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مقدمة:
ُتعــد قصــص األطفــال أداة لملتعــة والتســلية، وأداة لتثقيــف الطفــل وزيــادة الــويع 
لديــه، ألهنــا تتيــح لــه االطــالع عــىل مشــكالت احليــاة وصعوباهتــا الــيت يواجههــا اآلخــرون، 
ــة هــذه الدراســة  ــا جــاءت أمهي ــن وخرباهتــم، ومــن هن وختتــر هيلع عيــش جتــارب اآلخري
ــال يف  ــة إىل األطف ــة املوجه ــة العربي ــني القصصي ــر يف املضام ــادة النظ ــيت تســىع إىل إع ال
ــع العــريب املعــارص،  ــع الواق ــة م ــون هــذه القصــص أكــر مواكب ــة املتأخــرة، لتك ســن الطفول
خاصــة ذلــك الواقــع املرتبــط باحلــروب، ومــا فيــه مــن متغــريات وحتديــات ومشــكالت تواجــه 
الطفــل العــريب، وذلــك مــن أجــل بنــاء خشصيتــه، وإشــباع بعــض احتياجاتــه، واإلجابــة عــن 
تســاؤالته، وتصحيــح مــا تســبب بــه الواقــع املعــارص مــن آثــار معلــت عــىل خلخلــة التــوازن 

النفــي لديــه.

هتــدف هــذه الدراســة إىل التوصــل لرؤيــة أوليــة ملضامــني قصصيــة موجهــة إىل أطفــال 
احلــروب يف ســن الطفولــة املتأخــرة، تهســم يف إعــادة التــوازن النفــي لدى الطفــل يف ظل هذا 
الواقــع اجلديــد، ولتحقيــق هــذا اهلــدف تناولــت الدراســة خصائــص المنــو لــدى األطفــال يف 
ســن الطفولــة املتأخــرة واحتياجاهتــم النفســية واجلســدية والعقليــة واالجمتاعيــة، وتناولــت 
مــا قــد يعــرتي هــذه االحتياجــات مــن انتاكســات نامجــة عــن تأثــر األطفــال باحلــروب بصــورة 
مبــارشة أو غــري مبــارشة، وبنــاًء عــىل ذلــك توصلــت الدراســة إىل مجموعــة مــن املقرتحــات 

ملضامــني قصصيــة تتــالءم وواقــع احلــروب، ومــا فيــه مــن حتديــات يواجههــا الطفــل.

ومشــلكة هــذه الدراســة جــاءت بعــد االطــالع عــىل قصــص األطفــال املنشــورة يف الســنوات 
األخــرية مــا بــني عــايم 2013 و2015، املوجــودة يف معــرض الكتــاب املقــام جبــدة يف هنايــة 
عــام 2015، حيــث متــت مالحظــة قصــور الكثــري مــن قصــص األطفــال املتوافــرة عــن مواكبــة 
ــىل شــل  ــذه اإلشــاكلية ع ــرح ه ــرة ط ــاءت فك ــب ج ــذا اجلان ــن ه ــل املعــارص، وم ــع الطف واق

دراســة أوليــة.

وحتتــوي الدراســة عــىل خصائــص منــو الطفولــة املتأخــرة، واحتياجاهتــا النفســية 
وعالقــة ذلــك بالكتابــة القصصيــة، مكــا يتنــاول مــا يطــرأ عــىل هــذه اخلصائــص واالحتياجــات 
ــتقرتح  ــك س ــىل ذل ــاًء ع ــا، وبن ــن هب ــروب املتأثري ــال احل ــه أطف ــية تواج ــات نفس ــن انتاكس م

ــال احلــروب.  ــة إىل أطف ــة املوجه ــني الفكري الدراســة بعــض املضام

حاجات النمو والكتابة القصصية: 
ــل  ــق الحتياجــات الطف ــم العمي ــىل الفه ــال ع ــدى األطف تســاعد دراســة تطــورات المنــو ل
املختلفــة، وهــذا أمــر ُيهســم يف معليــة الكتابــة القصصيــة املناســبة لألطفــال وفقــًا لملرحلــة 
العمريــة وتطوراهتــا املختلفــة الــيت ميــرون هبــا، فتكــون القصــة بنــاًء عــىل ذلــك مثــار متعــة 

ــد الوهــاب، 2006).  ــه (عب للطفــل، مكــا ُتهســم يف المنــو النفــي الســلمي ل

رؤية أولية ملضامني قصصية 
موجهة إلى أطفال احلروب يف سن الطفولة املتأخرة 
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ــم أدب األطفــال بنــاًء عــىل مراحــل الطفولــة الــيت ختتلــف مــن مرحلــة إىل مرحلــة  وقــد ُقسِّ
أخــرى اكآليت: مرحلــة الطفولــة الباكــرة األوىل (حــىت 3 ســنوات)، ومرحلــة الطفولــة الثانيــة 
ــة املتأخــرة (9- ــة الطفول ــة املتوســطة (6-9 ســنوات)، ومرحل ــة الطفول (3-6 ســنوات)، ومرحل
ــص  ــز عــىل خصائ ــذه الدراســة ســيم الرتك ــر، 2007). ويف ه 13 أو14 ســنة) (خــر وبابك
مرحلــة الطفولــة املتأخــرة ومــا يتعلــق هبــا مــن أدب خــاص، ألن هــذه املرحلــة يه الــيت يكتســب 

فهيــا الطفــل القــدرة عــىل القــراءة احلقيقيــة (املــم، 1979).

وهلــذه املرحلــة العمريــة خصائــص ومســات متزهــا عن املراحــل األخــرى، ويه خصائص 
ختتــص بالمنــو اجلمســي واحلــي، والمنــو العقــيل، والمنــو االنفعــايل، والمنــو االجمتــايع، 

مكــا يتضــح ذلــك يف اآليت:

النمو اجلسمي واحلسي:
يف مرحلــة الطفولــة املتأخــرة يالحــظ المنــو اجلمســي والفيســيولويج البــيء املســمتر، 
عــىل عكــس المنــو العقــيل واإلدرايك واالجمتــايع للطفــل، مكــا تــزداد مهــارة الطفــل احلركيــة 
يف التعامــل مــع األشــياء، وتــزداد أمهيــة مهاراتــه اجلمسيــة الــيت تؤثــر عــىل ماكنتــه وعالقتــه 
بــني األقــران، فتهســم يف تكويــن مفهــوم إجيــايب للــذات، ويف المنــو احلــي تتضــح القــدرة 
عــىل اإلدراك احلــي مــن خــالل بعــض العمليــات احلســية، حيــث يتجــه التوافــق البــري 
ــة (عبــد  ــة املرحل والمســي والملــي والمشــي والتــذويق حنــو االكمتــال بالتدريــب يف هناي

الوهــاب، 2006).

النمو العقلي:
ــىل  ــدرة ع ــث الق ــن حي ــة م ــرة بالرسع ــة املتأخ ــة الطفول ــيل يف مرحل ــو العق ــز المن يمت
التعــمل أو التذكــر أو التفكــري أو التخيــل، باإلضافــة إىل منــو الــذاكء ومنــو املفاهــمي، ويتأثــر 
هــذا المنــو العقــيل بالظــروف االجمتاعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة الــيت ينشــأ فهيــا الطفــل 

ــاب، 2006). ــد الوه (عب

 ويــرى بياجيــه أن الطفــل يف هــذا العمــر يتناقــص متركــزه حــول الــذات، ويكــون قــادرًا 
عــىل إدراك العالقــات البســيطة والعالقــات املركبــة يف تعاملــه مــع األشــياء، وقــادرًا عــىل 

تطبيــق املبــادئ والقوانــني املنطقيــة يف معليــات التفكــري العينيــة (عويــس، 2003).

ويســتطيع طفــل هــذه املرحلــة أن يفكــر تفكــريًا جمــردًا، مكا يســتطيع إدراك بعــض املفاهمي 
والقــمي اخللقيــة بصــورة جمــردة غــري مرتبطــة مبواقــف خاصة أو مبالبســات معينــة، والتخيل 
يف هــذه املرحلــة خيتلــف عــن املراحــل العمريــة الســابقة مــن المنو، فــإذا اكن التخيــل يف مرحلة 
الطفولــة املبكــرة ال يتقيــد بقوانــني الطبيعــة وإماكنيــات البــرش، فــإن التخيــل يف هــذه املرحلــة 
مرتبــط بالواقــع ومقيــد بقوانــني الطبيعــة (كفــايف، 1998)، لذلــك يقابــل هــذه املرحلــة يف األدب 
مــا يمســى بطــور البطولــة واملغامــرة حيــث »مييــل الناشــئ عــن األمــور اخلياليــة والوجدانيــة 
إىل حــد مــا، وُيْعــَى باحلقيقــة الواقعيــة، فمييــل إىل قصــص املغامــرات والجشاعــة والعنــف، 

والقصــص البوليســية كقصــص الرحالــة واملكتشــفني« (عــيل، 2013: 10).

