
 
 إرشادات االستخدام: معلومات للمستمعین

 اسمعنى "الساحرة الصغیرة"

 Fabulam Narrareالمادة الفعالة: 

برجاء قراءة النشرة الداخلیة بدقة قبل بدایة تناول ھذه الدراما 
 الصوتیة ألنھا تحتوى على معلومات ھامة.

 

برجاء استخدام ھذه الدراما الصوتیة دائماً كما یحلو لكم! ھذه 
 النشرة الداخلیة تقدم لكم معلومات إضافیة مفیدة عن المنتج.

ـ برجاء االحتفاظ بالنشرة الداخلیة فقد ترغبون فى قراءتھا مرة 
 أخرى فیما بعد.

ـ لمزید من المعلومات أو عند الحاجة إلى نصیحة برجاء سؤال 
أحد خبراء الدراما الصوتیة مثل أحد العاملین بمعھد جوتھ 

 أحد المواطنین المھتمین بالدراما الصوتیة.اإلسكندریة أو 

ـ فى حالة ظھور أعراض جانبیة برجاء الرجوع إلى خبیر 
الدراما الصوتیة الخاص بكم أو أخصائى االھتمامات الصوتیة 

وھذا ینطبق أیضاً على األعراض الجانبیة التى لم تُذكر فى ھذه 
 4النشرة الداخلیة. انظر مقطع 

أربعة أو خمسة أیام أو حتى إن ـ إن لم یظھر تحسن بعد 
تدھورت الحالة برجاء االستمرار فى االستماع إلى الدراما 

 الصوتیة بصحبة األصدقاء.

 ماذا یوجد داخل ھذه النشرة الداخلیة
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ما ھو اسمعنى "الساحرة الصغیرة" وما ھى أوجھ  .1
 االستخدام؟ 

مأخوذة عن اسمعنى "الساحرة الصغیرة" ھى دراما صوتیة 
ى الذى یحمل نفس االسم "الساحرة نكتاب األطفال األلما

الصغیرة" للكاتب أوتفرید برویسلر والذى تٌرجم إلى اللغة 
. تم إنتاج ھذه الدراما الصوتیة فى إطار مشروع العربیة

إسمعنى من معھد جوتھ اإلسكندریة بالتعاون مع یولیا تیكھ 
فیج لیف  (معدة دراما صوتیة من برلین) وستودیو

 باإلسكندریة.

 

 

 وصف المحتوى:

عاماً ولذلك ما زالت صغیرة  127الساحرة الصغیرة عمرھا 
للرقص مع الساحرات األخریات لیلة الساحرات (لیلة القدیس 
فالبورجیس) فوق جبل بلوك، وعلى الرغم من أنھ ممنوع إال 
 أنھا تسللت خفیة للذھاب إلى أھم أعیاد الساحرات ـــــــ ولكنھا
انكشفت! وعقاباً لھا وجب علیھا أن تحفظ عن ظھر قلب كل 
الترانیم السحریة من الكتاب السحرى الكبیر خالل عام واحد 

 لتثبت للجمیع أنھا ساحرة جیدة.

منذ أكثر من ستین عاماً وقصة "الساحرة الصغیرة" للكاتب 
 2009وفى عام  تٌبھر أجیال من األطفال.  وتفرید برویسلرأ

ف الدین بترجمة الكتاب إلى اللغة العربیة وتم قامت شذى شر
نشر كتاب "الساحرة الصغیرة" من خالل دار نشر تینامان 

إسلینجر، شتوتجارت. أما الترجمة العربیة فتم نشرھا من خالل 
 دار النشر أصالة ببیروت.

ماذا یجب مراعاتھ قبل تناول اسمعنى "الساحرة  .2
  الصغیرة"؟

 فى حالة ى "الساحرة الصغیرة"اسمعنالبد من استخدام  1ــ2

وجود اھتمام  •
باالستماع وسرد 
الحكایات من أى 

 نوع

عدم وجود حساسیة  •
ضد أحد ھذه 

األشیاء مجتمعة أو 
منفصلة: الحكایات، الدراما الصوتیة، كتب األطفال، 

 الساحرات، االستمتاع، التغییر

 

 



 األطفال 2ــ2

ة فى المقام ھى دراما صوتیة ٌمعد اسمعنى "الساحرة الصغیرة"
األول لألطفال ویظھر تأثیرھا فور التناول وأیضاً ممتدة 

المفعول فى المستقبل القریب والبعید. العمر المقترح ھو ثمانى 
 سنوات فما أكبر.

