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املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة أُسـِّــسَ
بمبــادرة كريمــة مــن صاحــب الســمو امللكــي األمــر
طــال بــن عبــد العزيــز  ،رحمــه اهلل ،عــام .١٩٨٧
العر� للطفولة والتنمية
جميع حقوق الملكية محفوظة للمجلس
بي

افتتاحية العدد
نقدم العدد ( )38من مجلة خطوة في وقت غير م سبوق مير به العالم أجمع منذ شهور ،بعد انتشار فيروس
كورونا امل ستجد (كوفيد  ،)19 -والذي بلغت تداعياته الصحية والنف سية واالجتماعية واالقتصادية مدى لم يكن
يتخيله أحد من قبل .وإننا ندرك جيد ًا بأن األزمات والطوارئ دائم ًا ما يكون أول املتأثرين بها هم األطفال ،وإن لم
يكن هذه املرة صحي ًا فح سب ،ولكن التأثير األعظم كان نف س ّي ًا وتعليم ّي ًا واجتماع ّي ًا؛ لذا وجب على كل اجلهات
املعنية بالطفولة والتنمية أن تعي بأن عليها دور ًا كبير ًا في هذه املرحلة من خالل الدعوة إلى االلتزام باإلجراءات
والتدابير كافة التي مت اتخاذها من قبل احلكومات ،وكذا التوعية بكيفية التعامل مع األطفال ،وتقدمي الدعم
الكامل لهم ،وامتداد ذلك إلى ما بعد كورونا التي س تُحدث تغييرات جذرية في كل املناحي ع املي ًا.
ومن هذا املنطلق ارتأت هيئة مجلة «خطوة» أهمية إصدار ملحق خاص بعنوان «حماية أطفالنا من كورونا»
يتضمن عدد ًا من املوضوعات واإلرشادات ،آملني أن يكون محل إفادة ،على وعد بأن نقدم املزيد من البحث
والتعمق في تداعيات هذه األزمة الع املية على تنشئة وحقوق األطفال.
وعلى جانب آخر ،يقدم العدد ملف ًا حول موضوع «سينما الطفل» ..هذا الفن املبهر للكبار قبل الصغار ،والذي
شهد تطور ًا ملحوظ ًا في تقنياته خالل ال سنوات األخيرة ،ورغم ذلك فهو ال يزال يواجه حتديات كبيرة في العالم
العربي .وشمل امللف على عدة موضوعات تناولها عدد من املتخصصني من خالل أكثر من زاوية ،والذي ي ستمر
أيض ًا في العدد املقبل الستكماله بأبعاد أخرى.
ويضاف إلى امللف ما يتضمنه العدد من املقاالت والتجارب والعروض واألنشطة والقصة والشعر ،لنقدم
للقارئ مجموعة من املعارف واملهارات وال سلوكيات التي تخص طفل ما قبل املدرسة ،متطلعني أن تكون خطوة
دوم ًا أداة إرشادية لكل العاملني واملتعاملني مع طفل هذه املرحلة العمرية املهمة.
خ� وصالح الطفل
وفقنا هللا دوما ًلما فيه ي

أ.د.حسن البيالوي

ش
الم�ف العام عىل مجلة خطوة
«خطــوة» مجلــة علميــة تعنــى بمرحلــة الطفولــة املبكــرة (مــن ســن امليــاد  ٨ -ســنوات) ،تنشــر الفكــر
الرتبــوي املســتنري مــن وإىل املمارســن واملعنيــن بمرحلــة الطفولــة املبكــرة ،وتنمــي اتجاهــات إيجابيــة
لتنشــئة الطفــل يف الوطــن العربــي ،وفــق مقاربــة حقوقيــة تنمويــة يف ضــوء متطلبــات مجتمــع املعرفــة.

ف
تع� ض
بال�ورة عن رأي المجلة.
تع� الموضوعات المنشورة ي� المجلة عن آراء كاتبيها ،وال ب ِّ
ب ِّ

املسرح املتحفي للطفل
د .شوق النكالوي
مدرس أدب الطفل  -كلية التربية للطفولة املبكرة  -جامعة مطروح  -مصر

المرسح المتحفي ليس مكاناً أو ن
مب� متحفياً فحسب؛ بل هو مصطلح يُطلق عىل عرض مرسحي
ف
قص�ة ال تتجاوز ي ن
قدم داخل قاعة
ثالث� دقيقة ،ويُ َّ
له نص مكتوب ،يُعرض ي� أماكن معينة ومدة ي
العرض بالمتحف عىل أن يكون الديكور من المتحف ومقتنياته ،ويمكن تقديمه عىل مرسح منفصل
خاص بالمتحف ،ويتم من خالله ت
ال� ي ز
ك� وتسليط الضوء عىل العنرص المعروض كما يمكن تقديمه
داخل الفصل الدراس ،ومن أهم ش�وطه أ
الساسية أن يدور حول موضوع يرتبط ارتباطاً وثيقاً
ي
بالمتحف ،وهو ال يقترص عىل نوع بعينه من المتاحف؛ حيث يمكن تقديمه ف ي� متاحف العلوم،
ومتاحف الفن والمتاحف الحربية ومتاحف التاريخ آ
والثار .وهو وسيلة ترفيهية للتواصل ي ن
ب�
ب� المتحف والمجتمع .كما أنه الوسيلة أ
المتحف والزائر ،ووسيطاً للعالقة ي ن
ال ثك� حيوية وفاعلية ف ي�
للتفك� حول معروضات المتحف.
إيجاد طرق جديدة
ي

وهنا يتضح دور امل سرح املتحفي في
الربط بني املتحف والزائر من ناحية واملتحف
واملجتمع من ناحية أخرى ،عن طريق إيجاد
عالقة تفاعلية تؤدي إلى إحداث نوع من التآلف
بينهما؛ حيث ال توجد وسيلة أكثر حيوية
للتفكير حول معروضات املتحف وجذب الزوار
أكثر من الدراما .وامل سرح يجب أن ُي ستخدم
باعتباره جزء ًا من املتحف ،وأن املسرح له دور
في غاية األهمية خللق فرص إلحياء الروح داخل
املتحف.
وانطالق ًا من أن الهدف من التربية
املتحفية هو توصيل املعلومة بشتى الطرق؛
فإننا جند أن كثير ًا من املتاحف تنتقل إلى
4
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اجلمهور بعيد ًا عن جدرانها لتؤدي وظيفتها
التعليمية والثقافية على نحو ما «حدث في
ليفربول بإجنلترا؛ حيث ميتلك املتحف سيارة
تُع ُّد متحف ًا متحرك ًا ينتقل إلى جميع أنحاء
ليفربول حام ًال مناذج للقطع الفنية التي
يحتويها املتحف ،كما يحتوي ذلك املتحف
املتنقل الصغير على م سرح صغير لل سماح

املسرح املتحفي هو نوع
من أنوع املسرح يـُقـَدم
داخل أو خارج املتحف أو
يف الفصل الدراسي

لألطفال مبمارسة لعبة األدوار التاريخية.
ويحظى املتحف املتنقل بنجاح كبير في شتى
الدول».
واستناد ًا إلى ما سبق ميكن للكاتبة أن
تُع ّرف امل سرح بأنه نوع من أنواع امل سرح ُي ق َّدم
داخل املتحف أو خارجه في م سرح ملحق
به أو في الفصل الدراسي؛ م ستند ًا في كل
أشكاله إلى معروضات املتحف وما يتعلق به
من مفاهيم علمية أو شخصيات أو أحداث أو
فترات زمنية أو مظاهر للعمارة ،تقدم بطريقة
م سرحية بعيدة عن التقريرية واملباشرة التي
تدفع إلى امللل ،تقدم في قالب يجذب عقل
املتلقي ويستثير خياله مما يجعله يتفاعل مع

املتحف بطريقة أكثر فاعلية وجذ ّب ًا.
وبرنامج امل سرح املتحفي يقوم على فكرة
تبسيط املعروضات للجمهور وبخاصة األطفال
منهم وذلك عن طريق حتويلها إلى صورة
أخرى أكثر تفاع ًال مع الزوار عن طريق امل سرح
مبا ميتلكه من أدوات ت ساهم بشكل كبير
في تقريب الفكرة ،وتتضمن تلك التقنيات
والوسائل :الديكور ،اإلضاءة ،النص امل سرحي،
األداء التمثيلي ،املوسيقى ،األزياء وغيرها من
األدوات األخرى.
وعلى الرغم من أن امل سرح املتحفي يختلف
عن امل سرح التقليدي من حيث هدفهما
الرئيس؛ حيث إن امل سرح التقليدي يخدم
قصة درامية لها بداية ونهاية وعقدة وحل ،في
حني أن املسرح املتحفي ُي ق ِّدم عم ًال أو مقتنى
متحفي ًا؛ فإن مجالي املسرح واملتحف يلتقيان
في نقطة مشتركة نتيجة تركيزهما على عملية
التع ُّل م وحرصهما على التواصل مع املجتمع؛
فكل منهما  -إذن  -يدعم اآلخر ومن ثم فإن
أوجه التشابه بينهما تزيد كثير ًا على أوجه
االختالف فكل منهما ُي عتبر خبر ًة حي ًة.
فالهدف الرئيس من التربية املتحفية

هو الربط واملزاوجة بني املاضي واحلاضر
وامل ستقبل؛ ف املاضي هو محتوى املتحف
احلالي واحلاضر هو محتوى املتحف القادم

ويجب أن نهتم به .من خالل ما سبق يتبني
وجود عناصر التقاء بني امل سرح واملتحف،
توجزها الكاتبة فيما يلي:

عناصر االلتقاء بني املسرح واملتحف
المرسح

المتحف

 -١إقبال اجلمهور على امل سرح ملا يتمتع به
من عوامل جذب وإثارة.

إقبال اجلمهور على املتحف ولكن بنسبة أقل
من إقبالهم على امل سرح.

 -٢يعتمد فن امل سرح على اجلمهور ألداء
رسالته.

يعتمد املتحف على اجلمهور ألداء رسالته.

 -٣يعتمد فن امل سرح على عناصر
ال سينوغرافيا من (ديكور  -إضاءة  -أزياء -
وإك س سوارات وغيرها).

يعتمد املتحف على عناصر ال سينوغرافيا
من (ديكور  -إضاءة  -أزياء  -وإك س سوارات
وغيرها) حيث تقوم املقتنيات املتحفية مقام
الديكور على سبيل املثال.

 -٤يتضمن فن امل سرح أدا ًء صوت ّي ًا؛ ف املمثل
في امل سرح هو األداة لتوصيل األفكار.

يتضمن املتحف أدا ًء صوتي ًا يعتمد على
املرشد أو املربي املتحفي في شرح املقتنيات.

 -٥يحتوي على فكرة جوهرية تعد محوره
األساسي.

يحتوي على فكرة جوهرية تعد محوره
األساسي.

 -٦وسيلة للتعليم والتثقيف والترفيه.

وسيلة للتعليم والتثقيف والترفيه.
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نشأة املسرح املتحفي وتطوره
ترجع البدايات األولى الستخدام العروض
امل سرحية داخل املتاحف إلى منتصف القرن
التاسع عشر ،وهو ما تؤكده إليزابيث بال كويل
عام  1849بعد زيارتها للمتحف األمريكي
للتاريخ الطبيعي بنيويورك« :لقد شاهدت
ب املتحف قطعة متثيلية هزلية وحيوانات
محنطة مقلدة رديئة الصنع».
وهو ما يؤكد أن امل سرح املتحفي ظهر في
أولياته في صورة بدائية لم تكن حتتوي على
كل عناصر امل سرح؛ فكان العرض سطحي ًا
ُي قدم املقتنيات املتحفية لكنه يغفل شرحها
وتوضيحها؛ فافتقد امل سرح إلى أهم ما ينبغي
أن يت سم به وهو التفاعلية.
وترجع أول جتربة جادة وجديرة ب املالحظة
إلى أواخر القرن التاسع عش ر ،وهي جتربة
متحف سكان سن ،أول متحف مفتوح يعرض
العناصر في بيئتها الطبيعية ،وأس سه «آرثر
هازل يوس» عام  1891في ستوكهولم بال سويد؛
حيث قام بإضافة عنصر آخر وهو أشخاص
إلى العرض.
ولعل أهمية هذه التجربة تكمن في توظيفها
للممثل داخل العرض املتحفي وهو ما أك سبه
القدرة على التواصل بشكل أكثر إيجابية
مع الزوار وعلى إثرها تتابعت عروض امل سرح
املتحفي ،التي تعتمد على توظيف املمثل؛
باعتباره ركيزة أساسية في ذلك النوع من
العروض؛ فقدم متحف الفن احلديث بنيويورك
م سرحية تتكون من مونولوج ،يعرض فيه الفنان
اللوحة ،ويحث الزائر على املالحظة والعناية
ومن ثم ات سع توظيف العنصر البشري داخل
هذه العروض املسرحية ،فشمل جمهور الزوار
ولم يعد مقتصر ًا على املمثل فحسب.
وقدم امل سرح أيض ًا في متاحف التراث
واحلضارة كما في «متحف سيمثوسونيان»
القومي للهنود األمريكيني بنيويورك ،كما قدمه
أيض ًا «متحف العلوم ببوسطن» من خالل
6
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م سرحية ب سطت اللغة العلمية اجلافة الصماء
للمقتنيات إلى لغة سل سة تصلح للم سرح
مما سهل للمتحف تقدمي املعلومات العلمية
بأسلوب سلس .أما في أوائل القرن العشرين
فقد لوحظ أن عرض العناصر كان يتم من
خالل موضوع وذلك في متاحف العلوم .وكان
هناك اهتمام ملحوظ بإشراك الزائر والتفاعل
معه في العرض لنجاح العملية التثقيفية.
وبدأ امل سرح املتحفي في بريطانيا عام
 1924في متحف فيكتوريا.

وفي األربعينيات من القرن العشرين قدمت
عروض لعائالت احليوانات في بيئتها الطبيعية
ُم َح اطة بصناديق زجاجية وذلك في متحف
التاريخ الطبيعي بنيويورك .وفي ال سبعينيات
وجد املتحف امللكي البريطاني بفيكتوريا
بكندا ومتحف ميلواكي الوطني الذي كان رائد ًا
في أسلوب آخر وهو إزالة احلاجز الزجاجي
والتقدمي املسطح للحوائط ،واستعاضوا عنها
بعرض مفتوح ثالثي اجلوانب وإشعار الزائر
بأنه داخل العرض ،كما مت إنشاء ق سم للم سرح

املسرح املتحفي

مبتحف فيكتوريا وألبرت.
و ُي َع ُّد متحف ميني سوتا للعلوم من املتاحف
التي ت ستخدم التقنيات امل سرحية؛ ففي عام
 1983بدأت ورشة امل سرح املتحفي في متحف
ميني سوتا للعلوم وهو حدث ُي قام سنوي ًا اآلن

وسيلة للتعليم
والتثقيف والرتفيه

في متحف األطفال في «أنديانا بولس».
وفي عام  1987مت افتتاح ق سم امل سرح
املتحفي في حديقة «كوفنت» وهو موقع شهير
في ضاحية امل سارح بلندن.
وفي عام  1993اعتمدت الفكرة في الواليات
املتحدة؛ فأصبح أسلوب التفاعل من املتطلبات
العملية في العروض العلمية.
وفي عام  1994قام مدير م سرح العلوم
مبتحف ميني سوتا للعلوم ،بالتعاون مع ق سم
التربية ب املتحف ،في تنفيذ م سرحية ،ملقي ًا
الضوء على أهم العناصر املعروضة ب املتحف.
وفي عام ُ 1999أقيم أول عرض للم سرح
املتحفي في جنوب أمريكا .وكان عرض ًا مقدم ًا
للطفل باستخدام مجموعة من الدمى والعرائس
مع دعوة بعض األطفال الزوار للدخول للقيام
بدور طيور صغيرة.
ومن املتاحف التي ت ستخدم أسلوب امل سرح
املتحفي القائم على استخدام الوسائط
امل سرحية والعروض احلية في كل جزء من
أجزاء املتحف؛ متحف العلوم في بوسطن
الذي يقدم عروض ًا يومية في مواعيد ثابتة
خالل اليوم وقد حققت جناح ًا كبير ًا.
أهمية املسرح املتحفي وأُسسه
للم سرح املتحفي أهمية كبيرة؛ حيث ُي َع ُّد

أسلوب ًا أكثر فاعلية للعرض املتحفي وجذب
الزوار وربطهم ب املتحف وتفاعلهم مع مقتنياته
ألنه يخرج به من مجرد عرض أصم غير
تفاعلي إلى حوار حي بني الزائر ،واملعروضات.
ف امل سرح املتحفي له قدرة كبيرة على إحياء
التاريخ والتعبير عن ال سياقات التاريخية من
خالل استخدام األدوات اجلمالية في اللغة .وإذا
كان املتحف يوفر متعة املعرفة ،وامل سرح يوفر
متعة احلياة؛ فإن امل سرح املتحفي ميكن أن
يوفر جتربة حية تضم االثنني معا.
ويمكن إيجاز أهمية المرسح المتحفي للطفل
يل:
فيما ي
َوح د الطفل مع الشخصيات وتعاطفه
 ت ُّمعها ،مما يجعله يتمثل سلوكهم بعد ذلك،
مبحاكاته النماذج الوطنية املشرفة.
 إحياء اجلماد؛ حيث تتحول املعروضاتالصماء إلى كائنات حية ناطقة متحركة مما
ي ساعد على تثقيفه علم ّي ًا وسياس ّي ًا وتاريخ ّي ًا
وجغراف ّي ًا.

أشهر متاحف العالم
تقدم عروضاً مسرحية
قد تكون يومية،
وحققت نجاحاً كبرياً

 تنمية روح اإلبداع واملغامرة والتخيل وإدراكالواقع ،مبا يحتوي عليه من سلوكيات
إيجابية؛ فيعمل على تأكيدها لدى الطفل،
ومعاجلة ال سلوكيات ال سلبية.
 تب سيط املفاهيم واملزاوجة بني املاضيواحلاضر.
 توظيف احلواس املختلفة ،فهو يعمل علىتنمية أكبر عدد من احلواس لدى الطفل.
 املتعة واإلبهار من خالل ما يتضمنه منمناظر وأزياء وديكور وغيرها من تقنيات
العرض امل سرحي.
 التع ُّل م؛ حيث إنه يوفر للطفل متعة تعليميةمبا يقدمه من معلومات بطريقة شائقة وجذابة
ومحببة إلى نف سه ،كما أن مرافقة األسرة
واألصدقاء يعمل على املتعة النفسية للطفل.
 تنمية الثقة بالنفس والقدرة على مواجهةاجلمهور من خالل قيام الطفل بالتمثيل
في العروض أو االشتراك في ورش العمل
املصاحبة لها ،وهو ما يعمل على حتمله
امل سئولية والشجاعة و ُي عوده على سالمة
النطق وحرية التعبير.
 تنمية االجتاهات اإليجابية نحو املتحفوالتراث من خالل ما يقدمه من عروض جاذبة
لألطفال وجتارب جديدة حية حتفزهم إلى
التطلع نحو جتارب أخرى لتوسيع آفاقهم
وزيادة خبراتهم.
 حتويل الطفل من مجرد مشاهد سلبي إلىمقدم للتراث مما ي ساعد على اكتشاف مواهب
األطفال ورعايتها وتدريبهم للوصول إلى أفضل
م ستوى ،كما أن ذلك يجعل األطفال يح سون
بالفخر والسعادة.
 إن امل سرح املتحفي ُي نمي في الطفل حبالعمل واحترامه وتقدير العاملني؛ من خالل ما
يقوم به من أنشطة أثناء الورش املصاحبة له.
 ُي شبع ميول األطفال وحب االستطالع،بطريقة
واإلجابة عن ت ساؤالتهم واستف ساراتهم
ٍ
جذابة ُم قنعة.
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شره األطفال
وحش يغتال براءتهم
د .هدى امليموني
باحثة وكاتبة  -املغرب

إذا كان فقدان الشهية للطعام مشكلة سلوكية؛ فإن هناك مشكلة سلوكية أخرى عىل النقيض من هذا
يعا� منها بعض أ
ن
الطفال ،فيأكلون ث
ش
ش
أك� مما يحتملون ،أو يزدرون
الفعل ،وهي ال�ه؛ فال�ه أيضاً مشكلة ي
أ
الكل دون مضغه جيداً .ش
وال�ه كفقدان الشهية قد يكون عرضاً يظهر ف ي� مناسبات معينة ،وقد يكون حالة
موجودة بصفة دائمة وعامة ف ي� حياة الطفل.
ف
أما ش
كث�اً ،ولو أنه من الواجب تنبيه الطفل
ال�ه الذى يحدث ي� مناسبات خاصة فال يصح أن نهتم به ي
ف
ت
ش
ال� غالباً
للعادات السليمة ي� التغذية ،أما ال�ه الذي يصاحب الطفل لمدة طويلة فيجب بحث أسبابه ي
ما تكون نفسية ،وإن كان هناك بعض الحاالت أسبابها جسمية كالديدان خصوصاً ش
والسكارس،
ال�يطية إ
أ
ت
ال� يجب التأكد من أن الطفل ليس مريضاً
واضطراب الغدد ،إىل يغ� ذلك من السباب المرضية الجسمانية ي
ن
يعا� منها.
بإحداها ،ومعالجته إن كان ي

الشره إلنقاص التوتر
ومن واقع احلال ،كانت هناك فتاة في
حوالي العاشرة من عمرها  ..شكلها كان
مفزع ًا ،فهي منتفخة مثل بالون على وشك
االنفجار ،وجهها أقرب ما يكون إلى صورة
كاريكاتيرية لوجه قبيح؛ فالعينان غائرتان
وعلى درجة كبيرة من الضيق ،ملا حولهما
من حلم خدين منتفختني ،والذقن صغير،
والفم أيض ًا عبارة عن فتحة صغيرة حوله
حلم كثير ،أما الرقبة فهي تكاد أال تُرى
8
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وملتصقة باجلسم ..كانت تلك الفتاة تعاني

االكتئاب ،وكانت خالل هذه النوبات تعاني من

من االشتهاء املرضي للطعام ،وكانت تعاني

رغبة قاهرة طاغية ألن تأكل وتظل تأكل بال

من حالة نف سية مرضية أهم أعراضها نوبات

ُص اب بتخمة ،وكان كل من
انقطاع حتى ت َ

يراها في هذه احلالة يقرر أنها تأكل بشراهة
وال تشبع إال بعد أن تلتهم الكثير مما ال يقدر
عليه الشخص البالغ الشره.
كانت الفتاة تعاني كثير ًا من اآلالم
النفسية واجلسمية بعد نوبات االكتئاب
واألكل بشراهة ،تلك النوبات التي لم يكن لها
موعد ،وأحيان ًا كانت حتدث بعد الغداء ب ساعة،

الذي يسبب لها توتر ًا عصبي ًا ،ويزداد هذا
التوتر عاد ًة أثناء نوبات االكتئاب فتلجأ إلى
زيادة تناول الطعام .واألكل بالنسبة إليها
وسيلة إلنقاص التوتر ..وحتى األشخاص
البالغون عندما يأرقون لي ًال؛ أي عندما يعانون
من شدة التوتر والهموم ،وي ستيقظون في
منتصف الليل ،جندهم يلجأون إلى األكل رغم
تناولهم العشاء قبل منتصف الليل ب ساعتني،
ذلك أن األكل وسيلة مرضية إلنقاص التوتر؛
فاألكل في مثل هذه احلاالت ال يحدث ل سد
حاجات ج سمية ،إمنا كوسيلة للتكيف
النف سي بإنقاص التوتر اجل سمي الناجت عن
االضطراب النفسي واالكتئاب.
وقد دلَّ ت دراسة هذه احلالة على أن
هذه الفتاة تعاني من األحالم املزعجة التي
تزخر باملخاوف املرعبة ،وكانت تصرخ أثناء
هذه األحالم ،وتقوم من النوم في حالة رعب
شديد ،وعندما يأتي الصباح ال تتذكر معظم
أحالمها ..إنها تنسى أحالمها دائم ًا ملا فيها
من فظاعة ومناظر مفزعة ،وذلك ألن اإلنسان
عامة يدفن  -أي يكبت  -في الالشعور
املناظر واألحداث والذكريات املخيفة أو امل ؤملة.
كما دلَّ ت دراسة احلالة على أن األب
أي بعد تناولها أكلة عادية .وقد قررت الفتاة

يصادفها ،وقالت إنها تبتلع األكل دون تذوقه

هجر العائلة منذ عدة سنوات ،وأصبح ال
يتردد على املنزل إال نادر ًا ..وانحرف سلوكه؛

أنها مبجرد حدوث النوبة كانت تشعر بأن

مندفعة إلى ذلك باخلوف من الفراغ ،ويهدف

فتدهورت حالة العائلة ،واضطرت األم أن تشرد

أحشاءها فارغة ،ومن ثم تشعر بألم اجلوع،

ملئه بأسرع ما ميكن.

