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حضن أوسع لكتاب الطفل

ي�أتي �صدور هذا العدد من مج ّلة الملتقى متزامنا مع انطالقة معر�ض ال�شارقة الدولي
للكتاب في ن�سخته ال�ساد�سة و الثالثين و الذي تحت�ضنه ال�شارقة و �إذ نغتنم هذه
الفر�ضة لتهنئة هذه الإمارة الرائدة في العمل الثقافي باختيارها عا�صمة عالمية
للكتاب ل�سنة  2019تقديرا لدورها البارز في دعم الكتاب وتعزيز ثقافة القراءة.
و �إذ نهنئ بهذه المنا�سبة �صاحب ال�سم ّو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن محمد القا�سمي
�إعترافا له بالجهود الكبيرة التي يقوم بها داخل الإمارة و خارجها في مجال ن�شر
ثقافة القراءة و النهو�ض بالكتاب.
كما ي�س ّرني �أن نهنئ �أنف�سنا كملتقى بهذا التكريم �إذ نعت ّز بتواجدنا بال�شارقة
حا�ضنة الثقافة و العلم و من هنا نحن في الملتقى ال ي�سعنا �إ ّال �أن نتحفز �أكثر
الموجه للأطفال و العمل
للقيام بدوره ال�سامي ك�إطار مهني عربي يعنى بالن�شر ّ
على مزيد التكاتف و م ّد يد التعاون �إلى جميع الم�ؤ�س�سات المعنية بن�شر كتب
الأطفال و ت�شجيع القراءة التزاما ب�أمانة الر�سالة في �إ�صدار كتب تت�سم بالجودة
�شكال و م�ضمونا .
و �إذ �أ�صبح الملتقى �أكثر ر�سوخا في ن�شاطاته و ا�ستقطابه لإهتمام عديد النا�شرين
من مختلف �أنحاء العالم الذين ي�شيدون بدوره الها ّم  ،ندعو جميع نا�شري كتب
الأطفال بدعم ر�سالة الملتقى و �إغناء مكتبات �أطفالنا بكتب ت�ش ّد القارئ و تع ّز
النا�شر و تنه�ض بثقافتنا العربية لمزيد الت�ألق و الإ�شعاع.
و نحن على ثقة تامة �أن الملتقى حاليا بنية را�سخة تركت لمن �سي�أتي من الإخوة
الأع�ضاء في مجل�س �إدارة الملتقى للدورة الرابعة �أر�ضية �صلبة لمزيد تطوير كتاب
المتخ�ص�صة لإتباع ّ
خط تحريري يعت ّز بم�ساهمته
الطفل و التعاون مع دور الن�شر
ّ
تم�س كل ال�شرائح العمرية و تالم�س
في ن�شر كتب جامعة بين المتعة و الإفادة ّ
م�شاعر و خبرات االطفال بمحتواها و م�ضامينها مع الحياة الع�صرية .
و �إذ نتمنى التوفيق و النجاح لكل من �سيتمّ انتخابهم للدورة القادمة و �إذ ن�ش ّد على
�أيديهم لما فيه خير الن�شر و الكتاب.
د .محمد �صالح المعالج
				
رئي�س الملتقى بالإنابة
				

الملتقى
ما بين 2017 - 2008
م��ع نهاية ال� ��دورة ال�ث��ال�ث��ة للملتقى
العربي لنا�شري كتب الأطفال ،ي�صدر
العدد الثاني ع�شر من مجلة الملتقى،
التي حر�صنا من خاللها على ت�سليط
ال�ضوء على ن�شاطات مجل�س �إدارة
الملتقى وع�ل��ى ن�شاطات �أع�ضائه،
بالإ�ضافة �إل��ى ن�شر كل ما هو مفيد
من مقاالت و�أبحاث تعنى بن�شر كتب
الأطفال وتطويرها.
وم��ع نهاية ال��دورة الثالثة للملتقى ها
ه��و يحلق عالمي ًا  ،ب��داي��ة م��ن �إ��ص��دار
مميز لمجلة الملتقى باللغتين العربية
والإنكليزية و�صو ًال �إلى ح�ضور �إعالمي
في المحافل الدولية كافة التي ي�شارك
فيها الملتقى ب�شكل فاعل في المعار�ض
الدولية و�أهمها معار�ض فرنكفورت
وبولونيا وبريطانيا ف�ض ًال عن م�شاركته
في غالبية المعار�ض العربية .
ول �ط��ال �م��ا ح��ر��ص�ن��ا ع �ل��ى ال�ت�ع��ري��ف
ب� ��أع�����ض��اء ال �م �ل �ت �ق��ى ،وب��ال �ك � ًت��اب
والر�سامين اللذين ازداد عددهم من
 40ع�ضو ًا تقريب ًا منذ ت�أ�سي�س الملتقى
�إلى  135ع�ضو ًا مع نهاية هذه الدورة،
وال�سبب الرئي�سي في ان�ضمام دور
ن�شر وعاملين ف��ي مجال ن�شر كتب
الأطفال �إلى الملتقى يعود �إلى ما تم
لم�سه واال�ستفادة منه وخ�صو�ص ًا ما
تم منحه لأع�ضاء الملتقى تحديد ًا
م��ن ج��وائ��ز خ�ص�صت ل�ه��م وك��ان��ت
ح��اف��ز ًا مهم ًا لتطوير �أداء الن�شر
و�صناعة كتاب الطفل .

وعلى الرغم مما ذكرت من تفان واهتمام
بالملتقى كم�ؤ�س�سة ال تبغي ال��رب��ح بل
تقدم الخدمات لتطوير مهنة ن�شر كتب
الأطفال ،ف�إن هذا الأم��ر ما كان لينجح
ويتطور وينطلق بهذه الطريقة لوال الدعم
الأ�سا�سي من قبل �سمو حاكم ال�شارقة
ال��دك�ت��ور �سلطان ب��ن محمد القا�سمي،
حفظه اهلل ورع��اه ،ال��ذي كان �سباق ًا في
دع��م الأع�م��ال الثقافية ،متبني ًا الكتاب
بمختلف �أ�شكاله و�ألوانه ،حام ًال راية العلم
والمعرفة ليقدمها �إل��ى الأجيال و�أرك��ان
المجتمع ال�ع��رب��ي ع�م��وم� ًا واال��س�لام��ي
خ�صو�ص ًا ،وق��د ك��ان للملتقى الح�صة
الأك �ب��ر م��ن رعايته واهتمامه،الح�صة
الأكبر من رجل عظيم وكبير .
ولم يكتف حاكم ال�شارقة وكبيرها بدعم
الملتقى ثقافي ًا و�أدبي ًا ومالي ًا فح�سب ،بل
�أ�صدر مرا�سيم �أميرية تحميه وتنظم
�ش�ؤونه ،وكان �آخرها المر�سوم الأميري
رق��م  50ال���ص��ادر ع��ام  2016لينهج
الملتقى نهج ًا �إداري� � ًا م�ط��ور ًا ويعتمد
مواد �إدارية تنظمه وترعاه في ظل جناح
هيئة ال�شارقة للكتاب� ،أعلى هيئة ثقافية
في حكومة ال�شارقة برئا�سة الإداري
المثقف ،عا�شق الكتاب الأ�ستاذ �أحمد
ال�ع��ام��ري ،ال��ذي �أ�صبح رم��ز ًا للكتاب
وم�ع��ار���ض الكتاب ف��ي العالم العربي
وحا�ضر ًا في جميع المعار�ض والمحافل
ال��دول�ي��ة ،فهنيئ ًا للملتقى رعايته من
هيئة ال�شارقة للكتاب .
�أم��ا على ال�صعيد الثقافي ف��ي دول��ة

الإم ��ارات العربية المتحدة فقد كان
ال��دور الأ�سا�سي لإحياء حركة الن�شر
ف��ي ال��دول��ة ل�سمو ال�شيخة ب��دور بنت
��س�ل�ط��ان ال �ق��ا� �س �م��ي ،ال �ت��ي �أ��س���س��ت
و�أن�ش�أت جمعية النا�شرين الإماراتيين
التي �أحتلت خالل فترة ب�سيطة جد ًا
مركز ًا مميز ًا على ال�صعيدين العربي
والدولي ،بالإ�ضافة �إلى مبادرات كثيرة
ومهمة �أطلقتها �سموها ومنها م�شروع
�أل��ف عنوان وع�ن��وان ،وم�شروع ثقافة
بال حدود ،ولم �أذكر هذه التفا�صيل �إال
لأقول ب�أن هذه الجمعية وبقية الم�شاريع
قد منحت بطريقة �أو ب�أخرى رعاية ال
مثيل لها للملتقى العربي لنا�شري كتب
الأطفال .مما عزز هذا القطاع وجعل
�إنتاجه �إنتاج ًا عالمي ًا ومميز ًا.
�إن��ن��ا �أ� �ص �ح��اب م�ه�ن��ة ت�ع�ن��ى بن�شر
المعرفة وبثقافة ال�شعوب وقد نذرنا
�أنف�سنا لخدمتها وخدمة �أجيال �أمتنا
العربية والإ�سالمية ،وها نحن ن�سعى
م��ع زمالئنا النا�شرين ف��ي الملتقى
لتحقيق �أه��داف �ن��ا النبيلة المعنية
ب�صناعة الكتاب ال��راق��ي وال�ه��ادف.
وله�ؤالء الزمالء  ،وال �سيما نا�شري
ك�ت��ب الأط��ف��ال ،ف�ضل غ�ي��ر م�سبوق
ف��ي تقديم �أف�ضل الأع �م��ال م��ن كتب
الأطفال التي تعزز تن�شئة جيدة وتربية
�سليمة وتعبد طريق ًا مليئ ًا بالمحبة
للو�صول �إلى حياة �صحية وكريمة .

نا�صر عا�صي

رئي�س لجنة الإعالم

أخبار دور النشر

دار الساقي – لبنان تفوز بجائزة الشيخ زايد 2017
وتصدر عناوين جديدة لألطفال والشبان لعام 2017

ف� ��از ك �ت��اب «اال� � �س �ل�ام والإن� ��� �س ��ان»
للمفكر م�ح�م��د � �ش �ح��رور ع��ن فئة
التنمية وبناء الدولة ،وفازت �أي�ضاً
رواي � ��ة «خ��ري��ف ال � �ب ��راءة» للكاتب
عبا�س بي�ضون عن فئة الآداب.
يتناول ه��ذا الكتاب الأ�س�س الثابتة
للإ�سالم ،الإيمان ،المواطنة ،والوالء
ال��دي �ن��ي ،م�ع�ت�م��د ًا ق��اع��دة الترتيل
منهجية له .والترتيل في ر�أي الدكتور
�شحرور هو نظم المو�ضوعات الواحدة
ال���واردة ف��ي �آي ��ات مختلفة ف��ي ن�سق
واح��د ،وكذلك مبد�أ رف�ض الترادف
في فهم ن�صو�ص كتاب اهلل ،وتف�سير
ن�صو�ص الكتاب بع�ضها ببع�ض.

يقتل م�سعود زوجته ويهرب �إلى �سوريا
حيث يلتحق بجماعة �إ�سالمية .يكبر
ابنه غ�سان في كنف خاله جواد يتيم ًا
وحام ًال وزر جريمة �أبيه و�سمعة �أمه.
يعود م�سعود بعد � 23سنة ويبد�أ حملته
في ترويع �أه��ل البلدة والق�ضاء على
كل من يعار�ضه .يقرر غ�سان اغتيال
�أبيه لتخلي�ص النا�س من �شروره ،لكن
الأمور جرت في منحى �آخر...

من أخبار الملتقى

دعوة الجمعية العمومية للملتقى

لالنعقاد على هامش معرض الشارقة الدولي للكتاب

وجه مجل�س �إدارة الملتقى دعوة ر�سمية لجميع �أع�ضاء الملتقى لح�ضور الجمعية
العمومية وذل��ك ي��وم ال�سبت الموافق 2017/11/4م .وق��د ح��دد في جدول
الأعمال الأجندة التالية:
•مناق�شة التقرير الإداري لمجل�س �إدارة الملتقى للدورة الثالثة .
•انتخاب مجل�س �إدارة جديد لدورة المجل�س الرابعة 2020 - 2017
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دار المؤلف تطلق مبادرة تربوية
تعنى بأ َدب الطفل بعنوان «قصص ملونة»
ك �ت��اب «ق �� �ص ����ص م �ل��ون��ة» يت�ضمن
الق�ص�ص التالية:
ق�صة «�أن��ا مريم» ،تتناول موا�ضيع
التعلم والعي�ش ب�أمان بقلم الكاتبة
فاطمة �شرف الدين.
ق�صة «دال» ،تتناول موا�ضيع حرية
التعبير ،ر�أي الطفل ،الحماية �ضد
االع �ت��داء والإه �م��ال وال�صحة بقلم
الكاتبة �سناء �شباني.
ق�صة «�سَجّادةُ نورا» ،تتناول موا�ضيع
حقّ تع ّلم القراءة ،بقلم الكاتبة �إيفا
كوزما.
ق�صة «�� َ�ش � ْم ��� ٌ�س َت� ْ�ح��تَ ال� َ�خ � ْي � َم��ة»،
تتناول موا�ضيع حق الم�سكن المالئم
بقلم الكاتبة دنيا زاد ال�سعدي.
ق�صة «لبنى» ،تتناول مو�ضوع حقّ
ال ّلعب بقلم الكاتبة �سمر براج.
ق�صة «�آ�� �ش ��ا» ،تتناول مو�ضوع حقّ
التع ّلم بقلم الكاتبة جنان ّ
ح�شا�ش.

�أطلقت دار الم�ؤلف للن�شر والتوزيع
ب��ال���ش��راك��ة م��ع نخبة م��ن الم�ؤلفين
والر�سامين ،مبادرة بعنوان «ق�ص�ص
م �ل��ون��ة» .ت�سعى ه��ذه ال �م �ب��ادرة �إل��ى
ت�سليط ال�ضوء على موا�ضيع متنوعة
للأطفال ب�أ�سلوب ق�ص�صي ه��ادف.
وق��د ج��اءت ه��ذه ال�م�ب��ادرة بعد عدة
لقاءات ودرا�سات بح�ضور الم�ؤلفات
والر�سامين المتخ�ص�صين في مجال
�أدب الطفل والمتميزين في ن�شر �أهم

النا�شر :دار الم�ؤلف ،نا�صر عا�صي «المدير العام» ،علي عا�صي «المدير الم�س�ؤول»
الكاتبات :ايفا كوزما ،جنان ح�شا�ش ،فاطمة �شرف الدين� ،سمر براج� ،سناء �شباني ،دنيا زاد ال�سعدي
الر�سامات :منى يقظان ،نادين �صيداني ،دانيا الخطيب ،لينا مرهج

ُتعد هذه المبادرة تجربة فريدة متخصصة تجمع
الكتابة والتأليف والرسم واإلخراج والطباعة والتصميم
والتجليد والنشر والتوزيع في كتاب واحد.
ق�ص�ص الأطفال ،حيث �أنهن حائزات
على �أهم الجوائز العربية والعالمية
اإلصدار األول
من هذه المبادرة عن:
«حقوق الطفل»،
ويتناول المواضيع التالية:
العيش بأمان ،االحترام،
التعلم ،اللعب ،تأمين بيئة
صالحة...

في هذا المجال .وبهذا التكتل الأدبي
انتاجا مميزًا
الراقي يحقق الفريق ً
وح�ضو ًرا مكث ًفا و�أث� � ًرا قو ًيا في رفع
م�ستوى ال��وع��ي ب��الأه��داف التربوية
التي ي�سعى �إليها .و�سيكون هذا الكتاب
الأول من «ق�ص�ص ملونة» ،على �أن
تهم
يتبعه �إ�صدارات �أخرى بموا�ضيع ّ
الطفولة والمهتمين بثقافة الطفل
العربي ،وذل��ك بالتعاون مع مبادرة
�أ َدب الأطفال لإعداد طفل قارئ.
العدد الثاني عشر  -نوفمبر 2017
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هاشيت أنطوان
�أعلنت دار «ها�شيت �أنطوان /نوفل»
�أن الأدي�ب��ة والم�ؤلفة � ِإملي ن�صراهلل
ت�س ّلمت ال��و��س��ام ال�ف�خ��ري الر�سمي
با�سم جمهورية �ألمانيا االت�ح��ادي��ة
الذي يق ّدمه المعهد الثقافي الألماني
«غوته» �سنو ًيا ل�شخ�صيات تميزت في
�إثراء الحوار الثقافي بين الح�ضارات.
وق�� ّدم رئي�س المعهد ك�لاو���س ـ ديتر
ليمان الو�سام لن�صراهلل في احتفال
�أق �ي��م ف��ي ق�صر ف��اي�م��ار ف��ي � 28آب
(�أغ�سط�س)  2017الما�ضي ،حيث تال
خطاب منح الأو�سمة كل من المفو�ض
الفيدرالي لأر�شيف وزارة� أمن الدولة
م��اري��ان بيرثلر ،وال�صحافية � ِإم�ل��ي
دي�شي بيكر ،وعالمة االجتماع كري�ستا
في�شتري�ش .ومنحت �أو�سمة غوته لعام
 2017تحت �شعار "اللغة مفتاح".
و�إم� �ل ��ي ن �� �ص��راهلل ه ��ي واح � ��دة من
ال �ك �ت��اب ال �م �� �ش �ه��وري��ن ف ��ي ال �ع��ال��م
ال�ع��رب��ي وال �ت��ي تتولى دار "ها�شيت
�أن�ط��وان /نوفل" ن�شر غالبية كتبها.
تتوجه �إلى
فمن خالل �أعمالها التي ّ
ال �ك �ب��ار وال �� �ص �غ��ار وخ���ص��و��ص� ًا ال��ى
االط� �ف ��ال ،ت�ستخدم ن �� �ص��راهلل لغة
�شاعرية ب�سيطة وغنية لو�صف الحياة
اليومية في لبنان خالل فترة الحرب.
ولدت �إملي ن�صراهلل في العام ،1931
ف��ي ق��ري��ة الكفير ف��ي ج�ن��وب لبنان.
ع�م�ل��ت ف��ي م �ج��ال ال�ت�ع�ل�ي��م ،ث��م في
8
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إلثراء الحوار الثقافي
بين الحضارات
وسام ألمانيا الفخري
للكاتبة اللبنانية
إملي نصراهلل
ِ

ال�صحافة حيث غلب عليها الأدب
فان�صرفت الى كتابة الرواية والق�صة
ورواية الفتيان والأطفال وال�سيرة.
في العام  ،1962ن�شرت روايتها الأولى
بعنوان "طيور �أيلول" والتي نالت عنها
ثالث جوائز عن الأدب العربي .و�إلى
جانب الروايات والمقاالت ومجموعات
الق�ص�ص الق�صيرة للكبار ،ن�شرت �إملي
ن�صراهلل �سبعة كتب للأطفال .وفيما
كان لبنان يتخبط في الحرب بين عامي
 1975و� ،1990أ�صبحت رواي��ات �إملي
ن�صراهلل وق�ص�صها الق�صيرة بمثابة
ن��داء ا�ستغاثة من المجتمع المتفكك
والمتفلت .وفي كتابها المعروف «يوميات
هر» (ماذا جرى لزيكو ،1997 ،الن�سخة
الإنجليزية  ،)2001و�صفت الحياة
اليومية خالل فترة الحرب في بيروت
المحا�صرة من منظار الهر .على رغم
تدمير منزلها ومقتنياتها ج ّراء الق�صف
خالل الحرب الأهلية اللبنانية ،رف�ضت
�إملي ن�صراهلل المنفى .وت�شكل روايتها
"طيور �أيلول" واحدة من الروايات التي
ُتد ّر�س بانتظام في المدار�س اللبنانية

اليوم ،كما تعتبر رواي��ة كال�سيكية من
الأدب العربي.
� ِإم� � �ل � ��ي ن� ��� �ص���راهلل ه� ��ي ال��ك��ت��اب
ال��ق�ل�ائ��ل ال ��ذي ��ن ت��رج �م��ت كتبهم
ال� � ��ى الأل � �م� ��ان � �ي� ��ة واالن� �ك� �ل� �ي ��زي ��ة
والدنمركية والفنلندية والتايلندية.
«المر�أة التي �أنقذت مكتبة الب�صرة»
في ن�ص مقت�ضب ور�سوم تو�ضيحية،
ح� � ّول ��ت ك��ات �ب��ة ق �� �ص ����ص االط� �ف ��ال
وال��ر� �س��ام��ة ج��ان �ي��ت وي �ن �ت��ر ،ق�صة
حقيقية بطلتها �أمينة "مكتبة الب�صرة
المركزية" عالية محمد باقر ،الى
كتاب م�ص ّور م�ش ّوق للأطفال ما بين
 8و� 12سنة .وفيه ت�سرد ب�شكل درامي
كيف �أنقذت امر�أة واحدة �آالف الكتب
خالل غزو العراق في العام .2003
ُر�شح ه��ذا الكتاب الم�ص ّور لجوائز
ع��دة ،ون��ال جائزة "ال�شرق الأو�سط
للكتاب" ال�ع��ام  2005التي يمنحها
"مجل�س ال���ش��رق الأو� �س��ط للتوعية
(� .")MEOCإ��ض��اف��ة ال��ى جائزة
فلورا �ستيغليتز �شتراو�س للق�ص�ص
الواقعية.

أخبار دور النشر

من أخبار الملتقى
جائزة الملتقى ألفضل كتاب
للطفل وأفضل ناشر تعلن عن
فتح باب الترشيح
للدورة
الخامسة 2018

«م�ك���س�ي�م��وم م��اك ����س» ��س�ل���س�ل��ة كتب
م �� �ص��ورة م �� �س �ت��وح��اة م ��ن ب �ط��والت
المغامر مك�سيم �شعيا
�صدر عن دار "ها�شيت �أنطوان" الجزء
الأول من �سل�سلة "مك�سيموم ماك�س"
التي كتب ال�سيناريو لها ربيع ح��داد
ور��س��م ر�سوماتها ال�ف�ن��ان ط��ون��ي �أب��و
جودة ،في العام  ،2017على �أن ي�صدر
الجزء الثاني في  .2018وهي �سل�سلة
(خم�سة �أج� ��زاء) ق�ص�ص م���ص� ّورة
م�ستوحاة من المغامرات التي خا�ضها
اللبناني �شعيا لت�س ّلق القمم ال�سبع،
ت�صدر باللغتين العربية والفرن�سية.
�وج�ه��ة ال��ى ال�ف�ت�ي��ان وال�شباب
ه��ي م� ّ
ال�ع��رب ،م��ن جميع الأع �م��ار ،وتهدف
�إلى تنمية روح المثابرة لديهم ،وتعزيز
ثقتهم ب�أنف�سهم لت�شجيعهم على تحقيق
�أح�لام �ه��م ،ب��اع�ت�ب��ار �أن "لكل ام��رء
�إيفر�ست ليت�س ّلقه" ،كما يقول �شعيا.
رواي � ��ة «وج� � ��دة» ل �ه �ي �ف��اء ال�م�ن���ص��ور
تعي�ش وج��دة البالغة م��ن العمر 11
�سنة ،في الريا�ض مع والديها .ت�ص ّر
على امتالك دراجة هوائية كي ت�سبق
�صديقها عبداهلل ،على رغم �أن ركوب
الدراجات غير الئق للفتيات .تخطط

وج��دة لتوفير مبلغ م��ن ال�م��ال يكفي
ل�شراء الدراجة ،وذلك عبر بيع �أ�ساور
خا�صة ت�صنعها بيدها و�شرائط ت�سجل
عليها مو�سيقى محظورة ،لزمالئها.
لكن خطتها تنك�شف ،وت��واج��ه خطر
ط��رده��ا م��ن ال �م��در� �س��ة� .إال �أن �ه��ا ال
ت�ست�سلم وت�ص ّر على �أنها لن تتوقف
ع�ن��د �أي م�شكلة ق��د ت �ع � ّوق طريقها
والو�صول الى ما تريد.
ف��ي م��واج�ه��ة ال�سلوكيات وال �ع��ادات
والتقاليد المتغ ّيرة في ال�شرق االو�سط،
ي�أتي كتاب الأطفال "وجدة" ،ليتناول
مو�ضوع الجندر بطريقة �سل�سة مفعمة
ب��ال�ط��راف��ة ال�ت��ي ال ت �ق��اوم .والكتاب
م�ستوحى من فيلم "وجدة" ال�شهير
ال�صادر في العام  ،2012الذي كتبته
و�أخرجته هيفاء المن�صور.
يذكر �أن هيفاء المن�صور هي مخرجة
�سينمائية وكاتبة �سيناريو �سعودية.
حائزة على جوائزة عربية ودولية منها
جائزة " "EDAللتركيز على الق�ضايا
الن�سوية .ن��ال فيلمها الطويل الأول
"وجدة" جوائزة عدة �أهمها جائزة
الجمهور لأف�ضل فيلم دولي طويل من
مهرجان لو�س �أجلي�س للفيلم.

�أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة
الملتقى لأف�ضل كتاب للطفل عن
فتح باب التر�شيح للجائزة تزامنا
م��ع �أول �أي� ��ام م�ع��ر���ض ال���ش��ارق��ة
الدولي للكتاب في .2017/11/1
وق� ��د اع� �ت� �م ��دت ال �ل �ج �ن��ة ب�ع����ض
ال�ت�ع��دي�لات ع�ل��ى ف �ئ��ات و� �ش��روط
ال �ج��ائ��زة  ،وت ��م �إ�� �ص ��دار ن�شرة
خا�صة بالجائزة �ستوزع في جناح
الملتقى في المعر�ض بكافة �شروط
التر�شيح وتفا�صيل الجائزة ،ومن
�أهم التعديالت ما يلي:
•�إ�ضافة � �ش��رط ج��دي��د� :أن ال
ي�ك��ون النا�شر ق��د ف��از بالجائزة
خالل العامين الما�ضيين  ،بهدف
�إتاحة المجال للمناف�سة لدور ن�شر
جديدة.
•تق�سيم الجائزة �إلى ( )4فئات
منها جائزة �أف�ضل نا�شر  +ثالث
فئات لمراحل الطفولة كما يلي :
•الفئة الأول ��ى :مرحلة الطفولة
الأولى ما قبل � 6سنوات
•الفئة الثانية :مرحلة الطفولة
المتو�سطة من 7لغاية 11
•الفئة الثالثة :مرحلة اليافعين
من � 12إلى16
•الفئة الرابعة� :أف�ضل نا�شر .
العدد الثاني عشر  -نوفمبر 2017
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دار البستاني للنشر والتوزيع في مصر
تفوز بجائزة هيئة الشارقة للكتاب
ف � ��ازت دار ال�ب���س�ت��ان��ي
للن�شر في م�صر بجائزة
هيئة ال���ش��ارق��ة للكتاب
لعام  2017ك�أف�ضل كتاب
للنا�شئة واليافعين عن
كتابهم (رح�ل�ات و�سيم
ف��ي ع��ال��م �أدي ��ب وحكيم
– الجزء الأول) ت�أليف
الدكتور �إبراهيم �شلبي.

إصدارات جديدة

للبرج ميديا للنشر والتوزيع  -اإلمارات

كتاب �صانع ال�سعادة وكتاب حكاية الأبي�ض والأ�سود �ضمن القائمة الق�صيرة لجائزة ات�صاالت للعام 2017

�سماح �أبو بكر عزت

�أ�صدرت البرج ميديا للن�شر والتوزيع  -الإمارات عدد من الإ�صدارات الجديدة لمجموعة من الم�ؤلفين منهم الدكتورة ريم
�صالح القرق والكاتبة �سماح �أبو بكر عزت والكاتبة روال �سعادة ور�سوم الفنانات ريما الكو�سا و�سحر عبداهلل و�أماني البابا
و�شذا حوراني.
ِ
حكايةُ

حِ
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كايةُ �لأ ْبي ِ
َ�ض و �ل ْأ�س َو ِد

 ...قَبلَ م َغا َد َر ِت ِه اإلى
الح فِي ًال ْ ُ
زاد اأنْ ْيهدي التَّاجِ َر َ�ص َ
التاجِ ر الهِنْدِ ُّي ف َْ�صلُ ْ
التاجِ ر َ�صالح...
ق َّر َر َّ ُ
صغيرا �صغيرا..ا َأخ َذ يَت َ َخيَّلُ َّ ُ
سباح لير�سم
ً
ِب ل ََك فِي ْ ًال � ً
�أطفالِ مدينتِه ينتظرو َن مجيئَ ُه كلَّ � ٍ َ ب ُِالدِ َ ِه َ�صاألَ ُه َهلْ ا ْأجل ُ
كلُّ
َو اأكَلَ م ِْن اأ ْك ِلهِ...
�سار
يلتفّو َن حولَ ُه يتبعونَه �أينَما َ
اإذا �صكَ ن بيت َ ُه ...ل
فرح على مالمِحِ هِم،
ماذا َ�صي ْح ُد ُث َ َ
َ
�ل َ
مادة �سانع �ل�سعا َدةِ..
َ ...فماذا قَر َر اأنْ يَف ََعلَ
ُ ِّ
جاء ح
َي َفَ؟وكَي َف َوكَي ْ َف
َّ
ن
و
َ
ويغن
َ
ّ
�ل�سكعاْ َدة َ ْ
كيف �سن َ َع لأطفالِ مدينت ِه َّ
ن يكو ُن حمادة؟ و
جِرُ �صَالِحَ ال�صَّالِحِ؟
ِف �لإجابةبَِ.هِ التَّا
َم ْ
ِ�س ِة �لمثير ِة نَعر ُ
د�ث هذ ِه �لق َّ ُ
في �أح ِ

ماح �أبو بكر ع ّزت
تاأليف � :س
�سوم � :سحر عبد�هلل
ر

�صغري ًا؟
د .ريم �صالح القرق

تاأليف:
ر�صوم :اأماني البابا

األ ْب َي ِ
ض
س َو ِد
و األ ْ
تاأليف:
�سماح �أبو بكر عزت
ر�سوم� :سحر عبد�هلل
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جائزة الحكومة الصينية للناشرين الشباب
لشركة المستقبل الرقمي  -لبنان
تم دعوة �شركة الم�ستقبل الرقمي �إلى
جمهورية ال�صين ال�شعبية وتكريم
ال�شركة من قبل الحكومة ال�صينية
كنا�شر عربي وحيد له �إنجازات مع
دور الن�شر ال�صينية ف��ي المجال
الثقافي والتعليمي وذل��ك بتاريخ
 2017/8/22وت��م ا�ست�ضافتهم
لحفل الجائزة ولفعاليات معر�ض
ال �� �ص �ي��ن ال� � ��ذي ان��ت��ه��ى ب �ت��اري��خ
.2017/8/27
وق��د ح�صلت ال���ش��رك��ة على جائزة
الحكومة ال�صينية للنا�شرين ال�شباب
لهذا العام وهي ال�سنة الحادية ع�شر
من عمر الجائزة.
يذكر �أن��ه ت��م اختيار  204نا�شرين

الملحق الثقافي ال�صيني في ال�سفارة اللبنانية

من دول العالم من �أ�صل  600مر�شح
ل�ه��ذه ال �ج��ائ��زة ،وب�ع��ده��ا ت��م اختيار
� 60شخ�صا ممن لهم دور في تطوير
ال �ع�لاق��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة ب �ي��ن ال�صين
والعالم.
وقد ن�شرت �شركة الم�ستقبل الرقمي
�أكثر من  100عنوان ثقافي وتعليمي
باللغة ال�ع��رب�ي��ة مترجمة م��ن اللغة
ال�صينة .كما قامت ال�شركة بتوقيع
العديد من االتفاقيات اال�ستراتيجية
مع العديد من النا�شرين ال�صينيين،
في المجاالت كافة.
كما ت��م تكريم ال�شركة باختيارها
�شريك ا�ستراتيجي وك�أحد خبراء دار
(انهوي) للن�شر والثقافة .

من أخبار الملتقى

دور نشر جديدة تنتسب
إلى عضوية الملتقى
وافق مجل�س �إدارة الملتقى العربي
لنا�شري كتب الأطفال على طلبات
االنت�ساب لعدد م��ن دور الن�شر،
وهي كالتالي:
ال� �ف� �ل ��ك ل �ل �ت ��رج �م ��ة وال� �ن� ��� �ش ��ر-
الإمارات -ب�إدارة د .اليازية خليفة
ر��ش��اد ب��ر���س للطباعة والن�شر -
لبنان  -ب�إدارة ح�سن وهبة
دار الم�ستقبل للن�شر  -م�صر -
ب�إدارة ح�سام ال�سيد
ينبع الكتاب  -المغرب  -ب�إدارة
د� .أمينة الها�شمي
ه ��وم �أب �ل �ي��د ت��ري�ن�ن��غ  -لبنان -
ب�إدارة محمد قبيعة
ما�س للإنتاج التعليمي  -م�صر
 ب�إدارة �أ�شرف �شرفال �� �س �ل��وى ل �ل��درا� �س��ات وال �ن �� �ش��ر -
الأردن -ب�إدارة تغريد النجار
المكتبة ال�ح��دي�ث��ة ن��ا� �ش��رون -
لبنان -ب�إدارة ح�سين �شرف الدين
دار الأ�صيل للطباعة والن�شر -
دبي ب�إدارة �أحمد �سيد �سليمان.
دار الإب ��داع للن�شر وال�ت��وزي��ع -
م�صر  -ب�إدارة �سميرة خمي�س
وقد �أعربت الأمانة العامة للملتقى
عن بالغ �سرورها بالأع�ضاء الجدد
ودورهم المنتظر في الم�شاركة ورفد
م�سيرة الملتقى والتفاعل مع �أن�شطته
و�صوال لتحقيق �أهدافه ال�سامية.
العدد الثاني عشر  -نوفمبر 2017
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ملتقى الناشرات اإلماراتيات
تجارب وتح ِّديات

من اليمين د .اليازية خليفة ،الأ�ستاذة نورة النومان ،الأ�ستاذة �صالحة غاب�ش ،ال�شيخة نجالء القا�سمي وعائ�شة �سلطان

ن �ظ��م ال �م �ك �ت��ب ال �ث �ق��اف��ي والإع�ل�ام ��ي
بالمجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة بال�شارقة
"ملتقى النا�شرات الإماراتيات" �ضمن
برنامج ال�صالون الأدب��ي في ال�ساد�س
والع�شرين من �سبتمبر الما�ضي في نادي
�سيدات ال�شارقة.
حيث �أدارت جل�سة الملتقى الأ�ستاذة
�صالحة غاب�ش رئي�س المكتب الثقافي
والإع�ل�ام��ي ،وق��دم��ت ك��ل م��ن ال�شيخة
نجالء القا�سمي� ،صاحبة وم�ؤ�س�سة دار
نون ،والأ�ستاذة عائ�شة �سلطان �صاحبة
وم�ؤ�س�سة دار ورق للن�شر ،والأ�ستاذة نورة
النومان �صاحبة وم�ؤ�س�سة دار مخطوطة
" ،"5229والدكتورة اليازية ال�سويدي،
�صاحبة وم�ؤ�س�سة دار الفلك للن�شر،
حيث تمت مناق�شة ع��دة محاور خالل
الملتقى منها تجربة الن�شر بين الهدف
ال�شخ�صي والهدف الثقافي المجتمعي،
ور�ؤية الم�شاركات ب�ش�أن ظهور دور ن�شر
محلية عديدة في �سنوات قليلة ،وتحديات
الن�شر الورقي والن�شر الإلكتروني ،فهل
هو مناف�س للورقي �أم �إ�ضافة ل��ه ،وهل
12
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�سي�صمد �أمام الن�شر الورقي.
وي���س�ع��ى ال�م�ل�ت�ق��ى لتحقيق ج�م�ل��ة من
الأه� ��داف منها :ت�سليط ال���ض��وء على
النا�شرات الإماراتيات ،والتعرف على
تجاربهن ،والتحديات التي تواجههن في
المجالين الورقي والإلكتروني.
وف��ي تف�صيل الملتقى تحدثت ال�شيخة
نجالء القا�سمي عن تجربتها " �إن �أغلب
النا�شرات لديهم �شغف وح��ب للقراءة
وه��و المنطلق لهم في �إن�شاء دار ن�شر
ولهم ر�سالة وهدف ولي�س الربح المادي،
ورغم بداية تجربة الن�شر في الإمارات
وحداثتها �إال �أنها غنية ومتنوعة ،وقد
واجهت �صعوبات وكنت على و�شك �أغالق
دار الن�شر ولكني مازلت م�ستمرة ولم
�أتوقف و�إن قللت من ن�شاطي في الن�شر"
و�أ�ضافت اال�ستاذة عائ�شة �سلطان ب�أن":
تراكم خبراتنا في ال�ق��راءة واطالعنا
ال�م���س�ت�م��ر�أه�ل�ت�ن��ا للتمييز ب�ي��ن الغث
وال�سمين وم��ا يمكن ن�شره وم��اال يمكن
ن�شره من حيث جودة المنتج ،والحظت

�أن في �سوق ال�ق��راءة يدخل بينهم من
يريد التجارة وهدفه الربح المادي �أو ًال
وم��ن ثم رف��ع م�ستوى ال �ق��راءة ،كما �أن
النا�شر يجب �أن يكون �شخ�ص �شفاف
و �أمين ،والو�صول لمرحلة ن�شر الكتاب
في الأ�سواق تكون بعد مرور الكتاب في
عمليات �صعبة وم�ع�ق��دة تتطلب جهد
و�إن�ف��اق مالي كبير ،وه��و �شيء لم �أكن
�أعلمه قبل خو�ضي تجربة الن�شر".
بينما الأ��س�ت��اذة ن��ورة النومان تحدثت
عن �شغفها في قراءة كتب الخال العلمي
و ال�ف��ان�ت��ازي��ا وه��و ال�م�ج��ال ال ��ذي يثير
اهتمامها ،وعملها ف��ي م�ج��ال الن�شر
تعده م�س�ؤولية كبيرة تتحملها لأنها ت�أخذ
حلم الكاتب المتمثلة في كتابه لتحققه،
وط��ال �ب��ت ب� ��إع ��داد ت��و��ص�ي��ات للملتقى
وتوجهها لمدينة الن�شر بال�شارقة .
وال��دك�ت��ورة اليازية ال�سويدي �أ�ضافت:
"ال�سبب الحقيقي الذي دفعني لإن�شاء
دار ن�شر هي رف��ع م�ستوى �أدب الطفل
ف��ي العالم العربي م��ن ناحية ال�صور
وال�م�ح�ت��وى ،والتركيز على من�شورات
للأطفال للفئة العمرية من �صفر �إلى 4
�سنوات ،وهدف �أكاديمي يقدم ثراء �أدبي
للعالم الخارجي".
وتخلل الملتقى �أ�سئلة وا�ستف�سارات
وم���ش��ارك��ات م��ن الجمهور المهتم في
مجال القراءة والن�شر ،وفي الختام تم
تكريم النا�شرات وم�ساهمتهن في �إثراء
ال�صالون الأدب��ي ال��ذي يقيمه المكتب
الثقافي والإعالمي .

أخبار دور النشر

مؤتمر الناشرين العرب الرابع
ّ
الحل
مهنة النشر :األزمة و
بعد الم�ؤتمر الأول للنا�شرين
العرب بال�سعودية �سنة 2009
تحت �شعار «م�ستقبل �صناعة
الن�شر ف��ي ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي»،
وا�ست�ضافت مدينة الإ�سكندرية
ف��ي م�صر ه��ذا ال�م��ؤت�م��ر في
دورت� ��ه ال �ث��ان �ي��ة ��س�ن��ة 2013
تحت �شعار «تمكين المعرفة
وت �ح��دي��ات الن�شر ال�ع��رب��ي»،
وف��ي حين احت�ضنت �إم��ارة ال�شارقة
الدورة الثالثة من الم�ؤتمر �سنة 2015
تحت �شعار «�صناعة الن�شر� :آف��اق
وتحديات الع�صر الرقمي" ،تت�أهب
ت��ون����س الح�ت���ض��ان الن�سخة ال��راب�ع��ة
لم�ؤتمر اتحاد النا�شرين العرب في
م�سته ّل �سنة  2018تحت �شعار «مهنة
الن�شر :الأزمة و الح ّل» والذي ي�سعى
من خالله �إت�ح��اد النا�شرين العرب
�إلى ت�شخي�ص واقع الن�شر وم�ستقبله
في العالم العربي والبحث في �إزال��ة
العوائق والأ��س�ب��اب التي تعوق قيام
هذه ال�صناعة العريقة ب�إعتباره �أكبر
حدث متخ�ص�ص بالن�شر في العالم
ال�ع��رب��ي و م�ن�ب��ر ًا م�ه� ّم��ا للنا�شرين
والمهتمين لبحث ومناق�شة عدد من
الق�ضايا الحيوية في مجال �صناعة
الن�شر ،والمهن المرتبطة بها بما في
ذلك الطباعة والت�صميم والترجمة
والت�سويق والمعار�ض� ،إلى جانب فتح

المجال �أم��ام التوا�صل بين العاملين
فى هذا المجال ،من ال�شرق والغرب،
ل�ل�ت�ع��اون م�ع� ًا م��ن �أج ��ل رف��د ال�ق��راء
وال �م �ك �ت �ب��ات ب� ��أح ��دث الإ�� �ص���دارات
و�أف�ضلها ،والمترجمة من و�إلى العديد
من لغات العالم.
يهدف الم�ؤتمر ف��ي ن�سخته الرابعة
�إلى:
 ت�شخي�ص واق��ع �صناعة الن�شر منخ�لال ط��رح ومناق�شة ق�ضايا الن�شر
وم�ستقبله في العالم العربي.
 �إث ��راء خ�ب��رات وت �ج��ارب العاملينفي قطاع الكتاب و م�ساعدتهم على
م��واج�ه��ة ال�ت�ح��دي��ات ،ال�ت��ي ت ��ؤث��ر في
�صناعة الن�شر .
 تعزيز وتقوية ال�صلة بين العاملينوال �ج �ه��ات الأخ � ��رى ال�م���ش��ارك��ة في
�صناعة الن�شر من �أجل �صناعة عربية
ت�ضع ب�صماتها على خريطة الن�شر
العالمي للتعريف بالثقافة العربية،

وفتح �آف��اق �أو��س��ع من الحوار
وتبادل الخبرات.
 ط��رح �أ��س����س للتن�سيق معال �ج �ه��ات ال �ع��رب �ي��ة المعنية
ب��ال�ث�ق��اف��ة وال�ن���ش��ر للو�صول
ل �ت �� �ص��ورات ال��ت��ع��اون ط��وي��ل
المدى .
 ال �ت��وا� �ص��ل م��ع المنظماتالدولية المعنية لإي�ج��اد �آلية تواجد
دولي للكتاب العربي.
ويجدر الذكر �أن العديد من الخبراء
ومخت�صين عالميين في مجال الن�شر
وال �ت��وزي��ع �سي�شاركون ف��ي الم�ؤتمر
و�سيتم على هام�ش الم�ؤتمر تنظيم
ن��دوة حول «دور الكتاب والن�شر في
تنمية الثقافة العربية» بح�ضور وزراء
الثقافة العرب بالتن�سيق بين وزارة
ال���ش��ؤون الثقافية التون�سية و�إت�ح��اد
النا�شرين العرب.
حتما ،ي�أتي م�ؤتمر النا�شرين العرب
خدمة للنا�شرين والمفكرين العرب
لتحديد الم�شاكل والطموحات التي
يتطلعون �إليها لواقع �أف�ضل ل�صناعة
الن�شر في الوطن العربي ون�أمل �أن يت ّوج
بالتوفيق والنجاح لما فيه الخير ل�صالح
النا�شرين بت�ضافر جهود الجميع .
د .محمد �صالح المعالج
العدد الثاني عشر  -نوفمبر 2017
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في زيارته لجناح الملتقى بمعرض فرانكفورت
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
ّ
يحث الناشرين على االهتمام بكتاب الطفل
زار �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن محمد القا�سمي
ع�ضو المجل�س الأع�ل��ى حاكم ال�شارقة جناح الملتقى بمعر�ض
فرانكفورت حيث كان في ا�ستقباله رئي�س و�أع�ضاء مجل�س �إدارة
الملتقى ،حيث �أكد �سموه على الدور الذي يقوم به الملتقى العربي
لنا�شري كتب الأط �ف��ال ،ح��اث�اً النا�شرين على ��ض��رورة االهتمام
بكتاب الطفل من حيث المحتوى والجودة بالمتابعة والوقوف
على جميع مراحل �إنتاج الكتاب ،كما �أ�شاد �سموه ب�أن�شطة الملتقى
من خالل م�شاركاته وح�ضوره بالمعار�ض الدولية.
ال�شيخة بدور القا�سمي
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أخبار وأنشطة الملتقى

وت� ��أت ��ي م �� �ش��ارك��ة ال�م�ل�ت�ق��ى ال�ع��رب��ي
لنا�شري كتب الأط �ف��ال ف��ي معر�ض
ف��ران�ك�ف��ورت للكتاب ف��ي الفترة من
� 11إلى � 15أكتوبر  ،2017من حر�صه
على الح�ضور في هذا المعر�ض الذي
ي�ع��د م��ن �أب���رز من�صات النا�شرين
وملتقياتهم على م�ستوى العالم.
وق ��د اح� �ت ��وى ج �ن��اح ال�م�ل�ت�ق��ى على
�إ��ص��دارات النا�شرين الأع�ضاء ،وتم
توزيع دليل النا�شرين ومجلة الملتقى
وبرو�شور الملتقى.
وقد زار جناح الملتقى �سعادة ال�شيخة
ب��دور بنت �سلطان القا�سمي رئي�سة
ج�م�ع�ي��ة ال �ن��ا� �ش��ري��ن الإم��ارات �ي �ي��ن،
والأ�ستاذ �أحمد بن ركا�ض العامري-
رئي�س هيئة ال�شارقة للكتاب ،و�سعادة
ال�سيد ال�سفير علي عبداهلل الأحمد
�سفير دولة الإمارات العربية المتحدة
ب�ألمانيا .و�أع�ضاء مجل�س �إدارة جمعية
النا�شرين الإماراتيين.
وق��د م ّثل الملتقى في ه��ذا المعر�ض
كل من الدكتور غياث مكتبي ع�ضو
مجل�س �إدارة الملتقى ،ومن الأع�ضاء
المهند�س علي عبد المنعم من دار
�سما للن�شر والتوزيع-م�صر.
وم � ��ن ج���ان���ب �آخ� � ��ر ج � ��رت خ�ل�ال
ال�م�ع��ر���ض م�ج�م��وع��ة م��ن ال �ل �ق��اءات
الدولية تمثلت بعر�ض وتبادل م�شاريع
وك �ت��ب الأط� �ف ��ال ب�شكليها ال��ورق�ي��ة
والإلكترونية وكذلك الكتب ال�صوتية  .
وم��ن �أه��م ال ��دول ال�ت��ي ت��م االجتماع
بهم خالل المعر�ض� :ألمانيا ،فرن�سا،
ماليزيا ،اليونان� ،أ�سبانيا ،الواليات

