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المقّدمة

الموقد  الجّدة..  حكايات  عن  نحملها  التي  الذكريات  هي  كثيرة 
و�صوت  الم�صوّي،  والك�صتناء  اللذيذة،  المخلوطة  وحبوب  الم�صتعلة، 
الجّدة ياأتي حاماًل اإلينا كّل يوم تجربة بطولّية لأفراد من الب�صر عا�صوا في 
اإلينا الجّدة ب�صوتها الدافئ المعّبر وحركات وجهها  قديم الزمان، تنقلها 
التي كّنا نرقبها بلهفة لن�صتبق المعرفة عن اللحظات التي يمر بها اأبطال 

الق�صة من حزن اأو فرح اأو انت�صار.
�صمعنا منها عجائب األف ليلة وليلة، ومالحم عنترة، والظاهر بيبر�س، 

وق�ص�س الجنّيات والأبطال.
رواية  فن  اإلى  الأطفال  حياة  في  الملّحة  الحاجة  العلم  يوؤّكد  واليوم 
الق�صة تاأكيداً على الفائدة التربوية والنف�صية التي يمكن اأن توؤّديها لل�صغار.
ا.. وجّدًة.. اأو معّلمة اأطفال في ريا�س الأطفال..  هذا الكتاب: لِك اأمًّ
بع�س  اخترنا  لق�ص�صهم.  راوًيا  اأو  اأطفال  اأمين مكتبة  اأو  ا  اأبا وجدًّ ولَك: 

الق�ص�س وطّبقنا عليها النظريات وذكرنا كيف 
نتمّرن  وكيف  المنا�صبة،  الق�صة  ننتقي 

لالأطفال  نرويها  كيف  ثم  اأدائها،  على 
ب�صكل م�صّوق، وكيف ن�صتثمر هذه 

الق�صة لإ�صافة ثروات لغوية وتربوّية 



ونف�صية اإلى الطفل.
وبما اأن الأغنية هي جزء من اأدب الأطفال، وهي تحمل فوائد كبيرة 
منه  الجيد  وموا�صفات  ال�صعر  اأهمية  ذكرنا  فقد  حفظها،  ل�صهولة  للطفل 
واخترنا بع�س الأ�صعار التي يمكن اأن ُتعلَّم للطفل فيحفظها وي�صتفيد من 

معانيها التربوية واللغوية.
اأخيراً.. هذا الكتاب هدّية اإلى كّل مربٍّ يحتاج اإلى �صوء ينير له درب 

النجاح للقيام بمهّمته ال�صعبة الجميلة في اآن..
غريد ال�صيخ
2002/10/27
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اأدب الأطفال

بعد  الذين ل يمتلكون  لل�صغار  المكتوب  الأطفال: هو الأدب  اأدب 
مهارات القراءة ال�صرورية لقراءة واعية.

قبل  ما  عمر  من  الأطفال  باأدب  الم�صمولة  العمرّية  المرحلة  وتبداأ 
المدر�صة البتدائية حيث ي�صتطيع الأطفال فهم الق�ص�س المقروءة لهم، 
مرحلة  وحتى  الم�صّورة،  بالق�ص�س  ال�صتمتاع  وي�صتطيعون  المحكّية  اأو 

المراهقة المبكرة من )12ـ 14( �صنة.
به  تقوم  الذي   ORAL ال�صفهّي  الأدب  الأطفال  اأدب  وي�صمل 
 الأمهات منذ ال�صهور الأولى لعمر الطفل، وذلك بتقديمها اأغاني المهد

BED SONGS، فاأدب الأطفال يبداأ اإذن منذ الولدة وحتى عمر متقّدمة، 
والأ�صعار  الأغاني  المقروء،  وغير  المقروء  والمكتوب،  ال�صفهّي  وي�صمل 
النا�صئة  اأدب  اأي�صاً  وي�صمل  والق�صة؛  والتلفزيون  وال�صينما  والم�صرح 

والفتيان.
النمّو القرائي لأطفال ما قبل القراءة

1 ـ مرحلة التناول باليد )ال�صنة الأولى(:
فهو  عابراً،  اهتماماً  المرحلة،  هذه  في  بالكتاب،  الطفل  اهتمام  يكون 
الأحا�صي�س  العمر  هذا  في  لديه  تن�صاأ  الجّذابة من حوله.  الأ�صياء  ي�صبه 
اللم�صية، فهو ل يهتّم بالمحتوى ول الرمز، والحبكة غير �صرورية، على اأن 
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نبرات الكتابة مهّمة، على اأن تكتب بخّط كبير.
الح�صّية  الألوان،  البّراقة  ال�صور  المرحلة  هذه  في  انتباهه  وتجذب 
ب�صيطة  اأر�صية  على  والمر�صومة  المرحة،  المدركة،  المرئية،  الوا�صحة، 

موّحدة.
2 ـ مرحلة الإ�صارة اإلى ال�صور )ال�صهر الخام�س ع�صر(:

يترّكز اهتمام الطفل في هذه المرحلة على تقليب �صفحات الكتاب 
اأي�صاً،  بالرمز والحبكة غير �صرورية  بالمحتوى ول  وتمزيقه، وهو ل يهتّم 

على اأن نبرات الكتابة مهّمة.
ويهتّم الطفل اأي�صاً في هذه المرحلة بال�صور الملونة الح�صية، الوا�صحة، 
ويالحظ  موّحدة.  ب�صيطة  اأر�صّية  على  والمر�صومة  المرحة،  المدركة، 
الطفل في هذه المرحلة ال�صور الثنائية الأبعاد والنافرة ويهتّم بها. )كتاب 

ال�صورة(.
3 ـ مرحلة ت�صمية الأ�صياء )ال�صهر الثامن ع�صر(:

الكتاب في هذه المرحلة و�صيلة لكت�صاب معلومات ي�صتفيد الطفل 
منها، ويتعّلم في هذه المرحلة �صرورة العناية به، وهو يوجد رموزه الخا�صة 

فيعّبر عن الطائرة )زززز(، والقطة )مياو(، والحبكة غير �صرورية.
اأما ال�صور فهي تعينه على زيادة الح�صيلة اللغوية.

4 ـ مرحلة حّب الق�ص�س الق�صيرة )عامان(:
يطلق الطفل على عملية النظر اإلى �صور الكتاب وتقليبه لفظ )القراءة(، 
الحركة،  تكرار  الق�صة  تحوي  اأن  ويجب  تلك.  القراءة  بعملية  وي�صتمتع 
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وال�صخ�صية، والأ�صماء، ونبرات الكتابة، وتكرار الق�صة.
اأما ال�صور فت�صاعد على بناء المعجم اللغوّي اإذ يحفظ اأ�صماء الأ�صياء 
ال�صورة  خالل  من  الحدث  يقراأ  اأن  وي�صتطيع  عنها.  ال�صور  تعّبر  التي 
)فعل + حركة(. ويهتّم الطفل في هذه المرحلة بمتابعة ال�صور اأثناء قراءة 

الراوي للق�صة.
5 ـ مرحلة البحث عن المعاني )�صن العامين ون�صف العام(:

ي�صارك الطفل في هذه المرحلة في الق�ص�س وال�صور وجدانياً ويعتبرها 
ي�صيف  وقد  �صخ�صياتها.  اإحدى  ي�صادق  وقد  معها،  ويتفاعل  حقيقية 
الحركة،  تكرار  ويحّب  للق�صة،  الراوي  قراءة  اأثناء  اأو يكمل جملة  كلمة 

وال�صخ�صية، والأ�صماء، كما يحب نبرات الكتابة.
تحوي  ق�ص�س  تقديم  يمكن  المرحلة  هذه  في 

حروفاً هجائية منف�صلة و�صجعاً.
القراءة  اأثناء  يتابعها  فالطفل  ال�صور  اأما 
مقروءة،  ح�صّية،  تكون  اأن  ويجب  ويقروؤها، 
زاهية،  األوان  ذات  البيئة،  من  وا�صحة، 

مر�صومة على اأر�صية ب�صيطة موّحدة.
خال�صة عامة:

قبل  ما  لأطفال  القرائي  النمّو  ـ   1
القراءة يتطّور عبر الق�صة من خالل 
وجود الكتاب ووجود ال�صور.
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2 ـ ل يهّم اأن يكون للق�صة حبكة ول رمز، لكن يجب اأن تكون مرحة، 
ل اأن تحتوي على نبرات  مفهومة، وتكون اأجواوؤها من مح�صو�صاته، ويف�صّ

الكتابة، واأن تكون كلماتها كبيرة.
النظر  الق�صة عبر  الطفل لأحداث  الرا�صد مع متابعة  ـ تالُزم قراءة   3

اإليها.
4 ـ اأهمية التكرار باأنواعه، في بناء قامو�س الطفل اللغوي، واإثراء لغته 
بحيث ل تقت�صر وظيفته هذه على اأطفال اأعمار ما قبل القراءة، بل ت�صمل 

الأطفال الأكبر اأي�صاً.
وللتكرار اأنواع، منها:

1 ـ تكرار ال�صخ�صية: فهو يتفاعل معها، ويرقب اأفعالها المتنّوعة. هنا 
لو كانت  الحيوانية( حتى  اأو  )الإن�صانية  ال�صخ�صية  التكرار على  ين�صّب 

تقوم باأعمال مختلفة.
2 ـ تكرار الحركة: من خالل الفعل والحدث.

3ـ  تكرار الق�صة: يحّب الطفل تكرار قراءة الق�صة حتى يتقن الكلمات 
والقوالب واللغوّية التي قد ل يجد لها، في اأول القراءة، معنى، ولكنه ل 
يلبث اأن يدرك معناها تدريجياً اأثناء درا�صته لل�صور و�صماعه لتلك النماذج 
تكّرر اأمامه مّرة بعد مّرة. اأما اإذا اأعطَي كتباً كثيرة جديدة مّرة واحدة، فال 
بالأهل  لذا، يجدر  بها.  اهتمامه  يفقد  ثم  الأمر عليه، ومن  يختلط  اأن  بّد 
اأن يمّدوا اأطفالهم بالجديد في فترات متباعدة ليتيحوا المجال لهم كي 

يتعمقوا فيما بين اأيديهم اأوًل.
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ال�صورة )مرتبة اأولى(:
العمر  مراحل  في  للطفل  ال�صورة  كتاب  بتقديم  المخت�صون  ين�صح 
اأو  ذكرى،  فيه  توقظ  لكي  م�صبقاً  يعرفها  اأ�صياء  تعر�س  اأن  على  الأولى، 
لكي يتمكن من ت�صميتها وتحديدها )الحيوانات الأليفة، قطع الأثاث(، 
وبمعنى اآخر، يجب اأن تكون ال�صورة مقروءة وُمدَركة ب�صورة مبا�صرة من 
قبل الطفل. وقد دلت التجربة على اأن الأ�صكال الوا�صحة، المك�صوفة، 
المحّددة، وال�صور المعرو�صة وفق دوافع منعزلة، اأحدها من الآخر، على 
اأر�صّية ب�صيطة وموّحدة، توّفر لالأولد ال�صغار جداً كثيراً من الر�صا الفكري 

والح�صي معاً لدى قراءة ال�صورة:
1 ـ فكري: لأن اإدراك ال�صيء وت�صميته يعنيان الح�صول على ال�صيطرة 

عليه.
2 ـ ح�ّصي: لأن كتابة ال�صورة نف�صها )األوان، تنا�صق، الأ�صكال(، تم�ّس 

الحوا�س، ويمكن اأن تكون حاملة لالنفعال.
اأن تكون ال�صورة في المراحل الأولى من العمر، قراءة عند  ويمكن 
الطفل، فهو، بعد اأن يكون قد �صمع الق�صة من اأهله، وتابع �صورها، ي�صتطيع 

قراءتها من جديد من خالل اللوحة.