األوالد ..وكانت الفتاة  -موضوع الدراسة -

فتأكل ثم تأكل وال تشعر باالمتالء إال عندما

هذه الفتاة كانت في الواقع مريضة نفسي ًا

تشعر بآالم في املعدة .وكانت عندما تشعر
باجلوع ،تتصور أن فراغ ًا كبير ًا حدث داخل

وتعاني  -لدرجة كبيرة  -من التوتر النف سي،

أحشائها ،وكانت تتصور أن هذا الفراغ إن
لم متأله سريع ًا ،فرمبا ميتلئ بالهواء وينفجر
ومتوت ،وكانت هذه املخاوف اخلرافية ت سيطر
عليها فكانت تزدرد األكل؛ أي تأكل كل ما

قد يكون الشره وسيلة
إلنقاص التوتر الناتج
عن االضطراب النفسي
واالكتئاب

أكبر أخوتها ،فكان عليها أن ترعاهم ،إلى
أن ُأصيبت بحالة هلع وخوف أدى بها إلى
اإلصابة باالكتئاب والتوتر النفسي واجلسمي
الشديدين ،وما الشره في هذه احلالة إال
وسيلة إلنقاص التوتر.
سيدة وزوجها ي سكنان شقة بالدور األرضي
في منزل ،كانا يخرجان يومي ًا بعد الظهيرة،
العدد ٢٠٢٠ - ٣٨
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للفتاة على أنها ُم صابة بالدودة
الشريطية ،وأنها كانت تتضور جوع ًا
بعد الغداء ب ساعتني أو ثالث وكان
مخدومها ال يعطيها العشاء إال في
ال ساعة التاسعة أو العاشرة مساء..
وكانت تخجل أن تطلب منهم األكل
قبل أن يقدموه إليها ،ولذا جلأت إلى
انتهاز فرصة خروج اجليران وسرقة
ما عندهم من أطعمة ملا تعانيه من
اجلوع.
حالة أخرى ضحية احللوى :طفل
بدين في سن التاسعة من عمره ،يكثر
من أكل احللوى والشيكوالته ،نشأ
مدل ًال وحيد ًاُ ،ي جاب إلى كل رغباته
منذ نشأته ..كان شغوف ًا بالفطائر

احللوة؛ فيأكل منها بشراهة ،وال
ميكنه أن يضبط نف سه أمام أي رغبة
من رغباته ،بل يشعر بالتلذذ وكأنه
يدلل نف سه .ووالده يشتري له احللوى
والشيكوالته باجلملة ،ويختزنها في
املنزل ،وقبل أن يستهلكها يشتري
له غيرها ،إعراب ًا عن حبه وتدليله له،
وعندما يعودان يجدا أن ما في مطبخهما من

املطل على املنور ،ثم تدخل وتأكل ما جتده من

وأصبح األكل  -خصوص ًا احللوى -لدى
هذا الطفل نوع ًا من النشاط املقصود لذاته،

ومت القبض على اخلادمة و ُأرسلت إلى

ينظر إليه كهواية ..وما إن بلغ التاسعة من
عمره حتى أصبح بدين ًا شره ًا سواء نحو

مأكوالت قد اختفى كله رغم كثرتها ،واحتارا
في األمر .وظنا أن في البيت «عفريت ًا» أو

مأكوالت.

«أرواح ًا شريرة» تأكل الطعام كلما خرجا من

وح ِّولت إلى مكتب اخلدمة
ق سم الشرطةُ ،

املنزل ..وتطوع أحد األصدقاء لالختفاء في
الشقة ،عقب خروج الزوج والزوجة ليكشف
سر اختفاء املأكوالت ..وفع ًال انكشف السر..
إذ كانت خادمة اجليران في الشقة املواجهة
لهم؛ كلما أدركت أن الشقة أصبحت خاوية
من أصحابها  ..قفزت من «منور» الشقة التي
تعمل بها إلى منور الشقة املجاورة .متد يدها
من الشباك احلديد ،بعصا ،وتفتح باب املطبخ
10
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االجتماعية لدراسة حالتها وتقدمي تقرير
عنها حملكمة األحداث ،ودل الفحص الطبي

احللوى ،والفطائر ،أو نحو اللحوم ،والطعام
بوجه عام ..وقد أدت به بدانته إلى اخلمول،
مما ع َّق د حياته ،وأشعره بالقلق ،والتوتر؛ فلجأ
إلى اإلكثار من األكل كوسيلة إلنقاص التوتر.

الشره نابعاً
طارئا،
قد يكون
الشره
يكون
قد
مرض ..
وجبأن
لذايجب
الحالة
من هذه
ويف
الكشف الطبي أو ً
ال
نتغاضي عنه،

ومع التأكد من عدم وجود أسباب طبية،
البد من عالج األمر نف سي ًا.

أسباب الشره
 - 1أسباب جسمية مرضية كاإلصابة
بالدودة

الشريطية

أو

ثعابني

البطن

(اإلسكارس) ،أو االضطراب في الغدد ،وما
إلى غير ذلك؛ األمر الذي ي ستوجب الفحص
الطبي دائم ًا في حاالت الشره ،وإن كانت أغلب
حاالت الشره في الواقع أسبابها نف سية.
 - 2أسباب نفسية انفعالية ..كما هو
احلال في بعض حاالت التدليل؛ حيث يشعر
الطفل بأنه ال ميكن مقاومة رغبة من رغباته..
وكذلك احلرمان؛ فإنه يؤدي أحيان ًا إلى ال سلوك
نف سه ..وقد ت ستمر هذه العادة مع املدلل أو
احملروم ..فيأكل أي شئ يقابله وفي أي وقت،
بل يجعل األكل هوايته املفضلة.
 -٣أسباب مرضية نفسية ،خصوص ًا القلق
النف سي؛ حيث يشعر الطفل بفقدان الشعور
باألمن والطمأنينة ،كما يشعر باالكتئاب،
فيلجأ الطفل إلى التفريج عن نفسه بزيادة
األكل والشرب والنوم ل ساعات طويلة؛ فاألكل
في مثل هذه احلاالت ،وسيلة للتهرب من
املشاكل النفسية والشعور بالنقص ،ألن
عملية األكل نفسها تشغل الطفل عن التفكير
في ظروفه ومشاكله.
 -4وقد ُي صاب الطفل الذي يعاني من
سعة وقت الفراغ ،بالشره ،ويصبح األكل عنده
وسيلة ترفيهيةُ ،ي سرف فيه مرات عدة في
النهار؛ فيصاب بالبدانة.

عالج الشره

لعالج الشره يجب علينا أو ًال أن نفحص الطفل طبي ًا ،للتأكد من خلوه من
األمراض؛ خصوص ًا اإلصابة بالديدان ،واإلمساك وسوء الهضم .كما يجب أيض ًا
التأكد من عدم اختالل وظائف الغدد .وفي حاالت فقدان الشهية لطعام ما والتركيز
الشديد على آخر ،يجب أن نتأكد من مدى تكامل غذاء الطفل من حيث الفيتامينات
واألمالح املعدنية ،والدهنيات؛ ذلك ألنه كثير ًا ما يكون سبب فقد الطفل شهيته
لطعام ما ،هو أن األم قد تُسرف في إطعامه املواد الدهنية التي يحتاج هضمها إلى
وقت طويل ،كما قد يكون ال سبب هو كثرة تناول ال سكريات بني األكالت ،فال يجوع
في موعد تناول الطعام.

العدد ٢٠٢٠ - ٣٨
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ثقافة حقوق الطفل
وقانون الطفل يف سلطنة عمان
محمد عبده الزغري
خبير حقوق الطفل  -اليمن

ف� العرص الحديث ،واعتماداً عىل التجارب والجهود الفنية أ
والدبية والحصائل ،خرج
ي
النسان بأن هناك حقوقاً أ
الدول تلك الحقوق بع� وثائق
للطفال ،وقد أقر المجتمع
إ
ي
ض
دولية منذ تف�ة مبكرة من تاريخ قيام المنظمات الدولية ،ف� ش
الما�.
ع�ينيات القرن
ي
ي
وقد حرصت تلك الوثائق عىل أال تظل مجرد أدبيات فكرية بل أن تُشكِّل ،إضافة إىل
ذلك ،أساليب تنفيذ؛ أي أن تكون «ثقافة» مادامت الثقافة أسلوب حياة يستند إىل أساس
فكري ،كما أشار إىل ذلك الدكتور هادي نعمان ت
الهي�.
ي

عقب صدور اتفاقية حقوق الطفل في عام
 ،1989ساد اعتقاد بأن تطبيق االتفاقية
ُيعنى في املقام األول بتعديل التشريعات
الوطنية وتضمينها مبادئ وأحكام االتفاقية،
وأنه باستكمال هذا التعديل التشريعي تكون
االتفاقية قد ُطبقت على املستوى الوطني.
وقد بادرت دول عربية عديدة إلى األخذ بهذا
الرأي؛ فأصدر بعضها قانون ًا خاص ًا بالطفل
يعمل على حتقيق ذلك ،بينما اكتفت دول أخرى
بتعديل قوانينها القائمة .علم ًا بأن القانون هو
مجرد أداة لتقرير وتنفيذ السياسات .وأن
التطبيق السليم ألحكام االتفاقية يقتضي البدء
بترجمة أحكامها إلى سياسات متكاملة ُيسهم
12
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في وضعها خبراء في تخصصات متعددة،
ثم يأتي بعد ذلك دور القانون  -باعتباره
أداة تشريعية وتنظيمية  -لتقرير ومساندة
السياسات املستحدثة ،ولضمان تطبيقها في
إطار الواقع االجتماعي .ومن هنا تأتي أهمية
القانون.

اتفاقية حقوق الطفل
تمثل بداية مرحلة
تاريخية جديدة

مضمون ثقافة حقوق الطفل
إن ثقافة حقوق الطفل ال تنحصر باألساس
القانوني ،وال تنطوي على نصوص الوثائق
واالتفاقيات الدولية ،أو اإلقليمية ،أو الوطنية،
بشأن حقوق الطفل ،في حد ذاتها؛ أي أن ما
ُيشكل ثقافة في هذا املجال يتركز فيما ينجم
عن استيحاء دالالت تلك النصوص من القيم
واألفكار واالجتاهات وأساليب التنفيذ؛ ألن
الثقافة سلوك يستند إلى أساسيات فكرية.
غير أن النصوص القانونية الدولية وغيرها
تظل قوام ًا عام ًا ملضمون هذه الثقافة إذا لم
تتضافر معها العناصر الثقافية وطرائق األخذ
بها سلوكي ًا.

ولكي يأخذ املجتمع بحقوق الطفل ،يترتب
أن يكون لتلك احلقوق ثقافة بد ًال من أن تظل
مجرد نصوص تشريعية .ومن هنا ميكن النظر
إلى تداعيات الوثائق واالتفاقيات الدولية حلقوق
الطفل ،باعتبارها جزء ًا اساسي ًا من عموميات
ثقافات األطفال في البيئات املختلفة.
ويرى د .هـادي الهـيتي أن هـذا يعـني
أن ثقافات حقوق الطفل تستمد كثير ًا من
عناصرها العامة من منطلقات الوثائق
واإلعالنات واالتفاقيات الدولية ،إلى جانب
منطلقات أخرى يكسبها وجودها الواقعي في
الصعيد الداخلي .ومن هنا فإن ثقافة حقوق
األطفال تشتمل في مضمونها على جوانب
قانونية وصحية واقتصادية واجتماعية مرتبطة
بالطفولة وحقوقها ومشكالتها وآمالها ومجمل
أساليب الكبار في التعامل مع األطفال في
الظروف املختلفة.
وش َّكلت اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها
األمم املتحدة في  20نوفمبر  ،1989بداية مرحلة
تاريخية جديدة بالنسبة إلى العالقة بني الهيئات

احلكومية واملجتمع واألطفال حول العالم .فقد
ني على
ق ّدمت االتفاقية عقد ًا اجتماعي ًا جديد ًا ُب َ
فكرتني أساسيتني :االعتراف بالطفل كصاحب
حقوق فعال ،واالعتراف بالدول األعضاء
بوصفها مكلفة مبسئولية الوفاء لتهيئة الظروف

ثقافة حقوق الطفل ال
تنحصر يف أساس قانوني
إنما يجب أن ترتجم إىل
قيم وأفكار وأساليب تنفيذ

الضرورية ملمارسة احلقوق بشكل كامل .وعلى
هذا األساس ،ينبغي أن تتمحور ثقافة حقوق
الطفل بشكل خاص ،وثقافة الطفل بشكل عام.
وفي هذا السياق أرى أنه من املهم اإلشارة
هنا الى تعريف «ثقافة الطفل» ،باعتباره املك ِّون
الذي تنضوي فيه ثقافة حقوق الطفل ،ولكونه
لم َ
يحظ باالهتمام في العديد من خطط التنمية
في الدول العربية واملؤسسات املعنية بحقوق
اإلنسان.
إن ثقافة الطفل هي جملة من األفكار
واملعايير واللغة واملهارات ،وأمناط السلوك
األخرى التي يشترك فيها األطفال في جماعة أو
مجتمع .ويخضع األطفال في بناء ثقافتهم من
خالل أفكار ومؤسسات الكبار ،ابتدا ًء باألسرة،
ومرور ًا مبؤسسات التعليم ومؤسسات اإلعالم.
ومن هنا يأخذ الكبار مبفاهيم ثقافة األطفال،
وعلى أساس ذلك يعملون من خالل املؤسسات
املختلفة على إيجاد تنظيمات يخضع لها
األطفال ،بقصد إمناء وتوجيه هذه الثقافة.
إن ثقافة الطفل ونيل حقوقه الثقافية هي
واحدة من التحديات التي تواجه األطفال في
العالم العربي ،ويرتبط مستوى االرتقاء بها
من دولة عربية إلى أخرى بوجود اختالفات في
بعض املجتمعات التي شهدت بناها الثقافية
والتعليمية تطور ًا في بعض املراحل.
جهود سلطنة عمان يف مجال ثقافة
حقوق الطفل
وتُع ُّد املكتبات العامة واملكتبات املتخصصة
باألطفال من أبرز التحديات املرتبطة بالشأن
الثقافي في املنطقة العربية ،باإلضافة إلى غياب
املوجهة لألطفال واملجالت اخلاصة
أو قلة الكتب َّ
بهم ،وغيرها من املجاالت الثقافية ذوات الصلة
بالطفل (مسرح الطفل ،سينما الطفل ،وغيرها).
وبالقراءة العامة ملؤسسات ثقافة الطفل
واجلهود املبذولة على هذا الصعيد في السلطنة،
جتدر االشارة إلى أن هناك جهود ًا مق ًدرة ُبذلت
العدد ٢٠٢٠ - ٣٨
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إلرساء ونشر ثقافة حقوق الطفل ،تتمثل
مبتحف الطفل التابع لوزارة التراث والثقافة،
واملسرح املدرسي واألنشطة الثقافية
واملسابقات العلمية والفكرية التي ترعاها
وزارة التربية والتعليم ،ومسرح الطفل الذي
تُقام مهرجاناته سنوي ًا ،وملتقى الطفل العماني
الذي تنظمه وزارة التنمية االجتماعية ،وإقامة
العديد من املسابقات الثقافية والفنية ،وغيرها
من املعارض وامللتقيات الفنية والرياضية
والترويحية التي تنفذها ٌّ
كل من وزارات
التراث والثقافة ،والرياضة ،والبلديات في
احملافظات واملناطق ..وغيرها من املبادرات
واألنشطة املتفرقة التي تنظمها بعض اجلهات
احلكومية واجلمعيات األهلية والقطاع اخلاص.
باإلضافة إلى مجالت الطفل (الشرطي
الصغير) و(مرشد).
ومع أنه تحققت العديد من المكتسبات
الثقافية لصالح الطفل ف ي� السلطنة ،إال أنه ال

المؤسس إلرساء
يزال هناك احتياج للعمل
ي
ثقافة الطفل ف ي� خطط الوزارات ذات الشأن
وعىل رأسها وزارات الثقافة ت
والعالم،
وال�اث ،إ

والشباب ،والبلديات وتقنية االتصاالت.
إن االرتقاء بأوضاع مؤسسات ثقافة
األطفال واليافعني ،تُساعد على تكوين شخصية
الطفل ،وتنمية قدراته العلمية واإلبداعية وصقل
مواهبه املختلفة ،وتعزيز قيم االنتماء والوالء
والسالم والتسامح واحلوار وغيرها من القيم
اإلنسانية النبيلة .وهو األمر الذي يتطلب اعتماد
سياسة مشتركة لعدة أطراف (ثقافية ،وتربوية،
واجتماعية ،وصحية ،وإعالمية ،وإرشادية،
وفنية ،ورياضية وترفيهية ..وغيرها) ،من أجل
التوسع في إنشاء وجتهيز مراكز ثقافة الطفل،
وتأهيل الكوادر العاملة فيها.

قانون الطفل يف سلطنة عمان
قانون الطفل هو واحد من آليات سياسات
حماية الطفل .والسلطنة عملت منذ انضمامها
14
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إلى اتفاقية حقوق الطفل في  9ديسمبر 1996
مبوجب املرسوم السلطاني رقم ،96/54
واملعدل ب املرسوم ال سلطاني  ٩٦/٩٩على اتخاذ
سلسلة من التدابير واإلجراءات حلماية الطفل.
وفي احلقيقة حرصت السلطنة على إعمال
حقوق الطفل بوقت مبكر حتى قبل إقرار
اتفاقية حقوق الطفل في  ،1989أو االنضمام
إليها في  ،1996ومعروف أن السلطنة أولت

ثقافة حقوق الطفل
تشمل يف مضمونها
جوانب قانونية وصحية
واقتصادية واجتماعية

اهتمام ًا خاص ًا بحقوق الطفل منذ االحتفال
بالسنة الدولية للطفل في عام 1979؛ حيث
مت تشكيل جلنة لالحتفال بالسنة الدولية للطفل
بنا ًء على القرار الوزاري رقم  78/6لتحقيق
عدد من البرامج والفعاليات ،وتش َّكلت الحق ًا
اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة مبوجب املرسوم
السلطاني ( )85/92في  6إبريل ،1985
برئاسة وزير الشئون االجتماعية والعمل ،ثم
ُأعيد تشكيلها لتتبع وزارة التنمية االجتماعية،
برئاسة معالي وزير التنمية االجتماعية.
ونظر ًا إلى وجود مستجدات تتصل بالرؤية
الشمولية لقضايا األسرة ومنها الطفلُ ،أنشئت
اللجنة الوطنية لشئون األسرة برئاسة وزير
التنمية االجتماعية وعضوية الوكالء في معظم
املؤسسات احلكومية التي تُعنى بقضايا األسرة
واملرأة والطفل.
وتش َّكلت الحق ًا جلنة متابعة تنفيذ اتفاقية
حقوق الطفل في وزارة التنمية االجتماعية ،بنا ًء
على القرار الوزاري رقم  ،2001 / 9واملعدل
بالقرار الوزاري رقم  ،2009 / 56وهدف
تشكيلها إلى العمل على تفعيل مبادئ اتفاقية
حقوق الطفل ووضع اآلليات والبرامج الالزمة
لضمان حقوق الطفل في السلطنة.
وفي هذا اإلطار انطلقت فكرة إعداد قانون

متحف الطفل بسطلنة عامن
الطفل أثناء مناقشات اللجنة الوطنية لشئون
األسرة .وبنا ًء على التوصية الصادرة عن
اجتماعها األول في مايو  ،2007بدأ العمل
إلعداد القانون بهدف دمج مبادئ وأحكام
اتفاقية حقوق الطفل في القانون الوطني،
ومت تشكيل فريق عمل إلعداد مشروع قانون
الطفل َضم في عضويته ممثلني من اجلهات
ذات العالقة .وبدأت اجلهود بعقد حلقة حوارية
للمختصني والعاملني في مجال الطفولة
في نوفمبر  ،2007مت خاللها االطالع على
التشريعات القانونية ذات الصلة بالطفل ،مع
حتديد أهم املشكالت التي تواجه الطفل متهيد ًا
إلعداد مسودة قانون الطفل.
وعلى إثر ذلك مت تشكيل فريق عمل من
القانونيني واالختصاصيني من الوزارات
املختلفة إلعداد مشروع القانون ،بعدها ُعقدت
ورشة عمل في سبتمبر  2008ملناقشة مشروع
القانون الذي مت إعداده من قِ َبلِ اللجنة املشكلة.
وفي مارس  ،2010مت عرض مسودة القانون
على اجتماع اللجنة الوطنية لشؤون األسرة،
ومت االتفاق على إبداء املالحظات واملقترحات
النهائية ،ومن ثم قامت وزارة التنمية االجتماعية
بإدخال املالحظات واملقترحات املقدمة من
الوزارات واجلهات األخرى وعرضها على

وزارة الشؤون القانونية التي تولت مراجعته في
الصيغة النهائية .ومن ثم مت عرضه على مجلس
الوزراء ومجلسي الشورى والدولة لإلقرار
النهائي .وبهذا يكون القانون قد حظي مبراجعة
اجلهات واملؤسسات املعنية كافة.
وقد استند قانون الطفل في عمان على العديد
من األنظمة والقوانني والتشريعات احمللية ذات
الصلة ،وفي األساس النظام األساسي
للدولة ،وعدد واسع من القوانني ،كقانون

قانون الطفل العماني
جاء مسانداً للسياسات
االجتماعية املوجهة
للطفل

اجلزاء العماني ،وقانون األحوال
الشخصية ،وقانون األحوال املدنية،
وقانون مساءلة األحداث ،وقانون
رعاية وتأهيل املعاقني ،والالئحة
التنظيمية لدور احلضانة ..وغيرها
من القوانني واللوائح.
وجاء صدور قانون الطفل في
العام  ٢٠١٤استكما ًال ومساند ًا
للسياسات التي اتخذتها السلطنة
ولضمان تطبيقها في إطار الواقع
االجتماعي .وسـيتعزز دور قانـون
الطفل في املجتمع من خالل نشر
ثقافة حقوق الطفل ،وتعزيز سياسات
احلماية املوجهة للطفل في املجاالت كافة
ومؤسساتها املختلفة.
ولعله من املفيد اإلشارة إلى أن قانون الطفل
تضمن فص ًال متكام ًال لتعزيز حقوق الطفل
الثقافية ،حيث تطرقت مواده األربع إلى ضرورة
أن تكفل الدولة بكل السبل املتاحة إشباع
حاجات الطفل الثقافية في شتى مجاالتها من
أدب ،وفنون ،ومعرفة ،وتراث إنساني ،وتقدم
علمي حديث ،وربطها بقيم املجتمع ،على أن
تنشئ الدولة في سبيل ذلك مكتبات وأندية
خاصة للطفل في كل محافظات السلطنة بهدف
تنمية قدرات الطفل الفكرية ،واالجتماعية،
والنفسية ،والثقافية.
ت
ولتحقيق هذه المواد أق�ح أن تعمل
المؤسسات المعنية بثقافة الطفل ،عىل شن�
ثقافة حقوق الطفل ،وجعلها هدفاً ف ي� سياسات

وخطط التنمية للحكومة والوزارات المعنية.
كما ت
اق�ح البدء بإعداد دراسة ميدانية عن واقع
ثم وضع تصور
ثقافة الطفل وآفاقها ،ومن َّ
متكامل لثقافة الطفل (خطة ثقافة الطفل)
بحيث تتضمن آليات تنفيذية لمراكز ثقافة
ال�امج الثقافية المطلوب تنفيذها
الطفل أو ب
ش
لن� ثقافة حقوق الطفل ،باالستفادة من
التجارب الخليجية والعربية.
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معلمة الروضة ودورها
يف فن الحكي
د /أماني عبد املجيد إبراهيم
دكتوراه مناهج وطرق تدريس طفولة  -جامعة اإلسكندرية  -مصر

تشتك الكث� من معلمات الروضة من صعوبة توصيل بعض المفاهيم والقيم أ
للطفال ،كما
ي
ي
أ
أ
أ
ف
المقدمة من ِق َبل المعلمات
كث� من الحيان االستجابة للنشطة
َّ
يرفض العديد من الطفال ي� ي
نظراً لعدم وجود عنارص الجذب والتشويق ف� تلك أ
النشطة.
ي
لذلك فإن إعادة استخدام فن الحك؛ ولكن بصورة حديثة هو الحل أ
المثل لتلك المشكلة ،ألن
ٍ
ي
لحك القصص صور متعددة منها( :الرواية الشفاهية ،الرواية بمساعدة الغناء ،تجسيد الراوي
ي

للشخصية الرئيسة للقصة ،رواية القصة من الكتاب المصور ،الرواية باستخدام المجسمات،
حك
حك الجدة الحكاءة ،ومنها أيضاً ما أضافته التكنولوجيا
للحك وهو ي
ي
والصور ،والعرائس .ي
القصص الرقمية).

وسوف نعرض في هذا املقال صورتني
من صور احلكي (حكي اجلدة احلكاءة ،حكي
القصص الرقمية).
حكي الجدة الحكاءة
ُي َع ُّد حكي القصص شفاهي ًا من أقدم
أساليب احلكي؛ حيث مت َّث ل قدمي ًا في الراوي
الذي يحكي القصص ملجموعة من الناس،
كما مت َّث ل أيض ًا في اجلدة احلكاءة التي كانت
حتكي ألحفادها القصص املمتعة؛ فكانت من
أهم وسائل التثقيف لألطفال ،وذلك من خالل
ما ترويه لهم في األم سيات من قصص حتمل
القيم واملعتقدات والتقاليد ،فهي وسيط جيد
لنقل املعرفة والتراث لألطفال.
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ولكن على الرغم من هذا الدور القوي للجدة
احلكاءة والذي كانت تلعبه في نفوس األطفال،
إال أنها اختفت وتالشى دورها .ونظر ًا ملا
تعانيه املجتمعات اآلن من انتشار للسلوكيات
ال سيئة ،وضياع للقيم واألخالق ،بدأت األنظار
تتجه إلى إحياء دورها مرة أخرى في نفوس
األطفال ،وبدأ االعتراف بدورها اجلوهري الذي
كانت تقوم به في تربية األطفال.