ً  3ــ2  المستمعون األكبر سنا

اسمعنى "الساحرة یمكن لألكبر سناً أیضاً تناول  
ویٌنصح بھا أیضأ فى حالة وجود اھتمام بالحكایات  الصغیرة"

 الخیالیة والعروض الموسیقیة.

 فترة الحمل والرضاعة 4ـــ2

اسمعنى "الساحرة ال یوجد أیة موانع أو مشاكل لتناول 
أثناء فترة الحمل أو الرضاعة بل على العكس فإن  الصغیرة"

إلى  التناول المبكر والسلبى للدراما الصوتیة یمكن أن یؤدى
 تأثیرات إیجابیة على الجنین.

 قیادة السیارات والقدرة على التحكم فى اآلالت 5ــ2

یٌوصى  اسمعنى "الساحرة الصغیرة"على الرغم من أن 
باستخدامھا أثناء التنقل بالسیارة إال أنھ یجب الحفاظ على 

 التركیز أثناء قیادة السیارات أو التعامل مع اآلالت. 

 ى "الساحرة الصغیرة"؟كیف یتم تناول اسمعن .3

بالمنزل  اسمعنى "الساحرة الصغیرة"یمكن االستماع إلى 
منفرداً من خالل مكبرات الصوت على الكومبیوتر أو على 
الھاتف الجوال أو من خالل سماعات األذن. وأثناء التناول 
یمكن االستلقاء أو الجلوس أو الوقوف أو ترتیب المنزل أو 

س. وأیضاً ال مانع من التناول فى إعداد الطعام أو كى المالب
مجموعات كبیرة بل إن الدراسات تشیر أن ھذا قد یزید من 

 السعادة.

 

 وإن لم یكتب الطبیب شیئاً آخراً فإن الجرعة المناسبة ھى:

كما یحلو لكم، فى الحالة الٌمثلى فى كل وقت وكل مكان خاصة 
 عند وجود رغبة فى االستماع إلى قصة شیقة ورحلة خیالیة

إلى جبل الساحرات بلوكسبرج. (ویمكن أیضاً االستخدام 
 الخاص بالمنزل أو فى نطاق األصدقاء والعائلة والمعارف).

 عند االستماع برجاء مالحظة التالى:

 مع أى من الشخصیات تتعاطفون؟ ولماذا؟ •

 كم من األعمال الطیبة تقوم بھا الساحرة الصغیرة؟ •

حرة ھل حققت الساحرة الصغیرة مطالب السا •
 الكبیرة؟ وكیف؟

ما ھى حلول المشاكل التى استخدمتھا الساحرة  •
 الصغیرة؟

ما رأیكم فى أصوات الشخصیات؟ ما تأثیرھا  •
 علیكم؟

 ماذا تحكى الموسیقى عن القصة؟ •

 ما الدور الذى لعبھ الراوى وكیف أتخیلھ؟ •

أكثر  اسمعنى "الساحرة الصغیرة"عند تناول كمیة كبیرة من 
 مما یجب 

 تأثیر لھ وال توجد أیة عواقب. لآلثار الجانبیة برجاء فإن ھذا ال
 .4الرجوع إلى اآلثار الجانبیة فى مقطع 

  اسمعنى "الساحرة الصغیرة"عند نسیان تناول 

یمكن أن یكون لھذا عواقب بأن تنسوا جزء من القصة. فى ھذه 
 الحالة برجاء استئناف االستماع فى وقت الحق.

 عنى "الساحرة الصغیرة"اسمعند االنقطاع عن تناول 

بعد توقف االستماع یمكن معاودة التناول بل یٌنصح بھا، 
 دائماً بالمنزل. "رحالت باوالاسمعنى "وكبدیل ننصح بوجود 

 ما ھى األعراض الجانبیة المحتملة؟ .4

مثل جمیع منتجاتنا یمكن أیضأً لھذه الدراما الصوتیة أن یكون 
الضرورى أن تظھر على لھا أعراض جانبیة ولكنھا لیس من 

 كل شخص.

