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 مساء الخير اهال في الندوة الرابعة من سلسلة الندوات جمعات او جمعات راديكالية ….  سيرين:

ينظم هذه الندوات الملتقى التربوي العربي ومؤسسة الدراسات الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسة روزا لوكسيمبورغ  

 واألردن. تب فلسطين مك

  

 هذه الندوة الثانية لهذا العام والتي تركز على األطفال، اليوم سنتحدث عن أدب األطفال الراديكالي.  

 

كيف نعرف أدب األطفال الراديكالي؟ هو باختصار األدب الذي يلعب فيه االطفال دورا مركزيا في النضال الجماعي  

القوة والعزيمة واإلرادة ويعطيهم مساحة إلسماع أصواتهم يسألونا الكثيرون لماذا  أدب يصورهم على أنهم يمتلكون 

لى تربية وتعليم تنمي الفكر والفعل الثوري وتقوي من عزيمة  إننا في هذا الزمن الذي نحتاج فيه تربية راديكالية أل

لى تقويض المجتمع  إذين يسعون تطلق سلبا وحصرا على اولئك ال تاالطفال واليافعين نجد ان كلمة راديكالي اصبح

صبح هدف التربية نزع الراديكالية التربية الراديكالية بالنسبة لنا هي التي تغذي الجذور تبدأ دوما من الجذور   أو

التربية األرضية او المجتمعية أو الوجدانية او الثقافية تربة ال تتخوف من التغيير قال باولو فريري "إن التعليم هي  

لى العدالة االجتماعية  إتغذيها روح نقدية" التربية من هذا المنظور اذا هي وسيلة لتغيير العالم وصوال عملية تحرر 

ن تكشف  أوالمساواة وإنهاء الظلم واالستغالل واالقصاء والتعسف وطبعا كل انواع االحتالل أن تكون راديكاليا هي 

 عن جذور وأسس وأصول المشكلة وتعالجها من هناك 

لى ذهننا عدد كبير من المؤسسات والكتاب إعن التجربة الفلسطينية في أدب األطفال الراديكالي يتبادر حين نتحدث  

والناشرين الذين ال تتسع لهم ندوتنا هذه لهذا اقتصرنا الحديث عن ثالثة مبادرات تركت بصمتها على أدب األطفال  

بادرات في الوطن وفي الشتات يسعدني ويشرفني  طفال الفلسطينيين في كل مكان وهي مالفلسطيني الحديث وعلى األ

مديرة مركز الطفولة في الناصرة إسبنيولي ن اقدم لكم المتحدثون لهذا اليوم بترتيب عكسي نبدأ بالصديقة نبيلة أ 

الصديقة رناد القبج مديرة مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي في رام هللا و الصديقة الباحثة زينة معاصري التي سوف 

ي كان بودنا انها لا عن تجربة دار الفتى العربي ومن هون منحب نرسل تحية لصديقة حسناء رضا مكداشي التحدثن

   . تكون معنا لكن اعتذرت ألسباب صحية

رح نخصص ربع ساعة لكل متحدثة وبعد ذلك نفتح باب الحوار للمشاركين الذين يودون تقديم مداخالت شفاهية 

عبر التشات وبعد االستماع للمتحدثات سوف نعطيكم فرصة التواجد معنا   ممكن على المنصة يرجى ارسال ذلك 

 . لتقديم مداخالتكم او اسئلتكم

  

 زينة تفضلي بنبدأ معك  

 

هي الناشطة االساسية كانت في دار الفتى وكان المفروض تكون  زينة: مرحبا، اول شي تحية لحسنا مكداشي النو

تاريخ دار الفتى العربي فرح اعطي نبذة   ،عم تقدم هيدي اليوم، بس انا رح احكي عنا اليوم كباحثة عن هل التاريخ
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ولدت دار الفتى كدار نشر ولدت خالل مرحلة ثورية بتاريخ   .من بيروت 74دار الفتى ابتدت رحلتها بالنشر بسنة 

حالة الثورية  ال النضال الفلسطيني ونشأ هيدا المشروع يعني كان من ضرورة ايجاد تعليم بديل يتناسب مع هل

من خالل تضامنن مع  لينانين والمثقفين الفلسطينيين والعرب إلواستطبت الدار جيل من الفنانين الفلسطينين والف

غيير جذري في المجتمع العربي من  النضال الفلسطيني التزموا بمشروع ثوري وتحرري عربي النطاق ومن أجل ت

منرجع للفترة ضروري نرجع نحط دار   إذاخالل تسليط الضوء على الطفل التركيز على تربية راديكالية للطفل. 

ي كانت اساسية لهل المشروع الي كانت  لالفتى خالل هل المرحلة الثورية وخالل مرحلة الستينات والسبعينات ال

لنضالي الفلسطيني بس كمان متصلة بحركات تحررية مناهضة لالستعمار من الي  مرحلة ثورية مش بس للتاريخ ا

كانت عالمية وكانت متصلة ببعضا عم نحكي عن العالقة من كوبا للجزائر او من فيتنام لفلسطين وكان في فترة  

 . يعين هيدي الرمزية متل ما منشوفا من خالل ملصقات الفنان الفلسطيني اسماعيل شموط

  

بتحلم بمستقبل وبنصر كشيء اساسي وكمان كانت بتتمحور يعيني في رمزية حول   باألملة ثورية ومليئة كانت فتر 

   . شخصية الفدائي كبطل ثوري عمببني مستقبل ثوري جديد

ي  لمبادرة نبيل شعث الال دار الفتى بلشت من خالل كانت مشروع ضمن مركز التخطيط الفلسطيني وكان تصدر هل

ركز وتعاون كمان معو الناشط المصري المعروف بالدكتور محبوب عمر وكان بهل الفترة كان  كان بوقتا مدير الم

ي كانت عم تهتم بقضايا اساسية بالتربية الي كانت في مشكلتين عم تتطرق اللن وحدة  لال في لجنة التعليم بالمركز 

من ناحية التعليم الوطني خاصة   منن هي مناهج االونروا والكتب المدرسية الي كانت باالونروا وكان فيها قصور 

ي كان في انفصال معرفي عن  لطفال فلسطينين عم يخلقوا خارج فلسطين لجيل من الالجئيين الألجيل شباب و

فلسطين من ناحية التعليم فهيدي من ناحية مناهج االونروا بس كمان كان في اعادة تقييم للمناهج العربية التقليدية  

التربية الطفال او شباب الي كانو ضمن مجتمع عم بخوض معركة نضال تحرري عم   ي كانت تعتبر ما بتناسبلال

ي بالمدارس بهل الفترة فكان  لبطالب بالعودة فكان في انفصال بين هل الواقع االجتماعي والمناهج التقليدية العربية ال

البديل يكون بالتربية يكون بديل  من االوائل من اساس تصميم دار الفتى يكون في بديل لهل التعليم وبديل يكون هيدا

راديكالي فكان من اوائل الدوافع ورا هل المشروع هو طبعا الظرف الفلسطيني، بس تطور الدار كان عربي في  

نطاقه فكان الهدف االساسي هو انشاء ادب يخاطب االطفال بالعالم العربي بغض النظر عن موقع طبقي او عن  

االطفال عن تراثهم الثقافي المشترك وعن قضايا اساسية عالمية منها حقوقهم  موقع البلد وين كان ساكن فيخاطب 

كمان كموضوع قضايا المساوة والعدالة االجتماعية فمن خالل هل االطار تم ابراز الوعي بنضال الشعب الفلسطيني  

احث الفلسطيني  ولكن كان ما كان الموضوع الوحيد في المطبوعات تبع دار الفتى تولت لجنة تحرير برئاسة الب

عليه صار في عدة يعين تقسيم   ي ضمن مركز التخطيط لتحديد خطة تربوية شاملة لدار النشر وبناء  لاحسان عباس ال

هداف تربوية مختلفة بتراعي أمختلفة وكمان ب بأساليبلعدة سالسل مختلفة الي هي بتراعي االعمار المختلفة 

كبر شوي من هل  ي أللسنوات او سلسلة ال 6و   3اعمارن بين طفال عمار من هون منشوف سلسلة قوس قزح ألاأل

فق الجديد قصص قصيرة او سلسلة من حكايات الشعوب وكان  طفال او الي اكبر كمان سلسلة األالعمر المستقبل لأل

سيس دار الفتى كان مسؤول الفني عن هل المشروع عن هل الدار  كان الفنان  أول فترة من تأي مسؤول لال

حجام الي بتشوفون، هل الصورة حلوة النو بتقدر بتشوفو الطة وهو الي كمان حط اطر شكلية لألالفلسطيني كمال ب  

السالسل بعالقتها مع بعض االحجام كيف االحجام بتتناسب مع العمر بتتناسب مع الموضوع فحط  هو التصور 

 . الشكلي لهل السالسل 

  

حجام صغيرة للتعلق بغرف النوم او بدور  أي كانت تتوزع بلت الكان في كمان عدا عن الكتب كان في ملصقا

الحضانة او المدارس وكان يرسمها فنانين متل هون بتشوفو الرسام المصري حلمي التوني وكمان من مصر محمود  

 . فهمي و حجازي

  



بتركز على مثال  وكان في سلسلة ملصقات الي اكتر تعليمية متل الي شايفينها هون كان هول باحجام اكبر وكانت 