اأطفال مرحلة القراءة

)1(
الطور الواقعي المحدود بالبيئة )3 ـ 5( �صنوات:

ي�صتطيع الطفل في هذا الطور، اأن يم�صي ويحّرك ع�صالته، وي�صتخدم 
الحيوانات  يكت�صف  واأن  به،  المحيطة  المحدودة  البيئة  حوا�صه لختبار 
والنباتات كما يكت�صف اأفراد اأ�صرته بميزاتهم المختلفة، ويدرك عالقتهم 
بع�صهم ببع�س، ويختلط بالأطفال من �صّنه ومن هم اأكبر منه قلياًل. فهو 
قريب  عالمه  ما حوله ومن حوله،  باكت�صاف  م�صغول  اإذن، 
)هنا(  اثنتين  بكلمتين  يتلّخ�س  به،  محيط  منه، 
ي�صعره  التي  اأمه  حول  غالباً  ويتمركز  و)الآن(، 
وجودها بالطماأنينة وبعدم حاجته للقيام باأعمال 
ارتيادية تبعده عن عالمه وعنها. من هنا، يمكن 
ق�صية  في  ت�صاعده  اأن  للق�صة 
الكت�صاف، في�صتمرئ 
ما ينطوي منها على 
ــوعــات  مــو�ــص
ت  �صخ�صيا و

ماألوفة:
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الب�صرية  وال�صخ�صيات  والنباتات  الحيوانات  من  فال�صخ�صيات  ـ  اأ 
ج�صدية  �صفات  تحمل  التي  والإخوان،  والأخوات  والآباء  كالأمهات 
هذه  في  الأطفال  تجتذب  الإدراك،  �صهلة  �صوتية  اأو  حركية  اأو  لونية  اأو 
المرحلة، وهذا يعني اأن الأطفال في هذه المرحلة مّيالون اإلى الق�ص�س 

الواقعية الممزوجة ب�صيء من الخيال لأن تخّيالتهم محدودة بالبيئة.
ب ـ لّما كان اللون والحركة والحجم وال�صوت من الظواهر والأحياء 
ما  بها  يتاأثر  فهو  لذا  الطفل،  فيها  يحيا  التي  البيئة  تالزم  التي  والأ�صياء 
دامت �صمن اإطار واقعه وخياله بالإ�صافة اإلى اأن الإيقاع والحركة ال�صريعة 
واللون وال�صوت تعّد من العنا�صر التي تغني الم�صمون الثقافي والأدبي 

وتزيد من ولع الأطفال به.
اأن  الطفل على  المعروفة لدى  الج�صمية  ال�صفات  اإ�صافة  اأهمية  ـ  ت 
تكون: ح�صّية، وا�صحة، ملّونة، مثل: الح�صان الأزرق، ال�صفدعة الذكّية، 

القّبعة العنيدة...
الكر�صّي  يتخّيل  يجعله  حاّد  خيال  المرحلة  هذه  في  للطفل  ـ  ث 
الأحاديث. وهذا  معه  يتبادل  حّياً  كائناً  والو�صادة  والع�صا حيواناً،  قطاراً، 
الق�ص�س  يتقبل ب�صغف  الطفل  التوّهم( هو الذي يجعل  الخيال )خيال 
والتمثيليات التي تتكّلم فيها الحيوانات والطيور، ويتحّدث فيها الجماد، 

بالإ�صافة اإلى �صغفه بالق�ص�س الخرافية والخيالية.
ج ـ يعجب الطفل في هذه المرحلة بالق�ص�س المرحة اإن قّدمت له، 
فهي تلعب دوراً في اإذابة التوتر الذي قد ي�صعر به، وفي زيادة مرونة عقله، 
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الوظيفة  هذه  تلعب  وتظّل  ال�صعبة،  المواقف  في  ناجعاً  عالجاً  فتكون 
المهّمة في كل مراحل النمّو.

الحوادث  �صريعة  ق�صيرة  الطور:  هذا  في  الق�صة  تكون  اأن  يجب  ـ  ح 
مليئة بالت�صويق.

خ ـ لغة الق�صة:
الطفل في هذه المرحلة ل ي�صتطيع اأن يفهم اللغة من خالل التعبير 
بتقديم  يكون  الطبيعّي  البديل  فاإن  لذا،  المكتوب،  التحريري  الب�صرّي 

الق�صة من خالل التعبير ال�صوتي ال�صفوّي.
دـ  الطفل في هذه المرحلة يهتّم بمو�صيقا الكلمات، وي�صتمتع بالجمل 
المنّغمة، وتهّزه العبارات الموزونة اأو الم�صجوعة، وينت�صي لالأغنيات ذات 
ق�ص�صه،  �صخ�صيات  تطلقها  التي  المرحة  ولالأ�صوات  ال�صريع،  الإيقاع 
اأو تلك التي  لذا يمكن اختيار الق�ص�س التي يمتزج فيها النثر بال�صعر، 
مما  قلياًل  يلّحنها  اأن  لقارئها  ويمكن  ال�صجع،  فيها  الكاتب  ي�صتخدم 

�صيعجب الطفل وي�صاعد في حفظه لها.
ذ ـ ي�صتمتع الطفل في هذه المرحلة بورود نبرات الكتابة في الق�صة 

خا�صة اإذا ما تكّررت مّرات، وقّلدت من قبل الكبير الذي يقراأ الق�صة.
�س ـ يجب اأن تكون كلمات الق�صة بالحجم الكبير، وتكون م�صبوطة 
بال�صكل التاّم، قليلة العدد في ال�صطر الواحد، والأ�صطر قليلة في ال�صفحة 

الواحدة.
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)2(

طور الخيال الحّر )الخيال المنطلق( )5 ـ 8( �صنوات
بالبيئة  التعّرف  مرحلة  قطع  قد  يكون  المرحلة  هذه  في  الطفل 
المح�صو�صة وعرف اأن الكلب يع�ّس، والنحلة تل�صع، فهو يتوق اإلى تخّيل 
�صيء اآخر وراء هذه الظواهر الطبيعية الواقعية التي خبرها بنف�صه، �صيء 
الحّر الذي  بيئة الخيال  اإلى  بيئته هذه، لذا يجنح  غير ماألوف عنده في 
تظهر فيه المالئكة والجنيات ال�صاحرات، وغيرها من ال�صخ�صيات الغريبة 

التي تت�صمّنها الق�ص�س الخيالية مثل األف ليلة وليلة.
تطّلعه  وب�صّدة  مخيلته  نمّو  ب�صرعة  المرحلة  هذه  في  الطفل  يتميز  ـ  اأ 
في  تخرج  التي  الخيالية  بالق�ص�س  ولعه  يظهر  لذا  البعيدة،  الآفاق  اإلى 

م�صامينها عن محيطه وعالمه.
اإلى الق�ص�س الخرافية، بما في ذلك  ب ـ ينجذب الطفل لالإن�صات 

ق�ص�س الجان والعفاريت والأعاجيب.
ل  وهم  الأبطال،  بالمغامرين  المرحلة  هذه  في  الأطفال  يت�صّبه  ـ  ت 
يعرفون معنى الأخالق الفا�صلة وكنه المعايير الجتماعية التي يدركها 

الكبار، واإنما يكون �صلوكهم مدفوعاً بميولهم وغرائزهم.
ن�صتطيع  واإنما  الأطفال  والمواعظ ل تجدي في طبع  الأوامر  اإن  ـ  ث 
ذلك من خالل ا�صتثمار ميولهم اإلى اللعب والتقليد والتمثيل وبالق�ص�س 
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الطّيبة،  الخلقية  ال�صفات  من  الح�صنة وكثيراً  القدوة  تقّدم  التي  ال�صائقة 
والمبادئ الجتماعية المحمودة كالتعاون والإخال�س والوفاء وال�صدق 

وغيرها...
ج ـ لغة الق�صة: يكون الطفل في هذه المرحلة قد بداأ بتعّلم القراءة 
والكتابة، ولكن مقدرته على فهم اللغة المكتوبة تكون محدودة في نطاق 
�صّيق، ويمكن ا�صتعمال الكتب الم�صّورة التي ت�صّم اإ�صافة اإلى الر�صم، 
قامو�س  ي�صّمه  اأن  يمكن  ما  حدود  في  ب�صيطة  وعبارات  كلمات  بع�س 

الطفل في هذه ال�صّن.
م�صبوطة  العدد،  قليلة  الحجم،  كبيرة  الكلمات  تكون  اأن  يجب  ـ  د 
اأن  والجمل يجب  الواحدة.  ال�صفحة  في  قليلة  والأ�صطر  التام،  بال�صكل 

تكون ب�صيطة.
المرحلة ذات حبكة  مة في هذه  المقدَّ الق�ص�س  تكون  اأن  ـ يجب  ذ 
ب�صيطة، تخرج قلياًل عن البيئة المحدودة للطفل، فتكون ذات طابع خيالي 

حّر.
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خ�صائ�ص اأدب الأطفال

ة منها: يتميز اأدب الأطفال ب�صفات خا�صّ
1 - الغاية: ل بّد من وجود غاية وهدف من العمل الأدبّي الذي نقّدمه 

للطفل، وغاية اأدب الأطفال اأن يبني الفرد عقاًل وقلباً وخياًل واأ�صلوباً، اأي 
اأن يت�صّمن اأهدافاً تربوية. وبهذا يكون اأدب الأطفال ناجحاً اإذا ا�صتطاع اأن 

يجمع بين الو�صول اإلى الفن الراقي، وبناء الفرد والمجتمع.
وبالإ�صافة اإلى بناء الفرد، يعمل اأدب الأطفال على تنمية القدرة على 
التعبير تحّدثاً وكتابة، والقدرة على الفهم وا�صتخراج عبرة اأو فكرة، وبهذا 

يعمل الأدب على تنمية الثروة اللغوية عند الطفل.
2 ـ ل بّد اأن يلّم الأدب بعنا�صره المهّمة جميعها، وهي:

اأ ـ العاطفة: ويجب اأن تكون �صادقة، اإيجابية ومثيرة ومهّذبة للطباع.
المفهومات  في  ومقت�صداً  وا�صًحا  يكون  اأن  يجب  المعنى:  ـ  ب 

المجّردة، واإيجابياً بحيث ي�صعر الطفل باأنه يعنيه ويثير اهتمامه.
ث ـ الأ�صلوب: يجب اأن يكون �صحيحاً من الناحية اللغوية، ناعماً 
مب�ّصط  الجمل،  ق�صير  والقافية،  والتركيب  اللفظ  مو�صيقّي  جاّف،  غير 
التراكيب مع التما�صك، يجنح اإلى الو�صف واإلى المجاز نوعاً ما.. ول بّد 
اأن يحتوي على عنا�صر ح�صّية والتي هي: ال�صورة واللون والحركة واللحن.

ج ـ ول بّد اأخيراً من وجود عنا�صر مما يحّبه الطفل في حياته مثل: 
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الب�صمة والفكاهة واللعب، اإنه العالم الذي يرغبه الطفل ول بّد من نقل 
معالم بع�س هذا العالم اإلى اأدب الأطفال.

اأدباً  د ـ ل بّد اأن نراعي �صّن الأطفال فيما نقّدمه لهم، فن�صع لهم 
ق�صير الن�صو�س، وا�صح الطباعة، مزداناً بالر�صوم اأو ال�صور الملّونة، ول بّد 
فتجذبه  الطفل  والعنوان مخيلة  الغالف  �صيما �صورة  ال�صور ول  تثير  اأن 
ثّم  اأن يقراأه له،  اأحد  اأو يطلب من  لياأخذ الكتاب بلهفة، ويحاول قراءته 

يعيد العملية عّدة مّرات.
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ة الأطفال ما هي ق�صّ

اإليه،  وي�صّده  الطفل  يثير  الحكاية،  عماده  نثرّي،  عمل  الأطفال  ق�صة 
يطرق مو�صوعات عّدة، وا�صح ال�صخ�صّيات، ب�صيط اللغة، له مغًزى تربوي، 

وهدف جمالي ينمي الخيال عند الطفل.
اأما الحكاية:

فهي فّن قديم مرتكز على ال�صرد المبا�صر الموؤّدي اإلى الإقناع والتاأثير 
والمغامرات  الخيالية  الأ�صياء  له  مو�صوعاً  يّتخذ  ال�صامعين،  نفو�س  في 
الغريبة، وقد يعنى بالأحداث الحقيقية فيدخل فيه الراوي اآماله واأحالمه 

واأي�صاً ح�صيلة خبرته في الحياة ومواقفه.
على  بالعتماد  الواقع  من  التحرر  يحاول  اأنه  الفن  هذا  يمّيز  ومما 
ليلة وليلة(، وتكثر في هذا  )األف  العجائب والخوارق كما في حكايات 
النوع من الحكايات الأحداث والمغامرات، وتّت�صع في المَدَيين الزمني 
وتتحا�صى  التب�صيط  تعتمد  لأنها  الق�صة  من  اأوجز  ولكنها  والمكاني، 

الخو�س في التفا�صيل لتبقى بعيدة عن واقع الحياة العادية.
اأّما الإثارة الفنّية في الحكاية فهي تتاأتى من الحبكة ودلئلها النف�صّية 

ا ي�صل اإلى اأعماق نف�صه. والخلقّية التي تبعث في نف�س ال�صامع دويًّ
خ�صائ�س الحكاية:

من  الحكايات  تخلو  حيث  والبناء،  واللغة  الأ�صلوب  ب�صاطة  ـ  اأ 
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التعقيدات اللغوية وتطغى عليها الب�صاطة والو�صوح والجمال.
ب ـ تحمل الحكاية م�صموناً ثرياً وعميقاً.

