
نبرلهضلخا-لمجلممف

!ىصفاهـلص!سثالسصااصرر!اب

نسبمسا!لأسنجمىبر!ف!

ونوعا،كما،العربيالاطفالأدبفيظاهرةابرزالعيسىسليهان

أدبفيواستلهامها!ربيابالترأثأتصالأالاكثرأسكاتباوهو

،الريادةاولهما،لأمرينمضاعفةاهعيةكتابتهوتكتسب.أطالاطفا

التراثأرضس!ولا،بكرأرضفييحرث-عظيمكاتبفهو

مخاطبةفيسبقوهكثيرقرياديينكتابالانالاطفالامام،العربي

مثلالاولىبالدرجةالانسانيةتراثاستلهامآثرواولكنهم،الاطفال

العيسىيكادبينما،الغضبانوعادلالسعيدوامينةكيلأنيكامل

.وتعابيرهوافكارهموضوعاتهامتدادفيالعربيالتراثعلىيقتصر

للحياةرؤيتهصلبفيهوبلتعصبنتاجالاستمدادهذاوليس

فيالعيسىبرعالريادةإطاروفييروهانللأطفاليريدوما

مثلقبلهالعريالاطفالادبيعتدهالمادبيةفنوناستحدأث

القصفنونعلىالعربيةالجهوداقتصرتاذ،والشعرالسرحفنون

.الاطفالأدبفيالتراثاستخدامفيكادتاووالرواية

ويكرسالتربيةطاجماتأدبهيطوع،فالعيسىالتربيةوثانيهما،

منتهىالتكريسهذاوفي،للأطفالالاخيرينالعقديئنيأدبهجل

تربيةاووتثقيفتهذيبمجالالادبكانماوبقدر.التطويغ

المجالهذارهنالعيسىسليمانفان،اوسعبتعبيرالانسانيللوجدان

الاخرىالمقاصددونهوجليلكبيرقصدوهو،المشروعبتطلعهكله

فعالية،للأطفالتوجههمنطلقفيوهذا،الادبفيرأىلقد،جميعها

مقدسيانطونسنماهمانحوالتأثيرومتعاظمةواسعة

الذاتوتحققالعربيةبالوحدةالعظيما!يمان3)1(ايالعظيمالايمان"

ناالقولعنوغني.وعزيزومستقبلحرتاريخيوجودفىالعربية

العيسىعالجفقدأيضا!التربيةخدمةفيتصبالريادةتجليات

رغبةلا،لفكرةوتجسيدالايصالطلباالاطفالادبفنونأنواع

نإ.التحليلاثناءتربوياذلكدلالاتوسنلمح.تجريباوبتجديد

اولاالقصدتجليةمظاهرمنمظهرالعيسىعندالفنيالسعي

اقصىالىيستجيبهادئازمنمنذالعيسىقاطالقداجلواخيرا.

:الحياةحقائقاقصىوالى،روحهطاقات

حولهمادارتاللذانالاساسيانالمحورانهما..والتربية"الشعر

كلىفييتلاقيانواحد..محورالامرحقيقةفيانهمابلفعلاحياتي

ويتكم،فيهليصبالآخرمقالواحدينبع،ينفصلانولاشيء

")3!الآخرفيصداهليجداحدهما

التربيةأعني،الفنمصداقيةهيالتربيةالعيسىسلمانعند

وتعذيةالانسانينلتكويئمنهبدلاأسذيا،ائشاملالتثقيفيبمعناها

.الحياةبناءفيالاسهامعلىاقدريجعلهابماالرو-

:التراثاستخدام

لهمفكتب،الاطفالمخاطبةفيوالغزارةالتنوعالىالعيسىلجأ

الدرسيةالتمثيليةوالحواريةواحناراتوالحكايةوالنشيدالقصيدة

فيوالختاراتوالقصةالحكايةلهموكتب،الشعراطارفيوالمسرحية

نصفهانونستطيعكتبفيماالوافرنصيبهللتراثوكانالنثر.اطار

يلي:فما

الشعر:

ا

ج-

فيتقعوسيلةوهي،للأطفالأنفسهميقدمون!شعراؤنا

الأدبفيالبارزئالشعراعلامبعضتضمأجزاءعشرة

الاجيالفيتأثيراوأعمقهاالواهبأجودمناختيرواالعربي

مختاراتمعمعاصرةبلغةللأطفالالعيسىويقدمهمالقديمة

شعرهم.كما

الكاملةوالقصائدالأناشيدمجموعةوهي،"اطفالياغنوا"

التالية:الكتاباتوفيهاجزاء،عشرةفي

زيد.بناسامةعن:اسامةنشيد

.السيابشاكربدرعن،للأطفاليقولالسياب

درويش.سيدعنالصغار:ال!يتحدثعظيمفنان

فراسابيكما:للأطفالسيفهيقدمالحعدانيفراسابو

الحمداني.