 األعراض الجانبیة المحتملة:

من الممكن: یمكن أن تصیب ھذه األعراض من شخص إلى 
 عشرة أشخاص من كل مائة شخص

حفظ النص عن ظھر قلب، تكرار الموسیقى فى  
األذن، الغناء مع الدراما، الشعور بالرغبة فى تقسیم الدراما 

 ا الصوتیةالصوتیة وتوزیعھا، إدمان الدرام

نادراً: یمكن أن تصیب ھذه األعراض شخص من كل ألف 
 شخص 

إدمان شراء أعمال أخرى من الدراما الصوتیة،  
تحسن مھارات اإلنصات، تحسن التركیز وسھولة التعرف على 
األصوات المصاحبة فى الحیاة الیومیة، تحسن الحالة المزاجیة، 

 إثراء الخیال، زیادة القدرات اإلبداعیة.

ر معروف: الیمكن تحدید نسبة الحدوث لعدم توافر غی
 المعلومات

التأثیر على اختیار زى الكرنفال، الخلط بین شخصیات الدراما 
 الصوتیة والشخصیات الواقعیة.  

 كیف یتم حفظ اسمعنى "الساحرة الصغیرة"؟ .5

   www.goethe.de/egypt/esma3niعلى الموقع 

ویمكن تناولھا أكثر من مرة من على اإلنترنت وتحمیلھا على  
 الكومبیوتر أو نسخھا على قرص مضغوط.

http://www.goethe.de/egypt/esma3ni


 

  ملحوظة عن الصالحیة بعد الفتح

صالحیتھا لمدة طویلة  اسمعنى "الساحرة الصغیرة"أثبتت 
 ومواكبتھا لكل وقت وإمكانیة إعادة استخدامھا.

 العبوة ومعلومات إضافیةمحتویات  .6

 خلفیة عن المنتج

 اسمعنى

تم عقد برنامج تأھیلى لمدة أسبوع حول  2018فى أبریل عام 
إنتاج دراما صوتیة وذلك للمبدعین والفنانین من مصر، 

وتضمن ھذا البرنامج جزء نظرى وجزء عملى وھو الجزء 
 األھم.

اد فى التدریب العملى تدرب المشاركون على مھارات مثل إعد
النص والتحدث أمام المیكرفون وإخراج الدراما الصوتیة 

واستخدام الموسیقى فى الدراما الصوتیة وكذلك تقنیات 
التسجیل. وأثناء البرنامج التأھیلى تكونت الدراما الصوتیة 

 األولى: "جحا والوزة الذھبیة".

وبعد البرنامج التأھیلى تكونت مجموعتان قامتا معاً بإنتاج 
ربیة من "الساحرة الصغیرة" و"رحالت باوال". النسخة الع

وحتى نھایة أغسطس تم إنتاج اثنین من الدراما الصوتیة باللغة 
 العربیة بمساعدة المدربین والمدربات من البرنامج.

 

 إلعداد واإلنتاجا .7

 اإلخراج: میشیل أبو زخم

تعدیل نص الدراما الصوتیة: مارك لطفى، ھبة فاروق، سوزان 
 عبد الرسول

اء صوتى: عبد العزیز مخیون، عارفة عبد الرسول، شیرى أد
باوال، مونیكا عماد،یوستینا سامى، مارك لطفى، أولیفیا مجدى، 

مریم رزق، دالیا حسن، كامیلیا مراد، ریھام أحمد، یاسین 
 محجوب

 موسیقى: ماریو مرقص، مینا نبیل

 ھندسة صوت: مایكل فوزى، یاسین محجوب

 مساعد مخرج: بیشوى كمال

 دیر المشروع: أحمد الزیانم

 ستودیو الصوت: ستودیو فیج لیف اإلسكندریة

 2018اإلنتاج: معھد جوتھ مصر، 

 مدرب الغناء: مینا نبیل

ھذا أحد مشاریع معھد جوتھ اإلسكندریة بالتعاون مع یولیا تیكھ 
 (برلین) وستودیو فیج لیف اإلسكندریة (مصر).

 

 شكر .8

دعم ودى من دار نشر تینیمان إسلینجر ودار نشر أصالة 
 إلتاحة النسخة النصیة للكتاب، وكذلك إقرأ لى. 

  

 