 . االبجدية او االلوان او االشكال او االرقام او الحيوانات والي رسمها الفنان المصري محي الدين اللباد

  

دب او من ناحية الجمالية  تبع هل الكتب والمنشورات كانت  طفال من ناحية األ دار الفتى كانت كدار نشر لأل

مشروع بركز على أدب الطفل و ابتعد جذريا عن كتب االطفال   ولأراديكالية و كان مشروع رائد و طالئعي كان 

السائدة باللغة العربية بهل الفترة الي كانت معظم األوقات تعتمد بشكل اساسي على ترجمة أدب األطفال االجنبي ان  

حيان  وكتير من اال lady birdاو ادب االطفال االوروبي الفرنسي او االنكليزي مثل  walt disneyكان انكليزي 

كان هل األدب يترجم للعربي والرسوم ذاتها  تكون هي مع ذاتها تنوضع مع الموضوعات وكان في فصل او ما في  

عالقة بين الطفل ومجتمع الطفل العربي  والعالقة مع هل الكتب المترجمة كان في يمكن تجربة رائد الي كانت  

بس ما كان في قبل دار الفتى ما كان في دار نشر   بمصر الي كانت مع دار المعارف الي هي سلسلة الطفل السعيد

بركز بس على ادب االطفال ومن الناشطين الي كانو اول ما اشتغلوا مع دار الفتى بعتبروا انو مثال متل حدا متل  

الرسامة وبعدين صارت فنانة ناشطة في مجال ادب االطفال نوال عبود طرابلسي تعتبر انو حتى تفكير االطفال كان  

 بهل اللحظة  ثوري 

 

دب الطفل او تعريبه من ناحية معريفية ومن ناحية أبهيدا المعنى تحديدا كانت تهدف دار الفتى النهاء او تغيير 

جمالية ومن ناحية خلق خيال وغرس وعي كمان ثوري وهوية عربية فهيك كانت هل الدار كانت بتمثل وعد  

العربي من الناحية الفنية خاصة محي الدين اللباد استلم هو كمدير فني من  لمستقبل مبني على تربية راديكالية للطفل 

الطة وكان بالنسبة اله انو كان دار الفتى عنده بيان مانفيستو بيان جمالي وهو اللباد كان ينتمي لجيل من  بعد كمال ب  

ي مصر يعني ضمن  الرسامين المصريين من جيل السيتنات الي كانو عم بيشتغلوا ضمن الوسائل المطبوعة ف

منشورات مصرية وكان في وعي كمان عربي وثوري بشغله فكان بالنسبة اله هل البيان الجمالي هو انو نتخلص  

يعني  اذا بحسب كالمه نتخلص من رسومات ميكي ماوس وتوم اند جيري وكانت في فكرة انو تقديم جمالية جديدة 

مية وبتكون مكتملة فنيا و بصريا وبتختلف عن هل الطغيان الي كان  الي بتربط الطفل بعالقته اليومية و الحياتية اليو

موجود بهل االدب الطغيان العاطفي البرجوازي الي هو  كان طاغي بهل الوقت على ادب االطفال فكان بالنسبة اله  

مش موجود  كان اساسي انو نربط هل الطفل بعالقته االجتماعية و بالظروف الي كان عم بواكبا فما نخلق شي خيالي 

او حياة بورجوازية أو اسس اخالقية برجوازية او اخالقية ألسرة مثالية الطفل ما عم بعيشها يوميا بدنا نتخيل انو  

هيدا الطفل افراد من عائلته التحقوا بالمقاومة عم بعيش حالة صعبة عم بعيش كمان حالة ثورية فكيف نبني ادب  

رق لقضايا سياسية الي كانت يمكن  طار االدب كانت جريئة من ناحية التيتالئم مع هل الحالة فمن هل الناحية كتب د

ي رسمه محي الدين اللباد مبني على قصة زكريا تامر(  لخالفية او مفاهيم صعبة مثال متل هيدا الكتاب )كتاب ال

عني كيف  سنوات شو يعني الوطن او شو ي 6و  3ي بفسر لطفل عمره بين لكتاب شهير لدار الفتى هو كتاب البيت ال

استرجاع الوطن كيف استرجاع البيت وحتى لو كان هل فكرة وقتا بمحلها تاريخيا لو كانت فكرة استرجاع البيت او  

كانت ضمن اطار  من خالل السالح وهو مثال كتاب البيت حصل على جوائر ان كان ببيروت او   مقاومة االستعمار 

مم  باأل 74اول شي النو واكب ياسر عرفات وتم توزيعه بال عدة لغات من خالل دار الفتى إلىببراتيسالفا وترجم 

المتحدة كجزء من حملة اعالمية منسقة بس كمان تم ترجمته بعد هيك لعدة لغات وانشهر كما في تحفيز لمفاهيم 

ي رسمه يوسف عبدلكي او فكرة االنتماء واالختالف بكتاب غراب  لاساسية متل الحرية هل المثل هون بالون ريمة ال

ي كتبها ورسمها الفنان المصري حلمي التوني او عن  لمل بقصة حياة شجرة الاو فكرة االمل مفهوم متل األ أللوانبا

( عودة الطير قصة لمعين the returne of the birdي انعمل كمان باالنكليزي )لالتضامن او قوة الشجاعة ال

وكمان بتطرق لموضوع الخوف وكيف   1982بسيسو ورسوم للفنان المصري حجازي كمان ربح جائزة باليتسك 

الولد يتغلب على الخوف من خالل قصص عن الفدائيين البطولية فهيدي المواضيع عادة ما منشوفها بكتب االطفال 

الشي االساسي الي كان بهل التجربة انو دار الفتى خلقت متل حلقة او منصة   . فكانت الدار جريئة من هل الناحية

ي  لن دعت واستقدمت عدد من الفنانين العرب الي خاضو هل التجربة الجمالية بدار الفتى الي هولللتضامن الفني ال



خال كتب دار الفتى تكون كتير غنية جماليا متعددة باستخدامها الساليب فنية ولتعبير الفني مثال هون متل اعمال 

من سوريا في نذير نبعة كلن كان  الطة متل ما حكيت قبل او نوال عبود الي كمان حكيت عنا من لحظة او كمال ب  

فنانين واكبو بهل الجيل كانو بالطليعة تبع الفناين العرب يعني يوسف عبدلكي من سوريا نذير نبعة الي حولو كان  

اللن تجربة جديدة للرسم لالطفال وحولو ريشتن لهل المشروع او كمان برهان كركتلي كمان كان صار انتقل من  

طفال غسان كنفاني بس باالساس اكتر مجموعة من الفنانين الي  أكتاب غسان كنفاني  سوريا اللمانيا  وقتا عمل

شاركت و ساهمت برسم كتب االطفال هنه فنانين ورسامين من مصر  الي اعتمدت الدار بشكل كبير على عملن من  

مد حجازي ومحمود  تيخوض هل التجربة وانتقل معه كمان وقتا اح 74ي انتقل على بيروت باللمحي الدين اللباد ال

اول    73فهمي وعدلي رزق هللا واشتغلو مع بعض لهل الفترة حلمي التوني كان اصال انتقل لبيروت باواخر  ال

كان مسؤول   74كان عم بشتغل الي هو كان اصال مسؤول عن دار الهالل بمصر  فانتقل على بيروت بال 74ال

مسؤول عنها عبد الوهاب الكيالي هنه هل المجموعة الفنانين  الفني عن المؤسسة العربية للدراسات و النشر الي كان

المصريين اشتغلو كان عندن تجربة كرسامين  كان عندن تجربة بالصحافة  العربية بمصر ان كان بدار الهالل متل  

بالصحافة العربية فكان تجربتن كتير اساسية  الكاركتير طفال او بفن حلمي التوني او بكتب بمجالت مصورة لأل

وانتقالن لبيروت بهي الفترة كان شي اساسي لدار الفتى وكان كمان تعبير عن هل المرحلة الثورية  وعن حركات  

ي كانت تشهدها هي الفترة  تقاسم مع بعض حجازي وفهمي ورزق هللا شقة ببيروت  لالتضامن ال ةالتضامن او عالقت

تم    ، السنة التأسيسية تبع الدار وبهي السنة صار في نشر  ،ة خاصة اول سنةفوورشة عمل مكثوحولوها لسماحة 

يعني اذا ما كان في   اكتاب يعني هيدا الشي ما بعرف اذا فينا نتخيله بهل الوقت حدن عم بيعملو 67نشر  او طباعة 

لفترة لهل الجيل  الهل المشروع شو معنى هي كان كتير اساسي لهل الفنانين ولهاالندفاع وهاالنتماء الفعل الثوري ال

هون في كمان اعمال كمان لفنانين مصريين عدلي رزق هللا و حجازي وبعد سنة من   -من الفنانين والمثقفين بعد 

العمل المكثف صار في كان هيدا الشي انعرضت صار اطالق تم اطالق دار الفتى من خالل معرض الكتاب العربي  

كان في معرض تم تنظيم من خالل النادي الثقافي العربي معرض للرسوم   75سنة  ولأببيروت وكمان كان ب

فنان شاركوا انو كان في اهتمام وهيدا الشي   16صلية تبع الكتب وهيدا دليل عن انو هل المعرض لساسية األاأل