حكي الجدة وسيط جيد
لنقل املعرفة والرتاث
لألطفال

وظهرت العديد من البرامج لالهتمام
بظاهرة اجلدة احلكاءة؛ منها برنامج قصة
اجلدة اجلميلة في كوريا ،وهو برنامج فريد
بدأ عام ( )2009في املركز املتقدم للدراسات
الكورية ،ومن خالل البرنامج مت إعطاء تدريب
للجدات امل سنات ،وإرسالهن إلى مراكز تعليم
األطفال القريبة من م ساكنهن ،والذين تتراوح
أعمارهم من ثالث خلمس سنوات حلكي
القصص التي ترتكز على التقاليد ،والتاريخ
الكوري.
أما في الوطن العربي فقد ظهرت جتربتان
في فن احلكي في تونس واملغرب .ولقد سعت
جتربة املغرب ،كما أوضح د /يعقوب الشاروني
إلى تشجيع األطفال على إبداع احلكايات

رسم :أماني البابـا  -فل سطني

بأنف سهم بعد استماعهم إلى احلكايات
الشعبية ،في حني هدفت جتربة تونس إلى
اكتشاف مبدعني في فن حكي احلكايات
الشعبية لألطفال.
وال سؤال اآلن كيف ميكن ملعلمة رياض
األطفال إحياء دور اجلدة احلكاءة في نفوس
األطفال؟
ميكن لكِ معلمتي من خالل إتباع مجموعة
من اخلطوات أن جت سدي شخصية اجلدة
احلكاءة؛ فيمكنك جت سيد هيئتها ولعب دورها
ليشعر الطفل كأنه أمام جدته ،فيحس باحلب
والطمأنينة واأللفة التي تعتبر من أهم أسباب
االستجابة لنصائح اجلدات ،واالستفادة من
خبراتهن في احلياة.
ومتر عملية حكي القصة من خالل جت سيد
شخصية اجلدة احلكاءة باخلطوات التالية:
أو ً
ال :مرحلة التخطيط للقصة
ُت َع ُّد مرحلة التخطيط من أولى اخلطوات

التي يجب أن تتبعها املعلمة ،ومنها حتديد:
 مكان الرواية :يجب أن يت سم املكانبالهدوء ،والتهوية اجليدة ،وأن تتوافر فيه
اإلضاءة الكافية .وميكن لك أال تتقيدي بغرفة
الصف بل ت ستطيعني أن تأخذي األطفال إلى
مكان مناسب حلكاية القصة مث ًال كحديقة
الروضة ،أو غيرها.
 جلسة أالطفال :يجب أن يجلس األطفال
جل س ًة مريحة ،على شكل نصف دائرة ،أو
جال سني على سجادة أو جلوس على كراسي
ُم َع َّدة.
 جلسة المعلمة :يجب أن جتل سي أيتهااملعلمة على مقربة من األطفال ليشعروا

يمكن ملعلمة روضة
األطفال أن تقوم بالحكي
مع األطفال إلحياء دور
الجدة الحكاءة

بالقرب النف سي ،والوجداني ،والذهني ،منك.
ويعتمد موقعك واقف ًة أو جالس ًة على حجم
املجموعة ،ووضوح الرؤية.
 مضمون القصة :يجب أن تتعرفي علىجميع أحداث القصة ،وأن تدرسي شخصيات
القصة بشكل جيد ،وأن تتدربي على إلقائها
بتنغيم الصوت ،وتعبيرات الوجه ،وحركات
اجلسم.
ت
 الوسائل المساعدة ال�بوية :يجب أنحتددي الوسائل التي تُعينك أثناء حكي
القصة ،وأن تدرسيها بدقة.
لحك القصة :يجب أن
 الوقت المناسب يتختاري الوقت املناسب لرواية القصة ،فال
حتكي القصة عندما يكون األطفال منهمكني
في نشاط آخر ،أو مجهدين مما يعوقهم عن
التركيز ،واالستماع للقصة.
ثانياً :مرحلة التمهيد للقصة
يجب أن متهدي للقصة مبثيرات ُم ع ِّب رة
العدد ٢٠٢٠ - ٣٨
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بحيث تكوني قادرة على جذب انتباه األطفال،
وتهيئتهم نفسي ًا ،وذهني ًا لالستماع للقصة.
ً
ثالثا :مرحلة حكي القصة ،وتشتمل على:
 التقدمي للقصة :عند البدء بتقدمي القصةلألطفال ،استخدمي عبارات «كان يا ما
مكان»« ،في يوم من األيام»« ،ذات مرة» ،ثم
تدخلي مباشر ًة في أحداث القصة.
 أثناء حكي القصة َو ِّج هي نظرك باستمرارلألطفال.
 ال تتقيدي بحرفية نص القصة ،بل إرويهابأسلوب سهل يناسب األطفال.
 استخدمي اإلمياءات ،واإلشارات ،مع تنغيمصوتك ،مع االتزان ،والوضوح ،أثناء حكي
القصة.
 توقفي للحظات أثناء حكي القصة ،وذلكإلثارة انتباه األطفال ،لالستماع للقصة.
 استخدمي أسلوب احلوار ،وال سؤال واجلوابأثناء حكي القصة ،واتركي الفرصة لألطفال
للتفاعل ،والتعبير بألفاظهم ،وخبراتهم،
وخيالهم ،مما ُي نمي روح اإلبداع ،واالبتكار
لديهم.
رابعاً :مرحلة استثمار القصة
 ناقشي األطفال عن أسباب تصرفات أبطالالقصة ،واطرحي أسئل ًة حول مواقف
القصة ،وعن طبيعة شخصياتها.
 اسألي األطفال عن آرائهم في تصرفاتأبطال القصة ،وهل يتوافقون ،أو يختلفون
معها ،وملاذا؟.
 اسألي األطفال أن يربطوا بني تصرفاتأبطال القصة ،والنتائج املترتبة على
سلو كيا تهم .
وأن يصنفوا أبطال القصة إلى أخالقيني،
وغير أخالقيني.
وأن يذكر األطفال الدروس امل ستفادة من
ا لقصة .
 اطلبـي من األطفـال إعادة سـرد القصـةبأسلوبهم اخلاص.
18
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 اطلبي من األطفال إعادة متثيل مواقف منالقصة.
 اطلبي من األطفال اختيار اسم جديدللقصة .وقد يطرح األطفال أسماء متعددة
للقصة .
 اطلبي من األطفال ُص نع أشياء مرتبطةبالقصة من خامات البيئة ،أو رسومات من
وحي القصة.
 اسألي األطفال في اختيار خامتة جديدةللقصة .
 اطلبي من األطفال ترتيب أحداث القصةوفق ًا للتسلسل الزمني.
وبعد تنفيذك تلك املراحل وإشعارك األطفال
باحلب واملودة واأللفة التي كانت تنقلها اجلدة
في حديثها معهم .وجت سيدك لهيئتها ،وإتباع
أسلوبها وطريقتها في احلكي؛ تكوني قادرة
على إحياء دورها في نفوسهم.
أما عن حكي القصص الرقمية:
فهو أحدث ما مت إنتاجه من خالل الدمج
ما بني التكنولوجيا مبا حتتويه من صور،

يمكن أن يكون حكي
القصص الرقمية أداة
تعليمية جيدة

ونصوص ،وموسيقى ،وخلفيات متحركة،
وفيديو ،وبني القصة الشفاهية؛ مما يكون له
أبلغ األثر في إيصال مضمون القصة للطفل،
باإلضافة إلى تعزيز صلة الطفل بالتكنولوجيا
والتي هي من أهم م ستحدثات العصر احلالي
والذي يدعو إلى ضرورة دمج التكنولوجيا في
التعليم.
ز
المم�ات
وللقصص الرقمية العديد من
ي
تتمثل ف ي� كونها:
 أداة تعليمية تفاعلية للتع ُّل م. تُعزز الصلة القوية بالتكنولوجيا ،والتيأثبتت العديد من الدراسات التربوية
فعاليتها في التع ُّل م.
 تنمي القدرة على التفكير والنقد؛ حيث إنالطفل أو املعلم يأخذ وقت ًا في إعدادها.
 احتواء القصص الرقمية على وسائطمتعددة من شأنه أن يوفر بيئة تعليمية
أكثر ثرا ًء.
 إزالة االجتاهات ال سلبية من املعلم واملتعلمنحو استخدام التكنولوجيا في التعليم.
 ميكن استخدامها كأداة تعليمية مع جميعاملواد الدراسية.
وللقصص الرقمية أنواع متعددة ،ويرجع
هذا التنوع إلى الهدف من استخدامها،
واملرحلة العمرية التي تستهدفها؛ فمنها
قصص (شخصية  -تاريخية  -موجهة -
وصفية) ،كما أن تلك القصص قد تكون على

شكل كتب مصورة رقمية ،تأثيرات اخللفية،
وقصص الرسوم املتحركة .ويختلف منط
التقدمي على ح سب طبيعة احملتوى املقرر؛
فقد يتبع منط واحد من التقدمي ،أو يتضمن
منط التقدمي األمناط الثالثة (امل سموعة ،واملرئية،
واملكتوبة) ،وبالتالي تستطيع املعلمة أن توظفها
في مختلف املفاهيم املقدمة للطفل.
والسؤال آ
الن كيف يمكن لمعلمة الروضة
إعداد القصص الرقمية؟
للقصة الرقمية ثالث مراحل إلعدادها؛
تتمثل ف ي� :
 -1المرحلة أ
الوىل :مرحلة الكتابة ،وذلك بأن
يحدد املعد ما املوضوع الذي يرغب في كتابته،
وما الهدف منه ،وما املرحلة العمرية التي
سيخاطبها.
 -2المرحلة التالية أال وهي التصميم؛ وهو
وضع تصميم ملا مت تخيله ،وحتديده من صوت،
وصور ،وموسيقى مصاحبة؛ وذلك في صورة
.Storyboard
 -3المرحلة الثالثة؛ وهي مرحلة التجميع؛
أي جتميع كل العناصر ال سابقة ،ومن خالل
استخدام إحدى برامج الكمبيوتر يتم عرضها،
وبذلك يتم إنشاء القصة الرقمية.
ت
ال� يمكن استخدامها إلعداد
ومن ب
ال�امج ي
القصص الرقمية:

برنامج ُ : Photostory 3يستخدم حتت
بيئـة النظـام التشـغيلي وينـدوز ،ويتم
احلصـول عليـه مجانـ ًا مـن موقـع شـركة
مايكروسـوفت علـى اإلنترنـت ،و ُي عـ ُّد برنامجـ ًا
مثاليـ ًا جلميــع املسـتويات :املبتـدئ
واملتوسـط واملتقـدم.
برنامج ُ :Hyper studioيستخدم حتت
بيئة النظـام التشـغيلي وينـدوز ،والنظام
التشغيلي أبل ماكنتوش ،ويتم احلصول عليه
من موقـع الشـركة ،ولكن يتطلب مهارات ذات
م ستوى أعلى من املبتدئ.
برنامج  :Apple iMovieيستخدم حتت
بيئة النظام التشغيلي أبل ماكنتوش فقط ويتم
احلصول عليه مجان ًا ،وهو مناسب جلميع
امل سـتويات :املبتـدئ واملتوسط واملتقدم.
برنامج ُ :Adobe Premiereيستخدم
حتت بيئة النظام التشـغيلي وينـدوز وبيئة
النظام التشغيلي أبل ماكنتوش ،ويتطلب
مهارات في مستوى املتقدمني واحملترفني
فيصعب استخدامه من قِ َب لِ املعلمني والطالب.
برنامج ُ :Power Pointيستخدم حتت
بيئة النظام التشغيلي وينـدوز وبيئـة النظام
التشغيلي ماكنتوش ،غير أنه يبقي القصـص
فـي صـيغة ملفـات عروض تقدميية ، PPT
وال يحولها إلى صيغة ملفات الفيديو .WMV

برنامج ُ : Final cut proيستخدم حتت
بيئة النظام التشغيلي أبل مـاكنتوش ،ويتطلب
مهارات عالية في مستوى املتقدمني واحملترفني.
برنامج  : Movie makerيستخدم حتت
بيئة النظام التشغيلي ويندوز ،ويـتم احلصول
عليه مجانًا ،وهو برنامج مناسـب جلميـع
امل سـتويات :املبتـدئ واملتوسط واملتقدم .ولكن
ال يتيح إضافة تعليق صوتي ،وال يتيح إنشاء
خلفيات موسيقية للقصة ،كما أن مؤثرات
احلركة به أقل من .PhotoStory 3
برنامج  : Cute cutوهو تطبيق خاص
باألجهزة اللوحية وأجهزة الهواتـف احملمولة،
وي ستخدم في بيئة النظام التشغيلي أندرويد
والنظام التشـغيلي  ،IOSوميكن احلصول
عليه من تطبيق األندرويد ماركت واألبل ستور،
وهـو برنامج مناسب جلميع امل ستويات :املبتدئ
واملتوسط واملتقدم.
وبعد أن تنتهي املعلمة من إعداد القصة
الرقمية اخلاصة بأي مفهوم ،أو قيمة ،ترغب في
توصيلها لألطفال ،بإمكانها تقييم قصتها من
خالل مجموعة من املعايير تتمثل في:
 أن يكون للقصة عنوان واضح. أن يكون للقصة أهداف محددة. الصور مناسبة ألحداث القصة. أن تشتمل القصة على خلفيات موسيقيةمناسبة.
 أن يكون التعليق الصوتي بصوت املعلمة،وبروايتها الشخصية لها ،ومتزامن ًا مع
ت سل سل عرض الصور والرسوم.
 أن يتناسب إيقاع ال سرد مع األحداث التيتثير عاطفة األطفال ،أو التي تتطلب منه
التأمل واالسترخاء.
 أن حتقق القصة الهدف الذي ت سعى إليه.وأخ�اً ،فإن القصة الرقمية ،والجدة
ي
ت
لك
لك توظفيهما
الحكاءة ،فرصة عظيمة ِ
معلم� ي
ي
النشطة المقدمة أ
مع جميع أ
للطفال؛ فاغتنمي
الحك.
تلك الفرصة ،وأعيدي إحياء فن
ي
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مل ــف الع ــدد
«الطفل والسينما»
مستشارة امللف  :د .شهرية خليل

عضو الهيئة العلمية ملجلة خطوة
ت
ت
وعزيز�
ال� تسعد الصغار والكبار معاً ....لذلك يسعدنا عزيزي القارئ
ي
السينما فن ساحر ،ورافد مهم من روافد الثقافة ي
يز
المتم� من مجلة خطوة.
القارئة أن نقدم ملفاً خاصاً عن «السينما والطفل» داخل هذا العدد
يضم هذا الملف ن
الغ� باقة منتقاة من المقاالت ،واللقاءات الح ّية عن فن السينما وعالقته بالطفل ..هذه المقاالت كتبها
ي
سنتعرف سوياً عىل العالم الساحر ألفالم الرسوم المتحركة ،وسنكتشف عالقة
وخ�اء ف ي� هذا المجال ،ومن خاللها
متخصصون ب
ّ
أ
ف
فن السينما بأهم قضايا الطفل ،والكيفية الصحيحة تل�سيخ ثقافة الصور ي� أذهان أطفالنا العزاء .وسنكتشف أيضاً عالقة أفالم
الصيل ،كما تقدم لك «مجلة خطوة» أ
الرسوم المتحركة تب�اثنا العر� أ
ولول مرة لقا ًء ح ّياً وحرصيّاً مع أصغر مخرج سينما ف ي� العالم.
بي
ومن خالل هذه الصورة البانورامية يضم الملف خمسة موضوعات متنوعة هي:
 يقدم لنا كاتب السيناريو والمدرس المساعد ف ي� معهد السينما :الدكتور كريم بهاء موضوعه «الطفل والسينما  ...عالقة ناجحة»نماذج من أفالم الرسوم المتحركة ومدى اختالف فهم ورد فعل أ
الطفال تجاهها مع اختالف الوقت ،مختتما بأن العالقة ي ن
ب�

الطفل والسينما عالقة ناجحة البد من الحفاظ عليها وتنميتها.
السينما� أ
ئ
الستاذ محمود قاسم ف ي� موضوعه «الرسوم المتحركة ..تكرار الدهشة بعد السحر»
 ويتحدث الكاتب والناقد والمؤرخي
ف
القبال عليه من ِق َبل الصغار والكبار.
لي�ز لنا تاريخ هذا العالم الساحر ،وكيف أن هذا الفن المبهر تطور ي� صناعته وارتفع إ
ب
ف
ف
ئ
ن
السينما�:
الدحا� فيتحدث ي� موضوعه «الطفل والفن
 أما الباحث ي� جماليات المرسح والسينما من المغرب :الدكتور بدري
ي
ئ
السينما�؛ فالسينما وسيلة لتحقيق المتعة
نحو تربية نموذجية تل�سيخ ثقافة الصورة» عن قوة الصورة المتحركة من خالل الفن
ي
ق
ف
المعر� ت
ين
والذو� بشكل يغ� ش
مبا�.
وال�بوي
التمك�
تيسي�
والمعرفة ،ويمكن استثمارها ف ي� العملية التعليمية بما يسهم ف ي�
ي
ي
ي
أ
من� تتحدث ف� موضوعها عن «ألف ليلة وليلة ..والرسوم المتحركة :تراثنا ..ي ن
ب� الزيف والواقع»
 والفنانة والرسامة الستاذة رشا يي
أ
عن ت
ً
عر� جذاب
ال�اث ف ي� عالم الرسوم المتحركة وما حدث له من تزييف وتشويه،
مطالبة باالنتباه لهذا المر وتقديم إنتاج ب ي
وراق ألطفالنا.
ٍ
أ
أ
ت
والعالمي الستاذ هشام علوان يقدم لنا من خالل موضوعه «السينما وقضايا الطفولة» نماذج لفالم تمكنت من
ويأ� الكاتب إ
ي
أ
ف
تقديم قضايا الطفولة سواء ي� السينما العربية أو الدولية ،مركزاً عىل الفيلم الهندي «نجوم عىل الرض» الذي ركز عىل قضية
التوحد وما حققه من نجاحات.
نرجو أن يحوز هذا الملف بكل ما يحويه من مادة ثرية متخصصة ،ومقاالت مشوقة ،عىل رضاء ُقراءنا أ
العزاء ،وأن نعمل جميعاً
ف
الكب�.
العر� ي
لصالح الطفل ي� كل أنحاء وطننا ب ي
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الطفل والسينما  ..عالقة ناجحة
كريم بهاء
مدرس مساعد باملعهد العالي للسينما وكاتب سيناريو مبجال فنون الطفل  -مصر

تحدث منتج الرسوم المتحركة أ
الشهر ف ي� العالم «والت
ن
ديز�» فقال:
ي
ميك هو طفلنا المشكلة .لقد أصبح هو ذاته مؤسسة
«  ..ي
أ
ميك إذا ظهر ف ي� فيلم
ونحن عاجزون عن التعامل معها؛ لن ي
يدفع أحداً بقدمه فيقذف به بعيداً ،إن ي ن
مالي� الرسائل تصلنا
أ
تخ�نا بأننا نقدم ألبنائهم أفكاراً ً
سيئة ،وكان هذا
من المهات ب
ميك تُشَ ِّجع
محرجاً للغاية ونحن نسوق منتجات بها شخصية ي
أ
أ
ميك
الطفال عىل الكل واالغتسال ،لذا يجب أن يظل ي
لطيفاً ودائماً ودوداً ،فما الذي يمكن أن تفعله بهذه
الشخصية القائدة المثالية ؟!».
ش
ميك مجرد فيلم
�ء ،فلم يكن ي
لقد فعل بها كل ي
قص� ظهر ف ي� عام  ،1929واستمر إىل يومنا هذا،
رسوم متحركة ي
قص�ة ومسلسالت؛
ليصبح أقدم شخصية كرتونية تظهر بأفالم ي
ميك إىل خط إنتاج لمنتجات تجارية مختلفة.
بل تحول ي
ن
ديز�:
وهنا السؤال الواضح الذي لم يرد عليه والت ي
لماذا هذا التأثر الشديد بشخصية كرتونية من ِق َب ِل
أ
التأث� ف ي� عالقة الطفل بما
الطفال؟ وإىل أين نذهب بهذا
ي
يشاهده من أفالم؟
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أعتقد أن اإلجابة على ال سؤال األول ظهرت
واضحة أمامي حني جل ست مع ابنتي نشاهد
فيلم «سنو وايت واألقزام ال سبعة» من إنتاج
والت ديزني عام  ،1937ونحن نشاهده من
على م سافة زمنية تكاد تصل إلى  80عام ًا،
اعترضت ابنتي على سلبية سنو وايت .بالطبع
ابنتي ذات السنوات الست لم تستعمل كلمة
سلبية ،ولكنها طرحت أسئلة عديدة منها:
ملاذا لم تواجه «سنو وايت» ال ساحرة الشريرة،
ملاذا صدقت على الفور أن التفاحة سليمة؟
وكفى باستنكار ابنتي لتوضيح أن الطفل
حني يشاهد الفيلم فهو يشاهده بزمن تفكيره،
وليس بزمنه الشخصي أنه طفل؛ مبعنى أن
الطفل ال يخضع للتأثير الفني فقط بل هو
يخضع بطبيعة احلال لتأثير املجتمع.
ومن هنا نلحظ أنه إذا كان في املاضي
القريب ،قد حتولت شخصية ميكي ماوس
ألزمة؛ فإنها في الوقت احلالي لن مت ِّث ل أزمة
إذا قامت بهذه ال سلوكيات املرفوضة في
الثالثينيات من القرن العشرين.
لكن يظل إقبال الطفل على مشاهدة
الرسوم املتحركة في األفالم أمر ًا مهم ًا؛ إذ إنه
ليس فقط ما تقدمه أفالم الرسوم املتحركة من
م ساحة خيالية في التفكي ر ،ولكن كذلك اقتراب
الشخصيات من عالم الطفل الواقعي؛ املشكالت
احلقيقية التي تواجه الطفل ،وهي لي ست
مشكلة األساسيات في أغلب األحوال ،لكنها
مشكلة الطفل في فهم العالم والتعامل معه.
ومن هنا كان اعتراض ابنتي ،ورمبا الكثير
من األطفال على فكرة سلبية البطلة في
مواجهة الش ر؛ ففي األزمنة املعاصرة أصبحنا
نبني شخصية م ستقلة للطفل جتعله يدرك أن
عليه مواجهة الشر بخاصة في املدارس ،مث ًال
ب سبب ظاهرة التنمر.
هذا التغير في طريقة تنمية شخصية
الطفل هو ما يدفع كاتب ال سيناريو للتغيير
في كتابته للشخصية ،وهنا نذهب إلى تأثير
22
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الشخصيات في األفالم على األطفال.
لنرصد شخصيات األميرات فى األفالم التي
أنتجتها شركة ديزني؛ ولعل اهتمامه بخلق
سالسل من األفالم تكون بطلتها فتيات راجع
إلى كونه أب ًا لفتاتني ي سعي مللء حياتهما
باحلكايات عن عالم مثالي حتصل فيه الفتاة
على كل ما تريد ألنها أميرة!
هكذا كان ال سعي امل ستمر لديزني  -حتى
بعد وفاته  -في تقدمي نفس خط الشخصيات
املؤثرة بصورة واضحة على الفتيات ،وميكن

ب سهولة مالحظة تغير سلوك شخصيات
األميرات علي مر العقود؛ فنجد األفالم من
 1937إلى  ،1959تقدم مناذج مثل «سنو وايت»
في فيلم يحمل اسمها وارورا في «اجلمال
النائم» ،مت تقدمي الفتاة بصورة سلبية  -وفق ًا
لنظرتنا احلالية  -إذ إنها متتلك جما ًال شكل ّي ًا
كالسيكي ًا ال يتفق مع الواقع قدر اتفاقه مع
القصة وزمنها .يتم تقدمي شخصية األميرة
بتركيبة ح املة تنتظر األمير الذي سيأتي
إلنقاذها من العالم ال سري الذي تضطر للهرب
إليه ،ويك سر اللعنة أو التعويذة التي حتاصرها
ثم يعيدها إلى ع املها العادي منتصرة.
ثم شهدت األفالم من  1989إلى  1992تطور ًا
في رسم شخصية األميرة؛ فنجد مناذج مثل
«بيل» في فيلم اجلميلة والوحش« ،ياسمينا»
في فيلم عالء الدين ،جند األميرات يظهرن
مبظهر الفضوليات ولكنهن بنات لعالم ذكوري
قاس بعض الشئ ،ال مينحهن م ساحة كبيرة
ٍ
من احلركة .داخلهن توجد براعم االستقالل
فت سعى األميرة للخروج من ع املها العادي
القتحام العالم ال سري بكثير من القلق .وفي
النهاية فإن األميرات غير قادرات على تكوين