ت ـ لي�س للمكان والزمان اأهمّية كبرى في الحكايات.
ث ـ لي�س لالأ�صخا�س في الحكايات �صفات محدودة ول لالأحداث، 
وذلك لأن الحكايات هي وليدة عهود عديدة ويحاول الإن�صان اأن يخرجها 
ومختلف  الأزمنة  كل  تنا�صب  �صفات  اإليها  وي�صيف  الأول  واقعها  من 

الأمكنة.
ج ـ يجب ترتيب الحوادث ت�صاعدياً من البداية اإلى النهاية دون اأّي 
تالعب في هذا الترتيب، لأن الطفل غير قادر على ا�صتخدام ذكائه اأثناء 

القراءة ليربط بين الحوادث اأو يعيد تركيبها كما يفعل الكبير.
ح ـ يجب توفير عن�صر الت�صويق في الحكاية واإحاطة الحوادث ب�صيء 

من الغمو�س ومفاجاأة الطفل بالأ�صياء غير المتوقعة لديه.
خ ـ ل بّد اأن تحمل حكاية الأطفال اأهدافاً تربوية وجمالّية في اآن.
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اأهداف الق�صة
في مرحلة ما قبل القراءة

)1(
تنمية اللغة

اأمام  والتحّدث  اللغة  ا�صتخدام  الأطفال  ريا�س  في  الأطفال  يحّب 
الجماعة، فال بّد اإذن من اأن ندعهم ي�صاركون فيها باأحاديثهم وبذلك نكون 
قد اأتحنا لهم الفر�صة للحديث ونمّو اللغة، اأما اأولئك الذين يحتاجون اإلى 
معونة المعّلمة فال بّد من اأن ن�صاعدهم على التدّرب على ال�صتماع اإلى 
الآخرين وتطوير الثقة بالنف�س، وتطوير اللغة والأفكار. ومن هنا ياأتي دور 

ق�صة الأطفال واللغة الخا�صة به.
فما هي اللغة في اأدب الأطفال؟

والتعبير  بالكالم،  ال�صفوي  اأو  ال�صوتي  التعبير  التعبير،  نوع من  اللغة 
الم�صموعة  اللغة  فهنالك  هذا،  وعلى  بالكتابة.  التحريري  اأو  الب�صري 

وهناك اللغة المكتوبة.
اأما بالن�صبة لل�صنين الأولى للطفل فاللغة التي يعرفها هي لغة الكالم، 
اأما لغة الكتابة فتبداأ عنده مع بداية تعلمه القراءة والكتابة، اأي في حوالي 

ال�صنة ال�صاد�صة.
اإن هذه اللغة ترافق الطفل في �صنوات جوهرية من حياته حيث ترتبط 
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التي  نبرات �صوته  وتعبيراته  الراوي  بخياله مع �صوت  الجميلة  الق�ص�س 
من  لينقله  وكذلك  الطفل،  انتباه  على  لي�صتحوذ  ا�صتخدامها  في  يتفنن 

خالل ال�صوت والحركة اإلى عالم من الخيال والمتعة.
اإن المتعة الأكبر بالن�صبة للطفل في مرحلة ما قبل القراءة هي ال�صاعة 
التي يق�صيها وهو ي�صتمع اإلى الق�ص�س �صواء من اأّمه اأو جّدته اأو في ريا�س 

الأطفال اأو حتى في ال�صنة الدرا�صية الأولى.
اأما الق�ص�س الم�صّورة فت�صاعد الطفل كثيراً حيث يعكف اأثناء ال�صتماع 
اإلى الأحداث والأ�صياء، ثم عندما  على درا�صة ال�صور الجّذابة والتعّرف 
يعود بهذا الكتاب الم�صّور اإلى بيته يتذّكر عند كّل �صورة ما قالته المعّلمة 

من كلمات ومقاطع علقت في ذهنه فيحاول ا�صتعادتها وتكرارها.
الثراء اللغوي الذي ت�صاهم الق�صة في خلقه لدى الطفل:

الثراء اللغوي يكون نتيجة:
اأ ـ تكرار الكلمات والمقاطع التي �صبق و�صمعها الطفل.

ب ـ ال�صتماع اإلى الق�ص�س الكثيرة يزيد في لغة الطفل ومفرداته.
ت ـ ال�صتماع اإلى المقاطع والعبارات المتكررة في الق�صة الواحدة 

فالطفل �صغوف بالتكرار ويتعّلم الكثير منه.
ثـ  ال�صتماع اإلى الأغاني والأنا�صيد في الق�صة وذلك ل�صهولة تذّكرها 

والترّنم بها فيما بعد، وتكرارها يزيد في الذخيرة اللغوية عند الطفل.
ج ـ لزيادة الثروة اللغوية ل بّد اأن ن�صّجع الطفل على اأن يق�ّس الق�صة 
اإلى لفظ الطفل ولغته دون  ن�صتمع جيداً  واأن  التي فيها،  ال�صور  وي�صف 
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مقاطعته لت�صحيح، بل ت�صجيعه بالثناء عليه لأن هذا �صي�صاعده فيما بعد 
على التعبير الأف�صل.

كيف ن�صاعد الطفل على تطوير الثروة اللغوية:
اأ ـ باأن نطلب من الطفل بعد قراءة الق�صة اأن يعّدد الأ�صخا�س والأ�صياء 

والحيوانات.
ب ـ اأن ي�صتعمل �صفات كّل منها.

نوّجه الطفل ليرى الأ�صياء في �صوء عالقاتها بع�صها ببع�س  اأن  ـ  ت 
ولي�صت منف�صلة، كاأن ي�صف �صورة يراها متكاملة فيقول: الفتاة ال�صغيرة 

تلب�س ثوباً اأحمر وتحمل لعبة �صقراء.
والحا�صر  الما�صي  الأزمنة  ا�صتعمال  على  الطفل  ت�صجيع  ـ  ث 

والم�صتقبل.
من  نريه مجموعة  باأن  ق�صة  ي�صرد  اأن  نطلب من طفل  اأن  يمكن  ـ  ج 
ال�صور المت�صل�صلة لي�صف ما يجري في كّل منها، مع ترك الفر�صة له لأن 

يتنباأ بخاتمة الق�صة.
حـ  ت�صجيع الطفل على اأن ي�صرد الق�صة دون اأن ي�صتعين بال�صور وذلك 

بعد اأن يكون �صمعها وراأى �صورها.
خ ـ م�صاعدة الطفل على التفكير الم�صتقّل وذلك بالطلب منه اإكمال 
الجمل دون ال�صتعانة باأّية �صورة، كاأن نقول له: لنلعب هذه اللعبة: اأكمل 

ما يلي:
الولد ال�صغير يمكنه اأن ...
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وهنا يكمل الطفل: يمكنه اأن يلعب بالطابة، يمكنه اأن يح�صر الأغرا�س 
من ال�صيارة...

وهكذا ن�صاعد الطفل على تكوين جملة مفيدة من خالل ق�صة يكملها 
هو.

نجعل  كاأن  ال�صف،  في  مواقف تح�صل  الطفل من خالل  تعليم  ـ  د 
اأحد الأطفال يرك�س ونطلب من الأخرين و�صفه فيقولون: هو يرك�س، ثم 

نجعله يحمل ال�صم�صية ونطلب منهم و�صفه.. وهكذا.
الكلمات  اأي  العادية،  الكالم  لغة  اإلى  القريبة  اللغة  ا�صتخدام  ـ  ذ 

الف�صحى القريبة من العامية بدًل من الف�صحى المعقدة.
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)2(

ة تنمية الخيال من خالل الق�صّ
الخيال imagination هو القدرة على تاأليف �صور ذهنية تحاكي ظواهر 
والزيادة  والتحليل  بالتركيب  به  الت�صّرف  ثم  عنها،  تختلف  اأو  الطبيعة 

والنق�صان.
اأما الطفل فالخيال بالن�صبة اإليه هو الطريقة للهرب من �صغوط الكبار 
ومن حدود الزمان والمكان، اإنه رحلة في عالم الحلم للتفتي�س عن األوان 

�صحرية تتنا�صب مع اآماله واأحالمه.
فالع�صا ح�صان يمتطيه ياأخذه في رحلة بعيدة، وغطاء الطنجرة ي�صبح 
مقود �صيارة يحلم اأنه ا�صتراها، والكر�صّي ال�صغير هو كر�صي طائرة ت�صعد به 
اإلى الف�صاء. وتتحّول هذه الأ�صياء الخيالية اإلى ق�ص�س يبالغ في ت�صويرها 

ليوؤثر بمن حوله ولي�صتحوذ على اهتمام الآخرين.
عالقات  وليجد  هذا  الحلم  عالم  ليعي�س  الطفل  يترك  اأن  والأف�صل 

جديدة من خالل الخيال الم�صتمّد من الواقع.
فيتقم�س  الجّذاب  ال�صحرّي  العالم  ذلك  ليجد  يترك  اأن  والأف�صل 

ال�صخ�صيات من حوله ومن داخل الحكايات التي قراأناها.
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)3(

م�صاهمة الق�صة في الترفيه والترويح
اأثراً  تمنح  وهي  وا�صتمتاعاً،  ارتياحاً  �صامعها  اأو  لقارئها  ة  الق�صّ تعطي 

اإيجابياً لكّل من ي�صارك في هذا الن�صاط �صماعاً اأو تمثياًل اأو اإلقاًء.
اأما بالن�صبة للطفل الم�صتمع فاإنها تنقله اإلى عالم جديد مليء بالحلم 
والخيال فيت�صّور الطفل نف�صه بطاًل لهذه الق�صة، وينتقل اإلى عوالم �صحرّية 

جّذابة ت�صّكل له فيما بعد رحلة ا�صتجمام ومتعة.
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)4(

م�صاهمة الق�صة في اإ�صباع الميل اإلى اللعب
ت�صاهم الق�صة، بما تحويه من ن�صاطات الترويح عن النف�س، اإلى ا�صتنفاذ 
الطاقة الزائدة لدى الطفل، والتعّلم في ك�صب مهارات الإ�صغاء والتحّدث 
والتخّيل، وهو بذلك يجد في تحّركات اأبطالها وكالمهم ومواقفهم ما ل 
اأّما م�صاركة الطفل في رواية الق�صة واإعادتها  اأن يقوم به عملّياً.  يقدر هو 
فيها  مرحة  اأجواء  اأو  �صاحكة  اأجواء  تخلق  التي  فهي  وتنميتها  وتمثيلها 

الكثير من المرح الجذاب.
الألعاب المرافقة للق�صة:

1 ـ لعبة ال�صورة: وهذه اللعبة تتّم بعر�س �صورة معّينة لب�صع دقائق ثّم 
ت�صاعد  اللعبة  تفا�صيلها.. وهذه  يتّذكروا  اأن  الأولد  والطلب من  اإبعادها 

على تنمية �صور الذاكرة الب�صرّية.
2 ـ لعبة الر�صم: وفيها نطلب من الأولد اأن ير�صموا �صيئاً مما ورد في 
ال�صور التي عر�صت عليهم بنف�س الألوان. وهكذا يكون الطفل قد ا�صتمع 

اإلى الق�صة ونّمى ذاكرته الب�صرية، ولعب اأي�صاً.
3 ـ لعبة تذّكر الأ�صماء: وذلك بالطلب من الأطفال اأن يذكروا اأ�صماء 

ة وبع�س العبارات. اأبطال الق�صّ
4 ـ لعبة الهم�س: وفي هذه اللعبة ي�صارك الأطفال جميعهم باأن يهم�س 
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الراوي في اأذن اأحد الأطفال جملة تتكّون منها بداية الق�صة مثاًل: »ذهب 
داني اإلى القرية« ويهم�س الطفل للطفل الذي بجانبه وهكذا حتى ي�صل 
اإلى الطفل الأخير حيث يقول الجملة ب�صوت عاٍل. هذه الطريقة تجعل 

الأطفال مرحين ول ين�صون الق�صة اأبداً.
الق�صة  بطل  �صفات  عن  الراوي  ي�صاأل  اأن  وهي  ال�صفات:  لعبة  ـ   5
اإلى  ي�صل  حّتى  ل  اأو  بنعم  فيجيبهم  ي�صفوه  اأن  الأطفال  من  ويطلب 

ال�صفات الحقيقية التي يريها فيما بعد لالأطفال في ال�صور.



