.
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تكرار تراكيب وعبارات:

)ما أحلها! ما أحلها!(، )يا رب! يا رب!(، )ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟(، )ما أحلى! ما أحلى!(، 
)حمدا لله! حمدا لله!(.

وجند الكثير من التّكرار بأنواعه في حكايات هيا أيًضا.

ولتحقيق املزيد من اإليقاع واملوسيقى في نصوصه يعمد سلمان فّراج إلى وسائل وطرائق 
مختلفة مثل: اختيار األلفاظ البسيطة الّسهلة، واجلناس في الكلمات نحو: )شرشور الّشرير(، 
)طيري يا طيّارة(، .. وقد يستمّد بعض األلفاظ ذات النّكهة احملكيّة الّدارجة نحو: )»رَخت« 

يدها(، )تزعل منّي(، )شنطتي(، )حكت عني..(، )هي... هي... هوب( .

اجلمل  استعمال  إلى  فّراج  سلمان  جلوء  للّصغار  النّصوص  تقّرب  الّتي  األساليب  ومن 
عن  ويبعدها  احليوّية  النّصوص  على  ُيضفي  مما  واالستفهام  والنّداء  كالتّعّجب  اإلنشائيّة 

الّرتابة واألسلوب اخلطابّي املباشر.  

ورغم محاولته اجلاّدة مللءمة نصوصه لألطفال في الوضوح والبساطة، إاّل أّنه أحياًنا يأتي 
بصور فيها تشبيهات قد تلئم املتلّقني الكبار نحو:                 

يقول عن الّطائرة: )صارت ترقص كاجلنيّة(، )صارت تتلّوى كاحليّة(، )تتلّوى كاألفعى(.

ويخاطب األب أبنته: )لو لم آِت اآلن لطرت مع الّريح كريشة عصفور وحتّطمت...(.

من هذا العرض نخلص إلى القول: حّققت كتابات سلمان فّراج لألطفال العديد من املواصفات 
واملعايير الّتي تؤّهلها لتتبّوأ مكانة مرموقة في أدب األطفال العربّي، فقد جمعت بني املعايير 
وأن  الّصغار،  األطفال  يقرأها  أن  غرابة  ال  لذلك  التّربوّية؛  النّفسيّة  واملعايير  الفنيّة  األدبيّة 
يحبّوها، وهذا ما نلمسه في استطلعات الّطلب في مشروع »مسيرة الكتاب« الّذي تشارك 
يا  »طيري  قّصة  أدرجت  بحيث  املؤلّفات،  لهذه  واختيارهم  سنوات،  عّدة  منذ  مدارسنا  فيه 

طيّارة« وقصص »حكايات هيا« ضمن أكثر الكتب احملبّبة واملفّضلة لديهم.  

املرايا - العدد الثّالث 2018
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اختيار االّمهات العربّيات املثّقفات» الكتب ألطفالهن»
عازم، أحمد»  وڤايس، يسرائيال» 

مقّدمة

اآلن  حتّى  ألطفالهم  ُكتبًا  الوالدان  بها  يختار  الّتي  الّطريقة  كاٍف  بشكل  العالم  في  ُتبحث  لم 
العربّي  إليها الحًقا، وكم باألحرى في الوسط  ما عدا أبحاًثا قليلة وفيها نواقص، سنتطّرق 
في بلدنا. لهذا، فبحثنا ُيعتبر بحثًا طلئعيًّا عند العرب في البلد، ومن هنا جاءت مساهمته 
عدا  بالعربيّة،  املجال  هذا  في  ميدانيّة  أبحاث  على  نعثر  لم  الوضع  هذا  وبسبب  األساسيّة. 
مقاالت نظرّية، سنستعرض قسًما منها الحًقا، كما وسنستعرض أشياء مّت التّوصل إليها في 

ورشات اشترك فيها آباء وأّمهات في الّضفة الغربيّة وغّزة، كما سنرى في الفصل القادم. 

أن  نتائجه ميكن  التّدريس، ألّن  له علقة بطالبات كليّات  الّصلة مبا  البحث احلالّي وثيق  إن 
تنير الّطريق أمامهن كمعلّمات في املستقبل، فيما يتعلّق باملطالعة وبأسس فهم املقروء الّتي 
يكتسبها األطفال في بيوتهم. وُيعتبر هذا الّرصيد أساًسا تربوّيًا، على املعلّمات واحلاضنات 

أن يعرفنه وأن يعني أهميّته.    

                                             

1. خلفّية نظرّية 

ُيعتبر اختيار الكتب لألطفال بواسطة الوالدين عمليّة دارجة، كما وإن قراءة تلك الكتب ميكن 
أن تساعد على تطّور األطفال في مجاالت مختلفة.

املرايا - العدد الثّالث 2018

___________________

» كنّا نفّضل استعمال متعلّمات بدل مثّقفات، ولكن البحث  الذي  أجري على معلّمات يهودّيات استعمل كلمة مثّقفات.
» أُجرَي هذا البحث بتمويل من معهد موفيت وبرعاية وحدة األبحاث في الكليّة األكادمييّة بيت بيرل، وقد سلّمنا تقرير البحث 
لكّل منهما باللّغة العبرّية )عازم وڤايس، 2010( . كذلك مّت حتويل تقرير البحث إلى مقال ُنشر في مجلّة »דפים«، عدد 58. 
» أحمد عازم: في الّسابق: مدير مدرسة مسائيّة، مدرسة شاملة، مركز كامل كيلني ألدب األطفال، مرشد قطرّي لبرنامج اإلثراء 
الوسيلّي، مسؤول قطرّي في برنامج Test Relex  لعلج  التّوّتر من االمتحانات وعضو جلنة موضوع اللغة العبرّية. ترجم 
من العبرّية إلى العربيّة وبالعكس. أجرى أبحاًثا عديدة في التّربية وأدب األطفال.عمل في في جامعة و- 6 كلّيات عربيّة وعبرّية.
» د. يسرائيل فايس: حاصلة على لقب ثالث من جامعة بار إيلن في موضوع اخلطاب النّسوّي في القرن التّاسع عشر. عملت 

وتعمل في كلّيات عديدة. لها أبحاث كثيرة، ومنها ثلثة مشتركة مع أحمد عازم.
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اختيار االّمهات العربيّات املثّقفات الكتب ألطفالهن

سطون    الباحثني  بواسطة  أمريكا  في  لألطفال  الكتب  اختيار  معايير  موضوع  بحث  مّت  لقد 
وطواردوس )Stone & Twardosz, 2001( وتوّصل إلى ستّة معايير من خلل بحث 
أجرياه وطلبا فيه من معلّمات في روضات أمريكيّة أن يقمن بتدريج ستّة معايير من األهّم إلى 
األقّل أهميّة، وهذه املعايير هي: الّرسوم التّوضيحيّة، موضوع الكتاب، العبرة، طول وُسْمك 

الكتاب، عدد الكلمات في الّصفحة واأللوان. 

ولقد أَْجرت أبيرام )אבירם, 2004( بحثًا في أعقاب سطون وطواردوس على أربعني والدة 
يهودّية، فعرضت لألمهات قائمة من أحد عشر معياًرا وهي: لغة الكتاب، احلبكة، الّشخصيّات، 
العوامل املاّدّية، التّوصيات، الّرسوم التّوضيحيّة، الوسائل اإلضافيّة، القرار املستقّل، الِقيَم، 
طول وُسْمك الكتاب وموضوع الكتاب. وقد قامت بتدريج هذه املعايير بحسب أهميّتها في 

نظر األّمهات كما سنرى الحًقا. 

لم ُتبحث مشكلة اختيار كتب األطفال بواسطة األّمهات العربيّات في إسرائيل، وباملقابل نوِقش 
)الّضامن، سلمة، احشيش ونيروخ،  الّضامن وآخرون  أجراها  املوضوع في ورشات  هذا 
معايير  قائمة  إلى  توّصلوا  وقد  الغربيّة.  والّضفة  غّزة  قطاع  من  أّمهات  مبشاركة   )2008
مشتركة الختيار كتب األطفال بواسطة الوالدين، وهي: احلبكة، الّشخصيّات، اإلطار-املكان 
اعتبارات  الّشكل،  املضمون،  النّظر،  وجهة  األسلوب-اللّغة،  التّوضيحيّة،  الّرسوم  والّزمان، 

أخرى. ولكن لم يتّم فحص هذه املعايير في بحث ميدانّي علمّي. 

من ناحية أخرى، هناك الكثير من املؤلّفات النّظرّية بالعربيّة الّتي حتّدثت عن معايير اختيار 
الوالدين أو املعلّمني أو أمناء املكتبات. ولهذا ميكن أن جند شروًحا  الكتب لألطفال بواسطة 
للمعايير املتنّوعة في مؤلّفات نظرّية عديدة، بحيث جند حديثًا عن معيار أو أكثر في كتاب، 

وعن معايير أخرى في كتاب آخر، ومنها: 

 ،)1959-1897( 13-14؛ كيلني   ،9  :2005 فنّه،  )أبو  كثيرون  باحثون  الكتاب:  لغة   -
عند احلديدي، 1996: 377-378؛ ماعوز وأسعد،2003؛ مواسي، 2006( يطلبون من أدباء 
األطفال أن يكتبوا بلغة عربيّة فصحى بسيطة قريبة من اللّغة العاميّة كي يقلّلوا من الفجوة 
بني اللّغة العاميّة واللّغة الفصحى، وكي يتحاشوا مشكلة ثنائيّة اللّغة املوجودة في العربيّة، 
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ومع هذا فقد طالبوا بأن َتستعمل كتب األطفال لغة ذات مستوى أرقى بقليل من مستوى لغة 
اللّتان تضيفان، بأن على كتب  أيًضا كركبي-جرايسي والّسيد )11:2002(  الّطفل. وهكذا 
نه من التّعبير عن نفسه بشكل  ع القاموس اللّغوّي اخلاّص بالّطفل وأن متِكّ األطفال أن توِسّ

واضح وجميل. 

بينما ال يوجد فرق  الكبار،  أدب  أدب األطفال وفي  - احلبكة: مصطلح احلبكة موجود في 
جوهرّي في استعماله في كل املجالني، وعلى ما يبدو، أّنه بسبب ذلك، لم يتعّرض باحثو أدب 
األطفال لشرحه في مؤلّفاتهم. ومن القلئل الّذين حتّدثوا عن هذا املصطلح ريبلني )ריבלין، 
بالنّسبة  واملنطقّي  التّشكيلّي  الّدائم،  الفقرّي  العمود  بأّن احلبكة هي  قال  50( حيث   :2001
أدبّي  إنتاج  كّل  في  الّزمن  مسار  في  يحدث  ماذا  وتعليلها،  األحداث  لتتابع  بالنّسبة  للقّصة، 
احلبكة  مراحل  عن  تكلّم  فقد  ذلك،  إلى  وباإلضافة  النِّسب.  وبهذه  النظام  بهذا  يحدث  وملاذا 
وهي: العرض - قاعدة الّصراع - تطّور الّصراع - األزمة – القّمة - التّحول - احلّل- النهاية 

وإغلق الّدائرة.

- الّشخصّيات: يقصد باحثو األدب )خفاجي، 2006: 10؛ طعيمه، 1998: 116؛ كركبي-
 )98-100  :2001 ברוך,  116؛   :2003 وأسعد،  ماعوز  11؛   :2002 والّسيد،  جرايسي 
في  املؤلّف  يوردها  الّتي  املخلوقات  كّل  يشمل  أّنه   )characters( »شخصيّات«  مبصطلح 
حقيقيّة  الّشخصيّات  تكون  أن  وميكن  احلبكة.  تتوّفر  الّشخصيّات  تلك  وبواسطة  القّصة. 
أو خياليّة. وميكن أن تكون مخلوقات حيّة أو جماًدا. وميكن أن تكون بسيطة، ذات مواقف 
واضحة وُمعّرفة ُتفَهم بسرعة بواسطة القارئ، أو أن تكون غامضة ذات مواقف متصادمة، 

يصعب فهمها بسهولة. 

- اعتبارات ماّدّية متعلّقة بشراء كتب األطفال: ال يوجد لهذا البند دعم نظرّي مباشر، إذ 
الوالدين،  عن  يتحّدثون  وال  الكتب  شراء  عن  ميتنعون  بأّنهم  األطفال  عن  الباحثون  يتحّدث 
يقول  األحوال،  جميع  وفي  اقتصادّية.  اعتبارات  بسبب  الكتب  شراء  عن  ميتنعون  الّذين 
 )238-237 الفتاح،2000:  135؛ عبد   :1998 141؛ طعيمه،   :2005 الباحثون )العطشان، 

بأّنه يجب تخفيض أسعار كتب األطفال لتشجيع شرائها. 
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آراء  من  متأّثرات  ألطفالهن  كتبَا  يخترن  أو  يشترين  اللّواتي  األّمهات  إّن  الّتوصيات:   -
لآلباء  املخّصصة  اإلرشاد  كّراسات  ومن  واملعارف  واألصدقاء  األدب  ونّقاد  احلاضنات 
بداية  زالت في  ما  وباملقابل،  العبرّي،  الوسط  األمور شائعة ومعروفة في  واملعلّمني. وهذه 

الّطريق في الوسط العربّي. 

- الّرسوم الّتوضيحّية واأللوان وغالف الكتاب: هناك العديد من الباحثني )أحمد،2009: 
265؛ البقاعي، 2006: 13-14؛ اجلبالي، 2005: 27؛ اللّبدي، 2001: 60؛ إسماعيل، 2004: 
الّذين   )2015 عازم،   ،13  :2002 والّسيد،  كركبي-جرايسي  129؛   :1998 طعيمه،  190؛ 
حتقيق  على  تساعد  وهي  األطفال،  كتب  وُتثري  مهّمة  التّوضيحيّة  الّرسوم  بأن  يؤمنون 
أهدافها التّربوّية. وأحياَنا يكون تأثيرها أكبر من تأثير الكلمات واجلمل، ألّن كتب األطفال، 
بفضل الّرسوم التّوضيحيّة وما حتويه من ألوان، تتحّول إلى لوحات فنّيّة ذات جمال ومعنى، 
فتساعد على تطوير الّذوق الفنّّي لألطفال وبناء صورة ذهنيّة، ّتسّهل على الّطفل القيام بعمليّة 

اجلسر بني الكلمات واأللوان والّصور والعناوين. 

 :2004 إسماعيل،  14؛   :2006 )البقاعي،  ومنهم  الباحثون  يتحّدث  ألعاب:  أو  إضافات   -
190( عن اإلضافات لكتب األطفال والّتي يجب أن تستغّل التّطّور التّكنولوجّي الّذي ُيعطي 
مجااًل الستعمال مواّد مختلفة في تصميم كتب األطفال مثل: البلستيك والقماش ذي الّرائحة 

اجلميلة والورق القوّي لطيف امللمس أو إضافة بطاقات أو أشرطة مسّجلة أو ُدمى. 

القرار  باعتماد  املرتبطة  األمور  من  للّطفل  بالنّسبة  الكتاب  قراءة  ُتعتبر  مستقّل:  قرار   -
املستقّل بواسطة األّمهات. وهذه القراءة ميكن أن تكون جزئيّة أو كاملة. كركبي-جرايسي 
مبساعدة  حتدث  والّتي  والبالغ  الّصغير  الّطفل  بني  الّشراكة  بأّن  تؤّكدان   )2002( والّسيد 
قراءة القّصة، لها تأثير على تدريبه على اإلصغاء وعلى تذويت اللّغة وقواعدها ومن ثّم على 
استعمالها للتّعبير عن نفسه وعلى التّواصل مع اآلخرين. أّما البقاعي )2006 :19( فتقترح 
على املرّبني بأن يقرؤوا القّصة ثلث مّرات على األقّل قبل قراءتها لألطفال. فقراءة القّصة 
عّدة مّرات تساعد املرّبي أو أحد الوالدين على تذويت ماّدة الكتاب وهكذا يكون القارئ للّطفل 

أكثر جاهزّية لقراءتها بالنّغمات املناسبة لألطفال.
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- الِقيم: ُتعتبر القيم ضرورّية وحاسمة في حياة البشر، لذلك فهي موجودة في كّل املجتمعات 
)לקסיקון  للجدل  القيم مثير  فإّن موضوع  1(، ورغم ذلك،   :2006 استثناء )عازم،  بدون 
196( ومع هذا فإّن أدب األطفال ال يستطيع أن يكون مبعزل   :1997 החינוך וההוראה, 

عن القيم. 

74-81؛   ،1996 الّشّماس،  345؛  )فلّوح،1979:  القيم  ألنواع  كثيرة  تصنيفات  وهناك 
 :2006( عازم  إليه  توّصل  بسيًطا  تصنيًفا  اخترنا  وقد  وآخرون(.  2006؛  ואחרים,  סלע 

6( والّذي يشتمل على األصناف اآلتية: قيم قوميّة، قيم دينيّة، قيم اجتماعيّة، قيم إنسانيّة، 
قيم معرفيّة-علميّة، قيم شخصيّة، قيم إبداعيّة وقيم ترويحيّة. ومن اجلدير بالّذكر أّن القيم 
الدينيّة موجودة في قصص القرآن واألنبياء ولكنّها مبعظمها تابعة ألحد التّصنيفات املذكورة 

أو أكثر ما عدا قضيّة اإلميان بالله. 

11-12؛   :2006 )البقاعي،  ومنهم  كثيرون  باحثون  حتّدث  لقد  الكتاب:  وُسْمك  طول   -
ثلثة  لها  بأّن  فقالوا  األطفال  ُكتُب  حجم  عن   )127  :1998 طعيمه،  75؛   :2006 خفاجي، 
ط والّصغير. احلجم الكبير ُيناسب األطفال الّصغار ألّنه  أنواع من األحجام: الكبير واملتوِسّ
ُيسّهل عليهم اإلمساك بالكتاب وتصّفحه، واحلجمان اآلخران: املتوّسط والّصغير- مناسبان 
أّن  الواضح  النّمّو. ومن  الّطفل في كّل مرحلة من مراحل  لألطفال األكبر سنَّا، حسب قدرة 

حجم الكتاب ُمتأثر بطول وُسْمك الكتاب. 

إلى  يهدف  لألطفال  األدبّي  النّّص  بأّن   )131  :2003( وأسعد  ماعوز  تقول  املوضوع:   -
إكسابهم معلومات في مجاالت متنِوّعة: تعليميّة، لغوّية، ثقافيّة وبيئيّة. أما اجلوانب التّعليميّة، 
ا في الّشعر التّعليمّي والوصفّي وفي القّصة التّعليليّة والقّصة الواقعيّة  فإّنها تلعب دوَرا رئيًسّ

والقّصة الّشعبيّة. 

بناء على ما تقّدم، سنتناول في بحثنا هذا موضوع املعايير املذكورة الختيار كتب األطفال 
بواسطة األّمهات العربيّات املثّقفات، ألّنه من الّضرورّي التَّعرُّف على املوضوع عن كثب ما 
أن يعرفوا  التّربية والتّعليم، وهؤالء األشخاص يجب  للعمل في مهنة  دمنا نؤّهل أشخاًصا 

اعتبارات األهالي، الّشركاء األساسينّي لهم في تربية األطفال، عند اختيارهم ُكتبًا لهم. 
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اختيار االّمهات العربيّات املثّقفات الكتب ألطفالهن

النّهاية، سيكون من املمتع أن نفحص معايير اختيار الكتب لألطفال بواسطة األّمهات  وفي 
اعتبارات  ُتَشّغل  أيًضا  املجموعة  هذه  في  هل  نعرف،  وأن  إسرائيل  في  املثّقفات  العربيّات 

مشابهة لتلك املوجودة عند األّمهات اليهودّيات املثّقفات أم ال؟

2. أسئلة البحث

اعتماًدا على اخللفيّة النّظرّية وضعنا ثلثة أسئلة للبحث وهي: 

- ما هو نظام األولوّيات عند األّمهات العربيّات املثّقفات في املعايير عند اختيار الكتب ألطفالهّن؟ 

الّتي  املعايير  وبني  املثّقفات  العربيّات  لألّمهات  الّشخصيّة  املعطيات  بني  علقة  توجد  هل   -
يعتمدنها الختيار كتب ألطفالهّن؟ 

- هل توجد فروق في معايير اختيار الكتب لألطفال بني األّمهات العربيّات املثّقفات واألّمهات 
اليهودّيات املثّقفات؟ 

3. الّطريقة   

3.1 عّينة البحث 

 2009 الّدراسيّة  الّسنة  في  وتعلّمن  تدريس  طالبات  وكلّهن  ا،  أُّمً  131 البحث  عيّنة  حتوي 
بيرل. ولقد سلّمنا  بيت  األكادمييّة  للكليّة  التّابع  العرب  املعلّمني  األكادميّي إلعداد  املعهد  في 
ومعظم   .93.6% فكانت  االستبيان  أرجعن  اللّواتي  نسبة  أّما  طالبة.   140  - لـ  استبياَنات 

الّطالبات يسكّن في بلدات املثلث من كفر قاسم جنوًبا حتّى قرية سالم في الّشمال. 

2. ممّيزات املفحوصات

العرض اآلتي يصف املفحوصات تبًعا ملميّزاتهّن الّشخصيّة:

عمر املفحوصات: تدّل النّتائج على أن توزيع األعمار هو من 20-44 سنة وأن نسبة عمر 
وبنات   ،19.8% هي  سنة   29-25 عمر  ونسبة  املفحوصات،  من   43.5% هي   24-20
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أعمارالثّلثني هّن %11.5، وبنات أعمار األربعني نسبتهّن 6.2%.

أما معظم الّطالبات من عمر 26 سنة فصاعًدا فهّن معلّمات ُمستكملت، والقليلت فوق هذا 
العمر طالبات منتظمات.

صغيرات الّسّن مقابل كبيرات الّسّن: لقد قّررنا تصنيف املفحوصات ضمن مجموعتي عمر: 
»صغيرات« الّسّن من 20-23 سنة، و«كبيرات« الّسّن من 25-44 سنة، أّما بنات 24 سنة فقد 
أُْخِرجن من بعض احلسابات اإلحصائيّة. توزيع املفحوصات لصغيرات وكبيرات أّدى إلى أن 
تكون نسبة الّصغيرات %35.2، أّما نسبة الكبيرات فهي %44.3. أّما %12.2 من املفحوصات 
اللّواتي هّن مجموعة بينيّة، وهّن بنات سن 24، لم ندخلهّن في قسم من التّحليلت اإلحصائيّة.

ن: يتّضح من البحث أّن النّسبة األعلى من املفحوصات هّن اللّواتي صّرحن بأّنهن تقليدّيات  درجة الّتديُّ
من  العلمانيّات  أخرجنا  لذلك   .)3%( العلمانيّات  وأخيَرا   )40.0%( املتدّينات  وبعدهّن   ،)51.9%(

بعض االختبارات اإلحصائيّة الّتي فحصت تأثير درجة التّديُّن بسبب نسبتهّن املنخفضة.

عدد األوالد: لقد كانت نسبة املفحوصات اللّواتي لهّن ولد واحد عالية )%55.0(، بينما نسبة 
املفحوصات اللّواتي لهن أكثر من ولد كانت أقّل )45.0(.

4. أدوات البحث

لقد شمل استبيان البحث ثلثة أجزاء وهي:

استبيان خلفيّة شخصيّة)1(؛

استبيان أقوال مبوضوع معايير اختيار الكتب)2(؛

استبيان معايير مبجال اختيار الكتب)3(.

املرايا - العدد الثّالث 2018
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)1( ملحق رقم 10.1، ص 56-55.

)2( ملحق رقم 10.2، ص 58-56.
)3( ملحق رقم 10.3، ص 59.
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4.1 استبيان خلفّية شخصّية

يهتّم االستبيان األّول باملتغيّرات الّشخصيّة، ويفحص متغيّرات غير ُمتعلّقة مثل: عدد األوالد، 
أعمارهم، جنسهم، ثقافة األّم ودرجة تدَّيُّن األّم.

4.2 استبيان أقوال

 )Stone & Twardosz, 2001( وطواردوس  سطون  بواسطة  االستبيان  هذا  بناء  مّت 
وُعِرض على معلّمات روضات في الواليات املتّحدة. ولقد ُترِجم هذا االستبيان للعبرّية ومّت 
مصداقيّة  درجة  تفحص  لم  الّتي   ،)2004( أبيرام  بواسطة  إلسرائيل  وملءمته  توسيعه 

االستبيان األصلّي واالستبيان الثّاني.  وكذلك بالنّسبة لدرجة الوضوح اإلحصائيّة.

وجند في االستبيان الّذي مّتت ملءمته إلسرائيل املعايير اآلتية: اللّغة، احلبكة، الّشخصيّات،

االعتبارات املاّدّية، التّوصيات، الّرسوم التّوضيحيّة، اإلضافات، القرار املستقّل، القيم، طول 
وُسْمك الكتاب وموضوع الكتاب.

الّتي  املعايير  وهو  املُتعلّق،  املتغيّر  ويفحص  قواّل،  وثلثني  اثنني  من  ب  ُمرَكّ االستبيان  وهذا 
لها األّمهات الختيار كتب ألطفالهّن، وذلك بواسطة تدريج املوافقة على األقوال بسلّم من  ُتَفِعّ
1-5، أّما 1 فيدّل على التّدريج املنخفض و 5 يدّل على التّدريج املرتفع. ومعظم األقوال صيغت 
بشكل إيجابّي مثل: »مهّم لي أن يكون غلف الكتاب ممتًعا وجّذاًبا« )هذا القول يعكس معيار 
الّرسوم التّوضيحيّة الّذي ُعِرض في استبيان املعاّيير(، »أنا أختار الكتب حسب توصية معلِّمة 
الّروضة« )هذا القول يعكس معيار التّوصيات(، »مهّم لي بأن تكون كلمات الكتاب معروفة 
لولدي« )يعكس هذا القول معيار اللّغة(. وهكذا صيغت األقوال الـ 32، حيث أّن كّل مجموعة 
منها تتبع لواحد من املعايير األحد عشر املعروضة في االستبيان الثّالث الّذي سنصفه في 

البند القادم مع تفصيل أرقام األقوال التّابعة لكّل معيار.
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4.3 استبيان املعايير الختيار الكتب لألطفال بواسطة األّمهات

يفحص االستبيان الثّالث املتغيّر املتعلّق، وهو املعايير الختيار الكتب. وهذا االستبيان ُمرّكب 
من قائمة حتوي 11 معياًرا الختيار الكتب لألطفال بواسطة األّمهات، وقد اعتمد على استبيان 
سطون وطواردوس )Stone & Twardos, 2011( الّذي قامت أبيرام )אבירם, 2004( 
مبلءمته للمواطنات اليهودّيات في إسرائيل. وقد ُترجم هذا االستبيان إلى العربيّة بواسطة 
عازم، وُطلِب فيه من املفحوصات العربيّات أن ُيِشرن إلى ثلثة معايير مركزّية من القائمة 

توّجههَنّ الختيار كتب ألطفالهّن.

جدول رقم 1: املعايير وأرقام األقوال التابعة لها

أرقام األقوال              قول كمثال   رقم املعيار      املعيار 

مهّم لي أن تكون كلمات  1،22،28 اللّغة   1  

الكتاب معروفة لولدي.     

ل ُكتب أطفال فيها  أنا أفِضّ  16،17،20 احلبكة   2  

احلبكة مرتبطة باحلياة      

اليوميّة لولدي.     

مهُم لي أن ُتثير الّشخصيّات   15،19،23 الّشخصيّات   3  

في الكتاب تضامنًا عند ولدي.     

أنا أشتري القليل من الكتب  3،18،29 العامل املاّديّ   4  

     ألوالدي ألّن أسعارها غالية.

أنا أختار الكتب حسب توصية   6،12 التوصيات   5  

معلّمة الّروضة.     

املرايا - العدد الثّالث 2018
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حسب رأيي، مهّم أن تكون   2،4،9،32 الّرسوم   6  

الّرسومات مركزّية في الكتاب. التوضيحيّة     

أنا أفّضل الكتب الّتي معها لعبة   10،21،26 وسائل إضافيّة   7  

أو ملصقات.     

أنا أقرأ كّل الكتاب قبل أن أقرأه   7،11 قرار مستقلّ   8  

البني/ البنتي.     

أنا أفّضل الكتب الّتي ُتكِسب   13،24،27 القيم   9  

قيَما لألوالد.     

أنا أفّكر أّنه من األفضل أن تكون   8،25 طول وُسْمك   10  

ُكتب األطفال قصيرة. الكتاب     

عندما أختار كتاًبا لولد، أنا أفتّش  5،14،30،31 موضوع الكتاب   11  

حسب موضوع ُمعنّي.      

4.4 حتليل املعطيات

أّما التّحليلت اإلحصائيّة فقد كانت توزيع تكرار النّتائج الّتي حصلنا عليها من االستبيانات 
الثّلثة فيما يتعلّق بالّسؤالني: األّول والثّاني من أسئلة البحث.

املثّقفات.  العربيّات  األّمهات  ُتفّعلها  الّتي  األساسيّة  املعايير  تدريج  إلى  توّصلنا  فقد  وكذلك، 
وقد قمنا مبقارنة هذا التّدريج مع تدريج أبيرام )هناك( عند أّمهات يهودّيات مثّقفات.
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4.5 حتليل عوامل استبيان األقوال الختيار ُكتب لألطفال بواسطة األّمهات

األّمهات،  بواسطة  لألطفال  ُكتب  الختيار  األقوال  الستبيان  العوامل  حتليل  نتائج  حسب 
أّما درجة املصداقيّة لكّل  %52.64 من االختلف.  ر مًعا  ُتفِسّ 12 عامّل، وهي  إلى  توّصلنا 

استبيان األقوال، حسب ألفا كرونباخ، فقد وصلت إلى 796.   .

نتائج  أن  يتّضح  )هناك(  أبيرام  تصنيف  مع  ومقارنته  أجريناه  الّذي  العوامل  حتليل  ومن 
في  اقترحوا  كما  املعايير(،  بأحد  قوٍل  كّل  )وعلقة  املعايير  مبنى  تدعم  ال  العوامل  حتليل 
 )Stone & Twardosz, 2001 مصادر االستبيان الّتي اعتمدنا عليها )אבירם, 2004؛
إذ أّن مضامني األقوال املوجودة في كّل عامل ُتَصِعّب على احمللِّل أن ُيدخلها ضمن موضوع 

واحد، وبسبب ذلك ال ميكن أن ننسب إليها سريان مفعول ظاهر.

4.6 حتليل املجال األصغر

وكما قلنا، فإّن حتليل العوامل ال يدعم مبنى االستبيان، لذلك جلأنا إلى استعمال طريقة حتليل 
أُخرى وهي نظرّية        أخرى لفحص درجة مصداقيّة مبنى االستبيانات وذلك بواسطة نظرّية 
غوطمان  حسب  األصغر  املجال  املُسّمى  املجال  وحتليل   )Facet Theory( َطيْحات  السُّ
 )Smallest Space Analysis-SSA( الطريقة  هذه  من  جزء  وهو   ،)1987-1916(

)עאזם, 2004: 46-59؛ עאזם ומסלובטי, 2008: 98-87(.

بواسطة  لألطفال  كتب  الختيار  املعايير  الستبيان  املبنى  مصداقيّة  درجة  فإّن  قلنا،  وكما 
نظرّية  بطريقة  وال  العوامل  حتليل  بطريقة  ال  سابق:  بحث  أّي  في  فحصها  يتّم  لم  األّمهات 
نَّا من الوصول إلى مقاييس جديدة، ومعها توّصلنا  أّما في بحثنا هذا، فقد متكَّ طيحات.  السُّ

إلى درجة مصداقيّة مبنى استبيان األقوال.
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جدول رقم 2: ُمعاِمل درجة املصداقّية لالّتساق الّداخلّي )ألفا كرونباخ( ملقاييس 
استبيان اختيار الكتب   لألطفال بواسطة األّمهات بخصوص كّل العّينة  

)N = 133 - 2(

عدد األقوال      أرقام األقوال في  ألفا كرونباخ  رقم املعيار     املقياس   

في املقياس    كّل مقياس     

32-1  32 شامل        789.     

17،20،22،23،24  5 أدب أطفال جيّد        708.    1  

،7،8،11،13،14  9 استيعاب سهل        595.    2  

15،19،25،28          

،1،2،4،9،10،21  8 استعمال احلواّس        693.    3  

26،32          

5،6،16،30،31  5 تطبيقات في        607.    4  
احلياة والّروضة               
  3،18،29  3 عوامل ماّدّية        591.    5  

معامل ارتباط        
       بيرسون

.005=12،27  2  r≤.243؛p  عناصر مرّكبة   6  

وبعد التّمّعن في ُمعاِملت درجة املصداقيّة املعروضة في جدول رقم 2 يظهر، أّنه بخصوص 
مقاييس اختيار الكتب بواسطة األّمهات، فإّن املُعاِمل الّشامل لدرجة املصداقيّة، الّذي حصلنا 
عليه في إطار البحث احلالّي هو 79. ولكن معاملت درجة املصداقيّة للّتساق الّداخلّي )ألفا 
طة، بني 59.- 71. في املقاييس اخلمسة اآلتية: أدب  كرونباخ(، الّتي توّصلنا إليها كانت متوِسّ
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أطفال جيّد، استيعاب سهل، استعمال احلواّس، تطبيقات في احلياة وفي الّروضة وعوامل 
أّما فيما يتعلّق باملقياس الّسادس وهو عناصر مرّكبة، الّذي يحوي قولني فقط، فقد  ماّدّية. 
اعتمدنا على ّمعاِمل ارتباط بيرسون، الّذي ُيرينا بأّنه يوجد ُمعاِمل ارتباط منخفض، إاّل أّنه ذو 
ل الكتب الّتي فيها عناصر مرّكبة«  داللة فيما يتعلّق بإجابة املفحوصات على القولني »أنا أفِضّ

و »أنا أختار كتبًا ألوالدي حسب توصيٍة أو نشر في اجلريدة«.

املرايا - العدد الثّالث 2018
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َتْعِرض جملة التّخطيط رقم 1 منطق فحص سريان مفعول مضمون استبيان مقاييس اختيار 
كتب لألطفال.

جملة تخطيط رقم 1: استبيان مقاييس اختيار كتب لألطفال بواسطة األّمهات عيّنة 

املفحوصات: طالبة X ُتدرك مقاييس اختيار كتاب البنها Y حسب

                                                          ُسطيحة أ             ُسَطيحة ب 

                                                                             ُسطيحة املدى

}

}

}{
{

{

موافقة جّدًا

إلى

غير موافقة باملّرة     

مجال
املضمون

1. ُشعورّية

2. معرفّية

3. سلوكّية

بخصوص األقوال الختيار كتب األطفال.حيث أّن درجة موافقتها تبدأ من - 

بصيغة
- مقياس تطبيقات في احلياة وفي الّروضة

- مقياس االستيعاب السهل

- مقياس أدب أطفال جّيد

- مقياس استعمال   احلواّس

- مقياس ماّدّي

- مقياس العناصر املرّكبة
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على  بناء  وُمختلِفة  مُميَّزة  مقاييس  ستّة  إلى  معياًرا،  عشر  أحد  من  املعايير  عدد  تقلّص  لقد 
استعمال حتليل املجال األصغر من ناحية املضامني، رغم وجود »نشاز« في معيار واحد، كما 

سيُشَرح الحًقا.    

لقد متكنّا من تشخيص ستّة مقاييس رئيسيّة مبساعدة حتليل املجال األصغر املذكور، وهذه 
املقاييس َتظهر في الّرسم التّخطيطّي خلارطة توزيع املتغيّرات املرفقة )رسم تخطيطّي رقم 

 )–  0.21 الّتي َتعِرض توزيع املتغيّرات في مجاٍل ذي أربعة أبعاد )ُمعاِمل الغرابة هو   )1

)coefficient allenation(

وقد أُجري التّحليل حسب محور 2    1

لألطفال  كتب  اختيار  مقاييس  مجال  في  املتغيّرات  توزيع  خارطة   :1 رقم  تخطيطي  رسم 
)N=135( بواسطة األّمهات

املرايا - العدد الثّالث 2018
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ويتَِّضح عند إمعان النّظر في خارطة توزيع املتغيّرات املعروضة في الّرسم التّخطيطّي رقم 
بداية  ملناطق خارجة من  املجال  م(  )ُيقِسّ دائرّي وفيه تقسيم يستقطب  تكَوّن مبنى  قد  أّنه   1
وسنحاول  الّساعة  عقرب  دوران  حسب  اليسار  إلى  اليمني  من  املناطق  وسنصف  واحدة. 
تبًعا  اخلارطة،  في  املوجودة  املختلفة  املناطق  في  عليها  عثرنا  الّتي  اجلديدة  املقاييس  تسمية 

لقرب املتغيّرات الواحد من اآلخر حسب ُسَطيَْحة  أ  في جملة التّخطيط: 

تطبيقات في احلياة وفي الّروضة، أدب أطفال جيِّد، استيعاب سهل، استعمال احلواّس، عوامل 
ماّدّية وعناصر مرّكبة.