قوة كافية ملواجهة الفوضى في العوالم احمليطة
والشر امل سبب للفوضى .وتصل األميرة في
النهاية للحظة انتظار اإلنقاذ من أمير قادم
لع املها ليعيدها منتصرة إلى ع املها العادي.
ثم نصل إلى املرحلة األخيرة في تطور
شخصية األميرات باألفالم من  1995إلى 2013
بتقدمي مناذج مثل «موالن» في فيلم يحمل
اسمها« ،بوكاهانتس» أيض ًا في فيلم يحمل
اسمها ،و«ميراندا» في فيلم يحمل صفتها
وهو فيلم «شجاعة»؛ كلهن مناذج أكثر حداثة
مبراحل كبيرة عما سبق ،إذ أصبحت األميرة
جريئة ،عنيدة ،ولديها قناعة كبيرة بأنها بطلة
حكايتها بقدرتها على الفعل؛ لذا يتم اقتحام
العالم ال سري واخلروج من العالم العادي
 بخوف ولكن بإرادة قوية .إنقاذ العالم منالفوضى يصبح بنا ًء على قرار منهن ،وتتوج
األميرات عن قناعة من اجلميع بأنهن بذلن
املجهود الالزم ليصبحن أميرات عن استحقاق.
وقد أصبح هذا منهج ًا متكرر ًا في
شخصيات أحدث مثل «موانا» في فيلم يحمل
اسمها« ،وآل سا» بفيلم «جتمد» ،فنظر ًا لتغير
طريقة تربية شخصية الفتيات واألطفال بوجه
عام ،أصبح من الضروري تربية استقاللية
الطفل من خالل إدراك أنه يتأثر بأفالم الرسوم
املتحركة ملا فيها من موضوعات حتى لو بدت
في حلظتها األولى خيالية ولكنها في حقيقة
األمر ترتبط بحياته الشخصية؛ فخوف والد
موانا عليها ليس باألمر اخليالي في حياة
الطفل ،بل هو أمر شديد الواقعية ،ورغبة األخت
الكبرى آل سا في إبعاد أختها آنا عنها خوف ًا
من أن تؤذيها  -في فيلم «جتمد»  -لهو أمر
واقعي أيضا ً ،وعدم تخلي آنا األخت الصغرى
عن آل سا رغم ما تعانيه ب سببها لهو رسالة
قوية لكل طفل بأنه مهما حدث بني األخوة،
يجب أن يكونا ال سند احلقيقي لبعضيهما.
هكذا تثبت السينما املوجهة للطفل فعاليتها
في التأثير عليه بشكل إيجابي ،وتتطور في

نقل املوضوعات الواقعية له بصورة خيالية
ال تُص ِّور ع امله املباشر ولكن تتضمن أفكار ًا
مجردة هي في حقيقة األمر مشكالت حقيقية
في عالم طفل اليوم.
وعلينا أن نعي أن ال سينما أحيان ًا تخدع
املتلقي حني تُق ِّدم الطفل كشخصية مشاركة
داخل الفيلم ،ولكن الفيلم نف سه ال يكون
ُم َوجه ًا إليه ،ومن هنا قد يتورط أولياء األمور
في مشاهدة أفالم على اعتبار أن بها أطفا ًال
فتصلح لتوجيه الطفل ،ومن هنا على أولياء
األمور االنتباه إلى الفصل بني األفالم التي تقدم
الطفل كشخصية بها واألفالم التي تخاطب
الطفل .الفرق بني التقدمي واملخاطبة أمر
مهم ،فليس كل ما يقدم في ال سينما صالح
ملشاهدة األطفال؛ نظر ًا ألن الطفل في حالة

يجب أن نفرق بني أفالم
تخاطب الطفل وأفالم
أبطالها أطفال

منو ،وليس ناضج ًا ،فال ي ستطيع استقبال كل
املوضوعات اإلن سانية بدرجة النضج ذاتها عند
الشخص البالغ .على هذا كان من الضروري
في دول العالم أجمع أن يتم فرض نوع من
الرقابة على ما ُي قدم لألطفال من أفالم لضمان
أنها أفالم تعي قدرات الطفل على االستيعاب
ومدى وعيه ،وب املثل ثقافة املجتمع الذي ينمو
فيه الطفل؛ إذ ليس كل ما يتناسب ثقافي ًا في
مكان يصلح ملكان آخر.
إن جغرافيا صناعة الفيلم تتدخل هي
األخرى في التأثير على الطفل املتلقي متام ًا
مثلما يتدخل زمن الطفل في ذائقته اجلمالية
وجعله يقبل موضوعات وسلوكيات على
ح ساب موضوعات وسلوكيات أخرى.
في النهاية ،هناك بني الطفل والسينما
عالقة ناجحة يجب احلفاظ عليها وتنميتها
إبداعي ًا وعلى م ستوى التلقي .وفي حني
تخلو شركات اإلنتاج العربية من أفالم مكتوبة
خصيص ًا للطفل؛ فإن االعتماد سوف يظل
على املنتج امل ستورد من ثقافات أخرى ،رمبا
يكون فيها ما ُي بقي على عالقة الطفل العربي
ناجحة مع ال سينما ،ورمبا ال.
وهنا يجب أن نعمل علي تنمية ذائقة الطفل
جمالي ًا؛ ليدرك أنه  -يوم ًا ما  -سوف يكون
شخص ًا بالغ ًا ويصنع أعما ًال سينمائية من
ثقافته احمللية ،كان يحلم أن يراها في طفولته.
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الرسوم املتحركة
تكرار الدهشة بعد السحر
محمود قاسم
كاتب وناقد  -مصر

� يتحرك من حولنا ،لكن أ
كل شئ
ال ثك� قرباً منا هو ما يحرك فينا المشاعر إىل أقىص حدود التخيل ،وأعىل درجات الصدق.
والقرن ش
الع�ون كان بال منازع قرن الرسوم المتحركة .القصص موجودة ف ي� كل عرص ،لكن الرسوم المتحركة هي ابنة القرن
ض
ُع� دوماً عن نبل المشاعر ،وصارت هذه النقوش عىل الورق ،والشاشة تنافس صور الواقع ،والمشاهد التمثيلية،
الما� ت ب ِّ
ي
ف� إثارة الشجن ،وتجسيد أ
الحاسيس .والشك أننا جميعاً قضينا أغلب أيام طفولتنا وصبانا ،وبالطبع مابعد ذلك ،مع أفالم
ي
أ
أ
أ
ف
ث
و� هذه الفالم
الرسوم المتحركة .وكانت الفالم المستوحاة من الروايات العالمية هي الك� ُقرباً من مشاعر إ
النسان ..ي
والخراج .إنه مزيج لم نره إال ف ي� عالم الرسوم المتحركة الذي
تزاوجت الروايات مع الفن
التشكيل ،والموسيقى ،والتمثيل إ
ي
ُع ِر َف أيضاً بأفالم التحريك .وبفضل التقنيات المتطورة صارت الصور مجسمة ،ذات ثالثة أبعاد .و سنوياً تم تخصيص قسم
الوسكار .إنها أنواع من أ
ألفضل خمسة أفالم تحريك روائية ك يتم اختيار الفيلم الذي يستحق أ
الفالم توجد بشكل متجاور
ي
ف ي� دور العرض.
24
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النصوص األدبية الع املية مت حتويلها إلى
أفالم حتريك؛ مثل «كتاب الغابة» املأخوذ عن
رواية «روديارد كيبلنج» الفائز بجائزة نوبل
 ،1907وهذه الرواية هي أكثر الكتب التي
حتولت إلى أفالم حتريك ،وأفالم حية ،تليها
رواية «اجلميلة والوحش» التي شاهدتها بلغات
عديدة ،وكان األديب الفرنسي «جان كوكتو»
هو أبرز من ق َّدمها عام  ،1949وطوال القرن
العشرين نظر البعض إلى التحريك على
أنه مصنوع للصغار ،لكن مع التجربة وكثرة
اإلنتاج لم نعد منيز األعمار في الصاالت.
رأينا ال سينمائيني يجلبون «سندريال» إلى
العديد من األفالم وبصور متعددة ،األمر نف سه
شاهدناه مع «دون كيشوت» و«أحدب نوتر دام»
و«ألف ليلة ليلة» .وكانت ال سمة األبرز أن أفالم
التحريك مصنوعة لألسرة ،جميعها .عمل في
هذا النوع من األفالم مخرجون ميتلكون مواهب
خارقة منهم «روبرت زمييكس» و«تيم بيرتون»،
وأيض ًا ستيفن سبلبرج الذي ُف نت بالقصص
املصورة «تان تان» ،وتفوق أيض ًا في فيلمه
الذي يحمل االسم نف سه بعد فيلمه املبهر
«أمير مصر».
إنه عالم ساحر بكافة األشكال ،ينبض
باحلياة رغم أنه ليس سوى رسوم ال أكثر.
واملشكلة بالنسبة لي في كونه رسوم ،مبعنى
أنه يجمع بني الفن التشكيلي ،والفنون
السينمائية األخرى املتعارف عليها .وبفضل

تقنيات التصوير والتحريك تغ َّي رت أسماء هذا
الفن من دولة إلى أخرى ،فمن الثقافة األوربية؛
حيث ذاع هذا الفن في أوربا .صحيح أن هناك
أبطال جنوم في فن التقنيات ،والتصوير ثم
التحريك ،لكن مبا أنه بدأ في املجالت فقد قيل
أنه كوميكس باألمريكية ،وفي فرنسا ٌس ِّم ي
بالقصص املصورة ،وملا انتقل إلى ال سينما
صارت الت سمية حتريك؛ أي أن الصورة

النصوص األدبية
العاملية تحولت إىل أفالم
تحريك جذبت كل
أفراد األسرة

تتحرك ،لكن التسميات القدمية ظلت تالحق
هذا الفن ،وكانت مؤسسات هذا الفن تتعمد
عدم ذكر اسم املؤلف أو الفنان /الرسام ،ولم
نعرف أبد ًا من يرسم شخصيات والت ديزني
في املجالت ،وكم كانت األسماء كثيرة ،ولعل
هذا يجعلنا ال نعرف من هو صاحب تصميم
ورسم شخصية ميكي بعد رحيل والت ديزني،
أو دونالد دك .وكان التغير طفيف ًا على مدى
سنوات القرن في بقاء هذه الشخصيات حية،
وظل اسم والت ديزني وحده صاحب املشروع
هو الذي يطل علينا ،وانتقل األمر نف سه إلى
شخصيات مارفل الكثيرة املتجددة ،حتى
إذا انتقلت الصناعة إلى ال سينما فإن طاقم
الرسامني ال يكاد يكون ملحوظ ًا للمشاهدين
مثلما عهدنا في األفالم احلية.
وفي الفيلم احلي هناك حرص على ذكر
اسم كاتب ال سيناريو ،أو مؤلف النص،
وسوف نلحظ أن هذا الكاتب استوحى أكثر
النصوص الع املية سواء املكتوب منها للصغار،
أو الشباب ،أو للكبار ،وكان هناك حرص بالغ
على أن يشاهد املتفرج الصغير ،ثم البالغ ،هذه
األفالم املأخوذة من قصص وم سرحيات في
األدب الع املي؛ فاجلزء األول من «امللك األسد»
هو معاجلة مل سرحية «هاملت» لشك سبير ،أما
اجلزء الثاني فهو معاجلة مل سرحية «روميو
وجولييت» .وكما حلظنا فإن الكثير من
شخصيات «ألف ليلة وليلة» خاص ًة التي ألفها
العدد ٢٠٢٠ - ٣٨
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املترجم «ريتشارد بيرتون» كانت مادة خصبة
للكثير من أفالم التحريك ،وهي الشخصيات
نف سها التي شغفت بها ال سينما األمريكية
في تقدميها ،وعلى رأسها «علي بابا» ،و«عالء
الدين» ،أما «سندباد» أبرز شخصيات الكتاب
ذي األصول الهندية فقد شاهدناه مرار ًا في كل
األفالم ،بزيه العربي ،وفي سفرياته وراء البحار
واحمليطات الكبرى.
الشك أننا في القرن الواحد والعشرين
شهدنا طفرة من تطور الصناعة ،وارتفع
اإلقبال على مشاهدة هذه األفالم ،حتى وإن
تكررت احلواديت .وفي بعض األحيان كانت
ال سينما تقدم األجواء التالية سواء من إنتاج
استوديوهات ال سينما ،أو شركات إنتاج
امل سل سالت التلفزيونية ،ومن أشهر تلك
األمثلة ،وحتسب ًا للمخاطرة ،فإن هذه الشركات
راحت تنتج األفالم الناجحة في صورة أخرى،
فما املانع مث ًال أن يتم إعادة إنتاج موضوع
«سندريلال» الذي تق َّب له الناس بأشكاله كافة،
وهو املوضوع الذي جند أن من الصعب ح ساب
عدد املرات التي مت فيه عمل قصة هذه الفتاة
التي فقدت حذاءها الذهبي وهي تت سلل من
القصر ب سبب أوامر ال ساحرة.
في البداية قامت شركة والت ديزني بإنتاج
أشهر أفالم التحريك ،ولم يكن لها من منافس،
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مثل الفيلم الذي أنتجته الشركة عام ،1954
وظل ي سحرنا بال توقف حتى اليوم؛ حول
الطفل «بيتر بان» الذي ال يكبر أبد ًا في ال سن،
وي ستطيع الطيران ،ويقاوم شرور القبطان هوك.
من ح سن حظ ال سينما أن املخرجني البارعني
في ال سينما عشقوا هذه األفالم بقوة ،وقرروا
إعادة تصويرها في ال سينما ،وكان ستيفن
سبيلبرج في املقدمة ،يليه سكورسيزي؛ ففي
عام  ،1989قدم سيبلبرج شخصية «بيتر بان»
حية في فيلم «اخلطاف» الذي قام ببطولته
روبن ويليامز ،وح َّرر بيتر بان من الطفولة،
لكنه لم يحرمه من لذة انتصاره على هووك،
ووجود ال ساحرة تنكر بل في محيطه .وفي عام
 ،2010مثلما ذكرناَ ،ق َّد َم «تان تان» أحد أبطال
طفولته وصباه ،وكان شكل الفيلم غريب ًا ،فهو
بالتقريب يجمع بني التحريك واحلي ،وهكذا
حدث تزاوج بني اثنني من أنواع الفنون لم
يكشف أحد أسرارها حتى اآلن.
وكما أشرنا فإن سكورسيزي فعل ذلك في
فيلم « هيجو» ،لكن املخرج الوحيد الذي كان
األكثر اندماج ًا في األمر هو تيم بيرتون ،الذي
استفاد من جتاربه األولى ليقدم لنا أفالم ًا
مختلفة الصورة متام ًا .إنها أفالم حية تكاد
حتس أنها حتريك؛ أو فلنقل إنها ت ستحق
ت سميات جديدة لم يجرؤ أحد على إطالقها بعد،

وكان أبطاله ،وخاص ًة تان تان ،محاطني دوم ًا
مبزيج جديد غريب من الرسوم والواقع ،وألن
النقاد كانوا مبتعدين فلم تأخذ التجربة حقها
من الدراسة ،لدرجة أن البعض أشرك أفالم
التحريك في امل سابقات الرسمية ب املهرجانات
السينمائية مع أفالم الالحتريك وتلك هي
املهزلة ،ولم نعرف ناقد ًا متخصص ًا في متابعة
هذه الظاهرة ،فأفالم التحريك أشبه بأدب
األطفال يعف الناقد عن دراسته ،أو متابعته.
كذلك لم ينظر نقاد الفن التشكيلي إلى الرسوم
هنا بعني التحليل ،خاص ًة أن الرسومات في
أغلب األحيان ال نكاد نعرف أسماء رساميها،
وم سئولية أي منهم عن املشهد أو التكوين
التشكيلي .ومن بني األفالم املهمة التي قدمها
بيرتون؛ جند «مصنع الشيكوالتة» و«أليس في
بالد العجائب» ،ثم «دامبو».
أما املخرج الذي متنيت أن ي ستكمل هذه
التجربة هو «روبرت زمييكس» ،صاحب
فيلم «األرنب روجرز» ثم «قطار القطب» .وقد
ارتبط زمييكس ب املمثل توم هانكس مثلما
حدث جلوني ديب مع بيرتون ،وفي فيلمه
«قطار القطب» ،شاهدنا فيلم ًا ال مثيل له
عن احتفاالت عيد امليالد في أقصى القطب
الشمالي ،حول رئيس قطار يخترق اجلليد
فوق القضبان ،كله مرسوم بوجه توم هانكس.

وبالفيلم صور خيالية بالغة ال سحر من ناحية،
وصنعت لوحات تشكيلية ساحرة للغاية.
في العام  ،2019ازدهرت التجربة األمريكية
بشكل واضح من خالل حتويل أشهر أفالم
التحريك إلى سينما حية ،وقد القت التجربة
إقبا ًال شديد ًا متثلت في اإليرادات البالغة
الضخامة ،وهذه التجارب هي «دامبو» إخراج
تيم بيرتون عن فيلم الرسوم املتحركة الذي
أنتجته شركة والت ديزتي عام  1941و«عالء
الدين» عن الفيلم األمريكي الذي ُع رف باالسم
نف سه وقدمته شركة والت ديزني عام .1999
«امللك األسد» وهو عن الفيلم األمريكي باالسم
نفسه إنتاج  ،1996وفي القائمة أيض ًا فيلم
«اجلميلة والوحش» الذي حتول إلى فيلم حي.
هذا يعني أن الناس حتب مشاهدة القصة
نف سها في أكثر من صياغة ،وأن ُص نَّاع
األفالم يبذلون قصارى جهودهم من أجل أن
تزدحم الصاالت بأكبر عدد من املشاهدين،
واإذا كانت قصص أفالم حديثة نسبي ًا التزال
ماثلة في أذهان املشاهد ،حتى إن كان أطفال
الت سعينيات قد صارو اآلن في الثالثينيات،
فإنهم يذهبون مع أبنائهم الستجالب ذكريات
الفيلم القدمي ،واالستمتاع بصورة جديدة
من املوضوع،؛ فإن بني فيلمي «دامبو» قرابة
الثمانني عام ًا ،ومع ذلك فإن فيلم بيرتون أمتع

األحفاد مثلما حدث لألباء واألجداد ،والفكرة
املأخوذة عن نص أدبي م ستوحى من سنوات
االحتالل البريطاني تدور بالضبط منذ مئة
عام؛ حيث تلد الفيلة العمالقة القادمة من
الغابة في ًال صغير ًا لديه أذنان طويالن ميكنه
الطيران بهما .والشك أن األمر يتوافق مع
املكان الذي ولد فيه وهو سيرك يعاني من
اإلفالس .الشك أن وجود الفيل دامبو في
ال سيرك مينحه احليوية .ويأتي الناس ملشاهدة
الفيل الذي يبحث عن أمه التي فصلوها عنه.
وقد قدم بيرتون عروض ًا ومشاهد حية مبهرة،
فالشك أن تنفيد مشاهد مرسومة وهو يطير
أمر سهل للغاية ،فاألمر رسم ،لكن بيرتون
مينح املشاهد حيوية وغرائبية ،وي سمح لنا
باالستمتاع بالفيل الباحث عن أمه وهو يقوم
بعمل ثنائي مع العبة العقلة التي تتطاير بني
العقالت مبهارة ،ويطير الفيل حولها.
ذهب الناس ملشاهدة بقية األفالم وهم

شهد القرن الواحد
والعشرين طفرة يف
تطور صناعة أفالم
التحريك

يعرفون القصة مسبق ًا ،فاألسماء لم تتغير،
واملواقف ثابتة ،لكن املخرج «جون فافرو» في
النسخة احلية اجلديدة من «امللك األسد»
يستخدم ألوان الغابة املليئة بالدم واحلرائق
والعنف .وإذا كان الفيلم الكارتوني يخفف من
مشاعد صراع االبن سيمبا مع العم سكار،
فإن لغة األسود األحياء هي الصراع من أجل
البقاء .وبشكل عام فإن املفاضلة بني العملني
لي ست في صالح أي طرف ،وكل ما عليك أن
تفعله هو االستمتاع بالعملني ،وأن تقتنع بكل
قوة أن سحر احلياة ليس في التكرار بل رمبا
في التجديد .لعلنا نتذكر الفيلم الكارتوني
«طرزان» الذي كانت الصورة املرسومة فيه
أكثر إبهار ًا ،ونحن نرى «طرزان» ينمو بني
غصون أشجار الغابة ،وفي أعماق بحيراتها،
ووسط حيواناتها املتنوعة ..وأكاد أجزم أنه رغم
وجود عشرات األفالم عن «طرزان» طوال عمر
السينما؛ إال أن فيلم ًا حتريكي ًا واحد ًا يصنع
ألف بهجة وبهجة ،وقد بدا ذلك أيض ًا في
الفيلم الكارتوني «عالء الدين» .لقد استنفدت
هوليوود مرات اإلنتاج عندما جاء اجلزء الثاني
«هودة جعفر» أقل بريقـ ًا .وأكـاد أجـزم أن
«عالء الدين» وأقرانه من أبطال «ألف ليلة
وليلة» سيكونون األكثر وجود ًا في السنوات
القريبة.
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الطفل والفن السينمـائي
«نحو تربية نموذجيـة لرتسيـخ ثقافـة الصـورة»
بدر الدحاني
باحث في جماليات املسرح والسينما  -املغرب

والتعب�ية
الحال؛ فالغايات التواصلية
ت َُع ُّد الصورة السينمائية وسيطاً مرئياً بليغاً ومؤثراً ف ي� عرصنا
ي
ي
ال� تحققها الصورة السينمائية ،قادرة عىل أن تصبح وسيلة ذات فعالية ف� ت
ت
ال�بية والتعليم ،ومن
ي
ي
ثم ،ف� ترسيخ القيم ومبادئ المعرفة ،وأُسس ت
ال�بية وتكوين الشخصية .إن السينما وما تتوافر فيها
ي
الك�ى المنشودة من تربية الطفل ،بل
من إمكانات فنية وتقنية وجمالية ،باستطاعتها تحقيق الغايات ب
وإكسابه ثقافة الصورة وفنياتها ،وكذا تربية ت
الجمال لديه.
ملك� النقد والتذوق
ي
ي
إن للصورة قوى هائلة ف� التعب� البرصي ،وقد تخترص الكث� والكث� من أ
اللفاظ والكلمات،
ي
ي
ي
ي
ف
ف
والرسال.
اليجاز ي� التبليغ إ
التأث� ،ومن ثم ،إ
وهذا بالذات ما يجعلها تتسم بالبالغة ي� ي
وقد وردت ي ز
م�ة خاصة بالصورة ف ي� كتاب الدكتور «سعيد
بنكراد»« :تجليات الصورة ،سينميائيات أ
النساق البرصية،
ئ
( ،»)2019بوصفها «نافذة تقود ئ
الالمر� ،ال
المر� إىل
ي
ي
بالمجاز ن
التعب�ية داخلها
الدي� وحده ،بل بالطاقة
ي
ي
أيضاً؛ فما تعجز الكلمات عن قوله يستعيده الوجدان عن طريق التمثيل البرصي».

لكننا ،في هذا املقال ،أمام نوع آخر من
الصور ،متزج بني املرئي والصوتي ،إنها الصورة
املتحركة؛ ففي البداية ،كانت السينما الصامتة
التي ترتكز أساس ًا على لغتي الصورة وج سد
املمثل ،ثم النسق املوسيقي /الصوتي ،ال لغة
اللفظ اللساني .لكن ،حديثنا في هذا املقال
سينصب على السينما بطبيعتها احلديثة
واملعاصرة ،وبوجه خاص ،ال سينما التربوية،
التي بواسطتها ن ِ
ُكس ب الطفل املعرفة ،والذوق،
والقيم ،وما يرتبط بترسيخ ثقافة الصورة
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في عصر الع وملة .فما هي إذن امل ستويات
اإلدراكية ملعاني العمل الفني عند الطفل؟
وما هي األهداف والغايات التي يحققها الفن
السينمائي في العمليتني (التربوية والتعليمية)؟
وإلى أي حد ُت سهم ال سينما في ترسيخ ثقافة
الصورة لدى الطفولة؟
الطفـل واإلدراك الجمـالي
ُت َع ُّد األعمال الفنية املص َّورة من بني أهم
الوسائل إثارة حلواس الطفل ومدركاته ،كونها

تلبي حاجات نف سية واجتماعية ووجدانية.
فالفنون املص َّورة عامة ،وال سينما بخاصة،
تتيح إمكانات هائلة في ترقية الذوق والتذوق
اجلماليني ،بل وفاعليتها التعليمية ال ميكن
البتة إخفاؤها ،السيما ما تشهده املجتمعات
الراهنة في عصر التكنولوجيات احلديثة ،أو
باألحرى ،عصر الرقمنة؛ بحيث ت ستدعي
مناهج معاصرة في التربية والتعليم ،باعتماد
أحدث الوسائل التربوية والتعليمية ،وبخاصة
ما يثير اهتمامات الناشئة.