»حــب االســتطالع، وكــرة األســئلة،  بـــ  ويمتــز المنــو العقــيل لطفــل هــذه املرحلــة 
ــات  ــه عــىل معلوم ــك إىل حصول ــؤدي ذل ــات األســئلة، وي ــن إجاب واإلرصار عــىل احلصــول ع
متنوعــة وعديــدة، مكــا أن الطفــل يف هــذه املرحلــة قــادر عــىل التفكــري املنطــي وربــط األســباب 
بالنتــاجئ« (أمحــد، 2002: 112)، وطفــل هــذه املرحلــة قــادر عــىل التفكــري االســتداليل أو 
القيــايس الــذي يعمتــد عــىل اســتنباط أو اســتخالص قضيــة مــن القضايــا، مكــا ميتــاز أطفــال 
ــأ أو  ــاط اخلط ــاط الصحــة ونق ــني نق ــث يســتطيعون تبي ــدي، حي ــري النق ــة بالتفك ــذه املرحل ه
ــة يســتطيع أن يكتشــف بعــض املغالطــات أو  ــة املرحل الضعــف يف التفكــري، فالطفــل يف هناي

ــايف، 1998). ــه (كف التناقضــات يف قصــة حتــى ل
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النمو االنفعالي:
تتجــه احليــاة االنفعاليــة لــدى طفــل مرحلــة الطفولــة املتأخــرة إىل مزيــد مــن االســتقرار 
واهلــدوء النســيب بعــد بــروز خشصيتــه، وازديــاد قدرتــه عــىل الضبــط، وهــذا اهلــدوء االنفعايل 
يكــون بســبب اتســاع دائــرة اتصــال الطفــل بالعــامل اخلــاريج، وألن تفكــري الطفــل اجتــه إىل 
ــة للغضــب أو الغــرية  ــة املرافق ــات االنفعالي ــدرك أن بعــض الترف ــدأ ي احمليــط املــدريس، فب
ــاد  ــة إىل ازدي ــل املدرســة، باإلضاف ــق بطف ــيت ال تلي ــزل ال ــة امل ــر طفول ــن مظاه ــر م يه مظه
قــواه اجلمسيــة والعقليــة ومنــو لغتــه الــيت يستغـــي هبــا عــن كثــري مــن التعبــريات االنفعاليــة 
األوىل، ورغبتــه يف التشــبه بالكبــار وحاجتــه لالجمتــاع باآلخريــن (عويــس، 2003)، مكــا يتعــمل 
األطفــال يف هــذه املرحلــة كيــف يعملــون عــىل إشــباع حاجاهتــم بطريقــة بنــاءة أكــر مــن ذي 

قبــل (عبــد الوهــاب، 2006).

النمو االجتماعي:
يتجــه المنــو االجمتــايع يف طفــل مرحلــة الطفولــة املتأخــرة حنــو االســتقاللية، وتتســع 
ــام  ــام بامله ــل حنــو القي ــه، مكــا ميي ــويع االجمتــايع لدي ــد ال ــه، ويزي ــه واجتاهات ــرة ميول دائ
واملســؤوليات االجمتاعيــة (عبــد الوهــاب، 2006)، وتــزداد مظاهــر المنــو االجمتــايع لــدى هــذه 
املرحلــة، فيتابــع الطفــل مــا جيــري يف وســط الكبــار مــن جنســه، مكــا يظهــر تقدمــًا يف لعبــه 
ــىل  ــل ع ــًا يعم ــه مجاعي ــح لعب ــرة، يصب ــه املبك ــًا يف طفولت ــًا فردي ــه انعزالي ــد أن اكن لعب فبع

حتقيــق هــدف مشــرتك (كفــايف، 1998).

ويــرى أريكســون أن الطفــل الــذي ميتــد مــن السادســة وحــىت ســن البلــوغ يريــد أن حيقــق 
ذاتــه داخــل امجلاعــة الــيت يعيــش وســطها، فيبــدأ يف إجنــاز بعــض األمعــال احلقيقيــة، مــع 
اهلــدوء االنفعــايل مــن أجــل أن حيقــق الطفــل يف هــذه املرحلــة ماكنــة اجمتاعيــة، لذلــك جيــب 
أن تتــاح للطفــل فرصــة اإلجنــاز احلقيقيــة يف األرسة واملدرســة مــع االبتعــاد عــن التوجهيــات 

الالمئــة أو الســاخرة (هليــل، 2005).

وألن الطفــل يف هــذه املرحلــة يكــون قــد اســتقل عــن االســتعانة بالكبــار يف احلصــول عــىل 
ــإن المســة  ــب آخــر، ف ــه مــن جان ــد تــم اإلحســاس بنوعــه وبذات ــه مــن جانــب، وق حاجات
املمــزة لــه يف هــذه املرحلــة يه امليــل إىل المتــرد والتفــرد، وبذلــك تكــون البطولــة يه احلــمل 
الــذي يعتنقــه ويمتــى أن حيققــه يف نفســه ويــزن بــه األخشــاص، ويتعلــق عــىل أساســه مبــن 
ــة »عــىل اســتعداد  ــل يف هــذه املرحل ــون الطف ــد هلل، 2001)، وهبــذا يك ــه (عب ــدوة ل يتخــذمه ق
كبــري للتأثــر مبــا يمسعــه مــن اآلخريــن خاصــة ممــن يكربونــه ســنًا أو يشــغلون أدوارًا أو مراكــز 
مهمــة بالنســبة لــه، ... ويكــون الطفــل شــديد التأثــر مبــن يشــغل هــذا الــدور حبيــث إنــه ميكــن 
أن يغــري مــن آرائــه واجتاهاتــه حســب رغبــات واجتاهــات هــذا اآلخــر. وواحض أن الطفــل يف 
هــذا الوقــت يقــوم بعمليــة توحــد مــع منــوذج معــني، والمنــوذج هــو الخشــص الــذي يتأثــر بــه 
ــراد  ــارصًا عــىل األف ــون ق ــع المنــوذج ال يك ــذا التوحــد م ــايف، 1998: 36-39)، وه ــل« (كف الطف
فقــط، وإمنــا قــد يتوحــد الطفــل مــع امجلاعــات واملؤسســات، مفثــاًل قــد يشــعر الطفــل بالفخــر 
ألن مدرســته فــازت يف املبــاراة حــىت ولــو مل يكــن العبــًا يف الفريــق (مســارة والمنــر واحلســن، 

.(1989

ــن  ــة م ــا مجموع ــة حتمكه ــذه املرحل ــل ه ــيت ميــر هبــا طف ــة ال ــريات المنائي ــذه التغي وه
الظــروف الداخليــة واخلارجيــة احمليطــة بالطفــل، واملقصــود بالظــروف الداخليــة يه العوامــل 
الفطريــة الــيت يــزود هبــا اإلنســان منــذ الــوالدة، وأمــا الظــروف اخلارجيــة فهــي العوامــل الــيت 
تتعلــق بالبيئــة الطبيعيــة واالجمتاعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والرتبويــة وغريهــا الــيت 

يتفاعــل معهــا الطفــل تأثــريًا وتأثــرًا (عويــس، 2003).

وهبــذا فــإن مســات المنــو الســابق ذكرهــا يف مرحلــة الطفولــة املتأخــرة تؤثــر بشــل كبــري 
عــىل خشصيــة الطفــل، وبنائــه النفــي، مفــىت مــا منــا الطفــل يف ظــروف جمسيــة وحســية 



98

العدد الواحد والسبعونمجلة الطفولة العربية رؤية أولية ملضامني قصصية موجهة إلى أطفال احلروب يف سن الطفولة املتأخرة

ــة نفســيًا، ومــىت مــا  ــة متوازن ــة، كــرب الطفــل بخشصي ــة واجمتاعيــة حصي ــة وانفعالي وعقلي
تعــرض الطفــل لظــروف تعيــق مــن هــذا المنــو، تشــل لــدى الطفــل آثــاٌر ســلبية قــد تــؤرق منــوه 
ــي يمنــو بصحــة نفســية  ــل ل ــاة االحتياجــات اخلاصــة للطف ــن مراع ــد م ــك الب النفــي، لذل

جيــدة، يمتكــن مــن خالهلــا أن يكــون عضــوًا فعــااًل يف املجمتــع. 

ــة املتأخــرة واألدب اخلــاص  ــة الطفول ــم هــذه االحتياجــات اخلاصــة ملرحل ــن أجــل فه وم
بــه، ميكــن الرجــوع إىل نظريــات عملــاء النفــس الــيت هلــا مدلــوالت قــد تســاعد عــىل توجيــه 
ــذات كدافــع  ــذي اهــم بتحقيــق ال ثقافــة الطفــل وآدابــه، ومــن أبــرز هــؤالء العملــاء ماســلو ال
للمنــو والتطــور بالنســبة للفــرد، وأريكســون الــذي ركــز عــىل تطويــر الــذات مــن خــالل التفاعــل 
مــع املجمتــع، وبياجيــه الــذي كتــب عــن تطــور اإلدراك املعــريف عنــد األطفــال وربطــه بالتطــور 
النفــي، وكوهلبــريج الــذي اهــم بالمنــو اخللــي أو القــي، باإلضافــة إىل بنــدورا  الــذي 
وجــه اهمتامــه حنــو تأثــري المنــاذج االجمتاعيــة عــىل ســلوك األفراد وتعملهــم (عويــس، 1994).

وفميــا يــيل ســيم الرتكــز عــىل أبــرز االحتياجــات النفســية للطفــل يف مرحلــة الطفولــة 
املتأخــرة عــن طريــق االســتعانة مبــا جــاء بــه ماســلو مــن حاجــات لإلنســان رتهبــا عــىل شــل 
هــريم، قاعدتــه احلاجــات الفســيولوجية واألساســية، ورأســه احلاجــة إىل حتقيــق الــذات مكــا 

يوحضــه الشــل اهلــريم اآليت: 

ــع أو احلاجــات الــيت حتــرك  ــه أن يفــرس طبيعــة الدواف حــاول ماســلو مــن خــالل نظريت
الســلوك اإلنســاين وتشــلكه، فــي هــذه النظريــة »يفــرتض ماســلو أن احلاجــات أو الدوافــع 
اإلنســانية تنتظــم يف تــدرج أو نظــام متصاعــد مــن حيــث األولويــة أو شــدة التأثــري، فعندمــا 
تشــبع احلاجــات األكــر أولويــة أو األعظــم قــوة وإحلاحــًا فــإن احلاجــات التاليــة يف التــدرج 
اهلــريم تــربز وتطلــب اإلشــباع يه األخــرى، وعندمــا تشــبع نكــون قــد صعدنــا درجــة أعــىل 
عــىل ســمل الدوافــع. وهكــذا حــىت نصــل إىل مقتــه« (عرفــة، 1984: 47-48). ويــرى ماســلو أن 
قامئتــه الــيت تأخــذ شــل الرتتيــب اهلــريم البــد أن يكــون إشــباع احلاجــات فهيــا مبنيــًا عــىل 
بعضهــا البعــض، فالبــد مــن إشــباع احلاجــة األوىل بشــل معقــول حــىت يــم إشــباع احلاجــة 

الــيت تلهيــا (طعميــة، 2001). 