  .رائد انو كان في اهتمام بالشكل الفني للكتاب ولكتاب الطفل بهي الفترة لينعملن معرض

 

 ميرا  ااقاطعك اه خلصتي كنت بدي اعطيكي دقيقتين بس انت طافية الك  sorryرين: زينة سي

 زينة : اه اوكيه اه لحظة  

 سيرين: بس اذا بدك تنهي بدقيقتين 

 وال شيفيني انا هال  screenزينة : انا بنهي هون بعدكن شايفين ال 

 سيرين : شايفينك انت 

الفكرة انو كمان الزم انو بيروت كان الها يعني انطالق هل الدار من   بس  screenزينة: ما ضروري نشوف 

كمان بهل النضال بهل الفترة وكانت   اي التزمولبيروت كان شي اساسي النو بيروت كانت مكان لقاء للفنانين ال

بهل الفترة   ي ساهم ببلورة هيك مشروع راديكاليلمركز نشر باللغة العربي مركز نشر  ومركز فني ومركز ثقافي ال

 .ومركز توزيع يعني معرض الكتاب العربي كان اساسي لتوزيع هل الكتب وخلص

  

سيرين: شكرا كتير زينة في عندك سؤال ……… بس بفترة االسئلة واالجوبة في من سعد عبد الهادي عن لماذا  

ي فيه بعدين بس  تعطلت التجربة و اين وصلت االمور االن واذا ممكن يحصل على العرض قولي هاد ممكن نحك

 . شكرا كتير اخديتنا لمرحلة كتير حلوة يعني كتير منا ربينا عليها

  

 زينة: بعتذر اذا تأخرت شوي  

 سيرين: ال مش مشكلة اهال زينة شكرا  

 



ي كمان بديت تقريبا بنفس فترة دار الفتى  لطيب هأل بيسعدنا انو نسمع عن تجربة مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي ال

 . عن السبعينات مؤسسة تامر منحكي عن التسعينات وطالع ف رناد الساحة الككنا منحكي 

  

رناد: مسا الخير حضورنا الكريم شكرا لهادي االستضافة والنو يكون جزء من جمعات راديكالية ضمن برنامجهم  

 جواء كتابة االطفال  أوقبل يمكن ما احكي عن تامر بحب ندخل ب

 :فبحب اقرأ نص لطفل من غزة اسمه يوسف وهي بتحكي عن حكايتي مع العدوان النص بقول

  

طع والشبابيك انحرقت ورمينا كل الحديد ورحنا  ققصفوا دارنا ونحرقت وبسكيليتي االحمر انحرق والجنزير ان

لبسة الي كانت والدة  لمدرسة الفالوجة ولما رجعنا قعدنا في خيمة كانت الدنيا برد ومطر اكتر شي احزني هي ا

 تركناها من غير اكل والدها واحد اسمر والتاني اصفر  

 كمان نص صغير  لصبية اسمها سما خليل قديح وكمان هي عن حكايتها مع العدوان 

بتحكي كنا نخاف من الطائرات فنزلنا عند دار عمي ولم تكن هناك سيارات   2014ومنحكي عن العدوان االخير ب

ل الناس من الحارة ما عدا عائلتي بقيت في البيت وما كنا نعرف النوم من صوت الطائرات  و ال اسعاف وخرج ك

والقصف وكنا نحشر انفسنا جميعا في غرفة واحدة عند النوم  هربت كل العائلة عند دار جدتي وخرجت النساء من  

الجامع كان يمشي مع   لىإغير حجاب من كثرة الخوف بسبب قصف الطائرات سمعنا ان خالي اصيب اثناء ذهابه 

ن في مصر  صديقه وابنه محمد عندما قصفتهم طائرة الزنانة واصيب خالي في كل مكان واصبح اعمى وهو األ

للعالج واصيب معه ابنه محمد واصبح مشوها وكل اسنانه تكسرت وكاد ان يموت ولي صديقة مات ابوها شهيدا في  

 .عها واخاف كثيرا وتعود الي الذكريات الصعبةالحرب في هذه االيام عندما ارى الطائرات او اسم

  

كل المعلبات مثل التونا وعشنا في الظالم وكنا  أكنا نطبخ على االفران ولكنها اصبحت من دون غاز فصرنا دائما ن

ني ال اتذكره  دائما نسمع القصف والدي مات في اجتياح اسرائيلي قبل سنين كثيرة وانا صغيرة واسميه بابا خليل أل

   .في ارضنا عندما قصفته الطائرة واصيب في راسه ومات  وكان

 

سنوات وبالتالي الولد االول الي هو يوسف عمره كان خمس سنين ونص فالميسر    9البنت لما كتبت كان عمرها 

 .ساعده بالكتابة باللغة تبعته

  

نحكي عن النشر بمعزل عن عمل المؤسسة ويمكن هون بحب شوي   لما منحكي عن النشر بمؤسسة تامر ما منقدر 

نحكي عن المؤسسة وعن بدياتها وزي ما حكت سيرين الي كانت هي حد من الناس ويمكن كمان نبيلة ففي هيك ناس 

خالل فترة   89لهأل طبعا التجربة انطلقت بال 89كتير شاركو بتجربة تامر بالبدايات ومازالت التجربة مستمرة من 

ي كان فيها اغالقات مستمرة وطويلة من االحتالل للمدارس والجامعات وكان في حركة  gالنتفاضة االولى و الا

سسوا المؤسسة واحدهم منير  أ المؤسسة او  أنشأواي لموجودة بالمجتمع الفلسطيني والقائمين او ال الليالتعليم الشعبي 

ى من جمعات راديكالية لما حطو االطار النظري للمشروع هذا  فاشة والي كان يمكن بالحلقة االولى كان بالحلقة االول

ي تساعد المجتمع الفلسطيني بتطوير بدائل لالحاجة لوجود مؤسسة ال  اكانوا ناشطين بحركة التعليم الشعبي وشافو

ممكن  ي مكان أعن المدرسة وطبعا بلشو بالبدايات انو كل فكرة التعليم والتعلم ممكن تكون في  ةتعليم وتعلم بعيد

تكون في اي زمان وعلى االطالق ما هي مربوطة بمدرسة وجامعة فهي يمكن تكون سياق حياة وهذا هو يمكن فكرة  

ي ما بتتوقف ال بلحظة و ال بيوم  لهي مربوطة بسياقات حياتنا اليومية وال ،المؤسسة كيف انو التعلم انتاج المعرفة

هو برنامج  92موجودة  واهم برنامج بالمؤسسة و الي انطلق بالفطالما حياتنا مستمرة طالما سياقات التعلم بتكون 

لهأل  92تشجيع القراءة والكتابة و التعبير عند االطفال وعند الفتيان والفتيات وهذا البرنامج ما زال مستمر من 

ن واذا حدا  وضمن انشطة البرنامج هادا الي هو حملة  تشجيع القراءة في المجتمع الفلسطيني والي عادة بتكون بنيسا

  باألمس.متابع صفحتنا بشوف انو احنا اطلقناها 



 

   ”لن نجد الشمس في غرفة مغلقة“كيف انو حملتنا بتتبنى شعار والشعار السنة هو 

وحدة من الكتب الي كمان نشرتها دار الفتى   والشعار يمكن كمان برجعني لغسان كنفاني بكتابه القنديل الصغير  وهو

ار وتبنينى لقصة القنديل الصغير علغسان كنفاني ومازلت يعني يعاد نشره مرات ومرات فطبعا يمكن بتبنينى لهاد الش 

 .انو منشوف قديش هأل في تحديات في المجتمتع الفلسطيني و القضية الفلسطينية بعيشها

  

ويمكن كمان يعني كل ما الزمن بمر كل ما الظروف هيك باتجاه... القضية  التمانينات كنا نحكي عن االحتالل هال  

منحكي عن احتالل وحصار مستمر دائم بس كمان في عنا قضايانا الداخلية ويمكن هال كمان على المستوى العربي  

ائل يعني موجاته الكبيرة الي قاعدة بتصير بالتالي كل  على رأي لياس خوري بمقالة جديدة ألله التطبيع العربي اله

هادي االجواء بس بتقول اديش القضية الفلسطينية بظروف على االطالق مش سهلة وبتصير جهودنا كأفراد  

كمؤسسات كتجمعات وين ما كانت قديش مهم انو يصير هاد التظافر وقديش مهم يضلوا في هاد الشغل في الحد  

دنى بس هو قديش مهم كمان بالقضايا الي الها عالقة ببناء الوعي وببناء  الهوية ولما منحكي عن  االدنى هو الحد اال

بناء الهوية وكمؤسسة بتشتغل مع االطفال وبتشتغل مع الفتيان والفتيات والشباب بشكل رئيسي ففي عنا مساحة داخل  

كتابي االول كتابي االول سلسلة انطلقت  المؤسسة بالنشر لالطفال وهادي المساحة الي انا قرأت منها والي هي 

سنة على اطالق هادي السلسلة بشكل سنوي بتصلنا نصوص من االطفال  25واحنا السنة كمان يعين زي  96بال

وين مكان الي بشاركونا كتباتهم بدون ما نحدد محور معين وبدون ما نحدد قضية معينة وبتصلنا منطلقها خالل حملة  

بتوصلنا الكتابات بتتشكل لجنة قراءة ولجنة القراءة بعدين بتعمل توصية بنشر  8و بشهر  4تشجيع القراءة بشهر 