وفي ال سياق نف سه ،ن ستدل بتصور
«كوفكا» ،والذي يعتبر من أبرز الرواد لنظرية
«اجلشطلت» ،وقد وردت في كتاب الدكتور
شاكر عبد احلميد« :التفضيل اجلمالي»،
من خالل محاضرة ألقاها «كوفكا» في إحدى
الندوات ،قائ ًال« :إن العمل الفني كموضوع
قابل لإلدراك موضوع يحصل على وجوده من
خالل النشاط اخلاص بالكائن احلي (اإلنسان
خاصة) .وفي ضوء قوانني اإلدراك أيض ًا .وقد
رفض «كوفكا» وجهة النظر ال سيكوفيزيقية
لدى «فخنر» التي حاولت أن حتدد اجلمال
على أساس اخلصائص الشكلية فقط .أو
حاولت فهم الفن من خالل دراسة االستجابة
االنفعالية فقط» .فعملية التلقي أو اإلدراك
للعمل الفني تختلف من شخص آلخر ،ح سب
درجات وم ستويات وعي املتلقي.
وفي الكتاب نف سه ،أشار الدكتور «شاكر
عبد احلميد» إلى دراسة جد مهمة قام بها
«بارسونز» ،وحني انتهى من دراسته توصل إلى
حقائق عدة في هذا الشأن ،أذكر منها على
سبيل املثال ال احلصر ،النقاط اآلتية:

 «تظهر االستجابة الطبيعية /اجلماليةاألولى عندما يظهر شيء في املجال البصري
للطفل الصغير ،وتكون هذه االستجابات
املبكرة تلقائية وغير متع لَّ مة (أي فطرية).؛
وحيث ي ستمتع األطفال باألشياء في ذاتها،
وب سبب ألوانها وبريقها أو ملعانها ،أو أي
خصائص بصرية أخرى مميزة لألعمال الفنية.
ـ في املرحلة الثانية يكون املوضوع هو
مصدر االهتمام بالعمل الفني.
ـ في املرحلة الثالثة يبدأ الطفل في الوعي
بأن الفن ُي ع ّب ر عن شيء ما».
يتبدى بجالء من خالل هذه الدراسة،
بعض من م ستويات اإلدراك ،أو باألحرى،
ما يثير االهتمام في العمل الفني بالنسبة
للطفل ،وهذا بالذات ما يجعل موضعة قيمة

للصورة املتحركة
قوة هائلة يف التعبري
والتأثري والتبليغ

الفن في الوسائل الرفيعة واملهمة للتربية
والتمكني املعرفي والذوقي .فال سينما بوصفها
ف ّن ًا جماهيري ًا بامتياز ،قادرة على أن حتقق
الغايات املنشودة من التربية في العصر
الراهن ،وما يشهده من غليان تكنولوجي
ملختلف الظواهر املعقدة ،والتي قد تعرقل
ال سير التعليمي والتربوي .فما هي إذن
األهداف التي يحققها الفن السينمائي في
العمليتني التربوية والتعليمية؟
فاعلـية السينما يف الرتبية والتعليم
من منا ال يقر بجمالية ال سينما وفنياتها
اآلخاذة ،بل وفاعليتها في التأثير اإليجابي
لدى الناشئة .ففي نظر «جان كوكتو»« :الفيلم
هو كتابة بالصور» ،في حني يعتبر «ديلوك»
أن «فيلم ًا جيد ًا هو نظرية هندسية جيدة»،
بينما في نظر «ألك سندر أرنو»« :ال سينما لغة
صور لها مفرداتها وبديعها وبيانها وقواعد
نحوها» .ومن هذه املنطلقات املعرفية ،تتبدى
واضحة بجالء ،إمكانات السينما الهائلة في
التبليغ واإلرسال املعرفي ،وبخاصة ،ما إن مت
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استعمالها في العملية التربوية والتعليمية.
أقرت مجموعة من الدراسات البحثية
والعلمية بأهمية الصورة بعامة ،والصورة
املتحركة بخاصة ،في التأثير والتبليغ،
وحتقيق النموذج التربوي والتعليمي األمثل
في مؤس ساتنا .وجند من بني هذه الدراسات
على سبيل املثال ال احلصر« :دراسة أميرة عبد
الرحمن منير الدين ،كلية علوم التربية ،جامعة
أم القرى ،اململكة العربية السعودية» ،الهادفة
إلى إظهار «دور الصورة كمنظومة تربوية واعية
في تصنيع الواقع وإلقاء الضوء على مفهوم
الصورة ،ومفهوم ثقافة الصورة ،وكذا مفهوم
املنظومة التربوية الواعية».
ودراسة أخرى وهي غربية ،موضوعها:
«منهجية استعمال الفيلم الروائي في تلقني
الدرس التاريخي» مل ستوى اإلعدادي ،وتهدف

من خالل تصوراتها اإلشكالية إلى إبراز الدور
الف َّع ال والرصني للفيلم ال سينمائي ،كدعامة
ديداكتيكية ناجحة مع األطفال في العملية
التعليمية التع ُّل مية.
إن سينما الطفل ،وبوصفها من الوسائل
ال سمعيةـ البصرية املهمة ،مبقدورها مخاطبة
فكر الطفل ومتكينه معرفي ًا وجمالي ًا ،وكثيرة
هي التجارب الغربية منها والعربية ،التي
أقرت بفاعلية الفيلم ال سينمائي التربوي
في تي سير املكت سبات املعرفية في أذهان
املتلقني ،ومتكينهم با ُألسس الفنية واجلمالية
والذوقية ،حتى يت سنى لهم الت سلح باخلبرة
اجلمالية التي ُت كنهم من النقد البناء .والفيلم
ال سينمائي له من اإلمكانات ما تؤهله ليتصدر
قائمة الوسائل الفنية تأثير ًا؛ وأورد فيما يلي
خطاطة توضيحية للنشاط الرمزي والتأثيري

خطاطة توضيحية للنشاط الرمزي املرتبط مبشاهدة الفيلم وتأثيراته.
من كتاب «ال سينما وعلم النفس ،تأليف :سكيب داين يوجن ،ترجمة :سامح سمير فرج ،ص»220:

صناع
األفالم
الصور
واألصوات

الفيلم
اإلدراك
الحيس

القصة
االستيعاب
والشعور
مشاهدو
الفيلم
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املعنى
التفسري
والتقييم

الوظيفة
والتأثري

الفعل في
عالم الواقع

الدال في مشاهدة الفيلم ،وهي كاآلتي:
يتبدى واضح ًا من خالل هذه الترسيمة ،داللة
الفعل التواصلي والتأثيري للفيلم السينمائي،
وكل أفعال املثيرات واالستجابات من قبيل
صانع الفيلم واملتلقي ،اعتبار ًا لرمزية وداللة
الصورة ال سينمائية؛ فلكل صورة معنى ،ولكل
معان كثيرة ،فال
مك ِّون داخل الصورة نف سهاٍ ،
ميكن البتة ،حصر الكثافة الداللية التي تتيحها
الصورة ال سينمائية ،وبهذا ميكن القول إن فن
ال سينما ،فن له كل اإلمكانات ليغدو وسيلة
بيداجوجية مهمة في املنظومة التعليمية
والتربوية ،وهنا ال أقصد سينما الرسوم
املتحركة ،بل أقصد ال سينما مبفهومها الفني
الشامل ،شريطة أن تراعي القدرات العقلية
اخلاصة بالفئة العمرية املستهدفة ،ناهيك
عن ضرورة التناول املوضوعاتي املناسب لهذه
الفئة ،بوضع الغايات التربوية املنشودة في
نظر االعتبار.
السينما وترسيـخ ثقافـة الصورة
لـدى الطفل
إن لغة ال سينما األساسية في التعبير هي
الصورة؛ إذ ال ميكننا احلديث عن الصورة
مبعزل عن الصوت؛ فالصورة ال سينمائية لها
مكونات فنية وتقنية وجمالية ،جتعل منها
ذات فاعلية في التأثير على املتلقي ،ومن
ثم ،التمكني املعرفي والذوقي واجلمالي لديه.
لهذا فالسينما ،تلعب دور ًا فاع ًال في ترسيخ
املعرفة بثقافة الصورة ،وبخاصة الطفل ،الذي
مييل ـ بيولوجي ًا ـ إلى حب االستطالع واملعرفة،
وحاجته األساسية في االطالع على العالم،
ومعرفة ما يقع حوله.
وتبع ًا لذلك ،فإن اعتماد الفن السينمائي
كوسيلة لتحقيق الغايات املرجوة من التربية
والتعليم والتثقيف ،يجعل من الطفل املتعلم
طف ًال يؤمن إميان ًا قوي ًا بفعالية الصورة
وثقافتها التي ال محيد عنها .وهذا بالذات،
الذي يغدو بالطفل إلى اكت ساب هذه املعرفة
بثقافة الصورة؛ مبعنى ،الصورة التي أثرت

فيه وجداني ًا ،وفكري ًا ،ومعرفي ًا ،وأدت به إلى
استنتاج هذه احلصيلة اإلب ستمولوجية
للصورة بشكل عام.
ففي العملية التعليمية ،ينبغي استعمال
فن ال سينما لتقريب املعارف واملكت سبات
املستمدة من املقررات التربوية والتعليمية إلى
الطفل ،بل وتدريس ال سينما كمادة ضمن
مواد التفتح الفني ،ومتكني الطفل من ُأسس
هذا الفن اجلماهيري ومكوناته الفنية والتقنية
واجلمالية ،واالنفتاح على حقوله املعرفية التي
تُثري القاعدة النظرية والتطبيقية لل سينما .إن
هذه املمارسة الديداكتيكية للفن السينمائي،
تُتيح ال محالة هذه اإلمكانية البيداجوجية
لترسيخ ثقافة الصورة في زمن الع وملة
والرقمية ،ليصير الطفل قادر ًا على املواجهة
التقنية ،وعارف ًا مباهية الصورة وجمالياتها،
ناهيك عن قدرته على النقد اجلمالي البناء ملا
يحيط به ويشاهده؛ فكيف لطفل من بلوغ هذه
اإلمكانية ،وهو لم يعرف البتة ،ال في مؤس سته
التربوية التي ينتمي إليها ،وال في أسرته،
ُأسس وتقنيات فن الصورة ؟ كيف ي ستطيع
من خالل هذا ـ اجلهل املعرفي بثقافة الصورة
ـ مواجهة عصر الرقمنة وتكنولوجيا الصورة ؟

ال سينما بالن سبة للطفل ،متعة ومعرفة واستفادة فنية وجمالية ،اعتبار ًا ملا تقدمه ال سينما من
جماليات مختلفة ،من خالل كل املكونات التقنية والفنية واجلمالية للفيلم( :من موسيقى تصويرية،
وصورة جذابة وناعمة ،وألوان ذات ملعان فني آخاذ ،ومؤثرات سمعية وبصرية ،وموضوعات
وقصص محبوكة فني ًا ودرامي ًا ،وغيرها من املكونات .)...فال سينما في التربية والتعليم ،مبثابة
ممارسة بيداجوجية رصينة وناجعة على م ستوى بلوغ وحتقيق األهداف والغايات التربوية ،فهي
ُرس خ املعرفة
تقوم على تي سير التمكني املعرفي ،والتربوي ،والذوقي،
ٍ
وبطريقة غير مباشرة ،ت ِّ
بثقافة الصورة ،حتى يغدو الطفل عارف ًا مباهية الصورة وتقنياتها ،ال جاه ًال لها.
ال�بية والتعليم ،ض
ولفاعلية فن السينما ف� ت
و�ورتها الحتمية ف ي� العرص الراهن ،أُقدم باقتضاب
ي
آ
ت
بعض التوصيات ف ي� هذا الشأن ،وهي كال ي�:
ـ على اجلهات الوصية على التربية والتعليم ،تكوين األساتذة وا ُألطر التربوية في فنون
الصورة بعامة ،وال سينما بخاصة ،حتى يت سنى لهم التنزيل اإلجرائي ملبادئ الفن ال سينمائي
في العملية التعليمية التع ُّل مية.
ـ إنشاء الفضاءات اخلاصة ملمارسة الفن السينمائي ومشاهدة إنتاجاته بالشكل البيداجوجي
والديداكتيكي املنشود داخل املؤسسات التربوية والتعليمية ،مع جتهيزها بأحدث الوسائل
واإلمكانات التقنية والفنية.
ـ على أولياء األمور تعويد األطفال على مشاهدة األفالم ال سينمائية التي حتمل موضوعات
تراعي قدراتهم العقلية والفكرية وفئاتهم العمرية.
ـ على املؤس سات التربوية والتعليمية العمل على خلق تشبيكات وشراكات مع املنظمات
والفعاليات املهتمة بالسينما وفنون الثقافة السمعية ـ البصرية ،بغية االستفادة من خبراتها
وجتاربها لتطوير وجتويد عملها في هذا الشأن ،ومن ثم ،العمل على خلق مهرجانات ذات الصلة
ملوج ه للطفل.
بالفن السينمائي ا َّ
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«ألف ليلة وليلة» والرسوم املتحركة
تراثنا ..بني الزيف والواقع
رشــا منــري
كاتبة ورسامة  -مصر

ال يخفى عىل الجميع أهمية أ
الفالم والحلقات المسلسلة ف� الرسوم المتحركة؛
لما فيها من صورة جذابة وحركات رسيعة ورموز مرحة ومؤثرات صوتية بكافة
أشكالها.
كب� يمكن أن تلعبه ف�
وال يخفى أيض اً ما لحكايات «ألف ليلة وليلة» من دور ي
ثقافة الطفل ..فمن خالل إعادة صياغتها لتناسب أ
العمار المختلفة ،يمكن تقديم
نماذج لشخصيات قوية ومبهرة تعمل عىل تقويم سلوكه وغرس القيم أ
الخالقية
ت
العر�؛ مثل :الشجاعة والفروسية والتعاون والصدق
ال� تنتمي لمجتمعنا
بي
ي
أ
وغ�ها من قيم حميدة ال حرص لها ..ومن ثم تعزز من
والمانة والمثابرة والكرم ي
والسالمية عىل حد سواء.
هويته العربية إ
أ
ُوج ه النظار إىل أهمية
لذلك عند الحديث عن سينما الطفل ،من المهم أن ن ِّ
الرسوم المتحركة ف� نقل ثراثنا من خالل حكايات «ألف ليلة وليلة» ،ومن ثم عرض
هويتنا الثقافية العربية بشكل خاص.
وسؤال :ماذا ُق ِّدم للطفل؟ هل هى
المستوي� ن
ين
الف�
أعمال مبهرة حق اً عىل
ي
ت
وال�بوي؟ ..أم أن هناك سلبيات ي ن
ب�
ا لسطو ر؟
هذا ما سنحاول تقدميه في ال سطور التالية
للتأكيد على بعض األمور التى ت سربت من
بني أيدينا ..ولوضع بعض املعايير فى تقييم
ملوج هة للطفل.
األعمال الفنية ا َّ
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ألف ليلة وليلة
وإنتاج الرسوم املتحركة:
لم يقدم اإلعالم العربي ما هو جديد في
حكايات «ألف ليلة وليلة» للطفل ،وال يوجد
هناك ما هو مهم يذكر في هذا الشأن ،وكله
يدور في فلك الشخصيات املعروفة لدى الطفل
منذ أوائل القرن العشرين ،ما بني «علي بابا»
و«ال سندباد البحري» و«عالء الدين» دون اخلروج
من هذا املأزق بشخصيات جديدة قوية ومؤثرة.

بينما قدمت استوديوهات الرسوم الع املية
الكثير منها وهى التى يشاهدها العالم العربي
وتؤثر في أطفالنا مبا حتويه من ألوان جذابة
وقصص جميلة وتقنيات عالية م ستخدمة في
اإلخراج واملؤثرات الصوتية واخلدع ال سينمائية.
و ُي َع ُّد امل سل سل الياباني الشهير «مغامرات
ال سندباد» من إنتاج شركة نيبون أنيميشن -
1975م ،من أجمل احللقات التى تربى عليها
الطفل العربي وما زال حتى اآلن ،تنمي فيه

بالذكر أن هذا اإلنتاج العربي لم يكن بكفاءة
اإلنتاج الياباني رغم التقدم في التقنيات
احلديثة للرسوم املتحركة.
وكان من روائع ما ُق ِّد َم فى الرسوم املتحركة
األمريكية فيلم «عالء الدين وملك اللصوص»

Aladdin and the King of the

( Thievesإنتاج ديزني للرسوم 1996م)،
وهو من أجمل ما قدمت أفالم والت ديزني
لألطفال ،واملستلهم من حكاية «علي بابا
واألربعني حرامي» ،ويضم األغاني الراقصة
واملفرحة ..وفيلم «ال سندباد أسطورة البحار

ال سبعة» «Sinbad legend of the seven

( »seasإنتاج شركة درمي ووركس للرسوم-

روح املغامرة واملثابرة وقيم التعاون ومقاومة
الشر.
ثم قام التلفزيون املصري بإنتاج «مغامرات
ال سندباد البحرى» إخراج الدكتورة منى أبو

النصر ،في أواخر الت سعينيات من القرن
العشرين  -أي بعد عشرين عام ًا ،وأنتجت
إحدى شركات اإلنتاج ال سعودية فيلم «علي
بابا واألربعني لص ًا» عام 1996م .واجلدير

 DreamWorks Animationعام 2003م).
من اجلميل أن يكون لتراثنا دوره في
السينما الع املية وبخاصة عندما حتقق األفالم
شهر ًة وجناح ًا ،إال أن املشاهد الب سيط ال
يلحظ مدى التشويه الذي حلق بالشخصية
العربية التى يقدمها الغرب في تلك األعمال
من خالل املتعة واإلثارة .ولألسف ،اخترق هذا
التشويه أنف سنا في وطننا العربى دون انتباه
القائمني على رقابة املصنفات ملا يقدمونه
للمشاهد وبخاصة الطفل.
وبالعودة لألفالم املبهرة فى الصناعة
األمريكية ،جند أنها على قدر ما قدمت من
إبهار للمشاهدين وروعة فى األداء ،إال أننا
 في تقدميها لتراثنا العربي  -جند شيئ ًامن ال سلبية غير التربوية للطفل ،فمث ًال جند
فى فيلم «عالء الدين» أنه رغم أن هذا الشاب
الذى كان فقير ًا تزوج األميرة فى آخر الفيلم
وانتصر على الوزير جعفر الشرير وانتصر
للملك ،إال أنه فى األصل كان محتا ًال ..وفى
فيلم «ال سندباد والبحار ال سبعة» جند إلهة
الفوضى تريد سرقة الكتاب الغامض لل سالم،
فتطلب من وحشها البحري أن يأتيها باللص
«ال سندباد» الذى البد أن ي سرق صديقه
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( »Arabian Nightsإنتاج 1994م) ،جند
الكلب وصديقه «شاجي» وقد تنكرا في زي
اجلواري ويغطي وجه كل منهما النقاب مما
يثير االستهزاء بالعرب وامل سلمني ،إضافة إلى
ظهور ال سندباد في هيئة بحار شرير ينتقم
منه م ساعده املتمثل في شكل الدب على هيئة
اإلن سان من خالل املقالب ..كما تظهر اجلواري
بزي الراقصات العاري املثير ويتدللن حيث
يتوسطهن اخلليفة امل ستمتع بجواريه ..بينما
احلراس يت سمون ب املالمح القاسية ويحملون
ال سيوف في استعداد دائم لقطع رأس أي أحد.
أما في حلقات الشخصية الرائعة «باباي»
حيث اضيفت ألف ليلة وليلة فى حلقاته

«باباى يقابل علي بابا Popeye Meets -

( »Ali Babaإنتاج 1937م) ،جنده عدوه
الشرير فى امل سل سل ،يهاجمه وهو متمثل في
صورة «علي بابا» ومعه األربعون لص ًا في الزي
العربي اإلسالمي وهم ميتطون اجلياد ويرفعون
ال سيوف ألعلى في وضع احلرب ،بينما يختبئ
كل من في املدينة خوف ًا منه ألنه لص ويحل
اخلراب على أى مدينة ينزل بها.

للحصول عليه ..وعندما يعاتبه صديقه
األمريكي قائ ًال :نحن أصدقاء يا سندباد ،فيرد
عليه :أنا ال يهمني سوى الكنز!..
وبالعودة إلى كتاب «ألف ليلة وليلة» جند
«السندباد البحرى» شاب ًا فقير ًا يعمل ح ّم ا ًال،
واضطر لل سفر من أجل البحث عن الرزق
احلالل؛ ف سافر سبع مرات ،وفى كل مرة
مغامرة تصور القيم اجلميلة في الكفاح
واألمانة واملثابرة والت سليم بقدر الله.
وعلى سبيل املثال ال احلصر بالنسبة إلى
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احللقات امل سل سلة فى الرسوم املتحركة ،جند

فى حلقات «الكلب سكوبي دوScooby -

 ،»Dooوهو شخصية محببة جد ًا للطفل ،وقد
ُأضيفت إليها حلقات باسم «الليالي العربية-

لم يقدم اإلعالم العربي
أية شخصيات جديدة من
حكايات ألف ليلة وليلة
منذ أوائل القرن العشرين

والسؤال هنا:
هل كان كل هذا محض مصادفة؟! أم هي
محاولة لتعميق الكراهية جتاه العالم العربي
واإلسالمي من خالل تقدميه في صورة مشوهة
أمام الطفل الغربي؟! فقد كبر ذاك الطفل وهو
يتخيل العالم العربي ما هو إال صحراء بها
اجلمال ،ويعيش أهلها على الصراع وحمل
ال سيوف ،يحكمهم خليفة يتمتع باجلواري
العاريات.
وبالنسبة إلى الطفل العربي فإن ذلك مبثابة
سلب لشخصيته العربية واإلسالمية من
هويتها املعروفة باألخالق والفضيلة والفروسية
والشجاعة ،لتحل محلها شخصية شريرة
ماكرة مما ُي وجد مجا ًال للصراع بداخله جتاه
نفسه وثقافته.

