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مقلمه:

اكثرينطبقالقولهذافان(،صغيرطفلمناكلاعماقفي"كاناذا

والطفلالشاعربينتجمعلقاءنقطةمناكثرفثمةالشعراءعلىينطبقما

الحياةيخضعانيريدوكلاهما(والحلمالواقعبيناهابهفييجمعكلاهما

يشتركانوهمل.مشيئتهوفقالعالمتبديلالىويسص،ويرغبيريدلا

.والجمالوالخرالحققيموتقدير،السريرةوبراءةالتلبنقاءفيمعا

واكثرنا،وفهمهم،الاطفالمخاطبةعلىجهيعااقدرناالشاعركانهناومن

منهم.قبولا

،الصغارمخاطبةالىالعيسسىسليمانالاستاذالشاعرتحولوحيز

هذاتحولهاثارالكباربهاخاطبعاماتلاثينامتدتشعريةتجربةبعد

نفرفرآه:التحولهذاثوافعيلتمسونوراحوا،والنقادالمربيندهشة

وليدانهبعضهمهورا،جيلهفيكبيرةاملخيبةعنتعويضامنهم

الشاعرلمسانبعد،الاطفاليخلطبحقيقيشعرالىالحاجة

،التربويعملهبحكم،اطلعانوبعد،ا،دبمناللونهذافيرهيبافراغا

بالثمروطيتسملاسقيمانظمابدتأهالتيالمدرسيةالمختارااتالشعريةعلى

الشعرمستوىالىيرقىبعضهاوانكان،حقيقيشعرلكلاللازمةالفنية

صنللصغا:ينظمونالذينجلوكان.الطعامفياللحندرةنادرةفهي

ويغلبونهاالنشيدفيالتربية0اغراضالىثصيءكلقبليلتفتونالذينالربين

التاليأ(لتساؤليطرحمما.الفنمستلزماتعلى

ليكوننعلمهاوأذاتهبحدهدفاليكونالشعرصغارنانعلمهلى

التربوية؟القيملغرسىوسيلة

،4

الشمرأنفيرونالغلاةحنالمربينبعضالسؤالهذاعنججيب

التربوية.القيملتعليموسيلةوانه.للتربيةمحنباضار

التربويةالقيمكلبتعليمكفيلالنثرأنفيرونالأدباءبعضويتطرف

الدرلةفيفنايتعليممنالهدفهوالشعرتعليممنوالهدف،المطلوبة

نرميبانفلنكتفتعلملاالفنونكانتواذا.والتمثيلوالوسيتاكالرسم

والتأثير.التذوقعلىتلاميذناتدريبالىتعليمهامن

للغرفينالدرلةفييعلمانماالشعرأنالطرفينمنالمعتدلونويرى

للتربية.وسيلةوليكون،فنيلغرضاي،ذاتهبحدغايةليكون،!عا

السليمةالفنيةالصياغةفيهتتوافرانينبغيمعاالغرضينيحققوحتى

الهلدفة."بوباممترااضالأغرو

نم،متمرصثهاعرمنبدلاالشرطانهذانللشعريتوافروحتى

دونالفنيةالصياغةفيهتحوللانتاجايقدم،والذ.بويةالفنيةالناحيتين

التربويالايصالعلىالحرصيكونلا،وبالمقابل،التربويالايصالى

وانحطاطه.الفنفسادالىسبيلا

علىقاهـكأت.لانه،الحديثمض!الغلالشعرالدرلةرفضتلقد

جعلتفيهالرمزوشيوع،صورهوصعوبةففجوضه،التربويالايصال

منالتطرفينبعضانصنالرغمعلى،الحذرموقفمنهتقفالمدرلة

التجاربتقديمعلىحرصهمبدافع،التعليممناهجبادخالهينادونالفكرين

اطلاععلىمنهموحرصاالحفوفمختلففيللدارلينالمتطورةالفنية

حدودعندالتربيةتقفلاوحتى،عصرنافيالأدبيالواقععلىالناشئة

المدرسية.الأدبيةالختاراتعلىيسيطرالذيالتقليديالنظم

يحقئانعلىقادرالديدةالشعريةتجربتهبحكمالعيسىوسليمان

شعر:الاطفالشعرطبيعةتفرضهاالتيالحعبةالثعريةالمعادلة

يجوراندون،التعليميةباغراضهيفيماوالتربيةالفنمنفيهحقيقي

الآخر.علىصرف

ث!عرمنما،ولكنالنظريةالناحيةمنمقبولةالمعادلةهذهانعلى

التربيةعلىالفنويجورفيهإلاوالتربيةالفنصعطياتبينيجمعحقيقي

شاعربينمتفاوتةحدودضمنولكن،الفنعلىالتربيةفيهتطغىاو

محدثا،شاعراكاناذاسيماولا،الفنيةفيالشاعريغرقفقد.وثماعر

يصلحلاوآنذاك،تربويإيصالكليفترضهالذيالوضوححدودفيتجاوز

تحديدفيبل،رموزهوحلتفسرهفيا؟راءتختلفإذ،للتربيةمادةنتاجه

العامة.فكرته

وهي،الاطفالفيشعربنظريتهالعيسىسليمانالشاعرطلعلقد

الغامض:،معأوالواضحالغامضللطفليقدمانترىمعتدلةنظرية

التصويرمنفيهيكونانبدولا،حقيقيافنايستلزمالحقيقيالشعرلان

التربويةابعطياتلأن:والواصح،يفسرممااكثريخسزصاوالخيال

شعرفيالغامضهذاانعلى،يزيدمايفهمهمأنالاطفالشاعرتلزم

العامة،النصفكرةعلىتجورلاالتيالفنيةالصوريتعدىالايجبالاطفال

للصغارجماليازادا،تثمرحولاتخسالتي،الفنيةالصورةهذهوستظل

آفاقهم.وترقىيكبرونحينيدركونها

الشعرمنالنوعلهذاوتفرغللاطفالالكتابةفيالعيسىسليمانبدا

فيشرعتقدالتربيةوزارةكانتحين،السبعيناتفيلهيتفرغانكادأو

سةالملبالحاجةالتربيةوزارةفيعملهبحكموشعر،التعليممناهجتبديل



المتغراتويسايرالفنيةالحاجاتيلبي،للاطفالهادفحقيقيشعرالى

لنتاجه،صدرهاالدرسيةالكتبفتحتماوسرعان.الثورةفرضتهااذتي

النصوصبعضىحولالجدلمنموجةوثارتالابتدائيةالمرحلةفيسيماهـلا

بعضهمفراى،للاطفالالشاعرنتاجوحولالدرسيةالثتبتضحنتهاالتن

يخاطبالعيسىسليمانواًن،لهكتبمنمستوىيفوقالشعرهذاان

كومهعنيتخلىانيستطعلموانه.وبلغتهمالكباربمفاهيماذصغار

بالالتزاميناديوصوحياتهمنعاماثلاتينقضىللكبارملتزماثاعرا

