سرد الحكاية لألطفال
في ورشة تطبيقية بصفاقس
رحزفظ راكشح انكضٍش يُب ثهٍبنً انسًش انزً كبٌ خالنهب اَثبء واألجذاد ٌشووٌ أحهى
وأيزغ انحكبٌبد يٍ رشاصُب انشؼجً فً أجىاء يفؼًخ ثبنزهمبئٍخ وانحًًٍٍخ ونئٍ فمذد انحكبٌخ
جضءا يٍ يكبَزهب فً انىسػ انؼبئهً وانًجزًؼً خالل انؼمىد انمهٍهخ انًبظٍخ سغى دوسهب فً
اسزههبو انؼجش ورًٍُخ انًهكبد ورهزٌت انزوق فبٌ االهزًبو ػبد نٍُصت يٍ جذٌذ ػهى انحكبٌخ
ثبػزجبسهب َىػب أدثٍب يضم انشواٌخ أو انشواٌخ انزبسٌخٍخ وغٍشهب.
سشد انحكبٌخ نهطفم إثذاع وإيزبع كبٌ ػُىاٌ انذوسح انزكىٌٍُخ انزً احزعُزهب يذٌُخ
صفبلس ٌىيً 17و  18دٌسًجش انجبسي ثجبدسح يٍ انسٍذ وحٍذ انهُزبرً أيٍٍ انًكزجخ انجهىٌخ
ثصفبلس وثبنزؼبوٌ يغ جًؼٍخ أحجبء انًكزجخ وانكزبة وانًشكض انىغًُ نهفُىٌ انذسايٍخ
وانشكحٍخ وثذػى يٍ انًُذوثٍخ انجهىٌخ نهضمبفخ وانًحبفظخ ػهى انزشاس ثصفبلس  -وهً يٍ
انفؼبنٍبد انزً رؤكذ ػىدح االهزًبو ثبنحكبٌخ كهىٌ أدثً  -ولذ أششفذ ػهى أشغبنهب انحكىارٍخ
انفهسطٍٍُخ دٍَس أسؼذ انزً سجك نهب أٌ صاسد يذٌُخ صفبلس ػذٌذ انًشاد وهً خجٍشح
يزخصصخ فً انحكبٌخ ورششف ثبسزًشاس ػهى رأغٍش انذوساد انزكىٌٍُخ فً فهسطٍٍ وفً
انجؼط يٍ انذول انؼشثٍخ ثبػزجبسهب ػعى فً انهٍئخ االسزشبسٌخ فً "حكبٌب" انزبثغ نهًهزمى
انزشثىي انؼشثً انزي ٌىجذ يمشّ ِ فً انؼبصًخ األسدٍَخ ػ ًّبٌ .ولذ رًضهذ أَشطخ انذوسح فً
يذاخالد يشفىػخ ثأشغبل رطجٍمٍخ سكحٍخ رهذف إنى رًكٍٍ انًشبسكٍٍ يٍ انزؼبيم يغ
انحكبٌخ ثأكجش لذس يًكٍ يٍ انحشفٍخ وانًهٍُخ رًحىسد حىل انحكبٌخ يٍ خالل فؼبنٍخ جسذ
انحكبٌخ وحكبٌخ انجسذ ،ويحبوس انحكبٌخ ،وانزؼبيم يغ حٍّض انغسض ،وانطشق انًخزهفخ نزمذٌى
 ،ولذ ر ّى
انحكبٌخ ،ورًبسٌٍ انٍىغب وغشق انزؼهى انحشكٍخ وانحسٍخ وانسًؼٍخ وانجصشٌخ
انزطشق إنى ػاللخ كم هزِ انًحبوس ثسشد انحكبٌخ .كًب رعًُذ فؼبنٍبد هزِ انذوسح رُظٍى
أنؼبة دسايٍخ أششفذ ػهٍهب أسزبرح انًسشح يٍُشح انضكشاوي وانحكىارٍخ دٍَس أسؼذ.
انًسزفٍذوٌ يٍ فؼبنًاد هزِ انذوسح انزكىٌٍُخ واٌ اخزهفذ صفبرهى إر َجذ يٍ ظًُهى
أيُبء نًكزجبد ػًىيٍخ يٍ رىصس ،جشثخ ،يشَبق أوفذرهى إداسح انًطبنؼخ انؼًىيٍخ ثىصاسح
انضمبفخ وانًحبفظخ ػهى انزشاس نهًشبسكخ فً هزِ انىسشخ وأسبرزح و سثبد ثٍىد وثبحضٍٍ
يزخصصٍٍ وغهجخ يؤسسبد جبيؼٍخ أجًؼىا ػهى أهًٍخ هزِ انذوسح انزكىٌٍُخ حٍش أشبسد
اََسخ يشٌى انساليً انزً رؼ ّذ يبجسزٍش فً اإلسشبد انزشثىي واالجزًبػً إنى أٌ انذوسح
كبَذ يًزؼخ ورؼهًذ خالنهب فُىٌ اإلنمبء واسزؼًبل انجسذ وانهغخ فً سشد انحكبٌخ ،أيب انسٍذح
لذ أشبسد إنى
جًٍهخ يؼٍض أيٍُخ انًكزجخ انؼًىيٍخ ثًشَبق واألسزبرح ثبنًؼهذ انؼبنً نهزىصٍك ف
أٌ اخزٍبس انًكىَخ دٍَس أسؼذ كبٌ يىفمب ج ّذا وخبصخ فًٍب ٌزؼهك ثأهًٍخ انزهٍؤ انُفسً
وانجسذي نسشد انحكبٌخ فً حٍٍ أكذد انفُبَخ انزشكٍهٍخ ويذٌشح سوظخ أغفبل انسٍذح أٍَسخ
ػجٍذ ػهى أهًٍخ يىاصهخ رُظٍى هزِ انذوساد ألَهب يفٍذح وصشٌخ.
جالل لطبغخ