عشر قصص في سلسلة كتابي االول الكتاب هاد في العادة هو كتابة ورسم من االطفال  يمكن الشي الي مهم اذكره  

سنة قديش   25ا بكتابي االول عبر بالنسبة لهي التجربة تجربة كتابي االول انو اذا منطلع على المضامين الي بتوصلن

 الظرف الي يكون يمر بالواقع الفلسطيني بحتل جزء من كتباتهم وبالتالي هاد بس بأكد  

قديش كانت  2005ل  2000ي بقصده اكتر مثال في مراحل معينة خالل فترة االنتفاضة الثانية ما بين لفمثال ايش ال

 .ي قرأتها موضوع العدوانلثال بالنصوص الفي كتابات األطفال م ةاالنتفاضة الثانية حاضر 

  

قديش كان حاضر موضوع النكبة والذكريات قديش هي حاضرة في ذكرياتهم موضوع العودة والشتات انو في يمكن 

طفال كانو ألي رجعت هون فمنطلع على االطفال فبكونو هدول السلو في بعض العائالت الفلسطينية طبعا الوما بعد ا

ي عالقة  لليد االردن او هيك فكمان بيحكوا عن هذا الموضوع طبعا في هذا الجانب الاكانوا موليد سوريا او امو

بالوطن والو عالقة بالشأن العام وفي كمان طبعا موضوعات اخرى الها عالقة بمثال الحب االشجار مثال شجرة  

عن صديقه الشهيد الي بخسروا   الزيتون قديش بتكون حاضرة في كتباتهم قضية الشهيد الطفل الشهيد انو طفل يكتب

مع العام الدراسي الجديد لما برجع هال هادي الكتبات وعالقتها بالشأن العام بس بيحكيلنا  شي مهم انو الطفل تماما 

هو واعي لكل شي بصير حواليه وبالتالي مرات في مقوالت الي بتقول  قديش مهم انو ما نعرض اطفالنا انهم  

ن هاد الجانب انو بدنا نوجههم لمحالت تانية كلمة توجيه يعني هي مهم انو يتفكر فيها النو ينخرطوا او انهم يكتبوا ع

مهم جدا لما منحكي عن كتابات ويمكن منحكي عن كتابي االول بعيد عن المعلم وبعيد عن االم و االب او هيك احنا  

لذاتية بتجربتهم الذاتية وتجربتهم االولى زي ما  منأمل انو تكون بعيد عنهم بالتالي الكتابة هي فعال متعلقة بمكنوناتهم ا

احنا شايفين قديش هي قادرة تحكي عن الشأن العام بتحكي عنه من محل انساني محل اال يخترق القلوب وانو ااال  

هيك يكون في اصغاء هائل لتجربتهم وهذي التجارب الي بتعرضوا أللها بعيد عن عالم الكبار ال شك انها بتكبرهم  

بعالقتهم مع كل شي بصير حولهم وبالتالي مع الي بصير مع وطنهم و بقدرتهم على التعبير عنه ويمكن   بتكبرهم

التجربة كمان بموضوعة اللغة انو كتير من الناس الي بدخلوا بتجربة القراءة و تجربة الكتابة بخلقوا عالقة جميلة مع 

رسة بتقدمها من محل جامد من محل ما بتخلق فيه هذي اللغة العربية او بصير عالقة كتير حميمية بينما مثال المد

القدرة على التواصل وعلى التعبير وعلى المشاعر فهون منشوف قديش هذه التجربة مهمة بحياة اطفالنا انها تستمر  

و منقدر نشوف بعد تجربة تامر قديش في صار تجارب شبيهة واحنا فخوريين بانو في تجارب كمان شبيهة النو بس  



ول انو في مساحات قاعدة بتتوفر اكثر لالطفال انهم يقدروا يعبروا و يكتبوا وينشر اللهم فهذي يمكن التجربة  هاد بق

األولى الي حبيت اعرضها بالنسبة للنشر داخل مؤسسة تامر والي صوت الطفل فيها بكون واضح ويمكن مرات بتم 

واضح صوت الكبير بينما العفوية و االنسانية   استثناء بعض القصص النو منقدر نشوف صوت الكبير فيها او بكون

يعني هي المحل الي بكون بتصور الطفل بكون منه بكتب التجربة الثانية الي بحب كمان اشاركها كممارسة  ارتباطا  

بمفهوم جمعات راديكالية وبالنسبة لتامر انو هي هادي مساحات حرة للتعبير مساحات حرة للتواصل ومساحات  

 .للفعل كمان

  

ولحد االن   1996المساحة الثانية مش رح اطول فيها كتير الي هي تجربة يراعات الي هي كمان انطلقت بال

لت مستمرة عبر كل هذه السنوات واذا  امستمرة اذا منطلع على المالحق هيها على الصحفة منشوف انها التجربة ماز 

تكون خاطرة قد تكون شعر قد تكون قراءة  منطلع على المضامين فمنشوف انو التجربة بتحتوي نصوص ادبية قد 

 .في كتاب كمان فيها صور كمان فيها رسم الي هو كله منتج من قبل الفتيان والفتيات انفسهم وهو الشباب عادة

  

 .. يحيى عاشور شوف بالصدفة غرباء مثال

 

وهو كتابه الثاني   "ريان يمشي هكذا"يحيى عاشور شب من شباب مؤسسة تامر والي يوم االثنين رح نطلق كتابه 

سنة فهو  شب مع فريق يراعات هال قاعد بنشر وعنده كتير مهم يمكن تشوفوا   24وهو هال تقريبا عمره زي 

نفس الشي فداء حسانات انو كتير من االسماء الي منشوفها   ،سنين من تجربته مع يراعات  8كتاباته بعد هذه بعد 

قافي الفلسطيني اذا كان مشهد اله عالقة بالكتابة اله عالقة بالرسم او اله  بنقدر نشوفها هأل بالحياة العامة بالمشهد الث

عالقة حتى بصناعة الفيلم او كمان مثال بالصحافة كمان في كثير  من هذه االسماء ومن هذي الشباب منقدر نشوف   

عات الي اكتشفوا  تبعهم او االحتراف تبعهم بمحالت مختلفة الي بلشت من تجربتهم بيرا careerانهم طوروا ال 

ي تتاح اللهم من خالل مؤسسة تامر  لاهتماهم بالكتابة او بالصحافة او الرسم او اي نوع من انواع التعبير ال

ي لما احكي عن مؤسسة تامر انو قديش مؤسسة تامر بتعتز بشركاتها كل تجربتها لم  لوشركائها يمكن الشي المهم ال

شي مهم بقضية وجودها وقضية امتدادها بالضفة الغربية وبغزة  تكن وحيدة وال مرة وال لحظة ويمكن هذا ا 

بلشنا بعشرات من الشراكات بحملة القراءة وهأل في   92وبفلسطين التاريخية انو في عنا شراكات هائلة يمكن من 

ر عنا مئات من الشراكات بحملة القراءة وببرنامج اسبوع القراءة الوطني وهي الشركات بس انو هي الشركات بتكب

 . فهذا كمان شي مهم

  

 سيرين طلعتي معي مش عشان تحكيلي خلص الوقت صح  

 

 .سيرين: هو انا كتير مستمتعة مش قادرة اقلك بس هو خلص الوقت منعطيكي كمان تلت دقايق

  

لي هي  ي بحب احكي عنها هال والال ،رناد: تلت دقايق يمكن بحب احكي عن موضوع التاريخ الشفوي التجربة التالتة

كمان مرتبطة بتجربة الشباب وتجربة االطفال طبعا تامر انو هي في عندها نشر مع كتاب فلسطينين وعرب بس انا  

نحكي عن التجربة هذيك بشكل اوسع عن تجربتنا التالتة الي هي التاريخ   باألسئلةاكتر بدي اركز هون واليوم يمكن 

بطات ببعض هال موضوع التاريخ الشفوي طبعا االهتمام اجا الشفوي او القارة الصغيرة يعني هم اسمين هيك مرت

فيها النو قديش مهم انو احنا كفلسطينين يكون عنا روايتنا عن كل شي اله عالقة فينا عن الزيتون تبعنا عن العنب  

تاريخ  تبعنا عن المدن تبعتنا المهجرة عن كل موروثنا الثقافي وقديش مهم انو يضلو حاضر بوعي الشباب بالتالي ال

الشفوي هو بستهدف وبشتغل مع مجموعات شبابية لفترات طويلة في مسارات مختلفة فمثال في معي هذا الكتاب  

كان   .الصغير التاريخ الشفوي و الي هو بشكل رئيسي بأرخ بوثق تجربتين مسار العنب ومسار سكة الحديد بفلسطين

وبالتالي كانو الناس من حيفا   19ن اواخر القرن الفي سكة حديد اسمها سكة الحجاز والي بنوها طبعا العثماني



ي  لللحجاز يروحوا فهاد المسار شبابنا بجنين وبالشمال بشكل رئيسي دخلوا بتجربة تتبع هاد المسار لسكة الحديد وال

وكل واحد منهم افترض انو بدو يروح على دولة عربية دمشق بيروت مصر الخ   48طبعا سكرت مع النكبة مع 

ار تعرضوا لتجربة كيف يكتبوا التاريخ الشفوي كيف يوثقوا الحوارات مع االجيال الكبيرة الي بعرفوا عن  فبهذا المس 

