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المشروع:
ُط ِ ّو َر ِت الرزمة العائلية في إطار مشروع "تعالوا نلعب في حارة سمسم" ،وهو مشروع تربوي ألطفال البساتين
وعائالتهم ،يشترك فيه معهد مجاالت ومجموعة هوب! ومشروع "حارة سمسم" ،وذلك بمشاركة وزارة المعارف

– قسم الطفولة المبكرة.

يهدف المشروع إلى توسيع وتعميق تناول ألموضوعات المتعلقة بأوجه االختالف ،واإلنصاف ،وتقبل الغير ،من
خالل أنشطة في صف البستان ،وفي العائلة والمجتمع.

يتميز المشروع بتوسيع دوائر التأثير على عدة مستويات :ابتداء من استكماالت معلمات البساتين وفعاليات
يشترك األطفال فيها ،مرورا بدمج العائلة في العملية التربوية ،وصوال إلى حملة إعالمية تبث تلفزيونيا ،وعلى

موقع قناة هوب! االكتروني.

عن المبادرين للبرنامج
مجاالت معهد ألمواطنة المشتركة في إسرائيل
يعمل معهد مجاالت على مساعدة الطالبات والطالب ذوي الخلفيات المتفاوتة في التعرف على بعضهم البعض،
والشعور باالرتياح رغم وجود االختالف ،كما يعمل على بناء صفوف ومدارس ومجتمعات أكثر إنصافا.

يوجه المعهد نشاطه منذ تأسيسه إلى األجيال كافة ،والتيارات التربوية جميعها ،ويعمل من خالل إعداد مواد
تعليمية متنوعة ،ودورات استكمال للمعلمين ومعلمات البساتين.

ويعتمد المعهد على خمسة أسس :الهوية ،سهولة الوصول ،االنصاف ،مجاالت االتفاق وألموطنة المشتركة

الفعالة.

يدير المعهد في السنتين األخيرتين مبادرة "كوالنانا" ،التي تهدف إلى مساعدة ألموطنين في الدولة من مختلف
المجموعات على الشعور باالرتياح في ظل التعددية الكبيرة التي تميز المجتمع االسرائيلي .

مجموعة هوب! ومشروع "شارع سمسم" و Sesame Workshop -
"حارة سمسم" رزمة برامج أطفال تنتجه مجموعة هوب! المعروفة بإنتاجاتها عالية الجودة ،وذلك كعمل مشترك

مع  ،Sesame Workshop -وهي جمعية أمريكية تعمل على تعزيز التربية من خالل وسائل إعالمها ،وتتمتع

بسمعة طيبة عالميا ،وعلى مدار سنوات.
ص حلقات برنامج "حارة سمسم" لتعزيز الرسالة التربوية واالجتماعية ،مثل تعزيز الطفل ،واحترام الغير،
ص ُ
ُت َخ َّ

وحل الصراع دون اللجوء إلى العنف ،وحل المشكالت االجتماعية الملتهبة :مثل االستقطاب في المجتمع

االسرائيلي ،وعدم التسامح مع اآلخرين ،والعنف عموما ،وبين األطفال خصوصا.
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تمهيد
أولياء األمور األفاضل؛
التعددية ميزة العالم المعاصر في العالم أجمع وفي البالد خاصة ،حيث يكبر األطفال في بيوت ومجتمعات
تشكل التعددية جزءا من الحياة اليومية فيها؛ وعلينا كأهل ومربين أن ُنه ِ ّي َئ أطفالنا لكي يكونوا مرتاحين لوجود
التعددية واحترامها واالستمتاع بحسناتها.
من هذا المنطلق ولدت المبادرة المشتركة لمعهد مجاالت  -معهد ألمواطنة المشتركة في إسرائيل ،ومجموعة
هوب! ،ومشروع "حارة سمسم"  ،Sesame Workshopإلنشاء مشروع تربوي يقف اإلنصاف في صميمه.
مشروع "تعالوا نلعب في حارة سمسم" يهدف إلى توسيع الفعاليات التربوية في بساتين األطفال لتشمل العائلة
والمجتمع ،ويعمل على عدة مستويات :استكمال للمعلمات ،مواد تعليمية لبساتين األطفال ،للعائلة وللمجتمع،
مضامين إعالمية في الشبكة االلكترونية والتلفزيون ،وغير ذلك.
نؤمن أن بناء بيئة منصفة في كافة الدوائر الحياتية التي يعيش فيها الطفل ،تمكنه من أن يق ّدر ويحترم اآلخر
من ناحية ،وأن يحقق القدرات الكامنة فيه من الناحية األخرى .
نأمل أن تستفيدوا من الرزمة التي أعددناها في هذه الكراسة ،ونؤمن بأنها تستطيع مساعدتنا في تعزيز
قدراتنا على العيش المشترك وتقبل الغير المختلف.
األفاضل
مايك فرشكر

مؤسس ومدير عام معهد مجاالت
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ألونا أباط

المديرة العامة لمجموعة هوب!

"ما أروع أن تكون منص ًفا"  -رزمة عائلية في موضوع االنصاف
األهالي األعزاء،

تتناول رزمة "ما أروع أن تكون منص ًفا" موضوع االنصاف ،وتهدف إلى مساعدتكم في العمل على هذا
ألموضوع مع أطفالكم بطريقة تجمع بين التجريب واالستمتاع.
الرزمة معدة ألطفال البساتين ،وهي جزء من مشروع "تعالوا نلعب في حارة سمسم" الذي يتشارك فيه كل من
معهد مجاالت ،ومجموعة هوب! ،ومشروع "حارة سمسم"  ، Sesame Workshop-ويعمل على توسيع دائرة
ألموضيع المتعلمة في البستان من منطلق رؤية أهمية دمج العائلة في العملية التربوية التي تتم في البستان.

ُي َم َّكنُ التنوع في موضوعات هذه الرزمة األهالي من التعامل مع موضوع االنصاف في البيت والتعامل مع
حاالت مختلفة لإلنصاف أو غيابه من الحياة اليومية.

تحتوي الرزمة على نشاطات ذات مستويات متدرجة وطرق مختلفة ،يمكن استخدامها لمدة طويلة زمنيا ،ويمكن
اختيار النشاط المناسب لكم ولطفلكم.
متى يمكن استخدام الرزمة؟
• عندما يسلك الطفل سلوكا منصفا وتريدون تعزيزه.
• عند وقوع حدث يتضمن سلوكا غير منصف نتج عن الطفل أو وقع عليه.
• عند وقوع حدث في إطار العائلة فيه إنصاف أو ال إنصاف ،أكان الطفل من قام به اتجاه أحد أبناء العائلة،
أو قام به أحد أبناء العائلة اتجاهه الطفل.
• عندما يعود الطفل إلى البيت ويتحدث عن سلوك غير منصف قام به أو وقع عليه في البستان أو في الشارع.
ُ
يعرف الوالد/ة من مصدر ما عن سلوك غير منصف قام به الطفل أو وقع عليه في البستان أو
• عندما
الشارع.
ماذا تشمل الرزمة؟
أسئلة وأجوبة حول االنصاف – تعريف االنصاف ،واقتراحات لتطوير وتمكين السلوك المنصف.
مشاهدة – قرص مدمج "دي في دي" فيه حلقات من "شارع سمسم" ،وهي مصنفة حسب حاالت
االنصاف.

قصة  -أربع قصص قصيرة  -قراءة موجهة (الوالد/ة والطفل) في موضوع االنصاف.
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ما هي الطريقة المفضلة الستعمال الرزمة؟
• قراءة ومعرفة الرزمة ومحتوياتها.
استالم الرزمة من المعلمة مرفقة بالشرح عن كيفية استعمالها ،ومرافقة األهل إذا كانت هناك حاجة لذلك.
• يمكن الحصول على مساعدة المعلمة واالستعانة بتوجيهاتها عند استعمال الرزمة.
• البدء بمشاهدة أحد مقاطع "حارة سمسم" ألموجودة في القرص المرفق ،بمشاركة الطفل ،و إجراء محادثة
معه بعد االنتهاء.
• تعريف الطفل بالرزمة واختيار نشاط بمشاركته.
• اختيار الفعالية التي تجدونها األفضل ،وتنفيذها مع طفلكم.