مت األقوال حسبها بواسطة  وتختلف املقاييس الّتي وجدناها في طابعها عن املعايير التّي ُقِسّ
صنا املقاييس اجلديدة بعدما فحصنا أين هو مكان كّل قول  أبيرام )אבירם, 2004(. وقد شَخّ
من األقوال الـ 32. كما يظهر في خارطة توزيع املتغيّرات املوجودة في الّرسم التّخطيطّي رقم 
1. ثّم فحصنا كّل قول لوحده، وقد أجرينا الفحص حسب رقم القول وحسب مضمون داللته 
مقاييس،  ستّة  على  حصلنا  وهكذا  منه.  مبقربة  املوجودة  لألقوال  اللّفظيّة  والّداللة  اللّفظيّة 
يحوي كّل منها تنّوًعا واسًعا من األقوال الّتي جتّمعت ضمن مقياس جديد املميّزات )مقارنة 
اجلديدة  املقاييس  ل  ُيفِصّ  3 رقم  واجلدول  االستبيان(.  في  استعملناها  الّتي  املعايير  مع 

واألقوال التّابعة لكّل واحد منها.

maraya3.indd   35 7/9/18   6:07 PM



36

جدول رقم 3: املقاييس اجلديدة واألقوال التّابعة لكّل من:

 

أرقام أقوال كلِّ مقياس املقياس  رقم املقياس   

5،6،16،30،31 أدب أطفال جيّد   1  

7،8،11،13،14،15،19،25،28 استيعاب سهل   2  

1،2،4،9،10،21،26،32 استعمال احلواّس   3  

5،6،16،30،315،6،16،30،31 تطبيقات في احلياة والّروضة   4  

3 ،18،29 عوامل ماّدّية   5  

12،27 عناصر مرّكبة   6  

وحسب جدول رقم 3، فإّن املقاييس وأقوال كّل منها هي:

1. املقياس »أدب أطفال جّيد« يحوي خمسة أقوال تابعة ملَُرّكبات متنّوعة تعطي، حسب رأينا 
باالعتماد على حتليل توزيع محتويات املجال األصغر، تعريًفا ألدب األطفال اجليّد في نظر 
األّمهات املفحوصات: أدب األطفال اجليّد توجد فيه علقة منطقيّة بني احلوادث، يحدث به 
شيء جّذاب وأصيل، وهو مكتوب بلغة غنيّة، وفيه علقات حقيقيّة بني الّشخصيّات وهو 

ُيكِسب قيًما لألطفال.

على  الّطفل  ُتساعد  مرّكبات  تعكس  أقوال  تسعة  يحوي  سهل«  »استيعاب  املقياس   .2
استيعاب القّصة بسهولة ومنها: قراءة األّم كّل الكتاب قبل قراءته للّطفل، ُسْمك الكتاب، 
أن ُيثير الكتاب املشاعر والتّضامن عند الّطفل، اختيار املوضوع املعنّي املناسب للّطفل وأن 

تكون الّشخصيّات بسيطة وما شابه ذلك. .

3. املقياس »استعمال احلواّس« يحوي ثمانية أقوال لها علقة باستعمال احلواّس املتنّوعة: 
حاّسة  ملّونة(،  توضيحيّة  )رسوم  النّظر  حاّسة  للولد(،  معروفة  )كلمات  الّسمع  حاّسة 
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اللّمس )لعبة، ملصقات، َملَْمس لطيف(.

املقياس »تطبيقات في احلياة والّروضة« يحوي خمسة أقوال متعلّقة مبلءمة الكتاب   .4
للحياة اليوميّة للّطفل، أو تفضيل كتاب يتحّدث عن موضوع تعليمّي معنّي، أو أّن الكتاب 

يجعل الولد ينكشف على مواّد من الواقع.

5. املقياس »عوامل ماّدّية« يحوي ثلثة أقوال وهو املقياس الوحيد الّذي بقي كما استعملناه 
في استبيان األقوال األصلّي. وعند إمعان النّظر في األقوال التّابعة لهذا املقياس نرى أّنها 
تتعامل مع االستهلك املتعلّق بشراء الكتب: شراء القليل من الكتب ألّن أسعارها مرتفعة 

وشراء كتب أطفال ضمن حملت.

حسب  كتب  اختيار  مرّكبة:  عناصر  يعكسان  قولني  يحوي  مرّكبة«  »عناصر  املقياس   .6
توصية أو نشر أو تفضيل كتب حتوي رسائل مرّكبة. وهنا ال نرى تناُسبًا في املضمون 
بني القولني. باإلضافة إلى ذلك، فإّن موقع كليهما في اخلارطة بعيد من األقوال الّتي لها 
نفس املدلول: ولقد توّقعنا أن يظهر القول الّذي يتحّدث عن رسائل مرّكبة )رقم 27( في 
ُسَطيْحة مقياس األدب اجليّد، إاّل أّنه ظهر بعيًدا عنها في الّطرف اآلخر من اخلارطة. أّما 
قول التّوصية أو النّشر في جريدة، فكان يجب أن يظهر في منطقة مقياس التّطبيقات في 
احلياة والّروضة، ولكنّه موجود في الّطرف املُعاكس بعيًدا عن هذه املجموعة وقريبًا من 

القول رقم 27.

واخلالصة هي: إّن اخلارطة الّتي ُعِرضت تدعم سريان مفعول )תקפות המבנה( استبيان 
املعايير الختيار كتب لألطفال بواسطة األّمهات.
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)SSA( بواسطة حتليل املجال األصغر )حتليل ُسطيحة الّصيغة )سطيحة ب

)محور x 1 محور 2( 

رسم تخطيطّي رقم 2: خارطة توزيع املتغيّرات في املجال تبًعا لُسطيحة ب                

 )N=135(

الّتي  يِغ،  الِصّ ُتقِرّر ما هي  الّتي  َطيْحة  السُّ التّابعة لُسطيحة ب، وهي  التّخطيط  تعرض جملة 
.)SSA نعتقد أّنها موجودة  )ضمن مجال املصطلح الّذي يعتمد على حتليل املجال األصغر

َطيْحة ب؟ لقد حاولنا أن نرى ما هي الّصيغة الّتي مُتيّز  كيف توّصلنا إلى الّصيغ الثّلث في السُّ
كّل قول )من الّصيغ الثّلث املوجودة في جملة التّخطيط(، وبعد فحص كّل األقوال، ظهرت 
)ُسطيحات(،  حلقات  ثلث  في  مبعثرة  فاألقوال  َمة،  ُمنِظّ خارطة  نرى  فيها  ممتعة،  صورة 
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حتوي كّل منها األخرى، وها هو نظام ظهورها من املركز إلى اخلارج:

الّصيغة الّشعورّية وحتوي األقوال: 32،29،26،20،15،13. الّداخليّة تعرض  1. احللقة 

2. احللقة الوسطى تعرض كّل أقوال الّصيغة املعرفّية، وهي حتتضن أقوال الّصيغة الشعورّية. 
وأرقام أقوالها هي: 31،30،28،27،25،24،23،22،21،19،17،16،14،10،9،1.

الّداخليّة  احللقتني:  حتتضن  وهي  الّسلوكّية،  الّصيغة  أقوال  حتوي  اخلارجيّة  احللقة   .3
والوسطى، أّما أقوالها فهي: 18،12،11،8،7،6،5،4،3.

ثلث  توجد  أّنه  يتّضح   2 رقم  التّخطيطّي  الّرسم  في  املتغيّرات  توزيع  خارطة  فحص  ومن 
ِصيَغ، كما ذكرنا، وعندما كان من املمكن ضّم القول لصيغتني، قمنا بضّمه إلى الّصيغة األكثر 

قرًبا ملضمونه.

ه األّمهات في اختيار الكتب  ومن الفحص يتّضح أّن الّصيغة الّشعورّية هي األقوى الّتي ُتَوِجّ
حتوي  الّتي  املعرفيّة،  الّصيغة  تظهر  وحولها  اخلارطة،  مركز  في  موجودة  ألّّنها  ألطفالهن، 
اجلانبني  فيحتضن  الّسلوكّي  اجلانب  أّما  املعرفّي.  باجلانب  علقة  لها  متنّوعة  مرّكبات 
الّسابقني، وهذا األمر ُيشير إلى أّن النّاحية الّسلوكيّة هي األخيرة في أهميّتها بنظر األّمهات 

عندما يخترَن كتبًا ألطفالهّن. 

رسم تخطيطّي رقم 3: اخلارطة الّشاملة لتوزيع املتغيّرات في املجال 

الّرسم التّخطيطّي رقم 3 يجب أن يعرض اخلارطة الّشاملة لتوزيع املتغيّرات في املجال، حيث 
يشمل الّرسم التّخطيطّي رقم 1 والّرسم التّخطيطّي رقم 2 مًعا، بَوْضِع أحدهما فوق اآلخر. 
إاّل أّن الّرسمني التّخطيطينّي املذكورين ُرِسما يدوّيًا، لصعوبة رسمهما مبساعدة احلاسوب، 
ولذلك فإّن رسمهما يدوّيًا، سيُْحِدث تعقيًدا كبيًرا، لهذا لن نعرض الّرسم التّخطيطّي رقم 3، 

والقارئ ُمطالَب بأن يتخيّله. 
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ُسطيحة املدى

لألطفال  الكتب  اختيار  مبقاييس  املرتبطة   SSA األصغر  املجال  حتليل  نتائج  على  اعتماًدا 
بواسطة األّمهات، أُعطيت علمات لكّل مفحوصة فيما يتعلّق بكّل قول من األقوال التّابعة لكّل 
 1 مقياس من املقاييس الّستّة الّتي توّصلنا إليها سابًقا. أّما مدى العلمات فإّنه يتراوح من 

)تقومي ُمنخِفض للقول( حتّى 5 )تقومي مرتفع للقول(.

4.7 سير البحث  

لقد أعطينا االستبيانات الثّلثة لطالبات يتعلّمن في املعهد األكادميّي إلعداد املعلّمني العرب في 
الكلّيّة األكادمييّة العربيّة بيت بيرل، وذلك خلل الفصل الّدراسّي األّول من الّسنة الدراسيّة 

 .2009

ولكي نتمّكن من فحص ملءمة االستبيانات للمجموعة العربيّة املفحوصة، استعملنا صيغة 
كتب  اختيار  عند  يعتمدنها  الّتي  املعايير  تسجيل  مفحوصات  عشر  من  طلبنا  بها  كيفيّة، 
ألطفالهّن. لقد ساعدنا هذا السؤال املُسبق لفحص شيئني: األّول-  هل املفحوصات يفهمن 
األقوال املوجودة في االستبيان، والثّاني لنفحص إذا ما كانت توجد معايير إضافيّة  لم ننتبه 

إلى وجودها من قبل. وبعد ذلك سلّمنا االستبيانات العشرة للمفحوصات العشر. 

العرب في بيت بيرل، وّزعنا االستبيانات على  املعلّمني  األكادميّي إلعداد  املعهد  ومبصادقة 
الّطالبات األّمهات خلل احملاضرات وطلبنا منهّن أن ُيجنب عن األسئلة املوجودة فيها فقط. 

5. الّنتائج  

5.1 وصف املتغّيرات واملقاييس

املجال  حتليل  )مبساعدة  سابًقا  ُذِكر  الّذي  األقوال  استبيان  مبنى  مفعول  سريان  دعم  بعد 
املقاييس  بنود  بتجميع  قمنا   ،2 رقم  جدول  في  مذكورة  مصداقيّته  درجة  والّذي  األصغر، 
عشر  أحد  بدل  مقاييس،  ستّة  ضمن  ألطفالهّن  الكتب  املثّقفات  العربيّات  األّمهات  الختيار 
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معياًرا، كما ذكرنا سابًقا. وبعدها ُفِحصت املعّدالت واالنحرافات املعيارّية لكّل بند من البنود 
التّابعة لكّل مقياس. كذلك ُفِحصت املعّدالت واالنحرافات املعيارّية اخلاّصة باملقاييس. وفيما 

يلي ُنناِقش نتائج هذا التّحليل. 

ّية املقاييس املختلفة الختيار كتب لألطفال بواسطة أّمهات عربّيات 5.2 أهمِّ

)N=131( جدول رقم 4: معّدالت وانحرافات معيارّية لكّل مقياس بترتيب تنازلّي

 

االنحراف املعيارّي املعّدل  اسم املقياس  رقم املقياس   

.54  4.25 أدب أطفال جيّد   1  

.49  4.03 استيعاب سهل   2  

.58  3.81 استعمال احلواّس   3  

.61  3.75 تطبيقات في احلياة   4  

والّروضة   

.74  2.69 عناصر مرّكبة   5  

.74  2.58 عوامل ماّدّية   6  

املقياس  ُترّكب  الّتي  البنود  أّن تدريج معّدالت  النّتائج يدّل على  أّن منط  4 نرى  ومن جدول 
املقاييس: استيعاب  الّتي ترّكب  البنود  »أدب أطفال جيّد« هو األعلى، وبعده بترتيب تنازلّي 
سهل، استعمال احلواّس، تطبيقات في احلياة وفي الّروضة، ثّم املقياسني اآلخرين: »عوامل 
بة« فإّن تدريجها لم يكن عاليًا، كما نرى ُمعّدل كّل منهما في اجلدول  ماّدّية« و»عناصر مرَكّ

املذكور.   
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جدول رقم 5: اختبار t لعّينات متعلّقة لفحص الفوارق في تدريج املعّدالت  

)N=131(

)sig( p  t قيمة االنحراف املعيارّي   املعّدل  نوع املقياس   

.00  5.80  .53  4.24 أدب أطفال جيّد    

.49  4.02 استيعاب سهل   

 .00  4.46  .49  4.02 استيعاب سهل    

.58  3.81 استعمال احلواّس   

.29  .06  .58  3.81 استعمال احلواّس   

.61  3.75 تطبيقات في احلياة   

والّروضة  

.00  13.69  .61  3.75 تطبيقات في احلياة   

والّروضة  

.74  2.69 عناصر مرّكبة    

.19  - 1.31  .74  2.69 عناصر مرّكبة   

.73  2.58 عوامل ماّدّية   
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»أدب أطفال  األّول  املكان  للمقاييس: في  أهميّة  أربع درجات  بأّن هناك   5 يتّضح من جدول 
جيّد«، وفي املكان الثّاني »استيعاب سهل«، وفي الثاّلث »استعمال احلواّس« و »تطبيقات في 
احلياة والّروضة«، اللّذان الفرق بينهما غير واضح )ال معنى له( في نظر األّمهات، وفي الّرابع 
نظر  في  له(  معنى  )ال  واضح  غير  بينهما  الفرق  اللّذان  ماّدّية«  »عوامل  و  مرّكبة«  »عناصر 

األّمهات.  

2. إدراك أهمّية املقاييس املختلفة الختيار كتب لألطفال عند مجموعات متنّوعة اعتماًدا 
على املعطيات الّشخصّية 

لم جند فروًقا بني األّمهات اعتماًدا على املتغيّرات الّشخصيّة واملهنيّة، عدا املتغيّر الّشخصّي: 
عمر األّم. 

- عمر األّم

ُتشير التّحليلت اإلحصائيّة إلى عدم وجود فروق واضحة بني األّمهات ذوات أعمار مختلفة 
فروق  ُوِجَدت  وقد  األّمهات.  بواسطة  لألطفال  كتب  الختيار  الّستّة  املقاييس  من  أربعة  في 

كهذه، وستُعرض في جدول 6. 

جدول رقم 6: فروق بني أّمهات »صغيرات« الّسن و »كبيرات« الّسن في إدراك أهميّة مقاييس 
اختيارالكتب لألطفال 

عند إمعان النّظر في جدول رقم 6 نرى أّنه يوجد فرق واضح بني األّمهات صغيرات الّسّن 
وكبيرات الّسّن في مقياسني وهما: استيعاب سهل، واستعمال احلواّس. أي أّنه توجد فروق 
واضحة بني األّمهات الّصغيرات الّسّن واألّمهات الكبيرات الّسّن في نظرتهّن إلى أهميّة مقياس 
االستيعاب الّسهل ومقياس استعمال احلواّس عند اختيارهن الكتب ألطفالهّن. وباملقابل، لم 

جند فروًقا بخصوص األهميّة املعطاة لباقي املقاييس.
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)sig( p  t قيمة االنحراف املعيارّي  املعّدل  املجموعة  املقياس   

.01**  2.38  .32  4.15 صغيرات  استيعاب   

الّسّن سهل   

.60  3.93 كبيرات    

الّسّن   

.00***  2.84  .50  3.96 صغيرات   استعمال   

الّسّن احلواّس   

.65  3.65 كبيرات    

الّسّن   

وباإلضافة إلى ذلك، فحصنا الفروق بني األّمهات فيما يتعلّق بدرجة تدّين األّم، وعدد أوالدها، 
وعمر الّطفل وجنسه. ولم جند فروًقا بني األّمهات في هذه املتغيّرات. 

5.4 مقارنة أّمهات عربّيات مع أّمهات يهودّيات في معايير اختيار كتب لألطفال

حصلنا  كما  املثّقفات  العربيّات  املفحوصات  بواسطة  املقاييس  تدريج  نتائج  هنا  سنعرض 
الّتي حصلت  النّتائج  الّذي استعملناه في بحثنا هذا باملقارنة مع  عليها من استبيان املعايير 

عليها أبيرام )2004( من أّمهات يهودّيات مثّقفات علمانيّات. 
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جدول رقم 7: توزيع األّمهات اللّواتي اخترن كّل معيار )باألعداد والنّسبة املئوّية( عند أّمهات 
عربيّات وأّمهات يهودّيات

)هذا تدريج مباشر لنتائج استبيان رقم 3، وليس نتيجة استبيان األقوال رقم 2(

نسبة اليهودّيات    نسبة الفرق نسبة العربّيات   )N=40(  )N=133( املعيار   

بني املجموعتني       تدريج   تدريج  اللّواتي اخترن   اللّواتي اخترن 

اليهودّيات        املعيار        املعيار                           %    العربّيات 

1.6  77.0               78.6  )1(  )1( اللّغة   

35.9                 29.0               64.9  )4(  )2( املوضوع    

38.8  15.4  54.2  )6(  )3( القيم   

16.4  25.6  42.0  )5(  )4( الّرسوم التّوضيحيّة   

- 38.4  59.0  20.6  )2(  )5( احلبكة   

2.8                 12.5  15.3  )8(  )6( الّشخصيّات    

6.6  2.6    9.2  )11(  )7( وسائل إضافيّة   

2.6                   5.0  7.6  )9(  )8( طول وسمك الكتاب   

- 47.1                 54.0  6.9  )3(  )9( القرار املستقلّ   

- 10.9  15.4  4.5  )7(  )10( التّوصيات    

- 2.7  5.0  2.3  )10(  )11( االعتبار املاّديّ   

نرى من جدول 7  أّن معيار اللّغة يحتّل املكان األّول من بني املعايير الختيار الكتب بواسطة 
األّمهات العربيّات، ويأتي بعده موضوع الكتاب، وفي املكان الثّالث القيم. أّما معيار االعتبار 

maraya3.indd   45 7/9/18   6:07 PM



46

املاّدّي فإّنه يحتّل املكان األخير وقبله تصاعدًيّا معيار التّوصيات ومعيار القرار املستقّل.

أّما في الوسط اليهودّي، فمعيار اللّغة يحتّل أيًضا املكان األّول، ولكن في املكان الثّاني يظهر 
معيار احلبكة وبعده معيار القرار املستقّل. وفيما يتعلّق باملعايير الثّلثة األخيرة عند األّمهات 

اليهوديَّات، فتدريجها تصاعدًيّا هو: وسائل إضافيّة، االعتبار املاّدّي وطول وسمك الكتاب.

6. نقاش أجوبة أسئلة البحث الّثالثة

6.1 نظام األولوّيات في اختيار كتب القراءة لألطفال عند األّمهات العربّيات

ميّزنا ستّة مقاييس  فقد   ،4.6 بند  )SSA( ضمن  التّخطيطيّة  الّرسوم  رأينا من حتليل   كما 
الختيار الكتب لألطفال بواسطة األّمهات العربيّات. وعندما فحصنا مدى معّدالت املقاييس 
وجدنا أربع درجات مُميّزة. والّدرجات األربع هي تنازليًّا: أدب أطفال جيّد، استيعاب سهل، 

تطبيقات في احلياة والّروضة وأخيًرا عناصر مرّكبة. 

وهذا التّدريج، إن دّل على شيء، فإّنه يدّل على أهميّة هذه املقاييس وعلى فهمها لدى األّمهات، 
وأّن املهّم لهّن أن يحوي الكتاب الّذي يخترنه عناصر من أدب األطفال اجليّد، أن يكون سهل 
أّن  على  تدّل  األشياء  وهذه  والّروضة.  احلياة  في  االستعمال  مع  يتجاوب  وأن  االستيعاب 
األّمهات العربيّات املثّقفات واعيات ألهميّة هذه املقاييس عندما يقمن باختيار كتب ألطفالهّن. 

6.2 العالقة بني ُمتغيِّرات اخللفيَّة الّشخصيَّة وتأثيرها على الّنتائج

ال توجد فوارق واضحة بني املجموعات فيما يتعلّق بدرجة التّدّين وسنة الّدراسة في الكليّة، 
وجنس الولد وعدد األوالد. 

وفي اختبار واحد فقط وجدنا فروًقا بني أّمهات صغيرات الّسن وأّمهات كبيرات الّسن في املقياسني: 
املجموعتني،  بني  واضحة  فروق  تظهر  النّتائج  فمن  احلواّس«.  »استعمال  و  سهل«  »استيعاب 
الّصغير،  عمرهّن  بسبب  يبدو،  ما  وعلى  املقياسني،  هذين  الكبيرات  من  أكثر  ُيقّدرن  فالّصغيرات 
بات تزيد االستيعاب وملركبات متعلّقة باستعمال احلواّس وتفعيلها.  ينجذبن أكثر من الكبيرات ملركِّ
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لقد توّقعنا أن جند فروًقا بني املفحوصات في مجاالت عديدة، لكن فوجئنا بوجود جتاُنس في 
الثّقافة العربيّة. وميكن إعطاء  اللّواتي يتبعن لثقافة واحدة سائدة، وهي  توّجه املفحوصات 

تفسير آخر لعلمات التّجاُنس بأّن معظم املفحوصات تقليدّيات-متدّينات.   

6.3 مقارنة بني أّمهات عربّيات ويهودّيات في اختيار كتب ألطفالهّن

الّتي  للمعايير  مماثلة  معايير  االستبيان  من  الثّالث  اجلزء  في  عربيّات  ألّمهات  عرضنا  وقد 
العربيّات  األّمهات  أغلبيّة  كانت  وقد   .)2004( أبيرام  بحث  في  يهودّيات  ألّمهات  ُعِرَضت 
موشاب  من  آتيات  لكونهّن  علمانيّات،  اليهودّيات  األّمهات  معظم  بينما  تقليدّيات-متدّينات، 
وعمر   ،44-22 بني  يتراوح  العربيّات  األّمهات  عمر  كان  ذلك،  إلى  وباإلضافة  كيبوتس.  أو 

األّمهات اليهودّيات من 48-29. 

كتب  اختيار  في  اليهودّيات  واألّمهات  العربيّات  األّمهات  عند  األولوّيات  نظام  مقارنة  ومن 
تدريج  على  حصل  الّذي  اللّغة،  معيار  كان  الوسطني  في  األّول  املكان  أن  وجدنا  ألطفالهّن 
مرتفع جًدّا )%78.61( من املفحوصات في بحثنا، وهذه نسبة تزيد بقليل عن تدريج األّمهات 
اليهودّيات املثّقفات )%77.0(. وقد حصل موضوع الكتاب عند األّمهات العربيّات على املكان 
الثّاني )%64.9(، وكان الفرق بني العربيّات واليهودّيات في هذا املعيار %35.9، أّما معيار 
العربيّات واليهودّيات  األّمهات  الثّالث )%54.2(، والفرق فيه بني  املكان  القيم فحصل على 
الّسائدة  التّقليدّية - احملافظة  النّظرة  الثّاني والثّالث فإّنهما يعكسان  املعياران  أّما   .38.8%
في عيّنة بحثنا، خاّصة، وفي املجتمع العربّي، بشكل عاّم. وكون معيار القيم ومعيار موضوع 
الكتاب حظيا بتدريج مرتفع، هذا ليس مفاجئًا، فاألمر ُيناسب املجتمع العربّي التّقليدّي، الّذي 

ا جّدًا. يشبه مجتمعات تقليدّية أخرى، الّتي ُيعتبرموضوع القيم بالنّسبة لها مهّمً

أربعة  في  واليهودّيات  العربيّات  بني  للنتباه  ُمثير  تقارب  هناك  كان  فقد  ذلك،  إلى  إضافة 
معايير أخرى من املعايير املتبقيّة: 

موضوع الكتاب احتّل املكان الثّاني عند العربيّات، واملكان الّرابع عند اليهودّيات.
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الّرسوم التّوضيحيّة في املكان الّرابع عند العربيّات، واملكان اخلامس عند اليهودّيات. 

الّشخصيّات في املكان الّسادس عند العربيّات، واملكان الثّامن عند اليهودّيات. 

طول وُسمك الكتاب في املكان الثّامن عند العربيّات، واملكان التّاسع عند اليهودّيات. 

وهذا التّقارب يدّل على أّن هناك أشياء ال ُيستهان بها ُتبرز التّقارب بني املفحوصات العربيّات 
األحيان  من  كثير  في  متشابهة،  منطلقات  من  ينطلقن  األّمهات  كون  منطق  من  واليهودّيات 
بدوافع األمومة، الّتي جتعل األُّم تتّخذ قرارات من اعتبارات ودوافع عاّمة تخّص اإلنسانيّة 

جمعاء، وليس فقط من منطلقات عرقيّة.   

والثّالث:  الثّاني  املكان  في  أخرى  معايير  وضعن  املثّقفات  اليهودّيات  فاألّمهات  وباملقابل، 
 38.4% هو  املعيار  هذا  في  املجموعتني  بني  والفرق   ،)59.0%( الثّاني  املكان  في  احلبكة 
إلى  وصل  املجموعتني  بني  فيه  والفرق   )54.0%( املستقّل  القرار  معيار  الثّالث  املكان  وفي 
%47.1 -. وبرأينا، إّن اختيار هذين املعيارين بواسطة األّمهات اليهودّيات يدّل على الفروق 

االجتماعيّة الّتي تنعكس على نظام األولوّيات عند األّمهات في الوسطني املذكورين. 

وميكن أن يكون هناك تفسير آخر للفروق في النّتائج فيما يتعلّق مبعياَري موضوع الكتاب 
األّمهات  معظم  بينما  تقليدّيات-متدّينات،  العربيّات  األّمهات  معظم  كون  وهو  والقيم، 

اليهودّيات علمانيّات. 

مدى  من  نابعة  الفروق  بأّن  املجموعتني  بني  للفروق  إضافّي  تفسير  هناك  يكون  أن  وميكن 
أعمار األّمهات العربيّات الّتي تبدأ بعمر أصغر نسبيًّا )22سنة(، مقابل عمر )29سنة( عند 

اليهودّيات. 

ومقابل كّل هذا، فاملعايير الثّلثة الّتي حصلت على التّدريج املنخفض عند األّمهات العربيّات 
األّمهات  بني  والفرق  األخير)6.9%(،  قبل  الثّالث  املكان  على  حصل   - مستقّل  قرار  هي: 
بني  والفرق   ،)4.5%( التّوصيات  معيار  وبعده   ،  -  47.1% هو  واليهودّيات  العربيّات 
املجموعتني هو %10.9 - ، أّما معيار االعتبار املاّدّي فقد ظهر في املكان األخير، والفرق فيه 
%2.7 - . ومقابل ذلك، فإّن املعيار الّذي حصل على املكان الثّالث قبل األخير فهو معيار طول 
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وُسْمك الكتاب، وبعده االعتبار املاّدّي، وفي املكان األخير معيار وسائل إضافية. 

الّتي  الثّلثة  املعايير  وأيًضا  األعلى  التّدريج  إلى  الّتي وصلت  الثّلثة  املعايير  فإّن  هنا،  ومن 
االختلف  وهي  متوّقعة،  نتيجة  إلى  تشير  املجموعتني،  في  املنخفض  التّدريج  إلى  وصلت 
الثّقافّي املوجود بني املجموعتني، األمر الّذي يدعم اّدعاءنا بخصوص الفروق الثّقافيّة القائمة 

بني املجموعتني. 

العربّي،  ج في املكان األخير في الوسط  ُدِرّ القرار املستقّل  وبشكل ُمفّصل أكثر، فإّن معيار 
بينما وصل في الوسط اليهودّي إلى املكان الثّالث في التّدريج. وعلى ما يبدو، فإّن الفرق بني 
د على أهميّة هذا األمر عند األّمهات العربيّات، بينما  املجموعتني نابع من قلّة الوعي وقلّة التَّعوُّ
في الوسط اليهودّي، ميكن أن نقول بأّن الوعي لهذا األمر أعلى والعادات راسخة أكثر فيما 
يتعلّق باختيار الكتب لألطفال، وذلك بتأثير النّقد الكثير املوجود في متناول أيدي األّمهات عن 
الكتب في اجلرائد اليوميّة واملجّلت واجلرائد احملليّة وحتّى في مواقع اإلِنترنت- الّتي ُتبدي 
رأيها  بكتب األطفال وتكتب النّقد عليها في زوايا خاّصة بكتب األطفال، األمر الّذي يزيد من 
ُيعتَبَر هذا األمر غير متطّور،  اليهودّي. بينما في الوسط العربّي،  وعي األّمهات في الوسط 
ورمبا من هنا قلّة الوعي، ألّن اجلمهور العربّي ال يحصل على توجيه كاٍف ومهنّي مبا فيه 

الكفاية في هذا املضمار. 

7. تلخيص

ُيعتبَر هذا البحُث طلئعيًّا في مجال املعايير الّتي ُتَفَعّل بواسطة األّمهات العربيّات في إسرائيل، 
وحسب معرفتنا املتواضعة، في العالم العربّي أيًضا، بخصوص اختيار كتب لألطفال بواسطة 
الواليات  في  عميق  وغير  محدود  بشكل  فحصه  مّت  املوضوع  هذا  أّن  إلى  باإلضافة  أّمهاتهم. 
املتّحدة وإسرائيل )عند األّمهات اليهودّيات(. أّما االستبيانات الّتي استعملناها في بحثنا، فقد 
عّرفنا  وهكذا  بحثنا،  في  أّما  أدبيّة،  أدوات  ُتعتبر  معياًرا،  عشر  أحد  عرض  بحث  على  اعتمدت 
للموضوع أدوات تطبيقيّة - فتوّصلنا إلى ستّة مقاييس بحثيّة مبساعدة حتليل املجال األصغر 

 .SSA
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وهذه األدوات مناسبة أكثر لألّمهات، اللّواتي ُيفتّشن عن كتب ألطفالهّن. وحسب رأينا، فإّن 
هذا األمر هو انطلقة في البحث املتعلّق باختيار الكتب لألطفال بواسطة األّمهات. 

مجموعة  على  استبيانات  ثلثة  عرضنا  الثّلثة،  البحث  أسئلة  عن  اإلجابة  نستطيع  ولكي 
أّمهات طالبات يتعلّمن في املعهد األكادميّي للمعلّمني العرب في بيت بيرل. وقد كان مفاجئًا 
أن نكتشف أّنه لم ُتْفَحص قبلنا درجة مصداقيّة وسريان مفعول مبنى االستبيانات. أّما في 
بحثنا فقد فحصنا درجة مصداقيّة استبيان األقوال بواسطة التّحليل إلى العوامل، ولم ندعم 
مبناه، ولكنّا متّكنّا من دعم مبنى االستبيان بواسطة حتليل SSA بعد حتضير خارطة توزيع 
املتغيّرات. ومبساعدة هذه الوسيلة، فإّن األحد عشر معياًرا املوجودة في االستبيان األصلّي 
تقلّصت إلى ستّة مقاييس، انتظمت في أربع درجات من األهميّة. واملقياس األهّم هو مقياس 
»أدب األطفال اجليّد«. ونحن نؤمن بأّن األّمهات يشعرن بأن عليهّن أن يحافظن على مستوى 
معقول، لذلك فهّن يخترن الكتب متّشيًا مع هذه النّاحية. أّما املقياس املاّدّي فقد كان األخير من 
ناحية األهميّة. وفي تقديرنا أّنه ال يوجد هنا تصريح بريء، ألّن املستهلكني عادة، يتأّثرون 
بأّن  نفترض  أن  املنطقّي  من  ولذلك  فيها،  املوجودة  املغرية  والعروض  احلملت  من  عكسيًّا 
املفحوصات يتأّثرن عند الّشراء وال يصمدن أمام إغراء األسعار املنخفضة ويشترين كتبًا لم 
ُيخّططن لشرائها من قبل. أّما الّدرجتان املوجودتان في الوسط، فإّنهما ملئمتان الحتياجات 
الّسهل وبالتّطبيقات في احلياة  لهما علقة باالستيعاب  املبّكر، والّدرجتان  العمر  الّطفل في 

والّروضة.   

وكان من املفاجئ لنا أاّل جند علقة بني متغيّرات اخللفيّة الّشخصيّة والنّتائج، عدا اختبار واحد 
الّذي وجدنا فيه فروًقا واضحة بن األّمهات الّصغيرات الّسّن والكبيرات الّسّن في املعيارين: 
»استيعاب سهل« و »استعمال احلواّس« النّابعة، برأينا، من العمر الّصغير لألّمهات العربيّات، 

اللّواتي ينجذبن بسبب ذلك ملرّكبات من هذا النّوع. 

وقد وجدنا في القسم الثّالث من االستبيان توافًقا في أطراف التّدريج بني األّمهات العربيّات 
واليهودّيات، ولكن داخل التّدريج انتظمت املعايير بشكل مختلف جّدًا: معيار اللّغة احتّل املكان 
املعايير،  باقي  أّما  املجموعتني.  في  األخير  وقبل  األخير  املكان  احتّل  املاّدّي  واالعتبار  األّول 
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فأربعة منها كان تدريجها متشابًها، إاّل أّن بقيّة املعايير املوجودة في داخل التّدريج، توّزعت 
بشكل مختلف عند كّل من املجموعتني. وهنا ميكن أن نلمس التّأثير األقوى لوسائل االّتصال 
وهذا  العربّي،  الوسط  في  متواضًعا  ذلك  يزال  ال  بينما  اليهودّي،  الوسط  في  اجلماهيرّية 
الّرأي يلقى الّدعم من مقارنتنا تدريج املعايير في بحثنا هذا بواسطة األّمهات العربيّات مع 
التّدريج الّذي وجدته أبيرام )אבירם, 2004(، ومن هذه املقارنة نرى أن األّمهات العربيّات 
َدّرجن معيار »التّوصيات« في املكان العاشر، أي قبل األخير، بينما كان تدريج هذا املعيار في 
التّدريج يعكس، حسب رأينا،  الّسابع، أي في الوسط، عند األّمهات اليهودّيات، وهذا  املكان 
تأثيًرا أقوى لوسائل اإلعلم على مجموعة األّمهات اليهودّيات. باإلضافة إلى كون األّمهات 
التّجّدد  على  عادة،  املنفتحات،  اليهودّيات  األّمهات  من  محافظة  وأكثر  سنًّا  أصغر  العربيّات 

والنّقد األدبّي املوّجه لآلباء واألّمهات.

8. توصيات

اعتماًدا على هذا البحث، نوصي العاملني في التّربية في الكلّيّات بأن يزيدوا من وعي طالبات 
القضيّة، وهي  املستقبل، بخصوص هذه  في  واملرّبيات  األّمهات  اللّواتي هن  املعلّمني،  إعداد 
االختيار الواعي للكتب ألطفالهّن ولتلميذهّن، بواسطة إدخال هذا املوضوع ضمن إعدادهّن 

املهنّي.  
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10. ملحقات 

ملحق 10.1: استبيان تفاصيل شخصّية

أمامِك استبيان تفاصيل شخصيّة. أكملي النّاقص وارسمي دائرة حول اجلواب األنسب لِك:

جنس الولد: )أ(. أنثى )ب(. ذكر )ج( عمر الولد: بني 3-5 سنوات

األّم

البلد التي ُولِدت فيها: ___________

سنة الوالدة: ___________ 

األب

ُولِد فيها: ___________ 4. البلد التي 

5. سنة الوالدة: ___________

6. أوالد في العائلة:

الرجاء تسجيل جنس األوالد وعمرهم حسب ترتيب والدتهم:

ذكر/أنثى سنة الوالدة: ___________

ذكر/أنثى سنة الوالدة: ___________

ذكر/أنثى سنة الوالدة: ___________

ذكر/أنثى سنة الوالدة: ___________

ذكر/أنثى سنة الوالدة: ___________

الثقافة:

سنة الدراسة في الكليّة: ___________

التخّصص: _________________
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الوضع العائلّي:

4. آخر ___________ 3. أرمل/ة     2. مطلّق/ة    1. متزّوج/ة   

هل عائلتكم 1. علمانيّة   2. تقليدّية    3. متدّينة  ؟

مهنة األّم: _________ عمل األّم: _________ عمر األّم: _________

مهنة األب: _________ عمل األب: _________ عمر األب:_________

شكًرا على الّتعاون! 