سكة الحديد هذه كيف يصورا وكيف انهم بعدين يجمعوها في كتاب طبعا بكون مرافق اللهم حد متطلع على التجربة  

ي يطوروا من موادهم  لوفرلهم اسئلة اكثر الو على موضوع التاريخ الشفوي حتى انو يساعدهم انو يبحثوا اكثر ي

طبعا مؤخرا كمان في عنا اربتاط بالمسارات انو شبابنا دخلوا بتجميع لكل المفردات الي الها عالقة بالزيتون اذا  

كانت مواسم اذا كانت مفردات الها عالقة بالمواسم بالزراعة بمعدات الزيتون الخ وانتجوا قاموس حول هذا المحل  

فكرة من هذا الشي كمان مرة هي انو يكون في عنا روايتنا واالشي االهم كيف انو شبابنا لم بنخرطوا ولما  طبعا  ال

بدخلو بهي التجربة بتصير عالقتهم مع المكان مع الوطن بتستند لتجاربهم الذاتية وليس لتجارب اخرى شكرا كتير  

 . على الوقت

  

ما بكفي لتجربة تامر بس على االقل يعني بداية شكرا انو   سيرين: شكرا الك هو اكيد ربع ساعة او تلت ساعة 

اعطيتنا هي الصورة خصوصا على بعض القضايا االساسية بحب اسلم في معنا مشاركين معنا جيهان الحلو كان الها  

ضوع النشر اذا كان في عندها مجال بعدين ممكن ندعوها تقدم مداخلة كمان معنا  ودور في مؤسسة تامر زمان بم

كراي بنفس تراث الي لما منحكي عن محي الدين اللباد وحلمي التوني يعني هو من الرسامين الثوريين اليوم   رؤوف

طفال كتير  القالئل وكمان مبسوطة انو معنا لبنى طه الي هي وانس ابو رحمة عم بأسسو لمبادرة تتعلق بالنشر لأل

نبيلة قالت انها  ،شوي بس هأل رح نسمع لنبيلة جميلة كمان اذا لبنى كانت بتحب ومعاها وقت ممكن بعدين نسمع

  .جاي متحمسة من شغل مع االطفال فهي بدها تكون اخر وحدة شو الوضع هأل نبيلة

 

لف عافية وشكرا على الدعوة وشكرا على هل اللقاء المثري الي بياخدنا برحل لجذور الفكر التحرري  أنبيلة: يعطيكم 

 ذا ممكن العارضة تبعتي في حدا بيقدر يشارك بالعارضة ريف؟ الراديكالي وبيغني وبيثري اللقاء ا

 

يعني انا بحب انو ابدأ متل ما قالت رناد ال يمكن فصل النشر عن العمل الي بينعمل في مركز الطفولة وحبيت اني  

شوف انو اهمية طفال عمليا مني مرتبط باأللي عادة لما نحكي عن نهج شمولي تكاملي تحرري اللابدأ في صورة ال

مركزية الطفل في كل النهج بس نقطة االنطالق تبعتنا كمؤسسة احنا موجدين بالناصرة كانت نقطة االنطالق االولى 

هو شعورنا بالتهديد الي بيرتبط بهويتنا القومية ومحاوالت للقضاء على الهوية والشرذمة الي احنا منعيشها والهيمنة 

ت االسرائيلية انها تفرضها على طفلنا الفلسطيني في المؤسسات المختلفة الي  الثقافية الي منحاول انو المؤسسا

موجودة في الداخل مشان هيك بالنسبة اللنا انو مهم انا انو نرجع للجذور ولكن مش بهدف التقوقع  ومش بهدف 

النقدية او الرؤية  ور باالنتماء ومشان هيك االشي االساسي هو كان القضيةعالحفظ انما بهدف كمان تملك وبهدف الش 

النقدية للموروث الثقافي تبعتنا كيف نتعامل معا بشكل نقدي وهيك فرزت عنا منهجية او نهج الي بيعتمد اصالة 

 وتحديث ورح ارجي كيف عمليا هذا العمل صار بداخل المركز. 

وعلى الرغم من انو  حفظ االرث  ،احد ردود الفعل الشائعة للغزوا الثقافي عادة بكون هو محاولة التسجيل الحفظ

التوثيق مهم جدا ولكنه مانو بيحفظ الهوية من الضياع النو الحضارة كيف احنا منشوفها هي بتنبثق من الجذور و  

بتتجدد دائما بتالئم مع احتياجات المجتمع مشان هيك نبعت الحاجة  لتدعيم الجذور وتجديدها اي الدمج بين االصالة  

ي بسلب  للسطينية في دولة تسعى الن تكون دولة يهودية شفنا اهمية البدء بموضوع الوالتحديث واحنا كأقلية قومية ف

طفالنا وبغيب حقن بالرغم انو من حقوقن االساسية الي منعتبره الي هو حقن في الهوية وهيك حطينا على سلم  أ

الطفولة المبكرة و  اولوياتنا فهدفنا كان االستراتيجي تطوير وتعميم نهج نسوي شمولي تكاملي تحرري في مجال 

المرأة من اجل التكافل المجتمعي هون بحب اقول انو مركز الطفولة هو مؤسسة تابعة لمؤسسة حضانات الناصرة 

 .في مدينة الناصرة لتطوير  الطفولة المبكرة وتدعيم النساء 84الي هي مؤسسة نسائية بديت العمل ب

  



ارتبط مع التوجه االبداعي لباولو  باألساستحريرة بادبيات الي  ال بأدبياتو ارتبط  باألساسو النهج تبعنا اعتمد 

(  و مشان هيك احنا سميناه النهج التحرري ولكن حتى بعملنا وبمسار عملنا كان في النا  Paulo Freireفريري )

فهمنا صياغة جديدة مبنية من تجارب الي انبثقت من واقعنا المتميز منشان هيك كان توجهنا العادة صياغة الواقع 

للواقع فهمنا للتهديدات الموجودة في الواقع و محاولة التغيير بثقت عمليا الفكر الجديد الي احنا منعتمده ومتل ما قال  

باولو فرير القراءة هي كتابة جديدة للمقروء فكيف احنا لما انتي مش بس بتقرأي لما انتي بتشاركي وبتعايشي  

 وبتفعلي البيئة الي انت موجودة فيها 

 . مرتكزات الي اعتمدناها في العمل بكل هاد المسار ال

 

اول اشي تطوير خطاب القدرات بدل تطوير خطاب الحاجات يعني عادة كتير مؤسسات العمل ببدا يسأل شو هي  

ينشغل على الحاجات واحنا بالواقع قلنا انو القضية مش قضية الحاجات  الحاجات وبنعمل اولويات بالحاجات وبنبدا

اال قضية القدرات كيف نبني بما انو كان الهدف هو  شرذمتنا و ضبط عملنا التحرري فكان في حاجة الطالق  

كل  الطاقات االيجابية الي بتبني على قدرات المجتمع قدرات المجموعات قدرات االطفال قدرات النساء قدرات 

مجموعة منشتغل معاها وانطلقنا من القدرات عمليا هاد باالعتماد كان للتشديد على القوة القائمة وعلى تفعيل هي 

القوة يعني بالنهج التحريري هو االساس هو رؤية هي القوة عند كل  انسان عند كل شخص عند كل طفل عند كل  

ان تطوير خطاب حقوق بدل خطاب الضحية لسنوات عديدة  المبدأ الثاني ك .امرأة ومحاولة تفعيلها من اجل التغير 

احنا كفلسطينين ذوتنا جزء منا ذوت الدونية الي فرضت علينا من الحركة الصهيونية وكان في حاجة انا نتحرر من  

خطاب الضحية حتى نوخذ وننطلق لخطاب الحقوق او خطاب المسؤولية وهذا عمليا كمان ارتبط بخطاب الهوية بدل  

رذمة والهوية الجامعة تبعتنا يعني التركيز على الهوية الجامعة وليس  الهويات الصغيرة الي احنا  خطاب الش

موجودين فيها مع االحترام لكل االختالفات الي موجودة بيناتنا االمر االخر هو كيف انو يحول يعني كان بالنسوية 

هو سياسي واحنا قلنا  انو من قبل التغير ال   الغربية كان في حديث انو الشخصي هو سياسي او  ادراك انو الشخصي

يمكن يحدث التغير الشخصي سياسي هو فهم للواقع وفهم لنظم االضطهاد الممارسة ضدك ولكن لتقدر تغير الزم  

تحول السياسي لعملية شخصية وحتى نقدر نحول كان الزم نحول السياسي لشخصي وهذا بتطلب لمسارات الي فيها  

ية للفرد والمجموعة ومن اجل تعزيز الحصانة في حاجة للشغل على الحصانة الوطنية الحصانة تغزيز الحصانة الذات

تبعت الهوية الحصانة الصحية الحصانة النفسية والحصانة الوطنية لكل فرد من افراد المجتمع حتى يقدر يحمي حاله  

كل الوقت احنا عمليا منتعلم من المسارات   ويقدر يأثر ببيئته وطبعا العمل الي هو فيو ليونة وتبلور خالل العمل يعني

الي منمرق فيها ومنمشي بخطواتها مثال ذكرت رناد على قضية التاريخ الشفوي في احد المشاريع تبعتنا في مشاريع 