ومــن خــالل هــذه احلاجــات النفســية الــيت جــاء هبــا ماســلو اســتخلص عملــاء الرتبيــة   
الطبيعيــة  الســعادة والرفاهيــة  أولهــا: احلاجــة إىل  النفســية لألطفــال،  أمه االحتياجــات 
(اجلمسيــة) مــن خــالل مــا حيصــل هيلع الطفــل مــن والديــه مــن الغــذاء والراحــة، عملــا بــأن 
ــا: احلاجــة إىل احلــب  ــدى الصغــار، وثانيه ــات يعــي إحساســًا باألمــن ل إشــباع هــذه الرغب
املتبــادل، وهــذه احلاجــة غايــة يف اإلحلــاح لدرجــة أنــه إذا تعــر إشــباعها يف ناحيــة حبثــت 

4 - حاجات التقدير

3 - حاجات احلب واالنمتاء

2 - حاجات األمن

1 - احلاجات الفسيولوجية

5 - حاجات

تقديـــــــــر الـــــذات
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عــن اجتــاه آخــر لإلشــباع مثــل حــب احليوانــات والنباتــات واألشــياء. وثالثهــا: احلاجــة إىل 
االنمتــاء الــيت تنشــأ بعــد إشــباع احلاجــة إىل المطأنينــة واحلــب، فــل اكئــن بــرشي يســىع 
ألن يكــون عضــوًا يف مجاعــة، واألطفــال غالبــًا ينطلقــون مــن االنمتــاء العائــيل إىل االنمتــاء إىل 
األصدقــاء واملدرســة أو امجلاعــة يف املدينــة الــيت يســكهنا أو إىل مجاعــة يف مدينــة أخــرى. 
ورابعهــا: احلاجــة إىل بلــوغ الكفــاءة فتفاعــل الطفــل مــع البيئــة بكفــاءة قــوة فطريــة دافعــة إىل 
الســلوك، ولكــام منــا الطفــل تمنــو معــه النشــاطات البدنيــة أو الفكريــة املعقــدة، وهــو يســىع 
ــؤدي  ــل ي ــة أو الفش ــإن اإلعاق ــاح ف ــاءة إىل االرتي ــؤدي الكف ــا ت ــاءة، ومك ــك إىل الكف يف لك ذل
إىل عــدم االرتيــاح. وخامســها: حاجــة األطفــال إىل املعرفــة الــيت تظهــر مــن خــالل كــرة 
توجيــه األســئلة، وحيتــاج الطفــل إىل أن يكتســب عــادة التنقيــب بنفســه عــن املعلومــات ليشــعر 
ــارة  ــذه امله ــه يتعــمل، ويكتســب ه ــل جيعل ــد الطف ــة، حفــب االســتطالع عن ــة الفكري بالمطأنين

ــة (عويــس، 2003). بيــرس وهسول

وبنــاًء عــىل مــا ســبق، فــإن طفــل هــذه املرحلــة حباجــة إىل مجموعــة مــن االحتياجــات   
ــل  ــن أج ــة م ــة العمري ــذه املرحل ــات ه ــص ومس ــع خصائ ــا م ــن وجوده ــيت يزام ــة ال املختلف
تعزيــز منــو الطفــل الــي والنفــي، ويف حالــة وجــود خلــل مــا يف االحتياجــات النفســية 
بســبب ظــروف داخليــة أو خارجيــة فــإن مــزان المنــو النفــي لــدى الطفــل يكــون أكــر عرضــة 
للخلــل مكــا ســيتضح ذلــك حيمنــا نعــرض واقــع الطفــل العــريب املعــارص ومــا فيــه مــن ظــروف 

وســياقات خمتلفــة أثــرت عــىل خصائــص المنــو لــدى الطفــل. 

الطفولة وواقع احلرب:
مــن أبــرز القضايــا الــيت تواجــه الطفــل العــريب منــذ الســنوات األخــرية، وتــود هــذه 
الدراســة الرتكــز علهيــا يه ثــورات الربيــع العــريب الــيت ابتــدأت منــذ عــام 2010، يف تونــس 
وامتــدت إىل معظــم البلــدان العربيــة وقــد جنــم عهنــا آثــار وحتديــات ومشــكالت جديــدة تواجــه 
ــن  ــدد م ــا يف ع ــربت نتاجئه ــا، وك ــورت أحداثه ــريب املعــارص، خاصــة حيمنــا تط ــل الع الطف
البلــدان العربيــة، فباتــت الطفولــة يف العــامل العــريب تعــاين الكثــري مــن األزمــات يف ظــل مــا 
تشــاهده مــن حــروب قاســية، وأحــداث سياســية متالحقــة، ونزاعــات مســلحة، بســبب تعصبات 
عربيــة وطائفيــة، وقبليــة، وثقافيــة، وسياســية، وعقائديــة، اكن حضيهتــا يف الدرجــة األوىل مه 
األطفــال. وهبــذا، فــإن نســبة كبــرية مــن األطفــال يف العــامل العــريب يعيشــون فــرتة تكويهنـــم 
ــش  ــة عي ــالم طريق ــرى الس ــري، وال ت ــل والتدم ــح القت ــمي تبي ــل مفاه ــيل يف ظ ــي والعق النف

ومهنــج حيــاة.

يف ظــل هــذا الواقــع العــريب الــذي يعيشــه الطفــل العــريب، والــراع اجلديــد الــذي ميثلــه 
طــريف الســلطة والشــعب، يالحــظ أن معظــم أطفــال البلــدان العربيــة ينقمســون إىل قمســني: 
قســم مهنــم تعــرض هلــذه الفــوىض السياســية بصــورة مبــارشة، وقســم مهنــم تعــرض هلــا 
ــة ووســائل  ــزة الذكي ــا تعرضــه وســائل اإلعــالم واألجه ــق م ــن طري ــارشة ع بصــورة غــري مب
التواصــل االجمتــايع، فأصبــح بذلــك معظــم أطفــال العــامل العــريب عرضــة للتأثــريات النامجــة 
عــن هــذه الراعــات، وكال القمســني هلــم ظروفهــم وخصوصيهتــم النفســية1 وفميــا يــيل 

تفصيــل لذلــك:

أواًل ـ الطفل والتأثير املباشر: 
تعيــش نســبة مــن أطفــال العــامل العــريب وســط ظــروف حربيــة ختوضهــا شــعوهبم مــع 
الســلطة، فيكونــون بذلــك عرضــة مبــارشة آلثارهــا، وميكــن أن يكــون أول مــا يواجهــه الطفــل 
يف مرحلــة الطفولــة املتأخــرة يه تلــك العالقــة اجلديــدة املتوتــرة الــيت باتــت تربــط الســلطة 

ــت إىل نزاعــات مســلحة بــني الطرفــني، يف حــني أهنــا اكنــت  بالشــعب، وتطــورت حــىت وصل

1- وذلــك ال يعــي أن مجيــع أطفــال العــامل العــريب ينمتــون إىل هذيــن القمســني، بــل هنالــك بعــض األطفــال البعيديــن متامــا عــن 
مشــاهدة هــذا الواقــع.
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عالقــة مقدســة تتضــح مــن خــالل املنــاجه الدراســية، واألغــاين الوطنيــة الــيت يرددوهنــا، 
ــر عــىل نفســيته.  ــام منعطــف خطــري يؤث ــل العــريب أم ــح الطف وهبــذا، أصب

ــال) إىل عــدد مــن الدراســات  ــد األطف ــد أشــار حبــث: (احلــرب واضطــراب الســلوك عن وق
الــيت تناولــت اآلثــار املدمــرة للحــروب ومــا يــم عهنــا مــن تأثــري ســليب عــىل المنــو النفــي 
واالجمتــايع لألطفــال، وعــىل نظرهتــم العامــة للحيــاة، مكــا أشــارت هــذه الدراســات إىل 
ــات  ــن اضطراب ــه م ــبب ب ــا تتس ــاليق، وم ــوه األخ ــل ومن ــدات الطف ــىل معتق ــرب ع ــري احل تأث
عــىل خشصيــة الطفــل وأمنــاط ســلوكه مثــل االنعــزال وممارســات العنــف والســلوك العــدواين، 
واضطرابــات النــوم واألحــالم املزجعــة وعــادة قضــم األظافــر، والعصبيــة والذعــر عنــد مســاع 
األصــوات العاليــة املشــاهبة للطلقــات الناريــة، واضطــراب ســلوكهم وازديــاد العنــاد والالمباالة 

(نــذر، 2000). 