• يوصى أن ُيب َت َد َأ بنموذج ايجابي! اختيار حدث يتضمن سلوكا منصفا ،وتنفيذ فعالية تم اختيارها من
الرزمة لها صلة بالحدث ،فيما بعد يمكن مالءمة فعالية خاصة بحدث يتضمن سلوكا غير منصف.
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حاالت االنصاف األربع
االنصاف – سلوك يجمع بين احتياجات ورغبات الفرد مع مراعاة اآلخرين في الوقت ذاته.
هناك حاالت كثيرة تتناول موضوع االنصاف .ولكي نسهل التعامل مع ألموضوع ،م ّيزنا وقسمنا حاالت االنصاف
إلى أربع حاالت أساسية.
في كل حالة من الحاالت يطلب من الفرد َت َف ُّه َم اآلخر والتقرب منه ،مع الحفاظ على ألموقع الشخصي.
تتعامل كل حالة مع الطفل على أنه جزء من مجموعة األطفال في البستان ،أو كجزء من العائلة.

من الجدير ذكره أن حاالت غياب االنصاف تظهر في كثير من األحيان ُم َت َع ِلّ َق ًة بطفل مختلف  /مغاير.

ُتع َت َب ُر مراعاة اآلخر ،أيضا عندما يكون مختل ًفا عنّي ،جزءا من السلوك المنصف.

ُبنِ َي ْت حاالت االنصاف على مراحل ،وفقا لترتيب درجات الفهم والمراعاة المطلوبة من الفرد اتجاه اآلخر؛ ويعتبر
إنجاز كل مرحلة ضرور ًّيا للتقدم إلى لمرحلة التالية.

الحالة األساسية ،التي تتيح االنتقال إلى المراحل التي تليها ،تمثل مرحلة احترام القوانين واالتفاقيات.

درجات االنصاف:
 .1االعتراف بوجود اآلخر -إعارة االنتباه .رؤية اآلخر واالعتراف بوجوده.
"إني أراك"" ،أنا أهتم بك" (بدير بالي عليك).
 .2األخذ بعين االعتبار احتياجات اآلخر -العناية واالهتمام في احتياجات اآلخر.
"أراعي ما تحتاج إليه" (أنا فاهمك).
 .3مشاركة اآلخر والتقاسم معه – االستعداد لتقبل التسويات ،التنازل وإعطاء اآلخر من حصتي مع الحفاظ
على رغباتي واحتياجاتي" .أنا أتقاسم معك"" ،أنا أشاركك".

ً
ً
مشتركا.
عيشا
 .4احترام االتفاقات والقوانين – التي تتيح
"أحترم االتفاق"" ،حسب القانون".
االعتراف بحقيقة وجود اآلخر
مراعاة اآلخر
إشراك اآلخر

احترام االتفاقات والقوانين
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أسئلة وأجوبة في موضوع اإلنصاف
األهالي األعزاء،

بين أيديكم أسئلة وأجوبة ،ومصطلحات وأمثلة حول موضوع االنصاف في جيل الطفولة المبكرة ،ووظيفة العائلة،

وكذلك توصيات لتطوير سلوك منصف لدى أطفالكم.
هو اإلنصاف؟

هو سلوك يدمج بين احتياجات الطفل ورغباته من جهة ،ومراعاة اآلخر من جهة ثانية ،مع محاولة
عدم المس بأي من األطراف ،وهي محاولة غير بسيطة.

لماذا االنصاف بالذات؟

مركزي في حياتنا ،نصادفه مرات عديدة في حياتنا اليومية :في البستان ،وفي البيت ،وفي
تعبير "االنصاف"
ٌّ
الشارع ،وكثيرا ما نسمع التعبير "هذا غير منصف!" ،والذي ينبه إلى غياب االنصاف!

نود أن نمنحكم – األهل  -في هذه الرزمة ،آليات للتعامل مع مسألة االنصاف في البيت والحياة العائلية ،وذلك
لتوسيع واستكمال التعامل مع هذا ألموضوع في البستان في إطار مشروع "تعالوا نلعب في حارة سمسم".

يعتبر البيت والعائلة من أهم العوامل التي تؤثر في حياة الطفل ،وكثيرا ما نواجه حاالت لعدم االنصاف بين
اإلخوة أو مع األهل أو مع باقي أفراد األسرة.

أمثلة لحاالت االنصاف أو انعدامها في العائلة:

عدم االلتزام بقوانين البيت – طفل يريد مواصلة اللعب في الوقت الذي يتوجب عليه النوم ،فبموجب تعليمات أهله
ووفق جيله عليه أن يكون في الفراش ،بينما يواصل إخوته الكبار اللعب.

صدام بين اإلخوة – عدم الرغبة في إشراك أخ في لعبة ما ،وعدم المساواة بين اإلخوة نتيجة فارق السنين،

يمنع اآلخ ُر منه ألنه أصغر.
فيسمح ألحد اإلخوة أن يقوم بعمل
ُ
تجاهل أحد أفراد العائلة رغبة شخص آخر في العائلة بسبب التباين بينهما ،أو بسبب سلم أولويات مختلف.
ما هو دور العائلة؟

العائلة هي المكان الذي يوفر للطفل االحساس بالطمأنينة واألمان واالنتماء ،وهي من يرافقه في مراحل نموه.

أنتم أيها األهل من يبني شخصيات أطفالكم ويوفر لهم األمن واألمان ،وينقل إليهم القيم ،وينشئ لديهم اإليمان

وأنماط السلوك ،وسبل مواجهة ألموقف التي ال تجري فيها األمور كما يشتهون.
يشكل األهل نموذجا يحتذى بالنسبة للطفل ،وتوفر له العائلة أولى الشخصيات األساسية التي يحاكيها ،ومن هذا
المنطلق تكمن أهمية كبرى في توفير سلوك منصف للطفل في بيته ،وأن يحافظ هو وباقي أفراد األسرة على
مثل هذا السلوك.
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ما هو مفهوم اإلنصاف في الطفولة المبكرة؟

خالل الطفولة المبكرة ،يرى الطفل العالم من خالل ذاته وعبر احتياجاته ،لذلك كثيرا ما ينتج سلوكه غير المنصف
عن هذا المفهوم .إضافة إلى اعتقاده بقدرته على التفكير "السحري" ،إذ يخيل إليه أن رغبته هي ما يقود

الواقع ومجريات الحياة ،لذلك ال بد من تحقيق رغباته.
الط َ
تمكن تنمية اإلنصاف ِ ّ
فل من توسيع رؤيته وفهمه بأنه ليس الوحيد في العالم ،وأن عليه أن يراعي رغبات

اآلخرين ،وأن عليه كذلك التصرف بالطريقة التي يرغب في أن يتصرفوا بها معه.
و ُتبرز الرزمة ً
أيضا السلوك المنصف مع اآلخر والمختلف ،و ُتعزّز مفهوم عدم التصرف بشكل مغاير مع شخص ما
بسبب اختالفه عني فقط .يتكرر مثل هذا التصرف في البستان ،ونعتقد بوجود أهمية لتناول ذلك في بيت العائلة.

تتطور القدرة على التفهم والتصرف بإنصاف على مدار مدة زمنية طويلة ،وهي تشكل جزءا من سيرورة تطور
الطفل بمساعدة البالغين من حوله.

تطوير احترام الذات:

يقف احترام الذات في صلب كل سلوك منصف.

يعتبر التصور الذاتي إجابة على التساؤل "من أنا؟" ،بينما احترام الذات هو "معرفة الحفاظ على الذات".

يسمح اإلحساس القوي باحترام الذات عند األطفال أن يعبروا إذا ما كانوا يعتقدون أن هناك ثمة عمل غير
منصف ،أو إذا تم تجاهلهم ،أو أنهم ال يشعرون أنهم بخير مع كيفية التصرف معهم ،فالكلمة األساسية هي

احترام .عندما يشمل مفهوم الذات لدى الطفل "احترام الذات" ،يبدأ الطفل يفهم أن ما يعتبره منصفا له ،يجب أن
يكون منص ًفا لآلخرين ،فهي اللحظة التي يفهم فيها أنه ليس وحيدا في هذا العالم ،وأنه واحد من كثر يحاولون
ً
ً
مشتركا.
عيشا
أن يعيشوا
السلوكات والنشاطات التي تع ّز ُز اإلنصاف في البيت والعائلة:
مثال شخصي على سلوك منصف

يحاكي األطفال السلوك الذي يرونه ،وعلينا كبالغين أن نشكل النموذج الشخصي المحتذى للسلوك المنصف ،فال
نقارن بين األطفال وال نفضل أحدهم على اآلخر ،ونحدد قواعد معقولة نعمل على تنفيذها ،ونعتذر عندما نخطئ.