ملحق 10.2: استبيان اعتبارات الختيار ُكتب أطفال

األّم العزيزة،

أمامك قائمة أقوال لها علقة باختيار كتب األطفال بواسطة األّمهات. بجانب كّل قول أرقام 
ُمتسلسلة. اختاري الرقم األكثر ملَءمة لك. طبًعا، ال توجد إجابات صحيحة أو خاطئة. ضعي 

دائرة حول الرقم األصّح بالنسبة لك.

أوافق أوافق  أوافق  ال أوافق     ال    
قلياًل    جّدًا أوافق  باملّرة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
5  4  3  2  1 مهمٌّ لي أن تكون كلمات الكتاب معروفة لولدي.   1
5  4  3  2  1 حسب رأيي، مهم أن تكون الرسومات مركزّية في الكتاب.   2
5  4  3  2  1 أنا أشتري القليل من الكتب ألوالدي ألن أسعارها غالية.   3
5  4  3  2  1 مهمٌّ لي أن يكون غلف الكتاب ممتًعا وجّذاًبا.   4
5  4  3  2  1 مهمٌّ لي ملَءمة الكتاب ملناسبة تقترب، مثل:    5

عيد، والدة أخ...  
5  4  3  2  1 أنا أختار الكتب حسب توصية معلّمة الروضة.    6
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5  4  3  2  1 أنا أقرأ كّل الكتاب قبل أن أقرأه البني/البنتي.   7
5  4  3  2  1 أنا أفحص ُسمك الكتاب )عدد الصفحات    8

وكّمية الكلمات في الصفحة( قبل أن أختاره.  
5  4  3  2  1 ل الكتب التي معها لعبة أو ملصقات.  أَُفِضّ أنا   9
5  4  3  2  1 نة ِجّدًا.  ل كتب األطفال التي رسوماتها ُملوَّ أنا أَُفِضّ  10
5  4  3  2  1 أنا أقرأ ما ُكتَِب على ظهر الكتاب قبل أن أقرأ    11

البني/البنتي.  
5  4  3  2  1 أنا أختار كتاًبا ألوالدي حسب توصية أو   12

إعلن في اجلريدة.  
5  4  3  2  1 مهمٌّ لي أن ُيثير الكتاب املشاعر عند ابني/ابنتي.   13
5  4  3  2  1 أنا أفتّش حسب   عندما أختار كتاًبا لولدي،   14

موضوع معنّي.  
5  4  3  2  1 ُتثير الشخصيّات في الكتاب   مهمٌّ لي أن   15

تضامنًا عند ولدي.  
5  4  3  2  1 أنا أفّضل ُكتب األطفال التي فيها احلكمة    16

مرتبطة باحلياة اليوميّة لولدي.  
5  4  3  2  1 مهمٌّ لي أن تكون علقة منطقيّة بني    17

احلوادث في الكتاب.  
5  4  3  2  1 أنا أشتري كتب أطفال باألساس عندما تكون حملت.   18
5  4  3  2  1 أّن الشخصيّات في قصص األطفال   أنا أفّكر   19

يجب أن تكون بسيطة )غير مرّكبة أو عميقة(.  
5  4  3  2  1 مهمٌّ لي أن يحدث شيء ممتع وأصيل في القصة.   20
5  4  3  2  1 ُكتُب فيها لعبة هي أحسن في نظري )مثل:    21

صفحات قابلة للفتح، مكاتيب قابلة للسحب   
وما شابه(.  
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5  4  3  2  1 مهمٌّ لي أن تكون لغة الكتاب غنيّة )مثًل:    22
قاموس لغوّي واسع(.  

5  4  3  2  1 مهمٌّ لي أن تكون علقات حقيقيّة )مقنعة(    23
بني شخصيّات القّصة.   

5  4  3  2  1 أنا أفّضل الكتب التي ُتكسب قيًما لألوالد.   24
5  4  3  2  1 أّنه من األفضل أن تكون ُكتب   أنا أفّكر   25

األطفال قصيرة.  
5  4  3  2  1 أَفّضل الكتب لطيفة امللمس )مثًل: ُكتب   أنا   26

لها غلف أملس أو مخملّي(.  
5  4  3  2  1 أُفّضل ُكتُب أطفال فيها رسائل ُمرّكبة.  أنا   27
5  4  3  2  1 مهمٌّ لي أن تكون لغة الكتاب لطيفة لألذن وُمنْسابة.   28
5  4  3  2  1 أنا أُفّضل شراء عدة ُكتب أطفال ضمن حملة.   29
5  4  3  2  1 أنا أَُفّضل ُكتبًا تهتّم مبوضوع تعليمّي ُمعنّي،   30

مثًل: ألوان، حيوانات الغابة وما شابه.  
5  4  3  2  1 حسب تقديري، ُكتب األطفال يجب أن    31

تكشف الولد ملواّد من الواقع.  
5  4  3  2  1 أَُفتِّش عن كتب أطفال ذات أسلوب   أنا   32

خاّص في الرسومات.  
    شكًرا على تعاونك!
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ملحق 10.3:  قائمة معايير الختيار ُكتب
األّم احملترمة،

أمامِك قائمة معايير، التي حسبها مُيكن اختيار ُكتب لألوالد. أشيري إلى املعايير الثلثة األهّم 
بالنسبة لك عند اختيارك ُكتبًا البنك/ابنتك:

اللّغة  .1
2. احلبكة

3. الّشخصيّات
4. العامل املاّدّي )مثًل: حملت، كتب رخيصة(

5. التّوصيات )مثًل: توصية احلاضنة، توصية جريدة(
6. الّرسم التوضيحّي

7. وسيلة إضافيّة )مثًل: كتاب ينفتح بكشل معنّي، ملصقات(
8. قرار مستقّل )مثًل: قراءة الكتاب ونقد ذاتّي له(

9. القيم
10. طول وُسمك الكتاب 

11. موضوع الكتاب
شكًرا على تعاونك!
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الّترجمة لألطفال
د. بشارة مرجّية»

مقِدّمة

التّرجمة هي حلقة وصل بني احلضارات، ووسيلة حتاور بني الثّقافات، وهي نشاط مهّم في 
حياة األمم قدمًيا وحديثًا، وهي عمليّة صعبة ومعّقدة، ومفتاح احلداثة لكّل تطّور حقيقّي ُيتيح 

للّغة أن تثبت وجودها، وتتحّول من أداة للتّواصل إلى مصدر فكرّي وثقافّي هاّم.

إّن احلوار مع اآلخرين هو الّصفة الّتي يجب أن تسود هذا العصر الّذي تتشابك فيه املصالح وتتعّقد. 
ا  وتوجد للحوار صور عديدة: سياسيّة، اقتصادّية، إعلميّة وثقافيّة. وهنا تلعب التّرجمة دوًرا مهّمً

في هذا احلوار ألّنها من األدوات الّتي تنتقل من خللها األفكار والّتي سيتّم احلوار على أساسها. 

للّدخول  أمامها  املغلقة  األبواب  وفتح  األمم،  نهضة  في  أساسيًّا  علميًّا  نشاًطا  الترجمة  مُتثِّل 
إلى العالم اجلديد الذي يتّسم بالعلوم والتّكنولوجيا واآلداب والفنون. وهي الوسيلة الفّعالة 
الّتي ُتبقي الّدول في الّصفوف األماميّة في مجال التّقّدم والتّطّور مبا ُتتيحه من تواصل علمّي 
حضارّي مع اآلخر الّذي استطاع أن ُيحِقّق جناحات ُمتميّزة، وُينجز قفزات كثيرة في مجاالت 
ا يحرص عليه  املعرفة املختلفة.  وإذا كانت التّرجمة منذ ميلد األمم ونشأة الّدول نشاًطا مهّمً
األهميّة،  في  تتعاظم  احلالّي  عصرنا  في  فإّنها  واملثَقّفني،  واألدباء  العلماء  من  املخلصون 
ويزداد دورها خطورًة وحساسيّة مِلا نراه من تقّدم تكنولوجّي وانفجار معرفّي هائل، وتوالد 

ُمتسارع في العلوم واملعارف، ال تنتظر املتقاعسني واملتواكلني.

ستبقى  ألّنها  للمعرفة،  املستوِردة  الّدول  في  أكثر  تزداد  التّرجمة  أهميّة  أّن  واضًحا  ويبدو 
تابعة للّدول الّتي ُتَصِدّر لها تلك املعرفة ولن تستطيع أن ُتنجز مشروعها العلمّي اخلاّص إاّل 

إذا جنحت في االستقلل التّدريجّي عن مصادر اإلنتاج املعرفّي في الّدول املتطّورة.

التّرجمة هي عمليّة نقل املعاني َعبر التّراكيب اللّغوّية للغتني أو أكثر، أو هي ببساطة: نقل نّص 

املرايا - العدد الثّالث 2018

___________________

» حامل لقب ثالث من جامعة تل أبيب. عمل محاضًرا في أكثر من جامعة وكلّيّة. مدير مركز أدب األطفال العربّي في إسرائيل 
- النّاصرة سنوات كثيرة حتّى إغلقه. يعمل مدّرًسا في ثانوّية يافة النّاصرة. ونشر العديد من الّدراسات واألبحاث وكتب 

األطفال. دّقق آلخرين ُكتب أطفال كثيرة، وترجم للعربيّة الكثير من كتب األطفال.
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التّرجمة لألطفال

)1( من اللّغة املصدر Source Language )SL( إلى نصٍّ معاِدٍل له في اللّغة املنقول إليها 
.)TL( Target Language( )2(

إّن التّرجمة علم، خبرة، ُمزاولة، إملام ومعرفة... لها: ضوابط وقواعد، مناهج وأسس، أدوات 
قاموس  وطرق،  أساليب  ومقاييس،  معايير  وقواعد،  نظرّيات  وأشكال،  أنواع  ووسائل، 
واملعارف،  العلوم  جميع  إلى  متتّد  التّرجمة  فروع  ألّن   .. ومبادئ  وأصول  واصطلحات 

الثّقافات واحلضارات، والتّقنيّات والتّكنولوجيّات.

مشاعره  عن  التّعبير  بها  أراد  الّتي  لإلنسان،  األولى  الّطبيعيّة  الّصرخة  منذ  التّرجمة  ظهرت 
ورغباته وأفكاره، وتطّورت منذ تكلّم النّاس بألُسن مختلفة وحتَدّثوا بلهجات متنِوّعة. ولقد 
ظلَّت في موقع ُمتقّدم، بحيث تكَوّن إجماع بضرورتها معرفيًّا ووجودّيًا، وذلك ملا لعبته من 
دور بالغ األهميّة في نقل املعارف، وتباُدل التّجارب واملعلومات بني الثّقافات واألمم )3(، إّنها 
ِرّك الفكر، وتفتح ما  شّكلت ظاهرة مهّمة في دورة احلضارة وتكوين العقل، إذ ُتنّمي اللّغة، وحُتَ
هو ُمغلق، وُتغيِّر ما هو ثابت، بالّرغم من تشعُّب املجاالت واالختصاصات الّتي تندرج ضمنها.

العصور حتّى يومنا هذا ُمستخدمني  أقدم  التّرجمة واهتّموا بها مّن  العرب فقد عرفوا  وأّما 
في  بالتّوّسع  لي  يسمح  ال  هنا  واملجال    .. التّرجمة  أو  التّحويل  أو  النّقل  لفظة  العمليّة  لهذه 

حديثي عن تاريخ التّرجمة عند العرب )4(.

ُطرق الّترجمة ومشاكلها:

باللّغة اإلجنليزّية ...Translation : وبالفرنسيّة Traduction، وهناك التّرجمة   ُتسّمى 

 Maovaise الرديئة:  بالتّرجمة  أو   ،Bonne Traduction  : بالتّرجمة اجليّدة  ُيْعَرف  ما 

.)5( Traduction

للتّرجمة ُطُرق، من بينها:

الّطريقة اللّفظّية: وهي أن يأتي النّاقل إلى النّّص، وينظر في كّل كلمة مبفردها، ثّم يضع حتتها 
مرادفها، حتّى ينتهي من جملة ما يودُّ نقلها... فهذه الّطريقة رديئة ألّن كثيًرا من الكلمات في كّل 
لغة ال مرادف لها في سائر اللّغات، ثّم أّن لكّل لغة تركيبًا إسنادّيًا )تركيبًا للجمل( ُيخالف سائر 
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اللّغات، أضف إلى ذلك، أّن املجازات والتّشابيه واالستعارات تختلف بني لغة ولغة. .

وأّما الّطريقة املعنوّية فهي أن يأتي النّاقل إلى اجلملة، فيحّصل معناها في ذهنه، ثّم ُيَعبِّر 
عنها من اللّغة األخرى بجملة تطابقها في املعنى، سواء استوت اجلملتان في عدد الكلمات أم 

اختلفتا )وهذه الطريقة جيّدة( )6(.

هذه  في  وتتمثَّل   Transfer Strategy٬ النّقل:  باستراتيجيّة  ُتْعَرف  التّرجمة  في  قاعدة  هناك 
املعادلة: 

SL  ---<  SL  ---<  Rethink  ---<  TL

معنى هذه القاعدة:

اللّغة املصدر SL: أي 

اللّغة املستهَدفة TL: أي 

املعنى( قبل  النّص )حصر  أن يفهم  املترجم  أّنه يجب على  املعادلة(: تعني  SL: األولى )في 
أن يبدأ في التّرجمة )أي حصر وفهم املعنى في اللّغة األصل(.

اللّغة األصل )بعد فهمه(. النّّص في  الثّانية )في املعادلة(: تعني   :SL

اللّغة األصل )الّشروع في التّرجمة(. النّّص في  النّظر في  Rethink أي إعادة 

اللّغة املستهَدفة. TL: التّرجمة األخيرة في 

TL = SL: وهذا يعني أّن النّّص في اللّغة املستهّدفة يجب أن يعادل النّّص في اللّغة األصل.

لذا على املترِجم أن يوِجد الّصورة امللئمة املوجودة في اللّغة املستهَدفة، والّتي تعادل الّصورة 
املوجودة في اللّغة األصل.

وعلى املترجم أيًضا أن يسير حسب »استراتيجيّة النّقل« حتّى ال يقع في األخطاء أّواًل، وحتّى 
تكون ترجمته قريبة جّدًا من النّجاح والّصواب...

املرايا - العدد الثّالث 2018
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التّرجمة لألطفال

الّصفحات،  الفقرات،  العبارات واجلمل،  ل:  التّرجمة  بعمليّة  نقوم  »االستراتيجيّة«  وبحسب هذه 
املقاالت، األعمال األدبيّة )الّشعرّية منها والنّثرّية(، األبحاث والّدراسات وكّل شيء ُيطلب ترجمته.

إّن التّرجمة عمليّة صعبة، وعلى املترجم تقع جميع املسؤوليّات وخصوًصا توصيل املعنى 
الّدقيق، ألّن املترجم غالبًا ما يهتّم باللّفظ على حساب املعنى )7( وأّن مشكلة عدم توصيل 

املعنى الّدقيق ترجع إلى عّدة أسباب، ميكن حصرها مبا يلي:

عدم إيجاد املعنى امللئم للمفردات، االختلف الثّقافّي والبيئّي، توافق الكلمات واستخدامها، 
التّذكير والتّأنيث، األعداد في اللّغات، األزمان في اللّغات، تركيب اجلمل وترتيب مفرداتها، 
علمات  والّزيادات،  اإلضافات  بة،  املرَكّ األسماء  االختصارات،  االصطلحيّة،  التّعبيرات 
الوقف، األسلوب، إشكاليّة املضمون )وخصوًصا في ُكتُب األطفال املترَجمة( وعدم الّدراية 

التّاّمة بخصائص مرحلة الّطفولة )عند ترجمة الكتب لألطفال(.

الّشروط العاّمة اّلتي يجب أن تتوّفر باملُترِجم أو املُترِجمة:

املهارة  واملستهَدفة(،  )األصليّة  بالثّقافتني  اإلملام  واملستهَدفة(،  )األصليّة  باللّغتني  العلم 
وعدم  الّصبر  اإلنشاء،  َملَكة  املعنى،  ضبط  على  املقدرة  والّدقة،  التّركيز  واملزاولة،  واخلبرة 
اليأس، الّدراية واملعرفة، اإلجادة واإلتقان، األمانة والّصدق، احلذق واللّباقة، العلم بأصول 
اللّغة العربيّة والنّحو، اإلملام بقواعد اإلملء، اإلملام باللّغة العربيّة الفصحى، اللّباقة في صياغة 
أو  التّهاون  عن  االبتعاد   ،)8( والّسياقات  واإلمياءات  باملصطلحات  اإلملام  واجلمل،  التّعابير 
االستهانة، التّريُّث والّصبر والتّفكير، اإلملام بنظرّيات التّرجمة، التَّسلُّح بالقواميس املتنِوّعة، 
امتلك أدوات النّقد األدبّي، اإلملام باللّسانيّات احلديثة، املقدرة على التقاط اإليحاءات والتّعبير 

عنها، اإلبداع واالستنباط، الكفاءة والقدرة واالبتعاد عن التّرجمة احلرفيّة )9(.

الّترجمة لألطفال:

التّرجمة لألطفال عنصر مهّم في حصول الّطفل على حّقه في االّتصال، والّذي من أساسيّاته 
حّق الّطفل في احلصول على كّم وكيف من املعلومات واألفكار الّتي تتناسب مع خصائص 
الثّقافات  التّواصل مع العالم اخلارجّي، والتّحاور مع  الّتي ميّر بها، وأيًضا  املرحلة العمرّية 

األخرى...
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أدب  ألّن  العربيّة،  األطفال  كتب  في  ملحوًظا  نقًصا  تعّوض  لألطفال  الُكتُب  ترجمة  وأّن  كما 
الّطفل املُترَجم ُيْعتَبر أحد أّول أبواب االنفتاح ثقافيًّا وإنسانيًّا على اآلخر )10(.

العيب الوحيد في ترجمة أدب األطفال، هو غياب العمل املؤّسساتّي املنهجّي، واالعتماد على 
انتقائيّة املُترِجم، وجهوده الّذاتيّة، وغالبًا ما نكون رهن إمكانات املترِجم الفنيّة... ورغم هذا 
فراًغا كبيًرا في مكتباتنا، وهو  قد غّطى  العربيّة  للّغة  املُترَجم  الطفل  أدب  بأن  أشير  أن  علّي 
ضرورّي ألطفالنا ألّنه ثرّي باجلديد واملُثير...  شرط أن ميَرّر في دوائر املراجعات الثّقافيّة 
والفكرّية كي تتحّقق الفائدة، دون أن حتدث بلبلة ذهنيّة في عقل الّطفل وثقافته املجتمعيّة، كما 
يجب أن يستحدث أدب الّطفل املُترَجم ويتجّدد، دون تكرار ممّل، ألّن روح الّطفل سريعة امللل 

واالنكفاء واالبتعاد عن كّل ما ال يبهرها أو يبهجها.

هناك من يظّن:

أّن التّرجمة لألطفال أسهل من الكتابة لألطفال.	 

أّن املُترِجم لألطفال ال يحتاج إلى معايير ومقاييس.	 

أّن كّل ُمترِجم ُملِّم بلغتني يستطيع أن ُيترِجم لألطفال.	 

وأّما رّدي على هذا الّظّن وغيره فيتلّخص مبا يلي:

 إّن التّرجمة لألطفال أصعب من الكتابة لهم، وإّن املعايير واملقاييس املطلوبة من املُترِجم تفوق 
املطلوب من الكاتب. ومن هذا املنطق، ال يستطيع أّي مترجم أن يقوم بعمليّة التّرجمة لألطفال إاّل 
إذا توَفّرت فيه الّشروط العاّمة )الّتي ذكرتها أعله( والّشروط اخلاّصة الّتي أحصرها مبا يلي:

معرفة قاموس األطفال اللّغوّي، التّفاعل مع ماّدة احلياة الّتي اختارها لألطفال بروحه وعواطفه، 
القدرة على ملءمة األلفاظ والتّراكيب ملراحل الّطفولة، االبتعاد عن غريب األلفاظ ومجاز األسلوب 
التّرجمة، معرفة اهتمامات كّل  النّفس، اإلملام بنظرّيات  التّربية وعلم  وتعقيده، معرفة أصول علم 
مرحلة من مراحل الّطفولة وميولها وخصائصها، العلم مبستويات األطفال من النّاحية التّفكيرّية 
خلل مراحل الّطفولة، االبتعاد عن التّفصيل واإلسهاب، التّمتّع باإلحساس الفنّّي واملوهبة اخلارقة، 
التّزّود بالّدراسات واألبحاث املتعلّقة بأدب األطفال، والتّكيّف واالّتصال مع الّروح الّطفوليّة )11(..
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التّرجمة لألطفال

وحسب رأيي، إذا توّفرت هذه الّشروط اخلاّصة مع الّشروط العاّمة عند املترِجم، فإّنه سينجح 
جناًحا باهًرا في أّية ترجمة سيقوم بها لألطفال.

هناك فوائد عديدة من التّرجمة لألطفال، ولكّن هذا ال يعني أّن األطفال ال يكتسبونها إالّ من 
الُكتُب املترَجمة فقط، بل العكس هو الّصحيح، ألّن أطفالنا يستطيعون أن يكتسبوها من الكتب 
الُكتُب  من  إاّل  اكتسابها  األطفال  يستطيع  ال  خاّصة،   فوائد  هناك  ولكن  األصليّة...  العربيّة 
املترَجمة والّتي من بينها على سبيل املثال: توِصل األطفال بحضارات الّشعوب وبثقافات األمم، 
ُتعرِّف األطفال بعادات وتقاليد الّشعوب األخرى، تلّقن األطفال مبناهج حياتيّة جديدة، ُتساعد 
األطفال في توسيع آفاقهم، ُتَعِرّف األطفال بكّل ما يدور من حولهم، تنقل األطفال من عاملهم 
الّصغير إلى العالم الكبير، حتثُّ األطفال على البحث والتّنقيب عن اآلخر، تساعد األطفال في 
توسيع قاموسهم اللّغوّي واملعرفّي، ُتعّرف األطفال بالّشخصيّات العامليّة )األدبيّة، التّاريخيّة، 

الّدينيّة والّسياسيّة(، وتساعد األطفال في عمليّة التّأثُّر والتّأثير مع اآلخرين )12(..

هناك من يؤّيد التّرجمة لألطفال، وهناك من يعارضها... أي أّننا نقف أمام تيّارين، لكّل منهما 
بتبيينها وبحثها(. ولكنّني سأقول مبوضوعيّة  لي  )واملجال هنا ال يسمح  أسبابه ودوافعه 
الوصل واالّتصال بني  إاّل حلقة مهّمة من حلقات  املترَجمة ما هي  الكتب  إّن  وبكّل صراحة: 
احلضارة العربيّة وحضارات شعوب العالم، وأّن التّرجمة لألطفال مهّمة في توثيق العلقات 
والّروابط بني الطفل العربّي وأخوته األطفال في جميع أنحاء العالم، كما وأّنها وسيلة هاّمة 
لتوسيع آفاق األطفال ومداركهم، ولتزويدهم بالعلوم واملعارف، وتعريفهم بكّل ما هو جديد 
في جميع حضارات الّشعوب وثقافاتهم... وأّن الُكتب املترَجمة لألطفال ما هي إاّل تتميم لُكتُب 

األطفال األصليّة، ودعم وإثراء لها من ناحية خبرات وجتارب الّشعوب األخرى.

وختاًما أقول:

حتّى جنني ثمار التّرجمة لألطفال ... يجب علينا:

البحث عن الُكتب املترَجمة التي تتلءم وتتناسب مع أطفالنا.	 

التّنقيب عن الُكتب املترَجمة الّتي ُتثري وُتغني أطفالنا.	 

التّفتيش عن الُكتب املترَجمة الّتي تشّكل حلقة وصل مع كتب األطفال األصليّة.	 
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مناذج من أسماء الكتب اّلتي ترَجْمُتها لألطفال:

1. حكاية اجلوزات الّثالث 

تأليف: ليئه جولدبرج  

رسومات: شموئيل كاتس  

ترجمة: د. بشارة مرجيّة  

إصدار: مركز أدب األطفال العرب في اسرائيل  

سنة اإلصدار: 2010  

2. من يريد كيس طحني؟

تأليف: دافيد جروسمان  

رسومات: جلعاد سوفير  

ترجمة: د. بشارة مرجيّة  

إصدار: مركز الكتاب واملكتبات في إسرائيل   

سنة اإلصدار: 2012  

3. مغامرة في املسرح

تأليف: عيدنه مازيا  

رسومات: أورنا سمورجونسكي  

ترجمة: د. بشارة مرجيّة  

إصدار: مركز الكتاب واملكتبات في اسرائيل  

سنة اإلصدار: 2013  
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4. األميرة ورغيف اخلبز احلقيقّي

تأليف: دان هويرت  

رسومات: شارون ألفرت  

ترجمة: د. بشارة مرجيّة  

إصدار: مركز الكتاب واملكتبات في اسرائيل  

سنة اإلصدار: 2013  

5. سروال أبي اجلديد

تأليف: ليئه يوليوس  

رسومات: داني كيرمان  

ترجمة: د. بشارة مرجيّة  

إصدار: مركز الكتاب واملكتبات في اسرائيل  

سنة اإلصدار: 2013  

6. سيمفونّية املدينة

تأليف: مايا دنون – ألينور دافيدوب  

رسومات: ليهي يعقوب  

ترجمة: د. بشارة مرجيّة  

إصدار: مركز الكتاب واملكتبات في اسرائيل  

سنة اإلصدار: 2013  
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الهوامش: 

1. املقصود بكلمة نّص )Text( بالتّرجمة: أّي شيء تتّم ترجمته سواء مّتت التّرجمة كتابة 
أو شفاهة، وميكن أن يكون الّشيء مجّرد كلمة، أو عبارة، أو جملة أو فقرة أو فصل من 
 ،1986 بدوي،  ؛   Bosnett, 1980, pp16  -  17 )انظر:  بأكمله  كتاب  هي  بل  كتاب، 

ص14 ؛ عبد الباسط، 1996 ، ص 23-22 ؛ مرجيّة، 2008، ص 32(.

2. تعريف الّترجمة باللّغة االجنليزّية:

Translation is simply the attempt to replace a textual material in 
the source language )SL( by an equivalent textual material in the 
target language )TL(.

3. انظر:  le Bon, 1934, pp 4 - 26  ؛ Huart, 1913, pp 7 -11  ؛ خفاجة، 1953،  
ص 25-17 ؛ هلل، 1962، ص 33-6 ؛ Nida, 1969, pp 9 - 14 ؛ الشاذلي،  1995، 

ص 25-9 ؛ مرجيّة، 2008، ص 11-16.

انظر: زيدان، 1902، ص 160-145؛ رفاعي، 1927، ص 34-16؛ حقي، 1953، ص   .4
حسن،  287-270؛  ص   ،1972 فروج،  131-129؛  ص   ،1961 الفاخوري،  94-89؛ 

.16-18 2008، ص  32-9؛ مرجيّة،  1995، ص  19-15؛ علواني،  1994، ص 

5. انظر: Catford, 1965, pp 23-41؛  ديراوي، 1971، ص 15-8؛ جنم، 1977، ص 
.159-163 1999، ص  42-39؛عبد الفتاح،  1986، ص  22-14؛ بدوي، 
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6. انظر: Mounin, 1963, pp 22- 43 ؛ عبد التواب، 1998، ص 39-17؛ علي، 2001، 
.Elrayani, 2005, pp 19- 25 ص 59 - 27 ؛

7. هذه إحدى نقاط الّضعف في الكتب املترَجمة لألطفال، الهتمام املترِجم باللّفظ على حساب 
النّّص املترَجم لعدم قدرة املترِجم على توصيل فكرة  املعنى، وهو ما يؤّدي إلى عدم فهم 
النّّص ومعناه إلى الّطفل. فاللّفظ هو الّصيغة اخلارجيّة للكلمة، بينما املدلول هو الفكرة الّتي 
نة للكلمة مبنزلة احملتوى اخلارجّي لها بينما  يستدعيها اللّفظ وبهذا تكون األصوات املكِوّ
يكون املدلول أو الفكرة أو الّصورة الّذهنيّة الّتي تستدعيها الكلمة مبنزلة احملتوى الّداخلّي 
اللّفظ مبدلوله، ومتِكّن كّلً منها استدعاء اآلخر فهي  الّتي تربط  القّوة  أو  العلقة  أّما  لها. 

املعنى.

الباسط،  عبد  70-56؛  ص   ،1993 حسن،  Newmark, 1982, pp 9 - 17؛  انظر:   .8
.67-68 2008، ص  32-13؛ مرجيّة،  1996، ص 

رقابيّة  جهة  وجود  لعدم  يعود  والسبب  ألطفالنا...  تصلح  ال  مترَجمة  أطفال  كتب  هناك   .9
الّرسم،  املضمون،  ناحية:  من  سواء  لألطفال،  يصدر  أن  قبل  الكتاب  ُتراجع  أو  تفحص 
نوعيّة األوراق والغلف )انظر: جنم، 1977، ص 132-117؛ بدوي، 1986، ص 71-

.)159-163 1999، ص  63-46؛ عبد الفتاح،  1997، ص  66؛ مرزوق، 

 ،1978 حجازي،  63-49؛  ص   ،1953 خفاجة،  15-7؛  ص   ،1926 نصولي،  انظر:   .10
82-76؛  1987، ص  Newmark, 1982, pp 13 - 15؛ جعفر،  119-117؛   ص 
ص   ،2007 مرجيّة،  29-17؛  ص   ،1996 ملص،  333-328؛  ص   ،1992 احلديدي، 

.85-93 2008، ص  97-96 ؛ مرجيّة، 
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11. انظر:  Basnett, 1980, pp 11- 21؛ حسن، 1993، ص 121-112؛ عبد الباسط، 
.86-87 2008، ص  104-95؛  مرجيّة،  1996، ص 

12. انظر: بدوي، 1986، ص 125-114؛ سيرجيو، 1991، ص 128-106؛ عبد الرحمن، 
1995، ص 151-143؛  Xu, 2001, pp 172 - 198؛  مرجيّة، 2008، ص 88-90.

املصادر والدراسات: 

ابن خلدون، عبد الله )1978(. مقدمة ابن خلدون. بيروت: دار الكتاب العربّي.

بدوي، محمود )1986(. فنون الّترجمة وأنواعها. بيروت: دار األدب.

جعفر، نوري )1987(. أدب قصص اخليال العلمّي وعالم األطفال. بغداد: دار ثقافة األطفال.

حتّي، فليب )1953(. تاريخ العرب. بيروت: دار األدب.

حجازي، مصطفى )1978(. االجتاهات اجلديدة في ثقافة األطفال. بيروت: النّادي الثّقافّي.

احلديدي، علّي )1992(. في أدب األطفال. القاهرة: مطبعة األجنلو املصرّية.

حسن، عيسى )1993(. الّترجمة عند العرب. طنطا: دار اإلسراء.

خفاجة، محمد )1953(. تأثيرات الّترجمة. القاهرة: األجنلو املصرّية.

ديراوي، سعيد )1971(. الّترجمة اجلّيدة. بيروت: دار الفكر.

رفاعي، أحمد فريد )1927(. عصر املأمون. القاهرة: األجنلو املصرّية.

الرياني، جمال جابر)2006(. منهجّية الّترجمة األدبّية بني الّنظرّية والّتطبيق. القاهرة: 
دار املعارف.

زيدان، جرجي )1902(. تاريخ الّتمّدن اإلسالمّي. القاهرة: األجنلو املصرّية.

سحاب، أمني )1994(. الّترجمة فّن وإبداع. بيروت: دار العلم. 
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سيرجيو، سبيني )1991(. الّتربية اللّغوّية للّطفل. ترجمة: فوزي عيسى. القاهرة: دار الفكر العربّي.

الشاذلي، حمدان )1995(. الّترجمة في احلضارات املختلفة. القاهرة: الهيئة العاّمة للستعلمات.

عبد الباسط، محمود )1996(. الترجمة قواعد وأسس. القاهرة: املجلس العربّي للّطفولة.

عبد التّواب، محمد )1998(. أنواع الّترجمة. بيروت: دار العلم. 

عبد الّرحمن، طه )1995(. الفلسفة والّترجمة. بيروت: املركز الثّقافّي العربّي. 

عبد الفتاح، إسماعيل )1999(. أدب األطفال في العالم املعاصر. القاهرة: مكتبة الّدار العربيّة.

علواني، سعيد )1995(. تاريخ الّترجمة عند العرب. بيروت: دار الفكر.

علي، فؤاد )2001(. طرق الّترجمة. بيروت: دار األدب.

الفاخوري، حنّا )1961(. تاريخ األدب العربّي. بيروت: املطبعة البوليسيّة.

فّروخ، عمر )1972(. تاريخ الفكر العربّي إلى أّيام ابن خلدون. بيروت: دار العلم.

مرجيّة، بشارة )2007(. أدب األطفال بني الواقع واخليال. كفر قرع: دار الهدى كرمي.

مرجيّة، بشارة )2008(. الّترجمة لألطفال تثقيف واّتصال. كفر قرع: دار الهدى كرمي.

مرزوق، محمد )1997(. الّترجمة والّنقل. بيروت: دار الفكر. 

ملص، محمد بسام )1992(. الّنهضة األوروبّية في أدب األطفال. الّرياض: جامعة اإلمام محمد.

نصولي، أنيس )1926(. أسباب الّنهضة العربّية. بيروت: دار العلم.

جنم، سعيد )1977(. مشاكل الّترجمة. بيروت: دار العلم. 

هلل، مفيد )1962(. الّترجمة والّتراث. القاهرة: دار املعارف. 
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املصادر األجنبّية:

Basnett, Voir Suzan )1980(. Translation Studies. Londres: Oxford 
University Press. 
Catford, John )1965(. A Linguistics Theory of Translation. Londres: 
Oxford University Press.
Elrayani, J. A.)2005( Text book of translation. Bengazi.
Huart, B.)1913(. Histoire des arabes. Paris: Gallimard.
Le Bon, R.)1934(. Le civilization des arabes. Paris: Gallimard.
Mounin, G. )1963(. Problemes theoriques de la traduction. Paris: 
Gallimard.
Newmark, Peter )1982(. Approaches to translation. London: 
university of London. 
Nida, Eugne )1966(. Toward a science of translation. Beyrouth: 
Dar Aladab.
Xu, Jun )2001(. Reflexion sur les problemes fon damentaux de la 
traduction. Paris: Gallimard.
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إشكالّية الّترجمة في الكتابة امللّية املوّجهة لألطفال
د. أحمد كامل ناصر»

مقّدمة:

هة لألطفال من لغات أجنبيّة إلى اللّغة العربيّة حتتاج إلى كاتب صاحب  إّن ترجمة القّصة املوَجّ
الّتي  »الّزمكانيّة«  للبيئة  إلى فهم عميق  موهبة فنّيّة راقية، ومعرفة لغوّية عالية، كما حتتاج 
نشأ فيها العمل األدبّي األصلّي، إذ ليس كّل من يجيد لغتني، قادًرا على أن ينقل روح العمل 
األدبّي الّذي يستكنه البعد الثّقافّي والتّذّوق اجلمالّي للّصور واملعاني الّتي تتجّذر في قدرات 
الّطفل الّذهنيّة. هذه الفرضيّة ميكن أن تشّكل أساًسا جيًّدا ملناقشة أهّم ما طرأ من تطّور على 

الكتابة الطفليّة املترجمة في بلدنا.  

لدراستها  املترجمة  احملليّة  القصص  من  بعينها  مناذج  على  الوقوف  بصدد  هنا  ولسنا 
أّن  إذ  وأحداثها؛  تفاصيلها  بكّل  الُكتّاب  حياة  في  الدخول  أو  ومضموًنا،  شكًل  ومناقشتها 
به  يقوم  أن  العمل  هذا  يستطيع  ال  ما  وهو  بذاته،  قائًما  مطّواًل  بحثًا  يقتضي  لذلك  التّعرُّض 
بإسهاب. وإمّنا هي نقطة انطلق تقودنا للّدخول في عرض املوضوع ومناقشته. ولهذا لم 

يكن بّد من اإليجاز الّذي ال ُيِخلُّ مبوضوعنا. 

إشكالّيات الّترجمة في الكتابة الّطفلّية احمللّية:  

ن املتأّني في األعمال األدبيّة املوّجهة لألطفال في أدبنا احمللّّي يكشف لنا أّن الكتابة  إّن التّمعُّ
لعّل  باألطفال،  اخلاّص  األدبّي  لألبداع  املعيقة  التّحّديات  من  عدًدا  تواجه  بلدنا  في  الطفليّة 

أبرزها: ترجمة القّصة الّطفليّة من اللّغات األجنبيّة إلى اللّغة العربيّة. 