دونللاطفالنقلهلوقد،فيهايبشرشعاراتويحملوالاجتماعيالؤ-مي

تسهيل.اوتبسيط

حتعمقة،الهةدريدر!وهللمالشاعرتجربةاموقوالذينانوالحق

التالية:الاسئلةطرحمنبدلانتاجهعلىعيموضوحكميكونفحتى

ملاذمةقيمهيوهلأللصغلرالشاعربهانادىالتصبالقيمما-ا

لهم؟

التربوية،الناحيةمنعرضهافييوفقانالشحلعراستطاعهل-2

وتسهيلها؟تبسميطهاثينجحوهل

الناحيةمنللاطفالحقيقيشحرتقديمفييوفقأناستطاعهل-3

الننية؟

وهى،الاسئلةهذهعنللاجابةاضعةمتومحاولةالتاليةوالدرالة

ثعر":الممتنعالمعبالبابهذايلجانيحاوللمنالطريتىتنير

عسرهصدىعن،ثخولهعنالشعراءإحجاميكثسفالذي،"الاطفال

فيه.النجاحفرصوقلة

الاطفالاناسيدليالسالدةالقيم

العيسىعندسليمان

،التنوعشديدالاطفللثعرفيالعيسىسليمانالشاعرنتاجكان

والاناشيد،،الهادفالشعريوالقصص،الشحريةلمسرحياتامنه

فقدولذا،كلهاآثارهفيقدههاالتيالتربويةالقيمتصنيفالصعوبةومن

وهيالمدكأسيةالكتبفيتداولااكثر،نهاالشعريةنجالاناثحيدالاكتفاء-اي!ت

جمعوقد،خوعاتهلمووتعددتموعهابسببالتربويةبالقيماحتفاءأكثر

منالناشئةأعمارعلىوزعهالأنهاوالشبابللحغارافاثيدهالثسلعر

عشرةفييقعمطبوعديوانفي(عشرةالسحابعةحتىالعمرمنالسهادلة

داراصدرتها،صغحة؟3-03بينمايراوححنهاجزءكلحجمأجزاء

ايهاغنوا":بعنوانمصورانيقباخراجبيروتفيللصغارداب71

."الصغار

نابدلاالديوانهذافيالسائدةالقربويةالقيمالىنصلولكي

بأنهاالقيمةفونيعروالتربيةالنفصعلماء،اولا"القيمة"فنعر

(،الحكمومعاييرالاهدافمن،الناصمنفيهمرغوبايعتمبرلاهفهوماء

ولا.البثنريالسلوكفييؤثرالفردمنمختارأوثيء.مرغوبايفهي

منجماعةاوالافرادمنفردبهايؤمنالتيالقيممجموعةأنفيثهك

العتمدةوالفلسفة.عةالجملهذهاوالفردهذافظرةنتكوالجماعات

مالحياةفي

،بوضوحاليهايثارأوعليهاينصحين،صريحةتكونقد،والقيم

الفردبهيستجيبائذيالسلوكمنعليهايستدلضمنيةتكونوقد

تجابهه.الظروفمنلمجموعةاو،الحالاتمنلحالة

فيهادرلر،العربيوطنناوفي،لمالعلفيعديدةدراساتاجريت

قيم.منفيهاماوحللوا،التربويةأوالادبيةثارا7محتوياتالباحثون

الدرالاتهذهمنونذكر،التربويةنظرتهأوالمؤلففلسفةتحديدبغرض

التي،)1،طوالبةحسينعائشةالسيدةبهقامتما،المثالسبيلعلى

بدولةيسمىوماالاردنيةالمطالعةكتبفيالواردةالقيمشخصت

منهما،كلفيالتربيةفلسقةالىللوصولبينهامقارناتوعقدت.ائيلاسر

فيهاوحلل(0691)عامالحمدانيموفقالسثبهاقامالتيوالدرالة

العراقية،الدارصفي57/58!اعامفيالقررةالقراءةكتبمحتوى

العلاقةتعرفبهدفالكتبتلكفيالسائدةالاتجاهاتعنالكشفمحاولا

والبعدالسلألدالشخصيةونمط،الطبيعةوبينوبينهوالانسانالانسانبين

العراقيةالطالعةكتبانالباحثاستنتجوقدالكتبتلكفيالمفضلالزمني

تطرحها.التيالقيميةبالاتجاهاتيتعلقفيماالمنهجيةالىتفتقر

غنوا"ديوانمنعيتةاختيارحاولتالدراساتهذهعلىجريأ

فاكتفيتفيهالسائددالقيممتحديدبهدف،العيسىلسليملن"لاحغارايها

مجموعمنصفح!(167)فيتقعوهيمنهالاولىالستةالاجزاءبتحليل

تقريبا.6%العينةهذهنسبةوتبلغ.صنهحة(5!؟)البالغةصفحاته

.الديوانصفحات!جموعمن

يليماالقيمتصنيففيراعيتوقد

الشاعرتمليقاتوبعض،الاناثعيدمقدماتالتحليلفياثخلت-ا

الموجهةالقيممنكثراتتناولللاناشيدمتممةصادةلأنها.عليها

.المغارالى7

موضوعحولالباحثينبعضيبديهاالتيالثقةعذممنتخلصت-2

تحديديتعذرفيهوتراكيبصوربعضلوجود،الشعرتحليل

تفس!فيواسمتشارتهالشاعرالىبالرجوعوذلك،منهاالمراد

وتعبيراته.صورهبعض

تصنيفاتبعضعلىالاطلاعبعدالعينهفيالسائدةالقيمصنفت-3

تداخلتأذ،قليلاابخصنيفاتهذهتعديلمع،للقيمالدارلين

عنوابتعدت،ناحيةمنوالاجتحاعيةالفرديةالقيمفيهل

لتعليمالمدرسيةالكتب!وادتأليفيعادةتعتمدالتيالتصنيفات

تحديداواكثرالطفولةقيمالىاقربتصنيفاتوهي:العربيةاللقة

التالية:التربويةالحاورالقيمتحنيففياعتمدتوقد.لها

التصلةالقيممجموعةالمحورهذاويثهمل:والمدرلةالطفل-7

علىوحثللعلموطلبوالمعرفةللحقائقحفظمن،المدرسيةبالحياة

الايجابية.المدرسيةللعاداتوممارلات،بالنظاموتقيد،الاجتهاد

تعاونمنالبيتيةالقي!مالمحورهذاويتضمن:والبيتالطفل-ب

،الأب)الاسرةوافرادالبيتيةبالحياةمنهايتصلوما،وحنانوعطفوإخاء

...(لأقاربا،ةلاخوا،لأما

بالجتمع،الطفلصلةالحورهذاويتناول:والجتعالطفل-ب

،البشريالتعاون،الصداقة،الناصحب)الصلةبهذهالتعلقةوالقيم

ومابعد.2امي:(لعراقيةالاطف!صحافةليالساندةالقيم:الهيتينصارمحسنخلفءاا
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وما،والانتلجالعملعلاقات،الاجتماعيةالتنظيمات،والعمالالعملى