�سلطان القا�سمي لدى زيارته جناح الملتقى في فرانكفورت
العدد الثاني عشر  -نوفمبر 2017
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علي عبد اهلل الأحمد �سفير دولة الإمارات في �ألمانيا يزور جناح الملتقى وفي ا�ستقباله �أع�ضاء مجل�س الإدارة والأمين العام

تكريم يورجن بوز مدير معر�ض فرانكفورت في جناح الملتقى
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المتحدة الأمريكية ،الهند ،ال�سويد،
�سنغافورة ،تركيا  ،ال�صين المملكة
المتحدة ،كندا� ،سوي�سرا بالإ�ضافة
�إلى اللقاءات واالجتماعات ،كان هناك
التفاتة مميزة من الملتقى بتقديم كتب
الأع�ضاء النا�شرين المعرو�ضة في
جناح الملتقى �إل��ى عدد من الجهات
وم�ن�ه��ا المكتبة ال��وط�ن�ي��ة بفرن�سا
ل�ل�إع�لان عنها ف��ي مجلة Takam
 Tikouالمعنية بكتب الأطفال ومكتبة
ال�شباب الوطنية بميونيخ لم�شروع
�أدبالأطفالوال�شبابباللغةالعربية      .
ك�م��ا ت��م ت�سليم بع�ض الإ�� �ص ��دارات
ل �� �س �ف��ارة دول� ��ة الإم � � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة
المتحدة ببرلين تمهيدً ا لت�سليمها
ل�ل�ج�ه��ات ال�م�ه�ت�م��ة ب � ��أدب الأط �ف��ال
ب��ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة داخ� ��ل �أل �م��ان �ي��ا.
ك�م��ا ق ��دم الملتقى ب��ا��س�م��ه وب��ا��س��م
جميع الأع�ضاء درعا تذكاريا لأمناء

أخبار وأنشطة الملتقى

المكتبات ال�ت��ي ت��م ذك��ره��ا �أع�ل�اه،
وك��ذل��ك �إل���ى � �س �ع��ادة ال���س�ف�ي��ر علي
عبداهلل الأحمد �سفير دولة الإمارات
العربية المتحدة ب�ألمانيا تقدي ًرا
لجهوده في دعم الملتقى للتوا�صل مع
الجهات المعنية ب�أدب الأطفال باللغة
العربية .بالإ�ضافة �إلى ال�سيد يورجن
بوث مدير فرانكفورت.
ومن ناحية �أخرى قامت �إذاعة مونت
ك��ارل��و ال�ف��رن���س�ي��ة ال�ن��اط�ق��ة باللغة
العربية بعمل لقاء مبا�شر مع الأ�ستاذة
عائ�شة مغاور �أ�شارت فيه �إلى حر�ص
�سمو حاكم ال�شارقة بالطفل وتن�شئته
على حب القراءة ،كما قدمت تعريفا
واف �ي��ا بالملتقى ودوره ال��رائ��د في
دعمه الم�ستمر ب�أدب الطفل وخططه
الم�ستقبلية وح��ر��ص��ه ع�ل��ى ح�ضور
المعار�ض الدولية.
عائ�شة حمد مغاور ت�ستقبل ها�سميج ت�شاهينان مديرة المكتبة الوطنية بفرن�سا

مجل�س �إدارة الملتقى في فرانكفورت ،من اليمين :غياث مكتبي ،ب�شار �شبارو ،عائ�شة مغاور ،محمد المعالج� ،أ�شرف �شاهين� ،أحمد ر�شاد ،نا�صر عا�صي
العدد الثاني عشر  -نوفمبر 2017
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مشاركة الملتقى في فعاليات
مهرجان الشارقة القرائي التاسع

�سلطان القا�سمي لدى زيارته جناح الملتقى وفي ا�ستقباله الأمين العام

�شارك الملتقى العربي لنا�شري كتب
الأط �ف��ال بجناح خا�ص ف��ي الن�سخة
التا�سعة لمهرجان ال�شارقة القرائي.
وقد ت�شرف الملتقى بزيارة كريمة من
�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
ب��ن محمد القا�سمي ع�ضو المجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة لجناح الملتقى

الأمين العام تتابع �ش�ؤون الملتقى مع فريق العمل في الأمانة العامة من
اليمين� :أ .جمال �صابر ،د .حيدر وقيع اهلل� ،أ .عائ�شة مغاور و�أ .محمود ح�سونة

بالمعر�ض الذي افتتح المهرجان بتاريخ
 2017/4/19حيث كان في ا�ستقباله
�سعادة الأ��س�ت��اذة عائ�شة حمد مغاور
الأمين العام والأ�ستاذ �أ�شرف �شاهين
رئي�س لجنة المعار�ض والأ�ستاذ محمود
ح�سونة ال�سكرتير التنفيذي للملتقى،،
وقد اطلع �سموه على �أحدث �إ�صدارات
الملتقى وت�سلم ن�سخا منها.

راعي الحفل �أحمد بن ركا�ض العامري في �صورة تذكارية مع الفائزين بالجائزة و�أع�ضاء مجل�س الإدارة
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ع��ر���ض ف��ي ال�ج�ن��اح ال�ك�ت��ب ال�ف��ائ��زة
بجائزة الملتقى لعام  ،، 2017ودليل
النا�شرين والعدد الجديد من مجلة
الملتقى والتقرير الإداري لعام 2016
�إ�ضافة �إلى بقية الن�شرات التعريفية.
وقد �أعجب عدد من النا�شرين بفكرة
الملتقى و�أهدافه و�أن�شطته وتقدم عدد

أخبار وأنشطة الملتقى

الدكتورة فاطمة البريكي مع الأطفال الم�شاركين

منهم بطلبات انت�ساب لع�ضوية الملتقى،
و��س�ي�ت��م ع��ر��ض�ه��ا ع�ل��ى مجل�س �إدارة
الملتقى في �أقرب فر�صة للبت بها.
وبتاريخ  2017/4/23و�ضمن فعاليات
المهرجان ك��رم الأ��س�ت��اذ �أح�م��د بن
ركا�ض العامري رئي�س هيئة ال�شارقة
للكتاب دور الن�شر الفائزة بجائزة
الملتقى لأف �� �ض��ل ك �ت��اب للطفل في
دورتها الرابعة حيث ت�سلم الجوائز كل
من ال�سادة ع�صام �أبو حمدان مدير
دار ال�ساقي والأ�ستاذ �أحمد ابو طوق
مدير ال��دار الأهلية للن�شر والأ�ستاذ
محمد القا�سمي م��دي��ر دار ال�ب��راق
لثقافة للطفل والأ�ستاذ تامر �سعيد
مدير مجموعة كلمات.

ور�شة الإبداع الكتابي

ح�ضر الحفل الأ��س�ت��اذ محمد ر�شاد
رئي�س اتحاد النا�شرين العرب والدكتور
محمد ال�صالح المعالج رئي�س الملتقى
بالإنابة والأ�ستاذة عائ�شة حمد مغاور
الأمين العام و�أع�ضاء مجل�س الإدارة
والأمانة العامة والنا�شرون الأع�ضاء.
ون� �ظ���م ال �م �ل �ت �ق��ى �أي� ��� �ض ��ا ب �ت��اري��خ
 2017/4/24ور��ش��ة بعنوان الإب ��داع
الكتابي ل��دى طفل الإم���ارات �أدارت�ه��ا
ال��دك �ت��ورة ف��اط�م��ة ال�ب��ري�ك��ي و� �ش��ارك
فيها ث�لاث��ة م��ن الأط �ف��ال الموهوبين
ف��ي الكتابة وال��ق��راءة ،حيث تناولت
الور�شة واق��ع الإب��داع الكتابي لأطفال
الإم��ارات وا�ستعرا�ض كتاب من ت�أليف
�أح��د الأطفال الم�شاركين وكيفية نمو
اهتماماتهم والو�سائل التي �شجعتهم

على الإبداع والتميز ،وحوار تفاعلي مع
الطالب الح�ضور .وفي ختام الور�شة
كرمت الأ��س�ت��اذة عائ�شة حمد مغاور
�أمين عام الملتقى الأطفال الم�شاركين
بالور�شة ك�لا م��ن عبد اهلل الأحبابي
وخليفة النقبي و�أن��اة �ضرغام ووزعت
مجموعة من الهدايا للأطفال الح�ضور.
ك �م��ا ع �ق��د م�ج�ل����س �إدارة الملتقى
ب �ت��اري��خ  2017/4/22اج�ت�م��اع��ه
العادي رقم ( )7ناق�ش فيه عددا من
الموا�ضيع التي تهم الملتقى و�أبرزها
تطوير جائزة الملتقى ،وم�شاركتنا
ف ��ي م �ع��ر���ض ف��ران �ك �ف��ورت ،2017
والتح�ضير النتخابات مجل�س �إدارة
الملتقى ل �ل��دورة ال��راب �ع��ة ف��ي �شهر
نوفمبر .2017

�أع�ضاء مجل�س �إدارة الملتقى
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أخبار وأنشطة الملتقى

عمان الدولي للكتاب،
اإلمارات ضيف شرف الدورة  17لمعرض ّ

الملتقى ينظم ورشة اإلبداع الكتابي
لدى الطفل العربي

بح�ضور وم�شاركة الأ� �س �ت��اذة عائ�شة
حمد مغاور الأمين العام نظم الملتقى
العربي لنا�شري كتب الأط�ف��ال �ضمن
ال �ب��رن��ام��ج ال�ث�ق��اف��ي ل�م�ع��ر���ض ع� ّم��ان
الدولي ور�شة بعنوان( :تجربة الإبداع
الكتابي ل��دى الطفل ال�ع��رب��ي) وذل��ك
ي��وم الخمي�س ال�م��واف��ق 2017/10/5
ح�ي��ث ا��س�ت���ض��اف الملتقى طالبتين
موهوبتين في الكتابة والقراءة حا�صلتين
على جوائز متعددة للتميز ،ال�ستعرا�ض
ك�ي�ف�ي��ة ن �م��و اه �ت �م��ام �ه �م��ا ب��ال�ت��أل�ي��ف
والو�سائل التي �شجعتهما على الإب��داع
والتميز ،ودار حوار تفاعلي مع الح�ضور
من الطلبة و�أ�صحاب دور الن�شر� .أداره
الأ�ستاذ النا�شر م�ؤن�س الحطاب و�شارك
20
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فيه الكاتبة والنا�شرة تغريد النجار
من الأردن .الأ�ستاذة عائ�شة مغاور في
مداخلة لها قالت �أتحدث ب�شكل عام
عن �أه��داف الملتقى والذي هو تجويد
الكتابة للت�شجيع عليها من قبل الأجيال
الم�ستقبلية من �أطفالنا والطالعهم
على مختلف الثقافات الأخرى ونقتدي
بمقولة �سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
محمد القا�سمي ع�ضو المجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة « بناء لإن�سان �أهم من
بناء البنيان» ومحور الطفل هو مركز
اهتمامنا وب �ن��اء ع�لاق��ة ت�شاركية ما
بين دور الن�شر وت�شجيع الكتابة لدى
الأطفال وكل ذلك من خالل القراءة
�أي�ضا.

الأ�ستاذة تغريد النجار في م�شاركتها
قالت � :س�أتحدث ك��أم ومعلمة وبهذه
ال�صفة ف�إنني �أ�شجع االط�ف��ال على
ال �ق��راءة والكتابة والتنويع ف��ي ذلك
ونحب �أن نعطي الأطفال �أنواع متنوعة
م��ن ال�ك�ت��اب��ة كالق�ص�ص وال��رواي��ة
وال���ش�ع��ر وغ�ي��ره��ا لتنمية مواهبهم
وات�ساع مداركهم لي�ستطيعوا �أن يكتبوا
ويبدعوا � ،أما من حيث �أنني ككاتبة
ونا�شرة ف�أنني ال �أنظر �إلى الن�ص �إال
كفكرة ولي�س بالنظر �إل��ى �صاحبه..
�أهو طفل �أم كبير ،و�إن كان لدى العمل
الأدب ��ي فكرة وتكتمل فيها مقومات
ال�ع�م��ل الأدب� ��ي الفنية و�أ��س��ا��س�ي��ات��ه
و��ش��روط��ه ف�إننا ال نتوانى ع��ن تبني

أخبار وأنشطة الملتقى

ه ��ذه الأع� �م ��ال ودع �م �ه��ا ون���ش��ره��ا،
فالرواية مثال تحتاج فكرة والبحث
ع��ن التفا�صيل ووع��ي لفهم م�شاعر
الإن�سانية .وتحدثت الطفلة فاطمة
الأم�ي��ري من الإم ��ارات عن تجربتها
الإبداعية قائلة :ب��د�أت موهبتي منذ
ال�صغر �إذ كنت �أذهب �إلى المعر�ض
ول �ف��ت ن �ظ��ري م���س��أل��ة ت��وق�ي��ع الكتب
من قبل الم�ؤلفين وت�شوقت لأن �أكون
ذات يوم مثلهم لما في ذلك من هالة
و�شغف ،كما �أنني كنت �أ�سرد و�أكتب
و�أ�ؤل ��ف من خياالتي وم��ن هنا ب��د�أت
تتولد ل��دي موهبة فن الكتابة والتي
�أع��ده��ا تعمل على �صقل ال�شخ�صية
وزيادة معارفي وعلمتني الجر�أة والثقة
بالنف�س التي زودتني بها المعرفة وقوة
المعلومات التي ت��زودت بها وت�أثري
بالكتّاب من مثل عبدالعزيز الم�سلم
وال��ذي يتناول موا�ضيع تراثية والتي
تن�سجم مع تلبية رغباتي بالح�صول
ع�ل��ى م�ع�ل��وم��ات ه��ام��ة ع��ن ال��وط��ن،
و�أي ���ض��ا ال�ك��ات��ب ال�شيخ �سلطان بن
اح �م��د ال�ق��ا��س�م��ي ال �ك��ات��ب بعفوية،

الأمين العام خالل تكريم الطفلتين الموهوبتين جود مبي�ضين وفاطمة الأميري بح�ضور فتحي الب�س
رئي�س اتحاد النا�شرين الأردنيين والأ�ستاذ را�شد الكو�س مدير ثقافة بال حدود

ونحن الأط�ف��ال عندما نقرا ونعرف
ن�ستطيع �أن نكتب ونبدع ،و�أطمح �إلى
�أن �أ�ؤلف الكتب و�أن�شر الفكر التنويري
لأطفال العالم وتوزيعها على مخيمات
الالجئين و�أن �أترجمها بكل لغات
العالم فالخير ال يوجد له حدود.
وقالت الطفلة الروائية الأردنية جود
مبي�ضين :كنت �أح��ب ق��راءة ال�شعر
وكتابته وعندما ا�شتركت في م�سابقة
تحدي القراءة بد�أت نقطة تحول في
حياتي الإب��داع �ي��ة �إذ انهمكت على
ال �ق��راءة �أك�ث��ر حيث بلغ ع��دد الكتب

التي قر�أتها  75كتاب ًا وح�صلت على
المركز الأول من خالل روايتي «جرح
اليا�سمين» وك��ل طفل م�ب��دع ولديه
موهبة في �أي مجال.
و�أك��د العديد من �أ�صحاب دور الن�شر
ت�شجيعهم ومن خالل م�ؤ�س�ساتهم لدعم
ف�ئ��ة الأط �ف��ال المبدعين وف��ي حقول
متنوعة من ال��رواي��ة وال�شعر والق�صة
وه��ذه النماذج التي بيننا من الأردن
والإم � ��ارات العربية م�ث��ال يحتذى به
لإلقاء المزيد على الإبداعات العربية
من �أطفالنا كتاب الم�ستقبل ومبدعيه.

جانب من الح�ضور
العدد الثاني عشر  -نوفمبر 2017
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أقدم المكتبات في
العالم
 - 1مكتبة الإ��س�ك�ن��دري��ة القديمة
م ��ن ( )247 285ق .م� :إختلف
ال �م ��ؤرخ��ون ح��ول ال�شخ�ص ال��ذي
ب �ن��ي ال�م�ك�ت�ب��ة ف �ه �ن��اك م��ن ي�ق��ول
�أنه الإ�سكندر وم�ن�ه��م م��ن يقول
ه��و بطليمو�س الأول  .وف��ي ع��ام
48 ق.م قام يوليو�س قي�صر بحرق
� 101سفينة ك��ان��ت م��وج��ودة على
� �ش��اط��ئ ال �ب �ح��ر ال�م�ت��و��س��ط �أم ��ام
مكتبة الإ�سكندرية بعدما حا�صره
بطليمو�س ال�صغير �شقيق كليوباترا

اختراع ال يالحظه كثيرون
بع�ض االختراعات ت�ؤثر في الب�شرية
22

العدد الثاني عشر  -نوفمبر 2017

بعدما �شعر �أن يوليو�س قي�صر ينا�صر
ك �ل �ي��وب��ات��را ع �ل �ي��ه ،وام� �ت ��دت ن �ي��ران
حرق ال�سفن �إل��ى مكتبة الإ�سكندرية
ف�أحرقتها حيث يعتقد بع�ض الم�ؤرخون
�أنها دمرت.
 - 2مكتبة ب �ي��رغ��ام ����س من-197
 159ق.م :ت��أ��س���س��ت ق�ب��ل الع�صر
الهلن�ستي في مدينة برغام�س  وتقع
ف��ي االن��ا���ض��ول ك��ان��ت ت �ح �ت��وي على
 200,000مجلد وتحتوي على غرفة
القراءة الرئي�سية الكبرى والتي وقف
في و�سطها تمثال"�آثينا" �آلهة الحكمة.
 - 3مكتبة �آ� �ش��ور بنيبال من- 627
 668ق .م :وه��ي ع �ب��ارة ع��ن �آالف
الألواح الطينية وال�شظايا التي تحتوي
ع �ل��ى ن���ص��و���ص م�ت�ن��وع��ة م��ن ال �ق��رن
ال�سابع قبل الميالد  ,وقد كان من بين
مقتنياتها ملحمة جلجام�ش ال�شهيرة.
 - 4مكتبة �سيل�سو�س Library -
 :of Celsusبنيت على �شرف ع�ضو
مجل�س ال�شيوخ الروماني تيبريو�س

يو ليو �س�  سيل�سو �س  عا م
ميالدي ًا ,وقد بنيت المكتبة لتخزين
 12,000مخطوطة ،دُمرت المكتبة
ب�سبب الزالزل .
 - 5مكتبة كلية ترينيتى -جامعة
دب � �ل ��ن Trinity College -
 :Libraryوه��ي �أك�ب��ر مكتبة في
�إيرلندا ,وقد تم �إن�شا�ؤها من قبل
الرهبان �سلتيك عام 800م .
 -6مكتبة الإ�سكوريال  :في �إ�سبانيا
تحوي العديد من كتب ومخطوطات
قديمة و�أعمال علمية و�أدبية لعلماء
عرب في القرون الو�سطى ،وزخارف
الفنان تيباليدي وهي زخارف على
قبة المكتبة عبارة عن �صور تمثل
الفنون ال�سبعة الحرة.
 - 7مكتبة دير ادمونت  :تقع على
نهر �إن�س في بلدة �أدمونت ،النم�سا
 ,وهي تحتوي على ثاني �أكبر مكتبة
في العالم بعد تلك الموجودة في
"مافرا" في البرتغال.

و�أح��د هذه االختراعات هو المطبعة
حيث �صار من الي�سير عمل �أكثر من
ن�سخة من نف�س المخطوطة بعد �أن
كان العلم يتم نقله يدويا في ال�سابق
ومما ين�ساه بع�ض الم�ستخدمين للكمبيوتر
هو �أن ال�ـ  Copyهو �أه��م و�أكثر عملية
ي�ستخدمونها يوميا! فما ت�صفح الإنترنت
�إال عملية ن�سخ للملف من ال�سيرفر �إلى
�شا�شتك ،وم��ا الـ"� "Downloadإال

عملية ن�سخ للملف م��ن ج�ه��از بعيد
�إلى جهازك� ،إلخ!
الآن ي�ق��وم ال �ف��رد بكتابة �صفحة
�أو كتاب �أو عمل فيديو �أو ت�سجيل
محا�ضرة ث��م ينثرها على العالم
عن طريق ن�شرها على الإنترنت،
فينقلها منه الماليين  ،وهو �شيء
ل��م ي �ح��دث م��ن ق�ب��ل ف��ي ال�ت��اري��خ،
و�أي�ضا لم نعد ننبهر به.
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من نجوم أدب األطفال

فاني – أكبر روبوت
متحرك في العالم
التنين النافث للنيران «فاني» �أكبر
هيكل �آلي متحرك ،ي�صل ارتفاعه
�إل��ى  30ق��دم � ًا ،و�أجنحته ي�صل
طولها �إلى  40قدم ًا ،وي�سير على
 4دع��ام��ات ،وق��د �صممته �شركة
 ، Zollner Elektronikليكون
�أكبر روب��وت في العالم .يحتوي
على محركات هيدروليكية بـ272
�صماماً ،ف�ضال عن  50محركاً .

جون كنيدى يفتخر
بسرعته القرائية
ال�ق��راءة ال�سريعة مو�ضة تتجدد،
ففي ال�ستينيات اع ُتبر الرئي�س
االمريكي ج��ون كنيدي من نجوم
القراءة ال�سريعة ،بل اع ُتبر �أ�سرع
ق��ارئ على الإط�ل�اق وك��ان يفتخر
ب�سرعته في القراءة خالل حمالته
االنتخابية ،ويقال �إن معدله العادي
لم يتجاوز  284كلمة في الدقيقة،
�إال �أنه ا�ستطاع �أن يرتفع ب�سرعته
�إلى  1000كلمة في الدقيقة.

الأمريكي �سو�س جيزل الم�شهور
ب��ـ دك �ت��ور � �س��و���س روائ��ي و ر� �س��ام
�صاحب �أ�شهر كتب ق�ص�ص �أطفال
و الأكثر مبيع ًا في العالم  ،ا�شتهر
بم�ؤلفاته ور�سومه وخ�صو�ص ًا كتبه
ال �م��وج �ه��ة ل�ل�أط �ف��ال  ،ب�ي�ع��ت من
كتبه �أكثر من مائتي مليون ن�سخة،
كما تحولت �إل��ى ع��دد م��ن الأف�لام
الناجحة مثل “جرين�ش” و”القطة
في القبعة” و”هورتون ي�سمع من ”
و”لوراك�س” ،و ي�ستمتع �صغار القراء
بترانيم ال��دك�ت��ور �سو�س الذكية،
ور�سوماته للمخلوقات الخيالية،

والأ�� �س� �م ��اء ال �� �س��اذج��ة وال �ك �ل �م��ات
المخترعة وفي الثمانيات منح جائزة
بوليتزر� إ�شادة خا�صة لم�ساهمته عبر
ما يقارب ن�صف القرن في التعليم
ومتعة �أطفال� أمريكا ووالديهم.