ويف وســط هــذا الواقــع اجلديــد الــذي يعيشــه الطفــل العــريب يف هــذه املرحلــة العمريــة 
ــؤالء  ــة أن ه ــر خاص ــة للتأث ــون عرض ــابقًا تك ــا س ــيت ذكرناه ــل ال ــو الطف ــص من ــإن خصائ ف
األطفــال يقاســون أمل احلــروب بصــورة مبــارشة فيمسعــون أصــوات االنفجــارات، وبعضهــم 
ــن  ــدون ذوهيــم، ومهنــم م ــه، وآخــرون يفق ــض أعضائ ــد بع ــن يفق ــر منازهلــم، ومهنــم م تتدم

ــال. ــب والقت ــوف التعذي يشــاهد صن

ومــن أبــرز اخلصائــص الــيت يتأثــر فهيــا منــو الطفــل يف مرحلــة الطفولــة املتأخــرة   
هــو اخللــل الــذي ســيحدث يف اجلانــب احلــريك واجلمســي واحلــي لديــه، فالطفــل يف هــذه 
ــة ميتــاز باحلركــة والنشــاط، ولكــن ظــروف احلــرب تــؤدي إىل إعاقــة حركتــه إمــا عــن  املرحل
طريــق مكوثــه يف املــزل وعــدم قدرتــه عــىل ممارســة نشــاطاته بصــورة طبيعيــة، أو عــن طريــق 
مــا حيــدث لــه مــن إعاقــات جســدية بســبب االنفجــارات واحلــروب الــيت تــؤدي إىل فقــدان بعض 
األعضــاء، وبرتهــا، أو فقــدان بعــض احلــواس، وتشــوه اجلــزء اآلخــر مهنــا، ويف اجلانــب 
احلــي يــرى العــامل النفــي الروجيــي (رون ســتوفالند) أن »مــن شــأن الذكريــات احلســية 
ــر  ــيت يتعــرض هلــا يتذك ــة الواحضــة، وجتعــل الصدمــة ال ــا البدني احلــادة أن تــرتك عقابيله
ــًا،  ــيمنائية متام ــور الس ــه اكلص ــام عيني ــاهده أم ــرر مش ــث تتك ــه، حي ــأدق تفاصيل ــدث ب احل
فيمســع أصــوات االنفجــارات، والــراخ، ويــم الــرواحئ الــيت اكنــت منتــرشة خــالل احلــدث« 

(الدنيــا، 1994: 201).

ــروب، حيــث يتأخــر تعلميهــم  ويتأثــر كذلــك المنــو العقــيل لــدى الطفــل يف وســط احل
بســبب مــا يتبــع احلــروب مــن إغــالق لملــدارس وتفــشٍّ للجهــل، مكــا يتأثــر التذكــر لــدى الطفــل، 
فيصبــح تذكــره منصبــًا عــىل األحــداث املؤملــة، باإلضافــة إىل اخليــاالت املرعبــة الــيت جتتاحــه، 
ويف ســياق ذلــك يــرى (ســتوفالند) أن مــن أبــرز األعــراض اخلارجيــة للصدمــات الداخليــة إزاء 
احلــروب هــو فقــدان الرتكــز النــامج عــن قــوة التذكــر الــذي جيعــل الطفــل يفقــد لك اتصــال لــه 
بالواقــع املعــاش، فيــؤدي ذلــك إىل األرق والكوابيــس املســمترة، باإلضافــة إىل شــعوره بالذنــب 
إزاء مــا حــدث ألنــه مل يســتطع إيقافــه، أو ألنــه جنــا، مكــا يــرى أنــه إذا اكنــت صــورة املأســاة 
الــيت عاهشــا أو يعيهشــا الطفــل قويــة، فإنــه يبــدو وكأنــه مشــدود عــىل الــدوام حنــو اخللــف، 

حنــو املــايض، ممــا يعيقــه عــن االلتفــات حنــو املســتقبل (الدنيــا، 1994).

ويتأثــر المنــو االنفعــايل لــدى طفــل احلــروب يف مرحلــة الطفولــة املتأخــرة، فبعــد أن اكنــت 
انفعــاالت الطفــل متتــاز بالثبــات واهلــدوء فــإن الواقــع العــريب املعــارص املفــروض هيلع يــؤدي 
إىل اضطــراب مشــاعره االنفعاليــة، فــزداد لديــه مشــاعر اخلــوف، واحلــزن، و....، أمــا منــوه 
ــذي ســيني إليــه وهــو جممتــع  ــد ال ــك مــن خــالل جممتعــه اجلدي االجمتــايع فســيتأثر كذل
ــه أن يبحــث  ــق وجــوده داخــل امجلاعــة فعلي ــإن أراد أن حيق ــه مــن أفــاكر، ف ــا في احلــرب، وم
عــن يشء جديــد ينجــزه ليثبــت ذاتــه، وفــرص اإلجنــاز وســط احلــرب حمــدودة، ويف منهتــى 
الصعوبــة لقلــة املــوارد. وبذلــك مــن الصعوبــة أن يمتــز طفــل هــذه املرحلــة بالمتــرد والتفــرد، 
مكــا ســتختلف موازيــن اختيــاره للقــدوة آنــذاك، فهــو حيتــاج إىل البحــث عــن قائــد حقيــي 
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يتوحــد معــه قــادر عــىل ختليصــه ممــا هــو فيــه، وهــذا مــا يــربر انضــامم صغــار الســن إىل 
منمظــات جهاديــة لهسولــة التأثــري علهيــم.

ونتيجــة للتأثــر الــيء الــذي متــر بــه خصائــص الطفولــة بســبب واقــع الطفــل املعــارص 
ــاًل  ــلو ســوف يتدهــور حنــو األســوأ، مفث ــذي جــاء بــه ماس ــل ال فــإن ســمل احتياجــات الطف
يصعــب إشــباع حاجــات الطفــل الفســيولوجية واجلســدية يف ظــل احلــروب حكاجتــه إىل 
الطعــام والــرشاب واملســكن واحلاجــة إىل النــوم، حيــث تهتــدم املنــازل وتنتــرش املجاعــات، مكــا 
يصبــح األمــن متعــذرًا لــدى أطفــال احلــروب، فينتــرش بيهنــم اخلــوف والفــزع وترقــب املــوت، 
والطفــل يف هــذه احلالــة يكــون بأمــس احلاجــة إىل احلــب مــن أرستــه وحميطــه وجممتعــه، 
وهــذه احلاجــة قــد تتعــذر كذلــك إذا فقــد الطفــل العائــل الوحيــد لــه، مكــا تتأثــر حاجــة االنمتــاء 
لــدى الطفــل وحتديــدًا االنمتــاء لوطنــه، فيصبــح الطفــل أكــر غربــة عــن غــريه خاصــة إذا اكن 
مــن األطفــال الالجئــني ومرفوضــًا مــن بعــض الــدول، مكــا تبــدأ انمتاءاتــه تتغــري بفعــل آثــار 
احلــروب، فهــو يبحــث عــن امجلاعــة األقــوى الــيت تشــعره باإلجنــاز والكفــاءة، وحتقيــق ذاتــه 
ــروف  ــل ظ ــذات يف ظ ــد ال ــر وتأكي ــىل التقدي ــذه األوضــاع، خاصــة أن احلصــول ع ــل ه يف ظ

احلــرب يكــون حمــدودًا جــدًا، ولملحظوظــني فقــط.

ثانيًا ـ الطفل والتأثير غير املباشر:
يتعــرض الطفــل العــريب لالضطرابــات السياســية والزاعــات املســلحة بصــورة غــري    
ــه  مبــارشة عــن طريــق مــا تبثــه وســائل اإلعــالم مــن حــروب وقتــل ودمــار وعنــف تتعــرض ل
بعــض املجمتعــات يف البلــدان األخــرى، وهــذه األجــواء الــيت تعرضهــا وســائل اإلعــالم تكــون 
أجــواء مثقلــة بالعنــف والدمــار، وهــذا أمــر يؤثــر عــىل نفســية الطفــل وســلوكه، إذ »ليــس مــن 
الــرروي أن يكــون الطفــل حضيــة مبــارشة للعنــف ليتأثــر بــه، مفراقبتــه للعنــف ذات تأثــري 

فعــال هيلع، يشــابه تأثــري العنــف املبــارش« (اهليــيت، 2003: 136).

ــروب قــد تدمــر وجــودمه الداخــيل، وقــد  إن مشــاهدة األطفــال لملشــاهد املروعــة واحل
ــاة برمهتــا، مكــا أن هلــذه  ــان إىل احلي ــة بالنفــس واالمطئن ــدون اإلحســاس باألمــن والثق يفق
املشــاهد الــيت يروهنــا تصيــب اآلخريــن تؤثــر عــىل طبــع ســلوك األطفــال بالعدوانيــة وامليــل 
إىل ممارســة العنــف كوســيلة للدفــاع عــن الــذات (أرمينيــان، 1986)، خاصــة تلــك املشــاهد 
ــدوا األهــل واألرض،  ــن افتق ــال هلــم الجئــني مــع ذوهيــم، أو آخري ــق برؤيهتــم ألطف ــيت تتعل ال
أو آخريــن قتــىل هلــم، أو بــرتت أعضــاؤمه بســبب املقذوفــات، أو أطفــااًل قــد تعرضــوا لظــروف 
ــا  ــذه املشــاهد لكه ــر واجلــوع أجســادمه، فه ــد أهنــك الفق ــااًل ق ــة ســيئة، وأطف قاســية ومعامل
ــريمه  ــر عــىل مشــاعرمه وتفك ــم، وتؤث ــن خماوفه ــد م ــال، وتزي ــوس األطف ــق يف نف ــد القل تزي
وســلوكهم، وجتعلهــم »مييلــون إىل التحــز والتعصــب يف فــرتة مبكــرة مــن العمــر، وهــذا أمــر 
يقــود إىل تبلــور بــذور الختــاذ أحــاكم قطعيــة، أو امليــل إىل املغــاالة والتطــرف إزاء األشــياء، أو 

ــيت، 2003: 137-136). ــات » (اهلي ــض املوضوع ــاص، أو بع األخش

وتــرى الدكتــورة (داليــا الشــي) أن مشــاهدة األطفــال للحــروب يف وســائل اإلعــالم تــؤدي 
إىل نوبــات مــن اخلــوف والفــزع، واختــالط املفاهــمي بــني الصــواب واخلطــأ واحلــرب والســالم، 
وفقــدان الســالم النفــي، واالنــزواء وعــدم الرغبــة يف التواصــل، وااللتصــاق بالوالديــن، 
وضعــف الرتكــز وتشــتت االنتبــاه، واضطــراب عالقــة الطفــل بالســلطة وممثلهيــا مــن األرسة 
واملعملــني، وفقــدان الثقــة يف الــذات، وتقهقــر مــا اكتســبه الطفــل بفعــل المنــو اكلرجــوع إىل 

التبــول الــالإرادي، ومــص األصابــع، والتلعــم (الشــي، 2009).