)5(

دور الق�صة في تنمية ال�صعور الجتماعي
اإلى جانب الترفيه الذي تقّدمه الق�صة فاإنها تعمل على تثقيف الطفل 
وتنمية �صعوره الجتماعي، وخلق خبرة عاطفية لديه تخفف من ا�صتهاء 

حاجة �صخ�صّية اأو اجتماعية اأو روحّية.
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كيف نحكي الحكاية

�صفات الراوي:
ل بّد اأوًل من �صفات يحملها راوي حكايات الأطفال، فهو ل بّد اأن يكون 
ا له ول بّد اأن يدرك القيم الجوهرّية  موؤمناً بهذا العمل الذي يقوم به، ومحبًّ
الكامنة في هذا الفّن... وبمقابل محّبة الراوي لهذا العمل يح�صل على 

تجاوب الأطفال وتعّلقهم به وم�صاهمتهم في جمال اأدائه وقربه منهم.
ول بّد للراوي اأن ينقل الخيال اإلى الأطفال فيخرجهم من القيود التي 
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تربطهم بالأ�صرة والبيئة والمجتمع. في عمل الراوي نقل لالأطفال اإلى ما 
وراء بيئتهم المبا�صرة، وبهذا نالحظ كيف ينتقل الأطفال ب�صرعة كبيرة 
اإلى عالم الخيال البتكاري، ويندمجون مع عنا�صر الق�صة التي تروى لهم 

برغبة ومحّبة.
اإلى قدرة الراوي على ال�صتجابة للق�صة التي �صوف  ول بّد اأن ن�صير 
رواية  اأثناء  الحركية  وتعبيراته  على حديثه  بعد  فيما  �صتوؤّثر  والتي  يرويها 
نتيجة  الحقيقية  الحياة  وال�صخ�صيات  الحوادث  يك�صب  كما  الق�صة، 
والمفاجاأة  الده�صة  ي�صاهم في خلق  وبهذا  الق�صة،  ان�صجامه وتجاوبه مع 

لدى الطفل.
ما قبل رواية الحكاية:

هناك مراحل يتبعها الراوي قبل اأن يحكي الحكاية لالأطفال:
اأ ـ مهما كانت الق�صة ب�صيطة اأو �صغيرة فال بّد اأن يتعّرف الراوي اإليها 

ويفّكر فيها جّيداً ويعّدها ليتمّكن فيما بعد من �صردها ب�صهولة ولباقة.
ة بهدوء وتمّعن ويتعّرف  ب ـ على الراوي اأن ينفرد بنف�صه ويقراأ الق�صّ
ثم  ببع�س،  بع�صها  ارتباط  ح�صب  الحوادث  هذه  ويرّتب  حوادثها  اإلى 
لي�صتطيع  والنف�صّية  الظاهرّية  مالمحها  ويحّدد  ال�صخ�صيات  على  يتعّرف 

تقديمها اإلى الطفل بب�صاطة وو�صوح.
ت ـ تحديد لّب المو�صوع فهو الأ�صا�س الذي تنمو منه بقّية الق�صة، 
ه للحكاية بل يتركها لالأطفال  ولكن دون اأن يذكر الراوي هذا اأثناء ق�صّ

لي�صتنتجوها باأنف�صهم.
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ث ـ تحديد نوع اأ�صلوب الكاتب وطريقته في التعبير وتحديد العبارات 
والكلمات واختالف اأ�صكالها.

ج ـ اكت�صاف كيف قام الكاتب بتقديم الأ�صوات والأذواق والألوان 
والأماكن.

حـ  اكت�صاف الكلمات التي ا�صتخدمها الكاتب والتي تثير: الده�صة اأو 
الخيال اأو الحزن اأو ال�صحك.

ًءا يعيد  خ ـ بعد اأن يقوم الراوي بتفكيك الق�صة وتحليلها تحلياًل مجزَّ
قراءتها مّرة ثانية على اأمل فهم اأعمق.

دـ  يقراأ الراوي الق�صة ب�صوت عاٍل عّدة مّرات، وبذلك يكون قد حفظها 
و�صار قادراً على قراءتها لالأطفال دون الرجوع اإلى الكتاب المطبوع.

كيف يجل�س الأطفال لال�صتماع اإلى الق�صة:
اأ ـ من المهم للطفل اأن يجل�س بطريقة مريحة وتلقائّية، وله اأن يقف اإذا 

�صاء.
المكاني  فالقرب  الراوي،  من  قريبين  الأطفال  يكون  اأن  يجب  ـ  ب 
ي�صتمعون  يجعلهم  وكذلك  الروحي،  بالقرب  �صعوراً  اأي�صاً  لديهم  يخلق 

جيداً اإلى �صوت الراوي ويالحظون حركاته بو�صوح.
ت ـ الأف�صل اأن يجل�س الأولد على �صكل ن�صف دائرة.

ث ـ يمكن للراوي اأن يبداأ في ال�صرد واقفاً، وي�صتمّر ب�صع دقائق وينظر 
اإلى الأطفال نظرة �صاملة، ثم يجل�س في مكانه ويكمل الحكاية.

ج ـ قد تتطلب الق�صة من الراوي اأن يتحّرك ويغّير جل�صته ح�صب �صير الق�صة.
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تك: كيف تروي ق�صّ
قبل البدء بق�ّس الحكاية، من الممكن للراوي اأن يطرح مجموعة اأ�صئلة 
تح�صير  ويمكنه  الحكاية،  بها  �صتجيء  التي  الم�صابهة  الخبرات  حول 
بع�س الو�صائل التي تدعم الهتمامات الب�صرّية وتخلق اإلفة بين الأطفال 

والق�صة، كا�صتخدام )الدمى( الم�صنوعة من خامات معّينة.
والآن فلنتكّلم عن:

1 ـ ال�صوت:
لكّل مرحلة من مراحل الق�صة اأ�صلوبها الخا�س:

هادئاً  ال�صوت  فليكن  لها  التمهيد  اأي  ـ  بالق�صة  البدء  عند  ـ  اأ 
ارتفاعه وانخفا�صه  ال�صوت في  ف�صيئاً، ويتغّير  ليرتفع �صيئاً  ثّم  وم�صموعاً، 

ونغمه بح�صب المنا�صبات التي توجدها حوادث الق�صة.
اأن يتحّول  اإلى العقدة وحوادثها يجب  ب ـ وعندما ي�صل الراوي 
المن�صود.  الحّل  اإلى  فيها  يتطّلعون  ب�صورة  الأطفال  انتباه  ليثير  ال�صوت 
على  وعبارته  ب�صوته  الأولد  ُي�صعر  اأن  يجب  الحّل  اإلى  ي�صل  وعندما 

الو�صول اإلى الحّل.
مواقف  ح�صب  و�صرعته  �صوته  نبرات  يغّير  اأن  الراوي  على  ـ  ت 
الق�صة، لأن هذا يبعد الملل عن الأطفال ويجعلهم يتوقعون موقفاً جديداً 

اأو حوادث �صوف تاأتي.
اأن  الفر�صة  للراوي  المنا�صب، لأنه يعطي  الوقت  التوقف في  ـ  ث 
يح�صل على التحّكم في نبرات ال�صوت، وكذلك لتقديم �صخ�صية جديدة.
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ج ـ لالنفعالت النف�صية �صلة وثيقة بتغّير طبقة ال�صوت:
الفزع. عن  للتعبير  اأداة  العالي  • ال�صوت 

• النغمات المنخف�صة تكون منا�صبة في حالت الثقة والطماأنينة.
باع الو�صوح في اللفظ والنطق ال�صليم، وعدم اإهمال نطق "• اتِّ

                   نهايات الكلمات.
2 ـ تعبيرات الوجه والج�صم:

وذلك  للق�صة،  �صماعهم  اأثناء  الراوي  وجه  الأطفال  يراقب  ـ  اأ 
ي�صاعدهم على تقدير معنى الكلمات وال�صتراك في خبرة عاطفّية.

ب ـ اإن تقطيبة معّينة اأو وم�صة عين اأو ابت�صامة �صاخرة ت�صتطيع اأن 
تنقل موقفاً معّيناً اأكثر بكثير مما تفعله جمل كثيرة.

الق�ّس:  اأثناء  الم�صاركة  في  الج�صم  اأع�صاء  كّل  ا�صتخدام  ـ  ت 
الراأ�س، الكتفين، الذراعين، الأيدي، الأ�صابع، القدمين. على اأن ل تزيد 

هذه الحركات فت�صيء اإلى الن�س المروي.
ث ـ يجب اأن تكون تعبيرات الج�صم طبيعية ومنا�صبة وتلقائية.

 3ـ و�صف ال�صخ�صيات واإظهار المواقف الوجدانية:
 اأ ـ على الراوي اأن يجيد درا�صة �صخ�صيات الحكاية حّتى ي�صتطيع 

اإظهارها حّية اأمام الأولد.
اإعطاء كّل �صخ�صية �صورتها  ال�صخ�صيات يجب  اأثناء درا�صة  ـ  ب 

الحقيقية ومظهرها الطبيعي ب�صكل �صحيح.
ت ـ يجب تقليد �صوت حيوان ما، اأو التظاهر بالبكاء اأو الجنون اإذا 
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كانت الق�صة تقت�صي ذلك.
ث ـ اإذا كانت اأحداث الق�صة ت�صتدعي ال�صتعطاف اأو الحتجاج 
اأن يكون ال�صوت وتقاطيع الوجه وحركات  التهّكم يجب  اأو  اأو الغ�صب 

الج�صم داًل على هذه الحالت الوجدانية.
اأثناء  الحزن  واإظهار عالمات  الفرح،  وقت  �صرورية  البت�صامة  ـ  ج 

المواقف المحزنة اأي�صاً �صروري.
ماذا بعد انتهاء الق�صة

التربية تفاعل، والطفل فيها فاعل ومنفعل، وفي كّل ما يعطى للطفل 
يجب اأن نعرف نتائج ما تعّلمه من كّل ما يقّدم له، فكيف نعرف النتيجة 

التي خرج بها الطفل بعد اأن نقراأ عليه حكاية اأو تمثيلية اأو �صعراً.
1 ـ اأ�صئلة:

اأـ  يجب اأن نناق�س الطفل نقا�صاً مثيراً، اأي اأن يكون حواراً بيننا وبينه 
فنو�صح له بع�س الأ�صياء ون�صتو�صح منه عن اأفكار اأو م�صاعر في الق�صة.

ب ـ ت�صجيع الطفل على اأن ي�صاألنا وي�صاأل الآخرين فهذا نوع من 
الإثارة العقلية الداّلة على الن�صج العقلي عند الطفل.