المسرحياتمجموعةوهي،للاطفالغنائيةسرحيات

النصوصوفيه(والحكاياتالدرسيةوالتمثيلياتوالحوارات

التالية:التراثية

.المعريالعلاءايعن:العرييزورونالاطفال

احمد.الشيخالشاعرولدهعنصغار:ياطفولتيلنماحكي

المتنبى.الطيبابيعن:والاطفالالتني

وتدمر.زنوبياكماتدمر:يزوروتالاطفال

وعشرشخساتضممجموعةوهيللصغار،تغنىحكايات

شعريةءحكاية



النثر:في

ابهتوهي:جديدةبلغةكتبتتراثنا،منقصصثلاث-ا

الحمراء.الحدث،المرأةايتهالبيكالصحراء

لصا"والاربعونباب.علي":وهلالشعيالتراثمنقصتان-2

".الدفيعلأءا،ومصباح

:الاستخدامواسلوبالمفاهيم

عليهيمليماواسلوبافهماللتراثاستخدامهفيالعيسىيتدرح

انفسهميقدمون*شعراؤنافيك!والتعريفالشرحمجردمنالقصد

الحالىهوكماوالفنيالفكريالاستدعاءمعافيأبلغالى،،للاطغال

المفاهيمهذهنميزولعلنا(،.والاطفالالمتنيمسرحيةمع

العيممى.سليمانعندالقصدمناقشةخلالمنوالاساليب

:منالتراتناأمسد

ذلكفيوالمعمول،ذاتهبحدالتراثالعيسىسليمانيرىماغالبا

،المعاصرةللرؤيةالفقريالعمودهوفالتراث.القوميالمنظورهو

ونماء.قوةيستزيدوبهانطلقمنه،للتراثبارابننفسهوالعيسى

التراثاستدعاءعلىالعيسىعندالتراثفهميتوقفلاالمعنىوبهذا

انتقاءالتراثيعيدماايضاضثالبابلومواقفوحالاتشخصيات

الكريمالقرآنالعيسىحفطلقد.وحضورهوقدرهلجلألهواستعذابا

ضفافعلىعمرهمنالسادسةفيكانانمنذالجاهليالشعروديوان

اميناهذا،يومناالىيزالولا!،)النعيريةقريةفيالعاصي!هر

مكوناتمنمكونابهيستأنس..ويستعيدهيعيدهحفظهمالنصاعة

قارئهروعوكأنهروعهفيجديدمنتكوينهالىطامحاضخصية

الهويةالىالمرءوسبيلالعيمىعندالرجاءمحطالتراثان،الطفل

ناهيالعي!ىتجربةفيخلاصةابرزولعل،تراثدونوبرودفلا

بتراثه،المتينةالحيةصلتهيستكمللمماناقصالعربيالوجود

رؤية،علىيعينكالقصد،هواوذاتهبحدقصدايبدوفالترأث

وجودنحوالاططلعليهايقفالتيالارصويصلببصيرةويوطد

قومي.

فيقيمتهاعلىتبرهنحقيقةبلعرضااومظهراالتراثليس

القوميةبالوحدةالعظيمالايمانصكللىدلالة،باستمرارالمعاصرةحياتنا

ونفحاليأسنفيفيالعطيمالايمانهذاممارسةعلىوعوناوالتطور

وفي.الكريمةوالحياةبالنصرالتفاؤلواشاعةالوجودمعنىالمعاصرين

انفسهميقدمون"شعراؤنامجموعتهمنالمأخوذةالاستشهاداتهذه

التراثحقيقةعلىأجابةالشعراءالسنةعلىمكتوبةوهي،للأطفال

الباقية:

:البحترييقول-

أيهافيمقوياحاراالانينبضالذيالمتصلالحيتاريخنا،)انه

"الصغارألاعزاء

4()3(2-ص)ج

المتنبىةيقول-

ووتر،العروبةصوت/)كنت

صغاري

يااحفظوني.أزالوماالصحراء،

ورجولةحماسةوتملأوهماباءآ،تهزتزالماقصائديان

التيالرحلةهذهفيسيماولا،ومكانزمانكلفياليهامجاجةانم

"الخالدةالعربيةامتنااعداءمعالمعاركاخطرفيهاتخوضون

إحا،33(1ص-)!2

ارغداقي:فراسابويقمنل-

الاحباءالصغارايها"

انتم.بمتتجددامتناستبقى

فيمشرقةوصفحات،طيبةسيرةلمنتركاننحنويكفينا

،(.التاريخ

الردن:الثريمسيقمنل-

الفخرابرزهاكاننحتلفةموضوعاتفيكثيرةقصائد!زظمت

الذيالمجدهذايكنولمالمجد.الىوالطموح،بالنفسوالاعتزاز

وتكفوقو!اوحدتهاالىتعودالعربيةالدولةرؤيةالااليهاطمح

."الغرباءمنالطامعينوسيطرة،المغيرينغاراتعنها

27(.ص-)!3

جرير:يقمنل-

هذهفيباقونانناونشعربالحاضرالاضييتصلانأجمل"ما

،..الارض

24(.صي-ه)جى

الاخطل:يقول-

ابناءوبينبينيالاياممنيومفيحاجزايقف!الدفى!ولكن

واحدشعبجميعاونحن.العروبةالىننتميجميعافنحنقومي

2"واحدوشعورواحدوتاريخ

العربيةاللغةهذهعلىألسنتمتدربوأانبأسلا،،ولكن

فيبيناتربصااذتيالىإتةعالحيةالغتناانهاالصض!.منذالحميلة

(،.وامجادناحضارتناذناوتحفظوالحاضرأماضيا

الذيبالقدرقصدولكنه،ذاتهبحدقصدالتراثكأناجل

لؤمنانينبغيالتيالعروبةحقيقة!الخالدةالقوميةالحقيقةيجسد

قضيتهوصارتعمرهووهبهاالعيسىبهاآمنمثلما،الاطفالبها

وكبارأ،صغاراونساءرجالاوابطالاشعراءالعربكلوقضية

كلها.حياتهمفيأيمانهميجسدونمؤمنيئمواقفهماستلهمالذين

؟التراثهوما

هوعندهفالتراث،انتقائيةنظرةالتراثالىالعيسىينظر

الاحتفاظمععصورهاكلفيالعربيةالأمةحياةمنالمصىءالوجه

لتراثاستلهامعنهيمرففلم،الاولالاسلأميللعصرخاصةبأهمية

الدولةتناهبتعندماالمتأخرالاسلاميالعصراوالقديمةالعصور

اًلا،صراحةالخامىالقرنبعدوالاجنبيةاذغربيةألعناصرالعربية

لماما.