ــة مــن  ــاالة العاطفي ــون إىل الالمب ــال مييل ــال ملظاهــر العنــف جتعــل األطف ومشــاهدة األطف
ــرتاث  ــل اك ــت يق ــرور الوق ــع م ــا، مف ــج عهن ــا ينت ــلحة وم ــات املس ــاهد الزاع ــرار مش ــالل تك خ
ــرة  ــون ردود أفعاهلــم عاب ــة، فتك ــاة اليومي ــة يف احلي ــن أحــداث واقعي ــال مبــا حيصــل م األطف
ــد العاطــي  ــن التبل ــدر م ــود إىل ق ــد تق ــة ق ــاالة العاطفي ــذه الالمب ــة، وه لبعــض األحــداث املؤمل
وإضعــاف مســتوى المنــو االنفعــايل للطفــل، فــال يتوحــد مــع بعــض املواقــف الــيت تتطلــب ذلــك، 
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ممــا يعــد خروجــًا معــا تســىع إليــه الرتبيــة العاطفيــة، ومــن بــني التأثــريات كذلــك دخــول 
األطفــال إىل عــامل الكبــار قبــل األوان، وهــو عــامل غريــب يف ثقافتــه عــن عــامل األطفــال (مريس، 

.(2004

ــرض هيلع  ــل العــريب يف ــه الطف ــذي ميــر ب ــد ال ــع اجلدي ــإن الواق ــا ســبق ف ــاًء عــىل م وبن
تســاؤالت جديــدة، خاصــة أن طفــل مرحلــة الطفولــة املتأخــرة ميتــاز حبــب االســتطالع وكــرة 
األســئلة، فهــو يتســاءل عــن مســتقبله ومســتقبل األطفــال اآلخريــن، عــن مصــريمه، عــن أســباب 
اضطهــادمه، عــن العالقــة املتوتــرة بــني الشــعب والســلطة، عــن القــمي األخالقيــة، وحيــاول أن 

يربــط بــني أســباب مــا حيــدث بالنتــاجئ.

قصص أطفال احلروب: الرؤية واملقترحات: 
يف البــدء البــد مــن اإلشــارة إىل مفهــوم لك مــن القصــة واملضامــني الــيت تعنهيــام هــذه 
الدراســة، فيقصــد بالقصــة: »لك مــا يكتــب لألطفــال نريــًا بقصــد اإلمتــاع أو التســلية أو 
التثقيــف، وتــروي أحداثــًا وقعــت لخشصيــات معينــة ســواء أاكنــت هــذه الخشصيــات واقعيــة 
أم خياليــة، وســواء أاكنــت تنــي لعــامل الاكئنــات احليــة أم اجلــان« (طعميــة، 2001: 53)، أمــا 
املضمــون فهــو »لك مــا يقدمــه الكتــاب للطفــل مــن فكــر وعــمل ومعرفــة وخيــال وقــمي وانطباعــات 
واجتاهــات ومنــاذج للتــرف وأمنــاط الســلوك« (جنيــب، 1979: 33). وهبــذا فــإن هذه الدراســة 
ســرتكز عــىل املضامــني الفكريــة الــيت البــد أن حتتــوي علهيــا القصــص، ومــا حييــط هبــا مــن 

ســياقات خمتلفــة.

هــذه املضامــني الفكريــة البــد أن تتــالءم مــع واقــع طفــل احلــرب ومــا يعانيــه مــن أزمــات 
وانفعــاالت نفســية تقــدم ذكرهــا ســابقًا، وذلــك مــن خــالل الرتكــز عــىل املضامــني الــيت تهســم 
ــات النفســية، الــيت ميكــن أن  يف إعــادة التــوازن النفــي عــن طريــق توظيــف بعــض النظري
ــروض  ــع املف ــذا الواق ــع ه ــالءم م ــص تت ــة قص ــن صياغ ــال م ــأدب األطف ــني ب ــاعد املختص تس
عــىل الطفــل العــريب، فتكــون تلــك املضامــني لبنــة أوىل لتأســيس أدب خــاص يعــى بأطفــال 

احلــروب. 

 هلــذا، حتــاول هــذه املضامــني أن حتقــق أهدافــًا معينــة، فالقصــة وإن اكنــت وســيلة 
ــك وســيلة تعلمييــة وتثقيفيــة وعالجيــة، مفهنــا يســمتد  مــن وســائل املتعــة للطفــل فهــي كذل
الطفــل القــمي واألخالقيــات، وتــي يف نفســه العزميــة وتغــرس فيــه حــب االنمتــاء، مكــا 
تــزوده باملعلومــات، ويه وســيلة لتمنيــة التفكــري ملــا تتطلبــه مــن الفهــم والرتكــز والتطبيــق 
والتحليــل (زهــران، 2014)، مكــا وتؤثــر القصــة بشــل كبــري يف تمنيــة خشصيــات األطفــال، 
ألهنــا تســاعدمه يف أن يعيشــوا خــربات اآلخريــن، ومــن مَثَّ تتســع خرباهتــم الخشصيــة 
ــن،  ــال اآلخري ــرض هلــا األطف ــيت يتع ــة املشــكالت ال ــال معرف ــح القصــة لألطف ــق، وتتي وتتعم
فيتشــاركون بتعاطــف شــديد مــع مشــكالهتم وصعوبــات احليــاة الــيت ميــرون هبــا، ويعرفــون 
كيــف يواجهوهنــا وهــذا أمــر يزيــد مــن ثقهتــم بأنفهســم، مكــا توســع القصــة آفــاق األطفــال، 
وجتعــل مهنــم خشصيــات تتقبــل اآلخــر املغايــر عهنــم، وعــن ثقافهتــم، وتعمــل عــىل احرتامهــم 

(طعميــة، 2001).

وبالنظــر إىل مجموعــة مــن المنــاذج القصصيــة الصــادرة مــن عــام 2013 إىل عــام 2015،- 
والــيت اكنــت متوافــرة يف معــرض الكتــاب املقــام جبــدة يف هنايــة عــام 2015 - يالحــظ أهنــا 
مل تتطــرق إىل مضامــني خمصوصــة ألطفــال احلــروب، ولكهنــا يف املقابــل اكنــت حتــوي قميــًا 
خمتلفــة مــن الصــدق والعدالــة والتعــاون واحملبــة واالنمتاء والســالم والتســاحم، اكملجموعات 
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القصصيــة الــيت كتبهتــا عبــري أنــور2، وبعــض القصــص اكنــت تكشــف عــن خشصيــات بطوليــة 
ــوان (اخرتاعــات وراءهــا قصــص) حملمــد  ــة الــيت محتــل عن وإجنازاهتــا، اكملجموعــة القصصي
صــربي (2014)3، وقصــص أخــرى اكنــت تتعــرض ملخــاوف الطفــل وبعض تســاؤالته، مكا تســاعده 
ــا أحــس  ــة بـــ: (أن عــىل التخلــص مــن املشــاعر الســلبية كقصــة إميــان اخلطيــب (2014) املعنون
ــال  ــاج إلهيــا أطف ــًا أساســية حيت ــة تعــد مضامين ــا إنســان)4، وهــذه املضامــني بصــورة مجمل أن
احلــروب، ولكــن اإلشــاكلية احلقيقيــة يف مثــل هــذه املضامــني أهنــا تغفــل عــن الســياقات احمليطــة 
ــن  ــف ع ــن خيتل ــش يف وضــع آم ــل يعي ــة لطف ــمي األخالقي ــوة إىل الق ــاًل الدع ــل احلــرب، مفث بطف
تعزيزهــا يف طفــل يعيــش ظروفــًا حربيــة، وخمــاوف الطفــل اآلمــن ختتلــف عــن خمــاوف األطفــال 
املتأثريــن باحلــروب، لذلــك قصــص أطفــال احلــروب حباجــة إىل مضامــني قصصيــة خمصوصــة 

تتناســب مــع الســياق ذاتــه الــذي يعيــش فيــه الطفــل املعــارص املتأثــر باحلــروب.

وقبــل البــدء يف اقــرتاح مضامــني قصصيــة موجهــة إىل األطفــال املتأثريــن باحلــروب 
ــتوى  ــىل مس ــني، األوىل ع ــني مهمت ــىل نقطت ــز ع ــن الرتك ــد م ــرة الب ــة املتأخ ــن الطفول يف س

الخشصيــة القصصيــة، والثانيــة عــىل مســتوى احلــدث القصــيص:

أواًل ـ الشخصية القصصية:
إن مــن خصائــص هــذه املرحلــة توحــد الطفــل، وتقمصــه للخشصيــات الــيت متاثلــه، لذلــك 
ــا  ــن أن يتوحــد معه ــيت مــن املمك ــال احلــرب ال ــات املناســبة ألطف ــار الخشصي ــد مــن اختي الب
الطفــل فيتقمصهــا، و»يســقط مشــاعره وأفــاكره علهيــا« (رفــايع، 2013: 56)، مفــن خــالل هــذه 
الخشصيــة »يســتطيع الطفــل أن يــرى المتاثــالت والتشــاهبات بــني مشــلكته هــو خشصيــًا، 
ومشــكالت اآلخريــن، مكــا تســاعد الطفــل عــىل أن يتقبــل مشــلكته، وأن يبحــث هلــا عــن حلــول 
جديــدة، وأن يبتكــر أســاليب عديــدة للتعامــل معهــا متهيــدًا للتغلــب علهيــا« (إبراهــمي، الدخيــل، 

إبراهــمي، 1978: 26).