الشرح

من المهم أن نفسر للطفل دافع معاملتنا له بصورة مختلفة عن اآلخرين؛ مثال" :أحمد كبير ،لذلك بإمكانه أن يذهب

وحده إلى المنتزه ،يمكنك الذهاب وحدك في السنة القادمة ألنك ما زلت صغيرا".
يمكن القول ً
أيضا إنّ االنصاف ال يعني المساواة دائ ًما .يفهم األطفال المعاملة المختلفة عاد ًة إذا حصلوا على

توضيحات.

المشاركة واللعب مع باقي أفراد العائلة
َ
الطفل التفكير أبعد مما يرغب بالحصول عليه ،وتوعيه بحقوقه وبرغبات اآلخرين .كما يتعلم من
تعلم المشاركة

خالل اللعب مع اآلخرين أشكال مختلفة للسلوك المنصف ،مثل الوقوف بالدور ،والمشاركة ،والتسوية ،وحل
المشاكل.
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وضع حدود واضحة ومفهومة

مثال :يمكن أن نقول للطفل " -سيأتي حسام لزيارتك ،فإذا كانت لديك ألعاب ال ترغب بمشاركته فيها ،ضعها في

الخزانة ،وكل األلعاب التي تبقى في الخارج يجب أن تتشاركا بها" .أو التوضيح بأنه يمكن مشاركة الصديق

األغراض التي تخصك فقط – "من غير المسموح أن تلعب بلعبة أخيك دون إذن".
تعزيز السلوك المنصف ونتائجه

مثال" :فرحت سامية حين شاركتها بألعابك" ،أو "كيف تشعر لو وافق عصام على إشراكك بألعابه؟"
عقد لقاءات عائلية

يتعلم األطفال في اللقاءات العائلية االستماع إلى آراء أخرى ،وكيفية التعبير عن األفكار ،والتعاون ،واتخاذ

القرارات.

قراءة كتب

تعتبر كتب األطفال وسيلة جيدة للتعرف على اإلنصاف وتعزيزه بين األطفال.
"لعبة منصفة" – توصيات حول كيفية مساعدة أطفالكم في أن يلعبوا بإنصاف واالستمتاع بذلك.
كلما كان أكثر – يكون أفضل!

وفروا ألطفالكم فرصا من ّوعة للعب المنصف :تمثيل أدوار ،وألعاب الخيال ،وألعاب الطاولة ،وألعاب الطابة ،وألعاب
ّ
(الش ّدة) وألعاب جماعية
المنافسة التي تتعلق بالمهارات (شطرنج) ،وألعاب المنافسة التي تتعلّق باالحتماالت
(لغز) .

جدوا عددا كبيرا من األصدقاء للعب

يمكن للطفل أن يستفيد من اللعب مع أصدقاء أكبر منه سنا أو أصغر .يمكنه مثال عبر اهتمامه باألصدقاء األصغر
س ًّنا أن يعلمهم قواعد اللعبة ،أو أن يتعلم من األصدقاء الكبار ،والذين يم ّثلون له نموذجا إيجاب ًّيا.
كرروا قواعد اللعبة

قبل أن يباشر األطفال اللعب ،تأكدوا أن الجميع يعرفون ويفهمون قواعد اللعبة.
اعرضوا بعض القوانين االجتماعية

مثال :اشرحوا لطفلكم أنعليه االنتظار حتى يحين دوره في اللعبة .ع ّودوه أن يكون مؤدبا وأن يمتدح الرابح.
استغلوا الفرصة من أجل التعلم

أشيروا إلى األمور الحسنة التي يقوم بها الطفل واذكروها للتأكيد عليها .مثال" :أعجبني جدا أنك صافحت
الالعبين المنتصرين في نهاية اللعبة" .امنحوا طفلكم تقييما ،امتدحوه على إشراكه اآلخرين ،وعلى االنتظار في

الدور وباقي السلوكيات المنصفة .يوصى بأن يشجع الطفل خالل مشاهدة اللعبة ،مثال "محاولة جيدة"" ،خيرها
بغيرها"" ،ال تفقد األمل" ،وما شابه.
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مشاهدة مقاطع "حارة سمسم"
تحتوي الرزمة على قرص مضغوط لمشاهدة األهل والطفل بصورة مشتركة ،وفيه مقاطع من "حارة سمسم"
تتناول موضوع االنصاف.

ماذا توفر المشاهدة المشتركة؟

تمكن المشاهدة المشتركة الطفل وذويه من التعامل مع شيء قد حصل "لل ّدُمى" في مقاطع "حارة سمسم"،
وليس لهم ،ما ُيس ّهل تناول ألموضوع عن طريق تحييد األحاسيس التي يجب أن تعالج خالل الحديث عن حاالت
يغيب فيها االنصاف.

تستخدم المشاهد كمادة مساعدة أساسية َت ْع ِر ُ
ض فيها شخص ّيات معروفة ومحبوبة صو ًرا من الحياة ،وتفتح
الباب لمحادثة بين أفراد األسرة حول الحاالت التي شوهدت وكيفية التوصل إلى الحلول.

متى تتم مشاهدة حلقات المسلسل؟

• عندما يعود طفلكم إلى البيت ويسرد حدثا يحتوي سلوكا منصفا أو غير منصف.

• عندما يسلك أحدهم سلوكا منصفا في البيت أو بين أفراد العائلة وترغبون في مناقشته.

• عندما يبلغكم طرف آخر عن سلوك منصف أو غير منصف صدر عن طفلكم.

• عندما ترغبون بتناول موضوع االنصاف ألي سبب كان.
ماذا نفعل؟

• نختار المشهد المالئم من بين المشاهد في القرص – إذ أن المشاهد صنفت حسب حاالت االنصاف ،تعرض
عليكم القائمة الحقا ،اسألوا أنفسكم أي حالة "إنصاف" ترغبون بتناولها.
• اجلسوا إلى جانب طفلكم وشاهدوا معه المشهد الذي تم اختياره.

• بعد نهاية العرض اسألوا طفلكم إذا كان يرغب بمشاهدة المشهد مرة ثانية ،إذا كان الجواب باإليجاب
اعرضوا المشهد مرة ثانية.

• بعد المشاهدة ،اجلسوا في مكان مريح وممتع وهادئ ،وتحدثوا معه بانفتاح وحرية حول المشهد الذي
شاهدتموه ،أو قوموا معا بعمل نتاج فني بعد المشاهدة.

الهدف من المحادثة المفتوحة هو تمكين الطفل من التعبير عن نفسه خاللها ،و فهم ماهية االنصاف وكيف

نتصرف بإنصاف ،كما تمكنكم المحادثة كأهل من فهم أطفالكم وتوجيههم إلى سلوك منصف بوسيلة سلسة
ويسيرة.
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أسئلة نموذجية لمحادثة بعد المشاهدة

(ليس بالضرورة استخدام كل األسئلة ،اختاروا األسئلة التي تناسبكم فقط).
• هل أحببت المشهد الذي شاهدناه؟ لماذا؟

• هل انتبهت لسلوك منصف أو غير منصف في المشهد.

• لماذا تعتبر هذا السلوك منصفا أو غير منصف حسب رأيك؟!

• لماذا تصرفت الشخصية بهذا الشكل؟ ماذا أرادت حسب رأيك؟

• كيف شعرت الشخصية؟

• ما هي المشكلة؟ كيف تم حلها؟

• هل لديك اقتراح آخر لحل المشكلة؟

• هل حصل معك أمر ما يذكرك بذلك؟ حدثني كيف تصرفت؟

• هل تعتقد أن ما حصل معك يشبه الحالة التي كانت في المشهد؟ ما هو وجه الشبه؟ وما هو وجه االختالف؟
• ما هي العبرة المستخلصة من المشهد؟ (ماذا تعلمنا منه؟)

• لو حدث معك حدث مشابه لما حصل في المشهد ،كيف تتصرف؟

اقتراح نشاط بعد المشاهدة:

هناك وسيلة أخرى ممتعة تساعد على تذويت المقاطع المشاهدة وتناول موضوع االنصاف ،وهي إنتاج عمل

إبداعي مشترك مع طفلكم ،وفيما يلي اقتراح لنشاط كهذا:

مسرحة القصة – يمكن أن تطلبوا من طفلكم رسم شخصيات " حارة سمسم" التي شاركت في المشهد الذي
شاهدتموه وإلصاقها على عيدان المثلجات (آرتيك).

بعد تجهيز الشخصيات يمكن مسرحة القصة التي شوهدت ،وبهذه الطريقة يتمكن الطفل من القيام بدور
شخصيات المشهد والتعبير عن نفسه من خاللها.

إيجاد نهاية جديدة للقصة (اختراع نهاية للقصة).

إيجاد قصة جديدة عن اإلنصاف – يمكن كتابة قصة جديدة ألفها طفلك ،ثم تزينها بالرسومات.