!كللىيعينماوهو،للعربيالاعلىالمثلهوالعي!مىعندالتراث

منذواضحاالعيمىكانلقد.وسي!كونكانالذيأ)وجودتحقيق

الابرزشابواذا،والامملالأبرز:التراثاستلهامعلىاقبل
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اذنالذاتا،بناءفيوينفع.ليضيءينقيهفانهشائبةبعفروالامثل

وتستعيدهوالنافعالم!نيءال!سأثتعيدتربويةانتقامحيةنظرةهي

وتفسإهـااوشرحاونفلفيوالظفعالمضيءيجانبممافتخنصه

كتابة.اعادة

واينرحهأوتقصدهمؤدياصالحاكانأذاادتراثالعيسىينقل

تعاملوهكدا،قصدهمؤدياصالحانذيكلكتابتهيعيداويفهـهـه

ولم،المضيئةوالمراحلوالواقفوالاسماءوالنقاطالأوجهمعالعيسى

الفعاليةمآثرهفييصسبماوهذا،ذلكسوىمعالجةعكيقدم

القومية.الحياةفيالتأثيرويكماملالناهضيةالعربية

يلي:مااوفقلمالعيسىعندالتراثاختمارنرتبانونستطيع

مثلالادبيةسياولازمنهافيوالمغاعلةالك!يرةالثخصيات-1

.والقادة،سيقيينوالمالسعراًء

فيالحالهوكماحادثةاوواقعةفيالساطعةالعربيةالمواقف-2

.(،لأبعرتاو*ابصو!.

.شأتواضنوأئبمنأليهتتيرأوخثيضفيأوا-تثأرء!-.!

علىالقوميةللدلالةوتجسيدهاوقوتهابأصدلتهاالعربيةاللغة-4

الشعراءبعضمعتعاملهفيالحالهوكمافريدوجودينحو

ال!غة.استخدامهاسدوبفياو

:التراثمعالتعامل

وينبعوقصد،ذاتهبحدقيمةالعيسىعندالتراثقلنا،

الفن.مصداقيةهيفالتربيةعتربويةغاياتمناستخدامه

فيفكتب،الاطفالمخاطبةفيوالغزارةالىالتنوعالعيسىلجأ

لاالكتابةمناخرىاشكالفياومتداخلةاوواضحةاجناس

بالتصنيفاتيعترفلاالعيسىأنعلى،الاجناسالمماءعليهاضتطبق

نصيبهوللتراثيكتبهو،يصنفونوالنقاديكتبانههوالمهم

البيتهغافيالعيمىكتبهماكانوربما،ويكتبكتبفيهاالوافر

تراثا.

منللأطفالوالاثاروالمدنوالتاريخوالشخصياتال!ثمعراءقدم

وانتصار،العربيالوجو!قضية،الكبرىقضيتهوضمنهاخلاالا

المستقبل.

فيهاالتراثأوجهونلمح،منقئاومصفئالتراثالعيسىكتب

يلي:

خاصنة:بطرمةاانترأث-1

يقدمون"ءصعراؤناكتالمبفيلختارأتهالعيسىمقدمةتفيلا

حيثايجملانهكلها.وبطريقتهكلها،بمقاصده،(للأطفالأنفسمم

ومفوقديصرح.انينبغيحيثويوحي،يفصلانينبغي

النحو:هذاعلىعملهالعيسى

بقطراتأثبهناعما،رشيقاالشعراءهؤلاءعنحديثك"ليكن

16(.ص-أ،؟)!نرشفهاالتيالصافيةالماء

حينا،قاسياكانالسعراءهؤلاءعنالعيسىحديثأنوالحق

رؤيتهيفارقلمجيعهاالأحوالفيوذكن،اخرحيناناعماورشيقا

عددفيتفاوتهناك-طريقتهعلىالتراثيقدمفهو،المحاصة
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يضمن،اويرىماخلالهمنيفسرمسبقموقفوهناك،الصفحات

والنقائض،الهجاءشاعرلانه)4(نفسهمنيخجلالفرزدفجعكفقد

عبقريتنا-جريروعنعنهللفرزدقالكلأم-صرفنالو"وحبذا

ويضيف9(.ص2)بر،،وانفعاجدىموضوعاتاالىالشعرية

نفسها:الصفحةفيالفرزدقلسانعلى

رو،الصغاشايياإلهجاءهداتقرأوااناحبلااني"الحق

.تحففلوه

ساسوىللتاردخشيءمنهيبقئفلنشعرهينكرجريراوجعل

23(.ص-ه)جىالختصونالباحثونبه3كتم

مننفورهعلىبئظعريتهاعجابهيخف!المعريتقديمولدكط

العربيةاللغةزهويمثللأنهبهيعجبولكنه،حياتهونمطافكاره

ايضاعنهكتبلذا!ا!اكراحلمنمرحلةفيإلعربيوالفكر

فيالمعريعندشيئايجدلمثم(:المعرييزورونالاطفال"مسرحيته

صناجمئبيةنجعصفي!أداليةصاشيلهفاكأشنلاعنمالسيرتة

.الحياة

فردأالخلدحبيتاني"ولو

3انفرادابالخلداحببتلما

المسرحيةوفيفحسببالمعريإعجابهعنيعبرانيريدهو

"الغفران"رسالةمناسطربضعةعلىبالمعرياشارتهاقتصرت

ابنفيندهش،الجمالرائعةحوريةمنهاوتخرجالتفاحةمنهاتنسق

للأطفالالاسطرهذهاختارولعله،ادلهقدرةمنويتعجبالقارح

:للزمانكموالفهمالمعريلسانعلىإلاطفالأماملتخييلها

را!حغأرمرحى)