وعنــد اختيــار الخشصيــات الــيت يتوحــد معهــا الطفــل البــد مــن اختيــار خشصيــات 
واحضــة ورصحيــة وبســيطة ومطابقــة لمنــوذج مــن غــري تعقيــدات أو تفــردات، وتكــون قــادرة 
عــىل إنشــاء عالقــات ناحجــة مــع العــامل احمليــط بــه، ألن الطفــل ســيتخيل أنــه ســيجتاز 
ــه، وينتــر  ــذي يشــاركه حمن ــة مــع العــامل ال ــة واخلارجي ــه الداخلي مــن خالهلــا لك رصاعات
بانتصارهــا، وهكــذا تتطــور خشصيتــه خــالل مســرية مــن التوحــدات اإلجيابية (ســامل، 1984).

والبــد كذلــك مــن اختيــار الخشصيــات املنطقيــة والواقعيــة الــيت ختطــئ وتصيــب، وتــح 
وتفشــل »ألن اســتخدام الخشصيــة املثاليــة الــيت ال تعــرف الفشــل يف القصــة ميكــن أن يصيــب 
الطفــل مســتقباًل خبيبــة األمــل، حيــث يتبــني لــه أن هــذا المنــوذج الــذي أجعــب بــه ال وجــود لــه 

2 ـ تتنــاول قصــص الاكتبــة عبــري أنــور العديــد مــن القــمي األخالقيــة الــيت حيتــاج إلهيــا الطفــل، فهــي تعمــق إحســاس األطفــال 
مبســؤولياهتم األخالقيــة اجتــاه أفــراد األرسة، واجلــريان، واآلخريــن، وتعمــل عــى تعديــل ســلوكياهتم وإشــباع بعــض رغباهتــم، مــن 
هــذه املجموعــات القصصيــة مجموعــة (أريــد جــدًا) الــيت ناقشــت قضيــة الفقــد وقضيــة االغــرتاب، وقضيــة التعايــش مــع األديــان، 
وأكــر مــا اكن ميــز مجموعهتــا أن أبطاهلــا مــن األطفــال يف ســن الطفولــة املتأخــرة، ومه الذيــن يبــادرون بإجيــاد احللــول املناســبة 
ملشــكالهتم ومشــكالت الغــري، مث بعــد ذلــك جيــدون الــدمع والتجشيــع مــن الكبــار إزاء ترصفاهتــم الســلوكية احلســنة، وعــى الــرمغ 
ــن بعــض معطياهتــا  ــاكن االســتفادة م ــن باإلم ــال احلــروب لك ــارشة إىل أطف ــة بصــورة مب ــن موجه ــة مل تك ــذه املجموع ــن أن ه م
وتوظيفهــا بصــورة حســنة يف ســياق جديــد يتناســب وواقــع طفــل احلــرب، مكــا للاكتبــة ذاهتــا مجموعــة قصصيــة بعنــوان (قــط أســود 
يف الظــالم) الــيت حتتــوي عــى الكثــري مــن املخــاوف الــيت قــد تعــرتض األطفــال وكيفيــة التــرصف حياهلــا للتخلــص مهنــا، وعــى 

الــرمغ مــن تعــدد هــذه املخــاوف فإهنــا مل تتنــاول املخــاوف الــيت قــد تعــرتض أطفــال احلــروب.
3 ـ  ويه مجموعــة قصصيــة تعــرف األطفــال يف ســن الطفولــة املتأخــرة عــى مجموعــة مــن املخرتعــات وأحصاهبــا، وهــذه القصــص 
عــى الــرمغ مــا فهيــا مــن معلومــات عمليــة عديــدة فإهنــا تفتقــر إىل عرضهــا بصــورة مشــوقة، بــل جــاء الرتكــز فهيــا عــى اآلالت 

ومهامهــا وأســباب اخرتاعهــا بصــورة تلقينيــة.
4 ـ ويه قصــة تعــرف الطفــل عــن ماهيــة املشــاعر، ومــا يه الطريقــة الصحيحــة للتخلــص مهنــا، ومــن املشــاعر الــيت ذكرهتــا يه 
مشــاعر احلــزن، ومشــاعر الغضــب، وقــد عرضهتــا بصــورة إجيابيــة خاصــة حيمنــا حاولــت حتويــل هــذه املشــاعر إىل إجنــازات 
مملوســة تســاعد أطرافــا آخريــن، ونأمــل إمتــام مثــل هــذه السلســلة لتتســع وتمشــل املشــاعر الــيت تعــرتي أطفــال احلــروب، وكيــف 

ميكــن التخلــص مهنــا بصــورة إجيابيــة.
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يف احلقيقــة« (رفــايع، 2013: 58). فاحليــاة الواقعيــة فهيــا اخلــري والــرش، ولــدى لك إنســان 
نزعــات خــرية ورشيــرة، وهــذه االزدواجيــة يشــعر فهيــا الطفــل يف أمعــاق نفســه فهــو يشــعر 
أنــه ليــس صاحلــًا دامئــًا، ويرغــب أحيانــًا أن يكــون ســياًئ، حفيمنــا نقــدم لــه خشصيــة مرشقــة 
يشــعر يف قــرارة نفســه بأنــه وحــش صغــري، لذلــك البــد أن متثــل الخشصيــات الــيت يعكهســا 
األديــب يف قصصــه نــوازع اخلــري والــرش حــىت يمتثــل الطفــل القــارئ مواقفهــا واجتاهاهتــا 
الــيت تدفــع بخشصيتــه حنــو النضــج، وتســاعده يف الوقــت نفســه عــىل إقامــة عالقــات مرضيــة 

مــع حميطــه (ســامل، 1984).

عــن  احلــروب  أطفــال  إىل  املوجهــة  القصــص  الاكتــب يف  يبتعــد  أن  يفضــل  وهبــذا، 
ــات تتشــابه مــع  ــار خشصي ــة يف لك حراكهتــا وســكناهتا، وهيلع أن خيت ــات املثالي الخشصي
واقــع احلــروب، تشــعر باخلــوف واحلــزن واألىس، ويصيهبــا اجلــوع والفقــر واملــوت، وبعــض 

االنتاكســات الصحيــة اجلســدية والنفســية

ثانيًا ـ األحداث القصصية:
ــرات والبطــوالت، وقصــص املخاطــرة  ــة هيــم باملغام ــة العمري ــل يف هــذه املرحل إن الطف
2007)، لذلــك البــد أن تتضمــن أحــداث القصــص مغامــرات ألطفــال  (يونــس،  والجشاعــة 
ــن  ــة أو إرشاف م ــة مســاعدة حقيقي ــاءة دومنــا أي ــل كف ــون ب ــة، ويترف »يتمســون بالبطول
قبــل الكبــار« (تاكــر، 1990: 160)، فالطفــل الــذي يعــاين مــن تأثــري احلــروب يف هــذه املرحلــة 
ــار،  ــة تفاجــئ الكب ــؤدي أدوارًا بطولي ــارب مــع معــره، وت ــة تتق ــة قصصي ــاج إىل خشصي حيت
وجتــد دمعــًا وتعزيــزًا وتجشيعــًا مهنــم، حــىت يســتطيع مــن خــالل ذلــك أن حيقــق ذاتــه ويشــعر 
باإلجنــاز واالســتقالل، لذلــك مــن الــروري أن تبتعــد القصــص املقدمــة إىل األطفــال يف هــذا 
العمــر عــن الوعــظ املبــارش الــذي يتلقونــه مــن الكبــار، مفــا الــذي مينــع أن ُتعكــس األدوار يف 
ــه  ــمك إلي ــذي حيت ــد ال ــو القائ ــل يف القصــة ه ــون الطف ــار،، فيك ــار والصغ ــني الكب القصــص ب
الكبــار، ويستشــريونه يف شــؤوهنم، ويكــون قــادرًا عــىل اإلدالء برؤيــة فكريــة أو خطــة تمنويــة، 

أو إجنــاز يأخــذ بــه الكبــار!. 

والطفــل يف هــذه املرحلــة مييــل إىل األحــداث الواقعيــة، وهيــم باحلقائــق (طعميــة، 2001)، 
لذلــك البــد مــن أن تنــزع القصــص مــن الواقــع احلــي للطفــل، وأن تعكــس املضامــني القصصية 
واقــع الطفــل بــدون تزييــف للحقائــق أو تشــويه، وهــذا مــا تدعــو إليــه الاكتبــة القصصيــة 
(ليندجريــن) حيمنــا قالــت: »جيــب أن يعــرف األطفــال أن احليــاة تعــج باحلــزن والــرش، وأهنــا 
احليــاة ليســت حاكيــات ســعيدة فقــط، وعندمــا ينشــأ األطفــال ومه يدركــون رعــب املــوت، ونــدم 
احلرمــان، ســيكون باســتطاعهتم الوصــول إىل الضفــة األخــرى أقويــاء« (جحــازي، 2003: 18). 