(..الاشتراكيةاوعيةالاجتملكالعدالةاجتماعيةقيممنبهمايتعلق

بالطبيعةالطفلصلةالمحورهذاويتضمن:والطبيعةالطفل-د

عالمفيوممارساتهوصداقاته.ومعرفية،جماليةقيممنبهايتصلوما

(...الطرووالحيوانالطبيعة

هواياتالمحورهذاويتضمنالمبدعالداتيوالتحبيرالطفل-ه

واختراعكثفمنذالهعنبتحبرهقتصلالتيوالقيم،والعابهالطفل

وتسلية.

الوطنيةالقيمالحورهذاويتضمن:والقوميةوالوطنالطفل-و

عنهما،والدفاعوالارضالوطنكحبمفاهيممنبهايتصلىوماوالقومية

والولاء،الوطنبجمالوالتغني،والوطنيالقوميبالنضالوالاعتزاز

باللغةالاعتزازث.لتقدمهوالسعي،ووحدتهمصالحهعنوالدفاع،له

الديوانفيورثتالتيالنصوصانفيثكولا...والتاريخالعربية

بسبب،المحاورهذهفيتبويبهاعلىالمح!لتساعدالشعرمنانهابحكم

لمجنوالعباراتالجملبعضولكن،وتركيزهاوايجازهاالعبارةقصر

محاورعدةفيتبويبهامنبدلافكان،قيمةمناكثرثناياهافييكونان

.محوركلفيالقيمتكرارفيمراتعدةوحسابها

الىمحورصفيفيمةكلتكراراتعددحساببعدتوصلتوقد

تكررها:بحسبمرتبةالتاليةالقيممجموعة

النسبةالتكرار

تقريبا%59104والوطنيةالقوميةالقيم-ا

تقريبا%9716الطبيعةمعالطفلبحياةتتصلالتيالقيم-!

تقريبا%9614المدرلةفيالطفلبحياةتتصلىالتيالقيم-3

تقريبا%ا؟59بالمجتمعتتصلالتيالقيم-ة

تقريبا%5111المبدعالذاتيبالتعبرتتصلالتيالقيم-5

تقريبا%357البيتفيالطفلةبحياتتصلالتيالقيم-6

الواردةللقيمتحليلمنالوطنية/القوميةالقيممجموعة-ا

منتنبعالتيالقوميةبمبادئهفيهايلتزمالشاعراننلاحظالمحورهذالى

فيالتربيةاهدافمعوتنسجمالاثتراكيالعربيالبعثحزبايديولوجية

هيوالثورةوالقوميةالوطنمسألةانونحص،السهوريالحربيالقطر

الوطن،الوطن:كلماتلديهوتتكرر،الاطفالانانيدفيالكبيرهمه

.كث!ةمرات،العروبة،العرب،الثورةالوحدة،المربي

:صورثلاثلهالعيسىسليمانعندوالوطن

"الامجادوطن"او"ادالاجدوطن"فهو:الماضيةصورتهفيالوطن

وحررفاءالذيالوطنوهو"الامجادثفتر"و"الانبياءموطن"او

الحقب.عبر

الذى"الجزا"العربيالوطنوهو:الحاضرةصورتهفيللوطن

المعذبينالاطفالوطنوهو،اطفالهوشردوايخراتهونهبواالغرباءاحتله

المحرومين.

وطن"او"الاتينوطن"أو"المستقبلوطن"او:الوعدالوطن

وهو،عليهمخرهفيوزع،فيهمويعدل،للصغارذراعيهيفتح(،مال7ا

الوطنوهو،بغلالهوينعمونالاطفالظلهيتفياالذي(الاخضرالوطن)

والمعرفة.بالعلميتسلحالذيالتحضر
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العربيوالطفل،بالثورةالاالوعدالوطنيتحققلن:الثورة

في"لهبا"الثورةتظل."الغضبموجه"فهو،ومنطلقهاركيزتها

هميعد،سلاحواخوة،دربرفاقالعروبةاقطاركلفيرالاطنهالبرصوته

يتفجرشلال"وهم"الثورةيصنعون"لعبهمومن،للنضالالشاعر

لتحريرهل،العروبةبيارقتحتفيسيرونالتلالتناثيهم"الموعودبالفجر

جيلكليتسلموهكذا،بهايقتدونستةالنضاليآبائهمتاريخمنولهم

.باء71منالثورةعلم

البطولة:يتعلماسوومن،بللامجلدمحوطالعربيوالطفل

أحدأالامةمعنىايعرف

الألديعنيمييااسامة

الشرقامتهتاريخالطفليتعلمالمدرسيالكتابوفي

كتبيهذيصفيهذا

العربشمسرفيهلتشرق

عربيأنيأتعلم

ازليتاريخولنا

المعمورةغطىتاريخ

كالأسطورةببطولات

:الوحدةبناةالعربوالاطفال

العربارضفيطروا

بالأسوارتعترفوالا

:الامهاتحليبمعالحريةرضعوااحراروهم

وابيامىرباني

ارا،حروللحرية

:والوحدةالتحريرحلمتحقيقيقعالاطفالعلتقوعلى

اكبرغدأو

يكبرحلهي

الكبرىخريطتكواهد

وطنيياوحدائقحبأ

العربية:اللغةحبالاطفللنفوصفييغرصانالشاعرويحرص

واناشيدها:اثمعارهاايردثوانويوصيهم،الجمالوالطبيعةوالموسيقالغة

مدرستييااهلااهلا

لغةاحلىنقراهيا

اليومي،خبزنااصبحتالتيالشعاراتكلالثماعررفعوهكذا

ونضالكفاحرسسالةوليحهلهم،جادةقوميةقربيةليربيهمللصغاروق!مها

الطرية.اعناقهمبهاتنوءقد

العيسىسليمانعندللتربيةالثانيالوجه:والطبيعةالطفل-2

الدعوةفيروسوحذويحذوانه،قلنااذانبالغولا،الطبيعيةالتربيةهو

حيننظريتهفيوجلعلىحيصربل،الدافىءحضنهافيالاطفالتربيةالى

فيالطبيعةالىالمدرلةيغاثرونوهميصفهمحينالصغارآذانفييهمص

الصيف:



محابسهاالعصافروغادرت

مدارسهااعني-بيننل-عنيوا

حريتهمالطبيعةفييجدونفلأنهمللاطفالسجناالدرسةكانتفاذا

النهرمنيتعلمون،المدارصتقدمهالاثروسامنهاويتعلمون،وانطلاقهم

الدافنى:عطاءه

؟السمهولفيالنهريقولماذا

شجرمائييقول

وثمرء.ةوخضر

نظرفيجمالكلىمبعثفهي،والخرالجمالقيممنهاويتعلمون

البدعةالوحيةبالصورلمناظرهاوصفهيطرزانيحرصولذلكالشاعر

:للاطفالالهاممصدرلتظل

الاسمرالسفحجنباتمن

عنبر.منثللالايولد

عائدالحلوالربيع

قصائدعوالعصاخرر

**

حريرمنانعميارمل.يا

هثرياازرقياموجمما

يه!ء

تعملمتحركةحيةانها،ساكنةجامدةليستاناشيدهفيوالطبيعة

وا،لمالفرحضروب،وتثاركهممعهموتحس،الاطفالوتحاثث،وتنتج

.والعطاء

والنهرالبحرجوارفيبالذاتطفولتهمنصوراللاطفالينقلوهو

لواءاالسليبوطنهالىحنينهواليهاحنينهلكابئحتى،والجبلوالسهل

طفل.وهوجمللهحرمالذىبالذات(الاسكندرونة

هواناشيدهفيالعيسىسليمانعندالمجتمع:الاجتملعيةالقيم-3

لخ!بصصتويعملونالكاثحونفيهيتحاب،الموحدالاشترافيالمجتمع

الحربيالوطنانوصع.والعملالانتاجفيدورهوللطفل،والامةالوطن

:الاطفالعلىحراماتهيخرفان،الشاعريسميهكصا"العالمكنز"هو

.محرومطفل.لكني

وطنيياالعالمكنزيا

والعدالة.بالعملالاتحريرهالىسمبيلولا

ناالاطفالفعلى،الثهاعرعندالجتمعقيماعلىفهوالعهلامل

يقدسوء:

اولادياالحلوةايايها

عحلاألتكنجدلتكن

:بساعدهالوطنيبنيعاملكليقدرواأنوعليهم

يديصنعإلاخضرالحقلى

بلدييافلاحوانا

ابجديةاولوهوالشاعرنظرفيالغاياتاسمىالوطنبناءلأن

الطفل:يتعلهها

بلديباءعابنيالف.

بلديابنيبيديبيدي

:الكبرىالعملأيةبالمنجزاتالاعتزازالىالصفارويدعو

وررداريةالفرفعنا

الفراتعلى،العظيمالنيلعلى

كالكادحنن:بالعملالتبكرعلىويحثهم

النوربلديا.فلاح

العصغورقبلاستيقظ

:المتطورةالانتاجوبوسائلالحديثةلة7باالاعتزازغيهمويزرع

جراراحدثجرءاري

الأسحارعنداعلوه

الاجتملعية:الةللعداشعلراكيةلاشتراوتبرز

الكادحالشعباعماقمن

الناجحالدربنشئلوف

:للانتاجعادلاتوزيعلفراهلالاجتملعيةالعدالةفكرةالشاعرويبسط

للجميعالنور

للجميعوالحب

السمراءوارضنا

للجميعتكونانبدلا

:(الذاتعنالمبدعالتعير)القروبحوالقيمالطفر

عمدالطغللعبولكن،الاطغالاناث!يد!بارزامكانااللعبيحتل

:البلادعثلميرسمانيجبرسمفاذا،أبداهاثفالعبايظلالشاعر

علميارسم

القممفوق

فنانانا

للفد:طريقافليبنالرولفيبتىوازا،الحريةاناشيدفليفقغنىواذا

يديبينالناعمالرمل

العبوانا

غدوطريقبيناابني

ملعبابني

وفيالبحسرقرب،والبيتالمثرمسةفي،متنوعةاللعبومواطن

السباحةابرزهامنايضامتنوعةالاطغالوهوايات،والبساتينالحدائق

:والحيوانالطيرومصادقة،الاشعاروحفظوالعزفوالغناءوالرسم

ارنبيامنيتهربلا

نلعبهياصثيقيأنت

الطفل،لدىالبد.عةالطاقاتيفجرانيريداناثيدهفيوالثساعر

علىمنفتحةنقيةصافيةونفسسلجمجسدلبناءسبيلااللعبيكونوان

والجد.السؤوليةاللعبمنتتعلم،الحياة

الاجتهاد:منهاملرسيةتيمعدةالشاعرثيوانفيوالدرلةالطفل
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حسينقالمخينعين

الولد.ـنفمهجتهد.انا

والمعرفةالنورمصدربالمدرلةوالاعتزاز

مدرستيياغاليتييا

النوريابستان

اغفيتيمنصباحكل

النورفيكيكبر

المدرسة:فياللروصبينمميزةمكانةالنثميدلرلىويحتل

اغنيةاليومحفظت

شفتىفيالسحروذاب

والتاريخ:اللفةدروصوكذلك

مدرستييااهلااهلا

لغةاحلىنقراهيا

حكليةقراتكهلبيفتحت

ايهورجيشقائدأسامة

***

تخرجلاوهي،الشاعرديوانفيوررتالتيالقيمجملةهيهذه

الدرسية،الكهبمحتوىحللتالتيالدرالاتاوردتهاالتيالقيماطارعن

كالصدقالخلقيةالقيمعلىالتركيزفيالشاعرلدىملحوظقصورباستئناء

بارزةمكانةتحتلكانتانهانلحظقيموهيالسروكتمانوالامانةوالوفاء

العنايةتوليهالاهذهايامنافيالدرالةصناهجولكنالتقليديةالتربيةفي

والنظافةكالصحةالجسديةالقيملبعضاهمالاايضانلحظكمااللازمة

غابتوقد،الرياضيةبالممارساتالسليمالجسموبناء،الجراثيمومكافحة

كالطلائعالطفوليةبالتنظيماتتتعلقالتيالاجتماعيةالقيمبعضالديوانمن

ولاالطفلتوجيهفياساسعيةوهي...)1(والرحلاتوالأنديةوالكشمفية

المعاصر.مجتمعنافيسيما

للأطفاليقد!الشاعراننلاحظاننستطيعالمعطياتهذهضوءفي

المدرسية،الكتبفيلهميقدمملتتعدىلا،بعيدحدالىمتوازنةتربية

وفي،والقومىالاجتعملعيواقعناضوءفيالقيمفيهاتتفاؤتتربيةوهي

فيليسمتالشكلةولكن.والاجتماعيةالسياسيةعرالثملمنطلقاتضوء

اسلوبوفي،وتناولهاعرضهاطريقةفيتكمنانهاللأطفالالقيمهذهتقدل!