وقد نفترض هنا، أّن تقاعس عدد ال بأس به األدباء واملبدعني احمللّينّي عن اخلوض في جتربة 
إلى  أو تقليًل من شأنها -أّدى  العربيّة األصيلة -إّما جهًل بأهميّتها  باللّغة  الكتابة لألطفال 

___________________

» حامل اللّقب الثّالث من جامعة تل أبيب بعنوان: »ناقدان في األدب العربّي احلديث: محمود أمني العالم وأدونيس«. اشتغل في 
أكثر من كلّية. نشر عّدة مقاالت نقدّية في مجّلت أكادمييّة محّكمة، وكتب عّدة مقاالت نقدّية قصيرة في الّصحف واملجّلت 

احملليّة.  
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اللّغة  إلى  »الّدخيلة«  األجنبيّة  اللّغة  من  التّرجمة  باجّتاه  الطفليّة  القّصة  ُكتّاب  بعض  نزوح 
قّصة  ترجم  مرجيّة  بشارة  احلصر:  ال  املثال  سبيل  على  منهم  نذكر  األّم«.  »لغة  العربيّة 
بإصدار مركز  العافية  أبو  األديب يوسي  تأليف  יאשקה( من  של  جزيرة ياشكا )האי 
תשיג  )לא  بي  اللّحاق  تستطيع  ال  وقّصة  عوفيد.   وعام  إسرائيل  في  واملكتبات  الكتاب 
الكاتب  هبايس.  مفعال  في  والفنون  الّثقافة  مجلس  إصدار  طيبر،  يونه  للكاتب  אותי( 

مفيد صيداوي ترجم قّصة بسبوسة )קישתא( وقّصة أين بلوط )איה פלוטו( للمؤلّفة 
قّصة  ترجمت  دعيم  روزالند  الكاتبة  األطفال-حيفا.  أدب  مركز  بإصدار  غولدبيرغ  حنّه 
الهدى.  دار  بإصدار  كرمير  ِعدنه  للمؤلّفة  סיפור(  מציירת  )ליאת  قّصة  ترسم  حنان 
הקטן( لباول كور  )כספיון הדג  الّصغيرة  الّسمكة  فّضّية  قّصة  ترجم  أنطوان شلحت 
بإصدار مركز أدب األطفال -حيفا، محمود عبّاسي ترجم قّصة تستطيع أن تترك إشعاًرا 
)אפשר להשאיר הודעה( للمؤلّفة نيره هارئيل بإصدار مركز أدب األطفال-حيفا. جهاد 
للكاتب  )המטריה הגדולה של אבא(  الكبيرة  بابا  شمسّية  قّصتني:  ترجمت  عراقي 
العبرّي لفني كبنس بإصدار دار الهدى، ودار لإليجار )דירה להשכיר ועוד סיפורים( 
كان  مّرة  قّصة:  ترجمت  طبري  فتحيّة  هبوعليم.  ِسْفِريات  بإصدار  غولدبرغ  ليئه  للمؤلّفة 
مئير  للكاتب  לבדו(  לישון  רצה  שלא  ילד  היה  )פעם  وحده  ينام  أن  يحّب  لم  ولد 
ميره، بإصدار ِسْفِريات هبوعليم... وغيرهم من الكتّاب الذين خاضوا غمار التّرجمة من اللّغة 

األجنبيّة إلى اللّغة العربيّة.  

وال ندري ما الّسبب احلقيقّي الّذي جعل كتّابنا يتوّجهون بالكتب املترجمة للّطفل العربّي الّذي 
املألوفة وعاداتنا  الّدينيّة  الغازية وأثرها على عقائدنا  األجنبيّة  الثّقافة  يزال يجهل حقيقة  ال 
االجتماعيّة الّسائدة، وال ُيحسن فهم مضامني القّصة األجنبيّة إاّل من خلل ما يشاهده بواسطة 
وسائل املشاهدة التّكنولوجيّة احلديثة. كما أّن ندرة بل خلّو هذه القصص املترجمة من أّي 
تقدمي نقدّي ُيعِرّف القارئ الّصغير وذويه الكبار باملؤلّفني األجانب وباملجتمعات واحلضارات 
ًرا واضًحا يدّل على وجود إشكاليّة في ثقافة التّرجمة، أو عدم  التي ينتمون إليها ُيشِكّل مؤِشّ
وجوانبها  الّشخصيّة  حياته  وملبسات  اإلبداعيّة  الكاتب  بتجارب  ذاك  أو  املترجم  هذا  إملام 
إلى  فيه، وبعضهم اآلخر سعى  النّّص وحّرف  أّن بعضهم جتاوز على  إلى  الفكرّية. إضافة 
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التّصرُّف بالنّّص وفًقا ملا يراه؛ فنقَل لنا قصًصا ال متّت لعاملها وواقعها الّذي ُكتِبت فيه. 

خطر القّصة املُترَجمة على الّطفل العربّي:  

لعّل من أهّم األخطار الّتي تواجه الّطفل العربّي خلل اّطلعه على األدب املترجم؛ هي مشكلة 
التأّثر الّسلبّي الواضح بالقصص األجنبيّة املترجمة إلى اللّغة العربيّة، شخّصياتها وأحداثها 
الّتي قد تكسبه عادات وسلوكيّات دخيلة على مجتمعه، بعيدة عن عاداته وتقاليده الّسائدة، 
وغريبة عن هوّيته األصيلة الّتي ما زال يتحّسسها وسط ظروف ثقافيّة واجتماعيّة وسياسيّة 
غير محمودة، مما يجعله عرضة للغزو الفكرّي الغربّي الّذي ما فتئ يتشابك مع آدابنا وثقافتنا 
الكاتب سهيل عيساوي  الّشرقيّة عاّمة ولغتنا العربيّة على وجه اخلصوص. ولعّل ما ذكره 
»الُكتب املترجمة إلى  )2014( في معرض حديثه عن التّرجمة الّطفليّة، يؤّكد رأينا إذ يقول: 
تتناسب مع  العربيّة ال  إلى  املترجمة  القصص  العديد من  العربيّة: ظاهرة جيّدة، لكن هنالك 
ثقافتنا ومجتمعنا، وبعضها يبّث ثقافة استعمارّية هّدامة، أو تنزع القيم، أو تخيف الّطفل«)1(.  
وفي نفس الّسياق يضيف الكاتب واملترجم املصرّي عبد التّواب يوسف )عند محفوظ، 1961( 
قائًل: »إّن االّتصال بالغرب قد أحدث االنفصال بيننا وبني أنفسنا وبيننا وبني بعضنا البعض، 

وأن ُكتب الغرب وبرامجه قد رّسخت في أبنائنا قيًما غريبة عن أوطاننا«)2(. 

يوسف  التّواب  وعبد  عيساوي  سهيل  الكاتبني:  أّن  االقتباسني  هذين  خلل  من  لنا  يبدو 
الّتي ال تتلءم مع حضارتنا  العاّمة  القيم  اكتساب  التّرجمة كأداة تسهم في  يتعاملن مع 
العربيّة. بيد أّنهما ال يأخذان بعني االعتبار أّن الكتابة املترجمة املوّجهة لألطفال هي لون من 
ألوان األدب عاّمة، له أصوله واجّتاهاته املختلفة في فهم واكتشاف القيم اجلماليّة والنّفسيّة 
الهدف  يؤّثر بشكل مباشر بجمهور  الّذي  األدبّي األصلّي  العمل  والفكرّية واالجتماعيّة في 
املتلّقي، ونقصد هنا جمهور األطفال. فل غرو إًذا أن جند الّطفل العربّي يتأّثر بقصص هاري 
تأثره  من  أكثر  املترَجمة  القصص  من  وغيرها  العجائب  بلد  في  وأليس  وسندريل  بوتر، 
بقصص األنبياء واملرسلني مثل: إبراهيم، وموسى، وعيسى ومحمد عليهم الّسلم جميًعا، 
أو بقصص شخصيّات بطوليّة من التّاريخ اإلسلمّي العربّي مثل: عمر بن اخلّطاب، وخالد 

___________________
)1( عيساوي، 2014، ص84.
)2( محفوظ، 1961، ص 32.
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بن الوليد، وطارق بن زياد، وصلح الّدين األّيوبّي وآخرين، أو حتّى شخصيّات من التّراث 
العربّي كجحا، وأشعب وعلي بابا وغيرها. 

ومّما ال شّك فيه، أّن القصص املترجمة إلى العربيّة في عصرنا احلالّي تعّدت هذه الّسلبيّات إلى 
اجلانب اجلمالّي للنّص األصلّي الّذي يسقط بترجمته أحياًنا كثيرة. فاملترجم العربّي بحاجة 
إلى ِحَرفيّة أكثر في النّقل والتّرجمة كي ال يفقد النّّص املعتمد خاصيّته الفنيّة واجلماليّة، ومن 
ثّم يفقد مصداقيّته. ولعلّه من املفيد أن ُنشير في هذا املجال إلى ملحظة النّاقد سهيل عيساوي 
»صفحات القّصة  جزيرة ياشكا)1( إذ يقول:  )2015( في قراءته النّقدّية التي انفردت بقّصة 
غير ُمرّقمة، وترقيم الّصفحات أمر ضرورّي هاّم.... وعلى الّرسومات التّوضيحيّة ُكتِب باللّغة 
باللّغة  الغذائيّة  املواد  على  ُكتِب  الّرسومات  إحدى  في  لكن  ياشكا«،  »تصليحات  مثل  العربيّة 
الكتابة  ترجمة  املفروض  كان من  »דבש«)2(.  »שמן«، عسل  »חטה«، زيت  قمح  فقط،  العبرّية 
على املواد الغذائيّة إلى اللّغة العربيّة، ألّن الكتاب املترَجم موّجه لألطفال النّاطقني باللّغة العربيّة.

وعلى صعيد ُمغاير، تكشف األعمال املترجمة إلى اللّغة العربيّة، أن املترجم العربّي لم ينجح 
أو  الّتوضيحّية،  باإلضافة  إّما  بالّتصرف:  الّترجمة  عبر  إاّل  العربيّة  إلى  النّّص  نقل  في 
احلذف غير املَُبّرر أو الّتبديل مثل: تّغيير أسماء األماكن والّشخصّيات)3( كما ذكرنا آنًفا، 
خدمة لترسيخ قيم تتناسب اجتماعيًّا مع واقعنا العربّي، مما يؤّدي إلى فقدان تفاصيل فنّيّة 
وتقنيّة ضرورّية لفهم املضمون العاّم للنّّص. وقد ُيوّجه النّّص املترَجم ُوجهة تختلف أو تبتعد 
عن املسار الّذي وضعه كاتب النّّص األصلّي، وُتْفِقد النّّقاد واملتابعني لألدب الّطفلّي الغربّي 
ال  العربيّة  إلى  التّرجمة  في  املتّبع  النّهج  أّن  هنا،  ونعتقد  واجلماليّة.  الفنيّة  القيم  من  العديد 
مُيّكننا أن نطّوع أو نلئم األبعاد الثّقافيّة واالجتماعيّة والنّفسيّة الّتي يحملها النّّص األصلّي 

لتنسجم وتتماهى مع الثّقافة والفكر الّذي شّكلته هذه اللّغة اجلديدة!

صياغة  إلى  ضرورّية  بحاجة  لألطفال  املوّجهة  املترَجمة  الكتابة  أّن  إليه،  نشير  أن  نوّد  ما 
لغوّية متينة ومعايير بنيوّية ثابتة، بحيث تقتضي إلزام الكاتب اّتباع قواعد وقوانني 
ثّم  ومن  األطفال«،  »أدب  بـ  املُسّمى  األدبّي  اللّون  هذا  عليه  يفرضها  اّلتي  األدبّية  الكتابة 
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)1( أبو العافية،2012، ص18. 
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وفنّّي  تقنّي  إطار  في  الطفليّة  الكتابة  تضع  وجاّدة  أصيلة  عربيّة  معاّيير  الستحضار  الّدعوة 
إشكاليّة  في  نفسه  أوقع  قد  الكاتب  سيكون  وإاّل  املتلّقي،  اجلمهور  وثقافة  لطبيعة  يستجيب 
االزدواجيّة بني ما يريد أن ُيخرجه لألطفال العرب وبني ما ينقله من قيم ثقافات أجنبيّة. فال بّد 
د في كتابة أدب لألطفال أن يكون ُمبدًعا وقادًرا على  لألديب الذي ينوي الّتخّصص والّتفرُّ
مخاطبة مشاعر ووجدان الّطفل العربّي القارئ قبل عقله، ويصوغ أفكاره صياغة متينة 
بها من اجلمالّية والّشعرّية ما يبعد الّطفل عن الكالم اجلاّف اّلذي يؤّدي إلى امللل وجتنُّب 
الّطفل وأن يحِفّزه  اإلبداع لدى  أن يساهم في تعزيز ملكة  أيًضا،  الكاتب  القراءة. وعلى 
على إبراز مواهبه اإلبداعّية. وأن يكون على دراية ومعرفة تاّمة بتقنّيات الكتابة األدبّية 
واأللوان  الّصور  وانتقاء  الورق،  ونوع  احلروف  ومقاسات  الكتابة  بحجم  تتعلّق  اّلتي 

اّلتي تتماشى مع نوعّية الّنّص املكتوب وإدراك الّطفل الّذهنّي واحلّسّي على حّد سواء.

بات أغلب النّقاد يدركون أّن القصص املترجمة، الّتي ال تزال ُدور النّشر في الوطن العربّي 
كلّه تعمل على إيصالها لألطفال، خاضعة ملؤّثرات أجنبيّة واضحة، وفي قسم منها، تتضّمن 
وفي  العربيّة.  مبجتمعاتنا  اخلاّصة  واآلداب  والسلوكيّات  القيم  مع  يتناَفى  ما  طيّاتها  في 
لسنا ضّد الّتواصل أو الّتطعيم الّثقافّي مع   ...« ذلك يقول محمد سعيد املولدي )1993( 
فسد  ما  لنصلح  احلسن؛  االختيار  على  يقوم  أن  يجب  الّتواصل  هذا  ولكّن  اآلخرين... 
لها فيما  ح ما انحرف فيها من ُخلق أو سلوك، ونحِوّ من هذه القصص من فكر، وُنصِحّ

يتناسب مع ُمُثلنا وأفكارنا العربّية واإلسالمّية)1(«.

خالصة
مّم تقّدم نخلص إلى القول: إّن القصص املترجمة إلى العربيّة، والّتي ُيقبِل عليها أبناؤنا وبناتنا 
في املدارس وفي البيوت، ليست بالّضرورة كلّها مفيدة وملئمة لثقافتهم؛ فعلى الّرغم من 
واحملبّة،  والعدل،  اخلير  كنشر  تتضّمنها،  الّتي  اإليجابيّة  االجتماعيّة  والقيم  الّظواهر  بعض 
واألخّوة والّصداقة، وحّب العمل ومساعدة النّاس واحترام الكبير والّصغير وغيرها من القيم، 
إمّنا تأتي في إطار ثقافة كتّابها ومنتجيها؛ فمضامينها وصورها ُتعبِّر بشكل بارز عن منط 

___________________
)1( املولوي، 1993، ص 28.)2( محفوظ، 1961، ص 32.

maraya3.indd   77 7/9/18   6:07 PM



78

مجتمعاتهم ال عن منط مجتمعاتنا؛ لذلك فإّن الّضرورة امللّحة تقتضي أن ُيعنَى كتَّاب قصص 
األطفال عندنا بالقصص واحلكايات الّتي يكون مصدرها تاريخنا العربّي وثقافتنا احلضارّية 
املوروثة، وجتعل الّطفل العربّي يصل إلى مرحلة يجد فيها تعريًفا بنفسه ومبكانته، ومن ثّم 

حتديد ُهوّيته االجتماعيّة والعرقيّة من خلل أحداثها ومعانيها. 
نحن ال ولن ندعو ملنع الّطفل العربّي من االطلع على ثقافة اآلخر وَفْهم أدبه وقيمه اإلنسانيّة، 
لكنّنا ندعو إلى اّتباع نهج ُيبدع فكًرا حضارّيًا منفتًحا على الثّقافة األجنبيّة وفق شروط تضّمن 
وجود ترجمة حقيقيّة للنّّص األجنبّي املعتَمد تكون موّجهة للنُّّقاد وكتَّاب القّصة الّطفليّة قبل 
فكّل ما نحتاجه اليوم هو إعادة ترجمة الّنصوص  أن تكون موّجهة للّطفل العربّي ذاته. 
املختّصني  من  جلان  إلى  نحتاج  كما  بالعربّية،  الّناطقني  لألطفال  املوّجهة  األجنبّية 
الختيار الكتب املترجمة، كما نحتاج إلى ُمترِجم جّيد قادر على مراعاة اجلوانب الفّنّية 

والقيمّية مبا يتناسب مع ثقافتنا العربّية األصيلة. 
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قراءة في قّصة: »عفيف يحّب الّرغيف« لسهيل عيساوي

قراءة في قّصة: »عفيف يحّب الّرغيف« لسهيل عيساوي
أ. محمود جمال رّيان»

إّن هذه القّصة، وهي ليست األولى في متوالية القصص املعّدة لألطفال والّتي يكتبها كاتبها 
املجال، رغم بساطتها  رائدة في هذا  إّنها قّصة منوذجيّة  األدبّي.  النّوع  املتخّصص في هذا 
وحبكتها الواضحة. إّنني وعند قراءتي للقّصة واستعادة أحداثها في ذاكرتي، أدركت أّن كاتبها 
psychology-( سهيل يعيش عقليّة الّطفل في أطوار منّوه النّفسّي والفكرّي واالِجتماعّي
الّطفل،  ُتَعلّم  كونها  في  تكمن  روعتها  أّن  إاّل  مألوفة،  فالقّصة   .)cognitive-sociology
كّل طفل، أمثال »عفيف« كشخصيّة مركزّية، كيفيّة صناعة رغيف اخلبز، بإرشاد األّم بشتّى 
األرض  في  القمح  ببذر حبّات  بنفسه  القيام  أراد  عفيًفا عصاميًّا،  رأينا  اإلنتاج. وقد  مراحل 
لتنمو وتصبح سنابل، وصواًل إلى موعد حصادها )انظر القّصة، ص 21-22(، هذا عدا عن 

معرفة الّطفل بآالت احلصاد والعجن واخلبز...

فاعلة:  أمور  أربعة  اِستحضار  من  بّد  ال  سيميائيًّا،  للقّصة  قراءتنا  عند  الّشامل  املفهوم  في 
القراءة  إلى  وصواًل  وحضارّيًا  أدبيًّا  مًعا  تتفاعل  كلّها  فالقارئ،  فالنّّص،  فالواقع،  الكاتب، 

التّفاعليّة الّتي تقود إلى بناء املعنى والّداللة )حمد، 2006: 49(.

الكاتب يصدر عن واقع يحياه؛ واقعه احمللّّي بكّل مكّوناته وأطيافه، فيختار موضوع قّصته 
ا تعليميًّا َفنّيًّا بأدواته اخلاّصة ُمسبًغا رؤيته الفكرّية  من حياته أو بيئته احلياتيّة، ويحوك نّصً
والفنّيّة وفق حبكة مرسومة، تنطلق من حّب استطلع عفيف وشقاوته، في تنقيبه عن سّر 
صناعة الّرغيف من الّدقيق، وتتطّور القّصة وتتصاعد في احلدث وصواًل للنّهاية...وعفيف 

يغّط في نوم عميق يحلم بالّرغيف!

واآلن سأقوم بقراءة القّصة سيميائيًّا وفق رؤية رباعيّة وهي: االِختزال، املعنى في القّصة، 
___________________

» كاتب وشاعر. حاصل على اللقب الثّاني في مجال اللّغة العربيّة من جامعة حيفا، وعلى وشك إكمال دراسته للّقب الثّالث. له 
عّدة إصدارات ومنها: في انتظار الّشمس - شعر )2001(، حريق الكلمات )2008(، جماليّات في اللّغة واألدب- مقاربات 
نقدّية )2008(، مسارات في الّزمن اجلريح- شعر)2015(، رموز الفجر اآلتي- شعر)2015(، ديوان نشيد احلروف - 

شعر )2018(.
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الّداللة فيها، قصد الكاتب.

أّواًل - اختزال القّصة: تقوم القّصة على علقة شخصيّة »عفيف« مع أّمه حول صنع الّرغيف، 

وهذا يبدو من العنوان املسجوع »عفيف يحّب الّرغيف«، فهذا العنوان ميتح في بنيته وداللته 
من التّراث العربّي بشكل خاّص، وُيلقي بثقله على املعنى العاّم.

عفيف يحاور أّمه متوّصًل لكيفيّة صناعة الّرغيف من الّدقيق مستحضًرا املراحل املختلفة في 
حياة حبّة القمح، وُيعّول على أّمه في جتربة إنبات القمح في حديقته. كّل ما يقوم به من أجل 

التعّرف على سّر طعم الّرغيف اللّذيذ، بتجربته الّطفوليّة املاتعة الّتي ال ُيعّول عليها بشيء!

ثانًيا - املعنى في القّصة: بنظري معنى القّصة واضح، خاّصة وأّن موضوعها هو صنع 
الّرغيف؛ رغيف اخلبز الّذي هو قوام حياة اإلنسان أّي كان. فبدون الّرغيف ال تقوم للحياة 
القرآن  املقّدسة:  الكتب  في  هاّم  كموتيف  »اخلبز«  ورد  وقد  جوعه.  الواحد  يسّد  وال  قائمة، 
الكرمي واإلجنيل بصورة خاّصة، فهو قوام احلياة وَمناط حياة اإلنسان منذ القدم.  واملعنى 
نتعّرف عليه بسرعة وال يحتاج إلى جهد الستخلصه، كونه يرتبط بالكاتب ذاته. يهّمنا هنا 
 ،)Functional( املعنى املوّظف باألساس في خدمة الّطفل الباحث عن الفائدة فهو وظيفّي
باحلياة  الّرغيف مرتبط  ذاتها.  القّصة  بإسقاطه على  املفهوم  التّمّعن في  القارئ على  يحمل 
والّطبيعة واإلنسان أو الفّلح املثابر الّذي يزرع وينتج، وبالتّالي هذا يقود إلى صراع البقاء، 
الّطفل  وإمعان  عيشه،  لقمة  مع  البسيط  الفرد  واضمحلل  املعيشة  ظروف  تفاقم  ظّل  في 
وتصميمه على البقاء، وعيش الكرامة رغم كيد الكائدين املنتهكني حلقوق الّطفولة في العالم 
العربّي بشكل خاّص! النّاقد الّسيميائّي إيزر )Ezer، عند طليمات، 1993: 152( في حديثه 
عن املعنى ال يقصد املفهوم التقليدّي وفي حديثه عن الّداللة ال يقصد التّأويل الّرومانسّي. إّن 
املعنى عند إيزر هو الّذي ُيبنى مبساهمة القارئ، عبر فعل القراءة باعتبارها عمليّة تفاعليّة، أي 

تواصليّة باألساس. 

أن  األولى، فيجوز  بالّدرجة  بالقارئ  ترتبط  عاّم  الّداللة بشكل  القّصة:  الّداللة في  ثالًثا - 
القّراء واختلف مفاهيمهم وأذواقهم. فكّل قارئ  تعّدد  يأتي من  نختلف حولها، واختلفها 
يتوّفر  أن  جّدًا  وضرورّي  الّرغيف،  حول  يدور  املعنى  كان  فإذا  عنده.  من  بداللة  يضّطلع 
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قراءة في قّصة: »عفيف يحّب الّرغيف« لسهيل عيساوي

لدى العائلة ليمّكنها أن تقيم أَوَدها وُصلبها. الّداللة تتجاوز ذلك، من املباشرة في املعنى إلى 
األرض  باستثمار  إاّل  وأنثانا،  قائمة، صغيرنا وكبيرنا، ذكرنا  لنا  تقوم  أّنه ال  املغايرة؛ وهو 
حتّى تكون معول البناء في املجتمع. فالقمح هو من أدوات األرض وال نتصّور حياة بدونه. 
فهو يحتاج إلى تربة صاحلة ليمكننا اِستنباته، وصواًل إلى حصاده. وهكذا ال ميكننا التّسليم 
بإنتاج الّطحني والّرغيف دون تهيئة الّظروف واستصلح األرض وزرعها لتدّر علينا أفضل 

محصول.

معرفة  عدُم  مضجَعه  يقّض  الّذي  العصامّي،  املكافح  اإلنسان  هو  القّصة  في  عفيف  الّطفل 
نبتة  سّر  ويعرف  األرض  مع  يغامر  أن  يريد  فهو  املنتوج،  إلى  للوصول  مبجملها  الّطريقة 
 .)Overall Meaning( القمح، وليس أكل الّرغيف جاهًزا. هذا يوصلنا إلى املفهوم العاّم
القمح حتّى  بيتنا؛ ألراقب عن قرب حبّات  القمح في حديقة  أزرع  أن  »أريد  القّصة  في  جاء 
وُنوّزع  فرننا  ثّم نخبزها في  الّسمينة، وسنطحنها. ومن  القمح  تصير سنابل حتمل حبّات 

اخلبز اللّذيذ على اجليران واألصحاب وال ننسى إطعام العصافير )ص 16(.

األمريكّي  النّاقد  ذلك  يرى  كما   )Reconstruction( القّصة  بناء  تعيد  اجليّدة  القراءة  إّن 
الّسيميائّي )هيرش( )Hirsch, 1967:152(، إذ إّن عمليّة التّأويل حتتاج إلى النّظر ما وراء 
املعنى، في محاولة ملعرفة نيّة الكاتب عندما شرع في بناء قّصته )املسّودة األولى للقّصة(. 
فقصدّية الكاتب عند هيرش هي رسالة قارئ ُمعنّي، وهذا أصعب من الّداللة، لكن ميكن تتبُّع 

الكاتب من خلل النّص لنصل إلى داللة متخيّلها إلى كاتبها وتكون قصدّيته. 

رابًعا - القصدّية في القّصة: في قراءة للقّصة، أّية قّصة، نراهن دائًما على قصدّية الكاتب، 
كوننا ال نستطيع الوصول للقصد املباشر للكاتب في عمله األدبّي. ومبا أّننا نتعامل مع قّصة 
بخلف  واضًحا  ُيصبح  القصد  فإّن  احمللّيّة،  األدبيّة  الّساحة  في  معروف  وكاتبها  لألطفال، 
نقاربه  بل  متاًما،  ندركه  وال  انطباعيًّا  منها  القصد  يكون  الغالب  على  الّتي  الكبار  قصص 
وجنتهد في التّأويل. إذ أّن عمليّة التّأويل حتتاج إلى النّظر ما وراء املعنى، في محاولة ملعرفة 
هي  هيرش  عند  الكاتب  قصدّية  األولى(.  )املسّودة  قّصته  بناء  في  شرع  عندما  الكاتب  نيّة 
رسالة إلى قارئ معنّي، وهذا أصعب من الّداللة، لكن ميكن تتبّع الكاتب من خلل النّّص لنصل 
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إلى داللة متخيّلها إلى كاتبها وتكون قصدّيته، فهو يرى، أي هيرش، أّن قصد الكاتب حتديًدا 
شيء يتعّذر الوصول إليه، فهو ميتلك الّطريقة الّتي يستطيع النّفاذ فيها إلى رأسه ومعرفة 
أفكاره )Hirsch, 1967:45(. في القّصة الّتي نحن فيها جند كاتبها واضًحا وقصده وراء 
لسانه. ال ُيقلق الكاتب، بنظري، فقط إنتاج الّطحني وصناعة الّرغيف؛ بل الكاتب ما يراه على 
احملّك هو بناء جيل من األطفال الّذين ُيهّمهم بكّل مرحلة من مراحل البناء واإلنتاج، وال يهتّمون 
فقط باملنتوج النّهائّي فيهضمونه بأّية طريقة. نام الّطفل وهو يحلُُم باحلقل والّسنابل ورغيف 
واإلنتاج  البناء  مكّونات  في  ويفّكر  ينام  فهو  احلصاد.  موعد  تنتظر  الّتي  والعصافير  اخلبز 
احمللّّي الّذي ال تطاله أيٍد غريبة فيشوبه عندها رداءة في اجلودة وتراجع في الّطلب. فاجلودة 
هي سّر جناح تسويق املنتوج أٍيّ كان. في هذه القّصة وصلنا إلى وعي الّطفل املوصل إلى 
الوعي اإلنسانّي اجلمعّي بالّضرورة )Collective Humanity Cognitive( وذلك في 
ضرورة بناء األرض واِستصلحها وتهيئتها لتعطي أفضل إنتاج، وهذا كلّة مشروط بصلح 
تربية الّطفل، وبناء شخصيّة فاضلة متّزنة تنظر إلى املستقبل بذكاء مشرق وليس حلاضرها 

الّراهن فقط. تسير بخًطى راصدة ال تهجُع إاّل قليًل!

وأخيًرا أرجو للكاتب سهيل التّفّوق في قصصه الهادفة والتّميّز في اإلبداع... 
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الّتعامل مع الكتاب مهارة مكتسبة منذ الّطفولة املبّكرة
د. صفّية حّسونة - عرفات»

فعاليّة قراءة القّصة لألطفال ُتعتبر جزًءا ال يتجزأ من التّفاعل االجتماعّي الّطبيعّي بني األهل 
واألطفال. حيث ُتساهم هذه الفعاليّة في تطوير عّدة جوانب منها: معرفة األحداث الّتي جتري 
في ثقافات وأماكن مختلفة في العالم، اكتساب معلومات جديدة )רום, סגל וצור, 2003(، 
 )Raz & Bryant, 1990( الّصوتّي  الوعي  اللّغوية،  لألصوات  اليقظة  اللّغوّي،  التّنّور 
 .)Guthri, McGough, Bennett & Rice, 1996( اآلخرين  مع  املشترك  والعمل 
باإلضافة إلى ما ُذكر فإّن قراءة األهل للّطفل ُتساهم أيًضا في حتفيز الّطفل على طرح األسئلة 
 .)Mason& McCormick, 1986; Yaden, 1985( والتّعليق على ما يسمع ويشاهد
القرائّي من  الفهم  مهارات  لديه  وتتعَزّز  للحروف وألصواتها  اليقظة  الّطفل  لدى  تبدأ  كذلك 

خلل استماعه للمفردات واالنكشاف للمباني اللّغوية املوجودة في الكتب.

جتدر اإلشارة إلى أّن هنالك مؤّشرات تدّل على أّن قراءة الكتب لألطفال ُتفّسر الفروق التّحصيليّة 
في الّدراسة بينهم وتنبّئ بالنّجاح في املدرسة 

       إلـى جانـب ذلك، هنـاك أيـًضا مؤّشرات تدّل على أّن قراءة الكتب لألطفال
ذات قيمة بالغة في تطوير اللّغة احملكيّة في صّف البستان

            ، واللّغة املكتوبة في البستان )סגל-דרורי, 2004;  
                     ، واكتساب القراءة فـي املدرسة

ُيستدّل مما ُذِكر أعله أّن قراءة األهل للّطفل فّعاليّة مهّمة جّدًا حيث ُتقّوي
يتعامل مع  الّطفل كيف  يعرف  نفسه: هل  الّذي يطرح  والسؤال  والكتاب.  الّطفل  العلقة بني 

___________________

» محاضرة في مسار الّطفولة املبّكرة واملسار االبتدائّي، مرّكزة الستاج في املعهد األكادميّي العربّي للتّربية في كليّة بيت بيرل. 
منصب  أشغلت   2010-2007 سنوات  وفي  املبّكرة،  الّطفولة  مسار  مرّكزة  منصب  اشغلت   2007  -  2005 سنوات  في 
)الستاج(.  التّدريس  في  التّخصص  قسم  مرّكزة  منصب  تشغل   2010 سنة  ومنذ   ،)  P.D.S )الـ  العمليّة  التّربية  مرّكزة 

كذلك تعمل كمستشارة لغوّية وتربوّية في مجموعة بساتني وروضات.
متخّصصة في موضوع التّنّور اللّغوّي واكتساب القراءة والكتابة في الّطفولة املبّكرة.  لقد قامت باالشتراك مع الدكتور منر   
اسمير بكتابة كتاب لتدريس القراءة والكتابة للّصّف األّول )كتابي األّول في القراءة واالّتصال اللّغوّي(، كذلك شاركت في 

عّدة ابحاث مبجال اللّغة. 

)Cunningham, 2010; Sénéchal & 

)Baker, Mackler, Sonnenschein
 & Serpell, 2001)

Biron, 2004(

.LeFevre, 2002(
(Chow & McBride-Chang,

2003 ; Cunningham, 2010(Aram &
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بها.  لإلملام  عليها  التّعرف  يجب  مواضعات  وفق  منّظمة  ثقافيّة  أداة  ُيعتبر  فالكتاب  الكتاب؟ 
بنية  الوعي حول  القدرة على تطوير  األطفال  لدى  أّن  )Clay, 1989( وجدت  الباحثة كلي 
 Sulzby,(  الكتاب وكيفية التّصرُّف معه وتطوير مهارات للتّفاعل مع الكتاب. الباحثة سولزبي
1994 ,1985( وجدت أيًضا أّن صور الكتاب تساعد األطفال على التّحّدث باللّغة احملكيّة عّما 
سنًّا  األكبر  األطفال  أّما  الّصور.  في  يشاهد  ما  بتسمية  الّطفل  يقوم  حيث  الكتاب،  في  يدور 
هؤالء  يبدأ  لذلك  باإلضافة  املكتوبة.  اللّغة  استعمال  للّصور  اإلشارة  خلل  من  فيحاولون 
الكتاب  فتح  الّصحيح،  التّصّفح  القراءة:  في  األساسيّة  للمفاهيم  الوعي  بتطوير  األطفال 
علمات  للحروف،  االنتباه  الفقرة،  الّسطور،  تسلسل  كلمات،  تسلسل  الّصحيح،  باالجّتاه 
فتحيّة  أّما   .)Clay, 1989( ذلك  وغير  املكتوبة  واللّغة  احملكيّة  اللّغة  بني  العلقة  التّرقيم، 
احميدة )2009( فقد اّدعت أّن الّطفل ما قبل الّروضة يكون لديه الوعي للّغة املكتوبة، يدرك 
معنى  ذات  رسالة  تنقل  املطبوعة  املواّد  بأّن  فهًما  يظهر  املألوفة،  والّرموز  املطبوعة  الكلمات 
الكتاب وتقليبه على نحو  الّطفل يبدأ مبعرفة كيفيّة مسك  املواّد املطبوعة.  ويعرف خصائص 
اليسار، ويقرأ  إلى  اليمني  ُيقرأ في سطور من  املطبوع، وأّنه  الكلم  اجّتاهات  صحيح، وَيعي 

الّسطور من أعلى إلى أسفل، فضًل عن إدراكه للختلف بني الّصور والكلمات.
ُيعطون  ال  القراءة  تعلّم  في  طريقهم  بداية  في  هم  الّذين  األطفال  إّن  كلي،  الباحثة  وحسب 
معنى مشابًها ملا ُيعطيه املعلّم للمفاهيم مثل: الكلمة واحلرف واجّتاه القراءة املتَّبع. لذلك من 
األّوليّة  املراحل  لتخّطي  املكتوبة ملساعدته  اللّغة  الّطفل حول  لدى  املعرفة اخلفيّة  تقييم  املهّم 
بالكتاب  اإلملام  معرفة  لفحص  أداة  بتطوير  قامت  ذلك  على  بناء  صحيحة.  بصورة  للقراءة 
ُترجمت  األداة  هذه   ،)CAP( Concept About Print الّطفل  عند  الكتابة  ومواضعات 
للّغة العبرّية )שתיל, 2001( ومّتت ترجمتها وملءمتها للعربيّة )משרד החינוך, התרבות 
והספורט, 1993(. مّت استعمال كتاب »مفاجأة ليارا« الّذي مّت إعداده خّصيًصا لهذا الغرض، 

أّن األداة بالعربيّة هي نسخة ُمختَصرة من امتحان شتيل.  فيما يلي  من املهّم اإلشارة إلى 
الّطفولة  مرحلة  في  بها  العمل  املهّم  من  والّتي  األداة  في  كلي  تطرحها  أمور  عّدة  سأطرح 

املبّكرة قبل الّدخول للتّعليم الّرسمّي )الّصّف األّول(:

ممّيزات غالف الكتاب: اسم الكاتب، اسم الّرسام، اسم املترجم )إن ُوِجَد(، الّسنة )إن ُوِجدت(.
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الكتابة مختلفة عن الّصور: على الّطفل معرفة الفرق بني الّصورة والكتابة. 

الّصفحة  وهذه  صورة(  مع  )صفحة  الّصفحة  هذه  بني  الفرق  ما  الّطفل:  نسأل  أن  ممكن 
)صفحة مع كتابة(، من املهّم أن يعرف الّطفل أّن هذه صورة وهذه كلمات أو أحرف.

مكان بداية القّصة: على الّطفل معرفة من أين نبدأ القراءة، الّصفحة األولى الّسطر األّول.

اجّتاه الكتابة: على الّطفل معرفة أّننا نبدأ بالقراءة من اليمني إلى اليسار.

ترتيب األسطر: على الّطفل معرفة أّننا عندما ننهي الّسطر علينا االنتقال للّسطر الّذي يليه.

وحدة الكلمة: على الّطفل معرفة التّتبّع باإلصبع كلمة بعد كلمة عند القراءة. 

بداية ونهاية فقرة: على الّطفل معرفة اإلشارة إلى بداية الفقرة ونهايتها.