ما هي الأ�صئلة التي ت�صاأل للطفل؟
اأ ـ اأ�صئلة حول حوادث الق�صة و�صخ�صياتها.

ب ـ ما هي اأحّب ال�صخ�صيات واأ�صّدها كرهاً، مع اإبداء ال�صبب.
تـ  يجب اأن تكون الأ�صئلة منظّمة ومت�صل�صلة ح�صب حوادث الق�صة.

ث ـ توجيه اأ�صئلة تثير التفكير مثل:
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لون  ما  تت�صّرف هكذا؟  مكانه؟ هل كنت  لو كنت  تفعل  ماذا كنت 
البالون؟ ماذا تدعو هذا الحيوان؟

الق�صة  يروي  اأن  الأطفال  اأحد  من  الراوي  يطلب  اأن  يمكن  ـ  ج 
بنف�س الطريقة التي رواها هو، وهنا ياأتي دور الراوي بالت�صحيح والت�صجيع 

واإبداء ال�صتح�صان.
2 ـ التمثيل:

يمكن  والوجدان،  والحركة  باللغة  الأفكار  عن  التعبير  هو  التمثيل 
ي�صاركونه  الأطفال  يجعل  اأن  ويمكن  كّله،  بالتمثيل  هو  يقوم  اأن  للراوي 

التمثيل.
ة: ما هي الخطوات الالزمة لتمثيل ق�صّ

يراها  التي  اإمكاناتهم  الأطفال ح�صب  ال�صخ�صيات على  توزيع  ـ  اأ 
الراوي فيهم.

ب ـ اإعداد بع�س المالب�س الب�صيطة التي تنا�صب ال�صخ�صيات.
ت ـ اإعداد المكان، والأف�صل اأن يكون م�صرحاً لأنه يجعل الأطفال 

ي�صعرون بجدّية العمل الذي يقومون به.
ث ـ على الراوي اأن ي�صرف على التمثيل دون اأن يتدّخل مبا�صرة 

لت�صحيح موقف ما، اإل حين ال�صرورة.
ج ـ يمكن اأن تمثل ق�صة بمعّدل مّرة في ال�صهر.

ح ـ من الممكن اأخذ راأي الأطفال وجعلهم يختارون ق�صة من بين 
الق�ص�س التي قراأوها ليمثلوها.
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3 ـ اأ�صئلة يطرحها القا�ّس على نف�صه بعد انتهاء الق�صة:
اأ ـ هل اخترُت الق�صة المنا�صبة؟

واإلمهّم  وتعّلم  واإثارة  )ت�صلية  الق�ّس من  اأغرا�س  ـ هل حققُت  ب 
واإي�صاح(.

ت ـ هل عّمقُت التقدير لالأدب واأ�صبعت الحتياجات ال�صخ�صية 
والجتماعية وكّونت بع�س القيم؟

ث ـ هل التزمت بالطول المنا�صب للق�صة والذي يتنا�صب مع عمر 
الطفل ومدى الرغبة وحجم وتكوين الجماعة؟

ج ـ هل نجحت في �صرد الحوادث بطريقة مت�صل�صلة؟
ح ـ هل كانت الو�صائل الإي�صاحية منا�صبة؟

موّدة  روح  ال�صرد  اأثناء  الأولد  مع  ال�صائدة  الروح  كانت  هل  ـ  خ 
وعطف؟

دـ  هل تجاوب الأطفال واأقبلوا على �صماع الق�صة ب�صغف واأن�صتوا؟
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�صعر الأطفال

اهتّم العرب قبل الإ�صالم وبعده ب�صعر الأطفال، فهم يغّنون ويترّنمون 
لهم �صعر جميل منذ اأن يكونوا في المهد لتنويمهم اأو مداعبتهم.

واأو�صى اأكثر المربّين برواية ال�صعر وبّينوا اأهميته لالأطفال، فهو يثري 
لديهم  والذوق  الإح�صا�س  ويرّبي  الأطفال،  تجربة  في  ويزيد  الخبرات 
التعبير،  �صور  على  العذبة  والروؤى  الجميلة  ال�صور  من  كثيراً  وي�صفي 

وين�صط خيال الطفل.
ومو�صوعات �صعر الأطفال متنّوعة وكثيرة، والمهم اأن ل تاأخذ �صكاًل 

بارداً اأو مجّرد نظم يقرر الحقائق ويقّدم المعلومات الجافة.
ويجب اأن تلّبي المو�صوعات حاجات الأطفال واهتماماتهم، واأن تكون 
منا�صبة لهم من حيث المو�صوع والمزاج والأ�صلوب، بحيث يوؤّدي ال�صعر 
دوره في تربية الأطفال عقلياً وخلقياً و�صلوكياً وفكرياً، وي�صاعد الطفل على 
اإقامة العالقات الأ�صرية والجتماعية الجيدة، وي�صاعدهم على الألفة مع 

البيئة بما فيها من حيوانات ونباتات وجمادات.
العنا�صر الفنّية ل�صعر الأطفال:

• الب�صاطة.
• ال�صور.

• المو�صيقا.
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اأ ـ الب�صاطة:
الف�صيحة  فالألفاظ  والمعاني.  والتراكيب  الألفاظ  �صهولة  بها  ونعني 

تعّلم الطفل النطق ال�صليم وتدربه على الأداء وتزيد من مخزونه اللغوي.
واللفظة الب�صيطة هي اللفظة التي ي�صتعملها الطفل �صواء اأكانت �صعبة 

اأم �صهلة في اللغة العربية.
المح�صو�صة  المعاني  ذات  الألفاظ  ال�صاعر  ي�صتخدم  اأن  المهم  ومن 
في  �صعوبة  تت�صمن  التي  اأو  المجّردة  المعاني  ذات  الألفاظ  من  ويقلل 

النطق.
اأما التراكيب:

توؤّدي  لأنها  الطويلة  الجملة  من  الطفل  اإلى  اأقرب  الق�صيرة  فالجملة 
المعنى بزمن ق�صير فال ترهق الطفل في اأثناء اأدائها وفهم معناها.

ول يجب اعتماد التقديم والتاأخير لأن ذلك يزيد من تعقيد الجملة.
اأما ب�صاطة المعاني: ففي دللتها على المعنى دللة مبا�صرة مح�صو�صة.

ب ـ ال�صور:
يحتاج �صعر الأطفال اإلى ال�صور المبا�صرة اأكثر من حاجته اإلى ال�صور 
ال�صعرية  ال�صورة  تكون  اأن  يجب  اأي  الطفل.  خبرات  على  تعتمد  التي 

مدركة باإحدى حوا�س الطفل.
ت ـ المو�صيقا:

الإيقاع �صيء ل�صيق بالطفل، لذا فاإن ال�صعر الموزون المقّفى اأف�صل 
الحديث(.  )ال�صعر  التفعيالت  على  المعتمد  ذلك  من  للطفل  بالن�صبة 
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يوفر  كما  البارزة  الخارجية  المو�صيقا  يوّفر  الخليلي  ال�صعر  لأن  وذلك 
التوقف في نهاية البيت لال�صتراحة عند القافية.

بالن�صبة للطفل الأوزان الق�صيرة والمجزوءة والم�صطورة لأن  ل  ويف�صَّ
اإيقاعها �صريع ويّتفق وحاجة الطفل اإلى المرح واللهو والحركة.

كالثاء  نطقها  ي�صعب  التي  الحروف  القافية  في  الطفل  يرف�س  كما 
والذال والظاء وال�صاد والقاف لأنها تعقد المو�صيقا.

ويمكن لل�صاعر تغيير الروّي في الق�صائد الطويلة، واعتماد )المو�صيقا 
)الألفاظ  تاأليفها  اأثناء  في  الأ�صوات  توالي  من  النابعة  الداخلية( 
ت�صّم  ول  المخرج  في  متقاربة  الألفاظ  هذه  تكون  اأن  على  والتراكيب( 

كثيراً من الأحرف الحلقية.
اأهداف ال�صعر:

اأ ـ الهدف اللغوي:
وح�صن  ال�صحيح  النطق  الملّحن  ال�صعر  خالل  من  الأطفال  يتعّود 
زاداً  يك�صبه  وهو  للغناء،  المالئمة  والنبرة  الحروف  مخارج  واإبراز  الأداء 
لغوّياً دون اأن ي�صعر بجهد مبذول. وينّمي ال�صعر الأذواق اللغوية والأدبية 

الجميلة والتراكيب اللغوية وال�صور ال�صعرية.
ب ـ الهدف التربوي:

الن�صاط لأن  الأطفال ويحفزه على  البهجة في  يبعث  الملّحن  ال�صعر 
قدرتهم  وينّمي  نفو�صهم  عن  الملل  يدفع  المطرب  واإيقاعه  الحلو  نغمه 

ال�صمعية وينه�س باأذواقهم الفنّية، ويرغبهم بالمدر�صة وي�صّوقهم اإليها.
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ت ـ الهدف الخلقي:
العليا لما فيه من نغم  المثل  المغّنى خير و�صيلة لغر�س  ال�صعر  يعتبر 
واإيقاع ي�صتهويان الطفل ويثيران عواطفه ال�صامية ويحفزانه لتحقيق �صفات 

هذه العواطف مثل )ال�صدق، الأمانة، الف�صيلة(.
اأ�صول قراءة ال�صعر:

العربية  الحروف  اإلى  نتعرف  اأن  بّد  ل  ال�صحيحة  القراءة  نتعّلم  لكي 
اأوًل.

الحروف العربية نوعان:
اأ ـ الحروف ال�صامتة:  وهي كل حرف ل يمكن لفظه اإل اإذا اأتبعناه 

بحرف �صائت.
التي يمّد معها ال�صوت  ال�صائتة: ومنها الطويلة: وهي  ـ الحروف  ب 
معها  ُيخطف  التي  وهي  الق�صيرة:  ومنها  والياء.  والألف  الواو  وهي: 
ال�صوت وهي: الفتحة وال�صمة والك�صرة )التي ي�صّمونها الحركات وهي 
�صوتاً(.  منها  اأق�صر  لكنها  والياء،  والوا  الألف  تقابل  حروف  الواقع  في 
ففي قولنا: با بو بي، َب ُب ِب، الحرف ال�صامت هو الباء وال�صوائت هي 

الحروف والحركات التي تليه والتي بدونها ل يمكن التلفظ به.
تتاألف الكلمة في اأب�صط اأ�صكالها من اجتماع حرفين: �صامت و�صائت، 
ففي لفظة )ما( وهي من اأق�صر الألفاظ اجتمع حرف الميم ال�صامت مع 

حرف الألف ال�صائت.
اأ�صول قراءة ال�صعر:
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1 ـ ح�صن التلّفظ:
 • ومن �صروطه اإظهار الفرق بين مقطع طويل ومقطع ق�صير، اأو بين 
حركة طويلة وحركة ق�صيرة. فلفظة )َب�َصَم( ق�صيرة المقاطع لأنها تتاألف من 
مقاطعها حين  ر  ِق�صَ ُنبرز  اأن  ويجب  )الفتحات(  ق�صيرة  بحركات  محّركة 
التلفظ بها. بخالف لفظة )بادر( فهي ذات مقطعين طويلين اأّولهما ممدود 

)با( وثانيهما غير ممدود )ِدْر(.
كال�صاد  المت�صابهة  الحروف  بين  الفرق  اإظهار  �صروطه  ومن   •

والظاء، الثاء وال�صين، الدال وال�صاد، ال�صين وال�صاد.
الفخمة: والحروف  الرقيقة  الحروف  بين  التفريق  �صروطه  • ومن 

اأ ـ الحروف الرقيقة: هي اللّينة الأ�صوات: الهمزة، الباء، التاء، 
الحاء، الدال، الذال، الغين الفاء، الالم، الميم، الهاء، الواو والياء.

وُيفّخم  ال�صوت  التي ي�صُخم معها  الفخمة: هي  الحروف  ـ  ب 
لفُطها: الخاء، الراء، ال�صاد، ال�صاد، الطاء، الظاء، القاف.