قصة متسلسلة – تأليف قصة موضوعها اإلنصاف ،يشارك في حياكتها بعض من أفراد األسرة .يفتتح أحد
المشتركين القصة ،وبعد ثالث جمل يواصل القصة مشترك آخر ،وهكذا حتى نهاية القصة (يفضل الجلوس في

دائرة).

قوانين عائلية حول اإلنصاف – يمكن التحدث عن قوانين اإلنصاف في العائلة ،وكتابتها على الفتة ُتزين ثم

تعلق في البيت.
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قائمة المشاهد وربطها بنوع اإلنصاف
رقم

1



حاالت

االنصاف
االعتراف
بوجود اآلخر

2
3

مراعاة
اآلخرين

4
5

اسم الحلقة\
المشهد في "هوب"

الزمن

"لعبة أفيجيل"

11:11

"إيرينا تحتفل"

2:28

"نقسم المعسكر"

10:13

"أفنيك يتعلم التقليد"

2:50

"بعد قليل وبعد قليل"

2:16

مختصر المشهد
تدعو أفيجيل األصدقاء للمشاركة في لعبتها ،لكنها
تسمح لسيفان فقط باللعب وتتجاهل جهود محبوب
وألمو.
مويشي أف (المتأفف) ،شعر باإلساءة ألن إيرينا ال
تعرض عليه تناول سلطة الفواكه ،وفرح عندما عرضت
عليه سلطة "القشور" ،لكنه ال يعبر عن مشاعره.
سيفان ومحبوب لم يتفقا حول الشرب بالمصاصة أو
بدونها ،فقررا أن يقسما المعسكر قسمين ،فيكتشفان
أنهما يتشابهان كثيرا!
أوفنيك يتعلم أن الصبر شائك لكن طعمه لذيذ ،ولو
انتظر يومين ستذبل قشرة ألموز الطازجة التي ألقيت
في البرميل وتصبح كما يجب.
يريد محبوب أن يأكل من كعكة ابتسام ،لكنه يتحلى
بالصبر حتى يصل الجميع.
يريد جرشون أن يرتاح ،لكن "نوح" ومحبوب يزعجانه
ألنهما يسأالن أسئلة ويحاوالن فهم القانون الذي يلزم
بالهدوء وقت الراحة!

6

"استراحة
الظهيرة"

3:16

7

"ال يوجد لدي
وقت"

3:23

"األميرة ،الشجرة
والتنين"

13:20

يريد "ألمو" دور التنين في مسرحية "أفيجيل" ،لكن
"أفيجيل" أعطت الدور "لسيفان" وأعطت دور الشجرة
"أللمو" .خابت آمال "ألمو" لكنه أخيرا يتشجع ويقوم
بالدور ويحقق نجاحا كبيرا.

"واقع بروش"

2:27

ينتقل "بروش" من مكان إلى آخر ،وال يتمكن من
التركيز ،يجد حال يمكن الجميع من التعاون والعمل
في الوقت نفسه.

"طابة بعشرة
شواقل"

2:36

8
9
10

المشاركة
والتقاسم مع
اآلخر

جرشون وابتسام مشغوالن جدا ،ورغم ذلك فإنهما
يساعدان أفيجيل على الخروج من األرجوحة .أوفنيك
المتأفف يوافق على مساعدتها دون أن يراه أحدا.

يجد "نوح" و"محبوب" قطعة نقدية من فئة  10شواقل،
ويتجادالن من هو صاحبها من بينهما؟ وعمال بنصيحة
"إيرينا" فإنهما يتقاسمان الشواقل 5 ،لكل منهما ،ثم
يشتريان كرة مشتركة.
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رقم

11

االنصاف

اسم الحلقة\
المشهد في "هوب"



حاالت

احترام القوانين
واالتفاقات

"الغميضة على
طريقة أفيجيل"

كليب
"أغنية ال ّدور"

12

10:52

2:20

تبدل "أفيجيل" قواعد لعبة الغميضة ،في ّدعي "ألمو" أن
قوانين "أفيجيل" غير منصفة وال يوافق على اللعب
معها .عندما يضع "ألمو" قوانينه للعبة تفهم "أفيجيل"
مشاعره.
يتجادل األطفال حول األلعاب في حديقة األلعاب ،من
يتأرجح أوال ،من يأكل التوت أوال .وفي النهاية يقررون
أن يترتبوا حسب للدور .أغنية "بالدور".

13

"الدور"

1:55

ينتظر "نوح" "محبوب" كي يلعب معه .عندما يصل
"بروش" يعرف تماما أن عليه االنتظار في ال ّدور بعد
"نوح" ،وهكذا يتعلم سكان الحارة االنتظار في ال ّدور.

14

كليب
"شيء ضعيف"

2:53

أغنية عن أطفال ال يمكنهم أن يفعلوا ما يريدون وعليهم
االستماع إلى للمسؤولين .تعرض األغنية "العد بصوت
منخفض حتى  ،3والتنفس عميقا والتحدث بصوت
منخفض".

15

"الغالبية تق ّرر"

2:21

"نوح" و"محبوب" مرتبكان بماذا يلعبان .كل منهما يريد
اللعب بلعبة أخرى ،فيقررا اتباع طريقة "الغالبية تق ّرر".

أغنية االنصاف

1:57

سيغني سكان الحارة أغنية االنصاف.

3:37

التعاون بين أطفال عرب ويهود في السيرك بالجليل.

16
17

14

الزمن

مختصر المشهد

حاالت االنصاف

مقالة عن األطفال –
عومر وجليل

قصص
االنصاف

15
15

األهل األعزاء،
أمامكم أربع قصص تعالج مسألة االنصاف وتشكل استمرارا لحلقات مسلسل "حارة سمسم" التي شاهدتموها

مع أطفالكم.

تهدف القراءة إلى إتاحة فرصة معالجة مسألة االنصاف بطريقة معروفة وسهلة ،من خالل قراءة القصة ألطفالكم.

نلفت انتباهكم – أحيانا يفضل الطفل االستماع إلى القصة عند قراءتها للمرة األولى دون أن يتدخل في القصة؛
يجب أن يعطى فرصة كهذه إذا رغب ،ثم يعرض عليه االستماع إلى القصة ثانية والتفاعل معها.
إشارات في القصة
تلحق بكل قصة خمس إشارات ،وكل واحدة منها تمثل محطة لمعالجة موضوع االنصاف ،وتساعد على قراءة

القصة لطفلكم "قراءة فعالة".

يرجى قراءة تعاريف الرموز التالية وشرحها ألطفالكم قبل القراءة.

ربما...

"تعالوا نفتش عن حل"  -عند الوصول إلى فقرة تظهر إلى جانبها هذه اإلشارة التي

تصف "ألمو" وغيمة الفكرة ،يجب أن تتوجهوا إلى طفلكم :هل لديك فكرة أو اقتراح لحل
منصف؟ تعال نفكر معا في حل منصف .افسحوا المجال أمام الطفل ليطرح األفكار ثم
واصلوا قراءة القصة.

تصفيق منصف  /غير منصف  -اتفقوا مع طفلكم على أنه عندما يستمع إلى أمر يبدو
له منصفا أو غير منصف ،أن يصفق ويقول "منصف" أو "غير منصف" .يجب في هذه الحالة

وقف القراءة وعلى الطفل أن يشرح لماذا اعتبر التصرف منصفا أو غير منصف.

في أسفل كل صفحة تظهر كل إشارة وفيها "ألمو" يصفق كي يذكركم ويذكر أطفالكم.

حصل لي أيضا  -عند الوصول إلى هذه اإلشارة خالل القراءة ،والذي ُيظهر "ألمو" يشير

إلى أمر ما ،اسألوا طفلكم هل حصل له أمر مشابه؟ وهل يرغب بسرد القصة؟

تظهر اإلشارة في أسفل كل صفحة لتذكركم وتذكر أطفالكم.

سبب  -عند الوصول لهذه اإلشارة في القصة" ،ألمو" وعالمة االستفهام ،اسألوا طفلكم عن
سبب تصرف الشخصية بما تصرفت ،لماذا قامت بما قامت به ،أو قالت ما قالته؟

كلمات منصفة  -ترتبط بكل قصة خمس كلمات تتعلق باإلنصاف .عندما تصلون إلى هذه
اإلشارة في القصة" ،ألمو" وبالون الكالم ،اطلبوا من الطفل أن يذكر أي كلمة من الكلمات

ذات العالقة باإلنصاف تالئم ألموقع .يمكن كتابة الكلمة المالئمة داخل البالون.
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القصص كاستمرار للحلقات
تعتبر كل قصة استمرارا لمشهد شوهد في مسلسل "حارة سمسم" ،وتفسح المجال للتوسع في موضوع
االنصاف عن طريق :النظر إلى القصة من خالل عيون شخصية أخرى ،ومواجهة المشكالت األخرى ذات
الصلة باإلنصاف ،وإفساح المجال أمام أطفالكم لتمييز السلوك المنصف أو السلوك غير المنصف واقتراح

ّ
حل للموقف.