حجر رشيد
ح�ج��ر ر��ش�ي��د ه��و ن���ص��ب م��ن حجر
الجرانودايوريت مع مر�سوم �صدر في
ممفي�س ،م�صر  ،في  196قبل الميالد
نيابة عن الملك بطليمو�س الخام�س.
يظهر المر�سوم في ثالثة ن�صو�ص:
الن�ص العلوي ه��و اللغة الم�صرية
القديمة الهيروغليفية الم�صرية،
والجزء الأو�سط ن�ص الديموطيقية
 ،والجزء الأدن��ى اليونانية القديمة.
لأن��ه يقدم �أ�سا�سا نف�س الن�ص في
جميع الن�صو�ص الثالثة
وكان هذا �أول ن�ص متعدد اللغات
وقد نق�ش عام  196ق.م .كمر�سوم

ملكي �صدر في مدينة منف عام
 196ق.م .وق��د �أ� �ص��دره الكهان
تخليدا لذكرى بطليمو�س الخام�س،
وعليه ث�لاث لغات الهيروغليفية
والديموطقية والإغ��ري�ق�ي��ة ،وظل
لغزا لغويا حتى فك �شفرته العالم
الفرن�سي جيان فران�سوا �شامبليون.
العدد الثاني عشر  -نوفمبر 2017
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قراءة نقدية لألعمال الفائزة
بجائزة الملتقى الدورة الرابعة

عبدالواحد علواني

كاتب وباحث في ثقافة األطفال ومقاييس الجودة

الإعالن عن جائزة لأي نوع من �أنواع
الإب ��داع العلمي �أو الأدب��ي �أو الفني،
ه��و ع �م��ل ن�ب�ي��ل وم�����س���ؤول ،م�شغول
بتنمية المجتمع وبناء الأمة ،ذلك �أن
الح�ضارة تقا�س بمنتجاتها الإبداعية
ومنجزاتها العلمية ،وعندما تتعلق
الجائزة بالإبداع الخا�ص بالطفولة،
ي�ضاف �إلى ما �سبق وعي العمل على
ال �خ �ي��ارات ال�ك�ب��رى ل�ل�غ��د ،ذل��ك �أن
اال�شتغال على ثقافة الن�شء والأطفال
هو تنظيم وتخطيط لغد الأم��ة ،لأن
الأطفال هم ن�صف الحا�ضرين ،وكل
الم�ستقبل.
وعندما ت�أتي الجائزة من تجمع جاد
للنا�شرين المهتمين بالن�شر للطفولة،
ف�إننا نكون �أمام جائزة نوعية ،تتداخل
ف�ي�ه��ا رغ �ب��ة االرت� �ق ��اء ،م��ع ال �ج��ودة
والفعالية ،ولذلك يكون للجائزة �أهمية
ا�ستثنائية.
ف��ي دورت ��ه ل�ع��ام  2017ق��دم ملتقى
النا�شرين ال �ع��رب ج��ائ��زت��ه لأع�م��ال
ث�ل�اث ��ة ،ت �خ �ت �ل��ف ف �ي �م��ا ب �ي �ن �ه��ا من
حيث المو�ضوع والفئة الم�ستهدفة
والم�ضمون وال�شكل ،ولكل عمل منها
�أهميته التي ي�ستحقها ،وال �شك �أن
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التي ي�ستهدفها ،والغايات المرجوة
منه ،دون �إخالل بالذائقة �أو م�ستوى
ال �ح��وا���س �أو الأف��ك��ار الإي �ج��اب �ي��ة �أو
المقايي�س الجمالية.
2017

اللجنة التي اختارت هذه الأعمال قد
�أجادت و�أن�صفت ،لأنها �أعمال ت�ستحق
التكريم والت�شجيع ،حتى و�إن اختلفت
خ�ب��رات العاملين على �إن�ج��ازه��ا من
م�ؤلفين وم�صممين ور�سامين ودور
ن�شر.
ولنبين �أهمية هذه الأعمال ،نذكر �شيئ ًا
خاطف ًا من موا�صفات الجودة المتعلقة
بثقافة الأطفال وال�شباب ،ذلك �أن �أي
عمل ثقافي يرتهن لمو�ضوعه والفئة
ثقافة الطفل
ليست مجرد طباعة،
إنما صناعة احترافية
بالغة المسؤولية
والحساسية ،وتتطلب وعيا
نوعي ًا شام ًال،

ب��ال �ت ��أك �ي��د ف � ��إن ج� ��ودة ال �ف �ك��رة هي
الفي�صل الأول ،فالفكرة الجيدة هي
العن�صر المدلل ال��ذي تحت�شد من
�أجله بقية العنا�صر ،ويلت�صق بالفكرة
في الن�صو�ص الأدبية ،م�ستوى اللغة
واالهتمام بها و�سهولة التعبير والجمل
ال��ر� �ش �ي �ق��ة وال� �م� �ف ��ردات ال�م�لائ�م��ة
وال �ت��راك �ي��ب ال��وا� �ض �ح��ة وال�ج�م�ي�ل��ة،
والت�شويق و�إث��ارة الرغبة بالمتابعة،
والأه ��م م��ن ك��ل ذل��ك �إث ��ارة الأ�سئلة
في الأذه��ان الغ�ضة ،وخا�صة الأ�سئلة
المتعلقة بالم�ستقبل ،لأن الأطفال هم
الم�ستقبل الوحيد في راهننا.
ولجودة الفكرة لوازم البد من االنتباه
�إليها ،فالجودة ترتبط ب�إمكانية تحقيق
الأح�لام ،واالرتقاء في ال��ر�ؤى ،وبناء
ال�شخ�صية ،م��ع االن�ت�ب��اه للت�أثيرات
الجانبية التي قد تترك �آث��ار ًا �سلبية
غير مر�صودة �أو مدركة .فثمة حكايات
وق�ص�ص انت�شرت عالمي ًا ،وامتلكت
م�سوغات انت�شارها ،لكن في غفلة عن

الأفكار ال�سلبية التي كر�ستها ربما دون
ق�صد ،كق�صة �سندريلال ،التي تزرع
فكرة العداء داخل الأ�سرة� ،أو ق�صة
ليلى وال��ذئ��ب ال�ت��ي تكر�س مفاهيم
خطيرة عن الذكورة والأنوثة.
وم ��ن ع �ن��ا� �ص��ر ال� �ج ��ودة ال��رئ�ي���س��ة،
الإخ ��راج الفني ،ال��ذي يقوم ب���أدوار
متعددة ،خدمة الفكرة وتو�ضيحها
�أولها ،وثانيها زي��ادة الت�شويق ولفت
االنتباه ،وثالثها فتح �آف��اق �إبداعية
�إ�ضافية في المنتج الثقافي.
ي�ضاف �إل��ى ذل��ك ،ج��ودة المواد التي
ت��دخ��ل ف��ي ��ص�ن��اع��ة ث�ق��اف��ة ال�ط�ف��ل،
فثقافة الطفل لي�ست مجرد طباعة،
�إنما �صناعة احترافية بالغة الم�س�ؤولية
والح�سا�سية ،وتتطلب وع�ي��ا نوعي ًا
�شام ًال ،وه��و م��ا يجب �أن يتحلى به
�أ�صحاب دور الن�شر �أو م�س�ؤولو الن�شر
ف��ي ال �ق �ط��اع��ات ال�م�خ�ت�ل�ف��ة لثقافة
التن�شئة ،لأنهم ال��وع��اء الجامع لكل

بالتأكيد
إن جودة الفكرة هي
الفيصل األول،
فالفكرة الجيدة هي
العنصر المدلل الذي
تحتشد من أجله
بقية العناصر

الإب��داع��ات ال�سابقة ،وال�ق�ن��اة التي
تو�صلها �إلى من هم بحاجة �إليها.

في ق�صة (�أين ظلي) لم�ؤلفها محمد
كاظم ج��واد ،ور��س��وم جلنار حاجو،
وال�صادرة عن دار ال�ساقي في بيروت،
الطبعة الأولى  ،2016نجد �أننا �أمام
�إ�صدار ملفت بغالفه ،فال�س�ؤال مثير
للف�ضول ،ومحبب للنا�شئة بمراحلهم
التي يتقلبون فيها ،والر�سوم ب�سيطة
تحاكي ر�سوم الأطفال ،و�إخ��راج هذا
الإ���ص��دار �أي���ض� ًا مميز بقطعه غير
التقليدي� ،إ�ضافة �إل��ى ج��ودة ال��ورق
والتجليد والطباعة ،عمل يناف�س �أف�ضل
الإ� �ص��دارات العالمية ف��ي �صناعته،
يتحدث الم�ؤلف عن الظل ،الظاهرة
التي ت�شغل �أذه��ان الأط�ف��ال جميع ًا،
م�ستعر�ض ًا ح��االت الظل وارتباطها
بال�ضوء وزاوي�ت��ه ،و�إن كانت الق�صة
تفتقد عن�صر ًا رئي�سي ًا من عنا�صر
الق�ص ،وه��و الحدث الرئي�سي ،ف�إن
الظل بالن�سبة للأطفال هو بحد ذاته
ق�صة ،الن�ص مبني بب�ساطة متناهية،
وبجمل ر�شيقة وا�ضحة ،والر�سوم فيها
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خيال طفلي مميز ت�ضيف �إلى الن�ص
المزيد من الت�شويق ،عنا�صر الخبرة
تجتمع في هذا الإ�صدار وتعطيه �أهمية
ا�ستثنائية تليق به.
وف ��ي ق���ص��ة (ال �ن��اف��ذة ال�م�ف�ت��وح��ة)
لكاتبها مهند ال �ع��اق��و���ص ،ور� �س��وم
فر�شته ن�ج�ف��ي ،ال �� �ص��ادرة ع��ن دار
البراق لثقافة الأطفال /بغداد ،2016
نجد �أن الإ��ص��دار ال يقل عن الق�صة
ال�سابقة جودة في الإخراج والت�صنيع،
وثمة �إ�ضافة مميزة متمثلة في ن�سق
الكتابة المطبوعة ،حيث تخرج بع�ض
ال�سطور من �أفقيتها ،لتتعرج متداخلة
بين الر�سوم ومتكيفة معها .الق�صة
بن�صها متميزة �أي�ض ًا بعدة ميزات،
ذلك �أنها تهتم بالواقع الم�ؤلم الذي
يعي�شه الأط�ف��ال في هام�ش الحروب
الطاحنة وموجات العنف المدمرة،
وكيف يتعاطى طفل موهوب مع هذه
الأح��داث ،وير�سم نافذة للأمل تنقله

الجودة
ترتبط بإمكانية
تحقيق األحالم،
واالرتقاء في الرؤى
وبناء الشخصية،

من الحرب وب�شاعاتها� ،إل��ى مجتمع
�آمن وجميل ،الحلم الذي يبدو و�شيك ًا
لي�س بتطمينات الجد والجدة فح�سب،
�إنما برغبة الطفولة الجارفة في نهاية
الحرب وبداية الحياة .وبموازاة الن�ص
الجميل ،نجد ر�سوم ًا م�شغولة بعناية،
وب ��أ� �س �ل��وب مبتكر وت�ق�ن�ي��ة ج��دي��دة،
لت�ضيف ال�م��زي��د م��ن الأم���ل ،ر�سوم
زاهية م�شرقة تحيل الجو المكفهر
لنار ال�ح��رب� ،إل��ى �أج��واء دافئة لغد
جميل .هذا الإ�صدار له �أهميته �أي�ض ًا،
فالر�ؤية التقليدية التي كانت تحر�ص
على حجب حقيقة العنف التي ت�سود
حياة الب�شر ،ل��م تنقذ الأط �ف��ال من
التعر�ض لأق�سى موجات العنف ،فعدد
القتلى من الأطفال في �شرق المتو�سط
و�شمال �أفريقيا ،بلغ �أرقام ًا قيا�سية لم
تبلغها في يوم الأيام في الما�ضي .من
ح��ق الأط �ف��ال �أن يعرفوا �أن الحرب
مدمرة ،و�إنها قد تبد�أ ب�سهولة ،لكنها
ال تنتهي ب�سهولة.
وثمة ر�سالة كبيرة يمكن فهمها من
�سياق حلم طفل بالأمن وال�سالم ،وهي
�أن الحرب وال�سلم كالهما يبد�آن في
الذهن ،ثم يتج�سدان في الواقع.
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ف��ي رواي � ��ة (�إج� � ��ازة ا� �ض �ط��راري��ة)
لكاتبتها م�ي����س داغ� ��ر ،وال�م��وج�ه��ة
للفتيان ،وال�صادرة عن دار الأهلية/
عمان  ،2016نجد �أنف�سنا بين تفا�صيل
حكاية ب�سيطة وتقليدية ،ق�صة حب
من طرف واحد ،وفي الخلفية حكاية
�شعب يحاول الحياة على الرغم من
الظروف البائ�سة وال�صعبة ،حكاية
الحب التي تمر في مفا�صل طريفة
حين ًا وم�ؤلمة حين ًا ،وفي �سياق �سرد
�أ��ش�ب��ه ب��ال�م��ذك��رات ال�ي��وم�ي��ة ،وبلغة
ب�سيطة وتفا�صيل عادية ال تثقل على
ال��ق��ارئ ،ال�ح�ك��اي��ة ال �ت��ي ت�سفر عن
القيم المهيمنة على مجتمع يحاول
الت�أقلم مع �أدوات ع�صر جديد من
المعرفة والمعلوماتية ،وبنف�س الوقت
تلبية طموحات تاريخية بتحقيق واقع
من�صف وعادل .ولعل �أهم ما ي�أتي في
�سياقها تلك العالقات في �إطار الأ�سرة
والحي ،فثمة تحول �إيجابي ،وتفهم

إن كل عمل
من هذه األعمال الفائزة
يملك من وجاهة األسباب
ما يبرر
حصوله على جائزة.

وتفاهم لم يكونا م�ألوفين �سابق ًا ،ربما
ال تدخل الرواية في مفا�صل مفاجئة،
لكنها بنف�س ال��وق��ت ت�ح��اف��ظ على
ان�سجام قارئها معها ،لأنها تن�ساب
دون تكلف.
بطلة ه��ذه ال��رواي��ة ال تدخل �أح��داث� ًا
تخ�صها ،لكنها بح�ضورها المرح
والم�س�ؤول ،ت�ساهم في تحقيق �أمنيات
قارئ الن�ص ،في حلول ب�سيطة وم�ؤثرة
وواق �ع �ي��ة ،ت �ق��دم م���ش�ه��د ًا ح�ي��ات�ي� ًا ال
يرتبط في بدايته �أو نهايته بخطب
جلل� ،أو تحول درامي� ،إنما �سياق من
الأحداث والمواقف اليومية والمتتابعة
�صعود ًا ونزو ًال..

�إال �أن ك��ل ع�م��ل م��ن ه ��ذه الأع �م��ال
الفائزة يملك م��ن وج��اه��ة الأ�سباب
م��ا يبرر ح�صوله على ج��ائ��زة .لكن
هذه الحال �أتمنى �أن تكون �أف�ضل في
ال�سنوات القادمة ،مع ارتقاء الحاالت
الإبداعية ،وما يواكبها من �إبداعات
ت�ت��أ��س����س ع�ل�ي�ه��ا ،وج��دي��ة الإدراك
واالهتمام بثقافة النا�شئة ،وخا�صة
في ظل المفرزات الخطيرة للأحوال
الراهنة �إقليمي ًا ودولي ًا ،مع التركيز
ع �ل��ى م��واج �ه��ة الأخ� �ط ��ار ال�م�ح��دق��ة
بالب�شرية ،ك�صعود التطرف وتدمير
ال�ب�ي�ئ��ة وان�ت���ش��ار ال �ح��روب والأوب �ئ��ة
ال�ح��دي�ث��ة ،و�إن ك��ان��ت ه��ذه الأخ �ط��ار
نتيجة �سيا�سات خاطئة ،ف ��إن الحد
منها والق�ضاء عليها يبقى مرتهن ًا
ب�أجيال جديدة تملك الوعي الكافي
ب�أن المعركة الوحيدة على �سطح هذا
ال�ك��وك��ب ال�ت��ي ينبغي �أن ت �ك��ون ،هي
الحرب �ضد الب�ؤ�س ب�أ�شكاله ،وا�ستثمار
البيئة لتفي بحاجة الب�شر ب��د ًال من
�صراعات ال�ن��درة ف��ي ال�م��اء وال�غ��ذاء
والطاقة.

الأع�م��ال الثالثة تختلف فيما بينها،
لكنها تنتمي �إل ��ى ال�ف���ض��اء نف�سه،
وترتبط بهواج�س اللحظة ،من ظاهرة
ت�شكل اكت�شاف ًا مثير ًا للطفل في كل
وق��ت� ،إل��ى واق��ع �إقليمي �أليم ال يفلح
في �سلب الأطفال تفا�ؤلهم بالغد� ،إلى
تفا�صيل �صغيرة ال تقل �أهمية عن
الأحداث في �سياق �سرد مب�سط.

ول��دي �أمنية ب ��أن تلقى ه��ذه الجائزة
ال�م��زي��د م��ن االه �ت �م��ام م��ن الجهات
المتنفذة وال�م���س��ؤول��ة ،لتكون �أكثر
�أهمية� ،سواء برفع قيمتها المادية،
�أو من خالل دعمها لتتمكن من ر�صد
معظم ما ينتج.

و�إن كنت لم �أطلع على بقية الأعمال
المر�شحة ،وال�ت��ي ق��د ال تقل ج��ودة،

ثمة �أجيال اليوم ثقافتها تبنى بعيد ًا
عن �أنظارنا ،مع �أننا ن�شاطرهم كل

ولدي أمنية
بأن تلقى هذه الجائزة
المزيد من االهتمام
من الجهات المتنفذة
والمسؤولة،

تفا�صيل الحياة ،ثمة نوافذ م�شرعة
على كل طيب وخبيث ،وثمة انك�شاف
وت�شويه ينقالن الأجيال الجديدة بغتة
�إلى ثقافة �أخ��رى ،ومراحل عمرية لم
يحن �أوانها.
ما يجب اداركه �أي�ض ًا �أن ال م�شاحة في
تطور �أدوات نقل المعرفة و�أوعيتها،
لكن الكتاب الذي ال يزال يطبع بكميات
هائلة وبعناوين وفيرة في الثقافات
المنتجة لأدوات المعرفة الحديثة،
وهذا دليل ي�ؤ�شر �إلى الإهمال ال�شديد
الذي ينت�شر في مجتمعاتنا النامية،
من قبل الأف��راد والم�ؤ�س�سات ،ذلك
�أن دور الن�شر دون �شك م�ستعدة لتلبية
حاجة الأجيال الجديدة عندما تقبل
عليها الم�ؤ�س�سات المعنية بالتخطيط
للم�ستقبل� ،أو ع�ن��دم��ا ي�ه�ت��م لأم��ر
ثقافة الأطفال والة �أمورهم و�آبا�ؤهم
و�أم�ه��ات�ه��م ،كما يهتمون بتغذيتهم
وتعليمهم .فمهنة الن�شر تزدهر في
ظ��ل ال��وع��ي واال� �س �ت �ق��رار وال�خ�ط��ط
الم�ستقبلية الطموحة ،ل��ذل��ك لي�س
من الغريب �أن تباهي ال�شعوب غيرها
بعدد من�شوراتها وقرائها.
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ملف العدد

ناشرون يتحدثون

عن قصص التأسيس والنجاح ()2
ت�سعد مجلة الملتقى با�ست�ضافة النا�شرين و�أ�صحاب دور الن�شر للتحدث عن
تجربتهم في الت�أ�سي�س وما واجههم من �صعوبات وتحديات ،و كيفية التغلب
عليها ،وعن �سر نجاحهم في توظيف المعطيات والبيئة المحيطة وت�سخيرها
في مجال عملهم .بالإ�ضافة �إلى ن�صائح لجيل النا�شرين و التعرف على
الأنواع المف�ضلة من الكتب من وجهة نظر النا�شر.
وي�سعدنا ان نتلقى الإفادات من دور الن�شر وم�ؤ�س�سيها كجهود توثيقية تبقى ل�صالح
الأجيال المقبلة .ون�ستعر�ض في الحلقة الثانية تجارب اثنين من دور الن�شر وهما:
•دار الكتاب الم�صري واللبناني  -لبنان.
•دار الفكر للن�شر والتوزيع � -سوريا.