العمل مع النساء كان في حاجة للعمل في القرى الغير معترف فيها او  مايسمى قرى منزوعة االعتراف هي عمليا  

ساء لما بدنا نحكي عن القرية وعن تاريخيها تجيب الرجال لحتى يحكو عن تاريخ القرية فسألنا حالنا  وحتى كانت الن

كيف  ممكن انو نعمل بهاد الموضوع واستخدمنا الية التاريخ الشفوي وجمعت النساء تاريخ كل قرية من قراها  

على فكرة طلع تاريخ مختلف مش بس تاريخ  وكتبناها وثقناها عمليا ككتيبات عن تاريخ القرية كما تكتبها نسائها و

ي بعدد الحروب والهدم طلع كمان تاريخ الي بربط الثقافي وبجيب القدرات وبجيب القوى بجيب ممارسات  لال

 ننتقل –الصمود الي كانت بقلب القرى حتى تحافظ على حالها 

 

وسألنا انفسنا احنا منبدأ ، يبلور هويته ففي الشغل تبعنا شوفنا انو الزم نشتغل على الحق االساسي لكل طفل هو انو

سالنا شو الي بساهم في بلورة هويتنا في الطفولة المكبرة وحاولنا مع    ،سنوات 8المبكرة من الوالدة ل ةمن الطفول

المربيات الي اشتغلنا معاهم انا نفكفك مفهوم الهوية ونحاول نشوف ايش هي المركبات الي بتبلور الهوية فلقينا قضية 

بنا االولى، التجارب الحيايتة مع البيئة و محتوياتها يعني في اكالتنا موسيقانا المباني الي حولينا النبات تجار 

االصوات الراوئح الي بتطلع من البيئة كل هذه مساهمات الي بتساهم بجعل يعني لما منقول نباتات لما بقول زعتر  

ما اذا بقولها قدام حدا تونسي اال اذا كان اله عالقات مع  قدام فلسطيني دغري بثير بلعابه كلمة بتثير اللعاب بين



فلسطينية فهي ما بتثيره بنفس الطريقة وهذا عمليا اذا منيجي منحكي عن بلورة الهوية مش كشعار اال اشي معاير  

   .كاشي مفكفك كاشي فكفكة النبية الي بتبلور الهوية لقينا كل هي التجارب مهمة لبلورة الهوية

 

دينا باالصدارات بدينا اول اشي في محاولة الصدارات لالطفال وبدينا مع يومياتي في عامي االول الي  مشان هيك ب

انتهج نهج االصالة والتحديث الي تجمع فيو الموروث الثقافي للطفولة المبكرة في السنة االولى الراعية تبع الطفل في  

لي بوجها لالم واالب بالموضوع فمثال بالتحديث هون رسالة على لسان الطفل ا 12السنة االولى و الي كتب رسائل 

بالدور التقليدي وبالدور الموروث تبع مجتمعنا االب بهذا الجيل ما الو دور واحنا كنسويات وكنساء بهمنا التحديث  

يا نياله وبهمنا الفكر التحرري متل ما قلنا  كان مهم انو نحط مكان  لالب فتوجهنا مثال بالشهر الثاني منقول ) نياله 

لطفل الشايف حاله بيوه يهزلو السرير وامو تقلو مكيغالو( فادخلنا عمليا كمان ادوار لالب واهمية دور االب  اه

الي بصوت ريم البنا حتى كمان يكون االشي قريب من االهل وحتى يقدروا ينجذبو االهل   مكاغاة cdورافقنا هذا ب 

لكتابة هذه اليوميات واستخدام اليوميات وبالتالي بقلب اليوميات احنا عمليا بنفوت المضامين الي هي مرتبطة بهويتنا 

   . بكل الجوانب الي حكينا عنها

 

طفال احنا عادة منقول الطفل يقرأ الصورة قبل ما يقرأ الكلمة من ناحية  و متل ما قلت اكالتنا دورنا على كتب اال

طفال وما وجدنا كتب الي هي بتحكي فلسطيني او بتصور النمو دورنا على الكتب المصورة االولى التي تقدم لأل

كانت   طفاللألاو مرتبطة بالصور االولى  باألكلاشي فلسطيني مثال اكالت الطفل اغلب الكتب الي كانت مرتبطة 

طباعة تستلوتي فيرالغ في المانيا وبالتالي بتحكيش لطفلنا الفلسطيني فاخذنا فترة وبوقتها ماكان في عنا رسامين  

وعنا كنا في انغالق مكنش حتى في امكانية حتى للتواصل مع رسامين في العالم العربي فكان الزم نعتمد على  

سنتين حتى يطلع وبالنهاية طلع ككتاب ما احلى اكالتي الي فيو قدرات محلية وهذا ماصار مشان هيك اخد الكتاب  

سعدة السعداني نطت ورا الخزانة القت بسة جوعانة طعمتها بتنجانة فاخدنا    ،اخدنا حداوية فلسطينية الي كانت سعدة

  :الحداوية وكتبنا عليها الكتابات على االكالت الفلسطينية فمثال بتقول

 ما احالني صرت اقعد واشرب الحليب من فنجاني   سعدة سعدة السعداني شوفيني

 يا سعدة يا نغنوشة دوم بشوفك مدوشة بحب الغوص بالزيت ومتلك اكل منقوشة 

وهكذا التين والكوسا و الورق واللبن مكبوسة وخيار اوجدنا كتاب الي مش بس بعيد الثقة بالتغذية الفلسطينية اال  

  . بياكلها وبنمي الهوية تبعتهكمان بربط الطفل عاطفيا مع االشياء الي 

 

 سيرين : تلت دقايق  

 

نبيلة: طيارة حرامية كتاب شعر لالطفال التربية الجنسية في الطفول المبكرة كمان كنهج تحرري بالتعامل الشمولي  

التكاملي مع الطفل ومع كل القضايا بترتبط وخاصة بموضوع الي هو كان تابو في داخل مجتمعنا بالتالي التحدث  

   .ه وعرضه في كتاب كان وحدة من التجارب عن

 

رزنامتي الي بتعتمد على كمان الطفل يطور الرزنامة الذاتية تبعته بس كمان معطينه كل الرموز الي هي كملصقات 

في عنده رمز لرمضان او رمز   نمرتبطة باعيادنا وبمناسباتنا وبالمناسبات العامة تبع الطفل فيعني الول مرة بكو

 او رمز للفطر وبالتالي بيقدر يبلور رزنامته لحاله   لعيد الميالد

 

من النقب لبيسان ويا طير غني الي هو كمان اصالة وتحديث من النقب   -عاداتنا والتغذية نكمل بهمش ركاض 

في عملية محاولة شرذمة للشعب الفلسطيني الجزاء لبدو ومدنين   لبيسان بيجمع الموروث وبدينا من النقب النو

وسكان قرى و سكان مدن فعمليا حطينا منشان هيك اخترت نسمي الكتاب الي بوثق الموروث الثقافي تبعنا للطفولة  

طير غني  المبكرة وبيسان كون بيسان الي هدمت فكمان بيسان الجذور فبالتالي بيعطي رسالة باالسم الي اخترناه و يا



الي هو اغاني الي من الموروث الثقافي ولكن فيها تحديث فمثال لما بيكون منعرف بالموروث الثقافي في كثير احتفاء 

بالذكر و باالنثى في قلب االغاني الي   ،بالذكر داخل مجتمعنا فحاولنا اننا نغير واالحتفاء مش بس يكون بالذكر 

   .اخترناها

 

طبعا من المبادرات الفردية هادي كل االشغال كانت مبادرات اللنا حاولنا انا ندمج مجموعات عمل تبع مربيات من  

   .اجل توليد موارد جديدة

 نكمل بهمش نركض  

 

المبادرات الي نعملت الي هي لبلورة الهوية في الروضات وهون مادة ل انا وبلدي الناصر بلدي كنموذج لكل بلد من  

نشطة داخل الروضة مع االطفال لتنمية االنتماء والهوية في داخل الروضة  أالي ممكن انها تعمل فعاليات والبلدات 

ومنشرب  اتولحقها حقيبة نباتات بالدي وبين الجبل والوادي الي متل ما قلنا  انو احنا كفلسطينين منوكل النبات

بلورة الهوية تبعتنا كتير كبيرة منشان هيك عملنا حقيبة  منجمع النباتات منغليها منشمها منزرعها اهميتها في اتالنبات

الي فيها كمان مواد عن النباتات وعن النبتة االساسية الي موجودة الي اليوم عم   نباتات بالدي بين الجبل والوادي

من زنابق  بتحاول بلدية الناصرة العليا انو تاخدها كرمز اللها  او اخدتها لرمز اللها على الرغم من انها زنبقة 

الناصرة ومهمة جدا وخاصة جدا ومميزة للناصرة  فبسرقوها متل ما بسرقوا كل االشياء التانية فمحاولة استعادة  

   .النباتات واستعادة الرموز الي موجودة حولينا

 

تلت   سفة انو بدي اوقفك او على االقل اخر كلمتين النو ممكن باالسئلة وباالجوبة ضايل معنا بسأسيرين: نبيلة مت

   .ساعة

 

نبيلة : بس بدي اصل للكتب اذا ممكن نكمل بس بالصور االشي االخير الي عمليا طلعنا فيو الي هي سلسلة قرانا   