«ألف ليلة وليلة» ..رؤية أعمق
قد يعتبر بعض الباحثني والناقدين أن كتاب
وج ه للكبار ألنه يحتوي على
«ألف ليلة وليلة» ُم َّ
فل سفة عالية على الطفل ،كما يضم الكثير من
ال سلبيات التي ال يصح أن ُت َق َّدم للطفل ابتداء
من قصة شهريار امللك الذى يقتل زوجاته كل
ليلة ب سبب اخليانة حتى ت ستدرجه شهرزاد
لالهتمام باالستماع إلى حكاياتها ،إضافة
إلى الكثير من الصفات غير األخالقية في
احلكايات نفسها كأن يكون علي بابا لص ًا،
وكأنها حتلل سرقة الفقراء لألغنياء ،وكذلك
القتل واحليل اخلادعة التي قد تعلم الكذب
للوصول إلى الهدف وما إلى ذلك ..ولكن املهم
في تقدمي حكايات ألف ليلة وليلة ألطفالنا
هو االنتقاء منها واختيار اجلوانب اإليجابية
املناسبة فيها وإعادة صياغتها مبا يناسب
املرحلة العمرية للطفل.
وإضافة إلى الشخصيات احملبة للمغامرة
واملثيرة واملرحة؛ مثل «ال سندباد ،وعلي بابا،
وعالء الدين» ،فإن «ألف ليلة وليلة» كتاب

زاخر باحلكايات التي تثير فضول الطفل من
خالل شخصياتها األخرى املتنوعة؛ من جتار
وبائعني وبحارة وحرفيني من حدادين وجنارين

نحتاج إىل إبراز تراثنا
العربي من خالل صناعة
ثقافية راقية

وصانع األحذية وغير ذلك ،كما تتنوع بني
الفقراء واألغنياء واختالف حاالتهم وأقدارهم
وسلوكهم.
ويتعرف الطفل العربي على تاريخه من خالل
الشخصيات الواقعية مثل هارون الرشيد في
بغداد وولديه األمني واملأمون ،واحلاكم حجاج
بن يوسف الثقفي في البصرة وزوجته هند
بنت النعمان ،والوزير جعفر البرمكي والشاعر
أبو نواس ،وكذلك املماليك البحرية واملماليك
البرجية.
كما يتعرف على املدن في وطنه العربي
مثل بغداد والبصرة والكوفة واملوصل ومكة
وجدة واحلجاز وصنعاء واليمن ودمشق وحلب
والقدس وعكا وغزة وعسقالن ومصر والقاهرة
ودمياط واإلسكندرية وبلبيس وأبي قير وفاس
ومكناس ،إضافة إلى عدد من البلدان األوروبية
مثل فرنسا والنمسا ويصلون إلى مدينة
جنوى والبندقية ،ويتعرفون على الق سطنطينية
(تركيا) وبالد ال سند والهند وخراسان (بالد
فارس) وبالد الصني.
أين نحن؟
نحن بحاجة إلى مراجعة أنف سنا ووضعها
فى املوضع الالئق بها ع املي ًا ،والبد من حتصني
أطفالنا ومواجهة أي غزو ثقافي بأسلوب
علمي وبعمل متواصل وهادف من رقابة على
املصنفات ورفض ملا هو مشوه حلضارتنا..
كما أننا بحاجة إلى إنتاج غزير متميز على
م ستوى التنافس الع املي ملا هو ق ّي م فى
تراثنا ..والبد من إنشاء جهة عربية تُقدم للطفل
العربي تراثه األدبي والثقافي من خالل صناعة
ثقافية فنية راقية ،وبأسلوب علمي تربوي
شائق وجذاب يواجه ال سلبيات والتحديات التي
تغزونا من العالم الغربى ،وذلك خللق شخصية
حتمل املوروثات الثقافية للهوية العربية قادرة
على تنمية الوطن والفخر بهويته.
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السينما وبعض قضايا الطفولة
(نجوم على األرض) نموذجـاً
هشام علوان
كاتب وباحث  -مصر

اخ�ع أ
ت
منذ أن ت
ال�
الخوان
ي
لومي� السينما عام  1895م ،أصبحت رافداً مهماً للثقافة ي
تُشكِّل الوعي وتُضيف إليه معارف متعددة ومتنوعة.
أ ف
ت
تأث� الفن السابع عىل
يأ� ي
ولننا ي� عرص الصورة ،والصورة – كما يقولون – بألف كلمة ،ي
ً أ
ف
لمجموعة
كث�ة
المتلقي
قص� أن يُعدل ي� سلوكيات ي
خاصة الطفال؛ حيث يستطيع فيلم ي
ٍ

وبأسلوب مشوق أو كوميدي.
بطريقة فنية ودرامية،
وجهة
من الناشئة ،لو استهدف قيماً ما ُم َّ
ٍ
ٍ
بل إن بعض ت
ال� ي ن
بوي� يرون ض�ورة تحويل المناهج الدراسية إىل أفالم تُقدم المحتوى
يس�ة وسهلة ،ويمكن استعادة أفكارها بعد عرضها
العلمي بطريقة درامية ،بحيث تكون ي
ئ
مر�.
وكأنها كتاب ي
من هنا يبدو سحر ال سينما وهيمنة
اخليال على اإلدراك والوعي لدى أطفالنا ،ومن
ثمة خطورة هذا الفن في التأثير على النشء،
لو احتوى على مضامني تؤجج العنف أو تُـثير
الغرائز ،أو تخالف قيم وتقاليد املجتمع.
مواصفات ومعايري
لذا البد أن تخضع عملية اختيار األفالم
للناشئة ،ملواصفات ومعايير يتدخل فيها اآلباء
لضمان سالمة احملتوى مبا يناسب املراحل
العمرية ألطفال األسرة.
وال سؤال الذي ينبغي أن نطرحه اآلن هو:
كيف نختار فيلم ًا لألطفال؟
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ولإلجابة على هذا ال سؤال يجب أال نغفل
املرحلة التحضيرية قبل مشاهدة الفيلم،
وتتضمن:
أوال ً :قراءة اآلباء عن الفيلم ُق بيل مشاهدة
األسرة له.
ثانياً :استشارة أقارب وأصدقاء شاهدوا
الفيلم واستقصاء رأيهم حوله.
ثالثاً :مشاهدة الوالدين وحدهما للفيلم قبل
اصطحاب الصغار للسينما.
وذلك للتأكد من فحواه ،وضمان عدم احتوائه
على مشاهد عنيفة أو غير الئقة.
رابعاً :حتديد مكان دار ال سينما ،وضمان

جودة عرضها ،و ُي َّ
فض ل أن تكون قريبة من
محل ال سكن ،حتى ال ُي هدر وقت طويل في
الذهاب واإلياب.
وهناك شروط يراها املتخصصون ضرورية
عند اختيار الفيلم املقدم للطفل ،تتلخص في:
أ -أن يكون له رسال ٌة تربوية بشكل غير مباشر
أو وعظي ،ينفر األطفال منه؛ ألن األطفال ال
يحبذون النصائح املباشرة .
ب -أن يكون مالئم ًا للفئة العمرية حتى يكون
مفهوم ًا لهم ،وال ي ستعصي على إدراكهم،
فيفقد تأثيره املرجو فيهم .
معلومات
ت -أن يكون ُمسلي ًا ممتع ًا ،يقدم
ٍ

بطريقة لطيفة وجذابة ،و ُي ح ِّرك
ٍ
املشاعر و ُي حفز العقول ،وأن يبتعد
عن العنف اجل سدي واللفظي.
الرؤية والتقييم
ثم تأتي مرحلة ما بعد املشاهدة
للفيلم ،وميكن لألبو ْي ن أن يستخلصا
منها بعض األمور اإليجابية كالتالي:
أوال ً :مناقشة عناصر الفيلم
(السيناريو ،الشخصيات ،املناظر،
املوسيقى التصويرية ،الصوت،
اإلضاءة) مع أطفالهم ،واإلصغاء
اجليد آلرائهم من دون أي مقاطعات،
حتى ال يتوقف تدفق أفكارهم حول
الفيلم.
اإليجابيات
مناقشة
ثانياً:
وال سلبيات في العمل ،وتشجيع
الطفل على تخيل سيناريوهات
لنهايات مختلفة ،مما ُي حفز اخليال
على اإلبداع واالبتكار.
رابعاً :استعادة بعض مشاهد
الفيلم ،خاص ًة لو كان هناك مشهد ًا
رئي سي ًا  ،Master Sceneميكن
لألسرة متثيله عند العودة إلى املنزل.
خامساً :إذا كان الفيلم كوميدي ًا،

فيمكن ألحد األطفال تقليد أحد شخصياته،
الكتشاف مهاراته الكامنة ،وتعزيز ثقته بنفسه.
سادساً :ميكن ألحد األطفال تلخيص الفيلم،
وكتابة مقالة نقدية ب سيطة عنه ،وتقدميه إلحدى
مجالت األطفال لنشره ،كنوع من التحفيز له،
وقياس مدى قدرته على التعبير والنقد.
سابعاً :حتديد شخصية ُم فضلة من
شخصيات الفيلم ،وكتابة أسباب تفضيله لها،
وأهمية دورها في األحداث.
ثامناً :قراءة بعض املعلومات عن األحداث
الواردة في الفيلم ،خاص ًة لو كانت علمية أو
تاريخية ،ملضاهاة دقة السيناريو مع تناول
الفيلم لها.
مشكالت وحلول
اهتمت السينما العربية والع املية مبعاجلة
بعض املشكالت التي تخص الطفولة ،مثل:
التفكك األسري ،والت سرب الدراسي ،وصعوبات
التع ُّل م ،والتشرد ،والتنمر.
وهناك بعض األفالم جنحت في عرض هذه
املشكالت بشكل جيد ،مثل فيلم« :ال مؤاخذة»،
والذي ُع رض عام  2014من إخراج عمرو سالمة،
وناقش فكرة التنمر.
وفيلم« :اجلراج» ،إنتاج عام  ،1995وإخراج
عالء كرمي ،والذي تناول مشكلة التفكك األسري.
وفيلم« :اجل سر» ،الذي ُع رض عام ،1997
من إخراج عمرو بيومي ،والذي يعالج صراع
األجيال بني جد (محمود مرسي) وحفيد (أحمد
ح سنني).
رض
أو الفيلم األمريكي ،»X + Y« :والذي ُع َ
عام  ،2014بطولة آسا باتيرفيلد ،وهو طفل
مصاب بالتوحد ،لكنه بارع جد ًا في األرقام.
وفيلم« :جنوم على األرض» Like Stars
 ،On Earthوبعنوان جانبيEvery :
 Child Is Specialأو« :كل طفل مختلف»،
هو أحد األفالم املهمة التي قدمتها ال سينما
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37

وجميلة ،مثل الرسم ،الذي أتقنه ببراعة ،لكن
اجلميع  -مبا فيهم أسرته  -لم يلتفت إال
إلخفاقاته املتكررة في الدراسة.
وفي مشهد مؤثر ،يخبر مدير مدرسته والديه
أن ابنهما ضعيف القدرات ،ال يصلح للبقاء
في املدرسة ،ثم نصحهما أن ينقاله ملدرسة
داخلية ،رغم بكاء الصغير «إيشان» واعتراضه
على األمر ،لكن والده يصر ،ويلحقه مبدرسة
داخلية بعيدة عن مدينته مئات األميال.

مؤخر ًا في هذا الصدد ،وسوف نتعرض له
كنموذج لألفالم ال سينمائية التي عاجلت
صعوبات التع ُّل م عند األطفال بشكل علمي،
باكتشاف املشكلة ،وإيجاد حلول علمية لها،
واستثمار موهبة الطفل «إيشان» في الرسم
مما ساعد على استعادة ثقته بنف سه.

حتى تذبل ومتوت.
تدور أحداث فيلم «جنوم على األرض» في
الهند ،حول الطفل إيشان ( 8سنوات) املتأخر
دراسي ًا عن أقرانه ،ويرى دائم ًا احلروف واألرقام
تتراقص أمام عينيه ،وال ي ستطيع احلفظ أو
التكرار .من جهة أخرى يتمتع بهوايات متعددة

نجوم على األرض
سرد ألسطورةٍ عن أهالي
يبدأ الفيلم ب ٍ
جزر سليمان؛ إنهم إذا أرادوا اقتالع شجرة
من جذورها ،يلتفون حولها كل يوم وي سبونها
بأقذع الشتائم ،فتحزن الشجرة وتذوي أوراقها،

اهتمت السينما العربية
والعاملية بمعالجة بعض
مشكالت الطفولة
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إخفاقات أخرى
وفي املدرسة الداخلية اجلديدة ،يواجه
«إيشان» إخفاقات كثيرة أخرى جتعله يفقد
الثقة في نفسه ،ومييل للعزلة واالنطواء ،حتى
حتدث املفاجأة بقدوم مدرس رسم جديد ،بد ًال
من ُم َد ِّرسه القدمي الذي كان ُي جبر التالميذ
على رسم أمناط وأشكال محددة ،خالية من أي
جمال أو خيال ،وال ي سمح لهم على اإلطالق
باخلروج عن تلك األمناط العقيمة.
ويلحظ مدرس الرسم اجلديد عزوف الصغير
«إيشان» عن الرسم أو االختالط بزمالئه،
فيجذب اهتمامه ،ويظل يراقبه ويحاول حتفيزه
للمشاركة ،لكن الطفل يرفض بردود أفعال
غريبة ،جعلت معلم الرسم رام شانكار نيكوم
ي سافر إلى الوالية التي ي سكن فيها والدا
الصغير «إيشان» ،ليعرف سر ذلك الصغير،
فيكتشف بعد رؤية كراساته الدراسية وحجرته
ورسوماته ،أنه مصاب مبرض صعوبة القراءة
املعروف باسم الدي سليك سيا ،Dyslexia
مما ف سر له سر إخفاق الصغير «إيشان»،
وسر كتابته اخلاطئة  ،Dysgraphiaومن
ح سن حظ «إيشان» أن املعلم رام كان مصاب ًا
ب املرض نف سه وهو صغير ،مما جعله يتعاطف
معه ،ويصمم على م ساعدته لتخطي تلك
الكبوة.

أساليب مبتكرة
يعود املعلم «رام» ،ومعه كراسة رسومات
الصغير «إيشان» ،وبها مجموعة من اللوحات
اجلميلة ،ألسرة مكونة من أب وأم وأخو ْي ن.
وحني ُي َق لِّ ب املعلم الصفحات ب سرعة ،يبتعد
الطفل األصغر «إيشان» عن األسرة ويظل
يخرج من (الكادر) رويد ًا رويد ًا حتى تنتهي
الكراسة بلوحة لألسرة (األب واألم واألخ األكبر)
بينما اختفت صور االبن األصغر.
كانت مبادرة رام دافع ًا للصغير إيشان،
أن يشعر بأن هناك من يهتم به ،خاص ًة حني
عرف أن معلمه رام سافر خصيص ًا عبر مئات
األميال ليعرف قصته ويرى رسوماته املميزة.
تَغ َّي ر حال الصغير «إيشان» ،وأصبح يقبل
على التع ُّل م بطريقة أستاذه رام املبتكرة ،التي
أدخل فيها الرسم والغناء ،واألداء االستعراضي،
لتوصيل املعلومة بشكل غير تقليدي أو منطي،
فيحرز «إيشان» تقدم ًا دراسي ًا أدهش معلميه
وزمال َءه.
في نهاية العامُ ،ي علن املعلم «رام» عن
م سابقة للرسم ،ويشترط أن يشارك فيها
كل املعلمني والتالميذ أيض ًا ،حتى إن مدير

املدرسة شارك هو اآلخر في امل سابقة.
وفي يوم امل سابقة ،أخذ كل مشارك لوحة
بيضاء وألوان ًا وجلس ليرسم لوحته في وقت
محدد ،ثم ُيس لِّ م تلك اللوحة للجنة التحكيم.
وفي النهاية تختلف اللجنة على لوحتني
ملت سابقني؛ األولى للمعلم رام وقد رسم
«بورتريه» رائع ًا للصغير إيشان ،واللوحة
األخرى كانت ملنظر طبيعي لبحيرة حتيطها
الصخور بينما الشمس تشرق من بعيد،
وكانت للطفل الصغير «إيشان».
وتقرر جلنة التحكيم فوز لوحة الصغير

إيشان ،وتصبح الغالف الرئي سي للكتاب
السنوي التذكاري للمدرسة.
نجاح التجربة

الفيلم يناقش حقوق طفل لم يستطع
تحمله وفهم ترصفاته.
أحد التعامل معه أو ُّ
وملخص رسالة الفيلم ،أن التعامل مع
الطفل «إيشان» ،ليس بنبذه ورفضه
مجتمعياً ،بل بمحاولة دمجه وحل مشكلته.
عائل بامتياز ،وزاخم بالمشاعر
إنه فيلم
ي
الجميلة ،من دون افتعال أو مبالغة �ف
ي
الطرح ،وقد تم إنتاجه عام  2007م ،وترشح
لجائزة أ
الوسكار ف ي� العام نفسه كأفضل
أجن�.
فيلم ب ي
الفيلم طويل ومدته 165 :دقيقة ،وهو من
إنتاج وتمثيل وإخراج النجم الهندي :عامر
خان  ،Amir Khanالذي َج َّس َد دور المعلم
الصغ�
رام شانكار نيكوم ،وقام بدور
ي
إيشان الممثل الطفل الموهوب Darsheed
 ،Safaryعن قصة للمؤلف Amole Gupte
مع نخبة من نجوم بوليوود.
العدد ٢٠٢٠ - ٣٨

39

لقاء

لقاء مع أصغر
مخرج سينمائي يف العالم
د .شهرية خليل
رئيس حترير مجلة سمير  -مصر

ئ
السينما� الهندي «كيشان ش�يكانث»  22 -عاماً  ،أن يدخل
استطاع المخرج
ي
موسوعة أ
الرقام القياسية بجدارة ،منذ أن كان عمره  12عاماً؛ فأصبح بالفعل
سينما� ف� العالم» ،وأُدرج اسمه ضمن موسوعة جينس أ
ئ
للرقام
«أصغر مخرج
ي ي
القياسية.
ف
ت
صغ� � الثانية ش
ع�ة من عمره مخرجاً لفيلم
فهل من الممكن أن يصبح ف� ي ي
وخاصة أن الهند معروفة بصناعة أ
ً
الفالم الطويلة الجيدة؟
هندي طويل؟

واإلجابة نعم ،وممكن ج ّد ًا ...وهذا هو ما
فعله الطفل الهنـدي «كيشـان» الذي أخـرج

أول أفالمه الروائية الطويلة Care of Foot

 Path-1وكان عمره  12عام ًا فقط ،وهو لم
يخرجه فقط ،بل هو الذي كتب قصته ،وهو
من قام بدور البطولة فيه ..يعني هو الكاتب
والبطل واملخرج .وقد حقق الفيلم جناح ًا مبهر ًا
في الهند ،و ُع رض في مصر أثناء مهرجان
40
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القاهرة السينمائي الدولي لسينما الطفل
ونال جائزة جلنة حتكيم األطفال آنذاك ،كما
نال جوائز عدة من دول أخرى أيض اً.

كيشان قام بإخراج
وكتابة وبطولة فيلم
وهو يف الثانية عشرة
من عمره

وقد أسعدني احلظ أن شاهدت الفيلم،
وشاهدت األداء املبهر لكيشان طف ًال وبط ًال،
والقدرة على التحكم في طاقم الفيلم وجميع
تفاصيله من تصوير وأداء وديكور وصوت
وموسيقى وغيره ...وكان الفيلم األول لكيشان
يناقش فكرة أطفال الشوارع في الهند،
ومعاناتهم وحرمانهم من التعليم رغم أنه قد
تكون لديهم قدرات كبيرة على التع ُّل م ،بل
وقدرات فائقة أيض ًا.
وعندما سألت كيشان في حديث صحفي
منذ  10سنوات :كيف جاءته فكرة مناقشة هذا
املوضوع الشائك عن أطفال الشوارع في الهند.
أجاب قائ ًال إنه كان يلحظ وجودهم أثناء
ذهابه إلى املدرسة يومي ًا في إقليم بنجالور
بالهند ،وإنهم كانوا بال مأوى ،وبال اهتمام،

عام؛ فشارك في أفالم وم سل سالت عدة القت
الكثير من النجاح في الهند ..ولم يتخل عن
حلمه «حلم ال سينما» ،واستمر تشجيع أبويه
له على حتقيق حلمه .وتفوق في دراسته
املدرسية ،وطلب من القائمني على أمور التعليم
في الهند أن ينتقل إلى سنوات دراسية أعلى
ط املا هو متفوق وقادر على ذلك .ومتت مناقشة
هذا األمر رسمي ًا واملوافقة عليه .والطريف أن
هذا األمر كان من ضمن ما طرحه كيشان

وبال تعليم ،فف ّك ر أن يكتب قصة فيلم تتناول
حياة أطفال الشوارع ،وأن يحاول أن يجد ّ ً
حل
ملشاكلهم ..فكتب القصة ،وساعده والداه على
إنتاجها ،وقام وهو ابن الـ  12عام ًا بإخراج
الفيلم وبدور البطولة فيه ،مع كبار فناني
الهند آنذاك ..واستطاع الفيلم أن يحقق
جناح ًا كبير ًا ،ولفت نظر احلكومة في الهند
لفكرة تعليم أطفال الشوارع بل وتفوقهم في
كثير من األحيان ،وحت سني أوضاعهم املتردية..
وجاء كيشان بفيلمه إلى مصر ل ُي عرض من
خالل مهرجان سينما الطفل ،وفاز فيه بجائزة
دت
مهمة من جلنة حتكيم األطفال أنف سهم ،و ُأعِ ْ
له ندوة بدار األوبرا املصرية حضرها األطفال
ملناقشة أو طرح أسئلتهم اخلاصة بالفيلم.
وبعد أن عاد كيشان  -أصغر مخرج

سينمائي على م ستوى العالم  -إلى بلده
الهند ،قرر أن ي ستمر رغم صغر سنه في
التدريب امل ستمر ،وفي ممارسة الفن بشكل

في فيلمه  .Care of Foot Path-2وأعتقد
أن هذه هي الرسالة احلقيقية واألساسية
لل سينما ،وهي أنها ت ساهم في تغيير الواقع
إلى األفضل.
وبعد عشر سنوات ،وفي العام  ،2018قام
كيشان بزيارة ثانية ملصر حلضور إحدى
الفعاليات الثقافية بدار األوبرا؛ فاتصل بي
لنلتقي ..ترى كيف سأتعرف على الشاب
الصغير الذي أصبح عمره  22عام ًا ،وكنت
قد رأيته وأجريت معه حوارنا الصحفي منذ
عشرة أعوام؟
التقينا في ساحة دار األوبرا ،وعرفت أنه
يدرس الدراسات العليا في فنون التحريك،
وأنه خالل األْوام العشرة املاضية َق َّد َم عدة أفالم
ومسلسالت للسينما والتلفزيون ،كما َق َّد َم

اجلزء الثاني من فيلمه األول Care of Foot

 Path-1وفي هذا اجلزء الثاني ناقش مشكلة

من الرسائل األساسية
للسينما ،املساهمة يف
تغيري الواقع إىل األفضل

البلطجة في الشارع الهندي.
وكأن املشكالت في مصر والهند تتشابه بل
وقد تتطابق أحيان ًا.
طلب كيشان أن يزور جامع ابن طولون وبيت
الكريتلية ،ثم جتول في منطقة ال سيدة زينب،
وعاد إلى الهند وهو يحمل أجمل الذكريات من
مصر مثله مثل كل من يزورها ،فيتمنى أن
يعود إليها مجدد ًا مثلما فعل املخرج الهندي
املعجزة.
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شارك طفلك

رسومات طفلك
رسائل يجب أن تصل إليك
خلود ماجد
معيدة بكلية التربية  -جامعة اإلسكندرية  -مصر

ال� ال يستطيع أ
ت
ً ت
يُ َع ُّد الرسم ً
لغة
الطفال
عالمية يش�ك فيها جميع أطفال العالم ،فهي بديل للغة المنطوقة ي

التعب� بها عما بداخلهم من آراء ومشاعر؛ لذلك فإن الرسم من أهم وسائل التواصل بالنسبة للطفل مع العالم
ي
آ
أ
الخارجي ،ورسومات الطفال وسيلة مهمة لفهم نفسيتهم ومشاعرهم وتصوراتهم عن أنفسهم وعن الخرين
من حولهم.

ذلك أن الطفل يُسقط مشاعره ومخاوفه عىل الورق ،فيعكس حالته النفسية وما يعانيه من مشاكل داخلية.
يعا� منه أ
أ
ن
الطفال من اضطرابات نفسية أو مشكالت
فمن خالل رسوم الطفال وتحليلها يتم الكشف عما ي
سلوكية أو تربوية .كما أنها أيضاً ش
مؤ� عن شخصياتهم الكامنة ،فكل رسمة يرسمها الطفل تروي قصة ف ي� الواقع.
ك� عىل مساعدة أ
وسنحاول هنا ت
ال� ي ز
الم أو المعلمة ف ي� تحليل رسومات طفلها والكشف عما تحويه من أرسار.
خصائص رسوم األطفال
قد تتشابه معظم رسوم األطفال رغم اختالف بيئاتهم ،وتتميز بطابعها
اخلاص؛ فرسوم األطفال ذات خصائص مميزة .ويجب على الوالدين
واملعلمني معرفتها .وميكن إيجازها فيما يلي:
التلقائية
تتميز رسوم األطفال بالتلقائية؛ فقوانينها تتم على منطق الطفل
اخلاص وعامله املميز .الطفل يرسم بشكل عفوي بدون قيد من شخص
آخر .هو يرسم ملجرد الرسم ،ولرغبته في التعبير عن ذاته ومشاعره
جتاه اآلخرين .إنه يرسم كل ما يجول بخاطره من دون اعتبار ألي
شيء.
الشفافية
ُي قصد بها إظهار ما بداخل األشكال املرسومة من محتويات؛ فالطفل
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ُي ع ِّب ر عن األشياء التي يرسمها كما هو يعرفها ويعرف عنها من
خصائص وعناصر داخلية ،حتى إذا كانت تلك العناصر غير مرئية،
إنه يرسم ما يعرفه وليس ما يراه؛ فنجده يرسم املدركات غير املرئية كأن
يرسم األسماك داخل البحر.

خط األرض
يقوم الطفل برسم خط
أفقي ُي ع ِّب ر به من وجهة
نظره عن األرض التي يرتكز
عليها أي عنص ر؛ فالطفل ال
يحب أن يرسم على فراغ.
وقد يرسم أكثر من خط في
الرسمة نفسها كخط لألشخاص وخط آخر للسيارات وهكذا.
التسطيح
يرغب الطفل في ت سطيح رسوماته ،وعدم التعبير عن البعد الثالث
الذي يعكس وضع الشيء كما نراه في الفراغ؛ فيرسم ال سيارة من
اجلانب بأربع عجالت وكذلك املنضدة يرسمها بأربعة أرجل.

موقع الرسمة يف الصفحة
تتمثل في :أين يرسم الطفل،
واملساحة التي يختارها.
 اجلزء األعلى من الصفحة :تدلعلى شخصيه طموحة لديها أمل.
 اجلزء األسفل من الصفحةأو شغل جزء صغير منها :تدل
على شخصية مترددة غير واثقة
في نفسها ولديها مشاعر عدم
األمان.
 وسط الصفحة :تدل على شخصية واضحة ال حتب الغموض. -الرسمة مائلة تدل على القلق وعدم األمان.

طفل يرسم في أسفل الصفحة وفي جزء صغير منها

املبالغة والحذف
قد ُي بالغ الطفل في رسم جزء من أجزاء الرسمة؛ ليس ألنه عاجز عن
رسمها بشكل جيد بل ألنه يريد التأكيد عليها ولفت االنتباه لها .وقد
يقوم بحذف بعض األشياء ألنه يرى أنها ليست مهمة من وجهة نظره.
إن حذف العناصر أو املبالغة بها ترجع بشكل كبير إلى حالة الطفل
االنفعالية.

المعاي� يجب مالحظتها قبل البدء ف ي�
وهناك مجموعه من
ي
تحليل رسومات أ
الطفال:

قوه ضغط القلم عىل الورق
 الطفل الغاضب الذي مييل إلى العدوانية ،جنده يضغط على القلمبقوة ويرسم أشكا ًال حادة.
 محو اخلطوط يدل على وجود مخاوف لدى الطفل.معرفة الظروف المحيطة بالطفل
قد يعاني الطفل من خالفات أسرية (الطالق ،غياب األم أو األب ،وفاة
أحد األقارب)؛ كل هذا له تأثير على رسومات الطفل.
متابعة الطفل أثناء قيامه بالرسم
عزيزتي األم  /املعلمة :عليكِ أن تستمعي إلى الطفل وهو يروي لكِ
قصة رسمته.