ويفضــل كذلــك توظيــف األحــداث واحلــوارات الــيت ُتهســم يف معلية اإلرشــاد والتوجيه   
ــا  ــاين العمشــاوي يف قصهتــا (طــريي ي ــة أم ــك الاكتب ــت ذل ــارئ، مكــا فعل ــل الق النفــي للطف
ــة إىل  ــه طفل ــل أن يوج ــتطاع طف ــث اس ــل، حي ــاب الطف ــاالت كت ــزة اتص ــزة جبائ ــارة) الفائ طي
طريقــة تســاعدها يف التخلــص مــن أزمهتــا النفســية مــن جــراء فقداهنــا لوالدهيــا عــىل الــرمغ 
ــاة  ــة احلي ــده متع ــه أن تفق ــه مل يــح ألحزان ــف مهنــا، ولكن ــة نفســية أعن ــر بأزم ــه م ــن أن م

ــن عــىل ختــي أزماهتــم النفســية (العمشــاوي، 2012). ــل اكن يســاعد اآلخري وســعادهتا، ب

وبنــاًء عــىل مــا ســبق ميكــن اقــرتاح بعــض املضامــني الفكريــة الــيت قــد تســاعد األدبــاء 
ــك  ــن تل ــل العــريب املعــارص، م ــع الطف ــالءم وواق ــة تت ــات قصصي ــاج مجموع ــاب يف إنت والكت
ــة املتأخــرة مــن  ــة الطفول ــد يعــرتي خصائــص منــو مرحل ــة مــا ق املضامــني مــا يعــى بتغطي
جفــوات، خاصــة لألطفــال املتأثريــن باحلــرب بصــورة مبــارشة، ألن طفــل احلرب معــرض إىل ما 
يعيــق منــوه احلــريك واجلســدي واحلــي، ومنــوه العقــيل واالنفعــايل واالجمتــايع، »فالطفــل 
يف حاجــة إىل أن يتعــمل الكثــري حــىت يســتطيع أن يتفهــم مشــالكه ويتغلــب عــىل الصعوبــات 
الــيت تواجهــه خــالل معليــة التوفيــق بــني متطلباتــه الداخليــة الناميــة وبــني مقتضيــات الواقــع 

اخلــاريج« (زلــط، 2005: 17).
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ــات  ــل إىل بعــض اإلعاق ــد يتعــرض الطف ــب احلــريك واجلســدي واحلــي، ق فــي اجلان
اجلســدية الــيت حتــد مــن حركتــه، فالبــد مــن توجيــه مضامــني قصصيــة تســاعد الطفــل عــىل 
التكيــف مــع وضعــه الــي اجلديــد، وميكــن االســتفادة يف ذلــك مــن معطيــات قصــة (اخلــروج 
إىل العــامل) تأليــف: هــاي أون شــني (2011) الــيت تتحــدث عــن طفــل معــاق اســتطاع أن يتخــىط 
ــل معــر  ــك مــن قصــيت (أرى بقلــيب) هلدي ــن االســتفادة كذل ــه، وميك ــق أحالم ــل، وحيق العراقي
ــن  ــان ع ــان تتحدث ــف (2005)، اللت ــس وجوزي ــج وفران ــياء) هواين ــرى األش ــف ن (2006)، و(كي

فاقــدي البــر، وكيفيــة تعايهشــم مــع اآلخريــن والواقــع.

ــة  ــارات احلركي ــة بامله ــاء القصــص اخلاصــة هبــذه املرحل ــاء بن ــز يف أثن ويفضــل الرتك
الــيت ميكــن أن يؤدهيــا طفــل هــذه املرحلــة، وهــذا يعــي أن يكــر القــاص مــن األفعــال واألحــداث 

الرسديــة املتالحقــة، دون اإليغــال يف الوصــف الــذي يــؤدي إىل بــطء احلركــة.

ويف اجلانــب االنفعــايل البــد مــن معاجلــة جانــب تذكــر األحــداث املؤملــة لــدى الطفــل عــن 
طريــق املضامــني القصصيــة الــيت تســاعد األطفــال املتأثريــن باحلــروب عــىل كيفيــة الســيطرة 
الفعالــة واإلجيابيــة عــىل املشــاعر االنفعاليــة، وميكــن اتبــاع األســاليب العالجيــة الــيت تعمتــد 
ــص  ــىل التخل ــل ع ــاعد الطف ــيت تس ــة ال ــض األدوار المتثيلي ــىل بع ــص ع ــواء القص ــىل احت ع
ــة المنــاذج،  ــاع وســيلة مالحظ ــن اتب ــاًل، مكــا ميك ــن بعــض مشــاعره الســلبية اكخلــوف مث م
فالطفــل يتعــمل مــن خــالل مالحظتــه لخشصيــات القصــة كيــف يتخلــص مــن املواقــف املخيفــة، 
مــع رضورة اختيــار خشصيــات عاديــة حــىت ال يــرى األطفــال المنــوذج وكأنــه يمتتــع بصفــات 
خاصــة جتعلــه قــادرًا عــىل أن يكــون جشاعــًا (الفــوال، 2006)، وميكــن االســتفادة مــن معطيــات 
قصــة (ابتســامة مســا املفقــودة) الــيت حتــاول فهيــا اجلــارة كوثــر أن تعــمل الطفلــة مســاء كيــف 
تفــرغ مشــاعر احلــزن بســبب فقــدان أبهيــا، وكيــف تتعايــش مــع واقعهــا اجلديد، ومــن الروري 
حــني تأليــف مثــل هــذه القصــص مراعــاة ســياق البيئــة املشــاهبة لبيئــة طفــل احلــرب، إلكســاب 
الطفــل خــربات جديــدة مــع خربتــه الســابقة الــيت شــاهدها يف احلــرب، ليتكيــف مــع اخلــربات 
اجلديــدة عــن طريــق تعديــل األنشــطة اســتجابة لظــروف البيئــة اجلديــدة، »فالقاعــدة العامــة 
يه تمنيــة أســاليب جريئــة وفعالــة لــدى الطفــل يف تعاملــه مــع البيئــة« (الفــوال، 2006: 19).

ويف هــذه املرحلــة ميكــن حتفــز اجلانــب العقــيل لــدى الطفــل عــن طريــق القصــص الــيت 
تثــري فيــه التفكــري، وكيفيــة التــرف بــذاكء إزاء املواقــف العصيبــة الــيت ميــر هبــا يف ســياق 
احلــرب، تلــك املواقــف البــد أن تمتثــل يف العقــدة القصصيــة الــيت حيتــاج حلهــا إىل ذاكء، مكــا 

ميكــن الرتكــز عــىل قصــص املغامــرات واالكتشــافات مــع الرتكــز عــىل الســياقات احلربيــة.

ــويع االجمتــايع  ــة أن تــي ال ــد لملضامــني القصصي ــب االجمتــايع فالب أمــا يف اجلان
لــدى الطفــل، فيــدرك أنــه عضــو يف مجاعــة لــه مــا هلــا، وهيلع مــا علهيــا، حبيــث تتنــاول 
القصــص األطفــال الذيــن ُيهسمــون مــع جممتعهــم يف التخلــص مــن االضطهــاد أو الظــمل 
أو االعتــداء علهيــم، مكــا يفضــل الرتكــز يف قصــص هــذه الفــرتة عــىل القيــام باألنشــطة 
ــالم  ــرش الس ــدف ن ــاة، وه ــدف النج ــالص وه ــدف اخل ــرتك، ه ــدف مش ــق ه ــة لتحقي امجلاعي
ــل  ــث األم ــيت »تبع ــال فلســطني ال ــة إىل أطف ــن االســتعانة بالقصــص املوجه ــة، وميك واحملب
لــدى األطفــال بــأن هنــاك إماكنيــة يف االنتصــار، وأن التعــاون والتاكتــف والتعاضــد رضوري 
لتحقيــق النــر، ومــن ذلــك قصــة كرمــة آخــر العنقــود، حيــث دامهــت قــوات االحتــالل بيــت 
كرمــة، وخربــت لك يشء فيــه، وكــرست التلفــاز الــذي اكنــت حتبــه، لكــن أطفــال احلــارة قامــوا 

بتحويــل صنــدوق التلفــاز إىل مــرسح دىم« (مصلــح، 2013: 478).

ومــن املفيــد أن حتتــوي قصــص األطفــال املتأثريــن باحلــروب عــىل مضامــني تســد 
ــيت  ــيت وردت يف ســمل (ماســلو)، اكلرتكــز عــىل املضامــني ال ــل النفســية ال احتياجــات الطف
تســد حاجــة األمــن لــدى األطفــال، فأكــر مــا ميكــن أن هيــدد تــوازن الطفــل النفــي يف هــذه 
ــب أن  ــك جي ــة، لذل ــل الفعالي ــبب األمل ويش ــام يس ــه ع ــوف بوج ــوف، واخل ــو اخل ــروف ه الظ
تأخــذ القصــص بأيــدي األطفــال إىل الســلوك الســلمي، عــن طريــق عــرض قصــص تتنــاول 
أبطــااًل حرمــوا يف فــرتة مــن فــرتات حياهتــم مــن األمــن النفــي أو األمــن املــادي النــاجت 
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ــن  ــن، وميك ــق حاجهتــم إىل األم ــن احلــروب، مث اكحفــوا وحجنــوا حــىت اســتطاعوا حتقي ع
ــة  ــل احلــرب كخشصي ــة هلــا ظــروف تتشــابه مــع ظــروف طف ــات تارخيي االســتعانة بخشصي
قطــز، أو اســتحضار خشصيــات عظميــة عاشــت يتميــة اكلزبــري بــن العــوام، واإلمــام الشــافي، 
مفثــل هــذه القصــص تبعــث األمــل يف نفــوس األطفــال ملواجهــة مشــالكهم والســبل إىل ذلــك، ألن 
القصــة تســتثري رغبــات الطفــل، ومتكنــه مــن التعامــل مــع املشــالك واخلــربات املؤملــة انفعاليــًا، 
فتكــون القصــة متنفســًا ملــا يشــعر بــه مــن رغبــات مكبوتــة، مكــا أهنــا تعــد مــن الطــرق اجليــدة 
يف عــالج األطفــال الذيــن يعانــون مشــالك نفســية، فعــن طريــق مــا تثــريه القصــة مــن خيــال 
ميكــن الســيطرة عــىل القلــق واإلحبــاط الــذي يتعــرض لــه األطفــال (رفــايع، 2013)، وذلــك ألن 
الطفــل حيمنــا ينــدجم مــع القصــة »تتجســد نزعاتــه ودفاعاتــه اجلمسيــة فتقــرتب مــن شــعوره 
وجمــال وعيــه ليتخفــف الالشــعور مــن ضغوطــه عندمــا جيــد الطفــل أن هنــاك طرقــًا وأســاليب 
مقبولــة يف القصــص ميكــن مــن خالهلــا أن يــرى ويعيــش مــا خيــى التعبــري عنــه، ذلــك 
ــتطيع أن  ــورات، فيس ــعورية إىل تص ــه الالش ــول ختييالت ــىل أن حي ــاعده ع ــص تس ألن القص
يتعامــل معهــا، ويشــبعها يف مســتوى اخليــال دون أن يتعــرض لعقــاب األنــا األعــىل أو الواقــع، 
خصوصــًا عندمــا يصبــح قــادرًا عــىل أن يــدرك أن هــذه املشــاعر والرغبــات ليســت إال جمــرد 
تصــورات وتأمــالت فكريــة ال تســتلزم بالــرورة االصطــدام املبــارش بالواقــع، وألهنــا ويه يف 

هــذا املســتوى ال ختــرج عــن مطالــب األنــا واألنــا األعــىل« (الســيد، 1994: 7).