دار الكتاب
المصري

د .مي الزين

ون�ب��د�أ م��ع ال��دك�ت��ورة م��ي ال��زي��ن حيث
قالت :ت� ّأ�س�ست دار الكتاب اللبناني
عام  1950ونتج عنها فرع دار الكتاب
الم�صري�� )33 ،ش��ارع ق�صر النيل
عمارة وهبة (حيث �أ�صبح من �أه� ّ�م
الدور العربية وبد�أت الدار ُتق ّدم �إلى
عمالئها و�إل ��ى جميع ب�ل��دان ال�شرق
الأو���س��ط و�آ� �س �ي��ا و�أف��ري�ق�ي��ا و�أوروب� ��ا
و�أميركا ثمار جهدها خالل ن�صف قرن
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في حقول التربية والثـقافة والتعليم
من المن�شورات الثـقافية والم�ؤ ّلفات
وال �ق��وام �ي ����س وال �م �ع��اج��م وال �ك �ت��ب
المدر�س ّية والجامع ّية ومو�سوعات
الأطفال والنا�شئة ودوائ��ر المعارف،
م�ن�ه��ا م��و� �س��وع��ة ط��ه ح���س�ي��ن وع�ب��د
الحليم محمود وابن خلدون ومو�سوعة
م��ؤل�ف��ات مح�ضير ب��ن محمد رئي�س
وزراء ماليزيا ،والهدف الأ�سا�سي هو
خدمة الن�شء الجديد والقارئ العربي

ف��ي ج�م�ي��ع �أ� �ص �ق��اع الأر� � ��ض وك��ان��ت
ال�س ّباقة في مواكبة التطور العلمي
�إذ ا�شتركت مع كبار ال��دور العالمية
مثل التايم اليف و�أنتجت مو�سوعات
علمية متطورة مواكبة للقرن الحادي
والع�شرين في العلوم والتكنولوجيا.
و�أن �ت �ج��ت ال ��دار لغاية الآن 12650
عنوان ًا منها  5000عنوان للأطفال
والنا�شئة� ،إل��ى ج��ان��ب ذل��ك تميزت
ب�ك�ت��ب الأط� �ف ��ال وال �ن��ا� �ش �ئ��ة بجميع
االخت�صا�صات العلمية والتكنولوجية
وال�ق���ص����ص الم�سلية وال�م���س��اع��دة
والمطالعة �أي�ض ًا كما لديها ق�ص�ص
مطالعة لكل الأع�م��ار وبالتعاون كما
أهم دور الن�شر العالمية
ُذكر �سابق ًا مع � ّ
الكائنة في هولندا و�أميركا و�إ�سبانيا
وماليزيا والهند وغيرها.
وبعد وفاة الم�ؤ�س�س ا�ستلمتُ �أنا و�أخي
المهند�س �أحمد ع��ارف ح�سن الزين
م�س�ؤولية الإ��س�ت�م��راري��ة دار الكتاب
اللبناني ودار الكتاب الم�صري ،وبعون
اهلل ما زلنا م�ستمرين على خطى زين
النا�شرين المرحوم ح�سن لبيب الزين.
ف ��ي ال �ح �ق �ي �ق��ة ه� �ن ��اك ال �ك �ث �ي��ر من
ال�صعوبات التي ب��رزت ف��ي ع�صرنا
ال�ح��دي��ث و�أدت �إل ��ى ت��راج��ع الكتاب
والنا�شر مع ًا� ،أولها تغ ُّير نظرة المجتمع
العربي �إلى تربية الأطفال وتهذيبهم
بمعنى� ،أ�صبح الأه��ل هذه الأي��ام هم
الذين ي�سعون لمرا�ضاة الجيل الجديد
ولي�س العك�س نتيجة انعكا�س الإعالم
العربي والأج�ن�ب��ي ف��ي االنغما�س في
الو�سائل التكنولوجية الجديدة منها
ال�صحيحة التي نحتاج �إليها ومنها
ال�سيئة التي ت�سيطر على عقول �أطفالنا
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والتي �أ�صبحت ُت�س ِّيرهم نحو اهتمامات
بعيدة عن الثقافة والتربية والحياء،
ب ��إدخ��ال بع�ض الت�شوهات التربوية
ب�ألعاب وق�ص�ص خيالية غير واقعية
بعيدة كل البعد عن التهذيب والأ�صالة
من خالل الو�سائل التكنولوجية التي
ُاخترعت للأطفال من خالل كمبيوتر
�أهلهم �أو الأيباد �أو هاتفهم المحمول
�إلى درجة �أ�صبحنا نفتخر ب�أن �أوالدنا
وه��م ف��ي ال�سنة الأول ��ى م��ن عمرهم
�أ�صبحو يدخلون �إلى هذه الو�سائل دون
مراقبة �أو محا�سبة.
�أما من جهة النا�شر ،فلي�س كل من قر�أ
كتاب ًا �أو اثنين �أ�صبح م�ؤلف ًا ،ولي�س كل من
طبع كتاب ًا �أ�صبح نا�شر ًا ولي�س كل �صاحب
مكتبة �أ�صبح نا�شرا� .ألي�ست هذه العوامل
ت�ؤثر على النا�شر الأ�صيل الذي له تاريخ
عريق في الن�شر� ،إلى جانب �أن معار�ض
الكتاب ال ن��راه��ا ت��أخ��ذ بعين االعتبار
�أن المعر�ض ال��ذي تنظمه ه��و معر�ض
للنا�شرين فقط ولي�س للمكتبات �أو تجار
ال ��ورق �أو المطابع ولي�س لبيع �أدوات
الأل�ع��اب للأطفال ،فال بد من تق�سيم
المعار�ض ،فليكن معر�ض للألعاب فقط
ومعر�ض للو�سائل التعليمية فقط�،إنما
معر�ض خا�ص للكتاب فقط.
ل��ذل��ك ،ال ب� � ّد م��ن تـثـقيف الطفل
وتربيته على ُح� ّ�ب القراءة من خالل
�إغ��رائ��ه ب�شراء كتب من بيئته تكون
موا�ضيعها قريبة �إل��ى قلبه بق�ص�ص
جميلة من واقعه.
ال تقت�صر الأ��س�ب��اب على م��ا تق ّدم،
و�إ ّن�م��ا هناك �أ�سباب وح��واف��ز �أخ��رى
على القراءة ،وهي تحثّ الطفل على
القراءة بتنظيم �ساعات في المدار�س

الراحل ح�سن الزين

العربية للمطالعة ،وه��ذا م��ا ن�شعر
ب��ه ف��ي ه��ذه الأي ��ام ف��ي بع�ض ال��دول
العربية وتحديد ًا الخليجية التي تقوم
بن�شاطات وتفتح مجاالت لم�ؤ�س�سات
عامة تعمل على تحفيز القراءة،
طبع ًا ث ّمة حروب تحيط بدولنا العربية
وخالفات قائمة مما ي��ؤدي �إلى تقلي�ص
�أ�سواقنا والأهم من ذلك كله عدم وجود
مراكز وم�ؤ�س�سات لتوزيع الكتاب فلقد
اندثرت و�أ�صبح الموزعون هم النا�شرون.
�أم ��ا كيفية التغلب ع�ل��ى التحديات
وال�صعوبات فهو ب�سيط ج ّد ًا ،لنتمثل
ب��ال �غ��رب ،م� ��اذا ف �ع��ل ع �ن��دم��ا �شعر
ب �ت��راج��ع ال �ك �ت��اب ،ع�ل�م� ًا �أن ت��راج��ع
بيع الكتاب لديه ه��و �أق��ل بكثير من
مجتمعنا العربي لأن ال�شعب الغربي
ما زال ي�شتري الكتاب ويقر�أ ،فالنا�شر
الغربي ال يحتمل تراجع م�ؤ�س�ساته ولو
بن�سبة �ضئيلة ،فلج�أوا �إل��ى الإندماج
مع زمالئهم فنرى كل ثالثة �أو �أربعة
نا�شرين يتحدون في م�ؤ�س�سة واحدة
لي�شكلوا قوة دفع لأعمالهم لزيادة بيع
الكتاب ،ونراهم يتجهون �إلى العالم
ال�ع��رب��ي ليقتحموا �أ� �س��واق �ن��ا ونحن

ن��رح��ب ب�ه��م ف��ي مجتمعاتنا .ولكن
ال�س�ؤال لماذا ال نتجه نحن لترجمة
كتبنا القيمة ال�ت��ي ت�ت�ن��اول تاريخنا
وح�ضارتنا ليتعرف �إليها الغرب.
وك ��م ن�ستقبل � �س �ي��اح � ًا ف��ي ب�لادن��ا
وم�ع�ظ�م�ه��م ي�ت�ج�ه��ون �إل���ى متاحفنا
وتراثنا وينبهرون بكثير من �شعرائنا
وك� ّت��اب�ن��ا العظماء ف��ي جميع �أق�ط��ار
الوطن العربي.
نعود �إل��ى دار الكتاب اللبناني و�س ّر
ف�ضل
نجاحنا ف��ي عملنا� ،أو ًال م��ن ِ
ربنا علينا �أنه كان لي والد من �أعظم
النا�شرين ف��ي العالم العربي ،فلقد
اق�ت�ح��م �أ� �س��واق � ًا ج��دي��دة ف��ي ال�غ��رب
و�أ� �س ����س م��در��س��ة ف��ي الن�شر لأوالده
ولكثير من النا�شرين الذين تتلمذوا
على يديه و�أ�صبحوا ناجحين في الن�شر
بف�ضله وعلمه وخبرته ،فقد علمنا..
�أو ًال � :أَ اّل نختار �إِ اَّل العنوان والم�ضمون
الج ّيدين.
ثاني ًا� :أن يكون الن�شر ر�سالة حتى ولو
قمنا بت�ضحيات مادية في �سبيل �إعالء
م�ستوى الكتاب في العالم العربي.
ثالث ًا� :أن نت�صرف بمحبة واحترام مع كل
من نتعامل معهم من م�ؤلفين ور�سامين
ومطابع وتجار ورق و�إعطاء كل منه حقه .
رابع ًا� :أن نتولى نحن ب�أنف�سنا �أ�صحاب
ال��دار باال�شتراك �شخ�ص ّي ًا بمعار�ض
الكتاب مع موظفينا و�أَ اّل نتعالى على
�أحد بل نعمل ب�أيدنا وال نخجل �أبد ًا �أن
نبيع الكتاب �شخ�ص ّي ًا في جناح الدار
في كل البالد العربية .و�أن ال نبقى
وراء مكاتبنا بل في معترك المهنة.
هذا هو �سر نجاحي ونجاح �أخي ويعود
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كما �أ�شرت �سابق ًا لعمالق النا�شرين
��ص��اح��ب ال�م��در��س��ة وال�ج��ام�ع��ة التي
�أ�س�سها للأجيال بعد �أن َك ُب َر ال�صغار
وم�شى الكبار على دربها.
أبرز اإلنجازات والجوائز

من �أهم الجوائز التي نفتخر بها هي
�أن م�ؤ�س�س ال��دار ح�صل �سنة 2005
على �أ�شهر جائزة دولية تمنحها جامعة
كمبردج وه��ي جائزة النا�شر الدولي
ل�ع��ام  2005و ُم � ِن �ح��ت ه��ذه ال�ج��ائ��زة
للمرة الأول��ى لنا�شر لبناني م�صري
عربي على م�ستوى القارات الخم�س.
بالإ�ضافة �إلى ح�صوله على �أو�سمة من
�أغلب الملوك والأمراء والر�ؤ�ساء العرب
تقدير ًا لإنتاجه ،حيث �أطلق عليه طه
ح�سين لقب عميد النا�شرين وكذلك
�س ّماه توفيق الحكيم زين النا�شرين.
ح��ازت ال��دار ث�لاث م��رات على �أه��م
جوائز من قبل م�ؤ�س�سة التقدم العلمي
في الكويت لثالثة كتب ُن�شرت من قبل
الدار في ال�سنوات الأخيرة.
�أما بعد وفاة الوالد فلم ن�شترك ب�أي
جائزة لقناعتنا ب�أنّ جائزتنا الكبرى
هي نجاحنا في بيع كتبنا وا�ستحواذها
على �إعجاب الكثير من الق ّراء ومن
وزارات التربية في الدول العربية �سواء
في الكتب العامة �أو كتب الأط�ف��ال.
وك ��ان �آخ��ره��ا ت�ك��ري��م ل ��دار الكتاب
اللبناني ودار الكتاب الم�صري لأف�ضل
كتب تزودت بها المكتبة الوطنية في
�أبو ظبي – دولة الإمارات العربية.
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دار الفكر

للنشر والتوزيع
سوريا

الأ�ستاذ عدنان �سالم

التأسيس :رؤى وتحديات

�ستون عام ًا في خدمة الثقافة والفكر
والكتاب؛ عمر دار الفكر منذ ت�أ�سي�سها
في دم�شق عام .1957
لي�س للعمر معنى؛ �إن لم يكن ل�صاحبه
ه��دف ي�صبو �إل�ي��ه ،ور�سالة ي�ؤديها،
وب�صمة عين ت�م�ي��زه ،ور�ؤي ��ة تو�ضح
طريقه ،وق��درة على التجدد تمنحه
�شباب ًا دائ�م� ًا ،ومعايير دقيقة يقي�س
بها نجاحه ،وجر�س �إنذار ينبهه كلما
�أو�شك �أن يحيد عن الطريق.
بهذا الإدراك للزمن ولعوامل النمو؛
و�ضعت دار الفكر خطتها اال�ستراتيجية
ب �ع �ي��دة ال� �م ��دى ،ل �ت �ك��ون � �ص��وىً على
ال �ط��ري��ق ،ث��م راح ��ت ت�ط��ور خططها
ال�ق���ص�ي��رة ع�ل��ى ��ض��وئ�ه��ا ،مح�سوبة
بالعقود ،فكان لها في بداية كل عقد؛
عمر جديد� ،ضمن عمرها المديد.
ك�سر احتكار المعرفة ،وعدم التفرد
بامتالك الحقيقة ،وتر�سيخ ثقافة
الحوار ،واحترام الر�أي الآخر؛ �سماتٌ

طبعت الم�شروع الثقافي ل��دار الفكر
منذ ت�أ�سي�سها؛ انطالق ًا من �إيمانها
ب� ��أن " ب��ارق��ة الحقيقة ال تنبثق �إال
من ت�صادم الآراء واحتكاكها" ،و�أن
الأفكار كائنات حية ال تنمو وتتكاثر �إال
بالتعدد والتزاوج ،و�أن الفكر الأحادي
عقيم ال ينجب؛ ومهما تز َّين �أو تعاظم
ف�إن م�آله ال�شيخوخة فالفناء..
لماذا نن�شر؟! وماذا؟! ولمن؟! وكيف؟!
و�أين؟! �أ�سئلة كبرى تظل ن�صب �أعيننا
في دار الفكر؛ علينا �أن نجيب عنها؛
كلما �أزمعنا التقدم خطوة �إلى االمام.
أبرز اإلنجازات

واحدة من �أهم �إنجازات دار الفكر هي
�سل�سلة (ح��وارات لقرن جديد) التي
�أطلقتها الدار عام  1998على �أعتاب
ال �ق��رن ال �ح��ادي والع�شرين ،وكانت
تتويج ًا لم�شروعها الثقافي الحواري،
ي �ح��دوه��ا ف �ي��ه �إح �� �س��ا���س ب �خ �ط��ورة
المنعطف الإن�ساني؛ الذي تتحول فيه
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الب�شرية -ب�سرعة مذهلة -من ع�صر
ال�صناعة بمنطلقاته و�أدواته المادية،
�إلى ع�صر المعرفة بمنطلقاته و�أدواته
الفكرية ..الع�صر الذي �سيقا�س فيه
تقدم الأم��م بما تملكه من معلومات
وتنتجه من �أفكار ،بعدما كان يقا�س
ف��ي ع�صر ال�صناعة بما تملكه من
م�صانع و�أموال وتر�سانات �أ�سلحة.
لقد و�ضعت الدار ل�سل�سلتها هدفين؛
�أول �ه �م��ا ت�ع��وي��د ال�ع�ق��ل ال �ع��رب��ي على
قبول الآخ��ر والإ�صغاء �إليه والتحاور
معه ،بد ًال من رف�ضه الم�سبق ونفيه..
وثانيهما تدريب الإن�سان العربي على
�إع�م��ال عقله في التحليل والمقاربة
واال�ستنتاج ،بعد ا�سترخاء طال �أمده،
�أخلد فيه �إلى الراحة ،مكتفي ًا بتلقي
ال�م�ع�ل��وم��ة لقمة ��س��ائ�غ��ة م��ن مطبخ
ال �ت��راث ال�م��ا��ض��ي� ،أو م��ن الحا�ضر
الم�ستورد ،من دون �أي م�شاركة في
طبخه في الحالين.

ث� ��م راح � � ��ت ال�� ��دار
ت��ب��ح��ث ع� ��ن �أك� �ث ��ر
المو�ضوعات �سخونة
وراهنية على ال�ساحة
ال �ث �ق��اف �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة
والعالمية ،وعن �أبرز
المفكرين والباحثين
ال �م �ت �خ �� �ص �� �ص �ي��ن،
و�أك� �ث���ره���م ت �ب��اي �ن � ًا
واختالف ًا في ال��ر�أي،
فتكلف في المو�ضوع
ال��واح��د كاتبين من
اتجاهين مختلفين؛
يكتب ك� ٌّل منهما فيه
وجهة نظره م�ستق ًال عن الآخر .ف�إذا
ح�صلت على المو�ضوعين بادلتهما
بين الكاتبين ليعقب كل منهما على
الآخ ��ر وي �ن �ق��ده ،ف� ��إذا ح�صلت على
التعقيبين� ،أ��ض��اف��ت �إل ��ى ذل��ك كله
تعريف ًا بالم�صطلحات وفهر�س ًا عام ًا،
وقدمته لقرائها ل�ي�ب��د�أَ عملهم فيه
تمحي�ص ًا وتحكيم ًا؛ تثرى به الثقافة
المجتمعية.
هكذا تنوعت مو�ضوعاتها؛ بين الفكر
وال���س�ي��ا��س��ة واالق �ت �� �ص��اد واالج�ت�م��اع
وال�ث�ق��اف��ة وال��دي��ن وال� �م ��ر�أة ،وت�ن��وع
حوار األفكار إلى
َ
حوار األجيال؛
تحاورت هبة رؤوف عزت
مع نوال السعداوي

كتابها؛ م�شرب ًا فكري ًا بين علماني
و�إ�سالمي ومارك�سي وليبيرالي ،وديني ًا
بين م�سلم وم�سيحي ،ومذهبي ًا بين
�سني و�شيعي ،وموطن ًا بين م�شرقي
ومغربي ،وتجاوزت حوا َر الأفكار �إلى
ح��وار الأجيال؛ فتحاورت هبة ر�ؤوف
ع��زت مع ن��وال ال�سعداوي وتبين من
�سيرتهما الذاتية �أن الأولى ولدت عام
 1965العام ال��ذي نالت فيه الثانية
�شهادة الماج�ستير في الطب ،و�إل��ى
ح��وار الح�ضارات؛ فتحاور �أحميدة
النيفر التون�سي م��ع الأب بورمان�س
الإي� �ط ��ال ��ي ،وت� �ح ��اور ع �ب��د المجيد
ال�شرفي مع م��راد هوفمان الألماني،
و�صدرت حواريتاهما باللغتين العربية
والإنجليزية.
بلغ عدد حلقات �سل�سلة الحوارات حتى
الآن  50حلقة ،وعدد كتّابها مئة كاتب ًا
من �ألمع المفكرين العرب والأجانب،
ولقيت في ال�ساحة الثقافية العربية
ا�ستح�سان ًا وقبو ًال وا�سع ًا ،وظلت في
عالم الن�شر م�شروع ًا متميز ًا فريد ًا
غير م�سبوق وال ملحوق حتى الآن ،وال
تزال ما�ضية في م�سيرتها ،م�ستفيدة
م��ن ت�ج��رب�ت�ه��ا ،وم ��ن ال �ن �ج��اح ال��ذي
حققته في �أو�ساط المثقفين.
وم��ن الإن �ج��ازات المهمة ل��دار الفكر
على �صعيد الأطفال م�سابقة (القارئ
والكاتب ال�صغير والنا�شئ المبدع)،
التي دخلت عامها الثالث.
فقد لقيت التجربة الأول��ى للم�سابقة
عام  ،2015تحت �شعار :جيل يقر�أ!
جيل يبني ! ،ا�ستح�سان ًا كبير ًا ،وتطلع ًا
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وا� �س �ع � ًا للم�شاركة ب�ه��ا ف��ي دورات �ه��ا
ال �ق��ادم��ة ..فقد وج��د فيها المربون
والأطفال والنا�شئون على حد �سواء؛
م��ا يملأ فراغهم ،وي�ح� ِّول ن�شاطهم
العفوي ال�ضائع؛ �إلى فعل �إيجابي مق َّدر
وقابل للنماء؛ ي�شجعهم على خو�ض
التجربة ،ويبث فيهم روح المناف�سة.
وط��ورت ال��دار ��ش��روط الم�سابقة لعام
 ،2016وو�سعتها؛ �أفقي ًا لت�شمل مجاالت:
ال�ت��أل�ي��ف ،والإل��ق��اء ،وال�ن�ق��د ،وال�خ��ط،
واللغة ،والبحث العلمي ،و�شاقولي ًا :لت�شمل
جميع الفئات العمرية ف��ي ك��ل مراحل
الدرا�سة ،وما بعد المدر�سة .فح�صدت
طلبات للم�شاركة من  40مدر�سة ومعهد،
وقرابة  2300م�شارك و�صلت م�شاركاتهم
�إلى ما يقارب  7000م�شاركة.
وفي العام الثالث للم�سابقة ،تم �إدخال
بع�ض ال�ت�ع��دي�لات واالخ�ت���ص��ار على
الفئات العمرية دون الثامنة ع�شرة،
و�إ�ضافة مجاالت جديدة تبعث روح
العمل الجماعي (ف��رق م�شاركة)،
ح �ي��ث ت ��م �إ�� �ض ��اف ��ة (ف � ��رق ال��ق��راء
ال�م�ب��دع�ي��ن ،وال�ق���ص��ة ال�م��ر��س��وم��ة،
والإل �ق��اء الجماعي) ..وت�ج��اوز عدد
المدار�س الم�شاركة خم�سين مدر�سة
ومعهد .وبلغ عدد الم�شاركين �أكثر من
 3200م�شارك في مختلف المجاالت.
وحر�ص ًا من الدار على تنمية المواهب
التي ب��رزت من خ�لال م�سابقات دار
الفكر الثقافية؛ تقيم للم�شاركين
المتميزين دورات تدريبية متنوعة،
لتنمية مواهبهم؛ تت�ضمن :درو��س� ًا
ف��ي ت�ق��وي��ة ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة ل�ل�أط�ف��ال
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فقد لقيت التجربة األولى
للمسابقة عام  ،2015تحت
شعار :جيل يقرأ! جيل
يبني ،استحسان ًا كبير ًا،
وتطلع ًا واسع ًا للمشاركة
بها في دوراتها القادمة..

ال�شرائح العمرية ،في جميع المواقع
االجتماعية ،والتنظيمات المهنية،
وال�م��ؤ��س���س��ات الأه�ل�ي��ة والر�سمية..
في البيوت وال�شوارع ..في المدار�س
والمعاهد .في �أماكن العمل والراحة
والترفيه ..في الحدائق والمنتزهات..
في و�سائط النقل و�أماكن االنتظار..
وكان لدار الفكر -وما ي��زال� -شرف
التذكير ب��ه ،مطلع ك��ل ع ��ام؛ توجه
ر� �س��ائ �ل �ه��ا ح��ول��ه �إل� ��ى ك��ل ال�ج�ه��ات
المعنية ،مذكر ًة ك ًال منها بما يمكنها
�أن تفعله لأجل الكتاب.