للّصورة، كأن نعرض عليه صورة  الّصحيح  االجّتاه  الّطفل معرفة  املقلوبة: على  الّصورة 
مقلوبة ونسأله: هل كّل شيء صحيح في هذه الّصفحة؟

صفحة  عليه  نعرض  كأن  للكتابة،  الّصحيح  االجّتاه  معرفة  الّطفل  على  املقلوبة:  الكتابة 
ألسطر مقلوبة ونسأله: هل كّل شيء صحيح في هذه الّصفحة؟

وحدة الكلمة: على الّطفل معرفة اإلشارة إلى كّل كلمة بصورة منفصلة.

وحدة احلرف: على الّطفل معرفة اإلشارة إلى كّل حرف في كلمة ُمعيّنة.

احلرف األّول في الكلمة: على الّطفل معرفة اإلشارة إلى احلرف األّول في كلمة ُمعيّنة.

احلرف األخير في الكلمة: على الّطفل معرفة اإلشارة إلى احلرف األخير في كلمة ُمعيّنة.

كلمة ُمشّوشة: على الّطفل معرفة الكلمة غير الّصحيحة )املَُشّوشة( الّتي ُتقرأ له.

حركات ونقاط: على الّطفل املعرفة أّن للكلمات نقاًطا وحركات. 

مّما ال شّك فيه أّن معرفة الّطفل لكّل ما ُذِكر في األداة الّتي طّورتها كلي ُيساهم كثيًرا في 
الكتاب  مع  التّعامل  على  ويساعده  الكتابـــة  ومواضعات  بالكتاب  لإلملام  الّطفل  وعي  تطوير 
بصورة صحيحة، مما يؤدي إلى تطوير مهاراته اللّغوية. أثبتت األبحـــاث فـــــي خــــارج البلد 
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وداخلها )باللّغــــة العبرّيــــة( في الّسنوات األخيـــرة أّن هنالك علقة بني مستوى الّطفل في هذه 
Mason, 1980(، مستــــوى  ؛   2004 األداة وبني  قدرته على قراءة كلمات )סגל-דרורי, 
الوعي الّصوتـــــــّي، معرفـــــة أسماء احلروف )סגל-דרורי, 2004( ومستـــــوى براعم الكتابة 
)Levin, Share, & Shatil, 1996; Purcell- Gates, 1996(.  باإلضافة إلى ذلك 
مستوى الّطفل في هذه األداة ُينبّئ مستوى فهم املقروء في الّصفوف األولى، الثّانية والثّالثة 

.)Paris & Stahl, 2005; Shatil, Share & Levin, 2000(

بني  علقة  هنالك  أّن   )2010 )حّسونة-عرفات،  ُوِجَد  فقد  البلد  في  العرب  األطفال  عند  أّما 
املستوى في هذه األداة وبني معايير اللّغة املكتوبة واحملكيّة في الّصّف البستان )أدوات اللّغة 
بالكتاب  اإلملام  القراءة:  بداية  وُجَمل،  لنّص  املسموع  فهم  األضداد،  اللّغوية،  الثّروة  احملكيّة: 
ومواضعات الكتاب، معرفة أسماء احلروف، العلقة بني صوت احلرف واسمه، الوعي الّصوتّي، 
متيّيز كلمات، الوعي للمنظومة الكتابيّة(. كذلك ُوِجَدْت علقة بني املستوى في هذه األداة وبني 
معايير اللّغة املكتوبة واحملكيّة في الّصف األّول )اللّغة احملكيّة: الثّروة اللّغوّية، األضداد، بداية 

القراءة: الوعي الّصوتّي، القراءة اجلهرّية، فهم املقروء قّصة، وفهم املقروء ُجَمل(. 

)األهل،  االطفال  عن  املسؤولني  البالغني  مساعدة  في  كثيًرا  ُيساهم  األداة  هذه  مثل  وجود 
املعلّمني( في تطوير الوعي عند الّطفل لكّل موضوع اإلملام بالكتاب ومواضعات الكتابة. األداة 
ركيزة ُمهّمة ُتعينهم على العمل بصورة واضحة تلئم قدرات األطفال. وجود الّطفل في بيت 
غنّي مفعم بالقراءة سيؤّدي إلى تقوية العلقة بني الّطفل والكتاب وإلى حتفيزه على القراءة 
والتّمتّع بها. من املهّم جّدًا أن يقوم األهل خاّصة بتطوير ذلك الوعي عند أطفالهم، فكما ذكرت 
سابًقا، الّسنوات األولى من حياة الّطفل لها األهميّة البالغة في بناء شخصيّته، بإغناء البيت 
بالكتب، القصص واملجلت، بالقراءة ألطفالهم وحتفيزهم على طرح األسئلة والتّعليق، زيادة 
الوعي عند أطفالهم بكّل موضوع اإلملام بالكتاب ومواضعات الكتابة، القيام بزيارة للمكتبات 
طيبي،  )سرطاوي،  الّرسم  على  األطفال  وتشجيع  تلوين  أدوات  شراء  كتب،  لشراء  العاّمة، 
عبيدات، 2006(. عند تهيئة كّل هذا األمور للّطفل يشعر بأّن األسرة تهتّم مبوضوع القراءة 
والكتابة مّما يؤّدي به إلى اقتناء الكتب واحملافظة عليها والتّمتّع بها، وبذلك يتطّور لديه الوعي 

املعرفّي )النّصار، 2004(. 
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حتبيب املطالعة ال إلزامها

د. محمود أبو فّنه
لتشجيع املطالعة وحتبيبها وتذويتها نحتاج إلى اّتباع أسلوب التّحبيب والتشويق، وليس إلى 

اإللزام واإلكراه!
من هنا نقترح فيما يلي عدًدا من الفّعاليّات، ويستطيع كّل قارئ أن يختار واحدة أو أكثر منها 

لينّفذها في أعقاب قراءة نّص أو كتاب.
فّعاليات حول نّص/كتاب مقروء

ُيطلب من كّل قارئ أن يختار واحدة )أو أكثر( من الفّعاليّات التّالية ليعرضها على زملئه في 
مجموعة نادي املطالعة )أو ليقّدمها ملعلّم اللّغة العربيّة(.

بطاقة ُهوّية للكتاب.	 
توصية بقراءة النّّص/الكتاب مع التّعليل.	 
الّشخصيّات، 	  القيمة،  الفكرة،  )األحداث،  النّّص/الكتاب  في  يعجبني  لم  أو  أعجبني/ 

املغزى، اللّغة واألسلوب...(
أفرحني/ أحزنني/ أغضبني... )في النّّص/ الكتاب(	 
رسالة إلى املؤلّف أو إلى إحدى شخصيّات الكتاب.	 
أرغب في تكوين علقة مع إحدى شخصيّات الكتاب.	 
إبداع في أعقاب قراءة الكتاب نحو: )رسومات، كتابة نهاية أخرى، رأيي وانطباعي، كتابة 	 

قّصة مستوحاة من النّّص املقروء ...(
الفكرة الرئيسيّة/ العاطفة املسيطرة في النّّص/ الكتاب.	 
الّصفات اجلسدّية والنّفسيّة واالجتماعيّة للّشخصيّات.	 
مواقف/ فقرات/ مقاطع ... أثارتني في النّّص/ الكتاب.	 
استفدُت/ تعلّمت ... من النّّص/ الكتاب.	 
رأيي في عنوان النّّص/الكتاب – هل أقترح عنواًنا آخر؟ مع التّعليل!	 
لو كنُت مكان الكاتب....	 
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مشروع مكتبة الفانوس - آفاٌق وحتّدياٌت

مشروع مكتبة الفانوس -آفاٌق وحتّدياٌت
منى سروجي»

تسعى هذه املقالة إلى التّعريف مبشروع مكتبة الفانوس الّذي ينشط في روضات وبساتني 
املدارس  األولى والّثانية في  الّصفوف  2013، وفي  البلد منذ عام  العربّية في  األطفال 

العربيّة ابتداًء من العام الّدراسّي اجلاري. 

تسلّط املقالة الّضوء على التّحّديات الّتي تواجه املشروع -خاّصة تلك املتعلّقة باختيار الكتب 
-وعلى أثر املشروع في دوائر مختلفة، بدًءا من األطفال وعائلتهم، واملرّبيات، ودور نشر 
كتب األطفال العربيّة في البلد، أمًل في أن تكون فاحتة نقاٍش هادئ وبنّاء بني النّاشطني في 
س حلركة نقٍد جّدّية ومهنيّة  حقل اإلصدارات لألطفال، من كتّاب ورّسامني وناشرين، يؤِسّ

في مجتمعنا لهذا الّصنف األدبّي املهّم.

ما هو مشروع مكتبة الفانوس؟

هو مشروٌع قطرّي يسعى إلى حتبيب الّطفل بالكتاب، وإلى تشجيع األهل على قراءة الكتب 
ألطفالهم ومعهم من عمٍر مبّكر، مِلا في ذلك من منافع كثيرة، أّولها املتعة وإغناء خيال الّطفل 
بني  وقريٍب  دافئ  لتواصٍل  فسحة  خلق  وثانيها  حوله؛  من  العالم  وعن  نفسه  عن  ومعارفه 
الّطفل وأهله، نراها تنحسر في عاملنا املعاصر الّسريع اإليقاع؛ وثالثها إثراء لغة الّطفل، وخلق 

جسوٍر في ذهنه بني العاّميّة والفصحى، مّما يساهم في إعداده للحياة املدرسيّة.

ع املشروع خلل الّسنة الّدراسيّة أربعًة وعشرين كتاًبا على ما يقرب من 155،000 طفٍل  يوِزّ
عربّي في البلد، تتراوح أعمارهم بني 3-8 سنوات )ثمانية كتب ألطفال الّروضة، وثمانية 
ألطفال البستان، وأربعة لألطفال في الّصف األّول، وأربعة أخرى لألطفال في الّصّف الثّاني.( 
يحصل األطفال الّذين يرتادون روضات وبساتني رسميّة وطّلب جميع املدارس على الكتب 

مّجاًنا، في حني تشارك الّروضات التّابعة جلمعياٍت أهليّة باملشروع بتكلفة سنوّية زهيدة.
___________________

»  منى سروجي: لغوّية واختصاصيّة في تربية الّطفولة املبّكرة، ترّكز عمل جلنة اختيار الكتب في مشروع مكتبة الفانوس، 
وتشرف على إصدار الكتب واملواّد التّربوّية اخلاّصة باملشروع.
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بقراءة  املرّبية/املعلّمة  تقوم  أن  وبعد  خاّص،  موّزع  طريق  عن  الّصفوف  إلى  الكتب  تصل 
أنشطة حوله ُتشرك بها األهل، يأخذ كّل طفل نسخته اخلاّصة  الكتاب مع األطفال، وإعداد 
الثّاني، يكون قد أّسس نواًة  الّصف  إلى  الّطفل  أفراد عائلته. هكذا، وبوصول  ليشاركها مع 

ملكتبة بيتيّة غنيّة خاّصة به.

ُيرفق كّل كتاٍب مبوارد مساندة لألهل وللمرّبيات، بدًءا من اقتراحاٍت ألنشطة حول الكتاب 
تهدف إلى تعزيز ثقافة احلوار مع الّطفل في البيت وفي املدرسة، إلى مقاالٍت مهنيّة وأفلم 
وانتهاًء  املشروع،  موقع  في  ُتنشر  وأهّميّتها  املشاركة  والقراءة  األطفال  أدب  حول  قصيرة 
هذه  ونشر  املشروع،  كتب  مع  التّعاطي  في  واملرّبيات  وأهاليهم  األطفال  خبرات  بتوثيق 
التّوثيقات في صفحة الفيسبوك اخلاّصة باملشروع من أجل إتاحة تبادل اخلبرات وسريان 
املعرفة بني جميع العاملني في حقل الّطفولة املبّكرة. نذكر أّن املشروع ينّظم لقاءات إثرائيّة 
مختلفة جلمهور املفتّشات واملرشدات واملرّبيات في روضات األطفال وفي املدارس، بالتّنسيق 
مع وزارة التّربية والتّعليم الّتي تتحّمل اجلزء األكبر من ُكلفة املشروع، فيما يتقاسم صندوقا 

غرنسبون وبرايس اخليرّيان الُكلفة الباقية.

حتّدياٌت في املشروع

واجلمالّي  والِقيمّي  األدبّي  العالم  في  »تدّخليًّا«  مشروًعا  الفانوس  مكتبة  في  البعض  يرى 
فيه  قائم  هو  ما  وتعزيز  تشكيله،  في  املساهمة  بهدف  وعائلتهم،  األطفال  آالف  لعشرات 
وإغنائه، ولكن أيًضا بهدف زعزعته وطرح توّجهاٍت أدبيّة وتربوّية جديدة قد تثير معارضًة. 
املرّبني واألهل،  الوثيق مع  التّعاون  أن ينجح مشروٌع كهذا دون  من ناحية أخرى، ال ميكن 
بني  بالقفز  أشبه  األمر  إّن  باحلسبان.  وأخذها  واحترامها  املختلفة  أصواتهم  إلى  واإلصغاء 
قطرات النّدى، حيث أّن املشروع يستقي شرعيّته وجناحه من املجتمع الّذي يرغب، في الوقت 

ذاته، أن ُيحدث به تغييًرا. 

يفترض هذا التّدّخل مسؤوليّة كبيرة في اختيار الكتب، وفي صياغة املواّد التّربوّية املوّجهة 
لألهل وللمرّبيات، ويضع املشروع أمام عدٍد من التّحّديات:

أّي مًدى يجب أن يتكيّف أدب  إلى وظيفة أدب األطفال: فإلى  التّحّدي األّول بالنّظرة  يتّصل 
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األطفال مع التّوّجهات التّربوّية واألدبيّة والِقيميّة الّسائدة في املجتمع، مقابل أن ُيَغيِّر فيها؟ 
بكلماٍت أخرى، إلى أّي مدى يجب على الكتاب أن يسير باجّتاه األطفال واألهل، فيُحدث تغييًرا 
ضئيًل، مقابل أن يدعوهم إليه فيخاطر بإضاعتهم؟ من أجل فهم هذه اإلشكاليّة في املشروع، 

من املهّم أن نأخذ ثلثة أموٍر باحلسبان:

ألف كتاٍب في  أكثر من مئٍة وخمسني  اّتساع رقعة املشروع، فاحلديث يدور عن توزيع   .1
ودينيّة  وثقافيّة،  اجتماعيّة،  خلفيّات  ذات  عائلٍت  بيوت  استئذاٍن  غير  من  تدخل  الّشهر، 
اللّجنة أن  متنّوعة.  يشّكل ذلك حتّدًيا كبيًرا أمام جلنة اختيار الكتب: فمن ناحية حتاول 
تختار كتبًا »آمنة« ميكن أن تتواصل معها شرائح واسعة من األطفال واألهل في املجتمع 
وتعّزز قيًما ثقافيّة واجتماعيّة إيجابيّة؛ ومن ناحية أخرى يهّمها أن تقّدم أصناًفا جديدة 
من أدب األطفال، وأن تشّجع األهل من خلل االقتراحات املوّجهة لهم على تأّمل والدّيتهم، 
واإلصغاء أكثر إلى صوت الّطفل، واحترام قدراته، وتوفير الفرص إلغناء خياله ومعارفه.

قرن  حلس  »من  قّصة  املناطق  بعض  في  أثارتها  الّتي  الّضجة  املثال،  سبيل  على  أسوق،   
البوظة« للكاتبة اللبنانيّة رانية زغير، والّتي ُوّزعت على أطفال الّروضة قبل ثلث سنوات. 
مخلوق  يخرج  بلحسها،  تهّم  مّرة  كّل  وفي  البوظة،  حتّب  صغيرة  فتاة  عن  القّصة  حتكي 
خرافّي يعلّمها كيف تلحسها؛ فمّرة من اليمني إلى الّشمال، وأخرى من فوق إلى حتت، ومّرة 
على نحٍو دائرّي إلى أن تقارب البوظة على االختفاء، فتعلن الفتاة: في املّرة القادمة سآكل 

البوظة كما أريد! 

البعض رأى في القّصة دعوة إلى التّمّرد، في حني رأى آخرون فيها تدعيًما للّطفلة الّتي   
تعلّمت من »الكبار« وأعلنت أّنها قد أصبحت جاهزة لتختار طريقتها. 

اجتماعيّة  بِقيَم  يرتبط  األطفال  أدب  في  والتّغيير  التّكيّف  مبفهوَمي  املتّصل  الثّاني  األمر   .2
ودينيّة آخذة باالنتشار في مجتمعنا، بتأثير واقٍع سياسّي محلّّي وإقليمّي. ينكشف األطفال 
في أّيامنا هذه على مظاهر مختلفة من العنف، سواء تلك اآلخذة في االنتشار مبجتمعنا، أو 
ما يراه الّطفل عبر شاشات التّلفاز، والّتي لألسف تغّذي ثقافة البلطجة والتّعّصب. أصبح 
من املهّم أن يأخذ أدب األطفال دوًرا تغييرّيًا يتمثّل في غرس قيمة احترام اآلخر في نفس 
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الّطفل، ورؤية التّنّوع مصدر غنًى للمجتمع. 

هو  العربيّة  الكتب  في  فالّشائع  لألطفال؛  املقّدمة  األدبيّة  باألصناف  يتّصل  الثّالث  األمر   .3
الكتاب ذو احلبكة القصصيّة، والقليل من الكتب الّشعرّية. نادًرا ما جند أحاجي شعرّية، 
أو نوادر، أو كتب »كومكس«، فقّدمها املشروع لألطفال في كتب، مثل: على طرف لساني 
يحَظ  لم  اجلديدة  الكتب  هذه  بعض  وطنّان.  ودحداح  جحا،  والنّادر  شعرّية(،  )أحاجي 
بشعبيّة كبيرة، وبعضها اآلخر، مثل كتاب »قافية ويعطيكم العافيّة« واملعتمد على صياغة 

جمٍل مسجوعٍة ومضحكة، قد حظي بنجاٍح كبير بني األطفال واملرّبيات.

يتّصل الّتحّدي الّثاني بقلّة كتب األطفال بالعربيّة، سواء الّصادرة محلّيًّا أو في العالم العربّي 
بأّن  العرب تخبرنا  النّاشرين  أحّتاد  الّصادرة عن  إّن نظرًة سريعًة على اإلحصائيّات  عاّمة. 
ما ينشره العالم العربّي سنوّيا يتراوح بني 15،000 – 18،000 كتاٍب، يباع من الواحد ما 
الكتب موّجهة لألطفال، وتتّسم  1000-3000 نسخة فقط. نسبة ضئيلة جّدًا من هذه  بني 
غالبيّتها باملضمون الوعظّي والتّأديبّي للّطفل. أذكر على سبيل املقارنة )واحلسرة( أّن مجموع 
 Penguin ما يصدر في العالم العربّي في سنة يعادل إصدار دار نشٍر واحدة أمريكيّة هي

 .Random House

يفتقر  زال  قليل، وجلّها-لألسف-ما  الّصادرة سنوّيًا  الكتب  فعدد  الّصعيد احمللّّي،  أّما على 
إلى مقّومات أدب األطفال اجليّد، سواء على صعيد املضمون أو اجلانب الفنّّي. إّن هذا األمر 
مفهوٌم ألسباب تاريخيّة، وحداثة هذا الّصنف األدبّي في بلدنا، وغياب املؤّسسات أو األطر 
الّتي ميكن أن تقّدم دعًما مهنيًّا للُكتّاب والّرّسامني. لكّن األمر باعتقادي يتّصل بعوامل أخرى، 
منها النّظرة الّسائدة إلى أدب األطفال على أّنه أدب سهل الكتابة، رغم أّنه يتطلّب من الكاتب/ة 
ا  اّطلًعا واسًعا على مدارس هذا األدب في العالم، ومعرفة جيّدة بتطّور الّطفل ولغته، وحًسّ

عميًقا بالتّواصل مع الّطفل/ة في داخله/ها. 

أدبّي ومهنّي،  إلى محّرر  العربيّة احمللّيّة  النّشر  افتقاد دور  األهميّة، هو  عامٌل آخر في غاية 
يراجع النّصوص املقّدمة، ويعمل مع الكاتب على تعديلها. 

املهّم  من  لكن،  ومهنيّة.  جّدّية  نقد  حركة  غياب  ظّل  في  يتطّور  أن  أدٍب  ألّي  ميكن  ال  أخيًرا، 
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في  األطفال  أدب  مع  التّعاطي  في  ملحوًظا  تطّوًرا  تشهد  األخيرة  السنوات  أّن  إلى  اإلشارة 
مجتمعنا - رمّبا كان ملكتبة الفانوس دوٌر في ذلك - فنرى إصداراٍت الفتة لُكتّاٍب وكاتبات 
أكثر  ويعنون  جيّد،  أدٍب  من  العالم  في  يصدر  ما  على  باالّطلع  يهتّمون  وناشرين  شباب، 
الكتب  )في مركز  أطفال  لُكتّاب ورّسامي كتب  تدريٍب  الفنّّي، ونرى ورشات  الكتاب  بشكل 
واملكتبات( ومراكز أدب األطفال )مثل املركز في دار املعلّمني العرب( ومواقع مختّصة بثقافة 
األطفال والفتيان )مثل موقع حكايا( ودورّيات ُتعنى باملوضوع، مثل مجلّة »مرايا«، مّما يدّل 

على االهتمام املتزايد في هذا األدب.

أمام شّحة أدب األطفال العربّي، تضّطر اللّجنة إلى اختيار عدٍد من الكتب من ثقافاٍت أخرى، 
وعلى الّرغم من الغنى في كشف الّطفل على أدب أطفال جيّد من ثقافات أخرى، يشّكل الكتاب 
املترجم حتّدًيا من حيث ملءمة املضمون والّرسومات للثّقافة احمللّيّة، كذلك املفردات واملباني 

اللّغوّية.

الكبيرة  والفجوة  العربيّة،  اللّغة  في  االزدواجيّة  بظاهرة  يتّصل  واألخير  الّثالث  الّتحّدي 
الغريبة  الفصحى  -وبني  اآلخرين  مع  وتواصله  مشاعره  -لغة  للّطفل  املفهومة  العاميّة  بني 
على أسماعه. يشّكل هذا األمر حتّدًيا في اختيار الكتب، إذ متيل العديد من الكتب املوضوعة 
بالعربيّة إلى استخدام لغٍة فصحى عالية ال تتلءم مع مستوى تطّور لغة الّطفل، ناهيك عن 
حشو النّّص بتعابير إنشائيّة مرهقة ال يفهمها الّطفل الّصغير فيمّل من الكتاب. تسعى كتب 
مكتبة الفانوس إلى استخدام لغة يفهمها الّطفل ويتواصل معها، وفي الوقت ذاته ُتغني ثروته 

اللُّغويَّة، وتشّكل رافعة لتطوير تفكيره وخياله.

أًيّا كانت التّحّديات، فل شيء يعادل وميض اللّهفة في عينّي طفٍل وهو يقلّب صفحات الكتاب 
ألّول مّرة...كتابه!
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ملحق:

»مكتبة  مشروع  ضمن   2018-2017 الّدراسّي  العام  في  املوّزعة  بالكتب  قائمة 
الفانوس«.

للّطلع على تفاصيل الكتب، وعلى االقتراحات لألهل وللمرّبيات/املعلّمات، ميكن زيارة املوقع 
اإللكترونّي للمشروع  www.al-fanoos.org  ومتابعة صفحة املشروع في الفيسبوك.

الكتب املوّزعة على أطفال الّروضات )3-4 سنوات(:

الّرسام املؤّلف/املترجم  عنوان الكتاب   

جيما أونيل جيما أونيل، ترجمة: علء حليحل  على مهلك يا صّفور   

هيفاء عبد احلسني لبنى صفدي عبّاسي  كم أضحك   

كارولني ُمكفورد كارولني ُمكفورد، ترجمة: د. جودت عيد  ما هذا؟   

ألونا فرانكل ليئات يوسف، ترجمة: د. هالة إسبانيولي  أريد فيًل   

دافيد ليج فرانِسس واتس، ترجمة: مكتبة الفانوس  قبلت ألبي   

جيمس دين إِرك لِتفني، ترجمة: فتحيّة خورشيد طبري  القّط ظريف: أحّب    

أن أسير بحذاٍء أبيض  

علء حليحل إعادة صياغة: علء حليحل  اخلالة زركشات   

تبيع القبّعات  

شارلوت شاما إعادة صياغة: إياد مّداح  الفأر وأصدقاؤه   

الثّلثة  
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الكتب املوّزعة على أطفال البساتني )5-6 سنوات(:

 

الّرسام املؤّلف/املترجم  عنوان الكتاب   

أفيئيل بسيل نوچا ألغوم، ترجمة: علء حليحل  خربوش خرابيش   

شارلوت شاما لبنى النّاشف  سمسم    

هلغا ِبنش هاينز باِنش، ترجمة: هيفاء سواركة محارب  اجلسر    

جو هدجنسن جو هدجنسن، ترجمة: د. باسيليوس بواردي  عرض املواهب   

إنصاف صّفوري نبيهة جبّارين  يا طير الّطاير   

مريام المِتير مريام المِتير، ترجمة: منى سروجي  منرة جنى    

كوركي پول  فاليري توماس، ترجمة: د. جودت عيد  العصا الّسحرّية   

منى يقظان رنا إغبارّية محاميد  يرقانة على شجرة التّوت   

الكتب املوّزعة على طاّلب الّصف األّول:

الّرسام املؤّلف/املترجم  عنوان الكتاب   

پيتر ِرُنلدز پيتر ِرُنلدز، ترجمة: فتحيّة خورشيد طبري  النّقطة   

جلنار حاجو جلنار حاجو  أنا واألنا ِحمٌل ثقيل   

إيڤا إريكسون باربرو لندغرين، ترجمة: محّمد الّظاهر  الّطفل الّشقّي مغامر   

بحرّي  

جونيّل بيرجستُرم جونيّل بيرجستُرم، ترجمة: دار املنى  هل أنت جبان يا برهان؟   

maraya3.indd   99 7/9/18   6:07 PM



100

الكتب املوّزعة على طاّلب الّصف الّثاني:

الّرسام املؤّلف/املترجم  عنوان الكتاب   

يوسي أبو العافية يوسي أبو العافية، ترجمة: د. بشارة مرجيّة  جزيرة ياشكا   

ِطنِْهلد طوم خِلْ ِطنِْهلد، ترجمة: فتحيّة خورشيد طبري  طوم خِلْ َغيْمومة   

الرس كلنتنغ الرس كلنتنغ، ترجمة: دار املنى  مالك النّسر الّذهبيّ   

كرميت چلعاد-پوالرد يوسي چوداْرد، ترجمة: علء حليحل  مُبْبُم يرى باملقلوب   
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توصيات لألهل تسهم في حتبيب املطالعة لدى األبناء

توصيات لألهل تسهم في حتبيب املطالعة لدى األبناء

د. محمود أبو فّنه

إّن دعم األهل ألبنائهم وتوفير األجواء املشّجعة، من شأنها منح األبناء الثّقة واحلافز لبذل 
اجلهود اجلاّدة وزيادة الّرغبة في املطالعة، وحتبيبهم بها لتصبح عادة متأّصلة متجّذرة في 

نفوسهم.

أّما أبرز التّوصيات املقترحة لآلباء:

إعطاُء األهل القدوَة احلسنَة لألبناء في املطالعة واالهتمام بالقراءة.	 

توفيُر مكتبٍة بيتيّة غنيّة بالكتب واملجّلت.	 

تشجيُع األبناء على تكوين مكتبة خاّصة بهم.	 

إسماُع الّطفل التّهاليَل وأغانَي املهد منُذ الّشهوِر األولى.	 

قصُّ وسرُد احلكايات والقصص امللئمة للّصغار.	 

قراءة القصص واحلكايات بطريقٍة معبّرة وفي أجواء دافئة وحميمة.	 

استغلل األشرطة املسّجلة واملصّورة املتوّفرة.	 

-مشاعر 	  فعل  ردود  مثل:  األبناء  مع  املقروء  أو  املسموع  حول  محبّبة  بفعاليّات  القياُم 
وأحاسيس، الّرسم والتّلوين، التّمثيل، الكتابة...

اصطحاُب األبناء للمكتبات وملعارض الكتب الختيار الكتب وشرائها أو للستعارة.	 

استغلل املناسبات والفرص لشراء الكتب وإهدائها لألبناء )أعياد امليلد، النّجاح في...، 	 
املناسبات الّدينيّة واألعياد، الّرحلت...(.

استغلُل هوايات الّطفل لدعم حّب القراءة واملطالعة، وتوفيُر املواّد القرائيّة املناسبة لهذه 	 
الهوايات.
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متابعُة البرامج اإلذاعيّة والتّلفزيونيّة املرتبطة بالقراءة أو املشّجعة عليها.	 

زيارُة املسارح الّتي تعرُض أعمااًل أدبيّة جميلة وهادفة.	 

الّروابط 	  تعّزُز  القراءة  هذه  فمثل  ملئمة،  ومواّد  لنصوص  األسرة  في  جماعيٌّة  قراءٌة 
األسرّية وحتبّب القراءة وجتعلُها متعة.

متابعُة موضوع املطالعة لألبناء في املدرسة وتقدمُي الّدعم والثّناء.	 

ليكن شعار األهل: »التّحبيُب والتّشويق ال اإلكراُه واإللزام!« 	 
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مشروع مدرسة »احلوارنة« في في كفر قرع لتشجيع املطالعة

مشروع مدرسة »احلوارنة« في كفر قرع لتشجيع املطالعة

بقلم: هدى عليمي» )بالّتعاون مع تغريد أبو ليل – مرّكزة اللّغة العربّية(

القدرة  حتسني  عوامل  من  عامًل  وتشّكل  املعرفة،  حتصيل  وسائل  إحدى  تعتبرالقراءة 
التّعبيرّية وفهم املقروء، مّما ُيسهم في حتصيل املواّد التّدريسيّة املختلفة، كذلك تعّزز القراءة 

صلة املرء باآلخرين وبنفسه.

 لهذا كانت جتربة املدرسة في مشروع املطالعة لهذا العام من أبرز املشاريع الّتي تّوجت شتّى 
البرامج التّعليميّة، والّتي زاوجت بني املاّدة التّعليميّة واألخرى التّرفيهيّة في سبيل تشجيع 

املطالعة عند الّطلب.

أهداف مشروع املطالعة:	 

ال تخفى أهداف املشروع على أّي كان حني يكون حتت عنوان »مشروع املطالعة«، إذ حمل هذا 
املشروع أهداًفا سعت إلى تذويت املطالعة ومراجعة شتّى الكتب واستقاء املعرفة واملعلومة 
واملفردة الّتي تترك أصداءها في الّذهن والقلب، ناهيك عّما ميكن أن يحّققه هذا املشروع من 

شغف باملطالعة وفي ارتياد املكتبات العاّمة بحثًا عن الكتاب الّذي يليق بكّل طالب علم.

لم تقتصر أهداف املشروع على الفائدة التّعليميّة فحسب، بل شملت نشاطات الّطلب املختلفة 
إبداًعا من نوع آخر عبّر فيها الّطلب بأعمالهم ومجّسماتهم املختلفة عن فكرة الكتاب ومشاهد 

مختلفة تؤّكد مدى صلة الّطالب بكتابه.

هذا، وقد هدف املشروع ضمن حتّدياته املختلفة إلى تبنّي أساليب وطرائق لتحبيب املطالعة 
الكتب تتلءم وقدراتهم  التّعلّمّي حني ُخّصصت لهم مجموعة من  الّطلب ذوي العسر  لفئة 
املختلفة، باإلضافة إلى املرافقة اخلاّصة والّدعم املعنوّي واملادّي لهم، بهدف جتسير الفروقات 

___________________
»  مديرة مدرسة احلوارنة االبتدائيّة في كفر قرع منذ عام 2009، حتمل اللّقب األّول في موضوع اللّغة العربيّة من جامعة 
حيفا، واللّقب الثّاني في أساليب البحث )שיטות מחקר( من جامعة تل أبيب. وشهادة مستشار تنظيمّي )יועץ ארגוני(، 

وشهادة تأهيل مديرين.
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والتّفاوت التّحصيلّي بني جميع الّطلب والّذي بدت نتائجه األكثر من رائعة في اإلقبال الكبير 
لهؤالء الّطلب – ذوي العسر التّعلّمّي -على القراءة واملتابعة.

سيرورة العمل في املشروع في مدرستنا:	 

العام،  التّعليميّة املختلفة لهذا  استقبلت املدرسة مشروع املطالعة ضمن املشاريع واحملّطات 
لتكون بذلك املشاركة على التّوالي من كّل عام.

الّنقاط الهاّمة اّلتي تضّمنها تنفيذ املشروع:	 

جللسات  األسبوعّي  التّعليم  برنامج  في  أسبوعيّة  ساعات  ثلث  تخصيص  على  العمل   -
عمل لطاقم اللّغة العربيّة تهدف إلى مواكبة ومتابعة سيرورة املشروع وحتسني العمل 

فيه.

ومرّكزة  اللّغات  ومرّكزي  واالستشارة  اإلدارة  يتضّمن  للمشروع  تربوّي  طاقم  إقامة   -
أجل  من  ومتناسق  متناغم  شمولّي  بشكل  للعمل  اخلاّصة  والتّربية  االجتماعيّة  التّربية 

إجناح املشروع.

بناء مخّطط يشمل جميع مراحل املشروع وتنفيذه وحتديد مسؤوليّات كّل فرد من أفراد   -
الطاقم.

إمياًنا منّا بأهميّة دور األهالي وإشراكهم في املسيرة التّعليميّة مّت توزيع منشور خاّص   -
موّضًحا سيرورة املشروع مع إرفاق قائمة الكتب املقترحة لكّل فئة عمرّية. وقد تضّمن 
املنشور شرًحا مفّصًل ومناذج مقترحة لشتّى الفّعاليّات الّتي من املمكن أن ترافق مطالعة 

الكتب، وذلك سعيًا في إثارة حماس الّطلب وترغيبهم في القراءة.

منّصة حّرة للّطلب: كّل حّصة ُتعطى فرصة للّطلب ملّدة خمس دقائق ملداخلت الّطلب   -
عن جتاربهم في القراءة.

إثراء البيئة التّعليميّة لتحفيز وتشجيع الّطلب على القراءة مثل: إثراء املكتبات الّصفيّة   -
وبناء زوايا مكتبات صغيرة وأماكن مريحة للجلوس واالستمتاع بالقراءة.

بشكل  القّصة  مع  التّعامل  كيفيّة  في  واإلرشاد  والتّقومي  للتّقييم  الّطلب  عمل  متابعة   -
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مشروع مدرسة »احلوارنة« في في كفر قرع لتشجيع املطالعة

ممنهج وناجح.

بادر طاقم اللّغة العربيّة إلى دعم املشروع من خلل برنامج صّفّي بعنوان »ملك املطالعة«   #
الّذي هدف إلى حتفيز الّطلب على مطالعة عدد أكبر من الكتب وتتويج الفائزين الحًقا، 
كما شّجع معلّمو اللّغة العربيّة األعمال اإلبداعيّة الّتي جّسدت الكتب املختلفة في رسومات 
التّمثيل وتبنّي أدوار الّشخصيّات في القصص  ومجّسمات غاية في اإلبداع إلى جانب 

)مسرحة القّصة(.

جتدر اإلشارة إلى أّن املكتبة العاّمة في البلدة - والّتي تقع مبحاذاة املدرسة - كان لها   #
الّدور البارز في توفير الكتب املقترحة لرّواد املكتبة من طّلب مدرستنا، باإلضافة إلى 

زيارات صّفيّة للمكتبة واالستماع ألمينة املكتبة عن كيفيّة االستعمال الناجع للكتب.

استقبال مجموعة من  فيها  يتّم  األخير عبر محّطات حيث  الفصل  املشروع في  يستمّر   #
الكتّاب احمللّينّي ألدب األطفال مع تتويج املشروع بتقدمي محاضرات عن أهميّة القراءة 
جلمهور األهالي من قبل املختّصني والّذي َسيُْختَتَُم أخيًرا في إقامة معرض الكتاب الّذي 
أعمال  عرض  وسيتّم  البلد،  في  النّشر  دور  لشتّى  املختلفة  الكتب  من  عدًدا  سيحوي 

وإبداعات الّطلب الفنّيّة واألدبيّة.