للملأبلمرحى

النهارفجروا

،()5(جداولقليفي

يمكنمانمةانعلى،بهمعجبانهلمجردللأطفالىمجانيتقديمانه

يرىلالانها!يسىاا!فلهوقدالمعريععيرةفيللاطفاليقدمالق

طريقته.علىالاالتراث

كاندينيةوشخصيةمجيدشاعروهو،الرضيللشريفتقديمهفي

وضعهعنالعيسىمضى،الاسلأميالسياسيالفكرفيمكانتهالها

وظيفة!توليتالاشرافنقيبتسميتهبذكرواكتفىإلتاريخي

دييطابعذومنصبوهي،الاشراف"نقابة،اتسمىكانتكبيرة

والفضائلبالاخلاقويتحلونرفيعةثقافةيحصلونالذينلألينالهلا

.(35ص-3)!(،العادية

السيرةعناصرفيالدىحول!ونبالعنوانالعيمعىاكتفئ،وهكذا

اذهوها.التاريخملابساتفيالدخولودون،عناصرهابعضاو

ضئيلة.آنيةفييقدمالتراًث

ومشكلاتالتاريختناقضاتفييخوصرانالعيسىيربدلا

ذلك،ومرد".بالأملعامر)ؤومثالزاهيةصورةعلىحرصاالترأث

الكبيروهونطرهبوجهةالتراثيةرويتهانغمارالى،دواعيهبعضفي

.الكبيرةبهمومهاالكبرىالقضيةصاحب



والشهامةالبطولةمثالوهيبها،تعريفاالخنساءمنقدملقد

ينلسبلاشعرمالأنتمثلهالاالوصففيابياتبعض،والتضحية

.الأطفال

التاريخي:والصدقالتربية-2

علىويفسرعوبهاءهزهوعالتراثمنالعيسىيقتطعاجل،

إنه.الرادةالتربويةالفكرةليخدمعامداهذايفعلوهو.طريقته

محتوىاو.التاريخجانبولومفيدايراهماالاللأطفاليقدملا

واظالماو،سيءهوبماالطفلنصدمالاهينظرهووجهةءالتراث

فيالعيسىرؤيةوتكمئيكبر.عندماسيواجههلانهماضيهفىمشين

وتاريخهالتراثبقوةالطفليتسلححيثالفنعلىالتربيةتغليب

والمثلبالقيمالزاخرماضيهبفضائلالمبكروعيهولعل.العربي

واالمرحلةهذهفيالنتث!رالفاجعمنسيحميهوالحضارةوالكرامة

هدفمعمتحالفةالأبقىهيالتربية....تلكاوالسيرةهذهنيتلك

أما.المشرقةوالصورةالمضيءبالمثالالطفلوجدانتسليحنحوالفن

حياةفيالطفلانخرطوقدالتاليةالرحلةفيفيأتيالتاريخيالصدق

والإدران.الويعلىاقدروأصبحقومه

فكرته:عنتعبيرزيدونلابنتقديمهوفي

التيالسيرةجوانبيجملانبأسولا،الفنيوالصدقالتربية

إجالا:واحقادهمووشاياتهموالوزراءالحكامبحسدتشتعل

بينمتنقلا..والسياسةالشعربينحياتيأوزعكذلك"وبقيت

تهدئةأحاولكبيرشيخواناالوفاةأدركتنيخىوقرطبةاشبيلية

،،هجرية463عامفيوفاتيوكانمتاشبيليةفينشبتثورة

31(.ص-)!4

ناويقرر،لولادةحبهقصةله:اشتهرعمايعتذرانينويتم

قصيدته:ابياتبعضويختارسريعامرورابهايمر

مشتاقابالهـهراءذكرتك"اني

،،.راقاقدالأرضووجه!صلقوالافق

عندميسورةحلولهاتكنولممعا،وتربويةمنهجيةخبرةاخمها

لهيروقمايضمناوويعرض،كثيرايتجاهلكانلقد.العيهـمى

الاخوين.ويريحيرتاحانهمعتقدا

وسيلةالتربيةولكن،التربويةلنظراتهالتراثالعيسىاخضع

أساسيةمعضلةتكمنوهنا.الفناوالتاريختوافيلاوقد،متغيرة

الشعرمنمختاراتلتقديممحاولةنمة.للتراثالعيسىمعاملةفي

و!ودقبانينزارشعرمع!!،النورسدارمحاولةهيإلحديث

)6(.وأدونيسيوسفوسعديدرويش

العي!ىفعلهمافانالمحاولةبهذهالعيسىصنيعقارناواذا

الاطفالمنالثعرتقريبهفيالختلفةالسابقةالمحاولاتعلىيتفوق

"داراختارتبينما.معاوالشعرللسيرةالخاصتفسيرهوفي

نزارباستثناءربماال!جار،علىالحديثينالشعراءأصعب3االنورس

تربيةالىيحتاجشعرانهالصغار.معهايتواصلفكيف،قباني

جملةاطللأضفامفيدأنهأعتقدفلأالقبانيشعراما.لقراءتهسستمرة

تفصيلا.او

منتخلومثلمااولاالقصداوللهدفيةالنورسدارمحاولةتفتقر

،والفتيانالاطفللمثلمحددلجمهورالإيصالعلىيعينالذيالناخ

كهتبتالذيسياقهاعنبعيدةقصائدمنابياتاواضعوهاينتزعثم

مبهمةنصوصايجعلهامماتؤديها،التيدلالاتهاعنوبعيدافيه

معها.يتواصلواانوالفتيانالأطفالعلىيصعبمستغلقة

لتتبدىالاوليةالملأحظاتهذهمنفيتخلصالعيسىجهداما

.للتراثالنظرةفيوالنهجيةالتربويةالخبرة

الفنائية:ايثار-3

صراعيكونبهاالتيالفعليةمنللتراثرزيتهفيالعيسىينفر

ثابتة.قيمعندهفالتراثتاريخوحركة

والنافعالجميلالامنهيأخذلاهواوونافعجميلالتراث

هي:أربعةأناشيد")3(-نمةاطفاليا!غنواديوانهففي،ليغنيه

الجيشى"قائدزيد،بناسامةبطولة!عناسامةنشيدالاول

."والراية

المكافحالشاعرعن،،للاطفاليقول)،السياباهوالثانيوالشيد

اعمالمنوقريتهبريفيتهوالمعتز،والظلومينالجياعاجلمن

.البصرة

سيدعنكاالصغارالىيتحدثعظيم"فنانموالثالثوالنشيد

والفلاحينوالشبابللعمالفنهكرسالذيالثوريالفناندرويش

ويغنيالجماهيرلالاميتألمفنانلأنه،والتخلفالبؤسضد

لانتصاراتها:

اولادياالرائع،الشعب

الامجادأمجادالصانع

اعيثىالفقراءمعزلتما

أعبنىللحب

اعيشللحن

.(35ص-7)!"درويشسيد:اسمي

"للأطفالسيفهيقدمالحمدانيفراسابو"هوالرابعوالنشيد

العربيشاعرهحياةنسيجفيالعيسىيجدلاحيثايضاالبطولةعن

خهاريصنعونالذينالعربالناشئةالقديمالشاعريحي،البطولةالا

،الأجيالبطولةلتستمرالأطفالالىسيفهو!ديالعربيةالأمة

الفرسانلغةيعلمهموانعربياضوءايسطعأنالأطفالمنهويطلب

3سم.ونجد

:فراسابوويقول

الانجنوديانتم)

الشجعانايهايا

البركانفليهدر

البيدولتسمع

بحماسة:الاطفاللهفيهتف

الذيالسيفشاعريا

الهوانيعرفلم

بنااكتببهاكتب

13(.ص-.ا)!"الانسانقصيدة
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بقيةالىيتعداهابلالاناضيدحدودعندالغناءيتوقفولا

القيمهوالعيسىباليثغلفما4الشعريوالمسرحيسالنثرنتاجه

سرحياتهفيواضحوهذا.والحديثالقديمالتراثفيالباقية

التاريخيةحكاياتهاوالمقتبسةالشعبيةحكاياتهوفيللأطفالالغنائية

واالصراعمنتخلواذالحوارياتاوالصرحياتفيالمستلهمة

اعجابا!المعرييزوروندالأطفالحواريةالعيسىكتب.الفعلية

العظيم.الشاعربهذا

والدهعن"صغارياطفولتيلم،أحكيهيالثانيةوالحوارية

النضاليةشخصيتهوفضائل،أعمالهلجليلتقديراالعيسىأحمدالشيخ

والدهلشخصيةاحترامهقادهوقد.التراثتكريسإطارفييدخلمما

والقوميالوطنيعملهفيهيصفعملمنأكثركتابةالى

بذرةأشاعحيثتنويريوالدهدورانالعيسىويرى)8(الريادي

فقير.اجتاسو"روفيالأملوروحوالعمالثقافة

أبيالعظيماسشاعراعنىوالاطفالالمتني)وهيالثالثةوألحوارية

يعرض،العربياًدوطنأرجاءألىمعاصرةزيارةفيالمتنيتطيب

الىفيهاويدعو،الخاصمنظورعمنالباهرةشخصيتهملأمحفيها

العربية.الوحدةحم..الأطفالحم

يلتقيمشهدآعثصراثنيمنالغناقالشعريالسلسليتألف

معالختامفيلينشدأقطارهامختلففيالحروبةأطفالخلألها

الاولاد:

الثوريه"طلأئعك،نحن

الأحرار.أرضيا

الحريهراياتنرفع

للأحرارنهتف

العربيهثورتناعاشت

الدارولتحضر

الدارولتحضر

العربيهالشمرولتبق

الأنوارساطعة

الأنوارساطعة

)394(.الأنوارساطعة

زنوبياكما"تدمريزورونل)الأطفالهيالرابعةوالحوارية

أجلومنبالحاضرالاضيارتباطمنالاجنيضدالستمروالكفاح

العظيم:وتراثهاالأمةوحدة

لدةلخاامرتد

واحدةأمة
قديممنبيتم
)525(عظيموتراث

ماكليعطواوان،والأمةت!مريحمواأنبالدمالأطفاليعاهد

بالماضيالاتييصلواوانالعظيمالشعبوحدةيبنواوانيملكون

العظيم.

ثمالامجادواستعراضتدمرفيللطوافالأطفالزنوبياوتدعو

هادر:بصوتمعهمتنشد
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الأمامالىالأمامالط

والايامالتاريخنستعرض

العظاماجدادناشادهماهنانرى

الامامالىالامامالى

بنواماوفوقبنواك!نبني
للفداءنعيترللعطاءنعيشن

)527(.الأمامالىالكبرىللوحدة

الثابتةالقيمعلىالعيسىيلحالشعيللتراثالجديدةكتابتهوفي

وحد.المعبيةالحكايةإطارعلىويعتمدواضحغنالىنحوعلى

والقيم.العافيلينفحه

الحبوقوةللعلمتمجيد"السحريوالمصباحالد-كأعلأءقصةني

والمجدللكفاحوالمجدللأتينفالمجد.الاوهاممنوتحذيرالجبارة

".للعم

أولادياالايامودارت

المصباحوأزهر

الاجدادرؤىالعموحقق

الكفاححققها

الصغاريسمعيومكلفي

اختراعغرائب

البحارفيالفضاءفيالبرفي

البقاعأبعدفي

جديدمركبيومكلفي

مدارنايغزو

البعيدالقمرضيوفصرنا

جارناوصار

المصطءالعالمفييؤلولم

ارالاصمندنيا

يجيءالذيالجيلالىترنو

الصغارتنتظر

والتوفيقللآتينالمجد

للآتينالمجد

الطريقعلىحكاياتتبقى

الدئ)9(علاءدنيا

الحكايةتفاصيلالىيمسطولالهاويغنيللقيمالعيم!ىينتصر

جديدةارادةالعامإطارهاخلالمنيبثبلالقديمةوأعماقها

مستمرإيحاءلصاباباوالأربعيئعليقصةوفيجديداءومعنى

ال!ودعوةوالوفاءوالذكاءوالبذلالعملبقيمةعلنيوتصريح

الصالحعلىالكترانفاقباباعلييؤثرعندماوالاشتراكيةالعدل



جدرانمئتنبعوكأنهاالمميقةالرخيمةالاصمواتهتفتفقد.العإم

قائلة:كلهاالدار

!الجميلانالمروسانأيهاا!-مهلاباباعلييا"مهلا

..الفرحغرةفيأنفسمنسيتمأنبميبدو

هنا.انناالقديمالحطابونسي

الرفاقايها..لنمملكاليسالثميئالمغارةكنز

الذئاللصوصوبينبينمالفرقفماوالا..