ت ـ حروف بين بين: الجيم، ال�صين، العين، الكاف.
وتجمعها  ال�صوت،  معها  ينخف�س  المهمو�صة:  الحروف  ـ  ث 
عبارة )حثه �صخ�س ف�صكت(. و�صّميت حروف هم�س لأن ال�صوت يخرج 

بها خفيفاً �صعيفاً ويجري النَف�س معه عند النطق.
وهي  ال�صوت  معها  يرتفع  التي  وهي  المجهورة:  الحروف  ـ  ج 

الحروف الباقية. ول بّد من التمييز بين النوعين في القراءة ال�صحيحة.
والجيم،  والباء،  والطاء،  القاف،  وهي  القلقلة:  حروف  ـ  ح 



45

والدال، مجموعة في هاتين اللفظتين )قطب َجد(، و�صّميت حروف قلقلة 
لأن ال�صوت يخرج عند اللفظ بها بَنبرة.

وال�صاد،  وال�صين،  الزاي،  ثالثة:  هي  ال�صفير:  حروف  ـ  خ 
بها  النطق  عند  معها  يخرج  الذي  ال�صوت  لأن  �صفير؛  حروف  �صّميت 

ي�صبه ال�صفير.
دـ  حروف التفخيم: هي �صبعة: الخاء، وال�صاد، وال�صاد، والغين، 
والطاء، والقاف، والظاء، وهي مجموعة في قول )خ�س �صغط قظ( �صّميت 

م عند النطق بها. كذلك لأن ال�صوت يفخَّ
ذ ـ الحروف اللثوّية: وهي ثالثة: الثاء، والذال، والظاء، �صّميت 

لثوّية لأنه يجب عند النطق بها اإخراج طرف الل�صان اإلى حّد اللثة.
رـ  حرف التف�ّصي: وهو حرف ال�صين، �صّمي كذلك لأن ال�صوت 

يتف�ّصى وينت�صر في مخرجه عند النطق بهن مثل: ي�صهد.
زـ  ال�صتطالة: وهو حرف ال�صاد، �صّمي بذلك لأنه ا�صتطال على 

الفّك عند خروجه لما فيه من القّوة والجهر وال�صتعالء مثل: فا�صرب.
2 ـ مراعاة قواعد النبر )وهو رفع ال�صوت بعد خف�صه(:

مواقف  في  وذلك  النبر  قواعد  مراعاة  ال�صحيحة  القراءة  �صروط  من 
معّينة:

اأـ  في قراءة الألفاظ المتعّددة المقاطع: يقع النبرـ  اأو تقوية ال�صوت 
تاألفت اللفظة من مقاطع مختلفة الطول، ففي  اإذا  ـ على المقطع الأول، 
الثاني )دعا(.  المقطع  نقّوي  المقطع الأول. وفي )تعاظم(  نقّوي  )قادم( 
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في )�صراع( نقّوي اأي�صاً الثاني.
اإذا ت�صاوت المقاطع طوًل نقّوي الأول. في )�صرع( و)اأو�صى( يقع النبر 

على �َس، اأو.
اإذا تاألفت اللفظة من مقطعين فقط، فالنبر للمقطع الأول واإن كان اأق�صر 

من الثاني. في )�صعى( و)بدا( و)اأعد( ُيقّوى المقطع الأول.
ب ـ في قراءة الجمل: يجب اإبراز الألفاظ المهّمة التي ُيراد لفت 
النظر اإليها وذلك برفع ال�صوت عند التلفظ بها. ففي قولنا )لي�س التكّحل 
لتعزيز  )لي�س(  قراءة  عند  ال�صوت  رفع  يجب  كالكحل(،  العينين  في 
النفي؛ وخف�صه عند قولنا )في العينين( لأن هذه العبارة قليلة الأهمية 

من حيث المعنى.
خ�صائ�س  باإبراز  الأبيات  تقطيع  ُح�صن  ال�صعر  قراءة  اأ�صول  من  ـ   3

الأوزان وميزاتها الإيقاعية:
خبب  يحكي  وهو  فعولن(  فعولن  فعولن  )فعولن  المتقارب  فهناك 
من  الثاني  المقطع  على  والنبر  الت�صديد  يجب  الوزن  هذا  ففي  الجياد؛ 

فعولن )عو( لأنه مركز الثقل، باعتباره الأطول.
ووزن الرمل )فاعالتن فاعالتن فاعالتن(: يمتاز بامتداد مقاطعه التي 
من  والثالث  الأول  المقطعان  فيها   ويبرز  والنب�صاط؛  بالراحة  توحي 

)فاعالتن( لأن كليهما ممدود.
مقاطعه  بقّوة  يمتاز  م�صتفعلن(:  م�صتفعلن  )م�صتفعلن  الرجز  ووزن 
لخلّوها من المقاطع الممدودة. ويقّوى فيه المقطعان الأولن والأخير من 
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م�صتفعلن لأن جميعها اأطول من الثالث.
ال�صريعة  بالحركة  يوحي  فعلن(:  فعلن  فعلن  )فعلن  المتدارك  ووزن 
اأزواجاً  تاأتي  اإنها  اأي  ثنائية،  مت�صابهة،  ق�صيرة  مقاطعه  والن�صاط.  والمرح 
متتابعة، ومركز الثقل فيها هو المقطع الأول من )فعلن( لأن المقطعين 

مت�صاويان في الطول.
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نماذج تحليلية

ق�ص�س واأغاٍن

داني ودانو في الب�صتان
)تاأليف: اإيمان بقاعي، اأغنية: هدى ميقاتي(

قبل البدء بقراءة الق�صة لالأطفال يقول الراوي: 
خرج داني ودانو اإلى الحقول القريبة... 

تكون  كيف  الحقول؟  تعرفون  هل  وي�صاألهم:  الأطفال  اإلى  ينظر  ثم 
األوانها؟ ماذا يوجد فيها؟

ثم ي�صاألهم عن الخراف: هل تعرفون الخروف؟ ماذا ياأكل؟ اأين ينام؟ 
ثم ي�صاألهم عن البط و�صفاته وماذا ياأكل واأين يعي�س؟

بعد هذه الأ�صئلة التمهيدية يبداأ بقراءة الق�صة مع ا�صتخدام الموؤّثرات 
المذكورة �صابقاً.

ة: الق�صّ
الخ�سِّ  اأوراَق  الخراَف  اأطعما  القريبِة،  الحقول  اإلى  ودانو  داني  خرج 

الأخ�صر، واأطعما البطَّ ُفتاَت الخبز.
القّطُة اأكلت قطعة لحٍم �صغيرة.

واأكل الكلُب عظمة كبيرة.
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وهما  وال�صي�صان  للدجاجات  الَحبَّ  ودانوا  داني  قّدم   ، القنِّ عند 
يقولن: تيعا تيعا تيعا.

من  في �صحوٍن  الخبِز  فتاَت  ي�صعا  اأن  دانو  تن�َس  ولم  داني،  ين�َس  لم 
كرتون قرب الأ�صجار كي تاأكَل الع�صافير اأي�صاً.

»داني ودانو في الُب�صتاْن
والورُد الزاهي األواْن

والّدجاجاُت والّديْك
ي�صاْن يم�صوَن بين ال�صّ
و�ْس تيعا تيعا جاَء ال�صّ
والهرُّ ا�صطاَد الفئراْن
والكلُب الأ�صوُد ينبْح
وخروُف الجّدِة نع�صاْن

�صوُت البطْه: واْق اْق واْق
وع�صافيٌر في الأغ�صاْن

غّنت )�صي �صي( يا اإخواْن
داني ودانو في الب�صتاْن«

بعد الق�صة:
تاأكل  وماذا  ي�صان؟  ال�صّ ننادي  بماذا  الأطفال:  الراوي  ي�صاأل  والآن 
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الّطيور؟ هل تحّب داني؟ ما هي �صفاته؟ هل تحّب دانو؟ هل ت�صتطيع اأن 
تغّني الأغنية؟

الألعاب المرافقة للق�صة:
اأ ـ لعبة ال�صورة: نعر�س �صورة من ال�صور لب�صع دقائق ثّم نبعدها عن 
الأولد ونطلب منهم اأن يتذّكروا تف�صيل ال�صورة )تقوية الذاكرة الب�صرية(.
اأن ير�صموا �صيئاً ورد في ال�صورة مثل  ب ـ لعبة الر�صم: نطلب منهم 

�صورة دانو اأو الخروف.
ت ـ لعبة تذّكر الأ�صماء: نطلب من الأطفال اأن يذكروا اأ�صماء اأبطال 

الق�صة من اأولد وحيوانات ونباتات.
ث ـ لعبة الهم�س: يهم�س الراوي في اأذن اأحد الأطفال جملة تتكّون 
منها بداية الق�صة: »خرج داني ودانوا اإلى الحقول القريبة« ويهم�س الطفل 
للطفل الذي بجانبه.. وهكذا حّتى ي�صل اإلى الطفل الأخير الذي يقول 

الجملة ب�صوت عاٍل.
جـ  لعبة ال�صفات: ي�صاأل الراوي عن �صفات داني ويطلب من الأطفال 
الحقيقية  ال�صفات  اإلى  ل  يتو�صّ اأو ل... حّتى  بنعم  ويجيبهم  ي�صفوه  اأن 

التي يريها لهم في الق�صة.
ح ـ الغناء ب�صوت عاٍل: وهنا يطلب الراوي من الأطفال اأن يغّنوا بعده.



رحلة اإلى ال�صيعة
)تاأليف: اإيمان بقاعي، �صعر: هدى ميقاتي(

و�صل داني وو�صلت دانو اإلى منزل الجّدة في ال�صيعة.
قالت الجّدة: اأهاًل و�صهاًل داني.. اأهاًل و�صهاًل دانو.

اأكل داني ودانو منقو�صة الزعتر مع البندورة والنعنع الأخ�صر، وقال: 
ما اأطيبها!

وعند الظهر اأكل داني ودانو المجّدرة، وقال: ما اأطيبها!
داني  ف�صرب  الحليَب،  غلِت  ثّم  البقرَة  الجّدُة  حلبِت  الم�صاء،  وفي 

الحليَب، و�صربت دانو الحليَب.
وفي ال�صرير، راحا يغّنيان:

ْه »لي �صيعٌة َهِنيَّ
اأ�صجاُرها نَِدّيْه
ها �َصِخّيْه واأر�صُ
وجّدٌة ُتحّبني

كاإخوتي البقّيْه
ها تطعُمني بكفِّ
رْه منقو�صًة ُمَدوَّ

51
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وبعدها مجّدرْه
واأ�صرُب الحليَب
في الم�صاء وا اأناْم
على فرا�س جّدتي
ما اأطيَب الأحالْم«

اأ�صئلة حول الق�صة:
اأين ذهب داني ودانو؟ ماذا اأكل داني؟ ماذا اأكلت دانو؟ هل ن�صتطيع 

اأن نغّني الأغنية التي غّناها داني ودانو؟ هّيا نغني معاً.
تعاد الأغنية عّدة مّرات مع اللحن حتى يحفظها الأطفال.
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الدّب والغراب
)اإعداد: �صلمى بدوي(

قبل القراءة:
ن�صاأل الأطفال عّدة ا�صئلة: هل راأيتم دبًّا؟ ما �صكل الدّب؟ وما لونه؟ 
اأم  �صحيحاً  الجواب  كان  اإن  لهم  ونقول  ال�صورة  نريهم  ثّم  يلب�س؟  ماذا 

خاطئاً.
نقراأ الق�صة بتمّهل ونري الأطفال ال�صور، وربما ن�صاألهم ماذا يرون في 

ال�صورة، وما يتوّقعون قبل اأن نقراأها لهم.
ة: الق�صّ

»كان الّدّب ينقُل خطواِته فرحاً. �صار في الدرِب المو�صل اإلى القريِة، 
وهو يتلّفُت متباهياً بثيابه الجديدِة، فقد كان يرتدي اأجمَل معطٍف لديه، 

وي�صُع على راأ�صه قّبعة اأنيقة، وينتعُل حذاًء لّماعاً.
بقي الّدبُّ ي�صير مختاًل، وهو يحّدُث نف�َصه: 

ـ اأنا را�ٍس عن مظهري الجميل اأف�صل ر�ًصى، اأناقتي �صوف تكون مثاًل 
تحتذيه ِدَببُة القريِة.. ولم ل؟ فثيابي م�صنوعة على اأحدث طراز.