 .1سلم اإلنصاف " -االعتراف بوجود اآلخر"
اسم القصة" :انتبهوا انتبهوا"

استمرارا للحلقة "ألعاب أفيجيل" .مختصر الحلقة :أفيجيل تدير لعبة ،تسأل بشكل غير منصف وتسمح
لسيفان باإلجابة على جميع األسئلة .لذلك يرفض كل من محبوب وألمو المشاركة في اللعبة .تفهم أفيجيل

غلطتها وتدير اللعبة من جديد بإنصاف.

اسم القصة :اهتمت ،تعاونت ،ساعدت ،اعتذرت ،تنازلت.

 .2سلم اإلنصاف " -مراعاة احتياجات اآلخرين"
اسم القصة" :الرحلة"

استمرارا للحلقة "نتقاسم المعسكر" .مختصر الحلقة :يبني األصدقاء في شارع سمسم معسكرا ،لكن بسبب
اختالف اآلراء الختالف أذواقهم الشخصية ،تنقسم المجموعة إلى معسكرين ،معسكر سيفان ومعسكر محبوب.

اسم القصة :ذوق ،المراعاة ،االهتمام ،منالية (إمكانية الحصول على) ،معا.
 .3سلم اإلنصاف " -المشاركة والتقاسم مع اآلخرين"
اسم القصة" :تنينان"

استمرارا للحلقة "األميرة والشجرة والتنين" .مختصر الحلقة :تخرج سيفان مسرحية في "حارة سمسم"

بعنوان "األميرة والشجرة والتنين" ،ألمو وأفيجيل يريدان دور التنين ،لكن يقع االختيار على أفيجيل .يقوم ألمو
بدور الشجرة ويتعلم كيف يمكن لدور صغير أن يكون كبيرا.
اسم القصة :إرادة ،إشراك ،مقاسمة ،فرصة ،إطراء.

 .4سلم اإلنصاف "-احترام االتفاقات والقوانين"
اسم القصة" :قوانين المتأففين"

استمرارا للحلقة "غميضة على طريقة أفيجيل" .مختصر الحلقة :يلعب كل من أفيجيل وألمو لعبة المخابئ،

لكن أفيجيل تخترع قوانين ليست منصفة ،فيرفض ألمو اللعب معها .بعد أن يب ّين ألمو ألفيجيل كيف يكون
الشعور عندما تلعب بطريقة ال إنصاف فيها ،تفهم غلطتها ويلعبان حسب القوانين الحقيقية للعبة.

اسم القصة :طلب إذن ،قوانين اللعبة ،موافق ،االتفاق على عدم االتفاق ،اختراع.
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انتبهوا انتبهوا
"نواصل اآلن لعبة أفيجيل الجديدة والمنصفة ..مستعدون؟" ،قالت أفيجيل.

"هل أستطيع االنضمام؟" ،سألت سيفان.

"طبعا يمكن لسيفان االنضمام" ،فرحت أفيجيل.
"لكن ليس ّ
مؤك ًدا أن تفوز سيفان" ،قال ألمو.

"لحظة" ،قال محبوب" ،األجراس كلها عند أفنيك ،كيف نلعب بدون أجراس؟"
"هل يمكن أن نستعيدها؟" ،اقترح ألمو بتردد.

"بععع! منذ اآلن يحافظ أفنيك على الهمهمة" ،أطل من البرميل وعلى رأسه
طنجرة معوجة ويحمل بيده موزة تالفة" ،ومن يريد أن يأخذها عليه أن

يتذكر أن أفنيك يحمل بيده موزة تالفة مقرفة ومفطسة" ،وعاد إلى البرميل
وطرق الغطاء.

"حسنا ،يمكن أال نخرج األجراس من البرميل" ،قالت سيفان.

"كيف نعرف من عرف الجواب؟" ،قالت أفبيجيل" ،آه عندي فكرة ،كل من
يعرف اإلجابة يرفع يده عاليا"" ،فكرة ممتازة"،

اتفق سيفان وألمو ومحبوب.

"مستعدون؟ لنبدأ!" ،صاحت أفيجيل" ،السؤال

التالي :أقف ُز في المستنقع وأمسك الذباب..
من أنا؟"

أجراس
ُسمِ َع ْت من ناحية البرميل أصوات
ٍ

اهتمام ،تعاون ،مساعدة ،اعتذار ،تنازل.
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صاخبة.

"ألمو يعرف" ،رفع ألمو يده بحماس.

"نعم يا ألمو؟" ،توجهت إليه أفيجيل.
"اإلجابة هي :ضفدع".

"كل االحترام ألمو ،فزت بنقطة! السؤال التالي :أطير بين األزهار وأجمع

الرحيق – من أنا؟"

م ّرة أخرى تسمع أصوات األجراس
من البرميل.
أعتقد أن أفنيك يعرف الجواب ضحك
محبوب .

"وانا ايضا اعرف " قفزت سيفان

ورفعت يدها " أنا آنا "

"تفضلي سيفان" ،قالت أفيجيل.
"الجواب هو النحلة" "ممتازة

يا

سيفان ،وأنت أيضا تفوزين بنقطة

منصفة!" ،صاحت أفيجيل.

تواصلت األجراس من البرميل.

"هدووء ..كفاك يا أفنيك ..كفاك ضوضا ًء ..أنت تزعج أفيجيل في المسابقة
الجديدة المنصفة" ،غضبت أفيجيل وصرخت" ،السؤال الثالث واألخير

هو"...
لكن األصوات الصاخبة الصادرة من البرميل أزعجتهم ولم يتمكنوا من

اهتمام ،تعاون ،مساعدة ،اعتذار ،تنازل.
19

المتابعة.

"توقف يا أفنيك ،ألمو ال يسمع شيئا" شكا ألمو.

"السؤال األخير هو ،"...حاولت أفيجيل أن تقول شيئا.
األجراس لم تتوقف.

"أف يا أفنيك" ،صاحت أفيجيل غاضبة" ،لم تسأل أفيجيل سؤالها بعد

وأنت بدأت بقرع الجرس".

"إذا كنت تعرف اإلجابة ببساطة ،افتح البرميل وارفع يدك عاليا" ،غضبت

سيفان.

"لحظة" ،قال محبوب" ،قد يكون أفنيك ال يريد اإلدالء بجواب ،ولكنه ينادينا
ألنه في ضائقة ويحتاج مساعدة ولم ننتبه إلى ذلك؟"

"ماذا؟ ماذا أصابه...؟" ،خافت أبيحيل.
ربما...

"يا أفنيك ..هل أنت بخير؟" ،نادت سيفان.

فردت األصوات صاخبة أكثر مما كانت عليه.
"حدث أمر ما ألفنيك!"
"ولم ننتبه لذلك!"

"انشغلنا باللغز!"

"تعالوا نساعد أفنيك!"

أسرع الجميع إلى برميل أفنيك..
حاولت سيفان رفع الغطاء لكنها لم

تستطع.

اهتمام ،تعاون ،مساعدة ،اعتذار ،تنازل.
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"انتظروا" ،قال محبوب.
"أبيجيل وأملو اسحبا معا ..مستعدان؟" صاحت سيفان.
"أملو جاهز" ،صاح أملو بانفعال.
جي ًدا!" ،صاحت سيفان" ،واحد ،إثنان ،ثالثة".
"أمسكوا ّ

شد اجلميع ،سيفان وأفيجيل وأملو ،شدوا غطاء البرميل بكل قواهم" ..بوم!"،
فتح الغطاء وظهر رأس أفنيك من البرميل وكان شعره منفوشا أكثر من عادته.

"أفنيك ..هل أنت بخير؟" ،سألت سيفان.
أفنيك زفر وشهق.
"بععع ...أفنيك يكره أن يكون
عالقا في البرميل"،

قال

بهمس.
"من حسن احلظ أن محبوب
انتبه إلى أن أفنيك في ضائقة"،
قالت سيفان" ،أين هو؟"
استدار اجلميع إلى اخللف وكان
محبوب قد ركع على ركبتيه
يفتش عن شيء ويبدو قلقا.
"ماذا حصل يا محبوب "
"عندما ركض اجلميع باجتاه البرميل سقطت نظارتي وال أجدهما اآلن ،طلبت
منكم أن تنتظروا لكنكم لم تنتبهوا".