ذلكأفيعرالشلوفقفهل،للصغارتقديمها

المتبعة:التربويةوالأساليبالنبهذهعرضطرائق

عديدةدرالاتحصيلةوهي،وتمرلىوفنموهبةللأطفالالكتابة

والفنية.والنفسيةالتربويةالعواملمختلفيراعيانيجبالأطفالوكاتب

وغموضها،وسهولههاوتركيبهابساطتهانحيثمنواحدةليستوالقيم

الىتمئلهيهـتندالذيومنها،الطفلذهناليهيرقىلاالذيالجردفمبها

سرحيلالهلينلإحظكما.النقعىمذايموضماوفيهموالطلانعالصيف:ليوانللشاعرءاً(

ا!لاهشد.به!تردلمالتيالموفوعاتبمضعلىتركيزاالتص!ةيةالشص
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الىتحليلهيمكنالذيالمركبومنها،عالفكريوممستوىوتحصيلنقافة

،مباثرةبصورةالصغاريخاطبلاالأطفالوكاتب،بسيطةقيممجموعة

حيوانااوطيرااوماطفلايكونقدوسيطلسانعلىافكارهينقلعادةانه

ضمناتبرزاوالأفكاربهذهالوسيطفيصرح،الطبيعةمظاهرمنمظهرااو

والطفل.ويقلدونهايحاكونهااوالصغارفيتعلههاالعهليساوكهخلالمز

ولسليمان.ثمرالبلوالوعظبالتلقينيتعلمممااكئروالتقليدبالمحاكاةيتعلم

.المختارةالعينةفيمنها،الأطفالمخاطبةفيالاليبعدةالعيسى

:الصغاروبينبينهوسيطايجعلهمجهولاطفلانيختلرا-ا

صفدمنانا

بلديقوا

فلسطينالمحتلبلدي

تسعةفيتكررفقدالمدكأولةالعينةفيئنميوعاالالاليبأكثرلعوو

.لهشيداعشر

من،نفسهعنا،طفاليحدثالالممعروفطفلايختارأن-2

ووائل،،وغالية،ورباب،وريحة:ولمى،وسعد،كفدة:الأطفالحمؤلاء

واكالعاملالنشيد!ولهليدورالتيالثهخصيةصوالوسيطيكونوتد

:الفلاح

كنعدةاسهى

قديمالوردالم

ريملميناها

قديماللوزاسم

ريمسميناها

الجردةوالفاهيمالقيممنكثيراالأنلشيدبعضفينجدأنناعلى

صريحاتيديماوسطائهلسانعلىاولسانهعلىالشاعريقدمها،والمركبة

الفهمفرصالطفلامامتسدمكثفةمتهابعةتردوقد،عليهايحتالاندون

.بلاستيعلاو

الرغوبالميمتعززالتيالألفاظالأناشيدفيتتردد:القيمتعزيز

الىالانفعاليالعاطفيالاقناعالىالأطفاليقودانالشاعرويحاول،فيها

وتحيا،،وعلثت،عاش:الالفاظهذهومن،الفكريالاقناعجانب

.وغالوغالية،وحبيبواحب،وجميلوأجما،واحلى،والحلووالحلوة

ومرحبا.واهلا

الاسماءأحلىمناسي

وناهدهنادىالقصلئداحب

الربيععادمرحباالربيعجاءمرحبا

اقبلاالصيفهلاهلا

اعذبا!مافرحةالصفارمعصباتأتي

شلالاروعيااطفالمننهر

عائدالحلوالربيع

معلمتييااحبكالغاليصعلميأحب

كنانعاشكنانعلش

السماءاحبالتراباحبالانبياءوطنيلأحبك

ديمةأصعنىأطفالياتدرونهل



الدائم.المطر:معناهاناعمحلومعناها

المطلوبة.القيمالىوثدهم،ا،طنهالاثارةفيالتعبراتهذهوتسهم

التربويالعملتقنياتحقليملكالشاعرانالعرضهذامننستنبع

بعضاستثنينااذا،الأطفالمخاطبةوفن،النشيدبنلءعليهليقومالني

الكباريخاطبكطيخاطبهم،الأطفالعالمعنبعيدافيهابداالتيالمواقف

ومواهبهالطفلبقدراتالكبيرةثقتهمنمنطلقايريدمايستوعبواانوبمامل

."عجيبرادارالطفلى":يقولىحبث

الاسماءاحلىمناسي

الصحراعمنجاءاسي

فقد،العينةفيتكررءحيثمنالثالثةالرتبةا،سلوبهذاويحتل

اناشيد.عئ!رةفيتكرر

،والأفكارالقيمنقلفيوسيطلكلهاالأطفالصجموعةتكونان-3

هذاتكرر.قد،واليهاصنهاموجهوالكلام!،وتنشعدتتحدثالتيفهي

اناشيد.اربعةفيمراتاربعالأسلوب

وتضلريسىونباتوطيرحيوانمنفيهابماالطبيعةتكونان-4

ثلاثةفيمراتخممىالأسلوبهذاتكرروقدالأطفالالىيتحدثوسيطا

اناشيد.