ملحق: قائمة الكتب املقترحة للمشروع

تبنّت مدرسة احلوارنة قائمة الكتب الّتي تقّررت ملشروع »مسيرة الكتاب« الوزارّي مع إفساح 
املجال الختيار كتب أخرى من خارج القائمة بناًء على رغبات الّطلب وتوصيات املعلّمني.
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قائمة الكتب املقترحة ملشروع »مسيرة الكتاب« 2018-2017 

أّول - ثالث

دار الّنشر عنوان الكتاب  إسم املؤّلف   

دار الهدى للطباعة والنشر كرمي 2017 الكرة الشائكة  جبارين، نبيهة راشد 

أ. دار الهدى ع. زحالقة محتار أي مهنة أختار  عيساوي، غادة إبراهيم 

    1995 دكدوك  ناطور، سلمان 

دار نشر النهضة-الناصرة 2017 الدنيا باملقلوب  عابد، حنان جبيلي 

مركز الكتاب واملكتبات 2016 أين تختبئ أغراضي  أبو رقية، فادي 

دار الهدى للطباعة والنشر كرمي سر  صفدي، لبنى 

أ. دار الهدى ع. زحالقة 2010 األرنب زرزور  سليمان، أحمد 

مركز الكتب واملكتبات 2015 بيت بيوت على شجرة التوت  حنا، ميسون 

كتب دار األسوار-مركز ثقافة الطفل فأٌر يزور ابن عمه  خزعل، خليل 

مكتبة كل شيء أسعد طفل بالعالم  يحيى، رافع 

مكتبة كل شيء قطتي أميرة  أبو حنا، حنا 

مكتبة كل شيء حذاء مجد املعكوس  سرور، روني 

مكتبة كل شيء ريان دنيا الفرح  مرعي، مرمي 

مركز أدب االطفال 2017 أريد فيل  إسبنيولي، هالة 

مكتبة كل شيء 2002 سيلو  أبو حنا، حنا 
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مشروع مدرسة »احلوارنة« في في كفر قرع لتشجيع املطالعة

أمونتي نعم حسونتي  حبيب، منير 

أ. دار الهدى ع. زحالقة أين اختفت حبّة السمسم  أسدي، ميسون 

دار الهدى كرمي 2014 رازي ونّظارة األبطال  أبو تامر، نادر 

مركز الكتب واملكتبات 2016 نقطة ونقيطه  ميخائيل، سامي 

دار الهدى كرمي 2016 بسبوس يخيف حميدو  عثامتة، عز الدين 

دار الهدى كرمي   2016 املباراة احلاسمة  حجة، ليلى 

مركز الكتاب واملكتبات 2016 سمسم  ألناشف، لبنى 

مركز ثقافة الطفل– مؤسسة األسوار 2011  أمي والعصفورة  علي، فاضل 

مكتبة كل شيء 2011 مرآة الصدق  زعبي، نبيلة 

كفر قرع. أ دار الهدى 2014 القدرة السحرية  عراقي، جهاد 

كفر قرع. أ دار الهدى 2009  هدية ألّمي في عيدها  صالح، نادية 

كفر سميع/دار احلكمة 2011 النبي شعيب عليه السلم  عرايدي، نعيم 

كفر قرع. أ دار الهدى 2014 وحيد في البيت  أبو حية، عواطف 

كفر قرع. أ دار الهدى 2003 عندي حاسوب  فّراج، سلمان 

دار الهدى للطباعة والنشر 2017 بيضة الديناصور  ناشف، هديل 

دار السلوى 2017 شئ ما في يدي  سواركة، هيفاء 

مكتبة كل شيء 2016 احللزونة سناء  أبو فارس، آمال 

كفر قرع أ. دار الهدى 2006 علبة ألوان  عزة، زادت 

كفر قرع أ. دار الهدى 2004 لوزية  نفاع ، نوال 

الكليّة العربيّة للتربية في إسرائيل 2000 الفقير الغبي  نبواني، جنيب 
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مكتبة الطالب 2015 التغذية السليمة  قاسم، خلود 

كفر قرع. أ دار الهدى 2012  فلّه والبئر املسحورة  عليان، مينا 

كتب دار األسوار-مركز ثقافة الطفل فركوش النغنوش  حجازي، يعقوب 

دار الهدى للطباعة والنشر كرمي لولو احملتارة  شحادة ، سهير 

مطبعة البلد جديدة مكر 2016  قطرة ماء  طنوس ،أسماء 

رابع - سادس 

دار الّنشر عنوان الكتاب  إسم املؤّلف   

أ. دار الهدى ع. زحالقة 2017 امللك فهمان الزمان  عيساوي، سهيل 

دارالسلوى 2017 قبعة رغدة  النّجار، تغريد 

دار اإللهام 2017  وعاد طائر الكنار يشدو  تابري، إلهام 

دار الهدى للطباعة والنشر كرمي حكاية فراشة  ناطور، ملكة 

دار الهدى كفر قرع 2014 وطن العصافير  وهبة، وهيب 

مركز الكتاب واملكتبات   مشكلة لها أكثر من حلّ  ناطور، راسم 

دار الهدى للطباعة والنشر كرمي السمكة السخيّة  طه، محمد علي 

كتب دار األسوار-مركز ثقافة الطفل في بلدنا انتخابات  كيوان، سهيل 

كتب دار األسوار-مركز ثقافة الطفل الساعة واإلنسان  عزام، سميرة 

مكتبة كل شيء طير بأربعة أجنحة  ابو غوش، نزهة 

مكتبة كل شيء اخليار األفضل  دعيم، زهير 
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مشروع مدرسة »احلوارنة« في في كفر قرع لتشجيع املطالعة

دار الهدى للطباعة والنشر كرمي بيئتي هي بيتي  فقرا، فقرا 

مكتبة كل شيء طاحونة جدي  حمد، مرمي 

مكتبة كل شيء أحجية في حديقتنا  دعيم، عزيز 

دار الهدى-القاسمي  عزيزة والشارع احلزين  خليلة، أسمهان 

مركز أدب األطفال 2010 طفولتي بني أمثال جّدتي  ناصر، نسرين 

مؤّسسة األسوار عكا   2006 مملكة املرايا  كيوان، سهيل 

مركز الكتاب واملكتبات   2013 األميرة ورغيف اخلبز احلقيقيّ  هوبرت، دان 

دار الهدى للطباعة والنشر كرمي 2017 الظبي املسحور  فاهوم، زينة 

مكتبة كل شيء 2015 اجلزيرة  خليل، محمد 

مركز الكتب واملكتبات 2016 أكبر كذاب بالعالم  شماس، أنطون 

مكتبة كل شيء النهر العجيب  زعبي، يارا خالد 

بستان للثقافة واملجتمع – الناصرة. 2014 عنقود العنب العجيب  عيد، جودت 

دار الهدى للطباعة والنشر كرمي الصرصور والنملت  مرار، مصطفى 

دار الهدى للطباعة والنشر كرمي 2017 الكوكب األزرق  شحادة، جميلة 

أ. دار الهدى ع. زحالقة 2017 بئر الثلج  إسماعيل، فائق 

أ. دار الهدى ع. زحالقة 2016 نسرين زهرة من بلدي  نفاع، سليم 

دار الهدى للطباعة والنشر كرمي    األمير وابنة اخلياط  سعيد، كوثر 

مكتبة كل شيء  خادم الدجاج  حسني، أحمد 

األسوار-مركز ثقافة الطفل          حكاية مجد  حجازي، يعقوب 

مركز الكتاب واملكتبات 2013 ترجمة علء حليحل مغامرات العّم أسامة  ليفني، يانتس 
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مركز الكتاب واملكتبات   2013 األميرة ورغيف اخلبز احلقيقيّ  هوبرت، دان 

دار اإللهام 2017 وعاد طائر الكنار يشدو  دويري ، إلهام 

Content De Semrik ترجمة رندة زريق صباغ فراشات األمل  جويه، طاليا 

مركز الكتب واملكتبات 2016 العصفور الذي وقف على القمر  مصري، غينيا 

مركز الكتب واملكتبات 2015 حترير اجلنيات  كتسير، يهوديت 

مركز الكتب واملكتبات 2017 قبلت ألبي  شباني، سناء 

دار املنهل   2002 أحمد العقاد  الطاهر، عبير 

مركز الكتب واملكتبات عندليب ملك الصيد  أندرسن كريستيان 

هل للنشر والتوزيع  هشام الصياد حارس الليل  سلسلة الفرسان الثلثة 
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دور املكتبة العاّمة في باقة الغربيّة في تشجيع القراءة/املطالعة

دور املكتبة العاّمة في باقة الغربّية في تشجيع القراءة/املطالعة
بقلم: فاتنة مجادلة»

بسبب  وذلك  فيها،  البارزة  املؤّسسات  أهّم  من  الغربيّة  باقة  مدينة  في  العاّمة  ُتعتبراملكتبة 
الفّعاليّات االجتماعيّة والثّقافيّة املنهجيّة والّلمنهجيّة.

املكتبة العاّمة في باقة الغربيّة هي املكتبة العربيّة الوحيدة في البلد الّتي يوجد لها فرع ثاٍن 
ويقع في مركز املدينة.

عددهم  البالغ  املدينة  سّكان  لكّل  خدماتها  تقّدم  وهي  موّظفات،   8 العامة  املكتبة  في  تعمل 
30000 نسمة. وهي حتوي 66700 كتاب، ويبلغ عدد القّراء الّذين يستعيرون كتبًا 11900 

قارئ.

نحن كطاقم راضون عن املكانة الّتي وصلت إليها املكتبة في املدينة كمؤّسسة مركزّية ومهّمة 
داخل املدينة، والّسبب يعود إلى طريقة برنامج العمل املنّظمة والّصحيحة امللئمة الحتياجات 
املجتمع في باقة والّتي تقوم على أساس بناء خّطة استراتيجيّة للمدى البعيد من أجل الوصول 

ألهدافنا.

ُتغّطي اخلدمات الّتي تقوم بها املكتبة العاّمة جميع شرائح املجتمع في املدينة ابتداًء من جيل 
ثقافيّة،  فّعاليّات  خلل  من  وذلك  الّذهبّي،  للجيل  وصواًل  البالغني  الّشبيبة،  املبّكرة،  الّطفولة 

فنّيّة، تربوّية واجتماعيّة.

فمثًل مشروع تشجيع القراءة جليل الّطفولة املبّكرة والّذي بدأت به املكتبة العاّمة منذ عام 
ا حتّى يومنا هذا، يشترك فيه جميع بساتني وروضات املدينة وحتّى  2004 وما زال مستمّرً
اخلاّصة منها، بحيث يقوم كّل بستان وروضة بزيارة املكتبة العاّمة 6 مّرات في الّسنة على 
األقّل، وذلك للشتراك بفّعاليّات مثل: ساعة قّصة، لقاء مع أديب أطفال، مسرحيّات، فّعاليّات 

___________________
»  تعمل مديرة املكتبة العاّمة في باقة الغربيّة، ومفتّشة على املكتبات العاّمة في املثلّث في وزارة الثّقافة والعلوم. حتمل اللّقب 

األّول في العلوم اإلنسانيّة واالجتماعيّة، واللّقب الثّاني في علم املكتبات واملعلوماتيّة.
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فنّيّة مرتبطة بالقّصة وفّعاليّات ترفيهيّة أخرى.

يقوم  حيث  عليها،  ليتعّرفوا  العاّمة  املكتبة  يزورون  الذين  األطفال  مع  بالعمل  املشروع  يبدأ 
طاقم املكتبة بشرح وتفصيل اخلدمات التي تقّدمها املكتبة العاّمة وجلميع أفراد املجتمع، وأّن 
اإلعارة مجانيّة ويستطيع كّل فرد من أفراد العائلة استعارة 5 كتب، وإمكانيّة استخدام شبكة 

إنترنت متطّورة.

في املقابل نقوم بدعوة أهالي طلب الروضات والبساتني للمشاركة في محاضرات توعوّية 
ألهميّة القراءة في جيل الطفولة املبّكرة، ونقوم أيًضا باملساهمة في تطوير مهارات معلّمات 

القّصة  امللئمة وسرد  القّصة  البساتني والروضات وتزويدهن بأدوات متّكنهن من اختيار 
بطرق إبداعيّة مشّوقة وأحياًنا خارجة عن املألوف.

في احلقيقة بدأنا نلحظ بعد مرور عّدة سنوات بأّنه حصل ازدياد ملحوظ في عدد اإلعارات 
للجمهور.

إمياًنا منّا بأن االعتياد على القراءة هي سيرورة ويجب أن تستمّر عّدة سنوات في مراحل 
العاّمة في  املكتبة  تقوم  االبتدائيّة  املدارس  إلى  ينتقلون  األطفال عندما  الطفل؛ فهؤالء  تطّور 
اخلروج إليهم في رحاب املدرسة، وأيًضا تقّدم لهم فعاليّات حتت مشروع »طلب وُكتّاب« 
تعلّمهم  فاملدرسة  القراءة،  أجل حتفيزهم على حّب  أطفال محلّيني من  بأدباء  يلتقون  بحيث 

القراءة واملكتبة حتبّبهم بالقراءة.

الثالثة حتى السادسة تعلن  وللستمرار في السيرورة، عندما يصل الطلب إلى الصفوف 
املكتبة العاّمة عن مسابقات مثل »بطل القراءة« والتي فاز بها 20 طالبًا، الفائز باملركز األّول 
3 أشهر. وقد لوحظ أّن الطلب الفائزين هم من بني الطلب  قام بقراءة 1200 قّصة خلل 

الذين بدأوا واشتركوا في مشروع تشجيع القراءة جليل الطفولة املبّكرة.

ومن أجل احلفاظ على العلقة بني الّطلب واملكتبة العاّمة تقوم املكتبة بتنظيم دورات كتابة 
إبداعيّة للّطلب في جيل االبتدائّي واإلعدادّي، وتكون ثمرة هذه الّدورة القيام بنشر كتاب من 

إبداعات وكتابات الّطلب.
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دور املكتبة العاّمة في باقة الغربيّة في تشجيع القراءة/املطالعة

لدى  القراءة  عادة  بترسيخ  تقوم  واملدرسة  الّطلب  األهالي،  العاّمة،  املكتبة  بني  املشاركة  هذه 
الّطلب. 

من املهّم اإلشارة إلى أّنه عن طريق األطفال وصلنا إلى األّمهات، وجميع أفراد األسرة، فنحن 
باملكتبة نقوم بتحبيب األطفال بالقراءة عن طريق فعاليّات تشجيعيّة حتبّبهم بالقّصة والكتاب 

ليتشّوقوا الستعارتها.

ومن الفّعالّيات اّلتي نقوم بها أيًضا جلميع شرائح املجتمع:

محاضرات في مواضيع مختلفة مثل:

القراءة والتّميّز واإلبداع، اإلنترنت اآلمن، فّن اإللقاء  التّواصل العاطفّي بني اآلباء واألبناء،   
واخلطابة، عرض مسرحيّات، أّيام ترفيهيّة، فّعاليّات للنساء، دورات متكني نسائيّة.

فّعاليّات فنّيّة وورشات في مواضيع مختلفة أهّمها تشجيع القراءة واملطالعة.

»أدب في املقهى«، لقاء مع أديب، تكرمي  وهناك فّعاليّات اعتادت عليها املكتبة كّل سنة مثل: 
شخصيّات ثقافيّة علميّة وأدبيّة من املدينة.

يقوم  فّعال  مركز  إلى  حتّولت  وإمّنا  الكتب  إلعارة  فقط  تعد  لم  العاّمة  املكتبة  أّن  إلى  ُيشار 
بفّعاليّات في شتّى املواضيع الّتي تهدف إلى تشجيع القراءة.
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شهادات وجتارب
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جتربة آمال دلّة - كرينّي في الكتابة لألطفال

جتربة آمال دّلة – كريّني في الكتابة لألطفال»

1. كيف بدأِت رحلتِك مع الكتابة لألطفال؟

بدأُت كتابة القصص واألناشيد لألطفال في أواخر الستّينات من خلل تعليمي لصّف البستان 
مّدة 20 سنة، لكنّي لم أطبع ما كتبتُه في ذلك الوقت بل كنُت أستعمله من سنة ألخرى.

عندما قّررت طباعة ما كتبته سابًقا في سنوات الّستّينات كان األمر صعبًا ألّنني لم أدرس 
كيفيّة الكتابة، املوضوع كان موجوًدا لكن كيفيّة صياغته ليحبّه الّطفل ويطلبه كانت املشكلة، 
َور اجلميلة كوسيلة مفرحة وجاذبة النتباه الّطفل. بدأ اهتمامي  أيًضا الّرسم واستعمال الصُّ
قرأت  جاّدة،  قراءة  بدأت  ونهايتها،  القّصة  وبداية  والرُّسومات،  املوجودة،  الكتب  مبلحظة 
الكثير وتعلّمت كثيًرا، لكنّني لم أكتِف، ذهبت إلى جامعة حيفا وسّجلت لدورة صيفيّة حول 
أدب األطفال، وهذه كانت نقطة انطلقتي األولى، وبدأت أكتب وأرسم لطّلب صّفي القصص 

الّتي لم تكن موجودة والّتي كانت تلئم املواضيع التي ندّرسها.

في ذلك الوقت كانت معي قّصة: »قطرة ماء«، فاجّتهت للبروفيسور إبراهيم جريس احملاضر 
في جامعة حيفا والّدكتور فهد أبو خضرة، وكان االثنان محاضَرْين للّغة العربيّة، فشّجعاني 

للستمرار في الكتابة ونّقحا القّصة من النّاحية اللّغوّية.

الثّقافّي  التّواصل  الّدول العربيّة يحرمنا من  الّستّينات -بيننا وبني  كان إقفال احلدود -في 
أّما الكتب املوجودة بني أيدينا فكانت القصص العامليّة والقصص العبرّية، وهي فعًل  معها، 
مهّمة جّدًا لكنّها ال تفي باحتياجات مجتمعنا، لذلك كتبُت القصص واملواضيع الّتي كانت غير 

موجودة في الكتب املتاحة واستعملتُها من سنة ألخرى دون طباعتها.

أيًضا األناشيد لم تكن موجودة وحتّى إن ُوِجدت لم تكن ُملَّحنة، كتبُت أناشيد كثيرة وألبستها 
___________________

20 سنة في صّف البستان. كاتبة قصص أطفال منذ الستينيّات من القرن  »  علّمت سنوات طويلة جيل الّطفولة املبّكرة، منها 
املاضي الستعمالها مع طّلبها، ولكنّها بدأت النّشر في عام  1980، علّمت أدب أطفال في كلّيّات وأماكن عديدة، كما رسمت 

الّرسوم التّوضيحيّة في قسم من كتبها، ولها أكثر من 12 عمًل أدبيًّا لألطفال.
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أحلاًنا معروفة واستعملناها من سنة ألخرى، وأظّن أّن هذا كان حال كّل معلّمات البساتني في 
ذلك الوقت.  

2. ماذا كانت الّدوافع واألهداف للكتابة لألطفال؟

وتكوين  بناء  في  الّطفولة  مرحلة  بأهميّة  معرفتي  هو  لألطفال  للكتابة  حَفّزني  الّذي  الّدافع 
اإلنسان؛ فاختلف أجناس األدب له أهميّة تربوّية كبيرة لتغذية جوانب تفكير الّطفل وإشباع 
رغباته وسّد حاجاته، واألدب من أفضل وأجنح وسائل التّربية في كّل العصور، ومن جتربتي 
مع األطفال في صّف البستان أعرف أّن القّصة محبّبة جّدًا لهم، لذلك فعن طريق األدب اجليّد 
غير  وتكون  واإلرشادات  النّصائح  القّصة  حتوي  ال  أن  على  عاملهم  إلى  ندخل  أن  نستطيع 
مباشرة، وعن طريق متعة الّطفل وتسليته ُندِخل له كّل األهداف التّربوّية دون أن يشعر، وبهذا 

نحترم فطنته وذكاءه. 

االجتماعيّة  مناسباتنا  مواسمنا،  مع  تتناسب  ألطفالنا  قصص  إيجاد  أيًضا  أهدافي  ومن 
وأعيادنا الّدينيّة املختلفة وطقوسها، أي القصص املستمّدة من واقعنا وتتماثل مع كّل حدث 
وتقاليدنا  تراثنا  وتنقل  الوطنّي،  انتمائهم  تقوية  في  ُتسهم  والّتي  ومدننا  قرانا  في  وزمن 

وقيمنا وسلوكيّاتنا من جيل إلى جيل.

األهداف كانت واضحة بكّل كتبي وهي:

إثارة حّب استطلع األطفال ومشاعرهم وحواّسهم.. 1

تعريضهم لتجارب أبطال القصص ليتماثلوا معها ويتعلّموا منها.. 2

تعريضهم حلّب الّطبيعة اجلميلة وحلّب األرض واالهتمام بها.. 3

أن ُتثير لديهم حّب الّصداقة وتوطيد احملبّة.. 4

غرس حّب املساعدة واالهتمام باألخر.. 5

أن تعطيهم الّشرعيّة باإلفصاح عن جميع مشاعرهم: حّب، ُكره، رفض، غضب، فرح، غيرة.... 6

املرايا - العدد الثّالث 2018

maraya3.indd   116 7/9/18   6:07 PM



117

جتربة آمال دلّة - كرينّي في الكتابة لألطفال

3. مبن تأّثرِت في توّجِهِك للكتابة لألطفال؟

في البداية وفي طفولتي تأّثرت بقصص كثيرة جّدًا كانت تقّصها أّمي وكانت من أجمل وأرقى 
القصص، أّما جّدتي وعّمتي فكانت كّل قصصهما أيًضا جميلة لكن كان بعضها مخيًفا: عن 
القراءة  واستطعت  كبرت  أن  وبعد  يخطف.  الّذي  اجَلَمل  وعن  »القصبات«،  آكل  وعن  الغول 
أعجبتني قصص األخوين جرمي وتأّثرت بهما في البداية، وتأّثرت بالكاتب والرّسام موريس 
النّهاية  في  وجدُت  ُمتنّوعة  شعوًبا  تخّص  كثيرة  قصص  وقراءة  أعوام  مرور  وبعد  سندك. 

ا بي. طريًقا وأسلوًبا خاًصّ

4. هل ترّكزين على شريحة عمرّية معّينة؟

رّكزت على شريحة عمرّية صغيرة في القّصة واألناشيد، من سّن ما قبل املدرسة، أي من 
ثلث سنوات إلى سبع سنوات أو أكثر بقليل، وقد أرفقت مع الكتاب كاسيت ُمَسّجًل بصوتي 
يحكي القّصة حتّى يتسنّى للّطفل استقلليّة سماع القّصة متى يشاء، هذا اجليل الّذي قرأُت 
عنه والّذي كتبُت له في البداية، وعلّمتُه سنني عديدة، أحببتُه وتعلّقُت به. بعد عّدة سنوات كتبت 
قّصة تصلح للّطفولة املبّكرة -أي أقّل من خمس سنوات -حاولت طرق كّل أجناس الكتابة 
فكتبت لألطفال الّصغار لتنمية الّذاكرة قّصة تراكميّة )הצטברותית( ثّم كتبت ألطفال من 
سّن خمس سنوات وأعلى بكثير يستطيع املرّبي إدخالها في حصص التّربية الحتوائها أهداًفا 

كثيرة وأبعاًدا أكثر، وتكون مصدر جدل تربوّي واجتماعّي وثقافّي وسلوكّي.

5. ما هي أبرز املوضوعات والقيم التي تطّرقِت إليها؟

املواضيع التي تطّرقُت لها كثيرة ومتنّوعة ومهّمة:

1. حتفيز اإلبداع في العمل وفي الفكر )عمل األطفال طائرة الورق بأيديهم(.

الّطبيعة(. التّطرُّق ملوضوع علمّي )دورة املياه في   .2

3. أهميّة احلّب والعاطفة والّرعاية للّطفل مهما كانت ظروف األهل املاّدّية )عيد ميلد حبيب(.

4. إعطاء األمن واألمل للّطفل في احلياة )بلبل بلبل(.
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5. حتفيزهم ألن يحلموا مبوضوع وأهميّة العمل لتحقيقه في املستقبل )طائرة ورق(.

اللّعب اجلماعّي وأهميّة الّصداقة )كّل القصص واألناشيد(.  .6

7. تعريضهم لأللفة واحلّب في جتربة العمل املشترك )طائرة ورق(.

8. حتبيبهم بالّطبيعة واألرض )طائرة ورق(.

التّعّدي على املمتلكات العاّمة. 9. عدم 

البيئة. 10. احلفاظ على 

11. حّق الّسكن والغذاء والتّعلّم والعيش احملترم للجميع )حقوق الّطفل(.

التّأقلم مع الواقع والّرضى عنه.  .12

أّم علّي(. التّكبُّر وعدم ازدراء اآلخر )حديقة  التّآخي وعدم   .13

14. إمتاع وتسلية الّطفل وإسعاده )أناشيد كثيرة وكّل القصص(.

الّذاكرة )تراكميّات(.  15. تنمية 

الّطعام الّصحّي. 16. أهميّة 

17. تدوير األشياء.

حيث  من  لألطفال  كتابِتِك  في  ُتراعينها  التي  واخلصائص  القسرّيات  هي  ما   .6
املوضوعات واللّغة واألسلوب؟

أكتب  أنا  وبعاّمة  لهم،  نكتب  ما  نعرف  أن  نستطيع  عمرّية  شريحة  كّل  خصائص  عرفنا  إذا 
يحّب  واملسرحيّات،  القصص  يحّب  اجليل  هذا  سنوات،  لسبع  سنوات  خمس  من  ألطفال 
التّمثيل، يندمج مع الّشخصيّات، يحّب املغامرات واالستكشافات، مسؤول، يحّب التّغلّب على 
أّنه  أي  يفهم مشاعره،  م،  منَظّ اللّغوّية أصبحت جيّدة، يستوعب اخليال،  ثروته  الّصعوبات، 

أصبح واعيًا جلسمه ومشاعره واحتياجاته وذلك نسبيًّا.     

ارتأيت في البداية أن أراعي في كتاباتي لألطفال أن ال حتوي النّصائح واالرشادات املوّجهة 
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وأن تكون غير مباشرة حتّى نحترم ذكاء الّطفل، وأن تكون ممتعة ُتعطي للّطفل مشاعر الفرح 
والتّسلية، وتعطيه إمكانيّة التّفكير واالستنتاج، اخللق واإلبداع، وأن نعطيه كّل األهداف الّتي 
طة، مع إدخال كلمات جديدة دائًما إلغناء ثروته  ذكرناها سابًقا، وأن تكون اللّغة ُفصحى مبَسّ
واملشاعر  احلدث  يعيش  الّطفل  يجعل  مشّوق  وصف  به  األسلوب  يكون  أن  وراعيت  اللّغوّية، 
القريب  يستكشف  ميرح،  يلهو،  يحزن،  يفرح،  احلدث:  مع  يتعاطف  وجتعله  واالنفعاالت، 
والبعيد، يشّم الّروائح ويتذّوق املأكوالت، يتحّسس األشياء، هكذا ُنْغني عامله وُننّمي أحاسيسه، 
الّطفل بشوق حللّها، وكنت أعطيه في بعض  القّصة أن حتوي عقدة بسيطة ينتظر  أيًضا على 
القصص أن يضع هو احلّل، ألحِفّز الّطفل على التّفكير وحّل املشاكل، وأهتّم أيًضا بالّرسومات 
التّوضيحيّة ألّنها مهّمة في تثقيف الطفل وُتْغني النّّص، وتزيد عليه، وأن تكون بألوان جميلة 

فرحة جتذب اهتمام الّطفل، أهتّم بالغلف ليحوي إشارة ما تدّل على ما في داخل الكتاب.  

7. هل أنت راضية عن تقبُّل اجلمهور- األطفال والكبار – لـمؤلَّفاِتك لألطفال؟

لهذا  أصدرت  الّتي  األولى  كنت  إذ  وألناشيدي  لقصصي  األطفال  تقبُّل  من  راضية  أنا  نعم 
أنا بدأت طباعة كتبي  للفتيان،  لكنّهم كتبوا  ُكتّاب كبار كانوا يكتبون  الوقت،  اجليل في ذلك 
في أوائل الثّمانينيّات من القرن املاضي، وكان األهل متشِوّقني ملثل هذه الُكتب الّصادرة في 
بيئتهم وترسم حملة وجوههم وعاداتهم وما يدور في مجتمعهم  البلد وحتكي عنهم وعن 
من مواسم وأديان ومناسبات، وكانت األناشيد أيًضا ُتغنّى في املدارس واحلارات. نلت من 
األهل واألطفال التّشجيع الكبير الّذي أستحّق، وما دامت كتبي حتّى اآلن مطلوبة وُتباع في 

املكتبات فأنا راضية.

8. هل واجهِت صعوبة في طباعة كتبِك؟

طباعة الكتب كانت من أكبر املشاكل الّتي واجهتني في البداية، ألّن املطابع العربيّة في البلد 
َطبَعتْه  تأليفي ورسمي )مروة والّضفيرة(  أّول كتاب لي من  لم تقبل طباعة كتب لألطفال، 
مؤسسة دار الّطفل العربّي -عّكا ومديرته د. مرمي مرعي في بيروت، ثّم وصل إلى القاهرة، 
شعث  حسنة  الّسيدة  -مديرته  العربّي  الفتى  دار  إلى  وذهبُت  القاهرة  في  كنُت  دفة  وبالصُّ

-وأحضرُت معي نسختني من الكتاب إلى دار الّطفل العربّي في عّكا.
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كتبي الباقية لم أستطع طباعتها هنا، ولم تكن لدّي اإلمكانيّات املُتاحة للمؤّسسات، كتاب أناشيد 
األطفال من تأليفي ورسمي طبعته في كفرياسيف باألبيض واألسود وُيباع مع كاسيت ُمغنّى 
ن من الفنان املهندس واحملاضر في كليّة عيمق يزراعئيل  من ِقبل فرقة البراعم اخلاّصة بي وُملَحّ
ل في استوديو الفنّان بشارة اخلّل، ثاني طبعة من الكتاب ُطبِعت في القدس  عماد دالل ومسَجّ
أيًضا باألبيض واألسود لكّن صفحات الكتاب كانت ملّونة، وهكذا بدأت أنا أرسم كتبي وأطبعها 
لي  أن سنحت  إلى  أيًضا والغلف غير قوّي،  فيها غير جيّد  األلوان  لكن كان فرز  القدس  في 
موفق  الّسيد  املسؤول  وكان  النّاصرة  في  البراعم  سلسلة  في  واحد  كتاب  لطباعة  الفرصة 
خوري مدير دائرة الثّقافة، بعدها جاء ناشر من كفرقرع وهو السيد عزالّدين عثامنة وطلب أن 
يطبع لي كتاًبا جديًدا لم ُيطبع من قبل، وكان قّصة طيّارة ورق، هي قّصة ُملَّحنة ومغنّاة، وبعده 
جاء ناشر آخر الّسيد عبد الفتاح زحالقة من كفر قرع ونشر كّل كتبي في كليّة بيت بيرل لتأهيل 

املعلّمني العرب، وبعدها لم تعد الّطباعة املشكلة بل أصبحت املشكلة التعامل مع النّاشرين. 

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

التّعب والفرح،  الكثير من  عندي أكثر من كتاب أعتّز به، فكّل كتاب له أهميّة خاّصة وحوله 
أعتّز بالقّصة العلميّة )قطرة ماء( من جزءين وهي ثاني قّصة كتبتها ورسمت أّول جزء منها، 
الكتاب  الّطبيب سليم مّخولي، هذا  الّشاعر  الفنّان  )بلبل بلبل( رسومات  أعتّز بقّصة  أيًضا 
قّصتان بقّصة واحدة، وهي فريدة، أّواًل قّصة مكتوبة وحتتها قّصة أخرى غير مكتوبة فقط 
مرسومة وعلى الّطّلب االنتباه لها وعليهم أن يحكوها حسب الّرسومات، القّصة الثّالثة هي 

قّصة )متى نقول ال(، ومن املجحف جّدًا أن أختار ... ألّني أعتّز بكّل ُكتبي وأحبّها.

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

بلدتي كفرياسيف وقد  مثّقفني في  أقرأها على مجموعة  كنُت  للكبار  كتبُت قصًصا قصيرة 
شّجعوني كثيًرا واستحسنوا ما أكتب، لكنّني لم أنشر إلى اآلن أّي قّصة، أكتُب الّشعر احلّر 
صفحات  على  واآلن  »مواقف«،  مجلّة  وفي  »االحّتاد«  في  بعيد  زمن  من  الكثير  نشرت  وقد 

التّواصل االجتماعّي وأاُلقي تشجيًعا كبيًرا.

تستهويني الكتابة لألطفال أكثر من الكتابة للكبار، أنا عشت معهم وعلى مستواهم، عرفتهم 
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وعرفت احتياجاتهم ومراحل منّوهم وتطّورهم، ِقست طولهم ووزنهم في أّول الّسنة وآخرها، 
حفظت أسماء ال حُتصى، لعبت وغنّيت وركضت ومثّلت لهم وحملت بعًضا منهم عند تعبهم 
في النّزهات، لم آتيهم من فوق، )كنت منهم وفيهم( كما نقول بالعاميّة لهذا هم ليسوا غرباء 

عنّي، لهذا أفّضل الكتابة لهم أكثر من الكتابة للكبار.

حيث:  من  للكبار  وكتاباتِك  لألطفال  كتاباتِك  بني  االختالفات/الفروق  هي  ما   .11
املوضوعات، القيم، اللّغة واألسلوب.

الكبار على مستوى فكرّي  معاجلة املوضوعات وكيفيّة كتابتها وعلى ماذا حتتوي هي عند 
أعلى من الكتابة للّصغار، الكتابة للكبار يطِعّمونها باستعمال مصطلحات معروفة للمتعلّمني 
أو  تراثيّة،  رموز  باستعمال  أو  تاريخيّة،  معارك  وأسماء  حوادث  استعمال  مثًل  واملثَقّفني، 

رموز فنّيّة أو دينيّة وفي بعض األحيان غامضة، هذا بشكل عاّم.

املواضيع أيًضا تختلف عند الكبار، مثل، مواضيع سياسيّة، اجتماعيّة، دينيّة، حربيّة، ثقافيّة، 
لغوّية، نقدّية إلى آخره. 

ا بل رسومات وبل ألوان  اللّغة تكون عند الكبار فصحى صعبة، واألسلوب أيًضا يكون جاّفً
ومحّفزات ُتثري النّّص وتزيده تشويًقا خاّصًة إذا كان الّرسم جيًّدا.

أّما القيم فهي ذاتها للكبير والّصغير، ومُمكن فقط أن يكون ملوضوع اجلنس حساسيّة للّطفل الّصغير.

قائمة مبؤّلفاتِك لألطفال والفتيان:

 .1980 الّطبيعة، رسم آمال كريني،  1. قطرة ماء جزء أّول. قّصة علميّة: دورة املياه في 

 .1981 2. كتاب أناشيد األطفال+CD.: تلحني الفنّان عماد دالل، وغناء فرقة، البراعم، 

.1985 نة ومغنّاة، إصدار دار الّطفل-عّكا،  3. مروة والّضفيرة. قّصة باللّغة العاميّة، ملَحّ

 .1994 4. عيد ميلد حبيب. رسومات آمال كريني، 

 .1995 5. طيّارة ورق، )قّصة بالعاميّة(، رسومات إيرينا كركبي، 

منار  غناء  كريني.  آمال  رسومات  جبران،  منير  تلحني  بالفصحى(،  )قّصة  ورق،  طائرة   .6
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عروق، 1996.

 .2001 – فنادقة،  أنا كبير، رسم فداء زحالقة   .7

 .2001 أّم علّي، رسم فداء زحالقة-فنادقة،  8. حديقة 

  .2002 الّدكتور سليم مّخولي،  9. بلبل بلبل، قّصة بقّصتني، رسم الّشاعر الفنان 

2003 10. طير وهّدي يا فراش، رسومات لؤي دوخي، 

.2004 11. متى أقول ال، رسومات أمين خطيب، 

وكذلك شاركت في أعمال ُمتنّوعة لألطفال ومنها:

 – ثلثة  من  مؤلَّف  طاقم  من  واحدة  أنا   – متنّوعة  قصص  جتميع  الّريح:  بساط  كتاب   .1
طباعة وإصدار: مركز املناهج التعليميّة-جامعة حيفا.

واحدة  كنُت  للمرّبية.  األطفال. مرشد  الدميقراطّي في بساتني  احلياة  نهج  كتاب  ترجمة   .2
من طاقم مؤلَّف من ثلثة – َمْركز املناهج التعليميّة – جامعة حيفا.

عمل عربي عبري:    

 d.v.d   c.d

لي . ال. لو. 

أحلان  يزبك،  عبّاسي  سيرين  غناء  كريني،  دلّة  آمال  تأليف  من  10منها  نشيًدا.   14 يحوي 
ليئوره شليزجنر، مشرف التّصوير-جاي ينوف

أسماء األناشيد:

1 - في الّصباح الباكر 2 - يّل نعد للعشرة 3 - أسماء األصابع 4 - أيدينا احللوين 5 - نتعّرف على 
احليوانات 6 - املناديل 7 - بالونات 8 - لعبة 9 - احلفلة 10 - الكلمة وعكسها.

املخرج: عوفر ينوف، املنتج: شيلي سدوت، أنيماتسيا: تامي سيفان، إنتاج: شركة عسل لإلنتاج.
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جتربة آمال دلّة - كرينّي في الكتابة لألطفال

c.d   d.v.d   سيرين أميرة الكرة األرضّية.    .1

يحوي على 10 أناشيد: تأليف آمال دلّه كريني. 

حازم  نعمة  متثيل:  سيفان،  تامي  أنيماتسيا:  عوفرشفرير،  إخراج:  شليزجنر،  ليئوره  أحلان: 
وقام بدور بوتشي، ُصِوّر بحدائق املنى-جولس-و -my baby، إنتاج: شركة عسل لإلنتاج.

- موجز من سيرتي الذاتّية:

من مواليد قرية كفرياسيف، أّم لثلثة، جّدة ل9- أحفاد، أكملت دراستي الثّانوّية في مدرسة 
ينّي ينّي، درست في دار املعلّمني )الّدار اخلضراء( في يافا. 