اهتمام ،تعاون ،مساعدة ،اعتذار ،تنازل.
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"صحيح ..آسفة يا محبوب ،انتبهت أفيجيل ألفنك فقط ولم تنتبه إليك"،
اعترفت أفيجيل.
"صحيح" ،قال أملو" ،من الصعب االنتباه للجميع" ،وركع هو أيضا وبدأ بالتفتيش
عن النظارتني.
"أملو أملو أملو!" ،قالت أبيجيل" ،أنت تدوس على تنورتي".
"لم أنتبه "...قال أملو" ،لكن ها هي النظارة تختبئ خلف كرسي سيفان ولم
ننتبه".
ُس ِم َعت عن ب ُ ْع ٍد أصوات وأجراس" ..انتبهوا ..انتبهوا ..اختفت خنفساء روث
لطيفة من برميل أفنيك ،الرجاء عدم دوسها بأرجلكم أو بكراسي العجالت،
انتبهوا ..انتبهوا"..
"أرى حتسنًا في شعور أفنيك" ،قال محبوب وعاد ليبتسم.

نهاية

اهتمام ،تعاون ،مساعدة ،اعتذار ،تنازل.
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الرحلة

"من سيأتي للتنزه معي في
الحقل خلف الحرش؟" ،سأل

العم شموئيل بعد أن أنهوا

تناول الطعام" .أزهر األقحوان،
يمكننا أن نعد األكاليل الجميلة
ونضعها على الرأس".

"أفيجيل تحب األكاليل كثيرا،

وخصوصا أكاليل األقحوان" ،قفزت أفيجيل.

"تخييم ورحلة في اليوم نفسه ،هذا أروع ما يمكن" ،قال محبوب.

"تعالوا ،نحن ذاهبون إلى الحقل" ،قالت سيفان.

جمعوا ما تبقى من الطعام في العلب البالستيكية وجمعوا أدوات
التخييم ،وجمع العم شموئيل في صندوق األدوات المتبقية ،وبدأوا

المشوار يغنون ويغنون سعداء ومسرورين.

"ألمو يريد أيضا إكليل أقحوان كما كان له في عيد ميالده ،ولكن ألمو ال

يعرف كيف يحضر اإلكليل!" ،قال ألمو.

"ال تقلق يا ألمو ،أنا أعدك بذلك ،فأنا مختصة بصناعة أكاليل عيد الميالد"،
قالت سيفان عندما اجتازوا الحرش باتجاه الحقل" ،سأجدل لك إكليال

من زهور األقحوان وأزهار الربيع ونجمية القرنفل".
"وقد نجد سلحفاة" ،قال محبوب.

"بالتأكيد" ،قالت سيفان" ،أعدك بالتفتيش عن السالحف".

ذوق ،المراعاة ،االهتمام بالغير ،المنالية ،معا.
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"توقفوا" ،صاح العم شموئيل.

بين الحقل والحرش كانت تمر طريق ترابية ،وكانت الطريق موحلة.

"أوه ،ال يمكن العبور" ،قالت سيفان .

"بالتأكيد يمكن العبور ،كل ما في األمر وحل ،انظروا كيف أقفز فوقه" ،قال
محبوب وقفز إلى الجانب اآلخر" ،يا للروعة ،يوجد هنا فراش أيضا وجنادب

وفرس النبي".

"أفيجيل تخاف من القفز فوق الوحل" ،قالت أفيجيل.

"تعالي أساعدك في العبور" ،قال العم شموئيل وساعدها كما ساعد ألمو في

القفز فوق الوحل.

"أفيجيل تريد أن تعد لها سيفان إكليال من األقحوان كما وعدتها" ،قالت

أفيجيل.

"لكني ال أستطيع العبور بكرسي العجالت"،
قالت سيفان بخيبة أمل.

"لماذا ال تستطيع سيفان اجتياز الوحل؟"،

سأل ألمو بعناية" ،إذن من سيحضر إكليال
أللمو؟"
"لست أنا ،"...قالت سيفان.

"إذا لم تستطع سيفان الوصول فإن ألمو ال

يريد هذه الرحلة".

ذوق ،المراعاة ،االهتمام بالغير ،المنالية ،معا.
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"تعالوا هنا يا أصدقاء ،هل تريدون أن تتنزه سيفان معنا؟ علينا األخذ
بعين االعتبار أنها ال تستطيع عبور الوحل بكرسي العجالت!"
"ال بأس" ،قالت سيفان في أسف شديد" ،لن أشارككم المشوار ،أنتظركم
هنا حتى تعودوا من الحقل الجميل محملين باألزهار".
"لكن الرحلة لن تكون ممتعة أبدا بدونك" ،قال محبوب" ،من سيساعدني
في التفتيش عن السالحف؟"
"أفيجيل ال تريد أن تتنزه في الحقل بدون سيفان" ،قالت أفيجيل.
"تعالوا نفكر في حل" ،قال العم شموئيل.
"يمكن أن يرفع العم شموئيل سيفان والكرسي بيديه كما حمل ألمو؟"،
ربما...

قال ألمو
"ال أستطيع يا ألمو ،الكرسي ثقيل" ،قال العم شموئيل.
"من الممكن أن يقص ألمو على سيفان ما يشاهده وهي تتخيل!"
"هذا غير ممتع بالمرة" ،قالت سيفان" ،المتعة أن تتجول في الحقيقة ال
في الخيال".
وقفت المجموعة إلى جانب الطريق حزينة ،حتى أن الشمس اختبأت
للحظة خلف الغيوم.
"أنا أقترح أن آكل ما تبقى من سلطة الفواكه ،هذا قد يساعدني على
التفكير" ،قال العم شموئيل بحزم وتناول علبة سلطة الفواكه من الصندوق.

ذوق ،المراعاة ،االهتمام بالغير ،المنالية ،معا.
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"أنا أعرف" ،قفز فجأة محبوب" ،يمكن أن نخرج كل محتويات صندوق العم
شموئيل ونفككه ونضعه فوق الوحل ،وهكذا نركب جس ًرا وتتمكن سيفان
من العبور من فوق الوحل ،وتنضم لرحلتنا".

"فكرة رائعة يا محبوب" ،قال العم شموئيل" ،تعالوا نفعل!"
أسرع محبوب والعم شموئيل وأخرجا محتويات الصندوق ،فككوا
الكرتون ووضعوه فوق الوحل ،اآلن يوجد جسر يمكن أن تمر فوقه
بكرسي العجالت.
"مستعدة ،واحد ،إثنان ،ثالثة!" ،صاح العم شموئيل ودفع الكرسي بلطف
فوق الجسر.
"عبرت" ،صاحت سيفان بفرح.
أفيجيل ،وألمو ،ومحبوب صفقوا.
"لحظة لحظة" ،قال العم شموئيل،
"اآلن ال يوجد لدينا صندوق؛ كيف
نرجع إلى الدار علبة السلطة
والصحون والكؤوس؟ ال نستطيع
إبقاءها هنا في الحقل".

ذوق ،المراعاة ،االهتمام بالغير ،المنالية ،معا.
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"ندخلها في الحقيبة المعلقة بالكرسي" ،قالت سيفان" ،قبل التخييم كان
بها الخبز ،وبعد أن أكلنا الخبز كله يوجد فيها متسع لجميع األدوات..
تعالوا ،من ُيحضر األقحوان كي أعد له إكليال؟"
"أنا" ،قال ألمو.
"أنا" ،قالت أفسيجيل.
ِّ
"سأحض ُر إكليلاً لرأس ألمو وألفيجيل ولمحبوب،
"ممتاز" ،قالت سيفان،
والعم شموئيل وآلفنيك".
"لكن أفنيك يكره األزهار" ،قال محبوب.
"نعم ،صحيح ،"..وافق ألمو.
"إذا كان األمر كذلك ،فلماذا ال نأخذ بالحسبان أفنيك ونعد له إكليال من...
إكليال ...من األزهار الذابلة؟" قال العم شموئيل.
"نعم" ،قالت أفيجيل" ،أفنيك يفرح كثيرا إذا حصل على إكليل من األزهار
الذابلة".
"تماما ..إكليل ذابل" ،قال ألمو.
"وغير جميل" ،قالت أفيجيل.
"وبدون رائحة الحقل الطيبة بالمرة" ،قال محبوب.
"ويمكن أن نغرس به جميع المصاصات القذرة التي استعملناها في
التخييم" ،قالت سيفان.
"ممتاز ،أفنيك سيحب ذلك بالتأكيد" ،ابتسم العم شموئيل.
"ال" ،قال محبوب" ،سيكرهه بالتأكيد".
وضحك الجميع.