ظّل الدبُّ ي�صير، ويحّدُث نف�صه، مبت�صماً.
وفجاأة �صمع �صوتاً يناديه، تطّلع اإلى فوق فراأى غراباً لمع الري�س يناديه 

من اأعلى ال�صجرة:
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اأّيها  الراأي،  اأوافقك  ل  اأنا  ـ 
م�صنوعة  لي�صت  فثياُبك  الدّب، 

على اأحدث طراز.
ت�صاءل الّدّب متعجباً:

اأّيها  ـ وكيف عرفت هذا، 
الغراب الأ�صود؟

اأجاب الغراب:
اأنا عائٌد لتّوي من القرية  ـ 
الدببُة  يرتدي  ماذا  واأعرُف 

هناك.
اهتّم الدبُّ بالأمر واقترب من الغراب وقال:

ـ اأخبرني اأرجوك، فاأنا مت�صّوٌق لمعرفة اأزياء هذه ال�صنة.
�صمت الغراب، وكاأنه يتذّكر، ثّم قال:

ـ في القرية ل يرتدون، في هذه ال�صنة القّبعات، بل ي�صعون )المقالي( 
على روؤو�صهم، وقد ا�صتغنوا عن المعاطف وا�صتعا�صوا عنها بـ )حرامات( 

�صوفّية، كما اأنهم ا�صتبدلوا الأحذية باأكيا�س من النايلون.
�صهق الدبُّ وت�صاءل:

ـ هذا يعني اأن ثيابي غير منا�صبة.
اأجاب الغراب:

ـ نعم. وطار.
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اأ�صرع الدبُّ نحو منزله، وخلع ثيابه، ثّم لفَّ ج�صَده بحرام وو�صع مقالة 
على راأ�صه وربط قدميه بكي�صين من النايلون وهرول نحو القرية من دون 

اأن يلتفت اإلى اأحد.
و�صل اإلى القرية، تم�ّصى في �صوارعها، وفوجئ بنظرات الدببة ال�صاخرة 

منه، الم�صفقة عليه، ثّم �صمع اأ�صواتاً تخاطبه وتقول له:
التي  الثياب  هذه  ما  مجنون..  اأّنه  بّد  ل  الدّب..  هذا  اأ�صخف  ما  ـ 

يرتديها؟؟
التقى  عودته  واأثناء  عائداً.  بيته  اإلى  ورك�س  �صمع،  مما  الدبُّ  ُذِهَل 

بالغراب ثانية فعاتبه قائاًل:
ـ اأنت لم تخبرني الحقيقة.

�صحك الغراب طوياًل، وقال:
به هو  اأخبرك  ما  اإّن  اأقل لك  لم  اأ�صياَء عديدًة، ولكني  اأخبرتك  اأنا  ـ 

الحقيقة.
طار الغراب بعيداً وهو يرّدد:

ـ الحقيقة.. عليك اأنت اأن تعرفها.
الغراب  �صحكات  ي�صمع  وظّل  منزله،  نحو  ال�صير  الّدّب  ا�صتاأنف 

وكلماته..
وقبل اأن يدخل منزله راح يتمتم:

ـ لقد ا�صتغّل الغراب تعّلقي الزائد باأحدث الأزياء ف�صخر مني و�صّدقُت 
اأخباره.. كان علّي اأن اأفّكر قبل اأن اأ�صّدق«.
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بعد قراءة الق�صة ن�صاأل الأطفال:
ـ َمن هم �صخ�صيات الق�صة؟

ـ ماذا يلب�س الدّب؟
ـ ماذا يحّب الدّب؟

ـ ما لون الغراب وهل هو جميل؟
ـ ماذا قال الغراب للدّب؟

ـ ماذا فعل الدّب؟
ـ لو كنت مكانه هل كنت تفعل مثله؟

ـ ماذا قال الّدببة في القرية عندما راأوا الدّب؟
ـ هل يمكنك اأن تلب�س كما فعل الدّب )مقالية واأكيا�س نايلون وحرام 

�صوف( وتم�صي في ال�صارع؟
ـ من هي ال�صخ�صية المحببة في الق�صة الدّب اأم الغراب؟

الألعاب المرافقة للق�صة:
اأ ـ لعبة ال�صورة: نعر�س �صورة من ال�صور لب�صع دقائق ثّم نبعدها عن 

الأولد ونطلب منهم اأن يتذّكروا تفا�صيلها )تقوية الذاكرة الب�صرية(.
في  ورد  مما  �صيئاً  ير�صموا  اأن  الأولد  من  نطلب  الر�صم:  لعبة  ـ  ب 

ال�صورة مثل �صورة الدّب يلب�س المقالة والحرام والأكيا�س.
ت ـ لعبة تذّكر الأ�صماء: نطلب من الأطفال اأن يذكروا اأبطال الق�صة 

واأهّم ما راأوه في ال�صور )اأزهار، حيوانات، �صجر، بيوت(.
منها  تتكّون  الأطفال جملة  اأحد  اأذن  في  نهم�س  الهم�س:  لعبة  ـ  ث 
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للطفل  الطفل  ويهم�س  فرحاً«  خطواته  ينقل  الدّب  »كان  الق�صة:  بداية 
الذي بجانبه.. وهكذا حّتى ي�صل اإلى الطفل الأخير الذي يقول الجملة 

ب�صوت عاٍل.
)لونها،  الواردة  الحيوانات  �صفات  عن  ن�صاأل  ال�صفات:  لعبة  ـ  ج 

حجمها، ت�صّرفها، كالمها(.
الحكاية ويمّثلوها  اأن يحكوا  نطلب من الأطفال  اأخيراً  التمثيل:  ـ  ح 

في ال�صّف.
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ال�صفدعة والبطة
)تاأليف: زينب الزيلع ريما(

قبل الق�صة:

يقول الراوي: ال�صفدعة والبّطة..
وي�صاأل الأطفال: اأيمكنكم اأن تتخّيلوا ال�صفدعة؟ ما هي �صفاتها؟ ما 

هو لونها؟ اأين تعي�س؟ وماذا تاأكل؟
بعد �صماع اأجوبة الأطفال يريهم �صورة ال�صفدعة، ثم ي�صاألهم عن البطة 

كذلك ويريهم �صورتها.
بناء  في  �صاركوا  قد  الأطفال  يكون  ال�صور  وروؤية  الأجوبة  �صماع  بعد 

�صور ح�صّية واإن�صاء هذه ال�صورة.
يجب على الراوي اإعطاء خلفية معرفية ب�صيطة للطفل عن الق�صة قبل 

واأثناء وبعد القراءة.

ة الق�صّ
»كانت بّطة ذكّية ذكّية تعي�س مع �صفدعٍة على �صفة بحيرة �صغيرة، عند 
ال�صّط،  اإلى  فتخرجان  معاً،  دائماً  تلعبان  �صديقتين،  وكانتا  الغابة.  طرف 

وتنزلن اإلى الماء. وهكذا تق�صيان النهار كّله في لعٍب ومرح و�صرور.
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جاءت اإوّزٌة ذات يوم، وطلبت منهما ترك المكان، لأنها تريد اأن ت�صبح 
فيه وحدها. تعّجبت ال�صفدعة، وحزنت البّطُة، وقالت لها:

ـ اإن هذه البحيرَة، هي لجميع حيوانات الغابة، فت�صتطيعين اإذا �صئت، 
اللعَب معنا، وم�صاركتنا في ال�صباحة والقفز في الماء.

قاطعتها الإوّزة قائلة بكبرياء:
ـ ل.. ل.. اأريدها لي وحدي.

اأجابتها ال�صفدعة:
ـ لماذا ل نكون اأ�صدقاء، ونتمتع كّلنا باللعب في البحيرة؟

ف�صرخت الإوّزة المتكّبرة:
ـ ل اأريد.. ل اأريد.. اذهبا بعيداً عّني، اأريدها لي وحدي.

جل�صت ال�صفدعة والبّطة على حافة البحيرة حزينتين، لأن الإوّزة ل 
تريد اأن ت�صادقهما، ولأنها اأ�صاءت معاملتهما.

فت�صاءلتا ماذا عليهما اأن تفعال.. اأتتركان لها البحيرة ول حقَّ لها فيها، 
اأم تواجهانها ب�صالبٍة، وهما ل تحبان هذه الطريقة؟!

قالت البطة:
ـ خطرت لي فكرة للتخّل�س من الإوّزة.

�صاألتها ال�صفدعة:
ـ ما هي؟

رّدت البطة قائلة:
ـ �صناأتي بحبٍل طويل، تم�صكين اأنت بطرفه، واأم�صك اأنا بالطرف الآخر، 
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وكّلما حاولت الإوّزة النزول اإلى الماء، منعناها بهذه الطريقة.
�ُصّرت ال�صفدعة بهذه الفكرة، وراحت هي والبطُة تبحثان عن حبٍل 

تحت الأ�صجار، فوجدتا الحبَل المطلوب.
كلما حاولت الإوّزة النزول اإلى الماء، كانت البطة وال�صفدعة ت�صّدان 
الحبل من طرفيه، فت�صطدُم الإوّزُة به وتقُع، فانزعجت كثيراً وهي ل تعلم 

من اأين يظهر هذا الحبل، كلما اأرادت النزول اإلى البحيرة.
جل�صت الإوّزة على ال�صفة غا�صبة، تفّكر في التخّل�س من هذا الحبل، 
فدعُة،  وال�صّ البطُة  كانت  الوقت،  هذا  في  بهناء.  ت�صبح  اأن  لت�صتطيع 
تختبئان وراء الأع�صاب العالية، ففزعت الإوّزة، وظّنت اأن اأحد الحيوانات 

المفتر�صة يريد اأن ياأكلها.
كّررت البّطُة وال�صفدعُة هذه الحيلة، عّدة مّرات، حّتى �صاهدتا الإوّزة 

المغرورة ترك�س وتهرب خائفة اإلى اآخر الغابة.
تقفزان  واأخذتا  ب�صرور،  والبّطة  ال�صفدعة  �صحكت 

في الماء، وعلى حافة البحيرة، وتغّنيان ب�صوٍت 
عاٍل، حتى اجتمع كثيٌر من الحيوانات، على 
البّطة  حال  من  وتعّجبت  الغناء،  �صوت 
الفرح،  اأ�صباب هذا  تعرف  ولم  وال�صفدعة، 
ة الإوّزة المغرورة. تا عليها، ق�صّ اإل بعد اأن ق�صّ

اأ�صئلة اأثناء القراءة:
عند البدء في القراءة يتوقف الراوي عند 
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مقطع ما، ويوّجه اأ�صئلة لالأطفال:
ـ اأين كانت البطة وال�صفدعة تلعبان؟

ـ ماذا فعلتا لتمنعا الإوزة من اللعب في البحيرة وحدها؟
ـ هل راأتهما الإوّزة.