والنا�شئين واليافعين ،ودورات في
تح�سين ال �خ��ط ال �ع��رب��ي ،ودورات
تدريبية في التنمية الب�شرية و�صناعة
الم�ستقبل ل�ل�ي��اف�ع�ي��ن ،ف �� �ض� ً
لا عن
ور�شات تدريبية عن الدرا�سة الفعالة
والذكية للنا�شئين واليافعين.
اليوم العالمي للكتاب
 23نيسان (أبريل)

اليوم الذي �أعلنتـه المنظمة العالمية
للتـربية والعلوم والثقافة UNESCO
يوم ًا عالمي ًا للكتاب؛ تقدير ًا ل��دوره
في ن�شر المعرفة ،وتنوير المجتمعات
الب�شرية ،و�إغ�ن��اء مخزونها الثقافي
الإن�ساني.
تبنت دار الفكر منذ عام 1998؛ مهمة
التعريف بهذا اليوم ،لجعله مهرجان ًا
ثقافي ًا ،وت�ظ��اه��رة ي�شارك فيها كل

رحبت كل هذه الجهات بالفكرة للوهلة
الأولى ،و�أنجز بع�ضها ما وعد مرة �أو
�أك �ث��ر ،وتجاهلها البع�ض ..ف�ك��ان ال
بد من التذكير �سنوي ًا ،و�شد العزائم
لدعم الكتاب ..ولم تي�أ�س دار الفكر،
فقد �أ�صبح هذا اليوم العالمي للكتاب
هاج�سها ود�أبها.
نصائح لجيل الناشرين
الجديد

ينبغي �أن ي�ك��ون ل��دار الن�شر ال�ج��ادة
م�شروعها الفكري ،وبرنامجها الثقافي
الذي ت�ستند �إليه في �إنتاجها ،فتحدد
طبيعة هذا الإنتاج وم�ضمونه و�أهدافه
ال�ت��ي ه��ي ف��ي الأ��س��ا���س �أه ��داف ال��دار
النا�شرة .فالدار التي ال هوية لها ،وتن�شر
كتبها كيفما اتفق ،لتركب موجة ال�سوق،
وتهيم في كل واد من وديان الثقافة� ،أو
تتخذ قراراتها للن�شر على ما تي�سر؛ لهي
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دار ال تحظى باحترام القراء ،و�إقبالهم
عليها ،وترقبهم لإ��ص��دارات�ه��ا ..ربما
َتروج بع�ض كتبها في مرحلة ما ،ولكنها
ل��ن تكون ال��دار المق�صودة لذاتها �أو
الم�شار �إليها بالبنان.
المفرو�ض �أن ت�ضع ال��دار برنامج ًا
وا�ضح ًا للن�شر ،يت�ضمن:
 ن� ��وع ال��ك��ت��ب ال� �ت ��ي ��س�ت�ن���ش��ره��اومو�ضوعاتها.
 طبيعة الم�ؤلفين الذين �ستتعاملمعهم.
 عدد الكتب الجديدة التي �ستن�شرهاك ّل عام.
ّ
الخطة طويلة الأم ��د (الخم�س ّية
مث ًال) التي �ستهتدي بها.
وال بد للدار �أن تراجع برنامجها كل
حين ،وتع ّدله بناء على المعطيات التي
ر�أتها ،وعلى الم�ستجدات في ال�سوق.
وال �ن��ا� �ش��ر ال �ج��اد ع �م��وم � ًا؛ ال يقدم
لل�سوق ك�ت��اب� ًا غ�ي��ر مقتنع ب��ه مهما
كانت الأ�سباب ،وال يلقيه في التداول
كيفما ات �ف��ق ،وي�ن�ظ��ر ف��ي م�ضمونه

ق�ب��ل �أن ي�ت�خ�ي��ره؛ ل�ي�ك��ون متفق ًا مع
�أهدافه العلمية ور�ؤاه الثقافية التي
يتبناها؛ فهو م�س�ؤول عن الم�ضمون
كل الم�س�ؤولية ..ي�شارك الم�ؤلف بها،
بل قد يكون ح�سابه �أعظم من ح�ساب
الم�ؤلف �سلب ًا و�إيجاب ًا؛ لأنه هو الذي
ر ّوج له و�أذاعه.
الناشر والتخصص

هل هناك �أنواع مف�ضلة لن�شر �أ�صناف
م �ح��ددة م��ن ال�ك�ت��ب م��ن وج�ه��ة نظر
النا�شر...؟
�إن الم�شروع الثقافي ل��دار الفكر،
�شمل كل ف��روع المعرفة ،على تفاوت
بينها ،وتق�صير في بع�ض جوانبها،
ت�أمل �أن تتمكن من تداركه وترميمه،
وق��د غطت �إ�صداراتها معظم فروع
المعرفة ،وه��ي تهتم بثقافة الكبار
وال�شباب وال���ص�غ��ار ،وبالم�ستويات
الأكاديمية المتخ�ص�صة والثقافية
العامة ،وتهتم على وج��ه الخ�صو�ص
ب�أبحاث الح�ضارة والنه�ضة والحداثة
والإبداع وتجديد التراث ،والدفاع عن

حقوق الإن�سان وحرياته� ،إل��ى جانب
اهتمامها بالعلوم البحتة والتطبيقية،
وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال�م�ع�ل��وم��ات ،ومتابعة
�أحدث النظريات العلمية والتقنيات.
الجوائز

وق ��د ح���ص��دت م��ن ج��وائ��ز م�ؤ�س�سة
الكويت للتقدم العلمي جائزة �أف�ضل
كتاب مترجم �إلى العربية في الفنون
والآداب والإن�سانيات عن كتاب (هروبي
�إل��ى الحرية) لعلي عزت بيجوفيت�ش،
وج��ائ��زة �أف �� �ض��ل ك �ت��اب م�ت��رج��م �إل��ى
العربية في العلوم عن كتاب (الجراحة
التنظيرية  2000و�آفاق القرن الحادي
والع�شرين) م.منيرو و�آخرين ترجمة
د.م ��روان الجبان.وجائزتين لأف�ضل
ك �ت��اب م ��ؤل��ف ب��ال�ع��رب�ي��ة ف��ي ال�ع�ل��وم،
ع��ن ك�ت��ا َب� ْ�ي (م��وج��ز ت��اري��خ ال �ك��ون) و
(ال�ج�ي�ن��وم ال�ب���ش��ري و�أخ�لاق �ي��ات��ه)،
كالهما للدكتور هاني رزق .
كما ح�صلت على جائزة �أف�ضل نا�شر
عربي عام  2003من الهيئة الم�صرية
العامة للكتاب.
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الطفل وفن القراءة االبتكارية
األستاذ خلف أحمد أبو زيد
كاتب وباحث  -مصر

لقد �أ�صبح للقراءة فى نظر الح�ضارة
الحديثة م��ن الأهمية الحيوية التى
للم�شى و النظر وال�ك�لام ،فالإن�سان
الذى يقر�أ ويفهم ما يقر�أ فى �سرعة
كبيرة يمكنه �أن ينهى م��ن الأع�م��ال
�أ��ض�ع��اف م��ا ينهيه ال �ق��ارئ ال�ع��ادى،
ك �م��ا ت �ع��د ال� �ق ��راءة �أ� �س��ا���س التعلم
بمعناه ال�م�ع��روف فال�شخ�ص ال��ذى
ي�ق��ر�أ �شخ�ص ن��ام متطور ق��ادر على
الأ�ستمرار فى طريق التقدم بالإ�ضافة
�إل��ى �أن ال�ق��راءة مفتاح �أ�سا�سى من
مفاتيح المعرفة �إن ل��م يكن �أهمها
جميع ًا واذا كان للقراءة هذه الأهمية
لعالم الكبارفال ثمار ترجى منها �إال
بغر�سها من �سنوات الطفولة بتهيئة
التربة الخ�صبة والبيئة ال�صالحة
ل�ت��أت��ى بالثمار ال�م��رج��وة منها ومن
الأخ �ط��اء النى نقع فيها �أن�ن��ا نعتقد
ب ��أن الطفل ما دام قد ع��رف �أ�سماء
الحروف وكيفية نطقها وكيف ينطق
ال �ك �ل �م��ات ال �ت��ى ي�ت���ض�م�ن�ه��ا ال�ن����ص
المكتوب يكون قد دخل عالم القراءة
من �أو�سع �أبوابه و�أن الهدف من عملية
القراءة قد تحقق �إال �أن مفهوم القراءة
فى ال�سنوات الأخيرة قد تطور وات�سع
لي�شمل " ال�ق��درة على فهم الكلمات
ومعانى الجمل والربط بين ت�سل�سل
الأح� ��داث م��ع ال �ق��درة على التركيز
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والتزكر والأ�ستيعاب والنقد واب��داء
ال� ��ر�أي واال��س�ت�ن�ت��اج وال�ح�ك��م "حيث
�أ�صبحت القراءة بهذا المفهوم عملية
تفكير ال تقف عند حدود �أ�ستخال�ص
المعنى من الن�ص بل ليتطور مفهوم
القراءة �إلى معنى جديد هو القراءة
االب �ت �ك��اري��ة ال �ت��ى ي���ص�ف�ه��ا ال�ع��ال��م
"لوفتون" ب�أنها عملية يكون فيها
القارئ ح�سا�س ًا للثغرات والتناق�ض
والم�شكالت والأحتماالت فى المادة
المقرءوة ويحور فى المقروء ثم يعبر
عما قر�أ ب�أ�شكال جديدة �شعر ًا �أو ر�سم ًا
�أو م�سرح ًا كما �أنه ي�ستخدم الأفكارفى
مواقف وبطرائق جديدة ".
�أهمية القراءة االبتكارية
ول �ل �ق��راءة االب�ت�ك��اري��ة �أه�م�ي��ة كبيرة
للطفل تتمثل فيما يلى
1ـ �أنها تو�سع ق��درات الطفل العقلية
وت �ن �م��ى م�ل�ك��ة ت�ف�ك�ي��ره " ف��الأف �ك��ار
الجديدة التى يح�صل عليها الطفل
ت�ساعده على توليد �أفكار مبتكرة فهو
لي�س م�ستقب ًال للمعلومات بقدر ما هو
باحث مجرب وم��رك��ب وم�ح��ور لديه
القدرة على نقد ما يقر�أ وتقويمه"
2ـ �أن ال�ق��راءة االبتكارية تجعل الطفل
ق ��ارئ م�ف�ك��ر ي ��درك ال�ت�خ�ي��ر ويك�شف

النق�ص فى المعلومات والأ�سباب الكامنة
خلف التناق�ض لي�صل �إلى ا�ستنتاجات
�صحيحة يختار المنا�سب منها وينتقى ما
يطبقه فى حياته اليومية في�صبح �سلوكه
فى حالة من التطور الدائم
3ـ �أنها تجعل الطفل قادرعلى التوقع
والحد�س ق��ادر ًا على ت�شكيل المادة
ال�م�ق��روءة واع ��ادة �صياغتها موظف ًا
خ�ي��ال��ه الأب��ت��ك��ارى " ف�ه��و ي�ستطيع
الأبتعاد عن المادة المقروءة قادرعلى
ت�شكيل مادة �أكثر ث��را ًء من تلك التى
كتبها الم�ؤلف"
4ـ ال �ق��راءة االبتكارية تجعل الطفل
يح�س بالعالم المحيط به اح�سا�س ًا
فريد ًا فهو م�ستغرق فى قراءته م�شارك
الأح�ي��اء وال�ج�م��ادات فى �أحا�سي�سها
وم���ش��اع��ره��ا او ه �ك��ذا ي��ر�أه��ا ب��ر�ؤى
خا�صة " ي��رى ب�أذنيه وي�سمع بعينيه
وي��درك بقلبه ويح�س بعقله فالتخيل
الذى يعي�شه �أثناء القراءة يجعل العالم
و�أفعاله �شيئ ًا حقيقي ًا وفريد ًا "
5ـ �أن �ه��ا تجعل م��ن المتعلم يتعمق
ف��ى الم�شكالت ال��درا��س�ي��ة ويك�شف
الأ�سباب ويربط بين الم�ؤتلف وي�صنف
المختلف وي�ح��ور وي�ب��دل ف��ى ال�م��ادة
الدرا�سية مما يقوده فى النهاية �إلى
المرونة والطالقة و�أ�صالة التفكير
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6ـ القراءة االبتكارية تجعل من الكتاب
م�صدر ًا للتفكير وتجعل م��ن المتعلم
يغو�ص فى المادة المقروءة ليكت�شف
الحقيقة فيما يقر�أ وي�ستدعى الأفكار
ال�ت��ى يمتلكها وال�ت��ى يمزجها بتخيله
ف�ي��زداد ر�صيده القرائى م��ن الخبرة
وي�صبح قادر ًاعلى توظيفها وا�ستخدامها
بطرق كثيرة وفى مواقف متنوعة
7ـ ال �ق��راءة االب�ت�ك��اري��ة ه��ى المولدة
والم�سببة للتفكير الأبتكارى فالعقل
خالل هذا النوع من القراءة يتحرر
من ال�ق��راءة ال�سلبية وي�صبح مولد ًا
للأفكار مبتكر ًا وم�ضيف ًا للمعانى التى
يت�ضمنها الن�ص المقروء
كيفي ��ة تنمي ��ة الق ��راءة
االبتكارية عند الطفل ؟
وال�س�ؤال الذى يطرح نف�سه علينا الآن
كيف ننمى ه��ذا ال �ن��وع م��ن ال �ق��راءة
عند �أطفالنا والخروج بهم من حالة
ال �ق��راءة ال�سلبية ال�ت��ى يكونوا فيها
م�ج��رد م�ستقبلين للمعلومات غير
م���ش��ارك�ي��ن ف��ى �أن�ت��اج�ه��ا �إل ��ى عالم
القراءة االبتكارية الرحب بما تحوى
من �أنتاج �أفكار ًا جديدة تحمل �سميات
الإب��داع والتميز ويمكن لنا �أن نحقق
هذا الهدف ب�أتباع الآتى.
1ـ ت��رك الحرية �أم��ام الطفل ليختار
ما يقر�أويتعلم مع �أعطائه الفر�صة
للتعبير ع �م��ا ي�ج�ي����ش داخ� ��ل نف�سه
وال�ت��رح�ي��ب ب��ذل��ك وق��د ك��ان التعليم
الإ� �س�لام��ى ق��ائ�م� ًا على �أ��س��ا���س هذه
الحرية فقد "روى �أن يون�س بن حبيب

ك��ان يتعلم العرو�ض ل��دى الخليل بن
�أحمد وكان �صعب ًا عليه فقال له يوم ًا
من �أي بحر قول ال�شاعر
�إذا لم ت�ستطع �شيئ ًا فدعه
وجاوزه �إلى ما ت�ستطيع"
ففطن يون�س �إلى ق�صد الخليل فى �أن
له الحرية فى البقاء �أو الذهاب و�إن
ك��ان يف�ضل الثانية وق��د ق��ام الخليل
بدور المعلم فى توجيه التلميذ �إلى ما
يتنا�سب من العلوم مع �إمكاناته ،فتعلم
يون�س ال�ن�ح��و ،و�أ��ص�ب��ح م��ن العلماء
الم�شهورين فيه
2ـ �أتاحة الفر�صة �أم��ام الطفل لطرح
الأ�سئلة وذلك بطريقتين �أولهما يطلب
من الأطفال القراء طرح الأ�سئلة عن
ال�م�ع�ل��وم��ات الناق�صة ح�ي��ث يعر�ض
عليهم مواد قرائية محدودة والطريقة
الثانية تعتمد على المعلم �أو �أمين
المكتبة ال ��ذى ي �ق��وم ب���إث��ارة �أ�سئلة
مفتوحة من�شطة للذهن بهدف �أث��ارة
ف�ضول الطفل وفى نف�س الوقت يح�صل
كل طفل من خاللها على عدد كبير من
الأجابات المختلفة ال �أجابة واحدة وهو
ما ي�ساعده على جمع المعلومات وحرية
التعبير وف��ر���ض ال �ف��رو���ض وال�ت��أم��ل
وال�سعى لأ�شباع حب الأ�ستطالع حول
المو�ضوع الذى يقوم بقراءته.
3ـ التنب�ؤ القرائى وه��ى ا�ستراتيجية
تقوم على �أ�سا�س زيادة الوعى القرائى
عند الطفل وذل��ك �أن يطلب منه من
خالل معلومات محدودة تقدم له �أن
يقدم معلومات �أخرى ترتبط بال�سابقة
ك�أن يطلب منه على �سبيل المثال التنب�ؤ

بمحتوى ق�صة �أو كتاب �أو مو�ضوع
قرائى من خالل عنوانه �أو يطلب من
الطفل قراءة عمل �أدبى مب�سط وبعد
الأن�ت�ه��اء م��ن ق��ر�أت��ه التنب�ؤ بما يظن
�أن��ه �سيحدث بعد �أنتهاء الق�صة من
�أحداث بوقت ق�صير �أو بعد وقت طويل
4ـ تنمية التخيل الأبتكارى لدى الطفل
من حيث �أن الأطفال فى هذه المرحلة
الهامة من حياتهم يميلون �إلى التخيل
ويعملون على ابتكار كائتات خالية
وم�ت��وه�م��ة يعطونها �أ� �س �م��ا ًء لأف �ت��اه
للأنتباه وي�ضيفون �إليها التفا�صيل
والخ�صائ�ص الغربية وق��د �أ��ش��ارت
ب�ع����ض ال��درا� �س��ات �إلى" �أن ه� ��ؤالء
الأط �ف��ال �أك �ث��ر اب��داع � ًا م��ن غيرهم
الذين لي�ست لديهم ه��ذه الظاهرة"
فيمكن �أن يطلب من الأطفال القراء
ا�ستخدام بع�ض الكلمات والتعبيرات
اللغوية الجديدة فى ت�أليف ق�صة �أو
م�سرحية ب�سيطة تقوم على الحواربين
الأ��ش�خ��ا���ص ويمكن �أن يطلب منهم
�أي���ض��ا �أ��ض��اف��ة �أح���داث �إل��ى محتوى
الن�ص م�ستخدمين تخيالتهم �أو ت�أليف
ق�صة جديدة بدمج بع�ض الق�ص�ص �أو
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من خالل فقرات ق�صة م�ؤلفة �أو من
خالل �سل�سلة من ال�صور التى تعطى
للطفل وها هو " ان�شتين يعلمنابقوله
كيف يكون الخيال الينبوع الرئي�سى
لكل علم ولكل معرفة"
5ـ الأ�ستيعاب الحقيقى للن�ص المكتوب
هذا الأ�ستيعاب الذى يجعل من القارئ
م�شارك ًا م�شاركة فاعلة ون�شطة فى
الن�ص المكتوب تجعله يبنى �أف�ك��ار ًا
ج ��دي ��دة غ �ي��ر م���س�ب��وق��ة ف ��ى ال�ن����ص
المكتوب تحمل �سمات الإب���داع وقد
�أثبت عالم اللغويات نعوم ت�شوم�سكى
" �أن الأ�ستيعاب والتحدث وتعليمها
ال يتوقف على ن�ص محدد ب��ل يمكن
للقدرات العقلية والب�شرية �أن ت�ستوعب
وتنتج عبارات جديدة لم ي�سبق �أن مرت
بخبرات الم�ستوعب �أو المتحدث نف�سه
ولم ي�سبق �أن ا�ستمع �إليها �أو قر�أها"
القراءة االبتكارية هي
مهارة إدراكية تتطلب جهد ًا من
القائمين على التعليم لتعويد
النشئ عليها منذ نعومة أظفارهم
حتى ينشأ جي ًال قارئ ًا

اخ � �ي� ��ر ًا:ـ ر�أي� �ن ��ا ه �ن��ا �أن ال� �ق ��راءة
االبتكارية لم تعد هذه القراءة ال�سلبية
التى نكتفى فيها بجعل �أطفال ال�صف
ال��واح��د ي �ق��ر�أون م��و��ض��وع م��ا ق��راءة
ج�ه��ري��ة و�أن �م��ا ه��ى م �ه��ارة �إدراك �ي��ة
تتطلب ج �ه��د ًا م��ن ال�ق��ائ�م�ي��ن على
التعليم لتعويد الن�شئ عليها منذ نعومة
�أظفارهم حتى ين�ش�أ جي ًال قارئ ًا يحمل
�صفات الإبداع و�سمات التميز
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أهداف تدريس أدب األطفال
الدكتورة سهل ليلى

أستاذة األدب واللغة العربية  -الجزائر

لقد �أ�صبحت الطفولة اليوم مه ّمة في
ذاتها ولذاتها ،فهي �أهم مرحلة في بناء
ال�شخ�صية  .والطفل هو �أمل العالم،
وكل خبرة ت ّمر به في الطفولة ت�ؤثر فيه
ت�أثيرا كبيرا .و�أدب الأطفال من �أهم
خبرات هذه المرحلة ،حيث يدخل في
�صنع الطفل ويبني �شخ�صيته.
ف��الأدب هو الفكرة الجميلة ينفعل بها
�ضمير الف ّنان وي�صوغها في عبارات
جميلة  .وه��و بهذا المعنى من الفنون
الجميلة التي تبعث ف��ي نف�س القارئ
�أو الم�ستمع متعة و��س��رورا .حيث يغ ّير
مواقفنا واتجاهاتنا ف��ي الحياة ،فهو
ال��ذي يح ّرك عواطفنا وعقولنا .و�أدب
الأط �ف��ال ه��و ك��ل م��ا ي�ق�دّم للطفل من
مادة �أدبية �أو علمية ،ب�صورة مكتوبة �أو
منطوقة �أو مرئية ،تتو ّفر فيها معايير
الأدب الج ّيد ،وتراعي خ�صائ�ص نم ّو
الأطفال وحاجاتهم ،وت ّتفق مع ميولهم
وا�ستعداداتهم ،وت�سهم في بناء الأطر
المعرفية الثقافية والعاطفية والقيمية
وال�سلوكية والمهارية ،و�صوال �إلى بناء
�شخ�صية �سو ّية م ّتزنة ،تت�أ ّثر بالمجتمع
الذي نعي�ش فيه وت�ؤ ّثر فيه ت�أثيرا �إيجابيا.
ويم ّثل �أدب الأطفال المفتاح ال�سحري
الذي ي�ستطيع الكبار �آباء ومع ّلمين �أن

يدخلوا �إلى عقول الأطفال وقلوبهم في
وقت واح��د ،في�سهمون في بناء �إطار
معرفي وث�ق��اف��ي وف �ك��ري ،وي�ش ّكلون
ال��وج��دان وي�سهمون ف��ي ب�ن��اء �إط��ار
قيمي وخلقي .لذلك ف�إنّ لتدري�س �أدب
الأطفال �أهدافا كثيرة متع ّددة ونبيلة
نذكر منها في الآتي:
 تنمية ملكة التخ ّيل لدى الأطفال:حيث �إنّ تدري�س الأدب للتالميذ من
�أنا�شيد ومحفوظات ون�صو�ص �أدبية
�شعرية ونثرية ،ين ّمي ملكة التخ ّيل
ع �ن��ده��م وي��و�� ّ�س��ع دائ � ��رة خ�ي��ال�ه��م،
وي�ج�ع�ل�ه��م �أك �ث��ر ق���درة ع�ل��ى تقدير
الآخرين والتعاطف معهم.
 تو�سيع المدارك والقدرة على ح ّلالم�شكالت :م��ن خ�لال جعلهم �أكثر
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ق ��درة ع�ل��ى اال� �س �ت �ف��ادة م��ن خ�ب��رات
الآخ��ري��ن ،و�أكثر ق��درة على مواجهة
الم�شكالت بعقل متفتّح وذهن متو ّقد.
 تمكين الأطفال من �إتمام عمليتيالتعليم والتعلم ،من خالل تزويدهم
ب��ال�م�ف��ردات وال�ت��راك�ي��ب وال�ع�ب��ارات
الجديدة التي تن ّمي ثروتهم ال ّلغوية،
وت �م � ّك �ن �ه��م م ��ن ا���س��ت��خ��دام ال�ل�غ��ة
ا�ستخداما �صحيحا ،وتمرينهم على
د ّقة الفهم وح�سن ا�ستخال�ص المعاني
من الألفاظ.
 �إذك ��اء ال�شعور وترقية ال��وج��دان:فللأ�ساليب الأدب� ّي��ة قيمتها الجميلة
وجمالها المعهود الذي ي�ست�شعره كل
طفل حتى دون �أن يفهم �سببا لذلك،
ح�سا�س بفطرته لكل ما ي�ساعد
لأ ّن��ه ّ
على الإثارة واالنفعال الجميلين.
 ت��رق �ي��ة ال �� �س �ل��وك وب� ��ثّ الأخ �ل�اقالفا�ضلة :فالأدب بما يحمل من انفعال
بالعواطف والمثل الكريمة والأعمال
العظيمة ،يكون ل��ه �أع�ظ��م الأث��ر في
ترقية ال�سلوك وغر�س القيم الدينية
ومبادئ الأخ�لاق وتنميتها في نفو�س
الأطفال.