نهاية

ذوق ،المراعاة ،االهتمام بالغير ،المنالية ،معا.
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29

تنينان

"كل االحترام لكم أيها الممثلون ،لقد أحب الجمهور عرضكم" ،قال العم

شموئيل في نهاية المسرحية" .هل من الممكن عرضها مرة أخرى في
الغد؟"
"نعم ،نعم" ،قال سيفان وألمو وأفيجيل بحماس.

"الجمهور الغالي" ،توجه العم شموئيل بفرح إلى أهالي حارة سمسم "إثر
النجاح ،تعرض غدا مسرحية األميرة والشجرة والتنين في المكان نفسه
والساعة نفسها".

"يا للروعة!"

"نعم ،نريد عرضا آخر!"

تجمع أطفال حارة سمسم ،والممثلون والجمهور ،وتحدثوا بانفعال عن
المسرحية الناجحة.

في الحقيقة تقريبا الجميع.

"ماذا حصل؟" ،سأل العم شموئيل محبوب الذي جلس جانبا بصمت "لم

تحب المسرحية؟"

"أحببتها كثيرا" ،قال محبوب بوجه حزين.

"إذن لماذا تبدو غير راض؟"

"أنا أيضا أريد أن أشارك بها".

"فهمت!" ،قال العم شموئيل" ..لماذا ال تطلب من األصدقاء؟"
"لن يوافقوا".

"حاول" ،اقترح العم شموئيل" ..ال يضر أبدا أن تجرب".

رغبة ،مشاركة ،اقتسام ،فرصة ،احتجاج.
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"حسنا ،سأحاول" ،قال محبوب وهو خائف وتوجه إلى الممثلين.

"يا لها من مسرحية جميلة" ،قال محبوب لسيفان.

"شكرا لك يا محبوب شكرا" ،قالت سيفان وحيت الجمهور المرة تلو

األخرى.

"هل من الممكن ...من الممكن ...هل أستطيع المشاركة غدا في

المسرحية؟"
توقفت سيفان عن توجيه تحياتها للجمهور ونظرت إلى محبوب.
"أووو ..لكن يا محبوب ،غير ممكن ،ال يوجد لك دور"..
"ما المسألة؟" ،قال ألمو باهتمام.

"يريد محبوب أن يشارك ً
أيضا في مسرحيتنا ،وشرحت له أنه ال يمكن
ذلك ،ألن المسرحية فيها ثالث شخصيات فقط ،األميرة والتنين والشجرة،

شجرة األلمو" ،كررت سيفان.

"إذا أجرينا عرضا آخر ،فإن أفيجيل تريد هذه المرة أن تقوم بدور
الشجرة" ،ثارت أفيجيل" ،من فضلك يا ألمو،

أعط أفيجيل أن تكون شجرة األفيجيل ،هذه

المرة أفيجيل تريد أن تكون شجرة ،الشجرة

هي دور رائع!"

"لحظة ،إذا بدلنا األدوار أريد أن أبدل أنا
أيضا" ،قالت سيفان" ،هذه المرة أريد أن

أكون األميرة ،الجميع يحبون األميرة".

رغبة ،مشاركة ،اقتسام ،فرصة ،احتجاج.
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"ويمكن أن يكون ألمو التنين" ،قالت أفيجيل" ،كما أراد في البداية فكرة
رائعة".
المرة أريد أن أكون األميرة ،الجميع يحبون األميرة".

"ويمكن أن يكون ألمو التنين" ،قالت أفيجيل" ،كما أراد في البداية فكرة

رائعة".
"إذا ألمو رغم كل شيء سيكون التنين؟" ،سأل ألمو وسطع بريق من عينيه،

"رغم أنه ال يعرف أن يهدر مثل التنين؟" ،ال بأس إذا لم يهدر ألمو" ،قالت
أفيجيل" ،سيغير مالمح وجهه ويقوم بحركات التنين وهذا يكفي ..ويكون
تنين ألمو فري ًدا من نوعه .المهم أن تكون أفيجيل شجرة"" ،وسيفان

تكون أميرة" ،أضافت سيفان.
ربما...

"حسنا ،ألمو يجيد القيام بمالمح التنين" ،تمتم ألمو في نفسه" ،هو فقط ال

يعرف أن يقلد األصوات".

"نعم ،ما هو دور محبوب في المسرحية" ،سأل العم شموئيل.

سيفان وأفيجيل فتحتا عيونهما واس ًعا ولم تعرفا ماذا تجيبان.
"نأسف يا محبوب ،قلنا لك ،ال توجد أدوار إضافية في المسرحية"..

في هذه األثناء واصل ألمو ،الذي انفعل كثيرا ألنه سيكون التنين
أخيرا،وباشر تدريباته" ،ألمو يعرف أن يقلد مشية التنين أيضا وحركاته،
وأن يفغر فاه مثل التنين هكذا"...

"أنظر أي فم كبير أستطيع أن أفتح" ،قال محبوب وفغر فاه واس ًعا.

"ألمو يستطيع أن يجعد جبينه مثل تنين قوي هكذا" ،عرض ذلك ألمو.

"وأنا أستطيع أن أكشف عن أسناني مثل تنين غاضب هكذا" ،عرض ذلك
محبوب.

رغبة ،مشاركة ،اقتسام ،فرصة ،احتجاج.
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"هيييع ،هذه أسنان مهرج وليست أسنان تنين" ،سمع صوت أوفنيك من

البرميل" ،ال يوجد من يحسن الغضب كما يجب في هذه الحارة غير شخص
واحد".

"هل هذا صحيح ؟ من هو ؟" ،سأل العم شموئيل باهتمام.

"هيييع" ،غضب أوفنيك وبدال من أن يجيب ضرب بقوة غطاء البرميل.

"لحظة ،أوفنيك طرح فكرة رائعة" ،قفز
فجأة العم شموئيل" ،لماذا ال يكون
في المسرحية تنينان ،ألمو ومحبوب؟
أحدهما يعرض مالمح وجه التنين

والثاني يصدر صوت التنين ،وهكذا
يكون عندنا تنينان ،ثنائي ،اثنان معا،
وهما معا يشكالن خطرا كبيرا".

"وشجرة األفيجيل ترميهما معا في

البرميل" ،تحمست أفيجيل.

"وتطردهما األميرة سيفان معا من
المملكة" ،انفعلت سيفان.

"اعرف أن أهدر بشكل ممتاز" ،قفز محبوب" ،معا نكون أكثر تنينين مرعبين
في العالم".

"ممتاز ..اتفقنا؟" سأل العم شموئيل.

رغبة ،مشاركة ،اقتسام ،فرصة ،احتجاج.
33

"اتفقنا" ،قال ألمو وعرض على محبوب وجه تنين رهيب.

"سأهتم أنا بتذكير الجمهور بالحضور غدا" ،ابتسم العم شموئيل" ،كي ال

ينسوا".

في اليوم التالي ،جلس سكان حارة سمسم مسا ًء أمام المسرح وارتفع
الستار.

تلبس سيفان مالبس األميرة ،اقتربت بكرسي العجالت المزين بالمخمل
األحمر ،فظهرت كعربة أميرة فخمة ،ثم فتحت فمها وقالت" :أشعر بالتنينين
الخطرين يقتربان وهذه ليست نكتة ،لكن األميرة سيفان ستدافع عن
المملكة".

رغبة ،مشاركة ،اقتسام ،فرصة ،احتجاج.
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وفي تلك اللحظة اندفع إلى المنصة تنينان أخضران خطران.

"لن تستطيعي أبدا أن تلمسي ذنبنا وسننتصر اآلن" ،قال التنين ألمو

مهددا بمالمح وجهه المخيفة.

"جرررر واو اااااح!" ،زمجر التنين محبوب فاخرج صوتا مخيفا.
"أنا غاضب وساخط ،انظري إلى وجهي" ،تابع التنين ألمو.

"سأزمجر واخرج هديرا يط ّي ُر الجميع" ،قال التنين محبوب وهدر هدي ًرا
مخي ًفا ح ًّقا.
لكن قبل أن يغيب صدى الهدير ،صدر من ناحية البرميل هدير يفوق
الهدير السابق ،وسمع صوت مرتفع "اواواواواواواوواوتشكتشكتشكبع

عععععه!"
اقترب التنينان إلى بعضهما بخوف ،وقفزت شجرة األفيجيل وجلست في
حضن األميرة.

"من هذا؟ ما هذا الصوت؟" ،سأل األطفال الجالسون بين الجمهور.