دالالت رسوم األطفال

الكتابة على الرسمة
تبدأ تلك الظاهرة في الرسم مع بدء تع ُّل م الطفل الكتابة ،وإدراك
وظيفتها في نقل املعاني؛ فاستخدامه اللغة اللفظية يكون مرجعه عدم
اقتناعه بأن الرائي سوف يفهم ما يقصده في رسمته.
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رسمت الطفلة نف سها حزينة وبعيدة عن األسرة

التكرار يف الرسم
قد يكرر الطفل الرسمة نف سها أكثر من مرة ،وذلك للتأكيد على إتقانه
رسم هذا الشيء أو لكونها ذات قيمة كبيرة بالن سبة إليه.

األشخاص
 في حال رسم الطفلنفسه صغير ًا بخالف باقي
األشخاص في الرسمة؛ فإن
هذا يدل على عدم ثقته
بنف سه وبقدراته ،وأن لديه
مشاعر اخلوف.
 إذا رسم الطفل نف سهكبير ًا؛ فهذا يدل على أنه
يعتز بنفسه بشكل مبالغ
فيه ميكن أن يصل إلى حد الغرور.
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الوجه
 رسم وجوه قبيحةلكل األشخاص املوجودة
حوله يدل على أنه يعاني
من اإلهمال أو على كثرة
اخلالفات في األسرة أو
البيئة احمليطة بالطفل.
 أما إذا رسم جميعالوجوه جميلة عدا وجه
شخص معني قبيح؛ فهذا
يدل على أن لديه خبرة أو
هناك موقف سيء جتاه
هذا الشخص.

اليدين
 رسم الطفل اليدينطويلتني ممتدتني للخارج تدل
على أنه طفل اجتماعي يريد
االختالط باآلخرين.

رسم الطفل جميع الوجوه قبيحة
بخالف نفسه

العيون
 رسم العيون كبيرةتدل على شعور الطفل
ب املراقبة دائم ًا؛ خاص ًه إذا
كانت هي أول ما بدأ الطفل
برسمها ،وأيض ًا تدل على
أنه شخصية مضطربة.
 رسم العيون صغيرةتدل على أنه شخص
اعتمادي على اآلخرين سواء
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رسم األب واألخت (منة) عيونهما كبيرة بخالف باقي
الشخصيات تدل على مراقبتهما للطفلة
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الفم
 رسم الطفل فم كبيربشكل مبالغ فيه؛ هذا يدل على
أنه ثرثار وكثير الكالم.
 رسم األسنان بشكل بارز؛فهذا يدل على العدوانية.

حذفت الطفلة يديها من الرسمة وهذا يدل على
احتياجها للمساعدة

 رسم أشخاص بدون وجوه أو بشكل جانبي؛ فهذا يدل على أنالطفل ال ي ستطيع التواصل مع اآلخرين.
 رسم الرأس كبيرة بشكل مبالغ فيه؛ فهذا يدل على تعظيم الذاتلدى الطفل وثقته بنفسه.
 أما إذا رسم الرأس صغيرة؛ فهنا ُي ع ِّب ر الطفل عن مشاعر اخلجللديه.

 رسم اليد قصيرة تدلعلى عدم الشعور باألمان.
 رسم اليدين كاملةكبيرة تدل على احلنان
وا حلب .
 رسم كف يد شخص ماكبيرة؛ فهذا يدل على أن هذا
الشخص يقوم بضربه.
 حذف اليدين تدل علىأنه يحتاج إلى امل ساعدة وال يعرف كيف يتصرف.

رسم املعلمة وعينها كبيرة تدل على مراقبتها

 إذا رسم الطفل حجم األم أكبر من األب بشكل مبالغ فيه؛ فهذا يدلعلى سيطرة األم وقيامها مبهام كثيرة.
 إذا رسم الطفل بشكل متكرر طف ًال صغير ًا وأمه حتتضنه؛ فهذا يدلعلى فقدانه احلنان والرعاية واالهتمام.

األب أو األم أو املعلمة أو
زمالئه.
 حذف العني تدل علىأنه شخص انطوائي ال يريد
االختالط باآلخرين.

 حذف الفم يدل على عدمقدرة الطفل على التواصل مع
اآلخرين.
 رسـم املنـازل بنـوافـذمت ساوية تدل على أنه يجد
بشـكل
االهتمام من والديه
ٍ
ساو.
مت ٍ
 رسم املنازل بالتفاصيلالدقيقة بها تدل على أنه طفل ي سعى للمثالية.

طفل يرسم والده وكف يده كبيرة .ويلونه باألحمر وهذا دليل الضرب .ويرسم نف سه
بدون فم؛ وذلك دليال على عدم قدرته على التواصل .كما يرسم أخيه الصغير
بجانب والدته دليل على اهتمامها به ويجعل وجهه فبيح ًا وهذا يدل على عدم حبه

ترسم الطفلة املعلمة بوجه
غاضب وبعني كبيرة وهذا
يدل على مراقبتها لهم
وترسم األطفال بدون فم ويدل
ذلك على عدم قدرتهم على
التواصل مع املعلمة
 الرسم بشكل عشوائي ليس له داللة؛ يدل على أنه طفل متوتروعصبي ويعاني من عدم التركيز.
 رسم اجلبال والنخل أو األشكال العالية بصفة عامة؛ تدل علىاالعتماد على النفس والطموح والتفاؤل.
 رسم وسائل املواصالت بشكل متكرر؛ تدل على اأنه يحب احلركةوالتنقل واملغامرة.
تحليل لبعض رسومات األطفال
عندما يرسم الطفل رسمة
لعائلته؛ فإنها تعطي كثير ًا من
املعلومات عن عالقته مع والديه،
وما يشعر به داخل املنزل ،وكذلك
رسومات األطفال عن حياتهم
املدرسية تفسر لنا عالقاتهم مع
املعلمني واألصدقاء .وسوف يتم
تناول بعض الرسومات وحتليلها.
ترسم الطفلة شخصيتني بوجه قبيح
إحداهما املعلمة واألخرى زميلتها وتدل على
عدم حبها لهما

رسمة لطفلة تعيش مع زوجة والدها وبناتها رسمتهمن
وهن يغرقن في البحر وذلك للتخلص منهن

عزيزتي األم /املعلمة:
عليكِ االهتمام برسومات طفلك ومحاولة فهمها؛ ألنها تساعدك
على تربية طفل سوي ،فهي ُت َع ُّد نافذ ًة ت ِّ
ُوض ح لكِ كيف ينمو طفلك
عقل ّي ًا ،وجدان ّي ًا واجتماع ّي ًا ،وتعكس لكِ إدراك طفلك العالم من
حوله ،كما تعكس حالته االنفعالية ،وميكن من خاللها التع ُّرف إلى
االستعدادات اإلبداعية لديه ،واستخدامها أيض ًا كوسيلة عالجية
لالضطرابات السلوكية.
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جتــارب

طفل فنان يدير متحفاً للرتاث
د .نادية النشار  -منى النشار
مصر

ربما ف ي� داخل كل إنسان نبتة فنان ،وتكون البيئة حوله
دافعاً له ي ز
ل�هر فنه ويقدم إبداعاً ال دخل فيه للدراسة أو

ئ
التلقا� نوع من أنواع الفنون الذي برز
التع ُّلم  ..والفن
ي
ين
الفنان� الرواد ف ي� العالم ،ولمعت أسماء مرصية
فيه كبار
كب�ة ف� خالله ،أمثال الفنان حسن ش
ال�ق وهو فنان من
ي ي
المنيا بصعيد مرص ،والفنان محمود عيد من الواحات
البحرية.

ومازالت البيئة تفرز املواهب وتُق ِّدم اجلديد،
وحني جتتمع البيئة والوراثة ينضج إبداع
الفنان ،وهكذا ظهرت موهبة وإبداع الفنان
التلقائي البرعم الزاهر  -في ال سادسة
عشرة من عمره  -مصطفى محمود عيد
ابن الفنان محمود عيد ،الذي شك لَّ ت طبيعة
بيئته (الواحات البحرية) فطرته الفنية ،كما
كان لوالده الفنان التلقائي الراحل محمود عيد
أثر ًا كبير ًا في تشكيل وجدانه الفني .الفنان
محمود عيد هو الذي أسس وأقام متحف تراث
الواحات البحرية ،والذى بدأ في بنائه منذ عام
 ،1995واكتمل حلم البناء وحتول إلى حقيقة
جاذبة ألنظار عشاق الفن من كل أنحاء العالم
بعد عام ،ما أثر في تشكيل عوامل اإلبداع
الفني لدى مصطفى محمود عيد ،وإعطائه
شارة البدء لينطلق نحو عالم اإلبداع ،والعطاء
الفني؛ حيث كانت آخر رحالت والده الفنية
في معرض بالصني عام  ،2015وحمل معه
لوحتني البنه الفنان ،وبيعت هاتان اللوحتان
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بالصني ،وعاد حام ًال معه مفتاح كنز الفن
لطفله الصغير ،ويشاء الله أن يرحل األب بعد
ذلك مباشرة ،بعدما ترك له ميراث ًا فني ًا أصي ًال
انتقل من احلدود احمللية إلى العالم.
لتبدأ رحلة الفنان التلقائي مصطفى محمود

هل البيئة تصنع فناناً؟
أم أن ابن الوز عوام ؟
ِّ
يشكل عام ً
ال
أم كالهما
يف اإللهام ؟

عيد مبكر ًا ،وهو في الثالثة عشرة من عمره .وقد
استطاع أن يغرس أقدامه بقوة وثبات في ع امله
اجلديد الذي تركه له والده ممهد ًا .فهل يضيف
اجلديد بإسمه إلى جانب رواد الفن الفطري؟
هذه الرحلة الفنية بدأت مبكر ًا لدى
مصطفى ،ولكن وهو في سن العاشرة حتديد ًا
بدأت مالحظات الوالد ،وقرر أن يكون بجانبه
في متحف تراث الواحة ،وهناك بدأت حياته
الفنية بأسلوب مختلف متيل إلى احتراف الفن.
يقول مصطفى« :إننى بدأت أمارس فن
الرسم منذ هذا الوقت ،وب املتحف بدأت أتعلم
فن النحت ..وتعلمته بعد وفاة والدي إلى جانب
الرسم ،وكل يوم مير ُأضيف إلى موهبتي
اجلديد ،وأتعلم أساليب وطرق ًا فنية جديدة
باملمارسة».
البيئة الواحاتية :أدوات الفن
ويؤكد مصطفى :إن البيئة كان لها أثر
كبير في تشكيل مفرداتي الفنية فهي ُت َّع د
أدواتي الكاملة حيث أرسم لوحاتي على ألواح

من اخلشب مقطعة مبقاسات ح سب ما أريد،
وأعتمد في رسوماتي على الطبيعة احمليطة
من الواحات البحرية؛ فأرسم اجلمال والرمال
والنخيل والبيوت الواحاتية ،وأستخدم الرمال
في جت سيم اللوحة حيت أقوم بلصقها على
اللوحة بأشكال فنية متعددة ،أما بالنسبة
للنحت فأستخدم األحجار املختلفة ذات األلوان
الطبيعية املتعددة؛ ومنها األحمر واألصفر
والبنف سجي واألصفر الذي مييل للبرتقالي

وتنظيف املتحف فأقوم بصورة م ستمرة
بتنظيفه مبفردي دون م ساعدة أحد حتى ال
تتعرض القطع للك سر .وأعمل على صيانة
القطع النحتية والتماثيل وإعادة األلوان للوحات
الباهتة ،وترميم بعض القطع خشية تلفها ألن
منها قطع ًا مصنوعة من الطني.
ورغم أننا أربعة أخوة إال أنني امل سئول عن
العناية ب املتحف ،وأقوم بصيانته واالهتمام به
مبفردي.

واألبيض ..وهكذا أصنع منها أشكا ًال متميزة
تُع ِّب ر عن فكرتي امل ستوحاة من الطبيعة .أما
بالنسبة للتماثيل،؛ فأقوم بتحضير العجينة
اخلاصة بها من األحجار بعد تخميرها في
املياه مدة يومني حتى تصبح جاهزة للتشكيل
بها .أما براويز اللوحات والعليقات اخلاصة بها
فأصنعها من ليف النخيل،؛ فاللوحة بأكملها
من الطبيعة.
صيانة املتحف بجهد فردي
ويضيف مصطفى :إنني أقوم بإدارة متحف
تراث الواحة  -حلم والدي الذي أس سه مبفرده
وبجهده الذاتي ،فبعد وفاة والدي ،كان عمري
وقتها ثالثة عشر عام ًا ،عملت على مرافقة
الوفود الزائرة في جوالتهم داخل املتحف،
بعدما وضعت رقم تليفوني على مدخل
املتحف ،وحينما تأتى وفود زائرة للمتحف
تقوم باالتصال بي فأتواجد معهم في احلال،
كما توجد ب املتحف كاميرات مراقبة مثبتة في
كل االجتاهات .أما بالنسبة لالهتمام بتنظيم

ويصف مصطفى متحف تراث الواحة الذي
يتك َّون من خمس عشرة غرفة ،متثل شكل
احلجرات في البيوت الواحاتية التقليدية.
وي ستخدم عناصر البناء فيه من األحجار
والرمال والطني وجذوع النخيل وهي عناصر
أساسية في البيوت بالواحات البحرية.
وتُعرض داخلها جميع األعمال الفنية التي
تعبر عن مظاهر احلياة التقليدية والطبيعية،
وقد خصصت غرف ًة منها للوحاتي والتماثيل
التي أقوم بتشكيلها من الطني ،والقطع الفنية
املنحوتة على األحجار».
املعارض الفنية
بعد معرض الصني شاركت في ثالثة

الفنان التلقائي مصطفى
محمود عيد يـُدير متحف
تراث الواحات البحرية منذ أن
كان يف الثالثة عشرة من عمره

معارض فنية حتى اآلن؛ كان أولها معرض
فني بدار األوبرا لتكرمي والدي بعد رحيله،
ثم معرض بجامعة عني شمس ،ثم املعرض
الفني بأرض املعارض ،وفيه كنت أقوم بصنع
التماثيل بصورة حية أمام اجلمهور .وكان
هناك جماهير تطلب متاثيل محددة  -على
سبيل املثال؛ بيت صغير ،جمال ،وأشكال
أخرى؛ فأقوم بتشكيلها أمامهم ،وكانت مادتي
امل ستخدمة هي الطني  ..وكثير من أعمالي
بيعت في هذا املعرض.
الجائزة األوىل من املجلس األعلى للثقافة
ويقول مصطفى عن امل سابقة التي شارك
فيها ،وحصل على املركز األول ،إنها م سابقة
أقامها املجلس األعلى للثقافة وقطاع الفنون
التشكيلية ونقابة مصممي الفنون التطبيقية،
وكانت امل سابقة حتمل عنوان «السالم ..وال
وشاركت فيها بلوحتني ومجموعة
للإرهاب»،
ُ
من القطع املنحوتة على األحجار ،اللوحة
األولى منهما ُت ِّث ل البيت الواحاتي ،واألخرى
لوحة بها َج َم لني ي سير بهما صاحبهما
في الصحراء املمتدة أمامه وهو يرتدي الزي
التقليدي ألهل الواحة وأمامهم مجموعة من
النخيل؛ وفزت فيها ب املركز األول وت سلمت
شهادة تقدير وجائزة مالية.
و ُي ؤكد مصطفى على أن املدرسة أث َّرت بشكل
إيجابي في تقدمه الفني؛ «وبدأت املدرسة تشارك
في م سابقات فنية بلوحاتي على م ستوى
اإلدارات التعليمية ،وحتصد املراكز األولى ..وقد
حصلت حتى اآلن على ثالث شهادات تكرمي
من املدرسة ،وهذا يعتبر حافز ًا وتشجيع ًا لي.
ويقول مصطفى إنه يوائم بني دراسته وفنه؛
حيث انتظم في الدراسة ب املدرسة نهار ًا« .وأقوم
بأداء مهامي املدرسية بعدها ،ثم أتواجد بعد
ذلك ب املتحف ،وأخصص له وقت ًا من يومي
إما بالرسم أو النحت أو العمل على ترميم
وصيانة بعض القطع الفنية».
ويختتم الفنان الفطري مصطفى محمود
عيد -حواره بأمنيته في أن يصبح فنان ًا كبير ًا
ومعروف ًا.
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بناء التذوق الفني عند األطفال
تجربة أم وضعت طفلها على درب اإلبداع
علي حامد
كاتب  -مصر

السيدة لبنى َح َّذرت طفلها البالغ من العمر خمس سنوات من النظر إىل أعىل أثناء سريه ،فهو اعتاد أثناء مشيه
ولعبه وذهابه إىل املدرسة أو البقال أن ينظر إىل السامء؛ ألن
لونها الساموي املرسوم أحياناً بالسحب الرائعة يُبهجه .وفيام
هو سائر ،يتعرث يف الحفر وأكوام األتربة واألحجار (صغريها
وكبريها)؛ فتتمزق مقدمة حذاءه امللونة ،ودامئاً ما تتساءل
األم :هل يشوط أحجار الطريق وقد تخيلها كرة قدم مثالً،
أم أنه يحاول عبور األسالك الشائكة التي هي سياج قديم
ألمالك أحد الجريان؟
«خد بالك يا شادي من أرض الطريق ،وال
تقترب من السياج الشائك».
لكن سلوكه ال يتغير ،واألحذية ت ستمر في
التمزق ،وأسعارها ترتفع دائم ًا.
شادي يحب األلوان ،وتشكيالت الغيوم؛ فهو
يرى صور ًا كثيرة فيها :خيول تعدو وغزالن
تركض وأبقار ترعى وطيور حتلق وديناصورات
تزحف ودببة ترقص وأرانب بيضاء ،وأشكال
وأشياء أخرى عديدة ،يتحدث عنها في البيت
لوالديه وألصحابه أثناء اللعب ،ويحكي قصص ًا
يتخيلها لهذه الكائنات في مواقف وأحداث
درامية.
إذن هو يتخيل ،ويحكي ،ويتصور ،ويبتدع
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ع امل ًا من عناصر احمليط املناخي والبيئة التي
يعيش فيها أو التي يشاهدها في التليفزيون.
وبالتالي لن يوقفه أي تأنيب أو حتذير أو أية
عوائق توضع أمام فوران حركته وشقاوته.
وملا وصل تفكير األم إلى هذه النقطة ،قررت
أن تذهب إلى أقرب مكتبة للبيت وتشتري ألوان ًا
من الشمع وأقالم اخلشب وأوراق ًا باثنتى عشرة

درجة لونية وكراسة اسكيتش للرسم وأخرى
لألشغال وبعض األوراق ال سميكة وكي س ًا من
الطني األسوانلي وم سطرة بالستيكية وبراية
معدنية.
وتركت كل تلك األشياء على مكتبه الصغير،
أثناء نومه الليلي ،فلما طلع الصباح ،وفرك
عينيه ،أبصر بهجة األلوان واألوراق .انشرح
صدره .قفز من حتت حلاف الشتاء إلى الكليم
الصوف .بعثر األقالم اخلشبية ومربعات
القص واللصق زاهية األلوان ،وفتح كراسة
الرسم ،ودفتر األشغال .كل ورقة لون مختلف.
وكانت النتيجة شخبطات وتخطيطات ال حصر
لها ،فما الذي يريده هذا اخليال البريء الصغير؟

وقررت ال سيدة لبنى أن تطلع على كتب
التربية عن طريق الفن ،وجتارب املعلمني
واملدارس في التربية الفنية .ولكن أين جتد تلك
الكتب واملطبوعات الضرورية ،وكيف تنتقي
أفضلها وأجودها وأرقاها في جمال طباعتها
وإخراجها الفني ،وتطبيقها للمناهج احلديثة
في البحث العلمي في ميدان التربية الفنية؟
بحثت في بعض قوائم دور ومؤس سات
وهيئات النشر التي كانت جتمعها أثناء
جتوالها في معارض الكتب ال سنوية ،وخالل
مرورها ب املكتبات بوسط املدينة ،وعند بحثها
عن الدوريات الثقافية والروايات القيمة في
أسوار الكتب القدمية ،وعلى األرصفة املعروفة
لذلك عند دار القضاء .كما أنها جتولت على

اإلنترنت ،تفتش في مواقع وصفحات املعارف
العامة والصحافة اإلليكترونية ،إلى أن جمعت
عدد ًا من الكتب والكتيبات واملجالت وكتالوجات
الفنون كافي ًا ،وبدأت في تصفحها وقراءتها
بتمعن وتأمل.
ثم نظرت فيما يفعله ويرسمه طفلها املليء
بالنشاط واحلركة ،وقد تركته على حريته في
الشخبطة والتلوين والتشكيل بخامة الطني
الصلصال.
كانت تتابع رسوماته وتشكيالته املجسمة
دون أن تفرض عليه أية موضوعات أو أشكال.
إمنا كانت حتكي له قصص ًا وحواديت
خيالية ،فيها عناصر التشويق واالكتشاف
واملغامرة في البيئة والطبيعة احمليطة .هذه

احلكايات تدور في عالم النباتات والطيور
واحليوانات األليفة مثل القطط والكالب
واألرانب والدجاج واحلمام والعصافير واليمام
والفراشات اجلميلة.
والصغير كان ينكب على أوراقه وألوانه
وخاماته ،يخطط ويشخبط  ،ويتح سس الطينة
في لذة  ..يعجنها و ُي بططها و ُي ك ِّورها بكلتا
يديه وج سمه ككل لتحويلها إلى
قطع صغيرة ،تأخذ أحيان ًا شك ًال
هندسي ًا ،وأحيان ًا تضيع معالم
الشكل .إنه في مرحلة تعادل
مرحلة الشخبطة في الرسم.
وتظل األم حتكي وحتكي
الكثير مما حفظته عن أمها
وجدتها وخاالتها وعماتها ،ومما
قرأته وطالعته في القصص
واألساطير واحلكايات التي كتبها
ورواها مشاهير ال ُك تَّاب والفنانني واملغامرين
والرح الة.
َّ
ويستمر الطفل في التعبير التلقائي
الطبيعي املليء باحليوية عن ذاتيته ،عن مشاعره
ونَا بالرعاية واحلنان واحملبة
وخياله الذي تك َّون َ
واحلرية في التربية والتصور والتخيل.

إن جتربة ال سيدة لبنى مع طفلها في
تنمية التذوق الفني واملهارات البشرية ،وتكوين
العادات الصاحلة واالجتاهات ال سليمة ،في
مرحلة ما قبل املدرسة ،كانت مثالية ،اعتمدت
على فهم ُأسس ومباديء االبتكار في مختلف
اخلامات التي تُستخدم في العملية الفنية.
فقد تركته يرسم ما يحلو له ،و ُي شَ ِّك ل ما
يتراءى خلياله ويتماشى مع قدرته كطفل على
التنسيق بني حركاته والتوفيق بينها للوصول
إلى حتقيق هدف التشكيل نف سه الذي يتطلب
ال سيطرة على يديه وإخضاع الطينة ملا يقصد
إليه ،والذي يكون ُم بهم ًا في البداية ولكنه يأخذ
في الوضوح تدريجي ًا فيما بعد .و ُي عتبر متهيد ًا
ملجمل التفاصيل التعبيرية التي قد ينجح
في امل ستقبل في استخدامها إلجناز أشياء
محددة ،ومتاثيل بديعة.
إن شادي ،اآلن ،مير مبرحلة بحث وتنقيب
واكتشاف.
وها هو ينقل عالم ال سماء بكل أشكاله
وعناصره وظواهره الطبيعية إلى األرض.
إنه ميشي ناظر ًا أمامهُ ،م تأم ًال ما يدور
حواليه.
ُي طارد الفراشات الساحرة بألوانها
الزاهية ،والدبابير احلائمة بأصواتها الط نَّانة،
ويتأمل األشجار املزهرة واملثمرة واألعشاب
الندية والنباتات اخلضراء ،و ُي َح اكي أصوات
العصافير والقطط والكالب ،و ُي َق لّ د حركة
ال سيارات العابرة ،وتصرفات البشر الذين
يعيش معهم في مدينته الصغيرة.
وأحيان ًا ،يتطلع إلى السماءُ ،م تأم ًال حركة
النجوم والكواكب وال سحب الرائعة ،لكنه لم
يعد يتعثر في احلفر والزلط واحلجارة ،أو
يشوطها كما ظنت والدته التي قرأت وسمعت
وتعلمت وحكت له القصص اجلميلة ،ووضعته
على درب اكتشاف اجلمال وتذوق اإلبداع الفني
واألدبي.
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ْ
م
اصنع ..
العب  ..تع َّل ْ
ْ
العب ..
يسعد مجلة «خطوة» أن تُق ِّدم عبر صفحاتها هذا النشاط الذي يحمل عنوان :اصن ْع ..
ْ
تع لَّ ْم .حتى ت ستطيع كل أم /أو معلمة أن تقوم بهذا النشاط  -خطوة خطوة  -مع الطفل ،وتُتيح له
فرص اللعب بأبسط اخلامات وأقل اإلمكانات املمكنة.