رجعةحغيرالىذهبوا

قبلمنهذالكنقلالم

القديم؟صديقنايابابا..علىيا

الفسادحطريقمننحذركالم

فرفاقكجميعا..للفقراءجميعا..للحطابينالكذز

الاصيلالطيبالحطابأيها..الضائعونالمحرومون

نصيبفيهلم

نصيبفيهمثلهحزاءولكلالعجوزللحذاع

نصيبفيهمرجانةمثلفتاةولكللمرجاشة

هذاعمارةفيوأنفقوهالكزلادارةمجلساألفوا

تنعمونعندئذ.وسعادتهورخائهالبلد

الصحيحوالرخاءالحقةبالسعادةانتم

معمسنظلولكننا..الأنسنودعم

..)09(الطيبونالناسايها..جانبمالىشهـظل

ماهوالثابتةالقيمأجنحةعلىعملالذيالغنايىالدفقوهذا

لناسبةتمهدقصصفهي"عربية*بطولاتالقصصيةسلسلتهيميز

العربي.التراثفيالبطوليالثعرعيونمنوالقصائدقصيدة

المعتصمتلبيةعن،المرأةأيتها..لبيك"أوعربيةنخوةقصة

عرالشللقصيدةتمثيلا"!وامعتص!ا.عموريةفيالعربيةالمرأةلنداء

:تمامأبيالكبيرالعربي

الكنبمرانباءأصدقالسيف)/

واللعبالجدبينالحدحدعفي

شرحهفيأيضاويبثالقصيدةداخلمنالمناسبةالعيسىيثرح

فيالعيسىيقول.الوطنعنوالدفاعوالمروءةوالنجدةالشجاعةقيم

السرد:سياق

راياتتعلوهموراءهالعظيمجي!ثهوتحركالعتصموتحرك

أسنماعممفيتترددالخليفةوكلماتالعربيةالنخوةوتدفعهمالكرامة

هيالبعيدةأختناوجهعلىنزلتالىالصفعةأن:قلوبهموفي

وعار..جبنالاهانةعلىالسكوتوانجميعاوجوهناعلىصفعة

العتدي.وتأديبالظلومنصرةالجميعشعاركان

يسكتمن:الحقالكلمةهيالمعتصماطلقهاالتيالكلمة"ان

ومقدساتهوشعبهملكهضياععلىيسكتعدومنيتلقاهااهانةعلى

11(."لجميعا

الكلماتثنايافيالصراعيصربلالذيالانثاءالردعلىيغلب

قصةتختلفولا.وتصطرعتنمولفعليةإدارةلابمشهدتعريفوكأنه

المتنبىقصيدةلمناسبةآخرشرحفميسابقتهاعن،الحمراءالحدثك

العظيم:

كأنماالحديدمجزولىاتوك

قوائملهنمايحيادسروا

معركةفيالرومضدالدولةسيفلبطولةتمجيدالقصيدةان

أكثرعلىالقصةفيالمرءيقعولاث!ه،الحدثلمدينةإنقاذامثهودة

الشاهد:هذافيالحالهوكماومقدماتهالتمجيدهذا.وصفمن

ترتفعالضحمسشسىكادتوما

الاعداءجموعاخذتحقالنماءفي

وقدالوراءألىوتتراجعتتضعضع

اطابلواختلطالمفاجاةصدمتها

يتساقطونالعدوجنودوكانبالنابل

الرماحوطعنالسيوفضرباتتحت

هذعوفي.يفعلونمايدرونلاوهم

كمينورائهممنبرز،المعمة

وراءبانتظارهمكانالذيالفرسان

فكيبينهمفاذاالمجاورةالتلأل

بأيةالفراريحاولونالعربيالجيش

.نمنبأيالنجاةيطلبون،وسيلة

بادرةايةاتخاذمنيتمكنواأنقبل

صفوفهملتنظيم

الحدثمعركةكانتالغروبوعند

هزيمةالعدوهزيمةعنانجلتقد

منهموأسرقتلمنمنهمقتل.منكرة

كاننفسهالفقاسابنحقأسرمن

سيفواقتادهالاسرفيوقعممن

منكبيرعددمعقيادتهمقرالىالدولة

13(لمجيشهوقادةأنصاره

علىيفسرهوانأولاالتراثيشرحأنغنائياتهفيالعيسىيسعى

مداركمنقريباالتراثليكونالنناءالىلجأوربماثانيا.طريقته

الوسائطعبرالانتاجاعادةاوالقراءةفيالاداءسهلالاطفال

اللقاء.أوالاذاعةأوالسرحمثلالأخرى

:التراثاستلهامنيالتدرج-4

اسلوبيةضمئأوواحدةوتيرةعلىالتراثمعالميسىيتعامللا

يمليهماحسبوأسلوبافهماالتراثاستلهامفييتدرجفهو،واحدة

هوكماالبسيظالتفسيرأوالثرحمجردمنالقيموسلمقصدهعليه

الىالاطفالالىأنفسهميقدمون)،شعراؤنا:مختاراتهفيالحال

الىوحكاياتهحوارياتهفيالحالهوك!الخاصتغسيرهواضفاءالاعادة

وأصرحيتهفيالحالهوكماوالفنيالفكريالاستدعاءمعافيأبلغ

لشخصيةمعاصرةرؤيةيقدمحيث"والأطفال!التنبىحواريته

أعمالهمسغالبيةيضعالعيىأنعلى.القوميالبعدس!اولاالمتني

نصوصهتنفيذعلىالاطفالتنظيماتيساعدمماالطلائعتنظيمإطار

جمموعة:المثالسبيلعلىطيبةمزيةوهذ.ونشاطاتهااعمالهافي
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الطلائعتنظيمويزورعصرهمنفيقبلللزيارةالمتنيتدعوطليعمة