ـ ما راأيك في ت�صّرف كّل من الإوّزة والبّطة وال�صفدعة؟
ـ ماذا كنت تفعل لو كنت مكان البطة وال�صفدعة؟

ـ ماذا كنت تفعل لو كنت مكان الإوّزة؟
ـ  ما هي اأحّب ال�صخ�صيات عندك؟

بعد قراءة الق�صة:
اأن ي�صمح لالأطفال بطرح  بعد النتهاء من قراءة الق�صة، على الراوي 

الأ�صئلة، وحتى اأثناء القراءة.
الق�صة،  في  الرئي�صّيين  الأ�صخا�س  يعّددوا  اأن  الأطفال  يطلب من  ثم 

واأن ي�صتعملوا �صفات كّل منهم.
ببع�صها  عالقاتها  �صمن  الأ�صياء  ي�صف  اأن  الأطفال  اأحد  من  يطلب 

البع�س.
والحا�صر  الما�صي  في  الأزمنة  ا�صتعمال  على  الأطفال  ي�صّجع 

والم�صتقبل.
ة: الألعاب المرافقة للق�صّ

اأ ـ لعبة ال�صورة: نعر�س على الأطفال �صورة من ال�صور لب�صع دقائق 
ثم نبعدها عنهم ونطلب منهم اأن يتذّكروا تفا�صيل ال�صورة. )هذه اللعبة 
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تقّوي الذاكرة الب�صرية(.
في  ورد  مما  �صيئاً  ير�صموا  اأن  الأولد  من  نطلب  الر�صم:  لعبة  ـ  ب 

ال�صورة بنف�س الألوان.
ت ـ لعبة تذّكر الأ�صماء: يهم�س الراوي في اأذن اأحد الأطفال جملة 
تتكّون منها بداية الق�صة: »كانت بطة ذكية« ويهم�س الطفل للطفل الذي 
بجانبه.. وهكذا حتى ي�صل اإلى الطفل الأخير الذي يقول الجملة ب�صوٍت 

عاٍل.
جـ  لعبة ال�صفات: ي�صاأل الراوي عن �صفات البطة ويطلب من الأطفال 
ل اإلى ال�صفات الحقيقية التي  اأن ي�صفوها ويجيبهم بنعم اأو ل حتى يتو�صّ

يريها لهم في ال�صورة.
ح ـ تمثيل الق�صة: من الممكن الطلب من الأولد اأن يمّثلوا الق�صة.
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القرد ال�صغير وحيوانات الغابة
)ق�صة ور�صوم طارق الع�صلي(

 قبل الق�صة:
ـ ُي�صاأل الأطفال عّدة اأ�صئلة قبل البدء بقراءة الق�صة:

ـ هل راأيتم قرداً؟
ـ ما هي �صفاته؟

ـ ماذا ياأكل القرد؟ واأين يعي�س؟
الق�صة:

»يعي�س القرد زامبو في غابٍة اأفريقية جميلٍة، مليئٍة بالأ�صجار والنباتات.
اأبداً،  بالبرد  زامبو  ي�صعُر  ل  لذلك،  حاّراً.  الجوُّ  يكون  الغابة  هذه  في 
والمانغو،  الموز  ثمار  يقطف  �صجرة  اإلى  �صجرة  من  متنقاًل  وقته  ويق�صي 

وياأكلها عندما يجوع، ويلعب مع اأ�صدقائه ب�صعادة وفرح.
في الغابة الإفريقيِة تعي�س حيوانات كثيرة.

اإلى  �صجرة  من  يقفز  فانطلق  الحيوانات،  هذه  ي�صاهَد  اأن  زامبو  اأراد 
�صجرة، اإلى اأن راأى حيواناً كبيراً منفو�َس ال�صعِر، ف�صاأله:

ـ من اأنت اأّيها الحيوان المنفو�ُس ال�صعِر؟
اأجاب الحيوان:

اأنا الأ�صُد، اأقوى حيوانات الغابة. اأ�صطاد الغزلن والُحمَر الوح�صّية  ـ 
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والثيراَن لأتغّذى بها..
هربِت الحيواناُت، عندما �صمعْت هذا الكالم، وهرب معها زامبو اإلى 

داخل الأدغال الكثيفِة.
حيواناً  ف�صاهد  الجميلة،  والزهور  النباتات  بين  طريقه  القرُد  وا�صل 

اأمل�َس، طوياًل، لي�س له اأيٍد ول اأرجٌل، ويلتفُّ حول �صجرة ف�صاأله:
ـ من اأنت اأيها الحيوان، الذي لي�س له اأيٍد ول اأرجل؟

اأجاب الحيوان:
اأزحُف  ذلك  ومع  اأرجٌل،  ول  اأيٍد  لي  لي�س  ترى،  وكما  الثعبان،  اأنا  ـ 
واأتنّقُل من مكاٍن اإلى اآخَر ب�صهولة، واأ�صطاد ال�صفادع والجرذان والطيور 

والأرانب.
خاف زامبو من الثعبان، وانطلق يرك�س، ويقفز من �صجرة اإلى �صجرة، 

حتى �صاهد حيواناً عجيباً، له اأرجٌل طويلٌة، ورقبته طويلة جداً، ف�صاأله:
ـ من اأنت اأّيها الحيوان، ذو الرقبة الطويلة؟

اأجاب الحيوان:
ـ اأنا الزرافة، اأطول حيوان في الغابة، لوني برتقاليٌّ ُمرقط، واآكل اأوراق 

الأ�صجار العاليِة، لأن لي رقبة طويلة جداً، كما ترى..
�صحك زامبو، ووّدع الزرافة، ووا�صل طريقه..

و�صل زامبو اإلى النهر.. هجم عليه تم�صاح. ت�صّلق زامبو غ�صن �صجرٍة، 
و�صاأله:

ـ من اأنت اأيها الحيوان، ولماذا تهجم علّي؟
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اأجاب:
البّط والإوّز، و�صغاَر  اأعي�س في الأنهار، وا�صطاد طيور  التم�صاح،  اأنا  ـ 
الحيواناِت، عندما تاأتي لت�صرَب. وفي الحقيقة، اأنا ا�صطاُد اأيَّ �صيٍء عندما 

اأكون جائعاً.. واأنا الآن اأ�صعر بالجوع..
اإلى   �صجرة  من  يقفز  واأخذ  الكالم،  هذا  �صمع  عندما  زامبو،  هرب 

�صجرة..
و�صل زامبو اإلى ف�صحٍة من الأر�س، مليئة بالأع�صاب وفيها عدٌد قليٌل 
من الأ�صجار، ف�صاهد حيواناً اأبي�َس اللون، مخّططاً بخطوٍط �صوداَء جميلٍة، 

وهو يرك�س ويقفز، ف�صاأله:
ـ من اأنت اأّيها الحيوان المخّطُط بهذه الخطوط ال�صوداء؟

اأجاب الحيوان:
، اأ�صبه الحمار العادّي، الذي يعي�س في القرى،  ـ اأنا الحمار الوح�صيُّ

واآكل مثله الأع�صاَب، ولكّن لوني اأبي�س، ومخّطط بخطوط �صوداء..
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وتابع الحماُر الوح�صّي طريقه، وهو يرك�س..
جلُده  حيواناً،  �صاهد  فجاأة  �صجرة..  اإلى  �صجرة  من  يقفز  زامبو  اأخذ 

�صميٌك، وله قرٌن كبيٌر فوق اأنفه، �صاأله:
ـ من اأنت اأّيها الحيوان ذو القرن؟

اأجاب الحيوان:
ولكّني  ثقيل،  ووزني  كبيٌر،  حجمي  القرن،  وحيد  اأو  الخرتيُت،  اأنا  ـ 
خفيف الحركة. اأعي�س بجانب الماء، واأتغّذى بالأع�صاب، واأعرف كيف 

اأدافع عن نف�صي بقرني الموجود فوق اأنفي.
�صحك زامبو كثيراً، وانطلق يقفز من �صجرة اإلى �صجرة، عائداً اإلى بيته، 

�صعيداً بما جمعه من معلوماٍت في ذلك اليوم«.
بعد قراءة الق�صة:

1 ـ كم مرة تكّررت كلمة زامبو؟
2 ـ كم مرة تكررت كلمة الغابة الأفريقية؟

3 ـ ما هي الحيوانات التي التقى بها زامبو في الغابة؟
4 ـ ما هي �صفات كّل منها؟

5 ـ ما هو الهدف من الق�صة؟
ل؟ 6 ـ اأّي الحيوانات تف�صّ
7 ـ محاولة تمثيل الق�صة.
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�صعر للأطفال

عمبت�صتي
)تاأليف: هدى ميقاتي(

الأطفال: عمبت�صّتي.. عمبت�صّتي.. فوتوا لجّوا قالت �صّتي غيم ورعد 
وبرق ومّي.. والبي�صي برداني �صوْي

الأول: يا تيتا مين هو الغيم؟
عد؟ الثاني: لي�س البرق ولي�س الرَّ
الثالث: لي�س المّي ولي�س البرد؟

التيتا: الغيمي بتجي لّما ال�صم�س بت�صّخن موجات البحر
غيمي بتدّق بغيمي.. بت�صرقط َعْينا من القهْر

بيطلع �صوت كبير كبيْر.. بيخّوفنا ا�صمو الرعْد
بيهّروا دموعا بت�صيْر.. مّرة تلج ومّرة برْد

مالحظة: بالإمكان تمثيل هذه الأغنية على �صكر م�صرحية.
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حو حو بردانين
)تاأليف: هدى ميقاتي(

المجموعة: حو حو بردانين.. نحنا الزغار الحلويْن
حو حو بردانين.. نحنا الزغار الحلويْن

الطفل: اآنا بلب�س هلكّبوت.. وبغّطي �صعراتي
برنيطا حلوي وكفوْف.. �صوفو يا رفقاتي
برنيطا حلوي وكفوْف.. �صوفو يا رفقاتي

المجموعة: حو حو بردانين.. نحنا الزغار الحلوين.
حو حو بردانين.. نحنا الزغار الحلويْن

الطفل: ب�صرب حليب وباكل.. ل حالي اأكالتي
ع اأوقاتي يِّ وْب�َصّمْع در�صي ب�صرعْه.. َمْب�صَ

هر.. بلعب مع اإخواتي ولّما برجع بعد ال�صّ
ببو�س الماما والبابا.. وبلّون تلويْن

المجموعة: حو حو بردانين.. نحنا الزغار الحلويْن
نحنا رح نلب�س كّبوت ونغّطي �صعراتنا

برنيطا حلوي وكفوف.. �صوفوا يا رفقاتنا
الجميع: خّي خّي دفيانيْن.. نحنا الزغار الحلويْن
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طابي طابي
)تاأليف: هدى ميقاتي(

جماعية  لعبة  الأطفال  يلعب  اأن  بعد  الأغنية  هذه  تغّنى  اأن  يمكن 
ت�صاعدهم على التفكير الم�صتقّل دون ال�صتعانة بال�صور.

نري الأطفال طابة ونقول لهم: لنلعب هذه اللعبة:
ـ اأكمل ما يلي: الولد ال�صغير يمكنه اأن يلعب..

وهنا يكمل الأطفال: الولد ال�صغير يمكنه اأن يلعب بالطابة..
تعالوا نغّني للطابة:

طابي طابي طابي.. نّطي نّطي بالملعْب
يّلال يا اأ�صحابي.. مع هالطابي تا نلعْب

واحد تنيْن.. واحد تنيْن
  

حلوي الّطابي كتير كتيْر
لّما بتغّط وبتطيْر

كاأّنا ع�صفور زغيْر
عط�صاْن وبدو ي�صرْب

واحد تنين.. واحد تنين
واحد تنين تالتة اأربعة خم�صة �صتة �صبعا تمانة ت�صعا ع�صراااا
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الدجاجة وفراخها
)تاأليف: روز غريب(

قق قق قق قق
يا اأولدي

نم�صي نم�صي
نحو الوادي
ا ناأكُل َحبًّ
حلواً رطبا
ثّم نرجع

في الميعاِد
قق قق قق قق
يا �صي�صاني
ام�صوا حولي

كالغزلن
ل تبتعدوا
ل تنفردوا
ل ياأكلكم

وح�ٌس عادي!
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قق قق قق قق
هّيا نبدا

ومن الَحّب
نَنقُد نَقدا
ننقد ننقْد
ثّم نرقْد

فوق الع�صِب
الَعِطر النادي
قق قق قق قق
قوموا ن�صعى
هاذي اأر�ٌس
طابت مرعى
لّما ُيم�صي

قر�ُس ال�صم�س
لّما ُيم�صي

قر�ُس ال�صم�س
نَرجع حاًل
كالمعتاِد
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هذا الكتاب:

ا اأو جّدة، اأو معلمة اأطفال  لِك اأمًّ
ا اأو اأمني مكتبة اأطفال اأو راوًيا لق�ص�صهم ولَك.. اأبًا اأو جدًّ

ــن رواية الق�صة  ــاف تقنيات ف ــد لك على اكت�ص ــو يعمل كم�صاع وه
ــد تكون خافيًة حتى على بع�س من امتهن  بتفا�صيلها الدقيقة التي ق

رواية احلكايات.