وسيطدونالأطفللمخاطبةالىمباشرةالشاعريتجهان-5

تكررؤقدالعينةفيشيوعاالأساليباكثروهو،ضمنيةبصورةاوصراحة

.مرةعشرةتسعالأسلوبهذا

هذهمناسلوبمناكربينواحدنصفيالش!اعريجمعان-6

تأثرانالملاحظومناناشيد(6)فيذلكتكرروقد،كلهاالألاليب

العمليةالسلوكيةالمواقففيالتربيةالىاقربهوالأطغالفيالوسطاء

للوسيطيكونفحتى،السنتهمعلىتردالتيالأقوالفيمنهالوسطاءلهؤلاء

واضحل،يسلكهاوبهيتحدثمليكونانينبغيالقيمنقلفيفعنالاثر

المعادلةطرفوهو،الغموضأنيخر.شلئقا،ا،طفالمنقريبا،مفهوما

في،الأحيانأغلبفي،عندهيتركزنظريتهفيالشاعراليهااثمارالتي

لسانعلىالقولكهذاسلوكهمفيلاالوسطاءالسنةعلىتردالتيالأقوال

العمال:

فيهالزيتونحكايةونحن

مائجاتالسنابلواغنية

وروحاقاعدةالثمعبونحن

الحياةملحمةنحنونكتب

طفل:لسلنعلىالقولهذااو

حرففياطرراطير

رئتيفياللحناحس

مقاطعهفيوتنبت

زنبقةالفوتكبر

والمفاهيمالأفكدتبسيط

مواقفاذلكفيويوفق،الجردةالأفكارتبسيطالىالشاعريعمد

يتضمنالشعارهذاانفمع،ألاشتزاكيةلفكرةذللتهب!يطهمن،كنيره

توريعفيالعدل:وهيالقيمهذعبأبرزاكتفىنقد،ع!يوةعاليةقيما

جهودحسابعلىيعيشمونالذينافىتطفلينومحاسبةطالوطنخيرات

القيمتين.كلتاوبشط،الكادحين

للجميعالخير

للجميعوالنور

للجميعوالحب

السمراءوارضنا

للجميعتكونانبدلا

التشخيصالىويممد،صحسولاثوباالمجردةالغكرةيلبسمااوكثير

لتوضيحها:

حدادابي

سعادتقولى

تيهاراسهاوترفع

وبانيهلبغرفتهل

الىيعرواو،تربويلغرضويطيلىالفكرةتوضيحفييسهبوقد

القيم.لقرسيخوالمعنوياللفظيالتكرار

الستقبلوطنياهيا

يعمللامن،حالهب،حاسب

للاتينصدركافتح

الآتينالنصراطفال

ابداحلوبردىبردى

شفتيفيالنورفشيد

صدرستيتعيشتعيثس

والايماءاللفتةحلو

والاغراء.البسمةحلو

الغني:العملتقنيات-آ

فانوالتعليمللثتوجيهوكيلةالأطفالشعرفيالتربويةافقيمكانتاذا

واذواقهم،نفوسهمتصقلىلأنهل،ذاتهاحدفيغايةأيضاالفنيةتقنياته

ليةالجملالقيمبهذهطيغرلاالحقوالشاعر،ضروريةجماليةبقيموتزودهم

شاديوانهميقدصةفيالعيسسلليمانيقول،أيضاتربوىهدفلأنها

التالية:العناصرالنثه!يدفيتكونانأحرص

التىالهدفالبعيدة،الظلالخفيغة،الموحيةالرشيقةاللفظة-ا

النفسى.فيعميقااثروتترك،والواناظلالاوراءهاتلقي

حياته.طوالالطفلمعتبقىالتي،الجصيلةالشعريةالصورة-2

والصورةالموحيةاللفظةالشاعرعندتتعدىالفنيالعملتقنياتانغير

والجهـملالعباراتطوبنية،توزيعهوفنالفشيدصوسيقاالى،الجميلة

الفني.بنجاحهوبالتهالي،النثيدتكوينفيي!سهممما،والتراكيب

السب:المسبا-ا

حققوقد،ملحناصمعراللصغاريقدمانالعيسىسليمانيطمح

ا،ناشيد،منبعضها،للصغارملحنةفنيةاع!مالعدةلهفصدرتامنيته

الىالوصولفياتبعهاالتيالأسسسفما،الشعريالسرحمنوبعضها
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.للأطغالمناسبةشعريةموسيقا

الخفيفة:البحوراختيار-ا

علىالشاعرنظمهاا،ناشيدمجموعةانتبينالعينةالىبللرجوع

الأولىالرتبةوالمتقاربالخببمجزوءويحصل،المجزوءةالخفيفةالبحور

(3)الرجزفمجزوءأفاثميد(،)المديدمجزوءثم(نشيدل22)الأناثيدفي

الهزجثم(2)المجزوءفالرمل(2)الوافرفمجزوءأ3)البسيطومجزوء

الكاملة.البحورعلىمنظومنشيدعلىالعيفةفينعثرانوندر(1)اطجزوء

التفعيلات:فيالتلاعب-ب

منشطرايجتزىلممافكثيرا،مميزايقاعالىالوصولبغيةوفيلك

ايقاعية:لأغراضالتفعيلة

العصفورةانيخكى

فعفعلنفعلنفعلن

،التفعيلاتترتيبفييحوروقد،ذاتهللنرضلاحقةاليهايضيفاو

بذاتهمستقلابيتمنثمطركلفيجعل

العجزاتصنمنابايدينا

البامياتالرائعاتبنينا

ا،وزانفيالمألوفالترتيبيخللفترتيباالبيتتفعيلاتيرتباو

العروضية:

ديهمةاسمى

فعلنفعلن

تلرونهل

فعلفعلن

اطفاليا

فعلفعلن

ثيمة!معنى

فعلنفعلن

ناعمحلومعناها

فعفطنفعلن!علن

-2-2-2-؟)التاليالنظامياخذنرىكماالتفعيلاتفترتيب

ثور:عندهفياخذالتوزيعهذاتنويعفيمحليرايتويسعالشاعرولكن(3

2-2(-(-4-(-)،او(ا-ا-ا-2-4-2-؟إ

الوصولمنومكنه،وتنويعهالايقاعاغناءعلىالتوزيعهذاساعدهوقد

نمطية.يخرمتحركةالحانالى

:القوادتنونع

منيتحللوقد،القوافيفيتنويعالتفعيلاتتوزيعتنويعويلازم

ديمةنثعيدفيالأولىالثلاثةكالأشطر)النشيدنثطربعضفينهائياالقافية

مرةمناًكثرتتكررقداللازعةو،لازمةكلفيبالقافيةيلتزملكنهاالسابق

النثيد:ني

مطرمطرمطر

انهمربالنعمة

لثمرلوبالعشب

07

السمراءارضناياتهللي

السماءهديةواستقبلي

مطرمطرمطر

وزن!أوتفعيلاتهاعددتبدلاندونجزئيااوكلياكلماتهاتتبلوقد

تافيتها.(ر

تمرصعنتكثسف،وتنويعهاا،وزانتطويععلىالقدرةوهذه

الايقاعمجالفيوالتجديدالابتكلرفيوب-اعته.الشعرفيالطويلالشاعر

.المجالهذافيرائداليعدحتى،الثسعري

البارزةقدرتهمنالرغمعلى!الشاعرأن،النظريلفتمماانعلى

الألحانبينيوفقانأناشيدهفييحاوللم،المناسبالايقاعتصيدئي

نإ،الأطفالشعرفيالمعتورةالشمحريةوالأوزان،الشائعةالشعبية

السنةعلىاليهاويستكمعون،المهدمنذالألحانبهذهيتشبعونصغارنا

شائعةاناشيدللأطفاليكونولن،الحياةمناسعباتمختلففيثم،الأمهات

استنزافمنالأطنهالشعراءتمكناذاإلاواجتحاعاتهمرحلاتهمفيترافقهم

يحاولهلمحاوهذا،الصنارحياةفيوسيادتهاالعل!يةالا"ناشيدشعبية

بعد.عربيثاعر

الفنية:الصور-2

بحدوهي،الفنيةالصورمنللاطفالحقيقيشعريخلوانيمكنلا

وفتح،الأذواقترقيةالىالسبيللأنهاالنشيداهدافمنهدف،ذاتها

الأدبي.الفنفيالتعبيروالاليب،البيانبرائعالذاشئةوتزويد،الخيلة

لهسبيلايكوناحياناتراه:غايتينيخدمالعيسىسليمانعندوالتحوير

:بالمحسوصوربطهاوتبسيطهاالمجردةهيمالمغللتقريب

الحلوةورثمل

عينيهافيولداوزر!فالبحر

**

الأبيضالعصغورياريثس

الثلجياذرات

***

الأزهارارضمنجعلوا

وللنارلل!وتمرعى

السماعطرلىلى

تكلملوبرعمح!محورة.فراثعة.

تبينالأطغالعلىيشقرفيعفنيمستوىالىالصورةترقىوقد

فيهايمزجحينوبخاصة،المقصودةفكرتهاالىردهلاوالحقيقيمعلدلها

فيها:ويبادلاصاهـثبينالشاعر

نجمتانالأفقفيوزغردتلمىقالوا

تقطفانالحلوةبلليدلوتمنتا7

***

شفتينافيالثورةلحن

الأزهاروصلاة

***



اناالأغنياتواحلى

البالفيهمسةلسأبقى

يثرواللون،بالألوانارتباطهاالثاعرصوربهتتسمماوأبرز

والنماءالخررمزوهو،الأخضرفيهابروزاالألوانأكثروالأطفال

والأمل:الخحوبةو

الثهلاللحنمناسمى

.مال7كااخضراسمي

الخللمرمزوهووالأسود،والطهارةالنقاءرمزوهووالأبيض

.والاضطهاد

غالبا،الثابتةدلالاتهالهلالأناشيدفيتتكررفنيةتعبيراتوللشاعر

والحضارةالوعىرمزوالنور،والانطلاقالحريةعندلالةفالطيران

والتجدد:التقدمرمزوالربيع.احيانا

العربديارياربيعاالدنياسنملأ

النورنحب،النور

النورمهد،وبلادي

غاليتييامدرستىيا

النوربستانيا

معادلاتهاادركاذاالصورمنكثررموزيفكانللمعلمويمكن

.للاطفالوثمرحها،الثماعرعندالثابتةالحقيقية

والأبذية:والتراجمبالمغردات

:اتلمغردا-ا

مستمدةاساسيةمفرداتقوائمعلىللأطفالالنثريالطليفيعتمد

الأطغاليستخدمهمماتكونانعادةالفرداتهذهفيويراس،لغتهممن

المباثرالانتقالعنناجمةصعوباتيواجهوا!لاحتى،الدارجةلهجاتهمفي

الملردة.لغةالىالحياةلغةمن

به،يتقيدانالشاعريستطيعولا،المبداهذايقرلاالثعرولكن

الالتخداميستهلكهللمصتميزةمفرداتاختيارعلىتقومانماالشعرفنيةلأن

برونقها.يذهبولماليومي

الشكلة.هذهمننقيضطرفيعلىوالتربيةالفنيقفوهكذا

البعيد،الوحيالرثيقاللفظاختياريحسنالحيسىوسليمان

المتعجرفة،ا،لفاظ!ويتجنب،والواناظلالاوراءهيخلفالذي،الهدف

ديوانه:مقدمةفييثهركها

بردىبردى

وندىظل

الهاديالحلممثليجرى

اليلاداناشيدمثل

الواديعطاشكليسقى

مادبثمراوثعجرمن

بردىبردى

ابداعذب

الشعر،فنيقومافمااللائمةاللفظةاختيارعلىاًنيرىوالثاعر

الفنيةللضرورةالأطفالمستوىفوقوردتتدالمفرداتبعضكانتواذا

مناليهاالوصولويمكن،الفهمامامعائقاتشكللا،العور!حدودةفانها

بالصورقيستافياتاسبةعقبةليستوهي.المعلمبثرحاوالنصلياق

احيانا.الجنحةالشعرية

والترجمب:الأبنية-ب

البحرتفعيلاتكثرتوكلماوابنيتهتراكيبهفيبارزاثرالنشيدلوزن

ساعدقدالقصرةالبحورعلىالثاعراعتمادان،والأبنيةالتراكيبطالت

والفعلية:الاسميةالجملمنالتركيببسيطةابنيةصيمعلى

الملمتحت

نرشفةالأخونور

**"

نجارمنصورعمي

النشاريدهفييضحك

بيديبيديما

داريداري

**

بلديابني

**

العربارض

***

بتقديمالأناثيدفيكثراالشاعراعتمدهالذيالخببمجزوءويمتاز

بسيطة.ةقصرابنية

والتأخرالتقديمالى،التراكيببساطةعلى،الشاعريضطروقد

فنية:لأغراضالعبارةبنيةفي

حدادايى

سعادتقول

تيهارأسهاوترفع

قوله:او

بغدادالىتطوانسن

اولادياقطارىسار

وقوله:

تثردناكيفاذكرلا

كئااطفالااطفالا

فيالشعريصبحانحدالىالأبنيةصياغةفيالفنيةالبراعةوتصل

البسي!:النثرمنقريباالسهلايقاعه

أالصماحفيالثسستقولماذا

أثرفانيتقول

الزنبقيسرلكى

الصغارويضحك

والكفاحالدرصويبدؤون

متتابعا:نثريامقطعاالأبياتتكونأنفيمكن
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يمرلكي،ألثرقاني:تقول؟الصباحفيالشممسىتقولماذا"