المؤتمراتويعقدواللقاءاتالاحتفالاتلهوتقامعربيقطركلفي

وجدانتشغلالتيالفكريةالقضايانحتلففيويتحدثالصحفية

الكبار،شاعرالعيسىصوتانشكلاالمعاصر.العربيالانسان

مفعملسانوهوالاطفالبلسانيتحدثالذيهوالقوميةشاعر

النوائبومجادلةالكارةعلىوالصبروالانتاءوالارادةبالأمل

فماالطفلتصدمانبدلاالتيالهمومصوتانه.والمحنوالشدائد

حقيقةالاطفلليخاطبوهوينسىالذيالثاعرنداءولكنهبعد

فيالاختبارقيدتزاللاأخرىمعضلةوهذهالمهدد.الوجود

.الاطفالنحاطبة

رذا:التراث-5

نطرتهصدقعلىدليلىألىاحتاجكلمابللتراثالعيسىيلوذ

.اعتقادهوصحةإيمانهوعميق

فيالتاريخظلأمعنولأسلبيةشخصيةعنالعيسىيكتبلم

يتعاملأوالتاريخيستحضروهوالإيجابيالايرىلافهو،مامرحلة

وأمنبوذةشخصياتمعاصرونعربشعراءاعتمدلقد.التراثمع

ولكن،البياتيأوحاويخليلاوأدونيسفعلمثلمامشبوهة

الىالإيجابيةنظرتهيدعمماالىمستنداكلهذلكيتنكب،العي!ى

وملاذا،جهةمنالفخمةللأسلوبية).4(ملأذاباعتبارهالتراث

الضعفعواملعلىالأمةانتصارسيرىبهااليالمعاصرةللرؤية

.أخرىجهةمنوتتقدمذاتهافتحقق

واذا،شعرهفيالتراثلحضورالعيسىعندخاضعةالفهمقيمة

وأسلوبهالتراثيةلغتهعلىيحافظفانهموضوعهفيالتراثعنابتمد

عندماحقعلىالخطيبحساممثلمعتبراناقداولعل،التراثي

قال:

سلمانعندالموسيقىوهوسالايقاعقوةفيقيلمهما،ولكن

الاتباعيةحدودفيتظلباكملهاالوسيقيةتجربتهفانالعيسى

عندهمتميزةخاصيةوهي-الموسيقيةالتجربةان-الجديدة

تحملالفنيلبنائهالأخرىالجوانبفينفتقدهاقصديةعنتكثف

فييندرجوالموهيوالزاجيالعقليتركيبهانعلىجديدادليلأ

عدادفينضعهحيننعنيهماهووهذاالمجددالقديمصف

)13(.الجديدةالكلاسيكية

ومراحلوشخصياتمواقففياستدعائهعلىالتراثيتوقفلا

التراثفليسى،لذاتهمباشرةاعادةالتراثيعيدماغالبابلوأوابد

علىبرهان4ولكف،فحسبالعيسىعندالعظيمالايمانعلىبرهانا

ثقةموضوعالايمانيجعلمافيهلانللتحقققابلالايمانهذاأن

الوحدةان:أقولوعندما.للاطفاليقدمعندماتأييدوموضع

العربأنأوكدوعندما،الدليليقدمفالتراثحيةحقيقةالعربية

ملموسيةعلىيعينفالتراثالانسانحضارةفيكبيرااسهامااسعوا

وانجازاته.وقائعهفيالحقيقة

اليأسيدفعالعيسىأنهي،الإطارهذافيهامةملاحظة-نمة

وجهفيسلاحاالتراثيغدو.مجتضنهأوالتراثمجتضنعندماعنه

يأسهأوراقنثرالسيابرثاءفيءالاطفالأدبفيوخصوصااليأس

يغنيمتفائلاالعيىكانللأطفالالس!يابتقديموفي،عينيهأمام

والتغيير.ل!رادة

غياب،ملاذاالتراث:المفهومهذاظلتحتنفسرأنونمتطيع

الثابتةالقيملصالحالتاريخحركةمعاينةأوالاجتاجمماالمنحى

التاريغ.معتركمنالمنتزعة

الثقافيةالحياةفيالتراثتأثيرالىهذاالعيسىعزاربما

مثلولكن،ثانياللتقاليدالحافظهوالتراثأنوالىاولاالمعاصرة

عنكتابتهفيايضا.حقيقتهفيالتراثاستلهامتستلزمالعاينةهذه

لمالتيالكلماتبعضبدل(،والاطفال)،المتنيمسلسلفيالمتني

نقياصافياالترالايقدمأنالعيسىيريد.التنيشعرفيتعجبه

موضعتزاللاوتربويةفنيةمعضلةوهذهإيجابيا.خالصاعربيا

زطر.

هذاوفي.والقوةالنماءمنهليستمدبالتراثالعيممىيلوذأجل

مئاًذمثهادةالعيىيلتس"والاطفال"المتنيمسلسلمناذثاهد

.محبوبعريشاعرفهو،والأبىالأزهىالترإثمثالمنالمتني

.عماهيابالتكريمجديرأنت:"رافع

بالتكريم.جديرأنت

(،.والاطفالالمتنيويبقىالصالةمنرافعأبووينسحب

شيئاالعطيمشاعرناسنسمع..الآنتيهاء:

الطلائعنشيدلكنغنييخصنا،

واحد(صوت)فيالأولاد:

رائعةفكرة..رائعةفكرة

نشيدخاص؟لموهل..الجلائعإنثهـيد:المتنيي

ويحبنانحبهعربيشاعرلناكتبهجميلنسيدنعمنعمالاولاد:

كثيرا

مفخرةويعدكالطفولةمنذشعركيحفظبأنهويعتزتيهاء:

الكبرىمفاخرنامن

؟صغارييااسمهأعرفأنليهل:التني

أجمل،للأطفال،لنايكتبوهوالعبسىسليهان:اسمه:رافع

.عديدةسنواتمنذقصائده

صوتانه.عنمنغريباالاسمهذاليسالعيىسلإن:المتني

كذلك؟اليىالزمنفيتمتدالتيالعروبةأصوالامن

الزمنفيتمتدالتيالعروبةأصواتمنصوتنعمالأولاد:

عماهياالزمنلتقهر

يومذاتأراهأنبدلا،الخالصةتحيتيشاعرآبلغوا:المتني

)014(.بهوعدءونيالذيالنثيدالآنوأسمعوني

كتابتيلنايقولالعيسىوكأنه،العيمىبسليهانالمتنييعترف

يقالأنيكفيهالعطيمالايمانانه.المتنيبشهادةالتراثمثلتراث

العظيمالايمانهذاأصواتها.منصوتوانهالعروبةشاعرإنهعنه

كبيرةتربويةالمجالهذافيوقيمته،الترأثمعتعاملهيميزالذيهو

جميد.بكلالاطفالمعالعملفياليهانحتاج

هذاعلىتجربتهوصقلتهالنحوهذاعلىتجربتهالميسىصاغلقد

لفكرةفنهكرس،كبيرةوثروةكبيروعقلكبيرشاعرانهالنحو.
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معضلاتعنالناتجةالسلبياتمنيخلولافنهانشكلا

ويغنى.يفيداًصيلفنولكنهوفكرياتربوياالتراثاستلهام

مشلهواا

1(آ

)2(

)!(

اتحادمنثورات-نثر-شعر-أرقالكتابةسليهانةالحيىأنظر

معوقفاتالكتابوفي937.ص-8291دمشق-العربالكتاب

وتقديراتحيةكتبتالكتابمنعددباقلاموانساناشاعراالعضىسلإن

نفسه.العامفياللوتس-وافريقيااسياأدباءبجائزةفوزهلنلسبة

الكتاباتحادمنشورات-"النثرءدفتر،سليان،الحيسىايضا:انظر

القوميمنظور.علىتكيدايقول13.ص-8191دمشق-العرب

:التربوي

التربويةالقوميةالفنيةالعمليةفيالاولىالخطوةالاالكتابةليمست

الىبحاحةأنشلحظةكلفياشحرواناوحدياحاولمااليالضخمة

الىالعمليةفيالمشاركينعشرات..والأصواتوالأقلامالأيديعرات

نقتربأننستطيعحقوصبر..وحبصستفي..معيويعملون..جاني

للأطفالجديدعالمخلتى:اليهيديأمدالذيالعظيمالحمهذامن

.الآنحقعليهمتمرضالقالريضةالهزيلةالبرامجهذهمنردعنى

8،3.ص:نفسه

الادابدار"للاطفالطانفسهميقدمون!شعراؤناسليهانالعيسىانظر:

يحملولاعشرةأجزاءبينيجمعوالمجلد.تاريخبدون-بيروتللصغار

إنها.حدةعلىجزءكلبأرقامالنللثرويكتفي.للصفحاتمتسلسلارقما

الطبوع.الكتاببتوضيبيتعلتىفيهاالسريغالحملنحاطر

)4(

)5(

)6(

)7(

)9(

)01(

ا)11(

13(آ

آ)13

)14(

نفمه:عنالفرزدقيقول

يسمعهاأنأريدلالأفيالهجاء.قصائدمنشيئااختارلناننيشكلا

.1(.ص-)برهبالصغارفكيفالكبار

الكاملة-المجموعة-"للأطفالغنائية!صرحياتسليهات-العشى

801.ص8291بيروتالمثورىدار

طبعاتفي8191عامخلألببيروتالختاراتهذهالنورسدارنثرت

مختلفة.

الادابدار-الكاملةالمجموعة-"أطفاليا!غنواسلإنالعيسى

بأرقامايضاأجراءعشرةبينيجمعوالديوان،7891بيروتللصغار

جزء.لكلمنفصلة

الكرسة،الكبيروطهعنيبحثوائل،قصةالاعمالهذهمننذكر

7891.دمسقالبعثطلائعمنظمةمنشورات،الشاعرلطفولة

مجلة،السحريوالمصباحالدتعلاء:لقصةجديدةكتابة:سلإنالعيسى

33.ص-7691الثانيكانوناع93سدمسقالحربيالمعم

المعممجلة"،لصاوالاربعينباباعليلقصةجديدة"كتابةسليمانالعشى

55.ص7591الاولكانون12ع28صدمثقالعربي

ماريقصةعننفسهاللحكايةاعادتهعنجزئياالكتابةهذءوتختلف

ليديبردعنالصادرةخرافيةوحكاياتأساطيرسلسلةفيستيوارت

النهايةكانتوانالقيمالىلملداعيةالاعواتتلكفيهانسمعفلأ،بلندن

(.تاريخدونبيردليد)طبعةمتشابهة

ايلول3ع34سدمقالعربيالمعممجلة"عربية"نخوةسليمانالعيسى

41.-.،حمما8191

36سدمثقالحرفيالمعممجلة-"الحراع"الحدثسلنمانالعيمى

صر،18391.438،لح

اليهالمارالكتابفيوالفنالموهبةالعي!ىسليمان:حسلمد.-الخطيب

438.ص-"أرق،الكتابة

416.-415صللأطفالغنائيةمسرحيات

امراةفيامرأتلن.

الأرضعلىالوحيدالرجلموت.

الصفرنقطةعندامراة.

الدائريةالأطفالاغنية.

صبتالإفىدارا

الدكتورةمؤلفات

السعداوينوال
سابقأالوزيرمعاليموت.

الحياةوعينالخيط.

ئبلغلا.

الأضعفميكانت.

طبيبةمذكرات.
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