الموجه للنموذج الأدبي المراد
ال�سليم ّ
عر�ضه على ال�صغار ،والذي ي�ستهدف
تكوينهم الأدب��ي واللغوي والأ�سلوبي،
ويت�ضمن المعنى الإيجابي.
ال�سوي والمتوازن لل�شخ�صية:
 البناء ّحيث يح ّقق الأدب المق ّدم للطفل قيمة
نف�سية ،تعمل على ت��وازن ال�شخ�صية
وق ��درة على موا�صلة البناء و�إق�ب��ال
ال �م��رح على ال�ح�ي��اة ،حيث نجد �أنّ
الأدب وح��دائ �ق��ه المختلفة ينابيع
ي�ستقي منها ه � ��ؤالء الأط��ف��ال تلك
الآمال الممتزجة والرغبة الم�شتركة
في موا�صلة الحياة.
 تزويد الطفل بالخبرات الحياتيةوالنماذج العملية :حيث يت�ض ّمن الأدب
خ�ب��رة حياتية ويعك�س ف��ي نماذجه
ال �ت �ج��ارب الإن���س��ان�ي��ة .وه ��و م�صدر
للمعرفة وال �خ �ب��رة وال �ت �ج��ارب التي
ينبغي �أن يت�س ّلح بها الطفل.
 تنمية الفكر الإبداعي واالبتكاري:ف�م��ن �أه ��م �أه� ��داف ت��دري ����س الأدب

ل�ل�أط �ف��ال تنمية ال�ف�ك��ر الإب��داع��ي
واالب �ت �ك��اري ل ��دى م��ن ع�ن��ده��م ميل
وا�ستعداد ل�ل�إب��داع الف ّني واالبتكار،
و�صياغة الأفكار والقيم العظيمة في
�أ�ساليب فكرية وف ّنية رائعة.
تنمية القيم الأ��س��ا��س�ي��ة ف��ي �إع�م��ار
الحياة :فالن�صو�ص الأدبية الراقية
ه��ي ال�ت��ي ت�ن� ّم��ي ل��دى الأط��ف��ال قيم
ال�ح�ي��اة ال��راق �ي��ة ،ال�ت��ي ت�ع� ّد م�صدر
قوة المجتمع وعزّته ،كالعلم والعدل
والإح�سان في العمل.
ويمكننا القول في الأخير �أنّ تدري�س
الأدب ل�ل�أط�ف��ال يعمل على تن�شئة
ال�شخ�صية وتكاملها ،ودع��م القيم
االجتماعية والدينية والثقافية ،ومن
ث��م ت�ت�ك� ّون ع ��ادات ال �ت��ذ ّوق ال�سليمة
والتوجيهات نحو الجمال في كل ما
يتّ�صل بالحياة اليومية واالجتماعية
والح�ضارية ،وي�صبح الطفل قادرا على
موا�صلة عالقاته الإيجابية ببيئته،
وي ��ؤ ّك��د دائ�م��ا على مطالبه لتحقيق
الجمال في حياته العامة والخا�صة.

 تنمية اللغة وتكوين العادات اللغويةوالأ�سلوبية ال�سليمة :فيعتمد الأدب
بفنونه المختلفة على تكوين عادات
لغوية و�أ�سلوبية �سليمة ،ويك ّون ر�صيدا
فكريا �إيجابيا  .ولهذا ينبغي �أال يقدم
للطفل من الأدب نماذجه �إال ما امتاز
ب��الأل �ف��اظ ال�صحيحة ف��ي معناها
وا�ستعمالها ،وما احتوى على الأ�سلوب
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البرامج التلفزيون ّية «الكرتون ّية»
ٌ
حدين
لألطفال،
سيف ذو ّ
سحر شحادي  -لبنان

«ح�س ًنا ،للمرة الأخيرة و�أنا �أقول لك
�أطفئ التلفاز» ..بهذه العبارة ُتنهي
�أك �ث��ر الأم��ه��ات حديثها م��ع طفلها
المت�س ّمر منذ �ساعات ع ّدة على �شا�شة
التلفاز ،تتراكم درو�سه على مكتبته
حتّى م ّلت هي نف�سها االنتظار ..
ه��ذا ح��ال الكثير م��ن الأط �ف��ال في
مجتمعنا على ح ٍّّد �سواء ،فبات الطفل
مرهو ًنا تحت رحمة �شا�شة �صغيرة
تحمل ما تحمل من برامج تلفزيون ّية،
ح� ّت��ى �أ�صبحت �شخ�ص ّياتها ج��ز ًءا
ال ي�ت�ج��ز�أ م��ن ح�ي��اة ال�ط�ف��ل ،يتع ّلق
ويتماهى بها ،وباتت ال�صديق الوهمي
الدائم له!
البرامج التلفزيون ّية للأطفال� ،سيف
ذو ح ّدين � ..إن لم نلتفت �إلى خطورتها
برمج ّ
بال�شكل والوقت المنا�سب
ولم ُت َ
وغير الم�ضر ب�أطفالنا ،قطعتنا ووقعنا
في ّ
فخها  ..من هنا ،كان ال ب ّد لنا من
الوقوف على خ�شبة الم�سرح بدل �أن
نظ ّل وراء الكوالي�س لمعرفة خطورة
ه��ذه البرامج وت�أثيرها على نفو�س
�أطفالنا ،وليكن دورنا ك�أهل ومر ّبين
فاعل وم�ؤثر بدل �أن نكون متف ّرجين
متل ّقين فقط.
فكان يجد ُر بنا ،معرفة الآثار ال�سلب ّية
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للبرامج التلفزيون ّية على الأط�ف��ال
لمعرفة كيف ّية تح�صينهم ،و�إليكم
ً
بع�ضا منها وكالتالي:
ال ُبعد االجتماعي
فالطفل ف��ي م��راح��ل ن�م� ّوه المختلفة
يحتاج �إل��ى «االن��دم��اج االجتماعي»
لكي ينمو نمو �سليم وم�ت��وازن ،ولكن
كيف �سيح�صل ذلك وهو �أ�سير هذه
ال�شا�شة بعيدً ا عن الروابط العائل ّية،
والتفاعل داخل الجماعة مع الأ�صدقاء
والمحيط ،واال�ستفادة من تجاربهم
وم�ساعدته في االكت�شاف والتحليل
واال�ستنتاج.

فال ُعزلة �أ�صبحت م�سكنه الجديد،
�رح ف��ي ع��ال��م وه �م��ي ب�ع�ي��د عن
ي �� �س� ُ
الحقيقة في �أغلب الأحيان� .إ�ضافة �إلى
ذلك ال ب ّد من االلتفات �إلى النظر ّية
التربو ّية التي تث ّبت �أن الطفل يتع ّلم
المفاهيم و ُتبنى عنده القيم من خالل
ال ّلعب وهي «التع ّلم باللعب» ،وهذا ما
تماما وراء تلك ال�شا�شة ..
�سيفتقده ً
الم�شاكل الج�سد ّية
نالحظ �أكثر الأطفال الذين يجل�سون
لفترات طويلة على �شا�شة التلفاز،
هم الأكثر عر�ضة للإ�صابة بالبدانة
وقد ي�صابون بها ،وال�سبب يعود �إلى
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ه��ذه ال�ف�ت��رة ال�ت��ي يق�ضيها ُمترب ًعا
�أم��ام �شا�شة التلفاز من دون حراك،
وا�ست�سهال تناول الأطعمة الجاهزة
ال�ت��ي ت�ت�ك� ّون م��ن ك�م� ّي��ات كبيرة من
ال � ّده �ن �ي��ات وال ��زي ��وت� ،إ� �ض��اف��ة �إل��ى
وتح�س�س دائم
تع ّر�ضه ل�ضعف النظر ّ
في عيونه.
التماهي بال�شخ�ص ّيات
الخيال ّية
ُن�شاهد اليوم هذا التع ّلق الهائل من
الطفل ل�شخ�ص ّية ك��رت��ون� ّي��ة مح ّببة
ل��دي��ه ،بعدها ي��رى ه��ذه ال�شخ�ص ّية
ع�ل��ى محفظته ول�ب��ا��س��ه وح � ّت��ى في
غطاء نومه ..فيتك ّون هذا التماهي
ب�ي��ن ال�شخ�ص ّية وال�ط�ف��ل ليق ّلدها
ب�ح��رك��ات�ه��ا ،ط��ري�ق��ة لب�سها ،ونمط
عي�شها في الحياة .والأخطر من ذلك
ما �أثبتت ُه بع�ض ال�ح��وادث الحا�صلة
نتيجة تع ّلق الطفل بهذه ال�شخ�ص ّيات،
فمنهم من حاول تقليدها عبر القفز
مثال م ّما يع ِّّر�ض حياة الطفل للخطر.
خال�صة القول ،ل�سنا ننك ُر هنا �أهم ّية
بع�ض البرامج الكرتون ّية ف��ي �صقل
م �ه��ارات الطفل الفكر ّية والذهن ّية
والنف�س ّية واللغو ّية ،من �إغناء قامو�سه
ال ّلغوي �إلى التع ّرف على بع�ض القيم
والمفاهيم ال�سلوك ّية� ،إ ّال �أ ّننا ك�أهل
ومر ّبين يجب علينا االلتفات دائ ًما �إلى
ما يزرع في نفو�سهم ،واختيار البرامج
الكرتون ّية الأف�ضل لهم التي تحمل
م�ضمو ًنا و�شك ًال ذو ف��ائ��دة ينا�سب
�أعمارهم..

أثر المسرح التعليمي
على لغة الطفل

األستاذ علي معاش

قسم اآلداب واللغة العربية جامعة محمد خيضر  -الجزائر

الم�سرح هو الحياة ،لأ ّن��ه ي�ساعد كل
�إن�سان على فهم ما يحدث في الحياة،
وم��ن خالله يمكن للإن�سان التعرف
على كثير من الحقائق  ،كما يع ّد من
�أه��م ال�ن��واق��ل ال�ت��ي يعتمد عليها في
الو�صول �إلى عقل الم�شاهد ووجدانه.
والم�سرحية لون �أدبي يحمل خ�صائ�ص
الق�صة الطويلة� ،إال �أ ّنها �أعدّت �إعدادا
ّ
خا�صا للتمثيل على الم�سرح� .أو هي
م�ؤ ّلف من ال�شعر �أو النثر ،ي�صف الحياة
يق�ص بوا�سطة
�أو ال�شخ�صيات� ،أو ّ
الأحداث والحوار على خ�شبة الم�سرح.
فالم�سرحية �إذن �أكثر �إجهادا ،لأنها
ت�ستلزم ال�ت��دري��ب الطويل والمعرفة
بقواعد الم�سرح .وهي لون من �أل��وان
الأدب فيها خ�صائ�ص الرواية� ،إال �أ ّنها
�أعدّت �إعدادا خا�صا للتمثيل الم�سرحي،
فهي تمتاز بالحركة .ولك ّنها على كل
حال لون من �ألوان الإنتاج الأدبي الذي
يع ّبر عن م�شاعر ال ّنا�س و�أحا�سي�سهم
وم�شاكلهم ،ويميل الأطفال ع��ادة �إلى
هذا اللون من �ألوان الإنتاج الأدبي ،لأنّ
فيه تعبيرا بالإ�شارة والحركة والأداء
والإيحاء ،بالإ�ضافة �إلى التعبير اللغوي
العادي .وعلى هذا فالم�سرحيات تعتبر
م�صدر متعة للأطفال ،لأنّ فيها تقليدا

ومحاكاة .والأطفال يولعون ولعا �شديدا
بهذين الفنين.
وال �م �� �س��رح م� ��ر�آة ال �ح �ي��اة ،وه ��و كل
تعاون ممكن لإظهار بع�ض الحقيقة
وم�ساعدة كل �إن�سان �أن يفهم الحياة
والعالم .وتت�ضح �أهمية الم�سرحية
التعليمية فيما ي�أتي:
•و�سيلة �صالحة في تدريب التلميذ
على النطق ال�سليم وتنمية ثروته
اللغوية.
•م ��ن خ �ي��ر ال��ع��وام��ل ف ��ي ت�ع��وي��د
التلميذ على فن االلتقاء والتمثيل
و�إتقان النطق.
•تبعث ف��ي المدر�سة روح المرح
والن�شاط  ،وت�ش ّوقه لأداء واجبه
وتح ّبب �إليه الحياة المدر�سية .
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•و�سيلة لتهذيب النفو�س وتربية
ال ��وج ��دان وت�ن�م�ي��ة االت �ج��اه��ات
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ق �ي��م وك���س��ب
المهارة ،ومنزلة التمثيل كمنزلة
�سائر الفنون الجميلة .فهو درا�سة
وتربية وف��ن والتربية الحديثة
تهتم بتنمية ال�شخ�صية ككل.
•من العوامل المهمة في تثقيف
ال�ت�ل�م�ي��ذ وت �ث �ب �ي��ت ال�م�ع�ل��وم��ات
وال�ح�ق��ائ��ق ف��ي ع�ق�ل��ه ،لأن �أث��ر
الم�سرحيات والتمثيل في �إدراكها
�أع�م��ق و�أب�ق��ى م��ن �آث��ار �أ�ساليب
ال�شرح والت�سميع ال �ع��ادي ،كما
�أنّ التلميذ يكون في حالة تلبية
وا�ستجابة تجعله �شوقا و�أعظم
انتباها و�إقباال على ما يمار�سه.
•ت�ه�ي��ئ ل�ل�ت�ل�م�ي��ذ ف��ر� �ص��ا ممتعة
وجوا بديعا لدرا�سة وحدة �أدبية
وتاريخية واجتماعية ،يجعل منها
التلميذ ��ص��ورا حقيقية ناب�ضة
40
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ابتغاء تقدير زمالئه ،و�إ�شباعا
لميوله.
•ت�ساعد في �إ�شباع ما عند التلميذ
من ميول تلقائية وفي تدريبه على
اكت�ساب ح�صيلة لغوية ب�أ�سلوب
محبب.
•من الو�سائل التعليمية التي تفوق
غيرها في تثبيت المعلومات في
ذهن التلميذ ،لأنه يرى الأ�شياء
ماثلة �أمامه ناطقة متحركة.
•تن ّمي مهارات التعبير والت�أليف
الم�سرحي عند الأطفال� ،إذ يمكن
تكليف بع�ض الأط �ف��ال بتحويل
الق�صة المقروءة �إل��ى ح��وار مع
ب�ع����ض �إ� �ض��اف��ات يخترعونها،
فيكون ذل��ك تدريبا �شائقا على
التعبير ال �ت �ح��ري��ري وال�ت��أل�ي��ف
الم�سرحي.
•تدفع التلميذ �إلى البحث والتنقيب

ف��ي المو�ضوعات التي تتناولها
التمثيلية من خالل قراءة الكتب
والمجالت.
•خطوة من خطوات در�س القراءة
ل�ل�ت�لام�ي��ذ ال���ص�غ��ار � ،إذا ك��ان
ي�صلح للتمثيل ،وك��ذل��ك خطوة
من خطوات تدري�س الق�صة في
ح�صة التعبير.
ون���ش�ي��ر ف��ي الأخ� �ي ��ر �إل� ��ى �أه�م�ي��ة
الم�سرحية  ،حيث تع ّد و�سيلة لتهذيب
النفو�س وتربية ال��وج��دان  ،وه��ي من
ال�ع��وام��ل المه ّمة ف��ي تثقيف الطفل
وتثبيت المعلومات والحقائق في عقله،
وتجعله �أ��ش� ّد �شوقا و�أع�ظ��م انتباها
و�إق �ب��اال على م��ا يمار�سه .فالم�سرح
مج�سدة
يم ّده بتجارب جديدة ح ّية ّ
�أمامهم ،ويح ّفزهم �إل��ى التط ّلع نحو
تجارب �أخرى ،ليكونوا طاقات منتجة
ويدفعهم �إلى ال�سلوك القويم.

األطفال المؤلفون
بين النظرتين العربية والغربية

الزبير مهداد – المغرب

المدير التنفيذي للبرنامج القرائي "تعالوا نقرأ معا"،

فتح تطور فنون الطباعة والن�شر �شهية
الكتاب ال�شباب والنا�شئين القتحام
م �ج��ال ال�ن���ش��ر ب ��إب��داع �ه��م الأدب� ��ي.
ف�شهدت دول �أوروب��ا و�أمريكا ابتداء
من القرن التا�سع ع�شر ظاهرة الكتاب
ال���ص�غ��ار ،ال��ذي��ن ك���س��روا ببراعتهم
احتكار الكبار للت�أليف.

بع�ض الكتاب ال��درام�ي�ي��ن ال�ع��رب،
ب��زغ نجمهم في طفولتهم ،كالكاتب
اللبناني �شكري �أن�ي����س ال�ف��اخ��وري،
الم�ؤلف الدرامي التلفزيوني ال�شهير،
�إال �أن �أعماله لم يتح لها الن�شر ب�سبب
النظرة النمطية العربية �إلى الطفولة
و�إبداعها.

الأط �ف��ال ال �ع��رب ،و�إن ل��م يتح لهم
م��ا �أت�ي��ح لأق��ران�ه��م ف��ي ال �غ��رب ،فقد
�أثبتوا �أنهم ال َي ِق ّلون طموحا �أدبيا وال
�إب��داع��ا عن غيرهم .وال��ذي يت�صفح
بع�ض م��واق��ع االنترنيت ،يجد ع��ددا
من الأطفال الذين �أبانوا عن موهبة
�أدبية رفيعة ،بكتابات ت�ستلفت االنتباه،
وتوجب التقدير والإعجاب .كموقع دار
الفكر بدم�شق ال��ذي ين�شر �إبداعات
�أدبية لأوالد وبنات �صغار ،ي�شتركون
م��ع ال �ك �ب��ار ف��ي ح �م��ل ه �م��وم الأم ��ة
والتعبير عنها .كما تقيم مكتبة الملك
عبدالعزيز العامة في الريا�ض م�سابقة
ل�ل�أط �ف��ال ف��ي ال�ك�ت��اب��ة الق�ص�صية،
وق��د �أ��ص��درت ع��ددا من المجموعات
الق�ص�صية التي كتبها الأطفال .دون
�أن نن�سى ما تن�شره المجالت الثقافية
ال �م��وج �ه��ة لل��أط �ف��ال ،ال �ت��ي تحتفي
بكتاباتهم كمجلة "ماجد" الإماراتية
الرائدة.

والكاتب اللبناني راندي نحلة� ،أ�صدر
م�ؤلفه الأول في �سن الثالثة ع�شرة من
عمره ،ما �أهله لأن ي�سجل ا�سمه في
مو�سوعة "غيني�س" للأرقام القيا�سية.
فمن ح�سن حظ هذا اللبناني �أنه ولد
في �أمريكا ،وفيها �أ�صدر كتابه الأول
(االن �ت �ق��ام  )Revengeف��ي يونيو
 ،1998وهو �سل�سلة ق�ص�ص بولي�سية،
ت��م �إق��راره��ا للتدري�س ف��ي ع��دد من
المدار�س� ،أتبعها ب�أعمال �أخرى وهو
ما زال طفال .وتكريما له ،ح�صل على
عدد من الجوائز و�أقيمت على �شرفه
عدة حفالت .في �أمريكا ودول �أخرى.
الكاتب اللبناني راندي
نحلة ،أصدر مؤلفه األول
في سن الثالثة عشرة
من عمره،

�أم��ا في البالد العربية ف�إننا ال نجد
�شيئا هاما قبل العقد الثاني من القرن
الواحد والع�شرين ،ففي عام ،2002
�أ�� �ص ��درت ران� ��دة غ� ��ازي الم�صرية
الإي �ط��ال �ي��ة رواي �ت �ه��ا الأول� ��ى (ح��ال��م
بفل�سطين) ،وكان عمرها خم�سة ع�شر
فالكتاب محظوظ لأن��ه �صدر
عاماِ ،
باللغة الإيطالية وفي روما ،لذلك فقد
لقي اهتماما كبيرا و ُت ْر ِجم �إلى لغات
عديدة.
وفي نف�س ال�سنةَ ،ب َر َز العراقي معن
ليث ال�سهالني ،ب�إ�صدارين في قواعد
اللغة العربية وهما (م��وج��ز قواعد
النحو ف��ي اللغة العربية) �أ�صدرته
وزارة الثقافة العراقية ع��ام ،2002
و(العوامل في النحو العربي) �صدر
ع��ام  ،2003وب��ذل��ك ُي� َع� ُّد ال�سهالني
�أ�صغ َر م�ؤ ِّلف في قواعد اللغة العربية
نيل
ف��ي ال���ش��رق ال�ع��رب��ي ،م��ا � َّأه � َل��ه ِل ِ
التكريم الالئق لنبوغه العلمي اللغوي.
وف ��ي ع ��ام � 2006أ�� �ص ��درت الطفلة
الأردنية لمى �أيمن الخبا�ص ديوانها
(من �أن��ا) وك��ان عمرها �آن��ذاك ع�شر
�سنين؛ وفي عام  2011قدمت م�ؤ�س�سة
�إبحار للطفولة والإبداع الطفلة اليمنية
ر�ؤى زايد ذات االثني ع�شر ربيعا.
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وف ��ي ع ��ام � � 2014ش �ه��دت الأردن
م�ج��ددا ُب ��رو َز طفل كاتب �آخ��ر ،وهو
فار�س �أيمن ،كان عمره �سبع �سنوات
لما �أ�صدر ق�صته (الطائران الأبي�ض
والأ�� �س ��ود) ،وق��ام��ت دائ ��رة المكتبة
الوطنية بتكريمه� ،صحبة �أ�صغر م�ؤلفة
�أردنية ،وهي بدور �أبو طربو�ش وعمرها
ثماني �سنوات ع��ن ق�صتها (الظبي
ال�صغير وال �ع �ج��وز ال�ط�ي�ب��ة) .وف��ي
ال�سنة نف�سها �أ�صدر الطفل الإماراتي
ع �ب��داهلل ع �ل��ي ح���س��ن ب ��اك ��ورة كتبه
(الزرافة والحمامة) ،و�أتبعه بكتابه
(البيت المتوحد) .وق��د لقي كتابه
الأول اهتماما �إماراتيا وعالميا ،وتلقى
الكاتب دعوة من مكتبة الكونجري�س
الأمريكية لزيارتها.
و�شهدت من�صة التوقيعات في معر�ض
�أبوظبي ال��دول��ي للكتاب في مايو 2015
توقيع با�سل �سعيد ال�غ��ام��دي ال�سعودي
البالغ م��ن العمر ثماني �سنوات لكتابه
(ع���ص��ام �إل �ك �ت��ري��ك) ،وب �ه��ذا الإ� �ص��دار
الق�ص�صي الأول عُ َّد الغامدي �أ�صغر م�ؤلف
قدمه المعر�ض المذكور في دورته تلك.
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�أما �سنة  ،2016فقد �شهدت بروز عدة
�أ�سماء ،ففي الأردن ،ح�صلت الطفلة جود
عبدالعزيز على رقم �إي��داع لمجموعتها
الق�ص�صية (الأميرة وحورية البحر).
وك��ان عمرها ع�شر �سنوات فقط .في
حين احتفى معر�ض �أبو ظبي بالإمارات
العربية بالكاتبين الطفلين ،عبداهلل علي
ح�سن ،ون��وف الجابري :م�ؤلفة كتاب
(�سلدارينا  )Suldarinaال��ذي حاز
�إع�ج��اب الكثيرين ،وك�شف عن موهبة
واعدة في مجال الكتابة والت�أليف.
�أَ ْ�س ُر الأُ ْ�س َرة
لعل الطفرة التكنولوجية الحديثة التي
�شهدها قطاع التوا�صل ف��ي الع�صر
الحديث هي التي تحوز ف�ضل بروز
نجم ه ��ؤالء الأدب��اء العرب ال�صغار،
ول��وال ذل��ك ما تعرفنا ه��ذه المواهب
الأدبية .فثقافتنا التقليدية ونظرتنا
الدونية للأطفال ال تف�سح لهم المجال
لإبراز مواهبهم المبكرة.
�إن الموهبة ،من وجهة نظر الدينامية
االجتماعية ،لي�ست مجرد قدرة كامنة،
بل هي حث خارجي على الإنجاز يقوم
به المجتمع ،وذلك مرتبط ب�أ�ساليب
ال�ت�ن���ش�ئ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة وب��ال��و� �ض��ع
االج �ت �م��اع��ي ال��ق��ائ��م .ف �م��ا ي�شجع
الإب��داع هو توقعات المحيط القريب
(ال�ع��ائ�ل��ة ،وال�م��در��س��ة) والأ��س��ال�ي��ب
التربوية الداعمة ومحاور القيم ،ففي
الموهبة تتداخل ع��دة �شروط ذاتية
داخلية واجتماعية خارجية ،فحين
تجتمع هذه ال�شروط بنظام عام من
الموا�صفات ،تبرز الموهبة.