"قلت لكم ال يوجد أي شخص في الشارع ال يحسن الغضب كما يجب إال

إنسان واحد" ،صاح أوفنيك من البرميل بفخر" ،بعععع"

نهاية

رغبة ،مشاركة ،اقتسام ،فرصة ،احتجاج.
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قوانين المتأفف (أفنيك)

"أنظري ماذا وجدت قرب برميل أفنيك" ،صاح ألمو عندما انتهوا من لعبة
الغميضة" ،شخص ما نسي هنا مضربين جديدين

تماما .انظري لونهما ليلكي وجميالن .أفنيك ،هيا

اخرج لو سمحت".

"ماذا؟ ما األمر؟" ظهر أفنيك من البرميل وكان
يقضم قشرة بطيخ" .من هذا الذي يزعج أفنيك وهو
يستمتع باكل القشرة؟"

"يريد ألمو معرفة إذا ما كان أفنيك هو صاحب
المضربين الجميلين" ،قال ألمو.

"ومنذ متى ذلك؟ أفنيك يحصل في برميله عادة على مضارب مكسرة عديمة

األلوان" ،زمجر أفنيك وعاد إلى برميله.

"ربما حصل عليهما شخص كهدية وتركهما هنا ألنه ال يحب اللعب

بالمضربين" ،تساءل ألمو بصوت مسموع " .لكن ألمو يحب لعبة المضارب

كثيرا ..هل تحبين لعبة المضرب يا أفيجيل؟"

"بالتأكيد ،أفيجيل تجيد اللعب بالمضرب".

"تعالوا نلعب" ،اندفع ألمو وناول أفيجيل مضربا.

"لكن ،"...استدركت أفيجيل "أين الطابة يا ألمو؟ من أجل اللعب بالمضربين
يجب أن تكون هناك طابة".

"فعال فعال أين الكرة؟" ،تذكر ألمو ،وأخذا يفتشان حول البرميل ولم يجدا

استئذان ،اللعبة ،موافقة ،نتفق على ألاّ ن ّتفق ،اختراع.
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شيئا.

"أفنيك ،يا أفنيك!" ،نادى كالهما.

"بعععع! ماذا بععععد؟"

هل رأيت كرة المضربين بالصدفة؟" ،سألت أفيجيل.

"ال لم ير أفنيك الكرة ..وأفنيك ال يحب أن يزعجوه وهو يقضم قشرته سيئة

الطعم".
"حسنا ،حسنا ،المعذرة يا أفنيك" ،قال ألمو.

جلس ألمو وأفيجيل إلى جانب البرميل ونظرا إلى المضربين الجميلين،

وكانت حارة سمسم صامتة وال أحد فيها ،وأخذ الملل يصيب أفيجيل وألمو.

"أف ،كم كان ألمو سيحب أن يلعب لعبة المضربين اآلن" ،قال ألمو.
"وأفيجيل أيضا" ،قالت وهي حزينة" ،لكن ال يوجد لدينا كرة".

"ما رأيك؟" ،قال ألمو بحماس مفاجئ ،من الممكن أن يلعب ألمو وأفيجيل في
المضربين بدون كرة؟"

استئذان ،اللعبة ،موافقة ،نتفق على ألاّ ن ّتفق ،اختراع.
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"هذا غير ممكن" ،قالت أفيجيل" ،يجب أن تكون كرة للعب لعبة المضربين".
"نخترع لعبة مضربين خاصة بدون كرة" ،قال ألمو.
"لكن هذا ال يتالءم مع القوانين" ،قالت أفيجيل.

"بلى ،هذا وفق القوانين" ،خرج أفنيك من البرميل وبدا محم ًّرا" ،هذا حسب

قوانين المتأففين! يلعب المتأففون لعبة المضارب بدون كرة! المهم أن

تلعبا وبهدوء ،استمتعععع بععع!"

"وما القصد بالقول حسب قوانين المتأففين؟ هل يستطيع أي شخص
اختراع القوانين؟" ،استغربت أفيجيل.

"من الممكن أن نتفق مؤقتا على أن يلعب ألمو وأفيجيل بموجب قوانين
أخرى ..هل أفيجيل موافقة؟" ،سأل ألمو.

نظرت أفيجيل إلى المضربين الجميلين وإلى الشارع الذي ال أحد فيه.

"حسنا ..إن أفيجيل موافقة" ،قالت أخيرا" ،لكن ذلك أمر مؤقت".

"حسنا!" ،فرح ألمو" ،تعالوا نلعب بالطريقة التالية :ألمو يرفع المضرب
عاليا وأفيجيل تقفز حتى تلمسه ،وإذا نجحت ترفع هي المضرب ويحاول

ألمو لمسه ،هل أنت جاهزة؟"

"أفيجيل جاهزة" ،قالت أفيجيل بحماس.

قفز أفيجيل وألمو ولمسا المضارب لوقت
طويل ،وحينها قالت أفيجيل:

استئذان ،اللعبة ،موافقة ،نتفق على ألاّ ن ّتفق ،اختراع.
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"عند أفيجيل فكرة لقانون جديد ..في كل مرة تلمس أفيجيل المضرب ،عليها
أن تقول اسم فاكهة ،وإذا لم تذكر اسم فاكهة ينتقل الدور إلى ألمو ،وعندها

يجب أن يقول ألمو اسم فاكهة .هل يوافق ألمو على هذا القانون؟"

"نعم ،إنه قانون رائع" ،قال ألمو" ،هكذا تكون لعبة ألمو وأفيجيل أكثر إثارة".
"موز!" ،قفزت أفيجيل ولمست المضرب الذي أمسك به ألمو.

"تفاح!" ،قفز ألمو.

"خوخ!" ،قفزت أفيجيل.

"بلح!" ،قفز ألمو.

"لحظة ،لحظة!" ،انسل أفنيك من البرميل قائال" :وأفنيك

يريد أن يضيف قانونا .أفنيك يضيف قانونا ،كل من
يقول اسم فاكهة عليه أن يقول كلمات أفنيكية" ،مثل
"موز تالف" ،و"تفاح محمض"" ،إنه قانون لطيف

ومضحك" ،قال ألمو" ،هل توافقين يا أفيجيل ،توافقين على إضافة القانون

للعبة؟"
"ال ال ،أفيجيل ال توافق على هذا القانون ،أفيجيل ال تحب كلمات األفنيكية ،وال

استئذان ،اللعبة ،موافقة ،نتفق على ألاّ ن ّتفق ،اختراع.
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تحب أن تقول :موز تالف".

"لكن هكذا يلعب األفنيك" ،قال أفنيك بغضب.

"ماذا يعني أال توافق أفيجيل ،هذا قانون غير لطيف ،وعدا عن ذلك ،أفنيك

ال يلعب أصال" ،غضبت أفيجيل.

"بععع! بهذه الحارة ععع ال يجيدون اللعب" ،غضب أفنيك وعاد إلى البرميل.
ربما...

جلس ألمو وأفيجيل إلى جانب البرميل بملل وهما حزينان.

"خسارة ،كانت لعبة أفيجيل وألمو ممتعة جدا" ،قال ألمو.
"حتى جاء أفنيك واقترح قانونه" ،قالت أفيجيل.

"ألمو وافق على هذا القانون" ،قال ألمو" ،غير أن أفيجيل لم توافق".

وصمتا مرة أخرى.

"هل تعلم يا ألمو؟" ،قالت أفيجيل بشكل مفاجئ" ،تعال نتفق على أن ال

نتفق".
"ونواصل اللعب؟" ،سأل ألمو.

"نعم ،نتابع اللعب" ،أجابت أفيجيل.

"وماذا مع قانون أفنيك؟"

"ببساطة ،ألمو يقول كلمات أفنيكية وأفيجيل تمتنع عن ذلك ،وهكذا نتفق
على أن ال نتفق".

"رائع!" ،فرح ألمو ،هل نتابع؟"

استئذان ،اللعبة ،موافقة ،نتفق على ألاّ ن ّتفق ،اختراع.
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"نتابع ..إجاص!" ،قفزت أفيجيل ولمست المضرب.
"دراقة ممعوسة!" ،قفز ألمو.

"توت!" قفزت أفيجيل.

"بطيخ مفطس!" ،قفز ألمو.

"مفطس كثيرا ،مفطس جدا جدا ،مفطس إلى آخر حد في حارة سمسم،
عععع" ،أطل أفنيك من البرميل وهو يمسك قشرة البطيخ ،وللحظة واحدة،

للحظة فقط ،بدا أنه مسرور.

نهاية

41

ما أروع

أن تكون منصف ًا