عرائس األسطوانات الكارتونية
صدام العدلة

فنان عرائس  -اليمن

الخامات املستخدمة:
َب َكر ورق املناديل  -قماش جوخ  -قلم رصاص-
ألوان خشبية  -أزرار -مسدس شمعي -مقص.
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طريقة التصنيع
 .١قص قطعة من قماش اجلوخ بطول  18سم × 5
سم ،ثم لفها على البكرة الرول ،وث ِّب ْت آخر طرف
القماش باستخدام مسدس الشمع ،على أن تكون
هذه اجلزئية هي الواجهة.

 .٢اقطع قطعة قماش أخرى بالطول نفسه ،لتكون هي
جسم العروسة( ،وميكنك اختيار مالبس تناسب
شخصيتك).
وضع بعض األزرار امللونة على القماش كما يظهر
في الصورة).

 .٣قم برسم تفاصيل الشخصية:
 ارسم تفاصيل الوجه على قماش اجلوخ (العينانوالفم) باستخدام األلوان اخلشبية.
 ثم اصنع شَ ْعر العرائس باستخدام خيط الصوف(وميكنك اختيار اللون املناسب للشخصية).

 -عروستك اآلن جاهزة للعمل.
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تكيف األطفال مع مشكلة طالق الوالدين
أشرف سعد
باحث  -مصر

الزواج ُس َّنه من ُسنن املوىل عز وجل ىف الخلق ،والرحمة بني الزوجني مدرسة تربوية متكاملة

يعيش يف ربوعها األبناء وتكسبهم قيمها ومثلها العليا .وال يعني نجاح الزواج براءته من كل
عيب .وال تخلو أرسة من االختالف؛ فاالختالفات بني الزوجني من األمور الواردة ،وعىل الزوجني
أن يكونا عىل استعداد لتقبل فكرة االختالف بينهام وأن يحاوال التوافق بأكرب قدر من التفهم
والتبرص .ولكن أحياناً تتفاقم الخالفات الزوجية ويقع املحظور ويحدث الطالق ،عىل اعتقاد
منهام أن الطالق سيكون حالً للمشكالت ونهاية للمتاعب التى تصادفهام ىف حياتهام الزوجية،
وال يعلامن أن الطالق تنشأ عنه مشكالت أكرب.

هذه املشكالت وكيفية تك ُّي ف األطفال معها
هو ما طرحته األستاذة (روز مارى) في كتابها
(تكيف األطفال مع مشكلة طالق الوالدين)
وترجمه إلى العربية فريق الترجمة بدار الفاروق
للطباعة والنشر.
والكتاب مك َّون من ت سعة فصول هي:
غياب ال سعادة الزوجية وأثر ذلك على الطفل،
ومرحلة إعالم الطفل ،وما بعد االنفصال ،ودور
القانون فى م ساعدة األطفال ،واملدرسة عقبة
أم مأوى؟ والعيش مع زوج األم أو زوجة األب،
والتمزق بني أسرتني ،واألجداد ،وختمت كتابها
بالفصل التاسع واألخير :احمليطون بالطفل
ودورهم في امل ساعدة.
لوحظ زيادة معدالت الطالق في الوطن
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العدد ٢٠٢٠ - ٣٨

العربي في األونة األخيرة .وفي بريطانيا زادت
معدالت الطالق بشكل ملحوظ ووصلت ذروتها
عام 1993؛ حيث وصلت حاالت الطالق التي
مت تدوينها في ال سجالت الرسمية في ك ٍّل من
بريطانيا ومقاطعة ويلز إلى ما يعادل  59ألف
حالة طالق ،وهذا يعنى أن هناك ما يقرب من
 176ألف طفل دون سن ال سادسة عشرة قد
تأثروا مبشكلة الطالق.
ومما الشك فيه أن انهيار الركائز األساسية،

الطالق قد يكون
بداية ملشكالت
أكرب

وتشتيت شمل األسرة ومتزق أركان بيت
الزوجية  Broken Homeغالب ًا ما يؤدي إلى
انهيار القيم األخالقية ،وعاد ًة ما مير األطفال
بأزمات وانفعاالت عاصفة ،فهم في حاجة إلى
رعاية تربوية ونف سية ومالية بني األبوين مع ًا،
والطالق يشرد األطفال بني األب واألم ويلقي
بظالله الرمادية على نف سيتهم وشخصيتهم؛
مما يؤثر بال سلب على حتصيلهم الدراسي
وأكتسابهم مهاراتهم احلياتية بالسلب.
ردود فعل األطفال بعد طالق الوالدين
تختلف درجة احلزن التى تنتج عن الطالق
عن تلك التي تلي وفاة أحد الوالدين ،ولكن
هناك العديد من أوجه التشابه بينهما ،ففي

ُي فضل احليلولة دون رؤية وسماع األطفال ملا
يدور من جدال قدر امل ستطاع ،ولكن عندما
تشتد حدة اخلالفات؛ بالفعل يستطيع األبناء
حتى األطفال منهم الشعور بأن ثمة خطأ في
العالقة بني األب واألم ،لذلك فإن مهمة م ساعدة
الطفل في تفهم أسباب الطالق مهمة صعبة
للغاية؛ فهي كاحلدث الضخم الذي ينبغي
مواجهته بكل ما أوتينا من شجاعة.
ومن املفيد أن يقوم املعاجلون املتخصصون
بدورهم في تقدمي النصح إلى الوالدين .لذلك
عند إخبار الطفل عن إنفصال الوالدين البد
أن نخبرة باحلقيقة وال نحاول أن نزينها له
أبد ًا؛ ف املهمة صعبة وم ؤملة جد ًا ولكن على
الوالدين أن يقدما أسباب ًا واضحة ومقنعة
للطالق فيؤكدا أنهما لم يت سرعا اخلطوات
مع انتقاء الكلمات املعبرة عن حال املوقف.
ولنعلم أن األطفال ضحايا الطالق يرغبون فى
معرفة اإلجابات الواضحة بصراحة وبشكل
فوري ،واألطفال لديهم القدرة على التكيف
مع الظروف الصعبة والرجوع إلى حالتهم
الطبيعية مع مرور األيام.

كلتا احلالتني ُي سيطر على األطفال مشاعر
احلزن نف سها ،واألسى واالستنكار والغضب
والشعور بالذنب والشعور بخيانة أحد الوالدين
لهما بعد تخليهما عنهما .ويتوقف جزء كبير
من ردود أفعال األطفال على عمر الطفل نف سه.
فاألطفال ما بني ال سنة الثالثة واخلام سة
يعجزون عن التعبير عن مشاعر اخلوف
واحليرة ،وغالب ًا ما يقوم الطفل بإلقاء اللوم
على نفسه ،وبالنسبة إلى األطفال الذين
تتراوح أعمارهم بني ستة إلى ثمانية أعوام؛
فإن ردود أفعالهم تتشابه إلى حد كبير مع
أولئك الذين ميرون بحالة شديدة من احلزن؛

حيث يتخذ الغضب لديهم شك ًال أكثر
وضوح ًا .أما األطفال الذين تتراوح أعمارهم
بني التاسعة واألاثنى عشر عام ًا فقد يحملون
الكثير من مشاعر الكره والعدوان جتاه أحد
الوالدين أو كليهما ،وتتولد لديهم مشاعر ا ُل كره
نحو الطرف امل سئول عن الطالق مع سيطرة
الشعور باليأس عليهم .وفى هذه ال سن
تظهر عليهم بوضوح االضطرابات النفسية
واجل سمية ويكون لها ُب عد نف سي أو وجداني.
مرحلة إعالم الطفل بالطالق
عندما تتصاعد املشاكل بني الزوجني

ما بعد االنفصال
تُعتبر الفترة ما بني اتخاذ قرار االنفصال
واحلصول على الطالق النهائي من األوقات
العصيبة والتعي سة التى متر بها العديد من
األس ر؛ فعادة ما يرحل أحد الوالدين ومن ثم
ت سيطر على الطفل مشاعر احلرمان الشديد.
وفي الغالب يكون الشعور بالصدمة هو أول
شعور يراود الطفل؛ فقد يظن الطفل أن األمور
لي ست على ما يرام .وقد تظهر على الطفل
عالمات أخرى مثل الالمباالة وفتور الهمة
وفقدان القدرة على استيعاب الدروس .وفي
بعض األحيان تت سبب الصدمة في حدوث
الكثير من املشكالت ال سلوكية كال سرقة
والكذب والتخريب والعناد والعدوان والغضب
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والعصبية واضطرابات الكالم واضطرابات
األكل والتأخر الدراسى والهروب من املدرسة؛
وليس شرط ًا أن تتجمع كل هذه املشكالت في
كل طفل من األطفال الذين يعانون جراء حدوث
الطالق بني والديهم .وأحيان ًا تظهر أعراض
أخرى ج سدية على األطفال؛ منها اضطرابات
في املعدة أو ميل للقىء أو طفح جلدي و ُي عتبر
الغضب من أقوى املشاعر التي تظهر في
سلوك الطفل واملراهق وقد يكون غاضب ًا
من كال الوالدين ومن ثم يشعر بعدم القدرة
على التصالح مع نف سه لعجزه عن وضع
حد للنزاع؛ فترتفع لديه نسبة القلق وتتفاقم
حدة االنفعال ويصبح املوقف كله خارج نطاق
ال سيطرة والتحكم.
وال يعني هذا أيض ًا أن األطفال الذين
بعيشون ظروف االنفصال تظهر عليهم
األعراض نف سها الناجتة من التعرض للضغط،
فهناك بعض ا ُألسر التي ال يظهر عليها أي
أعراض على اإلطالق على الرغم من اخل سارة
املادية والوجدانية الناجمة عن الطالق .بل
هناك بعض املراهقني يؤدي وقوع الطالق
بني والديهم إلى حتملهم م سئولية أكبر
منهم بكثير ،وتزيد لديهم درجه النضج
واالستقاللية.
التمزق بني أسرتني
تُعتبر أصعب األيام التي يواجهها
الطفل بعد انفصال والديه هي تلك األيام
األولى التي يلتقي فيها بالطرف اآلخر
الذى رحل عن املنزل؛ حيث يجد الطفل
نف سه فجأة في مواجهة موقف غير مألوف،
حني يرى أمه أو أباه يعيش في منزل جديد
وفي الوقت نف سه ليس أمامه مت سع من
الوقت لالستمتاع بصحبة هذا الطرف الغائب
عن حياته ،والطالق ُي َع ُّد من القضايا املقلقة
واملزعجة التي تنطوي على الكثير من املفاهيم
والدالالت؛ لذلك ينبغي تقدمي يد امل ساعدة إلى
54
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األطفال ضحايا الطالق من خالل احلفاظ قدر
اإلمكان على األمور الروتينية املألوفة لديهم
مثل االلتزام بأوقات تناول الوجبات الرئي سية
ومواعيد النوم وعدم التوقف عن األنشطة التي
اعتادوا ممارستها قبل الطالق واحملافظة على
زيارة األجداد بشكل منتظم ومما ُيزيد من
شعور األطفال بالطمأنينة هو استمرارهم فى
العيش فى املكان الذى يعيشون فيه من قبل
الطالق ،وعدم انتقالهم إلى منطقة أخرى أو
مدرسة جديدة؛ فاألطفال يكرهون التغيير.
األجداد
من املمكن أن تكون العالقة بني اجلد
واحلفيد ،عالقة خاصة جد ًاُ ..ويعتبر األطفال
الذين يعيشون هذه العالقة أطفا ًال محظوظني
حيث إن األطفال فى األيام التي ت سبق وقوع
الطالق بني الوالدين يعانون من العيش في
جو ملىء ب املشاحنات ،وفي مثل هذه الظروف

غالباً ما يحتاج األطفال
رعاية بني األبوين ما
بعد الطالق

ي ستطيع األجداد توفير نوع من األستقرار ملثل
هؤالء األطفال عن طريق مداعبتهم وإشعارهم
حضن دافئ لهم بعد عودتهم
باحلنان أو تقدمي
ٍ
من املدرسه إلشعارهم باحلب الذى أافتقدوه
في املنزل وسط والديهم ..وهذا هو اجلانب
املضىء ،أما اجلانب املظلم؛ فأحيان ًا عندما
يقع الطالق بني زوجني ،يتكون حزبان من
األجداد ومن املمكن أن تصل اخلالفات إلى
األجداد أنف سهم فكثير ًا ما نسمع تلك املقولة
(لقد قاطعت أمي ووالدة زوجى بعضهما
البعض بعد وقوع الطالق بيني وبني زوجي).
دور الجد
عندما يكون األب هو الطرف الغائب من
حياة أطفاله؛ خاصة عندما تطول فتره الغياب
أو تكون دائمة؛ فإن اجلد يلعب دور ًا مهم ًا فى
األسرة .هناك العديد من الرجال يكونون أجداد ًا
أفضل مما يكونون أباء أي أنهم أفضل في
تعاملهم مع أحفادهم عما يكونون مع أبنائهم.
وهناك العديد من األطفال ليس لديهم
أجداد -في مثل هذه احلاالت ي ستطيع
األخوال واألعمام أن ي سدوا تلك الفجوة
ويقوموا بالدور نف سه الذي يلعبه األجداد
في منح األطفال فرصة لتعويض ما
قد ينقصهم من حاجة للحب واحلنان،
وعالج ما قد يصيبهم من آثار نف سية أو
بدنية جراء وقوع الطالق.
وبعد كل ما سبق ،ال يتردد أحد من
خبراء العالقات ا ُألسرية على التأكيد
على أنه ليس الطالق ح ًال للمشكالت
الزوجية وال عالج ًا خلصومات أسرية؛ إذ
إن الطالق يصنع املشكالت وال يحلها ،ويجلب
الشقاء واألحزان لألبناء سواء فى مجتمعات
الشرق أو الغرب ،لذلك يقول «فان ديفلد» خبير
العالقات األسرية (الطالق ليس عالج ًا للشقاق
الزوجي .والواقع أن الطالق معناه انتصار
العداوة الزوجية انتصار ًا تام ًا ونهائي ًا).

نــدوات ومؤمتــرات

بالتعاون بني املجلس العربي للطفولة واأللكسو وأجفند

القاهرة شهدت عقد الورشة اإلقليمية بعنوان
«العالم الرقمي وثقافة الطفل العربي»
عرض :إيمان بهي الدين
رئيس حترير مجلة خطوة

تحت عنوان «العامل الرقمي وثقافة الطفل العريب» عقد املجلس العريب للطفولة والتنمية بالرشاكة مع
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم «األلكسو» وبرنامج الخليج العريب للتنمية «أجفند» ،ورشة عمل
إقليمية يومي  29 - 28ديسمرب  ،2019بالقاهرة.
وجاءت هذه الورشة إدراكاً بأن التحول الرقمي واالنتشار الرسيع لتقنية املعلومات واالتصاالت قد صار
واقعاً مفروضاً ال مهرب منه؛ وأنه أثر عىل أطفالنا يف جميع مراحلهم العمرية املختلفة ،وعىل تنشئتهم ثقاف ّياً
وتربويّاً واجتامع ّياً ،وقناعة بأن االستجابة لهذا التحول يجب أن تكون شاملة ومتكاملة من خالل تنشئة جديدة
تعتمد عىل بنية مفاهيمية متكاملة ومرتابطة ،وتشكيل مجموعة من القيم والقدرات املطلوبة ،وفق نسق
فكري جديد يؤسس لعالقة عضوية بني الطفل وهذا التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة يف إطار وعي
كوين.
افتتح أعمال الورشة كل من الدكتور
ح سن البيالوي أمني عام املجلس العربي
للطفولة والتنمية ،والدكتورة حياة القرمازي
مدير إدارة الثقافة ب املنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم «األلك سو» ،واألستاذ خالد
دياب ممث ًال عن الدكتورة غادة عبد الباري أمني
عام اللجنة الوطنية املصرية للتربية والثقافة
والعلوم ،ومبشاركة أكثر من  80مشارك ًا من

أربع دول عربية (األردن  -تونس  -مصر -
املغرب) ُي ثلون عدد ًا من املفكرين واخلبراء
والباحثني واإلعالميني ،إلى جانب ممثلي عدد
من املؤسسات ذات العالقة حكومي ًا وأهلي ًا.
وقد شهدت الورشة جل سة فكرية متهيدية
حتدث خاللها كل من الكاتب واملفكر ال سياسي
الدكتور ح سام بدراوي ،والدكتور ح سن
البيالوي أمني عام املجلس العربي للطفولة

أص لت بشكل علمي ومعرفي أهمية
والتنميةَّ ،
بناء سياسات التنمية الشاملة ،واملفاهيم
الثقافية والتقدم ،لتمكني الطفل العربي في
عصر الثورة الصناعية الرابعة.
وجاءت اجلل سات العلمية لورشة العمل
متضمنة جل ستني؛ األولى بعنوان «متكني
الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية
الرابعة» وترأستها الدكتورة حياة القرمازي
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مديرة إدارة الثقافة باأللك سو ،وحتدث خاللها
كل من الدكتور ي سري اجلمل وزير التربية
والتعليم األسبق حول «القيم واملهارات في
ثقافة الثورة الصناعية الرابعة» ،والدكتور
هاني تركي مدير مشروع املعرفة العربي حول
«قادة امل ستقبل والثورة الصناعية الرابعة».
في حني جاءت الثانية بعنوان «أثر الوسائط
الرقمية على ثقافة الطفل» التي ترأسها
الدكتور محمد مقدادي أمني عام املجلس
الوطني لشئون األسرة باألردن ،وحتدث خاللها
الدكتور محمد الطناحي رئيس ق سم البحوث
والدراسات مبعهد الدراسات والبحوث العربية
حول «األلعاب اإللكترونية ..جدلية التأثير
وحتمية املواجهة» ،والدكتور أحمد أوزي أستاذ
التربية بجامعة محمد اخلامس املغربية حول
56
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«واقع الوسائط الرقمية وتأثيرها على احلياة
الثقافية لألطفال».
وضمت أعمال الورشة أيض ًا مائدة م ستديرة
للخبراء من أجل مناقشة االستعداد للقيام
بدراسة تقييمية حول مدى جاهزية األطفال
العرب في امتالك املهارات والقيم واملعارف التي
تؤهلهم لالندماج في الثقافة الرقمية ،تقوم على
رؤية تربوية متطورة وفق بنية مفاهيمية وقيمية
متكاملة مترابطةُ ،ت ِّك ن الطفل من الت س ُّل ح
ب املهارات الضرورية ليتفاعل بكفاءة مع عالم
جديد لم يبح بعد بكل مع امله .وقدمت اإلطار
العام لهذه الدراسة الدكتورة جنوى غريس
أستاذة علوم التربية ب املعهد العالي للتربية
والتكوين امل ستمر بتونس.
وتأكيد ًا على حق الطفل في املشاركة

والتعبير عن رأيه ،نُظمت خالل الورشة جل سة
حوارية مع  23طف ًال من أطفال الكشافة،
للتعرف على وجهات نظرهم في أثر الوسائط
الرقمية على ثقافتهم ،قام بإدارتها كل من
الدكتور جيفارا البحيري خبير في مجال
الذكاء االصطناعي والدكتورة سالي مبروك
خبيرة في مجال التميز والتخطيط امل ستقبلي؛
حيث أكد األطفال خاللها بأنهم هم امل ستقبل
معبرين عن رؤيتهم في شكل امل ستقبل في
عصر الثورة الصناعية الرابعة في مجاالت
الصحة والتعليم واإلسكان.
واملشاركون في هذه الورشة اإلقليمية  -وهم
يدركون ضرورة إعداد أطفالنا للم ستقبل،
من خالل تنمية مجموعة من القيم واملهارات
واملعارف وفق نسق فكري جديد ،ومتكينهم
ليكونوا مهيئني ومستعدين لهذا التحول
الرقمي والولوج في عصر الثورة الصناعية
الرابعة بفرصها وحتدياتها  -دعوا الشركاء
ملواصلة جهودهم في هذا املجال ،وأوصوا
باآلتي:
 .1ضرورة التعرف على واقع احلياة الرقمية
وتأثيراتها ثقاف ّي ًا وتربو ّي ًا ونفس ّي ًا واجتماع ّي ًا
على األطفال ،وفرص االستفادة منها.
 .2التأكيد على أن التنوير هو املدخل لثقافة
التقدم مل ساعدة أبنائنا في الدخول إلى العالم
الرقمي الذى مي ِّث ل الرافد األهم فى الثورة
الصناعية  ،فالعالم الرقمى أزال الفجوات بني
الطبقات االجتماعية وغي َّر معالم ال سياسة
احمللية والدولية وزاد من قوة األفراد بشكل غير
م سبوق .
 .3تنظيم ورش وملتقيات علمية وتوعوية،
جتمع املعنيني بتنمية األطفال ،من مختلف
التخصصات ،قصد حتديد اجلوانب اإليجابية
من الوسائط الرقمية وتعزيزها ومواجهة
حتدياتها.
 .4التعاون بني اجلهات القائمة بالشؤون
التربوية في الدول ،إلحداث فضاءات رقمية

وبحثية لنشر أهم البحوث والدراسات
واالبتكارات التي تهتم بالتكوين والتدريب،
ونشر املعلومات املرتبطة بالواقع الفكري.
 .5ضرورة أن ينشغل التربويون بتوجيه عقل
الطفل العربي نحو اإلبداع وآفاق أخرى تأخذه
للعلم والتكنولوجيا ،وذلك من خالل مناهج تُقدم
لهم بأسلوب شيق يتماشى مع توقعات اجليل
الرقمي من أجل م ستقبل أفضل ،وم ساعدتهم
وإرشادهم على التعليم للتكيف والنمو فى
عالم يزداد تعقيد ًا وتغير ًا.

 .6حث أولياء األمور على مشاركة أبنائهم
في ممارسة ما يقومون به عبر الوسائط
اإللكترونية وتشجيعهم على ممارسة األلعاب
التي تنمي التفكير والذكاء وأسلوب حل
املشكالت بد ًال عن األلعاب التي تؤدي إلى
التنمر أو التوحد.
 .7االستفادة من قوة اإلعالم والقطاع
اخلاص ومؤس سات املجتمع املدني في
النهوض ب املعايير واملمارسات األخالقية التي
حتمي األطفال كون هذه القطاعات هي محرك

رئي سي مؤثر للثورة الرقمية.
 .8اعتبار ورشة األطفال التي ُع قدت معهم
اليوم منوذج ميكن تعميمه عربيا وذلك بتنظيم
ورش عمل تفاعلية يشارك فيها أولياء األمور
وبعض املعلمني واإلعالميني حتت شعار «ال
مستحيل» بالتنسيق ما بني املجلس العربي
للطفولة والتنمية واملنظمة العربية للتربية
والعلوم والثقافة األلكسو واملنظمة العربية
الكشفية.
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قواعد النشر بمجلة خطوة
بوي� (أولياء أ
للممارس� ت
ين
ال� ي ن
ين
ترحب المجلة ش
والمعلم�
المور،
والخ�ات
بن� المقاالت
ب
ين
والخ�ات
العر�) ،وتقبل المجلة المقاالت
والمهتم� بشأن الطفولة ف ي� وطننا
والمعلمات،
ب
بي
ال� تُع ظِّ م وعي أ
ت
الرسة العربية بقضايا الطفولة،
والتجارب المحلية والعربية والدولية ي
وذلك عىل وفق آ
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 أال يزيد حجم املقال أو املادة العلمية على ست صفحات  1500 – 1200( A4كلمة). أن تعتمد األصول العلمية املتعارف عليها في الكتابة للمواد املراد نشرها،ملف العدد
وبلغة عربية مب سطة.
القادم:
 يفضل أن تدعم املقاالت املقدمة برسوم وأفكار توضيحية ت سهم في تقريبالطفل والسينما
املعنى للقارئ.
 املجلة ال تنشر مواد سبق نشرها أو معروضة للنشر في مكان آخر. املجلة ال تنرش املوضوعات املقتبسة أو املستنسخة أو املنقولة من موضوعات منشورة عىل مواقع التواصل االجتامعي. يحق للمجلة أن تطلب إجراء تعديالت شكلية أو شاملة على املواد املقدمة للنشر. املجلة غير م سئولة عن نشر كل ما يرد إليها ،أو رده في حالة عدم قبوله.ترح ب املجلة بنشر مراجعات الكتب اجلديدة سواء باللغة العربية أو األجنبية؛ شريطة أال يتجاوز تاريخ
ِّ
صدورها ثالث سنوات سابقة.
 تقبل املجلة عرض الرسائل العلمية (املاج ستير أو الدكتوراه) في مجال الطفولة.ترح ب املجلة ب املناقشات العلمية ملا ينشر فيها أو في غيرها من احملافل العلمية واألكادميية (الندوات،
ِّ
املؤمترات ،ورش العمل.)....
ترح ب املجلة بنشر خبرات املعلمات واملمارسني التربويني وأولياء األمور واألطفال أنف سهم؛ مبا يحقق االهتمام
 ِّوالوعي بقضايا الطفولة.
ـ يتم عرض جميع املوضوعات الواردة على الهيئة العلمية للمجلة.
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