والطفــل املتأثــر باحلــروب حيتــاج إىل جرعــات مــن احلــب واحلنــان والشــعور باالنمتــاء 
ــه  ــل يف هــذه الظــروف أن ــؤمل الطف ــا ي ــة، فأكــر م ــذي ميــر بظــروف عادي ــل ال ــن الطف أكــر م
ــك البــد مــن الرتكــز  ــدول األخــرى وجممتعاهتــا، لذل منبــوذ مــن قبــل النظــام الســيايس أو ال
عــىل املضامــني القصصيــة الــيت تتنــاول عالقــات احملبــة بــني أفــراد األرسة واملجمتــع، وبــني 
الســلطة والشــعب ألهنــا تشــعره بالســعادة، وتغــرس يف نفســه االجتاهــات الطيبــة حنــومه. 
والبــد كذلــك مــن تعزيــز حاجــة االنمتــاء إىل أطفــال احلــروب ســواء حنــو وطنــه أو والديــه أو 
أقربائــه أو أصدقائــه ليعــز هبــم، ويتقبــل مبادهئــم، ويدافــع عهنــا، فالقصــة تســتطيع أن تشــبع 

الطفــل وحركتــه داخــل هــذه الدوائــر لكهــا.

 وطفــل احلــرب حيتــاج إىل التقديــر، وإىل حتقيــق الــذات، خاصــة أنــه يتعــرض إىل ظروف 
تشــعره بالضعــف أو النقــص، كفقدانــه العائــل الوحيــد، أو فقدانــه أحــد أعضائــه أو حواســه، 
ــاول القصــص  ــد مــن تن ــك الب ــان إىل الســلوك العــدواين، لذل ــذي يــؤدي بعــض األحي األمــر ال
الــيت تعــزز يف الطفــل االســتقالل وتوجهــه إىل بدائــل ميكــن مــن خالهلــا إجنــاز بعــض املهــام 
يف نفــس ظــروف احلــرب دون االتــاكل عــىل اآلخريــن، حــىت يشــعر بالتقديــر ومــن مث حتقيــق 
ذاتــه، كتنــاول خشصيــات قصصيــة هلــا أدوار إجيابيــة يف الظــروف احلربيــة، ألن الطفــل الــذي 
ــيت  ــن خــالل أبطــال القصــص ال ــا م ــد جيده ــاة ق ــع احلي ــه يف واق ــق ذات ال يســتطيع أن حيق
يقرؤهــا، وخاصــة إذا اكنــت هلــذه الخشصيــة ظــروٌف مشــاهبة لطفــل احلــرب، ألهنــا تبعــث يف 

نفــس الطفــل إحساســًا باألمــن بــأن هــذه الظــروف لــن تكــون عائقــًا أمامــه.

ــدَّ  ــارشة فالُب ــري مب ــن باحلــروب بصــورة غ ــال املتأثري ــيت توجــه لألطف ــا القصــص ال أم
أن جتيــب عــن تســاؤالهتم اخلاصــة بأطفــال احلــروب، كيــف يعيــش هــؤالء األطفــال، مــا هــو 
ــون عــىل الطعــام والــرشاب، كيــف يتعايشــون مــع  مســتقبلهم، كيــف يدرســون، كيــف حيصل
أصــوات االنفجــارات، كيــف ميكــن تقــدمي املســاعدة إلهيــم،، لذلــك البــد أن تتضمــن القصــص 
األحــداث والخشصيــات الــيت جتعــل هــؤالء األطفــال يتعاطفــون مــع ســييئ احلــظ واملنكوبــني 
واألشــقياء يف حياهتــم، وجتعلهــم يرثــون ألشــاكل العجــز الــيت تصيــب بعضهــم، فيقدمــون 
هلــم املســاعدة والعــون الــيت مــن خالهلــا يعــربون عــن حهبــم هلــم، وجتــدر اإلشــارة إىل أن 
الاكتبــة (لينــا الكيــالين) قــد تعرضــت يف إحــدى قصــص مجموعهتــا (يف عيــون الليــل: أطفــال 
يف خطــر) عــن خمــاوف األطفــال الذيــن يشــاهدون احلــروب، حتــت  عنــوان (احلــروب - وهتديــد 
ــال  ــاهدة أطف ــاء مش ــال يف أثن ــاس األطف ــي محل ــب ويص ــذاك يراق ــل آن ــروب)، واكن اللي الغ
ــار  ــر إىل فصــل التي ــدمه، فاضط ــة جتني ــاهدون كيفي ــة، ويش ــًا حربي ــن يعيشــون ظروف آخري
ــة  ــل إىل منطق ــل اللي ــب يف عيوهنــم، مث انتق ــا شــاهد اخلــوف والرع ــايئ عهنــم بعدم الكهرب
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احلــرب نفهســا، وتملــس ظــروف األطفــال هنــاك، وبــدأ يف اإلجابــة عــن بعــض تســاؤالت 
ــن يشــاهدون مــآيس احلــروب (الكيــالين، 2009). ــال الذي األطف

ــن القصــص  ــدا الميــن، ويه م ــة حملــت هبــا) لغي مكــا جتــدر اإلشــارة إىل قصــة (مسك
املمتــزة الــيت ناقشــت إحــدى التســاؤالت األساســية الــيت تطــرأ عــىل األطفــال بصــورة عامــة، 
ويه تســاؤالت املــوت، فهــذه القصــة تناقــش قضيــة املــوت وملــاذا ميــوت النــاس، وأيــن يذهــب 
النــاس بعــد املــوت، بأســلوب قصــيص مشــوق وجــذاب، ويه مــن التســاؤالت الــيت تعــرتي 
ــن يف  ــد أن تضم ــاؤالت الب ــذه التس ــل ه ــا. ومث ــة هل ــات مقنع ــون إىل إجاب ــال، وحيتاج األطف

ــال احلــروب (الميــن، 2015). القصــص املوجهــة إىل أطف

وميكــن توظيــف بعــض األســاليب العالجيــة النفســية يف القصــص املوجهــة إىل األطفــال 
املتأثريــن باحلــروب، والــيت مــن أبرزهــا (الســيكودراما)، ومــن فنياهتــا مناجــاة النفــس، حيــث 
تجشــع القصــة الطفــل عــىل أن يفكــر بصــوت مرتفــع ليعــرب عــن مشــاعره املكبوتــة واملولــدة 
لراعاتــه، وبذلــك تســاعده عــىل معليــة التفــرجي التنفيــي ليمتكــن مــن تعديــل ســلوكياته 
(رفــايع، 2013)، مكــا ميكــن االســتفادة مــن نظريــة بانــدورا يف فــن التعــمل االجمتــايع أو التعــمل 
بالقــدوة واملالحظــة أو التعــمل باألمنــوذج، فالطفــل مكــا ذكرنــا يف هــذه املرحلــة هيــم بالتوحــد 
مــع خشصيــة يظهنــا القــدوة، لذلــك البــد مــن اختيــار خشصيــات متثــل القــدوة هلــذا الطفــل 
ليتوحــد معهــا، فــإذا اكنــت القــدوة (أو األمنــوذج) قويــة ناحجــة طبقــًا لملعايــري الســائدة هســل 
تعــمل الســلوكيات الــيت تصــدر عهنــا، فغالبــًا يقتــدي األطفــال بترفــات األخشــاص الناحجــني 
أكــر مــن األخشــاص الفاشــلني، والتعــمل بالمنــوذج يفيــد غالبــًا يف عــالج حــاالت القلــق 
والعــدوان وبعــض املخــاوف املرضيــة، مكــا يســاعد الطفــل عــىل اكتســاب مهــارات اجمتاعيــة 

(رفــايع، 2013). 

ويف اخلتــام قــد يطــرأ تســاؤٌل حــول كيفيــة إيصــال مثــل هــذه القصــص ملــن يعــاين مــن 
ــون مــن آثارهــا مه حباجــة  ــن يعان ــال الذي ــار احلــروب بصــورة مبــارشة، خاصــة أن األطف آث
ــم إىل  ــر مــن احتياجه ــام ورشاب ومســكن أك ــن طع إىل إشــباع حاجاهتــم الفســيولوجية م
القصــص، ولكــن لــو تأملنــا أن العــالج النفــي لطفــل احلــروب ال يقــل أمهيــة عــن احلاجــات 
الفســيولوجية ســيجعل اللجــان املســؤولة أو امجلعيــات اخلرييــة تــويل اهمتامهــا ملشــاريع 
ختتــص هبــذا اجلانــب، فيــم بذلــك مــلء وبنــاء الطفــل مــن اكفــة جوانبــه، وســد اكفــة الثغــرات 
ــذه الدراســة إىل إنشــاء جلــان  ــو ه ــك تدع ــاين مهنــا. لذل ــيت يع الفســيولوجية والنفســية ال

خاصــة بــأدب أطفــال احلــروب تعــى بالتأليــف والنــرش والتوزيــع. 
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