."والكفاحالدرلرويبدؤون،الصغارويضحك،الزنبق

التراجمب:والأبنيةانقرائية-ب

وتعترضهم،بالتدريجالاالصغارلدىالصوتيالجهازنمويكتمل،

طبيعةمننااحيلالصعوباتهذهبعضوتنجم،ملحوظةالنطقفيصعوبات

منالدارجةاللهجاتابنيةعناحيانايختلفبناءوهو،الفصيحةاللغةبناء

حيثمناو،تجاورهاحيثمنالحروفمستوىعلى،الصوتيةالناحية

مما.الحركاتوتوالياللغويالضبطممستوىوعلى،لفظهاطبيعة

النصطواعيةبالانقرائيةويقصد،لامنقرئة"نصوصصيإغةيستلزم

ويجدر.والنئرالشعرمستوىعلىاللفظيةالصغارلقدراتوملائمته

نتاجه،فيالنطئاواللفظصعوباتيتجنبانوثاعرهمالأطنهالبكاتب

الأناشيد:فياللفظصعوباتأمئلةفمن،النطقبأخطاءالصغاريقعلاحتى

الحلقية:الحروفتوالي-

تاءثاءباءالف

هيفاءيانقراًهيا

آخرحلقيوحرف:القاف)حلقيحرف:فيهيتوالى"نقرا"فلفظ

لاراحالقافيةوسكن؟نقراهيا"الهمزةالشاعرخففولو،الهمزةهو

اللفظ.صعوبةمنالصغار

:المخارجمخقلفةرغمتوالمحر-

قوله:ذلكمن

البديعالعشبواقضمي

الربيعفصلانه

الىالصغاريخففهاماوغالبا،القافبمدالضادلفضميصعباذ

.الد

التركيب:لييتكلرحرفطغيان-

الموجمثلالموجومثل

اللهبمن.أجيال

بلديياتخيءتجيء

المربوحدةوتصنع

الئلاثة.القاطععلىالجيمحرفطغىفقد

لفظا:متجاورينحرفينتوالمي-

بغدادالىتطوانمن

اولادياقطاريسار

التيالتاءعلىءالطللغلبةطاء(تطوان)فيالظءيلفظونفالصغار

الصوتية.الناحيةمنتجاورها

لبيلافتكونالمتواصلبالتدريبتذليلهايهكنالصعوباتهذهانعلى

السنتهم.وتقويمالصغارنطقتحسينالى

البحث:خصنئ

بأدبالاهتمامممؤوليةهذاعمرنافيالعربالأدباءيتحهل
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لهذا!نالبأدبانتاجفياثهواطاالأخرىالأممقطعتانبعد،الصغار

الشاعرقدرمنيحطولا.عظيمةمالا1عليهنبنيالذيالمجتمعمنالقطاع

ادبىنتاجمنللناشئةيقدمماأنيعلموهو،الأطفالالىيلتفتانالعظييهم

يضيناترمتوأدبيارثالهعلىاليهوينظر،ا،جيالذاكرةفيعالقليظل

يكتبماانذلكالىيضاف.اولعوشهرةأطولخلوداوالكاتبالشاعر

فييدخلى،نهللناصوايصالهاالاديبرلالةتحقيقعلىأقدريظلللناس!ئة

ينثدانسانيانتاجاكاناذاسيماولا،للأمةالرسومةالتربيةاطلر

.العصورمرعلىتتبدللاالتيوالجمالوالخيرالحققيم

لبنةالأطفالثسمرفيالميمسىمسليملنالشاعرمحاولةوكانت

وغيرهشوقياحمدالشاعرأسسهاختطالذيالحديثالبنلءهذافيجديدة

فيجديدةفاق2الىا،طفالبشعردفعتجديةمحاولةوهي،الروادمن

الفن!عطياتبينيوازننظريتصورعلىوقامتوالمضامينوالبناءالوزن

القومىالواقعومقتضيات،العصرومساليرة،التربيةوممطيات

للوصولالمطلوبةالشروطتعددمنالرغموعلى،المربيةلأمتناعيوالاجتمل

شاعراىعلىتئقلثهروطوهي،للأطفالمناسبثعرالى

على،الطرية!يشهقأنالعيسىسليمانأستطاعفتد،العحللهذاينصدى

وفي،الأناشيدموسيقاتجديدنج،برزتمااكثرريادتهوبزرت،وعورته

يجورأندون،للأناثسيدملائحةوابنية،اليهانتطلعهادفةمضامينتقديم

طغياناعندهالفنمستلزماتتطغىاو،التربيةلأغراضالشعرفنعلى

.التربويالايصالعلىشديدا

نقداتواجهث!عرهفيوطبقهاالشاعرطرحهاالتيالعلدلةكانتواذا

بهذهيرضونلابأنهمالنقدهذايحللفانما،والربينالأدباءبمضمن

التربويةالقيمالىبالوصولالنشيدتعليماهداففيححرون،المعلدلة

المعادلةطرففيتمحصرانماالنشيدتعليماهدافانيروناو،والتعليميه

فحسب.وتذوقهالفنتعليم:خر71

خلالهمنيلمح،اليومالعالمفيالأطفالشمراناشيدعلىيطلعومن

ومقتضياتالفنمقتضياتبينالميسىس!ليمانبهانادىالتيالعادلةصدق

.الموضوعلهذارؤيتناتغنيمقارنةبدراساتالتفكرالىيدفعممااذتربية

للعمل،العربشمرائناا!لممفتوجالبابفان،الأحوالكلوفي

طرحهفيمايمدلواانولهم،اطفالناتربيةاجلمن،الصاحتالجدي

الىأقربنتاجهمليكون،الأطفالشعرحولنظريتهفيالعيسىسليمان

النظرية.جوهرسيممرالتمديلىهذااناعتقدلاولكني،الصغار

والمصاثر*المراجع*

.برروت-للصظر71دابدار-العيسىسليمان-الصظرايهاغنوا-

العريي-المعلممجلة-مونانجورج-الصغارلدىوفرههالشعريا!تصالى-

لشمق.

ثمشق.-المربيالمعلممجلة-مترجممقال-والثسعوال!لأب

الجطلي.حافظ:ترجمة-الطفلنفسعلم

.بفداد-الهيتيمحيسننصارخلف:العراقيةالاطفالصحافةفيالسائدةالقيم

ثمشق.-ال!رليةوز؟رةمناهح:السورية؟لعركيةالجملاويةدالتريية(هداف

الاشنراكي.المرليالبعثحزبمنشوراتمن-النظريةاثمطلقات

.6391الدعاسعزت-التجويدفن

صالححاجالرحمنعبد:اعدهبحثالصرليةاللغةبمستوىاللسانياتدالنهوضاثر

دمشق.-الترليةوزهرة(،-3-2-اًءالمملمينادلة:النشيدتعليمطرائق

شوقي.احمد:الشوقيك