كنت معلّمة للّصفوف االبتدائيّة مّدة 5 سنوات، ثّم انتقلت إلى صّف البستان. علّمت هذا اجليل 
مّدة 20 سنة ثّم خرجت لتقاعد مبّكر. حصلُت على شهادة معلّم كبير من أورانيم، وشهادة 
من 800 ساعة دراسيّة مبوضوع التّعليم البديل عن طريق الفّن، شاركُت في دورة إلكمال 
اللّقب األّول في أدب األطفال وأخرى عن الّرسم لألطفال، وبالنّهاية حصلت على شهادة »لقب 

مضاعف«، أيًضا أكملت دورة في أدب األطفال، ولغة إجنليزّية في جامعة حيفا.

مجلّة املرآة: كنُت رئيسة مجلّة املرآة، وهي مجلّة سياسيّة ثقافيّة متنّوعة، أصدرُتها بالعربيّة، 
ثّم أخذها مكتب العودة في القدس، وصدرت باللّغة اإلجنليزّية مّدة 7 سنوات وبعدها أقفلتُها.

كليّة أورانيم أخذْت باالعتبار شهاداتي وكّل ما درسته والكتب الّتي ألّفتها واعترفت بإعطائي 
لقب BA وعلّمت بالكليّة بهذا اللّقب.

- كنت مرشدة للبساتني والّروضات من ِقبل كليّة أورانيم عن طريق مشروع كاريب.

- علّمت في كليّة دار الّطفل العربّي –عّكا-مرّبيات أطفال 3 سنوات.

- الكليّة املشتركة – يركا.

- كليّة املعرفة – شفاعمرو-والنّاصرة.

- فيتسو-النّاصرة جمعيّة للنساء.
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نبيهة جبارين تكتب عن جتربتها في الكتابة لألطفال»

1. متى بدأِت الكتابة لألطفال؟ 

بدأُت الكتابة لألطفال في سنوات الثّمانينات، وكانت لطّلب الّصّف الّذي أعلّمه بشكل خاّص، 
في  وجميلة  جديدة  جتربة  بدوره  منحني  والّذي  البستان،  لصّف  مرّبية  عملُت  أن  بعد  وذلك 
التّعلُّم  أساليب  ومختلَف  واجلمال،  البراءة  أسرار  على  واالّطلع  الّطفولة،  عالم  من  االقتراب 

امللئمة لهذا اجليل.

2. كيف بدأِت رحلتك مع الكتابة لألطفال؟ 

ط لها في البداية، وذلك ألّن توّجهي في الكتابة كان  رحلتي مع الكتابة لألطفال كانت غير مخَطّ
للكبار بشكٍل خاّص، منذ أّيام الّدراسة الثّانوّية، حيث كنت أكتب القّصة القصيرة والّشعر. 

3. ماذا كانت الّدوافع واألهداف؟

في الّسنوات األولى من عملي في صفوف البساتني لم تكن تتوّفر املواّد األدبيّة امللئمة لهذا 
بنفسي  الكتابة  لتجربة  دفعني  مّما  التعليمّي،  املنهاج  بحسب  املطروحة  وللمواضيع  اجليل، 
املاّدة  النّقص، وتوفير  أو أنشودة. وذلك بهدف سّد هذا  أدبيّة تنقصني من قّصة  ألّي مادة 

امللئمة للموضوع املطروح.

4. مبن تأّثرِت في توّجهك للكتابة لألطفال؟

أكون صادقًة إن قلت إّنني لم أتأّثر بكاتٍب معنّي، ولكن ُتعجبني كتابات ملؤلّفني مختلفني، من ُكتّاب 
عراقينّي وسورّيني ومصرّيني، فرمّبا يكون التأّثر بدون قصد، وبدون التزام بذلك ألّي كاتب.

5. هل ترّكزين على شريحة عمرّية معّينة؟ 

ه كتاباتي جليل الّطفولة من 3-8 سنوات في معظم القصص، وذلك إمياًنا منّي بأّن  نعم، أُوِجّ

املرايا - العدد الثّالث 2018

___________________
»  شاعرة وأديبة أطفال، كتبت وتكتب للكبار والّصغار الّشعر والنَّثر، بدأت الكتابة لألطفال منذ سنة 2000، ولها حوالي 24 

عمًل أدبيًّا لألطفال، تزور مدارس كثيرة وتتحّدث مع الطّلب عن جتربتها في الكتابة. 
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نبيهة جبارين تكتب عن جتربتها في الكتابة لألطفال

هذا اجليل هو جيل التّعلُّم األساسّي، ففيه يكون الّطفل أكثر قابليّة للتّعلّم والتّذويت مّما ُيقَدّم 
له من أدب جيّد وملئم، بحيث يساهم في رسم شخصيّته وَملَكاته.

6. ما هي أبرز املوضوعات والقيم التي تطّرقت إليها؟

حاولت من خلل كتاباتي أن أقّدم للّطفل أهّم القيم التي جتعل منه عضًوا ناجًحا، ونافًعا ملجتمعه 
وحّب  والبعيدة،  القريبة  البيئة  في  ل  والتّأمُّ التُّراث،  على  واالّطلع  االنتماء،  منها  املستقبل.  في 
واالنتصار  أّواًل،  اإليجابّي  اجلانب  واعتبار  والعطاء،  العلم،  وحّب  الوقت،  واحترام  االستطلع، 
للحّق، وحّب القراءة واملطالعة، واجلنوح إلى الّسلم، والتّسامح، والكثير من املواضيع العلميّة أيًضا.

7. ما هي القسرّيات واخلصائص اّلتي ُتراعينها في كتابتك لألطفال من حيث املوضوعات 
واللّغة واألسلوب؟

الكتابة لألطفال ليست كما يظّن البعض بأّنها سهلٌة وزهيدة. فهي من أدّق وأصعب أنواع الكتابة، فحني 
واالجتماعيّة  والتّربوّية  والنّفسيّة  النّمائيّة  للخصائص  املاّدة  مبلءمة  ألتزم  أن  علّي  لألطفال،  أكتب 
باملستوى  أنتقيها  أن  فعلَيّ  األدب،  هذا  وعاء  وهي  اللّغة،  أّما  منهم.  القريبة  للبيئة  وكذلك  والّدينيّة، 
املعرفّي لهم، ومن بيئتهم القريبة، مع إدخال عّدة كلمات جديدة تساهم في إثراء قاموسهم اللّغوّي. 
أّما األسلوب فهو وسيلة التّرغيب للّطفل ملتابعة املاّدة املقّدمة إليه، كأن تكون املاّدة مكتوبة بشكل نثر 

مسجوع، أو شعر، أو نثر عادّي، أو حوار، أو حتتوي على أغنية أو أنشودة قصيرة في الّسياق.

8. هل أنِت راضية عن تقّبل اجلمهور -األطفال والكبار-ملؤّلفاتِك لألطفال؟ 

احلمد لله، وأقول: »هذا ِمْن َفْضِل َرِبّي«، فإَنّني أتلّقى دائًما ردود فعل إيجابيّة، وُمرضية من 
األطفال، سيّما وأّنهم اجلمهور املستهدف، ومن الكبار سواء أكانوا أولياء أمور، أو مرّبيات، 

وهذا بحّد ذاته مبعٌث للِرّضى والّسعادة، ومحِفّز للستمرار في العطاء واإلفادة.

9. هل هناك نقد جاّد ودراسات موضوعّية ملؤّلفاتك لألطفال؟

مشكوًرا  حمد  محمد  الّدكتور  قام  فقد  لألطفال،  مبؤلّفاتي  اهتمام  هناك  الله  بفضل  نعم، 
الفلسطينِيّ احلديث، اجلزء  األدب  )أبحاث ودراسات في  بدراسة موضوعيّة في موسوعة 

اخلامس الصادر عن كلّيّة القاسمي في باقة الغربيّة، ص247 - 267(.
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انتماٌء لبلدنا« من  »أغاني أوالدنا  وكذلك األستاذ نظير شمالي قّدم مشكوًرا دراسة نقدّية لكتاب 
خلل مقالة له في صحيفة »حديث النّاس« بعنوان: )على هامش كتاٍب محلّّي لنبيهة راشد جبارين(.

نبيهة  )قصص  بعنوان  األدبّي،  إلنتاجي  وبحث  بدراسة  كبها  مأمون  األستاذ  قام  وكذلك 
واملعرفيّة(  االستكشافيّة  الّطفل  مهارات  وتنمية  والوطن  األرض  حّب  تذويت  بني  جبارين 
خلل دراسته للّقب الثّاني في اللّغة العربيّة في أكادمييّة القاسمي. وهناك دراسات أكادمييّة 

عديدة لطّلب جامعينّي آَخرين ُقِدّمت خلل دراساتهم للّقب األّول والثّاني في اللّغة العربيّة.

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

إّن اإلنتاج األدبّي إضافًة إلى أّنه ماّدة جميلة، ومحفوظة بني دّفتَْي كتاب، لَهو مرآٌة من مرايا الّروح، 
اختياره،  مّت  الذي  الّطاير«  طير  »يا  اجلديد  كتابي  ولعّل  كلّه،  بإنتاجي  وأعتّز  راضية  فإّنني  ولهذا 
وإدراجه ضمن سلسلة كتب مشروع »الفانوس« للمطالعة، في صفوف البساتني، في الوسط العربّي 
2018 مدعاة للعتزاز، سيّما واّنه يتغنّى مبدن وبلدات   - 2017 الّدراسيّة  الّسنة  البلد لهذه  في 
بلدنا اجلميلة، من أقصى الشمال إلى أقصى اجلنوب، بحيث ُيقّدم قيمة حّب اجَلمال وااللتفات إليه، 

والّرحلت، واالنتماء بشكٍل خاّص لألطفال بأسلوٍب ندٍيّ رشيق بعيًدا عن أسلوب التّلقني.

11. أّي نوع من الكتابة يستهويِك أكثر: الكتابة للكبار أم لألطفال، وملاذا؟

عادة  للكبار  الكتابة  لكّن  للكبار.  أم  للّصغار  سواء  جّدًا،  تستهويني  زالت  وما  كانت  الكتابة 
تكون أسهل ألّنها موّجهة إلى فئة ناضجة ومتمّكنة من اللّغة ومن املفاهيم. 

أّما الكتابة لألطفال فتمتاز بأّنها تستهويني من حيث أدري ومن حيث ال أدري، ألّنها تأخذني 
وبهجتها،  الّطفولة  مراتع  إلى  املكان  وعبر  وبراءتها،  الّطفولة  أّيام  إلى  الّزمن  عبر  رحلة  في 
باملتعة  تنتهي  التي  والتّجربة  والّدهشة  واالستغراب  والتّساؤل،  االهتمام،  صفحات  وتفتح 

احلقيقيّة العفوّية للّطفل.

12. ما هي االختالفات / الفروق بني كتابِتك لألطفال وكتابِتك للكبار من حيث: املوضوعات، 
القيم، اللّغة واألسلوب؟ 

نعم، أصدرُت للكبار ديوان شعر بعنوان »ُعيوُن الُقدس« ونشرت الكثير من املقاالت األدبيّة، 

املرايا - العدد الثّالث 2018
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نبيهة جبارين تكتب عن جتربتها في الكتابة لألطفال

حف احمللّيّة، وفي الّشبكة العنكبوتيّة.  والقصص القصيرة، في مختلف الصُّ

ومن الّطبيعي أن تتوافق وتختلف املوضوعات والقيم واللّغة واألسلوب.

واخلبرات  النّضوج،  بحكم  موضوعها،  كان  مهما  مباِشرة،  تكون  أن  ميكن  للكبار  فالكتابة 
للحفاظ  والنّداء  بها،  البوح  فيمكن  للقيم،  وبالنّسبة  التّمّكن.  بحكم  العالية  واللّغة  احلياتيّة، 
النّظر  لِلَْفِت  أو تذكيًرا  أو توجيهيًّا،  عليها، ألّنها معروفة لهم، فاألسلوب يكون طرًحا نقدّيًا، 

واالبتعاد عن الّسلبيّات.

أّما بالنّسبة لألطفال فتُعرض القيَم بشكل ضمنّي، ما بني الكلمات والّسطور، وليست تلقينًا، 
بل يستقيها الّطفل من الّسياق وُيذّوتها عفوّيًا وتلقائيًّا.

وبنفس  املطلوب،  الهدف  وتؤّدي  ومفهومة،  سهلة  تكون  لكي  بروّية،  لهم  فتُنتقى  اللّغة  أّما 
اللّغوّي،  اللّغة الفصيحة وجماليّاتها، فنُثري قاموسهم  الوقت تفتح لهم أبواب االّطلع على 
فنُحبّبهم  واألنشودة،  والنّثر  والّسجع  الّشعر  خلل  من  مختلفة  أدبيّة  ألوان  على  وُنطلعهم 

بقيمة اجلمال عاّمًة وجمال اللّغة خاّصة. 

أّما األسلوب سواء للكبار أم للّصغار، فيُراَعى فيه أن يكون جّذاًبا، سلًسا، غير معّقد بحيث 
يكون وسيلًة لإلمتاع، وتقبُّل الفكرة، بروح إيجابيّة ومبتعة. 

 

السيرة الذاتّية:

االسم الكامل: نبيهة راشد جبارين. 	 

من مواليد قرية زلفة في طلعة عارة.	 

العنوان احلالّي: قرية زلفة، طلعة عارة، املثلث الشمالّي. 	 

التّخّصص اجلامعّي: بكالوريوس في التّربية. 	 

التّخّصص األدبّي: شاعرة وأديبة أطفال،	 
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املؤّلفات للفتيان واألطفال:

 .2000 أنشودة الّصباح، شعر، دار الهدى للّطباعة والنّشر-كفر قرع،   .1

 .2002 – حيفا،  الّزيتون، كّل شيء  في صّف البستان، قّصة لألطفال، سلسلة براعم   .2

 .2002 – حيفا،  الّزيتون، كّل شيء  مخالب القّطة، قّصة لألطفال، سلسلة براعم   .3

كّل  الّزيتون،  براعم  سلسلة  لألطفال،  قّصة  اإلجنليزّية(  إلى  )ُترجمت  األطفال  شمس   .4
شيء – حيفا، 2002. 

 .2002 – حيفا،  الّزيتون، كّل شيء  حلزون بلزون، قّصة لألطفال، سلسلة براعم   .5

  .2003 – حيفا،  الّزيتون، كّل شيء  من كسر البيضة؟ قّصة لألطفال، سلسلة براعم   .6

 .2003 – حيفا،  الّزيتون، كّل شيء  سوار والقمر، قّصة لألطفال، سلسلة براعم   .7

ليلى احلمراء في الّشوارع واألحياء، قّصة لألطفال، سلسلة براعم الّزيتون، كّل شيء   .8
 .2005 – حيفا، 

 .2005 أغاني أوالدنا انتماء لبلدنا، شعر، دار النّهضة للّطباعة والنّشر– النّاصرة،   .9

املهندسة الّصغيرة يارا، قّصة لألطفال، سلسلة براعم الّزيتون، كّل شيء – حيفا، 2007.   .10

.2008 – النّاصرة،  البحر األحمر، قّصة لألطفال، دار النّهضة للّطباعة والنّشر   .11

املكواة، دار الهدى للّطباعة والنّشر - كفر قرع.  .12

الكركس والّدورّي، دار الهدى للّطباعة والنّشر - كفر قرع.  .13

الهدّية الّسحرّية، دار الهدى للّطباعة والنّشر - كفر قرع.  .14

نبات بلدي، دار الهدى للّطباعة والنّشر - كفر قرع.  .15

.2014 عيون القدس، ديوان شعر، جمعيّة األفق اجلديد، حيفا،   .16

مجموعة قوس قرح:

)17( قوس قزح، كّل شيء، حيفا، 2016.
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نبيهة جبارين تكتب عن جتربتها في الكتابة لألطفال

)18( الّشتاء، كّل شيء، حيفا، 2016.

)19( احللزون بلّوط، كّل شيء، حيفا، 2016.

)20( عيد ميلد الغيمات، كّل شيء، حيفا، 2016.

)21( حوار في سلّة اخلضار، كّل شيء، حيفا، 2016.

)22( يا طير الّطاير، دار الهدى كرمي، كفر قرع، 2018.

)23( املقلع، دار الهدى كرمي، كفر قرع، 2018. 

وشاركت في إصدار كتب عديدة صدرت عن قسم املناهج للّطفولة املبّكرة في جامعة حيفا، مثل:

بساط الّريح – مجموعة قصص غير مصّورة، 1994. 

- منّد يًدا للّسلم-مرشد ملرّبيات األطفال، 1995. 

- األّيام األولى في الّروضة، 1996. 

- إطلالت، 2002. 

سلسلة كنوزنا )20 قّصة متنّوعة(، مجموعة قصص لألطفال، 2003.

حصلت على عّدة جوائز أهّمها:

جائزة التّفّرغ األدبّي من وزارة الثقافة عام 2008.

ُكِرّمت من قبل عّدة مؤّسسات أهّمها: 

دار األسوار العّكيّة بالتّعاون مع منطمة دياكونيا الّسويدّية

نقابة املعلّمني في البلد.

في  واألطفال  واملرّبيات  لألّمهات  عمل  ورشات  في  وأشارك  محاضرات  إلقاء  في  أتطّوع 
املدارس في جميع أنحاء البلد.
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جتربة نادية صالح في الكتابة لألطفال»

1. متى بدأِت في الكتابة لألطفال؟

استهوتني الكتابة لألطفال منذ سنني عّدة، دائًما دغدغتني فكرة ما أوصله لألطفال؛

وكان ذلك بعد أن دخلت احلياة الّزوجيّة ومارست األمومة، كما أّن تعاملي مع أطفالي وعملي 
عالم  لكّل كبيرة وصغيرة في  بهم، وهذا جعلني حّساسة  أطفال دعم علقتي  مبهنة مرّبية 

الّصغار.

إصداري األّول لألطفال كان في سنة 2005، عنوان الكتاب »مرّبيتي فوق الّطاولة«.

2. كيف بدأِت رحلتِك بالكتابة لألطفال؟

كانت لدّي جتربة أولى في قّصتي املذكورة، فسمعت من بعض النُّّقاد الّذين أثنوا على إبداعي 
مع بعض امللحظات التّوجيهيّة الّتي أخذْت بيدي في طريق لم تكن سهلة للغاية، وكان ذلك 
دافًعا قوّيًا جعلني أّطلع على الكثير مّما ُكتِب في مجال أدب األطفال األجنبّي والعربّي، وعلى 

نوعيّة اللّغة الّتي تلئم الّشريحة العمرّية الّتي أتعامل معها واألسلوب واخلصائص لهم.

3. ماذا كانت الّدوافع واألهداف؟

إعطاء الّطفل أدوات ملواجهة بعض املواقف عن طريق األدب، ومنحه الّشعور باملتعة والّراحة، 
كاللّغة  لديه  املعرفّي  اجلانب  وإثراء  سلوكه،  في  النّفسّي  االّتزان  وحتقيق  خياله،  وتنمية 
بعض  معاجلة  ومحاولة  واملهارات،  واملشاعر  األحاسيس  تنمية  إلى  باإلضافة  والتّجارب، 

األمور النّفسيّة كالتَّلعثم، واخلوف، والغيرة، والوحدة وغيرها.

4. ما هي أبرز املوضوعات والقيم التي تطّرقِت إليها؟

أّول موضوع تطّرقت له هو اخلوف عند الّصغار، واألمر الثّاني كان موضوع الغيرة وطريقة 
التّعامل مع كّل طفل بشكل خاّص، فهو حالة مختلفة متاًما وبحاجة إلى عناية خاّصة، أّما األمر 
الثّالث فكان البحث عن متعة النّجاح في التّعامل مع أذواق الّصغار املختلفة، فكّل صغير لديه 

املرايا - العدد الثّالث 2018

___________________
»  حاملة اللّقب الثّاني. تعمل مرّبية لألطفال في سّن 3-4 سنوات. بدأت بالكتابة لألطفال منذ سنة 2005، ولها 14 كتاًبا لألطفال.
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جتربة نادية صالح في الكتابة لألطفال

عامله اخلاّص الّذي تأَثّر به لدى العائلة الّصغيرة أّواًل، ثّم احلّي ومجموعة األصحاب ومسرح 
األلعاب، كّل ذلك ترك أثًرا بعيًدا في عاملي التّربوّي جعلني أعود من حني إلى آخر إلى بعض 

املراجع التي توّفرت في جامعة حيفا واملكتبات البيتيّة لدى زميلتي املعلّمات ومعارفي.

5. هل ترّكزين على شريحة عمرّية معّينة؟

بالّطبع أنا أشعر أّنني عندما أتوّجه إلى الّصغار أجد الكثير من املتعة حتّى ولو كانوا في عامهم 
األّول من حياتهم، ألّن كّل شيء في حياتهم سيبدو جديًدا وأنا أشعر باالنتصار والنّشوة 

عندما أقّدم لهم مهارات جديدة في التّعامل مع األشخاص ومع األدوات.

ومع تقّدم األطفال في سنوات العمر تستمّر عمليّة إعطائهم مهارات جديدة حتّقق الكثير من 
الّرضا عن الّذات، وأعتبر إّن هذا هو اإلجناز األهّم في بناء عالم جديد لألطفال في هذه الّسّن 

املبّكرة؛ لذا فأنا أكتب لألطفال حتّى سّن الّصف الّرابع.

لكّن هذا ال يعني أّنهم عندما يكبرون أفقد متعتي معهم، بل بالعكس من ذلك، فعالم األطفال 
كلّه منذ الّطفولة وحتّى الّشباب فيه الكثير من التّحّديات واملتعة. 

6. ما هي أبرز املوضوعات والقيم اّلتي تطّرقِت لها؟

ال شّك أّن مجتمعنا العربّي لديه الكثير من القيم التي أحاول التطّرق لها في كتاباتي: كاحترام 
الوالدين، واحترام الكبار سنًّا، والتّعامل بأدب ولطف مع اآلخرين، ومساعدة األهل، واللّعب 
بدون عنف مع اآلخرين، ثّم هناك قيم التّسامح واحملبّة وقبول اآلخر، خاّصة إذا كان مختلًفا 

حتّى دينًا وقوميًّا وفكًرا.

حيث  من  لألطفال  كتابتِك  في  تراعينها  اّلتي  واخلصائص  القسرّيات  هي  ما   .7
املوضوعات واللّغة واألسلوب؟

احلرص على أن تكون املوضوعات املطروحة قريبة من عالم األطفال، وأن تسهم في إعدادهم 
حلياة املستقبل بشكل جيِّد.

الفئة  مع  تتناسب  أن  ويجب  وعقولهم،  األطفال  قلوب  إلى  الوصول  مفتاح  فهي  اللّغة:  أّما 
هم  ن ذوق األطفال الفنّّي، وتطِوّر حَسّ ِسّ العمرّية املوّجهة إليها، وأن تكون منتقاة، بحيث حُتَ

maraya3.indd   131 7/9/18   6:07 PM



132

اجلمالّي، وُتثري لغتهم وجتاربهم.

واملجازات  والتّلميح  والوعظ  لغة اخلطاب  بعيًدا عن  يكون  أن  األسلوب مهّم جّدًا، ويجب  األسلوب: 
الّصعبة، ألّن الّصغار ميّجون هذا األسلوب ألّنه يحّد من انطلقهم ومن خيالهم، وعلى األسلوب أن 
يكون مثيًرا للّصغير بحيث يستطيع معه أن يحلم في عامله اخلاّص ويبدع في حياته اليوميّة والعمليّة.

8. هل أنِت راضية عن تقبُّّل جمهور األطفال والكبار ملؤّلفاتك لألطفال؟

لدّي طموحات بعيدة املدى وينطبق علَيّ قول الّشاعر: 

إذا كانِت النّفوُس كباًرا         تعبْت في ُمرادها األجساُم 

لدّي أحلم حدودها الّسماء، وال شيء كامل سوى الله سبحانه وتعالى، ونفسي تتوق ملزيد 
من العطاء جليل الّطفولة، وأعتقد أّن علّي الكثير الكثير مّما لم أجنزه بعد، وكلّي أمل في أن 

أستطيع في الّسنوات القادمة حتقيق ما أحلم به وما أصبو إليه.

9. هل هناك نقد جاّد ودراسات ملؤّلفاِتِك لألطفال؟ 

الدراسة  وشملت  األطفال،  أدب  في  املوت  موضوع  عن  يحيى  رافع  للدكتور  دراسة  هناك 
كتابي الّذي يتناول هذا املوضوع بعنوان: »كان لي أخ«. 

اللّقب األّول والثّاني عن كتبي ومسيرتي،  أُعّدت في كلّيات ُمختلفة لطلب  وهناك دراسات 
وأذكر منها كليّة القاسمي.

صديق  -فهو  دلّة  بطرس  والّدكتور  خليل،  محمد  الّدكتور  حتّدث  كتبي  إلشهار  لقاءات  في 
وناقد أعمل بتوجيهاته منذ بدأت كتاباتي-والّدكتور فهد أبو خضرة، والّدكتور رافع يحيى، 
والّشاعر رشدي املاضي، وقام اإلعلمّي نايف خوري بتحليل عّدة قصص لي ونشرها في 

املواقع.

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

وبلغتهم،  األطفال  لسان  كتبته على  الّسلم  يتحَدّث عن  الّصغار«  »أحلم  اسمه:  كتاب  لدّي 
وُيَعدُّ دعوة بسيطة ولكن كبيرة، لبيان أهميّة الّسلم ومضمون الّسلم وما يحتاجه مجتمعنا 

املرايا - العدد الثّالث 2018
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اإلسرائيلّي -العربّي اليهودّي -لبناء مستقبل آمن وسعيد.

11. أّي نوع من الكتابة تستهويِك أكثر: الكتابة للكبار أَم لألطفال، وملاذا؟ 

ما يهّمني كثيًرا هو الكتاب النّاجح، ونحن نعرف أّن هناك مؤلّفات عامليّة مثل: هاري بوتر، 
األطفال  عالم  أعيش  جتعلني  األعمال  السكاكيني-هذه  خليل  وكتابات  كروزو،  وروبنسون 
على طريقة االسترجاع )flash black flash(، فالكتاب النّاجح يدغدغ أحلمي وعواطفي، 

مّما يجعلني أبحث كثيًرا عن مثل هذه الكتب.

12. ما هي االختالفات بني الكتابة لألطفال وللكبار؟

لدّي عاملي اخلاّص في الكتابة واإلبداع، أنا ال أعمل في النّقد األدبّي ولكنّني أشعر أن الكثيرين 
من األهالي واملرّبني واملرّبيات واألطفال يطلبون كتبي، فإذا كان هذا األمر يعني شيئًا، فمعنى 

ذلك أّن كتاباتي لألطفال، وأقولها بتواضع، هي كتابات جيّدة ومقبولة. 

13. قامة مبؤّلفاتي لألطفال:

الّطاولة 1. مربِّيتي فوق 

2. مولود جديد 

النّجدة! 3. أخي، 

أنا أحبُّهم جميًعا  .4

5. هيّا نحاول

6. كان لي أخ

الّديك امللَوّن  .7

الّطائر 8. األرنب 

9. هدّية ألّمي في عيدها

10. هللي والعيد
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11. عصفورة األحلم

12. طعم الّصداقة

13. أحلم الّصغار

14. حمام مبارك      

14. تفاصيل موجزة من سيرتي الّذاتّية:

من مواليد قرية دالية الكرمل، تعلّمُت للمرحلتني: االبتدائيّة والثانوّية في قريتي، ثّم حصلت 
على اللّقب األّول في الّطفولة املبّكرة واللّغة العربيّة سنة )1996(، كما حصلت على شهادة 
إدارة األعمال وجودة  نساء قيادّيات من جامعة حيفا سنة )2010(، وشهادة )M.A( في 

البيئة )2018(.

أعمل مرّبية لألطفال في سّن 3-4 سنوات في دالية الكرمل.

حصلت على عّدة جوائز:

جائزة مسابقة والدة كاتب جديد في كتابة كتاب لألطفال بعنوان »عصفورة األَحلم« سنة 
.)2014(

جائزة التّفرُّغ واإلبداع سنة )2016( من وزارة الثقافة.

شهادة تقدير من الكليّة األكادمييّة العربيّة للتّربية / حيفا سنة )2017(.
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نادر أبو تامر يكتب عن جتربته في الكتابة لألطفال

نادر أبو تامر يكتب عن جتربته في الكتابة لألطفال»

1. متى بدأَت في الكتابة لألطفال؟

بدأت أخربش قبل النّشر بسنوات طويلة حيث كنت اشتري القصص ألطفالي فقلت لنفسي: 
ملاذا ال أؤلّف القصص بنفسي؟ خاّصة وأّنه كانت لدّي أفكار عديدة. في عام 2006 وصلت 

أّول موجة من كتبي وكانت عبارة عن سبعة كتب ألّفتها مًعا.

2. كيف بدأت رحلتك مع الكتابة لألطفال؟

قّصة.  حولها  ُتنسج  مركزّية  فكرة  لتكون  تصلح  مختلفة  أمور  عن  يسألونني  أطفالي  كان 
الّسؤال متّخض عن والدة  »أبي، ملاذا عنق الزرافة طويل؟«. سألتني طفلتي ليار. هذا  مثل: 

قّصة »الّزرافة ظريفة« الّتي بيعت منها خمسون ألف نسخة تقريبًا. 

3. ماذا كانت الّدوافع واألهداف؟

كان هدفي األّول من الكتابة لألطفال أن أنقل التّجارب املختلفة الّتي تراكمت في ذهني حول صورة 
الّطفولة الّتي أصبو إليها وحاولت أن أعبّر عن أحلم األطفال ونقل مشاعرهم الّصادقة إلى القّراء. 

4. مبن تأّثرَت في توّجهك للكتابة لألطفال؟

تأّثرت إلى حٍدّ كبير بكتب أطفال باللّغة العبرّية التي كنت قد ترجمتُها في املاضي من العبرّية 
إلى العربيّة.

___________________
» إعلمّي مشهور. مارس الترجمة وتدريسها في أماكن عّدة ومنها كلّيّة بيت بيرل وجامعة بار إيلن. بدأ الكتابة لألطفال منذ 
عام 2006، وأصدر حتّى اآلن 31 كتاًبا لألطفال. يزور عشرات املدارس ويحّدث الّطلب عن جتربته في الكتابة اإلبداعيّة، 

كما ويقرأ لهم من قصصه. 
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5. هل ترّكز على شريحة عمرّية معّينة؟

أرّكز على األطفال ما بني اخلامسة والعاشرة وإن كانت بعض كتبي تخاطب وجدان من هم 
أكبر سنًّا بقليل.

6. ما هي أبرز املوضوعات والقيم التي تطّرقَت إليها؟

أتناول غالبًا قضايا قيميّة وإنسانيّة وعاطفيّة مثل احترام الغير، احلفاظ على الّطبيعة،

الّصداقة، الّرفق باحليوان، انتصار العقل، أهميّة العلقات العائليّة الّدافئة.

حيث  من  لألطفال  كتابتك  في  تراعيها  اّلتي  واخلصائص  القسرّيات  هي  ما   .7
املوضوعات واللّغة واألسلوب؟

كتبي ذات كلمات بسيطة دون تبسيط األفكار. تعاملت مع الّصغير على اعتبار أّنه كبير العقل 
والتّفكير. كتبُت له في األفق اإلنسانّي العاّم الّذي يرنو إلى مستقبل أجمل. في كّل قّصة أبحث 
عن احلبكة والتّعقيد واحلّل املبتكر وأحاول أن أطلق عليها اسًما مميّزا يرّسخها في ذهن الّطفل.

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

أنا سعيد بذلك. يكفي أن تقول لك أّم: »ابني ال ينام ااّل إذا قرأُت له قّصتك«! 

9. هل هناك نقد جاّد ودراسات موضوعّية ملؤّلفاتك لألطفال؟ 

حظيْت كتبي بدراسات عديدة من النّّقاد وطّلب املدارس والباحثني في اجلامعات كالّدراسة 
إلى األبحاث  النّّقاد حول قصصي باإلضافة  الّزعبي أو كتابات  الدكتورة كرمة  التي أعّدتها 

التي يقّدمها طلب الكلّيّات واملدارس الثانوّية حولها. 
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10. هل لديك كتاب معنّي لألطفال تعتّز به بشكل خاّص، وملاذا؟

أكاد أحّب كتبي جميًعا. هناك قصص حّققت جناحات كبيرة جعلتها قريبة إلى قلبي بشكل 
خاّص مثل: ليلى اخلضراء، الّزرافة ظريفة، نبوح، الّريشة الّسحرّية، املارد واالقزام، رازي 

ونّظارة األَبطال وغيرها.

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

تستهويني الكتابة لألطفال ألّنها بحاجة إلى مهارات خاّصة في مخاطبة وجدان الّطفل. علوة 
واكتفينا بشاشة  غالبًا،  الكتب،  قراءة  الكبار عن  توّقفنا نحن  فيما  يقرأون،  الّصغار  أن  على 

الهاتف اخللوّي.

حيث:  من  للكبار  وكتاباتك  لألطفال  كتاباتك  بني  االختالفات/الفروق  هي  ما   .12
املوضوعات، القيم، اللّغة واألسلوب.

في كتاباتي للكبار أطرح قضايا اجتماعيّة متنّوعة مثل: احلفاظ على احليّز العاّم والعلقات 
اإلنسانيّة املرّكبة وأصول التَّعليم وغيرها، فيما أكتفي في قصص األطفال بقيمة أساسيّة مثل 
التَسامح أو احترام الغير. اللّغة في كتب األطفال أكثر تبسيًطا بدون التّساهل في طرح الفكرة. 

قائمة مبؤّلفاتك لألطفال والفتيان:

 2006 1( رامي ال يشبه أحًدا؛ عام 

 2006 2( كيف صار رامي يحّب العتمة؛ عام 

 2006 3( جزيرة املطر؛ عام 

 2006 4( الشمس ال تزعل من أحد؛ عام 
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 2007 5( القرية التي نسيت اسمها؛ عام 

 2007 6( سوار تبحث عن سنّها؛ عام 

 2007 7( رقصة اخلضار؛ عام 

 2008 8( نبوح؛ عام 

 2008 9( أجنحة امللئكة؛ عام 

 2008 10( أصغر سائق في العالم؛ عام 

 2008 11( ساعدني يا أبي؛ عام 

 2008 12( املارد واألقزام؛ عام 

 2008 13( ليلى اخلضراء؛ عام 

 2008 14( شجرة األصدقاء؛ عام 

 2008 15( الريشة الّسحرّية؛ عام 

 2008 16( جّدي يا جّدي؛ عام 

2008 17( سرير أبي وأّمي الكبير؛ عام 

2008 18( ليار ال تغار؛ عام 

2008 19( من هو صديقي؛ عام 

2008 20( أّمي حامل؛ عام 

2008 21( لينا احلزينة؛ عام 

2008 الّطفلة من الغجر؛ عام   )22

2009 الّزرافة ظريفة؛ عام   )23

2009 24( ملك العيد؛ عام 
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2009 25( عني أّمي؛ عام 

2010 26( البيت الّسعيد؛ عام 

2010 27( الغريب؛ عام 

 2011 28( رازي ونّظارة األبطال؛ عام 

 2011 29( حاسوب ينّظف البيت؛ عام 

 2011 30( سليمان احلليم؛ عام 

 2011 31( هدّية عيد األّم؛ عام 

الّسيرة الّذاتّية: 

نبذة عن اإلعلمّي والكاتب نادر أبو تامر 

في  األكادمييّة  دراسته  أنهى   .1965/12/06 شفاعمرو  مدينة  في  الفّوار  حّي  مواليد  من 
التّرجمة،  مهنة  زاول  ثّم  ومن  وآدابها.  العربيّة  اللّغة  مجال  في  القدس  في  العبرّية  اجلامعة 
حيث قام بترجمة مئات الكتب والقصص واملقاالت األكادمييّة واألدبيّة وشارك في مؤمترات 
في  والثقافيّة  االجتماعيّة  والقضايا  واللغة  األدب  في  نقدّية  مقاالت  نشر  وقطرّية.  دوليّة 
مجّلت وصحف محليّة ومواقع إِنترنت في البلد والعالم. وتولّى عرافة عشرات االحتفاالت 
واملهرجانات اإلبداعيّة والتربوّية والثّقافيّة والعلميّة ويكتب مقاالت وقصًصا للّصغار والكبار 

وألّف حتّى اآلن عشرات الكتب لألطفال وأُِعَدّت حولها أطروحات أكادمييّة عديدة. 

عمل محاضًرا في موضوعّي التّرجمة واللّغة العربيّة في كليّة بيت بيرل وجامعة بار إيلن 
لطّلب املاجستير.

انضّم للعمل اإلذاعّي عام 1995 حيث عمل مذيًعا ومراسًل ومحّرًرا لبرامج سياسيّة وثقافيّة 
برنامج  حاليًّا  ويقّدم  ويعّد  »إجناز«،  »جيران«،  وإّياك«؛  »أنا  جديد«؛  »يوم  »مواقف«؛  منها: 

قضايا الّساعة )أجندة(.
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كّرمته مؤّسسة األسوار ومركز الّطفل في عّكا على كتابته لألطفال وحاز على جائزة وزارة 
قصصه  وفازت  للّصغار  اإلبداعيّة  الكتابة  فئة  عن   2008 للعام  واإلبداع  للتفّرغ  الثّقافة 
بالعديد من اجلوائز، وكّرمته مؤّسسة شخصيّة العام في عام 2010 بفضل نشاطه الّصحفّي 

واإلذاعّي.