ولحديت اسا طلع منها   48الباقية فينا الي هي الكتب الجديدة الي بتحكي عن القرى المهجرة او ماكان في قبل ال

لسجرة واخيرا فراشة الناصرة هدول الكتب الي هنه عمليا احنا منقول اربع كتب صياد البصة شاعر البروة ورسام ا

كله خيال بخيال ما عدا حقيقة وجود البروة ووالدة محمود درويش فيها حقيقة وجود السجرة ووالدة ناجي العلي فيها  

لسلة هي  وحقيقة وجود البصة و شط البصة الي قريب منها وحقيقة والدة مي زيادة في مدينة الناصرة بس الس 

 .محاولة

 

وهاد الي جاي انا منه اليوم يوم كتب االطفال العالمي عملنا فعليات بسوق الناصرة مع االطفال والتجاوب تبع 

االطفال التفاعل مع القصص بس بأرجي انو اه بعدنا في امل وفي خير وفي امكانية لربط االطفال عاطفيا مع  

طفال بشكل جدا مميز يعني الهدف انو يرتبطوا االطفال  لتاريخ لألتاريخنا ومع قرانا المهجرة واعادة واحضار ا

عاطفيا مع هادي القرى و حتى يكون الهن مساحة لقدام انهن يبحثوا ويدوروا عن الشخصيات وعن القرى ويطوروا 

  .مفاهيمهم الخاصة بهذا الموضوع وشكرا

 

 سيرين: شكرا كتير نبيلة شكرا للجميع 

  

ك بدي اقول مع اني بعرف التجارب التالتة بس حسيت اهم اشي ذكرتونا في  اليوم قديش  في عدة اسئلة بس قبل هي

في اشي ما في انفصال  في ترابط ما بين الي بكتب والي بيرسم الي بنشر والعمل على االرض واالطفال والشباب ما

 يعني في كل هذه التجارب يمكن االشي المشترك هو هذا الرابط. 

 



 بالبداية كان في سؤال من سعد عبد الهادي انو وين وصلت االمور اآلن مع دار الفتى؟زينة خبرتك انو 

 في كان سؤالين 

 من فاطمة الزين شرين سبانخ واكتر من حدا من وين منقدر نحصل على كتب دار الفتى العربي؟  

 

و يمكن مؤسسة تامر  صديقنا تحسين يقين جاوب انو في نسخ موجودة بمؤسسة عطاء فلسطين في فلسطين وبعرف ان

 . بصدد اعادة طباعة بعض النسخ

  

في سؤالين من لبنى طه موجهة للجميع يعني هي لدار الفتى بخصوص تجربة دار الفتى العربي هل يمكن اعتبارها 

تجربة راديكالية غير تلك التي تتناول فلسطين كقضية اي هل كانت هناك راديكالية في جوانب اخرى غير تلك  

 السياسية؟

 

 السؤال الي هو للكل  و

 

 هل عندما نقول أدب األطفال الراديكالي فاننا مجددا نضعه امام مسؤوليات وايديولوجيات الكبار؟

 

 .. في سؤال من سامية خوري لمؤسسة تامر لرناد

  هل بإمكان تامر متابعة حمالت القراءة في مدارس القدس في هذه االيام؟ النني اذكر ان تامر لعبت دورا كبيرا في 

 اساليبها المختلفة لتشجيع القراءة في مدارس القدس. 

 

 وفي سؤال من ميسون سكرية  

السؤال حين نفكر بالتربية الراديكالية هي ال تقتصر فقط على نقد الواقع او خيال مختلف بل هي ايضا تشير الى  

كيف ارتبطت تجربتكم التجارب الثالثة بهذا الفعل؟ كيف ممكن تربية او تعليم االطفال  األرض، العمل والفعل على 

 على انهم فعال يكون في شغل على االرض ؟ 

 

واخيرا كانت نجالء بشور رافعة ايدها ما بعرف سالنها اذا بتحب تطرح السؤال مباشرة بس مش عارفة فنجالء اذا  

زينة   اإلجابات تطرحي السؤال بس يمكن عبين ما نقرر ممكن نسمع  عشان panelانتي موجودة ممكن ننقلك لل 

  .ابدي

 

وابا على موضوع دار الفتى  ما كان بس حسب ما قلت ما كان بس متعلق بموضوع بالنضال الفلسطيني  زينة: ج

مة من الثيمات اخرى الي الكتب بتتمحور حوليها كان موضوع في مفاهيم انسانية موضوع يعني العدالة يكان هيدي ث

كالي من ناحية التركيز على الطفل  االجتماعية موضوع التحرر عدة ثيمات كانت اساسية وكمان كان مشروع رادي

كان اول دار نشر بيركز على الطفل كدار نشر وكان في سالسل كانت تحكي عن حكايا شعوب بتعرف الطفل عن  

بلدان بالعالم كان في سالسل تراث عالمي ماكان بس موضوع سياسي بس كان موضوع ثقافي فني كان راديكالي  

من الناحية الجمالية لكتب االطفال كان في شغل كتير رائع بهي الفترة بفتكر من ناحية فنية كمان متل ما حكيت كان 

  األرض.خلي سؤال ميسون لنبيلة ورناد ليجاوبو  هنه الي نشيطين على 

 

 سيرين: رناد بتحبي تجاوبي على االسئلة وبعدين ننتقل لنبيلة  

 

هان ورؤوف و زي ما ذكرت سيرين نبيلة و  رناد: شكرا السئلتكم وطبعا اهال وسهال بالحضور انو اكيد كمان جي 

حتى كل االشخاص الي هال  بيسألو وبشاركونا كيف كلنا احنا اظن بطلع عليهم  كجزء من تجربة تامر ويمكن انا  



عندي فرصة هأل انو احكي عن التجربة بشكل رئيسي بس كلنا مع بعض منشكل التجربة بتصور موضوع ادب  

منحكي عن الراديكالية والنصوص الي حتى منقرأهم من التجارب الي هم بعيشوها   الطفل الراديكالي لما هال احنا

بادراكهم ووعيهم للي بصير حواليهم هو فعال قرار بطريقة ما هو قرار بخص االطفال من محل كيف انو بخص 

جس بالنسبة اللهم  االطفال انو انتي بتوفريلهم مساحات حتى يعبروا انتي ما بتقوليلهم ايش يكتبوا فهاد كونو شي ها

هو مكنون داخلي عندهم هو قضية يعني شاغلة بالهم فبالتالي بالعكس بصير التعبير عنها هو محل صحي اللهم الي  

يقدروا يتعاملوا معاه او يتعاملو معاها من محل صحيح و االهم كمان باالضافة للتعامل معاها من محل صحيح هي  

مع بانتاجه للمعرفة بمحل بس كمان جزء من محل آمن بالتعبير  اذا كان  ان هون بشوفوا حالهم كجزء من هذا المجت

رسمة او اذا كان نصب بكتبه او صورة بصورها وبنشرها فهو كمان بستخدم ادواته كطفل بانو يعبر عن قضاياه 

 . وعن شأنه العام هأل بعرفش انو فعال لما منحكي عن الشي الراديكالي بتذكر دايما يوميات تحت االحتالل

 

 باسمة التكروري   

باسمة التكروري يمكن جيهان انو اكيد هاد خالل فترة تجربتها انو كان في مراسالت بين هي الصبية الي عمرها  

الي هي كانت موجودة بجنوب افريقيا وعاشت و صارعت ضد   Beverley Naidooسنة وما بين كاتبة  16

هناك وهال موجودة ببريطانيا والمؤسسة ترجمتلها كتابين النظام العنصري هناك بعيدن النظام العنصري طرها من 

والي ارخت فيها لالنتفاضة الثانية لمدة سنتين كامالت قديش  Beverley Naidooبس المراسالت الي بينها وبين 

لما منقرأها قديش في هذا المحل المسؤول الذاتي من باسمة ومن الزمالء والزميالت اللها كفريق شبابي كان فاعل  

هديك الفترة تامر كانت توفر المساحة بس الفعل وابعاد الفعل فعال هم كانو بقودوه و همه بمتلكوه فلما منحكي عن ب

راديكالية في استعادة للرواية في استعادة للصوت في بناء لهذا الوعي الي كلنا منحتاج الله الوعي الجمعي الي قد  

نأمل هذه المجموعات الصغيرة انها تكبر بتجربتها انها يعني بشكل رئيسي يستفيد منو مجموعات صغيرة بس م

 .مل اللنا مصادر مضيئةأتتوسع بتجاربها في المجتمع ككل ودايما هذا هو بتشكل هذه التجارب مصادر 

  

تامر موجودة بالقدس في عندها منسق وطبعا موجودة بجزء من المدارس الي   بخصوص موضوع القدس مازلت

ي التدخالت وهمه فاعلين معانا بالحملة وبرنامجهم اذا منطلع على  ااحنا منعرف الي هي تابعة لالوقاف ففي عنا ه

وعة المدارس  الفيسبوك تبع تامر رح منشوف جزء من برنامج حملة القراءة هو كمان موجود بالقدس من خالل مجم

 . والمراكز والشركاء الموجودين معانا بالحملة 

عمال محي الدين اللباد بشكل رئيسي  أبخصوص كتب دار الفتى فعال احنا هال بصدد طباعة على االقل خمسة من 