دور الأ�� �س ��رة ب� ��ارز ،وب��ذل��ك �صرح
الطفل الغامدي في برنامج "طاقات
الم�ستقبل" ف��ي ال� ��رواق ال�سعودي
بالمعر�ض الدولي للكتاب ب�أبي ظبي،
حين �شهد ب ��أن الف�ضل ف��ي موهبته
هلل تعالى ث��م ل��وال��دي��ه ال�ل��ذي��ن ق��درا
الموهبة؛ ف�أ�سرته كانت ت�ستمع له
حيث ك��ان يحكي ق�ص�صه لزمالئه،
ثم قام الوالدان بتدوينها على جهاز
"الآيباد"؛ ما جعل الق�ص�ص تزداد مع
الوقت؛ حتى قررت الأ�سرة طباعته.
�إال �أن هذا الحدب الوالدي ،و�إن كان
ن��ادرا ،فهو ال ي��ؤدي للنتائج المرجوة
في كل الأحيان ،لأنه محكوم بالثقافة
االج�ت�م��اع�ي��ة ال���س��ائ��دة ،وبالو�صاية
الأب��وي��ة على �إب��داع الطفولة ،ويكون
م�صحوبا �أحيانا كثيرة بتدخل الرا�شد
في اختيار المو�ضوع وطرق المعالجة،
ما ي�ؤدي �إلى تعطيل الإبداع وت�شويهه،
وافتقاده ال�صفة الطفولية.
َم�أْ َ�س َ�س ُة الرعاية
ي�خ�ت�ل��ف ال��و� �ض��ع ك �ث �ي��را ف��ي ال ��دول
المتقدمة .فالحث الخارجي لم يعد
ع�شوائيا متروكا لل�صدفة والعبثية،
بل �أ�صبح حثا م�ؤ�س�ساتيا .ومن �أمثلة
ذل��ك �أن ف��ي ال��والي��ات المتحدة نجد
م�ؤ�س�سة  Little Valley Booksتذيع
�إع�لان��ات تقترح فيها على الأط �ف��ال
ن�شر ق�ص�صهم وحكاياتهم ،ولو كانت
ب�سيطة ،فالم�ؤ�س�سة تنفتح على الأطفال
وتتقبل مبادراتهم� .أما في فرن�سا فدار
الن�شر  Bayardتعر�ض على الأطفال
ن���ص��و��ص��ا كتبها را�� �ش ��دون ،وت�ق�ت��رح
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عليهم �إك�م��ال�ه��ا �أو �إع���ادة �صياغتها
بلغتهم و�أ�سلوبهم� .أما النا�شر الفرن�سي
Éditions Héloïse dO
' rmesson
فقد �أح��دث��ت �ضمن "جائزة كالرا"
فرعا خا�صا بالكتاب الأطفال الذين لم
يبلغوا �سبعة ع�شر عاما.
يقول جيرار بوريه Gérard Pourret

المدير الفني ل��دار الن�شر الفرن�سية
م ��وك  Mouckالمتخ�ص�صة في
�إ�صدار الكتب التي ي�ؤلفها ال�صغار:
(من المهم �إحاطة كتابات الأطفال
بالتكريم الالئق ،ودعمها خالل الفترة
التي يكون فيها الطفل ما زال بمن�أى
عن الت�أثير القوي لعالم الرا�شدين،
لأن الأط�ف��ال يمتلكون عالمهم الذي
ي�ستحق التعريف به).
رعاية الم�ؤ�س�سة للموهبة ال تقت�صر
على ن�شر العمل ،بل تتابع مع الطفل
ال �ك��ات��ب ج�م�ي��ع م��راح �ل��ه بالتوجيه
والإر���ش��اد .الكاتبة الطفلة كلوديت
جوردان توا�صلت مع م�ؤ�س�سة "موك"،
وقدمت نف�سها على �أنها تهوى الكتابة
م�ن��ذ ال�ث��ام�ن��ة م��ن ع�م��ره��ا ،وق��دم��ت
ث�لاث ق�ص�ص اقترحت �إ��ص��داره��ا.
قامت الم�ؤ�س�سة ب �ق��راءة الق�ص�ص
و�أجابت كلوديت عار�ضة عليها عددا
من المالحظات والتوجيهات ،وبعد
ع��دة �أ�شهر� ،أع��ادت كلوديت �إر�سال
�أعمالها ،م�ؤكدة �أنها قامت بمراجعتها
على �ضوء المالحظات التي تلقتها.
وب� �ع ��د � �س �ل �� �س �ل��ة م ��ن ال �م��را� �س�ل�ات
والتوجيهات وال�م�لاح�ظ��ات� ،أخ��ذت
الن�صو�ص �شكلها النهائي ،وتم االتفاق

م��ع ر�سامة ،فخرجت الق�ص�ص في
�أح�سن حلة.
كذلك الأمر مع الطفلة كوثر محمدي
ذات ال �ث�لاث��ة ع���ش��ر رب �ي �ع��ا ،قدمت
مخطوطتها لهذه الم�ؤ�س�سة رغبة في
�إ�صدارها ،ف�أجابتها الم�ؤ�س�سة مبدية
�إعجابها بالعمل ،و�أرف�ق��ت �إعجابها
بعدد م��ن المالحظات والتوجيهات
التي تخ�ص الن�ص المقترح ن�شره،
ح��اول��ت ك��وث��ر م��راج�ع�ت��ه ع�ل��ى �ضوء
التوجيهات ،ولما تعذر عليها ذلك،
�أع ��دت ق�صة ج��دي��دة ،حين تلقاها
النا�شر� ،أكد لها ب�أن الم�ؤ�س�سة ت�سلك
طرقا �شتى للت�أكد من �أن الن�ص هو
بالفعل من �إبداع الطفل ولي�س را�شدا
غيره يت�ستر خلفه وي�ستعير ا�سمه.
الأم ��ر ال�لاف��ت ف��ي تجربة الكاتبة
الطفلة كوثر الفرن�سية ذات الأ�صول
ال �ع��رب �ي��ة� ،أن��ه��ا ل��م ت�خ�ب��ر وال��دي �ه��ا
العربيين بنيتها في �إ�صدار الكتاب،
يقينا منها �أنهما لن ي�صدقاها لأنهما

ال يثقان ف��ي مقدرتها وال موهبتها.
ف�أبوها لم يقر�أ الق�صة �إال من�شورة
ف��ي ك �ت��اب .ف�ظ��ل م �ب �ه��ورا ع�ل��ى حد
تعبير الطفلة .فالرجل عربي والفكرة
الدونية التي يحملها عن قدرات ابنته
الأدبية هي التي ت�شكل عماد ال�صورة
النمطية التقليدية ال�سائدة في ثقافتنا
المتخلفة .الأمر نف�سه تكرر مع الطفلة
ال���ش��اع��رة الأردن� �ي ��ة ال�خ�ب��ا���ص حين
�أ�صدرت ديوانها ،يقول والدها �أَنْ ال
�أحد �صدق ب�أن الطفلة يمكن �أن تكتب
�شعرا.
�إن الطفل الموهوب يحتاج �إلى نظرة
تقدير ،ورع��اي��ة تدفعه �إل��ى الأم��ام،
ليبرز مهاراته وقدراته .فالموهوبون
هم ر�أ�س مال الأمة ،فيجب اال�ستثمار
فيهم و�إع ��ادة االعتبار لهم .و�شرط
ذل � ��ك ت �غ �ي �ي��ر ال� �ن� �ظ ��رة ال �ن �م �ط �ي��ة
التقليدية �إليهم و�إلى قدراتهم� .أ�سوة
بالمجتمعات المتقدمة ،التي ت�سقي
ال �ب��راع��م وت��دع�م�ه��ا لتتفتح زه ��ورا
وتن�ضج ثمارا رائعة.
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بالقراءة نرتقي
األستاذ أحمد سوالم

متخصص في قضايا تاريخ التعليم بالمغارب وقضايا اإلصالح  -المغرب

�أَ َع ُّز َم َك ٍان في ال ُّد َنى َ�س ْر ُج َ�سا ِب ٍح
َو َخ ْي ُر َج ِل ْي ٍ�س في َ
تاب
الز ِ
ّمان ِك ُ
�أبوالط ِّيب المتن ِّبي

ه��ي كلمات جميلة لل�شاعر العربي
المتنبي ،ت�س�أل الواقع الحالي :هل
مازال خير جلي�س في الزمان كتاب؟
ت��رت�ق��ي ال���ش�ع��وب والأم � ��م ف��ي �شتى
مجاالت الحياة بالعلم والفكر ،وما
انثج ابنائها لخدمة االن�سانية .ف�أوروبا
ا�ستطاعت ان ترتقي الى مراقي المجد
ف��ي النه�ضة والتقدم بف�ضل كتابها
وفال�سفتها وعلمائها وتطور العلوم بها
من خالل النه�ضة االوربية التي اعلت
من قيمة االن�سان ،فمهدت بذلك لثورة
�صناعية ادخلتها للع�صر الحديث
واخرجتها من الع�صور القرو�سطية
ع�صور االنحطاط الفكري والعلمي
والجمود العقلي.
ف��ال �� �ش �ع��وب ت �ح �ق��ق ال �ت�ن �م�ي��ة � �س��واء
اقت�صادية �أو اجتماعية �أوثقافية،
بف�ضل اهتمامها بتعليم ابنائها،
التعليم الذي يعد مفتاح الق�ضاء على
الف�ساد والنهو�ض بالدولة ،من خالل
االه�ت�م��ام بالكتاب وال �ق��راءة بهدف
تن�شئة ج�ي��ل متعلم ،واع ب��ره��ان��ات
مجتمعه وقادر على مواجهتها.
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الشعوب تحقق التنمية
سواء اقتصادية
أو اجتماعية أوثقافية ،بفضل
اهتمامها بتعليم أبنائها،

وااله�ت�م��ام ب��ال�ق��راءة والكتاب قديم
ق��دم االن�سان ،وال�شواهد على ذلك
كثيرة ولكن �سنكتفي بثالث ا�شارات .
الأولى ،من الح�ضارة اليونانية حيث قيل
لأر�سطو  :كيف تحكم على �إن�سان؟ ف�أجاب
�أ�س�أله كم كتاب ًا يقر�أ؟ وماذا يقر�أ؟
ال �ث��ان �ي��ة ،م��ن ال�ح���ض��ارة اال�سالمية
حيث �أن �أول �آي��ة نزلت على الحبيب
الم�صطفى قوله تعالى� ":إقـــر�أ ب�إ�سم
ربك الذي خلق "وكثيرة هي اال�شارات
وال �ع �ب��ارات ال �م��وج��ودة ف��ي ال �ق��ر�آن
ال�ك��ري��م ال�ت��ي تعلي م��ن قيمة العلم
والعلماء.
الثالثة ،من الح�ضارة الأوربية ،حيث
ُ�سئل فولتير :عمن �سيقود الجن�س
الب�شري؟ ف�أجاب :الذين يعرفون كيف
يقر�ؤون.
فالقراءة في كل المجتمعات االن�سانية
عنوان الرقي والح�ضارة ،فالمجتمعات
التي تقر�أ ،هي التي تكتب وهي التي

ت��دور االلآت ف��ي مطابعها لن�شر ما
ك�ت��ب وت��وزي �ع��ه ،وه��ي ال�ت��ي ت�صنع.
فالقراءة عنوان لمجتمع مثقف واع
برهاناته وق��ادر على العطاء والبذل
وتنوير الب�شرية ،فعندما ك��ان للعلم
قيمة في مجتمعاتنا العربية ظهر بيننا
ابن �سينا والفارابي وابن ر�شد و. . .
ا�سماءهم وانتاجهم �شاهد على عمق
الح�ضارة اال�سالمية خالل فتراتهم.
ال �ي��وم ف��ي زم��ن ال�ع��ول�م��ة وو�سائلها
الحديثة ،التي تتيح المعرفة ب�أ�سهل
ال���س�ب��ل ،ن�ج��د مجتمعنا ال�ع��رب��ي في
مراتب مت�أخرة في معدالت القراءة
على الم�ستوى العالمي ،ما يعك�س ف�شل
ال�سيا�سات التعليمية في الوطن العربي
ف��ي ب �ن��اء �أج �ي��ال م��رت�ب�ط��ة بالكتاب
وب��ال �ق��راءة ،حتى ي�ستطيع مواجهة
التحديات التي تواجهه .وهذا الواقع
تع�ضده الأرقام ال�صادرة عن م�ؤ�س�سات
عربية ودولية ،مايفر�ض علينا البحث
في الأ�سباب للو�صول الى الحلول.
�أرقام مفزعة
تبرز لغة االرق��ام عمق �أزم��ة القراءة
في الوطن العربي ،وما عليك عزيزي
القارئ �سوى محرك كوكل �سيطالعك
ب��أرق��ام مفزعة وتقارير �صادمة عن
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واق��ع ال �ق��راءة ف��ي بلداننا ،ون��رى ان
اع��ادة ادراج �ه��ا ف��ي ه��ذا المقال هو
تكرار لما هو متاح وذلك ما نعمل على
تجنبه ،لذلك �سنكتفي فقط ب�أرقام
مقت�ضبة للوقوف على واق��ع القراءة
بالبالد العربية.
• 757مليون �أمي عالميا منهم100
مليون عربي.
•ك��ل  80م��واط�ن��ا عربيا ي �ق��ر�أون
كتابا واحدا في ال�سنة ،في حين
يقر�أ الأوربي  35كتابا �سنويا.
•يقر�أ العربي  6دقائق �سنويا بينما
يقر�أ الأوربي � 200ساعة.
البد �أن لتدني م�ستويات القراءة في
العالم العربي من م�سببات ،ما يفر�ض
�ضرورة البحث عن الحلول الممكنة
لأن الأم� ��م تبنى بالعلم والمعرفة
ول �ي ����س ب��ال �ج �ه��ل والأم � �ي� ��ة .ف�م��اه��ي
�أ�سباب تدني ن�سب القراءة في الوطن
ال �ع��رب��ي؟وم��اه��ي ال �ح �ل��ول الممكنة
لتجاوز هاته الو�ضعية؟

تناولته مجموعة من الأقالم ،وال ندعي
في ذلك االتيان بالجديد وانما تحقيق
اال�ضافة واعادة التنبيه لهاته اال�سباب،
حتى نتلم�س الحلول لتجاوز هذا الم�شكل
الذي يهدد الم�ستقبل الح�ضاري للعالم
ال�ع��رب��ي اال� �س�لام��ي ،لأن الأم ��م تبنى
بعقول الب�شر ولي�س بالحجر.
يتداخل في عزوف ال�شباب عن القراءة،
م��اه��و ذات��ي وم��اه��و مو�ضوعي ،ماهو
خا�ص وماهو عام ،مايتعلق بال�سيا�سات
العمومية وما يتعلق بالأفراد وميوالتهم،
ماهواقت�صادي وماهو اجتماعي .
وي �ع��د ارت� �ف ��اع م��ع��دالت الأم� �ي ��ة في
م�ع�ظ��م ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ،م��ن �أه��م
الأ�سباب الم�ساهمة في تدني معدالت
القراءة .ولبناء مجتمع ق��ارئ ينبغي
نهج �سيا�سة عمومية للق�ضاء على
هاته الآف��ة .ي�ضاف اليها ال�سيا�سات
التعليمية الفا�شلة ال�ت��ي يكثر فيها
الهدر المدر�سي ،والتي تعتمد على
م�ن��اه��ج ون �ظ��ري��ات ل��م ت�ستطع بناء

ال���ش�ب��اب ال �ق��ارئ ،لكونها ال تعتمد
ع �ل��ى ال �م��و� �س��وع �ي��ة ب��ل ت�ع�ت�م��د على
ال �ن �م��ذج��ة,ن��اه �ي��ك ع �ل��ى �أن ج��ودة
ه��ذا التعليم ه��ي م��و��ض��وع ت���س��ا�ؤل،
وال�سيا�سات العمومية ال تهتم ببناء
ال�م�ك�ت�ب��ات وج�ع�ل�ه��ا ف �� �ض��اءا ج��ذاب��ا
لل�شباب ولي�ست مجرد بنايات فارغة
من الروح .
ك �م��ا � �س��اه��م ال �ت �ط��ور ال� ��ذي ع��رف��ه
العالم ،خ�صو�صا اكت�ساح المحطات
الف�ضائيات في جعل الن�شء يق�ضي
�أوق� ��ات ك�ث�ي��رة �أم ��ام ال�ت�ل�ف��از مابين
م�سل�سالت و�أك�شن وم�سابقات غنائية،
والبحث عن ال�شهرة ب�أي�سر الطرق
بعيدا عن الكتاب وتعبه ،خ�صو�صا ما
ي��راه ال�شباب العربي �أن �أ�سهل طرق
للو�صول للغنى وال�شهرة هي الغناء
وال��ري��ا��ض��ة �أم ��ا ال�ث�ق��اف��ة ،ف��ال�ب��ادي
والداني يعرف حال مثقفينا البئي�س.
ك�م��ا �أن ال��ورق��ي م��ن ك�ت��ب وم�ج�لات
يعاني ومهدد بالزوال في ظل مناف�سة

تعددت الأ�سباب والح�صيلة
واحدة مجتمع ال يقر�أ
تبين الم�ؤ�شرات الرقمية ال�سابقة ،تدني
معدالت القراءة في الوطن العربي ما
ي�ه��دد م�ستقبل ه��ات��ه المجتمعات في
ت�سيير �ش�ؤونها ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية ،ويهدد الثقافة والح�ضارة
العربية اال�سالمية وم�سايرتها لهذا
الزمن المعولم ،ما يفر�ض علينا محاولة
�سبر �أ�سباب عزوف ال�شباب العربي عن
القراءة مع ا�شارتنا �أن هذا الت�شخي�ص
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45

آراء ومقاالت

الرقمي ،و�أن االج�ي��ال التي تنتع�ش
ب��رائ�ح��ة ال ��ورق ف��ي طريقها ل�ل��زوال
تاركة المجال لأجيال النت والفي�س.
ي�ضاف الى ذلك النزعة اال�ستهالكية
لل�شباب ،ال��ذي تربى على الجاهز،
الأكالت الجاهزة وو . .وبالتالي حتى
المعرفة يريدها جاهزة بعيدا عن تعب
البحث والمطالعة والقراءة ،وي�ضاف
الى ذلك العامل المادي وعدم قدرة
ال�شباب على اقتناء الكتاب ،في ظل
واق��ع ا�سر تعاني مع م�شاكل اليومي
والخبزي خ�صو�صا في الدول العربية
غير النفطية .وتعد الثقافة والقراءة
لي�ست من االولويات بل �شيئا هام�شيا
ان لم نقل منعدما .
الأ�سباب كثيرة ،والمح�صلة واحدة �أمة
�إق��ر�أ ال تقر�أ .لكن هل هاته اال�سباب
تعد مبررا لتدني م�ستويات القراءة
بالعالم العربي ويجب الت�سليم بها؟
ال . .و�أل��ف ال  . .فالعولمة والرقمي
والف�ضائي وو . .لي�ست مبررات فالدول
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المتقدمة هي �أكثر اندماجا في العولمة
من مجتمعاتنا ،وهي �صانعة الف�ضائي
والف�ضائيات ولكن تحتل معدالت مهمة
ف��ي م�ستوى ال �ق��راءة ،لأن�ه��ا تعي ب��أن
بالقراءة نرتقي  .ما يجعل من واجبنا
تجاه �أنف�سنا وتجاه �أمتنا� ،أن نبحث
عن الحلول لتجاوز هذا الم�شكل من
�أجل م�ستقبل الأجيال القادمة.

ال� �ق ��راءة ف��ي مختلف ال �ف �� �ض��اءات،
بتوفيرالكتب وال�ج��رائ��د والمجالت
ال �م �ج��ان �ي��ة ف ��ي م �ح �ط��ات ال �ق �ط��ار
ومحطات الحافالت وان�شاء المكتبات،
انطالقا من المكتبة المنزلية الخا�صة
باال�سرة مرورا بالمكتبات المدر�سية
و� �ص��وال للمكتبات ال�ع��ام��ة ومعار�ض
الكتب المحلية والوطنية والدولية،
من اجل خلق جيل قارئ ،مع �ضرورة
التركيز على االط�ف��ال النهم عنوان
ال�ح��ا��ض��ر والم�ستقبل م��ع � �ض��رورة
انخراط الم�ؤ�س�سات االعالمية ب�شتى
�أنواعها المكتوبة والم�سموعة والمرئية
في هاته العملية ،من خالل التعريف
ب���الإ�� �ص���دارات ال��ج��دي��دة وال �ق �ي��ام
بم�سابقات تروم تنمية القراءة.
�أما واجب الدولة ،فيتجلى باالهتمام
ال�م�ث�ق�ف�ي��ن وت���ش�ج�ي��ع اال�� �ص ��دارات،
وتخ�صي�ص جزء من الدخل الوطني
لخدمة الثقافة والكتاب و�أه�ل��ه ،من
اج ��ل غ��ذ �أف �� �ض��ل .وت �ع��د االم� ��ارات
ال�ع��رب�ي��ة ال�م�ت�ح��دة رائ� ��دة ف��ي دع��م
ال �ق��راءة م��ن خ�لال م �ب��ادرة "تحدي
القراءة العربي" ،التي �أطلقها ال�شيخ
محمد ب��ن را� �ش��د ال م�ك�ت��وم ،والتي
تنطلق من المدر�سة ل�صناعة الأمل
ف��ي الم�ستقبل م��ن �أج��ل جيل ق��ارئ
يتخذ الكتاب رفيقا ،وفي ذلك يقول
�صاحب ال�م�ب��ادرة ال�شيخ محمد بن
را�شد ال مكتوم:

دﻟﻴﻞ اﻟﻨﺎﺷﺮﻳﻦ
حلول تحتاج التفعيل

ان اي�ج��اد حلول لم�شكل تدني ن�سب
ال� �ق ��راءة ف��ي ال��وط��ن ال �ع��رب��ي ،هي
م�س�ؤولية جماعية على عاتق االفراد
واال�� �س ��ر وال �ج �م �ع �ي��ات وال��م��دار���س
وم ��ؤ� �س �� �س��ات ال��دول��ة ع�ل��ى اخ�ت�لاف
توجهاتها ،من خ�لال الت�شجيع على

«غر�س حب القراءة في نفو�س
ال�صغار هو غر�س لأ�س�س التقدم
والتفوق لبلداننا».