يزور نادر أبو تامر عشرات املدارس العربيّة ويلتقي بآالف الّطلب ويحّدثهم عن جتربته في 
الكتابة اإلبداعيّة ويقرأ لهم من قصصه. 

nader.bettna.com :ميكن زيارة موقع نادر أبو تامر على العنوان التّالي

naderabutamer كما ميكن زيارة صفحته على الفيسبوك
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جتربة سهيل إبراهيم عيساوي في الكتابة لألطفال»

متى بدأَت الكتابة لألطفال؟ 

بالشبكة  يتعثّر  »طاهر  األولى  قّصتي  كتبت  عندما   ،2013 عام  لألطفال  الكتابة  بدأُت 
العنكبوتيّة« حيث شاركت في مسابقة ألدب األطفال عبر مركز الكتب واملكتبات، ومّت اختيار 
القّصة وصدرت بحلّة جميلة، وفي نفس السنة صدرت لي قّصة »يارا ترسم حلًما« وقّصة 

»احذر يا جّدي« وبعدها توالت اإلصدارات. 

أّما إصدارتي األدبيّة والتاريخيّة فكانت قد انطلقت عام 1994 حيث أصدرت باكورة أعمالي 
»وتعود األطيار إلى أوكارها«. 

كيف بدأَت رحلتك مع الكتابة لألطفال؟ 

أطفالي  على  أقّص  أن  إلى  واحلاجة  والعربيّة،  احملليّة  األطفال  لقصص  دراستي  خلل  من 
قصًصا جديدة، كنت أضطّر إلى تأليف القصص بشكل فورّي، وكانت ُتلقي إعجابهم، ومن 
خلل الكتابة عن قصص األطفال احملليّة ، شعرت بحاجة للكتابة لسّد النقص حول مواضيع 
معيّنة، فحاولت أن أشّق طريقي بشكل مميّز بحيث ال أقلّد أحًدا، مستغّلً جتربتي في الكتابة 
للكبار وثروتي اللغّوّية، واّطلعي على القصص الّتي تصدر في البلد والوطن العربّي. بعد 
وأُدرجت ضمن   ،2013 عام  الّتي أصدرتها بشكل خاّص  »يارا ترسم حلما«  قّصتي  جناح 
طبعات  ثلث  القّصة  ُطبعت  بإسهاب،  النّّقاد  وتناولها  الوزارّي،  الكتاب«  »مسيرة  مشروع 
متتالية، توّجهت إلى إحدى دور النشر، للتّعاون في إصدار قصص جديدة، كذلك قمت بكتابة 

عّدة دراسات حول أدب األطفال احمللّّي القت اهتمام الباحثني والقّراء واألدباء. 

ماذا كانت الّدوافع واألهداف؟ 

هدفُت إلى املساهمة في إثراء املكتبة العربيّة، من خلل َطرق وَطرح مواضيع جديدة مبتكرة، 
___________________

» مدير مدرسة ابن سينا االبتدائيّة - كفر مندا منذ سنة 2004، يكتب قصص أطفال منذ عام 2013. ألّف في موضوع أدب 
األطفال، وأشرف على إصدار كتب من خلل إرشاد مجموعة من الّطلب املبدعني ضمن ورشات للكتابة اإلبداعيّة.
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كذلك محبّتي لألطفال والّرغبة في كتابة مواضيع تثيرهم، والتّأثير عليهم. 

التّسلية  إلى  إضافة  وأخلقيّة  وسياسيّة  وتربوّية  وأدبيّة  اجتماعيّة  سامية،  رسالة  حتمل  كتابتي 
واملتعة وُحّب الكتاب، كما قيل: األطفال هم »القّوة الُعظمى«، هم من سوف يرسمون معالم املستقبل 

ويقودون العالم ، لذا من املهّم أن نقّدم لهم أفضل نتاجنا األدبّي بحلّة قشيبة وسبك رائع. 

مبن تأّثرَت في توّجهك للكتابة لألطفال؟ 

من الّصعب أن أشير إلى أديب بعينه، لكنّي قرأت مئات القصص احملليّة والعربيّة واملترجمة 
من لغات العالم ومن العبرّية، هذا األمر ساهم في تطوير أدواتي وحتسني كتابتي لألطفال، 

ومنحني رصيًدا ثرّيًا من املعرفة والتّجربة. 

ز على شريحة عمرّية معّينة؟ هل ترِكّ

 جّل القصص الّتي كتبتها مناسبة لسّن 8 - 12 سنة، باستثناء قّصة »عفيف يحّب الّرغيف« 
 . للفتيان  موّجهة  العاصفة«  قلب  في  »قبطان  وقّصة  املبِكّرة،  الّطفولة  جليل  موّجهة  فهي 

وقصص األطفال ميكن أن يتمتَّع بها الكبار أيًضا. 

ما هي أبرز املوضوعات والقيم التي تطّرقت إليها؟ 

تناولت العديد من املواضيع محاواًل التجديد وعدم اجترار وتكرار ما سبق وكتبه الزملء األدباء، 
فتطّرقُت إلى: تعزيز مكانة املعلّم في نظر طّلبه، أضرار اإلنترنت، األرض، العدل، الغربة، الغذاء 
الغيرة بني  الوطن،  املطالعة، حّب  املوت، تشجيع  األطفال،  الّطرق وسلمة  الّسليم، احلذر على 

األخوة، فكّل قّصة حتمل في طيّاتها حزمة من القيم التّربوّية واالجتماعيّة والّسياسيّة. 

ما هي القسرّيات واخلصائص التي تراعيها في كتابتك لألطفال من حيث املوضوعات 
واللغة واألسلوب؟ 

مراعاة اللّغة واألسلوب واملضمون ، بحيث يتلءم مع عمر الّطفل املتلّقي للنّص، لكنّني أشِدّد 
الّطفل، من خلل طرح مواضيع جديدة وبأسلوب جّذاب،  بفكر وعقل  االستهتار  على عدم 
تترك لديه العديد من األسئلة والّطعم احللو ملطالعة املزيد من قصص األطفال، كذلك من املهّم 
جميلة  وتكون  وتدعمه  النّّص  مع  تنسجم  أن  فيجب  النّّص،  ترافق  الّتي  للّرسومات  االنتباه 
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وخاّصة في القّصة، وأن تكون غير مكَرّرة أو منِفّرة أو فيها إشارة عنف، وليس بالّضرورة 
الّطفل  وُتِعدُّ  رتوش،  بل  الواقع  تعكس  بل  هندّي،  فيلم  مثل  سعيدة  القّصة  نهاية  تكون  أن 

ملواجهة احلياة ببسالة وعزمية. 

هل أنت راٍض عن تقبُّل اجلمهور -األطفال والكبار- ملؤَلّفاتك لألطفال؟ 

ما يثلج الصدر، تقبُّل األطفال لقصصي من خلل نفاد القصص ووصولها إلى شرائح واسعة 
من املجتمع، وتفاعل الطّلب معها من خلل فعاليّات هادفة وَمْسرحة بعضها، ودعوتي إلى 
املدارس بتعليمها ضمن حّصة  العديد من  األدبيّة، وقيام  للحديث عن جتربتي  عَدّة مدارس 

املطالعة، ومشاركة عدد من القصص في مشروع مسيرة الكتاب وهي:

- يارا ترسم حلما 

- ثابت والّريح العاتية 

- قبطان في قلب العاصفة 

- توبة الثّعلب 

- في ضيافة رجال الفضاء 

- امللك فهمان الّزمان 

»قبطان في قلب العاصفة« من قبل طّلب املدارس من بني أفضل قصص  ومّت اختيار قّصتي 
بالّشبكة  يتعثّر  »طاهر  قّصة  أّما   .2017 عام  الكتاب  مسيرة  مشروع  في  املشاركة  األطفال 
بيت،  كتاب  مشروع  ضمن  املدارس  في  املّرات  عشرات  وُعِرضت  مسرحتها  مّت  العنكبوتيّة« 
ص لها موقع على الّشبكة العنكبوتيّة مع فعاليّات غنيّة، وُتستعمل في أسبوع اإلنترنت  وُخِصّ
اآلمن في املدارس العربيّة، كذلك مّت طباعة بعض القصص أكثر من مّرة، ونالت جّل القصص 
في  وتدَرّس  ُطلِبت  القصص  وبعض  والنّّقاد،  واملعلّمني  والباحثني  والقّراء  الكتّاب  استحسان 

أملانيا واملغرب. ورضى القّراء هو ما يشّجعني على اإلبداع وتقدمي األفضل دوًما.
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هل هنالك نقد جاّد ودراسات موضوعّية ملؤّلفاتك لألطفال؟ 

قام عدٌد من النّّقاد بالكتابة عن قصصي وأبرزهم: 

النّاقد املغربّي محمد داني الّذي ألّف كتاًبا بعنوان »أدب األطفال – دراسة في قصص األطفال 
جاّدة  أكادمييّة  بدراسة  وخّصها  قصصي  من   7 تناول  حيث   ،2015 عيساوي«  لسهيل 

ا في عالم الكتابة للطفل.  ومميّزة، وُيعتبر الكتاب مرجًعا أكادمييًّا هاّمً

النّاقد والّشاعر حامت جوعيّة كتب عن معظم قصصي مقاالت ودراسات عميقة.

- الّشاعر صالح زيادنة 

- الّشاعر والنّاقد غّسان حاج يحيى 

- النّاقد الّدكتور منير توما 

- الّشاعر والنّاقد صالح أحمد كناعنة

- الّشاعر والنّاقد محمود ريان 

- املرّبي األديب علي قدح 

- األستاذ محمود سمحات 

- األستاذ احملامي حسن عبّادي 

ألدب  نتاجي  تناولت  الّتي  والثّاني  األّول  للّقب  اجلامعيّة  األبحاث  من  العديد  إلى  إضافة   
األطفال، كذلك كتابي »دراسات في أدب األطفال احمللّّي، 2015 - مدرج ضن مساقات أدب 

األطفال في أكثر من كليّة وجامعة. 

في اعتقادي الكتابة اجلاّدة لألطفال هي الّتي تستقطب األقلم اجلاّدة والنّقد املوضوعّي، مع 
أّن أدب الّطفل احمللّي يشكو من تقصير في تناوله من قبل النّّقاد احمللينّي والباحثني في املعاهد 

العليا، واعتقد أّني أُنِصفت من حيث تعامل النّّقاد مع قصصي. 

املرايا - العدد الثّالث 2018
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هل لديك كتاب تعتّز به بشكل خاّص؟ 

أعتّز بقّصة »يارا ترسم حلما« إصداري األّول، فكانت هذه القّصة فاحتة خير، جناحها الباهر 
عّزز وجودي على خارطة أدب األطفال احمللّّي، كما أّن القّصة عّززت الّطفل واحترمته، ودعمت 
ر املعلّم بشكل  املعلّم العربّي في تصويره بشكل إيجابّي، بخلف معظم القصص الّتي تصِوّ
سلبّي. كما أّن القّصة مّت متثيلها في العديد من املدارس العربيّة من قبل الطّلب الّذين أحبّوها، 
الّصدفة أن تصدر بثلث  الّطفل، وليس من باب  النّّقاد والّدارسني ألدب  كذلك نالت اهتمام 

طبعات متتالية. 

كذلك أعتّز بقّصة »ثابت والّريح العاتية«، فهذه القّصة شاركت مبسابقة ناجي نعمان – في 
لبنان، وفازت بجائزة أدب األطفال األخلقّي عام 2014، وُطبعت طبعة خاّصة في بيروت، 
وأُعيدت طباعتها في البلد والقت استحسان اجلميع لطرحها اجلديد ولغتها املتينة ونهايتها 

املفتوحة واملغايرة، حيث ميكن حتليلها على أكثر من وجه. 

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

لقد كتبُت العديد من الكتب للكبار، من عام 1994 حتّى عام 2011 وتوّزعت بني النّثر والّشعر 
والبحث والنّقد والّسياسة والتّاريخ، وُترِجمت بعض كتاباتي إلى عّدة لغات وشاركت في أكثر 
اّتخذت قراري بالكتابة فقط لألطفال، وكتبت  العربّي، وقد  العالم  من موسوعة شعرّية في 
وباحث  ككاتب  األطفال  أدب  حقل  في  أكثر  أمتيّز  نفسي  فوجدت  الطفل،  أدب  حول  أبحاًثا 
قصصهم  حول  معي  بالتّشاور  يقومون  األدباء  واألصدقاء  الّزملء  من  والعديد  ق،  ومتذِوّ
قبل نشرها، وال أبخل عليهم بالنّصح، وميكنني التّأثير في هذا احلقل أكثر، وإسعاد األطفال 
عة أكثر. ولقد حصلت على  بقصص جميلة، وإغناء املكتبة العربيّة، وردود الفعل كانت مشِجّ
جائزة وزارة الثّقافة عام 2014 عن مؤلّفاتي في أدب األطفا ل، كذلك حصلت في نفس الّسنة 

على جائزة ناجي نعمان على مستوى الوطن العربّي . 
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مؤّلفاتي لألطفال والفتيان: 

2013 1 - يارا ترسم حلما - )ثلث طبعات(، 

2013 2 - احذر يا جّدي، 

2013 3 - طاهر يتعثّر بالّشبكة العنكبوتيّة، 

2014 4 - بجانب أبي، 

 2014 5 - األميرة ميار وحبّات اخلوخ، 

2014 6 - الصيّاد والفانوس الّسحرّي، 

2014 – ثابت والّريح العاتية،   7

2015 – بالعربيّة والعبرّية،  الثّعلب  – توبة   8

2016 9 - قبطان في قلب العاصفة 

2017 10 - جّدي يعشق أرضه، 

2017 11 - في ضيافة رجال الفضاء، بالعربيّة والعبرّية، 

2017 12 - امللك فهمان الزمان، 

2018 – عفيف يحّب الّرغيف،   13

 2018 14 - عصفور في الّسماء، 

ضمن  املبدعني  الطّلب  من  مجموعة  إرشاد  خلل  من  إصدارها  على  أشرفُت  كتب  وهناك 
ورشات للكتابة اإلبداعيّة :

- مغارة الّديناصور العجيبة - طّلب من كفرمندا - 2017 

- ثرثرة في مملكة الّسعادة - طلب من دّبورية - 2017

املرايا - العدد الثّالث 2018
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الّسيرة الّذاتّية: 

سهيل إبراهيم عيساوي 

العمل: مدير مدرسة ابن سينا االبتدائيّة، كفرمندا، اجلليل منذ عام 2004.

من مواليد سنة 1973، كفر مندا. 

تعلّْمُت في مدارس القرية. 

- حصلــت على اللّقب األّول عام 1996 من جامعة بئر الّسبع في موضوَعي التّاريخ والعلوم 
الّسياسيّة. 

الّشعب  تاريخ  الّسبع في موضوع  بئر  الثّاني من جامعة  اللّقب  2000 حصلُت على  عام   -
اليهودّي.

- عام 1997 حصلُت على شهادة مرشد كمال أجسام من معهد فينغيت – نتانيا.

- عام 2006 حصلُت على شهادة مديرين من كليّة أورانيم.

أعمال تطوعّية:

جلنة  وعضو  التّاريخ  شعبة  عن   1995 الّسبع  بئر  جامعة  في  الّطلب  مجلس  عضو   -
الّدؤوب خلدمة الّطلب  املناقصات، واحلصول على جائزة رئيس اجلامعة بسبب العمل 

العرب خاّصة.

س رابطة أقلم اجلنوب 1997 - 2002. - رئيس ومؤِسّ

- رئيس جمعيّة أقلم لتشجيع الثّقافة في اجلنوب 1998 – 2001.

- عضو إدارة املركز اجلماهيرّي، كفر مندا 2004 - 2007، 2016 - 2017.

- عضو جلنة املعارف احملليّة.

- تشجيع القراءة واإلبداع. 

- حترير عّدة مجّلت مدرسيّة.
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- حترير مجلّة »الينبوع«.

- حترير ِعدَّة كتب مشتركة ألدباء شباب.

- تشجيع الطّلب املبدعني. 

- حترير سلسلة إبداعات منداوّية 1-10 من سنة 2004 - 2015.

- تركيز مشروع القارئ الّصغير في كفر مندا. 

- االشتراك في مهرجانات أدبيّة وأّيام دراسيّة ألدب األطفال.

- تنظيم أمسيات ثقافيّة في اجلليل والنّقب.

واألملانيّة  والبولندّية  والفرنسيّة  اإلجنليزّية  منها  لغات  عّدة  إلى  القصائد  بعض  ُترِجمت   -
والعبرّية واإليطاليّة.

صاحب   ، مدّون  املختّصة،  املختلفة  واملواقع  الّصحف  مختلف  في  املقاالت  مئات  نشرُت   -
موقع أدبّي على الّشبكة.

- تناول نتاجي األدبّي العديد من النّّقاد، وأخّص بالّذكر النّاقد املغربّي محمد داني الّذي كتب 
دراستني حول ِشعري وحول ِقصصي . 

املرايا - العدد الثّالث 2018
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من مكتبة أدب األطفال
الكاتب: محمد علي سعيد-طمره/ اجلليل»

1 - مفاجأة سعيد

املؤلّفة: ميساء الّصح، عّرابة.

الرُّسومات: منار نعيرات.

عدد الّصفحات واحلجم: 30صفحة من احلجم املتوّسط، الغلف من الكرتون املقّوى.

اإلصدار والتّاريخ: دار الهدى زحالقة، 2017.

املركزّية، ويثير أسئلة: من هو  املركزّية وبصفة خاّصة بالفكرة  العنوان يتعلّق بالّشخصيّة 
سعيد؟ وما هي املفاجأة؟ وملن يقّدمها، وهل هي مفاجأة حّقًا؟

تتحّدث القّصة عن الّطفل سعيد والّذي رغب في تقدمي مفاجأة ألّمه يوم ميلدها فعزم على 
توفير مبلغ من املال وشراء بعض األعشاب والنّباتات الطبّيّة... شعر بأّنه في البداية فشل في 
تقدمي املفاجأة، وفي القّصة أحداث مثيرة، بلغة جميلة وسلسلة وملئمة لألطفال، ومجموعة 
واجتماعيّة  تربوّية  رسائل  على  القّصة  وحتتوي  املعنى،  تخدم  الّتي  الّشعرّية  القصائد  من 

وأدبيّة قيّمة.

2 - فأر يزور ابن عّمه

املؤلّف: جليل خزعل. )وهو عراقّي من مواليد عام 1960(.

الغلف والّرسومات: لبنى طه.

املرايا - العدد الثّالث 2018

___________________
» أديب وكاتب للكبار والّصغار. أشغل مناصب عديدة ومنها: عضو إدارة جمعيّة مركز أدب األطفال - األسوار عّكا، عضو 
مؤسس الحّتاد الكتّاب الفلسطينينّي- حيفا، عضو ثّم رئيس حترير مجلّة الّشرق وغيرها الكثير. حصل على جوائز ودروع 
ا وكيًفا. وله مؤلّفات عديدة - كتب  ومقاالت - في املجال األدبّي- للكبار والّصغار. وُكتب عنه الكثير من  ال ُيستهان بها كًمّ

النّقد األدبّي.
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الّصفحات واحلجم: 22 ص، من حجم الوسط.

اإلصدار والتّاريخ: مركز ثقافة الّطفل -األسوار، عكا، 2017. 

العنوان جملة مفيدة ويتعلّق بالّشخصيّات املركزّية وباحلدث املركزّي، وترتفع عّدة أسئلة: 

ما سبب الّزيارة؟ ماذا حدث فيها؟

بالّراحة،  يشعر  ولم  القرية،  فأر  صديقه  إلى  املدينة  فأر  بها  قام  زيارة  عن  القّصة  تتحّدث 
إلى  املدينة فعاد  املدينة، ولم يستطع أن يحتمل حياة  القرية بزيارة صديقه فأر  ثّم قام فأر 
قريته وحكى ألصدقائه ما حدث له في املدينة. يعتمد الّشاعرعلى ظاهرة التّأنيس لتكون أكثر 

تشويًقا.

قام شاعر األطفال العراقّي املعروف: جليل خزعل بنظمها حكاية شعرّية. 

3 - ُلْبلُب وعنتر 

املؤلّف: سليم نّفاع، شفاعمرو.

الرُّسومات: منار نعيرات. 

احلجم: 31 صفحة من احلجم الكبير.

اإلصدار والتّاريخ: دار الهدى ع. زحالقة، 2018. 

العنوان يتكّون من مفردتني مرتبطتني بالعطف وله علقة بالّشخصيّات.

من  األسئلة:  من  العديد  منها  تتداعى  العناوين  هذه  ومثل  فيه(،  توجيه  )ال  محايد  العنوان 
العلقة بينهما وماذا حدث بينهما؟                                                                         ألقاب؟ ما  أم  هما؟ ما جنسهما؟ هل هما أسماء حقيقيّة، 
تصّور القّصة الّصراع األَزلّي بني القّط والفأر، وتعالج موضوع العنف، بأسلوب أدبّي شائق 
القّصة  وتزخر  كما  اخلّلبة،  الفنّيّة  والّرسومات  اجلّذاب،  التّأْنيس  على  يعتمد  سلسة  ولغة 

بالفكاهة املمتعة للّطفل، والقيم التّربوّية اجلميلة واملعاني الهادفة. 
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4 - العنزة وصغارها

املؤلّف: جهاد غوشة عراقّي، حيفا. )توّفيت عام 2015(

الرُّسومات: عبدا لله عمري.

الفئة العمرّية: املرحلة االبتدائيّة.

اإلصدار والتّاريخ: مكتبة الفانوس، 2015. )طبعة أولى 2001(.

يتألّف العنوان من كلمتني بينهما علقة قرابة )األّم وأوالدها(، ويتعلّق بالّشخصيّات، وقبل 
قراءة النّّص وبتداعيات العنوان فقط، ترتفع بعض االسئلة: ماذا حدث لهما؟ ملاذا صغارها 

وليس صديقاتها أو الّذئب؟

الكاتبة  الُعنيزّية«، قامت  »العنزة  هذه القّصة هي في األصل حكاية شعبيّة معروفة باسمها 
بصياغتها من جديد وتصّرفت في اللّغة وبعض التّفاصيل، ولكنّها حافظت على مبناها العام 
من  وليس  اإليداعيّة  الّذاكرة  من  مستوحاة  فهي  وعليه  الوعظيّة،  التّربوّية  األهداف  وعلى 

الّذاكرة اإلبداعيّة!  
 

5 - أجمل األطفال

املؤلّف: د. أحمد سليمان، عّكا.

الغلف والّرسومات: ستوديو أمين خطيب.

الّصفحات واحلجم: 24ص، حجم وسط ومرّبع الّشكل.

اإلصدار والتّاريخ: مركز ثقافة الّطفل، مؤّسسة األسوار، عّكا.

الفئة العمرّية: الّطفولة املبّكرة.

أجمل األطفال، عنوان يتكّون من كلمتني تربطهما اإلضافة، ويتعلّق بالّشخصيّة وصفتها، وبعد 
قراءة العنوان اخلّطّي ورؤية العنوان الفنّّي )صور ملجموعة أطفال في املرآة( تتداعى األسئلة: هل 
هو جميل حّقًا؟ وما دور اجلمال في نّص الكتاب؟ ما سّر وجود صور ملجموعة أطفال في املرآة؟                                                   

املرايا - العدد الثّالث 2018
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ونقرأ نّص الكتاب الّذي جاء بضمير املتكلّم، وإذا بالّراوي الّطفل يقف أمام املرآة ويرى شكله 
اخلارجّي فل يرضى عن شكله، ويتمنّى أن يكون جامًعا لألجمل عند كّل أصدقائه، أن تكون 
رأيه.   بحسب  األجمل  ويصبح  يتمنّى،  ما  على  ويحصل  وهكذا،  عّلن  وأنف  فلن  عيون  له 
الّداخل وليس على صفحة  الغلف األخير من  املرآة احلقيقيّة )امللصقة بصفحة  إلى  وينظر 
التّظهير( فيرى نفسه كما كان منذ البداية. وتنتهي القّصة بأن أجمل األطفال هو )كّل طفل 
في هذا العالم جميل وظريف... وإن أردت أن تعرفه... فاقلب الّصفحة(. ليجد املرآة احلقيقيّة 

ويرى شكله.

فكرة هذه القّصة مبتكرة وكذلك فكرة املرآة احلقيقيّة تناغمت جّدًا مع القّصة وكانت جزًءا أساسا 
منها، كما وعكست املرآة الصفات اخلارجيّة/ الّشكل للّراوي وكذلك الّصفات الّداخليّة/ النّفسيّة.    

ا مبتكًرا ومأخوًذا من ذاكرة اإلبداع وليس ذاكرة  لقد جنح صديقي الكاتب أن يقّدم لنا نّصً
اإليداع.

6 - فركوش الّنغنوش

املؤلّف: يعقوب حجازي.

الغلف والّرسومات: آنا فورالتي.

الّصفحات واحلجم: 36 من احلجم الوسط واملرّبع الّشكل. 

الفئة العمرّية: الفتيان/ 12 عاًما فما فوق. 

اإلصدار والتّاريخ: دار األسوار مركز ثقافة الّطفل، عكا، 2017. 

يتعلّق العنوان بشخصيّة مركزّية وأبرز صفاتها، ويشمل الكتاب أكثر من قّصة. 

قّصة ما حلمه الّصيّاد املاهر أبو سامر وحتّطم قاربه وجناته، وفي اليوم التّالي روى كابوسه 
ألفراد أسرته، وأّما فركوش النّغنوش فهو يحّب التّمثيل مع النّّظارات والّطربوش، ويحكي ما 
حدث له في أّيام احلرب، حيث ترك يد أّمه وضاع، وعاش أحداًثا غريبة ورهيبة وهو في البحر 
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إلى أن عاد إلى عّكا، وبدأ يبحث عن أّمه حامًل صورتها ومفتاح البيت، ويسأل عنها النّاس 
والبحر، وأخيًرا وجدها. 

من  وطنيّة  رسالة  وحتمل  وسهلة،  فصيحة  بلغة  مكتوبة  الّدالالت،  وعميقة  مشّوقة  القّصة 
خلل داللة الّرموز )مفتاح البيت في العنق، اسم امليناء، من بطن احلوت(، والقّصة تسّد فراًغا 

في أدب الفتيان عندنا.  

7 - الّظبي املسحور                                            

تأليف: زينه فخري فاهوم. النّاصرة.

الغلف والّرسومات: لؤي دوخي

الّصفحات واحلجم: 25/23

عدد الّصفحات واحلجم: 13- ص، من احلجم املتوّسط.

اإلصدار والتّاريخ: دار الهدى للّطباعة والنّشر، 2017.

أُدرجت القّصة في مشروع »مسيرة الكتاب« من قبل جلنة في وزارة التّربية والتّعليم.

العنوان يترّكب من كلمتني مرتبطتني بالعلقة النّعتيّة، وينقصهما اخلبر، وهذا النّقص يستفّز 
القارئ )بعد قراءة العنوان فقط( ليسأل بعض األسئلة: ملاذا هو مسحور؟ َمن سحره؟ كيف 

كان قبل الّسحر وكيف أصبح بعده؟         

والّشر.  اخلير  فيها صراع بني قوى  يدور  الّشعبيّة، حيث  احلياة  واقع  القّصة مستمّدة من 
وتهدف  النّبيلة،  القيم  من  كثير  مع  الفترة  تلك  في  سائدة  كانت  ومعتقدات  أفكاًرا  حتوي 
القّراء الّصغار، كالّصدق والوفاء واإلخلص ويقابلها قيم معاكسة  إلى تذويتها في نفوس 

كالكذب واملكائد واخلداع. وللحكمة والتّفكير العقلنّي دور بارز. 

القّصة مكتوبة بلغة عربيّة سليمة وبسيطة، ومطّعمة بلغه عاميّة محكيّة.   
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8 - في ضيافة رجال الفضاء

املؤلّف: سهيل إبراهيم عيساوّي.

الغلف والّرسومات: مصطفى حاّج.

عدد الّصفحات واحلجم: 28ص. من احلجم املتوّسط واملرّبع الّشكل.

اإلصدار والتّاريخ: 2017.

الفئة العمرّية: 10 سنوات فما فوق.

يتعلّق العنوان باحلدث األساسّي، ويثير حّب االستطلع، والفكرة جيّدة وجديدة، جاءت القّصة بصيغة 
اختطفوه  الّذين  الفضاء،  رجال  مع  له  حدث  ما  اخلامس(  الّصّف  )في  طفل  يسرد  حيث  ضميراملتكلّم، 
أّمه عن سبب تأّخره... مباذا  الكرة األرضيّة، وسألته  إلى  وأخذوه إلى مختبراتهم لفحصه، ثّم أعادوه 
أجابها؟ وماذا فعل له رجال الفضاء؟ القّصة مكتوبة بلغة فصيحة سهلة، واملبنى قريب من الّسيرة الّذاتيّة.

9 - في بلدنا انتخابات

املؤلّف: سهيل كيوان، مجد الكروم.

الغلف والّرسومات: منار سلمه.

الّصفحات واحلجم: 24 ص. حجم وسط مرّبع الّشكل.

اإلصدار والتّاريخ: دار األسوار مركز ثقافة الّطفل، عّكا،2017. 

أّيام االنتخابات  إلى سلوكيّات مجتمعنا في  الواقع، وعليه فهي تتطّرق  القّصة مستمّدة من 
)شهر املرحبا( بهدف إقناع املصّوتني مثل: املجاملت )لدرجة النّفاق( والّزيارات واملناشير 
اخلاسر  املرّشح  ويترأّس  االنتخابات،  وتنتهي  وغيرها،  والوعود  واالجتماعات  والّلفتات 
مًعا  صورهما  وتنتشر  بالنّجاح،  ويهنّئونه  الفائز  املرّشح  بيت  ويزورون  مؤّيديه  من  وفًدا 
على صفحات الّشنكبوتيّة )الّشبكة العنكبوتيّة(، وكما يقول الّشعار »االنتخابات يوم وبلدنا 

دوم«...لغة القّصة سليمة وسهلة ومسجوعة.  
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10 - الّشاطر حسن في خان الّزيت

املؤلّفة: وفاء بقاعي عيّاشي، طمرة، اجلليل.

الّرسومات: نور هشهش.

الّصفحات واحلجم: 24 ص. حجم وسط مرّبع الّشكل.

اإلصدار والتّاريخ: دار األسوار مركز ثقافة الّطفل، عكا، 2017.

الفئة العمرّية: 9 سنوات فما فوق. 

يتعلّق العنوان بالّشخصيّة وباملكان، يأخذ الّشاطر حسن الّطفل نعمان ويركبان طائًرا عملًقا 
ويطيران فوق مدينة الّسلم/القدس في جولة استطلعيّة، حيث يتعّرف نعمان على تاريخ 
املدينة ومعاملها األساسيّة، مثل: قبّة الّصخرة، والكنائس والّسور وغيرها. ويصحو نعمان 
من حلمه وهو يدندن ويغنّي أغنية وطنيّة. القّصة أدبيّة تثقيفيّة، مكتوبة بلغة فصيحة سهلة. 
الّشاطر حسن وجملة افتتاح القّصة )كان يا ما كان( مستمّدتان من التّراث الّشعبّي العربّي.  

11 - خّضور وسّمون

املؤلّفة: سامية شاهني ياسني، عّرابة/ اجلليل.

الغلف والّرسومات: منار نعيرات.

الّصفحات واحلجم: 16 صفحة من احلجم املتوّسط.

اإلصدار والتّاريخ: مطبعة كفر قاسم، 2017. 

وهذا  املركزّية،  بالّشخصيّات  ويتعلّق  العطف،  بواو  مرتبطتني  كلمتني  من  العنوان  يترّكب 
العنوان محايد؛ مّما يجعل القارئ يطرح العديد من األسئلة بعد قراءته )وقبل قراءة النّص(: 

من هما؟ اسمان أم لقبان؟، ماذا حدث لهما؟

تتحّدث القّصة عن طفلني هما: خضر وسمير. خضر ولقبه خّضور ألّنه يأكل الّطعام الّصحّي 
سمني/  أي  سّمون  ولقبه  وسمير  رياضّي،  وجسمه  وبقليّات،  وحبوب  وفواكه  خضار  من 
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ناصح، ألنه يأكل الّطعام الّسريع والتّسالي واملشهيّات ومشروبات الّطاقة وال يهتّم بالتّغذّية 
الّصحيّة والّصحيحة... وتنتهي القّصة باحلكمة القائلة: »درهم وقاية خير من قنطار علج«... 

ماذا حدث لسمير؟                                                                                     

ألّنها  العمودّي(  الّسرد  )وليس  األفقّي  الّسرد  عليها  وغلب  ومسجوعة.  سهلة  القّصة  لغة 
وعظيّة مباشرة. 

12 - القصص العشر الفائزة

املؤلّفون: تلميذ من مدارس املرحلة االبتدائيّة في جت/ املثلث.

الّصفحات واحلجم: 31 ص من احلجم الوسط واملستطيل الّشكل.

اإلصدار والتّاريخ: املكتبة العاّمة واملجلس احمللّي في قرية جت/ املثّلث، 2017.   

يترّكب العنوان من ثلث كلمات، فيحّدد العدد/ 10 واملجال/ القّصة والنّتيجة/الفوز، ومع 
ذلك يفسح مجااًل لبعض األسئلة: زمكانيّة احلدث/ متى وأين؟  وما الهدف؟ وما سيرورة 

احلدث؟ ما مجال القّصة، أدب، مسيرة حياة، عمل...؟ من اختار القصص؟ وما هي املعايير؟

ضمن مبادرة تشجيع ومأسسة املطالعة في قرية جت، أقيمت مسابقة في كتابة النّّص األدبّي 
اشترك فيها خمسون تلميًذا من جميع مدارس املرحلة االبتدائيّة في القرية، ثّم قامت جلنة 
حتكيم من شعراء القرية )وهم: شريف شرقيّة وعبد احلّي إغبارّية ومحمد عثمان أبو بكر( 
قّصة  كّل  تزّينت  مستقّل.  كتاب  في  إصدارها  أجل  من  أفضلها  واختيار  النّصوص  بفحص 

بصورة أو أكثر لها علقة ما باملضمون.  
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תוכן העניינים

דברי ברכה: ד״ר עלי ותד- ראש המכון האקדמי הערבי לחינוך- בית ברל

דברי פתיחה של העורכים: ד״ר מחמוד אבו פנה ומר אחמד עאזם 

עיון ומחקר

- ספרות הילדים של סלמאן פראג': מחקר אנליטי- ד״ר מחמוד אבו פנה

לילדיהן- אחמד  בספרים  ערביות משכילות  אימהות  הבחירה של   -

עאזם וד״ר ישראלה וייס

- התרגום לילדים- ד״ר בשארה מרג'ייה

- הבעייתיות של התרגום בכתיבה המקומית המכוונת לילדים - ד״ר 

אחמד כאמל נאסר

- עיון בסיפור: ״עפיף אוהב את כיכר הלחם״ מחיבורו של סוהיל עיסאוי 

- מחמוד ג'מאל רייאן

ספייה  ד״ר  הרך-  הגיל  נרכשת מאז  כמיומנות  לספר  - ההתיחסות 

חסונה-ערפאת

קריאת ספרות ילדים

- קירוב הקריאה ללבבות הילדים ולא כפייתה- ד״ר מחמוד אבו פנה

- פרויקט ספריית אלפאנוס- אופקים ואתגרים- מונא סרוג'י

- המלצות להורים שיתרמו למשוך ילדים לקריאה- ד״ר מחמוד אבו פנה

- פרויקט בי״הס ״אלחוארנה״ בכפר קרע לעידוד הקריאה- הודא אעלימי

בעידוד  אלגרבייה  באקה  בעיר  הציבורית  הספרייה  של  תפקידה   -

הקריאה- פאתנה מג'אדלה 
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עדויות סופרי ילדים 

- אמאל דלה-כרייני

- נביהה ראשד ג'בארין

- נאדיה סאלח

- נאדר אבו תאמר

- סוהיל אבראהים עיסאוי 

ממדף הספרים:

- סקירת ספרי ילדים חדשים- ד״ר מוחמד עלי סעיד 
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אלמראיא
)המראות(

כתב עת על ספרות ילדים ונוער 

גליון 3

העורכים: 

                      ד״ר מחמוד אבו פנה             מר אחמד עאזם 

הוועדה המייעצת: 

- ד״ר עלי ותד

- ד״ר מחמוד אבו פנה

- מר אחמד עאזם

- ד״ר ספייה חסונה - ערפאת

- ד״ר אימאן יונס

- ד״ר מוחמד עלי סעיד 

כתב העת יצא לאור בתמיכת ״אגף התרבות הערבית במשרד 

התרבות והספורט״.

מאי 2018 

המכון האקדמי הערבי לחינוך

الكلّيّة األكادمييّة بيت بيرل 
Beit Berl College
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