النو فعال موضوع الحقوق شوي هيك مش كتير واضح بس محي الدين اللباد في عنده كان نصوصه وعنده لوحات  

ي موجودة هال مع عائلته  فقدرنا نتمكن من توقيع اتفاقية ورح تكون موجودة خالل االشهر القادمة القريبة فبالتالي ه

   .بعرفش اذا في وقت اكتر بس منقدر نوقف هون

 

 سيرين: اوكيه منرجع بعدين تفضلي نبيلة  

 

التحرري من غير ما احنا ننسى او  نبيلة: انا بفكر انو في قضيتين القضية االساسية هي كيف احنا عمليا منعمل الفعل 

ي ممكن تنعمل مع الطفل  لنفقد البوصلة تبعت اهمية التفاعل تبع الطفل واهمية استقاللية الطفل واهمية الحوارات ال

 .يعني من اجل انو الطفل يبلور هويته هو بحاجة لدعم بحاجة لوساطة 

  

حنا منقول انو في دور  للراشد في تعلم الطفل وهو في كل التعلم الطفل بحاجة لوساطة فمتل اي موضوع اخر الي ا 

دور الوسيط دور المسهل الميسر الممكن هذه عمليا كمان في موضوع التربية السياسية عادة لما منوصل للتربية  

تبعنا او الفكر تبعنا بس ما احنا قاعدين منعمل هي الوساطة   األيديولوجيةالسياسية في عنا خوف كانو انو نفرض 

ي مجال ليش لما منيجي نحكي عن العمل السياسي او على الفكر السياسي او التربية السياسية احنا  أمجاالت وببكتير 



عمليا منبدا نحط حواجز اللنا انا بفكر مسؤوليتنا اتجاه اطفالنا ومستقبل اطفالنا هي انو كمان نفتح هذا الحيز وما نحط  

 تابو على االطفال  

على العمل منشان هيك بدينا كمان انا وكمان رناد انو القضية مش منزوعة القضية مش قضية نشر   لما منحكي

طفال القضية منهجية عمل الي بتعزز وبتدعم الناس اذا كان  حكيت انا عن مجموعات نساء اذا كان عن  لأل

ي  لي المجموعة المجموعات شباب عن مجموعات اطفال في كل مجموعة منشتغل معاها منعتمد النهج نفسه ف

الثقة بحالنا ويمكن هاد هم مشترك لكتير من الفئات  إلعادةباألساس وهون ببدأ بقول بالنسبة النا احنا في حاجة 

ماكن تواجدها المختلفة بس اعادة الثقة  بالذات هي المحرك االساسي من غير ثقة ومن غير بلورة  أالفلسطينية ب

ماعية وفش حراك فاذا انا مش واثق بحالي ال يمكن اني اتحرك من اجل  للهوية و من غير وعي للذات فش اداة ج

التغير فمشان هيك حتى اعيد الثقة مع االطفال الزم االطفال يكونو عارفيين مين هنه هنه مش جايين من شجرة في  

لما   بعض المحالت الي احنا منفوت عليها قلت قرى منزوعة االعتراف في وحدة من القرى بسمو حالهن عرب بس

 . يحكو عن بعض بقولو بدو اخدنا هذا الموضوع وسالنا حالنا طب بقولو طالعين على العرب 

  

 ليش لما بتقولوا طالعين على العرب ولما بتيجوا بتعرفوا عن حالكو بتعرفوا عن حالكو بدو  

ينية فكل البنية لحديت ما قالو اه مزبوط احنا عرب و احنا عرب فلسطاتعالو نشوف فكفكنا وبلشنا بالحوار هذا 

الصهونية كانت مركزة انهن تفقدهن االحساس بالهوية العمل معاهن والعمل على تعزيز واعادة الثقة بالذات واعادة 

الثقة بالقدرات و رؤية الحق تبعنا هي عمليا بلورت الخطاب وغيرت الخطاب وغيرت العمل على ارض الواقع  

 بالنهاية عملهن

قدرات وبلشوا يشتغلو هنه بلشو كمان بمرحلة الحقة يعملو مبادرة كيف الشغل تبعهن  لما النساء شافو انو عندن  

مثال قرية عرب النعيم الي انهدمت عن بكرة ابيها   58وهنه صامدين الصمود تبعهن منحكي عن قرى الي هدمت بال

بس صامدين بهذا  والناس صمدوا وقعدوا بالبراكيات ولكنهن فش الهن شارع فش كهربا فش مي فش اعتراف فيهن 

السياق القدرة هي على الصمود كانت كانها قدرة ذاتية كل واحد لحاله كل واحد في قوقعته ومش اشي جماعي فلما  

انعمل نهج العمل مع النساء وتنظمت القدرات والطاقات تبعت النساء تجمعت صارت قادرة على انها تزحزح  

ي مراكز الي فيها مكتبات الول مرة ينجاب مكتبة على القرية  صخور وبالتالي قدرت انها تبني مراكز لالطفال تبن

الول مرة ينعمل فعاليات للنساء و االطفال في قلب القرية من وال اشي متل ما بقولو ولكن بتفعيل الطاقات ولما 

حكيت   اتفعلت الطاقات قدروا انهن يغيروا وبالتالي المسارات تبعت الطفل هي المسارات المستقبلية في القصص الي

عنها مافي سردية تاريخية في خيال انا تخيلت محمود درويش كيف كان كطفل  كان كانو يلعب مع االطفال ويجمع  

كلمات والخ تخيلت كيف هو كان لكن النص بفتح مجال للحوار انا ببدا في النص في كل نص ببدا بقول كان يامكان  

الي بفتح حوار بجي الطفل بعد ما يقرأ القصة اربع و  فهذا النص 48في قديم الزمان ومش من زمان كتير قبل ال

ممكن يسال امه لما منحكي عن الخالت و التالت والنبعة والوالي و  48خمس مرات ممكن يسأل امه شو  يعني قبل 

 العائالت الموجودة بالبروة و العائالت الحقيقية الي كانت فببدا يتسائل و ببدا يتحاور مع النص وهيك عمليا برتبط

برجع بأول ارتبط عاطفيا ولكن الرحلة الي رح يمشيها هي رحلته مش رحلتي رحلتي انا ماشيتها الرحلة الي القصة 

بتفتحلو امكانية انو يمشيها هي رحلة خاصة فيو وخاصة في كل طفل ولكنها مكنوناتها ومكوناتها وسياقاتها 

ان بقيم انسانية وانا بفكر لما منحكي عن الفكر  وجغرافيتها هي فلسطين هذا الي منجيبو في هذا الوضع ولكن كم

التحرري في دار الفتى العربي دار الفتى العربي كان في قييم انسانية عدالة اجتماعية قيم لثقافة الشعوب التعرف  

على الشعوب في قييم مختلفة الي هي منعتمدها في مؤسساتنا وهذا الي بجعلنا بفكر تحرري هو القيم الي منحاول  

ا لما انا بقول في كتاب مي زيادة مي كانت تحلم بثورة وثورة على الظلم و الظالمين بتحلم بوطن عربي حر  نحكيه

بتحلم بمجتمع بساوي بين الوالد والبنات عمليا بالنص هاد الي بجيب بحكي عن مي ولكن بحكي من خالل القيم الي  

بتولد الييم ولكن الحوار حولها والتفاعل معها هو الي   ح مجال الها طبعا هذا ما تبحب اني اشوفها بداخل مجتمعنا وبتف

   األطفال.بولد وممكن انو يطور القيم عند 

 



 سيرين: شكرا كتير نبيلة مش عارفة شو نحكي بعد هيك في طبعا اسئلة عن اقتراحات  

فكمان جيهان  نبيلة: بس حبيت انو احيي كل الموجودين والموجودات انا زمان مش شايفة الهاد ومش قادرة اشوفن 

   .وكمان نجال وكمان كل الي مش شايفتهن كتير مسرورة بهن

 

 سيرين : كتير في اصدقاء حلوين صح  

 

في تحسين يقين بذكرنا بدراسة السماعيل الناشف عن دار الفتى العربي وتغريد النجار كمان بتبعتلكم تحية من الفيس 

وكمان مرة تحسين بقول من المهم عمل ورشة تضم كتاب ادب الطفل والتربويين والتربويات ما ضل معنا  بوك

وقت بعرف انو ساعة ونص قليلة بس ممكن نكمل هي الحوارات بطرق مختلفة كتير كتير كتير سعيدة فيكم شكرا  

را للي وراء الكواليس يامن عمر  كتير على وجودكم شكرا كتير للمشاركين معنا هون و على الفيس بوك اليف شك

   .ريف فاخوري ميسون سكرية ومعنا كمان مزنة قاطو

لى الجمعة الجاي الي رح تكون بعد رمضان طبعا كل االمور مرتبطة ببعضها كله رح يبني زخم النو  إلى اللقاء إ

الحوار الشفوي كمان نبيلة حكيتي باالخر عن كمان الحوار واحنا مش رح نحصرو بس باالدب المكتوب كمان 

   .الحكايات التاريخ الشفوي الي ذكرته رناد كله هاد مهم شكرا كتير زينة رناد نبيلة وكل االصدقاء ومع السالمة

 

 نبيلة: شكرا سيرين ويعطيكي الف عافية  

 

 زينة : شكرا  

 

     رناد: شكرا كتير اللكم  

 


